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سـت، گرچـه خـودش    اسليماني خان امير، مربوط به پسر عليرضاامروز مجلس ترحيم در مسجد
، همين جايي است كردنده پدران او كخدماتي جمله از فقير نبود و با من هم زياد آشنايي نداشت، ولي 

ايـن  . اسـت ايشـان  حسينيه متعلق به اين  ،زنم حرف ميو ام  نشستههم من  و ايد ه االن شما نشستهك
در زمـان  منزل شخصـي اينهـا    ،السلطنه بود جد اينها نايب. ردم فقير هم نيست، نباشدكر كف هكاست 

قـبالً بـه ايـن    ، اينجـا  اسـت  ه، بـود اشتندمعراج شهدا گذرا  ه اسم آنك، ساختماني كالملمرحوم عضد
البتّه طبق عرف آخوندهاي متنفذ آن زمـان،   او. پذيرايي او بود محلّنبود، با تفاوت مختصري، صورت 

كـه  السـلطنه  مشير. ها ساالرالدوله بـود، بعـد مشيرالسـلطنه شـد     وقتآنپسر او لقب . با درويشي بد بود
، بيوتـاتي داشـت  در آن زمـان  . ردكـ رد طـ راحت شد و اين پسر را تقريبـأ  خيلي نا پدرشدرويش شد، 

يعنـي  ، در آنجـا  ندشتدا مي نگه ...رد و اسب و االغ وك ه ميراخور آنجا زندگي ميكبيوتات يعني جاهايي 
خيلي از اين قضـيه از پـدرش   پسر هم پسرش بود،  در حالي كه اومنزل به او اتاقي داده بودند،  دم درِ

داري، تـا   احترام پدر را بايـد نگـه  : فرمودند به او مي ،گفت وقت هم چيزي مي ، از طرفي هرودناراحت ب
ه ايشـان  كـ عليشاه بود، خـواب ديـد    زمان آقاي سلطاندر شب  كر شد و يمتأثّ وخيلي ناراحت اينكه 
بـه  ه از حاال تا چهل روز ديگر، اگر جهت ديگـري پيـدا نشـد بعـد از چهـل روز شـاه       كگفتند  آمدند و
و  به دربار برود وقتو اگر پدر تو همانشند كه او را بكدهد بيارند  ند و دستور ميك س غضب ميك فالن

پسـر  . بود اقوام آنها هم او از دوستان و. رود ند، جان او را نجات داده، اگر نرود او از بين ميكوساطت 
. شـنود  مـي  فقـط  هـا  حـرف از خيلي مثل هم را پدرش اين : گويد شود جريان را به پدرش مي بيدار مي

بينـد   صبح زود مـي  .ه امروز ديگر روز آخر استكاصالً خوابش نبرد  و ناراحت بودخودش تا روز چهلم 
كنـد،  سي بـرود در را بـاز   كها  از خود ارباب و خانه صاحبافراد ه از كه هرگز رسم نبوده تّزنند الب در مي

خودش سريع كه ، ولي اينقدر ناراحت و منتظر بود دندبوعياني ااين اواخر خيلي  ها زمان قاجار و وقتآن
، بـه  كـار دارم  كبا آقاي عضدالملام و  آمدهاز دربار : گويد ميشخص پشت در . ندك رود در را باز مي مي

كند  را همراهي ميشخص ن آ، مشيرالسلطنه يايدب: گويد مي دهد و گويند و او اجازه مي مي كعضدالمل
ه گـوش بدهـد   كـ ايسـتد   شود، نمي ببيند چه ميكه ايستد  پشت در مي .كملالاتاق پدرش، عضد رِتا د

ي  فاصـله  بـه . رود مـي آن شـخص   شود، بعد از دقـايقي  ايستد ببيند چه مي مي. يادتان نرود، ياد نگيريد
قـول خـودش نگـاه     بيند، به ه مشيرالسلطنه را ميكدم در  ،ه برودكپوشد  وتاهي پدرش هم لباس ميك

 بـه دانسـته،   افر ميكشايد را مشيرالسلطنه . رود التماس دعا و مي: گويد ه ميكثل اينند، مك عجيبي مي



پسـرش،  ، گـردد  ه از دربـار برمـي  كـ شـد، بعـد   ك مدتي طـول مـي  . التماس دعا: گويد افر ميكآدم  كي
ند و به او احتـرام  ك خيلي محبت مي ك، عضدالملرود مي پيش او وقتي. ندك مشيرالسلطنه را احضار مي

ي مـن را   هكالسك، بروي عليشاه خواهي به ديدن مرشدت آقاي سلطان ه اگر ميكگويد  مي و گذارد مي
مـثالً  و . خواهند باشند بـا هـم برويـد و برگرديـد     بردار و با آن برو، آقاي حاج شيخ عبداهللا هم اگر مي

ـ . برسان عليشاه هم به آقاي سلطانرا سالم من : گويد مي ي  مـه كدم محايعني وقتي من رفتم دربار دي
خـواب او درسـت    كـه  معلـوم شـد  . او را به تو بخشيديم: ردم و گفتندكآن شخص است و من دخالت 

دهد و بعـد   ه را به ايشان ميكالسك. شود معتقد ميو مند  هم بعد از آن خيلي عالقه كعضدالمل. آمددر
شود  معلوم مي ،را داده ي خودش هكالسك: فرمايند عليشاه مي آقاي سلطان آنجادر روند و  به بيدخت مي

السـلطنه   نايـب او شـود يعنـي    السـلطنه مـي   اتفاقاً بعد هـم نايـب  . است ردهكميل سلطنت  كعضدالمل
د، نـ نك ونت مـي كن در اينجـا سـ  شااي .شود كاره مي يعني همه شود مي بود كوچكي ا هبچكه شاه احمد

ه شـده  نوشت ي صالح يادنامهصل در مفشرح اين ماجرا دهند،  ه نه مالي نه چيزي به او نميكيعني اول 
ه كـ او بود  كوچكضاخان پسركه من يادم هست اين عليرطور دو تا پسر داشت اين آخرها همين. است

ه درويـش  كبود خان كبرا علي مشيرالسلطنه،ها بود و پسر بزرگ  شاهزاده بود و مادرش هم از شاهزاده
را داده بودنـد، بـه هـر     م اعـدام او كـ ح. ودچپ بهم بود، ولي در مسائل  درويش خيلي معتقدي بود و

اين دوتا برادر  .السلطنه مرحوم شدمشيربعد . كردندرد او را اعدام نكطريقي بود، باالخره خداوند تفضّل 
، در بخشيده بـود  عليشاه ثلث مال خود را به حضرت صالح مشيرالسلطنه. هم اختالف داشتندبا از قديم 

ه بـين ايـن دو   كـ ، به من فرمودند، اين مال براي اين اسـت  بودند دهركيل كاختيار ايشان بود من را و
از ايـن   ندپدرش رفتار بشود و هر وقـت خرجـي داشـت   ل يمبه مال پدرش هست بايد . برادر الفت باشد

ر   اگـر   دهـد و يـا  اگر قرار بـود مهمـاني ب  مثالً ن كبپول استفاده  ـ بـر سـ ـ  كي اخـتالف داشـتند    كمل
ي كبده به يحساب كن و مال من است، قيمت آن را : گفت مين يكي و آمال من است : گفت مي اين
زود معلوم شد مصرفش اين است اينجا وقف شـد و بـه ايـن طريـق ايـن      . تمام شدآن خالصه . ديگر

خـودم فـرض دانسـتم     ردند و بنابراين من بركبه درويشي خدمت  ،توانستند ه ميكاي  خاندان به اندازه
نيم بـه ايـن   كرعايت ببايد ما و ه خداوند فرموده كصفاتي  ي ازكي. رمبگي يه براي او مجلس ترحيمك

رِ  :هكطريق فرموده است 
ُ
شـک

َ
ر امللوق مل 

ُ
شک

َ
 

َ
ـالق مل ه مخلوق كه در مقابل محبتي كسي كيعني اگر  ،ا

قـدر بـه   اين. اسـت  ردهكـ ر نكخداونـد را شـ  انگـار  ند، كر نكّتشاز او رده كي خداوند به او  بنده ،خداوند
خـدمتي اسـت    لّقااين ه كردم كر كهم به اين معني خودم ف نبنابراين م. ندا هاهميت داد رگزاريكش
 ه هركما توفيق بدهد  ي و به همهببخشد ي ما را  اهللا خداوند همهشاء ان .ردكشود به خاندان او  ه ميك

  .خواهد انجام بدهيم چه خودش مي
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 همـا را  ي هيهمه سا يفكند ٰيكه به ماسو   خـدا را  يتـ يرحمت تو چه آ يهما يا يعل
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. كنـد  انيرا توانسته است ب تياز واقع يا و ذره يا گفته، شمه يدر مورد عل ي، هر مدحسيكهر
ـ  ايو فطرت، رو به دن عتيكه طب يبچگ و يجوان ،ياز اول زندگ ا،ياو به دن ييِاعتنا يب نيهم  يدارد، عل

ـ نشسـته بـود، در   يرحمت اله يايلب در يعل. رو به آخرت داشت ـ    يرحمتـ  ياي نبـود،   يكـه اگـر عل
 نيآخـر : است كه فرمـود  يامام شيجلوه كرد، فرما يكه در عل يزيچ نيتر مهم ست؟يچ ميدانست ينم
 خ،يتـار  يِدر طـ  م،ياگر دقّت كنـ . حبِّ جاه و مقام است شود، يم رونيي مؤمن ب كه از دل بنده يزيچ
 .مانـده  يز حـبِّ جـاه و مقـام در دلشـان بـاق     ا يا الاقل ذره ،يا ذره ن،يي مؤمن همه ايدن يهمه جا در

ـ  كنـد  يمـ  رونيبدهد آن ذره را ب قيخداوند اگر توف ـ  يول ـ  نياز اول چنـ  يعل در زمـان  . نداشـت  يحب
فرامـوش  را محمد بود كـه خـود    داريمتّصل بود، چنان محو در د يي لطف اله كه به سرچشمه غمبريپ

  . كرده بود
ــان ــر شــد فضــا چن ــو    از دوســت نهيســ يپ ــه نقــش خ  رميگــم شــد از ضــم  شيك
ـ از  ريـ را غ غمبريكه پ يي كسان همه نكهيوجود ا با  گـر يمـرتبط بـا عـوالم د     ،يبشـر عـاد   كي

ـ  ،ي راه او و ادامـه  غمبـر يرو پ كـه دنبالـه   كردنـد  ياطـالع داشـتند و درك مـ    دانستند، يم . اسـت  يعل
شد آنچه  ذلك مع ياست ولحكم محمد است و حكم محمد، حكم خد ،يكه حكم عل دانستند يم همه

ـ  غبارها حضرت فاطمـه . آمد، آن را رها كرد انيي حبِّ جاه در م هم چون مسأله يشد و عل را  يعل
قسمت در آن بود كـه   يرا به حركت واداشتند ول يعل ،يباش ديكردند كه تو با قيتشو نيخاطر مؤمن به
 انيـ ي جهان سـرور همـه   ديكه با يعل. ردينگرا كه رها كرده، دومرتبه  يرا كه رها كرده، مال يحب يعل

را كـه داشـت،    يبعد خالفـت معنـو  . حبِّ جاه نداشت نكهيا يرا قبول كرد، برا گرانيد يباشد، سرور
. بـه او عرضـه كـرده بودنـد     فهيرا بعد از فوت سه نفر خل ،زور و قدرت، زر و زور يعني يخالفت ظاهر

بعد از فوت عثمان به  يعنينداشتند،  يا  فهيخل نيمسه روز مسل ايروز  هشت نديگو يرد كرد، كه م يعل
است كـه از   يمجازات ملّت نهاياكه  دنديشور شده بود كه مردم عوام هم فهم ،اصطالح آش به يا اندازه

نكـرد   قبول يعل. را قبول كند خالفت، يعني حكومتآمدند كه  يبه سراغ عل. اند غافل شده يشأن عل
ـ . لكه هشت روز و باالخره هم ناچار شد خالفـت را قبـول كنـد   آورد، تا سه روز ب ييها بهانه ـ ا يول  ني
 كـرد  يمـ  ياله ي فهيب بود بلكه احساس وظعنوان ح نه بهو  تيعنوان مز كه قبول كرد نه به يخالفت
روز حضرت مشغول  كي اميا نيدر هم كه مورد بحث بود نقدريخالفت، ا نيا. كار را بكند نيا ديكه با

اش  بـود كفـش كهنـه    ارشيـ كـه در اخت  يالمـال  تيبا آن ب نيمسلم ي فهيبود، خل وصله كردن كفشش
ـ ا خـود يكـه چـرا ب  : گفت. رد شد شيحضرت از جلو يعباس پسرعمو ابن كرد، يوصله م را كـار را   ني



كفش مـن چقـدر    نيا! پسرعمو: ندفرمود ميمستق ،جواب يجا حضرت به .كفش نو بخر كي ؟يكن يم
 يا چـرم پـاره   كي: عباس گفت ابن ،هرجهت به ؟يخر يكفش مرا چند م! موفرمودند پسرع اي ارزد؟ يم

از  مـتش يمـن، ق  يخالفت شما برا: حضرت فرمودند كه. ناريد كي ايدرهم  كي. ندارد يمتياست و ق
 پرسد، يكفش را نم متياست كه نه تنها ق يحب همان يعني. حبِّ جاه است نيا. كفش كمتر است نيا

در تمـام مـدت حكومـت    . دهد يكفش پاره به هدر م نيحفظ هم يرا هم برا ياديي ز بلكه خون عده
ـ    گفـتن  مـنم و  ،يينما از بزرگ يآثار وجه چيه به ي،عل ـ د يهـا در گفتـار عل ـ ا. شـود  ينمـ  دهي ـ  ني  يعل
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ـ  ييها حكومتو ها  خالفت نيكه به ا يقدرت اله .كرد يتجلّدر او  يقدرت اله. ظ  يكه به عل

 نيبنـابرا . دانـد  يم نيخادم مسلم و ي خادم اسالم منزله خودش را هم به ينداد و حتّ يتياهم ديرس يم
ـ خورد كه منجر به شهادت شد و معلوم بود از اول كـه ا  يا ضربه يوقت بـه شـهادت منجـر    ضـربه   ني
سـه روز  . بعداً محاكمه كند نكهيا يگذاشت برا يدر زندان. خودش را قطعه قطعه نكرد ضاربِ شود، يم
ـ  يياز همان غذا يشش روز، در زندان بود و حتّ يبه اعتبار اي از همـان غـذا بـه     خـورد،  يمـ  يكه عل

  .نداشت يينما قصد قدرت وجه چيه به. دادند يقاتلش م يعني ،يزندان
ـ  ند،يب يما م نيكه چشم ظاهرب ميديد يبود كه در روز ما م يا يعل نيا ـ  يول صـورتي در  «ي عل

ي  آن رشـته . كردنـد  يرا همه درك نم تيداشت كه آن معنو يتيمعنو كي» زير دارد آنچه در باالستي
مـثالً در  . كنـد  يجلـوه مـ   يصورت خاص بود كه خداوند در بشر فرستاده است و در هر زمان به ياتصال

نجات، كه هر كه دست در آن  يكشت ،يكشت كيصورت  دست نوح بود و به اش به جلوه عزمان نوح
 يمـا در آرزو . ميا تولّد جشن گرفته نيمناسبت ا حاال ما امروز به. كند يم دايدر آن باشد نجات پو بزند، 

 م،يآب و جارو كنـ  م،يمان را صاف كن دل. شاءاهللا كه در دل ما اقالً ظاهر شود ان ميهست يا يعل نيچن
 .ميبـوس او برسـ   كه به دست ميشرا داشته با اقتيل نيما ا ي همه دوارميام. شاءاهللا ان د،يايمنتظر كه ب

  )26/3/1390شنبه  پنجبرگرفته از گفتارهاي عرفاني، صبح (
  

نده  ی  ورع ر  ی حاج د رت آ ت  شاه ذوب(یا ی )ع تار وات  ل  ح(ی شا سات  ت ج رسا  رح )/ یا

ح  ه پندصا سال(ر ده  ق دو دوره آغاز  جاد/ ١٣٨۶و   ١٣٧۶ی  ت رت  شات  ما وق(عرح  شات )/ رح رسا  ما رح 

تاح باح ر( عرت صادق ه و  ر ه ا ی )/ ا و و ی و(وات  واد ت خا تال واده و ا خاره، خا ی و  ا وق ما ل عمده،  ع

یده ھات با  ع  ، ر ت ی ر یا ی )/ از  خ   و (کا  عمل)/  پا ورا ه و د یا ی از آیات /    و  ر  رح و 

م ی ت/ آن  و ه و(ی  و صا وک   ن  کار اداری،  ،  ی  ت) درن دوره        ی     س ده ا   .ر 

فارش  نوات  یا  و   ت  ماره ت ق  ما WWW. JOZVEH121.COM سا یا  و 0912 583 8242 از  م  دا   .ا


