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مه دÇمق

نوح كشتي اين دولت مده دست از حافظ
بÇنيادت بÇبرد حÇوادث طÇÇوفان نÇÇه ور

و ف تصو طريقة كهنسالترين و فرا گيرترين نعمتاللهيه جليلة سلسلة
و هندوستان در سپس و ايران در بخصوص كه است اثناعشري ع تشي پيرو
جويندگان و مسلمانان و شيعيان از كثيري جمع مالذ و ملجأ عربي ممالك
موفق ارادتمندانش كه هست نيز دهه چند به قريب و است حقيقت انوار
خود سكوت و صمت حلقههاي استراليا و كانادا و امريكا و اروپا در شدهاند

نمايند/ داير خدا ياد و تفكر و تذكر و تمركز و ه توج جهت را
سراسر در عرفان و ف تصو دوستداران و دوستان از بسياري كه آنجا از
بهاصرار نظر شدهاند, روحاني طريقه اين با بيشتر آشنايي به عالقمند جهان

يافت/ ضرورت رساله اين تحرير عزيزان اين بسيار
از مÇمانعت لزوم آورد, الزم پÇيش از بيش را رساله اين انتشار آنچه
سالهاست كه است كساني Hخصوص و جوان هموطنان ذهن در امور تخليط
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نعمتاللهيه سلسله عنوان تحت ديگري عاهاي اد با و كشورند از خارج مقيم
بهدليل Áاحتما نيز و ÇÇ مألوف وطن با فاصله بعد بهعلت و ميشوند مواجه
ÇÇ ايÇران در عرفان و ف تصو تاريخي اخير الت تحو با كافي آشنايي عدم
و معنوي ارزشهاي دقيق سنجش براي ني معي ميزان و مناط است ممكن
تأمل و تحقيق كمي با اينكه با و باشند/ نداشته راه تعيين و آن پنهان زواياي
شرط كه آنجا از ولي برد پي امر نادرستي و درستي به سهولت, به ميتوان
قÇلبي اطÇمينان حÇصول بÇهمنظور پژوهش و تحقيق طلب, و سلوك ليه او
تشÇخيص براي كافي اطالعات داشتن اختيار در نيز تحقيق شرط و است,
با رسيد/ بهنظر ضروريتر رساله اين به انتشار اقدام فلذا است, باطل از حق
و مÇجادله قÇصد وجÇه هÇيچ بÇه كÇه دارد اذعÇان نگÇارنده احوال, اين همة
زبÇان بÇر را دوست حÇضرت نÇام كÇه كسÇاني همه به و ندارد ستيزهجويي

ميكند/ دراز آنان طرف به دوستي دست و ميگذارد احترام ميآورند
شÇده سÇعي آمÇده رسÇاله ايÇن در كÇه مÇطالبي است يادآوري به الزم
و اسناد از پارهاي باشد; مخالف و مÆالف قبول مورد و مستند حتيالمقدور
اخÇتيار در و يÇافته انÇتشار مÇجموعه اين در بار لين او براي نيز مستندات
افتد/ مفيد را راستي جويندگان كه اميدواريم ميگيرد/ قرار گرامي خوانندگان
باهللا اال توفيقي ما و



اللهيه نعمت علية سلسلة انتساب

مÇندرج ذيÇل هب لسل¹الذÇس در كه بهترتيبي اللهيه نعمت علية سلسلة
ا كرم(ص) رسول و معصومين بهحضرات را خود بزرگان نسبت رشته است,
در چنانكه آدم حضرت به انبيا جليلة سلسلة در مرتبت ختمي حضرت از و

/3ë0 ص ,13êì تهران, دوم, چاپ گنابادي, نورعليشاه علي مال حاج صالحيه, /1
/ëê02 حديث آدم, لدن من الوصي¹ باب صدوق, شيخ الفقيه, يحضره ال 2/من

تÇبيين است, مÇذكور الفقيه2 اليحضره من از نقل به صالحيه1 كتاب انتهاي
ميشود: آورده اينجا در امامان(ع) مبارك نام Hك تبر و Hن تيم كه مينمايد,

حضرت ابوطالب, حضرت سپس عبدالمطلب, حضرت تا آدم(ع) از
امÇام حÇضرت عÇلي(ع), امÇيرالمÆÇمنين حÇضرت عبداهللا(ص), بن د محم
حÇÇضرت حسÇÇين(ع), امÇÇام ÇÇÇهدا¾ دالشيÇÇÇÇضرتسÇÇÇÇح حسÇÇÇÇن(ع),
امÇام حÇÇضرت بÇÇاقر(ع), د حمÇÇم امÇÇام حÇÇضرت ÇÇاجدين(ع), دالسيÇÇس
بن علي امام حضرت جعفر(ع), بن موسي امام حضرت جعفرصادق(ع),
النÇقي ليÇع امÇام حÇضرت تÇقي(ع), د محم امام حضرت ضا(ع), موسيالر
صاحباالمر(عج)/ حضرت عسكري(ع), حسن امام حضرت هادي(ع),
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منتظر امام غيبت دوران در اللهيه نعمت سلسلة بزرگان

است بغدادي جنيد شيخ امام(عج), غيبت زمان در سلسله قطب لين او
شده تربيت هم سري شيخ و سقطي سري شيخ دست به شده تربيت او  كه
بودند خود زمان امام از مجاز همگي البته بود/ كرخي معروف شيخ بهدست
امامان شدن منع و رضا(ع) امام زمان از حا كم اختناق ت شد بهواسطة ا گرچه
احاديث روات مورد در چنانكه نبود علني ارتباط اين شيعيان, با ارتباط از
چنين ما زمان تا سلسله بزرگان اسامي بدينترتيب است/ ثابت امر اين نيز

است:

ر, نوÇم بÇن د حمÇم (نÇوشتة ابوسعيد الشيخ مقامات في وحيد الت اسرار مثل تذكرههايعرفاني در /1
به را كرخي معروف جناب طريقتي نسبت (ê9 و 2ì صص ل, او باب ,1 ج كدكني, شفيعي تصحيح
عÇجمي, حبيب طايي, داود كرخي, معروف مينمايند: اثبات نيز ديگري طريق به معصومين اÄمه
زيÇر شÇرح بÇه ديگري نسبت منبع همان 32 صفحه در همچنين علي(ع); حضرت بصري, حسن
امام جعفرصادق(ع), امام كرخي, معروف جناب ميشود: قاÄل كرخي معروف جناب خرقة براي
بايد الم/ عليهالس علي پدرش از او و علي(ع) بن حسين امام زينالعابدين(ع), امام باقر(ع), محمد
فÇقر بÇه ف مشر طايي داود جناب دست به ابتدا بسيار احتمال به كرخي معروف جناب كه دانست
حÇتي و ارشاد اجازة و يافته شا گردي و ارادت افتخار رضا(ع) امام حضرت خدمت به سپس شد,

ميفرمايد: نعمتاهللا شاه حضرت است/ گرفته همام امام آن از خود براي جانشين تعيين
امÇام هشÇتم خÇدمت سÇپس اهÇÇتمام كÇÇرده بسÇÇي مÇÇعروف داشÇÇÇÇته
رضÇÇا ليÇÇع بÇÇÇخش جÇÇÇÇان دم از بÇÇÇÇقا فÇÇÇÇنايش بÇÇÇÇعد از يÇÇÇÇافته
اوسÇتاد نÇخست ذ كÇر نÇÇظر هست يÇاد فÇقر در شÇده زطÇايي كÇه ايÇÇن
بÇÇيخبر خÇÇود ز امÇÇامانÇÇد پÇÇيش صÇÇاحبنظر طÇÇايي صÇÇد دو ورنÇÇه
عÇÇÇÇلي ولي و خÇÇÇÇلقانÇÇÇÇد والي ولي ليÇÇÇÇÇÇÇÇع اوالد يÇÇÇÇÇÇÇÇازده

حضرت معنوي جانشين كرخي معروف شيخ سلسله, اين اعتقادات بنابر اينكه ديگر مهم نكته
در چÇنانكه داشته ايماني بيعت اخذ و ارشاد و هدايت اجازة ايشان جانب از بلكه و نبوده رضا(ع)
از هدايت به مأمور نيز آنان كه است منوال همين به امر نيز بغدادي جنيد شيخ و سقطي سري مورد
Âكام حضراتاÄمه(ع) و مأذون مشايخ اين مقام نيز فوق اشعار در بودهاند/ خود زمان امامان جانب
Ñ

شÇيخ بÇغدادي, جÇنيد شÇيخ سقطي, سري شيخ كرخي1, معروف شيخ
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Ø

است/ شده ممتاز
دوران از پس و ميشد خوانده "معروفيه" كرخي, معروف شيخ جهت به ابتدا فقري سلسلة اين
خوانده نيز "سلطانعليشاهي" يا " گنابادي" به Gبعد و اللهيه" "نعمت ايشان نام به ولي نعمتاهللا شاه

است/ شده

ابوالقاسم شيخ مغربي, ابوعمران شيخ كاتب, ابوعلي شيخ رودباري, ابوعلي
شيخ بغدادي, ابوالفضل شيخ الي, غز احمد شيخ طوسي, ابوبكر شيخ  گركاني,
شÇيخ ابÇوالفÇتوح, شيخ ابومدين, شيخ اندلسي, ابومسعود شيخ ابوالبركات,
اهللا نعمت د سي شاه يافعي, عبداهللا شيخ بربري, صالح شيخ كوفي, ين الد  كمال
ل, او اهللا حبÇم ين الد حبيب سيد شاه خليلاهللا, ين الد برهان د سي شاه ولي,
دوم, اهللا خÇليل يÇن برهانالد ميرشاه ل, او ¹اهللا عطي ين كمالالد سيد ميرشاه
ميرشاه دوم, اهللا محب ين الد حبيب ميرشاه ل, او د محم ين شمسالد ميرشاه
د يÇس مÇيرشاه دوم, ¹اهللا طيÇع يÇن الد كÇمال ميرشاه دوم, د محم ين شمسالد
يÇن الد شمس سيد شيخ دكني, محمود سيد شيخ ثالث, د محم ين شمسالد
عÇليشاه, مÇعصوم سÇيد ل), او (رضÇاعليشاه دكÇني عليرضا سيد شاه دكني,
مÇÇجذوبعليشاه اصÇÇفهاني, عÇÇليشاه حسÇÇين اصÇÇÇÇفهاني, نÇÇÇÇورعليشاه
سÇعادتعليشاه شÇيرازي, رحÇمتعليشاه مستعÇليشاه,  كÇÇبودرآهÇÇنگي,
رضاعليشاه صالحعليشاه, ثاني, نورعليشاه گنابادي, سلطانعليشاه اصفهاني,

مجذوبعليشاه/ محبوبعليشاه, ثاني,
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ايران به هند از اللهيه نعمت سلسلة بازگشت چگونگي

اللهيه نعمت سلسلة بزرگوار اقطاب استقرار محل كه برد خاطر از نبايد
ين الد برهان شاه دوران از منتظرند امام غيبت دوران در طريقت مشايخ  كه
پÇايان تÇا و يÇافت انÇتقال هÇندوستان به ولي نعمتاهللا شاه فرزند خليلاهللا
ديÇار آن در (رضاعليشاه) دكني عليرضا سيد شاه حضرت باطني سلطنت
تا صفوي سلطانحسين شاه سلطنت اوايل از ÇÇ ام اي اين درخالل و بود/ برقرار
نابساماني و حكومتي اغتشاشات سبب به ÇÇ زند خان كريم حكومت اواخر
نمايان عالم و جاهالن انكار مهمتر همه از و د متعد فتنههاي و مملكتي امور
بود/ برافتاده ايران از تها مد مرتضوي طريقت و محمدي فقر رسوم مغرض,
علية سلسلة زمامداري به تمام سال شصت دكني عليرضا شاه حضرت
امÇور هندوستان در دكن حيدرآباد شهر از و ورزيدند اهتمام نعمتاللهيه
دو ديدند, كه رباني رÅيايي بنابر ايشان اينكه تا مينمودند سرپرستي را فقرا
ميرعبدالحميد سيد سپس و دكني طاهر شاه ابتدا يعني خويش مشايخ از تن
برافÇروختن و طريقت بساط احياي براي را معصومعليشاه به ملقب دكني
جÇناب داشÇتند/ اعÇزام ايÇران بÇه ف, صوÇت احÇياي و عرفان مشعل دوبارة
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باقي عالم به سالگي 120 سن در قمري هجري 121ê سال در رضاعليشاه
فرمود/ ارتحال

دكني معصومعليشاه سيد حضرت

عبدالحميد مير د سي جناب عالي جاه واال حضرت اهللا, سبيل في قتيل
1190 سال در زند, كريمخان دولت اواخر در بهمعصومعليشاه, ملقب دكني

امÇام حÇضرت جÇانب از واقعهاي ضمن در رضاعليشاه جناب كه است منقول شد گفته چنانكه /1
تأليÇف الحÇقايق, (طراÄق نمايند ايران روانة را عليشاه معصوم سيد جناب كه شدند مأمور ثامن(ع)
,3 ج سÇنايي, انÇتشارات محجوب, دجعفر محم تصحيح به (نايبالصدر), شيرازي دمعصوم محم

/(7ë ص ,13êë دوم, چاپ گشسب, ايزد اسداهللا شيخ تأليف واريخ, الت شمس همچنين ;1ì8 ص

خÇانوادة بÇا هÇمراه دكÇني1 عليرضا سيد شاه حضرت امر به قمري هجري
حاج كار, ابتداي همان در و گزيد سكنا جا آن در و آمده شيراز به خويش
فرزندش و طبس امامجمعة طبسي علي د محم مال بن عبدالحسين مال آقا
فقر شرف به را هردو و ساخته خويش مجذوب و ربوده را دعلي محم جناب
آنان تي مد اندك در و داد قرار ولويه خاص تربيت تحت و نموده ف مشر
عÇنوان بÇه كÇه اخÇتياري با و بخشيده ارتقا¾ خويش استعداديه كمال به را
در مÇجاز را تن دو اين داشت رضاعليشاه جناب جانب از شيخالمشايخي
نورعليشاه به ملقب را فرزندش و عليشاه فيض به ملقب را پدر كرد; ارشاد
حضرت بود كرده تربيت خود كه مشايخي كبار حضور در آن از پس نمود/
امÇر رحلتش زمان در تا ساخت, معين شيخالمشايخي بهمقام را نورعليشاه

نماند/ متوقف ايران در هدايت
و كشيد فراوان آزار و اذيت ايران در حاسدان معاندت سبب به جنابش
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عين تشرÇم و فÇروش دين دنياداران برخالف كه بود آن نيز امر اين علت
مينمود, مطرح منان خداوند با انسان ارتباط از حقيقياي ديدگاه دروغين,
عبارت كه ÇÇ تشريع باب در را اني حق اولياي و رباني انبياي حقيقي نظرگاه و
جÇوهر ل حوÇت جÇهت بÇه غفلت ظلمات در هدايت چراغ كردن روشن از
خويش مستمعان به ÇÇ است واليت رشتة به آنان اتصال و ان مستعد باطني
و ساخته منجذب خويش جانب به را كثيري جمع درنتيجه و ميكرد  گوشزد
قشريون بر امر اين و بوده نموده جذب هدايت, دعوت به را فراواني خلق
سال در و كردند ايشان قتل قصد پنهان در فلذا نميآمد, گوارا روحانينما
علي د محم آقا زمان, ذ متنف فقيه دستور به را جنابش قمري هجري 1211
قÇرهسو رودخانة در كش", "صوفي به معروف و كرمانشاه سا كن بهبهاني

/17ê ص ,3 ج 1/طراÄقالحقايق,

خاموش را خداوند نور خود خيال به مگر تا ساختند1 مغروق  كرمانشاهان

بعيد/ است, بعيد شده داده شما به كه وعدهاي اين :3ì آية مÆمنون, سورة /2

Öنا ×الا Ôاهللا يأبي و Öم ه اه بافÖو× اهللا ورÔن يÔطÖفÆا Öنا ونÔريدÔي و 2 ون ÔدوعÔت ا لم× ه×اتÖيه ه×اتÖيه سازند/

كÇمال بÇه جز خدا و كنند خاموش خويش سخنان با را خدا نور ميخواهند :32 آية توبه, سورة /3
نيايد/ خوش را كافران هرچند نميخواهد, خود نور رساندن

/3 ون Ôرك×افÖال ه رك Öول و ه ورÔن يÔتمَّ

بسوزد ريشش كند پف كو آن هر بÇرفروزد ايÇزد كÇÇه را چÇÇراغÇÇي

ل او نورعليشاه حضرت

تحصيل به جواني ابتداي در اصفهاني طبسي علي د محم ميرزا جناب
جناب خدمت سپس گرديد/ ديني علوم بر مسلط و پرداخت ظاهري علوم
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طرف از شد ذ كر Âقب چنانكه و ف مشر فقر به رسيده معصومعليشاه سيد
بÇه مÇلقب و يافته ارتقا¾ شيخالمشايخي مقام به معصومعليشاه سيد جناب
نÇيز مÇعنوي جÇذابÇيت داراي صÇوري جÇمال عالوهبر و گرديد نورعليشاه
وي آثار ميان از و بود هم شعري قريحه و ذوق داراي حضرتش  گرديد/
خÇطب¹البÇيان, شÇرحمÇنظوم سعدي, گلستان بهسبك بهجامعاالسرار ميتوان

/ë1 Ç ê8 صص شمسي, 132ë ايزدگشسب, اسداهللا شيخ نوراالبصار, /1

بسياري نمود/1 اشاره جناتالوصال مثنوي و وفروعدين دراصول رسالهاي
كÇتاب صÇاحب هÇمدانÇي, Çمد بدالصÇع الÇم جÇمله از شÇÇيعه مÇÇعاريف از
گرديدند حضرتش معنويت مجذوب بحرالعلوم مهدي سيد و بحرالمعارف,

ص ,2 ج بÇيگي, ديÇوان احÇمد سÇيد Çعرا¾, الش حÇديق¹ ;200 ,199 صÇص ,3 ج الحقايق, طراÄق /2
/1038

سÇيد مÇرحÇوم از پس نÇورعليشاه جÇناب نهادند/2 اهللا لي ا سلوك در قدم و
را بسÇياري مشÇايخ و گرديد ايران در سلسله امور عهدهدار عليشاه معصوم

داشت: گسيل ايران ا كناف و بهاطراف داده پرورش خويش ه توج تحت
خÇوارق و كرامÇات [نورعليشاه] جناب آن از كه نماند <پوشيده
چÇنانكه است مÇنقول چÇون و چند از زياده تواتر طريق به عادات
است, مسدود د ترد و تشكيك راه را طريق اصحاب و تحقيق ارباب
العزيز ه سر س قد [مجذوبعليشاه] ما شيخ جناب كه آن منجمله///
قÇصبه بÇه جÇناب آن چÇون كه [مستعليشاه] فقير براي نمود بيان
كرد احضار را نزديكان و مخلصان از جمعي و آورد تشريف ذهاب
ار حض گاه آن نمود, خليفه و وصي را عليه رحم¹اهللا حسينعليشاه و
اين از و رفته موصل شهر به عنقريب كه فرمود ساخته مخاطب را
مÇحمدرضا موالناالحاج را مضمون همين و كرد/ خواهم انتقال عالم
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/32 ص شيرواني(مستعليشاه), زينالعابدين حاج ياحه, الس حداÄق /1

زاÄد/>1 Ñشي مع نمود تقرير فقير براي كوثرعليشاه] ] همداني
را حق دعوت موصل شهر در هجري 1212 سال در جنابش آخراالمر
مÇزار جÇوار در و شÇد مÇنتقل راحت سÇراي به عالم اين از و نمود اجابت

آرميد/ يونس(ع) حضرت

اصفهاني حسينعليشاه حضرت

شيخ به موصوف اصفهاني (حسينعليشاه) حسين د محم شيخ جناب
نÇقل بÇنابر جÇناب آن اصÇل بÇود/ خويش عصر مشايخ ا كمل ين, زينالد

/20 ,19 صص همان, /2

جناب آن اجداد صفوي شاهعباس و بوده تبريز از ياحه2 قالسÄصاحبحدا
جÇامع يÇن, زينالد شيخ حضرت, آن اعال¾ جد نمود/ منتقل اصفهان به را
و اعزاز مورد روي همين به بوده معنوي مراتب داراي و نقلي و عقلي علوم
و عÇقليه علوم تكميل از پس جنابش گرفت/ قرار صفوي سالطين احترام
و رسÇيده ل او نورعليشاه مرحوم خدمت به برآمده, اهللا اهل طلب در نقليه
كمتر ظاهري علوم همانند نيز باطني علوم در گرديد/ لياهللا ا سلوك در وارد
كه ÇÇ نورعليشاه مرحوم جانب از چندي از پس ميكرد/ برابري وي با  كسي
ارشÇاد اجازه ÇÇ بود مشايخ تعيين به مأذون رضاعليشاه حضرت طرف از
وي به سالكان تربيت و اختيار زمام نورعليشاه جناب رحلت از پس و يافت
به (رضاعليشاه) دكني عليرضا شاه حضرت طرف از همچنين شد/ تفويض
در رضاعليشاه حضرت رحلت از پس نتيجه در و تعيين طريقت در خالفت
با كÇفايت به كف بالد ساير و هندوستان و ايران در سلسله امور كلية دكن
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نيز: حضرت آن گرديد/ موكول ايشان
هجري 1233 سنة در الريبي هاتف و غيبي اشارة به <آخراالمر
عÇاليات, عتبات باطني, مسكن به نموده ظاهر وطن از عاليق قطع
عÇظماي از جمعي و گزيد/ مسكن معال كربالي در فرموده عزيمت
و العÇارفين قÇطب ايشان حضور در و گردانيد حاضر را عليه سلسلة
س دÇق همدانÇي مجذوبعليشاه سبحاني درگاه ب مقر زينالواصلين
م حرÇم يÇازدهم چÇهارشنبه شب در و سÇاخت الخلفا¾ خليف¹ را ه سر
مغرب نماز قنوت خواندن حين در هجري 123ê سنة ل او در الحرام

توانا/ فرمانروايي نزد پسنديده, [جايگاهي] :ëë آية قمر, سورة /1

گزيد منزل 1 ر دتÖق Ôم كâلي م دÖن ع ق Öد ص مقام در فرموده اجابت را حق داعي

/20 Ç 1 صص ياحه, الس حداÄق /2

گرديد/>2 مدفون النجف/// باب خارج در و

و المجذوبيه العقايد رساله عنوان تحت ايشان خود قلم به مجذوبعليشاه حضرت زندگينامه /3
تصحيح به عرفاني), رسالة هفت (مجموعة مجذوبيه رساÄل كتاب در اعتقادات رسالة در همچنين

است/ شده منتشر ,1377 حقيقت, انتشارات اصفهاني, ناجي حامد

كبودرآهنگي3 مجذوبعليشاه حضرت

بÇه مÇلقب طÇريقت در كÇبودرآهÇنگي جÇعفر د حمÇم حÇاج مÇÇرحÇوم
آن اصÇل مÇيباشد/ اخيره قرون عرفاي و علما ا كابر از "مجذوبعليشاه"
آن والد بÇودند/ ايÇل امÇرا¾ از اجÇدادش و آبÇا¾ و قرا گوزلو ايل از جناب
به جالل و جاه وسايل تمام بودن ا مهي باوجود صفرخان, حاجي حضرت,
بÇود/ مشغول پروردگار طاعت به شب و روز و نموده اقتصار مايقنع اقل
در هفدهسالگي سن تا صباوت و طفوليت هنگام از مجذوبعليشاه مرحوم
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و كالم ذ تلم به و آمده اصفهان به سپس و پرداخت تحصيل به همدان شهر
مهدي مال نزد در آنگاه بود/ مشغول صوري علوم ساير و طبيعي حكمت
نمود/ تحصيل را اصول و فقه علوم و الهي حكمت چهارسال ت مد به نراقي
از علما از بسياري ه موردتوج و دوران فقهاي و مجتهدين فحول از جنابش
گرفت قرار كتابقوانيناالصول صاحب قمي ابوالقاسم ميرزا مرحوم جمله
تقاضا جناب آن از Gكرار اينكه با و بودند اجتهاد به مجاز ايشان جانب از و

نفرمود/ قبول هيچگاه كنند صادر فتوي× شرعي امور در كه بودند نموده
نميگشود يقين عقدة و نبود مطلوب به ايصال ظاهري علوم اين چون
سÇيد جÇناب خÇدمت بÇه و بÇرآمÇده اوليÇا¾اهللا پÇي در جÇناب آن الجÇÇرم
جناب دست به و رسيد اصفهاني نورعليشاه حضرت و دكني معصومعليشاه

گرديد/ فقر به ف مشر و يافت فكر و ذ كر تلقين حسينعليشاه
طرف از هجري 1207 سنة در معال كربالي در مجذوبعليشاه مرحوم
مهم اين به و گرديد هدي× راهي طالبان ارشاد به مجاز نورعليشاه حضرت
الهام به هجري 123ê سنة در حسينعليشاه حضرت اينكه تا بود مشغول
خويش جانشيني و خليف¹الخلفايي سمت به را مجذوبعليشاه جناب غيبي
داÄر اصفهاني حسينعليشاه مرحوم رحلت از پس حضرتش فرمود/ تعيين
قريه در همدان, خويش, اقامت محل در و گرديد نعمتاللهيه طريقت مدار
پÇرداخت/ سالكان تربيت و ارشاد به و انداخته خانقاهي طرح بيوكآباد,
و آزار و شدايد انواع به همواره خويش طريقتي اسالف همانند نيز ايشان
خويش حيات آخر سال در اينكه تا بودند مبتال عرفان و فقر معاندين اذيت
نÇس مÇوقع ايÇن در نÇمودند/ مÇعصومه حÇضرت زيÇارت و قÇم سفر قصد
سال امسال كه ميفرمود ر مكر و بود سال سه و شصت Gحدود حضرتش
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تبريز شهر به چون و شدند تبريز عازم قم از سپس است/ من حيات آخرت
خÇدمت بÇه مشÇتاقانه مÇريدان امÇا بÇود/ كÇرده پيدا شيوع وبا مرض رسيد

/2ì0 Ç 1 صص ,3 ج الحقايق, طراÄق /1

درضا حمÇم الÇم حÇاجي طÇراÇÄق1 صاحب نقل به بنا ميرسيدند/ حضرتش
از وداع و اطÇالع بÇدون مÇوقعيت اين در كوثرعليشاه به معروف همداني

كرد/ ترك را تبريز ايشان
بÇال در كÇند فÇرامÇوش دوست او كه حقيقت به نباشد دوست

/2ì1 ص ,3 ج همان, /2

1238 سÇنة در طÇراÇÄق2 صÇاحب نÇقل به بنا مجذوبعليشاه حضرت
در و فÇرمود انÇتقال مĤل بÇهجت سراي به پرمالل جهان از قمري هجري

شÇهري تÇوسعه جÇريان در جÇناب آن خÇانقاه محل در قبور ديگر با همراه ايشان مزار فانه متأس /3
نيست/ موجود خانقاه بناي و مزار از اثري ا كنون و شد تخريب تبريز

زيÇنالعÇابدين مÇيرزا حاج جناب و شد3 مدفون خويش خانقاه در همانجا
سÇلسلة وقت قÇطب حÇضرت آن صÇريح نص به "مستعليشاه" شيرواني

گرديد/ نعمتاللهيه

شيرواني زينالعابدين ميرزا آقا حاج فقري تربيت

قÇرار مÇجذوبعليشاه مÇرحÇوم اصÇخ ه توج مورد كه كساني جمله از
سÇفرهاي پÇايان در كÇه بود شيرواني زينالعابدين آقا حاج جناب  گرفت
مجذوبعليشاه و حسينعليشاه حضرات بهزيارت و آمده ايران به خويش
سياحت ترك به را ايشان مجذوبعليشاه جناب مالقات اين در بود/ رفته
به كار را بزرگوار آن فرمان نيز ايشان فرمود/ دستور ايران در اقامت به و امر
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آستانه بر اقامت رحل و نهاد جهانگردي و سياحت بر پاياني نقطة و بسته
جست/ بهرهها ايشان تربيت از و افكند مجذوبعليشاه حضرت ارشاد

آن خÇدمت در تها دÇم كÇه گÇويد [مستعÇليشاه] راقم <الحاصل
اقتباس حضرت آن اثر كيميا نظر از و بوده [مجذوبعليشاه] جناب
در و داشت شفقت كمال بيبضاعت اين به حضرت آن نموده, فيض
پÇيوسته و نÇميگذاشت فÇرو هÇيچگونه فقير تكميل و تربيت لوازم
و دوام ذ كر و تام انقطاع بر و بود فقير احوال مترقب و حال مراقب
مÇجالست و عÇوام صÇحبت از و مينمود داللت و ارشاد مدام فكر

/ê20 ص سنايي, انتشارات شيرواني(مستعليشاه), زينالعابدين حاج ياحه, الس بستان /1

ميفرمود/>1 نهي ام حك
تربيت كار در مجذوبعليشاه جناب كه است آن نشانگر جمالت اين
و خÇلوت به را ايشان و ورزيده اهتمام زينالعابدين ميرزا آقا حاج فقري
و جوع و مت ص و ÇÇ سلوكاند اربعة اركان كه ÇÇ خدمت و صحبت و عزلت
دل آيينة تا فرموده امر مدام فكر و تام انقطاع و دوام به ذ كر و عزلت و سهر
بÇهمقامات و يافته صفا كامل, ارشاد سبب به فطري استعداد قدر به ايشان
ظرف از ايشان واليت ميامن كه رسيده درجهاي به و گشته ناÄل كماليه عالية
از پس فلذا گشته, غير هدايت و ارشاد مناسب و ريخته بيرون وجودشان
مجذوبعليشاه حضرت مزبور, خانقاه در اربعين و رياضت دوران پايان

فرمود: و نمود ارشاد در مجاز را ايشان
المستعان, عنايتاهللا به فقر اهل سلك در كه مديد ت مد اين <در
ديگر حال نموديد; گذران آزادي و فراغت طريق به شدهايد منسلك
بÇاشيد/ طÇالبين ه توجÇم اهÇتمام كمال در و گذاريد كنار به را آزادي
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به كه اركان و آداب آن به رسانيد, فيض او به ديديد طالب را هركس
را فكÇر و قÇلبي خفي ذ كر تلقين فرمودهايد, مالحظه و رسيده شما
و نمود محافظت را شده روشن چراغ المتعال بعوناهللا بايد و فرماييد
و كÇردند خÇدا مÇردان ا گرچه نمود/ روشني زيادتي در سعي  كمال
آمدن بيرون در سعي بايد امكان قدر به هم مخلصان ليكن ميكنند,
نÇزد المÇتعال بÇفضلاهللا منفعل و شرمسار تا نمايند تكليف عهده از
ب الÇط بÇه كÇوتاهي بايد كه است همين خالصه نباشند, خدا اولياي

/ê22 ص همان, /1

ساخت/>1 ل متوس المتين اهللا بحبل و ننمود
جور از هميشه شده ياد اقطاب ساير مانند نيز مجذوبعليشاه حضرت
حال شرح در چنانكه باالخره تا بود, آزار و اذيت در عرفان معاندان ستم و
سال در شهر آن در و شده تبريز به مسافرت از ناچار شد, ذ كر Âقب ايشان
سال پنج از پس شريفش روح سجود موقع و نماز هنگام در قمري 1238
از را سلسله امور و نمود پرواز قدس آشيان به اللهيه نعمت سلسلة زمامداري
شÇيروانÇي زينالعابدين ميرزا آقا حاج جناب خود خليفه به جزÄيه و  كليه

نمود/ وا گذار مستعليشاه
با بيارتباط اندازهاي تا نعمتاللهيه سلسله بعدي الت تحو كه آنجا از
شخصيت پيرامون بيشتر توضيحاتي نيست, مستعليشاه جناب ايام سوانح
مختصر بهطور Âقب ولي ميشود آورده سلسله جليلالقدر قطب اين احوال و

ميكنيم/ اشاره داد, رخ نعمتاللهيه سلسلة در ام اي اين در كه بهانشعابي
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نÇعمتاللÇهيه سلسلة در انشعاب لين او مجذوبعليشاه جنÇاب از پس
براي اصفهاني نورعليشاه حضرت فرمان ضمن در كه شرح بدين شد پيدا
ارجمند "فرزند نام به فضايÇل صاحÇب شخصي از مجذوبعليشاه حضرت
جناب با داللÇت سمÇت به را او كرده, يÇاد فقÇري] عنÇوان [بدون رضا" آقا
است درضا محم مال جناب همان شخص اين ميكنند/ تعيين مجذوبعليشاه
با مجذوبعليشاه جناب رحلت از پس و شد مشهور عليشاه كوثر نام به  كه
درحالي ميدانست, معظمله جانشين را خود فرمان, بخش همين به استناد
مÇنظور, كÇه ميشود تصريح Âكام :Á او مستند, متن همين بر رجوع با  كه
شÇيخ بÇراي نÇيز دليÇلي پير بود رسم Hسابق چنانكه است/ ارشاد در داللت
نشده طريقتي بهلقب ملقب وي فرمان, اين در :Hثاني ميكردند/ تعيين راهنما
لقب بوده كه مرسوم همواره ف تصو اخير تاريخ در الاقل درحاليكه است
كند تعيين را خود جانشين ميتواند فقط زمان قطب :Hثالث شود/ ذ كر طريقتي
خارج عهدهاش از بعدي جانشينان تعيين ولي اوست/ اختيار صاحب زيرا
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است/
بÇزرگ عÇلماي از ايÇنكه بهسبب دعوي همين با كوثرعليشاه مرحوم
قهفرخي علÇي ميرزا مرحÇوم جمله از فقرا معاريÇف از نفر چند بود, زمÇان
جلسة از پس ولي آورد جمع خود نزد را اردبيلي صدرالممالك مرحوم و
بين مجذوبعليشاه جناب خانقاه در آباد بيوك در كه مباهلهاي و مذا كره

و ياحه الس بستان در همچنين و دال و جيم صفحات ياحه, الس حداÄق مة مقد در جلسه اين شرح /1
است/ آمده الحقايق طراÄق

شده پشيمان مذكور فرد دو جمله از Hعموم شد1, تشكيل جانشيني عيان مد

لقب و شÇد مÇنصوب دسÇتگيري سÇمت بÇه قÇهفرخÇي عÇلي مÇيرزا مÇÇرحÇÇوم GعدÇÇب چÇÇنانكه /2
مÇجذوبعليشاه حÇضرت زمÇان بÇزرگان از كÇه هÇم اردبÇيلي صÇدرالمÇمالك گÇرفت/ "ثابتعلي"
فÇرمان او وسÇاطت بÇا ديÇد خÇواهÇيم چÇنانكه GعدÇب و شÇد مستعÇليشاه حÇضرت تسÇÇليم بÇÇود
قÇاجار دشاه حمÇم جÇانب از مستعليشاه, جناب جانشين رحمتعليشاه, حضرت نايبالصدري

شد/ صادر

رضÇا الÇم حاج جناب ولي دادند/2 مجذوبعليشاه جناب به ارادت دست
بÇهنام رشÇتهاي قÇرار بÇدين و نÇمود جانشيني دعوي خود و نكرد اطاعت

شد/ منشعب نعمتاللهيه سلسلة از ه كوثري 
مÇعروف عÇلينقي مÇيرزا حÇاج وي فÇرزند كوثرعليشاه جناب از پس
وي از پس و كرد/ جانشيني دعوي (129ì سال در (متوفي بهجنتعليشاه
پيدا تشتتهايي و داد رخ اختالفاتي جانشيني امر در رشته اين بزرگان ميان
جناب كوثريه رشتة در اواخر اين در چون ولي گرديدند پيدا عياني مد و شد
133ê در (مÇتوفي مÇحبوبعليشاه بÇه معروف مراغهاي حسن د محم حاج
ايشÇان نÇام بÇه سÇلسله ايÇن يافت, شهرتي و گرديد ارشاد عي مد شمسي)
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ايران, در نعمتاللهيه طريقة سلسلههاي تاريخ كتاب به كنيد رجوع سلسله اين تاريخچة دربارة /1
است/ مÇراغÇهاي حسÇن محمد حاج مرحوم مريدان از خود كه همايوني مسعود دكتر آقاي تأليف
آقÇاي را مراغهاي) حسن محمد (حاج پيرمراغه مرحوم جانشين كتاب, اين ل او چاپ در نويسنده
گÇنابادي سÇلسلة از ايشÇان كÇتاب, بÇعدي چاپهاي در ميكند/ تجليل ايشان از و مينويسد ملكنيا
البته ميكند/ درج است گرفته سلسله بزرگان حضور در كه را دستهجمعي عكس و مينمايد تجليل
كÇه بگÇيرد اجازهاي سلسله اين در كه است بوده خيال اين در فاصله اين در ايشان كه است مشهور
مÇذمت گنابادي نعمتاللهي سلسله از Hتلويح و Hتصريح چهارم چاپ در نشد حاصل توفيق چون
بدگويي و انتقاد ملكنيا آقاي از و ميكند اعالم مراغه پير مرحوم جانشين را خود همچنين و  كرده
ابÇوالحسÇن تأليÇف قÇزويني, كÇيوان رازگشÇاي كÇتاب بÇه پÇاسخ راز, گشايش از: نقل (به مينمايد

/(11 ص ,1377 ل, او چاپ حقيقت, انتشارات پريشانزاده,

شد/1 مشهور نيز به"محبوبعليشاهي"



اللهيه نعمت سلسله 2ê



جنابمستعليشاه ايام سوانح

لقب بÇه مÇلقب العÇزيز ه سر س قد شيرواني زينالعابدين حاج جناب
119ê سال در "تمكين" شعري تخلص به متخلص و "مستعليشاه" فقري
شيروان توابع از شماخي قصبة در ميالدي 1780 سال با برابر قمري هجري
در و گشت كربال راهي خويش خانواده همراه به سالگي پنج در شده, متولد

نوشتهاند: باب اين در ايشان خود پرداخت/ تحصيل به ديار آن
در فقير كه نماند پنهان و پوشيده عرفان ارباب منير ضمير <بر
از شماخي [قصبه ديار آن در هجري 119ê سنة المعظم شعبان نيمة
عÇالم از و نÇهادم قÇدم وجود فضاي به عدم بيداي از شيروان] توابع
از سبحاني بهامر چون افتادم/ غرور و محنت دار به سرور و راحت
بÇهحكم بÇل تÇقدير وفÇق بر گشت, طي مرحله پنج زندگاني مراحل
و نمود عزيمت عراق صوب به متعلقان با حقير والد قدير, حضرت
مÇدت فÇقير و نÇمود/ اخÇتيار مÇجاورت اباعبدالحسÇين(ع) عتبة در
و ه رسمي علوم استحصال به علما ساير و والد خدمت در سال دوازده
از خÇوشهاي فÇطري اسÇتعداد مÇقدار به گرديده, مشغول ه ادبي فنون
هÇموم امÇواج تÇالطم از و چÇيد كÇمال و فضل ارباب افضال خرمن
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و بال فراغت با غنوده, نهار و ليل غموم ترا كم از و آسوده, روزگار

/27ë ص ياحه, الس حداÄق /1

مينمودم/>1 تحصيل احوال, استراحت
ميفرمايد: ديگر جاي در و

و بودند مجاور شريف مكان آن در مديد تهاي مد فقير <والدين
ت مد فقير و نمودند انتقال جاوداني سراي به فاني دار از آنجا در هم
و مÇينمود اشÇتغال رسÇمي عÇلوم تÇحصيل به آنجا در سال دوازده
صحبت به و رسيد ديار آن فضالي و علما از كثير جمعي بهخدمت

/ê27 ص همان, /2

گرديد/>2 موفق دانشمندان و بزرگواران از جمعي
ديگر: جاي در و

مير و بهبهاني باقر د آقامحم مثل فضال از جمعي اوقات آن <در
همداني مد عبدالص موالنا و شهرستاني مهدي ميرزا و مجتهد سيدعلي
اخباري د محم ميرزا حاجي و نجفي جعفر شيخ و نجفي مهدي سيد و
را غÇيرهم و بحريني د دمحمسي و كاظمين در بحراني موسي شيخ و

/27ë ص همان, /3

كردم/>3 مالقات
در مستعليشاه شيرواني زينالعابدين ميرزا جناب كه علمايي از يكي
حاج موالنا نوشتهاند ايشان خود چنانكه كرد تحصيل نزدش شباب عنفوان
اشتغال كفننويسي شغل به كربال در ابتدا در ايشان بود/ بهبهاني دعلي سي آقا
و آمد ناÄل اجتهاد درجة اخذ به و كرد تدوين عمليهاي رساله بعد و داشت
شد/ غيره و عرب عراق و سند و هند اهل شيعيان از بسياري تقليد مرجع
و حمله از پس چنانكه بود اندوخته بيكراني ثروت عامه اقبال يمن از وي
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سال در ÇÇ وفات هنگام به ايشان از وهابيان, ناپا ك دست به عتبات غارت
و مÇواشÇي و عÇمارات و بÇاغات سÇواي نÇقد تÇومان هÇزار چهل ÇÇ 1237
كÇه بÇود معروف عتبات در ماند/ باقي ميراث به نفيس كتب و چهارپايان
خوردن هواي خاطرش گوشة روزي كه بود آن خدا وجود بر ايشان دليل
خداي وجود به او و آوردند انار او براي بعد ساعت سه دو قضا از نمود, انار
فÇتاوي و داشت عÇظيم كÇراهت درويشان طايفة از موالنا كرد/ يقين قادر
كه بار يك Hفاق ات كرد/ صادر آنها تكفير و تفسيق و آزار و قتل در بسيار
از كÇه ÇÇ (مÇجذوبعليشاه) همدانÇي قرگوزلو دجعفر محم آقا حاج جناب
حÇضرت ارادت آسÇتان بÇر سر معذلك و بود خود عصر مجتهدان عظام
وارد عالÇم كÇربالي به ÇÇ بود شده ناÄل عرفا مقامات به و نهاده نورعليشاه
بردند تشريف شخصي منزل در مجتهد سيدعلي موالنا خواهش به بنا شدند,
بهبهاني سيدعلي موالنا شام اختتام از پس داد/ دست مالقاتي دو اين ميان و
را همداني كبودرآهنگي قرگوزلو دجعفر محم آقا حاج و كرده سخن به آغاز

كرد: عرض داده قرار مخاطب
و گردد! درويش عالمي و فاضل تو مانند كه باشد دريغ و <حيف
جناب و معصومعليشاه سيد وي منظور Gظاهر] يزيد و عمر عقب بر

/ê28 ص همان, /1

رود/>1 بودند] نورعليشاه
ميفرمايد: همداني قرا گوزلو جعفر د محم آقا حاج جناب

اصرار و تكرار از بعد االمر آخر شنيد/ كم گفت, بسيار <هرچند
دادم سكوتش كافي داليل و شافي سخنان به گرديده, جوابش ه متوج
و گويد جواب نتوانست هيچگونه نهادم/ دهانش بر خاموشي مهر و



اللهيه نعمت سلسله 28

جواب در بسيار تأمل از بعد پويد/ چگونه مناظره طريق هم ندانست
ما اما دارد/ ال كالم ت قو و تمام وضوح شما براهين و داليل  گفت:
زيان را ما منزلت و جاه نماييم صحبت درويشان با ا گر دنياييم, مردم
بود فرموده جواب در جناب آن گردد/ بريده ما از دنيوي سود و دارد
من داري, خود منزلت و جاه زوال از خوف و روزگاري اهل از تو  كه

1/همانجا/

بايستم/>1 دنياداري مقام در كه نيستم دنيا اهل از  كه
بÇه ايشÇان مÇنصب مÇجتهد, عÇلي د يÇس آقا حاج موالنا وفات از پس

رسيد/ سيدعلي موالنا ابن مجتهد د محم سيد آقا حاج فرزندش
عناد لوازم از دقيقهاي و داشت عداوت طرفه باهللا عارفان با <وي
درويشان از بسياري نميگذاشت/ مهمل سداد و صلح ارباب فساد و
اخباري د محم ميرزا حاجي موالنا جمله آن از و رسانيد آزار و ايذا را
س قد مجذوبعليشاه و حسينعليشاه جناب و گردانيد, مقتول او را
در كسي اما داد, فتوا بزرگواران آن قتل بر و نمود تكفير را هما سر

/ê29 ص همان, /2

ننمود/>2 اعتنا او فتواي به عراق
ملوك با و شد پيدا عامه قبول آن, بالد ا كثر و ايران در را دنا سي>
و تÇعظيم در قÇاجار] [فÇتحعليشاه ايران خسرو و نمود وصلت ايران
جÇاي بÇه ارادت و اخÇالص لوازم و كÇردي تÇمام مÇبالغه او تكÇريم

/ê28 Ç 9 صص همان, /3

فرمود/>3 نفرت وي از باالخره و آوردي,
يافت/ وفات كربال در قمري هجري 12ê1 سال در وي

عاليات عتبات در علميه حوزههاي اوضاع
دسÇتخوش تشيع جامعه زمان اين در كه داشت دور نظر از نبايد البته
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را اصولي مكتب بهبهاني دباقر محم آقا بود/ عميق و اساسي بسيار الت تحو
سان مدر و نراقي احمد مال و انصاري مرتضي شيخ او پي در و نموده احيا
بهتري موقعيت اصولي مكتب به اخباري ديرپاي مكتب برابر در آنان پيرو
شÇده, ع تشرÇم جناح دو اين ميان كشمكش صحنة نيز قاجار دربار دادند/
ون وليÇاص سوي به زماني و ميكرد, اخباريون جانب به ميل اوقات برخي
بيرون انصاري مرتضي شيخ مكتب از كه احسايي احمد شيخ ميشد/  كشيده
را رابÇع ركÇن مÇبتنيبر نظرية خود درازمدت مسافرتهاي ضمن بود, آمده
اوضÇاع مÇينمود/ جÇلب خÇويش به را مستمعان از بسياري نظر و تشريح
كلي به شمالي مقتدر همساية با درازمدت محاربات علت به مملكت داخلي
از صفويه عصر از كه عرفان بزرگان ديگر جانب از بود/ نابسامان و آشفته
دعÇوت آوازة و بازگشته مملكت به دوباره بودند, نموده مكان نقل ايران

بودند/ رسانده درويش و شاه به گوش را خويش
كربال وارد شماخي از زينالعابدين ميرزا خانوادة كه بود ي جو چنين در
بهمكتب را زينالعابدين ميرزا و افكند هميشگي اقامت رحل آنجا در و شد
سÇيدعلي موالنا ابن مجتهد د محم سيد جناب با زينالعابدين داشت/ روانه
مÇوالنا پدرش خدمت در وي با و بود همدرس جواني ريعان در بهبهاني
در همچنين زينالعابدين جناب ميپيمود/ تحصيل طريق مجتهد دعلي سي
به متوفي مجتهد دباقر محم موالنا فتاوي رسالة شباب و صباوت ايام همان

/ê28 ص همان, /1

آموخت/1 خدمتش در را قمري هجري 1278 سال
رسÇمي علوم تحصيل به بزرگ مراجع غالب نزد آنكه از پس ايشان
سال دوازده از پس و سالگي هفده سن در نا گاه به ورزيد, اشتغال شريعت
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خÇود كÇه چÇنان آمÇد پÇديد احÇوالش در لي حوÇت ديÇني, دروس فرا گيري
ميفرمايد:

عÇمر و نگشت حÇاصل اوقÇات تعطيل جز به تحصيل از <چون
از نÇه و خÇبري مبدأ عالم از نه درگذشت, عبث و بيهوده  گرانمايه
در لهÇذا رسيد, هفده به عمر سنين و گرديد ظاهر اثري معاد جهان
حÇال ايÇن مقارن نهادم/ جستجوي وادي در قدم افتاده, حيرت بحر

را پÇروردگارش شÇناخت را خود كه هر اميرالمÆمنين(ع): از ì حديث ميثم, ابن كلمه, شرحصد /1
است/ شناخته

تحقيق انديشة و دقيق فكر به بَّه1 ر ف رع Öدقف Ôه سÖفن ف رع Öنم خبر: در شبي
چيست? آن حقيقت و كيست? نفس كه رسيد بهخاطر نموده تأمل
عال و جل حق معرفت و منوط آن شناخت به ايزدتعالي شناخت  كه

و ملÇ ÖسÔم لÇÔك عÇلي× Õ¹ ريضÇف مÖلعÇÖال Ôبلط گفتم: است/ مربوط وي معرفت به

مÇتن (در مسÇلمان زن و مÇرد هÇر بÇر است واجب دانش طÇلب :1 ح ,3ë ص ,1 ج كÇافي, 2/اصول
ندارد)/ را ¹ مل ÖسÔكافيكلمةم دراصول حديث

آمد, ضمير بر ين الصب لو و لمالع اÔطÖلÔبوا رفت: بايد چين به ا گرچه ,2 ¹ مل ÖسÔم

نماييد/ [راهنما] وسيله طلب خدا درگاه از :3ë آية ماÄده, سورة /3

وسيله به 3 ¹لâسي وÖال هÖيلا ابÖتغÔوا و وفق بر مگر نيايد دست مطلوب دامن  كه

بخواهيد/ ذ كر اهل از :ê3 آية نحل, سورة /ê

به 4 رÖك الذ لÖها ÃلÔوا Öسف برطبق الا نيفتد مراد شاهد جمال بر چشم و دانايي,
عÇلما, خÇدمت از بÇجز مراد استحصال گفت: عزيزي بينايي/ همت

پيمبراناند/ از برندگان ارث علما /ë
بنياسراييلاند/ پيمبران مانند من امت علماي /ì

بنياسÇراÇÄيل6 كانبيا¾ امتي Ô¾علما و مقال, شاهد االنبيا¾5 Ô¹ث ر و Ô¾العلما و محال
افواه Öن م لمالع ذÔخ رمز و بشتاب ايشان بهخدمت Âتعجي است, حال مÆيد

بياموز/ مردان دهان از را علم /7

بÇه پÇيشتر از بÇيشتر الجÇرم شنيدم, سخن اين چون درياب/ جال7 الر
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بيخبر معني عالم از كه ÇÇ ظاهرجويان و صورتبينان علماي خدمت
Ôغريق ÖÇلا حكم به و نمودم د ترد Ç مينمودند باطن طريق انكار و بودند

ميشود/ ل متوس وخاشا كي خار هر به غريق / 1

بسÇيار جهد و جد و ميجستم ل توس گياهي بههر ,1 شيشح كلب Ôبَّث شتي

به و نيفزود حيرت بجز آوردم/ بهجا س تجس و تفحص مراسم  كرده,
قلت و امل طول و دنيا حب و حرص بجز و ننمود/ روي شبهه از غير
چون نشد/ مشاهده چيزي دنيا تجمل و اسباب به ميل كثرت و عمل
كرده, اعتماد خود اعتقاد بر فرقهاي هر كه ديدم كردم نظر بهعاقبت
مÇطلوب موافÇق و شدهاند مقصور خويش طبع مشتهيات امضاي بر
"نشÇاني مÇصرع: خÇود, گمان وفق بر و نمودهاند احداث دليلي خود

دست بÇه حÇقيقت از چÇيزي گÇمان بÇا كÇه بÇهدرستي :28 آيÇة نجم, سورة ;3ì آية يونس: سورة /2
نميآيد/

بر طايفه هر و 2HÃÖي ش قحÖال ن م يÔغÖنâي ال× الظنَّ انَّ خويش", منزل از ميدهند
ورق بر دل قومي هر و پنداشتهاند يقين آمده گرفتار خويش ظنون

ديدن/ مانند بود كي شنيدن /3

اثÇنا ايÇن در عاينه3/ ÔالمÇك Ôبرالخ ليس نگاهداشتهاند جان چون داده, خيال
بÇه ديÇار هÇمان در شÇده, حيران سرگشته اين رفيق سبحاني توفيق
و اصفهاني نورعليشاه و دكني معصومعليشاه د سي رباني علما¾ خدمت

/27ë Ç ì صص ياحه, الس حداÄق /ê

رسيدم/>4 اسرارهم اهللا س قد سلسله آن مشايخ از بعضي
ميشود دگرگون زينالعابدين ميرزا جناب احوال مالقاتها, آن اثر از
الوداع خÇود هÇمدرسان هÇمة بÇه تÇمام طبع مناعت با ايشان كه چنان آن
هÇم از اله تÇوفيق بÇه را چÇاه و راه تا ميپويد باطن سفر طريق و ميگويد
ابن مجتهد سيدعلي آقا همدرسش رفيق مورد در خود كه چنان بازشناسد/
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مينويسد: بهبهاني د محم سيد آقا
بÇاطن تكÇميل بÇه فÇقير و پÇوشيد اجÇتهاديه علوم كسوت <وي

ندارد/ نهايتي باهللا عارفان مقصد زيرا /1

نرسيد1 مقصد غايت به فقير و گرديد فايض خود مراد به او و  كوشيد/
كردند: قبولم حق مردان كه را ايزد منت اما

/ê28 ص همان, /2

مسÇتان بÇد ما چو كه بين مغان پير نيكي
بÇود>2 زيÇبا كÇرمش بهچشم كرديم آنچه
نÇÇورعليشاه و دكÇÇني مÇÇعصومعليشاه سÇÇيد كÇÇه افÇÇتاد <اسÇÇÇتماع
كرمانشاهي علي آقامحمد مثل ايران علماي از فرقهاي اصفهاني///[را]
قÇزويني حسÇن مÇحمد حاجي و اصفهاني كرباسي ابراهيم حاجي و

كرد/ خواهيم برخورد هم باز ديگر صفحات در عرفان دشمن اين نام با /3

بÇهبهاني عÇلي د يÇس بن د محم سيد و نوري علي مال و شيراز3 سا كن
مينمايند, ايشان تفجير و تفسيق ايشان امثال و معال كربالي سا كن
از ديگÇر جÇمعي آنكÇه] [حال ميدهند/// فتوي ايشان كفر در بلكه
و همداني رضا مال حاجي و همداني مد عبدالص مال مانند ايران فضالي
زاهد شيخ و اصفهاني حسين محمد حاجي و كرماني تقي محمد ميرزا
رضÇا الÇم حÇاج و هÇمدانÇي قرگوزلو جعفر محمد حاجي و  گيالني
حÇاجي و تÇوني ابراهÇيم د سي و دارابي نصير محمد موالنا و همداني
در و مÇيكنند تمجيد التحصي و التعد ايشان امثال و خوÄي ابراهيم

/êê9 ص همان, /ê

مينمايند/>4 مبالغه ايشان وصف
و قÇيل ايÇن از ملول شيرواني زينالعابدين ميرزا جناب وقت اين در
حضرت به ارادت دست الحسين, عبداهللا ابا عتبة در جواني سنين در قالها,



33 مستعليشاه جناب ايام سوانح

مينهد: نعمتاللهي طريقت راه در پا و ميدهد نورعليشاه
دكني معصومعليشاه سيد رباني علماي خدمت به ديار همان <در
اسÇرارهÇم ساهللا قد سلسله آن مشايخ بعض و اصفهاني نورعليشاه و
بÇنابر بÇرگزيدم/ را ثÇراه طÇيباهللا نÇورعليشاه جناب ارادت رسيدم/
شÇتافته بÇغداد Çالم دارالس بÇه اليزال حضرت امر به بل حال انقالب

/27ë Ç ì صص همان, /1

دريافتم/>1 اÔخÖري× دÖعب ¸ كرَّ را جناب آن مالزمت
بÇيحد لطف البضاعه قليل اين با نورعليشاه] [مرحوم <آنجناب
نÇصايح به و ميگماشت فقير اين بر مرحمت نظر همواره و داشت
بÇه و نÇمودي مÇفتخر بÇهرهمند مواعÇظ و فرمودي سرافراز سودمند
كÇتاب عالÇم كÇربالي در كÇه هنگامي ساختي/ م مكر التفات تكريم
مÇضامين و خواندي فقير جهت ميكشيد نظم سلك به را اتالوصال جن

بغداد الم دارالس در و رسانيدي فقير جان به گوش را آن قرين معرفت
لطÇف و خÇاص بÇهفيض و فÇرمودي تÇلقين را فÇقير خÇفي ذ كر به

/32 ص همان, /2

نمودي/>2 سرافراز و مفتخر مخصوص
آقا گذشته, ديار آن بالد ا كثر بر و گشته عجم عراق عازم <آنگاه
جÇناب خÇدمت به و ديده كرمانشاهان بلده در را مجتهد علي محمد
جمعي با و رسيدم همدان در كوثرعليشاه و ه سر س قد مجذوبعليشاه
ميرزا جمله آن از نمود; روي مالقات عراق عرفاي و علما از  كثير
و اصفهاني كرباسي ابراهيم حاجي و نراقي احمد مال و قمي ابوالقاسم
و قÇزويني تقي د محم سيد و نوري علي مال و قمشهاي مصطفي مال
از درآمÇده, گيالن دارالمرز به ديار آن گردش از بعد بودند/ غيرهم
و شيروان بالد در چندگاه و برآمدم ترآمده باران كثرت و ياران قلت
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و مÇجالست لوازم و كÇرده سÇياحت آذربÇيجان و طÇÇالش و مÇÇغان
را نظرعلي مال جمله آن از آوردم; جاي به جماعت هر با معاشرت
آقا و بادكوبه در را مجتهد باقر د محم والحاج اسداهللا ميرزا ساليان, در
مÇالقات تÇبريز در را ابÇوالقÇاسم ميرزا و خوي در را ابراهيم محمد
بÇعيده بالد طريق و نمايد دور سفر فقير كه بود ر مقد چون نمودم/
تهران ملك در كه آن از بعد قمري هجري 1211 سنة در لهذا پيمايد,
و رونÇقعليشاه و مÇعطرعليشاه و مÇظفرعليشاه جÇناب خÇدمت بÇÇه

/27ë Ç ì صص همان, /1

شدم///>1 ف مشر اسرارهم ساهللا قد عباس درويش
قÇلت و حيوانÇي ترك به اوقاتي در مجذوبوار احوال بدو <در
به و عام و خاص صحبت از اجتناب و صيام دوام و منام قلت و طعام
به تهران دارالملك در ايام] اين در [هم داشت/// اشتغال دوام ذ كر
به فقير از احوال انقالب و ميشد, برده سر به عزيزان آن خدمت///
را معطرعليشاه رعليشاه, مظف جناب روزي آنكه تا ميآمد/ ايشان نظر
تمكين درويش اين كه نميكني همت چرا كه فرمود ساخته مخاطب
اين كه فرمود جواب در معطرعليشاه] [جناب وي گيرد? آرام و يابد
نÇرسد, هندوستان فقراي خدمت به و نكند هند سياحت تا درويش
حيرت انجام كرامت كالم آن استماع از فقير يافت/ نخواهد تمكين
همانطور فيالواقع نبود سياحت قصد فقير خاطر در كه زيرا نمود,

/ê09 Ç 10 صص همان, /2

فرمود/>2 عزيز آن كه شد واقع
خراسان كشور به ميامÃي زينالعابدين مال مالقات قصد به <[پس]
خÇدمت بÇه بÇحمداهللا اما بود, شده مرحوم جناب آن ا گرچه افتادم/
مÇيرزا جÇمله آن از رسيدم يقين اهل علماي و دين ا كابر از جمعي
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در ابÇومحمد الحÇاج و كÇوچك د يÇس به المدعو د محم سيد و مهدي
مرزوق ايشان مالقات نيشابور در امين د محم والحاج س مقد مشهد
ملك به مشايخ ساير و االوليا¾ سلطان زيارت مراسم از بعد  گشت/
اسالم صوفي شاملو بك شريف محمد و توقف چندي و رفته هرات
ازلي حكم بنابر كرده زابل واليت عزيمت آنگاه نموده, مالقات را
كشور آن اعاظم و ا كابر با مخالطت طريق و بوده ديار آن در چندگاه
ب مقر مالزمت شتافته, كابل ديار به سياحت و گردش از بعد پيموده;
در مÇديد ت دÇم و دريÇافتم را العزيز ه سر س قد حسنعليشاه درگاه

/27ì ص همان, /1

مينمودم/>1 مالزمتش بوده, حضرت آن خدمت
ابتدا در كه بود اصفهان جورنان قريه از ه سر س قد حسنعلي درويش
حضرت دامن در و زده نورعليشاه ارشادمĤب جناب دست به ارادت دست
عليشاه حسين و عليشاه معصوم سيد خدمت در و شده تربيت مشتاقعليشاه
پÇادشاه احÇمدشاه بÇن تÇيمورشاه التÇمناي حسب و نÇموده خÇراسÇان سفر
و يافته استقرار كابل دارالملك در ايران عرفان بزرگان اشارة به و افغانستان
بود/ نموده افاضه عام و خاص به را وجودش فيض سال دو و بيست ت مد
بر خانه قلندري و آزاده دي مجر يگانهانديش, فقيري و بيخويش درويشي

ميربود/ جهان عرفاي از ق تفو فنا گوي و فقر در كه بود داده باد
و بازداشتي جريان از را آب و طيران از را مرغ خوشش <آواز
وي نگذاشتي/ اندوه و غم طالبان و سالكان قلوب در دلكشش تقرير
نيز متعارف سخني پرسي راست ا گر بود/ نخوانده يقول قال بود, عامي
آن نÇزد در فÇيالحÇقيقه خوانÇدهام چيزي ا گر فقير گفت/ نتوانست
ايÇن مÇطلب نÇرسيدمي وي خدمت به ا گر يعني خواندهام/ حضرت
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از و بودم حضرت آن خدمت در چهارسال ت مد نفهميدمي/ را طايفه

رباني, حامد اصغر تصحيح (مستعليشاه), شيرواني زينالعابدين ميرزا حاج ياحه, الس رياض /1
/ìê8 Ç 9 صص تهران, سعدي, انتشارات

مينمودم/>1 استفاده اساسش قدسي انفاس
به پيشاور شهر در قمري هجري 121ì سنة شعبانالمعظم ماه در وي
ضا(ع) موسيالر بن علي سيدكريمبن كثيراالنوار مزار در و شتافت باقي ديار

حسنعليشاه: درويش رحلت سبب به گرديد/ مدفون
هجوم مستعليشاه] [جناب فقير بر هموم ترا كم و غموم <تالطم
دهلي و پنجاب مملكت به نموده عزيمت هندوستان اقليم به آورده,
مالكان و مهراج فرقه با درآمدم/ دكن گجرات و بنگاله و فيضآباد و
مرافقت و موافقت ابواب و شدم همنشين اب نو زمرة و تاج و ديهيم
بيرا كيان و سناسيان و جوكيان جماعت با گشاده, فرقه هر روي بر
زردشÇتيان و بتپÇرستان و نÇانكشاهيان بÇا و نÇمودم/ مÇصاحبت
طÇريق قÇادريان و مÇداريÇان و جÇالليان فÇرقه با و كرده, مجالست
راه مباحيان و حلوليان و دهريان زمرة با و آوردم جاي به معاشرت
رگهيسران و برهمنان و راجگان و رايان جماعت با و سپرده اتحاد
بÇه گاه آن سا كن; بالد آن در مديد تي مد و بردم سر به چند ايامي
روزگار عجايب از بسياري رفته, ماچين و سودان و هندوستان جزاير
راجهها افواج ترا كم و درياها امواج تالطم از و ديده, بحار غرايب و
راه از آمÇده, سÇند واليت به االمر عاقبت كشيده, بينهايت زحمت
كÇوهستان راه, اثÇناي در رسÇيده, كشÇمير بهخطة كوهستان و لتان Ôم
بهنظر صعب بسيار مسالك و شد مشاهده پردرخت جبال و سخت

/27ì ص ياحه, الس حداÄق /2

آمد/>2
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و پÇيوسته, سÇياهپوشان و پÇيران پنج و قلندران قوم با تي مد <و
سلوك اهل و ملوك با و نشسته, خا كساران و بينوايان طايفة با چندگاه
رآباد مظف راه از ديار آن ج تفر و سير از بعد نموده/ مجالست ديار آن
بÇدخشان جÇبال و تركستان و توران و طخارستان واليت به كابل و
با و داده دل سفيدجامگان و چشتيان و نقشبنديان صحبت به و افتاده
زمÇرة بÇا و داشÇته صÇحبت مانويان و ختاييان و اسماعيليان  گروه

1/همانجا/

آوردم/>1 جا به مجالست مراسم ميان خر و مزدكيان
بÇنابر آمÇده, فÇارس مÇلك بÇه عراق و خراسان راه از <باالخره
آن مشاهير و معارف شده, سا كن ديار آن در چندي شهور تقدير,
طريق از و رسيده, كبير و صغير از جمعي صحبت به و ديده را ديار
هÇواي آنگÇاه گÇرديدم/ واقف بزرگان ساير و نوربخشيان و ذهبيان
حÇضرموت و عÇمان بÇه هرمز و داراب راه از كرده يثرب و حجاز
و ابÇاضيان صÇحبت و شÇده مشاهده حبش بر و يمن بنادر و آمده,
از بعد افراشته, حجاز سياحت لم ع گاه آن شنيده, ابتريان و زيديان
طرح اربعه مذاهب صاحبان و ابيان وه طايفه با عمره و حج مناسك
بÇقيع ة مÇÄا و خيراالنÇام حضرت زيارت يثرب در انداخته, صحبت
روش از و رفÇته مÇصر و صعيد اقليم به بعد و دريافته, الم عليهمالس
آن دانشمندان و دانايان از بسياري و گرفته عبرت ملحدان و قبطيان

/27ì Ç 7 ص همان, /2

رسيدم/>2 ايشان مشايخ اعاظم و ا كابر خدمت به و ديده ديار
آمده س مقد ارض به و رسيده شام ملك به دريا راه از آن از <بعد
ف رÇمش ديÇن اوليÇاي و اوصيا و مرسلين و انبيا¾ قبور زيارت به و
به آنگاه آورده, بهجاي يگانه جهت دوگانه , اقصي× مسجد در  گرديده,
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دمشق به بعد نموده, بسيار كارساز درگاه به نياز و عجز و رفته طور
و امÇويان گÇروه بÇا و كÇرده, مالقات بود بزرگي جايي هر و آمدم/
رهبانان و يهودان و سامريان و قدريان و جبريان و شيطانپرستان
و آناطولي و اصغر ة ارمني به شام بالد ا كثر گردش از بعد شده, همدم
بÇحر جزاير و زمين مغرب و آيدين و قسطنطنيه و يونان و قرامان
همنشين ملوك طايفه و سلوك ارباب با درآمده, ايلي روم و اخضر
معاشرت همزويان و اقيان عش و رفاعيان و بكتاشيان فرقه با  گشته,
و خÇلوتيان و مÇولويان و صÇافيان و نÇصيريان زمÇرة بÇا و نÇÇموده,
و گÇرجÇيان و فرنگان گروه با و پيموده معاشرت طريق Öفراموشيان
راه از مÇمالك آن سياحت از بعد كردم/ مجالست يزيديان و ارامنه
شده, وارد تهران دارالملك به آذربايجان و ا كبر ة ارمني و بكر ديار
اهللا س قد حسينعليشاه خدمت شرف به قمري هجري 1229 سنه در
ف مشر ه سسر قد مجذوبعليشاه خدمت به باره ديگر و العزيز ه سر

/277 ص همان, /1

 گشتم/>1

فقري لقب و ارشاد فرمان دريافت

زيÇنالعÇابدين ميرزا حاج به مجذوبعليشاه حضرت مالقات اين در
تÇحت را ايشÇان فÇرموده, سÇياحت و جÇهانگردي توقف دستور شيرواني
تبتل مدد به را باطنيشان احوال و ميدهند قرار خود مستقيم و ه خاص تربيت
بÇر الجواهري كحل هدايت توتياي به و ساخته منقلب انقطاع و خلوت و
عÇباد ارشÇاد تشريف قبول مستعد را ايشان و ميكشند, ايشان دل ديدگان
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در مÇجذوبعليشاه جناب با دوم مالقات اين در كه نمودهاند استنباط چنين خين مور از پارهاي /1
حاج عرفان, و طريقت (رهبران شده فقر به مشرف شيرواني زينالعابدين آقا حاج كه بوده تهران
جÇناب است مسÇلم آنچه /(22ê ص ,1379 چهارم, چاپ حقيقت, انتشارات سلطاني, باقر محمد
مشÇرف امÇا نبوده, ارشاد اذن داراي دنيا بالد در سياحت و سير به آغاز از پيش زينالعابدين ميرزا
كه مينويسد ÇÇ شد نقل چنانكه ÇÇ خصوص اين در و است بوده نعمتاللهيه علية سلسلة در بهفقر
فÇرمودي> تÇلقين را فÇقير خÇفي ذ كÇر بÇه بÇغداد Çالم دارالس <در اصÇفهاني نÇÇورعليشاه حÇÇضرت

ص32)/ ياحه, قالسÄحدا)

ميسازند/1 ملقب مستعلي" "درويش فقري لقب به نموده
سا كن فقراي است/ شده واقع 1229 سال در و تهران شهر در واقعه اين
و آراسÇتند مÇجلس ايشÇان مÇحبت به و الهي موهبت اين ارزاني به تهران
معاندان بر شكرانه مجلس همين برگزاري قضا از نمودند/ شادماني و سرور
را فÇتحعليشاه, قÇاجار, شÇاه حسÇادت روي از آنÇان و آمده, گران عرفان

كشاندند: عرفان و ف تصو اساس با بهمعاندت
برخي و آراستند مجلس داعي محبت به جمعي واليت آن <در
مزاج عقلي و شرعي تي بيحج برخاستند, فقير بهعداوت فساد اهل از
اسÇتعالم فÇرموده, احضار را فقير شهريار, ساختند/ ر متغي را پادشاه
از بعد خواهد/ خداي ا گر كردم: عرض فقير درويشي? تو كه: نمود
مهد در و آسوده طوايف همه ما مملكت در كه: فرمود بسيار مكالمه
از و مطعون و مطرود ايشان كه درويشان فرقه مگر غنودهاند, فراغت
زمÇرة از كه است اين مصلحت و آن صالح بيروناند/ اعتبار دايره
ايشان از و لعنگويي و سب ايشان بر و جويي ي× تبر عرفا و مشايخ
كÇه: داشت مÇعروض فÇقير بياسايي/ ما مملكت در تا نمايي دوري
را ايشÇان مÇعصومين ة مÄا مخلصين از و ميدانم حق را عرفا طريقه
و نÇمود تÇوان لعÇن چگÇونه ايشان بر شرعي ت بيحج و ميشناسم
بÇلي گشود?! توان چگونه ايشان طعن بر زبان شرعي بيمستمسك
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شÇريعت خÇالف كÇه بÇاد كسÇاني بÇر رسÇول نÇفرين و خداي لعنت
فرمود: ايران شهريار مينمايند/ اقدام مرتضوي طريقت و مصطفوي
اي برÇت طÇريق و لعننمايي بخصوص را ر مقر و معين اشخاص بايد
ايÇران خسÇرو آورد, دلپÇذير مÇعاذير چÇه هÇر فÇقير پيمايي/ ايشان
نرسيد! جايي به كرد, تقرير عقلي و شرعي داليل [هرچه] و نپسنديد

Ôاهللا و ÕلâميÇج ÕرÖب صÇف فÇرمود, بÇلد اخÇراج خÇواسÇته, را فÇقير عÇذر الجرم

بÇايد يÇاري او از كÇه خÇداست و است بÇهتر جميل صبر من براي ا كنون : 18 آية يوسف, سورة /1
خواست/

</1 Ôع×انت ÖسÔمÖال

شÇيوع ايÇران بÇالد در خبر اين چون برآمد/ ري ملك از <فقير
رسÇيدم, ديار هر به ÇÇ ملوكهم دين علي Ôاسالن مضمون به و ÇÇ بود يافته
گمان ايشان بر كه اشخاصي حتي نمودند, آزار و ايذا ديار آن مردم

/277 ص ياحه, الس حداÄق /2

كردند/>2 اذيت بود, عدالت و ديانت



عرفان با قزويني حسن محمد حاج خاندان عدوان

داستان آغاز

ميفرمايد: خويش احوال شرح دنباله در مستعليشاه جناب
گاه چند از بعد و آورد/ فارس ملك به ازلي قسمت االمر <آخر
صدق ارباب و عرفا از جمعي صحبت به ديار آن در رفته, كرمان به
مÇوفق ولي نÇعمتاهللا شÇاه العÇرفا قÇطب زيارت به و رسيدم صفا و
در و بود ستمگر مردي سخت ÇÇ خان ابراهيم ÇÇ كرمان حا كم  گرديدم/
ستمي فقير اين بر و ميربود/ ستمگران از مسابقت گوي ظلم, شيوة
شÇيراز صÇوب به عزيمت لواي فقير و ساخت آزرده كرده, فاحش
چÇون و نمود/ اختيار تأهل هجري 123ì سنة در كه آن تا افراخت
جهت پيرا, جهالت عالمان و نما عالم جاهالن بگذشت, اين بر تي مد
مجتهد حسن محمد حاج و ساختند جمعيت [مÆلف], داعي پريشاني
اخÇباري مÇوسي شÇيخ و بÇدسير يزدي احمد مال و مقلد باشي مال و
ت بيحج مجاز اهل از ديگر جمعي و پيشنماز هادي ميرزا و بيخبر
صورت ايشان اجماع الجرم بود, ر مقد چون پرداختند; فتواها شرعي

نمود:



اللهيه نعمت سلسله ê2

1ê01(با بيت دوم, دفتر ,1378 روزنه, انتشارات سبحاني, توفيق دكتر اهتمام به معنوي, مثنوي /1
اختالف)/  كمي

بÇود1 بÇرداري مÇنصور الجرم بÇود اري دÇغ دست بÇر قÇلم تا
خÇويش سÇود زيÇان, ايÇن در و گردانÇيدند ر متغي را فرمانفرما مزاج
حال جمال منقصت خال بدين و خواستند را فقير عذر و ميديدند;
و نمود نوري غبي زكيخان را فاحش ستم اين الحق آراستند/ را خود
بÇه ميل را فارس والي ات بالذ و نبود, تقصير هيچگونه را فرمانفرما
را? گوشهنشينان و درويشان طايفة فكيف نيست ناس عموم آزردن
وارد اصفهان به آنجا از و آمده يزد شهر به كرمان راه از ناچار فقير

/277 Ç 8 صص ياحه, الس حداÄق /2

شدم/>2

قزويني حسن محمد حاج دشمنيهاي علت

و بÇالها از آ كÇنده مستعÇليشاه حÇضرت گرانقÇدر عمر ايام ا گرچه
در Âتفصي ايشان خود كه شرحي به ÇÇ اما است, بالانقطاع و مداوم ابتالهاي
مجتهد حسن د محم حاج خانواده دشمني ÇÇ فرمودهاند مرقوم ياحه قالسÄحدا
اعجابآميز ايشان با شيراز مساجد جمعة ة مÄا از معصوم حاج او فرزند و
بپردازيم بيسابقه عدوان اين علت جستجوي به كه اين از پيش است/ بوده
در مستعÇليشاه جÇناب مÇينمايد/ مناسب خانواده اين با مجملي آشنايي

مينويسند: چنين اينباره
عالمي و گرانمايه فاضلي معصوم الحاج ابن حسن محمد <الحاج
زمان مجتهدان ا كثر بر رسمي فنون و ظاهري علوم در و بود بلندپايه
اصÇفهان بلدة در و بود قزوين ديار از وي اصل مينمود//// سبقت
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و مينموده اشتغال معامله و تجارت شغل به  جد عن Hاب و نموده تولد
بر آنگاه بوده, مشغول اجتهاديه علوم تحصيل به اصفهان در گاه چند
سا كن الم عليهالس حسين مشهد در آمده عرب عراق به تقدير وفق
پايه وقتي اندك در پرداخته, ه رسمي علوم تكميل به آنجا در و  گشت/
ديÇار آن از طÇاعون ظÇهور بهسبب و درگذشت همگنان از قدرش
انداخت/ اقامت رحل شيراز در آمده بيرون فرار طريق به آثار فيض
آن در و ميپرداخت/ شرعي احكام به هم و تجارت شغل به هم و
عور, نور از او جهانبين چشم تي مد و بود/ روزگار مجتهدان از ديار
و رد در كه نماند پوشيده بود//// مفطور احكام اجراي بر حال آن در و
ميدارند, مسلم را او احكام بعضي فرقهاند: دو شيراز علماي او قبول
و ميگذارنÇد صفر نقطه او فتاوي جدول بر عقال¾ يكسر بل ا كثر و
امÇا نيست/ مسلم وي احكام لهذا است اعمي و كور چون ميگويند:
در كه صفاتي كه اين بر متفقاند معاملهشناس فحول و ناس جمهور
بهمصداق و نيست, وي در است يقين اهل مجتهدان و دين علماي

ميكنيد/ فراموش را خود و ميدهيد فرمان نيكي به را مردم آيا :êê آية بقره, سورة /1

و كاذب افعال و اقوال در 1 ÖمÔك سÔفÖنا ن Öو سÖنت و برÖالب اس×الن ون ÔرÔمÖأتا شريفة آية
كÇثرت بÇر و غÇالب, ريÇاست و جاه حب او طبع در و است عي مد
و چرب و زرد و سرخ بر و است, راغب آن اسباب و دنيوي زخارف
و دولت وفÇور بÇاوجود و دارد ال كÇالم حÇش و تمام حرص شيرين
به و نميگذارد فرو دقيقهاي سيم و زر تحصيل لوازم از عمر بسياري
اعمال سو¾ و خلق ضيق و مقال خشونت و حال دناÄت و طبع ت خس
مداهنة و جور اهل تملق و رشوت دادن و ربا گرفتن به و موصوف
انزل ما خالف حكم بنابراين, است/ مشعوف ضعفا و فقرا اذيت و ظلم



اللهيه نعمت سلسله êê

فساد و جور و عناد و لجاج وادي در و مييابد صدور بسيار وي از اهللا

/288 ص ياحه, الس حداÄق /1

شود/>1 ه عليحد دفتري گردد تحرير آن مجموع ا گر و ميشتابد/
جانب از صادره بلد اخراج فتواي مورد در مستعليشاه حضرت سپس

مينويسند: فرموده تلميح به اشارهاي خودشان دربارة او
بÇر حكÇم كرده, تفجير و تفسيق نخست را ايمان اهل از <يكي
راقÇم نمود/ مÆمن آن تكفير يوم چند از بعد و فرمود بلدش اخراج
شخص آن كفر در كه بود نوشته آن در كرد/ مشاهده را وي فتواي
وي به زوجهاش و ميكند حكم اليقين علم روي از و دارم قطعي علم
اينكه از نموده استدالل آنكه دويم است;/// فاسد عقدش و نميرسد
صوفي نورعليشاه چون و است اصفهاني نورعليشاه معتقد شخص آن
كÇالم اين باشد!? بوده كافر نيز شخص اين كه بايد پس بود, كافر و
صÇوفيه فÇرقه گÇويد ل او است: خÇام ده تعدÇم وجوه از نيز بيفرجام
برخالف بلكه نيست, قاÄم اين بر نقلي و عقلي دليل كافرند/ همگي
باشد?!/// فاسدالعقيده كجا از ه سسر قد نورعليشاه و است/// قاÄم آن
و ايشÇاني مÇنكر آنكه طرفهتر ديگراني, خوار باقي كه تو نادان اي
را الهÇام و كشÇف و مفقود علم شخص و مسدود علم باب ميگويي
ميكني فرياد و ميگشايي ه صوفي فرقة بر طعن زبان و مينمايي انكار
را پÇيمودن گمان و شك طريق و مأمورم را ظن به كردن عمل  كه

آمد?///> كجا از تو قطعي علم اين پس معذورم,
دور, حق از " باشي مال" او مريد و كور, اين ا گر حال اين در <پس
و كÇوشند حÇق اضÇمحالل در موفور جهالت مقلدان از كس چند و
ل او ليس ميار: حيرت و مدار عجب پوشند, مكابره و شقاوت  كسوت
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آن كه گفتي ات كر به مهجور حق از كور اين و االسالم/ في Öكسرت ̧ قارور

داعÇيه صÇاحب مرد اما نيست كافر مستعليشاه] [حضرت شخص
اهللا, سÇبحان بÇود/ مÇضمون هÇمين بÇر او م سي فتواي چنانكه است,
آن چون كجاست/ به تا كجا از باطن و ظاهر اعماي اين قول تناقض
گÇرفتار را او بÇاريتعالي رسانيد ظهور به فاحش ظلم اينگونه شقي
12ê0 سنه در و نيافت مهلت چندان گردانيده, خويش اعمال  كمند

/289 Ç 91 صص همان, /1

شتافت/>1 الجزا دار به گشته, مدفون قمري هجري
بÇابا كÇوهي بقعه در و شد شيراز وارد مستعليشاه حضرت كه زماني
شÇهر بزرگ مجتهد عنوان به عرفان خورده قسم دشمن اين جست, سكنا
قÇدرت از فÇارس مÇلك سراسر در بلكه ناحيه آن در پسرش سه با همراه
كه ديگري كه نميكردند ل تحم روي هيچ به و بودند برخوردار زياد بسيار
بازار و نمايد معطوف خود به را مردم عامة ه توج نرسيده راه گرد از هنوز
ايذا¾ و آزار به زياد امر ابتداي در همه اين با كند/ كساد را آنان جاهطلبي
بهعنوان حسن د محم حاج حتي و نميگماشتند همت مستعليشاه جناب
حاج نوة كه زماني اما جست/ شركت ايشان ازدواج و تأهل مراسم در عاقد
را مستعليشاه جناب و درآمد ف تصو ارادتمندان حلقة به نيز حسن د محم
مركز در پدرش مسكوني منزل به شهر خارج در بابا كوهي بقعه باالي از
آمد جوش به پسرانش و حسن د محم حاج كينة و غضب ديگ آورد, شيراز
سÇاختن مÇنصرف و شÇهر از شÇيروانÇي" اح سي" راندن بيرون براي آنان و
رسيده راه از تازه درويش اين به ارادت از زينالعابدين, ميرزا فرزندشان,

نكردند/ فروگذار كوششي هيچ از



اللهيه نعمت سلسله êì

مستعليشاه جناب ارادتمندان زمرة به حسن محمد حاج نوه درآمدن

معصوم حاج حسين, د محم حاج نامهاي به پسر سه حسن د محم حاج

ميشويم/ آشنا بيشتر سلسله بعدي رخدادهاي در شخص اين نام با /1

مانند كه ثاني معصوم حاج داشت/ شيرازي1 مجتهد د محم آقا حاج و ثاني
پسري داراي ميپرداخت, دو هر جماعت امامت و تجارت كار به پدرش
1218 از كÇه بÇود كوچك" "ميرزا به مشهور و زينالعابدين بهنام ساله 2ì
پدربزرگش نزد را معهوده ديني دروس تعلم و جسته سكنا شيراز در قمري
تÇا مÇيبرد بهسر شيراز نو جامع مسجد افتتاح انتظار در و رسانده اتمام به

گيرد/ برعهده را جا آن پيشنمازي
حاج مرگ از پيش سال ì) قمري 123ê سال روزهاي از يكي Hفاق ات
ج تفر قصد به ب طال از جمعي با همراه كوچك ميرزا مجتهد) حسن د محم
حÇضرت اقÇامتگاه نÇقطه ايÇن كه آن از غافل كرد/ گذر بابا كوهي بقعه به
و نموده جلوس جا آن در شيراز به ورود زمان از ايشان و شده مستعليشاه

زدهاند: حلقه گردشان به اصحاب
شÇمعي دور بÇه را جÇمعي شÇدند بÇقعه و صÇحن داخÇل <چÇون
ا كÇرام و تÇهنيت و سÇالم و تÇحيت از بعد ديدند//// حلقه پروانهوار
يÇن مسالدÇش بÇيت مÇالطفت نحو به [مستعليشاه] شرواني جناب

خواندند: را شيرازي حافظ

/388 ص ,3 ج 2/طراÄقالحقايق,

بگÇذر سÇالمت بÇه رنÇدان كÇوچه از زاهد
چÇند>2 بÇدنامي صÇحبت نكند خرابت تا

مÇعنوي جÇذبات مفتون مستعليشاه زيارت محض به كوچك ميرزا
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وجÇودش خÇرمن بÇر سوزان آتشي كه كرد احساس و گشت نيرومندشان
چنان آن او است/ كرده خا كستر و سوزانده را آرزوهايش سررشته و افتاده
نيافت, خود در مفارقت ت قو كه شد حضرت آن معنوي مغناطيس مجذوب
در استقرار التماس ايشان از بسيار اصرار با و گفته همراهان ترك ناچار به
اما نپذيرفتند, ابتدا مستعليشاه حضرت كرد/ شيراز شهر در را خود منزل
اجÇالل نÇزول وي مÇنزل در و كرده دعوت قبول محبت روي از سرانجام

فرمودند:
تÇوست آشيانة من چشم منظر رواق

توست خانة خانه كه محبت, و نما  كرم

از دقيقهاي و بست همت كمر مستعليشاه خدمت به كوچك ميرزا
التÇفات مÇيشد, اضÇافه خÇلوصش بر هرچه نكرد/ فروگذار ت مرو دقايق
بÇيغش بÇيشتر مÇحبت شعلههاي در را او و ميگشت افزون مستعليشاه

مينمود/
و مجتهد حسن د محم حاج او جد و ثاني معصوم حاج او پدر سرانجام
او بÇه ÇÇ بÇودند اجتهاد اهل لباس در كه ÇÇ عموها و خانواده اعضاي ساير
خÇود خانه در اقامت از و بخواهد را مستعليشاه عذر كه نمودند تكليف
جÇماعت امÇامت بÇه و بكشÇد درويشÇي از دست خودش و دارد, معافش

گفت: پاسخشان در كوچك ميرزا بپردازد/
آن قÇابل را خÇود مÇن و است مÇطلقه امÇامت لÇظ <پيشنمازي
نيز نعلين صداي به و نميگردانم غفلت آلوده را خويشتن و نميدانم,
و چند سخنان و بايستم/ نخست صف در آن علت به كه نيستم مايل
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ابليس كه بود اين آن از بعضي مضمون گوييا نمود/ ادا دلپسند معاذير
و سÇاخت ابÇد ملعون را خود الجرم انداخت, عقب كس يك شقي
سوي به ه توج روي لهذا كردند, امامت زمان امام بياذن جور خلفاي
نÇايب بÇياذن يا و زمان امام بيرخصت كه شخصي آوردند/ دوزخ
بÇال دام بÇه دانÇه خيال به كه دان يقين ميكند, امامت دوران ت حج
امامت دانسته عادل را خود يا شخص آن كه زيرا ميكند/ جان افتاده,
به و بزرگ گناه خود اين ميداند, عادل را خود ا گر نميداند/ يا ميكند

ندانيد/ بيگناه را خويشتن :32 آية نجم, سورة /1

هرگز خودبين است/ سترگ كبيره 1 ÖمÔك سÔفÖÇنا تÔز كوا فال× كريمه آية حكم
و خÇودبيني مÇعني ايÇن در است " كÇفر مÇصرع: نگÇردد/ خÇدابÇين
نÇيز ايÇن مÇيكند امÇامت و نميداند عادل را خود ا گر و خودرأيي"
ايÇن تÇقرير از بÇعد است/ عÇرفا جمهور ناپسنديدة و عقال نكوهيدة
و بÇرداشÇتند, وي تÇوأمان بصيرت گريبان از دست دلپذير  كلمات
خÇويش حÇال بÇه را وحÇÇدت كÇÇنج سÇÇالك آن كÇÇثرت, طÇÇالبان

/29ì Ç 7 صص ياحه, الس حداÄق /2

بازگذاشتند/>2
و مÇجتهد حسÇن د محم حاج از پيروي به ظاهر اهل كه جا آن از اما
ايÇن حضور را ميرزا كوچك نا گهاني احوال تغيير اصلي علت خانوادهاش
اين از را او كه شدند آن بر فلذا ميشمردند, شيراز شهر در شيرواني اح سي
حÇضرت نÇمايند/ تÇخريب نÇيز را بÇابا كÇوهي بÇقعة و سÇاخته آواره ديÇار

ميفرمايند: اشاره مورد اين در مستعليشاه
و خÇيرات بÇه مÇايل خÇودشان كه بدبختند ي حد به شيراز <اهل
مÇرتكب غÇريب شخصي چنانچه ا گر است, سهل نيستند, حسنات
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عا مد اين بر شاهد رسانند/ اذيت و ايذا و كنند ممانعت گردد خير بناي
جÇاي ه سر س قد [بابا] كوهي علي شيخ مدار فيض مزار چون كه آن
تنگ مكانش و نا گوار غايت به آبش است, دلكش محلي و خوش
بÇاغچة و ه فÇص و بÇركه عÇباداهللا و فقرا آسايش جهت به فقير بود,
فقير آزار پي در ديار آن مردم نمود/ احداث محل آن در محقري
و بÇود صÇوفي بابا كوهي كه آن جرم به دادند بسيار اذيت و افتادند
آن كردن خراب پس بود/ خواهد صوفي نمايد د ترد جا آن هركس
تÇقدير وفق بر ا گرچه است/ متحتم آن نمودن نابودن و است الزم

/283 ص همان, /1

نگشت/>1 خراب

ف تصو از نوه انصراف براي حسن محمد حاج توطÃه

و عÇموها پÇدر, سرسختيهاي و رعونت و خشونت با كوچك ميرزا
را او معصوم حاج و حسن د محم حاج روزي گرديد; بهرو رو پدربزرگش

گفتند: نموده, احضار
قÇدر به نمودهاي تحصيل كه علوم حقايق و معلومات همه <اين
او از بÇراÄت و الزم وي از ي برÇت همانا نيست?! اح سي مردي سخن
تحصيل جز رسمي علم ا كتساب علم از گفت: جواب در است/ واجب
با كه دادهايد درس براهين و ادله به خود شما و نگشت, حاصل ظن
حرام دين, اصول در ما سي , ظن به عمل يقين, و قطع حصول امكان
سخنان و او حالت سير و مرد اين با معاشرت هنگام از مرا و است
منصرف را او سخن به چون گرديد//// حاصل يقين توأمانش معرفت
عÇمارت سÇرداب در صÇباح چÇهل نÇمود, نÇÇتوانسÇتند مÇÇنحرف و
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آنÇچه از است داشتنيتر دوست زندان من براي من, پروردگار اي گفت : 33 آية يوسف, سورة /1
ميخوانند/ بدان مرا

چÇون و /1 هÖيÇلا âنيونÔع ÖدÇي ا ×مÇ م اليَّ بحا ÔنÖج الس ب ر ق×ال داشتند/ محبوسش
گرديد, ارادت سلسله محر ك بيشتر سجنش و آمد پايان به اربعينش

/388 Ç 9 ص ,3 ج 2/طراÄقالحقايق,

بستند/>2 رويش به معيشت ابواب ولي گشودند, محبس در
ميرزا عليه كينهجويان اين سو¾ اقدامات كوچك ميرزا فرزند نوشته به
ادامه بودند, مستعليشاه ارادتمندان از دو هر كه ايشان همسر و  كوچك

جمله: از يافت,
نÇمودند قÇطع داشت مÇاهه هÇمه پدر از كه مرسومي و ري مقر>
و بÇرساند خÇوردن براي چيزي آنها به كسي كه ندادند اجازه [يعني
ه رقي بيبي حاجيه كردند] قطع نيز مايحتاج خريد براي را آنان حقوق
مادر از سالكان تمام با بلكه برادران ما با كه ÇÇ پدرم ليه او زوجة بيگم
كه نمود حكايت ÇÇ بود دوران عارفة و زمان نادرة الحق و مهربانتر
ف تصو ترك كه شدند مأيوس پدرت و من از خويشان و قوم چون
پدرم, و معصوم, حاج شوهرم, پدر از كه البيت اثاث آنچه و  گوييم,
بهجايي ما معيشت كار گرفتند, پس بود ما ف تصر به عبدالغفار, حاج
بÇه منحصر فرشمان بيگم خديجه همشيرهات و پدر و من كه رسيد
با و گرسنگي قوتمان و عبايي مندرس فراشمان و بود حصيري  كهنه
هÇميشه نÇديدم/ بÇزرگوارت پدر از مالل اظهار وقت هيچ حال اين
فراغت و صبح فريضة اداي از بعد و بود/ زندهدار شب و صاÄمالنهار
قراÄت تفكر و تدبر با اهللا كالم از حزب يك مأثوره اوراد و ادعيه از
قرص مخلصين از دو يكي گاهي و ميآورد جا به قيلوله و مينمود,



ë1 عرفان با قزويني حسن محمد حاج خاندان عدوان

/389 ص ,3 ج همان, /1

ميرسانيدند/>1 اليموتي قوت و ناني

مجذوبعليشاه جناب نزد همدان به ميرزا كوچك آقا عزيمت

جناب غيبي اشاره برحسب آمد سر به منوال اين به روزگاري چون و
جناب خدمت به 123ì سال در شدند, همدان بة طي بلده روانه كوچك ميرزا
اين چون فارس اهل و غنودند, آستانش در تي مد و رسيدند مجذوبعليشاه
كه گفتند فارس فرمانفرماي ميرزا حسينعلي اب نو به نمودند مشاهده حالت
است/ خلق اضالل موجب شيراز در او توقف و مضل و ضال شيرواني اح سي
و فÇريفته را مÇعصوم حاج زينالعابدين زاهد عابد و عامل عالم اينكه مثل
خالصه رفته/ همدان كه است تي مد و نموده, ه صوفي فرقه طالب و راغب
اصفهان طرف به عيال و اهل با ايشان لذا خواستند, را شيرواني جناب عذر

همانجا/ /2

گرديد/2 روانه

شهر از مستعليشاه جناب اخراج و شيراز در وبا وقوع

هنوز و شده گرفتار اعمال و افعال شومي به 1237 سنه در شيراز مردم
تعالي و سبحانه حق كه بود نگذشته مستعليشاه جناب تبعيد از روز پنجاه
راه كس هزار هشت بر زياده قليل, ت مد در گماشت/ ديار آن بر را وبا بالي
كÇردار از و نگشÇتند بÇيدار غفلت خواب از معذلك گرفتند پيش در عدم

/278 ص ياحه, الس حداÄق ; 8ì1 Ç 2 صص ياحه, الس رياض /3

/4 Öم ه سÔف ÖÇناب ا م× وا ÔريغÔي حت×ي م Öوقب ا م× ÔريغÔي ال× اهللا انَّ آري: نگذشتند/3 بدخويش
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دگرگون خود مردم آن تا نكند دگرگون است مردمي آن از كه را چيزي خدا :11 آية رعد, سورة /ê
شوند/

عÇيال رفته, شيراز به خبر اين استماع از پس مستعليشاه مرحوم لذا
ماه بيست ت مد سپس و آورد/ (ايرانشهر) قمشه قصبه به و برداشته را خود
تأليف ياحه شهررياضالس اين [در نمودند گذران احوال اختالل به آنجا در
خويش طينت وفق بر خان سليمان ولد خان قاسم قمشه حا كم آنكه تا شد]
و مرقوم رقمي فارس) (از فرمانفرما اما خواست/ را ايشان عذر نموده, عمل

/278 ص ياحه, الس حداÄق /1

خيرا1/ اهللا جزاه فرمود/ شيراز مدينة به رفتن تكليف
ميافزايد: ادامه در صاحبحداÄق

اخراج در آورده, هجوم ر ي س ديو اشقياي ديگر بار چندي از <بعد
چند هر فقير نهادند/ ستم و ظلم بنياد طرفه الحق و دادند فتواها داعي
نموده احضار را فقير شده منعقد مجلسي كه فرستاد پيغام و نمود سعي
احدي كنند, ثابت را فقير جرايم منيف عقل و شريف شرع طريق به
را فÇقير مرتبهاي به االشقيا¾ رÄيس نموده, اصرار بلكه نكرد! قبول
بÇه و شÇد, مسÇدود چÇاره طÇريق جÇهت شش از كه نمود مستاصل

كجاست/ گريز راه :10 آية قيامت, سورة /2
بگريزيد/ خدا سوي به پس :ë0 آية ذاريات, سورة /3

عال, و جل حق لطف جز به 3 اهللا الي وا رفف 2 رفمÖال نÖيا كريمه: آية مضمون
نماند: فرار جاي

اختالف)/ كمي 1ë20(با بيت پنجم, دفتر معنوي, مثنوي /ê

كند4 سو آن رو ناچار را تو تا كÇند بÇدخو و بÇد تو با را خلق

ميكند/ اجابت بخواندش, چون را درمانده دعاي كه كيست :ì2 آية نمل, سورة / ë
را/ شما كنم اجابت تا مرا بخوانيد :ì0 آية مÆمن, سورة /ì

امر به و 6 ÖمÔكل Öب جت Öسا âونيÔعÖاد حكم به و 5 Ôاه دع× اذ×ا طرَّ ÖضÔمÖال ÔبâجيÔي نما فحواي به
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بخوانيد/ را او نامها بدان نامها/ نيكوترين است خداوند آن از :180 آية اعراف, سورة /1
بفرما/ عنايت من ياري به تو شدهام, درمانده و ناتوان من, پروردگارا, :10 آية قمر, سورة /2

تÇو الهÇي 2 Öر صتÖ فان ÕوبÔلÖغ م âيÇنا رب گفتم: به×ا1/ ÔوهÔعÖادف ن×ي ÖسÔحÖال Ô¾ا م× Öس Öاال ه×لل و

رسÇول خاندان حق به و ا كرمت نبي مظلوم بيت اهل حق به پناهي
بÇنه/ كÇنارشان در را آنÇها جÇزاي و بÇده ايشان سزاي تو محترمت,
بÇه كÇرده نÇواز بÇنده كÇارساز خداونÇد درگاه به نياز و عجز اينگونه

كنيد مربوط يكديگر به را قلبهايتان و ورزيد پايداري و باشيد شكيبا :200 آية عمران, آل سورة /3
شويد/ رستگار كه باشد كنيد, پروا خدا از و

صبر 3 ونÔحلÖفÔت ÖمÔلَّكعل واهللاÔاتَّق و ابطÔوا ر× و وا Ôراب ص× و وا Ôرب Öاص كريمه: آية مضمون
آية و كردم مسألت باري حضرت درگاه از پرهيزگاري و بردباري و

كند/ همان باشد مشيتش هرچه خداوند :27 آية ابراهيم, سورة /ê
ميكند/ حكم بدان نمايد اراده كه را هرچه :1 آية ماÄده, سورة /ë

تقدير بر حواله رانده زبان بر 5 ÔدâريÔي ا م× ÔمÔكÖحي و 4

Ô¾ا يش× ا م× Ôاهللا ÔلعÖفي  كريمه:

/278 ص ياحه, الس حداÄق /ì

نمود/>6 الهي
روز قÇمري هÇجري 1239 سال م المكر ال شو 27 در ايام اين مقارن

سخت/ جنبانيدني شدند, جنبانده و :11 آية احزاب, سورة /7

در شديدي زلزله 7Gدâدي ش Áا لÖز× ز لÔوا زÖل Ôز و مصداق: به آفتاب طلوع هنگام جمعه,
جميع و بود محشر روز از نمونهاي گوييا كه مرتبهاي به نمود روي شيراز

شدن/ زبر و زير :7ê آية حجر, سورة ; 82 آية هود, سورة / 8

و گرفت افله×ا8 س× ع×اليه×ا صورت خانهها ا كثر و نهاد خرابي به رو عاليه عمارات
مالي ضرر كرور سه به قريب و شدند عدم ديوار سايهنشين كس هزار چند
عربستان بل ايران بالد ا كثر در و گرديدند, آواره شيراز خلق ربع و رسيده

پرا كنده/ ملخهاي مانند :7 آية قمر, سورة /9

ميان بيش و كم يا روز چهل انقضاي از بعد گشتند/ ق متفر 9 Õر شتÖنÔم Õاد جر× ÖمÔه َّÇناك 
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به كس هزار بيست قريب ماه سه دو عرض در و افتاد موت مرض مردم
متنبه پي در پي بالهاي و صدمات همه اين باوجود و خراميدند, دارالجزا
اينكه تا بودند مصر فجور و فسق در و افزودند جور و ظلم بر و نگرديدند

/278 ص ياحه, الس حداÄق /1

كردند:1 اخراج شهر از بيماري به ابتال وجود با را ايشان حتي
ي دÇح بÇه مرض ت شد و گشت مريض اثنا آن در نيز فقير <و
اسباب و شدند الطمع مرفوع ضعيف اين حيات از احباب كه رسيد
سرحÇلقة اختالل كثرت و حال اين وجود با و نمودند/ حاضر موت
آنكه مضمون نوشته, رقعه مĤل, وخامت زكيخان يعني ضالل اهل
از شوي/ متيقن خود قتل بر واال روي بيرون شهر از دم همين بايد
خارج در رفته بيرون شهر از ناچار افتاده, حيرت بحر در خبر اين
به توانايي و ت قو ديگر روز چند شايد كه گرفته منزل صحرا در قلعه

همانجا/ /2

كنم/>2 حركت رسيده هم
آمده, صادق او بر الفاجر التاجر خبر كه ÇÇ ار فخرالفج را فقير <خانه
صادق حاجي ÇÇ كافور" زنگي نام نهند "برعكس مصرع: مضمون به

باد/ دروغگويان بر خدا لعنت :ì1 آية عمران, آل سورة /3

,3 نâبي ك×اذÖال علي اهللا Ô¹نÖعل اال نمود/ ضبط انگيخته شرعي حيله نهاد,  كذب
المĤل سقيم و الحال وخيم آن معهذا گردانيد/ درست خويش دربارة
و تÇغلب من كه نميگويد و ميداند! مÆمنين عدول جمله از را خود
طفلي حال, آن اهوال از گشته, بيمار نيز فقير عيال و نمودهام/ ستم

گزيد/> منزل آشنايان از يكي خانه در و كرده, سقط
گÇرفت/ پيش عراق و كرمان راه رنج و زحمت هزاران با <فقير
حاصل خرجي ضرورت بهقدر نموده محبت خداي بندگان از بعضي
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چÇون شÇد/ زيÇارت عÇازم دريÇا راه از برداشته را خود عيال  كرده,
مÇن] [از ايÇران شÇهريار نÇزد خان قاسم و كرمان حا كم ابراهيمخان
دو شد/ صادر فقير احضار به شاهي حكم الجرم بودند, نموده سعايت
در و برگردانيدند/ بوشهر بندر نيمفرسخي از را فقير آمده ل محص نفر
بسÇيار آزار گشÇته, مÇريض اطفال و عيال بيم, و خوف از راه اثناي
از را ايران شهريار شده], [واسطه فارس فرمانفرماي باالخره  كشيدند/

/278 Ç 9 ص ياحه, الس حداÄق /1

گذرانيدند/>1 در فقير اذيت سر

قمشه در مستعليشاه مرحوم خانواده شدن زنداني

اندازه/ و بيحد /2

عزيمت آورده, فراهم سفر اسباب بيمر2 زحمت با باره <ديگر
قÇاسمخان رسÇيد, قÇومشه قصبه به چون نمود/ مظلوم شهيد زيارت
حÇيطه در را فÇقير مÇايحتاج و مايعرف كرد, ستمگري ار, غد قاجار
بودند همراه كه دوستان از كس چند و اطفال و عيال و آورد ضبط
دايرة مركز آن روزگار ماه سه ت مد و كرد دستگير و اسير را همگي
و صÇادر رقÇمي فÇرمانفرما عاقبت نمود/ آزار و اذيت انواع اشرار,
و داد رخصت را عيال زياد, ابن و سعد ابن مظهر آن و فرموده ارسال
آن در فÇقير و نÇمود/ مÇراجÇعت شيراز به خود خال همراه به عيال
خÇطة در و فÇرار المÇرسلين, Çنن Ôس من يÔطاق ال ا م م الفرار بهموجب: هنگام

برگردد/ چهارم روز در و شود قطع روز سه كه تبي /3
/279 ص همان, /ê

بودم/>4 گرفتار بع3 ر تب مرض به  كاشان
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وي خانوادة و حسن محمد حاج توطÃههاي نتيجه

آقاي حضرت سر بر كه عبرتانگيز و اعجابآميز حوادث اين همة
در سÇرمنشأ و ريشÇه ÇÇ بود تقدير حكم به بنا ا گرچه ÇÇ آمد مستعليشاه
جد و پدر شرعي فتاوي و شيرازي زينالعابدين ميرزا خانواده فتنه گريهاي
خدا مردان با خاندان اين عدوان و دشمني داشت/ عرفان و ف تصو عليه او
قوم اين اما شد, شيراز شهر سراسر در مهلك بالهاي بروز سبب Hمعن حتي
دقيقهاي الهي راهنمايان عليه توطÃه گري و اذيت آزار, تفتين, مخالفت, از
بÇدان ديگÇران و نÇهادند آنÇان ابÇتدا از را فÇتنهها اين بنيان ننشستند/ آرام
و آمÇد مÇيان بÇه نÇيز قÇاجار شÇاه پÇاي كÇه رسÇيد جايي به كار تا افزودند
امÇنيت احسÇاس هÇرگونه تا شدند وارد ميدان به او جانب از  كارگزارانش
و مستعÇليشاه حضرت منير ضمير از را آتي دقايق و لحظات به نسبت

چپاول/ غارت, /1

بر را نهب1 و قتل از مداوم هراس و نمايند, سلب ايشان خانوادة و متعلقان
بيفزايند/ ايشان بهدري در و آوارگي و غربت رنج

كوچك ميرزا آقا حاج احوال ل تحو

متحمل مستعليشاه حضرت كه اوقاتي اثناي در ديگر, جانب از اما
خÇانقاه در شÇيرازي زيÇنالعÇابدين مÇيرزا جÇناب بÇود, غريب بالياي اين
عبرت چشم و بسته غير روي به در و نشسته خلوت در همدان بيوكآباد
حÇضرت مÇعنوي نÇظارت تÇحت سÇلوك و جÇذب بÇال دو بÇÇا و  گشÇÇاده
وقت شÇبي نÇيمه بÇود/ روحÇاني معارج بر عروج حال در مجذوبعليشاه
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و ميگشايند را كوچك ميرزا حجرة ر د مجذوبعليشاه جناب نا گاه سحرگاه
ميفرمايند: او به م تبس با

الهÇي بÇارگاه در شÇما رياضات و مجاهدات بحمداهللا فرزند <اي
كه است كاغذ اين مفتاحش و حصول به مقصود گنج و افتاده قبول
جا هر نينديشي/ خطر و پرخوف راه اين از و شوي سوار گرفته, Gفور
همه و بدهي او به ديدي را مستعليشاه] [جناب شيرواني حاجي  كه
راست تو كار اين كه نگذاري تنها را او و نمايي همراهي Hباطن او با جا

/389 ص ,3 ج 1/طراÄقالحقايق,

است/>1 رحمت دور دور و
كوچك حاجي جناب رياضت و اربعين و خلوت دوران ترتيب اين به
فقري لقب با و شده, ناÄل عرفاني عالية مراتب به ايشان و داد را خود ثمره
تÇا شÇد شÇيراز رهسÇپار هÇمدان بيوكآباد از ارشاد اذن با و "رحمتعلي"
تسÇليم ايشÇان بÇه را بزرگوار پير نامه و برود مستعليشاه جناب بهديدار
مÇرحÇوم بÇاطن فيض از و افتاد راه به سرعت به رحمتعلي جناب نمايد/
و اشرار از آزاري ناامن, راه ميان در و شد سامان به كارها مجذوبعليشاه

نرسيد/ ايشان به بندان  گردنه

مستعليشاه جناب رساندن شهادت به براي اشرار ض تعر

ديد: و رسيد اصفهان قمشه به روزه هفت رحمتعلي جناب
هنوز و شدهاند كاروانسرا وارد عيال با تازه مستعليشاه <جناب
[را] همه گفتند: خواندند, چون رساند/ را كاغذ و گفته سالم ننشستهاند/
پÇياده [ كاروانسرا] سرا در از نگفته سخن ديگر و سپردهاند/ شما به
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ÇÇ شÇدند وارد كاروانسÇرا درون به سواره جمعي نا گاه رفتند/ بيرون
آن نيافتند را او چون ÇÇ شرواني حاجي كشتن و بستن و گرفتن براي
زنجير و غل در و گرفتند را رحمتعلي] زينالعابدين [ميرزا جناب
امÇير نÇزد سÇختي كمال در و است خبر او حال از را تو كه  كشيدند
ايÇران, قÇهرمان خÇالوي اعÇتضادالدوله سÇليمانخان پسر قاسمخان
خاقان دامادي بهعالوه قاسمخان امير و بردند, [قاجار] آقامحمدخان
پÇدر و داشت تÇمام اعÇتمادي و اعÇتبار قÇاجار] [فÇتحعليشاه مغفور
كمال عرفا] و [صوفيان طايفه اين با ات بالذ و است, ثالث مهدعلياي

/390 ص ,3 ج همان, /1

داشت/>1 عداوت
انÇواع بÇه را رحÇمتعلي, ميرزا كÇوچك, ار غد اشرار قمشه زندان در
د ميرمحم آقا حاج وساطت به سرانجام كه آن تا رساندند آسيب شكنجهها
امÇام مÇنزل در و آمده بيرون زندان از ايشان اصفهان, جمعة امام مهدي,
حضرت خانواده و خود خانوادة تي مد كوتاه از بعد و گزيد, اقامت جمعه

آورد/ باز شيراز به بودند شده خارج زندان از كه را مستعليشاه

ت محال به مستعليشاه جناب رفتن

كاشان در مستعليشاه جناب ÇÇ شد ياد كه چنان ÇÇ ت مد اين طول در
كه چنان اما بود/ افتاده پا از بيرمق و بيهوش و گرفتار بع ر تب به و مخفي
وقت سر در نمازهايش همه بيهوشي ت مد تمام در فرموده مرقوم خود
بعد نميشدند/ روز و شب گذشت ه متوج ايشان هرچند ميگرديد ادا موعود
بود بدخو و بدرو مردي كه كاشان بدذات حا كم اذيت و آزار علت به آن از
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حسنعليشاه جناب احترام مورد و كرده, حركت ت محال به ناچار به ايشان
استعالج در وي و گرفته قرار ه, اسماعيلي فرقة پيشواي اهللا, خليل شاه پسر
در ايشان تا كرد آماده و ساخت ا مهي را سفر اسباب و كرد بسيار سعي ايشان
بركنار براي بار اين اما شدند/ شيراز وارد دوباره قمري هجري 12ê2 سال
و مجتهد حسن د محم حاج پرعدوان خاندان بيشمار آزار و جور از ماندن
را پÇنهاني و مÇخفي زنÇدگي ايشÇان سايرخويشاوندانشÇان, و معصوم حاج
تا برداشت بينياز درگاه به نماز و نياز عرضة براي دعا به دست و برگزيد,
پÇيروان كÇار و شÇود زبÇر و زير زمانه وضعيت الهي عنايت يÔمن به مگر

ميفرمايند: چنانكه گيرد/ سامان عرفان و ف تصو
احسÇان, و لطÇف مÇظهر آمÇده, ت حالÇم بÇه حÇال هÇÇمان <بÇÇه
فÇقير اسÇتعالج در ابÇقاه و اهللا سÇلمه خليلاهللا, شاه ابن حسنعليشاه
از باريدن برف عين در گردانيده, آماده و ا مهي سفر اسباب و  كوشيده
آمده/// شيراز مدينة به خفا طريق به بهبهان و شوشتر و بروجرد راه
انتظارم/ را الريبي عنايت و غيبي لطف و دارم منزل انزوا گوشه در

/279 ص ياحه, الس حداÄق /1

بكند"/>1 كاري و آيد برون غيب از "مردي مصرع:

عرفان و ف تصو دشمنان روزگار تيرگي

در هم و افكند پي را ياحه قالسÄنگارشحدا طرح ايشان سال همين در
روزگار اندك اندك اوقات اين مقارن رسيد/ پايان به آن نگارش سال اين
د محم حاج 12ê0 سال در ابتدا گراييد/ تيرگي به عرفان و ف تصو دشمنان
كوچك ميرزا حاج (پدر معصوم حاج پسرش و مرد فتنهها سرمنشأ حسن
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مطلق افالس و كامل ورشكستگي و سخت مالي بحران دچار رحمتعلي)
معطل شام و ناهار مخارج تأمين و حمام به رفتن براي حتي كه بهطوري شد,
كار به جماعت امامت بر عالوه ايشان كه آن ماجرا تفصيل گشت/ درمانده و
Hفاق ات بود/ گماشته ايران بنادر و شهرها در وكال و داشت اشتغال نيز تجارت
مهدي حاجي جمله از نهادند, بدحسابي بناي ايشان وكالي مه مقد هيچ بدون
سوار را ايشان مايملك و جاره مالالت و اموال تمامي بوشهر در ايشان وكيل
در كشتي اين و گريخت, ديگر سرزمينهاي به دريا راه از و كرده كشتي بر
آن از چÇيزي آب سر بر خا كستر مشتي جز و شده حريق دچار راه ميانة
دست و گÇذاشÇته بÇدحسابي و درشتي بناي نيز وكال ساير و نماند برجاي
كه چنان نماند/ باقي نيز حصول و وصول امكان و شد تنگ به كلي ايشان
بÇرايش نÇامهاي و فÇرستاد وجÇهي مطالبة براي را پسرانش از يكي ايشان

مضمون: اين به داشت ارسال
نÇموده وصÇول چيزي من طلب از است نحو هر به <نورچشمي

/38ì ص ,3 ج 1/طراÄقالحقايق,

ماندهام/>1 معطل شام مخارج و ام حم پول براي كه بفرست
جناب و مستعليشاه حضرت با دشمنيها همه آن از ناشي همه اين و
نوه كه چنان بود, عارفان و صوفيان ساير و رحمتعلي, زينالعابدين, ميرزا

مينويسد: ايشان
كه ميشود معلوم والد احوال در گرفتاري و عسرت اين سر <و

2/همانجا/

بوده>/2 چه
از و روزگار بدكرداران از كه نيز قمشه حا كم خان قاسم آن عالوهبر
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ا كان سف و دان جال فرمانش به و بود عرفان اهل ار غد و خورده قسم دشمنان
سزاي به بودند, روانه طرف هر به مستعليشاه حضرت شهيدكردن براي
ميفرمايند: مستعليشاه حضرت چنانكه آمد/ گرفتار خويش زشت اعمال

ناهج و عرفان مسالك سالك آن به نسبت بنيان ستم خان <قاسم
فÇراوان آزار و ايÇذا است] رحمتعلي جناب [مقصود ايقان مناهج
و مÇايعرف آنÇچه و بÇرنجانيد را تخميرش صفوت ضمير و رسانيد
حركت اين و گردانيد, ضبط ظالم آن را همگي داشت همراه مايحتاج
رنÇجش اثÇر از و نپسنديد, ايزدتعالي و نيامد ميمون ستمگر آن بر
در و خراميد دارالجزا به عنقريب گرامي, آن مظاهر معرفت خاطر
بام از مستي عالم در كه افتاد استماع علماليقين طريق به روزها اين
هÇيچ در دوزخ تÇا و نÇهاد پاي نيستي ديار به هستي اقليم از و افتاد

/29ì ص ياحه, الس حداÄق /1

نايستاد/>1 محلي و مقامي
مينمودند, عناد و جور و بودند فساد مصدر كه اشخاصي <[پس]
كه ميشود ماه دو قرب و پيمودند عدم طريق ايشان يكسر بل ا كثر
زكÇيخان و شدند متواري خواري و مذلت ظلمت به نوريان طايفة
رسÇالت حÇضرت كÇرم و الهÇي لطف از او متابعان و بنيان شقاوت
گرفتار خويش عمل كمند به جاهي واليت جناب باطن از و پناهي

شدند: مخذول و منكوب  گشته,
پسÇر بÇا گÇفت خوش چه سالخورده دهقان

نÇدروي كشÇته از بÇهجز مÇن چشم  كاينور
طÇايفه جÇميع و است شده Áابتذا يبتذل ابتذل اطفال و رجال زبان ورد

ب ر هلل Ôد ÖمحÖال و ظلمÔوا نâالَّذي م ÖوقÖال Ôرد×اب عطÔقف گشتند//// بياعتبار و ذليل نوري
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شد/ بركنده ستمكاران ريشة كه را جهانيان پروردگار سپاس پس :êë آية انعام, سورة /1
/279 ص ياحه, الس حداÄق /2

2</1 نâميال الÖع×

بÇليات و زحمات آن از بعضي شايد كه ميدارد معروض <فقير
اين بر بالها آن و باشد, بوده فقير اخالق تزكية و نفس تربيت جهت
باشد/ نموده بال ا گرچه بوده, عطا محض حقتعالي× حضرت از ضعيف
و فاالمثل االمثل ثم واالوليا¾ االنبيا¾ علي Õلموك Ô¾البال كه است مروي كه چنان
سه هر ¹والمن ل¹والحمدهللا ع او ¹ل ذ او ¹لق ن م Ôن مÆالم يخÔلوا ال خبر نيز و فاالمثل

لطÇف و كÇريم حÇضرت كÇرم از اميد است/ موجود ضعيف اين در
فهÔو قومب بَّه شت Öنم مضمون و گردد/ درجات باعث كه است قديم خداوند
اهل ابتال¾ بر داللت كه است وارد بسيار اخبار و شود حال شامل نÖهم م

ميكند/> ايمان
زحمات و گرديده, سبعه اقاليم در سال سي ت مد كه آن <غرض
فقراي و مذهب هر اولياي با كشيده فزون حد از مشقات و  گونا گون
و واليت هر عظماي و زمره هر عقالي و فرقه هر علماي و ملت هر
و تحقيقي صاحب طريقي هر در نمودم, مجالست كشور هر فهماي
دل خانقاهي هر و ايماني اهل مكاني هر و يقيني صاحب ديني هر در
طÇريق بÇود, شÇهرياري ديÇاري هر و حكيمي اقليمي هر و آ گاهي
بÇه را شÇخصي هر و مفتون چيزي به را هركسي پيمودم/ مصاحبت
بÇه حكيم و بند, در خود علم به عالم كردم/ مشاهده مرهون, خيالي
كردار به جاهل و مغرور, خود گفتار به عاقل خرسند/ خود حكمت
خÇود زهÇد از زاهÇد و بست, پÇا خÇود عبادت به عابد مسرور/ خود
خÇود مسكÇنت بÇه گÇدا و نÇاز در خود سلطنت به سلطان سرمست/
را جÇهان افÇتاده/ تمنايي پي در و دلداده هوايي به يكي هر دمساز/
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نÇه و اعتباري تش عز به نه بيوجود/ نمودي و بود بي سرابي ديدم
مستتر/ قهري لطفش در و مضمر زهري شهدش در مداري/ را ذلتش
Ôلث م مضمون به گسسته, تعلقات رشتة و رسته دار و گير اين از الجرم

كÇه هÇر و مÇييابد نÇجات شÇود آن سÇوار هÇركس كÇه است نÇوح كشتي مثال من بيت اهل مثال /1
ميشود/ غرق كند, خودداري

سفينه در غرق1, عنها تخلَّف Öنم و نجي فيها ر كب Öنم نوح ¹فين س ثلمك بيتي اهل

زنيد/ الهي ريسمان در دست همگان و :103 آية عمران, آل سورة /2

بÇه اعÇتصام ,2 اهللا لÖبحÇب مÔوا صتÇÖاع و مÇحك بÇه و نشسته بيت اهل اعتقاد
و نÇبوي شريعت كه را ايزد منت گرفته/ رسالت خاندان حبلالمتين
علية سلسلة اخالص نقش و دارم جعفري مذهب و مرتضوي طريقت
برهان و العرفا سلطان و مينگارم, دل و جان لوح بر را نعمتاللهيه
والخÇليف¹ االفÇاق قÇطب الطÇالبين مÇلجا¾ و العارفين مالذ و االتقيا¾
آن بندگي و مريدم را العزيز ه سر س قد مجذوبعليشاه باالستحقاق
بنيآدم سلطاني و عالم خواجگي به را درگاه آن مالزمت و حضرت

/279 ص ياحه, الس حداÄق /3

برگزيدم/>3
بود, جسته سكنا شيراز در مخفي بهطور مستعليشاه حضرت ا گرچه
همة عليرغم و نموده اقدام و قيام ايشان خدمت در رحمتعلي جناب اما
كÇه چÇنان نÇميكرد/ كÇوتاهي مجالست و مصاحبت از دقيقهاي بدخواهان

ميفرمايند: مستعليشاه حضرت
كوچك, ميرزا به المدعو معصوم الحاج ابن زينالعابدين <ميرزا
بÇل حسن محمد حاج اوالد زبدة و است رحمتعلي گراميش لقب
بÇه فارس و عراق سالكان جميع ا گر و است ديار آن سالكان قدوة
نعمت عليه سلسله نزد در و سزاوار, نمايند افتخار جودش ذي وجود
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ميشود سال هشت قرب كه گويد فقير است//// المقدار عظيم اللهيه
و مينمايد مÆانست و معاشرت سعادت مظهر آن با اوقات ا كثر  كه
در و محرم و همدم و ميپيمايد وداد و خلت و اتحاد و محبت طريق
صفا و صدق در به ضميرش صدف و است, محترم و م مكر فقير, نزد
ذميمه صفات كدورات از خاطرش بحر و گرانبار, وفا و مهر گوهر و
به صفاتش خجسته ذات و كنار, بر رذيله اخالق خاشا ك و خس و
باطني و ظاهري كماالت به و آراسته معنوي و صوري فضايل زيور
و بÇيگانه مأمÇن مÇنزلش و درويش, و فÇقير خرج دخلش پيراسته/
اهل از و است اطوار مكمن جانش و اسرار, مخزن دلش و خويش,

/29ì ص همان, /1

است/>1 بركنار و محترز همواره ايشان صحبت و زمان
دوران ايÇن در كÇه مÇيگردد معلوم وضوح بهطور فوق تصريحات از
مشÇايخ زمÇرة از رحÇمتعلي بÇه ملقب شيرازي زينالعابدين ميرزا جناب
كه بود چنان ر مقد پروردگار قضاي وفق بر كه جا آن از اما بوده, عليه سلسله
مÇقام اريكÇهنشين و كÇل مÇطاعيت تشÇريف خÇÇلعتپوش GعدÇÇب ايشÇÇان
فÇلذا گÇردند, نعمتاللهي طريقت و عرفان امور زمامدار و خليف¹الخلفايي
خشÇن و سخت با و كشيده سياحت و سير از دست مستعليشاه حضرت
به را ايشان احوال خويش واليت بال تحت در تا بود ساخته فارس اوضاع

ميفرمايند: چنانچه برساند/  كمال
سكÇونت شÇيراز بÇلدة در است هÇجري 12ê2 سÇنه كه <ا كنون
كه است چنان قديم خداوند عميم لطف و كريم كرم از اميد دارد////
تÇمناي مÇنتهاي مقام در و برساند باهللا عارفان كمال به را عزيز آن
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/297 ص همان, /1

االمجد/>1 آله و بمحمد گرداند/ سا كن درگاه بان مقر
تÇا فرمود درنگ و توقف شيراز در مستعليشاه حضرت درحقيقت
او بÇه را سلسله زمام و دهد ارتقا¾ باهللا عارفان كمال به را خويش جانشين

بشتابد/ باقي ديار به خود و بسپارد
حÇÇضرت زمÇÇان قÇÇطب امÇÇر امÇÇتثال در مستعÇÇليشاه حÇÇÇÇضرت
تÇعلق هيچگونه كه آن ضمن افكند, شيراز در اقامت رحل مجذوبعليشاه
ناهنجار رفتار و آزار جز خطه آن اهل از هرگز و نداشت ديار بدان خاطري
نقل ضمن مطلب, اين به اشاره در شيرواني مرحوم نفرمود/ مشاهده چيزي
جÇÇناب كÇÇه مÇÇينويسند مÇÇجذوبعليشاه, حÇÇضرت شÇÇفاهي وصÇÇاياي

فرمودند: ايشان به مجذوبعليشاه
المستعان عنايتاهللا به فقر اهل سلك در كه مديد ت مد <درين
ديگر حال نموديد/ گذران آزادي و فراغت طريق به شدهايد منسلك
بÇاشيد/ طÇالبين ه توجÇم اهÇتمام كمال در و گذاريد كنار به را آزادي
المتعال اهللا بعون بايد برسانيد//// فيض او به ديديد طالب را هركس
روشني زيادتي در سعي كمال و نموده محافظت را شده روشن چراغ

/ê22 ص ياحه, الس بستان /2

نمود/>2
عÇمر طÇول تÇمام در العÇزيز ه رÇس س قد مستعليشاه حضرت آري,
و گÇرديد عالم امصار اقطار در بعد به سالگي هفده سن از خويش مبارك
ديÇد/ مكرمت و احترام و توقير جا همه و رسيد فرق همة اهل بهصحبت
چيزي شكنج و رنج جز نهاد, ايران خا ك در پاي كه زماني از آنكه حال
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محبوب با خويش عهد سر بر و ننهاد بيرون بال صحنة از پا اما نشد/ نصيبش
در و خريد جان به بالها كشيد, سياحت از دست مردانه ايستاد/ معنويش

شد/ پنهان شيراز در عام و خاص چشم از گمنام زاويهاي  كنج
سÇاالري و بزرگواري و فضل آيÇد پÇديد سخت بالي  كاندر

و طريقت امور كه بود آن تقدير مناط و قدير حضرت حكم كه چرا
شيرازي پرشور سالك يك به راهجويان هدايت و طالبان تربيت و عرفان

شود/ احاله زينالعابدين بهنام
اقÇدام رحÇمتعلي, كÇوچك, ميرزا پرورش به مستعليشاه حضرت
بÇود, رسيده ايشان به مجذوبعليشاه مرحوم از كه را واليت مقام تا نمود
در كه چنان شد مستقر شيراز در شدايد همة عليرغم بنابراين سپارد/ بهوي
نموده تأليف ياحه قالسÄكتابحدا از بعد سال چند كه ياحه الس بستان  كتاب

ميفرمايد: مرقوم
الحÇاج بÇن زيÇنالعÇابدين مÇيرزا الحÇاج يÇقين مسالك <سالك
سÇال چÇهارده ت دÇم است//// رحÇمتعلي گÇرامÇيش لقب معصوم,
و است فقير محرم و انيس و همدم و جليس اوقات ا كثر كه ميشود
فقرا حال ترفيه در و ميگذرد, فقير خاطر استرضاي در گراميش عمر
و خÇير دانÇندة دارد/ اشÇتغال سÇالكين عÇموم رعÇايت و مسا كين و
درگÇاه از است//// شÇفقت مصدر و رحمت مظهر و راحت رسانندة
رحمتعلي كه است واثق رجا¾ و صادق اميد العطايا واهب حضرت
و قاÄم باهللا بقا¾ و اهللا في فنا¾ مقام در و برساند, اهللا اوليا¾ كمال به را
برهاند موهومي وجود چنگ از من, دل خاطر براي از و گرداند داÄم
و بÇپوشاند دوام بر اسماÄي و صفاتي و ذاتي تجليات خلعت را او و
مÇعدوم است مÇوهومي خياالت از عبارت كه را او خانگي دشمنان
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/328 Ç 9 صص همان, /1

 گرداند/>1
مة قدÇم برحسب ياحه الس بستان مستطاب كتاب تأليف كه دانست بايد
واقع مÆلف سالگي ëê سن مقارن قمري) 12ê8) "مرغوب" سال در  كتاب

است/ شده
را درويشÇان شÇام شيروانÇي مستعليشاه ظلماني, ايام اين تمامي در
خÇارج غيب پردة اعتكاف از اميد صبح تا ميكشيد انتظار نوراني سحري

افكند/ فرو را رحمت دوران حجاب و شود

درويشان دولت

سال اواخر در قضا از بود/ مبهم حوادثي آبستن روز آن ايران فضاي
او جÇاي بÇه دشاه حمÇم او نوة و كرد فوت قاجار فتحعليشاه هجري 12ê9

برافتاد/ نهاني راز از پرده و نشست جانشيني بهتخت
ارتباط فقرا با ÇÇ پيشين شاه برخالف ÇÇ محروسه ممالك جديد سلطان

/ ه صفحه چاپ, مه مقد ياحه, الس حداÄق /2

بهبعد لحظه اين از ميورزيد2, ارادت خفا در مستعليشاه جناب به و داشت
نهاد/ عدم در رو پيشين مشكالت و شد ديگرگون به كلي عرفان عالم شرايط
مردم و افتاد, بزرگان ارادتمندان دست به مملكتي امور زمام تي مد كوتاه در
مبالغة عارفان مكرمت در و گفته پيشين رويه ترك ديدند چنين چون نيز
ميشمردند, نجس را فقيران ظروف آن از پيش تا كه كساني و نمودند/ تمام
تÇبر ك بÇراي آنÇها غذاي ماندة از كه ميگرفتند پيشي يكديگر بر منبعد

بخورند!
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12ë0 سال در رحمتعليشاه لقب با شيرازي زينالعابدين ميرزا جناب
در فتحعليشاه فوت مقارن و شد, ت محال عازم مستعليشاه اشاره به قمري
به قاجار دشاه محم تهنيت و تعزيت منظور به مرشدش اشاره به اصفهان,
نزول پايتخت به شاه د محم معيت در جا آن از و شتافت, تبريز لطنه دارالس

فرمود/ اجالل
مستعÇليشاه حÇضرت دشاه حمÇم خÇواهش بÇه بÇنا كÇه نكشيد طولي
احترام و توقير مورد و شده فرما تشريف تهران به شيراز از نيز شيرواني
جÇناب هÇمانند نÇعمتاللÇهيه جÇليلة سÇلسلة ا كÇابر و گÇرفت, قÇرار فراوان
اردبيلي صدرالممالك جناب و ارومي مسلم ميرزا جناب و رحمتعليشاه
دشاه حمÇم دعÇوت به بزرگان اين همة شبي و شتافتند, ايشان خيرمقدم به
نÇمودند/ سÇبز مستعÇليشاه حÇضرت حÇضور در نياز و فقر مجلس بساط
سطوت در و نشست, خا ك بر و آمده زير به مرمر تخت فراز از دشاه محم

نمود/ حقيقي تهيدستي و نياز اظهار طريقت پير جذبههاي
جÇناب به را عظمي× صدارت منصب اينكه قاجار شاه ارادت عالÄم از
ميرزا حاج فلذا نپذيرفت/ را آن وي اما نمود, پيشنهاد اردبيلي خان نصراهللا
از و نعمتاللهيه عليه سلسلة فقراي از و مجلس اين حاضران از كه آغاسي
و شده سمت اين عهدهدار بود, همداني مد عبدالص مال آقا حاج ارادتمندان
وي اشÇارة بÇه و نÇمود, تÇن بÇر صÇدرالمÇمالكي مقام خلعت خان, نصراهللا
تÇفويض رحمتعليشاه جناب به را نايبالصدري منصب قاجار دشاه محم

الصدري نايب فرمان /1
سلطنت صفة صدر بيچون پروردگار تأييد به كه ا كنون چون آنكه شد همايون حكم تعالي: الملكهللا

Ñ

جبران و مستعليشاه حضرت از استمالت براي دشاه محم آن از پس  كرد/1
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Ø

ميمنت اروغ اسالف كه بيخالف خالفت وقيع توقيع و اندوز زينت ما همايون ذات به روزافزون,
به آمده جهانافروز و آرا عالم ما نوبت تجديد به بوده مسلم و مخلف سلف, بعد Hخلف را ما اوصاف
از كÇه داشÇتهايÇم شÇهرياري هÇمت مÇلزوم حÇقگزاري شرايع اذاعت و سپاسداري شعاÄر اشاعت
اقÇامة از ارادت رع دارالش در دولت دعا گويي دعاي با را يكي هر صداقت المستقيم صراط سالكان
ارزانÇي صÇدارت شرف اعتبارش محفل در باشد دست در نيت خلوص ل سج لسان و قلب عدلين
چÇون كÇه است آن نسÇبت اين از منظور و گماريم التفات انظار اعزازش مدارج ارتقاي در و داريم
مÇعارف و حقايق مĤب, واليت القاب قدسي جناب ارادت صدق مراتب و صيانت و ديانت مراسم
حÇاجي رين عمÇوالم خÇيرالحÇاج Çالكين, الس قدو¸ قين, زبد¸المحق اياب, محامد و مكارم انتساب,
ظاهر معارف به و معروف عقيدت, حسن ظهور به كه ميرزا كوچك به شهير و مشهور زينالعابدين
هذه در لهذا مألوف, عطوفت رأي ملزوم او دربارة عواطف هرگونه اظهار و است موصوف باطن, و
بÇه و مÇنصوب فÇارس خطة صدارت نيابت منصب به را او مابعدها و دليل خجسته Äيل قوي نه الس
كÇه داشتيم منصوب مزبوره مملكت مرسومات و وظايف و ادرارات و رات مقر تقرير و تشخيص
در رسانيده وصول حيطة به مباشرين از است تفصيل موجب به كه را ره مقر مستمريهاي ساله همه
خÇير دعاي تحصيل در دارد كه ديانتي و بصيرت بهواسطة و سازد عايد مستحقان و صاحبان وجه
را مرقومه رات مقر از عشر يك ساله هر و رساند ظهور به اهتمام مزيد قاهره دولت دعاي بهجهت
خÇير دعÇاي تÇحصيل و مزبور امر انتظام در نموده, صرف و ضبط خود معاش و مخارج جهت به
جÇناب فÇارس مÇهام مÇباشرين و حكام آنكه ر مقر دارد/ معمول اهتمام مفطور, ابد دولت بهجهت
جÇناب بÇه را له فصÇم رات قرÇم و وظÇايف مÇهام ي تصد دانسته باالستقالل در نايبالص را اليه Õمشار
رات قرÇم اربÇاب ر المقر سازند/ عايد داشته معين او وجه در را آن عشر يك و مخصوص اليه Õمشار
تخلف نموده رجوع اليه Õمشار جناب به وظايف ايصال و وصول در و معمول الحكم حسب ره مقر
ديوان عظام مستوفيان الخاقان بي مقر دستگاهان جاللت و عزت جگاهان رفيع عاليجاهان نورزند/
عÇهده در و دانÇند محروس ر تغي شوايب از نموده ثبت خلود دفاتر در را مبارك فرمان شرح اعلي

/(391 ص ,3 ج 12ë1(طراÄقالحقايق, سنه شناسند/

از بيش ارجمندش خاطر كه آن براي و بود رفته برايشان كه مصاÄبي تمام
دوران و نشود آزرده بيخبران حسادت و ال جه حقد و عوام غلبة از اين
خÇويش ادب و ارادتÇمندي مÇراتب اثÇبات بÇراي و آيد بهسر آوارگيشان
در ÇÇ بود آن عوايد تومان هزار ساليانه كه ÇÇ را كشن ده ششدانگ بهايشان,
قÇمري هجري 12ë1 سال در كرد/ تيول خدمتشان شيراز كيلومتري چهار
با و فارس ايالت دولتي مناصب كلية عهدهداري با ÇÇ رحمتعليشاه حضرت
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تكيه دري نايبالص اريكه بر و شده شيراز رهسپار ÇÇ دري نايبالص فرمان
تÇو كار <اين بود: فرموده كه ضمير روشن پير وعده ترتيب اين به و زد

/389 ص ,3 ج همان, /1

يافت/ تحقق است>1 رحمت دور كه راست

مستعليشاه حضرت رحلت

و اعÇزاز مورد عزيزش عمر پايان سال چهار در مستعليشاه جناب
طرفي از و آمده تنگ به دنيا كار از كه ايشان حال اين با بود/ تمام توقير
اطمينان با بود, رسانده باهللا عارفان مطلوب كمال به را رحمتعليشاه جناب
جÇح و خدا خانة به مسافرت عزم نعمتاللهيه, علية سلسلة آيندة از خاطر

هÇمسر بÇا هÇمراه سÇالگي شÇصت سÇن در 12ë3 سال در و نمود اهللا بيت
فÇقراي از تÇن چÇندين سÇفر ايÇن در گرديد/ معظمه مكه راهي ارجمندش
بÇرادر مÇعصوم حÇاج ابÇن تÇقي د حمÇم حÇاج مÇرحÇوم مÇنجمله بÇÇامحبت
پسرشان يادداشتهاي در كه چنان آن بودند/ ركاب التزام در رحمتعليشاه
ال غس كه ايشان ركاب ملتزمين از يكي شده درج صدرالعرفا علي ميرزا آقا

نمود: نقل بود
روز شيراز به مراجعت تصميم و حج اعمال انجام از بعد <ايشان
مÇقام در طÇواف از پس آمÇدند, بهمسجدالحرام وداع براي كه آخر
دعÇاي از پس كÇرده, بلند را دستها نماز از بعد خوانده, نماز ابراهيم
جمعي و مسلم گروهي و كافر مرا جمعي "بارالها, كرد: عرض بسيار
كه ميداني بهتر و آ گاهي بهتر هركس ضمير از تو و ميدانند, مÆمن
اهل صدمات از الحال بوده/ تو رضاي براي دادهام انجام تا كنون آنچه
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بÇه راضي تو ا گر و نيستم دنيا زندگاني به مايل و شده ملول روزگار
سپس افتادند/ گريه به و راضيم/" تو رضاي به هم من باشي, من رفتن
قافله در و شد ايشان عارض سردرد, و تب شب همان و آمده بيرون
حÇركت مكÇه از حال همان با و يافت/ شهرت ايشان مرض اج حج
مدفون ه جد قبرستان در و فرمود رحلت روز دو فاصله به و نموده

/ ه صفحه چاپ, مه مقد ياحه, الس حداÄق /1

 گرديد/>1
با كفايت كف به نعمتاللهيه سلسلة اركان بزرگوار اين رحلت از پس
مستعليشاه, حضرت پيرو فقراي كلية و شد سپرده رحمتعليشاه حضرت
طÇالبان و نÇمودند عÇهد تÇجديد ايشÇان با سالكان و قديمي مشايخ از اعم
مقام بودن دارا عالوهبر رحمتعليشاه حضرت دادند/ بيعت دست بهايشان
و به كÇمال نيز رسمي و صوري علوم در عرفان, در كل مطاعيت و ارشاد
جناب بهدرخواست بنا گذشت كه تفصيلي به و بودند, اجتهاد درجة داراي
نايب منصب مسندنشين قاجار دشاه محم موافقت و اردبيلي صدرالممالك
در عرفان و ف تصو ايشان, وجود يمن از ميآمدند/ بهشمار نيز الصدري
طÇبقات و مÇردم اصÇناف از بسياري و يافت تام رواجي دوران آن ايران

دادند/ ارادت دست ايشان به  گونا گون
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رحمتعليشاه خالفتجناب دوران

طÇريقتي و حكÇومتي امÇور زمامدار رحمتعليشاه جناب كه هنگامي
بالها و شدايد بزرگترين دراز ساليان او خود و وي مرشد كه آنجا از  گشت,
مÇجتهد حسÇن د محم حاج ستيز عرفان خاندان اعضاي زبان و دست از را
و فقر عالم با را آنان جبلي انزجار و ذاتي عدوان و نموده مشاهده قزويني
را آنان اندازه و بيحد عالقة و عشق نيز و كرده تجربه تن و جان با عرفان
و بهثروت آنان شديد حرص و تمايل از و دانسته, مسلم دنيا امور و دنيا به
ممكن نحو هر به كه كوشيدند پس بودند, واقف قدرت و شهرت و رياست
مطلق احتراز سلسله به راجع امور و طريقت قلمرو به آنان پاي بازكردن از
فطري دشمنيهاي عرفانستيز و سوز صوفي قوم اين كه نگذارند و نمايند
نعمتاللÇهيه عالية سلسلة مصالح عليه دوستي, لباس در بار اين را خويش
حÇضرت فÇلذا زنÇند/ جÇديد فÇتنههاي بÇه دامÇن و سÇازند عÇيان و آشكار
بÇا را دÇج و پدر نامردميهاي پدر, به فرزند محبت به نظر رحمتعليشاه
خويش پسر بر معيشت راه كه را پدرش اعمال و سپرد فراموشي به خودش
آوارگي به و افكنده زندان و بهحبس تها مد را او و شكسته را دلش بسته,
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قاجار شاه از را دهي و انگاشت, ناديده ت فتو و ت مرو كمال در بود,  كشانده
ظÇاهري فال كت از عمر آخر ايام در تا گرفت تيول به پدري چنين براي
زيارت به را او نيز آن از بعد بگذراند/ زندگاني آبرومندي با و يابد نجات
جÇا همان او و برد خراسان واليت در االÄمه ثامن حضرت س مقد مشهد
شيراز به سپس جناب آن شد/ سپرده خا ك به نيز محل آن در و درگذشت

گرفت/ بهدست را له محو امور سررشتة و نمود, مراجعت
رحÇمتعليشاه جناب حكومتي, و طريقتي له محو وظايف به ه باتوج
از امر دو اين تفكيك و طريقتي و حكومتي امور تخليط از ممانعت براي
و دولتي مراسالت نگارش و دري بالصÄنا به مربوط امور نظارت يكديگر
د محم ميرزا بزرگش پسر عهدة به را دولتي مشغلة متفرعات و شغلي مطالب
شيوة از متمايز Âكام خطي حال عين در كه ÇÇ منصورعلي به معروف حسين
و مراسÇالت نگارش مسÆول را وي و وا گذاشت, ÇÇ داشت ايشان نگارش
در ساخت/ بهحسابها رسيدگي و مالياتها وجوه اخذ و مردم سÆاالت به پاسخ
شÇيوة كه چنان سلسله مديريت و فقري امور سرپرستي به خود حال عين
مشتملبر طريقتي مراسالت كلية و فرمود اقدام و قيام هست و بوده اقطاب
تÇعيين و مشÇايخ نÇصب مأذونÇين, اذن صÇدور و ساÄلين عريضة به پاسخ
خود مبارك انشاي و خط با Hشخص موضوع اهميت به ه باتوج را جانشين
ايشان وظايف سرلوحة در طريقت امور به پرداختن زيرا گرفت/ برعهده
بÇهشمار ايشÇان اصÇخ مÇوقعيت فÇروع از حكومتي مطالب و داشت قرار
بدان ه توج عطف و وقت صرف و نميداد بهايي بدان آنجناب لذا ميرفت,

نمينمود/
سالكان خويش تربيت چتر و عنايت ذيل در رحمتعليشاه حضرت
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دست كÇه آن بÇراي معذلك داد, ارتقا¾ ارشاد مقام به و پرورش را قابلي
عرفان و طريقت ساحت از همچنان طلبش رياست و دنياپرست خانواده
تÇربيت تÇحت را يك هÇيچ خويش بستگان و نزديكان ميان از ماند دور
و فطريه نذريه, (اخذ طريقتي مقامات از يك هيچ و نداد قرار باطني ة خاص
ذ كر تلقين اجازة جماعت, امامت اجازة استخاره, اجازة شرعيه, وجوه ساير
از يك هيچ و نفرمود وا گذار آنان به را و///) ولوي بيعت اخذ اجازة لساني,
آنÇان بر امر اين البته ننمود/ ملقب طريقتي القاب از يك هيچ به را آنان
و دنيوي مقامات طالب هم جاهطلبي, حس ارضاي براي زيرا ميآمد  گران
رحمتعليشاه جناب ولي بودند, طريقتي القاب از بهرهمندي خواهان هم

نميكرد/ خواهشها اين قبول

سعادتعليشاه جناب جانشيني فرمان صدور

و بامحبت فقراي از يكي قمري 1271 سال در رحمتعليشاه حضرت
را اصفهاني تنبا كوفروش كاظم د محم آقا حاج نام به اصفهان سا كن ثابتقدم
فقر به ف مشر ايشان دست به و مستعليشاه آقاي حضرت دوران از  كه
و انفسي ذ كر تلقين در مجاز بود آمده ناÄل كماالت به و يافته تربيتها و شده

نمود/ اصفهان خطه طالبين به اوراد دادن
است: ذيل شرح به قمري 1271 فرمان متن

الرحيم الرحمن اهللا بسم

رجاÄي و ثقتي به و

آله و محمد خلقه خير علي لم والس لو¸ والص للمتقين والعاقب¹ العالمين رب الحمدهللا

ين/ يومالد الي اجمعين
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نÇعمتاللÇهيه عÇلية سÇلسلة از بالد از بلدي هر در چون بعد, اما
و ديندار شخصي و بسيارند نعمتاللهيه ه حق طريقه طالبين و هستند
سلسلة طريق اهل محر ك كه ه حق طريقة از باخبر و پرهيزكار و متقي
برادر انتساب, محاسن و محامد عاليجناب و است/ الزم باشد, ليه ع
تاريخ به لهذا داشته, عليه طريقة از استحضار كاظم د محم آقا م مكر
هÇركس اصÇفهان در كÇه دادم قÇرار 1271 سنة م المكر ال شو اواخر
عظام مشايخ از كه اورادي با را انفاس ذ كر باشد, ه حق طريقة طالب
را جÇمعه شبهÇاي و نÇمايند/ تÇعليم است, رسيده ايشان به بيد Gيد
نيازي است رسيده ايشان به كه نهجي به باشد, جمع اسبابش هرگاه
بÇايد عليه سلسلة فقراي و دارند/ معمول را سفره دعاي و كنند سبز
مهر و صفا و صدق طريقة و بكنند طريقت امور در را ايشان اطاعت
و سه قدÇم شÇريعت مÇواظب حال هر در و ندهند, دست از را وفا و
مÇرور و عÇبور محل دنيا باشند/ نعمتاللهيه رضوية علوية طريقت

پÇروردگار ذات و فÇناست/ دسÇتخوش است زمÇين روي بر چه هر :2ì Ç 7 آيات رحمن, سورة /1
ميماند/ باقي كه توست ا كرام و جاللت صاحب

1/ ام  كÖر× Öاال و ال×لجÖوالÔذ كب ر ÔهÖج و يبÖقي× و ف×ان ا عليÖه× Öنم لÔك است,
زينالعابدين عبده مبارك: مهر محل

در Gد مجد قمري 1272 سال در ديگري فرمان رحمتعليشاه حضرت
قÇلمرو نÇمودن اضافه و ليه او فرمان تأ كيد براي 1271 سال فرمان حاشيه
كه فرمودند مرقوم حيات ذ كر تلقين اذن مبنيبر سعادتعليشاه جناب اجازة

است: شرح بدين آن متن
ديگÇر جÇاي يا اصفهان در حق طالبين كه ميشود قلمي Gد مجد
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حيات ذ كر و انفاس ذ كر كه هستند مأذون برسد, هم به باشد كه هرجا
به طالبين استعداد قدر به است رسيده ايشان به كه نهجي به اوراد و
دست از را نياز و جمعه شبهاي است ممكن تا و كنند, تعليم ايشان
و عنداهللا كه نفرمايند فراموش دعا از را فقير و دارند/ معمول و ندهند

بود/ خواهند مأجور و مثاب واليت, صاحبان و سول عندالر
1272 سنه ل, ربيعاالو شهر في
زينالعابدين عبده مبارك: مهر محل

فرمان صدور با قمري 127ì سال در رحمتعليشاه حضرت باالخره
كاظم د محم آقا حاج فرمود, تسويد خويش مبارك خط با كه خالفت صريح
سÇرپرستي را ايشÇان وظيفة و فرمود تعيين سلسله كل مطاعيت مقام به را
اطÇاعت بÇر و داد قÇرار طÇالبان ارشÇاد و هدايت امر به رسيدگي و سلسله
كÇه فرمود تصريح و ورزيد تأ كيد ايشان مطاع فرمان و امر از ارادتمندان
مÇقبول ايشان مقبول و رحمتعليشاه) (يعني فقير مردود ايشان <مردود

نمود/ ملقب "سعادتعليشاه" به طريقت در را آنجناب و است,> فقير
ميباشد: ذيل شرح به سعادتعليشاه آقاي حضرت جانشيني فرمان

الرحيم الرحمن اهللا بسم

رجاÄي و ثقتي به و

صÇلوات و درود و العÇطايا واهب حÇضرت ثÇناي حمدو از بعد
به ات تحي و سالم و انبيا د سي و اصفيا پيشواي پا ك روان بر بيمنتها
او امجاد اوالد و اوصيا¾ پيشواي و اوليا خاتم سرماية پرفتوح روح
رأي مكشوف بيضا¾ طريقت راهنمايان اعني او پيروان و هدي× ه مÄا
طÇريقت رهÇروان و نعمتاللÇهيه عليه سلسله فقراي پيراي سعادت
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تÇخمير صÇداقت فÇقير ايÇن چÇون كÇه مÇيدارد مÇرتضويه رضÇويه
تكÇليف كÇوچك", ميرزا "حاجي به معروف رحمتعلي" "درويش
كه را عليه سلسلة سالكين از يك هر كه دانسته اين در خود طريقت
و نÇجاح راه طالبين هدايت قابل و سداد و صالح صفات به متصف
اسرار تبليغ به مأمور و اذ كار و اوراد تلقين در مأذون بايد يابد, رشاد
سنة م المكر ال شو شهر كه تاريخ اين در لهذا نمايد, عاليمقدار اولياي
عÇوارف ا كÇتساب, معارف عاليجناب Gد مجد است, هجري 127ì
به معروف كاظم" محمد "آقا القاب مشايخ و مكارم و محامد انتساب,

دكاظم حمÇم آقا جناب كه كرد خواهيم اشاره سعادتعليشاه مرحوم حال شرح قسمت در Gبعد /1
آوردن لذا بÇود, يÇن نالدÇزي شيخ به معروف ين زينالد شيخ خويش جد واسطه به سعادتعليشاه
شيخ مرحوم به مربوط اليه Õمشار جانشيني و خالفت فرمان در ايشان اسم دنبال به "طابثراه"  كلمه
مÇحترمي و مشهور شخصيت درويشي و فقر عالم در Hخصوص كه ميباشد ايشان, جد ين, زينالد

نميباشد/ بيسابقه ديني ادبيات و عرف در سبك چنين اين بود/

از و آراسته, حميده اوصاف حليه به كه را طابثراه1 ين زينالد شيخ
طالبين ارشاد به محكوم است پيراسته پيراسته نفساني صفات رذايل
اوليÇاي از مأثÇوره قÇالبية و قÇلبيه اذ كار و اوراد تلقين در مأذون و

نمودم/ راشدين
تا ساختم ملقب سعادتعليشاه" "درويش طريقت در را ايشان و
صحبت بركت از سرمدي زالل تشنگان لب و ابدي سعادت طالبان
سÇيراب ايشÇان ة اطنيÇب فÇيوضات سار چشمه از و ياب بهره ايشان
ارشاد از نموده پيشنهاد را اوليا همت بايد اليه Õمشار جناب  گردند/
فÇروگذاشت دقÇيقهاي مÇنكرين انÇذار و سÇالكين تÇربيت و طالبين

ننمايند/
ايشÇان انÇقياد و اطاعت از هم نعمتاللهيه علية سلسله فقراي و
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را ايشان مقبول و فقير مردود را ايشان مردود و ندارند معاف را خود
شمارند/ فقير مقبول

مشغول خدا ذ كر به نموده جمع را صادق فقراي كه متبر ليالي در و
ازدياد در پيوسته شا¾اهللا ان و ننمايند/ فراموش دعا از را فقير و شوند
ولي انه نمايند/ كوشش فنا و فقر قواعد استحكام و صفا و محبت لوازم
الهÇدي ¹ مÇÄا و المÇصطفي متابع¹ احكام والتزم الهدي اتبع من علي السلم و االجابه

<و عÇبارت ايÇنكه جÇز شÇده; درج (ê01 Ç 2 صÇص ,3 الحÇقاÄق(ج درطراÄق Hعين فرمان اين متن /1
است/ شده حذف Gعمد يا Gسهو شمارند> فقير مقبول را ايشان مقبول و فقير مردود را ايشان مردود
در را مÇذكور فÇرمان نÇيز (1372 حقيقت, انتشارات اصفهاني, عبدالغفار (آقا رسالهسعادتيه مÆلف
جواد دكتر كتابگلستانجاويد(تأليف در است/ كرده نقل Hعين (ë1 Ç 3 خويش(صص رسالة ابتداي

است/ آمده نيز (37ê ص ,1373 دوم, چاپ نوربخش,

والثنا¾/1 ¹التحي آالف عليهم

زينالعابدين عبده مبارك: مهر محل

127ì سال در آن اعالن و اعالم و جانشيني فرمان صدور پي در اما
آنان عدوان رگ و افتاد جوش به حسن د محم حاج بازماندگان غضب ديگ
ه, قضي معنوي جنبة به ه توج بدون آنان گرفت/ جنبيدن عرفان و طريقت با
از مانع كه شدند آن بر دوستي, رياست و جاهطلبي حس ارضاي براي Hصرف
مطلق باور عدم نشانة امر اين گردند/ اصفهان به شيراز از قطبيت مقام انتقال
خانوادگي ديرپاي دشمنيهاي همان دنبال به و ف تصو ارزشهاي به آنان

حكÇم بÇا رحÇمتعليشاه مÇرحÇوم پسÇر دو معصوم محمد ميرزا و حسين محمد ميرزا كه چنان /2
شدند/ دري نايبالص مقام وارث ديگري از بعد يكي دولتي,

مÇرحÇوم صÇوري2 مÇناصب بردن ارث به آرزومند كه همچنان آنان بود/
بÇدون مÇيكوشيدند ايشÇان معنوي مناصب حفظ در بودند, رحمتعليشاه
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تزكيه نفس, تهذيب الهي, اذن از عبارت كه را آن ضروري شرايط آنكه
اما باشند/ كرده جمع بود خود در معنوي قواي تسوية و روح تصفيه باطن,
ي تصد و شاهي حكم صدور به موكول دولتي مناصب ي تصد كه همانطور
مقامات ي تصد ميباشد, مجتهدان حكم بهصدور موكول شريعتي مناصب
قطب طرف از فرمان صدور به نياز الزم, شرايط جمع از پس نيز طريقتي
و رفÇته راه درويشÇي بÇرعهدة را مسÆÇوليت ايÇن نÇيز ايشان و دارد زمان
رحÇمتعليشاه مرحوم خانوادة اما وا گذاشت/ عنوان اين دريافت مستحق
از رحÇمتعليشاه مÇرحÇوم ساختن منصرف يعني خود هدف به نيل براي
بسياري گونا گون تمهيدات به دست سعادتعليشاه مرحوم به قطبيت انتقال

ميكرد: دنبال را ن معي غايت دو فيالجمله كه زدند
امÇر قÇبول از تÇا دهÇند قÇرار فشار تحت را سعادتعليشاه جناب Ç 1

نمايد/ استنكاف
جÇناب قابليت به نسبت خودشان زعم به را رحمتعليشاه جناب Ç 2

سازند/ ترديد دچار سعادتعليشاه
نÇامههاي سÇيل رحمتعليشاه مرحوم خويشان برنامه, اين تعقيب در
در كه سعادتعليشاه مرحوم كردند/ سرازير اصفهان به را دلسردكننده و تند
از داشت اشÇتغال خÇود جÇاريه امÇور بÇه و متمكن خويش, مناعت زاوية
ميكرد احساس چون و گشت مغموم و اندوهنا ك مراسالت, اين دريافت
را ناجوانمردانه توطÃههاي اين سررشتة رحمتعليشاه جناب نزديكان  كه
نمود/ را اصفهان مجالسفقري تعطيلي و فراغت و انزوا قصد دارند دردست

است: آمده چنين خصوص اين در كتابرهبرانطريقتوعرفان در
از بÇعضي حسÇد آثÇار و فÇقرا ميان كلمه اختالف زمزمة < گويا
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ظاهر بيش و كم رحمتعليشاه آقاي جناب حيات اواخر از همگنان
بÇه قÇريب جÇنابش كه نامهاي مفاد از چنانچه است/ بوده مشهود و
از جناب آن اطالع فرموده//// مرقوم سعادتعليشاه آقاي به رحلت
و پيروي به امر را فقرا Hصريح نامه اين در زيرا ميشود/ درك قضايا
مجعوله نوشتههاي از ذ كري و نموده سعادتعليشاه آقاي از اطاعت

/231 ص /1

فرمودهاند/>1 اصفهان به شده فرستاده
است: چنين سعادتعليشاه جناب به رحمتعليشاه جناب نامة

حيم الر حمن الر اهللا بسم

رجاÄي و ثقتي به و

شÇد مسموع يرضي, و يحب لما اهللا وفقه مهربان مكرم مخدوم
است بوده فقر مخالف كه فرستادهاند فقير جانب از نوشتجات بعض
را شما عندي من فقير كه بدانيد Áاجما بوده/ فقير رأي مباين اين و
مÇزاحÇم نبوده, بزرگان و مشايخ از مأمور تا و نداده امور به زحمت
و خÇدا خÇالف فÇرستاده فقير اسم به نوشتهاي كسي ا گر و نميشدم
فقر امور منظم مالزمان بايد و بوده الم عليهمالس هدي× ة مÄا و رسول
و باشيد طريقت امور در دخيل را جمعه شبهاي و باشيد سامان آن
بفرماييد تساهل و تكاهل ا گر و بفرماييد, محظوظ و مسرور را فقير
و بÇوده بÇهخير بÇحمداهللا شÇما نيت شد/ خواهد فقير دلتنگي باعث
رضاي و است خالف بفرستند فقير از نوشتهاي ا گر و بود, خواهد
كه ميدهد زحمت را سامان آن فقراي و ندارم/ اطالعي و نيست فقير
بÇايد بÇاشد, كÇاظم د حمÇم آقÇا م رÇمك برادر صالح و صوابديد آنچه
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رأي مخالف كه نروند بيرون ايشان صالح و صواب از و كنند اطاعت
شÇيراز در ,1277 جÇمادياالولي ه رÇغ في Gتحرير بود/ خواهد فقير

الم/ والس واالخره, نيا الد في سالمه ايا كم و رزقني ختام خير الم, والس شد/ قلمي

را خود هاي عد كه است ص مشخ ندارد/ بحث به نياز فوق مراسلة متن
ايشان اسم از سو¾استفاده با و كرده پنهان رحمتعليشاه حضرت نام پشت
بÇيحرمتي و ادب اسÇاÄه سÇعادتعليشاه جÇناب ايشÇان خÇليفة بÇه نسبت
اين ارسال با شد مطلع ماوقع از چون رحمتعليشاه حضرت اما ميكردند,

فراخواند/ قدم ثبات به را ايشان محكم نامه
جÇناب خÇالفت فÇرمان خÇط هÇمان بÇه بÇÇعينه نÇÇامه ايÇÇن تخطÇÇدس
رحÇمتعليشاه حÇضرت به آن انتساب صحت در كه است سعادتعليشاه
تصريح عظيم نكته يك به صريح نامة اين در متفقالقولند/ موافق و مخالف
حÇضرت قÇطبيت عÇليه پÇرده پشت تÇوطÃههاي وجÇود از خÇبر كÇه شÇده
رحÇمتعليشاه حÇضرت صÇريح و روشÇن وصÇيت عليه و سعادتعليشاه
مراسÇله همين مضمون نبود, ما اختيار در ديگري دليل هيچ ا گر ميدهد/
خط از كه را كساني استدالل بنيان و مينمود, ما مقصود اثبات از  كفايت
باطل مسير و انحراف جادة به و تافتند روبر سعادتعليشاه حضرت خالفت
هاي ذر ا گر و ميساخت, بيرنگ و بياعتبار و پوچ دندان بن از نهادند  گام
است درويشي مقتضيات و طريقت لوازم از كه ÇÇ ت فتو و ت مرو و انصاف
سÇخن سÇعادتعليشاه جناب مطلق انيت حق قبول جز بود, كسي دل در ÇÇ

راند/ برزبان ديگري دعوي يا بگويد نميتوانست ديگري
نوشته تا كنون كه مراسالتي به نامه اين در ابتدا رحمتعليشاه حضرت
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انتساب و نيست من از آنها كه ميگويند و ميفرمايند اشاره شده فرستاده و
عÇملي يÇعني است, اطÇهار ة مÄا و رسول و خدا رضاي خالف من به آنها
امكان و فرموده آينده به رو مطلب, ادامة در اما است/ حرام فعلي و شيطاني
يادآوري افتراق و انشعاب و فرمان جعل صورت به را توطÃهها اين دوام

مينويسند: و ميفرمايند
نيست فقير رضاي و است خالف بفرستند فقير از نوشتهاي <ا گر

ندارم/> اطالعي و
نگاشته 1312 سال به كه سعادتيه رسالة در اصفهاني عبدالغفار حاج مرحوم

مينويسد: است
ا گر كه فرمودهاند مذكور) (نامة آخر نوشته اين در كه <مطالبي
اطالعي و است خالف بفرستند يا فرستاده فقير طرف از نوشته  كسي

/ëê ص 1/سعادتيه,

بود/>1 خواهد كرامت ندارم,
دوباره رسيد, سعادتعليشاه مرحوم دست به مزبور نامه آنكه از پس
خدمت امر به قوي پشت و گرم دل با و شده مستحكم خويش مأموريت در
آنكه تا داشت ادامه مخالفتها اين همچنان ولي نمود/ قيام عرفان و فقر به
از بعد قمري 1278 صفر هفدهم يكشنبه شب در رحمتعليشاه حضرت
و نموده وداع همه با مدعوين, اطعام اتمام و خواني روضه مجلس از فراغت
پا كش پيكر و فرمود, تسليم آفرين جان به جان خواب بستر در شب همان
خÇا ك به شيراز الم بابالس قبرستان در معهوده تشريفات انجام از پس را
كه نمودند منقور وقار مرحوم از شعري قبرشان سنگ روي بر و سپردند,
راه هÇادي آن جست انس بÇزم بÇه "ره است: چنين آن تاريخ ه ماد مصرع
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1278 ايشان رحلت تاريخ ه ماد است, ممدوده آن الف كه آنجا از و يقين"/
ميشود/ قمري هجري

ف تصو با حسن محمد حاج بازماندگان تازه مخالفتهاي

ضÇمن ايشÇان خÇانواده اعÇضاي رحÇمتعليشاه جناب رحلت از پس
ماوقع برآمدند/ ديگري حل راه يافتن درصدد مخفي جلسه يك برگزاري
خامه به و شده بازگو دحسين محم ميرزا توسط Gبعد كه شرحي به جلسه اين
از افتاده ثبت 1312 سال در رسالةسعادتيه در اصفهاني ار عبدالغف آقا حاج

است: قرار اين
حÇضرت آن صوري منسوبان از كه شيرازي محمد آقا <حاجي
اين كه خواست داشت, صوري علوم و رسمي و اسم الجمله في و بود
را حسين, محمد ميرزا آقا آقازاده, باشد/ جاري او خانوادة از طريقه
[يعني نمود خواهم اجرا شيراز همين در را امر اين من كه داد فريب
شÇما و ما آن از بزرگي كه ميگردم] اصفهان به قطبيت انتقال مانع
بÇه خودش اسم به فرماني و باشد/ هرجا شما احترام همواره و باشد
حÇضرت [يÇعني آقÇا مÇرحÇوم مÇبارك مهر و نويسانيد آقازاده خط
بÇه را آن سÇواد و نÇمود مÇهر گÇرفته, آقÇازاده از را رحمتعليشاه]
بعد گرويدند/ آنها به نبودند مطلع كه مردم بعضي داد/ انتشار واليات
اذعان و داده بروز را مطلب و شد پشيمان و كشيده صدماتي آقازاده
سررشتهدار, خان حسين ميرزا آقا جناب ط توس به و نمود تقصير به
سعادتعليشاه مرحوم مبارك حضور به را خود ندامت و حال شرح
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/ëê ص همان, /1

نديد/>1 خيري دنيا در و گرديد تاÄب و داشتند عرض
خويش خط به جعلي فرمان نوشتن از پس چندي دحسين محم آقاميرزا
يعني خويش مادر تحريك به و وي تشويق به شيرازي د محم آقا حاج براي
آقÇا حاج همسر خواهر حال عين در كه رحمتعليشاه جناب دوم همسر
خدمت و شده پشيمان Gبعد و آمد گرفتار الهي سخط و بال به بود نيز د محم
ثÇالث), Çدر ايبالصÇن) مÇعصوم ميرزا مرحوم رسيد/ سعادتعليشاه جناب
را اخÇتالفات علت و وقايع اين تمام رحمتعليشاه, حضرت ديگر فرزند
مرحÇوم مشايخ از كه ايزدگشسب اسداهللا شيخ جناب جمله از جمعي براي

/31 ص دوم, چاپ گنابادي, تابنده سلطانحسين حاج وعرفان, علم نابغة /2

در نايبالص مرحوم همچنين است/2 نموده نقل ميباشند صالحعليشاه آقاي
عبارت اين به و نموده اشاره خويش برادر پريشاني به نيز درطراÄقالحقايق

ميدارد: بيان
آقÇاي حÇضرت [مÇقصود رحÇمت حÇضرت ارتÇÇحال از <بÇÇعد
خواه وام و بسيار رنج گرفتار پرمالل, دار از ميباشند] رحمتعليشاه

/39ë ص ,3 ج 3/طراÄقالحقاÄق,

گرديد/>3 بيشمار
ميكند: نقل وي از ادامه در و

فرمود: من به شود, موت مرض گرفتار آنكه از قبل روز <يك
خÇود مÇرگ خدا از من و النمر¸ اضاعوا و جر¸ بالش كو تمس لقد معصوم اي

/39ì ص ,3 ج همان, /ê

خواستهام/>4
كرد, اقرار خود خطاي به و كشيد صدماتي آنكه از پس وي باالخره
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ايÇران, درعرفان آذري حسين محمد مرحوم از منقول مطلبي در وي اسفبار اوضاع از شرحي /1
,1380 حقيقت, انتشارات آزمايش, مصطفي سيد دكتر تدوين: و ( گردآوري 10 مقاالت مجموعه

است/ مندرج (112 Ç ì صص

سپرد/1 جان باري فال كت بهوضع
د حمÇم حÇاج بÇازماندگان خانوادگي مخفي جلسه آن در ترتيب بدين
سندسازي به دستيازي با حتي ترتيب هر به كه گرفتند تصميم مجتهد حسن
طريقت اركان در خود خيال به رحمتعليشاه, جناب مÔهر از سو¾استفاده و
مگر تا آورند فراهم را ارادتمندان افتراق اسباب و نمايند ايجاد سخت خللي
و رحÇمتعليشاه حÇضرت صÇريح فÇرمان اجراي از مانع تمهيدات اين با

گردند/ سعادتعليشاه جناب ط توس سلسله خالفت امر ي تصد
اعÇتباري هÇيچ ÇÇ حسين د محم ميرزا دستخط با ÇÇ ساختگي كاغذ اين
پس ماه دو فقط بود شده جعل آن انتهاي در كه تاريخي بهخصوص نداشت,
كه بودند فرموده قيد آن در رحمتعليشاه حضرت كه بود نامهاي آخرين از

است/ جعلي و نيست من از يافت انتشار نامهاي من نام به ا گر
اعتالي آن با ÇÇ رحمتعليشاه مرحوم همانند شخصيتي كه بود محال
در جمادياالولي× در ÇÇ داشتند سراغ ايشان در همه كه رواني تعادل و روحي
نÇوشتهاي ا گÇر كÇه كند تأ كيد خويش منصوص جانشين به صريح نامهاي
ماه در نا گهاني طور به ماه دو گذشت از پس تنها و نيست من از بفرستند,
شÇخص تخطÇدس بÇا و نموده تجديدنظر خود شده اعالم تصميم در شعبان
تÇنظيم خويش شده اعالم منويات با كامل مخالفت در جديدي متن ديگر
مردم عقل گردد! اعالن فوتش از پس تا كند مخفي را متن اين سپس و نمايد
چÇون عÇارفي مÇعرفت به رسد چه ميخندد, بيخردي چنين به هم عادي
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رحمتعليشاه/ حضرت

حسن محمد حاج بازماندگان پرا كني شايعه

عزيمت قصد بيعت تجديد براي سلسله فقراي كه شرايطي در آن از بعد
جمله از مجتهد حسن د محم حاج بازماندگان نا گهان داشتند, را اصفهان به
رحÇمتعليشاه, جÇناب عموي شيرازي, مجتهد د محم آقا حاج وي فرزند
معصوم د آقامحم و حسين د آقامحم (والده رحمتعليشاه جناب دوم همسر
بزرگ پسر و بود) شيرازي د محم آقا حاج همسر همشيرة حال عين در  كه
ميخواند منصورعلي را خود كه حسين د محم ميرزا ÇÇ رحمتعليشاه مرحوم

جÇاي هرگز رحمتعليشاه حضرت شخص به سعادتعليشاه جناب فرمان انتساب ت صح در /1
بÇه را آن تخطÇدس تÇعلق مÇوافÇقين, و مÇخالفين از كس هÇيچ نيست/ و نبوده ترديدي و بحث هيچ
از نكردهاند ترديد آن ت صح در فرمان, نسخ عيان مد حتي و نكردهاند انكار رحمتعليشاه حضرت
نشÇريةصÇوفي, و ششÇم) جÇاويد(بÇخش گÇلستان نيز و (ê01 Ç 2 صص ,3 الحقايق(ج جملهطراÄق

/ëشمارة

و است1 منسوخ سعادتعليشاه جناب جانشيني فرمان كه ساختند شايع ÇÇ
آن, كهبراساس شده صادر رحمتعليشاه مرحوم سوي از جديدي اجازهنامه
از و شدهانÇد/ تعيين ايشان جانشيني مقام به شيرازي د آقامحم حاج جناب
فرامÇوش طريقتي فرمانهاي همة برخالف مذكور, فرمان جاعلين كه آنجا
رعليشاه" منو" لقب Gبعد لذا كنند ذ كر لقبي د محم آقا حاج براي بودند  كرده

شد/ تعيين ايشان لقب بهعنوان
متن اين پيرامون فراواني تبليغاتي جنجال و جار و هياهو و صدا و سر
جناب با رحمتعليشاه مرحوم خانوادة اعضاي همة شد/ برپا جعلي و تقلبي
رسميت به جديد قطب عنوان به را ايشان كرده, بيعت تجديد د محم آقا حاج
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بسيار و ل متمو مردي شيرازي د محم آقا حاج جناب كه جا آن از شناختند/
مزبور كاغذ روي از كه داد دستور هنگفت, هزينهاي صرف با بود,  كاردان
از بÇرخÇي به ايشان حتي بفرستند/ مختلف شهرهاي به و تهيه نسخههايي
شÇعري طÇبع داراي و مÇيسرودند شعر كه صفيعليشاه مانند خود پيروان
كÇلماتي تÇا داد اجÇازه داشتند فراوان عجلة جاه, و نام كسب براي و بودند
سÇلسله, جÇليل قÇطب مÇنيع مÇقام به توهين براي شعر قالب در را سخيف

كنند: منتشر و بندي سرهم سعادتعليشاه, حضرت
دور نÇيست ر نوÇم مÇاه ار خوانÇي ظÇهور اندر ولي را رحمت شمس
بين دو چشم داروي داري تو امÇين كه شÇاه اي رحÇÇمت ليÇÇع اي
سÇلسله قÇÇطب امÇÇر از سÇÇركشي گÇله آن دارنÇÇد كÇÇه را احÇÇوالني
را سÇاله هÇفتصد نÇوح پÇيمبر نÇي را گÇوساله حÇق, دانÇÇند ابÇÇلهي ز
است ارشد جاهل زنديق وانگهي است مÇرتد فاضل پير ايشان نزد
را هÇمسايه ة مÇÇع بÇÇابا خÇÇوانÇÇده را پÇÇرمايه ارشÇÇد مÇÇÇع هشÇÇÇÇته
دلخوشاند جاهل بوجهل با ليك سÇركشند فÇÇاضل شÇÇاه ر نوÇÇم از
دوا اين داري تو چون را جانشان شÇÇفا بÇÇاري احÇÇولي رنÇÇÇج ز ده

بيادبÇي با سراينده پيداست كه همچنان /121 ص صفيعليشاه, حسن ميرزا حاج االسرار, زبد¸ /1
بÇه ابÇوجهل و زنÇديق امÇثال ناهنجار, كلمات انتساب از و نهاده پا زير را احترام جنبه رعايت تمام

است/ نكرده خودداري سعادتعليشاه حضرت

ننگشان1 از خالص كن مارا كه يا زنگشÇÇان دل آيÇÇينه ز بÇÇبر يÇÇÇا
غالب كه نپاييد ديري و ساخت تار و تيره را هوا دم و دود اين باالخره
رحمتعليشاه مرحوم ارادتمندان از هي توج قابل جمع آنان پي در و مشايخ
مÇرحÇوم آنÇان بÇرابÇر در شÇدند/ مÇزبور تÇبليغات مسÇÇموم وÇÇج قÇÇرباني
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حÇضرت مÇبارك تخطÇدس به فقط و فرمود اختيار سكوت سعادتعليشاه
بÇود جÇعلي دعÇاوي و سندسازيها تمام قاطع برهان تنها كه رحمتعليشاه
بÇه مشÇهور اصÇفهاني حسÇن مÇيرزا آقÇا حÇاج چÇنانكه مÇينمود/ استدالل
كه نامهاي در كرد, بيعت شيرازي د محم آقا حاج با آنكه از پس صفيعليشاه
د حمÇم آقÇا حÇاج بÇه خÇطاب مÇينگارد, محالتي تقي د محم مال آقا براي

مينويسد: قطبيت امر درخصوص شيرازي
هست سند باب اين در قطبيت] فرمان [يعني نامه ارشاد <نوشتة
د محم حاجي [فرمان] نوشتة در ميگوييد چه هست سند ا گر نه? يا
اعتبار? آن با طاوسالعرفا] سعادتعليشاه, [حضرت طاوس  كاظم
و صÇحت آن بÇا نوشتهاي ميدانستيد كه اين با نكرديد? قبول چرا

/17 ص ,13ì7 دوم, چاپ صفيعليشاه, انتشارات مشفق, منصور كوشش به ديوانصفيعليشاه, /1

جÇناب كÇه مÇيافÇزايÇد سÇپس نÇÇيست/>1 كسÇÇي دست در اعÇÇتبار
داÄر رحمتعليشاه فرمان [يعني نوشته همان دليل <به سعادتعليشاه
و شÇيرازي مÇحمد آقÇا حÇاج [يÇعني را جÇمعي ايشÇان] جانشيني بر
فÇوق بÇياوريد نÇوشته يÇا ميگفت: و ميخواند مردود را] پيروانش
رحÇمتعليشاه] حكم [به يا كنيد, من قطبيت تصديق يا من, نوشته

2/همانجا/

مردوديد/>2
از و قرص پا و پر طرفداران از يكي جانب از كه صريح مضمون اين
داراي و بسÇيار تأمÇل درخÇور شÇده مطرح د محم آقا حاج دوآتشه مبلغان
فÇرمان كÇه مÇيكند تÇصريح فوق متن نويسنده كه چرا است/ زياد اهميت
با و بوده يگانه و محكم ارشادنامه سند يك سعادتعليشاه حضرت قطبيت
قابل و مقايسهپذير انتساب, صحت و استحكام اعتبار به ديگري متن هيچ
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و ريÇاستطلبي هÇواي كه آنان معذلك باشد, نميتوانست و نبوده قياس
مردود و گذاشته زيرپا را خدشهناپذير و محكم فرمان اين داشتند دنياداري
كه اشخاصي به نيز شيرازي د محم آقا حاج شدند/ اوليا¾ و انبيا¾ ارواح و خدا
ايÇن من ميگفت: برميآمدند, امر حقيقت بر وقوف پي در كنجكاوي با
را آن آوردند ايشان فوت از پس نگرفتم رحمتعليشاه دست از را فرمان

الÇم آقÇا مÇرحÇوم بÇه صÇفيعليشاه بÇه مشهور اصفهاني حسن ميرزا آقا حاج نامة به شود رجوع /1
/17 ص مةديوانصفيعليشاه, مقد در محالتي تقي محمد

رحمتعليشاه جناب دوم همسر مجعول, فرمان حامل كه چرا دادند/1 من به
د محم آقا حاج و بود, ÇÇ معصوم د محم ميرزا و حسين د محم ميرزا مادر ÇÇ

فرستاد/ واليات به را آن از رونويسهايي

سعادتعليشاه جناب فرمان تحذيف توطÃهها: دنبالة

عÇدوان و سÇعادتعليشاه جÇناب عÇليه مÇزبور اشÇخاص تÇÇوطÃههاي
سندسازي و فرمان جعل به محدود عرفان و طريقت اساس با ريشهدارشان
حÇد تÇا آن دايرة بلكه نشد, رحمتعليشاه حضرت مÔهر از سو¾استفاده و
سعادتعليشاه مرحوم جانشيني فرمان نقل در تحريف و دستبرد و تحذيف
حاج ثالث, در الص نايب نام به رحمتعليشاه دوم فرزند يافت/ گسترش نيز
آن اما زد, دست مزبور فرمان نقل به كتابطراÄقالحقاÄق در معصوم, د محم
عين و اصل كه نبود ا گر و نمود, ضبط ناقص و شده تحذيف بهصورتي را
ف صرÇت از رحÇمتعليشاه آقÇاي حÇضرت شÇخص تخطÇدس با فرمان اين
مرحوم عليه بزرگي تاريخي تقلب ميرسيد, ما به و ميماند مصون حوادث
بزرگواران آن نام از سو¾استفاده با و سعادتعليشاه مرحوم و رحمتعليشاه
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بود/ يافته تحقق صورت
كه بعدها اما نداشت/ سال هشت از بيش ايام آن كتابطراÄقدر صاحب
و برادرش حمايت از خود سهم به كوشيد پرداخت خويش اثر نگارش به
زعامت مستحكم بنيان به ميتواند كه جايي تا و نكند كوتاهي پدرش عموي
تحذيف و تحريف به دست لهذا سازد/ وارد تزلزل سعادتعليشاه جناب
زد/ خويش كتاب در آن نقل هنگام سعادتعليشاه حضرت جانشيني فرمان
آغÇاز تÇرتيب ايÇن به كامل نيمه و مغشوش صورت به را مطلب وي

ميكند:
باهللا العارف الكاملين عمد¸ و الواصلين زبد¸ و الكين الس <قدو¸
فÇيض بÇه جناب آن كاظم/// محمد حاج گراميش نام سعادتعليشاه
را مسÇتقيم طريق سلوك و مستفيض رحمتعليشاه حضور شرافت
اجازه 1271 سال ال شو اواخر در و رسيد, واصلين بهدرجة و پيمود
مرحÇمت اصفهان خطة طالبين به را آن اوراد و انفاسي ذ كر تلقين
نهجي به آن اوراد و حيات ذ كر تلقين بهاجازة Hثاني 72 سال در و نمود
به 7ì سال در و گرديد مفتخر باشد طالبي جا هر در بود رسيده  كه
صÇورت و شÇد سرافراز ه قلبي اذ كار تعليم اجازة و سعادتعلي لقب

/ê01 ص ,3 ج 1/طراÄقالحقايق,

است/>1 اين نامه اجازه
و تحريف يك مرتكب معصوم د محم حاجي مرحوم قول قسمت همين تا

از: عبارتاند ترتيب به كه است شده واقع قلب و حقيقت كتمان يك
شده درج Hعين مجموعه اين در رحمتعليشاه جناب فرمان سواد Ç الف
نÇه و بÇوده سÇعادتعليشاه ايشÇان لقب كÇه كنند مشاهده ميتوانند همه و
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قطب به و است ي خاص داللت داراي "شاه" پسوند كه آنجا از سعادتعلي/
چنين اين حقيقت, پوشاندن براي معصوم د محم حاج ميشود, اطالق سلسله

است/ ورزيده مشاركت توطÃه در و كرده ياد ايشان از
تلقين اجازة فرمان قمري 1271 سال در سعادتعليشاه حضرت Ç ب
كامل شيخياش فرمان قمري 1272 سال در و داشته, دريافت انفسي اذ كار
فرمان است/ شده اضافه سابق اذ كار به ه حياتي ة قلبي اذ كار تلقين اجازة و شده
اين شيخي/ فرمان نه و است خالفت و جانشيني فرمان قمري 127ì سال
كÇتمان بÇه و داده جÇلوه مÇخدوش نحوي به Gعمد نويسنده را اساسي نكته

است/ پرداخته واقع قلب و حقيقت
فÇرمان 127ì سÇال در صادره فرمان كه اين بر مبني محكم دليل اما
حÇضرت كÇه است مÇحوري جÇمله هÇمان بÇوده مطلقه مطاعيت و قطبيت
نعمتاللهيه سلسلة به منتسبان همة تكليف و داده قرار آن در رحمتعليشاه
ايÇن از پÇيش كÇه جملهاي است/ ساخته روشن مكانها و زمانها همة در را
صدور زمان از ÇÇ هركسي كه معناست اين مفيد و شد كافي بحث آن دربارة
جÇناب خالفت و واليت تا ÇÇ اعصار از عصري هر در بعد, به فرمان آن
پÇذيرفته نÇعمتاللÇهي سÇلسلة مÇتصالن حلقة در نپذيرد, را سعادتعليشاه
مÇرحÇوم قطبيت با كسي ا گر و نميآيد, بهحساب آنان شمار در و نيست
مÇردود كرد, انكار نا كرده خداي را آن يا و نمود مخالفت سعادتعليشاه
كه جملهاي است/ اوليا ارواح و سلسله اقطاب كلية و رحمتعليشاه, حضرت
انقياد و اطاعت از هم نعمتاللهيه عليه سلسله <فقراي ميفرمايند: آن در
ايشان مقبول و فقير, مردود را ايشان مردود و ندارند معاف را خود ايشان

شمارند/> فقير مقبول را
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حكم و نيست استثنا قابل و زيادپذير و كم و چرا و چون مطلب اين
فرمان و وصيت برخالف هاي عد كه زماني روي بدين است/ كلي و مطلق
يعني نعمتاللهيه سلسلة كل مطاع برابر در و گشته جانشيني دار داعيه ايشان
ساختند, فراهم را خلقي حيرت اسباب و كردند علم قد سعادتعليشاه جناب
Âكام فقريشان ارتباط رشتة بلكه شدند, سعادتعليشاه مرحوم مردود نهتنها
نيز اهللا حضرت و اهللا اوليا¾ همة و رحمتعليشاه حضرت مردود و  گسست
بÇراي جÇايي روشÇني و صÇريح حكÇم چÇنان باوجود كه چرا گرفتند/ قرار

نميماند/ باقي افكني تفرقه و داعيهداري
صاحب معصوم, د محم حاج مرحوم نا كردني باور نحوي به جا اين در
هموار منظور به و برگزيده, را صداقت عدم يعني طريق سهلترين طراÄق,
جÇملة آن خويش كتاب در فرمان نقل ضمن در توطÃه, آن مسير  كردن
بريده آن از را ÇÇ جانشيني فرمان جوهرة و عصاره يعني ÇÇ محوري و اساسي
فرمان با كودكانه چنين اين خجالتي و شرمساري بيهيچ و كرده حذف و
جمله آن حذف از پس لذا است/ نموده بازي سلسله منصوص قطب صريح

است: افتاده منعكس نحو بدين عبارت عين اساسي
خود ايشان انقياد و اطاعت از هم نعمتاللهيه عليه سلسله <فقراي

/ê02 ص ,3 ج همان, /1

نموده///>1 جمع را صادق فقراي متبر كه ليالي در و ندارند معاف را
شÇد انÇجام مÇعصوم د حمÇم حÇاج ط وسÇت كÇه ديگÇري واقع قلب اما و
صاحبطراÄقضمن كه بود اين گرديد بيان پيشين صفحات در كه همانطور
طÇخ بÇه رعليشاه منو جعلي فرمان كه آنجا از برادرش, زندگاني حال شرح
عÇمل از دفÇاع بÇهمنظور بÇود دحسين, محم ميرزا ثالث, در نايبالص برادر
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ميدارد: بيان خانوادگي حيثيت حفظ و برادرش خالف
مÇيرزا عÇلي منصور ين فخرالد قين والمحق والعرفا¾ <فخرالعلما¾
الت ترس و نستعليق و نسخ خط طابثراه/// در نايبالص حسين محمد
ل محو او به والد مرحوم را مكاتيب جواب غالب و نوشتي, خوش را
ر مقر او قلم به واليت هر در مشايخ نصب و نيابت رقم و داشتي////

/39ë ص ,3 ج همان, /1

بودند/>1 فرموده
رحمتعليشاه مرحوم Áاصو زيرا ميباشد, مخدوش Âكام قول اين و
سÇلسله و فÇقر اركÇان بÇا را خÇود خÇانوادة معاندت قديم سابقه كه آنجا از
Hشخص را سلسله به مربوط مراسالت و طريقتي اجازات كليه لذا ميدانستند
ة رÇغ خة ورÇم نÇامة در چÇنانكه ديگÇري, شÇخص نه و ميفرمودند مرقوم
كÇه مÇيكنند اشÇاره نÇيز هفت و هفتاد دويست و هزار سنة جمادياالولي×
اين و است بوده فقر مخالف كه فرستادهاند فقير جانب از نوشتجات <بعض
و است خÇالف بÇفرستند فÇقير از نوشتهاي ا گر و بوده/// فقير رأي مباين
حكومتي مراسالت فقط عليالظاهر و ندارم/> اطالعي و نيست فقير رضاي
نقض بر دليل و ميفرمودند/ حواله دحسين, محم ميرزا خويش, فرزند به را
او قلم به واليت هر در مشايخ نصب و نيابت <رقم صاحبطراÄقكه  گفتة

2/همانجا/

آقا خط به طريقتي فرامين از يك هيچ كه است اين بودند/>2 فرموده ر مقر
نÇامه و فÇرمان سه متن مطلب, اين مÆيد و است نبوده دحسين محم ميرزا
مÇخالفين مÇوردقبول آن صحت كه است سعادتعليشاه مرحوم به صادره
مÇرحÇوم بÇراي صÇادره فÇرمان ديگÇÇر دليÇÇل و مÇÇيباشد نÇÇيز آنÇÇجناب
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دخÇتري نÇوه و احمد مال حاج فرزند عبدعليشاه به ملقب كاشاني نطنزي حسن محمد مال حاج /1
/ق ه 1302 سال در و گشود جهان به ديده كاشان در ق/ / ه 1232 سال در نراقي فاضل احمد مال حاج
عبدعليشاه كتابديوان در Hعين وي فرمان متن شد/ مدفون همانجا در و گفت حيات بدرود كاشان در

است/ شده گراور سه) و بيست صفحه ,1378 مرسل, انتشارات عاطفي, حسن @كاشاني(تصحيح

نيز وي فرمان گراور كه است عبدعليشاه به معروف نطنزي1 محمدحسن مال
آقÇاي فÇرمان تخطÇدس هÇمان بÇه هÇيچكدام و است آمÇده كÇتاب ايÇن در
كÇه نÇميباشد موجود نيز ديگري طريقتي فرمان و نميباشد/ رعليشاه منو
كه فرماني تنها بنابراين كرد/ ذ كر را مطلب اين خالف نمونه يك بتوان حتي
د حمÇم آقÇا حÇاج جÇعلي فÇرمان هÇمان ميباشد محمدحسين ميرزا خط به

ميباشد/ رعليشاه منو
عÇظيمي خبط چنين مرتكب معصوم د محم حاج چرا اينكه دليل حال
بهترين به او خود يافت, انحراف امانت و عدالت صداقت, جادة از و شد
ميدهد: شرح را مطلب شيرازي د محم آقا حاج احوال ترجمة ذيل در نحو,

ايشان عيال بيگم ه رقي بيبي حاجيه همشيرة كه فرزندان والده <به
روز آن از و است, حسن جاي به معصوم چشمي نور فرمودند: است,
تو حال والحمدهللا بياختياريم تو با محبت در آنها والده و من بعد, به
حÇاج بÇرادرم و حسÇن مÇحمد حÇاج جسمانيم پدر منزلة به ديدم را
مشحون حكم مضمون به و ميباشي روحاني پدر قاÄممقام و معصوم

بازگردانيد/ صاحبانشان به را امانتها كه ميدهد فرمان شما به خدا :ë8 آية نسا¾, سورة /2

رسيده من به پدرت از كه ودايعي اهÖله×ا2, الي× ان×ات م× Öاال دوا ÆÔت Öنا ÖمÔك ÔرÔمÖأي اهللا انَّ

/ê3ì ص ,3 ج 3/طراÄقالحقايق,

ميسپارم/>3 تو به
مشاركت توطÃه اين در Gبعد دليل, بدين معصوم د محم حاج آنكه يعني
كÇه بÇود شÇده داده وعÇده او بÇه شÇيرازي د محم آقا حاج سوي از كه  كرد
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ميان در قطبيت به وي فوت از بعد مگو", "اسرار حفظ و همراهي درصورت
عمش, به را خود ارادت هم بدينترتيب شد/ خواهد تعيين خودشان پيروان
جÇانشيني داعÇيه در خدشهاي هم و ميكرد توجيه و تصحيح رعليشاه, منو

نميشد/ وارد رعليشاه منو از پس خودش
وعده اينكه با شيرازي د محم آقا حاج كه چرا نشد, چنين اين كه هرچند
نموده همراه خود با را او و داده صاحبطراÄق به را خويش از بعد قطبيت
و است, حرام مسجد به رواست خانه به كه چراغي كه افتاد فكر اين به بود,
را امر چرا است, حاضر ذوالرياستين آقا علي حاج او خود فرزند كه جايي
خود قول و تصميم از كه بود اين وابگذارد/ رحمتعليشاه مرحوم فرزند به
حÇاج كه زماني قمري, 1301 سال اوايل در كه ترتيب اين به كرد/ عدول
در كÇه خويش مادر وصيت اجراي براي ثالث الصدر نايب معصوم د محم
شيرازي د محم آقا حاج شتافت, صوب آن به فروبست جهان از چشم  كربال
عÇنوان بÇه خÇويش پسÇر تÇنصيص و تعيين به و شمرده مغتنم را فرصت
در بود بيخبر موضوع اين از كه نايبالصدر حاج ورزيد/ مبادرت جانشين
شيرازي د محم آقا حاج جناب كه يافت اطالع معال كربالي در اقامت اثناي
قÇطبيت امÇر ي تصد براي دليل اين به است/ آخرت سفر راهي عنقريب

شد/ شيراز عازم Hسريع
يعني خويش فوت از پيش روز يك شيرازي د محم آقا حاج جناب اما
به كرد/ تعيين خود جانشين بهعنوان را خويش پسر 1301 ال شو نهم روز
رشتة رسيد, شيراز به معصوم, د محم در, الص نايب حاج وقتي دليل همين
آقÇا حÇاج جناب نزديكان كه كرد احساس و يافت پارهپاره را اميدهايش
د محم آقا حاج جناب و كردهاند تباني جانشينياش عليه او فرزندان و د محم
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مينويسد: كه چنان است/ كرده عدول خويش قبلي تصميم از
واسÇطة به صحيحه مقاصد ولي آمد, شيراز به المرام مقضي ///>

/ë3ë ص ,3 ج همان, /1

نيافت/>1 خارجي وجود نزديكان بعضي عليلة مفاسد
را خانواده همين اعضاي همدستيهاي خاطره كه خانوادگي تباني اين
د محم در, نايبالص حاج ذهن در سعادتعليشاه آقاي حضرت قطبيت عليه
بدبين و هراسنا ك روزگار بازي به نسبت را وي بود, كرده زنده معصوم,
دنيا از خيري نيز حسين د محم ميرزا بزرگترش برادر كه آن بهويژه ساخت/

/39ë ص ,3 ج همان, /2

بار كه بود اين بود/2 بسته فرو جهان از چشم بيماري و فال كت به و نديده
گفت/ مألوف ديار ترك و بسته رحيل

حÇال مناسب مألوف وطن از مهاجرت غيبي اشارت <برحسب

و بسيار برخورداريهاي زمين روي در كند مهاجرت خدا راه در كه كس آن :100 آية نسا¾, سورة /3
يافت/ خواهد  گشايشها

/ë3ë ص ,3 ج ê/طراÄقالحقايق,

4</3 ¹ع س و Gرâثيك Hماغ مÔر× ض Öر Öاال في Öد جي اهللا لâبي س âفي Öر ه×اجÔي Öنم و  گرديد
آزاديخواهان جمع به و كرده رو اجتماعي بهفعاليتهاي وي آن پساز

بÇه و درآمÇد آزاديÇخواهÇان زمÇرة در مشÇروطه جÇنبش آغÇاز در شيرازي معصوم محمد <ميرزا /ë
مÇهدي ايÇران, رجال كÇرد////>(تاريخ پيدا ملي شوراي مجلس در سمتي بعد و شد مشغول فعاليت

/(ê32 ص ,ì ج بامداد,

شد/5 ملحق مشروطه گرايان و
انابه و توبه براي و شد پيدا احوالش در عميقي دگرگونيهاي سرانجام
اما آورد/ سعادتعليشاه جناب به باطني ه توج روي خويش گذشته افعال از
مقام و كشيده باقي بهديار رخت فاني سراي اين از بزرگوار آن كه جا آن از



اللهيه نعمت سلسله 98

خÇويش, بÇزرگوار و مÇنصوص جÇانشين بÇه را نعمتاللهيه سلسلة قطبيت
خراسان عازم فلذا بود, سپرده سلطانعليشاه د سلطانمحم حاج آقاي حضرت
ايشان به ارادت دست و گشت ملتجي ايشان درگاه به حالي شكسته با و شد

/ì83 ص بامداد, مهدي قاجار, دورة در ايرانيان نهضتهايفكري /1

تاريخ به ثالث الصدر نايب حاج وفات نمود/1 فقري بيعت ايشان نزد و داد

بود يافته گناباد در را خويش مقصود گوهر چون و كرده سياحت و سير ترك عمر اواخر در وي /2
ايام تمامي در گرديد/ شهرستان اين اوقاف رياست ي متصد و نمود اختيار سكونت شهر همان در
Hباطن آنان عنايت فيض از و ميرسيد نعمتاللهيه سلسلة بزرگان خدمت نيز گناباد در خويش اقامت
كÇه پردهاي پشت حوادث بازگويي و يادآوري به ميداد دست فرصتي كه هرگاه و ميشد بهرهمند
و ترتيب به كه آن از پس ميپرداخت/ بود يافته ترتيب سعادتعليشاه آقاي حضرت جانشيني عليه
خودداري سلطانعليشاه آقاي حضرت از كراماتي ازذ كر ورزيد كتابطراÄقالحقايقمبادرت تأليف
آقاي جناب به متعلق Âفع و بوده آن مÆلف خود يد در كه چاپيطراÄقالحقايق نسخه در حتي ننمود/
د, سلطانمحم الÇم حÇاج جÇناب مÇرحÇوم حÇال شÇرح صفحة حاشيه در است, تابنده نورعلي دكتر
نشÇان ÂامÇك سلطانعليشاه آقاي مرحوم به را ارادتش كه است نوشته شرحي خود خط به اليه Õمشار
آقا حاج جناب فرزند از جا هيچ قطور و ل مفص بسيار و جلدي سه كتاب اين در كه درحالي ميدهد/
همچنين وي است/ نيامده ميان به سخني ÇÇ شد پدرش جايگزين ترتيب آن به كه ÇÇ شيرازي محمد
قÇطب صÇالحعليشاه آقÇاي حÇضرت به را جزÄي و كلي از خويش نسبي و حسبي امور سرپرستي
دستخطي منظور اين براي و نمود وا گذار سلطانعليشاه حضرت ارجمند نوة و نعمتاللهيه سلسله

ميرسد/ گرامي خوانندگان نظر به كتاب اين در آن گراور كه كرد تنظيم

داد/2 رخ قمري 13êê

شيرازي مجتهد محمد آقا حاج جناب گرد از درويشان پرا كندگي

و زياد حرارت با شيرازي د محم آقا حاج پيروان امر ابتداي در ا گرچه
رونÇوشتهاي و جÇعلي تخطÇدس آن از بسÇياري نسخههاي وي دستور به
تÇبليغ بÇا و فرستادند ايران كنار و گوشه به ساختگي فرمان آن از بسياري
را سÇعادتعليشاه حÇضرت ارادتÇمندان از غÇفيري جم و كثير جمع بسيار
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هÇمه اين با خواندند, فرا شيرازي مجتهد د محم آقا حاج با بيعت بهتجديد
خود عظيم خطاي ه متوج درويشان آن از بسياري كه نگذشت زيادي ت مد
و اصÇفهان خÇطة به روي و گشتند پرا كنده ايشان گرد از بهتدريج و شده
حÇضرت بÇا عÇهد و بÇيعت تÇجديد طÇريق از تÇا آوردنÇد گÇناباد صÇÇفحه
فÇقر سÇلك به سلطانعليشاه حضرت ايشان خليفة سپس و سعادتعليشاه

گردند/ منخرط نعمتاللهي
شÇيرازي د حمÇم آقÇا حÇاج جناب گرد از آنان پرا كندگي اصلي علت
فÇرمان بÇودن ساختگي و دستخط اصالت عدم به نسبت تدريجي آ گاهي
داشت مدخليت علت چند نيز امر اين در بود/ شيرازي د محم آقا حاج جناب
پسÇر حسÇين, د محم ميرزا حال انقالب و احوال دگرگوني مهمترينش  كه
ايÇن عÇالوهبر بÇود/ ساختگي فرمان نويسنده يعني رحمتعليشاه, مرحوم
مÇالزمان كÇبار از كه (صفيعليشاه) اصفهاني حسن ميرزا آقا حاج جناب
سهم به و نموده كناره گيري ايشان از نيز بود شيرازي د محم آقا حاج جناب
ر صوÇت بÇه كÇه اشÇخاصي انÇدك اندك پس ساخت/ برمال را حقايقي خود
د حمÇم آقÇا حÇاج نÇزد بيعت براي رحمتعليشاه جناب دستور از اطاعت
فاصله ايشان از و كردند ترديد ايشان فرمان اصالت در بودند, آمده شيرازي
صحت و ارشاد صالحيت امر عرفان و ف تصو قاموس در كه چرا  گرفتند;
ا گÇر يÇعني است/ سابق قطب و مرشد به اتصال بهصحت منحصر قطبيت
يا و دهر مة عال و شهر افالطون يا دوران, ارسطوي و زمان دانشمند فردي
طريقتي امور در دخالت حق زمان قطب اجازة بدون باشد, زمانه زاهد حتي
ل مع Öن م مقولة از عندي من و غيرمجاز باشد كه نحو هر به دخالتش و ندارد
طÇريقتي اعÇتبار ايÇجاد عÇلمي مدارك و ظاهري تحصيالت است/ يطان الش
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است/ اجازه داشتن به موكول مطلق بهطور ارشاد امر و نميكند
دستخط به جانشيني فرمان حكم طبق كه شد مسلم مريدان بر كه آنجا از
سÇعادتعليشاه جناب به ايشان از پس قطبيت امر رحمتعليشاه, مبارك
داعÇيهداران دعÇوي به ه توج از كه آمد الزمشان گرديده, موكول اصفهاني
جديد قطب با بيعت تجديد يعني خود فقري وظيفة به و بپوشند چشم ديگر

امÇر, حÇقيقت بÇر وقÇوف از پس هÇندوستان در نعمتاللهيه سلسلة پيروان از بسياري فانه متأس /1
فÇترت بÇه فÇقر امر ديار آن در و گسست فقريشان رشته هميشه براي تجديد, امكان عدم بهواسطة
در سÇلسله ايÇن Gد جدÇم كÇه رضÇاعليشاه, تÇابنده, سÇلطانحسين حÇاج آقÇاي حضرت زمان تا افتاد

يافت/ رونقي هندوستان

خود معارضات به شيرازي مجتهد د محم آقا حاج همه اين با نمايند/1 عمل

جا آن از انداخت/ الحقايق كتابطراÄق سطور عرصة در سياحت به تي مد براي را ما بحث, دامنة /2
خود به تحقق رخت محجوب جعفر محمد زندهياد استاد كوشش به كتاب اين پژوهشي چاپ  كه
ايشÇان از يÇادي ذ كÇر داشÇتهانÇد اسÇتادي سمت ايران ادب اهل از بسياري سر بر ايشان و پوشيده
بخشي داشت اشتغال متوسطه تحصيالت به كه اوان همان از محجوب استاد نمينمايد/ بيمناسبت
در آنها آثار تبويب و ترتيب و تنظيم و بازنويسي و پيشينيان متون تصحيح به عمرش ايام از عظيم
به كه كتابهايي احصاي ميگذشت/ انتشار و طبع و تصحيح جهت از آ كادميك مناطهاي چارچوب
كنوني مختصر حاشيه دايره از و است مستقل پژوهشي مقولة يافتند انتشار استاد كوشش و همت
قلم عنان احساسات, سيل گهگاه اينكه آن و است يادآوري به الزم نكته يك ذ كر تنها ميرود/ فراتر
عوالم صفحة به علمي تحقيقات عرصة از را ايشان لحظاتي براي و ميساخت خود ه متوج را استاد
و ميباخت رنگ استاد كار در تحقيقي و علمي ضوابط اثر كه بود لحظات اين در ميبرد/ راه ديگر
با برخورد در استاد شيوة به ميتوان موارد اين جملة از ميساخت/ انتقاد قابل را ايشان اديهاي نق
د حمÇم الحÇقايق], [طÇراÇÄق كÇتاب <مÆÇلف مينويسند: استاد نمود/ اشاره كتابطراÄقالحقايق همين
كÇامالن و كامل عارفان از دارد, شهرت معصومعليشاه خويش طريقتي نام به كه شيرازي, معصوم
مه, قدÇم ,1 ج الحÇقايق, (طراÄق است/> بوده نعمتاللهيه جلية سلسلة قطب و خويش دوران واصل
فÇيلسوفي حكمت در و مسلم مجتهدي شريعت در <مÆلف ميافزايند: مه مقد همين در و (ê3ص

(ê ص است/>(همانجا, واصل عارفي طريقت در و فرزانه
Ñ

دكتر است/ تحقيقي وجهة هرگونه از خالي دارد استاد ظن حسن از حكايت كه مطالب قبيل اين

داد/2 ادامه همچنان زمان منصوص قطب با
صفيعليشاه جناب
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Ø

و ف بهتصو و داشت معاشرت مختلفه عقايد صاحبان و مردم گونه همه با Hشخص ا گرچه محجوب
ارادت دست HخصÇش امÇا مينگريست, تحسين ديده با ادبي و معرفتي و تي فتو جنبة از نيز عرفان
بÇراي بيشتر مينمود اراÄه شيرازي معصوم محمد حاج مرحوم از كه سيمايي و نداد بزرگي بههيچ
د محم حاج مرحوم كه مينويسند استاد بود/ ف تصو سلسله و طريقت قبال در خويش مواضع تبيين
داشتن :Áاو دانستكه بايد است/ بوده واصل عارفي و نعمتاللهي طريقت قطب شيرازي معصوم
واصÇل عارف شخص اينكه از وجهحا كي هيچ به عرفاني اطالعات و علمي كمال و فضل مراتب
سلسله/ مديريت عباد, ارشاد و هدايت است: مكمل وجه دو بر ناظر قطبيت مقام :Hثاني نيست/ باشد
تشكÇيل را مÇقام ايÇن مكانيسم از بخشي تنها آنان تربيت و طالبان از ديني بيعت قبول بدينترتيب
تÇعيين و مشÇايخ نصب از اعم سلسله به راجع امور ر تدب و تدبير مشتملبر آن دوم بخش ميدهد/
نزديك و دور مختلف نقاط به نمايندگان اعزام و مشكالت به رسيدگي و سÆاالت به پاسخ مأذونين,
نويسنده ايام سوانح ذ كر است/ ديگر خم و پيچ هزار و عرفان و فقر به مربوط امور فتق و رتق و دنيا
وجه دو هر از خالي شده درج اثرش در Âتفصي وي خود توسط كه مبسوطي شرح به  كتابطراÄق
استقرار و ملل صاحبان و نحل ارباب با مالقات و آفاق سير به Hمطلق آن اعظم بخش و است مزبور
سياسي اليتهاي فع عرصة وارد ايشان نيز پايان در و شده سپري ايران و هندوستان مختلفه نواحي در
مشÇاغل بÇرخÇي ي صدÇت سرانÇجام و شده آزاديخواهان و مشروطهطلبان از حمايت و اجتماعي و
در دخÇيل اهÇميتانÇد, داراي هÇمه خÇود جÇاي در كه اشتغاالت اين است/ گرفته برعهده را دولتي
انÇتخاب مديري مدرسه فالن براي فرهنگ وزارت كه ميماند بدان اين نيستند/ قطبيت مسÆوليت
غياب و حضور و شا گردان تعليم و تربيت و مدرسه امور به پرداختن عوض به مدير آن ولي نمايد,
مسÇتخدم بÇه را مÇدرسه كÇليد دفاتر,/// بر نظارت و كالسها به سركشي و ناظمان تعيين و معلمان
مدير وي كه شود گفته است معقول آيا صورت اين در بپردازد/ دنيا دور سياحت و سير به و بسپارد
واصل عارفي كسي چه اينكه تشخيص يا اشخاص به طريقتي مقامات انتساب است?! مدرسه فالن
مÇحدودة از خÇروج آن بÇه پÇرداخÇتن و نÇميگيرد قرار ادبي و علمي تتبعات چهارچوب در است

است/ علمي پژوهش و تحقيق
از خويش عصر رسمي علوم به اعجابانگيز <احاطهاي كتابطراÄقالحقايق صاحب كه آنجا از
هÇمواره و داشÇته عربي و فارسي ادب و تفسير و فلسفه و حكمت و كالم و منطق و حديث و فقه
بسيار شواهد و كرده استناد فن هر كتب امهات و ل او دست مأخذهاي به خويش مقاصد بيان براي
تأمل قابل و شده ارزشمند نظر هر از وي اثر (êو 3 صص مه, مقد ,1 ج است/>(طراÄقالحقايق, آورده
Ñ

الت تحو نظرگاه از كتاب اين شد, برشمرده كه وجوهي همة از صرفنظر اما ميگردد/ تعمق و
Ø

قÇطب1 اصÇفهاني سعادتعليشاه آقاي حضرت از كه كساني ديگر از
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از پيش آن دانشمند و ارجمند نويسنده كه چرا است, بسيار ه توج قابل نعمتاللهيه سلسلة دروني
شÇيرازي زيÇنالعÇابدين مÇيرزا آقÇا حÇاج حÇضرت نÇعمتاللÇهيه سÇلسله قÇطب فÇرزند چÇيز هÇر
سÇلسلة رخÇدادهÇاي پÇيرامÇون تÇاريخي گÇزارش در گÇرامÇي نÇويسنده است/ بÇوده رحمتعليشاه
و نÇهاده كÇنار را بÇيطرفي جÇنبة و شÇده خارج حقيقتگويي جاده از موارد برخي در نعمتاللهيه
نظر كتاب, محترم ح مصح است/ ننموده را صداقت و امانت مراعات اسناد, نقل در شد ذ كر چنانچه
كÇتمان حÇجاب پس از را حÇقيقت آفتاب و مينمود عنايت مهم اين به بايد كارش تحقيقي جنبة به

ميساخت/ عريان تحذيف و تحريف
در كه مداركي و اسناد اصل به آن تنقيدي تصحيح و كتاب اين مفاد بررسي در استاد كه داشت جا
جÇويا را طÇريقتي و تÇاريخي مساÄل صاحبنظران نظريات و ميفرمود رجوع شده نقل كتاب اين
تدوينطÇراÇÄق و تصحيح زمينه در را استاد شگرف كار كه نيست آن از مانع همه, اين اما ميگشت/

باد/ مأجور و شاد روانش نكنيم/ تحسين الحقايق

ابÇتدا كه بود اصفهاني حسن ميرزا آقا حاج برتافت رو نعمتاللهيه سلسلة
انتظاراتي واسطة به ولي نمود, عهد تجديد سعادتعليشاه آقاي جناب نزد
جمع در و رفت د محم آقا حاج جناب نزد به نشد, موفق بدانها و داشت  كه
خود و گرفته كناره نيز ايشان از اما گرفت, قرار ايشان هواداران و طرفداران
نبود مجاز ارشاد امر دايركردن براي وي كه آنجا از و برافراشت/ ارشاد علم
يك اثÇبات بÇه را ديگÇران و خود وقت نداشت, كار اين براي اجازهاي و
نكÇرد, تلف ÇÇ شيرازي د محم آقا حاج جناب مانند ÇÇ ساختگي اجازهنامه
اين به بايد ه البت شد/ ارشاد امر براي اجازهنامه ضرورت منكر Hمطلق بلكه
خÇلف بÇراي سÇلف از ارشاد اجازة ف, تصو مكتب در كه نمود ه توج امر
مرحوم و ÇÇ است معنا همين مفيد سلسله لفظ خود چنانكه ÇÇ است ضروري
مÇرحÇوم چون و دارد/ تصريح و اشاره مهم اين به آثارش در خود صفي
جناب نزديك خانواده و د محم آقا حاج كه پردهاي پشت حوادث از صفي
بÇودند ساخته برپا سعادتعليشاه جناب قطبيت فرمان عليه رحمتعليشاه
چنانكه ÇÇ شيرازي د محم آقا حاج جناب از تافتن روي وقت در بود, مطلع
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و اشاره ميشد اراÄه ايشان ط توس كه اجازهنامهاي بودن بهجعلي ÇÇ شد  گفته
بÇا وي اخÇتالف رفع براي كه ÇÇ تي محال تقي د محم مال آقا به نامهاي طي

نوشت: داشت, ارسال ÇÇ بود كرده اقدام شيرازي د محم آقا حاج جناب
هست سند ا گر نه? يا هست سند باب اين در ارشادنامه <نوشتة
آن بÇا طÇاوس/ كÇاظم محمد حاجي [فرمان] نوشته در ميگوييد چه
و صحت آن با نوشتهاي ميدانستيد اينكه با نكرديد قبول چرا اعتبار
د محم آقا حاجي نوشته بگوييد ا گر نيست/// كسي دست در اعتبار
سÇعادتعليشاه] حÇضرت خالفت فرمان از معتبرتر [يعني معتبرتر
من را نوشته اين كه خود خط به بنويسد د محم آقا حاجي جناب بود,
رحمتعليشاه] حضرت [يعني نايبالصدر مرحوم حيات در خودم
كÇه زيÇرا دارم/ قÇبول مÇن گرفتهاند, خودشان دست از واسطه بدون
شيراز در پرسيدم محمد آقا حاج از و نميدانم/ دروغگو من را ايشان
فوت از بعد نگرفتهام/ هم خودشان از من خير گفتند: را, مطلب همين
گرفته هم خودشان دست از كه درصورتي آوردند/ من براي ايشان
حÇضرت فرمان با مقايسه [منظور است حاضر نوشته دو هر باشند,
تÇرجÇيح يك كÇدام بÇبينيم مÇيانÇدازيÇم, هم پهلوي سعادتعليشاه]

/17 ص ديوانصفيعليشاه, /1

دارد///>1

رعليشاه منو جناب رشته ادامه

شيرازي مجتهد د محم آقا حاج جناب شد, ياد كه شرحي به حال هر به
برنداشت خود عاي اد از دست بود حيات قيد در كه زماني تا رعليشاه) منو)
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از بÇعد براي آورد/ فراهم را بسياري ارادتمندان ترديد و ر تحي موجبات و
د محم حاج به كه قولي از عدول ضمن ÇÇ را آقا علي فرزندش نيز خويش
د حمÇم حÇاج كÇه ايÇن براي و نمود تعيين خود بهجاي ÇÇ بود داده معصوم
خودش او كه ماجراهايي همان و كند قدعلم او پسر برابر در نتواند معصوم
آورد, سÇعادتعليشاه حÇضرت خÇالفت و رحÇمتعليشاه فÇرمان سر بر
ديÇباچة در كÇه شرحي به كرد/ معين لي مفص تمهيدات شود تكرار دوباره
ÇÇ شده تحرير د محم آقا حاج جناب خانواده دربارة كه ÇÇكتابخمسهحسيني 
ارادتمندان, معاريف از نفر چند جمع در شيرازي د محم آقا حاج است آمده
و خط به او معرفي در شرحي فرزندش) (يعني آقاعلي خود حضور در و
امضا و مهر را آن پايان در و تقرير فارس جمعة امام يحيي شيخ حاج نوشته
مÇن از بÇعد كه نماييد تأييد مرا اقرار گفتند: حاضرين به خطاب و فرموده

ديباچه/ شيراز, قمري, 132ê شيرازي, حسين محمد حاج خمسهحسيني, /1

نشود/1 واقع اختالفي  كوچكترين
ناميده "وفاعليشاه" را او پدرش كه ÇÇ ذوالرياستين آقا علي حاج جناب
عÇنوان بÇا بود, كرمانشاه اهالي از كه را خويش پيروان از يكي نيز ÇÇ بود
را خود جانشيني امر نيز مرحوم آن كرد/ تعيين خود جاي به "صادقعليشاه"
نمود وا گذار ذوالرياستين عبدالحسين ميرزا آقا حاج يعني وفاعليشاه پسر به
عÇبدالحسÇين مÇيرزا آقÇا حÇاج جÇناب داد/ لقب مÇونسعليشاه را ايشان و
پس داشت, واال و ارجمند شخصيتي و بود مسلم مجتهدي كه ذوالرياستين
خÇود بÇراي جÇانشين تÇعيين از رسÇيد بام لب به عمرش آفتاب كه آن از
نظر از Âعم و نهاد, پايان نقطه خود پيروان حلقة عمر به و ورزيد استنكاف
قطب با يا گويند, درويشي ترك يا وي از بعد كه كرد ر مخي را آنان فقري
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نمايند/ بيعت صالحعليشاه آقاي حضرت زمان
به رسيد/ بنبست به ترتيب همين به نيز صفيعليشاه مرحوم طريقه
او جÇانشين و شÇد پÇيدا پيروانش ميان اختالفاتي وي از پس كه نحو اين
انجمن تأسيس با شاه, ين ناصرالد داماد صفاعليشاه, به معروف وله ظهيرالد
و آورد بيرون فقر سلسلههاي صورت از را طريقه اين 1317 سال در ت اخو
از پس نÇيز وي خÇود درآمÇدند/ آن عضويت به حكومتي رجال از بعضي
از ديگÇر عمر, اواخر در سعادتعليشاه جناب جانشيني صحت به وقوف

آقÇاي مÇرحÇوم طÇخ بÇه را سÇعادتعليشاه جناب اجازة ظهيرالدوله مرحوم وقتي كه است نقل /1
به تا كنون كه گفت خورده <قسم است: ايشان خط عين كه شد ه متوج نمود, مالحظه رحمتعليشاه
مÇيكنم/> دستگيري ترك بعد به اين از و نبودم موضوعآ گاه اين از و گذاشته قدم راه اين در صدق

/(ê91 ص وعرفان, علم (نابغة
/1ì7 ص ,13êê تهران, صفايي, ابراهيم رهبرانمشروطه, /2

نكرد/2 تعيين نيز جانشيني لذا نميكرد1 دستگيري  كسي



ساختگي فرمان دربارة بحث د مجد طرح

كÇه شرحÇي به ذوالرياستين عبدالحسين ميرزا آقا حاج جناب از پس
نوربخش دكتر آقاي جناب نيست, ما مختصر رسالة حوصله در تفصيلش
تحت كه مجموعهاي در و پرداختند ايشان هواداران كردن جمع به  كرماني
به مذكور اثر ششم بخش در ديگر بار نمودند تدوين گلستانجاويد عنوان
كÇه پرداختند نكته اين تأييد به ابتدا نموده, رجوع مزبور اجازهنامه مسألة
مÇا بÇهدست و مÇانده برجÇا كه سعادتعليشاه جناب به متعلق فرامين  كلية
حÇضرت تخطÇدس اثÇر شÇده) مÇنعكس نÇيز حÇاضر كÇتاب در (و رسÇيده
فرمان به اشاره با آنگاه نيست/ امر اين در ترديدي و است رحمتعليشاه
مÇيكنند, مÇعرفي رحÇمتعليشاه جÇناب تخطÇدس اثر نيز را آن ساختگي,
از يكي Hضرورت و است مس الش من اظهر دستخط دو تفاوت كه درحالي
كه جا آن از باشد/ داشته تعلق رحمتعليشاه حضرت به نميتواند دو آن
جÇناب فÇرمانهاي تخطÇدس ايشÇان و است جÇاÄز انÇفسهم عÇلي العÇقال¾ اقÇÇرار

الزم درنتيجه ميشمرند, رحمتعليشاه حضرت خامة اثر را سعادتعليشاه
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/39 ص 1/سعادتيه,

نيست/1 رحمتعليشاه حضرت از Hممسل ديگر دستخط بپذيرند ميآيد
همچنان و برنداشتند نظر اين از دست نوربخش دكتر آقاي همه اين با
به نشريهاي انتشار به دست ايران از خارج در كه آن تا بود مطرح قضيه اين
نÇعمتاللÇهي خÇانقاه را آن كÇه خودشان سازمان ارگان بهعنوان صوفي نام

نميتوانÇد و نيست معنا اين به وجه هيچ به سازمانشان براي عنواني چنين برگزيدن كه هرچند /2
يÇا سÇمت داراي نعمتاللÇهيه عليه سلسلة اصلي رشتة با ارتباط در ايشان كه شود تلقي معنا اين به
آقÇاي ارجمند محقق ط توس مطلب اين نيز راز رسالهگشايش مه مقد در كه چنان هستند, مسÆوليتي
فاضل مرد گرچه نوربخش دكتر <آقاي است: شده درج عبارات اين با پريشانزاده پروين ابوالحسن
سلف از اجازهاي هيچ ايشان نه ندارد/ طريقتي و عرفاني جنبة وجه هيچ به ولي است دانشمندي و
ذوالريÇاستين, آقاي كه كسي Áاصو نه و دارند ذوالرياستين, عبدالحسين ميرزا حاج مرحوم خود,
ÇÇ دادنÇد رعليشاه نوÇم لقب خÇود بÇه كÇه مÇحمد آقÇا حاج يعني ÇÇ ميرساند ايشان به را خود نسبت
بÇلكه بÇودند, ÇÇ رحÇمتعليشاه حÇضرت يÇعني ÇÇ مÇيكنند معرفي خود كه سلفي واقعي جانشين
ارزش اينها همة با /(11 Ç 2 صص دادهاند/>(@گشايشراز, ايشان به كرده تهيه مجعولي اجازة ديگران
و عÇرفان مكÇتب مÇعرفي راه در نÇوربخش دكÇتر آقÇاي جÇناب فÇرهنگي اقÇدامÇات و قÇلمي آثÇار
قدردانÇي و سپاسگزاري شايستة نعمتاللهيه سلسلة بزرگان كتب ترويج براي ايشان  كوششهاي

است/

زدند/2 مينامند
تخطÇدس ÇÇ فوقالذكر فرمانهاي كردن گراور با ë شمارة صوفي نشرية
تخطÇدس و رحÇمتعليشاه, حÇضرت طÇخ به سعادتعليشاه جناب فرمان
ا گÇرچÇه نگارنده فلذا نمود/ معرفي نفر يك خط اثر را ÇÇ ساختگي فرمان
نÇظر جÇوياي و سÇپرده كÇاردان بÇه را كÇار ايÇن حÇال اين با نبود, حاجتي
و دهÇند فÇيصله ه قضي به خويش فني نظر با تا شد خط رسمي  كارشناسان
خÇان مÇرتضي اسÇتاد مÇرحÇوم كÇارشناسان, ايÇن از يكÇي شÇد/ نÇيز چنين
خط به قرآنمجيد كل كاتب و خط معاصر بزرگ اساتيد از كه ÇÇ سولي عبدالر
ÇÇ شÇد چÇاپ يونسكو سازمان سرماية به كه حافظ ديوان همچنين و ثلث
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هÇيچ به مذكور فرمان دو خط كه كرد اعالم بااليي بلند متن نوشتن ضمن
جÇناب فÇرمان طÇخ كÇه آنÇجا از و نÇبوده واحÇدي شخص به متعلق روي
خطي آن پس بوده, رحمتعليشاه حضرت دستخط Hممسل سعادتعليشاه
رحÇمتعليشاه حضرت دستخط Hممسل يافته نگارش آن با ديگر متن  كه

خÇصوص ايÇن در نÇور عبدالولي آقاي به خطاب سولي عبدالر مرتضي استاد مرحوم كه نامهاي /1
ميباشد: ذيل شرح به نوشتند

و يÇافته انÇتشار پاريس در كه 13ì9 دوم, شمارة ل, او دورة ل, او سال ايران, مجلةعرفان Gاخير
ايÇن دست بÇه است گÇرديده درج آن در تاريخ" تحريف يا تاريخي " گزارش عنوان تحت مقالهاي
جÇناب تخطÇدس مÇتن ì0 صÇفحه در و گرديد واقع كامل مداقة و مطالعه مورد و رسيد/ فقير حقير
وقت قÇطب سÇعادتعليشاه كÇاظم آقامحمد جناب مورد در ه سر س قد زمان قطب رحمتعليشاه
در هÇمچنين و گÇرفت/ قÇرار دقÇيق ه توج مورد است شده صادر ق / ه 127ì سال در كه ه سسر قد
ق / ه 1277 سÇال در كه رعليشاه منو جناب مورد در رحمتعليشاه جناب دستخط متن ì1 صفحه
Hدقيق هبين, ذر با متوالي ساعتهاي ر مكر حتي و شد واقع كامل دقت و مطالعه مورد است شده صادر
و تÇمرين و تÇحصيل راه در عÇمرم مسÇتحضريد كه طوري فقير(به حقير بر آنكه تا گرديد مطالعه
قطع داريد/) اطالع هم چا كر كارشناسي و ص تخص از و شده صرف خطوط انواع داÄم ممارستهاي
فاحش تفاوت وبه كلي نبوده نويسنده يك و نفر يك از دستخط دو هر خط كه گرديد مسلم و يقين و

دارند/ فاحش اختالفات و تفاوت يكديگر با رسمالخط و اسلوب تحرير, شيوة سبك, حيث از
فقراي از نفر چند با كه روزي فقير حقير كه است اين است ر تذك و ه توج قابل كه موضوعي اما
بÇودم مشرف عليه رحم¹اهللا نورالحكما¾ دكتر شادروان عالي, حضرت بزرگوار پدر خدمت عظام
اجÇازهنامة عÇنوان بÇه كه را وقت, قطب رحمتعليشاه, حضرت مبارك دستخط يعني مطاع فرمان
زيÇارت بÇود مÇوجود ايشان نزد و بود شده صادر سسره قد زمان, قطب سعادتعليشاه, حضرت
دستخطهاي فقره سه دو و است رسيده چاپ به عرفانهم و علم نابغة كتاب در مراتب اين كه  كردم
و كرده زيارت نيز حايري هادي جناب معظم برادر خدمت نيز رحمتعليشاه حضرت از هم ديگر
و بالغت و فصاحت و غيبي و حقيقي مراتب و عرفاني و معنوي سبك باب در متمادي ساعتهاي
ايÇن بÇه و شÇده واقÇف قضايا حقيقت و اصل به و نمودهام دقيق مطالعة و ديده بود استحكام  كمال
ه سسر دÇق رحÇمتعليشاه حضرت مرقومات اسلوب و سبك به و گرديدهام ناÄل عظمي× سعادت
تخطÇدس كÇه مÇيگيرم نÇاظر و شÇاهد را مÇتعال خداونÇد و آوردهام عمل به كامل معرفت و آشنايي
ÂامÇك مÇيباشد رعليشاه نوÇم عنوان به رحمتعليشاه حضرت نوشته و خط به منسوب كه ديگري
Ñ

نيست/1
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Ø

نÇوشتجات و كÇلمات و اسلوب مبتنيبر و عرفاني و معنويت مراتب فاقد كلي به يعني آن مخالف
اراده مÇتعال قÇادر خÇداونÇد و است سÇاختگي و مÇجعول Âكام و بيمغز و سبÔك و صوري و ساده
امÇر ايÇن حÇقيقت و مÇاهيت قلب و دستخط جعل و سندسازي روي از وسيله بدين است فرموده
برابر 13ì9 شهريورماه بيستم كرمه/ و بمنه باشد/ عبرت ماية آيندگان براي تا فرمايد, پردهبرداري
مÇرتضي رضÇاعليشاهي, نÇعمتاللÇهي فÇقراي راه كÇمترينخÇا ك /1ê11 صÇÇفرالمÇÇظفر بÇÇيستم

سولي/ عبدالر

انتشار ل او دورة نشريةعرفانايران در كمال و تمام بهطور گزارش اين
صÇحت عÇدم مÇورد در ه ضيÇق حÇقيقت به نسبت عالقمندان همة و يافت
اين همة با يافتند/ اطالع رحمتعليشاه حضرت به مزبور دستخط انتساب
ايÇن قÇبول به حاضر نيز نوربخش دكتر آقاي جناب پيروان Gاخير احوال
فÇرمان دستخط انتساب عدم صراحت به صوفي نشريه در و شدهاند ه قضي
جناب جمله از داشتهاند/ اعالم را رحمتعليشاه حضرت به د محم آقا حاج
هÇمكاران و دانشمند نويسندگان از كه ÇÇ كرماني مظهري اصغر علي آقاي
نشÇريه تÇحريريه هيأت اعضاي از و نوربخش دكتر آقاي جناب نزديك
نقد ضمن فاضالنهاي مقالة طي ÇÇ است آن تحقيق گروه زمرة در و صوفي
مينويسد: گلستانجاويد مجموعة در نوربخش دكتر آقاي جناب نظريات

رعليشاه نوÇم جÇانشيني فÇرمان نÇوشتة منابع بعضي در چند <هر
نسÇبت رحÇمتعليشاه خود خط به شيرازي) محمد آقا حاج (يعني
و نÇيابت <فÇرمان ولي ///(1ê ص جÇاويد, (@گلستان است>/ شده داده
فرزند خط به شيرازي) محمد آقا حاج (يعني رعليشاه منو جانشيني

/29 ص ,ê0 ش نشريهصوفي, /1

بوده/>1 منصورعلي بزرگش

حس روي از مÇنصف و بÇيغرض و فÇÇاضل نÇÇويسنده كÇÇه الحÇÇال
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بحث اين به خط رسمي كارشناسان نظر به عنايت از پس و حقيقتجويي
فرمان دستخط انتساب عدم مورد در را حق و نهاده پايان نقطه درازمدت
رحÇمتعليشاه آقاي حضرت به شيرازي مجتهد د محم آقا حاج ساختگي
نهتنها اينكه آن و رود, اشاره نيز ديگر نكتة يك به است الزم داشته, بيان
نيز آن متن بلكه نيست, رحمتعليشاه حضرت به متعلق نوشته اين دستخط
هيچ به عرفان و فقر واژگان با Áاصو كه است كسي انديشة اثر و ساختگي
است/ بوده حكومتي احكام نوشتن مسÆول حدا كثر و نداشته آشنايي نحو
سÇبك رحمتعليشاه, جناب دستخطهاي و نامهها و آثار ساير در مطالعه
شÇده اراÇÄه متن مضمون ميسازد/ آشكار را ايشان تفكر اسلوب و انديشه
اصالت فاقد جهت هر از شيرازي مجتهد د محم آقا حاج طرفداران ط توس

است/ ساختگي دو هر آن متن و خط و است
سعي مجتهد د محم آقا حاج جناب طرفداران ميان از كه كسي نخستين
جÇناب تخطÇدس نÇه فÇرمان, طÇخ كÇه را تÇوطÃه ايÇن كÇه نÇمود امر اين بر
فرزند كند تصحيح و توجيه بهنحوي است, غير به متعلق بلكه رحمتعليشاه
را آن كه بود درثالث, نايبالص معصوم د محم حاج رحمتعليشاه, حضرت

داشت: بيان مغشوش بهشكلي
مÇيرزا مÇنصورعلي يÇن خرالدÇف قين حقÇوالم والعرفا <فخرالعلما¾
و نسÇتعليق و نسخ خط ثراه/// طاب ثاني در الص نايب حسين محمد
به والد مرحوم را مكاتيب جواب غالب و نوشتي خوش را الت ترس
از فقر رسوم و قوانين بر اطالع و سلوك آداب در داشتي/ ل محو او
او قلم به واليت هر در مشايخ نصب و نيابت رقم و بود م مقد سايرين
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/39ë ص ,3 ج 1/طراÄقالحقايق,

بودند/>1 فرموده ر مقر
بهشرحي آن, خالف برهان و نيست بيش واضح بهتاني عا اد اين البته
جÇناب بÇراي رحÇمتعليشاه حÇضرت فÇرامÇين هÇمان گÇذشت, ÂبÇق  كÇه
خود دستخط به همه كه است بهاصفهان ايشان مراسالت و سعادتعليشاه

است/ عبدعليشاه فرمان همچنين افتاده, ثبت ايشان
رحمتعليشاه حضرت كه است آن شد گفته Âقب چنانكه ه قضي حقيقت
تÇحت HخصÇش خÇود را نعمتاللÇهيه سلسلة و بهطريقت مربوط امور  كلية
ارسÇال و مشÇايخ نÇصب رقÇم و مÇيفرمودند سÇرپرستي و داشÇته نظارت
حضرت آنكه به ه باتوج اما است/ بوده ايشان خط به همه طريقتي مراسالت
اين براي است, بوده هم دري الص نايب حكومتي مقام داراي رحمتعليشاه
د محم ميرزا خود ارشد پسر نشود اختالط حكومتي و طريقتي امور ميان  كه
ÇÇ پدرش دستخط از متمايز Âكام اما ÇÇ خوب Hنسبت خطي داراي كه را حسين
فÇلذا بÇودند/ نÇموده دولتي مراسالت و ديواني امور به پرداختن به بودامر
اصفهاني ار عبدالغف آقا حاج كه چنان ÇÇ او اما بود/ روشن پسر دخالت دايرة
خويش گليم از پا شيرازي مجتهد د محم آقا حاج جناب تشويق به ÇÇ نوشته

/ëê ص 2/سعادتيه,

ساخت/2 برپا را فتنه اين و نهاد فراتر
است سÇاختگي و جÇعلي دستخط خلل و خدشه اساس كه ديگر نكتة
مÇتن نÇوشتن از هÇدف گÇويا است/ آن در طÇريقتي لقب و عÇنوان فقدان
چنين متن اين در است/ بوده حكومتي متي س به امجد" عم" كردن منصوب

ميخوانيم:
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رجاÄي و ثقتي به و حيم الر حمن الر اهللا بسم

چون كه ميدارد روحاني دوستان و جاني برادران رأي معروض
در كÇه بÇايد پÇرهيزكار و ديÇندار شÇخصي اوقÇات از وقتي هر در
راه طالبين ارشاد به مشغول و باشد راه شيخ نعمتاللهيه ه حق طريقت
به رسيده عظام مشايخ از كه طريقي به را اوراد و اذ كار و شود هدي
فقير كه اوقات اين در و نمايد تربيت را ايشان و كند تلقين طالبين
و كÇوچك مÇيرزا حÇاجي بÇه Çهير الش زيÇÇنالعÇابدين شÇÇيخ حÇÇقير
سلسله اين بهارشاد االشيا¾ حقايق اهللا اراه اللهي رحمتعليالنعمت
و است آخر به قريب فقير عمر اينكه به نظر و است مفتخر و مأذون
جناب و نمايم مأمور امر اين به را پرهيزكار شخصي بايد خود از بعد
بÇه د حمÇم آقا حاج جناب امجد ا كرم عم فخرالعارفين مĤب فضايل
اين شايستگي و پيراستهاند نقايص جوامع از و آراسته صالح  كمال
جناب لهذا نيست/ ر متصو ايشان از بهتر و دارند كمال وجه بر را امر
و طÇالبين هÇدايت بÇه مأمور و مأذون را محمد آقا حاجي ا كرم عم
كه نحو هر به فقير فوت از پس بايد نمودم/ نعمتاللهيه سلسلة ارشاد
راه طالبين و فرمايند سعي رضويه طريقت ترويج در بدانند صالح
ايشÇان به كه طريقي به را اوراد و اذ كار و نمايند راهنمايي را هدي×
روح و كنند سبز نياز جمعه شبهاي و نمايند/ تلقين طالبين به رسيده
دارند منظور را ايشان متابعت بايد اخوان جميع و فرمايند شاد را فقير
الزم خÇود بÇر را د حمÇم آقÇا حÇاجي امجد عم جناب اوامر امتثال و
Gتحرير ندانند/ جايز را ايشان فرمايش خالف وجه هيچ به و شمارند

/1277 المعظم شعبان شهر دويم و بيست في

/1ë ص گلستانجاويد, از منقول /1

زينالعابدين1 عبده مهر: محل
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تنصيص كه واقفاند دارند آشنايي طريقتي اصطالحات به كه  كساني
گمان و تخيل و توهم و ر تصو كار وي به هدايت امور تفويض و جانشين
مسلم آنچه است/ اوليا و انبيا ارواح ه توج و الهي الهام به موكول و نيست
فÇرمان هÇيچ هÇرگز شÇيرازي د حمÇم آقÇا حاج جناب پيروان كه آن است
اذ كÇار تÇلقين اجازة جماعت, اقامة اجازة استخاره, اجازة بر داير ديگري
جناب چون نكردهاند, اراÄه و/// قلبي اذ كار تلقين و هدايت اجازة لساني,
طÇرف از فÇرماني درنÇتيجه و بÇوده مÇراتب اين همه فاقد د محم آقا حاج

قمري هجري 1272 تاريخ به ديگري فرمان از محترم مÆلف (3ìì جاويد(ص كتابگلستان در /1
صÇادر مÇحمد آقÇا حÇاج جÇناب بÇراي كرمان به مسافرت در رحمتعليشاه حضرت كه ميكند ياد
نشده چاپ جايي در و نديده را آن كسي تا كنون Áاصو فرمان اين اصالت از صرفنظر اما فرمودند/
ياد فرمان اين از بود داده ارادت دست محمد آقا حاج جناب به HÄابتدا صاحبطراÄقكه حتي و است
پيروان و آقامحمد حاج خود مستند آنچه و است ترديد مورد فرمان اين وجود Áاصو لذا نميكند

ميباشد/ قمري هجري 1277 سال جعلي فرمان همان بوده تا كنون ايشان

نمايد/1 اراÄه را آن كه بوده نشده صادر برايش رحمتعليشاه حضرت
نرساند, كمال به را خود اربعه اسفار سالك تا كه آ گاهند ف تصو اهل
بر هدايت خلعت تشريف نميتواند باشد, علم با و محترم Gظاهر ا گر حتي
تناسب به و داشته وقوف او باطني بهاحوال ميتواند كه كسي تنها و كند, تن

است/ زمان قطب نمايد صادر بهعنوانش فرماني مقامات و حاالت آن
جامي درنكشد صافيتا صوفينشود خامي شود پخته تا بايد سفر بسيار
دريافت و نميكند; دريافت شيخي فرمان نرسد سير كمال به سالك تا
اغلب در و است زمان قطب جانب از قبلي تعرفه با Áمعمو شيخي فرمان
دريÇافت را ديگÇري ماتي قدÇم فرامين Âقب وي كه است آن مستلزم موارد
دريافت شيخي حكم و ميرسند ارشاد مقام به كه كساني ميان از باشد/  كرده
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قطب خالفت مقام به دارد ديگران فوق استعدادي كه نفر يك نيز مينمايند
است/ الهي الهام به مراتب اين همة و ميشود نصب كل مطاعيت و وقت

عظام زادگان مجتهد و نام به مجتهدان از يكي كه د محم آقا حاج جناب
دريÇافت فرماني هرگز و نكرده طي را اسفار اين از مرتبهاي بوده, شيراز
ايشÇان بÇراي جÇانشيني حكم نا گهان كه مينموده محال پس بوده; نكرده
مستلزم ÇÇ دو هر ÇÇ خالفت و ارشاد فرمان صدور گذشته آن از شود/ صادر
تعبير طريقتي لقب به آن از كه ÇÇ ي خاص نام كه است قلبي طفل بلوغ و تولد
نÇورعليشاه, رضÇاعليشاه, (هÇمانند: مÇيگيرد تÇÇعلق وي بÇÇر ÇÇÇ مÇÇيكنند

مثل ين" الد" به مختوم القاب دورهاي در Âمث بوده متفاوت ف تصو تاريخ طي در القاب اين البته /1
است/ بوده "عليشاه" به مختوم دكني رضاعليشاه حضرت زمان از و ين شمسالد يا ين نجمالد

بلوغ و تولد به قلبياش طفل مجتهد, د محم آقا حاج و و///)1 مجذوبعليشاه
بÇر بعدها وي است/ بوده طريقتي عنوان فاقد دليل همين به و نشده نايل
سر از و تحقيق بدون ÇÇ نيز هوادارانش و نهاد رعليشاه منو عنوان خويش
كنند جستجو كه اين بدون كردند, خطاب نام اين به را ايشان ÇÇ محض تقليد
نام اين به او طريقتي, فرمان و حكم كدام طي و كجاست نام اين منشأ  كه

است?! شده خوانده
به سو يك از بحث مورد ساختگي متن نويسنده آنكه روزگار تصادف
و شÇتابزدگي علت به ديگر سوي از و قوم, اصطالحات با ناآشنايي علت
بگنجاند فوقالذ كر متن در و اختراع لقبي خود از كرده فراموش عجله كاري,
جÇناب طرفداران خالصه, است/ شده سرگرم امجد عم از تمجيد به تنها و
سÇابق فÇرمان صÇدور بÇه موكول طريقتي امور كه ميدانند د محم آقا حاج
فرماني تنها و نداشته اختيار در فرماني هيچ د محم آقا حاج و است بهالحق
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است/ جعلي نيز ميكنند استناد بدان  كه
ماللت ماية ذ كرش كه ديگري بسيار داليل و شده ذ كر ادله به ه باتوج
در نيز و لعرفانايران او دورة دة متعد شمارههاي در اين از پيش و Ç است

/1370 پاريس, نور, انتشارات ياحه, الس حداÄق /1

در نيز و شده, پرداخته بدان ياحه1 قالسÄمستطابحدا كتاب تفصيلي مة مقد
كه گرفت بايد نتيجه آمده, نگاشته رسالةسعادتيه بر كه بليغي تحقيقي مة مقد
جÇز اشكال/// از پر و مخدوش, ضعيف, ساختگي, جعلي, متني به استناد

نميآورد/ بار به ديگري حاصل استدالل تخريب و موضع تضعيف
آرزومندند ت فتو و تحقيق اهل و است بيفايده امر اين بر اصرار لهذا
سر از د محم آقا حاج جناب پيرو طريقه دوستداران و دوستان كه همچنان
به مزبور ساختگي فرمان دستخط انتساب صحت عدم بر راستي و انصاف
و تام بطالن و بردارند ديگري قدم فرمودند, گواهي رحمتعليشاه حضرت
و خÇداونÇد رضايت و نمايند تصديق را بياعتبار و مجعول متن اين تمام

دهند/ ترجيح ديگري امر هر بر صدق و راستي در را مولي×
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و پوشيده انتباه, با موشكاف قان محق و آ گاه غيرمغرض جويندگان بر
كÇه طÇريقهاي تÇنها اللÇهيه نعمت جليله سلسلة در امروزه كه نيست پنهان
حضرت تا يكسره را خود اتصال رشته مسلسل و منصوص بهطور بزرگانش
شاه جناب به ايشان از و مستعليشاه جناب به ايشان از و رحمتعليشاه
جناب به ايشان از و الي غز احمد شيخ جناب به ايشان از و ولي نعمتاهللا
به ايشان از و كرخي معروف شيخ جناب به ايشان از و بغدادي جنيد شيخ
ايشان از و الم عليهالس ضا الر موسي بن علي حضرت فنا و فقر عالم سلطان
Çلو¸ ليهالصÇع مÇرتضي علي اله مظاهر ا كمل و اهللا بسم با¾ نقطة بهحضرت
عليه اهللا صلوات مصطفي د محم االنبيا¾ خاتم حضرت به ايشان از و الم والس
طريقة ميرسانند الم عليهالس اهللا صفي آدم حضرت به نيز ايشان از و آله, و
و ف تصو عالقمندان كلية بلكه ايرانيان عموم نزد Áمعمو كه است متصلهاي
"سÇلطانعليشاهي" يÇا " گنابادي" پسوند با جهان و ايران سراسر در عرفان
"نÇعمتاللÇهيه" تÇركيب بÇه كه پسوند اين كه دانست بايد ميشود/ شناخته
سلسله اين به وابسته طراÄق از يكي كه نيست جهت آن از ميشود ضميمه
با كهنسال و عظيم درختي تك جز نعمتاللهيه سلسلة چون نمايد, بيان را
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و ملحقات و اضافات و نيست تاريخ قعر در تنومند ريشههاي و برومند تنة
ديگÇر فÇرق يا مزبور طريقة آنها از يكي كه ندارد متفرعاتي و منشعبات
"نعمتاللÇهي تركيب يعني است/ بياني اضافه نوعي اضافه اين بلكه باشد;
حÇضرت كÇه مÇينمايد تÇبيين گÇنابادي" "نعمتاللÇهي يا سلطانعليشاهي"
و دادند تازه رونق سلسله اين به نعمتاهللا شاه حضرت مانند سلطانعليشاه
لذا بÇودند, گÇناباد اهÇل جانشينانشان و ايشان چون و كردند تجديد را آن
نيز آنان بهنام بزرگان اين به مباهات و افتخار اعتبار به نعمتاللهيه سلسلة

ميشود/ خوانده
واحد رشته يك جز نعمتاللهيه سلسلة كه است آن مقصود حال علياي
و اسناد اراÄة طريق از تاريخي و علمي بهطور كه نيست متصله طريقة يك و
اتصالش صحت و خود حقانيت بيغرض قان محق گزارش به التجا و مدارك
چون و مينمايد, اثبات معصوم دوران تا ÇÇ است حقانيت اين شرط كه ÇÇ را
و گرديده علني و آشكارا عاليه سلسلة اين ع تشي ولي اهللا نعمت شاه دوران از
اين افتخار, اين به بنا است, شده خارج ه تقي صورت از آن اعتقادي مباني

ميشود/ ناميده نيز "نعمتاللهي" نامآور فرزانة آن بزرگوار نام به سلسله
عهدة از نعمتاللهيه سلسلة اقطاب و بزرگان چهره معرفي كه جا آن از
اين در مختصري ذ كر به لذا است, خارج سطور اين نگارنده امثال  كساني
و مÇيرساند قان حقÇم نÇظر بÇه را اتصاليه اسناد سلسلة و شده قناعت زمينه
نابغةعلم مانند كتابهايي مطالعه به را بزرگان اين احوال تفصيل با آشنايي
يÇادنامة رضÇاعليشاه, تابنده, سلطانحسين حاج آقاي جناب قلم به وعرفان
و ÇÇ صالح كتابخانة تحريرية هيأت توسط شده گردآوري مجموعة ÇÇصالح
نÇيز و مÇحبوبعليشاه, تابنده علي حاج آقاي جناب قلم به تابنده خورشيد
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سلطاني باقر د محم ميرزا حاج مرحوم قلم به  كتابرهبرانطريقتوعرفان
مينمايد/ احاله

اصفهاني سعادتعليشاه كاظم محمد حاج آقاي حضرت

شيخ به معروف العرفا) (طاوس اصفهاني كاظم د محم آقا حاج جناب

ش دÇج كه بود ين زينالد شيخ به معروف جهت آن از ايشان شد داده توضيح Âقب كه همانطور /1
رشÇته شÇدند: رشÇته دو او فÇرزندان و بوده طريقت و شريعت جنبه دو داراي اصفهاني زين شيخ
رشÇته و بÇوده قÇاجاريه دوره اواÇÄل مبرز علماي از ين زينالد شيخ آقامحمد ايشان ل او كه پسري
جمع و نعمتاللهيه سلسلة اقطاب از حسينعليشاه حسين محمد حاج مرحوم ايشان ل او دختري
بÇه سÇپس و بوده فقاهت در محمد آقا خود دايي ل او درجه شا گردان از و داشته باطن و ظاهر بين

/(30 ,29 صص وعرفان, علم نابغة از (منقول است رسيده ل او نورعليشاه جناب خدمت

سلسلة عرفاي معاريف از سعادتعليشاه, فقري لقب به ملقب و ين1 زينالد
العلم في راسخين عظام از و ايران باهللا عالمان كبار از و نعمتاللهيه جليلة
اشتغال تجارت به جواني اوايل در و اصفهان متولد جناب آن است/ االهي
شÇيروانÇي زيÇنالعÇابدين مÇيرزا حÇÇاج جÇÇناب خÇÇدمت سÇÇپس و داشت
ايشÇان خÇدمت بÇه تي مد و نهاده لياهللا ا سلوك وادي به قدم مستعليشاه
جÇناب رحÇلت از پس بÇود/ حÇضرتش مÇالزم سÇفر چÇÇند در و مشÇÇغول
حÇضرت جÇناب, آن جانشين خدمت قمري, 12ë3 سال در مستعليشاه
ارادت و صدق درنهايت تها مد و نموده عهد تجديد رحمتعليشاه, آقاي
اسÇتعدادات رحمتعليشاه حضرت واليت تحت و زده قدم سلوك راه در
جنابش لذا و رسيد/ كمال به و گشته شكوفا نيلوفري گل چون مكمونهاش
بر عروج از پس و استقامت و همت به گام معنوي باديههاي طي از پس
حÇضرت فرمان به سلوك و جذب بال دو به ملكوتي, و جبروتي معاريج
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قمري هجري 1271 سال در و گشت, ارشاد شرف به ف مشر رحمتعليشاه
قبول و اصفهان خطه طالبين به اوراد و انفسي ذ كر تلقين اجازة دريافت به
آن از بعد سال يك و گشت/ مفتخر تجديدي بيعت انجام و جديدي بيعت
Hمعن و Hصورت جنابش يافت/ حيات ذ كر تلقين اجازة قمري 1272 سال در
سÇرسپردگان از ÂبÇق كÇه قÇاجار دشاه حمÇم كه آنجا تا بود فقرا ه موردتوج
را ايشÇان بÇود, رحÇمتعليشاه حÇضرت سÇپس و مستعÇليشاه حÇÇضرت

و "طÇاووسيه" لغت شÇرح ضÇمن عÇربيالمÇنجد, فÇرهنگ قÇديم چÇاپهاي در خصوص اين در /1
ايÇنكه آن و كÇردهانÇد/ اصالح را آن جديد چاپهاي در كه است داده رخ اشتباهي العرفا¾" "طاووس
(مÇنظور العرفا¾ طاووس مرحوم و كرده تلقي خوارج از فرقهاي را طاووسيه اسمي, تشابه بهدليل
نيز العرفا¾" "طاووس لقب تسميه وجه در است/ دانسته آن س سÆم را سعادتعليشاه) آقاي جناب
خود كه است داده ادامه نيز قديمي بعدي چاپهاي در را اشتباه اين و شده اشتباه دچار مÆلفالمنجد
<لقب مÇينويسد: وي باشد/ شده شبهه اين القاي موجب معاندي كه است احتمال اين مÆيد امر اين
داشت) زيبا لباس به زيادي ميل چون بود العرفا¾ طاووس به (ملقب للثيابالجميله> لعه ول العرفا¾ بطاووس

اشÇاره الحÇقايق درطÇراÇÄق در نايبالص كه همانطور ولي است/ نهفته قدح جنبه عبارت اين در  كه
در و بÇود نÇيكوسيما و لبÇاس خوش جواني در <چون كه: بود اين مذكور لقب تسميه وجه ميكند,
ايشان به ثاني دشاه محم غازي شاهنشاه مرحوم داشته, آنها مرام و مقاصد انجام به قيام فقرا مجالس
درفÇرهنگفÇرق فانه متأس /(ê03 ص ,3 ج فرمود/>(طراÄقالحقايق, مرحمت العرفا¾ طاووس لقب
بÇهنحو فرهنگالمÇنجد مÆلف اشتباه ,(32ì ص ,13ì8 تهران, مشكور, دجواد محم (دكتر اسالمي

معرفي شيعه فرق از فرقهاي را "طاووسيه" مشكور دكتر كه ترتيب اين به است/ شده تكرار ديگري
هيچ در كه داده نسبت را نادرستي اقوال و شده قاÄل ايشان براي الوهيت دعوي و غلو عقيده و نموده
باقي مكتوبي آثار ايشان از زيرا است/ ه منز آن از بزرگوار عارف آن ساحت و است نشده ضبط جا
شده ذ كر وي سلف عرفاني كتب در كه آنچه از غير , مستقل اعتقاداتي بتوان Hمستقيم تا است نمانده
بÇيان حضرتش اخالف و اسالف كه است همان ايشان اعتقادات و داد نسبت بزرگوار آن به است,
مÆÇلف اصÇلي مÇرجÇع Gظاهر دارد/ اصيل شيعة عارف يك كه است اعتقاداتي همان آن, و  كردهاند
Ç ê7 صص ,1ë آمدهداÄر¸المعارفاالسالميه(ج هم كتاب خود در كه همانطور فرهنگفرقاسالمي

بÇه و ميباشد ل, او ويرايش عربيداÄر¸المعارفاسالمي, ترجمه Hعمدت كه كتاب اين در است/ (ë2
ميباشد مندرج "الطاووسيه" نام به مدخلي است, شده چاپ هم آلماني و فرانسه انگليسي, زبانهاي
Ñ

قÇمري, هÇجري 127ì سÇال در بÇاالخره بÇود/1 داده لقب العرفا طاووس
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Ø

اينكه جمله از ÇÇ تاريخي اشتباهات از مملو و است كتاب اصل به عرب مترجمين ملحقات جزو  كه
انÇتساب مÇثل ÇÇ غÇلط انÇتسابات و ÇÇ مÇيكند ذ كر صفيعليشاه برادر را گنابادي نورعليشاه مرحوم
در خÇود چÇنانكه زيÇرا است معذور ي تاحد مقالهداÄر¸المعارف اين مÆلف است/ ÇÇ شيطانپرستي
ايÇران در مÇوجود مÇذاهب و شÇيعه مÇذهب بÇا ÁوÇاص زبان عرب مÆلف Gظاهر گويد, مقاله تعليقه
پÇدرش هÇم و بÇود محقق هم كه مشكور جواد محمد دكتر مرحوم آنكه شگفت اما كرده/ مخالفت
بود, سلطانعليشاهي نعمتاللهي سلسله بزرگان ارادتمندان از مشكور ين عال¾الد آقا حاج مرحوم
هÇمه ايÇن بÇا چÇندم دست كتابي به و نكرده مراجعه خويش دست كنار در موجود منابع به چگونه
,12 مÇقاالت مÇجموعه ايÇران, ازعرفان (منقول مينمايد اعتماد تاريخي غلط استنادات و افتراÄات

/(98 Ç 9 صص ,1381 حقيقت, انتشارات آزمايش, مصطفي سيد دكتر تدوين و  گردآوري

را ايشÇان خÇويش مÇهر و خط به فرماني صدور با رحمتعليشاه حضرت
خة ورÇم نÇامة بÇراسÇاس هÇمچنين فÇرمود/ تÇنصيص خÇويش بÇÇهجانشيني
كارشكني از كه رحمتعليشاه جناب قمري, هجري 1277 جمادياالولي
آ گاهي نبودند, خرسند سعادتعليشاه جناب جانشيني از كه نماياني درويش
قÇدم ثÇبات و آنÇان بÇه بÇياعÇتنايي بÇه را سÇعادتعليشاه جÇناب و يÇافته

فراخواندهاند/
ايÇن قÇمري, 1278 سÇال در رحÇمتعليشاه حÇضرت رحÇلت از پس
اختالفاتي كلية به نظر ولي گرديد/ عرفان و فقر عالم مطلق كارگزار بزرگوار
و شد, ايجاد نعمتاللهيه سلسلة در رحمتعليشاه حضرت ارتحال از پس  كه
قلت طريق سعادتعليشاه جناب ظاهربينان, و نمايان عالم ايذا¾ همچنين
اجÇتماع براي را جمعه و دوشنبه روزهاي فقط لذا نموده, اختيار معاشرت
خويش قطبيت دوران تمام در و نداشتند آمدي و رفت و كرده معين فقري
عنوان به را سلطانعليشاه گنابادي د سلطانمحم مال حاج آقاي حضرت تنها
خويش جانشيني به را ايشان نيز بعد و كرده منصوب ارشاد در مجاز شيخ
تÇنها و ميكرد فراوان سختگيري بيعت قبول در حضرتش فرمود/ معين
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دسÇتگيري مÇيكردند پÇيدا امÇت اسÇتحقاق طÇلب, وادي در كÇه را  كسÇاني
از يك هر ليكن قليل, بسيار زمان آن فقراي ة عد روي اين از ميفرمود,

بود/ محبت و عشق از كاملي نمونه آنان
اغÇلب در و بودند خود زمان شهير عرفاي از جناب آن حال, اين با

طÇراÇÄق ;20ê ص دهÇم, بÇاب وله, عتمدالدÇم مÇيرزا عبدالعلي ثار, Ðواال المĤثر كتب: اين جمله از /1
/ê01 Ç 3 صص ,3 ج الحقايق,

حسÇن بÇه ايشان از ف تصو به مربوط كتب يا و دوره آن تاريخي1  كتب
زيادي مطالب اجتماعي, حضور عدم بهواسطة ولي است شده ياد شهرت

رسÇالة است مÇوجود سÇعادتعليشاه آقÇاي جÇناب درباره كه مطلبي مستندترين و لترين مفص /2
بÇا هÇمراه رسÇاله ايÇن كÇه ميباشد همسرشان) (خواهرزاده اصفهاني عبدالغفار آقا قلم به سعادتيه
تأليÇف سÇعادت فÇلك سÇلطان كتاب از بخشي و نعمتاللهي سلسلة انشعابات شرح در مهاي مقد
ط وسÇت شÇمسي 1372 سال در نعمتاللهيه, سلسلة اقطاب از ثاني نورعليشاه علي مال حاج جناب
29 عرفان(صص و علم نابغة كتاب در ايشان از ديگري حال شرح گرديد/ منتشر حقيقت انتشارات
(صÇص 12 مÇقاالت مÇجموعه ايÇران, عرفان و (230 Ç ê (صص عرفان و طريقت رهبران و (39 Ç

است/ مندرج (9ë Ç 12ê

است/2 نشده نقل دربارهشان
علت به باالخره و شدند, اصفهان عازم خراسان به سفر از پس جنابش
نمودند, اختيار سكونت تهران در قمري هجري 1280 سال در معاندان آزار
عتبات و مدينه و مكه به استانبول و با كو و تفليس راه از سال نه از پس و
اين از مراجعت در فرمود/ مراجعت تهران به دوباره و شده ف مشر عاليات
سال الحرام م محر 22 تاريخ در اينكه تا نهاد تزايد به رو مزاج ضعف سفر
در و فÇروبست جهان از چشم سالگي هفتاد سن در قمري هجري 1293
به الملك سراج حجرة عبدالعظيم حضرت زاوية در حمزه امامزاده صحن

است: چنين وفاتشان تاريخ ه ماد شد/ سپرده خا ك
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مÇيدان رحلتش سال كن جمع را سÇعادت و رحÇمت و عÇلي

گنابادي سلطانعليشاه سلطانمحمد مال حاج آقاي حضرت

سÇال در د حمÇم حيدر مال فرزند گنابادي د سلطانمحم مال حاج جناب
در ايشان پدر يافت/ تولد خراسان گناباد بيدخت در قمري هجري 12ë1
رحÇمتعليشاه حÇضرت خÇدمت بÇه فÇقري عÇهد تجديد براي اوان همان
جÇناب فÇلذا نكÇرد; مÇراجÇعت هÇرگز سÇفر ايÇن از امÇا بود, رفته شيرازي
بÇزرگوار مÇادر سÇرپرستي تÇحت و يتيم طفوليت, ابتداي از سلطانعليشاه
در تنگدستي دشوار دوران ل تحم از پس باالخره و نمود نمو و رشد خويش
تها مد و نموده ه ديني علوم تحصيل به آغاز سالگي هفده سن در ف تعف عين
ايÇران بÇزرگ اشÇراقÇي حكيم سبزواري هادي مال حاج مرحوم محضر در
مينمود ذ تلم انصاري مرتضي× شيخ و قمري) هجري 1289 سال به (متوفي
اشاره به آنكه تا بود خويش معنوي مطلوب جستجوي در ام اي اين تمام در و
حÇضرت مÇالقات بÇه عÇالقهمند سÇبزواري هÇادي الÇÇم حÇÇاج مÇÇرحÇÇوم
ايشان بهديدار مختار كاروانسراي در سبزوار شهر در و شد سعادتعليشاه
ايشÇان دست به اصفهان در قمري هجري 1280 سال در باالخره و رفت
و گماشت همت اهللا لي ا سلوك به ايشان زيرنظر و شده فقر شرف به ف مشر
و "سلطانعلي" لقب به ملقب ايشان جانب از سلوك و سير تكميل از پس
بÇه سÇفر از پس قÇمري هÇجري 128ê سال در شدند/ دستگيري در مجاز
كÇمال به را باطن تصفية و شتافته بزرگوار مرشد خدمت به دوباره عتبات
از "سلطانعليشاه" طريقتي لقب با را كليه خالفت و ارشاد فرمان و رسانده

نمودند/ دريافت ايشان
ميباشد: ذيل شرح به ايشان ارشاد فرمان متن
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حيم الر حمن الر اهللا بسم

رجاÄي و ثقتي به و

عÇين علي امتنع و الظهور اعالم عليه دلت و االمور خفيات بطن الذي الحمدهللا

اعلي شيÃي فال العلو في سبق يبصره اثبته من قلب ال و تنكره يره لم من فالعين البصر

ال و خلقه من شيÃي عن باعده استعالÄه فال منه اقرب فالشيÃي الدنو في قرب و منه

واجب عن يحجبها لم و صفته تحديد علي العقول يطلع لم به المكان في ساواهم قربه

صلواتك شراÄف همالل واجعل بحجته لقلوبهم والظاهر بخلقه لخلقه تجلي الذي معرفته

انÇفلق لمÇا والفÇاتح سبق لما الخاتم رسولك و عبدك محمد علي بركاتك نوامي و

و زهق عنها تخلف من و مرق مها تقد من راي¹الحق خلف الذي بالحق الحق والمعلن

و التامات كلماتك و التقي اعالم و الهدي االÄم¹ علي سلم و صل و لحق لزمها من

شفعا¾ المعصومين اوالده و علي العليا امثالك و الحسني صفاتك و الباهرات آياتك

آثÇارهم المقتفين منهجهم المتبعين بمقامهم المعترفين اولياÄهم علي صل و يومالجزا¾

الزا كÇيات الصÇلوات بامامتهم المÆتمين بواليتهم المستمسكين بعروتهم المستمسكين

و شÆنهم لهم واصلح امرهم التقوي علي واجمع ارواحهم علي و عليهم سلم و الناميات

حيم/ الر التواب انت انك عليهم تب

جÇلت احد واحد حضرت پا ك مرذات بيحد حمد اداي از بعد
و د محم رة مطه ارواح بر تسليم و تصليه ابالغ و آالÄه عمت و عظمته
صÇداقت فقير اين بر چون كه ميدارد مشهود او طاهرين بيت اهل
ة قÇح تكÇاليف بÇهمقتضاي سعادتعلي به ملقب محمدكاظم تخمير
ه حق طريقه اين در چنانچه كه است متحتم و الزم ولويه و نبويه الهيه
احكÇام بÇه مÇتشرع كÇه موافÇقي متدين فقير و صادق سالك ولويه
بÇه عالم و مرتضويه طريقت آداب به ب متأد و مصطفويه شريعت
قÇواعÇد بر مطلع و ه انساني مقامات معارج عارج و ه نفساني احواالت
صداقت دل و باشد بوده ه قلبي معنويه اعمال و ه قالبي صوريه تكاليف
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مراقبت فرط از و گداخته محبت بوته در رياضات كثرت به را منزل
و جماليه انوار مهبط را خود صافي درون الكريم وجهاهللا به ه توج و
وادي گÇمگشتگان هÇدايت بÇه مأمÇور را او سÇاخته, جÇالليه اسÇرار
اوان اين در هذا علي بنا¾ نماييم/ غوايت باديه سرگشتگان و ضاللت
القÇاب قدسي ا كتساب كماالت و فضاÄل عاليجناب اقتران سعادت
واالصÇول الفÇروع حÇاوي والمÇنقول جامعالمعقول انتساب قدوسي
كه نموديم مأمور را توفيقاته زيد سلطانعلي مال آخوند م مكر برادر
رضÇويه عÇلويه عÇليه ه قÇح طÇريقه جÇوياي صÇادقي طالب چنانچه
كه انفاس و حيات ذ كر و فرموده هدايت را او باشد بوده نعمتاللهيه
فقير اين به بنفس Hنفس و بيد Gيد راشدين عرفاي و كاملين اولياي از
سنيه سنت چون و آنها, به متعلقه اوراد با نمايند تلقين را او رسيده
و هÇدايت مقام در كه گرديده جاري اين بر پيوسته راشدين اولياي
نظر لهذا نمايند يكديگر معاون و معاضد را مظهر دو عباد دستگيري
صÇداقت فÇقراي از ديگÇر يكÇي كه نمود الزم سنت آن متابعت به
ت وÇق و مÇناسبت سÇمت اليÇه ÕارÇمش بÇا Hباطن و Gظاهر كه را توأمان
او هدايت مقام در تا نموده تعيين او بهمعاضدت باشد داشته مرافقت
و فÇضيلت انتساب سيادت عاليجناب بنابراين باشد, بوده راه دليل
االخالق حاوي و والمعنويه ¹وري الص جامعاالÐداب ا كتساب  كماالت
توفيقاته زيد عبدالحسين ميرزا آقاي م مكر برادر والباطنيه الظاهري¹
تÇا نÇموديم هÇمراه و مÇتفق و معاضد سابقااللقاب عاليجناب با را
و بÇاشند بÇوده ولويÇه ة قÇح طÇريقه طالبان هدايت مشغول باالتفاق
شوند جمع كه متبر ليالي در مخصوص عدد به صادق فقراي چنانچه

ننمايند/ فراموش خير دعاي از را فقير و نمايند سبز نياز مجلس
سبيل لكم اوضح قد اهللا فان اليكم احبها و عليكم االنفس اعز في اهللاهللا اخواني يا
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الم والس البقا¾ اليام الفنا¾ ايام دوا فتزو داÄم¹ سعاد¸ او الزم¹ فشقو¸ طرقه انار و الحق

م المكر ال شو من عشر ثامن في ذلك كان و بركاته و رحم¹اهللا و الهدي اتبع من علي

/1284 سنه

كاظم/ موسي امام يا شريف, مهر محل

جناب ايشان, وصيت به بنا و سعادتعليشاه حضرت ارتحال از پس
به و شده متمكن ارشاد مسند در قمري هجري 1293 سال در سلطانعليشاه
ايشان زمان در ورزيدند/ اهتمام عباد هدايت به كار سال چهار و سي ت مد
ميرفتند, بهشمار خويش عصر مجتهدان عظام از و باطن و ظاهر جامع  كه
و حاسدان كينه امر همين و رسيد اوج به و يافت عروج عرفان و فقر  كار
وادار ايشان عزيز جان عليه توطÃه گري به را آنان و برانگيخت را معاندان

نمود/
گشته ف مشر خدا خانه زيارت به قمري هجري 130ë سال در جنابش
صحبت و مالقات حجاز و عراق و ايران علماي از بسياري با راه طول در و
ششم و بيست سحرگاه در باالخره جستند/ استقرار گناباد در دوباره و نموده
1288 فروردينماه نهم و بيست مطابق قمري هجري 1327 سال ل ربيعاالو
مسكÇوني مÇنزل بÇاغچه آب جوي لب وضو براي كه هنگامي خورشيدي
Hمخنوق را ايشان خويش ناپا ك بهدست بالفطره جانيان بودند, برده تشريف
اين از سالگي شش و هفتاد سن در حضرتش ترتيب اين به و نمودند, شهيد
گÇناباد بÇيدخت در عÇاليمقدارش مÇزار شتافتند/ باقي جهان به دني دنياي

است/ دل اهل زيارتگاه
سعادتنامه, مانند قطبيت دوران در حضرتشان ده متعد تأليفات ميان از
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وتÇوضيح ايÇضاح Çعادات, الس مجمع الناÄمين, تنبيه ̧المÆمنين, بشار واليتنامه,
ايشان تفسيرقرآن عريان), طاهر بابا قصار كلمات فارسي و عربي (شروح
و تنزيل بين جامع كتابي عربي زبان به العباد¸ فيمقامات عاد¸ الس بيان نام به
در علما از برخي چنانكه ميباشد برخوردار ي خاص اهميت از و است تأويل

التفاسير"/ سلطان لطان الس "تفسير فرمودهاند: تفسير اين از تمجيد

گنابادي نورعليشاه علي مال حاج آقاي حضرت

جهان به ديده گناباد بيدخت در قمري هجري 128ê سال در جنابش
مÇاجد والد نÇظر تÇحت تي مد كوتاه در را ديني و ادبي تحصيالت  گشود/
قÇمري هÇجري 1300 سال در Hدفعت آن از پس و رسانيد اتمام به خويش
تركستان, راهي خراسان از يقين راه جستجوي و دين امر در تحقيق براي
ممالك شامات, مصر, يمن, عراق, حجاز, كشمير, هندوستان, افغانستان,
مختلفه مذاهب و فرق بزرگان با و شدند اسالمي كشورهاي ديگر و عثماني
در سرانÇجام نمودند/ آ گاهي كسب آنان عقايد عمق از و نموده معاشرت
فÇرمان بÇه رحÇمتعليشاه حاÄري عبداهللا مال شيخ حاج جناب كربال, شهر
ايشÇان جسÇتجوي بÇه را فÇراست بÇا فقراي از يكي سلطانعليشاه حضرت
گÇناباد بÇه بÇازگشت بÇه مÇتقاعد را ايشان جنابش يافتن از پس و فرستاده

مينمايند/
وطÇن بÇه 1307 سÇال در گنابادي علي مال حاج جناب ترتيب اين به
نظر زير زماني اندك در و نمودند, مراجعت خويش أس الر مسقط و مألوف
حÇضرت ايÇنكه تÇا پÇرداخÇتند/ سÇلوك و ريÇاضت بÇه بÇزرگوارشÇان پدر
و ارشاد صريح فرمان قمري 131ë سال رمضان چهاردهم در سلطانعليشاه
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فÇقري لقب بÇه را ايشÇان و صÇادر ارجÇمند فرزند نام به را خود جانشيني
جÇناب كه فرماني حاشيه در را مذكور فرمان و ساختند ملقب "نورعليشاه"
آقÇاي جناب براي نوشتند سلطانعليشاه آقاي جهت سعادتعليشاه آقاي

صÇالحعليشاه آقÇاي جÇناب نÇام به فرماني فرمان, همين حاشيه در نورعليشاه آقاي جناب Gبعد /1
نوشتهاند/ هم جدا گانهاي فرمان و داشته مرقوم

ميباشد: ذيل شرح به آن متن كه فرمودند1 مرقوم نورعليشاه
و حيات زمان در را عظام اوليا¾ از يك هر چون نماند, پوشيده
بقاع در بلكه منقطع دعوت رشته كه الزم اب نو و خلفا¾ ممات از بعد

برسان/ مردم به است شده نازل تو بر پروردگارت از را آنچه پيامبر, اي :ì7 آية ماÄده, سورة /2

جاري 2 كب ر Öن م كÖيلا ل زÖنÔا ا م× Öغلب Ôول Ôس ايهاالرَّ ي×ا حكم: ازمان جمله و ارضي
دبنحيدر حمÇم سÇلطان ضÇعيف اين زمانكه جزو اين در لهذا باشد
عÇاليه عÇليه سÇلسلة در بÇوده مÇتمكن ارشÇاد مÇنصب بÇر كه د محم
از تكميل و كمال آثار كه فقرا¾ از هريك كه است الزم نعمتاللهيه,
اين در و ساخته مفتخر ارشاد منصب به باشد هويدا او وجود ناصيه
بهرياضت مديد تهاي مد معظم چشم نور جناب اقتران سعادت زمان
حÇاج م رÇمك نÇورچشÇم جناب لهذا نموده تكميل را نفس و مشغول
ايÇن بÇه آنÇچه جÇميع و نÇموده سرافراز ارشاد منصب به را علي مال
مشايخ ابقاي و مشايخ تربيت و فقرا قبول و رد از راجعاست ضعيف
ه غيبي اشاره چون و بود خواهد راجع جناب آن به Hتمام آنها عزل و
شهر پانزدهم تاريخ به نداشت/ روا را تأخير لهذا باب اين در بود شده

/131ê سنه رمضانالمبارك
د/ سلطانمحم اجي الر شريف مهر محل
قÇرب مقام و يافته مرتبه و مقام كه راهروان از هريك چون و
لقب به را آنجناب لهذا گشته ملقب مخصوصي اسم به نموده تحصيل
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له/ طيباهللا نمودم ملقب "نورعليشاه"
شريف/ مهر محل

پÇدر فÇرمان بÇه قÇمري هÇجري 1317 سÇال در نÇورعليشاه حÇضرت
راهÇي قÇمري هÇجري 1318 سÇال در و س قدÇم مشهد راهي بزرگوارشان
در تمام سال ده واالمقامشان پدر رحلت از پس و شدند خدا خانة زيارت
و آزار و گÇرفتاريها زحÇمات, انÇواع دچÇار و متمكن سلسله قطبيت مسند
باطنان كور سوي از توطÃههايي بارها و بودند, عرفان و فقر معاندان اذيت
در آنكه تا نيفتاد, ر ثÆم نبود ر مقد چون ولي شد, طرح عزيزش جان عليه
از كاشي ياغي ماشا¾اهللا آنجا در فرمودند, حركت كاشان سمت به كه سفري
سÇخت زهÇر به آميخته قهوه شرب بهعلت جنابش و كرده دعوتي ايشان
در راه طول در اما نمودند/ مراجعت تهران جانب به Hسريع و گشتند رنجور
1337 سال در ايشان شهادت سپردند/ آفرين جان به جان كهريزك ناحية
جÇوار در حÇمزه امÇامزاده صÇحن در مÇدفنشان و شÇد واقع قمري هجري

است/ سعادتعليشاه حضرت
كتاب منجمله است; مانده يادگار به ي مهم بسيار آثار بزرگوار آن از
اسÇتعمال تÇحريم بÇاب در سلطانعليشاه حضرت فتواي شرح در ذوالفقار
حقايق و لطايف بيان در كه رسالةصالحيه نيز و رجومالشياطين, ر, موادمخد
ا گر كه فرمودهاند جمله از كتاب اين در حضرتشان است/ بيبديل عرفاني
حال در موالعلي(ع) حضرت كه را انگشتري باشد داشته وجود بينايي چشم

/19ë Ç ì صص ,210 حقيقت /1

نمود/1 مشاهده ساÄل انگشت در امروز همين ميتوان بخشيدند ركوع,
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صالحعليشاه بيدختي بيچاره محمدحسن شيخ حاج آقاي حضرت

1308 سÇال در صÇالحعليشاه حسÇن مÇحمد شيخ حاج آقاي حضرت
پس و گرديد متولد خورشيدي 1270 تيرماه چهارم و بيست با مطابق قمري
يك و بÇيست سÇن در قÇمري هÇجري 1328 سال در ديني علوم اتمام از
تصفية اتمام و اختياري و اضطراري فراوان رياضات ل تحم از پس سالگي
طرف از قمري 1328 شعبان بيستم در ابتدا بزرگوار والد ارشاد تحت باطن
در سÇپس و گÇرديد لسÇاني اذ كÇار تلقين و جماعت اقامة به مجاز معظمله
ملقب و ضه مفو فقري امور ديگر و ارشاد در مجاز 1329 اني ربيعالث يازدهم
بÇهجانشيني قمري 1330 رمضان در و شدند "صالحعليشاه" فقري لقب به
طرف از كه سلطانعليشاه آقاي حضرت فرمان حاشية در گرديدند/ ن معي
آقÇاي حÇضرت نÇيز بود يافته صدور شرف سعادتعليشاه آقاي حضرت
صالحعليشاه حضرت به را بهخويشتن راجع فقري امور Gد مجد نورعليشاه
مجازات روز با مصادف ايشان ارشاد اذن اعالم روز Hفاق ات فرمود/ تفويض
امجد جد ر مطه خون به را خود ناپا ك دست كه بود كفرهاي قتله تمام الهي
به روز اين در فقر عالم لذا بودند, نموده دراز سلطانعليشاه حضرت ايشان

مينهاد/ سپاس حقتعالي درگاه به و بود شادمان جهت دو
بدين نورعليشاه آقاي مرحوم طرف از صالحعليشاه آقاي جناب فرمان

ميباشد: شرح
حيم الر حمن الر اهللا بسم

المستقيم راط والص القويم ين الد الي هوالهادي و

مÇن بÇاالنار¸ نÇفسه عÇرف و العارفين قلوب علي بنورانيته ظهر الذي الحمدهللا

واليقين التقوي مراتب و المبين الطريق الي هدانا و والمرسلين صدوراالنبيا¾ مشكو¸
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واالÄم¹ محمد فيالكل الكل خاتم و الكل جامع بذيل للتوسل وفقنا و السفرا¾ بارسال

اجمعين/ عليهم سالمه و صلواتاهللا المعصومين

طÇريقت سÇال ك و شÇامخين عÇرفا¾ و واصلين مشايخ بر بعد و
آيين و فقر طالبان و لين كم و پيران ذيل به متوسلين و سيدالمرسلين
امÇر كه اقتران سعادت زمان جزو اين در كه نماند پوشيده و مخفي
قÇلب و صافي صدر از هدايت و ارشاد قطبيت و خالفت و واليت
بÇرحسب دارد, نÇمايش نÇورعليشاه بÇه مÇلقب عÇلي فقير اين وافي
او جان ناصية از كه را فقيري هر بايد رضويه علويه مختومه صحيفه
هÇدايت و اله بÇه دعوت به را او نمايم مشاهده تكميل و كمال آثار
مÇعظم چشÇم نÇور جناب و نمايم, منصوب و مأمور شاهراه به خلق
است چÇندي والمÇحن لل الز مÇن صÇانهاهللا حسÇن محمد شيخ حجي
مراقبه و مجاهده و نفس تربيت به ضعيف اين تربيت و امر برحسب
صÇدر گشته محلي× امل و هوا ترك و عمل و علم زيور به و مشغول
آن الريبي اشاره و غيبي امر برحسب لهذا يافته, وافي قلب و صافي
از و نÇمودم مÇنصوب عÇباد هدايت و ارشاد منصب به را چشم نور
بÇهايÇن كÇه امÇور ساير و ه ادعي و اوراد و اذ كار تلقين و دستگيري
مأذون غÇيرها و فÇطريه و عشÇريه در ف تصر در و رسيده ضعيف
نÇور آن زبÇان و دست ايÇماني خواهÇران و برادران انشا¾اهللا نمودم,
از را خÇود او از د مرÇت به و دانند ضعيف اين زبان و دست را چشم
از يك هÇر و لل, الز مÇن اهللا عصمهم ننمايند خارج واليت فترا ك
بÇه را آنجناب لهذا گشته مفتخر بهلقبي شدهاند منصوب كه مشايخ
يÇازدهم تÇاريخ بÇه وقÇع قÇد و گÇردانÇيدم مÇلقب صالحعليشاه لقب

علي/ نه/ و بيست و سيصد و هزار ربيعالثاني
¹جن علي حب مبارك مهر



139 سعادتعليشاه جناب دوران از اللهيه نعمت سلسلة

آقاي طرف از صالحعليشاه حسن محمد شيخ حاج آقاي د مجد فرمان
طابثراه: نورعليشاه

حيم الر حمن الر اهللا بسم

الصراط سوا¾ الي هوالهادي و

كه نماند پوشيده آ گاه مخصوصين و انتباه با طالبين و راه فقرا بر
محمدحسن شيخ حجي مĤب هدايت مستطاب جناب فرزندي چون
و لÇك مÇطاع خÇود حيو¸ در ضعيف اين رحلت از بعد صالحعليشاه
در صورت اين در كليه خالفت و واليت امر و بود خواهند تام مظهر
فÇقر از ايشان از د متمر و بود خواهد آنجناب به منتقل من رحلت
و مأذونين حتي فقرا بعد به تاريخ اين از نيز من حيو¸ در لهذا خارج
و شمرند و دانند م مقد خود بر را آنجناب هدايت مناصب صاحبان

شمارند/ ضعيف اين بهحكم را ايشان من نبودن در
مرقوم بعد و حال براي نامه ارشاد و سند برسبيل كلمه چند اين

علي/ ره حر سي/ و سيصد و هزار رمضان بهتاريخ شده
¹جن علي حب مبارك مهر

طÇرف از كÇه سÇلطانعليشاه آقÇاي حÇضرت فÇرمان حاشيه در نيز و
آقÇاي جÇناب را زيÇر عÇبارت يÇافته صدور سعادتعليشاه آقاي حضرت

فرمودهاند: مرقوم صالحعليشاه آقاي جهت نورعليشاه

حيم الر حمن الر بسماهللا

راجع من از بعد است فقير اين به راجع آنچه تمام كه باشد واضح
موافق صالحعليشاه حسن محمد شيخ حجي معظم چشم نور به است
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علي/ ره حر نوشتهام/ كه ه عليحد فرمان
¹جن علي حب مبارك مهر

سن در بزرگوار پدر رحلت از پس هجري 1337 سال در حضرتشان
سال پنجاه به قريب و فرمودند جلوس ارشاد كرسي بر سالگي نه و بيست
اشتغال سوختهدالن هستي خرمن اشتعال و عرفان مشعل برافروختن به تمام

13êë ماه مرداد شش با مطابق قمري, 138ì سال در سرانجام و ورزيدند
خÇويش فÇراق در را عÇالمي و نÇمودند رو بÇاقي سÇراي بÇÇه شÇÇمسي
دÇج مرقد جوار در سلطاني مزار در ايشان پيكرپا ك ساختند/ مصيبتزده
ياد محل و شد سپرده خا ك به بيدخت در سلطانعليشاه حضرت امجدشان
مÔشرف و صحن چند مشتملبر و ساعت برج و بارگاه و قبه شامل كه شده
حÇضرتشان مكÇتوب اثÇر مÇيباشد/ جهان عاشقان قبلة است گناباد بهشهر
دستورالعمل كوتاهي و اختصار عين در كه است پندصالح مستطاب  كتاب

مÇناسبت بÇه كه ÇÇ صالح يادنامه كتاب در تفصيل به صالحعليشاه آقاي جناب آثار و احوال شرح /1
ميباشد/ مندرج ÇÇ گرديد تدوين صالح كتابخانه ط توس ايشان ميالد سال يكصدمين

است/1 مسلمين عموم بلكه طريقت روندگان شافي و كافي و جامع

رضاعليشاه گنابادي تابنده حسين سلطان حاج آقاي حضرت

سال ة ذيحج هشتم و بيست در تابنده سلطانحسين حاج آقاي جناب
شÇمسي هجري 1293 آبانماه پنجم و بيست مطابق قمري هجري 1332
از صوري تحصيالت اتمام از پس و زده ملك عالم در خيمه غيب, ازكتم
اجتهاد درجة كسب و علمي دانشنامههاي اخذ از فراغت و ديني علوم قبيل
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ه قلبي سبعة اطوار و ه باطني اربعه اسفار خويش, عصر مجتهدان عظام دست از
رساند/ اتمام به صالحعليشاه آقاي حضرت كامل مربي ارشاد تحت را

قÇمري 13ì9 شÇعبان پانزدهم در بزرگوار پدر جانب از ابتدا جنابش
لقب با قمري 13ì9 ذيقعده يازده در سپس و جماعت نماز اقامة در مجاز
در سÇپس گÇرديد/ طالبان دستگيري و ارشاد در مجاز "رضاعلي" طريقتي
صÇريح فرمان صالحعليشاه جناب مبارك يد از قمري هجري 1379 سال
الهام به بنا حضرتشان سوي از و نموده دريافت را جانشيني حكم و ارشاد

گرديدند/ "رضاعليشاه" فقري بهلقب ملقب رباني
ميباشد: شرح بدين ايشان جانشيني فرمان متن

هو
121

والمعين هوالموفق و حيم الر حمن الر اهللا بسم

در الهي لطف كه بود نخواهد پوشيده هدي× راه راهروان ضماير بر
و بندگي راه و تمام خلق بر ت حج و بوده بندگان حال شامل زمان هر
كه را اوليا¾ و انبيا¾ شفاعت, و هدايت براي و فرموده مفتوح وصول
دعوت مأمور داده قرار شفيع و هادي و نجات وسيلة داشته صافي دل
انقطاع عدم براي است فنا¾ معرض در جسماني بدن چون و نموده/
تÇا آدم از و سÇپرده الحق به سابق هر بصدر Gصدر و بيد Gيد رشته
زمÇان در و است بÇوده جÇاري او اوصÇيا¾ در خاتم از و خاتم(ص)
شريعت امور در درايت و روايت مجازين نيز الم عليهالس امام غيبت
فقر رشتة كه زمان اين در و بوده مشغول خلق هدايت به طريقت و
حسÇن محمد فقير اين به نعمتاللهيه رضوية علوية ة علي سلسلة در
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و طريق برادران عموم اطالع به گرديده منتهي غفرهاهللا صالحعليشاه
و ارشÇاد امÇر كÇه بÇاشند دانسÇته كه ميرسانم تحقيق راه جويندگان
چشÇم نور و م مكر فرزند به است وا گذار فقير از پس عباد هدايت
تÇابنده سÇلطانحسين حÇاج زيÇنالعÇرفا¾ و عÇينالفÇقرا¾ قر¸ محترم
عهد تجديد مشايخ موعود اجل رسيدن از پس و ايدهاهللا رضاعليشاه
راه طالبان كنند, پيروي و تجديد فقرا¾ عموم نمايند, اطاعت نموده
شÇمارند/ فÇقير قÇبول و رد را او قÇبول و رد و نÇمايند او به مراجعه

حسن/ محمد اقل انا و /1379 ذق بهتاريخ
علي بن حسن مبارك: مهر محل

چتر و شدند ارشاد مسند جليس ماجدشان والد حضرت ارتحال از بعد
گستردند/ محبان و عاشقان و طالبان و سالكان سر بر را واليت

را جÇهاني ايشÇان گستر ضيا¾ وجود خورشيد باطني, برحسب ا گرچه
ظÇلماني صحاري بطن از را جان سوخته جويندگان و ر منو خويش بهانوار
مينمود, هدايت و راهنمايي جاوداني حيات جوشان چشمههاي بهجانب
از است; تحقيق اهل دست در بسياري تأليفات ايشان از نيز ظاهر برحسب
عنوان تحت عالي دانشسراي در تحصيل زمان در ايشان علمي رسالة جمله
شفق رضازاده دكتر مرحوم مة مقد با كه فلسفةفلوطينرÄيسنوافالطونياناخير

سهگوهرتابنا@كازدريايپرفيض نيز و رسيده چاپ به شمسي 1327 سال در
بهژنو; گناباد سفرنامهاز قرآنمجيدوسهداستاناسرارآميزعرفاني; الهي; @كالم

خÇواب رسÇالة نÇÇيز و جÇح خاطراتسÇفر بهممالكعربي; يادداشتهايسفر

ديگر/ كتابهاي بسياري الناÄمينو تنبيه رساله مغناطيسيپيوست
وعرفان علم نابغة مستطاب كتاب حضرتشان تحقيقي اثر ترين مهم اما
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زنÇدگاني سوانÇح و وقايع شرح در بسيار دقت با كه است درقرنچهاردهم
درآمÇده تÇحرير رشÇتة به هالعزيز سر س قد گنابادي سلطانعليشاه حضرت

است/
بÇا برابر قمري 1ê13 سال ل ربيعاالو يازدهم چهارشنبه روز سرانجام
دعÖق م âفي و كرده خا كي قفس ترك سش مقد روح شمسي 1371 شهريور 18

توانا/ فرمانروايي نزد پسنديده, منزلتي و مقام در :ëë آية قمر, سورة /1

كÇردار عرش مزار در پا كش پيكر و يافت, استقرار 1 ر دتÖق Ôم كâليم دÖن ع ق Öد ص

شد/ سپرده خا ك به عاليمقدار جد و بزرگوار پدر جوار در سلطاني

محبوبعليشاه تابنده علي حاج آقاي حضرت

الحرام ¹ ذيالحج هفتم سهشنبه تاريخ در محبوبعليشاه آقاي حضرت
تولد تهران در شمسي 132ê آبان دوم و بيست با مطابق قمري 13ìê سال
مقدمات فرا گيري با همراه ÇÇ گناباد شهر در ايشان ابتدايي تحصيالت يافت/
و رسيد انجام به ÇÇ بزرگوارش و عزيز پدر نظارت تحت ادبي و ديني علوم
گواهينامه اخذ با نيز را متوسطه تحصيالت دوران تهران در استقرار از پس
ماه تير در برد/ پايان به دارالفنون دبيرستان از ادبي رشته در طه متوس ديپلم
از فÇارسي ادبÇيات و زبÇان رشÇتة در ليسانس درجة بهاخذ نيز 13ê8 سال
و شÇمسي 13ê3 سÇال در فقر به ف تشر از پس آمد/ ناÄل تهران دانشگاه
"ثابتعلي" جذبي هب¹اهللا د سي حاج آقاي مرحوم نظارت تحت باطني سلوك
اجازة اخذ به رضاعليشاه آقاي حضرت هات توج تحت و عليه اهللا رضوان
چهارسال يافت/ توفيق 13ì0 خرداد هشتم و بيست در فقرا جماعت امامت
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فÇرمان شÇمسي 13ìê خÇرداد بÇيستم با برابر قمري 1ê0ë رمضان در بعد
در و گرديد, صادر ايشان بهعنوان "محبوبعلي" لقب با طالبان دستگيري
فÇرمان شÇمسي 13ìë شهريور دوم با مطابق قمري 1ê0ì سال غدير عيد
فÇقري لقب بÇا و ايشÇان نام به نعمتاللهيه سلسلة كل مطاعيت و خالفت

يافت/ صدور شرف "محبوبعليشاه"
ميباشد: ذيل شرح به ايشان خالفت فرمان متن

حيم الر حمن الر اهللا بسم

القويم والطريق المستقيم الصراط الي هوالهادي و

الي× به عرج من خير و خاتماالنبيا¾ بريته اشرف و خلقته غاي¹ علي اسلم و اصلي و

و آله علي× و المصطفي(ص) د محم نبينا و سيدنا واالصطفا¾ الكرام¹ محل الي السما¾

موالنا بالفصل خليفته و وصيه علي× سيما ال× و الدجي مصابيح و الهدي× اÄم¹ اصحابه

الم/ عليهمالس ولده من عشر االحد واالÄم¹ ابيطالب بن علي اميرالمÆمنين

نÇعمتاللÇهي فقراي و مرتضويه ة حق طريقت سالكان بر بعد و
عÇلي حاج م مكر فرزند كه نماند پوشيده و مخفي وفقهماهللا  گنابادي
سلوك در است سال چند كه ايده و والتقوي× لوك للس وفقهاهللا تابنده
ميباشد خلق حÔسن داراي و ره مطه شريعت بهآداب د مقي و زده قدم
و داشÇته اشÇتغال مÇراقÇبه و مÇجاهده بÇه فقير دستور طبق چندي و
دستگيري و جماعت اقامة در مجاز و نموده جلب را فقير رضايت
سÇلطانحسين فÇقير گÇناه سراپÇا روح آنكه از پس ميباشد, طالبين
وصال به و كرد دنيا ترك نموده, تهي را بدن قالب رضاعليشاه تابنده
فÇقراي خÇدمات عÇهدهدار ارجÇمند فÇرزند آن گÇرديد, نÇÇاÄل دلدار
خواهد جويندگان راهنمايي و سالكان حال به رسيدگي و نعمتاللهي
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و گرفته درنظر را خدا رضاي حال همه در فرزند آن است اميد بود/
و تواضع و سلوك حسن به نيز عموم با و بيفزايد انكسار و عجز بر
بÇا كÇنند بÇدي او بÇا كه هم را كساني و كند رفتار گذشت و مهرباني
و تحقيق درصدد كساني ا گر و كند, عفو آنها از اغماض و  گذشت

كن/ مجادله آنان با شيوه بهترين با و :12ë آية نحل, سورة /1

كرده رفتار 1 Ôن سÖحا ي ه âالَّتي ب ÖمÔهÖل ج×اد و شريفة: طبق باشند حقيقت درك
كمال نيز مأذونين و مشايخ با باشد/ آنها تشويق و شبهه رفع درصدد
مأمÇوريت بÇه نمودند تجديدعهد كدام هر و نموده احترام و محبت
و مدارا و مالطفت بانهايت پدرانه نيز فقرا¾ با كند/ برقرار د مجد خود
حسÇن و مÇهرباني كمال با بستگان و فاميل به نسبت باشد/ اغماض
و فاميل كه دارم انتظار ه البت نمايد/ احترام را بزرگتران و بوده سلوك
فقرا و نكنند كوتاهي و نمايند تعجيل تجديد در نيز صوري بستگان
بستگان Hمخصوص و ننمايند كوتاهي و كنند تجديد زودتر هرچه هم
در دارنÇد خÇود مÇذهبي روش بÇه ثابت اعتقاد و عالقه كه فاميل و
فقر لوا¾ اعتال¾ و كنند حفظ را اتفاق و اتحاد و نمايند تسريع تجديد
لقب به طريقت در را چشم نور آن و باشند/ طالب Gظاهر و Hقلب را
را آنها رضاي و اوليا¾ محبت اميدوارم نمودم/ مفتخر محبوبعليشاه
احكام بين جمع دستور هم ديگران به و داشته منظور حال همه در
Âكام ما سلسلة فقراي بايد كه علويه طريقت آداب و سه مقد شريعت
الدعا¾/ اسÃلكم و الم الس مني عليكم و اخواني يا اودعكم بدهد/ باشند, مراقب

13ìë شهريور دوم مطابق 1ê0ì سال غدير عيد تاريخ به
رضاعليشاه گنابادي تابندة سلطانحسين فقير
تابنده سلطانحسين مبارك: مهر محل سلطانحسين, اقل
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عÇهدهدار بزرگوارشان پدر رحلت از پس محبوبعليشاه آقاي جناب
سلسله اين ارشاد مسند بر و شده نعمتاللهيه سلسلة فقراي امور سرپرستي
سÇلطنت دوران كÇه داد خÇبر احبا به ابتدا همان از اما فرمود/ جلوس عليه
لقاي به پيوستن جهت از ملكوت ساحت بهجانب پروازش و كوتاه باطنيش
قريبالوقوع معصومين و خدا اولياي ارواح كبار با مالقات و بزرگوار پدر

بود/ خواهد
سلسله مشايخ آقايان براي را تلگراف شش نيز رحلت از قبل هفته چند
يكي نزد و داده قرار شده مهر و دربسته پا كت دو داخل در و فرموده مرقوم
در شود/ مخابره رحلتشان از پس تا بودند گذارده امانت به فقرا معتمدين از
آقاي حضرت را خود جانشين و داده فاني عالم ترك از خبر تلگرافها اين
از متابعت به دستور و كرده معرفي مجذوبعليشاه تابنده نورعلي دكتر حاج

بودند/ داده ايشان
ششÇم پÇنجشنبه روز در انÇدي و سÇال چÇهار گذشت از پس سرانجام
از شمسي 137ë ديماه هفتم و بيست با مطابق قمري 1ê17 سال رمضان
داغي و كرد عروج حقيقي محبوب جانب به و شده فارغ جسماني زندان قيد
آن پÇا ك پÇيكر روز آن فÇرداي نÇهاد/ خÇويش محبان دل بر التيامناپذير
مزار در و تشييع تهران از عزادار ارادتمندان بيكران انبوه ميان در بزرگوار
خÇا ك بÇه عÇظامش اجداد و كرام پدر ر مطه مقابر مجاور بيدخت سلطاني

شد/ سپرده

از:ظهورالعشقاالعلي× عبارتند مانده برجاي ايشان از كه آثاري از برخي
تأليفي اثر مهمترين اما ميباشد/ عاشورا واقعة عرفاني شرح كه الهي عهد و
بÇزرگوارشÇان, پدر آثار و احوال شرح در تابنده كتابخورشيد حضرتش
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ميباشد/ رضاعليشاه, آقاي حضرت

مجذوبعليشاه تابنده نورعلي دكتر حاج آقاي حضرت

و بيست تاريخ در و صالحعليشاه آقاي حضرت فرزند سومين جنابش
مصادف قمري 13êì ربيعالثاني هفدهم با برابر شمسي 130ì مهرماه يكم
متولد گناباد بيدخت در نورعليشاه, علي مال حاج جناب شان, جد تولد روز با
خويش موطن همان در ارجمندشان, والد مراقبت و تعليم تحت ابتدا شدند/
نزد را نجوم و قديم هيأت همچنين و فرا گرفتند را اسالمي علوم مات مقد
به ل او رتبه با ه علمي دبيرستان از تهران به آمدن از پس آموختند/ ايشان
رشتة ديپلم دبيرستان همان از بعد سال و ناÄل ادبي ديپلم دانشنامه دريافت
به موفق قضايي حقوق رشته در شمسي 1327 سال در گرفتند/ نيز را طبيعي
و مÇطالعه بÇه هÇمزمان و شÇدند تÇهران دانشگاه از ليسانس درجة دريافت
بÇاالخص فن اساتيد نزد اصول و فقه Hخصوص اسالمي معارف در تحقيق
درس كالسهاي در و پرداخته رضاعليشاه آقاي حضرت دانشمندشان برادر
د محم شيخ مرحوم و مشكو¸ د محم سيد استاد شهابي, محمود استاد مرحوم
حقوق دكتراي درجه شمسي 133ì سال در سپس كردند/ شركت سنگلجي

قانوني لوايح مسألة و قانون بر مجازات و جرم "مبتنيبودن عنوان تحت ايشان دكتراي پاياننامه /1
حقوق دانشكده جرمشناسي سه سÆم رياست (stephani) استفاني پروفسور راهنمايي به ايران" در

بود/ پاريس

نÇيز فرانسه زبان رشته در اينكه ضمن نمودند/1 اخذ پاريس دانشگاه از را
كردند/ دريافت نيز را آن ديپلم و بودند تحصيل به مشغول

كربن, هانري فرانسوي, شهير اسالمشناس با فرانسه در اقامت ام اي در
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مÇوضوع با فرانسه زبان به رسالهاي وي اصرار به حتي و بودند تماس در
او" مكتب قرن يك و گنابادي د سلطانمحم مال حاج طريقة و مكتب "شرح
و رسÇانيدند ثÇبت بÇه و گÇرفته وي زيÇرنظر عÇاليه تÇحقيقات انسÇتيتو در

نرسيد/ انجام به ولي كردند فراهم را تحقيق يادداشتهاي
مختلف مشاغل در ايران به بازگشت از پس تابنده دكتر آقاي جناب
شهريور در اينكه تا بودند مشغول حقوق دردانشكدههاي تدريس و قضايي
قÇضايي Ç حÇقوقي مÇطالعات جÇهت فرانسه دولت بورس با شمسي 13ê7
مشغول (I.I.AP) مديريت بينالمللي سه سÆم در و فرموده عزيمت بهپاريس
از قÇضايي مÇديريت ديÇپلم اخÇذ به موفق و گرديدند تحقيق و تحصيل به

شدند/ مزبور سه سÆم
ف تصو و عرفان زمينة در عديدهاي مقاالت و تأليفات صاحب ايشان
ت مجال و نشريات در Hبعض كه ميباشند اجتماعي و حقوقي فقهي, مساÄل و

اجÇتماعي و فÇقهي مÇقاالت عÇنوانمÇجموعه تÇحت شمسي 1378 سال در ايشان مقاالت برخي /1
گرديد/ منتشر حقيقت انتشارات ط توس

تÇرجÇمههايي مقاالت, اين افزونبر و است1 رسيده چاپ به علمي معتبر

يك وجÇامعهشناسي ال كÇومپ روژه تأليÇف دمÇوكراسÇي, كتابهايبÇحران ترجمهها اين جمله از /2
ميباشد/ فانون فرانتس تأليف پنجمانقالبالجزاير), انقالب(سال

است/2 شده منتشر Hعمدت و نموده فرانسه زبان از كه است
و ديني علوم در تحقيق و تحصيل كنار در تابنده دكتر آقاي حضرت
بÇه قدم صالحعليشاه آقاي حضرت نزد شمسي 1331 سال در دانشگاهي,
والد رحÇلت از پس و نÇهادند/ مÇحمدي(ص) فÇقر و لياهللا ا سÇلوك وادي
و رضÇاعليشاه, آقاي حضرت معظم, اخوي مشاورت سمت بزرگوارشان,
تÇحت و يÇافتند را مÇحبوبعليشاه, آقÇاي حÇضرت مشان, رÇمك برادرزاده
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تا نمودند/ طريق طي ارادت و صدق قدم با بزرگواران آن باطني هات توج
ارشاد سرير بر "محبوبعليشاه" آقاي حضرت استقرار روز همان در اينكه
هجده با برابر قمري 1ê13 ل ربيعاالو يازدهم يعني لياهللا ا سالكان هدايت و
آن از جÇماعت نماز اقامه اجازة فرمان دريافت به شمسي 1371 شهريور
بÇا بÇرابÇر سÇال هÇمان اني ربيعالث نهم در سپس و گرديدند مفتخر بزرگوار
آقÇاي حÇضرت رحلت سالگرد با مصادف شمسي 1371 مهرماه پانزدهم
لقب بÇا فكÇر و ذ كÇر تÇلقين و دسÇتگيري اجÇÇازة فÇÇرمان صÇÇالحعليشاه
ربÇاني, الهÇام بÇه بÇنا سÇرانÇجام گÇرديد/ صÇادر ايشان براي "مجذوبعلي"
قمري 1ê13 ربيعالثاني 22 سهشنبه تاريخ در محبوبعليشاه آقاي حضرت
حضرت رحلت روز چهلمين با برابر شمسي 1371 مهرماه 28 با مصادف
نعمتاللهيه عليه سلسله قطبيت و معنوي وصايت فرمان رضاعليشاه, آقاي
لقب بÇا تÇابنده نÇورعلي دكÇتر حÇاج آقÇاي جناب معظمشان, عم جهت را

فرمودند/ مرقوم "مجذوبعليشاه" طريقتي
ميباشد: ذيل شرح به فرمان متن

حيم الر حمن الر اهللا بسم

المستقيم والصراط القويم ين الد الي هوالهادي و

حÇبيبه و خلقه خير علي الم والس لو¸ الص ثم خليف¹ االرخص في الجاعل الحمدهللا

ين/ يومالد قيام الي اوصياÄه(ع) و خلفاÄه علي و عبداهللا(ص) بن د محم

اهللا وفÇقهم راه طÇالبان و ايÇماني بÇرادران عÇموم اطالع به بعد و
دين سوي به هدايت امر كه غيبت زمان در ايام, اين در كه ميرساند
نÇعمتاللÇهيه رضÇويه ه قÇح طÇريقه در طÇالبين دسÇتگيري و مبين
عÇلي حÇاج الياهللا فقير اين به بنفس Hنفس و يدGبيد سلطانعليشاهي
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طÇرف از و رسيده عيوبه ستر و ذنوبه غفراهللا محبوبعليشاه تابنده
حÇاج آقÇاي حÇضرت روحÇÇاني و جسÇÇماني والد االعÇÇظم مÇÇوالنا
وصايت برحسب طابثراه رضاعليشاه گنابادي تابنده سلطانحسين
اين چون و شدهام خدا بندگان هدايت و فقرا خدمت به مأمور نص و
بالانقطاع يومالقيامه لي ا و نشدني قطع الهي محكم ريسمان و رشته
طÇالبان راهÇنمايي و سالكان هدايت و ارشاد امر فقير از پس است
تي مد كه تابنده نورعلي دكتر حاج جناب م مكر عموي به است ل محو
و پيموده را فنا و فقر مراتب كرده, مجاهده اهللا الي سلوك در است
عÇاليمقدار پدر و صالحعليشاه آقاي حضرت بزرگوار جد رضايت
صدر كرده, جلب را العزيز سرهما ساهللا قد رضاعليشاه آقاي جناب
به طريقت در را ايدهاهللا بزرگوار آن و است/ يافته وافي قلب و صافي
اين در بود الهيه اشارة به چون و نمودم مفتخر "مجذوبعليشاه" لقب
تÇن زحÇمت و قيد از كه هنگامي فقير و ندانستم جايز را تأخير امر
عهد تجديد مشايخ كردم, تسليم جانان به جان و يافته رهايي جسماني
جÇايز را تأخÇير كÇرده عهد تجديد نيز فقرا¾ نمايند/ اطاعت نموده,
فقير رضاي را ايشان رضاي امور همه در و نمايند پيروي ندانسته,

دانند/
تÇاريخ بÇه والردي/ الغÇي واجÇتنب الهدي اتبع من علي الم والس
بÇا مÇصادف ,1371 مÇهرماه 28 برابر ,1ê13 ربيعالثاني 22 سهشنبه

رضاعليشاه/ آقاي حضرت موالناالمعظم رحلت روز چهلمين
محبوبعليشاه تابنده علي حاج فقير
تابنده علي شريف: امضا¾ و مهر محل

آقÇاي حÇÇضرت مÇÇحبوبعليشاه, آقÇÇاي حÇÇضرت رحÇÇلت از پس





اللهيه نعمت سلسله 1ëê

شÇدند/ عÇهدهدار را سÇلسله قطبيت مقام صريح, نص بنابر مجذوبعليشاه
عنايت واسطه و هدايت پيمانة مستيبخش و واليت ميخانه ساقي امروزه
ساية كه هستند مجذوبعليشاه تابنده نورعلي دكتر حاج آقاي حضرت حق,
متعطشان و گسترده نعمتاللهيه سلسلة اركان سراسر بر را خويش مستدام
خÇويش كرامت و كرم سحاب فيض از را محمدي اسالم عرفان ناب زالل

ميفرمايند/ شاداب و سيراب

/3778 بيت ل, او دفتر 1/مثنويمعنوي,

لباب1 اندر قشور تو از رسد تا باب جوياي بر ايباب باش باز




