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 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 

  
  :فی قرآن الحکیم قال اللّه تعاىل

وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ  وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُوالً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللّهُ
  بِنيَ عَلَيْهِ الضَّاللَةُ فَسِيرُواْ فِي االَٔرْضِ فَانظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّ

  )۳۶ -النحل ( 
ای برانگیختیم تا اینکه مردم را به پرستش خدا خوانده از طاغوت آنان را از هر امتّی فرستادهتحقیق ه و ب :ترجمه

. را هدایت فرموده و کسانی که گمراهی برآنان محقّق شد و از آنان کسانیند که خدای تعالٰى ایشان، برحذر دارند
  : پس

چگونه است و قال ) کج کرداران، کج گفتاران، کج پنداران( عاقبت تکذیب کنندگان، یددر زمني بگردید و بنگر
   ):ص( رسول اللّه

  سافروا تصّحوا و ترزقوا
  :پیامرب خدا فرمود

  .مسافرت کنید تا سالمت یابید و روزی بدست آورید
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  تقدیم به آستان مبارک پري بزرگوار 
   قطب زمان
  بنده گنابادیحضرت سلطانحسني تا

  
  »رضاعلیشاه«
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  هو 
۱۲۱  
  

  فبقلم مؤلّ  :دیباچه
  

  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 
 به صحرا بنگرم صحرا تو وینم
    بهر جا بنگرم کوه و در دشت

 

 بدریا بنگرم دریا تو وینم
 نشان از قامت رعنا تو وینم

  

انی جاعل «ملکوت آسمانها و زمني را به مصداق را احاطه نموده و مفتاح اشکه رحمت واسعه راستایش خدای
و بر تشنگان وادی ایمان و پویندگان ، و ید با کفایت اولیاء بزرگوارش در هر زمان قرار داده »االرض خلیفهفی

طریق والیت منّت نهاده و آنان را از سرچشمه صاف و زالل فیض الهی سرياب نموده و موهبت عظمای بندگی 
  .داشته است را بر آنان ارزانی

ما خلقت  كلوال«آن گوهر یکتای ) صلی اللّه علیه و آله و سلّم( و درود نامحدود بر روان پاک محمد مصطفی
باد که منطق هدایت و ایمان را به  )الصلواة والسّالم معلیه( و اهل بیت طاهرین و اوصیاء معصومني »كاالفال

را در شبستان دل  »اللّه نور السّموات واالرض«ر تابندهو انوا، پویندگان وادی طریقت و عرفان رهنمون شدند
  . مؤمنان تاباندند

  از آن بدیر مفاتم عزیز میدارند             که آتشی که نمريد همیشه در دل ماست
این فقري را قرین سعادت نمود که توفیق خدمت در حضور بزرگان یابد و از محضر پر ، چراغ هدایت و همان

هجری  ۱۳۶۶نخستني کتاب در زمستان . ها را کتاب نام نهدحضر خوشه چیند و آن سودهفیضشان در سفر و 
خاطرات زیارت خانه خدا و عتبات عالیات بسعی و کوشش آقایان مهندس سعیدی و پاک «شمسی تحت عنوان
 روبرو گردیده و با استقبال فراوان دوستان و آشنایان بویژه فقرای سلسلۀ علیه نعمت اللهیّه. گوهر منتشر گردید

هم دعوت آنان را لبیک گفته با  این فقري.تقاضای تألیف دیگر خاطرات سفر مخصوصاً سفر به هند را نمودند
 حجة االسالم و المسلمني جناب آقای حاج سلطانحسني تابنده، کسب اجازه از پري بزرگوار و راهنمای درویشان

که ضمن سري آفاق و انفس در کشورهندوستان و کشورهای ای را خاطرات پراکنده، مدّظله العاىل) رضاعلیشاه(
گردآوری نموده بودم و بعلت نداشنت فرصت کافی جهت تنظیم و پاک  ۱۳۵۱و  ۱۳۵۰در سال عربی و ایران 

یشان آنرا مرتب و انویس خدمت دانشمند بزرگوار و سیّد واالمقام مرحوم سیدعلی زاهد زاهدانی تقدیم داشته 
یس نموده بود به برادر بزرگوارم جناب آقای دکرت حشمت اللّه ریاضی حفظه اللّه تعاىل منظم ساخته و پاکنو

  .جهت تدوین تألیف و طع و نشر سرپدم و او نیز پذیرفت و با سعی و اهتمام خود آنرا آماده طبع نمود
ریخ و اجتماعی البته الزم به تذکر است که اگر چه این سفرنامه شامل شرح مختصری از اوضاع جغرافیایی و تا

و فرهنگی کشور هندوستان و بعضی کشورهای عربی است وىل اصلی در گردآوری آن این بوده که مکارم 
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و زبان . اخالقی و سريه پسندیده و رشادات و رهنمودهای مذهبی و اخالقی و عرفانی پري بزرگ ارائه گردد
  :فرمایدوحشی بافقی بوده است که می

 تزشريین گفت در هرجا نشانیس
 فالن روز اینطرف فرموده آهنگ
 فالنجا ایستاد و سوی من دید

فالنجا ماند گلگون از تک و پوی 
 غرض زین گفتگو بودش همني کام

  

 

 بهر سنگی زشريین داستانیست
 فرود آمد زگلگون بر فالن سنگ
 فالن نقش فالن سنگم پسندید
 بگردن بردم او را از فالن سوی
 که شريین را بتقریبی برد نام

  

ای از آن در این کتاب امید است که پویندگان راه هدایت از سريت پسندیده و اقوال و اعمال اولیاء الهی که شمّه
و ) ص( پند گرفته و از انوار تابان و پر فیض آن بزرگوار که یقیناً شعاعی از خورشید وجود محمد مصطفی

ن معرفت خوشه چینند و حقري فقري را از دعا باشد مستفیض گردند و از آن خرمخاندان و اوصیاء آن حضرت می
  .فراموش نفرمایند

در خاتمه تشکر قلبی و لسانی خود را از برادر معظمّ سیدواال مقام جناب آقای سید یوسف سعادت که مساعدت 
ا حَسَنًا مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضً( ماىل فرسوده و با قرض الحسنه مخارج طبع و نشر را تحمّل فرمودند

و نیز از ناشر محرتم برادر عزیز جناب آقای یونس جعفری که تمام مراحل طبع و نشر را ) اضعافاً کثرياً فَيُضَاعِفَهُ
داشته توفیق  ابرازبا همکاری دوستان و همکاران صادق بر عهده گرفتند ) انتشارات رودکی( در انتشارات خود

. از برادران و خواهران خواننده ضمن التماس دعا استدعا دارمو . بیشرت ایشان را از خدای بزرگ خواهانم
  .انتقادات و پیشنهادات سازنده خود را کتباً یا شفاهی اعالم دارند

  
  انفسنا طرفة عني بحق محمد و آله الطاهرین الٰى ربنا ال تکلنا

  محمد رضا خانی



  

١١ 

  هو
۱۲۱  

  

  مقدمه کتاب
و تسخري فضا و از عهد حجر تا عهد تکنیک و از عصر آنچه جامعه بشری را از عهد توجش تا عصر علم 

گمراهی تا درخشش تابان دین و عرفان و از اسفل السافلني مادیت تا اعال علیني معنویت و روحانیت عروج 
و درونی و ریاضات ظاهری  برونیعلم و حکمت و عرفان و وحی بوده است که نتیجه تالش و تجربیّات ، داده

این معلمان بشری که ستارگان . و عرفا و انبیا و اولیاء بمدد توفیق الهی حاصل گردیدهو باطنی علما و حکما 
اند علوم و فنون و ارشادات خویش را داران شعله معرفت بودهفروزان آسمان بشریت و عالئم هدایت و مشعل

اند لذا بر ماست که شکر دست بدست و دهان بدهان و سینه به سینه با گفتار و کردار و نوشتار خود به ما رسانده
علیهم الصلواة والسالم های تابناک غري از انبیاء و اولیاء نعمت گفته و سپاسمان را از طریق شناساندن آن چهره

اند که هر کدام در حد وظیفه و قدرت خویش مشعل معرفت و هدایت را مشتعل نگه بودهعرفا و علما و ادبا 
و در این میان الحق عرفا و علما و . اندو خفتگان را بیدار کرده آنجا را روشنداشته آنرا به سرزمینهای دیگر برده 

تاریخ گواه است که ایرانیان با فرهنگ وقتی روح . اندبزم نوربخشان عالم بوده رو شعرای ایرانی درصدادبا 
اىل خود جلوه بخشیده اسالم در کالبدشان دمیده شد با شوقی بسیار آن عطیه الهی را قدر شناخته و با اندیشه متع

بیشرت تحت تأثري ، و در این میان هندوستان که خود مهد تفکر باستانی بسیار عمیق بوده. جهان عرضه کردنده ب
از صدر اسالم تا کنون ادامه یافته اگر روزی هجویری و  سري اندیشه عرفاء علمای مسلمان ایرانی قرار گرفته و این

و صدها و هزاران عارف و شاعر و  شاه نعمت اللّه وىل دمدانی و احفابريونی و خواجه اجمري و سیدعلی ه
هرنمند به دیار هند سفر کردند تا در علم و فرهنگ حقیقی بروی آن ملت منتظر بگشایند و چشم دل آنها را بنور 

اله در اکنون هم عرفای مسلمان ایرانی از آن غفلت ندارند و آن مرياث غنی فرهنگی هزار س، معرفت روشن کنند
کنند و برای حفظ آن شعله مقدّس عشق و عرفان و هدایت و والیت راهی سرزمني هند میهند را پاسداری می

تابنده قطب زمان حضرت رضا  گردند که در صدر آنان چهرهرهنمون می شوند و گمشدگان را بوادی هدایت
تاریک دلهاست و وجود این کتاب بر این  گر است که واسطه العقد سلسله عرفا و تابنده نور دلهایعلیشاه جلوه

مدعا استوار و در این توجه پایدار است و این امر این بنده را واداشت تا اشرتاکات فرهنگی و سري روابط 
  .تاریخی دو ملت ایران و هند را بطور بسیار مجمل و فشرده بیان کنم تا هم مرياث را ببینم و هم وارث

 پیل باید تا چو او خسبدشان
نبیند هیچ هندستان بخواب  خر

  

 

 یا آر خطّه هندوستان
 او زهندوستان نکرده است اغرتاب

  

، انداند و در آن نفوذ داشتهوالحق جواهر لعل نهرو در کتاب با ارزش خود به نام کشف هند تماس پیدا کرده
ش از آغاز تمدن هند و آریائی اند و در واقع روابط میان آنها حتی پینشان ایرانیان بودهقدیمیرتین و مداومرتین

   ».بوده است
اند مريزا غري از نهر و شعرای بسیاری این احساس مشرتک و پذیرش فرهنگ اسالمی ایرانیان را بیان کرده

  :گویداسداللّه غالب دهلوی شاعر نامدار هند می
 زغفلت طوطی هندوستان نامیدمشمن  بود غالب عندلیبی از گلستان عجم
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 غالب زهند نیست نوایی که میکشیم
 تستمفتبگریزفرصتنازهندوستاغالب

  

 گوئی زاصفهان وهرات و قمیم ما
  زیسنتدرصفاهاناستخوشمردندرنجف

  

  :شاعری دیگر بنام شاد گوید
  در اصفهان و مشهد و تهران فروختیم     آنسوز عشق و شور و محبت که داشتیم    

  :احسن گوید
  ما هرچه گرفتیم از ایران گرفتیم    رفتیم       علم و هرن و دانش و عرفان بگ

  :عطا گوید
  منور جهان گشت از نور علم   فرستاد هر سو عجم نور علم       

  : گویدناصر می
  الریب که گهواره تهذیب جهانست           ایران که بر مکتب تأدیب جهانست

  :سالک گوید
 ای حامالن دانش ایران خوش آمدید

 پاکرب سکان ارضملک شما است ره
 آموختیم فلسفه و حکمت و غزل
 مائیم قدردان و خریدار یکدیگر

  

 در علم با شما که تواند برابری 
 ایم متاع سخنوریزیران گرفته

 از حافظ و نظامی و سعدی و انوری
 مائیم هر دو گوهر و هم هر دو جوهری

  

که چون اشعار ملک الشعرای بهار حاوی کلیاتی  اندشعرای نامدار ایران در مورد هندوستان اشعاری نغزی سروده
  .آوریمباشد در آغاز میاست از آنچه خواهیم گفت چکامه زیبای وی را که بسیار ارزنده و نغز می

 فکرتم جوالن گرفتباز خنک
 تا خیالم نقش سوی هند بست

 فکرم خوش آوائی نمود بلبل
 پا تاوه بر پای نیاز امبسته

 ددل اسري حلقه زنجري هن
 ن خاک و هواستآبس مالحتها در

 نمک زاری که خاکش عنرب استآن
 فکرها رنگني و رنگني خوبها
 لشکر یونان از آنجا رم گرفت

 و وحدت پی فکندشد عرب در هند
 ترک آنجا ترکی از سروا گرفت

 های ماایزدی بود آشنائی
 هندو ایران آشنایان همند
 آنکه گندم خورد و دور از خلد ماند

 هااز خلد دارد بهرهخاک هند 
 گرچه گندم گون و میگون آمدیم
 چون فالطون خم نشینان حقیم

 باز فیلم یاد هندوستان گرفت 
 یافت ذوقم جلوه طاووس مست
 طوطی طبعم شکوفائی نمود
 تا شود در هند آن پا تاوه باز

 ان فدای خاک دامن گري هندج
 هند را کان نمک خواندن رواست
 خارا و چمپا خسش نیلوفر است
 رنگ برينگی عیان بر رویها

 آدم گرفتعربت از کار بنی
 عرب هم پی فکند عاقبت آنجا

 فارسی بود آنکه آنجا پا گرفت
 آشنا داند صدای آشنا

 گند از یک عالمندنگرنه همر 
 انددر سر اندیب آمد و گندم فش
 هارنگ آن گندم عیان بر چهره

 هر دو از یک خمره بريون آمدیم
 اسبقیم وز فالطون و دیُوجن
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 ساغری گري از  می عرفان هند
 یادی از مسعود سعد راد کن

 سخنگوئی نو استسعدیچونآنکه 
 طبع پاکش مایه راز فکر بود
 باحسن صدلطف و گرمی توام است
بزم اکرب شد زفیضی فیض باب 

 راه برد طبع عرفی خوش بمضمون
 با کلیمش ساحران را نیست تاب
 از نظريی و ظهوری دم نزن
گرز تربیز است یا اصفهان 
 خاک آمل دامنش از دست داد
 از همایون گري تا شاه جهان
 صنعت و ذوق و هرن ترکیب یافت
 بس روان شد کاروان در کاروان
 رشک غزنني گشت بزم اکربی
 بزم نورالدین گلستانی دگر

 تا بانو همه بذله گو از شاه
 جوش ایهام و مثل چون موج آب
 کار تاریخ و تتبع تازه گشت

 ها پرداختنددر لغت فرهنگ
 کار نقاشی بسی باال گرفت
 صنع معماری بسی پريایه یافت
 ثروت و جاه و رفاه و خرمّی
 گر چه امروز آن جالل و جاه نیست
 نیست گر آن کر و فر نظمی بپا است

 شدهلی زاکرب پر خرو نیست گر
 خندد بهر گل صد هزارور نمی

 غالبی آمد اگر شد طالبی
 اقباىل رسید بیدىل گر رفت

 هیکلی گشت از سخنگوئی بپا
 قرن حاضر خانه اقبال گشت
 شاعران گشتند جیشی تار و مار
 طوطی بازارگانم من مدام
 زآرزوی دیدن یاران هند
 عمرمن در زحمت و محنت گذشت

 نوش یاد پارسی گویان هند
 بعد یاد رونی استاد کن
 بلبل گلزار دهلی خسرو است
 صد هزاران بچه زاد و بکر بود
 در کالمش آتش و گل با هم است
 پادشاه شاعران بودش خطاب

 چون راه بودها وه کزین برياهه
 کس نگفت آخرسه بتیش را جواب
 هند و ایران را دگر بر هم مزن
 هست صائب طوطی هندی زبان
 الجرم طالب به هندوستان فتاد

 بر دهند آرام جانشاعران را 
 در صفاهان و هری ترتیب یافت
 تنگهای دل پر از کاالی جان
 نغمه خوان هر سو هزاران عنصری
 در گه نور جهان جانی دگر

 یک مطرف زده زانو همه پیش
 نکته بر هر موج خندان چون حباب
 صنعت انشاء بلند آوازه گشت
 کعبها در دین و حکمت باختند
 خوشبو بسی پایۀ واال گرفت
 ذوق حجاری فراوان مایه یافت
 صلح و عیش و خوشدىل و بیغمی
 هیچکس از راز دهر آگاه نیست
 رفت اگر آن کیف کیفیت بجا است

 یگ علم جوشمیزند هر گوشه د
 سار-باز نالد قمرئيی بر شاخ

 شبلیئی هست ار نباشد غالیی
 بیدالن را نوبت حاىل رسید
 گفت کل الصید فی جوف الفراء
 واحدی کز صد هزاران بر گذشت
 وین مبارز کرد کار صد سوار
 طوطیان هند را گویم سالم

 ام باران هندمیچکد از دیده
 مريوم حاىل سوی پنجاه و هشت
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 در چنني هنگامه چاالکی سزاست
 الج از دور بوسم روی هندالع

 هان سالمی میفرستم سوی یار
 گویم ای هند گرامی شادزی
 جز یکی نبود سراپای وجود
 از جدائی بگذر و مأنوس باش
 جز براه یکدىل سالک مباش
 زین قناعت پیشگی پرهیز کن
 همت از آمال کوچک بازگري

 کندفقر و درویشی تباهت می
 با بزرگی و غنی درویش باش

 لم و امید و اتحادصنعت و ع
 ای گویم در استقبال توشمه

 زندگی جهداست واستحقاق نیست
 گفت حکمت را خدا خري کثري
 فارغ از اندیشۀ اغیار شو
 ای بهار از هند دم با من مزن

  

 الک و دوران بیوفاستمن نیم چا
 گر خدا خواهد برپّم سوی هند
 بی ریاتر از نسیم نو بهار
 سال و ماه از بند غم آزاد زی
 قطره قطره محو دریای وجود
 قطرگی بگذار و اقیانوس باش
 محو یکتائی شو و مشرک مباش
 مرکب همت به جوالن تیز کن
 تا فراز کهکشان پرواز گري

 کنددرد و عالم روسیاهت می
 تواضع پادشاه خویش باشبا 

 کسب کن تا وارهی از انفراد
 این نه من گویم که گفت اقبال تو
 جز بعلم انفس و آفاق نیست
 هر کجا این خري را دیدی بگري
 قوت خوابیدهٔ بیدار شو
 بیش از این بر آتشم دامن مزن

  

 گاه که با پذیرش آیني آسمانینقاط عالم بوده و آن آری ایرانیان همواره پیامربان فرهنگ اصیل انسانی باقصی
نهایت کمال در بیاسالم عروجی تازه یافتند سبکبال با پروازی تازه و پویایی و حرکتی همه جانبه به سوی 

اند که حرکت آمدند تا خود را به سیمرغ حقیقت برسانند و در این روند هُدهُدان حقیقت و عارفان طریقت بوده
اند واسالم و عرفان را تا ده و مشتاقان را آتش در خرمن جان افکندهواماندگان را برشاهبال خویش نشان

اند و در میان چني را تجلی دورترین نقاط جهان از مالزی و اندونزی و چني تا ترکستان و هندوستان گسرتده
، هجمال و پر زیبای سیمرغ حقیقت و هند را یادآور هندوستان وجود دانسته طوطی وار آنجا را به خاطر آورد

اند این حرکت زائيده فرهنگی مشرتک و همدىل چند هزار ساله است چنانکه در ریگ ودا سريی بدان سو نموده
رسد و از کتب مقدس هندی بوده و که قدیمیرتین کتاب ودا است و قدمت آن به چهار هزار پیش از میالد می

کند ها از مهاجرت و جدایی حکایت میهای هندیست در آن از خاطرات زندگی ایرانیها و هندیمأخذ همه آیني
این دو قوم مذهب و زبان آنان مشرتک بوده آنچنانکه زبان ودایی و اوستایی گویا دو خواهر بوده قبل از جدایی

ها هنوز از هم جدا نشده و هجرت به ایران و هند انجام قبل از میالد طبق کتیبه ۱۴۰۰اند از یک مادر تا سال 
ای از آریائيها به سمت مغرب آمده و این سرزمني را آئيریانه یا ایران حدود همني سالها عده نشده بود تا اینکه در

ای به هند رفته آنجا را آریاوارتا نامیدند که بعداً بهارت و ارشا نامیده شد و بعدها به نام هند که در عدهنامیدند و 
قبل از میالد  ۱۰۰۰تا  ۱۴۰۰ایران بني سالهای  باشد نامیده شد در) پريوان آئني هندو( واقع محل زیست هندوها

زرتشت ظهور کرد و کتاب دینی اوستا را آورد که بعضی از معتقدات آئني زردتشتی و برهمایی هند مشرتک بوده و 
بسیاری از کلمات اوستا با مختصر اختالف لهج با زبان سانسکریت یعنی زبان کتاب ودا یکیست مدتها بعد نیز 

 پادشاه بودائی معروف هند قصری به تقلید از کاخهای داریوش در شهر پاتاىل پوترا) ق م ۳۳۲ – ۲۷۳( آشوکا



  

١٥ 

هشتاد ستون شبیه ستونهای تاالر آپادانا  ۱۹۱۲میالدی صد ستون و در سال  ۱۸۹۶ساخت که در سال ) پنتا کنونی(
در زمان همان پادشاه  )م.ق ۳۳۰ – ۵۵۰( کشف شد و نیز کتیبه نویسی با تقلید از ایرانیان و شاهان هخامنشی

های به خط حزوشتی که مأخوذ از خط ایرانی آرامیست نوشته شده بعد از حمله اسکندر به بعمل آمد و کتیبه
مجدداً این رابطه ادامه یافت چنانکه سلوکوس نیکاتور ) م. ق ۲۵۰تا  ۳۳۰( ایران و هند و روی کار آمدن سلوکیها
سال اقامت در آنجا کتابی  ۵در گوبتا پادشاه هند فرستاد و این سفري درمدت سفريی به نام مگاستنس به دربار چن

تن از  ۵ضمناً همني چندرگوبتا و آشوکای سابق الذکر دین بودا را در مشرق هند گسرتانیدند؛ و درباره هند نوشت 
به چني رفته و آئني بودا شاهزادگان اشکانی که به آئني بودا ایمان آورده بودند ترک دنیا پیشه کرده و سه تن آنان 

  .را در آنجا گسرتدند
تا حدود سند در تصرف ایرانیان بود و در همني عصر بود که توماس ) م ۲۲۴م  .ق ۲۵۰( در زمان اشکانیان

پس از صعود آن حضرت به ایران آمده تا سرزمني هندوستان پیش ) ع( قدیّس از حواریون حضرت عیسی مسیح
   ۱.کرد و گندوفارس که از پادشاهان پهلوی پارتی هند بود به دست وی ایمان آورد رفت و کلیسایی در هند تأسیس

چنانکه  کرداند و انوشريوان پیوسته در توسعۀ آن کوشش مینیز با هند در رابطه بوده) م ۶۵۳تا  ۲۲۴( ساسانیان
خالق هندیان بود به ایران برزوید طبیب را به هند فرستاد و او کتاب کلیله و دمنه را که نمونه حکمت علمی و ا

  ۲.سانسکریت به پهلوی ساسانی ترجمه کرد آورده و از زبان
در . اندو میبینیم که ایرانیان این کتاب را بیان فرهنگ و اخالق خویش دانسته و پذیرای آن در سري تاریخ گردیده

انی است که در کلیساهای همني زمان از جمله آثاری که بیانگر تأثري هرن ایرانی است شش کتیبه پهلوی ساس
  ۳.شودسُریانی جنوب هند دیده می

  
  نفوذ و گسرتش آئني اسالم در شبه جزیره هندوستان

ایرانیان بر فرهنگ هندی از زمان اسالم تا کنون بوده است و از آن رو که کتابی که مورد  مهمرتین تأثري نفوذ
فان اسالمی و هرن ایرانی در هند است ضروری میای است که بیان نفوذ آئني اسالم و عربحث ما است سفرنامه

تر بوده است بررسی کنیم تا به درجه اهمیت نماید که تاریخ این تأثري را که در زمان اسالم تا کنون هر روز وسیع
هجری در زمان خلیفۀ در سال پانزدهم «: نویسدبالذری مؤلف کتاب فتوح البلدان می. این تأثري پی برده شود

ان بن العاص ثقفی که واىل بحرین بود برادران خود را برای جهاد به شبه قاره هند فرستاد یکی از دوّم عثم

                                                 
د مشکور و کتاب کشف هند به قلم روابط فرهنگی ایران پیش از اسالم از دکرت محمد جوا مآخذ این قسمت عبارتست از تاریخ -  ۱

سرزمني هند از علی اصغر حکمت نگاهی به پاکستان  از شهني کامران مقدم تاریخ ادبی ادوارد بروان ترجمه پاشا . جواهر لعل نهرو
  .صالح

و در اوایل قرن کتاب کلیله و دمنه یکبار بوسیله عبداللّه بن مقفع به عربی درآمد و سپس رودکی آنرا به فارسی منظوم ساخت  - ۲
که ده باب آن متعلق به  باب بوده ۱۶ششم ابوالمعاىل نصراللّه بن محمد بن عبدالحمید منشی به فارسی ترجمه کرد این کتاب شامل 

بعالوه مال حسني واعظ کاشفی اخالق سهیلی را بر همان معنٰى با شیوه تازه . اندباب را ایرانیان به آن افزوده ۶هندیان بوده است و 
  .وشتن

ضمناً پنجا کیانا تألیف دکرت . برای اطالع بیشرت به مقدمه کلیله و دمنه از عبدالعظیم قریب و دیگر کتب تاریخ ادبیات مراجعه شود
  .حسن عابدی چاپ هند بهرتین نسخۀ اصلی و مبنائی است که کلیله و دمنه از آن مقتبس است بدان مراجعه شود

  .حجار هند تألیف علی اصغر حکمتمأخوذ از کتاب نقش پارسی بر ا - ۳
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برادرانش بنام الحکم به قصد روح حرکت کرد و دیگری به نام المغره به سمت دیبل حرکت کرده و فتوحاتی 
  .»کرد

اللّه بن عامر واىل عراق دفه شد به عبچون عثمان بن عفان خلی«باز در فتوح البلدان از ابوالحسن بالذری آمده 
او عبداللّه بن جبله . نوشت که کسی را به هندوستان بفرستد تا اطالعات الزم دربارهٔ این سرزمني بدست آورد

برگشت این طور گزارش داد که آب آن سرزمني کم و میوه بد و دزدان العبدی را اعزام کرد و چون وی از آنجا 
خلیفه چون . مرينداز گرسنگی می شوند و اگر زیاد باشنددر آنجا کم باشند آنها تلف می اگر تعداد لشکر.اندقوی

فتوح البلدان ( .کنی او پاسخ داد که خرب میدهمتو یا خرب میدهی یا عبارت پردازی می، این گزارش را شنید گفت
مره العبدی به اجازه هجری حارث بن  ۳۸در سال ) ع( در زمان علی بن ابیطالب) ۴۳۱و  ۴۲۰ص  ۱۳۵۰چاپ 

اما در زمان ) همان مأخذ( در بالد سند همه کشته شدند ۴۲حضرت به سرحد هند اعزام شد وىل در سال 
مهلب بن ابی صفره با گروهی به طرف کابل پیش راند و از معرب خیرب گذشته تا پیشاور الهور پیش رفتند ، معاویّه

دیگر در زمان ولید بن عبدالملک محمد بن قاسم از طرف بار . و بدون نتیجه اسالمی و فرهنگی بازگشتند
گانان عرب که از دیرباز در خلیج رجریان چنني بود که باز. به هند لشکر کشی کرد ۹۳حجاج بن یوسف بسال 

 کردند گروهی به امر خلیفه اموی برای خرید کنیز به سر اندلیبفارس و اقیانوس هند کشتی رانی و تجارت می
حاکم ، و بعد از خریداری بازگشتند و لیکن کودکان و زنان خود را در آن جزیره باقی گذاشتند رفتند) سیالن(

های آنان را فرستاد و جزیره خواست به وسیلۀ آنان با حجّاج فتح باب دوستی کند نامه به او نوشت و خانواده
کشتی را غارت کردند و زنان و ها به گل نشستند و دزدان سندی لیکن در کنار بندر دیبل نزدیک کراچی کشتی

ای به داهر حکمران سند نوشت و اسريان و اموال را و حجّاج بعد از اطالع نامه کودکان را به اسارت بردند
طهفه بن یزیدالبجلی را ، زه از خلیفه وقت ولیدبن عبدالملکبا اجا حجاجطلب کرد وی پاسخ مساعدی نداد 

حجاج اینبار داما و پسر عم خود محمد بن قاسم ثقفی را . تار و مار شد روانه سند کرد و لیکن او کشته و لشکرش
از ایرانیان فراهم آورد و از راه کرمان و مکران و  برای جنگ فرستاد او از کوفه به شرياز آمد و از آنجا لشکری

بندر بزرگ دیبل و پس از فتح قلعه نرين کوت ) فتوح البلدان و فتح نامه سند( بلوچستان خود را به سند رسانید
گرفت و در این شهر مسجدی  را گشود و اسريان مسلمان را آزاد کرد و سپس سروستان والور پایتخت سند را

برجای بتکده مشهور آن شهر ساخت و پس از گرفنت چند شهر دیگر به ملتان رفت و آنجا را گرفت و به عراق 
قرار گرفت و از آن پس خلفای اموی و عباسی  بازگشت از این تاریخ سند و ملتان جزء سرزمینهای امویان

و آنها بر دامنه نفوذ و وسطۀ خود افزودند و بدین ترتیب سند جزء قلمرو مسلمانان  فرستادندحاکمانی به سند می
  .شد
  

  نفوذ ایرانیان مسلمان در هند و گسرتش عرفان اسالمی
این بود که خلیفه معتمدعباسی یعقوب لیث  »تاریخ سیستان« مسلمانان ایرانی طبق بیان ترین تأثريقدیمی

تألیف خواجه  »منهاج المسالک«از کتاب . صفاری و پس از فوت وی عمر ولیث را با مارت سند منصوب کرد
تا حدود قسمت علیای دریای سند پیش رفت هجری یعقوب لیث صفاری  ۲۵۶آید که در سال میامام ابراهیم بر

اولني داعی و مبلّغ اسماعیلی به سند آمد و پس از وی داعیان دیگر  ۲۷۰و به نشر اسالم پرداخت در سال 
هجری  ۳۷۲اسماعیلی آمده و بسیاری از معابد هندوان را درملتان به مسجد تبدیل کردند و در حدود سال 

درآن مناطق پدید آمد که چون داعیان و حکام آن ایرانی بودند اسالم و فرهنگ اسالمی  حکومت اسماعیلی
اند و در سند نه حکومتی عربی شکل گرفت و نه فرهنگی اسالمی بلکه آنجا سهمی در سند و هند نداشتهچندان 
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، محل آوارگان عرب و متمردین بود و محمدقاسم مرگ و ویرانی بدانجا ارمغان برد وىل ایرانیان دین اسالم
از  ۳۶۹ني غزنوی است که در سال نفوذ کامل ایرانیان از زمان سبکتک. عرفان و فرهنگ و ادب به ارمغان بردند

هندوکش گذشته به سرزمني پنجاب وارد شد و بعد پیشاور را هم تصرف کرد پس از وی پسرش محمودبن 
و . حدود بني دوازده تا هفده بار به هند لشکر کشید) ۴۱۷تا  ۳۹۱در سال ( )سلطان محمود غزنوی( سبکتکني

های بسیار را به مسجد تبدیل انه سومنات را تسخري نمود بتکدهبسیاری از ایالتهای آنجا را تسخري کرد او بتخ
نمود و لشکر کشی محمود موجب شد بسیاری از مستضعفان هند به اسالم روآوردند از آن زمان اسالم در سند 

کردند این زبان پیشرفت بیشرتی کرد و چون همه آنهائیکه با محمود غزنوی بودند به زبان فارسی تکلم می
 –پنجابی  –یائيهای مسلمان گردید چنانکه از ترکیب زبان فارسی با لغات هندی زبانهای اردو مشرتک آس

زبان «نویسدنوشتند چنانکه ابن حوقل در سفرنامه خود میمیسندی پدید آمد که همه به خط فارسی  –بنگاىل 
و تازه این اظهار نظر  »تمکرانی و فارسی اس، اهاىل منصوره و ملتان عربی و سندی است و زبان اهاىل مکران

مربوط به قبل از ورود محمود زمینه هجرت عرفای اسالمی بدانجا فراهم شد و دین اسالم از طریق صوفیان 
ایرانی در هند اشاعه پیدا کرد فرهنگ هندو اسالمی یا هندو ایرانی پیدا شد و در ملتان و دهلی مدارس بسیاری 

خانواده مسلمان فارسی زبان و غالباً ایرانی در  ۳۲هجری قمری  ۱۲۷۵تا  ۳۶۹تأسیس شد بطور کلی از سال 
سالطني ، سوریان، لودیان، سادات، تغلقیان، خلجیان، ممالیک، غوریان، چون غزنویان. آنجا حکومت کردند

خاندان  -جونپور و بهارخاندان سنگا در مولتان ملوک شرقی در ، شاهیان جامان سند، الماس، آل پلني، بنگال
نظام ، برید شاهیان –عماد شاهیان  –سالطني بهمنی  –ملوک گجرات  –کشمري فاروقیان در خاندیس چک در 

اما مهمرتین مرکز ادب فاسی در آن سرزمني الهور بوده که در .گورکانیان -قطب شاهیان  -شاهیان عادل شاهیان 
رسوم ایرانی در آنجا  هجری ضمیمه سلطنت غزنویان شد و سردار ایرانی بساط فرهنگ و زبان و۴۱۷سال 

گسرتاند مخصوصاً مجدودبن محمود غزنوی و سیف الدوله محمودبن ابراهیم از شاهزادگان غزنوی الهور را 
چون غزنني مرکز شعر و ادب ساختند و شعرای بزرگی چون ابوالفرج رونی و مسعود سعد سلمان در این تاریخ پا 

ادب فارسی در پاکستان دکرت ظهور ( منظومه شهر آشوب به عرصه حیات شعر و ادب نهادند و مسعود سعد در
بینیم با یکدیگر شهرهای ایران تفاوت چندانی ندارد کند میوقتی وضع زندگی اهاىل الهور را بیان می) احمد

که آن غزنه ثانی و  الهور به درجه کمال رسیده بود بطوری) ۵۴۷تا  ۵۱۲( امّا در زمان سلطنت بهرام شاه غزنوی
  .نامیدندوچک میغزنني ک

لمعاىل نصراللّه منشی او در همني جا و این زمان است که ترجمه کلیله و دمنه از عربی به فارسی توسط ابو
سال  ۱۲۰یعنی سال وفات خسرو ملک یعنی حدود ) ۵۱۳تا  ۴۳۱( گريد خالصه الهور از سالصورت می

در . هور آمده در آن مناطق حکومت داشتندغزنوی به الپایتخت غزنویان بوده زیرا از همان زمان که مسعود 
ابوالنجم  –همني زمان عالوه بر شاهان امريان ایرانی چون خواجه عبدالحمید احمد عبدالصمد بهروز احمد 

وزیر شیبانی هیبت اللّه ابونصر فارسی و ابوالفرج رستم شعرا و ادبا را زیر بال خود گرفتند و از برکت آنان نام 
اما بزرگرتین سهم از آن صوفیان ایرانی بوده ) مأخوذ از کتاب پارسی گویان پاکستان( شدخود آنان جاودانه 

به الهور رفته و شیخ علی هجویری صاحب کشف المحجوب که  ۳۹۵از جمله شیخ اسماعیل که در سال . است
سامان  مردم آنو عالقه ، در نتیجه این هجوم فرهنگ پارسی. برای ارشاد به الهور رهسپار شد ۴۳۱بعد از سال 

دکرتسیدسبط . شعرائی از خود مردم آنجا از همان دوران پیدا شدندبه عرفان و زبان و ادبیات فارسی و اسالم 
نخستني شاعر فارسی گوی سرزمني پاکستان بقول عوفی در لباب االلباب ابوعبداله «:حسن رضوی نوشته است

 و دیگری رابعه بنت) ۴۳۱ – ۴۲۱( مسعود بوده استروزبه پسر عبداله نکتی الهوری است که ستایشگر سلطان 
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اولني کتاب نثر که کشف المحجوب . ای صوفی مشرب بودهکعب از قریه قزدار نزدیک ملتان است که شاعره
در شبه قاره پاکستان و هند نوشته شده اما بعد درباره تصوف ) ۴۸۱یا  ۴۷۰متوفی ( باشد بوسیله علی هجویری

مسعود غزنوی از دست سیف الدین غوری شکست خورده بود و مدتی به هندوستان  از اینکه بهرام شاه بن
غزنوی که  شاه با خود فرهنگ ایرانی را با آن سرزمني برد و بعد از وی نیز خسرو شاه بن بهرام، پناهنده شد

ني ترکان شکست خورده بود به هند گریخت و در آنجا حکومت کرد و همان نیز به ادب فارسی در آن سرزم
 ۵۶۲( خدمت کرد و پس از وی پسرش منحصراً در شمال غربی هندوستان سلطنت نمود پس از غزنویان از سال

غوریان در هند حکومت کرده و به انتشار اسالم پرداختند و آخرین سلسله غزنویان را برچیدند ) ق .ه ۶۰۲ –
ق دهلی به تصرف مسلمانان  .ه ۵۸۸شهاب الدین غوری پس از تصرف الهور رهسپار دهلی شد و در سال 

  .درآمد و فرهنگ فارسی بدانجا راه یافت
  

  و ادب فارسی هند و توسعه اسالم و عرفانتشکیل اولني حکومت مسلمان ایرانی در 
ق در الهور به  .ه ۶۰۲پس از کشته شدن شهاب الدین غوری پسر خوانده و غالم او قطب الدین ایبک در سال 

له سالطني مسلمان شبه قارهٔ هند و پاکستان را بنام ممالیک تأسیس کرد و تخت سلطنت نشست و اولني سلس
علی آنطور که عوفی در لباب االلباب متذکر شده الدین محمدبن نصري و قاضی حمیدالدین شعرایی چون جمال

ر یکی از اقطاب چشتیّه د) ق.ه ۶۳۳متوفی( در عصر او جلوه نمودند در همني زمان خواجه معني الدین چشتی
اجمري به ارشاد و هدایت مردم پرداخت و با زبان شريین فارسی معارف الهی عارفانه و صوفیانه را اشاعه داد تا 

 و ناصرالدین قباچه. ق وفات یافت التتمش در دهلی به حکومت رسید .ه ۶۰۷الدین اپیک در سال اینکه قطب
وی نخستني کسی است که دستگاه حکومت خود در الهور آمد التتمش رسوم ایرانی را برپا داشت ) ۶۲۵ - ۶۰۷(

ایرانیان مسلمان درآورد چون مشرب تصوّف داشت به خواجه قطب الدین کاکی از اقطاب چشتیه را به آئني 
زیرا وی مدتی در بغداد بسر برده و خدمت بزرگان تصوف و فضال چون خواجه قطب الدین ، ورزیدارادت می

کرمانی و شیخ شهاب الدین سهروردی رسیده بود و لذا  یخ اوحدالدینش، الدینخواجه معني، بختیار کاکی
در دستگاه او علما و ادبا و شعرا و عرفا مقامی بلند داشتند و وی به آنان ، صوفیان و شعرا را دوست داشت

ان علماء رفتند که در میان آندر همني زمان ایرانیان بسیاری از سلطه مغوالن گریخته به هند می، توجه بسیار داشت
پذیرفت و بسیاری از رجال دربار التتمش با آغوش باز آنان را می، ادبا و عرفا و شعرای بسیار وجود داشتند
 و چون، بستندشدند و یا از نظر اشاعه فرهنگ و ادب کمر همت برمیایرانی یا صاحب مقامات و مناصب می

و نه هدف بهره جوئی لذا مهمرتین منشأ اشاعه  شتنداکثر ایرانیان اهل علم و عرفان بوده نه میل قدرت طلبی دا
ها و رهایی از دست ستمگران و قوانني ضد مردمان هند که در پی نجات کاستفرهنگ اسالمی ایرانی بودند و 

وىل به پادشاهان متجاوز که غرضی جز ، به همني دلیل با میل و رغبت اسالم را پذیرفتند بشری آن زمان بودند
و ترس  با دیده نفرت) نسبت به خلفاء اموی و عباسی، مثل ایرانیان( و قدرت طلبی نداشتند جویی مادّیبهره
عرفا و شعرا و سپس بازماندگان آنها انجام دادند و علما و  نتوانست انجام دهد شمشري نگریستند امّا کاری کهمی

که با اخالق حسنه و روح عشق و آن اشاعه فرهنگ اسالمی و ایرانی و نفوذ روح ایمان بود که نه با شمشري بل
عرفان عملی گردید تا آنجا که طبقات باالتر هم بتدریج تحت تأثري قرار گرفتند و مسلمان شدند و به زبان فارسی 

محمد عوفی است که ) سدیدالدین( روی خوش نشان دادند؛ از جمله کسانیکه بدان سو روی آوردند نورالدین
جنیدی وزیر التتمش تألیف کرد و تذکره خود را بنام عني الملک وزیر  جوامع الحکایات را به نظام الملک

چون سخن از . ناصرالدین قباچه و ترجمه فارسی الفرج بعدالشدة را بنام ناصرالدین قباچه فوق الذکرتألیف کرد
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شهر  قباچه پیش آمد الزم است توضیح بیشرتی در مورد کارهای فرهنگی وی داده شود پایتخت قباچه ناصرالدین
الدین اپیک شده الدین غوری و سپس داماد قطبواقع در سند بود و وی که از بندگان شهاب) اوچ کنونی( اُچه

بود بعد از وی ملتان و والیت سند را تا لب دریا به تصرف آورده بود و پس از اعالم استقالل شهر مذکور را 
دور خود جمع کرد البته توجه به علما و شعرا در آن پایتخت قرار داده سخن شناسان فارسی و ادبا و علما را به 

لذا شعرا و علمائی از ترکستان و ، شد و موجب شهرت و نمونه قدرت بوددوران یک نوع رقابت محسوب می
سال دربار او بزرگرتین  ۱۸شدند در مدت آمدند نخست نزد وی وارد میخراسان و زابلستان که به شبه قاره می

گریختند دیگر سند و هند ر شبه قاره بود و چون بر اثر حمله مغول علما و شعرا به آنسو میو ادب د مرکز علم
غري از عوفی موالنا منهاج الدین جوزجانی صاحب طبقات ، مرکز همه مهاجرین و جایگاه ادب فارسی شده بود

بعالوه وزیر ، و بودندنامه سند در دربار افضلی ملتانی شاعر معروف و محمدبن علی کوفی مرتجم فتح، ناصری
مأخوذ از کتابهای لباب ( شخصی دانشمند و دانش پرور بودعني الملک حسني بن شرف الملک اشعری نیز 
اما پس از شکست ناصرالدین قباچه و مرگ وی به سال ) االلباب و طبقات ناصری و فارسی گویان پاکستان

و دیگر فتند از جمله عوفی و منهاج سراج و دیگران پایتخت التتمش ر ق شعرا و ادبای دربار او به دهلی.ه ۶۲۵
شد و یادآور دبار که بزرگرتین مرکز فرهنگ و ادب ایرانی محسوب می، جایگاه رشد عرفان اسالمی دهلی بود

از جمله علما و ادبایی که در آن عصر . پناهو سنجر شده بود وملجأ و مأوای ایرانیان و شعرا و علمای بی محمود
که از همان شبه قاره برخاسته ، فخر مدیر، الدین ریزه مبارک شاهعبارت بودند از تاج، ن داشتندشهرت فراوا

بودند و عرفا و شعرای نامداری و نورالدین مبارک غزنوی که از ایران به هند رفته به ارشاد و هدایت و گسرتش 
دارای ( عمیدالدین ثنائی، ی اثريقاض، شمس دبري، غري از آن حسن سنجری، فرهنگ اسالمی و ایرانی پرداختند

صاحب سلک السلوک و طوطی( ضیاء الدین بخشی)مسعود سعد حبسیّات در حد اشعاری به نام حبسیّات
بعد ) مأخوذ از کتاب فارسی گویان پاکستان تألیف سیدسبط( الدین محمره و عدهٔ بسیار دیگر بودندشهاب)نامه

دین محمود بهرام و ناصرالدین و رضیّه سلطان دخرتش و معزالپسرش  الدین فريوزرکن الدین التمشاز شمس
او همه مشوق علما و شعرای ایرانی بودند تا جایی که ناصرالدین محمود با همه ثروت از  محمود فرزندان

کرد و و از بهای آن زندگی میفروخت نوشت و میو ساىل دو قرآن بخط خود می کرددسرتنج خود زندگی می
از جمله بزرگان عرفا و علما  ۱، گذرانیدا به کتابت و تدریس و مطالعه و مصاحبت اهل علم میاوقات فراغت ر

مانند منهاج سراج ابوعمر و عثمان بن محمدبن عثمان جرجانی ملقب به صدر جهان که از اجله قضات و 
خ مشهور طبقات مورخني و شاعرات پارسی است که در دربار او میزیست و قاضی القضات دولت او بود و تاری

 ۶۴۵و نیز ناصری نامه را در شرح فتوحات وی به نظم آورده به سال ) ۶۵۸ق.ه( ناصری را بنام او تألیف کرد
الدین بلنب بعد از خاندان شمس نوبت حکمرانی هند به مملوک دیگری موسوم به غیاث، تسلیم ناصرالدین نمود

و در دوران حکمرانی در )  ۶۸۶ – ۶۶۳( شسترسید وی بعد از مرگ ناصرالدین محمود بر تحت دهلی ن
ترویج معارف و فنون اسالمی سعی بلیغ مبذول داشت بزرگرتین شاعر فارسی در هند امري خسرو دهلوی و نیز 

، و پسرش شیخ صدرالدین) مرشد و مراد عراقی( مامتانیزکریای خواجه حسن دهلوی و شیخ بهاء الدین 
زیستند و مورد اخالص او الدین بختیار کاکی در عصر بلنب میواجه قطبهمچنني شیخ بدرالدین غزنوی خلیفه خ

زیست خود شاعری بلندپایه و دانشمندی متبحر بود الدین قاآن که در مولتان میپسر بلنب و ولیعهد او عالء. بودند
دارالعلم و مهد در عهد او مولتان ، او تدوین کرده باشدو شاید نخستني بیاض منتخبات اشعار فارسی را در هند 

                                                 
  .۳۴تذکره نویس در هند و پاکستان تألیف دکرت علريضا تقوی ص  - ۱
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رجال و مدرسني و اقطاب و شاعران معرف فارسی بود در مجلسش پیوسته شاهنامه و دیوان اوحدی و دیوان 
گویند دوبار برای شیخ سعدی نامه و ، کلیات اشعار امري خسرو دهلوی خوانده میشد خاقانی و خمسه نظامی و

ن شیخ به سبب پريی عذر خواست و سفیه اشعار لیک، هدیه به شرياز فرستاد و او را به مولتان دعوت نمود
خویش را که با دست خود کتابت کرده بود به نزد او فرستاد و توصیه کرد که امري خسرو را بیش از پیش مشمول 

دیگر از خاندان )۲۴۹و صفحه  تذکره خزانه عامره تألیف آزاد بلگرامی چاپ لکنه( مهر و تربیت خویش میسازد
 – ۶۱۹( الدین فريوز خلجیعالء، هند که به فرهنگ اسالمی خدمت کردند خلیجان بودندهای حاکم و مسلمان 

 ۷۰فريوز در سال ، الدین ملقب به اسکندر ثانی در این راه کوشش بسیار کردنداش عالءو برادرزاده) هجری ۶۹۶
دین عراقی و امري التاجسالگی به حکمرانی رسید و او مردی شاعر و ادیب و خوش ذوق بود و شاعرانی چون 

راجه و موسیقی دانان بزرگ نظري محمدشاه چنگی و فتوحا و  خسرو دهلوی و خواجه امري خاصه و حمید
الدین داماد و برادرزاده فريوز گرچه سنگدل و عالء، نصريخان و بهروز مشمول عنایت و تشویش او بودند
ر عصر او حوزه اسالم وسعت یافت شاعران این اما د، خونخوار بود و فريوز پري را با دست خود بقتل رسانید

عصر مانند امري خسرو و خواجه حسن و صدر الدین عاىل و فخرالدین عراقی و موالنا عارف و عبدالحکیم و 
درعهد او تقریباً تمامی هند به تصرف . الدین و حقوق بگري او بودندالدین صدر نشني منتسب به دفرت عالءشهاب

ها و محاکم شرع و نتیجه اسالم و زبان فارسی همراه با مساجد و خانقاهها و نظامیهدر. دولت دهلی درآمد
و مذهب حنفی مذهب رسمی و قانونی هند ، مجالس درس و محافل وعظ و ارشاد به همه جا سرایت کرد

  .گردید
 -  ۷۲۵( دو پسرش محم) ۷۲۵ - ۷۲۱( الدینبعد از آل بلنب نوبت به خاندان تغلق رسید بخصوص در عهد غیاث

تغلق  محمد .مبانی اسالمی در هند استحکام بسیار یافت) ۷۹۱ - ۷۵۲( اش فريوز باریک بنيو برادرزاده) ۷۵۲
خطش خوش و به اصناف ، گفت و درتاریخ مهارت داشتشاعر و شعر فهم بود و به تازی و فارسی سخن می
آشام گریخته نم که از برابر تاتاران خوعلمای بزرگ اسال، علوم چون طّب و نجوم و حکمت و ریاضی آشنا بود

همان ، در دولت فريوز باریک ترجمه کتب از سانسکرین به فارسی رونق گرفت، بودند در دربار او جمع شدند
و ) نگرکوت( بتکده کار سودمندی که در عهد اکرب و شاه جهان گورکانی به کمال رسید وی بعد از ویران کردن

کتاب به زبان سانسکریت بدست آورد که دستور داد بعضی آنها را به فارسی  ۳۰۰برانداخنت مدرسه ضمیمه آن 
که دالیل فريوزشاهی را در حکمت  بود اهو عزالدین خالدخانی شاعر با استفاده از این ترجمه ترجمه کردند

الرسم ا علیی( خود فريوز نیز کتابی در وقایع حکمرانی خود نوشته. طبیعی و شگون تفاالت به رشته نظم درآورد
ضیاء برنی هم تایخ فريوزشاهی را برای فريوز باریک تألیف . که فتوحات فريوزشاهی نام دارد) اندبرایش نوشته

اسالم و فرهنگ اسالمی ایران همزمان با دهلی دردکن و بنگال . کرده است که از مصادر مهم تاریخ هند میباشد
ق که بختیار .ه ۵۹۴مثالً در بنگال از سال ، حال گسرتش بود های هیمالیا درو سیالن و سند و کشمري و دامنه

، خلجی آن را به تصرف آورد چون سربازان فارسی زبان بودند فارسی تا کناره شرقی شبه قاره وسعت یافته
الدین بلنب که ذکرش گذشت استاندار بنگال شد پسر دوّم غیاث) ق. ه ۶۹۰ – ۶۸۱( ناصرالدین محمود بغراخان

دربار خود را مرکز شاعران و دانشمندان قرار ) مذکور در صفحات قبل( الدین دبريی قاضی اثري و شمساو به یار
پس از . فارسی را پاشید و امري خسرو را به بنگال دعوت کرد و امري خسرو دو سال در آنجا بود و دانۀ ادب، داد

حافظ را از ) ۷۷۵ - ۷۶۸( اعظم شاه ابن اسکندرالدین او این نهال هر روز باالتر و باالتر رفت تا آنجا که غیاث
الدین اعظم مذکور سروده بود عذر خواست و خود وىل حافظ با فرستادن غزل که بنام غیاث شرياز دعوت نمود

    :به علت ترس از خطر دریا به بنگاله نرفت آن غزل این است
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 ساقی حدیث سرو گل و الله مريود
 ده که نوعروس چمن حدحسن یافتمی

 شکّر شکن شود همه طوطیان هند
 طی زمان ببني و مکان در سلوک شعر

 از بوستان شاه وزدباد بهار می
 آن چشم جاودانۀ عابد فریب بني

 خرامد و پر عارض سخنخوی کرده می
 ایمن مشو زعشوه دنیا که این عجوز
 چون سامری مباش که زر دید و از خری

زشوق مجلس غیاث دین حافظ 
  

 رودثالثه غساله میوین بحث با  
 رودکار این زصنعت دالله می
 رودزین قند پارسی که به بنگاله می

 رودطفل یکشنبه ره یکساله میکاین
 رودوز ژاله باده در قدح الله می
 رودکش کاروان سحر به دنباله می
 روداز شرم روی او عرق از ژاله می

 رودنشیند و محتاله میبکاره می
 رودگوساله می موسٰى بهشت از پی

 رودخامش مشو که کار تو از ناله می
  

امرت «الدین سمرقندی کتابقاضی رکن)۶۰۸ - ۶۰۵( در همني بنگال در عهد عالءالدین علی مردان خلجی
و ، را از زبان سانسکریت به فارسی و عربی ترجمه کرده و نخستني اثر فارسی را در بنگال پدید آورده بود»کوند

فوق الذکر دیگر زبان فارسی عمومیت یافت تا آنجا که کتاب امني الغربا بوسیله نور قطب یی پس از دوران طال
الدین حسني شاه در اوایل قرن دهم زبان دربار بنگال و در زمان عالء، در تصوف تألیف شد) ۸۱۳متوفی ( عالم

وه بر بنگال الهور را نیز عال) ۷۲۱ - ۶۸۹( خلجیان) ۶۱۰ادب فارسی در پاکستان ص ( رسماً فارسی اعالم شد
دنباله  )۸۱۷ - ۷۲۱( که مقر ولیعهد آنها بوده از نظر علمی و ادبی فعال نگاه داشتند و بعد از خلجیان تفلفیان

در الهور و دهلی به ) ۸۵۲ - ۸۱۷( و قدوم ایرانیان مهاجر را غنیمت شمردند پس آنها سیّدان را گرفتندنکار آنا
دردکن چند ، زیستنده بر بنگال و الهور و دهلی که در آنجا حاکمان ایرانی میعالو، اشاعه فارسی پرداختند

دانستند و مذهب تشیع داشتند و بعداً بعضی آنان خانواده حاکمه روی کار آمدند که خود را وابسته به ایران می
نعمت اللّه وىل را در خاندان شاه ، نژاد بودندکه ایرانی) ق.ه ۹۳۳ – ۸۴۸( خطبه بنام صفویان خواندند بهمنیان

یکی از آنان که سلطان ، دولت آباد پایتخت خود با احرتام پذیرفتند و مناصب و مقاالت عاىل به آنان دادند
 ای با جمعی از اهل صفا نزد وی به کرمان فرستاده بودنامه، اللّه داشته احمد نام داشت و ارادت به شاه نعمت

اللّه تاجی سبز رنگ و دوازده شاه نعمت، او زنند و طلب همت کنند خالص به دامناتا به نیابت سلطان دست 
و جواب نامه را ، الدین خواندالشاهان شهاب مترک در صندوقی برای سلطان فرستاد و او را در نامه خود اعظ

تاج  احمد آن، الدین که از علمای زمان او را به دکن روانه کردهمراه با این تاج مصحوب بشاگرد خود مال قطب
همچنني محمود بهمنی از حکمرانان همني ، را با احرتام هرچه تمامرت بر سر نهاد و تشیّع خویش را آشکار نمود

صدر ) قصر داکن مشهور است( به دکن دعوت کرد اللّه اینجو از شريازخانواده حافظ را به وسیله وزیر خود فضل
ورالدین عبدالرحمن جامی بوده که پیشرفت اسالم خواجه محمود گاوان گیالنی ممدوح ن، اعظم بزرگ بهمنیان

خاندان عادل شاهی در بیجاپور دکن ، در دکن و رواج تشیع و توسعه مناسبات ایران و دکن مدیون وجود اوست
و از آن پس نام خلقا را از خطبه حذف و ، پیوستگی خود را با حکومت صفوی رسماً اعالم نمودند ۹۰۸از سال 

همچنني قطب شاهیان دکن در حفظ مذهب تشیّع و رابطه ، السالم خطبه خواندندعلیهمبنام ائمه اثنی عشر 
در کشمري از  .دوستی با صفویه به قدری کوشیدند که موجب حسادت دربار دهلی و انقراض خاندان ایشان گردید

و  )ق.ه۹۸۰- ۷۹۹( و گجرات )ق.ه ۹۳۷-۸۰۴( اسالمی رایج گردید امرای مالواقرن هشتم هجری اسالم و تمدن 
نیز پیشرفت کار خود را در تقویت اسالم و استقبال از رجال و علمای مسلمان ایرانی )ق.ه ۹۸۴ - ۵۹۹( بنگال
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دان و مؤلف موسیقی بنام حسني که خود را شاعر و موسیقی)ق .ه ۹۰۵ – ۷۹۶( دیدند یکی از ملوک جونپورمی
ای جونپور را نسخه. ات بسبک ایرانی عالقه داشتبود از بس به فرهنگ و ادب و شعر فارسی و ابنیه و عمار

را  )ق.ه ۹۳۳-۸۲۵( اما در این میانه سهم لودیان، از هند نامیدنداز ایران ساخت و از آن پس آن شهر را شري
کرد و دیوانش چه بعضی آنها چون سکندر لودی عالم و شاعر بود و گل رخ تخلص می. نباید نادیده گرفت
اهاىل محل را مجبور کرد که ، که اگره را بجای دهلی پایتخت نموده بود، باشدت میهزار بیمشتمل بر هشت 

سهمی ، با وجود توجه همه خاندان و امرای ایرانی به زبان و ادب فارسی) تاریخ فرشته( زبان فارسی را بیاموزند
سال  ۱۸۶این دوره که ، اند از همه بیشرت بودهکه گورکانیان هند در اشاعه فرهنگ اسالمی و ادب فارسی داشته

که ظهريالدین با بردهلی را فتح کرد و ابراهیم لودی را شکست داد و سلسله لودیان از میان  ۹۳۲از سال ( بود
تمدن و فرهنگ و ذوق و سلیقۀ . دوران با شوکت و قدرت بود)که اورنگ زیب بدرود حیات گفت ۱۱۱۸رفت تا 

کاری و فلزکاری و و منبت نویسیقبیل نقاشی ومینا کاری و خوشایران و نظم و نثر فارسی و صنایع ظریف از 
زرگری و  بری و تذهیب و جواهرسازی ودوزی و معماری و حجّاری و گچبافی و زریو قاىل سازیموزائیک

و میدان برای ، دردهلی و سایر بالد بزرگ هند رواج پیدا کرد، غريه و انواع علوم معقول و منقول به کمال رسیده
که هرن معماری استاد عیسی )۱۰۴۱-۱۰۵۸( ب شهرت و ثروت بروی ایرانیان باز بود بنای تاج محل در آگرهکس

های چشمگريی از سلیقه و هرن ایرانی اصفهانی بوده و ساخنت تخت طاووس به سرکاری سعیدای گیالنی جلوه
خود )ق.ه ۹۳۷ – ۹۳۲( نیان هندضمناً ظهريالدین بابر سر سلسلۀ گورکا، باشددر دولت بزرگ اسالمی هند می

) در کتاب پارسی گویان پاکستان( .ن ذکر کردهآبیت  ۷۲شاعر بوده به ترکی و فارسی شعر سروده که سید سبط 
فارسی بود و  گفت و بريم خان سرپرست بزرگ شاعرانشعر می) ق.ه ۹۶۳ – ۹۳۷( بعد از بابر همایون شاه

النهری ایوب ماوراء، کاهل کابلی، طاهر دکنی، فارغی هروی، نادری سمرقندی، شعرایی چون جنوبی بدخشانی
دوران حکومتش دوران ، که خود نیز اشعار خوبی دارد) ۱۰۱۴ - ۹۶۳( بعد از وی اکربشاه، در دربارش بودند
خواجه حسني ، نظري نیشابوری، عرفی شريازی، غزاىل، و شعرای بسیار و کم نظريی چون فیضی. طالیی نام گرفت

در دستگاهش بودند تا آنجا که در منحت ، باباطالب و غريه، نیلی هروی مالشريی الهوری، ائی مروزیثن، مروی
 دنباله که خود شاعر بود) ۱۰۳۷ – ۱۰۱۴( تن از شاعران ذکر شده بعد از اکربشاه جهانگريشاه ۱۰۶التواریخ نام 

شاعر و عالم در دستگاه خود  اههد) ۱۰۶۸ - ۱۰۳۷( کار سابقش را با شدت ادامه داد و پس از وی شاه جهان
غالمعلی آزاد بلگرامی در خزانه عامره در ذیل کلمه آرزو می. کردداشت و همۀ شعرا و هرنمندان را جذب می

که در هندوستان نیامده و به  هیچ خاندان عمده در ایران و توران نماند) تیموریان هند( در عهد ایشان: نویسد
حکم ) ایران( وار احاطه کردند و در جذب مردم والیتاینها مرکز دولت را دایره چون، دولت و جمعیتی نرسیده

به توقع منصب هفت هزاری به جانب هند دویدند تا چه ) بازاری( مغناطیس بهم رساندند هر عامی و سوقی
و نظريی از آنجمله فرقه شعرا مثل غزاىل مشهدی و عرفی شريزای و سنایی مشهدی . رسد به نجبا و ارباب کمال

مشفق بخاری و حکیم رکنا کاشی و طالب املی و ابوطالب کلیم همدانی و قدسی ، نوعی خبوشانی نیشابوری و
و از خود مردم هندوستان که در ادب ) التعدو التحصی( مشهدی و مريزا عنایت اصفهانی و دیگر جماعت

باره نوشته  های بسیاری که در اینتذکرهنان به آکه برای اطالع از احوال ، فارسی پرچم شعر افراختند بسیارند
نگارش  نویسی در هند و پاکستاناز جمله خزانۀ عامره و خالصه االفکار بخصوص کتاب با ارزش تذکره، شده

گویان دکرت سیدعلريضا نقوی و شعرالعجم و تذکرهٔ روز روش از مولوی مظفرحسن و آئني اکربی و فارسی
و چون زمان شاه جهان اوج ادب فارسی در هند بوده و صائب و . راجعه شودپاکستان و تاریخ فرشته و غريه م

گوید شعر فارسی در ایران پس از صائب و در هندوستان ابوطالب کلیم در دستگاه او بودند لذا شبلی نعمانی می
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ک الشعرای بزرگان شعرای این عهد که عبارت بودند از مل، آیدلذا الزم می. متوقف گردید پس از ابوطالب کلیم
، استادغنی کشمريی، محسن فانی، صائب تربیزی، کاشانی یا همدانی ملک الشعرا ابوطالب کلیم، قدسی مشهدی

 اورنگ زیب، بعد از شاه جهان. را نام بربیم، چندرهان برهمن الهوری، حاذق گیالنی حکیم، سلیممحمدقلی
با وجود آن شعرایی چون نعمت  وىل. شتنداوی چندان توجهی به شعرا . برتخت نشست) ق.ه ۱۱۰۸ – ۱۰۶۹(

از ایران و غنی کشمريی ، موسوی قمی، محمدافضل سرخوش، مالاشرف مازندرانی، خان رازیعاقل، خان عاىل
غنیمت کنجاهی هریک در روش نگه داشنت مشعل ادب کوشش ، سرمد شهید، بیدل، و ناصرعلی سرهندی

دخرتزاده محمدتقی مجلسی  اشرف د و نزد محمدسعیدنمودند و دخرت اورنگ زیب که نامش زیب النسا بو
دانش آموخته بود به زبان فارسی شعر میگفت و دیوانی دارد پس از اورنگ زیب بهادر شاه ظفر آخرین شاه 

واله داغستانی از ایران به هند رفته چراغ ادب را روشن ، تیموری بود که وی نیز شاعر بود و شعرایی چون حزین
اما . ظهور یافتند، شیفته، حزین، غالب، واقف، قانع، منت، درد، و سودا، روحی، ایی چون آرزونگه داشتند و شعر

نجا یا پريو یکی از آاکنون اکثر مسلمانان  ماینکه چرا هندیان اسالم خویش را از طریق صوفیان پذیرا شده و ه
ق فکری و خاصیت روحی آنان ناشی از علل فوق و همبستگی عمی، ق صوفیه بوده و با بینش عارفانه دارندرف

چه عرفان اسالمی از زبان ، و این نیاز فطری الهی است که خدا بشر را بدان سررشته و برخی غافلند، بوده است
آتش عشق را در آنان مشتعل ، ترین احساس درون استصوفیه صافی ایران و با زبان شعر و ادب که عمیق

جانا سخن از زبان ما میگویی یا خود ز زبان من سخن «برمبنای ساخته و راهی سرمنزل جانانشان نموده است و
نان را به عرفان پویای اسالمی آو شوق پیوسنت و هم درد بودن ، زبانی گردیده استهمدىل موجب هم »میگویی

به ویژه که ، نان را به عرفان پویای اسالمی پیوند داده استآو شوق پیوسنت و هم درد بودن ، پیوند داده است
اند که با هندیان اند از خراسان بودهوماً عرفا و صوفیه که به هند سفر کرده و بساط ارشاط در آن سامان گسرتدهعم

اند بیشرتین صوفیان نخستني از خراسان برخاسته: نویسداند آقای مشایخ فریدنی در اینباره میهمدالن دیرین بوده
فضیل بن عیاض مروی ، رازی بلخی، یحیی بن معاذ، بلخیو حاتم اصم  وشفیق بلخی مانند ابراهیم ادهم بلخی

به عالوه اصول علمی تصوف نخست در خراسان ... و معروف کرخی و بشرحافی و بایزید بسطامی و شبلی
تدوین شده است از قبیل کتاب اللمع ابونصر سراج طوسی و آثار شیخ ابوسعید ابوالخري میهنی و جالیی 

اند بیشرت شعرای اولیّه تصوف نیز از مشرق ایران بوده، احمد جام و امثالهمو شیخ ، هجوپری و غزاىل طوسی
نشانه بارز همبستگی تصوف اسالم با افکار هندی وجود اصول و معتقدای چون . چون سنایی و عطار رومی

وحدت و فنا و ترک و تجرد و نیازردن جانوران و سري وسلوک و مرید و مرادی و چله نشینی و ریاضت و 
و لذا به دلیل خداجویی و . »هده با نفس و سماع و مراقبه و ذکر و ورد و امثال آنها در تصوف اسالمیستمجا

آور حق و آرام بخش جان  مردم هند مقدم صوفیان ایرانی را که پیام، شرک زدایی و بواسطه همني زمینۀ مشرتک
داران والیت و طریقت بودند برای که پرچم عرفای اسالمی. بودند پذیرا شدند و تصوف در هند گسرتده شد
های چندی در آنجا با اشاعه حقیقت اسالم و عرفان و سلسله، ارشاد و سري آفاق و انفس به آن دیار رفتند

در اینجا فقط اسم چند تن از ایشان که در ترویج اسالم و رهربی شریعت و طریقت شهرت فراوانی ، ختنداپرد
نخستني صوفیان ایرانی که به هند رفتند و  از، کنیمنان پدید آمدند بیان میداشته و یا سراسر صوفیان هندی از آ

 سید نتهرشاه) ۵۷۲ – ۵۷۰ص ( به تبلیغ اسالم پرداختند طبق نوشته کتاب چگونگی گسرتش اسالم در هند
و سپس از . که به دکن رفته و هزاران نفر را به اسالم خواندند و سیدفخرالدین فرید بودند) ۴۳۱- ۳۵۹(

وی در الهور اقامت ، ابوالحسن علی بن عثمان هجویری جالبی غزنوی باید نام برد که چند بار بدو اشاره شد
گزیده و در آنجا کتاب کشف المحجوب را در طبقات صوفیه به زبان فارسی تألیف کرده و در همانجا نیز در 
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لیغات خود را آغاز کرد درباره وی هجری در شهر الهور تب ۳۹۶و نیز شیخ اسماعیل بخاری که در سال . گذشت
   )۵۹۷گسرتش اسالم ص ( .شدکرد مگر اینکه مسلمان میکافری با وی برخورد نمی: اندگفته
بن سرحلقه صوفیان هند که بساط ارشاد گسرتده و عده بسیاری را دستگريی نموده خواجه معني الدین حسن اام

. شودبدو منتهی می ده هنو سلسله چشتیّ، ز او پوشیدندغیاث چشتی سجزی است که بیشرت صوفیان هند فرقه ا
سان نام قدیم سیستان است پس سجزی تسجستان یا سگ( در سنجر از توابع سیستان زاده شد ۵۳۷وی به سال 
در اجمري خرقه تهی کرد و مزارش میعادگاه صوفیان و ارباب حاجت است و او را  ۶۳۳به سال ) یعنی سیستانی

است و ) یّه و یا معروفیّهورطیف( سلسله چشتیّه در اصل ادهمیّه و بقوىل بایزیدیه. نامندیخواجه غریب نواز م
  :اند ازترتیب عبارت بوده مشایخ آن به

فضیل  عیاض و اخذ نمود و البته او تربیت شده فضیل) ع( ابراهیم ادهم که بیعت و طریقت را از امام باقر – ۱
طریقت را ) ع( و او مرید حسن بصری و حسن بصری از علی) یخ کمیلیهاز مشا( تربیت شده عبدالواحد بن زید

  .از طریق بیعت اخذ نمود لذا حلقه اتصال ابراهیم ادهم و تشیع وی از دو جهت ثابت است
خواجه  – ۶شیخ اسحق شاهی  – ۵دینوری )علوی( شیخ علو -۴هبريه بصری  – ۳حذیفه مرعشی  – ۲

 – ۸خواجه ابومحمدبن احمد ابدال چشتی  – ۷.اصل از همني عهد استاحمدابدال چشتی که نسبت چشتیه در 
خواجه احمدبن مودود  – ۱۰شیخ قطب الدین مودود چشتی  – ۹خواجه ابویوسف بن محمدبن سمعان چشتی 

خواجه معني الدین  – ۱۳خواجه عثمان هارونی چشتی  – ۱۲خواجه شریف زندی چشتی – ۱۱بن یوسف چشتی 
 – ۱۵خواجه قطب الدین بختیار کاکی  – ۱۴) ۶۳۳تا  ۵۳۷( ادهمیّه را در هند گسرتاند چشتی که طریقت چشتیه

شاه نظام الدین اولیاء که  – ۱۶. شیخ فریدالدین گنج شکر دهلوی که پس از وی دو شاخه شدند نظامیه و صابریه
واجه محمود چراغ خ -۱۷اند در شاخه نظامیّه امري خسرو دهلوی و حسن دهلوی از مریدان برجسته او بوده

  ).چراغ دهلی( دهلوی
 –شیخ حسن محمود  –شیخ راجن  –حاج شیخ محمود  –شیخ علی ملحق  -الدین کمال الحقخواجه شمس

الدین شاه مشرف –الدین صاحب شاه یوسف –شاه کریم اللّه چشتی  –الدین یشیخ یحی –شیخ محمد صاحب 
  ).متوفی۱۱۲۱( چشتی

شیخ علی دینوری  –شیخ اللّه ادهمی  –شیخ شهاب الدین ناگوری  -)دهلی( طریق دیگر پس از چراغ دهلوی
 –حاجی شیخ محمدغوث  –شیخ ظهور  –اللّه سرمست شاه هدایة –شیخ شاضن  –مريان سندزاهد  –

مجاز ) ع( البته شجره چشتیه از طریق بایزید بسطامی که از طرف امام صادق. شیخ عباس سندی –محمدعارف 
  .بیعت داشته نقل شده است) ع( طریق معروف کرخی که از حضرت رضا بوده و نیز از

یکی از بزگان صوفیه که الحق بذر اسالم و عرفان اسالمی را در سرزمني هند مخصوصاً در کشمري و نیز در کاشغر 
ساله خود که سه بار و بقول  ۲۱وی ضمن مسافرت  )۷۸۶ - ۷۱۴( .و تبت و ترکستان کاشت سیدعلی همدانی بود

به کشمري رسیده و آنجا را جهت تبلیغ مساعد یافته بود با وجودی  ۷۴۰خود ربع مسکون را سیاحت کرد در سال 
الدین اردبیلی بقول صاحب طرائق برادر کوچکرت شیخ صفی( هجری ۷۲۵الدین بلبل شاه در سال که سید اشرف

مسلمانان در اقلیت و از نظر اخالق و  سلطان رنچن شاه بودائی آنجا را در جرگه اسالم آورده بود وىل) بوده
عرفان بسیار ضعیف بودند و لذا سیدعلی تصمیم داشت تا پس از سري و سفر واجازه ارشاد و وصول بمقامات 

الدوله سمنانی که وی بر آن سرزمني برود لذا پس از فوت شیخ محمود مزدقانی جانشني عالءه باالی عرفان ب
ر خوابی که دیده بود مقدمات سفر تبلیغی و ارشادی به کشمري را فراهم ساخت و بر اثکربویّه نشست  مسند ارشاد

خواهرزاده و داماد سیدعلی ( الدین سمنانی و سید حیدر موسوی صفوی اردبیلیابتدا سیدحسني سمنانی و تاج
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ا داده و سیدعلی را بدان سو فرستاد و آنها گزارش مأموریت خود ر ۱)و احتماالً جّد اعالی آیت اللّه امام خمینی
تن از علویان که همه از سادات هرنمند در رشته ۷۰۰را جهت ارشاد به کشمري دعوت نمودند آنگاه سیدعلی با 

بافی و خطاطی و غريه بودند و از مریدان نزدیک همراه خود به کشمري برد قاىل –تراشی سنگ –های معماری 
بار  ۳ان نفر را در طریقت کربویه ارشاد فرمود و سرانجام پس از و دهها هزار نفر را بدیانت اسالم کشانده و هزار

که مجموعاً پنج سال اقامت در کشمري بطول انجامید در آنجا عالوه بر ساخنت  ۷۸۵و  ۷۸۲ – ۷۷۶سفر در سال 
د کتابخانه و مدرسه هرن شالبافی کشمري را تقویت کرده و هرنهای ایرانی را بدانجا عرضه نمو مسجد و خانقاه و

وفات کرد در حالیکه کشمري را ایران صفري ساخت پس از وی سیدحیدر موسوی و برادران  ۷۸۶و در سال 
علی دقبل و بعد سی کربویّه را ادامه دادند سلسله سمنانی به اشاعه تشیع امامیه پرداختند و جانشینان وی طریقت

  .تا کنون بدین گونه است
جنید بغدادی  - ۳سری سقطی  -۲داشته و اخذ طریقت نموده بیعت ) ع( معروف کرخی که از حضرت رضا -۱
 - ۹ابوبکر نساج  -۸خواجه ابوالقاسم گرگانی -۷خواجه عثمان مفربی  -۶ابوعلی کاتب  -۵ابوعلی رودباری  -۴

مجدالدین بغدادی  -۱۳الدین کربیشیخ نجم -۱۲شیخ عماریاسر بدلیسی  -۱۱ابونجیب سهروردی  - ۱۰احمدغزاىل 
الدوله عالء -۱۷شیخ عبدالرحمن اسفراینی  -۱۶شیخ احمد جوزقانی  -۱۵ن علی الالغزنوی الدیرضی -۱۴

بعد از  - خواجه اسحق ختالنی -۲۰ حضرت سیدعلی همدانی - ۱۹الدین محمود مزدقانی شرف -۱۸سمنانی 
 - ۲۱. یه و ذهبیه سلسله ذهبیه بعد از خواجه اسحق بدین صورت ادامه یافتشخواجه دو شعبه شدند نوربخ

بعد از . حاج محمد خبوشانی -۲۴شاه علی اسفراینی  -۲۳رشیدالدین بیدآوازی  -۲۲سیدعبداللّه برزش آبادی 
 -۳شیخ یعقوب صرفی  -۲شاه کمال الدین حسني خوارزمی  -۱: خبوشانی ذهبیه کشمري به ترتیب عبارت بود از

شیخ  - ۷خواجه حبیب اللّه عظار  -۶نی خواجه یعقوب دارو -۵شاه قاسم حقانی  - ۴وشهری ناللّه حبیب خواجه 
شیخ  - ۱۱سالم قلندر لحاج عبدا -۱۰شیخ نعمت اللّه  - ۹مريزامحمد کامل بیک خان بدخشی  -۸الدین کمال

شاه محمدعلی نوری که چهلمني پري سلسله کربویه  -۱۶الدین نوری شاه یحیی -۱۵فخرالدین عبدالوهاب نوری 
  .نی بزرگان زیر بر مسند ارشاد نشستنداز حاج محمد خبوشبعد ااما در ایران . ودشذهبیه می

موذن خراسانی  -۵قاسم زرواندی  - ۴درویش محمدکار ندهی  - ۳الدین تبادکانی تاج -۲غالمعلی نیشابوری -۱
سید  -۱۰ شريازیمحمدهاشم  -۹سید قطب الدین تربیزی  -۸علی نقی اصطهبانی  -۷الدین تربیزی نجیب -۶

وحیداالولیاء احمد عبدالحی  -۱۳مجداالشراف شريازی  -۱۲سید ابوالقاسم شريازی  -۱۱عبدالنبی شريازی 
تربیزی که سی و هفتمني شیخ سلسله ذهبیه کربویه احمدیه بوده و مجدد این طریقه محسوب میشود و بعد از او 

 شیخ سلسله مريزا محمدعلی حّب حیدر بر مسند ارشاد نشست و اکنون دکرت عبدالمجید گنجویان سی و نهمني
الزم به توضیح است که خود سیدعلی در شجره نامه خود قبل از معروف کرخی داودطانی  .مشغول ارشاد است

و وی از  )ع( و پیش از او حبیب عجمی و ما قبل وی حسن بصری را نام برده که حسن از امريالمؤمنني علی
ز جهت ارادات به حسن بصری و از جهت حضرت رسول خرقه دریافت داشته و این منافات ندارد که معروف ا

نامه نوربخشیه کربویه سلسله را به کمیل بن زیاد مربوط پیوندند اما در شجرهمی )ع( طریقت به حضرت رضا
تا ) ع( اند و آنرا از حضرت علیاند و از ایرنو سیدعلی همدانی را معروفیه ندانسته بلکه کمیلیه نامیدهدانسته

  :انددهکنون بدین صورت ذکر کر
                                                 

طبق شجره سادات پتی پوره و کحل الجواهر که البته پس از بررسی کامل در کتاب دیگری که تحت عنوان دانشمندان و عرفا و  - ۱
  .شجره خانوادگی بقلم آیة اللّه پسندیده منتشر خواهد شد علماء هند بوسیله نگارنده در دست تألیف است انشااللّه
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عمربن  -۶ابو یعقوب نهر جوری  -۵ابویعقوب سوسی  -۴عبدالواجدین زید  -۳کمیل بن زیاد  -۲) ع( علی -۱
شیخ داود خادم الفقراء  - ۱۰ابوالعباس بن ادریس  -۹ابوالقاسم بن رمضان  -۸طربی ابویعقوب  -۷عثمان مکی 

 - ۱۵رضی الدین علی الال  -۱۴کربی شهید نجم الدین  -۱۳شیخ اسماعیل قصری  -۱۲شیخ محمدبن یانکیل  - ۱۱
 - ۱۹شیخ محمود مزذقانی  -۱۸و شیخ عالء الدوله سمنانی  -۱۷عبدالرحمن اسفراینی  -۱۶انی قشیخ احمد جوز

خواجه اسحق ختالنی  -۲۰نامه معروفیه و کمیلیه نوزدهمني قطب معرفی شده سیدعلی همدانی که در هر دو شجره
شاه قاسم فیض بخش  -۲۲بخش که سلسله نوربخشیه کربویه از او منشعب شد شهید سید محمد نور -۲۱شهید 
شیخ ملک  -۲۶شیخ محمود سوداخودی سبزواری  -۲۵شیخ کمال الدین جوینی  -۲۴شیخ حسني ابرقوئی  - ۲۳

شیخ کمال الدین - ۳۰شیخ محمدرضا سدیری  -۲۹شیخ حسن سدیری  -۲۸شیخ علی جوینی  - ۲۷علی جوینی 
شیخ مريمظفرعلی  -۳۴شیخ محمد تقی شاهی  -۳۳محمد مؤمن سبزواری  -۳۲مد مشهدی شیخ مح-۳۱سدیری 
شیخ  -۳۸مريزا عبدالوهاب نائینی  -۳۷شمس الدین شاهی  شیخ مري -۳۶محمدعلی شاهی  شیخ مري -۳۵شاهی 
یخ ش - ۴۲ دهلوی اللّهشاه وىل -۴۱ الدین کشمريیشاه غیاث -۴۰حاج پري صفا  -۳۹. حسن کوزه کتانی محمد

  .شیخ محمد حسن شاه شریف الدین مشکور تهرانی -۴۳مريزا محمدعلی شريازی 
سلسله دیگری که توسط صوفیان ایرانی در هند راه یافت و اسالم و عرفان و فرهنگ اسالمی را با خود به هند  

ر هند گسرتده د) ه ۷۷۶متوفی ( الدین زکریّابرد سلسله سهروردیّه است که بوسیله سید جالل بخاری مرید بهاء
کنند مزارش در اوچه هندوستان است الدین بخاری که دراویش جالىل نسبت به وی درست میسید جالل.شد

  :نماید و در هند ادامه یافته بدین شرح بوده استاند سلسله بیعتشان که بیشرت واضح میاین سلسله که معروفیه
 - ۴جنید بغدادی  -۳سری سقطی  -۲نمود که حضرت اخذ طریقت ) ع( معروف کرخی دربان امام رضا-۱

پس از ابوعلی رودباری ابوعثمان  ۳۱۰ص  ۲در طرئق ج ( ابوعثمان مغربی -۶ابوعلی کاتب  - ۵ابوعلی رودباری 
خواجه  -۷)ها تطبیق ندارد و احتماالً حذف نام در چاپ انجام شدهنامهمغربی ذکر شده که با دیگر شجره

شیخ شهاب الدین  - ۱۱شیخ ابوالنجیب سهروردی  -۱۰شیخ احمد غزاىل  -۹اج ابوبکرنسّ - ۸ابوالقاسم گرگانی 
متوفی به ( شیخ بهاء الدین زکریّای ملتانی که -۱۲) ۶۶۶متوفی ( )و شاید شیخ عمار یاسر اندلسی( سهروردی

  :بعضی از شاگردانش عبارت بوده از) ۶۶۶سال 
هند گسرتد و پس از وی نوه او نیز بنام مخدوم  که سلسله را در قسمتی از)۶۹۱=۵۹۶( سید جالل بخاری: فلا

  .جهانیان در پنجاب اسالم را توسعه داد
  فخرالدین عراقی داماد زکریا ملتانی: ب
  صدرالدین عارف پسر زکریا ملتانی: ج
  شیخ حسن افغانی : د
  امري حسني هروی: ه
  شهباز قلندر: ز
  شیخ رکن الدین ابوالفتح: ج

ره هند بویژه در قسمت پاکستان پريوان بسیار دارد و با سالم و فرهنگ اسالمی ای که در شبه قادیگر سلسله
 ) ۵۶۱ – ۴۷۱( خدمات بسیار نموده سلسله قادریه معروفیّه است این سلسله منسوب به شیخ عبدالقادر گیالنی

  :است که شجره آنان بدین ترتیب است
ابی  -۶عبدالواحدبن عبدالعزیز یمینی  -۵لی ابوبکر شب -۴ جنید بغدادی -۳سرّی سقطی  -۲معروف کرخی  -۱

   .قادر گیالنیلشیخ عبدا -۹ابوسعید مبارک مخزونی  -۸شیخ علی هکاری  -۷الفرج طرسوسی 
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و همچنني سید  فرزند زاده شیخ و سومني جانشني وی)۶۱۱ - ۵۴۸( گیالنی الدین صوفیاگر چه سید صفی
شریف التواریخ ( اندششمني مرشد قادریّه به هندوستان رفته )ه ۷۱۵ – ۶۴۵( الدین علی گیالنیابوالحسن ضیاء

هشتمني )  ۹۲۳ – ۸۰۳( اما در واقع مؤسسني طریقه قادریه در هند ابوعبداللّه محمد غوث گیالنی) ۷۷۶ص 
 مخدوم معروف بوده که در اوچ، غوث –خلف شیخ عبدالقادر و نهمني جانشني وی بوده که به شمس الهند 

سکونت اختیار کرده و همانجا رحلت کرد و پس از وی شاه نعمت اللّه  ۸۸۷دائم به سال  هند بطور) اوچه(
 دشیخ عبدالحق محدث دهلوی و داراشکوه شاهزاده دانشمن -سیدعبدالقادر ثانی مؤلف کتاب االخبار –قادری 
مأخذ طریقه ( دندآن طریق را در هند گسرت)مؤلف سفینة االولیاء و سکینة االولیاء و کتب مهم دیگر( تیموری

سلسله دیگری که در هند مریدان بسیاری دارد سلسله نقشبندیه است که  ).چشتیه و سرياالولیاء و اخبار االخبار
سلسله نقشبند  .بوسیله خواجه محمد پارسا در هند گسرتده شد که به این سلسله در هند طریقه خواجگان گویند

  .آمده چنني است)  ۸۲۲ -۷۳۹( واجه محمد پارسانامه در کتاب رساله قدسیة تألیف خطبق شجره
  )ق .ه -۱۱م ( )ص( حضرت رسول اکرم -۱
    )ق .ه - ۱۳م ( ابوبکرصدیق -۲
  )ق .ه -۳۳م( سلمان فارسی - ۳
  )ق .ه - ۱۰۶م( قاسم بن محمد -۴
  )ق .ه - ۱۴۸( )ع( امام جعفر صادق -۵
  )ق .ه - ۲۶۱( بایزید بسطامی ۶
  )ق .ه -  ۴۲۵( ابوالحسن خرقانی ۷
  )ق .ه - ۴۷۷( ابوعلی فارمدی ۸
  )ق .ه -  ۵۳۵( ابویوسف همدانی ۹
  )ق .ه - ۵۷۵( خالق غجدوانیلخواجه عبدا ۱۰
  )ق .ه - ۶۱۶( محمد عارف دیوگری۱۱
  )ق .ه - ۷۱۵( محمود و ابوالخري حقنوی -۱۲
  )ق .ه - ۷۶۱( عزیزان علی رامینی ۱۳
  )ق .ه - ۷۵۵( محمد بابا سماسی ۱۴
  )ق .ه - ۷۷۲( امري کالل ۱۵
  )ق .ه - ۷۹۱( الدین نقش بندبهاء ۱۶
  )ق .ه - ۸۲۲( خواجه محمد پارسا ۱۷

دانست دار والیت نبود بلکه خود را خلیفه منتخب میابوبکر داعیه. نامه هستالبته اشکال زیادی بر این شجره
 بني وفات امام صادق: اًای نداشت ثالثداعیه) ع( و این ربطی به والیت ندارد ثانیاً قاسم بن محمدابن حسن

سال باشد که ممکن نیست  ۱۵۰سال میشود و عمر بایزید باید  ۱۱۳که ) ق .ه - ۲۶۱( و وفات بایزید)ق .ه - ۱۴۸(
البته پس از خواجه محمد . و لذا باید سلسله گسسته شده باشد و یا فرد دیگری در بني باشد و چند مورد دیگر

ای است که اسالم و از معروفرتین چهره) مجدد فلا ثانی( حمد سرهندیپارسا خواجه محمد باقی باللّه شیخ ا
  .طریقه نقشبندیّه را در هند گسرتانید
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 ۱اما در اشاعه تشیّع در ایران و هند و سایر بالد بزرگرتین عارف و صوفی امامیّه شاه نعمت اللّه مقام اوّل را دارد
از کشورهای اسالمی آنزمان همراه با تبلیغ لسانی و عملی ترک و حرکت از شام و گذر  ۱۲چه او با پوشیدن کاله 

بعلت  شدتشیع را که در نهاد تصوّف بود وىل بعلت جور خلفاء اموی عباسی مخفی و بصورت تقیه عمل می
الدین محمد خدابنده و سعی صفی رفع موانع که قدرت خلفاء عباسی بوده و قدرت یافنت تشیّع سربداری و تشیّع

گردیده بود ظاهر ساخت و از نفوذی که داشت حدّاکثر استفاده  وشه و کنار موجب پیشرفت شیعیاناردبیلی در گ
تا آنجا که سلطان احمد بهمنی از پادشاهان بهمینه دکن در هند به آن جناب ، را در پیشربد شیعه امامیه نمود

توانست ایران ش وسیع بود و نمیگردیده از ایشان دعوت بعمل آورد که به هند برود وىل وی چون دامنۀ فعالیت
 را با تاج دوازده ترک نشانه دوازده امام به آنجا الدین کرمانیرا ترک کند یکی از مریدان مقرّب خود مال قطب

بار دیگر از حضرت شاه تقاضا کرد که یکی ، و احمد تاج بر سر نهاد و در اشاعه تشیّع کمر همت بست، فرستاد
وىل چون شاه جز شاه خلیل اللّه فرزند جسمانی نداشت لذا نوهٔ خود شاه نوراللّه را ، از فرزندانشان را بفرستد

شاه  و بعد از رحلت شاه نعمت اللّه، و وی داماد شاه احمد شده به ملک المشایخ معروف شد بدانجا فرستاد
الدین محب اللّه به  برهان الدین خلیل اللّه با دو فرزند دیگرش مريشاه محب الدین حبیب الّله و مريشاه حبیب

و بعد از . بیدر هند رفتند و بدین ترتیب اقطاب شاه نعمت اللهی به ارشاد و اشاعه آئني تشیع و عرفان پرداختند
الدین مري شاه شمساللّه ثانی و بعد از او الدین خلیلاللّه و سپس مريشاه برهانالدین عطیةمريشاه کمال آنان

محمد  الدینشمس حبیب الدین محب اللّه حسینی ثانی و پس از وی مريشاه محمد حسینی و پس از او مريشاه
الدین محمدحسني حسني ثانی و بعد از آن مريشاه کمال الدین عطیة اللّه حسینی ثانی و پس از آن مريشاه شمس

هرتاز در ثالث پس از او شاه علريضا دکنی قطب بیست و هشتم بر مسند ارشاد نشسته پرچم والیت را در هند به ا
  .آوردند

ها و یچون دید ایران به علت حمله افغان و لشکر کش) هجری در حیدرآباد دکن ۱۲۱۵متوفی( امّا شاه علريضا
در همه ابعاد ، سوز زمان زندیه به مسائل والیت و عرفان که در واقع شناخت والیت استجنگهای خانمان

از راه دریا  هجری ۱۱۹۰د وی در اواخر دولت کریمخان در مري معصوم علیشاه را به ایران فرستا، شودتوجهی نمی
علیشاه و نورعلیشاه ملقب شدند به علی و نورعلی که بعدها به فیضمد و در آنجا فیضآبا همسرش به شرياز 

خدمت وی رسیدند و تربیت عرفانی یافتند تا اینکه درباریان و اهل فسق و فجور وجود ایشان را نتوانستند 
سرانجام به نجف اشرف رفتند ، و ایشان مجبور شدند از آنجا به مشهد و سپس به سایر نقاط بروند، تحمل کنند

و مدتی در کربالی معلٰى ماندند و هرجا که رفتند طالبان طریقت را راهنمایی فرمودند چنانچه اکثر مشایخ عرفا 
موالنا ، علیشاهدند مانند مجذوبواسطه یا با واسطه از شاگردان و مریدان ایشان بواز آن زمان به بعد بی

علیشاه و موالنا شیخ زاهد گیالنی و مشتاق، موالنا محمد نصري دارابی، موالنا ابراهیم خویی عبدالصمد همدانی
بستان السیاحه و طرائق الحقایق و ( علی و صدها نفر دیگرعلیشاه و مظفرعلیشاه و معطرعلی و هدایترفیق

قا محمدعلی بن آقا محمد آحسادت درباریان و وابستگان آنها شد تا اینکه  همني امر موجب) رهربان طریقت
بهبهانی با تحریک حاجی ابراهیم خان شريازی که وزیر آن زمان بود با کمک مصطفی قلیخان زنگنه از خوانني 

اقطاب  بعد از ایشان. علیشاه را در رودخانه قره سو غرق کردندسید معصوم ۱۲۱۲غارتگر کرمانشاهان در سال 
در ایران بعلت ستم بعدی کثراله امثالهم امر والیت را حفظ کرده و عرفان اسالمی و توجه به باطن را که مدتی 

                                                 
شاه طاهر  ۳مقاله محققانه مشایخ فریدنی در مجله ادبیات دانشگاه مشهد و کتاب تاریخ قطب شاهیان و تاریخ فرشته و طرائق ج  -  ۱

  .دکنی
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یسی در شرف نابودی بود حیات تازه بخشیدند تا با توجه دادن ایرانیان به لگری و استعمار انگشاهان و قشری
تیب یکی پس از دیگری پرچم والیت را برافراخته به هویت اسالمی خویش از خود باختگی بدر آیند و بدین تر

که عبارت بودند از جناب نورعلیشاه اوّل اصفهانی و پس از وی حسني علیشاه اصفهانی و ، مقام قطبیّت رسیدند
صاحب کتاب بستان السیاحه ( علیشاه همدانی و آنگاه مريزا زین العابدین شريوانی مستعلیشاهبعد از وی مجذوب

که وی نیز بعلت شوق طلب و سري آفاق و انفس قبل از رسیدن به مقام ) ارفني و تألیفات عدیده دیگرالعو ریاض
قطبیّت به هند رهسپار شده و در محضر عرفا و اهل دل علوم ظاهری و باطنی کسب نموده و پس از سیاحت 

طریق بدخشان به خراسان پنجاب و دکن و قسمتی از جزایر هندوستان به سند و کشمري آمده و از .بالد کجرات
بازگشته و کتاب بستان السیاحه و ریاض السیاحه و حدائق السیاحه و کشف المعارف را تألیف کرد و در سال 

و در ) ۱۲۷۸متوفی ( پس از وی رحمت علیشاه شريازی مجال نیافت که به هند سفر کند. ق رحلت کرد.ه ۱۲۵۳
ز محمد معصوم علیشاه صاحب طرائق الحقایق به هند سفر و نی) صفیعلیشاه( زمان وی مرحوم مريزا حسن صفی

 ۱۲۹۳کردند اما خلیفه و جانشني مرحوم رحمة علیشاه یعنی سعادتعلیشاه مسافرتی به آن سامان نداشت و در 
وی یکی از دانشمندان ، رحلت نموده و خلیفه او سلطان محمد سلطان علیشاه گنابادی بر مسند ارشاد قرار گرفت

شرحی ، حواشی بر اسفار مالصدرا، هایی چون بیان السعادهاست که کتاببرجسته قرن چهاردهم  بنام و عارف
شرح عربی و فارسی بر کلمات قصار بابا ، بشارت المؤمنني، والیت نامه، مجمع السعادات، بر تهذیب المنطق

از مقام قطبیت به  پس از وی پسرش نورعلیشاه بخالفت نشست و او قبل. شهید شد ۱۳۲۷در سال . دارد طاهر
به شهادت رسید و فرزندش صالح  ۱۳۳۷وی در سال ، افغانستان و کشمري و هندوستان مسافرتهایی نموده بود

هائی علیشاه به مسند ارشاد نشست وی سفر به هندوستان نداشته وىل به عتبات و کشورهای عربی واروپا مسافرت
  .اندداشته

طبق نوشته مرحوم سید هبة اللّه جذبی در کتاب ، اعلیشاه جانشني ایشاناما حضرت آقای سلطان حسني تابنده رض
شمسی در بیدخت بدنیا آمدند بعد از  ۱۲۹۳آبان  ۲۵ق برابر با  ۱۳۳۲ذیحجه الحرام سال  ۲۸در ، والیت

شمسی به امر پدر بزرگوار برای تکمیل تحصیالت به اصفهان مسافرت فرمود  ۱۴۱۰تحصیالت مقدماتی در سال 
آنجا اشارات و قانون را در نزد مرحوم آقا شیخ محمدگنابادی و اسفار را در نزد مرحوم آقا شیخ محمود و در 

مفید و شرح مکاسب و هندسه و هیئت را نزد آیة اللّه مرحوم حاج آقا رحیم ارباب و فراید االصول را نزد حاج 
استفاده نموده و  ید محمدنجف آبادیسید مرتضی خراسانی و کفایت االصول را نزد مرحوم آیة اللّه آقای س

موفق به اخذ اجازه روایت گردید و شرح فصوص و بعضی از علوم دیگر را نزد مرحوم آقا شیخ اسداله ایزد 
عاىل را نیز به  و ضمناً دانشسرای، و سپس به تهران آمده وارد دانشکده معقول و منقول شد، گشسب تلمذ نمود

به بیدخت تشریف برده در خدمت پدر بزرگوارش  ۱۳۲۱انس گرفت و در سال لیس ۱۳۱۸پایان رسانید و در سال 
 ق به عتبات عالیات رفته و بعد از مالقات با آیة اللّه سید .ه ۱۳۶۴و در سال ، به سري و سلوک پرداخت

 ابوالحسن اصفهانی و آیة اله حاج آقا حسني قمی و آقا شیخ عبدالکریم زنجانی و مرحوم آقای سید هبة الدین
قمری به نزد آیة اله کاشف الغطا  ۱۳۶۸و در سفر بعدی یعنی سال شهرستانی و مرحوم کاشف الغطا بازگشت 

قمری  ۱۳۶۴در سال ، رسید و بعد از پاسخ بعضی از مطالب غامض فقهی و اصوىل به اجازه اجتهاد نائل گردید
ریخی را دیدن فرمود و در بازگشت به سوریه و مصر و فلسطني رفت و مسجداالقصٰى و سایز اماکن مقدسه و تا

گناباد بازگشت فرمود و تحت به سپس ، و مورد تجلیل علمای آنجا قرار گرفت. از عراق و بصره به قم آمد
مراقبت و تربیت پدر بزرگوار بریاضت و مجاهده و تزکیه و تصفیه قلب مشغول و پس از طی مراتب سري و سلوک 

عت از طرف پدر نائل آمد و در ذیقعده همان سال بارشاد و دستگريی باخذ اجازه اقامه جما ۱۳۶۹در شعبان 
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سپس در همني سال به مکه معظمه مشرف شد و از آنجا به سوریه و ، رضاعلی گردده ملقب ب. طالبني اجازه یافت
را لبنان و مصر و اردن و فلسطني رفت و در بازگشت به عمان و عراق رفته به ایران بازگشت و شرح این مسافرت 

به ژنو رفته بودند ش که پدر بزرگوارش جهت معالجه .ه ۱۳۳۳در سال ، در رساله خاطرات سفر حج نگاشت
ش به .ه ۱۳۳۶و در سال ، همراه بود که شرح این سفر را در کتاب یادداشتهائی از گناباد به ژنو مرقوم نموده

طّه پرداخت و کتابی بنام گردش در افغانستان و پاکستان تشریف برده و به ارشاد و دستگريی طالبان آن خ
در مالزمت پدر بزرگوار مجدداً به مکه و مدینه مشرف شد و در . ش ۱۳۴۰افغانستان و پاکستان نوشت در سال 

شمسی بار دیگر خود به مکه  ۱۳۴۲بازگشت به زیارت عتبات مشرف شده به ایران مراجعت نمود در سال 
شمسی که پدر بزرگوارشان رحلت فرمود  ۱۳۴۵بنان رفتند در سال و ل مشرف شدند و از آنجا به سوریه واردن

دار امور فقری شدند و در مسند ارشاد قرار گرفتند در سالهای بموجب فرمان و وصیت ایشان سرپرست و عهده
ایشان در سفر و حضر همواره . به هندوستان مسافرت فرمودند ۱۳۶۳و  ۱۳۶۱و  ۱۳۵۹و  ۱۳۵۸و  ۱۳۵۰و  ۱۳۴۸

ماً پرده از اسرار معارف الهیّه در حّد توان مریدان و مستمعان برداشته و چشم دل سالکان را بحقیقت لقلساناً و 
زیارت خانه خدا و  و سفرنامه اند که برخی از تقریرات ایشان در این سفرنامهشریعت و طریقت آشنا ساخته

حضرت . که امید است تحریر شود بط شدهضهای دیگر که در دست اقدام است آمده و بعضی در نوار سفرنامه
    :باشندکتاب که در منت ذکر شده بقیه از اینقرار می ۲آقای رضاعلیشاه دارای تألیفات متعددی است که غري از 

  تجلی حقیقت در اَسرار فاجعه کربال ۱
  رساله خواب مغناطیسی ۲
  شرح حال خواجه عبداللّه انصاری ۳
  فلوطنيرسالۀ  ۴
  ثماىل دعای ابوحمزهٔ شرح ۵
  نابغۀ علم وعرفان  ۶
  )چاپ نشده( فلسفۀ ابن رشد ۷
  )چاپ نشده( االدّله فی عقاید الملةترجمۀ کتاب الکشف عن مناهج  ۸
  )چاپ نشده( سري تکاملی و حرکت جوهریّه ۹
  تاریخ و جغرافیای گناباد ۱۰
  سفر به ممالک عربی یادداشت ۱۱
  رساله رفع شبهات ۱۲
  )تفسري بیان السعاده مقدمه و چند سوره کوچک ترجمۀ( رهنمای سعادت ۱۳
  نظر مذهبی به اعالمیۀ حقوق بشر ۱۴
  آمیز عرفانیسه داستان اسرار ۱۵
  ده سخرنانی ۱۶
  سه گوهر تابناک از دریای پرفیض کالم الهٰی ۱۷

د و آن جناب چون اسالف بزرگوارشان عرفان شیعی را در هند جان بخشیدن شود که چوندر خاتمه متذکر می
و این سفرنامه بیانگر تأثري . سري تاریخی را دنبال نموده به کمال رساندند مقدمه مذکور جهت اطالع تقدیم شد

  حشمت اله ریاضی                                                                                            .ایشان در هند است
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  »آغاز سفر به هندوستان«
  

 ۹قمری هجری و  ۱۳۹۱ذیحجه  ۲۳شمسی برابر با  ۱۳۵۰بهمن ماه  عت ده بعد از ظهر روز چهارشنبه بیستمسا
برادران طریق آقایان سرهنگ . که با شور و اشتیاق فراوان به فرودگاه مهرآباد وارد شدم میالدی بود ۱۹۷۲فوریه 

دفرتیار و آقایان اکرب ، جواد یاقوتی صحیفی و حاج آقا رازی مأذون باقامه امامت جماعت آقایان کنگرلو و
محمد ( که مسئولیت آن برعهده نگارنده)تهران ۱۱۶( رسوىل و کاظم رضاخانی کارمندان دفرتخانه اسناد رسمی

  .باشد ونیز چند نفر دیگر از فقرا زودتر به فرودگاه آمده بودندمی)رضاخانی
  وعده وصل چون شودنزدیک       آتش عشق تیزتر گردد

ساعت ده و ، خان نور به جمع ما پیوستنددقیقه بود که آقای دکرت شفیعیان راد و آقای عبدالوىل ۲۵و  ۱۰ساعت 
علیشاه و فرزند نیم جناب حاج محمدراستني ملقب به درویش رونقعلی شیخ بزرگوار که بنا بفرمان صالح

ما پیوستند دسته دسته عاشقان  به دستگريی فقرا اهتمام دارند و به جمع) حضرت آقای رضاعلیشاه( برومندشان
بود که پروانگان در فرودگاه منتظر پرسوخنت در انوار وجود مولٰى بودند و طیور مولٰى وارد شدند ساعت یازده 
) رضاعلیشاه( دقیقه بندگان حضرت آقای سلطانحسني تابنده ۴۰و۱۱ساعت . جستندفقر در قاف دل سیمرغ را می
، دقیقه بود ۱۵و  ۱۲ساعت . و در شب فراق خورشید در دلها تابید، نور فرمودندارواحنا فداه سالن فرودگاه را م

بهمن ماه  ۲۱و نیم شب یا صبح روز  ۲ساعت ، نمودندوار دور آن نور هدی طواف میوار و پروانههمگی حلقه
پس از ، یدمیالدی فرا رس ۱۹۷۲فوریه  ۱۰هجری قمری و  ۱۳۹۱ذیحجة الحرام  ۲۴شمسی برابر با پنجشنبه  ۱۳۵۰

همراهان در یک ردیف که شش صندىل ، وارد شدیم ۴۶۲خداحافظی با بدرقه کنندگان در هواپیمای ژاپنی پرواز 
، حاج آقای سلطانپور، جناب آقای راستني، بندگان حضرت آقای رضاعلیشاه: داشت از راست به چپ به ترتیب

ظرفیت هواپیما در .منوچهری قرار داشتند حاج آقای عبدالرحمن جواهریان وآقای دکرت) نگارنده( رضاخانی
پیش از حرکت مهمانداران ترتیب پوشیدن جلیقۀ نجات و استفاده از ماکس اکسیژن را در . نفر بود ۱۵۰حدود 

در ، علمی به مسافران تعلیم دادندصورت لزوم با گفتار به زبانهای ژاپنی و انگلیسی همراه با حرکات بطور 
 ۳نو مدت ز نیمه شب هواپیما شروع به پرواز نمود و اعالم گردید که از تهران تا دهلیدقیقه بعد ا ۴۵و  ۲ساعت 

، در این اثنا کارتهای مخصوصی دادند که همراهان پر نمودند، دقیقه در حال پرواز خواهیم بود ۶ساعت و 
بعد قهوه و چای ، ندمجالتی به زبانهای مختلف در اختیار مسافرین قرار دادند و همراهان به مطالعه مشغول شد

حضرت آقا . ر و نیم بعد از نیمه شب صبح طالع گردیدادر حدود ساعت چه. نفرمودند ۰وردند وىل حضرت آقا آ
بهمان طریق که در هواپیما جلوس فرموده بودند فریضه صبح را بجا آوردندن و همراهان به پريوی از ایشان نماز 

 ۵ساعت ، و اکثر مسافرین اسرتاحت کرده بودند رمودندقرائت قرآن فبعد از نماز شروع به ، صبح را اقامه کردند
نو فرود آمد و ساعت هشت و دقیقه بوقت دهلی هواپیما در فرودگاه دهلی ۲۵دقیقه به وقت تهران هفت و  ۴۵و 
 آقای حاج علی کاشانی بازگان ایرانی مقیم حیدرآباد دکن با چند، دقیقه بوقت تهران از گمرک خارج شدیم ۲۰

وآقای دکرت  حاج آقای سلطانپور، حضرت آقای و حاج آقای راستني. نفر از ایرانیان به استقبال آمده بودند
منوچهری با یک اتومبیل و بنده و آقای جواهریان با یک تاکسی و آقای کاشانی و سایرین با اتومبیل دیگری به 

پس از طی مسافتی به محلّی موسوم به ، دیمکیلومرت فاصله داشت حرکت کر ۱طرف شهر که تا فرودگاه در حدود 
آنجا دارای دو فلکه بسیار بزرگ دو دایره ، رسیدیم )میدان بزگ شهر( ای ) Canatplace ( کانات پلیس

های نسبتاً مدرنی در اطراف هر یک از متداخل قرار داشت که اطراف و زیر میدان وسط بازار بود و ساختمان
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 آور که ازدر اینجا اولني مسأله شگفت، بی و نظري هوای آخر فروردین تهران بودهوا آفتا. آنها ساخته شده بود
های مختلف بود که در آن شهر تعداد بسیار زیادی دانشگاهها و دانشکده دوستان استقبال کننده شنیدیم این

نو که هلیهزار نفر دانشجو در آن به تحصیل مشغولند و از آنجا به قسمت دیگر د ۶۰وجود دارد که حدود 
محل اقامت ما را قبالً برادر مکرم جناب حاج آقای کاشانی سابق الذکر ، باشد وارد شدیمپایتخت کشور هند می

این هتل چهار طبقه در زمني وسیعی بنا . قرار داشت Rangitکرایه نموده بودند و در طبقه دوم هتل رانجیت 
ضرتشان کمی اسرتاحت فرمودند و ما نیز در پی آگاهیبعد از ورود و صرف صبحانه ح. شده و نسبتاً تمیز بود

حضرت ایشان اقامه جماعت نمودیم و  های بیشرت از هند و مردمش برآمدیم تا اینکه ظهر فرا رسید؛ به امامت
  .آنگاه به صرف ناهار پرداختیم

تهیه کرده بودند بود که آقای کاشانی  )پلو گوشت( و ماتون کاری) جوجه کتاب( غذای ما موسوم به چیکن کاری
و پس از آن همگی همراهان اسرتاحت نمودند و نگارنده برآن شد که مختصری از وضع جغرافیائی و تاریخی 

  :دهلی را بنگارد

  دهلی
  

 این شهر کنار رود جمنا. شهری است قدیمی که قبل از غلبه انگلیس براین مملکت پایتخت بوده)Dehli( دهلی
)Jamna (سابقاً دهلی از سه شهر قدیمی تشکیل ، ق به تصرف سپاه انگلیس درآمده ۱۲۷۴در سال  .بنا شده

نامیدند و آن پناه و سوم را دهلی کهنه میراسريی و دیگری را جهان یکی. یکدیگر اتصال داشتهه شده بود که ب
غربی  این شهر در شمال قسمت مرکزی در ساحل. وىل بعدها ویرانی بدان راه یافت، بزرگرتین شهرهای هند بود

دهلی . ته واقع استکهزار گزی شمال غربی کل ۱۲۸۷هزار گزی شمال شرقی بمبئی و  ۱۱۹۰رود جمنا به فاصلۀ 
 بعنوان کرسی) م ۱۹۲۹و  ۱۹۱۲( نویا نیودهلی پایتخت جمهوری هند و در جنوب دهلی کهنه است و بني سالهای

های نساجی و این شهر دارای کارخانه. ح گردیدرسماً افتتا ۱۹۳۱ساخته شد و در ) به جای کلکته( هند بریتانیا
شهر دارای یک . استمقتل گاندی در قسمت جنوبی شهر زیارتگاه ، صنایع سبک و صنعت چاپ است

مجلس شورا و ایستگاه زیبای رادیو تلویزیون و پارلمان و چند مؤسسه پزشکی و کاخ با ، استادیوم ورزشی بزرگ
   ۱.السلطنه هند بودد است و آن سابقاً مقرّ نایبشکوهی است که مقررّ رئیس جمهور هن

                                                 
الدین شمس ایبک شد و بعد در زمان پایتخت قطب ۶۰۲الدین غوری فتح و از سال ه بوسیله سلطان شهاب ۵۸۸دهلی در سال  - ۱

و تا اینکه انگلیسها از . اوالتمش و دیگر ممالیک خلجیان و تفتلقیان و سیدان و تیموریان عظمت یافته دو قسمت به آن افزوده شد
د شرقی میالدی کمپانی دایر کرده بودند از اواسط قرن هیجدهم صاحب منصبان نظامی انگلیسی که در خدمت کمپانی هن ۱۶۰۰سال 

بودند از ضعف حکومت استفاده کرده پایه حکومت انگلیس را در بیشرت سرزمني هندوستان برقرار کردند تا اینکه پس از شکست 
هایی از طرف امرپاطوری انگلیس که به نایب السلطنه ۱۹۴۷تا  ۱۸۶۲صاحب اختیار مطلق شده از سال  ۱۸۵۸انقالب مردم در سال 

در  ۱۸۸۴تا  ۱۸۸۰از جمله آنان لرد ریپون بود که از سال . نفر بودند ۱۹که جمعاً . به دهلی اعزام نمودند نام امرپاطیس هند ملقب بود
 ۱۹۰۵تا  ۱۸۹۹هندوستان حکومت کرده و به توسعه و تشکیل حکومتهای مستقل محلی توجه نموده دیگری لرد کرزون بود که از 

لرد منتوی دوّم نایب  ۱۹۰۵ثار باستانی هند را تعمري و مرّمت نموده و از سال فرمانروای آنجا بود، و دانشگاههای متعدد تأسیس و آ
و در زمان او قانون تشکیل مجلس مقننه هند به تصویب پارلمان انگلیس رسید که به تدریج انتخاب محلّی در ایاالت . السلطنه شد

ستان دیدن کردند و با جاه و جالل بسیار در شهر پادشاه انگلیس جرج پنجم و ملکه ماری از هندو ۱۹۱۱هند به عمل آمد و در 
بعد از مبارزات مردم و اعالم استقالل در . تاریخی دهلی تاجگذاری بعمل آوردند و لذا شهر دهلی دیگر بار پایتخت هندوستان شد

  .مجددًا دهلی پایتخت حکومت جمهوری هند گردید ۱۹۴۷سال 



  

٣٣ 

از آثار شاه جهان در . دهلی قدیم یا شاه جهان آباد با باروی سنگی بلندی که شاه جهان ساخته احاطه شده است
در آن از مرمر ، کاخ سلطنتی با دو تاالر زیبا برای بار عام و بار خاص، این شهر لعل قلعه یا قلعه سرخ است

 ۳دیگر جامع مسجد شاه جهان آباد است که از ماسه و سنگ ساخته شده و دارای دو منار و ، ه استساخته شد
، در جنوب لعل قلعه در ساحل جمنا، بوده و از بزرگرتین و زیباترین مساجد عالم اسالم است) از مرمر( گنبد

ن باروی قدیم دانشگاه در شمال غربی شهر بريو، راجگهات واقع است که جسد گاندی در آنجا سوزانده شد
عاج ( کاریمنبت، های زینتی با طال و نقرهاز کارهای دستی مشهور دهلی کهنه ملیله دوزی، دهلی قرار دارد

شالبافی و توربافی است در دشت دهلی چندین شهر طلوع و افول کرده است که از آنها به نام شهرهای ) چوب
ای قدیمرتین آبادی که در این ناحیه دایر شد شهر نیمه افسانه. ندکنیاد می) گانهدهلیهای هفت( هفت گانه دهلی

مسجدی بزرگ در آن بنا  الدین ایبک پس از فتوحات مسلمانانایندر پت بوده و پس از آن الکولت که قطب
نخستني دهلی اسالمی در کنار الکوت بوجود . و منار معروف به قطب منار را کنار آن ساخت) ق .ه ۵۸۸( نمود
، ق آبادفلت –سريی ( پس از آن دهلیهای دیگر. و بنام صاحب سابق آن به قلعه رای پیتهورا معروف گردیدآمد 

تا اینکه سرانجام ، ساخته شد و در دورهٔ هجوم تیموریان دهلی چندی از مرکزیت افتاد )فريوزآباد، آبادجهان پناه
نو به غلط دهلی کهنه ه پس از بنای دهلیآباد را آغاز کرد ک جهانشاه جهان بنای پایتخت جدید خود شاه 

از مشهورترین بناهای ) شدحتی تا زمان امري تیمور این نام به الکوت و قلعه راپیتهورا اطالق می( خوانده شد
الدین دشت دهلی مقربه همایون در جنوب شرقی مرکز دهلی و در غرب آن مجموعه مقابر و ابنیه معروف به نظام

ا مزار هالدین اولیاء و امري خسرو دهلوی و برخی دیگر از بزرگان است در دهلی دهه نظاماست که مشتمل بر مقرب
  ۱.های آن بزبان فارسی استاز عرفا وادبا و شعرا و سالطني موجود است که کتیبه

در مسري حرکت ، بعداز ظهر به دیدن مسجد جامع رفتیم ۵در حدود ساعت  – دیدار از مسجد جامع دهلی
و تاکسیها و موتورهای کهنه و مدلهای قدیمی که اکثر فرمان آنها سمت راست بود در حرکت بودند که اتومبیلها 

پس از چند دقیقه به ، خود حکایت از نفوذ تکنیک انگلستان در دورهٔ استعمار آن سرزمني و پس از آن است 
در سمت ، یار وسیع بودبس حیاط مسجد. مسجد رسیدیم؛ از چند پله سنگی باال رفتیم و داخل مسجد شدیم

قمری هجری روی آن حک شده بود و تمام  ۱۲۸۱و محرم ، شرقی شاخصی برای تعیني قبله تعبیه شده بود
که روی ، د و نیز شاخص دیگری از سنگ نسبتاً بزرگی در این قسمت قرار داشتونمساعات روز را تعیني می

از همني قسمت شرقی مسجد ، روی آن نوشته شده بودخطوط ساعات روز را تعیني نموده بود و کلمۀ ایران ، آن
و نیز در قسمت ، که بسیار با اهمیت و دیدنی بود شداز دور بخوبی دیده می )Redfortردفورت( لعل قلعه

را برای  نسبتاً بزرگ وجود داشت که اظهار شد شاه جهان این مسجد سنگی، شرقی مسجد سنگی دیگری
یکی را . هایی دیدیم که به خط کوفی روی پوست آهو نوشته شده بودنآنگاه قرآ، همسرش درست کرده است

آنگاه ، معرفی نمودند) ع( و دیگری را خط حضرت امام حسن) ع( راهنما خط حضرت امريالمؤمنني علی
بود که با تشریفات خاصّی در داخل ) ص( نشان داد که داخل آن یک تار موی از حضرت رسول اکرم ایشیشه

و نیز یک لنگه کفش مبارک آن حضرت که از پشم شرت درست شده ، جلدی از مخمل قرار داشتآن شیشه و در 
که روی سنگی حک شده بود و اطراف آن را با ) ص( آن سید عالمسپس از نقش منتسب به پای راست ، بود

اً راهنما که بعد) البتّه صحت انتساب مورد تردید است( ،برگهای زیبای گل سرخ زینت داده بودند دیدار کردیم
نشان دهندهٔ این آثار بود رو به قبله ایستاد و همگی ما هم رو به قبله نمودیم و او دعاهائی خواند و ما آمني 
                                                 

  .ند از علی اصغر حکمت و مزارات دهلی از دکرت قاسمی بزبان اردومراجعه شود به کتاب نقش پارسی بر احجار ه - ۱



  

٣٤ 

این ، سپس دفرت یادبود را آوردند و بندگان حضرت آقا در آن شرحی با ذکر نام همراهان مرقوم فرمودند، گفتیم
دشاه جهان که از اوالد بابر امرپاطور گورکانی هند بوده بنا ق به دستور سلطان محم .ه ۱۰۶۰مسجد در سال 
   ۱.گردیده است

باشد که با خط بسیار خوب هایی بر سنگ مرمر میهای بلند از سنگ مرمر همراه با کتیبهمسجد دارای مناره
رون در د، پوشیده شده است۲وسقف و ستونها همه از سنگهای یکپارچه بطول بیست فوت ، فارسی نوشته شده

مسجد و در کف آن در حدود یکهزار قطعه سنگ مرمر یکپارچه بسیار عاىل فرش شده بود و در محوطه و صحن 
منربی کوتاه که چهار پله داشت از سنگ مرمر برای ایراد خطبۀ امام جماعت ، مسجد سنگهای قرمز مفروش بود

ستانی مسجد که محراب در آن قرار و یک چهل چراغ قدیمی بسیار بزرگ در شبستان تاب، کار گزارده بودند
   :داشت آویزان کرده بودند و درکنار حوض مادّهٔ تاریخی به این شرح نوشته بود

 رسول دیده اینجا وىل اهل اللّه
 بنای سال به تحسني و آفرین هاتف

  

 
 گرشوداین سنگ هم زیارتگاهبجاست  

 !بگفت احاطه جای نشست رسول اللّه
  

  .۱۱۸۰تحسني محلی پادشاهی کوثر محمد رسول اللّه بانی جای ادب داعی محمد 
همراهان نیز در خدمتشان ، بندگان حضرت آقا پس از بازدید مسجد کنار حوض بزرگ مسجد جلوس فرمودند

حضرت آقا در ضلع شمال غربی ، بعد از ظهر اذان مغرب شنیده شد ۶در حدود ساعت . نمودندکسب فیض می
پس از انجام فریضۀ مغرب و عشاء ، جماعت فرمودند و همراهان اقتدا نمودند شبستان در محراب آن اقامه نماز

                                                 
ظهريالدین بابر که نسبت او در پشت پنجم به امري . در قسمت اعظم هند حکومت کردند)  ق. ه  ۱۲۷۳تا  ۹۳۲(تیموریان از سال - ۱

ق .ه  ۹۲۴الهور را در سال )ن میگفتالزم بتوضیح است که امري تیمور از اهل کش و بدو زبان فارسی و ترکی سخ(رسدتیموری می
پت شکست داد و الهور و دهلی و آگره در تصرف وی آمد، و ابراهیم لودی، آخرین پادشاه لوریان را در پانی ۹۳۲گرفت و در سال 

بابر در سال . ه استای گردید که به نامهای گورکانیه یا جغتانیه یا بابریّه یا تیموریه یا مغول کبري نامیده شدبدین ترتیب مؤسس سلسله
بر اثر شورش شريشاه و شکست از او همایون به دربار ایران  ۹۴۷در سال . مرد و پسرش همایون بسلطنت رسید) میالدی ۵۳۰(۹۳۷

پس از بازگشت وی . سال میهمان شاه طهماسب صفوی بود و سپس با لشکری که شاه به او داد به هند بازگشت ۱۳پناهنده شد، و 
پس از . داشتگفت و شعرا و عرفا را دوست میبابر خود شعر می. یموریان رابطه خوبی بني ایران و هند برقرار بودتا آخر دوران ت

سلطنت کرد، نیز به زبان فارسی شعر گفته و دربار او چایگاه علما و شعرا  ۹۶۳تا  ۹۶۲و  ۹۶۷تا  ۹۳۷وی پسرش همایون که از سال 
و در . به سلطنت رسید که بزرگرتین شاه تیموری است) ۱۰۱۴تا  ۹۶۳از (پس همایون اکربشاه وادبای فارسی گوی ایرانی و هندی بود،
بنا و بقول مال برایونی در منتخب  ۸۱الدین در طبقات اکربی بنا و بقول خواجه نظام ۷۵دربار او بقول ابوالفضل در آئني اکربی 

عرفی شريازی، نظريی نیشابوری، . الشعرا فیضی، غزاىلالشعرا ملکابتن از شاعران در دربار اکربی بودند از جمله ب ۱۰۶التواریخ 
به ) ۱۰۳۷تا  ۱۰۱۴از (بابا طالب اصفهانی، خواجه حسني مروی، ثنای مشهدی و بسیاری دیگر بودند، پس از اکربشاه پسرش جهانگري

فی مازندرانی، نظريی نیشابوری، گفت و شعرائی چون طالب آملی، مالمحمد صوسلطنت رسید، وی نیز به زبان فارسی شعر می
الدین بیگ تهرانی پدر جهان ملکه جهانگري و مريزا حیاتی گیالنی، شکیبی صفاهانی در دربار او بودند، و اعتمادالدوله و مريزا غیاث

) ۱۰۶۸تا  ۱۰۳۷از (بعد از جهانگريشاه جهان. قاضی خان، مهابت خان و عبدالکریم خان خانان سرپرستی شعرا را برعهده داشتند
سلطنت کرد و ابوطالب کلیم کاشانی، صائب تربیزی، قدسی مشهدی، محسن فانی، غنی کشمريی، حاذق گیالنی، از شعرای معروف 
زمان او بودند، و ظفرخان احسن و پسرش مريزا محمدطاهر آشنا و خان خانان آصف خان پسر اعتمادالدوله در تشویق شاعران سعی 

که وفات کرد او به شعرا و عرفا توجهی  ۱۱۸به سلطنت رسید تا  ۱۰۶۹او پسرش اورنگ زیب در سال کردند، و بعد از بسیار می
زیستند، و پس از او بهادر شاه ظفر آخرین پادشاه مغول است که هم شاعر نداشت وىل با وجود این بسیاری از شعرا در زمان وی می

  .  ربار اوستو هم ادب پرور بوده است و غالب دهلوی از شعرای معروف د
  .فوت یک یارد است ۳باشد و سانتی مرت می ۳۰/۵اینچ و تقریباً  ۱۲فوت واحد انگلیسی است که  - ۲



  

٣٥ 

و مناجاتی  ۱و پس از خواندن فاتحه افتتاحیه، در محراب همان شبستان مجلس درویشی شب جمعه تشکیل شد
ائز ثنوی و چندغزل از کتاب شمس تربیزی و قرائت فاتحه االولیاء از مسجد خارج شدیم؛ وىل آنچه حاز کتاب م

های مسجد گروهی مرد و زن و بچه با لباسهای اهمیت و شاید مایه تأسف است این بود که اطراف صحن و پله
ختالف االبته با جمعیّت بسیار زیاد و کمبود مواد غذایی و ، نمودندکهنه و ژنده از عابرین و مسافرین گدائی می

این ملت در طول تاریخ و اعتقادات خرافی جز طبقاتی و فقر اقتصادی و تسلط اجانب و غارت ثروت فراوان 
به ترتیب مراجعت ) ریشکا( بهرصورت با تاکسی و دو دستگاه موتور سه چرخه، رفتاین هم انتظار نمی

خالصه پس از گردش به ، باشد در حرکت بودنداتومبیلهای مدل کهنه که ساخت خود کشور هند می، نمودیم
در آن شب حضرت ، کشیدیماز غم و رنج و محرومیتهای مردم را بدل میمحل اقامت برگشتیم در حالیکه باری 

و حاج آقای راستني و حاج آقای سلطانپور در اطاق دیگر و حاج آقای ، آقا و حقري در یک اطاق بودیم
جواهریان و آقای دکرت منوچهری در اطاق دیگر در طبقۀ دوّم و حاج آقای کاشانی در طبقۀ چهارم اسرتاحت 

  .کردند

  :م ۱۹۷۲فوریه  ۱۱=  ۱۳۹۱ذیحجه  ۲۵=  ۱۳۵۰. بهمن ۲۲جمعه 
برای نماز صبح فقرا به اطاق حضرت ایشان ، سحرگاه وقتیکه چشم باز کردم حضرت آقا را در حال نماز دیدم

 و حضرت، وار نشستندشرفیاب شده و نماز صبح را به ایشان اقتدا نمودند پس از اداء فریضه و تعقیبات حلقه
قرآن تالوت نمودند و من که به شوق آمده بودم در دل این شعر را زمزمه  بلند السابق با صدای نسبتاًفیآقا کما 

  :کردممی
  به رخت نظاره کردن سخن خدا شنیدن       چه خوش است صوت قرآن زتو دلربا شنیدن

ده بودند اطالع حاج آقای کاشانی که بیشرت زحمات آنجا را قبول کردقیقه بوقت دهلی  ۷/۳۰حدود ساعت 
با  ۹/۳۰پس از صرف صبحانه مدتی در سالن نشستند در حدود ساعت ، دادند که صبحانه در سالن حاضر است

عبور نموده از زرکان  )Roten Roud( از خیابانهای روتن رود، حرکت کردیم تاکسی به قصد دیدن قُطْب منار
جود داشت گذشتیم و مرکز صنایع دستی هند را نیز رود که در دو طرف آن باغات و منازل بسیار زیبا و مدرن و

   رسیدیم قُطْب منارکیلومرت مسافت از هتل محل سکونت به  ۱۷مشاهده و پس از طی 

  قُطْب منار
تمام آن باید ، پله طی شود ۳۷۹ارتفاع دارد و برای صعود به آن باید ) مرت۷۲/۵ ( پا ۲۳۴ این منار=قُطْب منار 

هایی از آیات قرآنی بخط بسیار خوب نقش گردیده و شده در قسمت فوقانی کتیبهاز سنگ قرمز مزاک ساخته 
به  محّل این بنا گویا در اصل منار مسجدی، که به تازگی از زیر دست معمار خارج شده باشد آیدچنني بنظر می
بانی ، جهان است و مورد نظر سیاحان، االسالم بوده که آثار ان پس از هزار سال هنوز باقی استنام مسجد قبة

الدین غوری بوده و سلطان شهابالدینشهابیکی از غالمان مخصوص سلطان الدین ایبکآن قطب
دهلی ) ق.ه ۵۸۲( الدین غوری شهر الهور را به سالشهاب، الدین محمد خوارزم شاه استعالء سلطانمعاصر

الدین غوری ته شدن شهابپس از کش، بطور قطع پس از شکست پرتهویراج به تصراف مسلمانان درآمد
                                                 

از جهت شادی روح پر فتوح حضرت قطب العارفني و کهف الواصلني و صالح المؤمنني حضرت آقای : فاتحه افتتاحیه چنني است - ۱
  مع الصلوة صالح علیشاه قدس اللّه سرّه العزیز الفاتحه
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و خطه «. نشستآن نواحی در الهوربه تخت سلطنت ) ق.ه ۶۰۲الدین ایبک در سال پسرخوانده و غالم اوقطب
و مأمن زهاد و عباّد و  الهور که مستقر سریر سالطني و مطلع خورشید ارباب یقني و منشاء اصحاب فضل و تقوٰى

و اولني سلسلۀ سالطني مسلمان شبه قاره پاکستان و هند  »ت شدمسکن اقطاب و اوتاد گشته است دارالملک دول
الدین ایبک در دربار قطب، سال در شمال شبه قاره سلطنت کردند ۸۴را به نام ممالیک تأسیس نمود و آنان 

الدین علی بن عمرالمحمودی الدین محمد بن نصري و قاضی حمیدجمال، الدین اوشیءشاعران بنام مانند بها
در اجمري بساط ارشاد و هدایت را ) ق .ه ۶۳۳متوفی ( الدین چشتیمقارن همني زمان خواجه معني. ندابوده

الدین ایبک پایتخت از الهور به دهلی منتقل شده بود وی برای هرچند که در زمان سلطنت قطب، گسرتده بود
در )ق .ه۶۰۷( و در سال، بردهای شماىل از مهاجمني خارجی بیشرت در الهور بسر میحفظ و حراست استان

 ۶۲۵ – ۶۰۷( صرالدین قباچهاپس از او ن. همني شهر تاریخی در بازی چوگان از اسب افتاده بدرود حیات گفت
و التتمش دهلی را به تصرف درآوردند و الهور گاهی در تصرف ناصرالدین قباچه و گاه درتملک ، سند) ق .ه

به خانواده مقتدری تعلق ، التمش که اصالً و نسالً ترک بود. قبضه التتمش بودالدین یلدوز و زمانی در تاج
و اندکی بعد دست قضا او را به شهر بغداد ، هایش او را مانند یوسف به تاجری فروختندداشت که نابرادری
الدین شیخ خواجه معني، الدین بختیار کاکیمرکز علما و فضال و متصوفني مانند خواجه قطب آورد که در آن زمان

و التمش نسبت به صوفیان و فقريان و درویشان بسیار . الدین سهروردی بودالدین کرمانی و شیخ شهابدوحا
خدای متعال او را به پاداش ارادتی که به مردان حق داشت به سلطنت : داشت و طبق آنچه در تاریخ فرشته آمده

التیمش مرید ، ا سلطان التیمش مالقات کردالدین چشتی از اجمري به دهلی آمد و بگویند خواجه معنيمی، رسانید
الدین غوری که دهلی را به سال خالصه شهاب. الدین چشتی بودالدین بختیار کاکی جانشني معنيخواجه قطب

سال جنگ و لشکر کشی عالوه بر دهلی تمام قسمت شماىل و وسطی هند را  ۱۱بتصرف آورد ضمن  ۵۸۸
سلطان شهاب( انی هند منصوب نمود و چون محمد سام غوریالدین ایبک را به حکمرمتصرف شد و قطب

و او گویا اولني ، و دهلی را مقرّ سلطنت خود قرار داد. الدین به سلطنت رسیدوفات یافت قطب ۶۰۲بسال ) الدین
غري از حکومت ( و حدود چهار سال در آنجا سلطنت کرد، مسلمانی باشد که در هند تشکیل سلطنت داد پادشاه

سال در  ۸۴و سلسله سالطني مسلمان ممالیک را تأسیس نمودکه که ) الدین غوریاز طرف شهاببر دهلی 
وفات یافته و مدفون گردید و یکی از یادگارهای او  ۶۰۷وی در دهلی بسال ، شمال هندوستان سلطنت کردند

توسعه دادند و منار الدین خلجی آنرا االسالم دهلی است که پس از وی داماداش التمش و سپس عالءمسجد قبّة
  ۱.قطب در آن مسجد قرار دارد

                                                 
  در دهلی و شمال هند سلطنت کردند شامل افراد زیر بودند ۶۸۹تا  ۶۰۲ممالیک یا غالمان که از سال  - ۱
  سال و اندی سلطنت کرد ۴که مدّت ) ۶۰۷  ۶۰۲(الدین ایبکقطب -۱
  به مدت یکسال سلطنت کرد)  ۶۰۸ - ۶۰۷(پسر خوانده ایبک) آرام شاه(آرام بخش۲
  سلطنت کرد سال ۲۸) ۶۳۶ - ۶۰۸(اد و زرخریده ایبکسلطان شمس الدین دام ۳
  ماه سلطنت کرد ۶مدت یک سال و )۶۳۷ - ۶۳۶(الدین فريوز پسر التمشسلطان رکن ۴
  سلطنت کرد شش روز ۶ماه و  ۶مدت سه سال و ) ۶۴۱ - ۶۳۷(رضیته دخرت التمش ۵
  سلطنت کرد ماهبه مدت دو سال و یک ) ۶۴۳ - ۶۴۱(سلطان معزالدین بهرام شاه پسر التمش ۶
  سلطنت کرد به مدت چهار سال و یک ماه و یک روز) ۶۴۷ - ۶۴۳(الدینسلطان عالء ۷
  روز سلطنت کرد ۷سال و سه ماه و  ۱۹به مدت ) ۶۶۶ - ۶۴۷(سلطان ناصرالدین پسر التمش ۸
  سلطنت کرد ماه ۹سال و  ۲۰به مدت ) ۷۸۷ - ۶۶۶(الدین یلنبسلطان غیاث ۹



  

٣٧ 

   

                                                                                                                                                        
سال و سه ماه سلطنت کرد و او را از  ۳به مدت ) ۶۸۹ - ۶۸۶(الدین یلنبالدین بفراخان بن غیاثقباد ناصرسلطان معزالدین کی ۱۰

سال منقرض شد و سلسله خلجیان روی کار  ۸۴بعد از ) غالمان(الدین فريوز خلجی شکست خورد و حکومت ممالیکدست جالل
  )گر مآخذ اخذ شدهمطالب فوق از کتاب سريالمتأخرین و تاریخ بناکتی و دی(آمد



  

٣٨ 

به طبقه اوّل  وارد شدیم و پس از طی یکصد و هفتاد و چهار پله شده که با آهن درست جما از دروازه بیشتوار
مشهور است که تمام وسائل . ی سنگی جانورانی شبیه سنجاب در جست و خیز بودندروی ستونها، منار رسیدیم

از باالی منار منظرهٔ شهر و اطراف دهلی با آن ، اندا را از معبدهای هندوئی گرفته و آنرا بنا کردهساختمانی آنج
ر اهای چهچهبکردند مانند اشخاصی که در شهر آمد و شد می، هوای آفتابی بسیار جالب توجه و تماشائی بود

در مراجعت از دانشکدهٔ . ه پایان رسیددر حدود ساعت یازده صبح تماشای قُطب منار ب. آمدندساله بنظر میپنج
ن معروفرتین بیمارستان دهلی بود و نیز از دروازه آپزشکی که در کنار خیابان کمربندی قرار داشت و روبروی 

تقریبا نظري ( ۱در زیر آن مدفون است دیدن کردیم) تصویر( دهلی که گویا قسمتی از خاکسرت جسد مهاتا گاندی
  ).تصویر( )وىل در این جا سرباز با نامقرب سرباز گمنام فرانسه 

یازده تا منار قطب حدود  نواز دروازه دهلی. شددر تمام مسري خیابان درختان سرسبز و گلهای بهاری دیده می 
ونیم بوقت دهلی هوا مانند هوای بهاری شهرهای شمال ایران نیم ابری  ۱۱ساعت ، کیلومرت ونیم فاصله داشت
و همراهان در ، حضرت آقا در کنار فلکه در هوای نیم آفتابی جلوس فرمودند، دیوزبود و کمی باد هم می

خدمتشان توقف کردند و بنا به استدعای یکی از همراهان مقداری آب میوه آناناس و آب پرتقال و غريه میل 
رو و پیاده ها و بعد از آندو طرف خیابان محل پارک ماشني، نموده و به گردش دور فلکه اول و دوم پرداختند

در اینجا هم بسیاری از ، ها قرار داشت که انواع کاهای دستی را در آنها به معرض فروش قرار داده بودندمغازه
گدائی با طفل خردساىل همراهان را تعقیب می. میکردند که مایۀ تأسف هر بیننده میشد بضاعت گداییمردم بی

خانمی هم برای دریافت اعانۀ ، ا نکرد تا باالخره اسکناس گرفتنمود که هرچه پول خرد به او دادند آنها را ره
نمود و هرکس به قدر توانایی بدو وجهی های سه رنگی در دست داشت و بسینۀ عابرین نصب میمدارس پرچم

 .ها هم بسینۀ نگارنده نصب گردیدپرداخت که یکی از آن پرچممی

  مقربه همایون
در سمت شرقی دهلی روی تپه  ۲سلطنت کرده ۹۶۳تا  ۹۳۷د که بني سالهای مقربه همایون پادشاه گورکانی هن

گنبد بزرگ در وسط و چهار منار یا گلدسته در چهار طرف آن وصل این عمارت دارای یک، مرتفعی قرار دارد
                                                 

این دروازه بنام ایندیرا گیت معروف است و همیشه مشعلی در آنجا روشن است و نام شهدای استقالل هند بر روی سنگهائی که  -  ۱
در بدنه دروازه بکار رفته حک گردیده و اطاف آن فضای سبز و پارک و ورزشگاه قرار گرفته و در نزدیکی آن پارلمان و کاخ ریاست 

  .شودبفاصله یک کیلومرتی دیده میجمهوری 
در پاورقی صفحه پیش از پادشاهان ممالیک داد شد در اینجا الزم آمد سالطني مسلمان هند را که بعد از ممالیک بودند یادآور  -  ۲

  :شوم
  از: سلطنت کردند سالطني آن سلسله عبارت بودند ۷۲۰تا  ۶۹۰پس از ممالیک خلجیان از سال 

  .که هفت سال سلطنت کرد) ۶۹۷ - ۶۹۰(لجی الدین فروز خجالل ۱
  .سال و سه ماه سلطنت کرد ۲۳که ) ۷۲۰ ۶۹۷(سلطان عالالدین خلجی ۲
  .ماه دستگري و محبوس شد ۳بسلطنت رسید و بعد از  ۷۲۰الدین خلجی که کودک بود و در سال الدین بن عالءسلطان شهاب ۳
  .سلطنت کرد ۷۲۳تا  ۷۲۰ن که اسماً از سال الدیالدین مبارک شاه برادر بزرگ شهابسلطان قطب ۴

  :شاهان آن سلسله عبارت بودند از. بسلطنت رسیدند ۸۱۷تا  ۷۲۰۱بعد از خلجیان تغلقیان از سال 
  . سلطنت کرد ۷۲۵تا  ۷۲۱از سال) تغلق شاه(الدین غازیغیاث ۱
  .سلطنت کردسال  ۲۶بمدت  ۷۵۵تا  ۷۲۹سلطان محمدشاه معروف به فخرالدین جونا که از سال  ۲
  .سال پادشاهی کرد ۳۸بمدت  ۷۹۳تا  ۷۵۵سلطان فريوزتغلق از سال  ۳
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مَر ر طرف آن وصل به گنبد است و تمام آنرا از سنگ و مَراچهار منار یا گلدسته در چه در وسط وبزرگ گنبد  به
کتیبه نویسی و غريه در آن بکار رفته است که ، کاریمنبت، حجاری: و هرنهای ظریفی از حیث. انداعلٰى ساخته

آیات قرانی که در سردر و جاهای دیگر نوشته شده صنعتی .چشم هر بیننده را خريه و او را مات و مبهوت میسازد

                                                                                                                                                        
  .بسلطنت رسید و پنج ماه و سه روز حکومت کرد ۷۹۳الدین تغلق در سال غیاث ۴
  .حکومت کرد ۷۹۵تا  ۷۹۳ابوبکر تغلق از  ۵
  .ماه سلطنت کرد ۷به مدت شش سال و  ۷۹۹تا  ۷۹۵بن فريوز شاه از محمد شاه  ۶
  .سلطنت کرد ۸۰۰تا  ۷۹۹الدین سکندر معروف بهمایون خال از سلطان عالء ۷
  .سلطنت کرد ۸۱۷تا  ۸۰۱سلطان ناصرالدین محمود شاه از  ۸

  :سلسله سیدان بدین ترتیب بود. پس از آن تغلقیان بدست سیّدان از بني رفتند
  .۸۲۷تا  ۸۱۷خضر خان از  ۱
  .۸۴۲تا  ۸۲۸سلطان مبارک بن خضرخان از  ۲
  .۸۲۵تا  ۸۴۲محمدشاه بن مبارک از  ۳
  .اسماً سلطنت کرد ۸۶۰ – ۸۵۲الدین از عالء ۴

  :الدین در واقع حکومت لودیان بسر کار آمد پادشاهان لودی عبارت بودند ازاز اوایل سلطان عالء
  . ۸۹۸بسلطنت رسید تا  ۸۶۰وىل رسماً از سال . به قدرت رسید ۸۵۲سلطان بهلول لودی از  ۱
  .۹۲۶تا  ۷۹۸از ) متخلص به گل رخ که شاعر بود(ودیاسکندر ل ۲
  .و نوبت به سلسلۀ تیموریان هند رسید. که در این سال از بابر تیموری شکست یافت ۹۳۲تا  ۹۲۶ابراهیم لودی از  ۳

  :سلطنت کردند پادشاهان این سلسله عبارت بودند از ۱۲۷۳تا  ۹۳۲هند از سال ) مغوالن(تیموریان
  . ۹۳۷تا  ۹۳۲بابر از  ۱
  .۹۶۳تا  ۹۶۲و از  ۹۴۷تا  ۹۳۷همایون از  ۲
  . ۱۰۱۴تا  ۹۶۳الدین اکرب از جالل ۳
  .۱۰۳۷تا  ۱۰۱۴جهانگري از  ۴
  .۱۰۶۸تا  ۱۰۳۷شاه جهان از  ۵
  .۱۱۱۸تا  ۱۰۶۸اورنگ زیب عالمگري از  ۶

  :بعد از اورنگ زیب دوران انحطاط آنان فرا رسید و افراد زیر اسماً سلطنت کردند
  .۱۱۱۹تا  ۱۱۱۸ظم شاه از محمداع ۷
  .۱۱۲۳تا  ۱۱۱۹بهادرشاه  ۸
  ).هفت ماه( ۱۱۲۳ -۱۱۲۳معزالدین  ۹
  .۱۱۳۱تا  ۱۱۲۳محمد فرخ سري  ۱۰
  ).چندماه( ۱۱۳۱ - ۱۱۳۱الدین ابوالربکات شمس ۱۱
  ).چند ماه(۱۱۳۱ - ۱۱۳۱الدوله رفیع ۱۲
  .فتح کرد و تاج را دوباره بر محمدشاه بخشید هند را ۱۱۵۳که نادر در سال  ۱۱۶۱تا  ۱۱۳۱ناصرالدین محمد شاه  ۱۳
  .۱۱۷۶تا  ۱۱۶۱احمدشاه  ۱۴
  .که در عهد او احمدخان ابداىل هند را غارت کرد ۱۲۱۹تا  ۱۱۷۶عالمگري ثانی  ۱۵
  که اسماً پادشاه بود ۱۲۵۰تا  ۱۲۱۹اکرب ثانی  ۱۶
فرزند و  ۲پاخاستند وىل انگلیسیها قیام مردم را سرکوب و که مردم دور او جمع شده علیه انگلیسیها ب ۱۲۷۳تا ۱۲۵۰بهادر شاه ظفر  ۱۷

دوران تسلط انگلیسیها فرا  ۱۸۵۷مطابق با  ۱۲۷۳نوادگان بهادرشاه ظفر را کشتند و او را هم به برمه تبعید کردند و از آن تاریخ یعنی 
عام شدند و دوران بدترین بدبختی متمدن قتلترین وضع بدست انگلیسیهای بظاهرترین و فجیعرسید که میلیونها نفوس هندبا وحشیانه

  یافتند  استقاللمیالدی ۱۹۴۷هجری قمری مطابق با  ۱۳۶۶های مادی و معنوی فرا رسیدتا اینکه بسال و فقرو مسکنت و تاراج سرمایه



  

٤٠ 

سفید اند و در مرمر همه از سنگ مرمر سیاه تراشیدهها کتیبه و سنگ نوشته، است که زیبائی ما فوق تصور است
بطوریکه از باال تا پائني ترتیب آن به قسمی است که در همه جا حروف به یک اندازه دیده ، بکار رفته است

این ، آید بتناسب کوچکرت نوشته شده استتر میه پائنيچدر صورتیکه حروف و کلمات باال بزرگرت و هر، میشود
پیش از آنکه ، آیند و از اقصٰى بالد عالم سیاحان برای دیدن آن به هند می. عجایب عالم است عمارت یکی از

جلو مقربه نشسته  ایساله یکی با عمامۀ سبز و دیگری زرد در گوشه ۱۴اىل  ۱۲داخل مقربه شویم دو پسر بچۀ 
ای بزرگ از مارهای مشاهده شد هر یک کیسه نزدیک شدیم. با دست ما را به سوی خود دعوت کردند. بودند

نواختند و آنها با مختلف داشتند که مانند برّه شريی آنها را بغل میگرفتند و با ساز دهنی که در دست داشتند می
ای شدیم که بسیار وسیع پس از آن داخل مقربه، هائی گرفته شددادند که عکسنگ ساز خود را در حرکت میهآ

از طبقۀ اول تا ، تر است قرار داشتنگ قرب در باال و اصل آن در زیر زمینی که دو طبقه پائنيعالمت و س. بود
از اسناد و مدارکی که از قدیم بدست ، پله سنگی داشت ۲۵کف طبقۀ دوّم پنج پله و از طبقۀ دوم تا محل قرب 

خنت این بنای عجیب شرکت آمده این مطلب ثابت شده است که مهندسان و معماران و هرنمندانی که در سا
های بنا و عظمت بسیار آن مرا به پند گرفنت از مسائل شگفتی، انداکثر ایرانی و از اهاىل شرياز بوده، اندداشته

، فَاكِهِنيَ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا، وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ، كَمْ تَرَكُوامِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ«تاریخی و بیاد این آیۀ شریفه انداخت
   »سوره الدخان ۲۹تا۲۵آیات «»فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاء وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ، كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ

های با ارزشی را که رها زارها و جایگاهچه بسا باغها و چشمه ساران را ترک کردند و چه بسا کشت: ترجمه
ند و چه نعمتی که از آن برخوردار بودند که واگذاشتند و همچنني آنها را به قوم دیگر به ارث دادیم و نه ساخت

  .آسمان بر آنان گریست و نه زمني و مهلتی بدانان داده نشد
  :گویدالدین بدیل خاقانی بنام ایران مدائن بخاطرم رسید تا آنجا که میو آنگاه قصیده معروف افضل
  خوانی زرین تره آوردی          زرین تره کو برخوان رو کم ترکو برخوان پرویز به هر

  :و نیز شعر حافظ را که
  جمشید جز حکایت جام از جهان نربد       زنهار دل مبند بر اسباب دنیوی

  !بخاطر آوردم
و ثمود و لوط و واقعاً قرآن کریم چه زیبا و محققانه فلسفه تاریخ را در موضوعات تاریخی آورده چون قوم عاد 

و چه عالمانه ، استاسرار عرفانی ارائه فرموده  فرعونیان و بصورت قضایای علمی و فلسفی و تاریخی همراه با
در حالیکه در سري تاریخ پرواز می، اندو عارفانه اندیشمندان ما را در اشعار خویش مضمون آن را بیان داشته

  »۴۳سوره فاطر آیه « »اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ« دیدم کهکردم و می
ناگاه صدائی مرا ) هرگز در سنت خداوندی تبدیل نیابی و هیچگاه در سنت خداوندی دگرگونی نخواهی یافت( 

حضرت پري پس به سرعت به سمت غربی مقربه که جماعت به امامت ، نمازجماعت برپاست: بخود آورد که
بزرگوار برپا شده بود رهسپار شده به جمع مشتاقان وصال و لقاء حضرت احدیّت پیوستم و نماز عصر اقامه شده 
در این حال یک نفر هندی مسلمان که شاىل به گردن داشت با کمال اخالص آنرا زیر پای ما فرش نمود اصوالً 

ها عازم زیارت مقربهٔ خواجه پس از نماز با همان اتومبیل، دگذارنالعاده احرتام میمسلمانان هند به ایرانیان فوق
  .الدین اولیاء شدیمنظام
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  الدین اولیاءِ شرح حال خواجه نظام
سلسلهاولیاء موسوم به قطب سلسله چشیتیه است و اما  خواجه به سلطان«:السیاحهبنابه صاحب طرائق و بستان
فیض ) ع( امام باطن و ظاهر حضرت امام محمدباقربه این نحو است از جانب  ای که از وی جاری است

رسیده به ابراهیم ادهم و از وی به شیخ حذیفه مرعشی و از وی به خواجه احمد ابدال چشتی و سلسلۀ چشتیه 
 ات مذکور است که شیخخای است از قرای هرات و در نفو چشت بروزن خشت قریه، به وی انتساب دارد

او از اصحاب شیخ علوی ، د شامبزرگ بوده است و قرب وی درعکه است از بالالشیوخ ابواسحق شامی بسیار 
دینوری و وی از اصحاب شیخ هبريه بصری و وی از اصحاب حذیفه مرعشی و وی از اصحاب ابراهیم ادهم 

و این شیخ ابواسحق شامی به قریه چشت رسیده و خدمت خواجه ابواحمد ابدال رسیده که ، قدّس اللّه اسرارهم
بعد از وی خواجه ابومحمد . م مشایخ چشت است و صحبت وی را یافته است و از وی تربیت یافته استمقدّ

عان چشتی و از وی به فرزندش شیخ قطبماحمدابدال چشتی و از وی به خواجه ابویوسف بن محمدبن س
شریف زندی و الدین مؤدود چشتی و از وی به خواجه احمدبن مؤدود ابن یوسف چشتی فرزند خود به خواجه 

الدین الدین حسن سنجری و از وی به خواجه قطباز وی به خواجه عثمان هارونی و از وی به خواجه معني
الدین اولیاء دهلوی و از وی به الدین شکر گنج دهلوی و از وی به شاه نظامبختیار کاکی و از وی به شیخ فرید

دهلوی رسیده است و چنانکه مذکور شد از شیخ الدین بن حسن بن عأل دهلوی و امريخسرو شیخ حسن نجم
اند که از شفیق و مشهور بر آن رفته، سلسلۀ ارادت ادهمیه تا زمان ما باقی است، محمدنوربخش که فرموده است

الدین اولیا که در عهد سالطني مُغول میبلخی به ابراهیم رسیده و در جای خود بیاید و شرح حال خواجه نظام
الدین محمدبن احمدبن علی رحمت اللّه علیه وی راشاه شیخ نظام، سال از وفات وی میگذرد ۷۰۰زیسته و مدت 

الدین خالد وی دهلوی معروف به شیخ شیخ نظام، به این نحو نوشته است و در نفخات، گویندنظام اولیا نیز می
برد در جامع دهلی بسر می بعد از تحصیل علوم دینی و تکمیل آن شبی، الدین اولیا از مشاهري هند استنظام

سوره « أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِاللَّهِ .چون وقت سحر مؤذن به مناره برآمده این آیه را برخواند
و از هر جایی انوار بر وی ظاهر شدن گرفت چون بامداد  چون این آیه بشنید حال وی متغري شد» ۱۶حدید آیه 

مرید گشت و به مرتبه کمال  فریدالدین شکر گنج نهاد و آنجا د و راحله روی به دریافت مالزمت و خدمت شیخش
کرد و آنجا به تعلیم طلبۀ علم و تربیت طبقۀ دیگران داده به دهلی مراجعت شیخ وی را اجازت تکمیل ، رسید

راغ دهلوی و امري چدین محمد مشهور به الدین حسن دهلوی و شیخ نصريالاهل ارادت اشتغال نمود و شیخ نجم
الدین بختیار کاکی دارد و وی از خواجه الدین خرقه از خواجه قطبو شیخ فرید، اندخسرو دهلوی مریدان وی

االسالم وی از شیخ الدین حسن سنجری و وی از خواجه عثمان هارونی و وی از حاجی شریف زندی ومعني
اصل خواجه خسرو . و یکی از مریدان خاص او امري خسرو دهلوی است ،چشتی رحمهم اله دودالدین مؤقطب

ترک است و گویند از شهر کش است و از هزارهٔ الجني بوده و در عهد سلطان محمد تغلق شاه در الجني بوده که 
سلطان  امريمحمد و مهرت و بهرت و امرب هزارهٔ الجني بوده و در عهد، اند و پدر امريخسروگریخته به هند افتاده

النهر اند که در روزگار چنگیزخان آن مردم از ماوراءزیستهدر الجني بوده که در حدود قرشی می ق شاهغمحمد تل
و مهرت و بهرت وامري هزارهٔ الجني بوده و در عهد سلطان  امري محمد، خسرواند و پدر امري گریخته به هند افتاده

و سلطان محمد تغلق شاه که واىل دهلی بود به محمود انواع  محمود الجني در هند امري شده محمد تغلق شاه
عنایت و التفات داشته و از او درجه عاىل یافته و در غزای کفار شهید شد و خواجه خسرو قائم مقامِ پدر گشته و 

او در مالزمت و اشتغال سنت آبا را تازه میداشت و در مدح سلطان محمد تغلق  به اسم امارت موسوم بود
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. و چون نسیم عالم تحقیق به ریاض او وزید عالم و مافیها را در نظر همّت خود خسی دید، غرّا دارد قصاید
آخراالمر بکلی از مالزمت مخلوق دوری کرد بخدمت ، با نمودسلطان محمد اِ، بارها از مالزمت استعفا خواست

الواصلني نظام الحق والدین فقرا مشغول گشت و دست ارادت بدامن تربیت الشیخ العارف سالک محقق قدرة 
و مدح امرا و ملوک را از دیوان محو ساخت و خاطر منور ، و او سالها به سلوک مشغول بود، قدس سره زد

بارها میگفت که روز حشر امیدوارم که  شیخ الشیوخ نظام االولیا. داشت و در کشف حقایق مقامات عاىل یافت
در قدم شیخ ایثار کرد و این دو بیت را در  مال و اسباب بسیارو خواجه خسرو ، خشندببه سوز سینه این ترک 

  :تعظیم شیخ گوید
 جوار خانقاه او به تقدیم
    ملک کرده بسقفش آشیانه

 حطیم کعبه را ماند زتعظیم 
 چواندرسقفها گنجشک خانه

  

دین سعدی شريازی الالرحمه آورده است که در نهایت پريی شیخ مصلحالعارف آذری علیهدر جواهر االسرار شیخ
الرحمه با امري خسرو صحبت داشته و بدیدن او از شرياز به هند رفته و خواجه خسرو در حق شیخ سعدی علیه

  :اعتقادی وارد و در این بیت اعتقاد خود را بیان میدارد
  ۱»خسرو سرمست اندر ساغر معنی بریخت        شريه از خمخانۀ هستی که در شرياز بود

اعاظم سخنوران فارسی بوده است و مقربهٔ خواجه در دهلی است که همه ساله از تمام شهرهای  امري خسرو از 
الدین را را زیارت کرده سپس نظام آیند و ابتدا امري خسرون آستانه میآاو بزیارت ، هند میلونها نفر از معتقدین

نظامی از حضرت آقا استقبال نمود به آنجا شخصی به نام خواجه پري ضامن  خالصه هنگام ورود.کنندزیارت می
پس از قرائت فاتحه ، روی قرب پر از گلهای رنگارنگ بود، الدین اولیاءِ راهنمایی کردنظامو ما را به مزار خواجه 

، راهنما مقداری از برگ گل سرخ رنگ تقدیم نمود. مشاهده گردید که سقف مقربه از مخمل سرخ پوشیده شده
های بسیار بود و خاجه پري ضامن نظامی بکر داللت نمود روی این قرب هم دسته گلسپس به قرب دیگری بنام ابو

هارمونیون می جماعتی در صحن مقربه. های سرخ خوش رنگ به حضرت آقا و همراهان تقدیم کرداز گل
خصوص نها با حالتی مآ، نان بردندآما را نزدیک ، خواندند و عود هم بر آتش نهاده بودندنواختند و ذکری می

قوّاىل ( نواختندخواندند و میساخت به زبان فارسی و اُردو بدین مضمون میکه خلوص نیّت آنها را ظاهر می
و با دست مقرباه را نشان میدادند و »شاه سرانها آفت دل رقیبان گوش بر آواز او بر نازنني شکل او«) کردندمی

در این موقع به اشاره ، »مد مصطفی شفیع امتمح« »خدا خود میداند مجلس او المکان بود«زدنددست می
  :خواجه که خود رااز نوازندگان صاحب مقربه میداند آهنگ را عوض کردند و خواندند

 جان زتن بردی و تو جانی هنوز
 ایقیمت خود هر دو عالم گفته

 پريی و شاهد پرستی ناخوش است
  

 و درمانی هنوز دردها داری 
 نرخ باال کن که ارزانی هنوز

 روا تا کی پریشانی هنوزخس
  

  .و به خواندن این اشعار ادامه دادند) مثل اینکه این طایفه ذکر جلی دارند( 
 ای دل بگري دامن سلطان اولیا
 ساغر دگر به جام شهادت از او رسید
 چون صاحب مقام نبی و علی است او
 دارد نیاز حشر خود امید یا حسني

  

 

 یاد حسني بن علی جان اولیا
 زمستی عرفان اولیا شوقی دگر

 هم فخر انبیا و هم جان اولیا
 با اولیاء حشر شود جان اولیا

  

                                                 
  .مطالب مأخوذ از طرائق الحقایق است - ۱
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 مرتضی مشکل گشا و شريیزدانیعلی
 دریای فیاضی مصطفی حق و وصی وىل

 امري کشور فخر شه اقلیم عرفانی
 نشست وخواند موالیش منرب پیمرب بر سر

 انیس محفل انس وجلیس مجلس قدسی
 شدنخواهیسروسامانبیاندرقیامت»نیاز«

  

 جالل ودرتراب وفخرانسانیصاحبشه 
 و قبلۀ دینی و ایمانی امام دو جهان

 و خداشانیو خداجوو خدابنيخداگوی
 اش راباشداندرخلق برهانیکه تاموالی

 سرور جان خاصان و نشان روح پاکانی
 که ازحب توالی علی دارای توسامانی

  

*******  
 محیدری و قلندری هستی
 پیشوای تمام رندانیم
 شاهباز فضای الهوتم

 استزبر دستمن  شیخعلی چون
 پایمال طریق محبوبم

  

 بنده مرتضی علی هستم 
 که سگ کوی شري یزدانم
 مست صهبای مرتضی هستم
 من غالم علی زبر دستم
 سر گروه قلندران هستم

  

الدین اولیا اشت و گفته شد که حضرت نظامچشمه آبی بنام چشمه دلگشا بود که جلو آن استخری قرار ددر آنجا 
پس از آن به طاق کار خواجه پريضامن نظامی . محبوب الهی ساخته است و حضرت آقا از آنجا دیدن فرمودند

کتابی نشان داد که مادّه تاریخ زیارت شیخ سعدی که به زیارت خواجه نظام، سیدبخاری که راهنما بود رفتیم
 وی اظهار داشت در حدود سی و پنج سال است که سجاده نشني هستم، گردیده بودالدین اولیا آمده بود ثبت 

ای دارم که در حدود بمبئی است و خلیفه، باشمو از رهربان سلسلۀ چشتیه می) در حدود شصت سال سنش بود(
 ذیریمپمی« پذیرید؟ جواب دادهم میآقا فرمودند شما غري مسلم  حضرت. باشدالدین میاسمشان شیخ جمال

کسی که مایل به شما باشد : حضرت آقا فرمودند، »حق او را به اسالم خواهدکشید، او را کلمه حق بیاموزیم تا
حضرت  ؟ طریقه شما چطور است: ال کردؤپري ضامن س، شود که مسلمان نباشدمسلمان است؟ جواب داد نمی

پري نظامی تصدیق کرد که ما ناچاریم ، یمان شوندآقا فرمودند مریدان ما باید اول اسالم بیاورند آنگاه مشرف به ا
جزِء پري نظامی گفت سابقاً چشت متعلق به ایران بوده وىل اکنون . پس از اظهار شهادتني کلمه حق را بیاموزیم

تعداد پريوان چند نفر است؟ جواب داد مرید فراوان دارم در : حضرت آقا فرمودند ۱باشدکشور افغانستان می
پس از صرف چای و شريینی و امضای دفرت یادبود به ، بمبئی و جاهای دیگر، دهلی، گجرات، هبنگال. همه جا

و شگفت. ظمت بودعرفتیم که بسیار با )Redfort( پس از اقامه نماز مغرب به قلعه ردفورت، هتل بازگشتیم
رفتار و کردار  آورتر وجود دستگاههای صدا و سیما بود که صورت تمام پادشاهان گذشته هند را همراه با

داشت که همان فسادها باعث گردید آمیز آنها را نشان میداد و معلوم میناشایست چون عیاشی و میگساری جنون
 قرآن نیکو فرموده واقعاً تاریخ آینه است و چه، که نادرشاه هندوستان را فتح کند و غنائم بسیار به ایران بیاورد

  . هِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَأُوْلَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْ:است
                                                 

نزدیک به هرات رود و او به و شاتالن در کمال صفوت هوا و  ای استنام قریه).ناظم االطبا)(برهان(چشت نام موضعی است - ۱
اند بزرگان سلسلۀ چشتیه که سر سلسله چشتیه که سر سلسلۀ آنها سلطان ابراهیم ادهم قدس سره بودند و از عذوبت ماءِ و از آنجا بوده

  ).آنندراج)(آراانجمن(شودتی بدو منتهی میالمشایخ چشالدین و شیخاند خواجه احمد بدال و خواجه مودود و خواجه معنيآن جمله
) ۱۱۰حاشیه تاریخ بیهقی تصحیح ادیت پیشاوری ص (موضعی است در هرات و قرب سلطان مودودبن مسعود غزنوی در آنجاست

 اش در اجمري هند مزارالدین چشتی که از اولیاء بزرگ است و مقربهای است در هرات، و از آنجا است خواجه معنيچشت قریه
  ).فرهنگ نظام(مسلمانان است، 
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ها اینان کسانی هستند که قول خدا را در مورد آنها تحقق یافت که چه بسا ملت«: ترجمه) ۱۸احقاف آیه سوره ( 
و این سنت تاریخی طبق بیان قرآنی ».اندو آنان از زیانکاران بوده بودند که قبل از آنان بودند چه جن و انس

سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ : فرمایدچنانکه می، شناسدشدنی است و هیچ استثنائی نمی
ربانی بر این بوده است و ابداً در سنت خدا سنت الهی و قانون و نظام «: ترجمه) ۲۳سوره فتح آیه ( .تَبْدِيلًا

  .»تغیريی نخواهی یافت
گشایند و خود را های مسلمان همیشه زبان به طعن دیگران میآنگاه به خود آمدم که چرا انسانها بویژه دولت

  :فرمایداند قرآن کریم را که میکنند مگر نخواندهفراموش می
آن «: ترجمه) ۱۳۴سوره بقره آیه ( كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَالَ تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَتِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا 

اند برای خود و شما هم هرچه کنید برای خویش خواهید کرد و شما گروه که در گذشتند هر کار نیک و بد که کرده
پس از شنیدن و دیدن وقایع ، خیلی سرد بود محل آن شب هوادر آن ».های آنها نخواهید بودرمسئول کا

پس از صرف شام هر یک ، مراجعت کردیمهندوستان تا زمان آزادی هند در حدود ساعت هشت و ربع به هتل 
  .به اطاقهای خود رفته و اسرتاحت نمودیم

   :م ۱۹۷۲فوریه  ۱۲و  ۱۳۹۱ذیحجه  ۲۶ و ۱۳۵۰بهمن  ۲۳ شنبه
به اطاق بندگان حضرت آقا آمدند پس از نماز  برای اقامه نماز صبحراهان طبق معمول سحر بیدار شدیم و هم

وَإِذَا قُرِىءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ «کردند و مفهوم آیهصبح حضرت آقا قرائت قرآن فرمودند و سایرین استماع می
  .ویش پذیرا بودندرا با جان و دل خ ۲۰۴سوره اعراف آیه  »وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

نزدیک ساعت هشت و نیم آقایان کاردوش وانصاری و ، در سالن هتل صبحانه صرف شد ۷/۳۰در حدود ساعت 
یک ، درجه سانتی گراد بود ۷/۶و حداقل  ۲۱/۴هوا آفتابی بود درجه حرارت حداکثر ، فیاب شدندرشهدائی ش

ق آقای کاردوش حرکت نموده از دروازه قلعه حصار ربع به ساعت نه مانده بود که با همان اتومبیل نیز به اتفا
خیابان ) رینگ رود( گذشتند ازکردند و اتومبیلها از کنار آنها میای از گاوهای ماده عبور میدسته، عبور نمودیم

عبور کردیم در قسمتهای مختلف شمال مساجد بسیار ) Redfort( ردفورت گذشتیم از حصارکمربندی که می
سوزانند عبور کردیم گفته شد کنار محلی که در کنار رود جمنا واقع است و اجساد مردگان را میاز ، وجود داشت

دارند و خاکسرت جسد را به صاحبان و کسان آنها روپیه دریافت می ۱۳حق الزحمه این کار را برای مردم معموىل 
و پیاده شدیم با  وزاندن نهربعد از چند لحظه نزدیکی محل س. دهند که به رودهای مقدس بریزندتحویل می

و مار بود که ما هم تماشا ) موش صحرایی( ای برپاست و آن منظره دعوای بني خدنگشگفتی دیدیم معرکه
  :کردیم و دیدیم که سرانجام خدنگ مار را مغلوب نمود که بیاد این شعر افتادم

  خدنگ مار کش با مار شد جفت            قضا هم خنده زد هم آفرین گفت
خوابید و بدن او بدون اینکه به جایی تکیه داشته باشد از زمني بلند میو نیز نمایش یک نفر شعبده باز را که می

ای بود بسیار وسیع وارد محوطه گات شدیم محوطه ۱۰/۴۵در حدود ساعت . تماشا نمودیم، ماندشد و در هوا می
سرباز عبور کردیم که دو طرف آن گلهای بسیار از وسط داالن . کاری شده بودچمنبا فضای بسیار زیبا که 

 بود کاشته زیبائی وجود داشت و اطراف آن محوطه یا فضای بزرگ از هر کشوری درختهائی درآورده بعنوان یاد
پس از گردش در . به مقصد ردفورت حرکت کردیم ۱۰/۳۰در ساعت . شدبودند و آن محوطه راج پوت نامیده می

  ، مارگ رفتیمخرید بعضی از اشیاء چوبی به خانه فرهنگ ایران واقع در تیلکبازار سرپوشیده آنجا و 
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  زاده که سمت مدیریت خانه فرهنگ را داشت؛آقای شاهپور نریمانی -۱ :اعضای خانه فرهنگ بشرح زیر بودند
دهلی که منشی  آقای عمر ریاضی مسلمان اهل -۳که کارمند دفرت بود؛ آقای دکرت یوسف دانشیار دانشگاه -۲

نمود و در سرودن شعر فارسی خانم ممتاز مريزا که فارسی را بخوبی تکلم می – ۴انگلیسی خانه فرهنگ بود؛
استاد  آقای دکرت قریشی– ۵کرد؛نیز دستی داشت و معلم هم بود و بعنوان مدیریت کتابخانه انجام وظیفه می

نجا در مورد فرهنگ و موسیقی و طب و نجوم ایران کرد؛در آکالسهای فارسی که با خانم ممتاز همکاری می
خط و ، مانند طب ۱و نگذاریم آثار ملی ما از بني برود، حضرت آقا فرمودند بهرت است کوشش شود. صحبت شد

برود آثار ملی و تاریخی بکلی از بني  ثار هرنی قدیم مخصوصاً در مورد خط تأکید فرمودند که اگر از بنيآسایر 
هوای این ، د ساعت یک بعد از ظهر از خانۀ فرهنگ ایران بطرف سفارت ایران حرکت کردیمدر حدو، رودمی

در حدود ساعت . بنا به خواهش آقای کاردوش عکسهائی برداشته شد. ساعت نظري آخر اردیبهشت تهران بود
دیدن ردفورت  در محلۀ کریت کالش بنا به دعوت قبلی برای صرف ناهار و پذیرایی گرم آقای ثنائی به ۱۳/۴۵
سوزاندند مشاهده شد وىل همراهان حال دیدنش را نداشتند در مسري راه محلی که جسد مردگان را می، رفتیم

عبدالرحیم خان مشهور به فرخ شريازی استاد ادبیات و تاریخ ساکن لذا شرحی را که آقای پروفسور محمد
  :اند مینگارمحیدرآباد هندوستان نوشته

  مردگان در هندطریقه سوزاندن جسد 
افکار مردم هند ، گویندمذهب برهمایی است که معتقدین به این دین را هندو می مذهب عمومی و اکثریت هند

دمی محل ضاللت و گمراهی است باید آن را رها آاز نظر دینی در گرد این نقطه دور میزند که چون جسم و کالبد 
از این گوهر اصلی سه ، علت پیدایش همه جهانیان استاو مبداءِ هستی و ، کرد و نجات ابدی را طلب نمود

گویند تشکیل داده  »تری مورتی«، گانه پرستی را که به زبان هندیگر شده و تثلیت سهنريو به شرح زیر جلوه
  .شیوا، ویشنو، برهما: است و آن سه نیز عبارتند از

ند که دارای چهار سر و چهار دست کنبرهما را بصورت انسانی مجسم می، است آفریدگار موجودات، برهما
وی ، ای از ودا را نگاشته استیک قاشق مقدس و نسخه، یک تسبیح، است و در دستهای خود یک کوزه

خدای حافظ موجودات است و ، باشد؛ ویشنوگذار هند است و پرستش در این کشور میمصنف وداها و قانون
باشد تجسم میه مدوّر و نوعی صدف و گرز و علوفه میغالباً او را با چهار بازو که در دستهایش یک صفح

  .استهای او غالباً دارای سه چشم و دستهای متعدد خدای نابود کننده موجودات است و تندیس، شیوا، بخشند

                                                 
خانه فرهنگ ایران در دهلی چه در گذشته و چه در حال یکی از بزرگرتین عامل حفظ مرياث کهن فرهنگ : خانه فرهنگ  - ۱

مسلمانان هند در زوایای دل و جانشان مهر ایرانیان سرشته شده زیرا بوسیله . اسالمی و ادب و زبان فارسی و هرن ایرانی بوده است
اند و در آن میان صوفیان و شیعیان عالقه بیشرتی به ایران و ایرانی دارند چه مشایخ صوفیه و یرانیان صوفی و عارف مسلمان شدها

و لذا تولیت حفظ دهها هزار کتاب خطی فارسی و هزاران کتیبه در هزاران مسجد و خانقاه و . علماء شیعه آثارشان بزبان فارسی است
ساله اسالمی ایرانی بر اثر  ۸۰۰بعهده ایران است واگر دولت ایران در این زمینه کوچکرتین غفلتی بکند مرياث ابینه اسالمی ایرانی 

رشد روز افزون هندوئیسم و ناسیونالیسم مذهبی نابود خواهد شد خوشبختانه با فهرست برداری از کتب خطّی گام مهمی در این زمینه 
ها از جهت تأمني کتب فارسی و دادن بورسیه تحصیلی و کمک باید با کمک کتابخانه برداشته شده وىل این جزئی از کّل است و

فارسی و هند و گزاردن کالس برای آنها در ) اساتید ادبیات(هزینه به دانشجویان زبان فارسی و دادن کتاب و سایر نیازهای علمی
د سال پشیمانی دارد و تا دیر نشده باید خانه فرهنگ یک لحظه غفلت ص. تهران و سایر کمکها به کمک این بیمار محتضر بشتابند

  . جمهوری اسالمی ایران در دهلی را از همه جهت مجهّز ساخت
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و . هایی در دست دارد و بر روی سرش هالل ماه دیده میشودبندی از سر مردگان برگردن و تربها و زوبنيگردن
یا آلت رجولیت  »لینکا«عالمت شیوا، بدن او نیمی مرد و نیمی زن است، اندی را مارها احاطه کردهجسم و
از و چنانکه در پیش گفتیم این خدا . و همیشه با او همراه است و بدین سبب او را شیوا لینکا گویند، است

پس از آنکه ، ایی مشغول استخدایانی است که از پیش از آمدن آریاها در هند بجای مانده و همچنان به خد
که از تسلط آنها بر  های مذهبی وجود نداشت وىل مدتیآریاها به هند آمدند ابتدا میانشان مساوات بود و تفرقه

مردم این کشور را به چهار ، برای اینکه حاکم و محکوم از هم جدا باشند و شناخته شوند، مردم قدیم هند گذشت
کارهای دینی به برهمنان سرپده شد از قبیل . شوُدر -۴ویش  - ۳چرتی  -۲برهمن  - ۱، قسمت تقسیم نمودند

و این ، ها و عروسیها و مراسم مربوطه و همچنني مرگ و غريه به آنها واگذار گردیدازدواج، تصدی عبادتگاهها
لشکری و  کارگزاران دولت از شاه تا سرباز، )و در رأس طبقه بودند( گروه از امتیازات بیشرتی برخوردار بوده

و کارهای ، امر تجارت و بازگانی و کسب و زراعت به ویشا سرپده شد، عهده چرتیها گذاشته شدبکشوری تماماً 
و این گروه ، و در حقیقت این گروه خدمتکار سه گروه دیگر میباشند. پست و خدمتکاری متعلق به شودرهاست

غالم خود قرار داده و به کارهای پست مانند دباغی و  که از فاتحني آریائی آنها را از ساکنان قدیمی هند هستند؛
با اینکه هزارها سال از آن زمانها گذشته هنوز هم ، نماینددوزی و عملگی و رفتگری و غريه وادار میکفش

تر غذا نمیو از دست طبقۀ پائني دانندیکدیگر را نجس میو این چهار گروه ، بهمان کارهای پست مشغولند
از . خورند و طبقه باال به طبقه پائني نه دخرت میدهد و نه میگريدتر از طبقه باالتر غذا میبقه پائنيوىل ط، خورند

سوادی در ها که عموماً به کار پیشوائی مذهب هند و اشتغال دارند همگی آنها با سوادند و اگر بیجمله برهمن
خورند و و از دست غري برهمن چیزی نمی، دانندآنها باشد او را افضل و بهرت و پاکرت از فرق دیگر برهمایی می

متوىل و خادم هر بتخانه باید از نسل برهمن باشد و غري  .دانندآشامند و دیگر هندوها را نجس و پست مینمی
مهاتماگاندی پیشوای فقید هند کوشش ، برهمن حق ندارد در کارهای مذهبی و عبادات دخل و تصرف نماید

طبقه ، وىل باز هم آن سه طبقه اول، ای هم موفق شدها نمود و تا اندازهخنت این فرقهفراوانی برای برطرف سا
بعالوه از جائی که سه طبقه اول آب ، دهندنگرند و حتی در معبدهای خود راه نمیچهارم را چشم حقارت می

نمایند آنها زندگی میدر دهاتی که ، اگر چه همه از تشنگی بمريند، دارند شودرها حق ندارند آب بردارندبرمی
در بعضی . محله و چاه آب بخصوص برای خود داشته باشند، های طبقه چهارم باید از ده خارج باشدخانه

اگر سایه یک نفر ، کشنداند آنها را میاوقات در دهات برای اینکه چرا از چاه آب هندوهای دیگر آب برداشته
های خود را به شودرها مرده، هد شد و دور ریخته میشودن خوراک نجس خواآشودر بر خوراک برهمنی بیفتد 

و این سوزانیدن جسد و . سوزانندهای خود را میخاک میسپارند وىل طایفه برهمن و چرتی و ویش مرده
شییع جنازه ت، و بخاک سرپدن مرده را عیب و ننگ میدانند، نوعی بزرگی و اعزاز استمردگان بعقیدهٔ هندوها 

نشانند و او خوابانند و بعضی میر چوب معموىل با لباس میای مرده را روی چهاست که بعضآنها بدین ترتیب 
اندازند و چهار نفر چارچوب را صورت مرده اعم از زن یا مرد باز باشد و روی آن چادر گل می. بندندرا می

و ، دگی در حرکت استدسته موزیک پیشاپیش جنازه در حال نوازن، دهندمانند تابوت بر دوش گرفته حرکت می
دان کوچکی در پسر یا وارث مرده آتش، پاشند تا فقرا جمع نمایندهای خود را میند پولمکسانیکه صاحب ثروت

اگر مرده دولتمند ، نماید تا به جای مخصوص سوزانیدن اجساد مريسنددست گرفته و جلوی مرده حرکت می
گذارند که ترتیب که سکوئی از چوب می بدین، سوزانندقیمت او را میهای گرانباشد با چوب صندل و چوب

میان انبوهی از گذارند که جنازه مرده و باز باالی آنهم چوب می، گذارندجنازه مرده چارچوب روی آن می
کسی که آتش را مشتعل ، پاشند و آتش میزنندچوب قرار میگريدو مقداری روغن حیوانی خالص روی چوبها می
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، سوزاننداند با هیزم و روغن ارزان قیمت نباتات میا وارث مرده باشد و آنهائیکه کم بضاعتمیسازد باید پسر ی
در خاتمه خاکسرت ، کنند تا جسد مرده سوخته شود که شاید دو سه ساعت طول میکشدمردم در اطراف توقف می

یزند و باعث رو متربک میهای مقدس در ظرفی گذارده به رودخانهماند جسد و استخوان نیم سوخته که باقی می
های هندو جنازه را تر میدانند و بعضی فرقهرا از همۀ رودها مقدس) گنگ( رودخانه گنگا. دانندنجات مرده می

ها عموماً از نژاد آریا هستند که هزارها سال قبل به برهمنان و چرتی. اندازندبدون اینکه بسوزانند در رود گنگا می
باشند وىل اهاىل جنوب هند از نسل مردمان قدیم هند هستند که ر شمال هند ساکن میاند و دهند هجرت کرده
های حمله آورنده فقط در قسمت شماىل هند تمرکز یافته و ئیزیرا که آریا، میگویند )Dravidi( آنها را دراویدی
  .ند را بسمت جنوب راندندالطوایفی ایجاد نموده و بیشرت اهاىل قدیم ههائی بطور ملوکسلطنت

  قلعه ردفورت
، زا بودافهوا بسیار خوب و فرح . شدیم) ردفورت( در حدود ساعت سه و نیم بعد از ظهر مجدداً وارد لعل قلعه

 و مغولیها) بازماندگان نادر( ابتدا محل بار عام نادریها، سرائی مشغول بودندبه نغمهمرغان در باالی درختان 
های دیگر شرقی رفتیم که دارای نهری بزرگ و بعد به یکی از سالن، را دیدیم) هند شاهزادگان گورکانی(

سپس قسمتهای ، کاری بودهای آنها دارای سقف آئینهحوضی بزرگ از سنگ مرمر سفید بود و از قسمت
ز مختلف نور و صدا که شب گذشته دیده بودیم و ساختمانها و چراغهایش را تماشا کردیم در کتیبۀ یکی ا

  : تاالرها نوشته بود
 ای پای به بند و قفل بر دل هشدار
 عزم سفر مغرب و رو در مشرق

  

 دوخته چشم وپای درگل هشداروی 
 ای راه رو پشت به منزل هشدار

  

های بعد از سالن، در اینجا باز هم خدنگ را با مار بجنگ انداختند و بزور مار کربی را از خدنگ جدا کردند
پس از آن به تماشای حمام قصر پرداختیم و ، مخصوص بزم پادشاهان را دیدن کردیم مختلف دیگر و محل

وجود  مشاهده شده که با سنگهای مرمر بسیار عاىل فرش شده بود و چهار طرف آن جویهائی از سنگ مرمر
فرشها گلهای مخصوصی نقش بود که داشت و خزینه آن حوض مربع شکل بسیار جالب و دیدنی بود روی سنگ

بعداً از موزه جنگی که دو طبقه دوم قسمت و رودی قرار داشت با ، کردم تمام یک پارچه استمینده خیال ب
پیمودن چند پله پیچ در پیچ دیدن کردیم در آنجا انواع لباسها و شمشريها و توپ و تفنگهای قدیمی وجود 

ردند تا مهاجمني موفق نشوند قلعه کهای وسیعی بود که آن را در سابق از آب پر میاطراف قلعه خندق، داشت
و عجیب این است که با همني حال نادرشاه توانست قلعه را تصرف و غنائم بسیاری بدست ، را تصرف نمایند

  .بعداً در قسمتی از بازار غربی گردش نموده به محل اقامت برگشتیم و پس از صرف شام اسرتاحت نمودیم، آورد

  :م  ۱۹۷۲فوریه  ۱۳و  ۱۳۹۱ذیحجه  ۲۷ و ۱۳۵۰بهمن  ۲۴ یکشنبه
سحر طبق معمول فقرائی که همراه حضرت آقا نماز صبح گرد آمدند و در اطاق حضرت آقا نماز صبح برگزار 

بارید وىل صبح هوا صاف بود آسا میبعد از ظهر تا بعد از نیمه شب باران سیل ۸/۳۰آن شب از ساعت ، شد
این همانگی . کردندسرایی میل قرائت قرآن بودند نغمهمشغو مرغان بهاری درست در هنگامی که حضرت آقا

  : فرمایدمرا بیاد این دو آیۀ شریفه انداخت که می
آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ«   ).سورهٔ سبأ ۱۰آیه (» وَلَقَدْ 
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ا به فضل و کرم خود کامالً افزودیم و امر کردیم که کوهها و ای مرغان شما نیز با تسبیح و ما بهرهٔ داود ر«: ترجمه
  .»به نغمه الهی داود هماهنگ شوید و آهن سخت را بدست او نرم گردانید

  »حْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِنيَفَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّ«
مقام ) سلیمان و داود( را به سلیمان به وحی آموختیم و به هریک و ما آن قضات: ترجمه) سوره انبیاء ۷۹آیه( 

کردند و ما و دانش عطا کردیم و کوهها و مرغان را با آهنگ داود مسخر او گردانیدیم که تسبیح می یفرمايحکم
  .ز او پدید آوردیماین معجزات را ا

  حرکت بسوی آگرا
آقای کاشانی و نگارنده با یک اتومبیل کرایه آقا سلطانپور و حاجو حاج صبح حضرت آقا ۸/۳۰در حدود ساعت 

و حاج آقای راستني و دکرت منوچهری و حاج آقای جواهری با اتومبیل دیگر ، به مقصد آگرا حرکت کردیم
در اطراف راه زمینهای ، آوردای را بوجد میبهاری هر بینندهار طراوت حرکت کردند؛ هوای دهلی آفتابی و آث

شاید یکی از علل وجود حدود ، اما معلوم بود کشاورزی آنها روی اسلوب صحیح نیست، زراعی وجود داشت
همني عدم توجه به تربیت کشاورزان با اسلوب جدید کشاورزی  )با اغراق( دویست میلیون نفر گدا در هندوستان

در ، شدبهرحال همانطور که در حرکت بودیم غزلهائی از دیوان شمس تربیزی و دیگران زمزمه می، وده باشدب
در  خورد حکایت از نوسازیای که بچشم میقصبات و شهرهای کوچک در مسري راه در همه جا بناهای تازه

روشن و سفید در آفتاب مالیم  های گاو ماده با رنگهای زردگرا دستهآدر روستاهای ، تمام شئون کشور داشت
های ها دیده میشد که نظري امامزادهدر محلهای مختلف بتکده، بهاری بعضی خوابیده و بعضی مشغول چرا بودند

ابتدا  چند نفر از اهاىل محل، در محلی بنام کوکال کمی توقف کردیم، گنبد و بارگاه بود ما در دهات دارای
هائی هم در زیر شکم ردند و بعد میمونهای مختلف که یکی دوتای آنها بچهخرسهای سیاه را با هم برقص در آو

در آن حال حاج آقای جواهری مار بزرگی را بدور . مده بودندآمارگريها گرد هم جمع ، خود داشتند رقصاندند
یو علت آن این بود که مارگريی در حاىل که ماری در دست داشت و آن مار م. گردن انداخت و عکس گرفتیم

 فوراً ) تصویر( توانی این مار را به گردن افکنی و اومی ۱غرید جلو آمد حضرت آقا فرمودند حاجی آقای جواهری
  .به گردن افکند خونسردی مار راگرفت با

                                                 
  :اند به اینجا بیاورمبرای آگاهی از شرح حال آقای جواهریان الزم دانستم مقاله زیر را که خود نوشته - ۱

سالک به حاج رحمانی مشهورم پدرم عبداللّه نام داشت و از شفیتگان  نامم عبدالرحمن نام فامیلم جواهریان و در میان صاحبدالن
این طریق بود در علم تجوید تبحری تمام و داشت و منظور خاص و عام بود همواره شکر حضرت حاج شیخ عبدالّله حائری بر 

 ۱۲۸۸گردم که از سال تولدم در زبانش مريفت که دستش را گرفت و رهنمونش شد، بر بال سیمرغ زمان به روزگاری زین پیش باز می
گزیدیم سخنانی سخت ناآشنا وىل با ای میرفتم و گوشهگذشت که به همراه پدرم به مجالس فقر میهجری خورشیدی پانزده بهار می

پیچید آویزه گوشم گشت و من حريان و سرگردان که در اندیشه و پندار این سالکان آوایی خوش که در زیر سقف ضربی شکل می
 . گویندگذرد و چه میریق چه میط

این وادی   سامانی پدرم مرا راه ننمود و از تبلیغ و گفتگو درباره راهنمایانآور بیهیچگاه در این سالهای حريانی و در آشوب سرسام
سوخت که یارب چه وادی است و این چه کاروان مقصدشان چیست و دوری جست و همیشه دل و جانم را آتش این شوق می

سالگی فرا رسید و پدر مقصودشان کیست آیا این قافله را کاروانساالری است یا آنکه من دیده روشن بینم نیست تا اینکه خزان سی
همچنان مهر سکوت برلب دیگر عمرش به شصت رسیده بود و در شصت پريی و مرگ اسري آمده بود خوب به خاطرم دارم هفته 

با فقريی صاحبدل به نام سیدحسن به گفتگو نشسته سري و حاىل که برایش پیش آمده بود  پیشرت از آنکه دعوت حق را لبیک گوید
    :بدینگونه تعریف نمود که
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ام ساکن شود و در حضرت آقای حاج شیخ محمدحسن صالحعلیشاه قدس سره را دیدم که به خون من امر فرمود که در سینه((

ها در مجلس قرآنی در حال سکوت و ُبهتی عظیم دیدمش به آرامی تکانش دادم و در همان شب)) جویبار رگهایم از حرکت بازایستد
هیچ و آنگاه آرام زمزمه کرد که فرزند : که پدر در کجایی و این چه حاىل است پدر در حالیکه کاوشگرانه در چشم من نگریست گفت

ه بعد از سوز وسازی فراوان بدست حضرت گاهی به منزل حاج شیخ عبداللّه حائری سری بزن خالصه از من درنگ بود تا اینک
هجری به حج واجب و از آن پس بار دیگر همراه حضرت  ۱۳۲۸آقای حاج شیخ عماد بیعت نموده و به وادی فقر درآمدم در سال 

صالح علیشاه و حضرت رضاعلیشاه و آقای جذبی به زیارت کعبه مشرف و عمره مفرده بجا آوردیم و پس از آن به عتبات عالیات 
 ۱۳۵۰مشرف شدیم و بارها و بارها در حضور حضرت آقای رضاعلیشاه در حج و سري و سفر که از جمله آن هندوستان است به سال 

  .نمودکه سعادت حضور مدام داشتم و حاج محمدرضاخانی مرتباً جریانات سفر را یادداشت می
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ها و بود رسیدیم که دورادور آن کتیبه )اکرب الدینجالل( ای که متعلق به پادشاه سوم مغولپس از آن به مقربه
گفتند دو دخرت و یک پسر از آن پادشاه در آن مکان مدفون و چنانکه می، کاری شده بودآن تذهیب یاسرسراه

اشعار فردوسی که در نوشته، عبدالصمد شريازی بوده است هابعد از بررسی معلوم شد نویسنده کتیبه، شده بودند
و دیدن آن غرور ملی را برانگیخت و با خط بسیار زیبایی نوشته شده بود ، ای خاص داشتها جلوههای کتیبه
را که همواره برای نابودی تاریکی کوشیده و با اهریمنان و دیوسريتان و متجاوزان دیرپای ایرانی های اندیشه

و این اشعار نغز حکیم طوسی را بخاطر ، در خاطرم خلجان مینمود، اندناپذیر از خود نشان دادهپیکاری خستگی
  :آوردم

 این سال سیبسی رنج بردم در
 بناهای آباد گردد خراب
 برافکندم از نظم کاخی بلند
     امنمريم از این پس که من زنده

 

 عجم زنده کردم بدین پارسی
 زباران و از تابش آفتاب
 که از باد و باران نیاید گزند
 امکه تخم سخن را پراکنده

  

  ۱.گرا رسیدیمبه شهر آ ۱۲/۳۰پس از دیدار کامل حرکت کردیم و در حدود ساعت  

  شهر آگرا
های نوساز و قسمت البته، شهری است خیلی قدیمی؛ مردم بسیار فقري با لباسهای محلی کهنه در حرکت بودند

در ساعت ، این شهر نیز روی اسلوب صحیح درختکاری نشده بود، جدید نیز در نواحی مختلف شهر دیده میشد
کرد برای صرف سیار زیبا و با هتلهای خوب اروپا برابری مییک و نیم بعد از ظهر وارد هتل کالرک شرياز که ب

وىل پس از چند لحظه باحرتام حضرت آقا و همراهان موزیک ، شدهنگام ورود موزیک نواخته می، ناهار رفتیم
های ها و کالهتمام مبلها و پرده. دادندو این خود حکایت از کمال ادبی بود که از خود نشان می، قطع کردند

اکثر زحمات در این سفر از قبیل جا . نداران به رنگ قرمز بود و اکثر خدمتکاران لباس سفید برتن داشتندمهما

                                                 
گرا یکی از مشهورترین شهرهای قدیمی و تاریخی هند است که در ک - ۱ نار رودخانۀ مقدس جمنا واقع شده این شهر زیبا تا بمبئی آ

دروازه و  ۶۰در قسمت راست رودخانه جمنا در زمانهای قدیم شهر مستحکمی بود . مایل فاصله دارد ۸۴۰مایل تا کلکته  ۲۹۰
 ۵۰۰۰این شهر از . یائیها پایدار بوداستحکامات بسیار و قادر بود در برابر هرگونه تجاوز و ایستادگی کند و لذا مدتها در برابر تجاوز آر

میالدی بدل سینگ قهرمان کاشغر یا یک قلعه به منظور دفاع از تهاجم  ۱۳۷۵سال پیش معروف و شناخته شده بود تا اینکه در سال 
یلی شهر میالدی اسکندر لودی از سلسله لودیان شهری بنام اسکندر آباد که در پنج ما ۱۴۹۲مسلمانان ساخت، بعد از آن در سال 

میالدی بابر نخستني پادشاه تیموری هند آخرین پادشاه سلسه لودی را کشت و آگرا به دست  ۱۵۲۶امروزی قرار دارد ساخت، در سال 
مغوالن افتاد، بابر شهر آگرا را نپسندید و پایتخت قرار نداد زیرا که زادگاهش سرد بود و آگرا شهر بسیار گرمی بود، وىل او هنوز با 

گرا به  فتح کرد وز آن  پس او  و اخالفش نزدیک صد  ۱۵۶۶عنوان پایتخت موافق بود بعدها امرپاطور اکرب شهر آگرا را در سال آ
گرا یکی از بزرگرتین حد فاصل راههای آهن هند است آهن به تمام شهرهای شهر بوسیله راه این. سال در آنجا حکومت کردند، آ

گرا چهار ایستگاه گرا  ۲شهر آگرا  ۱های اصلی بنام ایستگاه بزرگ کشور وصل است، آ مانتوسیتی دارد،  ۴راجایی ماندی   ۳قلعه آ
گرا دارای بانکها، دانشکده گرا دارای دانشگاه مستقلی است و دانشگاهش بزرگرتین مرکز تحصیل است آ ها، ها کتابخانهآ

کاری، تراشکاری سنگ شهرت جهانی دارد درآنجا منبتباشد، و به خاطر بیمارستانها و رستورانها و باشگاهها و آثار تاریخی می
رو آن باز هستند و فضاهای پیاده. هایش خیلی باریک و تنگ استچون شهر قدیمی است جاده. کاری وجود داردطالسازی و نقره

گرا بدیل بنای تاج محلّ است که مردم عالقمن. شهر بزرگ شده است و اآلن هم در حال مشهور شدن است د از همه جای اهمیت آ
گرا مريوند گرا آمده و ساکن شده ۴۰۰این حقري چند خانوادهٔ شريازی را که حدود . دنیا برای دیدن آن به هند آمده به آ سال است در آ

  .دانستندآنها چند کلمه فارسی بلد بودند وىل بسیاری از اشعار سعدی و حافظ را از حفظ می. اند و مغازه دارند مالقات کردم
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دو ساعت بعد از ظهر به هتل آمدیم و پس از ، دار بودندو میز و راهنمائیهای مختلف را حاج آقای کاشانی عهده
بناهای اسالمی ایرانی هندی که زیباترین آثار ترین صرف بستنی برای دیدن نمونۀ عالیرتین و جالبرتین و شگفت

  .یعنی تاج محل رفتیم معماری جهان است

  تاج محل
مبالغ زیاد در ساخنت  و، به پایان رسیده است ۱۰۴۰کشیده تا این عمارت به سال  طول الزم به تذکراست که سالها

ذکر ) یا ممتاز محل( بانود آن خرج شده و چون تاج محل را شاه جهان تیموری برای مقربهٔ همسرش ارجمن
، بوده است) ۱۰۶۸ – ۱۰۳۷( پدرشاه جهان) ۱۰۳۷ - ۱۰۱۴( این بانو دخرت آصف خان وزیر جهانگريشاه، شود

بامر ) ۱۰۱۴ - ۹۶۳( باشد که وی در زمان سلطنت اکربشاهالدوله میالدین آصفآصف خان فرزند مريزا غیاث
آوری با خانواده خود با پای پیاده بطرف هند رهسپار شد و ال رقتاو با ح، پادشاه صفوی از ایران اخراج گردید

این خانواده که پریشان ، نمایدهمسر او حامله بوده که در یکی از منازل بني راه در بیابان دخرتی وضع حمل می
و را از و مادرش پس از اینکه ا، پیچیده کردند وی را در یک پارچهحاىل خود را از بدقدمی این نوزاد تصور می

و او را در همان بیابان در کنار چاه آبی که مورد ، بنددشري خود سري نموده انگشرتی خود را با نخی به بچه می
ٔ پس از رفنت آنها قافله، وندشگذارند و با قلبی پر از اندوه به سوی مقصد رهسپار میحاجت مسافران بوده می
التجاره بسیار و تحف و التجار ایرانی بوده و او با مالک ملکآیند که در بني آنها یدیگری در آنجا فرود می

التجار خدمتکاران ملک، نمایندهدایائی برای اکربشاه قصد هند داشته؛ آنان درست بر سر چاه آب منزل می
 او را. نمایندمکیده مشاهده میکه انگشت خود را میبرای آوردن آب برسر چاه رفته آن دخرت نوزاد را در حاىل

رسند آنجا وقتی که به منزل بعدی می، دهد که کودک را برداشته بیاورندالتجار آورده و او دستور مینزدیک ملک
اتفاقاً زن شريدهی در آنجا بجز مادر آن ، ای برای این طفل پیدا کنیدگویند در این آبادی دایهمی، دهی بوده

وزیرزاده و از اعیان بوده راضی  که مريزاغیاث با وجودی گذارندقضیه را با او در میان می، شوددخرت پیدا نمی
افتد و فرستد آن زن همینکه چشمش بر آن دخرت میالتجار میگردد و او را نزدیک ملکگری عیالش میبدایه

رسانند و التجار مینوکران مطلب را بعرض ملک، کندبیند از خوشحاىل گریه میانگشرتی خود را در گردنش می
مريزاغیاث شرح حال خود را ، طلبد از حال آنها و سبب گریه آن زن جویا میشودا غیاث و عیالش را میاو مريز
گوید بدبختی شما به آخر رسیده شما شناسد و به او میالتجار خانواده مريزاغیاث را مینماید ملکبیان می

آنها با عزت و احرتام همراه وی به دهلی  ،اللّه خداوند اسباب خري فراهم خواهد ساختهمراه من بیایید که انشاء
التجار پس از مالقات با اکربشاه و تقدیم هدایا که از ایران برای او آمده است میملک، رسندپایتخت هند می

و مريزاغیاث را ، زادگان ایرانیستام و آن یکی از نجیبقربان من تحفه ناقابل دیگری برای پادشاه آورده: گوید
گردد و مريزاغیاث را بداروغگی محالت شاهی میاکربشاه خوشحال می، نمایداه معرفی میبه خدمت اکربش

این خانواده در دربازر اکربشاه ترقی نموده و ، نمایدگمارد و عیال او را سرپرست کارکنان اندرون سلطنتی می
و را برای خود بدیوم و دخرتی که وجود اآیند خان در صنف امرای بزرگ درمیمريزاغیاث و پسر بزرگش آصف

آید و بزرگرتین ملکۀ دانستند و او را در بیابان رها کرده بودند پس از فوت اکربشاه بعقد جهانگريشاه درمیمی
، رسدکبار دربار اکربشاه بود بوزارت عظمی جهانگريشاه میو آصف خان برادرش که جزء امرای ، گرددهند می

نماید که فرامني و احکام شاهی تا به نفوذی بر جهانگريشاه پیدا می بانو نور جهان خواهر آصف خان آن چنان
های رایج آن زمان یک طرف نام جهانگريشاه و طرف دیگر رسیده قابل اجرا نبوده و سکهامضای نورجهان نمی
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داستان عشق و دلدادگی و سرانجام وصلت این دو خود خواندنی است چنانکه نقل ، دشنام نورجهان نقش می
 :اندهکرد

شود تا گ میرنورجهان در همان قصر سلطنتی بز، پس از استقرار مادر نورجهان در اندرون قعر سلطنتی اکربشاه
 شد ولیعهد اکربشاه شده بوددر آن موقع جهانگريشاه که سلطان سلیم نامیده می، رسدسالگی می ۱۳یا  ۱۲به سن 

اش پرواز ول بازی بوده که یکی از کبوتران مورد عالقهودر ابتدای نوجوانی روزی در باغ قصر با کبوتران مشغ
خواست مستخدمی پیدا کند و خواهد او را بگريد وىل چون دو کبوتر دیگر در دستش بود میسلیم می، نمایدمی

افتد که در باغ مشغول نظرش به آن دخرت نوخاسته می، آن دو کبوتر را با او بسپارد و خود کبوتر پریده را بگريد
آن دخرت کبوتران ، نگاه دار تا من کبوتر فراری را بگريم کبوتر رااین دو گوید تواو را صدا میزند و می، ش بودگرد

شود وىل پیش از مراجعت وی یکی از کبوترها از دستش میرا به دو دست گرفته منتظر مراجعت شاهزاده می
می، بیندنماید وىل یک کبوتر در دست او میسلطان سلیم پس از گرفنت کبوتر فراری نزد دخرت مراجعت می، پرد

پرسد چگونه پرید دخرت با معصومیت خاصی شاهزاده می، گوید از دستم پریدپرسد کبوتر دیگر چه شد؟ دخرت می
سلطان سلیم از این حرکات . گوید قربان اینطور پریدکند و میکبوتر دیگر را که در دست داشته رها می

گوید قربان پرسد تو کیستی؟ و پدر و مادر تو کیستند؟ میآید و با دقت باو نگریسته میمعصومانۀ او خوشش می
، کنماسم من نورجهان دخرت مريزا اعتمادالدوله هستم و با مادرم که رئيس زنان قصر است در اینجا زندگی می

گفتگو با نورجهان میکند و هر روز قسمتی از وقت خود را صرف بازی و شاهزاده محبتی خاص به او پیدا می
تا آنجا که به ، دهدبازیهای کودکانه کم کم جای خود را به دوست داشنت و دل بردن و دل دادن می، نماید

رسد که ولیعهد عاشق دخرت مريزاغیاث اعتمادالدوله ایرانی شده و مایل است که او را همسر خود اکربشاه خرب می
د مبادا پس از عروسی با نها بسیار بلند پروازگوید ایرانیه و میاکربشاه از این مطلب ترسناک گردید، سازد

و بدین سبب در وقتیکه ولیعهد به سفر رفته بود نورجهان را به یک امري ، ها بیفتدولیعهد سلطنت بدست ایرانی
دورتر از و شريافکن را به حکومت بنگاله که ، نمایدزویج میت ۱شجاع ایرانی بنام علی قلیخان ملقب به شريافکن

پدر رنجیده خاطر  زسلطان سلیم پس از مراجعت از عروسی نورجهان با شريافکن مطلع و ا، فرستددهلی بود می
تا اینکه پس از چند سال دیگر که اکربشاه فوت کرد سلطان سلیم بنام جهانگريشاه برتخت جلوس کرد؛  شود؛می

را با گروهی از لشکریان به بنگاله فرستاد و به الدین خان اولني کارش این بود که برادر رضاعی خود قطب
، نمایاهی بتو عطا میوشريافکن پیغام داد که هرچه زودتر همسر خود را باید طالق دهی و در عوض هر چه بخ

، داشت از پیغام جهانگريشاه امتناع ورزیدشريافکن که همسر خود را بسیار دوست می، و گرنه کشته خواهی شد
های خیمه پنهان کرده بود که با اشاره او د نفر از سربازان قوی هیکل و شجاع را عقب پردهالدین خان چنقطب

به ، نمایدالدین وقتی دید شريافکن از فرمان شاه اطاعت نمیقطب، از پرده بريون آیند و شريافکن را بکشند
که سربازان او را احاطه نمایند شريافکن پیش از آنکند که بريون آیند و او را بقتل برسانند سربازان اشاره می
  ورد وىل آو چند نفر از سربازان را از پای درمی، کشدالدین خان را میکشد و قطبخنجر از کمر می

                                                 
رود نره شريی از میان گویند روزی اکربشاه به شکار میت اینکه علی قلیخان به لقب شريافکن ملقب گردیده این است که میعل - ۱

اند از ترس فرار نموده تنها علی قلیخان ایستاده و نماید تمام سردارانی که همراه اکربشاه بودهدرختان بريون جسته و به او حمله می
دهد در این موقع اکربشاه او را به لقب شري افکن مفتخر می نماید که دلیل د و اکربشاه را از مرگ نجات میکشبا شمشري شري را می
  .بر شجاعت او است
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پس از کشته شدن شريافکن نورجهان را به دهلی نزد جهانگري شاه می، شودبه علت کثرت سربازان خود کشته می
، شودپوش و عزادار بوده و به همسری با شاه راضی نمیهان مدت دو سال در عزای شوهر سیاهوىل نورج، آورند

نورجهان را برای همسری با جهانگري ، تا اینکه زنانی که جهانگريشاه برای خدمت و مصاحبت او معني کرده بود
چنان در  پس از ازدواج آنوىل . دو سال با جهانگريشاه ازدواج و عروسی نماید زکه پس ا سازندشاه راضی می

گرفت تا آنجا که دخرتی که از شاه نفوذ پیدا کرد که کارهای مملکتی بدون اجازه و امضای او انجام نمی
شريافکن داشت به عقد پسر کوچک جهانگريشاه بنام شهریار که از زن دیگری بود درآورد و هدف او این بود که 

که فرزند ارشد شاه بنام شاهزاده خرّم که داماد آصف خان و برادر ىلدر حا، داماد خود ولیعهد شاه سازد
او جوانی بسیار الیق و ، دار سلطنت بودنورجهان بود و در عني حال مقام وزارت جهانگريشاه را داشت داعیه

، اختسنمود و پدر و پسر را از یکدیگر بدگمان میمیشایسته ولیعهدی بود وىل نورجهان همیشه از او بدگوئی 
نمود و آصف خان هم که مقام وزارت داشت سعیش در این اعتنائی میبه قسمی که شاهزاده خرم به پدرش بی

در واقع نربد پنهانی بني برادر وخواهر برای مقام ولیعهدی دامادهایشان در ، بود که داماد خود را ولیعهد نماید
بنام شاه جهان به سلطنت رسید و این همان شاه  تا اینکه پس از مرگ جهانگريشاه شاهزاده خرمّ ، جریان بود

عمارت تاج محل را ساخت و خود او ) دخرت آصف خان( جهان است که برای همسر محبوب خود ارجمند بانو
. نوشته شده بود ۱۰۴۸آنطور که مالحظه شد تاریخ بنای مسجد به سال ، هم پس از مرگش در آنجا مدفون گردید

و همانجا )  ۱۰۶۸بقوىل ( وفات نمود ۱۰۷۶رجب  ۲۶و شاه جهان به تاریخ  ۱۰۴۰سنه ارجمند بانو ممتاز محل در 
پله  ۴پله و از بالکن تا صحن  ۲۸دفن شده بودند و آن بنای عظیمی بود که از کف تا بالکن بسیار وسیع و دارای 

که در سقف  دیمتعجب دی آنگاه به شبستان مسجد رفتیم با کمال ۱، پله داشت ۲۴و از داخل صحن تا سرداب 
کرد چند آیه از قرآن تالوت و آنگاه شخصی که خود را امام محل معرفی می، آن زنبور عسل النه کرده است

نمود سنگهای مرمر تمام به شکل می زیبا و عجیب، نمود و ما ضمن استماع به ساخنت مسجد خريه شده بودیم
عاىل داشت و از حیاط تا بالکن اول شش پله محراب نقاشی شده بود محوطه تاج محل و صحن و باغ بسیار 

  ۲.داشت
                                                 

و برای ) یک صدم روپیه(این بنا هم چون سایر بناهای عظیم مصر و چني و ایران با استثمار کارگران بدبخت و مزد یک پیسا -  ۱
حمل ) استان راجستان و مناطق شماىل(های بسیار دوربرای بنّا ساخته شد و سنگهای آنرا از فاصله) هدو صدم روپی(پیسا ۲کارگر و 

کردند، خدا میداند و چه تحمیلی برمردم از جهت تأمني مخارج گردید غري قابل احصاء است این بود سريه سالطني مسلمان هند که 
های نگرند وىل کلبهکردند میبه این جالدان استثمارگر که بنام اسالم سلطنت  دست کمی از فراعنه مصر نداشته و لذاملت هند با کینه

کردند و خود با خرما و یا نانی سرکرده وىل برای مردم بینوا لنگرخانه میدار و پشمني صوفیان را که کار میگلني و لباسهای وصله
جویند و برای اطالع از چگونگی تجاوزات شاهان هند و ک میستایند و از خاک قربشان تربّ ساختند  و قبله گاه محرومان بودند می

وسعت دامنۀ خونریزی آنها به کتاب سريالمتأخرین چاپ هند و کتاب علل صعود و سقوط مسلمانان در هند تألیف حشمت الّله 
  . ریاضی که در دست تهیه است مراجعه شود

تاج محل یکی از زیباترین آثار معماری : چنني نوشته ۱۱۹ج محل ص اصغر حکمت در کتاب سرزمني هند در مورد تاآقای علی - ۲
باشد و ظریفرتین ساختمان مرمری است که دست بشر تا کنون در جهان ایجاد کرده و از عجائب عالم صنعت است این روی زمني می

مقربه همسر محبوب خود ارجمند  شاهکار معماری در کنار رود جمنا در شهر آگره واقع شده و آرامگاهی است که شاه جهان برای
. شروع و هفت سال بعد از مرگ آن ملکه خاتمه یافت)میالدی ۱۶۳۱(هجری ۱۰۴۰بانوبیگم ملقب به ممتاز محل بنا فرمود در سال 

شاه جهان گروهی از صنعتگران را از اطراف جهان برای این ساختمان در دربار خود جمع آورد که در میان آنها نام استاد عیسی 
فندی از ترکیه و محمدشریف از سمرقندی و امانت خان شريازی و محمدخان شريازی و واجدخان بغدادی و عطامحمدبخارائی و ا

اند وىل متأسفانه نام قنوجی و منوهرالل الهوری نیز شرکت داشتهشود و نیز معماران هند و بنام اللمحمدسبحان بلخی دیده می
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  قلعه سرخ آگرا
میالدی ساخته شده بود  ۱۵۶۵از تاج محل به تماشای قلعه اکربشاه که در سال  بعد از ظهر ۳در حدود ساعت 

ت؛ های بنام هند اسمیلیون روپیه خرج آن بنا کرده بود و یکی از قلعه ۵۳۵مشهور است که اکربشاه مبلغ ، رفتیم
یک کاسۀ سنگی بسیار بزرگ سمت راست در ورودی . این قلعه دو دروازه بنام دروازه فیل و دروازه دریا دارد

ساختمانهای بسیار بزرگ از سنگ قرمز پزاک ، استکردهگویند اکربشاه در آن حمام میکه میقرار داشت 
و ) به تقلید از عاىل قاپو اصفهان( .قاپو نام داشتوجود داشت و اطاق دیگری در سمت شمال بود که عاىل

اسرتاحت خود اکربشاه رفتیم که  ختلف به محلمپس از دیدن اطاقهای ، حوض سنگی بسیار عاىل داشت
در محلی دیگر حوض گالب با سنگ مرمر برای ، محراب مانند بود و دو طرف آن عکسهای وی قرار داشت

پسرش اورنگ زیب ( ،ر این محل محبوس بوده استسال شاه جهان د ۷گویند مدت شاه ساخته بودند که می
بعد محلیکه شاه جهان فوت کرده بود نشان دادند که ، )محبوس کرد اپس از کشنت داراشکوه برادرش پدرش ر

کاری بود که البته بسیار جالب و هرنمندانه ساخته های آن آئينهحوضهای آب گرم و سرد وجود داشت و سقف
شد در تمام قسمتهای های دوری ساخته بودند که وقتیکه کسی وارد آن میضربی شده بود و در ورودی را با

در ، بعد از دیدن دربار عام و قسمتهای دیگر که خود دنیائی از هند بود مراجعت نمودیم، شدسقف نمایان می
 ز آنها توانستشد و دلیل آن این بوده که اگر دشمن از یکی امی بريون و اطراف قلعه آثار دو خندق بزرگ دیده

در ضمن یک سمت تاج محل و آن قلعۀ عظیم به رودخانۀ جمنا اتصال  .از دیگری نتواند عبور نماید بگذرد
  .داشت

  مزار و مرقد شهید ثالث
گرا به زیارت مزار و مرقد شهید ثالث قاضی نوراللّه شوشرتی صاحب کتاب مجالس  پس از دیدن قلعه سرخ آ

الدین محمدشاه الحسنی الدین بن نوراللّه بن شمسالملّه بن سیدشریف بن سیدجنورالقاضی، المؤمنني رفتیم
وی در الهور قاضی بود و از جمله «، ) یق الحقایقابه نقل از کتاب صحیفه الصفا در طر( المرعشی الشوشرتی

، نموده است محدثني و متکلمني و محققني و فاضلی یگانه و عالمی عالّمه بوده و برای یاری مذهب کتبی تألیف

                                                                                                                                                        
رسم کرده هنوز مجهول و مخفی مانده و گویند شاه جهان خود طراح و مهندس آن بنای عظیم  مهندس نخستني که طرح اوىل بنا را 

تأثري سبک معماری اسالمی و بالخاصه ایرانی در تاج محل بخوبی مشهود و نمایان است و کمرت سبک هندی در آن . بوده است
امانت خان . در جنب همسر خود مدفون گردیدگردد و شاه جهان نیز بعد از وفات برحسب وصیت در همان مقربه احساس می

های قرآنی آن روضه عاىل است در درب داخلی نام خود و سال اختتام ساختمان را چنني رقم کرده است خطاط که طغرانویس کتیبه
ت در ایسشاه جهان را منظومه)) سنه جلوس مبارک(هجری مطابق دوازدهم  ۱۰۴۸الفقري الحقري امانت خان شريازی در سند ((

  :وصف این روضه مبارک که بسبک مثنوی ساخته و این اشعار از آنجاست
 زهی مرقد پاک بلقیس عهد
 منور مقامی چو باغ بهشت
 جواهر نگار است دیوار و در
 براین بقعۀ پاک واالمقام

 ت بنظارٔه این مزارزرقّ
 نمود این عمارت بنا روزگار

  

 

 که بانوی آفاق را گشته مهد
 نرب سرشتمعطر چو فردوس ع

 همچو آب گهر  رتهوا تازه
 ترشع کنان ابر رحمت مدام
 شود چشم خورشید و مه اشکبار
 که ظاهر شود قدرت کردگار
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) شیعی بودن( الدین محمد اکرب تیموری آن جناب را به تهمت رفضدر زمان دولت سلطان جهانگري پسر جالل
  .و مزار فیض آثارش آنجا معروف و مشهور و زیارتگاه نزدیک و دور است، در اکربآباد هند به قتل رسانیدند
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کتاب احقاق الحق و تعلیقات بر تفسري قاضی بیضاوی و  المؤمنني واز جمله مجالس، کتابهای وی بسیار است

اما ، هجری نوشته است و نیز شرحی بر شش دفرت مثنوی دارد ۱۰۰۰ای در تحقیقات آیه غار که در سال رساله
که بر سر راه او بعضی نواصب ، الحقایق آمده بدین صورت استکیفیت شهادت ایشان آنطور که در کتاب طرائق

های درخت پرخار آنقدر بر بدن آن سید فرصت یافتند او را گرفتند و برهنه نمودند و با شاخهکمني کرده چون 
  ».ابرار زدند که اعضای او از هم جدا شد و جان به جان آفرین تسلیم نمود

شیخ حسني بن عبدالصمد پدر شیخ ، مدهآاما در مورد اینکه ایشان شهید سوم یا پنجم باشد نظریات متفاوت 
الدین آملی را شهید سوم آملی را شهید اول شیخ علی بن عبدالعلی را شهید ثانی شیخ زینحمدبن مکی م، بهائی

و بدین ترتیب شهید چهارم موال عبداللّه شوشرتی است که در فتنه عبداللّه خان ازبک در اوایل ، گفته است
و بدین ترتیب ، جسد او را آتش زدند و در آنجا کشتند و بعد، عباس گرفتار شده او را به خارا بردند سلطنت شاه

  .شودقاضی نورااللّه شوشرتی شهید پنجم می
ن مبتنی بر مذهب امامیّه و قیام علیه متجاوزان بر طبق شیوهٔ تشیع آشهید از صوفیان نوربخشیّه بوده که اساس 

مزار او در محل ، بوده لذا وی در ارائۀ مذهب تشیع کوشش بسیار فرمود و مزارش زیارتگاه صاحبدالن است
قرب در اطاق مربع مستطیلی  »هوالنصر باب سعید«نسبتاً مرتفعی بنا گردیده و بر سر در ورودی نوشته شده بود

کف اطاق با سنگ فرش شده و قسمتی هم از آن آئینه ، داشت و ضریحی از سنگ مرمر روی آن بود رشکل قرا
ضمناً منربی از سنگ مرمر و علمی  »بشهود پیوسته ۱۱۸۸در سنه «. روی سنگ مزار نوشته شده بود. کاری بود

السّالم را در قاب و زیارتنامه حضرت امام حسني و سایر شهداء علیهم به سبک شیعه در آنجا وجود داشت
تا دور در ورودی اسامی ، نوراللّه آویخته بودای برای زیارت حضرت قاضیو در محل دیگر کتیبه، آویخته بودند

الم و اطراف در ورودی محوطه اسامی نیکوکارانی که وقت صرف کرده یا پول داده السّلیهمچهارده معصوم ع
، ن بزرگوار دو رکعت نماز گذاردندآحضرت آقا و همراهان پس از قرائت فاتحه بر مزار ، بودند نوشته شده بود

را نیز آفتابی و هوای آگ. بعد از ظهر به دهلی مراجعت نمودیم ۵پس از صرف چای در محوطه مزار ساعت 
به محض ورود همگی در اطاق ، نماز مغرب قدری تأخري شده بود، مطبوع بود ساعت هفت وارد دهلی شدیم

حضرت آقا جمع گردیده و نماز مغرب و عشاء بر حضرت ایشان اقتدا کردند و مجلس درویشی شب دوشنبه در 
س از خاتمه مجلس شام را در سالن هتل شمس تربیزی خوانده شد پو چند غزل از ، همان اطاق تشکیل گردید

  .صرف نموده و اسرتاحت کردیم

  :م ۱۹۷۲فوریه  ۱۴و  ۱۳۹۱ذیحجه  ۲۸و  ۱۳۵۰بهمن  ۲۵شنبه 
همراهان برای اقامه نماز صبح به اطاق حضرت آقا آمدند و صدای اذان از اطراف  سحر که بیدار شدیم طبق معمول همه

همگی به خواندن قرآن که حضرت آقا قرائت میپس از اقامۀ نماز ، رداختندمرغان هم به نغمه سرایی پ، شدشنیده می
مدیم ضمن صرف صبحانه حضرت آقا دکرت منوچهری را آبه سالن هتل  ۷/۳۰در حدود ساعت ، دادیمفرمودند گوش می

حق «: که گفتندفرمودند تا آنجا مخاطب ساخته در مورد طّب قدیم و داروهای گیاهی و اثرات معجزآسای آن صحبت می
این است که در کشور ایران یک دانشکده با اسلوب صحیح برای تدریس طب قدیم و معالجات گیاهی و نظایر آن 

پدرم یک بیماری را که بمرض استسقاء مبتال «آقای دکرت منوچهری با تأیید این موضوع اظهار داشت ».تأسیس نمایند
هنوز  »ار اىل پنج روز با داروهای گیاهی کامالً او را معالجه نمودوىل پريزنی ظرف چه، بود نتوانست معالجه نماید
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که از ) چاندی چوک( نان تمام نشده بود که حاج آقای کاشانی آمدند و به اتفاق ایشان عازم بازار نقره فروشانآصحبت 
 :در یکی از معابر بزرگ سیکها را دیدیم، محلهای مرکزی مهم دهلی قدیم است شدیم
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  هاسیک
اند بدانها بوده و بعلت سلحشوری در جنگهای خونني که علیه انگلیسیها کرده ها مردمی رشید و جنگجوسیک

آنرا ) میالدی ۱۴۸۸ – ۱۴۱۲( دین سیک از ادیان جدید هند است که چون شاعری بنام کبري، سردار لقب دادند
ای ساده وی بافنده، بوده »ویشنویی«هبتأسیس کرد به دین کبري معروف شد کبري شاگرد ماناندا تذهیب کننده مذ

و برآن شد که دین هندوئی و اسالم را با هم آمیخته ، انداز اهل مارس و پدرش مسلمان و مادرش برهمن بوده
کبري در اشعار خود از ، ودیت و رسم ختنه کردن وجود نداشتدر آئني او مسجد و معب، مذهب نویی پدید آورد

 »اللّه«هندی و  »رام«کبري، شمردسلمانان و هندوان و مسیحیان را مقدس میگفت و معابد متوحید سخن می
تواىل  و که از گردونۀ کار ما، کرددانست و به تناسخ اعتقاد داشت و مانند هندوها دعا میاسالمی را یکی می

که از  »بابانانک« آئني سیک پس از کبري، گویند »کبريپانتیس«پريوان کبري را به هندی، مرگ و تولد رهایی یابد
، مذهب نویی بر اساس آئني کبري تأسیس کرد، طایفۀ جنگجوی سیک و معاصر با لوترمؤسس طریقه پروتستان بود

پدر و مادرش ، میالدی در قریه تا لواندی در نزدیکی الهور در پنجاب پای به عرصه وجود نهاد ۱۴۶۹وی در 
 وی از سرودهای کبري الهام گرفته به یاری، نگجویان بودندیعنی ج) کشرتیه یا کهرتی( هندو و از طبقۀ کشاتو

دینی بر اساس توحید و اختالطی از هندوئی ، دست بودای چريهدوستی ایرانی و مسلمان به نام مردانا که نوازنده
، شد به تبلیغ آن پرداختنواخته میو با نوای موسیقی که از طرف دوست مردانا ، و مسیحی و اسالم تأسیس کرد

پريوان او به سیکهیه ، خواند و طرفدار اتحاد بشر و برابری و برادری بودیعنی معلم می، »گورو«نانک خود را
به جای او  »انگاد«و شاگرد او بنام، در زادگاه خود درگذشت ۱۵۳۸وی در سال ، یعنی شاگرد ملقب گردیدند

حق به : گفت کهوی می، نامید »حق«نانک خدای یکتای جهان را . نامیده شد »معلم«یعنی  »گور«نشست و 
به هر نام که خوانده شودفقط او ، باشدگر میصورتهای گوناگون در افکار و اعتقادات در جاهای مختلف جلوه

، سعادت، باشدمی »مهربان«است که به زبان پنجابی به معنای »هری«تنها لقبی که به او داد، قادر متعال است
نانک خوردن گوشت را برای پريوانش مباح دانست او ، است »ذکر حق«در  »استغراق«وصول به نريوانا و 

یعنی صورت و همی جهان را که در آئني هندوئی آمده است پذیرفت؛ و گردونۀ کار ما را تا حدودی قبول  »مایا«
را  پرستیوی ریاضت و زیارت و بت، کرد و گفت راه نجات از آن فقط آن است که آدمی از یاد حق غافل نباشد

گورو ، پس از نانک، و جز گرفنت یک زن تعدد زوجات را حرام شمردو ازدواج را مباح دانست ، کردخطئه میت
) م ۱۶۰۶ – ۱۵۸۱( در زمان معلم پنجم گروارجان، های پیاپی به پیشوایی مذهب سیکهیه قیام کردندیا معلم

معبدی زریّن در میان استخری ، ر پنجاب هنداو برای سیکها در شهر امر تسر د، تغیرياتی در این مذهب روی داد
سیکها ، عظیم بنا نهاد و کتاب دینی بنام گرانت تدوین کرد که مانند قرآن مسلمانان نزد ایشان مقدس است

ششمني امرپاطور تیموری هندو با ) م۱۶۱۸-۱۷۰۷ ( جنگهای ایشان با اورنگ زیب، مردمی جنگجو هستند
ها به قوای انگلیس میالدی مهاراجه دو لیب سینگ آخرین امري سیک ۱۸۴۹در سال، انگلیسیان معروف است

قرياطی را که به نام کوه نور معروف و از ایران ربوده شده و به دست وی افتاده بود به  ۱۲۸الماس ، تسلیم شد
زه برج واکنون آن گوهر گرانبها در مو، ملکه انگلستان اهدا کرد) میالدی ۱۹۰۱ – ۱۸۱۹( الکساندرینا ویکتوریا

 - ۱است که آنها را پنج کاف گویند ) اککوک( باز شناخنت سیکها از دیگر هندوان به پنج نشانه یا، لندن است
 ککلچ - ۳زنند شانه چوبني که در میان مویی می) کنگا( کونگا – ۲یعنی نربیدن موی سر و ریش ) کیش( کس

ای که در بريون شمشري یا خنجر دو لبه) کربان( ندکا -۵دستبند آهنی ) کرا( کارا – ۴شلوار سفید کوتاه ) کچها(
  .خانه بر خود آویزند
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بندی و کاست مخالفند و گروه با طبقهچون سیکها به لقب ، بیشرت بزرگان اینان به لقب سیگ یعنی شري معروفند
ب تاریخ مختصر ادیان و کتاب با استفاده از کتا( اندیا نجسهای هند به دین ایشان راه یافته بسیاری از طبقه پاریها

ای در آنجا مشغول عده: هاگردیم به معبد سیکسخن را کوتاه کرده باز می) سرزمني هند و مشاهدات شخصی
معبد دارای  )Ganj – ۶۱۶ Gruwara( با خط درشت نوشته شده بود معبدبر سردر ورودی . عبادت بودند

از قرار ، دند همگی به شمشري یا نیزه یا هر دو مسلح بودندشافرادی که از آنجا خارج می، از طال بودگنبدی 
و ، در حدود ساعت ده ونیم صبح به خانه فرهنگ ایران رفتیم. معلوم مسلح بودن جزء فرائض مذهبی آنها است

داروخانۀ بزرگی در ، از آنجا به اتفاق آقای کاردوش به خیابان اسفعلی به مطّب آقای حکیم عبدالصمد رفتیم
ب قرار داشت حضرت آقا از آقای دکرت منوچهری راجع به وضع طبّی آنجا پرسشهایی کردند و پاسخهایی زیر مطّ
در آنجا بنا به تقاضای آقای کاردوش عکسی جهت یادگار برداشته شد و مجدداً به خانۀ فرهنگ ایران ، شنیدند

کاردوش واقع در میدان گلف  بنا به دعوت قبلی حضرت آقا به منزل آقای، برگشتیم وچای و قهوه صرف شد
وتمام همراهان در خدمت بودند ، لینگ که نزدیک نزدیک خانه فرهنگ ایران واقع شده بود تشریف فرما شدند

حضرت آقا به مناسبتی فرمودند ما به ، سفري ایران در هند وقطب سلسله چشتیه و آقای ثنایی نیز حضور داشتند
گوئیم هر چه که قوانني در تمام عالم دارند اسالم بهرتین آنها را می هیچ عنوان در سیاست مداخله نداریم وىل

هایی که بدون یاد خدا ذبح شده در مورد قوانني طالق و مجازات دزدی و ممنوع بودن خوردن گوشت، دارد
است تأکید فرموده و خوردن غذاهای غري گوشتی و سبزیجات را در مواقع نبودن گوشت ذبح شرعی توصیه 

و گفتند به هر ترتیب مُدرنی هم ذبح شود باید شرایط شرعی رعایت شود و ذبح گوشت مسلمانان جهان  فرمودند
سپس آهی از درون سردادند که خود این حکایت بود از اینکه هیچگاه  ۱، باید بدست مسلم و به یاد خدا باشد

و ، بی جاهلی نبوده استبنحوی کامل اسالم اجرا نشده و جز اسمی و تعص) ع( بعد از رسول اکرم و علی
  .رفتیمای آنگاه به اتفاق آقای ثنایی بدیدن بتکده، آرزوی تحقق واقعی اسالم را نمودند

  دیدار از یک بتکده
ها را با خلوص در این جهان پهناور و جنگل موال به چشم دیدم که انسانها با چه خضوع و خشوعی مجسمه

  بت تمثاىل است که به تصور معتقدان به آن ، حقیق و تفکر استکه از هر نظر قابل ت! نمایندنیّت پرستش می
                                                 

  :سربریدن حیوان پنج شرط دارد: شریاط ذبح کننده و چگونگی ذبح بطوریکه در رسالۀ عملیه حضرت آیت اللّه خمینی آمده است - ۱
چه مرد و چه زن باید مسلمان باشد و اظهار دشمنی با اهل بیت پیغمرب صلی اللّه علیه و آله و سلم نکند، برد کسیکه سرحیوان را می ۱

  تواند سر آن حیوان را بربد؛و بچه مسلمان هم اگر ممیز باشد یعنی خوب و بد را بفهمد می
مريد با خنجر تیزی شد که اگر سرحیوان را بزند میسرحیوان را با چیزی بربند که از آهن باشد وىل چنانچه آهن پیدا نشود و طوری با ۲

  .شود سر آنرا بریدگه چهار رگ آنرا جدا کند مانند شیشه و سنگ تیز می
داند باید رو به قبله سر بربد اگر عمداً حیوان را رو به قبله نکند در موقع بریدن جلوی بدن حیوان رو به قبله باشد و کسیکه می ۳

اگر فراموش کند یا مسأله را نداند یا قبله را اشتباه کند یا نداند قبله کدام طرف است یا نتواند حیوان را رو  شود وىلحیوان حرام می
  .به قبله کند اشکال ندارد

خواهد سر حیوان را بربد یا کارد به گلویش بگذارد به نیت سر بریدن نام خدا را بربد و همینقدر که بگوید بسم اللّه کافی وقتی می ۴
شود و گوشت آن حرام است وىل اگر از روی فراموشی نام خدا و اگر بدون قصد سربریدن نام خدا را بربد آن حیوان پاک نمی است

  .را نربد اشکال ندارد
حیوان بعد از سر بریدن حرکتی بکند اگر چه مثالً چشم یا دم خود را حرکت دهد یا پای خود را بزمني زند که معلوم شود زنده  ۵

  .بوده
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جهت معتقدند که او توانائی آنرا دارد که کارهای فوق طبیعی را  و به همني، جایگاه قوای فوق طبیعت است
گاهی و ! شمارندبت پرستان بتهایی را به صورت حیوان یا انسان هستند دارای شعور و ذی روح می، انجام دهد

! پوشانندکنند و بر آنها لباس میگذارند و آنها را شستشو داده و روغن مالیشان میدر پیش آنها خوراک هم می
وثنیت و بت ، بت را به زبان عربی صنم و وثن گویند! و برایشان قربانی می کنند و از آنها حاجت می خواهند
در آن زمان سنگهایی نیز که از حیث شکل و رنگ ، ستپرستی در دورهٔ جاهلیت در عربستان بسیار رواج داشته ا

نامیدند که جمع آن انصاب است هر گرفت و آنها را نُصب میو بزرگی خصوصیتی داشت مورد پرستش قرار می
و وی خود قربانی ، گرفتصنم متوىل خاصی داشت بنام سادن که قربانی کردن برای صنم توسط وی انجام می

  ۱.موروثی بوداین منصب اغلب  پاشید ورا برای صنم می

                                                 
پرستی است در تاریخ مختصر ادیان دربارهٔ فتیشیسم چنني آید فتیشیسم و آنمیسیم مقدمۀ بتآنطور که از کتابهای تاریخ ادیان برمی -  ۱

نوشته است، فیتیش اصطالحی است به پرتغاىل به معنای سحر و افسون، دریانوردان پرتغاىل در نیمۀ پانزدهم میالدی که به افریقای 
های خود چوبها و سنگها و فلزاتی را تراشیده و برای آنها احرتام پوستان آن قاره در خانهغربی پای نهادند مشاهده نمودند که سیاه

دانند، پرتغالیان آن اشیاء مقدس را بزبان خاصی قائلند، و وجود آنها را مؤثر در زندگی خویش و باعث رونق کارهای خود می
عالم فرانسوی ) م ۱۰۷۷ – ۱۷۰۹(تني کسی که این اصطالح را در تاریخ ادیان بکار برد شارل دوبورسخواندند، نخس)) فتیش((

عبارت است از پرستش بعضی از اشیٔا مادی و زمینی وىل شامل اعمال دینی بعضی از قبایل هم می)) فتیشیسم((بعقیدهٔ او . است
پرستان معتقدند که در این بتها و فتیشها نريویی روحانی شمارند، بتشود، که تعاویذ و طلسمات را بعنوان مظاهر قدرت الهی می

توان آنها را با طلسمات و تعویذات مقایسه نمود جای مهمی پنهان است که صاحب آنرا به حاجات خود تواند رسانید، فتیشها که می
ع بال و چشم زخم یا بدست آوردن مقصود و مرادی به معنای دعاها و آیاتی است که برای رف)) تعویذ((گريندرا در ادیان ابتدائی می

گویند نقشهای سحری یا تبخیمی است که برای دفع )) تلسما((که به یونانی آنرا)) طلسم((آویزندبندند، و یا بر گردن میبر بازو می
فان و مار و کژدم ساخته هایی برای محافظت از طورود، مثالً در بسیاری از شهرها طلسمآفتها یا حوادث مختلف دیگر بکار می

ها موجب مهر و کني میان بودند، طلسم سازان برای اعداد خواص و تأثريات خاصی قائلند و ترتیب و تنظیم آنها را بروی طلسم
شمارند، بني طلسم و تعویذ این فرق است که اوىل یک ارزش فعال و مؤثر دارد در حالیکه تعویذ دارای ارزش تدافعی در مردمی می

  .چشم زخم و نظایر آنهاستدفع 
ای است که بموجب آن ارواح در بعضی عقیده)) فتیشیسم: ((گویدمردم شناس انگلیسی می) م ۱۹۱۷ – ۱۸۳۲(ادوارد برنت تایلور

دهاز اشیاء مادی مجسم و تجسد توانند شد یا در آن اشیاء تلقی دارند، این تعریف را بیشرت مردم شناسان قرن نوزدهم و بیستم بکار بر
در علم بیماریهای روانی بوسیلۀ زیکموند فروید از همني تعریف است، همچنانکه بعضی از قبائل )) فتیشیسم((اند، و استعمال کلمه 

بینند، بعضی از بیماران روحی نیز در بعضی اشیاء مجسم معشوقه ابتدایی در برخی از چیزها و یا فتیشها تجسم و تجسد خدا را می
ها و نگني انگشرتیها و ها و تمثالها و طلسمات و صلیبمجسمه: روزند، تمام اشیایی که مانندبه آن عشق می بینند وخود را می

و )) وثنیت((شد، و در واقعها اگر مورد تقدیس قرار گرفته و از آنها حاجت خواسته شده باشد فتیش محسوب میحمایلها و ضریح
  .پرست باید از دلبستگی به آنها احرتاز جویندپرستی است که در انسان موحد و یکتا نوعی بت
گرفته شده که به معنای جان و روان است، بنابراین انیمیسم عبارت از اعتقاد به )) انیما((این اصطالح از واژهٔ التینی= انیمیسم 

و جانی است جامعهآنکه مظاهر طبیعت صاحب ارواح و جانهای مستقلی هستند و نیز معتقدند که هر چیز و هر جسم دارای روح 
شناختند، و در راضی ساخنت روح آنها با دادن ها و سنگها و دریاها و رودها را داری شخصیت و روح میهای ابتدایی درختها و کوه

کردند، نخستني کسیکه این اصطالح را در علم جامه شناسی بکار برد دانشمند انگلیسی ادوارد قربانی و ادای مراسمی اقدام می
بنابراین تعریف اعتقاد به جّن و پری و همزاد و فرشته و دیو و غول . م دین را اعتقاد به روحانیون دانست ۱۸۷۱بود که در سال تایلور 

فیلسوف دیگر انگلیسی مورد ) م ۱۹۰۴ – ۱۸۲۰(رود، نظریه تایلور توسط هربرت اسپنسراز اعتقادات معروف به آنیمیسم بشمار می
نخستني درک اقوام اولیه از موجودات مافوق طبیعت درک ارواح مردگان است که : گوید کهپنسر میبحث و تحقیق قرار گرفت، اس

آورد که کند، و در برابر آنها عباداتی بجای میبرحسب این فکر از آنچه درعالم رؤیا و خیال دیده است اشباح و ارواح را تصور می
خ ادیان جان ناس و تاریخ مختصر ادیان و کتاب جاهلیت و اسالم و نیز برای برای شرح بیشرت به تاری(همان آیني پرستش نیاکان است
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آوری دانها را که با خود داشتیم جمعیابی از سخنان حضرت آقا به هتل مراجعه و جامهاز گردش و بهره خالصه پس
صبح در فرودگاه حاضر باشیم در این هنگام شخصی که نامش به خاطرم نیست خود را  ۵/۳۰نمودیم و قرار شد که ساعت 

طبق معمول پس از انجام فرائض مغرب و عشاء و . د که حضرت آقا به کشمري تشریف فرما شوندمعرفی و اظهار عالقه کر
در این موقع آقایان انصاری و شهالئی دانشجویان دانشکده  ۱.ف شام خود را برای حرکت در موقع سحر مهیا نمودیمرص

مفید و آموزنده حدود ساعت ده بعد از  پزشکی هند به افتخار تشرف در فقر نائل گردیدند بعد از گذراندن روزی بسیار
  .ظهر به اسرتاحت پرداختیم

  :م ۱۹۷۲فوریه  ۱۵و  ۱۳۹۱ذیحجه  ۲۹و  ۱۳۵۰بهمن  ۲۶شنبه سه

  از دهلی بسوی حیدرآباد
که در هتل کشیک شبانه داشتند تمام چمدانها جوانهائی .پگاه آنروز جهت حرکت به مقصد حیدرآباد آماده شدیم بامداد

آقایان انصاری و شهالئی هم آمده بودند و نیز آقایان ، تحتانی آوردند و با سه دستگاه تاکسی به فرودگاه رفتیم را به طبقۀ
، حضرت آقا و همراهان نماز صبح را در فرودگاه بجا آوردند، ثنائی و کاردوش در آن موقع سحر در فرودگاه حاضر بودند
در حدود ، کردندت و کارکنان آن با ادب و مهربانی رفتار میفرودگاه دهلی خیلی مفصل نیست وىل بسیار مرتب اس

هوا نسبتاً سرد و صاف بود سخن گوی هواپیما اعالم ، ساعت شش و نیم صبح بوقت دهلی به مقصد دکن حرکت کردیم
 ۳ ردیف صندىل ۲۱هواپیما در هر طرف دارای ، انجامدکرد از دهلی تا حیدرآباد یکساعت و چهل دقیقه پرواز بطول می

ای هم از توریستهای نفره بود و متصدی شرکت هواپیمایی هند واکثر مسافرین هندی بودند و در بني مسافرین عده
دقیقه بوقت دهلی در فرودگاه حیدرآباد به زمني  دهو  ۸هواپیما در حدود ساعت ، شدندامریکایی و انگلیسی دیده می

  .نشست

  ورود به حیدرآباد
دکرت محمدتقی مقتدری همراه با چند نفر . شور و شوق واشتیاق فراوانی به استقبال آمده بودندبا حال تمام فقرای آنجا 

بنا به دعوت آقای دکرت مقتدری  ۸/۳۰در حدود ساعت ، از فقرای حیدرآباد تا جلوی پلکان هواپیما به استقبال آمده بودند
و ، وار گرد شمع وجودش قرار گرفتندشدند و سایر فقرا پروانهپري بزرگوار مستقیماً به منزل ایشان وارد ، و موافقت سایر فقرا

آقای پروفسور فرّخ شريازی اشعاری را که شخصاً سروده ، نمودنددر سالن بزرگ آقای دکرت مقتدری شخصاً پذیرایی می
    :گرددمیبود با حال بسیار خوشی قرائت نمود که ذیالً درج 

 شاه سلطانحسني تابنده
 ه استلقب او رضا علیشا

 قطب االقطاب و سرور عالم

 کو بود شاه و ما همه بنده 
 آسمان جالل را ماه است
 عزّو اعزاز زاده آدم

                                                                                                                                                        
و برای شناخت خدایان و مکاتب و فلسفه.)شناخت انواع بتهای جاهلی کتاب االصنام کلبی و سایر تاریخهای ادیان مراجعه شود

  .)های هند از داریوش شایگان مراجعه شودهای هند به کتاب مکتبها و فلسفه
الَّذِيَن يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ُذنُوبََنا وَقِنَا عَذَابَ النَّاِر الصَّابِِريَن : ((فرمایدسورهٔ آل عمران می ۱۷و  ۱۶ن در قرآن کریم آیه چو - ۱

آنانکه به عرض الهی عرضه دارند پروردگارا به کرم خود گناهان ما : مهترج)) وَالصَّادِِقنيَ وَالْقَانِِتنيَ وَالْمُنفِِقنيَ وَالُْمسْتَغْفِرِينَ بِاالَٔسْحَارِ
. آنان صابران و راستگویان و فرمانربداران و انفاق کنندگان و استغفار کنندگان در سحرگاهند. ببخش و ما را از عذاب جهنم نگاهدار

و اثرات . و قرائت قرآن و دعا و نیایش و نماز برپدازند و لذا فقرا طبق دستور پري موظفند هر سحر برخیزند و به مناجات و ذکر و فکر
  : بسیار عاىل از سحرخیزی عاید فقراگردیده و اشراقات و افاضات بسیاری حاصل گردیده است چنانکه حافظ گوید

  چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی             آن شب قدر که آن تازه براتم دادند
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 اولیا را بود سپهر جالل
 آنکه چون وی ندید چشم سپهر
 آمد از ملک جم به ملک دکن

 کس دیاربهر جمعی فقري و بی
 زآمد او بهار گشته عیان
 نور حق از جبني او پیدا
 مظهر لطف حضرت سبحان
 مهر از نور اوست تابنده
 ای مه آسمان عزّ و جالل

 ره تو سپید چشم ما بود در
 تا مگر روی ماه خود بینیم
 شکر للّه که انتظار گذشت
 چشم ما شد بروی تو روشن
 ما همه خاک راه پای توایم

 به چشم ما پایت، آمدی خوش
 ما فقريیم و تو شهنشاهی

 پناه توئی، پناهیم مابی
 مظهر حق در این زمانه توئی
 عالمی گشته محو و حريانت

 توان کرد مدحت تو بیانکی
 وصف و تعریف تست سرّ مگو
 گر که وصف بحق بیان سازم
 زین سبب بُد که سرّ آن دلرب
 ای که حال حرین دانی
 وی که حال همه تراست عیان
 جان جانی و جان جانانی
 پیش تو نیست هیچ راز نهان
 در دل من بجز والی تو نیست

 آن خاک پای تابنده، فرّخ
 بلبلی هستم از حدیقۀ راز

 د شد وطنمنیم قرن است هن
 شکر للّه که حق عیانم شد
 شاد کردی زمقدمت ما را
 ای بقربان تو دل و جانم
 تا بود روز روشن و شب تار

 مهر تابنده جمال و کمال
 ایم و او چون مهرما همه ذره

 از قدومش دکن شده گلشن
 دارلد قبول آنکرده زحمت 

عالم پري بازگشته جوان 
 همه عالم به روی او شیدا
 آیت حق و رحمت رحمٰن
 عالم از مهر اوست پاینده
 *یافته از تو عزّ و جاه و جالل
 دل ما زانتظار تو بطپید
 گلی از روی شاه خود چینیم

 فراق یار گذشت، دور هجران
 گشت صحرا از مقدمت گلشن
 ماز دل و جان همه فدای توای
 در دل ما بود شها جایت
 نظری از کرم بما گاهی

 ایم و شاه توئیما همه بنده
 قطب عالم شه یگانه تو

 جان ما بندگان به قربانت 
 در مدیح تو الکن است زبان
 کی توان کرد بحر را به سبو
 راز پوشیده را عیان سازم
 گفته آید بصورت دیگر
 ای که بر جسم ما تو چون جانی

 یانباستحاجت چه راعیانپس
 هرچه گویم ترا به از آنی
 حال بنده بر تو هست عیان
 آرزوئی بجز رضای تو نیست
 که مر او راست کمرتین بنده
 جای من بود گلشن شرياز
 هان غریب الدّیار این چمنم
 لطف دلدار حرز جانم شد
 دور کردی زدل تو غمها را
 وی فدای تو چشم گریانم
 دوستان شاد و دشمنان تو خوار
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  )جمالبزم ما یافت از تو نور و ( *
در ، که از توصیف خارج است فقرا شور و حاىل داشتند ۱، بعد آقای پروفسور فرّخ آقای قنرب علی همتی اشعاری را خواند

، حضرت آقا در گالری بزرگ اقامه نماز ظهر و عصر فرمودند و فقرا همگی اقتدا نمودند، حدود یکساعت بعد از ظهر
بعد از کمی اسرتاحت در ، فرائض آقای دکرت مقتدری با کمال محبّت از همه فقرا به ناهار پذیرایی نمودند پس از انجام

هوای . بعد از ظهر آقایان مريزا محمد فرّخ روز و سید امري علريضا به افتخار تشرّف در فقر نائل گردیدند ۱۴حدود ساعت 
گلهای بهاری کامالً شکوفا و مژده وصل به ، ردیبهشت ماه تهران بودحیدر آباد در این ساعت صاف و آفتابی و نظري نیمه ا

  .چند لحظه بعد به اتفاق آقای رحمن تهرانچی به خیابان عابد رفتیم، داددلدادگان حیدرآباد می

                                                 
١  -   

  )۱بند (
 درفجهان حیدر ص ای شاه شاهان

 ای نور زمني و آسمان حیدر صفدر
 حیدر صفدرای روشنی دو دیدگان 

 سلطان جمله انس و جهان حیدر صفدر
 ای ذات پاک جاودان حیدر صفدر

  )۳بند (
 آرام جان ما توئی ای شه یکتا

 ای بهر ما پیداکز گنج مخفی گشته
 از عشق تو افتاده در هر سری سودا

 م ماهی دریااز جن و انس و مرغ و ه
 مداح تو گشته زجان حیدر صفدر

  )۵بند (
 بر عاشقان و دوستان یار و غمخواری
 بر دشمنان و منکران شاه قهاری
 روز محشر دوستان را نگهداری
 تو میدهی بر بندگان عزت و خواری
 ای قاسم نار و جنان حیدر صفدر

  )۷بند (
 بر ذات خود هستی شها دائماً باقی

 و خود تو خالقیغري از تو مخلوق تو 
 هم مالک کوثر خود و هم خودی ساقی
 نبود بعالم دیگری جز تو رزاقی
 رّزاق رزق بندگان حیدر صفدر

  )۸بند (
 ای آنکه تو بر ما سوٰى مکّه سلطانی
 کار خدائی میکنی گرچه انسانی
 انسان نما هستی وىل ذات یزدانی
 تو حیّ و قیّومی ما بندگان فانی

 صفدر پروردگارا ال مکان حیدر
  

  )۲بند (  
 عالم به امر تو شده سر بسر پیدا
 عرش و زمني و آسمان از تو شد برپا

 غري از تو نبود دیگری خالق اشیاء 
 هر مرسلی از تو شده عالم و گویا

ای رهرب پیغمربان حیدر صفدر 
  )۴بند (

 بر هر نبی و هر وىلّ رهربی شاها
 بر خلق عالم حاکم و سروری شاها

 ان برتری شاهاتو از همه پیغمرب
 از هر چه گویم اعظم و اکربی شاها
 ای جان ده و ای جان ستان حیدر صفدر

  )۶بند (
 ای حیدر صفدرتو قائم و پاینده
 ای حیدر صفدراز نور خود رخشنده
 ای حیدر صفدردر هر مکان تابنده
 ای حیدر صفدرگاهی خدا گه بنده

 هم ظاهری و هم نهان حیدر صفدر
  )۹بند (

 ام از دل و از جانتابنده من بندهٔ
 جز او ندانم این زمان رهرب عرفان
 قنرب همی خواهد مدد از شه دوران

 اش اندر این طوفانتا در رود در کشتی
 ای خالق کون و مکان حیدر صفدر
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  حیدر آباد
و ها بیشرت نوساز ساختمان، از قسمتهای شمريان است که دارای پستی و بلندی است نظري بعضی حیدر آباد شهر

خیار فراوان دیده می، خربزه، طالبی، هندوانه :تابستانی از قبیل هایانواع میوه، رسیدهای قدیمی کمرت بنظر میساختمان
و سه . بردای که پشت سر آن مانند درشکه دستی بود مسافر میدر این شهر نیز دوچرخه، شدو انگور تازه به بازار آمده بود
بعد  ۵/۳۰در حدود ساعت . گویندد و دوچرخه پائی بی اندازه زیاد بود که آن ریشکا میکرچرخه که بجای تاکسی کار می

فقرای حیدرآباد هم دور آن . حضرت آقا در قسمت غربی طبقۀ دوم ساختمان تشریف داشتند، از ظهر مراجعت نمودیم
بعد از نماز ضمن ، نمودند ایشان اقتدادر طبقه اول نماز مغرب و عشاء اقامه گردید فقرا هم به . بزرگوار حلقه زده بودند

کنند که جناب شیخ عبداللّه یافعی سنّی ها خیال میبعضی«: بیاناتی در مورد امتیازات سلسله نعمت اللهیه فرمودند که
، مشرف شد ۱و حال آنکه حضرت شاه نعمت اللّه ولّی پس از جستجوی زیاد خدمت حضرت شیخ عبداللّه یافعی، بوده

                                                 
ت ایشان و کالً شیعه بودن شاه نعمت اللّه وىل قطعی و غري قابل انکار است، بلکه وجود وی همراه با حرکتهای منشعب حضر -  ۱

صوفیه موجب تحقق مذهب شیعه اثنی عشر در ایران و هند گردید که انشاء اللّه در کتابی به نام حافظان والیت خواهیم گفت، اما در 
سید نعمت : الحقایق جلد سوم کمک میگريیم مورد شاه نعمت اللّه مأخذ بسیاری در دست است که در اینجا از کتاب پر ارزش طرائق

الدین یحیی بن هاشم موسی بن جعفر صالح بن محمد حسن بن محمد بن جعفر بن محمد بن عبداللّه محمدبن عبداللّه بن کمالاللّه 
در قصبه کوه بنان کرمان بدنیا آمد، وی تحصیالت مقدماتی نزد شیخ  ۷۳۱یا  ۷۳۰رجب سال  ۲۲در ) ع(اسماعیل بن جعفر صادق 

الدین خوارزمی و الدین مکی و علم کالم و حکمت الهی را نزد سید جاللشیخ شمس الدین شريازی و علم بالغت را خدمترکن
و پس از تکمیل فنون و علوم ظاهر رغبت به صحبت اولیاء . اصول فقه نزد قاضی عضدالدین خوانده، و فصوص را از حفظ داشت

الجیوش به طرف مغرب رهسپار شد و در مناره جبلشتافت تا اینکه درنگ به آن جانب میای یافت بیاللّه نموده، و هرجایی نشانه
در طرف جنوب مصر رفته سه سال در این غار چندین اربعني گذراند، بعد از همه این ریاضت و مالقات با مشایخ بسیار  به خدمت 

سالسل مختلف اما جناب شیخ بنا به نقل کتاب رهربان طریقت از شش نفر از مشایخ طریقت . شیخ عبدالله یافعی در مکه رسید
الدین ابراهیم ابن محمد طربی مکی، الدین بن علی العلوی، رضیشیخ صالح بربری، برهان: اجازه ارشاد داشته، که عبارت بودند از

مرآت الجنان : شیخ نجم الدین عبدالله اصفهانی، شهاب الدین احمد شاذىل، شیخ نورالدین علی بن عبداللّه صوفی از جمله آثار او 
الحوادث زمان که معروف به تاریخ یافعی است دیگر کتاب روضة الریاحني و دُرر تنظیم فی الحقایق قرآن العظیم و دیگر  فی معرفة

کتاب االرشاد و نیز دیگر کتاب نشر محاسن العالیه و کتاب بدیع العلل منفصله و رّد بر معتزله و نیز کتاب کفایت المعتقد و روض 
تابی در اشاره بوده شیخ را مقامی بسیار واال بوده زیرا چون شخصی چون حضرت شاه دربارهٔ وی المعلم و کالریاحني و الشماس

  :چنني فرمودند
 شیخ ما کامل و مکمل بود
 یافعی بود و نام عبدالّله

  

 

 قطب وقت  و امام عادل بود
 رهرب رهروان آن درگاه

  

ی به حریم دل نایل گشت و مدت هفت سال به امر شیخ مشغول سالگی در حرم خاص اله ۲۴العارفني آمده در سن چنانکه در ریاض
  :شد آریریاضت بوده و بعضی اوقات به خدمت شبانی مأمور می

  شبان وادی ایمن گهی رسد به مراد              که هفت سال به جان خدمت شعیب کند
ها از جمله در بستان نامهها و شجرهنامه سلسله فقری شاه نعمت اللّه وىل مشخص است که در مقدمه همني کتاب و دیگر کرسی

شاه نعمت اللّه بعد از بازگشت به وطن طبق . السیاحه طرائق نابغه علم و عرفان و رهربان طریقت و سایر کتاب مربوطه آمده است
صاحب طرائق نقل میآنچنان که در تاریخ مرقات االدوار آمده و (اشاره جناب شیخ به سمت ماوراء النهر رفت و در شهر سبز بخارا 

ای بسیار به دست وی به شرف هیئت والیت نائل شدند و چون ارادتمندان قریب و اربعیناتی را به پایان برد و عده.متوقف شد) کند
صد هزار نفر شدند، امري کمال بخاری، امري تیموری را وارد کرد که از آن حضرت بخواهد از آنجا عزیمت کند، خالصه ایشان هرجا 

امام بر  ۱۲ترک به نشانۀ  ۱۲شت افراد بسیاری را به ایشان گردیدند، وی جامع شریعت و طریقت بود و اولني کسی بود که کاله که گذ
سالگی بوده است و مزار شریفش در قصبه  ۹۷در  ۸۳۴یا  ۸۲۷وفات ایشان در سال . سر نهاد و از حلب  تا کرمان را در نور دید

کتب و رسالت بسیاری است که صاحبان بستان السیاحه صد هزار بیت بدو منسوب نموده و هدایت  جناب شاه را. ماهان کرمان است
رساله عربی و فارسی آن حضرت را  ۶۲عدد ذکر کرده و صاحب الطرائق گوید فقري  ۳۰۰العارفني عدد رسائل از جناب را در ریاض



  

٧٣ 

چون آن زمان بزرگان تقیه مییعه باشد و شیخ او سنی باشد؟ شرت شاه نعمت اللّه متعصب در مذهب حضمیشود چطور
آموختند اسامی دوازده امام را به که اسرار حق را با آنها میشناخنت و اسامی ائمه هم جزء اسرار بود همان طوری، کردند

کتاب مظهر ( نمودمیسد که من دوازده امام را تلقني مینوشیخ عطار به ظاهر سنی بود وىل می، کردندآنها تلقني می
تاج دوازده ترک و کاله دوازده ترک در زمان ، ما هرچه داریم از ائمه اطهار داریم) العجایب سند زنده شیعی بودن اوست
  .ع استو همني دلیل کامل عقیدت آن جناب به تشیّ، حضرت شاه نعمت اللّه وىل معمول شد

  »طهّررعایت آداب شرع م«
به همني مناسبت در ، در طریقت شیعیان امامّیه شاه نعمت اللهی ممنوع استآنچه خالف شرع انور است  :آنگاه فرمودند

اندازد وىل آواز و مناجات که انسان را به یاد خدا می، آور ممنوع استانگیز و غفلتهای لهو و لعبسلسله ما موسیقی
و سایر عبادات قالبی ، احکام ظاهر شرع، اللهیه تقیّد در آداب شرع استعمتدیگر از امتیازات سلسله ن، ممدوح است

و آنچه حرام است ، ظهوری بیانی است که حاالت درونی و عبادت درونی ما ظاهر احکام شرع را باید مراعات نمائیم
عث ننگ درویشی باید ترک کنیم اگر کسی خود را درویش بداند و چرس و بنگ یا سایر محرمات را مرتکب گردد با

اگر «یعنی  »کونوا ازنینا و التکونوا شیَنا«: فرموده است) ع( حضرت صادق، شودمیو باعث سرشکستگی ما هم ، است
یکی از ) ع( الم را داریم آیا علیما ادعای پريوی علی علیه الّس »کنید باعث سرافرازی ماست بدستور شرع رفتار

را بزرگواران هستیم باید ظاهر شرع را مراعات کنیم و قدم به دستورهای آنان  اگر ما پريو آنکرد؟ مستحبات را ترک می
پس اول باید عبادات و معامالت و ظاهر شرع را مراعات و مراقبت ، چون اولني مرحله شریعت است، عمل نمائیم

ن خدای نکرده آمغز  مانند این است که پوست درخت کنده شود و، اگر خدای نکرده ظاهر شرع را مراعات نکنیم، نمائیم
و در اصطالح ، آشامندگویند یعنی محلی که آب میرا می »شرعة الماء«شریعت در لغت( بتدریج خشک میشود

از اقوال و اعمال و احکام که متابعت آن سبب ، عبارتست از امور دینی که حضرت عزّت شأنه جهت بندگان تعیني فرموده
صول کماالتی گردد و شامل احوال خاص و عوام بوده جمیع امّت در آن و موجب ح، انتظام امورمعاش و معاد باشد

شریعت و حقیقت از : گویدهجویری می. چون شریعت مطهر فیض رحمانی است که رحمت عام است، باشندشریک می
در کشاف است که شریعت ، کند و یکی از وخامت حال باطن حال ظاهر عبارات اهل اللّه است که یکی از صحبت

شریعت بند است حقیقت پند ، شریعت چراغ حقیقت است: شیخ انصاری گوید. ت از طریق دین است که شرع استعبار
دردیست شریعت بی، شریعت ارکان ظاهر است حقیقت ارکان باطنست، شریعت نیاز است حقیقت ناز است، است

بواسطه است حقیقت به  شریعت، بر شریعت حقیقت غربت است بر مشاهدت، شریعت خدمتست، خودیستحقیقت بی
اهل شریعت در آرزوی خلد ، دار است اهل حقیقت از خویشنت گریزانست و بیکی نازانمکاشفه است اهل شریعت طاعت

ابتدای حقیقت دردیست که پدید آید و حسرتی ترا فرا گريد ، و نعیم باقی است اهل حقیقت گستاخ و مشغول باقی است
عطشی در دل افکند سوز بینی و ، آتشی در جانت زند، پرياهن بر تو زندان کنداندرون ، جهان فراخ بر تو تنگ کند

الشریعه القواىل و الطریقه افعاىل و الحقیقه احواىل و المعرفة «.و در اخبار آمده است )شور بینی و شورنده نه، سوزنده نه
سؤاالتی فرمودند و ، ده شوددر مورد کتب عرفانی که باید در مجالس خوان، و پس از توضیحات کامل »رأس ماىل

بعد چند غزل از دیوان شمس تربیزی خوانده شد و سپس طبق دستور یکی از فقرا کتاب ، جوابهائی به عرض رسانیده شد
  :حافظ شريازی را باز کرده این غزل آمد

                                                                                                                                                        
 ۵۰۰مرحوم سعید نفیسی . یاری که در این مورد نوشته شده استالحقایق جلد سوم و کتاب بسام، مراجعه شود به طرائقجمع نموده

اساس طریقت شاه نعمت اللّه بر بیعت ولوی . کتاب در رساله باو منسوب داشته و ژان اوین بعضی از رسالت ایشان را تصحیح کرده
. گ و حشیش و گدائیشریعت و عدم جواز و حرمت بن. ذکر خفی، وحدت وجود مبتنی بر شهود، و سعی  وکار و عمل وخدمت

نبودن سماع و انتظار فرج دائم و خالصه عرفان مثبتی که جهات درونی و سعی بريونی را با هم جمع نموده و دست به کار و دل با 
  .    یار را ارائه فرموده است
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 منصور پادشاه رسیدبیا رایت 
 جمال بخت زروی ظفر نقاب انداخت

 دمآسپهر دور خوش اکنون زند که ماه 
 عزیز مصر بر غم برادران حسود
 زقاطعان طریق آن زمان شوند ایمن

 چشم ملحد شکلدجالصوفیکجاست
 عشقصبا بگو که چها بر سرم دراین غم

 و شوق روی توجانابراین اسري فراق
 مروبخواب که حافظ به بارگاه قبول

  

 فتح وبشارت به مهروماه رسیدنوید 
 کمال عدل به فریاد دادخواه رسید

 رسیدشاه اکنون رسد کهدلکامبهانجه
 زقعر چاه برآمد به اوج ماه رسید
 قوافل دل و دانش که مرد راه رسید
 بگو بسوز که مهدی دین پناه رسید
 زآتش دل سوزان و برق آه رسید
 همان رسید کز آتش به برگ کاه رسید
 زورد نیم شب و درس صبحگاه رسید

  

  :بعد از اتمام غزل حضرت آقا فرمودند
، اشاره به اوست »کجاست صوفی دجال چشم ملحد شکل« :با حافظ مخالف بود و خانقاه داشت ۱عمادالدین

  :حافظ از علماءَ بزرگ عصر خودش بوده و در اول درویش نبود وىل بعداً به فقر تشرّف یافته
در خدمت حضرت  شامی که در طبقۀ اول روی میز تهیه شده بود، پس از استماع ارشادات گوهربار حضرت آقا

شاید بعضی تعجب کنند که چرا حضرت آقا این قدر زود اسرتاحت . اسرتاحت نمودیم ۹آقا صرف و در ساعت 
خوابند تا سحر سبب این است که زود می، روندبه بسرت خواب می ۸/۳۰حتی بعضی از شبها ساعت ، فرمایندمی

  .مند شوندبهرهزودتر بیدار شوند و از قبوضات سحر 

  :م ۱۹۷۲فوریه  ۱۶و  ۱۳۹۱ذیحجه  ۳۰۹و  ۱۳۵۰بهمن  ۲۷۶نبه چهارش
ایشان پس از . هنگام سحر فقرای حیدرآباد برای نماز صبح به حضور حضرت آقا شرفیاب شدند =استقامت در دین 

ن ضمن آکردند پس از قرائت قرتمام فقرائی که حضور داشتند استماع می، نماز صبح شروع به قرائت قرآن فرمودند
بُ الْجَنَّةِ خَالِدِيَن إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ أُوْلَئِكَ أَصْحَاآیۀ «ري تفس

است و ما اللّه آنانی که گفتند پروردگارا «: سوره احقاف ترجمه ۱۴و ۱۳آیه . »فِيهَا جَزَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
نان اصحاب بهشتند که در آن جاودانه خواهند آباشند استقامت ورزیدند خوفی بر آنها نیست و اندوهگني نمی

یا گشایش و ، اگر فقري در شدت و گرفتاریها: مطالبی بدین مضمون فرمودند »کردندنچه میآبود و این پاداش 
گونه گشایش که بصالح اوست از به خدا واگذار نماید همه خوشیها در ایمان خود استقامت ورزد و کار خود را 

خواستند وقتیکه می: مثال زدند و فرمودند) ع( و در مورد حضرت عیسی، شودطرف پروردگارعالم عنایت می
و یا اینکه حضرت ابراهیم را وقتیکه میاز خدا خواست اگر صالح است این جام بال بگردان  ۲او را دار بزنند

  خواستند 

                                                 
  :وفات یافته و این بیت حافظ نیز اشاره اوست ۷۹۳عماد فقیه عارف و فقیه معاصر حافظ که به سال  - ۱

  ای کبک خوش خرام که خوش مريوی به نماز            غره مشو که گربه عابد نماز کرد
ذِيَن لَهُمْ وَإِنَّ الَّ وَقَوْلِِهمْ إِنَّا قَتَلْنَا الَْمسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَُسولَ اللّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوُه وَلَكِن شُبِّهَ(( : سوره نساء  ۱۵۸و  ۱۵۷آیۀ -  ۲

  ))عَهُ اللّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللّهُ عَزِيًزا حَكِيمًااخْتَلَفُواْ ِفيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِِه مِنْ عِلْمٍ إِالَّ اتِّبَاَع الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ َيقِينًا بَل رَّفَ 
بلکه به آنها امر . رتیکه او را نکشتند و نه بدار کشیدنداز این رو گفتند ما مسیح عیسی ابن مریم رسول خدا را کشتیم در صو: ترجمه

و عالم به آن نبودند جز آنکه از . مشتبه شد و همانا آنانکه دربارهٔ او عقاید مختلف اظهار داشتند از روی شک و تردید سخنی گفتند
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از شما هیچ کمکی : ن حضرت فرمودآاندازند تمام مالئکه آمدند و اظهار داشتند که چه کمکی کنیم؟  ر آتشد
که سرتا پا حاجتم وىل بتو حاجتی : تا اینکه جربئیل آمد و سؤال کرد آیا حاجتی داری جواب داد، خواهمنمی
 پس از پایان سخنان حضرت ۱.سالمت شودتا اینکه از حضرت احدیت دستور داده شد که آتش بر او سرد و ، ندارم

 که درختیایشان و ختم مجلس کمی در محوطه کنسونگری گردش کردند و آقای دکرت مقتدری درخت ابنه و درخت پاپایا 
های متوسط دور تا دور درخت ن شبیه خربزهآرود و برگهائی نظري برگ کرچک دارد و میوه است مستقیم و راست باال می

و حاضرین خوردند که مزه ، و در موقع صبحانه یک برش از میوه آن درخت را بر سر سفره آوردند، ن دادندبارور است نشا
صبح آقای راشد علی  ۸در حدود ساعت ، شريینی داشت و گفته شد که خواص طبی هم دارد و برای گوارش خوبست

   .گردیدمريزا که اهل هند است به افتخار فقر و درویشی نائل 

  الدین و شاه علريضا دکنیشاه مري محمود و شاه مري شمسمزار حضرت 
یا کوه مري محمود شاه تشریف بردند ابتدا مزار حضرت  »مري عالم تاالب«حضرت آقا به محلی بنام ۹در حدود ساعت 

 عکسی در آن مکان وجود داشت که باالی آن نوشته، شاه مري محمود دکنی را زیارت نمودند و دو رکعت نماز خواندند
  :»حضرت شاه مري محمود قطب سلسله شاه نعمت اللّهی«بود 

 در دیده ما نور خدا را بطلب
 سلطان سرا پرده توحید بجو

  

 در بحر درآ و عني ما را بطلب 
 ور دردِ دلت هست دوا را بطلب

  

یارت دو رکعت در آنجا نیز پس از زالدین دکنی فرزند شاه مريمحمود تشریف بردند بعد به زیارت حضرت شاه مري شمس
مزار ، آنگاه به مقربهٔ حضرت شاه علريضا دکنی تشریف بردند و پس از زیارت دو رکعت نماز بجای آوردند، نماز خواندند

که روی آبست زیبایی و صفای آن را  من چند بلآای زیبا که در کنار دارد و دریاچه راین بزرگواران باالی تپۀ سنگی قرا
نوشته  »بسم اللّه الرحمن الرحیم«پس از زیارت از تخته سنگی سیاه که روی آن ، ت پري و ماچند برابر کرده است و حضر

  :اطالع بیاورمای از زندگی مريشاه محمود را بر سبیل در اینجا ضروری است که خالصه. شده بود دیدن کردیم
الدین ثالث اه شمسقطب بیست و ششم سلسله نعمت اللّهی از عراق بخدمت حضرت مريش حضرت شاه مريمحمود

کمال رسیده و آخرین قطب از اوالد حضرت شاه نعمت اللّه وىل مشرف شده و پس از طی مراحل سلوک بدرجه 
الدین از شهر بیدر به شهر حیدرآباد دکن تشریف فرما پس از رحلت حضرت مريشاه شمس، بجانشینی پري خود نائل گردید

اش قرار داردبساخنت الدین و شاه علريضا دکنی فرزند زادهزندش شاه مريشمسشده و در محلی که فعالً مزار مطهر او و فر
خانقاه مشغول شد گویند در همني زمان سلطان ابوالحسن ملقب به تاناشاه آخرین پادشاه سلسله قطب شاهیه مشغول 

که باو ارادت داشته بوده ساخنت قصری بنام داد محل و گنبدی بر سر مزار شاه راجو قتال حسینی از بزرگان سلسله چشتیه 
دهد به تمام معماران و بنایان و کارکنان زیر دست آنها که تا کارهای ما تمام نشود کسی حق ندارد در است و دستور می

ما شاه مري محمود میفرمایند هر کس شبانه برای ، گردددر نتیجه کار خانقاه تعطیل می، جای دیگری به کار مشغول شود
پردازند و ها شبها در پرتو نور چراغ و مشعل بکار ساخنت خانقاه میبناها و عمله، دهیمرا دو برابر می کار نماید مزد او

سلطان از کار شبانه آنها ، زنند و کار ساختمانهای سلطانی پیشرفتی نداشتهخوابی چرت میروزها بواسطه خستگی و بی
تا به سبب نداشنت مشعل ، اه مريمحمود روغن چراغ نفروشنددهد که روغن فروشان و گماشتگان ششود دستور میمطلع می

                                                                                                                                                        
را بسوی خود باال برد و پیوسته خدا بر همه  مسیح را نکشتند بلکه خدا او) شما مؤمنني بدانید که(رفتند و بطور یقنيپی گمان خود می

  .ملک وجود مقتدر و کارش همه از روی حکمت است
  . قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَْردًا وَسَلَامًا َعلَى إِبْرَاِهيمَ : ۶۹سوره انبیاء آیه  - ۱

آتش سرد و سالم برای ابراهیم باش  پس آن قوم آتشی سخت افروختند و ابراهیم را در آن افکندند ما خطاب کردیم کهای: (ترجمه
  .)آتش به خطاب خدا گُل و ریحان گردید
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خدا نمی محمود مريسد با اینکه اولیاءِ وقتیکه این خرب به حضرت مري، و چراغ نتوانند به کار ساخنت خانقاه مشغول شوند
 وىل عمارت شود فرمایند بفضل خدا خانقاه ما ساخته و تکمیل میکسی از نريوی باطنی آنها باخرب شود می  خواهند
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بلکه گنبدی هم بر سر قرب پري خود بنا نموده ناتمام خواهد ماند و بهمني زودی ، داد محل ابوالحسن تمام نخواهد شد
و به گماشتگان دستور میفرماید به جای ، تر است بر او مسلط فرماید که سزای ظلم خود را ببیندخداوند کسی که از او ظالم

وىل چندی نگذشت که ، خانقاه استفاده نمایند و همني کار را کردند و به ساخنت خانقاه ادامه دادندروغن از آب چاه 
اورنگ زیب عالمگري شاه ولیعهد شاه هند بر ابوالحسن لشکر کشید و پس از شش ماه که در قلعه گولکنده در محاصره بود 

بلکه آن ، مارت دادمحل و گنبد شاه راجو ناتمام ماندزندان ماند تا از دنیا رفت و ع در چهارده سالو مدت ، اسري شد
قسمتی هم که دادمحل ساخته شده بود بواسطۀ طغیان رود موسی که در کنار آن قصر قرار داشت بنیاد آن از بیخ و بن 

با «: بلی، بوسیلۀ سیالب کنده و برده شد که اکنون معلوم نیست آن عمارت در کجا ساخته شده و چگونه بوده است
گذرد سر بر آسمان برافراشته وىل خانقاه آنحضرت که قریب دویست سال تأسیس آن می. »دردکشان هر که درافتاد برافتاد

حضرت آقا در مراجعت از ، خالصه کالم. سخن را کوتاه نموده به سري و سفر خود ادامه دهیم. و مطاف اهل ایمان است
مر توقف فرموده وچند دانه تمر چیده و میل فرمودند و از آنجا با های مدخل زیارتگاه زیر درخت تزیارت در اول پله

همتی آورده بودند بمعیت آقایان روزبه و تهرانچی که با یک تاکسی آمده ، قنربی، مجلسی، هائی که آقای کاشانیاتومبیل
ر التزام حضرت آقا به محل زاد و سیدمحمد ناظم که با موتورسیکلت به جمع ما پیوسته بودند دبودند همراه با آقایان فرخ

در مسري . کند رفتیماز آب مصرفی دو میلیون جمعیت شهر حیدرآباد را تأمني می تاالب که دریاچۀ بزرگی است و قسمتی
های انگور رسیده از درختان آویزان خوشه، حرکت تاکستانی زیبا که به سبک تاکستانهای بريوت کاشته بودند مشاهده شد

های سنگی احاطه شده بود و در دو طرف راه درختان انبه تمام حیدرآباد در این مسري با تپه، زدمیو به عابران چشمک 
بت موسوم شده است رسیده و پس از به گاندی اً به دریاچۀ عثمان ساگر که اخري ۱۰/۳۰در حدود ساعت  کشت شده بود

اده بود توقف فرمودند و نحوهٔ کشت آن را در مراجعت کنار تاکستانی که دست راست ج، ن مراجعت نمودیمآتماشای 
مرت احاطه کرده بود که روی آنها سیم کشی شده  ۶ای در حدود های سنگی با فاصلهنتماشا نمودند اطراف تاکستان را ستو

ز های درختان مو باندازهٔ تقریباًیک مرت و نیم ابود و داخل تاکستان بنحو جالبی خیابانهای منظمی کشیده بودند و کنده
در همانجا زمینهای ، شدو حتی برای نمونه یک بوته علف هم پیدا نمی، نها پاک و پاکیزه بودآزمني ارتفاع داشت و زیر 

شد که عوض اسب یا مرد و گاو حرکت میدر خیابانها گاریهای فراوان دیده می. سنگالخ و لم یزرع نیز وجود داشت
به شهر مراجعت نمودیم و  ۱۱حدود ساعت  در، معطل شدیمدری در راه اتومبیل آقای طبسی خراب شد و ق، کردند

نماز ظهر و عصر را در سالن طبقه اول اقامه فرمودند و آقای دکرت ، بعد از استحمام، حضرت آقا در همان عمارت قبلی
  .مقتدری و تمام فقرا حیدرآباد اقتدا نمودند بعد از نماز بیشرت فقرا در خدمت ایشان نهار صرف کردند

  »نای شهر حیدر آباد و مکّه مسجد و چهار منارب«
از قدری اسرتاحت در ساعت چهار بعد از ظهر عازم دیدن مکّه مسجد شدند آقای پروفسور فرخ شريازی استاد  پس

: رافیا مقیم حیدرآباد نیز در التزام بودند وی در مورد جغرافیای تاریخی شهر گفتجغبازنشسته دانشگاه در رشته تاریخ و 
دکن به زبان هندی ، پنجمني شهر بزرگ و آباد هند است که قریب دو میلیون نفر جمعیت آن استحیدرآباد دکن شهر 

باشد که اکنون جزءِ کشور جنوب را گویند و حیدرآباد دکن باین سبب گویند که در استان سند هم شهری بنام حیدرآباد می
شود می ۱۰۰۶است که سنه  »فرخنده بنیاد«هر به حساب ابجد تاریخ بنای این ش، پاکستان است و به کراچی نزدیک است
- ۹۱۸قطب شاهیان بني سالهای ( باشدسلسله قطب شاهیه می از ني سلطانومیو بانی آن سلطان محمدقلی قطب شاه د

ه بانی سلطنت قطب شاهیه سلطان قلی از اهل همدان یا تهران بوده که در زمان وزارت خواج، سلطنت کردند) ق.ه ۱۰۹۸
همایون شاه او را به وزارت ) دوران پادشاهی بهمنی است ۹۳۳-  ۷۴۸( محمود گاوان وزیر اعظم سالطني بهمینه که

 زدکن آمده و تحت سرپرستی خواجه ترقی نموده به مقام استانداری گولکنده که یکی ا انتخاب کرده بود از ایران به
و به همني سبب سلسله پادشاهان که بوسیلۀ وی ، لک ملقب گردیددولت بهمینه بود رسید و به قطب الماستانهای پنجگانه 

گویند و نسل چهارم او سلطان محمدقلی بزرگرتین پادشاه این سلسله است که شهر حیدرآباد تأسیس شده قطب شاهیّه می
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می زندگیمتی کدخرت رقاصۀ زیبایی بنام بها دکن را بنا نهاده است گویند در نزدیکی گولکنده دهی بوده است و در آن
و در ، آوردو او را مسلمان نموده و به عقد خود درمی سلطان محمدقلی در نوجوانی عاشق او گردیده، کرده است

متی لقب حیدر محل پس از مدتی به بهاک گذاردگر مینسازد و نام او را بهاکهمانجائی که ده قرار داشت شهری می
بواسطۀ اینکه حیدر یکی از القاب ، نمایدنگر به حیدرآباد تبدیل میبهاک دهد و به همني مناسبت اسم شهر را ازمی

نویسد که مهندسانی ابتدا به می، گرددو این نام باعث برکت شهر می، حضرت امريالمؤمنني علی عیله السّالم بوده است
و در عوض روضۀ ، سازدمیفرستد و نقشۀ شهر مشهد را در آن زمان برداشته و مطابق آن نقشه شهر مقدس می مشهد
و ، ودشسازد که به چهارمنار موسوم میهای آن چهارمناره میحضرت رضا عمارت چهار طاقی بنا نموده در گوشه مبارکۀ

اند عمارت چهارمنار نشان دولتی و ملی آصف جاه که آخرین سالطني این کشور بوده بیش از یک قرن در زمان سالطني
این عمارت از ابنیۀ مهم و قابل دیدن ، بوده استها و اسکناسها و تمربهای پُست منقوش سکهاین مملکت بوده که روی 

این بنا در عهد چهارپادشاه به اتمام ، است که بر چهار منار مکه مسجد قرار دارد که در واقع مسجد جامع این شهر است
ن محمد قطب شاه دومني کس از سالطني بانی این مسجد سلطا، رسیده و از حیث عظمت یکی از آثار مهم هند است

گویند اولني روزیکه برتخت سلطنت نشست خواست اولني سنگ بنیاد این مسجد را بگذارد به ، قطب شاهیه است
پس ، حاضرین اعالم کرد که هرکس در مدت عمرش نماز او قضا نشده است بیاید و اولني سنگ بنای مسجد را بگذارد

از آنهمه جمعیت کسی پیدا نشد پس خود پادشاه که نوجوان بوده به قرآن مجید ، تکرار نمود از چندبار که این پیشنهاد را
و اولني ، ام فوت نشدههیچوقت قضا نشده است حتی نماز نافلهام کند که من عالوه بر اینکه نمازهای پنجگانهقسم یاد می

بوسیلۀ سلطان عبداللّه و بعد از او بدست نماید و تکمیل این بنا پس از سلطان محمد سنگ را بدست خود نصب می
وىل اورنگ زیب ، سلطان ابوالحسن انجام شد که او بدست اورنگ زیب اسري شد و سلطنت قطب شاهیه منقرض گردید

ستون بلند از سنگ و  ۲۴حضرت آقا ابتدا از مکه مسجد دیدن فرمودند این مسجد دارای تعداد . مسجد را تکمیل نمود
پس از دیدن از مکه مسجد و چهار منار به پارک شهر . شش پله دارد، ست ومنربی از سنگ مرمر سفیدگنبد ا ۱۵دارای 

پس ، و برای نماز مغرب مراجعت نمودیم، حیدرآباد رفتیم و با اتومبیل قسمتهای مختلف آنرا تماشا نموده و گردش کردیم
عمارت تشریف فرما شدند و فقرا گرد آن حضرت از نماز مغرب و عشاء حضرت آقا بواسطۀ گرمی هوا به ایوان شرقی 

    :آنگاه ایشان فرمایشاتی به این مضمون ایراد فرمودند، حلقه زدند
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  »د به آداب شرعتقیّ«
امتیازات سلسله نعمت اللهیه گفتیم درویش باید مقید به آداب شرع مقدس باشد حتی ما دستور  گذشته در موضوع شب

درخرب رسیده است که ، کد آنست سحرها بیدار باشندؤیکی از مستحبات م، ست بجا آورده شودداریم مستحباتی که مؤکد ا
به حضرت رسول صلی علیه و آله و ۱کنند آیا کسی هست که سحر استغفار کند تا گناهان او بخشیده شود؟ مالئکه ندا می

در نماز )ع( ت خوردن حضرت امريضرب، و برای سایر امت سنّت مؤکد است ۲سلم سحرخیزی و بیداری سحر واجب بود
نویسند که حضرت زینب حسني در نماز فریضه بود میگویند و بعضی می، برای اینکه در نماز واجب ممکن نبود نافله بود

 ۳در پادگان نخیله بودند) ع( در خربی است که حسني، گفت پدرتان را کشتندرا بیدار کرد و گفت صدائی شنیدم که می
گویند که صبح صادق بود و فجر طالع گویند در نماز شرکت داشتند بعضی میبعضی می، واب بودندگویند خبعضی می
و وقتیکه آفتاب ، گفت ای فجر تو هیچوقت نبوده که طلوع کنی و من در خواب باشم) ع( که حضرت امري، شده بود

دیگر ، ن نماز صبح را نخوانده باشمای آفتاب تو شاهد باش هیچوقت نشده است که تو طلوع نمائی و م: طلوع کرد گفت
شود دست به قرآنی زد و یا و فرمودند که بدون طهارت نمی) غسل یا وضو یا تیمم( منني همیشه باید طاهر باشندؤآنکه م

تا چه رسد  ٤شود و بدون طهارت بدان دست زدروی نگني آن نقش شده باشد نمی »اللّه«اینکه اگر انگشرتی که اسم 
شود که توقع اگر ما سحر بیدار نشویم و همیشه با طهارت و بیاد خدا نباشیم چگونه می، بیاد خدا استم ئبکسی که دا

کشف و شهود داشته باشیم؟ یا اینکه گرفتاریهای ظاهر و باطنمان حل شود؟ کتابی است بنام مصادقه االخوان که شیخ 
طبق آن کتاب و سایر منابع و مأخذی که در ، ٥است مورد یگانگی و اتفاق و اتحاد مؤمنني نوشتهمفید آن کتاب را در 

                                                 
ترجمهک )) خري وقته دعاتم عز وجل فی االسحار: ((آمده است) ص(از قول رسول خدا ۳۱۰۰در کافی در کتاب الدعاء شماره  - ۱

رد استجابت دعا در نیمه شب احادیثی ذکر و در کافی در همانجا در مو. پذیرد در سحر استبهرتین وقتیکه خدا دعای شما را می
  .شده

و  ۲و  ۱آیات « ))أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الُْقرْآنَ تَْرتِيلًا، نِصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًاُ، قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، يَا أَيُّهَا اْلمُزَّمِّل((اشاره به این آیات  - ۲
همان شب را به نماز و طاعت خدا برخیز مگر . ایخفته) فکرت و خاموشی(ال ای رسوىل که در جامها: ترجمه» سوره مزمل ۴و ۳

یا چیزی بر نصف بیفزا و بتالوت آیات قرآن با توجه کامل مشغول ) به اسرتاحت پرداز(کمی که نصف یا چیزی کمرت از نصف باشد
  :آوریمز و عارفانه دارد که چند بیت آنرا بر سبیل اشاره میالدین مولوی در تفسري آیات فوق ابیاتی نغموالنا جالل. باش

 گفت مزمل نبی را از آن سبب
 سر مکش اندر گلیم و رومپوش
 همني مشو پنهان زننگ مدعی
 همني قم اللیل که شمعی ای همام

  

 که برون آ از گلیم ای بوالهرب  
 جهان جسمی است سرگردان توهوشکه

 که تو داری نو روحی شعشقی
 دائم شب بود اندر قیامشمع 

  
  

  .برای جنگ با معاویه تدارک دیده بود) ع(پادگان نخیله لشکر گاهی بود که علی - ۳
اند وضو در مورد مس کالم اللّه و کتابت قرآن و طبق آنچه فقها در سائل عملیه آورده) وال یََمسَّهُ اال المطهرون(اشاره به آیه شریفه - ٤

  .احتیاط واجب است) س(خاصة الهی و اسماء انبیاء و اوصیاء و حضرت زهراواجب و در مورد مّس اسماء 
ق و متوفی در شب جمعه سوم .ه  ۳۳۶ذیقعده  ۵شیخ مفید محمدبن محمدبن لقمان بغدادی معروف به ابن العلم است که متولد  - ٥

سید مرتضی در میدان آشنان بغداد بر  ق در بغداد بوده وی استاد شیخ طوسی و سید مرتضی بوده است و.ه  ۴۱۳ماه رمضان سال 
شیخ مفید فقیه و متکلم امامیه اثنی عشری است که در زمان خود بیشرت در علم کالم تربز داشت و مکتب جنازه او نماز گذارده، 

د بوی آیکالمی شیعه در عصر باوج کمال خود رسید، ذکر سی علم کالم که در آن زمان یکی از بزرگرتین مناصب علمی بشمار می
انتهت فی عمر نار یا سة متکلم الشیعه الیه مقدم فی فصاحة الکالم علی مذهب اصحابه : تعلق داشت، ابن الندیم در حق او گوید

آید که او در مناظره و حاضر جوابی تربز خاّصی و از مفاد کالم مرتجمان مفید برمی. دقیق الفطنة ماضی الخاطر مشاهدته ندایته بارعاً
) ق.ه  ۴۰۳متوفی ) (رئیس اشاعره(و قاضی ابوبکر باقالنی) رئیس معتزله بغداد(شیخ مفید که معاصر قاضی عبدالجبارداشته است، 
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مؤمنني باید حق برادران و دیگران را ادا کنند برای اینکه اگر مؤمنی کدورت داشته باشد یا دین خود را ادا  استدست 
کدورتی پیش  یکوقت بني امام حسن و امام حسني، رسدشود و دعایش به اجابت نمیحاجتش برآورده نمی، نکرده باشد

درصد ثواب برای اوست  ۹۹آمد که هردو آنها در رفع آن سبقت گرفتند برای اینکه در حدیث است کسی که سبقت بگريد 
و یک درصد برای طرف دیگر در مورد پرداخت دین اگر کسی بدهکار باشد و موعد پرداخت آن قبل از وقت یکی از 

 و حالل محمد، اش را بجا آوردکند و بعد فریضهنمازهای واجب برسد رسیده است که اول باید قرضش را پرداخت 
حاللُ محمّدٍ حاللُ الٰى یوِم القیمة و حرامُه حرامٌ الٰى «حاللست تا روز قیامت و حرام او حرام است تا روز قیامت) ص(

و ما که  ،»دینتان را بچسبید و رها نکنید«: فرمایدتواند مافوق قانون قرآن بیاورد و حضرت میبشر نمی. »یوم القیمة
در مورد حجاب زنهای ما ، افتخار داریم شیعه اثنی عشری هستیم و هم افتخار امور باطنی را داریم باید بیشرت مقید باشیم

دهند باید ببینیم آیا زنهای ما مانند نمایند گناه بزرگی را انجام میکسانی که رفتار نمی، باید بیشرت مقید به حجاب باشند
ب یا فضه خادمه آنها هستند؟ باید زنان ما از زنان اهل بیت و مردان ما از بزرگان پريوی رت زینحضرت زهرا و حض

 پس از سخنان آن ۱.حجاب داشنت الزم نیست که چادر باشد زنان باید موهای خود و مواضع زینت را بپوشند، نمایند
   یاربنام آقای رحمة اللّه دانش از فقراپس از آن یکی ، به مناسبت شب اول محرم یکی از فقرا ذکر مصیبتی خواند، جناب

                                                                                                                                                        
و بعد آمده است و همني مناظرات باعث شهرت و تقرب وی ) ۵۶۳ص (بود، با آن دو مناظراتی داشته که شرح آن در وفایت الجنان

) یکی از متکلمان نامی آن زمان) (ه ۳۸۴متوفی (مفید را علی بن عیسی رمانی معتزىل نزد عضدالدوله دیلمی گردید، و  گویند لقب 
ای به استاد مفیدشیخ ابی عبداللّه معروف به جعل برای در عهد جوانی مفید در نتیجه مباحثه با وی و غلبه بر او بوی داد، و طی نامه

فقه و جدل برجسته بود و با اهل هر عقیده، و هر مسلک با عظمت  مفید در کالم و: مفید توصیه نوشت یافعی در مقدمه رجال گوید
آید، که اهل سنت چنني برمی) ۲۳جلد سوم ص (کرد، از سخن خطیب بغدادی در تاریخ بغدادو جالل در دولت آل بویه مناظره می

گذشت وی آسوده شدند، در از آن تأثري سخن مفید و استحکام منطق وی در دعوت به مذهب شیعه به تنگ آمده بودند و با در
حدود دویست تألیف به مفید نسبت دادند و از آن جمله نزدیک به صد و هشتاد رساله و کتاب را شاگرد وی نجاشی در رجال خود 

برد، و بیشرتین این تألیفات در رّد بزرگان علمای مذاهب دیگر از قبیل جاحظ، ابن عبادعلی بن عیسی رمانی، ابی عبدالّله نام می
ری، ابی نباته، جیائی، ابن کالب، حالد نسغی الکرایسی، عتبی، حالج و غري ایشان است، و تعداد زیادتر در پاسخ سؤاالت وارده بص

از بالد دور و نزدیک است، و موضوع کتاب و رسائل بیشرت مسأله امامت و عقاید مخصوص شیعه و همچنني احکام فقهی خاص 
در ابطال آراء مشایخ وی از طایفه شیعه مانند ابن جنید و صدوق ودیگر نسبت به مسائل از  مذهب شیعه است، و برخی از این کتاب

قبیل قیاس و سهوالنبی و جز آن برشته تحریر در آمده است و رسالۀ المقنعة که منت فقهی جامع و محکمی است از آثار مفید است که 
رت رجوع شود به روضات الجنات خوانساری و الکنی و االلقاب برای اطالع بیش(اول کتاب در حال حیات مفید نوشته شده است

  .) قمی و ریحانة االدب و الذریعه واعیان الشیعه و غريه
وَقُل ، ِبمَا َيصْنَعُونَ قُل لِّلْمُؤْمِِننيَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِِهمْ وَيَحْفَظُوا ُفرُوَجهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى َلهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ: (( ۳۱و  ۳۰سوره نور آیات   - ۱

هَا وَلْيَضِْربْنَ بِخُُمِرهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبِْديَن لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُْضنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوَجُهنَّ وَلَا يُبِْدينَ زِينََتهُنَّ إِلَّا مَا َظهَرَ مِنْ 
خْوَانِهِنَّ أَوْ َبنِي أَخَوَاِتهِنَّ أَوْ ِنسَائِهِنَّ أَوْ َما أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آَباء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَْبنَاِئهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُوَلتِِهنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِ زِيَنتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُوَلتِِهنَّ

عْلَمَ مَا بَةِ مِنَ الرَِّجالِ أَوِ الطِّفْلِ الَِّذينَ لَمْ يَْظهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء َولَا يَْضرِبْنَ بِأَرْجُِلِهنَّ لِيُمَلَكَتْ أَْيمَاُنهُنَّ أَِو التَّابِِعنيَ غَْيرِ أُوِْلي الْإِرْ
  ))يُخْفِنيَ مِن ِزينَِتهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ َجمِيعًا أَيُّهَا اْلمُؤْمُِنونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

محفوظ دارند که این ) از کار زشت(بپوشند و فروج واندامشان را ) از نگاه ناروا(رسول ما مردان مؤمن را بگو تا چشمها  ای: ترجمه
از نگاه (ای رسول زنان مؤمن را بگو تا چشمها . شما اصلح است و البته خدا به هرچه کنید آگاه است) جسم و جان(بر پاکیزگی 
شود و بر بیگانه محفوظ دارند و زینت و آرایش خود جز آنچه قهراً ظاهر می) از اعمال زشت(را  و فروج و اندامشان) ناروا بپوشند

آشکار نسازند و باید سینه و بردوش خود را به مقنعه بپوشانند و زینت جمال را آشکار نسازند جز برای شوهران خود پدران و پدران 
و کنیزان ملکی خویش ) یعنی زنان مسلمه(ان برادر و خواهر خود و زنان خودشوهر و پسران خود و پسران شوهر و برادران خود و پسر

گاه نیست) ای که رغبت به زنان نداردخانواده(واتباع وغري از این اشخاص (از زن و مرد یا طفلی که هنوز بر عورت و محارم زنان آ
پاهایشان معلوم شود و ای اهل ایمان همه به درگاه خدا و آنطور پای بر زمني نزنند که خلخال و زیور )مذکور ِاحتجاب و احرتاز کنند
  .توبه کنید باشد که رستگار شوید
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حضرت آقا ایشان را دعا فرمودند ، که نایب رئیس انجمن اتحادیه ایرانیان بود توضیحاتی دربارهٔ ایرانیان به عرض رسانید
فقرا که خدمتشان بودند مرخص شدند و ما هر یک به اطاق  پس از صرف شام، که در امور خدمت ایرانیان موفق باشند

  .رفته اسرتاحت کردیمخود 

  :م ۱۹۷۲فوریه  ۱۷و  ۱۳۹۲و اوّل محّرم  ۱۳۵۰بهمن  ۲۸شنبه پنج
نماز . حضرت آقا بیدار بودند قبل از نماز صبح آقای حسني مالٰح به افتخار تشرف در فقر نائل گردیدطبق معمول سحر

ورد آیه اول سوره مبارکه فتح فرمودند که بعد از قرائت قرآن تفسريی در م، صبح در سالن طبقۀ اول ساختمان اقامه گردید
ونیز ) س( و حضرت فاطمه) ص( ما معتقدیم که حضرت رسول: فرمودند، شومهرچه در خاطر داشته باشم یادآور می

و سایر اولیا بعد از مأذون ، اندگناه نکردهو یازده فرزند او که مقام امامت را داشتند معصوم هستند و ) ع( حضرت امري
چه طور شده است آیا او . »لیغفرلک اللّه ما تقدم من ذنبک و ما تأخِّر«فرمایدوىل در آیۀ شریفه می، اندنکرده شدن گناه

انسان بهر مرتبه از کمال ، ادبی کننداگر پدری به فرزندش در مقام ادب تندی کند دیگران حق ندارند بی! گناه کرده است
مثالً فرزند نسبت به پدر خود هرچه خدمت نماید باز هم در خود ، ه استبرسد مرتبۀ پایني نقص است و همان نقص گنا

 و خود حضرت رسول، همان نقص است، کند آن طوریکه باید و شاید حق فرزندی را بجا نیاورده استاحساس می
نه ما اینگو، که فرمایدخداوند می »الهی ما عرفناک حّق معرفتک و ما عبدناک حق عبادتک«: کنندعرض می) ص(

فرماید نعمت را بر تو تمام کردیم و بحّد کمال و بعد می، آمرزیمکنی از گذشته و آینده است میگناهانی که تو احساس می
و تو را  از آن امکان پذیر نیست بهرت بطوریکه دیگر، و حقایق را بر تو آشکار ساختیم و در دل را بر تو گشودیم، رسانیدیم

خدا ) ص( داریم محتاج هدایت او هستیم و این هدایت الهی را رسولمیا هر قدمی که برم، نمائیمبراه راست هدایت می
گویند این سوره بعضی می »ربنا تکلنا اىل انفسنا طرفة عني ابداً فی الدنیا و االخرة«در هر مرحله و مقامی احتیاج داشت
ترین ه نازل گردیده که این صلح عظیمح حدیبّیگویند این سوره در مورد صلو بعضی می، در مورد فتح مکه نازل شده است

در خواب دید که از طرف خداوند باو  )ص( روایت شده که رسول خدا) ع( از حضرت صادق، فتح برای رسول خدا بود
را باصحاب خرب داد و امر فرمود از  لبااین مط ۱، و با محلّقني حلق نماید نمایدامر شد داخل مسجدالحرام شود و طواف 

الحلیفه برای بجا آوردن عمره محرم شدند و حضرت شصت و پس از ورود به منزل ذی، بسوی مکه حرکت نمایند مدینه
مشرکني مکه از این موضوع باخرب شدند و خالد بن ولید را با دویست سوار ، شش شرت بُدنه برای قربانی همراه خود بردند

، خواندنماز ظهر را می، قعی که خالد با آن حضرت برخورد نمودمو، ه جلوگريی نمایندفرستادند که از ورود حضرت به مکّ
آوریم و همه را به خالد به همراهان گفت صرب کنید اینها نماز دیگری دارند وقتی به نماز مشغول شوند به آنها حمله می

جربئیل بر ، نمایندنمیزیرا که آنها نماز را از نور چشمان خود بیشرت دوست دارند و نماز خود را قطع ، رسانیمقتل می
روز بعد وارد حدیبیّه شدند و مشرکني قسم  .پیغمرب نازل گردید که نماز خوف بجای آورید و لذا کفّار کاری از پیش نربدند

حضرت برای آنها پیغام ، و راه را برآن حضرت و اصحابش سّد کردند، یاد نمودند که حضرت را به مکّه راه ندهند
آنها قبول نکردند و عروة بن مسعود ثقفی را که مرد ، ایم و قصد طواف کعبه داریمجنگ نیامده که ما به قصد فرستادند

عروة پس از شرفیاب شدن به حضور مبارک ، بسیار عاقلی بود به خدمت حضرت گسیل داشتند که با حضرت گفتگو نماید
م ما حاضر نیستند که تو به مکّه وارد شوی و و عرض کرد قو، پیغمرب بسیار ادب نمود و تعلیم و تکریم حضرت را بجا آورد

و عروة عرض کرد بخدا قسم تا به ، حضرت فرمود ما قصد جنگ نداریم، اند که از آمدن تو جلوگريی نمایندقسم یاد کرده
طالع عروة برگشت و به قریش ا، ام که مانند تو در کارهایش تا این اندازه ایستادگی نشان داده باشدامروز احدی را ندیده

                                                 
  :و یا مو و یا ناخن خود را کوتاه کنند مگر دو گروه) حلق(بعد از ذبح و قربانی حجاج مختارند که یا سرا برتاشند- ۱

  خود را برتاشند؛ بانوان باید قدری از مو یا ناخن خود را کوتاه کنند و نباید موی: فلا 
پس حلق به معنای سر )۴۵ص  ۱تحریر الوسیله جلد (کسی که اولني سال حج اوست احتیاط واجب آنست که سر را برتاشد: ب

  . است) کوتاه کردن(تراشیدن و تقصري
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االحنف و سهیل بن عمر را فرستاد که از در مصالحه قریض حفض بن، مصمّم است که وارد مکّه شود) ص( داد که محمد
آندو نفر ، اگر حقیقتاً قصد ندارد، نمائیددر امسال جلوگريی ) ص( درآئيد و به هر نحوی صالح دانستید از ورود محمد
و با نظر حقارت و ذلّت در ما مینگرند شما برگردید  گردندا جری میشرفیاب شدند عرض کردند تمام قبایل عرب بر م

 و ما حاضریم که در سال آینده سه روز خانۀ خاىل گذاریم تا شما بیائيد، در این کار شما و عرب تأمل ببیشرتی نمائیم تا ما
کسی از ما به شما پناهنده شد  آنها عرض کردند شرط دیگر آنکه اگر، حضرت قبول فرمودند، رد نظرتان را انجام دهیدوم

حضرت فرمودند اگر کسی از ما به ، او را مسرتد نمائید و اگر از مسلمانان بر ما پناهنده شدند ما او را به شما برگردانیم
اگر اظهار ، نمائیددر مکه هستند شما به آنها اذیت نکه  وىل مسلمانانی. شما پناهنده شد ما به او احتیاجی نداریم

 لووقتی که رس، آنها هم قبول کردند، و انکار بر اعمال اسالمی آنها نداشته باشید، نمایند با آنها بدرفتار نکنیدمسلمانی 
عمر عرض کرد آیا خواب ، ئی که در خدمت آن حضرت بودند نگران شدنداکثر آنها، پیشنهاد صلح آنها را پذیرفت) ص(

اند بحق نیستیم و دشمنان ما بر باطل نیست؟ حضرت فرمود آنها بر باطلشویم مگر ما ه میشما دروغ بود که ما وارد مکّ
آندو نفر برگشتند و به کفار خرب صلح ، فرمایده را به من وعده فرموده و خلف وعده نمیم و خداوند فتح مکّ و ما برحقیّ

شویم طواف و سعی بجا می اللّه مگر شما نگفتید که ما داخل مسجدالحرام لباز عمر بحال اعرتاض گفت یا رسو، دادند
آوریم؟ چون گفتگوی اصحاب آوریم؟ فرمود آیا گفتم در امسال خدا وعده فرموده که ما این اعمال را بجا میمی

که بر قبول  عمر و آنهائی، اگر صلح را قبول ندارید جنگ نمائید حضرت فرمودند، مخصوصاً عمر در این باب زیاد شد
ور شدند آنها هم به مقابله برخاستند اصحاب تاب مقاومت نیاورده از حمله شرف قریصلح پیغمرب اعرتاض داشتند بط

فرمود شمشري ) ع( حضرت تبسمی فرموده بعد به علی، فرار کردند و پیغمرب را تنها گذاشتند) ص( پیش روی رسول خدا
جلو آن حضرت فرار نموده گفتند  قریش از، شمشري برداشت و به آنها حمله نمود) ع( علی، بردار و قریش را استقبال کن

چون دید قریش در مقابل او ایستادگی ) ع( علی »نه«: فرمود؟ستمگر محمد از وعدهٔ صلحی که داده پشیمان شده ا
اصحاب هم که فرار کرده بودند خجلت زده و شرمسار برگشتند و ، مراجعت نمود)ص( نکردند به حضور پیغمرب

بعد ، دهندخدا و رسول داناترند به کاریکه انجام می، پشیمانی کردند و عرض کردندعذرخواهی نمودند و اظهار ندامت و 
 :سهیل بن عمر گفت »بسم اللّه الرحمن الرحیم«نوشت) ع( علی. تنظیم شد) ع( قریش آمدند و صلح نامه به خط علی

مودند به علی فر) ص( نوشتند حضرت رسولکه پدران ما می بنویس بسمک اللّهم، شناسیمما رحمن را نمی
 بسم اللّه الرحمن الرحیم خط زد و نوشت علی روی، باشدکه این هم از اسمی از اسماءِ اللّه می »بسمک اللّهم«بنویس

دانستیم با تو جنگ نمیاللّه میاگر ما تو را رسول«: اللّه باز سهیل گفترسول )ص( و وقتی نوشت محمد، بسمک اللّهم
توانم من نمی«: گفت) ع( علی. اللّه خط بزنروی کلمه رسول: حضرت فرمودند »للّهمحمدبن عبدا«: بنویس. »کردیم

که طرفني ، بدین نحو تنظیم گردید خود حضرت روی آن خط کشید و قرار داد. »اللّه را از نام شما محو نمایمکلمه رسول
و یکی از ، غل و زنجري مقید نسازند تا ده سال با یکدیگر بجنگ نرپدازند و بعضی بعض دیگر را به اسارت نگرفته و به

مواد قرارداد این بود که سال بعد بدون اسلحه جنگ برای حّج بیایند و سه روز بیشرت نماند و در این سه روز قریش از 
برود به آنها پناهنده شود پیغمرب مطالبه نکند و ، و قرارشد اگر از مسلمانان کسی، مکّه خارج شوند تا مسلمني زیارت کنند

ماده . همان برود بهرت است، فرمود اگر مسلمانی از دین برگردد) ص( گر کسی از آنها پناهنده شد او را ردّ کنند پیغمربا
ه برای اظهار دیانت و انجام وظائف مسلمانی آزاد باشند و کسی حق اذیت کردن و دیگر این بود که مسلمانها در مکّ

 ۱.ماده سبب شد که دیگران هم تشویق شوند و این خود بزرگرتین فتح بودو این ، سرزنش نمودن به آنها را نداشته باشد
بعد از ختام بیانات حضرت آقا همگی بدعوت دکرت مقتدری برای صرف صبحانه رفتیم و پس از آن آقای نريالدین خان 

     .به افتخار تشرّف به فقر و درویشی نائل گردید

                                                 
  .مراجعه شودبرای اطالع بیشرت به کتب سريه و مغازی و تاریخ از جمله سريه ابن هشام و تاریخ یعقوبی و مغازی واقدی  - ۱
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  )مدفون در بیدرشرح حال اقطاب ( :از حیدرآباد دکن بسوی بیدر
کردیم چون بیدر محل دفن نه نفر از اقطاب صبح به طرف بیدر حرکت می ۸/۳۰حدود ساعت  تصمیم قبلی باید طبق

اللّه محب الدینمريشاه حبیب ۲اللّه الحسینی الدین شاه خلیلحضرت مريبرهان ۱: باشد بدین قراریه میسلسله نعمت اللهّ
الدین محمد حسینی مريشاه شمس ۵مريشاه برهان الدین خلیل اللّه ثانی  ۴اللّه الحسینی ةالدین عطیمريشاه کمال ۳الحسینی

اللّه الدین عطیةمريشاه کمال ۸ثانی  الدین محمدحسینیمريشاه شمس ۷اللّه حسینی ثانی مريشاه حبیب الدین محب ۶
گی از نسل حضرت شاه نورالدین نعمتاین نه نفر اقطاب هم، الدین محمدحسینی ثالثمريشاه شمس ۹ الحسینی ثانی
گان ضروری میراند که مقربه آنها در بیدر پایتخت سالطني بهمنیه هند قرار دارد و از آنرو که شرح حال بزاللّه وىل بوده

   :آوریمنمود لذا مختصری از زندگانی این بزرگان را بر سبیل اجمال می
رهربان ، بستان السیاحه، العارفنيریاض، بوطه از جمله طرائق الحقایقدر کتب مر–الدین خلیل الّله اوّل شاه برهان ۱

بنان کرمان متولد شد هجری در کوه ۷۷۵اللّه الحسینی در سال الدین شاه خلیلبرهان طریقت و غريه آمده است که حضرت
  :که شاه خود فرموده

 پنج و هفتاد و هفتصد از سال
 الدین خلیل اللّهمري برهان

  

 بنان که ناگاهانکوهرفته در  
 آمد از غیب بنده را مهمان

  

ظاهری را در خدمت ارادتمندان پدر و سري و سلوک باطنی را از پدر فرا گرفت و به سمت خلیفة  وی علوم
آید اوالد و آنچنان که از تاریخ فرشته و طائق برمی، الخلفائی و بعد از پدر بسمت جانشینی پدر نائل گردید

در ، که پدر بزرگوارش به بهشت برین شتافت)ق.ه ۸۳۴( وی در سال، همني یک فرزند بودهآنجناب منحصر به 
شاهرخ شاه فرزند امري تیمور گزارش مريزا  دربارحاکم کرمان به ، سال داشت بر مسند ارشاد نشست ۵۹حالیکه 

نظر داشته داد و وی حضرت ایشان را به هرات دعوت کرد تا ضمن استفاده از محضرشان وی را نیز تحت 
نقل از در تاریخ یزد به ، و در همني زمان مريزا بایسنقر پسر شاهرخ در سلک مریدان خاص وی درآمد، باشد

اللّه فرستاده بود تسبیحی صد دانه های پادشاه دکن که بخدمت سید خلیلطرائق الحقایق آمده است که از هدیه
های دیگر به شاهرخ شاه آن دو را با بعضی تحفه، مرصع بودههای آن از زمرد از لعل و یاقوت و کرسیٔ که پایه

الدین و شاه بسی خوشدل شد و جناب سید به کرمان بازگردید؛ و پس از چندی فرزندش مريشاه شمس، بخشید
الدین اللّه و مري حبیبالدین حبیبحسینی را به نیابت درماهان کرمان گذاشته و با دو پسر دیگر خود شاه محب

و چون نزدیک دکن رسیدند و خرب وصل آن حضرت به شاه نوراللّه پسر آن  هند و دکن فرمود لّه قصدالمحب
لیکن بواسطۀ آنکه در اوقات مصادف با ، حضرت رسید که چندین سال قبل به دکن رفته بود بسیار مسرور شد

اشراف در خدمت شاه  اهاىل از استقبال ممنوع بودند محدودی از، اه کفار برای تسخري دکن بودپهجوم س
شاه خلیل اللّه که به جریان حمله کفار آگاه بود فیلی طلب کرد و ، الدین خلیل اللّه آمدندنوراللّه به استقبال برهان

سپاه کفر را حريتی دست داد از کار ، در حالیکه کار بر مسلمانان تنگ شده بود و به عزم غزوه کفّار فیل را راند
بر این سیّد فیل سوار غلبه : منع کرد و گفت از محاربه شان جوکی مرتاض بود هنود راان ایبازماندند و در می

و خود نزدیک محفّه سیّد آمد ، غالب است بر نفوس شما، شودنخواهید یافت و قوت قلبی که از او مشاهده می
ده گردید و ارادتشان افزو، مسلمانان از منازعه آسوده شدند و اخالص، و معذرت و رخصت خواست و برفت

کوشید ودر همانجا سالها جناب سید در اعالی نوای والیت مرتضوی در عموم هندوستان و خصوصاً دکن می
وی همانطور که در باال اشاره شد چهار فرزند داشت به نامهای نوراللّه که ، در دکن رحلت فرمود ۸۶۰به سال 

ی بسیار عاىل داشت و عدّه بیشماری بوسیلۀ او و وی در زمان جّد خود به هندوستان رفته و مقام، ذکرش رفت
الدین که ذکرش رفت که پدرش در موقع رفنت به هند وی را در کرمان نیابت دوم مري شمس، هدایت شده بودند
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اللّه الدین داشت که وی پدرشاه خلیلمريشاه تقی، الدین مريشاه بدرالدینو وی سه پسر بنام مريشاه جالل، داد
  . دباشیو دوم سلسلۀ نعمت اللّهی م ثانی قطب بیست

اللّه است که داماد سلطان احمد بهمنی بود و به غازی مشهور است و در یببفرزند سوم وی شاه محب الدین ح
  .باشد که جانشني پدر گردیداللّه مین محبافرزند چهارم ایش، به شهادت رسید ۸۶۴یجاپور به سال ب
اللّه بود اللّه بن شاه نعمتفرزند شاه خلیل وی چهارمني )لاللّه اّومحب( اللّه الحسینیالدین محببحبی ۲

الدین سلطان احمدشاه دکنی نوه خود را که دخرت شاهزاده عالءِ. چنانکه بیان شد در خدمت پدر به دکن رفت
وی  ،که پدر بزرگوارش رحلت فرمود امر خالفت به وی واگذار شد ۸۶۰و از سال ، بود به نکاح وی درآورد

بطوریکه سلطان ، خانقاهی در نزدیک احمدآباد بیدر بنا کرد و در ترویج شریعت و طریقت کوشش فراوان نمود
وی در چند جهاد شرکت فرمود و داد مردانگی ، با همۀ ستمگری نتوانست به وی جسارت ورزد، همایون بهمنی

حضرتش به قصد جهاد ، ه مشغول محابه بودهای چنگیز و اورسیداد از جمله هنگامیکه نظام شاه بهمنی با راجه
اده و چهل هزار سواره بودند یسوار مسلح از لشکر جدا شده بر کافران که ده هزار پ ۱۶۰با وی همراه بود با 

در دکن رحلت فرموده در آرامگاه پدر بزرگوارش  ۹۱۴سرانجام در سال . تا اینکه پريوزمند بازگشت، تاخت
و آنچنان که در طرائق و رهربان ، نفر آنها در جوانی وفات نمودند ۴۱ند داشته که فرز ۷۳و گویا ، مدفون گردید

، اللّهشاهزاده صفی، دخرت او به کمال رسیدند و از جمله پسران وی شاهزاده عبداللّه ۱۵پسر و  ۱۷مده آطریقت 
  .شاه ظهرالدین علی از دکن به یزد آمدند و در یزد و کرمان به ارشاد پرداختند

اللّه اوّل بوده وی جانشني پدر بزرگوارش شاه محب )اللّه اوّلعطیة( الدین عطیة اللّه الحسینیکمالمري ۳
  .است
اللّه بن سیّد الدین خلیلهانرالدین بن بالدین بن مريشاه شمسفرزند مريشاه تقی اللّه ثانیالدین خلیلبرهان ۴

  .ستهی االلّه وىلّ که قطب بیستم سلسلۀ نعمت الّلنعمت
  .اللّه ثانیفرزند شاه خلیل الدین محّمدمريشاه شمس ۵
  .اللّه ثانیمحبالدین مريشاه حبیب ۶
  .لدین محمدثانیامريشاه شمس ۷
  .اللّه ثانیالدین عطیةمريکمال ۸
  .د ثالثالدین محمّ مريشاه شمس ۹

الدین دکنی وشیخ شمس الدین ثالث شیخ محمود دکنی بعنوان قطب بیست و ششم و پس ازشاه شمس بعد از
فرزند شیخ محمود دکنی به عنوان قطب بیست و هفتم و بعد از ایشان جناب رضاعلیشاه دکنی قطب بیست و 

  .ارشاد خلق پرداختند که ذکرشان گذشته هشتم ب
شناسی هستند را اعالم کرد حضرت آقا که بسیار مقید به وقت ۸/۳۰خالصه وقت موعود نزدیک شد و ساعت 

و ، اتومبیل سوار شدیمدر یک حقري و یکی از فقرای که راه را بلد بود ، حاج آقای سلطانپور، مبیل شدندوارد اتو
قای عبدالرحمن جواهری و آقای دکرت منوچهری و آقای محمدعلی جوکار که آجناب حاج آقای راستني و حاج 

عدی سوار شده به سمت بیدر حرکت باشند با یک اتومبیل دیگر رفته و بقیه به اتومبیل بآباد میساکن اورنگ
کاری شده بود که سبزه در دو طرف راه برنج، وزیدنسیم بهاری می. هوا معتدل و نیم ابری بود، نمودیم

باغات نارگیل و نخیل و انبه در دو طرف راه به چشم می خورد و درختان تمر . ئی داشتزیبایکنواخت بسیار 
ها را برای پرسیدم این کوزه، هائی بدرختان بسته شده بودکوزه.ودندبسیار بزرگ منظره خاصی بوجود آورده ب

گویند و بعد از نماید که قبل از طلوع ِآفتاب ناری میآبی از آنها تراوش می: اند گفتنداین درختان بستهه چه ب
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، استآور شود هریک از این دو خاصیتی مخصوص دارد و بسیار مقوی و نشاطنامیده می طلوع آفتاب سنوی
رسیدیم که کیلومرتها ) stipet( به محلی بنام ست پت ۹/۳۰در حدود ساعت ، وىل سنوی سکرآور و حرام است

که با تمام فقر و فالکتی که در هند است هنوز ، سرزمني وسیع و لم یرزع وجود داشت و با نهایت تأسف دیدیم
، در دو طرف راه نیشکر کاشته بودند، نماینداند از آن همه زمینهای فراوان به حّد کمال استفاده موفق نشده

خانه هول در قهوهبعضی از مزارع نسبتاً مرتب بود و با دقت خاصی کاشته شده بود در قصبۀ نزدیک رنج
  :بودکوچکی این شعر نوشته شده 

  ماست)نزد( در حقیقت مالک اصلی خداست         این امانت چند روزی دست
ها و رشد هندوئیسم این زبان و قدرت مسلمني ایرانی بوده که با تسلط انگلیسیوجود شعر فارسی گویای عظمت 

 اثاز بني رفته و امید است دولتمردان تا دیر نشده از خواب خرگوشی بیدار شوند و کیان ملی و مذهبی و مري
در روی  یمدر هر حال به دهی از توابع ظهريآباد رسیدیم و برای اسرتاحت توقف کرد. نیاکان را نجات دهند

فرشی از جنس زیلو که بافت هندی بود گسرتده و روی آن ) رستوران سعادت( ای جلوی عمارتی بنامصفّه
 ۱۰/۳۰در حدود ساعت ، آقا و همراهان نشستند و قهوه و نارگیل و انگور میل کردند حضرت، کرباسی پهن کردند

که  از آنجا گذشته به قصبه ظهريآباد، تشد داوجو) شبانه رود( از آنجا حرکت کردیم در آن نزدیکی رودی بنام
صاحب هتل که هندو بود ، توقف فرمودند) گراندهتل( در جلوی هتلی بنام، نسبتاً قصبۀ بزرگی است وارد شدیم
در این ، گفته شد که صاحب این هتل قبالً ایرانی بوده وىل ا کنون هندو است، شرفیاب گردیده و عرض ادب کرد

مردم فقري آنجا با لباسهای مندرس و نیمه  رفتۀ های رنگ و روکرد و چهرهسیلۀ گاو حرکت میبو محل نیز گاریها
در مسري راه آهن ، و خط آهن هم که در همۀ استانهای هند وجود دارد در آنجا بود، عریان جلب توجه میکرد

 رنگ ار عاىل با خاک قرمزنرسیده به بیدر زمینهای بسی، درختان کاکتوس جنگلی انبوده را تشکیل داده بود
ن هندیها بجای برگ توتون و سیگار استفاده آکه از برگ ) میپل( درختان پر برگی را دیدیم بنام، وجود داشت

گی درختان گردو بودند یک نوع درختان جنگلی هم وجود داشت که بجای برگ راین درختان به بز، نمایندمی
مایل  ۱۰مایل و از مرز بیدر  ۶۰از حیدرآباد تا مرز میسور . یسور استبیدر اکنون جزءِ استان م، گلهای قرمز داشت

های قدیمی و مخروبه فراوان به چشم میداخل شهر خانه، نمایدآهن هم از شهر بیدر عبور میخط. فاصله دارد
ای قلعۀ شد که بقایاطراف شهر دیوارهای قطور دیده می، تا آن تاریخ هنوز خیابانهای شهر اسفالت نبود .خورد

که از وسط دیوار عبور می کردیم دو شرت مست جلو ما آمدند که پس از چند  جوقدیمی بود و اتفاقاً وقت خر
بعد از آن راه خاکی وجود داشت که خاک آن ، لحظه ساربان آنها را به یک طرف هدایت نمود و ما گذشتیم
دراین هنگام یکی از فقرای همراه که وضع ، ه بودبسیار نرم و قرمز بود و تمام سطح راه راه و اطراف را پوشانید

  .اللّه رانشان دادآنجا آشنای داشت مقربه حضرت شاه خلیل

  »اللّه و سایر اقطاب معظّممقربه حضرت شاه خلیل«
بِّحُوهُ بُكْرَةً يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَ«ت نوشته شده بودشروی دیوار مقربه به خط در

اللّه و سایر اقطابی که در آنجا مدفونند دارای گنبدی است الدین خلیلمقربه حضرت شاه مري برهان ۱»وَأَصِيلًا

                                                 
را اید خدا را بسیار یاد کنید و در هر بامداد و شبانگاه خداییعنی ای آن کسانی که ایمان آورده: سوره احزاب ۴۲و ۴۱های آیه - ۱

  .این آیه دلیل وجوب ذکر مدام است. تسبیح گویید
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 آیات قرآنی با خط بسیار نفیس و، اندکه سالطني بهمنی آن را ساخته و بنا نهاده، بصورت تاج دوازده ترک
   اعلٰى

اند و در اطراف گنبد نصب کرده بودند که بنظر نگارنده ها بکار بردهمنت کتیبهاز سنگ مرمرسیاه تراشیده و در 
 جزء ابنیهاین عمارت بر روی تپه بلندی ساخته شده و اکنون . رودیکی از شاهکارهای هرن حجاری به شمار می
هند و مسلمانان توجهی دولت که در طّی مرور زمان و بسبب بی، و آثار باستانی تحت نظر دولت هند قرار دارد

حضرت آقا و همراهان پس از زیارت و قرائت فاتحه بر سر ، های آن ریختگی پیدا کرده استبسیاری از کتیبه
تر از بعد بدیدن مقربه سالطني بهمنی که به فاصلۀ یک کیلومرت پایني، قبور تمام اقطاب دو رکعت نماز خواندند

الدین حسن در سلسله سالطني ابتدا مقربهٔ سلطان عالءِ، فتیممقربه اقطاب ودر کنار دشت وسیعی قرار دارد ر
الدین مقربه سلطان عالءَ، مقربه سلطان همایون که یک نیمه از آن بواسطۀ برق زدگی فرو ریخته بودبعد ، بهمنی
دیدار  اللّه وىل بودهآنگاه مقربه سلطان احمدشاه وىل را که از ارادتمندان حضرت سیدنورالدین شاه نعمت، ثانی
و نفیس ، های زیباهب در کتیبهراف گنبد آن آیات قرآنی بصورت مذاین مقربه از تمام مقابر آبادتر و اط، کردیم

 پس از بازدید کامل، ها با شکوه و عظیم و قابل دیدن استو خالصه تمام قسمتهای آن مقربه، بکار رفته بود
بسیار وسیع مسقّف بود که معلوم ) سکوی( در ورودی دو صفّهدر مدخل ، اللّه برگشتیممجدداً به مقربهٔ شاه خلیل

حضرت آقا روی صفّه دست راست اقامه نماز ظهر و عصر ، بود برای اسرتاحت زائران ساخته شده است
فرمودند و همراهان همگی اقتدا کردند آنروز حاىل عرفانی و روحانی عجیب حاصل شده بود که قلم یارای 

  :نوشنت نیست
  عشق را شرح و بیان             چون به عشق آیم خجل مانم از آنهرچه گویم 

دانم شرح مختصری از تشکیل دولت سالطني بهمنی مناسبت نمیاز پادشاهان بهمنی به میان آمد بی کریچون ذ
  :اللهیه از ایران به هندوستان بعرض برسانمو سبب انتقال اقطاب سلسله جلیله نعمت

  )۹۳۳ - ۸۴۸( سالطني بهمنی
الدین حسن بهمنی در زمان حملۀ مغول از ایران به هند رفته به دربار سالطني نقل است که اجداد سلطان عالءِ

گردد و تحت سرپرستی حسن در کوچکی یتیم می، دهلی راه یافته به سرکردگی صدسوار یا بیشرت منصوب شدند
شود که او منجم یک منجم هندوئی نوکر میکند و او نزددر نوجوانی دائیش فوت می، دائی خود قرار می گريد

آهن به یک دیگچه مس بند زدن زمني بوده که نوک گاوروزی حسن در باغ مشغول شخم، لق شاه بودغدربار ت
بدون اینکه در آن تصرفی نماید ، های طالستبیند پر از سکهسازد میشود وقتی آن را از زمني خارج میمی

منجم از امانت و دیانت او در حال فقر و بیچارگی ، نمایدورد و به او تسلیم میآدیگچه را نزد ارباب خود می
شنیدن مطلب شاه پس از ، گویدروزی به مناسبتی بر سبیل تذکر جریان را به شاه می .شودبسیار متعجب می

د او را به باشفهمد که حسن از خانواده امرا میو چون می، آیدطلبد و از او خوشش میحسن را به حضور می
بیند که کند و میساب میحآن منجم زایچۀ احوال او را از روی علم نجوم ، گماردسرداری یک صد سوار می

  این 
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گوید اگر تو به مقام سلطنت رسیدی به من چه صله خواهی داد؟ حسن باو می، حسن به پادشاهی خواهد رسید
کنم نام مرا که کنگوی برهمن است با نام خود ضمیمه می گوید خواهشخواهی منجم میگوید چه میمی
حسن است با نام آن منجم  الدیننماید و پس از رسیدن به سلطنت نام خود را که عالءِاو هم قبول می، نمایی

اما چگونگی به ، گرددمعروف می) بهمن مخفف برهمن( الدین حسن کنگوی بهمنیضمیمه نموده بنام عالءِ
 یستهکه سلطان محمدطغرل که یکی از سالطني سلسلۀ تغلق شا، بدین صورت بوده استسلطنت رسیدن حسن 

که هرکدام در قسمتی حکومت داشتند ) هاشاهزاده( هاوقتی مشاهده کرد که مهاراجه) ۸۱۷ - ۷۳۱تغلقیان (
ج خودداری و از ایرنو از دادن باج و خرا، توانند به دهلی پایتخت کشور بیایندبعلت سختی و بعد راه نمی

برای اینکه ارکان دولت ، تصمیم گرفت پایتخت را تغیري دهد، زنندکنند و دم از استقالل میواحیاناً طغیان می
دستور داد از دهلی تا دیوگری ، مستقر سازد »دکن«که مسلمان بودند در جنوب یا بقول هندیها در دکن خود را

ی ساخته و در ئسرااه درخت کاشته شود و هر دو فرسخ کاروانروزی بود در کنار رنآکه تقریباً مرکز هندوستان 
ای گذاشت و جماعتی از مردم دهلی و عده آبادو نام دیوگری را هم دولت، جائی که آب نیست چاه آب زده شود

کدام درخور استعدادشان خانه و  راز امرای صده را که هرکدام امري و سردار صدسوار بودند بدانجا کوچ داد و به
تا ، و در نظر داشت که مرکز سلطنت را هم به دولت آباد منتقل نماید و پایتخت خود قرار دهد، مني اهدا نمودز

ندان طوىل چ، الذکر بوداز جمله امرای مهاجر همني حسن فوق، واند به تمام هندوستان تسلط داشته باشدتاینکه ب
اچار از رفنت به دولت آباد صرفنظر نمود تا آن ئی در شمال هند رخ داد و سلطان محمد نشورشیها نکشید که

مسلمانانی که امالک تازه بدست ، شورشها را برطرف نماید و گفت هر کس مایل است به دهلی مراجعت کند
پس از چندی امرای گجرات یاغی شدند و سلطان ، آورده و صاحب ثروت شده بودند در دولت آباد ماندند

به قتل رسانید و به تصور اینکه امرای دکن مبادا یاغی شوند آنها را بسیله محمد بر آنها مسلط شد و همه را 
پیمائی شبی که همۀ آنها از خستگی راه بخواب رفته پس از یکی دو منزل راه، گماشتگانی به مرکز احضار نمود

روند چه آسوده به گویند بیچارگان خرب نداند که به قتگاه میدونفر از گماشتگان شاه آهسته به یکدیگر می بودند
رسانند و اتفاقاً یکی دو نفر از امرا که هنوز بخواب نرفته بودند این را شنیده به دیگران می! اندخواب رفته
و آماده جنگ با ، نمایندعدادشان کم بوده اسري ساخته و به دولت آباد مراجعت میتسلطان را که  گماشتگان
کنند تا با فرماندهی وی تر و داناتر بود به شاهی انتخاب میامرا الیقابتدا یکی را که از همه ، شوندسلطان می

الدین حسن سلطان عالءِ . این شخص همان حسن است که مؤسس سلسلۀ بهمنی است، با سلطان جنگ نمایند
سلطان محمدشاه و بعد پس از او پسرش ، به تخت سلطنت نشست ۷۴۸شعبان سنه  ۲۸کنگو بهمنی روز جمعه 

الدین داوودشاه و بعد از او محمدشاه ثانی ابن محمود ابن عالءِهدشاه بن محمدشاه و سپس شمساز او مجا
وىل عمویش فريوزشاه بر سر تاج و تخت به مخامصه و ، و بعد از احمدشاه به تخت سلطنت نشست، الدین شاه

نعمت اللّه  احمدشاه شبی در خواب دیده بود که سیدی درویش تاجی از طرف حضرت شاه. جنگ پرداخت
بسیار  یآنگاه تحف و هدایا، و چیزی نگذشت که به سلطنت رسید، برای او آورده مژده سلطنت دکن را بدو داد

، به همراه چند نفر از اعاظم دربار به حضور شاه نعمت اللّه فرستاد و استدعا کرد که به دکن تشریف فرما شوند
، ک پسر بیشرت ندارم مایل نیستم او را از خود جدا سازمحضرت پاسخ دادند من به سبب پريی معذورم و چون ی

که این ، الدین کرمانی داده و او را احمدشاه وىلّ خطاب کردلذا تاجی را به یکی از مریدان خود بنام مال قطب
همینکه نظرش به ، لقب تا آخر با نام او همراه ماند و چون از آمدن فرستاده خربدار شد از او استقبال نمود

این همان درویش است که من او را در : تادهٔ حضرت شاه افتاد به وزیرش که از خواب او آگاه بود گفتفرس
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بله : گویدهم ضمري او را خواند و پس از تقدیم تاج می) الدینمال قطب( فرستاده حضرت شاه، امخواب دیده
  ).سروده شداین شعر بهمني مناسبت ( شاها این همان تاجی است که در خواب دیده بودی

  تاج بخشی چنني کنند شهان               شاه در هند و تاج در ماهان
 فرستد واستدعای تشریفاللّه وىلّ میای به حضور شاه نعمتفراوان نامه سلطان احمد بعد ازتجلیل و تکریم

اللّه را بنام  حضرت شاه یکی از فرزندان پسرش شاه خلیل، نمایدن را به هند میگازادآوردن یکی از فرزند
احمدشاه وىلّ مقدم آن بزرگوار را گرامی داشته ودخرت خود را به عقد ایشان ، فرمایدنورالدین به هند اعزام می

و پس از رحلت حضرت شاه نعمت اللّه وىلّ حضرت برهان الدین خلیل اللّه با فرزند دیگرش مريشاه ، آورددرمی
نماید که واحمدشاه مقدم ایشان را گرامی داشته استدعا می، شوندمی اللّه به بیدر تشریف فرماالدین محبحبیب

گذارد بوطن مراجعت دیگر به ایران تشریف نربید و به هریک از ایشان شاهزاده خانمی را عقد بسته نمی
 نها در بیدرآاللّهی از ایران به هند منتقل گردیدند که همگی بدین ترتیب سلسلۀ اقطاب شاه نعمت، فرمایند

  .اند و در آن سرزمني مدفونندپایتخت سالطني بهمنی اقامت داشته

  »مدرسۀ خواجه محمود گاوان«
مجدداً قبور اقطاب را زیارت نموده  های سالطني بهمنی و صرف ناهارپس از زیارت مزار اقطاب و دیدن مقربه

ن شخص از اهاىل مازندران و ای، و از مدرسۀ خواجه محمود گاوان که در شهر بیدر قرار دارد دیدن نمودیم
همایون شاه بهمنی که وی ، آوردهالتجاره میالتجار بیدر که از ایران به هند و از هند به ایران مالمشهور به ملک

این وزیر بزرگ که از مشاهري ، گذارد به ایران مراجعت نمایدشناخته او را به وزارت انتخاب کرده نمیرا می
نفر از پادشاهان بهمنی بوزارت منصوب و خدمات شایانی نموده است  ۳رود در زمان وزرای عالم به شمار می
ای به در زمان سلطنت محمودشاه بهمنی امرای دکن بسبب دشمنی با وزیر مذکور نامه، که در تاریخ ثبت است

همنیه هم مرز زیرا اُرسیه با مملکت ب( نویسندحکومت داشته می »اُرسیه«های هندی که در نام بیکی از راجه
که تو از آن طرف لشکر به مملکت بهمنیه بفرست ما هم از این طرف به تو یاری داده و کشور را به ) بوده است

دار خواجه بوده فریب غالمی که مهر، و با نهایت رزالت، نمائیمکنیم و بعد آن را با هم تقسیم میتو تسلیم می
نند و در شب هنگامی که پادشاه در حال مستی بوده نامه را به زخواجه را پای آن نامه ساختگی میداده و مهر
رساند وقتی اطالع بوده به قتل میشاه بدون تحقیق همان شب خواجه را که از این توطئه بی، رسانندنظر او می

در از مال دنیا دو روپیه و نیم و یک حصري و یک جانماز بیشرت  بینندمی نمایندکه خانۀ خواجه را جستجو می
و هرچه از ، شود که آن نامه ساختگی بوده و خواجه گناهی نداشتهآن وقت بر پادشاه ثابت می، باشدخانه او نمی

 رسانیده و خود به اندک وجهی قناعترسیده همه را در ساخنت مدرسه به مصرف میخزانه بدست او حقوق می
بهمنیه منقرض گردید و به پنج سلطنت  گویند به سبب شهادت خواجه محمود سلطنت، کرده استزندگی میو 

دوقسمت آن تحت حکمرانی امرای هندی و سه قسمت آن تحت حکومت امرای ایرانی که ، جزءِ تقسیم شد
دوران جوانی به هند آمده و تحت توجه و سرپرستی همني خواجه بدرجۀ بزرگ استانداری رسیده بودند قرار 

حمود شاه پیچیده و هر یک در قلمرو حکومتی خود سلطنتی را و پس از شهادت خواجه سر از اطاعت م، گرفت
الملک بوده که بانی سلطنت قطبیکی از آنها سلطان قلی، بنانهادند که قریب دو قرن اوالد ایشان سلطنت کردند

بوده و پایتخت آن حیدرآباد بوده ) با اندکی تفاوت( کنونی »اندهراپردیش«کشور او استان، قطب شاهیه است
دوم یوسف عادل خان که بانی ، شاه بنا کرده استکه آنرا سومني پادشاه این سلسله سلطان محمدقلی قطب، است

بوده است که اکنون جزء استان مهاراشرت است  »بیجار«سلطنت عادل شاهیه بوده و مرکز حکومت و سلطنت او
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کوتوال شهر بیدر ) یعنی بیدر( نیهسوم قاسم برید که در مرکز مملکت بهم، باشدو شهر بمبئی مرکز آن استان می
الملک بحری بانی سلطنت  و دو قسمت دیگر که هندی بودند یکی نظام، بوده و سلطنت برید شاهیه را بنا نهاد

 »برار«و ) ۹۸۰ - ۸۹۰( دیگر عمادالملک که بانی سلطنت عماد شاهیه، آباد بودهنظام شاهیه که مرکز آن دولت
خاتمه یافته و کشورهای آنها  )۱۰۸ - ۸۹۷( دی سلطنت عمادشاهی و بریدشاهیمرکز شهر او بوده که پس از چن
می) ۱۰۰۴ -  ۸۹۶( و نظام شاهیه) ۱۰۹۷ -۸۹۵( و عادل شاهیه) ۱۰۹۷ - ۹۱۸( ضمیمه کشورهای قطب شاهیه

این سلطنتهای سه گانه در زمان شاه جهان و پسرش اورنگ زیب عالمگري شاه بدست ایشان منقرض و ، گردد
  .ای از سلطنت بهمنیه و اخالف آنهااین بود خالصه، لطنت دهلی گردیدجزء س

  »از بیدر بازگشت به حیدرآباد«
هوا ابری بود و باد شدیدی می، از شهر بیدر بطرف حیدرآباد حرکت نمودیمدر حدود ساعت سه بعد از ظهر 

اب حاج آقا راستني در یک ماشني در مسري را گردبادی بلند شد و حاج آقای جواهری که با نگارنده و جن، وزید
  :خواندندبودیم این دو بیت شعر را از صائب تربیزی می

  کندروی مجنون است کاینسان خاک بر سر می            بینی در این پهن دشت ی را که میدگردبا
******  

  بردجز خار و خس زمانه به باال نمی             اوضاع روزگار بود همچو گردباد  
در ، اندهراپردیش یا استان حیدرآباد شدیم بودکه از مرز استان میسور وارد خاک استان از ظهر بعد ساعتسه 

در دوطرف راه در شالیزارها زنها مشغول وجني ، کرداین قسمت نظري همۀ مرزهایک پادگان نظامی نظارت می
چون ، اسهای بلند سیاه به تن داشتندپوست بودند و لبهانها سیآوردن علفهای هرزه بودند و همگی آیا بريون 

مجلس ، اتومبیل ما در بني راه خراب شد لذا کمی دیرتر در حدود ساعت شش بعد از ظهر وارد حیدرآباد شدیم
پس از ورود بدانجا حضرت آقا نماز مغرب و عشاء اقامه فرمودند و ، ی بودشب جمعه منزل آقای قنربعلی همّت

  :پس از اداءِ فریضه فرمودند

  »سب حاللک«
برای اینکه بدست آوردن مایحتاج ، اللهیه امرار معاش از کسب حالل است ةاز امتیازات سلسله علیه نعمیکی 

یا اینکه باید کار کند یا باید بزور یا دزدی یا گدائی از مردم چیزی دریافت دارد که ، زندگی از دو راه خارج نیست
که با کسب و کار حالل هم زندگیش را توسعه دهد و هم به  مؤمن باید کار کند و مستحب است، همه حرام است

مؤمن باید در کسب وکار خود ، انداجمعني فرموده پیغمرب و ائمه هدی صلوات اللّه علیهم، دیگران کمک کند
، ای کسب نماید که خود و عیال و اوالدش امرار معاش نمایند که این اندازه واجب استکوشا باشد و باندازه

ما باید کار کنیم و از راه ، بخورد حرام است وىل اگر یک لقمه از راه نامشروع سته دادن ان مستحب اوىل توسع
ولو اینکه دیگران بگویند ، که شرعاً تحت کفالت ما قرار دارند فراهم نمائیم مشروع وسیلۀ زندگی خود و آنهائی

، آشامندهای گوناگون میمیخورند و شربت پوشند و غذاهای متنوعکه اینها دارای ثروتند و لباسهای فاخر می
قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ «: قرآن کریم پاسخ این ایرادهای نابجا را داده است

باشند و همان  آری خداوند برای بندگانش حرام نکرده است اگر از راه صحیح شرعی به دست آورده ۱»الرِّزْقِ
                                                 

  .سوره اعراف ۳۲آیه  - ۱
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حالل را اگر در راه حرام خرج کنند حرام است؛ و اگر با غفلت و بدون یاد خدا بخورند حرام است سعدی علیه
  :الرحمه میفرماید

 ابروباد ومه خورشید و فلک در کارند 
 همه از بهر تو سرگشته و فرمان بردار

  

 تا تونانی به کف آری وبه غفلت نخوری 
 و فرمان نربیشرط انصاف نباشد که ت

  

، بخورد و به یاد خدا باشد اطفالشو با عیال و و عرق جبني درآمد پیدا کند  مؤمن باید جدیت کند که با کّد یمني
معنی این است که می، گویند توکل به خداگوئیم چه کار می کنید؟ میوىل در بعض سالسل دیگر وقتی می

، ل جدیت دنبال کسب حالل باشد و توکل بخدا هم داشته باشداما معنی توکل این است که با کما، گویند گدائی
مثالً زارع باید بیل بزند و زمني را برای زراعت مهیا سازد و بعد در فصل معني بذر پاک سالم بپاشد و در خاک 

آبیاری کند پس از سبز شدن جهت دفع آفات تا حّد توانایی محافظت و مراقبت بعمل آورد و توکل ، پنهان نماید
در ، ن را حفظ فرمایدآکه خدا از بلیّات ارضی و سمائی ناگهانی که در اختیار او نیست ، خدا هم داشته باشدب

و آیات و اخباری که از ائمه اطهار علیهم ، کاری و سربار جامعه بودن ممنوع و ناپسند استطریق نعمة اللهّیه بی
کردن و بدست آوردن از راه نامشروع بسیار رسیده  یا کار، الم در فضیلت کسب و کار حالل و مذمت بیکاریالسّ
گویند ما بعضی می. د به لباس استعدم تقّی، دیگر از امتیازات ما، کار پردازد و مؤمن باید به کسب و، است

د به کاله و لباس خاصی هستند وىل هر کدام از سالسل مقّی، خرقه داریم و حال آنکه مراد لباس معنوی است
اما در سابق تاج دوازده ترک رسم ) درویش صفت باش کاله ترتی دار( به لباس خاصی نیستد سلسله ما مقیّ

وىل ، امامی هستند بهرتین لباس برای مؤمن لباس تقوٰى است برای اینکه یکدیگر را بشناسند که دوازده، بوده
مردها جایز نیست و ابریشم مصنوعی مانعی ندارد و طالآالت برای . مردها نباید لباس ابریشم خالص بپوشند

وىل لباس ابریشم خالص و زیورهائی که از طال ، زینت آالت طال برای مرد حرام است، نمازشان باطل است
. بهر ترتیبی که زیور بدنش را نشان بدهد حرام است، بدهد اما نباید به نامحرم نشان، باشد برای زن حرام نیست

همان لباس احرام است که باید به او پوشانیده شود که  برای حاجیان لباس مخصوص است و در موقع مرگ هم
در اجتماعات و کسب و کاریکه دارید با دیگران با ) خرنداینجا تن ضعیف و دل خسته می( رودبه سوی خدا می

اید با معاشرت با دیگران همانطور که داشته۱)با دوستان مروّت با دشمنان مدارا( حُسن سلوک باید رفتار داشت
شود اگر کسی بدگوئی کرد تا بشود بروی خود لوک ادامه دهید و این عمل مانع فقر و درویشی شما نمیحُسن س

ما نباید از احدی بدگوئی کنیم مگر در مواردی که ، نیاورید و اگر بشود با آنها در عوض به خوشی رفتار نمائید
عاشقم بر همه عالم که همه «ایدهیچ فقريی حق ندارد با دیگران بدرفتاری نم، شرع مقدس حکم صریح است

با همه به حسن سلوک رفتار کرده وظیفه فردی خود را هم به نیکوئی و حسن معاشرت انجام  ۲»عالم از اوست
همۀ ما باید به آن خاندان اظهار  .به دربار حسینی بروید و مرتب سوگواری نمائيد ضمناً در این شبهای عزا، دهید

تا بشود باید باعث ایجاد ، ن حضرت هستیمآما نزدیکرت هستیم ما فرزندان معنوی گوئیم منتهی می، ادب نمائیم
  .بلکه بکوشیم که همۀ اختالفها را با عمل و حُسن سلوک التیام بدهیم، اختالف نشویم

                                                 
  :گویداز حافظ است که می - ۱

  حرف است             با دوستان مرّوت با دشمنان مدارا آسایش دو گیتی تفسري این دو
  :اصل بیت این است - ۲

  به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست         عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست
  )سعدی( 
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آقای طبسی یکی از فقرای ، پس از اتمام تذکرات چون ایام عاشورا بود دستور فرمودند که ذکر مصیبتی بشود
آیه از شود در آن شب چند و طبق معمول شبهای جمعه که قرآن تالوت می، رآباد ذکر مصیبتی نمودساکن حید

حضرت ایشان دربارهٔ شأن نزول سورهٔ مبارکۀ کهف بیاناتی قریب بدین مضمون  سپس، سوره کهف خوانده شد
  :ایراد فرمودند

  »شأن نزول سورهٔ کهف«
اخبار ذکر شده این است که قریش سه نفر را به نجران از توابع یمن سبب نزول این سوره مبارکه به طوری که در 

و بعد بیایند و از حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله ، نزد علماء یهود فرستادند که از آنها مسائلی تعلیم گريند
له سؤال ئاو سه مسعلمای یهود گفتند از ، به امید اینکه بطالن ادّعای پیغمربی او را به مردم ثابت نمایند، برپسند
و یک مسئلۀ دیگر از او پرسید اگر ، اگر همانطوری که ما به شما تعلیم میدهیم جواب داد صادق است، کنید

ی که از شهر خارج انجوانمرد: اول این است: ای که باید از او سؤال کنیداما سه مسئله، جواب داد کاذب است
ند؟ آنها چند نفر و چه مدت در خواب بودند که بیدار شدند و شدند و غایب گردیدند و خوابیدند چه کسانی بود

کسی متابعت  هخداوند به موسی امر فرمود از چ –چه کسی غري از خودشان با آنها بود و قصۀ آنها چیست؟ دوم 
نماید و حکایت آن چگونه است؟ سّوم اینکه چه کسی بود که دور دنیا گشت و به سدّ یأجوج ومأجوج رسید و 

چه بوده است؟ و اما آن یک مسئله که اگر جواب گوید کاذب است اینست که از او برپسید قیامت چه  نآقصه 
و آن سه سؤال را به آنان یاد دادند و ، داند و از وقت قیامت اطالع نداردوقت است؟ زیرا جز خدا کسی نمی

از اخبار  گویدبرادرزاده تو که می که ما از، نوشتند و آنها مراجعت کردند و به حضرت ابی طالب مراجعه نمودند
دانیم واگر جواب نداد می گویددانیم که راست میآسمانی اطالع دارم سؤاالتی داریم اگر به ما جواب داد می

حضرت فرمود فردا بیائید «و ، آنها از پیغمرب پرسیدند، حضرت ابوطالب فرمود از او سؤال کنید، که دروغگوست
. و جربئیل بر او نازل نشد۱اللّه نگفت و چهل روز وحی از آن حضرت منقطع گردید تا جواب گویم وىل انشاءِ

آنها خوشحال شدند که ، مشرکني فردا که برای شنیدن جواب آمدند آن حضرت جوابی نداشت که به آنها بدهد
که شاید ای غمناک بودند عده، از مؤمنني آن عده که ثابت قدم بودند ناراحت شدند، آبرویش رفت) ص( محمد

خود حضرت و ، پیغمرب مورد غضب خدا قرار گرفته باشد و عدهٔ دیگر که متزلزل بودند نزدیک بود شک بیاورند
تا اینکه پس از چهل روز وحی نازل ، حضرت ابی طالب هم ناراحت بودند و بر مسلمني خیلی سخت گذشت

دا بیائید تا جواب شما را بگویم انشاء اللّه معلوم شد که پیغمرب در پاسخ پرسش مشرکني که فرموده بود فر، گردید
با حضرت ) ع( و بعد سوره کهف نازل شد که شرح قصه اصحاب کهف و قصه حضرت موسی ۲نگفته است

                                                 
  .بقوىل دیگر سه یا هفت روز - ۱
کلمۀ اّال ان شاء اللّه به اصطالح علم نحو استثنای : آمده است ۲۲ص  اللّه در کتاب سه داستان اسرار آمیز عرفانیدر مورد انشاءِ- ۲

گفتی امر دیگری را ضمیمه مکن مگر ضمیمه مفرغ آن است که مُستثنی منه در جمله ذکر نشده باشد یعنی برای هرچیزی که می
حاىل مگر درحال ضمیمه نمودن اینکه خدا  کنم در هیچنمودن اینکه اگر خدا بخواهد، یا اینکه بهیچ چیز مگو که من این کار را می

روز بعد استثنا را  ۴۰تواند تا در خرب است که بنده هرگاه چیزی اظهار کند می... بخواهد، یعنی با تذکر مشیت و خواست خداوند
  :انی و تحقّقی باشدبگوید و بگو امید است خداوند راهی را نزدیکرت ازین استثناء زمانی نشان دهد که عبارت از استثنای حاىل و عی

  ای بسا ناورده استثنا بگفت         جان او با جان استثناست جفت
  .یعنی منتظر باش که حال استثناء باشد، یا مشیّت او را در هر چیزی ببینی یا با مشیّت و خواست متحقّق باشد
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بعد آقای قنربعلی همتّی فاتحة  ۱تماسو این برای تنبّه و آگاهی ، و قصه ذوالقرنني را بیان فرمودند) ع( خضر
ضمناً خانه آقای همتّی هرچند کوچک بود روحانیتی خاص داشت و ، قرائت نموداالولیا را با حال بسیار خوبی 

حاضرین مجلس اعم از فقرا و یا غري آنها همگی در خدمت حضرت آقا شام خوردند و ، چون تهیه شام دیده بود
 ۹در حدود ساعت . بعد از تناول میوه خداحافظی کردند و ما هم به محل اسرتاحت خویش مراجعت نمودیم

ایرانیان مقیم حیدرآباد به معیّت رئیس انجمن به دیدن حضرت آقا  بعد از ظهر هشت نفر از اعضای انجمن
و حضرت ایشان آنها را مورد اتحاد و اتّفاق و کمک به یکدیگر و با سایر ایرانیان مقیم هند نصایحی ، آمدند

  .دفرمودند در این هنگام منشی انجمن شیعیان حیدرآباد نیز شرفیاب گردی
   

  :۱۹۷۲فوریه  ۱۸و  ۱۳۹۲و دوّم محرم  ۱۳۵۰بهمن  ۲۹جمعه 

  »آیاتی از سورهٔ مبارکه حجرات«
  .سحر قدری زودتر از سایر شبها از بسرت خواب برخاستیم و برای نماز صبح به طبقۀ اول عمارت رفتیم

  
  »تفسري سوره حجرات«

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا : فرمایدت خدای متعال میدر سورهٔ مبارکه حجرا. پس از نماز صبح و قرائت قرآن فرمودند
أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا  تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ

ایتان را باالی صدای پیامرب بلند نسازید و بلند خطاب نکنید اید صداهای کسانیکه ایمان آورده«تَشْعُرُونَ
شود و شما کنند که این عمل موجب ناچیزی اعمال شما میهمانطوریکه بعضی از شما بعض دیگر را صدا می

کردند که بیآمدند در خانه حضرت و به اسم او را صدا میای میباز هم عده ۲سوره حجرات آیه  »داندنمی
 نهیچوقت او را به اسم صدا نزنید بلکه به لقب صدا کنید و اگر صرب نمائید تا او بريو. میفرماید ،ادبی بود

اگر  مؤمنني حکم برادر دارند، شرع مقدس به این آداب جزئی هم توجه فرموده است، تشریف بیاورد بهرت است
باعث اصالح بني دو برادر کدورتی بني آنهاپیدا شد کوشش کنید که اصالح شود دروغی که مذموم است اگر 

این الزم به تذکر نیست برای ، و راستی که باعث فتنه و اختالف بني دو نفر باشد پسندیده نیست، باشد رواست
ای مؤمنني هیچ مردی مرد دیگر را مسخره نکند چه از نظر ، اینکه مؤمنني برادرند و برتسید از خدا که تفتني بکنید

  برادران:ر چیزها و هیچ زنی دیگر را قیافه و لباس و حرف زدن و سای
  ای برادر سريت زیبا بیار       صورت زیبای ظاهر هیچ نیست

ای کرد مسخرهروزی از جائی عبور می، حضرت سلمان عمرش زیاد بود و کمرش خمیده و ریش درازی داشت
اگر ، من بهرت است پیش آمد و سؤال کرد ریش تو بهرت است یا دم سگ؟ جواب داد اگر از صراط گذشتیم ریش

القابی که باعث مسخره کردن باشد بر روی یکدیگر مگذارید اگر این طور بکنید و ، نتوانستم دُم سگ بهرت است
از گمان بد دوری نمائید ، کندو هرکس توبه نکند برخود ظلم می، شخصی باعث بدگوئی شود فاسق است

آیا دوست دارید ، کدام از دیگری غیبت ننمائیدبعضی گمانها گناه است تجسس در منزل دیگران نکنید هیچ
                                                 

اسرارآمیز عرفانی نگارش حاج و ذوالقرنني به کتاب سه داستان ) ع(و خضر) ع(در مورد اصهاب کهف و حضرت موسی- ۱
السعاده کشف االسار در سوره کهف و تفسري مجمع و المیزان القرآن سلطانحسني تابنده گنابادی مراجعه شود و نیز به تفسري بیان

  . بالغی و سایر کتب مربوطه
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گوشت مرده برادر دیگر را بخورید؟ حرفی که پشت سرکسی گفته شود که اگر در حضورش بگوئیم خجالت 
تهمت است؛  باشده و اگر مطلبی بگوئید و عملی را نسبت به او دهید و او را انجام نداد، بکشد غیبت است

کنند که ای را مجبور میهدات خود در شب معراج دید که عدهاو سلم در مش حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله
از جربئیل سؤال فرمود که این چیست؟ جواب داد که اینها کسانی هستند که غیبت ، گوشت برادرش را بخورد
گردد می این باعث، برادران باید کاری بکنند که باعث اختالف بني دیگران نشود ۱، اندبرادران مؤمن خود نموده

بدیهی است که ما ارتباط قلبی و معنوی داریم وىل این دلیل ، ن جهت از بزرگان سلسله بدگوئی کنندوکه آنها بد
ه لیبا اجازهٔ علی ع وىل مدائن شدحضرت سلمان در زمان عمر واىل ، نیست که ما با دیگران ترک مراوده بکنیم

حضرت آقا در مورد نماز مسافر کردند سپس ت میو صحابه با همه معاشر) ص( حضرت رسول، السّالم بود
آنگاه آقای طبسی اشعاری  ۲.ایم و در حال مسافرت هستیم انشاء اللّه اشکاىل ندارداگر ما قصد نکرده: فرمودند

    .خواندندبود که آقای قنربعلی همتی سروده 

  »پاورقی شرایط مسافر«:  حرکت به سوی میسور
هنوز ، فقرا به حیاط سر کنسولگری تشریف فرما شدند و روی صندىل جلوس فرمودند بعد از صبحانه و خداحافظی از

انجمن شیعیان حیدرآباد شرفیاب گردید و یکی دو مجله که خودشان رئیس دفرت . آفتاب طلوع نکرده و هوا کمی سرد بود
ی بمقصد فرودگاه حرکت بهمراهی آقای دکرت مقتدر، صبح ۷/۳۰در حدود ساعت ، مدیریت آن را داشتند تقدیم نمود

 پس از خداحافظی ۸/۳۰همراهان و فقرا بتدریج به فرودگاه آمدند مدتی در فرودگاه توقف نمودیم در ساعت ، فرمودند
از چپ براست حضرت آقا و حاج آقای راستني و حاج آقای سلطانپور و آقای ، با فقرا داخل هواپیمای جت شدیم

و آقایان دکرت منوچهری و حاج آقای جواهریان حاج آقای کاشانی در ردیفهای بعد ی و بنده در ردیف هفتم قنربعلی همتّ
دقیقه  ۴۵سخنگوی هواپیما اظهار داشت بعد از . بوقت حیدرآباد هواپیما شروع به پرواز کرد ۹در حدود ساعت ، نشستند

کرد کسانیکه با دوربني میخواهند  و نیز اعالم، آئیدباشد فرود میکه مرکز استان میسور هند می Banglorبمقصد بنگلور
هرکس . آورندچون رسم است در هواپیمائی هند پس از حرکت مقداری زیره می. عکس بگريند از فالش استفاده ننمایند

، هواپیما در فرودگاه بنگلور بر زمني نشست، مانده ۱۰ده دقیقه بساعت ، چند دانه در دهان میگذارد برای ما نیز آوردند
پس از چند دقیقه با همان اتومبیل فوردیکه ایشان سوار شده بود مستقیماً به ، لدین صدیقی باستقبال آمده بوداآقای امني

با ، جهت معاینه حضرت آقا رفتیم، مطب دکرتی که متخصص هموتراپی هستند و آقای کاشانی نشان داده بودند

                                                 
ده بدان کتابها و تفسري بیان السعاده در مورد معراج سخنان بسیار ارزشمندی از ایشان در کتاب ده سخرنانی و سه گوهر تابناک آم - ۱

  . و سایر تفاسري در مورد معراج مراجعه شود
مسافری که باید نمازش را شکسته بخواند چنانچه قبل از ظهر از : در مورد مسافر چنني آمده ۶۳۳ص  ۲در تحریر الوسیله جلد  - ۲

  .وىل چنانچه بعد از ظهر سفر کند باید روزه خود را تمام کند. رداش را افطار کند و بعداً قضای آنرا بجا آوشهر خارج شود باید روزه
اگر مسافر پیش از ظهر به وطنش یا بجایی که قصد ماندن ده روز را دارد برسد چنانچه کاری که روزه را باطل کند انجام نداده باید 

  .تواند  روزه بگريدنمی آنروز را روزه بگريد واگر کار مبطلی انجام داده روزه آن روز بر او واجب نیست و
  : چنني آمده ۲۴۷ص  ۱در مورد نماز مسافر در تحریر الوسیله جلد 

یک پنجم کیلومرت باشد نمازهای چهار رکعتی به دو رکعتی تبدیل  ۴۳فرسخ یعنی در حدود  ۸در سفرهایی که مسافت آن بیش از  ۱
  .شودمی
روز یا بیشرت را دارد و یا  ۱۰عبور کند و یا به جایی برسد که قصد ماندن خود ) محل اقامت(فرسخ از وطن ۸اگر قبل از رسیدن به  ۲

برای اطالع بیشرت به تحریرالوسیله و . سفرش در راه حرام باشد و یا شغلش مانند رانندگان در سفر است نمازش را باید تمام بخواند
  .سایر کتب فقهی مراجعه فرمائیدسایر رساالت عمایه و کتاب وسائل الشیعه و جامع عباسی و تبصره عالمه و 
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هتل  پارک سرتاحت از خیابان مهماتما گاندی به شلیآنگاه برای ا، توضیحاتی که آقای منوچهری دادند معاینه انجام شد
  .رفتیم

، تمرهندی، نارگیل، ن را درختان انبهآهتل یک طبقه بود و اطراف ، یک ساعت بعد از ظهر بوقت آنجا وارد هتل شدیم
طاقهای بعد از صرف ناهار در همان ا. های سرخ مختلف احاطه کرده بودگلهای زیبای کاغذی و گل، درختان کوتاه قهوه

پس از اسرتاحت و رفع خستگی و صرف چای ، پري اسرتاحت فرمودندیک طبقه که دارای تمام مایحتاج بود حضرت 
شهر بنگلور از ، گردشی در خیابانها کرده در ساعت ساعت شش و بیست دقیقه از بنگلور به مقصد میسور حرکت نمودیم

فاصلۀ این ، گفتند این شهر به عروس هند معروف استعضی میباشد و بحیدرآباد زیباتر است و مرکز استان میسور می
در اتومبیلی که حضرت آقا سوار بودند عکس دو بت بزرگ و هم عکس ، مایل است ۸۵شهر تا میسور بنا به اظهار راننده 

پس از تحقیق معلوم شد مالک اتومبیل مسیحی و راننده ، و نیز عکس حضرت حضرت مریم بود) ع( حضرت مسیح
بعد  ۹در حدود ساعت ، اندباشد که هریک بنا به اعتقاد و ایمان خودعکس مورد محبتشان را در آن نصب نمودهو میهند

وارد شهر میسور شدیم و مستقیماً به هتل مرتوپل  ۱۰رسیدیم و در ساعت ) Mendya( ای بنام مندیااز ظهر در قصبه
این هتل ، کیلومرت بود ۱۵۲داد نطور که کیلومرتنمای اتومبیل نشان میاز پارک هتل بنگلور تا هتل مرتوپل در میسور آ، رفتیم

بسیار بزرگ و از نظر پاکیزگی نظري هتلهای اروپایی و دارای تمام وسایل بود با این تفاوت که وسعت اطاقهای آن از 
بزرگ با وان و دوش حیث عرض و طول و ارتفاع سه برابر اطاقهای اروپایی باضافه یک صندوقخانه بود و دارای حمام 

  .بعد از ظهر اسرتاحت نمودیم ۱۱پس از شام در حدود ساعت ، باشدو تلفن می

  :م ۱۹۷۲فوریه  ۱۹و  ۱۳۹۲و سوّم محرم  ۱۳۵۰بهمن  ۳۰شنبه 

  »بتکده چاماندتها«
صبح  ۷/۳۰در حدود ساعت . به حضرت آقا اقتدا نمودیم ۱۷برخاسته و نماز صبح را در اطاق شماره  طبق معمول سحر

بتکده در ، بنام چارمندهیل رفتیم به معبد بزرگی که بت طالئی چاماندتها قرار دارد ۸/۳۰صبحانه صرف شد و در ساعت 
از ، پرستان دیگری داخل شودشد که غري از بتپلیسی جلوی در ورودی ایستاده بود و مانع می، روی تپه مرتفعی بنا گردیده

افرادی که برای عبادت به آنجا آمده ، و ما داخل شدیم ای کاشانی او را راضی کردورود ما نیز جوگريی نمود وىل حاج آق
پس از وارد شدن به بتکده از دور دیدیم که افرادی  ند که چرا ابتدا به سفیدپوستان اجازه ورود دادید؟بودند اعرتاض کرد

کدام یک بشقاب گل که در وسط گلها  مده بودند هرآجمعیتی که . کردندمشغول آرایش بت بودند و بُخورهائی دود می
و هنگام خروج از بتکده وسط ابروهای ، مراه با هدایای کوچک دیگر با خود آورده بودندهیک عدد نارگیل قرار داشت 

دادند که آنها میکردند و یک قاشق کوچکی از آب مخصوص میافراد خاىل نظري خال هندوان میمالیدند یا نقش می
 بعد به محل دیگری که با بتکده فاصله کمی داشت رفتیم در آنجا مجسمۀ حیوان بسیار. مالیدندمی خوردند یا بصورتشان

 خصوصپرستیدند و احرتامی مکه هندوها او را می ۱گفتند آن مجسمه گاو مقدّس بوده استبزرگی بود آن طور که می

                                                 
دانند و هرچه از او حاصل شود حتی بول و نزد هندوان گاو ماده از تمام حیوانات مقدس تر است، و او را مظهریکه خدایان می -  ۱

پیشانی  خورند و با نباتات رنگني آمیخته به بدن وشمارند، و آن را با شري و روغن مخلوط کرده و میغایط او را بعضی مقدس می
نوشند، هرجا آن حیوان را ببینند ها زنها و مردهای متعصب هندو با دست خود بول گاو را گرفته و میمیمالند، حتی در معابر و کوچه

گذارند، آنها معتقدند که گاو ماده در اعال علیني مقامی عاىل دارد، کنند و سپس به عالمت احرتام دست بر سر میبا احرتام لمس می
گاو و برهمن را در یک روز خلق کرده هر دو را متساویني مقدس قرار داده است، از این رو کشنت گاو همان گناه دارد که کشنت  برهما،

شمارند، وىل با پرستند و خوردن گوشت آن رامانند خوردن گوشت انسان گناه کبري میبرهمن تمام فرق و طبقات هندو آن را می
کنند که وقتی بني برهما و شیوا نزاعی درگرفت، برهما شیوا را متهم به دانند، و روایت میاک میوجود این تقدس دهان او را ناپ

بعضی از افعال نمود که مطابق واقع نبود چون گاو را به شهادت خواستند و گاو در آنجا شهادت باطل داده و دروغ گفت، شیوا 
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رتاض نسبتاً جوانی نشسته بود و سه دخرت جوان در چند قدمی مجسمه غار بزرگی بود که در داخل آن م، گذاشتندبدان می
ام و اکنون به ضمري افراد آگاهی دارم و آنچه در گفت ریاضات مختلفه کشیدهمی، هلندی در پهلوی آن سادو نشسته بودند

 روح وقتیکه از بدن خارج شد، کنیم که روح خود را و روح افراد را ترقی دهیمما کوشش می، گویمدل نیت نمایند می
و این روح ، شود و این روحی که در بدن من است چند بار رفته و برگشته استمند است متصل میبهر روحی که عالقه

  .شودرود و در بدن دیگری وارد میروح وقتی تکامل یافت بدن از بني می، گرددرود و برمیشود میتمام نمی
انید به دیگران هم وتسؤال شد آیا می. و مشغول استاوراد قلبی گفت هر چه هست اوست و در همه کاری ا ردمودر 

و آن خلیفۀ ، گوید و اثر دارد چون او اجازه دارداما استاد ما که مجاز است می، ندارد گوئیم وىل اثربگوئید؟ گفت ما می
است و که اسم یکی از خداه »اوده»«ام گاری ام گارمیا« :گویمو من هم می، است که مرده است »بهرام نات«اصلی

پرسیده شد از مذاهب دیگر . کندفرق نمی، استکه هر کدام متعلق به عنصری  »رابارا، دپ گا، اور«خدای خاک است
عقیدهٔ کلّی ما این است ، تواند پهلوی ما بیایدکنیم؟ گفت هر مذهبی که باشد میاگر قصد ریاضت داشته باشند قبول می

که خدا آدم را آفریده است و روح  همانطوری، »استشارما و غريه همه یکی  اللّه و، خدا«که تمام افراد بشر یکی هستند
و باغبان  مانند اینکه باغبان گلهای مختلفی دارد، فریده استآخدا را به او دمیده است دیگران را هم به همان ترتیب 

از مذهب او پرسیده  .ما معتقدیم خداوند هرکسی و هرچیزی را که آفریده است دارای نريوی خاصی است، یکی است
دانم وىل اکنون شد؟ گفت مذهب که بزبان نیست پدر و مادرم کاتولیک هستند و منهم کاتولیک هستم و خدا را یکی می

پرستید؟ گفت چون روح خدا در آن دمیده شده ما فقط به آنها احرتام میسؤال شد چرا بتها را می، مذهب بارا دارم
دانید؟ اظهار داشت تمام شاخ و برگ است اصل همه یکیست فقط باید ام را کاملرت میپرسیده شد از ادیان کد. گذاریم

نُه ماه است که روی پوست آهو نشسته و : در مورد شرح زندگی وی سؤال شد؟ گفت، منیّت و خود کامگی از بني برود
یعنی با دل به خدا متوسل ( روم دست من در قلب من استبعد گفت من بتکده نمی، خورمخورم و چیزی نمیتکان نمی

سؤال شد از ریاضت چه منظوری دارید و چند نوع ریاضت دارید . بوسموىل کفش مرشدم را می) شوم نه با دستمی
شویم برخی مرشد شما در هندوستان است یا جای دیگر؟ جواب داد منظور ترقی روح است و انواع ریاضتها متوسل می

و پريهای ، کنند و ریاضتهای بسیاری دیگر وجود داردبند و نفس خویش را حبس میخوااز مرتاضني زیر زمني مدتها می
در هریدورا نزدیکی دهای نیز اکثر مرتاضني ، یکی از آنها در کوههای کشمري است، نامندمرتاض بزرگ را مهاتما می

سپس از . امبه آن مقام نرسیده وىل من هنوز، شودالعاده از آنها صادر مینمایند و همه کارهای خارقمشهور زندگی می
در جلوی آن . (یکی از دخرتان هلندی پرسیدم شما چه منظوری دارید؟ اظهار داشت برای قلبم برای خدایم و برای خودم

ناندی گاو نر مقدس مورد پرستش ( ۱شد مجسمه بزرگ ناندی قرار داشتخوانده می »رودرگاهی تاندی«غاری که بنام
  »های مهم هندمختصری از ادیان و فلسفه: پاورقی «      ).اشدبویشنوئیسم می

                                                                                                                                                        
گویند اند، زیرا میشنوئیزم مخصوصاً برای گاو پرستش خاصی قائلدهن او را لعن کرد که فقط آن عضو او نجس گردید، فرقه وی

مأخذ از .(پرستندرا که مرکب شیواست نیز می) ناندی(کریشنا در آغاز عمر به شبانی و گاوداری مشغول بود و لذا این فرقه گاو نر 
ینه، مرغها، نباتات و ارواح شریره را نیز در هندویان غري از گاو، ماده بوز) ۳۰۱و  ۳۰۰اصغر حکمت ص کتاب سرزمني هند نوشته علی

  .      پرستندبعضی از ِفرق می
: دین بزرگ وجود دارد که عبارت از ۷در هند . را بنگارم ادیان هندالزم است تا برای آگاهی بیشرت خوانندگان مختصری از  - ۱

ایم و دین قبالً شرحی نوشته) مذهب سیک(ورد سیکیزمهندوئیزم، بودئیزم، جینیزم، سیکیزم، زردشتی، مسیحیت، اسالم که چون در م
زردشت و مسیحیت و اسالم هم فعالً ضرورتی ندارد لذا آئني هندوئیزم، بودئیزم، جینیزم را بطور اختصار از کتاب سرزمني هند، مقابله 

  .نگارمبا کتاب فلسفه شرق، تاریخ ادیان و غريه می
ها که در طول مرور ایام کتب مقدس آنها را وضع و تعلیم ات و افکار و ساطري و افسانهایست از عاداین دین مجموعه: هندوئیزم ۱

های متعدد هستند که هرکدام مظاهر مختصه نريوی آلهی واحدیست و به یک برهمنان آن را مستقر نموده است، آنها معتقد به الهٰه
الطبیعه رسیده و حقایق ت که بواسطه ریاضت به مقام فوقنوع وحدت وجود و همچنني تناسخ معتقدند، برهمن پیشوای مرتاضی اس
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مد و بشر را هدایت کند، در عني حال برهمن مشاور پادشاهان در امور مملکت داری بوده است و از این فهتواند بمقدسه را می

پیدایش در سري زمان با پذیرش افکار ها و بطور کلی هندوئیزم از تاریخ نامند یعنی آئني برهمنجهت آئني هندوئيزم را برهمئیزم نیز می
یا آئني مرسوم (دوم آئني برهمایی ) یا صورت اولیه و ساده آئني هندو(مرحله را گذرانده، اول آئني ودائی ۳گوناگون و تکوین و تطور 

لذا برای مطالعه باید تمام و ) آئني هندوان معاصر(سوم آئني هندو) هندوان تا قرن ششم قبل از میالد که آئني بودا و آئني جني پدید آمد
  )۶۸مأخذ از کتاب تاریخ ادیان تألیف دکرت ترابی ص (سري تاریخی این آئني را بررسی کرد

 ۳وکالً وداها را باید . سال قبل از میالد است ۷۰۰سال قبل از میالد تا  ۲۵۰۰ها است که مربوط به )) ودا((کتاب مقدس هندوئیزم
ریگوودا : ی از چهار کتاب که شامل سروده و نیایش خدایان است و آن چهار کتاب عبارتند ازاسمتاها که مجموعه ۱: بخش دانست

در سخنها که ) ودهاثروه(آثارروده). که به نثر است درباره جشن و قربانی)یجوروده(یاجورودا( -)ودهسامه(ساماودا – )ریگ وده(
  . رائیدهها بوحدت گباشد و تعدد الهٰهوداهای چهارگانه به ترتیب می

سال قبل از میالد نوشتنش آغاز شده و مشتمل بر جشنها و مناسک و اعمال که برهمنان  ۷۰۰ها که متنهائی است به نثر که براهمه ۲
  .اندمقرر داشته

فلسفی   است و آن گفتارهائی درباره ذات برترین واقعیت که در هند و بلکه در همه جهان از ارزش)) مُرتاها((که شامل اُپانیشادها ۳
و اما مهمرتین و قدیمیرتین وداهای چهارگانه ریگ ودا است که مشتمل بر بیش از هزار سرود . و عرفانی بسیاری برخوردار است

کند  که ما فوق سایر الهه باشد، و سرودهائی در آنست که اشاره بوجود ذات واحد الهی میاست که در ستایش قوای طبیعت می
که در موقع قربانیها خوانده  هائیستهرسد، کتاب دوم سام وداست که نغمبه دو هزار سال قبل از میالد میاست و تاریخ سرودن آنها 

کتاب سوم یاجوروداست که نصف آن به نظم و نصف آن به نثر است و شامل دعا و مناجات است، چهارم اترداوداء که شود، می
ست، کالً این آئني در اثبات روح فردی انسانی و ارتباط با نفس کلی یا ای از افسونها و اورادقسمت مهم آن نثر است و مجموعه

کند، و کند، و راه فنای نفس جزئی و اجتناب از شرور وجود و محو استغراق و فنای مطلق در نفس کلی را بیان میجهان بحث می
ولد در جامعه هند کافیست که آدمی را هندو کند، اما کالً تای برآن است بحث مینیز در مورد حقیقت وجود تناسخ که سري مرتبه

شود، و به عقیده آنان هر انسانی که به عظمت فکر به عمل خود بشناسند و حتی اگر یک هندو هم مسیحی بشود از هندو شمرده می
توانند یز مین) ص(و یا محمد) ع(مجرای تاریخ را تغیري دهد مستحق عبادت و پرستش است و مظهر تام الهیست، و از این رو مسیح

نماینده خدا باشند اما مذهب هندوئیزم بر مبنای مذهب ودائیسم قرار دارد، که عبارت است از پرستش قوا و مظاهر طبیعت منشأ این 
مظاهر طبیعت واحده الهی را ایندرا نامند که بعداً مورد پرستش بسیاری شده است، در ودائیسم که مبنای هندوئیسم است نوشیدن 

) سیستم طبقاتی(شده، در این سیستم هنوز کاستام سوما و قربانی حیوانی همراه باسرودهای ودائی عبادت محسوب میمسکری به ن
کرد و هرنهای پهلوانی، شکار، نوشابه سوما را میبوجود نیامده از برهمن خربی نبوده و ساده و طبیعی بود، لذائذ حیات را منع نمی

اما خدایان هندو عبارتند از برهما . دانسته، و به آخرت اعتقادی نداشترا آیت سعادت میستد، طول عمر و داشنت اوالد ذکور 
خالق جهان ، ویشنو نگاهدارنده و حافظ موجودات و شیوا از بني برنده موجودات و این نثلیت هندیست، هر یک از این خدایان 

راما، ) برهمن(، گراز، انسان و شري، آدم خپله، یاراسورماکنند، مثالً ویشنو بصورت ماهی، خرچنگخود بصورتهائی تجسم پیدا می
نفری در آسمان و زمني و  ۱۱خدا است و هر دسته  ۱۳۳آنان خدایان دیگری نیز قائلند از جمله آنها . کریشنا، بودا، کاکلی ظاهر شدند

گینی خدای آفتاب و آتش ایندرا خدای جنگ و همچنني خد  ۶ای زمني و آسمان هندوئیزم خود برزخ مکان دارد، که از جمله است آ
فرقه  ۶. فرزند شیوا و سورپتها که آفتاب پرستند  ۵پريوان گانش  ۴فرقه شاکتاها  ۳پريوان شیوا  ۲پريوان ویشنو  ۱: فرقه است

کلمه شمارند از جمله فلسفه آنان که بسیار با اهمیت است یوگاست که جوکی از این سماداتها؛ که پرستش هر خدائی را مجاز می
تواند داخل این مکتب شود و از این طریق با انجام دستورات آن سعی کند تا از کارما، یعنی تجدید تولد گرفته شده که هرکس می

های هندو از داریوش نفس رها شده در روح مجرد بطور دائم مستفرق گردد برای اطالع از شرح کامل آن به کتاب مکاتب و فلسفه
  .اصغر حکمت مراجعه شودز جان ناس ترجمه علیشایگان و تاریخ ادیان ا

سال قبل از میالد متولد شد و بعد از ریاضتهای بسیار مردم  ۵۴۴مذهب بودا پريوان زیادی در هند ندارد بودا در حدود : بودائیزم ۲
عارف مسلک بوده  را به ترک عالئق دنیوی برای وصول به روح کلی دعوت کرد، او هیچگاه ادعای پیامربی نکرده بلکه متفکری

شود هرکس باید بودای عصر خود را بشناسد و به تعالیم او گوش فرا دهد، و گوید در هر عهد و زمان بودائی ظاهر میاست، او می
در نتیجه تفکر و مراقبه و توجه به باطن در ظللّ هدایت او مقام نورانیت و صفای نفس بدست آورد، و دائماً پاک و پاکرت شود تا 

سه (تناسخهای بسیار و رهایی از کارما به نريوانا برسد و سکون واستقرار یابد و کتاب مقدسه بودا موسوم به سه پیتا کارا یعنی بعد از



  

٩٩ 

با همان ماشینهائی که  ۱۰/۳۰پس از آن از قصر مهاراجه که باالی تپه مرتفعی بود دیدار کرده و در حدود ساعت 
 در نزدیکی میسور بعلت ورود بانو ایندرا گاندی نخست وزیر هند آزین بندی، در اختیار داشتیم مراجعت کردیم

                                                                                                                                                        
است و دیگر کتابی است به نام سوترا که یک سلسله سؤال و جواب است و دیگر کتاب دِماپتا و نیز کتاب چاناکا، آنها سه عید ) زنبیل

پردازند، سوم عیدهایی ر ماه ژانویه دومني عید تولد آخرین بودا در ماه مه که در قابل صورت بودا به عبادت میدارند عید سال نو د
  .کنندعبادت می. که مناطق دیگر مانند سراندیب که در جای نقش پای آدم است

سال قبل از میالد  ۵۵۰در حدود ) رگیعنی پهلوان بز(این مذهب بعد از دین بودا ظهور کرده پیشوای آن مذهب مهاویرا : جینیزم ۳
اند یعنی فاتح روحانی و کرده، او را جینا لقب دادهدر شمال پتنا زندگی می) بساره(به نشر دعوت خود برخاسته، وی در شهر ویثاىل

وشیدن جامه گویند، اساس دین آنها بر زهد تمام و ریاضت شدید است حتی پ) جینیزم(از این جهت پريوان این مکتب را فرقه جني 
در نزد بعضی از آنان مطرود است، و احرتام به جانداران و حرام بودن نابودی حیوان و گیاه از اصول مسلم ایشان است، بعضی از 

ها را بیازارند، این آئني از هند به خارج چندان بندند که مبادا بر اثر تنفس خود پشهروحانیون آنها عموماً پارچه نازکی روی دهان می
یت نکرده و پريوان آن در راجستان و شمال بمبئی و مهاراشرتا ساکنند، زیارتگاه آنها در کوه ابو در ناحیه اراوىل واقع شده وىل با  سرا

وجود زهد و ترک دنیا بسیار مال دوستند، و بیشرت آنها تاجر و صرافند و چهار طبقه هستند راهبان و راهبات برادران و خواهران و 
  .اندیبای آنها در شهر کلکته است و کتب مقدس آنها که سیصد سال قبل از میالد نوشته شده است هنوز حفظ کردهیکی از معابد ز

توتم قبل از هر چیز یک نام و یک عالمت : ((داری وجود بنا به تعریف دورکیمدر آئني هندو اعتقادات توتمی بسیار زیاد و ریشه
کند از طرفی توتم دو نوع شیئی مختلف را بیان و تمثیل می.)) باشدبه دینی میبوده و در عني حال نشان مشخص جمعی است جن

شکل خارجی و محسوس است که غالباً حیوان است، مانند کانگورو، گاومیش، عقاب، طوطی، و گاه نبات مثل بعضی درختان و 
باشد و می) یعنی کالن(همني جامعه ابتدائی بندرت اشیاء مثل باران و دریا و ستارگان، توتم بقول دروکیم جد کالن بوده و مظهر

برای تحقیقات بیشرت به کتابهای دورکیم، تاریخ ادیان جان ناس، تاریخ ادیان  . عالمت مشخصه قومیت و هویت آن جامعه است
ضمنًا . مائيددکرتترابی، تاریخ تمدن ویل دورانت و مخصوصاً کتاب با ارزش جامعه شناسی ادیان از مرحوم دکرت شریعتی مراجعه فر

  :های شش گانه فلسفه هند عبارتد ازسیستم. شود که شش سیستم معروف استمکاتب فلسفی بسیاری دیده می
  ودانتا ۶میمامسا  ۵یوگا  ۴سامکیا  ۳وایشسیکا  ۲نیایا  ۱
ای برای عنوان وسیلهمانند مناطق ارسطوئی است و درآن تمام دوران باستانی و قرون وسطی تا زمانهای اخري به : سیستم نیاتا ۱

شود، در این سیستم اعتقاد به وجود خدا و روحهای فردی و عالم وجودی که از ذات پرورش و انضباط فکری و ذهنی محسوب می
  .باشدکوچک ساخته وجود داشته و واقعیت مجموع مرکب از روحها و طبیعت می

شود فرض خدا را در این سیستم با روشنی ز یکدیگر تأکید میدر این سیستم بر روی جدایی افراد و اشیاء ا: سیستم وایشسکا ۲
  .پذیرفته نیست، این سیستم فلسفی روش رئالیسم و اوام با واقع سنجی است

شود کاییال فیلسوف هندی در قرن پیش از میالد به آن شکل بخشیده و پس از ظهور بودا و بودیسم که گفته می: سیستم سامکیا ۳
موزونی بخود گرفته، در این سیستم نه خدا با خصوصیات شخصی و نه غري شخصی نه توحید و نه وحدت  این سیستم صورت بسیار

  .وجود مطرح است، و عالم در نتیجه تحول و تطور دائمی پدید آمده و این تطور خود یک جریان دائمی و مداوم است 
گردد، اعتقاد به خدا جزء ضروری و فکری منتهی می روشی است برای انضباط بدن و اندیشه که به پرورش روحی: سیستم یوگا ۴

  .سیستم یوگا نیست وىل به تمرکز اندیشه کمک میدهد و در عمل مفید است
این سیستم با مراسم و عادات و آداب مذهبی همراه است و به خدایان متعدد عقیده دارد، مذهب هندویی جدید : سیستم میمامسا ۵

  .باشدین سیستم میو قوانني هندو بیشرت تحت نفوذ ا
گردد، و صور طرحهای متعدد پیدا کرده است، اما همه آنها بر این سیستم فلسفی ودانتا که او پانیشادما ناشی می: سیستم ودانتا ۶

این فلسفه بر اساس وحدت وجود الهی بنا شده که . این فلسفه وحدت وجود عالم تکیه دارد. فلسفه وحدت وجود عالم تکیه دارد
شود، تنها این روح مطلق وجودی ذهنی یا روح مطلق نامیده می)) آتمان((یقت نهائی در مفهوم ما بعدالطبیعی است که تنها حق

بینیم است که از بعضی جهات محدود شده است، مانند فضایی که در یک کوزه محدود شده است، عناصری که در اطراف خود می
)) مایا((ای که بر روی یک صفحه آزمایش میفتد، و این سایه و انعکاس سایهصورت انعکاسی است از یک حقیقت مطلق واحد یا 

و کتب دیگر چون  ۲۲۱تا  ۲۰۷مأخوذ از کتاب کشف هند نوشته جواهر لعل نهر و ترجمه محمود تفضلی جلد اول ص(نامیده شده 
      ).     فلسفه شرق و سرزمني هند



  

١٠٠ 

جمعیت زیادی در اطراف .گرفتندای از این مراسم فیلمربداری کرده و یا عکس میشده بود و عدّه مفصلی
  .رفتیمما آنجا درنگ نکرده و یکسره به باغ وحش ، میدان اسب دوانی آنجا دیده میشد

  باغ وحش
اول و سگ آبی و انواع قرق، در باغ وحش بلبلها و مارهای مختلف و انواع طوطیها برنگهای آبی و قرمز و سبز

که در میدان وسیعی آزادانه ، شرتهای مختلف یک کوهانه و دو کوهانه، فیلهای بسیار بزرگ، های هندیخوکچه
شد که آنها هم کردند و اطرافشان خندقی وجود داشت و نیز آهوهای مختلف سفید و غريه دیده میزندگی می

غهای مختلف و گاوهای مخصوص و زرّافه و غريه که خوکهای سفید و سیاه و شرتمر، کردندآزدانه زندگی می
نمودند وىل شريها و زندگی می آزادانه، داشتای که دور آنها خندق و دیوارهای سنگی وجود همه در محوطه

پیکر خشک شده انواع جانوران ، آنجا به موزه رفتیمپس از بازدید ، بربها و پلنگهای مختلفی هم در قفس بودند
برب و پلنگ و غريه و انواع پرندگان مانند باز و شرتمرغ و خالصه تمام حیوانات و پرندگانی  ،وحشی مانند شري

به هتل آمده ناهار صرف  ۱۲/۳۰در ساعت . که در هند وجود دارد به همان حالت اصلی در موزه وجود داشت
ئیکه هابازار و مغازهسپس به ، نموده و قبل از اسرتاحت نماز ظهر و عصر را فرادی خوانده اسرتاحت نمودیم

کارهای دستی داشتند رفتیم همراهان بعضی از کارهای دستی که از چوب صندىل و غريه درست کرده بودند 
سّد نسبتاً . بعد از ظهر بطرف سّد گاردن کریشنا در راجاشاگر روانه شدیم ۶و در ساعت ، خریداری نمودند
ابتدا با قایق موتوری از استخر بسیار بزرگی که . ارید بودهای بسیار زیبا و آبی بصافی مروبزرگ بود فوّاره

و سپس حضرت آقا قایق پیاده شده روی چمنهای همان باغ اقامه نماز فرمودند و همگی ، داشت دیدن نمودیم
، کرددرختان بلندی روبروی ما قرار داشت که ماه شب چهاردهم در باالی سرآنها خود نمائی می، اقتدا کردیم

وىل ما را حاىل بود که ، وار بدام خویش کشدنمود تا ما را شیخ صنعانروئی بود که از دریچه رخ میگویا ماه 
شود باالتر و چون آنچه از طریق دل برای سالک آشکار می( خود خورشیدی در کنار و ماهی در دل داشتیم

وىل به ، را بنگریمل مطلق جستیم تا در آينه دل جمادر دل خویش جمال جمیل را می) تر از ظاهر استروشن
هوا بسیار لطیف بود چراغهای بسیار ، در آن باغ بگردش پرداختیم »فانظروا اىل آثار رحمة اللّه«، مصداق

های فواره، درختان تزئینی را برای همني منظور تربیت کرده بودند، زیبائی در داخل درختان مختلف قرار داشت
باغ به نحوی ترتیب یافته بود که بعد از استخر به سه طبقه تقسیم می .مختلف با رنگهای گوناگون وجود داشت

پروژکتورهای رنگارنگ . های کوچک ساخته بودندکرد پلهبه همني مناسبت روی نهر که از وسط عبور می، شد
  :بنده عرض کردم، قدری پس از گردش حضرت ایشان روی نیمکتی نشسته. منظرهٔ خاصی بوجود آورده بود

  ای از تفسري سورٔه نورالصهپاورقی خ
خود زیبا و تماشائی هستند وىل نور زیبائی آنها را چندین برابر  ها به خودیبا اینکه گلها و درختان و فواره«

تر است یا مراد نوری است که از این نورها نورانی »اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ « مراد از آیه کریمه، ساخته است
بوده  »اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ«اندها گفتهوىل بعضی ».مراد نور معنوی است«: ی است؟ فرمودندنور معنو



  

١٠١ 

به هتل آمدیم و بعد از صرف  ۸در حدود ساعت  ۱.باشدمی »السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رّونُم«السّالمهلیاست و علی ع
  .شام هریک در اطاقهای خود اسرتاحت نمودیم

                                                 
شَجََرةٍ مُّبَارََكٍة َمثَلُ نُوِرهِ كَمِْشكَاةٍ ِفيهَا مِصْبَاحٌ اْلمِصْبَاُح فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنََّها كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ ُيوَقدُ مِن اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ  -  ١

عَلَى نُورٍ َيهِْدي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاء وََيضْرِبُ اللَّهُ اْلأَمَْثاَل لِلنَّاسِ وَاللَُّه زَيْتُونِةٍ لَّا شَْرقِيَّةٍ َولَا غَرِْبيَّةٍ َيكَادُ زَيُْتهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ َتمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ 
خداوند نور آسمانها و زمني است مَثَل نورش چراغدانیست که در آن باشد چراغی که آن چراغ باشد در : ((ترجمه.  بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

شود از درخت با برکت زیتون که نه شرقیست و نه غربی نزدیک ای درخشان که برافروخته میشد ستارهای که آن آبگینه گویا باآبگینه
باشد که روغنش روشنائی بخشد و اگر چه حّس نکرده باشد آنرا آتش نوریست بر نور هدایت میکند خدا برای نورش کسی را که می

  .))ز داناستزند خدا مثلها را برای مردمان و خدا بهمه چیخواهد و می
السعاده تألیف حاج سلطان در تفسري این آیه مطالب بسیار عمیق فلسفی و عرفانی و احادیث بسیار نقل شده است، و در تفسري بیان

بدان که اسم الّله : شود، ایشان میفرمایندای از آن ذکر میمحمد گنابادی ملقب به سلطان علیشاه مطالبی بسیار عمیق آمده که خالصه
ای است به ور که بارها بیان شد اسم ذات واجب الوجود است به اعتبار مقام ظهور آن مقام مشیت است و آن اضافه اشراقیههمانط

اشیاء که همان فعل و فیض اوست و نور او منبسط بر همه اشیاء است و با نور او هر چیز از مشیت مطلق به هستی و از عدم پا بعرصه 
روشنایی و از پنهانی به آشکارا مريسد و ذات یکتا بدون این ظهور غیب محض است که نه اسمی دارد نهد و از تاریکی به وجود می

نامیده شده و خدای خود آنرا در آیات به دیگر نمودهایش )) عمٰى((توان یافت و از ایرنو در اخبارو نه نشانی و نه خربی از آن می
الغیوب الهی هستند و از کفر و شرک به خدای ن مثال و نمود و نمونه از آن مقام غیباز انبیاء و اولیاء تفسري نموده، از ایرنو که آنا

یا پیامربی یا رسالت یا والیت او ) ص(تعاىل، در اخبار به کفر و شرک به جانشینان او تعبري شده و نیز نور اسمی است که بر محمد
شود و کتابهای آسمانی و خلفای الهی و به خود او اطالق می یا خالفت یا والیت) ع(که بر علی  شود، و یا اسمی استاطالق می

شود و اینکه گفته شده خدا نور آسمانها و زمني است آسمانها اختصاص به افالک طبیعی و هدایت و وسیله هدایت نیز نور گفته می
و لذا عقول کلیه طولیه و عرضیه و  شود،کرات باال ندارد بلکه آسمان از از جهت برتری و فاعلیت نسبت به مادون خود نامیده می

شود، و ارض یعنی زمني نامی است که مرتبۀ پائني جهت نفوس کلیّه و جزئیه و فلکهای طبیعی همه در مراتب خود آسمان نامیده می
ن مثال چه شود و ارض اختصاص به زمني تريه ندارد، بلکه عالم طبیعت یا تباهیها و پلیدیهایش و جهاقبول و پذیرش فعل داده می

شود، پس اللّه از جهت مقام ظهورش که مشیت اوست قوام همه هستی به اوست عالم مثال پائني و چه باال تمام آنها ارض نامیده می
و وی به وجهی فاعل و روح هستی و به وجهی خود وجود اشیاء است، و فعل حق که مشیت اوست همان صورت اشیاء و علت قوام 

ظهرش که لطائف والیت و نبوت و رسالت باشد نور آسمانها و زمني است؛ در عالم کبري یا عالم صغري یا آن است، و خدا برحسب م
اما اگر نور را مقام مشّیت بدانیم، . شودبر حسب مظهرش که همان مثال اولیای خدا باشد، نوری است که در دل ساکنني ظاهر می

ق، و مصباح نفس مشیّت است از آن جهت که رو به عالم دارد کرسی و مشکات جهان طبیعت است و زجاجه عالم ارواح بطور مطل
شود و فیض همچنني مشّیت از آن جهت که رو به خدا دارد عرش نامیده می) درخت(شود، و منظور از شجرهفیض مقدس نامیده می

ماده اول یا ماده مطلق یا عقول و ماده اقدس، و اگر از نور علم مثال را ارداه کنیم مشکالت عالم طبع و زُجاجه عالم برزخ و شجره 
فرض شود، که در صورت آخر نور مثاىل والیت یا نبوّت یا اسالم یا ایمان یا روح یا عقل یا قلب یا نفس بشری یا صورت مثاىل 

اسالم یا  را اراده کنیم بدنهای طبیعی مؤمن یا دلهای آنها که به) ص(یا رسول) ع(یا وىل) ص(باشد، و اگر از نور نبیشیخ می
نقل ) ع(باشد، که در آن احکام نبوت و آثار والیت نقش است، و از حضرت صادقرسالت یا خالفت گشوده شده مشکات می

مشکات و سینه محمد مصباح است که در آن نور علم یعنی نبوت است و المصباح ) ص(خدای متعال نور محمد: است که فرمود
که در وصف ُزجاجه آمده )) کانّها کوکب دُّری((صادر شده است و لذا ) ع(لیفی زجاجه علم رسول خدا است که بر دل ع

های درخشانند از درخت مبارکه زیتون روشن است که گویا آنها ستاره) ع(همه در مورد امريالمؤمنني علی)) الشرقیه و الغربیه((و
قلب : است، و امام صادق فرمود) ع(از امام باقر گشته و نه یهودی و نه نصرانی هستند، و نوراالنوار امام در پی امام است، و

چراغدان است و نور قلب چراغ این چراغدان و یا مشکات درون مؤمن و قندیل قلب او و مصباح نوری است که خدا در قلب مؤمن 
   ...   قرار داده است



  

١٠٢ 

  »ز میسور به بندیپور و جنگهای میسورا«
  
  :م ۱۹۷۲فوریه  ۲۰و  ۱۳۹۲ محرم مطابق با چهارم ۱۳۵۰ اول اسفند یکشنبه 

حضرت آقا بعد از نیمه شب مشغول نماز و قرائت قرآن بودند و بدستور قبلی خدمتکار هتل شري و چای آورد و 
نسیم . صاف و ستارگان تأللو خاصی داشتندهوا ، بتدریج خود را آماده حرکت بسوی جنگلهای میسور نمودیم

گرد آمده آماده حرکت حضرت آقا و همراهان در وسط حیاط، وزید وىل مرغان هنوز ساکت بودندسحرگاهی می
وارد  ۶/۳۰پور داشتیم از میسور حرکت و پس از طی هشتاد کیلومرت ساعتچون آنروز قصد دیدن بندی، ودندب

سرایی ع نکرده بود هوا نسبتاً سرد و مه آلود بود و بلبالن در این جنگل به نغمههنوز آفتاب طلو، پور شدیمبندی
گلهای پرطراوت بهاری بر زیبایی طبیعت افزوده بود در رستوران ، کردندمشغول و مرغان مختلف دیگر زمزمه می

 ۷حدود ساعت  در، ای که هتل آماده کرده بود بر سر میز مربع مستطیلی شکلی صرف شدمیسور صبحانه جنگل
پور در حدود هشتاد کیلومرت فاصله داشت با یک کامانکار که روی او را با برزنت پوشانیده به مقصد که تا بندی
هایشان در مراتع نزدیک مشغول چرا هستند و در بني راه آهوهائی را دیدیم که با بچه، بودند حرکت کردیم

کردیم شري و برب و چون از راه اتومبیل رو حرکت می، نددرختان در جست و خیز بودکه در باالی  طاووسهائی
. نه تنها سرسبز و خرم بسیار خوب بلکه باغات بزرگ قهوه در مسري راهمان بود، پلنگ و فیل مشاهده نکردیم

ای به قصبه ۹/۳۰ساعت ، درختان پربرگی را برای سایبانی و درختان قهوه را بطور ردیف کشت کرده بودند
  . وجود داشتبعالوه باغهای چای در این منطقه ، شداز آن جنگل سرسبزتر و زیباتر میرسیدیم و بعد 

درختان اکالیپتوس که چوبهای راست و زیبا دارد نیز فراوان بود و جنگلهای کاج در دو طرف مسري راه بسیار 
 .باشدفوت می ۷۵۰۰رسیدیم که ارتفاع آن تا سطح دریا  »اوتی کمان«به شهر زیبای ۱۱/۳۰ساعت ، شددیده می

ساختمانهای سفال بر سر و بعضی با سقف شريوانی رنگ شده ، انگیز بودهوا نیمه ابری و بسیار معطر و دل
ابتدا به هتلی رفتیم که چون صاحبش بودائی بود حضرت آقا ناهار را ، از هر نظر شهری اروپایی و زیبا بود، بود

، ابتدا نماز ظهر و عصر در همان هتل به حضرت آقا اقتدا نمودیم ،بعد به هتل دیگری رفتیم، آنجا میل نفرمودند
بعد از کمی اسرتاحت از شهر زیبای اوتی کمان که نزدیک آن سّد کوچک ، ناهار اُملت و سبزیجات میل فرمودند

وارد  »تامیل بادو«بعد از ظهر از استان ۴/۳۰در حدود ، و زیبائی بسته شده بود به قصد میسور حرکت کردیم
بعد از ظهر وارد  ۶گرفتند در حدود ساعت سربازان مرزی از اتومبیلهای باری مالیات می، ستان میسور شدیما

بعد ، به حضرت آقا اقتدا نمودیم ۱۷بعد از کمی اسرتاحت نماز مغرب و عشا در اطاق شماره ، هتل مرتوپل شدیم
ی که شرح دعای تدا کتاب نیاز تجّلو طبق دستور اب، از نماز مجلس شب دوشنبه در همان اطاق تشکیل شد

) ع( بعد شعرهائی که مرحوم سرهنگ سراج در مصیبت حضرت سیدالشهداء، ابوحمزه ثماىل است خوانده شد
و پس از ، ی به چاپ رسیده خوانده شدسروده بودند و در همان کتاب نیاز تجّل) س( و حضرت زینب کربآ

  .اسرتاحت نمودیم ۱۰سالن هتل صرف و در حدود ساعت قرائت فاتحة االولیاءِ و ختم مجلس شام را در 

  حرکت از میسور به سوی بنگلور
  :م ۱۹۷۲فوریه  ۲۱و  ۱۳۹۲ محرم پنجممطابق با  ۱۳۵۰ اسفند دوّم شنبهدو

داد و حضرت آقا اذان و را نوازش می گوشهازمزمه مرغان ، شدهای ابر نیز در آن دیده نمیآنروز هوای شهر صاف و لکه
پس از صرف صبحانه ، هتل مرتوپل به آن حضرت اقتدا نمودند ۱۷گفتند و نماز صبح را همگی در اطاق شماره اقامه 



  

١٠٣ 

مدیر هتل دفرت یادبود بزرگانی که به میسور مسافرت نموده و در آن هتل اقامت کرده بودند بحضور آورد و استدعا نمود که 
  :زیر را در دفرت یادبود نوشتند حضرت آقا عبارات، و امضاءِ نمایندچیزی مرقوم فرموده 

  »بسم اللّه الرحمن الرحیم«
باً و لَو اجتمعو اله بااذا ن اللّه لَن یخلَُقواوانَّ الّذین یدعون مِن دُ «:د االحد الذی ال شریک له حیث قالالحمدللّه الواح

. »ه االئمه االثنی عشر علیهم السّالمالنبني خري البشر ابی القاسم محمد بن عبداللّه و علی آل والصلوة والسّالم علی خاتم
و مدیر و حسابدار و ، ف داشتیم بحمداللّه بسیار خوش گذشتدر مدت سه روزی که در میسور بوده و در هتل مرتوپل توقّ

از همۀ آنها از طرف خود و همراهان؛ آقایان محمد ، ت و مهربانی را نمودندهمۀ کارکنان هتل و مستخدمني نهایت محبّ
قنربعلی همّتی تشکر دارم و توفیق و هدایت همه را از ، الدین منوچهریدکرت عالءِ، حاج علی محمدسلطانپور، راستني

 ۱۹۷۲فوریه  ۲۱ و ۱۳۵۰دوم اسفند =  ۱۳۹۲فقري سلطانحسني تابنده گنابادی مورخه پنجم محرم ، خداوند خواستارام
  ».امضاءِ

ران مسلمان بودند وىل بعلت اینکه اکثر ساکنني شهر میسور هندو و بتدیر هتل و چند نفر از مهماندام با وجود اینکه و
از شهر  ۸/۳۰در حدود ساعت . الذکر را در دفرت یادبود مرقوم فرمودندلذا ایشان این موضوع مهم فوق، باشندپرست می

شاىل کاری به زه مشغول تا )کیلومرتی ۳تقریباً در ( در اطراف شهر میسور، میسور بطرف شهر بنگلور حرکت کردیم زیبای
، مطب پروفسور متخصص رفتیموارد شهر بنگلور شدیم و مستقیماً به  ۱۱/۳۰سبک شالیکاری مازندران بودند در ساعت 

پس از پیاده کردن لوازمی ، که هتل بسیار زیبائی بود رفتیم »اندوست«چون حضور نداشتند باتفاق آقای صدیقی به هتل
با  هحضرت آقا و آقای دکرت منوچهری و آقای طبسی همرامجدداً ، پروفسور آمده است که همراه داشتیم تلفن شد که

بعد از ظهر مراجعت و  ۲/۳۰و در حدود ساعت ، به مطب رفتند دانستپزشکی که زبان اردو و انگلیسی را خوب میانداند
تل به فرودگاه رفتیم در فرودگاه بعد از ظهر از ه ۴/۳۰در حدود ساعت . پس از نماز و صرف ناهار کمی اسرتاحت کردند

، مده بودندآجمعیت زیادی برای بدرقۀ مسافرین . فرودگاه مانند شهر زیبا بود، در این موقع دو فروند هواپیما وجود داشت
مسافرین اکثراً هندی و امریکائی ، نفر بود ۲۴۶گنجایش آن در حدود ، ساعت چهار و پنجاه دقیقه داخل هواپیما شدیم

درست ، بعد از ظهر هواپیما حرکت نمود و اعالم شد که مدت پرواز تا حیدرآباد پنجاه دقیقه خواهد بود ۵اعت س، بودند
آقای دکرت مقتدری و آقای روزبه و آقای نعمان فر آموزگار . پنجاه دقیقه بعد هواپیما در فرودگاه حیدرآباد بزمني نشست

محمود طبسی و چند نفر دیگر از فقرای ، خلیل زارع، ایان ضابطدبستان ایرانیان و آقای پروفسور فرّخ شريازی و آق
  .حیدرآباد همگی به استقبال آمده بودند و هوا هم آفتابی بود

  فوائد دیدن آثار طبیعت
ا غرق و محو زیبائیه درخشش آفتاب بامدادی همراه با سرسبزی طبیعت نگارنده را به وَْجد آورده و در دنیای

های جمیل او و رمز و رازی از بود دیدم و زلفان طبیعت را جلوهاز را منظره حقیقت میآنطور که مج، ساخته بود
های دوست را خواند و کرشمهطایر اندیشه در عالم قدس با ملکوت هم آوا شده سبّح و یسّبح می، و حقیقت وی
  :کرد بلیمشاهده می

 بینی و من پیچش موتو مو می
بینی وابرو که چون است تومو می

  

 تو ابرو من اشارتهای ابرو 
 دل مجنون زشکر خنده خون است

  

در حدیث رسیده است که در موقع ، یکی ظاهری بیند یکی حقیقت: ما را دیدند فرمودندچون حضرت آقا حال 
و باید که این دیدارها موجب  »اَیْن ساکنوک؛ و اَین بانوک؟«دیدن منازل و بناهای تاریخی و غريه گفته شود 

. ۱»سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ«:فرمایدد در قرآن کریم خداوند میعربت باش
                                                 

  ۵۳سوره فصلت آیه  - ۱



  

١٠٤ 

یعنی زود است که بنمایانیم عالمتها و نشانیهای خود را در آفاق و در انفس ایشان را تا اینکه بر آنها حق واضح 
  :شیخ شبسرتی رحمة اللّه علیه بنا به فرمودهٔ »گردد

  ی است         همه عالم کتاب حق تعاىل استبرای آنکه نورش در تجّل

  »لزوم عزاداری در ماه محّرم و عدم جشن و سرور«
چون ایام سوگواری و عزاداری بود تصمیم گرفتیم که تا روز سیزدهم محرم بمانیم و عزاداری : فرمودند و سپس
توجه کامل به خامس آل عبا اند که در این ایام از اقطاب و مشایخ مقید بوده شیعی چون همه بزرگان، کنیم

نیز  در زمان صفویه ماهای بعد از محرم و صفر ۱، زیرا آنان سفینۀ نجاتند، داشته به آن نور ابدی متمسک شوند
ه خالف شرع نبوده چ شد گردر این دو ماه محرم و صفر حتی عقد و ازدواجی واقع نمی، ایام عزا شده بود

گريیم چه ما نیز در این دو ماه عید نمی.کردندنما نبوده بدان مبادرت نمیوىل چون در انظار خوش، است
در تهران نوشتم در این چند ساىل که نوروز  ۲ضمناً به حاج آقای جذبی، فروردین در محرم باشد و چه در صفر

ها و تلگرافها را بدهیم اما در با اینکه مقید هستیم جواب نامه گريیمافتد ما عید نمیدر ماههای محرم و صفر می
و علت آن همان ایام عزای محرم و صفر است حتی معتقدیم که کلمۀ عید را بزبان ، دهیماین ایام جواب نمی

 البته، جائی مريوم که کسی به عنوان عید بدیدن من نیاید و گفتم اگر اول فروردین در تهران باشم، نیاوریم
هم بودند موقع تحویل سال در مکه  ۳سه سال قبل که حاج آقای راستني. مالقات فقرا در هر زمان ممدوح است

                                                 
مثل اهل بیت )) سفینة نوح من رکبها نجا و منّ تخّلف عنها غرقمثل اهل بیتی کمثل : ((سفینه نجات اشاره به این حدیث است -  ۱

  .من مانند کشتی نوح است که هر که در آن سوار شد نجات یافت و هر که از آن تخلف کرد غرق شد
بت که با بیست و نه واسطه نس) ساکن پاقلعه اصفهان(مرحوم حاج سیدهبة اللّه جذبی اصفهانی فرزند مرحوم مريزا محمد هاشم - ۲

آور بوده است و به رسید پدر ایشان مرحوم مريزا شاگرد آیت اللّه رشتی بوده و از مجتهدان به نام و عرفای نامایشان به امام سجاد می
هجری قمری  ۱۳۱۴شعبان  ۱۴اند، مرحوم آقای جذبی در همني ترتیب همۀ اجداد ایشان از علما و مدرسني فقه و اصول و کالم بوده

ای و سیّد علی اکرب هجری شمسی در اصفهان به دنیا آمد، تحصیالت اولیه را نزد آقا شیخ اسداللّه قمشه ۱۲۷۵دی ماه  ۲۸مطابق با 
نعمة اللّهی آموخت، و نزد مريزا ابوالحسن عموی خودش ریاضیات را فرا گرفت و پس از آن به عالم عرفان روی آورد و ابتدا نزد 

خدمت سیدعلی خاتون آبادی که از مشایخ ذوالریاستني بودند و از طرف حاج علی آقا  سید عباس پسر مرحوم مريمحمد صادق و
پرداختند رسید وىل مشرف به فقر نشد، مدتی به دنبال خضر زمان به هر سو میگشت تا اینکه به تهران آمد و ذوالریاستني به ارشاد می

قمری به خدمت جناب نورعلیشاه ثانی رسید و به فقر شد و در  ۱۳۳۶االول سال ربیع ۱۷در مدرسۀ علوم سیاسی وارد شد در روز 
شمسی وارد خدمت فرهنگ گردید و به عنوان دبري ادبیات و ریاضیات به خدمت پرداخت، وی تمام تعطیل تابستان را در  ۱۳۰۰سال 

و آمادهٔ چاپ نمود و کتاب خدمت حضرت صالح علیشاه در بیدخت بود و کتاب تفسري بیان السعاده و حدیقة السیاحه را استنساخ 
بازنشسته شد و همیشه در سفر و حضر در خدمت جناب  ۱۳۳۶آوری و تألیف نمود، وی در سال مکاتیب صالح علیشاه را نیز جمع

قمری به مقام شیخوخیت رسیده به لقب ثابتعلی  ۱۳۸۳قمری به امامت جماعت مأذون شد و در  ۱۳۷۶محرم  ۲۰آقای تابنده بود در 
شمسی که رحلت فرمود به حسن خلق و  ۱۳۶۴و به ارشاد و دستگريی پرداخت و از آن تاریخ تا روز دوم فروردین سال ملقب شد 

ادب و لطف به ارشاد فقرا پرداخت رسالۀ باب والیت و راه هدایت از تألیفات اوست و در بقعۀ حضرت نورعلیشاه در حضرت 
  .عبدالعظیم مدفون شد

قمری متولد شد و از محضر پدرشان و  ۱۳۱۸در سال ) اراکی(ني فرزند مريزا محمدخان مجتهد عراقیآقای حاج محمدخان راست- ۳
) رحمتعلیشاه(نیزمريزا حسن قطب دروس مقدماتی و علوم عربیه و فقه و اصول فرا گرفته و آنگاه به خدمت حاج شیخ عبداللّه حائری

 ۱۳۴۸ذیحجه سال  ۲۵ت دنیا را رها کرده بود به وادی فقر وارد شد، در وار ثروسالگی در حالتی که ابراهیم ادهم ۱۸رسیده و در 
قمری از طرف ایشان مجاز به  ۱۳۷۴هجری قمری از طرف مرحوم جناب صالح علیشاه به اقامه جماعت مأذون گردید و در سال 
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کیش العید «بودیم در حقیقت عید واقعی همان است که در خانۀ خدا بوده مشغول زیارت بزرگان بوده باشیم
بود عید برای کسیکه لباس تازه می از پارسائی پرسیدند که عید کدام است؟ جواب داده »لمن لبس المفاخرةً

بهرحال زیارت بزرگان و خانۀ خدا ، پوشد نیست عید برای کسی است که از عذاب آخرت نجات پیدا کند
 همیشه خوب است مخصوصاً در ایام سوگواری و جشنها ما آن سال روز عاشورا را در حرم حضرت رسول اکرم

ه ملتجی بودیم و امسال هم میل دارم تحویل سال در مکّ و در موقع ، بودیم برای عرض تسلیت مشرف) ص(
از طرفی چون همۀ بزرگان ما توجه مخصوص به قضایای کربال ، تحویل سال را در مکه باشم اگر خدا بخواهد

بزرگان  و سایر ائمه) ع( و حضرت رضا) ع( حضرت سجاد، اند ما نیز باید تبعیت از آن بزرگواران نمائیمداشته
خوانی داشت و حضرت آقای شهید از اول محرم روضه، که در ایام سوگواری نمایند ی مقید بودندما عرفا خیل

مجلس تشکیل شده است صاحب عزا دیگری «: فرمودندکردند میخوانها را هم دعوت نمیهیچکس از روضه
شرکت  بهرت است اختیاری. خود بخود از پیش دعوت شده است) ع( است و هر عاشق حسني در مجلس حسني

ای تهیه کرده بودند که هر روز برای ده روز هم برنامه، فرمودندالزحمه بیشرتی به آنها اهدا میبعد هم حق، کنند
تا شب هشتم قضیۀ حضرت عباس و برادران ، حاالت یکی از یاران حضرت سیدالشهداء را به مناسبت بیان کنند

و مذاکراتی که در ، دران مادری آن حضرت آمده بودهائی که شمر بر اهل وی و براو آنحضرت و امان نامه
شب و روز عاشورا  ۱اصغرو قضیۀ شهادت حضرت علی، زیادتاسوعا اتفاق افتاده و قضیۀ محاصره از طرف ابن 

خوان شهادت خود حضرت را فرمودند اگر در همان روز اول روضهبود می) ع( حسني مخصوص خود حضرت
فرمودند حتی اگر بتوانید با سر برهنه و ایستاده بخوانید و و می، ماندمعني نمیبخواند دیگر حاىل برای مست

سپس فرمودند امشب چون خسته هستم از فردا شب در روضۀ ایرانیان شرکت ، خیلی با ادب ذکر مصیبت نمائيد
ه حسینیه جمعی باشد بطور طبیعی و بدون ریا برای شرکت در عزاداری به کنم وىل الزم نیست بطور دستمی

وىل چون فقرا این اشعار ، نگاه دستور فرمودند اشعاری در مصیبت حضرت قاسم خوانده شودآ، رویمایرانیان می
از  یو بعد مصیبت، در دسرتسشان نبود آقای طبسی اشعاری راجع به ورود حضرت سیدالشهداء به کربال خواندند

در محلی بنام تپه سرخ معروف است تشریف  حضرت قاسم خوانده شد سپس به منزل آقای محمود طبسی که
  .و پس از صرف شام اسرتاحت نمودیم، بردند

  
    

                                                                                                                                                        
ر دستگريی از طرف حضرت دستگريی شده به لقب رونقعلی افتخار یافت، بعدا از فوت حضرت صالح علیشاه نیز مجدداً مأمو

  .رضاعلیشاه گردید و اکنون به دستگريی و ارشاد مشغولند
تر به کتاب تجلی حقیقت در قضیه اسرار کربال و کتاب ده گفتار نوشتۀ جناب سلطانحسني تابنده و کتب برای اطالع بیشرت و کامل - ۱

  .تواریخ و مقاتل مراجعه فرمائید
اصغر نام ه در وقتی که هیچ کس با امام حسني نماند آن حضرت طفل شريخوار خود را که علیک: السري آمده استدر کتاب حبیب

نمود در پیش زین گرفته، بمیان هر دو صف برد و آواز برآورد که ای قوم اگر من بر غم شما داشت و از تشنگی اضطراب می
گفتند دین که او را حرمله بن کامل ازدی میمالعني بیگناهکارم این طفل گناهی ندارد و او را یک جرعه آب بدهید، یکی از آن 

تريی از شست رها کرده آن تري بحلق شاهزاده مظلوم رسید از جانب دیگر بريون رفت، و آنحضرت غنچه باغ والیت را به مادرش 
ان امام بلند و در فراق آن رسانیده فرمود که بگري فرزند خود را که از حوض کوثر سرياب گردید، نوبت دیگر افغان و شیون از خاند

  :شکوفه ریاض نبوت زبان حال هر یک از مخدرات استار کرامت بمضمون این مقاله گویا است که 
 رفتی و سري ندیده رخ تو دیده هنوز
 چید دست اجل ای غنچه نورسته ترا

  

 

 گوش یک نکته زلبهای تو نشنیده هنوز
 گلی از شاخ عمل دست تو ناچیده هنوز
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  :م ۱۹۷۲فوریه  ۲۲و  ۱۳۹۲محرم  ششممطابق با  ۱۳۵۰اسفند  سومشنبه دو

  تفسري سوره منافقون

اهنگ سحر طبق دیگر شبها برخاستیم و روی دل به سوی محبوب داشتیم تا اینکه سپیده طبیعت با سپیده دل هم
مطالبی  سوره مبارکه منافقونو فریضۀ صبح بجا آوردیم سپس حضرت آقا در قرائت قرآن ضمن تفسري ، شد

دهیم که آمدند و گفتند ما شهادت می) ص( به حضور حضرت رسولاز منافقان  جمعی: باین مضمون فرمودند
اند و آنها قسم را سرپ قرار داده، یندگونشان دروغ می داند که آنها در شهادت دادتو پیغمرب خدا هستی خدا می

اش دو شغال خانه«. نفاق یعنی دوروئی. در واقع از حکم خدا اعراض کرده کفر در دل آنها جایگزین شده است
منافقني دورو هستند به هیچ ، »گویندبندد عرب این را نافقه میراه دارد که هر وقت باد میاید یکی از آنها را می

گویند اند میفرماید هر وقت با شما نشستهآیۀ دیگری می، ست هیچ طرفی به او اطمینان نداردچیزشان اعتماد نی
آنها فقط استفاده شخصی خود را در نظر ، هستیمگویند که ما با شما نشینند میما با شما هستیم با شیاطني که می

ک دارم نه اینکه با هر دسته این موضوع برای انسان خوب نیست اگر کسی شک دارد بگوید که ش گريندمی
وىل کافر کافر است و دوست دوست  نمایدپس منافق خالف انسانیت رفتار می، بنشیند بگوید با شما هستم

خداوند ، گوید که با شما هستمکند و وقتیکه با دیگری ملحق شود میاما آنکه به ظاهر اظهار دوستی می، است
بیائید تا رسول خدا برای شما از پیشگاه خدا طلب آمرزش نماید آنها با فرماید که اگر به منافقني گفته شود می

ما برای این عده از منافقني که در ) ص( پس تو ای رسول، شوندنمایند و روگردان میحال استکبار اعراض می
مْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ سَوَاء عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُ«»۶سوره منافقون آیه «، رأس آنها عبداللّه اُبی قرار دارد

کند برای آنها اگر هفتاد بار آمرزش بطلبی چه طلب آمرزش بکنی و جه طلب امرزش نکنی فرق نمی »اللَّهُ لَهُمْ
 در سال پنجم از هجرت، و یاران او نازل شده است بّیه اُاین سوره دربارهٔ عبداللّ.آمرزدنها را نمیآخداوند هرگز 

فرمودند در بني راه بر سر چاهی فرود آمدند و المصطلق مراجعت میاز غزوه بنی) ص( هنگامی که رسول اکرم
این دو نفر برای آوردن آب ( ار غالم یکی از انصار با جهجاه که مزدور عمر بن الخطاب بودآب چاه کم بود سیّ

جهجاه با مشت بصورت سیّار زد که خون از بینی ، ر آب نزاعشان شدو بر سر تقدم و تأخّ )بر سر چاه رفته بودند
مهاجر و انصار شمشريها را ، او جاری شد و سیّار انصار را به کمک طلبید و جهجاه مهاجرین را به یاری طلبید

که از انصار بود پرسید چه شده است؟ جریان را باو  کشیده و نزدیک بود که با یکدیگر نزاع نمایند عبداللّه اُبّی
های بسیار غضبناک گردید رو به یاران خود نموده و گفت این نتیجۀ کار شماست که آنها را به خانه گفتند او

ت نمودید و بوجود خود از شرّ دشمنانشان نگاهداری کردید و ساواخود جای دادید و بمال خود با آنها م
اگر به مدینه ، های شما یتیم شدندشوهر و بچهبواسطۀ بروز تهّور و شجاعت خود را بکشنت دادید و زنان شما بی

را در  ای بود و حرفهای عبداللّه اُبّیزید بن ارقم جوان نوخاسته. نها را از شهر خارج خواهیم ساختآبرگشتیم 
: گوئیشاید این حرفها را به وهم و خیال خود می: حضرت فرمود. به عرض رسانید) ص( حضور رسول اکرم

شاید بر او غضبناک شدی زید با یادنمودن قسم : حضرت فرمود. امردهزید عرض کرد به خدا قسم توهم نک
حضرت به ، عرض کرد نه بخدا، شاید با تو تندخویی کرده است: حضرت فرمود. امنکردهگفت بر او غضب 

، بار کنید حرکت فرمودند و به لشکریان خرب داده شد که رسول خدا حرکت فرمودند: شقران غالمش فرمود
مردم نیز حرکت کردند و در آن روز ، اندحرکت فرموده) ص( چه شده که در این هوای گرم پیغمرباصحاب گفتند 

ای و سرزنش نمودند که چرا چنني سخنانی اظهار داشته حضرتش با کسی سخن نگفت قوم خزرج به عبداللّه اُبّی
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عذرخواهی کن و ) ص( ل خداگفتند برخیز برویم به حضرت رسو، اماو قسم یاد کرد که من چنني سخنانی نگفته
تا اینکه شب شد و آن حضرت در تمام روز و شب در حرکت بود و جز ، او حاضر نشد که به خدمت پیغمرب برود

اختیار فردا که در منزىل فرود آمدند اصحاب از خستگی راه و بیداری شب بی، مدآبرای اقامۀ نماز فرود نمی
مت حضرت آمد و بوحدانیت خدا و رسالت آن حضرت شهادت داد و عبداللّه به خد، بروی زمني دراز کشیدند

از او قبول فرمود و قوم خزرج زید را شماتت کردند که ) ص( رسول خدا، عرض کرد زید بر من دروغ بسته است
رسانیدی؟ تا اینکه وحی بر حضرت نازل گردید و این سورٔه ) ص( چرا چنني دروغی به عرض رسول خدا

که زید بن ارقم راست گفته است و ، پیغمرب اصحاب را جمع نموده و سوره را قرائت فرمودمبارکه نازل شد و 
بعد از  ۱.فرمایدرا رسوا و مفتضح فرموده از منافقني بدگویی می یاند و خداوند عبداللّه اّبمنافقني دروغ گفته

  .ردیماتمام سخنان ایشان و صرف صبحانه برای دیدن کتابخانۀ نظام حیدرآباد حرکت ک

  کتابخانه نظام حیدرآباد دکن
، چون به کتابخانه رسیدیم مدیر کتابخانه آقای ریاست علی عرض ادب نمود و حضرت آقا اظهار محبت فرمودند

بیش از یکصد هزار کتاب دارد که هیجده هزار آن کتابهای خطّی  جواب داداز تعداد کتب موجود پرسیده شد؟ 
حضرت شاه نعمت اللّه ولّی و فرزندان او باشد دارید یا نه؟ جواب داد  رح حاالتشپرسیدند کتابی که ، است

سپس آقای ریاست علی اظهار داشت این کتابخانه را نظام ، دارمشرح زندگانی آنها را داریم و فردا تقدیم می
 کتابها بعد از توضیحات وی به بازدید، تأسیس نموده است که اکنون اداره آن در اختیار دولت است ۲حیدرآباد
هجری با خط بسیار زیبائی نوشته شده بود  ۶۶۱ابتدا قرآن بزرگی بخطّ یاقوت حموی که در سال ، پرداختیم

  نوشته شده بود  ۴۱۷که در سال  و بعد کتاب مختصرالکافی تألیف الشهید محمدبن محمدالحنفی، زیارت کردیم
                                                 

البیان و غريه و تفسري المیزان و مجمع) سلطان علیشاه(اطالع بیشرت به تفسري بیان السعادة از حاج سلطان محمد گنابادیبرای  - ۱
  .مراجعه کنید

 ۱۳۰۲مري عثمان علیخان نظام الملک آصف شاه هفتم فرزند نواب مري محبوب علیخان نظام الملک آصف جاه ششم در سال  - ۲
و پدرش برای او بهرتین استادان ایرانی و هندی و انگلیسی را آورده به ترتیب  وی مشغول شدند، وی  هجری قمری در دکن زاده شد

اخالص خاصی داشت و زمانیکه به سرودن شعر پرداخت به مدح نبی ) ع(از همان اوان جوانی دارای ایمان محکمی بود و به علی
  : و اهل بیت روی آورد، چنانکه خود گوید) ص(اکرم

  احمد و زهرا و سبطني و علی                     سینه دارم پر زایمان دل زایمان منجلیاز طفیل 
سالگی بجای پدر بر تخت سلطنت دکن نشست و آصف جاه هفتم گردید او دارای تدبري  ۲۷هجری قمری در سن  ۱۳۲۹وی در سال 

را سلطان العلوم لقب دادند و دانشگاه عثمانیه را در و سیاستی صحیح بود، در توسعه علم و دانش بسیار کوشید و از این جهت او 
و بیمارستانی بنام )) انا مدینة العلم علیٌ بابها((حیدرآباد ساخت و باالی سر در آن این فرمایش پیغمرب اکرم را دستور داد بنویسند

وز بزرگرتین و زیباترین بیمارستان های کوچک که امردواخانه عثمانیه تأسیس کرد به سبک معماری شرقی و گنبدهای بزرگ و مناره
دکن است، و بر کرانه زیبای رود موسی قرار دارد، وی کتابخانه بزرگی بنام کتابخانه آصفیه تأسیس کرد که امروز به کتابخانه مرکزی 

های فارسی هزار نسخه خطی دارد که غالب آن کتاب ۱۷است، و حدود بیش از موسوم است و یکی از مراکز تحقیق ادبی و اجتماعی
المعارف ایجاد نمود، و نیز سّد بزرگی بنام و عربی است، وی دارالرتجمه بزرگی هم تأسیس کرد و نیز چاپخانه و دایرة

برای آب حیدرآباد تأسیس کرد، در دوران وی عده زیادی از ادبا، حکما و علما و شعراء ایرانی )) عثمان ساغر)) ((ساگر((عثمان
بار وی روی آوردند، مانند مرحوم مريزا محمد مهدی خان کوکب، مريزا محمدعلی خان شري جنگ، دکرت االصل و فارسی گوی به در

االسالم، آقای مريزا محمدمهدی محالتی، آقای مريزا علی کلکته و غريه العابدین شريازی، پروفسور داعیقدیر جنگ، مريزا زین
د وی شاعری توانا بود و سادگی و پرهیزکاری در البالی اشعارش سرودند و خوشعرای بسیاری هم بودند که به فارسی شعر می

  .هجری قمری وفات یافت ۱۳۸۶قعده پیداست وی در ذی
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خط کوفی روی پوست آهو نوشته شده بود و بسیار عاىل بود که با  ۳۳۳و آنگاه قرآن دیگری که در سال ، دیدیم
و اول تمام ، قرآن خطی دیگری نیز بود آنهم روی پوست آهو بخط بسیار خوبی نوشته شده بود، نمودیممشاهده 

، آن محمدحسني الهوری نوشته شده بود وىل تاریخ آن معلوم نبود شد نویسندهسطرها به حرف فلا شروع می
، وىل کاتب آن معلوم نشد روی پوست آهو نوشته شده نظر ما را جلب کرد ۱۰۲۳افظی که در سنه آنگاه دیوان ح

در جای دیگر کتاب شاهنامۀ فردوسی ، از مدیر کتابخانه پرسیدم اظهار داشت بخط یکی از خطّاطان ایرانی است
ر داشت که این کتاب بیش از حاج آقا جواهریان اظها، مصور که تصویرهای آن تمام مینیاتور بود مشاهده کردیم

نوشته شده بود و بسیار زیبا و  ۷۲۶پنجاه هزار تومان ارزش دارد و کلیات سعدی با خط بسیار خوب که در سال 
الطري عطار و دیوان حافظ را در یک جلد قرار داده بودند که تاریخ تحریر و کتاب کلیله و دمنه و منطقارزنده بود 

حضرت آقا ، هجری نگاشته شده بود که کپیه آن به تهران هم فرستاده شده ۸۱۸سنه االول ماه ربیع ۲۳آن روز 
آنگاه شرحی در دفرت یاد بود کتابخانه ، ن را نداردآکتب بسیاری را مالحظه فرمودند که این مختصر گنجایش ذکر 

  .مرقوم و امضاء فرمودند
ظهر و عصر و صرف ناهار و اسرتاحت  به منزل آقای طبسی مراجعت و پس از انجام فرائض ۱۱/۳۰در ساعت 

و سپس قدم زنان به شهر حیدرآباد . آقای سیدعباس اهل حیدرآباد خدمت حضرت آقا بافتخار فقر نائل آمد
  . ای برخوردیم و بداخل رفتیمرفتیم و به مقربه

  بارگاه یوسفني
در تابلوی  »عَلَیْهم و ال هم یحزنُون االّ ان اولیاءاللّه ال خُوفَ«ای نوشته شده بود روی کتیبهباالی در ورودی 

  . هجری فوت گردیده ۱۱۲۱الدین سنه الدین سید شاه شریفمسجد نوشته شده بود حضرت شریف شاه یوسف
  اگر گیتی سراسر باد گريد             چراغ مقبالن هرگز نمريد

در ، اندز سلسله چشتیه بودهبود معلوم شد که ادور تا دور آن یا محمد نوشته شده آنگاه داخل صحن رفتیم 
 ۱: الدین صاحب قبله چنني مسطور بودالدین صاحب قبله و حضرت شریفهمانجا سلسله خالفت سید یوسف

العارفني و سندالموحدین خواجۀ اعظم حضرت معني الحق والدین حسن سنجری ثم اجمريی شیخ المشایخ قطب
الحق و الدّین بختیار اوشی کاکی المحب حضرت قطبالمشایخ برهان چشتیان شهیدشیخ ۲، رضی اللّه عنه

الدین االتیناه حضرت خواجه فریدشیخ المشایخ امام العارفني سلطان الزاهدین زبدة ۳، چشتی قدس اللّه سرّه
، ود چراغ دهلوی چشتیمخواجه مح ۵، الدینشیخ خواجه نظام ۴، مسعود کنج شکر اجودهنی چشتی قدس سرّه

خواجه شیخ  ۱۱، شیخ چمن ۱۰، شیخ راجن ۹، حاج شیخ محمود ۸، الحقشیخ علیم ۷، لحقاخواجه شیخ کمال ۶
خواجه سید شاه کلیم اللّه چشتی جهان  ۱۴، شیخ یحیی المدنی ۱۳، خواجه شیخ محمد صاحب ۱۲، حسن محمد

گاه هجری بار ۱۱۲۱الدین صاحب چشتی نظامی سنه سید شاه شرف ۱۶، الدین صاحبسیدشاه یوسف ۱۵، آبادی
محوطه آنقدر گدا از پري و جوان با لبهای خشکیده و پس از دیدار ان مقربه مراجعت نمودیم در داخل . یوسفني

ساخت و عدّه آنها در حدود ای را متأثر میاندام الغر و چشمهای از حال رفته وجود داشتند که هر بیننده
ها تقسیم کردند معهذا با لجاجتی عجیب ما را تعقیب دویست نفر یا بیشرت بودند و با اینکه مبلغی همراهان بني آن

مدند چون ناراحتی زیاد فراهم شده بود آقای اشرتی یکی فقرای هندو آنها را آنمودند و تا یک کیلومرت را می
اختیار به آتش افروزان جنگ که با مشاهده این منظره آنقدر ناراحت و متأثر شدم که بی. بزبانی متفرق ساخت

اند نفرین نمودم و آرزو کردم روزی را که سران جهان بخود آیند و این را به این حال نگه داشته مردم جهان
نمایند ریزی مردم بیگناه و خرابی شهرها و آبادیها خرج میآور که در راه جنگ و خونهای عظیم و سرسامبودجه
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خودشان راحت شود و هم امثال این  برای برقراری صلح کل و رفاه و آسایش جهانیان بکار برند تا هم وجدان
در حدود ساعت شش بمنزل آقای محمود طبسی  ۱یابند نجاتباشند مردم که دچار فقر و بیماری و جهل می

پرست بود و از روزنامه اطالع دو نفر هندی که یکی از آنها بت. فقرای حیدرآباد آمده بودند .مراجعت نمودیم
، شرفیاب شدند بمعیّت آقای سیدمحمد ناظم، نداهآباد تشریف فرما شدحاصل کرده بود که حضرت آقا به حیدر

نمایم و چون مرشدم فوت آن شخص هندو اظهار داشت که من ده سال است در مذهب خود طّی طریق می
و ، نمودنموده در تجسس هستم که مرشد واقعی که بحق باشد پیدا کنم و مدت چند دقیقه در این باره مذاکره می

و نیز آقای سید ، نمودندفرمودند و آقای طبسی که بزبان اردو آشنایی داشتند ترجمه میا جوابهائی میحضرت آق
نماز مغرب و عشاء اقامه و همگی به حضرت آقا اقتدا ، محمد حیدر بلگرامی بزیارت حضرت آقا آمده بود

که اولني کتابی است که حضرت  )یا اسرار کربال( پس از نماز آقای طبسی قسمتی از کتاب تجلی حقیقت، نمودند
مردم دنیای امروز برای بزرگانشان : بعد حضرت آقا فرمودند، اند قرائت نمودآقا در ایام تحصیل تألیف فرموده

را از بزرگان ما و این موضوع ، گريندجشن می) بیشرت یا کمرت( که اثر مفیدی از آنها باقی است در صدمني سال
اند در نظر گرفتند که از چه کسی ی که در راه حفظ وطن فداکاری و جانبازی نمودهاند و برای اشخاصیاد گرفته

کسی را  چنني، که مورد احرتام تمام مردم باشد و دارای همه گونه فضائل اخالقی باشد تجلیل بعمل آورند
غیب نمایند سران کشور فرانسه برای اینکه مردم کشور خود را به جانبازی در راه وطن تشویش و تر. نیافتند

ای بنام شعله جاوید محبت و و شعله، این نتیجه رسیدند که محلی را بنام قرب سرباز گمنام ترتیب دادهه سرانجام ب
و در سایر کشورهای اروپا و امریکا ، دوستی بر سر آن محل برافراشتند که همیشه خاموش و روشن می گرددوطن

غافل از ، ز کشورهای اسالمی نیز این موضوع را تقلید کردندو متأسفانه بعضی ا، نیز چنني جائی وجود دارد
اینکه در اسالم هزاران سرباز نامی در راه دین و ایمان مانند حمزهٔ سیدالشهداء و جعفر طیّار جان خود را فدا 

که ما به وجود ، قرار دارند) ع( و حسني بن علی) ع( کردند که در رأس همۀ آنها حضرت علی بن ابیطالب
پس از صرف شام در حدود . نمائیم و باید سالروز والدت و شهادت آن را مغّرر بداریمآنها افتخار می شریف
اعضای ، باشند رفتیمبرای استماع روضه به دربار حسینی که ایرانیان مقیم حیدرآباد بانی آن می ۸/۳۰ساعت

مد و از ایشان استقبال آز منرب به زیر محّل ورود حضرت آقا بداخل حسینیه اانجمن ایرانیان و آقای سرکنسول در 
                                                 

  :علت فقر مردم هندوستان موارد زیر است - ۱
اری و ککشی و کم اعتقادات خرافی در جهت توکل و تسلیم منفی و اعتقاد به سرنوشت در گردونه زمان و کارما و تناسخ و ریاضت ۱

  .خونسردی و حالت انفعاىل داشنت که همه آنها در کم کاری و عدم توجه به سعی و کوشش تأثري دارد
میالدی کمپانی هند شرقی را برای غارت و  ۱۶۰۰استعمار خارجیان چون فرانسه و هلند و پرتقال و مخصوصاً انگلیسها که از سال  ۲

تجارت باستانی هند را نابود . رت و حکومت یافتند صنایع داخلی را از بني بردندچپاول و استثمار مردم ایجاد کردند و بتدریج قد
و یا حکومتهای محّلی را بجان هم انداختند تا به قتل و کشتار و آتش زدن و تخریب . میلیونها هندی را با سبعّیت کشتند. کردند
تعصبات مذهبی و قومی را . ی هستی مردم را باال کشیدندمالیاتهای سنگني از مردم مطالبه کردند، با ربا خواری صراّف. برپدازند

و باالخره تمام ثروت مردم هند . مردم را تحقري نمودند. تقویت کرده موجب خونریزی شدند، زمینهای مردم را بني خود تقسیم کردند
بقدری جنایت کردند که لعن ابدی از جواهرات و الماس گرفته تا مواد  کانی و آثار باستانی و کتب قدیمی از هند خارج کردند و 

برای خود خریدند و نفرت همیشگی ایجاد کردند انشاءاللّه در کتاب صعود و سقوط مسلمانان در هند به شرح ماجرا و اسناد مربوطه 
 وىل برای اطالع به کتاب نگاهی به تاریخ جهان و زندگی من و کشف هند از جواهر لعل نهرو و کتاب تاریخی. خواهم پرداخت

  .سريالمتأخرین و غريه مراجعه فرمائید
  علت سوم وجود طبقات اجتماعی مخصوصاً طبقه نجسهاست ۳
  . اندمسلمانان هند تحت دو فشار خارجی انگلیس و داخلی هندوئیسم بوده و فقري و مستضعف شده ۴
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به منزل  ۱۱در این شب دو نفر از وعاظ ذکر مصیبت حضرت قاسم بن الحسن نمودند و در حدود ساعت ، نمود
  .اسرتاحت فرمودند ۱۱/۳۰آقای طبسی مراجعت و در ساعت 

  :م ۱۹۷۲فوریه  ۲۳و  ۱۳۹۲محرم  ۷مطابق با  ۱۳۵۰چهارشنبه چهارم اسفند 

  ی از سوره معارجتفسري آیات
خداوند عالم : حضرت آقا پس از اقامه نماز صبح و قرائت کالم اللّه مجید بیاناتی بدین مضمون ایراد فرمودند

که انسان طبعاً حریص خُلق گردیده و حرص و عالقه او اگر متوجه : سورهٔ معارج می فرماید ۳۵تا  ۱۹در آیات 
خرت داشته باشد توجه به دنیا آو وقتیکه توجه بعالم ، ورزدمیوجه بامور آخرت غفلت تبه امور دنیا شود از 

مگر کاری کند که جان غلبه پیدا ، ندارد اگر نفس را آزاد بگذارد چون از جنس ماده است به سوی ماده مريود
فرماید اگر سختی و نامالیمی باو برسد بیو باز خداوند می، نمایدکند و با توجهی که به این عالم آخرت می

و ، کند و اگر ماىل پیدا شود و ثروتی بدست آورد از انفاق آن در راه خدا خودداری نمودهتابی و جزع و ناله می
وقتیکه ناراحتی دارد خداشناس می، برکتی استزند و این عمل باعث بیاز پرداخت حقوق خدائی سرباز می

  ! کندشود و هنگامیکه ناراحتی او رفع شد خدا را فراموش می
  رنج پیشت آید و گر راحت ای حکیم        نسبت مکن بغري که اینها خدا کندگر 

******  
  عاشقم بر قهر و لطفش بجّد              ای عجب من عاشق این هر دو ضّد

مگر آنهائیکه دائم در نماز باشند اینها جز برای خدا کاری ، مگر آنهائی که اختیار نفس را بدست هوٰى نسپارند
فرماید اگر نماز گذار باشند و آنهائی که دائم در نمازند یعنی همیشه بیاد بندگی هستند چون می، هنددانجام نمی

نماز یکی از فرائض یومیه است عالوه بر نماز ظاهر یومیه نمازی ، و از یاد خدا غفلت ندارند مُستثنی هستند
باید دید صاحبان ، وقت در غفلت نباشدیعنی مؤمن باید همیشه بیاد خدا باشد و هیچ، است مربوط به قلب و دل

سوره  ۲۴آیه  :عقل و هوش کیانند آنهائی هستند که چه ایستاده و چه خوابیده و چه نشسته باشند بیاد او هستند
یعنی کوشش می، معلوم استکه در دارائیشان حقّی  و آن اشخاصی»وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ«، معارج

مثالً کسی را حبس کرده باشند یا درمانده و گرفتار باشد به آنها کمک ، کسانی برسانند که استحقاق دارندکنند به 
ای نظر دنیائی در ایشان باشد قصد قربت و اگر ذره، که قصد ریا و خودنمائی در آنها نباشد کنند بطریقیمی

خواهد یا در کارهای خريیکه نفع نعمل  نبوده و خالص نیست باید عمل مؤمن طوری باشد که اجر و مزدی برای
به و کسانیکه ، پل و کارهای دیگر که مورد احتیاج مردم است، بیمارستان، آن عاید عموم باشد مانند ساخنت مسجد

اگر ما به روز جزا تصدیق داشته باشیم کار ) کنیمنه مثل ما که برخالف رفتار می( جز روز جزا تصدیق دارند
دانند زیرا ایمن بودن از عذاب الهی و آنهائیکه از عذاب خدائی خود را ایمن نمی، مدهیخالفی انجام نمی
و آنانکه به امانات و عهدشان وفا ، کنندنهائیکه خود را از عمل خالف شرع حفظ میآو ، موجب غرور است

 باید بعهد الت کسیکه قول داد چه کم و زیاد چه سود یا ضرر طرفنيامدر مع، کنند چه خدائی و چه خلقیمی
اگر امانت فرش  مثالً، هائی که از مردم بگريد باید حفظ شودو امانت، اگر چه چندین برابر باشدخود وفا نمایند 

و باید امانت و ، رود باید در جای مناسبی پهن نمایند که خراب نشودیا قاىل است که آنرا پهن نکنند از بني می
اقع لزوم برای حفظ جان و حقوق و اشخاصی که در مو، یم بطور اَوىلعهدی که با خدا بستیم در نظر داشته باش
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و اشخاصی که نماز و فرائض یومیه و نماز ، خلق برای اداءِ شهادت بحق قیام نمایند وظایف خود را انجام دهند
  .های الهی مکرمّندآورند این اشخاصند که مورد اغراز خدائی هستند و در بهشتقلبی بجا می
صبح جهت بازدید به منزل آقای حاج حسني  ۹ن سخنان ایشان و کمی اسرتاحت در حدود ساعت بعد از پایا

و در آنجا دربارهٔ حضرت شاه علريضا دکنی ، فروش رفتیمضابط مدیر هتل و شریک آقای قنربعلی همّتی چای
فرستاد که خانقاه جماعتی از لشکریان را  ۱که نماینده اورنگ زیب عالمگري پادشاه، صحبت شد اظهار فرمودند

آید و شمشري را حضرت شاه به تنهائی شمشريی به دست گرفته و جلوی آنها می، کنندحضرت شاه را خراب 
الئیك النوائب کلُ همّ و غمٍ سَینجَلی بِوِنادعلیاً مَظهرُ العجائب تجدهُ عَوناٌ لَكَ فی«: فرمایددهد و میحرکت می

در حدود ساعت ده پس از صرف . گردندنمایند و برمیحضرت فرار می که تمام لشکریان از جلوی ان »ا علیٌی
  .وحش رفتیمباشد خداحافظی نموده به تماشای باغمیوه و چای و شري و خرما که مخصوص حیدرآباد می

  »وحش نهروباغ«
یل وحش که شانزده کیلومرت مربع مساحت دارد و مکانهای مناسب زندگی حیوانات مختلف از قبدر این باغ

و ، که حیوانات بطور آزاد و طبیعی بتوانند به زندگی خود ادامه دهند اندبیشه و چراگاه ساخته، جنگل، دریاچه
در سمت مغرب ، آهن دارد که اگر کسانی باشند که نتوانند گردش نمایند با قطار به تماشا برپدازنداطراف باغ راه

در این باغ وحش ، سال قبل آن را ساخته است ۴۵۰ی در قرار دارد که یک نفر ایران »سّد مريعالم«باغ سدّی
مختلف  الجثه و انواع میمونها که از کشورهایسوسمار آبی و اسب آبی بسیار بزرگ و دو عدد الک پشت عظیم

های بسیار عاىل که بعضی از آنها افهگوزنهای دست و پا بلند و زّر، آورده بودند مشغول بازی اکروبات بودند
و در ، بودند و مشغول شريدادن بودند و گاوهای وحشی و آهوهای متنوع و کرگدنها مشغول چرا بودند تازه زاییده

های پی در پی دیگری ن بیشه نرهآیک بیشه نره شريی بود که با ورود آقایان شروع کرد به نعره کشیدن و از پشت 
ه شري ماده است که در قفس بودند و که پس از مشاهده معلوم گردید که غرشهای پی در پی از س، شدشنیده می

که شريان مشغول نعره کشیدن بودند حضرت آقا این اشعار را می، سه بچه شري هم در قفس دیگری بودند
  :خواندند

 شري و گرگ و دد همه رام منند
 جمله لیلیّ خود از من طالبند

  

 آهوان سرگشته در دام منند 
 زین سبب همراه و هم گام منند

  

                                                 
به حکومت برادر دانشمند و عارف اورنگ زیب عالمگري پسر شاه جهان مردی مستبد و خونریز و متعصّب بود وی برای وصول  - ۱

. خود داراشکوه را به کمک برادر دیگرش مرادبخش بقتل رسانید و سپس به مرادبخش برادری که به او کمک کرده بود زهر خورانید
هجری به تخت سلطنت نشست او برای  ۱۰۶۸بعالوه پدرش شاه جهان را محبوس ساخت که در همان قلعه وفات یافت و خود سال 

ی دستهای آلوده به جنایت برادر و پدر و دیگران مذهب را وسیله تشفّی خود ساخت با شعر و ادب و عرفان و فلسفه و علوم شستشو
از در مخاصمت برآمد و تعقیب سنّی و شیعی و مسلمان و هندو را دامن زد، انگلیسیها که میدیدند عمل او در تعصب جاهالنه 

قه در بني مسلمانان و هندوان فراهم شود و اسالم از درون پوک گردد با خیال راحت به شود تفرمذهبی بنفع آنهاست و موجب می
چپاول با چهره بازرگانی پرداختند و خالصه وضعی پدید آورد که شبیه به وضع خسرو پرویز در زمان ساسانیان و شاه سلطان حسني 

بقدری تفرقه و اختالف و ضعف در حکومت تیموریان هند  )میالدی ۱۷۰۷( ۱۱۱۸در زمان صفویان بود و لذا بعد از مرگ او بسال 
تن بودند اسماً حکومت و رسمًا انگلستان قدرت را بدست گرفت تا اینکه با برانداخنت  ۱۲پدید آمد که سالطني بعدی که بیش از 

هند برگردن اورنگ زیب خالصه گناه همه بدبختیها . میالدی رسماً هند تحت حکومت انگلستان درآمد ۱۸۵۸بهادر شاه ظفر بسال 
برای اطالع بیشرت به کتاب سري . متعصّب است که بنام دفاه از اسالم و سنّت، اسالم و سنّت را نابود و لعن ابدی را برای خود خرید

  .المتأخرین چاپ هند و نگاهی به تاریخ جهان و زندگی من از نهرو مراجعه فرمائید
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وقتیکه ، کردمتر از حضرت آقای راستني حرکت میعقب خدمت جناب حاج آقا راستني چند قدمی نگارنده در
بعد یادی ، آیدخواهید پهلوی شما نمیاگر رضاخانی را می: قای راستني با خنده فرمودندآزد حاج شري نعره می

مده بودیم آه تماشای این باغ پارسال که به حیدرآباد آمدیم روزی ب: از مرحوم سرهنگ عظیمی نموده فرمودند
کنی؟ شري نعره زد من از او پرسیدم که اگر حضرت آقا دستور فرمایند که جلوی این شريها برو اطاعت امر می

در . نمودم که این امر را بدیگری واگذار فرمایندبنده از ایشان استدعا می: مرحوم سرهنگ عظیمی جواب داد
بنا به دعوت  ۱۱/۳۰در حدود ساعت . دیدن نموده و از باغ وحش بريون آمدیمپایان از طاووسها و سایر پرندگان 

قبلی به منزل حاج آقای کاشانی برای صرف ناهار رفتیم عده زیادی از فقرای حیدرآباد و آقایان سرکنسول و 
قا پس از صرف ناهار و نماز ظهر و عصر همانجا به حضرت آ، روزبه رئیس خانه فرهنگ نیز دعوت شده بودند

بعد از  ۵در حدود ساعت . بعد از ظهر به منزل مراجعت و اسرتاحت کردیم ۱۱/۳۰در حدود ساعت ، اقتدا نمودند
فرما اللّه دانش تشریفمدیره انجمن ایرانیان مقیم حیدرآباد به منزل آقای رحمت هئیتظهر به بازدید اعضای 

رف چای و میوه به منزل آقای طبسی پس از ص، آقایان غفاری و غالمحسني دشتی حضور داشتند، شدند
گفته شد اول خانمی که در حیدرآباد به ، رف در فقر نائل گردیدندمراجعت و خانم ثریا بلگرامی به افتخار تشّ

نفر بیشرت  ۱۵نها از آقای حسني نعمتی بوده و اکنون عدّه آتشرف درویشی رسیده است بانو ربابه نعمتی خواهر 
  :حضرت آقا فرمودند ءغرب و عشاپس از اقامۀ نماز م، است

  فضائل حضرت ابوالفضل
ای دارد که شهدای اولني و آخرین بر او غبطه میعموی من عباس درجه: فرمایدمی) ع( د سجّادحضرت سیّ

را از سرچشمۀ  توادی والیو تشنه کامان ، طلبان بودهآن حضرت از نظر معنی دلیل راه سالکان و حق، برند
اما پس از خروج از مدینه ، قبالً در مدینه این سمت را محمد حنفیه داشت، نمودمیحیات ابدی سريآب 

ها صدائی شنید که کجایند پشت خیمه عصر تاسوعا از، حضرت عباس در تمام سفر داللت را برعهده داشت
شمر از خوارج بود و با حضرت ، وىل اعتنائی نکردحضرت ملتفت نشد که شمر است خواهرزادگان من؟

باز . شدن نجات پیدا کرد مخالفت داشت در قضیۀ نهروان مجدداً برگشت که از کشته) ع( المؤمنني علیامري
کالب بود و مادر حضرت عباس بنام فاطمه وحیدیه مکنّی به ام البنني از طایفۀ بنی، برگشت و از خوارج شد

حضرت عباس و برادرانش که از یک مادر ای برای وی از عبیداللّه زیاد امان نامه، شمر هم از همان طایفه بود
صدای شمر را شناخت و بحضرت عباس فرمود برو بريون ) ع( باالخره حضرت سیدالشهداء، بودند آورده بود

حضرت فرمود برادر ببني چه کار دارد؟ حضرت عباس رفت و بعد از مدتی برگشت و سرش را پائني انداخت؛ 
رد به گریه نمودن و عرض کرد اگر تو مرا رد کنی به کجا بروم؟ حضرت عباس شروع ک، آزاد هستی تو هم برو

هایم رسیدگی نمائی و مانع از اذیّت و آزار آنها گردی به تو رخصت من برای اینکه تو به بچه: حضرت فرمود
و حال آنکه ما با ، ها همه تعلیمی است برای ما آنها بخاطر دین از همه چیزشان گذشتنداین، دهمرفنت می

بازی در راه خدا را از آن بزرگواران و رادمردان جهان انسانیت و باید جان! شویمکرتین حرفی نگران میکوچ
ای که متعلق به به حسینیه ۹بعد از صرف شام در حدود ساعت . و گریۀ تنها فایده ندارد، حقیقت یاد بگريیم

رکنسول دولت ایران در حیدرآباد دکن هند در این سه شب بانی روضه آقای دکرت س، ایرانیها و هندیهاست رفتیم
خوانی و ذکر مصیبت حضرت خامس ای است که یک دیپلمات ایرانی بانی روضهگفتند این اولني دفعهمی، بود

پس از استماع ، ایرانیان شیعه و شیعیان اهاىل حیدرآباد در آنجا برای عزاداری آمده بودند، آل عبا گردیده است
  .اسرتاحت نمودیم ۱۲به منزل آقا محمود طبسی مراجعت و در حدود  ۱۱روضه در حدود ساعت 
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  :م ۱۹۷۲فوریه  ۲۴و  ۱۳۹۲محرم  ۸مطابق با  ۱۳۵۰شنبه پنجم اسفند پنج

  آیاتی چند از سوره هل أتٰى
مبارکه هل أتی دربارهٔ علی  سورهٔ«: مجید بیاناتی بدین مضمون فرمودندپس از اقامه فریضه صبح و قرائت قرآن 

اللّه باید هم دارای جذب باشد و سالک اىل، و فضه خادمه نازل گردیده است) ع( و حسن و حسنيطمه و فا
 چنانچه حضرت موىل المواىل علی، هم حال جذب را با سلوک توأم نماید، تمام توجه او به مادیات نباشد

خواهی مرد و آنقدر به کار مانند اینکه فردا ، نچنان به کار آخرت برپدازآ: میفرماید) ع( به حضرت حسن)ع(
دُنیاك کَماٰ تعیشٌ وتُ غَداً واعمِل لِکُن لِاٰخَرتكِ کَما تَمَ«: دنیا توجه داشته باش که گوئیا همیشه زنده خواهی بود

و اشخاصی در خارج شهرها در غارها زندگی ، پسندیده بود) ع( ترک کار دنیا در دیانت حضرت مسیح »اَبداً
ها بنا نموده و بعبادت مشغول و راهب یدا شدند و عماراتی در اماکن دور از آبادیمیکردند بعداً اشخاصی پ

توجه به دنیا سلوک است و از توجه به ، وىل در دیانت اسالم باید دست در کار و دل با یار باشد، نامیده شدند
اید توجه به که توجهشان بدنیا بیشرت است حال خمودگی در آنهاست ب اشخاصی. شودقبی جذب پیدا میعُ

و اشخاصی که بیشرت حال جذب دارند دستور میدهند که بکار ، باشندقبٰى و بیشرت به فکر عُ آخرت داشته باشند
مطلب دیگر آنکه در میان عرب معمول بود اشخاصی که حرارت در مزاجشان غلبه داشت در ، دنیا توجه نمایند

و ، نمودنداد بجای چای از مردم با شراب پذیرایی میزیرا در سابق گاهی بعضی افر، رابشان کافور مريیختندش
و آنهائیکه مزاج معتدىل داشتند به آنها شراب خالص ، کردندکه مزاجشان سرد بود زنجبیل مخلوط میاشخاصی

، باشد و برای فقرا نیز این چهار نهرهستدر بهشت هم چهار نهر می، دادندگفتند میکه آنرا شراب طهور می
، نهر شراب عبارتست از محبت و هرچه محّب انسان است، نهر آب حیٰوة جاوید است،  و عسلشري، شراب، آب

آنکسی که توجه به دنیا دارد باید ، و نهر عسل عبارت از معرفت است، نهر شري عبارت است از علم و دانائی
عدل و قسط  تعادل و( خوردآنکه معتدل است شراب طهور می) گرمای سخت( شراب زنجبیلی مخلوط بکنند

سوره هر سه نوع شراب را که همۀ آنها اسرار  در این، که نه احتیاج به زنجبیل دارد و نه کافور) در جذب و صهو
که ، شأن نزول آن چنني است»وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا« و رمزهاست آمده اما در مورد

نذر کرد که ) ع( م مریض شدند و سلمان و مقداد هم از آنان عیادت کردند و حضرت علیالحسنني علیهم السّ
هم همني نذر را ) ع( شفا یابتند سه روز روزه بگريند حضرت فاطمه و فضّه خادمه حسنني) ع( اگر حسنني

زارع بود  هم) ع( حضرت امري، تصمیم گرفتند که روزه بگريندخوب شدند ) ع( پس از آنکه که حسنني، کردند
، فروختکشید بعد میکاشت و دور آن دیوار میزد و درخت خرما میقنی زیرا چاه آب میا بود و هم مُ و هم بنّ

الم حضرت فاطمه علیهما الّس، توانست کار کندرسید و نمیرفت به کار کردن نمیو چون گاهگاهی به جنگ می
و هر ، خورندگرفت و آنرا دستآس می کردند و میو جو میدو کیل رشتکرد مثالً هر کیلو پشمی که میهم کار می

ه خواستند روزه بگريند فضّ هنگامیکه علی و فاطمه می، کردندشد به پنج قسمت تقسیم میوقت نان حاضر می
خواستند روزه وقت افطار که می، خوردندعده میوخادمه و حسنني هم روزه گرفتند چون چیزی نداشتند یک 

حصه ) ع( ام مرا طعامی دهید علیکه مسکینی از مساکني مدینه، نند صدائی بلند شد از در خانهخود را افطار ک
روز دوم که موقع افطار کردن رسید ، بزرگوار پريوی نمودند و با آب افطار نمودندخود را داد همگی از آن 

سهم خود را داد و دیگران ) ع( علی، ام مرا طعامی مرحمت فرمائیدصدائی بلند شد که من یتیمی از ایتام مدینه
روز سوم کسی آمد و گفت من اسريی از اسرای مدینه هستم آن شب هم هر ، پريوی نمودند و با آب افطار کردند
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 نتوانستند به مسجد بروند حضرت رسول اکرم) ع( و حسنني، پنج نفر سهم خود را دادند و با آب افطار کردند
فوراً حضرت ، اند؟ حضرت قضیه را تعریف کردني به مسجد نیامدهپرسید چه شده که حسن) ع( از علی) ص(

بهشتی برای  یجه غذاینتدر، اندرسول سجده شکر را بجای آورد که فرزندانش دیگران را به خود ترجیح داده
در ، آنها رسید یا اینکه یکی از صحابه غذائی نیکو تهیه دیده بود و برای آنها فرستاد تا خوردند و سري شدند

آشامند شراب کافوری بواسطه نیکو کاران می »إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا«: فرمایدینجا میا
و ، بخشندو از بسیاری شوق و گرمی محبت غذای خود را به مسکني و یتیم و اسري می، شدت محبتی که دارند

ضای خدا انجام دادند و چشم داشت پاداش و اجری نداشتند یا بخاطر چون آنها این عمل را منحصراً برای ر
خداوند عالم جزا و پاداش نیکو و بهشت را به آنها عنایت فرمود تا آنجا که ، آنکه از آنها سپاسگزاری شود نبود

شاماند به آنها جامی از شراب که آو در آنجا خداوند می »وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا«: فرمایدمی
یعنی شرابی را  »وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا«: فرمایدباشد داراست و باز میکه معطر بو میطعم زنجبیل 

یعنی کسانیکه ظاهر و باطن را بحد اعتدال ، فرماید که پاک و پاکیزه و گوارا باشدپروردگارشان به آنها عطا می
سخنان حضرتشان که . باشده خادمه میو فّض) ع( الم و فاطمه و حسننيیند که مراد علی علیه الّسنمارعایت می

سرتد و یادآور ایثار پیشوایان دین بود حال جذب و شوق ایجاد کرد و نوری بود که قلبها را ها میزنگار را ازدل
که چه بود؟ باید دید و چشید و هر چه بود نتوان گفت ، روشن ساخته و اخگری بود که جانها را می سوخت

  !نوشید رسید؟

  »کوه نوبت بهار«
کاری بود رفتیم از باالی این کوه تمام منظره لگ آن که تمام اطرافصبح به باالی کوه نوبت بهار  ۹ در ساعت

زی گفته شد که این مکان را حسني شاکر فرزند مريزا اسمعیل شريا، شهر حیدرآباد بخوبی نمایان و بسیار زیباست
و این شهر را آرایش ، های میسور و شاهزادگان همدرس و همراه بوده استکه از طفولیت با راجه ساخته است
زدند و نیز لشکریان را در فتح در سابق باالی این کوه نقاره خانه سالطني بوده که در آنجا نقاره می، داده است

حضرت آقا سؤال فرمودند ، شودن استادیوم نامیده میش و میدازور، و اکنون فتح میدان، انددیدهمیدان سان می
آقای پروفسور فرّخ ، داردپله  ۵۲۳که جای دیگر برای دیدن هست؟ اظهار شد محلی بنام مولٰى وجود دارد که 

گویند در زمان شاه سلطان ابوالحسن تاناشاه آخرین پادشاه سلسله قطب شاهیه که بدست اظهار داشتند که می
است ن و نورانی ششبی در خانۀ خود دید که کوه مقابل رو، گري پادشاه دهلی منقرض گردیداورنگ زیب عالم

 ،بان قدمگاه موال استقر دهدکه این چیست؟ وزیر جواب می صبح روز بعد از وزیر خود که هندو بود پرسید
ست باید زیارت گوید قدمگاه موىل که در ملک ماشاه می، در صورتیکه در آن مکان بتخانه بوده) از ترس(

وقتی که سخنان . نمایدآن وزیر در ظرف دو روز بتهائی را که در آن محل قرار داشته بجای دیگر منتقل می، کنیم
  :حضرت آقا این بیت را خواندند، آقای پروفسور فرّخ بدینجا رسید

  ببني شرافت میخانۀ مرا ای شیخ                 که چون خراب شود خانه خدا گردد
پس از احوالرپسی برای عیادت یکی از فقرا ، آقای عابد حسني که اهل یزد بود تشریف بردندآنجا به مغازه از  

این فقري شغلش رانندگی بود و بر اثر تصادف . بنام آقای محمد یوسف اهل حیدرآباد به بیمارستان گاندی رفتیم
خواب داشت و آنقدر بیمار از یکهزار تخت بیمارستان بیش، پایش شکسته بود که در بیمارستان قطع کرده بودند

بود که راهروهای آن هم بیمار خوابانیده بودند و به نظر نگارنده از حیث نظافت ناقص بود و شاید هم این عدم 
پس از عیادت آن فقري و اظهار مالطفت در موقع خداحافظی حضرت آقا ، نظافت بواسطه زیادی بیماران بود
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و در  ۱.از آنجا به مغازه فقري دیگری بنام آقای زارع تشریف فرما شدند. فرمودندپاکتی به آن فقري مرحمت 
آقای دکرت مقتدری سرکنسول و آقای سیدمري محمودحسني رئیس ، به منزل آقای روزبه رفتیم ۹/۳۰حدود ساعت 

، ا حضور داشتندهاز جمله آقایان کاشانی و طبسی ای از فقرا آنجاو آقای ضابط و عده حیدرآبادسابق شهربانی 
قبل از ، عمارت آقای روزبه باالی تپه مرتفع و بلندی بود که بسیار زیبا و نسبت بمنازل دیگر هوای بهرتی داشت

بعد از ظهر  ۲/۳۰صرف ناهار نماز ظهر و عصر اقامه و بحضرت آقا اقتدا کردند و بعد از ناهار در حدود ساعت 
طبسی مراجعت و پس از اسرتاحت فرمودند در حدود پنج بعد از  قای سرکنسول بمنزل آقای محمودآبا اتومبیل 

در حدود ساعت شش به ، ظهر همسر آقای جابرعلی بنام خانم قمر سلطان به افتخار فقر و درویشی نائل گردیدند
شام ، پس از نماز مغرب و عشاءِ و خاتمه مجلس، رفتیممنزل آقای قنربعلی همتّی برای شرکت در مجلس فقر می

بمنزل  ۱۲و پس از استماع ذکر مصیبت ساعت ، به دربار حسینی تشریف بردند ۹نموده و ساعت صرف 
  .مراجعت و اسرتاحت فرمودند

  :م ۱۹۷۲فوریه  ۲۵و  ۱۳۹۲مطابق با نهم محرم  ۱۳۵۰جمعه ششم اسفند 

  »دعوت به الٰ اله الّا اللّه بود)ص( نخستني دعوت رسول خدا«
و پس از نماز و قرائت برای نماز صبح به طبقۀ اول عمارت تشریف بردندسحر همگی همراهان بیدار بودند 

اول دعوتی که پیغمرب اکرم صلی اللّه علیه و آله وسلم فرمودند : قرآن مجید بیاناتی بدین مضمون ایراد فرمودند
هپرستان عّدبت، دندها را از بني بربود که باالخره دستور داد بت »ال اله اال اللّه« دعوت به یگانگی خدا و گفنت

دوم دعوت به خودش بودکه فرمود ، دادندای آنها را شفیع قرار میهکردند و عّدها را پرستش میای خود بت
مرحله سوم اعتقاد به روز جزا بود ممکن نیست خداوندجزای ، من از طرف خدا رسولم مرا متابعت نمائید

  بینیم که تا آخر عمر و از طرفی می، ف عدالت الهی استهرکس را مطابق عملش ندهد و اگر غري این باشد خال
                                                 

  :جویند بدالیل زیر استو نیازمندان بارگاه الهی بر خویش نهاده و بدان تیمن و تربک می دلیل اینکه اصطالح فقري را اهل عرفان - ۱
  :فرمایدسوره فاطر می ۱۵سوره بقره؛ در آیه  ۲۷۳سوره قصص و  ۲۴سوره فاطر و  ۱۵فقر اشاره است به آیات  ۱

  .نیاز ستوده استای مردم شما نیازمند درگاه الهی هستید و خدا بی: غَِنيُّ الَْحمِيدُيَا أَيَُّها النَّاسُ أَنُتمُ الْفُقََراء إَِلى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْ
پس گفت  ))َربِّ إِنِّي ِلمَا أَنَزلْتَ إَِليَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ((: فرمایددر همني رابطه می) ع(سوره قصص به زبان حضرت موسی ۲۴در آیه 
لِلُْفقَرَاء الَِّذيَن (( :فرمایدبقره می ۲۷۳ای بر من از خري نیازمندم در آیه و فرستادهبار پروردگارا همانا من به آنچه فر) ع(موسی

ترجمه برای درویشان است که بازداشته شدند در راه خدا که توانایی  ))أُحصِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَ يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي االَٔرْضِ
ورزند وىل آنان را به عالمت صورتهایشان میشمارند به علت عفتی که میآنان را توانگر مینادانان . کنندندارند و زمني سري می
االسرار در این مورد آمده که این فقرا درویشان مهاجرانند مانند ابن مسعود عمّار بالل و غريه که قریب شناسند در تفسري کشف

ب و ضیاع نبود، و به ذکر خدای و عبادت چنان مستغرق بودند که چهارصد مرد بودند، که ایشان را در مدینه خان و مان و اسبا
پرداختند، مسکن ایشان به شب صفّه مسجد و به روز خانه حضرت پروای کسب و تجارت نداشتند، و نیز به سؤال و طلب روزی نمی

آنان را خدا : گویدخواجه میدر سفر و حضر از وی غایب نبودند و به دل ایشان جز دوستی خدا و رسول نبود، و باز ) ص(مصطفی
چیز از اخالق پسندیده نشان کرد، یکی دوام افتقار به حق، دیگر حبس نفس ایشان در راه حق، سه دیگر نهان داشنت فقرا از بهر  ۵به 

  . نیازی از خلق و توانگری به حقروئی و شادمانی به شکر نعمت حق، پنجم بیحق چهارم تازه
خوانند پروردگارشان را هر بامداد در شبانگاه و مران آنان را که می: ترجمه ))تَطُْردِ الَِّذينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم وَالَ((سوره انعام ۵۲وآیۀ 

باشد، پس اگر آنان را چیزی نمیچیز نیست و از حساب تو بر ایشان هیچخواهند و برتو از حساب ایشان هیچآنان رضای او را می
فرمود هر چیزی را ) ص(در رساله قشريیّه آمده است که پیغمرب –الفقر فخری : فرمود) ص(پیغمرب .برانی از ستمکاران خواهی شد

  .  کلیدی است و کلید بهشت دوست داشنت درویشان است و درویشان صابر هم نشینان خدای تعاىل باشند روز قیامت
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آید که پس از این عالم عالم دیگری باشد که جزای اعمال داده پس الزم می، خداوند جزای اعمال را نمی دهد
قرار به ها بود اه بیان فرمود همنيآنچه که در مکّ الزمۀ این مطلب این است که جز بسوی خدا روی نیاورند، شود
کند موضوع توحید هم همني موضوع را حکم می، نبوت و معاد، دارت دیگر توحیبو وسط و آخر و بع مبداءِ

و باید هرچه بخواهیم از او بخواهیم پس از آن حکم نماز در  توحید این است که بدانیم غري او کارسازی نیست
، حقیقت دیانت خود را در این سه چیز خالصه کردوىل  شود که در او نماز نباشدزیرا دینی نمی، ه صادر شدمکّ

ه حکم دیگری صادر ه طوری نبود که حکم دیگری صادر شود این است که در مکّاز طرفی هنوز وضع در مکّ 
  . های آخر قرآن بیشرت در مورد قضایای معاد و آخرت استسوره، نشد

از چیز بسیار بزرگی که در آن کننداز چه چیز سؤال می »فِيهِ مُخْتَلِفُونَ عَمَّ يَتَسَاءلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ«
قُلْ يُحْيِيَها «:شود استخوانهای پوسیده را دوباره زنده نمایندچطور می گفتنداختالف دارند؟ کفار و مشرکني می

کند که اول بار آنها را ن خدائی زنده میآبگو  ۷۹سوره یس آیۀ »الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ
در بعضی اخبار رسیده است که علی علیه السّالم میفرماید آن خرب بزرگ ، آفریده و او بهر خلقت دانا و تواناست

در غدیر خم او را بر سر دست ) ص( یا اینکه رسول خدا، که آن والیت باشد »عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ«:برای من است
باز ، بلند فرمود و او را بجانشینی خود فرمود و در محل غدیر خم توقف فرمود و از تمام حاضرین بیعت گرفت

یک دسته قلیل در مقام والیت او ثابت ماندند و عدهٔ کثريی ، هم در مقام والیت او امّت اختالف داشتند
اختالف به جائی کشید که شمشريها با دیگری بیعت نمودند بلکه کار ، مخالفت نمودند و نقض پیمان کردند

خدای ، را بر طاق نیسان و فراموشی نهادند) ص( امريٌ گفتند و فرمودهٔ رسول خدا ۱کشیدند و منکم امريٌ و منا
آنها به زودی هنگام رفع حجب از پیش دیدگانشان ، اندچنني نیست که منکران پنداشته »کَّال«: فرمایدتعاىل می

کرباٰ خواهند دانست که ما همانطور که وسیله زندگی ظاهری برای آنها فراهم آوردیم و در هنگام مرگ یا قیامت 
 بعد از پیغمرب وىلّهمانطور هم برای زندگانی باطنی و تربیت روحی که ابدی است ، آنها را مهمل نگذاردیم

                                                 
بعضی در موت او )ص(رحلت حضرت رسول اکرمبعد از : این جریان در سقیفه بنی ساعده پیش آمد، و جریان آن این است - ۱

ساعده جمع شده به سعدبن عباده از انصار بیعت مريد، و سپس جمعی از انصار در سقیفه بنیتردید کرده و گفتند پیغمرب خدا نمی
نازه پیغمرب را کفن و کردند و گفتند امر والیت بعد از پیغمرب به ما تعلق دارد چون این خرب به ابوبکر و عمر رسید آنان بدون آنکه ج

دفن نمایند همراه با ابوعبیده جراح و چند نفر دیگر از همراهان سراسیمه به سقیفه آمدند، و به سعد و انصار اعرتاض کردند و گفتند 
ب به ابوبکر و مُنذر و پسرش حُبا. باشیم، ما امرا و شما وزرا هستیدباشیم و سزاوار به جانشینی او میما اولیای پیغمرب و عشريه او می

عمر گفتند اگر با ما موافقت نکنید شمشري بني ما داوری خواهد کرد، عمر به آنها گفت رسول خدا ما را وصی خود قرار داده نه شما 
را و با هم گالویز شدند، ابوعبیده جراح آنها را از هم جدا کرد و گفت شما اول کسی بودید که رسول خدا را یاری کردید و حاال 

گذارم بني مهاجر و انصار عّم خود یاری کردی، بُشر گفت من نمی ابننیست که با ابوبکر مخالفت کنید، در این بني ُبشر تو از  سزاوار
خونریزی شود، در این هنگام ابوبکر به عمر و ابوعبیده جراح اشاره کرد که با من بیعت کنید، آندو و دو سه نفر از طرفداران آنان به 

د، و سعدبن عباده سخت مخالفت می کرد عُمر در مقام قتل سعد بن عباده برآمد که ابوبکر مانع شد، ُاسامه ابن ابوبکر بیعت کردن
ای دیگر، زید فرمانده جوان رشیدی که از طرف پیامرب برای حمله به شام تعیني شده بود نیز از بیعت با ابوبکر مخالفت کرد و نیز عده

جوانی و سزاوار فرماندهی قشون را نداری، و ابوبکر که مسن است باید فرمانده لشکر باشد، و عمر به او گفت سن تو کم است و تو 
ابوبکر مدعی شد که به علت کرب سن مردم باید با او بیعت کنند، خالصه این جلسه منازعه و مجادله با تبانی سیاسی از پیش ساخته 

چون از کفن و دفن پیغمرب به کمک ابن عباس ) ع(بوبکر گردید، اما علیشده بود بوسیله ابوبکر و عمر و ابوعبیده و موجب خالفت ا
فارغ شد به این عمل شدیداً اعرتاض کرد، و عده دیگری در این اعرتاض به وی پیوستند، وىل مخالفت آنان سودی نبخشید، و چون 

آمد که مِنکم امريٌ و منا امري این توضیح داده در منت مباحثه بني ابوبکر و عمر از یک طرف و انصار از  طرف دیگر این سخن به میان 
  ).مأخوذ از کتاب تاریخی مختلف(شد، 
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گاه خواهند شد بزودی بر خطا و انکار، و قیامت و حشر و ثواب و عقاب قرار دادیم، وامام تعیني نمودیم ، خود آ
ن نساختیم؟ و شما را زوج و جفت آآیا ما زمني را مهد آسایش خلق قرار ندادیم؟ و کوهها را عماد و نگهبان 

نیافریدیم که با هم انس بگريید؟ و در کارها با یکدیگر کمک نمائید؟ و هزارها نوید دیگر که شما از احصاءِ آنها 
و روز رابرای فراهم ، دادیمآسایش و شب را ساتر احوال و اعمال شما قرار  ما خواب را مایۀ، عاجز و ناتوانید

و چراغهای درخشنده خورشید و ماه و ، نمودن وسائل زندگی قرار دادیم بر فراز شما هفت آسمان محکم آفریدیم
م آب فرو رده شده و مرتاکشو از ابرهای ف، قرار دادیم ستارگان که بقای شما بدون وجود آنها امکان ندارد

های گوناگون از آنها بوجود و باغهای پردرخت که میوه، ها و نباتات از زمني روئیده و بريون آوریمریختیم تا دانه
ناجی از مالک تشخیص داده می و مؤمن از کافر و گاه خلق روزی است که حق از باطلوعده، آید آفریدیممی
آیند و درهای آسمان باز شود و فوج فوج به محشر می، شوندروزی که با دمیدن نفخ صور مردگان زنده می، شود

خودبینی و انانیّت نابود گردند و آنهائیکه بواسطه خودپسندی و کوههای ، و ارواح از درهای مختلف وارد شوند
بسبب کفر و تجاوزکاریهای در ظلم و معصیت قرنها عذاب ، از مقام والیت روگردان شدند در جهنم مکان یابند

نامیده  اقّسمگر آبی پلید و سوزان که بنام حمیم و غ، و هرگز آبهای سرد و گوارا و شراب طهور نیاشامند کشند
زیرا امید بروز حساب نداشتند که توشۀ آنروز را فراهم ، که با کیفر اعمال آنها موافق است، شده بآنها بخورانند
بزرگرت از  ی خداابر آیتیحضرت هم فرموده است و خود آن ) شده) ع( که تفسري به علی( آورند و از آیات ما

پس بچشید ، تکذیب کردند و حال آنکه حساب هر چیز باندازه و شماره در نزد ما نوشته شده است، من نیست
بعد با ، کیفر تکذیب نمودن مردان الهی و بدکرداری خود را که جز رنج و عذاب برای شما افزوده نخواهد شد

که هرکس باندازهٔ ، ت به پرهیزگاران و گروندگان به مقام والیت عطا میفرماید پرداختهوصف نعمتهائی که در بهش
و این تشریفات روز حساب با حضور ارواح ، مند خواهد شدمعرفت و اعمال صالحه خود از نعمتهای الهی بهره

در پیشگاه  که، اندو ائمه اطهار و اولیاء که ربّ النّوع مضاف) ع( مقدسه حضرت ختمی مرتبت و علی
و از هیبت و عظمت آنروز کسی را یارای گفتگو جز باذن ، شوداند انجام میخداوندی به صفوف شایسته در آمده

در آن موقع و ، آنهم به بیان صواب در نزد خدا و به اذن خدا از مؤمنني گناهکار شفاعت نمایند، خدا نیست
از ابن عباس روایت ، بصورت دیگر خلق شده بودمموقف است که کافر آرزو می نماید ای کاش خاک بودم و 

بینند خداوند چه که می، روز قیامت کافران به مقام والیت، شنیدم که گفت) ص( شده که گفت از رسول خدا
ای کاش از شیعیان : گویندمهیا فرموده است و دارای چه مقامی هستند می) ع( نعمتهائی برای شیعیان علی

باز هم از همني ابن عباس ، بوده است) ع( از تراب شیعیان اباتراب است که کنیه علیکه مراد ، بودیم) ع( علی
دهد برای اینکه علی را مکنّی به اباتراب فرموده است؟ جواب می) ص( پرسیده شده است که چرا رسول خدا

باته میاصبغ بن ن، است) ع( علی صاحب زمني است و حجة اللّه است بر اهل زمني و بقای زمني برای علی
بودم حارث بن اعور همدانی بر آن حضرت وارد شد در حاىل که گریان ) ع( گوید در خدمت امريالمؤمنني علی

ام اجلم نزدیک شده در حالیکه کنی؟ عرض کرد پري و شکسته شدهحضرت فرمود ای حارث چرا گریه می، بود
بعالوه از سختی جان دادن در حال مرگ  های کوچک دارم و دینی دارم که موفق به پرداخت آن دین نیستمبچه

کنم نمایم و دین ترا ادا مینگهداری می فرزندان تو را. غم مخور من پدر یتیمانم: حضرت فرمود، وحشت دارم
  :گردانم فرمودو سختی جان دادن را بر تو آسان می

 یار حار هَمدان من یمتُ یَرنی
  

 مِنْ مؤمنٍ اَو مُنافِقٍ قُبالٰ 
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گريیم و مرا میبیند چه مؤمن و چه منافق که من روبروی او قرار میدانی هرکس بمريد مرا میای حارث هم
گذشنت ایمنی و ما به آتش تو در وقت ، شناسممنهم او را به نام و صفت و کارهائی را که کرده است می، شناسد

ما آبی سرد و گوارا بدوستان و ، کنیم به این شخص نزدیک مشو که او ریسمان والیت ما اتصال داردخطاب می
  :آشامانیم که در حالوت مانند عسل استمی

هرکس که بجان محّب حیدر باشد
 روزی که از این سرای ویران برود

  

 وز مهر علی دلش منوّر باشد 
 در باغ بهشت زاهل کوثر باشد

  

د که چاره نیست و باید دست و در آنجا خواهند دی، پیش از رفنت از دنیا خواهند فهمید که همه کاره علی است
پس از اینکه ایشان با سخنان گهربار و همراه با نگاه نافذ خود شوری در دل و سرشکی . بدامن آن بزرگوار بزنند

  .و سپس همه بصرف صبحانه پرداختیم، در چشمان نهادند مطالب خویش را پایان دادند

  »مقربه حیات بخش بیگم«
  : بتدا به دیدن مقره حیات بخش بیگمبعد از صبحانه عازم سیاحت شدیم ا
اند و تاریخ وفات او را اطراف قرب او صلوات کبريه و آیة الکرسی نوشته. همسر سلطان محمد قطب شاه رفتیم

در کنار قرب مسجد است که در زمان حیاتش ساخته بسیار با ارزش ، هجری مرقوم نموده بودند ۱۰۲۷پنجم شعبان 
دارای باغات با ، بوده است ۱۰۷۷اتمام آن رصد سال قبل بنا شده و تاریخ اچهو با اهمیت است که در حدود 

روی قرب آیات ، قرب سلطان محمدقطب شاه از سلسله قطب شاهی نیز در این مقربه است، ت زیاد استحمسا
ه در جلوی مقرب »۱۰۳۵و ارتحال سال  ۱۰۲۰جلوس سال «الکرسی با خط بسیار زیبائی کنده شده استو آیة قرآنی

بعد به مقربهٔ سه گانه سلطان ابراهیم ، حوض بسیار بزرگ و عمیقی وجود داشت که دور آن ایوان ساخته بودند
هجری وفات یافته و قرب دیگری که روی آن نوشته شده بود  ۹۸۸الثانی سال ربیع ۲۱شنبه که در تاریخ روز پنج

وفات  ۱۰۶۲فته است و قرب دیگری که در سال وفات یا ۱۰۶۴شعبان سال  ۲۵السلطان محمدامني که در یکشنبه 
اند و تمام این مقابر و الکرسی و نادعلی و آیات نور و صلوات کبريه نوشتهةیافته است و روی تمام قبور آی

مساحت محوطه بسیار وسیع است که ، مساجد و تکایا در این حدود مربوطه بدوره سالطني قطب شاهیه است
بریهای بسیار زیبا و تماشائی در داخل مقابر گج، گريی و تعیني مساحت نشدمدازهچون وقت کم بود موفق به ان

ظهور امام زمان موظف باشند این مزار وقف کرد تا : وجود داشت و در یک کتیبه این عبارت نوشته شده بود
  »...برخالف وظیفه رفتار کندهرکس 

  قلعه کهنه گولکنده
رفتیم که قصر شاهان قطب شاهیه و زمانی پایتخت مملکت تلنگ بوده  از آنجا به تماشای قلعه کهنۀ گولکنده

امی بود که با حّم ای که ما دیدیماز جمله بناهای مکشوفه موقع بازدید در آنجا مشغول حفاری بودند، است
های قدیمی و قبور و خانه، ها درست کرده بودندهائی که برای خانهسیمان بسیار خوب ساخته شده بود و حوض

ای از زنها نیز در عده، قدیمه و مسجدی که از زیر زمني کشف گردیده و بر محراب آن آیات قرآنی نوشته شده بود
از اشیاءِ مکشوفه ، گرفتند و ما از آنها عکس گرفتیمکه هر کدام روزی دو روپیه مزد می آنجا مشغول کار بودند

در این بني چند نفر پريزن سیاه، مشاهده گردید آالت و غريه که همه شکسته شده بودندچینی، مهرهای نماز
تقدیم کردند و به  »مَکرمچ«کردند با زنهای دیگر جلو آمدند و سه عدد گل بنامپوست که در آنجا زندگی می

تر پائني ای کهبا همان اتومبیل اقای ضابط از قلعه ۱۰در حدود ساعت . سبک هندیها احرتام و تعظیم بجا آوردند
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در داخل قلعه استخر بسیار بزرگی ساخته شده بود روی سر در قلعه توپهای بزرگ ، بود دیدن نمودیم هااز مقربه
های مخروطی شکل سرتیز از آهن قرار داشت که گفته شد عالوه بر زیبائی مانع و باالی درها قبّه، نصب گردیده

، های شاهان را در آن ساخته بودندقلعۀ دیگری قرار داشت که قصردر داخل این قلعه ، باشداز عبور فیل می
آقای ضابط اظهار داشت که اکثر این عمارتها در زمان سالطني قطب شاهیه ساخته شده و بواسطۀ کمی وقت 

در خارج قلعه باغهای انگور به انواع و اقسام مختلف وجود ، نتوانستم چگونگی عمارتها را یادداشت نمایم
شمس و شاه مري ۱محمود دکنی شاه مريو نیم به زیارت حضرت  پس از تماشای آنجا در ساعت ده، داشت

جلد قرآن کریم نذر این بزرگوار کرده  ۳نگارنده  .بردندتشریف  ۳سید علريضای دکنی و شاه ۲الدین دکنی
بودم که همراه بوده و حضرت آقا بخط مبارکشان روی اولني صفحه هریک از آنها شرحی به این مضمون مرقوم 

  :فرمودند
جلد کالم اللّه مجید را به مزار تقدیم و وقف نمود آقای حاج محمدرضاخانی این . م اللّه الرحمن الرحیمبس«

علیّه نعمت اللهیه انواراللّه برهانه که زائران در این مزار  همتربکه حضرت شاه مري شیخ محمود دکنی قطب سلسل
مورد سخط اولیای خدا واقع گردد به تاریخ متربکه قرائت نمایند و خارج نکند و آنکه بر خالف رفتار کند 

در جلوی مقربه شاه دخرتی ، و قرآن کریم را در همانجا گذاشتیم »۱۳۵۰ششم بهمن  ۱۳۹۲تاسوعای محرم 
حضرت آقا دستور دادند که مقداری ، نمودخوابیده بود که معلوم شد جنون دارد و خیلی داد و فریاد می

آنگاه بعد از زیارت حضرت شاه ، اللّه بهبودی حاصل کندو بخورانند که انشاءتمرهندی و گشنیز طبخ نمایند و به ا
. به منزل برگشتیم ۱۱/۳۰الدین دکنی و حضرت شاه سیدعلريضای دکنی و تقدیم قرآن مذکور در ساعت مري شمس

م سلطانه خانم حیدر بیگم و خانم مری، درجه باالی صفر نشان می داد ۳۵بعد از ظهر که دمای هوا  ۴/۳۰ساعت 
نماز مغرب و عشاء در منزل . که هر دو اهل هند و ساکن حیدرآباد بودند به افتخار تشرف در فقر نائل گردیدند

سپس به دستور حضرتشان قسمتی از کتاب تجلی حقیقت و ، آقای محمود طبسی به حضرت ایشان اقتدا نمودیم
بعد از ظهر به دربار  ۹م در حدود ساعت پس از صرف شا، ذکر مصیبتی از کتاب عمّان سامانی خوانده شد

در آنجا ذکر مصیبت خامس آل عبا فرموده بمنزل مراجعت و اسرتاحت  ۱۲و تا ساعت  حسینی تشریف بردند
  .فرمودند

   

                                                 
االولیا دکن و کتاب رهربان طریقت آمده در نجف اشرف زاده شده بود، و پس از شیخ محمود دکنی وی آنطور که در کتاب تذکرة -۱

ده و بعدًا از فیض حضور ایشان به مقامات عالیه رسیده و از الدین حسینی بود وارد شسري و سیاحت به شهر بیدر دکن که مقرّ شمس
عبداللّه قطب به حیدرآباد طرف وی به منصب خالفت و هدایت نائل آمد و مأمور عزیمت به حیدرآباد شد، در آخر سلطنت سلطان
که در باال ذکر شد، وی در  رفته بر سر کوهی که هم اکنون به کوه شاه محمود معروف است اقامت نموده و همانجا خانقاهی ساخت

هجری رحلت کرد و در همان خانقاه کوهستانی خود مدفون شد، وی چند فرزند داشت که از جمله آنها شیخ شمس ۱۰۹۰شعبان  ۱۳
  . الدین معروف به شمس موال که بعد از وی به مسند ارشاد نشست

درآباد دکن متولد شد و در خدمت پدر به سري و سلوک هجری در حی ۱۰۸۰طبق ومآخذ فوق وی در سال : الدین دکنیشیخ شمس -۲
پرداخت تا اینکه خود به مسند ارشاد نشست و تمام مسلمانان اعم از شیعی و سنی به وی معتقد بودند، وی غالباً در خانقاه خود که 

هجری رحلت کرد و فرزند  ۱۱۶۱االول در سر کوه بود منزوی بود، از وی کراماتی نیز نقل شده است، سرانجام در چهاردهم جمادی
  .ارشد او سید علريضا ملقب به رضا علیشاه جانشني وی شد

گویا وفات نموده باشد، وی  ۱۲۱۵سال زیست و خالصه در  ۱۲۰رضاعلیشاه دکنی، بعد از پدر بر مسند ارشاد نشست و بقوىل تا  -۳
  .جناب سید معصوم علیشاه را مأمور مسافرت به ایران و ارشاد مردم نمود



  

١٢٢ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

١٢٣ 

  :م ۱۹۷۲فوریه  ۲۶و  ۱۳۹۲محرم  ۱۰مطابق با  ۱۳۵۰اسفند  ۷ شنبه

  )علق( آیاتی از سوره مبارکه اِقراءِ
همراهان بیدار شدند و فقرا بتدریج آمدند و فریضه صبح انجام دادند و دو سه ساعت بعد از نیمه شب  پس از

که ایست اولني سوره سوره اقراءِ: کالم اللّه مجید حضرت آقا بیاناتی به این مضمون ایراد فرمودند پس از قرائت
که در سه ، آیه از اول این سوره در غار حِراپنج ، گردیدنازل  ملوسبه حضرت رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله 

و به مناسبت نزول وحی آن کوه را ، حضرت بود نازل گردیدکیلومرتی مکّه واقع است ومحل خلوت و تنهائی 
پرستی را شیوهٔ خود ساخته و به فحشاءِ و حضرت بدیل آنکه مردم مکّه مخصوصاً قریش بت، اندالنوّر نامیدهجبل

بردند و به ند غربت اختیار کرده به تنهائی به غار حرا که در باالی کوه قرار دارد تشریف میفساد رو آورده بود
ای آب برای آن و خدیجه این بود که مقداری نان و کوزه) ع( همه روزه کار علی. پرداختندمی و عبادت ریاضت

مورد لطف و مرحمت آن به همني جهت  نداشتندگشتند و از خدمت آن حضرت غفلت بردند و برمیحضرت می
) ص( حضرت خدیجه ثروتمندترین افراد مکّه بود و تمام اموال خود را در راه خدا و رسول، حضرت بودند

در مدینه ) ص( بسبب این خدمتها بود که رسول خدا، که هنگام رفنت از این جهان کفن هم نداشت، خرج نمود
شد در اخبار رسیده است که قرآن دفعةً در ماه مبارک یبه نحوی که عایشه ناراحت م، مرتب از او یاد میفرمود

حضرت ، رجب بر آن حضرت نازل شد ۲۷و بعد به تدریج از روز ، رمضان در شب قدر بر آنحضرت نازل گردید
آمد تا نزدیک او رسید و ، هیکل مهیبی را مشاهده نمود که تمام آسمان را فرا گرفته است، رسول اکرم بیدار بود

 آمد تا در درون سینۀ مبارکش قرار گرفت صدا زد یا محمد) چون از خود بروز کرده بود( د او شدباندازهٔ خو
اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي «دانم و سواد ندارم چه بخوانم؟ عرض کردحضرت فرمود من خواندن را نمی، اقراءِ)ص(

و خلق فرمود »خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ«اید آفریدآنکه چیزی خلق فرم از بخوان بنام پروردگاری که ترا پیش »خَلَقَ
كْرَمُ«بعد از نطفه ، شده انسان را از خون بسته بخوان پروردگار خود را که کریمرتین کریمان . »اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَ

) نویسدحق است که می قلم اراده( آنچنان خدائی که تعلیم داد انسان را بوسیلۀ قلم»الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ«، است
نوشتنی که افکار و علوم گذشتگان را محفوظ داشت و ترتیب امور دنیا را از حیث نظم معاش و معاد منظم و 

و او را به الهام خویش تعلیم  دانستآموخت به انسان آنچه را که نمی »عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ«، برقرار فرمود
آنگاه جلو ایستاد و ، در همان موقع جربئیل گفت نماز بخوان چنانکه من می خوانم گویند کهبعضی می، داد
لحافی برای  هوردند و فرمودند کآمنزل تشریف ه بعد ب، حمد و اخالص را خواند و حضرت هم نماز خواند سورهٔ

که ، نازل شد» قُمْ فَأَنذِرْ مُدَّثِّرُيَا أَيُّهَا الْ«تا آنکه سورهٔ ، که بیمارم و سه شبانه روز تب کرد و خوابید من بیاورید
وىل  کردطوری بود که حضرت وحشت می ای لحاف به خود پیچیده برخیز و مردم را بیدار کن و برسان در ابتدا

، و در معراج نتوانست از مقام معلوم باالتر رود، لنگ شدبعد چنان سعۀ صدری پیدا کرد که کُمیت جربئیل 
سعدی در . شومعرض کرد اگر باندازهٔ یک بند انگشت برتر آیم محرتق می ودی؟حضرت فرمود چرا توقف نم

  :این باره گفته است
  اگر یک سر موی برتر پرم          فروغ تجلی بسوزد پرم

. ادامه داد»دنٰى فَتَدّلٰى وَ کانَ تابَ قَوْسَنيِ اِوْ اُدنٰى«حضرت او را بحال خود گذاشت و بسري خویش تا مقام قرب
  :مایدنا میفرموال

  احمد ار بگشاید آن پر جلیل        تا ابد مدهوش ماند جربئیل
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در حدیث کسا می، بلکه همۀ اهل بیت نسبت به جربئیل سمت استادی و برتری دارند) ص( نه تنها رسول خدا
ان حضرت بجنجربئیل گهواره ، نویسد که جربئیل برای ورود بخدمت آنها اجازه گرفت که ششمی آنها باشد

افتاد گهواره خود بخود میمیالم حضرت زهراعلیها السّ بود هروقت که نگاهداری بعهده) ع( سیدالشهداءِ
پس از اتمام سخنان چون دکرت نجم به زیارت . جنباندشد که گهواره آن جناب را جربئیل میمعلوم می، جنبید

بعد  ۱۱/۳۰در حدود ساعت . پردازمیا کار دیگری نمیایشان فرمودند که امروز تا ظهر بگردش ، حضرت آقا آمدند
های عزاداران در روز عاشورا که دسته) کمال یارجنگ قصر( هایا بقول هندی قصر کمال یار جنگاز ظهر به 
در مدخل قصر آقای مرتضی علیخان و جمعی دیگر از حضرت آقا استقبال ، کنند رفتیمنجا عبور میآاز جلوی 

آقایان نواب محمدحسني و قمرعلی خان ، اظهار محبت و تشکر گردیدیشان نسبت به آنها نمودند و از طرف ا
این قصر را مرحوم مريغالمحسني خان فخرالملک جّد چهارم آقایان مري محمدحسني خان ، گفتند، حضور داشتند

رت حضرت خانه و پسرش به زیابعد آقای محمود خان حسن. ساخته است ۱۲۷۴خان در سال و مريصادق حسني
  .آوردند و از واردین پذیرایی نمودند ۱پس از چند دقیقه ابتدا آب خوردن و بعد شري و کاجو، آقا آمدند

اعالی این خاندان بنام نادر قلی مريزا از سادات موسوی اهل  دبرای مزید اطالع الزم به یادآوری است که ج
در دربار اکربشاه  ن سلطنت اکربشاه به هند آمدهالم بوده است که در زمامشهد و کلیددار حضرت رضا علیه السّ

گردد؛ پس از فتح هند بدست نادرشاه مورد توجه واقع و هنگام بازگشت نادرشاه بنابه بخدمت مشغول می
کند که بعد از انقراض سالطني یکی از اوالدهای توصیۀ وی اکربشاه را به امارات قسمتی از دکن منصوب می

تشکیل دولتی بنام سلسله نظام  بحری که امارت یک قسمت از مملکت دکن را داشتهالملک او ملقب به نظام
نشني هند بحکومت دویست ساله آنها و حکومت ششصد شاهزاده دهد که پس از تسلط انگلیسیهاشاهی می

ه وىل انگلیسیها حکومت داخلی حیدرآباد دکن را ب، گرددو جزءِ حکومت مرکزی دهلی می، شودخاتمه داده می
نماید و این حکومت داخلی تا آزادی هند در این سلسله باقی بود و اکنون از بني رفته سلسله نظام شاهیه می

     ۲.است

                                                 
  .است عاشوراباشد و کمی معطر است و نذر مخصوص روز میوه درختی درهند است که شبیه پسته می: کاجو -۱
الدین اکرب تیموری که از بزرگرتین شاهان دانم از چه مأخذی اخذ شده مغشوش است، زیرا اکربشاه یا جاللمطالب فوق که نمی -۲

سلطنت داشته در حاىل که نادرشاه در زمان محمدشاه ) میالدی ۱۶۰۵تا  ۱۵۵۶(۱۰۱۴تا  ۹۶۳هند بود بني سالهای ) مغول(تیموری
سال از وفات اکربشاه گذشته بوده از  ۱۳۹به هند حمله کرده که  ۱۱۵۳حکومت می کرده به سال  ۱۱۶۱تا  ۱۱۳۲تیموری که بني سالهای 

حکومت کردند و منقرض شدند یعنی انقراض  )میالدی ۱۵۲۶تا  ۱۳۴۷(۹۳۳تا  ۷۴۸طرف دیگر سلسلۀ سالطني بهمنی بني سالهای 
 ۹۳۳ضمناً بعد از انقراض سالطني بهمنی در سال . بوده) هجری ۹۳۷ ۹۳۲(آنان قبل از سلطنت اکربشاه و در زمان بابر

  :پنج سلسله زیر قلمرو بهمنیان را در دکن بني خود تقسیم کردند که عبارت بودند از) میالدی۱۵۲۶(
  ).میالدی ۱۵۷۲ ۱۴۸۴(ه  ۹۸۰ ۸۹۰عمادشاهیان  ۱
  ).میالدی ۱۵۹۵  ۱۴۹۰(ه ۱۰۰۴ ۸۹۶نظام شاهیان ۲
  ).میالدی ۱۶۹۰ ۱۴۹۲(ه  ۱۰۱۸ ۸۹۷برید شاهیان  ۳
  ).میالدی ۱۶۸۶ ۱۴۸۹(ه  ۱۰۹۷ ۸۹۵عادل شاهیان ۴
  ).میالدی ۱۶۸۷ ۱۵۱۲(ه ۱۰۹۸تا  ۹۱۸قطب شاهیان  ۵

در اوج قدرت بودند منقرض شدند وىل در زمان تسّلط  ۱۱۱۸تا  ۹۳۲هند که از سال ) مغول یا بابری(هم این سالطني بدست تیموری
حکومت محلی  ۶۰شروع شد نظام در حیدر آباد دکن حکومت داشت و بعالوه، ) میالدی ۱۸۵۷( ۱۲۷۳انگلیسیها که رسماً از سال 

ان و بنگال همه تحت که هند استقالل یافت جز پاکست) میالدی۱۹۴۷(۱۳۶۶نیمه مستقل در نواحی هند وجود داشت که در سال 
  . حکومت جمهوری هند درآمدند
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  »نصب عَلَم در ایام عزاداری و ایام عاشورا در هند«
ایر و متوجه ساخنت س، اند برای تبلیغ و تزویج مذهب خودنژاد و شیعه بودهه اصالً ایرانیکقطب شاهی سالطني 

و ) ع( و در ایام عاشورا به عزاداری حضرت سیدالشهداءِ، مردم اقدام به ساخنت حسینیه و تکایای وسیع نمودند
عَلَمهائی ، نشر فضائل و مناقب و ذکر مصائب اهل بیت عصمت و طهارت و مظاهر فضیلت و دیانت پرداختند

ر مدخل محلهائی که ساخته بودند برای و سایر شهدای کربال درست نموده د) ع( به نام حضرت حسني بن علی
افتادند و برای زنی در شهر براه میخوانی و سینههای مختلف به نوحهظهر روز عاشورا علم را برداشته با دسته

سرائی پرداخته و مرثیه یزدنخوانی و سینهحه ونیم ساعتی در آنجا به نو، رفتندعرض تسلیت بحضور سالطني می
این رویّه بني مردم عادی که ، شدندحل اولیه برگشته علم را در آنجا میگذاردند متفّرق میو نزدیک غروب به م

نماید در تمام هندوستان معمول شده که بر سر درِ خانه خود برای اطالع می خوانی های خود روضهدر خانه
و عظمت ن مراسم با شکوه ایآنقدر ، کنند و پس از اتمام ایام روضه عَلَم را میگذارندمردم عَلَمی نصب می

و بانحاءِ مختلف در این ، نمایندشود که تمام مذاهب مختلفه در هند روز عاشورا را تعطیل عمومی میبرگزار می
کنند و نیاز می پرست برای برآورده شدن حاجات خود نذر میحتی هندوهای بت، کنندمراسم شرکت می

م عاشورا در سالهای قبل در شهر بمبئی بودم یک تاجر هندو که در ایا داشتشخصی موثق اظهار می، پردازند
به او گفتم شما ، شناختم در روزی عاشورا یکصد کیسه شکر برای تهیه شربت به شیعیان پرداخته بودکه او را می

کنم اظهار داشت من برای بردن سود تجارت می، نمائیدپرست هستید چگونه به چنني کاری مبادرت میکه بت
رساند بدین جهت با او نقدر بزرگ است که در عوض این صد کیسه شکر منافع زیادی بمن میآ) ع( و حسني

اما عاشورای حیدرآباد بر سایر شهرهای هندوستان مزایائی دارد که آقای پروفسور . برمنمایم و سود میمعامله می
  : فرّخ شريازی استاد در تاریخ و ادبیات فارسی چنني اظهار داشتند

  بی فاطمة الزهراءِ بی معَلَ
یکروز برای تفریح در هودجی که بر پشت  طفل بوده) از سلسله قطب شاهیه( زمانی که سلطان محمدقلی شاه

نماید و شاهزاده فیل مست نموده و به جنگل فرار می، رودنشیند و به خارج شهر میفیل درست کرده بودند می
های آب و سایر مایحتاج برای فرزند های غذا و کوزهکه سفرهدهد ملکه مادر دستور می، بردرا با خود می

کند که اگر و نذر می، قرار گريدبدرختهای جنگل آویزان نمایند که اگر فیل از آنجا عبور نماید مورد استفاده 
ی درست کن و پس از ده روز عزاداری در پا) ع( بی فاطمه زهراعَلَمی از طال بنام بی بسالمت برگرددشاهزاده 

در علم روز عاشورا علم را بر پشت همان فیل نصب نموده و شاهزاده را زنجري بگردن اندازد و پای پیاده همراه 
و مادر به نذر خود ، گرددیا همان فیل بسالمت برمیروز شاهزاده تا اینکه پس از سه شبانه، شهر گردش نماید

عاشورا در حیدرآباد به سبب نصب همني عَلَم صدها و روز ، وفا میکند و این علم از آنوقت تا کنون باقی است
مراسم در دنیا نظري ندارد و منحصر به  نو ای، آیند که عَلَم را زیارت نمایندهزار نفر اطراف به حیدرآباد می

این علم از روز اول محرم در حسینیه . و در تمام هند محرم این شهر معروفست، باشدحیدرآباد دکن می
نمایند و طبقات مختلفه مردم مخصوصاً ن روضه خوانی میآشود و ده روز در پای شته میمخصوص بخود افرا

ظهر عاشورا علم را بر پشت فیل ، دارندآیند و هرکدام به اندازهٔ وسع خود نذر و نیاز تقدیم میزنان بزیارت می
های عزادار و دستهدهند و مخصوص نصب و از راه معني و مشخصی که مردم اطالع داشته باشند گردش می

زن وسینه
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، کنندنمایند گذشته و بقیه شهر را گردش مینمایند و از رود موسی که از وسط شهر عبور میزنجريزن حرکت می
در زمان سابق که پادشاهان دکن زنده بودند عََلم را به قصر ، نمایندغروب به محل اول مراجعت می و نزدیک

م اند و شاه پرچم زرینی بر عَلَکردهزنی میساعتی در حضور شاه نوحه خوانی و سینه اند و نیمدهربسلطنتی می
که برای حفظ ، انددو طرف عَلَم آویزان کرده میلیونها طال و جواهر به هر تا کنون شاید، کرده استنصب می

ند و تمام ایام سال برای اهای چرمی گذارده و در دو طرف علم آویختهخود علم آن آویزهای گرانبها را در کیسه
و پس از اتمام عزاداری علم را ، که از آنها محافظت نمایند اندنگهبانانی مخصوص معني کرده نگاهداری آنها

های در حدود ساعت سه بعد از ظهر دسته. تا محرم سال آینده دهندپائني آورده و در صندوق مخصوص قرار می
بی ریف فرما بودند رسیدند در پیشاپیش آنها فیل بزرگی که علم بیعزاداران به جلوی قصری که حضرت آقا تش

کرد و چند نفر که هرکدام زنجريی به گردن انداخته بودند بر پشت آن نصب شده بود حرکت می) ع( فاطمه زهرا
زدند و بر سر و بعضی به سینه می، شدهای مختلف دیده میپشت سر آنان دسته، بودندفیل را گرفته  طرافا
واویالکنان رسیدند آنان آنچنان با هیجان زنجري های زنجريزن حسني گویان و بعد دسته، کردندوحه خوانی مین

بعد نوبت به شیعیان ایرانی ، بود که سینه و پشت بعضی از آنها مجروح شده و از آن خون جاری شده زده بودند
و جماعت پدیدار شدند که با مانان اهل سنت سپس گروههایی از مسل، های مختلف عبور نمودندرسید که با دسته

 ۲ کالً، دادندکوبیدند و خود را باین طرف و آن طرف حرکت میزدند و پای میآهنگ ساز و دهل دست می
رفتیم که روبروی ) ع( به عزاخانه حضرت زهرا ۵در حدود ساعت . ساعت عبور عزاداران از آن محل طول کشید

ار ما را به سالن شهرداری هدایت کرد و کمال محبت و ادب و احرتام بجای آقای شهرد، شهرداری قرار داشت
های مختلف را که عبور و مجدداً دسته، بعد روی صندلیهائی که جلوی شهرداری گذاشته شده بود نشستیم، آورد
د و چون دسته سنیّان از دور ظاهر شدند حضرت آقا به عزم بازگشت از جای خو، کردند مشاهده نمودیممی

نماز مغرب و عشا به . و پلیس از میان جمعیت بسیار راه را باز نمود و به منزل مراجعت کردیم، حرکت فرمودند
زن های سینهحضرت آقا اقتدا نموده و بعد برای شرکت در عزاداری بدربار حسینی رفتیم در آنجا هم دسته

های کوچک تقسیم دستهه و اطفال که ب سپس نوجوانان، آمدندو در موقع سینه زدن چراغها را خاموش کردند
بمنزل مراجعت و پس  ۹در حدود ساعت ، شده بودند هر یک شمعی در دست و مراسم شام غریبان اجرا نمودند

  .از صرف شام اسرتاحت کردیم

  :م ۱۹۷۲فوریه  ۲۷و  ۱۳۹۲محرم  ۱۱مطابق با  ۱۳۵۰یکشنبه هشتم اسفند 

  »نِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَ بحثی راجع به «

برای نماز صبح به ، سحرگاهان تمام همراهان بیدار و هر یک در اطاق خود مشغول زمزمه و راز و نیاز بودند
در مورد سورهٔ مبارکه فاتحه بیاناتی بدین  قرآنطبقه اول عمارت آمدند پس از اقامه نماز به جماعت و قرائت 

) ص( که سوره فاتحه دو مرتبه بر رسول اکرم، سیده این استاخباری که در این باره ر: مضمون ایراد فرمودند
دانم یکمرتبه موقعی که جربئیل نازل شد و بحضرت گفت نماز بخوان و حضرت فرمود که من نمی، نازل گردیده

اند که پس از نزول بعضی گفته، آنگاه جربئیل جلو ایستاد و حضرت در عقب او نماز خواندند، چه جور بخوانم
جزِء  که بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِست ا اختالفدر اول سورهٔ اقرأ سوره حمد نازل شد؛ بني علمای اسالم  هائیآیه

جز قرآن  بِسْمِ اللَّهِ  گویدشیعه می، ه حمد باید یک سوره تمام خواند یا نهربعد از سو و آیا، سوره است یا خري
  دهند یکی مطابق قول شیعه در سورهٔ حمد و قول دیگر آنکه ت میبه شافعی دو قول نسب، هااست در تمام سوره
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قوىل که نسبت به ، گوئیممی اللَّهِبِسْمِ  کنیم اولبعالوه ما شروع به هر کاری می، ها جزءِ سوره نیستدر سایر سوره
 اللَّهِبِسْمِسوره حمد را بدون که اگر ، ها تیمن وتربّک استاللّه در تمام سورهدهند این است که بسمابوحنیفه می

بِسْمِ  جزءِ سوره است اگر در نماز حمد و سوره را بدون بِسْمِ اللَّهِبخوانیم اشکال ندارد وىل به عقیده ما چون 
الکتاب است جزءِ فاتحه اللَّهِبِسْمِ روایت شده که ) ع( از حضرت امريالمؤمنني علی، بخوانیم نماز باطل است اللَّهِ

خدا : فرمایدمی) ع( و حضرت باقر، شمردالکتاب میفرمود و آنرا یک آیه از فاتحهقرائت می خداو رسول 
ست و شیعه باتفاق آنرا جزءِ قرآن ا جزءِ قرآن اللَّهِبِسْمِبکشد آنها را که بزرگرتین آیه را از بني بردند برای اینکه 

همانطوری که در سوره برائت ننوشته، شته نشده استبدلیل آنکه هر چه که خارج از قرآن بوده قرآن نو، میداند
و بعد از آنکه ، کم و افزوده نشود اند چرا که در صدر اسالم اصحاب مقید بودند که حتی یک فلا یا یک واو

بوده  گفتند قرآن صحیح آن است که مطابق خط عثمان باشد و تقید آنها تا این اندازهمی ۱عثمان قرآن را نوشت

                                                 
، گردآوری در زمان ابوبکر را جمع و آنچه در زمان عثمان انجام شده نسخه تألیف) ص(آوری آیات را در عهد رسول خداجمع -۱

و یقني بر این مطلب  برداری گویند، اهتمام پیامرب به نوشنت قرآن و داشنت نویسندگان متعدد و نزول تدریجی قرآن همگی موجب قطع
شود که آن حضرت در حیاتش دستور نوشنت قرآن را داده است و از زید بن ثابت انصاری از نویسندگان قرآن در زمان پیغمرب هم می

نقل  ۹۹برداشت از اتقان سیوطی جلد اول ص .(کردیمها گردآوری و جمع میما نزد پیغمرب قرآن را از رقعه: روایت شده که گفت
کردند مکرر به خدمتش آمد و شد کرده و در ای را از او دریافت میگرفتند و یا سورهای از اواخر مییاران پیامرب هم چون آیه ).عربی

خواندند و تا آنکه پیامرب درستی قرائتشان را گواهی دهد و آنان نیز آیات کریم را بدرستی بحافظه خود بسپارند پس از حضورش می
دادند، به جویندگانی که کردند و به زنان و کودکان تعلیم میرا نشر میبرای دیگران هم بازگو می کردند و آندانستند حفظ آنچه می

  .دادندآمدند یاد میبسراغ پیغمرب می
کرد شد پیامرب آن را در آغاز در جمع رجال صحابه قرائت میکند، که هر وقت وحی دریافت میابن اسحاق از کتاب المغازی تقل می

بدین ترتیب چند روزی از ) از کتاب ترجمۀ قرآن بفرانسه از دکرت محمود رامیار(فرمودبعد مرتبه دیگر آنرا در جمع زنان قرائت می و
صحابه را وادار ) ص(گاهی هم رسول خدا. ای نگذشته بود که سینه به سینه صحابه گشته و حفظ و ضبط شده بودنزول آیه یا سوره

رسید به صحابه و تا آنجا که وقتی می) ص(رسول خدا. بخوانند و اگر الزم باشد قرائت آنها را اصالح کندکرد که که قرآن را می
آموخته است ) ص(کرد که سورهٔ بقره را از رسول خدامخصوصاً نو مسلمانها آموزش قرآن میداد، چنانکه ابورفاعه عدوی افتخار می

چاپ  ۴۰۷ص ۵طبقات ابن سعد جلد (ام آموخته) ص(را از دهان رسول خداگفت که من هفتاد سوره و این ابن سعد همیشه می
  ). بريوت، لبنان

شنید هر چند مفصل و البته حافظه مردم عرب در حفظ و از بر کردن قرآن نقشی اساسی چه بسیار عربی که آنچه که یک مرتبه می
بیتی را یکبار شنیدن از حفظ کرد و  ۸۰ای بن عباس قصیدهگویند عبدالّله کرد، چنانکه میمطّول بود به همان یکبار از حفظ می

قوت حافظه و سرعت انتقال و صفای طبع و . قصیده بر وزن رجز را از حفظ داشت)) اُرجوزه((هزار  ۱۶شاعر بصره )) اصمعی((یا
ه قوی دقت و کوشش یاران تندی هوش مردم عرب باعث گردید که آنان در مدت کمی تمامی قرآن را حفظ کنند، البته عالوه بر حافظ

ان پیامرب نیز در اعلٰى درجه قرار گرفته بود، و قرآن جایگاه نخستني توجه آنها را داشت چه بسا که نور چشم آنها در این بود که کابني زن
کسانی . سرپدندمیای از قرآن قرار دهند که شوهر به زن آموزش دهد و یا کودکان چهار و پنج ساله را به تعلیم قرآن را آموخنت سوره

عثمان، ). ع(که در زمان رسول خدا همۀ قرآن را از حفظ داشتند حافظان قرآن نام دارند، و عمده آنها عبارتند از علی بن ابیطالب
عباد ابن صلوت، ابوایوب انصاری، سعد بن عبید، مُعاذ بن جبل، اُبی بن کعب، سالم، ابن سعود، زید بن ثابت انصاری، ابوزبیده، 

طبق بیان خود قرآن در همان . چندین برابر این عده هستند)ص(قدر مسلم این است که حافظان قرآن در عهد پیامرب. الدّرداءابو
مرتبه  ۳قرآن : گویدگشت چنانکه حاکم نیشابوری در مستدرک میسالهای اقامت در مکه قرآن نوشته شده و دست به دست می

البه کاتبان وحی تفاوت نظر بسیار است، . بود که چهل نفر کاتب به کار شدند) ص(جمع شد مرتبه اول در زمان پیغمرب اکرم
خلفای چهارگانه، جرجیل بن حسنه عبداللّه بن سعدبن ابی انتزج قرشی، خالدبن سیدبن عاصی : معروفرتین کاتبان وحی عبارتند از

، سعدبن ابی وقاص، زیدبن ثابت، عبداللّه بن رواحه، بن لبیه، طلحه ، زبري، ارقم بن ابی االرقم، مصعب بن عمرعبداللّه بن جمش
نفر از صحابه را  ۴۵حنظة بن ابی عابر، معاذبن جبل، ابوایوب انصاری و افراد دیگر، البته نام حدود . ثابت بن قیس محمدبن سعد
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 در کلماتی مانند دعواللّه که با دو حرف فلا یکی بعد از کلمۀ دعوا و دیگر قبل از کلمۀ اللّه که است که حرف فلا
گویند باطل است و و می، دانندگردد اگر این دو حرف فلا نوشته نشود صحیح نمیدر قرائت هر دو حذف می

باشد اگر بق رسم الخط عثمان میگویند چون مطادر کلمه ذلک الکتاب اگر باین شکل نوشته شود الکتٰب می
مانند بعضی از قرآنهای چاپ هند که کلمه الکتاب بدون فلا نوشته شده ، حرف فلا نوشته نشود صحیح است

اشد و بشود که جزءِ قرآن میاند معلوم میبنابر این چون تمام اصحاب در اول هر سوره بسم اللّه را نوشته، است
بعد از  کافی است وىل شیعه معتقد است که باید د یا غري حمد خوانده شودباید در اول هر سوره اعم از حم
  .نماز باطل است سوره تمام خوانده شود واّال کحمد ی

  )ص( کوه قدمگاه موال و قدمگاه حضرت محمد
  

این مکان تا شهر حیدرآباد بیست کلومرت ، بعد از صرف صبحانه بطرف کوه موال که قبالً به آن اشاره شد رفتیم
  : پس از باال رفنت از کوه و رسیدن به محل قدمگاه موال باالی در ورودی این شعر نوشته شده بود، فاصله دارد
  گاه ملک و روضه شاهنشاه استادب پا منه اینجا که عجب درگاه است               سجدهبی

ک تابلو زیارت جامعه در داخل بنا محرابی بودکه روی آن اثر یک کف دست با انگشتان بود که به روی ی
نوشته شده بود و یک تابلو دیگری هم وجود داشت که این بیت در آن نوشته شده ) ع( حضرت سیدالشهداء

  : بود
 این کوه شریف در دکن چون نجف است
 هر کس زیارتش به اخالص کند

  

 شرف استاز پنجۀ مرتضی علی ذی 
 داخل به بهشت و از سقر برطرف است

  

                                                                                                                                                        
اریم کسی که پیش از همه و بیش الدین سبوطی و مرحوم دکرت رامیار ددر کتابهای تاریخ قرآن خصوصاً االتقان فی علوم القرآن جالل

کرد، بعد زید کتابت در غیاث آنها اُبی بن کعب در این کار معاضدت می. و عثمان بودند) ع(از دیگران در این کار یاور بوده علی
 شد در دسرتسبود، هر لحظه که احتیاج می) ص(اش نزدیک خانۀ رسول خداآموخت و به این جمع پیوست، او جوان بود و خانه

از کاتبان اولیه و  تقریباً همه تصریح دارند که) ع(فرمودند، در مورد علیبود، این بود که پیامرب او را احضار کرده دستور کتابت می
اند، را داده) ص(در نهایت تأسف آنها که صورت اسامی کاتبان رسول خدا: مرحوم دکرت رامیار می گوید. مداوم وحی بوده است
بندیهای اند، گاهی صورتها بوضوح مبتنی بر دستهن وحی خاىل از بغض و حبّ شخصی و یا عقیدتی نبودهبخصوص در مورد کاتبا

خواهد، کاتب وحی بودن افتخار بزرگی برای افراد سیاسی و عقیدتی است، بهمني جهت بررسی انها از نظر تاریخی دقت فراوان می
  .خواستند کاتب وحی شوندر جامعۀ اسالمی داشتند، این بود که میشد واین افراد شأنی عظیم و شخصیتی ارزنده دمحسوب می

آوری شد و بصورت یک کتاب مجلد درآمد که در نزدخود ابوبکر بعد از عصر نبوی در زمان ابوبکر قرآن بوسیله زیدبن ثابت جمع
تا اینکه زمان عثمان فرا رسید، در این  بود و پس از او نزد خلیفۀ دوم عمر ماند و پس از قتل وی در نزد دخرتش حفصه باقی ماند،

عثمان . مسلمانان در قرائت قرآن با هم هماهنگی ندارند: زمان حذیفه بن یمان پس از بازگشت از آذربایجان نزد عثمان آمده و گفت
نرا قریشی بنویسید، آنها ای از قرآن اختالف دارید آای یا آیهنیز به سه گروه از مردمان قریش گفت اگر شما با زید بن ثابت در کلمه

 ۲۵حدود سال (هائی نوشتند، بعد از پایان کار عثمان قرآن حفصه را به او بازگرداندهم این کار را کردند و از روی قرآن حفصه قرآن
هم فرمودند اگر من در رأس امور مسلمانان ) ع(آوری نموده سوزاندند، حضرت علی بن ابیطالبو دیگر قرآنها را جمع) هجری

دادم که عثمان کرد، هر چند نزد مسلمانان مشهور است که جمع کننده قرآن عثمان آوری قرآن همان عملی را انجام میودم در جمعب
بوده است در صورتی که چنني نیست، در حالیکه وی مسلمانان را واداشت که قرآن را مانند مهاجران و انصار که شاهد نزول قرآن 

نقل از کتاب .(ای ایجاد شودد بواسطۀ اختالف تلفظ عراق و شام در قرائت، آیات و حروف قرآن فتنهبودند تالوت کنند، تا نکن
       ).تاریخ دکرت رامیار و مقدمه چند تفسري و المغازی و غريه
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  ۱.هجری ۱۱۲۱ان خانان سنه العبد المذنب خ 
حضرت محمد صلی اللّه علیه و آله که اهل سنت زیاد به آنجا  موسوم به قدمگاه روبروی آنجا محل دیگری است

پله دارد و سه پله دیگر تا در ورودی به آن مکان موجود است  ۵۰۲این محل از کف زمینی تا زیارتگاه ، مريوند
آقای سید محمد . عبور و به شهر مراجعت نمودیم »چاور گرد«نجا از رودپس از مشاهده آ، گرددپله می ۵۰۵که 

از حضرت آقا دعوت کرده بود که به ، ترتیب داده بود) ع( ای برای حضرت سیدالشهداءهاشم عابدی که حسینیه
 پس از نشسنت تمثال حضرت رسول    .شروع نشده بود به آنجا رفتیم وىل هنوز روضه آنجا تشریف فرما شوند

که ذوالفقاری روی زانو داشت و تمثال حضرت ) ع( که روی صندىل نشسته است و تمثال حضرت امري) ص(
که بر اسب سوار و ) ع( که لباس هندی بر تن و به نیزه تکیه داده بود و تمثال حضرت عباس)ع( سیدالشهداء

بعد تمثال سایر ائمه  ان آوردهو گفت سیصد سال قبل جّد ما اینها را از ایر، نشان داد، شمشريی در دست دارد
بن ابیطالب از و یک قطعه خط کوفی که روی آن نوشته شده بود کتیبه علی) عج( السالم حتی امام زمانعلیهم

العابدین مود که نیازی به نام حضرت زیننسپس ما را بخانه خود دعوت ، و نشان داد صندوقی بريون آورد
خانه در یکی از محالت قدیم حیدرآباد بود بزحمت ، آقا اجابت فرمودندحضرت ، ام به آنجا بیائیدترتیب داده
ای که تازه پروبال بريون آورده بود از سقف های تنگ عبور و به خانه ایشان وارد شدیم گنجشک بچهاز کوچه

که و همانطور ایستاده بودیم طعامی . و رهایش کردندکه به دستور حضرت آقا نجاتش داده ، اطاق آویزان بود
ای برداشته اطهار هر کس برای تربک ذره درست شده بود در یک ظرفی آوردند و پس از قرائت فاتحه برای ائمه

 ضمن عبور از خیابان جلوی مغازه میوه. های بسیار تنگ مراجعت نمودیمو از همان کوچه، و تناول نمودند
هر چه ، نموداز مردم سؤال می) ناراین( بنام یکی از مرتاضني هندی پتوئی بخود پیچیده بود، فروشی پیاده شدیم

گرفت و رفت ما در ) روپیه( مقداری پول خورد)کردمثل اینکه چیزی درک نمی( از او پرسیدیم پاسخی نداد
خان و چند نفر آقای قمر علیخان و مادرش و آقای محمود حسن. صبح به منزل مراجعت نمودیم ۱۱/۳۰حدود 

در حدود . ز ظهر و عصر ناهار صرف نموده اسرتاحت کردیماپس از نم، بودنددیگر بزیارت حضرت آقا آمده 
برای  ۶/۳۰در حدود ساعت ، ل شدئبعداز ظهر و آقای علیزاده طباطبائی به افتخار فقر و درویشی نا ۵ساعت 

 پس از فریضۀ مغرب و عشاءِ ، شد عازم شدیمشرکت در مجلس شب دوشنبه که در منزل آقای کاشانی تشکیل می
مسلمني باید توجه داشته باشند که از طرف : شرحی به این مضمون فرمودند »اتحاد و اتفاق«حضرت آقا در مورد

پند و اندرز ، بود) ع( که بني یاران حسني بنی امیه چه ظلمی به آنها وارد شده است و ما باید از اتحاد و اتفاقی

                                                 
ترجمه نموده عبدالرحیم خان ملقب به خانان از رجال بزرگ دربار اکربشاه بوده وی ترکی بابری را از ترکی جغتایی به فارسی  - ۱

هجری وفات یافته است و مقربه او نزدیک خواجه نظام الدین اولیاء است وی به زبان هندی و فارسی شعرهای  ۱۱۳۶است در 
  :خوبی گفته است این اشعار از اوست
 ام که تا چند استشمار شوق به ندانسته

 دانممرا فروخت محبت وىل نمی
 نه دانه دانم و نه دام این قدر دانم

 آن خوشم به سخنهای دلکش تو رحیم از
  

 جز اینقدر که دلم سخت آرزومند است  
 که مشرتی چه کس است وبهای من چند است
 که پای تا بسرم هر چه هست در بند است
 که اندکی بادهای عشق مانند است

  

  )کتاب سرزمني هند(
عمري و نصب کتیبه جدید است و یا خان خانان فرد سال ت ۱۳۲۱بوده یا سال  ۱۱۳۶با توجه به سال وفات خان خانان که به سال 

  .باشددیگری غري از عبدالرحیم خان می
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عنی نفع خود را در نفع سایر برادران دینی و روحانی خود بگريیم وباید مسلمني مانند آنان متحد و یگانه باشند ی
   :بدانند

 همچو آن یکنور خورشید سما
 لیک یک باشد همه انوارشان

 ها را قاعدهچون نماند خانه
  

 هاصد بود نسبت به صحن خانه 
 چونکه برگريی تو دیوار از میان
 مؤمنان مانند نفس واحده

  

کردند که باعث حريت و تعجّب بقدری نسبت به یکدیگر فداکاری مینویسند اصحاب حضرت سیدالشهداءِ می
با هم گفتگو ، مثالً عابس بن شبیب شاکری و غالمش برای پیشی گرفنت در جنگ با لشکر ابن سعد، استبوده

گفت اول باید من به میدان بروم مبادا مردم به چشم حقارت به تو بنگرند و تصور نمایند که تو داشند عابس می
غالم می، دانمتر میکنم و ترا از خود پستر نظر من منزلتی نداری و من تو به چشم آقا و نوکری نگاه مید

است که غالم زنده باشد و  برای اینکه هرچه باشد تو آقا و موالی من هستی و ناپسنداول من باید بروم : گفت
برای هیچکس دوام و بقائی ندارد با  دنیا که برای مالوىل افسوس که ما. آقای او بدست دشمن کشته شود

قضیه چهل نفر از شیعیان که از راه دوری ، یکدیگر اختالف داشته باشیم باید اتحاد و اتفاق را از آنها یاد بگريیم
به خادم آن حضرت گفتند حضور امام . به طوس آمده بودند باید در نظر داشت) ع( برای زیارت حضرت رضا

خادم مطلب را به عرض امام رسانید حضرت جوابی ، اندان به زیارت شما آمدهکه جماعتی از شیعی عرض کن
خدمت آنجناب پیغام دادند که ، تا اینکه چهل روز این مطلب تکرار شد و حضرت اجازه نفرمودند، نفرمودند

گردیم؟  ایم و اجازه نفرمودی و ما به چه روئی به وطن خود بازما هر روز برای زیارت شما آمده چهل روز است
شود که اگر برادر دینی و روحانی او حضرت اجازه فرمودند و از آنها پرسیدند که در میان شما کسی پیدا می

 احتیاج داشته باشد دست در جیب او نماید و از جیب او پول بردارد و رفع احتیاج خود نماید؟ عرض کردند
شما ادعای بزرگی کردی ! شیعیان شما هستیم؟حضرت فرمودند چرا گفتید ما  »چنني رسمی در میانه ما نیست«

عرض کردند ، شیعیان ما کسانی هستند که این صفت را داشته باشند که نسبت به برادران ایمانی خود چنني باشند
از دوستان شما هستیم به  گفتیدو اگر در روز اول می »بگوئید از دوستان شمائیم«: پس چه بگوئیم؟ فرمودند

سوره حشر « »وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ «شیعیان باید اینطور باشند ،دادمشما اجازه می
که دیگر از برادران خود را بر خود ترجیح دهند همانطور که در مورد یتیم و مسکني و اسري اهل بیت » ۹آیه 

ای که در یستی اینگونه رفتار نماید یا قضیهمؤمن واقعی با) در سوره هل اتی شرح آن آمد( نبوت رفتار نمودند
که یکی آمد باالی سر یکی از بستگانش که از اثر زخم بسیار بروی زمني ، جنگ اُحد واقع گردید و آن این است

تر است افتاده است از من تشنه آن کسی که نزدیک من: افتاده بود و برایش آب آورده بود که بیاشامد او گفت
او هم به دیگری حواله داد تا ده نفر شخص دهمی آبرا به همان نفر اول ، ن آب را نزد او بردهآب را به او برسا

وقتیکه سراغ وی آمد دید از دنیا رفته است همچنني تا شخص دهم که برای آنها آب برده بود دید ، حواله نمود
یا ، دیگری تشنه باشد و آب بیاشامددر حاىل که تمام آنها تشنه بودند و راضی نشدند که ، اندهمگی از دنیا رفته

در یک منزىل نزول اجالل فرمودند دیدند ابوذر آهسته آهسته از  داشتندتشریف ) ص( اینکه در سفری که پیغمرب
فرمودند ابوذر تشنه است برای او آب بربید یکی از اصحاب آبی تهیه نمود و به جلوی ابوذر ، آیدعقب می

که با خود همراه شرفیاب گردید از اشیائی)ص( پس از حضور رسول خدا، گرفت و آشامید اشتافت و آب ر
و خدمت پیغمرب تقدیم نمود و عرض کرد این آب باران است که روی سنگی جمع  وردآداشت ظرف آبی بريون 

این . شده بود چون خیلی زالل و صاف بود راضی نشدم که آن را بیاشامم در این ظرف نموده برای شما آوردم
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یعه مؤمن است اگر کدورتی بني مؤمنني پیدا شود بدترین صفات است مخصوصاً که آن کدورت بخاطر ش تصفا
با داشنت تمام  حال هر کدام از بزرگان را که در نظر آورید. و باید تا بشود گذشت داشته باشند، امور مادی باشد

حسني جان «دالشهداء باید گفتوىل در مورد حضرت سی، اوصاف پسندیده مظهر یکی از صفات انسانیّت بودند
کنیم که این او بزرگرتین سربازان نامدار در اسالم است و ما افتخار می »آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری

بعد دستور فرمودند . ها داریم که باعث افتخار عالم انسانیتند و باید از آنها سرمشق بگريیمها و نمونهچنني اسوه
اطاق که جمعیت نسبتاً زیادی جمع بودند  ۳حقیقت بخوانند پس از خاتمه مجلس در آقای طبسی کتاب تجلی 

از آنجا به دربار حسینی رفتیم آقای دکرت ، همگی در منزل آقای کاشانی با حضور حضرت آقا شام صرف نمودند
د در حدود کرشخصی بنام آقای کرمانی بر منرب وعظ نمود و بسیار خوب صحبت می، مقتدری زودتر آمده بودند

اسرتاحت  ۱۱با اتومبیل آقای دکرت مقتدری به منزل آقای طبسی مراجعت و در حدود ساعت  ۱۰/۳۰ساعت 
  .نمودیم

  )بحثی درباره انفاق( : ۱۳۹۲محرم  ۱۲و  ۱۳۵۰اسفند  ۹دوشنبه 
من خیال ، کردانگیز خود اعالم میالحانی طلوع فجر را با صدای دلسحر همگی بیدار شدیم مرغک خوش

زمانیکه مرحوم حضرت : پس از نمازهای نافله شب فرمودند، کردم حضرت آقا به آواز این مرغ توجه ندارند
آمد یک ربع مانده به اذان صبح می مرغ این مرغی مانند ۱بودنددر بیمارستان سویس ) صالح علیشاه( آقای والد

در آن پگاه بیشرت فقرای . آمدسحر دیگر میرفت و و آنگاه می دادو با صدای زیبای خود طلوع فجر را مژده می
با صوت متوسط به  بعد از آن حضرت آقا، اقتدا کردند حیدرآباد آمده بودند و نماز صبح را به حضرت ایشان

در تفسري آیات  اللّه مجیدوار نشستند و استماع می کردند پس از قرائت کالمقرائت قرآن پرداختند فقرا حلقه
بپا دارید نماز را و برپدازید زکوة را و این : فرمایدخداوند می«:ین مضمون بیان داشتندتالوت شده مطالبی بد

نماز عبارتست از بندگی خدا یعنی از نقص و پستی به ، نماز و زکوت در تمام ادیان حقه وجود داشته است
لبس شدن به لباس نماز م. و زکوه عبارتست از پاک کردن آالیشها و بدیها، کمال و بلندی عروج نمودن است

  :و نقص را از خود دور نمائیمنمودن است و بطور کلی باید پستی  کمال و زکوة لباس چرکني را از خود دور
  شتابند در علوّ همچون نهالذرّه ذرّه عاشقان آن جمال           می

این عبادت در  باید خود را بتدریج از پستی دور و به بلندی برساند و انسان هم بسوی خدا در حرکت است
زکوة هم آنچه فضول و زیادت مال است باید از آن جدا کرد این هم در ، هریک از ادیان حقّه وجود داشته است
المال در تورات گفته است هر کس باید در آمد سال اول خود را به بیت، همۀ ادیان بوده منتهی فرق داشته است
سالم خمس و زکوة تعیني گردیده خمس مخصوص اهل بیت وىل در ا، بدهد و در سالهای بعد یک هفتم بدهد

وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن «رسالت است زیرا گرفنت صدقه بر آنها روا نیست از این جهت برای خمس معني شده
یعنی » ۴۱سوره انفال آیه « »السَّبِيلِ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِنيِ وَابْنِ

نصف را یعنی سه قسمت از شش قسمت سهم خدا و رسول و امام و ، باید یک پنجم را به شش قسمت نمایند
و در زمان حضور امام این تقسیمات راجع به خود امام ، نصف دیگر به ایتام و مساکني و ابن السبیل داده شود

 و بعضی مقید بودند که در زمني دفن کنند وقتیکه حضرت، اند باید به فقها دادهبوده و در زمان غیبت بعضی گفت
باشد به گویند نصف خمس که سهم امام میو بعضی می، گرددمی ظهور کند خودبخود از زمني آشکار) عج(

                                                 
  .به کتاب از گناباد تا ژنو بقلم سلطانحسني تابنده مراجعه شود - ۱
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تور نیز دس ات مستحبهقفتاوی مختلف است عالوه بر آن نفقات واجبه در اسالم به نف، شیعیان بخشیده است
چنانکه فرموده است آنچه خوبی و اعمال نیکی را ، داده شده است مانند ساخنت مسجد و غريه که پسندیده است

پیش بفرستید برای شما بهرت است اگر انسان خودش خرج کند نیکوتر است برای اینکه در زمان خودش از آنها 
روزی بر اهل قبور ) ص( یسند رسول خدانومی، خالصه آنکه خرج کردن در راه خدا بهرت است، دل کنده است

مالهای شما را تقسیم کردند و خانه، سالم کرد و گفت خربهائی که ما برای شما داریم این است که شما رفتید
و آنها گفتند خربی که پیش ماست این است ، های شما را تصرف نمودند و زنهای شما با دیگران ازدواج کردند

پس آنچه خري و خوبی ، انددر راه خدا خرج کردیم در اینجا پاداش آنرا بما داده که آنچه ما در زندگانی خود
 آمدیم در سمنان خدمت آقای فانیجلو بفرستید برای شما فایده دارد یک سال از تهران به گناباد می

شاه االول بود که شب شهادت حضرت نورعلیفروردین مطابق با شب پانزدهم ربیع اوایل، رسیدیم ۱)ظفرعلی(
پرسد این ای از ایشان میدعوت کرده بود بیگانه معمول فقرا را برای شام و روضه قدس سرّه است طبق ۲ثانی

  :انداید که گفتهگویند نشنیدهدهید؟ ایشان در جواب میاقدام را به چه مناسبت انجام می
  برگ عیش بگور خویش فرست         کسی نیارد زپس تو پیش فرست

آقای طبسی قسمتی از  :مردان خدا اینطور هستند آنگاه دستور فرمودند، دو روز برحمت خدا رفتند اتفاقاً پس از
رفتیم در  »الهدٰى«قای محمدعلی مدیر مجلهآف صبحانه به منزل ربعد از ص. مناجات ابوحمزه ثماىل را بخواند

در ، سید صادق واعظ رفتیمآنجا پس از صرف شري و چای و اظهار مالطفت نسبت به مشارالیه به منزل آقای 
ن عزاداری میآسازی را که در روز نهم عاشورا با ترتیب خاصی با باب شبیهسآنجا نیز عَلَمهای مختلف و ا

آقای سید صادق استدعا نمودند که دعا فرمائید که من در مشهد مقدس رحلت نمایم ، نمایند مشاهده نمودیم
را به وادی السّالم نقل مکان دهند و آنجا دری از درهای  مؤمن هرکجا فوت کند او«: دحضرت آقا فرمودن

بعد بدیدن مسجدی که نزدیک منزل ایشان بود تشریف بردند و به محض ورود دو رکعت نماز  »بهشت است
آقای سید اصغر ، و همراهان به تبعیت از حضرت ایشان هر یک دو رکعت نماز خواندند، ت بجا آوردندتحّی

برادر اظهار و حضرت آقا نسبت به این دو، آقای سیدصادق امام جماعت مسجد بودنجفی برادر بزرگ حسن 

                                                 
اصغر واعظ سمنانی از شاعران و عارفان مشهور ایالت قمس شیخ محمد متخلص به فانی سمنانی فرزند شیخ علی: آقای فانی -۱
شمسی در سمنان متولد شد تحصیالت مقدماتی را در سمنان آموخت و سپس برای  ۱۲۴۷محسوب است وی در سال ) ومسق(

در آنجا به تهران آمد و به تحصیل علوم ادبی و عربی نزد  تکمیل تحصیالت به لواسان تهران عزیمت نمود و پس از چهارسال اقامت
الدین حکیم الهی، خ محمدتقی قزوینی و مالعلی محمد منجم اصفهانی و شمساساتید فن مانند حاج مريزا حسن آشتیانی و شی

مريزا ابوالحسن جلوه پرداخت پس از آن به زادگاه خود سمنان مراجعت نمود و از محضرحاج مال علی سمنانی استفاده نمود، وی 
شمسی  ۱۳۲۱ی ملقب گردید و در سال قمری از طرف مرحوم صالح علیشاه به مقام شیخی رسید و به درویش ظفرعل ۱۲۷۶در سال 

  ). نقل از تاریخ قومس تألیف عبدالرّفیع حقیقت(در سمنان دار فانی را وداع گفت و اشعار فارسی و عربی نیز دارد
پس از سري فروان در کشورهای اسالمی و کشمري و هندوستان و . قمری متولد شد ۱۲۸۴الثانی ربیع ۱۷در ) ثانی(جناب نورعلیشاه -۲

هجری قمری با لقب نورعلیشاه به ارشاد طالبان  ۱۳۱۴یابی از عرفا و علماء ان زمان سرانجام به وطن بازگشت و در سال بهره ...
پرداخت وی ضمن کشاورزی به ارشاد و تألیف و تصنیف کتب بسیار مشغول بود و چندبار مورد تهاجم یاغیان و معاندین قرار گرفت 

نیان مجبور به ترک وطن شده به مشهد و تهران و سپس به اراک و کاشان رفتند که در کاشان بدست و با فشار عمال روس و دیگر جا
قمری در کهریزک به مقام رفیع شهادت و لقاء اللّه نائل آمدند وی  ۱۳۳۷االول ربیع ۱۵جانیان مسموم شده به تهران آمدند و در سحر 

  .در عرفان نظری است کتاب صالحیهآن در عرفان و کالم و فقه کتب بسیار دارد که مهمرتین 
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گراد باالی صفر و درجه سانتی ۳۵آن روز هوای حیدرآباد . محبت فرمودند و پس از آن خداحافظی نمودیم 
  . نسبتاً گرم بود در مدت مراجعت به منزل از موزه ساالر جنگ دیدن نمودیم

  »جنگموزه ساالر «
شیائی متناسب بهم با او اطاقهای بسیار دارد که در هر یک از آنها  عمارت موزه در دو طبقه ساخته شده است

که محل نشیمن ساالر بود رفتیم در این اطاق عکس ما برای بازدید ابتدا به اطاقی . اندترتیب خاصی قرار داده
مختلف از ساالر جنگ و مجسمه او در حال قلیان بانحاءِ  سید ابوالقاسم علی زمانخان و عکسهائی تمام قد

در روی میزها . در وسط اطاق میزها و صندلیهای بسیار عاىل گذارده بودند، کشیدن در اطراف قرار داشت
عکسهای سالطني سلسله نظام شاهیه و مخملی  ۲در اطاق شماره ، قدحهای چینی بسیار نفیس چیده شده بود

های مختلف از ساالر دادند بعالوه مجسمهه بودند که آنرا با دست حرکت میمربوط به پادشاهان گذشته نهاد
کتابهای مختلف با قلمدانهای بسیار  ۳ دراطاق، دیده میشودجنگ همراه با لباسهای مخصوص وی که در آنجا 

نفری ر پنجهای چهاحمایلها و لباسهای مختلف گلدانهای بسیار زیبا محملها و کالسکه، عاىل و کاغذ دانهای نقره
زن عریانی که کوزه آبی بر ها و ظروف چینی مختلف و بسیار عاىل و نیز مجسمهآئینه، اندبردهکه با دست می
در اطاق . مبلهای قدیمی و لوسرتهای بسیار گران قیمت موجود بود، های کوچکدیگر مجسمه، دوش داشت

های مختلف قرار داشت از سیار خوب و مجسمهتابلوهای نقاشی و ظروف چینی گرانبها و گلدانهای ب ۴شماره 
مجسمه حضرت ، مجسمه دو شري که سر آنها شبیه سر زن بود و یکی از آنها در حال حمله به بز کوهی بود جمله
 ۶فقط اختصاص به تابلوهای بسیار عاىل داشت در اطاق شماره  ۵اطاق شماره ، شدنیز آنجا دیده می) ع( مریم

ری و سایر مشروبات و گیالسهای بسیار ظریف درانواع بسیار زیبا همراه با گلدانهای خوظرفهای بلورین شربت
در ، های مختلف سنگی وجود داشتکاری شده بود و کفشهای بلورین و آئينهعاىل و مبلهائی که پشت آنها آئینه

شد و اطاق ه میسوز و چراغهای بسیار قدیمی و نیز لوسرتهای بزرگ دیدانواع چراغهای نفت ۷اطاق شماره 
انواع پرندگان  ۹اطاق شماره  در، داشتقیمت و جالب توجه وجود نیز از همني قبیل اشیاء بسیار گران ۸شماره 

بوسیدند و انواع مجسمهکردند و یکدیگر رامیخشک شده و انواع ماهیها که در آب جفت جفت حرکت می
که بسیار طبیعی بود ، مجسمه رهرب فقید هند گاندیکرد و نیز های کوچک برنزی و چدنی و غريه جلب توجه می

انواع عروسکها و ماکت قطارها و تابلوهای مختلف دیده  ۱۰در اطاق شماره ، در آن اطاق جلوه خاصی داشت
در اطاق شماره ، شدنها تابلوئی بود که روبرو شکل آدم و قدری آن طرفرت شکل االغ دیده میآشد از جمله می
های بزرگ بود و یک تابلوی بزرگ از تمثال مجسمه ۱۴در اطاق شماره ، قرار داشت های کوچکمجسمه ۱۱

 ۱۵در اطاق شماره ، را در بغل داشت در آنجا قرار داده بودند) ع( که حضرت عیسی حضرت مریم در حال
و غريه  »ح قریبنصر من اللّه و فت«هائی از خطوط مختلفه بسیار عاىل از آیات قرآنی مانند سورهٔ حمد و آیهتابلو

  :کرد و در یک تابلو این رباعی نوشته شده بودجلب نظر می
 از بهر هالل عید آن مه ناگاه
    اللّههر کس که بدید گفت سبحان

 بر بام دوید و کرد هر گوشه نگاه 
 جوید ماهخورشید بر آمدست و می

  

  )فقري مريعلی( 
بود که چادری از حریر بسیار نازک ) ایتالیا( خت رماز سنگ مرمر یکپارچه سا ایمجسمه ۱۶در اطاق شماره 

های دیگر و میز بسیار بزرگی از سنگ سیاه در روی بدن آن کشیده شده که بدن از زیر چادر نمایان بود و مجسمه
ای از چوب ساخته بودند که یک مجسمه، وسط اطاق گذاشته شده بود و انواع گلها در اطراف تراشیده بودند
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انواع ساعتهای بزرگ و  ۱۹در اطاق شمارهٔ ، ن مرد و طرف دیگر زن بود که در قرن نوزدهم ساخته بودندطرف آ
 ۲۰در اطاقهای . از آنجا به طبقۀ دوم عمارت رفتیم در زیر پله کان درشکه اسبی زیبائی قرار داشت. کوچک بود

، سوسمار، های کوچک شريمجسمه، بادبزن، یقیچ: انواع نقاشیها و مبلها تمام وسایل و ابزار زندگی مانند ۲۱و 
مجسمه ، های مختلفجعبه، اسباب زینت، هامعبدها و بتکده، فیل و ماکت عمارات قدیمی از قبیل تاج محل

های حضرت میزها و صندلیها و مجسمه، حمایلها و نشانها، نوازندگان با تمام آالت و ادوات موسیقی صلیبها
ها از عاج ر جنگ وجود داشت که همه را از عاج ساخته بودند حتی پردهو عکس و مجسمه ساال) ع( عیسی

های کارهای دستی هندوستان از چوب و غريه و انواع میز و صندىل و مجسمه ۲۲در اطاق شماره .بافته شده بود
در اطاق ، داشیائی بود که روی آنها مینیاتورکاری بو ۲۳در اطاق شماره ، پرستان بودخدایان و ابزار و بتهای بت

تمام وسائل انجا . شدیشم و غريه دیده می، دُّر، عقیق، انواع سنگهای قیمتی و جواهرات مانند یاقوت ۲۴شماره 
دشنه و  از جملۀ آنها شمشريهای جواهر نشان و الماس نشان و انواع کارد و خنجر، با آن سنگها تزیني شده بود

اىل و گلها و نقشهای زیبا با جواهرهای پربها تزئني گردیده تابلوهای مختلف بود که همگی با خطوط بسیار ع
های مخصوصی مشاهده ای شیشیهدر کناری یک سنگ آبی وجود داشت که داخل آن آب بود و در گوشه، بود

های پارچه ۲۶در اطاق شماره ، هائی مانند دانۀ برنج بود و آیات قرآنی بر آن نوشته بودندشد که داخل آنها دانه
، های مروارید تزئني گردیده بودباف لباسهای زربف جواهرنشان و عمامه یا تاج سلطنت که روی آن با رشتهدست

های بسیار نفیس دیگر وجود داشت که اطراف آنها و قالیچه) کار ایران( قالیهای زرباف بسیار زیبا ۲۷در اطاق 
ضمناً وجود یک قاىل ، اندگویا با قلم نوشتهاشعار مختلفه بافته شده؛ و آنچنان در بافت آن دقت شده بود که 

حمایلهای  ۲۸در اطاق شماره ، بزرگ که تار و پود آن از طال و نقره بود بر عظمت و زیبایی آنجا افزوده بود
و ظروف مختلفه که همگی آنها از طال و نقره ساخته  اندانداختهطالئی وجود داشت که روی فیل میبزرگ 
هایی بود که روی بعضی از آنها مینیاتور بود و یک جعبه طالئی متعلق به سماور و جعبه: از جمله آنها، شده بود

و در کنار وی یک جعبه نقره قرار داشت که روی آن ، کیلو وزن داشت ۱۵مادر ساالر جنگ وجود داشت که 
  بخط خان خانان این دو بیت نوشته شده بودک

 گر بر سر نفس خود امريی مردی
 ه را پای زدنمردی نبود فتاد

  

 گر بر دگری تکیه نگريی مردی 
 ای بگريی مردیگر دست فتاده

  

یک ظرف بزرگی از نقره مشاهده ، غري از حمایلهای بزرگ و ظروف بسیار قدیمی که همه از طال و نقره بود 
ابهای خطی قرآنها و کت ۲۹در اطاق شماره ، بودندپرستان را در اطراف آن نقش کرده گردید که تمام خدایان بت

 »ناد علیاً مظهر العجائب«باالی سردر ورودی کاشی بسیار بزرگی نصب گردیده بود که جملۀ ، وجود داشت
از جمله قرآنی مشاهده ، داخل اطاق قرآنهای خطی با خطوط بسیار عاىل وجود داشت، روی آن نوشته شده بود

ی دیگر بخط روی پوست آهو متعلق بقرن سوم شد که بر هر ورق آن یک سوره با خط خوانا نوشته بودند و قرآن
نیز  عالوه بر آن قرآنهای بغلی تذهیب شده و کتابهای تذهیب شده مصوری، و چهارم دیده شدکه بسیار عاىل بود

که اهم آن عبارت بود از مثنوی مصور ، مشاهده شد که از نظر ظرافت و زیبایی و نقاشی غري قابل توصیف است
کتابهای عرفانی از سلسله، مصور شاهنامه، حافظ مصور، ی بخط رستم علی بهزادگلستان سعد، بخط درویش

ضمناً در یک تابلو بسیار خوب این رباعی نوشته شده ، الحسینیهای مختلف به نظم و نثر و کتابی به نام روضة
  :بود

 وجویای بهشتتزدوزخ استرسنده  در صومعه و مدرسه و دیر و کُنشت
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 آنکس که زاسرار خدا باخرب است
  

 این تخم در اندرون دل هیچ نکشت
  

نصر من «و بر دیگری »بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ «در آن اطاق یک جبه وجود داشت که بر روی یک دوش آن  
  :شدنوشته بودند و دور کمر آن این دو بیت دیده می »اللّه و فتح قریب

 این جامه پدید اورد از فرّخی حال
 ه گیش از اثر طالع مسعودفرخند

  

 فتح و ظفر ونصرت وفريوزی و اقبال 
وعدونال استگدازوخصمشکندشمن

  

در اطاق ، با خط خوب و ریز نوشته شده بود خدا و تمامی قرآن مجید) اسماءِ الحسنی( جاها اسامی رو در سای
خودها و ها و کالهنیزه، ا و سرپهاهزره، راست و کج، شمشريهای دودم، هاانواع شمشريها و قداره ۳۱شماره 

میز و  ۳۲در اطاق شماره ، ها و سایر آالت و ادوات جنگی قدیم و غريه بوضع منظم قرار داشتتفنگ و طپانچه
کارهای دستی برمه و نپال  ۳۲در اطاق شماره ، صندىل و در تابلو و اشیاءِ مختلفه از کارهای دستی کشمري بود

کارهای دستی ژاپن که تفصیل  ۳۵و در اطاق شماره ، کارهای دستی چني ۳۴ره و در اطاق شما، مشاهده شد
های بزرگ این موزه یکی از موزه، تمام آنها از عهده این مختصر خارج است و احتیاج به کتاب مفصلی دارد

در . ندآیعالم است که برای دیدن آن بسیاری از سیاحان اروپا و امریکا و سایر ممالک دنیا به حیدرآباد می
وی ، اللّه وىل بود رفتمخاتمه من به دیدار آقای سیدعباس شاه منصوری متصدی کتابخانه که از احفاد شاه نعمت

مرحوم سید شهسوار علیشاه والد ماجد از اوالد : ضمن محبت فراوان این خاطره را از پدرش نقل کرد و گفت
کند که شاه قاجار از وی سؤال می الدین شاه قاجاردر اولني مالقات با مظفر، است اللّه وىلحضرت شاه نعمت

د و از چهار پشت یباشدهد که شما شاه پنجم از سلسله قاجاریه میکنید؟ جواب میآیا شما ادعای شاهی می
  :باشد و این دو بیت را خواندمی) ص( وىل شاهی ما از زمان حضرت رسول، شاهی به شما رسیده

 تاج ما تاج صاحب معراج
 حتاج شاهانیمما نه م

  

 که ستاند زتاج شاهان باج 
 بلکه شاهان به تاج ما محتاج

  

پس از بیاناتش کتابی که مجموع ، ای نداشتشکن جز سکوت چارهمظفرالدین شاه در برابر این جواب دندان
گری باد چاپ شده بود همراه با کتاب دیآبود که به امر نظام حیدر) آقای شاه منصور( سخرنانیهای خود ایشان

و بعد ، رسید نشان داداللّه میکه حسب و نسب خود را مفصالً نوشته بود و نسبت شانزدهم وی به شاه خلیل
که راجع به ) پیشامدهای روزگاران در مشاهده مردمان(» المشاهدات االعوامسوانح االیام فی«کتاب موسوم به

که از کارم عقب  این مالقات موجب شد، دسلسله صوفیه و عرفا بود معرفی نموده توضیحاتی در باره آن دا
مانده به نماز جماعت نرسیدم بلکه ناهار هم از دست داده بودم و لذا مختصر ناهاری که مانده بود خورده و 

  .بعلت خستگی زیاد اسرتاحت نمودم
رحوم ساالر بعد از ظهر آقای مقتدری آمد و به وسیله اتومبیل ایشان و آقای کاشانی به منزل م ۴در حدود ساعت 

 اکنون این منزل محل سکونت آقای محمود حسن مهاراجای گار، اش داده شد رفتیمجنگ که شرح موزه
نواب قمرالدین ، آقایان کاظم نوّاب جنگ، باشدکه از بستگان نزدیک ساالر جنگ است می) محمودآباد(

امريابراهیم خان و نواب  -راشدعلیخان - امريعلیخان - لیخانععسکر -نواب عابدین حسني علیخان، علیخان
حضرت آقا نسبت به ، رسیدندزادگان و بسیار مؤدب بنظر میکه همه از بزرگ، خان حضور داشتندلیاقت حسني

خانه در طرفني در  در مدخل، مشارالیهم اظهار تفقد فرمودند پس از صرف چای و میوه خداحافظی نمودیم
شده بود بوسیله مريعالم نخست  نوشته یاز آنها به انگلیسعدد سنگ سیاه قرار داشت که روی یکی  ورودی دو

 ۱۸۰۶ژوئن  ۸شروع و در تاریخ  ۱۸۰۴جوالی  ۲۵ و در تاریخ، وزیر حیدرآباد ساخته شده و مهندس آن آلمانی
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چون هنوز مغرب نشده بود کمی در باغ ملی گردش کردیم و برای نماز مغرب و عشاء به منزل ، پایان یافته است
سور فرخ رفتیم پس از نماز و صرف شام در آن منزل با روح و صفا که یک طبقه شاخته شده بود و آقای پروف

  .مودیماطراف آنهم درخت و گل بود به دربار حسینی رفتیم و پس از استماع روضه بازگشته و اسرتاحت ن

  »قبله«: ۱۳۹۲ محرم ۱۳و  ۱۳۵۰اسفند  ۱۰شنبه سه

 جزءِدر اول این : شرح مختصری بدین مضمون ایراد فرمودند حضرت آقا پس از اقامه نماز صبح و قرائت قرآن
در موضوع قبله بعد از بعثت یا ، شودخداوند عالم موضوع تغیري قبله را یادآور می) در سوره بقره که قرائت شد(

ه نماز اند بعد از بعث که حضرت مأمور بخواندن نماز شد رو به کعبهجرت بني علما اختالف است بعضی نوشته
اقامه نماز می) ص( گویند هر وقت که حضرتالمقدس بود و بعضی میگویند قبله بیتبعضی می، خواندمی

و اگر جمع بني هر دو مقدور نبود رو به ، المقدس هردو بودایستادند که رو به خانه کعبه و بیتکردند طوری می
المقدس بوده و در به مدینه قبله مسلمانان بیت وىل بعد از هجرت از مکه، خواندندسمت مسجد اقصٰى نماز می

چونکه ، المقدس هم مورد احرتام یهودیها و هم مورد احرتام مسیحیها بودزیرا بیت، اینجا اختالفی نیست
مسیحیان پیغمربان پیشني را قبول داشتند و این حکم جاری بود تا سال دوم یعنی هفده ماه بعد از هجرت به 

توضیح اینکه قبل از آنکه حضرت به مدینه تشریف ،  قبله بسمت خانه کعبه از خداوند رسیدمدینه که دستور تغیري
چون در ، شویمکند و ما پريوز میدادند که دین حق ظهور میفرما شدند یهودیان به یکدیگر و غريه وعده می

اعتقاد یهود و نصاری پیش در بیان موالنا ، آوردکند و به مدینه تشریف میکتب دیده بودند که حضرت ظهور می
از بعثت به آن حضرت و اینکه نام او را حرز جان خودکرده بودند و ظهورش را از جان و دل خواهان بودند 

  :فرمایددرآخر جلد چهارم کتاب مثنوی می
 پیش از آنکه نقش احمد فر نمود

کردند کای ربّ بشر سجده می
 کای چنني کس هست تا آید پدید

 ز یستفتحونتا بنام احمد ا 
 هر کجا حرب مهوىل آمدی
 هر کجا بیماری مزمن بدی

 گشت اندر راهشاننقش او می
 این همه انکار و کفران زادشان
    آن همه تعظیم و تفخیم و وداد

 نعمت او هر گرب را تعویذ بود 
 آریش هر چه زودتر در عیان

 طپیداز خیال روش دلشان می
 شدندی سرنگونیاغیانشان می

 رّاری احمد بدیشان کغوث
 یاد اوشان داوری شافی شدی
 در دل و در گوش و در افواهشان

خر زمان آچون درآمد سیّد 
 چون بدیدنش بصورت بردبار

  

که آیا ما ، وقتیکه اسالم ظهور کرد بعضی از قبایل اوس و خزرج که در مدینه ساکن بودند با هم مشورت کردند
ت گهربار آن حضرت را شنیده بودند بشارت یهود را بر آن حضرت تطبیق ای کلماایمان بیاوریم یا نه؟ چون عدّه

نصرت حضرت را به مدینه  نفر پیمان بستند و با قول ۷۲نفر بیعت کرده و بار بعد  ۱۲بار و لذا یک، نمودندمی
و آن  فتدانی از بني خواهد راما وقتیکه آن حضرت وارد مدینه شدند بعضی از آنها دیدند که نان، دعوت کردند

البته غالباً اشخاصی که مخالفت ، رود مخالفت نموده و باطناً از پیغمرب ابا کردنداحرتامی که داشتند از میان می
اصوالً اشخاصی ، افتندکنند به گمراهی و ضاللت میکنند قصدشان خدا نیست وافرادی که از آنها پريوی میمی

کنند و بعضی افراد از روی سادگی دشمنی و مخالفت یکه مخالف حق هستند از روی عناد و حسد دشمنی م
در خطر بود و منافعشان وىل یهودیان مدینه که ، گردنداما همني که حق بر آنها آشکار گردید پشیمان می، دارند
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تابع خواستهای آنها نیست شروع کردند به مخالفت و از هر راهی که امکان داشت ) ص( دیدند رسول اکرممی
در مورد روزه ، خواندقلبه ندارد و رو به قلبۀ ما نماز میاز خودش ) ص( محمد، گفتندردند و میکسرزنش می

وىل در مورد قبله حضرت متأثر ، بعد از چند لحظه آیه روزه آمد، هم مالمت کردند که ما روزه داریم وشما ندارید
روزی برای ، مکه نماز بخواندداشت و میل داشت که رو به و غمگني شدند و مکه را هم خیلی دوست می

سورهٔ بقره  ۱۴۴شریفه  تا اینکه آیۀ، عیادت به خانه پريزنی تشریف بردند در همانجا حضرت شروع به نماز کردند
رَ الْمَسْجِدِ الْحَرَاِم قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْ «فرماید نازل شد که می

و تقاضای تغیري قبله ( ایبینیم رویت را که به آسمان گرداندهیعنی ما می»...وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ
کنیم که خودت دوست داری و هرجا باشی رویت را بطرف مسجدالحرام ای میما هم روی ترا به قبله) داری
بعداً آنجا مسجدی ساختند که ، رتبه حضرت در بني نماز صورت خود را به سمت مکه برگردانیدیک م، گردان

شود وىل چون منظور یهودیان ایراد گرفنت بود شروع کردند به اشکال و انتقاد و مسجد ذوالقبلتني نامیده می
ف مسجد الحرام باطل اگر نمازیکه بطرف مسجد اقصٰى میخواندند درست بوده پس نماز خواندن بطر«: گفتند

اید باطل خواندهاست و اگر نماز به طرف مسجدالحرام درست است پس نمازهائی که به طرف مسجد اقصٰى
 الحرام نماز بخوانید آنها بطرف مسجددجای از مسلمانان پیش از آنکه شما بطرف مسو حال آنکه عده، است

 ؟با آنها که نمازشان باطل و نادرست بوده چه معامله خواهد کردآیا خدا ، انداند و از دنیا رفتهاقصٰى نماز خوانده
  شریفه نازل شده این آیۀ

مِ اآلخِرِ وَالْمَآلئِكَةِ وَالْكِتَابِ لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْ«
ي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّالةَ بِيِّنيَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِنيَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّآئِلِنيَ وَفِ وَالنَّ

رَّاء وَحِنيَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا الْبَأْسَاء والضَّ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ وَالصَّابِرِينَ فِي
  .۱۷۷سوره بقره آیه  »وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

های خود را بسوی مشرق و مغرب بگردانید بلکه نیک مرد کسی است که ایمان نیکی آن نیست که روز( 
، و مالش را با اینکه دوست دارد، پیمربانبخداوند و روز رستاخیز داشته باشد و هم به فرشتگان و کتاب و به 

و نماز بپا دارد و ، بخویشان و یتیمان و درویشان و بماندگان در راه و سائالن بدهد و هم برای آزادی اسريان
اینها کسانی ، و شکیبایان در جنگ و تشنگی و هنگام رزم کردن، و باید پایدار باشند در پیمان خود، زکات بدهد

  ).ر و آنها پرهیزکارندهستند راست گفتا
  کعبه را کش هر زمان عزمی فرود            آن زاخالصات ابراهیم بود

، اگر امر شود که باید به سنگی سجده کنید باید انجام شود مانند حجراالسود، وىل مناط همان وجهه امر است
حال سنگ است و حاجی باید بهر ، گویند بر اثر صاعقه فرود آمدهگویند جربئیل آورد بعضی میکه بعضی می 

دیدم که پیغمرب تو را میاگر نمی«: گفتخلیفه دوم عمر در این باره چنني می، ه طواف کندبشروع  از همانجا
ف مسجد اقصٰى بود به آن طرف نماز درست رپس وجه امر است تا وقتیکه نماز بط »بوسیدمبوسد هرگز ترا نمی

دالحرام نماز کنید به آن طرف درست است مراد وجهۀ امر است و صحیح بود و بعد که امر آمد بطرف مسج
را به ذهن آورده این شعر را  »فاینما تولوا فثم وجه اللّه«سخنان گهربار ایشان حال دیگری ایجاد کرده بود و آیه

  .تداعی نمود
  هرجا که روم صاحب آن خانه توئی تو       مقصود توئی کعبه و بتخانه بهانه
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چون طبق رسوم دیرین . بود) هوىل و دهولندی( زیرا عید ۱.در تمام هندوستان تعطیل رسمی بودروز  خالصه آن
 ما که در خدمت حضرت آقا برای خداحافظی بريون رفته، پاشیدندتمام هندوها در معابر بروی یکدیگر رنگ می

                                                 
اصغر حکمت که بسیار محققانه نوشته شده مراجعه نمایم، و برای اطالع کامل اعیادهندوان الزم دانست سرزمني هنداز علی - ۱

  .نگارممطالبی از همان کتاب را جهت اطالع می
رسد، و اگون است گویند عدد ان به هفتاد عید و جشن میاعیاد هندو مانند طبقات و پريوان آن متنوع و گون: اعیاد مذهبی هندوها

 ۳) صیام(اعیاد روزه ۲اعیاد مذهبی ۱: شونداند و آنها به چهار نوع تقسیم میدر آن میان چند عید مشهورتر و مورد احرتام عموم
هندو و دور زندگانی خدایان و یا در  این اعیاد بطور کل بیادگار حوادث مهمه که بنابر اساطري. اعیاد اجتماعی ۴اعیاد بوم و میالد 

شوند، همچنني بعضی مقارنات نجومی و مواقع سیارات و ثوابت در روزهای معني در ایام سال سرگذشت پهلوانان واقع شده بر پا می
  :مهمرتندگردد و باالخره از میان این اعیاد شش عید از همه مورد تقدیس و موجب انعقاد عید می

شود این جشن بیاد عید چراغان یا جشن خزانی است غالباً در اواخر اکترب ماه واقع می) Divaly(یادیواىل) Dipavly(دیپاوىل ۱
بازگشت راما پهلوان افسانه رامایانا بوطن خویش است، چه آن پهلوان قدسی بعد از آنکه دیر زمانی از وطن دور مانده و به جنگ و 

شغول بود سرانجام بر او فريوزی یافت و مظفر و منصور با زن خود به جایگاه خویش م) راوانا(جدال با شاه اهریمنان موسوم به 
هامنازل خود را تزیني و آرایند خانههای نو بر تن مینمایند جامهمراجعت کرد، مردم هند در این جشن عیش و شادمانی فراوان می

رسد در جیهه هر خانه و سازند، چون شام هنگام در میمیروند و تحف و هدایا متبادل کنند، به تهنیت یکدیگر میچراغانی می
کنند، برفراز بام آن صدها چراغ از ظروف سفالني ساخته و با روغن و فتیله مشتعل نموده و ردیف یکدیگر قرارداده خانه خودمی

شوند، و ثروت مشغول می هنگام شب تمام افراد خانواده در بهرتین اطاق خود جمع شده بدعا و نماز بدرگاه لکشمی یعنی خدای
شب در آنروز دفرت حسابهای یکساله چون در حقیقت این جشن مخصوص اهل مکاسب و حرف است همه بازرگانان و کسبه تا نیم

نیز در نزد فرقه ویشنو در نهم ماه )Ramanomy(بندند، نیز باید گفت که روز تولد راما موسوم به رامانومیخود رامی
شود، و در آن جشن حکایت راما و سرگذشت او در جنگ با رن با اوایل ماه آوریل است جشن گرفته میکه مقا) Chtira(چتريا

شود، و پريوان ویشنو همه جا به رقصهای مذهبی و نواخنت موزیک مشغول میاهریمن و فتح سیالن به معرض نمایش گذارده می
  .شوند

شود و آن را بیادگار کشته شدن هرلیکا عفریته بدست کریشنا رس برپا میعید هوىل عید بهار است غالباً در ماه ما)Hooly(هوىل ۲
گريند، در این جشن طرب و شادمانی بحد کمال است از خصائص آن یکی آن است که پیشانی و چهره خود را با الوان جشن می

نا و بیگانه، خویش و غریب مستثنی پاشند و از این آب رنگ آشمقدسه رنگ می کنند، و آبهای زرد و سرخ بر سر و تن یکدیگر می
ماند، در این موقع بیگانگان در هند اقامت دارند از بیم آنکه جامه و اندامشان به آبهای ملون رنگني گردد کمرت از خانه بريون مینمی

ن جمع شده به رسد خرمنهای آتش بسیار بزرگ در میدانهای عمومی برافروخته و خالیق در گرد آآیند، چون شب هنگام که در می
  .شوندسرایی و نواخانی مشغول مینغمه
شود، مراسم در این عید بعضی از وقایع و سرگذشتهای منسوب به کتاب رامایانا در معرض نمایش گذاشته می)Deshera(دسهرا ۳

شب اول راما ار درگاه او  شود نُهبصور مختلف برگزار می) دو عامل خري و شّر(این جشن نیز بیادگار جنگ ده روزه بني راما و راونا
رسد، سپس خواسته است در روز دهم که روز پريوزی نريوهای خري بر قوای شّر است شادی و طرب خالیق به حد کمال میکمک می

 هیکل بسیار بزرگی از راوانا پادشاه اهریمنان و برادر و فرزند او از چوب و کاغذ و خیزران ساخته با مواد محرتقه انباشته، پس از
کند تريی آتشني به آن پیکر انداخته و آنرا گذراند یک تن که نقش را ما را ایفا میآنکه نمایش جنگ راما را به معرض تماشا می

شود، در نقاط مختلف مراسم جشن دسهره گر میسازد، در این نمایش مظهری از غلبۀ خري و شر و نیکی بر بدی جلوهمشتعل می
گویند و همچنني صدقه و می)) دورگاپوجا((پردازند و آنرا الهه خري می) دورگا(ر بنگال بعبادت بصور گوناگون معمول است، د

در روز دهم بیاد بود غلبه دورگا بر اهریمن زشت کنند، که الهه علم و کتاب است نیاز می)) سراسواتی((خريات بسیار تقدیم خدای
گوناگون آراسته با ساز و دهل دور شهر و آبادی گردانیده، و سپس در دریا یا  کار پیکر دورگ را به انواع و اقسام ساخته و به الوان

ها را نمایند، نیز در بعضی از شهرهای هندوستان عروسکهای کوچک از گل بصورت خدایان مختلف ساخته و خانهرودخانه غرق می
  .اندکنند، و مدت نه شبانه روز به عیش و شادی گوناگون مشغولبدان زینت می

نیز گویند، موقعی است که در ماه سی اوانا مطابق ماه اوت مسیحی شب )Rakey Pornima(رکشابندان که آن را راکی پورنیما ۴
و آن . گرينددارند و جشن میموسوم می)) روز نارجیل((واقع شود و آنرا در جنوب هندوستان بنام) چهاردهم(ماه تمام یا لیلۀ بدر
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باشد، خالیق در کنار رودخانه یا ساحل دریا جمع شده و نارجیل برسم می) برسات(صل بارانف در حقیقت عالمت انقضاء جشن

ریزند، چون میوه نارجیل دارای سه چشم است از ایرنو او را عالمت به آب می)Varona)) (وارونا((نیاز بدرگاه خدای دریا
رجیل از شروع به کاری کالن باعث کامیابی و مبارکی و دانند، از ایرنو شکسنت نامقدس خدای شیوا که او نیز سه چشم دارد می

گویند دخرتان آورده و دور ساعد برادران خود گره )Rakey(پريوزی خواهد بود، در روز رکشابندان، بندی مقدس که آن را راکی 
دی بخواهند عقد برادری و محبت زنند و برادران به آنها وجه نقد و مسکوکات گرانبها هدیه میکنند و نیز بانوان و زنانی که با مرمی

ستانند، از آن پس آن مرد با آن زنند و نقدینه هدیه میبندند و گره میخالصانه منعقد سازند هم آنروز راکی به دور مچ دست او می
د، رکشابندان یا بندنکنند و تازه بدور کمر میرا تجدیدمی) جنیو(زن حکم برادر و خواهر دارد، هم در آن روز برهمنان ریسمان زّنار

زوجۀ خدای ایندراست، گویند آن زن پس از آنکه مشاهده نمود که شوهر وی از دوها ))ساشی((به اختصار راکی منسوب به 
شکست خورد به ساعد او ریسمانی سحرانگیز بست که به او نیز و و قوتی جدید بخشید و او دوباره به جنگ اهریمنان شتافته و بر 

  .شدآنان چريه 
عُرس اجتماع در هندوستان نزد هندوان متعدد است که از همه مهمرت را کمب میال گویند و آن در )Comb Milla(ب میالکم ۵

) گنگ(شود، و در مدت معینی، بني ماه ماگ مطابق دسمامرب و ژانویه در هریدوار که مخرج رود گنگاشهرهای مخصوص تشکیل می
و جمنا است، و همچنني در شهراهای  و یا در اللّه آباد که ملتقای دو رود مقدس گنگااز کوهستان هیمالیا و صحراهای شماىل است، 

شود، در ایام این تجمع عظیم مسافرین و زوار که از اقطار هندوستان به اوجني و ناسیک هر شش سال با هر دوازده سال تشکیل می
کنند، و بخواند سرودهای مذهبی و انجام فریضه صوم و اند برای کسب تیمن و تربک در آب گنگ غسل میآن نقاط مسافرت کرده

شوند، مرتاضان تارک دنیا و سادوها نیز از خانقاههای خود بريون آمده و بصورت اجتماع در کنار دعا و مراقبه و تفکر مشغول می
ایان آب یعنی عنصر حیات خد: ای است که گویندکنند، و در اساطري هندوستان افسانهجمعی طواف میرود گنگ با تشریفات دسته

را در ظرفی کرده بودند، و روزی مابني دیوها و نیکان بر سر آن ظرف جنگ و جدال برپا شد و در آن هنگام آن ظرف مقدس که به 
موسوم است چهار مرتبه از آسمان به زمني افتاد، یک دفعه در اللّه آبادو دفعه دوم در هریدوار، دفعه سوم در اوجني دفعه ) کبه(
هارم در ناسیک، بعد از دوارده روز که پیکاری عظیم ما بني اخیار و اشرار برقرار بود خدای ویشنو آنها را از یکدیگر جدا ساخت و چ

  .بخش را در میان ارباب استحقاق و استعداد تقسیم نمودآن مایه حیات
آورند و تمام موجودات تجدید حیات میبرمیشکفند و گلها غنچه وسنت پانچمی آن نیز جشن بهار است هنگامی که درختان می ۶

های زردرنگ بر سو زنان، ساریهای زعفرانی بر تن شود، مردان عمامهکنند، در چنني روزی که غالباً در ماه فوریه هر سال برگزار می
در اساطري هند آمده . شوندفرستند و به عیش و طرب مشغول میهایی به آسمان میکنند و اطفال نیز با کاغذ زردرنگ بادبادکمی

نقل .(وجود او را سراسر خاکسرت کرد. الهۀ عشق افکند)) سخام دیوا((که در چنني روزی خدای ویشنو با چشم سوم خود یک نظر بر
  ).از کتاب سرزمني هند

، یکی عید دیواىل تر استتوان گفت هند کشور اعیاد و چشنهاست و در میان آنها سه عید بزرگ است که از بقیه با اهمیتکالً می
اند خانه و در این روز بازرگانان و کسبه بیالن کارکرد خود را اعالم میدارند، آنهائی که سود برده. است که عید سال نو هندوهاست

دارند، از طرف دولت هم کنند و از دوستان خود دعوت نموده و مجالس جشن و مهمانی بر پا میمحل خود را چراغانی می
گريند، و اشخاصی که ورشکست شده ورشکستگی خود را اعالم میکنند و چشن میرا تزئني نموده و چراغانی می عمارات دولتی

گویند، و این عید در بمبئی و کلکته که بیشرت بازرگانان هند در آنجا هستند می)) فالن دیوالیه((کنند، به ورشکستگان به زبان هندی
  .شکوه و جالل بیشرتی دارد

این عید مثل عید نوروز ایران است، عید بهاری است تمام مردم چندروز را به خوشی سر می. ىل و دهولندی است عید هو دوم 
پاشند، چون این عید در وسط فصل بهار واقع گردیده و هوا معتدل میکنند، زن و مرد و پري و جوان براه افتاده بهم رنگ و عبري می

باشند آنرا عید بهاری نامند، این عید در وسط فصل بهار واقع گردیده و هوا معتدل میت میباشد آن را عید بهاری و عید اظهار محب
گویند یکی از شاهزادگان نیکوکار نامند، این عید یک جنبه مذهبی هم دارد و آن اینست که میو عید اظهار محبت می

گردد، کند و نیکی بر بدی غالب میز پادشاهی خلع میقیام نموده، و او را ا)راجن مرن کشب(علیه پدر خود) راجکمارپرهالر(بنام
گویند . است) دسهرا(باشد عید دسهرهعید دیگر انها که مهم می. نامندبنابراین این عید را از اینجهت عید فتح نیکی بر بدی هم می
دانند، به رگ هند و وی را مظهر خدامیالنوع بزگویند و پیغمرب یا رباین عید یادگار زمانیست که رامچندر که هندوها او را رامّ می

گريد که رام را همسرش دهد و از او قول میخواسته فرزند خود را ولیعهد سازد شاه را فریب میسبب دشمنی زن پدرش که می
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ناب حاج آقا کاشانی پایني وىل شیشه طرف ج، کشیدیمهای اتومبیل را باال میبودیم بنا به دستور ایشان شیشه
 پس.خواستند رنگ بپاشند به هریک از آنها یک روپیه داده شد که از این عمل خودداری نمودندجوانها می، بود

 از ورود به منزل آقای دکرت مقتدری حضرت آقا از تمام کارکنان و خدمتگزاران آنجا اظهار قدردانی و محبت
به منزل آقای زارع رفتیم و نماز ظهر و نجاآاز ) از حیدرآباد داشتندچون حضرت ایشان قصد عزیمت ( .فرمودند

دو ساعت بعد از ظهر به منزل آقای طبسی . و ناهار میل فرمودند، عصر اقامه نمودند و حاضرین اقتدا کردند
آقای نواب فخرالدین علیخان که یکی از رجال برجسته و تحصیل کرده ، مراجعت و پس از کمی اسرتاحت

پس از آن آقای سید مظفر حسینی که از سادات رضوی و ، افتخار فقر و درویشی نائل گردید اد بود بهبآحیدر
بعد از اقامه نماز مغرب ، اهل هندوستان است با خواهر و همسرش به ترتیب به افتخار فقر و درویشی نائل شدند

  :مضمون ایراد فرمودندو عشاءِ که همگی به حضرت آقا اقتدا نمودند در مورد تقیه مطالبی بدین 

  ه چیست؟تقیّ
اما از نظر شیعه عدم اظهار ، معنایش این است که انسان خود را از بدیها و شرور حفظ نماید ه از نظر لغتتقیّ«

گاهی اگر فقرا بعضی از ، گرددمطالبی است که موجب حسد و دشمنی دیگران یا باعث ناباروری دوستان می
م حقانیت دمثالً اگر در محلی که همه سنی هستند دربارهٔ ع، شودیر یا ناراحتی ممطالب را اظهار کنند ایجاد خط

ج یا درون خود آنها ظاهر گردیده پري در خارکه از باطن  و یا اظهار حاالت و یا نمایشاتی، خلفاء صحبت نمایند
، گرددی با ناباوری او میو او دریافته است اگر برای مؤمن دیگری که در مرتبه او نیست بیان نماید باعث ناراحت

حجر بن ، آن حاالت و یا نمایشات را نباید اظهار نماید، سازدو احیاناً او را در راه سلوک سرد و مأیوس می
روزی در مسجد کوفه بود زیاد بن ابیه که از طرف معاویه واىل بود نسبت به ، عدی آن صحابی بزرگ و معروف

کرد او هم از جای خود حرکت کرده و با اعرتاض مسجد را ترک دب میاسامۀ ا) ع( حضرت امري المؤمنني علی
معاویه دستور داد که او و یارانش را به شام پیش وی بفرستند آنها را تا شهر عذره که بدست خود حجر ، کردمی

ر سبّ گا سّب نمودند آزاد کنید و) ع( معاویه دستور داد که اگر همگی آنها نسبت به علی، فتح گردیده بود بردند
همه او را مسخره ، چون خواستند حجر را به شهادت برسانند فرمود اول پسرم را بکشید، نکردند همه را بکشید

، پسرم از کشته شدن برتسد و سّب نماید، مترسم که اگر من زودتر کشته شوکردند و علت را پرسیدند؟ فرمود می
وقتی که خواستند خودش را بکشند اجازه خواست تا ، مایدنشود و سّب نمیام مأخوذ به حیا میوىل تا من زنده

پرسیدند علت چه بود؟ فرمود تصور نرود ، چون اجازه دادند نماز را خیلی سریع خواند، دو رکعت نماز بخواند
 و لذا امام صادق. و بدین ترتیب بسیاری از شیعیان پاکباز شربت شهادت نوشیدند، که از مرگ هراسی دارم

، مثالً سلمان و ابوذر از کاملني مؤمنني و دارای مراتب عالیه بودند، تقیه دین من و آبأ من است«: است که) ع(
و رسیده است که اگر ابوذر ، و ابوذر در درجۀ نهم از ایمان بوددر اخبار رسیده که سلمان در درجه دهم از ایمان 

                                                                                                                                                        
نجام میاند به مدت چهارده سال به چمن در جنگل دور از آبادی بفرستد، و این کار او برادرش که رام از یک پدر بوده)) سیتا((

رام دشمنی داشته است و در علم گویند و همان سیالن است، بنام راون که با خانواده گريد، راجۀ سراندیب که هندیها آن را لنکا می
آید و سیتا همسر رام را گرفته و با هم بسیار ماهر بوده است، خود را به لباس سادوها بريون آورده و به محل رام میسحر و جادوگری 

با )) هندمام((های قسمت جنوبی هند که با او دوستی داشته است بنام برد، رام با کمک و همراهی یکی از راجهد میخو
دهد، و به یادگار فتح رام بر راون که فتح نیکی بر بدی است عید گرفته و پیکار نموده و سیتا را نجات می)) پادشاه سراندیب((راون

نو زنند، و از طرف دولت هند هم در دهلیکند و آتش میراون را گویند ده سر داشته درست مینمایند، و مجسمه جشن و شادی می
  .  شودمیکه مرکز حکومت است این مراسم انجام 
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پس مؤمن نباید ، رسانیدکرد یا او را به قتل میگذرد هر آینه او را تفکري میدانست که چه در قلب سلمان میمی
و حاالت و مشاهدات خود را بر برادر خود که به مقام از او ، شود بکسی اظهار کندآنچه را که بر قلبش وارد می

آمیز که از روی  آمیز نباید از او سر بزند و اشعار غلوّ و گفتار غلّو، تر است تحمیل نماید که مورد خطراستپائني
مثالً اگر کسی در ، گرچه بعضی از غلّوها در شعر مانعی ندارد، ل خود سروده است نباید در همه جا بخواندحا

و پنهان نگاه ، ها گرددزنند وىل ممکن است مورد ایراد بعضیشعر اقرار کند که شراب خورده است او را حّد نمی
و کتمان ، نامندنی بزرگان در اوست تقیه میداشنت حاالت و واردات قلبیه و مشاهدات غیبیه که نمایشات باط

چرا تعهد نموده و به ، باشد زیرا آنچه دستور داده شده که حفظ شود باید محفوظ نگاهداشتسرّغري از تقیه می
و در ) امر ما سرّ و راز است(» امرنا سرٌ«در اخبار رسیده است که، عهد گرفته است حتی نباید به زبان آورده شود

وىل ، دانیم که از پريوی بزرگان کتمان نداشتنداند که تشیع خود راپنهان دارید و حال آنکه ما میگفتهبعضی اخبار 
که آن سرّ را از خدا یاد بگريید و عفو : فرمایدمی) ع( حضرت رضا، سرّی که باید پنهان داشت غري از آن است
شکیبایان در جنگ و سختیها و (» أساٰءِ و الضّراءوَالصابرین فیِ الْب«، را از پیغمرب و صرب را از امام بیاموزید

حتی ، شود که کتمان سرّ باید باشدپس معلوم می، که این آیه اشاره به مقام امام است که نمونه صرب است) زیانها
اگر کسی چیزی بتو گفته است که این اسرار من است اگر حفظ نکنی خیانت ، سرّ افراد را هم باید حفظ کرد

چه رسد به سرّ خدایی مؤمن باید در همه موارد مراقبت کند هم برای حفظ ایمان خود و هم برای  تا، ایکرده
  .حفظ ایمان دیگران

مدیر مجله . کردخالصه آن شب از شبهای پر فیض بود و یاد شهیدان صدر اسالم شور دیگری در دل ایجاد می
شبی فراموش نشدنی بود ، ن آمده بودندبانک آقای سید کرّار حسن نیز برای زیارت و استماع سخن ایشا

  .بخشیدداد و جانها را امید میانی دلها را نوازش میفیوضات رّب

  :۱۳۹۲محرم  ۱۴و  ۱۳۵۰اسفند  ۱۱چهارشنبه 

  »از مکّه به مدینه) ص( سخنی دربارهٔ هجرت پیغمرب«
ز انجام فرضیۀ صبح و پس ا، افزا مشغول بودندمرغان به زمزمه روح، طبق معمول سحر از خواب برخاستیم

» وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ وَاللّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ «:قرآن مجید در تفسري آیۀ مبارکه قرائت
فروشند برای طلب بعضی از مردم هستند که جانشان را می«:مطالبی بدین مضمون فرمودند) ۲۰۷بقره آیه (

اند درباره ابوبکر بعضی از عامه گفته، است) ع( این آیه به اتفاق تمام علمای شیعه دربارهٔ علی. رضای خدا
و آنچه قریب باتفاق است در ، باشدبالل و صهیب و عمار و پدرش میبعضی اخبار است که درباره  در، است

پس معنی آیه در ، ی قبول فروخنتاشرت، شَرٰى فروخنت. به معنی خرید است) اِشرتٰى( السالم استمورد علی علیه
ه لیفروشند برای طلب رضای خدا دربارٔه علی عاینجا این است که بعضی از مردم هستند که جان خود را می

پس ، در مجلس شورای خود نشستند، ه بکشندالسالم است در موقعیکه قریش تصمیم گرفتند که پیغمرب را در مکّ 
هر قبیله یک یا دو نفر حاضر شوند و پیش از طلوع فجر در تاریکی حمله  از تبادل نظر قرار بر این شد که از

از جمله اقوام ، هاشم نتوانند انتقام بکشندهاشم یک نفر باشد تا بنیو از خود بنی، نمایند و پیغمرب را بکشند
ه کنند و پیش از االول خانه پیغمرب را محاصرخود پیغمرب ابولهب هم بود و مصمّم شدند که در شب ماه اول ربیع

فرماید مشرکني قصد دارند ترا بکشند و تو باید از جربئیل نازل شد که خدا می، طلوع صبح او را به قتل برسانند
جربئیل . ها از مردم پیش من است که باید به صاحبان آنها برسانمحضرت فرمود امانت، مکه حرکت نمائی
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من مأمورم از مکه  را احضار کرد و فرمود) ع( علی) ص( حضرت پیغمرب، بسپار) ع( امانتها را به علی، گفت
عرض کرد اگر من بجای شما بخوابم آیا جان ) ع( علیآیا تو حاضر هستی بجای من بخوابی؟، حرکت نمایم

 محضرت تما، هزار جان من فدای جان تو باد: گفت) ع( علی، »بلی«: شما بسالمت خواهد بود؟ فرمود
هایشان را به دشمن بودند امانت) ص( با اینکه همۀ مشرکني با حضرت رسول( سرپد) ع( امانات را به علی

بصاحبانش با فاطمه فرمود پس از ردّ امانات ، سرپد) ع( پس از آنکه امانات را به علی )آنحضرت سرپده بودند
امر را به او  آنگاه ابوبکر را احضار فرمود و جریان، دخرت من و مادرت فاطمه بنت اسد به من ملحق خواهید شد

حضرت مبلغی پول به او داد تا دو شرت بخرد و ، آیا حاضری با من حرکت نمائی؟ عرض کرد بلی: فرمود و گفت
، کردوىل ابوبکر قبول نمی، به غالمش بسپارد که در محلّ معینی منتظر بماند که پس از خروج از مکّه سوار شوند

اطاعت کرد و دو شرت سرخ ، نمایم باید قبول نمائیام میحضرت فرمود چون من بفرمان خدا در این کار اقد
، و بعد هم همان پول را تقدیم حضرت کرد، موی از بهرتین و راهوارترین شرتها خریداری شرتها خریداری نمود

در یکی از ( ،در بسرت پیغمرب با کمال قوت قلب خوابید) ع( و علی. حضرت با ابوبکر به غار ثور تشریف بردند
ابوبکر را همراه خود بردند که مبادا خرب نمایند وىل این ) ص( ی اهل سنت است که حضرت رسولهاتابک

خرج نمود و در ) ص( برای اینکه ابوبکر تمام دارائی خود را در راه خدا و رسول، آیدمطلب نادرست بنظر می
 »ظَرُ اِلَیك و صرف المال علیکمن از دنیا سه چیز را دوست دارم اَلجُلُوسُ لَدَیْكَ وَالْنَ :مجلسی گفته است

بهرحال اگر در تاریکی در غار ثور  »و خرج کردن مال در راه تونشسنت در حضور تو و نگاه کردن بصورت تو «
آیند در حضور آن حضرت نشسته بود و صدای پای مشرکني و حرف زدن آنها را شنید ناراحت بود که السّاعه می

لوی غار کبوترها النه گذاشته بودند و تخم کرده بودند و عنکبوت تار تنیده در حالیکه در ج، کشندو ما را می
چون ابوگرزه ردّ پای حضرت و ابوبکر را از خانه ، و بقدرت الهی درخت روئیده و غار را مستور کرده بود، بود

اند یا صعود کرده یا از اینجا به آسمان، انداظهار داشت آنان از این مکان تجاوز نکرده، تا در غار آورده بود
ابوبکر از شنیدن این کلمات خواست فریاد کشد حضرت آن طرف غار را نشان دادند ، اندداخل در زیر زمني شده

مشرکني  ۱، آن وقت آرامش حاصل نمود، پرده از جلو چشمش برداشته شد دید دریائی است و کشتی حاضر است
هنگامیکه حمله کردند ، ا روشن شود آن وقت حمله نمائیدخواستند شبانه حمله نمایند ابولهب گفت بگذارید هو

مگر : محمد کجاست؟ فرمود: شود؟ گفتنداز بسرت پیغمرب بلند شد و جلو آمد و فرمود شما را چه می) ع( علی
ای عده، را بکشیم) ع( ای گفتند اکنون علیگريید؟ عدهاید که سراغ او را از من میشما مرا پاسبان او قرار داده

در اخبار رسیده است که خداوند به میکائیل و ، را از بني برد و علی را نکشتند) ص( گر گفتند باید محمددی
جربئیل خطاب فرمود که من بني شما برادری قرار دادم کدامیک از شما حاضرید که قسمتی از عمر خود را به 

ه زمني ببینید کسانی هستند که جانشان خطاب رسید که بروید ب. چکدام حاضر به این کار نشدندهی د؟دیگری بدهی
و میکائیل پائني پای او جربئيل ) ع( این است که جربئیل آمد باالی سر علی، نمایندرا برای دیگری فدا می

کیست مثل تو که ، مبارک باد بر تو یاعلی) مبارک باد( طالبنَجٍّ نَجٍّ لَكَ یا علی من مِثلكَ یَابْن ابی«: گفت
کردند که از مشرکني آزاری به او محافظت می) ع( و از علی، فرمایدو بر مالئک مباهات میخداوند به وجود ت

                                                 
به ابوبکر ) ص(سوره توبه پیغمرب اکرم ۴۰کند همني مسأله است چه طبق آیه یکی از دالیلی که عدم والیت را بر ابوبکر اثبات می -۱

فرماید أَال إِنَّ أَوِْليَاء اللّهِ الَ خَْوٌف سوره یونس که می ۶۲آیه  در حالیکه طبق) نرتس خدا با ماست... (تَْحزَنْ إِنَّ اللّهَ مَعَنَا  فرمودالَ
کلّیه و خالفت  البته ناگفته نماند که صوفیان اهل سنت و جماعت والیت) اولیاء خدا ترس و اندوهی ندارند( عَلَيْهِمْ َوالَ هُمْ يَْحزَنُونَ
دانسته و برای خلفای ثالثه مقام خالفت جزئیه و والیت جزئیه تشریعیّه قائلند که برای امور دنیوی و حفظ ) ع(کلیّه را از زمان علی
  .ظواهر شرع است
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دینیها که برای ما اکنون تمام بی، این است که ما باید از عمل آن بزرگوار سرمشق گرفته و پريوی نمائیم، نرسد
آقای علیزاده طباطبائی و پس از صرف چای حضرت آقا اطالع حاصل کردند که . امیّه استپیدا شده از بنی

فوراً برای دیدن آنها رهسپار ، فر بسرتی هستنداند و در منزل آقای نعمانشدهآقای روزبه بر اثر تصادف مجروح 
پایشان آقای روزبه به مختصر جراحاتی در ، آقای دکرت منوچهری معایناتی کردند، االمر حضرت آقاحسب، شدیم

در کشور  جالب توجه این است کهموضوع ، راحات بیشرتی داشتبود وىل دست و سر آقای علیزاده ج
، آیند تا پلیس برسد ولو اینکه مصدومني در همانجا جان بدهندهندوستان اگر تصادفی بشود مردم نزدیک نمی

فر برساند و خانم آقای وىل خوشبختانه در این تصادف آقای روزبه توانسته بود خود را به منزل آقای نعمان
بعد از اطمینان از حال ایشان برای دیدن سّد عثمان ساکر ، ر آقای طباطبائی را به بیمارستان رسانیده بودفنعمان

وقتی از ، در آن مسري زن و مرد مشغول کار بودند. کیلومرت است ۱۹فاصله آنجا تا شهر حدود ، حرکت نمودیم
دل اهر روپیه مع( روپیه است ۲/۵د زنان مزدست مزد مردان سه روپیه و دست: دستمزد پرسش شد پاسخ دادند که

از کنار قلعه گل کندی عبور نمودیم این قلعه بسیار بزرگ است و عمارات سلطنتی ) هفت ریال ایران است
های بزرگ اکنون در دامنۀ آن سرباز خانه، پادشاهان سلسله قطب شاهی در آن قرار دارد و باالی کوه بنا گردیده

کیلومرت دورتر  ۱/۵باشگاه افسران را روی دو تپه در دامنۀ قصر ساخته بودند بفاصله . انداستان حیدرآباد را ساخته
که گفته شد خوانندگان و نوازندگان وقتیکه در آنجا مشغول خوانندگی و ، از قلعه دو عمارت وجود داشت

داشت که معماران آقای دکرت مقتدری اظهار ، شده استاند صدا در قصر پخش و شنیده میشدهنوازندگی می
  .اند؛ ضمن عبور شاهد زمینهای لم یزرعی بودیم که بدون استفاده مانده بودبودهآنجا همه ایرانی 

  سدّ عثمان ساکر
که از وسط حیدرآباد عبور  »موسی«رسیدیم این سّد روی رودخانه  »عثمان ساکر سّد«در حدود ساعت ده به 

شود و باشد که آبی از آن می گريند که پس از تخمري سکرآور مییدر اطراف سّد درختانی شبیه نخل م. نمایدمی
نوعی ) خربزه درختی( در این مکان عالوه بر درخت پاپایا، آشامیدن آن برای کلیه و کبد مفید استگویند می

های سّد در نزدیکی، باشددیگر از همني خانواده وجود داشت که درخت آن بزرگرت و میوه آن بدون تخم می
در آنجا توقف نموده مشاهده شد که باغ را ، ستانی بود که آقای دکرت مقتدری استدعا نمود تماشا نمائیدتاک

طرف  باشد و درختان مو در طرفني آن کاشته شده که از یکاند و یک در میان سنگ فرش میخیابان بندی کرده
حت باغ در حدود نُه هزار مرت مربع و مسا، فاصله آنها از یکدیگر هفت مرت و از طرف دیگر سه مرت و نیم است

قلعه پس از تماشای سّد برای دیدن ، محصول آن در سال در حدود سی و شش تن ذکر کردند که رقم زیادی است
  .بدانجا رهسپار شدیم)Gol Cindeh( گل کندی

  قلعه گل کندی و موزه استات
زدند تا مدتی در خود اینکه دست می شد یااگر صدائی بلند میدر عمارتی که در مدخل قلعه قرار داشت 

و این صدا در قصر مخصوص سلطان که فاصله آن تا این عمارت در حدود ، عمارت و سقف آن انعکاس داشت
شد در این عمارت شنیده و همچنني اگر در قصر صدائی بلند می، گردیدیک کیلومرت و نیم بود نیز منعکس می

بواسطه گرمی هوا و اینکه ، رت و توپهای مختلف قدیمی وجود داشتر ماتفنگهای بلندی در حدود چه، شدمی
از جلوی بازار گل  ای قرار داشت حضرت آقا به تماشای قصر تشریف نربدند آنگاهدر باالی تپه قصر سلطنتی

) باشدفعالًاز بتون آرمه می( کندی که مرکز فروش جواهرات در آن عصر بود عبور و از روی پل چوبی شهر
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خود شمشريهای مختلف با کاله، در آنجا انواع سالحهای قدیمی مانند زره، به موزه استات رفتیم گذشته و
های توپها و طپانچه، دسته مطال که روی قبضه ان نادعلی و اشعار فارسی حک شده بود و سرپهای مختلفه

ردهای نقره که با فلزهای کا، های خدایان و بتهاقدیمی که زمان تسلط انگلیسیها رواج داشته و انواع مجسمه
، سوزپیه: ها که از حفاریها بدست آمده بود ظروف مختلفه مانندنبشته گنس، قلمدان و غريه، دیگر مخلوط بود

های طالئی و نقره انواع سکه، نوشته شده بود ۱۶۹۶شمعدان و غريه و زره بسیار ظریفی که روی سینه آن تاریخ 
و قطب شاهی و بریدشاهی و سالطني تیموری مانند اورنگ زیب عالمگري و  از سالطني مغول و پادشاهان بهمنی

های آهنی و انواع زینت ترب و تیشه و اسلحه، های سنگی مانندواسلحه، سالطني سلسله نظام شاهی وجود داشت
 هایقرآنهای خطی تذهیب شدهٔ بسیار عاىل با ترجمه، های حیدرآبادماکت بعضی از کارخانه، آالت قدیمی

و حضرت آقا در هر موزه، هجری بود ۱۰۵۷ومفصل با خطوط مختلفه بسیار زیبا که تاریخ تحریر بعضی پیش از 
ها و تابلوهای بسیار زیبا وجود در آن موزه کتیبه. ای که قرآن بود هر چند خسته بودند دقت زیاد میفرمودند

آورده است که یک  زیررا بواپیمای آلمانی داد که یک سرباز حیدرآبادی یک هیکی از تابلوها نشان می، داشت
با خط بسیار  »کریما«کتابی خطی نیز بنام، بال و یک ملخک آن را نظام حیدرآباد به موزه تقدیم کرده بود

  : خوب دیده شد که اول آن را تذهیب کرده بودند و این چند بیت از اول آن در اینجا می نگارم
 کریما ببخشای بر حال ما

 ز تو فریادرسنداریم غري ا
 نگهدار ما را از راه خطا

  

 که هستیم اسري کمند هوا 
 توئی عاصیان راخطا بخش وبس
 خطا در گذار و صوابم نما

  

و دخرت زیبائی مومیائی شده که متعلق به قرن پنجم ، در آنجا ساعت بسیار بزرگی روی میزی بزرگ قرار داشت
در یک تابلو ، ز طرف نظام حیدرآباد به موزه اهداءِ گردیده بودشد و اقبل از میالد بود در ویرتین نگاهداری می

  :شاه از سلسله شاهیه نوشته شده بود که شعر متعلق به سنائی استاین اشعاری بخط ابراهیم عادل
 این جهان بني مثال مرداری است

 نرا همی زند مخلبآاین مر 
 آخر االمر بر پرند همه
 چیست دنیا و خلق و استظهار

  

 ن بني در او هزار هزارکرکسا 
 وین مر آن را همی زند منقار
 وز همه باز ماند این مردار
 خاکدانی پر از سگ و کفتار

  

سال قبل که  ۸۰۰یک صفحه سنگی متعلق به ، بعد به موزهٔ جدید رفتیم که در آنجا توپهای مختلف وجود داشت
سنگهایی ، شداشیهای مختلف در آنجا دیده میو آثار نق، از اللّه آباد هندوستان کشف گردیده نیز وجود داشت

در . ای بود که بسیار زیبا ساخته شده بودشاهزاده نها مجسمهآبل موجود بود که روی قلق به دو هزار سال عمت
آقایان سید عباس فرزند عنایت بهادر جنگ و ، به شهر بازگشته به منزل آقای طبسی وارد شدیم ۱۲حدود ساعت 

پس . ی که در ایران سکونت دارند به اتفاق آقای نواب فخرالدین علیخان نیز حضور داشتندآقای سید شهریار عل
در ساعت چهار بعد از ظهر صبیّه حاج آقای کاشانی . کمی اسرتاحت فرمودنداز نماز ظهر و عصر و صرف ناهار
رت منوچهری برای پور و حاج آقای جواهریان و آقای دکحاج آقای سلطان، به افتخار تشرف در فقر نائل شد

بنده و حاج آقای راستني در خدمت حضرت آقا بودیم و ایشان تا ، خریداری بعضی از اشیاء به بازار رفتند
جواب نمیای را بیو طبق معمول هیچ نامههای فقرا بودند ب دادن به نامهبعد از ظهر مشغول جوا ۶ساعت 
شنبه در  این اولني مجلسی بود که در شب پنج، رفتیمپس از اتمام کار به منزل آقای حسني همتّی ، گذاشتند
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پس از اقامه نماز مغرب و عشاء ، شد و خود ایشان آنرا افتتاح فرمودندحیدرآباد طبق اجازه ایشان تشکیل می
  :بیاناتی راجع به عهد و پیمان بدین مضمون بیان فرمودند

  »عهد و پیمان«
در زمان حضرت ، با آب و داروهای مخصوص غسل نمایندشد که دستور داده می) ع( در زمان حضرت موسی

اگر ظاهراً غسل نمائید یا ، اگر ظاهراً غسل نمائید، فرمودند شما دل را از آلودیگها پاک نمائید) ع( عیسی
معمول نبوده وىل در موقع تولد )ع( غسل تعمید در موقع تشرف در زمان حضرت عیسی، ننمائید عیبی ندارد
وىل مسلمني در گوش نوزاد اذان و اقامه میگویند که گوش انها به شعارهای ، هم مرسوم استرسم بوده که هنوز 
غسل را با داروهای مختلف مشکل ) ع( در دیانت اسالم نه مانند زمان حضرت موسی، اسالمی آشنا شود

، مل آيداما شست و شو با آب صاف ظاهر باید بع، بدون غسل است) ع( نموده و نه مانند زمان حضرت عیسی
پیمان  از چاه آب کشید و غسل کرد و بعددر اسالم سعدبن مُعاذ که یکی از بزرگان قلبیۀ خزرج در مدینه بود 

إِنَّ اللّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِنيَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم «، خدا که پیغمرب باشد بگذارد بست که خود را در اختیار نمایندهٔ
قُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى نَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَاالِٕنجِيلِ وَالْبِأَنَّ لَهُمُ الجَ

يمُ التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ بِعَهْدِهِ مِنَ اللّهِ فَاسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِ
سورٔه «. »الْمُؤْمِنِنيَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدونَ اآلمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللّهِ وَبَشِّرِ

ن و مالشان را که در مقابل بهشت را به آنها عطا فرماید و آنان یعنی آنکه خدا خرید از مؤمنني جا» ۱۱۱توبه آیه 
شوند این وعده ثابتی است که خداوند در تارن و انجیل و قرآن کشند و کشته میمی، نماینددر راه خدا جهاد می

 در مقابل خداوند به. فروشدفروش است یعنی همه را یکی میگوید بیعت یعنی یکچرا می، یاد فرموده است
پس بشارت دهید . تر از خدا باشدچه کسی است که به پیمان و عهد خود وفا کننده، فرمایدآنها بهشت عنایت می

در این جا که معامله انجام گرفت ، در این معامله که این معامله شما با خدا سعادت و پريوزی بسیار بزرگی است
ن را باید در اختیار او گذارید و از خودتان سلب ارادهٔ شما مطیع امر من هستید جانتان را مالتا گویدبه آنها می

این جان و مال را خداوند داده است این مال امانت او است که اجازهٔ استفاده از آن بحد لزوم داده ، نمائید
غ و به ما فرموده تا در این جا هستید از این با، طورکه موقعی که در دنیا هستید استفاده نمائید ما هم همني، شده

طور جان هم همني، زمني و تجارتخانه و غريه برای امرار معاش استفاده کنید بعد به دیگران واگذار نمائید
استعدادهایی که در اوست بکار ببندیم و لطف خداوندی این است که جان و ماىل که خودش بما داده است 

می دهیم بعد آن کتاب را از او به پول زیادتر  ای که ما کتابی به اومانند بچه، نمائیدمجدداً از ما خریداری می
جان و ماىل که خودش بما ، باز هم روز بعد به او میگوئیم اگر مایل هستی می توانی استفاده نمائیو . خریممی

دهد و همه گونه خرد و وقتیکه این جان عاریت را خریداری فرمود در مقابل بهشت میفرموده است از ما می
 فقط مختصری از آن بعنوان خمس و زکات، دهدفرماید؛ پس از خریدن باز هم به ما میمی آسایش بما عنایت

هست باید کسیکه در راه ، دهد که از آن استفاده نمائیمو بقیه را به خودمان می، تعیني فرموده که بدهیم) اللّهحق(
همانطور که به اذن پیغمرب و ، حرف نشودکه راهزنان به او صدمه نرسانند و مراقب باشد که از راه من نماید مجاهده

با دشمنان داخلی که عبارت از تمایالت و خواهشها و آرزوهای نفسانی ، امام با دشمنان خارجی باید مبارزه کرد
نیز باید باذن و توسل و تمسک بدانها صورت گريد تا پريوزی ، باشدکه سرچشمۀ آن در باطن وجود خود ما می

در مراجعت از یکی از غزوات فرمود که از جهاد اصغر برگشتیم حاال باید ) ص( ول خدارس، بر نفس مسلم گردد
سؤال کردند جهاد اکرب چیست؟ فرمود مبارزه با نفس کردن جهاد اکرب است که جهاد ، جهاد اکرب شروع نمائیم
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ذا فرمود چه بکشید و یا کشته شاید مراد جهاد اصغر باشد ل »يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ« با نفس است و منظور از
کنید سالک اىل اللّه اگر مجاهده یعنی مجاهده می، مراد جهاد اگر ، شوید از هرطرف که باشد بسود اسالم است

شود و شیطان غلبه پیدا نماید اگر ما غلبه پیدا کنیم چه کند و بر نفس غالب آید یا گاهی در مقابل نفس مغلوب 
آنهائی که از روی نادانی کار بد می، ند چون در حال مجاهده هستیم باز هم مأجوریمو اگر او غلبه پیدا ک، بهرت

خدا با بنده ، آمرزد این وعده در تورات و انجیل هم هستنمایند خداوند میکنند و از آن پشیمانی حاصل می
   «: فرمودبندد و البتّه بوعدهٔ خود وفا نکنیم چه انتظاری داریم پس ما باید وفا کنیم پیمان می

فَاسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ الَّذِي «:آن وقت میفرماید، کیست با وفاتر از خدا بعد خودش »وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللّهِ 
که این کار را انجام دادند و جان و مال خود را به خدا فروختند و ای پیغمرب بشارت بده به آن کسانی »بَايَعْتُم بِهِ
  .مان بستند و این معامله با خدا برای آنها فريوزی بسیار بزرگی استبا خدا پی

سعی کنید حتی«: و پس از خواندن اشعار فرمودند، پس از اتمام سخنانشان دستور فرمودند شعری خوانده شود
 االمکان نماز مغرب در اول وقت در مجالس خوانده شود و اول کتابهائی که به نثر نوشته شده بخوانند و شب
، دوشنبه و جمعه حتی االمکان مناجات و مثنوی خوانده شود و در ماههای محرم و صفر ذکر مصیبت شود

آنگاه دستور فرمودند آقای اشرتیان مناجاتی از نیاز تجلی ، »الطري شیخ عطار خوانده شودشبهای پنجشنبه منطق
ی طبسی مراجعت و در حدود خواندند و بعد از صرف شام که همگی فقرا در حضورشان بودند بمنزل آقا

  . ساعت ده اسرتاحت فرمودند

  :۱۳۹۲محرم  ۱۵و  ۱۳۵۰اسفند  ۱۲شنبه پنج

  تفسري آیات معراجیه آخر سوره بقره

پس از اداء فریضۀ صبح و قرائت قرآن ، حضرت آقا به نماز مشغولندسحر وقتیکه از خواب بیدار شدم دیدم 
  :شود فرمودندکه ذیالً تحریر می بیاناتی در اطراف سه آیه آخر مبارکه بقره

يَغْفِرُ لِمَن يَشَاء لِّلَّهِ ما فِي السَّمَاواتِ وَمَا فِي االَٔرْضِ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللّهُ فَ«
بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللّهِ وَمَآلئِكَتِهِ  وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاء وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمَنَ الرَّسُولُ

سًا إِالَّ يْكَ الْمَصِيرُ الَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ الَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَ
الَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا الَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَ 

لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْالَنَا فَانصُرْنَا عَلَى  عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَالَ تُحَمِّلْنَا مَا الَ طَاقَةَ
و آنچه در ضمري شماست چه اظهار میفرماید برای خداست آنچه در آسمانها و زمني است »الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ 

بخشد و هر که را خواهد ا بخواهد میآنگاه هر که ر، کندنمائید و چه پنهان کنید خداوند با شما حساب می
پیغمرب به آنچه از جانب خدا بر او نازل شده ایمان دارد و مؤمنني ، عذاب کند و خداوند بر همه چیز توانا است

و بني فرستادگان از ، و همگی آنان به خدا و فرشتگان او و کتابهای او و پیغمربان او ایمان دارند هم ایمان دارند
وىل از نظر فضیلت پیغمرب ما تمام انبیاء افضل است وىل از ، رقی قائل نیستند همه یکی هستندنظر نمایندگی ف

نماز المشایخ باشد و دیگری اجازه نماز داشته باشد مثالً اگر یکی شیخ، نظر نمایندگی ظاهراً فرقی ندارند
نماید هم حکمی صادر می کند نخست وزیرمثالً بخشدار حکمی صادر می، کندپشت سر آنها فرق نمی خواندن

از نظر نمایندگی دولت هر دو را باید اطاعت کرد و اذا بر مبنای همني اطاعت امر بود که همگی عرض کردند 
نمائیم و به یقني میدانیم که بازگشت همه کنیم و از تو طلب آمرزش میخدایا فرمان ترا شنیدیم و اطاعت می
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فرماید و این عدم تکلیف زیاده از اندازه توانائیش تکلیف نمیکس را زیاده از خداوند هیچ، بسوی توست
هر کس عمل خوب انجام دهد برای خود او است و نتیجه کردار ، اندازه توانائی تفضلی است دربارهٔ بندگان

 ایم یا ازایم و بجا نیاوردههدخدایا بر ما مگري اگر از اوامر تو چیزی فراموش کر، گرددزشت هم بخود او برمی
خدایا تکالیف سنگني و سخت بر ما تحمیل نفرما چنانکه بر امم ، منهیات تو اعماىل از راه خطا مرتکب شویم

آنچه که ما طاقت انجام آن را نداریم بر ما منه عفو کن ما  بار خدایا، قرار دادیسابقۀ پیش از ما و بر عمده آنها 
این . اور ما هستی ما را بر دشمنان غلبه ده و نصرت فرمابیامرز ما را و بر ما رحمت کن تو سلطان ما و و ی، را

نازل شد وقتیکه براق نتوانست باال رود رَفْ رَفْ را آوردند اول مرکب ) ص( آیات در معراج بر پیغمرب اکرم
توانم باالتر جربئیل که عقل کّل است درماند به حضرت عرض کرد دیگر من نمی، عقل بود و دوم مرکب عشق

  :آیم
  ک سر موی برتر پرم            فروغ تجلی بسوزد پرماگر ی

و من کیم عرض  یفرمود تو کیست، دستی را احساس کردم، فرماید از هفتاد هزار حجاب گذشتم بیهوش شدممی
خطاب رسید هر نیتی در دل بنمائید چه خوب و چه بد خداوند آن ، ای ذلیلکردم توئی خداوند جلیل و من بنده

آیا تو ، کند و این آیه را بر همه انبیاء صادر کردم طاقت نیاوردند قبول نمایندد و محاسبه میفرمایرا ثبت می
، عرض کرد خدایا من مطیع امر تو هستم، حاضری برای امتّ قبول نمائی؟ حضرت در آن موقع تسلیم محض بود

نم وىل اگر عمل کب نمیکنی و عمل نکنی عقا دندا رسید اکنون که تو پذیرفتی من هم در گذشتم اگر نیت ب
دهم و اگر نیت خريی کنی و میسر نشود ان را انجام دهی ثواب آن را می، کنمگردد و عقاب میکنی حساب می

آَمَن «: وقتی که خداوند این آیه را نازل کرد و حضرت قبول نمود فرمود، اگر عمل نمائی ده برابر پاداش یابی
وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللّهِ وَمَآلئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ الَ نُفَرِّقُ بَيَْن «:حضرت عرض کرد. »ن رَّبِّهِالرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِ

خدایا حال که : پیغمرب عرض کرد »لهم الجنة والمغفرة علی ان فعلوا ذلك«: فقال جّل ذکره »أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ 
خواهیم چرا که بازگشت همه بسوی تست خداوند جواب داد امرزش خود ا میما آمرزش تر، تفضل فرمودی بما

الَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِالَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ  سازمگردانم و مقام امت ترا بلند میرا شامل حال تو و امت می
دایا حال که تفضل درباره من و امتم فرمودی عرض کرد خ، پیغمرب چون این جمله را شنید. وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

از نسیان و  ندا رسید. »رَبَّنَا الَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا«: خطاب رسید سؤال کن عرض کرد، زیادتر فرما
االَّ لَیْسَ مِنّا «:خطاء امت تو بخاطر کرامتی که تو در نزد ما داری درگذشتم و عقاب نکنم پیغمرب عرض کرد

شدیم و داشتیم که از یاد او غافل نمیاگر ما معرفت می جز خطا و فراموشی چیزی نداریم، »الْنِّسْیاٰنَ والْخَطاٰ 
ندا می، خداوندا حال که این عطا درباره ما روا داشتی زیاده فرما، کندباز عرض می، گشتیمبخطا دچار نمی

یعنی  »ا وَالَ َتحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن َقبْلِنَارَبَّنَ «:کند پرورگاراعرض می، رسد درخواست کن
این  حکم) ع( احکام حضرت موسی مثال در مورد، و امت تو برداشتماحکام شدید و سختی که بر امتهای تو 

حکم این بود که نماز آنها ) ع( مثالً در مورد احکام حضرت موسی، بود که نماز آنها را از تو و امت تو برداشتم
شد هر چند از محل انها تا معبد مسافت دوری بود باید بروند جز در محل مخصوص که عبادتگاه بود قبول نمی

که در هر کجا اقامه نماز نمایند از وىل برای امت تو تمام زمني را مسجد و طاهر قرار دادم ، در معبد نماز بخوانند
در امتان پیشني حکم این بود که اگر دست آنها به نجاست ، سختی را از امت تو برداشتمو این ، آنها قبول میکنم

شد باید محل نجاست را مقراض نمایند وىل برای امت تو آب را برای پاک کردن کرد و نجس میبرخورد می
ر نموده به بیتقرار دادم و این سختی را از آنها برداشتم امم سابق قربانیهای خود را باید برگردن خود با

فرستادم که آن قربانی را بخورد و صاحب قربانی گرفت آتشی میالمقدس بربند اگر مورد قبول قرار می
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وىل قربانیهای امت ترا بطون ، نمودخورد با حال بدی مراجعت میواگر آتش آن را نمی، گشتخوشحال برمی
دهیم و اگر قبول نشود عقوبات دنیا اعف پاداش میفقرا و مساکني قرار دادیم اگر قبول شود به آنها اضعاف مض

آنها را نصف شب و هنگام ظهر قرار داده بودیم و این حکم از  نماز امم سلف اوقات در، داریمرا از آنها برمی
در امتهای ، تو فرض کردیم نماز را در اطراف شب و روز در هنگامی که با نشاط هستندشداید بود و بر امت 

عمل بدی یک عقاب و این را از امت تو  ده بودیم در مقابل هر عمل نیکی یک حسنه و در مقابلپیشني قرار دا
در امم سابق اگر نیت ، زاو قرار دادیم در مقابل هر عمل نیک ده حسنه و در مقابل هر عمل بد یک ج، برداشتیم

آوردند یک شد و اگر بجا میثوابی در نامۀ عمل آنها ثبت نمی آوردندکردند و آن را بجا نمیعمل خري می
وىل در امت تو اگر نیت عمل نیکی نمایند در نامه عمل آنها یک حسنه ، گریدحسنه در نامه عمل آنها ثبت می

و اگر آن عمل نیک را بجا آورند ده حسنه در نامه عمل آنها ، را بجا نیاورندنمائیم ولو این که آن عمل ثبت می
اوردند چیزی در نامه عمل آنها کردند و بجای نمیاگر نیت عمل بدی میدر امتهای سابق ، شودنوشته می
وىل اگر امت تو نیت عمل بدی نمایند و آنرا بجا نیاورند یک حسنه در نام عمل آنها ثبت می شدنوشته نمی

، شدندیم شد که همه کس با خربکردند آن گناه بر در خانه انها نوشته میگردد انتهای پیشني هر وقت گناهی می
و من این را از امت تو برداشتم و اگر از آن گناه توبه میکردند قبوىل توبه آنها این بود که لذیذترین غذاها که در 

وىل ما گناهان امت ترامستور میداریم که کسی جز ما و خود او ، تر بود آن را بر خود حرام نمایندنها محبوبآنزد 
پیغمرب عرض کرد ، کنیم بدون اینکه به عقوبت دیگری مبتالیش سازیمل میو اگر توبه کند او را قبو، خرب ندارد

رَبَّنَا وَالَ «: کندخطاب رسید که سؤال کن؟ عرض می، خدایا حال که این همه بر من عطا فرمودی زیادتر فرما
پذیرفتم پیغمرب ، نداریم فرمودنچه را که ما طاقت آن را آخدایا بر ما تحمیل مکن . »تُحَمِّلْنَا مَا الَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ

عفو یعنی گناهان ما را ، »وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْالَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ «، عرض کرد
مۀ عمل پر از مثالً نا، رحمت یعنی عالوه بر این بر ما نیکی هم بکن، بپوشان مغفرت یعنی گناهان ما را پاک کن
رحمت یعنی بجایش در پروندٔه ، ن گناهانی که نوشته شده پاک کنآگناه است عفو یعنی بپوشان مغفرت یعنی 

  .ما نیکی بنویس این سه مرحله را حضرت احدیت پذیرفت
فقرا چنان حاىل داشتند که من از ، پس از ختم سخنانشان دستور فرمودند آقای حسني طبسی مناجاتی خواندند

به بازار کتاب  ۹پس از صرف صبحانه در ساعت  »من عاجزم زگفنت و خلق از شنیدنش«، صیف آن عاجزمتو
 ۱۱ارشان از ساعت کاصوالً اکثر مردم هندوستان ، فروشها رفتیم تا نزدیک ساعت ده کتابفروشیها باز نشده بود

بیاد علیا حضرت «نوشته شده بود این ساختمانها، بعد به بیمارستان نظامیه رفتیم، شودصبح به بعد شروع می
، داروسازی، فلج اطفال، قلب، بیماریهای عمومی: از قسمتهای مختلف مانند »ملکه دکن اعلی اللّه مقامها

قا دعا کردند و آحضرت ، شدجراحی و غريه دیدن نمودیم که از طرف متصدیان مربوطه توضیحات الزم داده می
در قسمت فلج اطفال طفلی که ، ستانی برای معالجه بیماران وجود داردفرمودند بسیار خوشحالم که چنني بیمار

قرار شد فرمول معالجۀ فلج اطفال را که با ، دادبعلت فلج دست بسرتی بود کامالً بهبود یافته و با دست سالم می
فعالً ( حاج آقای کاشانی حضور حضرت آقا تقدیم گرددشود به وسیلۀ دارو و ماساژ در حمام طبی داده می

ای در قسمت داروخانه اظهار شد که در دنیا چنني داروخانه)ترین حمام طبی در کنار دریای سیاه وجود داردمدرن
و ، داروئی که با مشک و عنرب درست شده بود آوردند که گفته شد برای عضله قلب مفید است، نظري استکم

، یاقوت، مروارید، عنرب، مفرّح است در آنجا مشک وردند و گفتندخمري مروارید آ، حضرت آقا کمی میل فرمودند
اظهار شد در اینجا طبیب و دارو رایگان است و بیشرت ، سنگ یشم و لعل بدخشان مشاهده نمودیم، عقیق، زمرد

حضرت ایشان به افرادیکه دارو می ساختند و دانشجویانی که تعلیم ، اندالتحصیل همني رشتهاطباء اینجا فارغ
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نجا دیدن کردند که بیش آدر آخر از کتابخانه ، فرموده مبلغی جهت کارکنان آنجا مرحمت فرمودند دیدند تفقدمی
اکسري اعظم و غريه و پس از پایان بازدید و عیادت ، اکربطب: هزار کتابهای مختلف طبی داشت ماننداز پنج

های قدیم فروشیراجعت به کتابدر م، حضرت آقا را معاینه نموده و دستوراتی دادند بیماران رئیس بیمارستان
بنا بدعوت قبلی به منزل آقای دکرت مقتدری رفتیم ودر آنجا آقای . مراجعه و چند جلد کتاب خریداری فرمودند

پس از صرف ناهار در ، االمني که با هواپیما از طهران آمده بودند به جمع ما پیوستندحاج سید علی اکرب روح
  . نزل مراجعت نمودیمحدود دو ساعت بعد از ظهر به م

ها هم نخوابیده بودند اسرتاحت نکردند و در حدود چهار ساعت و نیم در این دو روز اخري با توجه به اینکه شب
پس از آن ابتدا به تجارتخانه آقای ، بعد از ظهر مادر مکرمه نواب قمرالدین علیخان به فقر و درویشی نائل شدند

تشریف بردند این تجارتخانه که اختصاص به تجارت چای دارد نسبتاً وسیع ) تیآسام( قنربعلی همتی موسوم به
 و از آنجا به دیدن گراند، است پس از صرف چای و بستنی حضرت آقا نسبت به ایشان اظهار مرحمت فرمودند

هتل که محل کار حاج آقای کاشانی است تشریف برده و قسمتهای مختلف آنجا را دیدند و اظهار مرحمت 
پس از اقامه نماز ، منزل آقای محمود طبسی تشکیل بوددر رویشی بمناسبت شب جمعه دمجلس فقر و ، دفرمودن

  :مغرب و عشاءِ در موضوع بیعت مطالبی بدین مضمون ایراد فرمودند

  »بیعت در اسالم«
بطوریکه در شب گذشته  »م بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَإِنَّ اللّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِنيَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُ«توبه مبارکهسوره  ۱۱۱ آیه

زیرا بیعت در تمام ادیان حقّه بوده است البته بیعت باید با کسانی باشد که ، باشدبیان داشتیم مخصوص بیعت می
باشند و  اهل سنت و اکثریت باید با کسانی باشد که به قوانني الهی آشنائی داشته، باشند سمت نمایندگی داشته

وىل گروهی از شیعه دوازده امامی معتقدند که ، ا نمایند کافی است و دیگر احتیاجی به بیعت کردن نیستاجر
حجة یعنی  »لَوْال الحُجَةَ لَساحَت اْالَرْضُ بِاَهْلِها«عالم در هیچ زمانی از حجت خاىل نیست و نخواهد بود 

چون لطف خداوندی پیوسته ، گران معني کنندخدا که آنهم باید خود خدا او را معني نماید و نباید دیخلیفه 
حال بندگان است که هیچوقت در بسته نباشد و در هر زمان راه بسوی خدا هست بنابراین باید نماینده  شامل

 این است که، توانند احکام را توضیح بدهند کافی استگویند کسانیکه میآنها می ۱، الهی در میان مردم باشد
                                                 

یث از و تنها بعنوان نمونه چند حد ۳۵۹تا  ۲۳۶برای شرح حال کامل مراجعه شود به اصول کافی جلد اول کتاب الحجة ص  - ۱
  :شودذکر می ۲۵۴تا  ۲۵۱همان کتاب ص 

دو امام : نه گفتم: عرض کردم ممکن است زمني باشد و امامی در آن نباشد فرمودند) ع(به امام صادق : حسني بن ابی العال گوید ۱
در ) ع(حضرت حسنينه، مگر اینکه یکی از آنها خاموش باشند و به وظائف امامت قیام نکنند مانند : شود؛ فرموددر یک زمان می

  )ع(زمان حضرت امام حسن
همانا زمني در هیچ حال از امام : فرمودمی) ع(کند که امام صادق علی بن ابراهیم طبق سلسله روایات از اسحق بن عمار نقل می ۲

  .خاىل نگردد برای اینکه اگر مؤمنني چیزی را کم کردند برای آنها تکمیل کند
زمني از حاىل به حاىل : فرمود) ع(ت از عبداللّه بن سلیمان عامری نقل کرده که حضرت صادقمحمدبن یحیی طبق سلسله روایا ۳

  نگردد جز آنکه برای خدا در آن حجتی باشد که حالل و حرام را به مردم بفهماند وایشان را براه خدا خواند 
عرض کردم زمني بدون ) ع(به امام صادق: تکند که گفاحمد بن مهران از محمد بن علی و او از حسني بن ابی العالء نقل می ۴

  !نه: ماند فرمودامام باقی می
  .زمني از حجت خاىل نماند، بخدا آن حجت منم: حضرت ابوالحسن امام دهم فرمود ۵
  . اگر در زمني بجز دو کس نباشد یکی از آنها امام است: فرمود) ع(امام صادق ۶
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گوئیم آن کسیکه بتواند تمام مشکالت ظاهری وىل ما می، اید خودشان کسی را تعیني کنندگفتند بعد از پیغمرب ب
این، و باطنی را حل کند و بتواند به تمام احکام و آداب احاطه داشته باشد و به تمام آنها مؤدب و رفتار نماید

پیغمرب به امر خدا تعیني نماید؟  یا آن را خدا باید تعیني کند؟ یا، طور شخصی را آیا ما می توانیم تعیني کنیم
دوازده نفر اوصیاء و جانشینان خود را با اسم و رسم یکی بعد دیگری ) ص( اعتقاد ما این است که رسول خدا
نها غائب است و حجة عصر اوست و آن عدّه که مجازند آکه دوازدهمني  ۱، تعیني و به مردم معرفی نموده است
چه در امر ظاهر و چه در اگر نرسد ، برسد) ع( اید اجازه آنها مضبوط و به امامدر نشر احکام یا در امر ارشاد ب

 گویندبعضی می، بیعت اختصاص دارد به آنهائی که مجاز هستند، امر باطن همه طاغوت و گمراه کننده هستند
در سایر باشد اما و حال اینکه این طور نیست و بر زنان جنگ واجب نمی، بیعت اختصاص به زمان جنگ دارد

بعضی  ۲.مخصوصاً به بیعت زنان هم اشاره شده است ۱۲و در سوره ممتحنه آیه ، اندامور دینی با مردمان شریک
پس ما بیشرت عقیده را  گوئیم اگر مجاز نباشد طاغوت استما هم می، بیعت اختصاص به امام دارد می گویند

طور است اگر غري از در زمان غیبت هم همني. ده استدر زمان پیغمرب هیچ کار بدون اجازه جایز نبو، ایمگرفته
بهر حال بیعت هست خداوند تعیني فرموده است راه بسوی خدا باز است و ، این باشد عقیده اهل سنت است

مزیت افراد گذشته با حال چیست که در سابق بیعت باشد و حال نباشد؟ این است که ، نباید مسدود باشد
لکن چون و ، خرد از مؤمنني جان و مالشان را بطریق حصرخدا می »شْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِنيَإِنَّ اللّهَ ا«:میفرماید

 مخصوصاً، اندصول حق مطلق نیست مگر بواسطه مظاهر بشریت که در گرفته بنور الهی هستند و فانی در حقو
اهر بشریت سلب فرموده از این جهت است که خداوند خریداری را بخود منحصر و از مظ. در موقع بیعت گرفنت

التَّائِبُونَ «:فرمایدپس از آن صفات مؤمنني بیعت کننده را بیان می، وىل کوته بینان جز مظاهر بشریت نبینند، است
الْحَافِظُونَ لِحُدُودِ وَالْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدونَ اآلمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ 

  :استیعنی مؤمنني کیانند اشخاصی هستند که توبه کنند و این اولني مرحله ایمان  .اللّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِنيَ
  شستشوئی کن و آنگه به خرابات خرام              تا نگردد زتو این دیر خراب آلوده

                                                 
کند که وقتی آیه اولوی آورده جابربن عبداللّه انصاری نقل می ۲۵۲دوم صفحه چاپ  ۱شیخ صدوق ابن بابویه در کتابش جلد  - ۱

ای رسول خدا ما خداوند و پیامربش را شناختیم پس صاحبان امر که خداوند پريوی : گوید گفتماالمر بر پیغمرب نازل شد جابر می
ایشان جانشینان من و پیشوایان مسلمانان بعد از من هستند، ای جابر : فرمود) ص(ایشان را در کنار پريوی تو قرار داده کیانند؟ پیامرب

ای . طالب سپس حسن و حسني سپس علی بن حسني، سپس محمدبن علی که در تورات به باقر معروف استاول ایشان علی بن ابی
بن محمد سپس موسی جابر زود باشدکه تو او را درک کنی، پس چون او را مالقات کردی سالم مرا به او برسان سپس صادق جعفر 

بن جعفر سپس علی بن موسی سپس محمدبن علی سپس علی بن محمد سپس حسن بن علی آنگاه همنام و هم کنیۀ من حجت من 
  . خدا در زمینش و بقیة اللّه در میان بندگانش فرزند حسني بن علی است

ای بعد از من دوازده امري خواهند بود، پس کلمهگفت که می) ص(در صحیحني از جابر بن سمره نقل شده که گفت شنیدم از پیغمرب
گفت که من نشنیدم، و از پدرم پرسیدم؟ وی گفت که آن دوازده امري همه ایشان از قریش خواهند بود صاحب کشف الغُمه از کمال

  .اسرائیلالدین نقل کرده که آنها دوازده امامند به تعداد نقبای بنی
  )نقل از حبیب السري جلد دوم(

 وََلا يَْزنِنيَ وََلا يَْقتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وََلا َيأِْتَني بِبُْهتَانٍ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إَِذا جَاءكَ اْلمُؤْمِنَاُت يُبَايِْعنَكَ عَلَى أَن لَّا يُْشرِكْنَ بِاللَّهِ َشيْىًٔا وَلَا يَْسرِقْنَ - ۲
  .ا َيعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَْغفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللََّه غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَفْتَِرينَهُ َبيْنَ أَيِْديِهنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَ

ای پیغمرب زنان با ایمان نزد تو آیند تا اینکه با تو بیعت کنند به این شرط به آنان بیعت کن که با خدا چیزی را شریک نسازند و دزدی 
نکشند و بهتان و افرتا بر کسی نبندند و نافرامانی تو نکنند در هر پس ) بر اثر تنگدستی(ند و اوالدشان رانکنند و به زنا تن در نده

  )۱۲سوره ممتحنه آیه .(خواه که خدا آمرزنده مهربان استبیعت کن با آنها و از خداوند برای آنها آمرزش
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داخل در  بندگانی هستند که از بندگی نفس خود را آزاد و »الْعَابِدُونَ«ست و مراد از ا محسوب و مراد بیعت
نفس خود و خودسرانه  یا عبادت کنندگانی که به امر موالی خود رفتاری نمایند نه به هوای، اندبندگی خدا شده

و  که در عالم وجود خودآنهائی  »السَّائِحُونَو«پردازندکه به ستایش خدا میکسانی است  »الَْحامِدُونَ«و منظور
السالم و مواعظ اولیا و نصایح آنها و در کتب آسمانی علیهم عالم کبري و دراخبار امم سالفه و در شرائع انبیاء

. مخصوصاً در قرآن کریم و در اخبار ائمه هدی سالم اللّه علیهم اجمعني با دقت و تدبر و تفکر سري می نمایند
زیرا روزه سبب کاهش قوای حیوانی و ، م تفسري شده استداران هیعنی روزه »صائمون«به  »السَّائِحُونَ«اما

تقویت قُوا و مدارک انسانی است که حجاب ظلمانی نفسانی را برطرف نموده و باعث گشوده شدن چشم 
بصريت و عالم باطن است که می تواند در مراتب قلبی خود سیاحت نماید دراین موقع است که حقیقت رکوع 

در نماز و سایر احوال بر ، ضوع و خشوع در مقابل پرورگار عالم و مردان الهی استو سجود که اظهار تذّلل و خ
تواند و چون چشم بصريت او گشوده شود نیک و بد را تشخیص دهد و می، گرددوجود او ظاهر و عملی می

این ، ی از منکر استکه باالترین مرتبۀ امر به معروف و نه، دیگران را به کار نیک وادارد و از کار بد برکنار نماید
اگر امر کرد نماز  -گونه امر به معروف و نهی از منکر مربوط به زمان حضور امام یا نماینده اوست و چنانکه

تر هر کس میو آن مرحله مخصوص اولواالمر است وىل در مرحلۀ پائني، بخوان و نخواند حکمش قتل است
مثالً پدر پس از آنکه خود ، امر به معروف و نهی از منکر نمایداند تواند با وجود شرائطی که بزرگان دستور داده

ای در تحت واگر خدمه، ها وادارد و از بدیها باز داردبه امر و نهی رفتار نماید باید فرزند و عیالش را بخوبی
و ، است تواند نهی کند و اگر نکند مسئولنظر اوست مراقبت نماید که نماز بخواند و کارهای حرام نکند اگر می

اگر دید رفیق دیگر تا غروب نماز نخواند ، کننداگر دونفر رفیق که با هم معاشرت دارند و یا با هم زندگی می
اینگونه دستورات  کندتر صحبت کند اگر نشد از او ترک معاشرت اعتنائی کرد باید جدیباید تذکر دهد اگر بی

آنچه خداوند »والحافظون لحدود اللّه«، رعایت کندهای عمومی دیگر تا بتواند جنبه همچنني، عمومی است
مؤمنني ، عالم مقرر فرموده است از ایتان واجبات و ترک منهیات و انجام مستحبات و احرتاز مکروهات بنماید

مؤمنی که پیمان بندد و ، دست دادن و پیمان بسنت کافی نیستکسانی هستند که این حاالت را دارا هستند تنها 
که باید  شنیده شده، ما باید به عهد او وفا کنیم آنگاه او وفا بعهد ما بکند، نجام دهد مؤمن استاین امور را ا

برای ، هر کس این تجدید نظر را بنماید دشمن اسالم و مسلمني است، تجدید نظری در قوانني اسالمی بکنند
تمام حدود باید ، قیامتحرام است تا روز ) ص( حالل تا روز قیامت و حرام محمد) ص( اینکه حالل محمد

شد و نمائیم پیدا نمیاجرا گردد مانند حد زدن دزد و غريه اگر دستور قرآن اجرا گردد این خالفها که مشاهده می
در ، شودبرای اینکه حدود اسالم انجام و اجرا نمی، شودما شاهدیم که روز بروز بر فساد جامعه افزوده می

وىل اگر قوانني اجرا نشد این فسادها شود لذا در آنجا دیگر دزدی نمیشود مملکت سعودی حد دزدی اجرا می
پس از خاتمه ، و نیاز تجلی بوسیله آقای حسني طبسی خوانده شدآنگاه دستور فرمودند مثنوی . شودپیدا می

مجلس همگی فقرا در منزل آقای محمود طبسی شام را در خدمت حضرت آقا صرف نمودند در حدود ساعت 
  .احت فرمودنداسرت ۹/۳۰

  :۱۳۹۲محرم  ۱۶و  ۱۳۵۰اسفند  ۱۳جمعه 
االمني نیز از تهران آمده به جمع همراهان افزوده شده روح طبق معمول سحر بیدار شدیم و آقای سیدعلی اکرب

پس ازانجام فریضه صبح که همگی به حضرت آقا اقتدا نمودند ، فقرای حیدرآباد نیز همگی حاضر بودند، بود
  :السابق کالم اللّه مجید را قرائت فرمودندایشان کما فی
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  : مباهله پیغمرب با نصارٰى
نجران موضعی «باره اظهار داشتند نصارای نجران برای تحقیق از دعوت آن حضرت به مدینه آمده بودنددر این

ادشاه است ما بني حجاز و یمن که اسقفهای بسیار متدین مسیحی آنجا و مورد احرتام مردم بودند و گاهگاهی پ
آمده از ) ص( ای از این مسیحیان به نزد پیغمرب اکرمعده، آمدندحبشه و بسیاری دیگر از اطراف نزد آنها می

که لطف خداوند شامل  ای از بندگان خدا هستممن بنده: حضرت پرسیدند دعوت شما چیست؟ حضرت فرمود
گفتند در مورد حضرت عیسٰى چه می، ایمام که مردم را به یکتائی خدا دعوت نمحالم گردیده مأموریت یافته

گفتند چه طور ، اللّه بودهم از بندگان خداست وکلمه تامت الهی است و روح) ع( حضرت عیسی: گویید؟ فرمود
این  ۱ایست که بدون پدر متولد شود؟ ما می گوییم پسر خداست و اگر پسر خدا نیست پس پدرش کیست؟بنده

مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثِمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ الْحَقُّ مِن  إِنَّ«آیات بر آن حضرت نازل گردید
اءكُمْ وَنِسَاءنَا أَبْنَاءنَا وَأَبْنَ رَّبِّكَ فَالَ تَكُن مِّن الْمُمْتَرِينَ فَمَنْ حَآجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ 

خلقت  مثل »۶۱سوره آل عمران آیه « »وَنِسَاءكُمْ وَأَنفُسَنَا وأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَةُ اللّهِ عَلَى الْكَاذِبِنيَ
و فرمود  که خدا او را از خاک آفرید، دم استآالعاده بودن از جانب خداوند عالم مانند خلقت عیسٰى در خارق

واگر کسی با تو در ، سخن حق همانست که از خدا به تو رسید و در قدرت خدا تردید مکن، اش و چنان شدب
ای به او بگو ما و شما حاضر میپس از آنکه تو به وحی خدا به احوال عیسی آگاهی یافته، مقام محاجّه برآید

نمائیم تا اینکه هر کدام ضرع و زاری میدرگاه الهی ت کنیم فرزندان و زنان خود را و مباهله می کنیم یعنی به
افقت فرمائید که ما فردا برای مباهله آنها تقاضا کردند که مو، درغگو بودیم به لعن و عذاب خدا گرفتار باشیم

آنها رفتند و شب با یکدیگر مشورت نمودند و به این نتیجه  قبول فرمودند) ص( رسول خدا. حاضر شویم
با نزدیکرتین افراد خود برای مباهله حاضر شده است و ) ص( اگر دیدم که محمد رسیدند که ما فردا می رویم

 و اگر با جمعیت بسیاری آمد که شکوه و جالل خود را، کنیمهمراه دارد با او مباهله نمیعزیزترین کسان خود را
العاده می مواقع فوقخود آنان لباسهای رسمی که ، باطل است و با او مباهله خواهیم کرد، در نظر ما نمایش دهد

 از آن طرف مشاهده نمودند که رسول خدا، بر تن کرده و با چهل نفر از همراهان خود حاضر شدند، پوشیدند
ویک مرد و یک زن هم از عقب او در ، دو بچه همراه دارد و در حالیکه دست در دست پیغمرب دارند) ص(

                                                 
  :یعقوبی نقل شده و آنها عبارتند از یازده نظریه آمده است چنانکه در تاریخ) ع(در مورد حضرت عیسی - ۱
  !مسیح و مادرش دو خدا بودند ۱
  .اینکه شعله اول از جدایی شعله دوم کم شودمسیح نسبت به پدر چون شعله آتشی است که از شعله آتشی جدا شده باشد بی ۲
  .بعضی بخدایی مسیح معتقدند ۳
  .دانندبعضی مسیح را بنده می ۴
  ه مانند متّی و پريوانشجسد مسیح شبحی بیش نبود ۵
  .است)) کلمه((مسیح همان ۶
  .مسیح پسر است ۷
  .مسیح روحی است قدیم ۸
  .مسیح پسر یوسف نجّار است ۹
  .مسیح پیغمربی از پیغمربان است ۱۰
  مسیح الهوتی و ناسوتی است ۱۱
  )نقل از تاریخ مختصر الدول(
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پرسیدند اینها که همراه پیغمربند کیانند؟ گفتند آن مرد که عقب ، آیندزنان رو به آنان میم کمال وقار و طُمانینه قد
باشد که همسر علی است و آن دو بچه که اوست علی بن ابیطالب پسر عم اوست و آن زن فاطمه دخرت او می

باشند که هیچ کس می) ع( و فاطمه) ع( فرزندان علی) ع( و حسني) ع( دستشان در دست پیغمرب است حسن
نصارٰى نجران از مشاهده آنان شدیداً تکان خوردند و حضور ، باشدعزیزتر از این چهار نفر نمیدر نزد او 

عده هالک خواهند شد از این جهت ما حاضر  حضرتش عرض کردند چه شما نفرین کنید و چه ما باالخره یک
حضرت ، اری نمودندحضرت فرمودند اسالم بیاورید از آوردن اسالم هم خودد، نیستیم با شما مباهله نمائیم

حضرت هم رحمة ، فرمود؛ با شما جنگ میکنیم یا اینکه باید جزیه بدهید؟ آنها قبول نمودند جزیه بدهند
عدد  ۱۵ساىل دو هزار حُله و سی عدد زره از آهن برپدازند که هزار حله و قرار شد ، للعالمني بودند قبول فرمودند

و  و جان و مال آنها تحت نظر پیغمرب و یارانش محفوظ باشند، ندزره در ماه صفر و بقیه در ماه رجب تحویل ده
نزول ) س( و آنها به وطن خود بازگشتند حضرت هم مستقیماً به خانه فاطمه، نامه به همني ترتیب تنظیم شدصلح

 ،اجال فرمودند و به فاطمه فرمودند خیلی خسته هستم چیزی بیاور تا بروی خود بیندازم و قدری اسرتاحت کنم
) ص( رسول خدا، گویند در خانه عایشه بودهگویند این واقعه در خانۀ امّ السلمه بوده و اهل سنت میبعضی می

) ع( و در آخر فاطمه) ع( و سپس علی) ع( و بعد حسني) ع( در زیر کساءِ یمانی اسرتاحت فرمودند ابتدا حسن
به نفرین کردن این حال واقع شده بود رحمت  و چون پس از تصمیم گرفنت، شدند در زیر کساءِ به پیغمرب ملحق

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ «و جربئیل این آیه را بر آن حضرت فرود آورد، الهی شامل آنها گردید
از شما اهل بیت دور کرده  یعنی خداوند قصد دارد که پلیدیها را» سوره احزاب ۳۳آیه «»الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

خواست بر آنان در زیر کساءِ وارد پس آنان معصوم بودند حتی می گویند امّ السلمه می. اک و پاکیزه کندپشما را 
نقل است که ، ی شامل حال آنهاستلهفضائل کسانی که رحمت ا این است، حضرت اجازه نفرمودند، شود

که در قرآن ذکر شده مرا خرب  )ع( رگرتین فضیلت امريالمؤمننيعرض کرد از بز) ع( روزی مأمون به حضرت رضا
بزرگرتین فضیلت آن حضرت در آیه مباهله است که خداوند تبارک و تعاىل می، فرمودند) ع( ده؟ حضرت رضا

که ) ع( که فرزند او بودند و فاطمه) ع( پس پیغمرب اکرم دعوت کرد حسنني »فمن حاجك الخ اآلیا«: فرماید
را که نفس او بود به حکم خداوند عزّ و جّل چون ثابت است که احدی از ) ع( ره نساءِ اوست و علیدر این سو

بنابراین در اینجا چون علی نفس پیغمرب است معلوم می، باشدنمی) ص( خلق خدا مقامش باالتر از رسول خدا
رد چرا خداوند ابنائنا عرض ک) ع( گویند وقتی مأمون خدمت حضرت رضا. شود بزرگرتین فضیلت را داراست

را که دو نفر بودند همراه بُرد و نسائناٰ هم بلفظ ) ع( حسنني) ص( را به لفظ جمع کرده است و حال آنکه پیغمرب
جمع است حال آنکه حضرت فاطمه را به تنهایی برد و اگر این ابنائنا و نسائناٰ در آیه ذکر نشده بود سخن شما 

مأمون عرض کرد این ، مراد از انفسنا علی است که نفس پیغمرب بود :فرمودند) ع( درست بود حضرت رضا
این بود که ، ابنائنا فرمود زیرا پسرهای علی هم پسرهای خود به حساب آورده: بطور مجاز است حضرت فرمود

پس از خواندن مناجات و ، بعد از اتمام تفسري فرمودند مناجاتی از سعدی خوانده شود. مأمون ساکت شد
انه به زیارت اقطابی که در حیدرآباد مدفونند مشرف شدیم؛ در این زیارت حاج آقای سیدعلی اکرب صرف صبح

دخرتی که سابقاً جنون ، پس از زیارت مقربه حضرتشاه محمود دکنی، ورح االمني نیز افتخار حضور داشتند
و ه بود از اتاق بريون آمد داشت و از همه دوری می کرد و وقتی که ما وارد شدیم هنوز در را به روی خود بست

فقرا همگی متأثر شدند و در حقش ، آقا انداخت و شروع کرد به زار زار گریسنت خود را روی قدمهای حضرت
که چون متوسل به : دعا کردند حضرت آقا و همراهان هر یک دو رکعت نماز خواندند و به آن دخرت فرمودند

خواهم پول را میخري گل می: خواهی؟ عرض کردپول میمود رو به ف، ای خوب خواهی شداین درگاه شده
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خواهم؟ حضرت ایشان توجه و تری میاو اظهار داشت گل تازه، خواهم چه کنم؟ یکی از فقرا شاخه گلی آورد
خالصه . آیمگفت من هم میآید و میکرد و از پشت سر میدخرت گریه می، تبسمی فرمودند و خداحافظی کردند

نزدیک اتومبیل حضرت ایشان رفت و اصرار زیاد  ئني آمد تا جائی که اتومبیلها قرار داشتند بهاز هشتاد پله پا
در مراجعت به ، دست مبارکشان را از روی عبا بوسید و با خوشحاىل از همۀ ماها خداحافظی نمود و برگشت

 پس از چند دقیقه ،قای غالمرضا باغستانی تشریف بردندآمحل مسلم جنگ روبروی دانشگاه شهر به کافۀ 
ای از در آنجا عده، کردن را اداره میآتوقف و اظهار محبت به کافه دیگری رفتیم که آقای محمود طبسی 

وقتی که حضرت آقا را دیدند ، های و سیخ همراه داشتند جلوی کافه ایستاده بودندمرتاضني که شمشري و میله
این کافه ، گفتندردو صداهای خود را بلند نمودند و یا موال مینمایند با زبان امانند افراد ارتش که خربدار می

بزرگ و بسیار تمیز بود گفته شد که حاج آقای ضابط به آقای طبسی واگذار نموده است حاج آقای ضابط کافه 
بعالوه گاوداری مفصلی هم دارد که تمام ، و هتلهای متعددی در محلهای مختلف حیدرآباد ایجاد نموده است

از آنجا به محل آقا پوره که شريینی ، نمایدتأمني می، دنماییهای آنجا را از شري گاوهای خود تأمني ممغازه لبنیات
گوئید کریشنا پرسیدم که شما می »راویندا«من از یک نفر هندو به نام ، سازی آقای طبسی بود تشریف بردند

ه است مدتی چند مردم را هدایت کرد و رفت او نمرد: مريد؟ جواب دادخدا که نمی، خداست پس چه طور مرده
وقتی که گناه در زمني پر شد او دوباره ظهور می کند وىل همیشه زنده و در همه جا : کجا رفت؟ گفت: و گفتم 
خدا هستند و هر زمان بصورت دیگری هندوها خداهای متعددی دارند و معتقدند که همه مظهر یک ، هست

  . ضیحاتی قبالً داده شده استنمایند و ا ین باره توظهور می
به منزل آقای حسن طبسی تشریف بردند و بعد به کافه تابنده که کافه بسیار کوچکی است و  ۱۰/۳۰حدود ساعت 

به منزل آقای محمود طبسی که  ۱۱و ساعت ، در کنار میدانی قرار دارد و متعلق به آقای علی طبسی است رفتیم
اکثر فقرا در مجلس حضور داشتند و آقایان عابد ، شریف فرما شدندمجلس روز جمعه در آنجا منعقد بود ت

مده آبرای زیارت حضرت آقا در آنجا  )های محمود آبادمهاراجه( خانسنيححسني خان و مهاراجه محمود
  .بودند

  »اعمال خارق العاده مرتاضان و دراویش رفاعیّه«
اضني برای نشان دادن کارهای خارق العاده خود بعد از ظهر بنا بدعوت آقای پروفسور فرّخ هشت نفر از مرت

آقای پروفسور فرّخ توضیح دادند که اینها از فقرای سلسله رفاعی هستند که سر سلسله آنها به سید ، آمده بودند
اکثر آنان به سؤال و گدایی مشغولند و هر یک گرز کوچکی از ، رسد که در مصر مدفون استاحمد رفاعی می
های کوتاهی نصب است و طرف دیگر آن مانند سیخ باریک و تیز ه یک طرف آن زنجريهآهن همراه دارند ک

خود فرو میعضاءِ ااند پول به آنها داده نشود با آن گرز آهنی که همراه دارند به اگر مطابق سؤاىل که کرده، است
آورند سیخ از اعماىل که بجا می ،دهد که این طور خود را نیازاردشود و به او مبلغی میبرند که بیننده پریشان می

نمایند و گاهی چشم را از حدقه گوشه چشم و زبان فرو می، بازو، لب، گودی زیر گلو، شکم، گردن، را در سر
نمایند و بعد اگر شد آنها با آب دهان محلی را که سیخ می جداو بعضی سر یکدیگر را از بدن ، کنندخارج می
آید و گاهی کمی خون تراوش می کند و البته گاهی ابداً خون بريون نمی. یام میدهداند التاند یا بریدهفرو کرده

در حیدرآباد. رساندو اگر بدون اجازه باشد به ایشان ضرر می، تمام این کارها باید با اجازهٔ مرشد کّل باشد
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 خانقاه مخصوصهمگی در ۱نامند که روز وفات مرشد آنهاستمی »عُرس«در یک روز مقررّ که آنرا  هرسال
العاده گویند و انواع و اقسام اعمال خارقزند و دیگران یا علی مییک نفر دهل می، شوندخودشان جمع می

 هنگامی که ساالر جنگ زنده بود، انجام میدهند و اشخاصی که از وضع آنها مطلعند برای تماشا به آنجا مريوند
طلبید شدند این فقرای رفاعی را میو مهمان او می آمدندمیاد در اوقاتی که افسران عالريتبه انگلیس به حیدرآب

کردند به خیال العاده در حضور آنها انجام دهند و انگلیسیها از کارهای آنان عکسربداری میتا اعمال خارف
شود، وىل تمام جزئیات اعمال آنها در عکس بندی است که البته درعکس دیده نمیاینکه عملیات آنها چشم

گفتند این کارها برخالف فطرت و اصول صحّت است، که کردند و میشود و همگی اظهار تعجب میمی دیده
آورند و باز بجای خود قرار میبرند و چشم را از حدقه بريون میچگونه این درویشان سیخ را در مغز سر فرو می

و جماعتی از فقرا آنها به ذکر  خالصه آنکه در حضور حضرت آقا! رسانددهند و به ایشان صدمه و ضرری نمی
اللّه و حضرت علی مشغول گردیدند، ابتدا یکی از آنها سیخ را به سر خود فرو نمود و خدا و نام مقدس رسول

بعد دو سیخ بزرگ از دو طرف به زیر گلو فرو بُرد و با گفنت این جمله قوت پروردگار و الفتی االعلی السیف 
و دیگری در وسط شکم و یکی دیگر به پهلوی چپ خود فرو نمود،  راستلوی االذوالفقار و دیگری سیخ در په

و یک سیخ در وسط زبان قرار داد و یکی دیگر از آنها دو سیخ بلند در طرفني پهلو و دو تا در بازوان و یکی هم 
ها را بريون گفتند تا سیخدر وسط زبان فرو برد، و همگی در موقع بريون آوردن آنها یا علی یا حیدر کرّار می

آورند، و یکی دیگر گرزی آهنني که داری میخی بسیار ضخیم بود کنار چشم راست خود فرو برد، و دیگری که 
مبتدی بود و سیخ به طرف لب فرو برد که خون زیادتری بريون آمد و دیگران بذکر با علی یا حیدر مشغول بودند 

خواستند که را با آب دهان خود التیام می بخشید، بعد میو در تمام این جریانها آنکه ارشد از همه بود زخمها 
ای انجام دهند، چون بینندگان متأثر و خسته شده بودند، العادهچشم را از حدقه بريون آورند و کارهای خارق

حضرت آقا دستور فرمودند کافی است، و آنها دست از کارهای خود برداشتند، و چون از پري آنها سؤال شد گفتند 
پس از رفنت آنان دو نفر بنام سیّد کرّار حسني و سیّد .  پري ما در بصره است وىل مریدان در همه جا هستندفعالً

سیّارحسني دستگريی و به فقر تشرّف یافتند، و چون وقت نماز مغرب بود حضرت آقا بعد از فریضۀ مغرب و 
  :عشاءِ سفارشاتی به این شرح فرمودند

    
  

                                                 
لذا لحظۀ وصال که مرگ تن است به منزلۀ عروسی و وصال است چون وفات خرقه تهی کردن و رسیدن به وصال ومحبوب است،  - ۱

روز عرس . دهندهای مختلف صوفیه هند مخصوصاً چشتیه این مراسم را همراه با قواىل و سماع انجام میبهمني مناسبت سلسله
مسلمان و هند و سیک جهت  الدین چشتی حدود یک میلیون نفر از فقرای چشتیه و دیگرفقرا حتی افراد غري درویش ازخواجه معني

و کالً صوفیان . ای از هندوان را که از طبقه باال و مرفه و روشنفکر هم بودند بچشم دیدمروند و خود عدهتیمن و تربک به اجمري می
  .در هند از احرتام و تقدس خاصی برخودارند و قربشان مزار مردم و تربتشان داروی دردهای مردم است
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  ت آقا دربارهٔ ذکر و فکر و جلسات شبهای جمعهسفارشات حضر
مخصوصاً شبهای جمعه و دوشنبه را از حضور در . شایسته است فقرا حضور در اجتماعات را بیشرت رعایت کنند

مؤمن را بیاد ، عالوه بر اینکه حاضر بودن در مجلس فوائد و محاسن بیشماری دارد، مجلس خودداری ننمایند
من باید در همه جا و هر وقت به یاد خدا باشد چون امور دنیا خسته کننده است غفلت ؤم البتّه، اندازدخدا می

افتیم چون روز جمعه تعطیل کنیم و به یاد خدا میاین دوساعت اقالً از کارهای دنیا غفلت پیدا می، آوردمی
کنند جداگانه بگذارند و یدرآمدی که تا ظهر جمعه پیدا م اسالمی است فقرای حیدرآباد ناچارند که کار نمایند

تا بشود صبح جمعه یک ساعت یا بیشرت در مجلس درویشی بیاد خدا شرکت نمایند و ، درراه خدا مصرف نمایند
اگر عزرائیل شب جمعه بیاید و بگوید باید بروی ، ها بگویند ما گرفتاری داریمشاید بعضی، کتب عرفا بخوانند

فقرا باید در امور ، االمکان اجتماع کنیم و غافل نباشیمدوشنبه حتیآیا ممکن است نرود؟ پس باید شب جمعه و
عشر هستیم و عالقه مذهبی اظهار عالقه کنند تا دیگران هم هدایت شوند وىل اگر مردم ببینند ما که شیعۀ اثنی

ایند حسن اثر نمنداریم معلومست که آنها هم بسوی خدا نخواهند رفت وىل اگر ببینند فقرا بیشرت اظهار عالقه می
مان در امور مذهبی به پريوی از پس ما باید جدیّت کنیم که هر روز جمعیتّ، شوندبخشیده آنها هم تشویش می

آنهائی که تازه مشرف ، الم بیشرت عالقه نشان دهند و با همۀ کمال محبت را داشته باشیممه اطهار علیهم الّسئا
 ود در همان مجلس برایشان ترجمه شود و آنها هم جدیت نمایندشاند و فارسی نمی دانند کتبی خوانده میشده

که در جلسه حاضر شوند که بتدریج فارسی رایاد بگريند، پس از صرف شام در حدود ساعت ده اسرتاحت 
  . نمودیم

  »بیانی دربارهٔ مغفرت«: ۱۳۹۲محرم  ۱۷و ۱۳۵۰اسفند  ۱۴شنبه 
پس از چند دقیقه صدای اذان صبح بلند  آمدیعمارت  طبق معمول با ندای مرغ سحر بیدار و به طبقۀ اول

خداوند در این آیه : گردید، حاضرین نماز صبح را به حضرت آقا اقتدا نمودند پس از قرائت قرآن مجید فرمودند
عمران آیه سوره آل«»لْمُتَّقِنيَوَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَاالَٔرْضُ أُعِدَّتْ لِ«شریفه
بشتابید بسوی مغفرت و آمرزش پروردگارتان و بسوی بهشتی که عرض آن باندازه تمام : فرمایدمی» ۱۳۳

آسمانها و زمني است، وخداوند آنرا مهیا کرده است برای پرهیزکاران، پرهیزکاران کیانند آنهائی که در حال 
نشانند و از بدی مردم در گذرند، خدا ایند، خشم و غضب خود را فرو مینموسعت و تنگدستی به فقرا انفاق می

اند خدا را ای از ایشان سرزند یا ستمی بخود روا داشتهدوست میدارد نیکوکاران را، آنانکه هرگاه کار ناشایسته
یعنی » مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْوَسَارِعُواْ إِلَى  «بیاد آرند توبه و استغفار کنند، کیست غري از خدا که گناهان را ببخشد؟

اند که اسباب آمرزش شمایند، مسارعت کنید بسوی بشتابید بسوی کسانیکه از طرف حق بسوی شما فرستاده شده
یعنی چیزهائی که ما را بسوی او میربد وقتی که بسوی او شتاب کردیم و شرایط آمرزیدن او را مهیا کردیم، : مغفرة

 .رد بهشتی که اندازهٔ عرض همه آسمانها و زمني استباو ما را بسوی بهشت می
کنیم در همني آسمانها و زمني باشد نیست، این آسمانها و زمني گنجایش ندارد، بهشت و دوزخی که ما خیال می

بلکه مربوط است به قلب و روح در مراحل دیگر که انتها ندارد، و این بهشت برای پرهیزکاران است که خداوند 
که در وقت بیماری ه است، پرهیز از چه؟ پرهیز از آنچه که مخالف صحّت است انسان همانطوریمهیا فرمود

گري شود که روح زمنيباید رژیم داشته باشد، اگر آنچه موافق روح است انجام ندهد و پرهیز نکند باعث می
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پرهیزکاری برد د و به بهشت میکشانشود و نتواند باال رود و آنچه که انسان را بسوی مغفرت و آمرزش می 
الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاء وَالضَّرَّاء وَالْكَاظِمِنيَ «:فرمایدمی) آل عمران ۱۳۴( پرهیزکار چه کسانند در آیه، است

صدقات واجبه ، نمایندیآنهائی که در آشکار و پنهان انفاق م »الْغَيْظَ وَالْعَافِنيَ عَنِ النَّاسِ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِنيَ
و صدقات ، مانند زکوة و زکوة فطره و خمس که واجب است آشکارا را بدهند برای اینکه همه تشویق شوند

خواهد در کار خري کمکی کند اگر منظورشان خدا باشد کسیکه می، هند که ریا در او نباشددمستحبه را در پنهان ب
 دکننپرهیزکاران نه تنها انفاق مال می، االمکان باید دیگری نفهمدها نوشته شود و حتیالزم نیست در روزنامه

بکه انفاق بدنی مانند خدمت نمودن و یاری کردن و یاری دادن در فنون و علوم و آگاه کردن اشخاص نادان و 
 در جمیع حاالت کار آنها انفاق به مستحقني است، جاهل از خطرهایی که پیش پای آنهاست نیز برعهده آنهاست

تر از همه این است که قصاص نشانند و پائنيکسانی که موقع عصبانیت غضبشان را فرو می »وَالْكَاظِمِنيَ الْغَيْظَ«
اما در مقابل یک سیلی یک سیلی بزند و این زیادتر از آن ، بکنند و این برای کسی است که نتواند گذشت نماید

میگريد و عفو شود در دل هم نمیوه بر آن عصبانی نمیاز این مرتبه باالتر آن است که عال، خالف شرع است
کند و و در مقابل بدی نیکی کند زیرا که خدا امر باحسان می، که احسان هم بکندو باالتر از آن این است . کند

دار ای که نیکوکرپروردگارا تو خودت امر کرده »دْ اَتاٰكَ المُسبیٔیا مُحسِنُ قَ«ن را دوست می دارداحسان کنندگا
دیگر اینکه اگر  »والَّذینَ اِذاٰفعلوا فاٰحِشَةً«، بد کردار را عفو کند خدایا ما هم بسوی تو آمدیم که ما را عفو کنی

شوند و بیاد خدا فوری متوجه می، گناهی مرتکب شوند یا نسبت به خودشان ظلم بکنند که از روی عمد نباشد
دانند که این کنند و میصرار به گناه هم نمیجز خدا؟ا را بیامرزکنند و کیست که گناهان افتند و استغفار میمی

نها و این چنني افرادی مغفرت و بهشت است و آجزای : فرمایدپس خداوند تبارک و تعاىل می. گناه کبريه است
منزل  بعد از پایان تفسري دستور فرمودند آقای کاشانی و آقای طبسی به. کنند اجر خوبی دارندآنهائی که عمل می

خانه بسیار محقر و کوچکی بود که در داخل آن یک درخت ، بندی تشریف بردندیکی از دراویش نقش
تر است و در نواحی هند زیاد این درخت بسیار زیبا و بزرگ و میوه آن از عناب درشت، وجود داشت »شوک«

ضرت آقا کتابهای مختلفه مذهبی و ح، ای داشت که موریانه خورده بودمیزبان کتابهای بسیار قدیمی و کهنه، است
پس از ساعتی خداحافظی نموده به موزه ساالر جنگ رفتیم وىل هنوز باز ، عرفانی را مطالعه و بررسی فرمودند

زنبور عسل خانه ، خرین طبقه عمارت موزهآوزه روی نیمکتی نشستیم در زیر سقف مدر سایۀ عمارت ، نشده بود
حضرت آقا در حال تبسم با اشارهٔ به حقري فرمودند تو که همه چیز می، دندساخته بود و زنبوران در حرکت بو

از قرار معلوم عسل در هندوستان بیشرت از مناطق کوهستانی و جنگلها ، نویسی اول آنها را بشمار بعد بنویس
ه را باز سازند سرانجام پس آنکه در موزگاهی هم روی درختهای خیابانها نیز زنبوران کندو می.یدآبدست می

   :تابلوی بسیار زیبائی جلب توجه نمود که با عاج و طال تزئني شده و در منت آن نوشته بودند، کردند داخل شدیم
  هوالعزیز

جان زانعام تو ای ساالر جنگ
     یک نگاه از لطف کن بر حال ما

 ایمچون به قالب نیست خودشرمنده 
 ایمکار آینده، ما به وقت کار

  

هزار کتاب فارسی و مجموعاً بیش از پنجاه و پنج و دوهزار کتاب چاپی بزبان خطی هزار کتابچهار  در حدود
یک ، های چوبی و آهنی بسیار زیبا به ترتیب چیده شده بودبه زبانهای مختلف و علوم و فنون مختلفه در قفسه

شاه عباس ثانی ، ایران به خط حاجی عبدالعلی طالقانی به پادشاه »های مختلفمجامع رقعه«کتاب خطی بنام
ت تاریخی و مکاتبات دوران سلطان آبودند و منش کرده تقدیم »شاهسلطان عبداللّه قطب«که به نوشته شده بود 
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ای چنني مجموعه که بنظر نگارنده، آوری شده بودعبداللّه و قطب شاه و دیگر سالطني و امراءِ و غريه در آن جمع
در . عه تصویرهائی نقاشی شده بود که در حاشیۀ آنها توضیحاتی داده بودندو در این مجمو ۱، نفیس نایاب است

قبل از نماز ظهر و عصر یک نفر هندو به خدمت ، از کتابخانه به منزل مراجعت نمودیم ظهر ۱۲حدود ساعت 
حضرت آقا شرفیاب شده و به زبان انگلیسی اظهار داشت مدتهاست همسرم تعادل خودش را از دست داده 

کنیم که خدای ایشان فرمودند ما که طبیب نیستیم وىل دعا می، نمائید و دعائی فرمائید که معالجه شود توجه
پس از نماز مغرب و عشاء به فقرا نبات مرحمت فرمودند و ضمن خداحافظی اظهار ، شفا بدهد) ع( عیسی
ضی است که فقرا با هم متحد و مقت، مؤمن آئينه اولیاءِ و اولیاءِ آئينه امام علیه السّالم هستند: داشتند

، من عبادت استؤخدمت به م هرگونهزیرا ، خدمتگزارهم باشند و از خدمت به یکدیگر کوتاهی و غفلت ننمایند
اند که اگر در مجالس خوانده شود مطالب را بسیار خوب جمع کرده »مصادقة االخوان«شیخ مفید در کتاب

اصوالً اگر ، شودف باعث خشنودی منافقني و مخالفني میتالکدورت و کوتاهی در خدمت و اخ، بسیار خوبست
در ضمن توجه داشته باشید ، در بني شما نگرانی پیدا شود نگذارید دیگران بفهمند و فوراً بني خود اصالح کنید

مجلسی که برای خدا و یاد او ، قرار شد شبهای دوشنبه آقای حسن همتی افتخاراً مجلس داشته باشند: که
اجر )بلکه هر روز هم که چند نفر مؤمن به یاد خدا دور هم بنشیند( شود و قصد مادی در کار نباشدتشکیل می

رسالۀ آیات عظام عمل نمائید و  در امور ظاهریه شرعیه به، بسیار در اوست و باعث گشایش دنیا و آخرت است
فرمایند بر من ی پیغمرب دستور میفقرا از این مطلب نباید تعجب کنند زیرا وقت، من از همه التماس دعا دارم

الحمداللّه این توفیق پیدا شد ، بنابراین من هم از فقرا التماس دعا دارم، صلوات بفرستید ما که جای خود داریم
هم کمرت شده وىل شما  مخالفتها هالحمداللّ، که قبور اقطاب را زیارت کردیم و شما و دیگران را مالقات نمودیم

سوره « »وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَالَ تَفَرَّقُواْ«: فرمایدخداوند می، ا دشمنان مدارا نمائیدبا دوستان مروت و ب
با مخالفني  سال ۲۵) ع( همانطور که علی، بریسمان والیت الهی چنگ بزنید و متفرق نشوید» ۱۰۳عمران آیه آل

، ایجاد نشود و با سکوت خود از دین خدا حمایت نمودبرای حفظ دین با سکوت و مدارا رفتار فرمود تا تفرق 
الزیاره همۀ فقرا هستم برادران ضمناً اگر خدا بخواهد مایلم برای تحویل سال در مکه باشم در این صورت نایب
دانند ترجمه ائی که فارسی نمیرتوجه کنند که در مجالس کتب نثر مخصوصاً پند صالح خوانده شود و برای فق

  :اه دستور فرمودند آقای اشرتیان حافظ را باز نماید و این غزل آمدآنگ، گردد
 روی بنما و مرا گو که دل از جان برگري
 در لب تشنه من بني و مدارا آب دریغ

 بنواز و بساز ارنبود عود چه باک چنگ
 درسماع آی وز سرخرقه بیندازو برقص

پروانه بجان گودرگري  پیش شمع آتش 
 بر سر کشته خویش آی وز خاکش برگري
 آتش عشق و دلم عود و تنم مجمر گري

 ه رو و دلق ریا بر سر گريورنه در گوش
                                                 

های خطی که مرکز تحقیقات زبان فارسی رایزنی اقامتم در هند که از دهها کتابخانه بازدید کردم و فهرست نسخه این فقري در مدت - ۱
های خطی ایران و ایتالیا و انگلستان و های نسخهای که با کتابخانهجمهوری اسالمی ایران در دهلی را مالحظه کردم و با مقایسه

ها و دالالن از هند خارج شده و ضمن کنم که با وجود آنکه بهرتین آثار خطی بوسیله انگلیسیام باید اذعان اطریش و آمریکا نموده
نظري وارزشمند و انکه موریانه آفت کتابهاست و هزاران مجلد کتاب بوسیله موریانه کامالً خورده شده در عني حال آثار خطی هند بی

های ادب فارسی است لذا بر همه دستذهیب آراسته شده و از گنجیهکمیاب و منحصر به فرد است که بعضی با تصاویر زیبا و ت
که هر روز صدها از این آثار گرانبها . اندرکاران فرهنگ و ملت ایران فرض است که حافظ مرياث ایرانی و اسالمی خود درهند باشند

مناً انعقاد یک پروتکل فرهنگی با هند در ض. رودهای شخصی و گاه غري شخصی بغارت میبوسیله دالالن و دزدان کتاب از کتابخانه
  .  جهت حفظ و احیاء مرياث ایرانی و اسالمی ضروری است
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 جهان دشمن بادیارشود جمله گودوست
 ود سیم و زرشترک درویش مگري ار نب

 میل رفنت مکن ای دوست دمی باماباش
 گري ازبرم وزآتش و آب دل و چشم رفته

 صوف برکش زسروباده صافی درکش
    حافظ آراسته کن بزم و بگو واعظ را

 بخت کو روی کن و روی زمني لشکر گري
 گري ردرغمت سیم شما راشک ورخش راز

 بر لب جوی طرب جوی و بکف ساغر گري
 ام زرد و لبم خشک و کنارم تر گريگونه

 ری در بر گريبسیم در باز و برو سیم 
 که ببني مجلسم و ترک سر منرب گري

  

  :و غزل بعد این بود 
 زار عمررم از فروغ رخت اللهای خ
 گر سرشک چوباران رود رواستاز دیده

 ام من وزین بس عجب مدارعمر زندهبی
 اندیشه از محیط فنا نیست هرگزم
 در هر طرف زخیل حوادث کمینگه است
 این یکدو دم که دولت دیدار ممکن است

 صبوح و شکر خواب صبحدمتا کی می
 ای درگذار بود و نظر سوی ما نکرد
 حافظ سخن بگوی که در صفحه جهان

  

 گل رویت بهار عمربازآ که ریخت بی 
 کاندر غمت چو برق بشد روزگار عمر
 روز فراق را که نهد در شمار عمر
 بر نقطه دهان تو باشد مدار عمر

 رو عنان گسسته دواند سوار عمر زآن
 دریاب کام دل که نه پیداست کار عمر

 عمربیدار کرد هان که نماند اعتبار 
 بیچاره دل که هیچ ندید از گذار عمر
 این نقش ماند از قلمت یادگار عمر

  

  .پس از صرف شام که آقای دکرت مقتدری و آقای ضابط و عدهٔ زیادی از فقرا حاضر بودند اسرتاحت نمودیم

  حرکت به پونا: ۱۳۹۲محرم  ۱۸و  ۱۳۵۰اسفند  ۱۵یکشنبه 

حاج آقای سلطانپور مشغول ، سایر شبها به راز و نیاز پرداختند آن شب سحرگاه حضرت آقا و همراهان زودتر از
فقرای حیدرآباد اعمّ از زن و مرد و حتی دو بچه خردسال ، نماز شب بود سایر فقرا هر یک بکاری مشغول بودند

برای اقامۀ نماز صبح حضرت آقا به سالن طبقۀ اول ساختمان ، برای خداحافظی آمده بودند در همان سحر
ایرانیان در  دانش رئیس انجمن، ف بردند همگی به حضرت ایشان اقتدا نمودیم آقایان دکرت مقتدریتشری

پس ، ها و خالصه تمام فقرا حیدرآباد آمده بودندپروفسور فرّخ و تمام فرزندان و نوه، روزبه، فرنعمان، حیدرآباد
   :نموداز صرف صبحانه حسن طبسی این غزل را از سعدی شروع به خواندن 

 رودران کارام جانم میای ساربان آهسته
 و رنجور ازاو چارهمهجورازاو بی امماندهمن

 کنم ریش درونپنهانگفتم به نرينگ وفسون
 باکاروانمکن محمل بدارای ساربان تندی

 کشان من زهر تنهائی چشاندامن روداو می
 عیش ناخوشمبگذاشت، برگشت یار سرکشم
 عهدی بنیاد اووین  با آنهمه بیداد او

 ای دلستان نازنني باز آی بر چشم نشني
 نشنومنغنوم واندر زکس میشب تا سحر می

 رودود داشتم با دلستانم میواندل که باخ 
 رودگوئیی که نیشی دوراز او در استخوانم می

 رودکه خون بر آستانم می، ماندپنهان نمی
 کز عشق آن سرو روان گوئیی روانم می رود
 روددیگر مرپس از من نشان کز دل نشانم می
 رودچون مجمری برآتشم کز سرد خانم می

 رودیدارم یاد او یا بر زبانم مدر سینه
 رودکاشوب فریاد از زمني بر آسمانم می

 رودمیروم کزکف عنانموین ره نه قاصد می
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 خر فرو ماند به گلابل چون گفتم بگریم تا
 بعد از وصال یار من برگشنت از دلدار من
 در رفنت جان از بدن گویند هر نوعی سخن

 وفابیسعدی فغان ازدست ما الیق نبودای 
  

 وین نیز نتوانم که دل با کاروانم می رود
 رودگرچه نباشد کار من هم کار از آنم می

 رودخودبه چشم خویشنت دیدم که جانم میمن
 رودآرم جفا کار از فغانم میطاقت نمی

  

تنها مضمون همني غزل فوق بیانگر لحظۀ فراق ( .عاجزمت داده بود که بنده از توصیف آن حالتی به فقرا دس
از شهر حیدرآباد خارج شدیم  ۷و ساعت ، خالصه یک ربع مانده ساعت هفت صبح حرکت نمودیم). است

و  فاصله داشت حضرت آقاباد سی کیلومرت آکه تا حیدر »پنت چرد«فقرا همگی از مرد و زن تا محلی بنام
حرکت ) پونا( پس از خداحافظی با فقرا به مقصد پونه، همراهان را بدرقه نمودند و حال بسیار خوشی داشتند

داشت شالیزارهای اطراف چون نسیم بهاری حجاب از رخسار مهوشان باغ برمی، نمودیم هوا آفتابی بود
شد که گویا دست سنگهائی دیده میهراه مسطح بود اما گاهی تپ، می کردند و پایکوبی دخرتکان جوان خودآرائی

های مرغ درونا درونا مرا بیاد دشتهای اطرف قونیه نغمه. ماهر طبیعت آنها را جمع کرده و رویهم چیده بود
  :به دستور حضرت آقا منتخبات کتاب شمس تربیزی را باز نمودم این غزل آمد، انداخت

 مرغ دلم باز پریدن گرفت
 اشرت دیوانۀ سرمست من

 زینهارآن باده بی جرعۀ
 دشمن من دید که با دوستم
 باز در این جوی روان گشت آب
 باد صبا باز روان شد به باغ
 عشق فروشید به عیبی مرا
 راند مرا رحمتش آمد بجوش
 دل برمید از دغل روزگار
 عشق چودل رابسوی خویش خواند
    مفخر تربیز زعشق رخت

 طوطی جان قند چریدن گرفت 
 دن گرفتسلسلۀ عقل دری

 بر سرو بر دیده دویدن گرفت
 از حسد انگشت گزیدن گرفت
 بر لب جو سبزه دمیدم گرفت
 بر گل و بر الله وزیدن گرفت
 سوخت دلش بار خریدن گرفت

 نب من خوش نگریدن گرفتاج
 در بغل عشق خریدن گرفت
 دل زهمه خلق رمیدن گرفت
 جان می توحید چشیدن گرفت

  

، ر و حاج آقای کاشانی و بنده در خدمت حضرت آقا در یک اتومبیل بودیمدر این سفر حاج آقای سلطانپو
بود حاج آقای جواهریان و آقای دکرت منوچهری و حاج سیدعلی  »ام یاسی«مالک اتومبیل یک هندی شیعه بنام

بیدر راننده اظهار داشت از حیدرآباد تا ، االمني در خدمت حاج آقای راستني در اتومبیل دیگر بودنداکرب روح
در یکصد کیلومرتی از حیدرآباد به قصبه ظهري آباد ، کیلومرت ۳۵۰آباد کیلومرت و از بیدر تا اورنگ ۱۳۳دره رود 

گفته شد انبۀ حیدرآباد ، رسیدیم آن قصبه قدیمی وىل زیبا و سرسبز است و اطراف آن باغهای انبه بسیار بود
کیلومرتی  ۱۲۵مرتی به راه دست راست وارد شدیم و در در یکصد و هفت کیلو، بهرتین نوع انبه هندوستان است

الطني بهمنی بوده وارد و از سو پس از هشت کیلومرت به قلعه بیدر که زمانی مرکز ، به مرز استان میسور رسیدیم
بطرف مزار حضرت شاه خلیل اللّه و ، کنار مدرسۀ خواجه محمود غاسان یا گاوان که قبالً ذکر شده است گذشته

از شهر بیدر تا  شدبطوریکه قبالً ذکر ، باسند رفتیمحضرت شاه نعمة اللّه وىل می، قطاب که از اوالدسایر ا
شهر بیدر فعالً کوچک است و آن رونق سابق را که مرکز سالطني ، مسافت چهار کیلومرت خاکی است زیارتگاه

کیلومرت است و این مسافتی  ۱۳۷اللّه باد تا بیدر و محل زیارتگاه حضرت شاه خلیل آاز حیدر، بهمنی بوده ندارد
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پس از زیارت و نماز در ساعت ده حرکت کردیم و بعد از طی چند ، که پیمودیم سه ساعت و نیم بطول انجامید
  :کیلومرت راه دوباره دیوان شمس را باز کردم این غزل آمد

 گر دَم از شادی و گر از غم زنیم
 یار ما افزون رود افزون رویم

 ایمع آدم بودهما همه در جم
 نکته پوشیده است وآدم سلیمان بقا

 شمس تربیز است و ماشاه عالم 
  

 زنیم مجمع بنشینیم و با هم د 
 یار ما گر کم زند ما کم زنیم
 بار دیگر جمله بر آدم زنیم

 ها بر ساحل اعظم زنیمخیمه
 عالم از فضلش همه بر هم زنیم 

  

پست مرزی ، شدهوا گرم می ۱۱در ساعت . از استان میسور گذشتیمچند کیلومرتی که از راه اصلی عبور نمودیم 
ورد و حرکت نمودیم در دو طرف راه درختان مختلف و مزارع نیشکر و ذرت وجود آبازدید مختصری بعمل 

، شدایستاد گرامای هوا حس میکرد گرمی هوا چندان محسوس نبود وىل وقتیکه میداشت اتومبیل که حرکت می
  :قای سلطانپور کتاب شمس تربیزی را باز کردم این غزل آمدآاره حاج مجدداً به اش

 عاشق روی جانفزای توئیم
 تو به رخسار آفتابی و مه
 تا تو زین پرده روی بنمائی
 اینکه ما در میان مجلس انس
 خريه چون دشمنان مکش ما را
 تو رضا می دهی به کشنت ما
 گر چه ما خاتم سلیمانیم

 دینالهر زمانی زعشق شمس
 شمس تربیز جان جانهائی 

  

 همتی کن که در وفای توئیم 
 با همه ذره در هوای توئیم
 منتظر بر در سرای توئیم
 بیخود از شربت لقای توئیم
 کاخر ای دوست آشنای توئیم
 ما همه بندهٔ رضای توئیم
 ای پریزاد خاک پای توئیم
 عاشق لفظ مرحبای توئیم
 ما همه چاکر و گدای توئیم

  

هائی با سقف خانه، آباد رسیده توقفی کردیم و پس از صرف چای حرکت نمودیمای بنام هومنبه قصبه سرانجام
راننده اظهار داشت ، کامیونها سوار بودندی وت در کنار راه وجود داشت و جماعتی انبوهکوتاه و دیوارهای گلی 

سلطان احمدشاه وىلّ که از ارادتمندان حضرت سابقاً گلربگ مرکز سالطني بهمنی بوده که ( آباد و گلربگهدر هومن
بواسطۀ روز عید هوىل که هندوها ) شاه نعمة اللّه وىلّ بوده مرکز سلطنت را از گلربگ به بیدر انتقال داده است

وىل  ۱انداند و هندوها چند خانه از مسلمانان را آتش زدهاند با مسلمني اختالف پیدا کردهجشن و شادی داشته
                                                 

شوند و شیعیان متعصب مانع جشن و سرور هندوان می. شودافتد که اعیاد هندوان با روز عزای شیعیان مصادف میگاه اتفاق می - ۱
در . شودتی است و عموماً با تحریک متعصبان هند و یا مسلمان انجام میالبته در گريیها موق. گرددهمني امر موجب درگريی می

موقع سلطه انگلیسیها آنان برای نابود کردن ملت هند به این تعصبات دامن میزدند و کالً درهند بني مسلمانان و هندوان و سایر ادیان 
و اختالفند و خود آنان گروه متعصب هندوی دار وجود ندارد وىل سیاست بازان غرب و شرق عامل نفاق هیچ اختالف ریشه

البته بازگشت به هندوئیسم و طرد مسلمانان که به چشم بعضی . کننداس را ساخته و مقابلش مسلمانان متعصب را تحریک می.اس.آ
سیاسی ای برای اقدامات شود زمینهاند و دین اسالم که از خارج به هند امده و فرهنگ متجاوز محسوب میهندوان بیگانه

البته . اندناگفته نماند که عرفا و صوفیان مسلمان و هندی بهرتین طریق پیوند را تا کنون در آنجا ایجاد کرده. آیداستعمارگران بشمار می
احرتامی شود چهره بسیار آزارند وىل اگر به مقدسات آنان چون گاو و یا بتها واماکن و معابد مقدسشان بیهندوان بسیار آرام و بی

لذا مسلمانان نباید حساسیت ایجاد کنند و بگذارند که دموکراسی . شودفاک که عمومًا به شکل آتش زدن ظهور دارد آشکار میس
  .و بجای تفرقه اتحاد موجب رشد جامعه گردد. شود همیشه پابرجا باشدحقیقی که تنها در هند مشاهده می
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در این استان آبادیها نزدیک هم قرار دارند و در دوطرف راه مزارع ، خسارت جانی نداشته است بحمداللّه
، آباد بطرف دست چپ منحرف شدیم در کنار راه یک کارخانۀ شکر وجود داشتاز هومن، نیشکر بسیار است

در حدود . کر دیگری بوددر اینجا نیز کارخانۀ ش. رفتدر یکی دو کیلومرت جلوتر راهی بود که بطرف گلربگ می
امنه«در محلی بنام، وارد شدیم که مرکزش بمبئی است)Moharashta( ساعت یازده و ربع به استان مهاراشرت

ساعت بعد  کیلومرت فاصله داشت از روی پل سنگی زیبائی عبور نموده و یک ۳۱۰حیدرآباد در حدود  که تا »گر
وتاه و اقامۀ نماز و صرف غذائی که با خود داشتیم به جانب پس از توقف ک، رسیدیم »امرگا«از ظهر به قصبه

در دو طرف راه مزارع جو و گندم و ، کیلومرت بود ۱۳۷فاصله آنجا تا حیدرآباد تقریباً  .مقصد رهسپار شدیم
مريمحبوب «گفتند نظام ششم مشاهده شد که می »نیندرو«نیشکر و ذرت وجود داشت و قلعه بزرگی بنام

 ۳۵۹ در حدود مبئیاز حیدرآباد تا دو راهی اورنگ آباد و ب، قلعه از طرف یاغیان محاصره بوده در این»علیخان
در اینجا هم جشن و سرور عید هوىل برپا بود مردم در ، بعداز ظهر به عثمان آباد رسیدیم ۴کیلومرت بود ساعت 

اتفاقاً به ماشني حضرت آقا هم  ،پاشیدند و لباسهایشان تمام رنگی بودخیابان ریخته بودند و به هم رنگ می
نها آ، ها باال کشیده بود وما رنگی نشدیم و آنها بدینوسیله احرتام خود را معمول داشتندرنگ پاشیدند وىل شیشیه

پس از استفسار معلوم شد زبان مردم این استان انگلیسی و ، نوعی صحبت می کردند که برای ما تازگی داشت
دیدیم که معلوم شد دولت هند در تمام راههای اصلی هائی میدر بني راه مسافرخانه ،باشداردو و زبان مراتی می

های نسبتاً زیبا و تمیز برای توریستها ساخته است که با قیمت بسیار مناسب در های معني خانههند با فاصله
دیم که در وسط میدان گر وارد شبعد از ظهر به شهری بنام سیواجی ۶/۳۰در ساعت ، دهنداختیار آنها قرار می

، باشد نصب گردیده بوددر حالیکه سوار بر اسب می »گرسیواجی«مجسمۀ یکی از پادشاهان مذهبی آنها بنام 
باد شدیم و مستقیماً به هتل پاالس که متعلق به آقای محمدعلی جوکار آوارد شهر اورنگ ۹/۳۰در حدود ساعت 

در آن شب خیلی خسته بودیم پس از صرف شام در حدود ساعت ، دانباشد رفتیم نامربده از فقرای با محبتمی
  .کیلومرت است ۶۵۲آباد در حدود فاصلۀ حیدرآباد تا اورنگ، ده ونیم اسرتاحت نمودیم

  :۱۳۹۲محرم  ۱۹و  ۱۳۵۰اسفند  ۱۶دوشنبه 
 صبح قدری زودتر بیدار شدیم در آن شب از صدای مرغ سحری خربی نبود ساعت پنج آن شب سحرگاهان

معلوم گردید که متعلق به شهرداری است که برای بیدار باش مردم ، ی سوت بسیار بلند دلخراشی شنیده شدصدا
نماز صبح را در ، ها را تعطیل نمایندشود که کسبه مغازهبعداز ظهر هم این سوت زده می ۸باشد و در ساعت می

با  ۸از صرف صبحانه در حدود ساعت  یکی از اطاقهای محل سکونتمان به حضرت آقا اقتدا نمودیم و پس
حرکت نمودیم هوا آفتابی و نسبتاً خنک بود خوب  ۱»اجتنا«همان اتومبیلهائی که همراه داشتیم بطرف غارهای 

مريممتاز حسني و  نفر فقري سکونت دارند آقای محمدعلی جوکار و آقای ۳آباد است یادآور شوم که در اورنگ
سیب ، خیار، هندوانه، ها مانند موز چیکوغال نارنگی و انواع دیگر از میوهدر این شهر پرت، آقای صابرعلی

                                                 
  : در کتاب سرزمني هند در مورد اجتنا آمده است - ۱
های اند که معبدها و سقفها و ستونها با تیشهآباد واقع شدهمیلی اورنگ ۶۰تنها نام غارهائی عظیم که در جنوب هندوستان در اج

ای زیباترین نقاشیهای هند قدیم روی دیوارهای آن نمایان اند مجموعههای سماخ بريون آوردهدست از صخرههرنمندصنعتگران چريه
در غار شماره یک تصویر از سفارت ایران است که از دربار خسرو پرویز . اندو هفتم مسیحی باقی ماندهاست که همه از قرون ششم 

اند و طربی مورخ نیز در تاریخ باین سفارت پادشاه ساسانی در اوایل قرن هفتم به هندوستان به دربار پولکني دوم پادشاه دکن امده
  )۵۴۵سرزمني هند ص(                                                                                     .                            اشاره کرده است
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 هر تا غارهایشخانه مرکز خالصه از مهمان، گرددگندم و ذرت کشت می، از غالت جو آیدوانجري بعمل می
ما اظهار کیلومرت فاصله داشت که جاده اسفالته خوبی ساخته بودند راهن ۹کیلومرت واز پمپ بنزین  ۱۰۷ »اجتنا«

در جلوی ، غار وجود دارد که بعضی از آنها مربوط به چهار هزار و پانصد سال قبل است ۳۰داشت در این محل 
. کردغار چهار آهوئی که یک سر داشت نقاشی شده بود در سقف غار نقاشیهای بسیار بزرگ جلب توجه می

داد آنگاه راهنما  حالت خود او را نشان میکامالً انگاه از مجسمه . محل ریاضت و عبادتگاه بود، در اطراف آن
گفت زمانی روح بودا در آن وجود داشت و اظهار نقاشیهایی نشان داد که تصویر یک زن بسیار رویائی بود می

    پس از آن چند نقاشی نشان داد و اظهار داشت ۱ خداستداشت بودائیها خدا را قبول ندارند میگویند نريوانا 
بر روی در ودیوار حدود هزار ، و شريین است آنگاه در محلی که بودا معجزه کرده است که متعلق به خسرو

آنگاه غارهای دو طبقه، استعکس بوده که گفتند برای اینکه بودا خودش را نشان دهد به این صورتها درآمده 
در ، هر بودا بودها و مظاغار پر از نقاشی و مجسمهخالصه تمام این سی. نیز در این قسمت وجود داشت ای

بعد زا ظهر  ۱/۳۰مراجعت هوا خیلی گرم شده بود چند بار در بني راه آب رادیاتور ماشینها جوش آمد و در حدود 
بعد از ظهر بطرف  ۵ساعت ، پس از صرف ناهار در همان هتل پاالس اسرتاحت کردیم، آباد شدیموارد اورنگ

در این قسمت ، دادباالی صفر نشان می ۳۵ْ بالکن در سایهرفتیم حرارت هوا در این ساعت روی  »بیبی«مقربه
  . نیز وجود داشت یهای گلکردیم خانهاز شهر که عبور می

  »بیمقربه بی«
انواع ، طیل ساخته شده و اطراف آن درختکاری استت�ٔ بسیار وسیع به شکل مربع مسمقربه در یک محوطه

ای مانند تاج محل مقربه، گ انبه در حرکت بودندری بزها که اکثر آنها سبز رنگ بودند روی درختهاطوطی
، های بسیار زیبا و چهار در ورودی از چهار قسمت از سنگ مرمر وجود داشتدو طرف گلدسته. ساخته شده بود

گم شدن  بی فاطمه زهرا ازبی همان است که درعلم بیبی( بیبعد به قسمت موزه رفتیم ظرفهای متعلق به بی

                                                 
نريوانا بمعنی سکون و آرامشی است . معلوم است راهنا درباره آئني بودا اطالعات کافی نداشته زیرا نريوانا بمعنی خداست نیست - ۱

توان آنرا با نفس مطمئنه یکی دانست و چون بعد از فناء و طرد نفس حاصل شود و میصل میکه بعد از مرحلۀ فناء و طردنفس حا
خفگی، سکینه، (توان آنرا با نفس مطمئنه یکی دانست و چون بعد از فناء است مقام بقاء در حالت بی رنجی و مکتی شود و میمی

است که بیداری پس از خواب و بقأ بعد از فناست که پس از مرگ  ))پاری نريوانا((البته باالتر از نريوانا. است) یکسانی. آرامش
توانیم پری ارجعی اىل ربک را رجعت به مرتبه برتر و مرگ راضیه و مرضیه را می. شود اگر نفس مطمئنه را نريوانا بگريیمحاصل می

) و بودن و مرگ یا رنج بیماری، پريی و مرگرنج زادن :(نريوانا بدانیم در هر حال بودا معتقد به چهار حقیقت بود که عبارتند از
  .شهوات، نابود کردن شهوات و راه صالح

هستی شّر ست پس . او معتقد بود وجود کنونی هر فرد نتیجۀ اعمال اوست. پرستی و نذر و نیاز و قربانی اعتنایی نداشتبودا به بت
تمام مصائب بشر از سه میل قوی است عبارتند از میل به رفع  او معتقد بودکه. هر شخصی باید بکوشد که دوباره گرفتار هستی نشود

شود کشی حاصل نمیمیل بجاودانی شدن لذا باید این امیال را از بني برد و آن با ریاضت. میل به تحصیل کامیانی. شهوات نفسانی
حتی دغدغه بود، حیات و ممات در بلکه فقط آنچه را که برای حفظ وجود الزم بخواهیم و از هر چه ایجاد دغدغه کند برپهیزیم 

در بودائیسم . نظر او دورنگ از الوان وجودند لذا هر دو شرند و آنچه خري است نیستی مطلق است و فناء در نريوانا و سکون مطلق
به چهار معاصی کبريه مربوط  - دروغ و سرقت و زنا: ده معاصی کبريه وجود دارد که سه معصیت مربوط به جسمند که عبارتند از

 ۱۰دروغ، افرتا، دشنام، بدگفنت و سه معصیت مربوط به ذهنند که عبارتند از طمع و نفرت و اشتباه عالوه براین : زبانند که عبارتند از
پرستی، میل به پیدایش دوباره، جهالت و تفکر درامور ماوراءالطبیعه و کالً حیات بشری و نفس: گناه دیگر هم که عبارتند از ۴گناه 

  )مأخوذ از تاریخ ادیان جان ناس و فلسفه شرق و دیگر کتب(داندثبات میاساس و بیا بیحتی من ر
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و نیز هودج یا تخت روانی که بوسیلۀ افراد ، طال آبکاری شده بود اکثر آنها با )سخن بمیان آمد پسرش و نذر وی
این روضه «:ای نوشته شده بودضمناًدر کتیبه، شدسال قبل ساخته شده بود در آنجا دیده می ۳۱۳شده و حمل می

به تذکر است که از این اثر زیبا آنطوری الزم »۱۰۷۱از معماری عطاءِ اللّه بعمل هیئت را سی طیار شد سنه  منوره
. بعد از دیدار موزه از قلعه و خندق مفصلی که دور شهر وجود داشت دیدن کردیم، استکه باید نگاهداری نشده

فروخت رفتیم و پس از آن برای اقامه نماز به یک مغازه که کارهای دستی آن شهر را می ۵/۳۰در حدود ساعت 
  .اسرتاحت نمودیم ۹/۳۰ازگشته و پس از صرف شام در حدود ساعت مغرب و عشاءِ به هتل ب

  )زینت زنان –پاورقی ( : ۱۳۹۲ محرم ۲۰و  ۱۳۵۰اسفند  ۱۷شنبه سه
در . وىل حضرت آقا و همراهان بیدار و بیاد معبود خود بودند در این شب باز از صدای مرغ سحری اثری نبود

اظمی که از اهاىل هندوستان و شیعه بود بافتخار فقر و حدود ساعت چهار و نیم صبح آقای سید شهریار ک
نماز صبح در اطاقی که آقای جوکار در طبقۀ دوم هتل برای اینکار اختصاص داده بود ، درویشی نائل گردید

برای دیدن  ۷/۳۰همگی به حضرت آقا ارواحنا فداه اقتدا کردیم پس از از صرف صبحانه در حدود ساعت 
آنروز ، شوددر این شهر مانند شهرهای ایران از اول صبح فعالیت شروع می، مودیمنحرکت  غارهای الوار

 ۱هندوها جه زن و چه مرد با نقش کردن خال قرمز رنگی در میان دو ابروی خود آمادهٔ رفنت به بتکده بودند
                                                 

عشق و عالقه به تزئني بدن یکی از عادات قومی و قدیم مردم هند است، مردها نیز در این باب با زنها همسان هستند عالوه بر   - ۱
های بند یا زنجري مچی و در بعضی نواحی با گوشوارهبا حلقه دستکنند هندوها خود را انگشرتی که همه مردان جهان درانگشت می

کنند، همچنني مردها دهند، و از همني سبب است که گوش و بینی اطفال ذکور و اناث را پس از تولد سوراخ میقیمتی نیز زینت می
ها و رت از مردم شمال معمول است راجهبندند عالقه به تزئني جسم در نزد سکنه جنوب هند بیشزنجري نازکی از طالبگردن خود می

بندند، زنها مخصوصاً به زیور و زینت عشق خاصی دارند، با انواع ها و زنجريهای جواهر دور گردن و یا دور کمر میثروتمندان حلقه
تهای پا را هم به آویزند، انگشآرایند و حلقه طال در گوش و بینی میجواهرات و سنگهای قیمتی و فلزهای گرانبها خویشنت را می

سازند، حتی فقرا نیز بقدر وسع کنند، در شب زفاف عروس را از سر تا قدم مزین به جواهر و زیورآالت میهای فلزی زینت میحلقه
نامند خال می)) پازیپ((ویزند و آنراآکوشند، زنان طبقه پائني و فقرا خلخالهای نقره به ساق پای خود درمیخود در این باب می 

گویند مخصوص زنان هندو است و آنچنان است که می)) پُتو((و به اصطالح مذهبی)) تیلک((دو و یا خال پیشانی که به هندیهن
گذارند این عادت که برای افزایش جمال چهره زنان است به سایر یک خال گرد به رنگ قرمز یا زرد یا سیاه در وسط دو ابرو می

شوند، همني خال است که در ادب ن مسیحی یا پارسی هم با خال هندو گاه گاهی دیده میطبقات غري هندو هم نفوذ کرده و زنا
البته خال نشانه وحدت (اندفارسی موضوع اشعار و ادبیات بسیار گردیده و شعرا سمرقند و بخارا به بهای یک خال هندو فروخته

جبني و سایر اعضاء بدن رسمی قدیمی است که  درمیان هندوان رنگ کردن= رنگ پیشانی و جسد ) است در اصطالحات صوفیه
آرایند، آنرا نیز عمومًا پیشانی را به اشکال و خطوط گوناگون از منحنی و مستقیم و به رنگهای مختلف از زرد و سفید و قرمز می

ول است، در تیلک و یا اصطالحاً پتو گویند و اصل آن چنانکه در میان قبایل و عشایر بدوی وحشی درغالب بالد دیگر معم
هندوستان نیز از قدیم االیام مرسوم بوده و همچنان تا امروز باقی مانده است، غالباً مردمان سنجیده و متمدن و با وقاری هم دیده 

اند، این رنگ که معموالً از ماده شوند که در وسط پیشانی خود با خطی مدور یا مستقیم برنگ زرد یا قرمز عالمتی رسم کردهمی
اند ساخته نند چوب صندل و زعفران و یا خاکسرت مقدس اجساد مردگان فراهم شده، و با سرگني مقدس گاو عجني کردهمعطری ما

کنند، بعضی دیگر گردن و سینه و شکم و شود، بعضی از برهمنان خط عمودی مستقیمی از باالی پیشانی تا روی بینی رسم میمی
سازند، گرچه برهمنان در فرقه وویشنوئيزم از رنگ آمیزی ده نقش و نگارها طرح میبازوانرا با همان معجون ملون رنگ آمیزی نمو

اند سفید میروی پیشانی خود احرتاز دارند، وىل پريوان شیوا فقط بدن را با گردی که با خاکسرت سرگني گاو یا اجساد مردگان ساخته
کنند، و آن انه خطی رنگني افقی یا عمودی بر پشانی رسم مینمایند، و این جزو آداب مذهبی هندوان که هر روز بعد از غسل صبح

رود اگر کسی انرا نداشته باشد دلیل بر آن است که آن مرد یا طاهر نیست با آنکه روزه دار عالمت غایت اداب مذهبی به شمار می
  .است
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 آورد مانندیفام آنها زیبائی خاصی بوجود مباشد در چهرهٔ سیهرفنت به بتکده می وجود این خال که مخصوص
این شهر نیز مانند چند شهر ، فام در حال غروب استاینکه قرص ماه در شب تاریک طلوع نموده یا آفتاب سرخ

نها را احاطه نموده آهای مرتفعی که در بني راه مشاهده کرده بودیم در دشتی وسیع قرار داشت که کوه دیگری
نصرت های بلند آن مانند طاقوجود داشت و شاخه بزرگیکردیم درختان بسیار در دو طرف راهی عبور می، بود

نها بیش از چهارصد سال عمر آآنطور که بما گفته شد هر یک از ، و زیبائی خاصی داشتند، سر بهم آورده بودند
بطرف زمني سرازیر می گردد که اگر آنرا قطع نکنند وقتی به زمني رسید  یهائاز این درختان شاخه، کندمی

در سمت چپ راه کوه بلندی وجود داشت که ، آیدشود و درخت دیگری بوجود مییل به ریشه میسرشاخه تبد
آن قلعه نسبتاً ، ای ساخته و داالن قلعه را از خود کوه تراشیده بودند که کسی نتواند وارد شوداطراف آن قلعه

مقربه  ۱، جب مسرّت گردیدعظیم بود در آنجا خوشبختانه خانمی با حجاب اسالمی کامل مشاهده کردیم که مو
 را ۸ابتدا غار شماره ، کردنددر نزدیکی غارها میمونها بزرگ آزادانه زندگی می، در همانجا بود زیباورنگ 

که هزار و چهارصد سال قبل در قرن ششم میالدی بنا  ۱۰آنگاه به سالن شماره ، دیدن نمودیم که بسیار مفصل بود
لۀ یک کوه درست شده یکی از خصوصیات آن این است که در هر قسمتی از این سالن که از ق، رفتیم شده بود

بعد بنا به توصیۀ راهنما به انتهای آن رفتیم در این ، شودسالن اگر کسی صحبت کند در تمام سالن شنیده می
مجسمه و در وسط ، سالن مجسمه دو نفر از وزرا بنام پاماما بود و در دوطرف وزار دو زن لخت ایستاده بودند

دو طبقه بود که مجموع آن از یک تا  ۹ و ۸غارهای شماره ، بودا قرار داشت که این سالن بسیار با عظمت بود
 آنگاه به سالن، بوده است۲مربوط به برهمن و پنج مقربه مربوط به جني  ۳۴تا  ۱۳دوازده مربوط به بودا و از 

                                                 
دهد که پرده وسیله پوشش وشش میکلمه حجاب هم به معنی پوشیدن است هم به معنای پرده و حاجب و از آن جهت معنای پ - ۱

استعمال کلمه حجاب در مورد پوشش زنان یک اصطالح نسبتاً جدید است در قدیم و مخصوصًا در اصطالح فقها کلمه ِسرت است، 
است، پوشش زن در اسالم این است که زن در معاشرت خود با مردان بدن خود را بپوشاند و که به معنی پوشش است بکار رفته

مربوط است به زنان ) چادربلند(ری و خودنمائی نرپدازد که در سوره مبارکه نور و در سوره احزاب آمده، و تنها کلمه جلباتگجلوه
پیغمرب اسالم و علت اساسی این پوشش هم عبارت است از آرامش روانی و استحکام پیوند خانوادگی و استواری اجتماع و ارزش و 

سوره نور که قبالً بیان شد، و در اینجا  ۳۱تجاوز، اما آیاتی که در مورد حجاب آمده است در آیه  احرتام زن و مصونیت او از تعدی و
الزم است که حدود پوشش را مشخص سازیم، خود آیه حدود پوشش را مشخص نموده است که باید زنان روسری را بر روی سینه و 

البیان آمده گردن و زیر گلوی خود را بپوشانند، چنانکه در تفسري مجمع گریبان خویش قرار دهند، و به قول ابن عباس مو و سینه و دور
هایشان پیدا بود و بعد دستور داده شد که در جلوی گریبان خوش بیافکنند تا سینهقبال دامنه روسریها را بر پشت سر میافکندند و سینه

 ۶۰تا  ۵۹کر شده و لذا محل زینت باید پوشانده شود، در آیه هایشان را بپوشاند، و دیگر مسئله پوشاندن زینت است که در همان آیه ذ
سوره نور آمده و جلباب که در اینجا آمده اینست که  ۳۱که در آیه ) مقنعه(سوره احزاب برای پوشش کلمه جلباب آمده فرق بني خمر

ده وجه و کفني است و روایتهائی خمار یا مقنعه روسری کوچک است و جلباب روسری بلند است، اما مواردی که از پوشش استثنا ش
نقل می کند که وقتی از حضرت در ) ع(ابن زاره از امام صادقاند، و چنانکه مسعدةدر این مورد آمده که وجه و کفني استثناء شده

از ) هاصورت و دست(چهره و دوکف و البته واجب نبودن پوشش وجه و کفني: تواند آشکار کند سؤال شد فرمودمورد زینتی که زن می
آن جهت نیست که فلسفه اصلی پوشش در آن وجود ندارد بلکه از جهت این است که امکان فعالیت عادی از زنان سلب نشود و لذا 
مباح شمرده شود، برای اطالع بیشرت به تفاسري مربوط در مورد آیات ذکر شده و کتب فقهی باب سرت و باب نکاح و نیز به کتاب 

  .  هری مراجعه شودحجاب اسالمی از مرحوم مط
بوده است وىل آنچه  )Rasba.Diva(گویند که مؤسس آن راسبه دیوه معلوم نیست بنیانگذار این فلسفه کیست می: فلسفه جني- ۲

سال قبل از مهاویره زندگی می ۲۴۶اند پاراسوناتا که مسلم است این است که مروجني این سبک پاراسوناتا و مهاویرا و ردهماند بوده
صد سال عمر کرد، او متنند بودا شاهزاده بود و در آغاز عمر از زندگانی در کاخ و خویشهای آن بیزاری جُست و از قصر فرار  کرده،

کرد، و بقیه عمر را در زهد و تقوی بوده و عمرش را صرف تعلیم این شریعت نموده است، جني از کلمه جینا مشتق شده و معنیش 
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های مختلف اطراف آن شد و مجسمهتاج دیده میکه بسیار عظیم بود رفتیم در آنجا مجسمه بودا  ۱۰شماره 
های مختلف از بودا بود تمام مجسمه، رسیدشد انعکاس آن بگوش میوقتیکه موسیقی نواخته می، ساخته بودند

به «رضاخانی برو: حضرت آقا فرمودند، در ین وقت راهنمای ما بداخل معبد آهسته آواز مذهبی بودائی خواند
  :را بخوان نگارنده نیز این دو بیتی بابا طاهر را خواند »نمصحرا بنگرم صحرا تو وی

 به صحرا بنگرم صحرا تو وینم
    به هر جا بنگرم کوه و در دشت

 به دریا بنگرم دریا تو وینم 
 نشان از روی زیبای تو وینم

  

بزرگ در میمونهای ، رفتیم که سه طبقه بود ۱۱شد پس از آن به غار شماره صدا در آنجا منعکس و پخش می
شگفتی زندگی بودا و ، که در سه طبقه زیبا بود رفتیم ۱۲شدند و سپس به غار شماره اطراف آن دیده می

 ؟باشدریاضتهای وی را بر آن داشت تا از حضرت آقا سؤال کردم که امکان دارد بودا از بزرگان حقّه بوده 
آنگاه به محل آب انبار که هنوز آب در  ۱، یدنمافرمودند بعید نیست چون تمام جمالتش حکایت از فنای دنیا می

                                                                                                                                                        
هوٰى و هوس است، به عقیده جینا برای اینکه شخص، آفتاب حقیقت را بییند باید درون خود را  است مقصود پريوزی بر)) پريوز((

از هر گونه آالیش پاک کند تا روشنائی روح چون خورشید نیمروز بتابد و اشیاء را چنانکه هست نمایان سازد بر طبق این فلسفه 
ایدار و متغري و دومی پایدار و تغیري ناپذیر است، ماهاویره پس از اینکه جهان دارای دو جنبه است جنبۀ مادی و جنبه روانی، اوىل ناپ

سالگی در پاوا در  ۲۷سال به ترتیب نفس همت گماشت شریعت پیشینیان را بطرز عوام فهم و بدیعی منتشر کرد، و در  ۱۲مدت 
عنوی ما که جنبه حقیقی وجود ما میگذشت، ماده که حجاب نور باطن است باید با ترک لذائذ جسمانی مغلوب گردد تا جنبه م

تحصیل ایمان پس از تأمل و  ۲رفع جهل و معرفت به نفس  ۱: باشد قوت گريد، سه اصل جني که اهمیت زیاد دارد از اینقرار است
صل اند، در فلسفه جني چند اخوانده)) سه گوهر((و یا ) Tivivatva(ات واوی وداری، این سه اصل را تیخویشنت ۳دیدار حق 

عفت در  ۴اجتناب از دزدی ۳احرتاز از دروغگوئی  ۲آزاری بی ۱دیگر هم هست که نهایت اهمیت را دارند و آنها از این قرارند 
قطع عالقه از لذات مادی، در مسلک جني نه خدا هست و نه پیغمرب نه بهشت و نه جهنم هرکس مسؤل اعمال  ۵فکر، قول و عمل 

باید محصول اعمال اوست بنابراین بخت و اقبال و قسمت معنائی ندارد، برای توضیح بیشرت می خویشنت است، زندگی کنونی هر کس
گفت که بر طبق این فلسفه هر فکر تخم عملی را میکارد زیسنت از لحاظ پندار و گفتار و کردار فعالیت کردن است، و این فعالیت 

دهد، و این ثمر سرنوشت موقعی و یا همیشگی شخص نمو کرده ثمر می آورد و این اعمال رشد وخواه نا خواه اعمال دیگری ببار می
نقل از کتاب فلسفه شرق نوشته (آزاریکند بدترین گناه در فلسفه جني کشنت و یا آزار رساندن است و بهرتین فضیلت بیرا تعیني می
  ) مهرداد مهرین

  ))نان بودا خال و سپاورقی  شرح ح((
کردند سیدهارتاگوتاما در زیسته، پدر و نیاکان او در ناحیه نپال پادشاهی میقرن هشتم پیش از میالد میسید هارتاگوتامابودا در  - ۱

ای متأثر شده سر بکوه و بیابان میقبل از میالد در شمال بنارس زاده شد سرانجام بر اثر برخورد با یک بیمار و پري و مرده ۵۶۳سال 
تا اینکه هفت سال به سري و سلوک پرداخته پس از أن  ۷پردازدیافنت جواب حقیقت مینهد و سالها بتحقیق در مذهب و هندو و 

ای از سخنان بودا اینک نمونه. کنددهد و نام وی از گوتاما به بودا یعنی واصل به حقیقت تغیري میانقالب روحانی به او دست می
چنان شهوت در مغز تربیت نیافته راه پیدا میکند فکر همانطور که باران در سقف سست و ضعیف نفوذ میکند، هم: شودنقل می

فکر هم اکنون مردهمريند افراد بیگشاید اشخاص فکور نمیفکری راه مرگ را میانسان را بسوی عمر جاوید هدایت میکند، و بی
ند یک مسابقه دهنده بسوی لو فکر و بیدار بودن درمیان خواب زدگان، مرد خردمند ماندر نتیجه فکور بودن، در میان افراد بی. اند

تازد انسان که تنش مانند یک کوزه سست و ضعیف است باید کاری کند که افکارش مثل یک قلعه محکم و پابرجا باشد پیش می
مادامیکه کار بد ثمر خود را ببار نیاورده نادان تصور میکند کار بدی که انجام داده است چون عسل شريین است وىل همني که عمل 

  .شوداو پخته شد و رسید وی دجار عذاب میگردد، عمل بد مانند شري تازه دوشیده شده فوراً ترشیده نمیبد 
مردی که آتش شهوت خود را آرام کرده، در افکار و گفتار خود هم آرام است چطور ممکن است درین دنیا که پیوسته مشتعل است 

ورد، کسی قانع و خوشحال تواند بود که هم از پريوزی و هم از شکست آخنده و شادی وجود داشته باشد، پريوزی نفرت ببار می
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سپس به غار دیگری رفتیم بقدری با عظمت بود که بیننده را به حريت می، آن وجود داشت رفتیم و تماشا کردیم
در محل باال ، پا بلندی ان است ۱۰۷فوت و  ۲۵ساخته است عرض آن  »راج کاپور کریشنا«این غار را! انداخت

گردان و در قسمت غربی ی بود متعلق به هزار سال قبل و در وسط سقف نقش گل آفتابدر طبقۀ دوم نقاشیئ
شد و چوبی در آنجا محلی بود که در آن روغن مقدس ساخته و سوخته می، نده حجاری شده بودشکل اسب پر

ذهبی قصهای مردر وسط سقف تصاویر و نقوشی از ، ریختندداشت با صفحۀ مدور که روغن مقدس را در آن می
مده بودند و پای مظاهر آداد که دور تا دور تاالر به زیارت اطراف معبد فیلهای مختلف را نشان می، شددیده می

مرت ارتفاعش بود و گویا قادر بود  ۲۰ضمناً در آنجا مجسمۀ یکی از خدایان را دیدم که ، بوسیدندمختلف را می
یعنی پهلوان ( رفتیم که مجسمه مهاویرا ۳۲آنگاه به غار شماره ، ها را با سر حمل کند و به سیالن بربدکه این کوه

دعوت خود برخاسته و به جینا یعنی فاتح روحانی معروف بوده قبل از میالد به نشر  ۵۵۰که در حدود ) بزرگ
ه آنگاه ب، هایی آنجا بود که تماماً لخت مادرزاد بودکالً این غار سه طبقه بودقرار داشت همچنني مجسمه، است

من هندو و  :مذهب شما چیست؟ گفت«از او پرسید شد، داخل بتکده رفتیم و نشستیم و در آنجا مرتاضی بود
کشید؟ جواب داد در شبها از ساعت سه شروع میکنیم و نوع یب ریاضت میبچه ترت«سؤال شد»برهمنی هستم

دهید؟ ای انجام میالعادهچه عمل خارق: پرسیده شد، توانیم بگویم و هرکس ریاضت مخصوص داردیآن را نم
آنگاه به ترتیب ، تا هفت صبح در حالت مراقبه هستم و توجه به دستور دارم ۳از ساعت : جواب داد

ما آفریدگار را نريوانا و ، دهند مرتاض نیستندالعاده انجام مینهائی که عمل خارقآمخصوص نشست و گفت 
ما دستور داریم با تمام مردم خوب . شما یکی است سؤال شد برهما چیست؟ گفت خدای ما و، یکی میدانیم
: پرسیدیم اکنون بزرگی دارید؟ گفت، دیگری ظلم نکنیم اسمش را هر چه می خواهید بگذارید باشیم و به

سؤال شد به آن زنده توجه داشته ، باشد و اکنون زنده استهمیشه به یکی توجه داریم که او در کوه هیماالیا می
سؤال شد به خدای غیبی توجه داشته ، ا به بتها و سنگها؟ گفت ما به آن زنده توجه داریمباشید بهرت است ی

دراینجا حضرت آقا این دو ، ما فقط به خدای نادیده توجه داریم: باشید بهرت است یا به بت یا به آن زنده؟ گفت
  :اندندبیت را خو

 رفتم به در صومعه عابد و زاهد
 گه معتکف دیرم و گه ساکن مسجد

  

 دیدم همه پیش رُخت راکع و ساجد 
 طلبم خانه به خانهرا میتیعنی که 

  

  )شیخ بهائی( 

                                                                                                                                                        
چشم پوشیده است، آتشی چون شهوت و شری بدترنفرت وجود ندارد، دردی چون این تن و سعادتی باالتر از آرامش فکر وجود 

، کسیکه از شر شهوت رهایی زایدنتواند داشت، گرسنگی بدترین امراض است و تن منبع درد و اندوه، از شهوت اندوه و ترس می
شناسد و نه ترس را، همانطور که زنگ آهن، آهن را میخورد همچنان اعمال بد گناهکاران را به فرجام بد دچار یافته نه اندوه را می

درخت  ای وجود دارد که از هر لکه بدتر است و این لکه جهالت نام دارد تمام جنگل خواهشها را قطع کن نه تنها یککند، لکهمی
را، نکوکاران همچون قلل هیمالیا از دور درخشانند، فردی که نیک است نیکی خود را گناه تصور میکن مگر اینکه نیکی او ثمری 

شود، لعنت بر احمقی که تسلیم ببار بیاورد، لعنت بر تري عشق که درد تولید می کند، لعنت بر کشوری که بدست زنان حکومت می
ا نیکی قابل مقایسه نیست، خشم در مرد عاقل موجه نیست، خشم در مرد عاقل موجه نیست، خردمند در سلطه زن است، هیچ چیز ب

سازد وجود خود را از هر آلودگی پاک کند، ویران ساخنت بنیاد خواهش هر گام باید دم به دم همچون زرگری که نقره را خالص می
  .مورث پريوزی برهر گونه رنجست

  )نوشته مهرداد مهرین و خالصه ادیان از دکرت مشکورنقل از کتاب فلسفه شرق (
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داکا و گجرات قرار ، نها در هیمالیاآآنگاه ما را به اطراف معبد بردند و گفتند که ما دوازده معبد داریم که بیشرت 
  :بخاطر آورد که فرموده در این وقت نگارنده این ابیات شیخ محمود شبسرتی را از گلشن راز، دارند

 اگر مؤمن بدانستی که بت چیست
گاه بودی     اگر کافر زبُت آ

 استپرستییقني کردی که دین در بت 
 چرا در دین خود گمراه بودی

  

  »زیبمقربه اورنگ«
که در جوار مقربه سید شاه زین) مقربه اورنگ زیب( پس از تماشای غارهای الوار در مراجعت در خلدآباد

در ، شدیمخادم دستور داد کفشها را بريون بیاورید ما هم قبول کردیم و وارد ، شريازی است پیاده شدیم الدین
محمداورنگ زیب بهادر  الدینابوالمظفرمحی »هوالحیّ القیّوم«، داخل مقربه در دو کتیبۀ سنگی نوشته شده بود

الملک بهادر آصف جاه ر زمان نظامد ۱۱۱۸وفات  ۱۰۶۸جلوس  ۱۰۲۷عالمیه پادشاه غازی خلد مکان والدت 
 ۷۷۱االول سال ربیع ۲۵الدین شريازی متوفی در جا دارد اشاره کنم که اورنگ زیب نسبت به سید شاه زین. ۱۲۴۱

از : گفتضمناً یکی از خادمان آنجا می ۱جستهوی تربک میو از قرب ، هجری ارادت و اعتقاد خاصی داشته
آن را خرقه فقر گویند بعد پیغمرب ، شب معراج خرقه یافتدر ) ص( پیغمرب سرور اولیاء روایت است که حضرت

که من از حضرت عزّت خرقه یافتم و مرا فرمان است که بیکی بدهم بعد رو به : صحابه را طلب کرد گفت
، من صدق و رزم و طاعت و عطا کنم :ابوبکر گفتکنی؟اگر این خرقه را بتو بدهم چه می: ابوبکر کرد و فرمود

بعد ، عدل کنم و انصاف نگه دارم: کنی؟ عمر گفتعمر را فرمود که اگر این خرقه بتو دهم چه می، بعد حضرت
بعد از ، ورزم انفاق کنم و سخاوت: کنی؟ عثمان گفتاگر این خرقه بتو دهم چه می، دحضرت از عثمان پرسی
و عیب بندگان خدای عز و جل پوشی کنم پرده: کنی؟ علی گفتاگر به تو دهم چه می: حضرت علی پرسید

داد وفرمود فرمان خدای عزّ و جّل بود که هر که این جواب گوید این خرقه را بدو )ع( بپوشم آن خرقه را به علی
رسید و بهمني ترتیب این خرقه دست به دست مشایخ رسیده و ) ع( و لذا این خرقه از سیدالمرسلني به علی، دهم

سال مشغول فرا گرفنت  ۷تا ۶های اطراف محوطه بچه رفتیمالقرآن درسه حفاظاز آنجا به م. اکنون موجود است
در ، انگیز خود روحانیت خاصی به آن مکان بخشیده بودندالحان با صدای دلمانند مرغان خوش، قرآن بودند

و حاج ، قای کاشانی و بنده در خدمت حضرت آقا در یک اتومبیلآاین گردش حاج آقای سلطانپور و حاج 
االمني و دکرت منوچهری در خدمت حاج آقای راستني در اتومبیل دیگر قرار قای جواهریان و حاج آقای روحآ

، به دیدن آقای سیدعلیخان رضوی قاضی بازنشسته دادگسرتی هندوستان رفتیم ۱۱/۳۰در حدود ساعت ، داشتند
ازتعداد شیعیان سؤال شد؟ اظهار ، دفرستادندادند صلوات مید استقبال کردند و با هرکس دست میردو نفر پريم

هزار نفر مسلمان و در حدود چهار هزار نفر شیعه  ۶۰داشتند این شهر در حدود دویست هزار نفر جمعیت دارد که 
مسجد امام جماعت دارد؟ گفته شد امام : سؤال فرمودند، باشدو بحمداللّه اختالفی بني مسلمني نمی، هستند

م و انجمنی داریم بنام خادم المعصومني و حسینیه هم داریم که هر ساله مراسم جماعت نداریم فقط واعظ داری
 نمائیمدهیم و ما هم در این محوطه اطاقی داریم که فقط عاشورا از آن استفاده میعزاداری در حسینیه انجام می

فی داریم که شود؟ عرض کرد قوانني مختلحضرت آقا فرمودند به چه قانونی قضاوت می) کنیمعزاداری می(

                                                 
کرد اگر جواب نمیدادند خراب نمیکرد اگر جواب سالم او را میشد سالم میزیب در هر شهری که داخل میمیگویند اورنگ -۱

کند و زمني او میکیلومرتی اورنگ زیب فوت  ۱۵۰گویند چون مرشدی را بدون جهت کشته بود در احمدنگر کرد، میداد خراب می
  . نمایندالدین شريازی او را دفن میآنکه دراین مقربه فعلی در جوار شیخ زیننماید تا را قبول نمی
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توانند با هم ازدواج کنند؟ چون اسالم ل شد آیاهندو و مسلمان میسؤا، هر طایفه به آن عمل می نمایند، درباره
درست است که در ، دهد که مسلمني با مشرکني ازدواج نمایند؟ جواب داد در این مورد قانونی نیستاجازه نمی

قوانني اسالم در مورد ارث و موارد خاص اجرا ، شوندنمی حکم اسالم حرامست وىل اگر کسی ازدواج کرد مانع
شود وىل اصل آن به زبان انگلیسی است و به زبان فارسی هم شود؟ جواب داد به زبانهای مختلف چاپ میمی

در آنجا کجاوه و نقشی که بنام حضرت علی اصغر ساخته بودند نشان ، آنگاه داخل حسینیه رفتیم، شودپیدا می
به هتل مراجعت و پس از صرف  ۱۲در حدود ساعت . ردکن پريمرد قاضی با صدق خاصی گریه میدادند و ای

  . نائل گردید افتخار فقر و درویشی ناهار آقای سید محمدحسني رضوی به

  )پاورقی عروسی هندوان( )پونا( پونه
، ی پونه حرکت کردیمپس از ادای فریضۀ ظهر و عصر از اورنگ آباد به سو بعد از ظهر ۲/۳۰در حدود ساعت 

با کمال محبت و فداکاری در التزام حضرت آقا در این سفر نیز حاج آقای کاشانی ، هوا کامالً آفتابی و گرم بود
ن آب صافی آکیلومرتی از پل بزرگی که زیر  ۴۷در حدود ، های یک اسبه زیاد بوددر اورنگ آباد درشکه، بودند

کیلومرتی به قصبه  ۱۵۰در ، شدوسیع خوب و قابل کشت دیده می جاری بود گذشتیم تا چشم کار میکرد دشت
، شدهای یک اسبه نیز در خیابانها دیده میقصبۀ زیبائی که دارای باغات بسیار بود و درشکه، احمدنگر رسیدیم

و  کردند از قرار معلوم سه یا چهار نفر ایرانی در آنجا هتلسواری میبعضی از خانمها با لباس هندی دوچرخه
در کتاب بستان السیاحه جناب آقای شريوانی نوشته ، نمایداز کنار این شهر خط آهن عبور می، رستوران دارند

بنای این شهر را ملک احمد بن نظام الملک بحری که اول ملوک نظام شاهیه بوده بنا کرده است و قریب «است
کیلومرت فاصله است  ۱۲۰دنگر تا شهر پونه از احم، نها بوده و جمعیت بسیاری داشته استآیکصد سال پایتخت 

جمعیتی برای آوردن قرار دارد  »همسنگی«ای بنام کیلومرتی پونه قصبه ۲وىل ما در آن شهر توقف نکردیم در 
در ، که از آنها عکس گرفته شد ۱عروس در حرکت بودند که داماد با آنها بود و تاج مخصوصی بر سر داشت

                                                 
گویند و از همه )) شادی((باشد که آنرا به زبان هندی و اردویعنی عروسی می)) سافسکارا((مهمرتین تشریفات زندگانی مردم -  ۱

زد هندوانیکه رسم عروسی هنگام طفولیت متداول است این تشریفات بعد از آنکه عروس به سن تشریفات دیگر پر خرج تر است، ن
آید، وىل در نزد دیگران بسیار با جالل و طمطراق انجام می گريد، اولني دفعه که دخرت بر حسب قاعده بلوغ رسید معموالً به عمل می

رسد سازند باالخره اولني بار که دخرت به قاعدگی میجت حاضر میرسد والدین او را برای عروسی و مزاونسوان به حد رشد می
هنگام ازدواج اوست و مزاوجت پسر و دخرت بکلی تحت اداره والدین  ایشان است و آن دو از خود اختیاری ندارند، حتی در میان 

شود، برای اولني بار عروس و داماد میجوانان تحصیلکرده و امروزی نیز تخلف از امر پدر و مادر در باب مزاوجت پسندیده شمرده ن
نمایند، پیشنهاد ازدواج معموًال کنند و موافقت والدین خود را به یکدیگر اعالم میدر حضور چند تن دیگر یکدیگر را مالقات می

شه پدر دخرت بدنبال رود و همیآید، و پدر داماد با کمال تکرب برای پسر خود در عقب یافنت همسر نمیاز طرف اولیای دخرت بعمل می
کنند، این واسطهها که عبارت از برهمن خانواده یا سلمانی محل است فیمابني دو طرف بداللگی رفت و آمد میرود، داللهداماد می

که  ستانند، وظیفه ایشان استاند و بعد از انجام عروسی از طرفني پاداشی الیق مینام دارند بسیار محرتم)) کاتاکا((ها که به هندی
به اطراف بروند و وصف جمال و کمال دخرتان را بدیگران بگویند، بعد از آنکه والدین عروس و داماد توافق حاصل کردند نوبت به 

افتد که برحسب گزیند، گاهی اتفاق میکند و ساعت سعدی برای اخرتان آن دو برمیرسد که زائجه طالع آن دو را مطالعه میمنجم می
افتد، باالخره همینکه منجم اجازت فرمود و مشکل اجازه زائجه طالع چندین ماه امر عروسی به تآخري میتشخیص منجم و عدم 

سازند، در آن روز منجمان و برهمنان هر دو خانواده و پدران جهیز نیز با رضایت طرفني حل شد روزی را برای نامزدی معني می
شوند و اولیای عروس و داماد بیکدیگر شفاهاً یا کتباً قول موافقت میمع میعروس وداماد و چند تن از دوستان و نزدیکان ایشان ج

گویند و در هندوستان می)) نسبت((کنند این رسم نامزدی را بزبان اردودهند، و برهمنان آیات مقدسه و اوراد مذهبی تالوت می
دانند، در بعضی از و آنرا مبارکرتین فصول میدهند فصل عروسی از اواخر بهمن تا اواخر اردیبهشت نام می)) منگنی((شماىل 
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کیلومرت فاصله است در  ۲۳۰از اورنگ آباد تا پونه حدود ، به شهر پونه رسیدیمبعد از ظهر  ۶/۳۰حدود ساعت 
یا باغات ودرختکاری بود یا ، یزرع کمرت بودشد و زمینهای لمهای بسیار دیده میتمام مسري این راه بتکده

ن پل بزرگی بسته کرد که روی آپونه رودخانۀ بزرگی که در آن قایق رانی می شود عبور می افق این شهر، زراعت
نماز مغرب و ، هتل شدیم ای بنام گراندخانهمانبعد از ظهر وارد مه ۷از روی پل گذشته در حدود ساعت ، بودند

عشاء به حضرت آقا اقتدا نمودیم ظاهراً هتل خوبی بود و متعلق به یک نفر مسلمان بود وىل شري آب و حمام ان 
آنها ، ی انجمن ایرانیان در پونه به زیارت حضرت آقا آمدنددر حدود ساعت هفت و نیم اعضا، نامرتب بود

حاج آقای ، ضمن صحبت تصمیم گرفته شد که به هتل بهرتی برویم، دسته گلهایی همراه بودند و تقدیم کردند
وپس از مدت کوتاهی مراجعت و  انجمن رفتندکاشانی به همراه حاج آقای جواهریان به همراه یکی از اعضای 

هتل بسیارتمیز و خوب و دارای دستگاه تهویه مطبوع و قیمت آنهم نسبتاً ، هتل الماس آبی رفتیماز آنجا به 
پس از صرف ، بود)تومان پول ایران ۷۵معدل با ( روپیه ۱۰۰یک اطاق دارای دو تختخواب هر شبی ( مناسب بود

  .اسرتاحت نمودیم ۱۰شام در حدود ساعت 

  : ۱۳۹۲محرم  ۲۱و  ۱۳۵۰اسفند  ۱۸چهارشنبه 
سحر حضرت آقا زودتر برخاسته بودند همگی همراهان به اطاق ایشان رفته و نماز صبح را به معظم له اقتدا 

هایی بود که انواع مختلف های متعدد داشت که در آنها مغازهسالن، به سالن هتل آمدیم ۸/۳۰در ساعت ، نمودیم
آقایان اعضأ انجمن آمدند و  ۸/۳۰ر ساعت د، مایحتاج زندگانی و انواع کارهای دستی و تزئنی وجود داشت

باالی صفر بود شهر زیبا و دارای ساختمانهای  ۳۵ْهوا در حدود ، حرکت کردیم »قنربعلی درویش«برای مقربه
دو هزار تخت داشت و بیماران را بطور رایگان بسرتی و  مدرن و نوساز بود و بیمارستان بزرگی داشت که حدود

سازی با پمپهای داروسازی و تلمبه، سازیاتومبیل، ای مختلف مانندشهر کارخانه در این، نمودندمداوا می
اکثر آنها هندو و ، باشدنفر میجمعیت فعلی آن بیش از یک میلیون و دویست هزار ، مختلف آب وجود دارد

ه از فرقه ضالّو گفته شد یکصد و پنجاه نفر هم ، بیش از یکصد و پنجاه نفر آنها ایرانی هستند، بودائی هستند
های مختلف و مرکز هواشناسای در این شهر دانشکده، نها هتل یا کافه رستوران دارندآت هستند که اکثر بهائیّ

و چندی قبل بر اثر ، آب تصفیه شده نیز دارد، باغ ملی ، ضمناً میدانهای جدید و خیابانهای وسیع، موجود است
                                                                                                                                                        
نواحی هند معمول است که داماد سوار بر اسب شده با نقاره و شیپور به خانه یک یک به مهمانی رفته آنان را به عروسی خود 

)) شامیانه((رسد تشریفات عروسی در حضور تمام میهمانان در تاالری وسیع یا در زیر سایباندعوت بنماید، چون موقع زفاف می
بزرگی انجام میگريد، در این تشریفات باید خدای اگنی یعنی الهه آتش به شهادت طلبیده شود، برای این مقصود آتش مقدس در 

افشانند، شمعهای خوشبو و بخور و عود و عنرب نیز کنند و بر روی آن پیوسته روغن  معطر میوسط تاالر از چوبهای مبارک روشن می
کنند که به عروسی آنان برکت دهد، خوانند و او را عبادت میدعائی می) گانش(سازد سپس بدرگاه خدای گنیشفضا را معطر می

دارند و داماد یابد که عروس و داماد به امر برهمن هفت قدم گرداگرد آن آتش مقدس بر میباالخره مجلس به این ترتیب پایان می
  :گویدشمارد و این کلمات را میفت قدم میآورد و هدست عروس را گرفته از عقب خود می

قدم اول برای توانایی، قدم دوم برای نريو، قدم سوم برای ثروت، قدم چهارم برای سعادت و قدم پنجم برای اوالد قدم : کویدمی
یم و به عمر ششم برای فعل خري و قدم هفتم برای دوستی همواره به من مخلص و صمیمی باشی و ما هر دو پسران بسیار حاصل کن

ای الیق شأن داماد به او برپدازد لذا گاهی  ضمناً دخرت باید هدیه) نقل از کتاب مردم و سرزمني هندو مشاهدات شخصی((پريی برسیم
بعالوه فشار بسیار بر : کنندشود دخرتانی که پدرشان بعلت فقر ماىل از پرداخت هدیه عاجزند خودکشی و خودسوزی میمشاهده می
شود که زنان خودسوزی کنند و ساالنه حدود چند هزار زن بر اثر اینگونه خود کشیها تلف واری طالق چه بسا موجب میزنان و دش

  .شودبهمني دالیل  و فقر اقتصادی کمرت در چهره زن هندی شادی مشاهده می. شوندمی
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های مدرن بنام موالنا اکنون در آنجا خانه. ان شده بودشکسنت سد قسمتی از جنوب شهر پونه به کلی ویر
در اول شهر پونه در امتداد جنگل مهاراجه  باغ ملی و عمارت اعیان ورجال ۱، ابولکالم آزاد ساخته شده است

هم وجود دارد اطراف شهر مزارع ) تکیه و حسینیه( دربار حسینی یا بقول ما، واقع شده است مسجد و امام باره
که  شودمیدر آنجا انواع سبزیجات بطور فراوان یافت ، باشددم کمرت وىل مزارع ارزن و نیشکر بیشرت میجو و گن

حضرت آقا . چیکو و انار نیز وجود دارد، موز، پرتقال، انجري، به شهر بمبئی نیز صادر میگردد و باغهای انبه
و ایشان فرمودند باید . وضیحاتی دادندهای مختلف اسالمی و غري اسالمی حاصل شده تدربارهٔ مذاهب و فرقه
گرای انسان اه باشند ورزش تبلیغ طبق ضوابط شرع انور و مبتنی بر فطرت توحیدی حق گمبلغني با تقوی و آ
  .ق یابدّقحباشد تا هدایت ت
  ، از سواپور عبور نموده پس از چند دقیقه به مقربه قنربعلی درویش رسیدیم ۹/۳۰در حدود ساعت 

  ه قنربعلی درویشسواپور مقرب
ساله مشغول قرائت قرآن بود و سورهٔ مبارکه یس  ۱۵جوانی حدود . داخل ساختمان روی قرب معجری قرار داشت

چند عدد تابلو از ، تصویر ستاره و هالل باالی سر مقربه بود و نوشته شد بود قربعلیشاه درویش، تالوت می کرد
، چادرهای مختلف از سقف عمارت آویزان بود، کرده بودنددر عمارت نصب  و خانه کعبه ه معظمهنماهای مکّ 

جلوی در ورودی شماىل عمارت دو عدد سنگ یکی کوچکرت و دیگری بزرگرت قرار داشت که عموماً نه نفر 
ن و با بیان گفتۀ قنرب علی آسنگ کوچک را و یازده نفر سنگ بزرگرت را با گذاشنت انگشتان خود در تحتانی 

شد و همینکه کالم قطع می )شدمی اقع سنگ هم بلندودر ( کردندجای خویش بلند میسنگ را از ، درویش
گفته شد همه ساله شب تولد و روز وفات او که در ماه شعبان است جمعیت بسیاری ، سنگ بزمني سقوط میکرد

زندگانی او  وىل تاریخ صحیحی از تولد و، گردنداز مذاهب مختلفه در اینجا اجتماع می نماید و حاجت روا می
های آب زالل و صاف جاری است در قسمت جنوبی مقربه چشمه، که از چه سلسله بوده است در دست نیست
پونه و ، های پرسیاوشاناطراف چشمه ها بوته، ها استفاده می نمودندکه مردم برای آشامیدنی خود از آن چشمه

کشیده شده شاهراهی است که از شمال به استان ) محل مقربه( راهی که پونه به شهر سواپور، نعنا وجود داشت
در قسمت شماىل مقربه بتکده بسیار بزرگی ، ادامه دارد »بنگلور تا هنگ گنگ«و از جنوب به سمت  میسور

، در مراجعت از روی پل بزرگی عبور نمودیم، باغهای انجري فراوان بود »سواپور«وجود داشت و در اطراف 
                                                 

بود و در معارف اسالمی شأنی رفیع داشت وی از مسلمانان بنگال و از رجال معروف علم وادب هندوستان : ابوالکالم آزاد- ۱
ای بلیغ در زبان اردو بود از جمله پیشوایان سیاسی مسلمانان هند در قرن اخري بوده است، و از همکاران خطیبی فصیح بود و نویسنده

د مرحوم موالنا شد، و در هیأت مرکزی جمهوری هنآمد و یکی از پیشوایان نهضت آزادی شمرده مینزدیک مهاتا گاندی بشمار می
ابوالکالم آزاد سمت وزیر فرهنگ را داشته و از جمله وزیران مسلمانان در هیأت دولت بوده است و از رؤسای حزب کنگرس بود که 
به نوبت خود در طول نیم قرن استقالل طلبانه خود را با مهارت و استادی بازی کرده، با سیاست دولت حاکمه تنازع و کشمکش 

فرمود، وقتی که با گاندی و استقالل وطن خود را به سوی ساحل مقصود رهربی میکرد و از خطر زوال و فنا حفظ میداشته ازادی و 
چند تن از همفکران توسط انگلیسیها به زندان افکنده شد سرایر هندوستان عرصه آشفتگی و اختالل گردید بعد از استقالل هند در 

لیانه یونسکو در شهر دهلی به ریاست موالنا آزاد منعقد گردید و مدت یک ماه ادامه نهمني کنفرانس عمومی سا ۱۹۵۶نوامرب سال 
بود و سفري کبري ایران مابني وزیر فرهنگ هند که موالنا می ۱۳۳۵ماده در آذرماه  ۱۴داشت، و نیز عهدنامه روابط فرهنگی مشتمل بر 

و فرهنگی قدیمی آن دو مملکت را از نو برقرار ساخت موالنا  در دهلی به امضاء رسید که پایه روابط و همکاری و معاوزت علمی
های ایشان فت به حبس افتاد و روزنامههم بود که چون از زعماءِ آزادی خواهان  به شمار مري)) الهالل((ابوالکالم آزاد مدیر روزنامه 

  .م وفات نمود ۱۹۵۸فوریه  ۲۱توقیف گردید و با کمال تأسف این مرد دانشمند در 
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شد درختان چیکوی شود فراوان دیده میها بطرف زمني سرازیر میاز تمام شاخه که ریشۀ آن »پالپی«درختای 
شد به سهراب نام زردشتی تعلق دارد و های بدون ساختمان در شهر پونه زیاد بود که گفته زمني، پربار بسیار بود

ی استان مهاراشرت مرکز این استان بمبئی است و مجلس شورای مل، باشدروپیه می ۵۰۰تا  ۳۰۰ارزش آنها مرتی 
، شددر این شهر معبد یهودیان که بسیار بزرگ و در دوطبقه با آجر قرمز ساخته بودند نیز دیده می، بهرت است

  :صبح وارد انجمن ایرانیان شدیم ۱۱/۴۵ساعت 

  )تشیع و شریعت و طریقت( »انجمن ایرانیان«

حضرت آقای تابنده «: و چنني اظهار داشت پس از ورود به انجمن آقای احمد نباتیان به پشت میز خطابه رفت
موزشگاه برای پیشرفت زبان فارسی و آدبستان ایرانیان پونه که یگانه ، پیشوای روحانی عالیقدر و همراهان محرتم

شود امروز شاهد اعضای انجمن جمعیت ایرانیان که در همني مکان تشکیل می ین شهر بادرامنحصر بفرد است 
این جانب ، باشدعالیقدری چون جنابعاىل گردیده که باعث افتخار و مباهات ما می و ناظر پیشوای بزرگ و

احمد نباتیان افتخار دارد که از طرف خود وانجمن جمعیت و جامعۀ ایرانی مقیم پونه مقدم مبارک جنابعلی را 
ن مقام است آخور تربیک عرض نماید و امیدوارست به برکات مقام روحانیت وعلوّ مقام و شأن و شوکتی که در 

باشید از برکت وجود ایشان و نزول مقدم و از ایرنو که آن جناب مورد عنایت خاصه پروردگار متعادل می
زیرا در ظللّ حمایت نمایندگان ، مبارکشان باین انجمن و دبستان عنایت خاصه خداوند گاری شامل حال گردد

گردد مسلماً آنان هر ذی وجودی مشمول الطاف الهی میاند و از برکت وجود باریتعاىل که لنگر زمني و آسمان
مجدداً از صمیم قلب قدوم ، این روز برای ما نیز فرخنده و مبارک و آینده پرافتخاری را در بر خواهد داشت

پایان آن وجود مقدس را که منبع فیض ربانی و میمنت مسعودتان را تربیک عرض نموده سعادت و توفیقات بی
از اینکه ما نتوانستیم ضیافت مجلل ، همتای او خوستارماست از ذات الیزال و وجود بی بحانیس انوار سعادات

به بزرگی  رودو امید می و آنچه در خور شأن و مقام عاىل است بجا آوریم همانا بمناسبت بودن ماه محرم است
تعصب  خیلی متشکرم الزمهنوازی نمودید از اینکه درویش« :فرمودندحضرت آقا ، خودجماعت را معذور دارند

  :بیاید از او استقبال و پذیرایی کنند این دلیل عالقه مذهبی است مذهبی همني است که اگر یکنفر گمنام
 ذرّه ذرّه عاشقان آن جمال
 مؤمنان معدود لیک ایمان یکی
 همچو آن یک نور خورشید سما
 لیک یک باشد همه انوارشان

 ها را قاعدهچون نماند خانه
  

 بد در علوّ همچون نهالشتامی 
 جسمشان معدود لیکن جان یکی
 هاصد بود نسبت به صحن خانه

 چونکه بَر گريی تو دیوار از میان
 مؤمنان مانند نفس واحده

  

امیدوارم این حّس ، د بودواهنپس مؤمنني که بستگی کامل به مقام والیت دارند در همه جا متحد و متفق خ
نیکو است که ، نون نشنیده بودم که در هندوستان مدرسه تشکیل شده استتا ک، مذهبی و نژادی تقویت شود
که ایرانیان وجود دارند مدارس ابتدائی و متوسطه تشکیل دهد که ایرانیان زبان اصلی  دولت ایران در هر کشوری

 هر خدماتی که در مورد ملت و. خوشوقتم که در اینجا مدرسه و انجمن دارید، خودشان را از دست ندهند
همانطویکه گفتم بهرت است نمایندگان مذهبی یا مبلغني مذهبی هم وجود داشته ، سپاسگزارم نمائیدمذهب می

کما اینکه در هتل میسور مدیر هتل با کمال عالقه در وقت خداحافظی دفرتی آورد و برای یادبود در آن ، باشند
روی دو تختۀ سیاه مدرسه . ین مبني اسالم استهمني کار دلیل عالقۀ افراد بشر به د، دفرت نوشتم وامضاء کردم

رفتیم که بسیار خوب و ) دربار حسني( بعد به دیدن حسینه. صفای قدم. یا علی مدد خوش آمدید: بودندنوشته
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گفته شد در حدود ، اند که اطراف آن کاشی کاری بودمجلل ساخته شده و سالن بزرگی برای اجتماع ساخته
از اراضی شهر را ) هزار مرت مربعده( حمد جواد اصفهانی در حدود یک هکتارچهل سال قبل مرحوم حاج م

و در آمد آپارتمانها را وقف حسینیه ، خریداری و نُه دستگاه آپارتمان و حسینیه و مدرسۀ ایرانیان را ساخته است
اجاره داده شده ساختمانها چون از سابق به ششصد روپیه ، های دیگری هم داشته استو مدرسه نموده و خريیه

و حال آنکه اگر مستأجرین آنهارا تخلیه نمایند مال االتجاره فعلی آنها در حدود شش اىل ، هنوز اضافه نشده
پس از خداحافظی به یکی از ، مدرسه ایرانیان درمهاتا گاندی رود قرار دارد، باشدهفت هزار روپیه می

طوىل نکشید که اعضای انجمن با دو سه ، اجعت کردیمرستورانهای ایرانی رفتیم پس از صرف ناهار به هتل مر
 در مورد تشیع و مسألۀ شریعت و طریقتاشکاالتی ، نفر از محصلني مجددا به خدمت حضرت آقا رسیدند

آقا با بیانات مشروح این موضوع را به درختی تشبیه فرمودند که مختصر آنرا در اینجا ذکر می و حضرت، داشتند
  : های آن و حقیقت ثمره و میوه آنستباشد و طریقت شاخهبه منزلۀ درخت می شریعت: کنم فرمودند

 دانسنت علم دین شریعت باشد
 چون جمع کنی علم وعمل با اخالص

  

 

 چون در عمل آوری طریقت باشد
 در راه خداوند حقیقت باشد

  

 »الطریقه افعاىل و الحیقیة الحواىلالشریعه القواىل و «:فرموداز رسول خدا صلی اللّه علیه و آله روایت شده که   
در ساعت سه ربع بعد از ظهر عازم بمبئی شدیم اعضای انجمن جمعیت ایرانیان مدیر دبستان برای بدرقۀ 

 ۳۲میزان الحراره ، هوا آفتابی بود، حرکت نمودیم ۳/۳۰پس از خداحافظی ساعت ، حضرت آقا به هتل آمدند
چند کیلومرت که از شهر پونه خارج شدیم آقای دکرت ، د و نسبتاً گرم بودگراد باالی صفر نشان میدادرجه سانتی

استدعا کردم ابتدا جناب حاج ، االمني اصرار داشتند که بنده نگارنده شعری بخوانممنوچهری و حاج آقای روح
  :آقای راستني بخوانند ایشان این غزل از شمس تربیزی را خواندند

 خرب دارددال نزد کسی بنشني که او از جان
 دراین بازار عطاران مروهر سو چه مکاران
 ترازو گر نداری پس ترازو ره زند هر کس
 آیمترا بر در نشاند او به طراری که می

 نه هر کلکی شکردارد نه هر زیری زبر دارد
بنال ای بلبل دستان ازیرا ناله مستان 

سوزان  گنجی که اندر چشمۀبنه سرگرنمی
 حال خودمشغولدمشمنزگفنتکردنخمش

 الدین تربیزی اگر داری خربازدلچوشمس
  

 

 به سایه آن درختی روکه اوگلهای تر دارد
 به دکان کسی بنشني که در دکان شکر دارد
 یکی قلبی بیاراید تو پنداری که زر دارد

 که آن خانه دو در دارد منتظر بردر تو منشني
 نه هرچشمی نظر دارد نه هر بحری گهر دارد

 خرهٔ خارا اثر دارد اثر داردمیان ص
 اگررشته نمی گنجد ازآن دان که دو سر دارد

 سخنها وبه باطن کی اثرداردکه باداست این
 دلت در وادی حريت یقني عزم سفر دارد

  

دو طرف راه ، شدزیر میاسر ۳۵٪با شیب تقریباً ) مانند گردنه چالوس به مازندران( راه در میان ارتفاعات زیادی
کیلومرتی  ۷۵در ، شدیمما هم بتدریج به اقیانوس هند نزدیک می، و راه بسیار خوبی ساخته شده بود جنگل بود

، خوردبمبئی جنگلهای انبوه و درختان مختلف سرسبز وجود داشت مزارع برنج بیشرت از سایر مزارع به چشم می
قف و از رانندگان بازجوئی کردند و بعد از ظهر در سی کیلومرتی بمبئی مأمورین گمرک اتومبیلهارا متو ۷ساعت 

این شهر در شبه جزیره، وارد شهر بزرگ بمبئی شدیم ۹در حدود ساعت ، مدتی بدون جهت ما را معطل نمودند
و نیم به منزل آقای حاج سید جلیل  در حدود ساعت نُه، میلیون نفر است ۶ای قرار دارد و جمعیت آن بیش از 
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پس از صرف ، وی با کمال محبت برای تمام همراهان شام تهیه دیده بود، موارد شدی »جو«زارع در محلی بنام
  .نمودیمشام در حدود ساعت ده و نیم اسرتاحت 

  :۱۳۹۲محرم  ۲۲و  ۱۳۵۰اسفند  ۱۹شنبه پنج

  »»ع«آیاتی چند دربارهٔ علی«
به حضرت آقا اقتدا  که منزل داشتیم برای نماز صبح حاضر و در اطاق نسبتاً بزرگی درهمان آپارتمان تمام فقرا
إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّالََة « :پس از قرائت قرآن دربارهٔ این آیۀ شریفه، نمودند

او و کسانیکه ایمان  و رسول خداوند وىل شماست: فرمودند» ۵۵یه آ سوره مائده« )وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ
چندین آیه داللت ، در این جزو از قرآن، دهند در حال رکوعنمایند و زکوة میاند و آنانیکه اقامه نماز میآورده

نازل گردید و دستور داده شد که ) ص( السالم دارد که بر پیغمرب اکرمبر عظمت شأن و مقام والیت علی علیه
يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّْغ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا «معرفی نمایدرا به جانشینی خود ) ع( آنحضرت علی

و این یک دستور  ۶۷آیه سوره مائده ( .»بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللّهَ الَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ
کنی؟ بعد که بلکه تهدید است و با تشدد میفرماید چرا نمی، ت را به جانشینی خود تعیني فرمایداست که حضر

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ االِٕسْالَمَ «:حضرت والیت عهد را تعیني فرمود آیه
به اتفاق تمام مفسرین ، باشدمی) ع( ردید که این آیه هم مربوط به حضرت علینازل گ» ۳آیه سوره مائده «»دِينًا

تشریف داشت  دکه در مسج، دربارهٔ آن حضرت است... إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ عامه و خاصّه
الم در گوشۀ السّعلی علیه، نشسته بودند سائلی آمد و سؤال کرد و کسی چیزی به او نداد در نماز بودند یا با هم

، دهدحضرت دید کسی جواب نمی، ندادجواب  خواند از هر که سؤال کرد هیچکسمسجد نماز مستحبی می
، ای آیه نازل شد، انگشرتی داشت خیلی قیمتی اشاره کرد سائل جلو آمد حضرت انگشرت را به او مرحمت کرد

اول ، خداست و رسول او و کسیکه در حال رکوع زکوة به سائل بخشید ای مؤمنني صاحب اختیار شما منحصراً
عمر گفت من چهل بار در حال ، بود) ع( گفتند علیسؤال کردند کی بود؟، اشتباه است، مردم خیال میکردند

بعد ، طالب نازل گردیده دربارهٔ من هم نازل شود و نشدبن ابیای که در شأن علینماز انگشرت دادم شاید آیه
) ص( محمد.انگشرتدار بود) ع( سلیمان: نویسندمرحوم نورعلیشاه دربارهٔ سلیمان در کتاب صالحیه می: فرمودند

و در خواست نماید و یا به آنان متوسل شود  انگشرت بخش یعنی هر کس از آنها بخواهد) ع( علی. انگشرت پاش
و نگارنده مناجاتی از نیاز تجلی ، ده شودبعد دستور فرمودند مناجاتی خوان. گذارنددست ردّ بسینه او نمی

بزرگرتین ساختمان ، شدساختمانهای بسیار با طبقات مختلف مشاهده می، در حدود ساعت نُه دریا رفتیم. خواند
در حدود ساعت ، طبقه و با خیابانهای وسیع بود در قسمتی پل هوائی و خیابان دو طبقه ساخته بودند ۳۳شامل 
 از دست راست النسرتهای مختلف، انواع ماهیا را در معرض نمایش قرار داده بودند رفتیمای که به موزه ۱۰/۳۰

تریک میس و انواع ماهیهای عواسل که مانند پروانه پرهای خود را باز  تیغی و لوکنظري جوجه) خرچنگ(
  .شدنمود بودند که ماهی چهل پرنام دیده می

  »مسجد جامع بمبئی«
روی آب ساخته شده و این مسجد  ۱۲۱۷که بوسیله ناخدا محمدعلی شافعی در سال آنگاه به مسجد جامع رفتیم

ستون و طبقۀ دوم ده ستون آهنی و طبقۀ سوم دارای چند ستون آهنی و  ۲۴طبقۀ اول دارای ، طبقه است ۳دارای 
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گ مرمر کاری و چند هزار سندرهای آن منبت، باشدعرض آن می ۸۵پا طول و  ۱۲۰سقف آن از چوب است که 
های کعبه بوسیله سال قبل یکی از پردهسی، هزار نفر گنجایش دارد در کف و دیوارهای آن بکار رفته و حدود پنج

مده است در آبه هند ه جمال عبدالناصر مصری در سفری ک، پادشاه عربستان سعودی به این مسجد اهداء گردیده
ه که اوقات نمازهای پنجگانه را در ایام مختلف دستگاهی در این مسجد تعبیه شد، این مسجد امامت نموده

  .دهدمانند عقربه ساعت نشان می
) معروف به ژرژ( به رستوران ایرانی واقع در خیابان آپلو رفتیم که آقای حاج محمد مهربان ۱۲در حدود ساعت 

برای فعالیت  هفته دانشگاههای خود را در هندوستان موقع انتخابات یک، دار بودندن را به عهدهآمدیریت 
ها و خیابانها و بازارهای بمبئی روز رای گريی بود در تمام کوچه، و چون آن روز، ل می نمایندانتخاباتی تعطی

بعد از ظهر آقای نجم و آقای بازرگان به خدمت  ۵در ساعت  .میزی در وسط قرار داده و مشغول اخذ آراء بودند
دریا رفتیم و در یک قایق موتوری در حدود نیم ساعت گردش به کنار  حضرت آقا رسیدند و پس از چند دقیقه

 پس از نماز مغرب، نموده و انواع کشتیها که نزدیک ساحل لنگر انداخته و یا در حال حرکت بودند تماشا کردیم
اجتماع مؤمنني به وجهۀ ایمانی باعث برکت و : و عشاء حضرت آقا در مورد اجتماع و نماز جماعت فرمودند

 مخصوصاً ، الم در فضیلت اجتماع مؤمنني رسیده استاخبار بسیار از ائمه اطهارعلیهم الّس، مت استعزت و رح
مؤمنني باید در شبها و روزهای جمعه بیاد خدا اجتماع نمایند ولو ، در شب و روز جمعه تأکید بیشرتی شده است

بخصوص که در این روزهای جمعه ، اینکه دو نفر باشند باید بیاد خدا بنشینند و جدیت کنند که غافل نباشند
و قبل از ظهر روز جمعه توجه داشته باشند و بیاد خدا اجتماع وىل اگر ، تعطیل نیست و مسلمني غفلت دارند

گرفتاریهای دنیا خسته کننده است قدری ، در حیدرآباد گفتم، شود که جمعه را باید تعطیل نمایندکنند معلوم می
عاقبت کار باشید یک یا دو ساعت که بیاد خدا بنشینید بدن تحت تأثري روح قرار میعالم و  نآبنشینید و به فکر 

ما که موظفیم همیشه بدن را تحت تأثري روح قرار بدهیم باید بفکر این باشیم که روح را بر بدن مسلط قرار ، گريد
عالم باال باشیم که  فکر، در شب جمعه به فکر روح باشیم دستور داده شده که یکی دو ساعت مخصوصاً، دهیم

پس از  در اورنگ آباد هم گفتم دور هم جمع بشوید و بنشینید، ای برای آن عالم داشته باشیماقالً زاد و توشه
نگارنده ، بعد هم مناجاتی از نیاز تجلی بخوانید، اتمام بیانات به نگارنده دستور فرمودند پند صالح خوانده شود

  .صرف شام اسرتاحت نمودیمنیز اطاعت نموده و خواندم پس از 

  »»ع«حضرت عیسی « :۱۳۹۲محرم  ۲۳و  ۱۳۵۰اسفند  ۲۰ جمعه
 بعد از اقامۀ نماز. آن سحر چون دیگر سحرها به مناجات پرداختیم و نماز صبح را بامامت حضرت آقا نمودیم

نعمتی که میفرماید  )ع( حضرت عیسیخداوند به : صبح ضمن تالوت آیاتی چند از سوره آل عمران فرمودند
از ، نعمت ایمانست نسبت به خداوند و بندگان کفران نما بزرگرتین، فراموش مکن، به تو و مادرت دادیم

به عِمران که ما فرزند ذکوری به تو عنایت  فرمودشده که خداوند وحی روایت ) ع( حضرت امام جعفر صادق
م داسرائیل قرار داقوم بنی ا رسولاور، ه گرداندما زندنمائیم که اکمه و ابرص را شفا بخشد و مرده را به اذن می

یقني داشت ، چون زوجه عمران احساس حمل در خود نمود، را با عیال خود در میان گذاشت این مطلبعِمران 
ا فِي إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَ«:نذر کرد که او را خادم معبد قرار دهد، که پسر خواهد بود

اتفاقاً وقتی متولد شد دخرت بود )  ۳۵سوره آل عمران آیه ( »بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
نذر خود را بیان ، دانم چه کنم و با حضرت زکریا که بزرگ زمان و هم شوهر خاله مریم بودگفت خدایا نمی

این ) خانه قربانی( اللّحم بدهندم گرفتند او را به معبد بیتیتصم، ه نذرت عمل نمائیزکریا فرمود باید ب، کرد
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ذکریا گفت من او ، برای پرورش و تربیت دخرت مشورت کردند، ئی بنام محراب برای خدام داشتاهمعبد حجره
دند که ذکریا او را اللّحم بیست و هفت نفر بودند و راضی نشدر خرب است که متصدیان بیت، نمایمرا تکفل می

مریم تحت تکفل حضرت زکریا قرار ، تا آنکه قرعه زدند و قرعه بنام زکریا اصابت نمود، بربد و تربیت بنماید
آنطوریکه قرآن و اخبار ما میگوید هر ، نمود و کارهایش را انجام میدادیافت و آن حضرت از وی مراقبت می

از او پرسید این غذا از چه کسی است؟ مریم ، مریم حاضر استورد غذا در نزد آوقت ذکریا برای او غذا می
) ع( این بود که هنگامیکه قضیه حمل حضرت عیسی، مریم بسیار بزرگوار و پاک بود، گفت از طرف خداست
مریم ، قوم زبان به مالمت گشودند، متولد شد) ع( تا اینکه عیسی، خوردکشید و غصه میواقع شد خجالت می

حضرت عیسی اشاره کرد که از خود بچه سؤال کنید؟ آنها گفتند این بچه کوچک که تازه تولد یافته به امر خدا به 
، دهدفرستد و مرا نبی قرار میگفت من بنده خدا هستم او به من کتاب می) ع( عیسی! چگونه سخن گوید؟

وقتیکه به ، شودادآور میارزانی فرمود ی) ع( خودش رفع شبهه نمود خداوند از اول نعمتش که به مریم و عیسی
پسر و روح، سه مظهر قائلند پدر عیسویان برای حضرت عیسی( تو و مادرت کمک کردیم مادر تو آلوده نبود

 و بودند عیسی ای داشتند؛ یک عده نیز موحدپس و مادر یعقوبیان و نسطوریان هر کدام عقیده، القدس یا پدر
امام علیه ، اللّه و کلمة الله بود او را نخوانید فرماید عیسی روحیوىل قرآن م، دانستندمادرش را مظهر خدا می

همان قضیه اهل نجران که اسقفهای آنها ، و مائیم کلمات بزرگ خدا »نحن الکلمات التامات«: السالم فرمود
ها آن، مناو را بنده خدا: گوئی؟ حضرت فرمودچه می) ع( و گفتند تو دربارهٔ عیسی) ص( آمدند خدمت پیغمرب

ئید که نه پدر داشت و وگشما در مورد آدم چه می: گفتند اگر پس خدا نیست پس پدر او کیست؟ حضرت فرمود
إِذْ قَالَ اللّهُ يَا عِيسى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى «نه مادر ؟ این است که در قرآن کریم این آیات نازل است

بخاطر آر نعمتی را که به تو و : هنگامیکه خدا به عیسی بن مریم گفت : فرمایدمی)۱۱۰ سوره مائده آیه(» وَالِدَتِكَ
زمانی که ، القدس توانا ساختیم که در گهواره با مردم سخن گفتیآنگاه که ترا به تأیید روح، مادرت عطا کردیم

در حدود ، نائل گردید پس از خاتمه تفسري آقای جرجانی به افتخار فقر »علم تورات و انجیل بتو آموختیم
ها بود برای صرف صبحانه به رستوران صبح بواسطۀ اینکه در هتلی که منزل داشتیم متعلق به بودائی ۷ساعت 
پس از صرف صبحانه به هتل مراجعت و هر یک چمدانهای خود را برای فرستادن به تهران بوسیلۀ ، ژرژ رفتیم

 برای گرفنت مقصد جده مراجعه نمودیمشرکت هواپیمایی  به ۱۰/۳۰در حدود ساعت ، هواپیما مهیا کردیم
اما بعلت اینکه گواهینامه تلقیحهای  زحمات این تغیري و تبدیل و تهیه جا بعهده آقای محمود طبسی بود(

مختلف و مرکز بهداری بمبئی  بیمارستانهایدر حدود چهار ساعت به ، نگارنده گم شده بود موفق نشدیم
یکی  تا اینکه پريمردی از اهل یزد بنام آقای حاج جوادمحمد با سادگی خاصی، أیوس شدممراجعه و از آنجاها م

 ۴/۳۰در حدود ساعت . ها برد و در آنجا محبت کردند و با دریافت مبلغ کمی مشکل را حل نمودنداز درمانگاه
د بحرین برای روز ها را به مقصبعد از ظهر به اتفاق آقای محمود طبسی به شرکت هواپیمایی رفتیم و بلیط

، حضرت آقا و همراهان در هتل تشریف داشتند، به هتل مراجعت نمودیم ۵در حدود ساعت . دوشنبه رزرو کردیم
نماز مغرب ، آقای احتشامی عضو کنسولگری بمبئی که از فقرای بسیار خوب هستند بزیارت حضرت آقا آمده بود

رستوران ایرانی ژرژ رفتیم و در حدود ساعت نُه اسرتاحت  و عشاءِ به حضرت آقا اقتدا و بعد برای صرف شام به
  .نمودیم
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  »»ع«ابراهیم تحضر«: ۱۳۹۲محرم  ۲۴و  ۱۳۵۰اسفند  ۲۱شنبه 
، شدآواز مرغان دریائی و صدای سوت کشتیها گاهگاهی شنیده می، سحر کمی دیرتر از حد معمول بیدار شدیم

: پس از نماز صبح و قرائت قرآن چنني فرمودند، د آمدندکه حضرت آقا تشریف داشتن ۲۰۲همگی به اطاق شمارهٔ 
ای است در شیعه که امام مسئله( )۷۴سوره انعام آیه ( پرستیها را میتو چرا بتحضرت ابراهیم به آذر گفت 

دربارهٔ امهات اختالف است بعضی . آباء و اجدادشان هم مشرک نباشند و باید موحد باشند. باید معصوم باشد
اَشْهَدُ اَنَّكَ کُْنَت «: خوانیمبدین جهت است که در زیارت نامه می، ه از طرف مادر هم باید موحد باشندمعتقدند ک

و  »مُدْلَهِمّاتِ شابِهانُوراً فیِ الْاَصْالبِ الشّامِخة والْاَرْحاٰمِ الْمُطهَرَةَ لَمْ تُنَجِسكَ الْجاٰهِلِیة بِاَنْجاٰسِهاٰ وَ لَم تُلبِسْكَ مِنْ 
بهر حال دربارهٔ آباِء ، منظور این است که پاک و پاکیزه باشند. گویند موحد بودن مادر شرط نیستبعضی می

شکی و اختالفی نیست دراخبار رسیده است که آذر عمو و شوهر مادر ابراهیم بوده و پدر او حضرت تارح می
نمود که بت جبور میرا م) ع( فروشی بود و حضرت ابراهیمآذر شغلش بت، باشد و او موحد بوده است

نمود و و او چون موحد و خداپرست بود از اینکار ناراحت بود این است که هم آزر را سرزنش می، بفروشد
از نمائيد؟کنید مگر عقل ندارید که اینها را خریداری میگفت اینها چیست که شما پرستش میخریداران را می

اینکه روز عید رسید همه برای تفریح رفتند ابراهیم گفت من  تا، ساختفروشی لطمه وارد میبازار بت این جهت
این است که او را گذاشتند و قرار شد که او در ) الزم نیست هر کسلی حتماً مریض باشد( حال ندارم و کسلم

وقتیکه خلوت شد چوب بسیار بزرگی برداشت بتها را شکست و چوب را ، خدمت معبد باشد ابراهیم قبول کرد
که بتها را چه کسی ، رگ داد وقتیکه آمدند و بتها را شکسته دیدند از ابراهیم موأخذه کردندبدست بت بز

گوید از او سؤال کنید؟ گفتند بتها سخن شکسته است؟ گفت بت بزرگی این کار را کرده است اگر سخن می
نها را به آجمله خواهید این پرستید و حاجت میکند چگونه میحضرت فرمود چیزی که نطق نمی! گویندنمی

پرستند آن بتهای بیجان هرگز بر خلقت آنهائی که بغري از خدا می: فرمایددر جای دیگر می، تفکر واداشت
چرا که ، و اذیت مگسی را از خود دفع نتوانند، مگسی ناتوان چیزی از آنها بگريد توانائی بر باز گرفنت آن ندارند

مدند و با هم گفتند آآنجا مردم بفکر ). ۷۳سوره حج آیه ( .ندباشطالب و مطلوب هر دو ضعیف و ناتوان می
نه ابراهیم که آنها را در ، طلبید ستمکاریدنها حاجت میآنمائید و از اثر را پرستش میشما که این بتان عاجز بی

حضرت ، پس در مقابل حجت حضرت ابراهیم از خجلت سرهای خود را به زیر انداختند، هم شکسته است
توانید نفعی بشما رساند یا ضرری از شما دفع کند؟ آیا کنید چیزی را که نمیای بر شما آیا پرستش میفرمود و

با قوم مشورت نمود که نسبت به ابراهیم که باعث خرابی ، ید؟ خرب به نمرود رسیددبنشما عقل خود را بکار نمی
ما هم ، از بني بربیم و خدایان خود را یاری نمائیم دین و آئني ما گردیده چه باید کرد؟ گفتند باید اور ا بسوزانیم و

  ).۶۹سوره انبیاءِ آیه ( تش نجات داده و آتش را بر او گلستان ساختیمآابراهیم را زا 

  »محرومیت و بیچارگی مردم«
جز ما کسان دیگری نیز کنار ساحل قدم می زدند و بعضی  .پرداختیمپس از آن به کنار دریا رفته و به قدم زدن 

کردند و برخی از ثروتمندان سگهای خود را همراه با پرستار های کوچک و بزرگی تقسیم شده ورزش میستهبد
سرپرست هم با میمونهای کوچولویشان که وسیله امرار های بیبچه، برای گردش و هواخوری فرستاده بودند

ی نمناک بدون اینکه فرشی در کنار ساحل و کاخهای مجلل سر بفلک کشیده روی اسفالتها، معاش آنها بود
های بزرگی که در ساحل پناهی با زن و فرزندهای خود بداخل لولهبعضی از بی، داشته باشند خوابیده بودند
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پس از مراجعت دستور فرمودند صبحانه . ریخته بود پناهنده شده بودند که الاقل از تابش آفتاب محفوظ باشند
پس از صرف صبحانه فقرا چمدانها را بردند که بوسیلۀ ، مت آوردندرا از رستوران مسلمانان به هتل محل اقا

بقیه در خدمت حضرت آقا ماندیم و ضمن گردش از چند خیابان گذشته به بتخانه ، هواپیما به تهران ارسال دارند
او  مجسمۀ شريی بود که حلقۀ گلی بگردن در سرسرای ورودی، رفتیم )مادر خدا(» مهاالک شیمی«یا معبد 

نارگیل هائی که آورده بودند ، دو نفر مرد لخت و برهنه هم این طرف و آنطرف بُت نشسته بودند. ویخته بودندآ
مقداری گل و یک تکه از نارگیل  ریختند و به هریک از زیارت کنندگانشکستند و آب آن را در سطلی میمی

بضاعت با کوچک یتیم و معلول وافراد بیهای بچه ن غرق در طال بودآهای در حاىل که بُت و مجسمه، میدادند
گفتند لرزید مییکرد جلو آمده در حالیکه بدنشان منمودند و هر کجا که تاکسی توقف میج تکدی میکگردن 

بسیار خوبی داشت و نسیم برخاسته از دریا هوا  این بتکده در باالی تپۀ مرتفعی واقع بود و منظرهٔ، ایمما گرسنه
، پس از دیدن بتخانه داخل شهر گردش کردیم و به بازار قصابها و طوطی فروشها رفتیم .ودرا مطبوع ساخته ب

میدانی نظري ، ها میمونهای مختلف بودندزیر قفسه، ها وجود داشتانواع و اقسام طوطی و گنجشک در قفسه
در بازار ، شدهده میالسلطان بود که در قسمتی از آن انواع محصوالت و انواع موشهای لندنی مشامیدان ایمن

پس از گردش و خرید به هتل . فروشها که اکثر فروشندگان آن زن بودند انواع ماهیهای بزرگ وجود داشتماهی
اعضای انجمن ایرانیان در ، رفتیمو چون ناهار را در منزل آقای نجم دعوت داشتیم به آنجا ، مراجعت نمودیم

گفته شد در ، اپیمائی ملی و اعضاءِ خانۀ فرهنگ حضور داشتنددبستان بمبئی بنام انجمن فتوت نمایندگان هو
، محدودهٔ بمبئی تقریباً شصت هزار نفر شیعۀ اثنی عشری ایرانی و یکصد و پنجاه هزار نفر اسمعیلی وجود دارد

در ، اند که بیش از یک میلیون تومان مخارج آن شدهدر حال حاضر عمارت مجللی برای انجمن فتوت ساخته
رئیس ، های فوقانی محل جلسات انجمن و دبستان دخرتانه و خانۀ فرهنگ بودتحتانی حسینیه و در طبقه طبقۀ

، در مدارس بمبئی کالسهای فارسی نیز داریم: خانۀ فرهنگ که آقای غروی بود گفت رئیس، بود خانۀ فرهنگ
مدرسه  دهدوىل دراجازه نمی دولت، مدارس رسمی ایرانی در اینجا نیست؟ گفته شد چرا:حضرت آقا فرمودند

پس از صرف ناهار در حدود ، شودای دارد زبان فارسی تدریس میالتجار شريازی که موقوفات جداگانهامني
پس از کمی اسرتاحت به شرکت هواپیمائی مراجعه نمودیم . بعد از ظهر به هتل مراجعت نمودیم ۲/۳۰ساعت 

ین سؤال نمایند که بدون ویزا مقدور است که ما حرکت کنیم یا نه؟ چون ویزای بحرین را نداشتیم قرار شد از بحر
پس از نماز چون ، نماز را به حضرت آقا اقتدا کردیم ۲۰۲برای نماز مغرب و عشاء به هتل مراجعت و در اطاق 

  .اسرتاحت نمودیم ۹بود تجلی خوانده شد و در حدود ساعت ) ع( الحسنيبنشب وفات حضرت علی

  )بحثی درباره بودا( : ۱۳۹۲محرم  ۲۵و  ۱۳۵۰د اسفن ۲۲یکشنبه 
ها بودیم که پس از نماز صبح و قرائت قرآن صبحانه صرف شد و منتظر راننده شدیمسحر مانند همیشه بیدار 

حاج آقای سلطانپور و حاج آقای جواهریان برای گردش داخل شهر رفتند جناب حاج آقای راستني ، آماده شوند
، همتی و بنده درخدمت حضرت آقا به دیدن غار خوگیشوری رفتیم، تهرانچی، زارع، یدکرت منوچهر، و آقایان
در همني جا در مورد احرتام به گاو و مخصوصاً گاو ماده که  داردجا ، ای از گوسالۀ سنگی در آن غار بودمجسمه

ر بیشرت شئون زندگی چون گاو د: ای را تذکر دهم و آن این است کهید نکتهآاز طرف بعضی هندوها به عمل می
اند مثالً در شخم زمني گاو از همۀ دانستهمیمده پاس او را داشته و مقدس آقدیم عامل عمده و مهمی بشمار می

، شده استبرای آب کشیدن از چاه جهات آبیاری و احتیاجات دیگر از گاو استفاده می، حیوانات بربادتر است
: از شري آن انواع لبنیات مانند، اندنمودهیحتاج خود را بر گاو حمل میکردن از جائی به جای دیگر مابرای کوچ 
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 دانندروغن و غريه درست می کردند بعالوه کریشنا راکه مظهر ظهور الهی در روی زمني می، سرشري، کره، ماست
 نزد زاده بود وىلو خود او یعنی کریشنا مردی بزرگ، نداز شري گاو پرورش یافته و بزرگ شده استگویمی

بعد از  ۱.گذارندالعاده مینان به گاو مخصوصاً به گاو ماده احرتام فوقآگاوچرانیها پرورش یافته از این جهات 
در محلی دیگر جماعتی ، که سر فیل داشت دیدن نمودیم) Ganesh( گانش)Bagvan( مجسمه بِگوان

ر از مرتاضني نشسته و عکسهای مختلفی روبروی غار محلی بود که یکنف، زدند و عبادت می کردندها را میزنگ
او  ج دانید یا خدا؟شما بودا را پیغمرب می: س: از او سؤاالت زیر بعمل آمد و او پاسخ داد. روبروی او بود
شود یا خدا جسم دارد و دیده می س. دانیمیکی می دانید یا بیشرت؟ جمیخدا را یکی س. دانیمرا پیغمرب می
آیا خدا دیده می س. شنود ظهور اوستزند و میحرف می، که در انسان بروز می کندآنچه  شود؟ جدیده نمی

ما آنها را  -خود بتها پیغمربند یا مظهر پیغمربند؟ ج س. شود و جسم ندارددیده نمی شود و جسم دارد یا نه؟ ج
ام مدهآبودم اکنون برهمن  آیا بودائی هستید؟ ج -س. دانیم که موقع عبادت توجه داشته باشیمفقط مظهر می
گردند در بدن دیگر نها برمیآ -نماید؟ جعقیدهٔ شما این است که روح مجدداً بازگشت می س! امدرویش شده

از غذای پختنی و  از چه خوراکیهائی پرهیز می کنید؟ ج س. بینندمکافات خود را اعم از بهشت یا جهنم می
ما  مرتاضان درست است؟ ج دادن معجزات دربارهٔنشان  س. خوریمفقط سبزی و میوه و شري وغريه می، گوشت

آیا می س. اسم شما چیست؟سوکاری جوتاپوری س. دهیمکنیم اگر ضروری باشد نشان میبرای دنیا کاری نمی
توانم فعالً نمی ستوانی نشان بدهی؟ اآلن چه چیز می س. برای اینکار باید چلّه بنشینیم توانی نشان بدهی؟ ج

اند این کار اکنون مرتاضني همه بريون رفته. دهدم باید تشریفات انجام دهم و وسائل فراهم باشد کاری انجام
  .توانند انجام دهندالبته مرتاضینی که در دامنۀ هیمالیا هستند همه کار می. روز معینی دارد

  »بازگشت به شهر و دیدن فقر مادّی مردم«
ماشني طی کردیم و از آن مکان پر از مگس و پشه و غريه با گدایان کیلومرت فاصله تا هتل را با در بازگشت سی

هایی دیدیم که با تخته و یا کهنه و در مراجعت در کیلومرت اول خانه، بسیار با اندوهی ناشی از تأثر برگشتیم
های کوچک در میان کثافات و گرد و خاک بچه، خوردیلومرت به چشم میکشده بودند چندین پوشاک ساخته 

به ارتفاع دو مرت ) علف و ساقه گیاهی مثل گندم و جو( کردند بهرتین خانه را با چوب یا سفال یا کُلشازی میب
. نها بودآنها با چند چوب و حصري کهنه ساخته شده بود و چندین کیلومرت طول و عرض آوىل اکثر ، ساخته بودند

های کهنه و کثیف و یا حصري دو طرف آن پارچه، کشی آب آورده بودندهایی که برای لولهای نیز در لولهعده
به  در مراجعت) شاید دولت هم قادر نبود آنها را بريون کند( مندرسی آویزان کرده و در آن زندگی می کردند

به رستوران ایرانی ژرژ  پس از صرف بستنی، باشد رفتیممی »کها«مغازهٔ آقای سید جلیل زارع که در محلی بنام 
  .نمودیمقرا در خدمت حضرت آقا ناهار صرف نمودند و بعد به هتل رفته اسرتاحت آمده و تمام ف

                                                 
بودن گاو در بني آرائیان و هندوان یک ارزش اقتصادی )) تابو ((اما کالً باید گقت . در مورد تقدس گاو قبالً مطالبی بیان شد  - ۱

بوده که بصورت نهاد تاریخی و سنت مذهبی در آمده و پرورش کریشنا پیش گاوچرانها  و کورش نزد چوپانان و سایر اساطري بشری از 
ی است از مرحله شبانی به مرحلۀ اسکان و کشاورزی و یادآور خاطرات دوران چادر نشینی و ارتباط بدوران ده این گونه یادآوری گذر

رسانده و از نظر و بدو سود می. نشینی و شهرنشینی است و گاو در هر دو دوران بویژه در دوران کشاورزی تنها یار انسان بوده
ثبات رساند که سیستم تولیدی و روابط تولیدی در ساخت اندیشۀ بشری و حتی سنتهای تواند این مسأله را باتفکرات علمی تاریخ می

  .ملی و مذهبی نقش تعیني کننده داشته و بلکه علت بوده است
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  »»ع«عیادت از یک بیمار زرتشتی عاشق موىل علی«
، و یکی از دانشجویان دانشگده بمبئی شرفیاب شدند زادهثاریآای از فقرا و آقای بعد از ظهر عده ۴/۳۰ساعت 

ا به تقاضای ایشان به عیادت بیماری که دو ماه و یک روز در خانه مدند و بنآقای کازرونی آبعد از چند دقیقه 
بیمار نامش کارکا و بر آئني ، نموداظهار دوستی می) ع( بسرتی بود رفتیم وی نسبت به مقام مقدس علی

ه بود وی چون ما همسرش انگلیسی و مسیحی بود و دو دخرت داشت وی به بیماری قلبی مبتال شد، زردشت بود
السالم عالقمند کرده و نچه از ابتدا تا کنون برایش پیش آمده و او را به موالعلی علیهآس از اظهار ادب را دید پ

آورم او ها جهت یادبود و عربت میکه با تقدیم و تأخري بعضی از جمله، در کتابی نوشته بود برای ما شرح داد
گذرد عمو یا برادرم در بمبئی سکته کرده ن میسال از آ ۱۸که اکنون  ۱۹۵۴ آوریل ۶من در دهلی بودم در : گفت
آمد سخت از این پیش، ام از دهلی به بمبئی آمدیم نزدیک صبح بود که بمبئی رسیدیمهمن با دخرت عّم، بود

من هیچوقت دنبال مذهب نبودم ، کندشود به خدا فکر میناراحت بودم وقتیکه انسان به مصیبتی گرفتار می
وقتی که رفتم نماز بخوانم ، خوردمشدم و مشروب هم می همه گونه گناهی مرتکب میخواندم وىلفقط نماز می

یک زن فارسی مؤمنه که همسایه ما بود و مادر من با او دوست بود و با هم رفت و آمد داشتیم به من گفت بگو 
شاگردانم وقتیکه خواب رفتم در خواب دیدم که با یکی از هم، مشکل ما را آسان کن، مشکل آسان صاحب

من و رفیقم هر دو لباس سفید بر تن داشتیم و در کوچه تنگی به عرض سه مرت ، رویمهستم و هر دو با هم راه می
کوچه خیلی شلوغ و تمام مردم لباسهایشان کثیف بود و در جهت ، کردیمرفتیم و با هم صحبت میراه می

آید و ما گفتند شخص مهمی میبلند شد که می ایکه ناگاه در میان مردم همهمه، مخالف ما در حرکت بودند
از این پس دیگر رفیقم را ندیدم وىل از دور نور ، برای اینکه راه را برای او باز نمائيم در کنار کوچه ایستادیم

شد و مردم به طرف آن شخص سجده میتابید خود بخود راه باز میکاملی دیدم که وقتی نور روی مردم می
گفتند من سمت می، دانستم که او کیست؟ وىل سجده کنندگان حضرت علی حضرت علییوىل من نم، کردند

و در چند قدمی من ، راست کوچه ایستاده بودم دیدم شخصی با قدم آهسته و مطمئن ظاهر شد و عبور کرد
 از پشت سر دیدم که لباس گشادی بر تن دارد که، ن حصري مانند بود پیچیدآبطرف محل کوچکی که دو طرف 

، ای رنگ بودای قهوههایش مانند یک ورزشکار قوی و لباس او جبّهپا، بلندی لباس تا یک وجب زیر زانو بود
) در این موقع دخرتانش آمدند و دست حضرت آقا را از روی عبا بوسیدند( که از طرف صورتش آویخته بود

شود همه می ان جمعیت نور ظاهر میو هر بار که از می، بعد دیدم من مشغول نماز خواندن و سجده رفنت هستم
ای روی تمام آنگاه ایستاد و من او را نگاه کردم دیدم پارچه، )ع( حضرت علی) ع( حضرت علی، گویند

وقتیکه صورتش را دیدم ، دهدمثل اینکه صورتش را به من نشان می، بدنش میباشد و اطراف را نگاه می کند
سال  ۴۰اىل  ۳۵بسیار سیاه و کوتاهی دارد سن او تقریبا در حدود  دیدم که ریش! گمان کردم که آفتاب میبینم

خواست در این اثنا عمالً می( .آهسته آهسته دستش را بلند کرد و مرا گرفت و به آن طرف برد بعد بیدار شدم، بود
خواب خود را مجسم سازد و دست حضرت آقا را گرفت و بعد دست مرا گرفت و به آن طرف برد و دست حاج 

پیغمرب و زردشت و را نمایندهٔ ) ع( حضرت آقا فرمودند ما حضرت علی) پور را گرفت و نشان دادقای سلطانآ
او گفت من نفسی که ، باشد) ع( اکنون اگر کسی بخواهد پريوی کند باید پريو حضرت علی، دانیمتمام انبیا می

البته اگر حضرت علی السّاعه بگوید  پريو علی مسلم است او گفت: حضرت آقا فرمودند، کشم از علی استمی
ه میکنی که مسلمان ظالبد از دوستان و فامیلتان مالح: حضرت آقا فرمودند، کنمخودت را پرت کن پرت می

اید اگر امکان دارد وقایعی را که نوشته: حضرت آقا فرمودند، ای در این مورد دارم؟ او گفت من وظیفهیشونمی
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روم نورانی دیدم و هر وقت بهر جا میام و همه جا را نورانی میه نجف رفتهبه ما بدهید و سپس گفت من ب
کند وىل من ید وىل اظهاری نمیآیک بار دیگر هم خواب دیدم که علی علیه السالم به طرف من می، است

خداوند : حضرت آقا فرمودند، است و شما مرا دعا کنید) ع( شناسم اکنون هر چه دارم از علیگفتم که او را می
بسیار خوب است گره گشائی در کار : به خواب نظر خواست فرمودند راجع، هدایت کند) ع( شما را به راه علی

به  دست: فرمودندبرای حّل مشکل و گرفتاریهایش نظر خواست ، گريددست شما را می) ع( علی، شودشما می
ضرت آقا خداحافظی کردند باز هم تقاضا چون نزدیک مغرب بود ح. کنددعا بزنید که او مشکل شما را حل می

شود انشاءِ خداوند شما را هدایت کند حال شما خوب می: حضرت آقا فرمودند، اش دعا فرمایندنمودند درباره
او گفت دو ماه و یکروز است که در خانه هستم دو ماه قبل که ، بینیدرا در خواب می) ع( اللّه تعاىل باز هم علی
شنود که همسرت هایم خیلی ناراحت بودند همسرم بدون اینکه صورتی ببیند صدائی میبیهوش شدم زن و بچه

ن بهرت شدم و توانستم درک کنم این جریان را به من سرم پس از آنکه مو هم، شود ناراحت نشویدخوب می
) ع( رت علیو باز وقتیکه اطباء از بهبود من قطع امید کرده بودند باز همسرم صدایی شنیده بود که حض، گفت

، ایمهایم یک صد هزار بار یا علی گفتهدهد و گفت سه هفته است که من و همسرم و بچهشوهرت را شفا می
آنگاه حضرت آقا و ، اندنرا همسرم و دخرت بزرگم گفتهآهزار بار دخرت کوچک و بقیه  ۱۵شصت هزار بار من و 

و حضرت ) ع( لی روی آن نوشته بود و شمایل علیهمراهان را به گوشه یکی از اطاقها برد و المپی که یا ع
ولت که روی آن یا علی نوشته  ۲۵۰یا  ۲۰۰و عکسهای فامیلش که آنجا بودند نشان داد و یک المپ ) ع( عیسی

چون چندان فرصتی نداشتیم به هتل بازگشتیم وىل کمی از وقت نماز مغرب گذشته ، بود تقدیم حضرت آقا نمود
اعت کتاب پند صالح و مثنوی خوانده شد و حضرت آقا از همه خداحافظی کردند و بنا شد بعد از اقامۀ جم، بود

در آخر شب مخارج . سحرگاه طبق معمول فقرا باز آیند و آخرین دیدار را در آن سفر با موالی خویش بنمایند
  . ت نمودیمسفر هندوستان را آقای حاج عبدالرحّمن جواهریان که مسئول حساب بود تسویه نموده اسرتاح
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  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 
  

  سفر به کشورهای عربی: قسمت سوم

  :قمری ۱۳۹۲محرم  ۲۶شمسی مطابق با و  ۱۳۵۰اسفند ۲۳دوشنبه 

آن  ۵پس از ادای فریضه صبح به امامت حضرت آقا در ساعت . آن شب سحرگاه زودتر از همیشه برخاستیم
 و سپس همگی به مقصد نمودندحاضر بودند خداحافظی  )پاالسسی( در هتلکه  جناب و مالزمان با فقرایی

کازرونی و احتشامی بانهایت محبت آقایان شمس. کیلومرت فاصله داشت به راه افتادیم ۲۴که تا آنجا  فرودگاه
و  وىل زیاد طول نکشید، اعضای گمرک قدری سختگريی نمودند، برای بدرقه و همراهی به فرودگاه آمده بودند

هواپیما به پرواز درآمد در هواپیما از چپ  ۷/۵شدیم و در ساعت  B,Da,cصبح داخل جت  ۷حدود ساعت 
چهری و حاج وحاج آقای راستني بندهٔ نگارنده و حاج آقای دکرت من، حاج آقای سلطانپور، به راست حضرت آقا

و از ، مرت است ۱۱۰۰۰ر ساعت و ارتفاع کیلومرت د ۸۰۰سرعت هواپیما : آقای جواهریان نشسته بودیم مهماندار گفت
صبح بوقت دوبی  ۸/۳۰ یساعت ده صبح بوقت بمبئ، دقیقه طول خواهد کشید ۵۵بمبئی تا دوبی دو ساعت و 

سانتیگراد بنظر می ۱۸درجۀ حرارت ، مختصری بود هوای بهاری مالیم نیم ابری و دارای مِهِ  .هواپیما فرود آمد
عمارت فرودگاه سه طبقه و بسیار زیبا و خوب . رسیدن ایران از دور بمشام میبوی مطبوع کشور عزیزما. رسید

بوقت دوبی بسمت  و نیم۹در ساعت . در داخل آن بانک و فروشگاهای مختلف وجود داشت .بودساخته شده 
آقای مظفری و آقای هاشمی زاده تا پائني  ۱.بوقت بحرین به فرودگاه وارد شدیم ۱۱/۴۵بحرین پرواز و ساعت 

) تومان ۱۸= یک دینار بحرین( کارگران بعلت کمی دستمزد. پلکان هواپیما از حضرت آقا استقبال نمودند

                                                 
جزیره بحرین در آبهای جنوب خلیج فارس واقع شده، از مشرق به کشور قطر واز مغرب به عربستان سعودی و از شمال به فاصلۀ  -  ۱

درجه طول شرقی واقع شده، آب و هوای  ۵۲و  ۵۰درجه عرض شماىل و بني  ۲۶/۵و  ۲۵/۵بني . ه کشور ایران محدود بودهدور آبی ب
این امري نشني مجمع. آن بعلت نزدیکی به خط استوا گرم و مرطوب است بطوری که تابستان آنجا بسیار گرم و زمستان معتدل است

وچک که بزرگرتین آنها بحرین است، وسط جزیرهٔ بحرین خشک و بیشرت ان بیابان و جزیره بزرگ و ک ۳۳الجزایری است مرکب از 
نفر در  ۴۵۰هزار آن ایرانی است، جمعیت نسبی آن  ۴۰باشد که هزار نفر می ۲۴۰) ۱۹۶۹طبق آمار (جمعیت کل آن. زار استشوره

. هزار نفر جمعیت دارد ۸۰اصلی واقع شده و  پایتخت آن منامه در شمال جزیرهٔ. کیلومرت است که فقط در چند جزیره ساکنند
حکومت آن امري نشني بوده و دارای پارلمان است، مردم آنجا سفیدپوست بوده از نژاد سامی و ایرانیان آرائی تشکیل شده و مسلمان 

ق، ام النساء، بندر شهرهای مهم آن بندر منامه، بندر شر. باشند، عدٔه شیعه در بني آنان کم است و خط و زبانشان عربی استمی
  . باشدسترته، العواىل، الّرمیّه، بندر مصفّا می

گوشواره خلیج، بارانداز خلیج، ارض الحیات معروف است، دارای منابع نفت و خاک سرخ بحرین که عروس خلیج، مروارید خلیج، 
جنوب خلیج فارس است و اماکن دیدنی ای دارد، دارای بزرگرتین پاالیشگاه نفت در باشد و کمی خرما و محصوالت مدیرتانهمی

میالدی از تحت الحمایگی انگلیس در آمده مستقل  ۱۹۷۰این کشور در سال . باشدآن بندر منامه، جزیرهٔ محرق و پاالیشگاه مصفّا می
ه و حاکمی از نظر تاریخی سرزمینی باستانی است که قبل از ظهور اسالم مسکن قبائل ایرانی و قلیلی عرب بود). گیتا شناسی(شد

در پایتخت آن هجر مقرّ داشت و چون پایگاه ارتباطی بني ) رهانیده شده یعنی پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک(بنام سبخت
در زمان طاهر . شدنامیده می) هگر فارسی(تا زمان قرائطه به همان نام هجر . پایتخت ایران و یمن شده بود اهمیتی خاص داشت

برای اطالع بیشرت به . پیشوای قرمطیان نام احساء و لحساء بخود گرفت و بحرین به مجموعۀ آن اطالق شد ایحسن بن سفید گناوه
   . های معترب مراجعه شودمقاالت آقای محیط طباطبائی و لغت نامۀ دهخدا، کتاب بحرین و خلیج فارس از عباس اقبال و سفرنامه
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سپس . اندبازار تعطیل بود در زدوخوردی که روی داده بود گفته شد چند نفر زخمی شده. اعتصاب کرده بودند
روی پلی که جزیره محرق و منامه را بیکدیگر وصل مینمود و در حدود سه کیلومرت ما از فرودگاه حرکت کرده از 

اول شهر مسجد . اندبهرتین هتل بحرین هتل خلیج است که بصورت کتاب باز ساخته. طول داشت عبور نمودیم
خالف هند که به . آخرین سیستم و مدرن بود، تمام اتومبیلها. شیعیان قرار داشت که بسیار زیبا ساخته شده است

کردند از جلو پلیس یا شرطه با اسلحه و گاز اشک آور در خیابانها حرکت می. اکثر مدلهای کهنه و قدیمی بود
سه باشد و پرچممقر سابق امري بحرین که فعالً مدرسه است عبور و از حفريرود که سفارت ایران در آنجا می

. تمام روز بواسطۀ اعتصاب توقف کردیم. وارد شدیم گذشته و در هتل مون پالژ رنگ ایران در اهتزاز بود
هوا نیمه ابری و . که کارگران مطالب خود را بوسیلۀ نمایندگانشان بگویند ای انتشار داده بودحکومت اعالمیه

کیلومرت طول و سی کیلومرت عرض دارد  ۵۰الزم بتذکر است که بحرین . بودم نسبتاً سرد بود و درختان سرسبز و خرّ
درآمد ، گرددهای طبیعی و چاه آب مشروب میاست که از چشمهعت آنجا منحصراً سبزیجات و نخلستان زرا

معادن نفت . شودنها بوسیلۀ نفت تأمني میآآنها در سابق بوسیلۀ تجارت و صید مروارید بوده اکنون بیشرت درآمد 
یست و بیست هزار نفر است که چهل جمعیت بحرین دو. در جنوب بحرین قرار دارد که آنرا عواملی میگویند

کنند که آنها را مستعر باشند که فعالً به زبان عربی تکلم میاالصل میعده از آنها ایرانی درصد ایرانی هستند یک
  .اندکنند بیشرت آنها جواز اقامت دارند و یک عده هم بال تکلیفعدهٔ دیگری که فارسی تکلم می. نامندبه می

به حضرت آقا اقتدا و پس از صرف شام در حدود ساعت  ۴۰۵در هتل در طبقه چهارم اطاق نماز مغرب و عشاء 
  .اسرتاحت نمودیم ۹/۳۰

  :م ۱۹۷۲مارس  ۱۴و  ۱۳۹۲محرم  ۲۷مطابق با  ۱۳۵۰اسفند ۲۴سه شنبه 
 شب هوا سرد بود همراهان هر کدام که لباس نازک داشتند لباس پشمی و کلفت پوشیدند دستور داده شد پتوهای 

مشغول )عبادت و مناجات و مراقبه( هنگام سحر که بیدار شدیم حضرت آقا به کار خودشان. اضافی آوردند
آمدند و نماز صبح را بحضرت ایشان اقتدا کردند و پس از قرائت  حضرت آقا اذان صبح همگی به اطاق. بودند

 .رفتندک به اطاقهای خود قرآن در حدود ساعت شش صبح به سالن هتل آمده و صبحانه صرف گردید و هر ی
در راه با آقای حاج محمدی و حاجی . نُه برای بازدید آقای مظفری قدم زنان به راه افتادیم ساعت حدوددر

 اقامت دارند مالقات کردیم ۱۰۷منزل شماره »الدیبةالبحرینقربه«منصورالفکری و سیدجعفر و سیدمحمد که در
پس از بازدید آقای ، ام تقدیم میدارمای سرودهکه در آن قصیده) ع( اظهار داشتند کتابی در منقبت حضرت علی

ه ها را انجام دادیم و بعد در کنار شهر داخل نخلستانها بمظفری به سفارت کویت رفتیم و کار ویزای گذرنامه
 ور بودند وهای بزرگ در آن غوطهدر آنجا چشمۀ جوشانی نظري استخر وجود داشت که ماهی. گردش پرداختیم

در . پس از صرف نهار و اقامۀ نماز ظهر و عصر اسرتاحت نمودیم. به هتل محل اقامت بازگشتیم ۱۲در ساعت 
بعد از ظهر بداخل شهر گردش کردیم کارگران هنوز در حال اعتصاب بودند و سربازان مسلح برای  ۵ساعت 

از آن برای ادای نماز مغرب و عشاء به پس ، نان حاضر و آماده بودند که این امر مایۀ تأسّف ما گردیدآسرکوبی 
یک عده جوان از نريوی . اسرتاحت کردیم ۹/۳۰هتل آمده پس از اقامۀ نماز و صرف شام در حدود ساعت 

کوبیدند و  دریائی انگلستان که اغلب کارآموز و محصل بودند تا صبح مشغول آمد و شد بودند و درها را بهم می
، عراق، و لبناندر تمام مسافرتهائی که در کشورهای اروپائی و کشورهای بنده . باعث بدخوابی شده بودند

عربستان سعودی و هندوستان و غريه کرده بودم جائی به این پر سر و صدائی و هتلی به این گران قیمتی ندیده 
  .بودم
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  )بحرین( :۱۹۷۲مارس  ۱۵و  ۱۳۹۲محرم  ۲۸مطابق با  ۱۳۵۰اسفند ۲۵چهارشنبه 
  

حضرت آقا بیدار بودند . شب پیش بر اثر داد و فریاد همان مزاحمني که ذکر شد بیدار شدیم ثلث آخر شب مانند
اقتدا نمودیم و پس ازاوراد و قرائت قرآن حدود ساعت شش  ۴۰همگی نماز را در اطاق حضرت ایشان شماره 

رتاحت نمودیم صبح در سالن هتل صبحانه را صرف نموده و بواسطۀ بیخوابی شب گذشته در اطاقهای خود اس
ابری بود در پس از رفع خستگی و بیخوابی بريون رفته در نخلستانهای اطراف شهر بگردش پرداختیم و هوا نیم

 ۱۵۰۰حدود ساعت ده آقای اخرتزاده با کمال محبت اتومبیلی که روز گذشته از شیخ عیسی حاکم بحرین به مبلغ 
ما را به گردش ) در ایران یکصد هزار تومان ارزش داشتشاید ( خریداری کرده بودند) هزار تومان ۲۲( دینار
گفته شد از هر دستگاه در حدود . که شیخ برای افراد معیل و کم بضاعت ساخته بود رفتیم ابتدا به شهری. برد

العمر در آن کند که مادامگريد و پس از مدتی به افراد کم بضاعت معیل واگذار میماهی یکصد تومان اجاره می
و رفتارش با مردم  ۱اتومبیل جلو آن ایستاده بود آقای اخرت زاده اظهار داشت که مذهب شیخ شافعی استزیادی 

های خود را اظهار و شیخ با صبح مردم آزادنه به ایشان مراجعه و گرفتاری ۸خوب است و همه روزه از ساعت 
پس از شهر عواىل که محل س. نمایددهد و به حل و فصل اقدام میهای آنها گوش میکمال محبت بحرف

هوا بسیار خوب و مطبوع در حدود سی کیلومرت دو ، اقامت کارمندان و مهندسني و کارگران نفت بود دیدن کردیم
چون وضع مردم خوب است دیگر «: قای اخرت زاده اظهار داشتآ علت را پرسیدم، طرف جاده لم یزرع بود

ل جو و گندم و انواع مرکبات و سیب و انار و غريه خوب بعمل واالّ در این زمینها محصو .دکننمیر ناکشت و ک
های خود در تهران از آنجا بوسیلۀ تلفن با خانواده ».اندآید و در سابق که وضع خوب نبوده زراعت میکردهمی

یک در حدود چهل تومان به پول ایران بابت مکالمه  صحبت کردیم و صدا خیلی خوب و صاف بود و هر
ساعت پنج بعد از ظهر بوقت بحرین به . رای دو شب اقامت در هتل یکصد و سی و پنج دینار دادیمب. پرداختیم

دقیقه هواپیما حرکت کرد سخن  ۲۰و ۵ساعت . عربستان سعودی شدیم ۹۵۹فرودگاه رفتیم و داخل جت شماره 

                                                 
است منسوب به محمد بن ادریس بن عباس بن عثمان بن شافع بن سائب بن  مذهب شافعی که یکی از مذاهب اربعه اهل سنت - ۱

هجری یعنی سال وفات ابوحنیفه پیشوای  ۱۵۰باشد و شافعی در سال عبید بن عبدیزید بن هاشم بن عبدالمطلب بن عبد مناف می
  :مذهب حنفی که قائل به قیاس و استحسان بود بدنیا آمد چنانکه خاقانی گوید

  یفه در گذشت                 شافعی آخر شب از مادر بزاداول شب بوحن
رحلت  ۱۷۹شافعی در جوانی به مدینه نزد مالک بن انس پیشوای مالکیان رفت و از او فقه و حدیث آموخت تا اینکه مالک در سال 

ن الرشید وی را عفو کرد، سپس سپس وی به یمن رفته با علویان انس گرفت و سرانجام با گروهی از آنان دستگري شد وىل هارو. کرد
و جامع اصحاب . وی با محمدبن حسن شیبانی که از بزرگان مذهب حنفی بود ارتباط یافت و از او فقه را به روش عراقیان آموخت

هایش جرح و تعدیل کرده و استنباطات جدیدی برایش حاصل شد و در آموخته) فقه حنفی(و اصحاب رأی) فقه مالکی(حدیث
گوید اگر سنتی نبود بر وفق قرآن قیاس باید کرد و حدیث متصل به رسول اکرم داند و میرا در اجتهاد قرآن و سنت میاو اصل . شد

سنت است بشرحی که صحیح بشد و اجماع از خرب واحد مهمرت است و اگر حدیث چند معنی داشته باشد به آن معنی که ظهور 
قسم منقسم شد که  ۶ارض بود صحت اسناد مرجع است پس از شافعی مذهب او به ببیشرت داشته باشد مقدم است و اگر چه تنها مع

کنند توجه خوارج کرّابی، چهارم معتزلني کنند دوم سلفی که مشبهه هستند وىل غلوّ نمیعبارت بود از مشبهه که در تشبیه غلوّ می
فرهنگ دهخدا و .(ق رحلت کرد.ه  ۱۰۴ی به سال شافعی، پنجم اشعری مذهبان ششم یزیدیان که یزید را خلیفه پنجم دانند شافع

حنبلیان به ظاهر . ق وفات یافت.ه  ۲۲۴متولد شده سال  ۱۶۵و اما امام احمد بن محمد حنبل پیشوای حنبلی به سال ) تبصرة العوام
  .  انداحادیث توجه دارند و بعضی از آنان مشبهه
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طیاره دیگری بسوی  و بعد از بیست دقیقه با ۱شویمگو اظهار داشت بعد از هفت دقیقه دیگر وارد ظهران می
دقیقه مسافرت مأموران گمرک ظهران تمام چمدانهای ما را بازدید برای همان بیست . جده پرواز خواهید نمود

صرب  ۸کردند تازه دیدیم که باید به انتظار بمانیم و اسامی ما در لیست انتظار ظهران ثبت شده است تا ساعت 
آقای محسن مطیعی رئیس هواپیمائی ملی ایران در ظهران کمال .ندهای ما را نگه کردکردیم بعد به ترتیب بلیط

سعودی هدایت هدایت کردند  ۹۹۵بعد از ظهر ما را بداخل جت شماره  ۸محبت را در این مورد کردند و ساعت 
دقیقه مجداً به مقصد  ۳۵پس از سه ربع ساعت هواپیما در فرودگاه ریاض به زمني نشست و اعالم کرد که پس از 

از طیاره پیاده  ۱۱در حدود ساعت . کنیم از ریاض تا جده یک ساعت و ده دقیقه طول کشیدپرواز میجده 
دوستان ایرانی آنجا به استقبال آمده ما را به هتل الکندرة که از هتلهای درجه اول ومعروف در جده می .شدیم

خداحافظی  ۱۱/۳۰یني اطاقها ساعت باشد بردند و خود آنها به سالن هتل آمدند و با کمال مهربانی پس از تع
کرایه هواپیما از بمبئی تا جّده ، خوابیدیم ۱۲ما هم چون در هواپیما شام خورده بودیم در حدود ساعت . نمودند

  .بودیکهزار و نهصد و بیست و چهار روپیه پرداخته شده 

  :م ۱۹۷۲مارس  ۱۶و  ۱۳۹۲محرم  ۲۹مطابق با  ۱۳۵۰اسفند ۲۶پنجشنبه 

  )عودیعربستان س( 
نماز  که حضرت آقا تشریف داشتند رفتیم پس از اقامۀبه اطاقیطبق معمول همگی سحر بیدار و برای نماز صبح 

صبح به جماعت برای صرف صبحانه به سالن هتل که بسیار مجلل بود آمدیم پس از صرف صبحانه به سالن 
ما به اتفاق وی به تماشای اسکله و  هتل که بسیار مجلل بود آمدیم پس از صرف صبحانه آقای مشريی آمد و

هوای . های متعدد در اسکله لنگر انداخته بودندکشتی. گمرک رفتیم و مدتی در کنار دریای احمر گردش نمودیم
در . پس از آن به بازار رفته قدری در بازار جده گردش کردیم. بهاری صاف و سطح دریا درخشان و شفاف بود

روز هوانسبتًا  آن. آقا اقامه نمودیم نماز ظهر و عصر را به امامت خود حضرتو ظهر بازگشته  ۱۲حدود ساعت 
وزید شهر جده از سه سال قبل که خدمت حضرت آقا به مکه معظمه مشرف شده مالیم بود و نسیم بهاری می

بوجود در کنار اسکله ساختمانها و انبارهای مختلف با همکاری آمریکائیها  ۲.بودیم پیشرفت سریعی نموده بود
                                                 

البته در یمن و حجاز و بحرین نیز ده و یا شهرکی بنام ظهران وجود . ارسظهران نام شهری است در عربستان سعودی کنار خلیج ف - ۱
دارد وىل غرض مؤلف همان شهر ساحلی عربستان است که در کنار خلیج فارس برابر جزیرهٔ بحرین در ساحل احساء واقع شده و 

) آرامکو(ت نفت عربستان و آمریکاو بعلت استخراج نفت در حواىل آن و صدور بخارج توسط شرک. نفر جمعیت دارد ۲۰۰۰۰حدود 
نام ظهران در معجم. آبادانی بسیار یافته و فرودگاهی مجهز در آنجا ساخته که از مراکز عمده ارتباط سواحل خلیج فارس گردیده

  .همان ظهران است)) دهران((های آمده و البلدان یاقوت حموی و بعضی سفرنامه
  )نقل از معجم البلدان و فرهنگ معني(

بندر جده در کنار دریای سرخ واقع و از شهرهای زیبا و کامالً بر سیستم ساختمان کشورهای روپائی و آمریکائی است و از هرن - ۲
های دول خارجی در آنجا بوده و لذا مانند شهرهای اروپائی آزادی در پوشش وجود اسالمی چیزی در آن دیده نمی شود، نمایندگای

ساخته شده در آنجا ) عثمان(در زمان خلیفه سوم. جمعیت آن در حدود یکصد هزار نفر است. صله داردکیلومرت فا ۷۵دارد و با مکه 
گویند؛ اخرياً فرودگاه عظیمی با چادرهای قربی است که بنام حوا زوجۀ حضرت آدم مشهور است و از ایرنو به این شهر جِّده هم می

این شهر در . شونداند و حجاج وارد جدّه نمیدر نزدیکی جده ساخته. استعظیم از نوع جحکمه با کولرها و تهویۀ مطبوع مجهز 
جّده : در کتاب الموسوعة العربیه آمده است که. دقیقه شرقی واقع شده ۲درجه و  ۶۳دقیقه شماىل و بطول  ۸۲درجه و  ۱۲عرض 

و نیز راه (رد و حاجیانی که از راه دریایکی از بنادر بزرگ و پایتخت کشور عربستان سعودی است که در ساحل بحر احمر قرار دا
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ساختمانهای و ساختمانهای قدیمی شهر به سرعت خراب بجای آنها ساختمانهای مدرن ایجاد گردیده بود  آمده
و شگفت این جا بود که  ۱.گفتند متعلق به ملکه پادشاه سعودی استآسمان خراشی در شرف تکمیل بود که می

وشیمی را صرف تجمالت و هوی و هوس و پرت، نفت، دانند چگونه در آمد حجاینان خود را وارث اسالم می
خالصه بعد از اسرتاحت چون شب . سپارندسازند در حالیکه میلیونها مسلمان از گرسنگی جان میخویش می

جمعه بود همراهان از هتل خارج نشدند و همگی در اطاق حضرت آقا اجتماع کرده پس از اقامۀ نماز مغرب و 
  .داختیممجلس و صرف شام زودتر از شبهای دیگر به اسرتاحت پر عشا نیاز تجلی خوانده شد و پس از ختم

  )مکّه( : م ۱۹۷۲مارس  ۱۷و  ۱۳۹۲مطابق با اول صفر  ۱۳۵۰اسفند ۲۷جمعه 
برای اقامه نماز صبح به اطاق حضرت آقا آمدند پس از نماز و قرائت قران هر یک  همه فقرا قبل از اذان صبح

آقای مشريی با اتومبیل خودشان به هتل آمدند و به بازار رفتیم و  ۹/۳۰به اطاق خود رفتند و در حدود ساعت 
لوازمی برای خود خریداری نموده و به هتل مراجعت کردیم در  قدری در بازار گردش نمودیم و فقراءِ اشیاء و

. حدود یک ساعت بعد آقای مشريی و همراهان در همان هتل به خدمت حضرت آقا رسیده ناهار صرف نمودند
آقای مشريی ماشني ، از قدری اسرتاحت همگی غسل احرام نموده و مُحرم شدیم طبق دستور آقای رائدپس 

                                                                                                                                                        
کشی آب مجهز شده و نام ان از جد که نام شوند و در سالهای اخري تحوالت فراوانی یافته و به لولهآیند بدانجا وارد میمی) هوائی

مان عثمان میهجری ز ۲۵مقریزی بنای آنجا را به سال . ساحل حجاز است مشتق گردیده و در حدود یکصد هزار تن جمعیت دارد
. در تاریخ گزیده و حبیب السري آمده که آدم به کوه سراندیب در هندوستان و حوا به جده افتاد وقتی که از بهشت اخراج شدند.داند

گوید فارسیان آن را ابن بطوطه می(البلدان در سفرنامه ابن بطوطهنام جدّه و شرح آن در حدود العالم، سفرنامه ناصر خسرو، معجم
البلدان هوای آنجا در تمام سال کالً جدّه جای بسیار بدی است چنانچه به نقل از بستانی در معجم. و غريه آمده است) اندساخته

رسید که درجه فارنهایت باشد به نظر می(رسدمی ۱۰۷تا  ۷۶ناپاک و مضرّ به سالمت انسان و به شدت گرم است و درجه حرارت 
و اغلب . کندرسد و در این موقع مرض تب در آنجا شیوع پیدا میدرجه نیز می ۱۳۲دن سموم به در هنگام وزی) زیرا غري ممکن است

باشند و ای و انگلیسی و فرانسوی میشوند، ساکنان آنجا اغلب هندی و مصری و بازرگانان سوریهاروپائیها در آنجا دچار تب می
  .بقیه ساکنان عرب حجازی هستند

اساس این مذهب از عقاید ابن تیمیه است که در اوایل قرن هشتم . آن کتب بسیاری نوشته شده است در مورد وهابیت و پیدایش- ۱
فوت کرده و فقهی ظاهری است از فقه حنبلی که بنا به اعرتاف در کتاب خاطرات همسفر در اوایل قرن هجدهم میالدی بوسیلۀ 

وهاب ساخته و پرداخته شد، حضرت آقای تابنده دولت انگلیس به شکل یک حکومت مذهبی سیاسی توسط محمدبن عبدال
رجوع به منت کتاب  -۱: اند که عبارتست ازاصول عقاید انها را بر چهار اصل نوشته ۷۸در کتاب خاطرات سفر حجّ ص ) رضاعلیشاه(

یژه آنچه باعث شرک ترک بدعتها بگمان آقایان و امور زشت بو -۲. و سنت در تصیح عقاید و ترک رویۀ فالسفه و متکلمني و صوفیه
باز شدن باب اجتهاد و مقید نبودن به تقلید از فتواهای ائمه  -۴) ص(ترک غلو و عقاید غلوآمیز درباره پیغمرب -۳بخداوند باشد

که جز تالشی دولت عثمانی و نابودی مقدسات (محمد عبدالوهاب) وىل خودش در ابتدا مذهب حنبلی داشت(چهارگانه اهل سنت
امري عینیه سلیمان آل محمد رئیس بنی خالد با او مخالفت کرد و در . مردم را از توسل به قبور منع کرد) ی نداشتاسالمی، مأموریت

او را به درعیه مقرّ آل سعود که رئیس آن محمد بن سعود بود تبعید نمود و ابن سعود او را پذیرفته و ابن ) م۱۷۴۴(هجری ۱۱۵۷سال 
و چون مُرد پسرش عبدالعزیز به وی کمک کرد تا اینکه در سال ) هاالبته بنا به دستور انگلیسی(د سعود او را پذیرفته و به او کمک کر

پس از قرارداد صلح با شریف مکه برای  ۱۲۱۴وىل عبدالعزیز این مذهب را ترویح کرد در سال . محمد عبدالوهاب از دنیا رفت ۱۲۰۵
به کربال تاخنت نمود و چندتن هزار نفر از علما و عرفا و  ۱۲۱۶ر حج وارد مکه شد و سپس به عراق عرب تاخت و در عید غدی

سادات و زوار و اهاىل آنجا را از جمله آخوند مالعبدالصمد همدانی که از علما و عرفای بزرگ بود به قتل رسانید و ذخائر حرم 
به دست یکی از  ۱۲۱۸رجب سال  حسنی که میلیونها تومان قیمت داشت غارت کرد و صندوق مطهر را سوزانید وىل خود او در

برای اطالع بیشرت به کتاب . پس از او با پسرش سعود بیعت کردند و او نیز فتوحات زیادی نمود. نزدیکان خود به قتل رسید
  .تر است تا به اهل سّنتاالسرار مراجعه شود و کال عقاید آنها به خوارج نزدیکخاطرات سفر حج و کشف
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وانتی آورده بود حضرت آقا فرمودند چادر آن را بردارند که روباز باشد و همگی درخدمت ایشان در وانت قرار 
. زدها را بر سر و صورت ما میوزید و ریگگرفتیم هوا آفتابی و مالیم و خیلی گرم نبود اما باد شدیدی می
و همراهان هم تکرار میکردند گاهی طبق ، حضرت آقا ازهمان هتل شروع کردند به لبیک اللّهم لبیک گفنت

و در خالل  خواندمیشد و گاهی بنده دو بیتی باباطاهر عریان مدستور مناجات از سعدی و مولوی خوانده می
ابتدا به دفرت آقای محمد همزه که همسر . مه شدیمه معظّاینکه وارد مکّ تا شداشعار لبیک اللهم لبیک تکرار می

که قبالً جا ) هتل حرم( الحرامکرد ما را به فندقایرانی از اهل اصفهان داشت و فارسی را به خوبی تکلم می
سفر را در ابتدا چمدانها و اسباب . این هتل روبروی باب الملک عبدالعزیز قرار دارد. تهیه کرده بودند برد

صدای . ت بجا آوردیممشرف شده دو رکعت نماز تحّی ۱اطاقها گذاشتیم آنگاه به طواف بداخل مسجدالحرام
انگیز بود در فضای مسجد بوسیلۀ بلندگو طنني انداز گردید و بعد نماز برای نماز مغرب که بسیار روح مؤذن

اهیم و در رکعت دوم بعد از حمد سوره کوثر در رکعت اول بعد از حمد آیاتی از سورهٔ ابر. مغرب شروع شد
قرائت شد پس از نماز شروع به طواف کردیم و نماز طواف در مقام حضرت ابراهیم خوانده شد بعد بني صفا و 

بودند که شاید بیش  حرامزیارت کنندگان نسبت به موسم حج کمرت بودند و عده کمی با لباس ا.مروه سعی نمودیم
پس از سعی بني صفا و مروه . و بوسیدن آن به راحتی و بدون مانع انجام گردید۲تعالم حجراز دوازده نفر نبود اس

  .اسرتاحت کردیم ۱۰/۳۰پس از صرف شام در حدود ساعت . تقصري نموده و به محل اقامت مراجعت کردیم

                                                 
اهمیت و عظمت مکه بواسطۀ مسجدی است که خانۀ کعبه در آن : حج دربارهٔ مسجدالحرام چنني آمدهدر کتاب خاطرات سفر  - ۱

باشد و مسجدالحرام نامیده شده و بزرگرتین مساجد اسالمی از حیث فضیلت میگاه میلوینها مسلمان جهان میقرار گرفته و طواف
ای در اطراف خانۀ کعبه بوده و در زمان خلیفۀ دوم در ی نداشت و محوطهاین مسجد در زمان پیامرب اکرم و خلیفۀ اول دیوار. باشد
هایی از اطراف خریداری نموده و ضمیمۀ مسجد نمود و دیوار هجری که ازدحام مردم برای زیارت زیاد شد عمر خانه ۱۷سال 

بعداً ولیدبن عبدالملک تزئینات . اتی نمودو سپس ابن زبري اضاف. کوتاهی دور آن کشید بعد در زمان عثمان بر وسعت ان افزوده شد
بعداً نیز خلفای عباسی و خلفای عثمانی و بزرگان عرب در حد تزئني ان کوشیدند تا . کاملی نموده و سنگ مرمر در آن بکار برد

مقام ابراهیم واقع شیبه خانۀ کعبه در داخل مسجد قرار گرفته و در طرف شمال شرقی آن نزدیک باب بنی... وضع کنونی را پیدا کرد
  .شده و در مشرق آن منري است و نزدیک آن محلی است که چاه زمزم در آن قرار گرفته و روی آن ساختمان کوچکی نمودند

شود و مساحت محل مرت می ۶۰۴۳۶مرت که با مساحت سابق  ۳۱۳۰۹اخريًا توسعۀ بیشرتی پیدا کرده و طبقۀ اول ودوم در توسعه جدید 
مرت مربع است که  ۱۶۰۱۶۸مرت و مجموع مساحت مسجد دور اول و دوم و دو طبقه با محل سعی  ۱۰۱۰۷۲فزوده شده سعی که بر آن ا

  ).نقل از کتاب خاطرات سفر حج(نماز گزار را دارد ۳۰۰۰۰۰گنجایش 
  :در کتاب خاطرات سفر حج در این باره چنني آمده: حجراالسود - ۲

بود و موقعی که حضرت ابراهیم در جستجوی سنگ بود  با خود از بهشت آورده در تاریخ ذکر شده حضرت آدم حجراالسود را
که فرموده بود حجراالسود از خانه کعبه است و باید در خانه کعبه باشد که ابتدا ) ص(طبق فرمایش پیغمرب اکرم.جربئیل آن را آورد

شد حجراالسود به توسط حضرت علی بن  که در خانه خرابی واقع ۷۳توسط آن حضرت در جای خود نصب گردید وىل در سال 
  .حسني در جای نخستني کار گذارده شد
بعداً سنگ را ، کسی که مأمور برداشنت آن شده بود ناگهان مرد، و خواستند ناودان را بربند، در زمان قرامطه پرده خانه را دریدند

وفه ظهور کرد تا اینکه الّراضی باللّه پنجاه هزار دینار داد در آن مدت امراض مسریه بسیاری در ک، داشتندسال در کوفه نگه ۲۲بردند و 
این سنگ به طوریکه شنیده شده در اواخر . هجری آن را به جای خود نصب کردند ۳۳۹و آن را به مکّه برگردانید و در ذیقعده 

، تا از صدمه مصون بماند هجری قمری رو پوشی از نقره خالص برای آن ساختند ۱۲۹۰شکسته و چند قطعه شده و بعدًا در سال 
یعنی طواف را باید از آنجا شروع و بدانجا ختم نمود و مستحبّ است در موقع شروع و ختم هر  باشدحجراالسود مبدأ طواف می

  .شوط آن را بوسید
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  :م ۱۹۷۲مارس  ۱۸و  ۱۳۹۲مطابق با دوم صفربه افق ایران  ۱۳۵۰اسفند ۲۸شنبه 

  )مسجدالحرامکعبه و ( 
همگی بیدار شده و در خدمت حضرت آقا به حرم مشرف شدیم بعد از مدتی اذان اعالمی از بلندگوها  سحر

حضرت آقا و همراهان طواف نساء و نماز . شنیده شد و یک ساعت بعد صدای مؤذّن به اذان نماز بلند گردید
سحر هوا خیلی سرد بود که اکثر احساس . ت قرآن مراجعت نمودیمئطواف بجا آورده پس از نماز صبح و قرا

همگی به  ۹/۳۰در حدود ساعت . صبح در هتل صبحانه صرف شد ۷در حدود ساعت . کردندسرماخوردگی می
اصالح سر و صورت پرداختند و آقای محمد حمزه به خدمت حضرت آقا آمد و پس از صرف چای و میوه 

 کمرت مردم ۱اطراف خانۀ کعبه. به حرم مشرف شدیم حدود نیم ساعت بعد از ظهر بوقت مکه، خداحافظی کرد
در این وقت کبوتران . کنندکردند چون بیشرت صبح و عصر و شب که حرارت هوا کمرت است طواف میطواف می

                                                 
، کعبه در بنا شد) ع(و اسماعیل) ع(قبل از میالد توسط حضرت ابراهیم ۱۸۹۰خانه کعبه، کعبه طبق نوشته خاطرات سفر حج  - ۱

سیل شدیدی آمد دیوارهای ) ص(سالگی سن حضرت محمد ۳۵در سال . لغت به محل مرتفع و تجمع که همان مکعب است گویند
) ص(کعبه را شکافت و باصالح دید ابوطالب آن را بازسازی کردند، اکنون اندازٔه کعبه و حدود طواف مطابق زمان حضرت رسول

مرت و  ۱۲/۲۵مرت وطرف غربی  ۱۰/۲۵مرت و دیوار جنوبی  ۹/۹۲طول دیوار شماىل ، ه پانزده مرتارتفاع خان .باشدمی) ع(و ابراهیم
  .مراجعه شود ۳۰تا  ۲۳برای شرح بیشرت به کتاب خاطرات سفر حج ص . باشدمیمرت ۱۱/۸۸قسمت شرقی

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوْا الَ تَْقتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُُرٌم يَا : فرمایدنام کعبه آمده است و چنني می ۹۷و  ۹۵در قرآن کریم در سورهٔ مائده در آیات 
لُ َذِلَك اِلغَ اْلكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارٌَة طَعَامُ مَسَاكِنيَ أَو عَدْوَمَن قَتَلَهُ ِمنُكم مَُّتعَمِّدًا فَجََزاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النََّعمِ يَحْكُُم بِهِ ذَوَا عَْدلٍ مِّنكُْم هَْديًا بَ
جَعَلَ اللّهُ الْكَعْبَةَ اْلبَيْتَ الْحَرَامَ ِقيَامًا ) ۹۷.(تِقَامٍصِيَامًا لِّيَذُوقَ َوبَالَ أَْمرِهِ عَفَا اللّهُ عَمَّا سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللّهُ ِمْنهُ وَاللّهُ عَزِيزٌ ذُو انْ 

  .لِيمٌَقالَئِدَ َذلِكَ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا ِفي االَْٔرضِ وَأَنَّ الّلهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِّلنَّاسِ وَالشَّْهرَ الَْحرَامَ وَالَْهدْيَ وَالْ
 ۴۴۲که در سال . های مربوط به کعبه و مکه و مسجدالحرام و آداب حج از همه بهرت سفرنامۀ ناصرخسرو استدر مورد سفرنامه

البلدان شرح مبسوطی آورده و در قرن هشتم حمداللّه مستوفی در نزهه و سپس در قرن هفتم یاقوت حموی در معجمنوشته است 
القلوب آنرا دقیقاً توصیف کرده و در قرن سیزدهم گوستا و لوبون در تمدن اسالم آنجا را دقیقاً شرح داده و در قرن پانزدهم خاطرات 

خواجه عبداللّه انصاری خاقانی، نظامی، عطار، سعدی و حافظ . شایان ذکر است) یشاهرضاعل(سفر حج حضرت سلطانحسني تابنده
  :اندو موالنا هر کدام بنوعی از کعبه صورت باطنی و حقیقی آن که کعبه دل است در اشعار خود آورده

  :گویدخواجه عبداللّه می
 )آمد(در راه خدا دو کعبه آمد حاصل 

 تا بتوانی عمارت دلها کن
  

 عبه صورتست دگر کعبه دلیک ک  
 کافزون زهزار کعبه آمد یک دل

  

  :گویدخاقانی می
  آنکه اساس تو بر این گل نهاد               کعبه جان در حرم دل نهاد

  :عطار
  تا روی تو قلبۀ نظر کردم                   از کوی تو کعبه دگر کردم

  :سعدی
  ز مرد خدا ره خدا گريسعدی ره کعبه رضا گري                     ا

  :حافظ
  یا رب این کعبه مقصود تماشا گه کیست                     که مغیالن طریقش گل و نسرین من است

حضرت آقای رضاعلیشاه در کتاب خاطرات سفر حج ضمن شرح مواضع تاریخی در مورد اسرار حج و توجّه به خانه دل که کعبه 
  .ن کتاب مراجعه شوداند بداحقیقی است دستوراتی فرموده
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پس از نماز ظهر و عصر . زیادی گرد حرم در پرواز بودند حرم در قسمتهائی که آفتابرو بود مشغول گردش بودند
بعد از ظهر جناب آقای حاج  ۵ساعت  در حدود.نمودیمدیم و بعد از صرف ناهار اسرتاحت به هتل مراجعت کر

علی آقا تابنده و مادر مکرمه ایشان و حاج آقای ملک صالحی و حاج آقای ذوالشرّافتني برای حج عمره به 
و نماز هوا بسیار خوب و معتدل بود پس از طواف . عصر همگی به حرم مشرف شدیم. کاروان ما پیوستند

  .طواف و اقامۀ نماز مغرب و عشاء به محل اقامت مراجعت و پس از صرف شام اسرتاحت نمودیم

  :م ۱۹۷۲مارس  ۱۹و  ۱۳۹۲مطابق با سوم صفر  ۱۳۵۰اسفند ۲۹یکشنبه

  )صفا و مروه، مشعر، عرفات، منی( 

و نیاز بودند حضرت آقا و  سحر که همگی بحرم مشرف شدیم دیدیم اطراف پر از جمعیت است و همه مشغول طواف راز
با دو دستگاه  ۸حدود ساعت ف صبحانه در و بعد از صرهمراهان به طواف پرداختند پس از نماز صبح به هتل مراجعت 

و مسجد خیف رفتیم حضرت آقا و همراهان هریک دو رکعت نماز خواندند در این مسجد که در ایام حج  ۱اتومبیل به منی
فقط صدای بال . و سکوت در آنجا حکمفرما بود، شد اکنون خلوتزحمت انجام می از کثرت جمعیت آمد و شد به

الرّحمة که حضرت سیدالشهداءِ علیه شکست از منی به صحرای عرفات و به جبلپرندگان گاهی سکوت را در هم می
ضرت آقا هر یک دو رکعت از حاز پائني تا باالی کوه به تبعیت  رفتیم اندالسالم در آنجا دعای مشهور عرفه را خوانده

خارهای مغیالن اطراف کوه همه سرسبز و پر ، در آن هوای آفتابی منظرهٔ خاصی داشت ۲صحرای عرفات. نماز خواندیم
دراینجا هم هر یک دو رکعت نماز . فرما شدندتشریف۳در ساعت نُه به مشعرالحرام و مُزْدَلفه . ازغنچه و گل بودند

بعضی همراهان میل داشتند که آنجا را .در این کوه قرار دارد ٤غار حِرا یا حَرا. لنور رفتیمادر مراجعت به جبل. خواندند
پس از ورود به شهر مکه قدری در بازار گردش نمودیم . زیارت کنند وىل چون هوا گرم شده بودبه روز دیگر موکول گردید

                                                 
  مسجد خیف: ۲منی     - ۱

محلی است بني مکّه و مشعر که در حج تمتع روز دهم حاجیان به آنجا وارد شده رمی حجرات نموده قربانی و تقصري و حلق : منی
. اندگ و مجلل ساختهباشد و امروزه بسیار بزرانجام دهند و غالباً سه روز در آنجا بمانند و مسجد خیف در نزدیکی عقبات ثالثه می

  :فرمایدادیب صابر در بیت زیر همراه با دیگر مناسک آورده که می
  به زمزم و عرفات و حطیم و رکن و مقام                    به عمره و حجر و مروه و صفا و منی

ام آن صحرا را با آب و برق اکنون منٰى در محل عقبات و مدخل بصورت سرپوشیده با تهویه و امکانات گوناگون ساخته شده و تم
برای اطالع به چگونگی آنجا در گذشته به کتابهای معجم البلدان . سازندآماده پذیرائی کرده و چادرهای متعدد برای زائران برپا می

  . و سفرنامه ناصرخسرو مراجعه شود
فَإَِذا أَفَْضتُم مِّنْ عَرَفَاٍت  :فرمایدم میقرآن کری. محلی است که حاجیان روز نهم ذیحجه را در آن بسر برند: صحرای عرفات - ۲

  )۹۸سوره بقره آیه ( فَاذُْكرُواْ اللّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الَْحرَامِ
)) تعارف((گویند سبب تسمه آن به عرفات آن است که بعد از هبوط نخستني بار آدم و حوا دراین سرزمني همدیگر را شناختند و 

کنند، و بعضی عَرَف را از صرب و شکیبائی و سبب آنکه مردم در آن محل به گناه خود اعرتاف می گویند بهحاصل کردند و نیز می
وىل بنظر حقري عرفات مظهر ظهور و معرفت بعد از مرحلۀ سخت و صعب . دانند زیرا رسیدن بدان صحرا رنج بسیار داردتحمل می

   .باشدت خود است هماهنگ میطلب و عشق است و با معانی شناخنت آدم و حوا که حقیقت شناخ

فَاذْكُرُوْا اللّهَ عِنَد : البلدان ضمن بیان آیهدر مورد مزدلفه در فرهنگ منتهی االرب و آنندراج همان مشعرالحرام ذکر شده در معجم-  ۳
عور باطنی ناشی از ذکر خدا و از نظر عرفانی محل ذکر در اشاره به استشعار و ش: گوید مشعر همان مزدلفه استمی الْمَشَْعرِ الْحََرامِ

  .است که در آیه فوق اشاره شده
مدتها از بعثت در آنجا ریاضت کشیده و به عبادت خدا مشغول بوده و نخستني مرتبه ) ص(محلی است که رسول اکرم : غار حراء - ٤

  .اجعه فرمایندجربئيل بر او نازل و سوره اقرأ را بر او خواند برای اطالع بیشرت به کتاب خطرات سفر حج مر
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به هتل آمد تا ما را بنا بدعوت قبلی برای در این وقت راننده اتوبوس شخصی آقای محمدحمزه ، و به هتل بازگشتیم
با کمال . ویالی بسیار زیبای ایشان تا حرم پنج کیلومرت فاصله داشت. صرف نهار به منزل ایشان بربد ما نیز حرکت کردیم

محبت از حضرت آقا و همراهان پذیرائی نمودند پس از صرف نهار به هتل مراجعت و اسرتاحت نمودیم در حدود 
. از ظهر به مسجد مشرف و در طبقه دوم صفا و مروه آیاتی که اطراف گنبد نوشته شده بود قرائت نمودیم بعد ۵ ساعت

  :نوشته شده بود
َف مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَالَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّ ۱إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ :بسم اللّه الرحمن الرحیم«

سعی صفا و مروه از شعائر دین : که خالصه تحت اللفظی آن این است»بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ
با کی بر او نیست که سعی صفا و مروه نیز .خداست پس هرکس حج خانه کعبه کند یا اعمال مخصوص عمره بجا آورد

در این هنگام . یکی شتابد خدا پاداش وی را خواهد داد که او به همۀ امور خلق داناستو هرکس براه خري و ن. بجا آورد
پس از طواف و نماز . حضرت آقا مشاهده فرمودند که حاج آقای راستني و حاج آقای سلطانپور مشغول طواف هستند
طبق دستور . به نباشدمغرب و عشا در همانجا مجلس شب دوشنبه را تشکیل دادیم و طوری نشستیم که پشت به کع

حضرت آقا مناجاتهای سعدی و مناجاتهای بعربی که حفظ داشتیم خواندیم پس از خواندن فاتحة االولیاءِ و ختم مجلس 
  . به محّل اقامت مراجعت و پس از صرف شام به اسرتاحت پرداختیم

  )طواف( :م ۱۹۷۲مارس  ۲۰و  ۱۳۹۲صفر  ۴مطابق با  ۱۳۵۰اسفند ۳۰دوشنبه
. جمعیت بیشرتی مشغول طواف بودند. بیدار و در خدمت حضرت آقا به حرم مشرف شدیمعمول سحر طبق م

بعد از نماز صبح به هتل بازگشته و پس از صرف صبحانه با دو اتومبیل برای . همراهان شروع به طواف کردند
که از پای کوه تا غار ها دادند عازم شدیم وىل چون هوا خیلی گرم بود و با توضیحی که راننده ۲دیدن غار ثور

                                                 
دهند که بار سعی انجام می ۷و حاجیان بني آن دو نقطه . ذراع است ۷۶۰/۵که است که فاصله آن   صفا مروه نام دو کوه است -  ۱

عدد هفت بیانگر هم مراتب نازله وجودی و نیز هفت مرتبه سلوک و مراتب کمالیه است و هر سالک در هر حرکت یک مقام می
اما صفا در لغت بمعنای سنگ سخت و . پس از پایان سعی به فنا و سکون و طمأنینه و بقأ ثانی رسیده باشدپیماید و چه بسا که 
نیز در اصل بمعنی سنگ سخت است و کلمۀ شعائر جمع شعره است که به معنی عالمت است و کلمه )) مروه((صاف است و کلمه 

و کلمه تطّوف به معنی ایرادی ندارد و جائز است معنی استحباب و  جناح به معنی جائز بودن است.((حج در لغت بمعنی قصد است
آورده که راوی از ) ع(وىل در تفسري عیاشی روایتی ازامام صادق. لذا بني مفسرین در وجوب و استحباب آن اختالف نظر وجود دارد

فالح ((پرسد پس چرا فرمودهبعد سائل می. واجب است: حضرت در مورد وجوب یا استحباب آن پرسیده و حضرت فرموده است
این مسأله در عمره قضاست چون : حضرت فرمود). ایرادی نیست که طواف صفا و مروه انجام دهی)) (جُناح علیه ان یطوّف بهما

خود عودت دادند . با مشرکني شرط کرده بود که بتها را از میانه صفا و مروه بردارند تا وی و اصحابش سعی کنند) ص(رسول خدا
و اما چون قبل از اسالم در . سأله پیش آمد که با وجود بتها سعی صحیح بوده یا خري و لذا این آیه نازل شد که اشکاىل ندارداین م

در مروه نصب شده و مشرکني بعد از طواف بني این دو بت سعی می)) نائله((در صفا و بتی بنام )) اساف((دورهٔ جاهلیت بتی بنام
ني جای اشکال بوده لذا سیاق عبارت به اینصورت آمده که ایرادی ندارد که شما سعی بني صفا و مروه را از ایرنو برای مسلم. کردند

در )) فال جناح((وىل از آنجا که سنت رسول خدا و ائمه هدٰى بر سعی بوده و کلمه . انجام دهید چون دیگر آن بتها موجود نیست
و در ذهن و نیت سعی هاجر را در بني کوه . اندشود اصولیني آنرا واجب شمردهمورد قصر نماز هم آمده وىل وجوب از آن فهمیده می

گريند و اهل دل پس از سعی آب صفا و مروه برای یافنت آب جهت فرزندش اسماعیل که اساس سعی بر همان اصل است در نظر می
  .سعی و شوق آنهاستو معنی تطوع راهرب عشق و . کنندحیات طیبه را در زیر گام اسماعیل جان احساس می

  ). مأخوذ از تفسري المیزان و خاطرات سفر حج و دیدگاه شخصی(
المیت با ابوبکر از منزل خارج شد و به کوه آمده در آن غار جای در لیلة) ص(همان غاری است که وقتی پیامرب اکرم: غار ثور - ۲

را بجای حضرت یافته بدنبال اثر ) ع(شان وارد شدند علی گرفت و مشرکني کفار که در سپیده صبح به قصد قتل حضرت بخانۀ مبارک
خدا او را به آرامش ) ص(تا اینکه بجلوی غار رسیدند، بر ابوبکر اضطراب و خوف چريه شد وىل پیامرب خدا. پای آن جناب شتافتند
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در نتیجه مراجعت کردیم و چند . نداز رفنت به غار ثور صرفنظر کرد، مسافت زیاد است و برای شما مقدور نیست
 ۱۱پس از صرف چای قدری در بازار گردش نموده و در حدود ساعت . دقیقه در دفرت آقای محمدحمزه نشستیم

ابتدا طواف  شدیمنمودیم برای ساعت سه به حرم مشرف به هتل مراجعت کردیم پس از صرف نهار اسرتاحت 
بجا آورده و نماز ظهر و عصر همانجا به حضرت آقا اقتدا  ۱)ع( نموده و نماز طواف در مقام حضرت ابراهیم

. ساعت تحویل سال نو در مکه سه ساعت و نیم بعد از ظهر بود که ما مشغول طواف و نماز بودیم. کردیم
آنها در ، نظامی و همسرانشان همگی برای تحویل سال به زیارت آمده بودند نیز با وابستۀمأمورین سیاسی ایران 
که پس از تحویل سال و طواف کعبه معظمه در هتل به زیارت حضرت آقا آمدند و ، مقام ابراهیم بودند

یعت همسرانشان خدمت همسر حضرت آقا رفتند و حضرت آقا آنان را به اجرای مراسم مذهبی و آداب شر
پس از چند دقیقه . دستور فرمودند و آنان پس از صرف چای و میوه خداحافظی و به جده مراجعت کردند

مجدداً همگی بحرم رفتیم پس از طواف و نماز طواف نماز مغرب اقامه شد و جمعیت نسبتاً بسیاری در 
افراد مشغول طواف خود  جماعت شرکت کرده و یک دل و یک زبان رو بسوی معبود نهادند و کبوتران نیز بني

اکثر مردم در آنجا با کمال خضوع و خشوع متوجه عبادت پروردگار . حرم روحانیت خاصی داشت. بودند
داد و دراین وقت نسیمی خوش که حاکی از مژده رحمت خداوندی بود زائرین را نوازش می. یکتا بودند
ین مکان مقدس حال توسل داشتم تا شاید خوشبختانه من هم به برکت مردان راه در ا. نمودپذیرائی می

پس از سوزی و نیازی و حاىل برای صرف شام . بشفاعت بزرگ مردان راه درهای رحمت الهی به رویم باز گردد
  .به هتل مراجعت و پس از صرف شام اسرتاحت نمودیم

  :م ۱۹۷۲مارس  ۲۱و  ۱۳۹۲صفر  ۵مطابق با  ۱۳۵۱شنبه اول فروردین سه
حاج آقای ملک صالحی و حاج آقای ذوالشرافتني . ذان صبح همگی مشغول طواف بودیمیک ساعت قبل از ا

بعد از طواف و نماز صبح به هتل بازگشتیم و هرکس مشغول . با آنکه کسالت داشتند بطواف کردن مشغول بودند
گاه آن. کاری بود پس از صرف صبحانه درخدمت حضرت آقا جهت خداحافظی به دفرت آقای محمدحمزه رفتیم

پس از صرف نهار و اسرتاحت . با آقای حاج ملک صالحی به تلگرافخانه مراجعه و قدری در بازار گردش کردیم
بنده از یک نفر پلیس اسامی ائمه . پس از طواف نماز مغرب شروع شد، هوا کمی ابری بود. بحرم مشرف شدیم

  :جماعت را پرسیدم و او به شرح زیر بیان داشت
. امام ظهر عبدالرحمن شعالن. امام نماز صبح و عشاء محمد سُبیل، خُلَیفی هرب عبداللّامام نماز عصر و مغ

  .باشندو امام عیدین عبدالعزیز بن آل شیخ می. خطیب و امام جمعه عبداللّه خیاط

                                                                                                                                                        
در این  ۴۰یم در سوره توبه آیه در قرآن کر. دعوت کرد، در این بني عنکبوتی جلوی غار تنید و آنان پنداشتند کسی داخل غار نیست

قُولُ ِلصَاحِبِهِ الَ تَْحزَنْ إِنَّ اللّهَ مَعَنَا إِالَّ تَنُصرُوهُ فََقدْ نَصَرَهُ اللّهُ إِذْ أَْخَرجَهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ اثَْنيْنِ إِذْ ُهمَا ِفي الْغَارِ إِذْ يَ: ((فرمایدباره می
  ))ا وَاللّهُ عَِزيزٌ َحكِيمٌلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بُِجنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَِلمَةَ الَّذِينَ كََفرُواْ السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللّهِ هِيَ الْعُلْيَفَأَنزَلَ اللّهُ َسكِيَنتَهُ عَ

ملخص کالم . شود و تفاسري مربوطه و قصص قرآن و تاریخ ادیان مراجعه) ع(در مورد حضرت ابراهیم به آیات مربوط به ابراهیم - ۱
اینکه وی در حدود نوزده قرن قبل از میالد مسیح در شهر اورکلده نزدیک بابل متولد شد و پس از سري و سلوک فکری به توحید 
گرائیده و برای اثبات اندیشه توحیدی زحمات و هجرتهای بسیار تحمل کرده و او اندکی قبل از حمالت مهاجمني هند و اروپائی در 

بل از میالد به حرّان مهاجرت کرده و طوایف دیگر را هم با خود همراه کرد و به سمت فلسطني و مصر هجرت کرده و ق ۱۸۰۰حدود 
  ).نقل به اختصار از تاریخ ادیان(حکومت کردند  ۱۵۸۰تا  ۱۷۵۰به مصر وارد شده در سال ) شبانان(سپس اعقاب او بنام فیکسوسها
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بسر برده ) ص( ای از ایرانیان که تحویل سال نو در مدینه منوره و در حرم مطهر حضرت رسولدر این روز عده
بهرحال به محل . دانستم که یادداشت کنموىل اسامی آنها را نمی. شدندند با لباس احرام در حرم دیده میبود

  .اقامت مراجعت و پس از صرف شام زودتر از سایر شبها اسرتاحت نمودیم

   :م ۱۹۷۲مارس  ۲۲و  ۱۳۹۲صفر ۶مطابق با  ۱۳۵۱چهارشنبه دوّم فروردین 

  )بسوی مدینه( 
بعد از طواف و نماز زیر ناودان کعبه هر یک با . ر خدمت حضرت آقا بحرم مشرف شدیمسحر قدری زودتر د
 .کردمؤذّن با صوت بسیار خوب طلوع صبح صادق را اعالم . راز و نیاز پرداختنده های کعبه بچنگ زدن به پرده

حضرت . حت کننده بودافزا بود که دل کندن از آنجا بسیار نارانماز صبح در آن مکان مقدس بقدری روح اقامۀ
پس از صرف صبحانه با دو دستگاه استیشن پژو عازم . آقا فرمودند باید برویم و مهیای رفنت بمدینه منوره باشیم

های بطوریکه شیشه. هوا ابری و نسبتاً سرد بود. ه حرکت کردیمصبح بود که از مکّ  ۷درست ساعت . مدینه شدیم
مه و فرزند و همسر مکرّ ) رضاعلیشاه( از خود حضرت سلطانحسني تابندهدر این مسافرت غري . اتومبیل را بستیم

حاج آقای ملک  –جناب حاج آقای سلطانپور  -جناب حاج آقای راستني  -گرامشان جناب حاج علی تابنده 
. حضور داشتیم ۱نگارنده الدین منوچهری آقای ذوالشرافتني و بندهٔآقای دکرت عالءِ حاج آقای جواهریان –صالحی
ها احاطه الجموم رسیدیم که اطراف آن نسبتاً وسیع است و اطراف آن را کوهکیلومرتی به قصبة ۲۵در . داشتیم

. شدهای سنا و خارهای مغیالن سبز و خرم دیده میتا اینجا راه بسیار خوب بود در طرفني راه بوته. کرده است
در حالیکه . دقیقه حرکت کردیم ۲۰ز و پس ا کیلومرتی در محلی بنام اشغان رانندگان صبحانه خوردند ۷۴در 

خواند و به آهستگی اتومبیلها با سرعت صد کیلومرت در ساعت در حرکت بودند مردی بر شرت سوار بود که آواز می
رقصید که یاد این گفتۀ سعدی افتادم که میمی، کرد گویا از آواز و صدای او شرت به هیجان آمدهحرکت می

  :فرماید
  گر ذوق نیست ترا کج طبع جا نوری              رحالت است وطرب اشرتبه شعر عرب د

اش هخواست نزد لیلیش برود وىل ناقه مایل بود به سوی کرّمجنون و ناقۀ او بخاطرم رسید که مجنون می: و سپس
 هایبرگردد که اشاره به سري روح انسان است بسوی معشوق و معبود حقیقی و گرایش جسم انسان به وابستگی

  : فرمایداین جهانی است که مولوی می
 اش یقنيهمچو مجنونند و چون ناقه

 میل مجنون پیش آن لیلی روان
 یکدم از مجنونِ زخود غافل شدی
 این دو همره یکدگر را راهزن
 ایجان زهجر عرش اندر فاقه

    جان گشاید سوی باال بالها

 کشد آن پیش و آن را پس بکنيمی 
 وانمیل ناقه پس پی طفلش د

 ناقه گردیدی و واپس آمدی
 گمره آن جان کو فرو ماند زتن
 ایتن زعشق خار بن چون ناقه

 در زده تن در زمني چنگالها
  

                                                 
اند حاالت و شهودات بسیار داشته که نخواسته است اسرارش  مراد که واسطۀ فیض بودهنگارنده بواسطه عنایت الهی و نظر پري - ۱

و از طرفی ترسیده که به غلوّ و مبالغه و الف و گزاف و شطح و . مطرح بوده است)) کلّم النّاس علٰى قدر عقولهم((بر مأل شود زیرا
  .طام منسوب گردد
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ل و به مصدر کدیدیم که هستی جز تجلی وجودی حق در سري نازله نبوده و جز سري کمالیه روح به روح و باز می
نیست و جسم جز وسیلۀ کابرد و روح در حیات این  اول اصالً هیچ غرضی در زندگی و غایتی برای انسان

باشد هی آن در عروج انّا الیه راجعون نبوده و دنیا جز وسیلۀ تغذیه جسم و آزمون نمیجهانی و ابزار فعل روح اللّ
  :گویندای است و بس و آنگاه دیدم همه هستی را که زبان به تسبیح گشوده میو علّت مبقیه موقتی و مزرعه

  هالک االّ وجهه                    کل من علیها فان فیقبی کل شییٔ
  .وجه ربّك ذوالجالل و االکرام

اصالت و زبدی یکی است و تعیّنها و نمودها اعتباری و موج دریای واحد وجودند و کثرتها بی و دیدم که هستی
گفتند بگو ال اله اال اللّه و احد و میقل هو اللّه : زدنداست برآب و باز شنیدم که همه تعینات در درون فریاد می

  :ال الهٰ االّ هو الحی القیوم و سر دادم: گفتم
  که یکی هست وهیچ نیست جزاو           وحده ال اله االّ هو

  :و وقتی بخود آمدم که برادری گفت 
  .ای فشان بر خاکاگر شراب خوری قطره   

  .ارادتی بطلب تا سعادتی بربی .و از باطن اوست و او ساقی است اوست گفتم خمخانه
داد که نخلستان نشان می »خلیص«محلی را بنام) با عربی و انگلیسی( فلش راهنما، خالصه پس از چند کیلومرت

. کیلومرت به مدینه مانده بود با این تفاوت که این سنگها هر کدام چند کیلو وزن داشت ۳۵۰حدود . بسیاری داشت
سازی و بولدوزرهای مختلف وجود ی مدینه در بیابان تانکرهای آب و وسائل راهدر سیصد و بیست و نُه کیلومرت

کیلومرتی مانده به مدینه از دو راهی جده دست راست بطرف مدینه حرکت کردیم راه بسیار خوب  ۳۲۵داشت و 
زرع دیده میکرد و در آنجا سنگها در زمني مسطح لم یبود بطوری که بهرتین راههای اروپا و آمریکا برابری می

در محلی بنام رابُْغ  مدینهکیلومرتی مانده به ۲۷۳ظعبل وجود داشت و در در آن مسري محل کوچکی بنام ، شد
در ، دارای نخلستانهای مفصل بود و چند کیلومرت با دریای احمر بیشرت فاصله نداشت ای زیبارسیدیم که قصبه

شوند و در نزدیکی جحفه غدیر خم قرار آنجا محرم میسمت راست رابع میقات جحفه قرار دارد که حاجیان در 
را بجانشینی ) ع( دارد که رسول اکرم پس از مراجعت از مکه به مدینه در همان محل حضرت امريالمؤمنني علی

  ).فعالً این محل تا جادهٔ شاهی چندین کیلومرت فاصله دارد( خود معرفی کرد
مادر حضرت پیغمرب در آنجا مدفون است و در آنجا باشد که آمنه می ای بنام ستورهکیلومرتی بمدینه قصبه ۲۱۸در 

کمی ، کیلومرتی مدینه به محلی بنام مفرغ رسیدیم ۱۶۰گريی در ستوره در ما بعد از بنزین. پمپ بنزین قرار دارد
یشود که بسمت چپ به محلی به نام بمنع ماز این محل راهی جدا می. توقف کردیم و راننده بنزین گرفت

قربستان شهداء بدر بوسیلۀ دیواری گچی محصور است وىل . کیلومرتی مدینه به قصبۀ بدر رسیدیم ۱۵۰در ، رسید
، بوسیلۀ راهنما خوانده شد نامه وىل زیارت، اثری یا نشانی از قربهای آنها وجود نداشت لذا زیارت میسر نشد

، بن سراقه ثحارٍ، صفوان بن وهب، بن الخیثمسعد، عمري بن ابی وقاص: اسامی شهداءِ بدر بدین قرار است
یزید بن ، رافع بن عمر بن الحمام، عاقل بن الکبري، مهجع بن صالح، ذالنملة بن عبد عمر، مبشربن عبدالمنذر

راهنما اظهار داشت که شهرستان بدر و نواحی ، عوف و برادرش مسعود، عبیدبن الحارٍبن عبدالمطلب، الحارث
. نهار صرف شد »الشبابقهوة«در همان محل البدر در جائی بنام ، ۱نفر جمعیت داردآن در حدود چهل هزار 

                                                 
در : بدر حاصل شد و خالصه آن غزوه بدر حاصل شد و خالصه آن غزوه چنني است نخستني پريوزی اسالم بر مشرکني در غزوه -  ۱

) ع(که به ترتیب بدست عبیده، حمزه، علی (تن از بزرگان قریش که افرادی چون عتبه، شیبه، ولیدبن عقبه ۹۵۰سال دوم هجری 
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اخرياً دولت سعودی راه سازی اساسی را شروع نموده و : گفتراهنما می. پس از یک ساعت حرکت نمودیم
ای مفصل کوهها هها عالوه بر پلهای بتون آرمه و خاکریزیو برای مستقیم کردن راه. است االتماماکثر آنها قریب

بعد از بدر فرسنگها از بني کوهها عبور کردیم که فقط در دو طرف دامنه. را نیز شکافته بودند که رو به اتمام بود
شان قرار داشتند این شعر در اتومبیلی که حضرت آقا و خانواده. شدنخلستانها و زراعتهای دیگر دیده می، ها

  :نوشته بود
  ی               وَ هِیَ اَعلی اُمْنِیاٰتیکَیْفَ اَنْسٰى ذِکْرِیاٰت

مسجد ه ساعت دو بعد از ظهر ب، کیلومرتی مدینه رسیدیم ۵۰بعد از ظهر بقریه افرش در  و نیم۱در حدود ساعت 
کیلومرت را نشان  ۴۴۴طبق کیلومرت شمار اتومبیلهایی که در اختیار داشتیم  ۲مسافت از مکه تا مدینه رسیدیم  ۱شجره
القیسر که نزدیک حرم بود فرود در مدینه در هتل. کیلومرت نوشته شده بود ۴۶۰ بر روی تابلوی کیلومرت وىل. دادمی

بعد از نماز ظهر و  ۳مشرف شدیم) ص( غسل زیارت نموده بحرم حضرت رسول اکرم یآمدیم پس از صرف چا
ی از یارانیان مشغول زیارت نامه جماعت، به خانمها اجازهٔ ورود ندادند. رفتیم ٤عصر و زیارت به قربستان بقیع

حاج آقای  .به هتل مراجعت کردیم ٥بعد از زیارت قبور ائمه هدٰى و فاطمه زهرا سالم اللّه علیها. خواندن بودند
                                                                                                                                                        

یّنه برای لهو و لعب و آزار در بني و آزار در بني و ابوجهل و ابوالبخرتی و نوفل بن خویلد در بني آنان بوده و زنان مغ) کشته شدند
. حرکت کردند) النبیمدینة(شرت برای فتح مدینه و ازبني بردن اسالم و مسلمني بسوی یثرب ۷۰۰آنان وجود داشت با یکصد اسب و 

نیزه و ادوات ناقص  تن از انصار و مهاجرین که جز یک اسب و چند شمشري سالحی نداشتند و تنها از ۳۱۳با ) ص(پیغمرب اکرم
حضرت چون قلت یاران را دید . در اراضی بدر هر دو لشکر صف آرائی کردند. کردند به محاربه با آنان شتافتدیگر استفاده می

جنانکه آیه شریفه مؤید . به کمک آنان فرستاد) پنج هزار(دست به دعا برداشت و طلب نصرت کرد و خدای تبارک و تعاىل بسیاری
آل عمران آیه( وَلََقدْ نََصرَكُمُ الّلُه بَِبْدرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ يُْمدِْدكُمْ رَبُّكُم بِخَْمسَِة آالفٍ مَِّن الَْمآلِئكَةِ مُسَوِِّمنيَ: فرمایدت که میاین مطلب اس

یداری و شجاعت تن از شجاعان و جنگ آوران قریش و پا ۳۶و سرانجام با شجاعت امريمؤمنان و کشنت حریفان و ) ۱۲۵و  ۱۲۳های 
نفر از صنادید قریش به قتل رسیده و عده زیادی  ۷۰و استقامت حمزه و سایر مسلمانان شکست سختی بر مشرکني وارد شد و جمعاً 

های مشرکني را در چاه را ضعف و فتور حاصل پس از پريوزی کشته) ص(و پیغمرب اکرم. از آنان زخمی شده پا به فرار گذاشتند
  .وزی مقدمه همه پريوزیهای اسالم شدو این پري. گردید

الخلیفه که اسمأ در زیر آن بدنیا آمد البدان این است شجره نام درختی است در ذیوجه تسمیه آن طبق نوشتۀ معجم: مسجد شجره - ۱
توضیحًا  .شدند و تا مدینه شش میل فاصله داردآمدند در آنجا محرم میهر وقت از مدینه به مکه می) ص(و حضرت رسول خدا

تا مکه چهار ) درخت(الرضوان است تفاوت دارد، چه آن شجرهاینکه این شجره با شجره که در حدیبیّه آمده و بیعت شجره یا بیعت
اللّه عن المؤمنني اِذ یبایعونک تحت لقد رضی: ((اند و آیۀالبدان در زیر آن ناف هفتاد پیغمرب را بریدهمیل است و طبق نوشتۀ معجم

  .به آن مربوط است نه مسجد شجره که نزدیک مدینه است)) الشجرة
  )۶۰ص (دربارهٔ مدینه به کتاب خاطرات سفر حج مراجعه شود - ۲
و نیز برای اطالع از وضع جغرفیای تاریخی . مراجعه شود) ۷۲تا  ۶۲ص (در مورد حرم و مسجد نبی به کتاب خاطرات سفر حج -  ۳

  . عة العربیّه و نشریات دولت عربستان سعودی در این مورد مراجعه شودبه سفرنامۀ ناصر خسرو و کتاب الموسو
  .و فرهنگ دهخدا ماده بقیع مراجعه شود ۷۴تا  ۷۲برای اطالع بیشرت به کتاب خاطرات سفر حج ص : قربستان بقیع - ٤
والدت و وفات و محل دفن او  ای است که در تاریخمظلومه) س(تر از این نیست که حضرت زهراای عجیبدر تاریخ هیچ مسئله - ٥

آالخر سال دوم جمادی ۲۰والدت آن حضرت را شیخ طوسی در مصباح و نیز اکثر علمأ روز جمعه . اختالف فاحش موجود است
و اما . استالقلوب به سند خود پنج سال پس از بعثت نوشتهاند وىل بعضی علمأ از جمله مجلسی در حیوةبعد از بعثت نوشته

ن حضرت که عبارت بودند از زینب و ام کلثوم و رقیه قبل از رحلت پدر بزرگوارشان دار فانی را وداع گفتند، وىل خواهران آ
ترین طریق ممکن فرقت پدر را سوگوار شد تا اینکه درد فرقت ترین و مظلومانهحضرت زهرا پس از رحلت پدر بزرگوارشان با سخت

درآورد و از همسر ارجمندش امري مؤمنان خواست وی را شبانه دفن کند و لذا بدیل پدر و فشار روحی بسیار آن حضرت را از پا 
دانند و برخی در بني قرب و منرب رسول خدا دانسته، مسائل سیاسی و اجتماعی محل دفن نامشخص ماند بعضی آنرادر بقیع می



  

٢٠٣ 

که حضرت آقا به زیارت ، که آیا حاج آقای سلطانی در آنجا هستند، الحرم رفت که معني نمایدجواهریان به هتل
حاج آقای سلطانی با حاج آقای جواهریان به زیارت حضرت آقا آمدند و با ، کشید مدتی طوىل. ایشان بروند

ایشان با آقای نور مستقیماً به مدینه آمده بودند . نموده و احوالرپسی نمودندت شوق فراوانی با حضرت آقا مالقا
داخل حرم خدمت رسیدند التّویه در و عشا جناب آقای اقبال مغرب پس از نماز، و قصد داشتند که به مکه بروند

در این زیارت فرزند . پس از زیارت در خدمت حضرت آقا به هتل آمدند و مدتی در خدمت ایشان بودند
  .به اسرتاحت پرداختیم ۱۰پس از صرف شام در حدود ساعت ، مشارالیه نیز بنام مهدی همراهشان بود

  :م ۱۹۷۲مارس  ۲۳و  ۱۳۹۲صفر  ۷مطابق با  ۱۳۵۱پنجشنبه سوم فروردین 

  )در مدینه( 
، حقري نیز بعد از غسل زیارت به آنها ملحق شدم، سحر وقتی که بیدار شدم همگی به حرم مشرف شده بودند 

جناب ، کردپلیس از چسباندن زائران به ضریح پیغمرب ممانعت می. از ایرانیان مشغول زیارت بودند جماعتی
پس از مراجعت به هتل و . حضرت آقا مشغول زیارت بودند التّولیه و فقرا در خدمتآقای سلطانی و آقای اقبال

و در هر یک از آنها دو رکعت نماز خواندیم و سپس به محل هتل ۱صرف صبحانه ابتدا به زیارت شهدای اُحُدْ
حضرت آقا و همسرشان و حاج آقای سلطانپور و حاج آقای تابنده بدیدن حاج آقای سلطانی ، الحرم بازگشتیم

و مشغول . التوبه نیز در آنجا تشریف داشتندقای اقبالآ. همراهان در سالن هتل توقف کردیم و بقیه. رفتند
اغلب مردم مدینه . مخصوصاً سحرها بیشرت احساس سرما می نمودیم، هوای مدینه شبها سرد بود. صحبت بودند

دجه  ۲۸نسبتاً گرم و صبح هوا  ۱۰درحدود ساعت ، عالوه بر پرياهن عربی کت و ژاکت پشمی هم پوشیده بودند
با وجودیکه بني کشورهای اسالمی کشور عربستان سعودی بعلت وسعت خاک و . باالی صفر را نشان می داد

المنوره درآمد سرشاری دارد با این حال اطراف و مدینة نفت مخصوصاً با وجود اماکن زیارتی چون مکه معظمه
خوب بود این کشور بسیار ، ماجت زیاد گدائی می کردندپري و جوان با س، اماکن مقدسه عده زیادی زن و مرد

از خود  را حرام کرده نآغنی بجای اسراف کاریهای فردی و سیاسی این لکه ننگ گدائی که شرع مطهر بنوعی 
های خانه و مهمانخانهو به رعایت نظافت و بهداشت اماکن عمومی در داخل شهرها و قهوه. نمودمیدور 

  .جه می کردکوچک بني راه نیز تو
باالخره ما برای گرفنت عکس دسته جمعی به عکاسی جنب هتل مراجعه نموده و عکس برداشتیم و بعد بحرم 
. مشرف شدیم و پس از اقامۀ نماز ظهر و عصر به هتل آمدیم و در سالن نهار خورده و قدری اسرتاحت نمودیم

آقای راهنما و همسرشان و آقای رضوی به ، ورپدر حدود ساعت پنج بعد از ظهر خانم ملکه توران و آقای ملک

                                                                                                                                                        
اند در خانۀ خودش دفن اند و بعضی هم گفتهستهرا مؤید نظر خود دان))بني قرب من و منرب من باغی است از باغهای بهشت(( حدیث
 ۷۵االول یعنی جمادی ۱۳و بعضی ) ص(روز بعد از رحلت حضرت رسول ۹۵اآلخر یعنی روز وفات هم بعضی سوم جمادی. کردند

  . هجری بوده است ۱۱اند و در هر حال در سال روز بعد و بعضی اعداد دیگر ذکر کرده
ضمناً برای اطالع به غزوه احد، و دیگر . مراجعه شود ۹۵تا  ۹۰ها به کتاب خاطرات سفر حج ص برای اطالع از چگونگی آن - ۱

و نیز برای . السري، سريه ابن هشام، منتهی االمال و غريه مراجعه شودغزوات به کتب تاریخی چون المغازی، تاریخ یعقوبی، حبیب
قَدْ َنَرى : فرمایدسورهد بقره مراجعه شود که می ۱۴۴ست در تفسري آیۀ اطالع بیشرت از دو قبله که مسجد ذوالقبلتني مربوط بدان ا

و در مورد ... ثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ َشطَْرهُ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاء فَلَُنوَلِّيَنَّكَ ِقبْلَةً تَْرضَاهَا فََولِّ َوجْهَكَ شَْطرَ الْمَْسجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْ 
  .مراجعه شود ))لَّمَْسجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ َيوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ ِفيهِ((سوره توبه ۱۰۸سجد قبا آیه م



  

٢٠٤ 

ۀ رف شدیم و مجلس شب جمعه روی صفّبرای اقامۀ نماز مغرب و عشاء بحرم مشّ.آمدندزیارت حضرت آقا 
پس از خواندن قرآن حاج آقای سلطانپور با حال بسیار . تشکیل شد )ص( مقابل ضریح مطهر حضرت رسول
  :مناجاتی از سعدی خواندم، حضرت آقا گاه طبق دستورآن. خوشی دعاءِ کمیل را قرائت نمودند

 شنیدم که مستی زتاب نبید
 بنالید بر آستان کردم

  

 مسجدی در دوید رهبمقصو 
 که یا رب به فردوس اعلٰى برم

  

  :و وقتی با این بیت رسید که
  دهد  گاه گاه این نوید            که حق شرم دارد زموی سپیددلم می

تشکیل چنني مجلسی به عنوان فقر و . گریستنداختیار میو حاج آقای سلطانپور و دیگران بی حاج آقای سلطانی
در مسجد پیغمرب بعد از صحابۀ خاصّ و ائمۀ اطهار علیهم ۱)ص( درویشی در روی صفّۀ اصحاب حضرت رسول

  .السالم شاید اولني بار بود
در این مجلس فقری و درویشی در پیشگاه مقدس حضرت کسانیکه . االولیا را نیز خواندمبعد از مناجات فاتحة

اللّهیه سلطانعلیشاهی افتخار حضور داشتند عبارت آقای رضاعلیشاه قطب سلسلۀ علویه رضویه فقرای نعمت
آقای ، التّولیهآقای حاج عبدالوهاب اقبال، جناب حاج علی آقای تابنده، جناب محمدباقر سلطانی: بودند از

آقای حاج ذوالشرافتني و ، آقای حاج مهدی ملک صالحی، ی حاج عبدالرحمن جواهریانآقا، دکرت منوچهری
. نیز آقای مهدی اقبال فرزند کوچک آقای اقبال التولیه حضور داشتند، نگارنده تا پایان نماز مغرب و عشابندهٔ 

  .احت پرداختیمبه اسرت ۹/۳۰پس از ختم مجلس و زیارت به هتل بازگشتیم و پس از صرف شام در حدود ساعت 

  :م ۱۹۷۲مارس  ۲۴و  ۱۳۹۲صفر  ۸مطابق با  ۱۳۵۱جمعه چهارم فروردین 

  )نماز جمعه( 

هنگام سحر که حضرت آقا آمادهٔ رفنت بحرم بودند و همراهان از بنده خواسته بودند که آنها را مطلع سازم به آنها 
نني مدینه دسته دسته عازم حرم زائرین و ساک. همگی در خدمت حضرت آقا عازم حرم شدیم، اطالع دادم

                                                 
ساخته شد حضرت فرمود تا برای آن صفه)ص(بعد از اینکه مسجد به امر پیامرب اکرم): ص(صفه اصحاب حضرت رسول - ۱

نفر بوده  ۴۰۰ای از فقراء مهاجرین که حدود ی باشد برای واردین و فقرای مهاجر وزان پس عدهبسازند تا محل) سکو و حجره(هائی
نمودند در آن سکوها ملجأ و مأمن طواف می) ص(وار گرد شمع وجود حضرتو در حقیقت مستغنی دو کون بودند و همواره پروانه

ن درویشان مفلسان و چون ابن سعود، سلمان، بالل، عمار، گفتند که تا وقتی که ای) ص(و چون صنادید قریش به حضرت. ساختند
  :آئیم این آیه نازل شدصهیب و حبّاب و غريه را از اینجا دور نکنی ما به مجلس تو نمی

ن شَيْءٍ وَمَا ِمنْ حِسَابِكَ عَلَيِْهم مِّن شَيْءٍ وَالَ تَطُْردِ الَّذِينَ يَدْعُونَ َربَّهُم ِبالْغَدَاةِ وَاْلعَشِيِّ ُيِريدُونَ وَجْهَهُ َما عَلَيْكَ مِنْ حِسَاِبهِم مِّ((
  .۵۲سوره انعام آیۀ )) فَتَْطرَُدهُمْ فََتكُونَ ِمنَ الظَّالِِمنيَ

و کلمه فقراء هم که در آیه . انداند که صوفیه منسوب به اهل صفه بوده و صفی و صفیّه و بعد صوفیه نامید شدهای بر این عقیدهو عده
و علی ) ص(اما باید دانست در عني حال که صوفیه در همان خط اهل صفه که محبان رسول خدا. کندصدق میآمده به آنها 

باشند، وىل کلمه صوفیه شاید بعلت صوف پوشی بوده و درواقع شیعیان آغازین محسوب شده حزب اللّه حقیقی می) ع(مرتضی
یعنی گلیم بر خود پیچیده خطاب شده و پوشیدن پالس و ) المزملیا ایّها (نیز مزّمّل ) ص(ظاهری است چنانکه به پیغمرب اکرم

چنانکه در زبور آمده که حضرت داود . پیشمینه و مرقعه یک قانون همیشگی تاریخ برای انبیاء و اولیاء و سالکان حقیقت بوده است
آمده ) ص(پوشی حضرت رسولفپالس پوشیده و لباس یحیی از پشم، کیخسرو و کیانی پالس پوشیده و اخبار زیادی درباره صو

  .است، برای اطالع بیشرت به رساله قشریّه و کشف المحجوب و تفسري االسرار و دیگر مآخذ مراجعه شود
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٢٠٦ 

بعد از نماز صبح و ، هر یک به زیارت و عبادت و قرائت قرآن مشغول شدند، طالع نشده بودبودند چون صبح 
زیارت قبل از طلوع آفتاب به هتل بازگشتیم پس از صرف صبحانه ابتدا به مسجد فضیح جنب باغ سلمان 

وجه تسمیه مسجد بفضیع به این دلیل بوده است که آیۀ تحریم ( ز خواندیمدر آنجا دو رکعت نما، فارسی رفتیم
از ) اندخمر که نازل گردید در همني مکان بوده و لذا خمرها را ریخته و محل را خراب و بجایش مسجد ساخته

لو آمدند ای مرد و زن و بچه از داخل نخلسان جعده. مسجد بداخل باغ سلمان که بسیار بزرگ و زیبا بود رفتیم
، قدری از محصول همان باغ را آوردند. و زیلوئی زیر درخت خرما گسرتدند و همگی نشستیم. و استقبال کردند

حضرت آقا از . درختان تازه خوشه آورده بودند و این خرما محصول سال گذشته بود. هر کدام چند دانه خوردیم
پس . به هتل بازگشتیم ۱۱در حدود ساعت . انی فرمودندنوازی تشکر نموده و نسبت به آنها اظهار مهرباین مهمان

جمعیت بسیاری از مردم شهر مدینه و اطراف و زائرین برای ، مشرف شدیم) ص( از چند دقیقه به مسجدالنبی
پس از اذان ، رسیداذانِ اعالمی و اذان نماز با صوت بسیار نیکو بگوش می. مده بودندآشرکت در نماز جمعه 

آنگاه نماز جمعه برگزار گردید و مردم ، خوانده شد »عبدالعزیز بن صالح«ل بوسیلۀ امام جمعهخطبۀ بسیار مفص
آقای مشريی و همسر و فرزندش و خانم دکرت ضیائی . نمودیمبرای صرف نهار به هتل مراجعت . متفرق شدند

ت آقای دکرت بعد از اسرتاح. نهار در سالن هتل صرف شد و اسرتاحت نمودیم. حضرت آقا بودند مهمان
جهت ، روز در خدمت حضرت آقا بودند ۴۴منوچهری که از تهران به هندوستان و مکه و مدینه به مدت 

عصر قدری در بازار گردش نموده برای . بازگشت به تهران از حضرت آقا و همراهان خداحافظی و حرکت کردند
باشند و فی عطار که از محرتمني مدینه میپس از نماز به بازدید آقای سید مصط. نماز مغرب و عشا بحرم رفتیم

پس از مراجعت شام صرف شد و در حدود ساعت . تشریف بردند، دو مرتبه به زیارت حضرت آقا آمده بود
  .اسرتاحت نمودیم ۹/۳۰

  :م ۱۹۷۲مارس  ۲۵و  ۱۳۹۲صفر  ۹مطابق با  ۱۳۵۱شنبه پنجم فروردین 

  )مدینه( 
ها از موقعیت استفاده کرده بودند خانم. حرم خلوت بود، رم آمدندسحر اکثر همراهان در خدمت حضرت آقا بح

آنها را ) ص( های داخل مسجد نبویپلیس، نزدیک اذان نماز .بودند و در اطراف ضریح مطهر مشغول زیارت
پس . بعد از نماز صبح به هتل مراجعت نمودیم .در قسمت شماىل مسجد که مخصوص خانمهاست جای دادند

که یکی از ) ص( گی در خدمت حضرت آقا برای زیارت قرب حضرت عبداللّه پدر پیغمرباز صرف چای هم
دَرِ ورودی آن مسدود بود وىل صدای خواندن . باشد روانه شدیممی »الوالدقاق«های تنگ بنام شارع کوچه

وریه اعرتاض چند نفر از مسلمني اهل س .همراهان دیوار آن مزار را بوسیدند، قرآن از آن ساختمان بلند بود
حضرت آقا به عربی آنها را متوجه کردند که اگر قصد دیوار باشد شرک و حرام است و اگر منظور ، کردند

آنگاه این دو بیت که منسوب به حضرت سیدالشهداء می. صاحب دیوار باشد و کسیکه در اوست پسندیده است
  :باشد خواندند

 اُمُرُّ علی الدیار لیلٰى
 شغفن قلبیو صاٰحَبُّ الدّیار 

  

 اقبل ذالجدار و ذوالجدارا 
 ولکن حُبُّ من سکن الدیارا

  

و دوستی سرزمینها دلم را بخود مشغول . نگرمبر دیار لیلٰى می گذرم و بر دیوارها صاحب دیوار را می: ترجمه 
  . دارمدارد وىل کسی که ساکن آن است دوست مینمی
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نکتۀ بسیار . همگی زیارت و خداحافظی و مراجعت کردیم. ندقانع شده و با احرتام قبول و تصدیق کرد، آنها
جالب توجه این است که دولت سعودی با آن همه تجلیل و احرتام ظاهری مع برای پیامرب گرامی اسالم قائل 
است چرا دستور نمی دهد محلی را که زیارتگاه تمام مسلمني است بصورت آبرومندی ساخته شود که بتوانند دو 

مۀ ادر مراجعت قدری در بازار گردش کردیم و بیک عبافروشی شدیم و پس از اق. در آنجا بخوانندرکعت نماز 
محل اسرتاحت . و پس از صرف نهار قدری اسرتاحت کردیم. نماز ظهر و عصر و زیارت به هتل بازگشتیم

ی سید مصطفٰى آقا نبعد از ظهر یکی از فرزندا ۵در حدود ساعت . بود ۴۱۷حضرت آقا در طبقۀ سوم اطاق 
زنان به بعد قدم. اتومبیل حاضر است، هر وقت عازم جده باشید، عطّار به زیارت حضرت آقا آمد و عرض کرد

  .حرم رفتیم و بعد از نماز مغرب و عشاء و زیارت به هتل آمدیم و پس از صرف شام اسرتاحت کردیم

  :م ۱۹۷۲مارس  ۲۶و  ۱۳۹۲صفر  ۱۰مطابق با  ۱۳۵۱یکشنبه ششم فروردین 

  )مناجات( 

اکثر خانمها در اطراف حرم مشغول نماز و زیارت و خواندن . بحرم مشرف شدیمچهار ساعت بعد از نیمه شب 
حضرت  ۱االحزانپس از زیارت و نماز صبح بقربستان بقیع رفتیم و پس از صرف صبحانه به بیت، قرآن بودند
قدری . االحزان آمده بودندت آقا به زیارت بیتخانم آقای صدرالدین بالغی در خدمت همسر حضر. زهرا رفتیم

در ، در آنجا توقف کرده حضرت آقا و بعضی از همراهان دو رکعت نماز خواندند و به هتل مراحعت کردیم
از تعداد کتابها ، االسالم حلب در مدینه رفتیمدر خدمت حضرت آقا به کتابخانۀ عارف شیخ ۱۰حدود ساعت 

پنج هزار جلد خطی و سه هزار جلد ( ،باشدهزار جلد کتاب می تابخانه دارای هشتاین ک: پاسخ داد، سؤال شد
ضمناً کتابهای خطی  ۲.السالم بوده استو محل این کتابخانه سابقاً منزل حسن بن زیدبن امام حسن علیه) چاپی

ک کتابخانه سه طبقه بعد به ی. هجری کتابت شده است ۲۹۵بسیار زیبا و نفیس داریم که قدیمیرتین آنها در تاریخ 
. نبوی بود، رفتیم که در طبقۀ اول کتابخانه عمومی و در طبقۀ دوم کتابخانۀ محمودیّه و در طبقۀ سوم کتابخانه

قبل از ظهر بحرم  بعد به هتل محّل اقامت رفتیم .استعثمانی بوده  کتابخانۀ محمودیّه مؤسّس آن سلطان محمود
، دو ساعت بعد از ظهر. برای صرف نهار به سالن هتل آمدیم، ز ظهر و عصرو پس از زیارت و نما، مشرف شدیم

، با یک اتومبیل سواری ایشان را تا فرودگاه بدرقه نمودیم، ه بودندآقای حاج ملک صالحی با هواپیما عازم جّد
، آن بودنداین فرودگاه کوچک و قدیمی بود وىل مشغول توسعه دادن ، کیلومرت فاصله داشت ۱۴که با شهر مدینه 

، پس از آنکه حاج آقای ملک صالحی به اطاق بازرسی رفتند، تا هواپیمای بزرگ بتوانند فرود آیند و پرواز کنند

                                                 
ای که منسوب است به حضرت زهرا سالم الّله علیها که بعد از رحلت پدر بزرگوار در آنجا به سوگواری و گریه خانه: االحزانبیت - ۱

  . ل بود تا اینکه به پدر پیوستو حزن و اندوه مشغو
وىل قول اول اصّح است و نامها و . اندداشته) فرزند ۳۱(دخرت ۱۱پسر و  ۲۰فرزند و بقوىل  ۱۵امام حسن علیه السالم بقوىل  - ۲

حسن و سال عمر کرده و وی دارای فرزندانی بود که از جملۀ آنها  ۹۰تاریخشان مشخص، اما فرزند ارشد آن زید بوده که بیش از 
) ع(بوده و بعد از شهادت آن جناب به همسری زیدبن حسن) ع(باشد که مادرشان لبابه زوجه حضرت ابوالفضل العباسنفسیه می

درآمده، حسن بن زید مکنی به ابومحمد در زمان منصور دوانیقی حکومت مدینه یافت وىل بعد از پنج سال منصور بر او غضب کرد 
و . الش را گرفت وىل چون منصور مرد مهدی خلیفه بعد، او را از زندان آزاد کرده اموالش را بدو باز دادو او را بزندان انداخت و امو

اما خواهر ایشان نفسیه به ازدواج . ایشان را هفت پسر بود. پیوسته با او بود تا اینکه در حاجر سر راه مکه در طریق حج رحلت کرد
  ).االمالنقل از منتهی. (شدولید بن عبدالملک درآمد و از وی فرزنددار 
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سی تومان ( برای رفنت به فرودگاه و برگشنت شانزده ریال سعودی. من خداحافظی نموده و به شهر مدینه بازگشتم
 قبور، هرفتآنگاه به قربستان بقیع ، در هتل اسرتاحت نمودیمدر حدود یک ساعت ، کرایه دریافت داشتند) ایرانی

و زوجات ، بنات، عمّات، مالک بن انس، )ع( زوجات علی، عباس عموی پیغمرب، الزّهراءائمۀ هدی و فاطمة
الخضری  ابا سعید، فاطمه بنت اسد مادر علی بن ابیطالب، )ص( للّهسیدنا ابراهیم بن رسول ا) ص( پیغمرب

مادر رضائی ( )ص( اللّهحلیمۀ سعدیّه مرضعه رسول، یاسر، و کاتب او) ص( حضرت رسول راوی حدیث
و چون مغرب فرا رسید بحرم رفته پس از نماز مغرب و عشا . و تمام اهل قبور را زیارت کردیم) »ص«پیامرب

م مجلس فقری چون شب دوشنبه بود در روی صفّۀ شمال ضریح مطهر حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّ
بعد طبق دستور برای شادی روح مقدس حضرت آقای . ابتدا حضرت آقا قرآن تالوت فرمودند. تشکیل دادیم

  :این مناجات را از سعدی خواندم، بعد دستور فرمودند. صالحلیشاه قدس سرّه العزیز فاتحه خوانده شد
 بلرزد چو یاد آورمتنم می
 گفت شوریده دلفگارکه می

 و مران از درمبلطفم بخوان 
 امتو دانی که مسکني و بیچاره

 تازد این نفس سرکش چناننمی
 که با نفس سرکش براید بزور
 بمردان راهت که راهی بده
 خدایا بذات خداوندیت

 الحرامبلبیّک حجاج بیت
 بتکبري مردان شمشري زن
 بطاعات پريان آراسته
 که ما در آن ورطه یک نفس
 دامید است از آنانکه طاعت کنن
 بپاکان کز آالیشم دور دار
 به پريان پشت از عبادت دو تا
 که چشمم زروی سعادت مبند

  

 ای درحرممناجات شوریده 
 آلهی ببخش و بذّلم مدار
 ندارد بجز آستانت سرم
 امفرو ماندهٔ نفس اماره

 که عقلش تواند گرفنت عنان
 مصاف پلنگان نیاید زمور
 وزین دشمنانم پناهی بده

 و مانندیت مثلباوصاف بی
 السّالمبمدفون یثرب علیه

 غارا شمارند زنکه مردِ وَ
 بصدق جوانان نوخواسته
 زننگ دو گفنت بفریاد رس

 طاعتان را شفاعت کنندکه بی
 و گر زلّتی رفت معذور دار
 زشرم گنه دیدهٔ بر پشت پا
 زبانم بوقت شهادت مبند

  

  )سعدی( 
حرم . و من فرصتی یافتم که درهای مسجد و حرم را بشمرمافت و مجلس خاتمه ی خواندمسپس فاتحة االولیا را 

سمت مشرق از جنوب شرقی . و مسجد دارای یازده باب است که در سمت مشرق و شمال و مغرب قرار دارد
باب السعود سمت مغرب از جنوب غربی  -  ۴باب الرحمه و -۳باب الصدیق  -۲السالم باب -۱بجنوب غربی 
سمت غرب از شمال غربی به . باب عثمان عفان -۷باب عبدالحمید  - ۶بن الخطابباب عمر -۵بشمال شرقی 
باب جربئیل و بخاطرم رسید که بدولت ایران -۱۱اءِ نسباب ال -۱۰باب عبدالعزیز  -۹نام باب بی - ۸جنوب شرقی 

ی از این بابهادولت ایران ترتیبی دهد که یک باب علم رسول خداست) ع( پیشنهاد کنم که با توجه به اینکه علی
توجهی به هتل آمده و بار از این بیو آنگاه با چشمی اشک. بگذارد) ع( ئی که نام ندارد اسم آن را باب علی
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و همه شب فکرم متوجه همان مطلب بود که وهابیت ساخت انگلستان . پس از صرف شام اسرتاحت کردیم
  .میشه مظلوم بودهه) ع( چگونه زمام مسلمانان را بر عهده گرفته و چگونه علی

  :م ۱۹۷۲مارس  ۲۷و  ۱۳۹۲صفر  ۱۱مطابق با  ۱۳۵۱دوشنبه هفتم فروردین 
بحرم مشرّف  سازیمقبل از آنکه خود را برای رفنت بجدّه مهیّا . سحر طبق تصمیم قبلی خیلی زود بیدار شدیم
همگی زیارت ، وت بودحرم خل.پس از چند دقیقه درها باز شد. شدیم وىل هنوز دَرِ حرم را باز نکرده بودند

هوای بسیار لطیف ، وقتی بمسجد شجره رسیدیم. ه حرکت کردیمچون هنوز صبح نشده بود ما بسوی جّد. کردیم
آورد و تارهای دل واردین بمسجد را گویا نسیم بهاری رحمت الهی را بارمغان می. و خوب مرا بوجد آورده بود

 و نماز تحیّت مسجد را خواندیم و سپس از همان مسريی. چون صبح نشده بود قدری نشستیم. کردنوازش می
خانۀ جوانان واقع در شهر البدر که هنگام آمدن بمدینه نهار در قهوه. ه بمدینه آمده بودیم بازگشتیمکه از مکّ

 از دو راهی مکّه تا جدّه در محلی بنام ۹در حدود ساعت . چای خوردیم و حرکت نمودیم، خورده بودیم
پس از . صندلیها آنجا همه حصريی بود. توقّف کردیم، خانۀ بسیار بزرگ و باصفا داشتهوهکه ق »ذهبان«

. در هتل عطان وارد شدیم. بجدّه رسیدیم ۱۱در حدود ساعت . تصری بطرف جدّه رهسپار شدیمخاسرتاحت م
جواهریان وقتی که اتفاقاً آقای حاج عبدالرحمن . اطاق رزرو کرده بودآقای مشريی در طبقۀ ششم هتل برای ما 

های هتل برخورد نموده و یک شیشۀ بزرگ کامالً خورد مشغول جابجا کردن چمدانها بودند با یکی از شیشه
او را فوراً با تاکسی به بیمارستان دکرت خالد ادریسی . قسمتی از فک و صورت ایشان مجروح شده بود، شده
آنگاه آقای دکرت حارث که در آنجا کشیک . یافت نمودنداول شصت ریال سعودی برای معاینه و مداوا در. بردیم

پس از مداوا و اخذ . و پانسمان نمودچون زخم سطحی نبود ناچار دو سه بخیه زد . دداشت ایشان را معاینه نمو
  . دارو به هتل مراجعه و پس از صرف نهار کمی اسرتاحت نمودیم

  :م ۱۹۷۲مارس  ۲۸و  ۱۳۹۲صفر  ۱۲مطابق با  ۱۳۵۱شنبه هشتم فروردین سه
در حدود ساعت . به سالن هتل برای صرف صبحانه رفتیم روزسحر پس از اقامۀ نماز و قرائت قرآن زودتر از هر 

جناب آقای حاج علی تابنده و مادر بزرگوارشان و آقای ذوالشّرافتني پس . صبح آقای مشريی به هتل آمد ۶/۳۰
لحظۀ دشواری بود و ، ا از راه بريوت بطرف تهران حرکت کننده رفتند تا با هواپیماز خداحافظی بفرودگاه جّد

 حضرت ۹/۳۰هرچند جدایی تلخ است وىل اگر امید وصل و دیدار باشد چندان دشوار نیست در حدود ساعت 
و بقیه همراهان برای بازدید آقای فاضل خواجه نجفی رئیس بانک ملی شعبۀ جدّه بوسیلۀ اتومبیل  آقا و نگارنده

با وجودی که این . هواپیمائی قرار دارد ساختمان بانک در بهرتین خیابانهای جّده نزدیک اداره. رفتیم به بانک
ه شروع بکار کرده بود وىل از حیث تشکیالت با بهرتین بانکهای شعبه در حدود ده ماه بیش نبود که در جّد

بازدید آقای رائد ه ی نموده بپس از صرف قهوه و تبدیل مبلغی اسکناس خداحافظ. نمودخارجی برابری می
آقایان مشريی و داودی از ما پذیرائی نمودند و سپس آقای حیدری ، چون آقای رائد در آن ساعت نبودند. رفتیم

ساعت شش بعد از ظهر آقای . پس از صرف نهار اسرتاحت نمودیم. ما را با اتومبیل خودش به هتل بازگردانید
مدتی در سالن هتل از هر دری با هم صحبت .ی بزیارت حضرت آقا آمدندرائد بهمراهی آقایان مشريی و داوود

در حدود ساعت هفت پس از رفنت آنها به . و حضرت آقا دستوراتی جهت مسائل مذهبی ارائه فرمودند، کردند
و پس از صرف شام . نماز مغرب و عشاءِ بحضرت آقا اقتدا نمودیم ۶۰۹طبقۀ ششم هتل آمدیم و در اطاق شماره 

  .به اسرتاحت پرداختیم ۹/۳۰حدود ساعت  در
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  )طائف( :م ۱۹۷۲مارس  ۲۹و  ۱۳۹۲صفر  ۱۳مطابق با  ۱۳۵۱شنبه نهم فروردین چهار
 ۸در حدود ساعت . برای صرف صبحانه به سالن هتل آمدیم، پس از انجام فرائض در همان اطاق طبقۀ ششم

ه دش به هتل آمد و با کمال شوق بسوی مکّ دستگاه اتومبیل استیشن یکی از رفقای خو آقای مشريی با یک
و نماز . ت بجای آورده مشغول طواف شدیموارد مسجدالحرام گردیده نماز تحّی ۹مه حرکت کردیم ساعت معظّ

پري و جوان با پوستهای سیاه و دلهای بسیار سپید در هنگام ، جماعتی از سودانیها زن و مرد. طواف بجا آوردیم
کردند و حضرت آقا پس از خروج از پشت به کعبه نباشند عقب عقب حرکت می خروج از مسجد برای اینکه
  : فرمودندیمسجد این اشعار را زمزمه م

 حاجیان رخت چو از مکّه برند
 تا بجائی که حرم در نظر است
 منهم از کوی تو گر بستم بار
 تو صنم کعبه آمال منی

  

 مدتی بر عقب سر نگرند 
 چشم حجّاج به دنبال سر است

 از با کوی تو دارم سرو کارب
 چون کنم جان صنم مال منی

  

 .بعد از بازگشت از حرم چند دقیقه در دفرت آقای محمد حمزه نشستیم و آقای حسن جمّال در آنجا نشسته بودند
از مکّه تا . پس از احوالرپسی و صرف چای عازم طائف شدیم. درجه باالی صفر بود ۳۳/۵در آن ساعت هوا 
 »الکرقهوة«کیلومرتی طائف در محلی بنام ۵۰در  ۱۱در حدود ساعت . نود کیلومرت راه است طائف در حدود

در تمام راه که کوهستانی بود . حرکت کردیم ۱۱/۳۰و پس از سرد شدن اتومبیل در ساعت . اتومبیل ما توقف کرد
الکر تا طائف تمام راه  خانهاز قهوه. های نزدیک کنار جاده وجود داشتهای بزرگ خار مغیالن بفاصلهبوته

در حدود سی کیلومرت راه سرباالئی خیلی تند . های سیمانی جاده را تنظیم کرده بودندپیچ در پیچ بود که با ماسه
سازی کرده بودند و گفته شد که ساختمان این راه هفت سال طول کشیدهداشت که مهندسني با مهارت زیادی راه

  . یکصد پیچ بزرگ داشت، لی راه را شمرده بودندهای اصحاج آقای راستني پیچ. است
   ۲عباسدر یک گوشۀ آن مزار عبداللّه بن. ابتدا به مسجد ابن عباس رفتیم ۱به طائف رسیدیم ۱۲در حدود ساعت 

                                                 
االرب آن است که طواف کرده است بر آب در طوفان، یا آنکه جربئیل آن را طواف داده وجه تسمیه آن طبق نوشتۀ منتهی: طائف- ۱

یا ) ع(است برخانۀ کعبه، یا آنکه طائف قبالً در ناحیۀ شامات بوده و بعدًا بمشیت الهٰى به حجاز نقل شد برحسب دعای ابراهیم
برای اینکه مردی از طائفۀ صدف خوئی کرد در حضر موت و بوج فرار کرد و با مسعودبن معتب هم عهد گردید، و چون مالدار بود 
گفت آیا مایل هستید برای شما طوفی بنا کنم که شما را از زیان تا زیان پناه باشد گفتند آری، سپس طوف را بنا کرد و آن عبارت 

البته وجه اخري به عقل نزدیکرت است در حدود العالم آمده که شهر طائف شهر کیست خرد به . یط بدوستاست از دیواری که مح
این شهر به خوشی وآب و هوا معروف بوده از قدیم االیام محل اعیان حجاز بوده جریان رفنت پیامرب . عربستان در دامن کوه

ره طائف بعد از فتح مّکه در تواریخ اسالم بطور مشروح آمده به سريه برای تبلیغ به طائف در سال دهم بعثت و نیز محاص) ص(اکرم
  .السري و سایر کتب معترب مراجعه شودابن هشام، تاریخ یعقوبی، تاریخ طربی، المغازی، حبیب

م الله: ((اش دعا کرده فرموددر باره) ص(است و رسول خدا) ع(و محبني علی) ص(عبداللّه بن عباس از اصحاب رسول خدا-  ۲
مأمور مباحثه و احتجاج با آنان بود، مدتی حکومت بصره را ) ع(و در فتنه خوارج از طرف علی))الدین و علّمه التأویلفقّهه فی

هجری در طائف  ۶۹واقع شد وىل از جاللت قدرش کاسته نشد و در سال ) ع(المال را اخذ کرد و مورد مالمت علیداشت و بیت
احادیث بسیار عامّه و خاّصه )) الیوم مات ربّانی هذا االمّه: ((بر وی نماز خواند و گفت) ع(علی وفات یافت و محمد حنفیّه فرزند

  .انداز او نقل کرده
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قرار داشت که زیارت کردیم و بعد از کتابخانۀ آن بازدید کردیم که در حدود  ۱)ع( فرزند علی و محمد حنفیّه
ضمناً مسجد بسیار بزرگ با ستونهای متعدد . ب خطی و سه هزار و ششصد کتاب چاپی داشتچهارصد کتا

پس از صرف نهار و . رفتیم »القصر العزیزیهفندق«و برای صرف نهار به مطعم. نجا نماز خواندیمآداشت که در 
، ور نمودیمدر خیابانی که عب. چای در حدود ساعت سه و نیم بعد از ظهر قدری داخل شهر گردش کردیم

گفته شد شهر طائف در حال عادی در حدود .بیمارستان مَلِکْ و ساختمان هیئت وزرا و غريه در آن وجود داشت
 جمعیت آن به ده برابر، وىل در تابستان بواسطۀ اینکه محل ییالقی عربستان است. ردصدهزار نفر جمعیت دا

بتاً زیبا دارای بیمارستانهای مختلف و آسایشگاه روانی این شهر نس. کندافزایش پیدا می) یعنی یک میلیون نفر(
تنها قصر ملک خیلی بزرگ و پر درخت و . وىل خیلی کم درخت و خشک است. باشدو دوائر دولتی و غريه می

بعد از ظهر  ۴/۳۰در حدود . بطوری که ما در سالن هتل بدون کولر نشسته بودیم، سرسبز بود هوا نسبتاً مالیم بود
، استصر پذیرائی ملک بطرف مکه مراجعت از مسجد المنازل که میقات مردم طائف و آن حواىل از جلو ق

ی اهاطراف آن خانه. مسجد در محلی باصفا قرار دارد. شونددر این محلّ حجاج محرم می. دیدن نمودیم
یک راه به مکه و . ه مکه بر سر دو راهی رسیدیمبکیلومرتی از طائف  ۶۰در . ییالقی و درختان انار وجود دارد

. ما به سمت مکه آمدیم. کیلومرت فاصله داشت ۱۰۴کیلومرت و تا جده  ۲۶از آنجا تا مکه . رفتیک راه بجده می
های خار بوته. گوسفندان بسیاری مشغول چرا بودند، کیلومرت تا مکه فاصله دارد ۲۴در صحرای عرفات که 

وقتیکه بحرم رسیدیم هنوز  .یبائی خاصّی به آن دشت داده بودندمغیالن و سنا و سایر گیاهان همه سرسبز بود و ز
در این عصر غري از کبوتران مرغان . پس از طواف نماز مغرب شروع شد. مجدداً طواف نمودیم، آفتاب باقی بود

. مؤذن و مکبّر بسیار خوش صدا بودند. کوچکی مانند گنجشک و سار در اطراف کعبه در پرواز و طواف بودند
و روح شنوندگان را رایحه . اللّه اکرب با آن آهنگ دلنشني در تمام در و دیوار کعبه و مسجد طنني انداز بودصدای 

نور ماه تمام . هوا صاف و مالیم بود. شدیم هپس از نماز مغرب و عشا عازم جد. جانبخش و مائده آسمانی بود
مثل اینکه صدای مبارک پیامرب . داشتکوهها و دشتها را روشن و منور ساخته بود و فضا روحانیت خاصی 

و تمام کوه و دره و دشت آنرا . بزرگ و گرامی در تمام ذرات وجود بندای قولو اال اله الّا اللّه تفلحو بلند است
  :خواندماین دو بیتی باباطاهر را می، ضعیف، گاهی هم این بنده. نمایندتکرار می

 بصحرا بنگرم صحرا ته بینم
 و در دشت بهر جا بنگرم کوه

  

 به دریا بنگرم دریا تو بینم 
 نشان از قد رعنای ته بینم

  

  .بجده وارد و پس از صرف شام اسرتاحت نمودیم ۹در حدود ساعت 

  :م۱۹۷۲مارس  ۳۰و  ۱۳۹۲صفر  ۱۴مطابق با  ۱۳۵۱فروردین  پنجشنبه دهم
دیدم حضرت آقا مشغول نماز مثل اینکه مرده بودم وقتی چشم باز کردم ، سحر چنان خواب مرا در ربوده بود

همراهان دیگر هر یک در اتاقهای خودشان مشغول صحبت یا راز و نیاز و یا قرائت قرآن بودند پس از  .است
                                                 

امام حسن و امام حسني و زینب و ام کثوم علیه(نفر ۴فرزند داشت که  ۲۷حضرت امريالمؤمنني بقول شیخ مفید : محمد حنفیه - ۱
باشد وی در زمان خالفت عمربن خطاب بدنیا حنفیه که پنجمني است از خوله حنفیه میو محمد ) س(از حضرت فاطمه)السالم

ای بنام کیسانیّه که منسوب به کیسان غالم او بودند پدید آمدند و آمده در ایام حکومت عبدالملک مروان در مدینه رحلت کرد و عده
بلند قامت و شجاع بوده، در جنگ جمل و صفني داد  است و در کوه رضوی غایب است، محمد بسیار رشید،) مهدی(گفتند وی 

  .فرزند ذکور اناث بوده است ۲۴شجاعت داده و دارای 
  )اآلمالنقل به اختصار از منتهی(



  

٢١٢ 

بعد از مدتی اذان نماز بلند شد همگی نماز صبح را در . مدتی صدای مؤذن از بلندگوهای مسجد شنیده شد
ز صرف صبحانه در سالن هتل آقای رائد به تنهایی به زیارت پس ا. به حضرت آقا اقتدا کردیم ۶۰۹همان اطاق 

برای نماز ظهر به محل اقامت . بعد از مراجعت ایشان مدتی در بازار جده گردش کردیم. حضرت آقا آمد
آقایان مشريی و کشوری با اتومبیلهای خودشان آمدند و ، و پس از نماز ظهر و عصر بنا بدعوت قبلی، مراجعت

تل رفتیم و با کمال محبت پذیرائی نمودند ضمن صرف نهار از عقائد هندوها صحبت به میان آمد برای نهار به ه
. حضرت آقا فرمودند که هندوها هم عقیده دارند که باید تسلیم بود و عقیدهٔ آنان به عرفان خیلی نزدیک است

عرفا . باید تسلیم طبیعت بودگویند منتهی پريوان بودا می. خود بودا مردی بزرگ و مورد احرتام بزرگان است
مدتها  ۱که شیخ احمد احسائی و کار خدا را بخدا بازگذاشت آنگاه فرمودند. می گویند باید تسلیم خدا بود

را در خواب دید که باو ) ع( کرد که یکی از ائمه را بخواب ببیند تا اینکه شبی حضرت امام حسنکوشش می
  :دستور فرمودند این اشعار را بخواند

 من امورک معرضاً کن
 فلرّبما اتسع المضیق
 وَلربّ امر متعب
 اللّه یفعل ما یشاءِ
 الله عوّدک الجمیل

   

 

 ودع االمور اىل القضا
 و ربّما ضاق الفضا
 لک فی عواقبه الرضا
 فال تکن متعرّضا
 فقس علی ما مضی

  

ه منظور حضرت آن بوده که بعد متوجه شد ک، خواند و دیگر حضرت را بخواب ندیداو مدتها این اشعار را می
بمفاد اشعار عمل نماید و فرمودند شیخ با اینکه در اول متوجه نبوده است آخر االمر محرمانه خدمت حضرت 

بعد از اتمام سخنان حضرت آقا در . گو و درستی بوده استو مرد راست. شده است مشرف۲آقای سلطانعلیشاه 
  .نموده بمحل اقامت مراجعت نمودیمحدود ساعت سه بعد از ظهر با آنها خداحافظی 

، پورملک، رهنما: که آقای حاج محمدباقر سلطانی و آقایان »انرتنشنال«بعد از ظهر به هتل ۵در حدود ساعت 
زیرا آنان در مدینه به زیارت ، رضوی و عّدٔه زیاد دیگری از ایرانیان در آنجا منزل داشتند برای بازدید رفتیم

خانم آقای . ام آقایان به طبقۀ چهارم که حاج آقای سلطانی منزل داشتند آمدندتم. حضرت آقا آمده بودند
و اظهار داشتند ما راضی نیستیم که حضرت آقا تحمل زحمت ، حکمت و خانم آقای رهنما نیز آمده بودند

به حضرت  ۶۰۹مراجعت و نماز مغرب و عشا را در اطاق  یپس از صرف چا. فرموده و باطاق تشریف بیاورند
پس از فاتحۀ اول مجلس حاج آقای ملک صالحی . آقا اقتدا و مجلس شب جمعه را در همانجا تشکیل دادیم

پس از صرف شام . االولیاء خوانده شد و مجلس ختم گردیدمناجاتی از نیاز تجلی خواندند و بعد از فاتحة
   .هریک به اطاقهای خود رفته و اسرتاحت نمودیم

                                                 
شیخ احمد احسائی متولد در احسا در مشرق شبه جزیره عربستان و نسبت شیخیّه بدوست، پس از وی سید کاظم رشتی پیشوای  - ۱

انان معاد و . و دو فرقه شدند یکی پريوان حاج محمد کریم خان کرمانی و دستۀ دیگر پريوان مريزا شفیع تربیزیشیخیّه شد و پس از ا
  .باشندعدل را ضروری توحید و نبوت دانسته و اخباری می

ان بوده است حضرت زیدة العرفا آخوند مال محمد سلطانعلیشاه قدس سره از اقطاب بزرگ و از مفسرین و از نوابغ علم و عرف - ۲
  .و رهربان طریقت مراجعه شود) رضاعلیشاه(برای شرح حال وی به کتاب نابغۀ علم و عرفان بقلم حضرت سلطانحسني تابنده
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  ۱۳۵۱جمعه یازدهم فروردین 
سحر همگی بیدار بودند برای نماز صبح باطاق حضرت آقا آمدند بعد از نماز و قرائت قرآن زودتر از روزهای 

درست . ای به مکه معظمه حرکت کردیمپس از صرف صبحانه با یک اتومبیل کرایه. به سالن هتل آمدیم دیگر
چند . ابر و گاهی در اشعۀ آفتاب بودیم هوا نیم ابری بود گاهی در سایۀ. بود که عازم مکه معظمه شدیم ۷ساعت 

گاهی چون عاشقان مهجور گرفته و گاهی . جا را فرا گرفته بودلومرت که از جده خارج شدیم مه غلیظی همهیک
تمامی ابر و مِه رفع شد و هوا کامالً  به نزدیکی مکه که رسیدیم. گردیدروشن و متبسم می، چون و اصالن مسرور

همگی بطواف کعبه مشغول شدیم پس از طواف و نماز چون راننده ، وارد مکه شدیم ۸ساعت . آفتابی گردید
، های آنجا که قلیانهای بلندی داشت توقف نمود پس از آنکهخانههنوز صبحانه نخورده بود جلو یکی از قهوه

ن هوا گرم بود هر یک از آقایان باطاقهای خود رفتند چو، راننده صبحانه خورده مجدّداً بجده مراجعت نمودیم
بعد از نماز ظهر و عصر به سالن هتل آمده نهار صرف نموده ، اطاقهای بود که کولر خوب داشت، بهرتین محل

و بعد از نماز مغرب و عشا . پس از اسرتاحت به حساب هتل رسیدگی و تصفیه حساب نمودیم. اسرتاحت کردیم
  .و صرف شام اسرتاحت کردیم

  )ریاض( ۱۳۵۱شنبه دوازدهم فروردین 
صبح وارد  ۶پس از نماز صبح به سالن هتل آمدیم و با دو اتومبیل ساعت . سحر همگی آمادهٔ حرکت بودند

. هلند منتقل شده و عازم هلند بود آقای مشريی از جده به. آقایان مشريی و امامی در آنجا بودند. فرودگاه شدیم
 م کویت بودیم عازم ایران بودند که بعد از ایران بهخانم ایشان و یکی از فرزندانش با همني هواپیما که ما عاز

، فرمارزم، سرهنگ امجدی، اسکوئی، آشوری، جناب، کشوری، کریمی، امامی، داودی، آقای رائد. هلند بروند
و همسرانشان برای بدرقۀ حضرت آقا و همراهان و ، منسبائی، شریفی، پريوزنیک، نصريی، سرکار سرگرد تقوی
با کمال احرتام ما را با اتومبیلهای هواپیمائی تا نزدیک هواپیما . شان آمده بودندانوادهآقایان مشريی و خ

 در این مسافرت عالوه بر همراهان آقایان مشريی و همسر و پسرش. آوردندو بدون بازرسی داخل هواپیما شدیم
به مقصد کویت که اکنون و چهل و پنج اعالم کردند  ۷ساعت ، در همان هواپیما بودند) آقای فریربز مشريی(

نکتۀ جالب توجه این . و سه هزار پا ارتفاع خواهیم داشتانجامد و سیکنیم و یک ساعت بطول میحرکت می
و . کردندبود که مهمانداران با وجود مسلمانان بودن بدون حجاب و با لباسهای کوتاه از میهمانان پذیرائی می

دقیقه در  ۸/۲۰طیاره در ساعت . برای حفظ حجاب وجود دارد حال آنکه در داخل عربستان تعصّب شدیدی
در داخل هواپیما باجوانی از اهل مدینه به . ابری بودآلود و نیمهوای ریاض مه. به زمني نشست ۱فرودگاه ریاض

هنگام خروج از هواپیما که مأمور خدمت دولت در ریاض بود آشنا شدم که  »عبدالرحمن اسعدعبدالجواد«نام
  :حاج آقای جواهریان به مناسبت آشنایی این بیت شعر صائب را خواندند، درس خود را بمن دادآض در ریا

  شوییار میکس و بیپر در مقام تجربۀ دوستان مباش                صائب که زود بی
کری انجامد و ذشگفت این بود که سخنگوی هواپیما اعالم کرده بود که از جده تا کویت یک ساعت بطول می

که در  داشته بود دقیقه فقط تا ریاض طول کشیده بود و ضمناً اظهار ۲۰نشده بود و یک ساعت و  از ریاض
                                                 

و محصول عمده آن . باشدجمعیت می ۶۶۷۰۰۰که پایتخت عربستان سعودی است در مرکز این شبه جزیره واقع و دارای : ریاض - ۱
  خرما است

  )ني و دهخدانقل از فرهنگ مع(
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از  گو اظهار داشتساعت نُه شروع به پرواز نمود و سخن. دقیقه توقف نمود ۲۳دقیقه توقف داریم و  ۲۵ریاض 
 ۲۵ساعت نُه و پنجاه دقیقه وارد ظَهران . یمهزار پا ارتفاع دار۲۳کشد و دقیقه پرواز طول می ۴۰ریاض بکویت 

دقیقه از ظَهران  ۱۵ساعت ده و . پنجاه دقیقه از شروع به حرکت تا توقف بطول انجامید. درجه باالی صفربود
خالصه . دقیقه به کویت رسید ۱۴و  ۱۱شود ساعت می ۱دقیقه وارد کویت ۴۰حرکت نمود و اعالم کرد پس از 

دقیقه از  ۱۵خودشان باید یک ساعت پرواز داشته باشیم و چون ساعت هفت و ، ا بقولیت بنوآنکه از جده تا ک
بنابراین هواپیما . دقیقه رسیدیم ۱۱/۱۴دقیقه وارد کویت شویم وىل ساعت  ۸/۱۵جده حرکت نمودیم باید ساعت 

فرهنگ و در فرودگاه آقایان صیقل و ! سه ساعت تأخري داشت و این موضوع بسیار قابل دقت و توجه است
پس از تشریفات گمرگی با . آقای سید محمود فرزند سید احمد و چند نفر دیگر از فقرا برای استقبال آمده بودند

پس از نماز ظهر و عصر . ماده شده بود وارد شدیمآهائی که آورده بودند مستقیماً به منزل سفري که قبالً اتومبیل
فقرا همگی نماز . صیقل و آقای فرهنگ به خدمت رسیدندای از فقرا و آقای عصر عده، اسرتاحت نمودیم

بعد کتاب پند صالح خوانده شد سپس دستور ، مغرب و عشا را در طبقۀ دوم عمارت بحضرت آقا اقتدا نمودند
  :این غزل آمد، فرمودند آقای سید محمود کتاب شمس را باز کند و بخواند

 خربت هست که در مصر شکر ارزان شد
 بل زسفر باز آمدخربت هست که بل

 اندگلرخانی زچمن رقص کنان آمده
 مردگان چمن از دعوت حق زنده شدند
 شمس تربیز چون بنمود گل رخسارت

  

 خربت هست که دی گمشد و تابستان شد 
 در سماع آمد و استاد همۀ مرغان شد
 کانجم چرخ نثار قدم ایشان شد
 کفرهاشان همه از رحمت حق ایمان شد

 و در افغان شد بلبل جان زشعف آمد
  

  .پس از خاتمۀ مجلس در یکی از اطاقهای طبقۀ دوم شام صرف گردید و در حدود ساعت ده اسرتاحت کردیم

  )صفات مؤمنان( ۱۳۵۱یکشنبه سیزدهم فروردین ماه 
بعد از نماز صبح و قرائت قرآن ضمن تفسري ، شدیمسحر در حدود دو ساعت و نیم مانده به طلوع فجر بیدار 

روند و مؤمنني کسانی هستند که ایستاده و بندگان خدا با تکرب و نخوت وغرور راه نمی: قا فرمودندحضرت آ
بندگان خدا اگر بظاهر هم بیاد خدا نباشند . ورند در رکوع و سجودآمی زنشسته به یاد خدایند که شب را به رو
د و شبه است انجام دهد و یا تهجّ مؤمن باید آنچه را که خدا دستور داد. دلشان خاشع و متوجه خدا هستند

که در خلوتست وقتی. داری کند و یا نوافلی که دستور داده شد انجام دهد و حال توجه و مراقبه داشته باشدزنده
و آن . خواب او هم عبادت است و حکم عبادت کننده دارد، که بیاد خدا بخوابدمؤمن وقتی. بیاد خدا باشد

نچه را که آمؤمنني . خواهند که خدایا عذاب جهنم را از ما بگردانند و از خدا میگویکسانیکه متوجه هستند می
  :فرمایدکنند و در جای دیگر از قران کریم مینمایند و اسراف هم نمیدستور داده شد انفاق می

نه دستت » ۲۹سوره االسراء آیه «مَلُومًا مَّحْسُورًا  وَالَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَالَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ
ات نه آنکه آنقدر انفاق کن که چیزی برای عائله و زن و بچه، را در گردنت ببند که هیچ چیز از دستت بريون نیاید

                                                 
هزار کیلومرت مربع و جمعیت آن  ۱۶مساحت آن . در شمال غربی خلیج فارس بني عراق و عربستان و خلیج فارس واقع شده: کویت- ۱

الحمایه انگلیسی بوده و اکنون هم وابسته به آمریکا و انگلیس است این امري نشني عربی سابقاً تحت. نزدیک به یک میلیون می باشد
اهمیت کویت بدلیل نفت آن است که در خاورمیانه در درجۀ اول . هزار جمعیت دارد ۳۰۰۰۰۰ن بندر کویت است که حدود و پایتخت آ

  .است و صید مروارید آن نیز مهم می باشد، و لذا با توجه به جمعیت و وسعت کم بسیار ثروتمند است
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ی رودهاکنند و زیانفاق می کنند و کوتاهی هم نمی کنندکه انفاق میر واشخاصیمیدابلکه اندازه نگه. نماند
و آنها کسانی هستند که برای خدا شریک قائل . نمایندکنند و حد وسط رفتار میکنند و کوتاهی هم نمینمی

ای کذاب نامه چنانکه مسیلمه. شناسندو در مرحلۀ نبوت و در مقام والیت هم پیامرب یا وىل دیگری نمی. نیستند
  :به پیامرب اکرم نوشت بدین عبارت

و ده مدبن عبداللّه و بحساب خودش اماکن اسالمی را بني خودش و پیامرب تقسیم کراز مسیلمه پیامرب به مح
اللّه اىل من محمدبن عبداللّه رسول«: حضرت مرقوم فرمود. قراردادی با پیغمرب روی این زمینه ببندد میخواست

دوتا نبوده و  بنابراین شرک آن است که در نبویات والیت شرک بورزند در هیچ دورهد خالفت »مسیلمة کذاب
) ع( اینکه علی مانند. کند مگر در راه حقمؤمن قتل نفس نمی«: و بعد چنني ادامه دادند. همیشه یکی است

  .»نه برای هوای نفس، هفتصد نفر را در یکروز کشت و آن برای رضای خدا بود
 آنکه از حق یابد او وحی و خطاب
    آنکه بخشد جان اگر بکشد رواست

 عني صواب هرچه فرماید بود 
 نایب است ودست او دست خداست

  

  :فرمایدمولوی از زبان حضرت امري می
 من چو تیغم و آن زننده آفتاب
 رخت خود را من زه ره برداشتم
 امزاجتهاد و از تحرّی رسته

  

 ما رمیت اذ رمیت در سراب 
 غري حق را من عدم انگاشتم
 امآستني بر دامن حق بسته

  

مگر . هرکس زنا کند خود را بمهلکه انداخته است و همیشه در عذاب مخلّد خواهد بود کند وو مؤمن زنا نمی
پذیر و بخشنده و مهربانست؛ دراینجا سخنان ایشان پایان کسانیکه بعد از گناهان بزرگ توبه کنند که خداوند توبه

  .یافت
است که چنني هوای طوفانی سابقه  و فقرای آنجا میگفتند چندسال، مدآسابقه میرعد و برق و باران شدید و بی

طبق دستور . توأم با سکوت فقرا روحانیت خاصی بوجود آورده بود، رعد و برق و باران شدید. نداشته است
  :شودر فقرا بود عیناً نقل میالضمیّفیمناجاتی از خسرو و شريین نظامی خوانده شد که چون بیان ما

 دریافتعچو شريین کیمیای صب
 غان را پرافشاندشکیباییش مر

 شبستان را بروی خویشنت رفت
 خداوندا شبم را روز گردان
 شبی دارم سیاه از صبح نومید
 غمی دارم هالک شري مردان
 ندارم طاقت این کورهٔ تنگ
 توئی یاری رس فریاد هر کس

ندارم طاقت تیمار چندین 
 به آب دیدهٔ طفالن محروم
 ببالني غریبان بر سر راه

 خواهان بداور داور فریاد
 بدان حجت که دل را بنده دارد

 از آن سیماب کاری روی برتافت 
 الصّرب مفتاح الفرج خواند، خروس

 :بزاری با خدای خویشنت گفت
 چو روزم بر جهان پريوز گردان

 ب روسپیدم کن چوخورشیدشدراین
 بر این غم چون نشاطم چري گردان
 خالصی ده مراچون لعل ازاین سنگ
 بفریاد من فریادخوان رس

 المستغیثني اَغثنی یا غیاث
 بسوز سینۀ پريان مظلوم
 به تسلیم اسريان در بن چاه
 به یارب یارب صاحب گناهان
 بدان آیت که جان را زنده دارد
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 بدامن پاکی دین پرورانت
 به محتاجان در بر خلق بسته
 بدور افتادگان از خانمانها
 به ورودی کز نوآموزی برآید
 بریحان نثار اشکریزان
 بنوری کز خالیق در حجابست
 بتصدیقی که دارد راهب دیر
 بمقبوالن خلوت برگزیده
 بهر طاعت که نزدیکت صوابست
 بدان آه پسني کز عرش پیش است
 که رحمی بر دل پرخونم آور
 اگر هر موی من گردد زبانی

زبانی خفته باشم هنوز از بی
 بانعام خودم دلخوش کن ای یار

  

 بصاحب سری پیغمربانت
 مجروحان خون بر خون نشسته به

 بواپس ماندگان از کاروانها
 به آهی که سر سوزی برآید
 بقرآن و چراغ صبح خیزان
 به انعامی که بريون از حسابست
 به توفیقی که بخشد واهب خري
 به معصومان آالیش ندیده
 بهر دعوت که پیشت مستجابست
 بدان نام مهني کز عرش بیش است
 روزین غرقاب نم بريونم آو

 خوانی شود هر یک ترا تسبیع
 زصد شکرت یکی ناگفته باشم
 که انعام تو بر من هست بسیار

  

پس از صرف صبحانه . های اشک فقرا همراه با شوق و ذوق فراوان توأم گردیده بودریزش قطرات باران و قطره
صبح آقای  ۹ساعت در حدود . حضرت آقا به منزل آقا آقای حاج سید محمود تشریف بردند ۸در حدود ساعت 

هر چه کوشش کردم با اتومبیل یا صبح تا کنون  ۵از ساعت : آمد و اظهار داشت که حضرت آقافرهنگ به زیارت 
از هر سمت که ، امري کویت هم که قصرش در نزدیکی منزل ما قرار دارد، نتوانستم بر اثر سیل، پیاده خدمت برسم

اند و قادر به حرکت د زیادی اتومبیل و اتوبوس در آب ماندهکوشش نمود که به محل کارش برود نتوانست تعدا
شود خسارات ماىل زیاد است وىل بحمداللّه خسارات جانی نداشته است و این چنني سیل گفته می. باشندنمی

و . با اتومبیل آقای فرهنگ و حاج سیدمحمود به بازار رفتیم و گردش کردیمپس از آن . سابقه استتا کنون بی
پس از اقامۀ نماز ظهر و عصر و نهار صرف نموده و . نهار ظهر به منزل آقای حاج سیدمحمود آمدیمبرای 

بعد از ظهر با اتومبیل آقایان سعیدی و حاج سید محمود و اتومبیل دیگری  ۵در حدود ساعت . اسرتاحت کردیم
برای نماز مغرب و عشا . کردیمدر حدود سه ربع ساعت با یک قایق موتوری روی آب گردش . به کنار دریا رفتیم

پس از نماز و خاتمه مجلس . به منزل آقای سیدرضا ابراهیمی رفتیم مجلس شب دوشنبه در آنجا تشکیل شد
  .برای اسرتاحت به منزل آقای حاج سید محمود مراجعت کردیم

  )موزه( ۱۳۵۱دوشنبه چهاردهم فروردین 
در خدمت حضرت آقا بر  ۸صبحانه در حدود ساعت  پس از نماز صبح و صرف، طبق معمول سحر بیدار بودیم

و حضرت آقا . حسب وظیفۀ شرعی جهت بازدید به منزل سفري کبري ایران که آقای مشريی هم در آنجا بود رفتیم
به منزل  ۱۲بعد از مدتی در بازار کویت گردش نموده و ساعت . در مورد حفظ آداب شرع مقدس تأکید فرمودند

 ۴در حدود ساعت . پس از نماز ظهر و عصر نهار خورده و اسرتاحت نمودیم. کردیم حاج سیدمحمود مراجعت
از جمله . در یک سالن بزرگ استخوان حیوانات قرار داده بودند. العلمی رفتیمبعد از ظهر به موزه متحف

ستخوان مرت طول داشت و از درون ا ۲۴بود که !) ماهی کبود(» االرزقحوت«جمجمۀ ماهی بسیار بزرگی بنام
دیگر اسکلت حقیقی انسان بطور ایستاده بود و در ، توانست عبور کندشکم او یک اتومبیل فولکس واگن می
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یک اطاق انواع پرندگان خشک شده ودر اطاق دیگر پرندگان زیبا مانند طاووس و غريه و در چندین اطاق 
آهو و جوجه، خرس، فیل، گوزن، نواع گاوضمناً ا. کفتار و غريه وجود داشت، گرگ، پلنگ، برب، دیگر انواع شري

انواع مارهای گزندهٔ کوچک و بزرگ بود و از جمله دو مار زنده بود  ۱۴و  ۱۳در اطاق . تیغی نیز مالحظه گردید
 ۱۶در اطاق . حیوانات دریائی ۱۵در اطاق . کردند که بسیار نازک بودای نگاهداری میکه داخل قفس شیشه

در . �ٔ برنزی حیواناتمجسمه ۱۸در اطاق . های صحرائیانواع موش ۱۷در اطاق . ارخوحیوانات درنده و گوشت
اهان خشک شده را در قابهای یانواع گ۲۱شد و در اطاق شمارهٔ هادر الکل نگاهداری میانواع ماهی ۲۰اطاق 
در یک سالن ، در جای دیگر دستگاه البراتوارها، دراطاقی انواع سنگهای قیمتی. ای قرار داده بودندشیشه

کرد که انواع عکسها از جلب نظر می، شودانواع ماکتهای آپولو و ماکت غذاهائی که در کرهٔ ماه مصرف می
اند در آنجا وجود قسمتهای مختلفه موشکها و وسائل آنها و عکس افرادیکه برای سفر فضایی زحمت کشیده

پس از نماز حضرت . سازهای بنام است رفتیمبرای نماز مغرب و عشا به منزل آقای سعیدی که داندان، داشت
و رسیدن حضرت سجاد به کربال بیانات مفصل و شیوائی آقا به مناسبت شب اربعني قضیۀ آمدن جابربن عبداللّه 

بعد مناجاتی از کتاب نیاز تجّلی .ریستندگ و فقرا هم حال بسیار خوشی داشتند و بیاد شهدای کربال ۱.فرمودند
پس از آن شام صرف شد به منزل آقای حاج سید محمود . هبازی تشرف به درویشی یافتخوانده شد و آقای ش

  .مراجعت نمودیم

  )کویت( ۱۳۵۱سه شنبه پانزدهم فروردین 
ز اقامه نماز صبح و قرائت قرآن حضرت آقا ضمن تفسري مذموم بودن شرک را مطرح فرموده و تأکید پس ا

و هیچ کسی را در وجود و در هیچ امری مؤثر نداند که . باشد نمودند که مؤمن باید فقط متوجه حضرت احدیت
                                                 

قات با جابر اختالف نظر بسیاری در بني مورخني موجود است، در روز اربعني به کربال و مال) ع(در مورد رسیدن اهل بیت حسني - ۱
منزل است رفته و یک ماه در شام  ۴۰روز از کربال به کوفه واز کوفه تا شام که  ۴۰رسد که اسراء در مدت بطوری که بعید به نظر می

وىل رفنت جابر در اربعني .بیشرت طول بکشدمنزل مراجعت نموده باشند، این مسافت و این توقف در کوفه و شام باید مدتی  ۴۰بوده و 
  . های جانسوز وی در کتب معتربه آمده استبه کربال و غسل زیارت و ناله

کردند به عراق رسیدند به زمانیکه عیاالت حضرت سیدالشهداء از شام به مدینه مراجعت می: البته سیدبن طاوس نقل فرموده که
چون به سر تربت پاک حضرت سیدالشهداء رسیدند جابربن . ایشان را از راه کربال سري دادنددلیل راه گفتند مارا با کربال برب، پس 

عبداللّه را با جماعتی از طایفه بنی قاسم و مردانی از آل پیغمرب یافتند که به زیارت آن حضرت آمده بودند، آنها یکدیگر را مالقات 
اشتند و زنان قبائل عرب که در آن اطراف بودند جمع شدند و چند روز اقامۀ داری را گذنمودند و بنای نوحه و زاری و لطمه و تعزیه

  ).االمالنقل از منتهی.(ماتم و عزاداری نمودند
ما با : کند کهالمصطفی از قول عطیه بن جناده عوتی که از روات امامیه است نقل میاما شیخ ابوالقاسم طربی آملی در کتاب بشارة

پس جابر به جانب قرب روان شد و گامی برنداشت مگر با ذکر : گویدتا آنجا که می) ع(ت زیارت قرب حسنيجابر بريون رفتیم به جه
مرا گفت که دست مرا بر قرب گذار من دست وی را بر قرب گذاشتم، چون دستش به قرب رسید بیهوش بر روی . خدا تا نزدیک قرب رسید

آیا دوست جواب )) حبیب ال یجیب حبیبه((پس گفت . سه بار گفت یا حسني پس آبی بر وی پاشیدم تا به هوش آمد و. قرب افتاد
پس گفت کجا توانی جواب دهی و حال آنکه در گذشته از جای خود رگهای گردن تو و آویخته شده بر پشت و . دهددوست نمی

ر سیدالمؤمنني و شهادت میدهم که بر تو دهم که تو فرزند خريالنبني و پسشانه تو مجرائی افتاده ما بني سر و تن و تو پس شهادت می
آن گذشت که بر برادرت یحیی بن زکریا و پس گفت سپوگند به آنکه محمد را به نّبوت حقه برانگیخت ما شرکت کردیم با شهدای 

رد هرکه دوست دا: فرمودکه می) ص(ای عطیه شنیدم از حبیب خود رسول خدا: گوید پرسیدم چگونه؟ جابر گفتکربال، عطیه می
االمال و مأخوذ از منتهی...(گروهی را با ایشان محشور شود و هرکه دوست داشته باشد عملی قوی را شریک شود در عمل ایشان

  )روضة الشهّداو
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صبح  ۷پس از صرف چای در حدود ساعت . که توفیق نداشتم همه را بنویسم »الٰ مُؤُثرِ فیِ الْوُجُودِ اِلَّا اللّه«
ریا مرت با د ۵۰۰این شهر . کیلومرتی کویت ساخته شده رفتیم ۳۵که در  »دیّهماح«برای دیدن شهر جدیدی بنام

گفته شد این شهر را دولت برای کارمندان ساخته و با قیمت بسیار نازىل . و در مقابل قرار گرفته، فاصله دارد
ن از طریق خنجه بکشور آر راهی عبور کردیم که جاده مستقیم مقابل ااز یک چه. فروشدنها میآباقساط به 
ني ساختمان احمدیه استانداری و فرمانداری اول، یّه واقع شده بودمدو در سمت راست آن اح. رفتسعودی می

های جدید ویالئی بسیار مدرن جلب توجه میخانه. ای سرسبز و خرم استشهری بسیار زیبا و شبه جزیره. است
درختان مختلف کاشته شده و ، نجا بواسطۀ شور بودن زمني و شن دشوار استآبا اینکه درخت کاری در . نمود

ساختمان شرکت نفت را درختان . گذاری شد بودهای متعدد همه سرسبز و شمارهفلکه. گلکاری کرده بودند
درخت اکالیپتوس از . خالصه شهری بسیار آرام و زیبا بود. خیابانهای منظم داشت. اکالیپتوس احاطه کرده بودند

کَاَنَّ : بایی آن بود کهاین عبارت شاعرانه بیان زی. رفتیم) باغ ملّی( بعد بحدیقة العامّه. سایر درختان بیشرت بود
اند مثل اینکه گلهای سرخ آتشني قد برافراخته=تٍ نَثَرْنَ عَلٰی رِمٰاحٍ مِنْ زَبَرْجَدٍ ومُحَمَّراَلْشقیقِ اِذاٰ تَصَّعَدَ اَعْلٰامُ یاٰقُ

ت زینت دادههای یاقوهای زبرجدگون را با دانهی نیزهئا گویاند هائی از زبرجد نثار کردههای یاقوت بر نیزهدانه
  .اندای از زبرجد آویختهاند یا پرچمی از یاقوت بر نیزهاند یا پرچمی از یاقوت زینت داده

نها آهوئی مشغول بازی کردن آها وجود داشت که مابني باغ بسیار زیبا و پرگل در یک گوشۀ آن انواع خرگوش
در یک قفس انواع کبوترها . ردندکردک و در قسمت دیگر میمونهای کوچک بازی میبود در قسمت دیگر ا

مرغان کوچک و زیبایی در البالی درختان . وجود داشت در قسمت دیگر میمون سیاه و عقابی بزرگ بود
داشتند که مانند همۀ حیوانات بفکر  کوچک قرار هایدر یک قفسه خوکچه. سرایی و زمزمه بودندمشغول نغمه

مخزنهای مختلف نفت . کردندی فروزان گاز نفت خودنمایی میهادر قسمت غربی شهر شعله. تعیش خود بودند
در دو طرف راه در محلی بنام . های مختلف نفت از روی زمني عبور نموده بودلوله. خورداز دور به چشم می

های جنگندٔه در قسمت دیگری در محل عبور فرودگاه طیاره. های کوچک عشایری وجود داشتهنگان خانه
فرودگاه شهر در قسمت شماىل . که سمت جنوبی آن در حدود شش کیلومرت عرض آن بودکویت وجود داشت 

کردیم ده فروند جت در حال پرواز و نشسنت و همان مدت کوتاهی که ما عبور می. این محوطه قرار داشت
آقای سعیدی نهار بمهمانی . قدری در بازار قدم زدیمدرمراجعت ، بودهوا آفتابی و بسیار معتدل . برخاسنت بودند

آقای مشريی و آقای . پس از اقامۀ نماز ظهر و عصر نهار صرف شد. داندانساز دعوت داشتیم و به آنجا رفتیم
یاقوتی و آقای محمدعلی سروش از اهل گراش الرستان و چند نفر دیگر از فقرای ساکن کویت افتخار حضور 

همراهان و آقای فرهنگ نیز در . ریف بردندبعد از ظهر ببازدید آقای صیقل تش ۵در حدود ساعت . داشتند
نفر آنها کویتی  ۳۰۰۰۰۰نفرند که  ۷۳۰۰۰۰جمعیت کویت در حدود ، آقای صیقل اظهار داشتند. خدمت بودند

شوند افرادی پیدا می. العاده زیاد استدر کویت هم مانند سایر کشورهای جهان اختالف طبقاتی فوق. االصلند
به پول ( که هر روزه ده هزار دینار) مانند آقای زیدالخالد( ىل افرادی هم هستندکه مالک هیچ ملکی نیستند و

در مراجعت از منزل  !داننددرآمد دارند و با وجود این خود را مسلمان می) باشدتومان می ۲۳ایران هر دینار 
به آقای زیدالخالد آقای صیقل یکی از همراهان اظهار داشت تمام ساختمانهای مدرن سراسر این خیابان متعلق 

در ساعت چهار بعد از ظهر باران شدیدی باریدن گرفت که پس از مدت کوتاهی باز ایستاد و هوای . باشدمی
ای کنار دریا توقف نموده و برای نماز مغرب و عشا به منزل چند دقیقه. گر شدشفاف و بسیار مطبوعی جلوه
ح مفصلی راجع باربعني به حرم حسینی مشرف میپس از نماز حضرت آقاشر. آقای حاج سیدمحمود آمدیم
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بعد نیاز تجلی خوانده شد .بیان فرمودند، شوند و اهمیتی که توسل جسنت مؤمنني به آن حضرت در این روز دارد
  .و پس از صرف شام اسرتاحت نمودیم

  )کویت( ۱۳۵۱فروردین  ۱۶چهارشنبه 
 بواسطۀ بارندگی سحر کامالً هوا سرد بود که فقرا در شود وىلگرم میبا اینکه هر ساله در این فصل هوای کویت 

اگر مؤمن کار خري : پس از نماز صبح و قرائت قرآن ضمن تفسري فرمودند. داخل اطاق زیر پتو خوابیده بودند
وىل اگر کار بد نماید فقط به مثل . فرمایدخواهد با پاداش عنایت میانجام دهد خداوند ده برابر بلکه آنچه می

وىل نیت بد قبل از آنکه بمرحله عمل  ۲.باشدکند بهرت از عملش مینیت کار نیک میو کسیکه  ۱.دهدزا میآن ج
اگر از خدا دنیا و آخرت هم . بیندچون مؤمن در همه حال حال غري از خدا نمی. شوددرآید محسوب نمی

رَبَنّا آتِناٰ فِی الدُّنْیٰا :خوانیممیبه همني مناسبت است که در قنوت ، بخواهد چون متطورش خداست اشکاىل ندارد
. منظوری جز خدا نخواهند داشت، خوانندو همچنني در دعاهای دیگر که مؤمنني می .حَسَنةً وَ فِی اْالٰخِرَةِ حَسَنَةً

و بعد از صرف صبحانه با اتومبیل آقای یاقوتی به بازار ماهی. پس از آن طبق دستور مناجات خوانده شد
کردند که چهار مرتطول دارند در وىل از ماهیهائی که تعریف می. انواع ماهیهای تازه وجود داشت. فروشان رفتیم

. دیده نشد در کنار هوای صبح خربی نبود و، به منزل آقای یاقوتی رفتیم از آنجا. آن روز خربی نبود و دیده نشد
ماهیهای ریز ، ف و شفاف و دریا آرام بودخیلی صا در کناردریا هوای صبح، آقای یاقوتی رفتیم از آنجا به منزل

عکس ، بنا به خواهش آقای یاقوی با دوربني که همراه خود داشتیم. خوردفراوانی در نزدیکی ساحل به چشم می
آقای صیقل و آقای فرهنگ به آنجا رفتیم  ساعت هشت و نیم جهت بازدید و احوالرپسی از در حدود. برداشتم

های خود را تعطیل ش کردیم چون روز اربعني بود اکثر شیعیان به احرتام اربعني مغازهبعد کمی در بازار کویت گرد
  .کرده بودند

در حدود چهار ساعت و نیم بعد از ظهر هر یک بطور . برای نهار به منزل آقای حاج سید محمود بازگشتیم
. آقای حاج سیدمحمود آمدیم و همگی برای اقامۀ نماز مغرب و عشا به منزل. جداگانه در بازار گردش نمودیم

پس از نماز پند صالح و نیاز تجلی . آقایان مشريی و فرهنگ که برای زیارت حضرت آقا آمده و حضور داشتند
   .ممودیو بعد از صرف شام اسرتاحت ن. خوانده شد

  )تفسري دربارهٔ زکات( ۱۳۵۱فروردین ماه  ۱۷شنبه پنج
که برای مجلس و همگی در اطاقی .به زیارت آمده بودند بیدار بودندسحر تمام همراهان و فقرائیکه از راه دور 

پس از قرائت قرآن که معمول حضرت . و نماز را به حضرت آقا اقتدا کردند. نماز آماده شده بود گرد آمدند
فرمایند و حاضرین در محضرشان سکوت و استماع روزی یک جزءِ از قرآن قرائت می، همه روزه( .ایشان است

بعض . شوندبعضی افراد وقتیکه خداوند به آنها نعمت و ثروت میدهد شاکر و خداجو می: فرمودند). مایندنمی
وىل مؤمن ومرد خدا در هر . آورندوند یا ناراحتی دیگر دارند بخدا روی میشدست و بیمارمیدیگر وقتی تهی
  :من تفسري آیات فرمودنددر مورد زکوة ض. و در هیچ حاىل خدا را فراموش نمیکند. حال شاکر است

                                                 
  .يُْجَزى إِالَّ مِثَْلهَا وَهُمْ الَ ُيظْلَمُونَ مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَاِلهَا وَمَن جَاء بِالسَّيِّىَٔةِ فَالَ: فرمایدسوره انعام که می ۱۶۰اشاره به آیه - ۱

  .شوندشود و آنان مورد ستم واقع نمیکسی که نیکی آورد ده چندان ان و کسی که بدی آورد جز مانند آن بدو جزا داده نمی: ترجمه
  ).نیت مؤمن از کردارش بهرت است)) (نیّه المؤمن خريٌ من عمله: ((اشاره به حدیث - ۲
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دانند مَثَل آنها مَثَل شود و نمیکنند مالشان افزوده میکسانیکه زکات مال نمی دهند و ربا می خورند خیال می
بیند که می، شودنماید وقتیکه متوجه میکند و رویهم انباشته میرا احتکار میشخص محتکر است که غالت 
دهد مانند زارعی است که گندم را نکه حقوق الهی و زکوة مال خود را میوىل آ. فاسد شده و از بني رفته است

پس از صرف صبحانه مدتی با . پس از خاتمه نیاز تجلی خوانده شد. گرددکارد و براثر نمو چندین برابر میمی
های زهمراد از جمعیت مغا( .اتومبیل آقای حاج سیدمحمود یکی از جمعیتهای کویت را از نزدیک تماشا نمودیم

اند و تمام مایحتاج جمعیت آن محل در آنجا بدست میمختلفی است که برای ساکنني شهر در یک محل ساخته
بعد با همان اتومبیل مدتی در ، )کردندهایی است که سابق در هر محل درست مید نظري آن در ایران بازارچهیآ

بنده با . حضرت آقا و همراهان مراجعت فرمودند. گرما از روزهای قبل بیشرت شده بود. داخل شهر گردش کردیم
و برای نماز ظهر مراجعت . مدتی در بازار بزرگ کویت گردش کردیم) فقري گراشی( آقای محمدعلی سروش

بنا به دعوت قبلی آقای فرهنگ . تمام فقرا و همراهان نماز ظهر و عصر را به حضرت آقا اقتدا نمودند. نمودیم
در این ضیافت عالوه بر همراهان آقایان حاج سیدمحمود و سعیدی و . ریستول رفتیمبرای صرف نهار به هتل آب

 تنی چند ازشیعیان ایرانی را دعوت کرده بود و شخصی بنام آقای دشتی از ایرانیان مقیم کویت حضور داشت
اهان به عصر همر. پس از صرف نهار به منزل مراجعت و کمی اسرتاحت کردیم. نهار بسیار منظم و مطبوع بود

در خدمت حضرت آقا بکنار دریا رفتیم هوای کنار  جناب حاج آقای راستني و آقای سروش و بنده. بازار رفتند
های خود کنار دریا جماعتی از ساکنني کویت با اتومبیل. دریا در عصر پس از گرمای نسبی ظهر خیلی مطبوع بود

. شدیدی بود موج دریا نسبتاً. ماهی با قالب بودندبعضی مشغول مطالعه بودند بعضی سرگرم صید . آمده بودند
در حدود ساعت شش بعدازظهر . حضرت آقا مدتی دو نفر جوان کویتی را که مشغول صید بودند تماشا فرمودند

و تعطیل کردن کار  به منزل مراجعت پس از نماز مغرب و عشا مجلس تشکیل مجالس در شبهای دوشنبه و جمعه
و در این مورد بیانات مفصلی فرمودند که در این مختصر  عث خري دنیا و آخرت استاز صبح تا ظهر جمعه با

گنجد و نیز شرح مفصلی راجع به گفتار و کردار فقرا با مردم فرمودند و اظهار داشتند اعمال مؤمنني باید نمی
  :باعث سرافرازی بزرگان باشد نه باعث سرشکستگی آنها حضرت صادق علیه السالم فرمودند

اعمال نیک مؤمنني موجب خشنودی خدا و رسول و اولیاءِ خداست و »ونُوا لَنا زینا وَ الٰ تَکُونُا عَلَیْناٰ شَیْناًکُ«
وىل اگر اعمال ناپسندی از آنها ظاهر شود عالوه بر . شود که رو بخدا آورندباعث تشویق و ترغیب دیگران می

بعد . گردندنمایند و سّد راه آنان مین را هم دلسرد میوند دیگراشاینکه خود آنها مورد سخط و غضب واقع می
در پایان . آقای سروش مناجاتی از نیاز تجلی و آقای حاج سیدمحمود فاتحه مجلس خواندند، طبق دستور

  .پس از صرف شام اسرتاحت نمودیم. مجلس آقای صیقل به اتفاق فرهنگ به زیارت حضرت آقا آمدند

  )سوره لقمانتفسري ( ۱۳۵۱فروردین ۱۸جمعه 
ویت که تشریف کسحر طبق معمول همه برخاسته مشغول ذکر و مناجات و سوز و حال بودند تمام فقرای مقیم 

پس از نماز صبح و قرائت قرآن حضرت آقا قسمتی از . داشتند حضور سحرفرمایی حضرت آقا مطلع شده بودند 
وت را به لقمان پیشنهاد کردند اول نبّ. به بودنددر یک مرت) ع( داود وسورهٔ لقمان را ترجمه نمودند که لقمان 

معاف ، وت را ندارمو اگر مخیّر هستم چون طاقت بار نبّ. حضرت لقمان عرض کرد اگر امر است اطاعت میکنم
شبها . خداوند حکمت باو مرحمت فرمود و نبوت را به حضرت داود داد. بودن از این امر را اختیار میکنم

حضرت لقمان غالم بود و روزها در خانۀ آقای خود بخدمت . آموختحکمت میحضرت داود خدمت لقمان 
وقتی که شب . آقای لقمان در قمار باخته بود و حریفش باو گفته بود که باید آب رودخانه را بخوری. مشغول بود
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تو مربوط جواب داد که ب. که موضوع چیست.لقمان پرسید. نمودگريی میید به همني مناسبت سختآبه منزل می
آن را به ، لقمان گفت اینکار خیلی آسان است، نیست بر اثر اصرار لقمان جریان کار خود و حریفش را میگوید

و اگر . گویی آن را نگاه دار تا من بخورماگر آب امروز را می: آن وقت لقمان گفت به او بگو. من واگذار کن
گردد و این دلیل بر خرد و حکمت او طرف محکوم میدر نتیجه  ۱.گوئی بیاور تا من بخورمرا می آب دیروز

آقای حاج علی حقیقی مناجاتی از خواجه عبداللّه انصاری را خواند و مجلس ، پس از اتمام سخنانشان، بود
با اتومبیل  و از آنجا. پس از صرف صبحانه به منزل آقای یاقوتی که کسالت داشت تشریف بردند. خاتمه یافت

و تمام مایحتاج یک محل . دن جمعیة الشامیّه التّعاونیّه که از سوپر مارکتهای خوب استآقای فرهنگ برای دی
  .رفتیم. ها موجود استدر آن مغازه

و نظایر این گونه ، شده بود نشان داده میدتمام کاالهای فروشگاه بوسیلۀ تابلو برقی که بدیوارها نصب ش
رفتیم که تا  »جُهُرهُ«پس از بازدید به محلی بنام. یخته بودندتبلیغات را با نظم و ترتیب خاصی در و دیوار آو

در حدود ساعت ده به جُهره رسیدیم و مستقیماً به مغازه بقاىل آقای حبیب ، کیلومرت فاصله داشت ۳۲مرکز کویت 
آنگاه بیک . باشد و از فقرای بسیار خوب و با محبت هستند تشریف بردندعلوی که اهل گراش الرستان می

چه که نخلهای مختلف داشت و سبزی کاری مفصلی در آن بود در زیر یکی از نخلها جلوس فرموده و پس از باغ
پس از نماز ظهر و عصر نهار را که آقای صانعی با کمال محبت تهیه کرده بودند با . صرف میوه مراجعت کردیم

ساعت چهار بعد از . ت فرمودندحضور کلیه فقرا و آقایان فرهنگ و یاقوتی صرف کردیم و حضرت آقا اسرتاح
و بعد از . نائل گردید، ظهر بصدای اذان نماز اهل سنت از خواب بیدار شدیم و خانمی به افتخار فقر و درویشی

  .چند لحظه آقای سید هاشم ابراهیمی فرزند آقای سیدمحمود مشرف بفقر گردید
چند بار خواست که آنرا به حضرت آقا جالب توجه آنکه پسری ده اىل دوازده ساله یک تسبیح گلی داشت و 

تقدیم نماید که به زبان خودش آن را منصرف کردیم وىل با اصرار زیادی شرفیاب شد و آن تسبیح را با خلوص 
و از تسبیح او خیلی تعریف کردند و اضافه فرمودند گاهی ران ملخی . حضرت آقا قبول فرمودند. نیت تقدیم کرد

در حدود ساعت پنج بعد از ظهر . است مورد قبول حضرت احدیت قرار گريد ممکن. شودکه بصدق آورده می
بنده با آقای سید هاشم ابراهیمی فرزند حاج سیدمحمود به بازار رفتیم در یکی از بازارها آنقدر جمعیت زیاد 

به بازار  زیرا عصر جمعه بود و تمام کارگرها تعطیل بودند و برای خرید. که به زحمت بسیار عبور نمودیم. بود
در منزل آقای حاج سید  آمده بودند چیزهائیکه مورد احتیاج بود خریداری و مراجعت کردیم نماز مغرب و عشا

                                                 
توان شنا کرد و مسأله گفت در یک رودخانه دوبار نمیخن لقمان که در تفاسري مختلف آمده با بیان هراکلیت که میاین س - ۱

  :فرمایدآورد که میهای موالنا را بخاطر میشدنهای متواىل و صريورت مداوم و خلع و لبس دائم در اندیشه
  و شدن اندر بقاشود عالم و ما              غافل از این نهر زمان نو می

  :فرمایدو استمرار فیض بر ثبات و دوام هستی متحرک که می
  نماید در جسدرسد             مستمری میهمچو آب هر روز نو نو می

و نظریه حرکت جوهری مالصدرا و زوال و حدوث مستمر از قوه به فعل برای شدن و سپس بیان هگل که جهان را در نشو و ارتقاء و 
شود که انطباق دارد و این معلوم می) این جهان یک پرتوی از عقل کلّ(ته و چون مولوی عقل کلّ را راهرب دانستهتکامل دانس

اند برای حکماء الهی و عرفاء ربانی در شهود خویش حقایق را دیده و با عبارتهای مختلف به لسان قوم و عقول مردم سخن گفته
ها، مولویموالنا هگل شرق، مولوی و جهان بینی -عرفان ایران سري حکمت در اروپا اطالع بیشرت مراجعه شود به کتاب فلسفه و 

  .نامه
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محمود اقامه شد و حضرت آقا بعد از نماز بیانات مفصلی در مورد رفتار فقرا با خلق و نوع بشر فرمودند و 
  : فرمایدالرّحمه میسعدی علیه. قت و مهربانی رفتار نمایداظهار داشتند مؤمن با تمام مردم که آثار حقّند باید شف
  عاشقم بر همه عالم که عالم از اوست             به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست

حتی المکان . گرددمجلس فقری تشکیل می هو تأکید فرمودند که شبهای دوشنبه و جمعه و روز جمعه تا ظهر ک
اتهای عربی و فارسی در شبهای جمعه بخوانید و خواندن پند صالح و مثنوی را در شبهای و مناج. شرکت نمائید

م و مقیم کویت بود روضه خواند بعد ازشخصی بنام آقای حسني فتوت از اهل قم که معمّ. دوشنبه تأکید فرمودند
  .پس از صرف شام اسرتاحت نمودیم. و سپس یا تمام فقرا شام صرف فرمودند

  )تفسري نعمت خدا( ۱۳۵۱دین فرور ۱۹شنبه 
به تدریج . اندسحر وقتیکه چشم از خواب باز کردم دیدم حضرت آقا به نماز مشغول و سایرین هنوز بیدار نشده

   :پس از اقامه نماز و قرائت ضمن تفسري فرمودند. همگی بیدار و برای نماز صبح آماده شدند
نعمت حقیقی همانطور که بارها ، به دیگران هم اظهار کن یعنی نعمت خدای خود را: و امّا بنعمة ربِّك فحدّث

خواه از لوازم زندگانی . یا چیزی است که باهل والیت از جهت والیتی داده شود، ام همان والیت استگفته
خواه بصورت نعمت یا بصورت بالء ، دنیا و عوارض آن و خواه از لوازم زندگی اخروی و مقاصد آن باشد

 بلکه. نی اظهار کردن و آن اعمّ است از اینکه به عمل یا گفنت یا نوشنت یا اشاره باشدو تحدیث بمع، باشد
و اخبار دربارهٔ خوبی و لزوم اظهار علم و دین و سایر . تحدیث بعمل نزد خدا برتر است از تحدیث بقول

ح همراهان با پس از صرف صبحانه ساعت نُه صب. ای در بني نباشد بسیار استنعمتهای الهی هرگاه مبالغه
قرار شد حاج آقای راستني و حاج . های آقایان حاج سید محمود و سعیدی چمدانها را به فرودگاه بردیماتومبیل

 ۱۴در هوائی دلکش ، ابریدر بامداد نیمه. آقای سلطانپور در خدمت حضرت آقا با آقای صیقل حرکت نمایند
دگاه رسیدیم و نگارنده خطوط هوایی در کویت را بدقت کیلومرت تا فرودگاه را پشت سرنهادیم و به سالن فرو

، خلیج، ترکیه، ماوراء بحار، بریتانیا، یمن، ایتالیا، اردن، هند، خطوط هوائی: یادداشت کرد که عبارت بود از
  .سوریه و مصر، سعودی، عربستان، پاکستان، لبنان، هلند، عراق، ایران

یقل در خدمت حضرت آقا بمحل مخصوص هواپیمایی تشریف پس از تحویل چمدانها اطالع دادند که آقای ص
  .فقرای کویت همگی برای بدرقه در آنجا حضور داشتند. در حدود ساعت ده ما هم بهمان محل رفتیم. اندآورده

  بازگشت به وطن
 ۲۰ان دقیقه به ساعت ده مانده بود که پس از خداحافظی داخل هواپیما شدیم اعالن کردند که از کویت تا آباد ۲۰

این پرواز دهمني پرواز بود که در ( هواپیما ساعت ده و چهل و پنج دقیقه شروع به پرواز نمود. دقیقه در راهیم
هوا بیست ونُه درجه . دقیقه بعد در فرودگاه خرمشهر به زمني نشت ۲۰درست ). طول این مسافرت انجام میگرفت

  .باالی صفر بود
قای محمود پروین و سرگرد عصار و آقای مرزبان رئیس گمرک در سرکار سرهنگ مرتاضی رئیس شهربانی و آ

پس از بازدید چمدانها با اتومبیل آقای پروین به اتفاق رئیس شهربانی سرگرد عصار به . فرودگاه حاضر بودند
های اجتماعی آبادان بود وارد شدیم از تمام شهرستانهای منزل آقای نور فرزند آقای نورالحکماء که رئیس بیمه
آقای تفضلی فرماندار آبادان و عده زیادی از رؤسای . خوزستان حتی از تهران و شرياز باستقبال آمده بودند

بقدری فقرا زیاد بودند که اگر نام تمام آنها نوشته شود خود کتابی مفصل . ادارات آنجا نیز استقبال کردند
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حضور تمام فقرادر خدمت حضرت آقا وانده شد و بعد نهار با خخواهد شد پس از ورود نماز ظهر و عصر 
ای از فقرا ساعت چهار بعد از ظهر که هوای آبادان ابری و مطبوع بود عده. صرف و کمی اسرتاحت کردیم
بعد از نماز مغرب و عشا جمعیتی از فقرا با شور و هیجانی زیاده از حد توصیف . بخدمت حضرت آقا رسیدند

بکوشد که از راه دل  مؤمن باید: راجع به مسافرت هندوستان فرمودندحضرت آقا ضمن بیاناتی . گرد آمده بودند
البیت شد باید ببینیم که علت چه بود و چرا بعضی از نزدیکان از اهل که از اهل ۱حضرت سلمان .شودنزدیک 

، ودنیز از بزرگان و مؤمنه ب ۲حضرت ام السّلمه.بیت نیستند ما هم باید کوشش نمائیم که در باطن نزدیک بشویم
ونزول این حدیث  بنقل بعضی راویان جریان کساءبنا . وقایع کربال را به چشم دید، او بینا بود، او بصريت داشت

اجازه ) ص( حضرت رسول اکرم، در خانه ام السّلمه بود و وقتیکه او تقاضا نمود که در زیر کساء داخل شود
وىل اگر . رب معنوی از قرب ظاهری باالتر استق. بنابراین مقام قرب از حیث صورت و ظاهر نیست. نفرمودند

و نورٌ علی نور است اما اگر قرب معنوی باشد همیشه نزدیک . قرب صوری یا معنوی هر دو باشد بهرت است
و وقتی . کندوقتیکه انسان متوجه خدا باشد سکینه قلبی بر او غلبه پیدا می. درون با یاد خداست آرامش. است

و نزدیکی معنوی از نزدیکی . چون او را دارد همه را دارد. چشم عارفان و عاشقان استاین حالت پیدا شد نور 
نورانیت که در دل ظاهر شد مانند این است ، در اخبار رسیده است. تر استصوری و ظاهری خیلی بهرت و بزرگ

و کسانیکه منتظر هم  مند هستندالبته اشخاصی که حقیقةً عالقه. م آل محمد ودر رکاب آن حضرتستئکه التزام قا
از فقرا  یکی بعد. اندوىل اگر نورانیت پیدا شود مثل اینست که همیشه در التزام حضرت قائم. هستند اجر دارند

  و بعد غزل زیر از سعدی خوانده شد  ».علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را«.این غزل از شهیار را خواند
  ۳فريوز روز آنکه تو بروی گذر کنی      خرم صباح آنکه تو بروی نظر کنی        

                                                 
بحرٌ ال ینزف و کنزٌ ال ینفد سلمان منّا اهل بیت یَمْنَحُ الحکمة و یؤتی : ((که گفت) ص(حضرت سلمان بنا بفرموده رسول خدا - ۱

بخشد و سلمان از ما اهل بیت است حکمت می. شودتمام نمیشود گنجی است که سلمان دریایی است که خشک نمی)) (الربهان
بهرت از لقمان ) ع(او را مثل لقمان حکیم و حضرت صادق) ع(حضرت علی. به سلمان محمدی معروف است). آوردبرهان می

و او ) اصحاب سّر بودهزیرا از (آید که وی اسم اعظم میدانستهاو را از متوّسمني شمرده و از روایات برمی) ع(دانسته و حضرت باقر
و ارادت (منایا بوده و از تحف بهشت در دنیا میل فرموده. و عالم به غیب ) اندمرتبه دانسته ۱۰ایمان را (در مرتبه دهم ایمان بوده

را او را دوست میداشتند و حق تعالٰى پیغمرب ) ص(و بهشت مشتاق و عاشق او بوده و خدا و رسول) های آسمانی استقلبی که مائده
از ) ع(و علی)ص(به محبت چهار نفر امر فرموده که سلمان یکی از آنهاست و آیاتی در مدح او اقران او نازل شده و حضرت رسول

اَدَرك سلمان العلم االول و العلم اآلخر و هو : ((اش فرموددرباره) ع(اند و حضرت صادقعلوم اختصاصی به آن حضرت تعلیم کرده
برای شرح حال وی به کتب سريه و طبقات و دائرة المعارف اسالمی کلمه سلمان و سلمان پاک )) اهل البیتبحرٌ ال ینزح و هو منّا 

و در کتاب اماىل شیخ طوسی به نقل راوی از حضرت . مراجعه شود ۱۴۱تا  ۱۳۹اآلمال ص از لوئی ماسینیون و نیز به کتاب منتهی
بر هوای نفس خود، دیگردست داشنت فقرا و ) ع(نمودن هوای امريالمؤمننياول اختیار : آورده که او را سه فضیلت بود) ع(صادق

اگر خرب دهد سلمان ترا به آنچه میداند : به اباذر گفت) ع(و حضرت علی. اختیار ایشان بر اغنیاء، دیگر محنت او به عالم و علماء
در زمني هر که معرفت بحال او داشته باشد مؤمن  ای اباذر سلمان باب اللّه است)) رحم اللّه قاتل سلمان: ((هر آینه خواهی گفت

از مدینه به طیّ االرض او را غسل داد و ) ع(هجری در مدائن رحلت کرد و علی ۳۶وی در سال . است و هر که انکار او کند کافر
  .کفن فرمود

جرت کرد با همسرش ام سلمه و پس از ابتدا همسر ام سلمه، عبداللّه بود که عبداللّه اول کسی بوده که به حبشه ه: ام الّسلمه - ۲
عبداللّه در جنگ بدر و احد شرکت داشت در غزوه احد زخمی شد و . به مدینه آنها نیز به مدینه آمدند) ص(هجرت رسول اکرم
یث ام سلمه دوستدار اهل بیت بوده و احاد: و پس از انقضاء مدت پیغمرب اکرم ام سلمه را به ازدواج خود درآورد. سپس وفات کرد

  .بسیار به نقل از وی در کتب شیعه اهل سنّت موجود است از جمله پیشگوئی واقعه کربال که در کتب ذکر شده
  :کلّ غزل این است - ۳
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فقرا که پس از مدتی به زیارت مراد خویش نائل شده بودند شور هجران و شوق دیدار چنان دگرگونشان کرده 
و چون آقای منوچهر حبیبی فرزند آقای حاج مريزا حبیب  )مو پرسی مژگان شبدرازی ( بود که الیوصف است

حضرت آقا و تمام فقرا را بشام در منزل خود دعوت کرده بود به آنجا ، دحبیبی که از پیشکسوتان تهران بو
اکثر از فقرا آمده بودند و آقای حاج مريزا حبیب هم از تهران برای استقبال حضرت آقا آمده بود و از این .رفتیم

آقای نور  پس از صرف شام به منزل! هان شاه والیت کرده بود خوشحال بوددعوتی که فرزند برومندش از محّب
  .مراجعت و اسرتاحت نمودیم

  )خرمشهر( ۱۳۵۱فروردین ماه  ۲۰یکشنبه 
چند نفر از همان سحر قبل . مرا از خواب بیدار کرد سحرگاه مناجات و زمزمۀ فقرا در داخل حیاط منزل آقای نور

  :و مفاد این غزل از خواجۀ شرياز را درک نمودند. از نماز صبح بفقر مشرف شدند
 حر از غصه نجاتم دادنددوش وقت س

 چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی
  

 وندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند 
 آن شب قدر که این تازه براتم دادند

  

آقای تفضلی فرماندار آبادان مانند سایر فقرا در آن دل شب حضور داشتند قبل از نماز آقای آراسته و چند نفر 
قرآن قرآئت و چند آیه تفسري ، ف فقرا نماز صبح اقامه و بعد از نمازپس از تشّر. دیگر مشرف بفقر شدند

  .فرمودند
پس از صرف صبحانه بکنار شط آمده در قایقی بنام قایق کاشان متعلق به بندر خرمشهر سوار شدیم در دو طرف 

سی ، داشتندسرهنگ مريدامادی اظهار . مرز ایران و عراق نخلستانهای زیبا خودنمایی میکرد) اروندرود( شط
آقای یغمایی رئیس پست و تلگراف و تلفن آبادان . ابری و مطبوع بودهوا نیمه. وسعت بندر استکیلومرت 

و حاج آقای سلطانپور و حاج آقای جواهریان و حاج آقای ملک ، شرفیاب بود در این دقایق حاج آقای راستني
رانندهٔ قایق اظهار داشت . ار حضور داشتندصالحی و آقای نور و آقای حاج علی حقیقی و آقای حبیبی افتخ

در آبهای اروندرود و نزدیک رود کارون  Hnha یک کشتی بزرگ روسی بنام. مرت استعمق آب در حدود سی
بعد از آن کشتی . ایستاده بود Baloghistanدر حدود یک کیلومرتی آن کشتی انگلیسی بنام . انداخته بود

های خود مشغول ایرانی با قایق در آنجا جوانان. نزدیکی مرز عراق رفتیمنروژی بنام تورنتو وجود داشت تا 
در آنموقع در بندر . پس از آن از آنجا مراجعت کردیم زدندگريی بودند و با شعف فراوانی پارو میماهی

ر که در این محّل امور حمل و نقل خلیج فارس و بناد. ساختندای میخرمشهر انبارهای بزرگ و اسکله تازه
                                                                                                                                                        

 خرم صباح آنکه تو بر وی نظر کنی
 آزاد بندهٔ که بود در رکاب تو
 دیگر نبات را نخرد مشرتی بهیچ
 ای آفتاب روشن و ای سایۀ همای

 کنموفا کم نمی من با تو دوستی و
 مقدور من سریست که در پایت افکنم
 دانیکه رویم از همه عالم بروی تست
 گفتی که دیر و زود بحالت نظر کنم
 شرطست سعدیاکه به میدان عشق دوست
 از عقل بهرتت سرپی باید ای حکیم

  

 فريوز روز آنکه تو بر وی گذر کنی  
 خرم والیتی که تو آنجا سفر کنی

 مچون شکر کنییکبار اگر تبسم ه
 ما را نگاهی از تو تمناست گر کنی
 چندانکه دشمنی و جفا بیشرت کنی
 گر زآنکه التفات بدین مختصر کنی
 زنهار گر تو روی بروی دیگر کنی
 آری کنی چو بر سر خاکم گذر کنی
 خود را به پیش تري مالمت سرپ کنی
 تا از خدنگ غمزه خوبان حذر کنی
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 کشتی.دراروندرود لنگر انداخته بود Amra کشتی بسیار بزرگ انگلیسی بنام.اطراف آن مورداستفاده قرار گريد
Aipsmaru  ژاپنی کشتیLette  دانمارکی و کشتیToultose فرانسوی و کشتی متعلق بکشور ترکیّه و کشتی 

Pars و کشتی دیگری بنام Inardana  انگلیسی و کشتیImrmyan شتی ژاپنی و کHishmaru  ژاپنی و
سیم بی در ساعت نُه و بیست دقیقه صبح قایق کاشان موتورش از کار افتاد بوسیلۀ. کشتی ژاپنی وجود داشت

اطالع دادند فوراً قایق کرمان آمد و پس از چند لحظه قایق ما را بکسل نمود و هر دو قایق در عرض هم حرکت 
زاده و آقای زارع رانندهٔ قایق کرمان آقای شریف. نجات هم آمدکردندو یک افسر از گارد گمرک با قایق می

ها مشغول در لنگرگاه دوبه. و رئیس دفرت قسمت مرزی و دریایی در قایق کرمان حضور داشتند، سرپرست واحد
در حدود ساعت ده بود که قایق نزدیک . قایق کرمان ما را به لنگرگاه بندر خرمشهر آورد. تخلیۀ کشتی بودند

و  کارکنان کشتی با نردبان آهنی برای رفنت در داخل کشتی قرار دادند حضرت آقا.تی نروژی تورنتو ایستادکش
پس از . و از سطح کشتی تا عرشه دوازده پله وجود داشت. پله باال رفتند تا داخل کشتی شدند ۳۶همراهان از 

ظرفیت آن . کیلومرت است ۳۵ه معادل استقرار کشتی بحرکت آمد سرعت آن یازده مایل دریایی در ساعت بود ک
تن دارای  ۹۲۸۴تن و غري خالص  ۵۵۵۹پا و ظرفیت خالص  ۴۶۶طول آن . تن و دارای شش انبار بود ۹۸۰۰

  .سالن سینما و غريه نیز بود
ابتدا اطاقهای یک تختی را مشاهده کرده و سپس با دوازده . آنگاه کاپیتان قسمتهای مختلف کشتی را نشان داد

ناخدای . اقهای دو مرتی مسافربری رسیدیم و دوباره پس از پیمودن دوازده پله دیگر به مقرّ فرمانده رفتیمپله باط
بینهای مدوری بود که به تمام اطاقها راه در یک قسمت ذرّه. دادکشتی راجع بهر قسمت توضیحات کامل می

و در قسمتی راداری را که با . اددیا حادثه بطور اتوماتیک موضوع را نشان می خطرداشت و هنگام بروز 
بعد دستگاههای . کانال و بسیار مجهز بود ۲۸این رادار دارای . انبارهای مختلف تماس حاصل مینمود نشان داد

که دو دستگاه گرينده  توانست ارتباط حاصل کندو با تمام نقاط می. کردتلگراف که با سرعتهای مختلف کار می
مایل خطرهایی که کشتی را تهدید مینمود در زیر آب  ۴۵تا  ۲۵ئی که از فاصلۀ داشت مشاهده و سپس دستگاهها

پا الً امتحان نمود که کشتی تا عمق دریا شش مو اطراف آن به ما نشان دادند که آنهم بطور اتوماتیک بود و ع
عیسی زارع با و در تمام این مدت آقای . طبقه عمق داشت نشان داد ۱۵را که  آنگاه موتورخانه. فاصله دارد

از باالی همان کشتی مشاهده شد که یک کشتی روسی از هندوستان . نمودکمال محبت گفتار او را ترجمه می
های مخصوص بود گل و کشتی شاپور که مجهز به مته. که مشغول تخلیه بودذغال چوب برای ایران حمل نموده 

پس از خاتمه بازدید از ناخدا ، نمودایت میهای بزرگ بخارج هدکند و با لولهو الی را از ته دریا می
از اسکله خارج شدیم در حالیکه اعضا و مراقبني  ۱۱خداحافظی نموده از کشتی خارج شدیم و در حدود ساعت 

دو طرف خیابان که از اسکله . قا نسبت به آنها اظهار محبت فرمودندآو حضرت . کردندبا کمال ادب بدرقه می
فصل با ترتیب و نظم خاصی کاشته بودند و با همان اتومبیل که آمده بودیم به منزل  شد انواع گلهایخارج می

بنا به دعوت آقای غالمرضا هرسینی به منزل ایشان رفتیم و نماز ظهر و  ۱۲ساعت . آقای نور مراجعت کردیم
ل آقای نور جمعیت زیادی از فقرا حضور داشتند و پس از صرف نهار برای اسرتاحت به منز. عصر برگزار شد

. بعد از ظهر افرادیکه طالب بودند حاضر شدند و حضرت آقا به هدایت طالبني پرداختند ۵در ساعت . برگشتیم
بنده و حاج آقای ملک صالحی بدفرت آقای کازرونی رفتیم تا چمدانهایی که با خود داشتیم بوسیلۀ قطار به تهران 

مثل اینکه . مانند هوای آنجا همگی بسیار گرم و با محبت بودندهوای خرمشهر آنروز گرم بود و فقرا نیز . بفرستد
آب و هوا در روحیۀ افراد اثر مخصوصی دارد مثالً آقای کازرونی یک دستگاه اتومبیل شورلت آخرین سیستم که 
تازه از گمرک خارج ساخته بود اختصاص به این امر داده بود که پس از بازگشت حضرت آقا از مکه به ایران در 
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آقای سید علی هرسینی که از فرمانداری کل . شهرهایی که عزم مسافرت داشته باشند با آن حرکت فرمایند ضمناً 
خداحافظی و . کیلومرت فاصله دارد برای استقبال آمده بود ۴۸۰که تا آبادان بیش از ) بویراحمد( کهکلویه

یان شور و غوغای فقرا این اشعار را میآقای دکرت حربا که از فقرای بسیار با محبت است در م. مراجعت کرد
  :خواند

 در دل شب در دلت با آه و سوز
    خویش را فانی کنم گوئی نیم

پیش شمع حق چو پروانه بسوز  
 غري کویت هیچ ماوائی نیم

  

  .و این رباعی رابرای ورود حضرت آقا سروده بود که خوانده شد 
 یمایۀ امید  دل و جاناخوش آمدی
 غري تو امید و پناهیما را نبود 

  

 ای روشنی چشم ودل ای رونق ایمان 
 ما بنده فرمانرب و تو صاحب فرمان

  

بعد از نماز مغرب و عشا تمام فقرا در حضور حضرت آقا شام صرف نموده و رفتند و در حدود ساعت ده 
  .اسرتاحت کردیم

  )فرق اسالمی( )آبادان( ۱۳۵۱فروردین  ۲۱ دوشنبه
بعد از نماز صبح و . و درویشی قبل از نماز صبح مشرف شدند شدیم دو نفر از طالبني فقرسحر خیلی زود بیدار 

ای بیش نیست و آخرش ای گندیدهکه انسان اولش نطفه: قرائت قرآن حضرت آقا ضمن بیاناتی مشروح فرمودند
. ه خاک خواهد شدو در فاصلۀ بني این دو حالت هم حامل کثافات است و آن مردار و جیف. مردار و جیفه است

آیا نطفۀ گرينده با انسان با . گویند خالقی نداریم کدام یک از این حاالت بجسم شباهت دارندو آنهائیکه می
دیدم همه چیز آن . من به کتابخانه رفتم«: گویدیا به خاک شبیه است؟ دانشمندی می، دعقل و تمیز شباهت دار

ب و های مخصوص مرتّبا شماره گذاری صحیح در قفسه، دداردو تمام کتب که به ربانهای مختلف وجو، مرتب
ب و منظم متوجه شدم که مدیر با تدبريی دارد که او این وضع یت مرتّبا دیدن این وضعّ. سرجای خود قرار دارد
نظم و ترتیب خاصّ صانعی نداشته باشد و با ، شود جهان با این عظمتحال چگونه می ».را بوجود آورده است

. است یکتا خالق ت پی بردم و متوجه شدم که صانع این جهاندالل ساده خود بوجود حضرت احدّیاین است
و ما میگوئیم الفقر . اگر یک بار گوئی بندهٔ من از عرش بگذرد خندهٔ من.فقري هم افتخارش به بندگی خداست

  :فخری افتخار ما احتیاج باوست خداوند در قرآن مجید میفرماید
  ).۱۵سوره فاطر آیه ( ۱.اسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاء إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُيَا أَيُّهَا النَّ

                                                 
اول فقر ذاتی که جملگی موجودات : و فقر دو نوع است. نیازی از غري اوستنیازمندی به خدا و بیفقر در اصطالح صوفیان  - ۱

و انسان هم )) ال حول و ال قوة اّلا باللّه((عالم را شامل است از جهت فیض وجود یافنت و اخذ فیض و عنایت برای بقاء و کمال که
و رحمت خاصه و رحمت بالعنایة و . جهت کمال است، فقري است از جهت جسم و روح حیوانی چون همۀ موجودات و نیز از

  . اش درک فقر ذاتی و عبودیت است بدون فقر و نیاز میسر نیست که این فقر تکوینی استباالفاضه که الزمه
ب طغیان فقر ادارکی است که تنها انسان متوجه فقر ذاتی است و این تشریعی است و همني فقر است که عدم احساس آن موج: دوم
و احساس این فقر موجب یافنت وسیله و بیعت واعتصام بحبل المتني است و آیۀ فوق ) انّ االنسان لیطغی ان راه استغنی(شود می

  .بدان مربوط است
 ۵۲و آیۀ . ای از مراحل و مقامی از مقامات است که بنظر عطار آخرین مرحلۀ سلوک فقر و فناستفقر اختیاری و آن مرحله: سوم

للفقراء الذین احصروا :فرمایدسورهٔ بقره بطور مستقیم بدان اشاره دارد که می ۲۷۳سورهٔ انعام بطور اشاره در مورد اهل صفّه در آیّه 
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٢٢٧ 

و ما باید بسوی او چیزی بریم که او ندارد و آن فقر و ، نیاز و ستوده استهمه محتاج بسوی اویند و او بی
وار فقرا حلقه. ت طالبان تشریف بردندبعد حضرت ایشان برای دستگريی و هدای »نیازمندی و دل شکسته است

کردند و طالبني هم یکی پس از دیگری به افتخار فقر و درویشی نائل نشسته و بیاد خدا مشغول بوده و زمزمه می
  .گردندمی

پس از مراجعت باز چند نفر .در حدود ساعت هشت حضرت آقا برای استحمام به شهر آبادان تشریف بردند
لی فرزند آقای موفق السّطان فرماندار اصغر تفضّجهت بازدید آقای علی ۱۱در ساعت . نددیگر به فقر مشرف شد
آقای جواد کاکاوند عضو عالريتبۀ فرمانداری و آقای ایزددوست معاون فرمانداری نیز . آبادان تشریف بردند

ی به حضرت آقا نماز ظهر و عصر همگ. به منزل آقای ناصر وزیری رفتیم ۱۲ساعت  در حدود. حضور داشتند
بعد از ظهر مجدداً طالبینی را که دستور فرموده بودند منتظر بودند پس از  ۴در حدود ساعت . اقتدا نمودند

پريمردی از فقرا بنام آقای سامانی . ببازدید آقای دکرت حربا تشریف بردند ۵دستگريی آنها در حدود ساعت 
هفت باب ذکر شده است منظور چیست؟ حضرت آقا سؤال کرد شعری است که در آن سه ولد و چهار مام و 
عناصر اربعۀ آب و خاک و باد و ، و منظور از چهار مام. فرمودند منظور از سه ولد جماد و نبات و حیوانست

 - سپس آقای دکرت حربا. باشدآتش است و مراد از هفت باب هفت آسمانست و این اصطالحات قدیمی می
حضرت آقا فرمودندمنظور ما . ام بخوانمدارم اجازه فرمائید قطعه شعریکه سرودهعرض کرد بنده وسیلۀ پذیرایی ن

خواهیم آنگاه آقای دکرت حربا با حال خوشی این اشعار را محبت است و ما پذیرایی بغري از محبت نمی
  :خواندند

 تا نور تو تابنده بر ساحت دلها شد
 ساماندرکوی توتامنزل کرد این دل بی

 و رضا علیت کنیهاسم  حسنيسلطان
 تو گوهر تابانی خورشید درخشانی
 تو فاضل دورانی تو زاده شاهانی
 ای قطب طریق ما محبوب و شفیق ما
 ما خسته تن و جانیم افسرده و ناالنیم
 خال تو ره دین زد چشمت ره آئني زد
 ابروی هالل تو با بدر چو توأم شد

 ه و فدایت شیدا شدخاطر بشد آسود 
 این قلب مزین ما چون غنچۀ گل واشد
 اسم و لقبت را نیز تابنده شناسا شد

 ٰى شداسم و لقب و کنیه هر سه بمسمّ
 از پرتو لطف تو هر قلب مصفّا شد
 لطف تو رفیق ما همراه بهر جا شد
 دل منتظر مهر آن لطف مسیحا شد

 لحظه که دل دیدت هستی همه یغما شدآن
 ت بیند هرکس به تماشا شدتا ماه رخ

                                                                                                                                                        
حقیقة ان اال یستغنی اّال : فقال)... در رسالۀ قشريیّه(طبق نقل یحیی بن معاذ: یناً و احشرنی من زمرة المساکني و فرمودو امتنی مسک

موالنا ابیات بسیار در این . الفقر لباس یورث الرّضا اذا تحقّق العبد فیه) همان مأخذ: (و فرمود... باللّه و رشمه عدم االسباب کلّها
  : همورد دارد از جمل

 کار درویشی و رای فهم اوست
 زان که درویش و رای کارهاست

  

 سوی درویشان بنگر سست سنت  
 دمبدم از حق مرایشانرا عطاست

  

  :گویداقبال الهوری می
 فقر مؤمن چیست تسخري جهات
 فقر کافر خلوت دشت و دراست

  

 بنده از تأثري او موال صفات  
 فقر مؤمن لرزه بحر و بر است

  

  :حافظ فرماید
 اگرت سلطنت فقر ببخشد ای دل

  

 کمرتین ملک تو از ماه بود تا ماهی  
  

  



  

٢٢٨ 

 چون شمع رخت تابان گردید بهرسامان
  

 پایان هر ذره چو حربا شدزان تابش بی
  

  :بعد آقای سامانی این اشعار را خواندند 
 هاام در گوشۀ میخانهعمری بود که کافتاده

 از عشق یار نازنني گه شادم و گاهی غمني
 خویشنت قبایسازم  دیوانگانچون  صدچاک

 مرغ دلم افکند چون بر زلف و خال او نظر
 اندر جهان هر دلربی دلربده با افسونگری

 در راه جنون هستی خود را باخته»آسوده«
  

 هاام دست من و پیمانهتا پر شود پیمانه 
ها گه بلبلم در گلستان گه جغد در ویرانه
 هادر آن دمی کان آشنا بنشسته با بیگانه
 هادیگر نبندد راه او نه دامها نه دانه

ها ن کند افسانهلیک آن بت عیار من افسو
 هابا دیوانه پوسته بگریخته از عاقالن

  

برای نماز مغرب و عشا بمنزل آقای وزیری مراجعت و بعد از نماز بیانات مفصلی راجع به فرق شیعه فرمودند و 
داشت در حاىل که  فرمودند که عبداللّه افطح پایش عیب ۱، های کیسانیة و زیدیه و افطحیّهضمن اشاره به نحله

افطحیه پس از امام صادق پسرش اسماعیل و پس از وی عبداللّه افطع را به ، امام نباید ناقص الخلقه باشد
باشد امام همانطوری که هفت هفت روز است و آسمان هفت می: گویندفرقۀ اسماعیلیه می. پیشوائی قبول دارند

  .شده است و در این مورد اشعار سروده. نیز هفت است

                                                 
برای اطالع از فرق نامربده و سایر فرق اسالمی به کتاب الفرق بني الفرق عبدالقاهر بغدادی و کتاب ملل و نحل شهرستانی و  -  ۱

خالصه کیسانیّه پريوان محمد حنفیه بوده پس از  و بطور. تبصرة العوالم و تتمة کتاب سه داستان اسرار آمیز عرفانی مراجعه شود
اند که در کوه جودی غایب شده و او را امام دانسته و مرگ او را باور نکرده وی را مهدی آخرالزمان دانسته) ع(حضرت امام حسني

ند که وی علیه هشام بن باشمی) ع(اما زیدیه پريوان زید بن علی بن الحسني. وجه تسمیه به کیسان بدلیل نام غالم وی بوده است
شهید شد و هم او صحیفه سجادیه  ۱۲۵هجری شهید شد و سپس فرزندش یحیی قیام کرد در سال  ۱۲۱عبدالملک قیام کرد و در سال 

بعد از یحیی، محمدبن عبداللّه محفض و ابراهیم بن عبداللّه بر منصور قیام کرد و شهید شدند تا . تقدیم کرد) ع(را به امام صادق
ه ناصر اطروش برادر زادهٔ زید به مازنداران رفته آنجا را گرفته مردم را مسلمان کرد و حکومت زیدیه را در طربستان تشکیل داده اینک

کند و آنان در اصول معتزىل و در فقه حنفی یا ) شمشري(خود را امام خواند و زیدیه معتقدند که امام کسی است که قیام به سیف
  .مالکی هستند

در (ای از شیعیان به اسماعیل پسر بزرگ حضرت گرویدند و پس از رحلت اسماعیلعده) ع(در زمان امام صادق: عیلیهواما اسما
بعضی او را خاتم امامت و خاتم نامیدند که اسماعیلیه خالصند و بعضی به محمد پسر اسماعیل رو .) ق ۱۳۳زمان حیات امام به سال 

رو آوردند و به افطحّیه ) ع(ای هم بعد از اسماعیل بن عبداللّه افطح پسر دیگر امامعده: فتندبه آنان مبارکیّه اسماعیلیّه گ. آوردند
اما اسماعیلیه معتقدند که . معروف شدند و برخی امامت را در امام موسی بن جعفر ختم کرده متوقف شدند که به آنان واقفیّه گفتند

اسماعیل ). ع(، امام باقر و امام صادق) ع(، زین العابدین) ع(، حسني) ع(یبعد از پیامرب اکرم هفت وصی بودند که عبارتند از عل
هیچگاه زمني خاىل از حجّت نیست و حجّت : ضمناً اینان معتقدند . رسدمحمدبن اسماعیل و بعد امامت به تواىل به پسر بزرگ می

ویند حجّت مظهر خداست و اساس حجّت دو نوع است ناطق که پیغمرب است و صامت که امام وداعی او حتی پیغمرب است و گ
گویند نقیب وجود دارد که حواریون حجّت و وىل هستند وىل دروزّیه می ۱۲چرخد و نیز روی زمني همواره ثبوتیه روی عدد هفت می
باطن و گویند احکام اسالم تماماً ظاهری و باطنی و تنزیلی و تأویلی دارد و آنان به از نظر کالمی می. شش نقیب وجود دارد
اند که قرامطه نیز از این دسته بوده. اندکنند توجه داشته به ظاهر احکام توجه ندارند و لذا به آنان باطنیه هم گفتهتأویالتی که خود می
ای ایجاد کرد و مقررات نماز مسلمانان و غسل ضابت نماز تازه. هجری خروج کرد و خمر را مباح دانسته ۲۷۸احمد قرمط در سال 

به به مکّه تاخت و حاجیان را قتل عام کرد و حجراالسود را به یمن برد و از هر استحقاقی نسبت بدان  ۲۱۱و کرد وی در سال را لغ
سال خلفای عباسی با هزار زحمت و تحمل مخارج بسیار توانستند حجراالسود را باز پس گرفته به کعبه  ۲۰دریغ نورزید تا بعد از 

اسماعیلیه امروزه در هند و ایران و سواحل خلیج وجود دارد و پريوان آقاخان محالتی هستند . نندمنتقل کنند و بجای خود نصب ک
  .های هند نیز مستعلیّه هستندایباشند و بهرهوىل مستعلیّه که دروزیها باشند در لبنان می
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 یده هفت طاقهم سما را آفر
 هفت، کوکب سیاره هفت و هفته

 جنس هفت ومور هفت و مار هفت
 بحر هفت و نهر هفت و هم زمني
 هفت تن قطب رسوالن آله
 دوزخ آمد هفت ای زیب زمان
 هان مگوباخودکه دوزخ هم بداست

  

 قَوْلُهُ سَبْعَ سَمٰواتٍ طِباٰق 
 هر یکی از وی شده تابان و تفت

 هفت انس هفت و نور هفت و نار
 هفت آمد هم جوارح هفت بني
 هلکاین مدار این برد زامر آ
 سبعه ابواب از قرآن بخوان
 کو سر اعدای حق خواهد شکست

  

از ) ع( که بعد از حضرت موسی ابن جعفر اندهفرقۀ دیگر واقفّی .گردیدو معتقدند امامت به اسماعیل ختم 
ته و غائب است فرقۀ دیگر بعد از امام علی النقی اطاعت نکردندو گفتند پدرت از دنیا نرف) ع( حضرت رضا

معتقد بامات سید محمد که پسر ارشد حضرت بود شدند و از حضرت امام حسن عسگری اطاعت نکردند فرقۀ 
بن الحسن قائل نیستند و حال  دیگر بعد از حضرت امام حسن عسگری گفتند اوالدی نداشته و بحضرت حجة

 و حضرت زهرا با اسم و لقب معرفی فرموده است ۱ه وآله تمام ائمه از اوالد علیآنکه رسول خدا صلی اللّه علی
و ما معتقدیم که حضرت حجة بن الحسن عجل اللّه فرجه دوازدهمني امام است و غائب است وما افتخار پريوی 

داریم اعمال و  السالم و هم با امام زمانما ادعا داریم که در دل هم ارتباط با علی علیه. ان حضرت را داریم
رباخواری اعالن جنگ با خدا . رفتار ما باید مطابق با شرع انور باشد و رفتار ما با دیگران باید فرق داشته باشد

باشد آنحضرت تمام را )ع( و در زمان حضرت حجت. اگر کسی از پول ربا صاحب ثروت شود. و رسول است
خواهیم گرفتاری نداشته باشیم پول شویم آن وقت می می با این اعمال خالف شرع که دائماً مرتکب. سوزاندمی

 آورد این است که خداوندبرکتی میبرکت است خالف شرع نمودن و کوتاهی در اجرای اعمال شرعیّه بیربا بی
  :فرمایدعالم در آیۀ شریفه می

  ).۴۱سوره روم آیه ( يُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِ
از ایرنو خدا کیفر بعضی از اعمالشان را به آنها . بواسطۀ کردار خود مردم پدید آمدفساد و پریشانی در برّ و بحر 

، هیم مورد لطف بزرگان باشیماگر بخوا. باشد که از کردار زشت خود پشیمان شده و بازگشت نمایند. چشاندمی
ها را باید بدستور آنها رفتار نمائیم تا خداوند ما را مورد عفو قرار دهد و به کرم و لطف خود رفع تمام ناراحتی

هستیم باید طوری رفتار نمائیم که این نسبت منقطع نشود  ۲)ع( و علی) ص( ما فرزندان معنوی پیغمرب. بفرماید
گردد مگر حسب و نسب کسانی که با ها روز قیامت منقطع میمام حسب و نسبت) ص( که فرمود رسول خدا

بعد آقای . پس فقرا باید متوجه باشند و بدستوراتی که به آنها داده شده رفتار نمایند. من حسب و نسب دارند
  :منش این غزل را از دیوان شمس خوانداعیان

  
 بشکن خمار را سرکه سر همۀ شکست او  توبمال گوش بربط که عظیم کاهل است او

                                                 
ه و خاصّه نقل شده که عالمه مجلسی در مورد حضرت بقیة اللّه االعظم حجة بن الحسن العسکری احادیث بسیاری از طریق عامّ - ۱

و احادیث بسیار از جابربن سمره و جابربن عبدالّله واصبغ بن نباته آمده است و در کتاب اصول . در جلد سیزدهم بحاراالنوار آورده
ن به جلد دوم کافی در کتاب الحجّة احادیث بسیار ذکر شده بدان مراجعه شود مخصوصاً برای اطالع به پیشگوئی نام آن بزرگوارا

امام رسیده و تصریح بامامت آنها از  ۱۲آنچه دربارهٔ (اصول کافی تحت عنوان ما جاء فی االثنی عشر و النّص علیهم علیهم السّالم
  .و نیز به کتاب مهدی موعود و مهدی منتظر و کتب همانند مراجعه شود...) تا آخر ۴۶۸ص 

  .االمةانا و علیٌ ابواه هذه : پیغمرب اکرم فرمود - ۲
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 بنشاط جام احمرتر بنواز نغمۀ
 چو درآمد آن سمنرب دَرِ خانه بسته بهرت
 اوچه بهانه گربت است اوچه بالوآفت است

 ایم آتشني پا که رویم مست آنجاشده
 بکسی نظر ندارد بجز آئینۀ بت من
 هله ساقیا بیاور سوی من شراب احمر
 نه غم و نه غم پرستم زغم زمانه رستم

 ح بچستیتو اگر چه سخت مستی برسان قد
 آسمانمه قدحی رسان بجانی که برد ب

 تو نه نیک گوونی بد بپذیر ساغر خود
  

 صدفیست بحر پیما که دُرْ آورد بدست او
 که پریر کرد حیله زمیان ما بجست او
 بگشاید و ببندد کمر هزار مست او
 تو برو نخست بنگر که کنون بخانه هست او

 پرست اوکس چهرهٔ خودشده است بتزع که
 که سری که مست شد او زخیال تر ازدست او
 که حریف اوشدستم که دَرِ ستم ببست او
 مشکن تو شیشه گر چه دوهزار کف نجست او
 مدهم بدست فکرت که کشد بسوی پست او
 بد و نیک او بگوید که پناه هر بدست او

  

 ۱۰پس از صرف شام در حدود ساعت .را نبات تقسیم فرمودندخالصه جمعیت خیلی زیاد بود حضرت آقا بني فق
  . در این روز چهارده نفر بافتخار فقر و درویشی نائل گردیدند. اسرتاحت نمودیم

  ۱۳۵۱فروردین ماه  ۲۲شنبه سه
ساعت سه بعد از  کنیماسرتاحت خورد و لذا نتوانستیم درست شب بعلت باد و باران شدید درهای باز بهم می

ذان اکه حضرت آقا بعد از نماز شب شروع به دستگريی فرمودند و تا . آمدندب طالبني برای زیارت نیمه ش
هوا از همان ساعت سه نیمه شب سرد بود و باد شدیدی می. رف حاصل نمودندصبح پنج نفر از طالبني تشّ

آقای تفضّلی فرماندار از همان سحر . نماز صبح خوانده شد و فقرا همگی به حضرت آقا اقتدا نمودند. وزید
آبادان و آقای حاج مريزا حبیب با فرزندانش از خرمشهر به آبادان آمده و سحر در بني فقرا حضور داشتند بعد از 

نعمت  نکه بزرگرتی. فرمودند یقرائت قرآن ضمن تفسري در مورد محاسن شکر و مذموم بودن کفران نعمت بیانات
نمود وىل شخصی را که کسی که از عدم بضاعت ناشکری می: ل زدنداآنگاه مث. برای فقري نعمت ایمان است

و دیگری را دید که لباس در بدن ندارد و کس دیگری را دید که از . دید که بیمار است و کنار دیواری افتاده است
ؤمن م. نیاز استشد که او نسبت به آنها بیم است با دیدن آنها خدا را شکر نمود و متوجه ونعمت بینایی محر
های ظاهری کسانی را بنظر آورد که از او کمرت دارند وىل در مورد ایمان باید همیشه عمل باید از کمی نعمت

آنها در راه خدا همه چیز خود . و بکوشد که پا جای پای آنها بکذارد. مردان راه را مالک عمل خود قرار دهند
کید أسپس در مورد اجتماع مؤمنني و فقرا ت. گذشتند را دادند و آنقدر پیشرفت کردند که از مال و جان و اوالد

ماعات انها بوجه ایمانی که فقط برای خدا باشد و بدی تفرقه و دوری از یکدیگر تفرمودند و از خوبی اج
و با همۀ فقرای آنجا ضمن صفا کردن خداحافظی کردند و قبل از صبحانه نیز چهار نفر به . بیاناتی فرمودند
که تمام شب را روی صندىل نشسته و آماده ) میزبان( و آقای ناصر وزیری. یشی نائل شدندافتخار فقر و درو

شنیدم که مستی ( آنگاه دستور فرمودند این مناجات از سعدی را بخوانم، کردکماکان خدمت می، خدمت بود
ندانش به پس از صرف صبحانه به استدعای آقای مطیعی و فرز. که در صفحات قبل نوشته شد) زتاب نبیند

پس از اظهار تفقّد نسبت به آنها و سفارشات الزم در حفظ وحدت به مقصد اهواز . منزل ایشان تشریف بردند
کیلومرت بود از بني خیابانهای پر درخت و زیبا و مؤسسات عظیم  ۱۸ابتدا از آبادان تا خرمشهر که . حرکت کردیم
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از سر به آسمان کشیده را که یادآور آذر باستانی همیشه های گو شعله ۱دومني پاالیشگاه نفت دنیا عبور کردیم
در نزدیکی هتل ها روشن بريونی و آتش درونی بود مالحظه کردم که حضرت آقا دستور فرمودند اتومبیل
این هتل در دو طبقه . کاروانسرا توقف نمایند تا از آقای جهانبانی مدیر هتل که از اخوان بود احوالرپسی نمایند

تلویزیون و ، در سالن آن کتابخانه. کندهای اروپائی برابری میاند که با بهرتین هتلآنقدر زیبا ساخته، ساخته شده
شود که اسم ایرانی است و پامچال نام نامیده می »خانه پامچالقهوه«ن بنامآسرویس . نشیمنهای مختلف بود

وان و دوش و غريه دارای دو تخت، حمام دارای، یکی از اطاقهای آنرا تماشا کردیم. گلی است شبیه گل مریم
از آبادان تا اهواز به تازگی بلوار بسیار زیبایی ساخته شده که وسط چمن گلهای . خواب و تمام وسائل بود

در قسمتی از طرفني بلوار نخلستانهای . خرزهره کاشته شده بود و در دو طرف آن هنوز درخت کاشته نشده بود
 ۱۵از خرمشهر تا مرز نزدیک شلمچه . کنار رود کارون و پل خرمشهر عبور کردیماز . بسیار زیبا وجود داشت
پس از اظهار . در داخل خرمشهر به منزل آقای سید محمد صباحی تشریف فرما شدند. کیلومرت مسافت دارد

  .بمقصد اهواز حرکت کردند، و حاىل در حفظ شعائر الهی و خداحافظی قوىل سفارشاتد نسبت به آنها و تفقّ

  از خرمشهر تا اهواز
، دریایی مواج آبهای پشت سّد دز مانند، طی شد ۲کیلومرت از خرمشهر تا اهواز ۱۲۴بامداد روحبخش مسافت  در

آنروز بر اثر بارندگی شدید احتیاطاً سد را ، آورد و هستی را که موج دریای وجود استموج وجود رابخاطر می
کیلومرتی  ۴۵آقایان الله یاری و حاج موسی از اهواز تا حدود . اوردباز کرده بودند که آب سیل خرابی ببار نی

پس از زیارت آقایان براه . طبق دستور حضرت آقا اتومبیل توقف نمود. مده بودندآمانده به خرمشهر به استقبال 
ستقبال آمده کیلومرتی با ۱۴و فقرای اهواز تا  در این فاصله در حدود پنجاه کیلومرت آب دریا میزد. ادامه دادیم

  .لوازم یدکی بنز توقف کرده بودند و تقریباً جلوی کارخانه. بودند

                                                 
پندارند نفت از مکتشفات عصر جدید است الزم دانستم توضیحی بدهم که نفت را بشر از چند هزار سال از آنجا که برخی می - ۱

نبه یا ((و در هندی باستان) نزد نمناک(سال قبل سابقه دارد بنام نپته ۲۵۰۰شناخته بطوری که در اوستا که بیش از قبل می
آمده )) نفت((و در مانوی پهلوی)) پنهته((و در التني))نپته((دریانومن) نفت -قري ))(نوتا((و در ارمنی )شکافنت و ترکیدن))(نبهنه

است که اکدی است بمعنی درخشید، تابید، روشن کرد و از )) نپاطو((نویسد نفت اصل آنمی)) سامیه -معجمات عربیّه ((و مؤلف
آمده است و وجه تسمیه آن این است که یکی از ) نفت)) (نبطو((دی و آن نبط بمعنی نور و نَمبَطو بمعنی روشنائی و درخشن

اسم فاعل ))(نابط((را بمعنی) نفت(خروج از جوف زمني است و چو آنرا بسوزانند درخشندگی گريد پس نبوط ) نفت(خواص نبوط
عراق (النهرینهزار سال قبل مردم بني و بعد از اکدی به همه زبانها رفته و دلیل آن این که از چند.اندگرفته) بمعنی خارج و المع

که دولتهای اکد و کلده و آشور بر آن حکومت داشته و الفاظ اکدی آرامی، و نبطی و سریانی در آنجا رواج داشته دریاچه) کنونی
نیز گازهای اند آتشگاههای همیشه روشن ایرانیان درخشید، لذا نام نبوط بدان نهادهاند که شب میهای نفت بر سطح زمني دیده

با (مشتعل بوده است و ضمناً استفاده از نفت در جنگلهای قبل از اسالم و پس از آن معمول بوده و فردوسی از آن یاد کرده است
  )استفاده از برهان قاطع و فرهنگ دهخدا و دیگرمآخذ

منسوب به (در این اواخر به ناصرینام قدیم آن هرمزد اردشري بوده و پس از تسلط مسلمني عرب به سوق االهواز و = اهواز - ۲
گینیس در تاریخ خود از آن نام برده و برخی آنرامعروف بوده، بعضی اهواز را همان اگینیس می) شاهناصرالدین )) تاریانا((دانند که آ

ساسانی همان  در مسافرت به خلیج فارس در کنار آن لنگر انداخته، و سپس اردشري بابکان مؤسس سلسلۀ)) نثارخوس((دانند که می
شده وآنگاه اعراب آنرا سوق ) خوزستان(شهر مخروبه را از نو بنا کرده و هرمزد اردشري نامیده و بجای شوش پایتخت سوزمانا

  )تاریخ خوزستان –نامه دهخدا لغت –مراجعه شود به حدود العالم .(نام نهادند) بازار هوزنها(االهواز
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در دو طرف خیابانهای اهواز . از مدخل اهواز وسط خیابان گلکاری شده بود که در این فصل پر گل و زیبابود
ی پل معلق که در کنار رود کارون روبرو. و دو طرف خیابان سبز و خرم بود. جدید گلکاری بسیار زیبایی داشت

پس از عبور از پل معلق در . زیبائی شهر افزوده بوده روی کارون کشیده شد جزیرهٔ کوچکی وجود داشت که ب
در . افزودمدخل شهر قدیم اهواز بازار سیار زیبایی در دو طرف خیابان ساخته شده بود که به زیبایی شهر می

پس از ورود و قدری . نه دو رأس گوسفند قربانی کردندحدود ساعت یازده منزل آقای کشاورز شدیم جلو دَر خا
و بعد . اسرتاحت نماز ظهر و عصر اقامه گردید و بعد از نماز تمام فقرا در حضور حضرت آقا نهار صرف نمودند

در ساعت چهار بعد از ظهر پس از آنکه چند نفر تجدید عهد نموده و تشرف حاصل کردند . اسرتاحت نمودیم
  : ور این غزل از سعدی را خواندفرزند آقای مهرپ

 بخت بازآید ازآن درکه یکی چون تودرآید
 صرب بسیار بیاید پدر پري فلک را
 این لطافت که تو داری همه دلها بفریبی
 نیشکر با همه شريینی اگر لب بگشایی
 گر مرا هیچ نباشد نه بدنیا نه بعقبٰى
 بهمه کس بنمودم خم ابرو که تو داری

 که در آغوش تو خسبد رشکم از پريهن آید
 گر حاللست که خون همه عالم تو بریزی
 دل بسختی بنهادم پس از آن دل بتو دادم
 چشم عاشق نتوان دوخت که معشوق نبیند
 سعدیا دیدن خوبان نه حرامست ولیکن

  

 روی میمون تو دیدن در دولت بگشاید 
 تا دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید 

 غمها بزدایدوین ظرافت که تو داری همه 
 پیش لعل شکرینت سرانگشت بخاید
 چون تو دارم همه دارم دگرم هیچ نباید
 ماه نو هم که ببیند بهمه کس بنماید
 زهرم از غالیه آید که براندام تو ساید
 آنکه روی از همه عالم بتو آورد نشاید
 هرکه از دوست تحمّل نکند عهد نپاید
 نای بلبل نتوان بست که بر گل نسراید

 ی گر بنایی دلت از کف بربایدنظر
  

درختان مختلف وجود داشت آقای مهندس بیدگلی . اللهّی بباغ کشاورزی رفتیمبنا به دعوت آقای مهندس نعمت
ایم که بهرتین نوع آنرا که با این آب و هوا مناسب باشد نوع خرما از جهان فراهم کرده ۱۴۸اظهار داشت 

، زاریخاری، کماىل، کلک سرخ، کنکابی: مانند. ابلو نوشته بودندانتخاب نمائیم و اسامی آنها را در ت
، عموبحری، مستکبه، فسقلی، دیدّی، زاهبدی، مریم، خاروک مخروبک، مهرتیآل، خاروک، جهرمی، خضراوی

آورند بایستی در فصل بهار که خوشه می. درخت خرما نر و ماده دارد :عقابی و غريه و بعد اضافه کردند، نره
خه از خوشه درخت نر در میان خوشه درخت ماده قرار دهند تا درخت ماده باربر دارد و خرما بشود و چند شا

هائی اش ابداً ثمر ندارد و تمام آن پرچمشود و درخت نر خوشهگرنه خرما بعمل نخواهد آمد و میوه آن فاسد می
خت ماده است که پس از باز شدن از بني ها عامل بارور شدن گلهای درباشد و این گردهاست که پر از گرده می

و ). یا مُهَرْ( دنامنیرود وبرای این عمل تلقیح اشخاصی که متخصص اینکار باشد وجود دارد که او را ماهر ممی
ای که خوشه های درخت خرما و از بني بردن حشرهاز قبیل گرفنت خار شاخه عملیات دیگری هم باید انجام گريد

های درخت و غريه که آنهم بعده ها روی شاخهنماید و قرار دادن خوشهخورد و خراب میمیرا حني بريون آمدن 
و نیز چهل نوع مرکبات وجود داشت که نام آنها نیز در تابلوهای متعددی . همان ماهِرْ یا مأمور تلقیح است

، بیدخونی، بالنگ، دارابی ،بتابی، یموشريینل، یموترشل، نارنگی، پرتقال، ترنج، مانند نارنج. ه بوددنوشته ش
: سپس راهنمای ترویج کشاورزی در مورد برنج معجزه توضیحاتی داد و گفت. بگرائی و لیموخاکی و غريه
سال . اندنیم کیلو از آن را به ایستگاه اهواز فرستاده، گذاری یک کیسه به ایران آوردپادشاه تایلند در موقع تاج
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باصطالح زارعني . انده و اکنون دوازده تن بني افراد زارع تقسیم کردهکیلو محصول داشت ۲۴اول پس از کاشت 
خالصه کل مساحت باغ یکصد .اندو در هرهکتار پنج تن برنج بدست آورده. اندتخم بهره داشته ۷۰ایران تخمی 

نعمت  مرت مربع بود که پس از گردش در باغ برای نماز مغرب و عشا بمنزل آقای مهندس ۱۲۰۰۰۰۰و بیست هکتار 
شدند بهر منزىل که وارد می. دور و نزدیک آمده منتظر بودند جماعت زیادی از فقرا از راههای. اللهی آمدیم

بعد از . نماز را بواسطۀ کثرت جمعیت در حیاط منزل اقامه فرمودند. نمودندمقدار زیادی گل نثار قدم ایشان می
 و رحلت حضرت رسول) ع( حسن ادت حضرت امامماه صفر که شه ۲۹و  ۲۸و ۲۷ نماز فرمودند این شبهای

شوند در این آیۀ شریفه خداوند بزرگواران می إاشد و فقرا متوسل به آنمی) ع( و شهادت حضرت رضا ۱)ص(
سورهٔ مائده ( لِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَابْتَغُواْ إِلَيهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُواْ فِي سَبِي :فرمایدعالم می

و  ۲.دا بخدا توسّل جوئیدخاز خدا برتسید و بوسیله ایمان و پريوی از اولیاء ، ایدای کسانیکه ایمان آورده )۳۵آیۀ 
در راه او کوشش و جهاد با نفس نمائید شاید رستگار شوید البته آنانکه کافر شدند یعنی انکار مردان الهی 

و بدهند که از عذاب روز قیامت خود  اگر تمام ثروت روی زمني از آنها باشد و مانند آنهم بر آن بیفزایدنمودند 
و هر چند آرزوی . به آنها خواهد رسیدگردد و عذاب دردناک دوزخ هرگز از آنها قبول نمی دهند الصیرا خ

ا پایدار خواهد بود و در سورٔه آتش هرگز خارج نخواهند شد که عذاب آنه خارج شدن از آتش نمایند از آن
  :فرمایدلقمان می

                                                 
اکثر علمای شیعه معتقدند که روز دوشنبه . باشدکیفیت آن اختالف نظر بني مورخني می و) ص(در مرود زمان رحلت رسول اکرم - ۱

) ع(در کشف العمة از حضرت باقر. اندهجری بوده و اکثر اهل سنت دوشنبه دوازدهم ربیع االول دانسته ۱۱بیست و هشتم صفر سال 
و طربسی چگونگی بیماری و رحلت رسول اکرم را مفصًال شیخ مفید . وفات حضرت روز دوم ربیع االول بوده: نقل شده که فرمود
) ع(وىل کلینی دوازدهم ربیع االول ذکر کرده، و در مورد چکونگی رحلت از حضرت صادق. اندصفر ذکر کرده ۲۸شرح داده و روز 

هم شکست آن  فرمود که امروز پشت مرا درآن حضرت را در روز قبل زهر دادند و حضرت در مرض موت خود می: نفل شده که
رود و در مورد محل دفن نخست لقمه که در خیرب تناول کردم و هیچ پیغمربی و وصّی پیغمرب نیست مگر آنکه به شهادت از دنیا می

به مساله خاتمه داد و ) ع(نظر بود که مکه باشد یا مدینه یا بیت المقدس که مزار بسیاری از پیامربان سلف بوده وىل علیاختالف
فرماید پیغمربی را در مکانی مگر اینکه پسندیده باشد آن مکان را از برای قرب او و من ستی که حق تعاىل قبض روح نمیبدر: فرمود

  .ای که وفات آن حضرت در آنجا واقع شدهکنم در حجرهرا دفن می) ص(پیغمرب 
رب چون سريه ابن هشام، المغازی، کامل ابن و تواریخ معت) ص(برای اطالع بیشرت به کتب سريه و المغازی و زندگی نامۀ رسول خدا

  .اثري و حبیب السّیر، منتهی اآلمال و کتب اربعه شیعه مراجعه شود
صفر همان سال دانسته ۲۸هجری و بعضی  ۵۰اختالف است بعضی در هفتم صفر سال ) ع(اما در مورد شهادت امام حسن مجتبی

  .عیال خود شهید شد) اسماء(سالگی است که به زهر جعده  ۴۷اند و در مورد عمر شریف نیز اختالف است وىل مشهور 
در مورد وسیله در بعضی در تفاسري چون المیزان، اضطرار و فقر و نیازمندی و بیچارگی و مذلت را بعنوان وسیله آورده و در مورد  - ۲

بر روی وسیله )) ال((وردن لفظ اند وىل نگارنده معتقد است آجاهدون فی سبیلۀ جهاد با کفار و مشرکني را مطرح نموده
یعنی وسیلۀ تحقق )) الوسیله((عهد ذهنی است که در رابطه با ایمان است و چون ایمان تحققش به بیعت است پس )) ال((بمفهوم

شود زیرا ح میایمان که نبیّ و وىل باشد و از طرفی اگر جهاد فی سبیله را جهاد با کفار بگريیم حتمًا الوسیله ، پیغمرب وىلّ و امام مطر
وىل اگر جاهدوا فی سبیله را عام بگريیم ارجح است زیرا به هر دو جهاد . یابداین جهاد بدون امر و دستور آن بزرگواران تحقق نمی

اکرب و اصغر داللت خواهد داشت و الوسیله هم وجهه والیتی معروف و مشخص ذکر و ذهنی است که با تمسک و توسّل به آن 
امده و توبه برای پذیرش ایمان و اخذ بیعت است )) تابوا((کگريد که هم با معنی آیه قبل که م برون انجام میشیطان درون و خص

من وسیلۀ خدا : ((فرمود) ع(مناسبت دارد و آنگاه مجاهده با توسل به وسیله امکان دارد لذا از ابن شهر آشوب نقل است که علی
  )مأخوذ از تفسري المیزان(گريد و ما دامان او را و شما دامان ما راامن خدایش ا میپیامرب خدا د: و از ائمه روایت شد)) هستم



  

٢٣٤ 

آیه  لقمانسوره (» لْأُمُورِوَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ ا«
۲۲.(۱  

امر او شدن  که الزمۀ رو بسوی خدا آوردن و تسلیم هر کس روی تسلیم و رضا بسوی خدا آورد او نیکوکار است
محکمرتین رشتۀ الهی زده است که بدون تردید آن رشتۀ محکم ه این چنني کس چنگ ب. نیکوکاری کردن است

 شویماکنون ما هم بخواندن این صلوات متوسّل می. باشندالهی پیامرب بزرگوار اسالم و ائمۀ طاهرین می
فقرا هر وقت متوسل شوند خوب است : و گفتند) ات کبريه را عیناً قرائت فرمودندصلوات صغريه و صلو(

آنگاه دستور . توسل به بزرگان بهرت است. گی بوصال رسیده یا متولد شده باشدرمخصوصاً هر وقت که بز
رف از آن دو نفر تش خوانی که در مجلس حضور داشت روضه خواند و بعدفرمودند صندىل آوردند و سید روضه

پس از صرف شام با همان اتومبیلی که از . سپس تمام فقرا و حاضرین در اطاقها شام خوردند. بفقر پیدا کردند
  .به منزل آقای کشاورز مراجعت و اسرتاحت نمودیم. آبادان آمده بودیم

  )توبه( ۱۳۵۱فروردین ماه  ۲۳چهارشنبه 
ه دستور دادند طالبني که خود را آمادهٔ برای تشرف بیدار بودند بعد از نمازهای نافلود حضرت آقا سحر خیلی ز 

بعد از نماز صبح و قرائت . در آندل شب چند نفر باین افتخار نائل گردیدند. بدرویشی کرده بودند حاضر شدند
نفُسِهِمْ لَا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَ«: فرمایدقرآن شرحی راجع باین آیۀ شریفه فرمودند که خداوند می

بگو ای بندگان من ای  .۵۳سوره زمر آیه  »تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
د البته خداون. کسانیکه بگناه و نافرمانی بر نفس خود اسراف نمودید هرگز قطع امید از رحمت خدا مکنید

به یقني او بخشنده و مهربان است بدرگاه خدای خود توبه کنید و بازگشت بسوی او . آمرزدجمیع گناهان را می
نمائید و تسلیم امر او شوید بیش از آنکه عذاب خدای بر شما نازل گردد که در آنزمان که عذاب قهر او فرا رسد 

وجهی رفتار نمائید پیش از آنکه عذاب الهی بطور آن زمان نجاتی برای شما نیست و به دستور خدا به بهرتین 
آنگاه موقعی بخود آید و فریاد واحسرتا برآورد و بگوید ای وای . ناگهانی بدون اطالع شما بر شما نازل شود

ای «: روی نمودم و از فرط پشیمانی بگویدبرمن که امر خدا را اطاعت کردن کوتاهی و در معصیت نمودن زیاده
                                                 

سري کلیه هستی به کمال مطلق عامل حرکت تکوینّیه جوهریه است و چون حضرت حق هو االول )) اِىل اللّه عاقبة االمور((مفهوم  - ۱
ی در ی یافته و بسوی متجلّت تکاملی جوهری است و از او تجلّو هو اآلخر و هو الظاهر و هو الباطن است لذا همۀ هستی در حرک

عاقبت جمله امور منتهی به خداست به معنی آن است که : فرمایدو لذا در تفسري بیان السعاده می .حرکت تصاعدی و عروج است
و جمیع حرکات ارادی و  )موالید ثالثه نبات و حیوان و انسان(ایجاد امالک و افالک و عناصر جز برای ایجاد موالید نیست

همه چیز (و خدا انسان را برای خود آفرید . و نیز سکون آنها و هم موالید جز برای ایجاد انسان نیست) اختیاری و اضطراری(طبیعی
ی شود یا معنی این قسمت آیه که عاقبت هر امرو لذا همه چیز برای خدا  و باو ختم می) برای انسان آفریده شد و انسان برای خدا

شود، این است که هر فعلی غایت و هدفی دارد که آن غایت مقصود بالذات نیست بلکه برای تحقق مرتبۀ دیگر پدید بخدا منتهی می
  .آمده و بهمني ترتیب سلسله افعال و غایات به الغایات که نهایت نهایات و مقصود بالذات و حقیقی است منتهی شود

شود وىل اگر به کند از اول آن امر صادر میشد زیرا وقتی ناظر بامری به کاری توجه و اراده میو یا اینکه از جهت نظر الهی چنني با
انسان فاعل بالّذات نیست و فاعل بالغري و خدا کامل بالذات می(بینیم او خود در اختیار دیگری استخود فاعل کار بگريیم می

اعل حقیقی است و از این رو فاعل همه فاعلها خداست پس عاقبت هر و به همني ترتیب تا مسخر حقیقی که خداست که او ف) باشد
  .گرددامر باو برمی

توحید افعاىل همني است که فاعل حقیقی خداست و انسان فاعل با واسطه یا بوسیله و بالمجاز و بالعرض است پس باید وجهۀ 
   .مقصود او خداباشد و بس



  

٢٣٥ 

آوردیم گشتیم وکارهای نیکو بجا میکاش دو مرتبه بدنیا برمیو رسول و اولیاء حق کرده یا ایکاش اطاعت خدا 
آیات خود را که مردان الهی . آمیز از جانب خداوند بدو رسدخطاب عتاب. و از اینگونه آه و افسوس نماید

آنها را انکار کردی و  بسوی تو فرستادیم اما تو از روی تکرب و خودپسندی و خودخواهی) یا کتاب( بودند
و از آنها رو گردانیدی بهرحال مأیوس بودن از عفو و آمرزش الهی از گناهان کبريه است و  دیدروغگو خوان

درِ توبه همیشه بروی بندگان خدا باز است و خداوند مهربان . ایمن بودن از عذاب او هم از گناهان کبريه است
یکی از فرزندانش بنام وسواس . طان از این موضوع خیلی ناراحت بودنقل است شی. توبه آنها را قبول میفرماید

به او نوید داد که من همیشه کوشش میکنم که تا آخرین ) حالت وسوسه و اغوای نفس نه آمریّت نفس( خناس
آنوقت شیطان خوشحال شد مؤمن هر آن باید در عمل خود توبه . نفس افراد را وسوسه نمایم که توبه مکنید

رای اینکه معلوم نیست چه وقت آخرین نفس اوست بعد از اتمام سخنان ایشان مناجاتی خوانده شد پس نماید ب
بعد از صرف صبحانه با اتومبیل آقای سرهنگ سریری به روابط . رف حاصل نمودنداز آن چند نفر دیگر تشّ

نفت : ورود گفتآقای دوراندیش رئیس روابط عمومی ضمن خري مقدم و تربیک . عمومی شرکت نفت رفتیم
منعقد و  ۱۲۸۷قرارداد دارسی در سال . ایران از حیث صنعت در درجۀ دوم و از نظر گاز مقام اول را حائز است

شود تا پیش بینی می. مرت است حفر گردیدسانتی ۹۱یارد که هر یارد معادل  ۱۲۷۴۲بعمق  ۱۲۹۱اولني چاه در سال 
ما اکنون مقام اول را حائز هستیم چون نفت هجرت می. استفاده نمائیمیارد بیشرت نتوانیم یعنی الزم نباشد  ۲۰۰۰
سؤال شد . باید زود زود استخراج شود. و حفر چاه از نظر هزینه بودجه سنگني و سرسام آوری الزم دارد. کند

نفت  اند کهگر چه گفته. شودجواب داده شد که هیچوقت تمام نمی. شودچرا برای نسل آینده باقی گذارده نمی
از نظر . و حال اینکه اینطور نیستشود چون از گندیده شدن نباتات و گیاه و حیوان بوجود آمده است تمام می

ما در خاورمیانه نفر اول و در دنیا مقام چهارم را حائزیم و هشت درصد نفت مورد . جغرافیایی نفت وافر است
ماهم تقصري نداشتیم چرا که متخصص نداشتیم و . انه بودارسی ظالمدگرچه قرارداد . نمائیملزوم دنیا را تأمني می

م و احتیاجی به متخصص یتوانیم روی پای خود بایستاکنون بحمداللّه می. ناچار بودیم از آنها استفاده نمائیم
شود قدمت نفت را فر کارشناس الزم دارد که بتدریج جای آنها پر مین ۱۸فقط کنسرسیوم . خارجی نداریم
سال قبل از میالد مسیح وجود داشته است که در موقع  ۴۵۰اند وىل ست میلیون سال تخمني زدهیکصد تا دوی

گویند متعلق به حضرت آقا فرموده شهر کلده که کشف شده می. برداشت نفت در اثر رعد وبرق آتش گرفته است
اند ومی که نفت را شناختهترین قسه هزار سال قبل بوده است و خیابان قري و نفتی داشته است اظهار شد قدیمی

مرت چاه می ۳۰تا  ۲۰فعالً . انداند چون اکتشافات آن خیلی هزینه دارد بهمني علت اقدامی نکردهایرانیها بوده
شود و وجود نفت یا عدم آن وقتیکه دینامیت منفجر شد ضربۀ مصنوعی وارد می. گذارندکنند و دینامیت می

درصد درست می ۹۹نظرات آنها . دهندنمایند و نظر میآزمایشات الزم را میشناسان بعد زمني. گرددمعلوم می
پاالیشگاه تهران و ه مقداری ب. لیرت است ۱۵۷شود که هر بشکه هزار بشکه استخراج می ۲۷۰، اکنون روزانه. باشد

به ترتیب زمینهای کنسرسیوم . فرستیم و البته گنجایش بیشرتی پیدا خواهیم کردمقداری به پاالیشگاه آبادان می
و . نفت قابل تحسني است بیداری شرکت. و از نظر بازاریابی وضع ما بسیار خوب است. دهدنفتی را تحویل می

تا  ۵۰۰هایی ساخته شده است که کشتیهای برای حمل نفت اسکله. کشتی پانصد هزار تنی سفارش داده است
مستقیماً بارگريی نمایندو پاالیشگاهی در هندوستان تأسیس توانند در آن پهلو بگريند و نفت را هزار تنی می ۷۰۰

حضرت . باشدشده که یک سهم از آنِ ما و یک سهم متعلق به هند و یک سهم مخصوص شرکت خارجی می
یادداشت ( آقا فرمودند چرا در همه جا نوشته است نفت هند خوبست شرکت نفت اقدام کند که بنام ایران باشد

  ).شد که اقدام نمایند



  

٢٣٦ 

درصد  ۲۵بریم و درصد آن را ما می ۷۵ازیم ساظهار شد قراردادهایی که بتازگی با شرکتهای خارجی منعقد می
باشند و بعد پرسنل اداری این شرکتها از اهاىل کشور ما می. ت میگريیمادرصد هم از درآمد آنها مالی ۵۰را آنها و 

یک واحد ه هر دوازده حلقه چاه ب. گرددتشکیل می برداریاضافه کرد که برای استخراج نفت واحدهایی بهره
فرستد هائی است که به پاالیشگاه گاز میهای نفت تلمبهو همچنني عالوه بر تلمبه. شودبرداری وارد میبهره

حضرت آقا سؤال کردند برای شهرهای دیگر . کشی شده استهای اهواز برای گاز لولهواکنون قسمتی از خانه
غاز خواهد شد؟ وی در این مورد توضیحات مفصلی داده و طرح گازرسانی را مطرح نمود آز کشی گاهم لوله

خیز رفتیم و از قسمتهائی که سابقاً کنسرسیوم برتیج پس داده بود دیدن بعد به نمایشگاه شناسایی مناطق نفت
را در زیر  های خامتشکیل نفت و عبور از سنگهای خیلی سخت و چگونگی نفت یگونگکردیم در آنجا چ

ضربه و لرزه نگاری که .بوسیلۀ هلیکوپرت گرفته شده بودای که طرز اکتشاف نقشه، های نفتبقایای آتشکده، زمني
برداری های حفاری در ساختمان و طرز بهرهو تمام مراحل استخراج مته. مشخص کننده وجود یا عدم نفت بود

شود و در معرض نمایش قرار داشت و برداری میبهره و گل حفاری و ترتیب نصب شري پس از استخراج و نوع
بعد با اتومبیلی . داد و ضمناً فیلمی هم که در این امور تهیه شده بود نمایش دادندراهنما توضیحات الزم را می

پور رئیس روابط عمومی از حضرت آقا آقای مهندس نیکخواه رئیس و آقای ادیب . سازی رفتیمبه کارخانه لوله
کارگران . ی شدیم که سقف بلندی داشتئبعد وارد به یک محوطۀ سرپوشیده پر صر و صدا. ل نمودنداستقبا

آمد کردند و محلی که بريون میرا لوله مییی که آنها بود و بعد جاها باز ابتدا از محلی که لوله. مشغول کار بودند
سر و صدای کارخانه نسبتاً بسیار . یدن نمودیمداد دنند تلویزیون تمام این عملیات را نشان میاو جایگاهی که م

ای ساخته شده یا مؤسسۀ بزرگی است در در خاتمه حضرت آقا فرمودند در تمام دنیا هر جا کارخانه. شدید بود
ها ات بزرگ ایران از اروپاییسخوب است مؤس. کنار آن کلیسایی وجود دارد و اگر مسلمان باشند مسجد دارند

ما در : حضرت آقا فرمودند. شوده بعداً این کار انجام میآقای مهندس گفت انشا اللّ. د بگريندیا سایر مسلمني پن
در دبريستان و بیمارستان مسجد ساختیم و مجدداً به دبريستان واگذار کردیم به شرط آنکه شرعیات ، بیدخت

. ما این کار را دنبال کنمفرمایی شام که بیاد بود تشریفآقای مهندس گفت منهم بفکر افتاده. تدریس شود
و اظهار داشتند اگر این کار را انجام دهید خداوند موفقتان بدارد و . حضرت آقا دربارهٔ ایشان دعا فرمودند

این دیدار به  ۱۰در حدود ساعت . فرمودند در باغ وحش بزرگ مصر مسجد دارد که ما در آنجا نماز خواندیم
بیلی که آقای کازرونی در اختیار گذاشته بودند و فقري بسیار با محبت خداحافظی نموده و با اتوم. پایان رسید

آقای حاج سید محمد . دیگر بنام آقای هوشمند رانندگی آن را بعهده گرفته بودند بمنزل آقای کازرونی رفتیم
ات مده بود چون نهار در منزل آقای نیک ذآمريزمانی از تهران برای استقبال و زیارت حضرت آقا به اهواز 

 یکنفر در آنجا به افتخار فقر و درویشی نائل گردید، دعوت داشتیم بانجا رفتیم عدهٔ زیادی از فقرا حضور داشتند
میزبان با کمال محبت و گرمی پذیرایی . نماز ظهر و عصر اقامه و بجماعت خوانده شد و نهار صرف گردید و بعد
چند نفر طالبني بعد از اسرتاحت حاضر شدند و هرکس . برای اسرتاحت به منزل آقای کشاورز بازگشتیم. نمودمی
قبل از غروب . ف حاصل کردندچند نفری تشرّ. ف حاصل نمایدکوشید بر دیگری سبقت گريد و زودتر تشرّمی

م اهواز که روی کارون بسته شده کنار رود گردش نموده و برای نماز مغرب و آفتاب مختصری در اطراف پل سّو
پس از نماز باز در مورد توسل به . میاندار که عضو وزارت بهداری است تشریف فرما شدندعشا به منزل آقای 

الم برای حضرت سجاد و حضرت امام جعفر صادق و حضرت امام رضا علیهم السّ، بزرگان دین فرمودند
ور و مجالس سوگواری تشکیل میدادند و اهل بیت خود را دست، کردندعزاداری می) ع( هداءحضرت سیدالشّ

 ذکر یاران فداکار حسني. دادند که در پشت پرده بنشینند و به مصائب آن بزرگوار گوش بدهند و عزاداری کنندمی
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. و جوانمردی آنها در راه دین و توسل به آن بزرگواران و تأسّی به آنان از اعظم امور مستحبه است) ع(
فرمود من بیعت خود را از  ۱)ع( هداءمحمدبن خضرمی پسرش در جنگ دیلمان اسري شده بود حضرت سیدالشّ

همۀ مال و جان من و فرزندانم فدای تو : محمد عرض کرد .کناسارت آزاد شما برداشتم تو برو فرزندت را از 
ما این . آیا من شما را دراین صحرا رها کنم و بسراغ فرزند خود بروم و بعد سراغ ترا از کاروانیان پرسم. باد

از این جهت که ما باید بدانیم چه صدماتی بر پیشوایان ما وارد آمده است . ر اسالم داریمچنني سربازان نامدار د
عرفاءِ کاملني هر . اندو بزرگان دین تا چه اندازه در راه خداپرستی متحّمل صدمات گردیده و استقامت ورزیده

گريند که ماعتی هستند که ایراد میج. اندکدام بنوعی توسّل را معمول میداشتند و تمام مردم از اسالم یاد گرفته
اند اکنون شما مجالس یادبود بر پا میالسّالم را شهید کردههزار و سیصد سال قبل حضرت سیدالشّهداء علیه

و ، ما باید مقلّد دیگران نباشیم تولّد بزرگان دین را جشن بگريیم: و حال آنکه ما باید همیشه متوجّه باشیم. کنید
نه اینکه از مسیحیان تقلید بکنیم و کریسمس ، ر شهادت آنها مجالس سوگواری داشته باشیمد.اشیمبیاد آنها ب

وىل اول واجب است که ما برای پیامرب اسالم ، باشدهم پیغمرب اولوالعزم می) ع( البته حضرت عیسی، بگريیم
آخرین . و عمالً آموخت اًملعو بر امّت خود . ترین مقام انسانیت را طی نمودتعظیم و تکریم بجا آوریم؛ که اعلی

از آن مقام ) ص( رسول باشد وىل حضرتبود که مقام هفتم می)ع( مقام انسانیت از آن حضرت ابراهیم
با رفرف ، جربئیل هم در مقام عقل بود و تا آنجا با براق رفت وىل از آنجا براق هم نتوانست عبور کند. گذشت

لَوْدَ نوْتُ اَنْملة ال :جا جربئیل هم حضرت را تنا گذاشت و گفتکه مرکب عشق و محبت است عروج نمود و از آن
  .حتَرَقْتُ

  اگر یک سر موی برتر پرم          فروغ تجلی بسوزد پرم
 مقام حضرت رسول .دستی بشانه او آمد و آرامشی پیدا کرد .طاقت شدآنقدر رفت تا جایی رسید که دیگر بی

و ) ع( امشب هم شهادت حضرت امام حسن ۲.ت که دیگر از آن باالتر نیستمقام قٰاب قَوْسیْنَ اَوْاَدْنی اس) ص(
نویسد که والدت و رحلت حضرت در میان بزرگان شیعه کلینی می. باشدمی) ص( رحلت حضرت رسول مه

) احهدر بستان السیّ( مرحوم آقای شهید و مرحوم آقای شريوانی. االول بوده استدوازده ماه ربیع) ص( رسول
گرفتند و دوازدهم را رحلت می) یعنی مرحوم آقای صالحعلیشاه( و حضرت آقا هم اندرا تأیید کرده این قول

می) ص( مولوی دربارهٔ وفات حضرت رسول اکرم. است) ع( بیست و هشتم صفر شهادت حضرت امام حسن
  :فرماید

  

                                                 
و واقعه جانگداز از کربال به کتاب بسیار ارزندهٔ تجلی حقیقت در )  ع(ام حسنيبرای اطالع کامل از جزئیات زندگی حضرت ام- ۱

  :اسرار فاجعه کربال تألیف جناب سلطانحسني تابنده و نیز کتب زیر مراجعه فرمایند
مروج  -۶ روضه و اصول کافی -۵تاریخ طربی  -۴تاریخ یعقوبی  -۳االمامة والسیّاسة از ابن قتیه دینوی  -۲طبقات از ابن سعد  ۱

تاریخ کامل و  -۹ارشاد از شیخ مفید  -۸) ترجمه هاشم رسوىل محالتی(مقاتل الطالبني از ابوالفرج اصفهانی -۷الذّهب مسعودی 
حبیب السري از  -۱۲مقتل از ابومحنف  -۱۱تذکرة الخواص از ابن جوزی -۱۰اسدالغابه از ابن اثري، تلخیص الشامی از شیخ طوسی 

زندگانی امام  -۱۷اآلمال منهی -۱۶ناسخ التواریخ  -۱۵روضة الشهداء از کاشفی واعظ  - ۱۴لصفا از مريخواند روضة ا -۱۳خواندمري 
  .دائرة المعارف شیعه و صدها کتاب دیگر. حسني وارث آدم از دکرت شریعتی -۱۸از زین العابدین رهنما ) ع(حسني

های ه در سورهٔ اسرا و نجم و نیز تفسري صافی و مجمع و المیزان در سورهالسعادبرای اطالع از جریان کامل معراج به تفاسري بیان - ۲
مراجعه شود و چون حضرت ایشان در آن کتاب به بهرتین ) رضاعلیشاه(فروق و نیز کتاب ده سخرنانی از حضرت سلطانحسني تابنده

  .اهد داشت خودداری شداند لذا از اطاله کالم که در برابر کالم ایشان ارزشی نخووجه معراج را شرح داده
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 احمد آخر زمان را انتقال
 چونکه واقف شددلش از وقت نقل

 از صفر چون صفر آمد بشد شاد
 هر شبی تا روز زین شوق هدی
 گفت هر کس که مرا مژده دهد
 که صفر بگذشت و شد ماه ربیع
 چون صفر بر بست بار و ماه و نو
 گفت عکّاشه صفر بگذشت و رفت

 این صفر دیگری آمد که بگذشت
 پس رجال از نقل عالم شادمان

  

 جاللدر ربیع اول آمد بی 
 عاشق آن وقت گردید او بعقل

 سازم سفراز این ماه میکه پس 
 او رفیق راه اعلٰى میزدی
 چون صفر پای از جهان بريون نهد

 ور باشم مر او را و شفیعمژده
 گشت پیدا بَر فلک با تاب وضو
 گفت که جنت ترا ای شري زفت
 گفت عکّاشه بربد از مژده بَر
 وز بقایش شادمان این کودکان

  

هر کس مژده دهد مرا که = بَشَرَّنی بِخُرُوجِ الصَّفَرْ بَشّرتُهُ بِالجنَّةِ  مَنْ«: فرمودند) ص( از این جهت حضرت رسول
در . االول را رحلت بگريیمو بهرت است که دوازدهم ربیع. دهمده میژمن او را به بهشت م، ماه صفر تمام شد

ت زهرا حضر، البّاب نموددق) ص( خرب است که حضرت عزرائيل بصورت عربی آمد در خانۀ حضرت رسول
حضرت فاطمه . چه خربفرمود . ام که پیغمرب را زیارت کنممدهآعرض کرد عربی هستم از راه دور . فرمود کیستی

فرمود فاطمه جان عزرائیل است او ) ص( حضرت رسول. امگوید برای زیارت آمدهعرض کرد عربی است و می
. دهند تا راضی شویمهی آنقدر بر ما گرفتاری میمنت. رودرا اجازه ده هر مؤمنی را تا راضی نکنند از دنیا نمی

 پريمردی از فقرا. شناسدجا و مقام خود را می ۱.بینندشود و آن دنیا را میمی بازچشم بعضی از مؤمنني 
به او گفته شد چرا با وجود چنني کسالت آمدی؟ او جوابی نمی. ای برای نماز آمدروز جمعه) کربالئی اسداللّه(

گوید حضرت آقا در آب که میاورند می. امفصل تابستان بود صدا میزند تشنه. رودنماز به منزل می دهد و بعد از
گوید حضرت آقا آب فرستادهکربالئی اسداللّه می. زنندناگهان در می. از آن آب بیاورید. نماز بمن آب دادند

حاصل  بلکه برای مؤمنني هم، ولیاء ندارداین شهود اختصاص به انبیاء و ا. رودبه همني ترتیب از دنیا می. اند
و این نکته از این جهت . این بود که باید او اجازه بدهد تا فرشتۀ عزرائیل وارد شود) ع( کمال فاطمه. گرددمی

                                                 
بینند ومؤمنان های دوزخ و ابواب جهنم را میدهد منتهی بدکاران شعلهدم مرگ بر صالح و طالح هر دو حالت شهود دست می - ۱

ْم َفكَْيفَ إِذَا تَوَفَّتْهُ : فرمایدسورهٔ محمد می۲۷سورهٔ نحل این دو جریان مطرح گردیده و نیز در آیه  ۳۶تا  ۳۰بهشت را در آیات
که این ظهور و ) زنندپس چگونه باشد وقتی بمريانندشان مالئکه رویها و پشتهایشان را می( الْمَلَائِكَةُ يَْضرِبُوَن وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَاَرهُمْ

الَْمآلئِكَةُ طَيِِّبَني الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ : سورهٔ نحل در مورد نیکان آمده ۳۲و در آیۀ . تجسم و شهود عینی قهر و عذاب است برای بدکاران
گویند سالم بر شما وارد بهشت آن مالئکه می. مرياندآنانريا که مالئکه پاک می(يَقُولُونَ سَالمٌ عَلَْيكُمُ ادْخُلُواْ الْجَنَّةَ بِمَا ُكنتُمْ تَعْمَُلونَ

  .)ایدشوید بسبب آنچه کرده
مرب خدا و ائمۀ هدٰى و اولیاء اللّه است که در اصول کافی کتاب و اما نکته دیگر دانسنت زمان و نوع مرگ و شهادت برای پیغ

از مرگ و شهادت (رودآید و بسوی چه میهر امامی که نداند چه بسرش می: نقل شده که فرمود) ع(از امام صادق) جلد اول(حجّة
  .او حجّت خدا بر خلقش نیست) و پس از آن

نقل فرموده، و نیز ) ع(امام رضا، و امام حسني) ع(الحسني، علی بن ابیطالبی بنو در همان کتاب از امام موسی بن جعفر، امام عل
که )) یا حارهمدان من یمت یرنی: ((کنند که حضرت فرمودآن حضرت را شهود می) ع(از مسلمات شیعه است که مؤمنان به علی 

  :شود و چه خوش گفته شاعریالبته این موت اختیاری و فنا بیشرت موجّه است زیرا در آن صورت چشم دل باز م
 ای که گفنت َفمَنْ یَمتْ یرنی
 کاش روزی هزار مرتبه من

  

 جان فدای کالم دلجویت  
 مُردمی تا بدیدی رویت
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داماد آقای ( آنگاه آقای اعیانمنش. شایسته است که ما هم متوجه شویم و حاالت آنها را سرمشق خود قرار دهیم
  :شعار را از کتاب عمّان سامانی خوانداین ا) میاندار

هر که بريونی بد از مجلس گریخت
 دور گشت از شکر ستانش مگس
 خلوت از اغیار شد پرداخته
 پري میخوان بصدر اندر نشست
 محرمان راز خود را خواند پیش
 با لب خود گوششان انباز کرد
 جمله را کرد از شراب عشق مست
 گفت شاباشی این دل آزادتان

 هاان باد ای فرامش کردهیادت
 یادتان باد ای بدستان شور می

 ای جمّ ضمرياینک از هر گونه
 کاین خمار آن باده را بد در قفا

 نماید گاه گاهگوشه چشمی می 
  

 رشتۀ الفت زهمراهان گسیخت 
 وز گلستان مرادش خار و خس
 از رقیبان خانه خاىل ساخته
 احتیاط خانه کرد و در ببست

 ند پريامون خویشجمله را بنشا
 دُرِّ صندوق حقیقت باز کرد
 یادشان آورد آن عهد است
 باده خورد ستید بادا یادتان
 هاجلوهٔ ساقی زپشت پرده

 آن اشارتهای ساقی پی زپی
 زند ساقی صفريهر شما را می

 خان و مان آن وعده را باید وفا
 نگاهخوشکندخوش میمستانسوی

  

ر خدمت حضرت آقا برای شام به منزل آقای سردابی داماد دیگر آقای میاندار پس از ختم مجلس تمام فقرا د 
هوا خوب و نسیم بهاری . بام سفره گسرتده بودآقای سردابی باالی پشت. که عضو وزرات بهداری است رفتیم

. مودندنت پذیرایی میو فرزندانش با کمال محّب) اعیانمنش و سرداری( آقای میاندار با دامادهایش. وزیدمی
  .اسرتاحت نمودیم ۱۰پس از صرف شام به منزل آقای کشاورز مراجعت و در حدود ساعت 

  ۱۳۵۱ماه فروردین ۲۴شنبه پنج
در همان ثلث آخر شب در برویشان باز . سحر طالبني ارشاد و هدایت همگی آمده و پشت در منزل ایستاده بودند

نماز صبح را در صحن خانه و اطاقها . رف شدندنفر مشّتا اذان صبح چند . و رحمت الهی شامل حالشان گردید
آن را . همگی به حضرت آقا اقتدا نمودیم بعد از نماز و قرائت قرآن بیانات مفصلی فرمودند که نتوانستم دقیقاً 

بهمراهی سرکار سرهنگ سریری و پس از صرف صبحانه ، ثبت کنم بعد از تفسري از فقرا خداحافظی نمودند
رحلت آیة اللّه آقای سیدعلی بهبهانی به منزل  تسلیت جهتهی آقای حسني پدرثانی و همراهان مهندس نعمت اللّ

فرزند ایشان آقای محمدزاده تشریف بردند و پس از آن باتّفاق همان آقایان به بازدید سرکار سرهنگ مدرسی 
اللّهی به مناسبت متآقای مهندس نع. به منزل آقای کشاورز بازگشتیم ۱۰و در حدود ساعت . تشریف بردند

  :شودفرمائی حضرت آقا اشعاری سروده بودند که در اینجا چند بیتی ذکر میتشریف
 خوش آمدی اَیْ مهربان خوش آمدی ای مهمان
 ای نور همه چشمان روشندل و روشن جان

  

 خوش آمدی ای مهمان، تابندهٔ ملک جان 
 ای مقصد ره جویان ای معنی هر ایمان

  

اللّه نصر که از فقرای آقای احمد کیخسروی و وىل، مدّاح خانقاه، اتراک، ان محمدعلی روحانیآقای ۱۰در ساعت 
ت از آنها از تأسیس حضرت ایشان ضمن اظهار محّب .به زیارت حضرت آقا آمدند، دکرت نوربخش در اهواز بودند

چند نفر که اکثراً تحصیل بعد. عرض رسانیدند خانقاهی که دارند پرسشهایی فرمودند و آنها هم پاسخهایی به
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و سپس بنا بدرخواست آقای محمدرضا . ف فقر و ورود بجرگۀ اهل والیت مفتخر شدندکرده بودند به شرّ
ت قرار دادند و جوادین داماد سرکار سرهنگ سریری به منزل ایشان تشریف بردند و ایشانرا مورد لطف و محّب

در ساعت . فرما شدند و پس از آن کمی اسرتاحت فرمودندشریفبعد به منزل آقای مهابادی کارمند ثبت اسناد ت
خانقاه دکرت نوربخش در اهواز یکهزار و . چهار بعد از ظهر برای بازدید آقای روحانی بخانقاه نوربخش رفتیم

شروع و تکمیل شده است و اکنون آقای علی محمد روحانی از طرف  ۱۳۴۶از سال . هفتصد مرت مساحت دارد
. جلد کتاب داشت ۱۵۰۰ای است که در آن تاریخ این خانقاه دارای کتابخانه. صدّی آنرا بعهده داردآقای دکرت ت

پريوان این طریق در . زیر کتابخانه آشپزخانه قرار دارد که دارای تمام وسائل است و گنجایش یکهزار نفر را دارد
و . شدتند و در خانقاه ضمناً قرآن تدریس میپرداخداری را خود درویشان میو هزینۀ نگاه. نفر بودند ۸۳اهواز 

فقرای نوربخش . شدوىل نماز بجماعت خوانده نمی. شوددر شبهای جمعه و دوشنبه دعای کمیل خوانده می
ت نموده آقای روحانی سمت چپ حضرت آقا نشسته بود و با بادبزن دستی حضرت آقا را باد میزد و ابراز محّب
، کیخسروی احمد، محمد درّاجی، حسني فیّاض، عباس مؤدب، شريدرّه، زرگران، مسلکان آقایان مطوفاز هم
بنا باشارهٔ حضرت آقا مدّاح خانقاه اشعاری به آواز بلند و رسا . حضور داشتند، نصری و حسن روحانی، اتراک

یار کاریهای بسگل. خواند و پس از صرف چای و پرتقال از کتابخانه و مسجد و حمام خانقاه دیدن نمودیم
پس از آن خداحافظی نموده و بنا به تقاضای آقای روحانی جلو دَرِ خانقاه . م و تماشایی بودخوب و منظّ

بعد از ظهر بسوی امیدیه حرکت نموده و از تمام فقرا که برای بدرقه  ۵در حدود ساعت . عکسی برداشته شد
  .آمده بودند خداحافظی نمودیم

  از اهواز بسوی امیدیه
های گاز با دلفریبی خاصی در آن دشت خودنمائی در چند کیلومرتی خارج از اهواز شعله. تابی بودهوا کامالً آف

شود که دشت خوزستان بسیار وسیع و از حیث یادآور می. اکثر فقرأ تا چند کیلومرتی بدرقه نمودند. کردمی
منطقه بنحو احسن استفاده مید است روزی فرا رسد که از تمام مواهب خدادادی این ا. نظري استزراعت کم

توانست بزرگ سنگی وجود داشت که فقط یک کامیون یا اتومبیل می لکیلومرتی اهواز پ ۸۸در حدود . شود
از آنجا تا امیدیه راه قطعه قطعه خاکی و . این پل نزدیکی دو راهی امیدیه و آغاجاری قرار دارد. عبور نماید
های بزرگ نفت و گاز های گاز و لولهشعله. نمودزمني عبور می چهار لولۀ نفت و گاز از سطح. اسفالت بود
برای نماز مغرب به امیدیه رسیدیم عدهٔ زیادی از . کرد که منطقه از ثروتمندترین مناطق جهان استحکایت می
 پس از نماز مغرب و عشاءِ حضرت آقا شرح مفصلی. ختلف به استقبال آمده بودندمهای اتومبیل فقرای آنجا با

و مستحب مؤکد ) ص( فضیلت شب جمعه و واجب بودن بیداری در ثلث آخر شب برای رسول خدا در مورد
کنند که شبهائی که از قول عایشه نقل می: و اظهار داشتند که. بودن بیداری سحر برای مؤمنني بیان فرمودند

عایشه گفت شبی آن حضرت . دشدنشب به بعد از حجره خارج میبردند از نیمهحضرت در خانۀ عایشه بسر می
خداوند را به مقام بام تشریف برد و شروع به نماز کرد و در دعاهادیدم وضو ساخت و به پشت، تعقیب کردم را

تو خود پیغمرب  عرض کردم به آن حضرت روزی. گذرداد که از گناهان امّت من درقسم می) ع( علی بن ابیطالب
، دهی؟ فرمود نزد خدا مقام علی از تمام انبیاء و اولیاء باالتر استقسم می) ع( خدا هستی چرا خدا را بعلی

که این همه مقام و منزلت در پیش خدا دارد ) ع( حال ببینیم علی. دهمبه علی قسم میا ر این است که خدا
هایش نشود و اهل خانه ناراحت نشوند آخر آن حضرت برای اینکه شب مزاحم خواب بچه.چگونه رفتاری دارد

بردند و به راز و نیاز و به نماز و عبادت و مناجات مشغول میبه نخلستانهای اطراف مدینه تشریف می شب
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وقتیکه ، رفتم ببینم چه اتفاقی افتاده. ای جانسوز شنیدمصدای ناله، کردمگوید شبی عبور میابودردا می. شدند
گوید وای بر علی اگر او را در آتش و می. به درگاه خدا مشغول مناجات است) ع( نزدیک شدم دیدم علی

ای کشید و ناگهان صیحه، گردانی) ع( اگر چرکهای جهنم را خوراک علی) ع( وای بر علی. دوزخ بسوزانی
آمدم بمدینه و بمنزل . نزدیک شدم دیدم که مانند چوبی خشک افتاده است و ازدنیا رفته، بروی زمني افتاد
فاطمه . عرض نموده و تسلیت گفتم) ع( ما وقع را بحضرت فاطمهدر زدم و جریان . رفتم) ع( حضرت زهرا

کند و بعد بحال او هر شب چندین مرتبه از خوف خدا غش می. نمرده است) ع( سالم اللّه علیها فرمود که علی
ت دارد؟ ما باید از کردار و هکنیم؛ آیا هیچیک از اعمال ما به آن حضرت شباآید اکنون ما ادعّای تشیع میمی
نامند از ایرنوست که دلیل اینکه سلسلۀ فقر را رضویّه می: بعد فرمودند. فتار و رفتار آن حضرت پريوی نمائیمگ

را که در امر شریعت زحمات زیادی متحمل گردیده و بنیان فقهی را استوار ) ع( همانطوریکه حضرت صادق
و در حالیکه ما . ی معروف گردیه استشیعه به مذهب جعفر نموده و از انحراف باز داشتند لذا ظاهر شریعت

هم در امر طریقت در ) ع( بر مذهب جعفر و از آنجا که حضرت رضاامامیۀ اثنی عشریه هستیم از نظر فقهی 
اند لذا طریقت رضویهّ گفتهتمام دوران مختصری که ولیعهد بود برای امور باطن و طریقت زحمات بسیار کشیده

منش مناجاتی خواند و بعد ثنی عشریه هستیم بر این شیوه هستیم؟ آنگاه آقای اعیاندر حالیکه ما که شیعۀ ا. اند
  .ة االولیا خواندند و شام صرف گردید و اسرتاحت نمودیمحفات

سحر خیلی زود شروع . گروهی از فقرا شب را در هوای آزاد خانۀ آقای حسني شانوشی تا صبح بیدار بودند
پس از نماز صبح و قرائت قرآن . قبل از نماز چند نفر مشرّف شدند .اباطاهربکردند بخواندن مناجات و اشعار 

و گفتند مأیوس بودن از رحمت خدا و ایمن بودن از . شرحی در اطراف گناهان کبريه و صغريه بیان فرمودند
حضور  آنگاه تمامی فقرا در. و باز هم چند نفر دیگر مشرف شدند ۱.ابتالء و قهر الهی از گناهان کبريه است

ایشان در هوای آزاد که وزش نسیم بامدادی همراه با نفحات الهی بس دلنشني بود خود را در معرض پذیرش 
آهنگني امواج لطف که بصورت تکوینی الهی بس دلنشني بود خود را در معرض پذیرش آهنگني امواج لطف که 

                                                 
  : شوداخباری چند دربارهٔ گناهان کبريه ذکر شده که جهت اختصار چند مورد ذکر می) کتاب االیمان والکفر(در کتاب اصول کافی - ۱

 –کشی آدم –کفر بخدا : هفت است) ع(آنها در کتاب علی: راجع به کبائر پرسیدم فرمود) ع(اره گوید از امام صادقعبید بن زر ۱
تقرب بازگشنت پس از (تقرب بعد از هجرت –فرار از جهاد  -خوردن مال یتیم بناحق -خوردن ربا بعد از دانسنت -نافرمانی پدر و مادر

وىل در نزد عرفا بعد از هجرت بسوی خدا از بال و کفر نفس، بازگشنت به این . سول خداهجرت به مدینه بسوی کفّار در زمان ر
اند مرحله دانی همان معنی را دارد و لذا فقرا اگر پس از بیعت که هجرت از کفر ایمانی است دوباره باز گردند مرتکب گناه کبريه شده

  ). باشندو اگر کامالً قطع کنن مرتدّ می
نومیدی از رحمت خدا در دنیا : کبائر عبارتند از: کند که حضرت فرمودنقل می) ع(م بنا بنقل روات از امام صادقعلی بن ابراهی ۲

 –خوردن مال یتیم بناحق  –نافرمانی پدر و مادر  -قتل نفس که خدا حرام کرده –ایمنی از مکر خدا  –و برحمت او در آخرت 
  .  فرار از جهاد –متهم ساخنت زن پاک دامن  –ت تقّرب بعد از هجر –خوردن ربا بعد از دانسنت 

و چون مرتکب چهل . گناه کبريه مرتکب شود ۴۰پرده کشیده شده تا وقتی که  ۴۰ای بر هر بنده: نقل است که) ع(از امريمؤمنان ۳
  . ها از او برداشته شودکبريه شد پرده

  وا کندلطف حق با تو مداراها کند              چون که از حد بگذرد رس
  .               های ما رامدریا ستارالعیوبخدایا پرده
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ر دادند و پیمانه بدست منتظر بودند شد قرابصورت تکوینی و قوىل و فعلی در صدر و دل و فؤاد جایگزین می
  :تا ساقی الست جامهایشان را از می عنایت پر سازد و من باین شعر مرتنم بودم

  و کشتی ما در شط شراب انداز        فغان و ولوله در جان شیخ و شاب انداز بیا
  .رسیدو دیدم رسید آنچه 

به صف ایستاده بودند و گلها چون  »صفّاالصاقات «رم چون فرشتگان واطراف منزل شمشادهای سبز و ّخ
مان ربّنا و صبحانه، در حرکت کماىلّ رقص بالندگی داشتند »المدبّرات امرا«حورالعني سرخم کرده و براثر نسیم

و آنگاه ، نهادفی که حالوت نعمت والیت را در کام دل میانزلنا من السماء مائدةً بود و شريینیمان نبات تشرّ
برداشته شد و بازگشتیم از سفری در سفری که ابتدا در آن بودیم و راهمان و سپس از  عکس صورت جسمانی

  .کارخانۀ گاز آغا جاری دیدن نمودیم

  »حرکت به طرف بهبان«
آقای شانوشی توضیحات . در بني چاههای نفت پازنون دیدن نمودیم. بطرف بهبهان حرکت نمودیم ۹در ساعت 
باشد جلب م میکوهستان پازنون دراین فصل که بسیار سبز و خرّ. نسبتاً گرم بود هوا آفتابی و .دادندالزم را می
ای نرم از هم باز هائی که در اثر فشار نفت ترکیده بود مانند پارچهضمن راه لوله. کرد که بسیار دیدنی بودنظر می
در چهار . خدمت بودند بصريی ششدهی و هرسینی و داریوش داورپناه در در این فاصله آقایان حاج. شده بود

در آن هوای آزاد هر کدام یک کاسه از دوغ محلی . ف فرمودندخانۀ مادون و چمسیاه توّقفرسخی بهبهان در قهوه
از اینجا به بعد کوههای بهبهان سرسبز و پر از گلهای . که روی آن نعناع خشک سائید ریخته بودند نوشیدیم

ای دیگر از فقرای بهبهان در حدود سه فرسخی به لَدُّنی و عده نمازی و، آقایان شریفی. متنوع وحشی بود
م بود و با منزل بسیار سبز و خرّ. مستقیماً به منزل سرکار سرهنگ صفّاریان وارد شدند. استقبال آمده بودند

سرکار سرهنگ صفاریان و آقای . در وسط حیاط چادر زیبائی زده بودند. سبکی زیبا و مفصل گلکاری شده بود
برای بیش از دویست نفر از فقرائی که به استقبال و بدرقۀ . ت پذیرائی می کردندمنش مشرتکاً با کمال محّبلجال

همگی در همان هوای آزاد نماز مغرب ، آمده بودند و اهل محل هم برسم محلی خوزستان تهیۀ شام دیده بودند
این اشعار که منسوب است به حضرت و عشاء را به حضرت آقا اقتدا کردند و بعد از نماز حضرت آقا 

  :قرائت فرمودند) ع( امريالمؤمنني علی
 ب الْعُلٰىلَتَغَرَّبْ عَنِ اْالَوْطاٰنِ فِی طَ

 تَفَرُّجُ همٍّ وَ اِکْتسابُ مَعیشةٍ
  

 فَساٰفَر فَفِی اْالَسْفاٰر خَمْسُ فَوائدٍ 
 ۱وَ عِلْمٍ وَ اٰدٰابٌ وَ صُحبَةً ماٰجِدٍ 

  

                                                 
  :ترجمۀ ابیات چنني است - ۱
گشایش هم و غم و کسب معیشت و . از وطن برای طلب بزرگی بريون رو و غربت گزین و مسافرت کن که در سفر پنج فائده است 

  .اندوزی و تحصیل آداب فردی و اجتماعی و همنشینی با بزرگاندانش
قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَِسيرُواْ ِفي االَْٔرِض  :آمده ۱۳۷در سورهٔ آل عمران آیۀ : ضمناً آیات و احادیثی چند دربارٔه سفر آمده است

  .فَانُْظرُواْ َكيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الُْمكَذَِّبنيَ
: فرمود) ص(و باز رسول اکرم) بید و غنیمت پیدا کنیدسفر کنید که سالمت تا(سافروا تصحّوا و تفنموا: فرمود) ص(رسول اکرم

با مردم خوش اقبال (سافروا مَعَ ذوی الجدود و ذوی المیسره: و فرمود) سفر کنید که تندرستی و روزی بیابید(سافروا تصحوّا و تُرزَقوا
: فرموده است ۲۱و  ۲۰الذارّیات در آیات سري آفاقی و تنفسی و لذا قرآن کریم در سوره : سري و سفر دو نوع است): و مرفّه سفر کنید

که ظاهر آیه سري در زمني و سري در خود است وىل هر دوی این سري در جسم . وَفِي أَنفُسُِكمْ أَفَلَا تُْبصِرُونَ. وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوِقنِنيَ
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بعد دستور فرمودند آقای هرسینی این غزل را از . انه مسافرت رامطابق زمان توضیح دادندسپس فوائد پنجگ و 
: گویدو به آقای شریفی دستور فرمودند این غزل حافظ که می) جهان را در بال مفکن... ( شمس تربیزی خواند

. خواندند) کام خویشت بازهزار شکر که دیدم به ( و غزل ما قبل آن را ...بیا و کشتی ما را در شط شراب انداز
دستور فرمودند مجدداً برای مرحوم شریفی فاتحه خوانده شود و آقای احسان عظیمی شريازی رئيس کل آموزش 

گچساران و آقای حقشناس رئیس  ایری معاون منطقه شرکت نفتزو پرورش کهکیلویه و بویراحمد و آقای ج
زاده کارمند شرکت نفت در گچساران و آقای ملک بانک ملی گچساران و آقای یزدانرپست رئیس تداراکات

و پس از ختم مجلس بنا به استدعای میزبان . شرکت که به استقبال آمده بودند به زیارت حضرت آقا آمدند
همگی بیکی از ساختمانهای کارمند شرکت نفت برای شام خورد رفتیم و پس از صرف شام یک نفر از طالبني 

صفّاریان  سرهنگ سرکاردر حالیکه این رباعی را که . اسرتاحت نمودیم ۱۱ در حدود ساعت. ف گردیدمشرّ
    :کردمسروده بودند زمزمه می

 دلم را جز تو کس دلرب نباشد
 کنی تنگمن را تو عمداً می دل

  

 هوای دیگرم در سر نباشد 
 که تا جای کس دیگر نباشد

  

  ۱۳۵۱فروردین ماه  ۲۷شنبه 
يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي «سرود ستارگان جشن  »فاستغفروا باالسحار، روشخروس سحر سبوح قدوس خواند و س

را جهت  »والصافّات صفّا«و ملکوت صفِ. گرفتند »السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ
  :امر کن تشکیل دادند

 نالیددوش مرغی به صبح می
 یستگفتم این شرط آدمیت ن

  

 صربم از سر ربود طاقت و هوش 
 مرغ تسبیح خوان و من خاموش

  

فقرا در نماز شبشان هبوط ملکوت و موسیقی افالک و جلوه بهشت و گدازه دوزخ را در خوف و رجا و بیم و 
سر میدادند و حضور را قدر می »ال احّب االفلني«بلعیدند و کردند و ستارگان ذکر را میمشاهده می، امید
  .»خريٌ من فلا شهر«ختند که عروج بود و شنا

  چه مبارک سحری بود چه فرخنده شبی         آب شب قدر که آن تازه براتم دادند
سپیده سپیدباالن شد ونماز صبح پرواز  »والفجر«جان را استعاذه شد و آنگاه قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِو، فلق دمید
الصلوة معراج «بسته شد و حرب و جهاد با نفس و شیطان آغاز و  »وصکانّهم بنیانٌ مرص«باالن و صفهاسبک
به سخن آغازید و از سیمرغ گفت و ) حضرت آقا( نتیجه شد و بر هستی سالم عشق داده شد و هدهد »المؤمن

دهند با اند و اعمال نیک انجام میکسانیکه ایمان آورده: را نفخه سرود و چنني فرمود) قرآن( بهار دلها
کنند همانطور که در این دنیا کافران فکر می. دهند فرق دارنداند و اعمال بد انجام میکه ایمان نیاوردهکسانی

مانند آنکه خارکنی . راحتند در آن دنیا هم راحتند و حال آنکه دنیا ارتباط بجسم دارد و آخرت ارتباط با روح
 این گفته جّد تو راست است که دنیا ای پسر پیغمرب: را گرفت و گفت) ع( یهودی جلوی حضرت امام حسن
و لباس فاخر و  تو با این جاه و جالل. »اَلدُّنیاٰ سِجْنُ الْؤْمِنْ وَ جَنَّةُ الْکافِرْ«زندان مؤمن و بهشت کافر است

زندگی مرفه که داری در این عالم در زندانی و من با این فقر و فالکت و بیچارگی و مذّلت که دارم در بهشت 
                                                                                                                                                        

دارد و برای اطالع از سفر روحانی به کتاب برای یقني یافنت و سفر در جان برای بصريت ضروری و منافات با سفر روی زمني ن
  .ها مراجعه شوداسفار و برای زمینی به سفرنامه
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و اگر آخرت . اگر تو آخرت مرا ببینی خواهی فهمید که این دنیا برای من زندانست: ت فرمودندهستم؟ حضر
فرمودند من خلیفه ظاهر و می) ع( وىل علی. خود را ببینی خواهی دید که همني حال بر ای تو بهشت است

بهرتین لباسها ) ع( حسناما حضرت امام . باطن هستم باید لباس و غذایم با فقريترین افراد جهان تطبیق نماید
بلی اگر . پوشیدلباس خز که گرانبهاترین لباسها را می) ع( و حضرت صادق. پوشید و مهمانسرا داشترا می

اصل نفی دلبستگی به . داند و دل بستگی به آن نداردمؤمن تمام دنیا به او تعلق داشته باشد آنرا امانت الهی می
بعد از اتمام سخن بني فقرا نبات تقسیم فرمودند و پس از صرف  .غري خداست که معنی حقیقی توحید است

اریان مقداری از سکهسرکار سرهنگ صفّ. صبحانه مجدداً چند نفر از طالبني را دستگريی و راهنمائی فرمودند
را که به افتخار ورود حضرت آقا تهیه دیده بود تقدیم کرد و حضرت آقا آنها ) عج( مانای حضرت صاحب الزّه

  .بني فقرا تقسیم فرمودند و بنا به استدعای سرهنگ عکسهائی در جلو منزل برداشته شدرا 

  از بهبهان بسوی شرياز
هوای . صبح مانده بود که حضرت آقا و همراهان به مقصد شرياز حرکت فرمودند ۷بیست دقیقه به ساعت 

سوخت ی گاز با غروری خاص میهاو دو گنبدان بسیار خوب وتمام دشت و صحرا سبز و خرّم و شعله گچساران
کیلومرتی بدرقه کردند وىل حضرت آقا اجازه  ۱۴فقرا تا . ای بدیع بوجود آورده بودکرد و منظرهو خودنمائی می

کیلومرت با شرياز فاصله  ۶۰دقیقه به دشت ارژن که  ۱۰/۴۵در حدود ساعت . نفرمودند که بیشرت در خدمت باشند
و زن با اتومبیلهای مختلف تا آنجا آمده بودند تا از حضرت ایشان استقبال  فقرای شرياز مرد. دارد رسیدیم

تا شرياز هر چند  از آنجا. دشدنمیآقای زاهد زاهدانی که ساکن تهران بودند در میان مستقبلني دیده . نمایند
با شوق و ذوق دادند تا آنها که رسیدند و حضرت آقا دستور توقف میرفتیم مستقبلني میکیلومرت که پیش می

در حدود شصت کیلومرتی . کیلومرت مسافت دارد ۲۴۶از گچساران تا شرياز . فراوان آماده بودند زیارت نمایند
نرسیده به کارخانۀ قند ممسنی راه کوهستانی و خاکی و بسیار بد و از کارخانۀ قند ممسنی تا شرياز راه اسفالته و 

در بعضی نقاط نقاش طبیعت دشت و دمن را با . اوت و پرگل بودم و با طرتمام کوهها سبز و خرّ. خوب بود
سرکار سرگرد . نمودگلهای رنگارنگ وحشی ماهرانه نقاشی کرده بود که هر بیننده را مجذوب ومسحور می

برای اینکه تصادفی پیش . اندارم باستقبال آمده بودژکیلومرتی با یکعده اسکورت  ۲۰یوسف اسعد تا حدود 
بیل پلیس ژاندارمری که دارای چراغ متحرک بودند در جلو و عقب ماشني حضرت آقا در حرکت نیاید دو اتوم

بود و ماشینهای سایر مستقبلني در عقب آنها در حرکت بود و با همني وضع با شکوه هر چه تمامرت به شرياز وارد 
عالوه بر مستقبلني جلوی  جمعیت بسیاری زن و مرد. به منزل آقای افشار رسیدیم ۱۱/۳۰در حدود ساعت . شدیم

در تمام مسريیکه در . عمارت آقای افشار صف کشیده بودند و با عشق و شور و شوق سرشاری استقبال کردند
در شرياز هم مقدم ایشان را گلباران نموده و . نمودندکردند و قربانی میکردیم گل نثار میایران حرکت می

ضای وسیع با سنگ مرمر بنا شده بود و درختان مختلف اطراف ساختمان عمارت در وسط یک ف. قربانی کردند
چند . کاری و استخر شنا در نمای ورود بعمارت قرار داشتچمن وسیع و نهر آب و گل. آنرا احاطه کرده بودند

زیر شده بودند به آن حیاط زیبائی های آنها چون زلف عروسان بطرف پایني سرادرخت بید مجنون که شاخه
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در . نماز ظهر و عصر راهمگی به حضرت آقا اقتدا و پس از صرف نهار اسرتاحت نمودیم. بود خاصی بخشیده
  .مشرف شدند ۱بعد از ظهر حضرت آقا و همراهان به زیارت مزار مطهر حضرت رحمتعلیشاه ۵حدود ساعت 

مود و این آقای زاهدانی کتاب حافظ را باز ن، میوه و شريینی صرف شد و طبق دستور، پس از زیارت و نماز
  :غزل آمد

 در وفای عشق تو مشهور خوبانم چو شمع
 کوه صربم نرم شد چون موم از دست غمت

 پرستآید بچشم غمروز و شب خوابم نمی
 جمال عالم آرای تو روز من شب استبی

 رشته صربم بمقراض غمت بربیده شد
 گر کمیت اشک گلگونم نبودی تندرو
 ورسرفرازم کن شبی از وصل خود ای ماه

 دیدارتوبی استباقی  نفسهمچوصبحم یک
 آتش مهر ترا حافظ عجب در سر گرفت

  

 شب نشني کوی سربازان و رندانم چو شمع 
 تا در آب و آتش عشقت گدازانم چو شمع
 بسکه در بیماری هجر تو گریانم چو شمع
 با کمال عشق تو در عني نقصانم چو شمع
 همچنان در آتش هجر تو سوزانم چو شمع

 ی پیدا بگیتی راز پنهانم چو شمعکی شد
 تا منوّر گردد از دیدارت ایوانم چو شمع
 چهره بنما دلربا تا جان برافشانم چو شمع
 آتش دل کی به آب دیده بنشانم چو شمع

  

در این بقعه جناب آقای شیخ محسن  ۲.اىل اللّه مشرف شدندپس از آن بمزار داعی. و غزل بعد راهم خواندند
قبور حضرت آقا به حاج آقا پس از زیارت  .ددفوننبی کوکب مو دخرت ایشان بی ۳به صابرعلیسروستانی ملقب 
شرح حاىل از مرحوم صابرعلی بنویسید و بعد از قرائت فاتحه از آنجا بر سر قرب مرحوم نیّر که : رضا نور فرمودند

                                                 
با پدر و خانواده به شرياز  ۱۲۱۷هجری قمری در کاظمني بدنیا امد و  ۱۲۰۸در سال ) رحمت علیشاه(العابدین شريوانیحاج زین - ۱

العابدین جناب مريزا زین ۱۲۳۴فرا گرفت تا اینکه در سال آمد و در خدمت جدّش حاج محمدحسن مجتهد علوم عقلی و نقلی 
مستعلیشاه به شرياز آمد و او را جذبه طلب ربود و به فقر مشّرف شد و بعد خدمت مجذوبعلیشاه همدانی رسید و بنا به فرمان 

منصوب فرمود و در سال  مستعلیشاه پس از وی بر مسند ارشاد نشست و پس از خود با سه فرمان جداگانه جناب سعادتعلیشاه را
  .الحقایق جلد سوم آمده استشرح کامل زندگی او در کتاب طرائق. خرقه تهی کرد ۱۲۷۶

رسد می) ع(واسطه به زیدبن علی بن الحسني ۱۹نامش سیّدنظام الدین محمود واعظ بوده و سلسلۀ نسبش به : شاه داعی اىل اللّه - ۲
وی ابتدا مرید شیخ مرشدبن ابواسحاق بهرانی بوده و سپس استاد او را از . اندبوده ))داعی((و اجداد او همه در نسب ملقب به 

الدین عازم ماهان بخدمت و وی همراه برادر بزرگش شیخ سراج. دارداللّه وىل گسل میشرياز به ماهان خدمت حضرت شاه نعمت
  :سرایدر مدح قطب خویش میرسد و این شعر را دسید رسیده بیعت نموده و به مقامات فقری باالئی می

گه شد               که مرشد دل من شاه نعمت اللّه شد   شدم بخطّه کرمان و جانم آ
مثنوی دارد و نیز شرحی بر گلشن راز و  ۶هزار بیت شعر است و از جمله  ۵۰الحقایق دیوانش مشتمل بر بنا نوشته صاحب طرائق

سال داشته خرقه تهی کرده و  ۵۷که حدوداً  ۸۶۹یا  ۸۶۸وعظ و ارشاد به سال  سال ۳۰وی بعد از . شرحی بر مثنوی مولوی دارد
  ).۵۱تا  ۴۹ص  ۳مأخوذ از کتاب طرائق جلد (بقعه او در خارج شرياز بسمت جنوب همیشه زیارتگاه اهل راز بوده

و ادب و فصاحت پا به دنیای شیخ بزرگوار در مهد شعر . در شهر شرياز متوّلد شد) صابرعلی(جناب حاج شیخ محسن سروستانی - ۳
پس از دوران صباوت بکسب و دانش و فضیلت پرداخت و در علوم عقلی و نقلی کامل و در فضل و دانش جامع . ناپایدار نهاد

  . گردید
جنابش خدمت آقای حاج سلطانمحمد گنابادی سلطانعلیشاه مشّرف به فقر گردید پس از شهادت حضرت آقای سلطانعلیشاه خدمت 

یکی از افتخارات ایشان این . ایشان جناب آقای حاج مالعلی نورعلیشاه تجدید عهد نمود و بلقب صابرعلی مفتخر گردید جانشني
و در سال . بود که سعادت یافت جسد مطهر حضرت آقای سلطانعلیشاه را با اجازهٔ حضرت آقای نورعلیشاه غسل داده و کفن نماید

  .الله در شرياز مدفون گردیدداعیهجری قمری رحلت فرمود و در مزار  ۱۳۳۷
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عی روی سنگ لوح آن مرحوم این ربا. اىل اللّه مدفونست تشریف بردند و فاتحه خواندندصحن شاه داعی در
  .بودنوشته شده

 ای دوست به تربتم گذر بعد وفات
 یک حمد و سه سوره هدیۀ روحم کن

  

 کنک یاد زمن بیاد ایّام حیات 
 تا تو برکات یابی و من حسنات

  

 ابری و بسیار مطبوع بود و چون همیشه در اینهوای شرياز نیم. پس از آن منزل آقای افشار مراجعت نمودیم
بعد از نماز مغرب و عشاء تمام فقرا در سالنهای . افزاستفصل باغها و صحرا بسیار پرگل و معطر و بهجت

پس از نماز بیانات مبسطوی در مورد یگانگی و اتحاد فقرا بیان فرمودند که . بزرگ بحضرت آقا اقتدا کردند
باشند و این اشعار از ه نفس واحده مینتوانستم عني آنها را بنویسم وىل باین مضمون فرمودند که مؤمنني هم

  :موالنا قرائت فرمودند
 مؤمنان معدود لیک ایمان یکی
 جان گرگان و سگان از هم جداست
 همچو آن یک نور خورشید سما
 لیک یک باشد همه انوارشان

 ها را قاعدهچون نماند خانه
  

جسمشان معدود لیکن جان یکی  
 متحد جانهای شريان خداست

 هابصحن خانه صد بود نسبت
 چونکه برگريی تو دیوار از میان
 مؤمنان مانند نفس واحده

  

اگر برای یکی از آنها ناراحتی ایجاد شود مانند اینکه یکی . اتصال دارند مؤمنني مانند سیمهای برق به یک منبع
م اگر ناراحت شود مؤمن ه. یندباگر شدیدتر باشد مرکز برق صدمه می. سوزداز سیمها اتصال پیدا کند کنتور می
کند درنتیجه برای همه ناراحتی خواهد بود بنابر این مؤمنني باید بکوشند تا بقلب مربی وىل زمان هم اثر می

کاری نکنند تا باعث کدورت . از جان و دل بهم خدمت نمایند. مانند یکروح در ابدان یا مانند نور واحد باشند
گذشت دید زنی روزی آنحضرت از کوچه می. سرمشق بگريند) ع( باید از سرور کائنات علی. مؤمن دیگر شود

. اد مرا از تو بگريددخدا ) ع( می گوید ای علی، کردظرف آبی در دست دارد در حالیکه آب را حمل می
اظهار . از دست او گرفتند و به منزلش بردند و از حالش پرسیدند حضرت بجلو تشریف بردند و ظرف آب را

مقداری آرد . حضرت فوراً به مقرّ خالفت تشریف بردند. ندارم کشته شده و من کسی را داشت شوهرم در جنگ
دانی زن گفت تو که نحوهٔ خمري کردن آرد را نمی. توانم بکنمو روغن و خرما آوردند و فرمودند من چه کمکی می

جمع کرد و با زبان  ها را دور خودحضرت نشست و بچه. ها را نگاهداری کن تا من آرد را خمري نمایمبچه
پس . گذارد تا آن زن از خمري کردن فارغ شدزد و با دست خود خرما بدهان آنها میکودکانه با آنها حرف می

: فرمودآورد و میآتش باال کشید صورت مبارک خود را نزدیک می در تنور افکند همینکه زبانه آتش آن حضرت
در این هنگام زن همسایه آمد دید که  »فل نشویای علی بچش حرارت آتش را تا از آتش جهنم غا«

مشغول آتش کردن است خود را به آن زن رسانید و گفت این کیست در خانه تو گفت شخصی ) ع( امريالمؤمنني
 خلیفه و) ع( آنزن گفت وای برتو این علی. کنداست که دلش بحال یتیمان من سوخته است و با من کمک می

از ) ع( و امام حسني) ع( دیگر آنکه وقتی امام حسن. ن زن آمد و عذرخواهی کردآنگاه آ. امريالمؤمنني است
رفتند دیدند که کوری بیمار و ناتوان در . ای شنیدندای صدای نالهمراجعت میکردند از یک خرابه) ع( دفن علی

شب  خواهی جواب داد مدتی است که من اینجا هستم شخصی هرکه هستی و چه می: آنجاست سؤال کردند
اَنَا «: فرمودکردم که هستی؟ در جواب میمن سؤال می .کردیآورد و از من دلجوئی منان و آب و لوازم مرا می
آن کور م گردییحال از دفن او برم. بود) ع( فرمودند که او پدر بزرگوار ما علی. »جاٰلِسٌ مِنْ جَلیسِ الْفُقَراءِ
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ین بیانات ا. درگذشت خواهم وگفت خدایا دیگر دنیا را نمی. بردندالم السّاستدعا کرد او را بسر قرب علی علیه
، بعد طبق دستور. همراه با توجهات پري آتشی در دلها افکنده و حاىل که بوصف نگنجد در فقرا ایجاد کرده بود

  :آقای زاهدانی کتاب مثنوی را باز کرد و این اشعار را خواند
  

 گفت معشوقی بعاشق کای فتٰى
 هر از آنها خوشرت استپس کدامني ش

 هر کجا باشد شه ما را بساط
 هر کجا یوسف رُخی باشد چو ماه
 با تو دوزخ جنّت است ای جانفزا
 شد جهنم با تو رضوان نعیم
 هر کجا تو با منی من خوشدلم
 خوشرت از هر دو جهان آنجا بود

  

 ای بس شهرهاتو بغربت دیده 
 گفت آن شهری که دروی دلرب است

 الخیاطبود سمّهست صحرا گر 
 جنّت است آن گرچه باشد قعر چاه
 با تو زندان گلشن است ای دلربا
 بی تو شد ریحان و گل نار جحیم
 ور بود در قعر گوری منزلم
 که مرا با تو سر و سودا بود

  

  .ممودیپس از خاتمه مجلس شام صرف شد و اسرتاحت ن

  )سخنان گهربار –شرياز ( ۱۳۹۲االول دوم ربیع= ۱۳۵۱فروردین  ۲۷یکشنبه 
دوم  های طبقۀی شرياز و ششده در سالناهنگام سحر نیز فقر. رسیددر شرياز شبها صدای مرغ حق بگوش می

حضرت آقا برای نماز صبح بسالن طبقۀ اول . شدنها شنیده میآعمارت اجتماع کرده بودند و صدای مناجات 
پس از قرائت قرآن ضمن تفسري راجع به این . ندهمگی نماز صبح را با آن حضرت اقتدا نمود. تشریف بردند

سوره دهر (» إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا«:آیات سورهٔ دهر بیاناتی به این شرح ایراد فرمودند
 ۱).۲۱سوره دهر آیه ( سَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًاوَ) ۱۷سوره دهر آیه ( وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا )۵آیه 
همچانکه شاربني شراب ظاهری که در دیانت مقدس اسالم حرام است حاالت و مزاجهای : و فرمودند ۱).۲۱

 .السّالم نیز حاالت مختلفی دارندروندگان بسوی خدا و طریقت حضرت مرتضٰى علی علیه، مختلف دارند
نها بسوی آآنهائی که حرارت شوق . نوشاندبحسب حاالتی که دارند شرابهای معنوی میعالم برای آنها  خداوند

به آنها شراب کافوری مرحمت اشتیاق از بني برود  است وجود آنها از حرارت خدا بنحوی است که نزدیک
راب و آنانکه در روش و سلوک آنها سستی و سردی باشد ش. میفرماید تا از آن حالت بحد اعتدال بازآیند

فرماید و آنهائیکه حال سلوک و جذبشان مساوی و بحد اعتدال است به آنها شراب طهور زنجبیلی عنایت می
شاماند یا شرابی که آنها را نسبت دادن اموال و افعال و صفات بخود و اظهار خودبینی و آیعنی خالص می

اند که اصل آن درخت در بٰى مثل زدهبا آن لطیفۀ ایمان است که بدرخت طو. خودپسندی پاک و پاکیزه گرداند
آنچنان . آنگاه آقای خلوصی مناجات خواند. های آن در دل مؤمنني استعصمت و طهارت و شاخه خاندان

درگذشت بمناسبت  ۷/۴۵صبحانه ساعت پس از صرف . شناختندشور و ولوله در میان فقرا افتاد که سر از پا نمی
منزل آقای مودّت تشریف فرما شدند و پس از دلجوئی از ایشان  بهبرادر آقای مودّت برای اظهار تسلیت 

                                                 
پس از چند آیه در ایثارگری ابراری که جز .) آشامندنیکان از جامی که با کافور آمیخته است می: (ترجمۀ آیات فوق چنني است -  ۱

و سپس بقیه  )نوشند؛و آنان از جامی که به زنجبیل آمیخته است می.(فرمایدباشد و بیان پاداش الهٰی میو خاندانش نمی) ع(علی
  ).و پرورگارشان به آنان شرابی پاک و پاکیزه نوشانید(فرمایدنعم الهی بهشتی را بر شمرده می
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اری زمان آقای نورعلیشاه ثانی در سن نود و پنج ربمناسبت درگذشت مرحوم آقای حاج احمد سالکی که از فق
فرما شدند و به آقای حاج فرزندان آن مرحوم به منزل ایشان تشریف سالگی از دنیا رفته بودند برای تسلیت

در . سالکی و سرکار سرهنگ سالکی و سایر برادران که اکثراً تحصیل کرده و فاضل بودند تسلیت فرمودندمحمد 
پور عضو این دو مورد کلیۀ همراهان و برادران افشار و آقای زاهدانی و آقای مودّت و آقای مريزا عبداللّه جراح

الرحمة رفتیم روی در ورودی سعدی علیهل جاز آنجا به زیارت شیخ ا. انجمن شهر شرياز نیز حضور داشتند
  :بودبمقربه این اشعار نوشته شده 

 بسی صورت بگردیده است عالم
 عمارت با سرای دیگر انداز
 بسا خاکا بزیر پای نادان
 نه چشم طامع از دنیا شود سري
 گِلِ فرزند آدم خشت گردید
 بسیم و زر نکونامی بدست آر
 سخن را روی با صاحبدالنست

 نامیز تخم نیکبکار امرو
  

 وزین صورت بگردد عاقبت هم 
 که دنیا را اساسی نیست محکم
 که گر بازش کنی دستت و مِعْصَمْ 
 نه هرگز چاه پر گردد زشبنم

 جنبد دل فرزند آدمنمی
 منه بر هم که برگريندش از هم
 نگویند از حرم االّ به محرم
 که فردا بدروی واللّه اعلم

  

  )از کتاب قصائد( 
یاد دارم که شبی در کاروانی همۀ : مقربه در ضلع جنوب شرقی این عبارات از گلستان نوشته شده بوددر داخل 

ای بزد راه بیابان گرفت نعره. ای در آن سفر همراه ما بودشوریده. ای خفتهشب رفته بودم و سحرگاه در کنار پیشه
بالن را دیدم که بنالش درآمده بودند از گفتمش آن چه حالت بود گفت بلچون روز شد . و یک نفس آرام نیافت

اندیشه کردم که مروّت نباشد همه در تسبیح و من بغفلت ، درخت و کبکان از کوه و غوکان از آب و بهائم از بیشه
  . خفته

 نالیددوش مرغی بصبح می
 یکی از دوستان مخلص را
 گفت باور نداشتم که ترا

 ت نیستگفتم این شرط آدمیّ
  

 و طاقت و هوشعقل وصربم بربد 
 مگر آواز من رسید بگوش
 بانگ مرغی چنني کند مدهوش
 مرغ تسبیح خوان و من خاموش

  

  :در ضلع جنوب غربی این اشعار نوشته بود  
 که بر خاک ما بگذریاال ای

 که گرخاک شد سعدی اورا چه غم
 به بیچارگی تن فرا خاک داد
 بسی برنیاید که خاکش خورد
 نگر تا گلستان معنی شکفت
 عجب گر بمريد چنني بلبلی
 تو آنگه شوی پیش مردم عزیز

 ای پاک شداز این خاکدان بنده
  

 بخاک عزیزان که یادآوری 
 که در زندگی خاک بود است هم
 و گر گرد عالم برآمد چو باد
 دگر باره بادش بعالم بود
 در او هیچ بلبل چنني خوش نگفت
 که بر استخوانش نروید گلی

 ی به چیزکه مر خویشنت را نگري
 که در پای کمرت کسی خاک شد

  

  :در ضلع شمال غربی این غزل از طیّبات نوشته بود
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 بجهان خرم ازآنم که جهان خرم از اوست
 دوست دم عیسی صبحبغنیمت شمر ای

 نه فلک راست مسلم نه ملک را حاصل
 بحالوت بخورم زهر که شاهد ساقی است
 زخم خونینم اگر به نشود به باشد

 ی بر عارف چه تفاوت داردغم و شاد
 پادشاهی و گدائی بر ما یکسان است
 سعدیا سیل فنا گر بکند خانه عمر

  

 عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست 
 تا دل مرده مگر زنده کند کایندم از اوست

 آدم از اوستآنچه در سرّ سویدای بنی
 بارادت بکشم درد که درمانم از اوست

 مرامرهم از اوستآن زخم که هرلحظه خنک
 ساقیا باده بده شادی آن کاین غم از اوست

 بدین درهمه راپشت عبادت خم از اوستکه
 دل قوی دار که بنیاد بقأ محکم از اوست

  

  :در ضلع شمال شرقی نیز این غزل از بدایع نگاشته شده بود
 ایصوفی سرگردان در بند نکونامی
 مَلک صمدیت را چه سود و زیان دارد

 ه کار آید گر راندهٔ درگاهیزهدت بچ
 بیچاره توفیقند هم صالح و هم طالح

 ای صید که دربندی، جهدت نکند آزاد
 این ملک خلل گريد گر خود مَلکِ رومی
 کام مه دنیا را بر هیچ بنه سعدی

  

 تا دُرد نیاشامی زین درد نیارامی 
 گر حافظ قرآنی ور عابد اصنامی
 کفرت چه زیان داردگر نیک سرانجامی

 رماندهٔ تقدیرند هم عارف و هم عامید
 سودت نکند پرواز ای مرغ که در دامی
 وین روز بشام آید گر پادشاه شامی
 چون بادگران باید پرداخت بناکامی

  

  :باالی در کتابخانه نوشته بود
 خاک من و تست که باد شمال
 عمر با فسوس برفت آنچه رفت
 بسکه در آغوش لحد بگذرد

 آدمیگر بمثل جام جم است 
 که درونت بگنه تريه شدای

 زنده دل مرده ندانی که کیست
 گر قدمت هست چو مردان برو
 رَبِّ اَعِنّی وَ اَقِلْ عَثرَنی

  

 بردش سوی یمني و شمالمی 
 دیگرش از دست مده برمحال
 بر من و تو روز و شب وماه و سال
 سنگ اجل بشکندش چون سفال
 ترسمت آئينه نگريد صقال

 ا اشتغالآنکه ندارد بخد
 ور علمت نیست چو سعدی بنال
 اَنْتَ رَجاٰئی و علیك اتّکال

  

پس از زیارت و قرائت فاتحه دستور فرمودند بطور معمول دیوان حافظ . فرما شدندبعد به آرامگاه حافظ تشریف
  :دآمرا باز کردند این غزل 

 کی شعر ترا انگیزد خاطر که حزین باشد
 راز لعل تو گریابم انگشرتی زنها
 غمناک نباید بود از طعن حسود ایدل
 هر کو ننماید فهم این کلک خیال انگیز

 دادندجام می و خون دل هریک بکسی
 در کار گالب و گل حکم ازىل این بود
 آن نیست که حافظ راخاطر بشداز رندی

  

 معنی گفتیم وهمني باشدیک نکته دراین 
 صد مُلک سلیمانم در زیر نگني باشد

 ینی خري تو در این باشدشاید که چو واب
 نقشش بحرام ارخود صورتگر چني باشد
 در دایرهٔ قسمت اوضاع چنني باشد

 نشني باشدکاین شاهد بازاری و آن پرده
 کاین سابقه رندی تا روز پسني باشد
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  :و غزل بعد از آن که شاهد باشد این بود
 رخ یار خوش نباشدگل بی

 طرف چمن و هوای بستان
 ست حافظجان نقد محقّر ا

  

 باده بهار خوش نباشدبی 
 الله عذار خوش نباشدبی

 از بهر نثار خوش نباشد
  

  :روی سنگ لوح قرب حافظ در منت این غزل نوشته شده بود
 مژده وصل تو کز سر جان برخیزم
 یارب از ابر هدایت برسان بارانی
 بوالی تو که گر بندهٔ خویشم خوانی
 برسر تربت من بی می و مطرب منشني
 گر چه پريم تو شبی تنگ در آغوشم گري
 تو مپندار که از خاک سرکوی تو من
 سر و باال بنما ای بت شريین حرکات

  

 طایر قدسم و از دام جهان برخیزم 
 پیشرت زانکه چو گردی زمیان برخیزم
 از سرخواجگی کون و مکان برخیزم
 تا ببویت زلحد رقص کنان برخیزم
 تا سحرگه زکنار تو جوان برخیزم
 بجفای فلک وجود زمان برخیزم

 جهان برخیزم جان و زسر حافظ چوکه
  

  :و در حاشیه
 ای غالم شاه جهان باش و شاه باش

 خرنداز خارجی هزار بیک جو نمی
 چون احمدم شفیع بود روز رستخیز
 آنرا که دوستی علی نیست کافر است

 )ع( ام بوالی تو یا علیامروز زنده
 )ع( ن رضاقرب امام هشتم و سلطان دی

 رسد که بچینی گلی زشاخدستت نمی
 مرد خداشناس که تقوی طلب کند

 کن حافظ طریق بندگی شاه پیشه
  

 پیوسته در حمایت لطف آله باش 
 گو کوه بکوه منافق سپاه باشد
 گو این تن بالکش من پرگناه باش
 گو زاهد زمانه و گو شیخ راه باش
 فردا بروح پاک امامان گواه باش

 بارگاه باشوس و بر در آن از جان بب
 باری بپای گُلنب ایشان گیاه باش
 خواهی سفیدجامه و خواهی سیاه باش
 وانگه در طریق چو مردان راه باش

  

در هر کتیبه یک مصرع از این غزل نوشته ، اطراف ایوان جنوبی آرامگاه بخط مريداماد روی کاشی کتیبه مانند
  :بودند

 روضه خلد برین خلوت درویشان است
 کنج عزلت که طلسمات عجایب دارد
 قصر فردوس که رضوانش بدربانی رفت

 شود از پرتو آن قلب سیاهآنچه زر می
 و آنکه پیشش بنهد تاج تکبّر خورشید
 دولتی را که نباشد غم از آسیب زوال
 خسروان قبلۀ حاجات جهانند وىل

 طلبندروی مقصود که شاهان جان می
 که تراای توانگرمفروش این همه نخوت 

 رود از قهر هنوزگنج قارون که فرو می

 مایۀ محتشمی خدمت درویشانست 
 فتح آن در نظر همّت درویشانست
 منظری از چمن نزهت درویشانست
 کیمیائیست که در صحبت درویشانست
 کربیائیست که در حشمت درویشانست

 دولت درویشانست، تکلف بشنوبی
 از ازل تا به ابد فرصت درویشانست
 مظهرش آئینه طلعت درویشانست
 سرو زر در کنف همت درویشانست

 باشی که هم ازغريت درویشانستخوانده
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 بندهٔ آصف عهدیم که در سلطنتش
 حافظاینجابادب باش که سلطان و ملک

  

 صورت خواجگی و سريت درویشانست
 همه در بندگی حضرت درویشانست

  

  :دردو کتیبه، ین غزل این شعر قرار گرفته بوددر سمت مشرق که کتابخانه و دفرت آن قرار دارد از ا
  ای توانگر مفروش این همه نخوت که ترا          سرو زر در کنف همّت درویشان است

  :نداشتحضرت آقا به دفرت کتابخانه تشریف بردند و این عبارت را در دفرت یادبود مرقوم د
  ۱.مُ الْفُقَرَاء إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُيَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُ. حیمحمن الرّبسم اللّه الرّ«

  اگرت سلطنت فقر به بخشد ایدل              کمرتین ملک تو از ماه بود تا ماهی
مه و زیارت مدینه منوره که پس از سفر هندوستان و زیارت قبور ه معّظهنگام مراجعت از سفر عمرهٔ مفرده درمّک

اللهیّه در دکن بدان توفیق یافتم که از راه کویت مراجعت نموده و در طریق خود به تهران نعمةاقطاب سلسلۀ 
اللّه علیه موفق القدر حافظ رحمةحمة و صوفی جلیلالرّ بشرياز وارد شده به زیارت قبور عارف بزگوار سعدی علیه

ل شدیم طبق گفتۀ زگان دین متوسّو به ارواح ب. ت نمودیمشدیم و از روح آن بزرگواران استمداد طلب هّم
  :سعدی

  طاعتان را شفاعت کنندکه بی          امید است از آنانکه طاعت کنند    
  :و کالم حافظ علیه الرّحمة

  گو زاهد زمانه و گو شیخ راه باش           آنرا که دوستی علی نیست کافر است
ازده جانشینان پیغمرب هستند طلب فیض نموده آنان را و فرزندان پاک او که دو) ع( و از باطن آن بزرگوار علی

آقایان : همراهان عبارتند از .منيالعالدهیم آمني یا ربنزد خدا برای اصالح ظاهر و باطن خود شفیع قرار می
حاج محمد رضاخانی و ، حاج آقا مهدی ملک صالحی، حاج علیمحمد سلطانپور، حاج محمدخان راستني
و انا  ۱۳۵۱فروردین  ۲۷مطابق  ۱۳۹۲االول ن ایمانی شرياز وفقهم اللّه بتاریخ دوم ربیعجمعی از آقایان برادرا

  ».الفقري اىل اللّه سلطانحسني تابنده رضاعلیشاه
معروف بشیخ ) ق.ه ۸۴۰متوفی در سال ( در آنجا به مزار شیخ ابواسحقٰ احمد. تنان رفتیمچهل بعد به تکیۀ 

، مزار در قسمت شمال غرب تکیه قرار دارد. انده است رفتیم و فاتحه خواندیماطعمه که دیوانی از او بیادگار م
گفته شد زمانی که حضرت سید . وی از طرف حضرت شاه نعمة اللّه وىل اجازهٔ دستگريی داشته است

به شرياز تشریف آوردند و گویا اوباش طفالن را وادار کرده  ۲معصومعلیشاه از طرف حضرت شاه علريضای دکنی
  :خواندندایشان که در جلوی دَر این تکیه جلوس فرموده بودند این شعر را می، ند که سنگ برایشان افکنندبود

                                                 
  ۱۵سوره فاطر آیه  - ۱
الدین دکنی قطب بیست و هشتم از سلسله جلیله شاه نعمت اللّهی سید علريضا در طریقت ملقب به رضا علیشاه فرزند شیخ شمس - ۲
و در زمان او دوران شکوفائی علم و ادب و ) ۱۲۱۵وفات (هجری قمری در حیدرآباد دکن بدنیا آمد ۱۱۴۵ باشد که درحدود سالمی

 – ۱۰۶۹(آغاز شده و در زمان اورنگ زیب)  ۱۲۷۳ -۹۳۲(عرفان در هند بود و نهضت فرهنگی وسیعی که از زمان حکومت تیموریان
آن جناب . االصل بودند رونق و قوتی تازه گرفتیان که ایرانیرو به ضعف رفته بود دوباره به همت حکومت آصف جاه)  ۱۱۱۸

ای در آن زمان داشت و توانست دراحیاء دین مبارک اسالم و طریقت تشیع و ارائه مسائل عرفانی گامهای بزرگی موقعیت برجسته
اخلی بني شاهزادگان زندیه با بردارد و چون در آنوقت بعلت هرج و مرج بعد از قتل نادر و نبودن یک حکومت مقتدر و جنگهای د

المشایخ خود سید انگیز بود و لذا برای نجات مردم ایران آن جناب شیخهم وضع ومذهب و فرهنگ و عرفان درایران بسیار اسف
معصوم علیشاه دکنی را به شرياز که پایتخت کریم خان زند بود فرستاد وىل آن پادشاه هم که از دین و عرفان درک درستی نداشت 

حت تأثري سخن چینان عذر سید را خواست و سید همراه با فیض علیشاه و نورعلیشاه و مشتاق علیشاه و نظرعلیشاه و درویش ت
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  سرم از سنگ طفالن الله زار است            جنون گل کرده هنگام بهار است
  :ضمناً این بیت شعر از جناب شیخ ابواسحٰق است که فرموده

  شاد کن روح من مسکني بحلوای دعا       زینهار ار بگذری روزی بقرب این گدا   
چند سال قبل در معیت آقای مريزا محمد ابراهیم مقدسی دارابی برای : آقای حاج محمد سالکی اظهار اشت

مشهور است که هر کس نذر کند حلوائی بر سر مزار شیخ ترتیب دهد و بدیگران . زیارت چهل تنان آمده بودیم
. ت قبول نذر و برآمدن حاجت این است که نیت کند در دل غذائی آرزو کندعالم. شودبخوراند حاجت روا می

منهم حلوائی ترتیب دادم و با کمک آقای . گرددورده میآن غذا از جائی نصیبش شود بیقني حاجتش برآاگر 
ن با البته خوردن نا. در دل آرزوی نان و مسقطی نمودم. کردیم قسیممقدسی بني آنهائی که بزیارت آمده بودندت

پس از تقسیم حلوا در معیت آقای مقدسی و . ممسقطی شريازی معمول نیست که شخصی نان و مسقطی بخورد
آقای مقدسی گفت مدتی ) دروازه اصفهان( در مدخل شهر. زنان بشهر مراجعت کردیمقدم، آقای رضاخان نور

 ه و آقای نور موافقت کردیم و هر سهبند. است که آقای مريزا علیخان معارفی اطالعی ندارم بزیارت ایشان برویم
اند خواهش دارم شما نماز ها برای دیدار اقوام رفتهایشان فرمودند خانواده و بچه. نزل ایشان وارد شدیممب

پس از اقامۀ نماز و اتمام اوراد آقای معارفی گفتند چون کسی در منزل نیست . مغرب و عشا را در اینجا بخوانید
آقای مقدسی گفت نان در منزل داریم اگر مایل باشید مقداری مسقطی  ائی معذورم و بااز تهیۀ چای و پذیر
بنده در تمام این حاالت موضوع نذر و آرزوی غذا که در دل با جناب . رموآام و اآلن میخوب سفارش داده

یلی هم در در هر حال نان و مسقطی شريازی به نحو مفصل که خ. شیخ کرده بودم بکلی فراموش کرده بودم
آنوقت یادم آمد که چنني جریانی در کار بوده و دانستم توسل بارواح اولیاء . مذاق بنده مطبوع آمد صرف نمودیم

شد و پس از چندی  خدا موجب برآوردن حاجات است و یقني کردم که نذورم قبول و حاجتم برآورده خواهد
در دامنۀ کوه تخت ضرابی شمال  شانررفتیم که همزاتنان بهفت تنان بزیارت از چهل. بحمداللّه حاجت روا شدم

تنان در شمال تکیه تنان در شمال حافظیه بفاصله پانصد مرت قرار دارد و تکیه هفتلتکیۀ چه. شرياز قرار دارد
تنان در دامنۀ کوه باشد و تخت ضرابی بفاصله پانصد مرت باالی تکیه هفتتنان بفاصلۀ دو کیلومرت میچهل

بطوریکه در فارسنامه و کتاب هزارنامه : آقای حاج محمد سالکی اظهار داشتند. باشدمی »بَمُوْ«کوهمعروف ب
گردند که باید به شوند و پس از چندی ملهم میاند که وارد شرياز میتنان از اولیااللّه بودهکه این هفت: اندنوشته

   ۱.اندود را انتخاب نمودهلقاء پروردگار خود نائل آیند آنها در همني مکان محل دفن خ
                                                                                                                                                        

فهمید آن جنابان را بريون کرد وىل درهمني زمان آقا وىل علی مردان خان لُر هم که اصًال چیزی نمی. حسینقلی عازم اصفهان شدند
آنانرا گرامی داشت و سپس سید معصوم علیشاه عازم عتبات شد وىل در بازگشت آقای  محمدخان قاجار به سلطنت رسید و

خان زنگنه حاکم کرمانشاه محمدعلی کرمانشاهی که نه معرفتی داشت و نه حقیقتی حاج ابراهیم خان شريازی و مصطفی قلی
  ).لقوم الظّالمنيو لعنة اللّه علی ا.(در قره غرق گردانیدند ۱۲۱۴رافریفت تا آن حضرت را در سال 

مرگ بر دو نوع است، مرگ اضطراری و اختیاری مرگ اضطراری الزمه همه ممکن الوجود است وىل : مرگ انتخابی و اختیاری - ۱
دانیم مگر وقتی بتواند ما حکیم را حکیم نمی: گویدسهروردی می. مرگ اختیاری تنها در قدرت مقام والیت و اولیاء اللّه است

شناسیم مگر وقتی که خلع بدن برای او کار ما حکیم را حکیم نمی: گویدمريداماد می. ح خویش را از بدن جدا سازدباختیار خود رو
  .ساده و عادی باشد و ملکه او شده باشد

ه از اولیاء و در شرح اولیاء اللّه و عرفا باللّه از این مسائل بسیار اتفاق افتاده چنانکه درحالت شیخ عطار و مرگ اختیاری یک قلندر ک
  .- )مرگ اختیاری درویشی را ایشان به چشم خود دیده کتاب مهر تابان(خدا بوده آمده و نیز در شرح زندگی عالمه طباطبائی مورد

رود او حجّت خدا بر خلقش آید و بسوی چه میهر امامی که نداند چه بسرش می: آمده) کتاب حجت ۱جلد (در اصول کافی 
  .داند چه وقت است و بدان تسلیم است و آن مرگ اختیاری استرا می پس امام زمان مرگش. نیست
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روند و بقیه بدن او را غسل بکمک یکدیگر قربهای خود را آماده و یکی بعد دیگری تسلیم گردیده و از دنیا می
که شخصی در ، رودال میشبانه وارد شهر شده و به منزل غسّنفر  آخرین. سپارندداده و کفن نموده و بخاک می

شخص غسّال با او . کمک یکدیگر او را غسل داده و کفن کرده و دفن نمائیمجریان موت است تو با من بیا تا ب
فرماید تو پرسد مگر آن شخص کجاست میگريد و میرسند غسّال را وحشتی فرا میبدروازه می. شودروانه می

فهمد که با یکی غسّال می، شودکند در باز میای به قفل دروازه میبا دست اشاره، کنمبا من بیا ترا راهنمایی می
بیند به غسّال میچادری برپا می، رسدآید تا بدین مکان میت او میماز مردان خداست بدون وحشت در خد

شود میغسّال پس از چند لحظه وارد چادر می، فرماید قدری تمأمل کن تا من داخل چادر شوم بعد تو وارد شو
. گرددرا آورده است باز در اینجا دچار وحشت میبیند کسی را که باید غسل بدهد همني شخص است که او 

پوشاند و در دهد و کفن میشود مرتس داخل شو و بکار خویش اقدام کن غسّال او را غسل میصدائی بلند می
نماید که اکنون محل زیارت صاحبدالنست و دیگر افراد هم بزیارت میقربی که قبالً آماده شده است دفن می

که قرب او  کند که پس از مرگ او را در جوار این بزرگواران دفن نمایندبکسانش وصیت می خود غسّال هم. آیند
عمارتی در سمت شمال قربها با ایوانی وسیع قرار دارد که مورد استفادهٔ . باشدهم در این مکان مشخص می

 )ع( یوسفو  )ع( در یک مجلس حضرت یعقوب: نقاشی شده استزائرین است؛ اطراف این ایوان مجالسی 
مجلس دیگر حضرت . است) ع( در موقع ذبح حضرت اسماعیل) ع( است و در دیگری حضرت ابراهیم

با مریدانش و در مجلس دیگر  ۱در حال جوانی و شبانی نشان داده شده در جای دیگر شیخ صنعان  )ع( موسی
هرنی که در حفظ و  بعد از توضیحاتی که پريامون شخصیت آن بزرگواران و ارزش .استتصویر شاه عباس 

چه خوب است هرنمندان ما با : حضرت آقا فرمودند، دادند، ر رفتههای متعاىل بکانگهداری و ارائه اندیشه
نگرش به خود و جهان هستی که هرن و صنع بدیع حضرت جمال مطلق است به حقیقت جمال راه یافته مظاهر 

  .و منظور از نشان دادن صنع هر صانع باشد الغريکامله و جالل را که حضرت انسان کامل است ارائه دهنده 
  :و سپس دستور فرمودند خادم آنجا کتاب حافظ آورده تفأل زدند این غزل آمد

 ای پیک داستان خرب سرو ما بگو
 محرمان خلوت اُنسیم غم مخورما 

 گر دیگرت بر آن دَر دولت گذرفتد
  کیمیاست دردوستخاکگفتکههرکس

 فقري نیست در راه عشق فرق غنّی و
 کندآن کس که منع ما زخرابات می

 پرور است قصۀ ارباب معرفتجان
 حافظ گرت بمجلس او راه می دهند

  

 بگو احوال گل به بلبل دستان سرا 
 ر آشنا سخن آشنا بگوابا ی

 بعدازاداء خدمت و عرض دعا بگو
 ین سخن معاینه درچشم ما بگواگو

 ای پادشاه حُسن سخن با گدا بگو
 بگو ور پريمن این ماجاراگو درحض

 رمزی برو برپس و حدیثی بیا بگو
 نوش وترک زرق برای خدا بگومی

  

                                                 
الطري بعنوان یک تراژدی تمثیلی مطرح و ضرورت افنای هر دلبستگی را برای عشق داستان شیخ صنعان را عطار در کتاب منطق - ۱

و از جهت عقبات . هرن نمایشی است مجازی و سپس گذر از عشق حقیقی را با جاذبه عنایتی ارائه فرموده از شاهکارهای ادبی و
مرید در مکه داشت تا اینکه بر اثر خوابی که  ۷۰۰وی : اما طبق بیان شیخ عطار. راه عرفان عملی از اهم مسائل سلوک عملی است

ل ذکر البته زنار تسلیم و شراب حا(دید عازم روم شد و دخرتی ترسا دید و عاشق وی شد و زنار بست و شراب خورد و خوبانی کرد 
توبه از حاالت که سّد راه (تا اینکه بهمت مریدان توفیق الهی وی را دست داد و توبه کرد) و مراقبه و خوکبانی توجه به بدن است

و دخرت ترسا با هدایت غیبی دگرگون شد و بدنبال . بازگشت) الجمعمقام جمع(و به مکه) مقاماتند و توبه از مقام که سد راه حضورند
  ). الطري و نیز کتاب شرح حال عطار از مرحوم فروزانفر مراجعه شودمنطق.(بان گردیده و در حضور او جان سرپدشیخ راهی بیا
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  :شودو شاهد این غزل است که سه بیت آن نوشته می
 ای خونبهای نافۀ چنني خاک راه تو

 برد ازحدّبرون خرامنرگش کرشمه می
 حافظ طمع مرب زعنایت که عاقبت

  

 پرور طرف کاله توخورشید سایه 
 ای جان فدای شیوهٔ چشم سیاه تو
 آتش زند بخرمن غم دود آه تو

  

آقای پاکزاد رضوی و دو نفر دیگر از معارف شرياز به . در حدود ساعت ده بمنزل آقای حاج افشار برگشتیم
نماز ظهر و عصر اقامه و بحضرت آقا اقتدا و بعد . زاده نیز شرفیاب بودندآقای عالم. زیارت حضرت آقا آمدند

بعد از ظهر آقای آیة اللّه بهشتی و آقای نّري  ۵ساعت . هار صرف شد ود وساعت بعد از ظهر اسرتاحت کردیمن
بعد حضرت آقا و همراهان برای تسلیت . فرزند ارشد مرحوم آیة اللّه نّري نویسندهٔ کتاب کوکب نیز شرفیاب شدند

بمناسبت در گذشت مرحوم سرکار  ۱قب به ثابتعلیآقای نعمة اللّه جذبی فرزند جناب حاج سید هبة اللّه جذبی مل
  .ردندسرکار سرهنگ عظیمی پدر خانم ایشان تشریف ب

از آنجا برای نماز مغرب و عشاء به منزل آقای حاج محمد صالحی که شبهای دوشنبه در آنجا مجلس تشکیل 
در منزل . رکت کردندنرسیده به آنجا از اتومبیل پیاده شدند و مقداری راه قدم زنان ح. شود تشریف بردندمی

رو مملّو از رت و سالن و بالکن و راهاحاج صالحی جمعیت فقرا گنجایش نداشت تمام اطاقهای طبقۀ دوم عم
نسب کتاب پند صالح خواندند که موضوع آن درباره پس از نماز مغرب و عشا آقای هاشمی، ت شده بودجمعیّ

نیک باید باشد بوده بعد طبق دستور حضرت آقا حاج  اخالق و اینکه دعوت درویش باعمال پسندیده و اخالق
نظر . ورزیدن صوفی به سفرهٔ تهی از نان و خورش را که در مثنوی معنویست خوندندآقای زاهدانی قصّه عشق

  :شودمان و مکان و حال عیناً نوشته میزباهمیت مطلب در آن 

  )از دفرت سوّم( قصۀ عشق صوفی بر سفرهٔ تهی از خورش
 ر میخ روزی سفره دیدصوفئی ب

 بانک میزد نک نوای بینوا
 چونکه درد و شور او بسیار شد

 و های و هوئی میزدند ۲کخکخّی
 راکه چیستصوفیگفتبوالفضوىل

 ها را میدریدزد جامهچرخ می 
 ها و دردها را نک دواقطح

 هر که صوفی بود با او یار شد
 شدندتاکه چندین مست وبیخود می

 سفرهٔ آویخته از نان تهی است
                                                 

در سال ) ع(سید هبة اللّه جذبی فرزند آیت اللّه حاج مريزا محمدهاشم خاتون آبادی در شب پانزده شعبان تولد حضرت حجّت - ۱
وی پس از فرا . رسدمی) ع(واسطه نسب ایشان به حضرت سجاد ۲۹شدند و با در شهر اصفهان متولد ) ۱۲۷۴(هجری قمری ۱۳۱۴

ای گردید و صرف و نحو و منطق و اصول و سایر علوم مربوطه را در نزد اساتید آن زمان گرفنت علوم مقدماتی وارد شرعیّه و حوزه
الدوله پرداخت و آنگاه به تهران عزیمت کرده خان اوحدی شاگرد نجمتعلیم یافته و سپس به تحصیل ریاضی در نزد سرتیپ علیقلی 

قمری به اصفهان مراجعت و پس از تأهل به  ۱۳۲۷در مدرسۀ علوم سیاسی به تحصیل مشغول و پس از خاتمه تحصیالت بسال 
ی قمر ۱۳۷۲قمری به تهران منتقل شد و به تدریس ریاضی پرداخت و در سال  ۱۳۴۱تدریس در مدارس اصفهان پرداخت و در سال 

قمری پس از حال شور و شوق و طلب بسیار خددمت حضرت نورعلیشاه بن سلطانعلیشاه قدس  ۱۳۳۶بازنشسته شد، وی در سال 
سرّهما مشّرف به فقر گردیدو پس از رحلت آن بزرگوار خدمت فرزنشان حضرت صالح علیشاه رحمة اللّه علیه تجدید عهد نمود و در 

اجازهٔ ارشاد یافته بلقب ثابتعلی ملقب ) شمسی ۱۳۴۳(قمری ۱۳۸۳و در روز نهم ذیحجه قمری مأذون بجازه نماز شد  ۱۳۷۶سال 
شمسی خدمت فرزند بزرگوارشان حضرت رضا علیشاه تجدید  ۱۳۴۵ایشان پس از رحلت حضرت صالح علیشاه در سال . گردید

  . فرزند ذکور را از خود بجای گذارند ۳ شمسی خرقه تهی و ۱۳۶۴عهد نمود و مجدداً اجازه ارشاد یافت، ایشان در دوم فروردین 
  .کخ کخ بمعنی آواز و خنده است - ۲
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 یمعنیستگفت رو رو نقش بی
 ۱نان غذای عاشقستعشق نان بی

 را کار نبود با وجود عاشقان
 پرندبال نّی و گرد عالم می

 ی یافتآن فقريی کو زمعنی بو
 خیمه زدند عدم عاشقان اندر

 شريخواره کی شناسد ذوق لوت
 آدمی کو بو برد از بوی او
 پیش قبطی خون بود آن آب نیل
 جاده باشد بحر زاسرائیلیان
 باد بُد بر عادیان گرز و ترب
 گلستان باشد براهیم نار
 بر سمندر باشد آتش خاندان
 نزد عاشق درد و غم حلوا بود

  

 بیخرب از خویش و عاشق نیستی
 بند هستی نیست هر کو صادق است

 سرمایه سودرا هست بی عاشقان
 برنددست نّی و گو زمیدان می

 ل بافتنبیزدست بربیده همی 
 چون عدم یکرنگ و نفسی واحدند
 ۲هر پری را بوی باشد لوت و پوت
 چونکه خوی اوست ضد خوی او
 آب باشد پیش سبطی جمیل
 غرقه که باشد زفرعون امان

 قومش ظفر لیک بد برهود و بر
 لیک بر نمرود باشد زهر مار
 لیک باشد بر دگر مرغان زیان
 لیک حلوا برخسان بلوا بود

  

را که بعنوان شاهد مثال  »...الم بخشیدن جام حق تعاىل از روی یوسفالسّص بودن یعقوب علیهمخصو«و آنگاه
  :آورده خوانده شد

بعقیدهٔ حقري خوب است ( رسیدو اطاقها مملّو از فقرا بود و بعلت نبودن بلندگو صدا به آنان نمیجمعیّت بسیار 
هائی که گنجایش فقرا را های پر جمعیت حسینیهفقرا از حضور مبارک حضرت آقا استدعا نمایند که در شهر

پس از قرائت ) های مذهبی یا سوگواریها مورد استفاده قرار بگريد؛ بنا نمایندداشته باشد و بتواند در موارد جشن
) ع( حضرت شاهفاتحة االولیاء و ختم به منزل آقای افشار مراجعت نمودیم آقای مهندس شریفی متوىل آستانۀ 

  .پس از صرف شام اسرتاحت نمودیم. حی مدیر کتابخانۀ آن حضرت بزیارت حضرت آقا آمده بودندو آقای صال

  )فتح مکّه صلح حدیبیّه( ۱۳۹۲االول ربیع ۳= ۱۳۵۱فروردین  ۲۸دوشنبه 
شد محلی که منزل آقای افشار و اقامتگاه بود حق از باغهای شرياز شنیده می شدیم صدای مرغسحر که بیدار
وىل فعالً در دو طرف ( .الدّشت قرار داشتواقع بود و در میان باغهای موسوم به قصرقدیم شرياز  خارج از شهر
مشهود  اند که باغهای سابق اثریهای مسکونی بسیار ساختهخانه، الدّشت که جزء شهر شرياز گردیدخیابان قصر

پس از اقامۀ ) م رودخانه قرار داردوىل اطراف منزل آقای افشار باغهای سابق موجود است و در شمال آنه نیست
 فتحمبارکۀ  در خاتمه آیاتی چند از سورهٔ .کردندضۀ صبح به تالوت قرآن مشغول شدند و فقرا استماع مییفر

فتح که مابدرستی، بنام خداوند بخشایندهٔ مهربان: که بیاناتشان قریب باین مضمون بودترجمه و تفسري فرمودند 
و نعمت خود را بر تو تمام نمودیم و ترا براه ، انی تا ببخشد خدا گناهان گذشته و آیندهٔ ترابر تو فتح نمای کردیم

اوست که نازل کرده است سکینه . خداوند ترا به نصرتی با عزت و کرامت یاری خواهد کرد، راست هدایت کردیم
سپاه و قوای آسمانها و . تر گرداندلو از آنچه بودند کام. منني تا بر یقني و ایمانشان بیفزایدؤخود را در قلوب م

                                                 
  .اشاره به عشق خالص و عمل بدون انتظار پاداش است - ۱
  .لوت بمعنی طعام و غذا و لوت و پوت اقسام طعام و غذاست که کلمۀ دوم لفظ مهمل است که در زبان فارسی رایج است - ۲
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کند که ی مییهاخداوند مؤمنني را داخل در بهشت. زمني لشکر خداست و خدا بحکمت و نظام آفرینش داناست
بخشد و این آمرزش گناهان و دخول در بهشت نزد خدا پريوزی در آن نهرها جاری است و گناهان آنها را می

شود مراد از فتح گشودن باب اهرین صلوات اللّه علیهم اجمعني استفاده میآنچه از تفسري ائمه ط. بزرگی است
گشودن دَر دل با گناهان . یعنی فتح نمایانی کردیم که دَردل را برای تو باز کردیم تا بیامرز گناهان ترا، دل است

 »لَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكْاَ«: فرمایددر جای دیگر می. گوئیملذا از نظر تفسري هم گشودن دَر دل می. ارتباط دارد
شد و وىل آن به آن دَر دل برای او باز می. آیا ما باز نکردیم سینۀ ترا البته برای آن حضرت فتح قلب شده بود

زیرا خود آنحضرت فرموده است که هفتاد هزار حجاب ظلمت و هفتاد هزار حجاب . گردیدحجابها برداشته می
. که باید این حجابها برداشته شود. پس حجابها و درها زیادست. رداشته شودبکه باید این . نور برای خداست

باید سالک خدمت کند تا درها را باز کند و باید کوشش کند که نگذارد درها بسته . پس حجابها و درها زیادست
د تا باال رود خواند با خلوص نیّت بخوانباید وقتیکه قرآن می. و باید جدیّت نمود تا موانع برطرف گردد. شود

کلمۀ پاک و پاکیزه بسوی )۱۰سوره فاطر آیه(» إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ«: که فرموده است
که همه درها برای او ، ن حضرت معراج بودآفتح مبني و فتح هویدای . رودیعنی پله به پله باال می. روداو باال می

) ع( علی. ی رسید و به منزلگاه قاب قوسني او ادنی مقام یافتّلمانعی نبود تا اینکه به دنی فتددیگر . دباز ش
باز هم فرق نمی) یعنی بعد از برداشنت حجاب تن( کندها برداشته شود برای من فرق نمیاگر تمام پرده: فرمود

نیم که تمام وسائل آن در کجا قرار دارد بعد از ککند فرض کنیم اگر با جزئیات که در این اطاق ما آنرا درک می
لَوْ کُشفَ الْغِطاماٰ اذْدَرْتُ «: این است که آنحضرت فرمود. دانیمخاموش شدن چراغ باز هم تمام جزئیات آنرا می

. ه است که در سال ششم از هجرت واقع گردیده استالبته آنچه به ظاهر رسیده است راجع به حدیبّی. »یَقیناً
از اتمام سخنان ایشان مناجاتی خوانده شد و همگی فقرا  پس. ح پیغمرب و مؤمنني بودته فصلح حدیبّی درواقع

برای تسلیت  ۷/۳۰پس از آن در حدود ساعت . ها صرف کردندصبحانه در خدمت حضرت آقا در همان سالن
و از آنجا برای ، بردند تشریف) احمد حکیم الهی که سال دوم دانشکدهٔ کشاورزی بود( فرزند آقای حکیم الهی

و فرما شدند و از آقای سیاوش طاهباز و سایر فرزندان یوسف طاهباز تشریف تسلیت خانواده و فرزند مرحوم
کمال  اسپس به عیادت آقای خواجه نوری که کسالت داشتند رفتیم و ایشان ب. دلجوئی فرمودند مرحومخانم آن 

باالی در ورودی با . به مسجد وکیل تشریف بردند ۹ساعت  در حدود. خضوع و نیازمندی اظهار تشکر نمود
انا مدینه العلم و علّی «): ص( قال رسول اللّه: ط بسیار عاىل و زیبا در یک کتیبه کاشیکاری نوشته شده بودخ

کاری و تذهیب بسیار عاىل طاقهای اطراف صحن کاشی. صحن مسجد را با سنگهای بزرگ فرش نموده »بابها
ذکر  ۱۱۸۹هجری قمری کاشی کاری آن پایان یافته است وىل پای یکی از ستونها سال  ۱۲۴۳ال داشت که در س

ستون  ۴۸مسجد دارای . شده بود که باید سال بنای مسجد باشد که در زمان کریمخان زند صورت گرفته است
ر کنار محراب قرار باشد دپله می ۱۴منربی از سنگ مرمر یک پارچه بسیار عاىل که دارای . سنگی یکپارچه است

کاشی کاریها بخطّ مريزا عبدالرزّاق و عمل استاد . باشدمحراب نیز دارای کاشیکاری بسیار عاىل می. دارد
پس از بازدید مسجد قدری . در ورودی مسجد از چوب ساخته شده و بسیار قدیمی است. ابراهیم فغفوری است

ای توقف فرمودند و فروشی داشتند چند دقیقهقرا که فرشدر بازار وکیل گردش نمودیم و در مغازه دو نفر از ف
شیخ ) امام جمعه شرياز( الشریّعه امامیاللّه نصريآیة آقایان .مردیدر حدود ساعت ده و نیم به منزل مراجعت ک

و نیز آیة اللّه حاج . محمد جعفر شیخ االسالمی و آقایان هاشمی و اسالمی به زیارت حضرت آقا آمده بودند
آقای اسالمی اظهار . محمد انوار سردفرت اسناد رسمی و سید خداداد قدرت و آقای نّري بحضور رسیدندسید 

حضرت آقای حاج سلطانحسني تابنده قطب سلسلۀ نعمة اللّهی «داشت روز گذشته رادیو تهران اعالم کرد که 
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. شرياز از ایشان پذیرائی بعمل آمد شتگنابادی بشرياز وارد و مورد استقبال پريوان خود قرار گرفت و در قصرالدّ
بعد از نماز ظهر ، حضرت آقا اظهار تشکر و محبت فرمودند ».بواسطۀ انتشار این خرب بحضورتان شرفیاب شدیم

در این دعوت عدهٔ معدودی از فقرا و همراهان . حاج صالحی تشریف بردندو عصر برای نهار به منزل آقای 
زیارت  منهار بمنزل آقای افشار مراجعت و پس از قدری اسرتاحت عازپس از صرف . افتخار حضور داشتند

آقای مهندس شریفی متوىل آستانه شاه چراغ و آقای صالحی . شدیم) شاه چراغ( )ع( حضرت احمدبن موسی
آقای . پس از زیارت و نماز زیارت بموزه رفتیم. مدیر کتابخانه و آقای اسالمی تا جلو ایوان استقبال نمودند

ای بنام جنّة االسماء در موضوع مبداء و معاد بخطّ مرحوم آقای مريزا ابوالقاسم راز شریفی لوحه مهندس
های دیگر در مبدا ء و هائی که مرحوم مجداالشرف بافراد نوشته بودند و لوحهمعروف بمريزا بابا ذهبی و نامه

نچه قابل دقّت است خطوط و اشکاىل بود معاد و رموز اسرار والیت نشان دادند که بسیار عاىل و دیدنی بود و آ
قرآنهای مختلف که با خطوط نسخ و نستعلیق بسیار خوب و عاىل متعلق . که در چهار طرف موزه قرار داشت

و قنرب و ) ع( و حضرت موىل) ص( تمثال حضرت رسول، بقرن هشتم و نهم و قرآن بخط یاقوت و کاغذ ترمه
له شريازی و چند قطعه عکس از عمارات قدیمی والدقلم مرحوم فرصتنقاشی مینیاتور و ب) ع( سلمان و حسنني

کاری بسیار خوب که بعضی از آنها را آقای حاجی سالکی هدیه کرده بود و سنگ قرب وصال های منّبتو قلمدان
سال قبل با نقاشی بسیار ظریف و زیبا که صلوات کبريه  ۱۵۰طشتی از مس متعلق به ، بخطّ پسرش مريزای وقار

کاله. دادندزن حرکت میهای سینهو عالمت قدیمی خوب که سابق پیشاپیش دسته. اشیۀ آن قلمزنی شده بودح
سوزهای گلی که پیه، چراغ موشی فلزّی قبل از پیدایش شمع و چراغ، زرّه متعلق بدوران سالطني زندیّه، خود

قدیم و اولني چراغ نفتی چینی که بحرم شاه های الله، سقّاخانۀ قدیمی، اندکردهسابقاً درحرم مطهر روشن می
یک از قرآن خطی که به هیچ، مربهای مختلفه از تمام دنیاتو ، شمعی فلزی ۲۴۰و چلچراغ ، چراغ هدیه شده بود

و نقاشیهای بسیار زیبا در اول هر جزو نقش شده بود متعلق باواخر قرن سوم و اوائل . خطوط معموله شبیه نبود
بهرت است کتابخانه در محل : حضرت آقا فرمودند. بسیار نفیس که وقف حرم کرده بودند و قرآن، قرن چهارم

آقای مهندس شریفی عرض کرد توجهی فرمائید که این کار . بسیار وسیع که موزه هم ضمیمه آن باشد تهیه شود
قای مهندس و فرزندش سیدابراهیم تشریف بردند و آ) ع( از آنجا بزیارت حضرت محمدبن موسی. انجام شود

و ضمناً مشغول . کردند و محوطۀ صحن حضرت شاه چراغ در این وقت بسیار وسیع بودشریفی همراهی می
در حدود یکربع مانده به ساعت شش بعد از ظهر . آقای نبوی رئيس غلۀ شرياز نیز خدمت رسیدند. تعمري بودند

نهای بسیار زیبای شرياز است بمنزل آقای از صحن حضرت شاه چراغ خارج و از خیابان کریمخان زند که خیابا
، وقت نماز مغرب فرا رسیده بود. در این ساعت هوای شرياز ابری و بسیار مطبوع بود. افشار مراجعت کردیم

بعد . جمعیت فقرا خیلی زیادتر از شب های گذشته بود زیرا فقرای الر و گراش و فسا و سروستان نیز آمده بودند
رت آقا شرحی مفصل دربارهٔ اتحاد و اتفاق و از خودگذشتگی مؤمنني بیان فرمودند و از نماز مغرب و عشا حض
در های پیصیحه، ای فراهم شدهبعضی از فقرای الر و گراش و ششده را حال و جذبه. بعد مناجات خوانده شد

مدند و پس از هنگیان شرياز و آقای اسالمی بزیارت حضرت آقا آرپس از خاتمه مجلس جمعی از ف. زدندپی می
  .در حدود ساعت ده اسرتاحت نمودیم. صرف شام خداحافظی نمودند

  )گردش در شرياز( ۱۳۵۱ماه  فروردین ۲۹شنبه سه
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مناجات و راز و نیاز فقرا در سالنهای . رسیدسحر هوای شرياز سرد بود و آوای یکنواخت مرغ حق بگوش می
بیشرت فقرای ، فرما شدندوّل عمارت با همراهان تشریفحضرت آقا بطبقه ا. شدطبقۀ اول عمارت شنیده می

بعد از نماز و قرائت قرآن حضرت آقا . ودندشرياز الر و گراش و ششده مرد و زن برای اقامۀ نماز صبح آمده ب
  بیانات

پس از صرف صبحانه  ۱.مفصلی راجع بمعراج جسمانی و روحانی فرمودند که این مختصر گنجایش درج ندارد
کتاب ، رررفتیم و مالحظه شد که آنمرحوم عالوه بر کتاب کوکب نیّبه منزل مرحوم نیّ ۷/۳۰ساعت در حدود 

که در آخر هر  انددیگری بنام تحفۀ نري که دارای چهل مجلس در توحید و سایر مسائل دینی است تألیف کرده
و . ه هنوز چاپ نشده بودهجری است ک ۱۳۲۹شود و تاریخ آن دوازدهم شعبان مجلس ذکر مصیبت نیز دیده می

پس از . نیز کتابی در چند مجلّد در تاریخ مشروطیت و دیوانی هم از اشعار گوناگون که آنها نیز چاپ نشده بود
ر فرزند ارشد آن مرحوم برای بازدید آقای احمد نادری رئیس کانون وکالی بازدید و تسلیت آقای احمد نیّ

. شرياز با سبکی قدیمی و نسبتاً با روح بود شاهپوریشان در خیابان منزل ا. دادگسرتی فارس تشریف فرما شدند
یک درخت نخل و چند اصله درخت مرکبات ، کاریها چوبی و منبتدر و پنجره. اطاقهای متعدد وسیع داشت

. دادنارنج و گلهای یاس و نسرتن و غريه و حوض نسبتاً بزرگی در جلو عمارت شماىل جلوهٔ سنتی آنرا نشان می
سرائی از میهمانان عزیز خود پذیرائی میالحان و بلبالنی که بطور آزاد و در قفس بودند با نغمهرغان خوشم

اظهار داشت در زمان آقای نورعلیشاه ثانی بدست جناب آقای شیخ محسن سروستانی آقای نادری . کردند
ی حائز اهمیت بود اینکه حضرت ف به فقر پیدا کرده است و آنچه که برای حقري خیلملقب به صابر علی تشرّ

از آنجا بمنزل . آقای صالحعلیشاه چند سفر به شرياز تشریف فرما شدند و در این منزل نزول اجالل فرمودند
اند رفتیم دار ریاست شهربانیهای شرياز و اصفهان بودهکه در سابق عهده) السلطانضیاء( سرکار سرهنگ مجاب

قمری هجری در زمان حضرت آقای نورعلیشاه  ۱۳۲۷ت و در سال سال از عمرش می گذش ۸۵وی در حدود 
پس از ، له اظهار لطف و محبت بسیار فرمودندحضرت آقا نسبت به معظم. ثانی به فقر تشریف یافته بودند

صرف میوه و شربت با عرق نسرتن چند قطعه عکس باستدعای آقای مجاب گرفته شد و بعداز خداحافظی 
از فقرای با محبت شرياز رفتیم و سپس باالتفاق برای بازدید آقای نصريالشریعه امام  بمنزل آقای دکرت پیمان

چند نفر از آقایان . فتیمربمنزل ایشان ، جمعه شرياز که از خاندان اصیل و از سردفرتان معروف شرياز بود
                                                 

اند و درهمني سفرنامه هم مختصری دربارهد مهمی دربارهٔ معراج در کتاب ده سخرانی ایراد فرموده چون ایشان مطالب بسیار -  ۱
تنها برای الحاقی دربارٔه . معراجاز بیانات ایشان نقل شده لذا برای رعایت اختصار به مآخذ فوق و پاورقی مربوطه مراجعه شود

بزرگان سلسله نعمةاللهیه معتقدند كه معراج آن حضرت هم جسمانی و هم  عرفای شیعه و: شودمعراج از کتاب رفع شبهات نوشته می
كند و برای همه بزرگان  روحانی بود و معراج روحانی اختصاص به آن حضرت نداشته بلكه مزیتی هم برای آن حضرت ایجاد نمي

داشته باشند از این معراج روحی ارث  -م علیهماالّسال -بلكه هریك از مؤمنني به اندازه ارتباط معنوی كه با محمّد و علی ، بوده
، اگر برای مؤمن هم حال حضور دست دهد و نماز را با توجّه تام بخواند))الصّلوةُ معراجُ المؤمنِ ((و طبق حدیث شریف . برند مي

نماز  در هر) ع(و برای علی . شود؛ پس معراج روحی برای هریك از اولیا ممكن است حاصل شود نمونه معراج برای او پیدا مي
معراجی كه اختصاص به آن حضرت .هم این معراج شماره و عدد نداشت) ص(شد و برای پیغمرب  بلكه شبی هفتاد مرتبه واقع مي

، باشد و دیگری را از آن بهره نبود و در مّدت عمر شریفش فقط یك یا دو مرتبه رخ داد داشت و یكی از امتیازات آن حضرت مي
طوری قوی و كامل شده بود كه توانست بدن را هم در حالت معراج داشته  ود؛ یعنی روح آن حضرت بهجمع بني روحی و جسمانی ب

ما )دل آنچه دیده دروغ ندیده( –ما كَذَبَ الفُؤادُ مارَای : و دو ایه شریفه. باشد و قوای جسمانی نیز با روح مطّهر او به معراج بروند
كه اوّىل اشاره . اشاره به هر دو معراج دارد) سوره نجم ۱۷و ۱۱آیات ()ید و تجاوز نکردچشم او بجائی نگرد(زاغ البََصرُ وَ ما طَغی

  ).۷۷تا  ۷۳رساله فع شبهات ص ...(به عروج روح و دومی اشاره به سریان آن در بدن و معراج جسمی است
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در مسجدی که  آقای امام جمعه اصرار داشتند. روحانییّن و وععاظ و آقای اسالمی در آنجا حضور داشتند
آقای عالم زاده از وعاظ شرياز و . امامت دارند حضرت آقا اقامۀ نماز نمایند وىل حضرت آقا قبول نفرمودند
آور قري و کازرون و تلفات و کمکهای آقای شوشرتی از وعاظ تهران نیز حضور داشتند و دراطراف زلزله تأسّف

آقای . ر حدود ساعت یازده به محّل اقامت مراجعه نمودیمد. نمودندایرانیان و سایر کشورهای جهان صحبت می
مدیر روزنامۀ پیک خجسته به زیارت آمده بود و اظهار داشت که من در آبادان به سکتۀ قلبی مبتال شدم و آقای 

در این موقع آقای مؤیّداالسالم و آقای حمیدی که پیشنماز و واعظ . رضاعلیشاه مرا از مرگ نجات داده است
به زیارت ، و آقای مؤیّداالسالم و آقای حمیدی که پیشنماز و واعظ بودند. به زیارت حضرت آقا آمدند، بودند

م کنییو آقای مؤیّداالسالم ضمن سخنان مفصل تکیه کالمش این بودکه ما ایرانیان افتخار م. حضرت آقا آمدند
نهار منزل آقای حاج محمد سالکی . باشندیالم از جهت مادر نسل ایرانی مکه نه نفر از ائمۀ اطهار علیهم السّ

در این . نظري است دیدن فرمودندکم از موزهٔ شخصی ایشان که واقعاً هارقبل از نهار و بعد از ن. دعوت داشتیم
ها و اشکال زیبای چند قطعه سنگ مرمر که نقش، کوچک بسیار زیبا تعدادی ظروف سفاىل بسیار قدیم مجموعۀ

سه ، چندین شمشري بسیار عاىل و سرپ از دوران صفویه. نها وجود داشتآت انسانی در طبیعی بدون دخالت دس
چند عدد ، چند عدد قلمدان نقاشی شده بسیار خوب، چند حلقه انگشرتی، تعدادی کتب خطی، جلد قرآن نفیس

بۀ چوبی بند سنگی ریز و دو عدد جعدو جفت گوشواره و یک سینه، مجسمۀ حیوانات که برنز ساخته شده بود
شرح هر یک از این ( .آوری و بصورت کلکسیون کوچکی درآمده بودقدیمی وجود داشت که طّی سالها جمع

قطعات اشیاء عتیقه و اینکه از کجا و به چه صورت تهیه و خریداری شده است و تاریخ تولد و تحصیالت و 
حاج محمد سالکی در صورت علیحده دار بوده بقلم خود آقای ف بفقر و درویشی و خدماتی را که عهدهتشرّ

پس از مختصر ، در حدود دو ساعت بعداز صرف نهار بمنزل آقای افشار مراجعت کردیم.) مکتوب است
االسالمی که از محرتمني شرياز بودند برای چندمني بار به زیارت حضرت آقا اسرتاحتی آقای محمد جعفر شیخ

تابنده که همراهان و فرزند ارجمندشان آقای حاج علی  بعد از ظهر حضرت آقا و ۵در حدود ساعت . آمدند
، االمني که از تهران آمده بودنداالمني و فرزندش آقای مهندس احمد روحباتفاق آقای حاج سیدعلی اکرب روح

  ۱.شدندبه زیارت مزار شریف حضرت آقای رحمتعلیشاه شريازی قدسّ سرّه العزیز مشرّف 
                                                 

در سال  ۱۲۷۲و  ۱۲۷۱زهٔ قبلی به تاریخ هجری قمری بدنبال دو اجا ۱۲۷۸در اینجا الزم بتذکر است که مرحوم رحمتعلیشاه در سال  - ۱
وىل بعلت آنکه سعادتعلیشاه . فرمان خالفت و جانشینی حضرت محمد کاظم سعادتعلیشاه را با دستخط خویش صادر فرمودند ۱۲۷۶

د و بر قدس سرّه بعلوم ظاهر چندان اعتنا نداشت و لذا بسیطی در آن باره نداشت تعداد کمی از سوختگانی که چشم دلشان باز بو
  :مبنای

  بشوی دفرت اگر همدرس مائی             که علم عشق در دفرتنگنجد
وار ماندند وىل بعضی از طرفداران فضل ظاهری فرمانی بنام حاج آقا محمد عموی آن در وجود او همه چیز دیدند و بر گردش پروانه
اما . نوشته است ۱۲۸۷ن شده که در اواخر عمر یعنی در سال ای به سعادتعلیشاه متذکر آجناب نوشتند که خود سلطانعلیشاه در نامه

ای به سعادتعلیشاه متذکر آن شده که در اواخر عمر یعنی در سال حاج آقا محمد عموی آن جناب نوشتند که خود سعادتعلیشاه در نامه
ای دیگر تشکیل داد و پس شد شعبهاما حاج آقا محمد ملقب به منورعلیشاه عموی رحمتعلیشاه همانطور که ذکر . نوشته است ۱۲۸۷

از وی حاج علی آقا وفاعلیشاه و بعد صادقعلی شاه و سپس مريزا عبدالحسني ذوالریاستني بارشاد پرداخته و پس از ذوالریاستني دو 
. نی گردیدنددسته دیگر مریدان دکرت نوربخش کرما. شعبه شدند دست اول از طرفداران سید زین العابدین نعمة اللّهی پاقلعه اصفهان

که از طرف مرحوم رحمت علیشاه شیخ بود ادعای جانشینی نمود و پس از وی ) صفی علیشاه(ضمناً مريزا حسن صفی
و آنگاه صفاء الملک و سپس مولوی معروف به وفاعلی ادعای جانشینی کردند و اکنون هم فقط مشایخی ) صفاعلیشاه(ظهريالدوله

  .دارند
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ريات و تعیني خادم دستوراتی فرمودند عدّه کثريی از فقرای شرياز و توابع در پس از زیارت و نماز در مورد تعم
آقای مرتضی حفاری اهل ششده بسمت خادم مزار شریف تعیني و در حدود ، این ساعت افتخار حضور داشتند
این وزید که برگهای گلها را رقصان از هوای شرياز تمام ابری و نسیم مالیمی می. ساعت شش مراجعت نمودیم

شنیدم که ، خوب دقت کردم. ای شنید شدضمن حرکت اتومبیل زمزمه. دادطرف خیابان بطرف دیگر پرواز می
  :خواندیکی از فقرا این غزل از کتاب شمس را می

 ای خدا این وصل را هجران مکن
 باغ جان را تازه و سرسبز دار
 چون خزان بر شاخ و برگ دل مزن
 بر درختی کاشیان مرغ تُست

 جمع عاشقان بر هم مزنشمع 
 گر چه دزدان خصم روز روشنند
 کعبۀ آمال ما این درگه است
 این طناب خیمه را بر مگسالن

 تو در یکدم زدن تاوان بودبی
 ترنیست در عالم زهجران تلخ

  

 سرخوشان عشق را ناالن مکن 
 قصد این بستان و این مستان مکن
 خلق را مسکني و سرگردان مکن

 پران مکن شاخ مشکن مرغ را
 دشمنان را کور کن شادان مکن

 خواهد دل ایشان مکنآنچه می
 کعبه امید را ویران مکن
 خیمۀ تست آخر ای سلطان مکن
 مهلت عشّاق را تاوان مکن
 هر چه خواهی کن ولیکن آن مکن

  

ماز مغرب و که جمعیت از شبهای دیگر بیشرت است بعد از اقامۀ ن ه شدشاهدپس از ورود به منزل آقای افشار م
عشا فرمودند طبق دستور قرآن و رویّۀ بزرگان شب جمعه تا ظهر روز جمعه مؤمنني باید مشغول عبادت باشند و 

دستور اسالم این است که کار دنیا مانند شب جمعه تعطیل شود و فقرا هر . اگر کار دنیا انجام دهند برکت ندارد
. فقری شب جمعه جلسه فقری روز جمعه را هم تشکیل دهندکجا هستند ولو یکساعت هم باشد عالوه بر جلسۀ 

 یثال آن ناچار هستند که از صبح جمعه تا ظهر کار کنند باید استفادهٔ آن ساعات را برامکه ممانند نانوا و ا افرادی
 ۱.)۸۹سوره نمل آیه ( »َمن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا«: شدآیه نازل ) ص( به پیامرب گرامی. خدا خرج نمایند

مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَاء «: آیه نازل شد. حضرت بدرگاه خدا نالید و استدعای زیادتر نمود
د و استدعا باز حضرت بدرگاه خدا نالی۲. )۱۶۰سوره انعام آیه ( »بِالسَّيِّىَٔةِ فَالَ يُجْزَى إِالَّ مِثْلَهَا وَهُمْ الَ يُظْلَمُونَ 
مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللّهَ قَرْضًا «: بیشرت عنایت فرما خداوند فرمود. نمود که خدایا کم است امّت من طاقت ندارد

   ۳.»تُرْجَعُونَ حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ 
یکی از اصحاب رسول . آید و انتها نداردلمۀ کثري از طرف خدا بشمار نمیدانست که ک) ص( پس رسول خدا

بنام ابوالدجزاح دو باغ نخلستان یکی از پدر و دیگری از مادرش باو رسیده بود که یکی از دیگری ) ص( خدا
و دیگری  دهم حضرت فرمود یکی را بدهبهرت بود عرض کرد یا رسول اللّه من هر دو نخلستانم را در راه خدا می

از جا حرکت کرد و به نخلستان . دهموی عرض کرد نخلستان بهرت را می. داررا برای امرار معاش خود نگاه
ای خرما در دهان نهاد گفت ای مادر خرما را از دهان بريون آور که مادرش مشغول چیدن خرما بود و دانه. رفت

                                                 
  .مر او راست بهرت از آن  و آنان از هراس چنني روزی ایمنند) عمل نیکو انجام دهد(دآنکه خوبی آور: ترجمه آیه - ۱
شود و آنان مورد و کسی که بدی آورد جز مانند آن جزا باو داده نمی. کسی که نیکی آورده ده چندان پاداش اوست: ترجمه آیه -  ۲

  .شودستم واقع نمی
گريد و کو که خدا آنرا مضاعف گرداند و بسیار مضاعف گرداند و خداست که میکیست آنکه به خدا وام دهد وامی نی: ترجمه - ۳
  ).۲۴۵سوره بقره آیۀ (شویدگشاید و بسوی او بازگردانیده میمی
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پس اگر ما شب و روز جمعه . فرمایدعنایت می که خداوندهزار هزار برابر در عوض: فرمود) ص( رسول خدا
تا ظهر کسب و کارمان را برای خدا ترک کنیم و از درآمد آن صرفنظر نمائیم خداوند هزار هزار برابر عطا می

در هر کجا هستند اجتماع کنند و مشغول ذکر خدا باشند و مناجاتهای ، شب و روز جمعه بیاد خدا باشند. فرماید
 .شودگان اعمّ از نثر یا نظم خوانده وارده و کتب بزر

  )سخن درباره اصالت وجود( ۱۳۵۱فروردین  ۳۰چهارشنبه 
م با آهنگ مرغان و آواز هزاردستان بخصوص مناجات فقرا طلوع أصدای مرغ حق و زمزمۀ آب رودخانه تو

ی اصالت وجود مه فریضۀ صبح بجماعت و قرائت قرآن فرمودند معناپس از اق. ودمنصبح صادق را اعالم می
بلکه وجود همه .بقول حکماء و اشراق این نیست که در مقابل حضرت احدیّت موجودات باالصاه وجود دارند

آنگاه آراء حکمأ و . الجود حقّ است تعاىل شأنه و گرنه در غري اینصورت شرک استاشیا از وجود فائض
. باشدبني فرمودند که در خور این مختصر نمی مني با بیانی شیوا بطور تفصیل عقاید هر دسته را مشروحاًمتکلّ

وتفسري  قرائت ۱»هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ«: پس از این آیه از کالم اللّه مجید
  .فرمودند و نتیجه گرفتند که بازگشت همه کس و همه چیز به اوست

                                                 
فهمند فوراً قیاس چون وحدت وجود را نمی)) االنسان عدو علٰى ما جهل((از آنجا که بعضی بد اندیشان بر مبنای: وحدت وجود -  ۱

پس صوفیان کافرند در حالیکه برعکس کثرت . صوفیان معتقد به وحدت وجودند. دهند که وحدت وجود کفر استمی فاسد تشکیل
شود تا حقیقت لذا در اینجا به نظریات مختلفه در این باره اشاره می. باشدالوجود میاش کثرت واجبوجود کفر است و الزمه

  . روشن گردد
ابوعلی سینا . اندگویند وجود اعتباری است و حق تعاىل را ماهیّت مجهول الکنه دانستهوده میای معتقد به اصالت ماهیّت بعده ۱

و عجیب است . وجود مطلقاً ممکن نیست که معلول ماهّیت باشد: انددر شفا و اشارات و مالصدرا در اسفار و مبداء و معاد فرموده
ه اشراقیّون حق تعاىل و انوار صرف و انوار مجّرده را نیز بعضی از آنها اند در حاىل ککه بعضی این نسبت غلط را با شراقیّن داه

در هر صورت محال است که ماهیّت علّت وجود باشد در حاىل که خود وجودی ندارد و این از محاالت . دانندوجود صرف می
  .بدیهیّه است

  )شمع نایافته از هستی بخش           که تواند که شود هستی بخش(
گویند وجود حقیقت واحد و دارای مراتب مختلفه مقوله بالتشکیک است و مراتب وجودیّه از عقل اول تا هیوالی ون میفهلوّی ۲

اولٰى متصل به یکدیگر بود و فرق بني افراد وجود درمراتب به شدت و ضعف و غنٰى و فقري و سایر خصوصیات تشکیکی است و آن 
ده یعنی از همۀ تعیّنات ماهوی منزه است که در واقع وجود صرف و بسیط و عاری از ای که حقیقت وجود به شرط ال بویک مرتبه

جمیع انحاء ترکیب باشد و آن مرتبه تام حق اولست و سایر موجودات از عقول طولّیه و عرضیّه و نفوس ناطقه و وجودات برزخیّه و 
اصل الحقیقه واحد است و یکمرتبه آن واجب و بقیّه مراتب پس . تعاىل هستندموجودات، مادیّه با وجود اختالف مراتب معالیل حق

و لذا این وحدت اطالقی با کثرت تعیّنات امکانی منافات ندارد و وحدت اطالقی شخصّیه است که در مرتبه ذات . ممکنات است
  .باشندتعینی ندارد و اول تعني وجوبی و سایر تعینّات ممکنات می

گویند تمایز هر وجودی به تمام ذات است و مفهوم وجود را و اعتباری بودن ماهّیات بوده میفالسفه مشاء قابل باصالت وجود  ۳
اند که بطالن آن واضح است زیرا تا جهت وحدت نباشد قوامی در وجودات نیست پس از معقوالت ثانویه و امری اعتباری دانسته

  .همه باید در وجود وحدت داشته باشند
ود و کثرت موجودند و این هم غلط است زیرا در آنصورت مخالفت با توحید افعاىل دارد و سنخیّت بعضی معتقدند به وحدت وج ۴

  .شودو مبانیّت بني علت و معلول حاصل شده شرک افعاىل را موجب می
د و این دانناند و بعضی آنرا مشرتک معنوی بني ماهّیات وجودیّه میای وجود را مشرتک لفظی بني واجب و ممکن دانستهعدهّ  ۵

  .سخن هم اشتباه است چه وجه اشرتاک وجودی است و ذاتی نه اعتباری
  :و اما محقّقني عرفا و کملیّن صوفّیه را در وحدت وجود نظر این است که ۶
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  .وجود حقیقت واحده و دارای مراتب متعده متکثره به تشکیک است چنانکه بنا به نظریه فهلویّون نیز چنني است و اشاره شد: فلا
اللّه گاهی به کلی نفی وجود از ما سوی. برخی از صوفیّه معتقدند که وجود موجود واحد است و قائل بوحدت وجود و موجودند :ب
  .گویند عالم خیال محض استکنند و میمی

  هر چیز که غري حق بیاید نظرت           نقش دومني چشم احول باشد
درحالیکه اگر جلوه وجودی . اندآینه و گاه موج دریای وجود و گاه سایه و عکس گرفتهالّله را اعتباری دانسته و گاه وگاهی ما سوی

و چون وجود حق است جلوه هم مرتبۀ نازلۀ همان حق است نه باالصاله بلکه به . نبود و موجود بالحقیقة قوام بوجود بالحقیقة دارد
  .تبع قیومیّت حق

وجود حقیقی حق : انددر عني حال به کثرت وجود و موجود قائلند و گفته. ودندای از صوفیّه قائل به وحدت وجود موجعدهّ : ج
آنهائی که حق تعالٰى را مقام : تعالٰى است و مراتب امکانیّه را از ظهورات و تجلیّات حق تعالٰى می دانند و آنان نیز بر دوقسمند اول

) بشرط ال(دانسته ممکنات را تجلیّات و ظهورات همني حقیقت  دانند و موجود حقیقی را همان مرتبهو مرتبه بشرط ال از وجود می
دانسته و اصل حقیقت را عاری از همه )) ال بشرط مقسِّمی((کمّلني عرفانند حقیقت وجود را : دسته دیگر. دانند نه اصل حقیقتمی

دانند و وجود بشرط ال ی است حق تعاىل میدانند و تنها آن مرتبه را که مقام غیب الغیوب و کنز مخفقیود معني و آزاد قید اطالق می
اولني تعیّن، تعّني، اصل الحقیقة است که بجای حقیقت : ((گویندکه مقام وجوب وجود است از تّعیات آن اصل واحد دانسته می

مظاهر وجود  های اعیان ثابته و ماهیّات و مراتب ممکنه درآمده و تشکیک را دروجود بذاته و لذاته است و ظهور آن بصورت جلوه
دانند و چون کثرت در وجود ناشی از اصل قائلند نه در مراتب و قول به مراتب را که فهلویّون قائلند منافی با توحید وجودی می

کند لذا کثرت با وحدت منافات ندارد و برگشنت وحدت حقیقت وجود است و اصل الحقیقة از جهت وحدت کثرت را اقتضا می
تعاىل است و گویند حقیقت وجود واحد بوحدت شخصّیه است و باین معنی وجود حقکملیّن از عرفا میو این . باصل وحدت است

بس و بقیه موجودات نسب و ظهور و شئون و تجّلی آن یک اصلند و آن اصل حقیقت حقّه حق و وجودی محض بوده در مرتبه 
وحدت حقّه حقیقه انبساطیّه است لذا موجب کلیه کثراست  تعالٰى واحد بهذات غنی از همه اشیاء و بدن هیچ قید است و چون حق

ال : اندزیرا اکثرات در آن منطوی است و این احاطه قیومّیه حق اول بر فعل اوست که جمیع کائنات ظهور فعل است و لذا فرموده
وحدت ذاتی ساری در . علیّهو وحدت حق سه نوع است ذاتیه، وصفیّه و ف. و عنت الوجوه للحی القیوم. یشذ عن حیطة وجوده شیئی

و وحدت فعلیّه از . جمیع اشیاء ممکنه است و وحدت وصفی از حیث اسم اللّه است که جامع الصفات است و مرجع صحیح کثرات
ما : ((فرمایدآنرو که جمیع شرایط و اسباب و علل از یقینات حقّند  و از این جهت که بحق ارتباط دارند واحدند و آیات قرآن که می

که همه از شئونات وحدت )) یداللّه فوق ایدیهم((و )) یبایعون اللّه)) والذین یبایعونک اللّه)) میت اذ رمیت و لکنّ اللّه رمٰىر
  .وصفی و فعلی است

تب این هیا کل توحید همان مرا)) الحقیقة نورٌ یشرقٌ من صبح االزل فیلوح هیا کل التوحید آثاره: و اما چنانکه موىل العارفني فرمود
اول حضرت ذات که غیب مطلق : باشند و عبارتند ازوجودند که به حضرات خمس معروفند که مراتب تجلیّات نازله حضرت حق می

  :اندو عنقاء مغرب و کنز مخفی است که گفته
 وجودی عاری از قید مظاهر
 نه با آئينه رویش در میانه

  

 بنور خویشنت در خویش ظاهر  
 نه زلفش را کشیده دست شانه

  

  .اند و آن بعلت کثرت ظهور واحاطۀ نور است بر همۀ اشیاءنامیده)) عمٰى((و چون از درک آن فهم و عقل عاجز است آنرا مقام 
است که حق متظاهر باسماء مختلفه است و این مرتبه قابل درک کملني است ) اللّه(حضرت اسماء و صفاتست که مقام الوهیت: دوم

  .گرددود و ارتباط برقرار میشو بدان استعانت جسته می
  .حضرت افعال و عالم ارواح و عقول مجّرده است اعم از عقول طولیّه وعرضی و ملکوت علیا : سوم

  .کندعالم مثال است که بحق به صور مختلفه حقیقت خویش را عرضه می: چهارم
همیشه بصورت خلقت جدید ظاهر میپنجم حضرت حّس است که بحق بصورت صور کونیه خود را ظاهر ساخته و این صورتها 

  .کنداین تجدّد و صري وریّت را بیان می)) و کل یوم هَُو فی شأن. شود
  .کون جامع انسانی است که ضابط جمیع حضرات بوده و معاد وجود و دوسر حلقۀ هستی است: ششم

اده شد پذیرفته و مراتب تشکیک را در وجود را که شرح د)) وجود ال شرط((حضرت سلطانعلیشاه در تفسري بیان السّعاده همني نظر 
را )) بسیطة الحقیقه کل االشیاء((چنانکه ذکر شد بیان فرموده است و آنگاه مراتب حضرات خمس را ذکر فرموده اصل مهم و 
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ه غله تشریف ربنا به دعوت قبلی برای صرف صبحانه به منزل آقای نبوی رئيس ادا در حدود ساعت شش صبح
های پس از صبحانه ببازدید آقای ندیمی که در خانه. ای از فقرا افتخار حضور داشتندهمراهان و عدهّ . بردند

فخر خطیب یب جهت بازدید آقایان رضوی و آیة اللّه تسازمانی دولت سکونت دارند تشریف بردند بعد برت
 عیادت هتبن جعفر جالم و زیارت سید عالء الدین حسني فرزند حضرت موسیسمعروف شرياز و حاج مؤیداال
. عت کردیمجو درحدود ساعت ده بمنزل آقای افشار مرا. اتی تشریف فرما شدندو تسلیت بمنزل آیت اللّه محّل

ردفرت اسناد رسمی به زیارت حضرت آقا آقای پاکزاد رضوی و مدیر کّل ثبت استان فارس و آقای انصاری س
و بعد از نماز ظهر و  ای بافتخار فقر و درویشی نائل گردیدندصبح و عصر عدهّ ، در ایام اقامت در شرياز .آمدند

پس از صرف نهار بمنزل آقای افشار  .فرما شدندعصر برای صرف نهار بمنزل آقای محمدعلی ناسوتی تشریف
برای نماز مغرب و . بعد از ظهر جماعتی از فقرا بزیارت آمدند ۳/۳۰در ساعت  .مراجعت و اسرتاحت فرمودند

بعد از نماز مغرب و عشاء دو نفر از وعاظ تهران و شرياز بنام آقایان . عشاء بمنزل آقای افشار مراجعت کردیم
دید بعلت کمی وقت از باز. شوشرتی و مدرسی به زیارت حضرت آمدند چون قصد حرکت از شرياز داشتند

آقایان عذرخواهی فرمودند و از تمام فقرا خداحافظی و توصیه فرمودند که فقرا نباید هیچگونه کدورتی از 
آنچنان برادران مؤمن . ت نماینداحتی االمکان وحدت و یگانگی و اخوت ایمانی را مراع .یکدیگر داشته باشند

در زمان حضرت . نه از جیب یکدیگر استفاده نمایندد و یگانه باشند که هر کدام که بخواهند آزاداباید با هم متحّ 
چون ایشان ولیعهد بودند و امور مختلفه را رسیدگی می، جماعتی از مسلمني به زیارت حضرت آمدند) ع( رضا

در تمام مواقع برای همه در باز باشد ، ت هم زیاد بودند اصوالً مقدور نبود در غري مواقع عمومیکردند و جمعیّ 
ر داشته باشد وشد کس دیگری حضیا امور قلبیّه که نمی. ع شودایضی داشتند که نباید دیگری مطلّزیرا بعضی عر

چهل نفر از مسلمني از راه دور به زیارت حضرت آمدند و اظهار . و آن حضرت درتمام اوقات همه را بپذیرند
ر و با استدعاهای مکرّ ندداشتند ما از شیعیانیم و استدعا کردند که بطور خصوصی آن حضرت را زیارت نمای

اند اجازه فرمودند که مدهآع و زاری بسیار آنها که راه دور دادند تا باالخره پس از تضّرحضرت به آنها پاسخ نمی
آیا بني شماها کسانی هستند که اگر : وقتیکه شرفیاب شدند حضرت سؤال فرمود. آن حضرت را زیارت کنند

 .خري: فاده کنند؟ آنها قدری یکدیگر را نگاه کردن و عرض کردنداحتیاج پیدا کردند از جیب دیگری است
گفتید که ما از دوستان شما هستیم و علت اینکه چهل بلکه می. حضرت فرمود پس نگوئید ما از شیعیان شمائیم

همان گفتید ما از دوستان شما هستیم و اگر می. کردیدع میاین بود که شما ادّعای تشیّ، ل کردمروز شما را معّط
در همان منزل آقای افشاردر  بعد از ظهر عدهٔ زیادی از فقرا ۹در حدود ساعت . روز اجازهٔ مالقات میدادم

   .اسرتاحت نمودیم ۱۰/۳۰خدمت حضرت ایشان شام صرف نمودند و در حدود ساعت ساعت 
                                                                                                                                                        

ی آیات و مطرح و با دالیل عقلی و نقلی مدلل ساخته و آنگاه آیات و احادیث مربوطه را ذکر فرموده است که بر سبیل ایجاز بعض
هم معکم اینما کنتم فاینما تولوا فثم وجه اللّه و هو بکل شیئ محیط اللّه نور الّسموات و االرض، هو االّول و : شوداحادیث آورده می

  ....اآلخر و الظّاهر و الباطن
ما رأیت شیئاً اال و : است) ع(داخل االشیاء ال بالمجازه و خارج عن االشیا ال بالمبانیه و نیز فرموده آن جناب) : ع(حدیث از علی

جدوا رأیت اللّه فیه برای اطالع بیشرت به تفسري بیان السّعاده جلد اول  آغاز سورهٔ بقره و همچنني تفسري بر آیه و اذا قلنا للمالئکة الس
سه گوهر تابناک از و نیز کتاب )) من التوحید((آلدم در سوره بقره و تفسري آیۀ نور مراجعه شود و سپس کتاب صالحیه در قسمت 

و نیز کتاب اسفار و المبدأ و المعاد از مالصدرا و منظومۀ حاجی سبزواری و ) رضاعلیشاه(العارفني سلطانحسني تابندهحضرت قطب
الدین آشتیانی و شرح بر فصوص و شرح گلشن راز حکمت االشراق سهرودی و کتاب با ارزش هستی از نظر فلسفه و عرفان از جالل

  .ب مربوطه مراجعه شودو دیگر کت
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  )ذات صفات خدا( ۱۳۵۱فروردین  ۳۱شنبه پنج
یکی از آنها مشغول . هٔ زیادی از فقرا سحر خیلی زود آمده بودندچون آنروز قصد عزیمت به اصفهان داشتیم عّد
ف به فقر داشتند جلو اطاق حضرت تشرّ رچند نفر از طالبني هم قرا. خواندن مناجات بود و سایرین حاىل داشتند

ح همگی نماز صب، ت زن و مرد زیاد شد که در آن سالنهای بزرگ گنجایش نداشتبتدریج جمعیّ. آقا منتظر بودند
هر دونفری که با هم هستند سومی : قرآن ضمن تفسري فرمودند پس از نماز و قرائت. را به ایشان اقتدا نمودند

هیچ از خداوند پوشیده نیست . معنی دیدن و معنی بصريت و غريه دارد. ت معانی مختلفه داردؤیر، آنها خداست
اند که موجودات متأخرند برای ادّعا کرده. دباشعلم حقتعاىل عني ذات اوست و همیشه عالم بوده است و می و

علم حقتعاىل طوریست که تمام آنچه که باید ) انددر این مورد اشکاالتی کرده( .اینکه ابتدا موجودی نبوده است
در این . کندآنگاه مثل ایجاد می. بینی کرده استپیشبوجود آید پیش خدا مکشوف است واو همۀ امور را قبالً 

الزمۀ ، داند آنچه در آسمانها و زمني استخداوند می: فرمایددر قرآن می. با حقیقت او یکی استحال علم او 
  .تابش نور حقتعاىل این است که علم او با حقیقتش یکی است

  از دم زدن مورچه تو آگاهی        ای دم اندر ته چاه  گر مورچه
که چهارمی او و هر سه نفری نیست . سومی آنهاست ممکن نیست دو نفر راز پنهانی داشته باشند مگر اینه او

و میگویند ثالث ثلثه وىل هر سه نفری چهارمی آنها . القدساب و ابن و روح: گویدوىل عیسوی می. باشد
و اگر آنها را در ردیف و خدا را چهارمی بدانیم مثل آیۀ فوق در آن صورت . خداست و بر همه چیز محیط است

قنوم اوىل اگر تقدم رتبی واجب با . سه اصل قدیم بدانیم که در عرض همند شرک استوىل اگر . توحید است
لول گفت مرا نصیحت هدهند که هارون الرشید به بنسبت میای به بهلول قضیه. امکانی منظور باشد شرک نیست

. اوست هارون گفت هر کجا روم ملک. از ملک خدا خارج شو معصیتی نمائیبهلول گفت هر وقت خواستی. کن
بهلول . ها از اوستهارون گفت تمام نعمت، های او را مخوربهلول گفت اگر خواستی معصیت او کنی نعمت

گاه نشود گفت این کار هم میسر نیست زیرا خداوند . گفت اگر خواستی معصیت کنی جائی برو که ترا نبیند و آ
خوری و در حضور او کت او از نعمتهای او میکنی که در مملبهلول گفت حیا نمی. به همه چیز بینا و آگاه است

خلیفه به سه نفر از اصحاب . و از دانشمندان بود) ع( بهلول از اصحاب حضرت صادق. کنیمعصیت او را می
تکلیف مشاغل قضاوت کرده بود آنها از حضرت کسب دستور کرده بودند پشت نامۀ آنها )ع( حضرت صادق

، از آنها از مشاهدهٔ حرف ج جالء وطن فهمید و از وطن فرار کرد یکی، حضرت حرف ج مرقوم فرموده بود
. دیوانگی زد بهلول هم از این حرف جنون فهمید و خود را به. دیگری جالل فهمید و مقام قضاوت را قبول کرد

ر کرد مردم کنادوید و فریاد میزد و میشد و چوبی در دست داشت و بر نی میگویند بر نی بلندی سوار میمی
. گذشتو ظرفی آب در دیگر و شتابان می آتشی افروخته در یکدست داشت. روید که اسبم بشما لگد نزند

روم با این آتش بهشت را آتش بزنم و با این آب دوزخ را می: گفت. رویپرسیدند که با این هئیت بکجا می
یند بلکه فقط برای خدا عبادت خاموش کنم که دیگر مردم به امید بهشت و ترس از جهنم خدا را عبادت ننما

شبی آن . زیرا که راه دیگری غري از او نیست یا قضیه عابدی که بستور پیغمرب زمان مشغول ریاضت شد. کنند
شب دیگر باز همان . پیغمرب خواب دید که خداوند گفت آن عابد مغضوب درگاه منست و پیغمرب ناراحت شد

رآوری دارم زیرا سه شب است که در ن عابد گفت برای تو پیام تأثّبه آ. و شب سوم نیز خواب دید خواب را دید
شود که تومغضوب درگاهی به عابد حال انبساط و وجدی دست داد که شروع کرد به خواب بمن گفته می

عرض کرد اگر خداوند مرا براند آیا درگاه دیگری هست که . سؤال کردند علت سرور و انبساط چیست. رقصیدن
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های ترا قبول در همانجا به آن پیغمرب الهام شد که به عابد بگو بندگی، بینمدرگاه دیگری نمی منکه. من بروم
در موقع خداحافظی  –فقرا حاىل داشتند که من از توصیف آن عاجزم  .دخوانبعدآقای خلوصی مناجاتی . کردم

ت این رباعی را هم به یادگار آقای سید عطاء اللّه پدر آقایان سید جالل افشار و سید احمد افشار اظهار داش
   : دادداشت کن

 خوب رویان جهان رحم ندارد دلشان
 روز اول که سرشتند در آب و گلشان

  

 من ندانم به چه تدبري بدام آرمشان 
 سنگی اندرگلشان بود همان شد دلشان

  

ا کمال محبت و صدق خالصه تمام خانواده افشار درا ین مدت ب، هاعرض کنم این پدر و دو فرزند و نواده باید
ینه و قرآن در دست داشت ئپس از صرف صبحانه در حالیکه آقای افشار آ. و اخالص بخدمت مشغول بودند

کردند و و ناله می ی بلند گریهگفت و فقرا با صداآقای خلوصی با صدای بلند اذان می، داخل اتومبیل شدیم
آرامگاه  قای افشار تا دروازهٔ قرآن کهآاز منزل . سپس از آن منزل بسیار با روح بسوی اصفهان حرکت کردیم

کیلومرت از شرياز تا  ۵۲از دروازه قرآن تا تخت جمشید . کیلومرت فاصله داشت ۹ خواجوی کرمانی قرار دارد
  .باشدکیلومرت می ۴۸۲اصفهان 

  )اصفهان( از شرياز بسوی اصفهان
های بهاری بر اثر سبزه درختان میوه پر از گل. دهوای شرياز از ساعت شش و نیم صبح ابری و بسیار مطبوع بو

جماعت کثريی از فقرا با ، نگریستندژاله صبحگاهی مانند دل عاشقان لرزان و درخشان به معشوق خود می
اتومبیلهای مختلف چندین کیلومرت به بدرقه آمدند که حضرت آقا توقف فرمودند و اجازه نداند که که جلوتر 

، حاج آقای راستني: همراهان از شرياز به اصفهان عبارت بودند از. ی تا تخت جمشید آمدندامعهذا عدّه. بیایند
مهندس احمدروح ، حاج مهدی ملک صالحی، جواهریان حاج عبدالرحمن، حضرت آقا حاج علی آقا فرزند

ی دیگر از اآقای مهندس جذبی و حاج بصريی و عده. آقای هوشمند راننده حضرت آقا و بندهٔ نگارنده، االمني
م دشتهای مرودشت بسیار سبز و خرّ. فقرا که بعضی بدرقه کننده و بعضی استقبال کننده بودند نیز همراه بودند

  .بود
تر از دوله دیلمی بر روی رودخانۀ کُر بسته است و پل جدیدی هم به سبک امروزی پائنيخان که امري عضداّلاز پل

و کاج و سفیدار ، جمشید در دو طرف راه درختهای زینتی و سروتا تختآن قرار دارد تا شهر مرودشت و از آنجا 
نرسیده به تخت جمشید در جلو پاسگاه ژاندارمری سرکار . و کبوده و غريه با نظم و ترتیب زیبا کاشته بودند

شروع  ۸/۳۰جمشید از ساعت تماشای تخت. ت شرفیاب شد و عرض کردسرگرد سعیدی با کمال ادب و محّب
. در این موقع چند هلیکوپرت مختلف در فضای آنجا در پرواز بودند. قدری در اینجا اسرتاحت فرمائید ،شودمی

بعد از چند دقیقه سرکار سرگرد و آقای ندیمی عضو عالريتبۀ فرهنگ شرياز پیشنهاد نمودند ابتدا نقش رستم را 
در آنجا مقربهٔ سالطني است که در دل جمشید قرار دارد که نقش رستم در شش کیلومرتی تخت. مالحظه فرمائید

در این موقع بیاد نوشتۀ جناب . انداند و جسد پادشاهان را در آنها قرار دادهکوه دخمه یا غارهائی عظیم کنده
یّه بود افتادم که چنني هکه یکی از اقطاب سلسلۀ علیه نعمة اللّ) مستعلیشاه( العابدین شريوانیقای مريزا زینآ

اند و طرفه بناهای غریب های عظیم در کوه ساختهدخمه) جمشیدیعنی تخت( یک فرسخی آندر «: فرموده
 دخمه دیگر هست که اشکال، من جمله دخمۀ فریدون بغایت عربت انگیز است و در قرب آن دخمه، اندپرداخته

مشابه کعبۀ  آمیز است و عمارت مربععجب حريت، اندملوک عجم را در آنجا نقش کرده) پادشاهان ایران(
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و قبلۀ یزدانیان بوده و آنجا را باشارت زردشت  ن کعبه زردشتیانآگویند . هاستمعظمه نزدیک آن دخمه
  .»گشتاسب بنا نموده

سرکار سرهنگ حمیدی عضو انجمن اسالمی سخرنانی کوتاهی نمود و از ، خالصه لحظۀ خداحافظی فرا رسید
ت توقف این مدت برای مردم شرياز که همگی از اخالق حسنه و اظهار داش. رفنت حضرت آقا اظهار تأسف کرد

  :بهرحال بقول خواجه شرياز. اند بسیار کم بودفته شدهیرفتار پسندیده و فروتنی آن حضرت شیفته و فر
  هر کجا هست خدایا بسالمت دارش            آن سفر کرده که صد قافله دل همره اوست  

در اینجا . گریستند و آمني گفتندها بسوی آسمان بلند کرده و مانند ابر بهاری میبا ذکر این جمله فقرا همگی دست
اجازه نماز جماعت به ایشان مرحمت شده بود و آقای  جز آقای مودّت که شب گذشته( تمامی فقرای شرياز
در بستان راجع آنچه را که  .ندکردشرياز مراجعت  که از شرياز برای بدرقه آمده بودندبه) حاج محمد سالکی

اند از سنگ آن قصر اینکه در پای کوه دکّه ساخته صفت«.نمایمالسیاحه آقای شريوانی است در این جا نقل می
ارتفاع آن دکّه بعض . سیاه و دکّه مربع اتفاق افتاده طرف شرق آن بکوه پیوسته و سه طرف دیگرش گشاده است

اند هر یک تقریباً یک گز و م در آن مکان بکار بردهو سنگهای عظی، دون بعض از سه گز اىل بیست گز تخمیناً
طویل و عریض تراشیده  یاند و سنگهاو دو پله از جانب مغرب از دو طرف ساخته. دو گز و زیاده نیز هست

ارتفاعش . سفید مشتمل بوده بر چهل ستون از سنگ، اند و در مقابل آن عمارت بارگاه جمشید استپرداخته
اند که بر چوب مشکل توان کرد و دو سه کاری کردهو کنده چنان نقاری عمارات و ستونها قریب نُه گز و بر آن

اند کسی نتوانست خواند و طایفه فرنگان نیز اهتمام تمام در خواندن آن جای آن عمارت خطی برسم خود نوشته
و بر ضمريملوک  بخواند را ن خطآای که بر اهاىل تمام فرنگ اعالم نمودند که هر کس اند بمرتبهخطوط نموده

نامه آمده که سنگهای آن در فارس. فرنگ اعالم گرداند مبلغ دوازده هزار دینار زر سرخ به آنکس انعام کنند
ای صلب است که به هیچ وجه شکسته نشود و چون به سوهان براده نموده و به زخمی که پاشند عمارت بمرتبه

صورتهای . اندشود که آن سنگ ستونها را از کجا آوردهوم نمیالتیام یابد چنان سنگی در فارس نیست و معل
اکنون سقف بارگاه فرو . اندغریب و پیکرهای عجیب بر آن ستونها و سایر جدار دیوار و عمارت آنجا نقش کرده

ن از سه پارچه آریخته و اکثر ستونهای آنجا شکسته و گسیخته است اما قریب پانزده ستون باقی است و هر ستون 
ن عمارت بچندین جای صورت آو نیز . شوداند که درز و شکاف آن معلوم نمیسنگ است و چنان وصل نموده
اند که مجمری در دست گرفته بخور میاند و بطریقی آن صورت را برآوردهجمشید را در سنگ نقش کرده

پیش آفتاب گشاده و در  یستاده و در بعض مواضع بطریق عجز و نیاز دستاسوزاند و پیش آفتاب برسم پرستش 
قصد آن حیوان دارد و در محل دیگر به ، جای دیگر دست در گردن کرگدن نهاده و بدست دیگر خنجر گرفته

را در سنگ نقش نموده)ع( اند و موضعی صورت براق حضرت رسالت پناههمني هیأت اما بشکل شريی کشیده
ایست که از سنگ کندهرمابهگو در آن کوه . فت گاوصورتش بشکل آدمی و تاج بر فرق و دست و پا و دم ص، اند

کلمات عوام معتنابه نباشد . اند و در زیر آن دکه مهریست که عوام را اعتقاد آن است که آنجا چرخ الماس است
مشرق دکه که بکوه متصل و سایر اطرافش از جبال منفصل و  .و در نظر اولواالبصار مقداری و اعتباری ندارد

اند بطریقی که به عبادت آفتاب هف بزرگ و غاری عظیمست و در باالی آن صورت جمشید کشیدهزیر آن کوه ک
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های های لوحنگارنده که بارها در آن دیدن کرده و کتب مربوط بدان را خوانده بودم و ترجمه ۱.»تمشغول اس
  یوشدار

                                                 
م ساخته شد و مضافاتی .ق ۵۲۰است که در سال ) م. ق ۴۸۶تا  ۵۲۲جلوس (تخت جمشید از آثار کاخ داریوش اول هخامنشی -  ۱

م با .ق ۳۳۴که در سال ) م.ق ۳۲۳تا  ۳۳۶جلوس (تا اینکه اسکندر مقدونی. بوسیلۀ خاندان هخامنشی به آن به آن ضمیمه شد
انگیز تاریخ را انجام داده اش بزرگرتین عمل نفرتمیالد بنا بوسوسۀ معشوقه(کندقبل از می ۳۳۱حمله کرد در سال  سپاه بایران ۴۰۰۰۰

  :این کاخ دارای چند قسمت بوده از جمله. کاخ پرسپولیس را به آتش کشید
سانتیمرت می ۱۰سانتیمرت و بلندیش  ۳۸مرت و پهنای هر یک  ۶۰/۹و درازی هر یک  ۱۱۰که تعداد آن تا باالی تخت : پلکان بزرگ ۱

  .شودکه دیدار کننده پس از طی آن وارد مدخل یا سردر بزرگ می. باشد
سردر به چهار جهت داشته و اکنون چهار جرز دو  ۴سردر بزرگ که ساختمانی چهار گوشه است که دارای چهار ستون بوده است و  ۲

  . درگاه و دو ستون باقی است
شده و در ارتفاع دو مرتی از کف مجسمه ه در ورودی بزرگ بوده و بطرف مغرب بسوی سردر بزرگ باز میدرگاه غربی مدخل ک ۳

ها از سایر گاو مظهر تقدّس مربوط به  دورهٔ قبل از جدائی آرین(دو حیوان که بدنش شبیه گاو و سرش شبیه شري است حجاری شده
ریائیها و نمونۀ شجاعت و جنگاوری و قدرتمندی و نشان دهندهٔ زندگی اقوام هند و اورپائی و شري مظهر و یا توتمم و سمبل آ

  ).باشدچوپانی و شکار نیز می
این درگاه درونی بوده و بطرف شرق واقع است و جرزهای آن دارای دو گاو بالدار با سر انسان است و تاجی هم بر : درگاه شرقی ۴

الدار نمونه تقدّس گاو و سر انسان دوره اقتدار و سمبل قدرت انسان و شاهان پس شاید گاو ب(سر دارد که گویا تقلید از آشوریان بوده
  م بسوی امانیسم است که انسان بر حیوانات غلبه داردمیساز دوران اولیه باشد و تحوّىل در عقیده آن

ه کاخ آپادان یعنی بارعام مرت ساختمان ستونداری است که ب ۵۰در جنوب سردر بزرگ به فاصلۀ ): کاخ آپادانا(آپادان بارگان ۵
روی دیوار . ستون است و بوسیلۀ یک پلکان کهنۀ شماىل و یک پلکان نو شرقی به آن مربوط است ۱۳معروف بوده است و دارای 

ستون و  ۳۶این ساختمان دارای یک تاالر چهارگوشه مرکزی دارای . شودپیش بست پلکان نقوض نمایندگان ملل مختلف دیده می
مرت است و ستونها  ۲مرت طول و قطر یکی از آنها  ۱۸ستون داشته و ستونهای بارگاه  ۱۲ن بشکل مستطیل بوده و هر ایوانی چهار ایوا

اند و در باالی تمام جزء است؛ اول سرستون اصلی، دوم قسمت مار پیچ دو گانه، سوم تنه دو گاوی که پشت به پشت داده۳دارای 
به همني شکل بوده وىل روی ستونهای ایوان شرقی مجسمه دو شري و در باالی ستونهای ایوان  ستونهای تاالر مرکزی مجسمۀ گاوها

  .غربی مجسمه دو گاو بدون قسمت مار پیچ دوگانه و سرستون اصلی بوده است
  .استشمسی کشف شده و طبق کتیبۀ موجود آن از بناهای خشایارشاه  ۱۳۱۱پلکان نو پیدایش که در جانب شرقی بوده به سال  ۶
  .که در مشرق کاخ آپاداناست و از بناهای خشاریارشاه است: بارگاه صد ستون ۷
  ساختمان تاالر صدستون ۸
  .درگاههای شماىل صد ستون ۹
  .درگاههای شرقی ۱۰
  .درگاههای جنوبی ۱۱
  .درگاههای غربی ۱۲
  .ایوان کاخ صد ستون ۱۳
  .کاخ سه دروازه که محل براعام داریوش اول بوده ۱۴
  .ان دو طرفی کاخ سه دروازهپلک ۱۵
  .ایوان شماىل سه دروازه ۱۶
  .تاالر مرکزی کاخ سه دروازه ۱۷
  .ایوان جنوبی کاخ سه دروازه ۱۸
  .عمارت آئينه یا کاخ تچرا که آن را هم داریوش اول ساخته و نقوش نمایندگان ملتهای باج گذار در آن موجود است ۱۹
  .تپّه مرکزی ۲۰
  ).هدیش(کاخ کوچک خشاریارشاه ۲۱
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از ) حبشه( سند از آنجا تا کوشان طرف آاز سکستان ، این است کشوری که من دارم: بودم که گفته بود دیدهرا 
اهورامزدا مرا و خاندان مرا ، که اهورامزدا بزرگرتین خدایان بمن داده است) ترکیه کنونی( هندوستان تا سارد

  :گویدیاد این شعر خاقانی افتادم که می».نگهداری کند
  بر خوانرو کم ترکوا ، پرویز به هرخانی زرین تره آوری             زرین تره کو برخوان

از تنگۀ سعادت آباد گذشته به جلکۀ مرغاب یا  »فاعتربوا یا اوىل االبصار«و آنگاه حرکت کرده ضمن یادآوری
و قرب کورش را . گویندو بدیدن آرامگاه کورش رفتیم عوام آنجا را مشهد ما در سلیمان می.پاسارگاد وارد شدیم
ئی که گلها لیموئی و سفید رنگ بسیار زیبا داشت بطور وحشی هادر دو طرف راه بوته. دانندقرب مادر سلیمان می
کان مانند که تا محل شش پله سی سانتیمرتی شد قرب کورش در روی سکوئی مربع مستطیل پلهو خودرو دیده می

وجود داشت و در باالی این سکو اطاقی بطول سه مرت و بعرض دو مرت بود قرار داشت و قبور سایر سالطني در 
قصر اختصاصی کورش که جز قاعده ستونهای سنگی ، بعد راهنمائی آقای رشید. م و تخت جمشید بودنقش رست

مرت بیشرت باقی نمانده است دیدن نمودیم که در باالی آن ستون  ۱۳آن بشکل مربع مستطیل و یک ستون بارتفاع 
یکی با غرور خاصی گردش و یکی از آنها در آن نزد، باقی مانده مرغی بنام حاجی لک لک النه گذاشته بود

بابلی و ، در ضلع جنوب غربی قرب کورش بخط ایالمی. و گنجشکان بسیاری در آنجا در پرواز بودند، کردمی
آنگاه از مجسمۀ نیم تنه کورش . من کورش شاهنشاه هخامنشی هستم، پارسی روی یک ستون نوشته شده بود

  ۱.منمودیدیدن 
وان آثاری دیده نمیااکنون از آنهمه کاخهای با شکوه و باغهای فر. ه شدداشته مشاهدآب نماهائی که در داخل 

های محقر روستائی است و یکعده چادرهای سیاه دامداران در ای بنام قادر آباد وجود دارد که خانهقریه. شود
اسارگاد تا تخت از پ. اندفقط ساختمان نسبتاً مجهز بنام هتل پاسارگاد با سیمان بتازگی ساخته. آنجا قرار داشت

در حدود هفتاد کیلومرتی آباده ، از آنجا بسوی آباده و اصفهان حرکت نمودیم. شتاد کیلومرت فاصله داردهجمشید 
این تگرگهای ریز به سرماریزه هم ( هوا کامالً ابری شد و شروع به بارندگی نمود که با تگرگهای ریز توأم بود

گردنه «از ده بید که گذشتیم در ارتفاعات معروف به . د شده بودبر اثر تگرگ زمني کامالً سفی )معروف است
                                                                                                                                                        

  .بنای اردشري سوّم ۲۲
  .عمارت جنوبی یا حرمسرای خشاریارشاه ۲۳
  .ستونی ۲۵ستونی،  ۱۰۰تاالر نویافته  ۲۴
  .ستونی ۹۹تاالر نو یافته  ۲۵
  .آب انبار سنگی ۲۶
  .شدها که متعلق به اردشري دوم هخامنشی و اردشري سوم و داریوش سوم بوده و قرب آنان محسوب میدخمه ۲۷

  ).صار از کتاب راهنمای تخت جمشید و فرهنگ دهخدا و فرهنگ معنينقل باخت(
مرغاب، مادر سلیمان و قرب کورش : مشهد مرغاب یکی از دهستانهای بخش زرقان شهرستان شرياز است و قراء مهم آن عبارتند از - ۱

رش بزرگ مؤسس سلسلۀ هخامنشی در و اما کو. بزرگ در شهر پاسارگاد که بمعنی پارسه گاد یعنی اردوی پارسیان است واقع است
اسرائیل که در زندان بابل بودند آزاد کرد و چون خود بابل را فتح و بنی ۵۳۹قبل از میالد سلطنت کرد و در سال  ۵۲۹تا  ۵۵۹سال 

مال دار بود و به خداپرستان یهودی خدمت کرد در نزد یهودیان احرتام زیادی کسب کرده و در تورات در اعخداپرست و مردم
پادشاهان از او به نیک نامی یاد شده و باحتمال قوی طبق نظر دکرت ابوالکالم آزاد همان ذوالقرنني است که در قرآن آمده و لقبی 

اند وحی نازله با زندگی دربارهٔ او سؤال کرده) ص(اسرائیل بوی داده بودند و در نزدشان محرتم بوده از پیامرب اکرمبوده که انبیاء بنی
برای اطالع بیشرت به کتاب قصص قرآن از بالغی و سه داستان اسرار آمیز عرفانی از جناب سلطانحسني . سیار تطبیق داردکورش ب

  .تابنده مراجعه فرمائید



  

٢٦٩ 

در ، های ضخیم برف وجود داشتباریددر این ارتفاعات تکهباران بسیار شدید توأم با تگرگ می »کوىل کُشْ
ناچار . نزدیکی خانه خُرَّهْ سیل شدید جاری شده بود که ما بر اثر شدت باران و تگرگ قادر بحرکت نبودیم

پس از بیست دقیقه . دادرا نشان می ۱۲ساعت یکربع به ساعت . کردیم تا اینکه از شدت باران کاسته شد توقف
، توقف ابتدا ماشینهای باری و بتدریج سایر ماشینهای دیگر از گذرگاه سیل گذشتند و ما نیز بسالمت عبور کردیم

ه یان شريزادی و امینی و سایر فقرای آباده بکیلومرتی آباده آقا ۲۰در حدود . باریددر حالیکه هنوز باران می
کیلومرتی نیز  ۳۰در . وجود داشت .یرزع وجود داشتدر این حدود دشتهای وسیع و لم، مده بوودندآاستقبال 

هفت فروند هیلوکوپرت از ، در اینجا هوا قطع و هوا نیم ابری شد، چند نفر دیگر از فقرا باستقبال آمده بودند
گفته شد سرنشینان آنها برای کمک بزلزله زدگان قري و کازرون رفته. ران در پرواز بودندسمت شرياز بطرف ته

مستقیماً به منزل آقای امینی که قبًال ، ای از فقرا استقبال کردندچند کیلومرت به آباده مانده بود که باز عده، اند
حضرت آقا مستقیماً در . گل آمده بودند هایفقرا با دسته. آماده شده بود وارد شدیم نم نم باران ادامه داشت

نماز ظهر و عصر به . حاج آقای ملک صالحی اذان گفتند. فرما شدنداطاقیکه سجاده گسرتده بودند تشریف
بعد از صرف نهار حضرت آقا برای مصافحه با فقرا به اطاق دیگر تشریف بردند که سایرین . جماعت گزارده شد

دو ساعت بعد از ظهر . مقابل آفتاب نشسته بودند، حاج آقای راستني در حیاطجناب ، براحتی نهار میل نمایند
ها درخت گیالسی که در حیاط خانه بود تازه گل کرده و شکوفه. بخش بودبعد از باران هوای آفتابی خیلی لذت

تمثال آقای منبتی دو عدد قاب عکس نفیس که دست کار خود او و از عاج ساخته بود و به . باز شده بودند
. حضرت آقای صالحعلیشاه و حضرت آقای رضا علیشاه مزین بود بحضرت آقا و حاج آقای راستني تقدیم نمود

بعد از ظهر از آباده حرکت بودند و با صدای بلند صیحه  ۲/۳۰پس از آنکه فقرا زیارت نمودند در حدود ساعت 
از آباده تا ، ارج شدیم مجدداً باران شروع شدپس از آنکه دو کیلومرت از آباده خ. کردندمیکشیدند و گریه می

بعد از  ۳ساعت . شدیرزع وجود داشت که محصوىل در آن دیده نمیایزدخواست کیلومرتها دشت صاف و لم
خانه با چوب و گل و خشت ساخته شده در این قسمت هم که تا شهرضا شصت ، ظهر به ایزدخواست رسیدیم

کیلومرتی تابلوی  ۱۳۰در حدود . یرزع وجود داشتدشتهای پهناور بایر و لمکیلومرت فاصله دارد در دو طرف راه 
آقای مشهدی اسماعیل نیشابوری که مدتی در صحن . بزرگ استان اصفهان را از استان فارس مشخص کرده بود

کوثر مزار حضرت سلطانعلیشاه شهید قدس سره العزیز خدمت کرده است و ساکن بیدخت گناباد بهمراهی 
در این جمع سرکار . باستقبال آمده بود »آبادامني«ز فقرای شهرضا و اصفهان تا نزدیکی محلی بنامجمعی ا

وىل بسیاری از فقرا بودند که با اسم آنها ، داشتنشناختم حضور دسرگرد سری و آقایان جعفریان و بکتاش که می
مقصود بیگ نرسیده به شهرضا باستقبال در حدود ده دستگاه اتومبیل از فقرای اصفهان تا قلعه . آشنائی نداشتم

نگی بنت و شاپو بر سر داشت با عشق و شور خاصّی بلند آبی ر وحاج آقای قوام در حالیکه هنوز پالت. آمده بودند
در دست داشت و بني فقرائی که جلوی کافه صبا گرداگرد حضرت آقا حلقه زده بودند  شريینی جعبۀ بزرگی
و چون عده آنها بسیار بود با اینکه بیشرت آنها را . تومبیلهای دیگری باستقبال آمدندبعد بتدریج ا. کردتقسیم می

جالب اینکه در این قسمت از . کنمباسم میشناختم وىل بدلیل اختصار با پوزش از ذکر نام آنان خودداری می
. وارد شهرضا شدیم بعد از ظهر ۴در حدود ساعت . اول فروردین بود یهوای خوزستان گوئ وطن عزیز با مقایسه

که از صاحب  یای طوالنی به منزل مرحوم ابوالقاسم رضائپس از طی خیابانهای خیام و گلستان در کوچه
. بازماندگان آن مرحوم تشریف فرما شدند منصبان وزرات کشور در ادارهٔ آمار و ثبت احوال بودند جهت تسلیت

پس از قرائت فاتحه و دلجوئی از بازماندگان و . رک بودندعدهٔ زن و مرد در منزل مرحوم رضائی منتظر مقدم مبا
، در شهرضا بیمارستان امدادی کورش. صرف چای از آنجا حرکت نمودیم و بسوی اصفهان رهسپار شدیم
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. کیلومرت فاصله دارد ۸۰از شهرضا تا اصفهان . مهمانسرا و بعضی از دوائر دولتی به سبک جدید ساخته شده بود
نام قدیم شهرضا قمشه بود که در زمان . ودشای وجود دارد که شاهرضا نامیده میامام زادهدر نزدیکی شهرضا 

سلطنت رضا شاه دستور داد این شهر را بمناسبت آن امام زاده شهرضا نام گزارند که با اسم او هم مشابهت داشته 
را به زیارت آن امام زاده مشرف حضرت آقا با تمام فق. ودشخوانده میشهرضا ، از آن زمان ببعد قمشه بود. باشد
حوض بزرگی در وسط صحن و بیدهای ، اما وصف امامزاده؛ این بقعه مبارکه دارای صحنی وسیع است. شدند

حرم ، صحن با موزائیک فرش شده. دیگر نیز دارد مجنون در اطراف آن حوض کاشته شده و درختهای مختلف
شاهرضا بن موسی ، نوشته است نامهدر زیارت. قرب قرار دارد کاری است و ضریح نسبتاً بزرگ و زیبا رویآئينه

هائی نیز در اطراف آن وجود و خانه این امامزاده در دامنۀ کوهی که در شمال آن قرار دارد واقع است، بن جعفر
العابدین و مدتی حضرت آقای زین. باصفا قرار دارد در سمت شرق و جنوب و مغرب دشتهای وسیع. دارد

اح و ملقب بمستعلیشاه که از جملۀ اقطاب سلسله علیۀ رضویّه نعمة اللهیّه بوده در جوار این معروف بسیّ شريوانی
. آزار و اذیت بسیاری بر ایشان وارد شده بود، خان حکومت قمشهاند و از طرف قاسمامامزاده سکونت داشته

، باریدهای درشت میانهدباران شدید با . بعد از ظهر بطرف اصفهان روانه شدیم ۵٫۳۰پس از زیارت در ساعت 
حسباش همه را رسیده و خوان باران رحمت بی: و حضرت آقا باین جمالت سعدی علیه الرحمه متذکر بودند

کیلومرت دشتهای وسیع لم یرزع و بدون کشت وجود  ۶۲از شاهرضا تا اصفهان  ».دریغش همه جا کشیدهنعمت بی
ای خاص ههای سر بفلک کشیده بلند با شکوه در اطراف این دشت منظرهابرهای مرتاکم انبوه و کو. داشت

های رسید و از طرف دیگر باران شدید با دانهطرف دشت شعاع آفتاب بچشم میک از ی، بوجود آورده بود
در حدود چهل کیلومرتی اصفهان اتومبیل آقای حاج محمد سالکی تصادف کرده بود که ، باریدبسیار درشت می

وقتی که ما رسیدیم مشاهده شد که لبهای ایشان بر اثر تصادف . مبیل بیک طرف راه پرتاب شده بودخود اتو
حضرت آقا ایشان را در اتومبیل خودشان قرار دادند و بنده بداخل . متورم و زانوی پا هم صدمه دیده بود

با ، باشدج آقای جاویدانی میمنی رئیس سازمان یونسکو در اصفهان که داماد حاؤم هاللّاتومبیل آقای سید فضل
آقای صادق جاویدانی و آقای صربی بروجنی و آقای حیدرعلی رفیعی که برای استقبال آمده بودند سوار شدم 

  . و ده دقیقه وارد اصفهان شدیم ششدر حدود ساعت 
نی متجاوز از عمارات دانشگاه اصفهان بصورتی بسیار زیبا در زمی. در آغاز ورود دانشگاه اصفهان جلب نظر کرد

سی هکتار بنا گردیده و مشجّر بود در سمت دست راست دستگاههای شرکت نفت و شرکت واحد اتوبوسرانی 
جنوب دانشگاه اصفهان کوه مرتفعی وجود دارد معروف بکوه صفّه که در دامنۀ آن چشمه آب و ، وجود داشت

در سمت غربی دانشگاه مؤسسات نظامی ، هچند درخت وجود دارد که آب آن در سابق به عاىل قاپو جریان داشت
ن چمن و گلهای سرخ بانواع مختلف آگردد که در وسط بفلکه اقبال متصّل می است و خیابان دانشگاه مستقیماً

ی که مابني پل لاز روی پ .بعد وارد بلوار فرح شدیم که پارک فرح و هتل کورش در آنجا قرار داشت. هشدکاشته 
رود کشیده شده است عبور نموده از خیابانهای پهلوی و آذر و عباس آباد ر روی زایندهماد بني و سی و سه پل ب

درست ساعت شش و نیم بعد . رور و کوچۀ شاهزاده ابراهیم و کوچۀ حاج آقای ملک صالحی شدیمسوارد کوی 
انی کردند گوسفندی جلوی پای حضرت آقا قرب. از ظهر به منزل حاج آقای ملک صالحی نزول اجالل فرمودند

زیرا ، صحن حیاط را فرش کرده بودندبود  العاده زیاد بودند که ناچار با اینکه هوا نسبتاً سردجمعیت فقرا فوق
تمام فقرا به  ءنماز مغرب و عشا، مده بودندآای هم از تهران عدهّ. ن همه جمعیت را نداشتآاطاقها گنجایش 

م را آقای دکرت ملک صالحی معاینه کردند و اقدامات الزمه پس از نماز دو نفر مصدو. حضرت آقا اقتدا نمودند
پس از آن حضرت آقا شرح مفصلی در مورد مسافرت و تحویل سال بیان فرمودند و اظهار . را انجام دادند
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اند و ه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعني از روز نوروز تجلیل فرمودهو ائّم) ص( داشتند که حضرت رسول اکرم
ه بسر بردند و ضمناً عدم تربیک مؤمنني بواسطۀ تصادف با ماه محرم و صفر ه معظمّ نوروز را در مکّعلت اینکه 
  :فرمودند برای مؤمن هر آن تحویل است بمصداق این شعر. بوده است

  عنکبوتان مگس قدید کنند          عارفان در دمی دو عید کنند
: ه حال او را از بدی به نیکی تبدیل فرماید و هر آن بگویدمؤمن هر آن در حال تحویل باید از خداوند بخواهد ک

چون غري از او کسی  ».یاٰ مُقلِّبُ الْقُلًوبِ وَالْابْصاٰر یاٰ مُحَوَّلَ الْحَوْلِ وَالْاَحواٰلِ حَوِّلْ حاٰلَناٰ اِلٰى اَحسَنِ الحٰالْ«
حاج آقای قوام از . ىل خوانده شودآنگاه دستور فرمودند غز. ها را از بدی به نیکی تبدیل کندنیست که حال

  :کتاب شمس تربیزی تفأىل زدند این غزل آمد که در حال ایستاده روبروی حضرت آقا شروع بخواندن نمود
 این نیمشبان چو مهتاب رسیده
 آورده یکی مشعله آتش زده در خواب
 این کیست چنني غلغله در شهر فکنده
 این کیست بگوئید که در کون جزاونیست

 یست چنني خوان کرم باز گشادهاین ک
 جامیست بدستش که سرانجام فقري است

 صربدلها همه لرزان شده جانها همه بی
 یک دسته کلید است بزیر بغل او
 خامش که ادب نیست مثلهای مجسم

  

 پیغمرب عشق است باصحاب رسیده 
 از حضرت شاهنشه بیخواب رسیده
 بر خرمن درویش چو سیالب رسیده

 بواب رسیدهشاهی بدرخانۀ 
 خندان جهت دعوت اصحاب رسیده
 زآن آب عنب رنگ بعُنّاب رسیده
 یک شمّه از آن لرزه بسیماب رسیده
 از بهر گشاییدن ابواب رسیده
 یا نیست بگوش تو خود آداب رسیده

  

  :بعد آقای نوراللّه بکتاش این مناجات را از سعدی خواند
 بلرزد چو یاد آورمتنم می
 لفگارگفت شوریدهٔ دکه می

 بلطفم بخوان و مران از درم
 امتو دانی که مسکني و بیچاره

 چنانتازداین نفس سرکشنمی
 که با نفس سرکش برآید بزور
    بمردان راهت که راهی بده

 ای در حرممناجات شوریده 
 الهی ببخش و بذّلم مدار
 ندارد بجز آستانت سرم
ام فرو ماندهٔ نفس امّاره
 انکه عقلش تواند گرفنت عن

 مصاف پلنگان نیاید زمور
 وزین دشمنانم پناهی بده

  

ضمن این که حضرت آقا با فقرا مشغول صفا . آنگاه آقای توسلی فاتحة االولیا خواند و مجلس خاتمه یافت
  :کردن بودند آقای شمشريی مدّاح معروف که از تهران آمده بود این غزل را خواند

 بدین دردم طبیبی مبتال کرد
 مستغنی ندیدمچنني صیّاد 

 کشان شددل من تا مرید می
خوشا آنکس که اندر راه جانان 
 در میخانه را بر من گشودند

  

 که درد هر دو عالم را دوا کرد 
 که ما را صید خود کرد و رها کرد
 عبادتهای دیرین را قضا کرد
 سری در باخت یا جانی را فدا کرد

 ای بر ما دعا کردمگر میخواره
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ای از فقرای تهران و اصفهان و همراهان در پس از اتمام مجلس عدّه. فقرای تهران آمده بودندعده زیادی از 
ای همراهان و عدّه، خدمت حضرت آقا در یکی از اطاقهای بزرگ حاج آقای ملک صالحی شام صرف کردند

  .ندرددیگر از تهران که آمده بودند در همانجا اسرتاحت ک

  )نماز جمعه( ۱۳۵۱جمعه اوّل اردیبهشت ماه 
حاج آقای راستني در قسمت دیگر .ر که بیدار شدیم جماعت بسیاری از فقرا در محوطۀ منزل گرد آمده بودندحس

هوا سرد بود و داخل اطاقها گنجایش تمام فقرا را . حضرت آقا مشغول دستیگری طالبني بودند. تشریف داشتند
نماز صبح حضرت آقا بصحن خانه تشریف آوردند و برای . ناچار صحن خانه را هم فرش کرده بودند. نداشت

در این : پس از قرائت قرآن در تفسري سورهٔ مبارکۀ جمعه فرمودند. همگی نماز را بحضرت ایشان اقتدا کردند
تمام  بعد از آنکه نماز. ترک کنیدشد کار دنیا  سورهٔ مبارکه تصریح دارد به مؤمنني که وقتی ندای روز جمعه بلند

اند مقصود نماز جمعه است که دو بعضی گفته. شوید و همیشه خدا را یاد کنید تا شاید رستگار شویدمتفرق  شد
حتی . بني علماء در زبان غیبت در وجوب یا استحباب آن اختالف است. خطبه دارد و دو رکعت نماز است

اسالم حاضر و غایب  در صدر. نماز جمعه یکی از احکام مهمّه اسالمی است. دانندبعضی مکروه و حرام می
کردند و بعداً حتی تأدیب دفعه دوم توبیخ و مالمت می، دادندشد اول تذکر میاگر کسی حاضر نمی، کردندمی
شد اما تعجب است که اکنون ترک شده و ای کاش زمان قیام جمعه فرا گريی زیاد مینمودند؛ و سختمی
مراد از ترک نمودن کار دنیا اند شود بعضی گفتهز خوانده میو اما نماز عید یک خطبه دارد که بعد از نما ۱.رسد

اگر این مراد باشد . فقط در هنگام اقامه نماز است و در غري آن داللت ندارد که کارهایشان را ترک نمایند
ا اند بمحض اینکه صدای اذان برای نماز یومیّه بلند شد فوراً معامالت مهمّه راند دیدهکسانیکه عربستان رفته

اگر ما بظاهر آیۀ شریفه نگاه کنیم باز هم داللت بر . اختصاص بجمعه نداردروند و کنند و بنماز میترک می
کند و وىل یوم داللت بر شبانه روز می. گویندشب و روز جمعه دارد چرا که عرب شب را لیل و روز را نهار می

اند طبق قای شهید دستور فرمودهآمرحوم . ار کردباشد نباید کآن از اول غروب پنجشنبه است که جزء جمعه می
مثالً بعد از . این آیه خرید و فروش در شب و روز جمعه حرام است و ما تا ظهر جمعه نباید کار دنیا انجام دهیم

                                                 
فقري الزم دانست ترجمه آنرا : چون در مورد جمعه و نماز آن مطلب بسیار مهمی در تفسري بیان السعاده در سورهٔ جمعه آمده است- ۱

بدان که روزهای هفته مظاهر روزهای ربانی است، و  ))يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إَِذا نُوِدي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ اْلجُمُعَةِ((: الع بیاوردجهت اط
این گونه ترتیب روزهای هفته و دوران زمان بر هفت قسم مربوط به وضع بشری نیست و اگر نه باید اختالفی در دوران وجود می

که این ایام بازاء آن ایو ایام ربوبّیه... دانستنددانستند و غري از آن میو گروهی شش و یا پنج یا چهار یا گروهی نه روز می. شتدا
یوم  -۳. یوم الصّافات صفّا -۲). اندآنان ایستادگی نگرنده(هم قیام ینظرون -۱: است، روزهای عالم مجردات است که عبارتند از

 - ۶یوم الرّکع والسّجد،  -۵).بال دارند ۴یا  ۳یا  ۳روز فرشتگانی که . (یوم ذوی االجنحه مثنی و ثالث و رباع -۴ .المدبرات امراء
و این ایام همانطور که در سوره اعراف به آنها ) ای مجرد عوالم برتر یا فروترروز تقدیر شده(المقتدرات المجرده علویني باسفیلني 

یعنی انوار (انها و زمني را از خدا در آنها آفریده و با آن ایام مجرده خدا از خلق تحجب شده استاشاره شده روزهائی است که آسم
و روز جمع ). باشندهای واسطه میای که از خدا بر اثر تجلیات فیض اقدس تا ظهور خلق حاصل شده حجاب و پردهمجرّده طولّیه

الجمع است در سري طوىل لذا خدای تعاىل جهت اینکه جمعه ما بازاء یومو از . الجمع است که مقام مشیت و مقام ظهور تعیري شده
و چون یوم الجمع . و امر فرموده که جمعه با کمرت از هفت یا پنج نفر منعقد نشود. مردم را به انعقاد جمعه فرمان داده است

قرار داده و سفر ) ص(حمداست و کس دیگر را این بهره نیست و لذا جمعه را عید خاص حضرت م)ص(مخصوص حضرت محمد
برای اطالع (نباشد ۳فرسخ یا  ۲را در آن حرام نموده تا اینکه مسافت بني شخص و جمع مردمی که در نماز جمعه هستند کمرت از 

  ). بیشرت باصل تفسري و نیز درباره جمعه رسالۀ محمدیّه و صالح مراجعه شود
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را بعنوان قرآن و کالم خدائی می سورهٔ حمد ما نباید آمني بگوئیم برای ما حرام است چرا که ما این سورهٔ مبارکه
اگر . گویندخوانند آمني میانیم و کلمۀ آمني در سوره نیست نباید آمني گفت وىل اهل سنت بعنوان دعا میخو

خوانیم و ی میئکند حرام است چرا که ما این سوره مبارکه را بعنوان قران وکالم خدا هکسی در روز جمعه معامل
اگر کسی در روز . گوینددعا می خوانند آمني می کلمۀ آمني در سوره نیست نباید آمني گفت وىل اهل سنت بعنوان

همانطوری که خداوند می، جمعه معامله کند حرام است وىل معامله باطل نیست نتیجتاً برکت برای آن نیست
اما بعد از نماز ظهر یا نماز جمعه مانعی ندارد بلکه مستحب .دهدفرماید کار دنیا را ترک کنید خداوند برکت می

نمایند و به تفریح یا لهو کنند و بعد از ظهر تعطیل میای خالف این کار میوىل عده.انجام شود است که معامله
برای یاد خدا جمعه تعطیل کنید نه برای تفریح و لهو و لعب اگر اینطور : فرمایدخداوند می. پردازندو لعب می

و ند کنیمبارک رمضان را تعطیل مماه  ۲۱ مانند افرادی که تاسوعا و عاشورا و. باشد کار دنیا بمراتب بهرت است
 ها مصلوب شدن حضرت عیسیمسیحی. این عمل بطریق اوىل حرام است. روندبرای تفریح به کنار دریا می

و )دندزگوئیم مطابق قرآن او را بدار وىل ما می( دانندرا روز جمعه در وقتی که ماه بدر کامل بوده می )ع(
گویند و جشن روز پنجاهم را نیکت می. رفت نبه زنده شد و روز چهلم به آسمانمعتقدند که آن حضرت روز یکش

) ع( دانند و روز مصلوب شدن حضرت مسیحمقدس می را آنروز ای که اول بهار باشدآنها روز جمعه.گريندمی
روز زنده شدن  روند و روز یکشنبه را کهیبا حال حزن و اندوه و آرامش به کلیسا م در آنروز تماماً. گريندمی

رویم و اما روز عاشورا بگردش و تفریح می، کنیموىل ما ادعی مسلمانی می. گرينددانند عید میمی) ع( مسیح
. روز جمعه برای عبادت باید اختصاص داده شود. کنیمدر عید کریسمس با آنها برای لهو و لعب شرکت می

اند که جمعه متذکر شده اینورعلیشاه در آن فرمان نُه ماده مرحوم آقای. برای اصالح کار مؤمنني باید اقدام نمود
حتی اگر کسی .داشتندمعمول می) باشدمنظور آقای صالحعلیشاه می( مخصوص عبادت است و حضرت آقا هم
پس از اتمام . گرفتند تا بعد از ظهراورد که قرضش را بدهد نمیبایشان بدهکار بود و روز جمعه پول می

  :و حاج آقای قوام این مناجات را خواندند. ر فرمودند مناجاتی خوانده شودبیاناتشان دستو
 نیازاالها پادشاها بی

 بصدق سینۀ پاکان راهت
 بشب نالیدن پا در کمندان

 پایان ایوببحق صرب بی
 بحق ره نوردان طریقت
 خداوندا بحق پاکبازان
 که برجان من مسکني ببخشا

 درد مپسند، مرا زین بیشرت در
 کن بر من بیچاره گشتهکرم 

 دىل پردرد و بختی خفته دارم
 فریادرس نیستدراین دردم کسی

 منم آن بیدىل کز بیقراری
 و دل از جای رفته رمیده صرب

 تنی خفته دىل غمناک دارم
 دىل دارم در او غم توی بر توی

 خداوندا کریما کارسازا 
 بشوق عاشقان بارگاهت
 به آه سوزناک مستمندان
 به اشک چشم خونباران یعقوب

 مردان حقیقت بحق نیک
 زانابسوز سینۀ صاحب نی

 در رحمت بر این بیچاره بگشا
 بفضل خود برآور پایم از بند
 چنني گرد جهان آواره گشته
 دماغی همچو دل آشفته دارم
 بغري از آه سردم همنفس نیست
 کنم بر درگهت فریاد و زاری
 زبان از کار و زور از پای رفته
 بدستی با دو دستی خاک دارم
 روان خونابه از وی جوی به جوی
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 روانی ناوک غم بر نشانده
 دلم سري آمد از این زندگانی
 شفا و رحمت هر دردمندی

 ج سینۀ دلخستگانیعال
 ز روی بیدىل و بیقراری
 امید از وصل رویت برنگريم
 چه خوش باشدکه بعد از انتظاری

  

 وجودی تا عدم راهی نمانده
 تو دانیخدایا چاره کارم 

دوا و چارهٔ هر مستمندی 
 مداوای بغم پیوستگانی

 جویم بزاریهمی، گویمهمی
 مگر از غصّه هجرت بمريم

 امیدی رسد امیدواریه ب
  

پس از صرف صبحانه طالبی دیگر . ف گردیدآنگاه طالبی که آمده بود بداللت جناب حاج آقای راستني مشّر
حضرت هم در اطاق مخصوص ، کردندآمده بودند و صبحت می اکثر فقرای تهران به استقبال. ف شدمشرّ

  .های فقرا بودندخودشان مشغول پاسخ دادن بنامه
ها با اتومبیل آقای دکرت توسلی برانندگی سرپاسبان اشراقی به اتفاق جناب آقای راستني و حاج پس از اتمام نامه
از آنجا به . دهٔ آقای شهید تشریف فرما شدندزابه منزل مرحوم آقای سید مهدی خاله تسلیت آقای توسلی جهت
ا زیراینجا را هم تعمري اساسی بکنید بهرت است  رفتند و به حاج آقای توسلی فرمودند اگر ۱زیارت مقربهٔ فیضني

بعد به تکیۀ جناب آقای . از فقرای زمان آقای شهید و آقای نورعلیشاه اطراف این مقربه مدفونند بسیاری
   .رما شدندتشریف ف ۲ناصرعلی

لذا جمعیت زیادی از ، گرددچون در اصفهان روزهای جمعه مجلس درویشی در این مکان شریف تشکیل می
مريزا احمد مرحوم  ت فرمودند بعد قرآنی که بخطّئابتدا آیاتی چند از کالم اللّه مجید قرا. فقراء آنجا بودند

کرت کریمی تقدیم کرده بود در یکی از صفحات تربیزی چاپ گردیده است آقای حسن ایزدی فرزند ارشد آقای د
  .آن عباراتی باین شرح مرقوم فرمودند

                                                 
، والد جناب نورعلیشاه اول قدس سره است که همۀ اجداد ایشان از علماء منظور از فیضیني اوىل جناب فیض علیشاه اصفهانی -  ۱

وىل پدر در . اند وی و فرزندشان جناب نورعلیشاه با هم خدمت سید معصوم علیشاه رسیده دستگري شده و اجازٔه ارشاد یافتندبوده
ای که بر اثر ستم شاهان هّمت بربست وملت خفته هجری قمری رحلت کرد وىل نورعلیشاه بعنوان جانشني سّید فعاالنه کمر ۱۱۹۹سال 

آخر صفوی و خفّت عقل شاه سلطانحسني و فتنه افاغنه و کشمکشهای زندیّه و تلقینات سوء بعضی ظاهریون و استعمار جدید در 
د همۀ مالمتها و عرفان وی است از هر گونه تالش نایستا) ع(ماندگی روآوردن به حقیقت اسالم که طریقت والیت علیمنتهای عقب

شهادت مظلومانه مشتاقعلیشاه بدست حمقاء و . مند شدرا بجان خرید تا اینکه شخصیتی چون سیدبحرالعولوم از فیض وجودش بهره
به  ۱۲۱۲علیشاه در سال و بعد از شهادت پريو استادش معصوم. ارازل و اوباش و به تحریک عوامل فساد و فتنه روح وی را آزرد

های متعاىل رحلت کرد در حالیکه تخم عرفان اسالمی را در اذهان اندیشه  ۱۳۱۵ارشاد پرداخت و خود به سال مدت سه سال به 
پاشیده بود؛ اما فیض دوم محمد صادق نمازی ملقب به فیض علی از مشایخ حضرت سلطانعلیشاه شهید بود که آن حضرت در سال 

    .برای شرح بیشرت به طرائق و نابغه و رهربان طریقت مراجعه شود .بدست مفسدین شهید شده است، رحمة اللّه علیهما ۱۳۲۷
مرحوم شیخ اسداللّه ایزدگشسب گلپایگانی ملقب به درویش ناصرعلی از مشایخ مرحوم حضرت صالحعلیشاه قدس سره بوده  -  ۲

وی . ی رحلت فرمودقمر ۱۳۶۶سالگی در سال  ۶۳درگلپایگان زاده شد و در سن ) شمسی ۱۲۶۳(قمری ۱۳۰۳است که در سال 
نخست علوم دینی و فقه واصول و فصوص الحکم را نزد اساتید اصفهان خواند و سپس به عراق رفته در کاظمني و نجف اشرف به 
تحصیل علوم عالیه پرداخت و چون از علوم ظاهر سرياب نگردید جهت علوم باطن و معرفت الهیه بسوی بیدخت شتافت و بدست 

از طرف حضرت  ۱۳۵۰مجاز به امامت جماعت شده و در تاریخ  ۱۳۳۲در تاریخ هفتم شوال . ف فقر نائل شدمرحوم نورعلیشاه به شر
 ۱۳۶۶علیشاه به سمت شیخ طریق با لقب درویش ناصرعلی منصوب شدند و در شب جمعه پنجم جمادی االوىل حضرت صالح

  .  ای بنام تکیه درویش ناصرعلی مدفون شدندیهشمسی رحلت و در تخت فوالد اصفهان در تک ۱۳۲۶مطابق با هفتم فروردین 
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  هو
۱۲۱  

تقدیمی آقای مهندس حسن ایزدی وفقه اللّه به آرامگاه شیخ اجل آقای شیخ اسداللّه ایزد گشسب ناصر علی 
از آنجا خارج ننمایند قدس سره در تخت فوالد اصفهان که برادران ایمانی در آرامگاه ایشان قرائت نمایند و 

  .۱۳۵۱ دیبهشتیکم ار= ۱۳۹۲بتاریخ ششم ربیع االول 
  :آنگاه آقای عباس ناظم با صدای روح پرور بسیار خوب این غزل را از دیوان شیفته خواندند

 زکوی خویش مرانید منزلم اینجاست
 سری که شوق تو دارد بر آستانۀ تست
 چه منّت از رخ خورشید و روی ماه کشم

 اره کنمچام چه که پای بگل ماندهببني 
 بس است کندزجان برشکسته تختۀ عمر
    به مشکالت جهان عشق فایق آمد و بس

 کجا روم بکه رو آورم دلم اینجاست 
 دىل که کرده بروی تو مایلم اینجاست
 چراغ انجمن و شمع محفلم اینجاست

 ای که سرشتند با گلم اینجاستعالقه
 لم اینجاستای که رساند به ساحسفینه

 کسی که حل کندآشفته مشکلم اینجاست
  

آقای قطره . خوانده شود)باشدکه ناظم آن جناب آقای ناصرعلی می( بعد دستور فرمودند کتاب اسرارالعشق
را که ) ع( حضرت خضر) ع( کتاب را بطور تفأل باز نمود این اشعار که شرح طلب کردن حضرت موسی

  :آمد باشدضمیمۀ کتاب اسرارالعشق می
 چون بموسی داد حق تورات را
بود در تورات فصل کل شیئ 
 گفت با خود هست آیا چون منی
پس خطاب آمد بر او از ذوالجالل 
 موسیا هم رهرو و پیغمربی
 حجّت خلقی بحق ای پاکدین
 علم مخصوصی است او را موسیا
 علم عشق است این و درسش ولوله

 ربیاچیست علم عشق دل دادن 
 خودی بريون شدنعشق چبود از 

 عشق چبود رسنت از کلّ قیود
 عشق چبود برق ذات ایزدی
 عشق چبود مات و دیوانه شدن
 عشق خواهد هستیت زیر و زبر
 عشق را جز راه ناکامی مدان
 عشق را باشد بکف تیغ فنا
 عشق بنماید ره میخانه را

  

 دید نور طور و هو میقات را 
 در نبوت بود کامل یا بفنیّ

 و فنی بهر علمعالم و واقف 
 موسیا بگذر از این حال و خیال
 خلق را اندر شریعت رهربی

 ای از ما ببنيلیک رو یک بنده
 نیست علمش غري علم فیض ما
 نی زیاداتست و باب سلسله
 محو گشنت در رخ خوب نگار
 بهر یک لیلی و شی مجنون شدن
 بسنت دل در حق و صرف وجود

 خودیکه ترا راند بسوی بی
 جا بویرانه شدنهمچو گنجی 

 عاشقا از هستیت نامی برب
 هرکه باشد کامجو عاشق مخوان
 تا کند مر عاشقانرا سرجدا
 ره نماید وصل آنجانانه را

  

فقرائی. ف شدندبه منزل حاج آقای ملک صالحی مراجعت کردند چند نفر دیگر بفقر مشرّ ۱۱در حدود ساعت 
خوانند دو فقرائی که نماز را تمام می: فرمودند. اقتدا کردندکه حضور داشتند نماز ظهر و عصر را به حضرت آقا 
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حاج آقا . اقتدا نمایند) اجازه نماز بایشان قبالً داده شده بود( د محمدعلی طباطبائیرکعت آخر را با آقای سیّ
برای فرد فرد مهمانان غذای بریانی که . ه کرده بودندمهدی ملک صالحی عالوه بر نهار مفصلی که تهیّ

چند دقیقه . ه کرده بودند پس از صرف نهار دو ساعت بعد از ظهر اسرتاحت نمودیموص اصفهان است تهیّ مخص
لباس مشاهده شد که بیش از پس از پوشیدن  فه بیدار شدیمبه ساعت سه مانده بود که سر و صدای خانمهای مشرّ

ند حال نوبت ماست که از فرمایشات گفت. اندجمعیت فقرای مرد خواهران فقريه صحن حیاط و اطاقها را پر کرده
چون حکم اخراج ضمنی خود را از منزل از کلمات خواهران مؤمنه استنباط . پري بزرگوارم خود استفاده نمائیم

زیرا که اکثر بناهای تاریخی و جاهای . تصمیم گرفتم که در این فاصله از هتل شاه عباس دیدن نمایم، نمودم
ابتدا به بازار بلند سلطانی که . ها و عمارات دیدنی مشاهده کرده بودمد و پلدیدنی اصفهان را از قبیل مساج

اللّه مدیر آنجا آقای مهندس حبیب. پس از آن به چاپخانۀ خیام رفتم. چهار باغ قرار دارد رفتم نزدیک مدرسۀ
طرز قدیم تزیني و سه اطاق تمام ب. مشکفروش چایخانه را به سبک کامالً قدیمی در اصفهان ترتیب داده بود

مختلف را دور اطاق نیم روشن های های توریست امریکائی و فرانسوی در یک اطاق که مخّدعدهّ ، کرده بود
چهار نفر زن و مرد امریکائی در یک  .المپهای ریز قرمز کمرنگ روشن بود. روی زمني نشسته بودند، گذاشته بود

   ۱. کردنداصفهانی در دست داشته و با هم معاشقه می ه نشسته و قلیانهای نی پیچگوشۀ اطاق باالی مخّد
قلیان و سماور برنجی و چند قوری چینی با روقوری باالی آنها ، در وسط اطاق یک سینی بزرگ قدیمی گذاشته

نهاده که زیبائی خاصی به این محفل انس  آنها کنار یک منقل کوچک نیز در. در سینی بطرز مرغوبی چیه بودند
. در جنوب اطاق نیمکتهائی به سبک قدیم با ذوقی خاص گذاشته شده بود! دادها میریستو عاشقانه تو

و بهمني مناسبت . ن شده بودهای قلمکار و تابلوئی از بزم خیام مزیّقدیمی و پرده های قلمزدهٔدیوارها با سینی
یک تابلو از . شدانی پذیرائی میاز مهمانان با غذاهای ایر. ام نهاده بودندچایخانه و غذاخوری خیّرا نام آنجا 

خواستند وارد شوند و اگر اشخاص مجرد می. این قسمت مخصوص خانواده بود، شهر اصفهان نیز وجود داشت
در اطراف تابلو خیام تربزین و .های قدیمی کار اصفهان تزیني شده بوددر و دیوار با پارچه. نمودندجلوگريی می

هائی که با رومیزی کار اصفهان نزئني ضمناً میز و نیمکت. قدیمی آویخته بودندکشکول بسیار زیبا و گرز و خنجر 
ن دستگاه چای و آدر انتهای . شدنداطاق سومی هم بود که از آنجا وارد و خارج می. شده بود وجود داشت

فوقانی  طبقۀ. ا شده بودیم با شبکه کاشی کرده مجّزدهای ققلیان ومنقل وجود داشت و بسبک همان حوضخانه
به هیچ عنوان مشروب الکلی  خوشبختانه در این محّل. دارای سه اطاق بود که سالن غذاخوری و پذیرائی داشت

روبروی ما دو مرد و دو زن  .یمردکخالصه مدتی با صاحب آن و مدیرآنجا گفتگو می، شدبه مهمانها داده نمی
داد و در مورد شهر زیبای اصفهان ها توضیح میفروش برای آنکخانم مهندس مش. جوان فرانسوی نشسته بودند

آقای ایرانی گفت . در حدود ساعت شش از آنها خداحافظی نموده و به هتل شاه عباس رفتم. کردندگفتگو می
در سرسرای هتل آقای مهندس . چون تمام قسمتهای هتل پر است به هیچ عنوان تماشای آن مقدور نیست

  .را مالقات نمودمعلريضا امري سلیمانی و همسرشان 

                                                 
اند بحمداللّه این اعمال خالف عفت عمومی که توسط استعمارگران که هدفی جز امحاء فرهنگ اصیل اسالمی و ملی نداشته - ۱

اطن خود را به و امید است همه مسلمانان از خواب غفلت بیدار شده ظاهر و ب. بسعی ملت مسلمان ایران پس از انقالب برچیده شد
) ع(و فقراء که بر مبنای انتم االعلون به والیت علی. شعائر و اخالق اسالمی بیارایند و این نوع اعمال خالف را ریشه کن سازند

علو دارند در گفتار و کردار سرمشق امحاء فرهنگ خالف اخالق بوده و پرچمدار عفت و حکمت و عدالت و شجاعت و اخالص 
  .اندباً و لساناً و عمالً این اعمال را تقبیح کردهباشند همواره قلمی
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حضرت آقا مرا صدا  ۶/۳۰در همني ساعت . اندمدهآوقتی که به منزل مراجعت کردم دیدم به زیارت حضرت آقا 
هر . کردند و با اشارهٔ دست به آقای نصرت اللّه زمانی فرمودند ایشان رئیس حسابداری هتل شاه عباس هستند

وار گرد بعد از نماز مغرب و عشاء در حاىل که فقرا حقه. نندکت راهنمائی میوقت بخواهید ایشان با کمال محّب
ز تاالر اابتدا برستوران چهل ستون رفته و . آمده بودند بنده و آقای زمانی با کسب اجازه از منزل خارج شدیم

ی بنام اکرب کاظم، وانی با لباس اصفهانی قدیم مشغول چای دادن بودج، خانه شدیمزرین دیده نموده وارد قهوه
گفت بنده با او بانگلیسی و عربی صحبت کردم واردین خوش آمد میه و بزبانهای انگلیسی و عربی و فارسی ب

خانه پريمرد بلند باالئی که پرياهن سفید بلندی بنت داشت و یک در انتهای شماىل قهوه، دادو او جواب می
ها خانهنند مرشدهای قدیمی که قهوهزد و با صدای کلفت خود ماتعلیمی در دست در وسط چایخانه قدم می

  .واندخیزد و این اشعار پروین اعتصامی را مگرفتند این شخص هم قدم میزدند و معرکه میقدیم می
 محتسب مستی بره دید و گریبانش گرفت
 گفت مستی زان سبب افتان وخیزان مريوی

 از سر در افتادت کالهی گفت آگه نیست
 بیخود شدیبسیارخوردی زان سبب گفت می

 گفت پنهان درهمی بسپار و خود را وارهان
 گفت نزدیکست و اىل زین سرا آنجا رویم

 ات بريون کنمگفت از بهر غرامت جامه
 باید ترا تا خانۀ قاضی برمگفت می

 گفت تا داروغه را گوئیم در مسجد بخواب
 گفت باید حد زند هشیار مردم مست را

  

 افسارنیستاست پرياهناین دوستای گفتمست 
 گفت جرم راه رفنت نیست ره هموار نیست

 کالهی عار نیستگفت در سر عقل باید بی
 گفت ای بیهوده گو حرف کم و بسیار نیست
 گفت کار شرع کار درهم و دینار نیست

 خمار نیست گفت واىل از کجا در خانۀ
 وتارنیست جز زر پودونقشیاستگفت پوسیده

 خمار نیست گفت قاضی از کجا در خانۀ
 گفت مسجد خوابگاه مردم بدکار نیست
 گفت آری لیکن اینجا مردم هشیار نیست

  

از مرشد نامش را پرسیدم گفت نامم مرشد سیمائی است ضمن سؤال و جواب با مرشد و صرف چای آقا اکرب 
  :داد بمنبود  خانه و مراجعت کرد و این اشعار را که نوشتهکاظمی نام مرا پرسید و رفت پشت دستگاه قهوه

 د نام داردرضاخانی محمّ
 زهندوستان که باشد شهر پیالن
 سوی ایران زمني پیموده ره را
 زمانی مختصر این مرد دانا
 همیشه تندرست و شاد دل باد

  

 ام داردبگردش خود در این اّی 
 زشهر مَوْزُ چاهیهای سیالن
 نمایان کرده ماه چارده را

 ت کرده ما راسرافراز از محّب
 ران خصم اودائم کسل بادبدو

  

ت با اتومبیل خودش مرا به منزل حاج آقای قای نصرت اللّه زمانی با کمال محّبآعباس  هپس از دیدن هتل شا
  .پس از شام اسرتاحت نمودیم. ملک صالحی رسانید

  )توجه به آخرت( ۱۳۵۱شنبه دوّم اردیبهشت ماه 
، فرمودند در منزل را باز کنید. های وارده بودندنامهحضرت آقا مشغول پاسخ نوشنت به  سحر که بیدار شدیم

به آنهائی که . ن دل شب چندین نفر از فقرای پري و جوان پشت در ایستاده بودندآکردم دیدم در  زوقتیکه در را با
فقرا در آن هوای سرد داخل . ف به اطاق حضرت آقا هدایت شدندقبالً دستور داده بودند به ترتیب برای تشرّ 

شود وىل آرزوهای او پس از اقامۀ نماز صبح و قرائت قرآن فرمودند فرزند آدم پري می. و اطاقها نشستند حیاط
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فکر کند ، وىل از کار آخرت هم نباید غافل باشد. ت کندالبته در کارهای دنیا مانعی ندارد که فعالیّ . گريدجوان می
و در کار آخرت باید همیشه مرگ را جلو چشم خود  .که همیشه زنده است در کار دنیا فکر کند، مريدامشب می

مند شویم عیبی نشانیم اگر امیدوار باشیم که از ثمر آن بهرهدر کار دنیا درختانی را می. ببیند و فکر آخرت باشد
وقتی که خريی یا دارائی به . کندجوید و التماس میآورد توسّل میانسان وقتی که سختی به او روی می. ندارد
در صورتیکه در هر ، کندو در راه خدا مصرف نمی. رساندکند و بصاحبشان نمیرسد از اهلش منع مییاو م

آنها ، دهندگذارند و به بندگان خدا زکوت میکه نماز می اما آنهائی، ردیاونیاز بحالت باید روی نیاز بدرگاه بی
دائم . دانند دارائی و ناداری از او مريسدا میآنه. همیشه در دل بیاد خدا هستند و دمی از یاد او غافل نیستند

گویند روز جزائی و آنهائی که می، بیاد او هستند و از پرداخت حقوق خدائی که باید پرداخت کنند غفلت ندارند
هیچکس از مکر و عذاب خدا نباید در امان . دانند روز جزائی هست از عذاب او ترسانندهست و آنها که می

اگر ما بدانیم کرم او زیاد است و بسوی . ن بودن از مکر خدای تعاىل خود از گناهان کبريه استأس و ایمی. باشد
فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ «: فرمایدو همني است که خداوند تبارک و تعاىل می.او نرویم این هم خود از گناهان کبريه است

یعنی زندگی دنیا شما را نفریبد و به کرم و ) ۵و فاطر آیه  ۳۳لقمان آیه ( »الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ
مؤمن باید تا آخرین نفس از خود و عذاب خدا بگریزد و صفت دیگر مؤمن این . لطف خدا نیز مغرور نشوید

در آن و نیز باید بر عهد الهی مواظبت کرده شود است که رعایت امانت نماید و حفظ سرّهم امانت محسوب می
مؤمنني کسانی هستند که کتمان ، خیانت نورزیم یعنی شیطان را در آن راه ندهیم و خالف عهد رفتار نکنیم

مؤمنان کسانی هستند که بر نمازهای یومیّه ، کنند و شهادت بدروغ هم از گناهان کبريه استشهادت نمی
  .گرينداین افراد مؤمن مورد عفو خدا قرار می. کنندمحافظت می

در حدود ساعت شش صبح . از سخنان ایشان مناجات خوانده شد و حال نیاز و توسل و انابه پدید آمد بعد
آقای دکرت موثق به زیارت  ۸/۳۰در ساعت . ف حاصل کردندصبحانه میل فرمودند و چند نفر از خواهران تشرّ

ه داشت به عیادت آقای حمید بعد با اتومبیل بنز مشکی رنگ که خود دکرت رانندگی آن را بعهد. حضرت آقا آمد
نسبت به کلیه بیمارانی که . رفتیم) برادر زادهٔ آقای حاج بصريی ششدهی( بصريی که استخوان رانش شکسته بود
و بوسیلۀ همان اتومبیل به عینک. ت فرموده و برای شفا بیماران دعا کردنددر آن اطاق بسرتی بودند اظهار محّب
هوا ، بعد کمی در خیابان چهار باغ گردش نمودیم. فرما شدندستند تشریففروشی آقای صولت که از فقرا ه

نماز ظهر و عصر در منزل حاج آقای ملک . در حدود ساعت ده به منزل مراجعت نمودیم، آفتابی و مالیم بود
صالحی بحضرت آقا اقتدا ونهار در منزل حاج آقا محمود ملک صالحی معروف بقوام صرف شد و خود حاج 

  .نمودت و ادب از پري بزرگوار و مدعوین پذیرائی میوام با کمال محّبآقای ق

  حرکت بسوی اراک
حضرت آقا در دروازهٔ تهران در . مقصد اراک از اصفهان حرکت کردیم بهبعد از ظهر  ۱/۳۰در حدود ساعت 

هوا .هان جلوتر بیایندو اجازه نداند که فقرای اصف. ف فرمودندی که که برای دانشگاه نرده کشیده بودند توّقمحّل
با حفر چاههای عمیق درختان  پسمت راست راه باغات بزرگ میوه و به سمت چ. ابری و بسیار معتدل بودنیم
از دروازهٔ تهران تا ساوه تابلو . کارخانۀ پارچه بافی آقای مرياشراقی نیز در همني جا بود.ازه غرس شده بودت

کیلومرتی حضرت آقا را بدرقه ) ۱۳۶( ای از فقرا تا دلیجانعده. دادکیلومرت نشان می ۲۹۰وزارت راه شمارهٔ 
خورت تا دلیجان در طرفني راه آبادیهای مختصری  ی است بنام مورچهکیلومرتی اصفهان که محّل ۵۴از . کردند

 ۳/۳۰ساعت . باشد بایر افتاده بودکشت و زرع می وجود داشت و کیلومرتها دشتهای وسیع لم یرزع که قابل
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اطراف این قصبۀ . مهندس اخوان و صالح اردبیلی به استقبال آمده بودند، آقایان رضائی، قصبۀ دلیجان رسیدیمب
ی بنام رحمت آباد قرار داشت که در آنجا در نزدیکی دلیجان محّل. خوردکشاورزی بسیار ابتدائی به چشم می

در حدود . دشقابل کشت بسیار دیده می باغهائی با اسلوب کشاورزی احداث شده بود در دو طرف راه اراضی
کمی جلوتر که . کاری و آباد بودسمت چپ راه قریۀ بنام اوزبک نسبتاً درخت. عباس آباد باران شروع شد

داد تأسیسات شرکت نفت برای انتقال گاز به شوروی چندین کیلومرت تا ساوه را نشان می ۹۰کیلومرتنما عدد 
در دو راهی اصفهان  .داشت جودسازی ونريزار کارخانۀ سرامیک در. دیده بودکیلومرت در سمت راست ایجاد گر

آقای . ای از فقرای تهران و قم و اراک باستقبال آمده بودند ما بسوی اراک پیچیدیماراک که عدّه –
 در این حدود نیز دشتهای وسیع قابل کشت. ذوالشرافتني و همسرش تا این دو راهی به استقبال آمده بودند

اش همراه با جوانی کیلومرت مانده به اراک آقای فریربز راستني با خواهر زاده ۴۰. فراوان بود که بایر افتاده بود
باشد وجود داشت درتمام این مسري زمني بسیار خوب که قابل کشت و زرع می. دیگر جهت استقبال آمده بوند

تراکتورسازی و کارخانۀ تولید آلومینیم و شهر ، سازینيماش: هاینرسیده به اراک کارخانه. که متأسفانه بایر بود
در قسمت دیگر امور خطوط لوله و . صنعتی اراک قرار داشت که کامالً به سبک جدید و مدرن ساخته شده بود

  .های خوبی ساخته بودندمخابرات وجود داشت که برای مسکن کارگران و کارمندان خانه
هوا ابری و سرد . وارد شهر اراک شدیم ۵/۳۰از اصفهان در ساعت  مرتکیلو ۳۲۳خالصه بعد از طّی مسافت 

مدان به اتفاق آقای ثقفی و حاج علیخان پريان و آقایان سید جالل و رهرو جهت هنفر از فقرای  ۱۸و ، بود
د لحظه سرکار سرهنگ چنپس از . آقای رفیعی سردفرت از نهاوند آمده بود، استقبال به اراک آمده بودند

منزل . ی رئیس شهربانی اراک و آقای معدىل فرماندار به زیارت حضرت آقا و حاج آقای راستني آمدندسرورد
نماز مغرب و عشاء به حضرت آقا اقتدا نمودند و . بريونی حاج آقای راستني مملوّ از فقرای اراک و حومه بود

بعد از نماز . راستني اقتدا کردندخواندند دو رکعت آخر نماز عشاء بحاج آقای فقرای اراک که نماز تمام می
مستحب است که . شودکه مؤمن بیاد خدا بیفتدحضرت آقا فرمودند مالقات مؤمنني بوجهۀ ایمانی باعث می

یعنی ( غسل منحصراً جهت زیارت بزرگان نیست وىل حضرت آقا .غسل نماید رودکسیکه به زیارت مؤمن می
مشرف می) ع( یا زیات حضرت رضا) ع( رت سیدالشهداءهر وقت به زیارت حض)حضرت آقای صالح علیشاه

در این ، رویم که آنها ما را پاک نمایندفرمودند ما با گرد راه میبردند و میبا همان گرد راه تشریف می. شدند
. ت بودندمنني رفتیم بحمداللّه همه حال خوبی داشتند و با محبّؤمسافرت ما هم شهر به شهر به مالقات م

  : آنگاه آقای غفاری این غزل را از سعدی خواند. نها روز بروز به تزاید گذاردآت ایمانی محبّ امیدوارم 
 بیفکن خیمه تا محمل برانند
 زن و فرزند و یارو قوم و پیوند
 نباید بسنت اندر صحبتی دل
 زاول خاک بوده است آدمیزاد
 پس آن بهرت که اول آخر خویش

 بخوردازخلق وچندیچندین زمني
 کردتر بتی فریاد مییکی بر

 برکن ز گورش بگفتم تختۀ
 بگفتا تخته برکندن چه حاجت
 نصیحت داروی تلخ است و باید

 که همراهان عالم رهروانند 
 برادر خواندگان کاروانند
 که بی ایشان بمانی یا بمانند
 به آخر چون بیندیشی همانند
 بیندیشند و قدر خود بدانند

 از کرب سر بر آسمانندهنوز 
 که اینان پادشاهان جهانند
 ببني تا پادشاه یا پاسبانند
 که میدانم که مشتی استخوانند

اب در حلقت چکانند که با جّل 



  

٢٨٠ 

 چنني سقمونیای شکر آلود
  

 زداروخانۀ سعدی ستانند
  

  ۱۳۵۱اردیبهشت  میکشنبه سوّ
جوانی قبل از نماز . ودندهنگام سحر در منزل بريونی حاج آقای راستني فقرا بدرگاه خدا براز و نیاز مشغول ب

همگی نماز صبح را بایشان ، بمجلس فقرا تشریف بردند اپس از آن حضرت آق. ف حاصل نمودصبح بفقر تشرّ 
. قائلند )ع( ت در حدود سیصد آیه از قرآن برای والیت علیاهل سنّ: بعد از قرائت قرآن فرمودند. اقتدا کردند

مادر دهر عقیم : را شنید از جای خود بلند شد و نشست و گفت) ع( می گویند وقتی که معاویه خرب شهادت علی
مریض شدند و بیماریشان خطرناک ) ع( نویسند حسننيمی: بزاید)ع( است که فرزندی چون علی بن ابیطالب

 حسنني نذری کنید که خداوند، )ع( سلمان عرض کرد بعلی. و معلمان به عیادت آمدند) ص( خدارسول  .بود
 پس از آنکه حسنني. و فضّه خادمه نذر کردند که سه روز روزه بدارند) ع( و فاطمه) ع( شد علیرا شفا بخ) ع(
نمود همیشه هر چه داشت بني فقرا تقسیم می) ع( چون علی. خواستند به نذر خود وفا نمایند، شفا یافتند) ع(

فرمود باغی دارم ) ع( علی .معرض کرد چیزی در خانه نداری) ع( فاطمه، برای تهیه افطار چیزی در خانه نبود
. پولدار شده است) ع( فقرای مدینه خربدار شدند که علی. باغ را فروخت و پولش را گرفت. فروشمآنرا می

. داد و با دست تهی بخانه آمداو هم هر چه داشت به فقرا. اطراف آن حضرت را گرفته و عرض حاجت نمودند
 حضرت فاطمه. بخشیدم ني انداخت و فرمود همه را به فقراپرسید چه کردی؟ سرش را پائ) ع( حضرت فاطمه

در نتیجه مقداری جو بقرض یا در مقابل . را هم جزو فقرا حساب میکردی) ع( گفت خوب بود حسنني) ع(
هم به پدر )ع( حسنني. و فضه آنرا آرد نموده و همگی روزه گرفتند) ع( فاطمه، پشم ریسی بدست آوردند
در موقع افطار در شب اول نان را به مسکني وشب دوم به یتیم و سوم . د و روزه گرفتندبزرگوار خود تأسی جُستن

امتحان کند در اخبار رسیده که سائل جربئیل بوده و میخواست آنان را . به اسري دادند و خود با آب افطار کردند
آمد دید خیلی ) ع( پیغمرب بدیدن حسنني. مسکني است)ع( جربئیل درخانۀ علی .در واقع هم همینطور است

ناراحت شد ) ص( رسول خدا. موضوع را بحضور آن حضرت عرضه داشتند. چگونگی را پرسید. ضعف دارند
این است که می. دهندفوراً سجده کرد و گفت الحمداللّه خاندان من هستند که دیگران را برخود ترجیح می

یکی از صحابه غذا آوردند و همگی تناول فرمودند و  یاهمان وقت از خانۀ. نویسند مائدهٔ بهشتی برای آنها رسید
که می. در آن سوره شأن ان بزرگواران انزال یافت ۸و ۷باز هم باقی ماند و از ایرنو سورهٔ هل اتی نازل و و آیه 

  :فرماید
وفای به نذر  »عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا يُوفُونَ بِالنَّْذرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ«
و غذای خود را در راه دوستی خدا به . ترسید از سختی روز قیامتکنند اشارهٔ به همان نذر است و میمی

گویند که ما برای رضای خدا بخشیدیم و در دل می. گویندبظاهر هم چیزی نمی بخشدمسکني و یتیم و اسري می
حتی . نباید انتظار کاری داشته باشند که اجر آن را ضایع نمایند، دهندانیکه در راه خدا چیزی به مستحق میکس

اگر طرف . اینکه انتظار تشکر هم نداشته باشند که بگویند ما به او چیزی بخشیدیم و او اظهار تشکر هم نکرد
ا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاء وَلَا إِنَّمَ«شود؛تشکر هم نکند بهرت است برای اینکه اجر او کم می

گویند ما آنگاه می. دهیم و هیچگونه انتظاری نداریمگویند ما منحصراً برای رضای خدا میآنها می ».شُكُورًا
: واندی غفاری این مناجات را خاآنگاه آق. دهیم و هیچگونه انتظاری نداریممنحصراً برای رضای خدا می

پس از صرف صبحانه ابتدا جهت تسلیت به فرزندان مرحوم سرهنگ عظیمی که از . »پناهان را پناهیالهی بی«
سپس حضرت آقا جهت تسلیت آقای .فقرای خدمتگزار و صدیق و بزرگوار بود به منزل آن مرحوم رفتیم
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ای فاتحه ز مدتی سکوت سورهٔپس ا. فرما شدندداماد جناب حاج آقای راستني و فرزندانش تشریف، ناصرخان
درختان باغ غرق در گل و . تی در باغ گردش نمودندپس از مّد، برای شادی روح آن مرحومه قرائت فرمودند

مرغان عشق و قناریها . کردندبا یکدیگر گردش می یدگی خاصّ جفت طاووس با وقار و فریبنیک . شکوفه بودند
انواع پرندگان کوهی و آهو و غريه در باغ خودنمائی می. بودندهای خود مشغول زمزمه و آوازخوانی در قفس
صیبّه ایشان با شوهرش و . قای راستني به اینجا آمدمآدو سال قبل بنده در خدمت جناب حاج . نمودند

تی درآنجا نشستیم مّد، آن مرحومه از پدر بزگوار خود استقبال نمود. فرزندانش در طبقۀ دوم عمارت نشسته بودند
همسر و فرزندانش . وىل با کمال تأسف اثری از آن مرحومه نبود، غول تماشای باغ و انواع پرندگان بودیمو مش

پس از آن به عیادت آقای اسداللّه ابطحی . با حسرت به آن گلها و حیوانات مختلفه و پرندگان مینگریستند
با  ۹/۳۰در حدود ساعت . نبود رفتیما بدیدار برادرآقای ابطحی که قادر به حرکت جفرما شدند و از آنریفشت

در مدخل کارخانه مدیر . ماشني سازی اراک عازم شدیم ه زیادی از فقرا برای دیدن کارخانۀهمراهان و عدّ 
داخلی تیمسار جاوید تا جلوی در کارخانه از حضرت آقا استقبال نمود و کارت مخصوص ورود به همراهان داده 

ابتدا مکان فرز را که چرخ دنده . رکار سروان خلج بداخل کارخانه رفتیمشد و با یک افسر شهربانی بنام س
تراشیو غريه بود دیدن نمودیم متصدی مربوطه آقای سیدحسن متقیان و آقای محمدرضا رضاپور سرپرست مونتاژ 

 فقرائی که در خدمت، با کمال ادب و عالقه تمام قسمتهای مختلفه را نشان داده و توضیحات کامل میدادند
جناب ، )درویش رونقعلی( جناب آقای حاج آقای راستني: حضرت آقا از کارخانه دیدار نمودند عبارت بودند

، آقای مسعود شریفان، حاج آقای ملک صالحی، حاج آقای جواهریان، حاج آقای ممتحنی، حاج آقای سلطانپور
جا کورهٔ آهنگری و انواع پرس آهن در آن. بعد به قسمت آهنگری رفتیم. آقای علی رهرو و مهندس صالح اردبیلی

در یک تابلو بخط  –این قسمت دو بخش داشت قسمت آهنگری و پرس و قسمت ذوب آهن . وجود داشت
بعد قسمت ذوب آلومینیوم و تانکرسازی را  »آتش خادم خوبی است اگر تحت کنرتل باشد«درشت نوشته بود

برق خادمی است «شد در اینجا روی تابلوی حمل میدیدن نمودیم که با جرثقیل تانکرهای ساخته شده بخارج 
ر هزار نفر میاگر مشغول کار بودند و تعداد کّل آنها به چهرنفر کا ۱۵۰۰در آن کارخانه  »باشد لتواند قاتکه می
کار خود «: در تابلوئی نوشته بودند. ص از مسلمان و زردشتی و هندی بودای متخّصهکارخانه دارای عّد. رسید

 ۲۵عظیم تا  داشتند که در سال جاری این کارخانۀمسئولني اظهار می. »قی نکنیدت تلّ و بی اهمیّ را کوچک
پس از بازدید تمام قسمتها که این مختصر گنجایش شرح آن را ندارد . برداری قرار گريدمورد بهره توانددرصد می

آقای راستني نهار را در خدمت پس از نماز ظهر و عصر فقرا در منزل جناب آقای حاج . مراجعت نمودیم
ای عدهعصر حضرت آقا با . سرماخوردگی شدید در بسرت افتاده بودمبعلّت که بنده ، حضرت آقا صرف نمودند

و چون مجلس درویشی در شبهای دوشنبه در اراک . از فقرا به بیمارستان قدس جهت بازدید تشریف برده بودند
حضرت آقا و تمام فقرا به آنجا تشریف برده و نماز ، گردیدمیمنزل آقای مهندس محمدجواد اخوان تشکیل 
اش به اراک آمده و در آقای سید مرتضی ذوالشّرافتني و خانواده. مغرب و عشا اقامه و مجلس را تشکیل دادند

این مجلس که منزل دامادشان بود شرکت کرده بودند و پس از خاتمۀ مجلس حدود بیش از دویست نفر از فقرا 
در بسرت افتاده و از این ، با عالقۀ شدیدی که برای شرکت در مجلس داشتم صرف نمودند وىل متأسفانه بندهشام 

  . فیض محروم بودم
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  )حرکت بسوی قم( ۱۳۵۱دوشنبه چهارم اردیبهشت ماه 
حاج آقای سلطانپور بودم  کردهدر اطاقی که اسرتاحت . بعد از نیمه شب بود ۳سحر که بیدار شدم ساعت 

در بريونی منزل حاج آقای . بواسطۀ تب شدید در روز گذشته نقاهتی تمام عارض گشته بود. ف داشتندتشری
 ۷در حدود ساعت . راستني که فقرا تشکیل مجلس داده بودند و براز و نیاز مشغول بودند نتوانستم شرفیاب گردم

وارد  ۸/۳۰سرد بود ساعت  هوای اراک ابری و. صبح پس از خداحافظی از اراک به مقصد قم حرکت کردیم
ف کرد از سمت راست دو مغازه که گذشتیم جناب آقای سید محمد شریعت و محلی که اتومبیل توّق، قم شدیم

ف در جلو مغازه در برادرش آقا سیدعلی شریعت در داخل مغازهٔ خود مشغول کسب بودند پس از چند لحظه توّق
پس از زیارت قدم زنان . ف شدندالم مشرّمه علیها السّ خدمت حضرت آقا به زیارت مرقد مطهره حضرت معصو

  ۱.بردندتشریف ) ت علیهّم( به منزل جناب شریعت
قبل از ورود به حیاط . فقرای قم و تهران در اطاق بزرگی جهت زیارت حضرت آقا آمدند ۹/۳۰از همان ساعت 

یادی از فقرا از همان صبح به از تهران آقای قانعی و آقای شریف و عدهٔ ز. خانه گوسفندی قربانی کردند
نماز در منزل . پس از نماز ظهر و عصر همگی نهار را در خدمت حضرت آقا صرف نمودند. استقبال آمده بودند

آقای شریعت خوانده شد و نهار در منزل آقا علی صرف گردید و با کمال اخالص و محبت از میهمانان پذیرائی 
. نکه از قم به تهران حرکت فرمایند از آیة اللّه شریعتمداری دیدن کردندقا و همراهان پیش از آآحضرت . نمودند

در حدود دو . پس از صرف چای آیت اللّه دستور دادند یک جلد رسالۀ عملی بحضور حضرت آقا تقدیم کردند
  .مشرّف شدند) ع( ساعت بعد از ظهر پس از خداحافظی از آقای شریعت مجّدداً بحرم حضرت معصومه

  قم به تهران و ورود به تهرانحرکت از 
گو د هوشمند حقیقتاتومبیل آقای کازرونی برانندگی آقای محّم. پس از زیارت به مقصد تهران حرکت نمودیم

ت حضرت آقا و بعضی از همراهان با این اتومبیل حرکت و در تمام این مّد. از آبادان تا تهران در خدمت بود
                                                 

ق در شهر  ۱۲۱۴در تاریخ هفتم رمضان ) درویش همّت علی(جناب آقای حاج سید محمدبن سیدحبیب الدین سیدمحسن شریعت - ۱
چون در . شتعلیها السّالم بخدمت اشتغال داجد امجدش آقای سیدمحسن در آستانۀ مقدسه حضرت فاطمه معصومه. قم متولد شد

ملقب و )) شریعت((نمود به و دانش آراسته بود و آداب شریعت مقدّسه را بیش از حّد رعایت میعلم تجوید استاد و زبیور علم 
پس از فوت جدّ، پدرشان سید حبیب اللّه فرزند سید محسن به تدریس علم اشتغال ورزید و به . معروف و رئیس القراءِ آستانه گردید

جناب سیدمحمد شریعت در طفولیت دروس مقدماتی را از . هور و به پرهیزکاری و تواضع و فروتنی معروف بودزهد و تقوی مش
مکتب آموخت و از معلومات پدر که استاد تجوید بود استفاده جهت و صرف و نحو و علوم شرعیه و عرفیه را در حوزهٔ علمیۀ قم از 

. نامیدندی مقامی ارجمند یافت بطوری که اساتید فن او را استاد تجوید میدینلوم علماءِ اعالم کسب نمود و در تفسري و تجوید و ع
 ۱۷لکن فرا گرفنت این علوم نتوانست روح بزرگوارش را اقناع نماید به همني دلیل به جستجوی حقیقت همت گمارد تا اینکه در سن 

ره به شرف فقر مشرّف گشت و در حالیکه برای امرا قدّس ّس) رحمتعلیشاه(سالگی در تهران بدست مرحوم شیخ عبداللّه حائری
معاش به کسب عطاری مشغول بود به تحصیل در حوزهٔ علمیۀ قم نیز ادامه داده نامربده همچنني در راه فقر و درویشی خالصانه قدم 

نابادی قدس سّره ق از جانب مرحوم آقای حاج شیخ محمد حسن صالحعلیشاه گ.ه  ۱۳۵۸برداشته تا اینکه در هفدهم صفر سال 
جناب شریعت پس از طی مراحل طریق . العزیز به امامت جماعت و برگزاری مجالس یاد خدا مأذون در اقامۀ نماز جماعت گشت

ق از طرف حضرت .ه ۱۳۸۳اىل اللّه با گذراندن ریاضات فراوان حسب االمر پیز بزرگوار حضرت آقای صالحعلیشاه گنابادی در سال 
و پس از رحلت معظم له جانشني . گشت) درویش همّت علی(دّس سّره العزیز مجاز به دستگريی و ملقب به آقای صالحعلیشاه ق

ایشان حضرت آقای حاج سلطانحسني تابنده رضاعلیشاه ارواحنا فداه مجدداًعني فوق را تأیید نمودند و هم اکنون بر اثر کسالت در 
  . فقراء و سایرین باز استمنزل بسرتی هستند با این حال در خانه ایشان برای 



  

٢٨٣ 

هٔ دیگر از فقرا تا و عّد، مهندسی گلسرخی، بنده و آقایان علی اویسیجناب آقای حاج علی آقا تا. کردندمی
بیابان سبز . هوا در ساعت سه بعد از ظهر ابری و معتدل بود. مده بودندآکوشک نصرت نزدیکی قم به استقبال 

 سلیمانی و آقای مستوفی و حاج کاظم آقا مجتهد. افزودنم باران بر شادابی و طراوت صحرا می نم، و خرم
و آقای دکرت شفیعیان و حاج عبدالصّالح جواهریان و آقایان عبداللّه جواهریان فرزند  ۱های مرحوم وفاعلی صبیه

حاج عبدالرحمن آقا مريزا اسداللّه درویش و فرزندش و جناب آقای هادی حائری تا چند کیلومرتی بعد از حسن 
های حضرت ایشان نرسیده د حضرت آقا و صبیهقای دکرت سرهنگ نصريی داماآ. آباد جهت استقبال آمده بودند

، دو پسر سرکار سرهنگ دکرت نصريی بنام حمید و مجید. به حسن آباد از بندگان حضرت آقا استقبال نمودند
چهار ساله و شش ساله تا چشمشان به جّد بزرگوارشان افتاد با اشتیاقی فراوان به داخل اتومبیلی که حضرت آقا 

از حسن آباد به بعد قدم به قدم فقرا با . همراهان را شاد و مسرور کردند، با شريین زبانیتشریف داشتند آمده و 
حاج : سرکار سرهنگ اسکندری و به ترتیب آقایان .دکردناتومبیلهای خودشان از پري بزرگوارشان استقبال می

تیمسار سرلشکر ، ريسلیمانیمهندس علريضا ام، ساالر اقدس، دکرت آزاده برادر بزرگوار حضرت آقا، آقای سلطانی
مهندس سلطانی و برادرش و عدهٔ زیادی از فقرای دیگر که مقدور نیست نام همۀ آنها را ثبت نمایم در ، سهیلی

در این ، تعلی و آقای دکرت کنگرلو و آقای کاوه خدمت رسیدندجناب آقای عزّ. های اسدآباد استقبال کردندچپی
سرکار سرهنگ نعمتی به اتفاق . زدندراوت خاصی به مستقبلني لبخند میفصل بهاری گلهای صحرائی بیز با ط

سرکار سرهنگ نصرت اللّه پور زند و جناب اسداللّه نصريی و دکرت صالحی و جماعت زیادی از برادران و 
دکرت نورعلی تابنده و شدند و نیز آقایان خواهران ایمانی آمده بودند که بواسطۀ داشنت حجاب شناخته نمی

ه حضرت حضرت آقا و آقای سعیدی پسر عّم، برادران معظم، هندس نصراللّه تابنده و مهندس شکراللّه تابندهم
نها آی بود که شمارش تعداد اتومبیلهای مستقبلني بحّد. ایشان وآقای تمدن دوست از حضرت آقا استقبال نمودند

بعد از ظهر وارد  ۵/۳۰در حدود ساعت . تدل بودهوا کامالً ابری و معوقتیکه وارد تهران شدیم . برایم مقدور نشد
چند گوسفند در جلو . تمام فقرا زن و مرد منتظر مقدم پري بزرگوارشان بودند، طنه شدیملحسینیه مرحوم مشري السّ 

قدم مبارکشان پشت سرهم قربانی نمودند بعد از نماز شرح مفصلی در مورد مسافرت و زیارت اقطاب در 
و آمدن به ایران از طریق کویت و خوزستان  منورهّ  مه در تحویل سال جدید و زیارت مدینۀه معظّهندوستان و مکّ

                                                 
مرحوم آقای حاج مهدی آقای مجتهد سلیمانی نجل مرحوم آیة اللّه آقای آمريزا محمد مجتهد عالمه تنکابنی صاحب کتاب  - ۱

تولّد یافت و در سن پنج سالگی پدر بزرگوار ایشان رحلت ) از نواحی شهسوار(قمری در سلیمان آباد ۱۲۹۷قصص العلماء در سنة 
در سن ده یازده سالگی چون برادر بزرگوارش مرحوم آقای آمريزا علی نقی که در تهران بود به تهران آمدند و درآنجا از فرمود و 

محضر آقایان آشتیانی بزرگ و مرحوم آقای شیخ فضل اللّه نوری و مرحوم آخوند مال احمد آملی استفاده نموده به شهر خود 
  .بازگشت

ر محل خود با نهایت احرتام امامت داشته و در این موقع جذبه الهی شامل حال ایشان شده و شوق قمری د ۱۳۴۲آن بزرگوار تا سنه 
و ذوق طلب، ایشان را منقلب نموده و عازم تهران گردید و بهدایت الهی به حضور حضرت شیخ المشایخ آقای حاج شیخ عبدالّله 

  .ت را ا ز دست ایشان نوشیدتشّرف یافته جام محبّت و هدای) رحمت علیشاه(حائری مازندرانی
شمسی فرمان دستگريی و اجازهٔ راهنمائی از طرف حضرت قطب العارفني  ۱۳۲۵قمری مطابق یازدهم خرداد  ۱۳۶۵و در غره رجب 

هنگام ظهر ) شمسی ۱۳۴۵(قمری  ۱۳۸۶و در غره ربیع الثانی . گردید) وفاعلی(آقای صالحعلیشاه قدّس سّره العزیز صادر و ملقب 
سالگی ندای حق را اجابت فرمود و با نهایت تجلیل و احرتام جنازهٔ ایشان را حمل و در بقعه متربک مرحوم آقای  ۸۹در سن 

  .سعادتعلیشاه طاب ثراه واقع از حضرت عبدالعظیم صحن امام زاده حمزه بخاک سرپده شد
  ) ۲۵۳ - ۲۵۰از کتاب باب والیت و راه هدایت ص (
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فرمائی حضرت آقا سروده بود با کسب بعد آقای نعمت اللّهی اشعار ذیل را که به مناسبت تشریف. بیان فرمودند
  :اجازه از حضور مبارکشان شخصاً قرائت نمود

 شکر لِلّه هادی راه هدی
 نصرت و فتح و ظفربا شکوه و 

 وقت شادی گشت و هنگام سرور
 هجر او مستلزم رنج و مالل
 گشت فصل عشرت و هنگام نوش
 بادهٔ صافی کنون آمد بجام
 مجلس ما در مه اردیبهشت

 م ملجاء ارباب حالکان مکرّ
 مباز آمد از ره لطف و کر
 ناودان و زمزم و خیف و منی

 ن شه عارفندآبر علو قدر 
 ضیغم رسیدبیشۀ توحید را 

 زائر سر حلقۀ اهل صفا
 زائر اقمار تابان رفیع
 هم زیارت کرده آن سلطان دین
 چند قطب و پري عالیقدر را
 آنکه اواز حقّ و حقّ از او رضاست
 ای سفر کرده سوی هندوستان
 فکر ما ذکر تو صبح و شام بود

 آئی بیادآری آری ذکر تو می
 م بودبا خیالت جان و دل خرّ

 و از فرط وفا از کمال لطف
 جان مرده زنده گردد از دَمت

 تشنيآساقیا از آن شراب 
 دُرد و تمیززان شراب ناب بی

 تا مگر زان باده ما گردیم مست
 وارهیم از شرک و از کفر و ضالل
 ایمما که نقد هستی از کف داده

 از خطا و لغزش و جرم و گناه
  

 

 فیض مطلق مظهر لطف خدا
 باز آمد آن گرامی از سفر
 از قدومش بزم ما شد غرق نور
 وصل او باشد قرین شوق و حال

 ذوق و خموشچند باشی سرد و بی
 صوفیا دنیٰى و عقبٰى شد بکام
 گشت رشک جنّت و باغ بهشت
 آمد از طرف حریم ذوالجالل
 زائر حق مُحرم بیت و حرم

 شناسد آن عزیز آشنامی
 بر مقامات رفیعش واقفند
 زائر پیغمرب اکرم رسید

 ایجاد عالم مصطفٰىعلّت 
 مقتدای خلق امامان بقیع
 اولیاء حق و ارباب بقني
 بندگان خاص صاحب درد را
 قول و فعلش جمله مقبول خداست
 بود در راه تو چشم دوستان
 ود-قلب ما با یاد تو آرام ب

 روح و قلب ما شود آزاد و شاد
 فارغ از اندوه و رنج و غم بود
 فاآمدی خوش نزد اخوان الصّ

 جانها نثار مقدمت ای همه
 که بود مطبوع طبع دلنشني
 تشنگان را جرعۀ در کام ریز
 مست حق و بندهٔ یکتاپرست
 محو حق گردیم و مات آن جمال
 ایمرفته از دست و زپا افتاده

 نامۀ اعمال ما باشد سیاه
  

  
  
               اتمام
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