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  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

  و به استعني و عليه اتوكّل  بربّي
  
  شگفتاریپ

را از او  ییجاس کهر وران آوردند وکرا به شهر  یلیف«ند: یفرما یه میفۀ صالحیدر رسالۀ شر
د همه درست یبر همه بخندد و گونا یذاست. بکل یه فکد و خبر از محلّ خود داد یشکدست 

   .1»ن است...یبه آثار چن یشناسحقّ  د.یل را ندانستید اما در خور فهم خود اما فیگفت
ه ک هن شدیم وتدویتنظ يبه نحوافراد مختلف خاطرات  از يا همجموعتاب با ارائۀ کن یا

ل سلسلۀ یجل خیش یش رونقعلیبه دروملقّب  نیحاج محمد خان راست يجناب آقاشرح احوال 
ن تالش در ید. اینماان یب آنهانندگان کرکاز زبان ذرا  يگناباد یشاهیسلطانعل یالله نعمت

ب آن یاز معاش یم و بکجتاً یاست و نت يبند قابل طبقه یخیتار یقیتب تحقکمجموعۀ 
و  دارد یخاص يهایدگیچیو شرح آنها پ یخیتار يایقضا یلک. به طور استبرخوردار 

در ه در آن اختالف نشده باشد. ک یخیۀ تاریم است قضکه کاد است بلیاختالفات در آنها ز
ن اختالفات چند سبب یوقوع ا« :2دسنینو یم ربالکقت در اسرار فاجعۀ یحق یتجلّشریف تاب ک

رده و کن از آنها نقل یه مورخک یسانک يا براین یمورخ يه براکاست  یاشتباهات یکیدارد: 
ه از جهت کشود  یدا مین پیاز مورخ یه در بعضکاست  یگر اغراضیدهد. د یاند رخ م دهیشن

د حفظ یه مورخ بایکدهند، در صورت یامور را به اشخاص نسبت م یبعض یا دشمنی یدوست
ده و آنها را یگران شنیه از دکاست  یاتیگر اشتباه در حدسیسد. دیق را بنوینموده حقا یطرف یب

ا از باب اشتباه ین است آن حدس خطا باشد، که ممک یحمل نموده و در صورتن یقیبر قطع و 
 یشود ول یخ قطع حاصل نمین رو به اخبار و تواریاز اسباب. از ا کر ذلیق و غیمجاز به حقا

ق وتتبع نموده یه تحقکد باشد یاگر مورخ مق یعنیند، ک ین مرتبه ظنّ فرق مینسبت به مورخ
  .489قت یحق، یشاه ثانینگارش حضرت نورعله، یصالح 1  

  .1372قت، یحق ، انتشارات96صفحۀ  ،یثان شاهیحضرت رضاعل ،ربالکقت در اسرار فاجعۀ یحق یتجلّ 2
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شود. از  یدا میپ ینانین شخص ظنّ اطمیآورد از اقوال ایا به دست بح ریخ صحین تارکمهما ام
ده مورد ین عقیاند هر چند ا گرفته یکخ را معرّب تاریلمۀ تارکن عرب ییلغو ین رو بعضیا

ن موجب ین و مؤلّفیز اختالف حاالت مصنّفیث و نقل اخبار نیال است. در علم حدکاش
ان اخبار و اصحاب یعلم رجال و دانستن احوال راو ن رویشود، از ا ینان میاختالف مرتبۀ اطم

ح از یز اخبار صحیاجتهاد و تم يمحسوب است و علماء آن را برا ینیائمۀ اطهار از علوم مهمۀ د
قات یر تحقیه ساک یاالتکز مشمول اصل فوق است و اشیتاب نکن یا. »دانند... یم الزم میسق
  ز وارد است. یمجلّد نن یبر ا یقیدچار آن هستند به طر یخیتار

  ر مورد توجه قرار گرفته است: یات زکدر نگارش متن، ن
  ع را در ذهن یوقا تام شده یزمان وقوع آنها تنظ يمطالب بر مبنا یلکدر مجموع چارچوب

  د. وش یمت نعارامهمه جا الزاماً در  یخیب تارین ترتید. ایخواننده پشت سرهم متصور نما
 نمط  یسانیکو  متن یروان يالمقدور برا یو حتّ یها بررس مصاحبهها و  مقاالت و نامه

و تعارفات متداول  يرارکمطالب تد. یگرد اعمالدر آنها  یشیرایو انشاء، اصالحات ونگارش 
  . شدحذف ز ینآنها 
 ت ارادت مریاز مصاحبه شوندگان به دال ياریبسد از جمله شدن ید به مراد و همچنیل متعد

ان حاالت و یل به بیما یو مشاهدات درون یاشفات قلبکو م یاسرار روح ياختفال لزوم یبه دل
ع یاز وقا ياریبس ی. از طرفبودندخود ن ینونات قلبکحات مبسوط از میخاطرات و ارائۀ توض

 ءعطا ين حاالت به ویا كه درک يدیگر يان آن برایشوند و ب یم یرامت و خرق عادت تلقک
  د.یا درج نگردی هماندناگفته ن ارتباط یدر ا ياریمطالب بسل است. لذا یتحم نوعینشده 
 شود و  ير شده خوددارکع و حاالت ذیل وقایاز شرح و تحل یطرف یحفظ ب جهتشد  یسع

تفکّر  ين نحوة ارائه، ذهن خواننده را برایعلّت آنان ارائه شوند. ا توضیحبدون  یخیع تاریوقا
شتر راجع به آن را به یو تعمق ب یو بررس گذارد یدر حول و حوش واقعۀ مشروحه آزاد م

  دهد.  یخواننده رجوع م
 ّده و از بوضر اه ناقل آن خود در ماجرا حکاستفاده شود  یشد از خاطرات یالمقدور سع یحت

   .ت نبودیه قابل رعاین رویتر ا یمیقدع یاز وقا یشود. گرچه در برخ يها خوددار دهیدرج شن
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 یند و به انحاء متفاوتک یر مییدگاه افراد مختلف تغیاز د یخیع تاریت وقایزمان ماه یدر ط 
مشهور است  یخیع تاریت وقایماه یده به تطور زمانین پدیرد. ایگ یل مکدر اذهان مختلف ش

گر اصح آنها یاز چند نفر نقل شده با مراجعه به منابع د یخیع تاریوقا یه برخک يدر مواردلذا 
ه با نبود کافتد  یاتّفاق مبسیاري اغلب اشتباهات  یخیارت يهاید. گرچه در بررسیدرج گرد

  .ندستهر یگر غالباً اجتناب ناپذیمنابع موثّق د
 سندگان خاطرات ینو یاندگان یاز گو یرا بعضیستند، زیق نیر شده دقکخ ذیاز توار یبرخ

  اند.  ردهکر کسال وقوع را ذ یبیسال وقوع را به دقّت به خاطر نداشته و حدود تقر
  يم هجریخ فقط به تقویه توارک یا خاطراتیا مستندات یها  ه در نامهکمواقع  یبرخدر 

 .ر شده استکز ذین يدیخ خورشیتار یشمس يردن آن به هجرکر شده بود با معادل کذ يقمر
اتّفاق  ،ا عقبیا دو روز جلو ی یکس غالباً اختالف کو بالع یبه شمس يخ قمریل تواریدر تبد

د در نظر یاط را باین احتیق روزانه هستند ایخ دقید به تاریمق یخوانندگان افتد. لذا چنانچه یم
   داشته باشند.

 مطلب و اثر  ییوایشوند از ش یتابت درآورده مکها به یه محاورات و سخنرانک یغالباً هنگام
ان لفظ عبارات کشد تا حد ام یالم سعکو حالت  ییوایحفظ ش يشود. برا یاسته مکلحن آنها 

  الم را با خود به همراه داشته باشند. کآورده شوند تا حالت  يبه نحو يا محاوره
 ن یۀ راستینین واقع در حسیتابخانۀ راستکدر  يویاتبات و مستندات در آرشکها و م اصل نامه

  ه است. ورده شدپ شده آیآسان بودن قرائت، متن آنها تا يد. براشو یم ينگهدار كدر ارا
 دارند. در  يریبا متون تحر ییس تفاوتهایغالباً متون دستنولغات  یشیرایو کاز لحاظ سب

  ار گرفته شده است.کآنها به  يرینگارش تحر غالباً یپیسها به متن تایل دستنویتبد
  ش از واقعۀ یها زش گرفتهیآن، با آم ةنقل شود، شنوند یتیاکا حیهرگاه واقعه  یلکبه طور

ت را یاکد و مظروف حینما یجاد میا اش هلیدر مخ یذهن یظرف ،خود یمشروحه با سوابق ذهن
ن ظرفها در اذهان مصور یپردازد. چون ا یآن م یدهد و سپس به بررس یدر آن ظرف قرار م

در  یانیشا کمکت یتر به واقعیکنزد یجاد ظرف ذهنیر در ایسها و تصاوکشوند، لذا درج ع یم
 .دیدرج گرداز قسمتها  یبعضدر  يریتصاولذا خواهد نمود. به خواننده تصور مطلب 
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 که  انیاز راو ياری) بس1401شد و در حال حاضر ( میتنظ یشمس 1378نوشتار در سال  نیا
 .اند رسته اتیح دینام آنها ذکر شده از ق

اغماض نموده و  یموجود را با بخشندگ يدر خاتمه از خوانندگان درخواست دارد لغزشها
ه چچنانن یهمچن ند.یو اشتباهات را گوشزد نما هدوننمغ یاصالح درا یل یمکت يشنهاد برایاز پ

ارسال خ و محل وقوع خاطره یو تار یدرج اسامبا مرتبط دارند  یتوباتکا میخاطرات، مطالب 
   .قرار گیرنداستفاده  مورد يبعد يتا در چاپهانمایند 
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د یا مرتبط بوده یکشان محشور و از نزدیچون با ا«ه کد یمقدار خواست یر بین حقی... از ا
ه محشور و کنم کد عرض یبا ینم ولک یمتشکّر  از حسن ظنّ شما». دیسیبنو یا خاطراتیمقاله 

آستان  يثر اوقات براکست، اگرچه ایشان هرگز در حد من نبوده و نیو مرتبط بودن با ا یکنزد
دن یارت و دیل ارادتمندانشان به شوق زیشدم و در سفرها در خ یمشرّف م كشان به ارایبوس

رمش جهت کر سفرة بحضور  یدم، ولیدو یدر مه در بو وچه کوچه به کرخش همچو صبا 
  وسته مترنّم بودم:یو پ بود یو گدائ يخوار زهیر

  مین شهر گدائیه در اکن ک یرمکبر ما             میبیغر کن ملیه در اکن ک يبر ما نظر
 یم تماشاچیتوانم بگو یه مکرد ک یگر را مختل میجمال وجه اهللا حواس د يتماشا یو گاه

  ه:کآموز بودم و هستم  بودم نه نقّال و دانش
س حسن دوستعاشقان را شد مدر  

  رارشانکخامشند و نعرة ت
  درسشان آشوب و چرخ و ولوله

  بارکن قوم جعد مشیسلسلۀ ا
  

  اوست يدفتر و درس و سبقشان رو
  ارشانیش تخت یرود تا پ یم
  ادات است و باب سلسلهیز ین

  اریمسئله دور است اما دور 
  

  ه:کدر حد من است بل ر خاطرات آن جناب نهیر و تحریان و تقریلذا ب
  کمل کد شرح آن رشیتا بگو            کفل يدهان خواهم به پهنا یک

وار به او  (ع) یموسرا اء یقت أشیحق وگشودند  یباطن يایمکیبا  یرا در جوان شانیدة اید
� ��ِ�ْ�ٰ ٱوَاْ��َ�ْ� اِّن� نمودند و  ّ���َ� ٰٱ�نَ �َ�� ُ��ْ�ٍ اِ�ّ� ٰ ٱ�َ��ُا وَ �َ�ِ��ُا ا� ِ اَ��ْ �ِت وَ �َ�ٰ �ّ��ِ�� اَ��ا ْ��َّ�ِ وَ �َ�ٰ �ا �

  .يگناباد یشاهیسلطانعل یاللّه خ سلسلۀ نعمتیاز مشا یش صدقعلیبه دروملقّب  4  



  مقدمه  راستین  2

 

 ِ �� ِ�ْ�  يربال مشرّف شدم. پدرم مرا براکهمراه پدرم به  یفرمودند در جوان یم .را نشان دادند �5ّ��
ردن گوشت که کت مشغول  یدم گرگید ،رفتم یبه قصاب .د گوشت و نان به بازار فرستادندیخر

 به یخرس ،رفتم یبه نانوائ ،شدم كمنایفروش نشسته. ب هپشت ترازو ب یاست و خرس
شتر متوحش شدم. به ی. ببودندمشغول پختن و فروختن  يگریو وحوش د یمونیمو  يریگریخم

. بودوچه پر از وحوش و درندگان و خزندگان کابان و یگر بازار رفتم. تمام بازار و خیسمت د
  ه توان آن ندارم. کر ین حالت را بازگیا یه الهکشدم  یملتج

و  یام الهکعالم اح«سند یو آدم زمان و اعلم دوران بر مزارش بنواهللا  خليفةه به امر ک یسک
 یسکند. کوه قاف که عزم کن وصف چه رسد یرا با ا یچون من مگس» یعارف اسرار نامتناه

ٰ ه مصداق کخوانند  یام الهکرا عالم اح ٰ اِّن� ا�ْ�ُ�َ� �ُ ٱوَ ه فرمود: کشده باشد  �6ءِ �ءَ وَرَ�َ�ُ اَ���ْ�� �ّ َ ٱ�ا � وَ  ���

 ِّ ُ ٱ�ُ�ُ�ُ �ُ�َ� ���
ُ ٱ�َ�َْ� �َّ�� و  7 ْ ٱ�َ�َ�  ��� ��ِْ� وَ ��ِ� وَ �ُ�َ�ّ �ٰ ا�ُ�ْ�ِ���َ اِْذ �َ�ََ� ���ِْ� رَُ����ً �ِْ� اَ�ْ�ُ�ِ�ِْ� �َ�ْ��ُا �َ�َْ��ِْ� ٰ�

ْ ٱ�ُ�َ�ِّ�ُ�ُ�ُ  � ٰ ُ �ِْ��َ�َ وَ اِْن �ٰ �ْ ٱ�َب وَ �ِ� ٰ �ا �� ه یرا فق يبزرگوار يتهاین شخصیچن .8ٍل �ُ���ٍ�ِْ� �َ�ُْ� �َ�� َ���
ِ خوانند چون  یآل محمد (ص) و عالم بامراهللا م َ�ْ�ِ�ْ�ُ �َ�َْ� �ِ�َ�ْ�َة �ْ��ِ� وَ ٱا �ّ ُ ٱ�� � �َْ� � �ّ �َ� �ّ �رٌ �َْ��ِ�ُ�ُ ا��� ��

 ٰ�َ� �َْ� �ِْ�َ ه در ک منية املريدينف یتاب شرکدر  هیعل یرضوان اهللا تعال ید ثانی. و به قول شه�9ءِ �� �
تب است کمطالب مدون در فقه ه کد: گمان مبر یفرما یه آل محمد (ص) میف فقه و فقیتعر

ٰ ه مصداق کس کهر اء ویع أشیجم عدن نور خدا است میه فقه دکبل �َ �ْ� ��َ� ُ ّ� وَ�ْ�ُ ا���ِ � �ُ�َ�ّ� شد  10ا �َ�َ�
مان آوردند و یه اکاست مگر آنان  يارکان یه همانا انسان در زک. سوگند به عصر 3 یال 1ات یعصر، آ ةسور 5  

  ردند.که به صبر یو توصحقّ  ه بهیاعمال صالح و توص
  .1ث ی، حد42، صفحۀ 1، جلد یافکامبرانند. اصول ین پیعلماء وارث 6
  اموزد.ید تا خداوند به شما علم بیریش بگی. تقوا پ282ۀ یسورة بقره، آ 7
خت تا یاز خودشان برانگ یرسول آنهاه در کن ی. همانا منّت نهاد خداوند بر مؤمن164ۀ یسورة آل عمران، آ 8
 یم دهد و قبل از آن در گمراهیمت تعلکتاب و حکآنان به سازد و  كبخواند و آنها را پا آنهاات او را بر یآ

  ار بودند.کآش
ه بخواهد داخل کس که خداوند در دل هرکاست  يه نورکست بلیم و تعلّم نیتعل يادیعلم به ز ،يث نبویحد 9
  ، باب علم.یافکند. اصول ک یم

  خدا است. يد همان جا رویآر يه روک ي. به هر سو115ۀ یسورة بقره، آ 10
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فۀ دوران مقرّر ین اإلنسان و خلین و عیانسان الع هکه آل محمد (ص) است. همانگونه یاو فق
 ید اشاره به هفت شهر عشق هم باشد معرفیه شاکلمه کشان را در هفت یت ایفرمودند و شخص
ده یه به مقام عرفان به نفس رسکاست  یسکه آل محمد (ص) یا فقی یام الهکفرمودند. عالم اح

ُ �َ�َْ� ه فرمودند: کباشد  ُ �َْ� �َ�ََف �َْ��َ� �ِّ�َ �َ ٰمفهوم  یو عارف اسرار نامتناه �11َ�ََف ر �ّ دَمَ اوَ �َ�

ٰ �ْ ٱ ��ْ �� ٰ� �ّ ّ� �َ�َ�َ�ُْ� �َ�َ� �ءَ �ُ� ِ ٱ� �ُ� ٰ ��َ�ْ� ٰ�َ� ِ �َ� ِ ٰ ��َل اَ�ْ� ٰ �ءِ �ٰ �� �ِ�َْ�� ��ُ� ٰ� ْ �َ ن است ی. و ا�12دِ���َ ءِ اِْن ُ��ْ�ُ� �ّ �َ�

  ات بودند. ین آیشان مصداق ایمعظّم، ا يبنا به فرمودة موال. �13 �َْ� �َ�ْ�َ�ْ �نَ �ٰ ْ��ِ��ٰ ٱ
  به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد            تب نرفت و خط ننوشتکه به مکنگار من 
 یشه گران بوده و هست و خواهد بود ولین گونه امور همیوردالن و جاهالن اکگرچه بر 

معارف اسرار  فۀ خدا عارفیه خلکرا  یسکلب عقور. آن کبر  یند حتّک یم یمه نورافشان
در وصف و شرح حاالت و  ینامد از چون من یداند و م یخواند و م یند و میب یم ینامتناه

  م: ید بگویه باکچه ساخته است. بل یم صمدانکیو ح یخاطرات آن عارف ربان
  خطا است یو هست یل هستین دلیاک            ثنا است كخود ثنا گفتن زمن تر

ٰ ه کشگاه بندگان مخلَص یدر پ یبل اظهار هست ��  ْ��َ ٰ از  يا شمه �14ُْ� َ��ْ�َ��ُنَ ٌف �َ�َْ��ِْ� وَ ��
شگاه آن عالم بامر اهللا و آن یدر پ یادب ین بیدوارم مرا از ایاست و ام یادب یاحوالشان هست از ب

د و ید معذور و مغفور بداریامل رسکمال کد و به یمال رسانکرا به  15ه اسفار اربعهکعارف باهللا 
از  6ث یثم، حدیلمه، ابن مک. شرح صد هق پروردگارش را شناختیبه تحق خترا شنا خود هککس  آن 11  

   .(ع)ن یرالمؤمنیام
رد و گفت اگر راستگو که عرضه ک. و به آدم همۀ نامها را آموخت، سپس آنها را بر مالئ31ۀ یسورة بقره، آ 12

  د.ینان خبر دهیا يد مرا از نامهایهست
  . به انسان آموخت آنچه را ندانست.5ۀ یسورة علق، آ 13
  شوند. ین نمیگست و اندوهین ی. بر آنها خوف62ۀ یسورة بقره، آ 14
دربارة  9-12، صفحات 1377قت، ید تابنده، چاپ دوم، انتشارات حقیتاب خورشکشاه در یحضرت محبوبعل 15

نهند و  یمان میه قدم از مرتبۀ اسالم به مرتبۀ اک یسانک يعظام برا يعرفا«اند:  مرقوم فرموده كاسفار اربعۀ سلو
ن یاند. ا ردهکر کرا ذ يو معنو یمال برسند، چهار سفر روحانکگردند تا به مرحلۀ  یاهللا م یال كوارد در سلو
ب یه به ترتکباشد  یم یمال نفس انسانکمشهور است، اصول مراتب  »اسفار اربعه«ه به کا سفر یچهار مرتبه 

   دنبالۀ زیرنویس در صفحۀ بعد  
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 دنبالۀ زیرنویس از صفحۀ قبل 

 یا هفت شهر عشق را طی كمراتب سلو کن سفر، سالی. در ا»الحقّ یسفر منَ الخَلق ال«عبارتند از: سفر اول: 
ش ندارد یت خویبه خود و انان یگر توجهین مرتبه دیرسد. او در ا یاهللا م یف يآن به مقام فنا يند و در انتهاک یم

 يبه موت اراد کز از خود ندارد و محو اوست. سالیچ چیه هکگردد  یر میبندة خدا و عنوان فق یو مصداق واقع
ب طَمس و محو و محق خوانده یبه ترت یاصطالح عرفانه به ک یذات يو فنا یصفات يو فنا یافعال يرد و فنایم یم
  دهد. یش دست میشود، برا یم

  ه راجعونیانّا الکدم یگو            پس عدم گردم عدم چون ارغنون
را یاست، ز یقین حال موحد حقیرسد و در ا یم یو ذات یو صفات ید افعالین مراحل فنا، به توحیاو مطابق با ا     

ن سفر هستند و از آن تجاوز یات همیشتر رهروان در حد بدایب یق الهیست. در طرین یگانه پرستیست، ت هیتا انان
د و در همان حالت محو بماند و به یایرون نیمطلق ب يسفر اول از مقام فنا يدر انتها کحال اگر سال نند.ک ینم

خدا  يایشروع سفر دوم نشود، جزو آن گروه اولابد و موفّق به یراه ن »بعد از فنا يبقا«به مرتبۀ  یاصطالح عرفان
 يسره دل به سویکخلق و ناشناسند و  يها دهیاز د یست و مخفین یه از آنها نام و نشانکشود  یمحسوب م

ٰ : یث قدسیحد یقیه مصداق حقکهستند  یسانکنها یدارند. ا یقیمحبوب حق ٰ اَو�� �ُ� �َْ��َ ��� ٰ  �َ�ْ�ِ�ُ�ُ� �َ��ي��� ��

  باشند. یشناسد) م یآنها را نم یسکر خودم یه غکر قباب و بارگاه من هستند یدوستان من در زا و ی(اول
  صد هزاران پادشاهان و مهان

  پنهان بماندحقّ  کنامشان از رش
  

  جهان يسرفرازانند از آن سو  
  نامشان را بر نخواند ییهر گدا

  

ه همچون کده است یت گردینائل شد، موفّق به وصول به مقام وال یر به مقام صحو ثانکاگر او از مقام س یول     
ت آنها یز مستعد مقام رجوع به خلق و تربین یبه اوست. از جهت خلق یوحدت و باق يایدر در یفان يا قطره

 یو اتّصاف به صفات اله یر در اسماء و صفات الهی، س»الحقّ است یسفر بالحقّ ف«ه کشود. در سفر دوم  یم
  شود. یحاصل م

ه در قوس کن سفر بر خالف سفر اول یاست. ا »الخلق بالحق یسفر من الحقّ ال«مشهور به  كسفر سوم سلو     
ق، حامل خبر و یه پس از آگاه شدن به حقاکند ک یم یط یسکباشد و آن را  یم یبود، در قوس نزول يصعود

ند و ک یت نمیر سرایبه غ يرسد، منتها نبوت و ی) ميامبری(پ شود و به اصطالح به مرتبۀ نبوت یم یام (نبأ) الهیپ
رده و آن کر وجود خود یه رجعت به عالم صغکباشد،  یم »نفسه یمتنبأ ف«شود و به اصطالح  یر هم اخذ نمیاز غ

  ند.ک یغ نمیتبل یگرداند ول یرا زنده م
  يراهبر شو کی یتا راهرو نباش            يه صاحب خبر شوکوش کخبر ب یب يا

  ه اشاره شده است.یفۀ نبویلط 124000از ابوذر از حضرت رسول به تعداد  يث مرویدر حد
ز گردد، او یاست ن »الخلق یسفر بالحقّ ف«ه کده و موفّق به سفر چهارم یان رسانی، سفر سوم را به پاکاگر سال     

ت خلق است، یارشاد و هدا ين برایزم يت از جانب خداوند در رویه مقام مأمورکده است یبه مقام رسالت رس
   دنبالۀ زیرنویس در صفحۀ بعد  
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د و از یاد و شادم فرمائیر یخ يد و به دعایرا شویت پذین رونق مقام علویصدق عذر مرا دربارة ا
  د.ید و همت بطلبیر مدد بخواهین حقیا يتربت حضرتش برا

  راه فقراء كملتمس دعا خا
  یش صدقعلیدرو یوسف مردانی

 دنبالۀ زیرنویس از صفحۀ قبل 

 یباشد. در بعض یف میام بالسیق یو حتّحقّ  قیاز آنها، و دعوت به طر یلیا قلیر یثک یچه همۀ مردم و چه جمع
ن تعداد یشتر از ایاخبار ب یتن، پنج نفر و بنا بر بعض 313ن یرسول نام برده شده است. از ا 313اخبار از تعداد 

ه تابع یبق یلّ افراد بشر، ولکه امامند بر کاند  العزم خوانده یشده و آنها را اول يا تاب تازهکعت و یمبعوث به شر
و محمد  (ع) یسی، عیم، موسین پنج تن عبارتند از: نوح، ابراهیالعزم خود هستند. ا یعت رسول سلف اولیشر

  »…(ص). 
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  در انسان کامل ینور عقل شرع یتجلّ
   16احمد واحديحجت االسالم سید بقلم آقاي 

  انیف است با زندانیمدح تو ح
  ق حجابیف است و تخریمدح تعر

  

  انیم اندر مجمع روحانیگو  
  ف آفتابیاز مدح و تعر تفارغ اس

  

ن یبرتر ۀستیقان و شایامل ذروه شهود و اکمرد معارف و واصل  كعارف و پا جناب
ش یدرون یمحمد خان راستخ آزاده جناب مستطاب حاج ین، فردوس وِساده و شکیاحترام و تم

 يدپرور برایمر يد و مرشدیت و امکموجب حرحقّ  ه بهیعل یرضوان اهللا تعال یرونقعل
 يهمواره به رحمت و رأفت خداوند يوة ارجمندید شیان زمان خود بود. او شاهد شهیخداجو

د. یگرد يدة جهان مادکسته باالن ظلمتکادرس خسته دالن و شیر هر طالب صادق و فریدستگ
ه بود ونبود کقان واصل بود یمقدار و فاضل و به قلّۀ ا یعال یامل، و عارفکبزرگوار و  یخیاو ش
بزرگ و  یدر طبق اخالص نهاد و وقف هدف یو محبوب اله یقیش در راه معبود حقیخو

عاشقان بالجو و  يبرا يا مان و اسوهیا يبرا ین و مأمنیقی يبرا ییرد. او ملجأکسترگ  یتیمعنو
 يشان و سوختگان وادیان سرگشته و پریدوست و خداجو يوکان کسال يل برایبد یب یلیدل

ق یبندگان طر يت و هادیان و سرآمد دلباختگان راه والیشان خلد آشیرونق دروحقّ  و بهحقّ 
  قت بود.یبحر حق يت به اعماق نامنتهایهدا

رة یت و سیاالمر آمر وال یزان عالم عرفان و اولیشان میافعال موزون او اعمال صالح 
ه به کبود  (ع)علی  انیپارسا يشوایاسالم (ص) و پ ین خصوصاً رسول گرامیبزرگان سلف د

به معبود  یاء اهللا و توجه تام و تمام قلبیچون و چرا از اول یب يروین معنا جز با پین وصول به ایقی
انت نفس در برابر خواهشها یش ظاهر و اجتناب از لذّات تن و صیامل از آالکو اعراض  یقیحق

برنداشت و همواره به  یخلق قدمحقّ  و حفظحقّ  يسر نخواهد شد. جنابش جز در راه رضایم
امان با  یب يا نان مبارزهیل و قال ظاهربیش و قیفارغ از هر تشو وندخدا يو برا وندامر خدا
 يهایوقت صاف ت بزرگیام نمود و توانست به مدد و عناینفس و مظاهر آن قهاي  تاریکی

  باشد. یر بصائر میبکر یصاحب تفس يباریجون رستگار یالد عسوبیخ یش ياز آقا هیمشارالت یاذن روا 16  
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 كر از خس و خاشایت پیمعنو كار گرفته و با انوار تابناکخود را به  یرونیو ب یحواس درون
و هواجس  یطانیو وساوس ش ییو موهوم گو يریو موهوم پذ ییو موهوم جو ینیموهوم ب

ه و یشود و مراحل تخل یو صوف یعالم طبع صاف يهایکیها و تاریشها و آلودگیاز آال ینفسان
  .زدسا يه و طمس و فنا را سپریه و تجلیتحل

و  یجوئ و حق ینیب رت در حقکت و تعمق فیآن جناب به سابقۀ اصالت و سائقۀ عنا 
در تفکّر  منغمر گشت و باحقّ  تیانت خود برست و در حقّیاز خود یگوئ و حق يریپذ حق

د و یگرد یباقحقّ  و به ین و قرائت اسم اعظم از خود فانیتاب تدوکن و تدبر در یوکتاب تک
ِ ٱ��ِ�ٰ�نه کن عقل است ینور عقل شد. و ا یتجلّ ةوکمش ��ٰ� وَٱ��ُِ�َ� �ِ� �ّ ِ ا�� �ِ� َ�ِ�ُ� ��ٰ �ُ�َْ�ْ�َ . 17ا

ن عقل، عقل یر است. ایبکلۀ عالم یر و عقیه عقال عالم صغکاست  یوتکة ملن عقل همان قویا
مقابل عقل جزء است، و عقل اول مقابل عقل دوم است، و عقل مازاغ مقابل عقل زاغ  لّک

ع یان شریرش خوانند. ظهور آن در هادیاست، و عقل معاد مقابل عقل معاش است و عقل مش
ع در یبخش شر یه مشعل روشنکاست  یت مراتب ظهور عقل شرعیق هدایسعادت و طر

و  یو راستحقّ  دنیرا در طلب کین نور مشعله هر سالی. اباشد یق میاهل طر كظلمات نفس سالّ
 ةوکن است و چون از مشیقین یشندة وهم و مبکن نور یدهد. ا یوب باطل و دروغ مدد مکسر

ب ین ترتیبرافروخته شود و بد یتونیۀ زکبتابد، نور شجرة مبار کبر زجاجۀ قلب سال یوجود ول
  ه بخواهد. که را کند هر ک یت میبه نور خودش هدا

ت را به یشده، و مشعل هدا یدر وجودش متجلّ یه نور عقل شرعکبود  یآن جناب مصداق
ه از اعظم عبادات کت خلق نموده بودند یو هدا یدار راهنمائ تش داده، و عهدهیفاکف با ک

و حقّ  ریده چون علو طبع و استغنا از غین مرد بزرگ و عارف سترگ از جهات عدیاست. ا
ل و شجاعت کّباطن به تو یالم و آراستگکان و صدق یو صراحت ب يویاست دنیبه ر یاعتنائ یب

ان اقران یقت و امثالهم در میو مقاومت در مقام دفاع از حق یستادگیو ا یدر برابر مول یو فروتن
  ت بود.یوال یتناهیور در بحر ال گانه و غوطهی یر و ممتاز و غواصیم نظکگذشتگان  یو حتّ

آن بوده تا بندگان خدا را  يبرا یشه و در هر زمانیهمحقّ  ثار مردانیه اکن است یمگر نه ا
  .3ث ی، عقل و جهل، حدیافکرد. اصول کتوان  سب جنان (پنهانها) که به آن عبادت رحمان و کعقل است  17  
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در مقابل فراعنه  یشانند و در مقام امر و نهکابان ضاللت ظلمت به مأمن سالمت فطرت باز یاز ب
اند قد  انسانها پرداخته یارزشها و تباه يه در همۀ ازمنه با دعوت به خود و نه به خدا به نابودک
در اصعب  یت عباد حتّیق نجات و هدایگمشدگان طر يریند. لذا همواره در دستگا ردهکم علَ

مظهر صدق ن راستان استوار دارندة یه اک یوشا و با اشتداد آالم متبسم بود. به راستکحاالت 
   .تابان است يگریل دیکدام همان انوار از هکپس از هر وموتند یو ال ندن آستانیان یراست

  كمشت گل و خا یکبه  كافالراز دل 
  وبیث و گه ایش یعقوب گهیوسف و یگه 

  كخسرو افال یو گه كگه خواجۀ لوال
  شیخواجۀ هر منعم و درو یخواندند گه

  بود یه از پرتو رخسار علکالقصه 
مش آدم و او زاده ز آدمزاده ز د  

  ان شاخیشه و از چرخ عینهان ر كاز خا
  

  نهادندبنهفته به صورت بشرش نام   
  بوالبشرش نام نهادند یگه نوح و گه

  ر و شُبرش نام نهادندیگه باب شب
  ر و شرش نام نهادندیگه خالق هر خ

  ه شمس و قمرش نام نهادندکجلوه  یک
  پدر و گه پسرش نام نهادند یگاه
  شجر و گه ثمرش نام نهادند یگاه

  

دگار جهان را یالم آفرکاگر انسان  یراست«د: یفرما يباریاهللا رستگار جو تیه آیعالم فق
داشت و اگر  یمقدم م یلِ مخلوق خاطیداد و آن را بر گفتار عل یخود قرار م یسرمشق زندگ

ض یرندة فیم گیرد و آن را بر آراء سقک یمال خود انتخاب مکرا فرا راه  یض الهیان واسطۀ فیب
ه هست و کر از آن است یباشد غد یه باکه هست ... پس آن چه کن ... نبود یداد ا یم يبرتر

د، زبان قلم و قلم زبان ید باشد برآیه باکاگر انسان دل به آن چه هست نبندد و در صدد آن چه 
ند و تا انسان همت خود را متوجه حال و ک یا میحاصل مه یرّرات بکرار مکت يمتر خود را براک

و تا از  ،این را دام دنین نداند، نه دید انجام يت، و تا تمدن را برایمکد نه قال و یت ننمایفکی
فراتر از هست  یتواند گام یباز نگردد نم یپرستحقّ  و ینیقت بیبه حق یو خودپرست ینیخودب

  ».د باشد برساندیه باکبگذارد و خود را از آن چه هست برهاند و به آن چه 
عظام مطرح و سؤال شد. و  يخدمت فقهااز  یغامض یه مسائل فقهکار اتّفاق افتاد یبس

گشت.  ین حاصل نمیقید اظهار نمودند و قطع و یاط و تردیبا احت یر پاسخیشان با تأمل و تأخیا
قنع م يدرنگ پاسخها ینمودم و بن یراسته همان سؤاالت را از محضر جناب ک یدر حال

فرمود:  یش بود. آن جناب مکدر وجود مبار ینور عقل شرع ید تجلّیه مؤکردم کافت یدر
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ها  دهیرا عارف از دیشناسد. ز ینگرد و آن را م یدة دل میز با دیه به هر چکاست  یسکعارف «
ۀ رذائل و ینش را با تخلین بیه عارفان اک«فرمود:  یز میو ن». ها دهیگران از شنید ید ولیگو یم

  :يترخ شبسیش شیل و به مصداق فرمایتحص یب نفس و تخلّق به اخالق الهیۀ دل و تهذیتصف
  دت نوریدرون خانۀ دل نا            ز خود دور یموانع تا نگردان

  د:یز حافظ فرمایو ن
  »ینکنده ورق ساده کمگر از نقش پرا            هاتیرد هیض پذیرقم ف کیخاطرت 

ده را یوهکعمل ن یاز باطل است و دل زشتحقّ  زیدل مم«فرمود:  یه مکو از معظّم له است 
غالباً ». نی تیدر ن یند ولک یسازد و انسان در عمل خطا م یرا مشخص منیت  ص داده ویتشخ

شنودم  یشان میاز ا یخود را بدون پرسش زبان یات قلبیشان پاسخ منوکضمن توسل به باطن پا
پس از اقامۀ نماز جماعت  یم قرآنیان مفاهیه ضمن بک ین نامه مجال آن ندارد. دستوراتیه اک

ن و یین تبیقیه به کارگر بود کقان یوصول به ا يراندند چنان برا یجمعه بر زبان م يسحرها
داشت و  میق آن یاز به سالها ممارست در تحقین ینیدرس و بحث د يها آن در حوزه یبررس

ان و شهود بر دل و جان یگشت. به ع یحاصل نمآن  یاز معانروح  یب یجز الفاظحال آنکه 
 یروح و صورت یب يابند همچون جسدینارتباط با قلب  یاعمال قالبه تا کنمود  یان مکسال

جز  ین باب راهیاست. و در ا ياخرو يب و جزایبا عالم غگانه یمعنا و فاقد اثر و المحاله ب یب
توان  ین راه میوجود ندارد و فقط از ا استد یه موجب حضور قلب مرکخ یاستمداد از باطن ش

�َ�َُ� اَ�ْ� ساخت. در شرح  یکنزد يمن قبول درگاه بارید و به یشروح و معنا بخ یبه اعمال قالب

َ� �َْ��ٰ� �َ�ِقَ  �ّ َ� �ِ�ٰ� َ��ٰ� وَ �َْ� َ��َ�   :نغز فرمودوي به مول ��18ْ�ِ� �َ�َ�َِ� َ����ِ� ��ٍُح �َْ� �َ�َّ��
  ه منکغمبر ین فرمود پیبهر ا

  نوح یشتکم چون یما و اصحاب
  یتو دور از زشتئ یخیه با شکچون

  يقو یبخش در پناه جان جان

  م به طوفان زمنیشتکهمچو   
  ابد فتوحیه دست اندر زند کهر 

  یشتئکو در  ياریروز و شب س
  يرو یره م يا اندر خفته یشتک

ه از آن کافت و هریجست نجات  کس بدان تمسکه هرکنوح است  یشتکت من مثال یاهل ب: يث نبویحد 18  
  د.یرد غرق گردکتخلّف 
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  شیخوایام  غمبریمگسل از پ
  لیدل یره ب يچون رو يریگر چو ش

  خیش يه با پرهاکن مپر االّ یه
  موج لطفش بال توست یزمان یک

  م شمرکقهر او را ضد لطفش 
  ندک   یسبزت م كزمان چون خا یک

  جسم عارف را دهد وصف جماد
  

  شین بر فن و بر گام خوکم که کیت
  لیو ذل یهمچو روبه در ضالل

  خیش يرهاکعون لش ینیتا بب
  حمال توست یآتش قهرش دم

  ن اندر اثریاتّحاد هر دو ب
  ندک یزمان پر باد و گَبزت م یک

  ن شادید گُل و نسریتا بر او رو
  

ن است به که هر آن ممکاست  یمانند طفل كسلو يدر ابتدا کفرمودند: دل سال یم
ست و یسر نیاند م ه به او دادهک یانجام دستورات اآن جز ب يشود و شفا مبتالمختلف  يهایماریب

مخصوص  یخاص و دستورات یقلب و روح او، درمان يماریدر مورد هر فرد و ب یبان الهیطب
ن داروها را از قرآن و یاتوان  ینمباشد. و سرخود  یم يگریه متفاوت از دکنند ک یز میتجو

ب مراجعه نمود و هرچه او دستور داد به ید به طبیتب بزرگان استنباط نمود و االّ و البد باک
ر ند چون به دستوکدن یشکاضت یابد. اگر سرخود اقدام به ریب انجام دهد تا شفا یهمان ترت

 یم وقتیگرسنه دار یه اگر سگ نفس را مدتکوس هم دارد، چه که اثر معکست اثر ندارد بلین
 يابد. لذا شفای یم یات فزونیشود و ولع او به انجام منه یتر م يرها شد غضب و شهوت او قو

له و یل اخالق رذیفرمودند: تبد یشود. و م یر حاصل نمیاضات شاقۀ بدون دستور پینفس با ر
 یبه و حسنه جز با واداشتن دل به انجام دستورات مأخوذ از صاحبان اذن و اجازة الهیبه طمه یذم

ر یانپذکار هستند امکن یه از طرف او مأذون در اک یاء الهیه با اولیعت خاصۀ ولویو پس از ب
مجاهده و  يبا عمر یامل حتّکر و انسان یا اثر پیمکین معنا بدون نظر یا کش یست و بین

  اصل نخواهد شد.اضت حیر
  ن سفریر ایپ یه بکن یر را بگزیپ

  يا ه بارها تو رفتهک یآن ره
  چیتو ه یه نرفتستکرا  یپس ره

  در راه شد يمرشد یه او بکهر 
  فضول ير ایۀ پیگر نباشد سا

  

  هست بس پر آفت و خوف و خطر  
  يا قالوز اَندر آن آشفته یب

  چین مرو تنها ز رهبر سر مپیه
  در چاه شد او ز غوالن گمره و

  بس تو را سرگشته دارد بانگ غول
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  ه:کت خلق خدا را دارند یارشاد و هدا ۀیش خود داعیاز پ يارین راه بسیفرمودند در ا یو م
  د داد دستینبا یپس به هر دست            ه هستکس آدم رو یبسا ابل يا

 يجدا يا تصوف و عرفان مقولهبرند  یه گمان مکه آنها کپرداختند  ین معنا میاتذکّر  و بارها به
ر فرَق یف سایو در رد خاص یگر و عرفان مذهبید يا قهیا تصوف طریاز شرع و عقل بوده 

عبارت از  یشینند دروک یال میه خکآنان  یورند. و حتّ بزرگ غوطه یاست در اشتباه یاسالم
ه پرسه زدنها و کاند  ا به غلط پنداشتهیول است و کشکن و یخانقاه و بوق و منتشاء و تبرز

ندن کدن و با افیدن و سربار جامعه گردیشکار و تالش کل دست از کّتو ۀیها به نمایوزگیدر
مذهب پشت پا زدن، و با استعمال چرس و بنگ و مواد  يد و بندهایق یتف به تمامکچنته بر 

ار یفرار اخت یو جمع يفرد يتهایر پا نهادن، و از مسئولیرا ز یو اجتماع ین شرعیمخدر قوان
ب کات را مرتیسان رفتن و منهکوغ منّت نایر بار یز »است یموال سخ«ا با گفتن یردن، و ک

مودن است، تهمت یه راه پیمرتضو يقت اعالیه و طریمحمد يعت غرّایشدن و بر خالف شر
ار کاز اختالط افه تصوف را کز آنان یاند. و ن ر وارد ساختهیضم یان صافیبر صوف يارکآش
ونان یا فالسفۀ یت یحیا مقتبس از مسیشمارند  یو هندو و بودا م یبا مذاهب اسالم یائیآر

ه و تجسم و اتّحاد و حلول و تناسخ و وحدت ید تشبیه تصوف حقّه را عقاکا آنان یدانند و  یم
خدا و اهل والء  به مردان یلیقت عرفان و تصوف ناآگاهند و اباطیدانند از حق یه میوجود منه

  د:یه الرّحمۀ فرمایعل يدهند. مولو ینسبت م
  نندک یم مسجد میابلهان تعظ

  خران يقت این حقیآن مجاز است ا
  استیو اندرون اولک يمسجد

  

  نندک یاهل دل جد م يدر جفا  
  ست مسجد جز درون سرورانین

  سجده گاه جمله است، آنجا خداست
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  اجداد آن جناب 
حاج عبدالخالق «د: ینما ین طور شرح میرا ا 20ینیجد خاندان ام 19محمد رضا محتاط يآقا

راز به ینادرشاه از ش یه در اواخر زندگکسه پسر بوده  يدارا ،بیو قر ینیام هاي جد خاندان
حاج  .ب وحاج عبدالرّئوفی، حاج عبدالقرحاج عبدالحقّ ينند به نامهاک یوچ مکطرف عراق 

رود و حاج عبدالحق به  یان میان آشتکب به گَرَیر و حاج عبدالقریعبدالرّئوف به حدود مال
له سپهدار یشهر عراق به وس يش از بناید و آن زمان پیآ یم يامروز كا ارایحدود عراق 

ن خاندان ین ارتباط ایریشان و سایانجام شده توسط ا يهایبه هر حال بررس ».بوده است یگرج
م یعبدالرّح ي. آقا21رسانند یاو م ياز امرا یکیا ی يان و به سلطان محمود غزنویرا به عصر غزنو

ه کدارند  ین خانواده ابراز مین افراد ایتر ن و از مسنیراست يحاج آقا يها ن از عموزادهیخان ام
رمان و فارس آمده کبه  22نیشود از غزن یمأمور م ياَبدال فرزند سلطان محمود غزنو کوچک

ه در فارس ک ییالت قشقایو اند ک یمند. پس از فتح در راه اهواز فوت کرا فتح  ین نواحیتا ا
پدر بزرگ حاج محمد  ن احتماالً حاج عبدالحقّیهستند و همچن ياند از خاندان و مانده یباق
ن ابراز یمحقّقن و یاز سابق ین موضوع را به عنوان نظر برخیو ا ين خان بوده نه پدر ویام
  داشت.  یم

 .سؤال فرمودند یوادگناز شجرة خاشاه یحضرت صالحعل :دگفتن ین میراست يحاج آقا
 هکن است یا :م. فرمودندیهست يسلطان محمود غزنو يها ده از نوادهیه رسیکبطورردم کعرض 

  .171جلد چهارم، صفحۀ ، كارا يمایس 19  
ل شده ین تبدیبه راست یشمس 1310در سال  و) بوده کی(ارا یعراق ینین در ابتدا امیراست يحاج آقا کنیۀ 20

  است.
از دودمان  یبخش ۀهزار سال ةان، سلسلۀ شجرکایاد نی«ن خاندان تحت عنوان ینامۀ ا در شجره یمبسوط یبررس 21

طبع به هنوز  یول شده یحاجباش ینیز امیچنگآقاي توسط » دالرّئوفب و حاج عبی، حاج عبدالقرحاج عبدالحقّ
  .است دهیسنر
 يوه قرار دارد. در قرن سوم تا ششم هجرکد یه در جنوب ارتفاعات سفکافغانستان امروز  يزکمر ياز شهرها 22

  .1375نشر ما، ، يعبدالرّضا علوسید  ترک، ديان بوده است. فرهنگ مثنویتخت غزنویداشته و پا ییت بسزایاهم



  3  راستین  شجره

 

حضرت حضور  یسلطان يآقاه: کنند ک یر مکدآباد ذیتر بهروز بکد يد. آقاینک یم تیترب 23ازیا
 ير سلطان محمود غزنویاز وزین به ایراست يه اعقاب حاج آقاکند ردکشاه عرض یرضاعل

از در حضور سلطان محمود هستند. حضرت آقا یخدمت شما همانند ادر ز ینشان یرسد و ا یم
  ازسازند.ین خود ایراست يفرمودند: آقا

ه از کاست  جد ما مرحوم حاج عبدالحقّ«د: ان نوشتهشان یادداشتهاین در یراست يآقا جناب
ب به یآمدند و حاج عبدالقر كراز به ارایب از شیبا برادر خود حاج عبدالقر ییل قشقایا

ه کهفت پسر بوده است  يدارا كدر ارا شد و حاج عبدالحقّ یان رفته و در آنجا ماندنکگَرَ
 یکسه پسر و  يشان هم دارایه اکن خان و پسر او آقا خان یاز آنها مرحوم حاج محمد ام یکی

اظم خان و سلطان کن خان، مرحوم آقا یمرحوم حاج رضا خان، مرحوم آقا حس یدختر به اسام
خان مجتهد، یمحمدعل رزایحاج م يسه پسر به نامها ي. مرحوم حاج رضا خان داراخانم بودند

پسر  یک يخان دارایمحمدعل رزایخان بود. مرحوم حاج م يمحمد خان و حاج مهد یحاج عل
ز آن حضرت ینکدختر  یکو  يشاه گنابادیرضاعل ين غالم حضرت آقایبه نام محمد راست

   .»..فداه بود.الو ارواحنا له  یروح

  حاج رضا خان
 يه وکباشد  یالنتر فرزند آقاخان مکحاج رضاخان  ين آقایراست يحاج آقا يجد پدر

عهده ه زاز را بکفوج  یفرمانده یبود و مدت يزده هجری(آقاخان) از افسران اوائل قرن س
خان محمد ی، حاج علن)یراست ي(پدر حاج آقا خانیحاج محمدعل يسه فرزند به نامها اوداشت. 

. داشت یفیۀ لطین صالبت روحیت و در عیفاکمقتدر و با  يفرد يو. داشتخان  يو حاج مهد
 ي. حاج آقامحسن از فقهابود یگوهرتاج خانم خواهر حاج آقامحسن مجتهد عراق شهمسر

ز همانند حاج ین ياز فرزندان و یبه عرفان داشت و برخ یبود و توجه خاص كارامعروف 
بيان الّسعادة يف مقامات ر یاز تفس يود یفقر وارد بود. تمج کدر سل یعراق یم محسنیابراه

آمده  يمولو يد در دفتر پنجم مثنویرس يسلطان محمود غزنو یبه صدراعظم یه از چوپانکاز یشرح حال ا 23  
  است.
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نشان دهندة ذوق او نسبت  24يسلطانمحمد گنابادمالّ ر حضرت حاج یف عارف شهیتأل العبادة
است: مده آشاه یرضاعلبه قلم حضرت  ریتفسن یا 25یدر مقدمۀ عرب به تصوف و عرفان است.

ه از کباشد  یم بيان الّسعادة يف مقامات العبادةد به نام یقرآن مجر یشان تفسیفات این تألیمهمتر«
امل مرحوم که یه فقک یده است. تا جائیف گردیر تألیه در قرن اخکاست  يرین تفاسیمهمتر

در مورد آن  یاشانکل مغفور آخوند مالّ محمد یم جلکیو ح یحاج آقا محسن مجتهد عراق
  ».»ر استیتفاسر سلطان، سلطان یتفس«ه کاند  گفته

م یسه كشهر ارا يدر بنا يوفقر وارد بودند.  کدر سل یسه فرزند حاج رضاخان همگ
 ين مخارج عزاداریتأم يان براکرقبه د 8 ود. از موقوفات ایو بنا گردابوده و محلّۀ قلعه توسط 

واقف  تیباشد. وص یمحرّم و صفر م يابا عبداهللا به مدت ده شبانه روز و اطعام فقرا در ماهها
شان حاج یخان مجتهد و فرزند ارشد ایمحمدعل رزایشان حاج میهمچنان در زمان فرزند ا

ز یافته و در حال حاضر نین ادامه یشان حاج محمدرضا راستین و فرزند ارشد ایراستمحمدخان 
ن در یراست ۀینیخامس آل عبا در حس يطبق موقوفه همه ساله به مدت ده روز مراسم عزادار

 كدر دروازه شهرگرد ارا يتوان به احداث مسجد یم وۀ ایریگردد. از آثار خ یبرگزار م كارا

در  يقمر 1251سال  یاالول يجماد 28شاه در یسلطانعل يگناباد یدختیاج مالّ سلطانمحمد بحضرت ح 24  
نمودند و  یشاه خرقه تهیحضرت سعادتعل يقمر 1293 محرّم 22در . دخت گناباد قدم به عرصۀ وجود نهادندیب

شاه همۀ یحضرت سلطانعل يو معنو يت فضائل صوریت عباد شدند. صین مسند ارشاد و هداکمتم آن جناب
د، تا ین امر باعث عداوت دشمنان و حسادت حاسدان گردیرا پر نمود. هم یاسالم يشورهاکه غالب کران و بلیا
مخنوق و به شهادت رساندند.  یسالگ 76سنّ  آن حضرت را در يقمر 1327االول ع یرب 26ه در سحرگاه کنیا

تب گوناگون مثل اسفار کبر  یاعم از حواش ياریفات بسیامل در علوم مختلف داشتند و تألکآن حضرت تبحر 
مقامات العبادة،  یفان السعادة یر بیشان عبارتند از: تفسیدارند. آثار مستقل ا یب المنطق تفتازانیا تهذیمالّ صدرا 

ن، یالمؤمن ةت نامه، بشاریوال يتابهاکن یه به نام مرشد خود مرقوم فرمودند و همچنکسعادتنامه، مجمع السعادات 
نابغۀ علم و «تاب کر شده یه منحصراً دربارة آن حضرت تحرک یتابکن یتر جامعح. یضاح و توضین، ایه النّائمیتنب

  .باشد ین تابنده میف حضرت حاج سلطانحسیتأل »يعرفان در قرن چهاردهم هجر
  ، صفحۀ ه.یشمس 1344انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم،  25
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  اشاره نمود.  26به مسجد حاج رضا خان معروف
را  شیپا يماریب يسرّتاز  يریجلوگ يا شد و اطباء برایدر اواخر عمر مبتال به قانقار يو
 مجدداًًرد و کت یزانو سرا يبه باال يماریب اًمجدد یول ددنیر زانو بریند. بار اول از زردکقطع 

بار دوم او در  یه دستور داد هنگام جراحکآنچنان بود  يزانو قطع نمودند. صالبت و ياز باال
رد. مدفن کدن بود قطع یه خود ناظر بر برک یرا در حال يو يز پایجرّاح ن ند.ینماهوش ن یرا ب

ه در حال حاضر از حالت قبرستان خارج کباشد  یم كارا یآباد در جنوب غرب نیدر قلعۀ ام يو
  شده است. 

  اهللا خان  امان
 يا بر فرزند حاج طاهر شهوهکا یرزا علین فرزند میراست يحاج آقا ياهللا خان جد مادر امان

مان یبر دختر سلکا یرزا علیدشت فراهان واقع شده است. مادر م یبود. شهوه در جنوب شرق
 ي. فرزند وداشتجان منصب یبر خود در ارتش آذرباکا یرزا علیو ماست  27یانجدان یکب

ر و یبکریخان ام یرزا تقیاز م یدرجۀ صمصام نظام يب فوج فراهان دارایاهللا خان سرت امان
سمت  يهایردن ناآرامکاد در آرام یرشادت ز لیبه دله یکت بوده بطوریفاکق و با یال يفرد

از خوزستان امروز) و اخذ باج و  يو عربستان آن روز (حدود 28»زهیحو«و  ياریفارس و بخت
  .29افت نمودیر دریبکریخان ام یرزا تقیاز م يادیقات زیخراج تشو

نمود. دشت  كدر شرق ارا آباد امان يروستا ياقدام به بنا يقمر يهجر 1306در سال  يو
 یتار آن در حال حاضر مزروعکه 6‚000تار وسعت دارد و حدودکه 25‚000حدود  آباد امان
خانمان را  یبنا نمود و افراد ب آباد در امان يادیز یونکاهللا خان منازل مس است. امان شتکر یو ز

ر مسجد، یسات نظیر تأسیو سا آباد داد. حفر قنات امان ینکاز اطراف جمع و در آنجا س
  ز معروف است.یه نیچون مسجد سر قبر آقا و مسجد صمصام الحاج يگرید یمسجد حاج رضا خان به اسام 26  

  .137ف محمد رضا محتاط، صفحۀ ی، جلد چهارم، تألكارا يمایتاب سک 27
 كر اسناد و مدارین لوح همراه با سایا ر شده است.یتحر »زهیحو« يبه امال »زهیهو«قنامه یدر متن لوح تشو 28
  موجود است. كن در ارایۀ راستینین واقع در حسیتابخانۀ راستکدر  یمیقد
  تاب آمده است.کحات در همان ین توضیاز ا یبرخ 29
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 يه بعداً بدست نوة دخترکباشند  یم يو يارهاکاز  آباد ز در امانیره نیغسالخانه، گورستان و غ
خ دهم یه در تارکن شاه قاجار یناصرالد افت.ی يشترین) توسعۀ بیراست يحاج آقاشان (یا

نوشته است:  30عبور نمود در سفرنامۀ خود آباد امان ياز روستا يقمر يهجر 1309قعده سنۀ یذ
 یلیرده است. ده خکسال است احداث و آباد  هپ سیاهللا خان سرت ه امانک آباد م به امانیدیرس«

  ». داشت ياریاد و زراعت بسیم و خانوار زکاست قلعۀ مح يمعتبر
ب ینا يرزا آقا خان نورین شاه، میر به دستور ناصرالدیبکریخان ام یرزا تقیپس از قتل م

ر او را تحت فشار یبکریبه ام يل وفاداریاهللا خان را به تهران خواسته و به دل السلطنه، امان
سرش زدند تا  ره آن قدر بکمنقول است  .داد يو قتلدستور به  ننمودن کیگذاشت و چون تم

 يم در شهرریدر جوار حرم عبدالعظ يد. محل دفن ویده و همان شب به قتل رسیهوش گردیب
  . بود که در طرح توسعۀ حرم عبدالعظیم تسطیح گردید

  یخان مجتهد عراقیمحمدعل رزایاهللا م تیآ
 يفرزند حاج رضا خان پدر حاج آقا) کی(ارا یخان مجتهد عراقیمحمدعل رزایاهللا م تیآ
همراه دو فرزند بزرگ حاج آقا  یبا هوش و روشن و نقّاد بود. در اوان جوان ين فردیراست

 يبرا یعراق یرزا محمود محسنیرزا احمد و حاج میحاج م يبه نامها یمحسن مجتهد عراق
مختلف منجمله د یدر محضر اسات يمت نمود. پس از چندیبه نجف عز يل علوم ظاهریتحص

 1317شوال  20فقه و اصول را فرا گرفت و در  31يزدی ییاظم طباطباکمحمد سید  اهللا تیآ
اظم کمحمد سید  اهللا تیآ. موفق به اخذ درجۀ اجتهاد شدشمسی)  1278اسفند  2قمري (

ر کشاه ذی، حضرت رضاعل32در رسالۀ رفع شبهات خود در مشرب عرفان وارد بود. ییطباطبا
بزرگ در خفا  يه علماکح فرمودند یبه خود نگارنده صر یاهللا زنجان تیمرحوم آ«ند: یفرما یم

اظم کمحمد سید  اهللا تیقت ارتباط داشتند و از جمله به طور مثال راجع به مرحوم آیبا فقر و طر
  30 53، صفحۀ 1362راژه، یچاپ تن شاه قاجار، یسفرنامۀ عراق عجم نوشتۀ ناصرالد.  

در  یمتوفّ یاظم طباطبائکمحمد سید  اهللا تیبه قلم آ یخان مجتهد عراقیرزا محمدعلیاهللا م تیاذن اجتهاد آ 31
  ن ضبط است.یتابخانۀ راستکدر  - در نجف يقمر يهجر 1337

  .96صفحۀ ، 1377قت، چاپ پنجم، یانتشارات حق 32
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شان بودم یان ایکه من خودم سالها نزدشان تلمذ نموده و از نزدکردند کاظهار  يزدی ییطباطبا
تاب کو در ». قت واردندیشان در رشتۀ طریه اکردم ک كبه من اعتماد داشتند و من دره ک
) از يزدی ییاظم طباطباک(محمد سید  مرحوم«سند: ینو یم 33یعرب کسفر به ممال يادداشتهای

 یاهللا زنجان تیه آیکد و در فقه در درجۀ اول بوده و بطوریبزرگ و مرجع تقل يعلماء و فقها
ه خودشان کردند کشان نقل یرا از ا ین رباعیز در سر داشته و این كشور سلوفرمودند:  یم

  اند: سروده

و نجف  كمختلف باالخص ارا يدر شهرها یخان مجتهد عراقیمحمدعل رزایاهللا م تیآ
اهللا  روحسید  اهللا تیتوان به آ یه از جملۀ آنها مکداشتند  يجلسات درس و شاگردان متعدد

اهللا  تیاغلب آ گفتند ین میراست ياشاره نمود. حاج آقا کیارا یمحمدعل اهللا تیو آ ینیخم
ت کشر يبرا خمینشان از یردم و اک یمالقات م كرا هنگام جلسات درس پدر در ارا ینیخم

  شدند.  یدر جلسات درس حاضر م
اهللا  تین آیراست يدارند: پس از رحلت حاج آقا یابراز م يا ناصر برادران هزاوه يآقا

ور کنمودند و لذا همراه با فرزندان ذ ي) ابراز همدردینیاهللا خم تیده (برادر بزرگ آیپسند
ه پدر ما مرحوم حاج آقا کده اظهار داشتند یاهللا پسند تیم. آیشان رفتین نزد ایراست يحاج آقا

ز معروف به یه در حال حاضر نک یدر محلّ آباد در منطقۀ گندآب امان كدر راه ارا یمصطف
 یاهللا در آن اوان طفل خردسال . برادرم روحقمري) 1320( دیاست به قتل رس »یچال آقا مصطف«

رزا توسط یم. جناب میردک یدخواهم و دایخان رفتیمحمدعل رزایم يبود و با مادرم نزد آقا
 یرده و خونخواهکت یاکر جنگ تماس گرفتند و شیبا ام كم اراکشاهزاده عضدالسلطان حا

 هک يا را در مقبره ین طور جنازة حاج آقا مصطفیهم 34ت ما را به ثمر رساندند.یاکنمودند و ش
  .1353ن تابنده، یحاج سلطانحس يف حضرت آقایتأل، یعرب کسفر به ممال يادداشتهای 33  

، معاونت 9-ادهایها)  ها و نوشته (گفته ده،یپسند اهللا تیتاب خاطرات آک 88در صفحۀ  دهیپسند اهللا تیآ 34
در اوایل «نویسند:  ، می1384واحد خاطرات، تهران،  ،ینیو نشر آثار حضرت امام خم میمؤسسه تنظ یپژوهش

   دنبالۀ زیرنویس در صفحۀ بعد  

  یده در آن دل تو باش یدل یاله
  ام سر رت فرو بردهکف يایبه در 

  

  یه منزل تو باشکبدارم  یبه راه
  »یه ساحل تو باشکن کچنان  یاله
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رزا بود به امانت یم يبه آقا متعلّق
م و بعد از دو سال به یردکدفن 

ده یاهللا پسند تیآ 35م.ینجف برد
ه من و برادرم کردند کاضافه 

) هر ینیاهللا خم روحسید  اهللا تی(آ
رزا یم يدو مدتها نزد آقا

  م.یردک یتلمذ م خانیمحمدعل
 يقمر يهجر 1336در سال 

میالدي)  1918شمسی،  1297(
به  یهمزمان با جنگ اول جهان

گر یو علل د یسالکعلّت خش
مت یه قیکد. بطورشاب یمکآذوقه 

 يبه حدود خروار كگندم در ارا
د. استاد یصد تومان هم رسیک

 كخ ارایتاب تارکدهگان در 
ت آن یتلفات را به ثلث جمعزان یم

ن زمان آدر  .36روز برآورد نموده
 کمکخان یرزا محمدعلیم يآقا
ن نمود کیر و مسیبه مردم فق یانیشا
 دنبالۀ زیرنویس از صفحۀ قبل 

مشیرالسلطنه که مشرب درویشی داشت مالقات کردیم ... و مشیرالسلطنه نسبت به من و مرحوم قمري با  1323
اهللا خمینی) بسیار تواضع و احسان و عنایت مبذول داشت مرا روي زانوي خود نشاند و  اهللا روح اخوي (آیت

 ».نوازش کرد و گفت که قاتل را خواهیم کشت
 .درج است دهیپسند اهللا تیات آتاب خاطرک 82تفصیل این موضوع در صفحۀ  35
  .257، جلد چهارم، محمد رضا محتاط، صفحۀ كارا يماید به سینکنگاه  36
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م عراق به کر جنگ حایتوسط ام يا بر لوح نقره يا ر نامهید. تقدیو سبب نجات هزاران نفر گرد
ه گراور آن آورده ک 37استشان صادر و به مهر هفت نفر از بزرگان شهر ممهور شده ینام ا

داشتند. در  يبسیاررخواهانه یخ يتهایز فعالین یاسیو س یرزا اغلب در امور اجتماعیم يآقا شده.
رده ک يریگ نارهکمناقشات مجلس  مالحظهبا  یدا شدند ولیاندک كمجلس دورة چهارم از ارا

  و استعفاء دادند. 
 یکیه کگر اناث بودند یدو فرزند دو بود ن یجناب حاج محمد خان راست يوور کفرزند ذ

اهللا آقا  تین فرزند آیعطاءاهللا ام يبه عقد آقا يگریرا وداع و د یدار فان یده سالگسنّ  در
رحلت نمود. یشمس 1365در آمد و در سال  كارا ياز علما یعراق ینین حسینورالد  

رو و به امام گفتند به مسجد برزا یم يآقا ساله بودم 14گفتند:  ین میراست يحاج آقا
ردم. کت کحسب االمر پدر در نماز جماعت شر یل نداشتم ولین. گرچه تماکجماعت اقتدا 

متعارف ش از اندازة یت بیخواند تا الفاظ را با رعا ینه میبا طمأن یلیامام جماعت نماز را خ
 باشد حیصح شتا قرائت نمود یمرار کراً ترّکن بار میلمات را چندکند. و کد قرائت یقواعد تجو

دانند. در  یه مبطل نماز هم مکنند بلک ید نمییرا تأ ین عملیگرچه از لحاظ ظاهر شرع فقها چن -
��ِّ��َ لمه کعت دوم باز به کر ��ِّ��َ لمۀ کد آنقدر قسمت اول یرس وَ�َ� ا�ّ�� الض  را به لفظ وال وَ�َ� ا�ّ��

ه تحملم را از کشود  ءمخرج حرف أداه ضاد از کرد تا بلکرار کظ تیالض با مد غل الض وال وال
 یلیو به منزل بازگشتم. خ 38ستمکدست داده و ناخودآگاه گفتم مرض مرض مرض و نماز را ش

ان را عرض یجر یس وقتکبرع یند. ولیخدمت پدر برسم مؤاخذه نما یه وقتکنگران بودم 
د کیت تأیس روحانن رفتن حرمت لبایف شدند و باز به از بردم، از افراط امام جماعت متأسک

  نمودند.
در  يند: سفرگفت ین میراست يه حاج آقاکسند: ینو یان میحاج عبدالصالح جواهر يآقا 

  آورده شده است. 368تاب صفحۀ کن لوح در همان یا 37  
ه کنیش از ایستند، و بیرها نکن فیبه ا یبعض«سند: ینو یم ن افرادید از ایدر تنق ینیخم ياهللا موسو اهللا روح تیآ 38
” َ ����ْ وَ ��  ،1373، ینیم و نشر آثار امام خمیه، مؤسسۀ تنظیت فقیوال »ندارند. يرکنند فکرا خوب اداء  “ا�ّ��

  .120صفحۀ 
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 یمنزل یرونیو پس از تشرّف به فقر همراه پدر به عتبات رفته بودم. پدرم روزها در ب یجوان
عبود سید  (پدر یعلسید  به نام آقا ير بزرگواریس داشتند و من هم اغلب با فقیتدر يجاریستا

 يالش با ویمحقّر بود و ع یلیخ يو ین بود مجالست داشتم. زندگکه در آنجا ساکم) کیح
 یبود ول یارتنامه خوانیاش ز هیشغل اول يگفت. و یرد و تا وقت خواب ناسزا مک یم يبدرفتار

ل انتساب به یبه دل يوبه ها  داشت. بچه یند و بقّالکار یاخت يگریرده بودند شغل دکبه او امر 
رد. ک ینم ممانعت مکخواستم آنها را متفرّق  یم اگرردند و ک یت میزدند و اذ یتصوف تسخر م

بعد  و داشتند یراتکه با هم مذاکالسکدر  يادیهمراه شد و مسافت ز یدعلیپدرم با آقا س يروز
انات خود را یبود ب یش معقول و منطقیمطّلع و صحبتهاار یبس يه وکرد کن مالقات ابراز یاز ا

ر او قرار گرفته ینمود و تحت تأث یث و اخبار و اشعار عرفا میات قرآن و احادیمستدل به آ
ن موضوع سبب ی. انداردهم  ير بقّال است و سواد ظاهریه آن فقکح دادم یبودند. من توض

ا یه آکش آمد یشان پین سؤال برایو ادار یپدشان یدر ا یبیتخر که شیکتعجب پدرم شد بطور
  ؟دارد يگریا راه فراگرفتن علم روزنه دیاست  ل علومیتحصدانستن و دانا شدن لزوماً مستلزم 

ردند کپس از تشرّف به فقر پدرم مرا احضار و سؤال  يچند :ندگفت ین میراست يحاج آقا
ض رد؟ در پاسخ عرکد ید چه خواهیه نماز نخوانکبزرگان شما به شما دستور بدهند  ياگر روز

 يد در اجرایس دستور به تقکه برعکدهند بل ینم ين دستوریچ وقت چنیردم استغفراهللا هک
ردم. پس از کردند و من همان جواب را عرض کرار کدهند. دوباره سؤال را ت یام شرع مکاح

ه برافروخته شده بودم ک یح من، در حالیافت پاسخ صرین بار و اصرار در دریرار چندمکت
ل رد و بدل شد و ین قبیاز ا يگرید يگفتگوهاخوانم.  یند نخوان نمیبفرماردم اگر کعرض 

 یکردم و تا فردا هم نزدک كمحل را تر همن آهستردند و کر یتغناراحت شدند و  رزایم يآقا
 گفتند یم اند. ردهکموضوع را فراموش  یلکا به یدم گویدم دیه خدمتشان رسکم. فردا صبح شدن

برده  یپ آنرده و به صداقت کتفکّر  من ۀبودند و در گفت یمحقّقرزا فرد روشن و یم يآقا
گرفتند و من هم  یاالت مکاش یردند و برخک یم ياوکنجکبودند. در اوائل تشرّف من به فقر 

   ردند و مشرّف به فقر شدند.کانه طلب یبعد مخف یدادم ول یپاسخ م
حضرت رضاعلیشاه در مورد تشرّف حاج آقاي راستین و پدرشان آیت اهللا حاج میرزا 

تشرّف حاج آقاي راستین توسط آقاي «اند:  محمدعلیخان در دستخطّی مرقوم فرموده
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شمسی) و حاج میرزا محمدعلیخان  1295اسفند  20( 1335جمادي االولی  17رحمتعلیشاه 
  39».شمسی) 1296خرداد  28( 1335شعبان  27منصورعلی  مجتهد پدر حاج آقاي راستین توسط

رزا را تحت یم يآقا كشهر ارا يهاین به فقر اغلب بازاریراست يپس از تشرّف حاج آقا
شان همچنان به درخواست یا یند. ولینما مخالفتن یراست يا حاج آقابه کدادند  یفشار قرار م

به شهر  ین مخالفتها حتّیف ایدانستند. ط یۀ فقر را احسن میدادند و رو یم یآنان پاسخ منف
ار یبا اخوان آن دو نمودند  یمت میهمراه پدر به نجف عز اغلبرا یده شده بود زیشکنجف 

ن یراست يز نسبت به حاج آقاین یمردم معمول یه حتّکن امر سبب شده بود یمراوده داشتند. ا
شدند لباس  یوارد م یه اغلب وقتکانداختند  ینمودند و بر لباسشان آب دهان م یاسائۀ ادب م

  . ردندک یض میتعوشستشو  يخود را برا يرو
از آنجا به حاج  يا ن سفر خود به نجف با ارسال نامهیخان در آخریمحمدعل رزایم يآقا

ن یاند هم ام و به من فرموده ردهکارت یا زیرا در رؤ (ع) یه حضرت علکن نوشتند یراست يآقا
ن نامه همراه با تلگراف خبر فوت ینمودند. ا ییایمن است و وصار آن فوت یجا بمان و تعب

و محل دفن  یشمس يهجر 1313ن یخ رحلت در فروردیرسد. تار یم كشان همزمان به ارایا
  باشد.  یدر نجف م يا شان در مقبرهیا
 اند: فرمودهت ین تسلیراست يرزا را به حاج آقایم يرحلت آقاکه شاه یحضرت صالحعل ۀنام  

  هو
  121                                      1353محرّم  29

شان یا يمرقوم شده بود برا يابو يد فوت مرحوم آقایشود مرقومۀ آن برادر رس یعرض م
ل یخداوند به همۀ فام رمحةهللا عليهرشان است یشان دستگیطلب مغفرت دارد البته حال محبت ا

ه زراعت مناسبتر ار البتّک يبرا ..ت داده شود.یتسلر ید و از طرف فقیرامت فرماکصبر و اجر 
ل ضرر ندارد. امکه با نظارت یبطور مطمئن و دادن ما يت تجارکشر یشما ول ياست برا

  اقل محمد حسن                                                      هللا کوفق یکوالسالم عل
انتشارات یادنامۀ نور، به مناسبت یکصدمین سالکرد حضرت آقاي حاج ملّا علی گنابادي نورعلیشاه ثانی،  39  

  .81صفحۀ ، 1396، اولقت، چاپ یحق
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 شاه به حاج یخ حضرت صالحعلیاز مشا» یش ناصرعلیدرو« 40زدگشبینامۀ جناب اسداهللا ا
  ن:یراست يآقا

  هو
15/2/1313                                           121  

والد طاب ثراه  يرحلت مرحوم آقا یعنیرساند از خبر مالمت اثر جانگزا  یبعرض محترم م
م مبنا و یباش یم میو سه یکشر ير و در سوگواره مسبوق شدند متأثّک یبنده و عموم اخوان

و  ین منوال بوده و خواهد بود خداوند سالمت به حضرتعالیعت تا بوده بر همیاساس عالم طب
  ... ب ببخشد کیل صبر و شید و اجر جزیت فرمایر بازماندگان آن مرحوم عنایسا

  اسداهللا                                                                                                                
 ق به حاج آقاکد يه آقاک يا نامهد مصداند:  ن نوشتهیراست يتر محم  

  حاج محمد خان سلّمه اهللا  يآقا یشرافت جناب مستطاب اجل امجد عالیخدمت ذ
   1313ن یفرورد 28 آباد احمد

بت وارده اطالع یآمده از مص آباد ه خانواده از شهر به احمدکقربانت شوم تا روز قبل 
ن درجه بنده را متألم نموده است و با یا یبتیمتر مصکه کنم ک ین قدر عرض مینداشتم هم

با طول عمر  ییباکیم و از خداوند متعال صبر و شیت خود را تقدیان و قلم ناتوان تسلیچشم گر
 يبقانم در خاتمه کعرض  يزین چیش از ایه بکست ین يگر موردیخواهانم د یحضرتعال يبرا

  تر محمد مصدقکد                                                له را خواهانم. یآن خانوادة جل
  ن یبت وارده نسبت به این مصیه در اکت ین نامه: از اظهار تسلیه همیدر حاشمندرج پاسخ

 د.یدار فرمایار را سالمت و پاکنم خداوند سرک یمتشکّر  اندازه یبنده مرقوم شده بود ب

  ن یمحمد راست                                                                                        

  ه یخانم صاحب سلطان صمصام الحاج
تنها  یعراق یه فراهانیبه صمصام الحاجملقّب  ن خانم صاحب سلطانیراست يمادر حاج آقا
ر و مدبر و مهربان یمد اي محترمه یعراق یم فراهانپ صمصام نظایاهللا خان سرت فرزند مرحوم امان

  ش. 7/1/1326ق،  1366االول جمادي  5متوفّی در  40  
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را با خود به حج بردند و مخارج همۀ آنها را  يادیزو سخاوتمند بود. در چند سفر اشخاص 
شد.  ین میآباد بود تأم امان كه امالک يارث پدر كاز ماتر شدرآمدشخصاً متقبل شدند. 

 يوبود.  وبه ا متعلّق زیآباد ن اب امانیآباد، آس و آب قنات امان كعالوه بر سهم از زراعت امال
 رد.ک یرد م یه و داعیش و همسایخوراند و به قوم و خو یگران میخود را به د يدیتمام عا
ل حسن شهرت یده و به دلیتوسط حاج رضا خان بنا گرد كدر دروازه شهرگرد ارا يمسجد

دارند  یگان ابراز میمنتسب است. همسا نامبردهه به ینام مسجد صمصام الحاجه خانم صمصام ب
هفته هر روز در هر  یکداد به مدت  ینمود، خانم صمصام دستور م یفوت م يا هیه اگر همساک

فرستادند و شخصاً مخارج آن را بعهده  یم یا و به منزل متوفّیمفصل و مناسب مه يوعده غذا
ه سبب کداشتند  یم درآمد منظور مکافراد  يبرا يادیز يهایداشتند. پرداختها، اعانات و مستمرّ

نند و در اعم موارد کمراجعه و درخواست اعانت  يه اغلب مستمندان هنگام گرفتارکشده بود 
 ینین حسیاهللا آقا نورالد تیدر جنب مقبرة آ كدر ارا يونمود. مدفن  یآنها ماز  يرفع گرفتار

 1357رجب  24 شخ رحلتیواقع شده است. تارز شهر که در حال حاضر در مرکاست  یعراق
اهللا  تیخود آ يو حدود چهار سال بعد از رحلت شوشمسی)  1317شهریور  29( يقمر يهجر

  باشد.  یم یخان مجتهد عراقیعل محمد رزایم
 شده:از خانم صمصام ذکري ه در آن کن یراست يشاه به حاج آقایحضرت صالحعل ۀنام   

  هو
      121                                    1354رمضان  29

  ن سلّمه اهللا یحاج محمد خان راست يرم آقاکبرادر م
از  يا د. مرقومهیده انشاءاهللا سالمت و خوش باشیشابور مرقومه نرسیشود بعد از ن یعرض م

ت از شما نموده بودند خشنود شدم چون یده و اظهار محبت و رضایتان رس ه والدهیار علکسر
ت فراهم و از کاهللا اصرار و عجله دارند و موقع هم هست خوبست لوازم حر تیمسافرت ب يبرا

بحمداهللا گرفته  كد. اخوانرا سالم عرض دارم. روزه ماه مباریدار یشان را راضیث هم این حیا
ترها روزه را بحال قلب کد غالب دیر اوقات بودم و شایه بهتر از ساکمحسوس نشد بل يوضرر

  اهللا کوفق یکدانستند. اخوان سالم رسانند. والسالم عل یم مضرّ
  اقل محمد حسن                                                                                                   
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  تولّد 
 1318ر در سال یفق یجسم 41تولّد« :سندینو یخود م يادداشتهاین در یراست يحاج آقا

معظّمه در  مکّۀ راز و اصفهان در مراجعت پدر و مادر ازین شیب یشمس 1279مطابق  يقمر
فرمودند دو سه روز پستان به دهان  یه مکفاق افتاده است. نقل از مادرِ مادر است اتّ يزار چمن
ه پدر مادر است کاهللا خان  م شب در عالم خواب مرحوم امانیناراحت بود یلیخ ینگرفت

ر یش نماز خوانده. فردا مشغول خوردن شید حضرت رسول (ص) برایباشفرمودند ناراحت ن
  »مادر شدم.

خ به روز پنج یتارن یا یقیم تطبیر شده. با استفاده از تقوکذ يقمر 1318 یاالول يجماد 17شان یخ تولّد ایتار 41  
 يل سالهایدر تبد البتّهشود.  یق میتطب یشمس يهجر 1279ور یشهر 23مطابق با  يالدیم 1900سپتامبر  13شنبه 
 تواند وجود داشته باشد. یدو روز م یا حتّی یکب محاسبات اختالف یل تقریگر به دلیدیکبه  يو قمر یشمس

  .1360، یشیقر .ناند وستنفلد و ادوارد ماهلر، با مقدمۀ حی، فرديالدیو م يقمر يساله هجر 1500 یقیم تطبیتقو
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  تشرّف به سلک فقر و عرفان

دروس  ین در جوانیراست يجناب آقا
ه در ک ید محلّیرا نزد پدر و اسات یو نقل یعقل
و به لباس  هم هم نبودند فرا گرفتک كارا

شور و شوق  یملبس شدند. ول 42تیروحان
و لباس ل و قال مدرسه یه قکباعث شد  یاله

و متوسل به جناب حاج  كرا تر روحانیت
شاه یبه رحمتعلملقّب  يخ عبداهللا حائریش

در  یشاه ثانیدر زمان حضرت نورعل گردند و
 1295اسفند  20( 1335جمادي االولی  17

 نینهند. در ا كسلو يقدم در واد شمسی)
  .هسال بود 17 حدود شانیاسنّ ایام 

اغلب در مجالس  یدر جوان گفتند: یم    
ایام  ردم و در آنک یت مکشر كدر ارا يفقر
شاه مأذون در اقامۀ نماز جماعت فقراء ی) از جانب حضرت نورعلی(ممتحن ییحیرزا یم يآقا

با اصرار من  و ندارم يریگفتند من اجازة دستگ یم یردم ولکرّر طلب کشان مینزد ا 43بودند.

ه کستم ین یطین رفته و من در شرایت از بیگفتند حرمت لباس روحان یفرمودند پدرم م ین میراست يحاج آقا 42  
  د.ین لباس ملبس نشویبه اشما ه کنم ک یه میاورم و توصیرون بیلباس را ب

صدور اجازة اقامۀ نماز جماعت و تجدید بیعت شیخ یحیی اراکی فرزند عبداهللا توسط حضرت نورعلیشاه  43
ثانی صادر گردیده بود. یادنامۀ نور، به مناسبت یکصدمین سالکرد حضرت آقاي حاج ملّا علی گنابادي 

تاب نابغۀ کفوت نمود.  يمرق 1340محرّم  5در  ییحیخ یش .1396، اولقت، چاپ یانتشارات حقنورعلیشاه ثانی، 
  .456علم و عرفان، صفحۀ 

 حاج محمد خان راستین در ایام جوانی
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شاه) نوشتند و به من دادند و گفتند ی(رحمتعل 44يخ عبداهللا حائریجناب حاج ش يبرا یادداشتی
ل در اعتاب عراق یخ عبداهللا با پدرم از زمان تحصیشان بروم. جناب حاج شیبه تهران نزد ا

م. یالسلطان وارد شد منزل شاهزاده عضد بههمراه پدر به تهران رفتم و  يدر سفر. داشتند همراود
رزا) آمدند و در بدو ورود یم يدن پدر (آقاید يبرا يخ عبداهللا حائریجناب حاج شایام  در آن
  ن شعر را خواندند:یاط بلند ایدر ح

  ردند عشقکاران فراموش یه ک            شد اندر دمشق یچنان قحط سال
راه کن بار با اینم. در اولکدن یخ عبداهللا دیردند تا از جناب حاج شکرزا مرا صدا یم يآقا

 ییحیرزا یاد نامۀ میردم و کشان را فقط تا درب اتاق بدرقه یصورت گرفت و ا یوتاهکمالقات 
رزا آمدند و یم يدن آقایخ عبداهللا به دیبار دوم جناب حاج ش يهم نبودم. چند روز بعد برا

شان دادم و جواب یرا به ا ییحیرزا یم. نامۀ میا مالقات حاج محمد خان آمده ين بار برایا گفتند
رده بودم کدا یشان پیدن ایبه د يشتریاق بین بار اشتیم. ایده یجوابش را بعداً م گفتندخواستم. 

 شانمالقات مجدداًه کل شده بودم یمتما یشتر بدرقه ننمودم ولیاط بیح يهمچنان تا جلو یول
د یشان بروند تا همراهشان بروم. هنگام بازدید ایه به بازدکردم کرزا اصرار یم يبه آقا .نمک

د و پاسخ مثبت به ینکشما درس و روش پدرتان را دنبال  گفتندمجدداً جواب نامه را خواستم. 
آن  يردم. فرداکدا یخ عبداهللا پیبه جناب حاج ش ارادتین مالقاتها یمن ندادند. پس از ا يتقاضا

ن یاز مجتهد ین مازندرانیالعابد نیخ زیاهللا حاج ش تین فرزندان آیترکوچک يخ عبداهللا حائریجناب حاج ش 44  
الت را یتحص یمدت كبه واسطۀ هوش سرشار در اند و متولّد يقمر 1284ن در نجف در سال کبزرگ سا

 یربال حاج مالّ علکدر  مکّه شاه ازیحضرت سلطانعل در مراجعتسب اجازة اجتهاد نمودند. کاز پدر  ول یمکت
 ین شهر آمده، ولینون بدکا یهست شیه تو در جستجوکرد آن کخ عبداهللا اظهار یاز فقراء به حاج ش يبر قارکا

ه به کدران بزرگتر خود ده و با برایه پدر هم دستور مالقات داده بودند آن جناب به خود نپسندکابتدا با آن
خ عبداهللا در ید آمدند جناب حاج شیبازد يشان برایه اک یشاه رفته بودند نرفت. موقعیمالقات حضرت سلطانعل

دان آن حضرت یمر کشان جدا نشد و باالخره در سلین ربوده و مجذوب شده سه روز از ایدار نخستیهمان د
دند. پس از شهادت حضرت یگردملقّب  یو به لقب رحمتعل افتندی يریاجازة دستگ يقمر 1311وارد و در سال 

د عهد نموده و مجدداً اجازه یتجد یشاه ثانید خدمت حضرت نورعلیر پس از رفع تردیتأخ یمکشاه با یسلطانعل
 1316اسفند  12مطابق با  يقمر 1356حجۀ سال یذ 28دند.آن جناب در یگردملقّب  شاهیافتند و به رحمتعلی

   ند.شدنار آن حضرت مدفون کشاه یمقبرة حضرت سعادتعل رحلت و در یشمس
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ردم. در ک اظهار طلبتشرّف به فقر  يبراخ عبداهللا رفتم و یروز شخصاً به منزل جناب حاج ش
خ عبداهللا و یم با جناب حاج شیو نحوة گفتگو هردند و اصرار و رفتار تازه واردانکبدو امر قبول ن

 تام دبلند ش يرید. با دلگشجلسه  اخوان حاضر درچند نفر از خندة  باعثشان یردن اکقبول ن
عمامه از سرم  ورد کچارچوب درب اصابت  يباالشدت به بروم. هنگام خروج از اتاق سرم به 

حالم منقلب بود و ه به هوش آمدم کنیهوش شدم. پس از ایب ین افتادم و لحظاتیافتاد و بر زم
 يریدستگسپس دادند و  یدستوراتردند و کردم. قبول کدم و طلب یشان رسیمجدد خدمت ا

  دند. نمو
 یدارند هنگام ین ابراز میراست يشات حاج آقایبا استناد به فرما 45يغفّار يمحمد هاد يآقا

 كشاه به ارایسال) بودند حضرت نورعل 8(در حدود  یخردسال كودکن یراست يه حاج آقاک
 -كارا یغربواقع در سربند در جنوب  -ن سفر هنگام بازگشت از آستانه یف آوردند. ایتشر

ه از ک یم موحد محسنیحاج ابراه يآقا كزبان بزرگان در شهر ارایبود. در آن زمان اغلب م
 يحاج آقا يعمو -خان  يمهد حاج يا آقای یاهللا حاج آقا محسن عراق تیاخوان و فرزند آ

شاه هنگام ین قرار داشت. حضرت نورعلیراست ۀوچکآنها در  يبودند. منزل هر دو -نیراست
 یمدتند و ردکبودند برخورد  یخردسالطفل ه کن یراست يبه حاج آقاوچه کعبور از آن 

ست؟ کین طفل فرزند یه اک نمودندشان انداخته و سؤال یق به ایعم یتوقّف فرموده و نگاه
ت کفرموده و حر یخان است. نوازشیرزا محمدعلیاهللا م تیه فرزند آکدهند  یان پاسخ میاطراف

  روند.  ینند و مک یمشان یابه عمیقی گردند و نگاه  یبه عقب برم مجددپس از چند قدم  .ندودنم
ه کنند ک ین نقل میراست ياز حاج آقا يا و ناصر برادران هزاوه 46ییطباطبا یعلسید  انیآقا
اهللا  تیآ .ف آوردندیتشر كشاه به ارایحضرت نورعلدر سفري ه کدادند  ی: پدرم شرح مگفتند
 دعوتشان یاز ا یاهللا حاج آقا محسن عراق تیپسر بزرگ آ یعراق یرزا محمود محسنیحاج م

 ن باره مشورتیاخان در یمحمدعل رزایم ين دعوت از آقایمحمود قبل از ا رزایم. حاج نمود
   .1380شهریور  15شمسی و متوفّی در  1295ي فرزند میر علیخان متولّد غفّار يمحمد هاد يقاآ 45  

ق.  1425محرم  11قمري و متوفّی در  1342متولّد  ،سید علی اکبرآقا سید علی طباطبایی اراکی فرزند  يآقا 46
   ش.). 13/12/1382(
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همان ما هستند و یوارد شدند و م كشان به ارایه اوالً اکدهند  یرزا پاسخ میم يند. آقاک یم
دارند، اگر  یشان ادعاهائیا ید در ثانینکدعوت شان یااز مباحثه و انتقاد  يه براکست یح نیصح

رغم ی. عل47باالتر از ما هستند و اگر هم درست نباشد تازه مثل ما هستند یلیه خکدرست باشد 
ند اگر یفرما یم شانند و حضرتک یشاه دعوت میرزا محمود از حضرت نورعلین پاسخ میا

دار باشد و نه بحث یمالقات و د يبراند و جلسه فقط کت کهست فقط فرد سائل شر یسؤاالت
آن مجلس به منزل خود  يز برایآن عصر را ن كرزا محمود همۀ علماء ارایم ی. ولمباحثهو 

ز در خدمت حضرت یشاه) نی(رحمتعل يخ عبداهللا حائریرد. در آن جلسه جناب حاج شکدعوت 
شان یشاه سؤال نمودند. ایان علماء در مورد لزوم مرشد از حضرت نورعلیشاه بودند. آقایرعلنو

�َْ� �َ��ِي ٱ���ُ ۀ یخ عبداهللا به آیخ عبداهللا ارجاع و جناب حاج شیدادن پاسخ را به جناب حاج ش

 ً َ�َْ� َ��ِ�َ �َ�ُ وَ��ّ�ً �ُْ�ِ��ا  یحاتیلمۀ مرشد توضکد بر کیموده و با تأناستناد  �48َ�ُ�َ ٱ�ْ�ُْ��َ�ِ وَ �َْ� �ُْ��ِْ� �
نند. حضرت ک یار مکرا ان آنه ابراز تعجب نموده و وجود ین آیدن ایان از شنیدهند. آقا یم

حضرت  و دهد یاورند. خادم قرآن را به حاج آقا محسن میند قرآن بیفرما یشاه مینورعل
ه ین آیهمو ند ک ید. حاج آقا محسن قرآن را باز مید و بخوانینکباز  ند تفألّاًیفرما یشاه مینورعل

در کتاب یادنامۀ نور همین حکایت ند. ک یصفحۀ سمت راست مشاهده و قرائت م يرا در باال
  د.باش می 50سورة اعراف 179و ذکر شده که آیۀ مزبور آیۀ  49با بیانی دیگر ذکر شده

خ یاهللا حاج ش تیش نزد آیذاء دراویا يبرا يا مثال عده يز ابراز شده است. برایعلما نگر یدن پاسخ از یه ایشب 47  
ند دادشان پاسخ ینند. اک یم صوفیه یبر گمراه یمبن یرسند و درخواست فتوائ یم يزدی يم حائریرکعبدال

ه مثل ما هستند. مشابه کذب باشد کشان و اگر یه خوشا به سعادت اکش) اگر راست باشد یشان (دراویا يادعاها
شتر نداشته یاز ما ب يزیش) چیه: اگر آنها (دراوکدادند  یدر پاسخ به سائل يعتمداریاهللا شر تیز آیه را نین نظریا

  متر ندارند.کباشند 
مرشد را  یه گمراه شد پس هرگز ولکآنت شد و یند پس هداکتش یه خدا هداکآن. 17ۀ یهف، آکسورة  48

  افت.ین
انتشارات یادنامۀ نور، به مناسبت یکصدمین سالکرد حضرت آقاي حاج ملّا علی گنابادي نورعلیشاه ثانی،  49
  .79-82 اتصفح، 1396، اولقت، چاپ یحق
َ  .179ۀ ی، آاعرافسورة  50 �ْ�ٌُ� �َ� �ُ�ْ�ِ�ُونَ �ِ�َ� وَ�َ�ُْ� آذَاٌن �   .� �َْ��َ�ُ�نَ �ِ�َ��َ�ُْ� �ُ�ُ�ٌب �َ� �َْ��َ�ُ�نَ �ِ�َ� وَ�َ�ُْ� أ�
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آباد  شان سلطانیاه ک شوند یمطلع م شاهیحضرت نورعلت کن بعد از حریراست يجناب آقا
رون آوردم و برخالف یله بیاز طو ید اسبگفتن یم. 51اند ردهک كرا تر )یفعل كاراعراق (

ردم. کتاخت  به شدت شان راه افتادم.یبه دنبال ا ییردم به تنهاک یت مکه با خدمه حرکشه یهم
اده شده و رو به یه پکالسکشان از یا که دیدمتوقّف منار جاده کدر را شان یۀ اکالسکناگاه 

د و گفت بندگان حضرت آقا یمن دو نزداز همراهانشان  یکیشدم  یکاند. تا نزد ستادهیا كارا
فرمودند  .دمیرسحضورشان به هستند. به سرعت  یسکرا چشم به راه یم زینکفرمودند توقّف 

  ت نمودند. کابراز محبت و وداع فرموده و حر ید بعد به گرمیما رس يانتظار
خ یش ين سفر آقایا د. درداشتندخت یبه ب يبا گار سفري ین در جوانیراست يحاج آقا

ه: در کنند ک ین نقل میراست ياز حاج آقا يا ناصر برادران هزاوه يمحمد توجه همراه بود. آقا
ردند. کموافقت ن یردم ولکپول ن سفر درخواست یا يبراپدرم آن هنگام در تهران بودم و از 

دم یاده رفتم و دیم پیش خودم تا حرم عبدالعظیآزما ياده بروم. روز اول برایم گرفتم پیتصم
خ محمد توجه با ینم. شکت که در همان روزها حرکردم کار را دارم و قصد کن یا یتوانائ

ه اگر به حاج محمد خان کرد ک یرزا را راضیم ين آقایروح االم يرزا محمد هادیوساطت م
د. یایبسر او  رب یر سمنان چه بالئیوکه در کست یرود و معلوم ن یاده میپ يو یخرج راه نده

  دخت رفتم.یبه ب يردند و با گارکم حواله یشدند و خرج راه را برا یرزا راضیم يباالخره آقا
رده که مبادا اشتباه کدا شد یدر من پ یبیعج که شکپس از تشرّف بود  ی: مدتگفتند یم

ر یفق یسالگ 17سنّ  در: «سندینو یمخود  يادداشتهایق و جستجو پرداختم. در یباشم. لذا به تحق
ار یبه آن د يقمر يهجر 1336ه در اواخر سال کبود  كشان به اراین سفر این سفر آخریا يبه احتمال قو 51  

ر ینامۀ ز د گشتند.ین راه مسموم شده شهیمراجعت فرمودند و در ب يقمر يهجر 1337مسافرت و در اوائل سال 
  اند: ن مرقوم داشتهیراست يشاه به حاج آقایه حضرت نورعلکد باشد ین دعوت بایهمز در باب ین

121  
   کاهللا و نور قلب کو وفق یکسالم عل

ست در باب آمدن عراق دعوت بعض احباب را یز سالم تازه نیر شدم ما ها نکد شاد و شایتاب آن برادر رسک
     ت خواهد شد. فقراء آنجا را سالم عرض دارم. کحاصل شود حر یفراغت كقبول نموده بودم اگر اند

   كامضاء مبار  
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ه کداشتم  یصاحب خود برآمده اغلب در شبها با خداوند عرضه م يدر درون به شوق جستجو
ن کیتوانند درون را تس یه نمکظاهر  يان علمایم. آقایندار ییخدا يچرا مانند گذشته راهنما

 يداریدر ب يه بعد از چندکدم ید یم یی؟ اغلب خوابهایروحان يشوایجاست آن پکدهند. پس 
ه طالب صادق کباشد  يا ندهید از طرف خداوند نمایبا یه در هر زمانکد یبت گردثا ده شد وید

د یست بایه به ظاهر فقها معتقدند قابل قبول نک یسانکشات ینجات دهد. فرما یرا از گمراه
شود. پس  یت بشر نمیسبب ترب ندارد و يدة اخرویقت فایعت بدون طریظاهر با باطن باشد. شر

عت پوست، ید هر دو را دارا باشند. شریم بایغمبر و امام هستینائب پ ند مایگو یه مک یسانک
 در يقمر 1335خ یده و پوست حافظ مغز است. در تاریقت مغز و جدا بودن از هم بدون فایطر

به ملقّب  قتیدر طر يخ عبداهللا حائریحاج ش يله جناب آقایبه وس یهفده سالگسنّ 
بود  یاللّه ه قطب سلسلۀ نعمتیسالم اهللا عل 52شاهینورعل يخ حضرت آقایه از مشاکشاه یرحمتعل

ق یه مجدداً توفکنیزدم تا ا یقدم م يخبر یدم اما تا سه چهار سال در عالم بیمشرّف به فقر گرد
ق ید مختلف تحقید از طرق و عقایه باکن برآمده و الهام شد ید ق در امرید و به تحقیق گردیرف

ّ���َ� �ٰ��َ�ُواد. ینمائ ُ�َ�ٰ� وَٱ� ��ُ �ُْ�  رفتم و یدم میشن یم یق شدم هرجا صدائی. مشغول تحق���53ٰ� �َ�َ�ْ�ِ�َ�ّ�
م منحصر یه صراط مستقکدم ی. الحمدهللا فهميافند یفا نزد شوقیبه ح ینمودم حتّ یصحبت م

پس از شهادت حضرت و متولّد  يقمر 1284 یالثّان عیرب 17در  یشاه ثانینورعل یحاج مالّ علحضرت  52  
از عالم غربت به جوار مسموم و  يقمر 1337ع االول سال یرب 15در . فقرا شدند تیهدادار  شاه عهدهیسلطانعل

عبارتند از: رافع  شانیگر ایدفات یتأل ی. برخه استیشان رسالۀ صالحین اثر ایرخت بربستند. مهمتردوست 
 یمناهج الوصول ال ،املک ،بیب التّهذیتذه ،مینظ ،سهل و آسان ،كن ادرایمع ،ف و اشتقاقیتصر ،االحراض

جلد  7قلزم بر  ،جلد 2ن در یسلطنۀ الحس ،سلطان ،وماکح ،علم االصول یشرح معالم االصول ف یمعالم االصول ف
ن یسعادت. و ا کسلطان فل ،كایدن تریشکذوالفقار در حرمت  ،نیاطیرجوم الشّ ،جلد 12ۀ در ینجد الهدا ،ریبک

ا صرف نظر از آن فرموده یده ینسخۀ آن مفقود گرد ه استنساخ نشده وکاست  یتبکر از یر شد غکه ذک يقدر
نسخۀ  ،در رمل يا نسخه ،المکۀ یعلو ،رسالۀ اسطرالب ،حسبان حساب ،دم آدم ،زاد الحجاج افغان ،مثل نخبه

  اشفات. کفۀ میاحت و صحیو اوراق و نقشۀ س ،در صنعت يرمز
ت یش هداینند حتماً و حتماً آنها را به سبل خوکه در راه ما مجاهده کۀ آخر، و آنان یبوت، آکسورة عن 53
  م.ینک یم
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راهها  یست. باقین یخدا راه ين راه به سویر از ایغ و یشاهیسلطانعل یاللّه قه نعمتیاست به طر
 يقه. پس از رحلت حضرت آقاین طریاست و منحصر است به هم یکیم یباطل و صراط مستق

  » د عهد و توبه نمودم.یه تجدیاهللا عل شاه سالمیصالحعل يبا حضرت آقا 54شاهینورعل
و مراجعه و سؤال یکن يت به نام آقایبهائ کاز بزرگان مسل يدوران به فردن یادر  گفتند یم

د؟ یخود دار ياثبات ادعا يبرا یلیو اگر هست چه دال ؟شماستق یاز طرا راه خدا یردم آک
د تا ین برویت در فلسطیبزرگ بهائ يافند ید نزد شوقیه باکار گفت یبس يپس از گفتگو يو

د و یندة خدا هستیگفتم: اگر شما نما يدر جواب به و گفتند ید. میابید بیخواه یه مکرا  یمطالب
از  يا ست الاقل نمونهیبا ید میه راه خدا را به مردم نشان دهک دیندة خدا مأموریا از طرف نمای

افتن سرچشمۀ آن به ی يبعد مرا برا ود یداد یبود را به من نشان م ید در شما میه باک ياثر
ه درو ک یاز گندم يا شاورز هستم و نمونهکه من کن طور ی. همدیردک یمع ارجان یفلسط

از آن را به  يا ند نمونهک یه مراجعه مک يام. هر مشتر دفتر خودم گذاشتهدر اطاق را نم ک یم
  فرستم.  یرا به سر خرمن م يدار بود ویدهم اگر خر ینشان م يو

از دوستانم از طبقۀ علماء  یکیبا  1356ه حدود سال کدارند  یاظهار م 55ید غالمیمج يآقا
سؤاالت فرد همراه من در رابطه با م. در پاسخ به یدین رسیراست يخدمت حاج آقا كدر ارا

: در اوائل تشرّفم گفتند يا ر خاطرهکن با ذیراست ياهل تسنّن، حاج آقا ياز علما یانصاف برخ
زدم.  ینم سر مکدا یدادم راه خدا را بتوانم پ یه احتمال مک ییق به هر جایتحق يبه فقر برا

ن یتوقّف و با خود به ا یلمان فارسدر جلو درب مزار س یمنجمله به عراق رفتم. در مدائن مدت
دن خشت و گل و آهن چه یرد وگرنه بوسکارت یدا و زید صاحب مزار را پیه باکدم یشیاند یم

رد و مرا همچنان کچند دفعه از آنجا عبور  یفرد معمم مدتن یتواند داشته باشد! در ا یم ياثر

 يهجر 1297آذر  27مطابق با  يقمر يهجر 1337ع االول یرب 15خ یشاه در تاریشهادت حضرت نورعل 54  
  اتّفاق افتاد. يالدیم 1918دسامبر  18و مطابق با  یشمس

آقاي مجید غالمی که در مجالس فقري کرج کتابخوان و مؤذن بود پس از قرائت مناجات سحرگاهی در  55
شهادات بر زمین افتاد و جان به جان هنگام اذان دادن پس از اعالن  1385اردیبهشت  22مجلس سحر جمعه 

  آفرین تسلیم نمود.
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؟ پاسخ يرو یبه درون نم ارتیز يه چرا براکرد کآمد و سؤال  یکد. نزدین حالت دآدر 
شور و شهر کخواستم آهن ببوسم در  ینم، اگر مکارت یه آن را زکنم یب ینم يزیه چکدادم 

؟ گفتم در یز هستیرد دنبال چه چکم. سؤال یاینجا بیو الزم نبود تا ا استاد یخودم آهن ز
اعظم  یخود نزد مفت مرا با يام. و نجا آمدهیران به این امر از ایا يراه خدا هستم و برا يجستجو

داد  ينار خود جاکرفت و مرا در یز پذیاعظم ن یرد. مفتکاهل تسنّن برد و درخواست مالقات 
افتن راه خدا هستم و یه به دنبال کرد. گفتم کنمود و از علّت مسافرتم به عراق سؤال  یرائیو پذ
قت نزد یا حقیآقت برسم. یندة خدا است تا توسط او به حقینما یسکه چه کنم ک یق میتحق

 یمدت ینم؟ عالم سنّکد مراجعه یجا باکست به یست؟ و اگر نیل شما چیشماست؟ اگر هست دل
در  یقتیه از سؤال من ناراحت شود گفت: حقکنیرد و بدون اکر فرو رفت و سر بلند کبه ف

 جاست. وداعکدانم راه آن از  یعه است و نمیش يه نه نزد ما و نه نزد آخوندهاکاسالم هست 
ن یردم. مشابه اک كصرف نهار آنجا را تر ياد و دعوت او برایرغم ابراز محبت زیردم و علک

  .56را نداشتند يدام انصاف وکچ یه یمذهب داشتم ول یعیش ياز علما یمالقات را با برخ
ق در عراق در یه پس از گردش و تحقکنند ک ینقل مشان یااز  يا ناصر برادران هزاوه يآقا

 يافند یفاء به محفل شوقی. در ح57روند ین میت المقدس و فلسطیادامۀ راه به بن سفر در یهم
 يزیه از آخرت چکدارد  یابراز م يافند ینند. شوقک یدر مورد راه خدا م یوارد و از او سؤاالت

بودند من  گفتهن یراست يحاج آقا بسیار يم. پس از گفتگویار دارکا یست و ما با دنینزد ما ن
 كا و آخرت باشد، وداع نموده مجلس را تریه جمع ظاهر و باطن و دنکگردم  یم یدنبال راه

 يبه حاج آقا یلیخ يوو دهد  یرخ م يافند یبا شوقایام  ز در همانین يگرینند. مالقات دک یم
  د.ینما یشان را راضیا ستنتوان یند ولک ین احترام و محبت میراست

بر لوح طال  (ع)ر یه در نجف در حرم حضرت امکند ینما یم ا ابرازیگو یمنطق يحجت االسالم مهد يآقا 56  
  ر است. یه به مضمون زکشده  کح یس شافعیاز محمد بن ادر يشعر
 
ٰ
���  ٰ   ���� و ��� ��ري     ��� ر�ّ� ام ر�ّ� ا���و��ع ا�ّ�� ��� ا�� ا���     و ��ت ا��ّٰ   �� ���   �� ��� ����

در حال مردن است و  یند و شافعک یت میفاکه او خداست ک کن شیا یما عل يه در فضل موالک ین معنیبه ا
  ا خدا پروردگار اوست.یپروردگار اوست  یه علکد یهنوز نفهم

  اتّفاق افتاده باشد. يقمر 1338در حدود سال  یستین سفر بایدهند ا ین نشان میه قراکآنطور  57
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د توجه گفتن یهود داشتند و می يهم با خاخامها ییه مالقاتهاکنند ک یبرادران اضافه م يآقا
 یراتکذاز میارامنه ن يشهایشکدم. با یاز آنها ند یبه عالم معن یثرت بود و راهکز به یآنها ن

متر بود کان یهودیات از یو توجه آنها به ماد یثرت گرائک يگرچه تا حدود گفتند یم وداشتند 
  شان نبود.یم نزد ایراه مستق یول

د بر من غالب بود یو ترد که شکشاه یدر همان اوان بعد از رحلت حضرت نورعل گفتند یم
ن سو و آن سو یبا اضطراب به ا یآب و علف یب يه در صحراکدم ید یپرتالطم و طوالن ییایرو

ردم و به کق سقوط یو عم یو ظلمان یکار تاریبس یدر چاهبا سر روم و ناگاه  یدوان دوان م
آمد و از  یخواستم. ناگاه دست یم کمکردم و ک یاد مینجات خود نبودم و فرچ وجه قادر به یه

 ییار رسایبس ين لحظه صدایرون چاه گذاشت در همیمن گرفت و من را نجات داده به ب يپاها
». خ تو محمد حسنیمنم ش«ه سه بار غرّا فرمود کصاحب همان دست بود  يه صداکدم یرا شن
و پدر بود س شده ینم خیبال يه و زاریاز شدت عرق و گر .شدمدار ین هنگام از خواب بیدر ا
 یبودند. ول شده من جمع يصدا ازخانواده  ياعضا یه همراه باقکدم یسر خود د يباال را بر

ه با کاها ین گونه رؤیدن ایه دکنند و گفته بودند کدار یپدرم اجازه نداده بودند مرا از خواب ب
بعد از  گفتند یرد. مکدار یرا ب فردد یست و نباین يعاد يها ایرؤنوع ن حاالت همراه است از یا
شاه را خواستم. یس حضرت صالحعلکعت به قم رفتم و عیمحمد شرسید  ين خواب نزد آقایا

ه نام که بودم و متوجه شدم ردکمشاهده ه در خواب کبود  یسکس همان کدم صاحب عید
  .استشاه یحاج محمد حسن صالحعل يحضرت آقا كمحمد حسن نام مبار

دند در دا یافتن راه خدا شرح میخود را در مورد  يهایقات و بررسیه تحقکاوقات  یبرخ
نان از صحت راه یاطم يا ما هم بهتر است برایه آکنیبر ا یاز اخوان مبن یپاسخ به سؤال برخ

واجب و  یسکافتن راه خدا بر هر ین و یق در راه دیگفتند تحق یم، مکنیق ینگونه تحقیخود ا
قت بر آنها ینند حقکخود عمل  یبه دستورات قلب یوتاهکباشد. البته چنانچه فقرا مدت  یالزم م

     شوف خواهد شد.کم
 یاهل تسنّن بود ول یمدبر در ابتداء مفتعبداهللا  يسند: آقاینو یم یاهللا قدرت یاستاد نب يآقا

ن ین نمود و دیروان و فلسطیبه گرجستان و ا یو سفرهائ شور رفتکبه خارج از  یبعد از مدت
 يش برایشکت داد تا به عنوان یمأمور يس به وکارتد يایسیلک .ردکت را انتخاب یحیمس
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ونت انتخاب کس يرا برا كدر بازگشت شهر ارا يد. ویران مراجعت نمایت به ایحیج مسیترو
ه اغلب کان داشت کد یفّاشکمنزل،  یکگرفتم و نزد یمنزل كدر ارا گفت: یخودش مرد. ک

هستند  يا ه افراد سادهکنها یردم اول از اکال یآمدند. با خود خ یم يش نزد ویدراو یبرخ
به نام  اناز آن یکی ردم.کو رفت و آمد را باز گفتگو اب م. بیغ نمایت را تبلیحیشروع و مس

 یش شبیگر از دراویر نفر دعباّس سرشار و چها ين همراه با آقایحاج محمد خان راست يآقا
ن در جواب من یراست ي، حاج آقايادیز يد من به منزلم آمدند و پس از گفتگویبازد يبرا

 یم اگر شما سؤالیستیجدل هم ن م و اهل بحث ویهست یعۀ دوازده امامیگفتند: ما مسلمان و ش
اگر الزم  یادامه دادند حتّن یراست يد. آقاید بپرسیدار ید و هر سؤالیسینامه بنو دختیبد به یدار

شه ذهنم یه همک یه سه سؤالکردم کر کاالت شما هم جواب خواهند داد. با خودم فیباشد به خ
آنها  يبرا یخال يسم و فقط جاینو یسؤاالت را نم یم ولیطرح نمارا رده بود کرا مشغول 

ه سؤاالت چه کد بداند ینندة نامه باکافت ین راست گفته باشد دریراست يگذارم. اگر آقا یم
ٰ �آن نوشتم:  يبرداشتم و باال ياغذکبوده است.  ه از یآ یکر آن یو ز �ِ� ا�ّ�����ِ�� ا��� ا��ّ��

ْ ٱرَّبِ اَرِ�� َ��َْ� ُ��ِْ� د: یفرما یه مکنوشتم را م یقرآن از قول حضرت ابراه � ٰ���َ�  ٰ َ �َل � وَ�َْ� �ُ��ِْ� ا

 ٰ � 
ٰ
��َ ِ  ِ��ْ وَ��ٰ  �َل � �َ��َْ�ِ� ��ّ ْ �َ و دو و سه را  یک يها ب شمارهیر آن به ترتیو در سه سطر ز ���58

  اوردم:یاغذ نک يآنها را رو یولردم کرا زیر نیت  بود. در دلم سه یآنها خال يه جلوکگذاشتم 
  دا شد. یآوردند و اختالف پ ینید یک ه هرکمبران بودند ایان پیاددر اختالف  جادیامسبب  .1
  ا نه؟یهست حقّ  بر ین و راهیا دیآ .2
  د؟ید به آن رسیجاست و چطور باکست و کینزد حقّ  اگر هست، .3

ارسال دخت گناباد یبه بشاه یحضرت صالحعلبه ن داده بودند یراست يه آقاک ینامه را به آدرس
وتاه ک یلیه زمان رفت و برگشت نامه خکردم کافت یروز پاسخ نامه را در 15ردم. بعد از ک

ه ک يا سه شماره ياند و جلو پس فرستادهرا  یارسال اغذکدم یردم دکرا باز  آن بود. با تعجب
  اند:  ر را نوشتهینوشته بودم مطالب ز

؟ گفت يآوردیمان نی؟ گفت مگر اینک یانم چگونه مردگان را زنده می. پروردگارا بنما260ۀ یسورة بقره، آ 58  
  نان قلبم.یاطم ين برایکول یبل
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خود  ناحقّه ک یه آنهائکد. بلیباش یه معترض مکن است ید ایخبر یاء بیچون از حاالت انب .1
وحدت اء همه را به یدانند عامل اختالف هستند وگرنه، انب ینان آن بزرگواران میرا جانش

  نند.ک یدعوت م
  بوده و هست و خواهد بود.  یکیشه یهم راستراه  .2
  د. یشو ین اسالم مشرّف میخ ما در تهران به دیاز مشا یکیبه دست  .3

شاه یم گرفتم خدمت حضرت صالحعلیردم متعجب شدم و تصمکپاسخ نامه را مطالعه  یوقت
. ردمکت کحرشوم.  یهستم و مسلمان نم یحیه من مسکم ینم و بگوکشان مباحثه یو با ا مرسب

آن ساعت  یط مشهد به دفتر گاراژ اتوبوس رفتم ولیه بلیته يدم و برایصبح جمعه به تهران رس
ه گاراژدار کم صبح بود یرد و من همان جا نشستم. ساعت هشت و نک یت نمکحر یاتوبوس

ن جا در دفتر یبه من گفتند شما هم نیحاضرگر از یو چند نفر د یباقر صالح يمشهد يآقا
 یالکم. به آنها گفتم اگر اشیگرد یظهر برم یکو نزد ،میدار یم، مجلسیرو ید و ما میبمان

وچۀ دوراه مهندس ک يابان ریبه خ يا هکردند و با درشکم. قبول یایندارد من هم همراه شما ب
بود  یه در وسط آن حوضکم یشد یاطیم. وارد حیرفت) يخ عبداهللا حائریحاج ش(منزل جناب 

نار حوض کح دادم یدر آنجا قرار داشت. همراهان من به داخل رفتند و من ترج ییتهاکمیو ن
نار حوض که در کنشسته بودند. همان طور  ییدر جا یکوت هرکز با سین نیرینم. سایبنش

ان یقل کیه کخواست  یدلم م یلیدم و خیشک یان میه قلکقبل افتادم  ياد زمانهاینشسته بودم 
او بلند  يپا ينمود و همه جلو یوسف میه چون کوارد شد  ین اثناء شخصیشم. در همکب

از ملقّب به فیضعلی  59یخ محمد امام جمعه اصطهباناتیش يشان آقایه اکشدند و بعداً دانستم 
ه مورد احترام کوارد شد  يگرینگذشت شخص د یشاه هستند. مدتیخ حضرت صالحعلیمشا

ت نشسته و در کمیاعتناء بر ن یز بلند شدند. من همچنان بیشان نیا يپا يجلو همه بود و همه
با رد و کرا صدا  يارکتازه وارد خدمت يهمان آقا پس از نشستن، یلحظاتان بودم. یر قلکف

ار یاخت یشان بیا يدن صداید. من با شنیاوریآن آقا ب يان برایقل یکگفت  يبه واشاره به من 
ثراً کدم ایبه حال آمدم د یدم چه شد. وقتیگر نفهمیحوض آب افتادم و ددم و داخل یشکاد یفر

  ش. 13/10/1327ق،  1368ربیع االول  3متوفّی در  59  
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ان یه دستور قلک یین آقایدم ایردم. پرسک یاد میفر یاند و من گاه اند و چند نفر مرا گرفته رفته
من لباس  يم. برایشما را نزدشان ببر گفتندهمان هستند و یم ییشان جایجا رفت؟ گفتند اکداد 

از خود  ین راه من گاهیم. در بیردکت کشده حر يا هکض سوار درشیآوردند و پس از تعو
ن فرد یرد اکسؤال  جلو آمد و یپاسبان حتّی هک ردمک یم يادیزده و فر يا شدم نعره یخود م یب

ستم. باالخره خدمت همان یه من به حال خود نکح همراهان قانع شد یه با توضکمست است؟ 
بودند. مرا به  يخ عبداهللا حائریشان جناب حاج شیم ایدیان داده بود رسیه دستور قلک یشخص

 ینم. دستوراتکار که چکد یدهبردم اول به من دستور کردند. عرض کخوردن غذا دعوت 
  دم. یمان گردیشان مشرّف به اسالم و ایدادند و به دست ا

  الً آورده شده:ین ذیراست يابا حاج آق يخ عبداهللا حائریمراسالت جناب حاج ش یبرخ
 خ مهر اداره یاند. تار ن نوشتهیراست يشعبان به حاج آقا 26در  يحائر يآقاه جناب ک يا نامه

 یشمس يهجر 29/3/1296خ یه به تارکباشد  یم يالدیم 19/6/1917ت کپست در پشت پا
  شود. یق میتطب

110  
د یحال منبسط گشتم ام یو خوش ید از سالمتیمۀ شما از معصومۀ قم رسیشود رق یعرض م

ند مخصوصاً نسبت به جناب والد یننما یوتاهکآنها  یرخواهیدمت بندگان خدا و خخ ه درک
د و خدمت آنها از اعظم یالخ رفتار فرمائ 60ا�ِ�َ�ْ�َ ْ��ُ�ْ �ْ� وَ�ِ�ٰ ٱ اَنِ ه بموجب کماجد و والدة ماجده 

عرض سالم  یدام افضاله العال 61یمنصور عل يد. خدمت جناب آقایاضات خود دانیعبادات و ر
شان یاشان حضور اکه به یضۀ جوابید عرینک ید. عرض مینمائ یم یرساند و صفائ یمشتاقانه م

عرض  یده است. خدمت دوستان آنجا همگیعطّار انشاءاهللا رس يرزا آقایعرض شده به توسط م
ماء اوائل شعبان مرحوم کن الحیمع يرسانند. آقا ینجا عرض سالم میرسانم دوستان ا یسالم م

ت حضرت آقا ارواحنا یرسد بحمداهللا فقرا در ظل عنا یع میشدند از آستان مقدس هر هفته توق
از گناباد وارد شد. از  یروز به سالمتید یم الهکیوان آقازادة حیفداه سالمتند حاج مؤتمن د

  ش.یپدر و مادر خو يمن و برا يبرا يرگزارکه شک. 14ۀ یسورة لقمان، آ 60  
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  عبداهللا            همۀ دوستان مسئلت دارم والسالم.  يد براییق و تأیخداوند منّان توف
 خ مهر اداره یتار. نیراست يرجب به حاج آقا 19در  يخ عبداهللا حائریجناب حاج ش مۀنا

  شود.  یق میتطب 1300ن یفرورد 9ه به کباشد  یم يالدیم 29/3/1921پست 
110  

د چون یت گردکد محبت و برید مورث مزیآن جناب رس یکشود تلگراف تبر یعرض م
د بر شما و همۀ اخوان با ید سعین عیه اکد یشتر بود با پست نوشتم امینان به رساندن پست بیاطم

عت مطهره مخصوصاً یت آداب شریف را در رعاین ضعیا يایه وصات باشد البتّکمنت و بریم
نمود د یان فراموش نخواهکاالم یشان حتّیبه والد ماجد و استرضاء خاطر ا يدر خدمتگزار

خواهانم غالباً از  یهمگ يا براین و دنیرسانم و سالمت د یخدمت همۀ دوستان عرض سالم م
 رسد و بحمداهللا فقراء در پناه آن حضرت خوشند. یفه میقات شرین الشّرف تعلیطرف قر

  عبداهللا                                                                م شرفاً و السالم         کزاد
 مرقوم  1341رجب  10در که ن یراست يبه حاج آقا يخ عبداهللا حائریجناب حاج ش ۀنام

  اند:  هنمود
110  

ن ید بوده به حسن اخالق و حفظ مراتب جامع بیرساند انشاءاهللا موفق و مؤ یبعرض م
رّم کد. چون برادر میث باشیر بعمل صالح و صدق حدیبخ یثرت شده و داعکوحدت و 
نموده  يادآوریات بودند یه از اخوان با محبتند عازم عتبات عالکالسلطان  ةوکششاهزاده م

د بر ید سعین عیه اکد یرسانم ام ید عهد مودت نمودم. خدمت اخوان آنجا عرض سالم میتجد
ه کد ید امیوالد دام افضاله عرض سالم برسان يگردد خدمت حضرت مستطاب آقا كهمه مبار

د. ین قرار دهیاضات خود را خدمت والدیبذل جهد فرموده اعظم رشان یدر استرضاء خاطر ا
   يعبداهللا الحائر                                                             شرفاً و السالم ةٍ يبتحم کزاد
 اند: ن نامه نوشتهیۀ همیدر حاش  

110  
ار افتاده است کر است و از یفق یمیه قدکآقا رضا خان  يه دربارة آقاکخواهد  یدلم م یلیخ

  عبداهللا           رات و السالمیقاً للخیم اهللا توفکه محتاج خلق نشود و زادکند یبفرما يریدستگ
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 ن: یراست يبه حاج آقا 1341شعبان  29در  يخ عبداهللا حائریجناب حاج ش ۀنام  
110  

شما و بستگان خوشوقت شدم چون برادر  ید از سالمتیفه رسیه مرقومۀ شرکشود  یعرض م
نمودم  يادآوریقه عازم آن صفحات بودند مجدداً ید توفیز ینجف یعلسید  آقا يرّم آقاکم

رسانند خدمت دوستان آنجا عرض  یسالم م یشود و همگ یر شما میر خکغالباً با دوستان ذ
آنجناب نظر  یهمت عالن کد لیرسانم. در باب آقا رضا خان اگر چه معتذر شده بود یسالم م

  م اهللا شرفاً و السالمک. زادید داشته باشد نه بر بودجه اصطالحیباحقّ  بر سعۀ رحمت
   يعبداهللا حائر                                                                                      

 ل  عیرب 15در  يه جناب حائرک يا نامهاند: ودهنمن مرقوم یراست يبه حاج آقا 1342االو  
110  

 يشما خوشوقت شدم آقا یو خوش ید از سالمتیرساند تلفن آن جناب از قم رس یبعرض م
حال یا یاند عل ردهکه آنجا چه کاند  اند مرقوم نفرموده ست مراجعت به قم نمودهیچند ياخو

له آن صفحات و یجل ان خانوادةیه از اصلۀ اعک ییربالکعباس سید  آقا يرّم آقاکچون برادر م
ال و اوالد در یروزگار با ع يشآمدهایباشند به واسطۀ پ یها میاز اقوام حجج اسالم طباطبائ

شان یاز ا يه اوالً نگهدارکخواهد  یدلم م یلیاند خ ه تنها عازم عراق شدهیمعصومۀ قم بوده حال
شان فراهم یا يبه برا یمعتن یه وجهکد یاوریرت بیه اهل همت را بسر غکد یفرمائ یفرموده همت

ند چون سالها خودشان و اقوامشان به عزّت یالمرَام به معصومۀ قم مراجعت فرما یه مقْضکشود 
شان رفتار فرموده همۀ دوستان ید دارم شما هم به نظر احترام و عزّت با ایاند ام فرموده یزندگان

شابور ید به نیع رسیم ربید ست جناب آقا از گناباکحر ید خبر تلگرافیرا از خود ممنون فرمائ
م خواهند شد یعازم حضرت عبدالعظ یاند با دستگاه پست اند از آنجا مرقوم فرموده ف بردهیتشر
عرض  ید و به همگیرا مسبوق فرمائ کحاج صمصام الممال يه دوستان عراق مخصوصاً آقاالبتّ

نجا عرض سالم یدوستان ام. ینما یمعظّم له نم ید در همراهکین تأیاده بر اید زیسالم برسان
  عبداهللا         م اهللا شرفاً والسالمکزاد د.یخان را سالم برسانیعلسید  رزایم يرسانند آقا یم
 اسعلیدر مورد حاج ش يخ عبداهللا حائریر جناب حاج شیۀ نامۀ زیدر حاشوان کی یخ عب

  اند: مودهنمرقوم  22/10/1306خ ین در تاریراست يبه جناب آقا ینیقزو
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110  
م یر احباب خوشوقت شدیآن جناب و سا ید از سالمتیشود مرقومۀ آن جناب رس یعرض م

د یرسانند...شما هر نحو هست با ینجا عرض سالم مید دوستان ایدوستان آنجا را سالم برسان
ب یاز آنها در ترت ید دلجوئیندارد با یتیا قابلید مال دنیحضرات را منظور داشته باش یگ آسوده

�ً �َ�َ� فۀ یۀ شریه در آکداده شود بل مخارجشان د. یمۀ جوف را برسانید رقیفرما یم �62ْ�ُْ�ِ����َ ٱَ�ّ��
   يعبداهللا الحائر                                                   قه والسالم یم اهللا توفکزاد
 اند: ن نامه نوشتهیل همیدر ذ   

به گناباد  يد و فوریننما يریدستگگر یمرقوم فرمودند د 63ینیقزو یض روحیمر يبرا
نم ک ینم يریشما دستگ يه سالهاست براکشرمانه تمرّد نموده و نوشته یند در جواب بکت کحر

  ند. والسالم.کت یخداوند حسن عاقبت عنا
 10 (وصول) خیت تارکپشت پا .نیراست يبه حاج آقا يخ عبداهللا حائریجناب حاج ش ۀنام 

  د شده: یق 12/9/1308ت کو مهر پشت پاشمسی)  1308آذر  21( 1348رجب 
110  

اته کخ عماد دامت بریحاج ش يده از مالزمت خدمت آقایفه رسیشود مرقومۀ شر یعرض م
  د.یشان خوشوقت شدم خداوند همه را قدردان فرماکو استفاضه از محضر مبار

  زمین بار بگریاگر ا    ابم دگر بارش یجا ک    د  یش آین دولت به پیه اک    د یبا یهزاران قرن م
د. یمحبتانه نموده عرض اخالص برسان ياند صفا ن فرمودهیه آن صفحات را مزکحال هم 

د یم خدمت فقراء آن صفحات عرض سالم برسانیف آوردنشان هستیماها هم منتظر تشر
خان یعلسید  رزایانه به میارشان چون سابقاً مرقومۀ مستغنکدر باب  یخیمشا يمخصوصاً آقا

سند تا یبنو يزیچ يه خودشان به حائرکاست  ینشان داده حال مقتض ينوشته بودند و به حائر
   يعبداهللا الحائر                                        م اهللا شرفاً والسالمکد. زادیاقدام بنما

 اند: مودهنن مرقوم یراست يبه حاج آقا يخ عبداهللا حائریه جناب حاج شکخ) ی(بدون تار ۀنام  
  اران.کویکاست بر ن ی. حق236ّۀ یسورة بقره، آ 62  
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110  
اند موجب مباهات دوستان  هیه ودائع الهکرساند انشاءاهللا در خدمات بندگان خدا  یبعرض م

 يام خدمت آقا ده و در مقام اقدام انجام مراحم دوستان بودهیمه رسیرک يها د مرقومهیباش
و  نیو پرو يسپهر يشد دوستان آنجا مخصوصاً آقا ید موجب خوشوقتیبود يسبزوار

ه رؤساء ادارات آنجا اغلب از کخوشوقت هستم  یلید خیو باصر را سالم برسان یروانیش
ه در خدمت به ملّت و دولت موجب مباهات بندگان کد یفزایقاتشان بیدوستانند خداوند بر توف

ه کۀ مبارید البته آیجناب والد ماجد دام افضاله عرض سالم برسانیخدا شوند به خدمت عال
ٱ  � �ِ��ِ�ْ��ُ�ٰ �ٰ و ٰ �ْ� �ّ�� ً ٰ را منظور داشته و  �64 �َ�ْ�ُو��   د والسالمیرا معمول دار �65 اُّفٍ �َ�ُْ� �َ�ُ�ٰ ��

   يعبداهللا الحائر                                                                                              
ن کمنزل ما سا یکنزد اخواناز  یکیند در اوائل تشرّفم به فقر گفت ین میراست يحاج آقا

 یار و اعمالم آگاهکر و افیه به ضمکآنچنان بود  يرفتم. اشراق و یان او مکبود و اغلب به د
ه کرد کدنش رفتم سؤال یبه د یا در همه جا با من حاضر بود و بر افعالم ناظر. صبحیداشت. گو

همان داشتم و یرا در منزل می؟ از پاسخ طفره رفتم زيردکت نکشر يشب در مجلس فقریچرا د
جا کشب یه دکم یبگو یخواه یهمانان بودم. گفت میم ییرایه سرگرم پذکم یخواستم بگو ینم

را ۀ مندادم. تمام لحظات و اعمال شب گذشت ی؟ جوابيردک یار مکو چ يه بودکو با  يبود
 یبه عهده خواه ینیف سنگیگفت وظا یداد و م ید امروزِ ما را خبر مگفتن یبازگو نمود. م

  داشت.
ان آالت یشدم و از م یقیموس يریمند به فراگ عالقه یدر اوائل جوان گفتند ین میهمچن

ش خان نوازندة معروف و استاد تار بود. یدرو اوانرد. در آن کرا جلب  ام تار توجه یقیموس
بدون سابقۀ ر رفتم یان همان فقکه به دکروز  یکردم. ک یز گرفته و اغلب مشق مین ییدرسها

ه در اطاق ک يرکر و فکاز عالقۀ من به آموختن تار گفت اگر فقراء به آن ذ يو یو آگاه یقبل
ه در آن زمان در تهران ک -ش خان یه نزد دروکنینند بدون اکاند عمل  م دادهیتشرّف به آنها تعل

  ن.کشان یهمراه یا به خوشی. و در دن15ۀ یسورة لقمان، آ 64  
  مگو.شان یهم به ا ی. اُف23ۀ یل، آیاسرائ یسورة بن 65
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تار  ياه صدکن حرف متعجب بودم یرا بشنوند. از ا يتار و يتوانند صدا میبروند  -بود 
ن صدا همچنان به گوش یا یان را فرا گرفت و مدتکه تمام محوطه دکدم یش خان را شنیدرو

ن یاکه دم متوجه شردم ک. دقّت به پایان رسیدنواخت  یش خان میه دروک يا د تا قطعهیرس یم
  د.یشن ین صدا را میه گوش من اکرده بود ک يارکه کد بلیآ یرون نمیب یصدا از محل خاص

ان او نشسته کدر د يه: روزکنند ک ین نقل میراست يدآباد از حاج آقایتر بهروز بکد يآقا
ه دعوت کنگذشت  یند. لحظاتک یه چرا مرا به منزل خود دعوت نمک. از دلم گذشت بودم

ده بود. خانمش یشک يا ه در وسط آن پردهکداشت  يرم. اتاق محقّینمود. شب به منزل او رفت
در گوشت بگذار تا  يزیگر. به من گفت چیو او هم در سمت دطرف پرده بود و من یکدر 

که خانمش تا  یردم ولکن یخوابت ببرد چون خانمم عادت دارد تا صبح حرف بزند. توجه
  .  بد و بیراه گفتبلند به او ناسزا داد و  ياز پشت پرده با صدا خوابش برد

ه از اخوان ک يه فردکنند ک یان میش بیاز آن درو يگریواقعه د يفارغ يمحمد هاد يآقا
ا زنده یدانم آ یاست به مسافرت رفته و نم یه پسرم مدتکمراجعه و سؤال نمود  يهم نبود به و

ر راه یفرو برد و بعد گفت پسرت زنده است و در مستفکّر  بیسر به ج یر؟ او مدتیا خیاست 
ن غذا است و تا نشسته و مشغول خورد يا خانه بروجرد در قهوه -ریمال یدر دوراه كارا

ز افتاد و پس از چند ساعت فرزند او به ین اتّفاق نید. همیخواهد رس كگر به اراید یساعات
  د. یمنزل رس

نند و از حاالت او ک یر مکباقر ذ يا مشهدیباقر  یربالئکش را ینام آن درو یمیاخوان قد
 يصبح به منزل و افرد تادعوت نمود  اخواناز همۀ  يدر مجلس فقر یشب يه وکنند ک ینقل م

الش یه سحرگاهان با عکردند کدند مشاهده یرس يبه منزل و نیمدعو یبروند. فردا صبح وقت
نموده است و  یده و قالب تهیده و رو به قبله خوابیشکخود  يرده و ملحفه را روکوداع 

  ردند.ک يع جنازة ویین اقدام به تشیوارد
 يحاج آقا يخان عمو يدوشنبه در منزل حاج مهد يشبها يمجالس فقرایام  در آن

 کیارا ییحیخ یش يشد و آقا یل مکیخ عبداهللا قنّاد تشیجمعه در منزل آقا ش ين و شبهایراست
  شاه مأذون به اقامۀ نماز جماعت بودند. یاز طرف حضرت نورعل ك) در ارای(ممتحن
بودند  كدر ارا يا برجسته يه در آن زمان فقراکدارند  یابراز م يغفار يمحمد هاد يآقا
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از فرزندان محمد هاشم  یکیشان مراوده داشتند. منجمله یا ين و عموهایراست يو با حاج آقا
و از اخوان بوده و حدوداً در سال  يراو يه عموک یک) به نام محمد باقر بي(غفار یسلطان ساق

ت خود را مشخص ند. او قبل از فوت تمام برنامۀ مراسم فوک یفوت م یشمس يهجر 1300
ند. کت (خودش) دعوت ین میتلق يرا برا یه آخوند انجدانکد یگو ینموده و به خانمش م

رده ک یبدگوئ شیدراوبلند نجس است و از  يلهایه سبکآخوند مزبور قبالً بر منبر گفته بود 
 يوخواند.  یقرآن م يسر و يخان باالیدر حال نزع بود برادرش عل یکمحمد باقر ب یبود. وقت

نجا یشاه ایحضرت صالحعل ینک ید چه میگو یند و خطاب به برادرش مک یچشمانش را باز م
ن یتلق يند. هنگام دفن همان آخوند براک یفوت ممجدداً ف دارند و بعد چشمها را بسته و یتشر

د هر یگو ید و میآ یرون میجان زده و مضطرب از قبر بیرود و سپس ه یت به داخل قبر میم
ن یت با زبان خودش زودتر همان را به خود تلقینم مکن یتلق يه خواستم به وکا ر يا جمله

نقل  ياز اقوام و ینند. شخصک ینقل م يادیرامات زک يز در مورد وین كساق ارا ینمود. اهال
روز بعد از  یکخواند.  یبلند قرآن م يشه در سحرها با صدایهم یکه محمد باقر بکند ک یم

 يه وکآمد. ناگهان به خاطر آوردم  یقرآن خواندن او م يفوت او به ساق وارد شدم باز صدا
د یرس یقرائت قرآن او از سمت منزلش به گوش م يشه صدایرده. همکفوت که چند ماه است 

 یه سالکدارند  یساق ابراز م یاز اهال يارین مرتبه صدا از سمت قبرستان ساق بود. بسیا یول
از سمت مشرق ساق  یه نور روشنکاند  ان به چشم خود مشاهده نمودهیسال در م یکا یبار یک

 یکوه به سمت مغرب و در حدود قبرستان ساق فرو رفته و سپس تارکشود و از دامنۀ  یظاهر م
ه هنگام ظهور همه جا کننده است کروشن  ين نور طوریه اکدارند  یشود. آنها ابراز م یم

ه ما کدارند  یانجامد. افراد مسن اهل ساق ابراز م یهم به طول م یقیو دقاشود  یروشن م
م. یا تا به حال علّت آن را ندانسته یم ولیا دهین نور را دیت خود ظهور ایهمچنان از زمان طفول

ز ین یرت اهالیه سبب حکدهند  ینسبت م یکساق به محمد باقر ب یب را اهالیدة عجین پدیا
رودباران  يروستا یاست. اهال یکه محل فرو رفتن نور قبر محمد باقر بکند ن باوریهست و بر ا

  ند.ینما ید مییده و تأیده را دین پدیا زینساق  یکیدر نزد
حدوداً در سال  يه در سفرکند ک ین نقل میراست ياز حاج آقا يا ناصر برادران هزاوه يآقا
بودند. نجف شاه با خانواده عازم ی) حضرت صالحعلیشمس يهجر 1302( يقمر يهجر 1340
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با خر  كارا اخواناز  يا ن سفر حدوداَ هشت سال داشتند. همراه عدهیشاه در ایحضرت رضاعل
 یربالئکمن و  ،ن گروهیم. در بیرفت كشان به فراهان ارایاده به استقبال ایو قاطر و سواره و پ

اروان ک یباق يم و اجباراً پا به پایبود) بر اسب سوار يموریمحمدآقا ت يآقام (پدر یمحمد ابراه
م تاخت یمحمد ابراه یربالئکاوردم و با ین راه طاقت نیم. در بیردک یت مکحر یبه آهستگ

اروان کاز آمدن  یاروانسرائکاز م. جلوتر یشاه برسیه زودتر خدمت حضرت صالحعلکم یردک
اروان ک یم ولیاند. باز جلوتر رفت دهینجا نرسیبه ا ین مسافرانیم. گفتند چنیردکسؤال  نحضرتشا

همانان یاروانسرادار گفت مکم و یردکاول مراجعت  ياروانسراکبه  یم. با خستگیافتیرا ن شانیا
با هم رفتند.  یبه استقبال آمدند و همگ كز از اراینجا بودند و دوستان شما نیقبل ا یشما ساعات

شاه یهنگام مصافحه حضرت صالحعلم. یدیرس شانخدمت يمحل بعد درم تا یردکت کحر
  .»شما را عقب انداخت -گرانیاشاره به تقدم جستن از د -الیآن خ«فرمودند: 

حضرت  يگریه در سفر دکنند ک ین اضافه میراست يبه نقل از حاج آقا يا هزاوه يآقا
ن یا نند. درک یشان را تا مرز عراق بدرقه مین ایراست يبودند و حاج آقانجف شاه عازم یصالحعل

ن به یه از فلسطکز ین يهودیز همراه بود. هنگام مراجعت چند نفر یم نیمحمد ابراه یربالئکسفر 
درگرفت و  يدین راه باران شدیهمسفر گشتند. در ب يران و عراق آمده بودند در گاریمرز ا

شود  یتاب سبب نجاست مکه رطوبت لباس اهل کنیال ایس شدند و مسافران به خیهمه خ
 ین اطاقیراست يد. حاج آقارکتوقّف  يآباد یکاروان در ک .ردندک یرا از خود دور م انیهودی

 يهودیند. اشخاص ینما ین خود دعوت مکز به مسیرا ن يهودیا و همسفران یزم مهیه و هیراک
دهند  ید؟ پاسخ میدار ینینند شما چه دک یخوانند سؤال م یشان نماز مینند ایب یه مکنیپس از ا

شان در جواب یدانند. ا یه مسلمانان ما را نجس مکند یگو یم. با تعجب میهستما مسلمان 
از  یداند. آنها با خوشحال یم كتاب را پاکرا قرآن اهل یست زین طور نیر ایند خیفرما یم

دارند اگر همۀ مسلمانان مثل شما بودند  یمانند و اظهار م یشان شب را هم در آنجا میبرخورد ا
  دهند.  یسفر را ادامه م یم. فردا صبح همگیشد یمشرّف به اسالم م یان همگیهودیما 

را  یه به دفعات فرد جوانکسال داشتم  8ه حدوداً کداشتند  یابراز م یبدالصالح حقّانع يآقا
خ یاز مشا یش ناصرعلیبه دروملقّب  زدگشسبیخ اسداهللا ایه خدمت جناب حاج شکدم ید یم

از  کاش یالمکنشست و همواره بدون رد  یشان میاده و مقابل یشاه رسیحضرت صالحعل
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او سؤال  بارةرد و از پدرم درکه توجه مرا جلب کبود  يطور يبود. حالت و يچشمانش جار
  سال داشتند.  25و در آن هنگام حدوداً  ،است نیراستحاج محمد خان  يآقا گفتندردم. ک

 يفقر شده بودم. در سفر ه مشرّف بهکبود  یوتاهکمدت  گفتند ین میراست يحاج آقا
ه ینیدرب حس يشان جلویل حامل ایه اتومبک ین آمدند و هنگاماشاه به تهریحضرت صالحعل

نۀ من زد یبر س يماء با تندکتر نورالحکد ينم. آقاکل را باز یه درب اتومبکدم یرد دوکتوقّف 
تند و نامحترمانه ن رفتار ین و از ایاندوهگ یلیه جلو بروم. خکو پرخاش نمود و اجازه نداد 

آن روز  يه فرداکدم. تا صبح خوابم نبرد و با نفس خود مشغول مبارزه بودم تا یبرافروخته گرد
ب شود یماء را ببوسم تا نفس تأدکتر نورالحکد يآقا يه به مجلس رفته و زانوکم گرفتم یتصم
  در من گذاشت.  یر بسزائین عمل تأثیا یردم و او هم متوجه نشد ولکار را کن یو هم

و ن را تحت نظر یراست يحاج آقادر اوائل خ سلسله یاز مشا 66نیخ عمادالدیجناب حاج ش
 جنابه کنند ک ینقل م يغفّار يمحمدهاد يخود گرفتند و مراقبت فراوان داشتند. آقات یترب

ن را بر پشت یراست يحاج آقاه کمشاهده کردم  ایدر رؤه کند گفت ین میخ عمادالدیحاج ش
 يبرم. در آن موقع حاج آقا یشاه میو چهار دست و پا خدمت حضرت صالحعل بودم گرفته

  د.داشتندر فقر ن يا ن اجازهیراست
 كه به اراکن اغلب بزرگان سلسله یراست يسالها قبل از تشرّف حاج آقاه کنند ک یر مکذ

م یحاج ابراه يبنام آقا یمحسن عراقآقا اهللا حاج  تیاز فرزندان آ یکیدند در منزل مآ یم
 يم، حاج آقایدند. پس از فوت حاج ابراهیگز یونت مکه از اخوان بود سک ی(موحد) محسن

ح یه جناب حاج شک ییاز سفرها یکیبزرگان سلسله را بعهده داشتند. در  یزبانین میراست
با  رزایم يآقان وارد شده بودند یراست يرده و به منزل حاج آقاکسفر  كن به ارایعمادالد

 ا،رزیم ياز همراهان آقا یروند. برخ ین میخ عمادالدیدن جناب حاج شید هان به بیاز اع یجمع
نند و ک یعجب متن یخ عمادالدین نسبت به جناب حاج شیراست يالعاده حاج آقا رام فوقکاز ا

رساند  ین میراست يان مالقات آهسته زعم خودش را به گوش حاج آقایاز آنها پس از پا یکی
 یج فهمکن از یراست ين. حاج آقاکهست مرا هم مطلع  يا دهیسب و فاکار کن یدر اه اگر ک

  ق. 5/7/1335ق.  1376صفر  21متوفّی در  66  
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رغم سابقۀ ارتباط یناراحت و عل يو
  نند.ک یپرخاش م يوبه  يتندبه  یقبل

مهندس حاج محمد  يخانواده آقا
ن نقل یراست يجواد اخوان از حاج آقا

خ یجناب حاج ش :ندگفت یه مکنند ک یم
ف داشتند و یتشر كارادر ن یعمادالد
خ یداشتم. جناب حاج ش یزبانیافتخار م

به من  یمکرد همراه با پول خُ يا هیباد
وه یان مکدادند و گفتند شخصاً به د

زان پول داده یمراجعه و به م یفروش
د. یاوریو بکنید  يداریشده انگور خر

ار بود یاران منزل بسکدر آن زمان خدمت
 ان شخصاًیه اعکن نبود یو رسم بر ا

ند از ید به مغازه مراجعه نمایخر يبرا
ل باغات متعدد انگور یبه دل یطرف
موجود در منزل شه انگور فراوان یهم

من هم  .ردندکار کن یر من امر به اکر طرز فییتغ ين برایخ عمادالدیجناب حاج ش یبود ول
انگور  يا هیباد رفتم و یوه فروشیان مکه با تعجب افراد محل مواجه شده بودم به دکنیرغم ایعل

  ردم.کم یو تقد مدیخر
به جناب  يادین ارادت زیراست يه حاج آقاکداشتند  یاظهار م 67یرابط یحاج براتعل يآقا
ه در یکده بود بطوریرس يدین ارادت به حالت جذب شدین داشتند. ایخ عمادالدیحاج ش

 يدند تا بر رویپر یدوزانو به باال م -ن دوزانویزم يبوتر بر روکدن یمجالس ناگاه همانند پر
از سوي حضرت رضاعلیشاه ثانی مفتخر به اذن اقامۀ نماز جماعت  1360آقاي حاج براتعلی رابطی در سال  67  

  رحلت نمودند. 1365فقراء گردیدند و در سال 

جناب حاج شیخ عمادالدین -آقاي راستین  
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 یه چند نفر به سختکدند یغلت یا آنچنان در مجلس میافتادند،  یخ میجناب حاج ش يزانو
خ گاه ین ارادت نسبت به جناب حاج شیز از ایشان نیرند. خود ایشان را بگیا يتوانستند جلو یم

  دا شود. یشان پیا يبه بزرگوار یخید بگذرد تا شیسالها با :دگفتن یو مردند ک یمل یتجل
  الً آورده شده است:ین ذیخ عمادالدیچند فقره از مراسالت جناب حاج ش

 یه جناب حاج شک يا نامهخ مهر اداره یاند. تار ن نوشتهیراست ين به حاج آقایخ عمادالد
  باشد.  یم 10/7/1309پست 

121  
ف مسرور شدم یارت شد از استقامت مزاج شریفه زیمه شریرساند رق یم یبشرف عرض عال

محبت جهت آنجناب مسئلت دارم خدمت فقرا سالم عرض دارم  یق خدمت و گرمیهماره توف
ر اهل منزل یاعظم و سا يمسئلت دارم خدمت بانو یق بندگیاصالح امور و توف یهمگ يبرا

د یماجده سالم برسان ةمخدره والدا یو عل يابو ياالسالم آقا حجةد خدمت حضرت یسالم برسان
خواهد  يازمندیاظهار ن یشاه فردا وارد سبزوار خواهند شد از طرف حضرت عالیرحمتعل يآقا

ف خواهد ماه توقّیکشابور یت دارم در نکال حریگر خیر ده روز دیشد در باب آمدن شما حق
 يد فقرایور ملحق شوشابیه در نکت بشما اطالع خواهم داد کاند وقت حر ردهکشد فقرا دعوت 

اعظم سالم عرض دارند  يو بانو یسبزوار سالم عرض دارند اهل خانه خدمت جناب عال
  والسالم. 

 یجناب حاج ش يگرینامه دت کاند. پشت پا مودهنن مرقوم یراست ين به حاج آقایخ عمادالد
  دهد.  یاشان را نشان مکاز  یارسال 8/11/1312اند و مهر اداره پست  شعبان نوشته 28

121  
ق خدمت و یوسته توفیارت شد پیرم زکرساند دو مرقومه از آن برادر م یبشرف عرض م

رم مسئلت دارم خدمت فقرا سالم عرض دارم خدمت نواب کمحبت جهت آن برادر م یگرم
شان مسئلت دارم یت دل جهت ایتها سالم عرض دارم نورانکاعظم دامت شو يه بانویعال ۀیعلّ

ه خانم سالم عرض دارم خدمت یان مخصوصاً دامتعلّق ریو والدة ماجده و سا يابو يخدمت آقا
رند بهتر است در ین باشد بگکسالم عرض دارم در باب روزه گرفتن تا مم يمهد یجناب حاج

در خوردن داشته  كگر امساید يباشد باز هم نسبت به ماهها یمخف یصورت ضرر بخورند ول
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رون بودم یدهات ب يروز برحسب دعوت فقرا یکست و یاشان گرم هستند بک يباشد. فقرا
از  یروم تلگراف یاشان هستم بعد را بطرف طهران و رشت مکام را در یروز آمدم شهر ماه صید

ده والسالم. جناب یشکام چون مسافرت طول  ردهکاند قبول ن ردهکد دعوت یاصفهان رس يفقرا
  فارة خوردن روزه.کدا تصدق بدهد م گندم به گیخان در آخر ماه رمضان هفت من ن يمهد
 یه جناب حاج شک يا نامهاند.  مودهنن مرقوم یراست يرمان به حاج آقاکن از یخ عمادالد

  دهد.  یرا نشان م 28/7/1313د شده و مهر اداره پست اصفهان یخ ششم رجب قیت تارکپشت پا
121  

دوارم در هر یندارم ام یرم اطالعکاست از آن برادر م یرساند مدت یم یبشرف عرض عال
حال  ياینوشتم جواب مرقوم نشده بود جو یاشان شرحکد از قمصر ید باشیحال موفق و مؤ

ام زمستان را تا  رمان شدهکان سالم مدت شش روز است وارد متعلّق د بحمداهللا با تمامیر باشیحق
 یب یت بد خدمیه سالم برسانید هستم خدمت فقرا سالم عرض دارم خدمت صمصام الحاجیع

اسداهللا خان سالم  يد خدمت آقایاعظم وارد شده سالم برسان يد اگر بانویاعظم سالم برسان
رمان کاهللا به  ارت حضرت شاه نعمتید را به زین باشد و فراغت باشد عکد اگر ممیبرسان
و محبت  یلهاها مانع وجهۀ یدوارم گرفتارید امیب ندارد اگر گرفتار شدیید عیاوریف بیتشر

رسد.  یاط میخ يدیل بتوسط ابوسعکیرمان بازار وکده بوسم آدرس ینشود نورچشمان را د
  والسالم 

 یه جناب حاج شک يا نامهلخ یاند. تار مودهنن مرقوم یراست ين به حاج آقایخ عمادالدخ س
  اند.  دهرکد ی(روز آخر ماه) صفر را ق

121  
 ياید جوید باشیانشاءاهللا در همه حال موفق و مؤدوارم یرساند ام یم یبشرف عرض عال

ردم کت کشد حر یاشان هستم در شهر آشوبکد بحمداهللا سالم فعالً در آران یر باشیحال حق
 یع االول انشاءاهللا در محضر خواهم بود اگر مانعیستم ربیروم قمصر ب یگر میست روز دیب

اخوان است از تجار محترم شاهرود بود  از ياظم شاهرودکسید  د آمد. آقاید خواهینداشته باش
 يد اگر نه در جاید او را نگه داریرسد اگر خودتان الزم داشته باش یشان شده خدمت میفعالً پر

انشاءاهللا  يداریسرا يس ثبت هم الزم است برایرئ ين شود برایاو مع يبرا يارکگر ید
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است خدمت اخوان سالم عرض دارم خدمت صمصام و  ید فرمود آدم درستیمساعدت خواه
اند  ا نشدهیاند  ه وارد شدهکد فرمود یاعظم مرقوم خواه ياعظم سالم عرض دارم از بانو یب یب

  د والسالم. یخدمت آقا اسداهللا سالم برسان
داشته و به منزل حاج  كبه ارا يادیز يسفرها ر حال،ییقبل از تغ 68یخ عباسعلیحاج ش

عت ید بیشاه، تجدیپس از رحلت حضرت نورعل یشده و حتّ یشان وارد مین و پدر ایراست يآقا
  رد. یگ یوان صورت مکی یخ عباسعلین به دست حاج شیراست يجناب آقا

ر حال حاج ییه پس از تغکنند ک ین نقل میراست ياز حاج آقا يا ناصر برادران هزاوه يآقا
 یخ عباسعلیاز احوال حاج ش شانیو ا دمیرسشاه یه حضور حضرت صالحعلکبود  یخ عباسعلیش

در بدو  یخ عباسعلیبروم. ش يم گرفتم به مالقات وینداشتم. تصم یردند و من پاسخکسؤال 

ل بوده و یدر عتبات مشغول تحص ياز وعاظ معروف دانشمند بود. چند ینیوان قزوکی یخ عباسعلیحاج ش 68  
در خواب  یشان تلمذ نمود. شبید و مدتها در محضر درس ایشاه رسیدخت خدمت حضرت سلطانعلیسپس در ب

دند او یبر ياو گذاشتند و قدر يشند و چون چاقو بر گلوکرا ب يخواهند و یشاه میه حضرت سلطانعلکده بود ید
اش کضه نمود در جواب مرقوم فرمودند: یشان عریا خدمت ان خواب رینشده بود! ا یمان شده و راضیپش

 یشاه ثانیشاه از طرف حضرت نورعلید. پس از رحلت حضرت سلطانعلیرس ین امر به انجام میه اک یگذاشت یم
شاه به گناباد رفته و خدمت ید. پس از رحلت حضرت نورعلیگردملقّب  یشد و به منصورعل يریمأذون در دستگ
در دعوت  يه پس از چندکبود، تا آن یباق یت خود چند سالید عهد نمود و بر مأذونیتجدشاه یحضرت صالحعل

نسبت به جناب حاج  یرد و از طرفک یل بزرگان سلسله رفتار مینمود و بر خالف م یابراز م يویخود مقاصد دن
از خدمت  يقمر 1345 یاالول يجماد 6ه در کافزود تا آن ینه و نقار خود مکیروز به روز بر  يخ عبداهللا حائریش

خود محفوظ  يرا برا یه از مقام خود معزول شد لقب منصورعلکپس از آن يد. ویو منصب خود معاف گرد
ست توسط قطب سابق به فرد الحق اعطاء شود یبا یه مخصوص اقطاب است و مکلمۀ شاه کداشته و با افزودن 
 ينوشته و تهمتها صوفیهدر رد  ییتابهاکه و ش گرفتید. از آن پس روش مخالفت پیشاه نامیخود را منصورعل

 ییدر مقام پاسخگو یسکدادند  یشاه اجازه نمین همه حضرت صالحعلیناروا و دروغ به بزرگان سلسله داد. با ا
 5خ یه به تارک يا ان مرقومهیدر پا یرده بودند. حتّکمنع  يبه و يد و فقرا را از اظهار هر گونه انزجار و تندیبرآ
ام  ان از خداوند خواستهکاالم یحتّ«ند: یفرما یاند م ماء مرقوم داشتهکنور الح یتر علکد يبه آقا 1343 یالثّانع یرب
ان عمر به یدر پا». شان شودیمان ایا يمن جانش فدا یاز اوالد صلب یکیم ین نرود و راضیشان از بیمان ایه اک
  گفت. یبدرود زندگاننجا در آ يقمر 1358ابن مسافرت نمود و در شعبان کالن و تنیگ
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ه کشد تا بل ید. گفتگوهائیرد مالقات نماکاد باالخره قبول یبا اصرار ز یرفت ولیورود مرا نپذ
ه کبا لحن تند ابراز داشت  یخ عباسعلی. شردیش گیپن کیادب و تمق یطرمان شود و مجدداً یپش
. حاج “نمک یرون و گرنه پاسبان صدا می، برو بیشاه را صلح دهیان من و صالحعلیم يتو آمد”

ز یه ادبش را نکاز او گرفته شده بود بل يمعنو یمتعالنه تنها حاالت  گفتند ین میراست يآقا
 ییراینطور از شما پذیچ بار ایه ید ولین بار به منزل ما آمدیگرفته بودند. به او گفتم شما چند

من.  يخدا بوده و نه برا يد برایردکه ک ییه همۀ خدمتهاکدر پاسخ گفت  یخ عباسعلینشد. ش
  رد.کن مطلب را درست عنوان یه اه البتّکد گفتن ین میراست يحاج آقا

. اول 69شددا یپ یخ عباسعلیر حال در شیین تغی: به سه علّت اگفتند ین میراست يحاج آقا
 يدیخورش 1336در سال  یراچکشان به یشاه در سفر ایا از حضرت رضاعلیپو يرزا محمد مهدیم يآقا 69  

تاب ک 258-259ن سؤال در صفحات یدر اواخر چه بود؟ پاسخ ا یخ عباسعلیدند علّت مخالفت حاج شیپرس
شان یچند علّت داشت، اوالً ا«شود:  یناً نقل میه عکشان آمده است یفات خود ایستان از تألکگردش افغانستان و پا

ه از همه جهت علماً و عمالً و از لحاظ سبقت در فقر و اجازه و از ک يخ عبداهللا حائرینسبت به مرحوم حاج ش
 يمهر یده و در اواخر ابراز بیحسادت ورز يداشتند و مقدم بودند پس از چند يشان برتریت بر ایث شخصیح
گران بر خود یح دیگر و ترجیه الزمۀ علم و معرفت تواضع و اتّحاد با همدک ینمود. در صورت یمه مخالفت کبل

ت ین را رعایا یخ عباسعلیگران باشند و مرحوم حاج شید سرمشق دین قسمت باین در ایاست و مخصوصاً مأذون
خ عبداهللا مطابق مقام یحاج ش يه مرحوم آقاک یند در صورتکن یشان توهیه به اکد بود یرد و در اواخر مقک ینم

خ ینسبت به حاج ش کیوچکه کمال احترام بلکشان بروز و ظهور داشت و یه داشتند صفات حسنه در اک يبلند
رده و در صدد جلب کشان غلبه یت بر ایدر اواخر جنبۀ ماد یخ عباسعلیاً مرحوم حاج شینمودند. ثان یم یعباسعل

يبود و بارها از طرف حضرت آقا يت فقریثید برآمده و باعث لطمه به حشان بویه مخالف مقام اک يمنافع ماد 
ه داشته و در کۀ منبر یمؤثر واقع نشده بود. ثالثاً طبق همان رو یداده شد ول یراتکن باب تذیشان در ایوالد به ا

ه امور ک یدادند در صورت یم یده به بعضیهم اضافه بر آنچه رس یداشتند در اواخر دستورات يارکمطالب ابت
داد و  يده دستوریهم السالم رسیعشر عل ید اضافه از آنچه از شارع مقدس و ائمۀ اثنیه است و نبایفیه توقیشرع

ر داده شده بود و کشان تذیز چند مرتبه به این نیا دستور داد و اید گفت یه احتمال بدعت در آن برود نباک يزیچ
نمودند.  يریشان را معاف از خدمت فقراء و دستگیوالد ا يرد حضرت آقاک ین قسمتها را نمیت ایچون رعا

نمودند  یه و بعداً بالصراحه بدگوئیناکتب خود به کرده و ابتدا در کت شروع به مخالفت یشان هم پس از معافیا
نسبت به جد امجد  ینموده ول یوالد بدگوئ يت فقط نسبت به شخص آقایمعاف يو در مراسالت هم در ابتدا

ه همۀ آنها کتوبات سابق کا از میشان را هم مورد انتقاد قرار داده و گوئیداشتند. بعداً ا یاحترام را منظور ممال ک
   دنبالۀ زیرنویس در صفحۀ بعد  
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شان در تهران یه اکن ید و از ایورز یحسد م يخ عبداهللا حائریه نسبت به جناب حاج شکنیا
داشت و از لحاظ  اخوانه چشم به دست کنین، ناراحت بود. دوم ایدر قزو يداشتند و و ینکس

م ا يماديآقا رون نرفته بود. نظرات حاجیب يا از دل ویه عالقۀ دنکنیاز آنها متوقّع بود. سو 
 یخ عباسعلیه حاج شک يا دقّت در متن نامه یمکوان با کی یخ عباسعلین در مورد حاج شیراست

بعد از  یه پس از مدتک گفتند یمنطور یهمشود.  یشان نوشته معلوم میبه ا شقبل از عزل از سمت
  نده است.کار خجالت زده و سر افیه بسکدم ی، او را در خواب دیخ عباسعلیفوت حاج ش

 اسعلیه حاج شک يا نامهبه حاج ) 24/8/1305( 1345 یاالول يجماد 10وان در کی یخ عب
  ن نوشتند:یراست يآقا

  قهید توفیرزا محمد خان زیحاج م يالعلماء آقا ةاالفاضل و زبد ةجناب قدو
  م یکسالم عل

 كر در حضور مباریر خکد ذیاد گردید دعا و یآور و مز رتف مسیارت خط شریز
د یخواهانم. ام یم و سالمتینما یارة همۀ فقراء عراق هستم و به همه سالم مینائب الزّشود و  یم

  دارند. یه حضرت آقا آنجا شرف نزول ارزانکاست 

 دنبالۀ زیرنویس از صفحۀ قبل 

هم یعل ين و ائمۀ هدیات نسبت به بزرگان دیناکرشان بعض یتب اخکرده بودند و در کموش اموجود است فر
مان باشد و بعداً یا يحالش خوب و دارا یماننفر در ز یکه کال ندارد کن اشیه از موجود است و البتّیالسالم ن

  ه معروف است:کر حال بدهد ییتغ
  ق رایند زندکمؤمن  یساعت            ق رایند صدکافر ک یساعت

 (ع) یحسد با حضرت موس يبود و بعداً رو (ع)ب ین حضرت شعین و مأذونیه از مقرّبکه بلعم باعور کچنان
 یسانکز یه و آله و سلّم نید و در اصحاب حضرت رسول صلّ اهللا علیرد و اطاعت ننمود مطرود گردکمخالفت 

 يت بودند و بعداً خالف امر حضرت رفتار نمودند و در اصحاب ائمۀ هدیمند و مورد عنا دهیت عقیه نهاکبودند 
 یمقامن بود و به یشان چنیه اگر حال اکراد گرفت یتوان ا یاند پس نم ل اشخاص بودهین قبیز ایهم السالم نیعل

(مخلصون در خطر بزرگ قرار دارند)  وَا�ْ�ُ��ِ��ُنَ �� َ��َ�ٍ �َ���را طبق یده بود چرا از ابتدا اجازه دادند زینرس
ٰ ه مصداق ک یسانکز موجود است مگر یه نیمالکدر مراتب  یطانیوساوس ش ٰ اَو�� �ُ� �َْ��َ ��� ٰ  �َ�ْ�ِ�ُ�ُ� �َ��ي��� ��

شناسد) واقع شده و مخلَص به فتح  یآنها را نم یسکر خودم یه غکر قباب و بارگاه من هستند ی(دوستان من در ز
  »م است.ک یلیز خیالم شده باشند و آن ن



  مفصل دو  راستین  42

 

 یلیخ کیرزا برزیمسید  ه معاملۀ آقاکنم ک یخ عبداهللا بعد از سالم عرض میبه جناب آقا ش
ن عمل غارت زده شده یا یاو از شوم یبجا آوردم ول يریۀ خجلت بنده شده لوازم سختگیما
د ینم شاک یاشان بروم جد مکبه  یدارم. انشاءاهللا وقت یه حاال معطّل است باز بنده دست برنمک

ضه به حضور یعت عریشر يشده آنجا چطور است. جناب آقا یه ارزانکنجا یوصول شود ا
 یفراموش شده نوشتنه ک یر قلبکنم ذک یس عرض مینوشته بوده فرمودند تو جواب بنو كمبار

د یاست و اوراد، شما اوراد خود را به او بده یکه انشاءاهللا نزدکست موقوف به مالقات است ین
  شود.  یخواست م يادیم و زکه مشغول شود تا وقت مالقات اگر ک

ن عظام و فقرا مجتمعاً سالم یر خوانیخان و سا يحاج اسد و حاج مهد يخدمت آقا
 يم. حضرت آقاینما یم را سالم مخصوص میحاج ابراه يجل آقارسانم. جناب مستطاب ا یم

اد همۀ شما یم. روزها نماز و منبر هست یکم و اجدد السالم علینما یمخصوص م یوالد را سالم
   یعباسعل                                                                                             شود.  یم

ه هنوز معزول ک یدر هنگام یخ عباسعلیحاج شه کنند ک یابراز م يغفار يمحمد هاد يآقا
دهد  وي ادامه مین آثار از او رفت. یا یلکپس از عزل ب یالمش مشهود بود ولکنشده بود اثر 

ه ک یخ عباسعلیشد خدمت حاج ش یان چند دختر داشت و پسردار نمیدیخان حم یسیرزا عیم
 یخ عباسعلید. حاج شیبه من بده يرد پسرکرده بود عرض کسفر  كارا به آستانه در سربند

 يخان صاحب فرزند پسر یسیرزا عیم یم و نامش را همنام من بگذار. پس از مدتیگفت: داد
  شد و نام او را عباس گذاشت.

مالقات حاج  يبرا كاز ساق ارا یخان ساقیرزا علیه پدرم مکنند ک یاضافه م يغفار يآقا
 شدر بدو ورود دست یوقت .شود یاشان بودند عازم مکدر ایام  ه در آنکوان کی یعباسعلخ یش

م، چرا بدون اطالع خانواده ینک یند با تو مصافحه نمیگو یم يبرد به و یمجلو مصافحه  يرابرا 
به ساق  ی. وقتز مراجعت نمودین ي، برگرد. ویو آنها را نگران گذاشت يو فرزندانت آمد

  . بودندرسد همه ماتم زده و افسرده  یم
 یخ عباسعلیه حاج شکه قبل از آنکنند ک یبروجرد نقل م نیمعمراز  ینیغالمرضا هرس يآقا

ان نمود و یق را به وضوح بیدر بروجرد به منبر رفت و حقا ياز سمت خود عزل شود در مسجد
به  یا سؤاالتیرادات یا ن منبر حاضر بودند گفت: اگرییه در پاک ییخطاب به علماء و فقها
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د ینکه در بروجرد هستم مراجعه و سؤال ک ید خودم پاسخگو هستم و تا وقتیمن دار يها گفته
  .70دیدانم را تحت فشار و سؤال قرار ندهیتا پاسخ دهم و بعد از رفتن من مر

خ ی: حاج شگفتند ین میراست يه حاج آقاکدارند  یابراز م يا ناصر برادران هزاوه يآقا
دن وعظ یمند به شن رد و پدرم عالقهک یم یاغلب در مسجد سپهساالر تهران سخنران یسعلعبا

خ یا با هم به مسجد سپهساالر به منبر حاج شیگفتند ب هک بودند. در تهران همراه پدر بودم يو
ت کشر يدر مجلس و يل نداریتعصب م يم. من عذر خواستم. گفتند تو از رویبرو یعباسعل

 یتیجذّاب شرده منبرکر ییحالش تغ یخ عباسعلیه حاج شک یه از زمانک. عرضه داشتم ینک
با تو بود و سخنان حقّ  هکرفتند. پس از بازگشت ابراز داشتند  یردند و تنهائکندارد. قبول ن

  الم او برداشته شده است.کا اثر از یقبل را ندارد و گو یرائیگر گید یخ عباسعلیحاج ش
 یه شخصکشود  یه چگونه مکرد کن عرض یراست يخدمت حاج آقا يا هزاوه يآقا

شان در پاسخ به یر حالت بدهد؟ ایین همه مدت ناگهان تغیپس از ا یخ عباسعلیهمانند حاج ش
رون را یردند بکمشرف به درب نشسته بودند از او سؤال  يا پرده یکه نزدکهمچنان  يو
شود. دست بردند و پرده را  یاهده ماط و گل و درخت مشی، حیرد بلک؟ عرض ینیب یم

همۀ اثرات و مشاهدات در  گفتندر. یرد خک؟ عرض ینیب یم يزیردند چکانداختند و باز سؤال 
شود و اگر پرده را  یده میز دیاست اگر او پرده و حجاب را بردارد همه چ يگریار دیاخت

انداخته  یخ عباسعلیچشم حاج ش ين پرده مجدداً جلویشود و ا یده نمیگر دید يزیندازد چیب
در راه فقر  يادیزحمات ز یخ عباسعلیند حاج شگفت ین حال میار برآمد. با اکشد لذا به ان

متعدد نام و آوازة  يها ها و خطابهیرد و با سخنرانکران مسافرت ید و با االغ به تمام نقاط ایشک
د از خود بر خود ترسان و یه باکردند کران برد و اضافه ینقاط ا یرا به اقص یشیفقر و درو

   م.یباش یرم و فضل الهکدوار به یام
 71شاهیه خدمت حضرت صالحعلک یه از زمانکداشتند  ین ابراز میراست يحاج آقاة خانواد

ان بروجرد ینما فشار عالمتاب کن یدر همن یراست يخ عبداهللا با حاج آقایاتبات جناب حاج شکم یدر برخ 70  
  ز اشاره شده.ین یخ عباسعلیحال حاج ش یها به دگرگون واضح است. در آن نامه

در  یشمس 1270ر یت 24مطابق با  يقمر 1308حجۀ سال یذ 8شاه روز یخ محمد حسن صالحعلیحاج شحضرت  71
   دنبالۀ زیرنویس در صفحۀ بعد  
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شان را مالحظه یا یدند و روش زندگانیرس
 حضرتشردند همۀ امور را با روش ک

در  یحتّ ،نمودند یده و رفتار مدامطابقت 
از  یت و تأسیمثال به تبع يبرا جزئی،امور 

، هر روز صبح بعد از شاهیحضرت صالحعل
قبل از صرف  ،نماز و قرائت قرآن اقامۀ

  ردند.ک یم ياده رویم ساعت پیصبحانه ن
شاه در مشهد یحضرت صالحعل يدر سفر

ن و یراست يف داشتند و حاج آقایتشر
در حضورشان در مجلس  يگرید همانانیم

با سر و صدا وارد  یجعفر فراهان يبودند. آقا
حضرت » نیراست يخدا آقا«رد کاد یشد و فر
ن شخص یند ایفرما یم يشاه به تندیصالحعل
از اخوان  یکیآورده است؟  یسکرا چه 

ند چرا یفرما ین میراست ين آمده است. به حاج آقایراست يند همراه حاج آقاک یعرض م
ن به یراست يشان و از شدت ارادت حاج آقاید؟ از عتاب اینک یافراد را با خود همراه م نگونهیا

ن بند آمد و یراست يه نفس حاج آقاکنند ک ین در مجلس نقل میشاه حاضریحضرت صالحعل
 دنبالۀ زیرنویس از صفحۀ قبل 

را نزد جد بزرگوار خود حضرت  یو عقل یاعم از نقل ینیدخت گناباد متولّد شدند. علوم مختلف دیب
مت و یسپس به اصفهان عز هدخت فرا گرفتنیدر ب ید محلّیشاه و اساتیمقدار حضرت نورعلیشاه و پدر عالیسلطانعل

ردند. پس از رحلت کسب علم ک یر خان قشقائیو جهانگ یاشانکد مشهور مانند آخوند مالّ محمد ینزد اسات
 یل مزار سلطانیمکل احداث قنوات و تیشان از قبیۀ ایریت طالبان شدند. آثار خیهدادار  عهدهشاه یحضرت نورعل

ق ین حال از طریامالً مشهود است و در عکمارستان و مدرسه و مسجد در گناباد یب ،عام المنفعه يو ساختمانها
 ي، فقط تعدادینیس علوم دیو تدر یامل علمکط ن تسلّینمودند. از آن بزرگوار در ع یامرار معاش م يشاورزک
شان است. یا یو عرفان یاز علّو مراتب علم کیحا ییه به تنهاکمانده  يفۀ پند صالح برجایتوبات و رسالۀ شرکم

  دند. یو به وصال دلدار رس كرا تر یعالم فان )یشمس 1345مرداد  6( يقمر 1386 یع الثّانیرب 9حضرتش در 

جناب راستین –حضرت صالحعلیشاه   
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شاه با تبسم یحضرت رضاعل یرون رفت. پس از لحظاتیا جان از بدن بیرنگ چهره برگشت گو
گردد و رنگ  ین برمیراست ينفس حاج آقا و فرمودند ین مطلبیراست يدر گوش حاج آقا

  ابد.ی یر مییه تغیچهره به حالت اول
 ن راهیات یانن به حقّیقیه کست یچ یل و حجت جنابعالیدند دلین پرسیراست ياز حاج آقا

  .»حضرت آقا كوجود مبار«د: گفتند؟ یدار
و  یاز اخوان و دوستان جوان ین فرزامیحس ينند: آقاک ین ابراز میومرث راستکی يآقا

نسون شده کیاز جمله پار يماریباً از همساالن پدر بزرگوارم در اواخر عمر مبتال به چند بیتقر
هم نبود فقط با چشم و لب  تکلّمقادر به  یرد و حتّک یار نمکاز بدنش  يه عضویکبود بطور
دارد حضرت ل یم یلیخ یفرزام يردم آقاکزد. خدمت پدر بزرگوارم عرض  یحرف م
ن یمع ید تا وقتینکن است از حضرت آقا درخواست کند اگر ممک مالقاتشاه را یصالحعل

ند خودت حضور حضرت گفتردم کرا خدمتشان ببرم. هرچه اصرار  یفرزام يآقا کهند یفرما
ند ما یایشان بیه اکنیا يشاه فرمودند بجایحضرت صالحعل یردم ولکار را کن ین. اکآقا عرض 

ه درب اتاق ک یم. هنگامیت حضرت آقا رفتیم. صبح جمعه همان هفته در معیرو یدن میبه د
از تخت بلند شد و سالم  یفرزام يردم و حضرت آقا وارد اتاق شدند آقاکرا باز  یفرزام يآقا
ت ین وضعیدن اید و مصافحه و صحبت نمود. با دیشان رسیرد و قدم برداشت و خدمت اک

حضرت آقا به  یهوش بود. پس از مدت یب ین افتاد و لحظاتیه زماز شدت تعجب ب یخانم فرزام
در او را  يهمان شما هستند هر روز قدریم یماه یک یفرزام يفرمودند: آقا یخانم فرزام

اط یدر ح یفرزام ين ماجرا آقاید. پس از ایرده به او بخورانکنعناء دم  ید و گاهیراه ببراط یح
  ماه رحلت نمود.  یکرد و درست بعد از ک یمزد و صحبت  یگران قدم مید کمکبا 

بود. به  یردنکار نامترقّبه و باور نین بسیراست يحاج آقا يشاه برایرحلت حضرت صالحعل
در  يمت نمودند و به مجلس فقریبه تهران عز كن خبر تأسف بار از ارایدن ایمحض شن

رد. سجاده را کاقامۀ نماز جماعت سجاده پهن  يبرا يرازاهللا  بیحب يند. آقارفت يابان ریخ
رفتند.  یدونیفر يدن آقایشان احوال به دیندارم و پر یچ سمتیگر هید من دتنفگو  ندردکجمع 

د یش نشسته. برویر جایش چونن یفتاده حسن رفته و حسین یند اتّفاقیگو یم یدونیفر يآقا
ند. در شو یدخت میب عازمد. به سرعت یرید عهد بگید و سپس از ما هم تجدینکعت ید بیتجد
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شوند.  یشان جمع میدخت بودند دور ایرفتن به ب راهه در ک یر راه اخوانیدر مس یوتاهکتوقّف 
ست و به یدر دست من ن يزیچ چیشان هیند با رحلت ایگو یرانند و م ید همه را میر شدیبا تغ
  نند. ک یهمه را رد م يتند

 يحاج آقا 1345در مرداد سال  :هکدارند  یابراز م يشاهرود یاصغر صالح یعل يآقا
ه در کدم یشان را دیرده بودند. آخر شب بود اکد عهد نیند و هنوز تجدآمددخت ین به بیراست

ر به من یداشته باشند انجام دهم. با تغ يارکرفتم تا اگر  یکاند. نزد وثر نشستهکنار صحن ک
آن شب را  یاز ناراحت !ارتک یم برو پیستین يزیچ چیما ه !ش هستم و نه تویند نه من دروگفت

  . ردمکصبح نان که یدخت گریب يابانهایدر خ
د عهد یشاه تجدیهمچنان ادامه داشت تا حضور حضرت رضاعل یو افسردگ یشانیحالت پر

شاه عرض ید هنوز دل آرام نگرفته بود. حضور حضرت رضاعلیند بعد از تجدگفت یند. مودنم
دم یحضور رسبه ن فرمودند. سحر یدر خلوت خدمت برسم. سحر را مع خواهم یردم اجازه مک

شاه را ارائه و یحضرت صالحعل كنم. حضرت آقا دستخط مباریخواهم بب یردم مکو عرض 
نم. یخواهم بب یخواهم، م ید. در پاسخ معروض داشتم فرمان را نمیفرمودند خودتان بخوان

خواستم  یه مکآنچه را  گفتند ین میراست يآقا د. حاجینیخوب بب :دگفتن يحضرت آقا با لبخند
ل یه به دلکنند ک یشود و حسب دستور شروع به خواندن فرمان م یحالشان منقلب م .دمینم دیبب

و  ندیفرما یمتن فرمان را قرائت مخود ند و حضرت آقا یآ ید حال از عهدة آن برنمیانقالب شد
دارند در آن زمان  یابراز م ین ابطحیالدتر صدرکد يآقا. شوند یهوش مین بیراست يحاج آقا
ردند و کشاه درب اطاق را باز یم. حضرت رضاعلیستاده بودیاط ایچند از اخوان در ح یمن با تن
رده کف کهوش بودند و دهانشان یه بکن یراست يچند نفر حاج آقا کمک. با فرمودنداحضار 

 یسکه تنها کفرمودند  یشاه میبعدها اغلب حضرت رضاعلم. یرون آوردیدست ب يبود را بر رو
 يحاج آقا ردک یجستجو مصحت نص را  ینیرد و به شهود عکدن فرمان قناعت نیه به دک

ه کن یراست يه چگونه حاج آقاکن واقعه در همان روز فقرا متعجب بودند ین بود. پس از ایراست
ار شاداب و یبس هکبل ،چیه هکستند یگر ناراحت نیشان احوال و افسرده بودند دیآن قدر پر

گذاشتند. مثالً با اشاره به  یردند و سر به سر مک یم یه با فقرا شوخیکخوشحال هستند. بطور
  ؟ یگذاشت يش بزینطور ریچرا اه کردند ک یم ین فردوست با او شوخیحس يمحاسن آقا



  47  راستین  سلوك

 

از  1386 یع الثّانیمطابق با نهم رب 1345مرداد  6خ یدر تار«اند:  خود نوشته يادداشتهایدر 
به  يشاه ارواحنا له فداه رحلت فرمودند. فوریصالحعل يه حضرت آقاکطهران خبر دادند 

شاه یرضاعل يطهران رفته و از آنجا با ترن به مشهد و از مشهد به گناباد حضور حضرت آقا
د نمودم و اجازة یتجد یارت دستخط پدر بزرگوارشان و مشاهدة آثار خدائیاب پس از زیشرف

  ».د از فقرا را فرمودندید فرمودند و دستور گرفتن تجدیهم تجدر را یفق
قبل  يه در مجالس فقرکشان معمول شد یت ایوص بنابرشاه یپس از رحلت حضرت صالحعل

ه ک شتدا یاز اخوان ابراز م یکیف خوانده شود. لَبزرگ س يبرا يا هاز شروع جلسه فاتح
دارند فاتحۀ اول مجلس خوانده  حضورن یراست يه حاج آقاک یه چرا در مجالسکردم کسؤال 

از اخوان پاسخ  یکیف دارند. یز تشرین آقاحضرت  یه حتّکاست  ین در صورتیشود و ا ینم
ه کم یهست کید: ما گفتننندة فاتحه کاز مجالس به قرائت  یکین در یراست يه حاج آقاکداد: 

ما فاتحه بخوانند و از آن به بعد به  يبرا یستیشان بایم ایشاه فاتحه بخوانیحضرت صالحعل يبرا
شود.  یرند فاتحۀ اول مجلس قرائت نمحاضشان یه اک ین در مجالسیراست ياحترام حاج آقا

  شود.  یت مین موضوع رعایاگر حضرت آقا هم خودشان حضور داشته باشند ا یحتّ
  :الً آورده شده استین ذیراست يشاه به حاج آقایاتبات حضرت صالحعلکاز م یبرخ

 اند:  شان مرقوم فرمودهیشاه به ایه حضرت صالحعلک يا نامه  
11  

. کاهللا و نور قلب کد وفقیارت موجب مسرّت گردیشود مرقومۀ آن برادر ز یعرض م
د و هماره یوبکد از طهران خواست انشاءاهللا درِ دل را بیست باینجا حاضر نیس چون در اکع

 ياریر آبکر و فکعت و ذیبمواظبت آداب شر اشته شدهکه کرا  یاستمداد همت نموده و تخم
سالم رسانم مخصوصاً  یمانیانشاءاهللا حاصل شود. خدمت برادران ا يه اتصال معنوکنموده 

من اتّبع  یخواهم. والسالم عل یحده مین سالم رسان و عذر عرض علیرزا صدرالدیجناب آقا م
  اقل محمد حسن                                                                              يالهد
 اند:  ن مرقوم فرمودهیراست يشاه از سبزوار به حاج آقایه حضرت صالحعلک يا نامه  

  )3/2/1299(  1338شعبان  4 
11  
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ۀ وسائل ید بواسطۀ اشتغال به تهیرّم در طهران رسکشود مرقومۀ آن برادر م یعرض م
شهر رجب  24وم ید. بحمداهللا یجواب عرض نما ان نتوانستید آقاید و بازدیت و دکحر
د یه از سبزوار بفرستند شاکسد ینو یم یامیه عصر پنجم شعبان است در مکت و الساعه کحر

ن است یاق از طرفیح است اشتید صحیه نوشته بودکاق مالقات یآنجا فرصت نوشتن بشود. اشت
  بل

  ریصد طبل و نف عشق عاشق با دو            ریعشق معشوقان نهانست و ست
شان نموده یوالد را داشته مالحظۀ حال ا يه شما استرضاء آقاکنست یر در ایفق يرضا یول 

ه مقصود شما بعد توسط ک يگذرانده طور یو قول یوت فعلکست بسیش نیه گنجاکرا  یمطلب
  شان انشاءاهللا اجرا بشود و یخود ا

  خوشتراز وصل هزار بار             ه بود مراد محبوبک يهجر
حاج  يس به آقاکست اخوان را سالم رسانست در باب عین یاده مطلبیمصداق حال شما باشد ز

  اقل محمد حسن                                      سفارش شد والسالم  کصمصام الممال
 شاه در یحضور حضرت صالحعل ینوزده سالگسنّ  ن حدوداً دریراست يه حاج آقاک يا نامه

قعده یذ 10خ پاسخ نامه یر آمده است. تاریاند و پاسخ آن در ز معروض داشته هیمورد عشر
  باشد. یم) 4/5/1299( يقمر 1338

  قربان حضور انورت گردم
د نمود لذا یه چه وضع باکستم یما هو حقّه مسبوق نک یه داعیشود در باب عشر یعرض م

 یرسد ماه یم یو والده بداعه از والد ک يا هیگذران شهر يبرا یدر مقام جسارت برآمد. داع
ه ید عشریداند اول با یند. نمک ینم یفاف مخارج بطور خوبکست تومان و هنوز یصد و بیک

ه ین شهرید از ایه باکست و هفتاد تومان قرض دارم یه مبلغ دوکنیاً ایا نه. ثانیخارج سازد 
ه هست مرقوم یم عشرکر؟ هر طور حیا خیه داد ید عشریبا یقرض. از آن م يانداز بشود برا پس
  محمد  يفدو                                                                              د.     یفرمائ
 ل است. یه همان نامه از قرار ذیشاه در حاشیپاسخ حضرت صالحعل  

ْ �ُ  ���ِ وَ  دهنده است يروز یتعالحقّ  شود چون یعرض م َ �ْ ٱ وَ  اتِ �ٰ �ٰ �ّ�� ٱ �ُ � از آنچه  ضِ رْ �
د حقوق خارج شود و دخل یبا کدن آن مثل مخارج و مؤنه ملیبرسد بعد از وضع مخارج رس
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 یرد. معنکسر خواهد کد ینما يادرویبخواهد ز یمتر اگر انسانکا یشتر بود یهم هر اندازه ب
 يه برسد اندازه داشته و خرج را از روکدر هر وقت همانچه را  یه انسانکن است یقناعت ا
ره اندازه گرفته بعد یا غی يا مالحظۀ شئون ظاهری یه خرجرا چه به هم چشمکد نه آنیدخل نما

ست یاد شد چون حال سازش نیه بر فرض هر چه زکد چرا یاد نمایه دخل را زکاز خدا بخواهد 
  رد چنانچه محسوس شده. وکاد خواهد یباز خرج را ز

  استنک یلکست و ینظنّ افزو            ر خدا را خواستنیاز خدا غ
ا دو یعشر  یکد و یآن را خارج نماحقّ  عشر یکد اول یبا یه دخل هر اندازه بود انسانکبل

را بر خرج منزل و لباس و  یاط بعد و اوالد و نحوه بماند. باقیاحت يه براکد یره نمایعشر ذخ
وسعت دهد وسعت  د. وسعت بودید و بهمان اندازه خرج نماین قسمت نمایة معزمتفرّقات به اندا

د داشت و در عبادت و یا بر پستران بایدن یشه نظر در زندگانید. همینبود بهمان طور خرج نما
 یو زندگان يفه در امور صوریۀ شریبر بزرگان و انشاءاهللا در مراجعت بموجب آ ینیامور د

بر شخص اد یز يریرادگیا ایدعوت  یمان اطاعت ننمود. ولین نموده و در عدم ایاطاعت والد
ه افعال و کشود  يد طوریاالت شود لزوم ندارد. انشاءاهللا بایا خیه اسباب خجلت کشان یا

رند یگ یراد میشان هم ایه بر ایکسانکه در مقابل کد یو آنها را جلب نما یحاالت شما رو بخوب
ا به د و شما ریر فرمایبتوانند اخالق و اعمال شما را جواب دهند. خداوند انشاءاهللا عاقبت بخ

  اقل محمد حسن      يمن اتّبع الهد یق دهد و خوش بدارد. و السالم علیرضاء خود توف
 اند:  ن مرقوم فرمودهیراست يشاه به حاج آقایه حضرت صالحعلک يا نامه  

  )28/12/1299( 1339رجب  9
11  

ل یمنتظر و ما (ع) يف ارض اقدس رضود اوقات تشرّیشود مرقومۀ آن برادر رس یعرض م
حاج صمصام  يم آقایبا هم باش ید منظور و در معنیه باشکه هر جا کد یبمالقات بودم. ام

غام شما را یز پیتباً نکز طهرانند یمحمد نسید  اند. حاج در طهران مشغول معالجه بوده کالممال
  کاهللا و نور قلب کوفق یکست اخوانرا سالم عرض دارم. والسالم علین یاده مطلبیاند ز ننوشته

  اقل محمد حسن                                                                                          
 اند: ن مرقوم فرمودهیراست يشاه به حاج آقایه حضرت صالحعلک يا نامه  
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  هو
  121    )7/6/1303( 1343 محرم  28

. اجتماع اخوان كو اصلح امر کاهللا و نور قلب کد وفقیفه رسیشود مرقومۀ شر یعرض م
تب عرفا هم در کن است خواندن یاء امر دیو إحتذکّر  توجه و يجمعه و دوشنبه برا یالیدر ل

ست. شخص ین یو روضه هم ضرر ندارد و مناف یه ممد باشد خوب است. وعظ واعظیکصورت
برد  یمرد و بهرة خود را یگ یز عبرت میاز همه چتفکّر  وتذکّر  خصوصاً در وقت کسال

است از ابتداء  كنند سرمشق بزرگ سلّاک يادآوریق آن را یربال اگر دقاکه یمخصوصاً قض
 يقدر یح و عبرت بزرگ از بیتمام مواعظ و نصا کیحال طلب و توبه تا آخر مراتب فنا و حا

ه کو عبادت بل كب سلویو ترت يو بد یکیجۀ نینندة نتکا و ظاهر یا و اهل دنیدن ییوفا یو ب
ر کرا اگر ذ یات و فلسفۀ هر موضوعکق و نیدقا یاست تمام است. ولیا و سیامر دندستور 

اد خدا باشند و یه در اوقات مخصوصه بکنست یا يست اصل در اجتماع براین یند. پس منافینما
 یشود و در جماعت یر است در اجتماع بهتر متوجه میچون نفس انسان رنگ بردار و نقش پذ

د یشه يتب مرحوم آقاکر هم هست. خواندن یسا يلت آن براید فضینمادا یپ ینفر حالیکاگر 
ست اخوان سالم و یست تازه هم در گناباد نین یاده مطلبید است. زیهمه مف يبرا یالیهم در ل

در اواخر ماه گذشته مرحوم شد. خدمت اخوان آنسامان تماماً  یرمعلکسالم عرض دارند استاد 
  ند. والسالمید، انشاءاهللا از شما راضیبالغ داراه کم ان سالیسالم عرض دارد خدمت آقا

  اقل محمد حسن                                                                                      
 اند: ن مرقوم فرمودهیراست يدخت به حاج آقایشاه از بیه حضرت صالحعلک يا نامه  

  هو
121  

  )24/10/1308( 1348شعبان  13
د اظهار ین هم رسیخ عمادالدیحاج ش يد. مرقومۀ آقایشود مرقومۀ آن برادر رس یعرض م

د. یت فرمایق عنایاد توفیت از محبت و خدمت شما نموده بودند. خداوند قبول و ازدیرضا
ن دو روزه عازمند یاست وارد و ا يرزا ابوالفضل چند روزیخدمت اخوان سالم عرض دارم م

  اقل محمد حسن                    کاهللا و نور قلب کوفق یکوالسالم عل رسانند. یسالم م
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  ن یاجازات و فرام
و  یعیسنّت ش یکن اصل نه تنها یا ت از صاحبان اجازه و اذن است وین بر تبعیاساس د

ن اجازه در متون ین اجازه قرار دارد. ایان حقّه اساس بر همیه در تمام ادکاست بل یاسالم
از  يا ن فرد الحق توسط شخص سابق در دامنهییشود و آن عبارت از تع ینص خوانده م یعرفان

نندة اذن کهمان اثر اعطا  يطۀ مشخص شده داراینندة آن در حکافت یه درکارات است یاخت
منتقل به الحق  ق نصیاز طراز سابق اثر  واست ح یهمراه با نص صرنیز ح یباشد. اثر صح یم
ه کیت ینیه بدون اذن و اجازه از مأمور خداوند بر مساند دک یسک اساسن یشود و لذا بر ا یم

ز به یگران را نیده کنه تنها خود گمراه است بل یعنیه مضل است. کبزند، باطل و ضال بل
�ٰ� فرمود:  یح قاضیه به شرکمنقول است  (ع) ین علیؤمنمرالیشاند. از حضرت امک یم یگمراه

ٰ �َ�ِ�ٌ اَْو وَ�ِ�ٌ اَْو َ��ِ�ٌ  ُ اِ�ّ� �ُ�ِ�ْ��َ ٰ �� ً ��ِ�ْ��َ �َ�َْ�َ� �َْ� ُ ش با توجه به عبارت ین فرمایو ا .�72ُ�َْ��
ّ��ي  یرسکت الیور در آکمذ  ینیحصر صحت مناصب د یبه معن �73َْ��َُ� �ِ�ْ�َهُ اِ��ّ �ِ�ِْذ�ِ��َْ� ذَا ا�

گوناگون  ينامها از بیباشد. اجازات انواع مختلف دارد و صاحبان آنها ن یبه صاحبان اجازه م
ت و ین اجازات به اذن روایان خلق بوده و هستند و خواهند بود. دو دستۀ مهم از ایهمواره در م

ا یاء یالم انبکه اجازه دارند کهستند  یت آنهائیباشند. صاحبان اذن روا یت معروف میاذن درا
مجازند اذن خود را به  یبرخارات خود یطۀ اختینند و در حکرا نقل (ع)  یاء الهیا اوصیاء یاول

ۀ نفس کیتزارشاد و عت و یت مأذون در اخذ بیند. صاحبان اذن درایگر هم منتقل نمایشخص د
ا یاء ین اذن اگر از انبیباشند. صاحبان ا یم وندخدا يخلق به سودادن  تکو حر يت معنویو ترب

بزرگ وقت  يشوند. از سو یده میا بزرگ وقت نامیباشند قطب  یۀ الهیلکاء یا اوصیاء یاول
ف محوله انجام یه برحسب وظاکگردد  یصادر م یبرخ يه برایحسب اقتضاء اجازات جزئ

عت یاست. اگر اجازة اخذ ب ینیه باشد فرمان خالفت و جانشیلکن اذن اگر اذن یند. ایفه نمایوظ
ن ین جانشییخ اجازة تعیخوانند و اگر ش یخ میرندة اذن را شیگ -رانیدر اایام  نیدر ا -عطا شود 

ن در امامت نماز جماعت و یخ خواهد بود. مأذونیخ المشایردن سلسله داشته باشد شک يو جار
  نند.ینش ینم یا شقیاو  یا وصیامبر یه جز پک ینشست یح تو در جائیشر ي. ا2، ح 406، ص 7، ج یافکروضۀ  72  

  .ة اواجازاذن و ند نزد او مگر بکه شفاعت کست کی، 255ۀ یسورة بقره، آ 73
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ه فقط مجاز به کباشند  یم هز از انواع صاحبان اجازین یلسان ار و اورادکم اذیدر صحبت و تعل
گران هستند. یه به دیخدا و ادع ذکرن یا تلقیان مطالب یا صحبت و بیاقامۀ نماز جماعت 

ارات یه الزم بداند از اختک یزانیه صاحب اذن با هر مکست بلین موارد محصور نیاجازات به هم
  .ستهز یاثر نقرین ض ین تفوید و اینما یض میه صالح بداند تفوکس کخود به هر

  ر است: یبه شرح ز نیراست يجناب آقا یلکن و اجازات یفرام
 3( يقمر 1348حجۀ یذ 25خ یشاه در تاریاجازة اقامۀ نماز جماعت از حضرت صالحعل -1

  .74)1309خرداد 
شعبان المعظّم مولود  15خ یشاه در تارین از حضرت صالحعلیت طالبیو هدا يریاجازة دستگ -2

  .75)1334 نیفرورد 19( يقمر 1374موالنا القائم عجل اهللا فرجه سال 
  ). 1347 يد 7( 1388شوال  8خ یدر تار 76شاهیاز از حضرت رضاعلیاجازة انعقاد مجلس ن -3
شاه در همان یاز از حضرت رضاعلیگ جوش همراه با اجازة انعقاد مجلس نیدستور دادن د -4

  خ. یتار
  آمده است. 24-25صالح، صفحات  يها تاب نامهکمتن فرمان در  74  

  آمده است. 33-34صالح، صفحات  يها تاب نامهکمتن فرمان در  75
آبان  25مطابق با  يقمر 1332ه حجیذ 28اهللا در  به فضلملقّب  شاهین تابنده رضاعلیحاج سلطانحسحضرت  76

، اشف الغطاءکن آل یاز جملۀ محمد حس ات عظامیآاز  ياریپا به عرصۀ وجود گذاشتند. بس یشمس 1293
 يرااجتهاد ب ۀدرج یابوالمجد محمد رضا مسجد شاه ،يا درچه يمهدسید  ،يآباد نجف يدمحمد موسویس
 از شدند. یاللّه نعمت يفقرا یشاه عهده دار سرپرستیاند. پس از رحلت حضرت صالحعل شان صادر نمودهیا

، ترجمۀ ي، شرح حال خواجه عبداهللا انصاریسیربال، خواب مغناطکقت در اسرار فاجعۀ یحق یتجلّشان یافات یتأل
 يادداشتهایگناباد،  یخ و جغرافی، تاريهجر 14ن، نابغۀ علم و عرفان در قرن ی، فلسفۀ فلوطیدعاء ابوحمزة ثمال

ستان، سفرنامۀ از گناباد به ژنو، رفع شبهات، کحج، گردش افغانستان و پا، خاطرات سفر یعرب کسفر به ممال
، ی، ده سخنرانیز عرفانید و سه داستان اسرارآمیۀ حقوق بشر، قرآن مجیبه اعالم یسعادت، نظر مذهب يرهنما

ر ی. سیالم الهکض یپر ف يایاز در ك، سه گوهر تابنا(ع)ا��ّ�ر�� ا������ �� ا��ال ا�������� ا��ر��� ��� 
نگ ن جیو چند ا����� �� ا������ ا��د�� �� ����� ا���ّ�ترجمۀ  ،فلسفۀ ابن رشد ،يت جوهرکوحر یاملکت

 1371ور یشهر 18مطابق با  1413ع االول یرب 11است. حضرتش در  یچاپ نشده باق ياریتوبات بسکو م یخط
  است. شانیدر احوال اده د تابنیتاب خورشکو به وصال دلدار نائل آمدند. یرا ته یقالب جسمان
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از طرف  1348حجۀ یذ 25خ یدر تار: «سندینو یخود م يادداشتهاین در یراست يآقا حاج
شعبان  15خ یدم تا در تاریفقرا مأذون به نماز و اوراد گرد يشاه) برایشان (حضرت صالحعلیا

و ارواحنا له الفداه به  یشاه روحیصالحعل يارت حضرت آقایز يبرا يقمر 1374المعظّم 
طالبان خدا مرحمت  يریتگر شرمنده را اجازة دسین فقیده مجداً ایگرداب یدخت گناباد شرفیب

  .»فرمودند
 :متن اجازة اقامۀ نماز جماعت و اوراد  

 ��١٢١  ٰ   � ا��ّ������ ا��� ا��ّ��

رّم جناب مستطاب که برادر مکدارد یمعروض م یو اخالء روحان یمانیخدمت برادران ا
حضرت مستطاب عمدة العلماء االعالم  کینجل ز یحاج محمد خان عراق ياب آقایمعارف ا

ر ین فقیخ از طرف این تاریسلمه اهللا و وفقه، از ا یخان مجتهد عراقیمحمدعل رزایحاج م يآقا
خ یاب مشایه در آن حدود در غکشاه مجاز و مأذونند یصالحعل ياهللا محمد حسن گناباد یال

ر کر و فکن و ذیاء امر بزرگان دیجمعه چراغ روشن نموده اخوان را مجتمع و باح یالین لیمأذون
 یه دسترسک ید و اگر طالب صادقیمشغول باشند و در مجامع امامت جماعت اخوان نما

ند تا خدمت یم نمایه دارند تعلک یو شفاه یتبکموافق دستور  یر لسانکابند ذیخ نداشت بیبمشا
ن خدمت را عبادت دانسته یه اکد یدارند، ام يفاتحه را مجر ق برسند و مراسمیخ طریمشا

ند و اخوان هم امر یفزایو اطاعت ب یسار و حال بندگکند و بر عجز و انیام نمایف آن قیبوظا
ست و پنجم یخ بی، بتاريمن اتّبع الهد یند والسالم علیشان اقتدا نمایشان را محترم شمرده و بایا

  یحسن بن عل كمهر مبار   ، و انا االقل محمد حسن.   77هشت صد و چهل ویحجۀ هزار و سیذ
 يریمتن اجازة دستگ:  

 ��١٢١  ٰ   ا��ّ��� � ا��ّ��� ��� ا����� و ������ ا��� ا��ّ��

����ك ا��ّ�� ��� �������� ا�� ا��ّ�اط ا������� و ������ ا����� ا����� و او��� ��� ��� ا���ا�� و 

ا���� ��� ا��ّ�� و ا���� ����� ا��ّ���. �ّ� ا��ّ�� ��� ��� ا��ّ��� و ��اج ا���ّ� ���ّ� ���ك و ر���� 

��� ��� �������� ��ر�� و ا��� �������� و ����� �� ���� و ��� آ�� ا��ّ���ء و او����� ا������ء ر��� ا
ق یتطب یشمس 1309بهشت یارد 3با  يقمر 1348حجۀ یذ 25شان یخ صدور اجازة اقامۀ نماز جماعت ایتار 77  

  شود. یم
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ن یمترکن یو بعد اا��َ� ��� و ا�ّ��� و ا����� ��ّ��� ��� ا��ي ��و�� و ا����� �� ��ور ا�����. 
شاه غفراهللا ذنوبه یقت بلقب صالحعلیچاره مفتخر در طریشان محمد حسن بیبندگان و خادم درو

ن و اسرار کن زمان بر مسند ارشاد متمیه در اکه یراً من ماضیو وفقه لمرضاته و جعل مستقبله خ
د یداً بیبار کخ یهم السالم و مشایار و اوراد مأثوره از ائمۀ اطهار علکم اذیقت و اجازه تعلیطر
لۀ وصول را یت بطالبان راه برسانم و وسید باندازة وسع خود و اقتضاء موقعیده، بایر رسیبفق

 ین عراقیحاج محمد خان راست يرم جناب مستطاب آقاکم ن زمان برادریم، لذا در ایل نمایتسه
اهللا بوده  یال كق سلویه مدتها در طرکخان مجتهد را یمحمدعل رزایفرزند مرحوم مبرور حاج م

 یافته و مدتیرت یت شده و بصیخ و فقرا مفتخر بوده و تربیو در فقر قدم زده و بخدمت مشا
مجاز بوده از  یار لسانکم اوراد و اذیراغ و تعلردن چکاست در اقامت جماعت فقرا و روشن 

و  یر قلبکر و فکن ذید و تلقینما يریابد دستگیب یه هر جا طالب صادقکخ مجاز نمودم ین تاریا
خ عظام یلۀ مشایهم السالم بوسیعشر عل یه از ائمۀ اثنکقت یار و اوراد و آداب طرکم اذیتعل

د و فقرا را مجتمع و گرم داشته عمل یبنما ه داده شدک یده بدستور شفاهیصدراً بصدر رس
ر کر دوام و فکه مؤدب دارد و باتّحاد و محبت و ذیقت علیعت مطهره و آداب طریام شرکباح

شان را مفتخر نمودم. یا یش رونقعلیقت بلقب دروید، و در طریمدام دستور و داللت فرما
را از اعظم عبادات دانند  ن خدمتیوشند و اکش بیش در اصالح نفس خویش از پیدوارم بیام

ش قدمان در امر اجازه را موقع اجتماع بر خود مقدم دارند، فقرا وجهۀ یۀ قرب بشمارند و پیو ما
  ند. یو اطاعت نما يرویامر را محترم شمرده پ

خ پانزدهم شعبان المعظّم مولود موالنا القائم عجل یرا بتاریو لهم تحر یق لیو اسئل اهللا التّوف
        و انا االقل محمد حسن    يصد و هفتاد و چهار قمریسال هزار و ساهللا فرجه 

  یحسن بن عل كمهر مبار                                                                                         
 از:یمتن اجازة انعقاد مجلس ن  

 ٰ   � ا��ّ������ ا��� ا��ّ��

  و���� ا���� و �� ا�����

ا������� ا�ّ�ي ��ا�� ������ن و ��ّ� ��� ا�ّ���� و ر�� �� ا������� ا��ّ����� و ا�ّ���ة و ا�ّ���م ���     

�� ا�� ا����� ��� ا�ّ���ة ا�ّ�ي �� ر��� �������� ��ّ��� و ����� ���ّ� �� ���ا��� و ��� آ�� ا�ّ����� 
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آگاه  یو دوستان روحان یمانیران او بعد برادا�ّ������ و ��� �� ��ي ��و�� و ��� ا����. 
ش ین درویحاج محمد خان راست ين آقاین العارفیرّم جناب مستطاب زکه برادر مکباشند 
شاه قدس یصالحعل يمقدار جناب آقا یر بزرگوار و پدر عالیت پیه مورد لطف و عناک یرونقعل

شاه غفراهللا له و جعل یرضاعلن تابنده یر سلطانحسیخ از طرف فقین تاریز بودند از ایسرّه العز
از و یه اگر درخواست شد و حال اقتضاء داشت مجلس نکباشند  یراً من امسه مجاز میغده خ
د حال توبه و انابه است با یتجد يعۀ الرّضوان و برایادداشت بیه ک يفقر یر اختصاصکحلقۀ ذ

ه تام و خلوص تمام بدون درخواست امور مادبق دستورات از خداوند ط يویو دن يتوج
نند و کحال جمع  يصادق با محبت را برحسب اقتضا يند و فقرایه داده شده سبز نماک یشفاه

و خضوع و  يازمندیه حال نکوشند کاد خدا مشغول باشند و هنگام انعقاد مجلس هم بیبه 
زنده  ید دلیآورند شا يروحقّ  خشوع ظاهر گردد و با قلب خاشع و روح خاضع به درگاه

ع یجم یه و علیند. والسالم علیز از دعا فرآموش ننمایر را نیرت شود فقیبص يدارا یگردد و قلب
  1347ماه یمطابق هفتم د 1388رّم کخ هشتم شوال المین بتاریالمؤمن

  نیقل سلطانحسو انا اال                                                                                           

  گ جوش ید
مه دهنده اطعام یبزرگ وقت ول امره به کاست  صوفیهن یمرسوم در ب يا مهیگ جوش ولید
ق وصول مراتب یتوف یه مؤمنکدهد  میص یبزرگ وقت تشخ ی کهزمانو د. ینما یم یعموم
د ینما یگ جوش میا دیمه یامر به دادن ولده براي او حاصل شقلب  یافته و روشنائیرا  یمتعال

خوراك طعام غالباً ان ید. اینما  یرائیپذآنها طعام ا گران را بایق عطاء شده دیرانۀ توفکبه شتا 
  آبگوشت بوده است.   
وعدة  یکدخت در ین پس از بازگشت از بیراست يدارند: حاج آقا یخانم موثّق اظهار م

 يو شهرها كاز ارا ش از پانصد نفریب و) 1347دي  15(جمعه  ندینما یمعمومی ظهر اطعام 
  ردند. کت کن مراسم شریگر در اید

مل از کا یهر بزرگه کدند رک یاشاره م یشاه گاهید عهد با حضرت رضاعلیپس از تجد
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  . 78استماالت خود کو هم  یمراتب قبل يرا هم دارایز استسابق 
ن نسبت به حضرت یراست يحاج آقا

 يبودند و معنا صرفم یتسلشاه یرضاعل
 .س بودکت به وضوح از رفتارشان منعیعبود

گران غافل ید توجه بهشان از یدر حضور ا
حضرت  ین مورد حتّیه در اک شدند یم

ه در نشست و کفرمودند تذکّر شاه یرضاعل
ان توجه و تعارفات مختصر یبرخاست به اطراف

نگردد. در  يمند ه اسباب گلهکمعمول دارند 
نشستند  یشان میل به ایشه متمایشان همیجوار ا

 يا ضهیبردند. هرگاه عر یوت بسر مکو در س
 تو خود مگر در ضرور نمودند یمم یهمراهان تقد توسطند نکم یست تقدیبا یرا م يزیا چی

ه الزم بود به ک ییامهایا پیدستورات غالباً ز یردند. حضرت آقا نک یگفتگو نم شانبا حضرت
  ردند.ک یماً گفتگو میمستقمتر کو  فرمودند یابالغ ما ثالث یق همراهان یاز طررا شان بدهند یا

شاه عازم هندوستان بودند و یه حضرت رضاعلکدارند  یابراز م 79یعراق یعبداهللا مؤمن يآقا
ل یما مجدداً خلبان به دالیخوشنود. پس از برخاستن هواپنان مسافرت ین از ایراست يحاج آقا

اده شدن از ین مجبور به پیر افتاد و مسافریپرواز به تأخ یمدتبراي و  آوردفرود آن را  یفنّ
ن مانع یراست يفرمودند محبت حاج آقا یشاه با تبسمیما شدند. بندگان حضرت رضاعلیهواپ

  . است
شب حضرت یده کرد کعرض  یران و عراق شخصیجنگ ابمباران تهران در ایام  در
ف ین تشریر زمیه به زکرده کشان استدعا ین از اینکف داشتند و سایتشر یمنزلشاه در یرضاعل

ٍ اَْو�ُ�ْ�ِ�� �َ�ِت ِ���َ�ْ�ٍ �ِْ��� اَْو �ِ�ْ�ِ��: 106ۀ یسورة بقره، آ 78   ا مانندش ینسخ نشود مگر بهتر  يا هی. آ���َ�ْ�َْ� �ِْ� ا�َ�
  م. یاوریب

   .1385اردیبهشت  25شمسی و متوفّی در  1303مهر  1متولّد  یعراق یعبداهللا مؤمن يآقا 79

حضرت رضاعلیشاه –حاج آقاي راستین   
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یشان اکه  میشناس ینم گفتند گیبرافروختبا ن یراست ي. حاج آقاندرفتیز پذیشان نیببرند و ا
  د. ی، خداوند به همۀ ما معرفت عطا فرماندستیک

شاه بودم یرضاعل حضور حضرت 1368دارند: حدود سال  یابراز م کر هوشنگ لیام يآقا
بود با انقالب  شانیافتگان یه از شک یگراش یمحمدعل ن وارد شدند. استادیراست يه حاج آقاک

زدند  یمحمدعل نه استادیر به سین با تغیراست يشان رفت. حاج آقایت نزد ایان جمعیاز م
 به استاده نشستند بندگان حضرت آقا با اشاره ک یه چند قدم عقب رانده شد. هنگامیکبطور

ست کین گفتند دانستم او یراست يردند. حاج آقاک ین معرفیراست ياو را به حاج آقا یمحمدعل
  در حضور شما آمدنش نزد من خالف ادب است. یول

  ه: کن شعر قرائت شد ین ایراست يحضور حاج آقا یسند در مجلسینو یم یعراق یعل يآقا 
  ندیمقابل نش یبه شاه ییگدا            ه آنجاکبنازم به بزم محبت 

  م. یاست همه گدائ یکی: شاه گفتندشان با اشاره به بندگان حضرت آقا یا 
 مدرسۀ صدر اصفهان به از  یسالگ 17ن تابنده در یرزا فضل اهللا) سلطانحسیحضرت (م ۀنام

ن مأذون در یراست يحاج آقادر فقر نداشتند و  يا شان اجازهیا اواندر آن (ن یراست يحاج آقا
  : )اقامۀ نماز جماعت بودند

  هو              
  121                   )14/11/1310( 1350رمضان  26

ه کمسرور شدم  یلید خیفه رسیمۀ شریقربانت گردم رق
ضه خدمت یه بودم عرکر در طهران ید حقیاظهار مرحمت فرمود

قبل منتظر جواب بودم و چون  يردم و تا چندکعرض  یجنابعال
ال یوس شده و صرف نظر نمودم بخیبه مقصود نائل نگشتم مأ

ر قابل یضۀ حقیه عرکا آنیف نداشته و یه در عراق تشرکآن
ه از مراحم کرا یدانستم ز ید میبع یلین را خیا یجواب نبوده ول

م یر مسبوق بودم بحمداهللا سالمت و خوشینسبت به حق یجنابعال
ر دارد دل را خوش یتأث یلیخ یاز آستان مول يدورنم کچ یول

تر از زهر، در اثر صبر  ن روزگار تلخیه بگذرد اکنینموده به ا

حضرت رضاعلیشاه 
 در دوران تحصیل
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د حال خود را ینکاد یرم یخ يفراموشم نفرموده به دعا یه جنابعالکدوارم ید، امینوبت ظفر آ
  ل گردد.یه به حاالت خوب تبدکد ینکنم دعا یب یافسرده و قبض م یلیخ

در  یناصرعل ير رفقا سالم عرض دارند. امروز عصر آقایسلطانمحمد و سا یحج يآقا 
 يشان هم سالم رساندند. خدمت فقرایردم. اکرا عرض  یف داشتند سالم جنابعالینجا تشریا

خوب  یول 80س فرستادمکع یکنبود  یس خوبکآنجا تماماً سالم عرض و التماس دعا دارم ع
   نم والسالم.ک یم میه تقدکم یبردار یسکانشاءاهللا عم بعد از رمضان یال دارینشده خ

  نیاقل سلطانحس                                                  آدرس: اصفهان مدرسۀ صدر.
  ر یشاه در زیمسافرت اروپا از حضرت رضاعل يبران یراست يجناب آقاجواب استجازة

اوائل خالفت حضرت  در و شاهیپس از رحلت حضرت صالحعلن نامه یا 81.آمده است
  . شاه نوشته شده استیرضاعل

  هو
  121               20/11/1345-1386شوال  29 

دات افزوده گردد. ییقات و تأیدوارم همواره بر توفید. امیشود مرقومه واصل گرد یعرض م
مساعد د استخاره شد، یه مرقوم فرموده بودکمالقات آقازادگان  يراجع به مسافرت اروپا برا
 یر اسالمیغ کبه ممال یاگر مسافرت یلکبه طور  یاست. ول ید اولینبود، لذا فعالً منصرف شو

ه بدانجا کهم  يشورکد. در ینکت کن است مجرّد و بدون خانواده حریاحقّ  د،یدر نظر داشت
عه حرام است. یر مسلم طبق مذهب شیحۀ غید، چون ذبیحه بفرمائیت ذبید رعاینک یمسافرت م

امالً کن قسمت را یمعالجه، ا يه در سفر بندگان حضرت آقا (قدس سرّه) به ژنو براکچنان
ه از سوق کن هم دقّت داشتند. مگر آنیردند و مالزمکل نیحۀ آنها میت فرمودند و از ذبیرعا

ز یه گوشت نکهم دارند  يمسجد بازار یکن در نزدیس خود مسلمیه در پارکمسلم باشد، چنان
د ید همراه داشت. همراه داشتن قرآن مجین قبله باییتع يا قطب نما هم برایما فروشند. قبله ن یم

ن یر آن طبق موازیحه و غید در قسمت ذبیفرمائ یهم الزم است. همراهان را هم دستور م
  موجود است. نیتابخانۀ راستکو یس همراه نامه بود و در آرشکن عیاصل ا 80  

  د تابنده آورده شده است.یف خورشیتاب شرک 551-552ن نامه در صفحات یا 81
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ند، یننما كتر یحیخاطر گردش تفر يرا برا یامل داشته و مالزمت حضرتعالکت یرعا یاسالم
نفر از  یکسته است یت و شؤون نباشد. شایثیاخالق و مخالف حن و یه خالف دک يمگر امر

  مترجم بودن همراه باشد.   يهم برا کنان و با محبت و متنسیمورد اطم يفقرا
بت یتابنده مرقوم شده بود، البته از جهت مص یتر نورعلکد يآقا ياخو یراجع به ناراحت

بت زده و داغدار و یرند و همۀ ما مصداحقّ  میا ه همه بدان مبتال شدهک يبرکۀ یو داه یعظم
ادتر یآنان ز يدام ارتباط معنوکه فقرا هم هر کست. بلیر نیام پذین جراحت التیم و ایناراحت

است  يه دور شدن جان از تن دردکنند ک یم كشتر است، چون دریاست غم و اندوهشان ب
و توجه روح مقدس آن حضرت شامل  یبیت غیدوارم عنایست. امیر نیار بزرگ و درمان پذیبس

  ن یاقل سلطانحس                                                             م.یکحال شود. والسالم عل
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  اخالق و رفتار 
به روش ۀ نفس کیشان در تزیاروش ه کدهد  یم اخالق نشان میۀ عرفا در تعلیرو یبررس

را تا سخن معلّم در قلب متعلّم ی. زبودهنه نین زمیتب اخالق و درس و بحث در اکس یتدر
ن جز یراست يات آن نخواهد پرداخت. جناب آقایو مشته نفسبه مخالفت با متعلّم ند یننش
ردند. لحظه ک ین موضع عدول نمیاز ا ینداشتند و ذرة المثقال یخود هدف يموال يسب رضاک

 یشان ئأسیاحوال از او در همۀ دند تا دستورات را مو به مو انجام دهند یوشک یبه لحظه م
حضرت همانند مثال  ياضح بود. براز وین خوردن كدر خورا یحتّ ین تأسیردند. دامنۀ اک یم

ند اگر در مسافرتها درک یل میتلت و شبها برنج و خورشت مکشاه ظهرها آبگوشت و یصالحعل
  ردند.ک یتفا مکا ید به ماست و نانید یه میته ین غذائیر از ایزبان به غیم

 سند:ینو یم 82د تابندهیف خورشیتاب شرکشاه در یتابنده محبوبعل یحاج عل يحضرت آقا
ن و نگارنده (حضرت یحاج محمد خان راست يه مرحوم آقاکبه دزفول  يدر سفر«

شان یدن ایر به دیاز مشاه یکیم، یشاه) بودیشاه) در خدمتشان (حضرت رضاعلیمحبوبعل
پس  ينمودند. و یشاه) همراهان را معرفیشاه) آمد و معظّم له (حضرت رضاعلی(حضرت رضاعل

نقّاش هستند.  کمال الملکه به ین شبیراست يرد: آقاک از تعارفات متداول خدمتشان عرض
ن یراست يو حاج آقا کمال الملکن یب یشاه) بالفاصله فرمودند: اما فرقیشان (حضرت رضاعلیا

  شان نقّاش دل هستند. ینقّاش صورت بود و ا کمال الملکه کنیاست و آن ا
  »وار بماندیشد و آن نقش به دران یخانه و             تو بر خانۀ دل يبایردم رخ زکنقش 

 يویدن یدرخواستاز ایشان  اخواناز  یکی 1354سال سند: ینو یم یاشانک ینعلیحس يآقا
د یچ نبایردم هکار؟! عرض کرا با خواست چ شیدرو ،د خواستینبا يزیچ گفتندرد. ک

ادتر یا محبت خودت را روز به روز زیخدا :هکد بخواهد، یز بایچ یکمؤمن  گفتندخواست؟ 
  ن.ک

 يها شهیپرتالطم اند يایدر در يقرار یدر اوج بسند: ینو یم یاضیتر حشمت اهللا رکد يآقا
  .115صفحۀ  ،1377قت، یچاپ دوم، انتشارات حق 82  
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، در گرداب ییو شهودگرا ي، و خردپردازییگرا قیو تحق ییدگرایهنه در چالش تقلکنو و 
 يانهایاز آش يا انهیسته به آشکپرش یوفته و دلکخسته و  یا شدن، با تنیا نبودن، هستن یبودن 

در دست شاهباز  کیان بودند و من گنجشیمرغیمرغ خود نبود اما دو تن از سیمرغ افتادم، سیس
نه یدش تا سیه محاسن سفکوار با سطوت،  بت، و سلمانیوار با ه ید قامت بود و موسیه رشکوفا 

ش روان آسمان اجتهاد و ید و سرو باالیچسب یوستۀ چون برفش به هم مید و ابروان پیرس یم
ن یرد و به دست سلطان عشقم سپرد و من از اکارم کبت و محبت شیبا چشمان پرهمعرفت. 

گ ز یافتادم، مانند نخود در د ین میرفتم و گاه بر زم یقرار و ملتهب، گاه به آسمان م ید بیص
انتها  یب یانگر جهلِ علم نما و خامیه بکنده و نابجا کپرا يگدان سرگردان و با پرسشهایشعلۀ د

م ییس القلوبند، و ژاژخایه گوهرشناسان راز جواسکنیدم، غافل از ایشک یبه بند م بود خرمهره
وحدت بود و از آسمان  يایه مستغرق درکن را ین راستین وقت شاهیداد. در ا یسردردشان م

� کمل یقیرد و از موسک یار مکا شیق العلیصفا غران �َ� �َ�ِ�ْ�َ� �ُ�َ�دِ�ً� �ُ�َ�دِي �ِ�ْ�� �ّ � �َ� إ� �ّ �َ د یشن یم �83َ�نِ ر
ار یدر مجلس بزرگان بس«تمام فرمود:  يا نهیه سر برآورد و با طمأنکدم یند، دکتا سماع جان 

 يا«ه: کات سورة حجرات بود یادآور آیالمش ک». ار ماندن شرط ادب نباشدیگفتن و بس
 يه خدا شنواکد ییجو يزگارید و در برابر خدا پرهییگروندگان بر خدا و رسولش تقدم مجو

. با خود 84»د...یامبر مسازیتان را برتر از پیباورمندان صدا ي(سخن دل شماست) و داناست، ا
ن بزرگوار حضرت یو ا یامبر، آن بزرگوار جناب وفاعلین پیامبرند و نه جانشیگفتم آنان نه پ

  افتادم: ين شعر مولویاد ایبخش جانم شد؟  یه روشنین آیاست، پس چگونه ا یرونقعل
  و بجو خواه از سبوآب خواه از ج

  ز خور ینور خواه از مه طلب خواه
  نجوم یابیمقتبس شو زود چون 

  ن سبو را هم مدد باشد ز جویاک
  پسر ينور ماه هم زآفتابست ا

  نجوم یه اصحابکغمبر یگفت پ

  مان.یا يداد برا یه بانگ مکرا  يا م بانگ دهندهیدی. پروردگار ما، همانا شن193ۀ ی، آآل عمرانسورة  83  
�َ �َ�ِ�ٌ� . 1-2ات یسورة حجرات، آ 84 �ّ ّن� ا�� �َ إ� �ّ �ُ�ا ا�� �ّ �ِ وَرَُ���ِ�ِ وَا� �ّ ّ��ِ�َ� آ�َ�ُ�ا �َ� �ُ�َّ�ِ�ُ�ا �َ�ْ�َ �َ�َِي ا�� �َ� ا� ��ّ ٌ �َ� أ� ��ِ�َ�.  �َ�

 َ �ِ�ِّ وَ�َ� َ��ْ�َ�ُوا �َ�ُ �ِ��ْ�َ�ِْل َ��َْ��ِ � �ّ ْ��َا�َ�ُْ� �َ�َْق َ��ِْت ا�� ّ��ِ�َ� آ�َ�ُ�ا �َ� �َ�ْ�َ�ُ�ا أ� �َ� ا� ��ّ �ْ�َ���ُ�ُْ� أ� ْن َ��ْ�ََ� أ� �ِْ��ُْ� �ِ�َ�ٍْ� أ�

�ْ�ُ�ْ �َ� �َْ��ُ�ُونَ     .وَأ�
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  ر نورش خواه از اویخواه ز آدم گ
  وستست سختیدو با خم بپکن یاک

  یمصطف یمن رآن یگفت طوب
  دیشکرا  ینور شمع یچون چراغ

  ن تا صد چراغ ار نقل شدیهمچن
  ن بستان تو آنیخواه از نور پس

  ن بستان به جانیاولخواه نور از 
  نین نور از چراغ آخریخواه ب

  

  دوکخواه از  یر میخواه از خم گ
  بخت یکن يدوکچو تو شاد آن  ین

  يرأ یبصر لمن وجهی يو الَّذ
  دین آن شمع دیقید او را یه دکهر 

  اصل شد يدن آخر لقاید
  ست خواه از شمع دانین یچ فرقیه

  مدان ین فرقیخواه از نور پس
  نین نورش ز شمع غابریخواه ب

  

ند ک یابد وصل م يایه سرچشمۀ ازل را به درکاست  يا همان رودخانه یاله يت عظمایوال
گوهر سخن  یآن روز گذشت ول ار برآمد، دل برد و نهان شد.یبت ع یلکو هر لحظه به ش

ش پنهان کترس خود را از نظر مبار از  يم شد. با وجودکر و سلوین راهبر سیراست يجناب آقا
رم. آن جناب حالت دفع و جذب یگ يا ان معرفتش بهرهکه از کآن بودم  یردم، در پک یم

ن کاش دشمن ش ه دافعهک (ع) ید و چون علیشک یراند و م یه مکر بود یداشت، چون ش یبیعج
سلطنت فقر رها  يه سلطنت و فخر را براکم ادهم زمان بود یاش دوست سوز بود. ابراه جاذبهو 
ه نداشت، یه محمدش ساکحۀ رحمانش از قرن در قران بود، سلمان بود یه راکس بود یرد، اوک

 يتوانا يبر بازو ياباذر یه او پرچم عدالتخواهکژه یه اصدق النّاس اباذر، بوکاباذر بود 
اض و چون ابوالعباس یل عیمر داشت. در فتوت فضکبر  یاالّعل یمربند فتوت الفتکش، و یخو

النجار و ک؛ گرچه بایهمدان یعلسید  و يبرکن یالد و نجم یخ محمود مزدقانیقصاب و ش
القضات و  نیدر ساحت عشق منصور بود. چون منصور و ع ینمود ول یعقوب هم میبومسلم و 

ه کافت ی یس را نمکد و یشک یالجن بر دوش م یکش را به قول دبیخ اشراق صلیو ش یمینس
ه شود. گاه شراب عشق چون احمد کل المالئین و غسیند، تا از آنجا ذوالجناحکرا بر دار  يو

د و باز طلب ینوش یا شراب معرفت میا دریه درکبود قلندر  يد و رندیدر یخرقه م یغزال
ان را به انظباط و اطاعت کدر وفا واثق بود همواره سالمان صادق و یدر پ ند.کرد تا لب تر ک یم

رد، تصوف او رنگ که نیز آنچنان بود، هرگز تقیفرمود و خودش ن یوند امر میو حفظ پ
ٰ ه: کستود؛  یرا م یو راست قامت يو سربلند ییرزاالن نداشت، سرخ رویپ ٰ  وَ �� َ��ْ�َ��ُا وَ  �َ�ِ��ُا وَ ��
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 ُ ْ �ُ��ِ���َ  نَ اِنْ ْ��َ�ْ�َ�ْ ٱاَ�ْ�ُ� بت گذشته و در سطوت مقام یه از مقام خوف و رهبت و هکاو . 85ُ��ْ�ُ�
مان و ید، او از ایجنب یخود م يوهها از جاکه اگر کافته بود ین کیتم يا نهکیداشت به آن س

ت و یگشت. در قاطع ینش افزون نمیقیداشتند بر  یها از او برم د. و اگر پردهیجنب ینش نمیقی
ن یو احسان حسن، و در شجاعت حس یبود، گرچه در نرم دل (ع) ین علیراسترو یعدالت پ

مت، عفّت را با شجاعت، عزّت را با رحمت و غنا را با فقر، خشوع کگونه بود. و عدالت را با ح
  خته بود.یر آمکرا با سلطنت چون شهد و ش یشیبت و درویرا با ه

امام جماعت  86صدرا یخ محمد تقیشاهللا  تیه آکنند ک ینقل م ییطباطبا یعلسید  يآقا
ن دعوت یراست يحاج آقا یرونیبه ب یخوان روضه يغالباً برابود و  كمسجد سلطان در ارا

نشسته  یرونیاط بیصدرا در ح ين با آقایراست ي، حاج آقایپس از روضه خوان يشد. روز یم
 كدر اراعت یبب رشد شرسخان یرزا محمدعلیاهللا م تیه آک گفت یمصدرا  يبودند و آقا

س ید؛ ما هم تدریه نمائیل به حوزة علمینجا را مجدداً تبدیاز پدر ا يرویشدند و اگر شما به پ
 یکوارد شد و  یفراهان يه آقاکنه ادامه داشت ین زمیهذا. گفتگو در اید و قس علرکم یخواه

به  ين به تندیراست يد. حاج آقاینکل یاست م کصدرا گذاشت و گفت خن يآقا يجلو يبطر
به داخل حوض آب  ه،رون آوردیش را از تن بیرد و لباسهاکن یتوجه يردند. وکاو اعتراض 

آوردند و او را پتو د. اخوان حاضر یوانه را ببرین دیردند زود اکن صدا یراست يد. حاج آقایپر
فوت نمود و  اخواناز  ياشتر یمالّ چراغعل يه آقاکن واقعه نگذشته بود یاز ا يبردند. چند روز
از  یو جمع عظو يصدرا برا يش منعقد شد و آقایبرا یمیآباد مجلس ترح در مسجد منَق

 سخنانشصدرا در  ير بود و آقاید غدیروز مصادف با ع آنرده بودند. کت کز شریاخوان ن
از اخوان منقلب و از  87نیعباس ام يراند. آقا یرا بر زبان م (ع) یعلحضرت  كراراً نام مبارک

 يد. با سر و صدایچرخ ینطور دور مجلس مید و همیپر یبر دو زانو به هوا م وشد  خود یخود ب
مجلس را سه بار ن با همان حالت یام يرد، و همچنان آقاکرا قطع  یصدرا سخنران يآقا يو

  د بود.ید برتر خواهید اگر مؤمن باشیون نشود و محزینکن ی. سست139ۀ یسورة آل عمران، آ 85  
   بیوگرافی کوتاه آیت اهللا شیخ محمد تقی صدرا 86

https://rasekhoon.net/mashahir/show/586721/محمد-تقی-صدرا  
  شمسی رحلت نمودند. 1382دي  21فرزند حسین در  نیعباس ام يآقا 87
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 ،نِیراست يخدا آقا :ردکاد یبلند فر يوارد شد و با صداهم  یفراهان يآقااز قضاء دور زد. 
 یقتیش حقیه گفت در دراوکرد بلکصدرا بر منبر نه تنها مذمت ن يآقا !ندکه باور نکس کهر

 یقت درونیست و در ادامه از حاالت فقرا و حقیشوف نکمن و امثال من م يه براکنهفته است 
   آنها سخن راند.

جعفر  يشد آقا یه سبب مک یاز عوامل یکیه کدارند  یابراز م يا ناصر برادران هزاوه يآقا
ت ی، حما88واقع شود كمردم ارا تیآزار و اذمتر مورد کش یها نگونه گفتهیبا ا یفراهان

ه رفتار و کداشت  یراند و اظهار م یز از او سخن میر منابر ندبود.  ياهللا صدرا از و تیآ
قائل به خدا بودن حضرت  (ع) یه در زمان علکاست  یسانکهمانند  یفراهان يآقا يها گفته

 یلین دلیا ینبودند ول ین موضوع راضیز از ایشدند و خود آن حضرت ن یاللّه یبودند و عل
ه مورد کا آنیم ینک) را سب و لعن یر جعفر (فراهانیه آنها و امثال آنها نظکشود  یما نم ايبر

ده است، هرچند یدل خدا کرا به ش یه او علکن است یم، اقل اقل آن ایضرب و شتم قرار ده
ه او کم ینکد حساب یم، الاقل بایا دهیا ندیم ینیب ین را هم نمیه اکهم باشد، ما  كد شریشا

اهللا  تیه آک ی. تا وقت89میه او را آزرده سازکم ید به خود اجازه دهیاز ما جلوتر است و نبا یقدم
وچه و کت اطفال یذاء و اذیاغلب مورد استهزاء و ا یفراهان يه آقاکدارند  یدآباد ابراز میب یمحمدعل يآقا 88  

 یت خانوادگیاز ترب يا ه بهرهکدو جوان  کیان سنگکدن نان از دیهنگام خر يگرفت. روز یابان قرار میخ
انداخت  یفراهان يرآهن آقایقه داخل پیرا از پشت  کاز آنها سنگ داغ نان سنگ یکیاع نان ینداشتند پس از ابت

ه در حال استهزاء و خنده کاش درآمد. آن دو جوان  از سوزش سنگ داغ ناله یفراهان يخت. آقایو گر
   در دم جان سپرد.رد و کبرخورد  یبه جوان خاط یلیده بودند. همان لحظه اتومبیابان رسیدند به داخل خیدو یم

هشتم تحت  ی، در سخنران1361ن تابنده، یحاج سلطانحس يحضرت آقا يهایاز سخنران یتاب ده سخنرانکدر  89
 یه در مراتب ظاهر هم بوده ولکد یابتداء ستاره را د (ع)م یحضرت ابراه«... ند: یفرما یم یتعالحقّ  تیعنوان رؤ

ل ستاره بود. کم ابتداء جلوة آن به شیحضرت ابراه يبرا كلو، در مراتب سیو در مراتب روح يدر مرحلۀ معنو
 یرد آن است ولکال یرد، خکآن است. باور  یقیرد او خداست، آن جلوة حقکال یشد خ کیوچکجلوة  یعنی
ن جلوه یرد. اکر ییر خدا تغکرفت و بر اثر مراقبت و مداومت و ادمان در ذ ین تجلین جلوه رفت، ایه نه، اکد ید

ه مقصود اوست، آن است. ک یقین نور حقیه اکرد کال یشد. باز خ يتر ل به ماه شد، جلوة روشنیرفت و تبد
ٰ  ن رفت، زائل شد. گفت:یاز ب ید پس از مدتین جلوه هم بعد دیا ٰ اُِ�ّ��  �� ن ی). ا76ۀ ی(سورة انعام، آ �ِ���َ ٱْ��

ستند. یه مقصد و مقصود من نکشود  یمعلوم منها یند من دوست ندارم. نه ستاره، نه ماه، اک یه غروب مکرا  ينور
   دنبالۀ زیرنویس در صفحۀ بعد  
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 دنبالۀ زیرنویس از صفحۀ قبل 

شده است در دل  یه همان نور امام تجلکد ید را دیه ظهور شمس باشد. خورشکباالتر  یلیشد خ يگریجلوة د
ه باز نور کرد کال یند. آن وقت خیب ید مید، به صورت نور خورشیر شده است نور امام به نور خورشیه تفسکاو، 
ن هم یه اکد یرد. فهمکن هم غروب ید ایرد، دکاد خدا یداومت در آن منظور و در ن است. و باز میهم یاصل

ّ��ي �َ�َ�َ ست. فرمود: ین یو مقصد اصل ینور اصل �ِ ْ�ُ� وَْ��َِ� � �ٰ ٱاِ�ّ� وَّ�� . 79ۀ ی(سورة انعام، آ اِت وَ اْ��َْرَض �ٰ �ّ��
  است).ن یه فطرت آسمانها و زمکآن يخود را به سو يهمانا برگرداندم رو

ن یر ائمه، در ایا سایاند،  شده یاللّه یخداست، عل یه علکنیاند به ا ه قائل شدهک یه بعض اشخاصکن است یا    
ست یدند در قلبشان گفتند هر چه هست و نیرا د یه همان است. جلوة علکردند کال یدند خید يا مقام جلوه

بود، از طرف  (ع)ن حضرت صادق یصیان و خصیکدالخطاب از نز یبه اب ینّکا محمد بن مقالص مین است. یهم
جعفر بن  یمه زد، چادر زد و مردم را به خدائینه خیرون شهر مدیت بود، رفت به بیحضرت مأمور دعوت و هدا

عبه، دور خانۀ کد به خانۀ ینکد طواف بیخواه یست! هر وقت میچ مکّه گفت یم یرد. و حتّک یمحمد دعوت م
د. خبر به حضرت دادند. ینکآن است، دور خانۀ او طواف  یقید. طواف حقینکجعفر بن محمد هفت دور طواف 

رد: من کد؟! عرض یگوئ یه مکست ین حرفها چیه اکردند کردند، تشدد کر یردند و تغکحضرت او را احضار 
ن است. حاال یدم ایم، و آنچه من فهمین بگویز ار ایست غین هم نکدم و ممین نفهمیر از ایدم، غین طور فهمیا

  آن است. یرد نور واقعکد گمان یه دکدر آن مرحله نور شمس را  یعنیرد کاشتباه 
رد مردم را کرون شهر سامره و دعوت یبود. او هم رفت ب (ع) يرکا فارس بن حاتم از اصحاب امام حسن عسی    

ن حرفها یدادند. باز حضرت او را احضار فرمودند و فرمودند ا، خبر به حضرت يرکامام حسن عس یبه خدائ
ه هر کدانم  یدم، فقط مینفهم يزین چیر از ایرد، گفت: من غکنطور عرض ی؟! باز او هم همیزن یه مکست یچ

ه حضرت او را کن است یرد، گوش نداد، اکرد اطاعت نک. هر چه حضرت او را منع یست توئیچه هست و ن
ه اوالً او صورت کنیا يشوم. برا یاو م يشد من ضامن بهشت براکه فارس را بکس که هرکرد و فرمود کلعن 

شوند و هم باعث  یم يرکت امام حسن عسیه معتقد به الوهکشد  یعده م یکردن کظاهر هم باعث گمراه 
  نند...ک یم یخدائ ينها ادعایگفتند ا یه مکنیا يشود، برا ید عداوت دشمنان میتشد

دا یشان پیبر ا يه غرورکنین اشتباهات بود. به واسطۀ ایه منحرف شدند به واسطۀ همکمقصود از راه راست هم     
نها یه اک یقائل شدند. در صورت یتیز شخصیخود ن ياست و برا ین جلوة الهین نور عیه اکردند کال یا خیشد 
ه مؤمن در کن است یخدا بروند. ا يبگذرند و رو به سونها ید از همۀ ایه باکبود  كه از منازل سلوکبود  یمراتب

است ولو به  كشرحقّ  ریرد. مخصوصاً در موقع عبادت و در نماز، توجه به غید در نظر بگیر از خدا را نبایدل، غ
ت م. دل مال خداسیر او را راه ندهیدر دلمان غ یم، ولیع قرار بدهید آنها را شفیهم السالم باشد. بایعل يائمۀ هد

ه خود ائمه فرمودند؛ همانطور کاست  يزینها چیخودشان فرمودند، ا یعنیر نباشد. ید خانۀ خدا باشد خانۀ غیو با
ّ����� و ����ا ���� �� ���� د:یفرما یمثالً م (ع)ه امام ک د، دربارة ما هر چه یاورین بیپائ یما را از خدائ. ������ �� ا��

   دنبالۀ زیرنویس در صفحۀ بعد  
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ن یراست يحاج آقاساالنه  یرده بود همچنان در مراسم روضه خوانکصدرا به تهران مهاجرت ن
غالب روضه خوانها و وعاظ از  وبعد از مهاجرت ا یولرد ک یو شخصاً وعظ م نمود یت مکشر
را مثاب  صوفیهدر مجالس  یو روضه خوان ردندک یم ين مراسم خودداریت در اکشر

  90 !دانستند نمی
 دنبالۀ زیرنویس از صفحۀ قبل 

 (ع) یه علکنطور. همانطور یاهللا، هم دیاهللا،  نیارة خدا. اسداهللا، عکبندة خدا. بندة همه  یعنید. یید بگویخواه یم
��اِت وَ اْ��َْرض. ا�َ�د: یفرما یم ّ��َ  اَ�َ� ���ُِ� ا�ّ�� ��َ � �ّ اً وَ �ََ� �ُ�َ� ّ��ي اُ��� وَ اُ���. اَ�َ� ُ��ْ� �ََ� �ُّ� �َ�� �ِ�ّ� ا�

ً وَ  ا ِ وَ آ��ِ �ِ�ّ� ً ا���ُ �َ�َ�ْ� م یخارج نشو ین حال ما از بندگیه در عکن است یست؟ منظورش اینها همه چیا .َ�ْ��ا
ه در ک يند جلوة اوست. مانند نورک یه مکهم  يا م و جلوهیم، بندة مقرّب خدائیه بندة خدا هستکم یه بدانکبل
گران همه از جلوة او ید یاست، ول یاز جلوة اله یافتد. پس آن نور، نور واقعیگر بید ينه به جایافتد و از آینه بیآ

  نند.کر بینها را بگذارند و به مقام باال سید ایه باکن است یهستند. ا
و  یه گرفتار دو دستۀ افراطکن بود یهم (ع) ین، مخصوصاً علیبزرگان د يهایها و گرفتاریاز ناراحت یکیو     
 یر علیاست و غ یست علیند هر چه هست و نیگو یه مکنند ک ین طور غلو میعده ا یکبودند و هستند.  یطیتفر

ن موهوم یند اصالً ایگو یم یست. مثل عبداهللا بن سباء، هر چند دربارة عبداهللا بن سباء هم اختالف است. بعضین
ن صورت یه به اکبود  يا يهودیند عبداهللا بن سباء یگو یم ینداشته. بعض یتیواقع ین طور شخصیاست، ا

ه معروف است عبداهللا بن کن طور یا یاندازد. ولین تفرقه بین مسلمیخواست ب یند، مکجاد اختالف بیخواست ا
ن یفرمود دست از ا (ع) یرد. هرچه هم علک یم (ع) یعل یه دعوت به خدائکسباء در رأس غُلّات واقع شده بود 

را به آتش  ه شماکآوردند، فرمود  یم. حضرت فرمود آتشیدین طور فهمید، گفتند ما ایدة خالف برداریعق
به آتش  .���ُ�َّ�ُِب �ِ���ّ�رِ اِ�ّ� رَّب ا��ّ�ر يا ه خودت فرمودهکن یا يشتر شد، براین من بیقیسوزانم. گفت  یم

سوزانم، پس  یشما را به آتش م یگوئ یآتش، پروردگار آتش. تو خودت اآلن م يند مگر خداک یعذاب نم
، عذاب به آتش ینک ی، و خودت هم عذاب میتتو هس رّب ا��ّ�ر .یشود صاحب آتش تو هست یمعلوم م

  ه غلو داشتند.کن است ی، اینک یم
ا فاسق یدانستند  یا مرتد میدانستند  یافر مکه حضرت را ک یرد، آن اشخاصک یحضرت فرق نم يبرا    

گفت  یه مکاو ناگوار بود. به واسطۀ آن ينها برایدانستند، همۀ ا یا در نقطۀ مقابل آن، او را خدا میدانستند و  یم
�گفت:  یه مکهستم بل يمن عبد �ّ بندة بندة خدا  یعنیهستم از بندگان محمد.  يا من بنده .اَ�َ� �َ�ْ�ٌ �ِْ� �َ���ِ �ُ�َ�

  ).203-205(صفحات » ارة خدا شدم...کنم همه ک یمحمد افتخار م یهستم، چون به بندگ
ام کرا از اح ین استنباطیه چنکرا یشود ز یم ینده ناشیغرض گو یا فزونین سخن از نقصان عقل یگرچه ا 90

  رد. کتوان  یدر مورد مسلم نم یفقه
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دن یجعفر در مجلس وارد شده بود و با د سند:ینو یم 91مندکیم یحاج ابراه يجناب آقا
ه کبله آن گفتندن یراست يحاج آقا». ن خداستیراست يآقا«زد:  یاد مین فریراست يحاج آقا

 يرد. فردک يقرار یباز ب یهمه خداست. پس از مدت يه آقاکن است خداست بلیراست يآقا
ردند و گفتند: چرا کن ضارب را احضار و سرزنش یراست يبه صورت او زد. حاج آقا يا دهیشک

تر  ختند منقلبیر یاند در تو م ختهیه در جعفر رک يزیچه مربوط است! اگر آن چ؟! به تو يزد
  .يشد یاز او م

ز ین یفراهان يدند آقابوهمدان  درن یراست يحاج آقا :گفتند یم یرابط یحاج براتعل يآقا
مردم خدا  يگفت: ا یه مکد یرس یادش میفر يتر صدا نیپائ يها وچهکآمد و از بدو ورود از 

دادند او را در  ین دستور میراست يحاج آقا زدیبه هم نره مجالس را کنیا يو برا نجاستیا
رد و کرون برده بودم ناگهان دست مرا رها یه او را به بکروز  یکم. یرون منزل نگهداریب

داد.  یمنفهراسان پاسخ  ي؟ وینیخدا را بب یخواه یم :د و گفتیرسان يا طلبهخودش را به 
  .یفهم یرد و گفت تو هم نمکقۀ او را رها ی یفراهان يآقا

ر در ین در مالیراست يدر خدمت حاج آقا 1334سند حدود سال ینو یم یمحمد صادق يآقا
ره و عسل وارد و کنان و  يبا قدر یفراهانجعفر  يگان بودم. آقایرزاد شایش يمشهد يمنزل آقا

 یصف ياز اخوان به نام مشهد یکین گذاشت و چند ناسزا به یراست يآنها را خدمت جناب آقا
ه دوباره جعفر سر و کنگذشت  یوتاهکمدت  .ناراحت شد یقل یگفت و رفت. صف یقل
ناراحت شدم و  یلین گفت و رفت. من خیراست يدا شد و چند ناسزا هم به حاج آقایاش پ لهک

ما ناسزا ه جعفر به کد خوب شد گفتندم، یرس شانه خدمتکه او را داشتم. بعد از ظهر یقصد تنب
  .گرفت ینمآرام  یقل یصف ين صورت دل مشهدیر ایدر غ ،گفت

 يشاه رفتند. آقایحضرت رضاعل دارید ين برایراست يبود حاج آقا 1364حدود سال 
نمود به داخل آمد و  یالبسه را پهن م يور لهیپنشست و بساط  یدرب منزل م يه جلوک یفراهان

ن نمود. حاج یراست يوه از حاج آقاکبلند شروع به ش يشاه با صدایخدمت حضرت رضاعل
قبالً  ز حضور داشتین یفراهان يه آقاک رفتند یم یخ به هر مجلسیپس از آن تار نیراست يآقا

  ش. 25/10/1380ق،  1422ذیقعده  1متوفّی در  91  
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بعد  ندنمود میتوجه و التفات داده و رفته و به او  یفراهان يا و قبل از ورود نزد آقایمه يا هیهد
   شدند. یوارد مجلس م

ن یراست يبا حاج آقا یه پدرم از جوانکدارند  یراخوان ابراز میمنوچهر مهنّا از غتر کد يآقا
ش قبل از فوت یایها و وصا هیرد. از توصک ید میف و تمجیتعر یسکمربوط بود و به ندرت از 

ار هستند بعد کف و درستیدامن و شرکو پا یمتّق ين فردیراست يه آقاکن بود یبه فرزندانش ا
رد. پس از فوت پدر جستجو کپدرتان را پر خواهد  یخال يه جاکد یبرو شاز فوت من نزد

  . شدصحت گفتار پدر عمالً مشاهده  .افتمین را یراست يردم تا حاج آقاک
 اند:  داشتهن مرقوم یراست يه حاج آقاک يا از نامه یبخش  

  هو
121  

است و  یا موقتیدننطور باشد. یا یست در زندگیه چرا باکسوزد  یدلم به حال ... م یلی... خ
ه هم کند کنقدر اخالقش را بد یست انسان ایبا ین چند روزه چرا میست و در ایش نیچند روز ب

مخالفت با نفس  يگران. مخصوصاً فقرا چنانچه به دستورات عمل و قدریخود ناراحت و هم د
  ا و آخرتشان خوب خواهد شد...یدن یند هم اخالق و هم زندگینما

  ن یمحمد راست      2/11/1335                                                                           
ل عارضۀ یخواهر بزرگتر ما به دل 1350دارند: در سال  ین ابراز میراست يفرزندان حاج آقا

نش ین بر بالیراست يحاج آقا يات ویرا وداع گفت. در لحظات آخر ح یه دار فانیسرطان ر
پدر بزرگوارمان  كنمود از چشمان مبار یاو چشم بر هم بست و قالب ته یبودند. وقتحاضر 

ن یردند. ما از اکو استغفار  کع صورتشان را خشیشان سرید. ایتلغرون یب کاش يا قطره
ند او را خدا داده و خدا هم گرفته گفتم. یردکموضوع متعجب شده و علّت استغفار را سؤال 

  او بود.  يبه رضا ید راضیاست. با
 يحاج آقا مخان 1358دارند: در سال  یابراز م کمشیا از اندین یمرعش یمحمدعلسید  يآقا

، یعراق یو عل یرزا آقا عراقیان میبا آقا كبه ارا يدر سفر .بودندشده ن مبتال به سرطان یراست
 يا اشربه چ گونه اطعمه ویه هکم یم گرفتیشان تصمیا یبازگشت سالمت ين راه برایدر ب

حال خانواده را درخواست  ين بهبودیراست ياز حاج آقا یرزا آقا عراقیم كم. در اراینخور
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رد. روز دوم در اثر نخوردن آب و غذا حال هر سۀ ما رو به کافت نیدر یپاسخ ینمود ول
رد در کهمان درخواست را اظهار نمود و اضافه  یرزا آقا عراقیبار دوم م يوخامت بود. برا

م داد. یهمچنان به اعتصاب غذا ادامه خواهما د یحال خانواده را نده يه وعدة بهبودک یتصور
 يبرا یشده ول ءعطا ارهاک ياریانجام بس یاز جانب خداوند توانائند تفگن یراست يحاج آقا

د. هر سۀ ما دست از اعتصاب یشکاز اعتصاب غذا بدست رد و شما هم کنخواهم  استفادهخودم 
 یالهر یم. فرمودند تقدیردکشاه عرض یخدمت حضرت رضاعلخود را  يتقاضام و کشیدیغذا 
 يحاج آقا مه خانکنگذشت  یوتاهکمان جسته و مدت کر از یه تکم ین است. متوجه شدیبر ا

  رحلت نمودند. ن یراست
تفنگ بر دوش انداخته بودم و لولۀ آن  یدر جوان يگفتند: روز ین میراست يحاج آقا

ایام  م نشست. در آنیو در پا هخارج شد يا گلوله رفت و ماشه درن بود، یبه زمر رو یسراز
بود و بدون  یروس يردم. جرّاح افسرکبه درمانگاه آنان مراجعه  ،ران بودیارتش روس در ا

. جرّاح از تحملم ابراز رون آوردیباز پا را گلوله  یا موضعی یعموم یهوش یب ياستفاده از دارو
ه را به یر روسکد سمت افسر ارشد در لشییایه بیه اگر با من به روسکرد کشنهاد یپتعجب نمود و 

  ز به عقد شما در خواهم آورد. یشما خواهم داد و دخترم را ن
داد.  یپاسخ نم يوردم و ک یسالم م يه به فردکدارد  یابراز م شانیخدمتگزاران ااز  یکی

ردند. کن عرض یراست يخدمت جناب آقا گرانینم. موضوع را دکو سالم نام گرفتم به یتصم
ه از منزل که قبالً هر وقت کح دادند یو توض یل دارم مثل من باشیند منموده، گفتمرا احضار 

 كار را ترکن یا یدادند ول یردم و جواب نمک یاز اشخاص سالم م یلیرفتم به خ یرون میب
 یرزنیپ تّیحانداختند.  یم لباسمبود آب دهان بر  ياز آنها طور یردم. خصومت بعضک ینم

ف از حاج ین صورت، حیگفت اَخ از ا یراراً مک و راهم را بست و آب دهان بر من انداخت
ه جواب ندهند ک يار دارکتو چ !92يش ماندیه تو جاکنبود (جد پدري ایشان) رضا خان 

  ن.کهمچنان سالم 
دار یداز اخوان بروجرد به  یکیبا  1311سند: حدوداً در سال ینو یت مکسا یعلسید  يآقا

  ند. یشتن در آن بینقش خو سیکه هرکست یا نهین چون آیو مؤمن یاء الهیالبته صورت اول 92  
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شان با یرد. اکوارد و شروع به اهانت  یم. در اطاق دفتر بودند. زنینائل شد نیراست يحاج آقا
ت حسن خُلق او را قانع یه تمام شد با نهاک شیگوش فرا دادند. حرفها يبه سخنان و یآرام

  رد و رفت. ک ینمودند و او عذرخواه
 كاراان یاز بازار یکین در حجرة یراست يه حاج آقاکدارد  یابراز م راخوانیاز غ يفرد

ند. یش را ضمانت نمایها د تا پرداخت سفتهرکتقاضا  بود معروف یبدحسابکه به  يبودند. فرد
 يردند. صاحب مغازه به حاج آقاکو امضاء  یسیرا ظهرنو يو يها ن سفتهیراست يحاج آقا

را  يار و بدحساب است چرا ضمانت وکبدهن فرد ید ایدان یه مکرد شما کن عرض یراست
  ه دهند. یر روییرد تا تغکنطور رفتار ید این افراد باید با اگفتند؟ یردک

اط در طول یاز من در مورد قفل نبودن درب ح یه صبحکد ندار یابراز م اهللا بربط فرج يآقا
 ين شب دزده در آکن سؤال متعجب شدم. پس از چند روز معلوم شد یردند. از اکشب سؤال 

سته و کوار هنگام سقوط دستش شیاد دیل ارتفاع زیبه دل یده ولیاط پریوار به درون حیاز د
ه تا قبل کۀ معمولشان یمۀ شب برخالف روین در نیراست يده بود و حاج آقایب دیز آسیش نیپا

ت یهدارون منزل یو به ب ياریآمده و او را  ين ویشدند به بال یخارج نماز اطاق خود از سحر 
شان ینموده بودند. سارق پس از چند روز مجدداً خدمت ا یهم مساعدت مال يرده و قدرک

  .شدد و طلب نموده مشرّف به فقر یرس
ن به او یراست يرد. حاج آقاک ياز فرزندانشان به فرزند خردسال خود تند یکی يروز

رد و در کاو هم با شما با احترام رفتار خواهد  ینکبا احترام رفتار  يه اگر با وکادآور شدند ی
خطابت » تو« ینکخطاب » تو«رد. اگر او را کت احترام پدرش را نخواهد ین صورت رعایر ایغ
مورد خطاب قرار خواهد داد. در » شما«ز شما را با لفظ ی، او نینکخطاب » شما«ند و اگر ک یم

د خود همانطور رفتار یت شوند بایانتان تربد فرزندیخواه یه مکه آنطور کح دادند یادامه توض
  نند.ک يبردار د تا فرزندان نسخهینک

زد و اجازه  یم کتکطفل خردسال مرا  ما هیسند: همساینو یم یعراق یعبداهللا مؤمن يآقا
 یم به تالفینمود. تصم یمنزل م یان راهیرا گر يند و اغلب وک يداد با فرزندانش باز ینم

د یمؤمن با گفتندردم. کن موضوع را عرض یراست يحاج آقا خدمتقبل از آن  یداشتم ول
اش و  و خانواده يو .دینکاحسان  يبه و در عوض انتقامگران متفاوت باشد. یرفتارش با د
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نمودم.  یمفصل ییرایردم و پذکشاوند بود را به منزل دعوت یخو يه با وک يگریۀ دیهمسا
ن ما یب يا رد و روابط دوستانه و محترمانهکر ییتغ یلّکبه  يه روش برخورد وکن شد یجه اینت

  د. یالت سابق تماماً مرتفع گردکبرقرار شد و مش
 یکشدم و  یام عصبان با خانواده يروز 1353در سال  رددا یابراز م كاز اخوان ارا یکی

دم و در یشان رسین خدمت ایراست يحاج آقا یرونیزدم. همان روز در بصورتش به  یلیس
 و ه شوهرت تو را زده استکدانم  یگفتند م يدن ویتم. خانم من هم آمد. با دنشس يا گوشه

ردم. پس از چند ماه ک یت نمکدر مجالس شر یاز خجالت مدت .ردندکبه من  کینگاه غضبنا
د یآخر مؤمن با گفتندد. یردکردم مرا رسوا ک؟ عرض يرده بودکقهر  گفتنددم. یرس خدمتشان

  ردم. کتر شده استغفار  شرمنده ؟!ازاردیرا ب يگریمؤمن د
در  کیا سوسیاگر مگس  یه حتّیکنسبت به حشرات هم واضح بود. بطور یشان حتّیرأفت ا

تذکّر  نند وکرون رها یرند و در بیآن را بگ گفتند یرد مک یجاد مزاحمت میبود و ا یاتاق م
اهان داشتند. اگر یز در مورد گیرا ن مالحظهن یا د.بینب نیه آسکد ینکه مواظبت کدادند  یم
ها  ه برگ درختان و بوتهکگرفت  یم يردن باغچه لولۀ آب را طورک ياریهنگام آب یسک
زد و یدرخت بر يد تا آب فقط به پایریتر بگ نییه دست را پاکدادند  یمتذکّر  شد یس میخ
  !؟پاشدبآب بر بدن شما  یسکه کد یآ یا شما خوشتان می: آگفتند یم

ن به یراست يحاج آقا دارید يبا خانم برا 1352دارند: در سال  یاظهار م ین رابطیحس يآقا
عت کسحر قبل از مجلس دو ر .شودبه فقر مشرّف  ه خانممکل داشتم یم یلیم. خیرفت كارا

به  یپس از اتمام مجلس وقت و دندمن به مجلس آیراست يخواندم. حاج آقانیت  نینماز به ا
شان یبار اول بود خدمت ا يجاست؟ وک یرابط يآقاند: عروس گفتقسمت مجاور رفتند 

دادند  یدند. بدون مقدمه دستوراترک یمعرفن او را یریرده بود. ساکد و اظهار طلب هم نیرس یم
  و همان صبح جمعه مشرّف به فقر شد. 

ه شبها و روزها ک یآنانعمل  ید نمودند ولیلت دانش و دانشمندان را تأئیفض يا در جلسه
  ند. ردک یممذمت شوند را  يا هعدنند و موجب قتل کاختراع  يا لهیتا وس نندک یر مکف

 يدخت جناب آقایدر مراجعت از ب 1337در سال سند: ینو یم یاشانک ینعلیحس يآقا
خدمت به  يه خود را براکمر همت را ببند ک«د: گفتنداشتند. به من  ین در شاهرود توقّفیراست
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 در ابتدا .ادامه دادم ینیل علوم دینار آن تحصکالت متعارف و در یبه تحص». ینکفقراء آماده 
به شاهرود  مجدداً 1341ن با سلسلۀ فقر مخالف بودم. در سال یغات سؤ معاندیبه واسطۀ تبل

د: گفتنن مرا احضار نموده و یراست يشان استمداد نمودند. حاج آقایاز ادربارة من پدرم  .دندمآ
با دم و یبه عرض رسانرا ) یسالگ 13در آن زمان (خود  يعباد يارهاکست؟ یروش شما چ

 شان در راه خود با خلوصید اییردم به پدرم بفرماکعرض  93بوتکۀ آخر سورة عنیآاشاره به 
آن  يایجو يبراحقّ  ن صورتیدهم. در ا یز با اخالص به راه خود ادامه میمن نو بروند نیت 

ز یمن ن و میا داشته یمشابه يبا پدرم گفتگوهاگفتند من هم شود. خشنود شدند و  یار مکآش
د، خداوند راه راست را به او ینداشته باش ياصرار گفتندافتم. سپس به پدرم یرا حقّ  طورنیهم

در فقر و حقّ  ه راهکردم کدا ین پیقیبعد ماه  6ردند. کنشان خواهد داد و دربارة من دعا 
رفتم.  كبه ارا 1352به فقر شدم. در سال پس از چند بار اظهار طلب مشرّف است و  یشیدرو

و ثبت  يگذار شماره بارفته و یرا سامان دهم. با دل و جان پذ شان هتابخانک تامرا مأمور نمودند 
خدمت  ياریبسن مدت اوقات یدر او د یشکروز طول  25ار کن ید. اشتابخانه مرتّب کتابها، ک
م دادند. یرا تعل یشیو آداب فقر و درو یعرفاناز مطالب  يارین مالقاتها بسیشان بودم و در ایا

به چاقو اشارة ه کم سؤال بود یند. براداده یهد بندهز به یضامن دار و ت يچاقو یکروز آخر 
و  ير اجازة صحبت در مجالس فقرین حقیشاه به ایحضرت رضاعل 1353؟ در سال چیست

در مجلس شب جمعه به  كبه ارا يسفردر ت فرمودند. یو منبر عنا یپاسخ به سؤاالت مذهب
 يردم. بعد از مجلس بدون مقدمه به چاقوک عرض یمطالب یقیانم. دقکصحبت  گفتندر یحق

 ردهکعطاء ه خداوند به شما کاست  یت و برندگیچاقو اشاره به قاطع گفتنداشاره و  یمرحمت
ن حالت یاز بدو تشرّف به فقر ا گفتند یم و د خواستیفرمودند از خدا جز خدا را نبا یاست. م

شاه را یا حضرت نورعلیدر عالم رؤ یه شبک يدر من بود به طور» را نخواستن يزیجز خدا چ«
؟ یخواه یردند: محمد چه مکاز من سؤال  بودم.شان قرار داده یزانو يه سرم را روکدم ید

دانستند و  یرا فقط در اطاعت از اوامر راهنما م یشیز. درویچ چیر از خودت هیردم غکعرض 
  93 � �َ���ّ �َ َ  �ٰ��َ�ُوا ���وَا �ُ ��ُ �ُ� �ّ�َ�ِ�ْ�َ�َ� ٰ َ ا�� وَاِّن� � ُ�ِْ����َ اْ��َ�ََ�  �� نند حتماً و حتماً آنها را که در راه ما مجاهده ک. و آنان �

  اران است.کویکبا نالبتّه م و همانا خداوند ینک یت میش هدایبه سبل خو
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د یه دستور داده شده است نباکار و اوراد جز آنچه که واذیدر خواندن ادع یحتّ گفتند یم
دانستند. در مقدرات  یمرجح م یسطح يهایرد. شهود و مشاهده را بر آگاهکاد یا زیم ک يزیچ
برخوردار بودند.  طبع ياز استغنا یل زندگم و رضا را داشتند و در طویمال صبر و تسلک یاله
نگونه یامالً مخالف اکه کنداشتند، بل يو ماد يویو توقّعات دن یچ وقت درخواست شخصیه

  انتظارات بودند.

   هیرو
ضۀ صبح یپس از اقامۀ نماز شب و اداء فر شدند و میدار یقبل از اذان صبح ب یسحرها ساعات

 ییمایم ساعت راهپید قرائت و به مدت نیحزب از قرآن مج یکبات آن یتعقاوراد و و 
شد  ینم كخ بود ترین پر از برف و یه زمکدر زمستانها  یحتّ یصبحگاه ییمایردند. راهپک یم

اخوان و  ی. پس از صرف صبحانه به امور شخصشد یمانجام ا اطاق هم شده یو در داخل منزل 
موده و پس از صرف آبگوشت نه اقامۀ نماز ظهر و عصر کتا هنگام اذان ظهر  یدگیرس

اوقات را با  آمدند یمالقات مرده و عصرها هم چنانچه اخوان به کاستراحت  یساعت يمختصر
شب شام  8در رأس ساعت  ،مغرب و عشاء در اول مغرب ۀضیشان صرف و پس از اداء فریا

  رفتند.  یبه بستر مشب  9ل و ساعت یم يمختصر
ا اگر در سفر بودند قصد یردند ک یشدند و مسافرت نم یم میمق كغالباً در ارا ماه رمضان

د را عالوه بر قرائت قرآن یجزء اضافه از قرآن مج یکهر صبح ایام  نیدر اردند. ک یاقامت م
موده و در جلسات قرائت و نه اقامه جماعت ینیدر سحرها و عصرها قرائت و عصرها هم در حس

  ردند. ک یر میرا تفس یاتیگاه آ ت وکمقابلۀ قرآن شر
برپا  نیراستۀ ینیدر حس يدهۀ اول محرم هر روز عصر مراسم عزادار يعزادارایام  در

و  يعزادار يشان همچنان تا به حال ادامه دارد. در روزهاجده از زمان ین رویشد. ا یم
از منزل خارج  يت در مراسم عزادارکشر يشاه جز برایۀ حضرت صالحعلیطبق رو يسوگوار

  شدند.  ینم
ت و کشر يفقردر مجالس  بعضاً، يگرید يجمعه و دوشنبه بدون استثناء و شبها يشبها

 يشاه گنابادیتنامۀ حضرت سلطانعلیمانند وال یتب نثر عرفانکاز  یکیپس از اقامۀ نماز جماعت 
رفتند و بعد  یمه ینیجمعه قبل از اذان صبح به حس ينمودند. سحرها یم شرحرا شخصاً قرائت و 
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بعد در جلسات  یات را شرح و ساعتیآ یبرخ یگاه ،از اقامۀ جماعت صبح و قرائت قرآن
ان یردند و به آقاک یجماعت نم ۀاد فطر و قربان شخصاً اقامیشدند. در اع یصبح جمعه حاضر م

رها و ه را به جماعت برگزار و سحیومی ينمودند. در مسافرتها غالباً نمازها یعلماء إقتداء م
داشتند. تا قبل  ید مقرر مید و بازدید يبرا یت و در روز اوقاتکشر یعصرها در مجالس عموم

  شد. یده مید هبرنامن یادر  يرییمتر تغک عمرآخر  يدر سالها یمتوال يهایماریاز بروز ب
 تان یراست يه حاج آقاکنند ک ینقل م یلین خلیغالمحس ياز آقا ییطباطبا یعلسید  يآقا

هر روز صبح بعد از اقامۀ نماز از منزل تا قنات شاهزاده عضدالسلطان در شمال  یانسالین میسن
شدم.  یفه حاضر میدند و من زودتر با حوله و قطیدو یفرسخ راه بود م یکه حدوداً ک كارا
گشتند.  یم صرف صبحانه به منزل بر يحمام و برااستدند با آب سرد قنات یرس یبه قنات م یوقت
ن اگر یساختند چشم درد عارض و همچن یگذاشتند اگر با آب سرد وضو مسنّ  پا به یوقته البتّ

  رد. ک یردند درد پا بروز مک یل میم یرطوبت يمختصرغذا
محمد سید  حاج يدارند: در هر سال حدود ده روز آقا یابراز م يا ناصر برادران هزاوه يآقا

آمدند و  یم كشاه به ارایحضرت صالحعلخ یاز مشا 94یش همتعلیبه دروملقّب  یعت قمیشر
لس سحر جمعه امجاز  یکیداشتند. در مالقات ن یراست ين مدت غالباً هر روز با حاج آقایدر ا

از اعراب را  یعت قرائت برخیشر ين جناب آقایراست يهنگام قرائت قرآن توسط حاج آقا
 يآقا يقرآن را جلو ،رارکپس از ت یردند ولکن ین توجهیراست يردند. حاج آقاکح یتصح

عت با یشر يد. جناب آقایشما بخوان میردکعرض ه کند از اول تفگعت گذاشته و یشر
ن به قرائت ادامه دادند. در عصر یراست يشان برگرداندند و حاج آقایقرآن را نزد ا یعذرخواه

خدمت جناب  داشتحفظ از ات قرآن را یالفاظ و آ يادیه تا حدود زک یهمان روز شخص
 يگریطور ده را یآآن از  یلماتکاعراب ن امروز یراست يرد حاج آقاکعت عرض یشر يآقا

قرائت ه را مطابق با اعراب ین آیه من سالها اکدند داعت پاسخ یشر يردند. جناب آقاکقرائت 
را  آن یخواندم و معن یرا غلط م ه تا بحال آنکامروز دانستم  یردم، ولک یقرائت ممشهور 
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  . 95را دانستم ح آنیو امروز صحدم یفهم یغلط م
شان یبودم و ا 96عتیشر يخدمت جناب آقا 1345سند در سال ینو یم یمحمد صادق يآقا

  دم. یرد او هم نرسبه گَ یه چون باد تاختم ولکد یرس یین در عشق به جایراست يند حاج آقاگفت
ه کاز اخوان  یکیاتّفاق افتاد.  یمشابه ۀز واقعیجمعه ن يگر از مجالس سحرهاید یکیدر 

به الفاظ قرآن داشت در آن جلسه حاضر بود. چند روز بعد در تهران  يا گسترده ییآشنا
شاه عرض یخ حضرت صالحعلیاز مشا یبه ثابتعلملقّب  97یاهللا جذب هبۀسید  خدمت جناب حاج

 یجذب ياز قرآن را مقلوب خواندند. حاج آقا یلمۀ خاصکن اعراب یراست يرد حاج آقاک
ردند و اعراب آن را براساس کدا یۀ بخصوص را پیخود را خواستند و آن آ یقرآن شخص

د قرآن من یه سبب شدکردند کتشکّر  ن اصالح و از آن شخصیراست يخواندة حاج آقا
  اصالح شود. 

 يحاج آقا یرونیرمضان در ب ياز روزها یکیدارند:  یدآباد اظهار میتر بهروز بکد يآقا
ن یراست ياز اصفهان خدمت حاج آقا هبلقرائت و مقابلۀ قرآن بود. دو نفر ط مجلسن یراست
م یابید را دریاز قرآن مج یۀ مشخصیآ یه معنکم یردک یبررسار یه بسکده عرضه داشتند یرس

 یر و عمر و عثمان تا به جائکقرآن در زمان ابوب أتشده است. اختالف قرت نقل یروا 14م در یرکقرآن  95  
ردند. عثمان دستور داد ک یر میفکبند بودند تیه بدانها پاک یأتگر را به خاطر طرز قریهمد أته استادان قرکد یرس

گر را یدنگارش مصحف بنگارند و هر  یکر فراهم و نزد دختر عمر بود را در که به دستور ابوبک یهائ فهیتا صح
ز کداماد. مر محقّق ید به:اصول فقه، دفتر دوم، منابع فقه. مصطفینکن باب نگاه یشتر در ایشرح ب يبسوزانند. برا

 یخ قرآن زنجانیو تار 100صفحۀ  1. در همان مأخذ باستناد به االتقان جلد 1379، چاپ نهم ینشر علوم اسالم
مرتب ساختند بر طبق  (ع) یه حضرت علکرا  یفراوان، قرآن كه برطبق شواهد و مدارکآمده است  58صفحۀ 

  ب نزول آن بوده است.  یترت
در قم طلبه  1341داشت حدوداً در سال  یابراز م يه وکنند ک ینقل م كحسنا ياز آقا یصادق ين آقایهمچن 96

از جلسات موضوع درس تعداد شهود  یکیردم. در ک یت مکشر ياهللا بروجرد تیبودم و در جلسات درس آ
د خالف مجرم را شهادت یه لزوماً دو شاهد باکابراز داشتند  ياهللا بروجرد تیردن حد بود. آک يجار يالزم برا

اظهار  ياهللا بروجرد تیند؟ آک یت نمیفاکشاهد عادل  یکا یردم آکرد. من سؤال ک يدهند تا بشود حد را جار
  ند واالّ فال.ک یت میفاکعت باشد یمحمد شرسید  حاج يشاهد آقا یکداشتند اگر آن 
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به ملقّب  ییطباطبا یفان یمحمدعلسید  حاج يخدمت آقا .ردکما را قانع ن یجوابهیچ  یول
 يشان به شما ارجاع دادند. حاج آقایم و ایدیشاه رسیرضاعلخ حضرت یاز مشا 98یضعلیف

وتاه در کدر حد دو سه جملۀ  یحیقرآن قرائت و توض يه و ترجمۀ آن را از روین همان آیراست
ن یا یدن معنیه ارزش فهمکشده اظهار داشتند  یمورد آن دادند. آن دو نفر خوشحال و راض

رده، به اصفهان مراجعت کو وداع تشکّر  بود. شتریار بیبس كه از زحمت مسافرت به ارایآ
  نمودند. 

تاب کاز اخوان  یکین یراست يحضور حاج آقا یسند: در مجلسینو ین رهرو میحس يآقا
ن خواندن از خواننده غلط گرفت. یچند بار در ب یشخص .خواند یخوش م يرا با صدا يمثنو

پس از تعارف شروع به خواندن  يبدهند. و يرا به و يتاب مثنوکند گفتن یراست يحاج آقا
ث کاصالح آنها م يرا غلط خواند و برا یهم نداشت. چند مرتبه لغات یخوش يرد و صداک
 ين به ویراست يرد. حاج آقاک یتاب را به خوانندة اول داد و عذرخواهکرد ناچار بلند شد و ک

ت یاول دو خصوص ت داشته باشد حال و صدا و سواد. خوانندةید سه خصوصید خواننده باگفتن
ند گفت یه مکنند ک یرهرو اضافه م يد. آقایت سواد را داشتیخصوص یکداشت و شما تنها 

   .ه شودد مستانه خواندیات شمس بایغزل
در همدان  ین در مجلسیراست يدارند: حاج آقا یفرهانپور اظهار م یغالمعل يآقاجناب 

م مخصوصاً بزرگان را ینکگر را خوب تماشا یدیکد یتماشاخانه است و با ي: مجلس فقرگفتند
د یشود، با یسپرده م كماند و به خا یم ین جهان باقیم. چون ظاهر فرد در اینیتا باطن آنها را بب

 يه سر از لحد برداشته و در جستجوکامت یق ياصل وجود بزرگان را شناخت تا در فردا
    د.ید آنها را بشناسیهست یبزرگان اله

اخوان در شبستان پشت  یبرخ یمانیرسلیۀ امینیدر حس یسند: در مجلسینو یمعروف م يآقا
ردن به کد: فقراء علماء هستند و نگاه گفتنن خطاب به آنها یراست ينشسته بودند. جناب آقا

  م. ینیگر را ببیدیکم تا ینیهم بنش يصورت عالم عبادت است پس روبرو
ند گفتدر صف نماز ن یراست ياج آقاح 1342سند: حدود سال ینو یم یائیمحمود اول يآقا
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  د مانند پنبه. یمثل آتش است و مره او ک انداخت وقت بزرگسجادة  یکرا نزده سجادد ینبا
اهللا  بیحاج حب ين در پاسخ به آقایراست ينند: حاج آقاک یعت اظهار میابوالقاسم شر يآقا

مرا خدا  یر از ولیغ یمقام: اگر هر گفتند يت در مجالس فقرکد به شریدر مورد لزوم تق يراز
  ت خواهم. کشرحال یا یند علکمنع  يفقرر مجالس ت دکاز شر

ان یهنگام مغرب به اطراف ياهللا راز بیحاج حب يسند: آقاینو یمند مکیم یابراه يجناب آقا
ن جمله را ین ایراست يدند اول وقت نماز بخوانند. حاج آقاین مقیراست يخود گفتند: حاج آقا

ه کشد  یلمات قصار باباطاهر تداعکاز  یکی، اطاعت امر است. ستیند یقتد: گفتندند و یشن
  . 99»فر ولو باهللاکد یالق«

د یاد خدا مشغول باشیبه  ید ولیشکاگر دراز ب يند در مجلس فقرگفت یخطاب به اخوان م
 خدااد ید. خدمت بزرگان ادب به اشتغال به ید و غافل باشینیه دوزانو بنشکبهتر از آن است 

 ندبرداشت يزیو چ بردندب او یدست در ج اگره کد چنان توجه به خدا داشت یباو . ستا
ر و کار تمام فکه موقع شکد از گربه آموخت یه حال مراقبه را باکزدند  یو مثال م متوجه نشود

  ند. ک یز مکار خود متمرکحواسش را بر ش
 يد گرفتاریه شاکرد کد پرس و جو یحاضر نشد با يدر مجلس فقر يند اگر برادرگفت یم

  . دیوشکاو  يرفع گرفتار دران کاالم یحتّ باشد وش آمده یش پیبرا
گفتند در نماز در ن یراست يحاج آقا 1349در سال  یسند: در مسافرتینو یمعروف م يآقا

نماز  ياز صفها يا ز آموختهیارتش ن يصفهانظم  ستاد.یمنظم ا يصفهاد در یبا وندمقابل خدا
د ینگفته و بلند نشده مأمون نبا كه امام جماعت سجاده را ترکنیتا قبل از ا گفتند یماست و 

توانند بدون گفتن اذان و اقامه  ین میرا صف اگر به هم نخورده باشد تازه واردیند. زکت کحر
  گردد.  یز جماعت محسوب میند و نماز آنها نکن

ف یان تألیخ اجل باباطاهر عریلمات قصار شکبر  یشرح فارس :حیتاب توضک 116ن عبارت در صفحه یا 99  
 یعنی. و ��ل ره ا��� �� ا��� ��� �� ا���است:  رح شده.ش1363، چاپ دوم يگنابادشاه یحضرت سلطانعل

است، مشغول حقّ  ه شغل او در طلب خدا و در راهکه ملتفت شود ک ین معنیه مشغول شود در خدا، به اک یسک
��� ا���� ه ملتفت خود و شغل خود نباشد و کاست  یوقتحقّ  ه مشغول بودن بهکنیشدن است از خدا، به جهت ا

  اند. ضاح نوشتهیلمات قصار باباطاهر به نام اکز بر ین یعرب یشرحشاه یحضرت سلطانعل .��� و�� �����
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، بودند ين در مجلس فقریراست يند: حاج آقاردک یم رکذ 100ياهللا عبد بیحاج حب يآقا
ست کوت مجلس را شکفرد معمم س یبود. پس از مدت ردهکت کشرز یعلماء ن طبقۀاز  یشخص

 يحاج آقادم. یت نشنین جمعیاز اهم  یصلوات یام ول نجا نشستهیاست ا یه ساعتکرد کو سؤال 
باالتر از صلوات بر رسول خدا ه کر خدا مشغولند کهمه به ذن مجلس یند: در ان گفتیراست

 يه در اصفهان مجلس فقرکسند ینو یتاش مکب یرمضانعل ين ماجرا را آقایمشابه ا (ص) است.
ن رفتند و اظهار داشتند یراست يوت گذشت. سه نفر تازه وارد نزد حاج آقاکبه س يدیمدت مد

 يم. حاج آقایدینشن یصلوات یم و حتّیا را نشستهین مجلس پر روح و گیاست در ا یه مدتک
 يداریاول باند و در  دار شدهیزود ب یلیحاضر صبح خ اخوانند: گفتن یدلنش یانین با بیراست

   .اد خدا هستندینجا قلباً مشغول یاند و ا اند و نماز و قرآن هم خوانده صلوات فرستاده
 یبا بان ياز مجالس فقر یکیه در کدارند  یابراز م يغفار يهاد يخانوادة آقا یبیخانم خط

به بزرگ وقت است  متعلّق يه مجلس فقرکنیا بابو در اش آمد و از یپ یمجلس گفتگوئ
در آن ن یراست يآن روز حاج آقا يفرداد برگزار شود رفع شبهه نمودم. افرادر منزل  چهاگر

ضم به حضرت آقا قسم خوردم. یاثبات عرا يردم و براکماجرا را عرض  .ردندکسؤال باره 
د و ینخورقسم حضرت آقا  كچ وقت به نام مباریند هگفتناگهان از جا برخاستند و  شانیا

دآباد یتر بهروز بکد ياست. آقا بزرگ وقتبه  متعلّق يمجلس فقره کردند کد ییتأنشستند و 
د ینباجمعه  شب يند قبل از قرائت فاتحۀ آخر مجلس فقرگفت یمراً کتذه کدارند  یاظهار م

  . دادند ینم یپاسخگرفت  یهم اجازة خروج م یسکرد و اگر کت کحر
روهات کم كمستحبات و ترعمل به ان در کاالم یو حتّ بودندآداب شرع مطهر  مراعی

اظهار متر ک کمسلط بودند معذال در امور ظاهر شرعگرچه به همۀ ظرائف ا. ندداشتنمراقبت 
آنها از آنها، عت یقبل از اخذ برا  گریدان یاز ادتشرّف به فقر طالبین به  ی. حت101ّردندک ینظر م

  ردند. ک می يرین اسالم ارجاع و بعد دستگیتشرّف به د ياز فقها برا یکیرا خدمت 
  .1376آبان  30شمسی، متوفّی در  1289فرزند کربالیی بهرام، متولّد  يعبد اهللا بیحاج حب يآقا 100  

 یل اذنیه و دستورات آنها به دلیعت هستند و رویشر یقین حقیهم السالم مبیاء علیاء و اوصیاء، اولیگرچه انب 101
  عت است.یعنعن از حضرت آدم تا حضرت خاتم و تا انقراض عالم دارند اصل شرمه ک
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داشتند و  یم یمرع یدر مسائل جزئ یدانستند و حتّ یروا نمرا ن یم شعائر دیدر تعظ یوتاهک
نمود  یدر ماه رمضان مبادرت به مسافرت م یسکمثال اگر  يدادند. برا یم میز تعلیگران نیبه د

در  یسکنمودند اگر  ید مکیردند و تأک یرا امر به مراجعت و اقامت در موطن خودش م يو
د به ینبا انکماال ینداشت حتّ یار مهمکام شرعاً هم معذور از روزه باشد چنانچه یماه ص

زان یگرفت آو ین تختخواب قرار میه در پائک يزیت خود را به رخت آوک یا پردازد.بمسافرت 
تاب ک یسکا اگر ید داشتند یالم اهللا مجکجلد  یکب آن یردند چون در داخل جک ینم

ره پس از اقامۀ یدر نافلۀ وت یسکا اگر یند، ردک یمجابجا گذاشت  یقرآن م يبر رو يا متفرقه
به سجده در نماز، اول دستها را  ا در رفتنیند؛ نمو یم یرد نهک یشان اقتداء میجماعت عشاء به ا

  . ل ظرائفین قبیو از ا خضوع تن با خشوع قلب است یه همراهکگذاشتند  ین میبر زم
شان عارض یبر ا يدیتب شد 1359ه در سال کدارد  یابراز م شانیخدمتگزاران ااز  یکی

 ياز جا ید وضو به سختیتجد يستند. هنگام مغرب برایخود با يتوانستند بر پا ینم وبود 
 یردند. شخصک یت مکحر یر بغلشان را گرفته بودم به سختیه زکنیرغم ایبرخاستند و عل

ردند و با آن حال مشغول کقبول ن ،دییمانمم ید و تیرین حال وضو نگیه در اکمعروض داشت 
ستاده به یه نتوانستند نماز را اکستادند. شدت تب چنان بود یبه نماز اسپس وضو ساختن شدند و 

  ر بغلشان را گرفته بودم. یه من از پشت زکبود  ین در حالیان برسانند و ایاپ
قبل از اذان صبح  یم ساعتیاگر نتوان گفتند: یه مکسند: ینو یم یبیمنوچهر (عباس) حب يآقا

ه ک يا م! خداوند از بندهینک یم یشیدرو يم چگونه ادعایدار باشیخدا ب يتا طلوع آفتاب برا
حاج شمس  یتر محمدرضا نعمتکد يجناب آقاگرداند.  یبرم ند رویببسحر او را در خواب 

شاه یخ حضرت مجذوبعلیاز مشا یبه نعمتعلملقّب  یبه ارشادعلملقّب  102ين حائریالد
 يشان برایوة موالیاز ش يرویز به پیقدس اهللا سرّه العز یش رونقعلیدرو يجناب آقا سند:ینو یم

سحرگاهان  ین وقت قبلییخود را بدون تع يدهایو بازدد ی، ديزیدان به سحرخیعادت دادن مر
شان را یف آوردن ایا حضر بودند فقراء انتظار تشریه در سفر ک يدادند و در هر شهر یانجام م
  .ه رمحة واسعهيرمحة هللا علداشتند 

  ش. 11/12/1381ق،  1423ذیحجه  28متوفّی در  102  
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شما عادت شده؟  يسحر برا يداریا بیآ :ردکاز فرزندانشان حضورشان عرض  یکی يسحر
د است. یل به خواب شدیهنوز در اوقات سحر م سحر يداریبسالها تداوم رغم یعل دادند:پاسخ 

شما الزم  یسالمت يعارضه خواب برا يهایماریسالت و بکرد در حال حاضر با کمجدداً عرض 
دارند و خجالت یاالن حضرت آقا در منزل خودشان ب گفتندد؟ یخواب یاست پس چرا نم

  من بخوابم.  دار نشسته باشند ویشان بیه اکشم ک یم
شان مراجعه ید محصول نخود ایخر يبرا يسند: تاجرینو یم یعراق یعبداهللا مؤمن يآقا
دار قرار گرفت و ین و خریراست يال مورد توافق حاج آقایر 5 ییلوکیمت نخود به ینمود. ق

ه و پرداخت یگر مبلغ معامله را تهیدار فرصت خواست تا دو روز دیند فروختم. خرگفتشان یا
 يال نمود. حاج آقایر 7 ییلوکیشنهاد یمراجعه و پ يگریدار دیخر ،يد. پس از رفتن وینما

 يه به وکدار اول یگر خریم؛ اگر تا دو روز دیا ه محصول نخود را فروختهکند به او گفتن یراست
دار اول متوجه شد و یم فروخت. خریال خواهیر 7مت یامد نخود را به شما به قیم نیا وعده داده

گر ید دو روز دیتوان ید و مید هنوز فرصت داربه او گفتنرد. که و مراجعه یهمان روز وجه را ته
  د.ید و بعد وجه آن را بدهینکهم صبر 

 يبرا یعزّت صمصام يآقا 1350ه در سال کنند ک یر مکذ يا ناصر برادران هزاوه يآقا
به  مزبور کمله کشد  افقتون مراجعه نمود و یراست يمحمدآباد به حاج آقادر  کیملد یخر
مزبور  کمل دیخرشنهاد یپ يگریفروخته شود. چند روز بعد فرد د يهزار تومان به و صد يبها

 يو اگرام و  داده یصمصام يرا به آقاآن ند قول فروش گفت. دادش از سه برابر یمت بیرا به ق
مراجعه و وجه المعامله  یصمصام يمهلت مقرّر آقا درفروشم.  یرا به شما م کمنصرف شد مل

  ار گرفت. یرا در اخت کقرّر پرداخت و ملمزان یرا به همان م
 يایآباد و رعا کمل ين دامداران روستایب یسند: نزاعینو یم ییطباطبا یعلسید  يآقا
 یکن نزاع یآباد درگرفته بود. در ا ها در دشت امانیآباد کلآباد بر سر چرا دام م امان يروستا

ن را به عنوان یراست يحاج آقا يآباد کمل کرسد. مال یآباد به قتل م کمل ياینفر از رعا
خدمت ن یراست يل حاج آقاکیو يحسن اسد ينمود. آقا یمعرف يننده به دادگسترک یکتحر

د پرونده به نفع شما یا آباد نبوده ه در آن روز در امانکد ینکه اگر اظهار ک ه داشتشان عرضیا
م نه تنها در روز یگو یند من دروغ نمگفتن به او یراست يد. حاج آقایشو یمختم و از اتهام تبرئه 
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توسط من  یکیتحر یز آنجا بودم ولیه روز قبل و بعد از واقعه نکآباد بودم بل واقعه در امان
ردند کهم صادر شود باز دروغ نخواهم گفت و اضافه  یم خالفکصورت نگرفته و اگر ح

 يآقا ینند: هنوز هم وقتک یاضافه م ییطباطبا يود. آقاش یبخواهد همان م اوندهرچه خد
د یگو ید و مینما ین میو تحس يادآورین را یراست ينم صداقت حاج آقاک یرا مالقات م ياسد

ه در قرآن کم یند پس همان صراط مستقنک ین عمل میراست يه آقاکهمان است  یشیاگر درو
  است.  یشیآمده درو

ن یراست يحاج آقا 1364ن یه در فروردکدارند  یابراز م يشاهرود یاصغر صالح یعل يآقا
اخ شمس کشان را به یا روزيرفتند.  یم ياده رویپ يبرا یمحلرج بودند و هر روز به کدر 
م تا در محوطۀ باز آنجا قدم بزنند. در محل درب یل شده بود بردیه به موزه تبدک يپهلو

ردند کرد منزل خواهر شاه. سؤال کعرض  یست؟ شخصکینجا منزل یردند: اکسؤال  يورود
د وارد خانۀ یخواه یند چطور مگفت ير. به تندیا خودش هم منزل است؟ جواب داده شد خیآ
د و به یگذار یست آن وقت اسم خودتان را مسلمان میه صاحب آن در منزل نکد یشو یسک

  ردند. کسرعت مراجعت 
 يبودم و حرف شنو يشور و شرّجوان پر  1333سند: در سال ینو یم یعرب یروز علیف يآقا

ده بودم. هنگام یب چیس یت صاحب باغ دامنیرفته بودم و بدون رضا ینداشتم. به باغ یسکاز 
لّا همراه آنان برخورد کم ينهاوند ملبس به عبا و عمامه و فرد يمراجعت به دونفر از علما

دهم اگر خوردند معلوم  یبه آنها م یبینم. سکش یه آنها را آزماکرد کر خطور کن فیردم. اک
جه یبها حرام است و نتین سیه اکدانند  یستند و نمیو اعمال من آگاه ن ینونات قلبکشود از م یم
 نزدمذهب دارند و نه از  يش خود ادعایستند و از پین ونده آنها مأذون از خداکرم یگ یم

بشان یاز ج یتراش قلمردم. هر سه گرفتند و کب تعارف یس ی. جلو رفتم و با سالم گرموندخدا
ردند. از آنها جدا شدم و کاز من تشکّر  بها ویندن و خوردن سکرون آورده شروع به پوست یب

به (ثابتعلی)  یجذباهللا  هبةحاج آقاي ن همراه با یراست يدم. حاج آقایار به منزل رسکن افیدر هم
د یگو یه پدرم مکور ه اگر آنطکردم کر کزبان پدرم بود. با خود فیده بودند و ممنهاوند آ

 يبها را به حاج آقاین سید مال حرام بخورند. پس ایندة خدا باشند نبایش نمایبزرگان دراو
 یان مجلس عمومینند. پس از پاک ینم چه مینم تا ببک یز تعارف مین یجذب ين و حاج آقایراست
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 يو حاج آقا نیراست يدم و نزد حاج آقایچ یندم و در بشقابکبها را پوست یه همه رفتند سک
گذشت دست به بشقاب نبردند. جلو رفتم و  یگذاشتم و از دور به نظاره پرداختم. مدت یجذب

گذشت باز  یقیدم. دقایند یس العملکد. باز عینکل یبها تازه است میس کهردم ک تعارفمجدد 
د مال حرام تنفگردند و کمن  یکرا نزد شانن سریراست يردم. حاج آقاکجلو رفتم و تعارف 

به فقر ردم و مشرّف کس عرق شدم. در همان سفر طلب یآمد و خدرم. بدنم به لرزه یخور ینم
 یکوچه و بازار به پدرم تبرکه مردم یکت مردم برداشتم بطوریذاء و اذیشدم و دست از ا

  گفتند. یم
ابراز داشتند صراحتاً از عمل آنها  كایاد به مواد مخدر منجمله تریه اعتک یسانکنسبت به 

ر مواد مخدر متنفر و منزجر بودند و افراد معتاد به یو سا كایدن تریشکنمودند و از  یمانزجار 
اد یاعت كرا ترن یمعتاده تشرّف به فقر یردند و شرط اولک ینم يرینگونه مواد را دستگیا
را  رتیالاقل شرب خمر غ گفتند یدانستند و م ین عمل را بدتر از شرب خمر میگذاشتند و ا یم
  برد.  ین میرت را هم از بیغ كایاستعمال تر یند ولک یاد میز

ن بودم و کراز سایدر ش 1335ه در سال کدارند  یابراز م يسرهنگ حسن انور يآقا
 كایهر روز عصر تر ینزجرند. مدتم كایدن تریشک ن قدر ازیاه بزرگان سلسله کدانستم  ینم
در  یند در مجلسمدراز آین به شیراست يحاج آقادم و معتاد شده بودم. در همان سال یشک یم

اسه کم با سگ هم یند: حاضرگفت يبا تند شاهیصالحعلاز قول حضرت  کیحاج سال يمنزل آقا
 کیایمرگ تر یفقراء نرود، ول يغ به چشم ما برود و به پایم تینه؛ حاضر کیایبا تر یم ولیشو

ستاده بودند یه اکدم. همانطور یمجلس خدمتشان رس زم. برآشفته شدم و بعد ایطلب یرا از خدا م
ام  ب شدهکمرت یردم خالفکچرا؟ عرض  گفتند يام. با تند دهیشک كایردم من ترکعرض 

غرّا و با صالبت  ییستادند و با صداینم؟ رو به سمت من آمدند و رخ به رخم اکحاال چه 
به مشامم  كایتر يبو یوقت دم رفتم.یشک یم كایه ترک ید! همان روز به محلّیشک: نگفتند

. آمدرون یم از دهانم بیامعاء و احشا ییه گوکش آمد یپ يدید حالت تهوع و استفراغ شدیرس
 يستم و همۀ افرادکل را شیه تمام وساکمنزجر و متنفر شدم  كاین حالت آنقدر از تریبا بروز ا

  نزدم. كایبعد لب به ترطرد نمودم و از آن به را ردند ک یم یار همراهکن یه با من در اک
ند: گفتششده  يدر مجلس فقر نیراست يحاج آقاسند: ینو یم ینیدر حسیحاج ح يآقا
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د، جلسۀ فقر و یاین يشد در مجلس فقرک یم كایس ترکحرام است و هر كایدن تریشک«
نجا ی، اپاك نیستند کمواد مخدر مصرف که  یسکر اهللا است و کمحلّ عبادت و ذ یشیدرو

ان دهنده کشات چنان تین فرمایا». ستین کیایاشخاص دروغگو و تر ياست جاحقّ  رکمحلّ ذ
د و یشکست و به آتش کش را شکاید وسائل تریه رسکل منزل یخل یربالئکه پدرم کبود 

ه کگفتند  یبه او م یبعض يماریزنم و نزد. هنگام ب ینملب  كایگر به تریرم هم دیگفت اگر بم
  حرام است.   كایگر ترید داد یمپاسخ ن. پدرم کمصرف  كایتر یمکن درد کیتس يبرا

ن به همدان در یراست يحاج آقا ياز سفرها یکیگفتند: در  یم یرابط یحاج براتعل يآقا
ه کخواستند  یالیر یکبه من دادند و ده تا  یالیده ر یکه در ذهن داشتم ک یپاسخ به سؤال

ه به کاسب کخرده  يردند به دستفروشهاک یاده عبور میه پک يریردم. در مسکم یه و تقدیته
و...  یت فروشیبرکشد و الاقل اسماً شاغل بودند مانند  یم یار تلقکعمل آنها اشتغال به  ينحو
دادند و  ینم يزیردند چک یم يدکنمودند و عمالً ت یه سؤال مک ییدادند. به آنها یال میر یک

  خت. ید در مستراح ریگفتند پول را نبا یدند آهسته به من میرس یه مک يدکبه افراد معتاد مت
 گفتند یسبزوار م ين در جغتایراست يه حاج آقاکنند ک یابراز م ياری عباس اهللا يآقا

ثار یگر ایدیکخورها الاقل در بزم خود نسبت به  بهتر است. عرق کیایاز تر یلیخور خ عرق
خودش را  ،كایدن تریشکمحفل در  کیایتر یدهند ول یم يگریدارند و نوبت خود را به د

  دارد.  یبر پدرش مقدم م یحتّ
ز یار مهارت نکن یمند بودند و در ا ار عالقهکبه ش ین در اوائل جوانیراست يحاج آقا

رشان به خطا یمتر تکرفتند و  یرا نشانه م كه سوار بر اسب هدف متحریکداشتند. بطور
رد. تفنگ را آماده و کمن توقّف  یکگلۀ بزرگ آهو نزد یک يند: روزگفت یرفت. م یم

و  مانداز آنها  یکیردند و کرد. همۀ آهوان فرار کدام اصابت نکچ یر به هیت یردم ولک یکشل
ره یش را به سمت من برگرداند و به چشمانم خیمن قرار داشت رو يه در چند مترک یدر حال

ن یدور شد. ا یبه آرام قدم برداشت و یرد و سپس به آهستگکبه من  يق و نافذیشد و نگاه عم
ار کاز ش یلّکبه  و ار نرفتمکچ وقت به شیگر هیه دکبر من گذاشت  يرینگاه آهو چنان تأث

  .مدیشکدست 
وان یا گوزن) حیآهو شکار (: گفتند یه مکسند ینو یشان میاز قول ا ياریعل یمصطف يآقا
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  ه در حال چرا و از خود غافل باشد. کخورد  یر میت یاست و فقط موقع ياریهوش
نند. در آن زمان ک یدا میو باالخص تار پ یقیعالقه به آموختن موس یل جوانیدر اوا

ردند ک آغاز ینیو استاد مع يم وین ساز بود و تار زدن را تحت تعلیش خان استاد برجستۀ ایدرو
ار کن یه نام باقر از اب كارا یمیاز اخوان قد یکیبا برخورد با  یوتاهکپس از مدت  یول

رفتم و  یم كدر ارا اخواناز  ير مردیان پکبه د یند: گاهگفت یصرف نظر نمودند. خودشان م
و آموختن آن آگاه باشد به  یقیه ظاهراً از عالقۀ من به تار و موسکنینشستم. او بدون ا ینزد او م

ش خان را هم یتار درو يصداتواند  یشود مباند  ه به او دادهک يرکر مشغول ذیمن گفت اگر فق
ش خان یه در آن زمان دروک یصورت ش خان بلند شد، دریتار درو يبشنود. در آن هنگام صدا

  ردند. کاز ادامۀ زدن ساز صرف نظر  یدر تهران بود. در همان اوان جوان
در خدمت حاج  اخوانسند: افتخار داشتم با چند تن از ینو یم يتر مسنّن مظفرکد يآقا

م. پس از صرف یردکانۀ راه توقّف یدر م يا خانه دخت مشرّف شوم. در قهوهین به بیتراس يآقا
ال برگرداند یر 68ال برداشت و یر 32 یچ را پرداختم قهوه يردم و پول چاک یشدستیپ يچا
 يپول چا یسکردند: چه کن سؤال یراست ين راه حاج آقایه بعنوان انعام به خودش دادم. در بک

: گفتندتومان.  10رد کردند چقدر شد؟ عرض کرد مسنّن. سؤال کعرض  یرا داد؟ شخص
ال یر 32ال جمعاً یر 2 يو هر چا يچا 16ه کردند کاد! و بعد شروع به محاسبه یچقدر ز

برو  :م و به من گفتنندیبرگرد گفتندشتر است. یب يال) از خود چایر 68( يشود و انعام چا یم
 18ردم و کافت یدر یچ ه پول را از قهوهیاد بقیز یشرمندگر. با یپس بگ یپول را از قهوه چ

  حاال درست شد. :ندگفت. و مراجعت نمودمپرداخت  يال انعام به ویر
ر آنان واج یول داشتند كارابازار  ين مناطق تجاریدر مرغوبتر يادین و مستغالت زکیاکد

ست ها ه سالکشان عرضه داشت ین ایاز مباشر یکی يبود. روز یمعموالً مربوط به سالها قبل م
م. اجازه یش دهینرخها را افزا دیدهگذشته است. اجازه  ين همان نرخهاکیاکد يه اجاره بهاک
م خلق خدا را یخواه یش اجاره بها سبب فشار بر آنها خواهد شد و نمیو گفتند: افزا نددادن

  م. ینکناراحت 
در تهران  1362ن در سال یراست يه حاج آقاکدارد  یعرضه م شانیخدمتگزاران ااز  یکی

ه کز و درشت منزل یه و لوازم ریه اسباب و اثاثیلکاز  ییایهدا اخواناز  ین شدند. برخکسا
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دام که هرکدند رکسؤال  يشان آوردند. روزیا يجاریا و به منزل استیونت الزم بود مهکس يبرا
ادت باشد هر وقت از یند: گفتردم. کرده است؟ پاسخ عرض که یهد یسکن اجناس را چه یاز ا

ۀ یلک شان. پس از رحلت آنجناب حسب االمرینکمسترد  هام همه را به آورندگان آنینجا رفتیا
  د. ینندگان آنها مسترد گردکه یز تا درشت به هدیاجناس از ر

نمودند و از  یشان مراجعه میو انواع مساعده به ا یمال يهاکمکگرفتن  يا اغلب برایرعا
شه فقراء و مستمندان و یه همکبود  ییهاکمک ينگونه مساعدتها سواینداشتند و اغ یمساعدت در

ست. یه قابل احصاء نکردند ک یافت میسرپرست در یب يها افتادگان و خانواده ارکارها و از یکب
خواندند. در  ین مکیغمبر مالیشان را پیا ایه رعاکا شهرت داشت یان رعایدر م ين امر بطوریا

ه ک 1320 ۀدادند. در اواسط ده ین قرار میار زارعیدر اخت یبذر مجان یسالکخش يسالها
 يحاج آقاد یتومان رس 500 يمت گندم به خرواریار حاد شده بود و قیبس یو قحط یسالکخش

  ند. ودع نمیآباد مجاناً توز امان ياین رعایو در ب يداریتن گندم خر 50 نیراست
 آباد ن در امانیراست يصبح زود حاج آقاروز  یک :سندینو یم ییطباطبا یعلسید  يآقا

رد فالن شخص مشغول کن باغبان دوان دوان آمد و عرض یحس ي. مشهدردندک یم يرو ادهیپ
ن به باغ رفتند و سارق را به اسم صدا یراست ي. حاج آقااستباغ  يدن و سرقت درختهایبر
دهم.  یبه تو نم ين مزدم یول ینک یه درختها را هرس مک ینک یم یار خوبکد گفتنرده، ک

  خودت بردار.  يبابت مزدت شاخۀ آنها را برا
ن حقوق یاولو پس از چند ماه ه شاغل شده بودم کدارد  یابراز مشان یخدمتگزاران ااز  یکی

ه کردند کن موضوع مطلع باشند، همان روز سؤال ین از ایراست يه حاج آقاکنی. بدون اگرفتمرا 
گفتند:  ينار گذاشتم تا بپردازم. با تندک یر، ولیردم خک؟ عرض یدرآمدت را پرداخت اتکز

ه بود را یعشر يآور دار جمع ه عهدهک ياهللا عبد بیحب يآقا یرفتم؛ ول. ن اآلن برو و بپردازیهم
ند گفتافتم آن روز سه شنبه بود. یرا ن يعبد يردم آقاکعرض  .دندرکافتم. در بازگشت سؤال ین

  ن.  کشب جمعه مراجعه 
ن یراست يو موضوع به اطالع حاج آقاشد سرقت  یعراق یعبداهللا مؤمن ياموال منزل آقا

ر تا به یرد خکد؟ عرض یده یه) میات (عشرکه زکردند کسؤال  یمؤمن يآقااز شان ید. ایرس
ا ی یکه حدوداً ده کات که زکح دادند یستم. توضیام و به قاعدة پرداخت آن آگاه ن حال نداده
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ن گروه یه اکازمندان و مستمندان نمود یحه صرف نید از طرق صحیشود را با یعشر درآمد م
ف قلوب و ین بر آنها و تألین و عاملکیه شامل فقراء و مساکاند  شده یافراد در قرآن معرف

دارند از آن  یابراز م یمؤمن يشوند. آقا یاران و در راه خدا و راه ماندگان مکبردگان و بده
  شف شد. کنیز اموال به سرقت رفته  .ردمکار کن یمدم را صرف ازمان منظماً عشر درآ
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  و فرَق ان و مذاهب یاد
درس  يالسهاکبود و  یاسالم يحوزوز مهم علوم کاز مرا كاراشان یا یدر دوران زندگ

از  ین طرفداران برخیو همچن یون مذهبیقشرو  ندداشت يادیه رونق زیعلم يها و حوزه یمذهب
غالباً و ردند ک یم یزندگ كدر شهر اراان و مذاهب مختلف یروان ادیپو فرق متصوفه 

ان، یل غالباً طرفداران ادین دلیون بود و به همیت با قشریثرکز نداشتند. ایآم مسالمت یستیهمز
ان غالباً به یان و بهائیحیان، مسیهودی اًثرکاو  دادند یگر را تحت فشار قرار میق درَمذاهب و ف

   103 .ردندکمهاجرت  كاران از یمتحجرل فشار یدل
بر  یون مذهبیقشر یان و مذاهب و حتّیهمۀ ادروان ین با پیراست ينحوة برخورد حاج آقا

ن اصل یت ایرا متعهد به رعا یشین فقر و درویشفقت به خلق خدا بود و همواره طالب اساس
شان یردند. اگرچه غالباً خود و دوستداران اک یعت میاز شروط ب یکی(شفقت به خلق) به عنوان 

نگونه افراد از طرق مختلف یگرفتند. ا یقرار م یمذهب متحجرین یمختلف برخ يتحت فشارها
ه در بازار و کردند ک یان آنها را مأمور میدکبا گماشتن و مزد دادن به مت یاز انحاء حتّ يبه نحو

  نند.ک ییبدگو یشیۀ فقر و دروین و رویراست يابانها پرسه زنند و نسبت به حاج آقایخ
 یینایردم فرد نابک یعبور م كزار ارااز با 1356ه حدود سال کدارند  یاز اخوان ابراز م یکی

رد ک یعصا زنان در بازار عبور م ،به دست گرفته بود يدکاسۀ تکبر دوش و  یمندرس يه عباک
 يو یکرد. نزدک یرار مکرا بلند بلند ت یبیاذکبست و ا یتهمت م شیدراوو دائماً نسبت به 

همه دروغ و بهتان است. پاسخ داد  ییگو یه تو مک ین مطالبیه اکردم کرفتم و او را سرزنش 
اوضاع  یبه من بدهند. در ضمن سخت ید و پولیایه مردم خوششان بکبزنم  یید حرفهایمن با

ه کبه من پول داد  (نما)به دستور فالن آخوند يار وا داشته است. فالن بازارک نیشت مرا به ایمع
 يبرا يگرید یینم و تواناک ین میرا تأم ام ینۀ زندگین راه هزیم و من از این مطالب را بگویا

  سب معاش ندارم. ک
 يم را برایدم عبایرس یبه منزل م یغالباً وقتایام  ه در آنکند ردک یشان بارها اظهار میخود ا

پائیز  ،8شماره  ،راه دانش ،هنري استان مرکزي -فصلنامه تحقیقات فرهنگی ، پیشینه تاریخی کلیمیان اراك 103  
    http://www.iranjewish.com/Essay/Essay133_12_1.htm. 1377و زمستان 
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شان آب دهان یه بر لباس اکردند ک یم ریاجرا  ين افرادیرا معاندیآوردم ز یرون میشستشو ب
و  یو بزرگ یکیشان به نین رفتار، همۀ افراد منصف از ایرغم ایعلند. ینما یحرمت یاندازند و بیب

ال یدانستند و به خ یم مانند یبزرگ و ب يرا فرد نیراست يغالباً حاج آقاند و نک یاد میبا احترام 
  است.  یشیفقر و درو کسل انتساب بهشان یب ایه تنها عکخوردند  یخود افسوس م

ن به فقر از یردند تا مانع استفادة منسوبک یم یکتحرگر از مقدس نماها مردم را ید یبرخ
ه کردند ک یداشتند اعالم م یا قنات برمیا قناتها شوند و چنانچه از آب چشمه یآب  يها چشمه

 یبر تهران شهیمحسن ش يآقا نمودند! یر میشده و مردم را از استفادة آن تحذ كآب چشمه ناپا
از اقوامم تمثال  یکیج در منزل رکدر  1361در سال  :دارند یاالصل هستند ابراز م کیه اراک

رد. که یس را به من هدکس شدم. صاحبخانه آن عکفتۀ آن عیدم و شیشاه را دیحضرت رضاعل
 گفت و او ه دهنده تماس گرفتمیجا گذاردم و با هد یسکهنگام مراجعت به تهران آن را در تا

 يا ن بار شب جمعهیاول يس براکدن عیخر ياع نما. برایس را ابتکآن ع یمانیرسلیۀ امینیاز حس
رده کسفر هندوستان  به شاهیرضاعلرفتم. حضرت  یمانیرسلیۀ امینیدر حس يبه مجلس فقر

 يت هزار نفریجمع ين در صدر مجلس نشسته بودند و ناگهان از البالیراست ي. حاج آقابودند
د یلرز یه بدنم مک یدر حالاد یه جلو بروم. با تعجب زکردند کبه من چشم دوختند و اشاره 

؟ یهست کیدادند و در گوش من گفتند تو  يخود جا يدم. مرا پهلویجلو رفتم و خدمت رس
 يدم بوید گفتنددند و ی) هستم. خندکی(ارا یعین سمیحاج حس يآقا يردم نوة دخترکعرض 

ه فوت ک) یعین سمیدند و گفتند پدرِ مادرت (حاج حسیشکسر من  ی. دستیده یخود ما را م
متعجب  یلی. من خيدیعاقبت به ما رس يدیبر) بگو د شهین شیرده برو به پدرت (حاج حسک

ردم ک یشان را مالقات میه اکن بار بود یز اولیدند و من نید یشان بار اول مرا میه اکشده بودم 
رح ان را شیز با خبر هستند. شب به سرعت نزد مادرم رفتم و جریشان از اجداد من نیچگونه ا

خ سلسلۀ ین از مشایراست ياز اقوام ما به نام آقا یکیدادم. مادرم گفتند بله درست است 
شدم و  كام. شبانه عازم ارا دهیشان را دیجوان بودم ا یمن هم وقت یهستند ول يش گنابادیدراو

دانستم دادم.  یآن را نم یه معنکرا  یغامیبر رفتم و پ شهین شیحاج حس يبه منزل پدرِ پدرم آقا
ن در یراست يه حاج آقاکش یسال پ یلیبا تقدس بودند به من گفتند در خ يه فردکپدربزرگم 

گر از آن آب استفاده یداشتند ما د یوچه برمکم بودند هر وقت از آب قنات سر یمق كارا
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حقّ  شان بریه اکم یا دهیحاال فهم یه آب نجس شده است ولکم یردک یال میم و خیردک ینم
ه گرچه ما کن است یشان ایام ایخوشحالم. منظور از پ يردکدا ین راه را پیه تو اکنیستند و از اه

آن روز به تهران برگشتم  يم. فردایبرد یشان پیت ایعاقبت به حقّان یم ولیشان مخالف بودیبا ا
ردم. قبول ننمودند و پس از کدم و طلب تشرّف به فقر ین رسیراست يو باز خدمت حاج آقا

عبدالغفور سید  يو آقامظفرعلی  104ینجف محقّقزاهللا یحاج عز يخدمت آقا يسال و اند یک
موفق  یردم ولکز طلب یشاه نیخ حضرت رضاعلیاز مشادرویش ناصرعلی  105زاده ابوالحسن

دم. یبار اظهار طلب مشرّف به فقر گرد شاه پس از چندینشدم تا باالخره خدمت حضرت رضاعل
بدن و  یردند در هنگام شرح آن بطور محسوسک یان مین ماجرا را بیه اکبر  شهیمحسن ش يآقا

نون هر وقت کن تا یراست يگفتند از همان مالقات حاج آقا ید و میلرز یشان میباالخص چانۀ ا
  ند.ک ین حالت لرزش بروز میدهم هم ین واقعه را شرح میا

دن یه فقط به پوشک یسانکار مثبت بود و در عوض به یبس یواقع يشان نسبت به علماینظر ا
جستند. اغلب در  یم ينداشتند و از آنها تبرّ ییدانستند اعتنا یم یخود را روحان روحانیتسوة ک

ه کشود بل یه علم با خواندن و نوشتن حاصل نمکردند ک ین باب صحبت میدر ا يمجالس فقر
اشاره به فقراء ن باب با یه خودش را شناخت پس خدا را شناخته و عالم است و در اکس کهر

  ردند. ک یم یآنها را علماء معرف
ن یراست يدارند: جناب آقا یا از اخوان ابراز میگو یمنطق يمهدحجت االسالم  يآقا

غ یتبل يند گرفتن اجرت براگفتشان رفتم. به من یدن ایند و به دمدبه همدان آ 1337حدود سال 
ه یته یشکن جوجه یدستگاه ماش یکد. یهم مشغول شو يگرین حرام است و شما به شغل دید
د به منزل ما یبازد يشان برایه قرار بود اک يردم. روزک یسب درآمد مکرده بودم و با آن ک
شان یرون آورده و سر راه این بیرزمیرا از ز یشکن جوجه یچند نفر ماش کمکند به یایب

دن ید اند و بمدآن یراست يه من بشوند. حاج آقایمتوجه اشتغال ثانو يه به نحوکقراردادم 
شتغل  ینشان دهه ک ین را سر راه گذاشتین ماشیند اگفتدند و یخند یشکن جوجه یماش

  ش. 21/10/1379ق، 1421شوال  15متوفّی در  104  
  ش. 21/4/1366ق،  1407ذیقعده  15متوفّی در  105
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ن یغ دیتبل يه گرفتن اجرت براکردند کد کیردم. مجدداً تأکق ی. من تصديهم دار يگرید
  ردند. کد یۀ پرورش جوجه را تأئیحرام است و اشتغال ثانو

 ینظر خوش 106یئم عالیبه نام ابراه يا هه طلبکدارند  یابراز م یعراق یعبداهللا مؤمن يآقا
 یگرفت. چند سال یراد میبر منبر اها یا در مسجد هزاوهها  نداشت و غالباً جمعه عرفاننسبت به 

از  یکین من و یراست يد و همه در زحمت بودند. حاج آقایبار یبود و باران نم یسالکخش
ابان یدان خود به بید شما با تمام مریگفتند به او بگوئم و یبرو ينزد و تاردند کرا مأمور  اخوان

 یکیامد ما یم. اگر باران نیشو ید شما مید ما همه مرید باران ببارد اگر باران بارینکد و دعا یبرو
گر دست از ید شما دید باران ببارد. اگر باران باریه او بگوکم یفرست یدان خود را میاز مر

 يام حاج آقایم و پیرفت يگفتند ما نزد و یم یمؤمن يد. آقایم شویو تسل ریدمخالفت بردا
ر منبر ب از آن بعد یرد ولکخورد و قبول ن یانکام تین پیاز ا يم. وین را ابالغ نمودیراست

  . نمودن ییبدگو
سنجان  يروستادر د یدرآ يل شهرکبه ش كه اراکنیاز اقبل  كان ارایهودیت ونکس زکمر

باشد. در ازمنۀ بعد غالباً در محلّۀ معروف به  یم كبه شهر ارا صله در حال حاضر متّکبود 
و  یاز آنها در امور طبابت سنّت يارین اقامت و بسیراست يبه منزل حاج آقا یکن نزدینش يهودی

. در آن روزگار قائل بودندن یراست يحاج آقابراي  یخاصتجارت اشتغال داشتند و غالباً احترام 
 اثراً هنگام برداشتن آب بکو ا 107ال نبودکاز اش یان خالیهودی يانبارها برا آب استفاده از آبِ

گفتند اگر  یردند و مک یم یس مآبان آنها را نجس معرفشد و مقد ین میو توه يآنها بدرفتار
ار به زد و کاز اوقات  ی. برخ108دشوزه و ظرف آنها به آب برسد آب نجس خواهد کا یدست 

ن یراست يحاج آقا یانبار شخص درب آب ی. ولدیرس یآنها موزة آب کستن کشا یخورد و 
آوردند و  یر مردم باز بود و غالباً ظروف خود را به آنجا میان و سایهودیاستفادة  يشه برایهم

  شیخ محمد ابراهیم عالئیختصربیوگرافی م 106  
https://rasekhoon.net/mashahir/show/591536/محمدابراھیم-عالئی  

 یباران يه و منع خروج از خانه در روزهایل پرداخت جزیاز قب یگوناگون يتهایان محرومیدر مورد زرتشت 107
  .147، صفحۀ يد به ظهور و سقوط سلطنت پهلوینکشد. نگاه  یاعمال م

  داند. یم كتاب را پاکباشد و قرآن اهل  یم) 5(سورة مائده، آیۀ ن نظر برخالف قرآن یه اک یصورت در 108
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شنبه  يروزها مثال يبرا. د بودندیمقخود  یمذهبدستورات به  زمانان آن یهودیبردند.  یآب م
سماور خود آتش  يبرا یپرداختند و حتّ ینم يویبه امور دن (ع) ین حضرت موسیطبق آئ

و به دانستند  یا را در روز شنبه حرام میار دنکو  يویار از امور دنکن یرا ایزردند ک یروشن نم
قه ین هم مورد مضایدر هم ینند. ولکآنان آتش روشن  يه براکدادند  ین پول میمسلم يها بچه

ت یثرکه سبب شد اکار بوده یمات در آن دوره بسیل نامالیقبن یا .شدند یواقع م استهزاءا ی
  ند. ین مهاجرت نمایبه فلسط كاز ارا يدیخورش 1300اول سنۀ  يها ب به اتّفاق آنان در دههیقر

ن بود و یراست ين حاج آقایاز مستأجر يهودی يسند: فردینو یم یعراق یعبداهللا مؤمن يآقا
ن وقت شخص یردند. در همکن قبول یراست يرا نمود. حاج آقا يجاریان استکد دیخر يتقاضا

ن یراست يمت داد. حاج آقاید برابر قچنان را به کد همان دیشنهاد خریوارد شد و پ يگرید
فسخ معامله و خلف وعده و ام  ند به فرد اول وعدة فروش دادهگفترفتند و ید را نپذیشنهاد جدیپ

ند گفتن یراست ياست. حاج آقا يهودیدار اول یه خرکد ابراز داشت یجد يست. مشتریز نیجا
  ام. ان را فروختهکهم بندة خداست و من د يهودی

س کو ارتد یکاتولکن گرجستان و از مذاهب یاغلب از مهاجر كن در اراکان سایحیمس
 يا جداگانه يایسیلکدام کروان آن مذاهب نبود و هرین پیز در بین یتفاهم چندان وبودند 

نۀ مواد ید باالخص در زمیز به مشاغل مختلف تجارت و طبابت و تولیدر آن زمان ن آنهاداشتند. 
برخورد حاج  حسنون نبودند. یان تحت فشار قشریهودیبه شدت  یاشتغال داشتند ول ییغذا
شده  تصوفاز آنان به اسالم و  یش برخیز در آن دوران سبب گرایان نیحین با مسیراست يآقا

حدود  كاراست یادونت يایسیلکش یشکن سرشناس ارامنه و یمدبر از مبلغ يآقاه یکبود. بطور
 يه آقاکنند ک ینقل م ییطباطبا یعلسید  يآقاو  مشرّف به اسالم و فقر شد. 1310 يسالها

ن یراست يه آقاکن است یداشت: اگر اسالم ا یابراز م كان از اطباء برجستۀ ارایسانیتر نکد
  م. یش شویه مسلمان و دروکم یلیماان یحیدارند؛ ما همۀ مس

خدمتشان عرض  اخواناز  یکی 1357نند: در تابستان ک یم رکذا ین یمرعش یعلسید  يآقا
د و بر دوش پاپ یها برداشتیکاتولکه شما شنل را از دوش پاپ رهبر کدم یرد خواب دک
او  يبر جا يگریرد و پاپ دکه پاپ فوت کنگذشت  يچند روز از قضاءد. یگذاشت يگرید
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  .109نشست
 1308ه حدود سال کند گفتن یراست يه حاج آقاکنند ک یم ظهارا یطباطبائ یعلسید  يآقا

شان آمده و یدن ایبه د 110تیفرقۀ بهائ يف آوردند و رؤسایتشر كشاه به ارایحضرت صالحعل
ه اگر آن را به کهست  يا هیشاه فرمودند در قرآن ما آیبه مباحثه پرداختند. حضرت صالحعل

خودش را  -ار مرتفع بودیه بسک-ن پشت بام یم و بخواند و از همیم دهیدان خود تعلیاز مر یکی
م و بخواند یم دهیه اگر آن را تعلکهست  يا هینطور آیند و همیب ینم یبیند آسکن پرتاب یبه پائ

ان یامر او مجدداً جرد و به یآ یبند م -آمد یه از وسط حوض باال مک-ن فواره یبه امر او هم
سوزد.  یم و بخواند در آتش برود نمیم دهیه اگر آن را تعلکهست  يا هینطور آیابد و همی یم

 يه براک يد. افرادیاوریهست ب یاتین آیتاب شما چنکشاه ادامه دادند اگر در یحضرت صالحعل
عت یاحمد شرد سی حاج يآقاجناب  رده و رفتند.کمباحثه آمده بودند خودشان را جمع و جور 

 يپاپ ژان پل اول جا یانینو لوسیدرگذشت و آلب يالدیم 1978 اوت 6پل ششم در  ینیستا مونتیبات یووانیج 109  
ن ینشانا پاپ پل دوم جایستیرکنتا یدرگذشت و ساپ همان سالسپتامبر  28متر از دو ماه او هم در ک دراو نشست. 

  .شداو 
ن به یقتل منتسب يفتوا كان ارایت عالم نمایثرکه در آن زمان اکند ینما یاضافه م ییطباطبا یعلسید  يآقا 110
ه از ک یسانکدند. تنها یسر بر كنفر از آنها را در ارا 9نمودند و در همان سالها  یر میفکت را داده و آنها را تیبهائ

 ي(پدر حاج آقا کیخان ارایرزا محمدعلیاهللا م تیآ يردند آقاک يت خوددارین به بهائیقتل منتسب يدادن فتوا
وان اشعار امام یفرهنگ د« :تابکه در کر است کبودند. الزم به ذ یاهللا حاج آقا محسن عراق تین) و آیراست
  ن شعر: یفر در شرح اک -ریفکلمۀ تکل یدر ذ 101-103، در صفحات 1373چاپ دوم،  ،»ینیخم

  ردکرم یه زنجکد یمحتسب را بنواز            ردکرم یفکه تکد یخ ببوسیدست آن ش
 یسکا گناه یاز گناه  را پوشاندن؛ اگر به خداوند نسبت داده شود در گذشتن يزیر در اصل چیفکت«آمده است: 

افر خواندن، و (در کرا  یسکفر نسبت دادن، کو  ینید یرا به ب یسک، یالمکو  یردن. در اصطالح فقهک كرا پا
ت مردم نسبت به یه توجه و حساسکن، یردن. سابق بر اکرون یب ینیجامعۀ د یکنسبتاً دور) رسماً از  يها گذشته

فراوان شده است؛  يها ر سؤاستفادهیفکسبب قطع رابطه با اجتماع بود. از ت ر در واقعیفکشتر بود، تیب ینیل دیمسا
صورت  ینیر دیفکر پردة تیز یاسیس يرهایفکاند. غالباً ت دهین راه به قتل رسیه از اکگناه  یب یو چه بسا اشخاص

مشتاق  شتنک يباعث قتل او شده است، ماجرا یسکر یفکر تیه در دو سدة اخک يگرفته است. از موارد یم
  رمان است...ک) در یاللّه خ سلسلۀ نعمتیاز مشا یرمانکشاه ی(حضرت مشتاقعل
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عت، یمحمد شرسید  (جناب حاج يابو يمرحوم آقا :سندینو یمرات فوق کدر ارتباط با مذا
شاه یمورد نظر حضرت صالحعل هیدام آک ردند:کسؤال ن یراست يحاج آقا از) یش همتعلیدرو

  داشت. یمفرمودند همان اثر را  یه مکه ین پاسخ دادند: هر آیراست يبود؟ حاج آقا
ن با یراست يه حاج آقاکنند ک ینقل م یب جعفرعلینا ياز آقا يا ناصر برادران هزاوه يآقا

شان یا یآوردند و با مساع كسات برق را به ارایگر از سرشناسان شهر تأسیت چند نفر دکشرا
ر از یروشن ضم ینعلیحس يآقا كت برق اراکاء شرکاز شر یکیاز برق برخوردار شد.  كارا

ر ابراز یبود. خانم روشن ضم ین بهائیز از مبلّغین يمحسوب و خانم و كت در ارایسران بهائ
ش یه دروکافسوس  یباشند ول یو برجسته م یو متّق یکّمز ين فردیراست يه حاج آقاکداشت 

ان یبا امضاء همۀ بهائ يا ه شما نوشتهکند تفگن یراست يوندد. حاج آقایپ یت نمیاست و به بهائ
ت ینم برآمدم همه دست از بهائک یه ادعا مک يارکه اگر از عهدة کن یبر ا ید مبنیسیبنو

ت بگروم. آقا و خانم یه به بهائکشوم  ید و اگر نتوانستم متعهد مید و مشرّف به فقر شویبردار
  .  نداز دعوت خود منصرف شدت ین به بهائیر منتسبیر و سایروشن ضم

جاد یاز انشعابات ا ياریه بسکن بود یبر ار فرَق متصوفه ین در مورد سایراست ينظر حاج آقا
ن و افراد سرشناس و منتسب به فقر در ازمنۀ یخ و مأذونیتصوف توسط مشا ۀشده از سلسلۀ حقّ

رد ک یم ییادعا یمأذون یگرد آنها جمع بودند و وقت يرا غالباً افرادیمختلف بوده است. ز
خ ینگونه فرق در تاریشد. ا یس میتأس يا رقهجتاً فیردند و نتک یت میز غالباً تبعیان آنها نیاطراف

ان ینما یان و صوفینما در مورد عالم (ع) امام جعفر صادقه کگفتند  ین میهمچن. 111ندهست اریبس
گروه از انشعابات به عنوان شعب متصل به  یکنمود.  يتوان در دو دسته طبقه بند یم یلکانشعابات را بطور  111  

ل عدم وجود یم به دلیخ باالخص ازمنۀ قدیه در طول تارکهم السالم بوده یاء علیاء و اوصیاء و اولیسلسلۀ انب
را مأمور به مهاجرت به  یخین مشایراه، بزرگان د يل دوریه به دلیکشتر بوده است. بطوریب یوسائل ارتباط

ات قرآن یشد. آ یم يجار يا ب سلسلهین ترتین داشتند و بدیردند و آنها اجازة نصب جانشک یمناطق دوردست م
�ٍ رَ��ُلٌ ۀ یطور آیهست) و همن يهاد یهر قوم يرعد، براسورة  7هی(آ �ِ�ُِ� �َ�ٍم ��دٍۀ یمنجمله آ  47ۀ ی(آ �ِ�ُّ�ِ اُ�ّ�

 ین گونه سالسل حقّه غالباً فرَقینار اکن امر دارد. در یهست) داللت بر ا یرسول یهر امت يونس، برایسورة 
ن مورد مربوط یدر اشان یدهند. نظر ا یل مکیه گروه دوم از انشعابات را تشکگرفت  یل مکبدون اذن و اجازه ش
  به گروه دوم است. 

   دنبالۀ زیرنویس در صفحۀ بعد  
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 دستهن دو یگردند گرفتار ا یه به دنبال ما مک یسانکاز  یلی. خنها خبائث هستندیا: 112فرمودند
ابند اول ینند تا ما را بک یت مکشود و حر یمدا یه درد طلب در وجودشان پک یشوند. آنهائ یم

ند و آنها را ک یام خالصه مکاحظاهر آنها در  يرا برا ییافتند و او خداجو یم نما عالمبه دام 
ام کاز آنها به ظاهر اح ید. برخینما یام مکو صورت اح يو آداب صور یسرگرم مسائل فرع

ه آنها کافتند  یم نما عارفبه دام  یابند ولینند تا ما را بک یت مکشوند و مجدداً حر ینم یراض
ند ک یار و اوراد و امثالهم مکشاند و سرگرم به اذک یگر میعت دور و به مسائل دیرا از ظاهر شر

م کدهند.  یگر به جستجو ادامه نمین بود و دیقت ایعت و طریه شرکنند ک یر مکو آنها ف

 دنبالۀ زیرنویس از صفحۀ قبل 

آن  یه شعار اصلکسم یاولکیدگاه مایت از دیبا تبع یبزرگ جهان ير است در تمام ازمنه قدرتهاکالزم به ذ    
 يخوددار ین راه از هر تالشینمودند و در ا یمذهب يها س فرقهیاست اقدام به تأس» نکومت کتفرقه انداز و ح«
تر محسن ک، ترجمۀ د»یاسالم کدر ممال یسیخاطرات همفر، جاسوس انگل«تاب کبه  دینکاند. (نگاه  ردهکن

طعمۀ  یراسالمیو غ یاز مذاهب اسالم یلی. افراد برجستۀ خ)، تهران1377ر، یبکری، چاپ سوم، انتشارات اميدیمؤ
ع و اغفال یه با تطمکباشند  یم یو اطالعات یجاسوس يها سازمانها نگونه فتنهیاند و معموالُ عوامل ا ن فتنه شدهیا

ن امر اختصاص به ینند. اک ینو م يها جاد فرقهینفوذ در سالسل و فرق مذاهب مختلف اقدام به ایافراد برجسته و ذ
نو یه فوت آلبکن باورند یان بر ایحیاز مس ياریه بسیکاست. بطور یدة جهانیپد یکندارد و  یمذاهب اسالم

از  يا ل توطئهیز به دلیجهان ن يهایکاتولکسمت رهبر  احرازبعد از  روز 33ۀ پاپ ژان پل اول به فاصل یانیلوس
ه کنوشته » ن پاپیآخر«تحت عنوان  یتابکن ارتباط یدر ا یسندة پرتغالینگل روشا نویس میلوئ باشد. یم نوعن یا

توسط توطئۀ مقامات ارشد  يان مطّلع بوده و قتل ویکوات کدر بان یرقانونیغ ياز داد و ستدها پاپ ژان پل اول
ان انجام گرفته است. یکوات يل از مقامات ارشد سازمان ادارکا متشیگروه ماف یکو  ین دولت اروپائیچند یمال

مطرح نموده » به نام خدا«تاب کدر  يالدیم 1984در سال  یسیسندة انگلیالوپ نوید یویز دین موضوع را نیا
  است.

داده شده  ید مذهبیس فرقۀ جدیشنهاد تأسیه به آنها پکاند  مالقات شده یو شاخصز افراد برجسته یام نین ایدر ا   
ه خود ک يگفتند افراد یمند مکیم یحاج ابراه يآقا .ز داده بودندین مورد نیت در ایهرگونه حماوعدة و به آنها 
منزل آمدند، در  به یکتبر يمن با دستۀ گل برا یخیخواندند و پس از صدور فرمان ش ین اطالعات میرا مأمور

رد. با اعراض من از آنها همان کم یت خواهید و ما حماینکس یتأس يا ردند شما فرقهکشنهاد یپ يجلسات بعد
  ردند. کز بازداشت یور شده و مرا ن تجسس به منزل حمله يبرا یگروه پس از مدت

  .���ل ا��ّ�س ��ّ� ���و������ء ا������ �� ����ا �� ������ و �� ����� ا��ّ�س ������� و ��ا���  112
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  نند و به ما برسند. کبه سالمت عبور  گروهن دو یه از دست اکهستند  یسانک
خدمت حاج  1344دارند: حدود سال  یا ابراز میگو یمنطق يحجت االسالم مهد يآقا

بوده؟  یچگونه شخص يان ثوریه سفکبود در ذهنم ن سؤال یاهمواره  .دمین رسیراست يآقا
را  يان ثوریسفه کنند ک یها فقراء را متهم منماآخوند یند بعضگفت ،نمک یه عرضکنیبدون ا

نزد  یبود و وجاهت (ع) در مقابل امام جعفر صادق یمدع يان ثوریسف یدانند. ول یخوب م
  ندارد.  صوفیه
نزد حاج آقا  1339در سال  کیارا ییبابا يمهد يدارند: آقا یابراز م يالنترک یعل يآقا

همه به ما  ندگفتدند و یشان خندیبشوم. ا یخواهم هفت امام یرد: مکن آمد و عرض یراست
رد باشد هشت کعرض  ییبابا ي! آقايردکم کهم  یکیتو  113یزنند هشت امام یتهمت م

گفت: باشد  ییبابا ي. آقایم و دوازده امامیهست يعشر یند ما اثنگفتشان یشوم. ا یم یامام
ا دوازده امام یا هشت یه قبول داشتن هفت کح دادند یشان مجدداً توضیشوم. ا یم یدوازده امام

ز یائمه را ن یقت قبول داشته باشد باقیامام را به حق یککه س کهرو  ستیع نیل تشیزبان دلبه 
 يا شان خندهیشوم. ا یم یامام یکرد: باشد کعرض  ییبابا ين قبول خواهد داشت. آقایقیبه 

  رفتند.یرا پذ ينموده و و
از سالسل فقر  یکین در سنندج به مجلس یراست يسند: حاج آقاینو ین رهرو میحس يآقا

شات خارق العاده زده و پس از خوردن یزبان دست به نمایش میدعوت شدند. در آن شب دراو
نفر را از تن جدا و بعد مجدداً  یکخواستند سر  یخ در نقاط مختلف بدن میآتش و فرو بردن س

وران دن سر نشدند و خون فیرغم تالش فراوان موفق به بریزبانان علیش بچسبانند. میبر سر جا
شان آمد و ادب یا نزددر مجلس مانع است  یه مافوقکافت یرد. بزرگ آنها به فراست درک یم

خ آنها اجازه خواست تا یرده بودند شکت کشر یمجلسچنین در  کهگر یفعۀ دد آورد. يبه جا
 يالدیل قرن هجدهم میوزارت مستعمرات انگلستان در اوا يها ن اتهام از ابداعات و ساخته و پرداختهیا 113  

س قرار یۀ دولت انگلیب مقامات بلند پایدر پنجاه صفحه مورد تصو يا ماده 14مصوبۀ محرمانۀ  یکه در کاست 
قرن مشخص  یکن در مدت یاسالم و مسلم يست و نابودکش يوزارت مستعمرات را برا یه خط مشکگرفته 

، یاسالم کدر ممال یسیتاب خاطرات همفر، جاسوس انگلک 91-96ن مصوبه در صفحات یسازد. خالصۀ ا یم
  ، تهران آمده است.1377ر، یبکری، جاپ سوم، انتشارات اميدیتر محسن مؤکترجمۀ د
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ش ین اجازه دادند و آنها شروع به نمایراست يش دهند. حاج آقاینما يا خارق العاده يارهاک
ن آمد و یراست يزبان نزد حاج آقایخ در بدن خون فوران زد. میهنگام فرو بردن س یولردند ک

ه مشغول کاز همراهان خود  یکین به یراست يم. حاج آقایه اجازه گرفته بودکرد ما کعرض 
تذکّر  . پس ازارشان را انجام دهندکد یند بگذارگفت مانع شده بودو خود بود  یر قلبکر و فکذ
  ردند.  کش خود را اجرا یت نمایقشان، با موفیا

ند. اخوان مدن به جهرم آیراست يحاج آقا :دارند یابراز م ین منجمیمحمد حس يآقا
در خارج از شهر بردند تا از گزند مقدس مآبان  یشان را به باغیردند و اکمالحظۀ اوضاع را 
 یکمقدس مآبان به تحران در خارج از شهر بود کن میه اکنین حال با ایمصون باشند. با ا

ردند و اقدام به آتش زدن ک یدادند و سنگ پرتاب م یور شده و فحش م ان به باغ حملهینما عالم
انات ین جریه در اک يسرهنگ عسگر يافت. آقایس قائله خاتمه یه با دخالت پلکردند کباغ 

ن در یراست ينند. حاج آقاک یم يا العاده ات خارقیش عملیدراو برخید گفت یخدمتشان رس
اد یبه ر کّو متذدر جلسۀ آنان حاضر  یسکما  ياگر از فقرا ینطور است ولیند بله همگفتجواب 

  ار نخواهند بود. کن یباشد قادر به اخدا 
ب و خارق یه اعمال عجکدم کربرخورد  به فردينند: ک یاظهار م یتر مسعود ابطحکد يآقا

انداخت و با خواندن  یوان آبیرا در ل يا هکمثال در حضور من س يداد. برا یانجام م  العاده
ر و کار را انجام دهد به ذکن یخواست ا یه مکشد. مرتبۀ دوم  یل به ماهیه تبدکآن س ییدعاها

 خدمتار است. کدر  یگفت مانع یرد نتوانست و مکتالش  هخود مشغول شدم. هرچ یر قلبکف
هست به نام علم  یبه علمیعلوم غرجملۀ ند از گفت .ردمکن موضوع را عرض یراست يحاج آقا

ه فرد کنیتوانند بدون ا یند و در آن هنگام مینما یه توسط آن حواس فرد را مسخّر مکر یتسخ
ه را بردارند. در کاندازند و سیوان بیرا به درون ل یرا انجام دهند مثالً ماه یاتیمتوجه شود عمل

 خدار که مشغول ذکند. در آن هنگام یب یآن را نم یول دهره شیخوان ین حالت گرچه فرد به لیا
  د.یتوانسته شما را مسخّر نما ینم يگر وید دیبود

ند تبلیغ گفتبه او ن یراست يحاج آقاکرد.  ترغیب میبه درویشی یکی از اخوان فردي را 
را بکن. به ما  ارک مثالً به افراد گفته شود بیا درویش شو یا اینکه  نه زبانی باشد عملدر  دیاب

داند. اگر بخواهد زیر و  که بهتر می وندداند با خداي خودش. خدا خودش میچه ربطی دارد؟ 
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   کند. اثري نمیصحبت کردن با او  هاکند و اگر هم نخواهد ساعت رویش می
ر و یبا مشاه یاتباتکبا انجام م 114یچهارده ین مدرسیبه نام نورالد یفرد معلوم الحال

ز ین يا د. نامهین نمایشان تدویدر مورد شرح حال ا 115يا تابچهکرده تا ک یسع صوفیهن یمعروف

ه با کنند ک یر مکذ یاللّه عباس نعمت يو آقا) 1383بهمن  9(متوفّی در  یمانیاظم مجتهد سلکحاج  يآقا 114  
م ظالم، متجاهر به فسق، گرانفروش و موارد مشابه کعمل، حا یافراد منجلمه عالم ب یبت برخیتوجه به وجوب غ

ر با بایکهر مدت  يه وکشود  يادآوری یچهارده ین مدرسیه در شرع مطهرآمده الزم است در مورد نورالدک
) ن موضوع داردیبه ا يا تابچۀ خودش اشارهک 10 ۀهم در صفح يشد (خود و یگروه از متصوفه محشور م یک

نوشت  يا رد و توبه نامهکهم  یمانینمود. در اواخر عمر ابراز پش یم يو سپس با بستن بهتان به آنها اقدام به اخاذ
شاه و اخوان حاضر در یدر حضور حضرت رضاعل یمانیرسلیۀ امینیدر حس یدر مجلس عموم يا و در شب جمعه

پس از مجدداً  یو اظهار ندامت نمود ول یرد و از رفتار خود عذرخواهکبا بلندگو قرائت آن را جلسه شخصاً 
توسط  يب ویاذکب ادامه داد. ایاذکد توبه خود را نقص و به نشر این نگردیتأم يو يچون مطامع ماد یمدت
و  یخ صفیتاب شکغ برنده، پاسخ به یت«تاب: کشناخت در  یو را ما یکه از نزدک یلّهال عبدالصالح نعمت يآقا

 ، پاسخ داده شده»، تهران1361ام، یران، چاپ پیۀ ایصوف يها تاب سلسلهک) و يسروکاحمد سید  تبارش (نوشتۀ
  است:ر یبه شرح زتاب به خط خودش کهمان  94در صفحۀ  ي. گراور توبه نامۀ واست

  هو
  صد و نود و ششینهم شوال هزار و س                        121                                                      1355/مهرماه/12

  له الفداه یشاه) روحین تابنده (رضاعلیحاج سلطانحس يحضور محترم قطب االقطاب حضرت آقا
 يدر زمان تصد یچهارده ین مدرسیز سرهنگ نورالدین ناچیدارد. ا یمعروض م كمحترماً بآستان مبار    

ه در ادارة زندانها در تهران ک یده و در زمانیوالد بزرگوار مشرف بفقر گرد كمند بآستان مباریجو یشهربان
در مجلۀ  يرکد نمودم و بعد بواسطۀ انحرافات فیرالسلطنه نزد آن حضرت تجدیۀ مشینیردم در حسک یخدمت م

از سطور آن  یکچیه هکر درآورده یقت برشته تحریو حقحقّ  خالف واقع و بر خالف یمطالب هاید و خواندنیوح
نون نادم و کقت بوده ایاز حق يعار يۀ مطالب نوشته شده فدویلکه کد ینما یحاً اذعان میت نداشته و صریواقع

ه با سعۀ صدر آن کدهم یاجداد نام آور و بزرگوارتان قسم م كنم و شما را به ارواح پایکمانم و توبه میپش
د تا یدان خود محسوب فرمائید و بنده را جزو مریخود از گناهم صرف نظر نمائ يو جوانمرد يحضرت و راد

  .بم گرددیآرامش خاطر نص
  12/7/1355صد و نود و شش یهم شوال هزار و سن       ین مدرسیسرهنگ نورالد – كبندة آستان مبار            

  .صوفیهخ و اقطاب یدر تصوف، شرح حال هفتاد تن از مشا يریس 115
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ر آورده شده یناً در زیه عکرده کن را چاپ شایااز پاسخ  ین نوشته و قسمتیراست يبه حاج آقا
  است: 

  هو
12/9/1341                                                  121       

ن کاد باشد لیا زیم کن است عدد آنها کمناسب آن عصر مم يعصرخ در هر ی... اما مشا
ه در نامه مرقوم کلمۀ اقطاب عصر حاضر کشتر نبوده و نخواهد بود یب یکیقطب در هر زمان 

هم  ینفرستاده شرح حال یسک يس خود را براکر تا بحال عیگر فقیست و دیح نیشده بود صح
ن بندگان آستان یتر نم شرمندهکه عرض کآن ه ارزش نگارش داشته باشد در نظر ندارم جزک

  له الفداه (هستم). شاه ارواحنایصالحعل يمقدس حضرت آقا
  ن یمد راستمح                                                                                                           

داشته  یادداشتهائیاز بزرگان  ل داشتمیم :سندینو یم ین خبره فرشچیمحمد حسسید  يآقا
دند: نموه مرقوم کنیردم ابرام نمودند تا اکن هرچه اصرار یراست يباشم. خدمت حاج آقا

 كخا«ردند: کدر ادامۀ همان خط اضافه من، شتر یبا اصرار ب». نین فقراء محمد راستیتر شرمنده«
  ».نیفقراء محمد راست يپا

  اناتیب
ح یقرائت و تشر یعرفان يغلب از نثرهاا يبود. در مجالس فقرم سخن کار یبس شجناب

ماه رمضان پس از  يا در عصرهایجمعه پس از قرائت قرآن  يسحرهامجالس ا در ینمودند  یم
شان موجود یاز ا يمعدود یصوت يردند. نوارهاک یر میات را تفسیآ یقرآن برخ يا قرائت دوره

  .اند اده و آورده شدهیپه کاست 
  قت آدمتفسیر خل

ۀ اول یآ 36پس از قرائت سورة حمد و  كجمعه در ارا ياز سحرها یکیرا در  شرحن یا
  باشد: یسورة بقره م 36 یال 30ات یمربوط به آ ریز ریدند. تفسرکراد یسورة بقره ا

ند آدم را یگو یه مکه مثل گفتۀ عوام است کشود گفت  یند را نمیفرما یه مک ینجا آدمیا«
ا نبوده پس یآدم در دن یوقت یکه مثالً کم ییشود. اگر بگو ین آدم خلق میشه ایهم .ردکخلق 
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را  یشود وقت یاش وجود مخلوق است. خالق و مخلوق. پس نم را خدا الزمهیخدا هم نبوده. ز
ه ک (ع) یش علیفرما یدا شده. حتّیا چه وقت پیرد. مثالً خدا چه وقت بوده کن یخدا مع يبرا

ن صورت ظاهر، عوامانه ین است. پس ایم همیگو ید؛ میساعت از من بپرس 24د اگر یفرما یم
م، اوالد ما یه ما خلق شدکنطور یشود. هم یشه خلق میاست و االّ در موضوع خلقت بشر آدم هم

ه خلق شده آدم خلق ک یه اگر آدمکن است یه هست اک ید. موضوعیداً به یهم خلق شده، 
ن یدهد. ا یم یطرف خدا رفت خدا هم به او دستورات یوقت رود. یشده باشد مسلَّم طرف خدا م

د و مشرّف یشو یش مید و درویآئ یه شما مک یه وقتکنیا ياست. برا یشین عنوان درویهم
ت یگر هرچه معصی، خالص. دكد، پایشو یم كه پاکنیا يد. برایشو ید وارد بهشت میشو یم

شده و هم باطنتان. ظاهر به  كن پارا هم ظاهرتایخته شده است. زیبوده همه ر يو گرفتار
شود. باطن هم به واسطۀ  یم كه پاکردن است کد یواسطۀ آن دستور به اصطالح غسل و تعم

ن استغفار را یه اکه مأذون است از طرف خدا و خود خدا به او اجازه داده کخ است یاستغفار ش
خ یگرداند. پس آن استغفار ش یگر اجازة خودش را برنمیخودش اجازه داده باشد د یند. وقتکب

 یشده. آن وقت به او دستورات كند. پس هم ظاهرش و هم باطنش پاک یم كهم باطنش را پا
طان باشد یه همان شکند ک یه نفس وسوسه مک ین. حال وقتکارها را نکن یه اکشود  یداده م

س که برعکنیا يشود. به جا یه انداخت دور مکتش یاندازدش. به معص یت میدو مرتبه به معص
د یرد در ظرف شاکشد دنبالش را گرفت و عمل  كه پاکبشود. اگر همان وقت  یکد نزدیبا

ز بر او واضح خواهد شد. یشود. همه چ یسه چهار روز صورت بر او ظاهر م -دو سه روز
ه کرا  یم، دستوراتیما مشرّف شد یه وقتکن است یشود. اما حرف سر ا یدا میش پیبرا یروشن

ت یر خودش معصکن ذین خود غفلت از ایم. همینک یم و غفلت مینک یدهند عمل نم یبه ما م
د در یه هر وقت شما به خودتان مشغول بودکن است یت و صواب در ایمعص یعنیاست. 

ن یند. ایگو یه اهل ظاهر مک ین صوابی، صواب رفتن رو به خداست نه ایعنید. یصواب هست
شدن به خداست.  یکخداست و نزد يت رفتن به سوه به اصطالح مربوط به عرفاسک یصواب

ما از  ین است. عذاب هم دور شدن از خداست. وقتیهم یصواب واقع ین صواب است. معنیا
م، اما آن یدیم، حاال خدا را ندیفهم ین عذاب است اما حاال نمین بزرگتریم ایخدا دور شد

تر و  ن قشنگیم اینک یر مکه فک يزیه از هر چکم ینیب یم، مینیه چشممان باز بشود و ببکوقت 
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 یکرده. کعالم از او تراوش  يهایرده، تمام خوبکعالم از او تراوش  يهایبهتر است. تمام قشنگ
مرتبه  یکد در آن هست. اگر ما ینک یر مکخوب و هر چه ف يزهاین چیه همۀ اکاست  يزیچ

است،  ین چه عذاب بزرگیم، ایبشونار برود و ما دور کم و بعد او از ما رو ببندد و ینیاو را بب
ت یچ اهمیم هیا دهیه ندکست. اما االن ین نیگر باالتر از اید ین عذاب است. عذابیبزرگتر

ن یه پس اکن است یم داد. خالصۀ موضوع ایت خواهیم آن وقت اهمینیم. اما اگر ببیده ینم
ار را که فالن کدادند  ردند، بعد هم به او دستورکآدم خلق شد. بعد آوردنش به بهشت واردش 

رده او را به کنا يا خدایرد کرد و غافلش ک یکرد، تحرکن.آن وقت نفس او را وسوسه کن
باشد، آن  ین آدم، آدم واقعیاز بهشت دور شد. حاال اگر ا یلّکه به کواداشت  یتیمعص یک
�ٰ� ت افتاد و از آن عالم دور شد آن وقت یه به معصکد ید یه خدا نظر دارد باشد، وقتک یآدم �ّ �َ ر

ردم به خودم، کا من ظلم یه خداکردن به خدا، کند به التماس ک ید، شروع میگو یم َ��َ�ْ�ٰ�
ه در قرآن ک یشاتین فرمایشود. خالصه، همۀ ا ین، آن وقت باز حالش عوض مکگذشت 

اش  م خارج از ماست. همهینکال یه ما خکست یست همه دربارة خود ماهاست. خارج از ما نه
ردن است. کم. بعد هم موضوع سجده یخطاب به خود ماهاست و موضوع هم ما خودمان هست

اء ین صورت ظاهر است. اولید. باز هم اینکه آدم را سجده که مالئکد یگو یمعلوم است، م
 يادیدور آنها جمع شدند اما عدة ز يا ه آمدند، خوب، عدهکشه در عالم یاء خدا همیخدا، انب

نند. مثالً اآلن اگر به کشود سجده  یدانستند. چطور م یافر مکنند کت ینها را تبعیه اکنیا يبه جا
 ينجا جلویا ایند بید است اگر بهش بگویه مجتهد شده، مجتهد بزرگ و مرجع تقلک ییآقا یک

ار کن یده هزار تومان هم به او بدهند ا ند؟ اگرک یار را مکن یش را ببوس این زانویراست يآقا
ل ید من تحصیگو یند. مک یار را نمکن یست هزار تومان هم به او بدهند ایند، بک یرا نم

د یقدر مردم مر نیث بلدم، این قدر حدین قدر اخبار بلدم، ایام، ا دهیشکام، مدتها زحمت  ردهک
اله کست و یه عمامه سرش نکنفر را آن هم  یک يم و بروم و زانویایمن هستند، آن وقت ب

ن نگفت. یر از این حرف را زد به غیطان هم همیسرش است ببوسم! نه من باالتر از او هستم. ش
خلق شده و از گل  كن از خایه من از آتش خلق شدم و از نور هستم، اکطان هم گفت یش

 هکمالئ همۀ از تر مقرّب. دیمد يسالها ردم،ک را تو یبندگ سالها من -ظاهر صورت - است
ه او کدانم  یو م یذاشتگ آدم را اسمش يردک درست آنجا یگل یک تو حاال وقت آن بودم،
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ت و اوصاف رذالت و یوانیز، همۀ اوصاف حیز در او هست، همه چیاره است، همه چکچه 
افر که آن وقت کن است ینم! اکارت ینم، زکز. آن وقت من بروم او را سجده یاوصاف همه چ

ه من کاست  ینیخودب ین بدبختیم. بزرگترینکب ینیم و خودبینکما اطاعت ن یوقت یعنیشد. 
ن ما فقرا هم ین همینم. بینم، من خودم را بهتر از فالن نفر ببیگر ببید یکیخودم را باالتر از 

ه خودمان کم یت داشته باشیمن ی، خودخواهيد خودپسندیچ وقت نباین موضوع هست. هیهم
 یکم؟ یچ. چه هستیم، هیستین يزیچ چیم؟ هیم. چه هستیهست یسکم ییم، بگویبدان یرا شخص

 یکم. اگر هم ینک یم یم از آن طرف خالینک ین طرف پر میم. از ایستیشتر نیثافت بکانبار 
گر ید یسکهم مربوط به  یست. آن خوبیند آن هم مال ما نکاز ما بروز  یخوب یک، يزیچ

چد یپ یم »ها«ن یا »ها« دینکانبار شما صدا  آب يم. تویانبار هست آبه ما مثل کنیا ياست. برا
. پس ما هم يردکه صدا کن مال توست یانبار است؟ نه! ا ن صدا مال آبیا ایانبار. آ آب يتو
ن یند. پس اک یدا میاس پکه در ما انعکد، از اوست یآ یرون میه از ما بک یین صداینطور. ایهم

م و به خودمان یبدان یزها خودمان را شخصینطور چیخاطر ا يه آنوقت اگر ما براکاست 
  ».میطانیطان دارد همان شیبا ش ین چه فرقیم، خوب ایهست یسکم ما یم، بگوئیت بدهیاهم

  شرحی بر زکات
ف یتاب شرکقرائت فصل چهارم از باب ششم  يشان حاویا يگر از نوارهاید یکی

موضوعات را  یآن برخ يه در البالکباشد  یات مکان زیشاه در بیتنامه اثر حضرت سلطانعلیوال
ن یست، آنها مجذوبیثرات نکه گرفتار به ک یسکاند آن  ه فرمودهکنیا« اند. منجمله: دادهشرح 

ست نه یدر او ن یثرتکچ یه هکسره جذب صرف در آنهاست. آنیکه حالت ک ییهستند. آنها
شه یاست. هم یا و زندگیبند به دنیاست و نه پابند به زن و بچه یدارد و نه پا يا دارد نه بچه یزن

م، یثرات هستکه گرفتار کحده است. اما ما یفش علیلکطرفه است. او ت یکسره و یکبا حالت 
ه به ما دادند، به آن دستور ک يه دستورکم ین باشیشه در صدد ایه همکن است یفۀ ما ایوظ

د یرد بایبشود و مورد توجه خدا قرار بگ یاقعم نماز ما واقعاً نماز ویاگر بخواه یعنیم، ینکرفتار 
ه صاحب ک یسکم به یم. بدهیخدا بده يخود را برا يدیعا یکه ده کم یشه در صدد باشیهم

م به ید بدهیم؛ بایندارحقّ  م، نه؛یه خودمان به اشخاص بدهکنیماست، از طرف خداست. نه ا
  ».بدهد یچه اشخاصه به کداند  یدارد. او م یندگیه از طرف خدا نماک یسکآن 
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  کلماتبرخی 
ه خدمت ک یهنگام دارند: یابراز م یدعلیبه رشملقّب  یمحجوب یمرتضسید  يجناب آقا

ل و مظهر تام که مطاع کآموختند  احتصربه  ابتدان مشرّف به فقر شدم در یراست يحاج آقا
  .ستکی

  الً آورده شده است:یشان ذیلمات قصار اکاز  یبرخ
 دن خداست.یاست و شناختن خدا منحصر به د دنیشناختن منوط به د  
 علّت عصبانن است.ین الطّلوعیت سگ خواب بی  
 دارد. 116دل به دل تنبوشه  
 گرداند. یبرم يند رویه او را سحر در خواب ببک يا خداوند از بنده  
  اساس دوست است. یاُس  
  اد خداست.یدر حضور بزرگان ادب به اشتغال  
 است.  117کحال نباشد اشگل يه از روک يا مصافحه  
 ست. ه ن عالم در وجود مایدر ا يزیهر چاز  يا نمونه  
 ف است.کیردن مکنگاه  یینشستن و به روشنا یکیدر تار  
 ه نمودکید تینبا یسکر او به یچون به غ استخالف ادب ه دادن در مجلس خدا کیت.  
 دهد. یاش نور نم هیچراغ به پا :ندگفت یبزرگان م انیکدر مورد نزد  
 رد کچون دستور اجرا ن یخواهم. ول ینمرا  یسکرد، گفت جز تو کطان سجده بر آدم نیش

  رانده شد.
  ش شمار.یکو نکلقش نه را خُکهر  
 د خواست.یر دوست نبایاز دوست غ  

  ن. فرهنگ دهخدا.یر زمیوندد در زیه به هم پکن یسفال يها تنبوشه: لوله 116  
دادند و هنگام بستن بار بر  یه از داخل آن طناب عبور مکاست  يدار ا استخوان سوراخیۀ چوب کت کاشگل 117

  ستد.یم باکوان محیح چاندند تا بار بر پشتیپ یپشت قاطر آن را م
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 ه داشت در بیتاب مؤمن دل اوست باکست.ین يرون خبرید به درون توج  
 همانند لباس است. ین بدن جسمانیا  
 ارت لحظه است.یز  
 ند.کرد تا انسان را مشغول نکد مشغول ینفس را با  
 تها و». یخوب يچه هوا«گفت:  یعارفم !؟یا دهیه مگر بد هم آفرکردند کرا مؤآخذه  يمد  
 ال مید چون میمراد با زدد نیمرال باشد. غست را به هر طرف بچرخاند یت در دست غس

  ندارد. يا ار و ارادهیت از خود اختیچرخد و م یم
 گرداند. كد را پایوجود مر يهاکید نجاسات و ناپایرا بایاست ز ینّاسکهمانند  یخیش  
  رد اهمکف یاز تو تعر یسکاگرن. کر کد نمود در آن فیاگر تنق یت مده ولی  
 ق وجود ندارد و فقط جمع است.یدر آن عالم تفر یق است. ولین عالم، عالم جمع و تفریا  
  گر همراه یرا در آن عالم نفس دیفّار. زک یحتّتر است،  ن عالم برود خوشیس از اکهر

  ست.ین
 گردد. یم رد هر چقدر او را برانند بازکدا یرا پ ینیریش یه وقتکاد گرفت ید از مگس یبا  
 ز کخود متمر مقصودار تمام حواسش را به که هنگام شکد از گربه آموخت یمراقبه را با

  ند.ک یم
 درخت  يد رویخت و نباید رین بایدرختان آب را به زم ياریهنگام آبگفتند:  یبه باغبان م

  زد؟یبه بدن ما آب بر یسکد یآ یا ما خوشمان مید. آیپاش
 اي  به آنها اجازه رندیت بپذیمسؤولکه توانند  یچون نم یول ندخ باالتریفقراء از مشا یبرخ

  .شود ینمداده 
 يمسار باشد نفوذ ویاطاق ته در ک يسرباز یکخ باالترند مانند یه از مشاک ییهستند فقرا 

د احترام یاش با به فرماندة گروهان به خاطر درجه یشتر از فرماندة گروهان است ولیب
  بگذارد.

 یحتّ یسکاخذ شده است و اگر  یشیۀ درویاطاعت و احترام ما فوق در ارتش و نظام از رو 
  واجب است. يگریساعت زودتر مشرّف به فقر شده باشد تقدم و احترامش بر د یک
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 ر خداست که همان ذکه به شما داده شده ک ییه به دعاکن است یا» التماس دعا« یمعن
  د.یمشغول شو

 ن عالم است.یسه به آن عالم همانند رحم مادر نسبت به این عالم در مقایا  
 تاب طب کم با مطالعۀ یمار شویه بک یدارد. هنگام یب الهیاج به طبینفس احت ياستشفا

تاب طب کز همانند یم. قرآن نییب مراجعه نماید به طبیم و باینکم خود را معالجه یتوان ینم
ه مفسر ک یاء الهید به اولیمعالجۀ نفس مراجعه به آن سبب شفا نخواهد شد و با ياست و برا

  قرآنند مراجعه نمود.
 ه درک یسانکد: گفتن یشد م یز مین یت برخیه سبب هداکن یمعاند ییدر ارتباط با بدگو 

  نند.ک یدا میا سگ راه را پیخروس  يشوند با صدا یابان گم میب
 یسانکمعدود  .دنینما یم يریست و تفضّالً دستگیثر ما نکاستحقاق تشرّف به فقر در ا 

  دارند. یستگیشا
  نند.ک ین درست میمثل راست نفرهزار  یم. اگر حضرت آقا بخواهند به آنیستین یسکما  
 ند: حال خوب است؛ مزاج خراب است.گفت یاشخاص م یگاه در پاسخ به احوالپرس  
 ار کاو آش يرا برا يشتریرد مطالب بک یوت مکس (ع) در برابر خضر (ع) یاگر موس

  نمود. یم
 .گرفتن اجر و پاداش در راه خدا حرام است  
 او  بعدد خدا را شناخت یبا بتداخداست. ا نتر از شناخت دشواردوستان خدا  نشناخت

  د.ینما یش را معرفاندوست
 د.یند خوشش آیوانه ببیوانه چو دید: دگفتن یم انن در اطرافشیمجذوببارة علّت جمع در  
 خداست. یند: دوستگفت ید میز را دوست داریا آن چیه آکن یدر پاسخ به ا مختص  
 م و به یهست یاله یم اوامر و نواهیه تسلکن است یا یم به معنیده یه به هم مک ین سالمیا

  رسد. ینم يه از ما به تو گزندکم ینک یان میب یصورت ضمنطرف مقابل به 
  خدا باشد. یم امر ولیه تسلکاست  یسکم گرفته شده و مسلمان یلمۀ تسلکاسالم از  
 ن ین دارد و نه فقط مراد آسمان و زمیین در قرآن اشاره به عوالم باال و پایآسمانها و زم
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  است. يصور
 هیشد.ینما یز مکمتمر کسال يرور برا بزرگ وقت ه نور آفتاب کاست  ینیب خ مثل ذر  
  جلو آوردن دست  .ردیگ یعت است و با دست راست صورت مید بیمصافحه نمودار تجد

  احترام است. يچپ فقط برا
 ه ک یوفتماً به قلب متّصل است و یمستق یرگ 118در محل اتّصال انگشت ابهام دست راست

ن یابد و بی یبه هم اتّصال م شانیرند قلبهایدستان دو نفر به صورت مصافحه در هم قرار گ
  شود. یآنها تبادل محبت م

 استفاده نمود. اد خدایدر چهار چوب شرع و با  یاز نعم اله یعنید یشکاضت مردانه ید ریبا  
 ّد فرستاد.یصلوات هم نبا یک یبدون دستور و اجازه حت  
 م.یا ب شدهکمرت یچه خالفه کم یابیم تا بینکد دقّت یافتد با یفاق مه اتّک يشآمدیهر پ  
 روم. یشوم با بار خجلت م یاب میهر وقت خدمت حضرت آقا شرف  
 م و با سماجت یح دهیه در مقابل خداوند خواست خود را ترجکست ین ین معنیدعا به ا

  ه دعا، خواستن خداست، نه از خدا خواستن.کم. بلینکمطالبه 
 سال آنجا بماند و هر روز  یکد یرنجا بمان تا برگردم و رفت. میدش گفت ایبه مر یخیش

خ مراجعت نمود. یگشت تا ش یعاً به آن نقطه باز میرفت و سر یرفع حوائجش م يفقط برا
  د.یمان درآیصدا يزیه به مختصر چکنین نحو باشد نه اید اطاعت از بزرگان به ایبا
 رم (ص) ک. حضرت رسول ا119ت صرف بودیخود در رهبان یدر زندگان (ع) حیحضرت مس

از غروب  یلینزدن شارب و تعط (ع) حیت مسیشان از رهبانیظاهر با باطن را داشتند. ا جمع
  ا حرام است. یار دنکن مدت یه در اکپنجشنبه تا ظهر جمعه را حفظ نمودند 

 باشد  یحرام م یاز امور هنگام اعمال حج بر حاج ياریعبۀ دل است و بسک یمؤمن حاج
  باشد. یاحرام مؤمن ممنجمله زدن مو. نزدن شارب به نشانۀ 

  شصت و اشاره. يمحل تقاطع انگشتها 118  
  .250د. نابغۀ علم و عرفان، صفحۀ یمگس از صورت نپران یه آن حضرت حتّکاند  نوشته (ع) یسیرة عیدر س 119
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 ت خود یه از خودکن است یگر ایات دکم؛ زیده یه پول مکاست  يات ظاهرکز یک
ات کن هم زیم ایل دارد و نظر دارد گوش به حرفش ندهیه نفس مک ییزهایم، از چیبگذر

  .یات باطنکاست، ز
  لعنت مکرر دروغگو را مکذب  یرده ولکا عرق خور را لعنت نیخداوند در قرآن دزد

  ه انسان به خدا دروغ ببندد و خود را از طرف او بداند.کنیباالتر از ا یرده و چه دروغک
 ردند:ک یم قرائت یه گاهک ياشعار یبرخ  
     ر به از صد چله ینظر پ یک        چل چله و چل چله و چل چله  
 شیش خویان بدرندش به نیه مورکد یبا            د گرد شمعیه دوش نگردک يا پروانه  
 آمدیان سوخته را جان شد و آواز نک             اموزیمرغ سحر عشق ز پروانه ب يا  
  یمنیدر  یمن یچو ب یش منیگر پ                یش منیپ یچو با من یمنیگر در  
  بود يم همه بازیدیم و شنیدیهرچه د          بود    يه اسباب سرافرازکبجز از عشق  
  است یما را و تو را چه آشنائ           است یارها جدائکچون آخر  
 ن آمدیریه آن خسرو شکز یگفت برخ           ن آمدیدار به بالیسحرم دولت ب  
 ه نجاتم دادنداتم دادندیو اندر آن ظلمت شب آب ح           دوش وقت سحر از غص  
 ل بگذرد خندان بودکهر «ن مصرع : یاقرائت » بوده از پول بگذرد خندان کهر «را » ه از پ
  .120ردندک یم
 د:گفتن یدعا داشتند م يه استدعاک یدر پاسخ به برخ  

  ه دهانشان بسته باشد از دعاک           اءیشناسم ز اول یگر میقوم د
  بیاناتی از حاالت دیگران

ار خوش صورت و صوت بودند. در یبسجوانی (اول)  یشاه اصفهانیند: جناب نورعلگفت یم
محل  یرد و هر قدر او را بک یبست و اظهار عالقه م یشان را میراراً راه اک يا معروفه يشهر

  آمده:  يتاب مثنوکه در کاست  یتیاز مصرع اول ب يگرین مصرع قرائت دیا 120  
  .ر پل منزلگه رندان بودیز            ه از پل بگذرد خندان بودکهر 
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به او  يرد به تندکستاده بود و ابراز عالقه یشان ایسر راه ا ي در. روزشد یردند باز مزاحم مک یم
دند. یعبه دکاو را مشغول طواف نشد تا  ياز آن زن خبر ،تا دو سال بعد». برو قحبه«فرمودند: 

ه کرا » برو قحبه«رد: جملۀ ک؟ عرض يدین مقام رسیردند چگونه به اکشاه سؤال یجناب نورعل
ن یسته شد و بدکر خود ساختم و دو سال تمام به آن مشغول بودم تا نفس شکد ذیفرمود

  دم.یگاه رسیجا
به  يند: سفرگفت یه مکنند ک ین نقل میراست يان از حاج آقایحاج عبدالصالح جواهر يآقا

شاه مأذون در اقامۀ نماز جماعت یه از جانب حضرت صالحعلکنبود  یعراق رفته بودم و مدت
از آمدن من به عتبات اطالع داشته باشد  یسکه کنیشده بودم. در همان شب هنگام سحر بدون ا

داشت.  يمحقر یلیخ یه صورت ظاهر زندگکاز فقراء بود  يده شد. فردیوبکدرب منزل 
د خبر دهد یه باک یسکپاسخ داد بله آن  يآمدنم را به شما اطالع داد؟ و یسکا یردم آکسؤال 

  نم.کام نماز صبح را به شما اقتداء  خبر داد و آمده
رمانشاه بودم در همدان بدون کعازم  ي: در سفرهکردند ک یر مکرا ذ يگریواقعۀ مشابه د

از  )رانیخان پیعل يمادر آقا(رزاده خانم یامبعد  یاز اقوام شدم. ساعت یکیاطالع وارد منزل 
ه به همدان آمدم ک يدیدم چگونه فهمیپرس يار به مالقات آمد. از ویار با محبت آن دیفقراء بس

د آمدن شما را به من گفت و اضافه ید بگویه باک یسکه آن ک. جواب داد دارمنجا اقامت یو ا
آنجا منتظر شما هستند. فردا به منزل د اخوان هم در یائیاقامۀ نماز به منزل ما ب يرد فردا براک
ت کرمانشاه حرکرزاده خانم به سمت یرغم عدم موافقت امیشان رفتم و پس از اقامۀ نماز علیا

شدم. در دروازة همدان  مراجعتد و مجبور به بوردم. گردنۀ اسدآباد در اثر بارش برف بسته ک
تم. گشربقبال آمده بودند و همراه آنان رزاده خانم و چند نفر از اخوان به استیبر خالف انتظار ام

  ردم.کت کرمانشاه حرکپس از سه روز راه باز شد و به سمت 
خزر همراه با  ياینارة درکر یاز مس 1317: در سال هک دندرک یمر کرا ذ يگریواقعۀ د

ه فرماندار آنجا بودند کعباس سرشار  يدخت بودم. شب در بابل به منزل آقایخانواده عازم ب
به اصرار  ینبود ول یسرشار راض يم. آقایردکت کدخت حریو فردا صبح به عزم بوارد 

م. یردکت کو حر یه هنوز افتخار تشرّف به فقر را نداشتند از صاحبخانه خداحافظکخانواده 
ن یراست يه آقاکد ینهار آماده نمائ يال و خدمۀ خود گفت آن خروس را ذبح و برایبه ع يو
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 ين حرف متعجب شده بود و ناباورانه به ویاز ا یلیهستند. خانواده خهمان ما یامروز ظهر م
رد و کدا یپ یراد فنّیل ایرون شهر اتومبیه در بکم یرده بودکن یرا ط يادید. هنوز مسافت زیخند

ب آن کد و رایرس يا هکالسکن هنگام یراد رفع نشد. در همیردند اکتالش  همتوقّف شد و هرچ
شان برگردانم. مجدداً به بابل یم و شما را به منزل ایایه بکستور داد سرشار به من د يگفت آقا

  م.یردکت کدخت حریمراجعت و بعد از ظهر وداع گفته به سمت ب
جمعه در سحر  يفقردر مجلس  یدارند زمستان ین ابراز میراست يتر حاج آقاکوچکۀ یصب

همه  یداشت ول يادیز يگرما یزمیه يه بخارکنیرغم ایسرد بود و عل یلیهوا خ كارا
از  یند برخگفتن حالت یدن ایم. پدر بزرگوارم وارد مجلس شدند و با دیردک یاحساس سرما م

سرد و  يه به آنها داده شده در زمستانهاک یر قلبکر و فکه با توجه و ذکبودند  يفقراء طور
 یکیردند و اشاره به ک یز گرم میه اطراف خود را نکرد بلک یخبندان نه تنها سرما بر آنها اثر نمی

او  ياز گرما یستاد پس از ساعتیا یخ میده از برف و یاط پوشیدر ح یه وقتکردند کاز فقراء 
 یه سه نفر از اخوان در مزار سلطانکشد و در ادامه شرح دادند  یدورش ذوب م يخهایبرفها و 

ا داشتند. در شاه قصد آمدن به مزار ریرده بودند و صبح زود حضرت صالحعلکتوته یدخت بیب
خود تا  یر قلبکه با توجه به ذکم گرفتند یمۀ شب سوخت چراغ تمام شد. آن سه نفر تصمین

ار کن یمزار گرم باشد. هم ين هواشایا یف فرمائیصبح چراغ را روشن نگه دارند تا هنگام تشر
شاه به مزار آمدند یحضرت صالحعل یردند و چراغ تا صبح بدون سوخت روشن بود. وقتکرا 

ند و شما از آن در حد کوهها را از جا برکم قادر است یه به شما دادک يزیبالمقدمه فرمودند چ
  د!یا ردهکاستفاده  یتیبرکچوب 
وم به کمح یاز اخوان بازداشت و بعد از مدت یکیدارند:  یدآباد ابراز میتر بهروز بکد يآقا

ب شده کمرت یدانم او چه گناه ینمند: گفتن یراست ير سپرده شد. حاج آقایاعدام و به جوخۀ ت
ست؟ یف ما چیلکم، پس تیب گناهکه دائماً مرتکردم ما کش اعدام بود! عرض یه جزاکبود 

او متفاوت از  يخطا یشود ول یم كپا یسالتکه با مختصر کاست  یئاتینها سیا پاسخ دادند
  ش در نظر گرفتند.  یبرا ین مجازاتیه چنکنها بوده یا
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  ت یتربم و یتعل
ام کفقراء را مجتمع و گرم داشته عمل به اح«آمده است:  نیراست يحاج آقادر فرمان 

ر مدام کف ر دوام وکه مؤدب دارد و به اتّحاد و محبت و ذیقت علّیعت مطهره و آداب طریشر
  ». دیدستور و داللت فرما

صفات اهللا و  یک یکم یاگر خواسته باشسند: ینو یشانزاده مین پریابوالحسن پرو يآقا
م نه در حد و یاز آن صفات و اخالق شده بود باز گوئ يشان تبلوریه وجود اکاخالق اهللا را 

الت و آن صفات یالت و تفضیو از همۀ آن تفص تاب استک ز و نه موافق اختصارین ناچیفهم ا
مباهات و ۀ یه ماکم فقط به آنچه ینک یز همۀ دورانها بود بسنده میه در وجود آن عزکو مقامات 

َ��َْ��ُ ه حال و مقال آن حضرت کنیبوده و آن ا ی(ص) م یحضرت مصطف یعنیاء یفخر خاتم انب ا

» یش رونقعلیدرو«شِ از خود رسته داشتند و ین معنا و مقام را در خویز ایشان نیه اکبود  �َ�ْ�ي
ز باشد یشگفت انگ يطوره شان در طالب بیه تصرّف وتسلّط اکن معنا موجب شده بود یبودند. ا

ده (بنا به فرمودة حضرت یرد از درون متحول گردک ینظر احساس م یکننده با کدار یه دک
با  یچگونه سابقۀ قبلیدر مشهد بدون ه 1336در آذر ماه  مالقاتن ی). در اول(ع) حیمس یسیع

م آن یعظ یاهگن ینیه بعد از حمل بار سنگکشدم  یش آمد. مانند تائبین نگاه همان تحول پیاول
  د. ینما کین نهاده و احساس آرامش و سبیباره از دوش بر زمیکبار را 

ه نه کشان بر سفرة غذا یدر برابر ا یصبحگاهسند: ینو یم یاضیتر حشمت اهللا رکد يآقا
شان افتاد. یمقابل ا کیر چشمم به خورایبود، نشسته بودم. ز یآسمان يها بل مائده ینیخوان زم
صاحب  يام و بجا ه را باختهیه قافکدم یفهمگذاشتند. من  يو جلو ندرا برداشت كآن خورا

ه چگونه کاد بهشت خواهان و جنّت طلبان افتادم یام.  ردهکدل به نعمت صاحب متوجه  ،نعمت
ار است را فراموش یدار یه دکبهشت  خود یبهشت یحور و قلمان و شراب و عسل و گالب يبرا

ام نه جانان.  بهشت جان بوده یام نه دلدار و در پ حال بوده یدر پ يعمره کدم ینند. فهمک یم
 � ��ام ���ا��ّ� یگرچه همه از آخرت بود ول

ٰ
 ا�� ا����ة و ا����ة ��ام �� �

ٰ
� و ��� �ا�� ا��ّ� �

 ��ا��ن ��
ٰ
  .121ا�� ا��� �

  آنها بر اهل اهللا حرامند. يا حرام است و هر دویا بر اهل آخرت حرام است و آخرت بر اهل دنیدن 121  
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 يفقر ن در مجلسیراست يحاج آقا 1338دارند حدود سال  یان ابراز میعضداهللا گالب يآقا
د. و یآ یش میشان پیبرا یالتکنند مشکه به آنها داده شده عمل نک یند اگر فقراء به دستوراتگفت

شند ک یسه مکیاو را به حمام برده و  ياء ویف ندارد اولیخود را نظ کیودکردند اگر کاضافه 
  شود.  كها پاکتا چر

 يخدمت حاج آقا يرزاز اخوان بنام استوار گود یکیسند: ینو یم ییایمحمود اول يآقا
دوا  :دندداد. جواب ینکمرحمت  ییزنند دارو یش مینفس مرا ن يرد: زنبورهاکن عرض یراست

خواهند د از شرّ نفس در امان نار بندکه هنگام تشرّف به فقراء داده شده. اگر بکهمان است 
داده  يو ه بهک یهفته به دستورات یکبه مدت  یسکهرو رو به جمع حضّار مجلس گفتند:  بود.

  . نمکعرض را  شد تا علّتیایجه نگرفت بیرد. اگر نتیگ یجه مید نتیشده رفتار نما
را  یوهکبه نام بهنام معروف به بابا  يا دهیسند: جوان شورینو یمند مکیم یابراه يجناب آقا

با  ين بردم. ویراست يحاج آقا خدمت كافتن راهنما بود. او را به ارایه شائق کردم کمالقات 
تشرّف به فقر  يا تقاضایزند ب یه حرفکن افتاد. بدون آن یقرار بر زم یب نیراست يحاج آقادن ید

ز یز مشرّف به فقر شد. حدود شش ماه بعد دست از همه چیاش ن زوجهفته شد. رید، پذینما
ز یار آور نکه انکبلنیست قابل باور  يمعدود يانجامد و جز برا یشست. شرح حالش به طول م

ه یش شبیطپش قلبش در گلو يرفت صدا یق فرو میامال به خواب عمک یوقت هست. شبها
مدتها از  -ه خود رفته و حب شهر دل گرفتهک ییگو- انداخت ین میطن يپرندة قمر يصدا

گذاشت.  یزد و به دهان م یان غذا میدر م یگران فقط انگشتیافتاده بود و با اصرار د كخورا
تر و درمان کمار گشت و به پدرش گفت مرا از بردن نزد دین عالم نداشت. بیحال قرار در ا

  ه: کداد  ین سخن مجنون را میا يست و غالباً بویر بدار. اظهاراتش اغلب قابل گفتن نمعذو
  م اندر دو بدنیروح یکیما             ست منکی یلیو ل یلیم لکیمن 

وست. یپ يزدینداشت و به رحمت ا يسود یمعالجه به انگلستان برد ول يپدرش او را برا
  ه.یرحمت اهللا عل

دند و پدر من به مشهد آیراست يحاج آقا 1342در سال  دارند یابراز م ياری عباس اهللا يآقا
ن یراست يشان ببرم. هنگام مصافحه حاج آقایمار بود خواست تا او را خدمت ایه بکخانم من 

زد. از او سؤال  یمتعجب بود و با خود حرف م یلیمراجعت خ در. گفتند يبه و یسخنآهسته 
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سال قبل مشرّف به فقر نبودم و  30ز اسباب تعجب شما شده؟ پاسخ داد حدود یه چه چکردم ک
دند. رکن اقامۀ نماز جماعت یراست يبرد در آن هنگام حاج آقاتهران پدرت مرا به مجلس 

ه امام جماعت بود قرائتش ک ییان آقیه اکردم کن راه به پدرت اعتراض یهنگام برگشت در ب
 يریگ تهکسال ن 30د؟ حاال پس از گذشت یخوان یست چطور شما پشت سر او نماز میدرست ن

  نمودند.  يادآوریمن و پدرت را  یو صحبت خصوص
ن از همدان یراست يحاج آقا دارید يبرا 1343گفتند: حدود سال  یم یرابطبراتعلی  يآقا

به تهران بروم. هنگام وداع  نیراست يدار حاج آقایدرفتم و قصد داشتم پس از  كبه ارا
د: باز گفتنبه من انداخته،  ین نگاهیراست يردند، حاج آقاک یع میه تودکس دفعات قبل کبرع

ت و کسوار قطار شدم و  كمتوجه مقصودشان نگشتم. در ارا یردم ولکهم آبرو!؟ تعجب 
ژامه یستگاه قم با پیمۀ راه در ایرون آورده بودم. هنگام عصر در نیوپۀ قطار بکشلوارم را در 

دم تا یرد. دوکت که قطار حرکبات نماز بودم یاده شدم. مشغول تعقیاقامۀ نماز از قطار پ يبرا
ز بود. به یم تلف شدن نیه بکردم کر یت گکدر حال حر يلها و قطارهاین ریب یسوار شوم. ول

همراه نداشتم  یچ پولیه هک یر رفت. با سر و وضع نابسامان در حالق نشدم و قطار موفّیهر تقد
راندند و به  یم يدکردم. همه مرا به عنوان متک کمکبه افراد مختلف مراجعه و درخواست 

ش آمده یط اضطراراً پین شرایستم و ایه من گدا نکردم ک یابراز م هگرفتند و هرچ یتمسخر م
ال از یر 30اد یمراجعه و با التماس و خواهش ز یط فروشیباجۀ بلردند. تا باالخره به ک یباور نم

مه شب یبعد از ن یتاً در ساعاتیبدهم و نها يه بعداً دو برابر آن را به وکردم کط فروش قرض یبل
  . دمیرسبه تهران 

ردم. در کت که از اهواز با قطار به سمت تهران حرکدارند  یابراز م يار معبریاسفند يآقا
رده کمت یشان به تهران عزین رفتم. همان روز ایراست ياده و به منزل حاج آقایطار پاز ق كارا

شان رفتم. یاده شدم و به منزل ایاتّفاق افتاد. دوباره از قطار پ يا ان مشابهیگر جریدو ماه د .بودند
 7سوار شدم و مبلغ  یبوس ینیرده بودند. مک كرا به قصد تهران تر كسفر قبل ارا همانند

تومان بابت  10سوار و  يگریبه قم پرداختم و از آنجا اتوبوس د كر ارایۀ مسیراکتومان بابت 
دم. ین رسیراست يردم. چند روز بعد در تهران خدمت حاج آقاکه قم به تهران پرداخت یراک

موفّق  یآمدم ول كبه ارا یجنابعال داریدردم دو بار به قصد ک؟ عرض یجا هستک :ردندکسؤال 
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ن پاسخ بهت زده شدم، چون ی؟ از ایخواه یتومانت را م 17مگر چه شده؟  گفتند:نشدم. 
  شد. یتومان م 17ه بابت آمدن به تهران پرداخته بودم همان ک يا هیراکاضافه 
از پدر بزرگوارم  یشب 1348ه حدود سال کدارند  یشان اظهار میتر اکوچکۀ یصب

قبل از  .دمینند. خوابک تداریخدا بخواه تا بند از گفتد. ینکدار یردم سحر مرا بکدرخواست 
 یسکدم یددار شدم، یببه پشت پنجرة اتاقم زد.  یسکه کدم یضربه شن ياذان صبح چند صدا

ضربه  يقه بعد مجدداً صدایدم. ده دقیخواب و اد استیست با خودم گفتم تا اذان صبح وقت زین
امد و دوباره دراز ین ی؟ جوابیستیکردم: کدار شدم و صدا یباز ب .بلندتر يبا صدا یآمد ول

م بلند شدم چهرة یدهد. از جا یان مکت یسکدم پنجرة اتاق را یدم و خوابم برد. ناگهان دیشک
شۀ پنجره آورده و یش یکد سرش را نزدیه با موها و شارب و محاسن بلند و سفکدم یرا د يفرد

ه کاست  يارکن چه یم ایبگو هکردم کدم پنجره را باز یت دویدهد. با عصبان یان مکدرب را ت
ساختم و  ییعاً وضویدم چراغ اتاق پدر بزرگوارم روشن است. سریآنجا نبود. د یسک ،ینک یم

پاسخ سالم مرا  يبا لبخندنشسته بودند.  یصندل يشان رفتم. رویرده به اتاق اکچادر به سر 
داد به ذهنم  یم انکه درب را تک ی! ناگهان چهرة آن شخصيدار شدیخودت ب :دادند و گفتند

  رد. کدن یآمد و بدنم شروع به لرز
ر قم پس از یسند: شب جمعه همراه با چند تن از اخوان از مسینو یا میم واالنیرکتر کد يآقا

رفته و در مجالس شب،  كبه ارا )یش همتعلیدرو( یعت قمیمحمد شرسید  حاج يآقا دارید
ده یهنوز مجلس صبح جمعه به اتمام نرسم. ین بودیراست يحاج آقا خدمتسحر و صبح جمعه 

م. یت به سمت همدان دارکه قصد حرکشان عرضه داشت یا خدمتاز همراهان  یکیه کبود 
رم (ص) و شهادت کو رحلت رسول ا ینین حسیاواخر ماه صفر و مصادف با اربعایام  آن

. در داشتند يو سوگوار ین مراسم روضه خوانیراست يبود و حاج آقا (ع) یحضرت مجتب
د یخواه یجا مکم، یدار یه جمعه است و فردا هم مجلس روضه خوانکنون کد اگفتنپاسخ 

ل خودتان یگفتند: م یشان با ناراحتید؟ دو مرتبه و سه مرتبه آن شخص اصرار نمود و ایبرو
از  یکیمۀ راه یم. در نیردکت کل به سمت بروجرد حریاست! پس از اتمام مجلس با دو اتومب

از  یکینفر ستون فقراتش،  یک .دندیب دیل آسینان و خود اتومبیواژگون شد و سرنشلها یاتومب
برداشت. خالصه به  یزخمگر سرش یو نفر د ده بودیضرب دش کف یکیها و  ه دندهیناح



  فصل ششم  راستین  118

 

جدا  گر از گروهیدم. از آنجا من و دو نفر یم و اقدام به معالجۀ همراهان نمودیدیبروجرد رس
ز یه از بروجرد به همدان نکداشتند  یم و بعداً اظهار میردکشده با اتوبوس به تهران مراجعت 

ه کن راه بازداشت و به زحمت افتاده بودند. در سفر بعد یب ياز پاسگاهها یکیدر  یچند ساعت
  : گفتنددم، بدون مقدمه ین رسیراست يخدمت جناب آقا

  وارشیند دکش یه سر مکبا خبر باش             يگذر یوچۀ معشوقۀ ما مکه از ک يا
خدمت  داریده به قصد کردم بنده ک. عرض ح آمده بودندیتفر يه آنها براکسپس ادامه دادند 

  ت نشد. یزیه چکند شما گفتده بودم! یرس
مه شب در یردم. نک يبا همسرم بدرفتاربه ناحق  یه شبکدارند  یابراز مکرج از اخوان  یکی

ردند و کر یردم. تغکمصافحه دراز  يو با شوق دست برا مالقاتن را یراست يا حاج آقایرؤ
از  الکشه اکدم و دانستم یردند. از خواب پرکم و مصافحه نینداشت ين قراریچن :ندگفت

 هدم و مجدداً دست بیدشان را یا ایدم. باز در رؤیردم و خوابکاستمالت  مجاست. از خانک
  ردند. کبا من مصافحه  یشان با تبسمیمصافحه بردم و ا

ن یمشرّف به فقر شدم و پدرم از ا 1350دارند در سال  یابراز م يا ناصر برادران هزاوه يآقا
خدمت  يه مردم نفهمند. روزکن که یگفت الاقل تق ینداشت و م یت چندانیموضوع رضا

در ابتدا ه مشرّف به فقر شدم ک یند وقتگفتشان بدون مقدمه یا و دمین رسیراست يحاج آقا
به حضرت  يا دل نامهیب ين موضوع نداشتند و محرمانه توسط آقایاز ا یت چندانیپدرم رضا

ف یلکرد تکاطاعت پدرش ن يه اگر فرزندکده بودند یو ناشناس پرس هشاه نوشتیصالحعل
شتر باشد. یت من از پدرم بیه تبعکنند کافت یدر يخواستند دستور ین سؤال میست؟ و با ایچ

به حالش  يه واکباشد  یه اگر پدر روحانکشاه در پاسخ مرقوم فرموده بودند یحضرت صالحل
با او  يویرد و در امور دنیش گیۀ احسان پید نسبت به پدر رویباشد با یو اگر پدر جسمان

بود  ینسبت به پدر جسمان یت اطاعت از پدر روحانیاز ارجح کین پاسخ حایند. اکمشورت 
  شد.   یز شامل میرا ن یجسمانپدر حال ت یرعا کمعذال یول

ار حاج کشیپ یمدتها در امور مال اخواناز  یکیه کنند ک یاظهار م ییطباطبا یعلسید  يآقا
اهللا  بیحاج حب يه را به آقایامانات عشر به او گفتند يعصر 1350ن بود. حدود سال یراست يآقا

عارض و فوت  يم بر وکشۀ یدر ناح يرد و فردا شب دردکار را کن یز ایبسپار. او ن يعبد
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  نمود. 
ش یب يدانش آموز یدر جوان 1352دارد در سال  یابراز م شانیخدمتگزاران ااز  یکی

ش تازه یشان با دست ریدم. این رسیراست ياء خود در تهران خدمت حاج آقاینبودم. همراه با اول
؟ مگر یگذاشتنطور یشت را چرا ایردند رکام را گرفتند و سؤال  ر چانهیدة انبوه زیروئ

ند خوب پروفسور گفتل دارم بشوم. ید بشو می؟ عرضه داشتم اگر بفرمائيپرفسور شو یخواه یم
مراتب  یطن. پس از سالها کش ندارد و آن را اصالح ین ریبه ا یاجیاحت یول يشو یم

  شدم. ده ینامن عنوان یا بهمتعدد  يالت صوریتحص
 اند:  ودهنممرقوم  نگارندهدر پاسخ به نامۀ  18/6/1353خ یه در تارک يا نامه  

  هو
121  

ن یاد دوست مخصوصاً سحرها تا از ایشتر اوقات به یارت انشاءاهللا بیرّم نامۀ شما زکبرادر م
د رفع خواهد شد ید باشد بخود مشغول باشیشان دل نبایدا شود مؤمن پریها نجات پیشانیپر

  شود. یسالم عرض م يدآبادیب يخدمت آقا
  ن یمحمد راست                18/6/1353                                                                                

ن هنگام یراست يحاج آقا 1362ه در بهار سال کنند ک یدآباد اظهار میب یمحمدعل يآقا
ن درخت تا یند اگفتستادند و یوفه بود اکه غرق در شک یدرخت گالب يجلو ،اطیعبور از ح
  . گشت ینطور زنده و شاداب نمیمرد (در بهار) ا یزمستان) نم ي(در سرما

هنگام  كن را در ارایراست يحاج آقا 1341سند: حدود سال ینو یم کیصفر آستر يآقا
شان شدم یا يو قد باال ییبای. ناخودآگاه عاشق زدمید یمیسرهنگ عظ يآقا باابان یعبور از خ

آمدم و در  كمجدداً به ارابعد سال  12ردم. پس از حدود کشان را سؤال ینام ا رهگذرانو از 
از  يشان مربوط شدم. روزیشاوندان ایاز خو ینیام يآقاو از قضا با  ارکمشغول به  يژاندارمر

ن را بردند. حال یراست يه بلند نام حاج آقاکدم یرا شن یارمندانک يارم صداکرون اطاق یب
؟ یر هستیردند مگر فقکسؤال  ینیام يردم. آقاکه یگر یلیبه من دست داد و خ يدیتضرّع شد

ر وضع یخ گفتمفقر آگاه نبودم  یه هنوز از معنکرد؟ من کرا متأثر و ن قدر تیشان ایه نام اک
به  يخداوند فرزند 1353ه در سال کنینم. تا ایشان را ببیخواهد ا یدلم م یم خوب است ولیمال
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عاجز شدند. در خواب  يه اطباء در درمان وکمار شد یسخت ب یاز مدت رد و پسکما عطا 
بنده) را بلند  یعنیشان (یا گفتندن یراست يه به حاج آقاکردم ک مشاهدهشاه را یحضرت رضاعل

سرم آمدند و گفتند  يآب باال ین با ظرفیراست يتا خوب شود. حاج آقاد ینوشاند و آب بینک
دار و یه از خواب بکشان را گرفتم و بلند شدم یا يد. آب و عبایشو ید، خوب میاشامیآب را ب

به  يد. روزیمرتفع گردفرزندم  يمارید. بعد از ظهر همان روز بیرس یاذان صبح م يصدا
م و من هم همانند یشان رفتیمنزل ا یرونین به بیراست يحاج آقا دارید يبرا ینیام يدعوت آقا

 یعنیشان (یه اکشان عرضه داشت خدمت ینیام يآقاردم. کشان مصافحه یر اخوان خدمت ایسا
دو سال قبل در فالن شب مشرّف شدند.  گفتندن یراست يستند. بالفاصله حاج آقایر نیبنده) فق

ند. همان شب در داد یردم و بعد دستوراتکه یبلند شروع به گر يد و با صدایحالم منقلب گرد
مه شب ین ساعت دو بعد از نیراست يردم. حاج آقاک یه میگر یلیف شدم و خکمعت یرونیب

ه کرد که یچاره آنقدر گرین بیناصر برادران گفتند ا يآمدند و به آقا یرونیمجدداً به ب
اد و یار زیشان بسیتا اطاق خواب ا یرونیه فاصلۀ بک یم. در صورتینکنگذاشت ما هم استراحت 

  د.یرس ینم ییظاهراً صدا
نند: در ک یان میب كر اقامۀ نماز جماعت از ارامأذون د 122مهندس محمد جواد اخوان يآقا

شان با یدم و ایشان رسین به اقامۀ نماز جماعت مأذون شدند خدمت ایراست يه حاج آقاک یاوائل
ن چه نوع یرد: آخر اکستادند. در دلم خطور یراوات به اقامه نماز جماعت اکت و شلوار و ک

و آن نماز اصالً به دلم  !ستدیا ینماز مت و شلوار به کراوات و که با کاست  یامام جماعت
شاه مفتخر به یاز طرف حضرت رضاعل)) 23/7/1355( 1396شوال  20(ننشست. سالها بعد 

راوات کت و شلوار و کستادم با یه به نماز اکشدم. در جلسۀ اول  فقراءاجازة اقامۀ نماز جماعت 
 یۀ مرا به زبان آوردند و به شوخهمان جمل ین با تبسمیراست يآقاحاج بودم. در همان هنگام 

از  !ستدیا یت و شلوار به نماز مکراوات و که با کاست  ین چه نوع امام جماعتی: آخر اگفتند
  . مخجل شدادم آمد و یبه ن جمله همان صحنیدن ایشن

 1429رجب  25) در 10/7/1303قمري ( 1343متولد سوم ربیع االول  مهندس محمد جواد اخوان يآقا 122  
  ) رحلت کردند.7/5/1387قمري (
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صرف نهار دعوت  ياز اخوان برا یکیمنزل  كدر ارا 1356ن در سال یراست يحاج آقا
 يحاضر بود. هنگام صرف نهار و روحانیتسوة کاز اخوان با  ين فردین مدعویداشتند. در ب

د. شک یاضت میاغلب با نخوردن غذا ر ين گفتند ویآمد. سراغش را گرفتند. حاضریسر سفره ن
ه غذا کاضت مردانه آن است یاضت زنانه است. ریغذا نخوردن ر :ندو گفتاخواسته و به را  يو

  د. یاد خدا باشیبه  ید ولیبخور
 کمکد: اخوان گفتنن یراست يحاج آقابود.  1356سال  :دارند یابراز م یجعفر محب يآقا

ردن کار رفتم و مشغول جابجا کن یا يهم بگذارند. برا يه را روینیوار حسید ينند سنگهاک
دادند. دستور شان چرا به بنده یه اکاز ذهنم گذشت  یال باطلین حال خیسنگها شدم. در ا
ن هنگام حاج یست. در همکم شیم افتاد و انگشت شصت پایباال رها و بر پاناگهان سنگ از 

ست؟ عرض کت شیپا :دند گفتندیه رسکمنزل بودند. به بنده عازم ه ینین از محلّ حسیراست يآقا
ندر از کبه نام اس يردند تا مرا نزد فردکرا احضار  يا ناصر برادران هزاوه يردم بله. آقاک
م را با چوب و زردة تخم مرغ و رناس بست یپا يرفتم و و يرد. نزد وبب یسنّت يسته بندهاکش

را به م تاردند کرا مأمور  ینیجالل حسسید  يهفته آقا یکشدم. پس از  يو در منزل بستر
دارد.  يادیردم درد زکعرض  دند.یرا پرس پااحوال دند یآمدم تا مرا د یاورد. به سختیه بینیحس
و  یستگکاز ش يردم و اثرکت خوب شده. به منزل مراجعت و پا را باز یست پاین يزیند چگفت

  درد نبود. 
ار خدمت ی لرستان به نام اهللا ياطراف شهر ازنادر  ییروستا یاز اهال يفرد 1357حدود سال 

عت اسالم را یه جوان نبود هنوز ظاهر شرکنیرغم ایعل ين مشرّف به فقر شد. ویراست يحاج آقا
 يآموزد. روزیبرا نماز آداب ظاهر ردند تا ک یم یاز اخوان همراه یبرخ یمدتآموخته بود. ین

 یاد گرفتم ولی یمک: داد؟ پاسخ یا عاقبت نماز خواندن را فرا گرفتیرد آکاز او سؤال  يفرد
ٰ  ستم تایا یبه نماز م یوقت ظاهر  یی که در گناباد استن آقاآم یگو یم � ا��ّ������ ا��� ا��ّ��

ل تشرّف او به یبه دل يونت وکمحل س يروستا یتوانم نماز را ادامه دهم. اهال یشود و نم یم
  شتند!کز ینرا گاو بود  یکه ک يو يۀ مادیسرما یند و حتّداد میآزار  او رافقر 

ه کپدرم از من خواستند  1358در سال دارند:  یا ابراز مین یمرعش یمحمدعلسید  يآقا
 نبودند و در كن ارایراست يحاج آقا رفتیم ولی كببرم. به اران یراست يشان را نزد حاج آقایا
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م. پدرم یدیشاه رسیخ حضرت رضاعلیعت از مشایمحمد شرسید  حاج يقم خدمت جناب آقا
ن از تهران به سمت یراست يد حاج آقاگفتنعت یشر يردند و جناب آقاکطلب تشرّف به فقر 

ادت یپدرم از س كد. در راه ارایشان برسیا خدمتد و یبرگرد كردند؛ به اراکمت یعز كارا
گرفتم.  یشان میدانستم از سادات هستند حقّم را از ا یو گفتند اگر م ندعت آگاه شدیشر يآقا

رفتند. در بار ینپذ یرد. ولکن طلب یراست يپدرم چند بار خدمت حاج آقا كارادر به هر حال 
هستند و حقتان را از سید  شانیاد، یعت برسیشر يد قم خدمت آقایند: بروگفته پدرم بآخر 

  دند. یعت مشرّف به فقر گردیشر يم و پدرم نزد آقاید. به قم بازگشتیریشان بگیا
حدود  كن در ارایۀ راستینیحس يه هنگام بناکدارند  یاظهار م یاووسکبر کا یعل يآقا

ن به یراست يه حاج آقاکدم یروز بعد از ظهر خواب د یکن بودم. کدر همان جا سا 1359سال 
ردم. دوباره کدار شدم و تعجب یبه فالن شخص بزن. از خواب ب یتوگوش یک گفتندمن 
ه کخواستم  يدم و از ویدم. عصر در همان محل آن شخص را دیا را دیدم باز همان رؤیخواب

رد و نسبت به بزرگان اسائۀ ادب کت به من پرخاش یبا عصبان يند. وکه توقّف نینیاط حسیدر ح
رفت  یو داشت م شد يزیه منجر به خونرکدم یوبکم به دهانش کرده محکنمود. با مشت گره 

 یافکش یبرا یتوگوش یکند گفتن به من یراست يدند. حاج آقامن هم آیراست يحاج آقاه ک
  ؟ يردک ياده رویبود چرا ز

ه ک یو مشهود بود و دو بار هنگام ن واضحیراست يبه جناب آقا یجذب يارادت حاج آقا
 يآقا ين را گرفته و برایراست يحاج آقا يشان نشسته بودند و با دست عبایمجاور ا یدر صندل

 یصندل يه روکنیو بدون توجه به ا التجاءثرت کردند از ک یشفاعت م یرضا مصورعلیتر علکد
   افتادند. یاند از صندل نشسته

اهللا  هبةسید حاج  يآقاجناب ند غالباً مدآ ین به تهران میراست يه حاج آقاک ییدر سفرها
تهران بدون خبر به به د وروز  ور يفردا سفرهااز  یکیردند. در ک یدن میشان دیاز ا یجذب

ن موضوع ابراز قصور نمودند. حاج یاز ا یجذب يرفتند. جناب آقا یجذب يدن حاج آقاید
به منزل حاج  یجذب يه حاج آقاکنگذشته بود  یقین به منزل بازگشتند. هنوز دقایراست يآقا
م و در یایدن شما بیه اول به دکفۀ من بود یه چون وظکن وارد شدند و ابراز داشتند یراست يآقا

د منظور از گفتنن یراست يم. حاج آقایجبران نما تادم ین مورد قصور شده بود لذا خدمت رسیا
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  . ار نبودکن یبه ا یو لزوم دار استیه هدف دکبلست ید نید و بازدیمالقات صرفاً انجام مراسم د
هنگام ادتشان رفتند. ین به عیراست يبودند. حاج آقا يمار و بستریب یجذب يجناب آقا

 يردند چرا حاج آقاکن از پدر بزرگوارشان سؤال یراست يتر حاج آقاکوچکۀ یصب مراجعت
ن یا گفتند:رند؟ یقرار گ يمارید تحت درد و فشار بیماالت و مقامات باکن همه یبا ا یجذب

  شان خواهد شد. یسالتها سبب علو درجات اک
هفته در  یکان عمر به مدت یشان در پایا یمیاز خدمۀ قد یخانم مسنّ 1358در سال 

بود  یادش میرش کند اگر ذگفت يادت ویشان پس از عیبرد. ا یامل بسر مک یهوش یب
  ن حال مانده است. یاست در ا یرده و لذا مدتکرش را فراموش کذ یتوانست از تن برهد ول یم

دوست خوب به  ه هنگام ازدواج به من گفتند:کدارند  یاظهار م ياراحمدیعباس  يآقا
ست همسر است و چه خوب است ابا انسان  ثر اوقاتکاه ک یدهد و دوست یانسان پر و بال م

و رفاقت است  یه دوستک یمسئلۀ اصل :ندگفتما  ير و هم حال انسان باشد و به هر دوکه همفک
  رد. ک یمسائل فرع يد فدایرا نبا

 حاج محمد جواد آموزگار يجناب آقان به یراست يحاج آقا یدر مجلس 1353در سال 
(عمامه  يآموزگار دورسر ينند. جناب آقاکه اقامۀ جماعت کند گفت 123یبه ظفرعلملقّب 

قرار داده و بر شانه  کالحن سر آن را تحت یکبستند و خود م طول) به سر کو  یکبار
دستور  ین عملیرا برداشته و گفتند چن کالحن ن با دست تحتیراست يانداختند، حاج آقا

  قرار داد.  کالحن د دنبالۀ عمامه را تحتیو نبا 124ستین
خ حضرت یاز مشا یبه مظفرعلملقّب  ینجف محقّقزاهللا یخ عزیحاج ش يآقا 1368در سال 

ه باالخص در یعلم يها درجه اجتهاد و سالها مدرس حوزه 12ش از یب يه داراکشاه یرضاعل
ند آمدن یراست يحاج آقا مالقاتشان اغلب در مصادر امور هستند به ینجف بودند و شاگردان ا
ش من مشرّف به فقر ینفر پ 400ش از ین سفر بیدر اه ک شرح دادندو مسافرت خودشان را 

  رمان است.کشان در یرحلت نمودند. مزار ا قمري) 1402شعبان  1( 4/3/1361آموزگار در  يجناب آقا 123  
صدوق در کتاب  خی. فقط شستیدر دست ن یتیدر مورد استحباب بستن تحت الحنک در هنگام نماز، روا 124

  .دهد ینسبت مخویش  خیعمل را به مشا نی، شهرت ا»هیالفق حضرهیمن ال «
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رده بودم و ک يادیز يآنجا از شاگردان من بود و من به او خدمتهاامام جمعۀ  كدر اراشدند و 
آمد و مشغول ادامۀ صحبت یدن من نید يبرا یحتّ یام ول آمده كه به اراکفرستادم غام یپش یبرا

رده کداشتند سرشان را بلند  يادیه جسماً ضعف زکن یراست يه حاج آقاکنه بودند ین زمیدر ا
 يردند. جناب آقاکوت کو دوباره س »ت استیها از منیتمام گرفتارد ینکم من من ک«و گفتند: 

  وت در مجلس برقرار بود.کمدت س یردند و باقکوت کس محقّق
خدمت حاج  1364در فشار بود. در سال از لحاظ اقتصادي مقروض و  نیا آقاي حسن صفی

صاحبخانه مالی و خانوادگی الت متعدد کرد با مصائب و مشکد و عرض ین رسیراست يآقا
ن اجازه را یز ایو مستأجر ن کنم. قانون مالکه یه در اجارة من است تخلکاصرار دارد منزلش را 

عاً منزل را یند سرگفتد؟ یده ینم، شما چه دستور مکه نیه منزل را تخلکدهد  یم )مستأجرمن (به 
عدم د با یه نماینجا را تخلعرضه داشت اگر آ یکید. یقرار دهآن  کار مالیه و در اختیتخل

د به یاش را با هید و اجباراً اثاثیاجاره نما ینکه و مسیته یقادر نخواهد بود وجه شیمال یتوانائ
ه یست منزل را تخلیزد و جا هم نداشته باشد بایابان بریه را هم در خید اگر اثاثگفتنزد. یابان بریخ

ابان در جنب ینار خکدر  یرد و مدتکار را کن یز همین يآن قرار دهد. و کمالار یو در اخت
  د. رکاجاره را  يگرین دکرد تا مجدداً مسک یم یاش زندگ هیاسباب و اثاث

ر خواهران یاغلب با سا :دارند یعت ابراز میاهللا شر بیتر حبکد يزوجۀ آقا يخانم جواهر
از  یکیم. یرفت یخ سلسله میاز مشا یکی مالقاترده و از قم به که یراک یبوس دربست ینیم

از خواهران هنگام  یه چرا برخکنمود  یشه اعتراض میزاده هم يهمراهان ما به نام خانم رضو
ن یه شما چرا اکدانم  یه من نمکداشت  یشود و ابراز م یمالقات بزرگان حالشان دگرگون م

منوال ن به یراست يحاج آقا دارید يبرا 1365د؟ حدود سال یآ یش میتان پیانقالب حال برا
ن یراست يحاج آقادن یزاده با د يم. خانم رضویرفت كر خواهران به ارایگذشته همراه با سا

نطور حالت یه چرا اکردم کاز او سؤال  يهوش شد. پس از به هوش آوردن ویو ب ردکغش 
  اوردم و از حال رفتم. ین طاقت نیراست يحاج آقابا دیدن دگرگون شد؟ جواب داد 

  ت و مراقبت یترب
با قطار از  یبدون اطالع قبل 1337دارند حدود سال  یابراز م يسرهنگ حسن انور يآقا
 نیراست يحاج آقاماً به درب منزل یدم و مستقیرس كمه شب به اراین 2و ساعت ت کحراهواز 
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ن یراست يه حاج آقاکنگذشت  یقینشستم. دقا يچۀ ورودیدم و در سرایوبکدرب ن یرفتم. ول
  د. برگشتن یو خود به قسمت درونکردند  یراهنمائ یرونیمرا به ب و ردندکدرب را باز 

م یبرا یمیسرهنگ عظ يآقا :دارند یجعفر ابراز م يفرزند آقا یعبدالصالح فراهان يآقا
ن یراست يحاج آقا نزدبه تولدت مانده بود و مادرت نگران بود. پدرت  یه مدتکشرح دادند 

ن یراست يم. حاج آقایتولد نام بچه را چه بگذاره خانم باردار است بعد از کرد کعرض 
  ردند. ک يعبدالصالح نامگذار

از  يدر اوائل تشرّف به فقر با فرد 1338سند در سال ینو یم یاهللا اسحاق سرهنگ امان يآقا
 به فقراد یل شوق زیبه دلمن داد و  یم یش خود دستوراتیاجازه از پ یه بکاخوان مربوط شدم 

ا دستور یرده بود کمرا از مراوده با پدر و مادرم ممنوع  یحتّ يمثال و يبرا نمودم. یت میتبع
سب کان گذاشته ین در میراست يم گرفتم موضوع را با حاج آقایداد. تصم یه میاوراد و ادع

درب را باز  هاز خدم یکیشان نشستم. یرفتم و در پشت درب منزل ا كم. به ارایف نمایلکت
آماده حرکت زود ایشان که از صبح و  مشان منقلب شدیدن ایبا درد و مرا به داخل برد. ک

تمام با خود  یم انگور آوردند. با ناراحتیبراخدمه عازم تهران شدند و من ماندم و بودند 
ن یند و در همیمان ییامدم. آمدم تا مرا راهنماین كخوردن انگور به ارا يه من براکگفتم  یم
 ي. توسط آقایاسحاق ين آقایند از دست اگفتن وارد شدند و یراست يه حاج آقاکار بودم کاف

 يعبور يلهایدر اتومب ییجاایستادم هر چه  یمدت .میایاجازه خواستم به تهران ب یحسنخان
نار کجلو  یمرا در صندل ورد کتوقّف ن یراست يل حاج آقایه اتومبکم. در انتظار بودم نیافت

نجا ینند اک یر مکن اشخاص فیند اگفتردم. کن راه سؤالم را عرض یدادند. در ب يخودشان جا
جا یب يدهند و دخالتها یم ینند و به فقراء دستوراتک یم ییگر است و ادعاهاید يهم مثل جاها

 يدیه تهران رسکد و اآلن ینکفراموش  استگفته ه کرا نند، شما آنچه ک یو سوءاستفاده م
. تهران نزد پدر و مادرم یده یآن شخص هم نم يبرو و گوش به حرفها نتیوالدماً نزد یمستق

   م.یشدشاد گر یدیکدار یاز د و همهرفتم 
بودم.  يۀ حائرینیدر حس يا صبح جمعه 1343حدود سال  :سندینو یم ییایمحمود اول يآقا

جان زده به اخوان حاضر در مجلس یه یمه وارد شد و با حالتیسراس یمحمد خرمشاه يآقا
شان افتاده یا يبه پا ين وارد شدند ویراست يحاج آقا وقتن ید. در ایگفت: به درد من برس
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مارستان رو به احتضار یجا خورده و اآلن در بیکنال را یقرص لوم 20ش از یرد همسرم بکعرض 
ن یند همگفتشان ید. اینم، به دادم برسکار کدانم چ یم قد نمیاست و من هم با چند بچۀ قد و ن

ست یشتر نیب يا قهیگفت من چند دق يد. ویحال او شو ياید و جوینکمارستان تلفن یبه ب اآلن
هوش و در حال اغماء است و اطباء یه بکروز است  24ام و همسرم  مارستان آمدهیه از بک

ن مجدداً یراست يردند. حاج آقاکد یقطع ام ياز و است یب حاذقیه طبکتر فرزام کمنجمله د
مارستان تماس ید. من با او همراه شدم و با بیا شویرا جو يحال و یو تلفند یاآلن برو گفتند

خوب  شمار به هوش آمده و حالیه بک است يا قهیمارستان گفتند: چند دقیم. اطباء بیگرفت
ند گفترد. کد و موضوع را عرض ین رسیراست يعاً خدمت حاج آقایسر یخرمشاه ياست. آقا
م. چند روز ید ما هم به مجلس خود بپردازید و بگذارینک يد و از همسرتان نگهداریحاال برو

  . 125گفت همان روز خانم را سالم به منزل بردم یخرمشاه يبعد آقا
ن یش حسیمعروف به درون فردوست یحس يدارند آقا یابراز م يغفار يمحمد هاد يآقا

خ یحاج شد و خدمت جناب یشکدست  یسار بود و پس از مدتکن به فرقۀ خایابتدا از منسوب
ن یثرت عائله به مشقت تأمک او ب بود نانوا كدر ارا يمشرّف به فقر شد. وسبزواري ن یعمادالد
م. در یخواه یم ثروت میها رد من و بچهکن عرض یراست ينمود. خدمت حاج آقا یمعاش م
به  گفتندگذرد.  یسخت م یلیبر ما خ یرد زندگکآورد. عرض  یبت مکثروت ن گفتندجواب 

ز از دست داد یانش را نکد یوتاهکرد و پس از مدت کد. قبول ینکبه فقراء خدمت  هک یشرط
زرگر  یطال و نقره مشغول و پس از مدت يها ینتیز يور لهیو ناچاراً به تهران مهاجرت و به پ

  برد.  یدر زحمت بسر م و دیگردوسواس و لقوه دچار  يماریشد. در اواخر عمر به ب يثروتمند
 کیمهندس محمد جواد اخوان ارا ي) از آقا835د تابنده (صفحۀ یخورشف یتاب شرکدر 

ند یدستور فرما تاردم کن درخواست یراست يخدمت حاج آقا يا در شب جمعه :نقل شده است
بود  يمارستان بستریشان و در بیه از فقراء و مالزمان اک یمیسرهنگ عظ يآقا يشفا يبرا

خوانده شود. عرض  يا فاتحه وا يبرا گفتندقرائت حمد  يشان بجایند. اینماقرائت  يحمد
ربع بعد خبر  یکدند. دان ین پاسخیراست يردم نه فاتحه! حاج آقاکحمد  يردم: تقاضاک

  اند. نوشته و ارسال داشته تابکدرج در  ين واقعه را برایز همین یمحمد خرمشاه يخود آقا 125  
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  رد.کمارستان فوت یدر ب یمیه سرهنگ عظکآوردند 
  اند: سروده يمثنو کبه سب يمحمود گودرز يه آقاکاست  يا ر خاطرهیسرودة ز   

  نمکه دستان سر کگاه آن شد تا 
  نمکخواران  یم یشرح آن ساق

  نیعارف باهللا جناب راست
  ق قل هو اهللا احدیدر طر

  منزل نبودحقّ  در دلش جز سرّ
  م با زبان قاصرمیمن چه گو

  م شرح عشقیم فرمود گویاری
  یادم آمد در سحرگاه شبی

  بود صاحب مرتبت يریفق یک
  در لباس نظم شهر انجام او

  رفته بودا یاز قضا از دار دن
  گذشت از مرگ او یم يچند روز

  املشکدم او را با لباس ید
  ش خود گفتم عجب او مرده استیپ

  نیدلنش یرد سالمکبا تواضع 
  ام گفت آقا من نه مرده، زنده

  رد و رفتک یآمد و با من صفائ
  ه به دل زنده شدهکس کآن  يآر

  ياز اهل دل گر بشنو يا تهکن
  ور نه گوش گل ندارد اعتبار

  یهودگیچه عمرم رفت در بگر 
  دم حب اوستیام» محمودم«ه کمن 

  

  نم کر سرمستان یماز آن  يادی  
نم کهم وصف آن جانان  يا هشم  

  ن یقید و سرحلقۀ اهل یس
  شهسوار قرب اهللا الصمد 

  در دل نبود ير گنج سرمدیغ
  ه او شد مستعان و ناصرمکجز 

  د فتح عشقینما یهمت او م
  یخواران هم یر میگفت با ما پ

  در معرفت یاز محبان عل
  نام او  یمیبود سرهنگ و عظ

  ره خفته بودیت كدر درون خا
  فش باد برده برگ او یدر خر

  لشیراق و حایاز در آمد با 
  ن جا برده استیپس چگونه ره بد

  نیقیاز  یداد بر من او جواب
  ام ندهیت پاییسیبا دم چون ع

  رد و رفتک ییاد از آن عهد و وفای
  نده شدهیه پاکرد بلیو نما

  یتا بفهم يد اهل دل شویبا
  ارین سودا بیدر ا يگوش دل دار

  یستم آسودگیجز به وصلش ن
  نبود مرا جز لطف دوست ياوری

  

ردم شما خالف کسؤال ن یراست يحاج آقا از :دارند یابراز م ین ابطحیتر صدرالدکد يآقا
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اگر  گفتندزشت باشد؟ به تبسم  یلیاگر خ یحتّردم ک. عرض ردندکد ییتأسر با د؟ ینیب یم ما را
 گفتند ؟دینیشود شما نب یردم نمکم. عرض ینیه نبکم یبند یزشت باشد چشممان را م یلیخ
  م. ینیب یما نم ،دینکن

م و یرفت كهمراه پدر از اهواز به ارا 1354سند: در تابستان سال ینو یم یعراق یعل يآقا
رده ابراز کنم. تمرّد کها را روشن  هکم. پدرم گفتند پنین شدیراست يحاج آقا یرونیوارد ب

از  126يموریمحمدآقا تآقاي بعد  یقین است. دقایراست يعهدة حاج آقا رنۀ برق بیداشتم هز
ر پول برق کد و فینکه را روشن ک: پنگفتندن یراست يحاج آقا گفت:آمد و  یرونیبه ب یدرون
  رساند.  ید خدا مینباش

ن یراست يحاج آقابه منزل  يدزد یدارند: شب یابراز م شانیاز خدمۀ ااهللا بربط  فرج يآقا
 نجابه آن یراست يحاج آقااط قرار داشت و صدا از اتاق یح يدر آن سو منوارد شد. اتاق 

دار و ینند، از خواب بک یرا صدا ممه ک مدین را شنیراست يحاج آقا يمه شب صداید. نیرس ینم
ن آمدن یدر حال پائ ين راه دزدیدر ب که فتمر یشان میبه سمت اتاق ا مرون آمدیاز اتاق خود ب

ن روشن یراست ير نموده و با بلند شدن سر و صدا چراغ اتاق حاج آقایها بود او را دستگ از پله
  !مدندرون آیاز اتاق بو  شد

بنّا  یلارم استاد عکهمراه با هم 1355سند حدود سال ینو یمعمار م یاهللا قدرت یاستاد نب يآقا
رفتن به اهواز  يار براکم. پس از اتمام ین بودیراست يدر منزل حاج آقا یراتیمشغول انجام تعم

ه یه تهکد و با چهار جعبه انگور یستگاه قطار ببریرا به ا یه استاد علکند گفتم. یاجازه خواست
ه کن خدمتشان عرضه داشتند یراست ي. خانوادة حاج آقادیبرگردد و خودتان ینکشده بود روانه 

رود؟ پس از اصرار نندارد، چرا به اهواز  يارکنجا هم یاد است و ایارش زکدر اهواز  یقدرت
 یعلسید  يرود و به آقا یبه اهواز نم ید، قدرتینکدخالت ن : شمادگفتنن یراست ياد، حاج آقایز

 ةآمادستگاه یدر اد. قطار سانبرآهن  راه ستگاهیرا به ا یو استاد عل من کهگفتند  ییطباطبا
ن جعبه را یم. آخردانگور را داخل قطار بر يها جعبه وردم ک کمک یاستاد علبه ت بود. کحر

اده شوم مأمور قطار درب واگن را قفل یاز قطار پکه گذاشتم و برگشتم  یوپۀ استاد علکداخل 
  .1376خرداد  28شمسی و متوفّی در  1308متولّد  يموریمحمدآقا ت يآقا 126  



  129  راستین  تربیت

 

قطار را  يترمز اضطراروپه رساندم و کن یخودم را به اول .دکرردم باز نکرد و هرچه اصرار ک
چند واگن  یرد. پس از طکف ننده شد و در دستم ماند و قطار توقّکدم. دستۀ ترمز یشکم کمح
اده یستگاه ازنا پیرد و گفت در اکند. قبول نکاده یردم و به او گفتم مرا پکدا یس قطار را پیرئ

 قسمتو به  يداریخر كمراجعت به ارا يبرا يگریط دیاده شدم و بلیشو. به هر حال در ازنا پ
 ياند و صدا جمع شده يدور و يده و چند نفریت خوابکمین يرو يدم مردید .انتظار رفتم

است و به ما پول داده مار یو بفرد مسافر ن یاافتاده؟ گفتند  یدم چه اتّفاقیاش بلند است. پرس ناله
 یک. ساعت بود كارااز اخوان  یاحمد امان يآقاوي  .برود كم تا به اراینکه یط تهیش بلیبرا
. صبح رساندمبه منزلش  كردم و در اراکگران سوار ید کمکرا با  يم شب قطار آمد و ویو ن

  ندارد.  یمانعد یبرود اهواز یخواه یم :ندگفتزدند و  يدم لبخندین رسیراست يخدمت حاج آقا
و به  يداریخر یلیا اتومبیکآمر از 1355دارند در سال  یدآباد ابراز میتر بهروز بکد يآقا

ص آن یترخ ياز لندن براو د یف رسیاردکل به بندر یاورم. اتومبیران بیبه اتا انگلستان فرستادم 
داشتم پرداختم و فقط همراه ص هر چه پول یر مخارج ترخیمه و سایبحقّ  يراب .رفتم بندربه 

و  ینقص فنّ دچارل یمۀ راه اتومبی. در نزدمن یتر بنزیل 10با آن  وبم ماند یدر ج يچند پوند
پس از ستاد و ینارم اک ياریس ارکریتعم تاناراحت شدم و منتظر ماندم.  یلید. خشتوقّف م

ر یانپذکدر لندن ام يدیل جدین اتومبیر چنیرده و تعمکرپاژ یگ شل گفت موتوریاتومب یبررس
ه کن است یت انجام دهم ایتوانم برا یه مک يارکو تنها  یا بفرستیکد آن را به آمریست و باین

پوند هم  یکه کشود. من  یپوند م 200آن  نۀیهزشم و به لندن ببرم و کب كدین را یماش
ل نو است و شماره هم یاتومبچون گفت  ينم. وکه یتهو پول بروم لندن ه د بینداشتم گفتم با

بود. درب  یکید! و رفت. هوا رو به تارید یگر آن را نخواهیفردا د ينجا بگذاریندارد اگر ا
چ یدم سوئیزد بروم. د یه نور چراغش از دور سوسو مک ینیل را بستم تا به سمت پمپ بنزیومبات

شور کابان یدا شد. از آنجا، در وسط بیم پیبرا یستگکام. حال ش ل جا گذاشتهیرا داخل اتومب
متوسل بودم ردم و کن یراست يخدمت حاج آقا كدل به سمت ارا يم درآمد. روکب اشیغر
اده به یچ را برداشتم و پیل شدم و سوئیوارد اتومب است. از آنجاباز صندوق عقب درب دم یده ک

رد و کدار اشاره  ونیامک يان گذاشتم. به فردیرا در ملم کشآن م يو با متصد رفتمن یپمپ بنز
ل روشن یاتومب یرد و با استارتکن وصل یرا به ماش ونیامک برق يم. ویل رفتیبا او سراغ اتومب
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ردم و ک. آن را داخل جعبۀ اتصال خودش شدهم برق در موتور جدا و معلّق یدم سیشد. د
قطع  یمدت يم براین سیون گفت: ایامکرد. رانندة کار کداشته باشد  يرادیه اکنیل بدون ایاتومب

آدرسم هم  ،شود یپوند م 10نه من هم یندارد. هز يرادیل ایشده و اتومب یخال يبوده و باطر
ران خدمت حاج یا بعد در یل به لندن رفتم. مدتی. با اتومبنکحواله  یتوانستن است. هر وقت یا

مقدمه رو به  ید. بیالت ما شما هستکه حالّل مشکر بودم کن فیدم و در دل به این رسیراست يآقا
ر کند و فک یلشان را رفع مکمش ونددهند و خدا یاشخاص ما را واسطه قرار م یند: بعضگفتمن 

  م. یهست يا ارهکه ما کنند ک یم
جمعه  يذه شبهایرستم اقبال از اخوان ا يآقانند ک یابراز م يا ناصر برادران هزاوه يآقا

نم. پس از چند جلسه یخواهم بب یرد مک ید و عرض میرس ین میراست يخدمت حاج آقا یاپیپ
 يو. حال !دینیبب !خوب یلید؟ خینید ببیخواه یند چه مگفت يبه و ين به تندیراست يحاج آقا

دو ماه  یکیخت. بعد از آن هر یبرهنه گر يرون آمد و پایدگرگون و منقلب شد و از مجلس ب
برافراشته  يآمد و با حالت ترس و لرز و دستها یم كشان در ارایمنزل ا یرونیبار به بیک

ٰ گفت:  یم � �ّ ٰ ر� �ْ�َ��َ � ٰ ن حال مدتها یا .ردک یم كرار و محل را ترکن جمله را چند بار تیو ا �� اَ�ْ�ُ�َ�
ن به اهواز آمده یراست يحاج آقا :دارند یشانزاده ابراز مین پریابوالحسن پرو يبود. آقا يو با

نار سفرة غذا ننشست و همچنان با اضطراب ک ید ولیز خدمتشان رسیرستم اقبال ن يبودند و آقا
و مثل  یزانیگرردند: چرا از ما کن از او سؤال یراست يد. حاج آقایمال یش را به هم میدستها

 يا اند؛ عده اند دو گروه ه خدمت شما نشستهکنها یرد اک؟ عرض ینینش ینار سفره نمکن یریسا
  رد. ک كخربچگانند و به سرعت محل را تر يا ربچگان و عدهیش

م. ضمن گفتگو از دیرسن یراست يحاج آقا خدمت ك: در اراسندینو یممند کی يجناب آقا
 ي. شب به منزل او رفتم. آقاندک ینمعاشرت م گفتنددم. یخان پرس یمصطف ياحوال آقا

د. نیآ یگفت به منزل ما نم یمند بود و م ن گلهیراست يخان از عدم مالقات حاج آقا یمصطف
دق الباب منزل  یسک ین ساعتینون چنکب است تا یگفت عج زبانیم. زدندسحر هنگام درب 

ه کنین را به داخل منزل آورد. با ایراست يحاج آقا یبا خوشحالرد و کرده. درب را باز کمرا ن
  بودند.  آمدهاده از منزل یپ ییمایشان به بهانۀ راه پیسرد، ا یلینسبتاً راه دور بود و هوا خ

ن یراست يحاج آقا 1354دارند: حدود سال  یابراز م يغفار يمحمد هاد يخانوادة آقا
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برود.  يقرار است به سربازردم کجاست؟ عرض ک) یبیدند برادر شما (جعفر خطرکسؤال 
 ینرود، بعد ادامه دادند ول گفتندنرود. با خنده  دییبفرماردم: کد خوب برود! عرض گفتن

در  یاعزام و در پادگان ينطور هم شد و به سربازیبرود و بعد برگردد. هم يخوب، چند روز
ه در کند یب ی. در همان اوان خواب مردندکرا معاف  يهمدان مستقر شد. پس از چند روز و

 يف است تو غرق شویند حیفرما یشاه میحضرت رضاعلو  ف غرق شدن استرُدر شُ یمنجالب
دخت رفت و یبه ب یدهند. پس از مدت یرون آورده نجات میرند و بیگ یرا م اش هقیو از پشت 

  د. شبه شرف فقر نائل 
 1354حدود سال دارند:  یدآباد اظهار میب یمحمدعل يخانوادة آقا یرابط ملیحۀ خانم

ن یبه پدرم گفتند: ا ي. روزبودند یرابط یحاج براتعل ين در همدان منزل آقایراست يجناب آقا
ار را کن یا يبرا یافکد. پدر پاسخ دادند: بضاعت یض آن باشیدر صدد تعو، ر شدهیخانه پ

د و یدر همدان بار ینیبرف سنگ 1360ز سال یبرد. پائ یندارم و اگر مقروض شوم شبها خوابم نم
  .مبدل گشت يا خت و خانه به مخروبهیسقف منزل فرو ر

 يدر منزل حاج آقا 1355ه حدود سال کدارند  یابراز م يا ناصر برادران هزاوه يآقا
برندگان  یمحمد تق يدند از آقایو پرس احضارشب مرا  9بودم. ساعت  كن در ارایراست

بزن. فردا با چند نفر از اخوان  ياز جانب من سر یند گاهگفتر. یردم خک؟ عرض يدار یاطالع
 یسالتش براحتکل یه به دلک یدن ما در حالیبرندگان با د يبرندگان رفتم. آقا يدن آقایبه د

ف ین قدر تو از فقراء تعریه اکرد کخانم از من گله  9شب ساعت یلّم نبود گفت دکقادر به ت
  .ندک یدن نمیدتو از از آنها  یسکپس چرا  ینک یم

دختر  1355دارند: حدود سال  یاظهار م يغفار يمحمد هاد يخانوادة آقا یبیخانم خط
خدمت حاج  یرد پرسان پرسان بدون حجاب اسالمک یل میتحص كه در اراک ییخانم دانشجو

ه منتظر شما کند دو روز است گفت ين به ویراست يد. در بدو ورود حاج آقاین رسیراست يآقا
ه در خواب شما را که چند شب است کعرضه داشت  يد. وینکسر  هب يم و منبعد روسریهست

م یباالخره تصم ینگرفته بودم ول يد. اول جدیده یم و آدرس منزل خودتان را به من مینیب یم
  در همان جلسه طلب نمود و مشرّف به فقر شد.  يم. وایگرفتم بب

عازم  يت در مجلس فقرکقصد شربه  1355بهمن  8دارند: در  یابراز م یثقف يخانواده آقا
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ب یفوت نمودند و من هم آس یثقف يل آقایبا سانحۀ اتومب كارا یکیم. در نزدیبود كارا
ن مدت هر روز یا یشدم. ط يبستر كدر ارا یمارستانیماه در ب یکدم و مدت ید يدیشد

ه در کآمدند و دستور داده بودند  یادت میشان به ع ن با خانوادهیراست يصبح حاج آقا 9ساعت 
ل یم گرفته بودند به دلیآورند. اطباء تصمیمارستان بیه و به بیهر وعده از منزل خودشان غذا ته

ردم کشان عرض یا بهرفت.  یاه شدن میم سیرا بیند زیمتعدد زانو پا را قطع نما يهایستگکش
   .افتیو نسبتاً بهبود  دند و پا قطع نشدرکموافقت ن
ن یراست يمنزل حاج آقا یرونیدر ب 1356ه سال کدارد  یابراز م شانیدمتگزاران از خا یکی

منزل مشغول تناول بودند  یاط درونیه در حکشان را یوار، ایاز روزنۀ د يبودم. عصر كدر ارا
را  يشان فردیدم اینند. دک یل میم ین تأنّیابا را  يزیه چه چک کنجکاو شدمردم. ک یتماشا م

 یرونیبه ب يبعد و یگذاشتند و به او دادند. لحظات یدر بشقاب كاز همان خورا ردند وکصدا 
 ين برایراست يه حاج آقاکبه من داد و گفت  یاقوتیانگور  يحاو یرد و ظرفکآمد و مرا صدا 

  اند.  تو فرستاده
 ییمار بود و هر غذایسخت ب يغفّار يدارند: آقا یابراز م يغفّار يمحمدهاد يخانواده آقا

ه سرطان از کابراز داشتند  متنوعشات یو آزما اتنیاز معابعد اطباء  .نمود یخورد تهوع م یم
ست. یدستگاه گوارش را گرفته و قابل عالج ن یفوقان يحلق همۀ قسمتها یکم تا نزدکش

ست و داروها را دور یند سرطان نگفتردم. کن موضوع را عرض یراست يخدمت حاج آقا
 كشاه به ارایختم. در همان اوان حضرت رضاعلیر رونیبد. همۀ داروها را از پنجره به یزیبر
اند سرطان  ه گفتهکن یراست يه حاج آقاکردم. فرمودند کرا عرض  يغفّار يدند و حال آقامآ
 يند و به ویه نمایقند ته د تا از همدان گلییدآباد بگویب يآقا انبه پسر کست، معذالین

  . نمود یسال زندگ يست و اندیز بیبعد از آن نرفع شد و  يماریب .ردمکار را کن یاد. یبخوران
ن از تهران به یراست يحاج آقا دارید يبرا 1357دارند: حدود سال  یاز اخوان ابراز م یکی

 يردند مرا در منزل نگه داشتند. آقاکهمانان وداع یه با همۀ مکنیشان پس از ایرفتم و ا كارا
ند گفتآمده است.  مالقات ياز اخوان از اهواز برا یکیرد کشان عرض یناصر برادران خدمت ا

 یتهران مسافرن یه اکابراز داشتند  شانیاند. خانوادة کد مراجعت یید و بگوینک ییرایپذ ياز و
بعد  یقیندادند. دقا یشان پاسخید؟ ایمرخص نمود را ياهوازمسافر آن  ید ولیرا نگه داشت
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بازگشت  یخرج يگفت مسافر اهواز یر زبان به آهستگیبرادران مراجعت نمود و ز يآقا
اط رفتم و با عجله ین ظاهراً متوجه شوند داخل حیراست يه حاج آقاکنیندارد. من بدون ا

د؟ جواب دادم داخل یجا رفتکردند کشان سؤال یدادم و بازگشتم. ا يرا به و مهمراه يپولها
د به یند هرچه پول داشتگفترون آوردند و یسۀ پول مرا بکیردند و کمن  كاط. دست در سایح
  سۀ من گذاشتند. کیدر  پول يقدرشان ب خودیاز جد! سپس یداد يو

ار کسال  32پس از  یرابط یحاج براتعل يآقادارد:  یابراز م شانیخدمتگزاران ااز  یکی
ست و یخوب ن ياریکب: گفتند ایشانبه ن یراست يند. حاج آقاه بودردک یباز نشستگ يتقاضا

در سال ردند. کار کز یگر نیار بازگشتند و هفت سال دکمجدداً به  .ینکار ک یتوان یهنوز م
ن وداع یراست يبا حاج آقا یتلفنتماس  یط یصبح .دندشمار یسخت ب یرابط يآقا 1357

به  گفتندم. پس از قطع تلفن به من یستین یند زود است و راضگفتن یراست ينمودند. حاج آقا
رسیدم  یرابط يآقا نزدردم. کت کن. حرک یاحوالپرسپدربزرگت همدان برو و عوض من از 

 یمستول یرابط يآقابر  يدیشدانقالب  رساندمن را یراست يحاج آقاسالم مصافحه نمودم و و 
از  ياثرشات یآزماانجام در تهران منتقل و پس از مهر مارستان یآن روز به ب يشد. فردا

  ات داشتند. یز حین 1365ت نشد و تا سال یگر رؤید یقبل يمغزعات یضا
. سؤال دمیرس نیراست يحاج آقاخدمت  كدر ارا :سندینو یم يتر مسنّن مظفرکد يآقا

ن نداره! شب یت ماشکتر مملکد گفتندردم با اتوبوس. کد؟ عرض یآمد يا لهیردند با چه وسک
 یه چرا نگفتکرد کر اعتراض یاطاق مجاور به حقاز د. خانم یائیخودتان بن ینده با ماشیجمعۀ آ

افت یدر يبرا شنبهم. جمعه به تهران بازگشتم و ین بخریم ماشیتوان یم و نمیار هستکه ما بدهک
 ود یردکتومان وام  20000 يگفت شما تقاضا کس بانیردم. رئکمراجعه  کوام منزل به بان

ردم کشتر بدهم؟ عرض ید بیخواه یم یرده ولکتومان آن موافقت  10000با  کارشناس بانک
شتر بهتر. یردم هرچه بکتومان؟ عرض  20000شتر از یرد بکسؤال  کس بانیشتر بهتر. رئیهرچه ب

ساختمان را پرداختم و  یو به من داد. بدهرد کتومان صادر  40000به مبلغ  کیچ کس بانیرئ
نم. گفتند تا دو سال کان ثبت نام یکل پید اتومبیخر يماند. رفتم برا یتومان باق 32000مبلغ 

ند. روز چهارشنبه یردند ثبت نام نماکرا واسطه قرار دادم قبول  يفردش فروش شده. یگر پید
د. ید آن را ببریتوان یاند و م ل دادهیرنگ به ما تحو يا روزهیان فیکپ دستگاه یک هکزنگ زدند 
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د دو سال ین صورت بایه در اکردم کد و هرچه اصرار یآ یخوشم نمن رنگ یخانم گفت از ا
ل را ین اتومبیل این دلیه به اکردم کلم تلفن یرد. برخالف مکم قبول نینکگر هم صبر ید
رنگ به ما  يل آجریاتومب یکه کخواهم. روز پنج شنبه صبح مجدداً تماس گرفتند  ینم

ل یل را تحویمن است. در همان روز اتومب ن رنگ دلخواهیه اک شداند. خانم خوشحال  داده
  . میدیرسن یراست يم و شب جمعه خدمت حاج آقایرفت كگرفتم و به ارا

هراسان  ین ابطحیالد تر صدرکد يروز آقا یکسند: ینو یم ییطباطبا یعلسید  يآقا
بودم و بدون  يماریقبل مشغول معالجۀ ب یرد: ساعتکد و عرض ین رسیراست يخدمت حاج آقا

رد. سپس شروع کمار فوت یردم و بکق یبه او تزر یمبتال به آسم است آمپول يه وکنیاطالع از ا
تر به سرعت به کد يضت زنده است. آقایبلند شو مر گفتند:شان ینمود. ا يبه التماس و زار

  تخت نشسته است.  يض زنده و رویه مرکرد کمطب خود بازگشت و از آنجا تلفن 
 1360در آذر  يا پس از تشرّف به فقر هر دو در ارتباط با واقعه یمدت رکنی يآقاخانم و 

ه چند زندانبان زن وارد سلول من کبود  1361ن یه فروردکدارند  یبازداشت شدند. خانم ابراز م
ه به کجاست کن یراست يه آقاکردند ک استهراءم اعدام شوهرم مرا کح عالمشدند و ضمن ا

درب  ردمکمشاهده ه کان بودم ینج سلول گرکست و در کرفتن آنها دلم ش دادت برسد. بعد از
م اعدام شوهرم را عرض کشان افتادم و خبر حیا ين وارد شدند. به پایراست يباز شد و حاج آقا

ه کردم کخدا بود. التماس  يبه رضا ید راضین بوده و بایند خواست خدا چنگفتردم. ک
د ید پس بانشوهرت بما یخواه یند اگر مگفتترشان کوچکۀ ید. با اشاره به صبینمائ يریجلوگ

ردند و ک كبعد سلول را تر یلحظات .ندارد ین راهیا جزند: گفتردم. کاو برود. فغان و ناله 
  ر سپرده شد.یبه جوخۀ ت 1361بهشت یم اعدام شوهرم مسجل و در اول اردیبرا

بر در تهران خدمت حاج کا یعلفرزندم  1362سند: در سال ینو یان مینوروز یرجبعل يآقا
 4ه پسرم سرباز است و کرد ک یو ابراز ناراحت آمد كاز ارا یخانم هکه بود دین رسیراست يآقا

نجا یاز اهواز ا یسک :ردندکن از حضّار سؤال یراست يندارم. حاج آقا یاطالعماه است از او 
ند. کدا ین خانم را پیفرزند اند به پدرت بگو گفتهستم.  يرد من اهوازکبر عرض کا یست؟ عله

ن تا خسروآباد آبادان جبهۀ یریش د. با خود گفتم از مرز قصریشان را رسانیام ایبر پکا یعل
سرباز  یکتوان  ین جبهه مستقرند، چگونه میر در اکن لشیشود و چند یخوزستان حساب م
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دام کآمدند به هر ارخانهکبه  يریبارگ يخ برای يونهایامکه کرد. همان شب کدا یرا پ یمعمول
آن روز همان سرباز به  يآن نوشته شده بود. فردا ينام سرباز مورد نظر بررو هکدادم  یادداشتی

  ارخانه آمد و او را نزد مادرش فرستادم. کبه  یروز مرخص 15با  یعید ربینام مج
 يحاد يماریمبتال به ب 1372ه در سال کدارند  یعت ابراز میاهللا شر بیتر حبکد يخانم آقا

حاج  یشد. شب یداده بودند و روز به روز بر وخامت حال افزوده م یاطباء دستور جرّاح وشدم 
اج به یند احتگفتات نبودند). ید حیردم (در آن زمان در قکمشاهده ا ین را در رؤیراست يآقا

 ه از او داروکردند ک یمعرف یرا با آدرس مشخص یب سنّتیبرو و طب كست. به اراین یجرّاح
بودند گرفتم. گفته ه کرا  یردم و سراغ شخصکبه محل گفته شده مراجعه  كرم. به ارایبگ

دانه برگشتم یرده است. ناامکن مهاجرت یش به فلسطیسال پ 25بوده و  يهودی يفرد يگفتند و
شد.  یم روز به روز بدتر میمت جسیوضع یردم ولکن یشان جرّاحو همچنان حسب دستور

ز یشان نیرد (در آن زمان اک مشاهدهعت را یمحمد شرسید  حاج جنابا یدخترم در تهران در رؤ
ست. مجدداً به یر نیگین را پیراست يند چرا مادرت دستور حاج آقاگفته کات نبودند) ید حیدر ق

 بود و از زمرة شاگردان همان فرد یاهیب گیه طبک ییحیسید  به نام يرفتم و به فرد كارا
ن یراست يبا ابراز ارادت نسبت به حاج آقا يبود مراجعه نمودم و شرح ماجرا را دادم. و يهودی

دهم پس  ین میراست ين داروها را از طرف حاج آقایز نمود و گفت: ایتجو يا ساده يداروها
  د.یشش ماهه رفع گرد يماریاز استفادة داروها بعد از سه روز ب

شاه در یند: پس از رحلت حضرت محبوبعلک یم ن ابرازیراست ياز فرزندان حاج آقا یکی
ه با کردم ک مالقاتا پدر بزرگوارم را یردم. در رؤکشاه تعلّل ید عهد با حضرت مجذوبعلیتجد
 یخواه ی. برو و هرچه مینک ید عهد نمیتجد شاهیحضرت مجذوبعلند چرا با گفت یتمام م يتند
دار شدم و شبانه به یزده از خواب ب نجایه دستم در دستشان بود هک یدر حالت .ریشان بگیاز ا

ش یبه دروملقّب  عتیاحمد شرسید  ردم. سحرگاهان خدمت جناب حاجکت کسمت قم حر
  د عهد نمودم.یدم و تجدیرس شانخ حضرتیاز مشا یضعلیف





  137  راستین  اسفار

 

 
 
 
 
 

 مهفتفصل  
 
 

 اسفار
  
  
  
  
  

 
 
 
  

  
  



  فصل هفتم  راستین  138

 

   یاسفار خارج
پدر ت یه غالباً در معک یعرب يشورهاکبه  یجوانایام  ن دریراست يحاج آقا هاياز سفر

ه در دفتر کشور کشان به خارج از یا ياز سفرها یست. برخیدر دست ن یبودند اطالع چندان
 یشود. دربارة برخ آوردهالً یذ هدر آنباره نوشته بودند به صورت خالص یشان مطالبیادداشتهای

   127.ز هستیگر نیتب دکدر  یحات مفصلین اسفار توضیاز ا
  سفر به هندوستان و عراق و کویت 

 يخود حضرت آقا يارت موالیز يبرا 1347ماه  يدر د«سند: ینو یخود م يادداشتهایدر 
به  ياجازه فرمودند سفر یقبل يدخت شده و طبق تقاضاهایشاه مشرّف به مشهد و بیرضاعل

حسن  يارها نموده به تهران آمدم. به اتّفاق آقاکب یو ترت كم. مراجعت به ارایهندوستان نما
بهمن  13شنبه یکصبح روز  یمحمود طبس يو آقا یمیعظ یسرهنگ غالمعل يو آقا يانور

 يچند روز». میدر هندوستان پرواز نمود یستان به بمبئکدر پا یراچکق یاره از طریبا ط 1347
ان یدر م يا دهکبت يشورکبنام جو يا محلّه«اند:  شان نوشتهیادداشتهایتوقّف داشتند. در  یدر بمبئ

ن مرتاض نشسته و هر یده است چندکه در جوف آن سنگ بتکوه کقسمت از سنگ  یک
روند و نذر  یارت میاز گاو وجود دارد و مردم به ز یمشغول و چند مجسمۀ سنگ يارکدام بک

از علماء به نام  یکی یگذارند... در بمبئ یآنها خال قرمز م یشانیدهند و مرتاضها بر پ یاز میو ن
نسبت به  یلید نمودم خیشان بازدیر هم از ایفق دن نمود وید یخ محمد رضا نجفیحاج ش

ف از اخالق یخودش را نداشت و تعر يفهایرد جهت هم یب ییش مهربان و اخالق بدگویدراو
شوند. سه نفر از اقطاب  یدرآباد وارد میبه شهر پونا و از آنجا به ح یاز بمبئ». ردک یم یشیدرو

رضا یو شاه عل 129ینکن دیالد شمس رشاهیو م 128ینکرشاه محمود دیم یاللّه سلسلۀ نعمت
 یبه معن ين در زبان هندکد«سند: ینو یخود م يادداشتهایدر آنجا مدفون هستند. در  130ینکد

  ن فصل اشاره شده است.یهم يسهایرنویتب در زکن یاز ا یبرخ نیعناوبه  127  
  قت و عرفان آمده است.یتاب رهبران طرک 197-199ن در صفحات کن دکخ محمود سایاحوال حضرت ش 128
  تاب آمده است.کهمان  200-202در صفحات  ینکن دیالد خ شمسیشرح احوال حضرت ش 129
  تاب آمده است.کهمان  203-205در صفحات  ینکد(اول) شاه یشرح احوال حضرت رضاعل 130



  139  راستین  اسفار

 

درآباد ین سبب آن را حیهند واقع شده به ا یدرآباد در قسمت جنوبیجنوب است و چون ح
 يش در زبان هندیش است. پردیز استان اندهراپردکتخت و مرینون پاکن شهر ایند. این گوکد

ت یون جمعیلین است... دو مین سرزمیم ایشور است. اندهرا نام ملّت قدکمرز و بوم و  یبه معن
است و در  یپرست درآباد نصف مسلمان و نصف هندو مذهب هستند. مذهب هندوها بتیح

 يشوایپ یکشان وحدت وجود است و ین ایۀ دیاد اولیبن یروند ول یعبادت م يها برا بتخانه
ن هند به نام سلطان احمد شاه یاز سالط یکیه همان خداست. کدانند  یائنات مکعظم را خالق ا

ق و یمرد ال یلیخ یروز شاه بهمنیاست. شاهزاده احمد خان برادر سلطان ف یبهمن یول
ه مبادا پس از مرگ او کنیرده بود. از ترس اکعهد یروز شاه پسر خود را ولیبوده. ف يا برازنده

د. احمد خان از یور نماکخواست احمد خان را  یرد میسلطنت را از دست پسر او بگاحمد خان 
از  يرکه فرار نمود و سلطان هم لشکاران خود از شهر گلبریاز  ین مطلب آگاه شد با جمعیا

ست خورده و فرار کروز شاه شیان فیسپاه یشند ولکا بیه او را گرفتار کعقب او فرستاد 
 یرمان تاجکاز ماهان  یشیه دروکد یروز شاه خواب دیان فیدن سپاهست داکنمودند. قبل از ش

ن کتو را پادشاه د 131یاهللا ول ه حضرت شاه نعمتکبر سرش نهاد و به او مژده داد  كدوازده تر
روز شاه از یروز شاه چون برادرش فیر فکست دادن لشکن خواب و شیساخته است. پس از ا

شهر را باز  يها م داد دروازهکد حیاحمد خان آگاه گرد يروزیر خود و پکست لشکش
ر خود به شهر آمده و به حضور برادر کد. احمد خان هم با لشیایبگذارند تا احمد خان به شهر ب

روز شاه هم نسبت به ید و معذرت خواست. فیروز شاه رفت و با ادب دست برادر را بوسیخود ف
ه کمرا واداشت  ينمود و به او گفت محبت پدر ینار مهربایتر خود احمد خان بسکوچکبرادر 

ق را به خاطر مهر یال ينم برادرکه قصد کن محبت سبب آن شد یم و این نمایپسرم را جانش
سزاوار تو است. خودش از تخت  یه پادشاهکحاال بر من ثابت شد  یور سازم ولک يپدر

د. ین گردیساخت و خود گوشه نش یخود پادشاه بهمن ين آمد و احمد خان را بجاییسلطنت پا
ار به یه را با تحف بسکگلبر يه احمد خان پادشاه شد چند نفر از رجال و شرفاکپس از آن

ران یه از اکرد کرمان فرستاد و از حضرت شاه استدعا کاهللا به ماهان  خدمت حضرت شاه نعمت
  تاب آمده است. کهمان  180-187در صفحات  یاهللا ول نعمتسید  شرح احوال حضرت شاه 131  
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خود  يدهایمر از یکیفرما شوند. حضرت شاه در جواب نامه و تحف  فین تشرکبه هند و د
مرقوم داشته  ن فرستاد و در جواب نامه همکبه د 132كدوازده تر ین را با تاجیالد بنام مالّ قطب

م و یایبه هند بسنّ  نیتوانم در ا ین سبب نمیده بدیر شدم، عمرم به نود سال رسیه من پکبودند 
رد. کن آخر عمر از خود جدا نخواهم یاهللا او را در ا لیشتر ندارم به نام شاه خلیپسر هم ب یک
ه از کخود را بنام شاه نوراهللا خواهم فرستاد. احمد شاه پس از آن يها نفر از فرزندزاده یکالبته 

رون آمد. در یه بکاستقبال از شهر گلبر يآمدن فرستادة حضرت شاه آگاه شد با امرا و وزرا برا
ر خود یاهللا افتاد رو به وز رت شاه نعمتن فرستاده حضیالد ه نظرش بر مالّ قطبکن یراه هم

ش هم تاج فرستادة یدم. درویه در خواب دکش همان است ین درویر اینموده آهسته گفت: وز
  ر از آن حضرت است:یاند. غزل ز ردهک کیکاهللا تش بودن حضرت شاه نعمت يعشر یمغرضانه در اثن یبرخ 132  

  د زدنیبا یمرتض يدمبدم دم از وال
  د نگاشتینقش حب خاندان بر لوح جان با

  یگانه باشد با علیه او بکدم مزن با هر 
  د نهادیبا یرتضدوستان م يرو به رو

  ف الّا ذوالفقاریال س یالّا عل یال فت
  دید گزیدر دو عالم چهارده معصوم را با

  دت جستن ز اوالد رسولیبا یشوائیپ
  دید شنیا بایبرکاز حسن اوصاف ذات 

  ربالکد ید از عشق شهیآ یگر بالئ
  عابد و باقر چو صادق صادق از قول حقند

  رنگ باشیک يرکو عس یو با نق یبا تق
  یوة حب علیو ندارد مک یهر درخت

  د داشت دوستیدوستان خاندان را دوست با
  ستیۀ نام علکس یموال يرو یسرخ

  یزن یت میالف از وال یآن ول يوال یب
  میافراشت یآن ول ياز وال یما لوائ

  دید گزیبا يا ت خانهیبر در شهر وال
  دید شنیاهللا منقبت با از زبان نعمت

  

  د زدنیبا دست دل بر دامن آل عبا  
  د زدنیبر دل چو ما با يدریمهر مهر ح

  د زدنیزدن با آشنا با یگر نفس خواه
  د زدنیرت بر قفا بایغ غیرا ت یمدع

  د زدنین نفس را از سر صدق و صفا بایا
  د زدنیپنج نوبت بر در دولتسرا با

  د زدنیپس قدم مردانه در راه خدا با
  د زدنیا بایبرکمۀ خلق حسن بر یخ

  د زدنین بال را مرحبا باعاشقانه آ
  د زدنین رضا بایاز ع یدم به مهر موس

  د زدنیا بایر یب ين بر خصم مهدکیغ یت
  د زدنیاصل و فرعش چون قلم سر تا به پا با

  د زدنیبا یمصطف يبعد از آن دم از وفا
  د زدنین چون پادشاه بایا و دیبر رخ دن

  د زدنیجا باکاز  یه دانکد یالف را با
  د زدنیم آخر چرا بایگلر یطبل در ز

  د زدنیاء بایمه در دار السالم اولیخ
  د زدنیها با بوسهسید  نیف نعلکبر 
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رون آورده به پادشاه داد. احمد شاه گفت تاج هم همان تاج است یحضرت شاه را از صندوق ب
ادتر یاهللا ز حضرت شاه نعمتدة احمد شاه نسبت به ین واقعه عقیدن ایدم. از دیه در خواب دک

خود را به عقد شاه نوراهللا در آورد و او را داماد خود ساخت.  ياز دخترها یکیگشت و 
احمد شاه مرقوم داشته بودند او را به سلطان احمد  يه براک يا اهللا در نامه حضرت شاه نعمت

 1236 یال 1229خ یاز تار یبهمن یمخاطب ساخته بودند. سلطان احمد شاه ول یبهمن یشاه ول
فرزند  133اهللا لیرمان حضرت شاه خلکاهللا در  رد. پس از رحلت حضرت شاه نعمتکسلطنت 

اهللا  لیدند به شاه خلیه در هند معروف گردکفرما شدند  فیاهللا به هند تشر حضرت شاه نعمت
ن بودند اهللا در خدمتشا اهللا، و شاه محب بیشاه حب يشان به نامهاین. دو نفر از فرزندان اکبت ش
فرما شده بودند و داماد  فیه جلوتر تشرکاز پسرانش بودند  یکیه کدن شاه نوراهللا ید يو برا

 یه است ولکهمه در گلبر ین بهمنین آمدند. قبور سالطکشدند به د یبهمن یاحمد شاه ول
ه مزار حضرت شاه ک يدر است. در گنبدیشان در بیاهللا و اوالد ا لیمقبرة حضرت شاه خل

و  134اهللا اول اهللا بنام حضرت شاه محب اهللا است دو نفر از اقطاب سلسلۀ حضرت شاه نعمت لیخل
اهللا  لیاز فرزندان حضرت شاه خل یکیمدفونند. حضرت شاه نوراهللا هم  135ن ثالثیالد شاه شمس

اهللا سلسلۀ اقطاب  ن گنبد مدفون است. بعد از حضرت شاه نعمتیخ بودند در ایه از مشاک
 -د. هشت نفر از اقطاب سلسلهیه جنوب هند باشد منتقل گردکن کران به دیاز ا یاللّه نعمت

ان کن در محلّۀ کات سایخ و ادبیاستاد تار يرازیم خان فرخ شیمحمد رح يش آقایطبق فرما
ت یاند. پس از آن قطب ن بودهکاهللا در د از نسل حضرت شاه نعمت -نکدرآباد دیح یکب یلچیا

ن به یالد ن و از شاه شمسیالد شان به فرزند خود شاه شمسیو از ارمحمود یبه حضرت شاه م
ر خود حضرت شاه یم پکرشاه محمود به حید. حضرت میرس ینکد شاهیعلفرزندش رضا

است  یشان در همان خانقاهیا كنون مزار مبارکن شدند. اکآباد سا درین ثالث در حیالد شمس
  تاب آمده است.کهمان  188-192اهللا در صفحات  لین خلیالد رشاه برهانیشرح احوال حضرت م 133  

  آمده است. تابکهمان  193-194اهللا االول در صفحات  ن محبیالد بیرشاه حبیشرح احوال حضرت م 134
ده نشد. در یران دیمتعارف در ا یخین محمد ثالث در متون تاریالد رشاه شمسیشرح احوال حضرت م 135

  ر شده است.کشان ذیتاب نام اکهمان  196صفحۀ 
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لومتر فاصله دارد و کی 6 یال 5درآباد یاز شهر حاند و  رمحمود بنا نمودهیه خود حضرت شاه مک
ارتگاه عام و یباشد و ز یاچۀ باصفا میدر یکه مشرف بر کقرار دارد  کیوچکوه کبر سر 

رمحمود یحضرت شاه م یکیگر از اقطاب سلسله مدفونند. یخاص است. در آن خانقاه سه نفر د
 فرزند شاه ینکرضا د یعلسید  شاه یکیشان و ین فرزند ایالد شمسسید  حضرت شاه یکی
  ». نیالد شمسسید 

وه در داخل شهر به ک ياست در باال یسلمان محل«شان آمده است: یادداشتهاین در یهمچن
بودن  یدنیاز د». ه آنجا هستندیش چشتیه دراوکبا صفا و خوش منظره است  یلینام چهارمناء خ

درآباد و سد یو باغ وحش ح درآبادیح یدرآباد چون باغ ملیدر ح یمختلف يمحلها
  .اند وردهان آیبه م يرکز ذیندرآباد نکاس

 یلیه خکمسجد  مکّه از یشدند. در دهل یما عازم دهلیبا هواپ 1347اسفند  17روز شنبه 
ند ینما یدن مید یآن استفاده شده است و باغ وحش دهل يشتر از سنگ مرمر در بنایبزرگ و ب

تاج محل در  يبنا«سند: ینو یخود م يادداشتهایند. در ور یمرا ل به شهر اگیو روز بعد با اتومب
گم یبنام ممتازب یکیر گنبد آن است. یه دو قبر در زکاست  يا شهر آگرا است. تاج محل مقبره

 یسازد و وقت یم يو ين مقبره را برایجهان ا ند شاهک یفوت م یجهان بود و وقت شاه يه بانوک
ا ید در دنیاز مرمر و شا یشود. تاج محل بنائ یخانمش مدفون م يند پهلوک یخودش هم فوت م

ن ساختمان و باغ ید و ایایبه هند بس کهر دارد. واقعاً ییبایز یلیر است و باغ مفصل و خیم نظک
ه در شهر آگرا باشد تمام اطراف جاده اشجار و کتا تاج محل  یده. از دهلیجا را ند چیند هیرا نب

  ». شود) یده میار(دیبس یمون و خرس و طوطیم
شوند.  ین وارد فرودگاه بغداد در عراق میق بحریاز طر 1347اسفند  24روز شنبه 

م. یشنبه به نجف اشرف مشرّف شدیکن مانده و فردا صبح یاظمکشب در  یک«سند: ینو یم
ارت مزار اول ینندگان زک همۀ دوستان و بستگان و سفارش يهفته توقّف نموده برا یک
م و یدیربال مشرّف گردکبه  1348ن یفرورد 2سول خدا (ص) را نموده و روز شنبه ن ریجانش
چند روز عاشورا  يم و برایوارد شد (ع) ددار حضرت ابوالفضلیلکب ین منزل نایالحرم نیدر ب

ن یاظمکم. سه روز در ین مراجعت نمودیاظمکبه سامراء مشرّف و به  11م و روز یآنجا بود
به اتّفاق  يل سواریت با اتومبیوک ين از راه بصره برایفرورد 13چهارشنبه رده و روز کتوقّف 
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. در 136میردکت کحر يمعبر يو مهد يو سروان حسن انور یمیعظ یسرهنگ غالمعلان یآقا
 یم، شهر خوبیردکم. شب را در بصره توقّف یوت و عماره گذشتکن راه بصره از دو شهر یب
 20م و روز چهارشنبه ین شهر بودیروز در ا 6م و یردکت کت حریوک يست. صبح براین

ن از یفرورد 23م. روز شنبه یت از راه بصره به خرمشهر و آبادان رفتیوکاز  1348ن یفرورد
اد یز یم. چون بارندگیردکت کحر کمشیاز اهواز به اند 25آبادان به اهواز و روز دوشنبه 

م ییایب كم به ارایل نتوانستی. با اتومبجاده را آب گرفته بود آباد و خرم کمشین اندیشده بود ب
  د.یروز به طول انجام 72ن سفر یا». میلذا با ترن آمد

 یکین در منزل یراست يسند: آقاینو ین نجف بودند مکساایام  ان آنیغالمرضا مراد يآقا
 خیاهللا حاج ش تی. آردندکخ حسن شمسه منزل یر به نام شیخدام حرم حضرت اماخوان از از 

ع بود و نسبت به اهل عرفان و تصوف ین معروف و بنام تشیاز مجتهد 137یم زنجانیرکعبدال
  ست.ه یشاه شرح جامعی، نگارش حضرت رضاعلیعرب کسفر به ممال يادداشتهایانها در کن میا بارةدر 136  

و بنا  ین مذاهب اسالمیب بیحسن تفاهم و تقر يبرا یاهللا زنجان تیه آکنند ک یان اضافه میمراد يآقا 137
نمود. منجمله  یاسالم کبه ممال یمسافرت يقمر 1355ن و رفع اختالفات در سال یگذاشتن شالودة اتّحاد مسلم

عۀ نجف یش ياز علما یندگیچهار مذهب اهل تسنّن به نما يمالقات رؤسا يدر جامعۀ االزهر قاهره در مصر برا
 ون از ایر بغل گرفته به داخل رفت. پس از تعارفات معمول حاضرین خود را به زیافت. در بدو ورود نعلیحضور 

ه چندان کن خود را یشما چرا نعل ،میردکدرب رها  يمت خود را جلویگران ق يفشهاکه همۀ ما کردند کسؤال 
ه در زمان رسول کده بودم یشن یه داستانکپاسخ داد  یاهللا زنجان تید؟ آیهم ندارد با خود به داخل آورد یارزش

د، یرا دزد ين ویها نعلیرد و به داخل جلسه رفت و بزرگ حنبلکرون درب رها ینش را بینعل يرم (ص) فردکا
ه در که در جلسه حاضر بود ابراز داشت ک یندة مذهب حنبلین را به داخل آوردم. نمایردم و نعلکاط یمن هم احت

گفت پس من  یاهللا زنجان تیده؟ آیدزدرا ن یها نعلیوجود نداشته، چطور بزرگ حنبل یحنبلآن زمان مذهب 
در جلسه حاضر بود ابراز داشت در آن زمان  یندة مذهب حنفیها بوده. نمایبزرگ حنف ،نم سارقک یاشتباه م

 یندة مذهب شافعیها بوده. نمایبزرگ شافع ،گفت پس حتماً سارق یاهللا زنجان تیوجود نداشته. آ یمذهب حنف
گفت پس البد بزرگ  یاهللا زنجان تیوجود نداشته. آ یز حاضر بود و عرضه داشت در آن زمان مذهب شافعین

 کیز مذهب مالیدر مجلس حاضر بود و گفت در آن زمان ن کیندة مذهب مالیرده. نماکن را سرقت یها نعلکیمال
ن مذاهب در صدر یاز ا یکچیه هکد ین داریاقرار بر ا یگفت پس خود شما همگ یاهللا زنجان تیوجود نداشته. آ

  ع نمود.یو مذهب تش (ع) یت خالفت علیر خم اثبات حقّانیات قرآن و واقعۀ غدیاسالم نبودند و با اشاره به آ
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ت قرار یذاء و اذیاز عوام النّاس فقرا را مورد ا یبرخ يو یکبه تحررد و ک یم یبدگوئ
خاموش  یرزا علیبنام م اخواناز  یکید یز به صالحدیه من نکن مسئله باعث شد یا .ندادد یم

اهللا  تیمصون بمانم. به آ یاهللا زنجان تیباشم تا از گزند آثار مخالفت آ يحدود دو ماه متوار
 يبه نام حاج آقا يردک یه مذمت آنها را مک صوفیهخ یاز مشا یکیه کخبر داده شد  یزنجان
 یاهللا زنجان تید. آینکدن یشان دیهمان شما هستند از این شهر میاند و در ا دهمن به نجف آیراست

ن را یراست يحاج آقا یاهللا زنجان تیآایام  د. در همانیایدن من بید او به دیبا رد و گفتکقبول ن
ده یشکرون رفت. همان شب عبا بر سرش یبزند از حرم ب یه حرفکنیبدون ا ید ولیدر حرم د
ردم متعجب شدم. که بر او باز کن آمد. درب را یراست يانه به محل اقامت حاج آقایبود و مخف

حاج  يدن دست و پایه شروع به بوسیتا وارد اتاق شد و با التماس و گراذن دخول خواست. 
، خودت را با 138و دوال دوال يند: شترسوارگفتن به او یراست ينمود. حاج آقان یراست يآقا
رد: کعرض  یاهللا زنجان تی؟ آیستیکردند ک؟ بعد سؤال يردکده از مردم پنهان یشکسر يعبا

د. با ینجاتم داد كابان هولناید و از آن بیدست مرا گرفتشب یه دکهستم  یسکقربان من همان 
ن بعد از یراست يرد و شب بعد مشرّف به فقر شد. حاج آقاکاد طلب یز يخواهش و تمنّا

ان اضافه یمراد يد. آقاینکت کشر يست در مجالس فقریند الزم نگفتبه فقر به او  يتشرّف و
د، یمخالف بود صوفیهه با کردم شما کسؤال  شانیاز ا یاهللا زنجان تینند: هنگام خروج آک یم

ه ک يپاسخ دادند شب قبل از آن روز یاهللا زنجان تی؟ آد آمدیپدر حالت یین تغیچطور شد ا
ه کقرار دارم  كار هولنایبس یابانیه در بکدم ینم خواب دین را در حرم ببیراست يحاج آقا
همه در آتش  يادیوانات زیمن و حگر آن آتش گرفته بود و یمۀ دیاه است و نیابان سینصف ب

رون و به یب كآمد و دست مرا گرفت و از آن ورطۀ هولنا يم. ناگهان فردیدر حال سوختن بود
شبم ید يایر رؤکر مشرّف شدم و همچنان در فیه به حرم حضرت امکد. فردا یشکخود  يسو

 يه بودم. آقادیه در خواب دکبودند  يشان همان فردیدم و این را دیراست يبودم حاج آقا
  138 م امثال و حالمثل آمده ن ضربیدر شرح ا 1018، صفحۀ 1361ر، یبکریبر دهخدا، امکا یم علکدر جلد دو:   

  ینکچ يارکبا زهد و ورع شائبه 
  ا مرد خدایا باش و یا اهل ری

  

  ینکچ يبا دامن تر شرع مدار  
  ینکچ يدوال دوال شتر سوار
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اهللا  تید؟ آینک یش مخالفت میدم حاال باز هم با دراویشان پرسینند از اک یان اضافه میمراد
  .139ر فقرا هستمکمان از گذشته گفتند: حاال نویپش یبا حالت یزنجان

هنگام  يه روزکدارند  ین سفر همراه بودند ابراز میدر ا يسرهنگ حسن انور يآقا
رغم یشم. علکسه بکیه پشتشان را کردم اجازه دهند کبرداشتم و تقاضا  يا سهکیشان یاستحمام ا
ز یاست را تم یه صندوقچۀ امانات الهکه من بدن شما کتشان باالخره با عرض من یعدم رضا

ندادند. چند روز  یپاسخ یردند ولکقبول  ید، با نگاهینک كنم در عوض شما قلب مرا پاک یم
رم یگ بانید توأماً گریمر درد و تب شدکه یکمار شدم بطورید عراق سخت بیشد يبعد در گرما

ه توان یکردند در صورتک یشان مرا اغلب احضار میز این نین بیه طاقت فرسا بود. در اکشد 
صرف  ياز اخوان برا یکیدر منزل  يرفتم. روز یاز باب اطاعت امر م یجابجا شدن نداشتم ول

تمام و تب و درد  یه خدمتشان برسم. با سختک غام دادندینهار دعوت داشتند و حدود ظهر پ
زبان رفتم. هنوز یو به منزل م یرا ط یر طوالنیاده مسیتند و سوزان پ ير گرماید در زیشد

ن رفت و ین. اکبرگرد منزل استراحت  يد تب دارگفتنردند. که مرا مرخص کننشسته بودم 
ه از کرده بودم کبود و من هم فرآموش  ییاضت طاقت فرساین حال و در آن هوا ریآمد با ا

 ينند. به هر حال نتوانستم دستورات و فشارهاک كه قلب مرا پاکرده بودم کشان قبالً تقاضا یا
ردم کشان عرض خدمتبودم  يه بسترک ینم و در دل اعتراض داشتم و در حالکشان را تحمل یا

در  یه شخص مازندرانک يا هیم همان قضگر با شما به سفر آمدید، اگر دیران برسانیمرا سالم به ا
داشت؟ اول  ییچه ماجرا یه شخص مازندرانکردند کراه مشهد گفت را قبول دارم. سؤال 

 یدند و لحظاتیخند یلیخردم. کشان ماجرا را عرض یباالخره پس از اصرار ا یطفره رفتم ول
  است: یم زنجانیرکخ عبدالیاهللا حاج ش تیآ يها ر از سرودهیز یدو رباع 139  

  ام هر علم به دهر بود آموخته
  ن من و دوستینها همه شد حجاب بیا

  

  ام علماء دوختهوز فضل، دهان   
  ام ن است به نار هجر او سوختهیا

  

  ضاً:یا
  میردکمت کالم و حکتلف  يعمر

  ندهد يچ علم سودیه هکم یدید
  

  میردکعت یهوس فقه و شر يچند  
  میردکقت یحق كو درحقّ  يرو سو

  

  .70، صفحۀ 1353شاه، چاپ اول، یف حضرت رضاعلی، تألیعرب کسفر به ممال يادداشتهاید به ینکنگاه 
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  مار نبودم.یاصالً ب ییدر من نبود و گو يماریاز ب يبعد آثار
ن سفر یه در خاتمۀ اک نندک ینقل من آبادان کساان از پدرشان احمد رضا کایرضا نیعل يآقا

ن یراست يآمده بودند. حاج آقاآهن  راه ستگاهین به ایراست يبدرقۀ حاج آقا يبرا يادیاخوان ز
شان یاد و رکت که قطار حرکمشغول خواندن بود  يبخواند و و یغزل گفتنداز اخوان  یکیبه 

قطار رفت و ما را نبرد.  گفتندرون قطار در جمع اخوان نشسته بودند. پس از اتمام غزل یز بین
شان سوار قطار یرد و اکستگاه مراجعت یه همان قطار به اکسخن نگذشته بود ن یااز  یلحظات

خطّ آهن  يدر جهت مخالف بر رو يگریستگاه آمدن قطار دیشدند. علّت مراجعت قطار به ا
  قطار اول بود. 

   140سفر به کشورهاي عربی و اروپایی
ه آن جناب در ک ياز اسفار یکی

 ير بزرگوار حضرت آقایخدمت پ
 يشورهاکشاه داشتند سفر به یرضاعل

ن سفر از تهران یبود. ا ییو اروپا یعرب
خ پنجشنبه چهارم محرم الحرام یدر تار
 1348اسفند  21مطابق  يقمر 1390
شروع شد. در  یشمس يهجر

در اسفند «اند:  خود نوشته يادداشتهای
خان  ینعلیحس يچون آقا 1348
دعوت به خارج نموده بود به  یمصداق

حضرت  كاب مبارکتهران رفته و در ر
 يحاج مهد يو آقا یخان و ابوالحسن خان مصداق ینعلیحس يت آقایشاه به معیرضاعل يآقا
ت کاره حریدر روز پنج شنبه از تهران با ط یحاج محمد رضاخان يو آقا یصالح کمل

 1378، چاپ خواجه، یشانها، نگارش محمد رضا خانکهکتاب پرواز عشق در کن مسافرت از یشرح ا يبرا 140  
  شان استفاده شد.یا یشخص يادداشتهایو 

جناب راستین در مکّه -حضرت رضاعلیشاه  
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  ». میردک
مسافرت با هواپیما از تهران به اصفهان، شیراز، ظهران و ریاض آغاز شد. در ریاض از 

 ریاض شهر جده قصد به اسفند 24 جمعه روز در و دیدنمسجد قدیمی و بزرگ جامع الدیره 
 حضرت حرم به روز همان در و وارد مدینه به 1348 اسفند 24 یکشنبه روز در. کردند ترك را

 امام حضرت متبرکۀ مرقد. نمایند می عزیمت بقیع قبرستان به بعد و مشرّف) ص( اکرم رسول
 جعفر امام حضرت و (ع) باقر محمد امام حضرت و (ع) العابدین زین حضرت ،(ع) حسن

 قرار آنجا در) ص( اکرم پیامبر فرزند ابراهیم و (ع) العباس ابوالفضل مادر البنین ام ،(ع) صادق
 است اسالمی متبرکۀ مساجد از که ذوالقبلتین مسجد و اُحد شهداي مزار دیدن به بعد روز. دارد

 ایام این. برند می تشریف) س( فاطمه حضرت االحزان بیت و قُبا مسجد و الفتح مسجد و
. روند می شیعیان حسینیۀ به عزاداري مراسم انجام جهت و بود حسینی عاشوراي با مصادف

. شوند می محرم آنجا و عزیمت معظّمه مکّۀ به 1348 اسفند 28 شنبه پنج روز و جده به سپس
 لاو روز. 141کنند می حرکت الرّحمه جبل و النّور جبل و عرفات و منی سوي به بعد روز

 در. برند می تشریف کعبه خانۀ داخل به آقا حضرت بندگان خدمت در 1349 فروردین
 هم ماها باز موال حضرت براي خانه درب فروردین اول روز در: «نویسند می خود یادداشتهاي

خود  يادداشتهاینند. در ک یدن میروز بعد از غار حراء د ».شدیم مشرّف خانه داخل در طفیلی
مرتبه  یکفداه  یوه حراء. چون حضرت آقا روحکم مخصوصاً یرفت يادیز يجاها«اند:  نوشته

 یحاج رضاخان ير و آقاین فقیاوردند. به ایف نیوه تشرک ين مرتبه باالیف برده بودند ایتشر
م و یه محل بعثت حضرت محمد (ص) بوده است بروکارت غار یز يه ما براکاجازه فرمودند 

ن یم. ارتفاع از پائیاد همۀ دوستان نمودیم. یعت نماز خواندکوه و در آن غار دو رک يم باالیرفت
وار غار یل و سخت است. در دکمش یلین به باال خین راه از پائکقدم است ل 1500وه تا غار ک

ارت بروند یز يارشان باشد و برایسعادت  یه اگر دوستانکم یندکهم نام خود را بر سنگ 
ارت مزار حضرت عبدالمطلب و حضرت ین به زیند... همچنیز بنمایر ناچین فقیاز ا يادی

  ». مین رفتیهم اجمعیالشّهدا سالم اهللا علسید  جه و حضرت حمزةیخد ابوطالب و حضرت
  شاه آمده است.یتاب خاطرات سفر حج، نگارش حضرت رضاعلکانها در کن میادربارة  یجامع يهاشرح 141  
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ن یجده و از آنجا در روز دوشنبه سوم فروردپس از طواف وداع و اتمام عمرة تمتع به 
 1349ن یشنبه چهارم فرورد ند. در روز سهینما یمت میشور لبنان عزکتخت یروت پایبه ب 1349

) و لوزان Berneت و روز بعد به برن (کس حریسوئ يبایز يشهرهابه آتن و از آنجا به ژنو از 
)Lausanne( ي) و ووVevy) و اگل (Aigle) و اشتاد (Estats) و الترباخ (Latterbach و (

ت یز جمعکند. در راه ژنو به محل و مرینما ی) رفته و مجدداً به ژنو مراجعت مBarenبارن (
ج یر را تروید زیزرگ عام المنفعه اصول عقان مؤسسۀ بیند. اور یم 142یحات اخالقیتسل

و گذشت در مقابل مصالح  يعالقۀ انفراد كو تر یغرض یب -2، مطلق کیپا -1د: ینما یم
 یاز موقع«اند:  خود نوشته يادداشتهایدر . يارکامانت و درست -4، محبت عشق و -3، جامعه

 ينبود و غذاها یم چون ذبح اسالمیگر گوشت نخوردیم دیردکت کروت حریه از بک
 9شنبه یکشوند. روز  یس وارد میبه پار 1349ن یفرورد 8شنبه ». میخورد یرگوشت میغ

 یمختلف ياز محلها فرانسهان مصادف بود. در یحیاد مسین اعیاز بزرگتر 143كد پاین با عیفرورد
 La(سنّ  )، رودLa Mancheمانش ( يای)، درBois de Boulogne( یاز جمله جنگل بولون

Seineل (یلروی)، شهر وVillervilleل (ی)، شهر تروTrouvilleه (ی)، شهر لووLouviers باغ ،(
 Le( ي)، قصر ورساLe Tour Eiffelفل (ی)، برج اParc Zoologiqueس (یوحش پار

Chateau de Versailles) موزة لوور ،(La Musee du Louvre ،يایسیلک)، قبر سرباز گمنام 
 يایسیلکس، ین پاری)، مسجد مسلمSacre Coeurور (یکرکسا يایسیلک)، Notredameنتردام (

) Etoileدان اتوال (ی)، مJardin des Tuileries( يلریتوا ك)، پارSaint Germainژرمن (سن 
 Jardin duلوگزامبورگ ( كران، پاری)، خانۀ اChamps Elyseeزه (یل ابان شانزیو خ

Luxembourgسند: ینو یخود م يادداشتهای. در 144نندک یدن میگر دید يجاها ی) و برخ
) یحۀ اسالمی(ذب ی) مسلمانان دارند. قصابQuartier Latinه التن (یارتکهم در محلّۀ  يمسجد«

  ».ن دارند وجود داردکه در آن محل مسلمانان مسکژرمن سن  ابانیهم در خ
  هست. 87-99شاه، صفحات یف حضرت رضاعلیگناباد به ژنو، تألت در سفرنامۀ از ین جمعیدربارة ا یشرح 142  

  آمده است. 106-108و  22-26م آن در همان مأخذ در صفحات یو تقو كد پایدر مورد ع یشرح مفصل 143
  در همان مأخذ آورده شده است. ین محلها شرح جامعیدام از اکدر مورد هر 144
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مت یعز یک) در بلژBruxellesسل (کبه شهر برو 1349ن یفرورد 19در روز چهارشنبه 
) Hagen) و هاگن (Kolnلن (کر ینظ یمختلف در آلمان غرب ينموده و پس از عبور از شهرها

ن یشوند. در هامبورگ از مسجد مسلم ی) مHambourg) وارد هامبورگ (Munsterو مونستر (
 ین شرقیو سپس به برل ی) غربBerlinن (ین به برلیفرورد 22د نموده و در روز دوشنبه یبازد
ند. در مونستر از باغ وحش مونستر ینما یبه هامبورگ و مونستر مراجعت ممت و مجدداً یعز

) Dusseldorfلن و دوسلدرف (ک) و Wuppertalووپرتال ( يدن و روز دوشنبه به شهرهاید
شوند. روز  ی) در هلند مLa Hay) و الهه (Amsterdamمت و روز بعد عازم آمستردام (یعز

رده و به فرانسه وارد و در سفر مجدد به فرانسه کعبور  یکن مجدداً از بلژیفرورد 26چهارشنبه 
و فالسفۀ بزرگ فرانسه است و قصر  یر و رجال نامیه مقبرة مشاهک) Pantheonاز پانتئون (

بهشت به مقصد رم در یند و در روز چهارشنبه دوم اردینما یدن می) دFontainebleauفونتنبلو (
د نموده و ی) بازدSanta Mariaا (یسانتامار يایسیلکرم از ند. در ینما یم كس را تریا پاریتالیا

بهشت به رم یارد 7روند و روز دوشنبه  ی) مVeneziaز (یان و بعد به شهر ونیکسپس به شهر وات
گر ید يجاها ی) و برخSaint Peterپتر ( سن يایسیلک يها ند. در رم از موزهینما یمراجعت م

بهشت یارد 10و روز پنجشنبه  كه ترکیاستانبول در ترد و در روز بعد رم را به مقصد یبازد
ارت مزار موالنا یز يه برایبه شهر قون«سند: ینو یخود م يادداشتهایشوند. در  یه میعازم قون

ارت در یز يم... مزار موالنا به صورت موزه شده است. برایمشرّف شد ين مولویالد جالل
بود و  یمقبرة با روح یلیم. خیشد شاه اروحنا فداه مشرّفیرضاعل يخدمت حضرت آقا

مت در مقبره یقیس و ذیاء نفیشد. اش یده میشن يهم دائماً در داخل مقبره با آهنگ مثنو یصدائ
حضرت  كگفتند محاسن مبار یه مکهم دربسته وجود داشت  يا گذارده شده بود. جعبه

 يزیمقبرة شمس تبرند یگو یه مکهم هست  يگریباشد. مقبرة د ین جعبه میرسول (ص) در ا
ارا و موزة مردم کارا از باغ وحش آنکند. در آنینما یمت میارا عزکروز بعد به آن 145».است

   :آمده است يوات یوان غزلیر در دیاند. غزل ز ردهک کیکتش يبودن مولو يعشر یاثنو ع یدر تش یبرخ 145  
   دنبالۀ زیرنویس در صفحۀ بعد  
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ت کران حریبهشت به طرف ارض روم و از آنجا به طرف ایارد 14دن و روز دوشنبه ید یشناس
 146یهمدان شاهیمقبرة حضرت مجذوبعل ازز یروند. در تبر یز میه و مهاباد به تبریق ارومیو از طر

ل از یند. در اردبینما یت مکل حریبهشت به طرف اردبیارد 20شنبه یکو سپس در روز  دنید
 23د و در روز چهارشنبه یگر بازدید یدنید يجاها یو برخ یلین اردبیالد یخ صفیمزار ش

 روند. در آنجا از مزار یرمانشاه مکبهشت عازم زنجان و روز بعد وارد همدان و از آنجا به یارد
شنبه یکدن نموده و مجدداً در روز یاچۀ سراب و طاق بستان دی، دریرمانکشاه یجناب مظفرعل

 دنبالۀ زیرنویس از صفحۀ قبل 

  یشاه شاهان جهان اهللا موالنا عل يا
  نور فرّخ نام تو يحمد است گفتن نام تو ا

  مرکبسته  یدر بندگ يد مشرق خاوریخورش
  تو يوکدان کاز خا يا د باشد ذرهیخورش

  وه طورکعمران در غمت بنشسته بد در  یموس
  م استیه پور مرک یسیه نور عالم است عکآدم 

  ردگارکداود را آهن چو موم قدرت نموده 
  ه بد بدر دجاکا احمد یآن نور چشم انب

  یخ و محتسب دارد به دل بغض علیو ش یقاض
  ین جاهلیردست در دک یجاهل يگر مقتدا
  بعدش حسن نجم سما یمرتض یشاهم عل

  ن العبادیز یآن آدم آل عبا دانم عل
  م و رهنمان باشد امایاظم هفتمک یموس
  بخوان يدر مهر او عهد یو نق يآ یتق يسو

  نیمکد ین بر خصم بگشایسوار آخر يمهد
  دا شودیز و ناپیتخم خوارج در جهان ناچ

  و اهرمن اوالد آدم مرد و زن يو و پرید
  ن سخنیا یروم ين موالکن اظهار کاقرار 

  ن جور و جفاکا بر ما میب يزیشمس تبر يا
  

  ینور چشم عاشقان اهللا موالنا عل يا  
  یتو اهللا موالنا عل يد و مه هندویخورش

  یاهللا موالنا عل یپ یکماهت غالم ن
  یاهللا موالنا عل یعمان شبنم يایدر

  یخواندت زبور اهللا موالنا عل یداود م
  یعشقت در هم است اهللا موالنا عل يوکدر 

  یرد اهللا موالنا علکرا به دل اقرار یز
  یاهللا موالنا عل یقرب دن گفت در یم

  یاهللا موالنا عل ين بریهر سه شدند از د
  یاهللا موالنا عل یاملک يتو مقتدا

  یربال اهللا موالنا علکن یخوانم حس
  یهم باقر و صادق گواه اهللا موالنا عل

  یالرّضا اهللا موالنا عل یموس ید علیگو
  یبگو اهللا موالنا عل يراز يرکبا عس

  ی موالنا علن اهللایر زمیخارج رود ز
  یدا شود اهللا موالنا علیآن شاه چون پ

  ین سر در دهن اهللا موالنا علیدارند ا
  یهر لحظه سرّ من لدن اهللا موالنا عل
  یرخ را به موالنا نما اهللا موالنا عل

  

  

  قت و عرفان آمده است.یرهبران طر 219 -221در صفحات  یهمداناول شاه یشرح احوال حضرت مجذوبعل 146
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ن به مزار یند. در قزوینما یمت مین عزیز آنجا به قزوبهشت به همدان مراجعت و ایارد 27
شوند.  یوارد تهران م 1349بهشت یارد 29خ یرفته و سپس در تار 147یخ احمد غزالیحضرت ش

  انجامد.  یبه طول م روز 68ن سفر یا
  148سفر به هندوستان و کشورهاي عربی

شاه سفر به یرضاعل ير بزرگوار حضرت آقایگر آن جناب در خدمت پیاز اسفار د
 1350بهمن  21ما در صبح روز یو با هواپ ین مسافرت از تهران به دهلیهندوستان است. ا

آغاز  يالدیم 1972ه یفور 10ا و مطابق ب يقمر يهجر 1391حجۀ یذ 24برابر با پنجشنبه  یشمس
شاه یرضاعل يخود حضرت آقا ياز تهران در خدمت موال«اند:  خود نوشته يادداشتهایشد. در 

حاج عبدالرّحمن  يو آقا یحاج محمد رضاخان يسلطانپور و آقا يارواحنا فداه و حاج آقا
ساعت و شش م. سه یردکت کهندوستان حر ياره برایبا ط يتر منوچهرکد يان و آقایجواهر

لومتر فاصله دارد. وارد هتل کیتا شهر ده  ید. از فرودگاه دهلیشکپرواز طول  یقه تا دهلیدق
  ». میشد

ن یروند. ا یاست م یعیار وسیه مسجد بسک یبه مسجد جامع دهل یدر روز اول ورود به دهل
 د. بندگانیبه دستور سلطان محمد شاه جهان بنا گرد يقمر يهجر 1060مسجد در سال 

ند. در یفرما یر نام همراهان مرقوم مکرا با ذ یادبود مسجد شرحیحضرت آقا در دفتر 
دن مسجد ید يپس از استراحت بعد از ظهر برا«ن آمده است: یراست يحاج آقا يادداشتهای

ه تمام کن ساعات و قبله نصب شده ییتع يم. شاخص در قسمت شرق مسجد برایجامع رفت
  » است. یدنیار مسجد بزرگ و دید. بسینما ین مییساعات روز را تع

ن بنا در اصل منار یروند. محل ا یمتر ارتفاع دارد م 5/72ه کصبح روز بعد به قُطُب منار 
. از 149است یه آثار آن پس از هزار سال هنوز باقکاالسالم بوده  قبةبه نام مسجد  يمسجد

  آمده است. 158-160تاب صفحات کدر همان  یغزال یخ احمد طوسیشرح حال حضرت ش 147  
، یاضیاهللا ر و حشمت ینوشتۀ محمد رضاخان یان سفر روحانیتاب راهکن سفر از یدر نوشتن خاطرات ا 148

  شان استفاده شده است.یا یشخص يادداشتهایو  1369 کیچاپ رود
 يهجر 602ه در سال کبوده  ين غوریالد ن مخصوص سلطان شهاباز غالما یکی کبین ایالد آن قطب یبان 149

   دنبالۀ زیرنویس در صفحۀ بعد  
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سلطنت  963تا  937 يالهان سیه بکهند  یپادشاه گورگان 150ونیآنجا مقبرة هما یدنید يمحلها
مقبرة «سند: ینو یخود م يادداشتهایند. در ینما ید میقرار دارد بازد یرد و در شرق دهلک

در همان ». با صفا است یلیخ ين مقبرة نهرو و گاندیبنا شده و همچن يتپۀ بلند يون رویهما
دن قلعۀ ید يپس از اقامه نماز مغرب برا و 151این اولیالد دن مقبرة خواجه نظامیروز به د

ه کمهم است. دور تا دور آن خندق است  یلیقلعۀ ردفورت خ«سند: ینو یروند. م یردفورت م
ن نادرشاه قلعه را یه در موقع جنگ دشمن نتواند وارد شود. با وجود اکردند ک یپر از آب م

  ». ار بدست آوردیف شد و غنائم بسمتصرّ
 -یرانیا ين بناهایت و در آنجا از جالبترکبه سمت اگرا حر 1350 بهمن 24شنبه یکروز 

بنام  يها ه از قلعهکقلعۀ سرخ آگرا  وجهان است  ين آثار معماریباتریه از زکتاج محل  يهند
ان ین از صوفیتاب مجالس المؤمنکصاحب  ينوراهللا شوشتر ید ثالث قاضیهند است و مزار شه

بهمن از  26شنبه  و در روز سه نندک یدن میده دکبت یکد از . روز بعندینما یدن میده ینوربخش
رمحمود و حضرت یت و روز بعد به مزارات حضرت شاه مکن حرکدرآباد دیح يبه سو یدهل

مسجد و  مکّه روند و همان روز از یم ینکرضا دیو حضرت شاه عل ینکن دیالد رشمسیشاه م
در رفته و یب ين به سوکدرآباد دیاز ح 1350بهمن  28ند. روز پنج شنبه ینما یم دنیدچهارمنار 

شان از که نام مبارکشوند  یمشرّف م یاللّه در به مرقد مطهر نه نفر از اقطاب سلسلۀ نعمتیدر ب
، ینیاهللا الحس ن محبیالد بیرشاه حبی، مینیاهللا الحس لین شاه خلیالد ربرهانین قرار است: میا
رشاه ی، م153یثان ینیاهللا الحس لین خلیالد رشاه برهانیم ،152ینیاهللا الحس ۀین عطیالد مالکرشاه یم

 دنبالۀ زیرنویس از صفحۀ قبل 

  رسد.  یدر الهور به سلطنت م يقمر
، منبت يارث حجیه از حکدارد  يادیز يها ها و سنگ نوشته بهیتکاست و  یات قرآنین مقبره منقوش از آیا 150

 تکشراز  کیدست آمده حاه به ک کیار هنرمندانه ساخته شده است. اسناد و مداریبس یسیبه نویتکو  يارک
  .استن بنا یدر ساختن ا یرانیمهندسان و معماران و هنرمندان ا

 700سته و حدود یز ین مغول میدر عهد سالط و ه استیاء موسوم و قطب سلسلۀ چشتیخواجه به سلطان اول 151
  رسد. یم (ع)م ادهم به امام محمد باقر یق ابراهیاز طر يگذرد. سلسلۀ اذن و یم شانسال از وفات

  آمده. 195-196قت و عرفان صفحات یاهللا االول در رهبران طر عطيةن یالد مالکرشاه یشرح حال حضرت م 152
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رشاه ی، م155یثان ینیاهللا الحس ن محبیالد بیرشاه حبی، م154اول ینین محمد الحسیالد شمس
رشاه یو م 157یثان ینیاهللا الحس ۀین عطیالد مالکرشاه ی، م156یثان ینین محمد الحسیالد شمس
 یاهللا ول ن نعمتیاز نسل حضرت شاه نورالد یه همگکثالث  ینین محمد الحسیالد شمس

  اند. بوده
دة بت کمت و آنجا از بتیسور هند عزیز استان مکبه بنگلور مر 1350بهمن  29روز جمعه 

ند. در ینما یدن میسور دیم يل و باغ وحش و جنگلهایچاماندتها بنام چارمنده ییطال
غار  يه در توکبود  یتپه غار بزرگ يده باالکبت یدر چند قدم«اند:  خود نوشته يادداشتهای

  ». شان شده بودند حضور داشتندیه مجذوب اک یینشسته بود و سه نفر دختر اروپا یمرتاض
درآباد یتابخانۀ نظام حکاز  1350درآباد در روز دوشنبه سوم اسفند یپس از مراجعت به ح

حضرات  يه به نامهاین مزار دو نفر از اقطاب سلسلۀ چشتیوسفید و سپس به بارگاه ین بازدکد
سند: ینو یخود م يادداشتهایروند. در  ین میالد فیشاه شرسید  ن ویالد وسفیسید  شاه

استفاده از روضه  يها برایرانیۀ مخصوص اینیم و هر شب به حسیدرآباد بودیعاشورا را در ح«
گم، قلعۀ یب ات بخشیوه نوبت بهار، مقبرة حکع نهرو، یبعد از باغ وحش وس يروزها». میرفت یم
وه قدمگاه موال و قدمگاه حضرت محمد (ص)، موزة ساالر جنگ، سد کنده، کهنۀ گولک

 دنبالۀ زیرنویس از صفحۀ قبل 
ده نشد. در یران دیمتعارف در ا یخیدر متون تار یاهللا ثان لین خلیالد رشاه برهانیشرح احوال حضرت م 153

  ر شده است.کشان ذیتاب نام اکهمان  196صفحۀ 
ده نشد. در یران دیمتعارف در ا یخین محمد االول در متون تاریالد رشاه شمسیشرح احوال حضرت م 154

  ر شده است.کشان ذیتاب نام اکهمان  196صفحۀ 
ده یران دیمتعارف در ا یخیطاب ثراه در متون تار یاهللا ثان ن محبیالد بیرشاه حبیشرح احوال حضرت م 155

  ست.ر شده اکشان ذیتاب نام اکهمان  196نشد. در صفحۀ 
ده نشد. در صفحۀ یران دیمتعارف در ا یخیدر متون تار ین محمد ثانیالد رشاه شمسیشرح احوال حضرت م 156

  ر شده است.کشان ذیتاب نام اکهمان  196
ده نشد. در یران دیمتعارف در ا یخیدر متون تار یاهللا ثان هین عطیالد مالکرشاه یشرح احوال حضرت م 157

  ر شده است.کشان ذیتاب نام اکهمان  196صفحۀ 
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العادة  اعمال خارق يآباد به تماشا درینند. در حک یدن میز دیر و موزة استات نکعثمان سا
م، کخ در سر، گردن، شیردن سکر فرو ینظ یروند. آنها اعمال یز میه نیش رفاعیمرتاضان و دراو

چشم را از حدقه خارج  یدهند و گاه یر گلو، لب، بازو، گوشۀ چشم و زبان انجام میز يگود
خ فرو یه سکرا  یند و بعد با آب دهان محلینما یگر را از بدن جدا میدیکسر  ینند و بعضک یم
خون تراوش  یمک ید و گاهیآ یرون نمیابداً خون ب یدهند. گاه یام میاند الت دهیا بریرده ک
دهند و اگر بدون اجازه  یل انجام مکالعاده را فقط با اجازة مرشد  خارق يارهاکن ی. اندک یم

در خانقاه مخصوص جمع  یرسد. همه ساله در روز وفات مرشد همگ یباشد به آنها ضرر م
  دهند.  یالعاده انجام م شوند و انواع اعمال خارق یم

و  یب یاجنتا و مقبرة ب يغارهار از یت و در مسکاسفند به سمت پونا حر 15شنبه یکروز 
 یش، مسجد جامع بمبئیدرو ینمودند. در پونا از سواپور، مقبرة قنبرعل دنیدب یمقبرة اورنگ ز

اسفند از  23خ دوشنبه ینند و در تارک یدن میز دیگر نیمحالّت د یو برخ يشوریو غار خوگ
  ند.ینما یمت میزن و ظهران و سپس به جده عیو از آنجا به بحر یبه مقصد دوب یبمبئ

 روند و روز بعد در یدر جده احرام بسته و به مسجد الحرام م 1350اسفند  27روز جمعه  
عرفات و به جبل  يف و صحرایو مسجد خ یشوند. روز بعد به من یبه حرم مشرّف م مکّه

اند و در مراجعت به  مشهور عرفه را خوانده يدر آنجا دعا (ع) الشّهدا دیه حضرت سکالرّحمه 
دن غار ثور عازم یروند. روز بعد به قصد د یوه قرار دارد مکه غار حراء در آن کجبل النّور 

نه به حرم و یشوند. در مد ینه میعازم مد 1351ن ی. روز چهارشنبه دوم فرورد158شدند
ع یالفتح و مسجد قبا و مسجد فضن و مسجد یاُحد، مسجد ذوالقبلت يو مزار شهدا یمسجدالنّب

روند. روز  یت االحزان حضرت زهرا (س) میع و بی، قبرستان بقیجنب باغ سلمان فارس
ه مزار عبداللّه بن عباس کوارد طائف شدند و به مسجد ابن عباس  1351ن یفرورد 9چهارشنبه 

مراجعت از  آنجاست رفته و در (ع) یه فرزند علیرم (ص) و محمد حنفکاز صحابۀ رسول ا

ن پنهان کیر در آنجا از دست مشرکت همراه با ابوبیالمب هلیرم (ص) در لکامبر ایه پکاست  ین غار محلّیا 158  
  ست.یدر غار ن یسکه دشمنان پنداشتند کد یدرب آن غار تار تن يجلو یبوتکشدند و عن
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به  1351ن یفرورد 12. روز شنبه 159ندینما یدن میقات مردم طائف است دیه مکمسجد المنازل 
ن به سمت آبادان یفرورد 19هفته اقامت در روز شنبه  یکمت و پس از یت عزیوکسمت 

ه کبود  كراز، اصفهان و ارایشان سپس، خرمشهر، اهواز، بهبهان، شیر اینند. مسک یت مکحر
 یمانند ول یم كن در ارایراست يشوند. حاج آقا یوارد م كبه ارا 1351بهشت یارد 2در 

وارد  1351بهشت یارد 4خ دوشنبه یر همراهان از آنجا به قم و بعد در تاریحضرت آقا و سا
  انجامد.  یروز به طول م 75ن سفر یا شوند. یتهران م

  سفر به فرانسه و آلمان 
 8س تحت معالجه بودند در یماه در پار 6مدت  ه بهکادت خانواده ین سفر به قصد عیا
در  .همراه بودندنگارنده شان و  شد و چند نفر از اعضاء خانواده آغازاز تهران  1358ور یشهر

دن ید يس برایمجدداً از تهران به پار 1358ور یشهر 8پنج شنبه «سند: ینو یخود م يادداشتهای
ه رفتم جنگل بوادوبولون ک ینم. جاهائکشان مراجعت یه با اکه تحت معالجه بود رفته کخانم 

ابان یدر خ یها، مسجد اسالم بچه يزدهم مخصوص بازیدر منطقۀ س کیاچه، پاریدر يدارا
ل داشت. سه بعد از ظهر یش و نه سبینماز مسجد نه ر شیاست و پ یار مسجد عالیدوبانتن بس

س روز یسند: در پارینو یم ياراحمدیعباس  يآقا ».6/7/1358نماز جمعه خوانده شد، جمعه 
رغم یم. علیت در نماز جمعه در خدمتشان به مسجد مسلمانان رفتکشر يش از ظهر برایپجمعه 

تا ساعت سه بعد از ظهر همچنان در صف نشستند تا نماز  کخسته بودند معذال یلیه خکنیا
ه کند ینما یاضافه م ياحمداری يو پس از اتمام نماز به منزل بازگشتند. آقا به پایان رسیدجمعه 
من شود و  يداریحۀ مسلم خریذبتنها ه کنم که دقّت کردند کد کیه به من تأید اغذیدر خر

رده کد کینطور تأیرفتم. هم یس میبه بازار مسلمانان در جنب مسجد پارحۀ مسلم ید ذبیخر يبرا
ل به کآنها الطبخ ه در کنم کالت دقّت کا شی ی، بستنینیریچون ش ییها هید اغذیبودند در خر

  نند.ک یل هم استفاده مکاز الاغلب ها  این نوع خوراکیآنجا در طبخ در ار نرفته باشد. ک
در  قتصادانامی  دیاساتاز  160هیاتیپ آندره پروفسور يدن نمودند آقایه دک یاز جمله اشخاص 

  شاه آمده است.یرت رضاعلتاب خاطرات سفر حج، نگارش حضکانها در کن میدر مورد ا یجامع يشرحها 159  
 238-240شانها صفحات کهکتاب پرواز عشق در که در یاتیپ پرفسور ه و خانمیاتیپروفسور پ يشرح حال آقا 160

   دنبالۀ زیرنویس در صفحۀ بعد  
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شان یاه که یاتیپروفسور پو همسرش خانم  (André Piatier) هیاتیپروفسور پ يفرانسه بودند. آقا
شمسی  1345در سال  هر دوبود در دانشگاه  ياستاد یرسکان و صاحب یاستاد رشتۀ ادز ین

رده که فوت یاتیخانم پروفسور پایام  شاه مشرّف به فقر شدند. در آنیخدمت حضرت صالحعل
ه یاتیپروفسور پ ي. آقان آمدیراست يقات حاج آقامال يبرا ییپروفسور به تنها يبود و آقا

 ين به ویراست يدانست. حاج آقا ینم یآموخته بود فارس یه زبان فارسکبرخالف خانم خود 
 یه دوست او به زبان فارسکند یب یانسان م یه وقتکردند کرد و اضافه یبگاد ی یه فارسکند گفت

ه کگر یبار د هکرد کرفت و وعده یز پذین ياموزد. وین زبان را بید او هم اید باینما یلّم مکت
  رد.کلّم خواهم کت ینم به فارسکشما را مالقات 

قات و یتحق صوفیهه دربارة سالسل کز ین )Michel Random(شل راندوم یم يآقا
ه من کراندوم اظهار داشتند  ين مالقات آقایردند. در اکدن یشان دیدارند از ا یهائ نوشته
ل دارم شما یام و م ردهکبرجسته  تیشخص نیدر مورد ا يادیز يهایشناسم و بررس یرا م يمولو

ند شناخت گفتن در جواب یراست يد. حاج آقاینمائ ین به من معرفیشتر از ایرا ب يز مولوین
را شناخت.  يشد تا مولو يد مولویه باکست بلیر نیانپذکتب او امکخ و یتار یبا بررس يمولو

  نمود.تشکّر  ق ویراندوم تصد يآقا
 يا دند. صحنهیپسند یم یلین را خیو قوان یت آداب اجتماعیبه رعا انیتوجه و دقّت اروپائ

اده یدر پشت چراغ قرمز عابر پ يه روزکن قرار یردند. بدک یرر بازگو مکبودند م شاهده کرا 
ه ک یو منتظر سبز شدن چراغ راهنما بودند. خانم مسنّ ستادهیاس یپار يابانهایاز خ یکیدر 

ابان به انتظار یعبور از خ يشان برایا یکیز در نزدیشت نرا در دست دا کیوچکقالّدة سگ 
ل به سبز شد. یرد. چراغ قرمز تبدک یبه چراغ راهنما نگاه نم یول بودر رنگ چراغ راهنما ییتغ

دن یشکه از همان ابتدا به چراغ راهنما چشم دوخته بود با سبز شدن چراغ شروع به ک يسگ و

 دنبالۀ زیرنویس از صفحۀ قبل 

عرفان ه، یاتیر پروفسور پیادبود دانشمند روشن ضمید به: ینکن نگاه یهمچن آمده است. یرضاخانآقا نوشتۀ محمد 
قت، یش، انتشارات حقیآزما یمصطفسید  ترکن دیتدو و يگردآور، 10ران (مجموعه مقاالت) شمارة یا

دکتر ه، نگارش حضرت حاج یاتین مقاله چند خاطره از پرفسور پیهمچن ، تهران.1380، چاپ اول، 5-8صفحات 
  همان مآخذ. 9-14تابنده در صفحات  ینورعل
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ابان یم از خیتوان یه چراغ سبز شده و مکد یاصاحبش را متوجه نم تارد کقالّدة خود و طناب آن 
 یه حتّکتوسط مردم آنجا سبب شده  یت آداب اجتماعیند توجه و رعاگفت یم. مینکعبور 

  ند. یت نمایرند و رعایم بگیز تعلیوانات نیح
روز بعد از ظهر  یکن سفر در خدمتشان بودم یاز ا یسند مدتینو یم ياراحمدیعباس  يآقا
ه شاعر و کاز فقرا  یشخصردم کامده باشد. درب را باز ین یسکن ین ببکدرب را باز  گفتند

نم کجاد نیه مزاحمت اکنیا يرده بودم براکنیت  هک گفتم یبرا يد. بعداً ویسنده بود رسینو
  د. یردکدم شما درب را باز یرس یند و وقتکدرب را باز  یسکنم تا کزنگ درب را نزنم و صبر 

گردش به داخل شهر  يروز بدون اجازه برا یکس یسند: در پارینو یم ياراحمدی يآقا
مه یجر ین بابت وجهیط را مطالبه و از ایز بلیردم و بازرس قطار نکط مترو را گم یرفتم و بل
  تر خواهد بود.  نیگر سنگید دفعۀ دیمه شدیجر ين دفعه نقدیند اگفتبازگشتم  یشدم. وقت
ت و پس از چند روز توقّف مجدداً با کنس در آلمان حریس به قصد مایمۀ سفر از پاریدر ن

افت و یان یبه تهران پا 1358آبان  5ن سفر با مراجعت از فرانسه در یاس برگشتند. یقطار به پار
  . دیشکروز طول  58

  سفر به هندوستان 
ن سفر یبه هندوستان بود. در ا يشاه سفریرضاعلشان در خدمت حضرت یگر ایاز اسفار د

شاه و در یخ حضرت صالحعلی، از مشایش عزّتعلیدرو 161یاملش یخ عبداهللا صوفیحاج ش يآقا
، حاج عبدالرّحمن یمهندس سلطان انین آقایهمچن یرضا مصورعلیتر علکد يشان آقایخدمت ا

 یاز ابتدا و برخ یبرخز ین دآبادیتر بهروز بکد ،يا ، ناصر برادران هزاوهيان، حسن انوریجواهر
 ياز آقا درآبادیبه ح شانیبه مناسبت ورود ا ریزهاي  هسرود ت بودند.یمۀ سفر در معیدر ن

  است: 162یهمت یقنبرعل
  هزاران مژده اي یاران که ما را مقتدا آمد
  ز نور مقدمش روشن شده چشم رضاجویان

  براي رهبري ما شهی از اولیاء آمد  
  رسول با صفائی که به فرمان رضا آمد
  ش. 1/7/1372ق،  1414ربیع الثّانی  6متوفّی در  161  

   ردند.کفوت شمسی  1361در سال  یتهم یقنبرعل يآقا 162
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  شده رونقعلی رونق فروز روح و جان ما
  آمد سرآمد آن غم هجران چو شاه راستین

  چگویم اي عزیزان شرح و وصف آن ولی حق
  ولیئی که والیت یافته از حیدر صفدر

  اللّهی پس از قرنی به هند آمد ولی نعمت
  جوید اویس و بایزید و پور ادهم هر که می

  اهللا و موسی و شعیب و عیسی و یحیی خلیل
  ولی جویان ولی آمد ولیئی از علی آمد

  این دم که از سلطان تابندهغنیمت بشمرید 
  چگونه شکر این نعمت گذارد قنبر از ایزد

  

  برآمد حاجت ما کز خدا حاجت روا آمد
  براي بینوایان صاحب برگ و نوا آمد
  ولیئی که ز حقّ دستش چو دست مرتضی آمد

  ویس پارسا آمدولیئی که صفاتش چون ا
  اللّهی رئیس اصفیا آمد ولی نعمت

  بگو در این ولی بنگر که نور هر سه تا آمد
  سلیمان زمان و نوح و خضر با صفا آمد
  خداجویان براي ما دلیل و رهنما آمد
  طبیب روح درویشان ز ایران بهر ما آمد
  که درمان دلش امروز از دار الشّفاء آمد

  
  راستینشد منور چشم جانم از والي 

  انتهاي راه جمله رهروان راه حق
  چشم یعقوب حزین روشن شداز بوي قمیص
  کشتی نوح نبی شد کهف اصحاب وال

  اهللا آتش شد گلستان ز آن که شد بر خلیل
  موسی گم گشته را شد از درختی رهنما
  در طلب موسی پی خضر خجسته پی دوید
  از صفاي باطنش نور مسیح آمد پدید

  کرد فخر فقر او میسید پیغمبران از 
  آن اویس از اُنس او با هیچکس اُنسی نداشت

  اش سبحانی آمد بر زبان بایزید از جذبه
  اش منصور را در سر فتاد تا که بوي باده

  شمس تبریزي به کوي چاکرانش بوي برد
  مولوي رومی از آن نی جهان پر شور کرد

  نمود شیخ عطّار آن که دعوي خدائی می

  شد مصفّا قلب و روحم از صفاي راستین  
  باشد از سماي راستینچون زمین پست 

  اش بد خاك پاي راستین چشم یوسف سرمه
  چون که کاهی بود جذب کهرباي راستین
  از دل و جان بندة صبر و رضاي راستین
  جان به چوبش بردمید و شد عصاي راستین

  دویدي در قفاي راستین خضر دائم می
  زندة جاوید گشت او از بقاي راستین

  راستیندید او گداي  حاتم طی را چو می
  روز و شب بد غرقه در نور بقاي راستین
  چون مسش زر گشته بود از کیمیاي راستین
  دائماً گفتی انا الحق از نداي راستین
  در نی رومی بیفکند از نواي راستین
  ز آن که بد در مغز او شور و هواي راستین
  خوشه چینی بود از باغ سخاي راستین
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  ي از کرامتهاي خودالدین کبر شیخ نجم
  شد ولی مرد عامی از دمِ قدسی او می

  نهند اولیاي این زمان بر درگهش سر می
  خادمانش را سزد گویند انا الحق این زمان
  غیر از اقطاب آنچه آمد ز انبیاء و اولیاء
  قنبر از مدح و ثناي حضرتش عاجز بماند

  

  تینتراشید از عطاي راس اولیاء را می
  چون که از جان و دل او را بد ثناي راستین
  تا شوند از جان و دل یک دم فداي راستین
  چون که صافی گشته از نور ضیاي راستین
  گر بصیري بین همه زیر لواي راستین
  مدح او باید شنیدن از خداي راستین

  

درآباد یح و یبمبئ يشروع و در شهرها ین سفر از تهران به مقصد دهلیا 1358نهم اسفند 
برند و حاج  یف میمۀ سفر بندگان حضرت آقا به بنگلور و مدرس تشریه در نکتوقّف داشتند 

اسفند  29خ یند و سپس در تارینما یدرآباد توقّف میشان در حین تا بازگشت ایراست يآقا
روز  20ن سفر در مجموع یند. اینما یدر خدمت بندگان حضرت آقا به تهران مراجعت م 1358

  د. یطول انجامبه 
ن کبا خانواده سا یمحسن رابط يآقا

در شب همان دارند:  یهندوستان بودند و ابراز م
ران داشتند یه قصد مراجعت به اک يروز

ف یبندگان حضرت آقا در اطاق خودشان تشر
ر همراهان در یبا سا نیراست يحاج آقاداشتند. 

ه کند گفتبه همراهان بودند و  ییاطاق مجزا
دار یم و همه تا صبح بینینش یدار میهمه تا صبح ب

ه همه به حضور حضرت ک یبودند. صبح هنگام
ز تا یشان نیه اکآقا مشرّف شدند معلوم شد 

دار و در اطاق خود جلوس فرموده یصبح ب
  بودند. 

ه سفر ک ییشورهاک دیگرسه با یدر مقا
 ریش از سایهندوستان بمردم رده بودند از ک
ه در کد گفتن ینمودند و م ید میتمج شورهاک

حاج آقاي راستین در خدمت حضرت 
رضاعلیشاه هنگام مراجعت از سفر 
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شتر است و یشورها بکر یسامردم نسبت به  ییۀ خداجویمردم هندوستان عالقه به مذهب و روح
  دانستند.  یت مین را علت ارجحیا

   یاسفار داخل
نجا فقط به یدر ا. ستیاحصاء و شمارش نران قابل یمختلف ا يشان به شهرهایا يسفرها

شان یا يادداشتهایشود.  یتفاء مکاند ا شان ثبت نمودهیادداشتهایه در دفتر ک یخالصۀ مسافرتهائ
باشد و در آن فقط به مسائل  یم يریبعد از صدور فرمان ارشاد و دستگ يمسافرتها یشامل برخ

ن اسفار یا يزمان وقوع آن در البالان و کگران حسب مورد و میاشاره شده. خاطرات د یلک
  است.شده ده ورآ

  بازگشت از بیدخت
دخت به یاز ب )1334 نیفرورد 19( يقمر 1374شعبان  15پس از صدور فرمان ارشاد در  

ر شرمنده را اجازه ین فقیا«سند: ینو یخود م يادداشتهایند. در ینما یت مکحر كسمت ارا
ن سفر از تربت یدر ا »...طالبان خدا مرحمت فرمودند. همان روز هم مرخص نمودند. يریدستگ

شابور، شاهرود، و سپس از راه مازندران، گرگان، بابل، بندرشاه، بندرگز، یه، مشهد، نیدریح
ه روز اول ماه رمضان یکشوند بطور یوارد م كوه به تهران و سپس به اراکروزیو از راه ف يسار

را  ين سبزواریخ عمادالدین سفر در مشهد جناب حاج شیبودند. در ا كر اراد يقمر 1374
ر و بروجرد یاطراف چون مال يند. پس از ماه رمضان به دعوت اخوان به شهرهاینما یممالقات 

ن به یراست يحاج آقا 1334سند: در سال ینو یم ینیغالمرضا هرس يروند. آقا یو همدان م
و  یکاران بود را تحرکه از ورزشکن غالمحسن یحس يها آقایاز لوط يا بروجرد آمدند. عده

ز یند صاحب آن جواکوتاه کن را یراست يل حاج آقایسب يه اگر وکرده بودند کن یمع يزیجوا
 يب خود گذاشته و در جلسۀ فقریدر ج یچیه داشت قک یخواهد شد. او با غرور و قدرت بدن

شد  یشان دچار دگرگونیدن اید و هاما با حضور در جلسند. کحاضر شد تا به تعهد خود عمل 
ن گذاشت و یراست يرون آورده و نزد جناب آقایرا ب یچیق یو عذرخواه يازمندیمال نکو در 

رند و یه دست او را بگکرد و تقاضا نمود کآن آمده بود آگاه  يه براک یتیشان را از مأموریا
  ها خارج شد. ید و از جرگۀ لوطینگرد یو نواه یگر گرد تباهیمشرّف به فقر شد و د
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  سفر به اصفهان و فارس
حسب االمر ) 29/6/1334( يقمر 1375روز چهارم صفر «سند: ینو یخود م يادداشتهایدر 

ن مسافرت یدر ا». میت نمودکراز حریاصفهان و ش يوقت ارواحنا له فداه برا يحضرت موال
جان، اصفهان، یبه قم، دل كر از ارایمسن همراه بودند. یخان ام یو مصطف یان جعفرعلیآقا

راز، آباده، شهرضا، بروجن، یراز، فسا، ششده، فسا، شیرد، بروجن، شهرضا، شکبروجن، شهر
. شوند یه دستگرد دعوت میبود. در اصفهان به قر كن و مراجعت به ارایجان، خمیاصفهان، دل

ه در سمت کبه دستگرد  یلقمان یمصطف ياز روزها آقا یکی«اند:  خود نوشته يادداشتهایدر 
م. یان رفتیاز آقا یفاق جمعب دو فرسنگ فاصله است دعوت نمود. به اتّیشمال شهر و قر

 ین صحبت برادران ناراحتکار خراب بود لیشود جاده بس ینفر م 8000ب یه قریت قریجمع
رفقا نبود  یم، چون وسائل راحتینکجاده را مرتفع نمود. شب را هم خواهش نمودند توقّف 

ه که ما را در عالم خواب به او وعده داده بودند کرزن یپ یکروز  یکن یقبول ننموده. در ا
ن یسال از ا 70ن مدت یساله در ا 70رزن ین پیشد. ا يریده بود دستگید هم دیخواهد آمد و شا

است دل من شور  یخود اوست: مدت يها اصفهان. گفته یگر نرفته بود حتّید يده به جا
ه در سه روز قبل از آمدن شما به من وعده کنیباشد تا ا یالعاده م فوق یو در ناراحت ییخداجو
 یردم از چه راهکه آمدم نزد شما دلم آرام شد. سؤال کد آمد و اآلن یه شما خواهکدادند 
 یسکه ن سالها بیچ وجه در تمام ایو دوخت و دوز و به ه یی؟ گفت از رختشوینک یم یزندگ

اول شب به شهر  يرا هم نداشت نه شوهر و نه اوالد. برا یسکچ یاج ننمودم و هیاظهار احت
  ». میمراجعت نمود

د یه مرجع تقلک يبروجرد ياز شاگردان آقا يدیس«اند:  ن سفر در فسا نوشتهیدر ادامۀ هم
ره شد کمذا یلیدن نمود خیباشد د یاز مردم فسا م يا عده يشوایعامه است امام جماعت و پ

 ين مطالب ظاهریچه، اسالم هم یعنیت یقت و معنویگفت حق یو عرفان بود م یشیر دروکمن
سالسل فقر  .ستین يگریز دیچ ين مطالب ظاهریر از ایه به دست ما آخوندها است، غکاست 

ن کهم مخروبه ل يه قدرک کیوچکعمارت  یکه کشان در مدرسه یدانست. از ا یرا باطل م
ت کپس از چند روز توقّف در فسا به سمت ششده حر ».د شدیبودند بازد ریمشغول تعم

به ششده رفتم. از فسا به  يریحاج بص يآقا یل به همراهیاز فسا با اتومب«سند: ینو یند. مینما یم
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ار مردمان خوب یت دارد، بسینفر جمع 1600است  یۀ بزرگیلومتر است. ششده قرکی 48ششده 
را  یکیاز خرافات، جز  یبا محبت و خال یلیباشند، خ یش میز دراوشتر آنها ایش، بیآال یو ب
ه مخصوص که در آنجا بود ک ينماز به مسجد يستند ظهر و عصر و شب و سحر براید نیمر

ه بدون اذن و اجازه اشغال مساجد نمودند در ششده وجود ندارد و ک یم. آنهائیرفت یفقراست م
ن یه پنج شش ده در اطراف اکنیا يند شش ده برایگو یم ن دهیستند. به ایمورد قبول مردم هم ن

م ی. دوازده روز بود163ن ده بزرگ ششده خوانده شدهین جهت ایباشد لذا بد یده بزرگ م
بنام  يلومترکیچهار پنج  یکنزد يهایشد. دو تا از آباد يریست نفر زن و مرد دستگیب دویقر

هست بنام امامزاده  يا و ششده مقبره ن فسایو قادرآباد دعوت نهار نمودند. ب 164آباد دولت
است.  یبائیز يبا صفا و درختها یلیچون دو تا درخت سرو جلو درب مقبره است. خ يسرو

علوم  يه داراک یبحران یخ علینفر بنام آقا ش یکشتر زراعت از فسا تا ششده پنبه است یب
فقط ششده دارد محضر ازدواج هم دارد، چون  يهم هست و اجازة نماز هم برا يظاهر

ال خود را طالق یع یسکه کده هم نشده یست و تا به حال شنین ده رسم نیند طالق در ایگو یم
  ».بدهد
 اند:  داشتهاز فسا به خانواده خود مرقوم  17/8/1334خ یه در تارک يا از نامه یبخش  

  هو
121  

ن فقرا محول فرموده یتر ن شرمندهیت را به این مأموریه خداوند اکنطور ی... الحمدللّه هم
اظهار محبت  يرا هم فراهم فرموده و در تمام نقاط فقراء به قدر یو باطن يظاهر یوسائل راحت

 يتوان آمد. جا یرون میرش بکدانم به چه منوال از عهدة ش ین شرمنده نمیه اکند یفرما یم
  ن یمحمد راست          رند...یسرمشق محبت بگنند و یه ببکاست  ین جاها خالیفقرا در ا یبعض
 اند: ردهکارسال  كاز ششده به خانوادة خود در ارا 29/8/1334خ یه در تارک يا مرقومه  

 ينظر«د به: ینکرده. نگاه کر کن نظر را ذیدر آثار العجم هم يرازیالدوله ش ه ششده فرصتیوجه تسمدر  163  
  .4صفحۀ  25/1/1380، 918م نگاه شماره ی، روزنامۀ نیمیمحمد رضا رح» رستم يخچه ششده، پایبه تار یاجمال

  باشد. یتر از ششده م یمیآباد از لحاظ فقر قد دولت ين آن منطقه روستایبه گفتۀ معمر 164
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  هو 
121  

راز است. یشهر ش یو سه چهار فرسخ یسم از ششده در سینو یاغذ را مکن یه اک... االن 
است.  یدنیدانند، د یگر نمیز دیچ یشیدرور از یر دارد. غیششصد نفر فق -ب پانصدین ده قریا

ند. جز یآ یتشرّف م ياست. دسته دسته برا ییه تماشاکزن و مردش با ارادت هستند  يبه قدر
به فقراست. نماز ظهر و عصر و  متعلّق هکمسجد دارد  یکند. یگو ینم يگریز دیچ یشیدرو

 یشماها خال يشود. جا یم، چون در منازل جا نمیخوان یمغرب و عشا و صبح را در مسجد م
  ن یمحمد راست                                           هستند... ید چه مردمان با اخالصینیه ببکاست 

مقدمه  یب ين سفر در مجلس فقرین در همیراست يه حاج آقاکدارند  یابراز م يخانم احمد
اً ررکه مکبابا محمدپور  یعلد. خانم یایب خواهد بکشد اش را می بچهی که خانمآن ند گفت

رفتند جلو رفت و دستور یپذ یرده بود و او را نمکتشرّف به فقر اظهار طلب  يخدمتشان برا
ن بار یه اگر اکرده بودم کصال با خود عهد یدم گفت از شدت استیگرفت. از او علّت را پرس

  شت.کرخوارم را خواهم یرند در بازگشت بچۀ شیدستم را نگ
ردند و ک یرضا صدا م یه همه مرا حاجکدارند  یابراز م(ششده)  یعبدالرضا موالئ يآقا

 ينداشتم. در اطاق تشرّف حاج آقا یام دسترس ت به شناسنامهیه از زمان طفولکسالها بود 
ه اسمم کگفتم  بازند عبدالرضا. گفترضا.  یردم حاجکردند عرض کن نامم را سؤال یراست
دم در آن هم عبدالرضا یدا شد و دیام پ ست. بعدها شناسنامها الرضاند عبد. گفتستا رضا یحاج

رد اگر خدمت کنیت  با خود یرضا موالئ ينند پدرم آقاک یاضافه م یموالئ يآقا ثبت شده.
نم. قبل از ورود او ک یر فصل خودش به من دادند طلب میغ يا وهیدم و میرس نیراست يآقا

وه را جمع یخواست ظروف م یآورده بودند و صاحبخانه م يا ن خربزهیراست يخدمت حاج آقا
 یقید. دقاینکند جمع نگفتزدند و  يا قارچ خربزه ين چنگالشان را رویراست يه حاج آقاکند ک

رد و مشرّف به کحالش منقلب شد و طلب  ياو گذاشتند. و يد و خربزه را جلویبعد پدرم رس
  فقر شد.

 يمسجد یکیراز یشهر ش يهایدنید«اند:  خود نوشته يادداشتهایراز در یدر مراجعت به ش
ا یا ساخته شده یه کشده  کح 1276خ یل. بر درب صحن مسجد تارکیمخان ویرکاست بنام 
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، محراب داخل مسجد به 1243خ یشاه به تار یمسجد بنام فتح عل یوان جنوبیده. ایر گردیتعم
، متر 5/1آن  ي، پهنامتر 5/2ستونها است. قد ستون  يستون و مسجد رو 48 يدارا 1244خ یتار

ه کن دو پلّه اضافه شده کپارچه لیکن هم یپلّه، ا 12پارچه و منبر هم از سنگ مرمر یکو ستونها 
ن مسجد الزم یدن ایروند د یراز میه شک یاشخاص يبا است. برایز یلیپلّه. مسجد خ 14شود  یم

به  یاز جهت بزرگ يۀ احمدکشاه چراغ جنب فل یکهم بنام مسجد نو در نزد ياست. مسجد
 یهم جنب شهربان يا است. قلعه یر سعد ابن زنگکابوب يدارد. از بناها يران برتریهمۀ مساجد ا
 يوارهایقلعۀ بزرگ با د یلیاست. خ یه زندان شهربانیه حالکم خان زند یرک ياست، از بناها

ند. ینما یرا مواظبت نم یخیتار يبناهان طور یت اکه در مملکف یچهار برج. ح يبلند و دارا
است  یگذارده بود. در شمال شهر جنب سربازخانه ساختمان یآن رو به خراب يقسمتها یبعض

ف یخ عبداهللا حفیدان شی. مقبرة بابا آنجاست. بابا از مر165یوهکوه مقابل بنام بابا کدر اواسط 
ده یراز خوب دیه شهر شکاست  ياست. محل بلند يقمر 442خ یبوده. رحلت بابا در تار

ه از چشمه پر کاست  یخانه و باغچه و حوض آب شود. بنا دو مرتبه است. مرتبۀ اول قهوه یم
  اند: ردهک یات را قلمین ابیشده و در آن ا يحجار یهم به طرح صندل یشود. سنگ یم

  

 � � � ض  ت  ی� � د�ا � ا م ز  ا ب ا  م    

 � د � � ا ص  � � ز یم و ت یر � � ر  �  
  

  � � � � �  ی  � ا  م � �  یر ا� ق ی� �  

 �� د  �  
ّ

ق و� � � � ا ع د ن  ا   یش
  

ابوعبداهللا  كو مرقد تابنا كتربت پا: «آمدهن یچن ية وجلو درب مقبر يدر تابلو یوهکبابا ح حال شر 165  
خ یبه خدمت ش ی، او در جوانينامدار قرن چهارم و پنجم هجر ياز عرفا یوهکبابا یخ علیمعروف به ش
شابور یدر ن یرد. مدتکمالقات  ياریبس يش گرفت و با علماء و عرفایراه سفر در پد سپس یف رسیابوعبداهللا حف

خ یخ ابوالعباس قصاب و شیر، شید ابوالخیخ ابوسعی، شيریچون ابوالقاسم قُش يد و با عارفان بزرگواریاقامت گز
آرامگاهش بر  ه امروزک يراز بازگشت و در غاریداشت سرانجام به ش ینیر هرات همنشیپ يعبداهللا انصار

وان یرسائل و د ياند. از و نوشته يقمر يهجر 442خ وفات او را ید. تاریگز ینکآن ساخته شده س يها خرابه
  ». ادگار مانده استیبه  ياشعار
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   .���١٢٣٥ ���م  ی�  166یالّ��  ���ت یرو�� � �در � � ن ا�ن اس � ن ا�عا�د� ز :شده يامضاء حجار
از اطاقها مقبره  یکیه کجلوخان،  یکمرتبۀ دوم به اندازه شصت هفتاد قدم باالتر دو اطاق و 

  ». ن مقبره بنا شدهیه اکسال است  1000به  یکبابا است از قرار گفته اشخاص نزد
دن ین به دیراست ياز سفرها حاج آقا یکیدر  :نددار یمبراز ا کیآقاملرج یسرهنگ ا يآقا

ه کد ینکجستجو  گفتندخته بود. یفرو رآرامگاه حوض  يرفتند. طاق باال یوهکمقبرة بابا 
ن ید. اینکدا یشاه) را پی(ملقّب به مستعل یروانین شیالعابد نیحاج ز يسنگ نوشتۀ حضرت آقا

 يق به قلم حضرت آقایمتر به خط نستعل یسانت 50×75در ابعاد  یلوح سنگ یکسنگ نوشته 
م یمق یوهکه در بقعۀ باباکاست  یبه زمان متعلّق و یاللّه لۀ نعمتیاز اقطاب سلسلۀ جل یروانیش

 ر آوارین سنگ نوشته آن را از زیحفظ ا يل داشتند برایشده است. م کیاکاند نوشته و ح بوده
شاه و در ین حضرت مستعلیفه و جانشیه خلک 167شاهیرون آورده و به مزار  حضرت رحمتعلیب

 يدر حجره و در طاق باال ین لوحۀ سنگیراز مدفون هستند منتقل شود. در حال حاضر ایش
ه یو در دو حاشزیر شرح ه ن لوح بیوار نصب شده است. متن ایدر د یوهکبابا کوچکچشمۀ 
   :شده کح 1235آن عدد  يفوق و انتها یتیآن دوب
  

قت و عرفان صفحات یرهبران طرتاب کشاه در یمستعل یروانین شیالعابد نیرزا زیشرح حال حضرت حاج م 166  
  آمده است. 224-222
شاه در همان یرحمتعلنائب الصدر  يرازیش کوچکرزا یآقا من یالعابد نیرزا زیشرح حال حضرت حاج م 167

  :    شاه نوشته شدهیوار مزار حضرت رحمتعلیبر د آمده است. 225-229تاب صفحات ک

  ��ت ر���ع�ی آن ��ب �ار �و��د

  ��ش �دم رخ ز�بای �و � خانة دل
  

  �ما�د � از او ا�ن ��ن � ��ه ا�صار  

  خا� و�ان �د و آن ��ش � د�وار �ما�د
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  �وا�با�ی

  یر��ة ا� �عا�  ی�اب ا�دام ا�ل ا� ا���تاج ا� �ذه ا��ر�ة ا��بار�ة 

  الّ��ی ا�ن اس��در ز�ن ا�عا�د�ن ��روا�ی ا����ة

  �عد ا�ف ن�ي ��� ���م ��ه ��س و ثال��ن و مأ�� 
  
 اند داشتهراز به خانوادة خود مرقوم یاز ش 11/9/1334خ یه در تارک يا نامه :  

  هو
121  

م نه پا یم (ما بندة امرید اطاعت نمایرم هر چه ارباب فرمود باکستم نویار خود نی... من به اخت
  ن یند ...        محمد راستیراز هستم تا بعد ارباب چه دستور فرمای) تا آخر آذر ماه شيبند هو

. از يبنام نماز یتختخواب 500است  یمارستانیو ب«اند:  راز نوشتهیش يمارستان نمازیدربارة ب
ر بودند کار و همفکا همیکه در آمرکها یرانیاز ا یتیش جمعیسال پ 7ق شد از یه تحقک يقرار
و  یرانیل شده از افراد اکیه آن انجمن تشکاند  ل دادهکیران تشیاد ایمؤسسه به نام بن یک
ران و یر اینخست وز ءعال ياست و معاون آن آقا یائیکس انجمن آمریو رئ یائیکآمر

 یارهائکد یل گردکین انجمن تشیه اک یاست. از همان موقع يحاج محمد نماز يدار آقا خزانه
ه محمدرضا شاه ک یران بنا شود. سفر اولیدر ا يمارستان مجهزیب یکیبنا بود انجام دهند، 

توسط مؤسسۀ ن اسلوب یراز مطابق با آخرین ساختمان در شیا رفت قرار شد ایکبه امر يپهلو
ابان یراز در خیدر مغرب ش ین بنا در باغ مصفّائیش شالودة ایران بنا شود. لذا سه سال پیاد ایبن

افتتاح  یشمس 1334ن ید و از فروردیل گردیمکزند به مرحلۀ عمل درآمد و در مدت دو سال ت
ن اسلوب یمطابق آخر يپرستار يترها براکبه دستور د يا ز مدرسهیرد. و نکار کو شروع به 
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ران است ساخته شده و متّصل به یا کیپزش يها دهکه برنامۀ آن مطابق دانشک یائیکآمر
 1332بهمن  24ش روز یخوب انتخاب نمودند. از دو سال پ یلیمارستان است و پرستاران خیب

باشند.  یعیامل طبکپلم ید يد داراین مدرسه بایان اید. دانشجویافتتاح گرد يمدرسۀ پرستار
اد ینامه از طرف مؤسسۀ بنیافت گواهیسه سال است. پس از سه سال موفّق به در یلیدورة تحص

 یالملل نیارزش ب يه داراکشوند  یم یجهان يتۀ پرستاریمکاز طرف  یران و درجۀ عالیا
ان یه پس از پاکب نموده یران تصویآن باال است. وزارت فرهنگ ا یباشد، چون سطح علم یم

 يسانس نائل گردند. ساختمان طوریامتحان از طرف دانشگاه به اخذ لل و یسه سال دورة تحص
د. ساختمان ینما یل مقاومت میو س يه در برابر سوانح زلزله، صاعقه، آتش سوزکساخته شده 

ن یۀ هوا و ماشیز تهوکه مرک یطبقۀ فوقان یکو  یطبقۀ تحتان یکچهار طبقه است به اضافۀ 
 یماران سرپائینه و معالجۀ بیو معا يمخصوص قسمت ادارار (آسانسور) است. طبقۀ اول کخود

باشد. طبقۀ  یاتّفاقات م يهم برا یشگاه و داروخانه و بخشیو آزما يسبردارکو ع يولوژیو راد
و  يچهار نفر یعموم يو اطاقها یس جرّاحی، اطاق عمل و سرویعموم یدوم بخش جرّاح

بعد است. طبقۀ سوم اطاق  يدر موقع عمل و پانسمانها یل جرّاحیردن وساکل یز استرکمر
س شبانه یتدر ي. طبقۀ چهارم اطاقهایزنان و بخش نوزادان و بخش امراض داخل یجرّاح

ز انبار غذا کترها و مرکنفرانس جهت مشاورة دک ين برایرزمیمارستان، طبقۀ زیب يانترنها يروز
مارستان است و انبار، داروخانه، یب یت تعاونکه تحت نظر شرکاجات یر احتیو سا كو پوشا

م و برگشت مواد یار جهت تقسکبخار و آسانسور خود يگهایشگاه و آشپزخانه با دیآزما
هستند.  ییایکمختلف و اغلب اطباء و سرپرستاران آمر يبخشها و قسمتها يغذا. رؤسا یاضاف

راز انتخاب شدند. اما افسوس یتهران و ش کیپزش يها دهکو از دانش یرانیمارستان ایب يانترنها
ن یبه ا یعموم. مردمان معمول يونرها است نه برایلیها و میائیکخود آمر يمارستان براین بیه اک
ه کدهند. امروز  ینم ين زودین وقت هم به ایند. اضافه بر ایتوانند مراجعه نما یمارستان نمیب

 یرانیا يمارستان براین بیداد. اگر به شما وقت خواهند یا دو ماه دیماه  یکد یمراجعه نمائ
 ياز نماز یگول زدن مردم اسم يدوستان خود ساخته. برا يبرا ينماز يساخته نشده. آقا

  ». است
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  استقبال 
همدان و  يبه شهرها كاز ارا 1334بهمن  23ه در کاند  خود نوشته يادداشتهایدر 

و ارواحنا له الفداه  یروحشاه یصالحعل يچون حضرت بندگان آقا«م و: یردکت کرمانشاه حرک
استقبال از  يشدند برا یفرما م فیتشر كفرمودند و به ارا یاز عتبات از راه آبادان مراجعت م

ات و ناصرخان حاج یابوالفتح خان ب يم. به اتّفاق آقایت نمودکحر كر به ارایراه نهاوند و مال
م. حضرت یعباس سرشار شد يقاآباد به دزفول وارد منزل آ ر، بروجرد و خرّمیاز راه مال یباش

اب حضرتش کف فرما بودند. روز جمعه چهارم اسفند از دزفول در ریفداه آنجا تشر یآقا روح
اده و سواره با یان فقرا پیاز آقا يادیم. عدة زیت نمودکآباد و سپس بروجرد حر به سمت خرّم

خود  يارت موالیبه ز يا استقبال آمده با حال محبت و عالقه يبرا یاتوبوس تا دوسه فرسنگ
ت کحر كارا ينائل شدند. خوشا به حال برادران با معرفت و با محبت. صبح چهارشنبه برا

ر یر سرا پا تقصین فقیه موقتاً به اکدو ساعت بعد از ظهر وارد منزل خودشان  یکیفرمودند. 
ل ید تحویل دهیگر تحویس دکند به یشود تا خودشان هر وقت بفرما يه نگهدارکاند  سپرده

ران برهم. روز ین منزل ویا زکم آن روز خرّ -م یدار رفته باشیان از شوق دیدة گریداده و با د
م. ماه رمضان یرفت كن به ارایفرورد 14به قم مراجعت فرمودند. در روز  1334اسفند  12شنبه 

ه طهران ک یارت رفته تا موقعیز يد فطر مجدداً به طهران برایروز بعد از ع یکم و یرا گذراند
 كف فرما شدند بنده هم به ارایه به گناباد تشرک یاب بوده موقعیف داشتند شرفیتشر

  » برگشتم.
  سفر به کرمان و فارس 

خ یشسند: جناب ینو یم یبه ارشادعلملقّب  168ين حائریحاج شمس الد يجناب آقا
رمان کچند سفر به  یش رونقعلیبه دروملقّب  نیحاج محمد خان راست يبزرگوار مرحوم آقا

حاج  يقدر جناب آقایخ عالیه شک یدر زمان یشمس 1314ن سفر معظّم له در سال یاند. اول داشته
شان در آن یاند صورت گرفته. ا رمان بودهکم یب به شش ماه مقیقر یمدت ين برایخ عمادالدیش

دند و مدت شاه طاب ثراه مأذون اقامۀ نماز جماعت بویصالحعل يحضرت آقا يزمان از سو
  ش. 11/1/1391ق،  1433جمادي االول  13متوفّی در  168  
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و  يبعد ين حضور داشتند. سفرهایخ عمادالدیحاج ش يدر خدمت آقا یوتاهکنسبتاً 
 ياز مجالس فقر یکیصورت گرفت. در  یشمس 1336و  1335 يشان در سالهایتر ا یطوالن

 يحاوه ک دیارت و قرائت گردیف زیاهللا مقامه الشّر یشاه اعلیحضرت صالحعل كدستخط مبار
 یماه ط یکب یخ تا ورود معظّم له قریرمان بود. از آن تارکن به یراست يمژدة سفر حاج آقا

معظّم له در منزل  د. محل اقامتیو محل اقامت مشخص گرد ییف فرمایچند جلسه برنامۀ تشر
ض یسب فکاقامۀ نماز جماعت و  يدر همۀ شبها و سحرها برا اخوانن و ییاز فقراء تع یکی

ه ذوق سرودن شعر با ک» ید شاهرخ ادهمیس«ان بنام ینفر از فرهنگ یک افتند.ی یحضور م
در  یرد و با حال طلب گاهکاطالع حاصل  یف فرمائیداشت از برنامۀ تشر» جهاد«تخلّص 

رد کاظهار طلب  یادهم يورود آن جناب، آقا ين روزهایدر نخستنمود  یدا میجلسه حضور پ
خود را در محضر معظّم له قرائت  ياه هن سرودید، اولیمورد قبول واقع و به فقر مشرّف گرد و
اشاره شود. از آن  )یرونقعل( یقتیشان به لقب طرینام ا يبه جا شدر اشعار دادنددستور و رد ک

ه به کبرد و مجموعۀ اشعار خود را  یمار کب» رونق دل«خود عنوان  يها زمان به بعد در سروده
ه کدل  ين از شعر حافظ (مژده ایبا تضم یغزل .169دینام» ا رونق دلیعاشق  کاش«ده یچاپ رس

  :سرود و مورد توجه فقراء قرار گرفت د...)یآ یم یحا نفسیمس
  آید دوستان باز صداي جرسی می
  آید  دور غم طی شد و فریاد رسی می
  آید گل خندان به تماشاي خسی می

  
  تا نماند از غم هجران دگرم طاقت و هوش
  خبر وصل بیآورد به من دوش سروش 
  گفت برخیز و بیاد رخ او باده بنوش 

  
  در خرابات خرابند ز جامی همه کس 
  همه با یاد رخ دوست برآرند نفس 

    
  

  آید  می مژده اي دل که مسیحا نفسی
  آید که ز انفاس خوشش بوي کسی می

  
  

  از غم و درد مکن ناله و فریاد که دوش
  آید ام فالی و فریاد رسی می زده
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  عاشقان را بجز از وصل دگر نیست هوس 
  

  غیر مجروح غمت خسته و بیماري نیست
  جز تو کس را هوس دیدن دلداري نیست

  خاري نیست چون تو در باغ جهان گلبن بی
  

  بدین مهر و وفاست جلوه باغ صفا از تو
  بلبل از شوق تو شب تا به سحر گرم نواست 

  لطف صوفی همه در داشتن صدق و صفاست
  

  نرود عاشق صادق پی دینار و درم 
  قصد حوري نکند یا که تمناي ارم 
  کرده از نقش رخ دوست دل خویش حرم 

  
  گر چه از باد بهاري شده سر سبز دمن 
  دل ندارد هوس دیدن صحرا و چمن 

  ح هجران نتوان داد زبان سوسن شر
  

  خاك شیراز که منزلگه زیبا صنم است
  وطن سعدي و حافظ شعراي عجم است 
  یار پیوسته در اندیشۀ ما بیش و کم است 

  
  عاشقان را ز غم هجر به لب آمد جان 
  دل درویش بجز وصل ندارد درمان 
  رونق جان جهاد است ز روي جانان 

  

  ز آتش وادي ایمن نه منم خرّم و بس 
  آید موسی اینجا به امید قبسی می

   
  

  کوي تواش کاري نیست هیچکس نیست که در
  آید  هر کس اینجا به امید هوسی می

  
  

  کس ندانست که منزلگه معشوق کجاست 
  آید اینقدر هست که بانگ جرسی می

  
  

  اي ده که به میخانۀ ارباب کرم  جرعه
  آید هر حریفی ز پی ملتمسی می

  
  

  خبر بلبل این باغ مپرسید که من 
  آید  شنوم کز قفسی می اي می ناله

  
  

  دوست را گر سر پرسیدن بیمار غم است
  آید میگو بیا خوش که هنوزش نفسی 

  
  

  یار دارد سر صید دل حافظ یاران 
  آید شکار مگسی می شاه بازي به

  

 1335مهر  28انجامد. در روز  یماه به طول م 8ش از یرمان و فارس بکن سفر به صفحات یا
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به اصفهان  يآباد ت و در روز سوم آبان به اتّفاق غالمعباس امانکبه سمت تهران حر كاز ارا
 - فسا  -اصطهبانات -رجانیس -رمانک -جوپار -رمانک-ماهان -رمانک -زدی -انکارد سپس

 -ششده -داراب -الر - گراش -الر -جهرم -رازیش -روزآبادیف -مندیم -رازیش -فسا -ششده 
مت یعز تهران -اصفهان -زد ی -رمانک -رجانیس -زیرین -اصطهبانات -ازرون ک -رازیش -فسا

خود  يادداشتهایرسد. در  یان میمراجعت و سفر به پا كبه ارا 1336ر یت 8روز  و ندینما یم
 يبنام راهنما یتابکه ادارة فرهنگ کهم هست  یخیآثار تار يرمان داراکشهر «سند: ینو یم

ر یجلد هم به فق یکرمان چاپ نموده و در دسترس اشخاص گذارده و ک یخیآثار تار
م. یر نماکه مجدداً ذکسته ر شده الزم ندانکتاب شرح آثار ذکمرحمت نمودند چون در آن 

ار شهر مخروبه، اما یتر و بس االت عقب ماندهیز اکن از همۀ مراکالت است لیز اکرمان مرکشهر 
  ».با ذوق هستند یلیخ یشیمردمانش نسبت به درو

شان بعد از فرمان یسند: سفر اول اینو یرمان مکاز  يگناباد يدیسرهنگ اسداهللا سع يآقا
اد یار زین بسید. عدة طالبیشکماه طول  یکب ی، قر1335رمان در سال کبه  يریت و دستگیهدا

بنام  يفرد یس شهربانیاز طالّب شد. رئ یه موجب حسادت امام جمعۀ وقت و جمعکبود 
تاتور بود. یکار دیۀ وقت و بسکان ملیکاز نزد یرمان صمصام نامکپ برخوردار و استاندار یسرت
آلود  رد تا آب را گلک یم ییو از فقراء نزد علماء بدگو پ برخوردار از علماء نزد فقراءیسرت

م در مسجد یخواه یه امام جمعه گفته است ما مکخواست و گفت  یمرا به شهربان يند. روزک
م. قرار است دو بلندگو نصب ینک ین سؤاالت مذهبیراست يرده و از آقاکجامع مردم را جمع 

شان جواب بدهند. تو برو وقت یگر اید يبلندگوم و از ینک یبلندگو ما سؤال م یکشود. از 
ا ینم کن عرض یراست يه ماجرا را خدمت حاج آقاکمردد بودم  یلیر و به من بگو. من خیبگ
؟! يا ردهکپ برخوردار را مالقات یند امروز سرتردکر. بعد از نماز مغرب و عشاء سؤال یخ

م داشتم سه چهار روز یبگو من تصمند به برخوردار گفتان را شرح دادم. یردم بله و جرکعرض 
 يگر خواهم ماند. برایماه د یکدر نظر دارد تا  يا نطور برنامهیه اکرمان بروم حال کگر از ید

ش داشته یه گنجاکشهر  يدان مصالّیه در مکنه در مسجد جامع بل یمصاحبه هم حاضرم ول
. روز مصاحبه را هم خود ندیایبند تا یز مطلع نمایرمان را نکشهر و دهات  یباشد و تمام اهال

ند. کسؤال  يند خودم جواب خواهم داد و اگر آخوندکند. اگر امام جمعه سؤال ین نماییتع
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ه پاسخ دهد. روز بعد موضوع را به برخوردار اطالع دادم و کم ینک ین میاز فقراء را مع یکی
مصاحبه را مشخص  گران روز و محلّیره با دکبا امام جمعه تماس گرفت و قرار شد با مذا يو

 یردم ولکد. پس از آن چند بار مصرّاً از برخوردار راجع به روز و محلّ مصاحبه سؤال ینما
د. به هر حال امام جمعه ینکگر صبر یه چند روز دکداد  یهمچنان از قول امام جمعه پاسخ م

  .مت نمودندیراز عزیرمان به سمت شکشان پس از دو سه هفته از یرد و اکن نیمع یوقت
اد بود. یان زینما یغات سوء امام جمعه و روحانیسند: تبلینو یم يریحاج ابوالقاسم بص يآقا

د به یاگر به مجلس آنها رفت ،ن شهر آمدهیبه اساحر  یشیه دروکگفتند  یمنجمله بر منبر م
ل ین قبیاند و از ا حر و دعا خواندهه به آن سکد یآنها را نخور يد و چاینکچشمانش نگاه ن

نند و کت کشر يدر مجالس فقر ياوکنجکاز  يریثکه عدة کباعث شد  غاتیتبلن یمطالب. هم
 یعل يمحمد چاوشان از قول آقا يآقادن خالف مسموعات خود مشرّف به فقر گردند. یبا د

 ییر منبر مسجد شهر بدگوبمرتباً  یاصغر صالح یخ علیشایام  در آنسند: ینو یم یگلستان
مختلف منجمله  ۀیدستورات و ادع يحاوه کفقرا  شب برگۀ اوراد یکرد. از جمله ک یم

م ین موضوع برایستند. این يعشر ینها اثنیاگفت  یمو ا .باشد را بر منبر خواند یره میبکصلوات 
اصغر هم آن را  یخ علیره دارد و شیبکۀ آنها صلوات یه چطور ادعکرد کجاد یا يادیز کش

مجلس به روم  یشتر قبول ندارند. با خود گفتم میثامن االئمه ب نها تاید ایگو یم یرد ولکقرائت 
اگر به دو طرف  یهستند. ول یارت خواندند دوازده امامیاگر بعد از نماز به سه طرف ز آنها

ه کم ثابت شد یردم و براکار را کن ید. همیگو یاصغر راست م یخ علیشپس ارت خواندند یز
از همان مسجد آمدند و هم  يادیعدة ز .هستند. مشرّف به فقر شدم يعشر یعۀ اثنیشان شیا

  .  170مشرّف به فقر شدند
نند. پاسخ آن ک یدخت ارسال میبه ب يا ضهیآموزگار عر يرمان جناب آقاکدر ارتباط با مسائل آن روزها در  170  

  گردد: یناً نقل میه عکد تابنده آمده است یتاب خورشک 487-489نامه در صفحات 
  هو 

121  
20/11/1335  
ار را کق سریاد عزّت و توفید. از خداوند متعال ازدیواصل گرد 7/11مۀ محترمۀ مورخۀ یشود: رق یعرض م 

   دنبالۀ زیرنویس در صفحۀ بعد  
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 دنبالۀ زیرنویس از صفحۀ قبل 

 یلطفعل يه خدمت آقاک يرکخوشوقت شدم. تذست یان اخوان نین آقایب یدورتکه بحمداهللا کنیخواستارم از ا
از اخوان  ین بعضیب یدورتکه مختصر که از خارج مسموع شد کن بود یا يعرض شده بود، برا يخان مظفر

  ر عرض شد.کباشد لذا به عنوان تذ یم
نند کتار رف ید نسبت به هم به محبت و مهربانینموده بودند: البتّه اخوان با یه بعضک یره و سؤاالتکموضوع مذا

اقتدا به امام جماعت  یند و حتّیاند احترام و محبت نما ه در پند صالح فرمودهک يو نسبت به علما طبق دستور
د و ینکان علما مالقات یاز آقا یندارد. خودتان هم البتّه گاه یند، خوب است و مانعکن یه از فقرا بدگوئکعادل 

  د.یدار یت محبت و احترام را مرعینها
� رَ��َل ا���ِ واْ��َ� ده و ینرس ين دستوریدر نظر گرفتن صورت مرشد، تهمت محض است و چنموضوع  �ّ �َ�َ�

ه قبل از کن است یآن ا یده، معنیرس (ع) موقع شروع به نماز از معصوم يه براکواِ��اً �َِ� ا��َ�ِ��ِ �َ�� �َ�ْ�َ� 
ه نسبت کهم  یت نوعیست. قول به مهدویز نیدر خود نماز جا یم ولیع خود قرار دهیشروع به نماز آنها را شف

بن الحسن  حّجةمنتظر  يمهد یهستند، ول يو مهد يهاد (ع)ن یاند تهمت است و هرچند همۀ ائمۀ معصوم داده
ات و یهم از آ یر خفکل ذیباشند. دال یباشد و اقطاب سلسله نواب م یآبائه السالم) م یه و علی(عل يرکالعس

  است. یالتُحصاخبار التُعد و 
 كگران تریار واجبات و مستحبات از دیت است و چه بسیاهم یو ب کوچکار یراد شارب هم بسیموضوع ا 

  اند. نبسته یرا به موئ ینیاند: د د فرمودهیشه ينند و مرحوم آقاک ینم يریدهند و جلوگ یت نمیشود و بدان اهم یم
فقرا  يد از علما را برایه تقلیۀ فرعیام شرعکن رو در احیم، از ایستیقائل ن ید هم ما چون اختالفیموضوع تقل

د یدام تقلکن است هرکنند و ممکد بین از مراجع تقلید شخص معیه تقلکنند ک ین امر نمیکند، لیفرما یاجازه م
  ه واجب است.یام فرعکد در احیه تقلکند، بلیاز مراجع را بنما یکی

ور که مفصالً مذیتب فقهکه در کات و خمس همان است کم زکه سؤال نموده بودند. حکه هم یموضوع عشر
ه که یاند. و نام عشر ه همان را مشروحاً مرقوم داشتهیۀ محمدیشاه هم در رسالۀ عملینورعل يشده و مرحوم آقا

ه به کد یراقم گو«اند:  تاب در اول باب خُمس مرقوم فرمودهکه در همان کدر عمل است،  یآسان يبرده شده برا
ه کان یشود در اغلب دارا ید، برابر میرا شخص بدون استثنا خارج نما يدیه اگر عشر تمام عاکده یستجربه ر

ه یر عشرکپس ذ» ات مال و خمس هر دو بعد از اخراج مؤونۀ سال.کات و خمس بر آنها متعلّق است، با زکز
و  یلیام تفصکست و احیبدعت نع و ین تشریباشد و بنابرا يدیجد یم فقهکه حکل در عمل است نه آنیتسه يبرا
ه به کف نشده یلکچ مورد امر و تیپرداخت آن در ه ير شده. و براکه ذیتب فقهکه در کق آن همان است یدق
  ن صرف شده است. یهم پرداخته و در هرجا بوده در محلّ خودش و به مستحقّ یسکجا پرداخت شود، و اگر ک

شود  یه دستور داده شده معلوم مک یاتیار و آکلت اذیود، فضار و اوراد هم اگر در اخبار دقّت شکموضوع اذ
غمبر و ین توسل به پیشود و همچن یبدعت محسوب نم یچ راهین به هیو به اضافه خواندن دعا و قرآن با عدد مع

   دنبالۀ زیرنویس در صفحۀ بعد  
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ان آنجا سه نفر را ینما یرمان روحانکه در کردند ک یر مکش ذیاراندکن یمحمد حس يآقا
ب ین حمله و آسیراست يت و به حاج آقاکشر يه در مجلس فقرکرده بودند ک یکتحر

ر مجلس در صف اول نشستند تا موقع د مصرف و يادیز یلکمشروبات الن سه نفر یرسانند. ا
را باز  يتاب مثنوکبه آنها انداختند و گفتند  ین نگاهیراست يند. حاج آقایمناسب حمله نما

آنها را سرزنش  ییبا حال آن سه نفر داشت و گو يادیمطابقت ز ينند و بخوانند. اشعار مثنوک
ن افتادند و قمه و سالح یراست يحاج آقا يان بر پایو گر نمود. حالت آنان دگرگون شد یم

صدمه زدن به  يبرا یینما یه ما برحسب دستور روحانکردند کرون آورده و ابراز یخود را ب
حاال استدعا  یم ولیار را داشته باشکن یم تا شهامت ایم و مشروب هم خوردیشما آمده بود

  فقر شدند.  د و هر سه مشرّف بهیریم دست ما را بگینک یم
برد و آنها را  یسیتوانست افراد را به خواب مغناط یم یسند: شخصینو یم یافضل کمل يآقا
 يداد. و یل انجام مین قبیاز ا ییارهاکآوردند و  یفرستاد و خبر م یم یکدور و نزد يبه جاها

در افعال  ییاظهار توانا یلید و خین برسد و رسیراست يه خدمت حاج آقاکرد کدرخواست 
را  یسکهر میینجایه اک ید تا وقتگفتن ين به ویراست يه حاج آقاک ییرد تا جاک یخود م

چ یو امتحان نمود اما نتوانست ه یر چند نفر سعبرد و کتالش  یلیخ ين. وکخواب  یتوان یم

 دنبالۀ زیرنویس از صفحۀ قبل 

روح  هکار ممدوح و بلیعه بسیه نزد فرقۀ محقّۀ شیلیا جبرئیره یبکهم السالم) و خواندن صلوات یعشر (عل یائمۀ اثن
  ع است.یتش

خ یض و شیو مرحوم ف یخ بهائیبن طاووس و ش ین و ابن فهد و علیدیز مانند شهین نیسابق ياز علما ياریبس
ه در مراحل کنمودند، چنان یل میا ابراز عالقه و میا در رشتۀ تصوف وارد بوده و ی يرازیش يرزایو م يانصار
ن ین مسلمیه هرچه اختالفات بک ینونکل مواقع در دورة ین قبیور است و خوب است در اکز مذین نکیالسال

اطّالع  ینونکات دورة یر هم ابراز لطف دارند و به مقتضیه با حقک یاهللا صالح تیمتر باشد بهتر است حضرت آک
ون را به مضّار اختالفات و لزوم یان اهل منبر و روحانیباشند، آقا یرمان مکت در یامل دارند و در رأس روحانک

ر کن است ذیمسلم یه آنچه خالف مصالح اجتماعکند یر فرماکّن آگاه فرموده و تذین مسلمیو اتّحاد ب يراکهم
 یاهللا صالح تیخواهم. اگر خدمت حضرت آ یدم عذر میوشکن حال به اختصار یه در عکالم کنند. از طول کن

  د.ینکز عرض یر را نید عرض سالم حقیدیرس
  ن تابنده.ی/ اقل سلطانحسیکوالسالم عل                                                                                            
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زبان بودند، ین سفر میدر ا یافضل کمل يببرد. آقا یسیدام از آنها را به خواب مغناطک
 يردند و تعدادک ین در اطاق خودشان استراحت میراست يحاج آقا يا سند: شب جمعهینو یم

ردند و نگران بودم ک یسر و صدا م یمشغول و گاه يدار از اخوان در اطاق مجاور به شب زنده
نند. کت یوت را رعاکدادم تا ستذکّر  ردم وکشان بشوند. به اخوان اعتراض یمزاحم استراحت ا

نند باز خواب ک یکم اگر توپ هم شلینکاراده  ید وقتگفتنرده کن مرا صدا یراست يحاج آقا
  د. ینشو به آنهارض تم. معیرو یم
 اند:  رمان نوشتهکار بخش از اخوان ک ين به آقایراست يه حاج آقاک يا نامه  

  هو 
121  

1/11/1335   
دن نامه یاز د یلیس، خکن قطعه عید با چندیرساند نامۀ آن برادر در فسا رس یبعرض م

رم. کاندازه متش یب یرمانکبرادران و خواهران  يخوشحال. از محبتها یمسرور و از سالمت
اد باشد یبه ازد يد و دائماً رویت فرموده سلب نفرمایه عناکن حال محبت را یشه ایخداوند هم

رد. مخصوصاً خدمت جناب یر متحمل شدند مورد نظر قرار گیفق يه براکرا هم  یو زحمات
و  یان نعمتیو آقا یادهم يو آقا يحائر يآموزگار و آقا يو جناب آقا يدینگ سعسره

گر از یۀ برادران و خواهران به عرض سالم مصدع. تا سه چهار روز دیلکن یخسروخان و همچن
 يبرا یقات بندگیشه محبت و توفیراز هستم و همیدو ماه ش یکیروم.  یراز انشاءاهللا میفسا به ش

  ن یمحمد راست              د.ینما یبرادران و خواهران خواستار است. غالمعباس هم سالم عرض م
 يدیجالل شه يآقاند. ینما یمت میعز جوپاررمان به کاز  ين سفر چند روزیدر ا

 یآرام ناان و یطغنان آنجا به کاز سا یه برخکبود  یاز مناطق جوپاردر آن زمان ه کسند ینو یم
باالخص  ین شراب آن نواحید و تأمیدر آن منطقه تول ياقتصاد يتهایاز فعال یکیمعروف و 

مشرّف به  جوپارنان کاز سا يادین به آنجا تعداد زیراست يمت حاج آقایرمان بود. پس از عزک
ن به یراست يه پس از سفر حاج آقاکه در افواه مردم بود کدهند بل یر رفتار مییشوند و تغ یفقر م

اغلب مشرّف به فقر شده بودند و  جوپارنان کاب شد، چون سایمکرمان شراب ک، در پارجو
 یافضل کمل يآقا ردند.ک ینم ین ناآرامیساختند و همچن یشراب نمستند و کخمها را ش
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ن یراست يبود. حاج آقا هآب مشغول مطالع ينار جوکدر  یشخص جوپارسند: در راه ینو یم
ره کمذا يبا و یآن شخص رفته و مدت ياده شدند و پهلویو پد یل را نگهدارید اتومبگفتن

  د. ید و مشرّف به فقر گردینام داشت خدمتشان رس 171یعه قاک يردند. دو روز بعد وک
مشرّف  جوپاراز مردم  يادین سفر تعداد زیسند: در اینو یرمان مکمحمد چاوشان از  يآقا

نند ک یان نقل میغالمرضا دباغ يقول آقا ه باعث تعجب همگان شده بود. ازکشوند  یبه فقر م
و  یاهللا بود در حال مست بیحب یه معروف به علک يدیآقا شه یه از جوپار مرحوم علک
دم حال یدم دیرس يبه و یداد وقت ینم یسکسر گذر را بسته بود و اجازة عبور به  يخود یب

ه گفت آقا غالمرضا یگر د به سمت من آمد و مرا در بغل گرفت و بایندارد و تا مرا د یخوب
ن روزها از یهم ید ولیآ یار از من بر نمکن یه اکگفتم  ي. به وینکش ید مرا درویامشب با

دند به مرمان آکه به کن یراست يدهم. حاج آقا یند و حتماً به تو خبر میآ ینجا میبزرگان ما به ا
ه کداشت  یحال انقالب د و مشرّف به فقر شد و از همان زمانیشان رسیخبر دادم و خدمت ا يو
ش بخوانند یه براکداد  یم یعرفان يتابهاکرد و به آنها ک یثراً اخوان را به منزل خود دعوت مکا

خدمت  شداشت. موضوع پادرد يدیدرد شدپارد. چند سال آخر عمر ک یه میو خودش گر
منازل ه شبها به درب کاست  یین همان پاید اگفتند. در پاسخ شن عرض یراست يحاج آقا

 يبه فقر برا يدیآقا شه یه پس از تشرّف علکسند ینو یم يدیجالل شه يآقا زد. یمردم م
از معجزات به شمار  ین موضوعی) چنيرزا محمدی(م يدیفۀ شهیجوپار مخصوصاً طا یاهال

و  یو انتظام یاز مأموران نظام یحت یشکان و سریاز شدت طغ يدیآقا شه یرا علیرفت ز یم
ه عاجزانه سر کنیپس از ا یرد ولک ین نمکینداشت و تم يا عوامل فرماندار و بخشدار هم واهمه

از خالف تائب  يگریپس از د یکین یرید. سایدگرگون گرد یلّکبر آستان فقر گذاشت به 
ن یه سالها محل شرب شاربکدند و همان منزل یفقر وارد گرد کشان به سلیشدند و به دست ا

ة زیبعد از ا د.یاد خدا گردیو  يل مجالس فقرکیل به محل تشخمر بود مبداز  يادین واقعه عد
شب  یکدخدا هم بودند مشرّف به فقر شدند. از جمله که وابستگان کن و سران جوپار یخوان

آقاي حاج سید محمد رضا قاعی بعداً مفتخر به اذن اقامۀ نماز جماعت فقرا از سوي حضرت رضاعلیشاه  171  
  مودند.فوت ن 1399گردید. آقاي قاعی در سال 
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ه تعدادشان حدوداً کاز جوپار وارد شدند  يادیحدود دو ساعت به اذان صبح مانده عدة ز
ردند ما کشان جمع شدند و عرض یدند دور امن آیراست يحاج آقا ینفر بود. وقت 30به  یکنزد

م. همۀ آنها قبول و مشرّف یش شویدرو تام یم و آمدیردکت کاده حریپ يشب از جوپار با پاید
از علماء معروف آن  یقطب ینصرت العلماء فدائ ين گروه فرزند آقایان ایدر م به فقر شدند.

ه فرزندت کگشودند  يفقر شد. عوام زبان سرزنش و مالمت را بر پدر وز مشرّف به یار نید
رد یش گیۀ فالح پیه او روکردم که من هرچه تالش کدادند  یپاسخ م یقطب يافر شده! آقاک

ز ین یقطب ير بازگردانند. خود آقاین توانستند او را به سمت خیراست يحاج آقا یموفّق نشدم ول
  د.یشاه مشرّف به فقر گردیخدمت حضرت رضاعل یپس از مدت

 یخ عبداهللا صوفیحاج ش يرمان جناب آقاکن به یراست ياز سفر حاج آقا یپس از مدت
 شانخدمتاز اخوان  یکید. پس از چند روز اقامت رفتنرمان ک) به یش عزّتعلی(درو یاملش

 رمان آمدند آنقدر حال انقالب و شور درکن به یراست يه حاج آقاک یه هنگامکد رکعرض 
ردند و در ک یه اغلب شبها بعد از اختتام مجلس راه منزلشان را گم مکجاد شده بود یاخوان ا

ت یگرفتند و به منزلشان هدا یگران دست آنها را میه دکنیماندند تا ا یانۀ راه منزل میم
رده و کدر اخوان بروز ن یر حال چندانیید تغیا آمده یه جنابعالکن سفر یدر ا یردند. ولک یم

  ند: در را خوانیت زیدر پاسخ ب یصوف يست. جناب آقایمجالس گرم ن
  ردک یحا مینند آنچه مسکگران هم بید            دیض روح القدس ار باز مدد فرمایف

ه کدارند  یرمان اظهار مکاخوان  یار بوجود آمد. برخیدر اخوان آن د يادیزاز آن شور بعد 
ه از شدت کم یردک یدا میابانها پیاغلب اخوان را از خمه شب گذشته یاز ن یغالباً شبها پاس

(فرغون) به منزل خود  یبا چرخ دست یافتن منزل خود نبودند و آنها را حتّیقادر به  يمعنو یمست
  م.یرساند یم
 د جواد آموزگار يه جناب آقاک يا نامهسند: ینو یشان میرمان به اکاز  172حاج محم  

25/12/1336  
ن نامه حدوداً یباشند. ا یشاه میخ حضرت رضاعلیاز مشا یبه ظفرعلملقّب  جناب حاج محمد جواد آموزگار 172  

   شان نوشته شده است.یا يریده سال قبل از فرمان ارشاد و دستگ



  فصل هفتم  راستین  178

 

  تصدق حضور اقدس مقدست گردم 
صحت و استقامت مزاج  يت و جان نثاریمراسم عبود يم سالم محترمانه و ادایپس از تقد

ر یمال توقکصفات را از درگاه قادر متعال درخواست داشته با  یوتکشرافت امتزاج آن ذات مل
ات خالصانۀ خود یکتبر یباستان كد سال فرخنده خایتجد ید سلطانید سعیو احترام از مقدم ع

 یات شاملۀ حضرت ولیامله و عناکد است در ظل توجهات یم و امیتقد كشگاه مباریرا به پ
مون باشد. یو م كمبار یآن مظهر صفات ربوب يوقت ارواحنا فداه تمام اوقات و ساعات برا

 يات خالصانۀ خود را عموماً مخصوصاً جناب آقایکرمان سالمت و سالم و تبرکفقرا و اخوان 
 يو آقا يحائر يو آقا يغفّار يو آقا يمظفر يو آقا یفیسرگرد صح ي، آقايدیسرهنگ سع

م و بقاء ذات یتقد كها به حضور مبار رهین عموم همشیاربخش و اجمعک يو آقا یادهم
قت را از یعت و طریق سعادت و استاد شریطر يگانه رهبر و راهنمایۀ آن یۀ بلند پایمقدس و سا

ن مقام شامخ یمخالف ينسبتاً خوب و سر و صدا يم. وضع جلسات فقریخواهانخداوند متعال 
ف و عرفان تا حدانه دست از یدر باطن و مخف یافته و خاموش است ولیف یتخف يتصو

م ورق یدر چهار ن يا هیاند. چنانچه در اوائل اسفند نشر خته به غرض برنداشتهیاقدامات سؤ و آم
ت یه وضعکث یه در آن شش حدکبع شده انتشار دادند ه در نجف اشرف طکبرگه  یکدر 
 كد از لحاظ مباریترجمه و شا یل نامیجلسید  آن درست معلوم نشده به قلم یتیو درا یتیروا

ه به دست بنده آمد هفتۀ گذشته به گناباد حضور که ین انتشارینسخه از ا یکگذشته باشد. 
ن در نشر جزوة جلوة ی. همچن173شد میحاج تابنده ارواحنا فداه تقد يمحترم حضرت آقا

  گردد: یناً نقل میه عکد تابنده آمده است یتاب خورشک 492-493ن نامه در صفحات یپاسخ ا 173  
  هو

121  
  27/12/1336 -1377شعبان  27
د و سال ید سعیع یکر دارم و تبرکد. از الطافتان تشیواصل گرد یشود: دو مرقومه از حضرت عال یعرض م 
ار را خواستارم. بندگان حضرت آقا اظهار کق سریاد عزّت و توفید را خدمتتان عرض و از خداوند متعال ازدیجد

ن امور غالباً یده. این جا هم قبالً رسید به همیه فرستاده بودک يا فرمودند. ورقه یکمرحمت و ابالغ سالم و تبر
ه کاد است. و شخص منصف یباشند، ز یه در مدح مکهم  یاست وگرنه اخبار معارض یاز اغراض شخص یناش

   دنبالۀ زیرنویس در صفحۀ بعد  



  179  راستین  اسفار

 

ه مقام با یقت علیاز حق يو عار ...راز طبع شده و با عبارات یارم در شکه به قلم ناصر مکقت یحق
د است در ظل توجهات خاصۀ یوشش دارند. امکرده و کن یوتاهکعظمت عرفان اقدام شده 

خ عظام خاصه آن یمشا یو راهنمائ یوتاه و از سرپرستکن یوقت ارواحنا فداه دست مخالف یول
ت دورماندگان یات عالم تصوف و فقر روز افزون و باعث هدایذات مقدس جلوة عرفان و ترق

عاجزانه است  يز ندانسته در خاتمه استدعاین جسارت را جایاده بر ایق سعادت گردد. زیاز طر
  امراالجل مطاع. س باشم.آن ذات مقد یر فراموشم نفرموده مشمول توجه باطنیخ يه از دعاک

  مقدار محمد جواد آموزگار یذرة ب                                                                   
م ینما یشاه فرمودند در مسافرتها بررسیه حضرت صالحعلکگفتند  ین میراست يحاج آقا

حاج  يرمان آقاکاو اجازات الزم صادر گردد. از  ينم تا براک یم معرفدیدمستعد  يریاگر فق
 یشان را معرفینوشتم و ا كحضور مبار اي ضهیرد و عرکمحمد جواد آموزگار نظرم را جلب 

از  یپاسخ یام. پس از مدت ردهکد اشتباه یردم شاکر کافت نشد و فیدر یجواب یردم. تا مدتک
ست مرتفع یبا یه مکبود  یه موانعکرده بودند کح یتصر ید فرموده ولییه تأکد یشان رسیا
  آموزگار صادر شد. يآقا يبرااجازة اقامۀ جماعت  26/6/1341خ یتاً در تاریشد. و نها یم

 دنبالۀ زیرنویس از صفحۀ قبل 

ح یو تراجام تعادل که موقع تعارض عمل به احیام عملکه در اخبار مربوط به احکق باشد همانطور یدر صدد تحق
ه صحت و سقم آن را کند کق ید اوالً تحقیل اخبار هم باین قبیرد، در ایگ یند و بعداً هم طرف راجح را مک یم

اً بر فرض صحت اخبار یدارد. و ثان يح را مجریۀ تعادل و تراجیداشته باشد رو یند و اگر اخبار معارضک كدر
ن اخبار و مورد نظر آن بزرگواران یمشمول ا یسانکچه  (ع) نیه در زمان ائمۀ معصومکنیدر علّت صدور آنها و ا

ست و ظنّ یه نیام عملکدر اح ير مانند فتویفکق و تیتفس يم و فتواکند و ثالثاً حکق یاند، تحق شات بودهیدر فرما
 اِ�َ��ُ�ُ ه کم نمود کتوان بدان ح یدا نشود نمیست و تا قطع پین یافکدر آن 

ٰ
��ْ�َ ِ�َْ� ا ��مَ �َْ�َ� �ُ��ِ��ً  ���َ�ُ��ُ�ا � ا�ّ��

��� َ�ٰ�ةِ ا��ّ� ، شما یستید مؤمن نید نگوئیگو یه به شما سالم مک یسک، به 94ۀ ی(سورة نساء، آ �َ�ْ�َ��ُنَ �َ�ََض ا��
ها هستند، منظور آنها  هین اعالمیه در صدد نشر اک یسانکمتأسفانه  ید). ولیجوئ یا را میدن یاز زندگ يبرخوردار
راد و جواب نبوده و یدر صدد معارضه و رد و ا یچ زمانیست. بزرگان ما هم هیانت نیو خدمت به د یخداخواه

ه در چند صفحه گنجانده شود، البتّه آن را هم کادتر از آن است یز زیسوء ن يستند وگرنه اخبار در ذم علماین
ل سالم عرض یل جلیخدمت همۀ افراد فامد. یت فرمایدوارم خداوند منّان حال تنبه عنایم داد. امیتوان تعم ینم

  ن تابنده.یوالسالم اقل سلطانحس                                                                                          دارم.
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تا روز جمعه را «اند:  خود نوشته يادداشتهایرجان در دفتر یاز سفر خود از س یدربارة قسمت
 يم. صبح شنبه اول دیجان بود بودریتش در سیه افسر ارتش و مأمورکومرث کی يمنزل فرزند

م به ظهر از یومرث به سمت اصطهبانات ساعت چهار و نکیپ به اتّفاق یل جیبا اتومب 1335ماه 
است به اضافه باران هم در تمام مدت  یخراب یلیم. راه خیردکت کفه حرکر به نام یوکنار ک

 یلیدرست شده، جاده خ ینشده بود به واسطۀ رفت و آمد راه يآمد. چون راهساز یطول راه م
اشخاص  یلینار گرفته شود فرو خواهد رفت. خکاز جاده  ياست. چنانچه مختصر کیخطرنا

م. جاده ین راه عبور نمودیبا زحمت از ا یلیاند. خ ندگان فرو رفتهیر از قرار گفتۀ گویوکن یدر ا
ن خود یاد مانع عبور بودند. با وجود ایز ياطراف هم آبهاد و از یبار یخراب باران هم م یلیخ

خ سلسله بوده به نام یه از مشاک یضعلیف يم وارد اصطهبانات به منزل حضرت آقایرا رساند
م یه آمده بودکب از همان راه یومرث با همان جکیم و صبح یگفتند وارد شد یخانقاه م

ن یچند يدارا یعنیاست  كاصطهبانات بلوده است. یرجان نمود. انشاءاهللا رسیمراجعت به س
انۀ جنوب و شرق شهر یها هم اصطهبانات است. شهر اصطهبانات مین آبادیز اکو نام مر يآباد

ه در ک یخیاست بنام بختگان. از آثار تار يا اچهیز و اصطهبانات دریرین نیراز واقع است. بیش
ا یبعد از هجرت از دن 600ر سنۀ ه دکاست  یمقبرة محمد شمس مغرب یکیباشد  یاصطهبانات م
 ینق یخ علیهم به نام ش يگریه در دست اداره اوقاف است. مقبرة دکهم دارد  یرفته. موقوفات

متر و قد  16ن چنار یدان شهر است. دور ایچنار هم در داخل م یکاست.  یقۀ ذهبیه در طرک
ور یاند تا ط زدهه تمام شاخ و برگ آن را کاست  يهم در مسجد يمتر است و سرو 30آن 
وهستان واقع کاست و در  ییمحلّ با صفا یلیمتر است. خ 30ن سرو هم یند و قد ایآن ننش يرو

م. از یهفته بود یکذوق هستند.  یو ب کخش یلیخوش منظره است. اما مردمش خ یلیشده، خ
ش یاندارکن یمحمد حس يآقا ».دن نمودیر دیه از طبقۀ علماء است از فقکعالّمه  يآقا یاهال

خراب و  یلیرجان به اصطهبانات راه خیر سیه مسکداشتند  ین سفر همراه بودند و اظهار میدر ا
ه جاده معلوم نبود و اطراف آن همه یکل شده بود بطوریشدن س يزش باران سبب جاریر

 ير آب رفته و فقط باالیز یونیامکبود  يادتر جاریل زیه آب سک یباتالق شده بود. در قسمت
رد ک یم ین رانندگیومرث راستکی يشد. آقا یده میعقب آن د ياز بار یسقف اطاق و قسمت

 :ندگفتم؟ یست، چگونه برویدا نیجاده پ ردمکخدمت پدر بزرگوارم عرض  :دارند یابراز م
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پس از چند لحظه فرمان خودش  .ردمکار را کن یهممن هم ن و آهسته برو. کفرمان را رها 
ن یه برگشت. در اید و دوباره به حالت اولید و بعد به راست گردیچرخامالً به سمت چپ ک

م. روز بعد یردکالب عبور یشدن س يت بود تا از محلّ جارکل همچنان در حال حریحال اتومب
ه روز کنیه با اکدم یبرگرد. هنگام بازگشت د يه آمدک یند از همان راهگفتهنگام برگشت 

پل عبور  یک يداد از رو یه نشان مکبود  يچرخها طور يرده بودم جاکش فرمان را رها یپ
  ل در رودخانه افتاده بود. یا راست رفته بودم اتومبیچپ  یمکم و اگر یرده بودک

 یحاج محمدعل يآقاروند.  یبه ششده م يد 15به فسا و روز شنبه  1335 يد 7عصر جمعه 
 يبر اخوان غالب بود و برا يدایجان زیشور و هدر ششده ن سفر یدارند در ا یابراز م یرضائ

ن خود را از بام مرتفع یراست يدن حاج آقایبا د يحفار یمرتض يه آقاکنند ک یر مکمثال ذ
 236م یدو هفته (در ششده) بود«اند:  شان نوشتهیخود ا رد.کمسجد به داخل حوض آب پرتاب 

ارت یباشند ز یم یفقراء با محبت و دوست داشتن یلینفر از زن و مرد مشرّف به فقر شدند. خ
ر یر فقیان غیاز آقا يا م. عدهیمراجعت به فسا نمود يد 29فقراء الزم است. روز شنبه  يآنها برا

ه صد کدانستند مالقات نمودند  یر میبودند و خود را دب یه از جمله چند نفر آنها فرهنگک
 يآقا ».اطالع بودند یخبر و هم از مطالب ب یخدا بان هم از ین آقایسواد ا یرحمت به اشخاص ب

رها خدمتشان بودند یان دبیا هفت نفر آقاین شش یه اک یسند: هنگامینو یم یمیرح یاحمد قل
شدند.  یند باز آنها متوجه نمداد یح میشان توضی. هرچه امیبود ضراحزینمن و چند نفر از فقرا 

د. یدست ما بگذار يم شما هم دستتان را رویریگ یم برق را میند: ما با دست سگفتآخراالمر 
بخواند. در  يند مثنوگفتاز اخوان  یکین به یراست يردند. حاج آقاکن موضوع امتناع یآنها از ا

ن از یزد. وارد یپرصدائ» یا علی«منقلب شد و نعرة  یکیه ناگهان کتاب بود کن خواندن یح
سند در فسا ینو یم يریحاج ابوالقاسم بص يردند. آقاکشان را جا گذاشته و فرار یفشهاکترس 
ن یراست ي. حاج آقاشدهوش یرد و بکدا یپ يدیحاضر در جلسه انقالب حال شد اخواناز  یکی

ند حالش چطور است. یبب گفتنده از اطباء معروف و حاضر در جلسه بود کمان یتر پکد يبه آقا
او را جلو  گفتندزند.  یو نبض نمستاده یوسانه جواب داد قلب ایرد و مأکنه یمان معایتر پکد

  رد و بلند شد و سالم نشست. که چشمش را باز کد یشکطول ن یقیو دستش را گرفتند. دقا ببرند
بود ده زتاول ار کاز شدت  شیار دستهاکمان جویسل يدارند آقا یابراز م يخانم احمد



  فصل هفتم  راستین  182

 

ند گفتنم. کن دستها با شما مصافحه یبا ا از دستان شما است کهف یحکه رد کعرض  خدمتشان
م و دست او را گرفتند و یآورند را دوست دار یه نان حالل به دست مکش کزحمت يما دستها

  ردند.کمصافحه با او 
 يحاج آقاردم ک یر مکمن مخالف فقر بودم و ف :دارند یابراز م یعباس پارسائ يآقا

حالم  ن مالقاتیاولدند با مبه قادرآباد از توابع ششده آ ینند. وقتک ین مید یمردم را ب نیراست
استخوان  یستگکشبابت  يفرددارند که  آقاي پارسائی ابراز میردم. کدگرگون شد و طلب 

 وگرم  یوانیاندازة خودش با روغن ح ارا ب یائیموم يقدر گفتندشان مراجعه نمود. یبه اخود 
وهها کدر زمستان در  یائینم. مومکه یته یائیمومتا از من خواستند  و بخورد ه،درکمخلوط 

البته شمال مزرعۀ  -ششده رفتم  يوههاک ۀ آن به تنگ مجد دریته يبرا کست معذالین
  . 174ردمکم یدا و تقدیپ يقدر -هست یائیز مومیآباد ن آباد و صالح ضیف

ۀ بند یاست به نام قر يا هیراز قریشهر ش یدر هشت فرسنگ«د: نسینو یخود م يادداشتهایدر 
ه از هر چشمه اقالً هفتاد هشتاد سنگ آب عبور کدوازده چشمه است  ير دارایر. بند امیام
مخروبه شده مخصوصاً  ياست. متأسفانه سد قدر یلمیر عضدالدوله دیام يند و از بناهاک یم

خراب شود ن سد یستند. چنانچه ایآن ن یر آبادانکچشمه وسط پل خراب شده. ابداً در ف یک
 یه اصالحاتکن خواهند رفت. سالها است ینند از بک ین آب استفاده میه از اکه ین قریچند

  ». اندازه مورد تأسف است ین سد نشده، بینسبت به ا
 يه قدرکاز آنها  یکیه کگر یۀ دیمند دهستان است. سه قریم«سند: ینو یمند میراجع به م

مناظر باصفا و مردمانش  يخوش آب و هوا و دارا یار محلّیاره بسکبزرگتر است به نام شبان
  ». ت استینفر جمع 3000 يش دوست و مهربان و دارایدرو

ردن آن در فصل تابستان در سوراخها آب کخارج  يشود و برا یوه جمع مکدر  ییدر سوراخها یائیموم 174  
اه یز سین» مرکعرق «تراشند.  یارد مکد سپس آن را با یآ یجوشد و باال م یم یائیزند با گرم شدن آب مومیر یم

ند و از ک یرون تراوش مین منطقه به بیهم يوههاکمرة کهوا از  يه در اثر گرماکاست  یائیه مومیرنگ و شب
م مؤمن، کیچون تحفۀ ح یمیمعتبر قد یتب طبکدر  یائیندارد. شرح خواص موم یائیاربرد مومک یلحاظ داروئ

آمده  یائیلمۀ مومکل یذ 827-828، صفحات 1360، يمحمود یتابفروشک، یابنکتن ینینوشتۀ محمد مؤمن حس
  داشته است. صوفیهاز بزرگان  یبود و در طبابت هم اجازات يمان صفویب شاه سلیم مؤمن طبکیاست. ح
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محروم و  ین مردمش از ذوق خدائکاست ل یشهر با صفائ«سند: ینو یدر مورد جهرم م
ادت ابراز یحسن سسید  يآقا ».ت استینفر جمع 3000 يمو و داراینخلستان و اشجار ل يدارا

آن روز  يپر شد و از فردا اخوانن به جهرم مجالس از یراست يدارند: با آمدن حاج آقا یم
در  یافرند. ولکشها یه دروکردند کصادر  يمتعدد يان شروع گشت و فتاواینما مالمت عالم

ن فتواها برخالف قرآن و باطل یه تمام اکبه آنها به صراحت پاسخ داده شد متعدد  يمالقاتها
  هستند.

م کاست، آب  يا شود. شهر مخروبه یرات محسوب میالر از گرمس«سند: ینو یالر م دربارة
بزرگ  يند. آب انبارهایره نمایه آب ذخکد یایل بید سیشه محتاج باران هستند و بایاست، هم

تپه  ياست در باال يا قلعۀ مخروبه یخیند. از آثار تارینما یدن میه از آنها استفادة آشامکدارند 
  ». نفر است 14000تش یر. جمعیکمتّصل به شهر بنام قلعه اژدرپ

 يا هیم. گراش قری) به گراش رفت15/12/1335روز چهارشنبه («سند: ینو یدر مورد گراش م
ن قسمتها آب خوردن و یباشد. تمام ا ینفر م 6000ت آن یالر. جمع یاست در سه فرسنگ

د. چنانچه در یشان را پر نمایه آب انبارهاکد یاید بید باران شدیمصرفشان از آب باران است. با
است بنام  یتپه قلعۀ بزرگ يخواهند شد. در گراش باال يد مردم آن حدود متواریایسال باران ن

در آن قلعه با دولت وقت  یزادان خان مدت يدر دورة سلطنت رضا شاه پهلو .قلعه زادان خان
ن را قلع و قمع و زادان خان را هم به یخراب و مخالف زد و خورد نموده تا باالخره دولت قلعه را

خان  یاهللا قل يه آقاکدارند  یابراز م یبابا خواجه گراش یحاج يآقا ».د نمودندیطهران تبع
ن به یراست يدر سفر حاج آقا .شهردار وقت گراش بود و به فقراء ارادت داشت ياقتدار

شود و امسال  یانبارها استفاده م در آب آب بارانرة یذخنجا از یرد اکخدمتشان عرض  ،گراش
د؟ ینک یند چرا چاه حفر نمردکسؤال ن یراست يم است. حاج آقاکنشده و آب  یبارندگ

ن مهندس هم یست و اگر هم باشد شور است. چندین منطقه آب نیرد در اکشهردار عرض 
 یمحلّ درم. یراه افتاده و ب میم قدم بزنیند بروگفت. اند دهیجه رسین نتیبه هماند و  ردهک یبررس

گذاشتند. چند روز بعد  نشانهن دارد. اخوان سنگ آوردند و یرید آب شینکنجا را حفر یا گفتند
. چاه ندندکدستگاه با بعد و متر با دست  25ن شدند. یندن زمکآورد و شروع به  یمقنّ شهردار

از رد و کرا حل ل آن زمان که مشکشد  ینچ آب برداشت میا 6 د و از آنین رسیریآب شبه 
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ن است و به چاه اهللا یرین چاه هنوز هم شیبردند. آب ا یشرب به الر هم م يبران چاه یآب ا
زده  يگرید ين چاه بعدها چاههایباشد. در اطراف ا یمعروف م يا چاه شهرداریو  یخان یقل

 یکیلب شور،  یکیشور،  یکی یم خاصعدام طکن نبود و هریریدام شکچیآب ه یشد ول
  ند.رگر داید يها تلخ و مزه یکی، کینم

بود. پس از  بحرتم يساز منجمله اسلحه يمتعددفنون  در یگراش یاستاد محمدعل يآقا
 یر و همگیدستگ يا ت از زادان خان همراه عدهید زادان خان به اتّهام ساختن اسلحه و حمایتبع
اصابت ضربات چوب گفت: موقع  یم يرباران شدند. ویضربه چوب نخل و ت 100وم به کمح

ه مرا همراه کنم و بعد از چند روز کرا حس  يگذاشت درد یه نمکدم یشن یرا م یصدائ
ند. در کر به من اصابت یه نگذاشت تکدم یر سپردند همان صدا را مجدداً شنیگران به جوخۀ تید

د یرس یمکردند تا حکشته شدند. مرا مجدداً حبس که با من بودند ک یه همۀ نفراتک یصورت
ن مشرّف به یراست يان گذشت و خدمت حاج آقاین جریگناهم و آزاد شدم. سالها از ا یه بک

ه ک یردند همان صدائکن شروع به صحبت یراست يحاج آقا یفقر شدم. در اطاق تشرّف وقت
   دم. یرده بود را شنکسالها قبل از من محافظت 

پارچه  یکه از کاست  يدشهر در گردنه مسج یفرسخ یکدر «سند: ینو یدربارة داراب م
خ یاست. تار ییتماشا یلیده بوده. خکاند. از قرار معلوم قبل از اسالم آتش رون آوردهیسنگ ب

متر و  20است. طول مسجد  يقمر 652ر آن یخ تعمین تارکم لیم بدست آوریآن را نتوانست
ن یبه ا یخیآثار تاراند. متأسفانه  رون آوردهیوه بکالً از کستون  16 يمتر و دارا 17آن  يپهنا
س فرهنگ یرئ ير از آقایشگاه حشم خود قرار داده بودند. فقیمحل آسا یرا اهال یخوب

شود.  يح نگهداریه به صورت صحکند یه تحت نظر قرار دهند و مواظبت نماکخواهش نمودم 
شود و از صورت  یم يم عرض مرا قبول نمودند و تحت نظر فرهنگ نگهداریدیبعداً شن

  ». ر نمودهییتغ یشگاهیآسا
است بنام تنگ  یبا صفا است مخصوصاً تنگ یلیازرون خک«اند:  ازرون نوشتهکدربارة 

ن رودخانه از یند و اک یهم از وسط تنگ عبور م يا ار با صفا، رودخانهیچوگان شاهپور، بس
ش از یگذرد ب یه مکقدم  500جوشد. به اندازة  یر سنگها آب میل شده از زکیچند چشمه تش

  ».شود یم يسنگ آب جار 200
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 يادیص یند و اهللا قلرفتراز یشان از ششده به شیه اکدارند  یابراز م یضیم فیرکرزا یم يآقا
ن یشب آخر شعبان درگذشت و ما هم به او تلق يماریبند بود در اثر ب ستهکه شکاهل ششده 

سب کن یراست يحاج آقااز راز تا یم شیرا فرستاد یضیغالم ف یم و حاجیردکشهادات ثالث 
  ح و سالم بلند شد.یصح یست. اهللا قلیش نیزیچ یند اهللا قلگفتشان یند. اکف یلکت

ه ک بودندراز در مجلس یدر شن یراست يحاج آقادارند  یابراز م یمید رحیعبدالحم يآقا
ردند کطرح  يادیسؤاالت زقت و عرفان یبه قصد رد طر و آمدند روحانیتسوت کچند نفر در 

ند به گفتن یراست ين متقاعد نشدند. حاج آقایوارد ید ولشاد یپاسخ دادند. بحث زشان یو ا
م ینک ید، ما صدا میبگذارکه خواستید  مییقد هر قبر يم دست رویرو یهنۀ شهر مکقبرستان 

ردند و سپس مجلس را کوت کن سیبا ماست. واردحقّ  د اگر به ما جواب دادینکشما هم صدا 
   گفتند.  كتر

راز ماندم تا دوم یر در شیبود فق یکچون ماه رمضان نزد«سند: ینو ینطور میسفر را اادامۀ 
م. شب را در یت نمودکرمان حرک يز برایریراز از راه اصطهبانات و نیشوال بعد از ظهر از ش

 ين هستند از جمله آقاکان آنجا سایم. چند نفر از آقایز رفتیریاصطهبانات بسر برده و صبح به ن
ت کتوقّف نموده و بنا شد حر یساعت یکشان ین آنجاست. در منزل اکیاز مال یمحمود دانش

ل یم موقع سوار شدن به اتومبیردکم، قبول نیه نهار و شام را باشکاصرار نمود  یلیم. خینمائ
 متعلّق پیل جید. اتومبیال گردیخ یشان باعث ناراحتیشان دست داد. حالت ایه به ایحالت گر
استقبال به  يرجان برایخود از س يفهاید نفر از همردچنومرث بود. با کیز یعز به فرزند

 یکل یم اتومبیه دور شدکز یریم. سه فرسنگ از نیردکت کاصطهبانات آمده بودند. حر
ه ک یکالست یکومرث رفت به چرخ نگاه نمود، سرش را برد نزدکیم باد شده بود. کچرخش 

خت. خداوند تفضّل یشان ریا يو شن به چشمها كخا يمقدار یکد. باد الستکیتر یکالست
شآمد و ین پیشد. به واسطۀ ا یگر باز نمین چشمها دکرد، لکوارد ن یه صدمه و جراحتکفرمود 

داد و دستور داد  يا م و قطرهیرفت يم و به بهداریز نمودیریمراجعت به ن کیدی یکنداشتن الست
انند. به منزل کن قطره در چشم بچیز اساعت ا یکست و چهار ساعت استراحت و هر یه بک

ه و به یهم ته یکم. صبح چشم خوب شد و الستیم و شب را ماندیآمد یمحمود دانش يآقا
  ». میردکت کرجان حریسمت س
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 اند:  خانوادة خود مرقوم فرموده يرجان برایر را از سینامۀ ز  
اصطهبانات  ت و در ساعت هفت واردکراز حریاز ش 13/2/1336... بعد از ظهر جمعه 

 یکازده نفر در یبه استقبال آمده بودند.  یومرث با چند نفر از فقراء تا دو سه فرسخکیم. یشد
. شب را يردکت سوار ین همه جمعیه چرا اکردم کدعواش  يقدر یکرده بود، کپ سوار یج

فر ن راه دو سه نیاست ب يه شهرکز یریم. نیرجان راه افتادیم و صبح به سمت سیاصطهبانات بود
ن کیه از مالکاست  یدانش ياز آنها آقا یکیاز فقراء آنجا هستند و منتظر مالقات بودند. 

ه کروز نمود  یکاصرار به ماندن  یدانش يت آقاکم موقع حریماند یساعت یکآنجاست. 
د، با تقاضا و ید بمانیروز با یکمالقات شما آمدم اقالً  يبرا یچون من از چهارده فرسخ

م روز یرون آمدیه بکم. اوالً از شهر یردکت کشان حریۀ ایو گر یستگکحال شن با کخواهش ل
شهر و در جاده وارد  يم مجدداً مراجعت به ابتدایراه رفت یساعت یکم. یردکروشن راه را گم 

خواهد پنچر شود.  یل میم اتومبیدیم دیه رفتکم. پس از رفتن در جاده دو سه فرسخ یشد
د. باد آن کیمرتبه تریک یکرد، الستکل نگاه ی، تا به سر فنتیکستال یکن نزدییومرث آمد پاکی

ه هم از لحاظ صدمۀ چشم و هم کشد  يشان رفت. خالصه طوریا يشن به چشمها يبا مقدار
و  يم بهداریرفت يم. فوریردکز یریم مجدداً مراجعت به نیمجبور شد کیدی یکنداشتن الست

 24تر دستور داد کوارد نشده بود. د يالحمدهللا خطرنه نمودند. یومرث را معاکی يچشمها
انند. و کب نمودند در چشم بچکیه با هم ترک ییمرتبه داروها یکساعت  یکد هر یساعت با

شد. خالصه تا  یومرث و ابداً چشم باز نمکیو مشغول معالجۀ چشم  یدانش يم منزل آقایباز رفت
ه کم. آخر شب چشم باز شد الحمدهللا. صبح یختن دوا در چشم بودیشب مرتباً مشغول ر

 یدانش يخداوند ترحم فرمود و صبح از آقا یلید و خیسالت مرتفع گردکم یت نمودکحر
ه کت که موقع حرکد؟ خودش اقرار نمود یت به رفتن ما ندادیه چرا شما واقعاً رضاکم یدیپرس

  19/2/1336ن یتمحمد راس               ست....کد دلم شیردکمرا قبول ن يتقاضا
ه کل نبودند یم یت، پدر بزرگوارم بکه هنگام حرکند ینما ین اضافه میومرث راستکی يآقا

و موظّف بودم اصرار  یمن چون ارتش ینند ولکز توقّف یریروز در ن یک یدانش يبه خاطر آقا
 ينمود حاج آقا یابراز دلتنگ یدانش يه آقاکنیم. هنگام وداع پس از اینکت که حرکداشتم 

ه هنوز کند. من یب نبیه آسکد ینکومرث جوان است و شما گذشت کید گفتنن به او یراست
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ز یریم به نیه مجبور شدکنیپس از ا یردم. ولکشان تعجب یمشرّف به فقر نشده بودم از گفتۀ ا
ه کستاده متوجه شدم یمنتظر ما سر جاده ا يتر بهدارکهمراه با د یدانش يدم آقایم و دیبرگرد
  آن صدمات چه بوده.منشاء 

رمان نگذشته کشان از یمت ایسند: حدود دو ماه از عزینو یم يدیسرهنگ اسداهللا سع يآقا
غروب حاج  یکم. نزدید. به سرعت به آنجا رفتمرجان خواهند آیم به سیه خبردار شدکبود 
حدود  اًلّکن ید و تعداد مأمومین وارد و نماز مغرب و عشاء به جماعت برگزار گردیراست يآقا
د. سه نفر از یل گردکیتشخان ستوده  یمرتض يدر منزل آقا  يشدند. مجلس فقر ینفر م 20

خسرو (پروفسور) نام داشت وارد شدند. فرزندم  دون صفرپوریاز آنها فر یکیه کششده  يفقرا
 یلماتکآن غزل با  يتمام مصرعها يانتها که وان شمس بودیاز د یمشغول خواندن غزل يدیسع
اشانه شو،... ختم کمانه شو، حنّانه شو، افسانه شو، یجانانه شو، مستانه شو، دردانه شو، پر ینظ
رد و کار را کن یهم هم يبخوان. و» وانه شوید«ها را  هیبه خسرو گفت همۀ قاف دونیشد. فر یم

ش خسرو یاز پ دونیرساند. فر یان میبه پا» وانه شوید«ن غزل را با عبارت یا يتمام مصرعها
 يه حال عادکوانه شو. آن شخص یستاد به او گفت دیا ينفر بعد يرفت و رو به رو نارک

رد. کدن یغلتاد و یفوراً منقلب شد و شروع به داد و فر ید ولیار داریگفت اخت دونیداشت به فر
ار شروع به نعره یاخت ین حالت شد و بیهم يوانه شو. ویرد و گفت دکرو به نفر بعد  دونیفر

ز یوانه شو و آنها نیگفت د یفقراء م یک یکنطور پشت سر هم به یرد. همکدن یغلتزدن و 
 ير در طرف راست حاج آقایدند. حقیغلت ین میدادند و بر زم ینترل خود را از دست مک

گفت به اذن  يبعدبه نفر  دونیه نوبتم شود. فرکن نشسته بودم و چند نفر مانده بود یراست
 مر گوشینفس افتاد. حق یه بکرد کاد ینقلب شد و داد و فرم يبه قدر يوانه شو. وید یرونقعل
ردم ک؟ عرض دندیپرسرا  ن حالشیراست ينداشت. حاج آقا یتکقلبش گذاشتم. حر يرا رو

جلو او را  گفتندم. ییه نمایفن و دفنش را تهکل ید وسایفرمائبه تلف شد. اجازه ک یکین یا
د گفتنش گذاشته و یشانیپ يدستشان را روم. یبردم و جلو یش را گرفتید. دستها و پاهایورآ

  و حالش خوب شد. افتاد شان یا يپا يرد و روکشود. چشمش را باز  یست خوب مین يطور
مت نمودند. در یرمان عزکه فردا صبح به سمت کنند ک یاضافه م يدیسرهنگ سع يآقا

رده است. به مالقات که استاندار مرا احضار کب برخوردار به من اطالع داد یرمان مجدداً سرتک
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ثر ظرف کد تا حدایسید بنویخواه یران میاز ا يا رفتم و قلمش را به من داد گفت هر نقطه يو
. همان روز مطلب را خدمت امتناع کردمجرّ و بحث  ینم. پس از مدتکهفته شما را منتقل  یک

هم ندارند! بعد از دو  یزندگحقّ  ، مردمیتکند عجب مملگفت ،ردمکن عرض یراست يحاج آقا
  .اهواز منتقل شد هم عزل و بهد استاندار خودند و نمومت یرمان عزکشان از یسه هفته ا
ارمندان کاز  یکیروز صبح  یکنند: ک یاضافه م ین فدائیمحمدحس ين ارتباط آقایدر ا

شان در یرد. اکعرض  ید و آهسته مطالبین رسیراست يخدمت حاج آقا يرتبۀ استانداریعال
رمان کشاه به ید ما به فرمان حضرت صالحعلیاز قول من به استاندار بگوئ«ند: گفتپاسخ بلند 

آن روز مجدداً همان فرد آمد و خدمتشان  يفردا». میرو یشان هم میم و به فرمان ایا آمده
م از قول من به صمصام یه گفتکن یهم«ند: گفتشان بلند یرد. باز اکعرض  یآهسته مطالب

 یم و نه به امر و نهیرو یرمان مکشاه از ی(استاندار) بگو فقط به فرمان حضرت صالحعل يرایبخت
ن مجدداً یراست يه حاج آقاکاستاندار بلند شد و در هنگام خروج از درب بود  یکپ». گرانید

دو روز بعد استاندار را به ». د رفتیرمان خواهکد شما زودتر از ما از یبه استاندار بگوئ: «گفتند
بود)  ياریه بختکۀ وقت کا (ملین محمدرضاشاه و ثریاختالف بایام  تهران خواستند و در همان

  نار شد.کرمان برکز از منصبش در یا به مصر رفت و استاندار نیباال گرفت و ثر
ن به اصفهان آمدند. یراست يحاج آقا 1335سند: حدود سال ینو یتاش مکب یرمضانعل يآقا
ن قبول یراست يرد حاج آقاکتشرّف به فقر نمود. هرچه اصرار  يتقاضااز اهل لنجانات  یشخص

ندة خودش را به شما نشان دهد و یند امشب برو از خدا بخواه نماگفتردند. آخراالمر به او ک ینم
رد و رفت. فردا صبح قبل از اذان کقبول  يا. ویاگر در خواب ما را به تو نشان دادند آن وقت ب

ردند چه کشان رفت و نشست. از او سؤال یند نزد امدن آیراست يتا حاج آقازودتر از همه آمد. 
نم. شب یه خوابم ببرد تا خواب ببکد ی؟ فرد طالب بلند گفت مگر شما گذاشتيدیشد؟ خواب د

ه خواب به چشمم کدم. مگر صورت شما گذاشت ید یردم شما را مک یتا صبح هرجا نگاه م
  بول و دستور دادند. را ق يو .ردکه یبرود و شروع به گر
  سفري به بیدخت 

روند در  یدخت میهمراه با خانواده به مشهد و ب 1336ه در آبان ماه ک يدربارة سفر
مشهد و پس از آن با  يلۀ ترن برایدر طهران بوس«ند: ینما ینطور اشاره میشان ایادداشتهای
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موال و صاحب خود  كاب حضور مباریروز شرف 24م. یدخت رهسپار شدیب ياتوبوس برا
م خداوند یها بردیفها و چه خوشکیارت چند روزه چه ین زیم چقدر خوش گذشت. از ایبود

شان مجدداً قرار دهد. مرخص یر را هم دنبال این فقید و ایقسمت همۀ برادران و خواهران نما
و  (ع) ۀ حضرت رضاکارت مزار متبریموفق به ز يفرمودند مراجعت به مشهد شد. چند روز

  ». میبرادران بوده و با ترن به طهران مراجعت نمود
  سفر به خوزستان و همدان

شان راجع به آن یادداشتهایصورت گرفته و در  1337بهشت ین سفر حدود اوائل اردیا
ندارد لذا  یفیم، چون مسافرت در ماه رمضان تعرینمائ یبنا بود به خوزستان مسافرت«اند:  نوشته
 ي، آقايریناصر وز ي، آقاید فطر به اتّفاق چند نفر از برادران خوزستانیمانده روز ع كدر ارا

ن یر ایمس». ت نمودکلۀ، ترن حریخرمشهر به وس ين افشار به سویحس ين قطره و آقایعبدالحس
 - مانیمسجد سل -شوشتر -اهواز -يآغاجار-اهواز -آبادان -خرمشهر به كمسافرت از ارا

ماه به  3حدوداً و  كارا و به همدان -انکسریتو -نهاوند -درود -کمشیاند -دزفول -شوشتر
ن یا«سند: ینو یشان میادداشتهاینبودند. در  یانجامد. از اقامت در بروجرد چندان راض یطول م

م آمدن برادران و عدم مالقات آنها خوش نگذشت کگذشته به واسطۀ  يس سفرهاکمرتبه برع
  ». خوش گذشت یلیبرادران خ یس بروجرد به واسطۀ گرمکدر نهاوند برع یول

دو نفر از اقطاب سلسلۀ حقّۀ شاه  كمزار مبار«سند: ینو ین مین چنیان اکسریدر تو
 40در  176اتکخ ابوالبریحضرت ش یکیو  175يخ ابوالفضل بغدادیحضرت ش یکی یاللّه نعمت

 نگاور جادهکلومتر به سمت کی 13ان است. از شهر به اندازة کسریتو یغرب شمال يلومترکی
ۀ سوزلق بعد به قُلقُل بعد یآباد بعد به قر ۀ سهامیرزان بعد به قرکشود. دست راست به  یجدا م

 یکدر  يا تپه ين حضرات باالیا كۀ ابداالن. مزار مباریبعد قر يۀ شوریگُمبله بعد قر
چ ین دو بزرگوار مخروبه و به هیۀ ابداالن است. متأسفانه ساختمان مراقد مطهر ایقر يلومترکی
 707 یاالول يمزار جماد يخ روید. تاریباعث تأثر گرد یلیننمودند. خ یجه مردم توجهو

  آمده است. 161-162صفحات  »قت و عرفانیبران طرره«در  يخ ابوالفضل بغدادیشرح حال حضرت ش 175  
  آمده است. 163-164تاب صفحات کات در همان کخ ابوالبریشرح حال حضرت ش 176
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 ییحیسید  يمالقات آقا يۀ قلقل براین راه در قریارت مراجعت نموده بیاست. پس از ز
به نام طائفۀ نوربخش  177یاللّه یقسمت از طائفۀ عل یکس یمنصور رئسید  ه از طرفکمشعشع 

ها  یاللّه یبود. عل يا م. شخص سادهیاصرار نمودند نهار را ماند یلیم. چون خیباشد رفت یم
 - یگیآتش ب -يقلندر یعال -يشاه نور -يادگاری - یخاموش -یمیاند: شاه ابراه دوازده رشته

ن دوازده رشته به ی. ايدسته ور یاتیشاه ح -يدریبابا ح -ینیحس -حاج بابا -یمصطفائ -يریم
سید  محمد،سید  يهفت پسر بوده به نامها ياسحاق دارارسد. سلطان  یسلطان اسحاق م

ن یالد خ شهابی. از شیرمصطفین، میب شاه، حاج بابا، حسیخ حبین، شیالد خ شهابیابوالوفا، ش
 یست ارثین ینشده. چون رشته خدائ يجار يا ب شاه چون بدون فرزند بودند سلسلهیخ حبیو ش

ه سرسلسله است از کن خواهد شد. سلطان اسحاق یدام پسر داشته باشند جانشکباشد. هر یم
  ».است (ع) بن جعفر یست و پنجم موسیاوالد ب
نشسته بودند  ين در همدان در مجلس فقریراست يسند: حاج آقاینو یم یمحمد صادق يآقا

اورد و یاز اخوان طاقت ن یکیشان به نماز برنخواستند. یا یاذان صبح بلند شد ول يه صداک
رزاده یربغل امیز یدست يچوبها يصدا بعد یمدت .نگذاشتند یوقع ایشانرد صبح شده. کعرض 

دن او به نماز ی. با رسنمود یتالش منماز جماعت رسیدن به  يه لنگان لنگان براکخانم بلند شد 
  ستادند. یا

  سفر به کرمانشاه 
دن نمودند ید هک یاشخاص«سند: ینو یرمانشاه داشتند مکبه  يسفر 1337در پانزده آبان 

ن کوت ساکرکه در کبود  یل خالصیخ جمیفه حاج شیمحمد خل یم علیرکحاج عبدال یکی
 يقتشان هم ظاهریشان تسنّن است. آداب طریا ياست. روش ظاهر يقۀ نقشبندیاست و از طر

نمودم. پس از چند  كرمانشاه بوده و مراجعت به اراکماه  یکندارند.  یار باطنکاست. اذ
رفته  يمان، اهواز، آبادان، آغاجاریمجدداً طبق دعوت به خوزستان به شوشتر، مسجد سل يروز

  ». میمراجعت نمود كماه رمضان به ارا يبرا
، نگارش یعرب کسفر به ممال يادداشتهایتاب کدر حقّ  و اهل یاللّه یدر مورد طائفۀ عل یشرح جامع 177  

  آمده است. 10-14شاه، صفحات یحضرت رضاعل
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جداگانه اجاره  یمنزلرمانشاه کشان به یاسفر  یکسند: در ینو یمند مکیم یابراه يجناب آقا
ف نمودند. هر شب مجالس ماه توقّ یکه کد یآماده گرد یانات نسبکاخوان ام کمکو به 

مند  از آن مجالس بهره يگر و چه مردم عادیار هم چه از سالسل دیشد. اغ یبرگزار م
بعد از  یشد. شب یه اغلب در مجالس حاضر میش قادرینود ساله از دراو يرمردیگشتند. پ یم

م. ید بازگوییدم، اجازه فرماید يریرد امشب سکن عرض یراست يمجلس خدمت حاج آقا
مر گرفته بود و از کرا از  یگالبدان یمعمول يبزرگتر از دستها ید. گفت دستییند بگوگفت

داد.  یخت اما به همه نمیر یم یام بعضکرد و در کگالب دادن شروع به  یطرف راست جنابعال
  شراب بوده نه گالب. یول يدیند درست دگفتده بودم. یند ین دست و گالبدانیبه عمرم چن

  کرمانشاه سفري به سنندج و 
شهر  یدر دو فرسنگ«سند: ینو ینطور میروند. ا یاز راه همدان به سنندج م 7/7/1338در 

ان یآقا یباشند. با همراه یم ياستقبال آمده و از سلسلۀ قادر ياز برادران اهل سنّت برا يا عده
ماء از عل يه مجتهدکصدراالسالم  يآقا ،ق وارد شدهیاز برادران اهل طر یکیبه شهر منزل 

در  يان فقراء قادرید آقایبازد ياظهار محبت نمود. برا یلیباشند مالقات شد. خ یاهل سنّت م
مشغول  ياست. چند نفر يارشان ظاهرکبرپا نمودند. اذ يرکخانقاه خودشان رفته مجلس ذ

خ به پهلو و یخوردند و س یشه میشان رخ داد. در آن حاالت شیبرا یر شدند و حاالتکذ
م. مسجد یردند. روز جمعه هم به نماز جمعه رفتک یشان فرو میزدند و در گلو یمشان مکش

 یکاز آن فرشها  یکیه کگفتند  یس، مینف یلیخ يبا روح، فرشها یلیاست خ یجامع بزرگ
م و بعد از ظهر جمعه یبرگزار شد. سه روز بود یوهکنماز با ش یلیمت دارد. خیون تومان قیلیم

اصرار داشت چند  یلیها است خیخ قادریه از مشاک یصادق يآقام. یردکت کرمانشاه حرکبه 
رمانشاه چند کم. در یم بمانیم نتوانستیرمانشاه قول داده بودکم چون به برادران یشتر بمانیروز ب

  ».میردکمراجعت  كخوش گذشت. پس از چند روز به ارا یلیم خیتوقّف داشت يروز
ن همراه چند تن از اخوان به یراست يحاج آقات یدر مع یسند: شبینو یمند مکی يجناب آقا
شان را در صدر مجلس نشاندند و یت احترام نموده و ایم. آنها نهایه رفتیش قادریمجلس دراو

و آواز  یر جلکو ذ یوبیکل زدن دف و پایشروع به انجام اعمال مخصوص مجالس خود از قب
ردند. پس از کو مشابه آن  خ در تنیردن سکردن به بدن و فروکشه خوردن و برق وصل یو ش
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ن ین چگونه توانستند ایراست يه در حضور حاج آقاک ردکعبداهللا مدبر سؤال  يمجلس آقا
: عجب، گفتندد. ین رسیراست ين موضوع به گوش حاج آقایند؟ ایالعاده را بنما اعمال خارق

  م! به ما چه مربوط است. ینک یه اعمال آنها را خنثکم یمگر آمده بود
  سفرهاي دیگربرخی 
ر یدر مس 1339ن در سال یراست يدارند: حاج آقا یابراز م يسرهنگ حسن انور يآقا

 به. سحر سه نفر از اشرار بروجرد مست رفتندبروجرد به برگشت از اهواز به دعوت اخوان 
آن سه  يوارد شدند. باستثناز ینن یراست يه حاج آقاکبه اذان صبح بود  یند. مدتآمدمجلس 

از آن سه  یکید. پس از نشستن رخاستنشان بیا يپا يمؤدب ننشسته بودند همه جلوه کنفر 
ه تو کابراز داشت:  يرفت و با لهجۀ خاص بروجرد نیراست يحاج آقا يشروع نزاع جلو يبرا

ند: ما آن را گفتشان در جواب ی. ايزیر ینجا و شهر را به هم میا ییآ ی؟ هر سال مییگو یچه م
گفت، محمد (ص) گفت، و  (ع) یسیگفت، ع (ع) یگفت، موس (ع) میه ابراهکم ییگو یم

نمود.  يزیات شمس تبریز شروع به خواندن از غزلین يد. ویبخوان گفتنداز اخوان  یکیه بسپس 
رد: کن رفت و با التماس عرض یراست يفرد معترض مجدداً نزد حاج آقا یوتاهکپس از مدت 

فالن فالن  )ي(نماد. فالن آخوندییگو ین مطالب را میا اه شمکدانستم  ید من نمیقربان مرا ببخش
بر سر ما. و پس از اظهار  كخا يم؛ ایشکم شما را بییایه بکتومان پول به ما داد  4000شده، 

د. هنگام ینکنها بیه مرا مثل اکرد کاد با اشاره به اخوان حاضر در مجلس درخواست یندامت ز
نماز برخاستند. بعد از اقامۀ نماز صبح هر سه نفر بر سر  يبرا نیراست يحاج آقااذان صبح شد و 

 یمبن يادین پس از اخذ شروط زیراست يردند. حاج آقاکشان نشستند و طلب یا يسجاده جلو
قبول ... ند و ینمابه خلق شرارت بردارند و مزاحم مردم نشوند و شفقت دست ه از کنیبر ا

 هک يدعوت نمود. و رااخوان  یو برخن یراست ياز آنها حاج آقا یکیودند. چند روز بعد نم
ده بود و یوارها گالب پاشیخته و بر دیوچه را تا درب منزل گُل رکمحمد نام داشت تمام سید 

س کدند عیشدند د شن وارد منزلیراست يحاج آقا یرد. وقتک یشان قربانیسه گوسفند سر راه ا
؟ يا جا آوردهکس را از کن عیحمد امسید  ردندکوار است. سؤال یشاه به دیحضرت صالحعل

رد من کعرض آمد و داند. مادرش  ینم او مکد از مادرم سؤال یدانم، اجازه ده یرد نمکعرض 
رد و بعد از ک یه میگر آن يجلو اغلبمحمد سید  پدر یشناسم ول یس را نمکن عیصاحب ا
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  محمد خود از فقراء بوده است. سید  م. معلوم شد پدریوار برنداشتیاز د آن راز ما یفوت او ن
 اند.  داشتهمرقوم  یاهللا اسحاق امان يبه آقا 24/8/1339خ یه در تارک يا نامه  

  هو
121  

خوشوقت شده انشاءاهللا حالت  یلیشما خ ید از سالمتیشود نامۀ آن برادر رس یعرض م
ارواحنا فداه م. حضرت آقا یباش یبخواهد ما راض (ع) ه هر چه موالکم و رضا حاصل شود یتسل

ر هم چنانچه خداوند بخواهد چون یف فرما شوند. فقیرود انشاءاهللا به طهران تشر یاحتمال م
د. خدمت یگر به آن سمتها خدمت برادران خواهم رسید يآبادان دعوت نمودند تا چند يرفقا

ر همه خواستا يق برایاد توفیۀ برادران و خواهران به عرض سالم مصدع، از خداوند ازدیلک
  ن یمحمد راست                                                                                 است.    

س یاز شهرها رئ یکیه در مسافرت به کسند: ینو یم يبروجرد يمحمود حامد يآقا
 ش از حدیه چون مردم در اطراف شما بکد اغام دین پیراست يوقت آن شهر به حاج آقا یشهربان

ند ما به دعوت شما گفتن در جواب یراست يد. حاج آقایینما كنجا را تریاند ا ازدحام نموده
د سپس یرو ینجا میم اول شما از ایم. اگر هم قرار باشد برویه به درخواست شما بروکم یا امدهین

منتقل و پس از چند روز  يگریرا به شهر د یس شهربانیه رئکد یشکن یم رفت. طولیما خواه
  نمودند. كشان شهر را تریا

رد ک یراخوان ابراز میاز غ یدونیفر یعل يسند: آقاینو یم ین هاشمینورالدسید  حاج يآقا
آوردم و در راه  یرفتم و پارچه م یداشتم و اغلب از ششده به الر م یپیج 1339ه در سال ک

ردم و قرار شد فردا کششده برخورد  یاز اهال یکیردم. در بازار الر به ک یهم جابجا م يمسافر
ار کن ین بروم و چند نفر مسافر را با خود ببرم. همیخوشه چ يصبح هنگام مراجعت به منزل آقا

ن یراست يه حاج آقاکردم. بعداً متوجه شدم که با آنها آشنا نبودم سوار کردم و مسافران را کرا 
ن یت فقط بنزکدارم و موقع حرن نیه بنزکادم افتاد ین راه یشان بودند. در بیو سه نفر همراهان ا

انۀ راه یبوده و اآلن در م كدر بالومتر کی 60حدود  یمسافت یط يتر برایل 10-15حدود  یمک
: به گفتندردم. کن عرض یراست يماجرا را به حاج آقا یستد. با ناراحتیا یل میب اتومبیعنقر

ه چرا کردم ک یلعنت مزدم و به خودم  یخود م يپا يرو ید. از ناراحتیادامه ده یرانندگ
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ت تا جهرم رفتم ین وضعینم. با همکار کابان چیگرم در وسط ب ين هوایام. در ا ردهک یتوجه یب
   !هست كن در بایتر بنزیل 10ن زدم متوجه شدم هنوز یبنز ین تمام نشد. در جهرم وقتیبنز یول

حومۀ ششده در  1340سند: سال ینو یم هن ششدکاز اخوان سا یمید رحیعبدالحم يآقا
نشسته و من از آنجا عبور  یشان در ششده در محلیاز درو یه جمعکدم یدر خواب د یبودم. شب

دفعه سرش را به یکشناختم در وسط جمع نشسته بود.  یرا نم يه وک ینوران يردم. مردک یم
ردم. در ک. بنده در خواب طلب تشرّف به فقر یئاید بیرد و گفت حاال باکر بلند یطرف حق

ه ک یالهکه کاز جا بلند شده بود  يسرم طور يداشتم موها یبیدار شدم حال عجیموقع ب همان
ه به کششده رفتم. صبح  يم گرفتم و به سوکاله را محکافتاد. با دست  یبر سر داشتم از سرم م

شان یده بودم (ایه در خواب دکافتاد  یدم ناگهان چشمم به شخصیرس يریحاج بص يمنزل آقا
ر ین حقیبه ا یش شوم. نگاهیام درو ار گفتم قربان آمدهیاخت ین بودند). بیراست يحاج آقا

  نمودند. يریداده و دستگ یو دستورات يش شدیشب درویند بابا شما همان دگفتانداختند و 
 يلومترکی 10در  یرمیلشان در گردنۀ بیاتومب ه در سفر بعدکنند ک یاضافه م یمیرح يآقا

اده به استقبال رفته ینفر پ 15رده بود و ما کن توقّف ینداشتن بنزه به علّت کبود  یششده ساعت
ل روشن شد و یه پشت فرمان نشست و استارت زد و اتومبک گفتنددن ما به راننده یرس ام. بیبود
  ردند.کت کحر

ن به ششده آمدند و من شب در یراست يد: جناب آقادارن یمحمد بذرافشان ابراز م يآقا
خدمتشان  یه قرار از من رفت. فردا وقتکردم چنان مجذوب شدم ک مشاهدهشان را یا ایرؤ
 يتم پاره شده. حاج آقاکدم یآرام شدم د یردم. وقتک يادیز يدم حالم منقلب شد و تقلّایرس

را  ه اسممک ید. در صورتیت بخرک یکمحمد آقا  يبرا گفتندان یاز اطراف یکین به یراست
   .گفته بودمن

چشم  يظاهر یینایه از بک یرزا آقا عراقیم ياز قول پدرشان آقا یعراق یعل يآقا
. گرفتم يا وثر حجرهکو در صحن  دخت مشرّف شدمیبه ب يسند: سفرینو یبرخوردار نبودند م

شب  یکرفتم.  یگرفتم و م یوار میوضو ساختن دستم را به د يهر صبح قبل از اذان برا
 يبرد و بعد برابه توالت دستم را گرفت و  یشخصن گذاشتم یوان پائیم را از ایه پاک یهنگام

رد. هنگام کن ین مدت آن شخص صحبتیا یم. در طیوثر رفتکوضو گرفتن به سر حوض 
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لمه صاحب صدا را کن یدن ای. با شنید؟ پاسخ داد بلیدم شما اتاق مرا بلدیمراجعت پرس
ردم. در ک یشرمنده شدم و عذرخواه یلین بودند. خیراست يشناختم. آن شخص حاج آقا

  م. یینما کم و آنها را تر و خشینکم به اخوان خدمت یفه داریند ناراحت نباش ما وظگفتجواب 
 يدر خدمت حاج آقا 1342بهشت سال یدارند: در ارد یابراز م يسرهنگ حسن انور يآقا

 يل سواریبودند. اتومبز همراه ین کیارا یصادق يم. آقایآمد یدخت به مشهد مین از بیراست
وار باغ یاز د یل بخشید و سیبار یم داًیشده ما را به مشهد برساند. باران کم یردکه یراک يبنز

 يجاده آمده بود. حاج آقا يبر رو ين راه آب تا حدیرده بود. در بکب یز تخریرا ن آباد صالح
د بود و یان عبور آب شدیگذشت. جر آنجاد از یبا ترد اوند. کعبور  گفتند رانندهن به یراست

ر عبور آب سطح یه مسکم یدیرس ییزد. به جا یل میامواج آن سنگها را با خود به بدنۀ اتومب
ان عبور یل در آنجا متوقّف شد. جریر گرفته بود و هنگام عبور اتومبیجاده را در زاز  یعیوس

 یکرون برد. جلوتر نزدیداخل آب بسل ما را از کم بیسبا  يزد. بولدوزر یها م شهیآب گاه به ش
 يلهایاتومب و ل واژگون شده بودینار مسک کتغل یکاد و یز یلیان عبور آب خیمشهد باز جر

به  .میردکردند تا از آن محل عبور ک ییرده بودند. به راننده راهنماکو بزرگ توقّف  کوچک
  رد و همان شب مشرّف به فقر شد. کم راننده اظهار طلب یدیرسه کمشهد 
ن در مشهد منزل یراست يجناب آقا 1342سند: در سال ینو یم ياز سار یابوتراب تراب يآقا

اهللا فخر االسالم  تیاز اخوان منجمله آ يصرف نهار دعوت داشتند. تعداد ياز اخوان برا یکی
رد من کرد و عرض کفخر از خوردن غذا امتناع  يز حضور داشتند. هنگام نهار آقاین 178يزدی

ن یل اخوان اکام تا مش شما را شناخته یشاه را هم نشناختم ولیخدا را نشناختم، حضرت صالحعل
نفر حاضر در مجلس را برشمرد.  11الت کمش یکی یکیخورم و  ید غذا نمینکجمع را رفع ن

 يخدمت حاج آقاپس از تشرّف به فقر  بود.از وعاظ معروف خراسان  يزدیفخراالسالم سید  اهللا تیآ 178  
هنگام وداع به  یند. ولید در انظار عموم با من مصافحه ننماییه به اخوان بگوکرد کدرخواست ن در مشهد یراست

م هم نبودند در که به بدرقه آمده و ک یۀ اخوانیلکه با کبلن یراست يحاج آقاآهن آمد و نه تنها با  ستگاه راهیا
در  یبه اتهامات واهاول انقالب  يدر هرج و مرجها 1358بهشت یاردل یدر اوا يو انظار عموم مصافحه نمود.

ر بسته یه به جوخۀ تکرا  او سکرّات عکن به یراست يحاج آقا يرباران شد. تا چند روز بعد از قتل ویمشهد ت
  ه.یرحمت اهللا علردند. ک یرده بودند تماشا و اظهار تأسف مکدر روزنامه چاپ  شده بود و
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رد. جالب کز شروع به خوردن ین يو ود ینکل یند مگفترد و کر ییتغن حالتشان یراست يحاج آقا
  دند.یشمرد مرتفع گرد يه وک یالتکتمام مش یوتاهکه بعد از مدت کنیا

ن به مدت ده روز به همدان یراست يسند: هر سال حاج آقاینو یم یاهللا قدرت یاستاد نب يآقا
پس از چند  و من هم رفتم .پس از اقامت در همدان به بروجرد رفتند 1342آمدند. در سال  یم

 ين را به آقایند اگفتال به من دادند و یر 21ردم. هنگام وداع مبلغ کروز به همدان مراجعت 
رد و کر ییرهرو تغ يرهرو رفتم و پول را به او دادم. حالت آقا يد. همدان نزد آقایرهرو بده

ن یتراس ير ساعت حاج آقایتعم يه براکگفت امروز سحر بعد از نماز صبح از خاطرم گذشت 
  ال به ساعت ساز داده بودم. یر 21

 یزبانیند و افتخار مآمدرمانشاه کن به یراست يسند: حاج آقاینو یمند مکی يجناب آقا
 يشان در پادگان برایاهللا آزموده از ا هیمسار وجیاز بستگانشان بنام ت یکیاز روزها  یکیداشتم. 

ند گفتۀ شهر به بنده یمراجعت در حاشم. هنگام ین نفر در خدمتشان رفتینهار دعوت نمود و چند
ساعت بعد از ظهر تا غروب در همان جا ماندم و  یکباً از یم. تقریآئ ید ما مین جا باشیشما هم

باشد،  يادیم و زک، مبادا يه تو مهماندارکرد کردار شروع به وسوسه کنشد. نفس بد  يخبر
چگونه  یاند، وانگه ردهکوش ، حتماً فرامیاذان گفتن صدا بزنند تو نباش ين است براکمم

دانستم  یراد هم وارد میشان اینم بر اک یعرض م ي؟ با شرمسارینجا بمانیدر ا یخواه یامشب م
م. مگر یآ یه چه وقت مکه نفرمودند کگفتم  یگر به خود نمیمدند. دآیم و نیآ یند مگفته ک

دم لبخند یخدمتشان رس یرده و به منزل رفتم. وقتکت کرد! به هر حال حرک یرها م یقالعقل ع
ن جا یدش گفت همیبه مر یخیه شکردند کان یب یتیاکنگفتند. فردا ح يزیزدند و چ یتلخ

چنان غرق خجلت  يستاده. از شرمسارید هنوز در آنجا ایف برد دیم. سال بعد تشریایباش تا ب
  ا به قول حافظ: یبرند.  یبا پر سر م یه بزرگان گاهکده بودم یست. شنیه قابل عرض نکشدم 

  شته ستانند غرامتکفه از ین طاکی            ر احباءین ناله ز شمشکش میدرو
 يرفقرا خدمت حاج آقایاز دوستانم از غ یکیسند: همراه با ینو یمند مکی يجناب آقا

ه کح داد یم توضیآوردند. فرد همراه من بعداً برا ين وقت انگور عسگری. در امیدیرسن یراست
ن یو از دل من آگاه باشند به ا ین فرد بزرگیراست يه اگر حاج آقاکش آمد یم پیبرا الین خیا

ل یرا دو حبه دو حبه م از انگور بردارند و آن یه اول خوشۀ بزرگکنند کق به من ثابت یطر
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من رفتار شد. هنگام وداع نیت  ناً بهیردند و عکنند و در آخر دو حبه بماند. انگور را تعارف ک
  ردند. کت کده؟! و حریند چه فاگفتن رو به آن فرد یراست يقاحاج آ
ن یراست يحاج آقا 1344ه در سال کنند ک یرمانشاه نقل مکاز  179زاده نیابوالحسن حس يآقا

ن یند: اگفتر مراجعه و یحق يساز يبه مغازة باطرایام  در همان .همان بودندیرمانشاه مکدر 
 یام ول ردهکمختلف مراجعه  يهایکانکز به میطهران نرده و در کت یمرا اذ یلیل خیاتومب

را  ل آنکشود. من مش یروشن م ینند و همچنان صبحها به سختکراد آن را برطرف ینتوانستند ا
شد. سؤال  یروشن م یل به راحتیردم و اتومبکو رفع کل و دلیوکن یستانس بیض رزیبا تعو

ت خود را یردم شما رمز موفقکل رفع شد؟ عرض یل اتومبکه مشک يردکار که چه کدند رک
شان و عدم پاسخ من آخراالمر یاد اینم. پس از اصرار زکارم را عرض کد تا من هم رمز ییبفرما
  ر است. کر و فکت در ذیند: رمز موفقگفت

از قول حضرت  یذبک يرمانشاه ادعاکاز فقرا در  یکیه کنند ک یزاده اضافه م نیحس يآقا
ردند. من پشت درب ک یر میرا تحذ ين ویراست يرد. در خلوت جناب آقاک یشاه میصالحعل

حضرت آقا (در  يرمانشاه) صحبتهاکنجا (یگفتند: ما از ا یم يه به وکدم یشن یستاده بودم و میا
   !ینک ین مطالب را اظهار میم آن وقت تو ایشنو یدخت) را میب

شاه به یقرار بود حضرت صالحعله کسال داشتم  15سند: حدوداً ینو یم یعراق یعل يآقا
 يردند. روزک یشان میو استقبال از ا ییرایاورند و اخوان خود را آمادة پذیف بیاهواز تشر

شنوند؟ پدرم گفتند  ین میراست ينم آقاکردم اگر صدا کابان از پدرم سؤال یهنگام عبور از خ
اد زدم: یبلند فر يبا صداابان یشنوند. فوراً در خ یتو را م يصدا یه باشکمردان خدا هر جا 

 یشان به اهواز آمدند. وقتیآن روز ا ياهواز منتظر شما هستند. فردا يد فقراییاین بیراست يآقا
  شنود.  یمشما را  يصداها: گوش ما از دور گفتنددم یخدمتشان رس

در خدمت پدر بزرگوارم به  1345ه در بهار سال کدارند  یشان ابراز میاز فرزندان ا یکی

از سوي حضرت آقاي حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه  29/4/1385زاده در  قاي ابوالحسن حسینآ 179  
  رحلت نمودند. 19/7/1396فقرا شدند و در  تثانی مفتخر به اجازة اقامۀ نماز جماع
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بر اخوان  يدیدر ششده انقالب حال شد يم. در مجلس فقریردکت کو ششده حر 180رازیش

  (جهاد) سروده شده:  یشاهرخ ادهمسید  يراز توسط آقایبه ش شانیا یف فرمائیر به مناسبت تشریات زیغزل 180  
  نو ز بهاریسال نو گشت و جهان گشت چو م

  با خار است یجلوه گر گل به چمن گشت ول
  نبود از غم هجر یمیه بکد یخرّم آن ع

  نمود ين مونس جان رونق دل رویراست
  ست درنگیمحفل عشّاق روا ن یساق

  نکبود مرد افه کاور یهنه بک یزان م
  ه چنان مست شوندکفان یآن قدر ده به حر

  ش به رقص آمده دست افشانندیخود از خو یب
  ه بنوشد نوششکه هر قدر تواند کهر 

  ه روز طربستک يمطربا ساز طرب را
  ست غزل خوان شده از شوق جهادیسبب ن یب

  

  ار یب است در آن صحبت یه نصک يچه بهار  
  خار  یه باشد بکصنم ماست  يگل رو

  ه بود وصل نگار ک يخوشا فصل بهار يا
  دار ین دیمون به همه ایباد فرخنده و م

  ار یا باده بیرخ دلدار ب يبه صفا
  ه ز پار کا آنیرار و یه به خم مانده ز پک

  نشناسند سر از پا و نه دست از دستار 
  نغمه خوانند به گرد رخ دلبر چو هزار

  ست روا رنج خمار یروز وصلست دگر ن
  ن خاطر عشّاق بزن زخمه به تار کشاد 

  دلدار يراز مصفَا ز صفایگشت ش
  

  ضاً:یو ا
  اری ين را به رویم سال نوینک ینو م

  اندر شرار هجر اگر جان و دل گداخت
  ایگشت ساق يسپر يهجران گذشت و د

  ها گذشت به ما در زمان هجر چه یدان
  به همه عاشقان بده يز ساغریلب ر

  دوست يم روینیر ببیم مست و سیگرد
  شیم به سوز درون خویزن یز م یآب
  ه مرا رونق دل استکن یار نازنین یا

  از نو شرر به جان همۀ عاشقان زند
  مت استین دم غنیه اکد قدر وصل یدان

  
  

  ن بهار یست به عشاق اکمبار کش یب  
  نون دگر هراس نباشد از آن شرار کا

  ار یب یز و میار ز جا خیوصل  يشاد
  رد درد سر و محنت خمار کبا ما چه 

  م تا ز باده به دلها مگر قرار یبخش
  ها ز سر شوق چون هزار  م نغمهیساز

  اندر فراق گشته چنان الله داغدار ک
  ار ین دیا كند ترکه ناگهان بکترسم 

  ور به ره چشم انتظار کسازد گره ز 
  رای، جهاد نباشد به اختکگشت فل

  

  ضاً:یو ا
   دنبالۀ زیرنویس در صفحۀ بعد  
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بود و در  یردنکمن باور ن ين حالت برایخود قرار نداشت و ا يس بر جاکچ یعارض شد و ه
خود با  یشگیۀ همیشان و همانند رویردم. در آن شب من در اتاق اک يزیآم دل خندة تعجب

ر پتو یت زکم را بپوشم و با یه مجبور شدم تمام لباسهاکدم. آنقدر سردم شد یر خوابیلباس ز
ن از بستر یراست يبه سحر مانده حاج آقا یم به صدا درآمده بود. ساعاتینشستم و از سرما دندانها

به موت هستم.  یکردم از شدت سرما نزدکسردت است؟ عرض  ردندکسؤال  .بلند شدند
شان رفتم و بدنم شروع به یت و شلوار به بستر اکه در رختخواب من بخواب. با کردند کاشاره 

ر یرون آورده و با همان لباس زیم را بیاد مجدداً تمام لباسهایز يگرم شدن شد و از گرما
  دم.یخواب

راز در خدمتشان قدم ین سفر در شیدارند در هم یابراز م یحاج محمد صادق صالح يآقا
اند.  نها گرسنهیامده و ایردم باران نکم. عرض یردکگلّۀ گوسفندان عبور  يم و از پهلویزد یم

 يدم. با صدایردم و رفتم خوابکسرم درد گرفت و قهر  یثرت ناراحتک: به شما چه! از گفتند
زدند. جلو رفتم  يدم با اشاره به باران لبخندیشان رسیخدمت ا یدار شدم. وقتیباران از خواب ب

ده بود گفتم من یشکم یرده بودم و غذا براکمادرم قهر  زت ایدر طفولردم کو مجدداً عرض 
دند. باران ین باز خندیراست يم است. حاج آقاکس هست کهر ين غذا برایا یخورم ول یه نمک

  .ماندشان در گل فرو یل ایه اتومبیکدرگرفت بطور يتند
 دنبالۀ زیرنویس از صفحۀ قبل 

  راز آمدیشه دآلرام به کدل  يمژده ا
  تاب ید تا دلشدگان از غم هجران بید

  چشم عشّاق همه منتظر مقدم او
  ست درنگیه روا نکاور یا باده بیساق

  ه سزاورترمکه به من ده کاول از هر 
  یمطرب مجلس عشّاق چرا خاموش

  نه رواست یوخموش شب وصلست وسماعست
  ریمرغ دل در قفس هجر اگر بود اس

  روح روانن رونق دل مونس جان یراست
  رخ او گشت غزلساز جهاد يبه صفا

  

  رفت با ناز اگر باز به صد ناز آمد   
  از ترّحم به بر خسته دالن باز آمد
  شاه خوبان چو دگر باره به اعزاز آمد
  شد بهار طرب و موسم گل باز آمد

  ه به طنَاز آمدک ينگار يرو يشاد
  سازگار دل ما نغمۀ آن ساز آمد

  چه دمساز آمدجمله  کار و اقبال و فلی
  روز وصل آمد و از شوق به پرواز آمد 

  ن همه ممتاز آمد یه بکدلبر ماست 
  راز آمدیرم و لطف به شکد از یتا شن
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همراه پدر و مادر عازم رامسر  ينند: سفرک ین ابراز میراست يتر حاج آقاکوچکۀ یصب
 یفرع کین راه خایه از اک گفتندبه راننده  پدر بزرگوارم، ین راه بدون برنامۀ قبلیم. در بیبود
ندادند.  ین پاسخیراست يد؟ حاج آقاینک یه چرا راه را دور مکد. مادرم به سؤال آمدند یبرو

 یپسر جوان يم. اول آبادیدیرس يآباد یکبه  کیدر جادة خا یطوالن یمسافت یپس از ط
رد و گفت پدرم از صبح منتظر شماست و من را هم به کم ید تعظیل را دیستاده بود تا اتومبیا

م یدیرا د یینایرمرد نابیرد. پک یل را به منزل پدر خود راهنمائیاتومب ياستقبال فرستاده است. و
از جا برخاست و عصا زنان جلو ل یاتومب يدن صداینشسته و با شن يا مخروبه يها پله يه بر روک

ه انتظار کد االن دو ساعت است یدیر رسید یلیرد خکر مقدم گفت و عرض یآمد و خ
و نان  يم. چایداخل شد يبه منزل و یرده و همگکو مصافحه ان با یراست يشم. حاج آقاک یم

ان ینا گریرمرد نابیهنگام وداع پ ییرایه پس از پذکا نموده بود یاز قبل مه یو ماست کخش
ه خداوند مقدر فرمود کن بار یدند ادارسم. پاسخ  یخدمت شما م کیگر یه بار دکرد کعرض 

را به یز بود زیتعجب انگ یلیمن و مادرم خ ين صحنه برایدن اینم. دکگر چه عرض یتا دفعه د
 ن آگاهیراست يحاج آقا یوهستان از آمدن بدون برنامۀ قبلکرا در  يشد و ینم يا لهیچ وسیه

  ن مالقات نداشتند.یا ياز قبل برا يا چ برنامهیشان ظاهراً هیا ینمود. از طرف
  سفر به جنوب و غرب 

د یو پس از تجد رفتنددخت یعاً به بیسر 1345شاه در مرداد یپس از رحلت حضرت صالحعل
را آغاز  يند و سفر بلنددگران شید عهد از دیشاه مأمور به گرفتن تجدیعهد با حضرت رضاعل

ر و بروجرد و اهواز و آبادان و یدخت به مشهد و سپس تهران آمده و به سمت مالیو از ب
  ند. ینما یراز و مناطق همجوار مسافرت میرمانشاه و اصفهان و شکمان و یخرمشهر و مسجد سل

 ياز فقرا يمجد یو غالمعل ین پدرثانیان حسیاز قول آقا کر هوشنگ لیام يآقا
 یکیایام  دند. در آنمن به آبادان آیراست يجناب آقا 1347دارند: در سال  یخوزستان اظهار م
شان بودند با یه در خدمت اکهم  یر دادند و اخوانییرشان را تغیمس يرو ادهیاز روزها هنگام پ
شان به آن یه چندان خوشنام نبود. همراهان از رفتن اکرفتند  يا شان به محلّهیتعجب به دنبال ا

 يسر فرد يآنجا به باال يها وچهک يشان در البالیند. افتنگر یپاسخ یند ولردکمحل ممانعت 
د عهد ننموده و حال یشاه تجدیه از اخوان بود و پس از رحلت حضرت صالحعلکروند  یم
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ن افتاده بود. یمه مدهوش بر زمین یابان ناالن و سرگردان در حالتینار خکداشت و در  یشانیپر
ردند و مجدداً کد عهد یتجد يا شدن با ویرده با خود به منزل بردند و پس از مهکرا بلند  يو
  قبل خود بازگشت.  یبه زندگ يو

  سفرهایی دیگر 
 يف فرمایشاه تشریه حضرت رضاعلکد یاز طهران خبر رس«اند:  خود نوشته يادداشتهایدر 

ارت بوده مرخص یموفّق به ز ياب شده چندیارت حضرتشان شرفیز يطهران شدند. برا
ند. یراز بفرمایبه اصفهان و ش ینمودم و آن حضرت قرار بود مسافرت كفرمودند. مراجعت به ارا

اشان کبه طهران رفته در خدمتشان به  كر هم تقاضا نمودم در خدمتشان باشم. مجدداً از ارایفق
راز و یس از مراجعت از شد. پیمسافرت انجام گرد 1346ماه  يخ دیراز در تاریو اصفهان و ش

آمدم و چند مرتبه به اهواز و اصفهان و  كر را مرخص نمودند. به ارایاصفهان در قم فق
 يارت موالیز يبرا 1347ماه  ير مسافرت نمودم تا در دیرد و همدان و بروجرد و مالکشهر

به  يدخت مشرّف شده و اجازه فرمودند سفریشاه به مشهد و بیرضاعل يخود حضرت آقا
  ».میهندوستان نما

م در خدمت حضرت پدر بزرگوار 1346دارند حدود سال  یابراز م شانیاز فرزندان ا یکی
دچار ل یاتومب يا ن راه در حادثهی. در بداشتم یراز بودند و من افتخار رانندگیشاه عازم شیرضاعل

عت یرفتند. مشا ل حضرت آقایاتومب بااده شدند و ین پیراست يو متوقّف شد. حاج آقا ینقص فن
وب تنها یل معیاتومب یکله با یوس یابان بیرده و من در بکت کشان حریبه دنبال ا زینندگان نک

توقّف نمود و رانندة آن با  یونیامک یافتو اضطرار شدت  یه دلتنگک یماندم. بعد از دو ساعت
نمود و چند  كدیون خودش یامکل مرا به یداد و اتومب يبه من دلدار یو گرم یت مهربانینها
ت یز با جدیار نکریابان برد. تعمیدر وسط ب يرگاه مجهزیل را به داخل تعمیلومتر جلوتر اتومبکی

ردم. در کت کراز حریو به سمت ش آمادهل یل شد و هنگام عصر اتومبیر اتومبیمشغول تعم
ر یمسن یه در اکبا تعجب گفتند  هان گذاشتم همیموضوع را در م يرازیراز با اخوان شیش

گفتند  یه همۀ آنان مکنیرغم ایدانستم و عل یآنان را اشتباه م يها وجود ندارد. گفته یرگاهیتعم
ر بازگشت به همان محل یردم. به هر حال در مسک یست باور نمیان جاده نیدر م یرگاهیتعم

  افتم!ینرا رگاه یگشتم تعم هرفتم و هر چ
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م. در منزل ین وارد ششده شدیراست يسند: در خدمت حاج آقاینو یم يمحمود ناصر يآقا
ن نهاد و پاها یه سر به زمیکشان وارونه شد. بطوریا يابوالقاسم شامل جلو يمشهد يآقا ،زبانیم

 يزین شخص خونریرد اکاز اخوان عرض  یکیم ساعت یامالً باال گرفته بود. بعد از نکرا 
ساعت  یکند: به شما چه مربوط است. پس از گفتن یراست يحاج آقا !ندک یدا میپ يمغز

  . شتبرگ يبه حالت عاد ابوالقاسم يمشهد
ملقّب  یاملش یخ عبداهللا صوفیحاج ش يسند: جناب آقاینو یم یجهرم يناصر يمهد يآقا
ستاد و با یاز اخوان ا یکیدند. در مجلس مه ششده آبخ بزرگوار یاز مشا یش عزّتعلیبه درو

ردند ک  یبا دقّت گوش م یصوف يرد. جناب آقاکجاد یتار ا يهمانند صدا یزبان صوت مداوم
خ یاز مشا یکچ ین را هیراست يمقام جناب آقا یند: راست گفتگفتستند، سپس یگر یو م

ما هنوز گرفتار  یمودند ولیرا پ یشان با پر و بال عشق تمام مراحل خداشناسیندارند چون ا
 یکی. بودندن در شهر الر یراست ينند: حاج آقاک یه ماضاف یجهرم يآقا م.یتب مختلف هستک

شان از حضرت امام یداشت و به آن سخت مغرور بود خدمت ا ياریه محفوظات بسکاز اخوان 
 (ع) ه به امام جعفر صادقک يزیند: همان چگفترد. در پاسخ کنقل  یتیروا (ع) جعفر صادق

  د.یا شما جا مانده یجعفر صادق شدند ولاقت داشتند امام یشان لیدادند به شما هم دادند ا
  سفري به بیدخت

 يحاج آقا مهد یبه اتّفاق خانواده و همراه 31/3/1348دخت در یبه ب يگریدربارة سفر د
شاه یرضاعل يحضرت آقا كاب حضور مباریچهارده روز شرف«سند: ینو یم یصالح کمل

ال داشتند به ید چون خیخوش گذشت خداوند قسمت دوستان نما یلیم خیارواحنا فداه بود
دخت یر را مرخص فرمودند. به مشهد مراجعه نمودم. مجدداً به بیف فرما شوند فقیمشهد تشر

ستم در مشهد یدر خدمتشان به مشهد آمده تا روز ب 1348ر یت 17مشرّف شدم و صبح سه شنبه 
  ». مراجعت شد كم و بعد از ظهر آن روز به طهران و از آنجا به ارایبود

م ی. پادخت بودندیدر بن یراست يسند: حاج آقاینو یان میحاج عبدالصالح جواهر يآقا
ند: گفتردند و کن علّت را سؤال یراست يرفتم. حاج آقا یراه م یرد و به سختک یدرد م یلیخ

ردم درد برطرف شد. هنوز هم پس از کنطور رفتار یانگور و خربزه نخور و نعنا بخور. هم
  شود.  ینم درد پا شروع مکن واقعه اگر در خوردن انگور و خربزه افراط آگذشتن سالها از 
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  سفري به کاشان و شیراز و اصفهان 
شاه ارواحنا فداه از یرضاعل يحضرت آقا 1348بهمن  20«اند:  خود نوشته يادداشتهایدر 

خدمتشان ه در کر هم اجازه دادند یت فرمودند. به فقکاشان حرکاصفهان از راه  يطهران برا
 ياشان رفتم. فرداک يبرا كبعد از ظهر از ارا یل شخصیرهام با اتومب يباشم. به اتّفاق فرزند

ف داشتند بعد یت نمودند. سه چهار روز اصفهان تشرکآن روز بعد از ظهر به سمت اصفهان حر
ف یارخانۀ ذوب آهن تشرکدن ید يبرا 3/12/1348خ یراز رفته، در تاریدر خدمتشان به ش

ارت یاصفهان به ز يلومترکی 50ذوب آهن و  يلومترکی 3ر هم در خدمت بوده. در ید. فقبردن
شان یه اک يفرما شدند. آباد فیاز اقطاب سلسله بودند تشر یکیه ک 181يرودبار یخ ابوعلیش

است. روز بعد از اصفهان به طهران مراجعت فرمودند. دو  یخ علیمدفون هستند بنام بابا ش
  ». رفتم كر حضورشان بوده پس از آن با اجازه به اراید غدیع يدر طهران برا يروز

  واقعۀ نیریز
سبب  خوانت ای. شور و شوق و ازدحام جمعروند یمز یریبه شهرستان ن 1349در سال 

در  يه نفوذکان شهر یاز آخوندنما یکیه ک ين گشته بود. به طوریختن حسادت حاسدیبرانگ
ن یها را از ایه ما بهائکپرداخت  یدر منبر به سخنران رده وک یکان عوام داشت مردم را تحریم

ه بدون تعقّل در کم. عوام ینکرون ید آنها را هم بیاند با شان آمدهیم حاال درویردکرون یشهر ب
جان آمده بودند با چوب و چماق و انواع اسلحۀ سرد و گرم جلو درب منزل یان به هیعمق جر

ستن کبا انداختن سنگ به داخل منزل اقدام به شن اجتماع و یراست يمحل اقامت حاج آقا
دن مسجد ید يم برایه قصد دارکابراز داشتند  ين با خونسردیراست يردند. حاج آقاکها  شهیش

م. همراهان یان بوده به آنجا برویه قبل از اسالم ساخته شده و محل عبادت زرتشتکز یرین یمیقد
شان قبول ید. ایل از منزل خارج شویه با اتومبکند تاً عرضه داشتیردند و نهاک یابراز نگران یبرخ

شان ینسبت به ا یحرمت یه به قصد بکت یان انبوه جمعیاده از منزل خارج شده و از میرده و پکن
نمودند و راه را  یشان اظهار ادب میدن ایردند. برخالف انتظار مردم با دکاجتماع داشتند عبور 

ه در پشت سر بودند کاز اخوان  یت گذشتند. بعضیانبوه جمعن یردند تا از بک یعبور باز م يبرا
  آمده. 143-146قت و عرفان، صفحات یتاب رهبران طرکدر  يرودبار یخ ابوعلیشرح حال حضرت ش 181  
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مارستان یب یده و راهیب دیداً آسیاز آنان شد ير شده و تعدادیت متظاهر درگیبا جمع
ت همچنان اجتماع نموده و یمجدداً به منزل مراجعت و انبوه جمع نیراست يحاج آقادند. یگرد

ه اجازه کنند ک یف میلکسب تکز اخوان ا یمشغول زد و خورد و سنگ انداختن بودند. برخ
رد و کمداخله  یشهربان يرویباالخره از شهر فسا ن اجازه ندادند.م. ینکما هم به آنها حمله  دیده

افتند. ینفر از فقرا مصدوم و پس از معالجه بهبود  یان حدود سین میغائله ختم شد. در ا
ه مردم کاد بود یالم با محاسن زیکک يدتر مجروح شد آقایه شدک یاز اشخاص یکیباالخص 
 یاووسک يبودند. آقا نمودهش تصور و سخت مضروب و مجروح یرا مرشد دراو ياشتباهاً و

ه در کند گفتز یرین یمین در مسجد قدیراست يحاج آقا يریدارند در همان روز درگ یابراز م
مقابل هم  يدفن و ستونها ها ر مساجد و امامزادهیها را در ز نهیه گنجها و دفکم متداول بوده یقد

در آن  يا نهیه دفکرسد  یبه نظر مز ینن مسجد یا يل بناکردند. با توجه به شک یدر آنجا بنا م
 یکین توسط یراست يه در همان شب جناب آقاکنند ک یاضافه م یاووسک ي. آقا182قرار دارد

ه ما اهل کغام دادند یرده بود پک یکه مردم را تحرک یینما یهمان روحان یفالسید  از اخوان به
را  يد و هر قبریائیز بیرید در قبرستان نیببر یت ما پید به حقّانیخواه یاگر م یم ولیستیمباحثه ن

  ت ما بدهد.یده خود شهادت به حقّانیه در آن قبر آرمک يد تا جسدید نشان دهیه خواستک
خود مجتمعاً به حقّ  ده بودند جهت احقاقیب دین واقعه مجروح و آسیه در اکز یریاخوان ن

ارانش را به یو چند نفر از دست یفالسید  شان صادر ویبه نفع ا يت و دادگاه رأیاکش يدادگستر
رّر و ارسال نامه حضور حضرت کم يآنها با تماسها يها رد. خانوادهکد یگر تبعید يشهرستانها

 یگذشته چشم پوشرات یه از تقصکند یز بفرمایریه به اخوان نکردند کشاه درخواست یرضاعل
ز دستور دادند یریبه اخوان ن يا نامه یشاه طیهفته بعد از واقعه حضرت رضاعل 6ند. حدود ینما
ان کیۀ شایلّکشان یند. حسب االمر ایت و صلح نمایاعالم رضا ین را بخشوده و همگیه ضاربک

ز یریبه ن یش صدقعلیبه دروملقّب  یمردانوسف یحاج  يمصادف با ورود جناب آقا 18/2/1381خ یدر تار 182  
ه دو خمرة پر از کبود  ين مسجد مشغول حفاریهم يدر جلو یات گازرسانیعمل يبرا یکیانکل میدستگاه ب یک

برند. همان روز سازمان  یغما میاز آن را به  يند و مردم قدرکش یاز آنها م یکیآورد و  یرون میطال ب يها هکّس
  سازد. یرا متوقّف م يحفّارات یعمل یراث فرهنگیم
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  ز باز گشتند.یریو همدستانش به ن یفالسید  ت نموده ویاعالم رضا
شاه یند. در آن هنگام حضرت رضاعلینما یمت میرمان عزکن به یراست يآقا ز حاجیریاز ن

 نیز در حضور بودند. ایآموزگار ن يو حاج آقا یجذب يف داشتند و حاج آقایرمان تشرکدر 
نار بارگاه کرمان در کدر  يازیصفر بود و مجلس ن 28د نوروز و یمصادف با شب عایام 

  د.یل گردکیتش یاهللا ول حضرت شاه نعمت
 یالیع يریسرهنگ سر يسند: پسر آقاینو یاز اهواز م یاللّه مهندس عبدالصالح نعمت يآقا

ار کاهواز مشغول به  يها ارخانهکاز  یکیرده بود و در که او را مطلّقه کاز اهل هلند داشت 
 ياغماء بود و اطباء از و درن افتاد و یسقف به زم یکاز نزد یگرفتگ بود. در اثر سانحۀ برق

ف آوردند و جناب یشاه به اهواز تشریبندگان حضرت رضاعلایام  نیرده بودند. در اکد یقطع ام
و خانمش با اضطراب وارد  يریسرهنگ سر ين هم در حضورشان بودند. آقایراست يآقا

م. یخواه یه ما پسرمان را از شما مکردند کمجلس شدند و حضور بندگان حضرت آقا عرض 
مارستان ین در بیراست يد. حاج آقایمارستان برویند شما به بگفتن یسترا يشان به حاج آقایا

ردند. ناگهان بلند شد و کرا به اسم صدا  يریوارد اطاق مصدوم شدند و پسر سرهنگ سر
ردند. پس از ک كمارستان را تریه خوبست و بک يه حال وک گفتندشان یرد. اکنشست و سالم 

داد و حضرت  یرا طالق م يست دختر هلندیبا ینمه کردند کخطاب  يریمراجعت به خانم سر
  ستند. ین خشنودآقا هم فرمودند بزرگان به طالق 

دند و مرد آکن به شهریراست يحاج آقا 1350نند: در سال ک یر مکزاده ذ میرکبهمن  يآقا
را به مسجد شهر برده و به  ين ویرد و مشرّف به فقر شد. متعصبکشان طلب یخدمت ا یشخص

ار را کن یاز ین يد. ویبازگو نمارا داده شده به او ه در خلوت ک یه دستوراتکقرآن قسم دادند 
 یکش الاقل ین همه درویند اگفتن عرض شد. یراست ين موضوع خدمت حاج آقایرد. اک

  گران برساند. یه دستورات فقرا را به گوش دک خواهد یم یجارچ
 یلیبه سروستان آمدند. در بدو ورود خ 1350سند: در سال ینو یان میرحمانم یابراه يآقا

ایام  نیا. زبان اد نه بین مطالب را در دل بگوئیا تذکّر دادند کهردم. ک ییآمدگو ابراز خوش
رد. از او کتشرّف به فقر  يد و تقاضایخدمتشان رس یبا لباس مشگ یمصادف با محرّم بود طالب

ردند نماز کن. سؤال یرد به خاطر امام حسک؟ عرض يا ردهکبه تن  یمشگه چرا کردند کسؤال 
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 15رد کعت است؟ عرض کردند نماز صبح چند رک. سؤال ی؟ پاسخ داد بلیخوان یهم م
 17 گفتست. فرد طالب یعت نکر 15نماز صبح  گفتند یتبسمبا ن یراست يعت! حاج آقاکر
باالخره او را قبول  ینداد ول یحیجواب صح؟ ینک ید میتقل یسکردند از چه کعت. سؤال کر
  ند.ردک

م یرا تقد يا سرودهمناسبت ن یدند و به امشهرضا آبه سند: ینو یم يزدیاهللا ا نعمتسید  يآقا
ن صورت غلو خواهد یر ایند، در غکق یها تطب با گفتهباید ند در سرودن شعر اعمال گفت. 183ردمک

  بود.
  برخی سفرهاي دیگر 

ر، بروجرد، ین مدت چند مرتبه به اطراف مالیدر ا«اند:  ادداشتشان ادامه دادهیدر دفتر 
راز و یبه خوزستان خرمشهر، آبادان، اهواز و ش 1352رمانشاه، طهران رفته و در سال کهمدان، 

مان و یو مسجد سل آباد ماه) به بروجرد و خرم يد 27( 1354فسا و ششده و اصفهان و در سال 
و  يمان و شوشتر و خرمشهر و گچساران و بهبهان و آغاجاریز و مسجد سلد و اهواینفت سف

اسفند از راه  26مراجعت شد.  كمسافرت و دوم اسفند به ارا کمشیآبادان و دزفول و اند
حضرت موال ارواحنا  كدخت حضور مباریم. پانزده روز بیدخت رهسپار شدیب يسمنان به سو

د و شرمنده هم باز یقسمت همۀ برادران و خواهران نماشان موفّق، خداوند یارت ایفداه به ز
رده و در کمراجعت  كق مشهد و سبزوار به طهران و ارایهمه موفّق گردم. از طر یلیطف

  ن است:یسرودة مزبور ا 183  
  نیشمع بزم راست يا یحضرت رونقعل يا

  نیا با صد هزاران آفریجان ب يمت ایتا گو
  

  نین دلنشکام طبع مرا  دهیمقدمت بر د يا  
  نیدة دل جا گزیاشانه را بر دکروشن نما 

  

  ام است:یدر همان ا يزدیا يآقا يها ز از سرودهیر نیغزل ز
  میا دهیه جمالت ندکر آنیبگذشته د

  نۀ خود را به مهر دلیم سیا ندهکآ
  از لطف بر سرم ینه یم يه پاکآن دم 
  ه زمان حضور همکنید اینکباور 

  شیر و ممنون بخت خوکم و شایاما خوش

  میا دهیم و شوق وصالت خریا دلداده  
  میا دهیش و نوش فراقت چشیه نکبا آن 

  میا دهینچش جز گل حسرت یاز شرم خو
  میا دهیما جز نظارة خط و خالت ند

  میا دهیه هست به جامت چشک يا ز بادهک
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راز و یراز و جهرم و الر و گراش و فسا و ششده و شیق اصفهان رهسپار شیاز طر 11/2/1355
رمانشاه و سنندج و کاه به همدان و مهر م 10خ یم. در تاریشد كرد وارد اراکاصفهان و شهر

 يان براکسریبه ابداالن تو 20/2/1357مراجعت نموده و در  كنهاوند و بروجرد و سپس به ارا
خ یو ش يخ ابوالفضل بغدادیبه نام ش یاللّه ارت آرامگاه دو نفر از اقطاب سلسلۀ نعمتیز

  ». دیگرد ه باعث تأثرکاندازه مخروبه بود  ین مقبره بکات رفتم لکابوالبر
خ یو ش يخ ابوالفضل بغدادیمزار حضرات ش كاز خا يان قدرکسریدر سفر به ابداالن تو

 يو بر رو داشتندت خود کب بغل یخته و در جیر کیوچک یکیسۀ پالستکیات را در کابوالبر
ان عمر یتا پا كن خایتراب مطهر را نوشته بودند. ابه آن  منتسبیندر جوف آن نام  ياغذک

  بشان بود. یدر ج کیوچکشه همراه با قرآن یهم
ن یراست يحاج آقا 1352ن یفرورد 15سند: در ینو یم 184يآباد سیادر یطوسعباس  يآقا

 يندادم. آقا ی؟ از خجالت پاسخيریگ یردند چقدر حقوق مکراز بودند. از من سؤال یدر ش
تومان در روز. حاج  7ردم کشان را بده. عرض یبه من گفت جواب سؤال ا يش با تندیاراندک

ن همه اسراف به یترسند و با ا ینها از خدا نمینم اک یند: تعجب مگفتن با افسوس یراست يآقا
ودند. نمشان دعا یردند و اک یتیدهند. اخوان حاضر درخواست عنا یحقوق م قدرن یارگران اک

ش یتومان در روز افزا 25مشاغل به اجرا درآمد و حقوق من به  يطرح طبقه بند یوتاهکمدت 
دهند که در همین سفر فردي از  آقاي طوسی ادامه میم. یمند شد ارگران بهرهکافت و همۀ ی

به نام ایاز دره شوري که صدق خاصی داشت به دست ایشان مشرّف به فقر  قشقاییخوانین 
به دلیل  شد و بر این باور بود که گردید و تا مدتها قریب به یک سال با همسرش همبستر نمی

تشرّف هر دوي آنها به ایمان نسبت برادري و خواهري بین آن دو برقرار است. این موضوع به 
مودند که ننحوي به اطالع حاج آقاي راستین رسید. ایشان شوهر و زن را خواستند و تفهیم 

   185.نماید و نه جسمانی تشرّف به ایمان اخوت روحانی ایجاد می
  .1382مرداد  14متوفّی در  1328فروردین  2فرزند حاج مصیب متولد  يآباد سیادر یعباس طوس يآقا 184  

 يراندازیمتقابالً سنگر گرفته و به طرف هم ت هک قشقاییاز ن دو گروه یدر نزاع ب ياز دره شوریا يآقا 185
  شته شد.کشده  يراندازیت ين به وین بیدان آمد و در ایبه وسط م يگریانجیشتار و مکتوقّف  يردند براک یم
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راز به ین سال به شین در همیراست يحاج آقا بعديدر سفر ند: کن یم اضافه یطوس يآقا
مارستان یدر ب یکاتید سدرس و یسم مفاصل و واریمر و رماتک کسید يماریب 4علّت ابتال به 

 يهایماریردند و بک یم. احوالپرسرفتشان یا دارید يمارستان اجازه گرفته برایبودم. از ب يبستر
 کخش يا در صورت نبودن آن نعنایتازه  ينعناردة کدم  گفتند:ردم. کعارضه را عرض 

 يردم و بهبودکار را کن یمردرد خوب است. اکسم و یرمات يد و آبغوره براینکمصرف 
مر و پا مجدداً عارض شد. بندگان کپشت و  يه دردهاک 1354د تا سال یگردحاصل  يادیز

د. یعدس مقل ازرق بخور یکشاه دستور فرمودند سه شب، هر شب به اندازة یحضرت رضاعل
ن دردها یبا برداشتن بار سنگ 1368امل حاصل شد. تا در سال ک ين دارو بهبودیبعد از مصرف ا

 يپا كر قوزیردم. حضرتشان دستور فرمودند رگ زک یت مکحر ید و به سختیآغاز گرد
اد پا از یز شان پس از ماساژیان راد از اخوان رفتم و ایعیتر شفکد ينم. نزد آقاکراست را فصد 

  قطع شد.  یلّکدفع و دردها به  يادیده و خون زیه پا به تعرّق افتاد رگ را برکن یباال به پائ
ر یاز دوستانم از غ یکیهمراه با  1352سند: در تابستان سال ینو یاز اهواز م یعراق یعل يآقا

اختتام م. بعد از یدین رسیراست يفقراء در اصفهان در مجلس شب جمعه خدمت حاج آقا
ن یراست يم رفت. حاج آقایمجلس و مصافحه آهسته در گوش همراهم گفتم بعد از شام خواه

رده برود، کمصافحه س کهر ستینجا اصفهان است اهواز نی: اگفتنداز آن طرف مجلس بلند 
  د.یلرز یم یالم فرد همراه من مانند افراد برق گرفته مدتکن یست. از این يشام خبر

حاج  ين به مدت ده روز در همدان منزل آقایراست يحاج آقا 1352در تابستان سال 
از اخوان را  يه چند نفرکاجازه گرفتند  یرابط ياول آقا ي. در روزهابودند یرابط یبراتعل

مودند. نبا خانم شماست و قبول ن ییرایند زحمت پذگفتصرف غذا در منزل نگهدارند.  يبرا
ه یته یشام ییرایپذ يبرا 186یرابط و خانم شب جمعه آقارار شد. کچند بار ت گفتگون یامشابه 

شام  يبرا يه پس از اختتام مجلس فقرکردند کاطراف دعوت  ين شهرهایاز مسافرده و ید
 يها ن به اتاق خود رفتند و پس از بازگشت با سفرهیراست ي. پس از ختم مجلس حاج آقابمانند

 م منزل به شمایه در منزل شما هستک یهنگامند: گفت یرابط يده شده مواجه شدند. به آقایچ
  

 رحلت نمودند. 1385آبان  5رابطی در بلورچی خانوادة آقاي براتعلی خانم شهربانو  186



  209  راستین  اسفار

 

قبل در مورد زحمت اهل  يروزها راتکّتذو  استهمانان بعهدة ما یندارد و دعوت از متعلّق 
ردند و بر ک كن جمالت به سرعت منزل را تریدن ایادآور شدند. اخوان حاضر با شنیمنزل را 

 یرابط ين واقعه خود آقایپس از اان اهل منزل حاضر بودند. یاز آقا يسر سفره فقط چند نفر
  شدند.  یاط سر سفره حاضر میز با احتین

ن یرمانشاه در خدمتشان بودم. پس از چندکبه  يسند: در سفرینو یم یاللّه فیرضا س يآقا
ها را رها  و زن و بچه یار و زندگکه کگفتم  یش آمد و به خودم میم پیبرا یاالتیروز توقّف خ

ل ین قبی! ايشان به راه افتادینجا به آنجا به دنبال ایو از ا يو خود را سرگردان نمود يردک
صبح  یکنزد تاش بودم کشمکو  الرد و همچنان با خودم در جدکاالت تا صبح مرا رها نیخ

از  ين طوریراست يانداختم. سحر حاج آقا یشان میدرب اتاق ا يخوابم برد. رختخوابم را جلو
رده بودند. به کل یه صبحانه هم مکدار شدم یب یدار نشدم. وقتیه بکند ه بودردکنار من عبور ک
 يحاج آقا ینم ولکدار ی؟ گفت خواستم تو را بيردکدار نیه چرا مرا بکردم کزبان گله یم

 .دهینخوابشب تا صبح ید بخوابد، دیند بگذارگفتن اجازه ندادند و یراست

در ن به همدان یراست يحاج آقا ياز سفرها یکیه در کسند: ینو یم ین رابطیحس يآقا
تاب کد؟ پدرم یبخوان يد مثنویل داریگفتند م یرابط یحاج براتعل يبه پدرم آقا يمجلس فقر

ردند نتوانستند ک یتابخوان مجالس بودند هر چه سعکه سالها کنیرا برداشتند و با ا يمثنو
شما بس  يخواندن برادیگر ه ک گفتندشان ین به ایراست يبخوانند. حاج آقا ياز مثنو یمصرع

  تاب نظم نخواندند. ک ياست و از آن به بعد پدرم در مجالس فقر
در ن یراست يحاج آقا 1353ر سال ددارند:  یابراز م يا آستانه یلین خلیمحمدحس يآقا

شان را برداشتند و کنیدند و عیمشهور شهر رس يابانهایاز خ یکیزدند به اول  یخرمشهر قدم م
درخواست حاضر فران نعمت را داشته باشد! اخوان کن ین شهر انتظار عقوبت ایند: اتگف

دند. چند سال بعد با حملۀ عراق ینشن یپاسخ یعوض شود ول یر الهیه تقدکشفاعت نمودند بل
  د. یران گردیو یلّکران خرمشهر به یبه ا

من هم  یمسافرت در ردند. ک یل میم یمکسادة  يشان غذایسند: اینو یم يمنبر يمهد يآقا
شان نبود. هر چه یچ وجه مطابق با مزاج ایه به هکه نموده بود یته ییزبان غذایتشان بودم. میدر مع

 ي: براگفتنددر غذا بدهد، مانع شدند و  يریینم تا تغکزبان گوشزد ین موضوع را به میخواستم ا
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ت شود یهدا يا گشته اگر گم و ردن استکرا رها  کیم؛ سفر ما در آفاق تن خایا امدهیغذا ن
  م. یا ردهک یمیار عظک

به شرف فقر نائل شده بودم و  1353دارند در سال  یصادق ابراز م يعباس هادسید  يآقا
ت کگرگان به سمت گنبد حرن از یراست يمالقات حاج آقا يبراداشتم.  يدیشور و شوق شد

 یکمند شوند. نزد همه از نعمت فقر بهرهه اقوام و بستگانم کردم ک ین راه هم دعا میردم. در بک
 یاناتشان گفتند بعضیب يدر البال دم.یرس گنبددر  نیراست يمه شب به محل اقامت حاج آقایبه ن
ن امر مربوط به یا یز مشرّف به فقر شوند ولیه اقوام و بستگانشان نکدوست دارند  یلیخ

ت کم. پس از حرینک يریاو دستگ د تا ازینما یم یه را او بخواهد به ما معرفکخداست و هر 
دار یمه شب بیآن شب تا ن یند ولینما یاستراحت م 9ه هر شب قبل از ساعت کشان دانستم یا

  م. ونائل ش دارشانیدنشسته بودند تا به 
در قم به  كر اراین در مسیراست يحاج آقا 1354نند حدود سال ک یصادق اضافه م يآقا

ز ین یتر جوانکد يارد شدند و من هم حضور داشتم. آقاعت ویمحمد شرسید  منزل جناب حاج
عت به آنجا آمده بود. پدر دختر از یشر ياز نوة آقا يخواستگار يبود برا یه از اتباع خارجک

ت و موضوع را به حاج یولؤشان از خود سلب مسیرد. اکف یلکسب تکعت یشر يجناب آقا
خواستگار را  يه بار اول بود ظاهراً آقاکنین با ایراست يردند. حاج آقاکن محول یراست يآقا

ن یراست يرد. حاج آقاکرا سؤال  موافقتتر علّت عدم کد يدند. آقارکدند موافقت نید یم
برافروخته  يد. وینکد رجوع یهم از او دار يه فرزندکخود  یگفتند شما بهتر است به زوجۀ قبل

  رده است. ک كآنها را تر هکداشته  يه همسر و فرزندکق نمود یتصدو شد 
اسوج به یارم در که از محل کردم ک یسند: مدتها تالش مینو یم يآباد سیادر یطوس يآقا

ن را با یراست يارگاه حاج آقاکار در کروز هنگام  یک. شد ینم یرد منتقل شوم ولکشهر
در خواب درخواست  ینیاسی یعلسید  يشب آقایند دگفته کردم ک مشاهدهاز اخوان  یجمع

ارها را کد خداوند یار باشیار و دل به کم. دست به ینکرد منتقل کرا به شهر ه شماکرد ک
خود و از حال  ردکار من آمد و صحبت کت به محل کر شریمدن هنگام یدر اند. ک یدرست م

گردم  یم یاسوج آمد و گفت دنبال شخصیرد به کاز شهر يآن روز فرد يرون آمدم. فردایب
  رد منتقل شدم. کند و همان روز به شهرکرد عوض کشهرش را با من در یه بخواهد جاک
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ن یراست يرد از حاج آقاکاخوان شهر 1355نند: در سال ک یاضافه م يآباد سیادر يآقا
زبان نگران ید. مینکز دعوت یرا ن 187ند باقرگفترد بروند. که از اصفهان به شهرک ردندکدعوت 

رد. حاج کدعوت ن را وارا نداشتند لذا  آنتحمل زیادي افراد بود که باقر  يآقارفتار نامتعارف 
ردند کسؤال ر قرآن و هنگام صرف صبحانه یاز اذان صبح، بعد از تفسو بعد ن قبل یراست يآقا

ران یقبل از تشرّف به فقر از مهندسان و مد 1303فرزند قربان متولّد  يا ششده يمحمد باقر باقر يآقا 187  
ن یازده ستاره به دنبالش پائید ماه با یه دکده بود یشکدر پشت بام در بستر دراز  ینفت آبادان بود. شب شگاهیپاال

ازده ین و یراست يآقاد حاج ینیب یرود. م یرون آمده و به آن منزل میرفتند. به سرعت از بستر ب یآمدند و به منزل
همچنان به  یشود. تا پس از مدت یند و مشرّف به فقر مک یم ینفر از اخوان آنجا حضور دارند. در آنجا سؤاالت

اندازد. بعد از  یارون مکسد و در رود ینو یخدا م يبرا يا نامه يرد تا به قول خودش روزک یم یروال قبل زندگ
دادند. با خواندن نامه  يا باقر ششده يبه آقا يا ز عتبات در آبادان نامهشاه در بازگشت ایدو سال حضرت صالحعل

زند مردم  یاد میزد و فریر یۀ منزلش را سر چهارراه میهمان شب اثاث .شود یعارض م يبر و يدیحال جذب شد
شوند موضوع را  یوارد منزل م یاش وقت برند. خانواده ید و اموالش را به تاراج مید ببریخواه ید هر چه میائیب

تنگ «در وه که به آنها بازگرداندم. سالها در کچاره بود ین اموال متعلّق به مردم بیدهد ا یا شده جواب میجو
ه کن حال جذب داشت یراست يرد و نسبت به حاج آقاک یم كمتر سلوکو با مردم  یزندگ» باالشهر ششده

چند نفر به  کمکه با کدارد  یابراز م يواهرزادة ورمپور خکرم کا يآقاآورد.  یشان را نمیدن ایاغلب تاب د
رد و من هم از کبه اتاقش رفت درب را از داخل قفل  یم وقتیم و به منزل آوردیردکوه دوره کاو را در  یسخت

آب و غذا در اتاق بود و  یروز ب 15مفروش بود.  يف آن با لنگه درکنبود و  یولکردم. در اتاق مأکرون قفل یب
رد و آب و صابون و وسائل که زنده است. روز پانزدهم پنجره را باز کم یدیفهم یم یزدن ن يفقط از صدا

اج به نان گندم است! غالباً هر ید و خورد و گفت مرا چه احتیشکاصالح خواست و همان آب و صابون را سر
ار را کن یگفت ا یشد و م یخارج م يادیداد و خون ز یاش را خراش م ینیبلند داخل ب یخیبار با میکمدت 

رمپور ک يانداخت. آقا ید و دور میبر یش را میاز گوشت پا يا ز لقمهین یند. گاهکتم نینم تا شهوت اذک یم
ه کم ین ابر بگویبه ا یخواه یمشغول بودم، باقر آمد و گفت م کیخا يدر پروژة سدها یه مدتکنند ک یاضافه م

ابر  کیوچکۀ کدم لیردم دکان دادم، به آسمان نگاه کت ند؟ سرم را به جواب مثبتکسدها را پر  يها حوضچه
ها هم پر از آب شدند.  درگرفت و حوضچه يدیه باران شدکد یشکشتر طول نیب یست، لحظاتیشتر در آسمان نیب

ه هر وقت کن در پشتش دارد ک كپا یکرا مداد یم، زیمترکگفت ما از مداد هم  یه مکاست  يلمات وکاز 
سه روز قبل از فوت خبر مرگش را به  يو م.ینک یار را نمکن یما ا ید ولینما یم كپاش را یند خطاک یخطا م

  در ششده درگذشت. 16/2/1378خ ید و با همه وداع نمود و در تاریاطالع اقوامش رسان
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رد را به قصد کز پس از صرف صبحانه شهریشان نیدند. ایشن یو پاسخ منفباقر آمده است؟ 
  ردند. ک كاصفهان تر

ند و طبق بودآباد اصفهان  ن در نجفیراست يحاج آقا سند:ینو یتاش مکب یرمضانعل يآقا
چشمش به  یشخص يرو ادهیهنگام پ يردند. روزک یم يرو ادهیدر شهر پ یۀ معمولشان گاهیرو

شان عبور یند و فقط گذرا از مقابل ایدار ببید یکش از یه بکدا نشد یمجال پ یشان افتاد ولیا
 يحاج مهد يند. روز بعد در منزل آقارفتن به اصفهان یراست يرد. عصر آن روز حاج آقاک
ن یرد: آقا اکده وارد شد و از من سؤال یشان احوال و شوریهمان شخص پر یصالح کمل

ردم با کجاست؟ سؤال کست و کیگذارد  یاله شاپو بر سر مکه قدش بلند است و ک يمرد
دم و از آن لحظه یلحظه د یکآباد او را  روز در نجفید؟ جواب داد دیار دارکشان چیا

قرارم  ینطور بیشب تا صبح نتوانستم بخوابم و تا به حال همیام، د آتش گرفته ییه گوکهمچنانم 
گر یبار دیکه فقط کام  نجا درآوردم. آمدهیآباد سراغ گرفتم تا سر از ا و پرسان پرسان از نجف

   :ن مصداق بودیه بر اکبودم  يو يها دن گفتهینم. مشغول شنیاو را بب
  بنازم چشم مستت را يردکد دلم یخوش ص چه

  ردیگ ین خوشتر نمیرا از ا یوحش يس آهوکه ک
ن یشان افتاد گفت همیاط شدند. شخص تازه وارد تا چشمش به این وارد حیراست يه حاج آقاک

شان یخواست صورت ا ین را در آغوش گرفت و میراست يو حاج آقاد یدو ،ن استیاست هم
شما را ببوسم. حاج  يشو تا رو کوچک یمکرد آقا کد. عرض یرس یه قدش نمکرا ببوسد 

ه کشان زد ین آوردند و او آنقدر بوسه بر سر و صورت ایین صورت خود را پایراست يآقا
ن مجنون چه یند اگفت ين با لبخندیراست ين سوخته دل سالها در فراق بوده. حاج آقایا ییگو

حقّ  رد و درک. دستانش را بر آسمان بلند يردکرد مجنون نبودم تو مجنونم کد؟ عرض یگو یم
م ینک ییرایاز او پذ ندگفتن یراست يه برود. حاج آقاکرد کت کنمود و حر یفراوان يشان دعایا

  رد و رفت. کاد وداع یشان نشست و سپس با خضوع زخدمتهم  یو مدت
ند. بود ين در اصفهان در مجلس فقریراست يسند: حاج آقاینو یتاش مکب یرمضانعل يآقا
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 ين واقع شد. آقایراست يوارد و مورد لطف حاج آقاعلماء طبقۀ از  188یحاج روضات يآقا
ن به اصفهان موفّق به یراست ياز ورود حاج آقاپس ر یچند روز تأخ باه کنیاز ا یروضاتحاج 

ن سؤال یراست ينمود. حاج آقا یش عذرخواهیهایشان شده بود با اشاره به گرفتاریدن اید
 يارکچرا  گفتندم. ا کردهگرفتار مردم خودم را د؟ عرضه داشت یدار يچه گرفتار ردندک
  ه مردم گرفتار شما شوند. کد ینک يارکد؛ یه گرفتار مردم شوکد ینک یم

ن به اهواز یراست يحاج آقا 1356دارند: سال  یا ابراز مین یمرعش یمحمدعلسید  يآقا
د و عرض یشان رسیخدمت ا يبود. و ردهک یپاشبذرار و یرا اخت ینیاز اخوان زم یکیدند. مآ
ن ید باران ببارد تا مردم از ایبفرمائ یقه هستند توجهیشده و مردم در مض یسالکرد امسال خشک

ن یراست يبر اوضاع مردم بود. حاج آقا یسالکبه آثار خش يد وکیند و تأیایرون بیت بیوضع
 یروز بعد همان شخص با حالت عذرخواه د.یبار یوعده مساعد دادند. همان شب باران مفصل

 یده است ولیابان باریشب بر تمام بیرد باران دکد و عرض یشان رسیو طلب بخشش خدمت ا
شما ه ک گفتندن در پاسخ یراست يده. حاج آقاین من سقف داشته و باران به آن نرسیا زمیگو
  قه هستند!ید مردم در مضیگفت

 يبه شهرستانها ين سفریراست يحاج آقا 1357سند: در سال ینو یم کیصفر آستر يآقا
 يرمانشاه داشتند. در آن هنگام مسؤول پاسگاه ژاندارمرکان، بروجرد و کسریر، همدان، تویمال

ن یراست يه در منزل حاج آقاک يا ناصر برادران هزاوه يبا آقا .بودم كارا یدر شهر صنعت
مورد  يما را با تند يگذشته هر دوم. برخالف دفعات یدیدر بروجرد خدمتشان رسن بود کسا

به منزل و من  يم و ویردکار را کن ید. همینکبه سرعت مراجعت  :ندگفتعتاب قرار دادند و 
د شبانه وارد پاسگاه شدند و یپ از افسران جهت بازدکیا یکم ساعت یبه پاسگاه رفتم. بعد از ن

ه از کاست  یط نظامیپاسگاه تنها محن یه اکو سؤال نمودند و اعالم داشتند  یاقدام به بررس
ز یبرادران ن يق قرار دهند. آقایمرا مورد تشو تاامل برخوردار است و دستور دادند ک یآمادگ

  فتاده بود.ین یاتّفاق یامالً باز است ولکاط ید درب حیده بود دیشان رسیبه منزل ا یوقت
رحلت نمود و در تخت فوالد  29/4/1391حاج سید محمدعلی روضاتی مشهور به عالمه روضاتی در  يآقا 188  

  است. اصفهان مدفون
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ر مورد راه خدا و د و دیخدمتشان رس ییقایافر يدر اصفهان جهانگرد 1358در سال 
ردن کدا یدند پدان پاسخ یراست ينمود. جناب آقا یترجمه م نگارندهرد و کسؤال  یندة الهینما

مذهب را  یک یحتّ یبررسفاف کرا عمر یست زیتاب نکق و مطالعۀ یق تحقیراه خدا از طر
چگونه  .وجود دارد يمتعددهب ار هندوستان مذیشورها نظک یدر برخ یاز طرف دهد ینم
وجود داشته باشد و  يتریکد راه نزدیدام باطل است؟ پس باکو حقّ  دامکه کافت یتوان در یم

ّ���َ� �ٰ ٱوَ  د:یفرما یه مکشده  یصراحت معرف بهآن در قرآن  � ُ�َ�� ٰ ٰ وا ��� �َ�ُ ��ُ �ُْ� ن ی. بهتر��189 �َ�َ�ْ�ِ�َ�ّ�
خود را به ما  يراهنماه کم یم و از خدا بخواهیدار شویمه شبها، سحرها بیه نکن است یراه ا

  م حتماً و حتماً راه بر ما معلوم خواهد شد. ینکق عمل ین طرینشان دهد. و اگر از ا
 كارا یاز اهال يندک يمهندس مهد يبه نام آقا یدارند: دوست یابراز م يالنترک یعل يآقا

ار کستان و بلوچستان مشغول یه در منطقۀ سکنند ک یر فقراء است و از قول او نقل میدارم و از غ
ه از کرد ک یز عبور نمین يا لهین مضطر مانده بودم و وسیر بدون آب و بنزیوکدر  يبودم. روز

بودند ن یراست يرانندة آن حاج آقا هک ردکتوقّف  یلین هنگام اتومبیرم. در این بگیاو آب و بنز
ن یردم آب و بنزکد؟ عرض یالزم دار يزیردند چکده بودم. سؤال ید كشان را در ارایقبالً او 

ن هم پشت سر شماست یه پمپ بنزکردند کآب به من دادند و با دست اشاره  يندارم. قدر
 يده بودم حاج آقایتا به حال آن را ند یول شتدر آنجا قرار دا ینید. پمپ بنزیرین بگیبنز

راه خود ادامه دادم. حدود ن گرفته و به ین بنزیرده و رفتند و من هم از پمپ بنزکن وداع یراست
افتم در ین نیاز آن پمپ بنز يگر اثریار بودم و هرچه گشتم دکهفت سال در آن منطقه مشغول 

ر پمپ یوکه در آن منطقۀ کدانستم  یشناسم و از قبل هم م یم یه آن محل را به خوبک یصورت
شان به آن منطقه یردم گفتند اکن سؤال یراست يان حاج آقایوجود ندارد. از اطراف ینیبنز

   190ند!ا هردکمسافرت ن

  رد. کم یتشان خواهیش هدایل خوبوشند حتماً و حتماً به سکه در راه ما بکبوت: آنان کۀ آخر سورة عنیآ 189  
  د:یفرما یم يه الرّحمه در دفتر دوم مثنویعل يمولو 190

   دنبالۀ زیرنویس در صفحۀ بعد  
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از ن غالباً یراست يدارند: هنگام عبور از قم حاج آقا یعت ابراز میاهللا شر بیتر حبکد يآقا
با هنگام وداع  دفعاتن یاز ا یکی. در ردندک یدن میدعت یمحمد شرسید  پدرم جناب حاج

 يدیشد يبه سردردهاه کردم کعرض ستاده بود یدرب ا يه جلوکاز بستگانم  یکیاشاره به 
به  يمار گذاشتند و لبخندیشان دستشان را بر سر بیان از درمان او ناتوانند. اکمبتال است و پزش

  امد. ین يگر سردرد سراغ ویاو زدند و د
ششده چوپان و حال جذب داشت و در  یاز اهال 191ینیحس یاز اخوان بنام نجفعل یکی

آمد. حضرت دار ید يراف بردند بیراز تشریبه ش 1361شاه در سال یه حضرت رضاعلک يسفر
رد آنها را به ک؟ عرض يردکار کرا چ هگل يراز آمدیه به شکردند: حال کسؤال  يآقا از و
  . 192ن سپردمیراست يحاج آقا

 دنبالۀ زیرنویس از صفحۀ قبل 

  رمردانند در عالم مددیش
  بانگ مظلومان ز هر جا بشنوند

  جهان يخللها يآن ستونها
  و رحمتند يمحض مهر و داور

  

  افغان مظلومان رسدکآن زمان   
  دوند یمحقّ  آن طرف چون رحمت

  نهان يبان مرضهایآن طب
  رشوتند یعلّت و ب یبحقّ  همچو

  

  

همان بود و هنگام وداع سه یسه روز قبل از فوت م ینیحس یدارند نجفعل یابراز م یمحمد حسن رضائ يآقا 191
شتر یگر بیرد و گفت سه روز دکامتناع  يو یند ولیشتر بچیرد تا بکد. صاحبخانه اصرار یاز درخت چ ینارنگ

نا بود. از یناب ینیل حسیخل ییربالک، يوپدر درگذشت.  1365اسفند  8خ یستم و سه روز بعد در تاریزنده ن
جا کدر حال حاضر در ه ک گفت ین را میراست يد و محلّ حاج آقایشک یه بو مکنند ک یز نقل مین يحاالت و

فش کد یده یرد اجازه مکعرض  ين در ششده بودند ویراست يه حاج آقاکنند ک یر مکن ذیهمچن هستند.
  ار نداشته باش.کارها کن یل تو با ایخل یربالئکنم؟ فرمودند کها را جدا یها و جهنّمیبهشت
م یگو یم آنهاشم و به ک یم یخط شاندرد؟ پاسخ داد دور یا گرگ آنها را نمیآ :ردکسؤال  ياز و یشخص 192

در سفر  یرند ولیپذ یشه میه همکپاسخ داد  یعلرند؟ نجفیپذ یا میرد آکمجدداً سؤال  ينروند. ورون یاز خط ب
تر آن را خسته و گرسنه و  وه آن طرفکرده بود و در چند کرون آمد و گرگ دنبالش یاز خط ب يقبل گوسفند

 يدم گوسفندیگشتم و د؟ گفت اگر بريسپار یرا به حضرت آقا نم لهرد چرا گکافتم. مجدداً سؤال یمان یپش
 ياگر به حضرت آقا بسپارم و گوسفند ینم ولکت یاکن نزد حضرت آقا شیراست يتوانم از حاج آقا یست مین

  ت برم.یاکه به او شکست ین یسکگر یگم شود د
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  امور عام المنفعه 
ار داشتند ین اهتمام بسیشفقت به خلق و خدمت به مؤمن یقتیفۀ طریوظ يآن جناب در اجرا

شان یرخواهانۀ ایخدمات خنگونه یانمودند.  یغ نمیو از انجام اقدامات و امور عام المنفعه در
ی و نیزمو برکات ات ین موجد حرااوبزرگآن ه وجود کست بلیقابل احصاء و شمارش ن

ن در یراست«سند: ینو یم كارا یاجتماعخ یتاب تارکدر  یحیذب یمرتض يآقاباشد.  یم آسمانی
شد و از  یشقدم میشه پیامور عام المنفعه هم

د. یورز یغ نمیگاه در چیبه درماندگان ه کمک
عام المنفعۀ او خارج از حد  يارهاک ياحصا

نمونه علو طبع او  یکر کن مقال است و با ذیا
ه اعتصاب برق در ک یم. هنگامیده یرا نشان م

ۀ سهام خود و خواهرش را یلکشروع شد  كارا
تۀ اعتصاب گذاشت تا هرگونه یمکار یدر اخت

 یبه برخ. 193»نندکدانند عمل  یه مصلحت مک
  شود.  یالً اشاره میشان ذیادگار ایاز آثار 

  حسینیۀ راستین 
شان یو عام المنفعۀ ا یاز اقدامات اجتماع

ۀ ینیتوان به ساختمان بزرگ و مجهز حس یم
و  كه در شهر اراینین حسین اشاره نمود. ایراست

شان بنا شده. در سال یمنزل ا یرونیدر محل ب
 ،یرونیب يبنا یل قدمت و فرسودگیبه دل 1359

 ی)، مرتض1285-1357( یتها از مشروطه تا انقالب اسالمیشخص -مطبوعات -، احزابكارا یخ اجتماعیتار 193  
  .1380، ك، ارا375گر، صفحۀ یام دیپ ، نشریحیذب

افتتاح عملیات ساختمانی حسینیۀ 
 راستین توسط جناب آقاي راستین
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خودشان  یسکوناز منزل م یباب حمام و قسمت یکباب منزل و  یکب و با الحاق یآن بنا تخر
شد و در سال  شروع 1359در مهر ماه سال  يات ساختمان سازیه را بنا نمودند. عملینین حسیا

مختلف و  يمردانه و زنانه و اطاقها يه در دو طبقه با سالنهاینیحس يرفت. بنایان پذیپا 1360
متر  1100در حدود  ییمتر مربع و بنا 1200حدوداً به وسعت  ینیزات الزم در زمیۀ تجهیلک

ن یاباشد.  یم یو روضه خوانتذکّر  و يل مجالس فقرکیو در حال حاضر محلّ تشبوده مربع 
ت و نظارت آن در همۀ ازمنه با بزرگ یاست و تول يگناباد یاللّه ه وقف سلسلۀ نعمتینیحس

  وقت است. 
  

  
  حسینیۀ راستین
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به  یاط متون مختلفیوار مشرف به حین بر سر دیه و همچنینیحس يوارهایاز د یبر برخ
باشد. در درون  یبرخوردار م یخاص يه از هنرمندکان است ینما یاشکاز  ییها بهیتکصورت 

  نقش شده است: یرسکت الیآ يا بهیتکه در قسمت سالن مردانه بر ینیحس
  

َماَواِت َوَما ِيف ا ٌم َلُه َما ِيف السَّ وُم َال َتْأُخُذُه ِسَنٌة َوَال َ�ْ ُ َال ِإَلَه ِإالَّ ُھَو اْ�َ�يُّ اْلَقیُّ ْرِض اهللاَّ ْألَ
ِذي َ�ْ�َفُع ِعْنَ�ُ ِإالَّ ِب  یُطوَن ِ�َ�ْيٍء ِمْن َمْن َذا الَّ ِإْذِنِه َیْعَملُ َما َبْنيَ َأْیِدِ�ْ َوَما َخْلَفُھْم َوَال ُ��ِ

وُدُه ِحْ�ُظُھَما َوُھَو اْلَعِليُّ  ُ ْرَض َوَال �َ َماَواِت َواْألَ ُه السَّ ِسیُّ ا َشاَء َوِسَع ُ�ْ ِعْلِمِه ِإالَّ ِمبَ
یِن َقْد َتَب  اْلَعِظُمي  اَه ِيف الدِّ ِ َال ِإْ�َ اُغوِت َوُیْؤِمْن ِباهللاَّ ْشُد ِمَن اْلَغيِّ َفَمْ� َیْ�ُفْر ِبالطَّ َ الرُّ نيَّ

یٌع َعِلٌمي  ُ َمسِ ا َواهللاَّ ِذیَن آَمُنوا  َفَقِد اْسَتْمَسَك ِباْلُعْرَوِة اْلُوْثَىق َال اْ�ِ�َصاَم َهلَ ُ َوِيلُّ الَّ اهللاَّ
وِر َو  ُلَماِت ِإَىل النُّ ِرُجُھْم ِمَن الظُّ ْ ِمَن ُ��ْ ِرُجوَ�ُ اُغوُت ُ��ْ ِذیَن َکَفُروا َأْوِلَیاُؤُ�ُ الطَّ الَّ

اِر ُ�ْ ِفیَھا َخاِلُدوَن  ُلَماِت ُأوَلِئَك َأْ�َ�اُب النَّ وِر ِإَىل الظُّ   194النُّ
  
  

دار است. او را چرت و یه زنده و پاکحقّ  يتایکست جز ذات ین ي، خداوند255-257ات یسورة بقره، آ 194  
اجازه اذن و ند نزد او مگر بکه شفاعت کست کین از اوست. یشود و همۀ آسمانها و زم یخواب عارض نم

دام به علم او احاطه ندارند مگر به همان کچ یسر آنهاست و هداند آنچه را در جلو آنها و پشت  یخودش. م
آنها خسته  ين را فراگرفته و از نگهداریو تخت عظمت او همۀ آسمانها و زم یرسکه خودش بخواهد. کاندازه 

س به طاغوت کست، هرین نیدر د يراه و اجبارکچ ایعظمت است. ه يداراار بلند و یه بسکشود. اوست  ینم
ست و خداوند شنوا ین یه پاره شدنکزده  یم خدائکسمان محیآورد چنگ به بند و ریمان بیه خدا اافر شود و بک

برد  یند و مک یت میهدا یروشنائ يها به سویکیه آنها را از تارکن یار مؤمنیو داناست. خداوند است صاحب اخت
ها یکیآنها را از نور به تار هکو و اهرمن و طاغوت است یافر به خداوند هستند دوستان آنها دکه ک یسانکو 
  باشند. یشه در آن میدارند و هم يه در دوزخ جاکبرد؛ آنانند  یم
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  آن افزوده: ییبایدر سالن مردانه بر ز 195»ین طوسیرالدیخطبۀ دوازده امام خواجه نص«بۀ یتک

ْعَوِة َنَبویِة َو الّصُوَلِة اْ�َ�یَدریِة َو َاْلِعْصَمِة اّ�ُھمَّ َصلِّ َو  ْ َو ِزْد َو باِرْك َ� صاِحِب الدَّ َسملِّ
�اَعِة  ْملِ اْ�َ�َسنَیِة َو اْل�ُّ ِة َو اْ��ِ ادَیِة َو اْملَآِثِر اْلباِقرَیِة َو اْآلثاِر  اْلفاِطمیَّ ّ� اْ�ُ�َسی�َیِة َو اْلِعباَدِة ال�َّ

ِة  ْعَفریَّ یَبِة اْ��َ ِة َو اْهلِ َقویَّ قاوِةالنَّ ِة َو اْلنَّ َقویَّ ِة َو اْ��ُوِدالتَّ َضویَّ ِة َو اْ�ُ�َ��ِ الرَّ َو اْلُعلُوِم اْل�اِظمیَّ
ِد بِن  ِة َو اْلقاِئِم اْ�َ�ِق َو اْملُْنَتَظِر اْملَْھدي َمُوالنا َايب اْلقاِسِم ُ�َ�مَّ ِة َو اْلِغیَبِة االهلیَّ  اْلَعْسَکریَّ

ْضواَن اْ�َ�َس  ِة َو الرِّ �یَّ مان َعَلیِه َو َ� آباِئِه ال�َّ ْمِر َو اْلَعْصِر َو الزَّ ن اْلَعْسَکري صاَحِب اْالَ
   َ نِيف ِسْرٍ◌ َو اَالْعال

  
  شده است:  ياریکاشک ییبایبه صورت ز 196هیلیۀ تفصیو علو

واِئب ُک  ْ�ُ َعْونًا َلَك ِيف النَّ َك یاَ�ِ ناِد َعلّیًا َمْظَھَر اْلَ��اِئْب َ��ِ الَ�ِ َ
ِلي �ِ   لُّ َ�ٍّ َو َغمٍّ َسَیْ��َ

  ره نقش شده:یبکه صلوات ینیوار حسید يباال یدر ضلع جنوب یاشکاز  يگرید يا بهیتکبر 

ْبَطْنيِ اْالماَمْنيِ  ٍد َو اْملُْرَتضي َ�ِّ َو اْلَبتوِل فاِطَمٍة َو السِّ َاّ�ُھمَّ َصلِّ َ�َ املُْصَطفي ُ�َ�مَّ
ٍد َو الّصاِدِق َجْعَفٍر َو  َ�  َاْ�َ�َسِن َو ْا�ُ�َسْني ِ َو َصلِّ  َزْین ِ اْلِعباِد َ� َو اْلباِقِر ُ�َ�مَّ

ِقي َ�ِ  ٍد َو النَّ قِي ُ�َ�مَّ ٍ َو التَّ ضاَ�ِ ِکيِّ  اْل�اِظِم ُموسي َو الرِّ اْلَعْسَکِرَي اْ�َ�َسِن َو  َو الزَّ
ِد اْملَْھديِّ  مان َو َخلیَفِة  َصلِّ َ� ُ�َ�مَّ ْمحن و ِاماِم اْإلنِس  صاِحِب اَالْمِر َو اْلَعْصِر َو الزَّ الرَّ

عني   َو اْ��اِن َصًلواُت اِهللا َعَلْ�ِ َاْجخَ
  .ین بن عربیالد یبر محکخ ایبر دوازده امام ش یخ ادهم خلخالید به شرح شینکنگاه  195  

 رفع یعل يت تو ایبا وال یو غم ینگران . هریابیالت کاور خود در مشی. او را را بخوانمظهر عجائب  یعل 196
  د.شو
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  ان است: ینما یاشکاز  يا بهیتکر بر یۀ زیدر قسمت سالن زنانه آ

اِدِقَني ِإنَّ اْملُْسِلِمَني َواْملُْسِلَماِت َواْملُْؤِمِنَني َواْملُْؤِمَن  اِت َواْلَقاِنِتَني َواْلَقاِنَتاِت َوالصَّ
ِقَني  اِشَعاِت َواْملَُتَصدِّ اِشِعَني َواْ��َ اِبَراِت َواْ��َ اِبِریَن َوالصَّ اِدَقاِت َوالصَّ َوالصَّ

اِئَماِت َواْ��َاِفِظَني ُفُروَجُھْم َواْ�َ�اِفَظاِت َوالذَّ  اِئِمَني َوالصَّ َقاِت َوالصَّ یَن َواْملَُتَصدِّ اِ�ِ
ْم َمْغِفَرًة َوَأْجًرا َعِظً�  ُ َهلُ اِت َأَعدَّ اهللاَّ اِ�َ َ َکِثًريا َوالذَّ   197اهللاَّ

 ياز هنر معمار یسقف سالنها از ظرافت خاص يهایسقف تراس و گچ بر يهایارکآجر
از اخوان  ياری، بسيدیار کمصالح و لوازم تا ه یتهه از ینیبرخوردار است. در ساختمان حس

ران و عراق آواره و در یه با جنگ اکر شهرها باالخص خوزستان یهمدان، تهران و سا، كارا
و  یهمدان یاهللا قدرت یها از استاد نبیارکنمودند. آجر يارین شده بودند همکسا كارا
  باشد.  یواال م ینکها به خطّ مرحوم محمد ریاریکاشک

اب بود. و یمکمان یس 1359در سال ه ینیحس يسند: هنگام بناینو یم ییطباطبا یعلسید  يآقا
ردند تا به مصرف ک یافت میمان دریسه سکیدام دو کستادند و هریا یمان میاخوان در صف س

ارخانۀ که صاحب کرد کابراز  ةوکمهندس مش يآقاایام  نیه برسد. در اینیساختمان حس يبنا
پنج  یستیه باکدم ید ه خوابکر اخوان است به من اطالع داده یه از غکوم ینیآلوم يدرب ساز

(ع)  نین نذر امام حسیۀ راستینیساختمان حس يارخانه موجود دارم را براکه در کمان یتن س
 مان را به محلّیارخانه سکم و همراه با صاحب یارخانه رفتکبه درب  يم. به اتّفاق وینما

  م. یه آوردینیساختمان حس

. همانا مردان مسلمان و زنان مسلمان و مردان مؤمن و زنان مؤمن و مردان فرمانبردار و 35ۀ یسورة احزاب، آ 197  
با و مردان افتاده حال و زنان افتاده کیبا و زنان شکیزنان فرمانبردار و مردان راستگو و زنان راستگو و مردان ش

نند و کشان را حفظ یه فرجهاک یدار و مردان دار و زنان روزه ردان روزهحال و مردان بخشنده و زنان بخشنده و م
بزرگ  یآمرزش و پاداش آنها يبرا وندننده، خداکاد یو زنان  هنندکاد خدا یار یننده و مردان بسک زنان حفظ

  رده است.ک آماده
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  پرورشگاه اراك 
ار سازمان یه در اختک است كشان پرورشگاه ارایااز اقدامات عام المنفعۀ گر ید یکی

 يبرخوردار است. حاج آقا یسات قابل توجهیباشد و از وسعت و بنا و تأس یم كارا یستیبهز
 یز بخشیاحداث پرورشگاه خود ن يده هزار متر مربع برا وسعتبه  ینیزم ين ضمن اعطایراست

از  یکین پرورشگاه در یساختمان آن را متقبل شدند. در حال حاضر ا يها نهیاز هز
  رود. یدر منطقه به شمار م یتیز مهم تربکاز مرا یکیقرار دارد و  كن نقاط شهر ارایتر مرغوب
ت ین مأموریراست ياز طرف حاج آقاایام  دارند در آن یابراز م يغفّار يمحمد هاد يآقا

وقت  يتباً به فرماندارکن یراست ين را انجام دهم. حاج آقایزم ياعطا يادار فاتیتشرداشتم تا 
س یتأس ين را براین زمیا ینند به شرطک یر مقامات مسؤول شهر در آن زمان اعالم میو سا

به ا وابستگان ی اعلیحضرتا نام یشان ینام خود ا ن شهریه مسؤولکرد کپرورشگاه اهداء خواهند 
ن یا يه فقط در صورت اجراکنند ک ید مکیگذارند و تأنپرورشگاه  يدربار را بر رو یا ایشان

شود و  یرفته مین شهر پذیلون شرط از جانب مسؤی. ا198ن خواهند بودیزم يشرط حاضر به اهدا
به پاس  یستید ادارة بهزکین تأیرغم ایرد. علیگ یقرار م یستیار سازمان بهزین در اختیزم

ه پس کن را در داخل ساختمان پرورشگاه نصب نموده یراست يشان تمثال حاج آقایخدمات ا
  باشد.  یاز سالها همچنان موجود م

از  یکیو اهداء نمودند.  کیکه تفکقطعۀ بزرگتر بود  یکاز  يا شان قطعهیا یین اهدایزم
ه ک ین پشتیقطعۀ زمکه دم داشنهاد یشان پخدمته کدارند  ین ابراز میراست ين حاج آقایمباشر

شه به ین موضوع را همیند: اگفتن در جواب یراست يد. حاج آقایرا اهداء نمائ تر است نامرغوب
  ن آن را بده. یشه بهتریهم یده یدر راه خدا م يزیخاطر بسپار، اگر چ

  شیرخوارگاه اراك 
 يها نیزمن یتر ده هزار متر مربع از مرغوب يشان اعطایارخواهانۀ یخگر از اقدامات ید یکی
ن در مقابل پرورشگاه ین زمیرخوارگاه بود. ایس شیجهت تأس یستیبه سازمان بهز كشهر ارا

 كارا يدر فرماندارشان یاخود شرط مزبور با دستخطّ  متضمنن شهر ین به مسؤولیراست ينامۀ حاج آقا 198  
  موجود است.
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آن را تصرّف  يرساند و شهردار ينتوانست آن را به بهره بردار یستیقرار دارد و سازمان بهز
 یستیو سازمان بهز ين شهرداریبار شهر در آن محل مستقر است و ب وه و ترهیدان مینموده و م

  تالف وجود دارد.  ن اخیزم کدر تملّ
  موقوفات 

ه حاج کدارند  یبودند اظهار م یشان در امور مالیمباشر ا یه مدتک یطباطبائ یعلسید  يآقا
مستغالّت درآمد ها یو روضه خوانه ینیحس ينۀ مجالس عزاداریهزن یتأم يبران یراست يآقا

ان در محلۀ کباب د 9توان به  یه از جملۀ آنها مکند، ص دادیار تخصکن یا يبرارا  يمتعدد
 یک ير و رویان زکباب د 10ان مستقل و کباب د 12و  كرد اراجموسوم به دروازه شهر

 کمل یه همگکوچۀ مسجد قبله قرار دارند اشاره نمود که در اول بازار قبله تا کاروانسرا ک
  شان بوده است. یا یشخص

توسط حاج  یمل کبان يزکمتّصل به شعبۀ مر كگر در سر بازار ارایان دکباب د هشت
ه در کخامس آل عبا وقف شده بود  ين) جهت عزاداریراست يحاج آقا يرضاخان (جد پدر

ن موقوفات را عهدة داشتند و هر سال به یت و نظارت ایتول خودحاج آقاي راستین ات یزمان ح
. پس از نمودند یم یدالشّهدا و اطعام عمومیس يمراسم عزادار يمدت ده روز اقدام به برگزار

ت آن طبق وقفنامه ین برگزار و تولیۀ راستینین مراسم در حسیشان همچنان همه ساله ایرحلت ا
  . استبا فرزند ارشد 

  آباد  آبادانی امان
ب فوج یاهللا خان سرت ه توسط امانک كشهر ارا یفرسخ 4آباد در  امان يروستا یآبادان

شان بوده یهمواره مورد توجه خاص اده ین) احداث گردیراست يحاج آقا يفراهان (جد مادر
  شان مشهود است.یا یاز خدمات عموم ین روستا آثار مختلفیا يجا ياست. و در جا

  آباد دبستان امان
و اهتمام تمام اقدام به  ین با سعیراست يدبستان داشت. حاج آقا ییمتر روستاکایام  در آن

باب  یکد یبا خر 1324شان در سال یند. انک یآباد م امان ين دبستان در روستایاول يانداز راه
 يد بنایمجدداً با تجد 1332ند. در سال ینما یس مین دبستان را تأسیآن ا يمنزل و بازساز
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اداره فرهنگ آن زمان و  یس و با هماهنگیالسه تأسکدبستان چهار  یکدبستان و توسعۀ آن 
روستا  یمورد استفادة اهال ینهاد آموزش یکن دبستان رسماً به عنوان یروستا ا یاهال ياریهم

  رد.یگ یقرار م
  آباد  غسالخانه و گورستان امان

آن  يآباد از سو امان یو ساختمان غسالخانۀ عموم یگورستان عموم ين برایزم ياعطا
  شان در آن روستا است. یگر اقدامات ایجناب از د

  آباد  مسجد امان
آباد  امان يشان در روستایگر اقدامات ایدآباد از  ن و ساخت مسجد امانیص زمیتخص

مسجد  يآباد درخواست بنا امان ین مسجد گذشته بود، اهالیا يه از بناک یباشد. پس از مدت یم
س دو مسجد در یند تأسگفترفتند و ین درخواست را نپذین ایراست ينمودند. حاج آقا يگرید

تاً سبب تفرقه و یخواهد شد و نها روستا یان اهالیو اختالف در م يبند روستا سبب دسته یک
رم (ص) مورد کس مسجد ضرار در زمان حضرت رسول ایند تأسگفت یگردد. م مینزاع 

جاد یشهر سبب ا یکه وجود دو مسجد در کنیل ایموافقت آن حضرت نبود. آن حضرت به دل
ند. یل نمایتبد یدان ب و به زبالهیشد دستور فرمودند آن مسجد را تخر ین میان مسلمیتفرقه در م

  ردند. کخود صرف نظر  درخواستد و از یواقع گرد ین مورد قبول اهالیراست يۀ حاج آقاینظر
  بیمارستان راستین 

 یکساختمان  يق بناین و تشویزم يشان اعطایگر از اقدامات عام المنفعۀ اید یکی
هزار متر مربع از ن ده یراست يحاج آقا 1351باشد. در سال  یآباد م امان يمارستان در روستایب

جراح متخصص  ین ابطحیتر صدرالدکد يار آقایآباد را در اخت امان يمرغوب روستا ينهایزم
این د. یمارستان مجهز در آن اقدام نمایب یکقرار دادند تا نسبت به احداث گوش و حلق و بینی 

وستاهاي اطراف اي طراحی شده بود که بتواند به تمام ر بیمارستان به عنوان مرکز پزشکی منطقه
متر بنا در دو طبقه با دو اطاق عمل و  1350 طراحی اولیه فاز یک در درخدمات پزشکی بدهد. 

د و یگرد یالزم طراح يهایژگیر ویو ساهاي خدمات بیمارستانی  هاي الزم براي بخش اطاق
انجام شد. اولیه افت و حدود شصت درصد طرح یادامه  1354تا سال  يساز ات ساختمانیعمل
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شان ین و اقامت ایراست يسالت حاج آقاکو سپس بروز  یتر ابطحکد يآقا یسالت قلبکبا بروز 
ت کت بود و شریدر همان وضع یمدت يد و برایگردمتوقّف  یات ساختمانیدر تهران عمالً عمل

 یتر ابطحکد ينمود. آقا یاز ساختمان آن جهت تلفنخانۀ روستا استفاده م یمخابرات از قسمت
موفق به اتمام آن  یلد ورکمارستان یب يها از بخش یبرخل یمکاقدام به ت 1378مجدداً در سال 

 ي. آقافتایتداوم ن یول آغاز شدمارستان یدر ب یکینیلکهم خدمات  یمدت يبرا 199د.ینگرد
بیمارستان «را به نام مارستان ین بیان یراست يبه واسطۀ ارادت خود به حاج آقا یتر ابطحکد

  نهادند.نام » راستین
   200شرکت برق اراك

 ،يم نوروزیابراه ،رزا ابوالقاسمیم آقایان كاراافراد سرشناس از  يتعداد 1304در سال 
ات، سهام یخان بیقل یمرتض، يخوانسار يمهد دمحم ،لکیحاج حسن و ،رزا افالطون شاهرخیم

د یال با خریر 400000حدود  يا هیسرما با کخان سهم المل یات و عباسقلیلطان بالس
ع برق یت توزکشر یدر محل فعلآن را  یورتن روسکلندر یس 4 یلوواتکی 75دستگاه مولد یک

انشعاب  73د و با فروش حدود رک یار مک 23 یال 19از ساعت  کرده کهنصب مرکزي استان 
س شد و با یتاس كابرق ار یت سهامکشر 1320در سال . نموده یه میمنازل اطراف را تغذ

با  1322سال  رند و دینما یم یلوواتکی 250و  200 ،100 يد مولدهایفروش سهام اقدام به خر
. دهند یش مید برق را افزایلووات قدرت تولکی 400به قدرت  یزلید دو دستگاه مولد دیخر

غالمرضا  ،ياری اریاسفند ،نیحاج محمدخان راست انیآقا یت سهامکشر یسهامداران اصل
رزا ابوالقاسم و یات و ورثه میلطان بورثه سهام الس ،لکیورثه حاج و یبرادران حاج باش ،يریمش

د برق اقدام یش تولیاز به افزاین و نکیش تعداد مشتریافزا اب 1338بودند .در سال  يم نوذریابراه
ه کو در مدار شب ودهلووات نمکی 800سوپر شارژدار به قدرت  MANدستگاه مولد یکد یبه خر
ن یمأنار موتورخانه برق جهت تکد برق در یش قدرت تولین سال با افزایدر هم .دهند یقرار م

  رحلت نمودند. 29/4/1399در تاریخ  2/2/1317آقاي دکتر صدر الدین ابطحی متولّد  199  
 http://www.mpedc.ir/site/303/default.aspx retrieved on 27 Jun يزکع برق استان مریت توزکشر 200

2006  
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خ یارخانه کس یردن آب اقدام به تاسک کبرق جهت برودت و خن يرویآب و استفاده از ن
ه میحلقه چاه ن یکر همان سال با حفر دز بود. ین كارا یشکآب لوله  يگذار هیه پاکنمودند 

 ینمود و قسمت ین میمأاطراف را ت يها هاز محلّ یخ و هم آب قسمتیارخانه که هم آب کق یعم
لووات کی 2500د برق مولدها به حدود یتول 1342در سال . دیرس یز بفروش میاز آب چاه ن

وزارت  وشروع شد  كارا ين سازیارخانه ماشک يرسازیمقدمات ز 1345در سال  .رسد یم
ن جهت احداث یتار زمکن هید چندیاقدام به خر كارا یشهر صنعت یکیآب و برق در نزد

 یلوواتکی 1200د دو دستگاه مولد ی) و با خریفعل 1 كارا 63روگاه برق نمود (محل پست ین
بعهده گرفت و در داخل شهر هم اقدام به را نیز  ين سازیماشکارخانۀ از ین برق مورد نیمأت

وچه ک، كدان اریم، باغ فردوس يها از آنان در محل يه تعدادکنمود  ینیزم ياحداث پستها
و دو  یابان بهشتیخ ،وچه آموزش و پرورشکاب یسرآس ،رابیو ،عصریمارستان ولیب ،باغ

درآن . باشند یطالب میابن اب یمدرسه عل يو روبرو يمتر 17 يابانهایدر خ کوسکیدستگاه 
ه فشار متوسط کلومتر و طول شبکی 17) حدود یشکابلک( ینیف زمیه فشار ضعکزمان طول شب

ت برق غرب یریتحت مد 1346سال  كاداره برق ارا .لو متر بوده استکی 300حدود  ییهوا
 كریلو ولت انجکی 230متصل شد و پست  يه سراسرکبه شب 1350قرار گرفت و در سال 

 قرار گرفت يبردار مورد بهره كارا یصنعت كپست شهر كن برق ارایو جهت تام يانداز راه
ل برق کیبا تش 1365مه دوم سال یدر ن. از برق غرب به برق تهران الحاق شد 1360و در سال 

ت برق یریباختر بعنوان مد يا ت برق منطقهکر نظر شریز يزکباختر برق استان مر يا منطقه
الت صنعت برق در کیبمنظور بهبود ساختار تش. ردکت خود را شروع یفعال يزکاستان مر
رو اعم از یوزارت ن يت استانداردهایس مطلوبتر با رعایتر و ارائه سرو مطمئنن برق یجهت تام

ل و کیتش یبرق استان يرویع نیتوز يتهاکرو شریو همسو با اهداف وزارت ن يو اقتصاد یفنّ
رو یوزارت ن یلکاستها و اهداف یس يباختر در راستا يا ت برق منطقهکشر یاعالم داوطلب

به ثبت  1370باختر در سال  يا برق منطقه يتهاکوابسته به شر يزکع برق استان مریت توزکشر
  .آغاز نمود 26/05/1371خ  یخود را از تار  یت رسمید و فعالیرس
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  یاجتماع یاز زندگ يا گوشه
  بقلم آقاي دکتر حسین ابوالحسن تنهائی

ف یتعر ینهاد اجتماع یکبه عنوان  یو چه در متون اله ین چه در متون جامعه شناختید
را  یمختلف يردهاکجه عملیسازد و بالنت یم محقّقرا در جامعه  ین الهیگاه مضامیه جاکشود  یم

م کیجاد و تحیاز اجماع و اجتماع را ا ییآورد و معنا یجامعه و فرد به وجود م يبرا
ه انسانها را ک یمهم اجتماع ياز نهادها یکین را به عنوان یجامعه شناسان د ی. برخ201دینما یم

رود  یبه شمار م یاجتماع ياز ارزشها یرسانده و منبع ياریبا بحرانها و مرگ  ییواریدر رو
، یرد عمدة انسجام اجتماعکن علم اجتماع چهار عملیمحقّقگر از ید ی. برخ202نندک یف میتعر

  .203اند ن برشمردهید يرا برا یو انسجام عاطف ي، معناسازینیبازآفر
 ییر دادن و راهنمایت و سکه همانا حرکارائه شده  يرد مهمترکن با عملی، دیدر متون اله 

ه کعلم و قلب است  ییروشنا يجهل و طبع به سمت و سو یکیو ارشاد انسانها از تار
ٰ د: یفرما یم �ِ� ٰ ُ اِ�َ�َْ� �ِ�ُْ��َِج �ٌب اَ�ْ�َ�ْ� ّٰ ٱ�ه �� ٰ �ُ� َّ�ِ�ِْ� اِ��ٰ ٱ�ِت اِ��َ �َس �َِ� ا�ّ�� ��ِ ٱاِط �ِ�ٰ  ��ّ�ُرِ �ِ�ِْذِن ر �َ�ْ�

َ���ِ ٱ به  یکیفۀ خارج ساختن مردم از تاریشود وظ یفه معلوم میۀ شرین آیه از اکنطور ی. هم204ْ��
ۀ فوق به او یدر آ اِ�َ�ْ�َ ه صاحب اذن رب باشد و خطاب کاست  یفۀ رسولینور، رسالت و وظ

ه کن رسالت نازل شده و اوست یتاب قلب صاحب اکن اخراج در یام اکشود و اح یواقع م
َ  دیفرما یگر مید يد برساند. در جایز حمیتواند خلق را به صراط عز یم و  �205ٍ رَ��ُلٌ �ِ�ُّ�ِ اُ�

هر امت و  يبرا یاپیان پیه داللت بر وجود مستمر رسوالن و هادک �206دٍ�ِ�ُّ�ِ �َ�ٍُم �ٰ ن یهمچن

  
201 D.L. Light, S. Keller. Sociology, 2nd ed. N.Y. Alfred Akhopf, 1974; P. 450. 
202 M.L. Defleur, D. Antonio, L.B. Defleur. Sociology: Human society, 2nd ed. Illinois, Scott, 
Foresmum and co., 1976, P. 477. 
203 D.E. Hunter, P. Whitten, The study of anthropology, N.Y., Harper and Row publishers, 1976; 
pp. 304-5. 
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ا یه به او عطاء شده صاحب رسالت کنسبت به اذن رب  يا هادین رسول یباشد. ا یم یقوم
ه مشمول کاست  یسکه یلّکت یمسلماً صاحب رسالت و هدا یباشد ول یه میا جزئیه یلّکت یهدا

ً ْ��َرْ ٱ��ٌِ� �ِ� اِ�ّ� �ٰ  فۀیۀ شریآ ر یت و سکن در حریرد دکن عملیرد. بنابریگ یقرار م 207ِض �َ���َ�
ه بر حسب کن رسول است یشود و ا یو ارشاد به دست رسوالن مأذون خالصه م ییو راهنما

ت و رشد کو پنجرة استعدادش حر كرا با توجه به وسعت در یتاب قلب خود هر انسانکنازلۀ 
  دهد. یم

ت کق مشاریتواند شفقت به آنها از طر ین عموم مردم مین رسول در بیا ياز رسالتها یکی
ن از یگردد و ا ین محسوب مید یاجتماع يردهاکاز عمل یکیه کباشد  یدر امور اجتماع

هم السالم در امورات اجتماع یعل ياء و ائمۀ هدیاء و اولیه به سبب آن انبکاست  یوجوه
است و شفقت به خاص حقّ  تیرا شفقت به عموم خلق ظهور صفت رحمانیاند. ز مداخله نموده

  باشد. ین دو صفت میت؛ و رسول از مظاهر تام ایمیخلق، ظهور صفت رح
اندن راه به یه در نماکبودند  یاء الهیاز جملۀ اول یکن ارایخ محمد خان راستیجناب حاج ش

ه در شهر ک یگسترده داشتند. چند سال يا وافر و آوازه یماندگان به طرق مختلف سع ناس و راه
و  یت اجتماعیدست داد تا از شخص یس داشتم فرصت مناسبیق و تدریاشتغال به تحق كارا
مختلف شهر و از صنوف  يها آنچه در محلّهشتر آگاه شوم. یشان بیا یو انسان یمال يهاکمک

ابان معروف یژه در خید. به ویمسموع نگرد يزیچ یکیر و نیاد خیافتم، جز یگوناگون در یشغل
شان هنوز یا ياد بخشش و بزرگواریه به ک يا وچهکمتّصل به آن و  يها وچهکو » پرورشگاه«به 

گان از یه به راکردم کرا مالقات  ياریمعروف است افراد بس» نیراست يآقا يدوازده متر«به نام 
شان یرده بودند هنوز به اکاع یشان ابتین از ایزم يزیاگر به وجه ناچ یا حتّیافت ین دریشان زمیا

افت اقساط را به هر ین وعدة دریراست يه جناب آقاکداشتند  یار بودند و غالباً اظهار مکبده
ر تمام یرده بودند. در تفسکخود را داشت معلق  یپرداخت بده ییدار توانایه خرکزمان 

ها و  ژه محلهیبه و كه با مردم از صنوف مختلف و در مناطق مختلف در شهر اراک ییگفتگوها
 متعلّق هک يادیار زیبس ينهایه زمکد یت رسین واقعیتوان به ا یدست داد، م یمیقد يها خانواده

  ن هستم.یفه در زمیخل یک، من هر لحظه قرار دهندة 30ۀ یسورة بقره، آ 207  
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دند و کر یم ملیکازمندان جامعه تیبه ن کچوکن بود را شخصاً در قطعات یراست يبه حاج آقا
ه عمالً کخ بازپرداخت اقساط ین تارییبدون تع یل المدت و حتّیطو يو قسطها كاند يبا بها

ن کۀ مسیازمند بود آنها را در امر تهیشان به نفع مردم مستمند و نیۀ ایاز سرما یثار بخشیمنجر به ا
  ردند.ک یم یانیشا کمک

ل نواخانۀ یپس از تبد«ه: کن آمده است یچن 1323منتشره در سال » كنامۀ ارا«در روزنامۀ 
توسط افراد  یسرپرست، اقدامات یان بکودکس به پرورشگاه یران و انگلیتۀ اعانۀ ایمکمربوط به 

 يه براکن بود یراست يال توسط آقایصد هزار ریک ير صورت گرفت. از جملۀ آنها اعطایخ
  .208ص داده شدیتخص یناتوان مالسرپرست و  یان بکودکبه  کمک

ن و یده هزار متر مربع زم ياهدا یشان در جهت زدودن فقر و تنگدستیا يهاکمکاز جمله 
تام و یاز ا یجهت سرپرست یاحداث پرورشگاه ينۀ ساختمان برایاز هز یپرداخت بخش

به  ین مرغوبیزم ياز اعطا 1340در سال » كنامۀ ارا«سرپرست بود. روزنامۀ  یان بکودک
سرپرست توسط حاج  یان اطفال بکساخت پرورشگاه جهت اس يمساحت ده هزار متر مربع برا

  . 209ندک یاد می یکیدهد و از آن به ن ین خبر میراست يآقا
انواع  يشان به اعطایو تالش ا یسع كآن زمان شهر ارا يها موجود در روزنامه يخبرها

 ياعطا«تحت عنوان:  كد. روزنامۀ نامۀ اراده یازمند را نشان میها به همۀ سطوح اقشار نکمک
ن شهر از یاز مسئول ین همراه با برخیراست يد حاج آقایاز بازد 210»انیبه زندان ینیریگار و شیس

گار و ... خبر یو س ینیریمختلف و ش يایهدا يو اعطا یان شهربانیت از زندانیمحل بنگاه حما
به  کمکن جهت یراست يه جناب آقاکد ینما یدرج م يگرین روزنامه در خبر دیدهد. هم یم

  . 211اهداء نمودند یوجه يرستان پهلویبضاعت دب یدانش آموزان ب
ه از باب کشان بود یا یرخواهانۀ اجتماعیت خیاز فعال کیوچک يمثالها یموارد فوق همگ

  .2 ۀصفح 3/10/1323مورخ  1035شماره  1323، سال كروزنامۀ نامۀ ارا 208  
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  .10/1/1326سال دهم مورخ  كروزنامۀ نامۀ ارا 210
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ثار یشان در پنهان نمودن ایثرت و از بابت روش اکر تمام موارد از فرط کنمونه آورده شد و ذ
  ح و ارائه.ینه قابل احصاء و شمارش است و نه قابل توض خود
تها ین فعالیاز ا یداشتند. برخ يگرید یجانب يتهایفعال يشاورزکرغم اشتغال به امر یشان علیا
) كم عراق (اراکاز طرف حا 1304مهر  6خ یه در تارکبود  يون نظارت بلدیسیمکت یعضو

ن از طرف ادارة یسمت منصوب شدند. همچنن یه تحت نظر وزارت داخلۀ آن زمان بود به اک
به  1307ور یشهر 21خ یت تحت نظر وزارت داخله در تارکل مملکه و سجل احوال یاحصائ
ن سمت یز در این یمره، خوانسار منصوب و چند سالکگان، یگلپا یتیت دفتر سجل والیعضو

با  یکینزد يارکهم یبودند و مدت كاست انجمن شهر ارایدار ر عهده یمشغول بودند. چند سال
و  كارا یداروخانۀ ملّ یت سهامکرة شریئت مدیاست هید داشتند. ریر و خورشیت شیجمع

  شان بود.یا يتهایگر فعالیز از دیو مشابه آنها ن 212كت برق اراکشر
 يانهایت در جرکبه شر یلیمتر تماکن غالباً یه بزرگان دکشود  یده میخ دیدر طول تار

شات یگرا یانات در جوامع مختلف نوعینگونه جریشه در ایرا همیاند، ز روز داشته یاسیس
 یه همگکرعادالنه وجود داشته است. اما به هر حال به دالئل مختلف یانه و غیگرا رواقعیغ

ز مداخله ین یاسیانات و مسائل سیدر جر یه به عهدة آنان است گاهک یمنشعب از رسالت
بعد از آن  يو معدود سالها 1320اند. دهۀ  داده یاله يانات سمت و سویاند و به آن جر ردهک

ران آن زمان به یدر ا یانات مختلف و تحوالت گوناگونیه جرکاست  یزمان يها از برهه یکی
، يمحمد رضا شاه پهلو ینید رضا شاه توسط دولت انگلستان و جانشیوست. عزل و تبعیوقوع پ
 یاسیثّر احزاب سکمتنوع باالخص و ت یاسیس يشهای، گرایبعد از جنگ دوم جهان يهاینابسامان

و  یخواهیو آزاد یگرائ یچپ از انواع مختلف و بروز ملّ يدگاههایان دیو گسترش حام
ن دست از جمله یگر از ایانات دیجر ياریو بس یخارج يار و پنهان قدرتهاکآش يدخالتها

ن یساخته بود. ا شور را دگرگونک یاسیط و جو سیه در آن دوره به وضوح شراکبود  یمسائل
 يآزاد ين روزهایتر محمد مصدق ختم شد و آخرکدورة دولت د یعنی 1330سالها به سال 

 ن در آنیراست يافت. جناب آقایان یپا 1332مرداد  28 يودتاکبا  یاسیو شور و شوق س ینسب
  .2 ۀصفح 26/3/1334مورخ  1915، شماره كروزنامۀ نامۀ ارا 212  
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همچنان  یمجاز در اقامۀ نماز جماعت بودند ول يشاه گنابادیاز جانب حضرت صالحعلایام 
  نداشتند.  يریت و دستگیاجازة ارشاد، هدا

ارانه و خالصانۀ گستردة حاج کویکل حسن عمل، صداقت و اقدامات نیبه دل كمردم ارا
دادند مصالح  یح میشناختند و ترج یاز بزرگان شهر م یکیشان را به عنوان ین ایراست يآقا

ه در کشد  یشان درخواست میغلب از ان علّت ایند. به همیشان واگذار نمایمردم و شهر را به ا
در انجمن نظارت بر  1322رند. در سال یزعامت مسائل شهر را به عهده گ یاجتماع يتهایفعال

  ده شدند.یت آراء و برگزیثرکحائز ا كانتخابات ارا
شان در همه جا با یه وجود اکن است یاز ا کیشان حایا یاجتماع يتهایسابقۀ فعال یبررس
ن یش همواره در جهت خدمت و شفقت به مردم باالخص محرومیخو یو ملّ ینیت دیحفظ هو

به  یوتاهکمدت  يه براک 1323ه در سال کل است ین دلیازمندان جامعه بوده است. به همیو ن
 يتهایشوند و با سوق دادن فعال یاز احزاب فعال آن زمان انتخاب م یکی یتۀ محلیمکاست یر

ن جامعه مورد مخالفت یو خدمت به محروم یو اسالم يدیتوح يآن گروه به سمت آرمانها
و  ینیار دکها و اف شهیاند«سد: ینو ین باب میدر ا كشوند. روزنامۀ نامۀ ارا یر اعضاء واقع میسا

شان یه هدف اک. مسلّم بود 213»آتش ياست بر رو ین در حزب مانند آبیراست يآقا یارتجاع
 یتهائکاً در مقابل حرین بود و لذا قویامر د يشفقت به خلق و اعتال یاسیدر مداخله در امور س

ن خود یه اکردند ک یگرفت مقابله م یام و شؤونات شرع انور قرار مکر با احیمغا يه به نحوک
عت اسالم یر و برداشت خود را به شرکاز طرز ف یه نفع ناشکبود  یسانکۀ یلکسبب اعتراض 

را بر  ینیام و شعائر دکاتبخش احین تقابل آب حین با ایاستر يدادند و جناب آقا یح میترج
زه یجاد انگیه سبب اک یاز علل یکیتوان گفت  یختند. به وثوق میر یم یم نفع پرستیآتش جح

ت در احزاب مخالف دولت در آن زمان شد کو خصوصاً شر یاسیس يتهایشان جهت فعالیدر ا
ن یه اکجامعه بود  يشان و ضعفاکاز حقوق زحمتانه و دفاع یآرمان انسان دوستانه و نوع گرا

ت از ین اسالم قرار دارد. چه رفع ظلم و ستم و حماین مبید یمتعال يآرمانها يآرمان در راستا
  ند. کام ید به آن قیبا یه هر مسلمانکاست  یفیاقشار محروم و مستضعف جامعه از وظا
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 1327. در سال 214تبۀ سوم شدندحائز ر يرأ 574در انتخابات انجمن شهر با  1326در سال 
انتخاب  كد سرخ ارایر و خورشیت شین جمعیرة اولیئت مدیاز اعضاء پنج نفرة ه یکیبعنوان 

به هفت حوزه  ك، ارایتیو وال یالتیانجمن ا يشورکدر انتخابات  1331. در سال 215شوند یم
ن به عنوان نفر یراست يد. جناب آقاینده انتخاب گردیم شد و در هر حوزه سه نمایتقس یانتخاب

ان هفت حوزه به یم یده شدند و سپس در انتخابات داخلیبرگز يرأ 322دوم در حوزة سوم با 
 یمرتض يآقا. 216شوند یانتخاب م كارا یتیو وال یالتیل انجمن اکس یعنوان نفر اول و رئ

 يدر آن اعضاه کبود  ين انجمن شهرین و آخرین اولین انتخابات ایدر ا« :سندینو یم یحیذب
ت در انجمن یمنظورشان از عضو ونبودند  یچ حزب و گروهیهان مردمش، عضو یبرخاسته از م

انجمن شهر، پس از استقرار در  ينبود. اعضا يت المال و شهر و شهرداریشهر چپاول و غارت ب
و  یاجتماع يارهاکشه در یه همکمشرب را  ین عارف عالیارشان، حاج محمد راستکمحلّ 

به  یاسیس يمان و تقوایدند و با صداقت و ایاست انجمن برگزیشقدم بود، به ریالمنفعه پعام 
ران یو حزب ا ین انتخابات طرفداران جبهۀ ملّی. در اف محوله همت گماشتندیانجام وظا

ن دو یوابسته به هم -تیبدون عضو -انجمن شهر يشتر اعضایردند و بک یت میصادقانه فعال
   217».گروه بودند

و خدمت  یشان در انجام خدمات اجتماعیه حسن نظر اکد اذعان داشت یخاتمه با در
 یاسیدر محافل س یحتّ یه در جوانکن جامعه سبب شده بود یصادقانه به مردم باالخص محروم

 یو خانوادگ یت اجتماعیت و محبوبیند. و عمالً صداقت و شخصیت نماکز شریو احزاب ن
 یوتاهکپس از مدت  ینگونه مجامع واقع شوند، ولیرؤوس اه غالباً در کشد  یشان سبب میا

  .4صفحه  14/2/1326، مورخ كارا روزنامۀ نامۀ 214  
  .268، صفحه كخ ارایارنامه: تارکم، یدهگان، ابراه 215
 3/12/77د، ی، دورة جد26، شمارة 12، سال كاد در شهر، هفته نامۀ اللۀ سرخ ارای، فری، مرتضیحیذب 216

   .4صفحۀ 
 ی)، مرتض1285-1357( یتها از مشروطه تا انقالب اسالمیشخص -مطبوعات -، احزابكارا یخ اجتماعیتار 217

  .1380، ك، ارا130گر، صفحۀ یام دی، نشر پیحیذب



  فصل هشتم  راستین  234

 

ه ک يریت و دستگینار گذاشتند و با صدور اجازه و فرمان ارشاد و هداکرا  یاسیۀ مسائل سیلّک
 يریناره گک یاسیشاه از مداخله در امور سیاز جانب حضرت صالحعل 19/1/1334خ یدر تار

ن یه در اک یردند: پس از مدتک یان مینطور بیا شانین انزواء را خود ایاز علل ا یکیردند. ک
 يننده به قصد رضاکت کدام از افراد شرکچ یه هکردم متوجه شدم کت کگونه محافل شر

نه یدارند و فقط پ ينند و همه منظور و مقصود مادک یت نمکن احزاب و مجامع شریخدا در ا
من از  ين امر سبب دلسردیبود و اگفت و صادق  ین همۀ آنها راست میه در بکدم یرا د يدوز

  انات شد.ین محافل و جریا
***  

ن یراست يحاج آقا یاجتماع يتهایه فعالکایام  ه در آنکگفتند  یاحمد خالونژاد م يآقا
خدمت  یمیحسن عظ يوارد شدند و من با آقا كن به ارایخ عمادالدیاد بود جناب حاج شیز
ه سرگرم کم یردند و عرضه داشتکن سؤال یراست يخ از آقایم. جناب حاج شیدیشان رسیا

ردند کت کر حریبه سمت مال یاعتنائ یخ با بیهستند. جناب حاج ش یاجتماع يتهایارها و فعالک
ن متوجه یراست يبعد حاج آقا ینند. ساعاتکن را مالقات یراست يمنتظر نشدند تا آقا یو حتّ

ن واقعه یر رفتند. بعد از ایجلۀ تمام به مالن شدند. با عیخ عمادالدیآمدن و رفتن جناب حاج ش
 ردند.ک يریگ نارهک یاسیس يتهایه عمالً از فعالکبود 

  یو اصالحات ارض يکشاورز
ز از ین يگرچه مستغالت متعددا. ن زراعت بودیراست يحاج آقا يت اقتصادیعمده فعال

ردند. همانطور ک یمافت یدر يار داشتند و از اجارة آنها درآمد مختصریدر اخت نیوالد كماتر
ب نظام یاهللا خان سرت شان امانیا يآباد حاصل زحمات جد مادر احداث امان شدر که ذک

شت و زرع کار داشتند و در آنها به یشان در اختیا كاز ماتر يادیز ينهایبود و زم یفراهان
مرد و ن و ید آب و زمیبه پنج عامل تول يشاورزکد در یپرداختند. در آن زمان عوامل تول یم

د محصول به یتول يد را براین عوامل تولیاً اکت اشترایو رع کشد و مال یم میگاو و بذر تقس
ار یت در اختیو سه عامل مرد و گاو و بذر را رع کن را مالیگرفتند. دو عامل آب و زم یار مک

گر آن به یو سه پنجم د کن اساس، دو پنجم از محصول پس از برداشت، سهم مالیداشت. بر ا
ع در آن منطقه بوده ید و توزیعرف تولدر آن زمان م محصول ین نسبت تقسید. ایرس یت میرع



  235  راستین  تعاون

 

  است.
ر دادند و از سهم ییت تغین نسبت را به نفع رعیا ایبهبود حال رعا ين برایراست يحاج آقا

را سهم  یو دو سوم مابق کسوم از محصول را سهم مال یکه یکاستند. بطورکانۀ خود کمال
شان یبه ا متعلّق دیه همچنان دو عامل از پنج عامل تولکبود  ین در حالیر دادند. و ات قرایرع

هنگام  یشان داشت ولیبه اتعلّق  دیبذر سه عامل از پنج عامل تول يسالها با اعطا یبود و در برخ
شان به یدادند. خدمات ا یسوم از محصول را به خود اختصاص م یکع محصول همچنان یتوز
ه قابل احصاء و شمارش باشد. از طرق گوناگون منجمله با کادتر از آن است یار زیا بسیرعا

، یسالکخش يدر سالها یبذر مجان ين، اعطاید زارعیتول یش بازدهیجهت افزا یالتیجاد تسهیا
بر  یگر همواره سعیمختلف د يهاکمکبالعوض و  يقرض الحسنه و پرداختها يوامها ياعطا
  ن داشتند.یدرآمد زارعد و یش اشتغال و تولیافزا

خ محمد یشاه شید و بارورتر نمودن زراعت حضرت صالحعلیتول یش بازدهیدر جهت افزا
استفاده  ينمودند تا از تجارب و ین معرفیراست يمعروف به بؤبؤ را به حاج آقا يبدیم یصالح

 یند سالآباد آمد و چ به امان یشمس 1318ار مجرّب بود و در سال یبس يخ محمد فردینند. شک
و  يشاورزکشروع به آموزش  ين مدت وین شد. در اکدر آنجا سا يشاورزکج یجهت ترو

 یو فن یز از لحاظ علمیدر حال حاضر ن يو يها هینه نمود. توصین زمیدر ا یانجام اصالحات
ۀ روستا یآباد از حاش آباد بود. نهر امان خ محمد انشعاب نهر امانین اقدام شیاول شود. ید میتائ

گر سبب ین نهر و عبور آن از سمت دیدر ا یجاد انشعابیبا ا يزد. و یعبور و ده را دور م
ن نرفتن ین و از بیزم یش بازدهیافزا يد. برایگرد ين و گسترش آبادینکبهتر سا یدسترس

 يرد و آبهاک يلها را سدبندیه مسیکنمود. بطور یسطح ياقدام به مهار آبها یزراع كخا
ه از لحاظ ک یسطح كالبها معموالً خایت نمود. سیهدا يشاورزک ينهایرا به زم یسطح

د یجد يشاورزکخ محمد در فنون ین روش شیبرند. ا یار مناسب است را با خود میشت بسک
ج یرا را یمختلف يشتهاکان یش درآمد روستائیافزا يمعروف است. برا يزداریآبخ تحت عنوان

د. از جملۀ یجاد نمایتاً درآمد ایآنان اشتغال و نها يبرا یفصل ياریکه بتوانند هنگام بکرد ک
ت یفکیو  یمبود نزوالت آسمانکل یه به دلکره بود یشت زکردن کنگونه اقدامات متداول یا

آباد آورد و  دخت به امانیاز زعفران را از بیتوانست حاصل داشته باشد. پ یآباد م در امان كخا
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شم آورد و طرز پرورش و یزد الرو ابریرد و از کاحداث  یج نمود. توتستانیشت آن را راک
ن یشت اکم داد. با احداث باغ پسته یان تعلیشم را به روستائیالف ابرکله تا یاز پ يبردار بهره

داد استخوانها را جمع  یدستور م يور ویت دامها و طیتقو يج نمود. برایمحصول را در منطقه را
در پرورش  شن روینون اکند. هم ایمخلوط نما وریدام و ط كبا خورا ند وینماو خرد  يآور

  . استاستفاده  موردور یط یصنعت
همچنان  يشاورزکن در امر یار گماردن مطلعکن با بیراست يز حاج آقایبعد ن يدر سالها

 يداشتند آقا يارکشان همینه با این زمیه در اک يگریدادند. از افراد د یه را ادامه مین رویا
  د. وب  يشاورزکو بازنشستۀ اداره  يو زنبوردار يشاورزکر در امور متبحن یم خان امیعبدالرّح

ه کن بود یا 218یشاه در مورد اصالحات ارضیت از نظر حضرت صالحعلیشان به تبعیدة ایعق
وجود  یمصلحت یچ خالف شرعیه در هکن نحوة عمل برخالف شرع است و گذشته از آنیا

موافق  یآن مشخص است. با اصالحات ارض نفسه برخالف مصلحت بودن ین امر فیندارد ا
ه به کنمودند  یق میبودند را تشو گرفته نیزم یاصالحات ارضق یاز طره ک ییاینبودند و رعا

ه در اصالحات ک یند. در مورد اشخاصیت آنها را جلب نمایمراجعه نموده و رضا ین قبلکیمال
چنانچه  یستم ولین یشخصاً راضند: گفت یرده بودند مکافت یشان دریخود ا ينهایاز زم یارض
ا یم رعایتعل يرد و براکمصالحه خواهم  یمکنند با وجه کد آن را بیخر يند و تقاضایایا بیرعا

تر  ن امر را سهلیا ید داشتند. پس از مدتکیتأن موضوع یبر ان شرع یت حدود و موازیبه رعا
ن ماجرا فقط دو نفر ید. در ات خواهم دایند اگر فقط عذرخواه باشند رضاگفت یز نمودند و مین

  ردند. کار کن یا اقدام به ایاز رعا
 يریگرفته بود دستگتعلّق  یاصالحات ارض ينهایه به آنها زمک یاز اشخاص یحتّ

ا اجاره ی يداریخر يا از ویآن برگردانده  ین به صاحب اصلید زمیا بایند گفت یردند و مک ینم
رفتند. یپذ یرا نم طالبن صورت یر ایباشد. در غت داشته ین رضایه صاحب زمک يشود به نحو

رفتند و به یپذ یرده بودند نمکافت یدر یاصالحات ارض ينهایه از زمکرا  یسانکدعوت  یحتّ
د یمصالحه نما که چنانچه با صاحب ملکدادند  یوعده م یشدند ول یمنزل آنان وارد نم

  .142-148ادنامۀ صالح، صفحات یتاب کرجوع شود به  218  
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  خواهند رفت.
ده بود. در ین به من رسیتار زمکچند ه یارضسند: در اصالحات ینو یم یضیاسداهللا ف يآقا

 ينهایو استفاده از زم کتملّ«ند: ردکدند و اعالم من به ششده آیراست يآن اوان حاج آقا
 کت مالید اول رضایاند با نها گرفتهین زمیه از اک یسانکحرام است  یاصالحات ارض یمیتسه

آمدن حقّ  اورندیرا بدست ن کت مالیه رضاک یسانکند و یاینماز ب ياورند بعد برایرا بدست ب
دم و عرض یردن و نماز خواندن پشت سر ما را ندارند. خدمتشان رسکبه مجلس و مصافحه 

ش یت آن به صاحب اصلکید مالیبا گفتندرد. کنها استفاده نخواهم ین زمیگر از ایردم دک
شان یدر حضور ا کند. مالکشان آوردم تا مسئله را حل یرا نزد ا کبرگردانده شود. رفتم مال

ند تا به کن ییتع کمل يبرا يا اجاره کند مالگفتن یراست يحاج آقا ید ولین را به من بخشیزم
ن در همه حال با من یراست ينم و حاج آقاک یشت مکن یاو پرداخت شود. اآلن هم بر همان زم

  ذاشته.گذارند. واقعاً خداوند هرچه داشته در وجود او گ یلحظه مرا تنها نم یکهستند و 
ن در مخالفت با یراست يحاج آقا يسند: اصرار و پافشارینو یم یضیف یاحمد قل يآقا

جلب  يس پاسگاه و مأمورانش برایه رئکشان به فارس سبب شد یدر سفر ا یاصالحات ارض
شان یا یز فراهم آوردند ولین یمراجعه و مزاحمتهائ اعلیحضرتشان به اتهام مخالفت با فرمان یا

  ه به پاسگاه بروند. کردند کقبول ن یحتّ
ه زارع بود و ک يل نوریاسماع يآقا 1354سند: در سال ینو یم يآباد سیادر یطوس يآقا

اسب کرا به عنوان عشر ارباح م یرد وجهک یزراعت م یم شدة اصالحات ارضیتقس ينهایبر زم
ه به کن آورد یراست يرا خدمت حاج آقا شود میات و خمس کاز ز یه شرعاً مغنکو زراعات 

ه بر کرا  ینیزم کمال یتبکت ید رضایند اول باگفتشان قبول ننمودند و یمستحق آن برسانند. ا
بود  یه خانمک کن مراجعه و مالیزم کبه مال ينور يد. آقاینکسب کد ینک یار مکآن  يرو

سخت،  روزگارن یه در اکدعا نمود  نیراست يحاج آقاحقّ  ن ماجرا منقلب شد و دریدن ایبا شن
 ينور يه همه ساله آقاکنیبر ا یمبن یبا نوشتن متن ين موضوع بودند. ویر اکشان به فیتنها ا
ن با یراست يتش را اعالم نمود. حاج آقایدهند رضا ین را به من میاز درآمد حاصل از زم یسهم

رساندن ات و کوجوه ز يآور جمعت یه مسؤولک يعبد اهللا بیحاج حب يآقاتنامه به یدن رضاید
ند. در حال حاضر پس از فوت آن کافت یه وجه را درکاجازه دادند  را داشتن یبه مستحقآن 



  فصل هشتم  راستین  238

 

  د.ینما یوراث او در تهران ارسال م ياز زراعت را برا يسهم و ينور يخانم همچنان آقا
 خدمتدر  كارا يدر جلسۀ فقر 1355سند: حدود سال ینو یم يتر مسنّن مظفرکد يآقا

شان قبول یا یرد ولکتشرّف به فقر  يار تقاضایبس يازمندیبا ن یبودم. زارع نیراست يحاج آقا
نجا یگفتند ا ين به ویراست يفتاد. حاج آقایمؤثّر واقع ن ینمود ول يادیز يردند. طالب زارکن

تشرّف به فقر شروط  گفتندام.  خدا آمده يرد من هم براکست. طالب عرض یجز خدا ن يزیچ
نم. پس از رد و بدل ک ید با جان و دل قبول مینکن یمع یهر شرطرد کدارد. عرض  يادیز
ردم کعرض  انیردند. حال بنده دگرگون شد و گرکرا قبول ن ين نوع باز هم ویاز ا یالماتکم

ن شخص از یگفتند: ان یراست يحاج آقاتر است.  ستهیاز من شا وشتر یشان از بنده بیاز ایحال ن
ه کآن خالف شرع است. من  کو تملّ ینها غصبین زمیگرفته و ا یاصالحات ارض ينهایزم

د تا یمت دارد بگوئین قیه زمک یرون آورده اظهار داشتم هر مبلغیم را بکمنقلب بودم دسته چ
ار را کن ید این بدهند. گفتند خود فرد (زارع) بایسم تا به صاحب زمیوجه آن را الساعه بنو

 کم. فرد طالب رفت و به مالیرا قبول نمائ يآورده تا ون را بدست یت صاحب زمیند و رضاکب
شود  ین میه هر چقدر پول زمکاند  من دستور داده يگفت آقا ينان به وکه یمراجعه نمود و گر

ن یزم کد. مالیهست ین توسط من راضیزم که از تملّکد یسیبنو يا تنامهیبپردازم در عوض رضا
ح داد و او هم متأثّر یش توضیزارع موضوع را برارد و کان را سؤال یه متعجب شده بود جرک

ن است و من از ین شرط تصرّف زمیت صاحب زمیه رضاکده یتو فهم يشد و گفت فقط آقا
 يو زارع خدمت حاج آقا ک. ماليت ببریه مرا هم نزد آقاک یخواهم به شرط یتو پول نم

آن شخص (زارع)، ات یآخر ح يدند و هر دو مشرّف به فقر شدند. در سالهاین رسیراست
شما سخت است از  يل زدن برایه بکرفتند و به او فرمودند  يادت ویشاه به عیحضرت رضاعل

 يحاج آقا یرم ولیگ یل را من در دست میرد بکد. در جواب عرض یریبگ کمک يارگرک
  زنند.  یل میه بکن هستند یراست

ب یان و آسیاز ترس طغ نکیثر مالکه اکنیرغم ایعل یانات اصالحات ارضیبه هر حال در جر
ل یبه دل یند ولیخود رجوع نما يهایو آباد كه به امالکافتند ی یا جرأت نمیزدن رعا

نموده مرعی آباد  امان يروستا یبه اهالنسبت ن یراست يه حاج آقاک یو شفقت يخوشرفتار
ا به یچند نفر از رعا یردند. شبک یاء میشان شرم داشتند و حینسبت به ا یحرمت یا از بیبودند رعا
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شان یآباد جمع شدند. ا شان در امانیا یالقییدرب منزل  ين جلویاز حاسد یکی یکتحر
د یخواه ید حاال میه غصباً گرفتکد یخواست یو آب و باغ م کد ملگفتنو  آمدندرون یشخصاً ب

  ر انداختند و خجالت زده برگشتند. یشان را به زید! همه سرهاینکد؟ بینک یشکآدم 
سؤ استفاده  یجاد شده در اصالحات ارضیهم از هرج و مرج ا یبرخایام  ر هماند

با  یوتاهکپس از مدت  یشان را به سرقت برد ولیانبار گندم ا یتیمنجمله رع ردند.ک یم
مار یام ب دند و خانوادهیه گندمها همه پوسکد و عرضه داشت یشان رسیتمام خدمت ا یشرمندگ

  شد.  یده میار دیل موارد در آن زمان بسین قبیطلب عفو نمود. از ارد و کشدند و همسرم فوت 
 ینظم یشان از بیماندة ایباق ينهایان باز به طمع تصرّف زمیدر بعد از انقالب هم روستائ

ا یوار یآماده ساختن جو چپاول اغلب بر د يردند. براک یم یاتکاوائل انقالب استفاده و حر
ن بدون یراست يحاج آقا ینوشتند ول یشان میه ایموهن بر عل يدرب منازل در روستا شعارها

  شدند.  یشان پنهان میدن این با دکیردند و محرّک ین مسائل به روستا رفت و آمد میاعتنا به ا
شان یا یمیاهللا بربط از خدمۀ قد فرج يآقا يسند: روزینو یم ییطباطبا یعلسید  يآقا

در  آباد امان یرد اهالکن عرض یراست يآمد و خدمت حاج آقا كآباد به ارا مه از امانیسراس
ونجه و منزل شما یمه شب باغ و انبار گندم و جو و یجلسه داشتند و قصد دارند ن آباد مسجد امان
آباد و امشب درب را باز بگذار و  ند برگرد امانگفت ين به ویراست ينند. حاج آقاکرا غارت 

 یآن شب دربها را باز گذاشت و منتظر هجوم و غارت اهال زین يهم نزن. و يچ قفل و بندیه
ر ین شمشیراست يدم حاج آقایمه شب خوابم برد در خواب دیدر نداشت  یابراز مآباد بود.  امان

س کچ یدار شدم و هیاذان ب ينند و از صداک یگردند و حفاظت م یبه دست دور محوطه م
  افته بود. ین غارتجرأت 

ه سالها قبل توسط کآباد  امان یزراع ينهایتار زمکه 6000از  یارضبه هر حال اصالحات 
ده بود یل گردیتبد يشاورزکن آباد یاء و به زمیر، احیشان از حالت بایا يجد مادرامان اهللا خان 

ار یسوم آن را در اخت یکن داد و یشان قرار داشت دو سوم آن را گرفته و به زارعیار ایو در اخت
شان اخذ یئت هفت نفره از ایگر توسط هیتار دکه 500. بعد از انقالب حدود خودشان قرار داد

شان توسط یتحت تصرّف ا ينهایگر هم از زمیتار دکه 400ن داده شد و حدود یو به زارع
  د. یگرد یتلق یسازمان جنگلها و مراتع ملّ
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  نیغمبر مالکیپ
   بقلم آقاي غالمرضا هرسینی

زمان و  یت اجتماعیم از موقعیتوان یان شود نمیب یبزرگت یاد و خاطرة شخصیه کنیا يبرا
 يومت به سلسلۀ پهلوکم حیم. بعد از استبداد قاجار و تسلییان وقوع خاطره صرف نظر نماکم

فاء حقوق یو است یخواهیه عنوان آزادک يد و افرادیگرد یران مستولیبر ا یاستبداد مضاعف
آن زمان  یخیه بعضاً در متون تارکمتعدد و متنوع شدند  يهایمهر یمردم را داشتند گرفتار ب

رد و کمصدق سقوط  یه دولت ملک 1332سال  يودتاکراجع به آن صحبت شده است. با 
به زندانها افتادند و خفقان و  یخواه و ملیگشت. افراد آزاد یشور مستولکبر  یومت نظامکح

ران یا یست نهضت ملّکز شه اک يم شد. افرادکت حاکنجه در مملکوب و حبس و شکسر
م و تحمل دهد تا بتوانند از جور یه به آنها تصمکگشتند بل یم یمنفعل شده بودند دنبال پناهگاه

  ابند. ی یزمانه خالص
نجه آزاد شده کخواهان شروع شده بود و بعضاً بعد از تحمل زندان و شیآزاد ۀمکمحا

م کشاه دو حیۀ حضرت صالحعلیاز ناح یتین وضعینداشتند. در چن یبودند، اما ملجأ و پناهگاه
ن با لقب یحاج محمد خان راست يام جناب آقاکن احیاز ا یکیه به موجب کصادر شد 

و ارادت به  كمراحل سلو یشان با طیشدند. ا يلۀ سلسله گنابادیخ جلیش یش رونقعلیدرو
و  یاسیس يتهایعالن با سابقۀ فیات زده بودند و همچنیا و مادیه به دنک ییو پشت پا یشیدرو

 یو اجتماع یاز ابعاد مذهب یو عمل یات علمیسته و واال و با تجربیشا یگذشته، انسان یاجتماع
 يدر گذشته بودند و برا یاسیسوابق س يدر ارشاد خلق داشتند. معظّم له دارا يادیز ییتوانا

به  یمذهب يا خانوادهن در یراست يرده بودند. جناب آقاک يادیت زیفعال یراسکرفع ستم و دمو
بودند و  یو اموال فراوان كامال يدارا روحانیتشان عالوه بر منصب یا آمده بودند و پدر ایدن

و  یانات رفاهکگفتند جناب حاج محمد خان از ام یها را خان م ه آقازادهکبه اصطالح زمان 
الت یال به تحصاد امویتوانست ضمن حفظ و ازد یبه وفور برخوردار بوده و م يل مادیوسا

طراز اول گردد و از لحاظ  ياز علما یکی كخود ادامه دهد و در شهرستان ارا يعلوم حوزو
ا جناب راستک یآن زمان زندگ یط رفاهین شرایات در بهتریمادقت به عرفان ین در حقیند. ام



  241  راستین  تعاون

 

به  یاز طرفو نشد.  یشیدر راه فقر و درو كمعظّم له از سلومانع ا یوفادار بود و زرق و برق دن
  داشتند.ل یتما یاجتماع يتهاین و رفع ستم از آنها به فعالیبه محروم يمند عالقهسبب 
حقوق  يه الاقل از بعد نظرکرده بود کبه جامعه عرضه  یفلسف يا دهیا 219سکارل مارک

چگونه ضابطه و یه ییارفرماکو  يارگرکه رابطۀ ک یشد. مثالً زمان ین میشتر تأمیافراد در آن ب
 اينه در منتهین هزیتأم يجاد درآمد برایجه ایار و در نتکارگر به کاز ینداشت و ن يا قاعده

ه یاز از تهین یه بکارفرما کار، یکارگران بکل انبوه یل خیخود قرار داشت و همواره به دل یسخت
قسط و عدل  يبر مبنا يا توانست خود ضابطه یدگاه حقوق و عدالت نمیبود از د یانسان يروین

مازاد بر  یانسان يرویارفرما به عرضۀ نک يازین یارگر به درآمد و بک يازمندیرا نید. زیم نمایتنظ
ارگر کداشت از حقّ  ارفرماکجه ید. در نتیتوانست در مقابل هم معادله و موازنه نما یاج نمیاحت

نداشت، از  يا ابطهار ضکط یار محدود نبود، شراکد. مثالً ساعت یظالمانه بنما يبردار بهره
 یت موقعیر را داشت و رعکارگر عنوان نوکان نبود و یدر م یها بحثیالت و مرخصیتعط

لفت و کت جزء یاد ارباب باشد. خانوادة رعیه تحت امر و انقکند ک یتوانست در ده زندگ یم
 یعیطب زةیال و غریام یند و حتّکتوانست مثل برده با آنها رفتار  یران خان بودند و خان مکنو

دگاه ین دیده شده بود. ایشکران یس به اکفلسفۀ مار یتین وضعید. در چنیخود را اطفاء نما
قائل بود و او را تحت پوشش قرار  يازیو امتحقّ  ارگرک يرد، براک یار را محدود مکساعت 

ن دست را مطرح یاز ا یدر نظر گرفته بود و مسائل یالت و مرخصیآنها تعط يداد و برا یم
  نمود.  یار جذاب میه بسکد رک یم

در حبس بودند و  یومتکح ين فلسفه در زندانهایدگان به ایان و گرویاز حام يریثکعدة 
 یه همگکآنها  یت اجتماعین افراد و موقعیشدن ا یده بود و با زندانیز به قتل رسیاز آنها ن یکی

ن فلسفه به جامعه یاز ا یبودند چهرة موجه یتکران و غالباً صاحب مناصب مملکاز طبقۀ روشنف
ومت کدگان و مقابلۀ حیگرو یت علمیت از حقوق انسانها و موقعیشده بود. فلسفۀ حما یمعرف

توانست به عنوان الگو قرار  یه مکرده بود کم ین نگرش ترسیدر اجتماع از ا يا با آنها چهره
تب کن میا به ایاالصول  یواال و نوع دوستانه بودند عل یفطرت انسان يه داراک يرد و افرادیگ

  
 .Karl Marx
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د یردند و شاک یم يتب طبقه بندکرا در آن م ین اشخاصیا افراد جامعه چنیش داشتند یگرا
شان به ارمغان آورده یا يرا برا ین عنوانین چنیاقدامات انسان دوستانۀ جناب حاج محمد راست

ق به عرفان و یعم یو وابستگ ید مذهبیاعتقادات شد يبود و آنچه مسلم است معظّم له دارا
در راه خدا و حفظ  كسلو يویبشر را از زخارف دن يبودند و تنها راهگشا یتصوف اسالم

 یفرق یو بالل حبش یشیقرسید  نیه بک یدانستند. وقت یدر جامعه م یاسالم يو برادر يبرابر
زان یافراد قرار داده و م ییشناسا يله و قوم را برایل قبکیست و قرآن خلقت مرد و زن و تشین

ه یتب مطابق با روش اولکن میرده است و اگر اکن یاز را تقوا معیبه خداوند و وجه امت یکینزد
ه یل در مقابل اصحاب صفّه و نزول آیرم (ص) با بزرگان قباکاده شود و سنّت رسول ایاسالم پ
ارفرما کت و فشار یستم رع و کتواند از فشار مال یت گردد مین پابرهنگان، رعایت همیدر حما

ت شود. اما اسالم ما از یآنها رعا یند و حقوق اجتماعکجاد یل ایاسته و تعدکارگر کو تحمل 
تجاوز قرار  یل و حتّیه مورد تعدکحق سبب شد یر ذیساعده و انتقال خالفت به غ یفۀ بنیسق
ر یه روش آنها مغاکم دانست یم خواهیریرا در نظر بگ یو عباس يامو يرد و اگر اعمال خلفایگ

ان یه نگذارد مدعیفرزند خود ارث يه براک يغمبریرم (ص) بوده و پکبا روش حضرت رسول ا
و  كرده و چون شاهان و امپراطوران سلوکخود فراهم  يبرا یهنگفت ياو ثروتها ینیجانش
َ  اند ه گفتهکردند و از آنجا ک یم یزندگ ّٰ ٱ �� 

ٰ
ز از خوان نعمت ین نیریسا 220د�ِ� �ُ��ُ�ِ�ِ�ْ  �ُس �َ��

ردند. که ثمرة آن فشار به طبقۀ محروم است فروگذار نک يرده و به ثروت اندوزکغما ی یاله
لمات و کن یه اکم یدان یندارد. اما م یگاهیارگر در اسالم پاکت و خان و یلمۀ ارباب و رعک

ف یلکو تحقّ  جادیدارندگان آنها ا يدر جامعه وجود داشته و برا يمتماد یانین سالیعناو
 ياز خانها یه او را مستثنکن سبب شده بود یراست يند. روش انسان دوستانۀ جناب آقاک یم

را » نکیغمبر مالیپ«شاورزان عنوان که قائل شوند یمشارال ياز برایه امتکنیا يزمان بدانند و برا
ن کیاز ستم ماله الاقل کدانستند  یم یشان را آورندة رسالتیرده و اکشان انتخاب یا يبرا

ن او را از بدعت گزاران و کیدگاه مالیدهد و از د یح میشاورزان را ترجکاهد و حقوق ک یم
شاورز او کاو را ضد خود و  کمال یعنیشناختند.  یرده است مکه به طبقۀ خود پشت ک يفرد

  ن پادشاهانشان هستند.یمردم بر د 220  
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  نمودند.  یم یتلق یرا حام
ار یشاورزان تحت اختکو بود  يشاورزکمنطقۀ  یکه ک كارا یبا توجه به بافت اجتماع

ن یپرداختند و ا یانه مکاشتغال و در هر برداشت سهم مال يشاورزکن به ین و صاحبان زمکیمال
ازمند و درمانده و یشاورزان غالباً نکداد و  یل مکیرا تش يزیسهم در مقابل زحمت آنان رقم ناچ

رد ک یت میشاورزان حماکخود از  ین بر خالف موضع طبقاتیراست يبودند، آقا کمکمستحق 
 یعیت طبیق موقعیه از طرک یل نمود و در مناطقیشاورزان تعدکانه را به نفع کو سهم مال

داد  یشاورز قرار نمکار یبذر در اخت ،که مالک یم زار و در صورتید یعنیشد  یم يشاورزک
انه ندارند و کگرفتن سهم مالحقّ  نکیه مالکن منوال بود یشان بدیا یاجتماع -ینظر فقه

نند از ک ین آب مداخله نمیل بذر و نه در تأمیه نه در تحوک ين افرادیبه چن یستیشاورزان نباک
و ضرر،  يه گذاریه چنانچه در سرماکخداست  کم زار ملیرا دیبپردازند ز یمحصول سهم

ل کیه توأماً تشکعت یشاورز و رحمت طبکند استحقاق ندارد، از زحمات کمداخله ن کیمال
ت ین سال فعالیچند یاجتماع -یۀ فقهین نظریاعمال ا يمند گردد و برا دهد بهره یصول را ممح

 کشاورزان را مالکآن را به مرحلۀ عمل در آورد و  1332سال  يودتاکو باالخره قبل از 
  نمود.  یمید يشتهاکزحمات خود در محدوده 

شاه در یحضرت صالحعلستۀ یتوان انتخاب شا یت آن روزگار شد میه از وضعک یانیبا ب
و داشتن  یاجتماع يویکشان با سابقۀ نیرا استنباط نمود و ا یتین شخصیچن يم براکصدور ح

عمل به آن شهر به شهر به مسافرت  يرا شدند و برایت را پذیمأمور یعرفان يعواطف واال
شنۀ آن دند و مردم تیاقامت گز يه در بروجرد چند روزکبود  1334ر ماه سال یپرداختند. در ت

ه به علّت اعتقادات ک يردند و افرادکتب تصوف تر کام خود را به عرفان و مکشهرستان 
راب یه آنها را سک یبازداشت بودند و به دنبال پناهگاه كاالفال کدر زندان فل یمدت یاسیس

و  یابیشان راهیق ایتب عرفان از طرکند برآمده بودند به مکق یت هم تطبید و با واقعینما
به  یتب تصوف اسالمکاز م يرویل شد. پیتبد يریثکت محدود فقراء بروجرد به تعداد یجمع

داماد و خواهر و در بروجرد  ين بروجردیاهللا حاج حس تیامد و چون آیها خوش نیمذاق بعض
از مردم  يریثکتعداد  یابین به بروجرد و راهیراست يداشت از مسافرت جناب آقال ینوه و فام

به  یرا به نام حجت االسالم خزعل يو مقابله برآمد و فرد يریجلوگ آگاه شد و در صدد
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 كور ماه و در ماه مباریباً شهریدر بروجرد تقر یخزعل يبروجرد اعزام نمود. حضور آقا
تب اسالم گرفتار که مکنیرفت و صرف نظر از ا یدر مسجد شاه به منبر م يرمضان بود. و

از  يریعصر در جلوگ يجاد شده بود و علمایافتراق ان اسالم و مردم یده شده و بیالت عدکمش
ح ننمودند و یشاه را تقب یومت نظامکرده بودند و حکفا نیا یچ نقشیه 1332مرداد  28 يودتاک

 ياستبداد يدادگاهها ياوردند و جلویبه عمل ن یوششکخواهان یون و آزادیملّ يآزاد يبرا
 یفۀ خود را در مقابل نهضت ملیوظ روحانیتالً را نگرفتند و اصو یار فرماندار نظامیمسار بختیت
ند الاقل کم در مسئله دخالت یتواند بطور مستق ینم روحانیترد و مردم توقّع داشتند اگر کفا نیا

از  یمد و منابر اسالماین توقع مختصر مردم برنیا یند. حتّکبا شفاعت از فشار و ستم ممانعت 
ان ضوابط یردن عالم نماکت نیخاموش بود. رعات و کگذشت سا یان آنچه در اجتماع میب

ن به اسالم ید متظاهریشده بود از د یان آنها مستولیه بر آنها و اطرافک يرا و فساد یشرع
ر معتقد به یا جوانان غیست یالیاز افراد ماتر يا ت عدهیمانده بود و فقط هدا یمخف یخواه

فقط به  یخزعل يشده و منبر آقا یقل زمان تلکمش یتب عرفان و تصوف اسالمکاسالم، به م
 ين، جنگهایدة فلسطیل به ملت ستمدیآن اختصاص داشت و مسئلۀ جهان اسالم و فشار اسرائ

شدند و  یخته میه تصوف برانگید مردم بر علیروزمره و همه و همه فراموش شده بود و فقط با
شه یشد متأسفانه اند یمسلمان من برادران یجاد تفرقه بیه موجب اکعه و آثار مترقبه بر آن یاز ضا
ه مردم ساده و کرا بد منظر نشان داد  صوفیهچهرة  يبه نحو یخزعل ينبود. آقا یو ابائ

اند و از معامله با  ه برادران عارف آنها از مذهب خارج شدهکردند کش بروجرد تصور یآال یب
مصرف  ییغذا ییگر در جاشد و ا یم يها خوددار راه داشتند. از ورود آنها به گرمابهکآنان ا

روان یپ یعنیر شود. یبه نجاست تطه یدند تا از آلودگیشک یآنها را آب م يردند ظرفهاک یم
دانستند و از انجام  ین میتب اسالم و ارادتمندان به خانوادة عصمت و رسالت را نجس العکم

  ردند. ک یم يمعامله و مراوده با آنها خوددار
 یماجکب ین اخوان و حبیان حسیه صاحبان آنها آقاکوجود داشت  يدر بروجرد دو قنّاد

در  ینیرین شین و سالمتریه بهترکارادت داشتند و مردم بروجرد  یبه عرفان و تصوف اسالم
شناخته شده  ینیرینندگان شکه ین تهیردند و به عنوان بهترک یه میسنوات گذشته را از آنها ته

به  يه اشعار وکن ین حزیحس يت آقایشاعر اهل ب یتند. حتّقرار گرف يم اقتصادیبودند در تحر
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شد را به حمام راه  یده میرزنان در مساجد و معابر خوانده و شنیزنان و زنج نهیعنوان نوحۀ س
نۀ حمام یدر خز یش و صوفیه ورود دروکبر آن بود  یخزعل يآقا یرا نظر فقهیدادند. ز ینم
 يفقها يا فتاوای یل فقهیۀ خود دلیاثبات نظر يبرا یخزعل يند! آقاک یر را نجس مکآب  یحتّ

ناروا وارد  يو بزرگان آنها تهمتها صوفیهبه  یش اذهان عمومیتشو يرا نداشت اما برا یاسالم
ه کنبود و همانطور  یاسالم -یار عرفانکساخت و حاضر به مناظره و مباحثه با دارندگان اف یم

اساس را ناروا به مردان خدا نسبت  یرفت و هر بهتان ب یم منبر باال يها رسم است نامبرده از پله
ت یافراد به عنوان عامل فشار او را حما يا را عدهینبود. ز يمقابله با و يارایرا  یسکداد و  یم
 ياقتصاد -یت اجتماعینمودند. وضع یحفظ م یردند و منبر او را از هرگونه اعتراضک یم

ها  ر قابل تحمل بود. خانوادهیدر بروجرد نامطلوب و غ یعالقمندان به تصوف و عرفان اسالم
ند. ینند و استحمام نماکخانه آب گرم  ياستحمام خود و فرزندان در پستو يمجبور بودند برا

 يل استحمام انفرادین و وساکوجود نداشت و آبگرم یشکدر آن سالها در بروجرد آب لوله 
ردند و در ک یزم گرم میو آن را با چوب و هگذاشتند  یاز آب م ییگهایمرسوم نبود و فقط د

مجاور  ياستحمام به روستاها يافراد برا یدادند. گاه یبدن خود را شستشو م یت سختینها
نۀ حمام معموالً از یهز يه روستاها براکنینبودن و ا یرفتند اما در آنجا هم به علّت محلّ یم

ان یروستائ ياستحمام برا يتا بران به روسیگرفتند عمل مراجع یه میسهم ییمحصول روستا
 يشهر يها سه با گرمابهیه بهداشت روستا قابل مقاکنیرمقبول بود. صرف نظر از اینامأنوس و غ

  نبود.
ن خود را از عرفا یو مسلم 221جاد شدیآنها اختالف ا ین مردم و برادران صوفیباالخره ب

 کیوچکادداشت یدر دارد.  یخین موضوع سابقۀ تارین نگرش منحصر به واعظ مزبور نبوده و ایالبته ا 221  
افراد  یت فقراء بروجرد توسط برخیذاء و اذین در مورد ایراست يبه حاج آقا يخ عبداهللا حائریجناب حاج ش

  اند: ن نوشتهین چنین وحاسدیمغرض یکاطالع و به تحر یب
  اتهکن دامت بریراست يجناب آقا

ۀ دوستان ادآور شدم خدمت همین مختصر یدام مجده عازم بودند با یوانکی يچون جناب جاللتماب آقا
ان خرابات یگدا يد: ایسیم اهللا شرفاً و السالم. به بروجرد بنوکرسانند. زاد ینجا سالم مید دوستان ایسالم برسان

  عبداهللا                                                                            ار شماست. والسالم                               یخدا 
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ردند و از دست زدن به آنها ک یم یان را نجس تلقیفرزندان صوف یدانستند و حتّ یممتاز م
دن به عرفان یگرو يوحدت را گرفت و سزا يگذاشته شد و تفرقه جا يۀ بدیاحتراز داشتند. پا

ن یش ایدر مقابل گرا یسکه چنانچه کنبود. بل یتین حصر و محدودیوجداناً چن یاسالم
آمد و  یه آن اشخاص برمیسته بود در صدد توجیرد شاک یاحساس م یتیاشخاص مسئول

ه ک يا جامعهدر ه کنیرد نه اک یرده بودند منصرف مکه انتخاب ک یاصطالحاً آنها را از راه
 ینار هم زندگکت در یمیو عارف و مسلمان با صم یش و صوفیالاقل هزار سال در آن درو

ن یه اکنینند. مضافاً به اکبرخورد  گرید یگروهز با ین قهرآمینبود چن یگروهرده بودند ک
ه کنبود. بل یتبکو م یل شرعیچ دلیو مستند به ه یو علم یگاه فقهیفاقد پاج ییو ته یکتحر
رده کد هنوز درس خارج فقه را هم شروع نیه شاکنما  یروحان یکه از دهان کبود  یاتهام

رد به عنوان ک یان مینما ب ین روحانیه هر چه اکمردم سبب شده بود  یشد. اما سادگ یده میشن
اشخاص شناخته  یه حتّکنند کشان خود چنان رفتار کیبرادران و هم رند و بایه شارع بپذینظر

  ن بخوانند و به گرمابه راه ندهند. یرا نجس الع یشدة مذهب
د و یعرفا در ازمنۀ گذشته بوده سرمشق فقراء بروجرد واقع گرد یوة عملیه شکهمان گونه 
 یکشان بروجرد در یدروردند. اما همۀ کوت کنما س ین روحانیا يناروا يدر مقابل تهمتها

شتر از ورود آنها یه دو ماه بکبه عرفان رو آورده بودند  ينبودند و افراد كف سلویسنخ و رد
ه ک یسته را نداشتند و با اطالعیناروا و انتسابات ناشا يبه فقر نگذشته بود و آنها تحمل تهمتها

ا اصول و روش آنها ر بیرا مغا یخزعل يانات آقایزمان بدست آورده بودند ب ياز عرفا
 ياز آنها در صدد مقابله برآمدند و با حضور يا اورده، عدهیشتر را نیدانستند لذا تاب تحمل ب یم
رده بودند سخت برآشفته ک یخزعل يه از اظهارات آقاک یه در مسجد داشتند و استماعک

ن یهم از یکیقصد خروج از مجلس را داشت  یخزعل يه منبر تمام و آقاک یشدند. هنگام
رمضان  كه در ماه مبارکاز منبر او را  یافراد جلو آمده و او را مخاطب قرار داده و قسمت

 دنبالۀ زیرنویس از صفحۀ قبل 

 یشمس 1310-1316 يادداشت مربوط به سالهاین یشود ا یمعلوم م »نیراست«شان به یتوجه به خطاب ابا 
خ عبداهللا یجناب حاج ش یشمس 1316افت و در سال یر ییتغ »نیراست«به  »نیام«شان از ینام ا 1310را در یاست ز

  رحلت نمودند.
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ن به یت و ارشاد بپردازد متأسفانه مختص به تهمت و انتساب عمل لواط به منتسبیبه هدا یستیبا
در د یمند شود شا ه به عرفان عالقهکنیرد و اظهار داشت قبل از اک يادآوریرده بود کعرفان 

رد ک یرا حمل م ینه زنیس يئتهایعلَم و پرچم ه یه منتسب به نحلۀ اسالم بود و حتّک یزمان
ت یش خانه داشت و در قاچاق مواد مخدر فعالکره یش یشده بود و حتّ ین اعمالیب چنکمرت

رده و به دست که توبه ک یر هم شده بود از زمانیدرگ ین دولتیرده بود و بعضاً با مأمورکهم 
ن گونه اعمال متحذّر و یمان شده بود از ایبه ا یابین مشرّف به فقر و راهیراست يآقا جناب

قت و ناروا را تحمل ننموده و خود را به عنوان مثال یاز حق ين نسبت عاریا کمتعذر بود. معذال
ه از کنشده بل يا رهیبکب که مرتکه به عرفان رو آورده عالوه بر آن ک يه از روزکرد کمطرح 

دهد در منبر  یبه خود اجازه م یروحان یکروهات هم اجتناب نموده است، حال چطور کم
ه به فقر ک ين جهت گفت از آن روزیگران بهتان و افترا وارد سازد. به همیاهللا (ص) به د رسول
ند که اثبات کنیا يچ گونه اعمال خالف شرع نشده اما برایب هکافته است مرتیراه  یشیو درو

ه کرا  یند همان عملک یغ خالف شرع نمیدر منبر رسول خدا (ص) تبل یروحان یکه الاقل ک
ت یرا از شأن شخصیدهم. ز یدان با شما انجام میدر حضور جمع مر يا شان نسبت دادهیبه درو

ن وارد سازد و ید و اتهام ناروا به محترمیاهللا دروغ بگو ه در منبر رسولکد است یبع یروحان یک
همان عمل را با خودت انجام دهم تا گفتار شما  ینکن كدروغ منبر را تر ه به عنوانکنیا يبرا

نند. که آقا را آماده کرد کر اشخاص تقاضا یند و از ساکت صدق ین حد با واقعیالاقل در هم
ن یرا ا یتیه چه اعمال خالف انسانکنما متوجه شدند  یدان روحانیه مرکت بود ین موقعیدر ا

اند و دربارة  ده شدهیشک كخطرنا یچطور آنها بدون مطالعه به عملب شده و کنما مرت یروحان
قت وفق نداده بودند. لذا یرده و آن را با حقکر نکچ گاه فیه یخزعل يانات و انتسابات آقایب

گر نتوانست در بروجرد به منبر خود ادامه دهد و یه دیکنما متزلزل شد بطور ین روحانیگاه ایپا
ه در بروجرد ک يبا وجود 1334ه از سال ک یقیردند به طرکعنت ن منبر او را تف و لیحاضر

ه کش سبب شد ین اقدام متهورانۀ چند جوان دروید. همیداشت حاضر نگرد ياقوام متعدد
ن ینند و از همان موقع روابط حسنۀ سابق بکق یو تحقتفکّر  مردم در مورد اظهارات گفته شده

نون کم شد و از آن زمان تایجاد شده بود ترمیاه ک ید و اختالفین بروجرد اعاده گردینکسا
نموده و مراوده و  یگر زندگیدیکنار کن به اسالم برادروار در یو منتسب یرامون تصوف اسالمیپ
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بود  يا ن خاطرهیردند و اکگر گوش به افراد مغرض در هر لباس و مقام نیمعاشرت دارند و د
 يده و در اذهان افرادیجاد گردیه بروجرد ان بیراست يجه و آثار مسافرت جناب آقایه از نتک
ن مقطع از زمان یمانده است و ضرورت داشت در ا یه در آن زمان ناظر و شاهد بودند باقک

شان مشخص یمقابله با دگراند يبرا يمردم عاد یکو تحر یگفته شود تا منشأ مخالفت بعض
  گردد. 

از  یان آن خالید بیه شاکنند ک یصحبت م يا رمردان از حادثهیاز بروجرد صحبت شد پ
 223شاه اولیو جناب نورعل 222شاهیار جناب معصومعلکه با همت و پشتک یلطف نباشد. وقت

عرفان  يران نضج گرفت و مردم بعد از گذشت سالها صدایدر ا یم عرفانیبا مفاه ییآشنا
شه یه همک ردند و مردم بروجردکدا یش پیدند و مطابق با فطرت خود به آن گرایرا شن یاسالم

ه ک یقیتب عالقه نشان دادند به طرکن میاند به ا عارف پرور و مهد عرفان بوده یطیدر مح
در  یشکابان یه خکنیردند و بعد از اک يان نامگذاریصوف يوکروان را به عنوان ین پیاقامتگاه ا

صفا در ابان ینون با اسم خکد و ایگرد يان نامگذاریابان صوفیشهرها متداول شد به عنوان خ
جناب  قتلمبادرت به  224یبهبهان یه آقا محمدعلک یز بروجرد قرار دارد. زمانکمر

  آمده است. 206-209قت وعرفان یتاب رهبران طرکشاه در یمعصومعلسید  دیشرح حال جناب شه 222  
  آمده است. 210-214تاب صفحات کشاه اول در همان یشرح حال جناب نورعل 223
 يقمر يهجر 1216 یش متوفّک یمعروف به صوف یمشهور به بهبهان یابن محمد باقر اصفهان یمحمدعل 224

ق سر یس از طریوابستگان انگلشاه قاجار و از یه از عمال دربار فتحعلیراتیتاب خک) صاحب یشمس يهجر 1180(
ل یرزا اسمعیم ترجمۀ مکران نوشتۀ سر جان ملیخ ایتاب تارکمقدمۀ  13ران بود. در صفحۀ یم در اکجان مل

ر یم سفکمجتهد با سر جان مل یآقا محمدعل یک، شروع ارتباط نزد1362، یساولیرت، انتشارات فرهنگسرا یح
ر کرمانشاهان ذک) و در يقمر يهجر 1215، یشمس يهجر 1179( يالدیم 1800ران را از سال یس در ایانگل

از حقوق  یز محمد باقر بهبهانین يرا پدر ویخ باشد زین تارید قبل از ایسها بایبا انگل يند. گرچه ارتباط وک یم
 ن، چاپیل رائیران، نوشتۀ اسماعیس در ایران انگلیتاب حقوق بگک 106در صفحۀ  يس بود و نام ویران انگلیبگ

افت ی) در»اود«سها از بابت پول هند (موقوفۀ یه مقسم از انگلیپانصد روپ یه ماهکد شده است ی، ق1373نهم 
  ).1743س جلد ششم، صفحۀ یران و انگلیخ روابط اید به محمود محمود، تارینکن نگاه یرد. (همچنک یم

ر از اهل یغ«سد: ینو یم 9صفحۀ  ،1373ران، چاپ نهم یس در ایران انگلیتاب حقوق بگکن در یل رائیاسماع    
 یسیانگل يها ن امام جمعهیداشتند ... در واقع ا يه با اجانب سر و سرّکز بودند یان نینما یاز روحان یاست بعضیس

   دنبالۀ زیرنویس در صفحۀ بعد  
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ه قبله کنداشتند بل يعشر یاثن يج مذهب جعفری(ص) و ترو يعت مقدس محمدیبا اصول شر يارک یا لندنی
ه از خزانۀ ک یسانکوجود  یپرست یو اجنب ين بازار گرم رشوه خواریبود ... در ا یاجنب يها گاه آنان سفارتخانه

ران ... وجود عامل فاسد یدر ا يج فساد و رشوه خواریست ... ترویار نکد و انیاجانب برخوردار بودند ... قابل ترد
در ...» اند  عهده داشته شور ما بهکم به کرا بعد از ورود سر جان مل یه نقش اصلکران است یگانه در اینندة بک

دند گذشته از راه یوشک یشور ما مکشتر بر ینفوذ و تسلّط هر چه ب يسها برایانگل«دهد:  یادامه م 97صفحۀ 
از آن راهها سؤ استفاده از  یکیما بشوند.  یتکوارد جوامع و محافل مختلف ممل يگرید ياست، از راههایس

تاب کن بخش از ی... است. در ا یان و رؤساء مذهبیاز مالّ یبعضشدن به  یکران و نزدیمردم ا یاحساسات مذهب
م قرن یه متأسفانه هنوز پس از گذشت نکم، یشو یران آشنا میس در ایران انگلیگر از حقوق بگید یما باگروه

چنان مطالب  يتاب حاوکن فصل از یست. ... ایسته نیدادند شا یه انجام مک یبردن نام آنان و همۀ افعال و اعمال
عقل  ،خود حقوق دهندگان نبود یرسم يو گزارشها یخیمعتبر تار كه اگر اسناد و مدارکاست  يا ان دهندهکت

بت بار کات شرم آور و نیه عملکرد کاقرار  یستیبود. ...متأسفانه با یب نمیق عجین حقایرفتن ایم قادر به پذیسل
در لباس مقدس  یو حتّ یتکه مملیشتر در طبقات عالیه بکمزدور و خائن  يا ران به دست عدهیسها در ایانگل

س در یران انگلیردن همۀ افعال و اعمال حقوق بگکد. گرچه نشان دادن و برمال یگرد یت بودند انجام میروحان
م. باشد ینک یهندوستان را نقل م »اود«م موقوفۀ یخچۀ تقسیاز تار يا ن حال شمهیاست، با ا يۀ شرمساریران، مایا

سر جان  يتها و سفارتهایران پس از مأموریانگلستان در ا یپلماسیندگان باشد. دیآ يبرا يا انهین مختصر تازیا تا
فراوان و  يای... با دادن تحف و هدا یسیپلمات انگلین دو دیگرفت. ا يا م و سر هاردفورد جونس جان تازهکمل

  »ردند.کدا یپ يا ران نفوذ فوق العادهیدر ا یهوتاکگوناگون در ظرف مدت  يهایمقرر يم پول و برقراریتقس
سها از یانگل«سد: ینو یجلد ششم م 1743س صفحۀ یران و انگلیا یاسیخ روابط سیتاب تارکمحمود محمود در     

 يهجر 1215، یشمس يهجر 1179، يالدیم 1800ران (یم به اکآغاز قرن نوزدهم پس از سفر اول سر جان مل
شور وجود کن یهم در ا يگرید يرویران، نیمۀ وقت در اکئت حایر از هیه غکردند کن احساس ی) چنيقمر

نام  یرو جامعۀ مذهبین نیست و ایمه نکئت حایمتر از هکت آن از لحاظ توسعه و بسط نفوذ اجانب یه اهمکدارد 
ران نفوذ داشتند یم اه فوق العاده در عامۀ مردکع یون مذهب تشیدند با علماء و روحانیوشکن آنها یدارد. بنا بر ا

م یر مستقیند و من غیز به نفع خود استفاده نمایه از نفوذ آنان نکرند یش بگیرا در پ ینند و روشکتماس حاصل 
ب ین فقره اعتبار به عنوان موقوفات ترتیه چندکن بود یار داشته باشند. این جامعه را در اختیبرجستۀ ا ياعضا

  »ند.یف را جلب نمایون ضعیدادند تا توجه علماء و روحان
ه یکبطور«سد: ینو یم 102-104ران، صفحات یس در ایاست انگلیتاب دست پنهان سکدر  یساسان کخان مل    

ه از هفتاد و دو ملت در طول زمان ک يگر عشوه يبایشد، رقّاصۀ ز یسها شهرت داده میاز طرف خود انگل
ا یعه و بالعقب از دنیفرد ش یکندوستان به عنوان ار به چنگ آورده بود، چون در هیرده و تمول بسک یدلربائ
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عه یان علماء و طالب شیهنگفت او را همه ساله در م یدات و دارائیقرار داد تا عا یرفت، دولت انگلستان را وص
  ...»د یم نمایتقس
ن یعدر «سد: ینو یم 103، صفحۀ 1373ران، چاپ نهم یس در ایران انگلیتاب حقوق بگکن در یل رائیاسماع    

ومت کح ینون به موجب اسناد رسمک) تا يقمر يهجر 1266، یشمس يهجر 1129( يالدیم 1850حال از سال 
مه یون از وجوه موقوفه سفارت فخینفر از علماء و روحان 600س در حدود یهندوستان و وزارت خارجۀ انگل

اند.  داده یتبکد یاز آنان رس يا هعد یرده و حتّکس در) بغداد استفاده ی(انگل ينسولگرکس) در تهران و ی(انگل
  »ست.یسته نیر شاکران فوق الذّین حقوق بگیهمه ا یمتأسفانه فعالً انتشار اسام

هند  یاسیس يه با سمت مستشارک) یشمس 1310( يالدیم 1931در سال  یر جیاردش تنامۀیوصاز  یر بخشکذ    
، جلد دوم، يظهور و سقوط سلطنت پهلوتاب کران اشتغال داشت و متن آن در یس در ایو در سفارت انگل

، انتشارات اطالعات، یاسیس ي، مؤسسۀ مطالعات و پژوهشهايف عبداهللا شهبازیخ معاصر، تألیاز تار ییجستارها
 یآمده است خال 126-159ران در صفحات یس و ایجنس سروینتلیپورترها، ایر ،7، فصل 1382، سال 16چاپ 

ه طبقۀ علماء و آخوندها و مالّها چگونه در گذشتۀ نه چندان کام  داده شرح«...سد: ینو یم يست. ویاز لطف ن
اسالم! و  یعنی) یزم (روسیه بلشوکردند ک یاز آنها رسماً استدالل م يا بودند. عده یوطن فروش یدور آمادة حتّ

ن یعلماء و مجتهدردند. جهت مقابله با آن ک یافت می) دری(از عوامل روس یر پاداش مالین تفسیه در ازاء االبتّ
خواستند  یم یلکزم فتوا دهند! علماء بطور یه مرام بلشویه بر علک) گرفتند یسی(از عوامل انگل یعراق پول گزاف

 1913ه ینهادند. ... در اوائل ژانو ین سر میشه بر چند بالیدار بماند و همیبشان پر شود و تسلطشان بر مردم پایه جک
علماء و  یه طبق قول و قرار قبلکس در طهران گزارش داد یسفارت انگل ز بهیس در تبریانگل یاسیمأمور س

ران باز گردد. ید به ایب السلطنه نبایه ناکنه مصرّاً خواسته بودند یابکرده و از کبه طهران  یز تلگرافین تبریمجتهد
رد یدولت را به دست گ ه سعدالدوله زمامکاند  ان علماء خواستهین آقایه همکبا تعجب افزوده بود  یاسیمأمور س

ران اخراج شوند. درخواست مربوط به یهم از ا یکیبلژ کین گمریند و مأمورکنار کار برکها را از یاریو بخت
 يتقاضاها یرده بود ولکان (علماء) پرداخت یبه آقا یافکآن سفارت پول  يب السلطنه طبق انتظار بود و براینا
ون از یان علماء و روحانیه آقاکاشف به عمل آمد کز رفتم ... یبه تبر ر منتظره و تعجب آور بود. شخصاًیگر غید

س در یه رسماً با انگلک( ین روسیران باز نگردد و از مأموریب السلطنه به ایه ناکپول گرفتند  یسین انگلیمأمور
مران کالدوله حها را بخواهند؛ از شجاع یکیه اخراج بلژکرده بودند!!) پول گرفتند کها موافقت یکیبلژ يابقا

ه با کردم کشف کنها ینند و تازه پس از همه اکها اقدام یاریه بختیه بر له سعدالدوله و علکجان پول گرفتند یآذربا
 …دهند!  یمذهب يه شجاع الدوله فتوایافت پول الزم بر علیه در صورت درکسپهدار هم مشغول معامله بودند 

گرفتند و بدون  ین و زوار تماس میآخوندها با مسافر (ع)امام رضا گنبد  يها هیدر شهر مقدس مشهد و در سا
ه با کار داشتند یدر اخت یردند و زنهائک یآنها را فراهم م یش و لذّات جنسیموجبات ع یائیچ شرم و حیه
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ن ینادان تلق ين زنهایآوردند و به ا یعالقه در میروزه به ازدواج مردان ذ یکا یچند روزه و  يقراردادها
ارت آنها یه زکگفتند  یت ائمۀ اطهار است! و به مردان میار ثواب دارد و موجب رضاکن یه اکردند ک یم

  »نند و به عبادت بپردازند!...ک کسب یه خود را از بار شهوت جنسکقبول است  یهنگام
ه یراتینام خبه  يتاب وکه به قلم خودش درج است. یراتیتاب خکبه دربار قاجار در  یآقا محمدعل یوابستگ    
و زشت نسبت به  کیکست و ریناشا یلماتک يد حاویدر قم مجدداً به چاپ رس يدیخورش 1371ه در سال ک

ثرت کتاب از که خواندن آن کباشد  یران در قرون گذشته میصد نفر از افتخارات عرفان ایش از سیحدود ب
از عرفا  ياریقاتل بس يند. وک یم يمرام وزار از یرا ب يا ننده است و هر خوانندهکه مشمئز کیکلمات رکغرض و 

، جناب ینکشاه دیدن گوش و قتل جناب معصومعلیتوان به بر یه منجمله مکباشد  یش میو دراو صوفیهو 
شاه یاتبات و دستورات فتحعلکشاه اشاره نمود. میو جناب معطّرعل یرمانکشاه ی، جناب مشتاقعلیرمانکشاه یمظفّرعل

نسبت به  يو یو سالوس صوفیهدر مورد قلع و قمع  يشاه به ویصدر اعظم فتحعل يرازیم شیابراه یقاجار و حاج
ر یم سفکبه قلم خودش آمده است. سر جان مل 454-460در صفحات  يتاب وکان جلد دوم یدربار قاجار در پا

جتاً ینت و عرفان و تصوف وتفکّر  س در مورد مخالفت باین انگلیریاست دیه بر اساس سکران یس در ایانگل
م یابراه یو حاج یه با آقا محمدعلک یکیق ارتباط نزدیرد، از طرک یتاً استعمار و استثمار عمل میاستحمار و نها

خ ین در تاریننگ يا جاد توطئهیو ا یکشاه قاجار داشت اقدام به تحریاعتمادالدوله صدر اعظم فتحعل يرازیش
ران یتاب حقوق بگک 155ون در صفحۀ یلندن و فراماس به يرازیم شیابراه یحاج ید. (سند وابستگینما یم

م) ک(سر جان مل يآمده است). و 1373دان، ین، چاپ نهم، انتشارات جاویل رائیران، نوشتۀ اسماعیس در ایانگل
، 1362، یساولیرت، انتشارات فرهنگسرا یل حیرزا اسمعیران ترجمۀ میخ ایتاب تارک 519-520در صفحات 

ز احتمال یاند و ن فه موجود بودهین طایه هم از بدو ظهور ملّت اکشود  ین اسالم معلوم میاز محرّر«سد: ینو یم
از آن به بعد همواره از اعدا عدو مذهب  یتمام داشته ول ین ملّت دخلیشان در قوام و استقرار ایه حاالت اکدارد 

به ظواهر شرع و  یاعتنائ یب ات و اخبار ویل آیشان در تأویا یپروائ یست بین که شکرا یاند ز محسوب بوده
ن یما تدکظاهر بوده و از باب  يعت و اهانت علمایت همه موجب استخفاف شریارتباط با عوالم الوه يادعا

ن ید ایران در اوقات مختلفه عقایت مانند اکچ مملیاند. در ه ردهکفار معاملت کشان مانند یز با این طبقه نیتدان ا
ه کن گروه است سبب شد یاز ا یکیه ک یلیاردب یخ صفیه شهرت شکنیتا اوع و رواج نداشته است یسلسله ش
عت اهتمام یه در قوام شرین صفویست سال در خانوادة او بماند و اگر چه سالطیران متجاوز از دویسلطنت ا

اد یازد ی) در اواخر به نوعصوفیهشان (یثرت اکاند و  ار بودهیفه بسین طایشه از این حال همیاند اما با ا داشته
ان ملّت و یشان رخنه و ثلمه در بنیه تا هنوز فتنه و فساد اکشدند  یاسالم از پادشاه مستدع يه علماکرفت یپذ
شان یهذا همت بر دفع ا یز علین گروه پردازد و سلطان نیصال و قلع و قمع اینده است به استکفیان دولت نکار

  ».فرو نشست العجاله یباال گرفتن داشت عل يه بناک یگماشته آتش
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 454-455ه در صفحات ک صوفیهدر مورد قلع و قمع  یبهبهان یشاه قاجار به محمدعلیۀ فتحعلیصورت امر    
  شود:  یناً آورده میه عکدرج است  یبهبهان یه خود محمدعلیراتیتاب خکجلد دوم 

ن اخالص یان، به اکیان و جوکیان، قامع رئوس مزدیفر و طغکروان نشان، قالع یشفقت شاملۀ بندگان انوش«    
جناب مقدس  یصفات عال یوتکز، همواره ذات ملیاست واجب االذعان: هو العز یقت فرمانیالحق یه فکتوأمان 

الفروع و االصول،  يتساب، جامع المعقول و المنقول، حاوکق و معارف ایالقاب افادت و افاضت مآب، حقا
 يشوف رأکن مساند سعادت و ارشاد باد. بعد میسلمه اهللا مز ی، آقا محمدعلی، مرجع االنامیمجتهد الزّمان

وع یان عوام انام صورت رسوخ و شیف متصوفه در مین زمان مذهب سخیه چون در اکدارد  یت اقتضاء میهدا
ار، و از یفۀ ضالّه اختیاد آن طایو انق يرویبرتافته پ يف روین از ملّت حنین مسلمیاز مستضعف یافته، و بعضی

قۀ یه و طریر مرضیوة غین شیار شعار و دثّار خود نموده، و اکو آش یت را در نهانین ضاللت و غوایسوت اک
ه و آله بود، و یصلوات اهللا عل ين مصطفوی، و مخالف قواعد ملّت مستبين نبوین مبیضوابط د یمستهجنه مناف

از عوام النّاس به  يثرکرفت، ایذپ ین گروه ضالّه سمت وقوع میه و مؤاخذة ایچنانچه مماطله و مساهله در تنب
ت رهنورد به یم سعادت و هدایطنت اساس، از صراط المستقیفۀ شین طایا یل خنّاس، و به رهنمونیوساوس عزاز

رّر اوقات قلع و قمع مواد فساد آن گروه بدعت نهاد کز میدند، و آن جناب نیگرو یت میو غوا یسرگردان يواد
ز به یده نکیه ایام علکن و احییت عراق تعیده به همۀ والین شدین محصلیبود. بنا بر ا یون ما متمنیرا از نواب هما

ار نموده، به یه مذهب متصوفه را اختک یسانکت آن یه در هر والکده ین گردیام به صدور قرکح یافتخار تمام
اج مبذول یز به فقراء و ارباب احتیشان را نیدربارة آنها معمول، و اموال ا یاملکه یاند تنب شان اشتهار داشتهیارادت ا

(جناب  یرزا تقیده. میگردان كه را مسلوی، و مرحلۀ ملّت مستطابۀ نبوكن بدعت را مترویشده، بالمرّه ا
مرشد و  یمسلمانان اشتغال، و در معن يه در همدان به اغواکشاه) را ی(جناب معطرعل يشاه) و آقا مهدیمظفرعل

ت که آن جناب در مملکنیمدار آورده. از ا یتید و حبس به دربار گیبا ق بت اشتمال بودندکمرجع آن گروه ن
هما را با سالسل و اغالل به ین او الزام بود، مشارالیرز يه به رأیران از همۀ فضالء اعلم، و اجراء حدود شرعیا

آنچه موافق شان یه ایه در قتل و حبس و تنبکساول روانه نزد آن جناب فرموده یجاه اشرف خان  یعال یهمراه
ام یند. ایفرما یات خود را قلمیشان معمول، و همواره مطالب و مدعیعت غرّا است از آن قرار دربارة ایضوابط شر

  »     ام باد. و مهر اشرف در پشت مراسله بود.کعزّت به 
و گزارش خود به دربار شاه قاجار  یو چاپلوس یابراز سالوس يبرا يدربار ين آخوندنمای، ایآقا محمدعل    

اقدامات مؤلف در «ه تحت عنوان یراتیتاب خکان یخود در پا يع خود مفتخرانه با شرح حماقتهایاقدامات شن
) قاصر از يقمر ي(هجر 1213خ شهر صفر المظفر سنۀ یه به تارکبدان «سد: ینو یم» صوفیهردن کنابود 

ندرشان دارا، دربان کمأنوس بندگان سمنت یت جلوس میارت شاه خراسان و تهنیرمانشاهان روان به عزم زک
به باباخان قاجار، و بعد از وفات ملقّب  شاهیران فتحعلیان، سلطان ایان و صوفکیروان نشان، در قلع و قمع مزدیانوش
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ن یاند، به ا ردهکه یخ هر دو را تعمیران تاریه مجموع اکاشان بلکالشّعراء  که ملکعم بزرگوار معدلت شعار 
ع المولود وارد دار السلطنت و السعود طهران یا محمدخان شد و بنشست بابا خان. و در شهر ربعنوان: ز تخت آق

ه شده، بنا یو فرق ضالّۀ ظلم صوفیهه مالحدة یر و تنبیده، و در آنجا مشغول تعزینت عن طوارق الحدثان گردیص
 یار و حوالیپاره پاره، و از آن د آنها را یاله نمد مخروطکده، ویآنها را تراش ينهاده، وسرها یشکش یبردرو

به فرار نهاده.  يزان روینان صاحب دمان از ابواب ارباب مناصب و بزرگان گرکآن آواره نموده، قلندران طلب 
ن سگ دمان از یاز دوستان داده، و دفع وهم و رفع خوف از دم ا ياریشان به بسیو اجازة ضرب و شتم و ازالۀ ا

ه که یراتیب به نصف رسالۀ خیشان. و قریش معتقد ایشان و به ریدم به دم درویشان: بریمردمان نموده، گفتم به ا
ده، به خدام یشاه) مشرّف گردیض مظهر مقرّبان درگاه حضرت ظل اهللا (فتحعلیده به نظر فیاض رسیآن وقت به ب

ن شاهزادگان، و در جاهان نورچشمایاب از خواندن عالیض یتاب فکتاب در که آن کواال مقام امر و اعالم شد 
بر قبائح  یظل اللّه یحضرت شاهیب بعد از اطالع اعلین تقریان باشد. و به اکا میشبها نقل مجلس انس بندگان ثر

ران یان حدود محروسۀ اکان و اریان قدر توامان به اعیافعال و فضائح اقوال آن گروه ضالّ گمراه، فرمان قضا جر
ده و یده و سر تراشیند او را رنجانیشان بیشان گرگان در لباس مین درورا از آ یسکه هر جا و هر کصادر گشت 
اند چون  االنعام اخذ نمودهکو حرام از عوام  يدکه به عنوان تکرا  یسازند، و اموال يسوت عارکتوبه داده، از 
را از  یآن و بعض یند، خصوصاً نسبت به بلدة طهران و همدان و حوالیاست بر فقرا قسمت نما کمجهول المال
شاه) ضالّ ی(جناب معطرعل ين مهدیده، در آن بیه اولوااللباب طلبیب و تنبیتأد ياب ظفر انتساب براکهمدان به ر

ضالّ خسران مآل به  ين در معرض خطاب و عتاب درآمده، مهدییرمانک یشاه) شقی(جناب مظفّرعل یو تق
ند و دوشاخه کرا با  یشق ید، و تقیچشم ید، و از زقوم حمیم رسیوساطت ضرب و عقاب به دار العذاب جح

ن محال محبوس و هنوز چون یه تا بحال در اکنزد قاصر ارسال  یهم و لعنوا بما قالوا با فرمانیدیمغلولۀ غلت ا
را روانۀ بلدة  یخته. و بعد از ورود آن مردود، قاصر بعضینگر يدیق یمعبود مطرود مردودش به معراج نرفته و از ب

ن ید آن لعیه شاکشاه وجهه بود نمود، ینورعل یمستحق لعن ازل یاالذناب اعن يس ذویو رئ ه مقرّ رأسکذهاب 
ار، ی) به تلۀ مخلص افتد، و او بعد از اطالع از آنجا فرار برقرار اختینکشاه دیمانند معبود خرس (جناب معصومعل

زد ز خراجات یه گرکرات مستحسنه راه آن گمراه به بلدة موصل متّصل گشته به مضمون هر یرات و تدبیو از تقد
ضال بذر حرمان در  يت و رفاقت مهدیران واصل گشت، و به هداین كشاه در موصل به مرض طاعون به در

ب بود، یرغاار از یاخ يس در نظر اشرار از غرائب، و از براکو آمال خود گشت. و چون امر آن دو خس نا یامان
ه کگر ید یل ثان ثالث، در آخر همان سال فرخنده فال سعادت اشتمال شخصکو نظر به مضمون صدق مقرون ل

با آنها موافقت نمود، و  يویت دنکق آن دو نفر بود، شرط رفاقت بجا آورده، در هالیبه حسب ظاهر در باطن رف
. یا سگیرفته ز دن ید: نور علین رسیطر فاتر قاصر چنب به خایب و رغایخ هرسه به عالوه دو لفظ غرایتار ياز برا

ن ظلموا و الحمدهللا رب ین، فقطع دابر القوم الّذیمروان اللّع یانصرام دولۀ بنکن یالمالع کفانصرم دولۀ تل
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ه در مورد یراتیمقدمۀ جلد اول خ 50(در صفحۀ » ن.یالظّالم ین، و العدوان اال علین، و ال عاقبۀ اال للمتقیالعالم
) یبهبهان یرمانشاه (در زندان محمدعلکگر در یبه هر حال چند روز د«شاه آورده شده: یقتل جناب معصومعل

مردمان مشغول بود تا از  يه به اغواید توبه ننمود و باز در خفیه هر چند خواستند توبه نماکنیمحبوس بود تا ا
و به همدان برده مذهب باطل خود را رواج دهند. ند یه او را خالص نماکاد یدان او آمدند به داد و فریهمدان مر

فرستاد. (دست و پا بسته) او را به آب (رودخانۀ  ك) البد و ناچار شد روح او را به دریآن جناب (آقا محمدعل
بعد  يچند«ه آمده است: یراتیمقدمه جلد اول خ 56در صفحۀ » قره سو) انداختند تا عالم از شرّ او در امان باشد.

فرستاد  یرمانشاه نزد آقا محمدعلکشاه (قاجار) به یر و به دستور فتحعلیز در تهران دستگین یرمانک(شاه) یمظفّرعل
مسموم شد و خرقه  ی(شاه) هم در زندان آقا محمدعلیشتند. مظفّرعلکشاه را در همان تهران یق او معطرعلیو رف

و  یه در علوم عقلک یم خوئیحاج محمد ابراه (مانند صوفیهاز عرفاء و  ياریسبب قتل بس یمحمدعل» رد.ک یته
تاب بستان کد به ینکنمود، نگاه  ینم يبا آن بزرگوار برابر یسک يدر خو يو معنو يماالت صورکو  ینقل
تب مختلف مسطور است. کدر  یخین ننگ تاری) در آن زمان بود و شرح ا274، صفحۀ یاحه، انتشارات سنائیالس

 86-91شاه در صفحات ی، و شرح حال جناب نورعل223-226شاه در صفحات یمعصومعلسید  شرح احوال جناب
-505شاه در صفحات یو شرح حاالت جناب مظفّرعل 505-506شاه درصفحات یو شرح احوال جناب معطّرعل

  باشد.) یدرج م یاحه، انتشارات سنائیتاب بستان السک 483
 یبهبهان یات آقا محمدعلیزشت و مزخرفات و چرند یکاکو ر یه، از فحاشیراتیتاب خکدر مقدمۀ ناشر     
ر کدانسته. الزم به ذ صوفیهرا در پاسخ به اشعار بزرگان  ياز اشعار مستهجن و ياریر شده است و بسیتقد یلیخ

حقّ  ز مخلوقیها و ابن سعدها را ن ها و شمرها و ملجم هیدها و معاویزیها و  یآقا محمدعل صوفیهه بزرگان کاست 
ت به درجات یه از مراتب انسانکز هستند ینگونه افراد نیآنان و دنبالگان ا يدانند و همچنان آمرزش خواه برا

 یه به آنها پاسخ داده شود. ولکندارند  یاند و شأن ز تنزّل نمودهینچون نباتات و جمادات ه اضل کت و بلیوانیح
 يه ویراتیتاب خکو از مطالب  یمحمدعل ه مصداق آن در آقاکده شد یوان شمس دیدر د ياز مولو یغزل

 ن است:یمشهود است. آن غزل ا

  ش اویبود تشو یسیع يز حاسدکون خر کآن 
  شدک کینافه  يند خر بوک کید آهو یخر ص

  ندک یآب اندر رود آن ماده خر بول يصد جو
  بل هم اضلحقّ  ن دغل بشنو زیخر ننگ دارد ز

  ابد يه رویند او را سکحقّ  نم تاکخامش 
  

  ش اویز سگ در ریون او صد تکر خر در کیصد   
  ش اویا گه بود تفتیند کا بول خر را بو ی

  ش اویواجب شود تعط یان نبود ولیخر را ز
  ش اویچون مخنث غنج او چون قحبگان تجم يا

  ش اویزنم چون مستم از تحم یمن دست در ساق
  

ه زد و فتوا داد و قضاوت کیت يبر مسند يه وکند ک یت میفاکات ین رواینقل ا یبودن آقا محمدعل یدر شق    
ح نقل یخطاب به شر (ع) ین علیر المؤمنیاء. از حضرت امیاشق يجا نهامبر است یپ یا وصیامبر یپ يه جاکرد ک
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ت باب شد. و کدر ممل یشک یرد، صوفکسب ک ین اقدام خود عنوانیشاه نمود و با ایمعصومعل
ه ک يا ر علماء بالد از او جا نمانند و از افتخارات او محروم نگردند در هر منطقهیه ساکنیا يبرا

ه که متوجه باشند کنیردند و مردم عوام بدون اکرا صادر  صوفیهبودند دستور قتل عام 
ان منطقۀ ینما یمردم است فقط به صرف نظر روحانحقّ  یدن و داشتن اعتقادات عرفانیشیاند

از قصد و  یه غالباً خالکند دستور آنها را یاز آنها بنما یه مطالبۀ مجوز شرعکنیخود و بدون ا
 یه شخصکز به دستور آقا بزرگ یگذاشتند. در بروجرد ن یاص نبود به مرحلۀ اجرا مهدف خ

ردند و با حمله به کم بروجرد اقدام یان مقکمسل یبود به قتل عام صوف روحانیتسوت کدر 
ن ینفر را به شهادت رساندند و در هم 2000اند حدود  ردهکرمردان نقل یه پیکآنها بطور يوک

لۀ اوباش و یردند به وسک یوتاه نمکانتخاب خود  يه بر مبناکرا  یخاصشارب اش یاواخر حتّ
باشد تا  یردند تا درس عبرتک یم یچیشارب را همراه با لب ق یشد و گاه یوتاه مکاراذل 

راراً که یکند. فرزندان فقراء از تعرّض مصون نبودند بطورکجرأت گذاشتن شارب را ن يگرید
آلود به خانه مراجعت و  در گذرگاهها مورد ضرب و شتم واقع و خون يگریلۀ افراد دیبه وس

را به آنها گفته بودند آزار یرفته بودند زیرا بعنوان ثواب پذ ینگونه اعمال ضد انسانین، ایبکمرت
ه ک یسانکند و ک یم يجاد اجر اخرویمسلمان ا يگر براید کب رساندن به صاحبان مسالیو آس

 يشان ثواب اخرویزدن دگراند کتکا با دادند ام یخود را انجام نم یف واجبۀ شرعیالکت یحتّ
ست؟ و یگران چیثواب بودن آزار د يردند. حال مبناک یره میخود ذخ يسب و بهشت را براک
 دنبالۀ زیرنویس از صفحۀ قبل 

� اَْو َ��ّ�� �ٰ شود:  یم � اَْو و�ِّ� ه ک ینشست یو منصب ح تو بر مقامیشر ي. ا� �ُ�َْ��ُ �َْ� �َ�َْ�َ� َ��ْ�ِ��ً ��َ��ْ�ِ�ُ�ُ ا��ّ �َ�ّ�
تاب القضاء ک، 7و  6، صفحات 18عه، جلد یرد (وسائل الشّیگ یبر آن قرار نم یسک یا شقیو  ینب یا وصی یجز نب
ٰ ه: کمنقول است  (ع)عبداهللا  ی). و از حضرت اب2ث ی، حد3باب  � �ّ ��ُا اْ��ُ��ُ�َ�َ �َ�ِّن� اْ��ُ��ُ�َ�َ اِ� �ّ ��ِِ� �ِم ا�ْ�ٰ � ِ��َ ���ِ�ٰ ا�

 ْ .�ءِ ا��ٰ �َ�ٰ �ِ�� امام عالم به  يومت فقط براکرا حید، زیردن بترسکم کاز ح �دِِل �ِ� ا�ْ�ُْ��ِ���َ �ِ�َ��ِّ اَْو وَ�ِّ�ِ �َ�ّ�ٍ
تاب القضاء ک، 7، صفحۀ 18عه، جلد یغمبر است (وسائل الشّیپ یا وصیغمبر یپ يقضاوت عادل در مسلمانان و برا

ان ی). در ب1ث یحد 3ام، باب کا و االحی، ابواب القضا4، صفحۀ 3 ه، جلدیحضره الفقی. من ال3ث ی، حد3باب 
ه جان و مال و ناموس و عرض و آبرو ک یم اسالمکن حیاول یه او حتّکه گفته شود کاست  یافک يضاللت و

ه بود دیه از قرآن را نفهمیآ یکرده بود و نه تنها کن كز دریداند را ن یندة ال اله االّ اهللا را مصون از تجاوز میگو
  نشده بود. یحرف از قرآن در وجود او معن یکه کبل
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تحت  یفعل كا تریچگونه فعل یاب هکضرب و شتم اشخاص بدون ارت يآن برا یمجوز شرع
مجوز  ياست. اما در گذشته مردم عاد یاسالمشود فاقد ارزش و اعتبار  یه میتوج یچه عنوان

لباس  یسکبود  یافکردند و ک یمطالبه نم روحانیتاز پوشندگان لباس  یتبکو ادلۀ م یشرع
را یا اظهارات او مؤثر و قابل اجرا گردد. زباشد ام یبپوشد و فاقد سواد و معلومات شرع یروحان

شد. با  یبا لباس شناخته م یشد و روحان یمحدود مدن لباس یه به پوشکمبنا علم و تقوا نبود بل
ست از یاعمال ناشا ينداشتند و به قدر يارکت او یالت و اذن روایسواد و معلومات و تحص

از اعمال خالف آنها  يریجلوگ يومت براکه و حیعلم يها ه حوزهکان سرزد ینما یروحان
ه قبل از رضاشاه و ین رویردند. اک یقدر آن تل یول به امتحان و قبولکرا مو یانتخاب نام روحان

ز مورد ین یاسالم ينگهبان در جمهور يتوسط شورا یدر زمان رضاشاه ادامه داشت و حتّ
ن خبرگان یه در انتصاب داوطلبکرد کدا یادامه پ ین روش تا جائیب قرار گرفت و ایتصو
جدا از داشتن  یان اطالعات فقهیه مدعکند ک یمورد اعمال قرار گرفت و معلوم م يرهبر

ش قرار یمورد امتحان و آزما یستیاحراز آن ادعاء با ياند و برا در گذشته بوده یمعلومات واقع
  رند. یبگ
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  غروب 
بر  ییسالتهاکدر دهۀ آخر عمر اغلب 

ه پس از کشد  یشان عارض مکوجود مبار
 يها ندایمارین بیا ایگشت. گو یم مرتفع مداوا
 ید ولیرس یشان میه به گوش اکبود  یارجع
ن یفقراء و ارادتمندان مانع از پاسخ به ا یبستگ
پروستات  یعمل جراح 1352. در سال بودندا 

ه کنیرغم ایشد. عل یلکسبب بروز ضعف 
ه از اخوان ک يتر منوچهرکد يب معالج آقایطب

غالباً  یباشد ول ید در اثر عمل جراحیه ضعف نباکردند ک یرشته هستند اظهار م نید ایو از اسات
  شده.  یبدن یضعف عمومباعث ن عمل یه انجام اکداشتند  یاظهار م

 يد مجدداً به بهبودیپس از ده روز تب شد و داریپد يویر يماریعارضۀ ب 1359ور یدر شهر
 يه حاج آقاکدم یخواب د یشبایام آن  ه درکدارند  یابراز م يا ناصر برادران هزاوه يد. آقایگرائ
شان را به یاتا ن آمد یاز آسمان پائ يقو ياند و نور ستادهیمنزل خودشان ا یدرون ین در مهتابیراست

شان چند یگذاشتم بروند. پا یردم و نمک یاد مینان فرکه یم گرفتم و گرکشان را محیآسمان ببرد. پا
 يا با چهره .د شدینور ناپد یه پس از لحظاتکردم، تا آنک ینان رها نمهمچ ین جدا شد ولیبار از زم

ه کدار شدم. صبح یفغان خود از خواب ب يم. من از صدایرو یخوب، نم یلیخ :ندگفتدرهم به من 
 یاخوان راض یرفتن بود ول يماری، بيمارین بیا :دگفتنشدم  نائل يماریدر بستر ب دارشانیدبه 

  حاصل گشت. يپس از آن به سرعت بهبود ونبودند و خداوند نخواست 
مارستان مهر بهبود یدر ب يپس از بسترو عارض  يدیشد يویسالت رکز ین 1360در تابستان 

، اطباء اقدام به ینیسنگ یسۀ صفراء پس از انجام عمل جراحکیبا التهاب  1361افتند. در سال ی
د. پس از یسبب بروز ضعف مفرط گرد ین عمل جرّاحیسۀ صفراء نمودند. اکیخارج ساختن 

ف آوردند. هنگام وداع آن یشان تشریادت ایشاه به عیمارستان بندگان حضرت رضاعلیخروج از ب
دند. بندگان حضرت آقا به یشک یبندگان حضرت آقا را گرفته و بطور محسوس ين عبایجناب پائ

ن جمله جواب سؤال مقدر استجازة یا ایگوم. یستین یفرمودند راض يتند او ب ندردکشان رو یا

 حاج آقاي راستین



  259  راستین  عروج

 

  ه اجازه نفرمودند. کرحلت بود 
ن خدمت یراست يت حاج آقایدر مع 1365ه در سال کدارند  یابراز م ییطباطبا یعلسید  يآقا

ن را گرفته بودم و به یراست يم. هنگام بلند شدن دست حاج آقایاب شدیشاه شرفیحضرت رضاعل
ن در یراست يدند. حاج آقایشان احوال پرسیشاه از ایرضاعلردند. حضرت ک یت مکحر يندک

شاه یه حضرت رضاعلکن تمام نشده بود یراست يجواب گفتند: همانطور. هنوز جملۀ حاج آقا
منزل خود  ین مبادا از بد بدتر شود؛ و به قسمت درونکر کر، شکم شیگوئ یشه میفرمودند: ما هم

ن افتادند و درد پا شروع شد و به دنبال آن یمنزل به زم ن دریراست يآن روز حاج آقا يرفتند. فردا
گر ید يسالتهاکادرار و  يگر من جمله انسداد مجرایسبب عوارض د ییمایبه راهپ ییعدم توانا

بر  یافکجاد شیشد. اطباء اقدام به ا یان عمر ادامه داشت و همچنان حادتر هم میه تا پاکد یگرد
 يزیشد و غالباً خونر یوارد مثانه مکه ردند کنصب  يسوندر ناف یه از زکم نموده کش يرو

  رد. ک یم
ن یراست يحاج آقا يبرا یاطباء سنت 1366دارند حدوداً در سال  یار ابراز میرمک یمصطف يآقا
به  یکنم. نزدکه یهتشه یش از دو شیردم نتوانستم بکردند. هرچه تالش کز یتجو کدمشیعرق ب

دانه یناام ردک یم يریگ ه عصارهکان از توابع طالقان یدر ول يمۀ شب بود و من از منزل فردین
ن یم آن شرم داشتم. در ایم است و از تقدکار ین مقدار بسیه اکر بودم کن فیگشتم و در ا یبرم

از بابت  و ستاده بودندیه سر راه من اکردم ک مشاهدهن را در محوطۀ روستا یراست يهنگام حاج آقا
ن یراست يه حاج آقاکادم آمد یشان یردند و رفتند. پس از رفتن اکتشکّر  کدمشیشه عرق بیدو ش

قادر به آمدن به  ییه در روز روشن آن هم به تنهاکهستند  یطیدر شرا یت جسمیاز لحاظ وضع
  آنجا نبودند! 
سالت آن جناب افزود و کد چشم بر شدت ضعف و یعمل ناموفق آب مروار 1367در سال 

جرّاح  يد سجادیحمسید  ترکد يار آقاید. خانم خشنود دستاخود را از دست د یینایچشم ب یک
چشم  یض عدسید و تعویدارند: هنگام عمل آب مروار ینژاد اظهار م یمارستان لبافیچشم در ب

تر کد ين بودم. آقایراست ين حاج آقایبر بال يتر سجادکد يتوسط آقا یپس از انجام عمل جرّاح
چشم  یکدر  یمصنوع یو قراردادن عدس یاقدام به برداشتن عدس یموضع یحس یه با بک يسجاد

ه چشم کد یین بگویراست يبه من گفت به آقا یان عمل جراحین نمود پس از پایراست يحاج آقا
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به ندرت وي که از پیشگامان تعویض عدسی چشم بود ندارد و  یلکگر مشیشما خوب شد و د
 يردم آقاکن عرض یراست يناموفق باشد. من خدمت حاج آقا شیجرّاح يه عملهاکافتاد  یاتّفاق م

تخت  يه بر روکن در همان حال یراست يز بود. حاج آقایت آمیه عمل موفقکند یفرما یتر مکد
ه کم یبعد متوجه شد ي. روزها»ردکتر غلط کد« :ندگفتتمام  يده بودند با خونسردیخواب یجرّاح

  شان شد. یچشم ا یک یینایدست رفتن بن عمل ناموفّق بوده و منجر به از یا
آن جناب افزود. در  ید و بر ضعف جسمانیمعده عارض گرد يزیخونر 1368در سال 

ۀ ین از صبیراست يآمد. حاج آقا یبند نم يزیردند، خونرکهر چند اطباء تالش مهر مارستان یب
ب را به عهده از آن جنا ییرایو پذ يفه پرستاریه همواره پس از فوت مادر وظکترشان کوچک

حال  ير منتظر بهبودیه خکرد کدر جواب عرض  ي؟ ويا ا تو خسته شدهیردند آکداشت سؤال 
د گفتن خدمتگزارانشاناز  یکیز به ید. در عصر همان روز نییمانه به منزل مراجعت کم یشما هست

رم. یخواهم بم یند مگفتتاً با صراحت یدند و نهارکرار کن جمله را چند بار تیخواهم بروم و ا یم
شما به منزل هستند و همه  ییف فرمایمنتظر تشر یحضرتعال دارید يه فقراء براکرد کعرض  يو

ندادند. همان شب  یردند و پاسخکشان چهره درهم ید. اییه زودتر به منزل مراجعت فرماکم یمنتظر
  ردند. کبند آمد و فردا به منزل مراجعت  يزیخونر

نظافت  يداروها يایو بقا كم و عدم تحرّکۀ شیسوند در ناحل وجود یبه دل 1369در سال 
چ ابراز ید هیرغم درد و سوزش شدیعل یو عفونت شد ول ین دچار سوختگیالرّجل نیه بیناح
 یرا متالش یه عمق عفونت پوست آن نواحکن عارضه برده شد یبه وجود ا یپ یداشتند. وقت ینم
رد ابراز ک یدفعات در روز اقدام به شستشو و پانسمان مه به ک شانیاز خدمتگزاران ا یکیرده بود. ک
چ یآوردند و به ه یشان نمکمبار يچ به رویض پانسمان هید تعویرغم درد شدیه هر بار علکدارد  یم

دن و یو گند يماریردند و هر بار داستان بک ینم ید ابراز ناراحتیرغم درد و سوزش شدیوجه عل
  شد.  یم یعتدا (ع) وبیرم افتادن بدن حضرت اک

در خدمتشان  1369شان در سال یدارند: چند ماه قبل از رحلت ا یدآباد اظهار میروز بیف يآقا
ردند و غالباً چشمانشان بسته بود ک یصحبت نم یلکشان به یه در آن اوان اکنینشسته بودم با ا

 گر بس است و اجازهید دیگوئ یه خدمت حضرت آقا مکدم یه خواب دکردم کشان عرض خدمت
 ين مورد تندیردم شما با حضرت آقا در اکندادند. عرض  ین جوابیراست يد بروم. حاج آقایبده



  261  راستین  عروج

 

خورم.  یند فالن مگفتردند و کن در همان حالت چشمانشان را باز یراست يد. فوراً حاج آقایردک یم
وت خود ادامه کو باز به س ردمکرار کتد؟! دوباره همان پاسخ را یردم چه فرمودکدوباره سؤال 

  دادند. 
به تهران  كاز ارا پدر بزرگوارمماه قبل از ارتحال  یکدارند:  یاظهار م شانیاز فرزندان ا یکی

ه ک یلمه. هنگامکثر چند کردند و آن هم حداک یشان به ندرت صحبت میآمدم. در آن هنگام ا
شتر در یگر بید یوتاهکهستم و مدت  یند من رفتنگفتاطراف خلوت بود و تنها در خدمتشان بودم 

ه کشان مشغول گفتگو بودم یردم و با اکن موضوع را یا یا نخواهم بود. من درخواست نفین دنیا
نشود مجدداً  دهیرنجش خاطر يه وکنیا ينمود آمد و برا یم يه پرستارکترم کوچکخواهر 

  وت خود را ادامه دادند. کس
شاه یحضور بندگان حضرت رضاعل یهفته قبل از ارتحال صبح یکو  1369در بهمن ماه سال 

ا یگو» بس« گفتندوتاه سه مرتبه ک یثکبلند و سپس م يبا صدا یاب شدند و در مجلس عمومیشرف
است. دفعۀ آخر بندگان حضرت آقا نگاه  یافکه اقامت در قفس تن کخواستند  یاستجازت م

  . صادر شدا اجازه یگوه کوت ادامه دادند کبه سردند و کشان یبه ا یقیعم
ه بالفاصله با کرد کشب ناگاه قلب توقّف  10در ساعت  1369بهمن ماه سال  26روز جمعه 

 يژه بستریو يمارستان مهر منتقل و در بخش مراقبتهایعاً به بیار افتاد و سرکمجدداً ب یماساژ قلب
ن یا یمارستان آمدند ولیمه به بیسراس یکدور و نزد يشدند. ارادتمندانشان همانند سابق از راهها

  دار بود.ین دیدار آخرید
دن یمارستان با دین در بیراست يادت حاج آقایه پس از عکدارند  یابراز م يرینص يۀ آقایصب

ردم کاب و عرض یشاه شرفیشان با حالت تضرّع خدمت بندگان حضرت رضاعلیوخامت حال ا
شد و  کشان پر از اشکشان چشمان مباریشود. ارفع ن یراست يقاسالت حاج آکد یبفرمائ یتوجه

  شود. یبر قلب من وارد م يریخ مانند تیدام از مشاکفرمودند رحلت هروت کس یپس از لحظات
ن در یراست يه شب قبل از رحلت حاج آقاکدارد  یابراز م شانیخدمتگزاران ااز  یکی 

 يها ل ادخال لولهیبه دل یشان را باز نمودند ولکمبار يشان رفتم. چشمهاین ایمارستان به بالیب
ه کن هنگام متوجه شدم ینبودند. در ا یلّم با زبان جسمانکژن در دهان و ضعف مفرط قادر به تیسکا

ه هم کفرموده بودند  یا توجهیشان است. گویا یوتکصوت مل يگوش جانم باز شده و شنوا
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ه دست ک یردم. در حالک یعرض ممطالبم را د و هم قلباً یشن یشان را مکمبار يگوش قلبم صدا
ابد و یتان بهبود کد حال مبارییفرماب یردم توجهکشان به حالت مصافحه در دستم بود عرض کمبار

ف یه در منزل تشرکردم فقط همان کام. عرض  ر خسته شدهید. فرمودند خیبه منزل مراجعت فرمائ
ام. پس از  است. در پاسخ باز فرمودند خسته شده یافکهمۀ ما  يد براینیبنش یصندل يد و رویاوریب

شان کمبار يپرستار پا تذکّرمان جسته است. با کر از یه تکمتوجه شدم  يگریرد و بدل جمالت د
  دم و وداع آخر را گفته، از اطاق خارج شدم.یرا بوس

مطابق با چهارم شعبان  یشمس يهجر 1369بهمن  30صبح سه شنبه  4سحرگاهان در ساعت 
گفتند و روح  یکرا لب یارجع يندا يالدیم 1990ۀ یفور 18و مطابق با  يقمر يهجر 1411

  وست.یشان به عالم اعالء پیا یوتکمل
ا اقامت داشتند و ابراز یکن هنگام رحلت پدر بزرگوارشان در آمریومرث راستکی يآقا

ه پدر بزرگوارم عزم سفر به آسمانها کردم کا مشاهده یدر عالم رؤ ،دارند: در همان شب ارتحال یم
ردم و پس از مصافحه دستور مراجعت دادند و از کشان را بدرقه یاز آسمان ا یاند و تا سطوح نموده

شان به چشم یاز ا يگر اثریابرها و طبقات آسمانها باال رفتند تا د يمن جدا شده و در البال
  شان را دادند.یه خبر رحلت اکا شدم یشان جویز حال اران تماس گرفتم و ایخورد. با ا ینم

 يون و زاریان شیشان در میمارستان شتافتند و جسد مطهر ایمه به بیسراسو خبر شدند  بااخوان 
ه در آن زمان هنوز کآقا تابنده  یل به بهشت زهرا منتقل شد. در آنجا جناب حاج علیتغس يهمه برا

منتقل  كشان به ارایشان نماز گزاردند و جنازة مطهر ایا كر پاکیبر مسند خالفت ننشسته بودند بر پ
  د. یدفن گرد كن در بهشت معصومۀ ارایانبوه حاضر کل اشیو در س

 يست و اندیشاه حدود بیه حضرت محبوبعلک یدارند: زمان ین ابراز میراست يفرزندان حاج آقا
ن آمده بودند. حاج یراست يآقا دن حاجینداشتند به د ياز مناصب فقر یساله بودند و هنوز سمت

شاه) یه (حضرت محبوبعلکنین راه بدون این پس از وداع از مجلس برخواستند و در بیراست يآقا
ن حضرت یراست يدند و رفتند. زمان ارتحال جناب آقایشان را بوسیا يمتوجه شوند خم شده و زانو

اقامۀ نماز در  يبرا مقدارشانیالعشاه بودند و به امر پدر یخ حضرت رضاعلیشاه از مشایمحبوبعل
ه جنازه مطهر حاج ک یل و اقامۀ نماز هنگامیتهران حاضر شدند. پس از مراسم تغس يبهشت زهرا

ن یراست يحاج آقا يز خم شده و پایشاه) نیشان (حضرت محبوبعلیت دادند اکن را حریراست يآقا
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  دند.یرا بوس
هفته ادامه داشت و همۀ فقراء و بستگان و  یکبطور مستمر به مدت  يمجالس عزادار

گفتند.  یت میبت را به هم تسلین مصیردند و اک یت مکشر یکشان از دور و نزدیارادتمندان ا
و شخصاً با نمودند تهران منعقد  یمانیرسلیۀ امینیدر حس یمیشاه مجلس ترحیبندگان حضرت رضاعل

اعزام و  كآقا تابنده را به ارا یدر مجلس حاضر شدند و در روز سوم جناب حاج عل کیمش يعبا
 كدر ارا يت در مجالس عزادارکرا مأمور به شر یناسوت یمحمدعل يدر شب هفتم جناب آقا

ه در کدستور دادند  یاهللا واعظ تیآ يو آقا یاشانک ینعلیحس يگر به آقاید يفرمودند و در روزها
  . ندینمات کشر كاران مراسم در یا
 ل اسفند یحضرت رضاعل ۀیمتن اعالمدر روزنامۀ اطالعات 1369شاه در او: 

 ٰ   � ا��ّ������ ا��� ا��ّ��

 ّٰ ّٰ اِ� ّٰ �ُّ�� �ٍَ� �ٰ  -� اِ�َ��ِ راِ���ُن  � ��� وَ اِ�   وَْ��َ�ُ  ��ٌِ� اِ��

   ییرد تویه نمرده است و نمکآن  - ییرد تویر نپذییآنچه تغ
را  یدار فان یش رونقعلیدرو کین ارایل محمد خان راستیجناب عارف جلت تأسف یبا نها

د و همۀ برادران و دوستان را سوگوار یمقتدر، خرّم آرم یکوداع و به عالم بقا پرواز نمود و عند مل
روز پنج شنبه ششم شعبان  یمانیرسلیۀ امینیادبود آن شادروان در تهران در حسینمود. مجلس 

 ين و دوستان برایبعد از ظهر منعقد است البته مؤمن 5تا  3از ساعت  1369المعظّم مطابق دوم اسفند 
د روح آن مرحوم یاز قرآن مج یاتیت نموده و به قرائت آکاد آن بزرگوار در ساعت نامبرده شری

  نیهللا الصالحعبادا یه و علینا و علیرا شاد خواهند فرمود. والسالم عل
   ين تابنده گنابادیر سلطانحسیفق                                                                                

 ل اسفند یحضرت رضاعل ۀیمتن اعالمهانکیدر روزنامۀ  1369شاه در او:   
 ّٰ ّٰ اِ�   اِ���ُن� اِ�َ��ِ رٰ � ��� وَ اِ�

 یدار فان یش رونقعلیدرو کین ارایل حاج محمد خان راستیت تأسف جناب عارف جلیبا نها
ادبود آن یوست و همۀ برادران و دوستان را سوگوار نمود. مجلس یوت پکرا وداع و به عالم مل

از  1369شعبان المعظّم مطابق دوم اسفند  6روز پنج شنبه  یمانیرسلیۀ امینیشادروان در تهران در حس
اد آن بزرگوار در ساعت نامبرده ی ين و دوستان برایقد است. البته مؤمنبعد از ظهر منع 5تا  3ساعت 
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نا ید روح آن مرحوم را شاد خواهند فرمود. والسالم علیاز قرآن مج یاتیت نموده و به قرائت آکشر
  نیعباداهللا الصالح یه و علیو عل

   ين تابنده گنابادیر سلطانحسیفق                                                                                    
شاه در یخ حضرت رضاعلیاز مشا یتعلیبه هداملقّب  يرازیش 225یناسوت یمحمدعل يجناب آقا

  ردند:کراد یار یعار زشان با اشاره به اشیدر ارتباط با ارتحال ا یاناتیت و بکمراسم شب هفت شر
  میرو یا میم و درییایما ز در
  میستینجا و از آنجا نیما از ا
ّٰ  يا خوانده   اِ���ُن� اِ�َ��ِ رٰ اِ�

  ور موشک يخرمنگاه ما ا زِ رو

  میرو یم و باال مییما ز باال
  میرو یجا م یم و بیجائ یما ز ب

  میرو یجاها مکه ک یتا بدان
  میرو ینا میه بکن یب يورکو رنه 

  :نوشته شده سنگ آنواقع و بر  كارا یقبرستان عموممزار مطهرشان در بهشت معصومه 

  
رحلت  يقمر يهجر 1412صفر  3مطابق  23/5/1370در  یشمس يهجر 1293متولّد  یناسوتمحمدعلی جناب  225  

ملقّب  یخ محسن سروستانیو مزار ش یخ حضرت شاه نعمت اهللا ولیاهللا از مشا یال یردند و در جنب مزار شاه داعک
  راز مدفونند.یدر ش یشاه ثانیخ حضرت نورعلیاز مشا ش)  6/8/1297ق،  1337محرّم  23(متوفّی در  یبه صابرعل
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  هو
١٢١  

  هو احلي الّذي ال ميوت
  

  اهكَاه فردوس جايكَآرام
             عامل احكام اهلي و عارف اسرار نامتناهي 

  نابادي كَ اللّهي شيخ جليل سلسله نعمت
  

  طاب ثراهبه درويش رونقعليملقّب  جناب حاج شيخ حممّد خان راستني
  ا حاج مريزا حممّدعلي خان جمتهد عراقي ت آي فرزند زكي ّمرحوم

  

  هجري قمري  ١٣١٨  مجادي االويل ١٧متولّد 
  هجري قمري   ١٤١١شعبان املكرّم  ٤ متوفّي

  مشسي ١٣٦٩ماه   هبمن ٣٠مطابق با 

  
را  مزارردند و سنگ کن يشان خوددارینسبت به مزار ا یحرمت یاز ب یشیدروو ن فقر یمعاند

ده شده یدند. قسمت تراشیسنگ را تراش ياز نوشتۀ برجستۀ رو یقسمت یمدت ند. پس اززدآتش 
 يآقا بود.» یو عارف اسرار نامتناه یام الهکعالم اح«از جملۀ » یام الهکعالم اح«عبارت 

 یاز اهال يفرد ،دن سنگ مزاریشکه از چند ماه قبل از به آتش کدارند  ین ابراز میمحمدرضا راست
جا آنرده بود و شبانه روز در کتوته یشان بیبا فقراء هم نداشت بر سر مزار ا یه ارتباطکردستان ک

ام حالم  نجا آمدهیه اک یام و از زمان دهید یراماتکن مزار یمن از صاحب ا گفت یمبرد و  یبسر م
دن سنگ مزار یشکبه آتش  ين برایه معاندک یبرم. شب یبسر م یبیدگرگون شده و در آرامش غر

دند. یشکز به آتش یرا مضروب ساختند و با نفت چراغ او سنگ مزار را ن يبودند وبه آنجا رفته 
  نمود. كمجروح آنجا را تر یآن روز او با بدن يفردا

سند: ینو یمدر کتاب سیماي اراك ن یراست يجناب آقا یمحمدرضا محتاط در معرف يآقا
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 یاللّه وخ سلسلۀ نعمتیالشّخ ی، شیقت، عارف اسرار نامتناهیخ اهل حقیقت، شیطر يواد کسال«
خان یمحمدعل اهللا حاج تی، فرزند آیش رونقعلیبه دروملقّب  نی) حاج محمد خان راستي(گناباد

). يدیخورش 1369( يقمر يهجر 1411، در گذشته در سال يقمر 1318، متولّد یمجتهد عراق
نگارنده  نامبرده،با  ی. در گفتگوئ226»…بوده كن مورد توجه و احترام مردم ارایشادروان راست

نوشتۀ د؟ پاسخ دادند از یا ردهکجا استفاده کرا از » یعارف اسرار نامتناه«ه عبارت کد نموسؤال 
را استفاده » یام الهکعالم اح«آن  یام. مجدداً سؤال شد: چرا عبارت قبل ردهکسنگ مزار اخذ 

 كادارة ارشاد ارا یج بود ولتاب در متن درکز قبل از چاپ ین عبارت نید؟ جواب دادند ایا ردهکن
ن داده بودم را یراست يه نسبت به مقام شامخ حاج آقاک یحاتیاز شرح و توض يارین عبارت و بسیا

ت یات دانست! در دنبالۀ گفتگو حساسیتاب را منوط به اعمال حذفکرد و اجازة چاپ کحذف 
ان یدر ممحتاط  يآقادن سنگ مزار با یدن و سوزانیع تراشین عبارت و وقایموجود نسبت به ا

جناح  یکا الاقل ی یکیست ین اعمال بایه احتماالً منشأ همۀ اکد نمودند ییشان تأیشد و ا گذاشته
  باشد!  يرکف

 يباشد و از راهها یم كارت فقراء و مورد احترام اغلب مردم شهر ارایشان محل زیمزار مطهر ا
شان در یۀ اکند. مزار متبرینما یتوته میآنجا بدر حاضر و توسل  يمنفرداً و مجتمعاً برا یکدور و نزد

مختلف اجازة ساختمان  يها به بهانهتا به حال بعمل آمده  يرغم تالشهایباشد و عل یباز م يفضا
  داده نشده است. مزار

  اند. شان سرودهیر را به مناسبت رحلت ایخ زیماده تار» ثابت« یم نبهیتر عبدالرحکد يآقا
  ن محمد خانیحضرت راست
  و در تهران یغرق مهر عل

  شنبه آن واال چهار شعبان سه
  )1411(بود كپا یخ رونقعلیش

  شاه استیقطب دوران رضاعل
  کجن و انس و مل يت گویتسل

  

  ر و جوانیر پیرهنما دستگ
  او بر جانان مارستان)ی(برفت در مهر

  سانکگشت چون جان نهان ز چشم 
  خ رحلت آن جانیجمله تار

  انیپا یاز فراقش ملول ب
  شانیهمچو ثابت به جمله درو

  

  .1372، زمستان 59، جلد چهارم، صفحه كارا يمایتاب سک 226  
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  باشد: یمایشان به مناسبت ارتحال  یاللّه عباس نعمت يآقا يها ر از سرودهیدة زیقص
  نیثم يف درکبت شد ز یوا مص

  خ اجلیش یحضرت رونقعل
  مالکسخت باشد نزد ارباب 

  چو شد یچارم شعبان سحر گه ط
  آن محمد نام در جنّات عدن

  صفا با وفا و مهر و اخالص و
  اریوصل  يبد ورا در سر هوا

  د اویگردحقّ  الجرم ملحق به
  ریدل و روشن ضم یصاف یعارف

  ستیعمر ز یک یعل يبا توالّ
  و آل او یمرتض يجز وال

  ا از تربتش همت طلبکسال
  

  نیقت راستیمفخر اهل طر  
  نین سرا شد جانب خلد بریز

  نیقیارتحال قدوة اهل 
  نیقر یاز جهان آن ب يپرگشود

  نیر المؤمنیام یبر مولشد 
  نیعج یصاف یبد گلِ آن صوف

  نیقصور و حور ع يتمنا ین
  نیافت شأن قرب رب العالمی

  نین چنید به دوران اید آیم پدک
  نیاز تولّد تا به گاه واپس

  نیحبل المت یمعن يزیست چین
  نیثابت قدم در امر د يتا شو

  

  اند: شان سرودهیخ رحلت ایدر ماده تار »نشیب«ت متخلّص به کسا یعلسید  يآقا
  ن واقعه آهیغا وا اسف زیدر

  ین جهان آن جان صافیبشد از ا
  سراسر غرق در اعمال صالح

  ار و به هر سوکبه هر راه و به هر 
  ر و رهنما شدیرا دستگ یبس

  دار هر شبیسحرگاهان بد او ب
  تیدش به دل مهر والیبتاب

  افتی یبه بازار محبت رونق
  نکهست البه وصف او زبانها 

  میه از هجرش بسوزکد یهمان با
  عجب روز سه شنبه یسحرگاه

  اهکجان يه ما را داد بس غمهاک
  بودش دل آگاه یه از نور علک

  ر اهللاکهمه اوقات اندر ذ
  بدش مقصود و دلخواهحقّ  يرضا

  به راه راست ره بنمود گمراه
  تا شبانگاه يدل نمود يصفا
  ش فرا بگرفت چون ماهیدایسو

  جاه یه از محبوب شد رونقعلک
  از بحر آگاه يا نباشد قطره

  ست قدر وصل همراهیچو ما را ن
  چهارم ماه شعبان بود ناگاه
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  آمد به گوشش یارجع يندا
  ن دار پر آشوبیلش داد زیرح

  وکن یراست یبدان یاگر خواه
  نشیم نما ز اعداد بکصد و دو 

  

  ه هان وقت است روآور به درگاهک
  اهللا يش سوکد آن جان پایپر

  به جمع راستان بگشود خرگاه
  ق رحمت اهللایبود جانش غر

  

ر را به یخ زیراخوان ماده تاریاز غ» ینیتائب قزو«ان متخلّص به ین نجاتیمحمد حس يآقا
  اند: شان سرودهیمناسبت ارتحال ا

  ن مرد خدا جو از سر و همسر گذشتیراست
  ینام از ختم رسل بگرفت و جام از مرتض

  ار شدید و مست وصل یشنحقّ  از یارجع
  

  ن سرگذشتیتر ز كدم پایدر همه عمرم ند
  ان را آبها از سر گذشتیلش صوفیاز رح

  در ماه شعبان درگذشت )1411(»یخ ما رنقعلیش«
  

 1370شان در بهار سال یدارد: چند ماه پس از ارتحال ا یابراز م شانیخدمتگزاران ااز  یکی
 یخال یلین خیراست يحاج آقا يشان فرمودند: جایبودم. ااب یشاه شرفیحضور حضرت رضاعل

ور یشهر 18. متأسفانه روز ندارمدن مانه ل بیگر من هم میاند د ردهکشان فوت یه اک یاست و از وقت
ز یشان نیرحلت جانگداز ا كواقعۀ دردنا يقمر يهجر 1413ع االول یرب 11مطابق با  1371سال 

  اتّفاق افتاد.
ۀ یشان متولّد شد فرزند صبین بعد از رحلت ایراست يدر خانوادة حاج آقاه ک ين فرزندیاول

اذان و اقامه و  ياز پدر بزرگوارش را داشت. طفل را برا يه افتخار پرستارکشان است یتر اکوچک
ن یه در اکاست  ين فرزندیبردند. فرمودند چون اول 227شاهیحضور حضرت محبوبعل ينامگذار

مطابق  يقمر 1364حجه یذ 7شاه طاب ثراه در یل حضرت رضاعلیل جلیشاه سلیتابنده محبوبعل یحضرت حاج عل 227  
الت یمشهد و تهران تحص يل در دانشگاههایقدم به عرصۀ وجود نهادند. پس از تحص یشمس 1324آبان  22با 

سید  مقدارشان نزد جناب حاج یرسانند و حسب االمر پدر عال یرا به اتمام م یات فارسیسانس در رشتۀ زبان و ادبیل
آقا  یرزا علیاهللا حاج م تیآو  يخ محمد جواد غرویاهللا حاج ش تیآ .پرداختند ینیل علوم دیبه تحص یجذب هللا هبة

ر یل است: رسالۀ سیشان از قرار ذیفات ایاز تأل ی. برخاند ردهکشان صادر ینام اه بت یاجازات روا ياریعل يغرو
 يا توبات (مجموعهکض، میدر جبر و تفو يا ، رسالۀ حضور قلب، رسالهيات قرون ششم و هفتم هجریعرفان در ادب

. پس از رحلت حضرت ی، عهد الهید تابنده، ظهور العشق االعلیقت)، خورشیت و حقین معنویاز جواب به اسئلۀ سائل
رمضان  6د و در روز یانجامیبه طول ن ين مدت چندیا یشدند ول یاللّه فقراء نعمت یشاه عهده دار سرپرستیرضاعل

   دنبالۀ زیرنویس در صفحۀ بعد  
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ا آمده نام خودش را با خود آورده و محمد ین به دنیراست يآقاخانواده پس از رحلت حاج 
ردند و ک یدر فقر ط يادین راه زیراست يه حاج آقاکردند کفرمودند. سپس اضافه  ينامگذار
  شان باشد. یهم در راه ا يه وکفرمودند  يدواریاظهار ام

 ند: ا گونه جواب دادهنیپاسخ درخواست نوشتن خاطرات را ا يمحمود ناصر يآقا  
  »یمهرعل« 228کیناصر آقا مل يخ بزرگوار جناب آقایش

ن یاند؟ پس ا ن مردهیراست يسند. مگر آقاین را بنویه خاطرات جناب راستکد یا به فقراء فرموده
  اند:  ه فرمودهکقت یحق

  مردم عارف مزار ماست يها نهیدر س            ين مجویبعد از وفات تربت ما از زم
شود  یند و نمک یف میثکاغذ را کبارم کسد؛ آخه، چشم اشینو یدستم نم؟ آخه، انگشتان یست!چ
  . یسیبنو يزیچ

 هرگزن هستم او ی؟ جواب داد من مقلّد راستینک ید عهد نمیسؤال شد چرا تجد یاز مجذوب
  نمرده است. 

  ه صبرم شد فنا کد یگو یهم دل
  ستیافران را تاب نکبا فراقت 

  ءایسعادت بخش جان انب يا
  

  ا ربنا یتو  يفراق رودر 
  ستین فراق اندر خور اصحاب نیا
  ایا بیا باز خوانم یش کا بی

  

   يمحمود ناصر                                                                                       

 دنبالۀ زیرنویس از صفحۀ قبل 

  نمودند.  یرا ته یمقدار خود را انتخاب و قالب جسمان یپدر و اجداد عال یهمدم 1375 يد 27مطابق با  1417
  ش. 11/12/1387ق،  1430ربیع االول  3متوفّی در  228
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 ضمائم

  
  
  
  
  

  

  

  



  همدفصل   راستین  272

 

  

  محل سکونت 
شان آن را در جوار منزل خود ساخته یه پدر اکبود  یشان از ابتدا در منزلیونت اکمحل س

رزا یم يآقا یسه قسمت درون يباشد دارا یم كشهر ارا یمیه قدیه از ابنکن منزل یبودند. ا
شان یات پدر ایبود. در زمان ح یرونیبو ن یراست يحاج آقا ین) و درونیراست ي(پدر حاج آقا

س یم و تدریمربوط به امور تعل یرونیخود اقامت داشتند و قسمت ب یرزا در درونیم يجناب آقا
رزا یم يدادند. پس از رحلت آقا یل مکیدرس تشالس کشان خود در آنجا یه اکبود  يحوزو

قسمت  1357در سال  .دیگرد یو روضه خوان يل جلسات فقرکیمحلّ تش یرونیقسمت ب
مورد توجه مردم معروف و ن یۀ محمد راستینیبه حس کهد بنا شد یتجد یهمراه با ملحقات یرونیب

  است.  كارا
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 یفالحت ينهایو زمداشتند اشتغال  يشاورزکف یر آن رفت به شغل شرکه ذکهمان گونه 

شهر اراك درونی منزل حاج آقاي راستین در  
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 شده است. از اینروواقع آباد  ۀ امانیدر قر كدر شرق ارا وداجداد خود باء شدة یاحه کشان یا
اشت و برداشت در منزل کثراً در فصول کا

  نمودند.  یاقامت م در امان آباد یالقیی
در د یوچه جاوکدر  یمنزل 1335در سال 

ند ینما یم يداریخر تهراندر ابان پاستور یخ
دند در آنجا مآ یبه تهران مکه ه هرگاه ک

ز مداوماً در ین یدند. چند سالیگز یاقامت م
مجدداً در  1345در سال  ون بودند کآنجا سا

ل یبه دل 1362سال ونت نمودند. در کس كارا
ن کدر تهران سا کیاز به خدمات پزشین

ران واقع یشم کشان در قلهین اکشدند. مس
 1367بهشت یدر محلّۀ زرگنده و سپس از ارد

در محلّۀ  1368و از مهر ماه  کدر منطقۀ ولنج
ار یر به لقاء یه در محل اخکه بود یاریاخت
  افتند. شت

ردند همه ک یم یه زندگک ییه در محلهاکبود  يا شان با عموم به گونهیحسن خلق و رفتار ا
ران و عراق، جنگ به ید جنگ ایستند. هنگام تشدینگر یشان میدة عزّت و تقدس به ایبا د

رون از شهر یه و به بیده شده بود و غالب مردم شهر را تخلیشکبمباران تهران توسط ارتش عراق 
و کردند  میشان اجتماع یدرب منزل ا يرفتند. در آن اوان اغلب شبها مردم اهل محل جلو یم

  عراق در امان است.  يهاکو موش هامایهواپ يه آنجا از تعرّض بمبهاکمعتقد بودند 

   ین بلخیالد موالنا جالل غزل
آمده و تشابه  يوان شمس و مثنویتاب دکدر  229ین بلخیالد ات موالنا جاللیاز غزل یبرخ

 ی، ضمن شرح مفصل134- 137، صفحات یعرب کسفر به ممال يادداشتهایتاب کشاه در یاعلضحضرت ر 229  
نون کا یخراسان محسوب بود ول ياصالً اهل بلخ بود و بلخ در آن زمان از شهرها يمولو«ند: یفرما یمرقوم م

   دنبالۀ زیرنویس در صفحۀ بعد  

اتاق دفتر حاج آقاي راستین   
 در محل بیرونی منزل ایشان در اراك
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وان شمس یامل در دک یدر غزل ي. مولو230شان داردیبا حاالت ا يادیز یو حال یاسم
  د: یفرما یم

  نیاز سر فراز راست يا عاشقان را مژده
  شیخالص يزر را از برا يانهاکمژده مر 

  عمر ابد یز پکسوة بقا را کمژده مر 
  نینماند بعد از ا یه در زاغک یفرخا زاغ
  ندکم ک ياو بستم درازه ک یحبذا دست

  شد دراز آن دست او تا بگذرد او را ختن
  او چون شود همدست يطراز بعد از آن خوب

  وهم و روح يند از وراید ببیچشم بگشا
  یاملک یروح بخش یمیرک يزیشاه تبر

  ییجسمان ییفان کها نه ملیجان کمل
  فر و حسن يشاه جانها مرحبا ا يمرحبا ا

  

  ن یدلنواز راستمژده مر دل را هزار از 
  ن یر و هست گاز راستیهست نقّاد بص

  نیهستش از اقبال و دولتها طراز راست
  نید گشت باز راستین در آیالد ش شمسیپ

  ن یاو زد شد دراز راست كدست در فترا
  نیطراز راست یب معشوقیتا گرفت از ج

  نیدو به دو چون مست گشته گفته راز راست
  ن یراسترد ناز ک يطراز كه بر ترکآن

  نیباز راست کدر وصال و مل يدر فراز
  نیش چشم باز راستکتا شود جانها ز مل

  نیار ساز راستکبخش بندگان و  کمل
  

  یکتابشناس
شهر  یمیقد يها شان در غالب روزنامهیاند و نام ا ن نام بردهیراست ياز حاج آقا يادیتب زک

آمده  یکیو ن یده به بزرگیر گردکار ذیر و بزرگان آن دیه در شرح مشاهک ییتابهاکو  كارا
  اند:  ردهکر کشان را مختصراً ذیر شرح احوال ایتب زکاست. 
  د تابنده، شرح احوال و آثار حضرت حاج یتاب خورشک 789-790شرح حال در صفحات
 دنبالۀ زیرنویس از صفحۀ قبل 

 یه نابغۀ جهانکن و در زمان مخصوص ندارد بلیمع ين نابغه اختصاص به جایهرچند ا …افغانستان استجزء 
زبانان  یبه خراسان و فارس ید اختصاصیبود، مز یچون در بلخ خراسان متولّد شده و زبان او هم فارس یاست ول

  »دارد.
  ه:کست، چرا ین يدر اشعار مولو يه استبعادکد گفت یگرچه با 230

  امالن از دور نامت بشنوندک
  ش از زادن تو سالهایه پکبل

  

  تا به قعر تار و پودت در روند  
  ن حالهایده باشندت به چندید
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شاه، چاپ یتابنده محبوبعل یف حضرت حاج علیشاه، تألیرضا عل ين تابنده گنابادیسلطانحس
  قت. یحق ، انتشارات1377دوم، 
  د  ت، جناب حاجیت و راه هدایتاب باب والک 98-99شرح حال در صفحاتاهللا  هبۀسی

  ، تهران. 1378، چاپ سوم، یاصفهان یجذب
  ات در یارت خانه خدا و عتبات عالیتاب خاطرات زک 291-294شرح حال در صفحات

  .1366، چاپ اول، زمستان یخدمت راهنما، محمد رضا خان
  الد ین سال میصدمیکادنامۀ صالح، به مناسبت یتاب ک 89شرح حال مختصر در صفحۀ

تابخانۀ ک، 1367 ،شاه، چاپ اولیصالحعل يگناباد یدختیخ محمد حسن بیحضرت حاج ش
  صالح، تهران. 

  د رضا محتاط، كارا يمایتاب سکشرح حال مختصر درصفحۀ 1372، جلد چهارم، محم ،
 .ك، ارا59

 تها از یشخص -مطبوعات -، احزابكارا یخ اجتماعیتاب تارکدر  شرح حال مختصر
، 375گر، صفحۀ یام دی، نشر پیحیذب ی)، مرتض1285-1357( یمشروطه تا انقالب اسالم

  .1380، كارا

  ها و  اهللا پسندیده، (گفته تاب خاطرات آیتک 293، 95-97شرح حال مختصر در صفحات
مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی، واحد ، معاونت پژوهشی 9-ها) یادها نوشته

 .1384خاطرات، تهران، 
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