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ﺑِﺴْﻢِ اﻟﻠﱠﻪِ اﻟﺮﱠﺣْﻤَﻦِ اﻟﺮﱠﺣِﻴﻢِ
ﻗﺎل اﻟﻠّﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻓﯽ ﻗﺮآن اﻟﺤﮑﯿﻢ:
وَﻟَﻘَﺪْ ﺑَﻌَﺜْﻨَﺎ ﻓِﻲ ﻛُﻞﱢ أُﻣﱠﺔٍ رﱠﺳُﻮﻻً أَنِ اﻋْﺒُﺪُواْ اﻟﻠّﻪَ وَاﺟْﺘَﻨِﺒُﻮاْ اﻟﻄﱠﺎﻏُﻮتَ ﻓَﻤِﻨْﻬُﻢ ﻣﱠﻦْ ﻫَﺪَى اﻟﻠّﻪُ وَﻣِﻨْﻬُﻢ ﻣﱠﻦْ ﺣَﻘﱠﺖْ
ﻋَﻠَﻴْﻪِ اﻟﻀﱠﻼﻟَﺔُ ﻓَﺴِﻴﺮُواْ ﻓِﻲ اﻻَٔرْضِ ﻓَﺎﻧﻈُﺮُواْ ﻛَﻴْﻒَ ﻛَﺎنَ ﻋَﺎﻗِﺒَﺔُ اﻟْﻤُﻜَﺬﱢﺑِﲔَ

)اﻟﻨﺤﻞ (۳۶ -

ﺗﺮﺟﻤﻪ :و ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﻫﺮ اﻣﺘّﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎدهای ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﯿﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﺪا ﺧﻮاﻧﺪه از ﻃﺎﻏﻮت آﻧﺎن را

ﺑﺮﺣﺬر دارﻧﺪ ،و از آﻧﺎن ﮐﺴﺎﻧﯿﻨﺪﮐﻪ ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟﲐ اﯾﺸﺎن را ﻫﺪاﯾﺖ ﻓﺮﻣﻮده وﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺮآﻧﺎن ﻣﺤﻘّﻖ ﺷﺪ.

ﭘﺲ:

در زﻣﲔ ﺑﮕﺮدﯾﺪ و ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ،ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن )ﮐﺞ ﭘﻨﺪاران ،ﮐﺞ ﮔﻔﺘﺎران ،ﮐﺞ ﮐﺮداران( ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ و ﻗﺎل
رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ )ص(:

ﺳﺎﻓﺮوا ﺗﺼّﺤﻮا و ﺗﺮزﻗﻮا

ﭘﯿﺎﻣﱪ ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮد:
ﻣﺴﺎﻓﺮت ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﯾﺎﺑﯿﺪ و روزی ﺑﺪﺳﺖ آورﯾﺪ.

٧

ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻪ آﺳﺘﺎن ﻣﺒﺎرک ﭘﲑ ﺑﺰرﮔﻮار
ﻗﻄﺐ زﻣﺎن

ﺣﻀﺮت ﺳﻠﻄﺎﻧﺤﺴﲔ ﺗﺎﺑﻨﺪه ﮔﻨﺎﺑﺎدی
»رﺿﺎﻋﻠﯿﺸﺎه«

٨

ﻫﻮ

۱۲۱

دﯾﺒﺎﭼﻪ :ﺑﻘﻠﻢ ﻣﺆﻟّﻒ
ﺑِﺴْﻢِ اﻟﻠﱠﻪِ اﻟﺮﱠﺣْﻤَﻦِ اﻟﺮﱠﺣِﻴﻢِ
ﺑﺪرﯾﺎ

ﺑﻪ ﺻﺤﺮا ﺑﻨﮕﺮم ﺻﺤﺮا ﺗﻮ وﯾﻨﻢ

ﺑﻬﺮ ﺟﺎ ﺑﻨﮕﺮم ﮐﻮه و در دﺷﺖ

ﺑﻨﮕﺮم

درﯾﺎ

ﺗﻮ

وﯾﻨﻢ

ﻧﺸﺎن از ﻗﺎﻣﺖ رﻋﻨﺎ ﺗﻮ وﯾﻨﻢ

ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪایرا ﮐﻪ رﺣﻤﺖ واﺳﻌﻪاش را اﺣﺎﻃﻪ ﻧﻤﻮده و ﻣﻔﺘﺎح ﻣﻠﮑﻮت آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﲔ را ﺑﻪ ﻣﺼﺪاق»اﻧﯽ ﺟﺎﻋﻞ

ﻓﯽاﻻرض ﺧﻠﯿﻔﻪ« و ﯾﺪ ﺑﺎ ﮐﻔﺎﯾﺖ اوﻟﯿﺎء ﺑﺰرﮔﻮارش در ﻫﺮ زﻣﺎن ﻗﺮار داده ،و ﺑﺮ ﺗﺸﻨﮕﺎن وادی اﯾﻤﺎن و ﭘﻮﯾﻨﺪﮔﺎن
ﻃﺮﯾﻖ وﻻﯾﺖ ﻣﻨّﺖ ﻧﻬﺎده و آﻧﺎن را از ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺻﺎف و زﻻل ﻓﯿﺾ اﻟﻬﯽ ﺳﲑاب ﻧﻤﻮده و ﻣﻮﻫﺒﺖ ﻋﻈﻤﺎی ﺑﻨﺪﮔﯽ
را ﺑﺮ آﻧﺎن ارزاﻧﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

و درود ﻧﺎﻣﺤﺪود ﺑﺮ روان ﭘﺎک ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ )ﺻﻠﯽ اﻟﻠّﻪ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠّﻢ( آن ﮔﻮﻫﺮ ﯾﮑﺘﺎی »ﻟﻮﻻك ﻣﺎ ﺧﻠﻘﺖ
اﻻﻓﻼك« و اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﻃﺎﻫﺮﯾﻦ و اوﺻﯿﺎء ﻣﻌﺼﻮﻣﲔ )ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺼﻠﻮاة واﻟﺴّﻼم( ﺑﺎدﮐﻪ ﻣﻨﻄﻖ ﻫﺪاﯾﺖ و اﯾﻤﺎن را ﺑﻪ
ﭘﻮﯾﻨﺪﮔﺎن وادی ﻃﺮﯾﻘﺖ و ﻋﺮﻓﺎن رﻫﻨﻤﻮن ﺷﺪﻧﺪ ،و اﻧﻮار ﺗﺎﺑﻨﺪه»اﻟﻠّﻪ ﻧﻮر اﻟﺴّﻤﻮات واﻻرض« را در ﺷﺒﺴﺘﺎن دل
ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺗﺎﺑﺎﻧﺪﻧﺪ.

از آن ﺑﺪﯾﺮ ﻣﻔﺎﺗﻢ ﻋﺰﯾﺰ ﻣﯿﺪارﻧﺪ

ﮐﻪ آﺗﺸﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﲑد ﻫﻤﯿﺸﻪ در دل ﻣﺎﺳﺖ

و ﻫﻤﺎن ﭼﺮاغ ﻫﺪاﯾﺖ ،اﯾﻦ ﻓﻘﲑ را ﻗﺮﯾﻦ ﺳﻌﺎدت ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺧﺪﻣﺖ در ﺣﻀﻮر ﺑﺰرﮔﺎن ﯾﺎﺑﺪ و از ﻣﺤﻀﺮ ﭘﺮ

ﻓﯿﻀﺸﺎن در ﺳﻔﺮ و ﺣﻀﺮ ﺧﻮﺷﻪ ﭼﯿﻨﺪ و آن ﺳﻮدهﻫﺎ را ﮐﺘﺎب ﻧﺎم ﻧﻬﺪ .ﻧﺨﺴﺘﲔ ﮐﺘﺎب در زﻣﺴﺘﺎن  ۱۳۶۶ﻫﺠﺮی
ﺷﻤﺴﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان»ﺧﺎﻃﺮات زﯾﺎرت ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا و ﻋﺘﺒﺎت ﻋﺎﻟﯿﺎت ﺑﺴﻌﯽ وﮐﻮﺷﺶ آﻗﺎﯾﺎن ﻣﻬﻨﺪس ﺳﻌﯿﺪی و ﭘﺎک

ﮔﻮﻫﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮﮔﺮدﯾﺪ .و ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻓﺮاوان دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺑﻮﯾﮋه ﻓﻘﺮای ﺳﻠﺴﻠﮥ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠﻬﯿّﻪ روﺑﺮو ﮔﺮدﯾﺪه

ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﺄﻟﯿﻒ دﯾﮕﺮ ﺧﺎﻃﺮات ﺳﻔﺮ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻫﻨﺪ را ﻧﻤﻮدﻧﺪ.اﯾﻦ ﻓﻘﲑ ﻫﻢ دﻋﻮت آﻧﺎن را ﻟﺒﯿﮏ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎ

ﮐﺴﺐ اﺟﺎزه از ﭘﲑ ﺑﺰرﮔﻮار و راﻫﻨﻤﺎی دروﯾﺸﺎن ،ﺣﺠﺔ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﲔ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺣﺎج ﺳﻠﻄﺎﻧﺤﺴﲔ ﺗﺎﺑﻨﺪه
)رﺿﺎﻋﻠﯿﺸﺎه( ﻣﺪّﻇﻠﻪ اﻟﻌﺎﱃ ،ﺧﺎﻃﺮات ﭘﺮاﮐﻨﺪهای را ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﺳﲑ آﻓﺎق و اﻧﻔﺲ در ﮐﺸﻮرﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن وﮐﺸﻮرﻫﺎی

ﻋﺮﺑﯽ و اﯾﺮان در ﺳﺎل  ۱۳۵۰و  ۱۳۵۱ﮔﺮدآوری ﻧﻤﻮده ﺑﻮدم و ﺑﻌﻠﺖ ﻧﺪاﺷﱳ ﻓﺮﺻﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﭘﺎک
ﻧﻮﯾﺲ ﺧﺪﻣﺖ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺑﺰرﮔﻮار و ﺳﯿّﺪ واﻻﻣﻘﺎم ﻣﺮﺣﻮم ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ زاﻫﺪ زاﻫﺪاﻧﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ داﺷﺘﻪ اﯾﺸﺎن آﻧﺮا ﻣﺮﺗﺐ و
ﻣﻨﻈﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺎﮐﻨﻮﯾﺲ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ﺑﻪ ﺑﺮادر ﺑﺰرﮔﻮارم ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﱰ ﺣﺸﻤﺖ اﻟﻠّﻪ رﯾﺎﺿﯽ ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠّﻪ ﺗﻌﺎﱃ

ﺟﻬﺖ ﺗﺪوﯾﻦ ﺗﺄﻟﯿﻒ و ﻃﻊ و ﻧﺸﺮ ﺳﺮﭙدم و او ﻧﯿﺰ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﺳﻌﯽ و اﻫﺘﻤﺎم ﺧﻮد آﻧﺮا آﻣﺎده ﻃﺒﻊ ﻧﻤﻮد.

اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم ﺑﻪ ﺗﺬﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮی از اوﺿﺎع ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﺗﺎرﯾﺦ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮر ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن و ﺑﻌﻀﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ اﺳﺖ وﱃ اﺻﻠﯽ در ﮔﺮدآوری آن اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﮑﺎرم

٩

اﺧﻼﻗﯽ و ﺳﲑه ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه و رﺷﺎدات و رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ و اﺧﻼﻗﯽ و ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﭘﲑ ﺑﺰرگ اراﺋﻪ ﮔﺮدد .و زﺑﺎن
وﺣﺸﯽ ﺑﺎﻓﻘﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

زﺷﲑﯾﻦ ﮔﻔﺖ در ﻫﺮﺟﺎ ﻧﺸﺎﻧﯿﺴﺖ

ﺑﻬﺮ ﺳﻨﮕﯽ زﺷﲑﯾﻦ داﺳﺘﺎﻧﯿﺴﺖ

ﻓﻼن روز اﯾﻨﻄﺮف ﻓﺮﻣﻮده آﻫﻨﮓ

ﻓﺮود آﻣﺪ زﮔﻠﮕﻮن ﺑﺮ ﻓﻼن ﺳﻨﮓ

ﻓﻼن ﻧﻘﺶ ﻓﻼن ﺳﻨﮕﻢ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪ

ﻓﻼﻧﺠﺎ اﯾﺴﺘﺎد و ﺳﻮی ﻣﻦ دﯾﺪ

ﻓﻼﻧﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪ ﮔﻠﮕﻮن از ﺗﮏ و ﭘﻮی

ﺑﮕﺮدن ﺑﺮدم او را از ﻓﻼن ﺳﻮی

ﻏﺮض زﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﻮدش ﻫﻤﲔ ﮐﺎم

ﮐﻪ ﺷﲑﯾﻦ را ﺑﺘﻘﺮﯾﺒﯽ ﺑﺮد ﻧﺎم

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

ﺧﺎﻧﺪان و اوﺻﯿﺎء آن ﺣﻀﺮت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻣﺴﺘﻔﯿﺾ ﮔﺮدﻧﺪ و از آن ﺧﺮﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﻮﺷﻪ ﭼﯿﻨﻨﺪ و ﺣﻘﲑ ﻓﻘﲑ را از دﻋﺎ
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻔﺮﻣﺎﯾﻨﺪ.

در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺗﺸﮑﺮ ﻗﻠﺒﯽ و ﻟﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد را از ﺑﺮادر ﻣﻌﻈﻢّ ﺳﯿﺪواﻻ ﻣﻘﺎم ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﯾﻮﺳﻒ ﺳﻌﺎدت ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪت

ﻣﺎﱃ ﻓﺮﺳﻮده و ﺑﺎ ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ ﻣﺨﺎرج ﻃﺒﻊ و ﻧﺸﺮ را ﺗﺤﻤّﻞ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ )ﻣَﻦ ذَا اﻟﱠﺬِي ﻳُﻘْﺮِضُ اﻟﻠﱠﻪَ ﻗَﺮْﺿًﺎ ﺣَﺴَﻨًﺎ

ﻓَﻴُﻀَﺎﻋِﻔَﻪُ اﺿﻌﺎﻓﺎً ﮐﺜﲑاً( و ﻧﯿﺰ از ﻧﺎﺷﺮ ﻣﺤﱰم ﺑﺮادر ﻋﺰﯾﺰ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﯾﻮﻧﺲ ﺟﻌﻔﺮی ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻃﺒﻊ و ﻧﺸﺮ را
در اﻧﺘﺸﺎرات ﺧﻮد )اﻧﺘﺸﺎرات رودﮐﯽ( ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری دوﺳﺘﺎن و ﻫﻤﮑﺎران ﺻﺎدق ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ اﺑﺮاز داﺷﺘﻪ ﺗﻮﻓﯿﻖ
ﺑﯿﺸﱰ اﯾﺸﺎن را از ﺧﺪای ﺑﺰرگ ﺧﻮاﻫﺎﻧﻢ .و از ﺑﺮادران و ﺧﻮاﻫﺮان ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺿﻤﻦ اﻟﺘﻤﺎس دﻋﺎ اﺳﺘﺪﻋﺎ دارم.

اﻧﺘﻘﺎدات و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺳﺎزﻧﺪه ﺧﻮد را ﮐﺘﺒﺎً ﯾﺎ ﺷﻔﺎﻫﯽ اﻋﻼم دارﻧﺪ.
رﺑﻨﺎ ﻻ ﺗﮑﻠﻨﺎ اﻟﲐ اﻧﻔﺴﻨﺎ ﻃﺮﻓﺔ ﻋﲔ ﺑﺤﻖ ﻣﺤﻤﺪ و آﻟﻪ اﻟﻄﺎﻫﺮﯾﻦ
ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺧﺎﻧﯽ

١٠

ﻫﻮ
۱۲۱

ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮐﺘﺎب
آﻧﭽﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی را از ﻋﻬﺪ ﺗﻮﺟﺶ ﺗﺎ ﻋﺼﺮ ﻋﻠﻢ و ﺗﺴﺨﲑ ﻓﻀﺎ و از ﻋﻬﺪ ﺣﺠﺮ ﺗﺎ ﻋﻬﺪ ﺗﮑﻨﯿﮏ و از ﻋﺼﺮ
ﮔﻤﺮاﻫﯽ ﺗﺎ درﺧﺸﺶ ﺗﺎﺑﺎن دﯾﻦ و ﻋﺮﻓﺎن و از اﺳﻔﻞ اﻟﺴﺎﻓﻠﲔ ﻣﺎدﯾﺖ ﺗﺎ اﻋﻼ ﻋﻠﯿﲔ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ و روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻋﺮوج

داده ،ﻋﻠﻢ و ﺣﮑﻤﺖ و ﻋﺮﻓﺎن و وﺣﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻼش و ﺗﺠﺮﺑﯿّﺎت ﺑﺮوﻧﯽ و دروﻧﯽ و رﯾﺎﺿﺎت ﻇﺎﻫﺮی

و ﺑﺎﻃﻨﯽ ﻋﻠﻤﺎ و ﺣﮑﻤﺎ و ﻋﺮﻓﺎ و اﻧﺒﯿﺎ و اوﻟﯿﺎء ﺑﻤﺪد ﺗﻮﻓﯿﻖ اﻟﻬﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﯾﺪه .اﯾﻦ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺸﺮی ﮐﻪ ﺳﺘﺎرﮔﺎن

ﻓﺮوزان آﺳﻤﺎن ﺑﺸﺮﯾﺖ و ﻋﻼﺋﻢ ﻫﺪاﯾﺖ و ﻣﺸﻌﻞداران ﺷﻌﻠﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن و ارﺷﺎدات ﺧﻮﯾﺶ را

دﺳﺖ ﺑﺪﺳﺖ و دﻫﺎن ﺑﺪﻫﺎن و ﺳﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﺎر و ﮐﺮدار و ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳﺎﻧﺪهاﻧﺪ ﻟﺬا ﺑﺮ ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﺮ

ﻧﻌﻤﺖ ﮔﻔﺘﻪ و ﺳﭙﺎﺳﻤﺎن را از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن آن ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﺗﺎﺑﻨﺎک ﻏﲑ از اﻧﺒﯿﺎء و اوﻟﯿﺎء ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺼﻠﻮاة واﻟﺴﻼم

ﻋﺮﻓﺎ و ﻋﻠﻤﺎ و ادﺑﺎ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام در ﺣﺪ وﻇﯿﻔﻪ و ﻗﺪرت ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺸﻌﻞ ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﻫﺪاﯾﺖ را ﻣﺸﺘﻌﻞ ﻧﮕﻪ
داﺷﺘﻪ آﻧﺮا ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻨﻬﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮده آﻧﺠﺎ را روﺷﻦ و ﺧﻔﺘﮕﺎن را ﺑﯿﺪارﮐﺮدهاﻧﺪ .و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﻟﺤﻖ ﻋﺮﻓﺎ و ﻋﻠﻤﺎ و

ادﺑﺎ و ﺷﻌﺮای اﯾﺮاﻧﯽ درﺻﺪر ﺑﺰم ﻧﻮرﺑﺨﺸﺎن ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﻮاه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ وﻗﺘﯽ روح
اﺳﻼم در ﮐﺎﻟﺒﺪﺷﺎن دﻣﯿﺪه ﺷﺪ ﺑﺎ ﺷﻮﻗﯽ ﺑﺴﯿﺎر آن ﻋﻄﯿﻪ اﻟﻬﯽ را ﻗﺪر ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﺘﻌﺎﱃ ﺧﻮد ﺟﻠﻮه ﺑﺨﺸﯿﺪه
ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﻬﺪ ﺗﻔﮑﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻤﯿﻖ ﺑﻮده ،ﺑﯿﺸﱰ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﲑ
اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻋﺮﻓﺎء ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ و اﯾﻦ ﺳﲑ از ﺻﺪر اﺳﻼم ﺗﺎ ﮐﻨﻮن اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﮔﺮ روزی ﻫﺠﻮﯾﺮی و

ﺑﲑوﻧﯽ و ﺧﻮاﺟﻪ اﺟﻤﲑ و ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ ﻫﻤﺪاﻧﯽ و اﺣﻔﺎد ﺷﺎه ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠّﻪ وﱃ و ﺻﺪﻫﺎ و ﻫﺰاران ﻋﺎرف و ﺷﺎﻋﺮ و
ﻫﲊﻣﻨﺪ ﺑﻪ دﯾﺎر ﻫﻨﺪ ﺳﻔﺮﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ در ﻋﻠﻢ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺮوی آن ﻣﻠﺖ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﮕﺸﺎﯾﻨﺪ و ﭼﺸﻢ دل آﻧﻬﺎ را ﺑﻨﻮر

ﻣﻌﺮﻓﺖ روﺷﻦ ﮐﻨﻨﺪ ،اﮐﻨﻮن ﻫﻢ ﻋﺮﻓﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن اﯾﺮاﻧﯽ از آن ﻏﻔﻠﺖ ﻧﺪارﻧﺪ و آن ﻣﲑاث ﻏﻨﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪ در
ﻫﻨﺪ را ﭘﺎﺳﺪاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای ﺣﻔﻆ آن ﺷﻌﻠﻪ ﻣﻘﺪّس ﻋﺸﻖ و ﻋﺮﻓﺎن و ﻫﺪاﯾﺖ و وﻻﯾﺖ راﻫﯽ ﺳﺮزﻣﲔ ﻫﻨﺪ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ و ﮔﻤﺸﺪﮔﺎن را ﺑﻮادی ﻫﺪاﯾﺖ رﻫﻨﻤﻮن ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺻﺪر آﻧﺎن ﭼﻬﺮه ﺗﺎﺑﻨﺪه ﻗﻄﺐ زﻣﺎن ﺣﻀﺮت رﺿﺎ

ﻋﻠﯿﺸﺎه ﺟﻠﻮهﮔﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ واﺳﻄﻪ اﻟﻌﻘﺪ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻋﺮﻓﺎ و ﺗﺎﺑﻨﺪه ﻧﻮر دﻟﻬﺎی ﺗﺎرﯾﮏ دﻟﻬﺎﺳﺖ و وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺮ اﯾﻦ
ﻣﺪﻋﺎ اﺳﺘﻮار و در اﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻣﺮ اﯾﻦ ﺑﻨﺪه را واداﺷﺖ ﺗﺎ اﺷﱰاﮐﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺳﲑ رواﺑﻂ

ﺗﺎرﯾﺨﯽ دو ﻣﻠﺖ اﯾﺮان و ﻫﻨﺪ را ﺑﻄﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺠﻤﻞ و ﻓﺸﺮده ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﻫﻢ ﻣﲑاث را ﺑﺒﯿﻨﻢ و ﻫﻢ وارث.
ﯾﺎ

ﭘﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﭼﻮ او ﺧﺴﺒﺪﺷﺎن
ﺧﺮ ﻧﺒﯿﻨﺪ ﻫﯿﭻ ﻫﻨﺪﺳﺘﺎن ﺑﺨﻮاب

آر

ﺧﻄّﻪ

ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن

او زﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻧﮑﺮده اﺳﺖ اﻏﱰاب

واﻟﺤﻖ ﺟﻮاﻫﺮ ﻟﻌﻞ ﻧﻬﺮو در ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ارزش ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﺸﻒ ﻫﻨﺪ ﺗﻤﺎس ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ و در آن ﻧﻔﻮذ داﺷﺘﻪاﻧﺪ،
ﻗﺪﯾﻤﯿﱰﯾﻦ و ﻣﺪاوﻣﱰﯾﻦﻧﺸﺎن اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻮدهاﻧﺪ و در واﻗﻊ رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺶ از آﻏﺎز ﺗﻤﺪن ﻫﻨﺪ و آرﯾﺎﺋﯽ
ﺑﻮده اﺳﺖ«.

ﻏﲑ از ﻧﻬﺮ و ﺷﻌﺮای ﺑﺴﯿﺎری اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﻣﺸﱰک و ﭘﺬﯾﺮش ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن را ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻣﲑزا
اﺳﺪاﻟﻠّﻪ ﻏﺎﻟﺐ دﻫﻠﻮی ﺷﺎﻋﺮ ﻧﺎﻣﺪار ﻫﻨﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

ﻣﻦ زﻏﻔﻠﺖ ﻃﻮﻃﯽ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻧﺎﻣﯿﺪﻣﺶ

ﺑﻮد ﻏﺎﻟﺐ ﻋﻨﺪﻟﯿﺒﯽ از ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻋﺠﻢ
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ﻏﺎﻟﺐ زﻫﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﻧﻮاﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﮑﺸﯿﻢ

ﮔﻮﺋﯽ زاﺻﻔﻬﺎن وﻫﺮات و ﻗﻤﯿﻢ ﻣﺎ

ﻏﺎﻟﺐازﻫﻨﺪوﺳﺘﺎنﺑﮕﺮﯾﺰﻓﺮﺻﺖﻣﻔﺖﺗﺴﺖ

درﻧﺠﻒﻣﺮدنﺧﻮشاﺳﺖدرﺻﻔﺎﻫﺎنزﯾﺴﱳ

ﺷﺎﻋﺮی دﯾﮕﺮ ﺑﻨﺎم ﺷﺎدﮔﻮﯾﺪ:
آﻧﺴﻮز ﻋﺸﻖ و ﺷﻮر و ﻣﺤﺒﺖ ﮐﻪ داﺷﺘﯿﻢ

اﺣﺴﻦ ﮔﻮﯾﺪ:

در اﺻﻔﻬﺎن و ﻣﺸﻬﺪ و ﺗﻬﺮان ﻓﺮوﺧﺘﯿﻢ

ﻋﻠﻢ و ﻫﲊ و داﻧﺶ و ﻋﺮﻓﺎن ﺑﮕﺮﻓﺘﯿﻢ

ﻋﻄﺎ ﮔﻮﯾﺪ:

ﻣﺎ ﻫﺮﭼﻪ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ از اﯾﺮان ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ

ﻓﺮﺳﺘﺎد ﻫﺮ ﺳﻮ ﻋﺠﻢ ﻧﻮر ﻋﻠﻢ

ﻧﺎﺻﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

ﻣﻨﻮر ﺟﻬﺎن ﮔﺸﺖ از ﻧﻮر ﻋﻠﻢ
ﻻرﯾﺐ ﮐﻪ ﮔﻬﻮاره ﺗﻬﺬﯾﺐ ﺟﻬﺎﻧﺴﺖ

اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﮑﺘﺐ ﺗﺄدﯾﺐ ﺟﻬﺎﻧﺴﺖ

ﺳﺎﻟﮏ ﮔﻮﯾﺪ:

در ﻋﻠﻢ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاﺑﺮی

ای ﺣﺎﻣﻼن داﻧﺶ اﯾﺮان ﺧﻮش آﻣﺪﯾﺪ

ﻣﻠﮏ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ رﻫﱪ ﺳﮑﺎن ارضﭘﺎک

زﯾﺮان

ﻣﺎﺋﯿﻢ ﻗﺪردان و ﺧﺮﯾﺪار ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ

ﻣﺎﺋﯿﻢ ﻫﺮ دوﮔﻮﻫﺮ و ﻫﻢ ﻫﺮ دو ﺟﻮﻫﺮی

آﻣﻮﺧﺘﯿﻢ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﺣﮑﻤﺖ و ﻏﺰل

ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ

ﻣﺘﺎع

ﺳﺨﻨﻮری

از ﺣﺎﻓﻆ و ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺳﻌﺪی و اﻧﻮری

ﺷﻌﺮای ﻧﺎﻣﺪار اﯾﺮان در ﻣﻮرد ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن اﺷﻌﺎری ﻧﻐﺰی ﺳﺮودهاﻧﺪﮐﻪ ﭼﻮن اﺷﻌﺎر ﻣﻠﮏ اﻟﺸﻌﺮای ﺑﻬﺎر ﺣﺎوی ﮐﻠﯿﺎﺗﯽ
اﺳﺖ از آﻧﭽﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﻔﺖ ﭼﮑﺎﻣﻪ زﯾﺒﺎی وی را ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ارزﻧﺪه و ﻧﻐﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ در آﻏﺎز ﻣﯽآورﯾﻢ.
ﺑﺎز ﻓﯿﻠﻢ ﯾﺎد ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﮔﺮﻓﺖ

ﺑﺎز ﺧﻨﮏ ﻓﮑﺮﺗﻢ ﺟﻮﻻن ﮔﺮﻓﺖ

ﯾﺎﻓﺖ ذوﻗﻢ ﺟﻠﻮه ﻃﺎووس ﻣﺴﺖ

ﺗﺎ ﺧﯿﺎﻟﻢ ﻧﻘﺶ ﺳﻮی ﻫﻨﺪ ﺑﺴﺖ

ﻃﻮﻃﯽ

ﺑﻠﺒﻞ ﻓﮑﺮم ﺧﻮش آواﺋﯽ ﻧﻤﻮد

ﺗﺎ ﺷﻮد در ﻫﻨﺪ آن ﭘﺎ ﺗﺎوه ﺑﺎز

ﺑﺴﺘﻪام ﭘﺎ ﺗﺎوه ﺑﺮ ﭘﺎی ﻧﯿﺎز
دل

اﺳﲑ

ﺣﻠﻘﻪ

زﻧﺠﲑ

ﻃﺒﻌﻢ

ﺷﮑﻮﻓﺎﺋﯽ

ﻧﻤﻮد

ﻫﻨﺪ

ﺟﺎن ﻓﺪای ﺧﺎک داﻣﻦ ﮔﲑ ﻫﻨﺪ

آنﻧﻤﮏ زاری ﮐﻪ ﺧﺎﮐﺶ ﻋﻨﱪ اﺳﺖ

ﺧﺎرا و ﭼﻤﭙﺎ ﺧﺴﺶ ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ اﺳﺖ

ﻟﺸﮑﺮ ﯾﻮﻧﺎن از آﻧﺠﺎ رم ﮔﺮﻓﺖ

ﻋﱪت از ﮐﺎر ﺑﻨﯽآدم ﮔﺮﻓﺖ

ﻫﻨﺪ را ﮐﺎن ﻧﻤﮏ ﺧﻮاﻧﺪن رواﺳﺖ

ﺑﺲ ﻣﻼﺣﺘﻬﺎ درآن ﺧﺎک و ﻫﻮاﺳﺖ

رﻧﮓ ﺑﲑﻧﮕﯽ ﻋﯿﺎن ﺑﺮ روﯾﻬﺎ

ﻓﮑﺮﻫﺎ رﻧﮕﲔ و رﻧﮕﲔ ﺧﻮﺑﻬﺎ

ﻋﺎﻗﺒﺖ آﻧﺠﺎ ﻋﺮب ﻫﻢ ﭘﯽ ﻓﮑﻨﺪ

ﺷﺪ ﻋﺮب در ﻫﻨﺪو وﺣﺪت ﭘﯽ ﻓﮑﻨﺪ

ﺗﺮک آﻧﺠﺎ ﺗﺮﮐﯽ از ﺳﺮوا ﮔﺮﻓﺖ
اﯾﺰدی
ﻫﻨﺪو

ﺑﻮد

اﯾﺮان

آﺷﻨﺎﺋﯽﻫﺎی
آﺷﻨﺎﯾﺎن

ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻮد آﻧﮑﻪ آﻧﺠﺎ ﭘﺎ ﮔﺮﻓﺖ
آﺷﻨﺎ

ﻣﺎ

داﻧﺪ

ﺻﺪای

آﺷﻨﺎ

ﮔﺮﻧﻪ ﻫﻤﺮ ﻧﮕﻨﺪ از ﯾﮏ ﻋﺎﻟﻤﻨﺪ

ﻫﻤﻨﺪ

در ﺳﺮ اﻧﺪﯾﺐ آﻣﺪ و ﮔﻨﺪم ﻓﺸﺎﻧﺪ

آﻧﮑﻪ ﮔﻨﺪم ﺧﻮرد و دور از ﺧﻠﺪ ﻣﺎﻧﺪ

رﻧﮓ آن ﮔﻨﺪم ﻋﯿﺎن ﺑﺮ ﭼﻬﺮهﻫﺎ

ﺧﺎک ﻫﻨﺪ از ﺧﻠﺪ دارد ﺑﻬﺮهﻫﺎ

ﻫﺮ دو از ﯾﮏ ﺧﻤﺮه ﺑﲑون آﻣﺪﯾﻢ

ﮔﺮﭼﻪ ﮔﻨﺪم ﮔﻮن و ﻣﯿﮕﻮن آﻣﺪﯾﻢ

وز ﻓﻼﻃﻮن و دﯾُﻮﺟﻦ اﺳﺒﻘﯿﻢ

ﭼﻮن ﻓﻼﻃﻮن ﺧﻢ ﻧﺸﯿﻨﺎن ﺣﻘﯿﻢ

١٢

ﺳﺎﻏﺮی ﮔﲑ از

ﻧﻮش ﯾﺎد ﭘﺎرﺳﯽ ﮔﻮﯾﺎن ﻫﻨﺪ

ﻣﯽ ﻋﺮﻓﺎن ﻫﻨﺪ

ﯾﺎد

روﻧﯽ

اﺳﺘﺎد ﮐﻦ

ﯾﺎدی از ﻣﺴﻌﻮد ﺳﻌﺪ راد ﮐﻦ

ﺑﻌﺪ

ﻃﺒﻊ ﭘﺎﮐﺶ ﻣﺎﯾﻪ راز ﻓﮑﺮ ﺑﻮد

ﺻﺪ ﻫﺰاران ﺑﭽﻪ زاد و ﺑﮑﺮ ﺑﻮد

ﺑﻠﺒﻞ ﮔﻠﺰار دﻫﻠﯽ ﺧﺴﺮو اﺳﺖ

آﻧﮑﻪﭼﻮنﺳﻌﺪیﺳﺨﻨﮕﻮﺋﯽ ﻧﻮ اﺳﺖ

در ﮐﻼﻣﺶ آﺗﺶ و ﮔﻞ ﺑﺎ ﻫﻢ اﺳﺖ

ﺑﺎﺣﺴﻦ ﺻﺪﻟﻄﻒ وﮔﺮﻣﯽ ﺗﻮام اﺳﺖ

ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺎﻋﺮان ﺑﻮدش ﺧﻄﺎب

ﺑﺰم اﮐﱪ ﺷﺪ زﻓﯿﻀﯽ ﻓﯿﺾ ﺑﺎب

وه ﮐﺰﯾﻦ ﺑﲑاﻫﻪﻫﺎ ﭼﻮن راه ﺑﻮد

ﻃﺒﻊ ﻋﺮﻓﯽ ﺧﻮش ﺑﻤﻀﻤﻮن راه ﺑﺮد

ﮐﺲ ﻧﮕﻔﺖ آﺧﺮﺳﻪ ﺑﺘﯿﺶ را ﺟﻮاب

ﺑﺎ ﮐﻠﯿﻤﺶ ﺳﺎﺣﺮان را ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎب

ﻫﻨﺪ و اﯾﺮان را دﮔﺮ ﺑﺮ ﻫﻢ ﻣﺰن

از ﻧﻈﲑی و ﻇﻬﻮری دم ﻧﺰن

ﮔﺮز ﺗﱪﯾﺰ اﺳﺖ ﯾﺎ اﺻﻔﻬﺎن

ﻫﺴﺖ ﺻﺎﺋﺐ ﻃﻮﻃﯽ ﻫﻨﺪی زﺑﺎن

از ﻫﻤﺎﯾﻮن ﮔﲑ ﺗﺎ ﺷﺎه ﺟﻬﺎن

ﺷﺎﻋﺮان را ﺑﺮ دﻫﻨﺪ آرام ﺟﺎن

ﻻﺟﺮم ﻃﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻓﺘﺎد

ﺧﺎک آﻣﻞ داﻣﻨﺶ از دﺳﺖ داد

ﺻﻨﻌﺖ و ذوق و ﻫﲊ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﯾﺎﻓﺖ

در ﺻﻔﺎﻫﺎن و ﻫﺮی ﺗﺮﺗﯿﺐ ﯾﺎﻓﺖ

ﺑﺲ روان ﺷﺪ ﮐﺎروان در ﮐﺎروان

ﺗﻨﮕﻬﺎی دل ﭘﺮ از ﮐﺎﻻی ﺟﺎن

دﮔﺮ

در ﮔﻪ ﻧﻮر ﺟﻬﺎن ﺟﺎﻧﯽ دﮔﺮ

ﺑﺬﻟﻪ ﮔﻮ از ﺷﺎه ﺗﺎ ﺑﺎﻧﻮ ﻫﻤﻪ

ﭘﯿﺶ ﯾﮏ ﻣﻄﺮف زده زاﻧﻮ ﻫﻤﻪ

ﮐﺎر ﺗﺎرﯾﺦ و ﺗﺘﺒﻊ ﺗﺎزه ﮔﺸﺖ

ﺻﻨﻌﺖ اﻧﺸﺎء ﺑﻠﻨﺪ آوازه ﮔﺸﺖ

رﺷﮏ ﻏﺰﻧﲔ ﮔﺸﺖ ﺑﺰم اﮐﱪی
ﺑﺰم

ﮔﻠﺴﺘﺎﻧﯽ

ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ

ﻧﻐﻤﻪ ﺧﻮان ﻫﺮ ﺳﻮ ﻫﺰاران ﻋﻨﺼﺮی

ﺟﻮش اﯾﻬﺎم و ﻣﺜﻞ ﭼﻮن ﻣﻮج آب
در

ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ

ﻟﻐﺖ

ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺮ ﻫﺮ ﻣﻮج ﺧﻨﺪان ﭼﻮن ﺣﺒﺎب

ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ

ﮐﻌﺒﻬﺎ در دﯾﻦ و ﺣﮑﻤﺖ ﺑﺎﺧﺘﻨﺪ

ﺻﻨﻊ ﻣﻌﻤﺎری ﺑﺴﯽ ﭘﲑاﯾﻪ ﯾﺎﻓﺖ

ذوق ﺣﺠﺎری ﻓﺮاوان ﻣﺎﯾﻪ ﯾﺎﻓﺖ

ﮐﺎر ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﺴﯽ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ

ﺧﻮﺷﺒﻮ ﺑﺴﯽ ﭘﺎﯾﮥ واﻻ ﮔﺮﻓﺖ

ﺛﺮوت و ﺟﺎه و رﻓﺎه و ﺧﺮﻣّﯽ

ﺻﻠﺢ و ﻋﯿﺶ و ﺧﻮﺷﺪﱃ و ﺑﯿﻐﻤﯽ

ﻧﯿﺴﺖ ﮔﺮ آن ﮐﺮ و ﻓﺮ ﻧﻈﻤﯽ ﺑﭙﺎ اﺳﺖ

رﻓﺖ اﮔﺮ آن ﮐﯿﻒ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺠﺎ اﺳﺖ

ﻫﯿﭽﮑﺲ از راز دﻫﺮ آﮔﺎه ﻧﯿﺴﺖ

ﮔﺮ ﭼﻪ اﻣﺮوز آن ﺟﻼل و ﺟﺎه ﻧﯿﺴﺖ

ﻣﯿﺰﻧﺪ ﻫﺮ ﮔﻮﺷﻪ دﯾﮓ ﻋﻠﻢ ﺟﻮش

ﻧﯿﺴﺖ ﮔﺮ دﻫﻠﯽ زاﮐﱪ ﭘﺮ ﺧﺮوش

ﺑﺎز ﻧﺎﻟﺪ ﻗﻤﺮﺋﻴﯽ ﺑﺮ ﺷﺎخ-ﺳﺎر

ور ﻧﻤﯽﺧﻨﺪد ﺑﻬﺮ ﮔﻞ ﺻﺪ ﻫﺰار
ﻃﺎﻟﺒﯽ

ﺷﺒﻠﯿﺌﯽ ﻫﺴﺖ ار ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻏﺎﻟﯿﯽ

ﻏﺎﻟﺒﯽ

آﻣﺪ

اﮔﺮ

ﺷﺪ

ﻫﯿﮑﻠﯽ ﮔﺸﺖ از ﺳﺨﻨﮕﻮﺋﯽ ﺑﭙﺎ

ﮔﻔﺖ ﮐﻞ اﻟﺼﯿﺪ ﻓﯽ ﺟﻮف اﻟﻔﺮاء

ﺑﯿﺪﱃ ﮔﺮ رﻓﺖ اﻗﺒﺎﱃ رﺳﯿﺪ

ﺑﯿﺪﻻن را ﻧﻮﺑﺖ ﺣﺎﱃ رﺳﯿﺪ

ﻗﺮن ﺣﺎﺿﺮ ﺧﺎﻧﻪ اﻗﺒﺎل ﮔﺸﺖ

واﺣﺪی ﮐﺰ ﺻﺪ ﻫﺰاران ﺑﺮ ﮔﺬﺷﺖ

وﯾﻦ ﻣﺒﺎرز ﮐﺮد ﮐﺎر ﺻﺪ ﺳﻮار

ﺷﺎﻋﺮان ﮔﺸﺘﻨﺪ ﺟﯿﺸﯽ ﺗﺎر و ﻣﺎر

ﻃﻮﻃﯽ

زآرزوی

ﺑﺎزارﮔﺎﻧﻢ
دﯾﺪن

ﻣﻦ

ﯾﺎران

ﻃﻮﻃﯿﺎن ﻫﻨﺪ را ﮔﻮﯾﻢ ﺳﻼم

ﻣﺪام

ﻣﯿﭽﮑﺪ از دﯾﺪهام ﺑﺎران ﻫﻨﺪ

ﻫﻨﺪ

ﻣﲑوم ﺣﺎﱃ ﺳﻮی ﭘﻨﺠﺎه و ﻫﺸﺖ

ﻋﻤﺮﻣﻦ در زﺣﻤﺖ و ﻣﺤﻨﺖ ﮔﺬﺷﺖ
١٣

در ﭼﻨﲔ ﻫﻨﮕﺎﻣﻪ ﭼﺎﻻﮐﯽ ﺳﺰاﺳﺖ

ﻣﻦ ﻧﯿﻢ ﭼﺎﻻک و دوران ﺑﯿﻮﻓﺎﺳﺖ

ﻻﻋﻼج از دور ﺑﻮﺳﻢ روی ﻫﻨﺪ

ﮔﺮ ﺧﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮﭙّم ﺳﻮی ﻫﻨﺪ

ﮔﻮﯾﻢ ای ﻫﻨﺪ ﮔﺮاﻣﯽ ﺷﺎدزی

ﺳﺎل و ﻣﺎه از ﺑﻨﺪ ﻏﻢ آزاد زی

ﺟﺰ ﯾﮑﯽ ﻧﺒﻮد ﺳﺮاﭘﺎی وﺟﻮد

ﻗﻄﺮه ﻗﻄﺮه ﻣﺤﻮ درﯾﺎی وﺟﻮد

ﺑﯽ رﯾﺎﺗﺮ از ﻧﺴﯿﻢ ﻧﻮ ﺑﻬﺎر

ﻫﺎن ﺳﻼﻣﯽ ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﻢ ﺳﻮی ﯾﺎر

از ﺟﺪاﺋﯽ ﺑﮕﺬر و ﻣﺄﻧﻮس ﺑﺎش

ﻗﻄﺮﮔﯽ ﺑﮕﺬار و اﻗﯿﺎﻧﻮس ﺑﺎش

ﺟﺰ ﺑﺮاه ﯾﮑﺪﱃ ﺳﺎﻟﮏ ﻣﺒﺎش

ﻣﺤﻮ ﯾﮑﺘﺎﺋﯽ ﺷﻮ و ﻣﺸﺮک ﻣﺒﺎش

ﻫﻤﺖ از آﻣﺎل ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎزﮔﲑ

ﭘﺮواز ﮔﲑ

ﻣﺮﮐﺐ ﻫﻤﺖ ﺑﻪ ﺟﻮﻻن ﺗﯿﺰ ﮐﻦ

زﯾﻦ ﻗﻨﺎﻋﺖ ﭘﯿﺸﮕﯽ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻦ

ﺗﺎ

ﻓﺮاز ﮐﻬﮑﺸﺎن

ﻓﻘﺮ و دروﯾﺸﯽ ﺗﺒﺎﻫﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ

درد و ﻋﺎﻟﻢ روﺳﯿﺎﻫﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ

ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﯽ و ﻏﻨﯽ دروﯾﺶ ﺑﺎش

ﺑﺎ ﺗﻮاﺿﻊ ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎش

ﮐﺴﺐ ﮐﻦ ﺗﺎ وارﻫﯽ از اﻧﻔﺮاد

ﺻﻨﻌﺖ و ﻋﻠﻢ و اﻣﯿﺪ و اﺗﺤﺎد

ﺷﻤﻪای ﮔﻮﯾﻢ در اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺗﻮ

اﯾﻦ ﻧﻪ ﻣﻦ ﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ اﻗﺒﺎل ﺗﻮ

زﻧﺪﮔﯽ ﺟﻬﺪاﺳﺖ واﺳﺘﺤﻘﺎق ﻧﯿﺴﺖ

ﺟﺰ ﺑﻌﻠﻢ اﻧﻔﺲ و آﻓﺎق ﻧﯿﺴﺖ

ﺷﻮ

ﺷﻮ

ﮔﻔﺖ ﺣﮑﻤﺖ را ﺧﺪا ﺧﲑ ﮐﺜﲑ
ﻓﺎرغ

از

اﻧﺪﯾﺸﮥ

اﻏﯿﺎر

ﻫﺮ ﮐﺠﺎ اﯾﻦ ﺧﲑ را دﯾﺪی ﺑﮕﲑ

ﻗﻮت

ای ﺑﻬﺎر از ﻫﻨﺪ دم ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﺰن

ﺧﻮاﺑﯿﺪهٔ

ﺑﯿﺪار

ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺮ آﺗﺸﻢ داﻣﻦ ﻣﺰن

آری اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻫﻤﻮاره ﭘﯿﺎﻣﱪان ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺻﯿﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻮده و آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش آﯾﲔ آﺳﻤﺎﻧﯽ

اﺳﻼم ﻋﺮوﺟﯽ ﺗﺎزه ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﺳﺒﮑﺒﺎل ﺑﺎ ﭘﺮوازی ﺗﺎزه و ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ و ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﻤﺎل در

ﺣﺮﮐﺖ آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﯿﻤﺮغ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و در اﯾﻦ روﻧﺪ ﻫُﺪﻫُﺪان ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﻋﺎرﻓﺎن ﻃﺮﯾﻘﺖ ﺑﻮدهاﻧﺪﮐﻪ
واﻣﺎﻧﺪﮔﺎن را ﺑﺮﺷﺎﻫﺒﺎل ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺸﺎﻧﺪه و ﻣﺸﺘﺎﻗﺎن را آﺗﺶ در ﺧﺮﻣﻦ ﺟﺎن اﻓﮑﻨﺪهاﻧﺪ واﺳﻼم و ﻋﺮﻓﺎن را ﺗﺎ

دورﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن از ﻣﺎﻟﺰی و اﻧﺪوﻧﺰی و ﭼﲔ ﺗﺎ ﺗﺮﮐﺴﺘﺎن و ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﮔﺴﱰدهاﻧﺪ و در ﻣﯿﺎن ﭼﲔ را ﺗﺠﻠﯽ

ﺟﻤﺎل و ﭘﺮ زﯾﺒﺎی ﺳﯿﻤﺮغ ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﻫﻨﺪ را ﯾﺎدآور ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن وﺟﻮد داﻧﺴﺘﻪ ﻃﻮﻃﯽ وار آﻧﺠﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آورده،
ﺳﲑی ﺑﺪان ﺳﻮ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ زاﺋﻴﺪه ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺸﱰک و ﻫﻤﺪﱃ ﭼﻨﺪ ﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در رﯾﮓ ودا

ﮐﻪ ﻗﺪﯾﻤﯿﱰﯾﻦ ﮐﺘﺎب ودا اﺳﺖ و ﻗﺪﻣﺖ آن ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ﻣﯽرﺳﺪ و از ﮐﺘﺐ ﻣﻘﺪس ﻫﻨﺪی ﺑﻮده و

ﻣﺄﺧﺬ ﻫﻤﻪ آﯾﲔﻫﺎی ﻫﻨﺪﯾﺴﺖ در آن از ﺧﺎﻃﺮات زﻧﺪﮔﯽ اﯾﺮاﻧﯿﻬﺎ و ﻫﻨﺪﯾﻬﺎ از ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﺟﺪاﯾﯽ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﻗﺒﻞ از ﺟﺪاﯾﯽ اﯾﻦ دو ﻗﻮم ﻣﺬﻫﺐ و زﺑﺎن آﻧﺎن ﻣﺸﱰک ﺑﻮده آﻧﭽﻨﺎﻧﮑﻪ زﺑﺎن وداﯾﯽ و اوﺳﺘﺎﯾﯽ ﮔﻮﯾﺎ دو ﺧﻮاﻫﺮ ﺑﻮده

اﻧﺪ از ﯾﮏ ﻣﺎدر ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۴۰۰ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد ﻃﺒﻖ ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎ ﻫﻨﻮز از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻧﺸﺪه و ﻫﺠﺮت ﺑﻪ اﯾﺮان و ﻫﻨﺪ اﻧﺠﺎم

ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﺣﺪود ﻫﻤﲔ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻋﺪهای از آرﯾﺎﺋﻴﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻐﺮب آﻣﺪه و اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﲔ را آﺋﻴﺮﯾﺎﻧﻪ ﯾﺎ اﯾﺮان

ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ و ﻋﺪهای ﺑﻪ ﻫﻨﺪ رﻓﺘﻪ آﻧﺠﺎ را آرﯾﺎوارﺗﺎ ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪﮐﻪ ﺑﻌﺪاً ﺑﻬﺎرت و ارﺷﺎ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪ و ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﻨﺪﮐﻪ در

واﻗﻊ ﻣﺤﻞ زﯾﺴﺖ ﻫﻨﺪوﻫﺎ )ﭘﲑوان آﺋﲔ ﻫﻨﺪو( ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪ در اﯾﺮان ﺑﲔ ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۱۴۰۰ﺗﺎ  ۱۰۰۰ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد

زرﺗﺸﺖ ﻇﻬﻮر ﮐﺮد وﮐﺘﺎب دﯾﻨﯽ اوﺳﺘﺎ را آورد ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻌﺘﻘﺪات آﺋﲔ زردﺗﺸﺘﯽ و ﺑﺮﻫﻤﺎﯾﯽ ﻫﻨﺪ ﻣﺸﱰک ﺑﻮده و
ﺑﺴﯿﺎری ازﮐﻠﻤﺎت اوﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﻣﺨﺘﺼﺮ اﺧﺘﻼف ﻟﻬﺞ ﺑﺎ زﺑﺎن ﺳﺎﻧﺴﮑﺮﯾﺖ ﯾﻌﻨﯽ زﺑﺎن ﮐﺘﺎب ودا ﯾﮑﯿﺴﺖ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻧﯿﺰ

آﺷﻮﮐﺎ ) ۳۳۲ – ۲۷۳ق م( ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻮداﺋﯽ ﻣﻌﺮوف ﻫﻨﺪ ﻗﺼﺮی ﺑﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪ ازﮐﺎﺧﻬﺎی دارﯾﻮش در ﺷﻬﺮ ﭘﺎﺗﺎﱃ ﭘﻮﺗﺮا

١٤

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

ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪ و ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎی ﺑﻪ ﺧﻂ ﺣﺰوﺷﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺄﺧﻮذ از ﺧﻂ اﯾﺮاﻧﯽ آراﻣﯿﺴﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻌﺪ از ﺣﻤﻠﻪ اﺳﮑﻨﺪر ﺑﻪ

اﯾﺮان و ﻫﻨﺪ و روی ﮐﺎر آﻣﺪن ﺳﻠﻮﮐﯿﻬﺎ ) ۳۳۰ﺗﺎ  ۲۵۰ق .م( ﻣﺠﺪداً اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺳﻠﻮﮐﻮس ﻧﯿﮑﺎﺗﻮر

ﺳﻔﲑی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﮕﺎﺳﺘﻨﺲ ﺑﻪ درﺑﺎر ﭼﻨﺪر ﮔﻮﺑﺘﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﻫﻨﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد و اﯾﻦ ﺳﻔﲑ درﻣﺪت  ۵ﺳﺎل اﻗﺎﻣﺖ در آﻧﺠﺎ ﮐﺘﺎﺑﯽ

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

را در آﻧﺠﺎ ﮔﺴﱰدﻧﺪ.

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

ﻗﺪﯾّﺲ از ﺣﻮارﯾﻮن ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺴﯿﺢ )ع( ﭘﺲ از ﺻﻌﻮد آن ﺣﻀﺮت ﺑﻪ اﯾﺮان آﻣﺪه ﺗﺎ ﺳﺮزﻣﲔ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﭘﯿﺶ

رﻓﺖ وﮐﻠﯿﺴﺎﯾﯽ در ﻫﻨﺪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮد وﮔﻨﺪوﻓﺎرس ﮐﻪ از ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﭘﻬﻠﻮی ﭘﺎرﺗﯽ ﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ وی اﯾﻤﺎن آورد.

۱

ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن ) ۲۲۴ﺗﺎ  ۶۵۳م( ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻫﻨﺪ در راﺑﻄﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ و اﻧﻮﺷﲑوان ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﺗﻮﺳﻌﮥ آن ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽﮐﺮد ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ

ﺑﺮزوﯾﺪ ﻃﺒﯿﺐ را ﺑﻪ ﻫﻨﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد و اوﮐﺘﺎب ﮐﻠﯿﻠﻪ و دﻣﻨﻪ را ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻠﻤﯽ و اﺧﻼق ﻫﻨﺪﯾﺎن ﺑﻮد ﺑﻪ اﯾﺮان
آورده و از زﺑﺎن ﺳﺎﻧﺴﮑﺮﯾﺖ ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮی ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮد.

۲

و ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﺧﻼق ﺧﻮﯾﺶ داﻧﺴﺘﻪ و ﭘﺬﯾﺮای آن در ﺳﲑ ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ .در

ﻫﻤﲔ زﻣﺎن از ﺟﻤﻠﻪ آﺛﺎری ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﺄﺛﲑ ﻫﲊ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﺷﺶ ﮐﺘﯿﺒﻪ ﭘﻬﻠﻮی ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی
ﺳُﺮﯾﺎﻧﯽ ﺟﻨﻮب ﻫﻨﺪ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.

۳

ﻧﻔﻮذ وﮔﺴﱰش آﺋﲔ اﺳﻼم در ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن
ﻣﻬﻤﱰﯾﻦ ﺗﺄﺛﲑ ﻧﻔﻮذ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﻨﺪی از زﻣﺎن اﺳﻼم ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﻮده اﺳﺖ و از آن رو ﮐﻪ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد

ﺑﺤﺚ ﻣﺎ اﺳﺖ ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﻧﻔﻮذ آﺋﲔ اﺳﻼم و ﻋﺮﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ و ﻫﲊ اﯾﺮاﻧﯽ در ﻫﻨﺪ اﺳﺖ ﺿﺮوری ﻣﯽ

ﻧﻤﺎﯾﺪﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ ﺗﺄﺛﲑ را ﮐﻪ در زﻣﺎن اﺳﻼم ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻫﺮ روز وﺳﯿﻊﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ درﺟﻪ اﻫﻤﯿﺖ
اﯾﻦ ﺗﺄﺛﲑ ﭘﯽ ﺑﺮده ﺷﻮد .ﺑﻼذری ﻣﺆﻟﻒ ﮐﺘﺎب ﻓﺘﻮح اﻟﺒﻠﺪان ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :در ﺳﺎل ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻫﺠﺮی در زﻣﺎن ﺧﻠﯿﻔﮥ

دوّم ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ اﻟﻌﺎص ﺛﻘﻔﯽ ﮐﻪ واﱃ ﺑﺤﺮﯾﻦ ﺑﻮد ﺑﺮادران ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺟﻬﺎد ﺑﻪ ﺷﺒﻪ ﻗﺎره ﻫﻨﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﯾﮑﯽ از

 -۱ﻣﺂﺧﺬ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﺗﺎرﯾﺦ رواﺑﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﺮان ﭘﯿﺶ از اﺳﻼم از دﮐﱰ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﻣﺸﮑﻮر وﮐﺘﺎب ﮐﺸﻒ ﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ
ﺟﻮاﻫﺮ ﻟﻌﻞ ﻧﻬﺮو .ﺳﺮزﻣﲔ ﻫﻨﺪ از ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﺣﮑﻤﺖ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن از ﺷﻬﲔ ﮐﺎﻣﺮان ﻣﻘﺪم ﺗﺎرﯾﺦ ادﺑﯽ ادوارد ﺑﺮوان ﺗﺮﺟﻤﻪ ﭘﺎﺷﺎ

ﺻﺎﻟﺢ.

 -۲ﮐﺘﺎب ﮐﻠﯿﻠﻪ و دﻣﻨﻪ ﯾﮑﺒﺎر ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ ﺑﻦ ﻣﻘﻔﻊ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ درآﻣﺪ و ﺳﭙﺲ رودﮐﯽ آﻧﺮا ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻨﻈﻮم ﺳﺎﺧﺖ و در اواﯾﻞ ﻗﺮن

ﺷﺸﻢ اﺑﻮاﻟﻤﻌﺎﱃ ﻧﺼﺮاﻟﻠّﻪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﻣﻨﺸﯽ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮد اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺷﺎﻣﻞ  ۱۶ﺑﺎب ﺑﻮده ﮐﻪ ده ﺑﺎب آن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ

ﻫﻨﺪﯾﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ و  ۶ﺑﺎب را اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻪ آن اﻓﺰودهاﻧﺪ .ﺑﻌﻼوه ﻣﻼ ﺣﺴﲔ واﻋﻆ ﮐﺎﺷﻔﯽ اﺧﻼق ﺳﻬﯿﻠﯽ را ﺑﺮ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﲐ ﺑﺎ ﺷﯿﻮه ﺗﺎزه

ﻧﻮﺷﺖ.
ﺑﺮای اﻃﻼع ﺑﯿﺸﱰ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮐﻠﯿﻠﻪ و دﻣﻨﻪ از ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﯿﻢ ﻗﺮﯾﺐ و دﯾﮕﺮﮐﺘﺐ ﺗﺎرﯾﺦ ادﺑﯿﺎت ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد .ﺿﻤﻨﺎً ﭘﻨﺠﺎ ﮐﯿﺎﻧﺎ ﺗﺄﻟﯿﻒ دﮐﱰ
ﺣﺴﻦ ﻋﺎﺑﺪی ﭼﺎپ ﻫﻨﺪ ﺑﻬﱰﯾﻦ ﻧﺴﺨﮥ اﺻﻠﯽ و ﻣﺒﻨﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻠﻪ و دﻣﻨﻪ از آن ﻣﻘﺘﺒﺲ اﺳﺖ ﺑﺪان ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.
 -۳ﻣﺄﺧﻮذ ازﮐﺘﺎب ﻧﻘﺶ ﭘﺎرﺳﯽ ﺑﺮ اﺣﺠﺎر ﻫﻨﺪ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﺣﮑﻤﺖ.

١٥

ﺑﺮادراﻧﺶ ﺑﻨﺎم اﻟﺤﮑﻢ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ روح ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد و دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم اﻟﻤﻐﺮه ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دﯾﺒﻞ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده و ﻓﺘﻮﺣﺎﺗﯽ
ﮐﺮد«.

ﺑﺎز در ﻓﺘﻮح اﻟﺒﻠﺪان از اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺑﻼذری آﻣﺪه »ﭼﻮن ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ واﱃ ﻋﺮاق

ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ را ﺑﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم درﺑﺎرهٔ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﲔ ﺑﺪﺳﺖ آورد .او ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ ﺑﻦ ﺟﺒﻠﻪ
اﻟﻌﺒﺪی را اﻋﺰام ﮐﺮد و ﭼﻮن وی از آﻧﺠﺎ ﺑﺮﮔﺸﺖ اﯾﻦ ﻃﻮر ﮔﺰارش دادﮐﻪ آب آن ﺳﺮزﻣﲔ ﮐﻢ و ﻣﯿﻮه ﺑﺪ و دزدان

ﻗﻮیاﻧﺪ.اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد ﻟﺸﮑﺮ در آﻧﺠﺎ ﮐﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ آﻧﻬﺎ ﺗﻠﻒ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﮔﺮ زﯾﺎد ﺑﺎﺷﻨﺪ ازﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻣﯽﻣﲑﻧﺪ .ﺧﻠﯿﻔﻪ ﭼﻮن

اﯾﻦ ﮔﺰارش را ﺷﻨﯿﺪﮔﻔﺖ ،ﺗﻮ ﯾﺎ ﺧﱪ ﻣﯿﺪﻫﯽ ﯾﺎ ﻋﺒﺎرت ﭘﺮدازی ﻣﯽﮐﻨﯽ او ﭘﺎﺳﺦ دادﮐﻪ ﺧﱪ ﻣﯿﺪﻫﻢ) .ﻓﺘﻮح اﻟﺒﻠﺪان

ﭼﺎپ  ۱۳۵۰ص  ۴۲۰و  (۴۳۱در زﻣﺎن ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ )ع( در ﺳﺎل  ۳۸ﻫﺠﺮی ﺣﺎرث ﺑﻦ ﻣﺮه اﻟﻌﺒﺪی ﺑﻪ اﺟﺎزه
ﺣﻀﺮت ﺑﻪ ﺳﺮﺣﺪ ﻫﻨﺪ اﻋﺰام ﺷﺪ وﱃ در ﺳﺎل  ۴۲در ﺑﻼد ﺳﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ )ﻫﻤﺎن ﻣﺄﺧﺬ( اﻣﺎ در زﻣﺎن

ﻣﻌﺎوﯾّﻪ ،ﻣﻬﻠﺐ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺻﻔﺮه ﺑﺎ ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻪ ﻃﺮف ﮐﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ راﻧﺪ و از ﻣﻌﱪ ﺧﯿﱪﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺸﺎور ﻻﻫﻮر ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻨﺪ

و ﺑﺪون ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺳﻼﻣﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ .ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در زﻣﺎن وﻟﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ از ﻃﺮف

ﺣﺠﺎج ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﺴﺎل  ۹۳ﺑﻪ ﻫﻨﺪ ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽ ﮐﺮد .ﺟﺮﯾﺎن ﭼﻨﲔ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﻋﺮب ﮐﻪ از دﯾﺮﺑﺎز در ﺧﻠﯿﺞ

ﻓﺎرس و اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪﮐﺸﺘﯽ راﻧﯽ و ﺗﺠﺎرت ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺧﻠﯿﻔﻪ اﻣﻮی ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪﮐﻨﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺮ اﻧﺪﻟﯿﺐ
)ﺳﯿﻼن( رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺧﺮﯾﺪاری ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ و ﻟﯿﮑﻦ ﮐﻮدﮐﺎن و زﻧﺎن ﺧﻮد را در آن ﺟﺰﯾﺮه ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،ﺣﺎﮐﻢ

ﺟﺰﯾﺮه ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ آﻧﺎن ﺑﺎ ﺣﺠّﺎج ﻓﺘﺢ ﺑﺎب دوﺳﺘﯽ ﮐﻨﺪ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ او ﻧﻮﺷﺖ و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی آﻧﺎن را ﻓﺮﺳﺘﺎد و

ﻟﯿﮑﻦ در ﮐﻨﺎر ﺑﻨﺪر دﯾﺒﻞ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮاﭼﯽ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻞ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ و دزدان ﺳﻨﺪی ﮐﺸﺘﯽ را ﻏﺎرت ﮐﺮدﻧﺪ و زﻧﺎن و
ﮐﻮدﮐﺎن را ﺑﻪ اﺳﺎرت ﺑﺮدﻧﺪ و ﺣﺠّﺎج ﺑﻌﺪ از اﻃﻼع ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ داﻫﺮ ﺣﮑﻤﺮان ﺳﻨﺪ ﻧﻮﺷﺖ و اﺳﲑان و اﻣﻮال را

ﻃﻠﺐ ﮐﺮد وی ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺎﻋﺪی ﻧﺪاد ﺣﺠﺎج ﺑﺎ اﺟﺎزه از ﺧﻠﯿﻔﻪ وﻗﺖ وﻟﯿﺪﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ،ﻃﻬﻔﻪ ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪاﻟﺒﺠﻠﯽ را

رواﻧﻪ ﺳﻨﺪﮐﺮد و ﻟﯿﮑﻦ اوﮐﺸﺘﻪ و ﻟﺸﮑﺮش ﺗﺎر و ﻣﺎر ﺷﺪ .ﺣﺠﺎج اﯾﻨﺒﺎر داﻣﺎ و ﭘﺴﺮ ﻋﻢ ﺧﻮد ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ ﺛﻘﻔﯽ را
ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﻓﺮﺳﺘﺎد او ازﮐﻮﻓﻪ ﺑﻪ ﺷﲑاز آﻣﺪ و از آﻧﺠﺎ ﻟﺸﮑﺮی از اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻓﺮاﻫﻢ آورد و از راه ﮐﺮﻣﺎن و ﻣﮑﺮان و
ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻨﺪ رﺳﺎﻧﯿﺪ )ﻓﺘﻮح اﻟﺒﻠﺪان و ﻓﺘﺢ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻨﺪ( و ﭘﺲ از ﻓﺘﺢ ﻗﻠﻌﻪ ﻧﲑن ﮐﻮت ﺑﻨﺪر ﺑﺰرگ دﯾﺒﻞ

را ﮔﺸﻮد و اﺳﲑان ﻣﺴﻠﻤﺎن را آزاد ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ ﺳﺮوﺳﺘﺎن واﻟﻮر ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺳﻨﺪ را ﮔﺮﻓﺖ و در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺴﺠﺪی

ﺑﺮﺟﺎی ﺑﺘﮑﺪه ﻣﺸﻬﻮر آن ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺖ و ﭘﺲ از ﮔﺮﻓﱳ ﭼﻨﺪ ﺷﻬﺮ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻠﺘﺎن رﻓﺖ و آﻧﺠﺎ را ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﻋﺮاق

ﺑﺎزﮔﺸﺖ از اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﻨﺪ و ﻣﻠﺘﺎن ﺟﺰء ﺳﺮزﻣﯿﻨﻬﺎی اﻣﻮﯾﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و از آن ﭘﺲ ﺧﻠﻔﺎی اﻣﻮی و ﻋﺒﺎﺳﯽ
ﺣﺎﮐﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ و آﻧﻬﺎ ﺑﺮ داﻣﻨﻪ ﻧﻔﻮذ و وﺳﻄﮥ ﺧﻮد اﻓﺰودﻧﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﻨﺪ ﺟﺰء ﻗﻠﻤﺮو ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﺷﺪ.
ﻧﻔﻮذ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﻫﻨﺪ و ﮔﺴﱰش ﻋﺮﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ
ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛﲑ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻃﺒﻖ ﺑﯿﺎن »ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯿﺴﺘﺎن« اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻣﻌﺘﻤﺪﻋﺒﺎﺳﯽ ﯾﻌﻘﻮب ﻟﯿﺚ
ﺻﻔﺎری و ﭘﺲ از ﻓﻮت وی ﻋﻤﺮ وﻟﯿﺚ را ﺑﺎ ﻣﺎرت ﺳﻨﺪ ﻣﻨﺼﻮب ﮐﺮد .ازﮐﺘﺎب »ﻣﻨﻬﺎج اﻟﻤﺴﺎﻟﮏ« ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺧﻮاﺟﻪ

اﻣﺎم اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪﮐﻪ در ﺳﺎل  ۲۵۶ﻫﺠﺮی ﯾﻌﻘﻮب ﻟﯿﺚ ﺻﻔﺎری ﺗﺎ ﺣﺪود ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻠﯿﺎی درﯾﺎی ﺳﻨﺪ ﭘﯿﺶ رﻓﺖ

و ﺑﻪ ﻧﺸﺮ اﺳﻼم ﭘﺮداﺧﺖ در ﺳﺎل  ۲۷۰اوﻟﲔ داﻋﯽ و ﻣﺒﻠّﻎ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ آﻣﺪ و ﭘﺲ از وی داﻋﯿﺎن دﯾﮕﺮ

اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ آﻣﺪه و ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻌﺎﺑﺪ ﻫﻨﺪوان را درﻣﻠﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و در ﺣﺪود ﺳﺎل  ۳۷۲ﻫﺠﺮی
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ درآن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن داﻋﯿﺎن و ﺣﮑﺎم آن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ اﺳﻼم و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ
ﭼﻨﺪان ﺳﻬﻤﯽ در ﺳﻨﺪ و ﻫﻨﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ و در ﺳﻨﺪ ﻧﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻋﺮﺑﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻠﮑﻪ آﻧﺠﺎ
١٦

ﻣﺤﻞ آوارﮔﺎن ﻋﺮب و ﻣﺘﻤﺮدﯾﻦ ﺑﻮد و ﻣﺤﻤﺪﻗﺎﺳﻢ ﻣﺮگ و وﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺪاﻧﺠﺎ ارﻣﻐﺎن ﺑﺮد وﱃ اﯾﺮاﻧﯿﺎن دﯾﻦ اﺳﻼم،
ﻋﺮﻓﺎن و ﻓﺮﻫﻨﮓ و ادب ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﺑﺮدﻧﺪ .ﻧﻔﻮذ ﮐﺎﻣﻞ اﯾﺮاﻧﯿﺎن از زﻣﺎن ﺳﺒﮑﺘﮑﲔ ﻏﺰﻧﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۳۶۹از
ﻫﻨﺪوﮐﺶ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﲔ ﭘﻨﺠﺎب وارد ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ ﭘﯿﺸﺎور را ﻫﻢ ﺗﺼﺮف ﮐﺮد ﭘﺲ از وی ﭘﺴﺮش ﻣﺤﻤﻮدﺑﻦ

ﺳﺒﮑﺘﮑﲔ )ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﻏﺰﻧﻮی( )در ﺳﺎل  ۳۹۱ﺗﺎ  (۴۱۷ﺣﺪود ﺑﲔ دوازده ﺗﺎ ﻫﻔﺪه ﺑﺎر ﺑﻪ ﻫﻨﺪ ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯿﺪ .و

ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﺎﻟﺘﻬﺎی آﻧﺠﺎ را ﺗﺴﺨﲑ ﮐﺮد او ﺑﺘﺨﺎﻧﻪ ﺳﻮﻣﻨﺎت را ﺗﺴﺨﲑ ﻧﻤﻮد ﺑﺘﮑﺪهﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر را ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﻧﻤﻮد و ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽ ﻣﺤﻤﻮد ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن ﻫﻨﺪ ﺑﻪ اﺳﻼم روآوردﻧﺪ از آن زﻣﺎن اﺳﻼم در ﺳﻨﺪ

ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﯿﺸﱰی ﮐﺮد و ﭼﻮن ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎﺋﯿﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻤﻮد ﻏﺰﻧﻮی ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﮑﻠﻢ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ اﯾﻦ زﺑﺎن

ﻣﺸﱰک آﺳﯿﺎﺋﻴﻬﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮔﺮدﯾﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ از ﺗﺮﮐﯿﺐ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎ ﻟﻐﺎت ﻫﻨﺪی زﺑﺎﻧﻬﺎی اردو – ﭘﻨﺠﺎﺑﯽ –

ﺑﻨﮕﺎﱃ – ﺳﻨﺪی ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﺑﻦ ﺣﻮﻗﻞ در ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ»زﺑﺎن

اﻫﺎﱃ ﻣﻨﺼﻮره و ﻣﻠﺘﺎن ﻋﺮﺑﯽ و ﺳﻨﺪی اﺳﺖ و زﺑﺎن اﻫﺎﱃ ﻣﮑﺮان ،ﻣﮑﺮاﻧﯽ و ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ« و ﺗﺎزه اﯾﻦ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از ورود ﻣﺤﻤﻮد زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺠﺮت ﻋﺮﻓﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ و دﯾﻦ اﺳﻼم از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﻮﻓﯿﺎن

اﯾﺮاﻧﯽ در ﻫﻨﺪ اﺷﺎﻋﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﻨﺪو اﺳﻼﻣﯽ ﯾﺎ ﻫﻨﺪو اﯾﺮاﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ و در ﻣﻠﺘﺎن و دﻫﻠﯽ ﻣﺪارس ﺑﺴﯿﺎری
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ از ﺳﺎل  ۳۶۹ﺗﺎ  ۱۲۷۵ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی  ۳۲ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن و ﻏﺎﻟﺒﺎً اﯾﺮاﻧﯽ در
آﻧﺠﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﭼﻮن ﻏﺰﻧﻮﯾﺎن ،ﻏﻮرﯾﺎن ،ﻣﻤﺎﻟﯿﮏ ،ﺧﻠﺠﯿﺎن ،ﺗﻐﻠﻘﯿﺎن ،ﺳﺎدات ،ﻟﻮدﯾﺎن ،ﺳﻮرﯾﺎن ،ﺳﻼﻃﲔ

ﺑﻨﮕﺎل ،آل ﭘﻠﲔ ،اﻟﻤﺎس ،ﺷﺎﻫﯿﺎن ﺟﺎﻣﺎن ﺳﻨﺪ ،ﺧﺎﻧﺪان ﺳﻨﮕﺎ در ﻣﻮﻟﺘﺎن ﻣﻠﻮک ﺷﺮﻗﯽ در ﺟﻮﻧﭙﻮر و ﺑﻬﺎر -ﺧﺎﻧﺪان
ﭼﮏ در ﮐﺸﻤﲑ ﻓﺎروﻗﯿﺎن در ﺧﺎﻧﺪﯾﺲ – ﻣﻠﻮک ﮔﺠﺮات – ﺳﻼﻃﲔ ﺑﻬﻤﻨﯽ – ﻋﻤﺎد ﺷﺎﻫﯿﺎن – ﺑﺮﯾﺪ ﺷﺎﻫﯿﺎن ،ﻧﻈﺎم

ﺷﺎﻫﯿﺎن ﻋﺎدل ﺷﺎﻫﯿﺎن  -ﻗﻄﺐ ﺷﺎﻫﯿﺎن  -ﮔﻮرﮐﺎﻧﯿﺎن.اﻣﺎ ﻣﻬﻤﱰﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ادب ﻓﺎﺳﯽ در آن ﺳﺮزﻣﲔ ﻻﻫﻮر ﺑﻮده ﮐﻪ در

ﺳﺎل ۴۱۷ﻫﺠﺮی ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻏﺰﻧﻮﯾﺎن ﺷﺪ و ﺳﺮدار اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺴﺎط ﻓﺮﻫﻨﮓ و زﺑﺎن و رﺳﻮم اﯾﺮاﻧﯽ در آﻧﺠﺎ
ﮔﺴﱰاﻧﺪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻣﺠﺪودﺑﻦ ﻣﺤﻤﻮد ﻏﺰﻧﻮی و ﺳﯿﻒ اﻟﺪوﻟﻪ ﻣﺤﻤﻮدﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ از ﺷﺎﻫﺰادﮔﺎن ﻏﺰﻧﻮی ﻻﻫﻮر را

ﭼﻮن ﻏﺰﻧﲔ ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻌﺮ و ادب ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺷﻌﺮای ﺑﺰرﮔﯽ ﭼﻮن اﺑﻮاﻟﻔﺮج روﻧﯽ و ﻣﺴﻌﻮد ﺳﻌﺪ ﺳﻠﻤﺎن در اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺎ

ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﺣﯿﺎت ﺷﻌﺮ و ادب ﻧﻬﺎدﻧﺪ و ﻣﺴﻌﻮد ﺳﻌﺪ در ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺷﻬﺮ آﺷﻮب )ادب ﻓﺎرﺳﯽ در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن دﮐﱰ ﻇﻬﻮر
اﺣﻤﺪ( وﻗﺘﯽ وﺿﻊ زﻧﺪﮔﯽ اﻫﺎﱃ ﻻﻫﻮر را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﺮان ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد
اﻣّﺎ در زﻣﺎن ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﻬﺮام ﺷﺎه ﻏﺰﻧﻮی ) ۵۱۲ﺗﺎ  (۵۴۷ﻻﻫﻮر ﺑﻪ درﺟﻪ ﮐﻤﺎل رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﺑﻄﻮری ﮐﻪ آن ﻏﺰﻧﻪ ﺛﺎﻧﯽ و

ﻏﺰﻧﲔ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ.

و در ﻫﻤﲔ ﺟﺎ و اﯾﻦ زﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻠﯿﻠﻪ و دﻣﻨﻪ از ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﺑﻮاﻟﻤﻌﺎﱃ ﻧﺼﺮاﻟﻠّﻪ ﻣﻨﺸﯽ
ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﲑد ﺧﻼﺻﻪ ﻻﻫﻮر از ﺳﺎل ) ۴۳۱ﺗﺎ ( ۵۱۳ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎل وﻓﺎت ﺧﺴﺮو ﻣﻠﮏ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪود  ۱۲۰ﺳﺎل

ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻏﺰﻧﻮﯾﺎن ﺑﻮده زﯾﺮا از ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﮐﻪ ﻣﺴﻌﻮد ﻏﺰﻧﻮی ﺑﻪ ﻻﻫﻮر آﻣﺪه در آن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﮑﻮﻣﺖ داﺷﺘﻨﺪ .در
ﻫﻤﲔ زﻣﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﺎﻫﺎن اﻣﲑان اﯾﺮاﻧﯽ ﭼﻮن ﺧﻮاﺟﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ ﺑﻬﺮوز اﺣﻤﺪ – اﺑﻮاﻟﻨﺠﻢ

وزﯾﺮ ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ ﻫﯿﺒﺖ اﻟﻠّﻪ اﺑﻮﻧﺼﺮ ﻓﺎرﺳﯽ و اﺑﻮاﻟﻔﺮج رﺳﺘﻢ ﺷﻌﺮا و ادﺑﺎ را زﯾﺮ ﺑﺎل ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و از ﺑﺮﮐﺖ آﻧﺎن ﻧﺎم

ﺧﻮد آﻧﺎن ﺟﺎوداﻧﻪ ﺷﺪ )ﻣﺄﺧﻮذ از ﮐﺘﺎب ﭘﺎرﺳﯽ ﮔﻮﯾﺎن ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن( اﻣﺎ ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ ﺳﻬﻢ از آن ﺻﻮﻓﯿﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮده
اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﯿﺦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۳۹۵ﺑﻪ ﻻﻫﻮر رﻓﺘﻪ و ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ ﻫﺠﻮﯾﺮی ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺸﻒ اﻟﻤﺤﺠﻮب ﮐﻪ

ﺑﻌﺪ از ﺳﺎل  ۴۳۱ﺑﺮای ارﺷﺎد ﺑﻪ ﻻﻫﻮر رﻫﺴﭙﺎر ﺷﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻫﺠﻮم ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘﺎرﺳﯽ ،و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﺮدم آن ﺳﺎﻣﺎن

ﺑﻪ ﻋﺮﻓﺎن و زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ و اﺳﻼم ﺷﻌﺮاﺋﯽ از ﺧﻮد ﻣﺮدم آﻧﺠﺎ از ﻫﻤﺎن دوران ﭘﯿﺪا ﺷﺪﻧﺪ .دﮐﱰﺳﯿﺪﺳﺒﻂ
ﺣﺴﻦ رﺿﻮی ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ»:ﻧﺨﺴﺘﲔ ﺷﺎﻋﺮ ﻓﺎرﺳﯽ ﮔﻮی ﺳﺮزﻣﲔ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻘﻮل ﻋﻮﻓﯽ در ﻟﺒﺎب اﻻﻟﺒﺎب اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻪ
روزﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﻧﮑﺘﯽ ﻻﻫﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺘﺎﯾﺸﮕﺮ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ ) (۴۳۱ – ۴۲۱و دﯾﮕﺮی راﺑﻌﻪ ﺑﻨﺖ
١٧

ﮐﻌﺐ از ﻗﺮﯾﻪ ﻗﺰدار ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﻠﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻋﺮهای ﺻﻮﻓﯽ ﻣﺸﺮب ﺑﻮده .اوﻟﲔ ﮐﺘﺎب ﻧﺜﺮ ﮐﻪ ﮐﺸﻒ اﻟﻤﺤﺠﻮب
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻋﻠﯽ ﻫﺠﻮﯾﺮی )ﻣﺘﻮﻓﯽ  ۴۷۰ﯾﺎ ( ۴۸۱درﺑﺎره ﺗﺼﻮف در ﺷﺒﻪ ﻗﺎره ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ﻫﻨﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﻣﺎ ﺑﻌﺪ

از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻬﺮام ﺷﺎه ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﻏﺰﻧﻮی از دﺳﺖ ﺳﯿﻒ اﻟﺪﯾﻦ ﻏﻮری ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده ﺑﻮد و ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن

ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺷﺪ ،ﺑﺎ ﺧﻮد ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﺎ آن ﺳﺮزﻣﲔ ﺑﺮد و ﺑﻌﺪ از وی ﻧﯿﺰ ﺧﺴﺮو ﺷﺎه ﺑﻦ ﺑﻬﺮام ﺷﺎه ﻏﺰﻧﻮی ﮐﻪ
ﺗﺮﮐﺎن ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده ﺑﻮد ﺑﻪ ﻫﻨﺪ ﮔﺮﯾﺨﺖ و در آﻧﺠﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺮد و ﻫﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ادب ﻓﺎرﺳﯽ در آن ﺳﺮزﻣﲔ

ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮد و ﭘﺲ از وی ﭘﺴﺮش ﻣﻨﺤﺼﺮاً در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻤﻮد ﭘﺲ از ﻏﺰﻧﻮﯾﺎن از ﺳﺎل )۵۶۲
–  ۶۰۲ه .ق( ﻏﻮرﯾﺎن در ﻫﻨﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺮده و ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر اﺳﻼم ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و آﺧﺮﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻏﺰﻧﻮﯾﺎن را ﺑﺮﭼﯿﺪﻧﺪ

ﺷﻬﺎب اﻟﺪﯾﻦ ﻏﻮری ﭘﺲ از ﺗﺼﺮف ﻻﻫﻮر رﻫﺴﭙﺎر دﻫﻠﯽ ﺷﺪ و در ﺳﺎل  ۵۸۸ه .ق دﻫﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن

درآﻣﺪ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺪاﻧﺠﺎ راه ﯾﺎﻓﺖ.

ﺗﺸﮑﯿﻞ اوﻟﲔ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن اﯾﺮاﻧﯽ در ﻫﻨﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﻼم و ﻋﺮﻓﺎن و ادب ﻓﺎرﺳﯽ

ﭘﺲ ازﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺷﻬﺎب اﻟﺪﯾﻦ ﻏﻮری ﭘﺴﺮ ﺧﻮاﻧﺪه و ﻏﻼم او ﻗﻄﺐ اﻟﺪﯾﻦ اﯾﺒﮏ در ﺳﺎل  ۶۰۲ه .ق در ﻻﻫﻮر ﺑﻪ
ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺸﺴﺖ و اوﻟﲔ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺳﻼﻃﲔ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺒﻪ ﻗﺎرهٔ ﻫﻨﺪ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن را ﺑﻨﺎم ﻣﻤﺎﻟﯿﮏ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮد و
ﺷﻌﺮاﯾﯽ ﭼﻮن ﺟﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻧﺼﲑ و ﻗﺎﺿﯽ ﺣﻤﯿﺪاﻟﺪﯾﻦ ﻋﻠﯽ آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻋﻮﻓﯽ در ﻟﺒﺎب اﻻﻟﺒﺎب ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه

در ﻋﺼﺮ او ﺟﻠﻮه ﻧﻤﻮدﻧﺪ در ﻫﻤﲔ زﻣﺎن ﺧﻮاﺟﻪ ﻣﻌﲔ اﻟﺪﯾﻦ ﭼﺸﺘﯽ )ﻣﺘﻮﻓﯽ ۶۳۳ه.ق( ﯾﮑﯽ از اﻗﻄﺎب ﭼﺸﺘﯿّﻪ در
اﺟﻤﲑ ﺑﻪ ارﺷﺎد و ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﺮدم ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﺎ زﺑﺎن ﺷﲑﯾﻦ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻌﺎرف اﻟﻬﯽ ﻋﺎرﻓﺎﻧﻪ و ﺻﻮﻓﯿﺎﻧﻪ را اﺷﺎﻋﻪ داد ﺗﺎ

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

را ﺑﻪ آﺋﲔ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن درآورد ﭼﻮن ﻣﺸﺮب ﺗﺼﻮّف داﺷﺖ ﺑﻪ ﺧﻮاﺟﻪ ﻗﻄﺐ اﻟﺪﯾﻦ ﮐﺎﮐﯽ از اﻗﻄﺎب ﭼﺸﺘﯿﻪ
ارادت ﻣﯽورزﯾﺪ ،زﯾﺮا وی ﻣﺪﺗﯽ در ﺑﻐﺪاد ﺑﺴﺮ ﺑﺮده و ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺰرﮔﺎن ﺗﺼﻮف و ﻓﻀﻼ ﭼﻮن ﺧﻮاﺟﻪ ﻗﻄﺐ اﻟﺪﯾﻦ

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

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﯿﺎر داﺷﺖ ،در ﻫﻤﲔ زﻣﺎن اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﻠﻄﻪ ﻣﻐﻮﻻن ﮔﺮﯾﺨﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﺪ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪﮐﻪ در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﻋﻠﻤﺎء

ادﺑﺎ و ﻋﺮﻓﺎ و ﺷﻌﺮای ﺑﺴﯿﺎر وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ ،درﺑﺎر اﻟﺘﺘﻤﺶ ﺑﺎ آﻏﻮش ﺑﺎز آﻧﺎن را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﺑﺴﯿﺎری از رﺟﺎل
اﯾﺮاﻧﯽ ﯾﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻘﺎﻣﺎت و ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﯾﺎ از ﻧﻈﺮ اﺷﺎﻋﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ادب ﮐﻤﺮ ﻫﻤﺖ ﺑﺮﻣﯽﺑﺴﺘﻨﺪ ،و ﭼﻮن
اﮐﺜﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن اﻫﻞ ﻋﻠﻢ و ﻋﺮﻓﺎن ﺑﻮده ﻧﻪ ﻣﯿﻞ ﻗﺪرت ﻃﻠﺒﯽ داﺷﺘﻨﺪ و ﻧﻪ ﻫﺪف ﺑﻬﺮه ﺟﻮﺋﯽ ﻟﺬا ﻣﻬﻤﱰﯾﻦ ﻣﻨﺸﺄ اﺷﺎﻋﻪ

ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺮدﻣﺎن ﻫﻨﺪﮐﻪ در ﭘﯽ ﻧﺠﺎت ﮐﺎﺳﺘﻬﺎ و رﻫﺎﯾﯽ از دﺳﺖ ﺳﺘﻤﮕﺮان و ﻗﻮاﻧﲔ ﺿﺪ
ﺑﺸﺮی آن زﻣﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﲔ دﻟﯿﻞ ﺑﺎ ﻣﯿﻞ و رﻏﺒﺖ اﺳﻼم را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ ،وﱃ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻣﺘﺠﺎوز ﮐﻪ ﻏﺮﺿﯽ ﺟﺰ

ﺑﻬﺮهﺟﻮﯾﯽ ﻣﺎدّی و ﻗﺪرت ﻃﻠﺒﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ )ﻣﺜﻞ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻠﻔﺎء اﻣﻮی و ﻋﺒﺎﺳﯽ( ﺑﺎ دﯾﺪه ﻧﻔﺮت و ﺗﺮس

ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻨﺪ اﻣّﺎ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺷﻤﺸﲑ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﻋﻠﻤﺎ و ﻋﺮﻓﺎ و ﺷﻌﺮا و ﺳﭙﺲ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ و
آن اﺷﺎﻋﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ و اﯾﺮاﻧﯽ و ﻧﻔﻮذ روح اﯾﻤﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﲑ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ اﺧﻼق ﺣﺴﻨﻪ و روح ﻋﺸﻖ و

ﻋﺮﻓﺎن ﻋﻤﻠﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻫﻢ ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﲑ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ

روی ﺧﻮش ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ؛ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﺑﺪان ﺳﻮ روی آوردﻧﺪ ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ )ﺳﺪﯾﺪاﻟﺪﯾﻦ( ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻮﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺟﻮاﻣﻊ اﻟﺤﮑﺎﯾﺎت را ﺑﻪ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻠﮏ ﺟﻨﯿﺪی وزﯾﺮ اﻟﺘﺘﻤﺶ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮد و ﺗﺬﮐﺮه ﺧﻮد را ﺑﻨﺎم ﻋﲔ اﻟﻤﻠﮏ وزﯾﺮ
ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻗﺒﺎﭼﻪ و ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺎرﺳﯽ اﻟﻔﺮج ﺑﻌﺪاﻟﺸﺪة را ﺑﻨﺎم ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻗﺒﺎﭼﻪ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮد .ﭼﻮن ﺳﺨﻦ از
١٨

ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻗﺒﺎﭼﻪ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﯿﺸﱰی در ﻣﻮردﮐﺎرﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ وی داده ﺷﻮد ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻗﺒﺎﭼﻪ ﺷﻬﺮ
اُﭼﻪ )اوچ ﮐﻨﻮﻧﯽ( واﻗﻊ در ﺳﻨﺪ ﺑﻮد و وی ﮐﻪ از ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺷﻬﺎباﻟﺪﯾﻦ ﻏﻮری و ﺳﭙﺲ داﻣﺎد ﻗﻄﺐاﻟﺪﯾﻦ اﭘﯿﮏ ﺷﺪه

ﺑﻮد ﺑﻌﺪ از وی ﻣﻠﺘﺎن و وﻻﯾﺖ ﺳﻨﺪ را ﺗﺎ ﻟﺐ درﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﺮف آورده ﺑﻮد و ﭘﺲ از اﻋﻼم اﺳﺘﻘﻼل ﺷﻬﺮ ﻣﺬﮐﻮر را

ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻗﺮار داده ﺳﺨﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و ادﺑﺎ و ﻋﻠﻤﺎ را ﺑﻪ دور ﺧﻮد ﺟﻤﻊ ﮐﺮد اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻤﺎ و ﺷﻌﺮا در آن
دوران ﯾﮏ ﻧﻮع رﻗﺎﺑﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻬﺮت و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺪرت ﺑﻮد ،ﻟﺬا ﺷﻌﺮا و ﻋﻠﻤﺎﺋﯽ از ﺗﺮﮐﺴﺘﺎن و

ﺧﺮاﺳﺎن و زاﺑﻠﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺒﻪ ﻗﺎره ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ﻧﺨﺴﺖ ﻧﺰد وی وارد ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ در ﻣﺪت  ۱۸ﺳﺎل درﺑﺎر او ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ
ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻠﻢ و ادب در ﺷﺒﻪ ﻗﺎره ﺑﻮد و ﭼﻮن ﺑﺮ اﺛﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻐﻮل ﻋﻠﻤﺎ و ﺷﻌﺮا ﺑﻪ آﻧﺴﻮ ﻣﯽﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﺳﻨﺪ و ﻫﻨﺪ

ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻤﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ادب ﻓﺎرﺳﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻏﲑ از ﻋﻮﻓﯽ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﻨﻬﺎج اﻟﺪﯾﻦ ﺟﻮزﺟﺎﻧﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﻃﺒﻘﺎت

ﻧﺎﺻﺮی ،ﻓﻀﻠﯽ ﻣﻠﺘﺎﻧﯽ ﺷﺎﻋﺮ ﻣﻌﺮوف و ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﮐﻮﻓﯽ ﻣﱰﺟﻢ ﻓﺘﺢﻧﺎﻣﻪ ﺳﻨﺪ در درﺑﺎر او ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻌﻼوه وزﯾﺮ

ﻋﲔ اﻟﻤﻠﮏ ﺣﺴﲔ ﺑﻦ ﺷﺮف اﻟﻤﻠﮏ اﺷﻌﺮی ﻧﯿﺰ ﺷﺨﺼﯽ داﻧﺸﻤﻨﺪ و داﻧﺶ ﭘﺮور ﺑﻮد )ﻣﺄﺧﻮذ از ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﻟﺒﺎب

اﻻﻟﺒﺎب و ﻃﺒﻘﺎت ﻧﺎﺻﺮی و ﻓﺎرﺳﯽ ﮔﻮﯾﺎن ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن( اﻣﺎ ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻗﺒﺎﭼﻪ و ﻣﺮگ وی ﺑﻪ ﺳﺎل

 ۶۲۵ه.ق ﺷﻌﺮا و ادﺑﺎی درﺑﺎر او ﺑﻪ دﻫﻠﯽ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﻟﺘﺘﻤﺶ رﻓﺘﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮﻓﯽ و ﻣﻨﻬﺎج ﺳﺮاج و دﯾﮕﺮان و دﯾﮕﺮ

ﺟﺎﯾﮕﺎه رﺷﺪ ﻋﺮﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ دﻫﻠﯽ ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ادب اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ و ﯾﺎدآور دﺑﺎر
ﻣﺤﻤﻮد و ﺳﻨﺠﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد وﻣﻠﺠﺄ و ﻣﺄوای اﯾﺮاﻧﯿﺎن و ﺷﻌﺮا و ﻋﻠﻤﺎی ﺑﯽﭘﻨﺎه .از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻠﻤﺎ و ادﺑﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن ﻋﺼﺮ

ﺷﻬﺮت ﻓﺮاوان داﺷﺘﻨﺪ ،ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از ﺗﺎجاﻟﺪﯾﻦ رﯾﺰه ﻣﺒﺎرک ﺷﺎه ،ﻓﺨﺮ ﻣﺪﯾﺮ ،ﮐﻪ از ﻫﻤﺎن ﺷﺒﻪ ﻗﺎره ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ و ﻋﺮﻓﺎ و ﺷﻌﺮای ﻧﺎﻣﺪاری و ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﻣﺒﺎرک ﻏﺰﻧﻮی ﮐﻪ از اﯾﺮان ﺑﻪ ﻫﻨﺪ رﻓﺘﻪ ﺑﻪ ارﺷﺎد و ﻫﺪاﯾﺖ وﮔﺴﱰش

ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ و اﯾﺮاﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ،ﻏﲑ از آن ﺣﺴﻦ ﺳﻨﺠﺮی ،ﺷﻤﺲ دﺑﲑ ،ﻗﺎﺿﯽ اﺛﲑ ،ﻋﻤﯿﺪاﻟﺪﯾﻦ ﺛﻨﺎﺋﯽ )دارای
اﺷﻌﺎری ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﺒﺴﯿّﺎت در ﺣﺪ ﺣﺒﺴﯿّﺎت ﻣﺴﻌﻮد ﺳﻌﺪ(ﺿﯿﺎء اﻟﺪﯾﻦ ﺑﺨﺸﯽ )ﺻﺎﺣﺐ ﺳﻠﮏ اﻟﺴﻠﻮک و ﻃﻮﻃﯽ

ﻧﺎﻣﻪ(ﺷﻬﺎباﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺮه و ﻋﺪهٔ ﺑﺴﯿﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻮدﻧﺪ )ﻣﺄﺧﻮذ ازﮐﺘﺎب ﻓﺎرﺳﯽ ﮔﻮﯾﺎن ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺳﯿﺪﺳﺒﻂ( ﺑﻌﺪ
از ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ اﻟﺘﻤﺶ رﮐﻦاﻟﺪﯾﻦ ﻓﲑوز ﭘﺴﺮش و رﺿﯿّﻪ ﺳﻠﻄﺎن دﺧﱰش و ﻣﻌﺰاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻬﺮام و ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ

ﻣﺤﻤﻮد ﻓﺮزﻧﺪان او ﻫﻤﻪ ﻣﺸﻮق ﻋﻠﻤﺎ و ﺷﻌﺮای اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺛﺮوت از

دﺳﱰﻧﺞ ﺧﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد و ﺳﺎﱃ دو ﻗﺮآن ﺑﺨﻂ ﺧﻮد ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ و ﻣﯽﻓﺮوﺧﺖ و از ﺑﻬﺎی آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد و
اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ را ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺖ و ﺗﺪرﯾﺲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ اﻫﻞ ﻋﻠﻢ ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿﺪ ۱ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺰرﮔﺎن ﻋﺮﻓﺎ و ﻋﻠﻤﺎ

ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﻬﺎج ﺳﺮاج اﺑﻮﻋﻤﺮ و ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺟﺮﺟﺎﻧﯽ ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﺻﺪر ﺟﻬﺎن ﮐﻪ از اﺟﻠﻪ ﻗﻀﺎت و

ﻣﻮرﺧﲔ و ﺷﺎﻋﺮات ﭘﺎرﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در درﺑﺎر او ﻣﯿﺰﯾﺴﺖ و ﻗﺎﺿﯽ اﻟﻘﻀﺎت دوﻟﺖ او ﺑﻮد و ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺸﻬﻮر ﻃﺒﻘﺎت
ﻧﺎﺻﺮی را ﺑﻨﺎم او ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮد )ه.ق (۶۵۸و ﻧﯿﺰ ﻧﺎﺻﺮی ﻧﺎﻣﻪ را در ﺷﺮح ﻓﺘﻮﺣﺎت وی ﺑﻪ ﻧﻈﻢ آورده ﺑﻪ ﺳﺎل ۶۴۵

ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻧﻤﻮد ،ﺑﻌﺪ از ﺧﺎﻧﺪان ﺷﻤﺲ ﻧﻮﺑﺖ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻤﻠﻮک دﯾﮕﺮی ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﻏﯿﺎثاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻠﱭ
رﺳﯿﺪ وی ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﺮ ﺗﺤﺖ دﻫﻠﯽ ﻧﺸﺴﺖ ) ( ۶۸۶ – ۶۶۳و در دوران ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ در

ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﻌﺎرف و ﻓﻨﻮن اﺳﻼﻣﯽ ﺳﻌﯽ ﺑﻠﯿﻎ ﻣﺒﺬول داﺷﺖ ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ ﺷﺎﻋﺮ ﻓﺎرﺳﯽ در ﻫﻨﺪ اﻣﲑ ﺧﺴﺮو دﻫﻠﻮی و ﻧﯿﺰ

ﺧﻮاﺟﻪ ﺣﺴﻦ دﻫﻠﻮی و ﺷﯿﺦ ﺑﻬﺎء اﻟﺪﯾﻦ زﮐﺮﯾﺎی ﻣﺎﻣﺘﺎﻧﯽ )ﻣﺮﺷﺪ و ﻣﺮاد ﻋﺮاﻗﯽ( و ﭘﺴﺮش ﺷﯿﺦ ﺻﺪراﻟﺪﯾﻦ،
ﻫﻤﭽﻨﲔ ﺷﯿﺦ ﺑﺪراﻟﺪﯾﻦ ﻏﺰﻧﻮی ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺧﻮاﺟﻪ ﻗﻄﺐاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺨﺘﯿﺎرﮐﺎﮐﯽ در ﻋﺼﺮ ﺑﻠﱭ ﻣﯽزﯾﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻮرد اﺧﻼص او

ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺴﺮ ﺑﻠﱭ و وﻟﯿﻌﻬﺪ او ﻋﻼءاﻟﺪﯾﻦ ﻗﺎآن ﮐﻪ در ﻣﻮﻟﺘﺎن ﻣﯽزﯾﺴﺖ ﺧﻮد ﺷﺎﻋﺮی ﺑﻠﻨﺪﭘﺎﯾﻪ و داﻧﺸﻤﻨﺪی ﻣﺘﺒﺤﺮ ﺑﻮد

و ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺨﺴﺘﲔ ﺑﯿﺎض ﻣﻨﺘﺨﺒﺎت اﺷﻌﺎر ﻓﺎرﺳﯽ را در ﻫﻨﺪ او ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،در ﻋﻬﺪ او ﻣﻮﻟﺘﺎن داراﻟﻌﻠﻢ و ﻣﻬﺪ
 -۱ﺗﺬﮐﺮه ﻧﻮﯾﺲ در ﻫﻨﺪ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﺄﻟﯿﻒ دﮐﱰ ﻋﻠﲑﺿﺎ ﺗﻘﻮی ص .۳۴

١٩

رﺟﺎل و ﻣﺪرﺳﲔ و اﻗﻄﺎب و ﺷﺎﻋﺮان ﻣﻌﺮف ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻮد در ﻣﺠﻠﺴﺶ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ و دﯾﻮان اوﺣﺪی و دﯾﻮان
ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ و ﺧﻤﺴﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﮐﻠﯿﺎت اﺷﻌﺎر اﻣﲑ ﺧﺴﺮو دﻫﻠﻮی ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯿﺸﺪ ،ﮔﻮﯾﻨﺪ دوﺑﺎر ﺑﺮای ﺷﯿﺦ ﺳﻌﺪی ﻧﺎﻣﻪ و

ﻫﺪﯾﻪ ﺑﻪ ﺷﲑاز ﻓﺮﺳﺘﺎد و او را ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺘﺎن دﻋﻮت ﻧﻤﻮد ،ﻟﯿﮑﻦ ﺷﯿﺦ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﭘﲑی ﻋﺬر ﺧﻮاﺳﺖ و ﺳﻔﯿﻪ اﺷﻌﺎر
ﺧﻮﯾﺶ را ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد ﮐﺘﺎﺑﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﻪ ﻧﺰد او ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﻣﲑ ﺧﺴﺮو را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻣﺸﻤﻮل
ﻣﻬﺮ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯿﺴﺎزد )ﺗﺬﮐﺮه ﺧﺰاﻧﻪ ﻋﺎﻣﺮه ﺗﺄﻟﯿﻒ آزاد ﺑﻠﮕﺮاﻣﯽ ﭼﺎپ ﻟﮑﻨﻪ و ﺻﻔﺤﻪ  (۲۴۹دﯾﮕﺮ از ﺧﺎﻧﺪان

ﻫﺎی ﺣﺎﮐﻢ و ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻫﻨﺪﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﺧﻠﯿﺠﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻋﻼءاﻟﺪﯾﻦ ﻓﲑوز ﺧﻠﺠﯽ )– ۶۱۹
 ۶۹۶ﻫﺠﺮی( و ﺑﺮادرزادهاش ﻋﻼءاﻟﺪﯾﻦ ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ اﺳﮑﻨﺪر ﺛﺎﻧﯽ در اﯾﻦ راه ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺴﯿﺎرﮐﺮدﻧﺪ ،ﻓﲑوز در ﺳﺎل ۷۰

ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ رﺳﯿﺪ و او ﻣﺮدی ﺷﺎﻋﺮ و ادﯾﺐ و ﺧﻮش ذوق ﺑﻮد و ﺷﺎﻋﺮاﻧﯽ ﭼﻮن ﺗﺎجاﻟﺪﯾﻦ ﻋﺮاﻗﯽ و اﻣﲑ

ﺧﺴﺮو دﻫﻠﻮی و ﺧﻮاﺟﻪ اﻣﲑ ﺧﺎﺻﻪ و ﺣﻤﯿﺪ راﺟﻪ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ داﻧﺎن ﺑﺰرگ ﻧﻈﲑ ﻣﺤﻤﺪﺷﺎه ﭼﻨﮕﯽ و ﻓﺘﻮﺣﺎ و
ﻧﺼﲑﺧﺎن و ﺑﻬﺮوز ﻣﺸﻤﻮل ﻋﻨﺎﯾﺖ و ﺗﺸﻮﯾﺶ او ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻋﻼءاﻟﺪﯾﻦ داﻣﺎد و ﺑﺮادرزاده ﻓﲑوز ﮔﺮﭼﻪ ﺳﻨﮕﺪل و

ﺧﻮﻧﺨﻮار ﺑﻮد و ﻓﲑوز ﭘﲑ را ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﻘﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪ ،اﻣﺎ در ﻋﺼﺮ او ﺣﻮزه اﺳﻼم وﺳﻌﺖ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺎﻋﺮان اﯾﻦ

ﻋﺼﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﲑ ﺧﺴﺮو و ﺧﻮاﺟﻪ ﺣﺴﻦ و ﺻﺪر اﻟﺪﯾﻦ ﻋﺎﱃ و ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻋﺮاﻗﯽ و ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﺎرف و ﻋﺒﺪاﻟﺤﮑﯿﻢ و

ﺷﻬﺎباﻟﺪﯾﻦ ﺻﺪر ﻧﺸﲔ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ دﻓﱰ ﻋﻼءاﻟﺪﯾﻦ و ﺣﻘﻮق ﺑﮕﲑ او ﺑﻮدﻧﺪ .درﻋﻬﺪ او ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﺮف

دوﻟﺖ دﻫﻠﯽ درآﻣﺪ .درﻧﺘﯿﺠﻪ اﺳﻼم و زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﺧﺎﻧﻘﺎﻫﻬﺎ و ﻧﻈﺎﻣﯿﻪﻫﺎ و ﻣﺤﺎﮐﻢ ﺷﺮع و

ﻣﺠﺎﻟﺲ درس و ﻣﺤﺎﻓﻞ وﻋﻆ و ارﺷﺎد ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﺮد ،و ﻣﺬﻫﺐ ﺣﻨﻔﯽ ﻣﺬﻫﺐ رﺳﻤﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﻨﺪ

ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺑﻌﺪ از آل ﺑﻠﱭ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺪان ﺗﻐﻠﻖ رﺳﯿﺪ ﺑﺨﺼﻮص در ﻋﻬﺪ ﻏﯿﺎثاﻟﺪﯾﻦ ) (۷۲۵ - ۷۲۱و ﭘﺴﺮش ﻣﺤﻤﺪ )- ۷۲۵

 (۷۵۲و ﺑﺮادرزادهاش ﻓﲑوز ﺑﺎرﯾﮏ ﺑﲔ ) (۷۹۱ - ۷۵۲ﻣﺒﺎﻧﯽ اﺳﻼﻣﯽ در ﻫﻨﺪ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺴﯿﺎر ﯾﺎﻓﺖ .ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻐﻠﻖ

ﺷﺎﻋﺮ و ﺷﻌﺮ ﻓﻬﻢ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺗﺎزی و ﻓﺎرﺳﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ و درﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻬﺎرت داﺷﺖ ،ﺧﻄﺶ ﺧﻮش و ﺑﻪ اﺻﻨﺎف
ﺐ و ﻧﺠﻮم و ﺣﮑﻤﺖ و رﯾﺎﺿﯽ آﺷﻨﺎ ﺑﻮد ،ﻋﻠﻤﺎی ﺑﺰرگ اﺳﻼم ﮐﻪ از ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺎﺗﺎران ﺧﻮنآﺷﺎم ﮔﺮﯾﺨﺘﻪ
ﻋﻠﻮم ﭼﻮن ﻃ ّ

ﺑﻮدﻧﺪ در درﺑﺎر او ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ ،در دوﻟﺖ ﻓﲑوز ﺑﺎرﯾﮏ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺘﺐ از ﺳﺎﻧﺴﮑﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ روﻧﻖ ﮔﺮﻓﺖ ،ﻫﻤﺎن

ﮐﺎر ﺳﻮدﻣﻨﺪی ﮐﻪ در ﻋﻬﺪ اﮐﱪ و ﺷﺎه ﺟﻬﺎن ﮔﻮرﮐﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﺎل رﺳﯿﺪ وی ﺑﻌﺪ از وﯾﺮان ﮐﺮدن ﺑﺘﮑﺪه )ﻧﮕﺮﮐﻮت( و
ﺑﺮاﻧﺪاﺧﱳ ﻣﺪرﺳﻪ ﺿﻤﯿﻤﻪ آن  ۳۰۰ﮐﺘﺎب ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎﻧﺴﮑﺮﯾﺖ ﺑﺪﺳﺖ آورد ﮐﻪ دﺳﺘﻮر داد ﺑﻌﻀﯽ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ

ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ ﺧﺎﻟﺪﺧﺎﻧﯽ ﺷﺎﻋﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ دﻻﯾﻞ ﻓﲑوزﺷﺎﻫﯽ را در ﺣﮑﻤﺖ

ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺷﮕﻮن ﺗﻔﺎﻻت ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﻧﻈﻢ درآورد .ﺧﻮد ﻓﲑوز ﻧﯿﺰﮐﺘﺎﺑﯽ در وﻗﺎﯾﻊ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪ )ﯾﺎ ﻋﻠﯽاﻟﺮﺳﻢ
ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ( ﮐﻪ ﻓﺘﻮﺣﺎت ﻓﲑوزﺷﺎﻫﯽ ﻧﺎم دارد .ﺿﯿﺎء ﺑﺮﻧﯽ ﻫﻢ ﺗﺎﯾﺦ ﻓﲑوزﺷﺎﻫﯽ را ﺑﺮای ﻓﲑوز ﺑﺎرﯾﮏ ﺗﺄﻟﯿﻒ

ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺼﺎدر ﻣﻬﻢ ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻨﺪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .اﺳﻼم و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ دﻫﻠﯽ دردﮐﻦ و ﺑﻨﮕﺎل
و ﺳﯿﻼن و ﺳﻨﺪ و ﮐﺸﻤﲑ و داﻣﻨﻪﻫﺎی ﻫﯿﻤﺎﻟﯿﺎ در ﺣﺎل ﮔﺴﱰش ﺑﻮد ،ﻣﺜﻼً در ﺑﻨﮕﺎل از ﺳﺎل  ۵۹۴ه.ق ﮐﻪ ﺑﺨﺘﯿﺎر

ﺧﻠﺠﯽ آن را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف آورد ﭼﻮن ﺳﺮﺑﺎزان ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺎ ﮐﻨﺎره ﺷﺮﻗﯽ ﺷﺒﻪ ﻗﺎره وﺳﻌﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ،

ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻐﺮاﺧﺎن ) ۶۹۰ – ۶۸۱ه .ق( ﭘﺴﺮ دوّم ﻏﯿﺎثاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻠﱭ ﮐﻪ ذﮐﺮش ﮔﺬﺷﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺑﻨﮕﺎل ﺷﺪ

او ﺑﻪ ﯾﺎری ﻗﺎﺿﯽ اﺛﲑ و ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ دﺑﲑ )ﻣﺬﮐﻮر در ﺻﻔﺤﺎت ﻗﺒﻞ( درﺑﺎر ﺧﻮد را ﻣﺮﮐﺰ ﺷﺎﻋﺮان و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻗﺮار
داد ،و اﻣﲑ ﺧﺴﺮو را ﺑﻪ ﺑﻨﮕﺎل دﻋﻮت ﮐﺮد و اﻣﲑ ﺧﺴﺮو دو ﺳﺎل در آﻧﺠﺎ ﺑﻮد و داﻧﮥ ادب ﻓﺎرﺳﯽ را ﭘﺎﺷﯿﺪ .ﭘﺲ از

او اﯾﻦ ﻧﻬﺎل ﻫﺮ روز ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﺑﺎﻻﺗﺮ رﻓﺖ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻏﯿﺎثاﻟﺪﯾﻦ اﻋﻈﻢ ﺷﺎه اﺑﻦ اﺳﮑﻨﺪر ) (۷۷۵ - ۷۶۸ﺣﺎﻓﻆ را از
ﺷﲑاز دﻋﻮت ﻧﻤﻮد وﱃ ﺣﺎﻓﻆ ﺑﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﻏﺰل ﮐﻪ ﺑﻨﺎم ﻏﯿﺎثاﻟﺪﯾﻦ اﻋﻈﻢ ﻣﺬﮐﻮر ﺳﺮوده ﺑﻮد ﻋﺬر ﺧﻮاﺳﺖ و ﺧﻮد

ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺮس از ﺧﻄﺮ درﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﻨﮕﺎﻟﻪ ﻧﺮﻓﺖ آن ﻏﺰل اﯾﻦ اﺳﺖ:
٢٠

ﺳﺎﻗﯽ ﺣﺪﯾﺚ ﺳﺮو ﮔﻞ و ﻻﻟﻪ ﻣﲑود

وﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﺑﺎ ﺛﻼﺛﻪ ﻏﺴﺎﻟﻪ ﻣﯽرود

ﻣﯽده ﮐﻪ ﻧﻮﻋﺮوس ﭼﻤﻦ ﺣﺪﺣﺴﻦ ﯾﺎﻓﺖ

ﮐﺎر اﯾﻦ زﺻﻨﻌﺖ دﻻﻟﻪ ﻣﯽرود

ﻃﯽ زﻣﺎن ﺑﺒﲔ و ﻣﮑﺎن در ﺳﻠﻮک ﺷﻌﺮ

ﮐﺎﯾﻦﻃﻔﻞ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ره ﯾﮑﺴﺎﻟﻪ ﻣﯽرود

زﯾﻦ ﻗﻨﺪ ﭘﺎرﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﮕﺎﻟﻪ ﻣﯽرود

ﺷﮑّﺮ ﺷﮑﻦ ﺷﻮد ﻫﻤﻪ ﻃﻮﻃﯿﺎن ﻫﻨﺪ

ﺑﺎد ﺑﻬﺎر ﻣﯽوزد از ﺑﻮﺳﺘﺎن ﺷﺎه

وز ژاﻟﻪ ﺑﺎده در ﻗﺪح ﻻﻟﻪ ﻣﯽرود

ﺧﻮی ﮐﺮده ﻣﯽﺧﺮاﻣﺪ و ﭘﺮ ﻋﺎرض ﺳﺨﻦ

از ﺷﺮم روی او ﻋﺮق از ژاﻟﻪ ﻣﯽرود

ﭼﻮن ﺳﺎﻣﺮی ﻣﺒﺎش ﮐﻪ زر دﯾﺪ و از ﺧﺮی

ﻣﻮﺳﲐ ﺑﻬﺸﺖ از ﭘﯽ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻣﯽرود

ﮐﺶ ﮐﺎروان ﺳﺤﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﻪ ﻣﯽرود

آن ﭼﺸﻢ ﺟﺎوداﻧﮥ ﻋﺎﺑﺪ ﻓﺮﯾﺐ ﺑﲔ

ﺑﮑﺎره ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ و ﻣﺤﺘﺎﻟﻪ ﻣﯽرود

اﯾﻤﻦ ﻣﺸﻮ زﻋﺸﻮه دﻧﯿﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺠﻮز

ﺧﺎﻣﺶ ﻣﺸﻮﮐﻪ ﮐﺎر ﺗﻮ از ﻧﺎﻟﻪ ﻣﯽرود

ﺣﺎﻓﻆ زﺷﻮق ﻣﺠﻠﺲ ﻏﯿﺎث دﯾﻦ

در ﻫﻤﲔ ﺑﻨﮕﺎل در ﻋﻬﺪ ﻋﻼءاﻟﺪﯾﻦ ﻋﻠﯽ ﻣﺮدان ﺧﻠﺠﯽ )(۶۰۸ - ۶۰۵ﻗﺎﺿﯽ رﮐﻦاﻟﺪﯾﻦ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪی ﮐﺘﺎب»اﻣﺮت
ﮐﻮﻧﺪ«را از زﺑﺎن ﺳﺎﻧﺴﮑﺮﯾﺖ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ و ﻋﺮﺑﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده و ﻧﺨﺴﺘﲔ اﺛﺮ ﻓﺎرﺳﯽ را در ﺑﻨﮕﺎل ﭘﺪﯾﺪ آورده ﺑﻮد ،و

ﭘﺲ از دوران ﻃﻼﯾﯽ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ دﯾﮕﺮ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب اﻣﲔ اﻟﻐﺮﺑﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻧﻮر ﻗﻄﺐ

ﻋﺎﻟﻢ )ﻣﺘﻮﻓﯽ  (۸۱۳در ﺗﺼﻮف ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪ ،و در زﻣﺎن ﻋﻼءاﻟﺪﯾﻦ ﺣﺴﲔ ﺷﺎه در اواﯾﻞ ﻗﺮن دﻫﻢ زﺑﺎن درﺑﺎر ﺑﻨﮕﺎل
رﺳﻤﺎً ﻓﺎرﺳﯽ اﻋﻼم ﺷﺪ )ادب ﻓﺎرﺳﯽ در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ص  (۶۱۰ﺧﻠﺠﯿﺎن ) (۷۲۱ - ۶۸۹ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﻨﮕﺎل ﻻﻫﻮر را ﻧﯿﺰ

ﮐﻪ ﻣﻘﺮ وﻟﯿﻌﻬﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﻮده از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﯽ و ادﺑﯽ ﻓﻌﺎل ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺧﻠﺠﯿﺎن ﺗﻔﻠﻔﯿﺎن ) (۸۱۷ - ۷۲۱دﻧﺒﺎﻟﻪ

ﮐﺎر آﻧﺎﻧﺮا ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻗﺪوم اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ را ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺷﻤﺮدﻧﺪ ﭘﺲ آﻧﻬﺎ ﺳﯿّﺪان ) (۸۵۲ - ۸۱۷در ﻻﻫﻮر و دﻫﻠﯽ ﺑﻪ

اﺷﺎﻋﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﻨﮕﺎل و ﻻﻫﻮر و دﻫﻠﯽ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺣﺎﮐﻤﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽزﯾﺴﺘﻨﺪ ،دردﮐﻦ ﭼﻨﺪ

ﺧﺎﻧﻮاده ﺣﺎﮐﻤﻪ روی ﮐﺎر آﻣﺪﻧﺪﮐﻪ ﺧﻮد را واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺬﻫﺐ ﺗﺸﯿﻊ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻌﺪاً ﺑﻌﻀﯽ آﻧﺎن
ﺧﻄﺒﻪ ﺑﻨﺎم ﺻﻔﻮﯾﺎن ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ﺑﻬﻤﻨﯿﺎن ) ۹۳۳ – ۸۴۸ه.ق( ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯽﻧﮋاد ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺧﺎﻧﺪان ﺷﺎه ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠّﻪ وﱃ را در

دوﻟﺖ آﺑﺎد ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ اﺣﱰام ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻣﻨﺎﺻﺐ و ﻣﻘﺎﻻت ﻋﺎﱃ ﺑﻪ آﻧﺎن دادﻧﺪ ،ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﮐﻪ ﺳﻠﻄﺎن

اﺣﻤﺪ ﻧﺎم داﺷﺖ و ارادت ﺑﻪ ﺷﺎه ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠّﻪ داﺷﺘﻪ ،ﻧﺎﻣﻪای ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯽ از اﻫﻞ ﺻﻔﺎ ﻧﺰد وی ﺑﻪ ﮐﺮﻣﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد

ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﯿﺎﺑﺖ ﺳﻠﻄﺎن دﺳﺖ اﺧﻼص ﺑﻪ داﻣﻦ او زﻧﻨﺪ و ﻃﻠﺐ ﻫﻤﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺷﺎه ﻧﻌﻤﺖاﻟﻠّﻪ ﺗﺎﺟﯽ ﺳﺒﺰ رﻧﮓ و دوازده
ﺗﺮک در ﺻﻨﺪوﻗﯽ ﺑﺮای ﺳﻠﻄﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد و او را در ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد اﻋﻈﻢ اﻟﺸﺎﻫﺎن ﺷﻬﺎباﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮاﻧﺪ ،و ﺟﻮاب ﻧﺎﻣﻪ را
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺎج ﻣﺼﺤﻮب ﺑﺸﺎﮔﺮد ﺧﻮد ﻣﻼ ﻗﻄﺐاﻟﺪﯾﻦ ﮐﻪ از ﻋﻠﻤﺎی زﻣﺎن او را ﺑﻪ دﮐﻦ رواﻧﻪ ﮐﺮد ،اﺣﻤﺪ آن ﺗﺎج

را ﺑﺎ اﺣﱰام ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻤﺎﻣﱰ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﻬﺎد و ﺗﺸﯿّﻊ ﺧﻮﯾﺶ را آﺷﮑﺎر ﻧﻤﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻬﻤﻨﯽ از ﺣﮑﻤﺮاﻧﺎن ﻫﻤﲔ
ﺧﺎﻧﻮاده ﺣﺎﻓﻆ را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ وزﯾﺮ ﺧﻮد ﻓﻀﻞاﻟﻠّﻪ اﯾﻨﺠﻮ از ﺷﲑاز ﺑﻪ دﮐﻦ دﻋﻮت ﮐﺮد )ﻗﺼﺮ داﮐﻦ ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ( ﺻﺪر

اﻋﻈﻢ ﺑﺰرگ ﺑﻬﻤﻨﯿﺎن ،ﺧﻮاﺟﻪ ﻣﺤﻤﻮد ﮔﺎوان ﮔﯿﻼﻧﯽ ﻣﻤﺪوح ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺟﺎﻣﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺳﻼم

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

ﺑﻨﺎم اﺋﻤﻪ اﺛﻨﯽ ﻋﺸﺮ ﻋﻠﯿﻬﻢاﻟﺴﻼم ﺧﻄﺒﻪ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻗﻄﺐ ﺷﺎﻫﯿﺎن دﮐﻦ در ﺣﻔﻆ ﻣﺬﻫﺐ ﺗﺸﯿّﻊ و راﺑﻄﻪ

دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﺻﻔﻮﯾﻪ ﺑﻪ ﻗﺪری ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺴﺎدت درﺑﺎر دﻫﻠﯽ و اﻧﻘﺮاض ﺧﺎﻧﺪان اﯾﺸﺎن ﮔﺮدﯾﺪ .در ﮐﺸﻤﲑ از

ﻗﺮن ﻫﺸﺘﻢ ﻫﺠﺮی اﺳﻼم و ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ راﯾﺞ ﮔﺮدﯾﺪ اﻣﺮای ﻣﺎﻟﻮا ) ۸۰۴-۹۳۷ه.ق( وﮔﺠﺮات )-۹۸۰ ۷۹۹ه.ق( و

ﺑﻨﮕﺎل ) ۹۸۴ - ۵۹۹ه.ق(ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺎر ﺧﻮد را در ﺗﻘﻮﯾﺖ اﺳﻼم و اﺳﺘﻘﺒﺎل از رﺟﺎل و ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن اﯾﺮاﻧﯽ

٢١

ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻠﻮک ﺟﻮﻧﭙﻮر ) ۹۰۵ – ۷۹۶ه .ق(ﺑﻨﺎم ﺣﺴﲔ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺷﺎﻋﺮ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽدان و ﻣﺆﻟﻒ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ
ﺑﻮد از ﺑﺲ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ادب و ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﯽ و اﺑﻨﯿﻪ و ﻋﻤﺎرات ﺑﺴﺒﮏ اﯾﺮاﻧﯽ ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺖ .ﺟﻮﻧﭙﻮر را ﻧﺴﺨﻪای

از اﯾﺮان ﺳﺎﺧﺖ و از آن ﭘﺲ آن ﺷﻬﺮ را ﺷﲑاز ﻫﻨﺪ ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺳﻬﻢ ﻟﻮدﯾﺎن ) ۸۲۵-۹۳۳ه.ق( را

ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ .ﭼﻪ ﺑﻌﻀﯽ آﻧﻬﺎ ﭼﻮن ﺳﮑﻨﺪر ﻟﻮدی ﻋﺎﻟﻢ و ﺷﺎﻋﺮ ﺑﻮد و ﮔﻞ رخ ﺗﺨﻠﺺ ﻣﯽﮐﺮد و دﯾﻮاﻧﺶ
ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻫﺸﺖ ﻫﺰار ﺑﯿﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ اﮔﺮه را ﺑﺠﺎی دﻫﻠﯽ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،اﻫﺎﱃ ﻣﺤﻞ را ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮد ﮐﻪ

زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ را ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ )ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺮﺷﺘﻪ( ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﻫﻤﻪ ﺧﺎﻧﺪان و اﻣﺮای اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن و ادب ﻓﺎرﺳﯽ ،ﺳﻬﻤﯽ
ﮐﻪ ﮔﻮرﮐﺎﻧﯿﺎن ﻫﻨﺪ در اﺷﺎﻋﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ و ادب ﻓﺎرﺳﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ از ﻫﻤﻪ ﺑﯿﺸﱰ ﺑﻮده ،اﯾﻦ دوره ﮐﻪ  ۱۸۶ﺳﺎل

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

اﯾﺮان و ﻧﻈﻢ و ﻧﺜﺮ ﻓﺎرﺳﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻇﺮﯾﻒ از ﻗﺒﯿﻞ ﻧﻘﺎﺷﯽ وﻣﯿﻨﺎ ﮐﺎری و ﺧﻮشﻧﻮﯾﺴﯽ و ﻣﻨﺒﺖﮐﺎری و ﻓﻠﺰﮐﺎری و
ﻣﻮزاﺋﯿﮏﺳﺎزی و ﻗﺎﱃﺑﺎﻓﯽ و زریدوزی و ﻣﻌﻤﺎری و ﺣﺠّﺎری و ﮔﭻﺑﺮی و ﺗﺬﻫﯿﺐ و ﺟﻮاﻫﺮﺳﺎزی و زرﮔﺮی و

ﻏﲑه و اﻧﻮاع ﻋﻠﻮم ﻣﻌﻘﻮل و ﻣﻨﻘﻮل ﺑﻪ ﮐﻤﺎل رﺳﯿﺪه ،دردﻫﻠﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﻼد ﺑﺰرگ ﻫﻨﺪ رواج ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ،و ﻣﯿﺪان ﺑﺮای
ﮐﺴﺐ ﺷﻬﺮت و ﺛﺮوت ﺑﺮوی اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺎز ﺑﻮد ﺑﻨﺎی ﺗﺎج ﻣﺤﻞ در آﮔﺮه )(۱۰۵۸-۱۰۴۱ﮐﻪ ﻫﲊ ﻣﻌﻤﺎری اﺳﺘﺎد ﻋﯿﺴﯽ
اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ﺑﻮده و ﺳﺎﺧﱳ ﺗﺨﺖ ﻃﺎووس ﺑﻪ ﺳﺮﮐﺎری ﺳﻌﯿﺪای ﮔﯿﻼﻧﯽ ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﭼﺸﻤﮕﲑی از ﺳﻠﯿﻘﻪ و ﻫﲊ اﯾﺮاﻧﯽ

در دوﻟﺖ ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻨﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺿﻤﻨﺎً ﻇﻬﲑاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﻠﺴﻠﮥ ﮔﻮرﮐﺎﻧﯿﺎن ﻫﻨﺪ ) ۹۳۷ – ۹۳۲ه.ق(ﺧﻮد

ﺷﺎﻋﺮ ﺑﻮده ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯽ و ﻓﺎرﺳﯽ ﺷﻌﺮ ﺳﺮوده ﮐﻪ ﺳﯿﺪ ﺳﺒﻂ  ۷۲ﺑﯿﺖ آن ذﮐﺮﮐﺮده) .در ﮐﺘﺎب ﭘﺎرﺳﯽ ﮔﻮﯾﺎن ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن(
ﺑﻌﺪ از ﺑﺎﺑﺮ ﻫﻤﺎﯾﻮن ﺷﺎه ) ۹۶۳ – ۹۳۷ه.ق( ﺷﻌﺮ ﻣﯽﮔﻔﺖ و ﺑﲑم ﺧﺎن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺑﺰرگ ﺷﺎﻋﺮان ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻮد و

ﺷﻌﺮاﯾﯽ ﭼﻮن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺪﺧﺸﺎﻧﯽ ،ﻧﺎدری ﺳﻤﺮﻗﻨﺪی ،ﻓﺎرﻏﯽ ﻫﺮوی ،ﻃﺎﻫﺮ دﮐﻨﯽ ،ﮐﺎﻫﻞ ﮐﺎﺑﻠﯽ ،اﯾﻮب ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮی

در درﺑﺎرش ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ از وی اﮐﱪﺷﺎه ) (۱۰۱۴ - ۹۶۳ﮐﻪ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ اﺷﻌﺎر ﺧﻮﺑﯽ دارد ،دوران ﺣﮑﻮﻣﺘﺶ دوران
ﻃﻼﯾﯽ ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺖ .و ﺷﻌﺮای ﺑﺴﯿﺎر و ﮐﻢ ﻧﻈﲑی ﭼﻮن ﻓﯿﻀﯽ ،ﻏﺰاﱃ ،ﻋﺮﻓﯽ ﺷﲑازی ،ﻧﻈﲑ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری ،ﺧﻮاﺟﻪ ﺣﺴﲔ
ﻣﺮوی ،ﺛﻨﺎﺋﯽ ﻣﺮوزی ،ﻧﯿﻠﯽ ﻫﺮوی ﻣﻼﺷﲑی ﻻﻫﻮری ،ﺑﺎﺑﺎﻃﺎﻟﺐ و ﻏﲑه ،در دﺳﺘﮕﺎﻫﺶ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﻣﻨﺤﺖ

اﻟﺘﻮارﯾﺦ ﻧﺎم  ۱۰۶ﺗﻦ از ﺷﺎﻋﺮان ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﻌﺪ از اﮐﱪﺷﺎه ﺟﻬﺎﻧﮕﲑﺷﺎه ) (۱۰۳۷ – ۱۰۱۴ﮐﻪ ﺧﻮد ﺷﺎﻋﺮ ﺑﻮد دﻧﺒﺎﻟﻪ
ﮐﺎر ﺳﺎﺑﻘﺶ را ﺑﺎ ﺷﺪت اداﻣﻪ داد و ﭘﺲ از وی ﺷﺎه ﺟﻬﺎن ) (۱۰۶۸ - ۱۰۳۷دهﻫﺎ ﺷﺎﻋﺮ و ﻋﺎﻟﻢ در دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮد

داﺷﺖ و ﻫﻤﮥ ﺷﻌﺮا و ﻫﲊﻣﻨﺪان را ﺟﺬب ﻣﯽﮐﺮد .ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ آزاد ﺑﻠﮕﺮاﻣﯽ در ﺧﺰاﻧﻪ ﻋﺎﻣﺮه در ذﯾﻞ ﮐﻠﻤﻪ آرزو ﻣﯽ

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

ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ ﺑﻬﻢ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ﻫﺮ ﻋﺎﻣﯽ و ﺳﻮﻗﯽ )ﺑﺎزاری( ﺑﻪ ﺗﻮﻗﻊ ﻣﻨﺼﺐ ﻫﻔﺖ ﻫﺰاری ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﻫﻨﺪ دوﯾﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﭼﻪ
رﺳﺪ ﺑﻪ ﻧﺠﺒﺎ و ارﺑﺎب ﮐﻤﺎل .از آﻧﺠﻤﻠﻪ ﻓﺮﻗﻪ ﺷﻌﺮا ﻣﺜﻞ ﻏﺰاﱃ ﻣﺸﻬﺪی و ﻋﺮﻓﯽ ﺷﲑزای و ﺳﻨﺎﯾﯽ ﻣﺸﻬﺪی و ﻧﻈﲑی
ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری و ﻧﻮﻋﯽ ﺧﺒﻮﺷﺎﻧﯽ ،ﻣﺸﻔﻖ ﺑﺨﺎری و ﺣﮑﯿﻢ رﮐﻨﺎ ﮐﺎﺷﯽ و ﻃﺎﻟﺐ اﻣﻠﯽ و اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﮐﻠﯿﻢ ﻫﻤﺪاﻧﯽ و ﻗﺪﺳﯽ

ﻣﺸﻬﺪی و ﻣﲑزا ﻋﻨﺎﯾﺖ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ و دﯾﮕﺮ ﺟﻤﺎﻋﺖ )ﻻﺗﻌﺪو ﻻﺗﺤﺼﯽ( و از ﺧﻮد ﻣﺮدم ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﮐﻪ در ادب

ﻓﺎرﺳﯽ ﭘﺮﭼﻢ ﺷﻌﺮ اﻓﺮاﺧﺘﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺮای اﻃﻼع از اﺣﻮال آﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﺬﮐﺮهﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﻮﺷﺘﻪ

ﺷﺪه ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺰاﻧﮥ ﻋﺎﻣﺮه و ﺧﻼﺻﻪ اﻻﻓﮑﺎر ﺑﺨﺼﻮص ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ارزش ﺗﺬﮐﺮهﻧﻮﯾﺴﯽ در ﻫﻨﺪ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻧﮕﺎرش
دﮐﱰ ﺳﯿﺪﻋﻠﲑﺿﺎ ﻧﻘﻮی و ﺷﻌﺮاﻟﻌﺠﻢ و ﺗﺬﮐﺮهٔ روز روش از ﻣﻮﻟﻮی ﻣﻈﻔﺮﺣﺴﻦ و آﺋﲔ اﮐﱪی و ﻓﺎرﺳﯽﮔﻮﯾﺎن

ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺮﺷﺘﻪ و ﻏﲑه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد .و ﭼﻮن زﻣﺎن ﺷﺎه ﺟﻬﺎن اوج ادب ﻓﺎرﺳﯽ در ﻫﻨﺪ ﺑﻮده و ﺻﺎﺋﺐ و
اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﮐﻠﯿﻢ در دﺳﺘﮕﺎه او ﺑﻮدﻧﺪ ﻟﺬا ﺷﺒﻠﯽ ﻧﻌﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﯽ در اﯾﺮان ﭘﺲ از ﺻﺎﺋﺐ و در ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن
٢٢

ﭘﺲ از اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﮐﻠﯿﻢ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮔﺮدﯾﺪ .ﻟﺬا ﻻزم ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺑﺰرﮔﺎن ﺷﻌﺮای اﯾﻦ ﻋﻬﺪﮐﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از ﻣﻠﮏ اﻟﺸﻌﺮای
ﻗﺪﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪی ،ﻣﻠﮏ اﻟﺸﻌﺮا اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﮐﻠﯿﻢ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻫﻤﺪاﻧﯽ ،ﺻﺎﺋﺐ ﺗﱪﯾﺰی ،ﻣﺤﺴﻦ ﻓﺎﻧﯽ ،اﺳﺘﺎدﻏﻨﯽ ﮐﺸﻤﲑی،
ﻣﺤﻤﺪﻗﻠﯽﺳﻠﯿﻢ ،ﺣﮑﯿﻢ ﺣﺎذق ﮔﯿﻼﻧﯽ ،ﭼﻨﺪرﻫﺎن ﺑﺮﻫﻤﻦ ﻻﻫﻮری ،را ﻧﺎم ﺑﱪﯾﻢ .ﺑﻌﺪ از ﺷﺎه ﺟﻬﺎن ،اورﻧﮓ زﯾﺐ

) ۱۱۰۸ – ۱۰۶۹ه.ق( ﺑﺮﺗﺨﺖ ﻧﺸﺴﺖ .وی ﭼﻨﺪان ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﺷﻌﺮا ﻧﺪاﺷﺖ .وﱃ ﺑﺎ وﺟﻮد آن ﺷﻌﺮاﯾﯽ ﭼﻮن ﻧﻌﻤﺖ

ﺧﺎن ﻋﺎﱃ ،ﻋﺎﻗﻞﺧﺎن رازی ،ﻣﻼاﺷﺮف ﻣﺎزﻧﺪراﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪاﻓﻀﻞ ﺳﺮﺧﻮش ،ﻣﻮﺳﻮی ﻗﻤﯽ ،از اﯾﺮان و ﻏﻨﯽ ﮐﺸﻤﲑی
و ﻧﺎﺻﺮﻋﻠﯽ ﺳﺮﻫﻨﺪی ،ﺑﯿﺪل ،ﺳﺮﻣﺪ ﺷﻬﯿﺪ ،ﻏﻨﯿﻤﺖ ﮐﻨﺠﺎﻫﯽ ﻫﺮﯾﮏ در روش ﻧﮕﻪ داﺷﱳ ﻣﺸﻌﻞ ادب ﮐﻮﺷﺶ

ﻧﻤﻮدﻧﺪ و دﺧﱰ اورﻧﮓ زﯾﺐ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ زﯾﺐ اﻟﻨﺴﺎ ﺑﻮد و ﻧﺰد ﻣﺤﻤﺪﺳﻌﯿﺪ اﺷﺮف دﺧﱰزاده ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﻣﺠﻠﺴﯽ
داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺷﻌﺮ ﻣﯿﮕﻔﺖ و دﯾﻮاﻧﯽ دارد ﭘﺲ از اورﻧﮓ زﯾﺐ ﺑﻬﺎدر ﺷﺎه ﻇﻔﺮ آﺧﺮﯾﻦ ﺷﺎه

ﺗﯿﻤﻮری ﺑﻮد ﮐﻪ وی ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻋﺮ ﺑﻮد و ﺷﻌﺮاﯾﯽ ﭼﻮن ﺣﺰﯾﻦ ،واﻟﻪ داﻏﺴﺘﺎﻧﯽ از اﯾﺮان ﺑﻪ ﻫﻨﺪ رﻓﺘﻪ ﭼﺮاغ ادب را روﺷﻦ

ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻨﺪ و ﺷﻌﺮاﯾﯽ ﭼﻮن آرزو ،روﺣﯽ ،و ﺳﻮدا ،درد ،ﻣﻨﺖ ،ﻗﺎﻧﻊ ،واﻗﻒ ،ﻏﺎﻟﺐ ،ﺣﺰﯾﻦ ،ﺷﯿﻔﺘﻪ ،ﻇﻬﻮر ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .اﻣﺎ

اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا ﻫﻨﺪﯾﺎن اﺳﻼم ﺧﻮﯾﺶ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﻮﻓﯿﺎن ﭘﺬﯾﺮا ﺷﺪه و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن اﮐﺜﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آﻧﺠﺎ ﯾﺎ ﭘﲑو ﯾﮑﯽ از

ﻓﺮق ﺻﻮﻓﯿﻪ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺑﯿﻨﺶ ﻋﺎرﻓﺎﻧﻪ دارﻧﺪ ،ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻠﻞ ﻓﻮق و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﻓﮑﺮی و ﺧﺎﺻﯿﺖ روﺣﯽ آﻧﺎن
ﺑﻮده اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﻧﯿﺎز ﻓﻄﺮی اﻟﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺸﺮ را ﺑﺪان ﺳﺮرﺷﺘﻪ و ﺑﺮﺧﯽ ﻏﺎﻓﻠﻨﺪ ،ﭼﻪ ﻋﺮﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ از زﺑﺎن

ﺻﻮﻓﯿﻪ ﺻﺎﻓﯽ اﯾﺮان و ﺑﺎ زﺑﺎن ﺷﻌﺮ و ادب ﮐﻪ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮﯾﻦ اﺣﺴﺎس درون اﺳﺖ ،آﺗﺶ ﻋﺸﻖ را در آﻧﺎن ﻣﺸﺘﻌﻞ

ﺳﺎﺧﺘﻪ و راﻫﯽ ﺳﺮﻣﻨﺰل ﺟﺎﻧﺎﻧﺸﺎن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی»ﺟﺎﻧﺎ ﺳﺨﻦ از زﺑﺎن ﻣﺎ ﻣﯿﮕﻮﯾﯽ ﯾﺎ ﺧﻮد ز زﺑﺎن ﻣﻦ ﺳﺨﻦ

ﻣﯿﮕﻮﯾﯽ« ﻫﻤﺪﱃ ﻣﻮﺟﺐ ﻫﻢزﺑﺎﻧﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ،و ﺷﻮق ﭘﯿﻮﺳﱳ و ﻫﻢ درد ﺑﻮدن آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻋﺮﻓﺎن ﭘﻮﯾﺎی اﺳﻼﻣﯽ
ﭘﯿﻮﻧﺪ داده اﺳﺖ ،و ﺷﻮق ﭘﯿﻮﺳﱳ و ﻫﻢ درد ﺑﻮدن آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻋﺮﻓﺎن ﭘﻮﯾﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ داده اﺳﺖ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﻪ

ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻋﺮﻓﺎ و ﺻﻮﻓﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﺪ ﺳﻔﺮﮐﺮده و ﺑﺴﺎط ارﺷﺎط در آن ﺳﺎﻣﺎن ﮔﺴﱰدهاﻧﺪ از ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻮدهاﻧﺪﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻨﺪﯾﺎن
ﻫﻤﺪﻻن دﯾﺮﯾﻦ ﺑﻮدهاﻧﺪ آﻗﺎی ﻣﺸﺎﯾﺦ ﻓﺮﯾﺪﻧﯽ در اﯾﻨﺒﺎره ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﺑﯿﺸﱰﯾﻦ ﺻﻮﻓﯿﺎن ﻧﺨﺴﺘﲔ از ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪاﻧﺪ

ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ادﻫﻢ ﺑﻠﺨﯽ وﺷﻔﯿﻖ ﺑﻠﺨﯽ و ﺣﺎﺗﻢ اﺻﻢ ﺑﻠﺨﯽ ،ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ ،رازی ﺑﻠﺨﯽ ،ﻓﻀﯿﻞ ﺑﻦ ﻋﯿﺎض ﻣﺮوی

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

ﻫﺠﻮﭘﺮی و ﻏﺰاﱃ ﻃﻮﺳﯽ ،و ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﺟﺎم و اﻣﺜﺎﻟﻬﻢ ،ﺑﯿﺸﱰ ﺷﻌﺮای اوﻟﯿّﻪ ﺗﺼﻮف ﻧﯿﺰ از ﻣﺸﺮق اﯾﺮان ﺑﻮدهاﻧﺪ
ﭼﻮن ﺳﻨﺎﯾﯽ و ﻋﻄﺎر روﻣﯽ .ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﺎرز ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺗﺼﻮف اﺳﻼم ﺑﺎ اﻓﮑﺎر ﻫﻨﺪی وﺟﻮد اﺻﻮل و ﻣﻌﺘﻘﺪای ﭼﻮن

وﺣﺪت و ﻓﻨﺎ و ﺗﺮک و ﺗﺠﺮد و ﻧﯿﺎزردن ﺟﺎﻧﻮران و ﺳﲑ وﺳﻠﻮک و ﻣﺮﯾﺪ و ﻣﺮادی و ﭼﻠﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ و رﯾﺎﺿﺖ و

ﻣﺠﺎﻫﺪه ﺑﺎ ﻧﻔﺲ و ﺳﻤﺎع و ﻣﺮاﻗﺒﻪ و ذﮐﺮ و ورد و اﻣﺜﺎل آﻧﻬﺎ در ﺗﺼﻮف اﺳﻼﻣﯿﺴﺖ« .و ﻟﺬا ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﺪاﺟﻮﯾﯽ و

ﺷﺮک زداﯾﯽ و ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻫﻤﲔ زﻣﯿﻨﮥ ﻣﺸﱰک ،ﻣﺮدم ﻫﻨﺪ ﻣﻘﺪم ﺻﻮﻓﯿﺎن اﯾﺮاﻧﯽ را ﮐﻪ ﭘﯿﺎم آور ﺣﻖ و آرام ﺑﺨﺶ ﺟﺎن

ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﺬﯾﺮا ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﺼﻮف در ﻫﻨﺪ ﮔﺴﱰده ﺷﺪ .ﻋﺮﻓﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﺮﭼﻤﺪاران وﻻﯾﺖ و ﻃﺮﯾﻘﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮای
ارﺷﺎد و ﺳﲑ آﻓﺎق و اﻧﻔﺲ ﺑﻪ آن دﯾﺎر رﻓﺘﻨﺪ ،و ﺳﻠﺴﻠﻪﻫﺎی ﭼﻨﺪی در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ اﺷﺎﻋﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﻼم و ﻋﺮﻓﺎن

ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ،در اﯾﻨﺠﺎ ﻓﻘﻂ اﺳﻢ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از اﯾﺸﺎن ﮐﻪ در ﺗﺮوﯾﺞ اﺳﻼم و رﻫﱪی ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﻃﺮﯾﻘﺖ ﺷﻬﺮت ﻓﺮاواﻧﯽ

داﺷﺘﻪ و ﯾﺎ ﺳﺮاﺳﺮ ﺻﻮﻓﯿﺎن ﻫﻨﺪی از آﻧﺎن ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪﻧﺪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،از ﻧﺨﺴﺘﲔ ﺻﻮﻓﯿﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﺪ رﻓﺘﻨﺪ و

ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ اﺳﻼم ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﻃﺒﻖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﺘﺎب ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮔﺴﱰش اﺳﻼم در ﻫﻨﺪ )ص  (۵۷۲ – ۵۷۰ﺳﯿﺪ ﻧﺘﻬﺮﺷﺎه

) (-۴۳۱ ۳۵۹و ﺳﯿﺪﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻓﺮﯾﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﮐﻦ رﻓﺘﻪ و ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ اﺳﻼم ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ .و ﺳﭙﺲ از
اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﻫﺠﻮﯾﺮی ﺟﻼﺑﯽ ﻏﺰﻧﻮی ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎم ﺑﺮد ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺑﺪو اﺷﺎره ﺷﺪ ،وی در ﻻﻫﻮر اﻗﺎﻣﺖ

ﮔﺰﯾﺪه و در آﻧﺠﺎ ﮐﺘﺎب ﮐﺸﻒ اﻟﻤﺤﺠﻮب را در ﻃﺒﻘﺎت ﺻﻮﻓﯿﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮده و در ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﻧﯿﺰ در
٢٣

ﮔﺬﺷﺖ .و ﻧﯿﺰ ﺷﯿﺦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﺨﺎری ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۳۹۶ﻫﺠﺮی در ﺷﻬﺮ ﻻﻫﻮر ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺧﻮد را آﻏﺎزﮐﺮد درﺑﺎره وی
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﮐﺎﻓﺮی ﺑﺎ وی ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﯽﮐﺮد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﯽﺷﺪ) .ﮔﺴﱰش اﺳﻼم ص (۵۹۷

اﻣﺎ ﺳﺮﺣﻠﻘﻪ ﺻﻮﻓﯿﺎن ﻫﻨﺪﮐﻪ ﺑﺴﺎط ارﺷﺎدﮔﺴﱰده و ﻋﺪه ﺑﺴﯿﺎری را دﺳﺘﮕﲑی ﻧﻤﻮده ﺧﻮاﺟﻪ ﻣﻌﲔ اﻟﺪﯾﻦ ﺣﺴﻦﺑﻦ

ﻏﯿﺎث ﭼﺸﺘﯽ ﺳﺠﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﱰ ﺻﻮﻓﯿﺎن ﻫﻨﺪ ﻓﺮﻗﻪ از او ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ،و ﺳﻠﺴﻠﻪ ﭼﺸﺘﯿّﻪ ﻫﻨﺪ ﺑﺪو ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽﺷﻮد.

وی ﺑﻪ ﺳﺎل  ۵۳۷در ﺳﻨﺠﺮ از ﺗﻮاﺑﻊ ﺳﯿﺴﺘﺎن زاده ﺷﺪ )ﺳﺠﺴﺘﺎن ﯾﺎ ﺳﮕﺘﺴﺎن ﻧﺎم ﻗﺪﯾﻢ ﺳﯿﺴﺘﺎن اﺳﺖ ﭘﺲ ﺳﺠﺰی

ﯾﻌﻨﯽ ﺳﯿﺴﺘﺎﻧﯽ( ﺑﻪ ﺳﺎل  ۶۳۳در اﺟﻤﲑ ﺧﺮﻗﻪ ﺗﻬﯽ ﮐﺮد و ﻣﺰارش ﻣﯿﻌﺎدﮔﺎه ﺻﻮﻓﯿﺎن و ارﺑﺎب ﺣﺎﺟﺖ اﺳﺖ و او را
ﺧﻮاﺟﻪ ﻏﺮﯾﺐ ﻧﻮاز ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .ﺳﻠﺴﻠﻪ ﭼﺸﺘﯿّﻪ در اﺻﻞ ادﻫﻤﯿّﻪ و ﺑﻘﻮﱃ ﺑﺎﯾﺰﯾﺪﯾﻪ )ﻃﯿﻔﻮرﯾّﻪ و ﯾﺎ ﻣﻌﺮوﻓﯿّﻪ( اﺳﺖ و
ﻣﺸﺎﯾﺦ آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدهاﻧﺪ از:

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

از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﯿﻌﺖ اﺧﺬ ﻧﻤﻮد ﻟﺬا ﺣﻠﻘﻪ اﺗﺼﺎل اﺑﺮاﻫﯿﻢ ادﻫﻢ و ﺗﺸﯿﻊ وی از دو ﺟﻬﺖ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ.

 – ۲ﺣﺬﯾﻔﻪ ﻣﺮﻋﺸﯽ  – ۳ﻫﺒﲑه ﺑﺼﺮی  -۴ﺷﯿﺦ ﻋﻠﻮ )ﻋﻠﻮی(دﯾﻨﻮری  – ۵ﺷﯿﺦ اﺳﺤﻖ ﺷﺎﻫﯽ  – ۶ﺧﻮاﺟﻪ
اﺣﻤﺪاﺑﺪال ﭼﺸﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﭼﺸﺘﯿﻪ در اﺻﻞ از ﻫﻤﲔ ﻋﻬﺪ اﺳﺖ – ۷.ﺧﻮاﺟﻪ اﺑﻮﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﺣﻤﺪ اﺑﺪال ﭼﺸﺘﯽ – ۸

ﺧﻮاﺟﻪ اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺳﻤﻌﺎن ﭼﺸﺘﯽ  – ۹ﺷﯿﺦ ﻗﻄﺐ اﻟﺪﯾﻦ ﻣﻮدود ﭼﺸﺘﯽ  – ۱۰ﺧﻮاﺟﻪ اﺣﻤﺪﺑﻦ ﻣﻮدود

ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ ﭼﺸﺘﯽ  – ۱۱ﺧﻮاﺟﻪ ﺷﺮﯾﻒ زﻧﺪی ﭼﺸﺘﯽ – ۱۲ﺧﻮاﺟﻪ ﻋﺜﻤﺎن ﻫﺎروﻧﯽ ﭼﺸﺘﯽ  – ۱۳ﺧﻮاﺟﻪ ﻣﻌﲔ اﻟﺪﯾﻦ

ﭼﺸﺘﯽ ﮐﻪ ﻃﺮﯾﻘﺖ ﭼﺸﺘﯿﻪ ادﻫﻤﯿّﻪ را در ﻫﻨﺪﮔﺴﱰاﻧﺪ ) ۵۳۷ﺗﺎ  – ۱۴ (۶۳۳ﺧﻮاﺟﻪ ﻗﻄﺐ اﻟﺪﯾﻦ ﺑﺨﺘﯿﺎرﮐﺎﮐﯽ – ۱۵
ﺷﯿﺦ ﻓﺮﯾﺪاﻟﺪﯾﻦ ﮔﻨﺞ ﺷﮑﺮ دﻫﻠﻮی ﮐﻪ ﭘﺲ از وی دو ﺷﺎﺧﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻧﻈﺎﻣﯿﻪ و ﺻﺎﺑﺮﯾﻪ – ۱۶ .ﺷﺎه ﻧﻈﺎم اﻟﺪﯾﻦ اوﻟﯿﺎء ﮐﻪ

در ﺷﺎﺧﻪ ﻧﻈﺎﻣﯿّﻪ اﻣﲑ ﺧﺴﺮو دﻫﻠﻮی و ﺣﺴﻦ دﻫﻠﻮی از ﻣﺮﯾﺪان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ او ﺑﻮدهاﻧﺪ  -۱۷ﺧﻮاﺟﻪ ﻣﺤﻤﻮد ﭼﺮاغ
دﻫﻠﻮی )ﭼﺮاغ دﻫﻠﯽ(.
ﺧﻮاﺟﻪ ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ ﮐﻤﺎل اﻟﺤﻖ -ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ ﻣﻠﺤﻖ – ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﻮد – ﺷﯿﺦ راﺟﻦ – ﺷﯿﺦ ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﻮد –

ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﺣﺐ – ﺷﯿﺦ ﯾﺤﯿﯽاﻟﺪﯾﻦ – ﺷﺎه ﮐﺮﯾﻢ اﻟﻠّﻪ ﭼﺸﺘﯽ – ﺷﺎه ﯾﻮﺳﻒاﻟﺪﯾﻦ ﺻﺎﺣﺐ – ﺷﺎه ﻣﺸﺮفاﻟﺪﯾﻦ
ﭼﺸﺘﯽ )۱۱۲۱ﻣﺘﻮﻓﯽ(.

ﻃﺮﯾﻖ دﯾﮕﺮ ﭘﺲ از ﭼﺮاغ دﻫﻠﻮی )دﻫﻠﯽ( -ﺷﯿﺦ ﺷﻬﺎب اﻟﺪﯾﻦ ﻧﺎﮔﻮری – ﺷﯿﺦ اﻟﻠّﻪ ادﻫﻤﯽ – ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ دﯾﻨﻮری

– ﻣﲑان ﺳﻨﺪزاﻫﺪ – ﺷﯿﺦ ﺷﺎﺿﻦ – ﺷﺎه ﻫﺪاﯾﺔاﻟﻠّﻪ ﺳﺮﻣﺴﺖ – ﺷﯿﺦ ﻇﻬﻮر – ﺣﺎﺟﯽ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪﻏﻮث –

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

ﯾﮑﯽ از ﺑﺰﮔﺎن ﺻﻮﻓﯿﻪ ﮐﻪ اﻟﺤﻖ ﺑﺬر اﺳﻼم و ﻋﺮﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ را در ﺳﺮزﻣﲔ ﻫﻨﺪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً درﮐﺸﻤﲑ و ﻧﯿﺰ درﮐﺎﺷﻐﺮ
و ﺗﺒﺖ و ﺗﺮﮐﺴﺘﺎن ﮐﺎﺷﺖ ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ ﻫﻤﺪاﻧﯽ ﺑﻮد (۷۸۶ - ۷۱۴) .وی ﺿﻤﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮت  ۲۱ﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺳﻪ ﺑﺎر و ﺑﻘﻮل
ﺧﻮد رﺑﻊ ﻣﺴﮑﻮن را ﺳﯿﺎﺣﺖ ﮐﺮد در ﺳﺎل  ۷۴۰ﺑﻪ ﮐﺸﻤﲑ رﺳﯿﺪه و آﻧﺠﺎ را ﺟﻬﺖ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺎ وﺟﻮدی

ﮐﻪ ﺳﯿﺪ اﺷﺮفاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻠﺒﻞ ﺷﺎه در ﺳﺎل  ۷۲۵ﻫﺠﺮی )ﺑﻘﻮل ﺻﺎﺣﺐ ﻃﺮاﺋﻖ ﺑﺮادر ﮐﻮﭼﮑﱰ ﺷﯿﺦ ﺻﻔﯽاﻟﺪﯾﻦ اردﺑﯿﻠﯽ

ﺑﻮده( ﺳﻠﻄﺎن رﻧﭽﻦ ﺷﺎه ﺑﻮداﺋﯽ آﻧﺠﺎ را در ﺟﺮﮔﻪ اﺳﻼم آورده ﺑﻮد وﱃ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در اﻗﻠﯿﺖ و از ﻧﻈﺮ اﺧﻼق و
ﻋﺮﻓﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻟﺬا ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ داﺷﺖ ﺗﺎ ﭘﺲ از ﺳﲑ و ﺳﻔﺮ واﺟﺎزه ارﺷﺎد و وﺻﻮل ﺑﻤﻘﺎﻣﺎت

ﺑﺎﻻی ﻋﺮﻓﺎن ﺑﻪ آن ﺳﺮزﻣﲔ ﺑﺮود ﻟﺬا ﭘﺲ از ﻓﻮت ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺰدﻗﺎﻧﯽ ﺟﺎﻧﺸﲔ ﻋﻼءاﻟﺪوﻟﻪ ﺳﻤﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ وی ﺑﺮ
ﻣﺴﻨﺪ ارﺷﺎد ﮐﱪوﯾّﻪ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺧﻮاﺑﯽ ﮐﻪ دﯾﺪه ﺑﻮد ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺳﻔﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ و ارﺷﺎدی ﺑﻪ ﮐﺸﻤﲑ را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ و

اﺑﺘﺪا ﺳﯿﺪﺣﺴﲔ ﺳﻤﻨﺎﻧﯽ و ﺗﺎجاﻟﺪﯾﻦ ﺳﻤﻨﺎﻧﯽ و ﺳﯿﺪ ﺣﯿﺪر ﻣﻮﺳﻮی ﺻﻔﻮی اردﺑﯿﻠﯽ )ﺧﻮاﻫﺮزاده و داﻣﺎد ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ
٢٤

و اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺟ ّﺪ اﻋﻼی آﯾﺖ اﻟﻠّﻪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ( ۱را ﺑﺪان ﺳﻮ ﻓﺮﺳﺘﺎد و آﻧﻬﺎ ﮔﺰارش ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺧﻮد را داده و ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ
را ﺟﻬﺖ ارﺷﺎد ﺑﻪ ﮐﺸﻤﲑ دﻋﻮت ﻧﻤﻮدﻧﺪ آﻧﮕﺎه ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ ﺑﺎ  ۷۰۰ﺗﻦ از ﻋﻠﻮﯾﺎن ﮐﻪ ﻫﻤﻪ از ﺳﺎدات ﻫﲊﻣﻨﺪ در رﺷﺘﻪ
ﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری – ﺳﻨﮓﺗﺮاﺷﯽ – ﻗﺎﱃﺑﺎﻓﯽ و ﺧﻄﺎﻃﯽ و ﻏﲑه ﺑﻮدﻧﺪ و از ﻣﺮﯾﺪان ﻧﺰدﯾﮏ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺸﻤﲑ ﺑﺮد

و دﻫﻬﺎ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ را ﺑﺪﯾﺎﻧﺖ اﺳﻼم ﮐﺸﺎﻧﺪه و ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ را در ﻃﺮﯾﻘﺖ ﮐﱪوﯾﻪ ارﺷﺎد ﻓﺮﻣﻮد و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﭘﺲ از  ۳ﺑﺎر

ﺳﻔﺮ در ﺳﺎل  ۷۸۲ – ۷۷۶و  ۷۸۵ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﭘﻨﺞ ﺳﺎل اﻗﺎﻣﺖ در ﮐﺸﻤﲑ ﺑﻄﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ در آﻧﺠﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﺎﺧﱳ
ﻣﺴﺠﺪ و ﺧﺎﻧﻘﺎه و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ و ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﲊ ﺷﺎﻟﺒﺎﻓﯽ ﮐﺸﻤﲑ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮده و ﻫﲊﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﻮد

و در ﺳﺎل  ۷۸۶وﻓﺎت ﮐﺮد در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﮐﺸﻤﲑ را اﯾﺮان ﺻﻔﲑ ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺲ از وی ﺳﯿﺪﺣﯿﺪر ﻣﻮﺳﻮی و ﺑﺮادران

ﺳﻤﻨﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﺷﺎﻋﻪ ﺗﺸﯿﻊ اﻣﺎﻣﯿﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺎن وی ﻃﺮﯾﻘﺖ ﮐﱪوﯾّﻪ را اداﻣﻪ دادﻧﺪ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ

ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ.

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

اﺣﻤﺪﻏﺰاﱃ  -۱۰اﺑﻮﻧﺠﯿﺐ ﺳﻬﺮوردی  -۱۱ﺷﯿﺦ ﻋﻤﺎرﯾﺎﺳﺮ ﺑﺪﻟﯿﺴﯽ  -۱۲ﺷﯿﺦ ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ ﮐﱪی -۱۳ﻣﺠﺪاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻐﺪادی

 -۱۴رﺿﯽاﻟﺪﯾﻦ ﻋﻠﯽ ﻻﻻﻏﺰﻧﻮی  -۱۵ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﺟﻮزﻗﺎﻧﯽ  -۱۶ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﺳﻔﺮاﯾﻨﯽ  -۱۷ﻋﻼءاﻟﺪوﻟﻪ
ﺳﻤﻨﺎﻧﯽ  -۱۸ﺷﺮفاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺰدﻗﺎﻧﯽ  -۱۹ﺣﻀﺮت ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ ﻫﻤﺪاﻧﯽ  -۲۰ﺧﻮاﺟﻪ اﺳﺤﻖ ﺧﺘﻼﻧﯽ -ﺑﻌﺪ از

ﺧﻮاﺟﻪ دو ﺷﻌﺒﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻧﻮرﺑﺨﺸﯿﻪ و ذﻫﺒﯿﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪ ذﻫﺒﯿﻪ ﺑﻌﺪ از ﺧﻮاﺟﻪ اﺳﺤﻖ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ-۲۱ .
ﺳﯿﺪﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ ﺑﺮزش آﺑﺎدی  -۲۲رﺷﯿﺪاﻟﺪﯾﻦ ﺑﯿﺪآوازی  -۲۳ﺷﺎه ﻋﻠﯽ اﺳﻔﺮاﯾﻨﯽ  -۲۴ﺣﺎج ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺒﻮﺷﺎﻧﯽ .ﺑﻌﺪ از
ﺧﺒﻮﺷﺎﻧﯽ ذﻫﺒﯿﻪ ﮐﺸﻤﲑ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از -۱ :ﺷﺎه ﮐﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ ﺣﺴﲔ ﺧﻮارزﻣﯽ  -۲ﺷﯿﺦ ﯾﻌﻘﻮب ﺻﺮﻓﯽ -۳

ﺧﻮاﺟﻪ ﺣﺒﯿﺐ اﻟﻠّﻪ ﻧﻮﺷﻬﺮی  -۴ﺷﺎه ﻗﺎﺳﻢ ﺣﻘﺎﻧﯽ  -۵ﺧﻮاﺟﻪ ﯾﻌﻘﻮب داروﻧﯽ  -۶ﺧﻮاﺟﻪ ﺣﺒﯿﺐ اﻟﻠّﻪ ﻋﻈﺎر  -۷ﺷﯿﺦ
ﮐﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ  -۸ﻣﲑزاﻣﺤﻤﺪ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﯿﮏ ﺧﺎن ﺑﺪﺧﺸﯽ  -۹ﺷﯿﺦ ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠّﻪ  -۱۰ﺣﺎج ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ﻗﻠﻨﺪر  -۱۱ﺷﯿﺦ
ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب ﻧﻮری  -۱۵ﺷﺎه ﯾﺤﯿﯽاﻟﺪﯾﻦ ﻧﻮری  -۱۶ﺷﺎه ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻧﻮری ﮐﻪ ﭼﻬﻠﻤﲔ ﭘﲑ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﮐﱪوﯾﻪ
ذﻫﺒﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ در اﯾﺮان ﺑﻌﺪ از ﺣﺎج ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺒﻮﺷﺎﻧﯽ ﺑﺰرﮔﺎن زﯾﺮ ﺑﺮ ﻣﺴﻨﺪ ارﺷﺎد ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ.

-۱ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری  -۲ﺗﺎجاﻟﺪﯾﻦ ﺗﺒﺎدﮐﺎﻧﯽ  -۳دروﯾﺶ ﻣﺤﻤﺪﮐﺎر ﻧﺪﻫﯽ  -۴ﻗﺎﺳﻢ زرواﻧﺪی  -۵ﻣﻮذن ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ
 -۶ﻧﺠﯿﺐاﻟﺪﯾﻦ ﺗﱪﯾﺰی  -۷ﻋﻠﯽ ﻧﻘﯽ اﺻﻄﻬﺒﺎﻧﯽ  -۸ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ اﻟﺪﯾﻦ ﺗﱪﯾﺰی  -۹ﻣﺤﻤﺪﻫﺎﺷﻢ ﺷﲑازی  -۱۰ﺳﯿﺪ

ﻋﺒﺪاﻟﻨﺒﯽ ﺷﲑازی  -۱۱ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺷﲑازی  -۱۲ﻣﺠﺪاﻻﺷﺮاف ﺷﲑازی  -۱۳وﺣﯿﺪاﻻوﻟﯿﺎء اﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺤﯽ
ﺗﱪﯾﺰی ﮐﻪ ﺳﯽ و ﻫﻔﺘﻤﲔ ﺷﯿﺦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ذﻫﺒﯿﻪ ﮐﱪوﯾﻪ اﺣﻤﺪﯾﻪ ﺑﻮده و ﻣﺠﺪد اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻘﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﺸﻮد و ﺑﻌﺪ از او

ﺐ ﺣﯿﺪر ﺑﺮ ﻣﺴﻨﺪ ارﺷﺎد ﻧﺸﺴﺖ و اﮐﻨﻮن دﮐﱰ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿﺪﮔﻨﺠﻮﯾﺎن ﺳﯽ و ﻧﻬﻤﲔ ﺷﯿﺦ ﺳﻠﺴﻠﻪ
ﻣﲑزا ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺣ ّ

ﻣﺸﻐﻮل ارﺷﺎد اﺳﺖ .ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ در ﺷﺠﺮه ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﻗﺒﻞ از ﻣﻌﺮوف ﮐﺮﺧﯽ داودﻃﺎﻧﯽ
و ﭘﯿﺶ از او ﺣﺒﯿﺐ ﻋﺠﻤﯽ و ﻣﺎ ﻗﺒﻞ وی ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮی را ﻧﺎم ﺑﺮده ﮐﻪ ﺣﺴﻦ از اﻣﲑاﻟﻤﺆﻣﻨﲔ ﻋﻠﯽ )ع( و وی از

ﺣﻀﺮت رﺳﻮل ﺧﺮﻗﻪ درﯾﺎﻓﺖ داﺷﺘﻪ و اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻓﺎت ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻣﻌﺮوف از ﺟﻬﺖ ارادات ﺑﻪ ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮی و از ﺟﻬﺖ

ﻃﺮﯾﻘﺖ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت رﺿﺎ )ع( ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪﻧﺪ اﻣﺎ در ﺷﺠﺮهﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮرﺑﺨﺸﯿﻪ ﮐﱪوﯾﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪ را ﺑﻪ ﮐﻤﯿﻞ ﺑﻦ زﯾﺎد ﻣﺮﺑﻮط
داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ و از اﯾﲊو ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ ﻫﻤﺪاﻧﯽ را ﻣﻌﺮوﻓﯿﻪ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻤﯿﻠﯿﻪ ﻧﺎﻣﯿﺪهاﻧﺪ و آﻧﺮا از ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ )ع( ﺗﺎ
ﮐﻨﻮن ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ذﮐﺮﮐﺮدهاﻧﺪ:

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

 -۱۱ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﯾﺎﻧﮑﯿﻞ  -۱۲ﺷﯿﺦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻗﺼﺮی  -۱۳ﻧﺠﻢ اﻟﺪﯾﻦ ﮐﱪی ﺷﻬﯿﺪ  -۱۴رﺿﯽ اﻟﺪﯾﻦ ﻋﻠﯽ ﻻﻻ -۱۵

ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﺟﻮزﻗﺎﻧﯽ  -۱۶ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﺳﻔﺮاﯾﻨﯽ  -۱۷و ﺷﯿﺦ ﻋﻼء اﻟﺪوﻟﻪ ﺳﻤﻨﺎﻧﯽ  -۱۸ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺰذﻗﺎﻧﯽ -۱۹
ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ ﻫﻤﺪاﻧﯽ ﮐﻪ در ﻫﺮ دو ﺷﺠﺮهﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺮوﻓﯿﻪ وﮐﻤﯿﻠﯿﻪ ﻧﻮزدﻫﻤﲔ ﻗﻄﺐ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه  -۲۰ﺧﻮاﺟﻪ اﺳﺤﻖ ﺧﺘﻼﻧﯽ

ﺷﻬﯿﺪ  -۲۱ﺷﻬﯿﺪ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮرﺑﺨﺶ ﮐﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻧﻮرﺑﺨﺸﯿﻪ ﮐﱪوﯾﻪ از او ﻣﻨﺸﻌﺐ ﺷﺪ  -۲۲ﺷﺎه ﻗﺎﺳﻢ ﻓﯿﺾ ﺑﺨﺶ
 -۲۳ﺷﯿﺦ ﺣﺴﲔ اﺑﺮﻗﻮﺋﯽ  -۲۴ﺷﯿﺦ ﮐﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ ﺟﻮﯾﻨﯽ  -۲۵ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﻮد ﺳﻮداﺧﻮدی ﺳﺒﺰواری  -۲۶ﺷﯿﺦ ﻣﻠﮏ

ﻋﻠﯽ ﺟﻮﯾﻨﯽ  -۲۷ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ ﺟﻮﯾﻨﯽ  -۲۸ﺷﯿﺦ ﺣﺴﻦ ﺳﺪﯾﺮی  -۲۹ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺳﺪﯾﺮی - ۳۰ﺷﯿﺦ ﮐﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ
ﺳﺪﯾﺮی -۳۱ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺸﻬﺪی  -۳۲ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺆﻣﻦ ﺳﺒﺰواری  -۳۳ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ﺷﺎﻫﯽ  -۳۴ﺷﯿﺦ ﻣﲑﻣﻈﻔﺮﻋﻠﯽ

ﺷﺎﻫﯽ  -۳۵ﺷﯿﺦ ﻣﲑ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺷﺎﻫﯽ  -۳۶ﺷﯿﺦ ﻣﲑ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎﻫﯽ  -۳۷ﻣﲑزا ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ  -۳۸ﺷﯿﺦ

ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﮐﻮزه ﮐﺘﺎﻧﯽ -۳۹ .ﺣﺎج ﭘﲑ ﺻﻔﺎ  -۴۰ﺷﺎه ﻏﯿﺎثاﻟﺪﯾﻦ ﮐﺸﻤﲑی  -۴۱ﺷﺎه وﱃاﻟﻠّﻪ دﻫﻠﻮی  -۴۲ﺷﯿﺦ
ﻣﲑزا ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺷﲑازی  -۴۳ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺷﺎه ﺷﺮﯾﻒ اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺸﮑﻮر ﺗﻬﺮاﻧﯽ.

ﺳﻠﺴﻠﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻮﻓﯿﺎن اﯾﺮاﻧﯽ در ﻫﻨﺪ راه ﯾﺎﻓﺖ و اﺳﻼم و ﻋﺮﻓﺎن و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻨﺪ

ﺑﺮد ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺳﻬﺮوردﯾّﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺳﯿﺪ ﺟﻼل ﺑﺨﺎری ﻣﺮﯾﺪ ﺑﻬﺎءاﻟﺪﯾﻦ زﮐﺮﯾّﺎ )ﻣﺘﻮﻓﯽ  ۷۷۶ه( در ﻫﻨﺪﮔﺴﱰده
ﺷﺪ.ﺳﯿﺪ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺨﺎری ﮐﻪ دراوﯾﺶ ﺟﻼﱃ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وی درﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﺰارش در اوﭼﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن اﺳﺖ

اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﮐﻪ ﻣﻌﺮوﻓﯿﻪاﻧﺪ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺑﯿﻌﺘﺸﺎن ﮐﻪ ﺑﯿﺸﱰ واﺿﺢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﻫﻨﺪ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح ﺑﻮده اﺳﺖ:
-۱ﻣﻌﺮوف ﮐﺮﺧﯽ درﺑﺎن اﻣﺎم رﺿﺎ )ع( ﮐﻪ ﺣﻀﺮت اﺧﺬ ﻃﺮﯾﻘﺖ ﻧﻤﻮد  -۲ﺳﺮی ﺳﻘﻄﯽ  -۳ﺟﻨﯿﺪ ﺑﻐﺪادی -۴
اﺑﻮﻋﻠﯽ رودﺑﺎری  -۵اﺑﻮﻋﻠﯽ ﮐﺎﺗﺐ  -۶اﺑﻮﻋﺜﻤﺎن ﻣﻐﺮﺑﯽ )در ﻃﺮﺋﻖ ج  ۲ص  ۳۱۰ﭘﺲ از اﺑﻮﻋﻠﯽ رودﺑﺎری اﺑﻮﻋﺜﻤﺎن

ﻣﻐﺮﺑﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺷﺠﺮهﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﺪارد و اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺣﺬف ﻧﺎم در ﭼﺎپ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه( -۷ﺧﻮاﺟﻪ
اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﮔﺮﮔﺎﻧﯽ  -۸اﺑﻮﺑﮑﺮﻧﺴّﺎج  -۹ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱃ  -۱۰ﺷﯿﺦ اﺑﻮاﻟﻨﺠﯿﺐ ﺳﻬﺮوردی  -۱۱ﺷﯿﺦ ﺷﻬﺎب اﻟﺪﯾﻦ

ﺳﻬﺮوردی )و ﺷﺎﯾﺪ ﺷﯿﺦ ﻋﻤﺎر ﯾﺎﺳﺮ اﻧﺪﻟﺴﯽ( )ﻣﺘﻮﻓﯽ  -۱۲ (۶۶۶ﺷﯿﺦ ﺑﻬﺎء اﻟﺪﯾﻦ زﮐﺮﯾّﺎی ﻣﻠﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ )ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺑﻪ
ﺳﺎل  (۶۶۶ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮده از:
ﻒﻟا :ﺳﯿﺪ ﺟﻼل ﺑﺨﺎری )(۶۹۱=۵۹۶ﮐﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪ را در ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻫﻨﺪﮔﺴﱰد و ﭘﺲ از وی ﻧﻮه او ﻧﯿﺰ ﺑﻨﺎم ﻣﺨﺪوم

ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن در ﭘﻨﺠﺎب اﺳﻼم را ﺗﻮﺳﻌﻪ داد.

ب :ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻋﺮاﻗﯽ داﻣﺎد زﮐﺮﯾﺎ ﻣﻠﺘﺎﻧﯽ
ج :ﺻﺪراﻟﺪﯾﻦ ﻋﺎرف ﭘﺴﺮ زﮐﺮﯾﺎ ﻣﻠﺘﺎﻧﯽ

د :ﺷﯿﺦ ﺣﺴﻦ اﻓﻐﺎﻧﯽ
ه :اﻣﲑ ﺣﺴﲔ ﻫﺮوی
ز :ﺷﻬﺒﺎز ﻗﻠﻨﺪر

ج :ﺷﯿﺦ رﮐﻦ اﻟﺪﯾﻦ اﺑﻮاﻟﻔﺘﺢ

دﯾﮕﺮ ﺳﻠﺴﻠﻪای ﮐﻪ در ﺷﺒﻪ ﻗﺎره ﻫﻨﺪ ﺑﻮﯾﮋه در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﭘﲑوان ﺑﺴﯿﺎر دارد و ﺑﺎ ﺳﻼم و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﻧﻤﻮده ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻗﺎدرﯾﻪ ﻣﻌﺮوﻓﯿّﻪ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﮔﯿﻼﻧﯽ )( ۵۶۱ – ۴۷۱
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺠﺮه آﻧﺎن ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺖ:

 -۱ﻣﻌﺮوف ﮐﺮﺧﯽ  -۲ﺳﺮّی ﺳﻘﻄﯽ  -۳ﺟﻨﯿﺪ ﺑﻐﺪادی  -۴اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺷﺒﻠﯽ  -۵ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺣﺪﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﯾﻤﯿﻨﯽ  -۶اﺑﯽ

اﻟﻔﺮج ﻃﺮﺳﻮﺳﯽ  -۷ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ ﻫﮑﺎری  -۸اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﻣﺒﺎرک ﻣﺨﺰوﻧﯽ  -۹ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﮔﯿﻼﻧﯽ.
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اﮔﺮ ﭼﻪ ﺳﯿﺪ ﺻﻔﯽاﻟﺪﯾﻦ ﺻﻮﻓﯽ ﮔﯿﻼﻧﯽ )(۶۱۱ - ۵۴۸ﻓﺮزﻧﺪ زاده ﺷﯿﺦ و ﺳﻮﻣﲔ ﺟﺎﻧﺸﲔ وی و ﻫﻤﭽﻨﲔ ﺳﯿﺪ
اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ ﻋﻠﯽ ﮔﯿﻼﻧﯽ ) ۷۱۵ – ۶۴۵ه( ﺷﺸﻤﲔ ﻣﺮﺷﺪ ﻗﺎدرﯾّﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن رﻓﺘﻪاﻧﺪ )ﺷﺮﯾﻒ اﻟﺘﻮارﯾﺦ

ص  (۷۷۶اﻣﺎ در واﻗﻊ ﻣﺆﺳﺴﲔ ﻃﺮﯾﻘﻪ ﻗﺎدرﯾﻪ در ﻫﻨﺪ اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﻮث ﮔﯿﻼﻧﯽ ) ( ۹۲۳ – ۸۰۳ﻫﺸﺘﻤﲔ
ﺧﻠﻒ ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر و ﻧﻬﻤﲔ ﺟﺎﻧﺸﲔ وی ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺲ اﻟﻬﻨﺪ – ﻏﻮث ،ﻣﺨﺪوم ﻣﻌﺮوف ﺑﻮده ﮐﻪ در اوچ

)اوﭼﻪ( ﻫﻨﺪ ﺑﻄﻮر داﺋﻢ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۸۸۷ﺳﮑﻮﻧﺖ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮده و ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ رﺣﻠﺖ ﮐﺮد و ﭘﺲ از وی ﺷﺎه ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠّﻪ

ﻗﺎدری – ﺳﯿﺪﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﺛﺎﻧﯽ ﻣﺆﻟﻒ ﮐﺘﺎب اﻻﺧﺒﺎر -ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻖ ﻣﺤﺪث دﻫﻠﻮی و داراﺷﮑﻮه ﺷﺎﻫﺰاده داﻧﺸﻤﻨﺪ
ﺗﯿﻤﻮری )ﻣﺆﻟﻒ ﺳﻔﯿﻨﺔ اﻻوﻟﯿﺎء و ﺳﮑﯿﻨﺔ اﻻوﻟﯿﺎء و ﮐﺘﺐ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ(آن ﻃﺮﯾﻖ را در ﻫﻨﺪ ﮔﺴﱰدﻧﺪ )ﻣﺄﺧﺬ ﻃﺮﯾﻘﻪ

ﭼﺸﺘﯿﻪ و ﺳﲑاﻻوﻟﯿﺎء و اﺧﺒﺎر اﻻﺧﺒﺎر( .ﺳﻠﺴﻠﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﻫﻨﺪ ﻣﺮﯾﺪان ﺑﺴﯿﺎری دارد ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻧﻘﺸﺒﻨﺪﯾﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ

ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺧﻮاﺟﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﭘﺎرﺳﺎ در ﻫﻨﺪﮔﺴﱰده ﺷﺪﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ در ﻫﻨﺪ ﻃﺮﯾﻘﻪ ﺧﻮاﺟﮕﺎن ﮔﻮﯾﻨﺪ .ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻧﻘﺸﺒﻨﺪ

ﻃﺒﻖ ﺷﺠﺮهﻧﺎﻣﻪ در ﮐﺘﺎب رﺳﺎﻟﻪ ﻗﺪﺳﯿﺔ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺧﻮاﺟﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﭘﺎرﺳﺎ ) ( ۸۲۲ -۷۳۹آﻣﺪه ﭼﻨﲔ اﺳﺖ.
 -۱ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﮐﺮم )ص( )م  -۱۱ه .ق(

 -۲اﺑﻮﺑﮑﺮﺻﺪﯾﻖ )م  - ۱۳ه .ق(

 -۳ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳﯽ )م -۳۳ه .ق(
 -۴ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ )م - ۱۰۶ه .ق(

 -۵اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق )ع( ) - ۱۴۸ه .ق(
 ۶ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ ﺑﺴﻄﺎﻣﯽ ) - ۲۶۱ه .ق(
 ۷اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺧﺮﻗﺎﻧﯽ ) - ۴۲۵ه .ق(

 ۸اﺑﻮﻋﻠﯽ ﻓﺎرﻣﺪی ) - ۴۷۷ه .ق(

 ۹اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ ﻫﻤﺪاﻧﯽ ) - ۵۳۵ه .ق(
 ۱۰ﺧﻮاﺟﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺨﺎﻟﻖ ﻏﺠﺪواﻧﯽ ) - ۵۷۵ه .ق(

۱۱ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎرف دﯾﻮﮔﺮی ) - ۶۱۶ه .ق(

 -۱۲ﻣﺤﻤﻮد و اﺑﻮاﻟﺨﲑ ﺣﻘﻨﻮی ) - ۷۱۵ه .ق(
 ۱۳ﻋﺰﯾﺰان ﻋﻠﯽ راﻣﯿﻨﯽ ) - ۷۶۱ه .ق(
 ۱۴ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﺑﺎ ﺳﻤﺎﺳﯽ ) - ۷۵۵ه .ق(

 ۱۵اﻣﲑﮐﻼل ) - ۷۷۲ه .ق(

 ۱۶ﺑﻬﺎءاﻟﺪﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﺑﻨﺪ ) - ۷۹۱ه .ق(

 ۱۷ﺧﻮاﺟﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﭘﺎرﺳﺎ ) - ۸۲۲ه .ق(

اﻟﺒﺘﻪ اﺷﮑﺎل زﯾﺎدی ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺠﺮهﻧﺎﻣﻪ ﻫﺴﺖ .اﺑﻮﺑﮑﺮ داﻋﯿﻪدار وﻻﯾﺖ ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد را ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﯽداﻧﺴﺖ

و اﯾﻦ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﻧﺪارد ﺛﺎﻧﯿﺎً ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪاﺑﻦ ﺣﺴﻦ )ع( داﻋﯿﻪای ﻧﺪاﺷﺖ ﺛﺎﻟﺜﺎً :ﺑﲔ وﻓﺎت اﻣﺎم ﺻﺎدق

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

ﭘﺎرﺳﺎ ﺧﻮاﺟﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﺎﻟﻠّﻪ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﺳﺮﻫﻨﺪی )ﻣﺠﺪد ﻒﻟا ﺛﺎﻧﯽ( از ﻣﻌﺮوﻓﱰﯾﻦ ﭼﻬﺮهای اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم و

ﻃﺮﯾﻘﻪ ﻧﻘﺸﺒﻨﺪﯾّﻪ را در ﻫﻨﺪﮔﺴﱰاﻧﯿﺪ.

٢٧

اﻣﺎ در اﺷﺎﻋﻪ ﺗﺸﯿّﻊ در اﯾﺮان و ﻫﻨﺪ و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﻼد ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ ﻋﺎرف و ﺻﻮﻓﯽ اﻣﺎﻣﯿّﻪ ﺷﺎه ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠّﻪ ﻣﻘﺎم اوّل را دارد

۱

ﭼﻪ او ﺑﺎ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﮐﻼه  ۱۲ﺗﺮک و ﺣﺮﮐﺖ از ﺷﺎم وﮔﺬر ازﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ آﻧﺰﻣﺎن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻟﺴﺎﻧﯽ و ﻋﻤﻠﯽ

ﺗﺸﯿﻊ را ﮐﻪ در ﻧﻬﺎد ﺗﺼﻮّف ﺑﻮد وﱃ ﺑﻌﻠﺖ ﺟﻮر ﺧﻠﻔﺎء اﻣﻮی ﻋﺒﺎﺳﯽ ﻣﺨﻔﯽ و ﺑﺼﻮرت ﺗﻘﯿﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﺷﺪ ﺑﻌﻠﺖ

رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺧﻠﻔﺎء ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺑﻮده و ﻗﺪرت ﯾﺎﻓﱳ ﺗﺸﯿّﻊ ﺳﺮﺑﺪاری و ﺗﺸﯿّﻊ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺪاﺑﻨﺪه و ﺳﻌﯽ ﺻﻔﯽاﻟﺪﯾﻦ
اردﺑﯿﻠﯽ در ﮔﻮﺷﻪ وﮐﻨﺎر ﻣﻮﺟﺐ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﺧﺖ و از ﻧﻔﻮذی ﮐﻪ داﺷﺖ ﺣﺪّاﮐﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده

را در ﭘﯿﺸﱪد ﺷﯿﻌﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ ﻧﻤﻮد ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺳﻠﻄﺎن اﺣﻤﺪ ﺑﻬﻤﻨﯽ از ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺑﻬﻤﯿﻨﻪ دﮐﻦ در ﻫﻨﺪ ﺑﻪ آن ﺟﻨﺎب

ﮔﺮدﯾﺪه از اﯾﺸﺎن دﻋﻮت ﺑﻌﻤﻞ آورد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﺪ ﺑﺮود وﱃ وی ﭼﻮن داﻣﻨﮥ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺶ وﺳﯿﻊ ﺑﻮد و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ اﯾﺮان

را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺮﯾﺪان ﻣﻘﺮّب ﺧﻮد ﻣﻼ ﻗﻄﺐاﻟﺪﯾﻦ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ را ﺑﺎ ﺗﺎج دوازده ﺗﺮک ﻧﺸﺎﻧﻪ دوازده اﻣﺎم ﺑﻪ آﻧﺠﺎ

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

ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد و وی داﻣﺎد ﺷﺎه اﺣﻤﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻠﮏ اﻟﻤﺸﺎﯾﺦ ﻣﻌﺮوف ﺷﺪ ،و ﺑﻌﺪ از رﺣﻠﺖ ﺷﺎه ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠّﻪ ﺷﺎه

ﺑﺮﻫﺎن اﻟﺪﯾﻦ ﺧﻠﯿﻞ اﻟﻠّﻪ ﺑﺎ دو ﻓﺮزﻧﺪ دﯾﮕﺮش ﻣﲑﺷﺎه ﻣﺤﺐ اﻟﺪﯾﻦ ﺣﺒﯿﺐ اﻟﻠّﻪ و ﻣﲑﺷﺎه ﺣﺒﯿﺐ اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﺐ اﻟﻠّﻪ ﺑﻪ

ﺑﯿﺪر ﻫﻨﺪ رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻗﻄﺎب ﺷﺎه ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠﻬﯽ ﺑﻪ ارﺷﺎد و اﺷﺎﻋﻪ آﺋﲔ ﺗﺸﯿﻊ و ﻋﺮﻓﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .و ﺑﻌﺪ از

آﻧﺎن ﻣﲑﺷﺎه ﮐﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ ﻋﻄﯿﺔاﻟﻠّﻪ و ﺳﭙﺲ ﻣﲑﺷﺎه ﺑﺮﻫﺎناﻟﺪﯾﻦ ﺧﻠﯿﻞاﻟﻠّﻪ ﺛﺎﻧﯽ و ﺑﻌﺪ از او ﻣﲑ ﺷﺎه ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ

ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻨﯽ و ﭘﺲ از او ﻣﲑﺷﺎه ﺣﺒﯿﺐ اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﺐ اﻟﻠّﻪ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺛﺎﻧﯽ و ﭘﺲ از وی ﻣﲑﺷﺎه ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ

ﺣﺴﲔ ﺛﺎﻧﯽ و ﺑﻌﺪ از آن ﻣﲑﺷﺎه ﮐﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ ﻋﻄﯿﺔ اﻟﻠّﻪ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺛﺎﻧﯽ و ﭘﺲ از آن ﻣﲑﺷﺎه ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﲔ
ﺛﺎﻟﺚ ﭘﺲ از او ﺷﺎه ﻋﻠﲑﺿﺎ دﮐﻨﯽ ﻗﻄﺐ ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺘﻢ ﺑﺮ ﻣﺴﻨﺪ ارﺷﺎد ﻧﺸﺴﺘﻪ ﭘﺮﭼﻢ وﻻﯾﺖ را در ﻫﻨﺪ ﺑﻪ اﻫﱰاز در

آوردﻧﺪ.

اﻣّﺎ ﺷﺎه ﻋﻠﲑﺿﺎ )ﻣﺘﻮﻓﯽ ۱۲۱۵ﻫﺠﺮی در ﺣﯿﺪرآﺑﺎد دﮐﻦ( ﭼﻮن دﯾﺪ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺣﻤﻠﻪ اﻓﻐﺎن و ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽﻫﺎ و
ﺟﻨﮕﻬﺎی ﺧﺎﻧﻤﺎنﺳﻮز زﻣﺎن زﻧﺪﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ وﻻﯾﺖ و ﻋﺮﻓﺎن ﮐﻪ در واﻗﻊ ﺷﻨﺎﺧﺖ وﻻﯾﺖ اﺳﺖ ،در ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎد

ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﻣﲑ ﻣﻌﺼﻮم ﻋﻠﯿﺸﺎه را ﺑﻪ اﯾﺮان ﻓﺮﺳﺘﺎد وی در اواﺧﺮ دوﻟﺖ ﮐﺮﯾﻤﺨﺎن در  ۱۱۹۰ﻫﺠﺮی از راه درﯾﺎ

ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮش ﺑﻪ ﺷﲑاز آﻣﺪ و در آﻧﺠﺎ ﻓﯿﺾﻋﻠﯽ و ﻧﻮرﻋﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﯿﺾﻋﻠﯿﺸﺎه و ﻧﻮرﻋﻠﯿﺸﺎه ﻣﻠﻘﺐ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ
ﺧﺪﻣﺖ وی رﺳﯿﺪﻧﺪ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ درﺑﺎرﯾﺎن و اﻫﻞ ﻓﺴﻖ و ﻓﺠﻮر وﺟﻮد اﯾﺸﺎن را ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ

ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،و اﯾﺸﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﻧﺪ از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﺑﺮوﻧﺪ ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﻧﺠﻒ اﺷﺮف رﻓﺘﻨﺪ
و ﻣﺪﺗﯽ در ﮐﺮﺑﻼی ﻣﻌﻠﲐ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و ﻫﺮﺟﺎ ﮐﻪ رﻓﺘﻨﺪ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻃﺮﯾﻘﺖ را راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﮐﺜﺮ ﻣﺸﺎﯾﺦ ﻋﺮﻓﺎ
از آن زﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﯽواﺳﻄﻪ ﯾﺎ ﺑﺎ واﺳﻄﻪ از ﺷﺎﮔﺮدان و ﻣﺮﯾﺪان اﯾﺸﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺠﺬوبﻋﻠﯿﺸﺎه ،ﻣﻮﻻﻧﺎ

ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ ﻫﻤﺪاﻧﯽ ﻣﻮﻻﻧﺎ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺧﻮﯾﯽ ،ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺼﲑ داراﺑﯽ ،ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺷﯿﺦ زاﻫﺪﮔﯿﻼﻧﯽ و ﻣﺸﺘﺎقﻋﻠﯿﺸﺎه و
رﻓﯿﻖﻋﻠﯿﺸﺎه و ﻣﻈﻔﺮﻋﻠﯿﺸﺎه و ﻣﻌﻄﺮﻋﻠﯽ و ﻫﺪاﯾﺖﻋﻠﯽ و ﺻﺪﻫﺎ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ )ﺑﺴﺘﺎن اﻟﺴﯿﺎﺣﻪ و ﻃﺮاﺋﻖ اﻟﺤﻘﺎﯾﻖ و

رﻫﱪان ﻃﺮﯾﻘﺖ( ﻫﻤﲔ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺴﺎدت درﺑﺎرﯾﺎن و واﺑﺴﺘﮕﺎن آﻧﻬﺎ ﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ آﻗﺎ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺑﻦ آﻗﺎ ﻣﺤﻤﺪ

ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺣﺎﺟﯽ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺧﺎن ﺷﲑازی ﮐﻪ وزﯾﺮ آن زﻣﺎن ﺑﻮد ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻗﻠﯿﺨﺎن زﻧﮕﻨﻪ از ﺧﻮاﻧﲔ
ﻏﺎرﺗﮕﺮ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻫﺎن در ﺳﺎل  ۱۲۱۲ﺳﯿﺪ ﻣﻌﺼﻮمﻋﻠﯿﺸﺎه را در رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮه ﺳﻮ ﻏﺮق ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از اﯾﺸﺎن اﻗﻄﺎب

ﺑﻌﺪی ﮐﺜﺮاﻟﻪ اﻣﺜﺎﻟﻬﻢ اﻣﺮ وﻻﯾﺖ را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده و ﻋﺮﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻦ را ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ در اﯾﺮان ﺑﻌﻠﺖ ﺳﺘﻢ
 -۱ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎﻧﻪ ﻣﺸﺎﯾﺦ ﻓﺮﯾﺪﻧﯽ در ﻣﺠﻠﻪ ادﺑﯿﺎت داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺸﻬﺪ و ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﻄﺐ ﺷﺎﻫﯿﺎن و ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺮﺷﺘﻪ و ﻃﺮاﺋﻖ ج  ۳ﺷﺎه ﻃﺎﻫﺮ
دﮐﻨﯽ.

٢٨

ﺷﺎﻫﺎن و ﻗﺸﺮیﮔﺮی و اﺳﺘﻌﻤﺎر اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در ﺷﺮف ﻧﺎﺑﻮدی ﺑﻮد ﺣﯿﺎت ﺗﺎزه ﺑﺨﺸﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ دادن اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻪ
ﻫﻮﯾﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮﯾﺶ از ﺧﻮد ﺑﺎﺧﺘﮕﯽ ﺑﺪر آﯾﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی ﭘﺮﭼﻢ وﻻﯾﺖ را ﺑﺮاﻓﺮاﺧﺘﻪ ﺑﻪ

ﻣﻘﺎم ﻗﻄﺒﯿّﺖ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از ﺟﻨﺎب ﻧﻮرﻋﻠﯿﺸﺎه اوّل اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ و ﭘﺲ از وی ﺣﺴﲔ ﻋﻠﯿﺸﺎه اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ و
ﺑﻌﺪ از وی ﻣﺠﺬوبﻋﻠﯿﺸﺎه ﻫﻤﺪاﻧﯽ و آﻧﮕﺎه ﻣﲑزا زﯾﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ ﺷﲑواﻧﯽ ﻣﺴﺘﻌﻠﯿﺸﺎه )ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺘﺎب ﺑﺴﺘﺎن اﻟﺴﯿﺎﺣﻪ
و رﯾﺎضاﻟﻌﺎرﻓﲔ و ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت ﻋﺪﯾﺪه دﯾﮕﺮ( ﮐﻪ وی ﻧﯿﺰ ﺑﻌﻠﺖ ﺷﻮق ﻃﻠﺐ و ﺳﲑ آﻓﺎق و اﻧﻔﺲ ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺎم
ﻗﻄﺒﯿّﺖ ﺑﻪ ﻫﻨﺪ رﻫﺴﭙﺎر ﺷﺪه و در ﻣﺤﻀﺮ ﻋﺮﻓﺎ و اﻫﻞ دل ﻋﻠﻮم ﻇﺎﻫﺮی و ﺑﺎﻃﻨﯽ ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮده و ﭘﺲ از ﺳﯿﺎﺣﺖ

ﺑﻼد ﮐﺠﺮات.ﭘﻨﺠﺎب و دﮐﻦ و ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺟﺰاﯾﺮ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺳﻨﺪ و ﮐﺸﻤﲑ آﻣﺪه و از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺪﺧﺸﺎن ﺑﻪ ﺧﺮاﺳﺎن

ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ و ﮐﺘﺎب ﺑﺴﺘﺎن اﻟﺴﯿﺎﺣﻪ و رﯾﺎض اﻟﺴﯿﺎﺣﻪ و ﺣﺪاﺋﻖ اﻟﺴﯿﺎﺣﻪ و ﮐﺸﻒ اﻟﻤﻌﺎرف را ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮد و در ﺳﺎل
 ۱۲۵۳ه.ق رﺣﻠﺖ ﮐﺮد .ﭘﺲ از وی رﺣﻤﺖ ﻋﻠﯿﺸﺎه ﺷﲑازی ﻣﺠﺎل ﻧﯿﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﺪ ﺳﻔﺮﮐﻨﺪ )ﻣﺘﻮﻓﯽ  (۱۲۷۸و در

زﻣﺎن وی ﻣﺮﺣﻮم ﻣﲑزا ﺣﺴﻦ ﺻﻔﯽ )ﺻﻔﯿﻌﻠﯿﺸﺎه( و ﻧﯿﺰ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﺼﻮم ﻋﻠﯿﺸﺎه ﺻﺎﺣﺐ ﻃﺮاﺋﻖ اﻟﺤﻘﺎﯾﻖ ﺑﻪ ﻫﻨﺪ ﺳﻔﺮ

ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺧﻠﯿﻔﻪ و ﺟﺎﻧﺸﲔ ﻣﺮﺣﻮم رﺣﻤﺔ ﻋﻠﯿﺸﺎه ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻌﺎدﺗﻌﻠﯿﺸﺎه ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ ﺑﻪ آن ﺳﺎﻣﺎن ﻧﺪاﺷﺖ و در ۱۲۹۳

رﺣﻠﺖ ﻧﻤﻮده و ﺧﻠﯿﻔﻪ او ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﻋﻠﯿﺸﺎه ﮔﻨﺎﺑﺎدی ﺑﺮ ﻣﺴﻨﺪ ارﺷﺎد ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ ،وی ﯾﮑﯽ از داﻧﺸﻤﻨﺪان

ﺑﻨﺎم و ﻋﺎرف ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻗﺮن ﭼﻬﺎردﻫﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺑﯿﺎن اﻟﺴﻌﺎده ،ﺣﻮاﺷﯽ ﺑﺮ اﺳﻔﺎر ﻣﻼﺻﺪرا ،ﺷﺮﺣﯽ
ﺑﺮ ﺗﻬﺬﯾﺐ اﻟﻤﻨﻄﻖ ،ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺴﻌﺎدات ،وﻻﯾﺖ ﻧﺎﻣﻪ ،ﺑﺸﺎرت اﻟﻤﺆﻣﻨﲔ ،ﺷﺮح ﻋﺮﺑﯽ و ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮ ﮐﻠﻤﺎت ﻗﺼﺎر ﺑﺎﺑﺎ

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

ﻋﻠﯿﺸﺎه ﺑﻪ ﻣﺴﻨﺪ ارﺷﺎد ﻧﺸﺴﺖ وی ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ وﱃ ﺑﻪ ﻋﺘﺒﺎت وﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ واروﭘﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮتﻫﺎﺋﯽ
داﺷﺘﻪاﻧﺪ.

اﻣﺎ ﺣﻀﺮت آﻗﺎی ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﲔ ﺗﺎﺑﻨﺪه رﺿﺎﻋﻠﯿﺸﺎه ﺟﺎﻧﺸﲔ اﯾﺸﺎن ،ﻃﺒﻖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﺳﯿﺪ ﻫﺒﺔ اﻟﻠّﻪ ﺟﺬﺑﯽ در ﮐﺘﺎب
وﻻﯾﺖ ،در  ۲۸ذﯾﺤﺠﻪ اﻟﺤﺮام ﺳﺎل  ۱۳۳۲ق ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۲۵آﺑﺎن  ۱۲۹۳ﺷﻤﺴﯽ در ﺑﯿﺪﺧﺖ ﺑﺪﻧﯿﺎ آﻣﺪﻧﺪ ﺑﻌﺪ از

ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ در ﺳﺎل  ۱۴۱۰ﺷﻤﺴﯽ ﺑﻪ اﻣﺮ ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﻮار ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺑﻪ اﺻﻔﻬﺎن ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻓﺮﻣﻮد

و در آﻧﺠﺎ اﺷﺎرات و ﻗﺎﻧﻮن را در ﻧﺰد ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪﮔﻨﺎﺑﺎدی و اﺳﻔﺎر را در ﻧﺰد ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﻮد
ﻣﻔﯿﺪ و ﺷﺮح ﻣﮑﺎﺳﺐ و ﻫﻨﺪﺳﻪ و ﻫﯿﺌﺖ را ﻧﺰد آﯾﺔ اﻟﻠّﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎج آﻗﺎ رﺣﯿﻢ ارﺑﺎب و ﻓﺮاﯾﺪ اﻻﺻﻮل را ﻧﺰد ﺣﺎج
ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ و ﮐﻔﺎﯾﺖ اﻻﺻﻮل را ﻧﺰد ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺔ اﻟﻠّﻪ آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﻧﺠﻒ آﺑﺎدی اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده و

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

ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﯿﺪ و در ﺳﺎل  ۱۳۱۸ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﮔﺮﻓﺖ و در ﺳﺎل  ۱۳۲۱ﺑﻪ ﺑﯿﺪﺧﺖ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﺮده در ﺧﺪﻣﺖ ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﻮارش
ﺑﻪ ﺳﲑ و ﺳﻠﻮک ﭘﺮداﺧﺖ ،و در ﺳﺎل  ۱۳۶۴ه .ق ﺑﻪ ﻋﺘﺒﺎت ﻋﺎﻟﯿﺎت رﻓﺘﻪ و ﺑﻌﺪ از ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ آﯾﺔ اﻟﻠّﻪ ﺳﯿﺪ
اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ و آﯾﺔ اﻟﻪ ﺣﺎج آﻗﺎ ﺣﺴﲔ ﻗﻤﯽ و آﻗﺎ ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ زﻧﺠﺎﻧﯽ و ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﻫﺒﺔ اﻟﺪﯾﻦ

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ و ﻣﺮﺣﻮم ﮐﺎﺷﻒ اﻟﻐﻄﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ و در ﺳﻔﺮ ﺑﻌﺪی ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎل  ۱۳۶۸ﻗﻤﺮی ﺑﻪ ﻧﺰد آﯾﺔ اﻟﻪ ﮐﺎﺷﻒ اﻟﻐﻄﺎ

رﺳﯿﺪ و ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻏﺎﻣﺾ ﻓﻘﻬﯽ و اﺻﻮﱃ ﺑﻪ اﺟﺎزه اﺟﺘﻬﺎد ﻧﺎﺋﻞ ﮔﺮدﯾﺪ ،در ﺳﺎل  ۱۳۶۴ﻗﻤﺮی

ﺑﻪ ﺳﻮرﯾﻪ و ﻣﺼﺮ و ﻓﻠﺴﻄﲔ رﻓﺖ و ﻣﺴﺠﺪاﻻﻗﺼﲐ و ﺳﺎﯾﺰ اﻣﺎﮐﻦ ﻣﻘﺪﺳﻪ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ را دﯾﺪن ﻓﺮﻣﻮد و در ﺑﺎزﮔﺸﺖ
از ﻋﺮاق و ﺑﺼﺮه ﺑﻪ ﻗﻢ آﻣﺪ .و ﻣﻮرد ﺗﺠﻠﯿﻞ ﻋﻠﻤﺎی آﻧﺠﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﮔﻨﺎﺑﺎد ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻓﺮﻣﻮد و ﺗﺤﺖ
ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﻮار ﺑﺮﯾﺎﺿﺖ و ﻣﺠﺎﻫﺪه و ﺗﺰﮐﯿﻪ و ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﺸﻐﻮل و ﭘﺲ از ﻃﯽ ﻣﺮاﺗﺐ ﺳﲑ و ﺳﻠﻮک

در ﺷﻌﺒﺎن  ۱۳۶۹ﺑﺎﺧﺬ اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ از ﻃﺮف ﭘﺪر ﻧﺎﺋﻞ آﻣﺪ و در ذﯾﻘﻌﺪه ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﺑﺎرﺷﺎد و دﺳﺘﮕﲑی
٢٩

ﻃﺎﻟﺒﲔ اﺟﺎزه ﯾﺎﻓﺖ .ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ رﺿﺎﻋﻠﯽ ﮔﺮدد ،ﺳﭙﺲ در ﻫﻤﲔ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﮑﻪ ﻣﻌﻈﻤﻪ ﻣﺸﺮف ﺷﺪ و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺳﻮرﯾﻪ و
ﻟﺒﻨﺎن و ﻣﺼﺮ و اردن و ﻓﻠﺴﻄﲔ رﻓﺖ و در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﺎن و ﻋﺮاق رﻓﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﺷﺮح اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮت را

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

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﺮده و ﺑﻪ ارﺷﺎد و دﺳﺘﮕﲑی ﻃﺎﻟﺒﺎن آن ﺧﻄّﻪ ﭘﺮداﺧﺖ و ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻨﺎم ﮔﺮدش در

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻧﻮﺷﺖ در ﺳﺎل  ۱۳۴۰ش .در ﻣﻼزﻣﺖ ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﻮار ﻣﺠﺪداً ﺑﻪ ﻣﮑﻪ و ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﺸﺮف ﺷﺪ و در
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ زﯾﺎرت ﻋﺘﺒﺎت ﻣﺸﺮف ﺷﺪه ﺑﻪ اﯾﺮان ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﻮد در ﺳﺎل  ۱۳۴۲ﺷﻤﺴﯽ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﮑﻪ

ﻣﺸﺮف ﺷﺪﻧﺪ و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺳﻮرﯾﻪ واردن و ﻟﺒﻨﺎن رﻓﺘﻨﺪ در ﺳﺎل  ۱۳۴۵ﺷﻤﺴﯽ ﮐﻪ ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﻮارﺷﺎن رﺣﻠﺖ ﻓﺮﻣﻮد

ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻓﺮﻣﺎن و وﺻﯿﺖ اﯾﺸﺎن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﻋﻬﺪهدار اﻣﻮر ﻓﻘﺮی ﺷﺪﻧﺪ و در ﻣﺴﻨﺪ ارﺷﺎد ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨﺪ در ﺳﺎﻟﻬﺎی
 ۱۳۴۸و  ۱۳۵۰و  ۱۳۵۸و  ۱۳۵۹و  ۱۳۶۱و  ۱۳۶۳ﺑﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ .اﯾﺸﺎن در ﺳﻔﺮ و ﺣﻀﺮ ﻫﻤﻮاره
ﻟﺴﺎﻧﺎً و ﻗﻠﻤﺎً ﭘﺮده از اﺳﺮار ﻣﻌﺎرف اﻟﻬﯿّﻪ در ﺣ ّﺪ ﺗﻮان ﻣﺮﯾﺪان و ﻣﺴﺘﻤﻌﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﭼﺸﻢ دل ﺳﺎﻟﮑﺎن را ﺑﺤﻘﯿﻘﺖ

ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﻃﺮﯾﻘﺖ آﺷﻨﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﻘﺮﯾﺮات اﯾﺸﺎن در اﯾﻦ ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ زﯾﺎرت ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا و

ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮﮐﻪ در دﺳﺖ اﻗﺪام اﺳﺖ آﻣﺪه و ﺑﻌﻀﯽ در ﻧﻮار ﺿﺒﻂ ﺷﺪه ﮐﻪ اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﺷﻮد .ﺣﻀﺮت
آﻗﺎی رﺿﺎﻋﻠﯿﺸﺎه دارای ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت ﻣﺘﻌﺪدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﲑ از  ۲ﮐﺘﺎب ﮐﻪ در ﻣﱳ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﻘﯿﻪ از اﯾﻨﻘﺮار ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ:
 ۱ﺗﺠﻠﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ در اَﺳﺮار ﻓﺎﺟﻌﻪ ﮐﺮﺑﻼ

 ۲رﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮاب ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ
 ۳ﺷﺮح ﺣﺎل ﺧﻮاﺟﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ اﻧﺼﺎری
 ۴رﺳﺎﻟﮥ ﻓﻠﻮﻃﲔ

 ۵ﺷﺮح دﻋﺎی اﺑﻮﺣﻤﺰهٔ ﺛﻤﺎﱃ
 ۶ﻧﺎﺑﻐﮥ ﻋﻠﻢ وﻋﺮﻓﺎن

 ۷ﻓﻠﺴﻔﮥ اﺑﻦ رﺷﺪ )ﭼﺎپ ﻧﺸﺪه(
 ۸ﺗﺮﺟﻤﮥ ﮐﺘﺎب اﻟﮑﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻻدّﻟﻪ ﻓﯽ ﻋﻘﺎﯾﺪ اﻟﻤﻠﺔ )ﭼﺎپ ﻧﺸﺪه(

 ۹ﺳﲑ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ و ﺣﺮﮐﺖ ﺟﻮﻫﺮﯾّﻪ )ﭼﺎپ ﻧﺸﺪه(
 ۱۰ﺗﺎرﯾﺦ و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﮔﻨﺎﺑﺎد

 ۱۱ﯾﺎدداﺷﺖ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻋﺮﺑﯽ
 ۱۲رﺳﺎﻟﻪ رﻓﻊ ﺷﺒﻬﺎت

 ۱۳رﻫﻨﻤﺎی ﺳﻌﺎدت )ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺗﻔﺴﲑ ﺑﯿﺎن اﻟﺴﻌﺎده ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﭼﻨﺪ ﺳﻮره ﮐﻮﭼﮏ(
 ۱۴ﻧﻈﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻪ اﻋﻼﻣﯿﮥ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ

 ۱۵ﺳﻪ داﺳﺘﺎن اﺳﺮارآﻣﯿﺰ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ

 ۱۶ده ﺳﺨﲊاﻧﯽ

 ۱۷ﺳﻪ ﮔﻮﻫﺮ ﺗﺎﺑﻨﺎک از درﯾﺎی ﭘﺮﻓﯿﺾ ﮐﻼم اﻟﻬٰﯽ

در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﻮن آن ﺟﻨﺎب ﭼﻮن اﺳﻼف ﺑﺰرﮔﻮارﺷﺎن ﻋﺮﻓﺎن ﺷﯿﻌﯽ را در ﻫﻨﺪ ﺟﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪﻧﺪ و

ﺳﲑ ﺗﺎرﯾﺨﯽ را دﻧﺒﺎل ﻧﻤﻮده ﺑﻪ ﮐﻤﺎل رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺟﻬﺖ اﻃﻼع ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﺪ .و اﯾﻦ ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﺄﺛﲑ
ﺣﺸﻤﺖ اﻟﻪ رﯾﺎﺿﯽ

اﯾﺸﺎن در ﻫﻨﺪ اﺳﺖ.

٣٠

»آﻏﺎز ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن«
ﺳﺎﻋﺖ ده ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه  ۱۳۵۰ﺷﻤﺴﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۲۳ذﯾﺤﺠﻪ  ۱۳۹۱ﻗﻤﺮی ﻫﺠﺮی و ۹
ﻓﻮرﯾﻪ  ۱۹۷۲ﻣﯿﻼدی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻮر و اﺷﺘﯿﺎق ﻓﺮاوان ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﻬﺮآﺑﺎد وارد ﺷﺪم .ﺑﺮادران ﻃﺮﯾﻖ آﻗﺎﯾﺎن ﺳﺮﻫﻨﮓ

ﺻﺤﯿﻔﯽ و ﺣﺎج آﻗﺎ رازی ﻣﺄذون ﺑﺎﻗﺎﻣﻪ اﻣﺎﻣﺖ ﺟﻤﺎﻋﺖ آﻗﺎﯾﺎن ﮐﻨﮕﺮﻟﻮ و ﺟﻮاد ﯾﺎﻗﻮﺗﯽ ،دﻓﱰﯾﺎر و آﻗﺎﯾﺎن اﮐﱪ

رﺳﻮﱃ وﮐﺎﻇﻢ رﺿﺎﺧﺎﻧﯽ ﮐﺎرﻣﻨﺪان دﻓﱰﺧﺎﻧﻪ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ) ۱۱۶ﺗﻬﺮان(ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آن ﺑﺮﻋﻬﺪه ﻧﮕﺎرﻧﺪه )ﻣﺤﻤﺪ

رﺿﺎﺧﺎﻧﯽ(ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ وﻧﯿﺰ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ از ﻓﻘﺮا زودﺗﺮ ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
وﻋﺪه وﺻﻞ ﭼﻮن ﺷﻮدﻧﺰدﯾﮏ

آﺗﺶ ﻋﺸﻖ ﺗﯿﺰﺗﺮﮔﺮدد

ﺳﺎﻋﺖ  ۱۰و  ۲۵دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻗﺎی دﮐﱰ ﺷﻔﯿﻌﯿﺎن راد و آﻗﺎی ﻋﺒﺪاﻟﻮﱃﺧﺎن ﻧﻮر ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ ،ﺳﺎﻋﺖ ده و
ﻧﯿﻢ ﺟﻨﺎب ﺣﺎج ﻣﺤﻤﺪراﺳﺘﲔ ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ دروﯾﺶ روﻧﻘﻌﻠﯽ ﺷﯿﺦ ﺑﺰرﮔﻮار ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻔﺮﻣﺎن ﺻﺎﻟﺢﻋﻠﯿﺸﺎه و ﻓﺮزﻧﺪ

ﺑﺮوﻣﻨﺪﺷﺎن )ﺣﻀﺮت آﻗﺎی رﺿﺎﻋﻠﯿﺸﺎه( ﺑﻪ دﺳﺘﮕﲑی ﻓﻘﺮا اﻫﺘﻤﺎم دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ دﺳﺘﻪ دﺳﺘﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎن

ﻣﻮﻟﲐ وارد ﺷﺪﻧﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﯾﺎزده ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺮواﻧﮕﺎن در ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﻨﺘﻈﺮ ﭘﺮﺳﻮﺧﱳ در اﻧﻮار وﺟﻮد ﻣﻮﻟﲐ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻃﯿﻮر

ﻓﻘﺮ در ﻗﺎف دل ﺳﯿﻤﺮغ را ﻣﯽﺟﺴﺘﻨﺪ .ﺳﺎﻋﺖ ۱۱و ۴۰دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺣﻀﺮت آﻗﺎی ﺳﻠﻄﺎﻧﺤﺴﲔ ﺗﺎﺑﻨﺪه )رﺿﺎﻋﻠﯿﺸﺎه(
ارواﺣﻨﺎ ﻓﺪاه ﺳﺎﻟﻦ ﻓﺮودﮔﺎه را ﻣﻨﻮر ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ،و در ﺷﺐ ﻓﺮاق ﺧﻮرﺷﯿﺪ در دﻟﻬﺎ ﺗﺎﺑﯿﺪ .ﺳﺎﻋﺖ  ۱۲و  ۱۵دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻮد،

ﻫﻤﮕﯽ ﺣﻠﻘﻪوار و ﭘﺮواﻧﻪوار دور آن ﻧﻮر ﻫﺪی ﻃﻮاف ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺳﺎﻋﺖ  ۲و ﻧﯿﻢ ﺷﺐ ﯾﺎ ﺻﺒﺢ روز  ۲۱ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه
 ۱۳۵۰ﺷﻤﺴﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ  ۲۴ذﯾﺤﺠﺔ اﻟﺤﺮام  ۱۳۹۱ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی و  ۱۰ﻓﻮرﯾﻪ  ۱۹۷۲ﻣﯿﻼدی ﻓﺮا رﺳﯿﺪ ،ﭘﺲ از

ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﺑﺎ ﺑﺪرﻗﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ژاﭘﻨﯽ ﭘﺮواز  ۴۶۲وارد ﺷﺪﯾﻢ ،ﻫﻤﺮاﻫﺎن در ﯾﮏ ردﯾﻒ ﮐﻪ ﺷﺶ ﺻﻨﺪﱃ

داﺷﺖ از راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ :ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺣﻀﺮت آﻗﺎی رﺿﺎﻋﻠﯿﺸﺎه ،ﺟﻨﺎب آﻗﺎی راﺳﺘﲔ ،ﺣﺎج آﻗﺎی ﺳﻠﻄﺎﻧﭙﻮر،
رﺿﺎﺧﺎﻧﯽ )ﻧﮕﺎرﻧﺪه( ﺣﺎج آﻗﺎی ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺟﻮاﻫﺮﯾﺎن وآﻗﺎی دﮐﱰ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮی ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ.ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ در

ﺣﺪود  ۱۵۰ﻧﻔﺮ ﺑﻮد .ﭘﯿﺶ از ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻬﻤﺎﻧﺪاران ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﺟﻠﯿﻘﮥ ﻧﺠﺎت و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﮐﺲ اﮐﺴﯿﮋن را در

ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﺎ ﮔﻔﺘﺎر ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎی ژاﭘﻨﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺎت ﺑﻄﻮر ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺗﻌﻠﯿﻢ دادﻧﺪ ،در
ﺳﺎﻋﺖ  ۲و  ۴۵دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻌﺪ از ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﭘﺮواز ﻧﻤﻮد و اﻋﻼم ﮔﺮدﯾﺪﮐﻪ از ﺗﻬﺮان ﺗﺎ دﻫﻠﯽﻧﻮ ﻣﺪت ۳

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

آوردﻧﺪ وﱃ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ  ۰ﻧﻔﺮﻣﻮدﻧﺪ .در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻬﺎر و ﻧﯿﻢ ﺑﻌﺪ از ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﺻﺒﺢ ﻃﺎﻟﻊ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺣﻀﺮت آﻗﺎ

ﺑﻬﻤﺎن ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻪ در ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺟﻠﻮس ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻓﺮﯾﻀﻪ ﺻﺒﺢ را ﺑﺠﺎ آوردﻧﺪن و ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺑﻪ ﭘﲑوی از اﯾﺸﺎن ﻧﻤﺎز
ﺻﺒﺢ را اﻗﺎﻣﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و اﮐﺜﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ اﺳﱰاﺣﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﺎﻋﺖ ۵
و  ۴۵دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ وﻗﺖ ﺗﻬﺮان ﻫﻔﺖ و  ۲۵دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻮﻗﺖ دﻫﻠﯽ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ در ﻓﺮودﮔﺎه دﻫﻠﯽﻧﻮ ﻓﺮود آﻣﺪ و ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺸﺖ و

 ۲۰دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻮﻗﺖ ﺗﻬﺮان ازﮔﻤﺮک ﺧﺎرج ﺷﺪﯾﻢ ،آﻗﺎی ﺣﺎج ﻋﻠﯽ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺑﺎزﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻘﯿﻢ ﺣﯿﺪرآﺑﺎد دﮐﻦ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ

ﻧﻔﺮ از اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺣﻀﺮت آﻗﺎی و ﺣﺎج آﻗﺎی راﺳﺘﲔ ،ﺣﺎج آﻗﺎی ﺳﻠﻄﺎﻧﭙﻮر وآﻗﺎی دﮐﱰ

ﻣﻨﻮﭼﻬﺮی ﺑﺎ ﯾﮏ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ و ﺑﻨﺪه و آﻗﺎی ﺟﻮاﻫﺮﯾﺎن ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﺎﮐﺴﯽ و آﻗﺎی ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ و ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺑﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ

ﻃﺮف ﺷﻬﺮﮐﻪ ﺗﺎ ﻓﺮودﮔﺎه در ﺣﺪود  ۱ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﭘﺲ از ﻃﯽ ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻠّﯽ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ

ﮐﺎﻧﺎت ﭘﻠﯿﺲ )  ( Canatplaceﯾﺎ )ﻣﯿﺪان ﺑﺰگ ﺷﻬﺮ( رﺳﯿﺪﯾﻢ ،آﻧﺠﺎ دارای دو ﻓﻠﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ دو داﯾﺮه
ﻣﺘﺪاﺧﻞ ﻗﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ اﻃﺮاف و زﯾﺮ ﻣﯿﺪان وﺳﻂ ﺑﺎزار ﺑﻮد و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﺪرﻧﯽ در اﻃﺮاف ﻫﺮ ﯾﮏ از
٣١

آﻧﻬﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻫﻮا آﻓﺘﺎﺑﯽ و ﻧﻈﲑ ﻫﻮای آﺧﺮ ﻓﺮوردﯾﻦ ﺗﻬﺮان ﺑﻮد ،در اﯾﻨﺠﺎ اوﻟﲔ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺷﮕﻔﺖآور ﮐﻪ از
دوﺳﺘﺎن اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪه ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در آن ﺷﻬﺮ ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ

وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺣﺪود  ۶۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ داﻧﺸﺠﻮ در آن ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ دﯾﮕﺮ دﻫﻠﯽﻧﻮ ﮐﻪ

ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﮐﺸﻮر ﻫﻨﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ وارد ﺷﺪﯾﻢ ،ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﺎ را ﻗﺒﻼً ﺑﺮادر ﻣﮑﺮم ﺟﻨﺎب ﺣﺎج آﻗﺎی ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺳﺎﺑﻖ اﻟﺬﮐﺮ
ﮐﺮاﯾﻪ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ و در ﻃﺒﻘﻪ دوم ﻫﺘﻞ راﻧﺠﯿﺖ  Rangitﻗﺮار داﺷﺖ .اﯾﻦ ﻫﺘﻞ ﭼﻬﺎر ﻃﺒﻘﻪ در زﻣﲔ وﺳﯿﻌﯽ ﺑﻨﺎ

ﺷﺪه و ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺗﻤﯿﺰ ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ از ورود و ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺣﻀﺮﺗﺸﺎن ﮐﻤﯽ اﺳﱰاﺣﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و ﻣﺎ ﻧﯿﺰ در ﭘﯽ آﮔﺎﻫﯽ
ﻫﺎی ﺑﯿﺸﱰ از ﻫﻨﺪ و ﻣﺮدﻣﺶ ﺑﺮآﻣﺪﯾﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻇﻬﺮ ﻓﺮا رﺳﯿﺪ؛ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ ﺣﻀﺮت اﯾﺸﺎن اﻗﺎﻣﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ و
آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺻﺮف ﻧﺎﻫﺎر ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ.

ﻏﺬای ﻣﺎ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﭼﯿﮑﻦ ﮐﺎری )ﺟﻮﺟﻪ ﮐﺘﺎب( و ﻣﺎﺗﻮن ﮐﺎری )ﭘﻠﻮﮔﻮﺷﺖ( ﺑﻮد ﮐﻪ آﻗﺎی ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ

و ﭘﺲ از آن ﻫﻤﮕﯽ ﻫﻤﺮاﻫﺎن اﺳﱰاﺣﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺑﺮآن ﺷﺪﮐﻪ ﻣﺨﺘﺼﺮی از وﺿﻊ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﺋﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ
دﻫﻠﯽ را ﺑﻨﮕﺎرد:

دﻫﻠﯽ
دﻫﻠﯽ )(Dehliﺷﻬﺮی اﺳﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻏﻠﺒﻪ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺑﻮده .اﯾﻦ ﺷﻬﺮﮐﻨﺎر رود ﺟﻤﻨﺎ

) (Jamnaﺑﻨﺎ ﺷﺪه .در ﺳﺎل  ۱۲۷۴ق ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﺳﭙﺎه اﻧﮕﻠﯿﺲ درآﻣﺪه ،ﺳﺎﺑﻘﺎً دﻫﻠﯽ از ﺳﻪ ﺷﻬﺮ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺗﺼﺎل داﺷﺘﻪ .ﯾﮑﯽ راﺳﲑی و دﯾﮕﺮی را ﺟﻬﺎنﭘﻨﺎه و ﺳﻮم را دﻫﻠﯽ ﮐﻬﻨﻪ ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ و آن

ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻫﻨﺪ ﺑﻮد ،وﱃ ﺑﻌﺪﻫﺎ وﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺪان راه ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻦ ﺷﻬﺮ در ﺷﻤﺎل ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﮐﺰی در ﺳﺎﺣﻞ ﻏﺮﺑﯽ
رود ﺟﻤﻨﺎ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﮥ  ۱۱۹۰ﻫﺰارﮔﺰی ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻤﺒﺌﯽ و  ۱۲۸۷ﻫﺰارﮔﺰی ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ ﮐﻠﮑﺘﻪ واﻗﻊ اﺳﺖ .دﻫﻠﯽ
ﻧﻮﯾﺎ ﻧﯿﻮدﻫﻠﯽ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻫﻨﺪ و در ﺟﻨﻮب دﻫﻠﯽ ﮐﻬﻨﻪ اﺳﺖ و ﺑﲔ ﺳﺎﻟﻬﺎی ) ۱۹۱۲و  ۱۹۲۹م( ﺑﻌﻨﻮان ﮐﺮﺳﯽ
ﻫﻨﺪ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ )ﺑﻪ ﺟﺎی ﮐﻠﮑﺘﻪ( ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و در  ۱۹۳۱رﺳﻤﺎً اﻓﺘﺘﺎح ﮔﺮدﯾﺪ .اﯾﻦ ﺷﻬﺮ دارای ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﺴﺎﺟﯽ و

ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺳﺒﮏ و ﺻﻨﻌﺖ ﭼﺎپ اﺳﺖ ،ﻣﻘﺘﻞ ﮔﺎﻧﺪی در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺷﻬﺮ زﯾﺎرﺗﮕﺎه اﺳﺖ .ﺷﻬﺮ دارای ﯾﮏ
اﺳﺘﺎدﯾﻮم ورزﺷﯽ ﺑﺰرگ ،ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرا و اﯾﺴﺘﮕﺎه زﯾﺒﺎی رادﯾﻮ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و ﭘﺎرﻟﻤﺎن و ﭼﻨﺪ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ وﮐﺎخ ﺑﺎ

ﺷﮑﻮﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺮرّ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻫﻨﺪ اﺳﺖ و آن ﺳﺎﺑﻘﺎً ﻣﻘﺮّ ﻧﺎﯾﺐاﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

۱

 -۱دﻫﻠﯽ در ﺳﺎل  ۵۸۸ه ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﺷﻬﺎباﻟﺪﯾﻦ ﻏﻮری ﻓﺘﺢ و از ﺳﺎل  ۶۰۲ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻗﻄﺐاﻟﺪﯾﻦ ﺷﻤﺲ اﯾﺒﮏ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ در زﻣﺎن
اواﻟﺘﻤﺶ و دﯾﮕﺮ ﻣﻤﺎﻟﯿﮏ ﺧﻠﺠﯿﺎن و ﺗﻔﺘﻠﻘﯿﺎن و ﺳﯿﺪان و ﺗﯿﻤﻮرﯾﺎن ﻋﻈﻤﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ دو ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ آن اﻓﺰوده ﺷﺪ .و ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﻬﺎ از
ﺳﺎل  ۱۶۰۰ﻣﯿﻼدی ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ داﯾﺮﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ از اواﺳﻂ ﻗﺮن ﻫﯿﺠﺪﻫﻢ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺒﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﮐﻪ در ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﻨﺪ ﺷﺮﻗﯽ
ﺑﻮدﻧﺪ از ﺿﻌﻒ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﭘﺎﯾﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ را در ﺑﯿﺸﱰ ﺳﺮزﻣﲔ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﺮﻗﺮارﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ

اﻧﻘﻼب ﻣﺮدم در ﺳﺎل  ۱۸۵۸ﺻﺎﺣﺐ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻄﻠﻖ ﺷﺪه از ﺳﺎل  ۱۸۶۲ﺗﺎ  ۱۹۴۷ﻧﺎﯾﺐ اﻟﺴﻠﻄﻨﻪﻫﺎﯾﯽ از ﻃﺮف اﻣﺮﭙاﻃﻮری اﻧﮕﻠﯿﺲ ﮐﻪ ﺑﻪ

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

ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ،و داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺗﺄﺳﯿﺲ و آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﻫﻨﺪ را ﺗﻌﻤﲑ و ﻣﺮﻣّﺖ ﻧﻤﻮده و از ﺳﺎل  ۱۹۰۵ﻟﺮد ﻣﻨﺘﻮی دوّم ﻧﺎﯾﺐ
اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﺷﺪ .و در زﻣﺎن او ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻘﻨﻨﻪ ﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﻧﮕﻠﯿﺲ رﺳﯿﺪﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻠّﯽ در اﯾﺎﻻت

ﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ و در  ۱۹۱۱ﭘﺎدﺷﺎه اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺟﺮج ﭘﻨﺠﻢ و ﻣﻠﮑﻪ ﻣﺎری از ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن دﯾﺪن ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﺟﺎه و ﺟﻼل ﺑﺴﯿﺎر در ﺷﻬﺮ

ﺗﺎرﯾﺨﯽ دﻫﻠﯽ ﺗﺎﺟﮕﺬاری ﺑﻌﻤﻞ آوردﻧﺪ و ﻟﺬا ﺷﻬﺮ دﻫﻠﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎر ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺷﺪ .ﺑﻌﺪ از ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم و اﻋﻼم اﺳﺘﻘﻼل در

ﺳﺎل  ۱۹۴۷ﻣﺠﺪد ًا دﻫﻠﯽ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻫﻨﺪﮔﺮدﯾﺪ.

٣٢

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

ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،دﯾﮕﺮ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺎه ﺟﻬﺎن آﺑﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺎﺳﻪ و ﺳﻨﮓ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و دارای دو ﻣﻨﺎر و ۳
ﮔﻨﺒﺪ )از ﻣﺮﻣﺮ( ﺑﻮده و از ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ و زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﻼم اﺳﺖ ،در ﺟﻨﻮب ﻟﻌﻞ ﻗﻠﻌﻪ در ﺳﺎﺣﻞ ﺟﻤﻨﺎ،
راﺟﮕﻬﺎت واﻗﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺴﺪ ﮔﺎﻧﺪی در آﻧﺠﺎ ﺳﻮزاﻧﺪه ﺷﺪ ،در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ ﺷﻬﺮ ﺑﲑون ﺑﺎروی ﻗﺪﯾﻢ داﻧﺸﮕﺎه

دﻫﻠﯽ ﻗﺮار دارد ،از ﮐﺎرﻫﺎی دﺳﺘﯽ ﻣﺸﻬﻮر دﻫﻠﯽ ﮐﻬﻨﻪ ﻣﻠﯿﻠﻪ دوزیﻫﺎی زﯾﻨﺘﯽ ﺑﺎ ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ،ﻣﻨﺒﺖﮐﺎری )ﻋﺎج
ﭼﻮب( ﺷﺎﻟﺒﺎﻓﯽ و ﺗﻮرﺑﺎﻓﯽ اﺳﺖ در دﺷﺖ دﻫﻠﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻃﻠﻮع و اﻓﻮل ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﻬﺮﻫﺎی
ﻫﻔﺖ ﮔﺎﻧﻪ دﻫﻠﯽ )دﻫﻠﯿﻬﺎی ﻫﻔﺖﮔﺎﻧﻪ( ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻗﺪﯾﻤﱰﯾﻦ آﺑﺎدی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ داﯾﺮ ﺷﺪ ﺷﻬﺮ ﻧﯿﻤﻪ اﻓﺴﺎﻧﻪای

اﯾﻨﺪر ﭘﺖ ﺑﻮده و ﭘﺲ از آن ﻻﮐﻮﻟﺖ ﮐﻪ ﻗﻄﺐاﻟﺪﯾﻦ اﯾﺒﮏ ﭘﺲ از ﻓﺘﻮﺣﺎت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺴﺠﺪی ﺑﺰرگ در آن ﺑﻨﺎ

ﻧﻤﻮد ) ۵۸۸ه .ق( و ﻣﻨﺎر ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻗﻄﺐ ﻣﻨﺎر را ﮐﻨﺎر آن ﺳﺎﺧﺖ .ﻧﺨﺴﺘﲔ دﻫﻠﯽ اﺳﻼﻣﯽ در ﮐﻨﺎر ﻻﮐﻮت ﺑﻮﺟﻮد
آﻣﺪ و ﺑﻨﺎم ﺻﺎﺣﺐ ﺳﺎﺑﻖ آن ﺑﻪ ﻗﻠﻌﻪ رای ﭘﯿﺘﻬﻮرا ﻣﻌﺮوف ﮔﺮدﯾﺪ .ﭘﺲ از آن دﻫﻠﯿﻬﺎی دﯾﮕﺮ )ﺳﲑی – ﺗﻔﻠﻖ آﺑﺎد،

ﺟﻬﺎن ﭘﻨﺎهآﺑﺎد ،ﻓﲑوزآﺑﺎد( ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و در دورهٔ ﻫﺠﻮم ﺗﯿﻤﻮرﯾﺎن دﻫﻠﯽ ﭼﻨﺪی از ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ اﻓﺘﺎد ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم
ﺷﺎه ﺟﻬﺎن ﺑﻨﺎی ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﺷﺎه ﺟﻬﺎن آﺑﺎد را آﻏﺎز ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺑﻨﺎی دﻫﻠﯽﻧﻮ ﺑﻪ ﻏﻠﻂ دﻫﻠﯽ ﮐﻬﻨﻪ
ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ )ﺣﺘﯽ ﺗﺎ زﻣﺎن اﻣﲑ ﺗﯿﻤﻮر اﯾﻦ ﻧﺎم ﺑﻪ ﻻﮐﻮت و ﻗﻠﻌﻪ راﭘﯿﺘﻬﻮرا اﻃﻼق ﻣﯽﺷﺪ( از ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ ﺑﻨﺎﻫﺎی

دﺷﺖ دﻫﻠﯽ ﻣﻘﱪه ﻫﻤﺎﯾﻮن در ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ ﻣﺮﮐﺰ دﻫﻠﯽ و در ﻏﺮب آن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﺑﺮ و اﺑﻨﯿﻪ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻧﻈﺎماﻟﺪﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﻘﱪه ﻧﻈﺎماﻟﺪﯾﻦ اوﻟﯿﺎء و اﻣﲑ ﺧﺴﺮو دﻫﻠﻮی و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﺰرﮔﺎن اﺳﺖ در دﻫﻠﯽ دﻫﻬﺎ ﻣﺰار

از ﻋﺮﻓﺎ وادﺑﺎ و ﺷﻌﺮا و ﺳﻼﻃﲔ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎی آن ﺑﺰﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ.

۱

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

ﺧﻮد ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﻧﻔﻮذ ﺗﮑﻨﯿﮏ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در دورهٔ اﺳﺘﻌﻤﺎر آن ﺳﺮزﻣﲔ و ﭘﺲ از آن اﺳﺖ  ،ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ
ﻣﺴﺠﺪ رﺳﯿﺪﯾﻢ؛ از ﭼﻨﺪ ﭘﻠﻪ ﺳﻨﮕﯽ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﯿﻢ و داﺧﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺪﯾﻢ .ﺣﯿﺎط ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺴﯿﺎر وﺳﯿﻊ ﺑﻮد ،در ﺳﻤﺖ

ﺷﺮﻗﯽ ﺷﺎﺧﺼﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﲔ ﻗﺒﻠﻪ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،و ﻣﺤﺮم  ۱۲۸۱ﻗﻤﺮی ﻫﺠﺮی روی آن ﺣﮏ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺗﻤﺎم
ﺳﺎﻋﺎت روز را ﺗﻌﯿﲔ ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﻧﯿﺰ ﺷﺎﺧﺺ دﯾﮕﺮی از ﺳﻨﮓ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺰرﮔﯽ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺮار داﺷﺖ ،ﮐﻪ روی

آن ،ﺧﻄﻮط ﺳﺎﻋﺎت روز را ﺗﻌﯿﲔ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد وﮐﻠﻤﮥ اﯾﺮان روی آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،از ﻫﻤﲔ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺮﻗﯽ ﻣﺴﺠﺪ
ﻟﻌﻞ ﻗﻠﻌﻪ )ردﻓﻮرت (Redfortاز دور ﺑﺨﻮﺑﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ و دﯾﺪﻧﯽ ﺑﻮد ،و ﻧﯿﺰ در ﻗﺴﻤﺖ
ﺷﺮﻗﯽ ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻨﮕﯽ دﯾﮕﺮی ،ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺰرگ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ اﻇﻬﺎر ﺷﺪ ﺷﺎه ﺟﻬﺎن اﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻨﮕﯽ را ﺑﺮای

ﻫﻤﺴﺮش درﺳﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،آﻧﮕﺎه ﻗﺮآنﻫﺎﯾﯽ دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻂ ﮐﻮﻓﯽ روی ﭘﻮﺳﺖ آﻫﻮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﯾﮑﯽ را

راﻫﻨﻤﺎ ﺧﻂ ﺣﻀﺮت اﻣﲑاﻟﻤﺆﻣﻨﲔ ﻋﻠﯽ )ع( و دﯾﮕﺮی را ﺧﻂ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺣﺴﻦ )ع( ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،آﻧﮕﺎه

ﯽ در داﺧﻞ
ﺷﯿﺸﻪای ﻧﺸﺎن دادﮐﻪ داﺧﻞ آن ﯾﮏ ﺗﺎر ﻣﻮی از ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﮐﺮم )ص( ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﺧﺎﺻ ّ
آن ﺷﯿﺸﻪ و در ﺟﻠﺪی از ﻣﺨﻤﻞ ﻗﺮار داﺷﺖ ،و ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﻟﻨﮕﻪ ﮐﻔﺶ ﻣﺒﺎرک آن ﺣﻀﺮت ﮐﻪ از ﭘﺸﻢ ﺷﱰ درﺳﺖ ﺷﺪه

ﺑﻮد ،ﺳﭙﺲ از ﻧﻘﺶ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ ﭘﺎی راﺳﺖ آن ﺳﯿﺪ ﻋﺎﻟﻢ )ص( ﮐﻪ روی ﺳﻨﮕﯽ ﺣﮏ ﺷﺪه ﺑﻮد و اﻃﺮاف آن را ﺑﺎ

ﺑﺮﮔﻬﺎی زﯾﺒﺎی ﮔﻞ ﺳﺮخ زﯾﻨﺖ داده ﺑﻮدﻧﺪ دﯾﺪارﮐﺮدﯾﻢ) ،اﻟﺒﺘّﻪ ﺻﺤﺖ اﻧﺘﺴﺎب ﻣﻮرد ﺗﺮدﯾﺪ اﺳﺖ( ﺑﻌﺪاً راﻫﻨﻤﺎ ﮐﻪ

ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪهٔ اﯾﻦ آﺛﺎر ﺑﻮد رو ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ اﯾﺴﺘﺎد و ﻫﻤﮕﯽ ﻣﺎ ﻫﻢ رو ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ ﻧﻤﻮدﯾﻢ و او دﻋﺎﻫﺎﺋﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و ﻣﺎ آﻣﲔ
 -۱ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﻧﻘﺶ ﭘﺎرﺳﯽ ﺑﺮ اﺣﺠﺎر ﻫﻨﺪ از ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﺣﮑﻤﺖ و ﻣﺰارات دﻫﻠﯽ از دﮐﱰ ﻗﺎﺳﻤﯽ ﺑﺰﺑﺎن اردو.

٣٣

ﮔﻔﺘﯿﻢ ،ﺳﭙﺲ دﻓﱰ ﯾﺎدﺑﻮد را آوردﻧﺪ و ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺣﻀﺮت آﻗﺎ در آن ﺷﺮﺣﯽ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻧﺎم ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﻣﺮﻗﻮم ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ،اﯾﻦ
ﻣﺴﺠﺪ در ﺳﺎل  ۱۰۶۰ه .ق ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪﺷﺎه ﺟﻬﺎن ﮐﻪ از اوﻻد ﺑﺎﺑﺮ اﻣﺮﭙاﻃﻮر ﮔﻮرﮐﺎﻧﯽ ﻫﻨﺪ ﺑﻮده ﺑﻨﺎ

ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

۱

ﻣﺴﺠﺪ دارای ﻣﻨﺎرهﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ از ﺳﻨﮓ ﻣﺮﻣﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﺳﻨﮓ ﻣﺮﻣﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻂ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب

ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،وﺳﻘﻒ و ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ ﻫﻤﻪ از ﺳﻨﮕﻬﺎی ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﻄﻮل ﺑﯿﺴﺖ ﻓﻮت ۲ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ،در درون

ﻣﺴﺠﺪ و در ﮐﻒ آن در ﺣﺪود ﯾﮑﻬﺰار ﻗﻄﻌﻪ ﺳﻨﮓ ﻣﺮﻣﺮ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﱃ ﻓﺮش ﺷﺪه ﺑﻮد و در ﻣﺤﻮﻃﻪ و ﺻﺤﻦ
ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻨﮕﻬﺎی ﻗﺮﻣﺰ ﻣﻔﺮوش ﺑﻮد ،ﻣﻨﱪی ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻪ ﭼﻬﺎر ﭘﻠﻪ داﺷﺖ از ﺳﻨﮓ ﻣﺮﻣﺮ ﺑﺮای اﯾﺮاد ﺧﻄﺒﮥ اﻣﺎم ﺟﻤﺎﻋﺖ
ﮐﺎر ﮔﺰارده ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﯾﮏ ﭼﻬﻞ ﭼﺮاغ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ در ﺷﺒﺴﺘﺎن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﺴﺠﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺮاب در آن ﻗﺮار
داﺷﺖ آوﯾﺰان ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و درﮐﻨﺎر ﺣﻮض ﻣﺎدّهٔ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد:
رﺳﻮل دﯾﺪه اﯾﻨﺠﺎ وﱃ اﻫﻞ اﻟﻠّﻪ

ﺑﺠﺎﺳﺖﮔﺮﺷﻮداﯾﻦ ﺳﻨﮓ ﻫﻢ زﯾﺎرﺗﮕﺎه

ﺑﻨﺎی ﺳﺎل ﺑﻪ ﺗﺤﺴﲔ و آﻓﺮﯾﻦ ﻫﺎﺗﻒ

ﺑﮕﻔﺖ اﺣﺎﻃﻪ ﺟﺎی ﻧﺸﺴﺖ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ!

ﺑﺎﻧﯽ ﺟﺎی ادب داﻋﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﺤﺴﲔ ﻣﺤﻠﯽ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﻮﺛﺮ ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ .۱۱۸۰

ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﭘﺲ از ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﺴﺠﺪﮐﻨﺎر ﺣﻮض ﺑﺰرگ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﻠﻮس ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ،ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﻧﯿﺰ در ﺧﺪﻣﺘﺸﺎن
ﮐﺴﺐ ﻓﯿﺾ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ .در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۶ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ اذان ﻣﻐﺮب ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪ ،ﺣﻀﺮت آﻗﺎ در ﺿﻠﻊ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ

ﺷﺒﺴﺘﺎن در ﻣﺤﺮاب آن اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و ﻫﻤﺮاﻫﺎن اﻗﺘﺪا ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻓﺮﯾﻀﮥ ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء

 -۱ﺗﯿﻤﻮرﯾﺎن از ﺳﺎل) ۹۳۲ﺗﺎ  ۱۲۷۳ه  .ق( در ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ ﻫﻨﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻇﻬﲑاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﺑﺮﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ او در ﭘﺸﺖ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻪ اﻣﲑ
ﺗﯿﻤﻮری ﻣﯽرﺳﺪ)ﻻزم ﺑﺘﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﲑ ﺗﯿﻤﻮر از اﻫﻞ ﮐﺶ و ﺑﺪو زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و ﺗﺮﮐﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯿﮕﻔﺖ(ﻻﻫﻮر را در ﺳﺎل  ۹۲۴ه .ق

ﮔﺮﻓﺖ و در ﺳﺎل  ۹۳۲اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻟﻮدی ،آﺧﺮﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎه ﻟﻮرﯾﺎن را در ﭘﺎﻧﯽﭘﺖ ﺷﮑﺴﺖ داد و ﻻﻫﻮر و دﻫﻠﯽ و آﮔﺮه در ﺗﺼﺮف وی آﻣﺪ ،و

ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺆﺳﺲ ﺳﻠﺴﻠﻪای ﮔﺮدﯾﺪﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎی ﮔﻮرﮐﺎﻧﯿﻪ ﯾﺎ ﺟﻐﺘﺎﻧﯿﻪ ﯾﺎ ﺑﺎﺑﺮﯾّﻪ ﯾﺎ ﺗﯿﻤﻮرﯾﻪ ﯾﺎ ﻣﻐﻮل ﮐﺒﲑ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎﺑﺮ در ﺳﺎل
 ۵۳۰)۹۳۷ﻣﯿﻼدی( ﻣﺮد و ﭘﺴﺮش ﻫﻤﺎﯾﻮن ﺑﺴﻠﻄﻨﺖ رﺳﯿﺪ .در ﺳﺎل  ۹۴۷ﺑﺮ اﺛﺮ ﺷﻮرش ﺷﲑﺷﺎه و ﺷﮑﺴﺖ از او ﻫﻤﺎﯾﻮن ﺑﻪ درﺑﺎر اﯾﺮان

ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺷﺪ ،و  ۱۳ﺳﺎل ﻣﯿﻬﻤﺎن ﺷﺎه ﻃﻬﻤﺎﺳﺐ ﺻﻔﻮی ﺑﻮد و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻟﺸﮑﺮی ﮐﻪ ﺷﺎه ﺑﻪ او داد ﺑﻪ ﻫﻨﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ .ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ وی
ﺗﺎ آﺧﺮ دوران ﺗﯿﻤﻮرﯾﺎن راﺑﻄﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﲔ اﯾﺮان و ﻫﻨﺪ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮد .ﺑﺎﺑﺮ ﺧﻮد ﺷﻌﺮ ﻣﯽﮔﻔﺖ و ﺷﻌﺮا و ﻋﺮﻓﺎ را دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺖ .ﭘﺲ از
وی ﭘﺴﺮش ﻫﻤﺎﯾﻮن ﮐﻪ از ﺳﺎل  ۹۳۷ﺗﺎ  ۹۶۷و  ۹۶۲ﺗﺎ  ۹۶۳ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮد ،ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺷﻌﺮﮔﻔﺘﻪ و درﺑﺎر او ﭼﺎﯾﮕﺎه ﻋﻠﻤﺎ و ﺷﻌﺮا

وادﺑﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ﮔﻮی اﯾﺮاﻧﯽ و ﻫﻨﺪی ﺑﻮد ،ﭘﺲ ﻫﻤﺎﯾﻮن اﮐﱪﺷﺎه)از  ۹۶۳ﺗﺎ  (۱۰۱۴ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺳﯿﺪﮐﻪ ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ ﺷﺎه ﺗﯿﻤﻮری اﺳﺖ .و در

درﺑﺎر او ﺑﻘﻮل اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ در آﺋﲔ اﮐﱪی  ۷۵ﺑﻨﺎ و ﺑﻘﻮل ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﻈﺎماﻟﺪﯾﻦ در ﻃﺒﻘﺎت اﮐﱪی  ۸۱ﺑﻨﺎ و ﺑﻘﻮل ﻣﻼ ﺑﺮاﯾﻮﻧﯽ در ﻣﻨﺘﺨﺐ

اﻟﺘﻮارﯾﺦ  ۱۰۶ﺗﻦ از ﺷﺎﻋﺮان در درﺑﺎر اﮐﱪی ﺑﻮدﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎباﻟﺸﻌﺮا ﻣﻠﮏاﻟﺸﻌﺮا ﻓﯿﻀﯽ ،ﻏﺰاﱃ .ﻋﺮﻓﯽ ﺷﲑازی ،ﻧﻈﲑی ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری،
ﺑﺎﺑﺎ ﻃﺎﻟﺐ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ،ﺧﻮاﺟﻪ ﺣﺴﲔ ﻣﺮوی ،ﺛﻨﺎی ﻣﺸﻬﺪی و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﺲ از اﮐﱪﺷﺎه ﭘﺴﺮش ﺟﻬﺎﻧﮕﲑ)از  ۱۰۱۴ﺗﺎ  (۱۰۳۷ﺑﻪ
ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺳﯿﺪ ،وی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺷﻌﺮ ﻣﯽﮔﻔﺖ و ﺷﻌﺮاﺋﯽ ﭼﻮن ﻃﺎﻟﺐ آﻣﻠﯽ ،ﻣﻼﻣﺤﻤﺪ ﺻﻮﻓﯽ ﻣﺎزﻧﺪراﻧﯽ ،ﻧﻈﲑی ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری،
ﺣﯿﺎﺗﯽ ﮔﯿﻼﻧﯽ ،ﺷﮑﯿﺒﯽ ﺻﻔﺎﻫﺎﻧﯽ در درﺑﺎر او ﺑﻮدﻧﺪ ،و اﻋﺘﻤﺎداﻟﺪوﻟﻪ و ﻣﲑزا ﻏﯿﺎثاﻟﺪﯾﻦ ﺑﯿﮓ ﺗﻬﺮاﻧﯽ ﭘﺪر ﺟﻬﺎن ﻣﻠﮑﻪ ﺟﻬﺎﻧﮕﲑ و ﻣﲑزا

ﻗﺎﺿﯽ ﺧﺎن ،ﻣﻬﺎﺑﺖ ﺧﺎن و ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﺧﺎن ﺧﺎﻧﺎن ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺷﻌﺮا را ﺑﺮﻋﻬﺪه داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از ﺟﻬﺎﻧﮕﲑﺷﺎه ﺟﻬﺎن)از  ۱۰۳۷ﺗﺎ (۱۰۶۸
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮد و اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﮐﻠﯿﻢ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،ﺻﺎﺋﺐ ﺗﱪﯾﺰی ،ﻗﺪﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪی ،ﻣﺤﺴﻦ ﻓﺎﻧﯽ ،ﻏﻨﯽ ﮐﺸﻤﲑی ،ﺣﺎذق ﮔﯿﻼﻧﯽ ،از ﺷﻌﺮای ﻣﻌﺮوف
زﻣﺎن او ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﻇﻔﺮﺧﺎن اﺣﺴﻦ و ﭘﺴﺮش ﻣﲑزا ﻣﺤﻤﺪﻃﺎﻫﺮ آﺷﻨﺎ و ﺧﺎن ﺧﺎﻧﺎن آﺻﻒ ﺧﺎن ﭘﺴﺮ اﻋﺘﻤﺎداﻟﺪوﻟﻪ در ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﺎﻋﺮان ﺳﻌﯽ
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،و ﺑﻌﺪ از او ﭘﺴﺮش اورﻧﮓ زﯾﺐ در ﺳﺎل  ۱۰۶۹ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺳﯿﺪ ﺗﺎ  ۱۱۸ﮐﻪ وﻓﺎت ﮐﺮد او ﺑﻪ ﺷﻌﺮا و ﻋﺮﻓﺎ ﺗﻮﺟﻬﯽ
ﻧﺪاﺷﺖ وﱃ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﻌﺮا در زﻣﺎن وی ﻣﯽزﯾﺴﺘﻨﺪ ،و ﭘﺲ از او ﺑﻬﺎدر ﺷﺎه ﻇﻔﺮ آﺧﺮﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻐﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺷﺎﻋﺮ

و ﻫﻢ ادب ﭘﺮور ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻏﺎﻟﺐ دﻫﻠﻮی از ﺷﻌﺮای ﻣﻌﺮوف درﺑﺎر اوﺳﺖ.

 -۲ﻓﻮت واﺣﺪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ  ۱۲اﯾﻨﭻ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  ۳۰/۵ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﱰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و  ۳ﻓﻮت ﯾﮏ ﯾﺎرد اﺳﺖ.

٣٤

در ﻣﺤﺮاب ﻫﻤﺎن ﺷﺒﺴﺘﺎن ﻣﺠﻠﺲ دروﯾﺸﯽ ﺷﺐ ﺟﻤﻌﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ ،و ﭘﺲ از ﺧﻮاﻧﺪن ﻓﺎﺗﺤﻪ اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ ۱و ﻣﻨﺎﺟﺎﺗﯽ
ازﮐﺘﺎب ﻣﺜﻨﻮی و ﭼﻨﺪﻏﺰل ازﮐﺘﺎب ﺷﻤﺲ ﺗﱪﯾﺰی و ﻗﺮاﺋﺖ ﻓﺎﺗﺤﻪ اﻻوﻟﯿﺎء از ﻣﺴﺠﺪ ﺧﺎرج ﺷﺪﯾﻢ؛ وﱃ آﻧﭽﻪ ﺣﺎﺋﺰ

اﻫﻤﯿﺖ و ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺎﯾﻪ ﺗﺄﺳﻒ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻃﺮاف ﺻﺤﻦ و ﭘﻠﻪﻫﺎی ﻣﺴﺠﺪﮔﺮوﻫﯽ ﻣﺮد و زن و ﺑﭽﻪ ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی

ﮐﻬﻨﻪ و ژﻧﺪه از ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ و ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﮔﺪاﺋﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿّﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد و ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و اﺧﺘﻼف
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﻓﻘﺮ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺴﻠﻂ اﺟﺎﻧﺐ و ﻏﺎرت ﺛﺮوت ﻓﺮاوان اﯾﻦ ﻣﻠﺖ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ و اﻋﺘﻘﺎدات ﺧﺮاﻓﯽ ﺟﺰ

اﯾﻦ ﻫﻢ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻤﯽرﻓﺖ ،ﺑﻬﺮﺻﻮرت ﺑﺎ ﺗﺎﮐﺴﯽ و دو دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﺗﻮر ﺳﻪ ﭼﺮﺧﻪ )رﯾﺸﮑﺎ( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺮاﺟﻌﺖ

ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،اﺗﻮﻣﺒﯿﻠﻬﺎی ﻣﺪل ﮐﻬﻨﻪ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺧﻮد ﮐﺸﻮر ﻫﻨﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺧﻼﺻﻪ ﭘﺲ از ﮔﺮدش ﺑﻪ

ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺑﺮﮔﺸﺘﯿﻢ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﺎری از ﻏﻢ و رﻧﺞ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺘﻬﺎی ﻣﺮدم را ﺑﺪل ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﯾﻢ ،در آن ﺷﺐ ﺣﻀﺮت
آﻗﺎ و ﺣﻘﲑ در ﯾﮏ اﻃﺎق ﺑﻮدﯾﻢ ،و ﺣﺎج آﻗﺎی راﺳﺘﲔ و ﺣﺎج آﻗﺎی ﺳﻠﻄﺎﻧﭙﻮر در اﻃﺎق دﯾﮕﺮ و ﺣﺎج آﻗﺎی

ﺟﻮاﻫﺮﯾﺎن و آﻗﺎی دﮐﱰ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮی در اﻃﺎق دﯾﮕﺮ در ﻃﺒﻘﮥ دوّم و ﺣﺎج آﻗﺎی ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ در ﻃﺒﻘﮥ ﭼﻬﺎرم اﺳﱰاﺣﺖ
ﮐﺮدﻧﺪ.

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

ﺷﺮﻓﯿﺎب ﺷﺪه و ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن اﻗﺘﺪا ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﭘﺲ از اداء ﻓﺮﯾﻀﻪ و ﺗﻌﻘﯿﺒﺎت ﺣﻠﻘﻪوار ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ ،و ﺣﻀﺮت
آﻗﺎ ﮐﻤﺎ ﻓﯽاﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺻﺪای ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﻠﻨﺪ ﻗﺮآن ﺗﻼوت ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻮق آﻣﺪه ﺑﻮدم در دل اﯾﻦ ﺷﻌﺮ را زﻣﺰﻣﻪ
ﻣﯽﮐﺮدم:

ﭼﻪ ﺧﻮش اﺳﺖ ﺻﻮت ﻗﺮآن زﺗﻮ دﻟﺮﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن

ﺑﻪ رﺧﺖ ﻧﻈﺎره ﮐﺮدن ﺳﺨﻦ ﺧﺪا ﺷﻨﯿﺪن

ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۷/۳۰دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻮﻗﺖ دﻫﻠﯽ ﺣﺎج آﻗﺎی ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﱰ زﺣﻤﺎت آﻧﺠﺎ را ﻗﺒﻮل ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ اﻃﻼع
دادﻧﺪﮐﻪ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در ﺳﺎﻟﻦ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ،ﭘﺲ از ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﻣﺪﺗﯽ در ﺳﺎﻟﻦ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۹/۳۰ﺑﺎ

ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ دﯾﺪن ﻗُﻄْﺐ ﻣﻨﺎر ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ،از ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎی روﺗﻦ رود ) (Roten Roudﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮده از زرﮐﺎن
رودﮐﻪ در دو ﻃﺮف آن ﺑﺎﻏﺎت و ﻣﻨﺎزل ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ و ﻣﺪرن وﺟﻮد داﺷﺖ ﮔﺬﺷﺘﯿﻢ و ﻣﺮﮐﺰ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ﻫﻨﺪ را ﻧﯿﺰ
ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﭘﺲ از ﻃﯽ  ۱۷ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﻣﺴﺎﻓﺖ از ﻫﺘﻞ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﻗُﻄْﺐ ﻣﻨﺎر رﺳﯿﺪﯾﻢ

ﻗُﻄْﺐ ﻣﻨﺎر
ﻗُﻄْﺐ ﻣﻨﺎر =اﯾﻦ ﻣﻨﺎر  ۲۳۴ﭘﺎ ) ۷۲/۵ﻣﱰ( ارﺗﻔﺎع دارد و ﺑﺮای ﺻﻌﻮد ﺑﻪ آن ﺑﺎﯾﺪ  ۳۷۹ﭘﻠﻪ ﻃﯽ ﺷﻮد ،ﺗﻤﺎم آن ﺑﺎﯾﺪ
از ﺳﻨﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺰاک ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎﯾﯽ از آﯾﺎت ﻗﺮآﻧﯽ ﺑﺨﻂ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﻧﻘﺶ ﮔﺮدﯾﺪه و

ﻞ اﯾﻦ ﺑﻨﺎ ﮔﻮﯾﺎ در اﺻﻞ ﻣﻨﺎر ﻣﺴﺠﺪی ﺑﻪ
ﭼﻨﲔ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ از زﯾﺮ دﺳﺖ ﻣﻌﻤﺎر ﺧﺎرج ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺤ ّ

ﻧﺎم ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺒﺔاﻻﺳﻼم ﺑﻮده ﮐﻪ آﺛﺎر ان ﭘﺲ از ﻫﺰار ﺳﺎل ﻫﻨﻮز ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ ،و ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺣﺎن ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ،ﺑﺎﻧﯽ

آن ﻗﻄﺐاﻟﺪﯾﻦ اﯾﺒﮏ ﯾﮑﯽ از ﻏﻼﻣﺎن ﻣﺨﺼﻮص ﺳﻠﻄﺎنﺷﻬﺎباﻟﺪﯾﻦﻏﻮری ﺑﻮده و ﺳﻠﻄﺎن ﺷﻬﺎباﻟﺪﯾﻦ
ﻣﻌﺎﺻﺮﺳﻠﻄﺎن ﻋﻼءاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻮارزم ﺷﺎه اﺳﺖ ،ﺷﻬﺎباﻟﺪﯾﻦ ﻏﻮری ﺷﻬﺮ ﻻﻫﻮر را ﺑﻪ ﺳﺎل ) ۵۸۲ه.ق( دﻫﻠﯽ

ﺑﻄﻮر ﻗﻄﻊ ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ ﭘﺮﺗﻬﻮﯾﺮاج ﺑﻪ ﺗﺼﺮاف ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن درآﻣﺪ ،ﭘﺲ از ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺷﻬﺎباﻟﺪﯾﻦ ﻏﻮری

 -۱ﻓﺎﺗﺤﻪ اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ ﭼﻨﲔ اﺳﺖ :از ﺟﻬﺖ ﺷﺎدی روح ﭘﺮ ﻓﺘﻮح ﺣﻀﺮت ﻗﻄﺐ اﻟﻌﺎرﻓﲔ وﮐﻬﻒ اﻟﻮاﺻﻠﲔ و ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻤﺆﻣﻨﲔ ﺣﻀﺮت آﻗﺎی
ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﯿﺸﺎه ﻗﺪس اﻟﻠّﻪ ﺳﺮّه اﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﻔﺎﺗﺤﻪ ﻣﻊ اﻟﺼﻠﻮة

٣٥

ﭘﺴﺮﺧﻮاﻧﺪه و ﻏﻼم اوﻗﻄﺐاﻟﺪﯾﻦ اﯾﺒﮏ در ﺳﺎل  ۶۰۲ه.ق( در ﻻﻫﻮرﺑﻪ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ آن ﻧﻮاﺣﯽ ﻧﺸﺴﺖ» .و ﺧﻄﻪ
ﻻﻫﻮر ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺳﺮﯾﺮ ﺳﻼﻃﲔ و ﻣﻄﻠﻊ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ارﺑﺎب ﯾﻘﲔ و ﻣﻨﺸﺎء اﺻﺤﺎب ﻓﻀﻞ و ﺗﻘﻮﱝ و ﻣﺄﻣﻦ زﻫﺎد و ﻋﺒﺎّد و

ﻣﺴﮑﻦ اﻗﻄﺎب و اوﺗﺎدﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ داراﻟﻤﻠﮏ دوﻟﺖ ﺷﺪ« و اوﻟﲔ ﺳﻠﺴﻠﮥ ﺳﻼﻃﲔ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺒﻪ ﻗﺎره ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ﻫﻨﺪ
را ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻤﺎﻟﯿﮏ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻧﻤﻮد و آﻧﺎن  ۸۴ﺳﺎل در ﺷﻤﺎل ﺷﺒﻪ ﻗﺎره ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،در درﺑﺎر ﻗﻄﺐاﻟﺪﯾﻦ اﯾﺒﮏ

ﺷﺎﻋﺮان ﺑﻨﺎم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻬﺎءاﻟﺪﯾﻦ اوﺷﯽ ،ﺟﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﺼﲑ و ﻗﺎﺿﯽ ﺣﻤﯿﺪاﻟﺪﯾﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻋﻤﺮاﻟﻤﺤﻤﻮدی

ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﻣﻘﺎرن ﻫﻤﲔ زﻣﺎن ﺧﻮاﺟﻪ ﻣﻌﲔاﻟﺪﯾﻦ ﭼﺸﺘﯽ )ﻣﺘﻮﻓﯽ  ۶۳۳ه .ق( در اﺟﻤﲑ ﺑﺴﺎط ارﺷﺎد و ﻫﺪاﯾﺖ را
ﮔﺴﱰده ﺑﻮد ،ﻫﺮﭼﻨﺪﮐﻪ در زﻣﺎن ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻗﻄﺐاﻟﺪﯾﻦ اﯾﺒﮏ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ از ﻻﻫﻮر ﺑﻪ دﻫﻠﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد وی ﺑﺮای

ﺣﻔﻆ و ﺣﺮاﺳﺖ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺷﻤﺎﱃ از ﻣﻬﺎﺟﻤﲔ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﯿﺸﱰ در ﻻﻫﻮر ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮد ،و در ﺳﺎل )۶۰۷ه.ق (در

ﻫﻤﲔ ﺷﻬﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﺑﺎزی ﭼﻮﮔﺎن از اﺳﺐ اﻓﺘﺎده ﺑﺪرود ﺣﯿﺎت ﮔﻔﺖ .ﭘﺲ از او ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻗﺒﺎﭼﻪ )۶۲۵ – ۶۰۷
ه .ق( ﺳﻨﺪ ،و اﻟﺘﺘﻤﺶ دﻫﻠﯽ را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف درآوردﻧﺪ و ﻻﻫﻮر ﮔﺎﻫﯽ در ﺗﺼﺮف ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻗﺒﺎﭼﻪ وﮔﺎه درﺗﻤﻠﮏ

ﺗﺎجاﻟﺪﯾﻦ ﯾﻠﺪوز و زﻣﺎﻧﯽ در ﻗﺒﻀﻪ اﻟﺘﺘﻤﺶ ﺑﻮد .اﻟﺘﻤﺶ ﮐﻪ اﺻﻼً و ﻧﺴﻼً ﺗﺮک ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻘﺘﺪری ﺗﻌﻠﻖ

داﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﺑﺮادریﻫﺎﯾﺶ او را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻪ ﺗﺎﺟﺮی ﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ ،و اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ دﺳﺖ ﻗﻀﺎ او را ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﻐﺪاد

آورد ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻠﻤﺎ و ﻓﻀﻼ و ﻣﺘﺼﻮﻓﲔ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮاﺟﻪ ﻗﻄﺐاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺨﺘﯿﺎرﮐﺎﮐﯽ ،ﺧﻮاﺟﻪ ﻣﻌﲔاﻟﺪﯾﻦ ﺷﯿﺦ
اوﺣﺪاﻟﺪﯾﻦ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ و ﺷﯿﺦ ﺷﻬﺎباﻟﺪﯾﻦ ﺳﻬﺮوردی ﺑﻮد .و اﻟﺘﻤﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﻮﻓﯿﺎن و ﻓﻘﲑان و دروﯾﺸﺎن ﺑﺴﯿﺎر

داﺷﺖ و ﻃﺒﻖ آﻧﭽﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺮﺷﺘﻪ آﻣﺪه :ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل او را ﺑﻪ ﭘﺎداش ارادﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدان ﺣﻖ داﺷﺖ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ

رﺳﺎﻧﯿﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺧﻮاﺟﻪ ﻣﻌﲔاﻟﺪﯾﻦ ﭼﺸﺘﯽ از اﺟﻤﲑ ﺑﻪ دﻫﻠﯽ آﻣﺪ و ﺑﺎ ﺳﻠﻄﺎن اﻟﺘﯿﻤﺶ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮد ،اﻟﺘﯿﻤﺶ ﻣﺮﯾﺪ
ﺧﻮاﺟﻪ ﻗﻄﺐاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺨﺘﯿﺎرﮐﺎﮐﯽ ﺟﺎﻧﺸﲔ ﻣﻌﲔاﻟﺪﯾﻦ ﭼﺸﺘﯽ ﺑﻮد .ﺧﻼﺻﻪ ﺷﻬﺎباﻟﺪﯾﻦ ﻏﻮری ﮐﻪ دﻫﻠﯽ را ﺑﻪ ﺳﺎل

 ۵۸۸ﺑﺘﺼﺮف آورد ﺿﻤﻦ  ۱۱ﺳﺎل ﺟﻨﮓ و ﻟﺸﮑﺮ ﮐﺸﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ دﻫﻠﯽ ﺗﻤﺎم ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎﱃ و وﺳﻄﯽ ﻫﻨﺪ را

ﻣﺘﺼﺮف ﺷﺪ و ﻗﻄﺐاﻟﺪﯾﻦ اﯾﺒﮏ را ﺑﻪ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻫﻨﺪ ﻣﻨﺼﻮب ﻧﻤﻮد و ﭼﻮن ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎم ﻏﻮری )ﺳﻠﻄﺎن ﺷﻬﺎب
اﻟﺪﯾﻦ( ﺑﺴﺎل  ۶۰۲وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ ﻗﻄﺐاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺳﯿﺪ .و دﻫﻠﯽ را ﻣﻘﺮّ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار داد ،و اوﮔﻮﯾﺎ اوﻟﲔ

ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ در ﻫﻨﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﻠﻄﻨﺖ داد ،و ﺣﺪود ﭼﻬﺎر ﺳﺎل در آﻧﺠﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮد )ﻏﲑ از ﺣﮑﻮﻣﺖ

ﺑﺮ دﻫﻠﯽ از ﻃﺮف ﺷﻬﺎباﻟﺪﯾﻦ ﻏﻮری( و ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺳﻼﻃﲔ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﻤﺎﻟﯿﮏ را ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻧﻤﻮدﮐﻪ ﮐﻪ  ۸۴ﺳﺎل در

ﺷﻤﺎل ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،وی در دﻫﻠﯽ ﺑﺴﺎل  ۶۰۷وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺪﻓﻮن ﮔﺮدﯾﺪ و ﯾﮑﯽ از ﯾﺎدﮔﺎرﻫﺎی او

ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺒّﺔاﻻﺳﻼم دﻫﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از وی داﻣﺎداش اﻟﺘﻤﺶ و ﺳﭙﺲ ﻋﻼءاﻟﺪﯾﻦ ﺧﻠﺠﯽ آﻧﺮا ﺗﻮﺳﻌﻪ دادﻧﺪ و ﻣﻨﺎر

ﻗﻄﺐ در آن ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺮار دارد.

۱

 -۱ﻣﻤﺎﻟﯿﮏ ﯾﺎ ﻏﻼﻣﺎن ﮐﻪ از ﺳﺎل  ۶۰۲ﺗﺎ  ۶۸۹در دﻫﻠﯽ و ﺷﻤﺎل ﻫﻨﺪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ اﻓﺮاد زﯾﺮ ﺑﻮدﻧﺪ
 -۱ﻗﻄﺐاﻟﺪﯾﻦ اﯾﺒﮏ) (۶۰۷ ۶۰۲ﮐﻪ ﻣﺪّت  ۴ﺳﺎل و اﻧﺪی ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮد

۲آرام ﺑﺨﺶ)آرام ﺷﺎه( ﭘﺴﺮ ﺧﻮاﻧﺪه اﯾﺒﮏ) (۶۰۸ - ۶۰۷ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮑﺴﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮد
 ۳ﺳﻠﻄﺎن ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ داﻣﺎد و زرﺧﺮﯾﺪه اﯾﺒﮏ) ۲۸ (۶۳۶ - ۶۰۸ﺳﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮد
 ۴ﺳﻠﻄﺎن رﮐﻦاﻟﺪﯾﻦ ﻓﲑوز ﭘﺴﺮ اﻟﺘﻤﺶ)(۶۳۷ - ۶۳۶ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل و  ۶ﻣﺎه ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮد
 ۵رﺿﯿﺘﻪ دﺧﱰ اﻟﺘﻤﺶ) (۶۴۱ - ۶۳۷ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل و  ۶ﻣﺎه و  ۶ﺷﺶ روز ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮد
 ۶ﺳﻠﻄﺎن ﻣﻌﺰاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻬﺮام ﺷﺎه ﭘﺴﺮ اﻟﺘﻤﺶ) (۶۴۳ - ۶۴۱ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﺳﺎل و ﯾﮏ ﻣﺎه ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮد
 ۷ﺳﻠﻄﺎن ﻋﻼءاﻟﺪﯾﻦ) (۶۴۷ - ۶۴۳ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻬﺎر ﺳﺎل و ﯾﮏ ﻣﺎه و ﯾﮏ روز ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮد

 ۸ﺳﻠﻄﺎن ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﭘﺴﺮ اﻟﺘﻤﺶ) (۶۶۶ - ۶۴۷ﺑﻪ ﻣﺪت  ۱۹ﺳﺎل و ﺳﻪ ﻣﺎه و  ۷روز ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮد
 ۹ﺳﻠﻄﺎن ﻏﯿﺎثاﻟﺪﯾﻦ ﯾﻠﱭ) (۷۸۷ - ۶۶۶ﺑﻪ ﻣﺪت  ۲۰ﺳﺎل و  ۹ﻣﺎه ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮد

٣٦

 ۱۰ﺳﻠﻄﺎن ﻣﻌﺰاﻟﺪﯾﻦ ﮐﯽﻗﺒﺎد ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻔﺮاﺧﺎن ﺑﻦ ﻏﯿﺎثاﻟﺪﯾﻦ ﯾﻠﱭ) (۶۸۹ - ۶۸۶ﺑﻪ ﻣﺪت  ۳ﺳﺎل و ﺳﻪ ﻣﺎه ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮد و او را از
دﺳﺖ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﻓﲑوز ﺧﻠﺠﯽ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻤﺎﻟﯿﮏ)ﻏﻼﻣﺎن( ﺑﻌﺪ از  ۸۴ﺳﺎل ﻣﻨﻘﺮض ﺷﺪ و ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺧﻠﺠﯿﺎن روی ﮐﺎر
آﻣﺪ)ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق ازﮐﺘﺎب ﺳﲑاﻟﻤﺘﺄﺧﺮﯾﻦ و ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻨﺎﮐﺘﯽ و دﯾﮕﺮ ﻣﺂﺧﺬ اﺧﺬ ﺷﺪه(

٣٧

ﻣﺎ از دروازه ﺑﯿﺸﺘﻮارج ﮐﻪ ﺑﺎ آﻫﻦ درﺳﺖ ﺷﺪه وارد ﺷﺪﯾﻢ و ﭘﺲ از ﻃﯽ ﯾﮑﺼﺪ و ﻫﻔﺘﺎد و ﭼﻬﺎر ﭘﻠﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ اوّل
ﻣﻨﺎر رﺳﯿﺪﯾﻢ ،روی ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی ﺳﻨﮕﯽ ﺟﺎﻧﻮراﻧﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﻨﺠﺎب در ﺟﺴﺖ و ﺧﯿﺰ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم وﺳﺎﺋﻞ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ آﻧﺠﺎ را از ﻣﻌﺒﺪﻫﺎی ﻫﻨﺪوﺋﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ و آﻧﺮا ﺑﻨﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،از ﺑﺎﻻی ﻣﻨﺎر ﻣﻨﻈﺮهٔ ﺷﻬﺮ و اﻃﺮاف دﻫﻠﯽ ﺑﺎ آن
ﻫﻮای آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﻤﺎﺷﺎﺋﯽ ﺑﻮد ،اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ آﻣﺪ و ﺷﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﭽﻪﻫﺎی ﭼﻬﺎر

ﭘﻨﺞﺳﺎﻟﻪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ .در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ﯾﺎزده ﺻﺒﺢ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻗُﻄﺐ ﻣﻨﺎر ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ .در ﻣﺮاﺟﻌﺖ از داﻧﺸﮑﺪهٔ
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮐﻤﺮﺑﻨﺪی ﻗﺮار داﺷﺖ و روﺑﺮوی آن ﻣﻌﺮوﻓﱰﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن دﻫﻠﯽ ﺑﻮد و ﻧﯿﺰ از دروازه

دﻫﻠﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺧﺎﮐﺴﱰ ﺟﺴﺪ ﻣﻬﺎﺗﺎ ﮔﺎﻧﺪی )ﺗﺼﻮﯾﺮ( در زﯾﺮ آن ﻣﺪﻓﻮن اﺳﺖ دﯾﺪن ﮐﺮدﯾﻢ) ۱ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻧﻈﲑ
ﻗﱪ ﺳﺮﺑﺎزﮔﻤﻨﺎم ﻓﺮاﻧﺴﻪ وﱃ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺳﺮﺑﺎز ﺑﺎ ﻧﺎم( )ﺗﺼﻮﯾﺮ(.

در ﺗﻤﺎم ﻣﺴﲑ ﺧﯿﺎﺑﺎن درﺧﺘﺎن ﺳﺮﺳﺒﺰ و ﮔﻠﻬﺎی ﺑﻬﺎری دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ .از دروازه دﻫﻠﯽﻧﻮ ﺗﺎ ﻣﻨﺎر ﻗﻄﺐ ﺣﺪود ﯾﺎزده

ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ وﻧﯿﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺖ ،ﺳﺎﻋﺖ  ۱۱وﻧﯿﻢ ﺑﻮﻗﺖ دﻫﻠﯽ ﻫﻮا ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻮای ﺑﻬﺎری ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺷﻤﺎل اﯾﺮان ﻧﯿﻢ اﺑﺮی
ﺑﻮد و ﮐﻤﯽ ﺑﺎد ﻫﻢ ﻣﯽوزﯾﺪ ،ﺣﻀﺮت آﻗﺎ در ﮐﻨﺎر ﻓﻠﮑﻪ در ﻫﻮای ﻧﯿﻢ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺟﻠﻮس ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ،و ﻫﻤﺮاﻫﺎن در

ﺧﺪﻣﺘﺸﺎن ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺪﻋﺎی ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﻣﻘﺪاری آب ﻣﯿﻮه آﻧﺎﻧﺎس و آب ﭘﺮﺗﻘﺎل و ﻏﲑه ﻣﯿﻞ

ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﮔﺮدش دور ﻓﻠﮑﻪ اول و دوم ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ،دو ﻃﺮف ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﺤﻞ ﭘﺎرک ﻣﺎﺷﲔﻫﺎ و ﺑﻌﺪ از آن ﭘﯿﺎدهرو و
ﻣﻐﺎزهﻫﺎ ﻗﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ اﻧﻮاع ﮐﺎﻫﺎی دﺳﺘﯽ را در آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﺮض ﻓﺮوش ﻗﺮار داده ﺑﻮدﻧﺪ ،در اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎری از

ﻣﺮدم ﺑﯽﺑﻀﺎﻋﺖ ﮔﺪاﯾﯽ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪﮐﻪ ﻣﺎﯾﮥ ﺗﺄﺳﻒ ﻫﺮ ﺑﯿﻨﻨﺪه ﻣﯿﺸﺪ .ﮔﺪاﺋﯽ ﺑﺎ ﻃﻔﻞ ﺧﺮدﺳﺎﱃ ﻫﻤﺮاﻫﺎن را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽ
ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﭘﻮل ﺧﺮد ﺑﻪ او دادﻧﺪ آﻧﻬﺎ را رﻫﺎ ﻧﮑﺮد ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه اﺳﮑﻨﺎس ﮔﺮﻓﺖ ،ﺧﺎﻧﻤﯽ ﻫﻢ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ اﻋﺎﻧﮥ
ﻣﺪارس ﭘﺮﭼﻢﻫﺎی ﺳﻪ رﻧﮕﯽ در دﺳﺖ داﺷﺖ و ﺑﺴﯿﻨﮥ ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ ﻧﺼﺐ ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻪ ﻗﺪر ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺪو وﺟﻬﯽ

ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آن ﭘﺮﭼﻢﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺴﯿﻨﮥ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻧﺼﺐ ﮔﺮدﯾﺪ.

ﻣﻘﱪه ﻫﻤﺎﯾﻮن
ﻣﻘﱪه ﻫﻤﺎﯾﻮن ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻮرﮐﺎﻧﯽ ﻫﻨﺪﮐﻪ ﺑﲔ ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۹۳۷ﺗﺎ  ۹۶۳ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮده ۲در ﺳﻤﺖ ﺷﺮﻗﯽ دﻫﻠﯽ روی ﺗﭙﻪ
ﻣﺮﺗﻔﻌﯽ ﻗﺮار دارد ،اﯾﻦ ﻋﻤﺎرت دارای ﯾﮏ ﮔﻨﺒﺪ ﺑﺰرگ در وﺳﻂ و ﭼﻬﺎر ﻣﻨﺎر ﯾﺎ ﮔﻠﺪﺳﺘﻪ در ﭼﻬﺎر ﻃﺮف آن وﺻﻞ
 -۱اﯾﻦ دروازه ﺑﻨﺎم اﯾﻨﺪﯾﺮا ﮔﯿﺖ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺸﻌﻠﯽ در آﻧﺠﺎ روﺷﻦ اﺳﺖ و ﻧﺎم ﺷﻬﺪای اﺳﺘﻘﻼل ﻫﻨﺪ ﺑﺮ روی ﺳﻨﮕﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ
در ﺑﺪﻧﻪ دروازه ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ ﺣﮏ ﮔﺮدﯾﺪه و اﻃﺎف آن ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ و ﭘﺎرک و ورزﺷﮕﺎه ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻧﺰدﯾﮑﯽ آن ﭘﺎرﻟﻤﺎن وﮐﺎخ رﯾﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮری ﺑﻔﺎﺻﻠﻪ ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮﻣﱰی دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.

 -۲در ﭘﺎورﻗﯽ ﺻﻔﺤﻪ ﭘﯿﺶ از ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻣﻤﺎﻟﯿﮏ داد ﺷﺪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻻزم آﻣﺪ ﺳﻼﻃﲔ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻫﻨﺪ را ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﻤﺎﻟﯿﮏ ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﺎدآور

ﺷﻮم:
ﭘﺲ از ﻣﻤﺎﻟﯿﮏ ﺧﻠﺠﯿﺎن از ﺳﺎل  ۶۹۰ﺗﺎ  ۷۲۰ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﺳﻼﻃﲔ آن ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ :از
 ۱ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﻓﺮوز ﺧﻠﺠﯽ ) (۶۹۷ - ۶۹۰ﮐﻪ ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮد.

 ۲ﺳﻠﻄﺎن ﻋﻼاﻟﺪﯾﻦ ﺧﻠﺠﯽ) (۷۲۰ ۶۹۷ﮐﻪ  ۲۳ﺳﺎل و ﺳﻪ ﻣﺎه ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮد.
 ۳ﺳﻠﻄﺎن ﺷﻬﺎباﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﻋﻼءاﻟﺪﯾﻦ ﺧﻠﺠﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدک ﺑﻮد و در ﺳﺎل  ۷۲۰ﺑﺴﻠﻄﻨﺖ رﺳﯿﺪ و ﺑﻌﺪ از  ۳ﻣﺎه دﺳﺘﮕﲑ و ﻣﺤﺒﻮس ﺷﺪ.
 ۴ﺳﻠﻄﺎن ﻗﻄﺐاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺒﺎرک ﺷﺎه ﺑﺮادر ﺑﺰرگ ﺷﻬﺎباﻟﺪﯾﻦ ﮐﻪ اﺳﻤﺎً از ﺳﺎل  ۷۲۰ﺗﺎ  ۷۲۳ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮد.

ﺑﻌﺪ از ﺧﻠﺠﯿﺎن ﺗﻐﻠﻘﯿﺎن از ﺳﺎل  ۷۲۰۱ﺗﺎ  ۸۱۷ﺑﺴﻠﻄﻨﺖ رﺳﯿﺪﻧﺪ .ﺷﺎﻫﺎن آن ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از:
 ۱ﻏﯿﺎثاﻟﺪﯾﻦ ﻏﺎزی)ﺗﻐﻠﻖ ﺷﺎه( از ﺳﺎل ۷۲۱ﺗﺎ  ۷۲۵ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮد.

 ۲ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪﺷﺎه ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺟﻮﻧﺎ ﮐﻪ از ﺳﺎل  ۷۲۹ﺗﺎ  ۷۵۵ﺑﻤﺪت  ۲۶ﺳﺎل ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮد.
 ۳ﺳﻠﻄﺎن ﻓﲑوزﺗﻐﻠﻖ از ﺳﺎل  ۷۵۵ﺗﺎ  ۷۹۳ﺑﻤﺪت  ۳۸ﺳﺎل ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﺮد.

٣٨

ﺑﻪ ﮔﻨﺒﺪ ﺑﺰرگ در وﺳﻂ و ﭼﻬﺎر ﻣﻨﺎر ﯾﺎ ﮔﻠﺪﺳﺘﻪ در ﭼﻬﺎر ﻃﺮف آن وﺻﻞ ﺑﻪ ﮔﻨﺒﺪ اﺳﺖ و ﺗﻤﺎم آﻧﺮا از ﺳﻨﮓ و ﻣَﺮﻣَﺮ
اﻋﻠﲐ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ .و ﻫﲊﻫﺎی ﻇﺮﯾﻔﯽ از ﺣﯿﺚ :ﺣﺠﺎری ،ﻣﻨﺒﺖﮐﺎری ،ﮐﺘﯿﺒﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ و ﻏﲑه در آن ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ

ﭼﺸﻢ ﻫﺮ ﺑﯿﻨﻨﺪه را ﺧﲑه و او را ﻣﺎت و ﻣﺒﻬﻮت ﻣﯿﺴﺎزد.آﯾﺎت ﻗﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺮدر و ﺟﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺻﻨﻌﺘﯽ
 ۴ﻏﯿﺎثاﻟﺪﯾﻦ ﺗﻐﻠﻖ در ﺳﺎل  ۷۹۳ﺑﺴﻠﻄﻨﺖ رﺳﯿﺪ و ﭘﻨﺞ ﻣﺎه و ﺳﻪ روز ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺮد.
 ۵اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺗﻐﻠﻖ از  ۷۹۳ﺗﺎ  ۷۹۵ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺮد.
 ۶ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎه ﺑﻦ ﻓﲑوز ﺷﺎه از  ۷۹۵ﺗﺎ  ۷۹۹ﺑﻪ ﻣﺪت ﺷﺶ ﺳﺎل و  ۷ﻣﺎه ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮد.

 ۷ﺳﻠﻄﺎن ﻋﻼءاﻟﺪﯾﻦ ﺳﮑﻨﺪر ﻣﻌﺮوف ﺑﻬﻤﺎﯾﻮن ﺧﺎل از  ۷۹۹ﺗﺎ  ۸۰۰ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮد.
 ۸ﺳﻠﻄﺎن ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺎه از  ۸۰۱ﺗﺎ  ۸۱۷ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮد.
ﭘﺲ از آن ﺗﻐﻠﻘﯿﺎن ﺑﺪﺳﺖ ﺳﯿّﺪان از ﺑﲔ رﻓﺘﻨﺪ .ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺳﯿﺪان ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻮد:
 ۱ﺧﻀﺮ ﺧﺎن از  ۸۱۷ﺗﺎ .۸۲۷
 ۲ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺒﺎرک ﺑﻦ ﺧﻀﺮﺧﺎن از  ۸۲۸ﺗﺎ .۸۴۲
 ۳ﻣﺤﻤﺪﺷﺎه ﺑﻦ ﻣﺒﺎرک از  ۸۴۲ﺗﺎ .۸۲۵

 ۴ﻋﻼءاﻟﺪﯾﻦ از  ۸۶۰ – ۸۵۲اﺳﻤﺎً ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮد.

از اواﯾﻞ ﺳﻠﻄﺎن ﻋﻼءاﻟﺪﯾﻦ در واﻗﻊ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻟﻮدﯾﺎن ﺑﺴﺮﮐﺎر آﻣﺪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻟﻮدی ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از:
 ۱ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻬﻠﻮل ﻟﻮدی از  ۸۵۲ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪ .وﱃ رﺳﻤﺎً از ﺳﺎل  ۸۶۰ﺑﺴﻠﻄﻨﺖ رﺳﯿﺪ ﺗﺎ .۸۹۸

 ۲اﺳﮑﻨﺪر ﻟﻮدی)ﻣﺘﺨﻠﺺ ﺑﻪ ﮔﻞ رخ ﮐﻪ ﺷﺎﻋﺮ ﺑﻮد( از  ۷۹۸ﺗﺎ .۹۲۶

 ۳اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻟﻮدی از  ۹۲۶ﺗﺎ  ۹۳۲ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﺎل از ﺑﺎﺑﺮ ﺗﯿﻤﻮری ﺷﮑﺴﺖ ﯾﺎﻓﺖ .و ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺳﻠﺴﻠﮥ ﺗﯿﻤﻮرﯾﺎن ﻫﻨﺪ رﺳﯿﺪ.

ﺗﯿﻤﻮرﯾﺎن)ﻣﻐﻮﻻن( ﻫﻨﺪ از ﺳﺎل  ۹۳۲ﺗﺎ  ۱۲۷۳ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از:
 ۱ﺑﺎﺑﺮ از  ۹۳۲ﺗﺎ . ۹۳۷
 ۲ﻫﻤﺎﯾﻮن از  ۹۳۷ﺗﺎ  ۹۴۷و از  ۹۶۲ﺗﺎ .۹۶۳
 ۳ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ اﮐﱪ از  ۹۶۳ﺗﺎ . ۱۰۱۴
 ۴ﺟﻬﺎﻧﮕﲑ از  ۱۰۱۴ﺗﺎ .۱۰۳۷
 ۵ﺷﺎه ﺟﻬﺎن از  ۱۰۳۷ﺗﺎ .۱۰۶۸
 ۶اورﻧﮓ زﯾﺐ ﻋﺎﻟﻤﮕﲑ از  ۱۰۶۸ﺗﺎ .۱۱۱۸
ﺑﻌﺪ از اورﻧﮓ زﯾﺐ دوران اﻧﺤﻄﺎط آﻧﺎن ﻓﺮا رﺳﯿﺪ و اﻓﺮاد زﯾﺮ اﺳﻤﺎً ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮدﻧﺪ:
 ۷ﻣﺤﻤﺪاﻋﻈﻢ ﺷﺎه از  ۱۱۱۸ﺗﺎ .۱۱۱۹
 ۸ﺑﻬﺎدرﺷﺎه  ۱۱۱۹ﺗﺎ .۱۱۲۳
 ۹ﻣﻌﺰاﻟﺪﯾﻦ ) ۱۱۲۳ -۱۱۲۳ﻫﻔﺖ ﻣﺎه(.
 ۱۰ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮخ ﺳﲑ  ۱۱۲۳ﺗﺎ .۱۱۳۱

 ۱۱ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ اﺑﻮاﻟﱪﮐﺎت ) ۱۱۳۱ - ۱۱۳۱ﭼﻨﺪﻣﺎه(.
 ۱۲رﻓﯿﻊاﻟﺪوﻟﻪ )۱۱۳۱ - ۱۱۳۱ﭼﻨﺪ ﻣﺎه(.
 ۱۳ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎه  ۱۱۳۱ﺗﺎ  ۱۱۶۱ﮐﻪ ﻧﺎدر در ﺳﺎل  ۱۱۵۳ﻫﻨﺪ را ﻓﺘﺢ ﮐﺮد و ﺗﺎج را دوﺑﺎره ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪﺷﺎه ﺑﺨﺸﯿﺪ.
 ۱۴اﺣﻤﺪﺷﺎه  ۱۱۶۱ﺗﺎ .۱۱۷۶
 ۱۵ﻋﺎﻟﻤﮕﲑ ﺛﺎﻧﯽ  ۱۱۷۶ﺗﺎ  ۱۲۱۹ﮐﻪ در ﻋﻬﺪ او اﺣﻤﺪﺧﺎن اﺑﺪاﱃ ﻫﻨﺪ را ﻏﺎرت ﮐﺮد.
 ۱۶اﮐﱪ ﺛﺎﻧﯽ  ۱۲۱۹ﺗﺎ  ۱۲۵۰ﮐﻪ اﺳﻤﺎً ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻮد

 ۱۷ﺑﻬﺎدر ﺷﺎه ﻇﻔﺮ۱۲۵۰ﺗﺎ  ۱۲۷۳ﮐﻪ ﻣﺮدم دور او ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﻋﻠﯿﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯿﻬﺎ ﺑﭙﺎﺧﺎﺳﺘﻨﺪ وﱃ اﻧﮕﻠﯿﺴﯿﻬﺎ ﻗﯿﺎم ﻣﺮدم را ﺳﺮﮐﻮب و  ۲ﻓﺮزﻧﺪ و
ﻧﻮادﮔﺎن ﺑﻬﺎدرﺷﺎه ﻇﻔﺮ را ﮐﺸﺘﻨﺪ و او را ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﺮﻣﻪ ﺗﺒﻌﯿﺪﮐﺮدﻧﺪ و از آن ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﻌﻨﯽ  ۱۲۷۳ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ  ۱۸۵۷دوران ﺗﺴﻠﻂ اﻧﮕﻠﯿﺴﯿﻬﺎ ﻓﺮا

رﺳﯿﺪﮐﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻬﺎ ﻧﻔﻮس ﻫﻨﺪﺑﺎ وﺣﺸﯿﺎﻧﻪﺗﺮﯾﻦ و ﻓﺠﯿﻊﺗﺮﯾﻦ وﺿﻊ ﺑﺪﺳﺖ اﻧﮕﻠﯿﺴﯿﻬﺎی ﺑﻈﺎﻫﺮﻣﺘﻤﺪن ﻗﺘﻞﻋﺎم ﺷﺪﻧﺪ و دوران ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ
و ﻓﻘﺮو ﻣﺴﮑﻨﺖ و ﺗﺎراج ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﻓﺮا رﺳﯿﺪﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺴﺎل  ۱۳۶۶ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ  ۱۹۴۷ﻣﯿﻼدیاﺳﺘﻘﻼلﯾﺎﻓﺘﻨﺪ

٣٩

اﺳﺖ ﮐﻪ زﯾﺒﺎﺋﯽ ﻣﺎ ﻓﻮق ﺗﺼﻮر اﺳﺖ ،ﮐﺘﯿﺒﻪ و ﺳﻨﮓ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ ﻫﻤﻪ از ﺳﻨﮓ ﻣﺮﻣﺮ ﺳﯿﺎه ﺗﺮاﺷﯿﺪهاﻧﺪ و در ﻣﺮﻣﺮ ﺳﻔﯿﺪ
ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ از ﺑﺎﻻ ﺗﺎ ﭘﺎﺋﲔ ﺗﺮﺗﯿﺐ آن ﺑﻪ ﻗﺴﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺣﺮوف ﺑﻪ ﯾﮏ اﻧﺪازه دﯾﺪه

ﻣﯿﺸﻮد ،در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺣﺮوف وﮐﻠﻤﺎت ﺑﺎﻻ ﺑﺰرﮔﱰ و ﻫﺮﭼﻪ ﭘﺎﺋﲔﺗﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ﺑﺘﻨﺎﺳﺐ ﮐﻮﭼﮑﱰ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﯾﻦ
ﻋﻤﺎرت ﯾﮑﯽ از ﻋﺠﺎﯾﺐ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ .و از اﻗﺼﲐ ﺑﻼد ﻋﺎﻟﻢ ﺳﯿﺎﺣﺎن ﺑﺮای دﯾﺪن آن ﺑﻪ ﻫﻨﺪ ﻣﯽآﯾﻨﺪ  ،ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ
داﺧﻞ ﻣﻘﱪه ﺷﻮﯾﻢ دو ﭘﺴﺮ ﺑﭽﮥ  ۱۲اﱃ  ۱۴ﺳﺎﻟﻪ ﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻋﻤﺎﻣﮥ ﺳﺒﺰ و دﯾﮕﺮی زرد درﮔﻮﺷﻪای ﺟﻠﻮ ﻣﻘﱪه ﻧﺸﺴﺘﻪ

ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺎ دﺳﺖ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮد دﻋﻮت ﮐﺮدﻧﺪ .ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪﯾﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﮐﯿﺴﻪای ﺑﺰرگ از ﻣﺎرﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ داﺷﺘﻨﺪﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮّه ﺷﲑی آﻧﻬﺎ را ﺑﻐﻞ ﻣﯿﮕﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺳﺎز دﻫﻨﯽ ﮐﻪ در دﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﻣﯽﻧﻮاﺧﺘﻨﺪ و آﻧﻬﺎ ﺑﺎ

آﻫﻨﮓ ﺳﺎز ﺧﻮد را در ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽدادﻧﺪﮐﻪ ﻋﮑﺲﻫﺎﺋﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ،ﭘﺲ از آن داﺧﻞ ﻣﻘﱪهای ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر وﺳﯿﻊ

ﺑﻮد .ﻋﻼﻣﺖ و ﺳﻨﮓ ﻗﱪ در ﺑﺎﻻ و اﺻﻞ آن در زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ دو ﻃﺒﻘﻪ ﭘﺎﺋﲔﺗﺮ اﺳﺖ ﻗﺮار داﺷﺖ ،از ﻃﺒﻘﮥ اول ﺗﺎ

ﮐﻒ ﻃﺒﻘﮥ دوّم ﭘﻨﺞ ﭘﻠﻪ و از ﻃﺒﻘﮥ دوم ﺗﺎ ﻣﺤﻞ ﻗﱪ  ۲۵ﭘﻠﻪ ﺳﻨﮕﯽ داﺷﺖ ،از اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارﮐﯽ ﮐﻪ از ﻗﺪﯾﻢ ﺑﺪﺳﺖ

آﻣﺪه اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن و ﻣﻌﻤﺎران و ﻫﲊﻣﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﱳ اﯾﻦ ﺑﻨﺎی ﻋﺠﯿﺐ ﺷﺮﮐﺖ

داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،اﮐﺜﺮ اﯾﺮاﻧﯽ و از اﻫﺎﱃ ﺷﲑاز ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﺷﮕﻔﺘﯽﻫﺎی ﺑﻨﺎ و ﻋﻈﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎر آن ﻣﺮا ﺑﻪ ﭘﻨﺪﮔﺮﻓﱳ از ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺑﯿﺎد اﯾﻦ آﯾﮥ ﺷﺮﯾﻔﻪ اﻧﺪاﺧﺖ»ﻛَﻢْ ﺗَﺮَﻛُﻮاﻣِﻦ ﺟَﻨﱠﺎتٍ وَﻋُﻴُﻮنٍ ،وَزُرُوعٍ وَﻣَﻘَﺎمٍ ﻛَﺮِﻳﻢٍ ،وَﻧَﻌْﻤَﺔٍ ﻛَﺎﻧُﻮا ﻓِﻴﻬَﺎ ﻓَﺎﻛِﻬِﲔَ،
ﻛَﺬَﻟِﻚَ وَأَوْرَﺛْﻨَﺎﻫَﺎ ﻗَﻮْﻣًﺎ آﺧَﺮِﻳﻦَ ،ﻓَﻤَﺎ ﺑَﻜَﺖْ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢُ اﻟﺴﱠﻤَﺎء وَاﻟْﺎَٔرْضُ وَﻣَﺎ ﻛَﺎﻧُﻮا ﻣُﻨﻈَﺮِﻳﻦَ«»آﯾﺎت ۲۵ﺗﺎ ۲۹ﺳﻮره اﻟﺪﺧﺎن«

ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﺎﻏﻬﺎ و ﭼﺸﻤﻪ ﺳﺎران را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﺸﺖزارﻫﺎ و ﺟﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی ﺑﺎ ارزﺷﯽ را ﮐﻪ رﻫﺎ

ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﭼﻪ ﻧﻌﻤﺘﯽ ﮐﻪ از آن ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪﮐﻪ واﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﲔ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻗﻮم دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ارث دادﯾﻢ و ﻧﻪ

آﺳﻤﺎن ﺑﺮ آﻧﺎن ﮔﺮﯾﺴﺖ و ﻧﻪ زﻣﲔ و ﻣﻬﻠﺘﯽ ﺑﺪاﻧﺎن داده ﻧﺸﺪ.

و آﻧﮕﺎه ﻗﺼﯿﺪه ﻣﻌﺮوف اﻓﻀﻞاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺪﯾﻞ ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ ﺑﻨﺎم اﯾﺮان ﻣﺪاﺋﻦ ﺑﺨﺎﻃﺮم رﺳﯿﺪ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
زرﯾﻦ ﺗﺮه ﮐﻮ ﺑﺮﺧﻮان رو ﮐﻢ ﺗﺮﮐﻮ ﺑﺮﺧﻮان

ﭘﺮوﯾﺰ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺧﻮاﻧﯽ زرﯾﻦ ﺗﺮه آوردی
و ﻧﯿﺰ ﺷﻌﺮ ﺣﺎﻓﻆ را ﮐﻪ:
ﺑﺨﺎﻃﺮ آوردم!

ﺟﻤﺸﯿﺪ ﺟﺰ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺟﺎم از ﺟﻬﺎن ﻧﱪد

زﻧﻬﺎر دل ﻣﺒﻨﺪ ﺑﺮ اﺳﺒﺎب دﻧﯿﻮی

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

ﻓﺮﻋﻮﻧﯿﺎن و ﺑﺼﻮرت ﻗﻀﺎﯾﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺳﺮار ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ اراﺋﻪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ،و ﭼﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻪ
و ﻋﺎرﻓﺎﻧﻪ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﻣﺎ را در اﺷﻌﺎر ﺧﻮﯾﺶ ﻣﻀﻤﻮن آن را ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در ﺳﲑ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺮواز ﻣﯽ

ﮐﺮدم و ﻣﯽدﯾﺪم ﮐﻪ »ﻓَﻠَﻦ ﺗَﺠِﺪَ ﻟِﺴُﻨﱠﺖِ اﻟﻠﱠﻪِ ﺗَﺒْﺪِﻳﻠًﺎ وَﻟَﻦ ﺗَﺠِﺪَ ﻟِﺴُﻨﱠﺖِ اﻟﻠﱠﻪِ ﺗَﺤْﻮِﻳﻠًﺎ« »ﺳﻮره ﻓﺎﻃﺮ آﯾﻪ «۴۳

)ﻫﺮﮔﺰ در ﺳﻨﺖ ﺧﺪاوﻧﺪی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﯿﺎﺑﯽ و ﻫﯿﭽﮕﺎه در ﺳﻨﺖ ﺧﺪاوﻧﺪی دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﯾﺎﻓﺖ( ﻧﺎﮔﺎه ﺻﺪاﺋﯽ ﻣﺮا

ﺑﺨﻮد آورد ﮐﻪ :ﻧﻤﺎزﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺮﭘﺎﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻏﺮﺑﯽ ﻣﻘﱪه ﮐﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ ﺣﻀﺮت ﭘﲑ
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 ﺷﺎﱃ ﺑﻪ ﮔﺮدن داﺷﺖ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل اﺧﻼص آﻧﺮا زﯾﺮ ﭘﺎی ﻣﺎ ﻓﺮش ﻧﻤﻮد اﺻﻮﻻً

ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻫﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻓﻮقاﻟﻌﺎده اﺣﱰام ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ،ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﺑﺎ ﻫﻤﺎن اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎ ﻋﺎزم زﯾﺎرت ﻣﻘﱪهٔ ﺧﻮاﺟﻪ
ﻧﻈﺎماﻟﺪﯾﻦ اوﻟﯿﺎء ﺷﺪﯾﻢ.

٤٠

ﺷﺮح ﺣﺎل ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﻈﺎماﻟﺪﯾﻦ اوﻟﯿﺎءِ
ﺑﻨﺎﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻃﺮاﺋﻖ و ﺑﺴﺘﺎناﻟﺴﯿﺎﺣﻪ»:ﺧﻮاﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﺎن اوﻟﯿﺎء ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﻗﻄﺐ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﭼﺸﯿﺘﯿﻪ اﺳﺖ و اﻣﺎ ﺳﻠﺴﻠﻪ
ای ﮐﻪ از وی ﺟﺎری اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺤﻮ اﺳﺖ از ﺟﺎﻧﺐ اﻣﺎم ﺑﺎﻃﻦ و ﻇﺎﻫﺮ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ )ع( ﻓﯿﺾ

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

اﻟﺸﯿﻮخ اﺑﻮاﺳﺤﻖ ﺷﺎﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻗﱪ وی درﻋﮑﻪ اﺳﺖ از ﺑﻼد ﺷﺎم ،او از اﺻﺤﺎب ﺷﯿﺦ ﻋﻠﻮی
دﯾﻨﻮری و وی از اﺻﺤﺎب ﺷﯿﺦ ﻫﺒﲑه ﺑﺼﺮی و وی از اﺻﺤﺎب ﺣﺬﯾﻔﻪ ﻣﺮﻋﺸﯽ و وی از اﺻﺤﺎب اﺑﺮاﻫﯿﻢ ادﻫﻢ

ﻗﺪّس اﻟﻠّﻪ اﺳﺮارﻫﻢ ،و اﯾﻦ ﺷﯿﺦ اﺑﻮاﺳﺤﻖ ﺷﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻗﺮﯾﻪ ﭼﺸﺖ رﺳﯿﺪه و ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮاﺟﻪ اﺑﻮاﺣﻤﺪ اﺑﺪال رﺳﯿﺪه ﮐﻪ

ﻣﻘﺪّم ﻣﺸﺎﯾﺦ ﭼﺸﺖ اﺳﺖ و ﺻﺤﺒﺖ وی را ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و از وی ﺗﺮﺑﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از وی ﺧﻮاﺟﻪ اﺑﻮﻣﺤﻤﺪ
اﺣﻤﺪاﺑﺪال ﭼﺸﺘﯽ و از وی ﺑﻪ ﺧﻮاﺟﻪ اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺳﻤﻌﺎن ﭼﺸﺘﯽ و از وی ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪش ﺷﯿﺦ ﻗﻄﺐ

اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺆدود ﭼﺸﺘﯽ و از وی ﺑﻪ ﺧﻮاﺟﻪ اﺣﻤﺪﺑﻦ ﻣﺆدود اﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ ﭼﺸﺘﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮاﺟﻪ ﺷﺮﯾﻒ زﻧﺪی و

از وی ﺑﻪ ﺧﻮاﺟﻪ ﻋﺜﻤﺎن ﻫﺎروﻧﯽ و از وی ﺑﻪ ﺧﻮاﺟﻪ ﻣﻌﲔاﻟﺪﯾﻦ ﺣﺴﻦ ﺳﻨﺠﺮی و از وی ﺑﻪ ﺧﻮاﺟﻪ ﻗﻄﺐاﻟﺪﯾﻦ
ﺑﺨﺘﯿﺎرﮐﺎﮐﯽ و از وی ﺑﻪ ﺷﯿﺦ ﻓﺮﯾﺪاﻟﺪﯾﻦ ﺷﮑﺮﮔﻨﺞ دﻫﻠﻮی و از وی ﺑﻪ ﺷﺎه ﻧﻈﺎماﻟﺪﯾﻦ اوﻟﯿﺎء دﻫﻠﻮی و از وی ﺑﻪ

ﺷﯿﺦ ﺣﺴﻦ ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻸ دﻫﻠﻮی و اﻣﲑﺧﺴﺮو دﻫﻠﻮی رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺷﺪ از ﺷﯿﺦ
ﻣﺤﻤﺪﻧﻮرﺑﺨﺶ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ،ﺳﻠﺴﻠﮥ ارادت ادﻫﻤﯿﻪ ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﺎ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ ،و ﻣﺸﻬﻮر ﺑﺮ آن رﻓﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ از ﺷﻔﯿﻖ

ﺑﻠﺨﯽ ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ رﺳﯿﺪه و در ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺷﺮح ﺣﺎل ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﻈﺎماﻟﺪﯾﻦ اوﻟﯿﺎ ﮐﻪ در ﻋﻬﺪ ﺳﻼﻃﲔ ﻣُﻐﻮل ﻣﯽ

زﯾﺴﺘﻪ و ﻣﺪت  ۷۰۰ﺳﺎل از وﻓﺎت وی ﻣﯿﮕﺬرد ،ﺷﯿﺦ ﻧﻈﺎماﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﺣﻤﺪﺑﻦ ﻋﻠﯽ رﺣﻤﺖ اﻟﻠّﻪ ﻋﻠﯿﻪ وی راﺷﺎه

ﻧﻈﺎم اوﻟﯿﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،و در ﻧﻔﺨﺎت ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺤﻮ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺷﯿﺦ ﻧﻈﺎماﻟﺪﯾﻦ ﺧﺎﻟﺪ وی دﻫﻠﻮی ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺷﯿﺦ
ﻧﻈﺎماﻟﺪﯾﻦ اوﻟﯿﺎ از ﻣﺸﺎﻫﲑ ﻫﻨﺪ اﺳﺖ ،ﺑﻌﺪ از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ و ﺗﮑﻤﯿﻞ آن ﺷﺒﯽ در ﺟﺎﻣﻊ دﻫﻠﯽ ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮد

ﭼﻮن وﻗﺖ ﺳﺤﺮ ﻣﺆذن ﺑﻪ ﻣﻨﺎره ﺑﺮآﻣﺪه اﯾﻦ آﯾﻪ را ﺑﺮﺧﻮاﻧﺪ .أَﻟَﻢْ ﻳَﺎْٔنِ ﻟِﻠﱠﺬِﻳﻦَ آﻣَﻨُﻮا أَن ﺗَﺨْﺸَﻊَ ﻗُﻠُﻮﺑُﻬُﻢْ ﻟِﺬِﻛْﺮِاﻟﻠﱠﻪِ »ﺳﻮره

ﺣﺪﯾﺪ آﯾﻪ  «۱۶ﭼﻮن اﯾﻦ آﯾﻪ ﺑﺸﻨﯿﺪ ﺣﺎل وی ﻣﺘﻐﲑ ﺷﺪ و از ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ اﻧﻮار ﺑﺮ وی ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪن ﮔﺮﻓﺖ ﭼﻮن ﺑﺎﻣﺪاد
ﺷﺪ و راﺣﻠﻪ روی ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻼزﻣﺖ و ﺧﺪﻣﺖ ﺷﯿﺦ ﻓﺮﯾﺪاﻟﺪﯾﻦ ﺷﮑﺮﮔﻨﺞ ﻧﻬﺎد و آﻧﺠﺎ ﻣﺮﯾﺪﮔﺸﺖ و ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﮐﻤﺎل

رﺳﯿﺪ ،ﺷﯿﺦ وی را اﺟﺎزت ﺗﮑﻤﯿﻞ دﯾﮕﺮان داده ﺑﻪ دﻫﻠﯽ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮد و آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻃﻠﺒﮥ ﻋﻠﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻃﺒﻘﮥ
اﻫﻞ ارادت اﺷﺘﻐﺎل ﻧﻤﻮد و ﺷﯿﺦ ﻧﺠﻢاﻟﺪﯾﻦ ﺣﺴﻦ دﻫﻠﻮی و ﺷﯿﺦ ﻧﺼﲑاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﭼﺮاغ دﻫﻠﻮی و اﻣﲑ

ﺧﺴﺮو دﻫﻠﻮی ﻣﺮﯾﺪان ویاﻧﺪ ،و ﺷﯿﺦ ﻓﺮﯾﺪاﻟﺪﯾﻦ ﺧﺮﻗﻪ از ﺧﻮاﺟﻪ ﻗﻄﺐاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺨﺘﯿﺎرﮐﺎﮐﯽ دارد و وی از ﺧﻮاﺟﻪ
ﻣﻌﲔاﻟﺪﯾﻦ ﺣﺴﻦ ﺳﻨﺠﺮی و وی از ﺧﻮاﺟﻪ ﻋﺜﻤﺎن ﻫﺎروﻧﯽ و وی از ﺣﺎﺟﯽ ﺷﺮﯾﻒ زﻧﺪی و وی از ﺷﯿﺦاﻻﺳﻼم
ﻗﻄﺐاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺆدود ﭼﺸﺘﯽ رﺣﻤﻬﻢ اﻟﻪ ،و ﯾﮑﯽ از ﻣﺮﯾﺪان ﺧﺎص او اﻣﲑ ﺧﺴﺮو دﻫﻠﻮی اﺳﺖ .اﺻﻞ ﺧﻮاﺟﻪ ﺧﺴﺮو

ﺗﺮک اﺳﺖ وﮔﻮﯾﻨﺪ از ﺷﻬﺮﮐﺶ اﺳﺖ و از ﻫﺰارهٔ ﻻﺟﲔ ﺑﻮده و در ﻋﻬﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻐﻠﻖ ﺷﺎه در ﻻﺟﲔ ﺑﻮده ﮐﻪ
ﮔﺮﯾﺨﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﺪ اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ و ﭘﺪر اﻣﲑﺧﺴﺮو ،اﻣﲑﻣﺤﻤﺪ و ﻣﻬﱰ و ﺑﻬﱰ و اﻣﱪ ﻫﺰارهٔ ﻻﺟﲔ ﺑﻮده و در ﻋﻬﺪ ﺳﻠﻄﺎن

ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻠﻐﻖ ﺷﺎه در ﻻﺟﲔ ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺣﺪود ﻗﺮﺷﯽ ﻣﯽزﯾﺴﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ در روزﮔﺎر ﭼﻨﮕﯿﺰﺧﺎن آن ﻣﺮدم از ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ

ﮔﺮﯾﺨﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﺪ اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ و ﭘﺪر اﻣﲑ ﺧﺴﺮو ،اﻣﲑ ﻣﺤﻤﺪ و ﻣﻬﱰ و ﺑﻬﱰ واﻣﲑ ﻫﺰارهٔ ﻻﺟﲔ ﺑﻮده و در ﻋﻬﺪ ﺳﻠﻄﺎن
ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻐﻠﻖ ﺷﺎه ﻣﺤﻤﻮد ﻻﺟﲔ در ﻫﻨﺪ اﻣﲑ ﺷﺪه و ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻐﻠﻖ ﺷﺎه ﮐﻪ واﱃ دﻫﻠﯽ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﺤﻤﻮد اﻧﻮاع

ﻋﻨﺎﯾﺖ و اﻟﺘﻔﺎت داﺷﺘﻪ و از او درﺟﻪ ﻋﺎﱃ ﯾﺎﻓﺘﻪ و در ﻏﺰای ﮐﻔﺎر ﺷﻬﯿﺪ ﺷﺪ و ﺧﻮاﺟﻪ ﺧﺴﺮو ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎمِ ﭘﺪر ﮔﺸﺘﻪ و

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

ﻓﻘﺮا ﻣﺸﻐﻮل ﮔﺸﺖ و دﺳﺖ ارادت ﺑﺪاﻣﻦ ﺗﺮﺑﯿﺖ اﻟﺸﯿﺦ اﻟﻌﺎرف ﺳﺎﻟﮏ ﻣﺤﻘﻖ ﻗﺪرة اﻟﻮاﺻﻠﲔ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻖ واﻟﺪﯾﻦ

ﻗﺪس ﺳﺮه زد ،و او ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻠﻮک ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد ،و ﻣﺪح اﻣﺮا و ﻣﻠﻮک را از دﯾﻮان ﻣﺤﻮ ﺳﺎﺧﺖ و ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻨﻮر
داﺷﺖ و درﮐﺸﻒ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺎﱃ ﯾﺎﻓﺖ .ﺷﯿﺦ اﻟﺸﯿﻮخ ﻧﻈﺎم اﻻوﻟﯿﺎ ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﮐﻪ روز ﺣﺸﺮ اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ

ﺑﻪ ﺳﻮز ﺳﯿﻨﻪ اﯾﻦ ﺗﺮک ﺑﺨﺸﻨﺪ ،و ﺧﻮاﺟﻪ ﺧﺴﺮو ﻣﺎل و اﺳﺒﺎب ﺑﺴﯿﺎر در ﻗﺪم ﺷﯿﺦ اﯾﺜﺎرﮐﺮد و اﯾﻦ دو ﺑﯿﺖ را در
ﺗﻌﻈﯿﻢ ﺷﯿﺦ ﮔﻮﯾﺪ:

ﺣﻄﯿﻢ ﮐﻌﺒﻪ را ﻣﺎﻧﺪ زﺗﻌﻈﯿﻢ

ﺟﻮار ﺧﺎﻧﻘﺎه او ﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ

ﭼﻮاﻧﺪرﺳﻘﻔﻬﺎ ﮔﻨﺠﺸﮏ ﺧﺎﻧﻪ

ﻣﻠﮏ ﮐﺮده ﺑﺴﻘﻔﺶ آﺷﯿﺎﻧﻪ

در ﺟﻮاﻫﺮ اﻻﺳﺮار ﺷﯿﺦاﻟﻌﺎرف آذری ﻋﻠﯿﻪاﻟﺮﺣﻤﻪ آورده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭘﲑی ﺷﯿﺦ ﻣﺼﻠﺢاﻟﺪﯾﻦ ﺳﻌﺪی ﺷﲑازی
ﻋﻠﯿﻪاﻟﺮﺣﻤﻪ ﺑﺎ اﻣﲑ ﺧﺴﺮو ﺻﺤﺒﺖ داﺷﺘﻪ و ﺑﺪﯾﺪن او از ﺷﲑاز ﺑﻪ ﻫﻨﺪ رﻓﺘﻪ و ﺧﻮاﺟﻪ ﺧﺴﺮو در ﺣﻖ ﺷﯿﺦ ﺳﻌﺪی

اﻋﺘﻘﺎدی وارد و در اﯾﻦ ﺑﯿﺖ اﻋﺘﻘﺎد ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن ﻣﯿﺪارد:
ﺧﺴﺮو ﺳﺮﻣﺴﺖ اﻧﺪر ﺳﺎﻏﺮ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺮﯾﺨﺖ

ﺷﲑه از ﺧﻤﺨﺎﻧﮥ ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ در ﺷﲑاز ﺑﻮد«

۱

اﻣﲑ ﺧﺴﺮو از اﻋﺎﻇﻢ ﺳﺨﻨﻮران ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻣﻘﱪهٔ ﺧﻮاﺟﻪ در دﻫﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ از ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮﻫﺎی
ﻫﻨﺪ ﻣﯿﻠﻮﻧﻬﺎ ﻧﻔﺮ از ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻦ ،او ﺑﺰﯾﺎرت آن آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﯽآﯾﻨﺪ و اﺑﺘﺪا اﻣﲑ ﺧﺴﺮو را زﯾﺎرت ﮐﺮده ﺳﭙﺲ ﻧﻈﺎماﻟﺪﯾﻦ را

زﯾﺎرت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.ﺧﻼﺻﻪ ﻫﻨﮕﺎم ورود ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮاﺟﻪ ﭘﲑ ﺿﺎﻣﻦ ﻧﻈﺎﻣﯽ از ﺣﻀﺮت آﻗﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﻤﻮد
و ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻣﺰار ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﻈﺎماﻟﺪﯾﻦ اوﻟﯿﺎءِ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد ،روی ﻗﱪ ﭘﺮ ازﮔﻠﻬﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﺑﻮد ،ﭘﺲ از ﻗﺮاﺋﺖ ﻓﺎﺗﺤﻪ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪﮐﻪ ﺳﻘﻒ ﻣﻘﱪه از ﻣﺨﻤﻞ ﺳﺮخ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه .راﻫﻨﻤﺎ ﻣﻘﺪاری از ﺑﺮگ ﮔﻞ ﺳﺮخ رﻧﮓ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﻮد،

ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻗﱪ دﯾﮕﺮی ﺑﻨﺎم اﺑﻮﺑﮑﺮ دﻻﻟﺖ ﻧﻤﻮد روی اﯾﻦ ﻗﱪ ﻫﻢ دﺳﺘﻪ ﮔﻞﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻮد و ﺧﺎﺟﻪ ﭘﲑ ﺿﺎﻣﻦ ﻧﻈﺎﻣﯽ

از ﮔﻞﻫﺎی ﺳﺮخ ﺧﻮش رﻧﮓ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ و ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮد .ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ در ﺻﺤﻦ ﻣﻘﱪه ﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﻮن ﻣﯽ
ﻧﻮاﺧﺘﻨﺪ و ذﮐﺮی ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﻋﻮد ﻫﻢ ﺑﺮ آﺗﺶ ﻧﻬﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺎ را ﻧﺰدﯾﮏ آﻧﺎن ﺑﺮدﻧﺪ ،آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻣﺨﺼﻮص

ﮐﻪ ﺧﻠﻮص ﻧﯿّﺖ آﻧﻬﺎ را ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و اُردو ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﻣﯽﻧﻮاﺧﺘﻨﺪ )ﻗﻮّاﱃ

ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ( »ﺷﺎه ﺳﺮاﻧﻬﺎ آﻓﺖ دل رﻗﯿﺒﺎن ﮔﻮش ﺑﺮ آواز او ﺑﺮ ﻧﺎزﻧﲔ ﺷﮑﻞ او«و ﺑﺎ دﺳﺖ ﻣﻘﱪاه را ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪادﻧﺪ و
دﺳﺖ ﻣﯽزدﻧﺪ»ﺧﺪا ﺧﻮد ﻣﯿﺪاﻧﺪ ﻣﺠﻠﺲ او ﻻﻣﮑﺎن ﺑﻮد« »ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺷﻔﯿﻊ اﻣﺖ« ،در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ اﺷﺎره
ﺧﻮاﺟﻪ ﮐﻪ ﺧﻮد رااز ﻧﻮازﻧﺪﮔﺎن ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻘﱪه ﻣﯿﺪاﻧﺪ آﻫﻨﮓ را ﻋﻮض ﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ:
ﺟﺎن زﺗﻦ ﺑﺮدی و ﺗﻮ ﺟﺎﻧﯽ ﻫﻨﻮز

دردﻫﺎ داری و درﻣﺎﻧﯽ ﻫﻨﻮز

ﭘﲑی و ﺷﺎﻫﺪ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﻧﺎﺧﻮش اﺳﺖ

ﺧﺴﺮوا ﺗﺎ ﮐﯽ ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ ﻫﻨﻮز

ﻧﺮخ ﺑﺎﻻ ﮐﻦ ﮐﻪ ارزاﻧﯽ ﻫﻨﻮز

ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮد ﻫﺮ دو ﻋﺎﻟﻢ ﮔﻔﺘﻪای

)ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻃﺎﯾﻔﻪ ذﮐﺮ ﺟﻠﯽ دارﻧﺪ( و ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ اﺷﻌﺎر اداﻣﻪ دادﻧﺪ.
ای دل ﺑﮕﲑ داﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎن اوﻟﯿﺎ

ﯾﺎد ﺣﺴﲔ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺟﺎن اوﻟﯿﺎ

ﭼﻮن ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻘﺎم ﻧﺒﯽ و ﻋﻠﯽ اﺳﺖ او

ﻫﻢ ﻓﺨﺮ اﻧﺒﯿﺎ و ﻫﻢ ﺟﺎن اوﻟﯿﺎ

ﺳﺎﻏﺮ دﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﺎم ﺷﻬﺎدت از او رﺳﯿﺪ

ﺷﻮﻗﯽ دﮔﺮ زﻣﺴﺘﯽ ﻋﺮﻓﺎن اوﻟﯿﺎ

دارد ﻧﯿﺎز ﺣﺸﺮ ﺧﻮد اﻣﯿﺪ ﯾﺎ ﺣﺴﲔ

ﺑﺎ اوﻟﯿﺎء ﺣﺸﺮ ﺷﻮد ﺟﺎن اوﻟﯿﺎ

 -۱ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺄﺧﻮذ از ﻃﺮاﺋﻖ اﻟﺤﻘﺎﯾﻖ اﺳﺖ.

٤٢

٤٣

ﻋﻠﯽﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﮔﺸﺎ و ﺷﲑﯾﺰداﻧﯽ

ﺷﻪﺻﺎﺣﺐﺟﻼل ودرﺗﺮاب وﻓﺨﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ

اﻣﲑ ﮐﺸﻮر ﻓﺨﺮ ﺷﻪ اﻗﻠﯿﻢ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ

ﺧﺪاﮔﻮیو ﺧﺪاﺑﲔو ﺧﺪاﺟﻮو ﺧﺪاﺷﺎﻧﯽ

اﻣﺎم دو ﺟﻬﺎن و ﻗﺒﻠﮥ دﯾﻨﯽ و اﯾﻤﺎﻧﯽ

وﱃ ﺣﻖ و وﺻﯽ ﻣﺼﻄﻔﯽ درﯾﺎی ﻓﯿﺎﺿﯽ

ﭘﯿﻤﱪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻨﱪ ﻧﺸﺴﺖ وﺧﻮاﻧﺪ ﻣﻮﻻﯾﺶ

ﮐﻪ ﺗﺎﻣﻮﻻیاش راﺑﺎﺷﺪاﻧﺪرﺧﻠﻖ ﺑﺮﻫﺎﻧﯽ

»ﻧﯿﺎز«اﻧﺪرﻗﯿﺎﻣﺖﺑﯽﺳﺮوﺳﺎﻣﺎنﻧﺨﻮاﻫﯽﺷﺪ

ﮐﻪ ازﺣﺐ ﺗﻮﻻی ﻋﻠﯽ دارای ﺗﻮﺳﺎﻣﺎﻧﯽ

اﻧﯿﺲ ﻣﺤﻔﻞ اﻧﺲ وﺟﻠﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺪﺳﯽ

ﺣﯿﺪری
ﭘﯿﺸﻮای

و

ﻗﻠﻨﺪری

ﺗﻤﺎم

ﺳﺮور ﺟﺎن ﺧﺎﺻﺎن و ﻧﺸﺎن روح ﭘﺎﮐﺎﻧﯽ

*******

ﻫﺴﺘﯿﻢ

رﻧﺪاﻧﯿﻢ

ﺑﻨﺪه

ﻣﺮﺗﻀﯽ

ﻋﻠﯽ

ﻫﺴﺘﻢ

ﮐﻪ ﺳﮓ ﮐﻮی ﺷﲑ ﯾﺰداﻧﻢ

ﺷﺎﻫﺒﺎز

ﻓﻀﺎی

ﻻﻫﻮﺗﻢ

ﻣﺴﺖ ﺻﻬﺒﺎی ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻫﺴﺘﻢ

ﭘﺎﯾﻤﺎل

ﻃﺮﯾﻖ

ﻣﺤﺒﻮﺑﻢ

ﻫﺴﺘﻢ

ﻣﻦ ﻏﻼم ﻋﻠﯽ زﺑﺮ دﺳﺘﻢ

ﭼﻮن ﻋﻠﯽﺷﯿﺦ ﻣﻦ زﺑﺮ دﺳﺖاﺳﺖ

ﺳﺮ ﮔﺮوه

ﻗﻠﻨﺪران

در آﻧﺠﺎ ﭼﺸﻤﻪ آﺑﯽ ﺑﻨﺎم ﭼﺸﻤﻪ دﻟﮕﺸﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻠﻮ آن اﺳﺘﺨﺮی ﻗﺮار داﺷﺖ وﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻧﻈﺎماﻟﺪﯾﻦ اوﻟﯿﺎ

ﻣﺤﺒﻮب اﻟﻬﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﺣﻀﺮت آﻗﺎ از آﻧﺠﺎ دﯾﺪن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﻃﺎق ﮐﺎر ﺧﻮاﺟﻪ ﭘﲑﺿﺎﻣﻦ ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﺳﯿﺪﺑﺨﺎری ﮐﻪ راﻫﻨﻤﺎ ﺑﻮد رﻓﺘﯿﻢ ،ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﺎد ّه ﺗﺎرﯾﺦ زﯾﺎرت ﺷﯿﺦ ﺳﻌﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ زﯾﺎرت ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﻈﺎم

اﻟﺪﯾﻦ اوﻟﯿﺎ آﻣﺪه ﺑﻮد ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد ،وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ در ﺣﺪود ﺳﯽ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺠﺎده ﻧﺸﲔ ﻫﺴﺘﻢ

)در ﺣﺪود ﺷﺼﺖ ﺳﺎل ﺳﻨﺶ ﺑﻮد( و از رﻫﱪان ﺳﻠﺴﻠﮥ ﭼﺸﺘﯿﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ ،ﺧﻠﯿﻔﻪای دارم ﮐﻪ در ﺣﺪود ﺑﻤﺒﺌﯽ اﺳﺖ و

اﺳﻤﺸﺎن ﺷﯿﺦ ﺟﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﻏﲑ ﻣﺴﻠﻢ ﻫﻢ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﯾﺪ؟ ﺟﻮاب داد »ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﯾﻢ
ﺗﺎ او را ﮐﻠﻤﻪ ﺣﻖ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ ،ﺣﻖ او را ﺑﻪ اﺳﻼم ﺧﻮاﻫﺪﮐﺸﯿﺪ« ،ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺳﺖ؟ ﺟﻮاب داد ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﭘﲑ ﺿﺎﻣﻦ ﺳﺆال ﮐﺮد :ﻃﺮﯾﻘﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﻄﻮر اﺳﺖ ؟ ﺣﻀﺮت

آﻗﺎ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﻣﺮﯾﺪان ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اول اﺳﻼم ﺑﯿﺎورﻧﺪ آﻧﮕﺎه ﻣﺸﺮف ﺑﻪ اﯾﻤﺎن ﺷﻮﻧﺪ ،ﭘﲑ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﺎﭼﺎرﯾﻢ
ﭘﺲ از اﻇﻬﺎر ﺷﻬﺎدﺗﲔ ﮐﻠﻤﻪ ﺣﻖ را ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ .ﭘﲑ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﭼﺸﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﻮده وﱃ اﮐﻨﻮن ﺟﺰ ِء

ﮐﺸﻮر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ۱ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺗﻌﺪاد ﭘﲑوان ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ اﺳﺖ؟ ﺟﻮاب داد ﻣﺮﯾﺪ ﻓﺮاوان دارم در

ﻫﻤﻪ ﺟﺎ .ﺑﻨﮕﺎﻟﻪ ،ﮔﺠﺮات ،دﻫﻠﯽ ،ﺑﻤﺒﺌﯽ و ﺟﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،ﭘﺲ از ﺻﺮف ﭼﺎی و ﺷﲑﯾﻨﯽ و اﻣﻀﺎی دﻓﱰ ﯾﺎدﺑﻮد ﺑﻪ

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

ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺖ ﭼﻮن ﻋﯿﺎﺷﯽ و ﻣﯿﮕﺴﺎری ﺟﻨﻮنآﻣﯿﺰ آﻧﻬﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪاد و ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽداﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻓﺴﺎدﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﯾﺪ

ﮐﻪ ﻧﺎدرﺷﺎه ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن را ﻓﺘﺢ ﮐﻨﺪ و ﻏﻨﺎﺋﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﯿﺎورد ،واﻗﻌﺎً ﺗﺎرﯾﺦ آﯾﻨﻪ اﺳﺖ و ﭼﻪ ﻗﺮآن ﻧﯿﮑﻮ ﻓﺮﻣﻮده

اﺳﺖ:أُوْﻟَﺌِﻚَ اﻟﱠﺬِﻳﻦَ ﺣَﻖﱠ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢُ اﻟْﻘَﻮْلُ ﻓِﻲ أُﻣَﻢٍ ﻗَﺪْ ﺧَﻠَﺖْ ﻣِﻦ ﻗَﺒْﻠِﻬِﻢ ﻣﱢﻦَ اﻟْﺠِﻦﱢ وَاﻟْﺎِٕﻧﺲِ إِﻧﱠﻬُﻢْ ﻛَﺎﻧُﻮا ﺧَﺎﺳِﺮِﻳﻦَ.
 -۱ﭼﺸﺖ ﻧﺎم ﻣﻮﺿﻌﯽ اﺳﺖ)ﺑﺮﻫﺎن()ﻧﺎﻇﻢ اﻻﻃﺒﺎ(.ﻧﺎم ﻗﺮﯾﻪای اﺳﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻫﺮات رود و او ﺑﻪ و ﺷﺎﺗﻼن در ﮐﻤﺎل ﺻﻔﻮت ﻫﻮا و
ﻋﺬوﺑﺖ ﻣﺎءِ و از آﻧﺠﺎ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﺑﺰرﮔﺎن ﺳﻠﺴﻠﮥ ﭼﺸﺘﯿﻪ ﮐﻪ ﺳﺮ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﭼﺸﺘﯿﻪ ﮐﻪ ﺳﺮ ﺳﻠﺴﻠﮥ آﻧﻬﺎ ﺳﻠﻄﺎن اﺑﺮاﻫﯿﻢ ادﻫﻢ ﻗﺪس ﺳﺮه ﺑﻮدﻧﺪ و از
آن ﺟﻤﻠﻪاﻧﺪ ﺧﻮاﺟﻪ اﺣﻤﺪ ﺑﺪال و ﺧﻮاﺟﻪ ﻣﻮدود و ﺧﻮاﺟﻪ ﻣﻌﲔاﻟﺪﯾﻦ و ﺷﯿﺦاﻟﻤﺸﺎﯾﺦ ﭼﺸﺘﯽ ﺑﺪو ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽﺷﻮد)اﻧﺠﻤﻦآرا()آﻧﻨﺪراج(.
ﻣﻮﺿﻌﯽ اﺳﺖ در ﻫﺮات و ﻗﱪ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﻮدودﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﻏﺰﻧﻮی در آﻧﺠﺎﺳﺖ)ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯿﻬﻘﯽ ﺗﺼﺤﯿﺢ ادﯾﺖ ﭘﯿﺸﺎوری ص (۱۱۰

ﭼﺸﺖ ﻗﺮﯾﻪای اﺳﺖ در ﻫﺮات ،و از آﻧﺠﺎ اﺳﺖ ﺧﻮاﺟﻪ ﻣﻌﲔاﻟﺪﯾﻦ ﭼﺸﺘﯽ ﮐﻪ از اوﻟﯿﺎء ﺑﺰرگ اﺳﺖ و ﻣﻘﱪهاش در اﺟﻤﲑ ﻫﻨﺪ ﻣﺰار
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ) ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﻈﺎم(.

٤٤

٤٥

)ﺳﻮره اﺣﻘﺎف آﯾﻪ  (۱۸ﺗﺮﺟﻤﻪ» :اﯾﻨﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪﮐﻪ ﻗﻮل ﺧﺪا را در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﻠﺖﻫﺎ
ﺑﻮدﻧﺪﮐﻪ ﻗﺒﻞ از آﻧﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﻪ ﺟﻦ و اﻧﺲ و آﻧﺎن از زﯾﺎﻧﮑﺎران ﺑﻮدهاﻧﺪ«.و اﯾﻦ ﺳﻨﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻃﺒﻖ ﺑﯿﺎن ﻗﺮآﻧﯽ

ﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺳُﻨﱠﺔَ اﻟﻠﱠﻪِ اﻟﱠﺘِﻲ ﻗَﺪْ ﺧَﻠَﺖْ ﻣِﻦ ﻗَﺒْﻞُ وَﻟَﻦ ﺗَﺠِﺪَ ﻟِﺴُﻨﱠﺔِ اﻟﻠﱠﻪِ

ﺗَﺒْﺪِﻳﻠًﺎ) .ﺳﻮره ﻓﺘﺢ آﯾﻪ  (۲۳ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺳﻨﺖ اﻟﻬﯽ و ﻗﺎﻧﻮن و ﻧﻈﺎم رﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ و اﺑﺪاً در ﺳﻨﺖ ﺧﺪا

ﺗﻐﯿﲑی ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﯾﺎﻓﺖ«.

آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺧﻮد آﻣﺪم ﮐﻪ ﭼﺮا اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﻮﯾﮋه دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ زﺑﺎن ﺑﻪ ﻃﻌﻦ دﯾﮕﺮان ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﻨﺪ و ﺧﻮد را

ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﻧﺨﻮاﻧﺪهاﻧﺪ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ را ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

ﺗِﻠْﻚَ أُﻣﱠﺔٌ ﻗَﺪْ ﺧَﻠَﺖْ ﻟَﻬَﺎ ﻣَﺎ ﻛَﺴَﺒَﺖْ وَﻟَﻜُﻢ ﻣﱠﺎ ﻛَﺴَﺒْﺘُﻢْ وَﻻَ ﺗُﺴْﺎَٔﻟُﻮنَ ﻋَﻤﱠﺎ ﻛَﺎﻧُﻮا ﻳَﻌْﻤَﻠُﻮنَ )ﺳﻮره ﺑﻘﺮه آﯾﻪ  (۱۳۴ﺗﺮﺟﻤﻪ» :آن

ﮔﺮوه ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ ﻫﺮﮐﺎر ﻧﯿﮏ و ﺑﺪﮐﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﺮای ﺧﻮد و ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻫﺮﭼﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻮاﻫﯿﺪﮐﺮد و ﺷﻤﺎ

ﻣﺴﺌﻮل ﮐﺎرﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد «.آن ﺷﺐ ﻫﻮادر آن ﻣﺤﻞ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮد ﺑﻮد ،ﭘﺲ از ﺷﻨﯿﺪن و دﯾﺪن وﻗﺎﯾﻊ

ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺗﺎ زﻣﺎن آزادی ﻫﻨﺪ در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺸﺖ و رﺑﻊ ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﭘﺲ از ﺻﺮف ﺷﺎم ﻫﺮ ﯾﮏ

ﺑﻪ اﻃﺎﻗﻬﺎی ﺧﻮد رﻓﺘﻪ و اﺳﱰاﺣﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ.

ﺷﻨﺒﻪ  ۲۳ﺑﻬﻤﻦ  ۱۳۵۰و  ۲۶ذﯾﺤﺠﻪ  ۱۳۹۱و  ۱۲ﻓﻮرﯾﻪ  ۱۹۷۲م:
ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل ﺳﺤﺮ ﺑﯿﺪار ﺷﺪﯾﻢ و ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺑﺮای اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﺑﻪ اﻃﺎق ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺣﻀﺮت آﻗﺎ آﻣﺪﻧﺪ ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز
ﺻﺒﺢ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ اﺳﺘﻤﺎع ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻔﻬﻮم آﯾﻪ»وَإِذَا ﻗُﺮِىءَ اﻟْﻘُﺮْآنُ ﻓَﺎﺳْﺘَﻤِﻌُﻮاْ ﻟَﻪُ

وَأَﻧﺼِﺘُﻮاْ ﻟَﻌَﻠﱠﻜُﻢْ ﺗُﺮْﺣَﻤُﻮنَ« ﺳﻮره اﻋﺮاف آﯾﻪ  ۲۰۴را ﺑﺎ ﺟﺎن و دل ﺧﻮﯾﺶ ﭘﺬﯾﺮا ﺑﻮدﻧﺪ.

در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۷/۳۰در ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺘﻞ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺻﺮف ﺷﺪ ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺸﺖ و ﻧﯿﻢ آﻗﺎﯾﺎن ﮐﺎردوش واﻧﺼﺎری و

ﺷﻬﺪاﺋﯽ ﺷﺮﻓﯿﺎب ﺷﺪﻧﺪ ،ﻫﻮا آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺑﻮد درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۲۱/۴و ﺣﺪاﻗﻞ  ۷/۶درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﺑﻮد ،ﯾﮏ
رﺑﻊ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻪ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق آﻗﺎی ﮐﺎردوش ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮده از دروازه ﻗﻠﻌﻪ ﺣﺼﺎر

ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،دﺳﺘﻪای ازﮔﺎوﻫﺎی ﻣﺎده ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و اﺗﻮﻣﺒﯿﻠﻬﺎ ازﮐﻨﺎر آﻧﻬﺎ ﻣﯽﮔﺬﺷﺘﻨﺪ از )رﯾﻨﮓ رود( ﺧﯿﺎﺑﺎن

ﮐﻤﺮﺑﻨﺪی ﮐﻪ ﻣﯽﮔﺬﺷﺘﯿﻢ از ﺣﺼﺎر ردﻓﻮرت ) (Redfortﻋﺒﻮر ﮐﺮدﯾﻢ در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻤﺎل ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﺴﯿﺎر
وﺟﻮد داﺷﺖ ،ازﮐﻨﺎر ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر رود ﺟﻤﻨﺎ واﻗﻊ اﺳﺖ و اﺟﺴﺎد ﻣﺮدﮔﺎن را ﻣﯽﺳﻮزاﻧﻨﺪ ﻋﺒﻮر ﮐﺮدﯾﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ

ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻣﻌﻤﻮﱃ  ۱۳روﭘﯿﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽدارﻧﺪ و ﺧﺎﮐﺴﱰ ﺟﺴﺪ را ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن وﮐﺴﺎن آﻧﻬﺎ

ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ رودﻫﺎی ﻣﻘﺪس ﺑﺮﯾﺰﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺤﻞ ﺳﻮزاﻧﺪن ﻧﻬﺮ و ﭘﯿﺎده ﺷﺪﯾﻢ ﺑﺎ
ﺷﮕﻔﺘﯽ دﯾﺪﯾﻢ ﻣﻌﺮﮐﻪای ﺑﺮﭘﺎﺳﺖ و آن ﻣﻨﻈﺮه دﻋﻮای ﺑﲔ ﺧﺪﻧﮓ )ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ( و ﻣﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺗﻤﺎﺷﺎ

ﮐﺮدﯾﻢ و دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺧﺪﻧﮓ ﻣﺎر را ﻣﻐﻠﻮب ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺎد اﯾﻦ ﺷﻌﺮ اﻓﺘﺎدم:

ﻗﻀﺎ ﻫﻢ ﺧﻨﺪه زد ﻫﻢ آﻓﺮﯾﻦ ﮔﻔﺖ

ﺧﺪﻧﮓ ﻣﺎرﮐﺶ ﺑﺎ ﻣﺎر ﺷﺪ ﺟﻔﺖ

و ﻧﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺷﻌﺒﺪه ﺑﺎز را ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺑﯿﺪ و ﺑﺪن او ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺗﮑﯿﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ از زﻣﲔ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽ
ﺷﺪ و در ﻫﻮا ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻧﻤﻮدﯾﻢ .در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۱۰/۴۵وارد ﻣﺤﻮﻃﻪ ﮔﺎت ﺷﺪﯾﻢ ﻣﺤﻮﻃﻪای ﺑﻮد ﺑﺴﯿﺎر وﺳﯿﻊ
ﺑﺎ ﻓﻀﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ ﮐﻪ ﭼﻤﻦﮐﺎری ﺷﺪه ﺑﻮد .از وﺳﻂ داﻻن ﺳﺮﺑﺎز ﻋﺒﻮر ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ دو ﻃﺮف آن ﮔﻠﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر
زﯾﺒﺎﺋﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ و اﻃﺮاف آن ﻣﺤﻮﻃﻪ ﯾﺎ ﻓﻀﺎی ﺑﺰرگ از ﻫﺮﮐﺸﻮری درﺧﺘﻬﺎﺋﯽ درآورده ﺑﻌﻨﻮان ﯾﺎد ﺑﻮد ﮐﺎﺷﺘﻪ

ﺑﻮدﻧﺪ و آن ﻣﺤﻮﻃﻪ راج ﭘﻮت ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ .در ﺳﺎﻋﺖ  ۱۰/۳۰ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ردﻓﻮرت ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .ﭘﺲ ازﮔﺮدش در
ﺑﺎزار ﺳﺮﭘﻮﺷﯿﺪه آﻧﺠﺎ و ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻌﻀﯽ از اﺷﯿﺎء ﭼﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان واﻗﻊ در ﺗﯿﻠﮏﻣﺎرگ رﻓﺘﯿﻢ،

٤٦
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اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺸﺮح زﯾﺮ ﺑﻮدﻧﺪ -۱ :آﻗﺎی ﺷﺎﻫﭙﻮر ﻧﺮﯾﻤﺎﻧﯽزاده ﮐﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ را داﺷﺖ؛
-۲آﻗﺎی دﮐﱰ ﯾﻮﺳﻒ داﻧﺸﯿﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪ دﻓﱰ ﺑﻮد؛  -۳آﻗﺎی ﻋﻤﺮ رﯾﺎﺿﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن اﻫﻞ دﻫﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺸﯽ

اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻮد؛ – ۴ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻤﺘﺎز ﻣﲑزا ﮐﻪ ﻓﺎرﺳﯽ را ﺑﺨﻮﺑﯽ ﺗﮑﻠﻢ ﻣﯽﻧﻤﻮد و در ﺳﺮودن ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﯽ

ﻧﯿﺰ دﺳﺘﯽ داﺷﺖ و ﻣﻌﻠﻢ ﻫﻢ ﺑﻮد و ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﻣﯽﮐﺮد؛– ۵آﻗﺎی دﮐﱰ ﻗﺮﯾﺸﯽ اﺳﺘﺎد

ﮐﻼﺳﻬﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻤﺘﺎز ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﺮد؛در آﻧﺠﺎ در ﻣﻮرد ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﻃﺐ و ﻧﺠﻮم اﯾﺮان

ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺪ .ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺑﻬﱰ اﺳﺖ ﮐﻮﺷﺶ ﺷﻮد ،و ﻧﮕﺬارﯾﻢ آﺛﺎر ﻣﻠﯽ ﻣﺎ از ﺑﲔ ﺑﺮود ۱ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﺐ ،ﺧﻂ و
ﺳﺎﯾﺮ آﺛﺎر ﻫﲊی ﻗﺪﯾﻢ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در ﻣﻮرد ﺧﻂ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪﮐﻪ اﮔﺮ از ﺑﲔ ﺑﺮود آﺛﺎر ﻣﻠﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﮑﻠﯽ از ﺑﲔ
ﻣﯽرود ،در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ﯾﮏ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ از ﺧﺎﻧﮥ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان ﺑﻄﺮف ﺳﻔﺎرت اﯾﺮان ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﻫﻮای اﯾﻦ

ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻈﲑ آﺧﺮ اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺗﻬﺮان ﺑﻮد .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺶ آﻗﺎی ﮐﺎردوش ﻋﮑﺴﻬﺎﺋﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ .در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ

 ۱۳/۴۵در ﻣﺤﻠﮥ ﮐﺮﯾﺖ ﮐﻼش ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻋﻮت ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺮای ﺻﺮف ﻧﺎﻫﺎر و ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﮔﺮم آﻗﺎی ﺛﻨﺎﺋﯽ ﺑﻪ دﯾﺪن ردﻓﻮرت

رﻓﺘﯿﻢ ،در ﻣﺴﲑ راه ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﺟﺴﺪ ﻣﺮدﮔﺎن را ﻣﯽﺳﻮزاﻧﺪﻧﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ وﱃ ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺣﺎل دﯾﺪﻧﺶ را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ

ﻟﺬا ﺷﺮﺣﯽ را ﮐﻪ آﻗﺎی ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻣﺤﻤﺪﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﺧﺎن ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﻓﺮخ ﺷﲑازی اﺳﺘﺎد ادﺑﯿﺎت و ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎﮐﻦ
ﺣﯿﺪرآﺑﺎد ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻣﯿﻨﮕﺎرم:

ﻃﺮﯾﻘﻪ ﺳﻮزاﻧﺪن ﺟﺴﺪ ﻣﺮدﮔﺎن در ﻫﻨﺪ
ﻣﺬﻫﺐ ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻫﻨﺪ ﻣﺬﻫﺐ ﺑﺮﻫﻤﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ دﯾﻦ را ﻫﻨﺪو ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،اﻓﮑﺎر ﻣﺮدم ﻫﻨﺪ
از ﻧﻈﺮ دﯾﻨﯽ در ﮔﺮد اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ دور ﻣﯿﺰﻧﺪﮐﻪ ﭼﻮن ﺟﺴﻢ وﮐﺎﻟﺒﺪ آدﻣﯽ ﻣﺤﻞ ﺿﻼﻟﺖ وﮔﻤﺮاﻫﯽ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ آن را رﻫﺎ

ﮐﺮد و ﻧﺠﺎت اﺑﺪی را ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮد ،او ﻣﺒﺪاءِ ﻫﺴﺘﯽ و ﻋﻠﺖ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻫﻤﻪ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن اﺳﺖ ،از اﯾﻦ ﮔﻮﻫﺮ اﺻﻠﯽ ﺳﻪ

ﻧﲑو ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺟﻠﻮهﮔﺮ ﺷﺪه و ﺗﺜﻠﯿﺖ ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﭘﺮﺳﺘﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﻨﺪی» ،ﺗﺮی ﻣﻮرﺗﯽ« ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ داده
اﺳﺖ و آن ﺳﻪ ﻧﯿﺰ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺑﺮﻫﻤﺎ ،وﯾﺸﻨﻮ ،ﺷﯿﻮا.

ﺑﺮﻫﻤﺎ ،آﻓﺮﯾﺪﮔﺎر ﻣﻮﺟﻮدات اﺳﺖ ،ﺑﺮﻫﻤﺎ را ﺑﺼﻮرت اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺠﺴﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ دارای ﭼﻬﺎر ﺳﺮ و ﭼﻬﺎر دﺳﺖ
اﺳﺖ و در دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد ﯾﮏ ﮐﻮزه ،ﯾﮏ ﺗﺴﺒﯿﺢ ،ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻣﻘﺪس و ﻧﺴﺨﻪای از ودا را ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،وی
ﻣﺼﻨﻒ وداﻫﺎ و ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﻫﻨﺪ اﺳﺖ و ﭘﺮﺳﺘﺶ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ وﯾﺸﻨﻮ ،ﺧﺪای ﺣﺎﻓﻆ ﻣﻮﺟﻮدات اﺳﺖ و

ﻏﺎﻟﺒﺎً او را ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﺑﺎزو ﮐﻪ در دﺳﺘﻬﺎﯾﺶ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺪوّر و ﻧﻮﻋﯽ ﺻﺪف وﮔﺮز و ﻋﻠﻮﻓﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺗﺠﺴﻢ ﻣﯽ

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

 -۱ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ  :ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان در دﻫﻠﯽ ﭼﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﭼﻪ در ﺣﺎل ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺣﻔﻆ ﻣﲑاث ﮐﻬﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ
اﺳﻼﻣﯽ و ادب و زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و ﻫﲊ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻫﻨﺪ در زواﯾﺎی دل و ﺟﺎﻧﺸﺎن ﻣﻬﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺳﺮﺷﺘﻪ ﺷﺪه زﯾﺮا ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ

اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺻﻮﻓﯽ و ﻋﺎرف ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪهاﻧﺪ و در آن ﻣﯿﺎن ﺻﻮﻓﯿﺎن و ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻋﻼﻗﻪ ﺑﯿﺸﱰی ﺑﻪ اﯾﺮان و اﯾﺮاﻧﯽ دارﻧﺪ ﭼﻪ ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺻﻮﻓﯿﻪ و
ﻋﻠﻤﺎء ﺷﯿﻌﻪ آﺛﺎرﺷﺎن ﺑﺰﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ .و ﻟﺬا ﺗﻮﻟﯿﺖ ﺣﻔﻆ دﻫﻬﺎ ﻫﺰارﮐﺘﺎب ﺧﻄﯽ ﻓﺎرﺳﯽ و ﻫﺰاران ﮐﺘﯿﺒﻪ در ﻫﺰاران ﻣﺴﺠﺪ و ﺧﺎﻧﻘﺎه و
اﺑﯿﻨﻪ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻌﻬﺪه اﯾﺮان اﺳﺖ واﮔﺮ دوﻟﺖ اﯾﺮان در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻮﭼﮑﱰﯾﻦ ﻏﻔﻠﺘﯽ ﺑﮑﻨﺪ ﻣﲑاث  ۸۰۰ﺳﺎﻟﻪ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮ اﺛﺮ

رﺷﺪ روز اﻓﺰون ﻫﻨﺪوﺋﯿﺴﻢ و ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﺮداری ازﮐﺘﺐ ﺧﻄّﯽ ﮔﺎم ﻣﻬﻤﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﻞ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎ از ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﲔ ﮐﺘﺐ ﻓﺎرﺳﯽ و دادن ﺑﻮرﺳﯿﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ وﮐﻤﮏ
ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه وﱃ اﯾﻦ ﺟﺰﺋﯽ از ﮐ ّ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و دادن ﮐﺘﺎب و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ)اﺳﺎﺗﯿﺪ ادﺑﯿﺎت( ﻓﺎرﺳﯽ و ﻫﻨﺪ و ﮔﺰاردن ﮐﻼس ﺑﺮای آﻧﻬﺎ در

ﺗﻬﺮان و ﺳﺎﯾﺮﮐﻤﮑﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺤﺘﻀﺮ ﺑﺸﺘﺎﺑﻨﺪ .ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﻏﻔﻠﺖ ﺻﺪ ﺳﺎل ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ دارد و ﺗﺎ دﯾﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در دﻫﻠﯽ را از ﻫﻤﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺠﻬّﺰ ﺳﺎﺧﺖ.

٤٩
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ﮔﺮدنﺑﻨﺪی از ﺳﺮ ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺮﮔﺮدن و ﺗﱪﻫﺎ و زوﺑﲔﻫﺎﯾﯽ در دﺳﺖ دارد و ﺑﺮ روی ﺳﺮش ﻫﻼل ﻣﺎه دﯾﺪه ﻣﯿﺸﻮد .و
ﺟﺴﻢ وی را ﻣﺎرﻫﺎ اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﺪن او ﻧﯿﻤﯽ ﻣﺮد و ﻧﯿﻤﯽ زن اﺳﺖ ،ﻋﻼﻣﺖ ﺷﯿﻮا»ﻟﯿﻨﮑﺎ« ﯾﺎ آﻟﺖ رﺟﻮﻟﯿﺖ
اﺳﺖ ،و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ او ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ و ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ او را ﺷﯿﻮا ﻟﯿﻨﮑﺎ ﮔﻮﯾﻨﺪ .و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﯿﻢ اﯾﻦ ﺧﺪا از

ﺧﺪاﯾﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﭘﯿﺶ از آﻣﺪن آرﯾﺎﻫﺎ در ﻫﻨﺪ ﺑﺠﺎی ﻣﺎﻧﺪه و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﺧﺪاﯾﯽ ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺖ ،ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ

آرﯾﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻨﺪ آﻣﺪﻧﺪ اﺑﺘﺪا ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن ﻣﺴﺎوات ﺑﻮد و ﺗﻔﺮﻗﻪﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ وﱃ ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ از ﺗﺴﻠﻂ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ

ﻣﺮدم ﻗﺪﯾﻢ ﻫﻨﺪﮔﺬﺷﺖ ،ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺎﮐﻢ و ﻣﺤﮑﻮم از ﻫﻢ ﺟﺪا ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺮدم اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﭼﻬﺎر
ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ -۱ ،ﺑﺮﻫﻤﻦ  -۲ﭼﱰی  -۳وﯾﺶ  -۴ﺷﻮُدر .ﮐﺎرﻫﺎی دﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﻫﻤﻨﺎن ﺳﺮﭙده ﺷﺪ از ﻗﺒﯿﻞ
ﺗﺼﺪی ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎﻫﻬﺎ ،ازدواجﻫﺎ و ﻋﺮوﺳﯿﻬﺎ و ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻣﺮگ و ﻏﲑه ﺑﻪ آﻧﻬﺎ واﮔﺬارﮔﺮدﯾﺪ ،و اﯾﻦ
ﮔﺮوه از اﻣﺘﯿﺎزات ﺑﯿﺸﱰی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده )و در رأس ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ( ،ﮐﺎرﮔﺰاران دوﻟﺖ از ﺷﺎه ﺗﺎ ﺳﺮﺑﺎز ﻟﺸﮑﺮی و

ﮐﺸﻮری ﺗﻤﺎﻣﺎً ﺑﻌﻬﺪه ﭼﱰﯾﻬﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ ،اﻣﺮ ﺗﺠﺎرت و ﺑﺎزﮔﺎﻧﯽ وﮐﺴﺐ و زراﻋﺖ ﺑﻪ وﯾﺸﺎ ﺳﺮﭙده ﺷﺪ ،وﮐﺎرﻫﺎی
ﭘﺴﺖ و ﺧﺪﻣﺘﮑﺎری ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﻮدرﻫﺎﺳﺖ .و در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر ﺳﻪ ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ ،و اﯾﻦ ﮔﺮوه

از ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻫﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﮐﻪ از ﻓﺎﺗﺤﲔ آرﯾﺎﺋﯽ آﻧﻬﺎ را ﻏﻼم ﺧﻮد ﻗﺮار داده و ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﭘﺴﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺑﺎﻏﯽ و
ﮐﻔﺶدوزی و ﻋﻤﻠﮕﯽ و رﻓﺘﮕﺮی و ﻏﲑه وادار ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺰارﻫﺎ ﺳﺎل از آن زﻣﺎﻧﻬﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ
ﺑﻬﻤﺎن ﮐﺎرﻫﺎی ﭘﺴﺖ ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ ،و اﯾﻦ ﭼﻬﺎرﮔﺮوه ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻧﺠﺲ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و از دﺳﺖ ﻃﺒﻘﮥ ﭘﺎﺋﲔﺗﺮ ﻏﺬا ﻧﻤﯽ

ﺧﻮرﻧﺪ ،وﱃ ﻃﺒﻘﻪ ﭘﺎﺋﲔﺗﺮ از ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻏﺬا ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﭘﺎﺋﲔ ﻧﻪ دﺧﱰ ﻣﯿﺪﻫﺪ و ﻧﻪ ﻣﯿﮕﲑد .از
ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﻫﻤﻦﻫﺎ ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﻪ ﮐﺎر ﭘﯿﺸﻮاﺋﯽ ﻣﺬﻫﺐ ﻫﻨﺪ و اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ ﻫﻤﮕﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺳﻮادﻧﺪ و اﮔﺮ ﺑﯽﺳﻮادی در
آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ او را اﻓﻀﻞ و ﺑﻬﱰ و ﭘﺎﮐﱰ از ﻓﺮق دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻫﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،و از دﺳﺖ ﻏﲑ ﺑﺮﻫﻤﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﺧﻮرﻧﺪ و
ﻧﻤﯽآﺷﺎﻣﻨﺪ و دﯾﮕﺮ ﻫﻨﺪوﻫﺎ را ﻧﺠﺲ و ﭘﺴﺖ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﻣﺘﻮﱃ و ﺧﺎدم ﻫﺮ ﺑﺘﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﺴﻞ ﺑﺮﻫﻤﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﻏﲑ
ﺑﺮﻫﻤﻦ ﺣﻖ ﻧﺪارد در ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻋﺒﺎدات دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻣﻬﺎﺗﻤﺎﮔﺎﻧﺪی ﭘﯿﺸﻮای ﻓﻘﯿﺪ ﻫﻨﺪﮐﻮﺷﺶ

ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎﺧﱳ اﯾﻦ ﻓﺮﻗﻪﻫﺎ ﻧﻤﻮد و ﺗﺎ اﻧﺪازهای ﻫﻢ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ،وﱃ ﺑﺎز ﻫﻢ آن ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ اول ،ﻃﺒﻘﻪ

ﭼﻬﺎرم را ﭼﺸﻢ ﺣﻘﺎرت ﻣﯽﻧﮕﺮﻧﺪ و ﺣﺘﯽ در ﻣﻌﺒﺪﻫﺎی ﺧﻮد راه ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ ،ﺑﻌﻼوه از ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ اول آب
ﺑﺮﻣﯽدارﻧﺪ ﺷﻮدرﻫﺎ ﺣﻖ ﻧﺪارﻧﺪ آب ﺑﺮدارﻧﺪ ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﻫﻤﻪ از ﺗﺸﻨﮕﯽ ﺑﻤﲑﻧﺪ ،در دﻫﺎﺗﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻃﺒﻘﻪ ﭼﻬﺎرم ﺑﺎﯾﺪ از ده ﺧﺎرج ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺤﻠﻪ و ﭼﺎه آب ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺮای ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﺑﻌﻀﯽ

اوﻗﺎت در دﻫﺎت ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا از ﭼﺎه آب ﻫﻨﺪوﻫﺎی دﯾﮕﺮ آب ﺑﺮداﺷﺘﻪاﻧﺪ آﻧﻬﺎ را ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ،اﮔﺮ ﺳﺎﯾﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ
ﺷﻮدر ﺑﺮ ﺧﻮراک ﺑﺮﻫﻤﻨﯽ ﺑﯿﻔﺘﺪ آن ﺧﻮراک ﻧﺠﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و دور رﯾﺨﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد ،ﺷﻮدرﻫﺎ ﻣﺮدهﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺧﺎک ﻣﯿﺴﭙﺎرﻧﺪ وﱃ ﻃﺎﯾﻔﻪ ﺑﺮﻫﻤﻦ و ﭼﱰی و وﯾﺶ ﻣﺮدهﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﯽﺳﻮزاﻧﻨﺪ .و اﯾﻦ ﺳﻮزاﻧﯿﺪن ﺟﺴﺪ و

ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﻌﻘﯿﺪهٔ ﻫﻨﺪوﻫﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺰرﮔﯽ و اﻋﺰاز اﺳﺖ ،و ﺑﺨﺎک ﺳﺮﭙدن ﻣﺮده را ﻋﯿﺐ و ﻧﻨﮓ ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ ،ﺗﺸﯿﯿﻊ ﺟﻨﺎزه
آﻧﻬﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺮده را روی ﭼﻬﺎر ﭼﻮب ﻣﻌﻤﻮﱃ ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﻣﯽﺧﻮاﺑﺎﻧﻨﺪ و ﺑﻌﻀﯽ ﻣﯽﻧﺸﺎﻧﻨﺪ و او
را ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ .ﺻﻮرت ﻣﺮده اﻋﻢ از زن ﯾﺎ ﻣﺮد ﺑﺎز ﺑﺎﺷﺪ و روی آن ﭼﺎدر ﮔﻞ ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ و ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ ﭼﺎرﭼﻮب را

ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎﺑﻮت ﺑﺮ دوش ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،دﺳﺘﻪ ﻣﻮزﯾﮏ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﺟﻨﺎزه در ﺣﺎل ﻧﻮازﻧﺪﮔﯽ در ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ ،و

ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﭘﻮلﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﯽﭘﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﻘﺮا ﺟﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﭘﺴﺮ ﯾﺎ وارث ﻣﺮده آﺗﺶدان ﮐﻮﭼﮑﯽ در
دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺟﻠﻮی ﻣﺮده ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺳﻮزاﻧﯿﺪن اﺟﺴﺎد ﻣﲑﺳﻨﺪ ،اﮔﺮ ﻣﺮده دوﻟﺘﻤﻨﺪ

ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﭼﻮب ﺻﻨﺪل و ﭼﻮبﻫﺎی ﮔﺮانﻗﯿﻤﺖ او را ﻣﯽﺳﻮزاﻧﻨﺪ ،ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﺳﮑﻮﺋﯽ از ﭼﻮب ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪﮐﻪ
ﺟﻨﺎزه ﻣﺮده ﭼﺎرﭼﻮب روی آن ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ،و ﺑﺎز ﺑﺎﻻی آﻧﻬﻢ ﭼﻮب ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪﮐﻪ ﺟﻨﺎزه ﻣﺮده ﻣﯿﺎن اﻧﺒﻮﻫﯽ از

ﭼﻮب ﻗﺮار ﻣﯿﮕﲑدو ﻣﻘﺪاری روﻏﻦ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﺧﺎﻟﺺ روی ﭼﻮﺑﻬﺎ ﻣﯽﭘﺎﺷﻨﺪ و آﺗﺶ ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آﺗﺶ را ﻣﺸﺘﻌﻞ
٥١

ﻣﯿﺴﺎزد ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺴﺮ ﯾﺎ وارث ﻣﺮده ﺑﺎﺷﺪ و آﻧﻬﺎﺋﯿﮑﻪ ﮐﻢ ﺑﻀﺎﻋﺖاﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﯿﺰم و روﻏﻦ ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺒﺎﺗﺎت ﻣﯽﺳﻮزاﻧﻨﺪ،
ﻣﺮدم در اﻃﺮاف ﺗﻮﻗﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﺴﺪ ﻣﺮده ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ دو ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻃﻮل ﻣﯿﮑﺸﺪ ،در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺧﺎﮐﺴﱰ

ﺟﺴﺪ و اﺳﺘﺨﻮان ﻧﯿﻢ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ در ﻇﺮﻓﯽ ﮔﺬارده ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﻘﺪس و ﻣﺘﱪک ﻣﯽرﯾﺰﻧﺪ و ﺑﺎﻋﺚ
ﻧﺠﺎت ﻣﺮده ﻣﯽداﻧﻨﺪ .رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﻨﮕﺎ )ﮔﻨﮓ( را از ﻫﻤﮥ رودﻫﺎ ﻣﻘﺪسﺗﺮ ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ و ﺑﻌﻀﯽ ﻓﺮﻗﻪﻫﺎی ﻫﻨﺪو ﺟﻨﺎزه را

ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺴﻮزاﻧﻨﺪ در رود ﮔﻨﮕﺎ ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ .ﺑﺮﻫﻤﻨﺎن و ﭼﱰیﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎً از ﻧﮋاد آرﯾﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪﮐﻪ ﻫﺰارﻫﺎ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﻪ
ﻫﻨﺪ ﻫﺠﺮت ﮐﺮدهاﻧﺪ و در ﺷﻤﺎل ﻫﻨﺪ ﺳﺎﮐﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ وﱃ اﻫﺎﱃ ﺟﻨﻮب ﻫﻨﺪ از ﻧﺴﻞ ﻣﺮدﻣﺎن ﻗﺪﯾﻢ ﻫﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪﮐﻪ

آﻧﻬﺎ را دراوﯾﺪی ) (Dravidiﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ آرﯾﺎﺋﯽﻫﺎی ﺣﻤﻠﻪ آورﻧﺪه ﻓﻘﻂ در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎﱃ ﻫﻨﺪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﯾﺎﻓﺘﻪ و
ﺳﻠﻄﻨﺖﻫﺎﺋﯽ ﺑﻄﻮر ﻣﻠﻮکاﻟﻄﻮاﯾﻔﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده و ﺑﯿﺸﱰ اﻫﺎﱃ ﻗﺪﯾﻢ ﻫﻨﺪ را ﺑﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮب راﻧﺪﻧﺪ.

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

ﻣﺮﻏﺎن در ﺑﺎﻻی درﺧﺘﺎن ﺑﻪ ﻧﻐﻤﻪﺳﺮاﺋﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ ،اﺑﺘﺪا ﻣﺤﻞ ﺑﺎر ﻋﺎم ﻧﺎدرﯾﻬﺎ )ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻧﺎدر( و ﻣﻐﻮﻟﯿﻬﺎ

)ﺷﺎﻫﺰادﮔﺎن ﮔﻮرﮐﺎﻧﯽ ﻫﻨﺪ( را دﯾﺪﯾﻢ ،ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺳﺎﻟﻦﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺷﺮﻗﯽ رﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ دارای ﻧﻬﺮی ﺑﺰرگ و
ﺣﻮﺿﯽ ﺑﺰرگ از ﺳﻨﮓ ﻣﺮﻣﺮ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻮد و از ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی آﻧﻬﺎ دارای ﺳﻘﻒ آﺋﯿﻨﻪﮐﺎری ﺑﻮد ،ﺳﭙﺲ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی

ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻮر و ﺻﺪا ﮐﻪ ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ دﯾﺪه ﺑﻮدﯾﻢ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ و ﭼﺮاﻏﻬﺎﯾﺶ را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﺮدﯾﻢ در ﮐﺘﯿﺒﮥ ﯾﮑﯽ از
ﺗﺎﻻرﻫﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد:

ویدوﺧﺘﻪ ﭼﺸﻢ وﭘﺎی درﮔﻞ ﻫﺸﺪار

ای ﭘﺎی ﺑﻪ ﺑﻨﺪ و ﻗﻔﻞ ﺑﺮ دل ﻫﺸﺪار

ای راه رو ﭘﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻫﺸﺪار

ﻋﺰم ﺳﻔﺮ ﻣﻐﺮب و رو در ﻣﺸﺮق

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

ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻨﮕﻬﺎی ﻣﺮﻣﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﱃ ﻓﺮش ﺷﺪه ﺑﻮد و ﭼﻬﺎر ﻃﺮف آن ﺟﻮﯾﻬﺎﺋﯽ از ﺳﻨﮓ ﻣﺮﻣﺮ وﺟﻮد

داﺷﺖ و ﺧﺰﯾﻨﻪ آن ﺣﻮض ﻣﺮﺑﻊ ﺷﮑﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ و دﯾﺪﻧﯽ ﺑﻮد روی ﺳﻨﮓﻓﺮﺷﻬﺎ ﮔﻠﻬﺎی ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ

ﺑﻨﺪه ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﺮدم ﺗﻤﺎم ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻌﺪاً از ﻣﻮزه ﺟﻨﮕﯽ ﮐﻪ دو ﻃﺒﻘﻪ دوم ﻗﺴﻤﺖ و رودی ﻗﺮار داﺷﺖ ﺑﺎ

ﭘﯿﻤﻮدن ﭼﻨﺪ ﭘﻠﻪ ﭘﯿﭻ در ﭘﯿﭻ دﯾﺪن ﮐﺮدﯾﻢ در آﻧﺠﺎ اﻧﻮاع ﻟﺒﺎﺳﻬﺎ و ﺷﻤﺸﲑﻫﺎ و ﺗﻮپ و ﺗﻔﻨﮕﻬﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ وﺟﻮد

داﺷﺖ ،اﻃﺮاف ﻗﻠﻌﻪ ﺧﻨﺪقﻫﺎی وﺳﯿﻌﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ آن را در ﺳﺎﺑﻖ از آب ﭘﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻬﺎﺟﻤﲔ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﻮﻧﺪ ﻗﻠﻌﻪ

را ﺗﺼﺮف ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و ﻋﺠﯿﺐ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﲔ ﺣﺎل ﻧﺎدرﺷﺎه ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻗﻠﻌﻪ را ﺗﺼﺮف و ﻏﻨﺎﺋﻢ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺪﺳﺖ
آورد ،ﺑﻌﺪاً در ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺑﺎزار ﻏﺮﺑﯽ ﮔﺮدش ﻧﻤﻮده ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺑﺮﮔﺸﺘﯿﻢ و ﭘﺲ از ﺻﺮف ﺷﺎم اﺳﱰاﺣﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ.

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

ﺷﺪ ،آن ﺷﺐ از ﺳﺎﻋﺖ  ۸/۳۰ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﺑﺎران ﺳﯿﻞآﺳﺎ ﻣﯽﺑﺎرﯾﺪ وﱃ ﺻﺒﺢ ﻫﻮا ﺻﺎف ﺑﻮد
ﻣﺮﻏﺎن ﺑﻬﺎری درﺳﺖ در ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻐﻤﻪﺳﺮاﯾﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻫﻤﺎﻧﮕﯽ
ﻣﺮا ﺑﯿﺎد اﯾﻦ دو آﯾﮥ ﺷﺮﯾﻔﻪ اﻧﺪاﺧﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

»وَﻟَﻘَﺪْ آﺗَﻴْﻨَﺎ دَاوُودَ ﻣِﻨﱠﺎ ﻓَﻀْﻠًﺎ ﻳَﺎ ﺟِﺒَﺎلُ أَوﱢﺑِﻲ ﻣَﻌَﻪُ وَاﻟﻄﱠﻴْﺮَ وَأَﻟَﻨﱠﺎ ﻟَﻪُ اﻟْﺤَﺪِﻳﺪَ« )آﯾﻪ  ۱۰ﺳﻮرهٔ ﺳﺒﺄ(.

٥٢

ﺗﺮﺟﻤﻪ» :و ﻣﺎ ﺑﻬﺮهٔ داود را ﺑﻪ ﻓﻀﻞ وﮐﺮم ﺧﻮد ﮐﺎﻣﻼً اﻓﺰودﯾﻢ و اﻣﺮﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﻮﻫﻬﺎ و ای ﻣﺮﻏﺎن ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﺴﺒﯿﺢ
ﺑﻪ ﻧﻐﻤﻪ اﻟﻬﯽ داود ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﻮﯾﺪ و آﻫﻦ ﺳﺨﺖ را ﺑﺪﺳﺖ او ﻧﺮم ﮔﺮداﻧﯿﺪ«.

»ﻓَﻔَﻬﱠﻤْﻨَﺎﻫَﺎ ﺳُﻠَﻴْﻤَﺎنَ وَﻛُﻠًّﺎ آﺗَﻴْﻨَﺎ ﺣُﻜْﻤًﺎ وَﻋِﻠْﻤًﺎ وَﺳَﺨﱠﺮْﻧَﺎ ﻣَﻊَ دَاوُودَ اﻟْﺠِﺒَﺎلَ ﻳُﺴَﺒﱢﺤْﻦَ وَاﻟﻄﱠﻴْﺮَ وَﻛُﻨﱠﺎ ﻓَﺎﻋِﻠِﲔَ«

)آﯾﻪ ۷۹ﺳﻮره اﻧﺒﯿﺎء( ﺗﺮﺟﻤﻪ :و ﻣﺎ آن ﻗﻀﺎت را ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻪ وﺣﯽ آﻣﻮﺧﺘﯿﻢ و ﺑﻪ ﻫﺮﯾﮏ )ﺳﻠﯿﻤﺎن و داود( ﻣﻘﺎم

ﺣﮑﻢﻓﺮﻣﺎﻳﯽ و داﻧﺶ ﻋﻄﺎ ﮐﺮدﯾﻢ وﮐﻮﻫﻬﺎ و ﻣﺮﻏﺎن را ﺑﺎ آﻫﻨﮓ داود ﻣﺴﺨﺮ اوﮔﺮداﻧﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﺴﺒﯿﺢ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺎ

اﯾﻦ ﻣﻌﺠﺰات را از او ﭘﺪﯾﺪ آوردﯾﻢ.

ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺴﻮی آﮔﺮا
در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۸/۳۰ﺻﺒﺢ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ و ﺣﺎجآﻗﺎ ﺳﻠﻄﺎﻧﭙﻮر و ﺣﺎجآﻗﺎی ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ و ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺑﺎ ﯾﮏ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﮐﺮاﯾﻪ
ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ آﮔﺮا ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ،و ﺣﺎج آﻗﺎی راﺳﺘﲔ و دﮐﱰ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮی و ﺣﺎج آﻗﺎی ﺟﻮاﻫﺮی ﺑﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ دﯾﮕﺮ

ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ؛ ﻫﻮای دﻫﻠﯽ آﻓﺘﺎﺑﯽ و آﺛﺎر ﻃﺮاوت ﺑﻬﺎری ﻫﺮ ﺑﯿﻨﻨﺪهای را ﺑﻮﺟﺪ ﻣﯽآورد ،در اﻃﺮاف راه زﻣﯿﻨﻬﺎی

زراﻋﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ،اﻣﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد ﮐﺸﺎورزی آﻧﻬﺎ روی اﺳﻠﻮب ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞ وﺟﻮد ﺣﺪود

دوﯾﺴﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮﮔﺪا در ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن )ﺑﺎ اﻏﺮاق( ﻫﻤﲔ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺸﺎورزان ﺑﺎ اﺳﻠﻮب ﺟﺪﯾﺪﮐﺸﺎورزی

ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻬﺮﺣﺎل ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮدﯾﻢ ﻏﺰﻟﻬﺎﺋﯽ از دﯾﻮان ﺷﻤﺲ ﺗﱪﯾﺰی و دﯾﮕﺮان زﻣﺰﻣﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،در

ﻗﺼﺒﺎت و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ در ﻣﺴﲑ راه در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺗﺎزهای ﮐﻪ ﺑﭽﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﻧﻮﺳﺎزی در
ﺗﻤﺎم ﺷﺌﻮن ﮐﺸﻮر داﺷﺖ ،در روﺳﺘﺎﻫﺎی آ ﮔﺮا دﺳﺘﻪﻫﺎی ﮔﺎو ﻣﺎده ﺑﺎ رﻧﮕﻬﺎی زرد روﺷﻦ و ﺳﻔﯿﺪ در آﻓﺘﺎب ﻣﻼﯾﻢ

ﺑﻬﺎری ﺑﻌﻀﯽ ﺧﻮاﺑﯿﺪه و ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﭼﺮا ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﻣﺤﻠﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺘﮑﺪهﻫﺎ دﯾﺪه ﻣﯿﺸﺪﮐﻪ ﻧﻈﲑ اﻣﺎﻣﺰادهﻫﺎی

ﻣﺎ در دﻫﺎت دارای ﮔﻨﺒﺪ و ﺑﺎرﮔﺎه ﺑﻮد ،در ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻨﺎم ﮐﻮﮐﻼ ﮐﻤﯽ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از اﻫﺎﱃ ﻣﺤﻞ اﺑﺘﺪا
ﺧﺮﺳﻬﺎی ﺳﯿﺎه را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮﻗﺺ در آوردﻧﺪ و ﺑﻌﺪ ﻣﯿﻤﻮﻧﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ دوﺗﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﭽﻪﻫﺎﺋﯽ ﻫﻢ در زﯾﺮ ﺷﮑﻢ
ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ رﻗﺼﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﻣﺎرﮔﲑﻫﺎ ﮔﺮد ﻫﻢ ﺟﻤﻊ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .در آن ﺣﺎل ﺣﺎج آﻗﺎی ﺟﻮاﻫﺮی ﻣﺎر ﺑﺰرﮔﯽ را ﺑﺪور

ﮔﺮدن اﻧﺪاﺧﺖ و ﻋﮑﺲ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ .و ﻋﻠﺖ آن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎرﮔﲑی در ﺣﺎﱃ ﮐﻪ ﻣﺎری در دﺳﺖ داﺷﺖ و آن ﻣﺎر ﻣﯽ

ﻏﺮﯾﺪ ﺟﻠﻮ آﻣﺪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺣﺎﺟﯽ آﻗﺎی ﺟﻮاﻫﺮی ۱ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ اﯾﻦ ﻣﺎر را ﺑﻪ ﮔﺮدن اﻓﮑﻨﯽ و او )ﺗﺼﻮﯾﺮ( ﻓﻮر ًا
ﻣﺎر راﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎ ﺧﻮﻧﺴﺮدی ﺑﻪ ﮔﺮدن اﻓﮑﻨﺪ.

 -۱ﺑﺮای آ ﮔﺎﻫﯽ از ﺷﺮح ﺣﺎل آﻗﺎی ﺟﻮاﻫﺮﯾﺎن ﻻزم داﻧﺴﺘﻢ ﻣﻘﺎﻟﻪ زﯾﺮ را ﮐﻪ ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﺎورم:
ﻧﺎﻣﻢ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻧﺎم ﻓﺎﻣﯿﻠﻢ ﺟﻮاﻫﺮﯾﺎن و در ﻣﯿﺎن ﺻﺎﺣﺒﺪﻻن ﺳﺎﻟﮏ ﺑﻪ ﺣﺎج رﺣﻤﺎﻧﯽ ﻣﺸﻬﻮرم ﭘﺪرم ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ ﻧﺎم داﺷﺖ و از ﺷﻔﯿﺘﮕﺎن

اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻮد در ﻋﻠﻢ ﺗﺠﻮﯾﺪ ﺗﺒﺤﺮی ﺗﻤﺎم و داﺷﺖ و ﻣﻨﻈﻮر ﺧﺎص و ﻋﺎم ﺑﻮد ﻫﻤﻮاره ﺷﮑﺮ ﺣﻀﺮت ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ ﺣﺎﺋﺮی ﺑﺮ
زﺑﺎﻧﺶ ﻣﲑﻓﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﺶ را ﮔﺮﻓﺖ و رﻫﻨﻤﻮﻧﺶ ﺷﺪ ،ﺑﺮ ﺑﺎل ﺳﯿﻤﺮغ زﻣﺎن ﺑﻪ روزﮔﺎری زﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﺑﺎز ﻣﯿﮕﺮدم ﮐﻪ از ﺳﺎل ﺗﻮﻟﺪم در ۱۲۸۸
ﻫﺠﺮی ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﭘﺎﻧﺰده ﺑﻬﺎر ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﺪرم ﺑﻪ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻓﻘﺮ ﻣﯽرﻓﺘﻢ وﮔﻮﺷﻪای ﻣﯽﮔﺰﯾﺪﯾﻢ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﺳﺨﺖ ﻧﺎآﺷﻨﺎ وﱃ ﺑﺎ

آواﯾﯽ ﺧﻮش ﮐﻪ در زﯾﺮ ﺳﻘﻒ ﺿﺮﺑﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﭘﯿﭽﯿﺪ آوﯾﺰه ﮔﻮﺷﻢ ﮔﺸﺖ و ﻣﻦ ﺣﲑان و ﺳﺮﮔﺮدان ﮐﻪ در اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﭘﻨﺪار اﯾﻦ ﺳﺎﻟﮑﺎن
ﻃﺮﯾﻖ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﺬرد و ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.

ﻫﯿﭽﮕﺎه در اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺣﲑاﻧﯽ و در آﺷﻮب ﺳﺮﺳﺎمآور ﺑﯽﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﭘﺪرم ﻣﺮا راه ﻧﻨﻤﻮد و از ﺗﺒﻠﯿﻎ وﮔﻔﺘﮕﻮ درﺑﺎره راﻫﻨﻤﺎﯾﺎن اﯾﻦ وادی

دوری ﺟﺴﺖ و ﻫﻤﯿﺸﻪ دل و ﺟﺎﻧﻢ را آﺗﺶ اﯾﻦ ﺷﻮق ﻣﯽﺳﻮﺧﺖ ﮐﻪ ﯾﺎرب ﭼﻪ وادی اﺳﺖ و اﯾﻦ ﭼﻪ ﮐﺎروان ﻣﻘﺼﺪﺷﺎن ﭼﯿﺴﺖ و
ﻣﻘﺼﻮدﺷﺎن ﮐﯿﺴﺖ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻗﺎﻓﻠﻪ را ﮐﺎرواﻧﺴﺎﻻری اﺳﺖ ﯾﺎ آﻧﮑﻪ ﻣﻦ دﯾﺪه روﺷﻦ ﺑﯿﻨﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺰان ﺳﯽﺳﺎﻟﮕﯽ ﻓﺮا رﺳﯿﺪ و ﭘﺪر
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻬﺮ ﺳﮑﻮت ﺑﺮﻟﺐ دﯾﮕﺮ ﻋﻤﺮش ﺑﻪ ﺷﺼﺖ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد و در ﺷﺼﺖ ﭘﲑی و ﻣﺮگ اﺳﲑ آﻣﺪه ﺑﻮد ﺧﻮب ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮم دارم ﻫﻔﺘﻪ

ﭘﯿﺸﱰ از آﻧﮑﻪ دﻋﻮت ﺣﻖ را ﻟﺒﯿﮏ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﺎ ﻓﻘﲑی ﺻﺎﺣﺒﺪل ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﯿﺪﺣﺴﻦ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺳﲑ و ﺣﺎﱃ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺑﻮد
ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ:
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))ﺣﻀﺮت آﻗﺎی ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﺻﺎﻟﺤﻌﻠﯿﺸﺎه ﻗﺪس ﺳﺮه را دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮن ﻣﻦ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ در ﺳﯿﻨﻪام ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮد و در
ﺟﻮﯾﺒﺎر رﮔﻬﺎﯾﻢ از ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎزاﯾﺴﺘﺪ(( و در ﻫﻤﺎن ﺷﺒﻬﺎ در ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺮآﻧﯽ در ﺣﺎل ﺳﮑﻮت و ﺑُﻬﺘﯽ ﻋﻈﯿﻢ دﯾﺪﻣﺶ ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺗﮑﺎﻧﺶ دادم
ﮐﻪ ﭘﺪر در ﮐﺠﺎﯾﯽ و اﯾﻦ ﭼﻪ ﺣﺎﱃ اﺳﺖ ﭘﺪر در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﮐﺎوﺷﮕﺮاﻧﻪ در ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ ﮔﻔﺖ :ﻫﯿﭻ و آﻧﮕﺎه آرام زﻣﺰﻣﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ

ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ ﺣﺎﺋﺮی ﺳﺮی ﺑﺰن ﺧﻼﺻﻪ از ﻣﻦ درﻧﮓ ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﺪ از ﺳﻮز وﺳﺎزی ﻓﺮاوان ﺑﺪﺳﺖ ﺣﻀﺮت

آﻗﺎی ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻋﻤﺎد ﺑﯿﻌﺖ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ وادی ﻓﻘﺮ درآﻣﺪم در ﺳﺎل  ۱۳۲۸ﻫﺠﺮی ﺑﻪ ﺣﺞ واﺟﺐ و از آن ﭘﺲ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻫﻤﺮاه ﺣﻀﺮت
ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﯿﺸﺎه و ﺣﻀﺮت رﺿﺎﻋﻠﯿﺸﺎه و آﻗﺎی ﺟﺬﺑﯽ ﺑﻪ زﯾﺎرت ﮐﻌﺒﻪ ﻣﺸﺮف و ﻋﻤﺮه ﻣﻔﺮده ﺑﺠﺎ آوردﯾﻢ و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﻋﺘﺒﺎت ﻋﺎﻟﯿﺎت

ﻣﺸﺮف ﺷﺪﯾﻢ و ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ در ﺣﻀﻮر ﺣﻀﺮت آﻗﺎی رﺿﺎﻋﻠﯿﺸﺎه در ﺣﺞ و ﺳﲑ و ﺳﻔﺮﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آن ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ۱۳۵۰
ﮐﻪ ﺳﻌﺎدت ﺣﻀﻮر ﻣﺪام داﺷﺘﻢ و ﺣﺎج ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎﺧﺎﻧﯽ ﻣﺮﺗﺒﺎً ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﺳﻔﺮ را ﯾﺎدداﺷﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد.
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ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﻣﻘﱪهای ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﻮم ﻣﻐﻮل )ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ اﮐﱪ( ﺑﻮد رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ دورادور آن ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎ و
ﺳﺮﺳﺮاﻫﺎی آن ﺗﺬﻫﯿﺐﮐﺎری ﺷﺪه ﺑﻮد ،و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ دو دﺧﱰ و ﯾﮏ ﭘﺴﺮ از آن ﭘﺎدﺷﺎه در آن ﻣﮑﺎن ﻣﺪﻓﻮن

ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎ ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ ﺷﲑازی ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﺷﻌﺎر ﻓﺮدوﺳﯽ ﮐﻪ در ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﻫﺎی ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎ ﺟﻠﻮهای ﺧﺎص داﺷﺖ ،ﺑﺎ ﺧﻂ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و دﯾﺪن آن ﻏﺮور ﻣﻠﯽ را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ و

اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی دﯾﺮﭘﺎی اﯾﺮاﻧﯽ را ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮدی ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪه و ﺑﺎ اﻫﺮﯾﻤﻨﺎن و دﯾﻮﺳﲑﺗﺎن و ﻣﺘﺠﺎوزان

ﭘﯿﮑﺎری ﺧﺴﺘﮕﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ،در ﺧﺎﻃﺮم ﺧﻠﺠﺎن ﻣﯿﻨﻤﻮد ،و اﯾﻦ اﺷﻌﺎر ﻧﻐﺰ ﺣﮑﯿﻢ ﻃﻮﺳﯽ را ﺑﺨﺎﻃﺮ

آوردم:

ﺑﺴﯽ رﻧﺞ ﺑﺮدم در اﯾﻦ ﺳﺎل ﺳﯽ

ﻋﺠﻢ زﻧﺪه ﮐﺮدم ﺑﺪﯾﻦ ﭘﺎرﺳﯽ

ﺑﺮاﻓﮑﻨﺪم از ﻧﻈﻢ ﮐﺎﺧﯽ ﺑﻠﻨﺪ

ﮐﻪ از ﺑﺎد و ﺑﺎران ﻧﯿﺎﯾﺪ ﮔﺰﻧﺪ

ﺑﻨﺎﻫﺎی

آﺑﺎد

ﮔﺮدد

زﺑﺎران

ﺧﺮاب

ﻧﻤﲑم از اﯾﻦ ﭘﺲ ﮐﻪ ﻣﻦ زﻧﺪهام

و

ﺗﺎﺑﺶ

از

آﻓﺘﺎب

ﮐﻪ ﺗﺨﻢ ﺳﺨﻦ را ﭘﺮاﮐﻨﺪهام

ﭘﺲ از دﯾﺪارﮐﺎﻣﻞ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ و در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۱۲/۳۰ﺑﻪ ﺷﻬﺮ آﮔﺮا رﺳﯿﺪﯾﻢ.

۱

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

ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ در ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮ دﯾﺪه ﻣﯿﺸﺪ ،اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻧﯿﺰ روی اﺳﻠﻮب ﺻﺤﯿﺢ درﺧﺘﮑﺎری ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،در ﺳﺎﻋﺖ
ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ وارد ﻫﺘﻞ ﮐﻼرک ﺷﲑازﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ و ﺑﺎ ﻫﺘﻠﻬﺎی ﺧﻮب اروﭘﺎ ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﯽﮐﺮد ﺑﺮای ﺻﺮف
ﻧﺎﻫﺎر رﻓﺘﯿﻢ ،ﻫﻨﮕﺎم ورود ﻣﻮزﯾﮏ ﻧﻮاﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،وﱃ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺎﺣﱰام ﺣﻀﺮت آﻗﺎ و ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﻣﻮزﯾﮏ

ﻗﻄﻊ ﮐﺮدﻧﺪ ،و اﯾﻦ ﺧﻮد ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﮐﻤﺎل ادﺑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدادﻧﺪ .ﺗﻤﺎم ﻣﺒﻠﻬﺎ و ﭘﺮدهﻫﺎ و ﮐﻼهﻫﺎی
ﻣﻬﻤﺎﻧﺪاران ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻮد و اﮐﺜﺮ ﺧﺪﻣﺘﮑﺎران ﻟﺒﺎس ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺮﺗﻦ داﺷﺘﻨﺪ .اﮐﺜﺮ زﺣﻤﺎت در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ از ﻗﺒﯿﻞ ﺟﺎ
 -۱آ ﮔﺮا ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻫﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر رودﺧﺎﻧﮥ ﻣﻘﺪس ﺟﻤﻨﺎ واﻗﻊ ﺷﺪه اﯾﻦ ﺷﻬﺮ زﯾﺒﺎ ﺗﺎ ﺑﻤﺒﺌﯽ
 ۲۹۰ﻣﺎﯾﻞ ﺗﺎ ﮐﻠﮑﺘﻪ  ۸۴۰ﻣﺎﯾﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد .در ﻗﺴﻤﺖ راﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﺟﻤﻨﺎ در زﻣﺎﻧﻬﺎی ﻗﺪﯾﻢ ﺷﻬﺮ ﻣﺴﺘﺤﮑﻤﯽ ﺑﻮد  ۶۰دروازه و
اﺳﺘﺤﮑﺎﻣﺎت ﺑﺴﯿﺎر و ﻗﺎدر ﺑﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺠﺎوز و اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﮐﻨﺪ و ﻟﺬا ﻣﺪﺗﻬﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺠﺎوز آرﯾﺎﺋﯿﻬﺎ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺷﻬﺮ از ۵۰۰۰

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

اﻣﺮوزی ﻗﺮار دارد ﺳﺎﺧﺖ ،در ﺳﺎل  ۱۵۲۶ﻣﯿﻼدی ﺑﺎﺑﺮ ﻧﺨﺴﺘﲔ ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﯿﻤﻮری ﻫﻨﺪ آﺧﺮﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﻠﺴﻪ ﻟﻮدی را ﮐﺸﺖ و آﮔﺮا ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﻐﻮﻻن اﻓﺘﺎد ،ﺑﺎﺑﺮ ﺷﻬﺮ آﮔﺮا را ﻧﭙﺴﻨﺪﯾﺪ و ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻗﺮار ﻧﺪاد زﯾﺮا ﮐﻪ زادﮔﺎﻫﺶ ﺳﺮد ﺑﻮد و آﮔﺮا ﺷﻬﺮ ﺑﺴﯿﺎرﮔﺮﻣﯽ ﺑﻮد ،وﱃ او ﻫﻨﻮز ﺑﺎ
آ ﮔﺮا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮد ﺑﻌﺪﻫﺎ اﻣﺮﭙاﻃﻮر اﮐﱪ ﺷﻬﺮ آﮔﺮا را در ﺳﺎل  ۱۵۶۶ﻓﺘﺢ ﮐﺮد وز آن ﭘﺲ او و اﺧﻼﻓﺶ ﻧﺰدﯾﮏ ﺻﺪ

ﺳﺎل در آﻧﺠﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،آ ﮔﺮا ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ راﻫﻬﺎی آﻫﻦ ﻫﻨﺪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ راهآﻫﻦ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮﻫﺎی
ﺑﺰرگ ﮐﺸﻮر وﺻﻞ اﺳﺖ ،آ ﮔﺮا ﭼﻬﺎر اﯾﺴﺘﮕﺎه اﺻﻠﯽ ﺑﻨﺎم اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی  ۱ﺷﻬﺮ آﮔﺮا  ۲ﻗﻠﻌﻪ آ ﮔﺮا  ۳راﺟﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﺪی  ۴ﻣﺎﻧﺘﻮﺳﯿﺘﯽ دارد،
آ ﮔﺮا دارای داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ اﺳﺖ و داﻧﺸﮕﺎﻫﺶ ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﺼﯿﻞ اﺳﺖ آ ﮔﺮا دارای ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ،داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎ،

ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و رﺳﺘﻮراﻧﻬﺎ و ﺑﺎﺷﮕﺎﻫﻬﺎ و آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺮاﺷﮑﺎری ﺳﻨﮓ ﺷﻬﺮت ﺟﻬﺎﻧﯽ دارد درآﻧﺠﺎ ﻣﻨﺒﺖﮐﺎری،
ﻃﻼﺳﺎزی و ﻧﻘﺮهﮐﺎری وﺟﻮد دارد .ﭼﻮن ﺷﻬﺮ ﻗﺪﯾﻤﯽ اﺳﺖ ﺟﺎدهﻫﺎﯾﺶ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎرﯾﮏ و ﺗﻨﮓ اﺳﺖ .ﻓﻀﺎﻫﺎی ﭘﯿﺎدهرو آن ﺑﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﺷﻬﺮ ﺑﺰرگ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻵن ﻫﻢ در ﺣﺎل ﻣﺸﻬﻮر ﺷﺪن اﺳﺖ .اﻫﻤﯿﺖ آ ﮔﺮا ﺑﺪﯾﻞ ﺑﻨﺎی ﺗﺎج ﻣﺤﻞّ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ از ﻫﻤﻪ ﺟﺎی

دﻧﯿﺎ ﺑﺮای دﯾﺪن آن ﺑﻪ ﻫﻨﺪ آﻣﺪه ﺑﻪ آ ﮔﺮا ﻣﲑوﻧﺪ .اﯾﻦ ﺣﻘﲑ ﭼﻨﺪ ﺧﺎﻧﻮادهٔ ﺷﲑازی را ﮐﻪ ﺣﺪود  ۴۰۰ﺳﺎل اﺳﺖ در آ ﮔﺮا آﻣﺪه و ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪه
اﻧﺪ و ﻣﻐﺎزه دارﻧﺪ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮدم .آﻧﻬﺎ ﭼﻨﺪﮐﻠﻤﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻠﺪ ﺑﻮدﻧﺪ وﱃ ﺑﺴﯿﺎری از اﺷﻌﺎر ﺳﻌﺪی و ﺣﺎﻓﻆ را از ﺣﻔﻆ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ.

٥٥

و ﻣﯿﺰ و راﻫﻨﻤﺎﺋﯿﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺣﺎج آﻗﺎی ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﻋﻬﺪهدار ﺑﻮدﻧﺪ ،دو ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺑﻪ ﻫﺘﻞ آﻣﺪﯾﻢ و ﭘﺲ از
ﺻﺮف ﺑﺴﺘﻨﯽ ﺑﺮای دﯾﺪن ﻧﻤﻮﻧﮥ ﻋﺎﻟﯿﱰﯾﻦ و ﺟﺎﻟﺒﱰﯾﻦ و ﺷﮕﻔﺖﺗﺮﯾﻦ ﺑﻨﺎﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﻨﺪی ﮐﻪ زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ آﺛﺎر
ﻣﻌﻤﺎری ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎج ﻣﺤﻞ رﻓﺘﯿﻢ.

ﺗﺎج ﻣﺤﻞ
ﻻزم ﺑﻪ ﺗﺬﮐﺮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪه ﺗﺎ اﯾﻦ ﻋﻤﺎرت ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۰۴۰ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،و ﻣﺒﺎﻟﻎ زﯾﺎد در ﺳﺎﺧﱳ
آن ﺧﺮج ﺷﺪه و ﭼﻮن ﺗﺎج ﻣﺤﻞ را ﺷﺎه ﺟﻬﺎن ﺗﯿﻤﻮری ﺑﺮای ﻣﻘﱪهٔ ﻫﻤﺴﺮش ارﺟﻤﻨﺪ ﺑﺎﻧﻮ )ﯾﺎ ﻣﻤﺘﺎز ﻣﺤﻞ( ذﮐﺮ

ﺷﻮد ،اﯾﻦ ﺑﺎﻧﻮ دﺧﱰ آﺻﻒ ﺧﺎن وزﯾﺮ ﺟﻬﺎﻧﮕﲑﺷﺎه ) (۱۰۳۷ - ۱۰۱۴ﭘﺪرﺷﺎه ﺟﻬﺎن )( ۱۰۶۸ – ۱۰۳۷ﺑﻮده اﺳﺖ،

آﺻﻒ ﺧﺎن ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﲑزا ﻏﯿﺎثاﻟﺪﯾﻦ آﺻﻒاﻟﺪوﻟﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ وی در زﻣﺎن ﺳﻠﻄﻨﺖ اﮐﱪﺷﺎه ) (۱۰۱۴ - ۹۶۳ﺑﺎﻣﺮ

ﭘﺎدﺷﺎه ﺻﻔﻮی از اﯾﺮان اﺧﺮاج ﮔﺮدﯾﺪ ،او ﺑﺎ ﺣﺎل رﻗﺖآوری ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﺑﺎ ﭘﺎی ﭘﯿﺎده ﺑﻄﺮف ﻫﻨﺪ رﻫﺴﭙﺎر ﺷﺪ و

ﻫﻤﺴﺮ او ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮده ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎزل ﺑﲔ راه در ﺑﯿﺎﺑﺎن دﺧﱰی وﺿﻊ ﺣﻤﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻪ ﭘﺮﯾﺸﺎن

ﺣﺎﱃ ﺧﻮد را از ﺑﺪﻗﺪﻣﯽ اﯾﻦ ﻧﻮزاد ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ وی را در ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪه ،و ﻣﺎدرش ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ او را از

ﺷﲑ ﺧﻮد ﺳﲑ ﻧﻤﻮده اﻧﮕﺸﱰی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﺨﯽ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﯽﺑﻨﺪد ،و او را در ﻫﻤﺎن ﺑﯿﺎﺑﺎن در ﮐﻨﺎر ﭼﺎه آﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد

ﻗﺎﻓﻠﻪ
ٔ
ﺣﺎﺟﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺑﻮده ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ و ﺑﺎ ﻗﻠﺒﯽ ﭘﺮ از اﻧﺪوه ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﻘﺼﺪ رﻫﺴﭙﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﭘﺲ از رﻓﱳ آﻧﻬﺎ

دﯾﮕﺮی در آﻧﺠﺎ ﻓﺮود ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﲔ آﻧﻬﺎ ﯾﮏ ﻣﻠﮏاﻟﺘﺠﺎر اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮده و او ﺑﺎ ﻣﺎلاﻟﺘﺠﺎره ﺑﺴﯿﺎر و ﺗﺤﻒ و

ﻫﺪاﯾﺎﺋﯽ ﺑﺮای اﮐﱪﺷﺎه ﻗﺼﺪ ﻫﻨﺪ داﺷﺘﻪ؛ آﻧﺎن درﺳﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﭼﺎه آب ﻣﻨﺰل ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺧﺪﻣﺘﮑﺎران ﻣﻠﮏاﻟﺘﺠﺎر

ﺑﺮای آوردن آب ﺑﺮﺳﺮ ﭼﺎه رﻓﺘﻪ آن دﺧﱰ ﻧﻮزاد را در ﺣﺎﱃﮐﻪ اﻧﮕﺸﺖ ﺧﻮد را ﻣﯽﻣﮑﯿﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .او را

ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﻠﮏاﻟﺘﺠﺎر آورده و او دﺳﺘﻮر ﻣﯽدﻫﺪﮐﻪ ﮐﻮدک را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﯿﺎورﻧﺪ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺑﻌﺪی ﻣﯽرﺳﻨﺪ آﻧﺠﺎ
دﻫﯽ ﺑﻮده ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ در اﯾﻦ آﺑﺎدی داﯾﻪای ﺑﺮای اﯾﻦ ﻃﻔﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ،اﺗﻔﺎﻗﺎً زن ﺷﲑدﻫﯽ در آﻧﺠﺎ ﺑﺠﺰ ﻣﺎدر آن
دﺧﱰ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﻗﻀﯿﻪ را ﺑﺎ او در ﻣﯿﺎن ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ ﻣﲑزاﻏﯿﺎث وزﯾﺮزاده و از اﻋﯿﺎن ﺑﻮده راﺿﯽ

ﺑﺪاﯾﻪﮔﺮی ﻋﯿﺎﻟﺶ ﻣﯽﮔﺮدد و او را ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﻠﮏاﻟﺘﺠﺎر ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ آن زن ﻫﻤﯿﻨﮑﻪ ﭼﺸﻤﺶ ﺑﺮ آن دﺧﱰ ﻣﯽاﻓﺘﺪ و

اﻧﮕﺸﱰی ﺧﻮد را در ﮔﺮدﻧﺶ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ از ﺧﻮﺷﺤﺎﱃ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻧﻮﮐﺮان ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﻌﺮض ﻣﻠﮏاﻟﺘﺠﺎر ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ و
او ﻣﲑزا ﻏﯿﺎث و ﻋﯿﺎﻟﺶ را ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ از ﺣﺎل آﻧﻬﺎ و ﺳﺒﺐ ﮔﺮﯾﻪ آن زن ﺟﻮﯾﺎ ﻣﯿﺸﻮد ،ﻣﲑزاﻏﯿﺎث ﺷﺮح ﺣﺎل ﺧﻮد را

ﺑﯿﺎن ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﻠﮏاﻟﺘﺠﺎر ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﲑزاﻏﯿﺎث را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ و ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﺧﺮ رﺳﯿﺪه ﺷﻤﺎ
ﻫﻤﺮاه ﻣﻦ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪﮐﻪ اﻧﺸﺎءاﻟﻠّﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺒﺎب ﺧﲑ ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ ،آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻋﺰت و اﺣﱰام ﻫﻤﺮاه وی ﺑﻪ دﻫﻠﯽ

ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻫﻨﺪ ﻣﯽرﺳﻨﺪ ،ﻣﻠﮏاﻟﺘﺠﺎر ﭘﺲ از ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ اﮐﱪﺷﺎه و ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻫﺪاﯾﺎ ﮐﻪ از اﯾﺮان ﺑﺮای او آﻣﺪه اﺳﺖ ﻣﯽ

ﮔﻮﯾﺪ :ﻗﺮﺑﺎن ﻣﻦ ﺗﺤﻔﻪ ﻧﺎﻗﺎﺑﻞ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎه آوردهام و آن ﯾﮑﯽ از ﻧﺠﯿﺐزادﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯿﺴﺖ ،و ﻣﲑزاﻏﯿﺎث را
ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ اﮐﱪﺷﺎه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﮐﱪﺷﺎه ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﯽﮔﺮدد و ﻣﲑزاﻏﯿﺎث را ﺑﺪاروﻏﮕﯽ ﻣﺤﻼت ﺷﺎﻫﯽ ﻣﯽ

ﮔﻤﺎرد و ﻋﯿﺎل او را ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﻧﺪرون ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در درﺑﺎزر اﮐﱪﺷﺎه ﺗﺮﻗﯽ ﻧﻤﻮده و
ﻣﲑزاﻏﯿﺎث و ﭘﺴﺮ ﺑﺰرﮔﺶ آﺻﻒﺧﺎن در ﺻﻨﻒ اﻣﺮای ﺑﺰرگ درﻣﯽآﯾﻨﺪ و دﺧﱰی ﮐﻪ وﺟﻮد او را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺪﯾﻮم

ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ و او را در ﺑﯿﺎﺑﺎن رﻫﺎ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﺲ از ﻓﻮت اﮐﱪﺷﺎه ﺑﻌﻘﺪ ﺟﻬﺎﻧﮕﲑﺷﺎه درﻣﯽآﯾﺪ و ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ ﻣﻠﮑﮥ

ﻫﻨﺪ ﻣﯽﮔﺮدد ،و آﺻﻒ ﺧﺎن ﺑﺮادرش ﮐﻪ ﺟﺰء اﻣﺮای ﮐﺒﺎر درﺑﺎر اﮐﱪﺷﺎه ﺑﻮد ﺑﻮزارت ﻋﻈﻤﯽ ﺟﻬﺎﻧﮕﲑﺷﺎه ﻣﯽرﺳﺪ،

ﺑﺎﻧﻮ ﻧﻮر ﺟﻬﺎن ﺧﻮاﻫﺮ آﺻﻒ ﺧﺎن آن ﭼﻨﺎن ﻧﻔﻮذی ﺑﺮ ﺟﻬﺎﻧﮕﲑﺷﺎه ﭘﯿﺪا ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪﮐﻪ ﻓﺮاﻣﲔ و اﺣﮑﺎم ﺷﺎﻫﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ
اﻣﻀﺎی ﻧﻮرﺟﻬﺎن ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪه ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻧﺒﻮده و ﺳﮑﻪﻫﺎی راﯾﺞ آن زﻣﺎن ﯾﮏ ﻃﺮف ﻧﺎم ﺟﻬﺎﻧﮕﲑﺷﺎه و ﻃﺮف دﯾﮕﺮ

٥٦

ﻧﺎم ﻧﻮرﺟﻬﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﯽﺷﺪ ،داﺳﺘﺎن ﻋﺸﻖ و دﻟﺪادﮔﯽ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم وﺻﻠﺖ اﯾﻦ دو ﺧﻮد ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽ اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻧﻘﻞ
ﮐﺮدهاﻧﺪ:

ﭘﺲ از اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺎدر ﻧﻮرﺟﻬﺎن در اﻧﺪرون ﻗﻌﺮ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ اﮐﱪﺷﺎه ،ﻧﻮرﺟﻬﺎن در ﻫﻤﺎن ﻗﺼﺮ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺑﺰرگ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ

ﺑﻪ ﺳﻦ  ۱۲ﯾﺎ  ۱۳ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﯽرﺳﺪ ،در آن ﻣﻮﻗﻊ ﺟﻬﺎﻧﮕﲑﺷﺎه ﮐﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻠﯿﻢ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ وﻟﯿﻌﻬﺪ اﮐﱪﺷﺎه ﺷﺪه ﺑﻮد
ودر اﺑﺘﺪای ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ روزی در ﺑﺎغ ﻗﺼﺮ ﺑﺎ ﮐﺒﻮﺗﺮان ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎزی ﺑﻮده ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺒﻮﺗﺮان ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪاش ﭘﺮواز
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺳﻠﯿﻢ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ او را ﺑﮕﲑد وﱃ ﭼﻮن دو ﮐﺒﻮﺗﺮ دﯾﮕﺮ در دﺳﺘﺶ ﺑﻮد ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و

آن دو ﮐﺒﻮﺗﺮ را ﺑﺎ او ﺑﺴﭙﺎرد و ﺧﻮد ﮐﺒﻮﺗﺮ ﭘﺮﯾﺪه را ﺑﮕﲑد ،ﻧﻈﺮش ﺑﻪ آن دﺧﱰ ﻧﻮﺧﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽاﻓﺘﺪﮐﻪ در ﺑﺎغ ﻣﺸﻐﻮل

ﮔﺮدش ﺑﻮد ،او را ﺻﺪا ﻣﯿﺰﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺗﻮ اﯾﻦ دوﮐﺒﻮﺗﺮ را ﻧﮕﺎه دار ﺗﺎ ﻣﻦ ﮐﺒﻮﺗﺮ ﻓﺮاری را ﺑﮕﲑم ،آن دﺧﱰﮐﺒﻮﺗﺮان

را ﺑﻪ دو دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺷﺎﻫﺰاده ﻣﯽﺷﻮد وﱃ ﭘﯿﺶ از ﻣﺮاﺟﻌﺖ وی ﯾﮑﯽ از ﮐﺒﻮﺗﺮﻫﺎ از دﺳﺘﺶ ﻣﯽ

ﭘﺮد ،ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻠﯿﻢ ﭘﺲ ازﮔﺮﻓﱳ ﮐﺒﻮﺗﺮ ﻓﺮاری ﻧﺰد دﺧﱰ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ وﱃ ﯾﮏ ﮐﺒﻮﺗﺮ در دﺳﺖ او ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ،ﻣﯽ

ﭘﺮﺳﺪﮐﺒﻮﺗﺮ دﯾﮕﺮ ﭼﻪ ﺷﺪ؟ دﺧﱰ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ از دﺳﺘﻢ ﭘﺮﯾﺪ ،ﺷﺎﻫﺰاده ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﺮﯾﺪ دﺧﱰ ﺑﺎ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ
ﮐﺒﻮﺗﺮ دﯾﮕﺮ را ﮐﻪ در دﺳﺖ داﺷﺘﻪ رﻫﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻗﺮﺑﺎن اﯾﻨﻄﻮر ﭘﺮﯾﺪ .ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻠﯿﻢ از اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺎت

ﻣﻌﺼﻮﻣﺎﻧﮥ او ﺧﻮﺷﺶ ﻣﯽآﯾﺪ و ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺎو ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ ﺗﻮﮐﯿﺴﺘﯽ؟ و ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺗﻮﮐﯿﺴﺘﻨﺪ؟ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻗﺮﺑﺎن
اﺳﻢ ﻣﻦ ﻧﻮرﺟﻬﺎن دﺧﱰ ﻣﲑزا اﻋﺘﻤﺎداﻟﺪوﻟﻪ ﻫﺴﺘﻢ و ﺑﺎ ﻣﺎدرم ﮐﻪ رﺋﻴﺲ زﻧﺎن ﻗﺼﺮ اﺳﺖ در اﯾﻨﺠﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ،

ﺷﺎﻫﺰاده ﻣﺤﺒﺘﯽ ﺧﺎص ﺑﻪ او ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﺮ روز ﻗﺴﻤﺘﯽ از وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺻﺮف ﺑﺎزی وﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻧﻮرﺟﻬﺎن ﻣﯽ
ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﺎزﯾﻬﺎی ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ ﮐﻢ ﮐﻢ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ دوﺳﺖ داﺷﱳ و دل ﺑﺮدن و دل دادن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ
اﮐﱪﺷﺎه ﺧﱪ ﻣﯽرﺳﺪﮐﻪ وﻟﯿﻌﻬﺪ ﻋﺎﺷﻖ دﺧﱰ ﻣﲑزاﻏﯿﺎث اﻋﺘﻤﺎداﻟﺪوﻟﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺷﺪه و ﻣﺎﯾﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ او را ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد

ﺳﺎزد ،اﮐﱪﺷﺎه از اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﺮﺳﻨﺎک ﮔﺮدﯾﺪه و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺮوازﻧﺪ ﻣﺒﺎدا ﭘﺲ از ﻋﺮوﺳﯽ ﺑﺎ
وﻟﯿﻌﻬﺪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﺪﺳﺖ اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ ﺑﯿﻔﺘﺪ ،و ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ در وﻗﺘﯿﮑﻪ وﻟﯿﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻧﻮرﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﯾﮏ اﻣﲑ

ﺷﺠﺎع اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻨﺎم ﻋﻠﯽ ﻗﻠﯿﺨﺎن ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﺷﲑاﻓﮑﻦ ۱ﺗﺰوﯾﺞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﺷﲑاﻓﮑﻦ را ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻨﮕﺎﻟﻪ ﮐﻪ دورﺗﺮ از
دﻫﻠﯽ ﺑﻮد ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ ،ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻠﯿﻢ ﭘﺲ از ﻣﺮاﺟﻌﺖ از ﻋﺮوﺳﯽ ﻧﻮرﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﺷﲑاﻓﮑﻦ ﻣﻄﻠﻊ و از ﭘﺪر رﻧﺠﯿﺪه ﺧﺎﻃﺮ

ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل دﯾﮕﺮﮐﻪ اﮐﱪﺷﺎه ﻓﻮت ﮐﺮد ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻠﯿﻢ ﺑﻨﺎم ﺟﻬﺎﻧﮕﲑﺷﺎه ﺑﺮﺗﺨﺖ ﺟﻠﻮس ﮐﺮد؛
اوﻟﲔ ﮐﺎرش اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮادر رﺿﺎﻋﯽ ﺧﻮد ﻗﻄﺐاﻟﺪﯾﻦ ﺧﺎن را ﺑﺎ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻟﺸﮑﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﺑﻨﮕﺎﻟﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺑﻪ

ﺷﲑاﻓﮑﻦ ﭘﯿﻐﺎم دادﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎﯾﺪ ﻃﻼق دﻫﯽ و در ﻋﻮض ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯽ ﺑﺘﻮ ﻋﻄﺎ ﻣﯽﻧﻤﺎی،
وﮔﺮﻧﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ ،ﺷﲑاﻓﮑﻦ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد را ﺑﺴﯿﺎر دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺖ از ﭘﯿﻐﺎم ﺟﻬﺎﻧﮕﲑﺷﺎه اﻣﺘﻨﺎع ورزﯾﺪ،

ﻗﻄﺐاﻟﺪﯾﻦ ﺧﺎن ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﺳﺮﺑﺎزان ﻗﻮی ﻫﯿﮑﻞ و ﺷﺠﺎع را ﻋﻘﺐ ﭘﺮدهﻫﺎی ﺧﯿﻤﻪ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره او
از ﭘﺮده ﺑﲑون آﯾﻨﺪ و ﺷﲑاﻓﮑﻦ را ﺑﮑﺸﻨﺪ ،ﻗﻄﺐاﻟﺪﯾﻦ وﻗﺘﯽ دﯾﺪ ﺷﲑاﻓﮑﻦ از ﻓﺮﻣﺎن ﺷﺎه اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﻪ

ﺳﺮﺑﺎزان اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﲑون آﯾﻨﺪ و او را ﺑﻘﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﺷﲑاﻓﮑﻦ ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺳﺮﺑﺎزان او را اﺣﺎﻃﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ

ﺧﻨﺠﺮ ازﮐﻤﺮ ﻣﯽﮐﺸﺪ و ﻗﻄﺐاﻟﺪﯾﻦ ﺧﺎن را ﻣﯽﮐﺸﺪ ،و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﺳﺮﺑﺎزان را از ﭘﺎی درﻣﯽآورد وﱃ

 -۱ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻠﯽ ﻗﻠﯿﺨﺎن ﺑﻪ ﻟﻘﺐ ﺷﲑاﻓﮑﻦ ﻣﻠﻘﺐ ﮔﺮدﯾﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ روزی اﮐﱪﺷﺎه ﺑﻪ ﺷﮑﺎر ﻣﯽرود ﻧﺮه ﺷﲑی از ﻣﯿﺎن
درﺧﺘﺎن ﺑﲑون ﺟﺴﺘﻪ و ﺑﻪ او ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﺳﺮداراﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه اﮐﱪﺷﺎه ﺑﻮدهاﻧﺪ از ﺗﺮس ﻓﺮار ﻧﻤﻮده ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻠﯽ ﻗﻠﯿﺨﺎن اﯾﺴﺘﺎده و

ﺑﺎ ﺷﻤﺸﲑ ﺷﲑ را ﻣﯽﮐﺸﺪ و اﮐﱪﺷﺎه را از ﻣﺮگ ﻧﺠﺎت ﻣﯽدﻫﺪ در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ اﮐﱪﺷﺎه او را ﺑﻪ ﻟﻘﺐ ﺷﲑ اﻓﮑﻦ ﻣﻔﺘﺨﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪﮐﻪ دﻟﯿﻞ
ﺑﺮ ﺷﺠﺎﻋﺖ او اﺳﺖ.

٥٧

٥٨

ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﺜﺮت ﺳﺮﺑﺎزان ﺧﻮد ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﭘﺲ ازﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺷﲑاﻓﮑﻦ ﻧﻮرﺟﻬﺎن را ﺑﻪ دﻫﻠﯽ ﻧﺰد ﺟﻬﺎﻧﮕﲑ ﺷﺎه ﻣﯽ
آورﻧﺪ ،وﱃ ﻧﻮرﺟﻬﺎن ﻣﺪت دو ﺳﺎل در ﻋﺰای ﺷﻮﻫﺮ ﺳﯿﺎهﭘﻮش و ﻋﺰادار ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮی ﺑﺎ ﺷﺎه راﺿﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد،
ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﻬﺎﻧﮕﲑﺷﺎه ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ و ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ او ﻣﻌﲔ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻧﻮرﺟﻬﺎن را ﺑﺮای ﻫﻤﺴﺮی ﺑﺎ ﺟﻬﺎﻧﮕﲑ

ﺷﺎه راﺿﯽ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از دو ﺳﺎل ﺑﺎ ﺟﻬﺎﻧﮕﲑﺷﺎه ازدواج و ﻋﺮوﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .وﱃ ﭘﺲ از ازدواج آن ﭼﻨﺎن در
ﺷﺎه ﻧﻔﻮذ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ ﺑﺪون اﺟﺎزه و اﻣﻀﺎی او اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ دﺧﱰی ﮐﻪ از

ﺷﲑاﻓﮑﻦ داﺷﺖ ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﭘﺴﺮﮐﻮﭼﮏ ﺟﻬﺎﻧﮕﲑﺷﺎه ﺑﻨﺎم ﺷﻬﺮﯾﺎرﮐﻪ از زن دﯾﮕﺮی ﺑﻮد درآورد و ﻫﺪف او اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ
داﻣﺎد ﺧﻮد وﻟﯿﻌﻬﺪ ﺷﺎه ﺳﺎزد ،در ﺣﺎﱃﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ارﺷﺪ ﺷﺎه ﺑﻨﺎم ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺮ ّم ﮐﻪ داﻣﺎد آﺻﻒ ﺧﺎن و ﺑﺮادر

ﻧﻮرﺟﻬﺎن ﺑﻮد و در ﻋﲔ ﺣﺎل ﻣﻘﺎم وزارت ﺟﻬﺎﻧﮕﲑﺷﺎه را داﺷﺖ داﻋﯿﻪدار ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﻮد ،او ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻻﯾﻖ و

ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ وﻟﯿﻌﻬﺪی ﺑﻮد وﱃ ﻧﻮرﺟﻬﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ از او ﺑﺪﮔﻮﺋﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮد و ﭘﺪر و ﭘﺴﺮ را از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺪﮔﻤﺎن ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ،
ﺑﻪ ﻗﺴﻤﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺮم ﺑﻪ ﭘﺪرش ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﺋﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮد و آﺻﻒ ﺧﺎن ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﻘﺎم وزارت داﺷﺖ ﺳﻌﯿﺶ در اﯾﻦ
ﺑﻮد ﮐﻪ داﻣﺎد ﺧﻮد را وﻟﯿﻌﻬﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،در واﻗﻊ ﻧﱪد ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﺑﲔ ﺑﺮادر وﺧﻮاﻫﺮ ﺑﺮای ﻣﻘﺎم وﻟﯿﻌﻬﺪی داﻣﺎدﻫﺎﯾﺸﺎن در
ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮد ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﺟﻬﺎﻧﮕﲑﺷﺎه ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺮمّ ﺑﻨﺎم ﺷﺎه ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺳﯿﺪ و اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﺷﺎه

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

ارﺟﻤﻨﺪ ﺑﺎﻧﻮ ﻣﻤﺘﺎز ﻣﺤﻞ در ﺳﻨﻪ  ۱۰۴۰و ﺷﺎه ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۶رﺟﺐ  ۱۰۷۶وﻓﺎت ﻧﻤﻮد )ﺑﻘﻮﱃ  ( ۱۰۶۸و ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ
دﻓﻦ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و آن ﺑﻨﺎی ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ازﮐﻒ ﺗﺎ ﺑﺎﻟﮑﻦ ﺑﺴﯿﺎر وﺳﯿﻊ و دارای  ۲۸ﭘﻠﻪ و از ﺑﺎﻟﮑﻦ ﺗﺎ ﺻﺤﻦ  ۴ﭘﻠﻪ
و از داﺧﻞ ﺻﺤﻦ ﺗﺎ ﺳﺮداب  ۲۴ﭘﻠﻪ داﺷﺖ ۱ ،آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺷﺒﺴﺘﺎن ﻣﺴﺠﺪ رﻓﺘﯿﻢ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺗﻌﺠﺐ دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ در ﺳﻘﻒ
آن زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﻻﻧﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و آﻧﮕﺎه ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را اﻣﺎم ﻣﺤﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﭼﻨﺪ آﯾﻪ از ﻗﺮآن ﺗﻼوت

ﻧﻤﻮد و ﻣﺎ ﺿﻤﻦ اﺳﺘﻤﺎع ﺑﻪ ﺳﺎﺧﱳ ﻣﺴﺠﺪ ﺧﲑه ﺷﺪه ﺑﻮدﯾﻢ ،زﯾﺒﺎ و ﻋﺠﯿﺐ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﺳﻨﮕﻬﺎی ﻣﺮﻣﺮ ﺗﻤﺎم ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﻣﺤﺮاب ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺗﺎج ﻣﺤﻞ و ﺻﺤﻦ و ﺑﺎغ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﱃ داﺷﺖ و از ﺣﯿﺎط ﺗﺎ ﺑﺎﻟﮑﻦ اول ﺷﺶ ﭘﻠﻪ
داﺷﺖ.

۲

 -۱اﯾﻦ ﺑﻨﺎ ﻫﻢ ﭼﻮن ﺳﺎﯾﺮ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﻣﺼﺮ و ﭼﲔ و اﯾﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺪﺑﺨﺖ و ﻣﺰد ﯾﮏ ﭘﯿﺴﺎ)ﯾﮏ ﺻﺪم روﭘﯿﻪ( و ﺑﺮای
ﮐﺎرﮔﺮ و  ۲ﭘﯿﺴﺎ)دو ﺻﺪم روﭘﯿﻪ( ﺑﺮای ﺑﻨّﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﺳﻨﮕﻬﺎی آﻧﺮا از ﻓﺎﺻﻠﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر دور)اﺳﺘﺎن راﺟﺴﺘﺎن و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎﱃ( ﺣﻤﻞ

ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺧﺪا ﻣﯿﺪاﻧﺪ و ﭼﻪ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﺑﺮﻣﺮدم از ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﲔ ﻣﺨﺎرج ﮔﺮدﯾﺪ ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻞ اﺣﺼﺎء اﺳﺖ اﯾﻦ ﺑﻮد ﺳﲑه ﺳﻼﻃﲔ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻫﻨﺪﮐﻪ
دﺳﺖ ﮐﻤﯽ از ﻓﺮاﻋﻨﻪ ﻣﺼﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻟﺬاﻣﻠﺖ ﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﯿﻨﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻼدان اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮﮐﻪ ﺑﻨﺎم اﺳﻼم ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﯽﻧﮕﺮﻧﺪ وﱃ ﮐﻠﺒﻪﻫﺎی
ﮔﻠﲔ و ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی وﺻﻠﻪدار و ﭘﺸﻤﲔ ﺻﻮﻓﯿﺎن را ﮐﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﻮد ﺑﺎ ﺧﺮﻣﺎ و ﯾﺎ ﻧﺎﻧﯽ ﺳﺮﮐﺮده وﱃ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﯿﻨﻮا ﻟﻨﮕﺮﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽ

ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﻗﺒﻠﻪ ﮔﺎه ﻣﺤﺮوﻣﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﯽﺳﺘﺎﯾﻨﺪ و از ﺧﺎک ﻗﱪﺷﺎن ﺗ ّﱪک ﻣﯽﺟﻮﯾﻨﺪ و ﺑﺮای اﻃﻼع از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺠﺎوزات ﺷﺎﻫﺎن ﻫﻨﺪ و
وﺳﻌﺖ داﻣﻨﮥ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺳﲑاﻟﻤﺘﺄﺧﺮﯾﻦ ﭼﺎپ ﻫﻨﺪ و ﮐﺘﺎب ﻋﻠﻞ ﺻﻌﻮد و ﺳﻘﻮط ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻫﻨﺪ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺣﺸﻤﺖ اﻟﻠّﻪ

رﯾﺎﺿﯽ ﮐﻪ در دﺳﺖ ﺗﻬﯿﻪ اﺳﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.

 -۲آﻗﺎی ﻋﻠﯽاﺻﻐﺮ ﺣﮑﻤﺖ در ﮐﺘﺎب ﺳﺮزﻣﲔ ﻫﻨﺪ در ﻣﻮرد ﺗﺎج ﻣﺤﻞ ص  ۱۱۹ﭼﻨﲔ ﻧﻮﺷﺘﻪ :ﺗﺎج ﻣﺤﻞ ﯾﮑﯽ از زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ آﺛﺎر ﻣﻌﻤﺎری

روی زﻣﲔ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻇﺮﯾﻔﱰﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺮﻣﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﺸﺮ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن در ﺟﻬﺎن اﯾﺠﺎدﮐﺮده و از ﻋﺠﺎﺋﺐ ﻋﺎﻟﻢ ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺖ اﯾﻦ

ﺷﺎﻫﮑﺎر ﻣﻌﻤﺎری در ﮐﻨﺎر رود ﺟﻤﻨﺎ در ﺷﻬﺮ آﮔﺮه واﻗﻊ ﺷﺪه و آراﻣﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎه ﺟﻬﺎن ﺑﺮای ﻣﻘﱪه ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺤﺒﻮب ﺧﻮد ارﺟﻤﻨﺪ

ﺑﺎﻧﻮﺑﯿﮕﻢ ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﻣﻤﺘﺎز ﻣﺤﻞ ﺑﻨﺎ ﻓﺮﻣﻮد در ﺳﺎل  ۱۰۴۰ﻫﺠﺮی) ۱۶۳۱ﻣﯿﻼدی(ﺷﺮوع و ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ آن ﻣﻠﮑﻪ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺷﺎه ﺟﻬﺎن ﮔﺮوﻫﯽ از ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان را از اﻃﺮاف ﺟﻬﺎن ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در درﺑﺎر ﺧﻮد ﺟﻤﻊ آورد ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﻧﺎم اﺳﺘﺎد ﻋﯿﺴﯽ

اﻓﻨﺪی از ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﻣﺤﻤﺪﺷﺮﯾﻒ از ﺳﻤﺮﻗﻨﺪی و اﻣﺎﻧﺖ ﺧﺎن ﺷﲑازی و ﻣﺤﻤﺪﺧﺎن ﺷﲑازی و واﺟﺪﺧﺎن ﺑﻐﺪادی و ﻋﻄﺎﻣﺤﻤﺪﺑﺨﺎراﺋﯽ و

ﻣﺤﻤﺪﺳﺒﺤﺎن ﺑﻠﺨﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻤﺎران ﻫﻨﺪ و ﺑﻨﺎم ﻻلﻗﻨﻮﺟﯽ و ﻣﻨﻮﻫﺮﻻل ﻻﻫﻮری ﻧﯿﺰ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ وﱃ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﺎم

٥٩

ﻗﻠﻌﻪ ﺳﺮخ آﮔﺮا
در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۳ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ از ﺗﺎج ﻣﺤﻞ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻗﻠﻌﻪ اﮐﱪﺷﺎه ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۵۶۵ﻣﯿﻼدی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد
رﻓﺘﯿﻢ ،ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﱪﺷﺎه ﻣﺒﻠﻎ  ۵۳۵ﻣﯿﻠﯿﻮن روﭘﯿﻪ ﺧﺮج آن ﺑﻨﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﯾﮑﯽ از ﻗﻠﻌﻪﻫﺎی ﺑﻨﺎم ﻫﻨﺪ اﺳﺖ؛

اﯾﻦ ﻗﻠﻌﻪ دو دروازه ﺑﻨﺎم دروازه ﻓﯿﻞ و دروازه درﯾﺎ دارد .ﯾﮏ ﮐﺎﺳﮥ ﺳﻨﮕﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ در ورودی

ﻗﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﮐﱪﺷﺎه در آن ﺣﻤﺎم ﻣﯽﮐﺮدهاﺳﺖ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ از ﺳﻨﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﭘﺰاک
وﺟﻮد داﺷﺖ و اﻃﺎق دﯾﮕﺮی در ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺎﱃﻗﺎﭘﻮ ﻧﺎم داﺷﺖ) .ﺑﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪ از ﻋﺎﱃ ﻗﺎﭘﻮ اﺻﻔﻬﺎن( و

ﺣﻮض ﺳﻨﮕﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﱃ داﺷﺖ ،ﭘﺲ از دﯾﺪن اﻃﺎﻗﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﺳﱰاﺣﺖ ﺧﻮد اﮐﱪﺷﺎه رﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ

ﻣﺤﺮاب ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻮد و دو ﻃﺮف آن ﻋﮑﺴﻬﺎی وی ﻗﺮار داﺷﺖ ،در ﻣﺤﻠﯽ دﯾﮕﺮ ﺣﻮض ﮔﻼب ﺑﺎ ﺳﻨﮓ ﻣﺮﻣﺮ ﺑﺮای

ﺷﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﺪت  ۷ﺳﺎل ﺷﺎه ﺟﻬﺎن در اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﻣﺤﺒﻮس ﺑﻮده اﺳﺖ) ،ﭘﺴﺮش اورﻧﮓ زﯾﺐ

ﭘﺲ از ﮐﺸﱳ داراﺷﮑﻮه ﺑﺮادرش ﭘﺪرش را ﻣﺤﺒﻮس ﮐﺮد( ،ﺑﻌﺪ ﻣﺤﻠﯿﮑﻪ ﺷﺎه ﺟﻬﺎن ﻓﻮت ﮐﺮده ﺑﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪﮐﻪ

ﺣﻮﺿﻬﺎی آب ﮔﺮم و ﺳﺮد وﺟﻮد داﺷﺖ و ﺳﻘﻒﻫﺎی آن آﺋﻴﻨﻪﮐﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ و ﻫﲊﻣﻨﺪاﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ

ﺷﺪه ﺑﻮد و در ورودی را ﺑﺎ ﺿﺮﺑﯽﻫﺎی دوری ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯿﮑﻪ ﮐﺴﯽ وارد آن ﻣﯽﺷﺪ در ﺗﻤﺎم ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی
ﺳﻘﻒ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﻌﺪ از دﯾﺪن درﺑﺎر ﻋﺎم و ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی دﯾﮕﺮﮐﻪ ﺧﻮد دﻧﯿﺎﺋﯽ از ﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،در

ﺑﲑون و اﻃﺮاف ﻗﻠﻌﻪ آﺛﺎر دو ﺧﻨﺪق ﺑﺰرگ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ و دﻟﯿﻞ آن اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ اﮔﺮ دﺷﻤﻦ از ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﺑﮕﺬرد از دﯾﮕﺮی ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﺿﻤﻦ ﯾﮏ ﺳﻤﺖ ﺗﺎج ﻣﺤﻞ و آن ﻗﻠﻌﮥ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﮥ ﺟﻤﻨﺎ اﺗﺼﺎل
داﺷﺖ.

ﻣﺰار و ﻣﺮﻗﺪ ﺷﻬﯿﺪ ﺛﺎﻟﺚ
ﭘﺲ از دﯾﺪن ﻗﻠﻌﻪ ﺳﺮخ آﮔﺮا ﺑﻪ زﯾﺎرت ﻣﺰار و ﻣﺮﻗﺪ ﺷﻬﯿﺪ ﺛﺎﻟﺚ ﻗﺎﺿﯽ ﻧﻮراﻟﻠّﻪ ﺷﻮﺷﱰی ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺘﺎب ﻣﺠﺎﻟﺲ
اﻟﻤﺆﻣﻨﲔ رﻓﺘﯿﻢ ،ﻗﺎﺿﯽﻧﻮراﻟﻠّﻪ ﺑﻦ ﺳﯿﺪﺷﺮﯾﻒ ﺑﻦ ﺳﯿﺪﺟﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﻧﻮراﻟﻠّﻪ ﺑﻦ ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪﺷﺎه اﻟﺤﺴﻨﯽ
اﻟﻤﺮﻋﺸﯽ اﻟﺸﻮﺷﱰی )ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ازﮐﺘﺎب ﺻﺤﯿﻔﻪ اﻟﺼﻔﺎ در ﻃﺮاﯾﻖ اﻟﺤﻘﺎﯾﻖ( » ،وی در ﻻﻫﻮر ﻗﺎﺿﯽ ﺑﻮد و از ﺟﻤﻠﻪ

ﻣﺤﺪﺛﲔ و ﻣﺘﮑﻠﻤﲔ و ﻣﺤﻘﻘﲔ و ﻓﺎﺿﻠﯽ ﯾﮕﺎﻧﻪ و ﻋﺎﻟﻤﯽ ﻋﻼﻣّﻪ ﺑﻮده و ﺑﺮای ﯾﺎری ﻣﺬﻫﺐ ﮐﺘﺒﯽ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ،

ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺨﺴﺘﲔ ﮐﻪ ﻃﺮح اوﱃ ﺑﻨﺎ را رﺳﻢ ﮐﺮده ﻫﻨﻮز ﻣﺠﻬﻮل و ﻣﺨﻔﯽ ﻣﺎﻧﺪه وﮔﻮﯾﻨﺪ ﺷﺎه ﺟﻬﺎن ﺧﻮد ﻃﺮاح و ﻣﻬﻨﺪس آن ﺑﻨﺎی ﻋﻈﯿﻢ
ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺗﺄﺛﲑ ﺳﺒﮏ ﻣﻌﻤﺎری اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﺎﻟﺨﺎﺻﻪ اﯾﺮاﻧﯽ در ﺗﺎج ﻣﺤﻞ ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻣﺸﻬﻮد و ﻧﻤﺎﯾﺎن اﺳﺖ وﮐﻤﱰ ﺳﺒﮏ ﻫﻨﺪی در آن
اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮔﺮدد و ﺷﺎه ﺟﻬﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت ﺑﺮﺣﺴﺐ وﺻﯿﺖ در ﻫﻤﺎن ﻣﻘﱪه در ﺟﻨﺐ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﻣﺪﻓﻮن ﮔﺮدﯾﺪ .اﻣﺎﻧﺖ ﺧﺎن
ﺧﻄﺎط ﮐﻪ ﻃﻐﺮاﻧﻮﯾﺲ ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎی ﻗﺮآﻧﯽ آن روﺿﻪ ﻋﺎﱃ اﺳﺖ در درب داﺧﻠﯽ ﻧﺎم ﺧﻮد و ﺳﺎل اﺧﺘﺘﺎم ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﭼﻨﲔ رﻗﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ
))اﻟﻔﻘﲑ اﻟﺤﻘﲑ اﻣﺎﻧﺖ ﺧﺎن ﺷﲑازی در ﺳﻨﺪ  ۱۰۴۸ﻫﺠﺮی ﻣﻄﺎﺑﻖ دوازدﻫﻢ )ﺳﻨﻪ ﺟﻠﻮس ﻣﺒﺎرک(( ﺷﺎه ﺟﻬﺎن را ﻣﻨﻈﻮﻣﻪاﯾﺴﺖ در

وﺻﻒ اﯾﻦ روﺿﻪ ﻣﺒﺎرک ﮐﻪ ﺑﺴﺒﮏ ﻣﺜﻨﻮی ﺳﺎﺧﺘﻪ و اﯾﻦ اﺷﻌﺎر از آﻧﺠﺎﺳﺖ:
ﮐﻪ ﺑﺎﻧﻮی آﻓﺎق را ﮔﺸﺘﻪ ﻣﻬﺪ

زﻫﯽ ﻣﺮﻗﺪ ﭘﺎک ﺑﻠﻘﯿﺲ ﻋﻬﺪ
ﻣﻨﻮر ﻣﻘﺎﻣﯽ ﭼﻮ ﺑﺎغ ﺑﻬﺸﺖ

ﻣﻌﻄﺮ ﭼﻮ ﻓﺮدوس ﻋﻨﱪ ﺳﺮﺷﺖ

ﺟﻮاﻫﺮ ﻧﮕﺎر اﺳﺖ دﯾﻮار و در

آب ﮔﻬﺮ

ﺑﺮاﯾﻦ
زرﻗّﺖ

ﺑﻘﻌﮥ
ﺑﻨﻈﺎر ٔه

ﭘﺎک
اﯾﻦ

ﻫﻮا

ﺗﺎزهﺗﺮ

ﻫﻤﭽﻮ

ﺗﺮﺷﻊ ﮐﻨﺎن اﺑﺮ رﺣﻤﺖ ﻣﺪام

واﻻﻣﻘﺎم

ﺷﻮد ﭼﺸﻢ ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﻣﻪ اﺷﮑﺒﺎر

ﻣﺰار

ﻧﻤﻮد اﯾﻦ ﻋﻤﺎرت ﺑﻨﺎ روزﮔﺎر

ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد ﻗﺪرت ﮐﺮدﮔﺎر

٦٠

در زﻣﺎن دوﻟﺖ ﺳﻠﻄﺎن ﺟﻬﺎﻧﮕﲑ ﭘﺴﺮ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﮐﱪ ﺗﯿﻤﻮری آن ﺟﻨﺎب را ﺑﻪ ﺗﻬﻤﺖ رﻓﺾ )ﺷﯿﻌﯽ ﺑﻮدن(
در اﮐﱪآﺑﺎد ﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ ،و ﻣﺰار ﻓﯿﺾ آﺛﺎرش آﻧﺠﺎ ﻣﻌﺮوف و ﻣﺸﻬﻮر و زﯾﺎرﺗﮕﺎه ﻧﺰدﯾﮏ و دور اﺳﺖ.

٦١

ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی وی ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺠﺎﻟﺲاﻟﻤﺆﻣﻨﲔ وﮐﺘﺎب اﺣﻘﺎق اﻟﺤﻖ و ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت ﺑﺮ ﺗﻔﺴﲑ ﻗﺎﺿﯽ ﺑﯿﻀﺎوی و

رﺳﺎﻟﻪای در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت آﯾﻪ ﻏﺎر ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۰۰۰ﻫﺠﺮی ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ ﺷﺮﺣﯽ ﺑﺮ ﺷﺶ دﻓﱰ ﻣﺜﻨﻮی دارد ،اﻣﺎ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺷﻬﺎدت اﯾﺸﺎن آﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﻃﺮاﺋﻖاﻟﺤﻘﺎﯾﻖ آﻣﺪه ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ راه او ﺑﻌﻀﯽ ﻧﻮاﺻﺐ

ﮐﻤﲔ ﮐﺮده ﭼﻮن ﻓﺮﺻﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ او را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺮﻫﻨﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی درﺧﺖ ﭘﺮﺧﺎر آﻧﻘﺪر ﺑﺮ ﺑﺪن آن ﺳﯿﺪ

اﺑﺮار زدﻧﺪﮐﻪ اﻋﻀﺎی او از ﻫﻢ ﺟﺪا ﺷﺪ و ﺟﺎن ﺑﻪ ﺟﺎن آﻓﺮﯾﻦ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮد«.

اﻣﺎ در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺸﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﺳﻮم ﯾﺎ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺘﻔﺎوت آﻣﺪه ،ﺷﯿﺦ ﺣﺴﲔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ ﭘﺪر ﺷﯿﺦ

ﺑﻬﺎﺋﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻣﮑﯽ آﻣﻠﯽ را ﺷﻬﯿﺪ اول ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﯽ را ﺷﻬﯿﺪ ﺛﺎﻧﯽ ﺷﯿﺦ زﯾﻦاﻟﺪﯾﻦ آﻣﻠﯽ را ﺷﻬﯿﺪ ﺳﻮم

ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﻬﯿﺪ ﭼﻬﺎرم ﻣﻮﻻ ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ ﺷﻮﺷﱰی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﺘﻨﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ ﺧﺎن ازﺑﮏ در اواﯾﻞ

ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺷﺎه ﻋﺒﺎس ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪه او را ﺑﻪ ﺧﺎرا ﺑﺮدﻧﺪ ،و در آﻧﺠﺎ ﮐﺸﺘﻨﺪ و ﺑﻌﺪ ﺟﺴﺪ او را آﺗﺶ زدﻧﺪ ،و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ

ﻗﺎﺿﯽ ﻧﻮرااﻟﻠّﻪ ﺷﻮﺷﱰی ﺷﻬﯿﺪ ﭘﻨﺠﻢ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺷﻬﯿﺪ از ﺻﻮﻓﯿﺎن ﻧﻮرﺑﺨﺸﯿّﻪ ﺑﻮده ﮐﻪ اﺳﺎس آن ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺬﻫﺐ اﻣﺎﻣﯿّﻪ و ﻗﯿﺎم ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺘﺠﺎوزان ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺷﯿﻮهٔ ﺗﺸﯿﻊ
ﺑﻮده ﻟﺬا وی در اراﺋﮥ ﻣﺬﻫﺐ ﺗﺸﯿﻊ ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮﻣﻮد و ﻣﺰارش زﯾﺎرﺗﮕﺎه ﺻﺎﺣﺒﺪﻻن اﺳﺖ ،ﻣﺰار او در ﻣﺤﻞ
ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﺮﺗﻔﻌﯽ ﺑﻨﺎ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﺮ ﺳﺮ در ورودی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد»ﻫﻮاﻟﻨﺼﺮ ﺑﺎب ﺳﻌﯿﺪ« ﻗﱪ در اﻃﺎق ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺴﺘﻄﯿﻠﯽ
ﺷﮑﻞ ﻗﺮار داﺷﺖ و ﺿﺮﯾﺤﯽ از ﺳﻨﮓ ﻣﺮﻣﺮ روی آن ﺑﻮد ،ﮐﻒ اﻃﺎق ﺑﺎ ﺳﻨﮓ ﻓﺮش ﺷﺪه و ﻗﺴﻤﺘﯽ ﻫﻢ از آن آﺋﯿﻨﻪ

ﮐﺎری ﺑﻮد .روی ﺳﻨﮓ ﻣﺰار ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد» .در ﺳﻨﻪ  ۱۱۸۸ﺑﺸﻬﻮد ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ« ﺿﻤﻨﺎً ﻣﻨﱪی از ﺳﻨﮓ ﻣﺮﻣﺮ و ﻋﻠﻤﯽ
ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﺷﯿﻌﻪ در آﻧﺠﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ و زﯾﺎرﺗﻨﺎﻣﻪ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺣﺴﲔ و ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺪاء ﻋﻠﯿﻬﻢاﻟﺴّﻼم را در ﻗﺎب

آوﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،و در ﻣﺤﻞ دﯾﮕﺮﮐﺘﯿﺒﻪای ﺑﺮای زﯾﺎرت ﺣﻀﺮت ﻗﺎﺿﯽﻧﻮراﻟﻠّﻪ آوﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺗﺎ دور در ورودی اﺳﺎﻣﯽ

ﭼﻬﺎرده ﻣﻌﺼﻮم ﻋﻠﯿﻬﻢاﻟﺴّﻼم و اﻃﺮاف در ورودی ﻣﺤﻮﻃﻪ اﺳﺎﻣﯽ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎراﻧﯽ ﮐﻪ وﻗﺖ ﺻﺮف ﮐﺮده ﯾﺎ ﭘﻮل داده
ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺣﻀﺮت آﻗﺎ و ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﭘﺲ از ﻗﺮاﺋﺖ ﻓﺎﺗﺤﻪ ﺑﺮ ﻣﺰار آن ﺑﺰرﮔﻮار دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎزﮔﺬاردﻧﺪ،

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

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

ﺻﺮف ﻧﻤﻮده و اﺳﱰاﺣﺖ ﮐﺮدﯾﻢ.

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

ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ ،ﻣﺮﻏﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻐﻤﻪ ﺳﺮاﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ از اﻗﺎﻣﮥ ﻧﻤﺎز ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺮآن ﮐﻪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﯽ
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪﮔﻮش ﻣﯽدادﯾﻢ ،در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۷/۳۰ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺘﻞ آﻣﺪﯾﻢ ﺿﻤﻦ ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ دﮐﱰ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮی را
ﺐ ﻗﺪﯾﻢ و داروﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ و اﺛﺮات ﻣﻌﺠﺰآﺳﺎی آن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺣﻖ
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺳﺎﺧﺘﻪ در ﻣﻮرد ﻃ ّ

اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﯾﮏ داﻧﺸﮑﺪه ﺑﺎ اﺳﻠﻮب ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺮای ﺗﺪرﯾﺲ ﻃﺐ ﻗﺪﯾﻢ و ﻣﻌﺎﻟﺠﺎت ﮔﯿﺎﻫﯽ و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ «.آﻗﺎی دﮐﱰ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮی ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻇﻬﺎر داﺷﺖ»ﭘﺪرم ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری را ﮐﻪ ﺑﻤﺮض اﺳﺘﺴﻘﺎء ﻣﺒﺘﻼ
ﺑﻮد ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،وﱃ ﭘﲑزﻧﯽ ﻇﺮف ﭼﻬﺎر اﱃ ﭘﻨﺞ روز ﺑﺎ داروﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ ﮐﺎﻣﻼً او را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻧﻤﻮد« ﻫﻨﻮز

٦٢

ﺻﺤﺒﺖ آﻧﺎن ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺎج آﻗﺎی ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﻪ اﺗﻔﺎق اﯾﺸﺎن ﻋﺎزم ﺑﺎزار ﻧﻘﺮه ﻓﺮوﺷﺎن )ﭼﺎﻧﺪی ﭼﻮک( ﮐﻪ از
ﻣﺤﻠﻬﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﻣﻬﻢ دﻫﻠﯽ ﻗﺪﯾﻢ اﺳﺖ ﺷﺪﯾﻢ ،در ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺑﺰرگ ﺳﯿﮑﻬﺎ را دﯾﺪﯾﻢ:
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ﺳﯿﮏﻫﺎ
ﺳﯿﮏﻫﺎ ﻣﺮدﻣﯽ رﺷﯿﺪ و ﺟﻨﮕﺠﻮ ﺑﻮده و ﺑﻌﻠﺖ ﺳﻠﺤﺸﻮری در ﺟﻨﮕﻬﺎی ﺧﻮﻧﲔ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯿﻬﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﺪاﻧﻬﺎ
ﺳﺮدار ﻟﻘﺐ دادﻧﺪ ،دﯾﻦ ﺳﯿﮏ از ادﯾﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺷﺎﻋﺮی ﺑﻨﺎم ﮐﺒﲑ ) ۱۴۸۸ – ۱۴۱۲ﻣﯿﻼدی( آﻧﺮا

ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮد ﺑﻪ دﯾﻦ ﮐﺒﲑ ﻣﻌﺮوف ﺷﺪﮐﺒﲑ ﺷﺎﮔﺮد ﻣﺎﻧﺎﻧﺪا ﺗﺬﻫﯿﺐ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺬﻫﺐ»وﯾﺸﻨﻮﯾﯽ« ﺑﻮده ،وی ﺑﺎﻓﻨﺪهای ﺳﺎده
از اﻫﻞ ﻣﺎرس و ﭘﺪرش ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻣﺎدرش ﺑﺮﻫﻤﻦ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،و ﺑﺮآن ﺷﺪﮐﻪ دﯾﻦ ﻫﻨﺪوﺋﯽ و اﺳﻼم را ﺑﺎ ﻫﻢ آﻣﯿﺨﺘﻪ

ﻣﺬﻫﺐ ﻧﻮﯾﯽ ﭘﺪﯾﺪ آورد ،در آﺋﲔ او ﻣﺴﺠﺪ و ﻣﻌﺒﻮدﯾﺖ و رﺳﻢ ﺧﺘﻨﻪ ﮐﺮدن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،ﮐﺒﲑ در اﺷﻌﺎر ﺧﻮد از

ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ و ﻣﻌﺎﺑﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﻫﻨﺪوان و ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن را ﻣﻘﺪس ﻣﯽﺷﻤﺮد ،ﮐﺒﲑ»رام« ﻫﻨﺪی و »اﻟﻠّﻪ«
اﺳﻼﻣﯽ را ﯾﮑﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺖ و ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺦ اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻨﺪوﻫﺎ دﻋﺎ ﻣﯽﮐﺮد ،ﮐﻪ ازﮔﺮدوﻧﮥ ﮐﺎر ﻣﺎ و ﺗﻮاﱃ

ﻣﺮگ و ﺗﻮﻟﺪ رﻫﺎﯾﯽ ﯾﺎﺑﺪ ،ﭘﲑوان ﮐﺒﲑ را ﺑﻪ ﻫﻨﺪی»ﮐﺒﲑﭘﺎﻧﺘﯿﺲ« ﮔﻮﯾﻨﺪ ،آﺋﲔ ﺳﯿﮏ ﭘﺲ ازﮐﺒﲑ »ﺑﺎﺑﺎﻧﺎﻧﮏ« ﮐﻪ از

ﻃﺎﯾﻔﮥ ﺟﻨﮕﺠﻮی ﺳﯿﮏ و ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﺎ ﻟﻮﺗﺮﻣﺆﺳﺲ ﻃﺮﯾﻘﻪ ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن ﺑﻮد ،ﻣﺬﻫﺐ ﻧﻮﯾﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس آﺋﲔ ﮐﺒﲑ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮد،

وی در  ۱۴۶۹ﻣﯿﻼدی در ﻗﺮﯾﻪ ﺗﺎ ﻟﻮاﻧﺪی در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻻﻫﻮر در ﭘﻨﺠﺎب ﭘﺎی ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ وﺟﻮد ﻧﻬﺎد ،ﭘﺪر و ﻣﺎدرش
ﻫﻨﺪو و از ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺸﺎﺗﻮ )ﮐﺸﱰﯾﻪ ﯾﺎ ﮐﻬﱰی( ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،وی از ﺳﺮودﻫﺎی ﮐﺒﲑ اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﯾﺎری
دوﺳﺘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ و ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺮداﻧﺎ ﮐﻪ ﻧﻮازﻧﺪهای ﭼﲑهدﺳﺖ ﺑﻮد ،دﯾﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮﺣﯿﺪ و اﺧﺘﻼﻃﯽ از ﻫﻨﺪوﺋﯽ

و ﻣﺴﯿﺤﯽ و اﺳﻼم ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮد ،و ﺑﺎ ﻧﻮای ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮف دوﺳﺖ ﻣﺮداﻧﺎ ﻧﻮاﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ آن ﭘﺮداﺧﺖ،
ﻧﺎﻧﮏ ﺧﻮد را»ﮔﻮرو« ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﻃﺮﻓﺪار اﺗﺤﺎد ﺑﺸﺮ و ﺑﺮاﺑﺮی و ﺑﺮادری ﺑﻮد ،ﭘﲑوان او ﺑﻪ ﺳﯿﮑﻬﯿﻪ

ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺎﮔﺮد ﻣﻠﻘﺐ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ،وی در ﺳﺎل  ۱۵۳۸در زادﮔﺎه ﺧﻮد درﮔﺬﺷﺖ ،و ﺷﺎﮔﺮد او ﺑﻨﺎم»اﻧﮕﺎد« ﺑﻪ ﺟﺎی او

ﻧﺸﺴﺖ و »ﮔﻮر« ﯾﻌﻨﯽ »ﻣﻌﻠﻢ« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪ .ﻧﺎﻧﮏ ﺧﺪای ﯾﮑﺘﺎی ﺟﻬﺎن را »ﺣﻖ« ﻧﺎﻣﯿﺪ ،وی ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ :ﺣﻖ ﺑﻪ
ﺻﻮرﺗﻬﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در اﻓﮑﺎر و اﻋﺘﻘﺎدات در ﺟﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻠﻮهﮔﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺎم ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮدﻓﻘﻂ او
ﻗﺎدر ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻟﻘﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او داد»ﻫﺮی« اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﭘﻨﺠﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی»ﻣﻬﺮﺑﺎن« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﻌﺎدت،

وﺻﻮل ﺑﻪ ﻧﲑواﻧﺎ و »اﺳﺘﻐﺮاق« در »ذﮐﺮ ﺣﻖ« اﺳﺖ ،ﻧﺎﻧﮏ ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ را ﺑﺮای ﭘﲑواﻧﺶ ﻣﺒﺎح داﻧﺴﺖ او
»ﻣﺎﯾﺎ« ﯾﻌﻨﯽ ﺻﻮرت و ﻫﻤﯽ ﺟﻬﺎن را ﮐﻪ در آﺋﲔ ﻫﻨﺪوﺋﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ؛ وﮔﺮدوﻧﮥ ﮐﺎر ﻣﺎ را ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻗﺒﻮل
ﮐﺮد وﮔﻔﺖ راه ﻧﺠﺎت از آن ﻓﻘﻂ آن اﺳﺖ ﮐﻪ آدﻣﯽ از ﯾﺎد ﺣﻖ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،وی رﯾﺎﺿﺖ و زﯾﺎرت و ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﯽ را

ﺗﺨﻄﺌﻪ ﻣﯽﮐﺮد ،و ازدواج را ﻣﺒﺎح داﻧﺴﺖ و ﺟﺰﮔﺮﻓﱳ ﯾﮏ زن ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت را ﺣﺮام ﺷﻤﺮد ،ﭘﺲ از ﻧﺎﻧﮏ ،ﮔﻮرو
ﯾﺎ ﻣﻌﻠﻢﻫﺎی ﭘﯿﺎﭘﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻮاﯾﯽ ﻣﺬﻫﺐ ﺳﯿﮑﻬﯿﻪ ﻗﯿﺎم ﮐﺮدﻧﺪ ،در زﻣﺎن ﻣﻌﻠﻢ ﭘﻨﺠﻢ ﮔﺮوارﺟﺎن ) ۱۶۰۶ – ۱۵۸۱م(

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

ﻣﺮدﻣﯽ ﺟﻨﮕﺠﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺟﻨﮕﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﺎ اورﻧﮓ زﯾﺐ ) ۱۷۰۷-۱۶۱۸م( ﺷﺸﻤﲔ اﻣﺮﭙاﻃﻮر ﺗﯿﻤﻮری ﻫﻨﺪو ﺑﺎ
اﻧﮕﻠﯿﺴﯿﺎن ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ،در ﺳﺎل ۱۸۴۹ﻣﯿﻼدی ﻣﻬﺎراﺟﻪ دو ﻟﯿﺐ ﺳﯿﻨﮓ آﺧﺮﯾﻦ اﻣﲑ ﺳﯿﮏﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﻮای اﻧﮕﻠﯿﺲ

ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪ ،اﻟﻤﺎس  ۱۲۸ﻗﲑاﻃﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﻮه ﻧﻮر ﻣﻌﺮوف و از اﯾﺮان رﺑﻮده ﺷﺪه و ﺑﻪ دﺳﺖ وی اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ﺑﻪ

اﻟﮑﺴﺎﻧﺪرﯾﻨﺎ وﯾﮑﺘﻮرﯾﺎ ) ۱۹۰۱ – ۱۸۱۹ﻣﯿﻼدی( ﻣﻠﮑﻪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن اﻫﺪا ﮐﺮد ،واﮐﻨﻮن آن ﮔﻮﻫﺮ ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ در ﻣﻮزه ﺑﺮج

ﻟﻨﺪن اﺳﺖ ،ﺑﺎز ﺷﻨﺎﺧﱳ ﺳﯿﮑﻬﺎ از دﯾﮕﺮ ﻫﻨﺪوان ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﯾﺎ )ﮐﻮکﮐﺎ( اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﭘﻨﺞ ﮐﺎف ﮔﻮﯾﻨﺪ -۱
ﮐﺲ )ﮐﯿﺶ( ﯾﻌﻨﯽ ﻧﱪﯾﺪن ﻣﻮی ﺳﺮ و رﯾﺶ  – ۲ﮐﻮﻧﮕﺎ )ﮐﻨﮕﺎ( ﺷﺎﻧﻪ ﭼﻮﺑﲔ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﻮﯾﯽ ﻣﯽزﻧﻨﺪ  -۳ﮐﻠﭽﮏ

)ﮐﭽﻬﺎ( ﺷﻠﻮار ﺳﻔﯿﺪﮐﻮﺗﺎه  – ۴ﮐﺎرا )ﮐﺮا( دﺳﺘﺒﻨﺪ آﻫﻨﯽ  -۵ﮐﺎﻧﺪ )ﮐﺮﺑﺎن( ﺷﻤﺸﲑ ﯾﺎ ﺧﻨﺠﺮ دو ﻟﺒﻪای ﮐﻪ در ﺑﲑون

ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﺧﻮد آوﯾﺰﻧﺪ.

٦٤

٦٥

ﺑﯿﺸﱰ ﺑﺰرﮔﺎن اﯾﻨﺎن ﺑﻪ ﻟﻘﺐ ﺳﯿﮓ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﲑ ﻣﻌﺮوﻓﻨﺪ ،ﭼﻮن ﺳﯿﮑﻬﺎ ﺑﻪ ﻟﻘﺐ ﺑﺎ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی وﮐﺎﺳﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﻨﺪ و ﮔﺮوه
ﺑﺴﯿﺎری از ﻃﺒﻘﻪ ﭘﺎرﯾﻬﺎ ﯾﺎ ﻧﺠﺴﻬﺎی ﻫﻨﺪ ﺑﻪ دﯾﻦ اﯾﺸﺎن راه ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ )ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺨﺘﺼﺮ ادﯾﺎن وﮐﺘﺎب

ﺳﺮزﻣﲔ ﻫﻨﺪ و ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺷﺨﺼﯽ( ﺳﺨﻦ را ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮده ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﺒﺪ ﺳﯿﮏﻫﺎ :ﻋﺪهای در آﻧﺠﺎ ﻣﺸﻐﻮل
ﻋﺒﺎدت ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺮ ﺳﺮدر ورودی ﻣﻌﺒﺪ ﺑﺎ ﺧﻂ درﺷﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ) (Gruwara ۶۱۶ – Ganjﻣﻌﺒﺪ دارای

ﮔﻨﺒﺪی از ﻃﻼ ﺑﻮد ،اﻓﺮادی ﮐﻪ از آﻧﺠﺎ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺸﲑ ﯾﺎ ﻧﯿﺰه ﯾﺎ ﻫﺮ دو ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻮدﻧﺪ ،از ﻗﺮار
ﻣﻌﻠﻮم ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻮدن ﺟﺰء ﻓﺮاﺋﺾ ﻣﺬﻫﺒﯽ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ .در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ده وﻧﯿﻢ ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان رﻓﺘﯿﻢ ،و

از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق آﻗﺎی ﮐﺎردوش ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺳﻔﻌﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻄّﺐ آﻗﺎی ﺣﮑﯿﻢ ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ رﻓﺘﯿﻢ ،داروﺧﺎﻧﮥ ﺑﺰرﮔﯽ در

زﯾﺮ ﻣﻄّﺐ ﻗﺮار داﺷﺖ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ از آﻗﺎی دﮐﱰ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮی راﺟﻊ ﺑﻪ وﺿﻊ ﻃﺒّﯽ آﻧﺠﺎ ﭘﺮﺳﺸﻬﺎﯾﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﺎﺳﺨﻬﺎﯾﯽ

ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،در آﻧﺠﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی آﻗﺎی ﮐﺎردوش ﻋﮑﺴﯽ ﺟﻬﺖ ﯾﺎدﮔﺎر ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ و ﻣﺠﺪداً ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان
ﺑﺮﮔﺸﺘﯿﻢ وﭼﺎی و ﻗﻬﻮه ﺻﺮف ﺷﺪ ،ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻋﻮت ﻗﺒﻠﯽ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل آﻗﺎی ﮐﺎردوش واﻗﻊ در ﻣﯿﺪان ﮔﻠﻒ

ﻟﯿﻨﮓ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺸﺮﯾﻒ ﻓﺮﻣﺎ ﺷﺪﻧﺪ ،وﺗﻤﺎم ﻫﻤﺮاﻫﺎن در ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻮدﻧﺪ
ﺳﻔﲑ اﯾﺮان در ﻫﻨﺪ وﻗﻄﺐ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﭼﺸﺘﯿﻪ و آﻗﺎی ﺛﻨﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ،ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﯽ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﻣﺎ ﺑﻪ

ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﺪارﯾﻢ وﱃ ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﲔ در ﺗﻤﺎم ﻋﺎﻟﻢ دارﻧﺪ اﺳﻼم ﺑﻬﱰﯾﻦ آﻧﻬﺎ را

دارد ،در ﻣﻮرد ﻗﻮاﻧﲔ ﻃﻼق و ﻣﺠﺎزات دزدی و ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮدن ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون ﯾﺎد ﺧﺪا ذﺑﺢ ﺷﺪه

اﺳﺖ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻓﺮﻣﻮده و ﺧﻮردن ﻏﺬاﻫﺎی ﻏﲑ ﮔﻮﺷﺘﯽ و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت را در ﻣﻮاﻗﻊ ﻧﺒﻮدن ﮔﻮﺷﺖ ذﺑﺢ ﺷﺮﻋﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ

ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣُﺪرﻧﯽ ﻫﻢ ذﺑﺢ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﺮﻋﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد و ذﺑﺢ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺟﻬﺎن

ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﺴﻠﻢ و ﺑﻪ ﯾﺎد ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ ۱ ،ﺳﭙﺲ آﻫﯽ از درون ﺳﺮدادﻧﺪﮐﻪ ﺧﻮد اﯾﻦ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺑﻮد از اﯾﻨﮑﻪ ﻫﯿﭽﮕﺎه

ﺑﻌﺪ از رﺳﻮل اﮐﺮم و ﻋﻠﯽ )ع( ﺑﻨﺤﻮی ﮐﺎﻣﻞ اﺳﻼم اﺟﺮا ﻧﺸﺪه و ﺟﺰ اﺳﻤﯽ و ﺗﻌﺼﺒﯽ ﺟﺎﻫﻠﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،و
آرزوی ﺗﺤﻘﻖ واﻗﻌﯽ اﺳﻼم را ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺑﻪ اﺗﻔﺎق آﻗﺎی ﺛﻨﺎﯾﯽ ﺑﺪﯾﺪن ﺑﺘﮑﺪهای رﻓﺘﯿﻢ.

دﯾﺪار از ﯾﮏ ﺑﺘﮑﺪه
در اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﭘﻬﻨﺎور و ﺟﻨﮕﻞ ﻣﻮﻻ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ دﯾﺪم ﮐﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺧﻀﻮع و ﺧﺸﻮﻋﯽ ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎ را ﺑﺎ ﺧﻠﻮص
ﻧﯿّﺖ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ! ﮐﻪ از ﻫﺮ ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﮑﺮ اﺳﺖ ،ﺑﺖ ﺗﻤﺜﺎﱃ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﻌﺘﻘﺪان ﺑﻪ آن
 -۱ﺷﺮﯾﺎط ذﺑﺢ ﮐﻨﻨﺪه و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ذﺑﺢ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ در رﺳﺎﻟﮥ ﻋﻤﻠﯿﻪ ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠّﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺳﺮﺑﺮﯾﺪن ﺣﯿﻮان ﭘﻨﺞ ﺷﺮط دارد:
 ۱ﮐﺴﯿﮑﻪ ﺳﺮﺣﯿﻮان را ﻣﯽﺑﺮد ﭼﻪ ﻣﺮد و ﭼﻪ زن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ و اﻇﻬﺎر دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﭘﯿﻐﻤﱪ ﺻﻠﯽ اﻟﻠّﻪ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠﻢ ﻧﮑﻨﺪ،

و ﺑﭽﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻫﻢ اﮔﺮ ﻣﻤﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮب و ﺑﺪ را ﺑﻔﻬﻤﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮ آن ﺣﯿﻮان را ﺑﱪد؛

 ۲ﺳﺮﺣﯿﻮان را ﺑﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﱪﻧﺪﮐﻪ از آﻫﻦ ﺑﺎﺷﺪ وﱃ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ آﻫﻦ ﭘﯿﺪا ﻧﺸﻮد و ﻃﻮری ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ اﮔﺮ ﺳﺮﺣﯿﻮان را ﺑﺰﻧﺪ ﻣﯽﻣﲑد ﺑﺎ ﺧﻨﺠﺮ ﺗﯿﺰی
ﮔﻪ ﭼﻬﺎر رگ آﻧﺮا ﺟﺪا ﮐﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺸﻪ و ﺳﻨﮓ ﺗﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد ﺳﺮ آﻧﺮا ﺑﺮﯾﺪ.

 ۳در ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮﯾﺪن ﺟﻠﻮی ﺑﺪن ﺣﯿﻮان رو ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﺴﯿﮑﻪ ﻣﯽداﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ رو ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ ﺳﺮ ﺑﱪد اﮔﺮ ﻋﻤﺪاً ﺣﯿﻮان را رو ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ ﻧﮑﻨﺪ
ﺣﯿﻮان ﺣﺮام ﻣﯽﺷﻮد وﱃ اﮔﺮ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﻧﺪاﻧﺪ ﯾﺎ ﻗﺒﻠﻪ را اﺷﺘﺒﺎه ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﺪاﻧﺪ ﻗﺒﻠﻪ ﮐﺪام ﻃﺮف اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺣﯿﻮان را رو
ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ ﮐﻨﺪ اﺷﮑﺎل ﻧﺪارد.
 ۴وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺮ ﺣﯿﻮان را ﺑﱪد ﯾﺎ ﮐﺎرد ﺑﻪ ﮔﻠﻮﯾﺶ ﺑﮕﺬارد ﺑﻪ ﻧﯿﺖ ﺳﺮ ﺑﺮﯾﺪن ﻧﺎم ﺧﺪا را ﺑﱪد و ﻫﻤﯿﻨﻘﺪر ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺑﺴﻢ اﻟﻠّﻪ ﮐﺎﻓﯽ
اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﺪون ﻗﺼﺪ ﺳﺮﺑﺮﯾﺪن ﻧﺎم ﺧﺪا را ﺑﱪد آن ﺣﯿﻮان ﭘﺎک ﻧﻤﯽﺷﻮد وﮔﻮﺷﺖ آن ﺣﺮام اﺳﺖ وﱃ اﮔﺮ از روی ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﻧﺎم ﺧﺪا
را ﻧﱪد اﺷﮑﺎل ﻧﺪارد.

 ۵ﺣﯿﻮان ﺑﻌﺪ از ﺳﺮ ﺑﺮﯾﺪن ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﮑﻨﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﺜﻼً ﭼﺸﻢ ﯾﺎ دم ﺧﻮد را ﺣﺮﮐﺖ دﻫﺪ ﯾﺎ ﭘﺎی ﺧﻮد را ﺑﺰﻣﲔ زﻧﺪﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد زﻧﺪه

ﺑﻮده.

٦٦

٦٧

ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻗﻮای ﻓﻮق ﻃﺒﯿﻌﺖ اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﻫﻤﲔ ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ او ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ آﻧﺮا دارد ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻮق ﻃﺒﯿﻌﯽ را
اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎن ﺑﺘﻬﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﯿﻮان ﯾﺎ اﻧﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ دارای ﺷﻌﻮر و ذی روح ﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ! وﮔﺎﻫﯽ

در ﭘﯿﺶ آﻧﻬﺎ ﺧﻮراک ﻫﻢ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺷﺴﺘﺸﻮ داده و روﻏﻦ ﻣﺎﻟﯿﺸﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻟﺒﺎس ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ!
و ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺣﺎﺟﺖ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ! ﺑﺖ را ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺻﻨﻢ و وﺛﻦ ﮔﻮﯾﻨﺪ ،وﺛﻨﯿﺖ و ﺑﺖ

ﭘﺮﺳﺘﯽ در دورهٔ ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﺴﯿﺎر رواج داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،در آن زﻣﺎن ﺳﻨﮕﻬﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰﮐﻪ از ﺣﯿﺚ ﺷﮑﻞ و رﻧﮓ

و ﺑﺰرﮔﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺘﯽ داﺷﺖ ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و آﻧﻬﺎ را ﻧُﺼﺐ ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪﮐﻪ ﺟﻤﻊ آن اﻧﺼﺎب اﺳﺖ ﻫﺮ
ﺻﻨﻢ ﻣﺘﻮﱃ ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺖ ﺑﻨﺎم ﺳﺎدن ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدن ﺑﺮای ﺻﻨﻢ ﺗﻮﺳﻂ وی اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،و وی ﺧﻮد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ

را ﺑﺮای ﺻﻨﻢ ﻣﯽﭘﺎﺷﯿﺪ و اﯾﻦ ﻣﻨﺼﺐ اﻏﻠﺐ ﻣﻮروﺛﯽ ﺑﻮد.

۱

 -۱آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ازﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ادﯾﺎن ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ ﻓﺘﯿﺸﯿﺴﻢ و آﻧﻤﯿﺴﯿﻢ ﻣﻘﺪﻣﮥ ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﯽ اﺳﺖ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺨﺘﺼﺮ ادﯾﺎن درﺑﺎرهٔ ﻓﺘﯿﺸﯿﺴﻢ ﭼﻨﲔ
ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻓﯿﺘﯿﺶ اﺻﻄﻼﺣﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺗﻐﺎﱃ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺳﺤﺮ و اﻓﺴﻮن ،درﯾﺎﻧﻮردان ﭘﺮﺗﻐﺎﱃ در ﻧﯿﻤﮥ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻣﯿﻼدی ﮐﻪ ﺑﻪ اﻓﺮﯾﻘﺎی
ﻏﺮﺑﯽ ﭘﺎی ﻧﻬﺎدﻧﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدﻧﺪﮐﻪ ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺘﺎن آن ﻗﺎره در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﭼﻮﺑﻬﺎ و ﺳﻨﮕﻬﺎ و ﻓﻠﺰاﺗﯽ را ﺗﺮاﺷﯿﺪه و ﺑﺮای آﻧﻬﺎ اﺣﱰام

ﺧﺎﺻﯽ ﻗﺎﺋﻠﻨﺪ ،و وﺟﻮد آﻧﻬﺎ را ﻣﺆﺛﺮ در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﯾﺶ و ﺑﺎﻋﺚ روﻧﻖ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﯿﺎن آن اﺷﯿﺎء ﻣﻘﺪس را ﺑﺰﺑﺎن
))ﻓﺘﯿﺶ(( ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،ﻧﺨﺴﺘﲔ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺻﻄﻼح را در ﺗﺎرﯾﺦ ادﯾﺎن ﺑﮑﺎر ﺑﺮد ﺷﺎرل دوﺑﻮرس) ۱۰۷۷ – ۱۷۰۹م( ﻋﺎﻟﻢ ﻓﺮاﻧﺴﻮی
اﺳﺖ .ﺑﻌﻘﯿﺪهٔ او ))ﻓﺘﯿﺸﯿﺴﻢ(( ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺑﻌﻀﯽ از اﺷﯿ ٔﺎ ﻣﺎدی و زﻣﯿﻨﯽ وﱃ ﺷﺎﻣﻞ اﻋﻤﺎل دﯾﻨﯽ ﺑﻌﻀﯽ از ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻫﻢ ﻣﯽ

ﺷﻮد ،ﮐﻪ ﺗﻌﺎوﯾﺬ و ﻃﻠﺴﻤﺎت را ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻗﺪرت اﻟﻬﯽ ﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ ،ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺘﻬﺎ و ﻓﺘﯿﺸﻬﺎ ﻧﲑوﯾﯽ روﺣﺎﻧﯽ

ﭘﻨﻬﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ آﻧﺮا ﺑﻪ ﺣﺎﺟﺎت ﺧﻮد ﺗﻮاﻧﺪ رﺳﺎﻧﯿﺪ ،ﻓﺘﯿﺸﻬﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻃﻠﺴﻤﺎت و ﺗﻌﻮﯾﺬات ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﻤﻮد ﺟﺎی ﻣﻬﻤﯽ
را در ادﯾﺎن اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﻣﯽﮔﲑﻧﺪ))ﺗﻌﻮﯾﺬ(( ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی دﻋﺎﻫﺎ و آﯾﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای رﻓﻊ ﺑﻼ و ﭼﺸﻢ زﺧﻢ ﯾﺎ ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻣﻘﺼﻮد و ﻣﺮادی
ﺑﺮ ﺑﺎزو ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ ،و ﯾﺎ ﺑﺮﮔﺮدن ﻣﯽآوﯾﺰﻧﺪ))ﻃﻠﺴﻢ(( ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ آﻧﺮا))ﺗﻠﺴﻤﺎ(( ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻧﻘﺸﻬﺎی ﺳﺤﺮی ﯾﺎ ﺗﺒﺨﯿﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای دﻓﻊ
آﻓﺘﻬﺎ ﯾﺎ ﺣﻮادث ﻣﺨﺘﻠﻒ دﯾﮕﺮ ﺑﮑﺎر ﻣﯽرود ،ﻣﺜﻼً در ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻃﻠﺴﻢﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻃﻮﻓﺎن و ﻣﺎر و ﮐﮋدم ﺳﺎﺧﺘﻪ

ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻃﻠﺴﻢ ﺳﺎزان ﺑﺮای اﻋﺪاد ﺧﻮاص و ﺗﺄﺛﲑات ﺧﺎﺻﯽ ﻗﺎﺋﻠﻨﺪ و ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﺗﻨﻈﯿﻢ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮوی ﻃﻠﺴﻢﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻬﺮ و ﮐﲔ ﻣﯿﺎن

ﻣﺮدﻣﯽ ﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ ،ﺑﲔ ﻃﻠﺴﻢ و ﺗﻌﻮﯾﺬ اﯾﻦ ﻓﺮق اﺳﺖ ﮐﻪ اوﱃ ﯾﮏ ارزش ﻓﻌﺎل و ﻣﺆﺛﺮ دارد در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺗﻌﻮﯾﺬ دارای ارزش ﺗﺪاﻓﻌﯽ در
دﻓﻊ ﭼﺸﻢ زﺧﻢ و ﻧﻈﺎﯾﺮ آﻧﻬﺎﺳﺖ.

ادوارد ﺑﺮﻧﺖ ﺗﺎﯾﻠﻮر) ۱۹۱۷ – ۱۸۳۲م( ﻣﺮدم ﺷﻨﺎس اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ)) :ﻓﺘﯿﺸﯿﺴﻢ(( ﻋﻘﯿﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ آن ارواح در ﺑﻌﻀﯽ
از اﺷﯿﺎء ﻣﺎدی ﻣﺠﺴﻢ و ﺗﺠﺴﺪ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺪ ﯾﺎ در آن اﺷﯿﺎء ﺗﻠﻘﯽ دارﻧﺪ ،اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ را ﺑﯿﺸﱰ ﻣﺮدم ﺷﻨﺎﺳﺎن ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ و ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﮑﺎر ﺑﺮده
اﻧﺪ ،و اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﻠﻤﻪ ))ﻓﺘﯿﺸﯿﺴﻢ(( در ﻋﻠﻢ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی رواﻧﯽ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ زﯾﮑﻤﻮﻧﺪ ﻓﺮوﯾﺪ از ﻫﻤﲔ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻗﺒﺎﺋﻞ

اﺑﺘﺪاﯾﯽ در ﺑﺮﺧﯽ از ﭼﯿﺰﻫﺎ و ﯾﺎ ﻓﺘﯿﺸﻬﺎ ﺗﺠﺴﻢ و ﺗﺠﺴﺪ ﺧﺪا را ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ،ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﯿﻤﺎران روﺣﯽ ﻧﯿﺰ در ﺑﻌﻀﯽ اﺷﯿﺎء ﻣﺠﺴﻢ ﻣﻌﺸﻮﻗﻪ
ﺧﻮد را ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و ﺑﻪ آن ﻋﺸﻖ ﻣﯽروزﻧﺪ ،ﺗﻤﺎم اﺷﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎ و ﺗﻤﺜﺎﻟﻬﺎ و ﻃﻠﺴﻤﺎت و ﺻﻠﯿﺐﻫﺎ و ﻧﮕﲔ اﻧﮕﺸﱰﯾﻬﺎ و

ﺣﻤﺎﯾﻠﻬﺎ و ﺿﺮﯾﺢﻫﺎ اﮔﺮ ﻣﻮرد ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ و از آﻧﻬﺎ ﺣﺎﺟﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺘﯿﺶ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ ،و در واﻗﻊ))وﺛﻨﯿﺖ(( و
ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻧﺴﺎن ﻣﻮﺣﺪ و ﯾﮑﺘﺎ ﭘﺮﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ از دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺣﱰاز ﺟﻮﯾﻨﺪ.

اﻧﯿﻤﯿﺴﻢ = اﯾﻦ اﺻﻄﻼح از واژهٔ ﻻﺗﯿﻨﯽ))اﻧﯿﻤﺎ(( ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺟﺎن و روان اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻧﯿﻤﯿﺴﻢ ﻋﺒﺎرت از اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ

آﻧﮑﻪ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺻﺎﺣﺐ ارواح و ﺟﺎﻧﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ و ﻫﺮ ﺟﺴﻢ دارای روح و ﺟﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ درﺧﺘﻬﺎ وﮐﻮهﻫﺎ و ﺳﻨﮕﻬﺎ و درﯾﺎﻫﺎ و رودﻫﺎ را داری ﺷﺨﺼﯿﺖ و روح ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ ،و در راﺿﯽ ﺳﺎﺧﱳ روح آﻧﻬﺎ ﺑﺎ دادن

ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ و ادای ﻣﺮاﺳﻤﯽ اﻗﺪام ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻧﺨﺴﺘﲔ ﮐﺴﯿﮑﻪ اﯾﻦ اﺻﻄﻼح را در ﻋﻠﻢ ﺟﺎﻣﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﮑﺎر ﺑﺮد داﻧﺸﻤﻨﺪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ادوارد

ﻦ و ﭘﺮی و ﻫﻤﺰاد و ﻓﺮﺷﺘﻪ و دﯾﻮ و ﻏﻮل
ﺗﺎﯾﻠﻮر ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۸۷۱م دﯾﻦ را اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ روﺣﺎﻧﯿﻮن داﻧﺴﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺟ ّ
از اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ آﻧﯿﻤﯿﺴﻢ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽرود ،ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﺎﯾﻠﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮﺑﺮت اﺳﭙﻨﺴﺮ) ۱۹۰۴ – ۱۸۲۰م( ﻓﯿﻠﺴﻮف دﯾﮕﺮ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﻮرد
ﺑﺤﺚ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ ،اﺳﭙﻨﺴﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪﮐﻪ :ﻧﺨﺴﺘﲔ درک اﻗﻮام اوﻟﯿﻪ از ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻓﻮق ﻃﺒﯿﻌﺖ درک ارواح ﻣﺮدﮔﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺮﺣﺴﺐ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ از آﻧﭽﻪ درﻋﺎﻟﻢ رؤﯾﺎ و ﺧﯿﺎل دﯾﺪه اﺳﺖ اﺷﺒﺎح و ارواح را ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و در ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎداﺗﯽ ﺑﺠﺎی ﻣﯽآورد ﮐﻪ
ﻫﻤﺎن آﯾﲔ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻧﯿﺎﮐﺎن اﺳﺖ)ﺑﺮای ﺷﺮح ﺑﯿﺸﱰ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ادﯾﺎن ﺟﺎن ﻧﺎس و ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺨﺘﺼﺮ ادﯾﺎن وﮐﺘﺎب ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ و اﺳﻼم و ﻧﯿﺰ ﺑﺮای

٦٨

ﺧﻼﺻﻪ ﭘﺲ از ﮔﺮدش و ﺑﻬﺮهﯾﺎﺑﯽ از ﺳﺨﻨﺎن ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺟﺎﻣﻪداﻧﻬﺎ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد داﺷﺘﯿﻢ ﺟﻤﻊآوری
ﻧﻤﻮدﯾﻢ و ﻗﺮار ﺷﺪﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖ  ۵/۳۰ﺻﺒﺢ در ﻓﺮودﮔﺎه ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﯿﻢ در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮم ﻧﯿﺴﺖ ﺧﻮد را
ﻣﻌﺮﻓﯽ و اﻇﻬﺎر ﻋﻼﻗﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻤﲑ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﻓﺮﻣﺎ ﺷﻮﻧﺪ .ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻓﺮاﺋﺾ ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء و

ﺻﺮف ﺷﺎم ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﻮﻗﻊ ﺳﺤﺮ ﻣﻬﯿﺎ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ۱.در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ آﻗﺎﯾﺎن اﻧﺼﺎری و ﺷﻬﻼﺋﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮑﺪه
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﻨﺪ ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﺗﺸﺮف در ﻓﻘﺮ ﻧﺎﺋﻞ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬراﻧﺪن روزی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ و آﻣﻮزﻧﺪه ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ده ﺑﻌﺪ از
ﻇﻬﺮ ﺑﻪ اﺳﱰاﺣﺖ ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ.

ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ  ۲۶ﺑﻬﻤﻦ  ۱۳۵۰و  ۲۹ذﯾﺤﺠﻪ  ۱۳۹۱و  ۱۵ﻓﻮرﯾﻪ  ۱۹۷۲م:
از دﻫﻠﯽ ﺑﺴﻮی ﺣﯿﺪرآﺑﺎد
ﺑﺎﻣﺪاد ﭘﮕﺎه آﻧﺮوز ﺟﻬﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺣﯿﺪرآﺑﺎد آﻣﺎده ﺷﺪﯾﻢ .ﺟﻮاﻧﻬﺎﺋﯽﮐﻪ در ﻫﺘﻞ ﮐﺸﯿﮏ ﺷﺒﺎﻧﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﺗﻤﺎم ﭼﻤﺪاﻧﻬﺎ
را ﺑﻪ ﻃﺒﻘﮥ ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ آوردﻧﺪ و ﺑﺎ ﺳﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه رﻓﺘﯿﻢ ،آﻗﺎﯾﺎن اﻧﺼﺎری و ﺷﻬﻼﺋﯽ ﻫﻢ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﯿﺰ آﻗﺎﯾﺎن
ﺛﻨﺎﺋﯽ وﮐﺎردوش در آن ﻣﻮﻗﻊ ﺳﺤﺮ در ﻓﺮودﮔﺎه ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺣﻀﺮت آﻗﺎ و ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ را در ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﺠﺎ آوردﻧﺪ،
ﻓﺮودﮔﺎه دﻫﻠﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻔﺼﻞ ﻧﯿﺴﺖ وﱃ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺮﺗﺐ اﺳﺖ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن آن ﺑﺎ ادب و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،در ﺣﺪود
ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺶ و ﻧﯿﻢ ﺻﺒﺢ ﺑﻮﻗﺖ دﻫﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ دﮐﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﻫﻮا ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺳﺮد و ﺻﺎف ﺑﻮد ﺳﺨﻦ ﮔﻮی ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ اﻋﻼم
ﮐﺮد از دﻫﻠﯽ ﺗﺎ ﺣﯿﺪرآﺑﺎد ﯾﮑﺴﺎﻋﺖ و ﭼﻬﻞ دﻗﯿﻘﻪ ﭘﺮواز ﺑﻄﻮل ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ ،ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ در ﻫﺮ ﻃﺮف دارای  ۲۱ردﯾﻒ ﺻﻨﺪﱃ ۳

ﻧﻔﺮه ﺑﻮد و ﻣﺘﺼﺪی ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﻫﻨﺪ واﮐﺜﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﻫﻨﺪی ﺑﻮدﻧﺪ و در ﺑﲔ ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﻋﺪهای ﻫﻢ از ﺗﻮرﯾﺴﺘﻬﺎی
اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۸و ده دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻮﻗﺖ دﻫﻠﯽ در ﻓﺮودﮔﺎه ﺣﯿﺪرآﺑﺎد ﺑﻪ زﻣﲔ
ﻧﺸﺴﺖ.

ورود ﺑﻪ ﺣﯿﺪرآﺑﺎد
ﺗﻤﺎم ﻓﻘﺮای آﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﺣﺎل ﺷﻮر و ﺷﻮق واﺷﺘﯿﺎق ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .دﮐﱰ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﻣﻘﺘﺪری ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ
از ﻓﻘﺮای ﺣﯿﺪرآﺑﺎد ﺗﺎ ﺟﻠﻮی ﭘﻠﮑﺎن ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۸/۳۰ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻋﻮت آﻗﺎی دﮐﱰ ﻣﻘﺘﺪری
و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻘﺮا ،ﭘﲑ ﺑﺰرﮔﻮار ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﻪ ﻣﻨﺰل اﯾﺸﺎن وارد ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻘﺮا ﭘﺮواﻧﻪوارﮔﺮد ﺷﻤﻊ وﺟﻮدش ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،و
در ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺰرگ آﻗﺎی دﮐﱰ ﻣﻘﺘﺪری ﺷﺨﺼﺎً ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،آﻗﺎی ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻓﺮّخ ﺷﲑازی اﺷﻌﺎری را ﮐﻪ ﺷﺨﺼﺎً ﺳﺮوده
ﺑﻮد ﺑﺎ ﺣﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﯽ ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ذﯾﻼً درج ﻣﯽﮔﺮدد:

ﺷﺎه

ﺳﻠﻄﺎﻧﺤﺴﲔ

ﺗﺎﺑﻨﺪه

ﻟﻘﺐ او رﺿﺎ ﻋﻠﯿﺸﺎه اﺳﺖ

ﮐﻮ ﺑﻮد ﺷﺎه و ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﻨﺪه

آﺳﻤﺎن ﺟﻼل را ﻣﺎه اﺳﺖ
ﻋﺰّو

ﻗﻄﺐ اﻻﻗﻄﺎب و ﺳﺮور ﻋﺎﻟﻢ

اﻋﺰاز

زاده

آدم

ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻧﻮاع ﺑﺘﻬﺎی ﺟﺎﻫﻠﯽ ﮐﺘﺎب اﻻﺻﻨﺎم ﮐﻠﺒﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺎرﯾﺨﻬﺎی ادﯾﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد(.و ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪاﯾﺎن و ﻣﮑﺎﺗﺐ و ﻓﻠﺴﻔﻪ
ﻫﺎی ﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﮑﺘﺒﻬﺎ و ﻓﻠﺴﻔﻪﻫﺎی ﻫﻨﺪ از دارﯾﻮش ﺷﺎﯾﮕﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد(.

ﻦ
ﻦ ﻳَﻘُﻮﻟُﻮنَ رَﺑﱠﻨَﺎ إِ ﱠﻧﻨَﺎ آﻣَﻨﱠﺎ ﻓَﺎﻏْﻔِﺮْ ﻟَﻨَﺎ ُذﻧُﻮﺑَﻨَﺎ وَﻗِﻨَﺎ ﻋَﺬَابَ اﻟﻨﱠﺎ ِر اﻟﺼﱠﺎﺑِﺮِﻳ َ
 -۱ﭼﻮن در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ آﯾﻪ  ۱۶و  ۱۷ﺳﻮرهٔ آل ﻋﻤﺮان ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ)) :اﻟﱠﺬِﻳ َ

وَاﻟﺼﱠﺎدِ ِﻗﲔَ وَاﻟْﻘَﺎﻧِ ِﺘﲔَ وَاﻟْﻤُﻨﻔِ ِﻘﲔَ وَاﻟْ ُﻤﺴْﺘَﻐْ ِﻔﺮِﻳﻦَ ﺑِﺎﻻَٔﺳْﺤَﺎرِ(( ﺗﺮﺟﻤﻪ :آﻧﺎﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﺮض اﻟﻬﯽ ﻋﺮﺿﻪ دارﻧﺪ ﭘﺮوردﮔﺎرا ﺑﻪ ﮐﺮم ﺧﻮد ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ
ﺑﺒﺨﺶ و ﻣﺎ را از ﻋﺬاب ﺟﻬﻨﻢ ﻧﮕﺎﻫﺪار .آﻧﺎن ﺻﺎﺑﺮان و راﺳﺘﮕﻮﯾﺎن و ﻓﺮﻣﺎﻧﱪداران و اﻧﻔﺎق ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و اﺳﺘﻐﻔﺎرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺳﺤﺮﮔﺎﻫﻨﺪ.
و ﻟﺬا ﻓﻘﺮا ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر ﭘﲑ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻫﺮ ﺳﺤﺮ ﺑﺮﺧﯿﺰﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺟﺎت و ذﮐﺮ و ﻓﮑﺮ و ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن و دﻋﺎ و ﻧﯿﺎﯾﺶ و ﻧﻤﺎز ﺑﺮﭙدازﻧﺪ .و اﺛﺮات
ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﱃ از ﺳﺤﺮﺧﯿﺰی ﻋﺎﯾﺪ ﻓﻘﺮاﮔﺮدﯾﺪه و اﺷﺮاﻗﺎت و اﻓﺎﺿﺎت ﺑﺴﯿﺎری ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﮔﻮﯾﺪ:
ﭼﻪ ﻣﺒﺎرک ﺳﺤﺮی ﺑﻮد و ﭼﻪ ﻓﺮﺧﻨﺪه ﺷﺒﯽ

٦٩

آن ﺷﺐ ﻗﺪر ﮐﻪ آن ﺗﺎزه ﺑﺮاﺗﻢ دادﻧﺪ

اوﻟﯿﺎ

را

ﺑﻮد

ﺳﭙﻬﺮ

ﻣﻬﺮ ﺗﺎﺑﻨﺪه ﺟﻤﺎل و ﮐﻤﺎل

ﺟﻼل

ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ذرهاﯾﻢ و او ﭼﻮن ﻣﻬﺮ

آﻧﮑﻪ ﭼﻮن وی ﻧﺪﯾﺪ ﭼﺸﻢ ﺳﭙﻬﺮ

از ﻗﺪوﻣﺶ دﮐﻦ ﺷﺪه ﮔﻠﺸﻦ

آﻣﺪ از ﻣﻠﮏ ﺟﻢ ﺑﻪ ﻣﻠﮏ دﮐﻦ

ﮐﺮده زﺣﻤﺖ ﻗﺒﻮل آن دﻟﺪار

ﺑﻬﺮ ﺟﻤﻌﯽ ﻓﻘﲑ و ﺑﯽﮐﺲ دﯾﺎر
زآﻣﺪ

او

ﺑﻬﺎر ﮔﺸﺘﻪ

ﻋﺎﻟﻢ

ﻋﯿﺎن

ﭘﲑ

ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ

ﺟﻮان

ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ روی او ﺷﯿﺪا

ﻧﻮر ﺣﻖ از ﺟﺒﲔ او ﭘﯿﺪا

آﯾﺖ ﺣﻖ و رﺣﻤﺖ رﺣﻤٰﻦ

ﻣﻈﻬﺮ ﻟﻄﻒ ﺣﻀﺮت ﺳﺒﺤﺎن

ﻋﺎﻟﻢ از ﻣﻬﺮ اوﺳﺖ ﭘﺎﯾﻨﺪه

ﻣﻬﺮ از ﻧﻮر اوﺳﺖ ﺗﺎﺑﻨﺪه

ﯾﺎﻓﺘﻪ از ﺗﻮ ﻋﺰّ و ﺟﺎه و ﺟﻼل*

ای ﻣﻪ آﺳﻤﺎن ﻋﺰّ و ﺟﻼل
ﭼﺸﻢ ﻣﺎ ﺑﻮد در ره ﺗﻮ ﺳﭙﯿﺪ

دل ﻣﺎ زاﻧﺘﻈﺎر ﺗﻮ ﺑﻄﭙﯿﺪ

ﺷﮑﺮ ﻟﻠّﻪ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﮔﺬﺷﺖ

دور ﻫﺠﺮان ،ﻓﺮاق ﯾﺎر ﮔﺬﺷﺖ

ﺗﺎ ﻣﮕﺮ روی ﻣﺎه ﺧﻮد ﺑﯿﻨﯿﻢ

ﮔﻠﯽ از روی ﺷﺎه ﺧﻮد ﭼﯿﻨﯿﻢ

ﭼﺸﻢ ﻣﺎ ﺷﺪ ﺑﺮوی ﺗﻮ روﺷﻦ

ﮔﺸﺖ ﺻﺤﺮا از ﻣﻘﺪﻣﺖ ﮔﻠﺸﻦ

ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺧﺎک راه ﭘﺎی ﺗﻮاﯾﻢ

از دل و ﺟﺎن ﻫﻤﻪ ﻓﺪای ﺗﻮاﯾﻢ

ﻣﺎ ﻓﻘﲑﯾﻢ و ﺗﻮ ﺷﻬﻨﺸﺎﻫﯽ

ﻧﻈﺮی از ﮐﺮم ﺑﻤﺎ ﮔﺎﻫﯽ

آﻣﺪی ﺧﻮش ،ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﺎ ﭘﺎﯾﺖ
ﺑﯽﭘﻨﺎﻫﯿﻢ

ﻣﺎ،

ﭘﻨﺎه

در دل ﻣﺎ ﺑﻮد ﺷﻬﺎ ﺟﺎﯾﺖ

ﺗﻮﺋﯽ

ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﻨﺪهاﯾﻢ و ﺷﺎه ﺗﻮﺋﯽ

ﻋﺎﻟﻤﯽ ﮔﺸﺘﻪ ﻣﺤﻮ و ﺣﲑاﻧﺖ

ﺟﺎن ﻣﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﺖ

ﻣﻈﻬﺮ ﺣﻖ در اﯾﻦ زﻣﺎﻧﻪ ﺗﻮﺋﯽ

ﻗﻄﺐ ﻋﺎﻟﻢ ﺷﻪ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺗﻮ

ﮐﯽﺗﻮان ﮐﺮد ﻣﺪﺣﺖ ﺗﻮ ﺑﯿﺎن

در ﻣﺪﯾﺢ ﺗﻮ اﻟﮑﻦ اﺳﺖ زﺑﺎن

وﺻﻒ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﺴﺖ ﺳﺮّ ﻣﮕﻮ

ﮐﯽ ﺗﻮان ﮐﺮد ﺑﺤﺮ را ﺑﻪ ﺳﺒﻮ

زﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺑُﺪ ﮐﻪ ﺳﺮّ آن دﻟﱪ

ﮔﻔﺘﻪ

دﯾﮕﺮ

وی ﮐﻪ ﺣﺎل ﻫﻤﻪ ﺗﺮاﺳﺖ ﻋﯿﺎن

ﭘﺲﻋﯿﺎنرا ﭼﻪ ﺣﺎﺟﺖاﺳﺖﺑﯿﺎن

ﮔﺮ ﮐﻪ وﺻﻒ ﺑﺤﻖ ﺑﯿﺎن ﺳﺎزم
ای ﮐﻪ

ﺣﺎل

ﺣﺮﯾﻦ

راز ﭘﻮﺷﯿﺪه را ﻋﯿﺎن ﺳﺎزم

داﻧﯽ

آﯾﺪ

ﺑﺼﻮرت

ای ﮐﻪ ﺑﺮ ﺟﺴﻢ ﻣﺎ ﺗﻮ ﭼﻮن ﺟﺎﻧﯽ
ﻫﺮﭼﻪ ﮔﻮﯾﻢ ﺗﺮا ﺑﻪ از آﻧﯽ

ﺟﺎن ﺟﺎﻧﯽ و ﺟﺎن ﺟﺎﻧﺎﻧﯽ

ﭘﯿﺶ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ ﻫﯿﭻ راز ﻧﻬﺎن

ﺣﺎل ﺑﻨﺪه ﺑﺮ ﺗﻮ ﻫﺴﺖ ﻋﯿﺎن

ﻓﺮّخ ،آن ﺧﺎک ﭘﺎی ﺗﺎﺑﻨﺪه

ﮐﻪ ﻣﺮ او راﺳﺖ ﮐﻤﱰﯾﻦ ﺑﻨﺪه

آرزوﺋﯽ ﺑﺠﺰ رﺿﺎی ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ

در دل ﻣﻦ ﺑﺠﺰ وﻻی ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ

ﺑﻠﺒﻠﯽ ﻫﺴﺘﻢ از ﺣﺪﯾﻘﮥ راز

ﺟﺎی ﻣﻦ ﺑﻮد ﮔﻠﺸﻦ ﺷﲑاز

ﺷﮑﺮ ﻟﻠّﻪ ﮐﻪ ﺣﻖ ﻋﯿﺎﻧﻢ ﺷﺪ

ﻟﻄﻒ دﻟﺪار ﺣﺮز ﺟﺎﻧﻢ ﺷﺪ

ای ﺑﻘﺮﺑﺎن ﺗﻮ دل و ﺟﺎﻧﻢ

وی ﻓﺪای ﺗﻮ ﭼﺸﻢ ﮔﺮﯾﺎﻧﻢ

ﻧﯿﻢ ﻗﺮن اﺳﺖ ﻫﻨﺪ ﺷﺪ وﻃﻨﻢ

ﻫﺎن ﻏﺮﯾﺐ اﻟﺪّﯾﺎر اﯾﻦ ﭼﻤﻨﻢ

ﺷﺎد ﮐﺮدی زﻣﻘﺪﻣﺖ ﻣﺎ را

دور ﮐﺮدی زدل ﺗﻮ ﻏﻤﻬﺎ را

ﺗﺎ ﺑﻮد روز روﺷﻦ و ﺷﺐ ﺗﺎر

دوﺳﺘﺎن ﺷﺎد و دﺷﻤﻨﺎن ﺗﻮ ﺧﻮار

٧٠

* )ﺑﺰم ﻣﺎ ﯾﺎﻓﺖ از ﺗﻮ ﻧﻮر و ﺟﻤﺎل(

۱

ﺑﻌﺪ آﻗﺎی ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻓﺮّخ آﻗﺎی ﻗﻨﱪ ﻋﻠﯽ ﻫﻤﺘﯽ اﺷﻌﺎری را ﺧﻮاﻧﺪ ،ﻓﻘﺮا ﺷﻮر و ﺣﺎﱃ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺧﺎرج اﺳﺖ ،در
ﺣﺪود ﯾﮑﺴﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ،ﺣﻀﺮت آﻗﺎ در ﮔﺎﻟﺮی ﺑﺰرگ اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ و ﻋﺼﺮ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و ﻓﻘﺮا ﻫﻤﮕﯽ اﻗﺘﺪا ﻧﻤﻮدﻧﺪ،
ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻓﺮاﺋﺾ آﻗﺎی دﮐﱰ ﻣﻘﺘﺪری ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﻣﺤﺒّﺖ از ﻫﻤﻪ ﻓﻘﺮا ﺑﻪ ﻧﺎﻫﺎر ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ از ﮐﻤﯽ اﺳﱰاﺣﺖ در
ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۱۴ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ آﻗﺎﯾﺎن ﻣﲑزا ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮّخ روز و ﺳﯿﺪ اﻣﲑ ﻋﻠﲑﺿﺎ ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﺗﺸﺮّف در ﻓﻘﺮ ﻧﺎﺋﻞ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ .ﻫﻮای
ﺣﯿﺪر آﺑﺎد در اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﺻﺎف و آﻓﺘﺎﺑﯽ و ﻧﻈﲑ ﻧﯿﻤﻪ اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺗﻬﺮان ﺑﻮد ،ﮔﻠﻬﺎی ﺑﻬﺎری ﮐﺎﻣﻼً ﺷﮑﻮﻓﺎ و ﻣﮋده وﺻﻞ ﺑﻪ
دﻟﺪادﮔﺎن ﺣﯿﺪرآﺑﺎد ﻣﯽداد ،ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق آﻗﺎی رﺣﻤﻦ ﺗﻬﺮاﻧﭽﯽ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻋﺎﺑﺪ رﻓﺘﯿﻢ.

-١

)ﺑﻨﺪ (۲

)ﺑﻨﺪ (۱
ای ﺷﺎه ﺷﺎﻫﺎن ﺟﻬﺎن ﺣﯿﺪر ﺻﻔﺪر

ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺗﻮ ﺷﺪه ﺳﺮ ﺑﺴﺮ ﭘﯿﺪا

ای ﻧﻮر زﻣﲔ و آﺳﻤﺎن ﺣﯿﺪر ﺻﻔﺪر

ﻋﺮش و زﻣﲔ و آﺳﻤﺎن از ﺗﻮ ﺷﺪ ﺑﺮﭘﺎ

ای روﺷﻨﯽ دو دﯾﺪﮔﺎن ﺣﯿﺪر ﺻﻔﺪر

ﻏﲑ از ﺗﻮ ﻧﺒﻮد دﯾﮕﺮی ﺧﺎﻟﻖ اﺷﯿﺎء

ﺳﻠﻄﺎن ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺲ و ﺟﻬﺎن ﺣﯿﺪر ﺻﻔﺪر

ﻫﺮ ﻣﺮﺳﻠﯽ از ﺗﻮ ﺷﺪه ﻋﺎﻟﻢ و ﮔﻮﯾﺎ

ای ذات ﭘﺎک ﺟﺎودان ﺣﯿﺪر ﺻﻔﺪر

ای

ﺻﻔﺪر

آرام ﺟﺎن ﻣﺎ ﺗﻮﺋﯽ ای ﺷﻪ ﯾﮑﺘﺎ

ﺑﺮ ﻫﺮ ﻧﺒﯽ و ﻫﺮ وﱃّ رﻫﱪی ﺷﺎﻫﺎ

ﮐﺰ ﮔﻨﺞ ﻣﺨﻔﯽ ﮔﺸﺘﻪای ﺑﻬﺮ ﻣﺎ ﭘﯿﺪا

ﺑﺮ ﺧﻠﻖ ﻋﺎﻟﻢ ﺣﺎﮐﻢ و ﺳﺮوری ﺷﺎﻫﺎ

)ﺑﻨﺪ (۳

رﻫﱪ

)ﺑﻨﺪ (۴

ﭘﯿﻐﻤﱪان

ﺣﯿﺪر

از ﻋﺸﻖ ﺗﻮ اﻓﺘﺎده در ﻫﺮ ﺳﺮی ﺳﻮدا

ﺗﻮ از ﻫﻤﻪ ﭘﯿﻐﻤﱪان ﺑﺮﺗﺮی ﺷﺎﻫﺎ

از ﺟﻦ و اﻧﺲ و ﻣﺮغ و ﻫﻢ ﻣﺎﻫﯽ درﯾﺎ

از ﻫﺮ ﭼﻪ ﮔﻮﯾﻢ اﻋﻈﻢ و اﮐﱪی ﺷﺎﻫﺎ

ﻣﺪاح ﺗﻮ ﮔﺸﺘﻪ زﺟﺎن ﺣﯿﺪر ﺻﻔﺪر
)ﺑﻨﺪ (۵

ای ﺟﺎن ده و ای ﺟﺎن ﺳﺘﺎن ﺣﯿﺪر ﺻﻔﺪر
)ﺑﻨﺪ (۶

ﺑﺮ ﻋﺎﺷﻘﺎن و دوﺳﺘﺎن ﯾﺎر و ﻏﻤﺨﻮاری

ﺗﻮ ﻗﺎﺋﻢ و ﭘﺎﯾﻨﺪهای ﺣﯿﺪر ﺻﻔﺪر

ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎن و ﻣﻨﮑﺮان ﺷﺎه ﻗﻬﺎری

از ﻧﻮر ﺧﻮد رﺧﺸﻨﺪهای ﺣﯿﺪر ﺻﻔﺪر

ﺗﻮ ﻣﯿﺪﻫﯽ ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻋﺰت و ﺧﻮاری

ﮔﺎﻫﯽ ﺧﺪا ﮔﻪ ﺑﻨﺪهای ﺣﯿﺪر ﺻﻔﺪر

ای ﻗﺎﺳﻢ ﻧﺎر و ﺟﻨﺎن ﺣﯿﺪر ﺻﻔﺪر
)ﺑﻨﺪ (۷

ﻫﻢ ﻇﺎﻫﺮی و ﻫﻢ ﻧﻬﺎن ﺣﯿﺪر ﺻﻔﺪر
)ﺑﻨﺪ (۹

ﺑﺮ ذات ﺧﻮد ﻫﺴﺘﯽ ﺷﻬﺎ داﺋﻤﺎً ﺑﺎﻗﯽ

ﻣﻦ ﺑﻨﺪهٔ ﺗﺎﺑﻨﺪهام از دل و از ﺟﺎن

روز

دوﺳﺘﺎن

ﻣﺤﺸﺮ

را

در ﻫﺮ ﻣﮑﺎن ﺗﺎﺑﻨﺪهای ﺣﯿﺪر ﺻﻔﺪر

ﻧﮕﻬﺪاری

ﻏﲑ از ﺗﻮ ﻣﺨﻠﻮق ﺗﻮ و ﺧﻮد ﺗﻮ ﺧﻼﻗﯽ

ﺟﺰ او ﻧﺪاﻧﻢ اﯾﻦ زﻣﺎن رﻫﱪ ﻋﺮﻓﺎن

ﻫﻢ ﻣﺎﻟﮏ ﮐﻮﺛﺮ ﺧﻮد و ﻫﻢ ﺧﻮدی ﺳﺎﻗﯽ

ﻗﻨﱪ ﻫﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺪد از ﺷﻪ دوران

ﻧﺒﻮد ﺑﻌﺎﻟﻢ دﯾﮕﺮی ﺟﺰ ﺗﻮ رزاﻗﯽ

ﺗﺎ در رود در ﮐﺸﺘﯽاش اﻧﺪر اﯾﻦ ﻃﻮﻓﺎن

رزّاق

ﺑﻨﺪﮔﺎن

رزق

ﺣﯿﺪر

ای ﺧﺎﻟﻖ ﮐﻮن و ﻣﮑﺎن ﺣﯿﺪر ﺻﻔﺪر

ﺻﻔﺪر

)ﺑﻨﺪ (۸
ای آﻧﮑﻪ ﺗﻮ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺳﻮﱝ ﻣﮑّﻪ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ
ﮐﺎر

ﺧﺪاﺋﯽ

ﻣﯿﮑﻨﯽ ﮔﺮﭼﻪ

اﻧﺴﺎﻧﯽ

اﻧﺴﺎن ﻧﻤﺎ ﻫﺴﺘﯽ وﱃ ذات ﯾﺰداﻧﯽ
ﺗﻮ ﺣﯽّ و ﻗﯿّﻮﻣﯽ ﻣﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻓﺎﻧﯽ
ﭘﺮوردﮔﺎرا

ﻻ

ﻣﮑﺎن

ﺣﯿﺪر

ﺻﻔﺪر

٧١

ﺣﯿﺪر آﺑﺎد
ﺷﻬﺮ ﺣﯿﺪر آﺑﺎد ﻧﻈﲑ ﺑﻌﻀﯽ از ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﺷﻤﲑان اﺳﺖ ﮐﻪ دارای ﭘﺴﺘﯽ و ﺑﻠﻨﺪی اﺳﺖ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﺑﯿﺸﱰ ﻧﻮﺳﺎز و
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮐﻤﱰ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،اﻧﻮاع ﻣﯿﻮهﻫﺎی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ از ﻗﺒﯿﻞ :ﻫﻨﺪواﻧﻪ ،ﻃﺎﻟﺒﯽ ،ﺧﺮﺑﺰه ،ﺧﯿﺎر ﻓﺮاوان دﯾﺪه ﻣﯽ
ﺷﺪو اﻧﮕﻮر ﺗﺎزه ﺑﻪ ﺑﺎزار آﻣﺪه ﺑﻮد ،در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻧﯿﺰ دوﭼﺮﺧﻪای ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ آن ﻣﺎﻧﻨﺪ درﺷﮑﻪ دﺳﺘﯽ ﺑﻮد ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻣﯽﺑﺮد .و ﺳﻪ
ﭼﺮﺧﻪ ﮐﻪ ﺑﺠﺎی ﺗﺎﮐﺴﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد و دوﭼﺮﺧﻪ ﭘﺎﺋﯽ ﺑﯽ اﻧﺪازه زﯾﺎد ﺑﻮد ﮐﻪ آن رﯾﺸﮑﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۵/۳۰ﺑﻌﺪ
از ﻇﻬﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،ﺣﻀﺮت آﻗﺎ در ﻗﺴﻤﺖ ﻏﺮﺑﯽ ﻃﺒﻘﮥ دوم ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﺸﺮﯾﻒ داﺷﺘﻨﺪ .ﻓﻘﺮای ﺣﯿﺪرآﺑﺎد ﻫﻢ دور آن

ﺑﺰرﮔﻮار ﺣﻠﻘﻪ زده ﺑﻮدﻧﺪ .در ﻃﺒﻘﻪ اول ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء اﻗﺎﻣﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ﻓﻘﺮا ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن اﻗﺘﺪا ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ﺿﻤﻦ

ﺑﯿﺎﻧﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد اﻣﺘﯿﺎزات ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠﻬﯿﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ» :ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﺎب ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ ﯾﺎﻓﻌﯽ ﺳﻨّﯽ
ﺑﻮده ،و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﺣﻀﺮت ﺷﺎه ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠّﻪ وﻟّﯽ ﭘﺲ از ﺟﺴﺘﺠﻮی زﯾﺎد ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ ﯾﺎﻓﻌﯽ ۱ﻣﺸﺮف ﺷﺪ،
 -۱ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻮدن ﺷﺎه ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠّﻪ وﱃ ﻗﻄﻌﯽ و ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ وﺟﻮد وی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﻨﺸﻌﺐ ﺣﻀﺮت اﯾﺸﺎن وﮐﻼً
ﺻﻮﻓﯿﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺬﻫﺐ ﺷﯿﻌﻪ اﺛﻨﯽ ﻋﺸﺮ در اﯾﺮان و ﻫﻨﺪﮔﺮدﯾﺪﮐﻪ اﻧﺸﺎء اﻟﻠّﻪ در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﺎﻓﻈﺎن وﻻﯾﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﻔﺖ ،اﻣﺎ در
ﻣﻮرد ﺷﺎه ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠّﻪ ﻣﺄﺧﺬ ﺑﺴﯿﺎری در دﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ازﮐﺘﺎب ﭘﺮ ارزش ﻃﺮاﺋﻖاﻟﺤﻘﺎﯾﻖ ﺟﻠﺪ ﺳﻮم ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮕﲑﯾﻢ  :ﺳﯿﺪ ﻧﻌﻤﺖ
اﻟﻠّﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ ﺑﻦ ﮐﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﻫﺎﺷﻢ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ

اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق )ع( در  ۲۲رﺟﺐ ﺳﺎل  ۷۳۰ﯾﺎ  ۷۳۱در ﻗﺼﺒﻪ ﮐﻮه ﺑﻨﺎن ﮐﺮﻣﺎن ﺑﺪﻧﯿﺎ آﻣﺪ ،وی ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻧﺰد ﺷﯿﺦ

رﮐﻦاﻟﺪﯾﻦ ﺷﲑازی و ﻋﻠﻢ ﺑﻼﻏﺖ را ﺧﺪﻣﺖ ﺷﯿﺦ ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ ﻣﮑﯽ و ﻋﻠﻢ ﮐﻼم و ﺣﮑﻤﺖ اﻟﻬﯽ را ﻧﺰد ﺳﯿﺪ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮارزﻣﯽ و
اﺻﻮل ﻓﻘﻪ ﻧﺰد ﻗﺎﺿﯽ ﻋﻀﺪاﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮاﻧﺪه ،و ﻓﺼﻮص را از ﺣﻔﻆ داﺷﺖ .و ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﻨﻮن و ﻋﻠﻮم ﻇﺎﻫﺮ رﻏﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ اوﻟﯿﺎء

اﻟﻠّﻪ ﻧﻤﻮده ،و ﻫﺮﺟﺎﯾﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪای ﯾﺎﻓﺖ ﺑﯽدرﻧﮓ ﺑﻪ آن ﺟﺎﻧﺐ ﻣﯽﺷﺘﺎﻓﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻐﺮب رﻫﺴﭙﺎر ﺷﺪ و در ﻣﻨﺎره ﺟﺒﻞاﻟﺠﯿﻮش

در ﻃﺮف ﺟﻨﻮب ﻣﺼﺮ رﻓﺘﻪ ﺳﻪ ﺳﺎل در اﯾﻦ ﻏﺎر ﭼﻨﺪﯾﻦ ارﺑﻌﲔ ﮔﺬراﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ از ﻫﻤﻪ اﯾﻦ رﯾﺎﺿﺖ و ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ
ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﯾﺎﻓﻌﯽ در ﻣﮑﻪ رﺳﯿﺪ .اﻣﺎ ﺟﻨﺎب ﺷﯿﺦ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﮐﺘﺎب رﻫﱪان ﻃﺮﯾﻘﺖ از ﺷﺶ ﻧﻔﺮ از ﻣﺸﺎﯾﺦ ﻃﺮﯾﻘﺖ ﺳﻼﺳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ

اﺟﺎزه ارﺷﺎد داﺷﺘﻪ ،ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از :ﺷﯿﺦ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺮﺑﺮی ،ﺑﺮﻫﺎناﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ اﻟﻌﻠﻮی ،رﺿﯽاﻟﺪﯾﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ اﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻃﱪی ﻣﮑﯽ،

ﺷﯿﺦ ﻧﺠﻢ اﻟﺪﯾﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ،ﺷﻬﺎب اﻟﺪﯾﻦ اﺣﻤﺪ ﺷﺎذﱃ ،ﺷﯿﺦ ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ ﺻﻮﻓﯽ از ﺟﻤﻠﻪ آﺛﺎر او  :ﻣﺮآت اﻟﺠﻨﺎن

ﻓﯽ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺤﻮادث زﻣﺎن ﮐﻪ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﺎﻓﻌﯽ اﺳﺖ دﯾﮕﺮﮐﺘﺎب روﺿﺔ اﻟﺮﯾﺎﺣﲔ و دُرر ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻓﯽ اﻟﺤﻘﺎﯾﻖ ﻗﺮآن اﻟﻌﻈﯿﻢ و دﯾﮕﺮ
ﮐﺘﺎب اﻻرﺷﺎد و ﻧﯿﺰ دﯾﮕﺮﮐﺘﺎب ﻧﺸﺮ ﻣﺤﺎﺳﻦ اﻟﻌﺎﻟﯿﻪ وﮐﺘﺎب ﺑﺪﯾﻊ اﻟﻌﻠﻞ ﻣﻨﻔﺼﻠﻪ و ر ّد ﺑﺮ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ و ﻧﯿﺰﮐﺘﺎب ﮐﻔﺎﯾﺖ اﻟﻤﻌﺘﻘﺪ و روض
اﻟﺮﯾﺎﺣﲔ و اﻟﺸﻤﺎساﻟﻤﻌﻠﻢ و ﮐﺘﺎﺑﯽ در اﺷﺎره ﺑﻮده ﺷﯿﺦ را ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎر واﻻ ﺑﻮده زﯾﺮا ﭼﻮن ﺷﺨﺼﯽ ﭼﻮن ﺣﻀﺮت ﺷﺎه درﺑﺎرهٔ وی
ﭼﻨﲔ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:

ﺷﯿﺦ ﻣﺎ ﮐﺎﻣﻞ و ﻣﮑﻤﻞ ﺑﻮد

ﻗﻄﺐ وﻗﺖ و اﻣﺎم ﻋﺎدل ﺑﻮد

ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ

درﮔﺎه

ﯾﺎﻓﻌﯽ

ﺑﻮد

و

ﻧﺎم

رﻫﱪ

رﻫﺮوان

آن

ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در رﯾﺎضاﻟﻌﺎرﻓﲔ آﻣﺪه در ﺳﻦ  ۲۴ﺳﺎﻟﮕﯽ در ﺣﺮم ﺧﺎص اﻟﻬﯽ ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ دل ﻧﺎﯾﻞ ﮔﺸﺖ و ﻣﺪت ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﺑﻪ اﻣﺮ ﺷﯿﺦ ﻣﺸﻐﻮل
رﯾﺎﺿﺖ ﺑﻮده و ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺷﺒﺎﻧﯽ ﻣﺄﻣﻮر ﻣﯽﺷﺪ آری:
ﺷﺒﺎن وادی اﯾﻤﻦ ﮔﻬﯽ رﺳﺪ ﺑﻪ ﻣﺮاد

ﮐﻪ ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺟﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻌﯿﺐ ﮐﻨﺪ

ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻓﻘﺮی ﺷﺎه ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠّﻪ وﱃ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻫﻤﲔ ﮐﺘﺎب و دﯾﮕﺮ ﮐﺮﺳﯽ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺷﺠﺮهﻧﺎﻣﻪﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ در ﺑﺴﺘﺎن

اﻟﺴﯿﺎﺣﻪ ﻃﺮاﺋﻖ ﻧﺎﺑﻐﻪ ﻋﻠﻢ و ﻋﺮﻓﺎن و رﻫﱪان ﻃﺮﯾﻘﺖ و ﺳﺎﯾﺮﮐﺘﺎب ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺷﺎه ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠّﻪ ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ وﻃﻦ ﻃﺒﻖ

اﺷﺎره ﺟﻨﺎب ﺷﯿﺦ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺎوراء اﻟﻨﻬﺮ رﻓﺖ و در ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺰ ﺑﺨﺎرا )آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺮﻗﺎت اﻻدوار آﻣﺪه و ﺻﺎﺣﺐ ﻃﺮاﺋﻖ ﻧﻘﻞ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ( ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ.و ارﺑﻌﯿﻨﺎﺗﯽ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮد و ﻋﺪهای ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ دﺳﺖ وی ﺑﻪ ﺷﺮف ﻫﯿﺌﺖ وﻻﯾﺖ ﻧﺎﺋﻞ ﺷﺪﻧﺪ و ﭼﻮن ارادﺗﻤﻨﺪان ﻗﺮﯾﺐ

ﺻﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،اﻣﲑﮐﻤﺎل ﺑﺨﺎری ،اﻣﲑ ﺗﯿﻤﻮری را وارد ﮐﺮد ﮐﻪ از آن ﺣﻀﺮت ﺑﺨﻮاﻫﺪ از آﻧﺠﺎ ﻋﺰﯾﻤﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺧﻼﺻﻪ اﯾﺸﺎن ﻫﺮﺟﺎ
ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ اﻓﺮاد ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ،وی ﺟﺎﻣﻊ ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﻃﺮﯾﻘﺖ ﺑﻮد و اوﻟﲔ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻼه  ۱۲ﺗﺮک ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﮥ  ۱۲اﻣﺎم ﺑﺮ
ﺳﺮ ﻧﻬﺎد و از ﺣﻠﺐ ﺗﺎ ﮐﺮﻣﺎن را در ﻧﻮر دﯾﺪ .وﻓﺎت اﯾﺸﺎن در ﺳﺎل  ۸۲۷ﯾﺎ  ۸۳۴در  ۹۷ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻣﺰار ﺷﺮﯾﻔﺶ در ﻗﺼﺒﻪ

ﻣﺎﻫﺎن ﮐﺮﻣﺎن اﺳﺖ .ﺟﻨﺎب ﺷﺎه را ﮐﺘﺐ و رﺳﺎﻟﺖ ﺑﺴﯿﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺑﺴﺘﺎن اﻟﺴﯿﺎﺣﻪ ﺻﺪ ﻫﺰار ﺑﯿﺖ ﺑﺪو ﻣﻨﺴﻮب ﻧﻤﻮده و ﻫﺪاﯾﺖ

در رﯾﺎضاﻟﻌﺎرﻓﲔ ﻋﺪد رﺳﺎﺋﻞ از ﺟﻨﺎب را  ۳۰۰ﻋﺪد ذﮐﺮﮐﺮده و ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻄﺮاﺋﻖ ﮔﻮﯾﺪ ﻓﻘﲑ  ۶۲رﺳﺎﻟﻪ ﻋﺮﺑﯽ و ﻓﺎرﺳﯽ آن ﺣﻀﺮت را

٧٢

ﭼﻄﻮر ﻣﯿﺸﻮدﺣﻀﺮت ﺷﺎه ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠّﻪ ﻣﺘﻌﺼﺐ در ﻣﺬﻫﺐ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﯿﺦ او ﺳﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﭼﻮن آن زﻣﺎن ﺑﺰرﮔﺎن ﺗﻘﯿﻪ ﻣﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺷﻨﺎﺧﱳ و اﺳﺎﻣﯽ اﺋﻤﻪ ﻫﻢ ﺟﺰء اﺳﺮار ﺑﻮد ﻫﻤﺎن ﻃﻮریﮐﻪ اﺳﺮار ﺣﻖ را ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﯽآﻣﻮﺧﺘﻨﺪ اﺳﺎﻣﯽ دوازده اﻣﺎم را ﺑﻪ
آﻧﻬﺎ ﺗﻠﻘﲔ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺷﯿﺦ ﻋﻄﺎر ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﻨﯽ ﺑﻮد وﱃ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ دوازده اﻣﺎم را ﺗﻠﻘﲔ ﻣﯽﻧﻤﻮدم )ﮐﺘﺎب ﻣﻈﻬﺮ
اﻟﻌﺠﺎﯾﺐ ﺳﻨﺪ زﻧﺪه ﺷﯿﻌﯽ ﺑﻮدن اوﺳﺖ( ﻣﺎ ﻫﺮﭼﻪ دارﯾﻢ از اﺋﻤﻪ اﻃﻬﺎر دارﯾﻢ ،ﺗﺎج دوازده ﺗﺮک وﮐﻼه دوازده ﺗﺮک در زﻣﺎن
ﺣﻀﺮت ﺷﺎه ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠّﻪ وﱃ ﻣﻌﻤﻮل ﺷﺪ ،و ﻫﻤﲔ دﻟﯿﻞ ﮐﺎﻣﻞ ﻋﻘﯿﺪت آن ﺟﻨﺎب ﺑﻪ ﺗﺸﯿّﻊ اﺳﺖ.

»رﻋﺎﯾﺖ آداب ﺷﺮع ﻣﻄﻬّﺮ«
آﻧﮕﺎه ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :آﻧﭽﻪ ﺧﻼف ﺷﺮع اﻧﻮر اﺳﺖ در ﻃﺮﯾﻘﺖ ﺷﯿﻌﯿﺎن اﻣﺎﻣّﯿﻪ ﺷﺎه ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠﻬﯽ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻫﻤﲔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ در
ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺎ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽﻫﺎی ﻟﻬﻮ و ﻟﻌﺐاﻧﮕﯿﺰ و ﻏﻔﻠﺖآور ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ ،وﱃ آواز و ﻣﻨﺎﺟﺎت ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﯾﺎد ﺧﺪا ﻣﯽاﻧﺪازد

ﻣﻤﺪوح اﺳﺖ ،دﯾﮕﺮ از اﻣﺘﯿﺎزات ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻧﻌﻤﺖاﻟﻠﻬﯿﻪ ﺗﻘﯿّﺪ در آداب ﺷﺮع اﺳﺖ ،اﺣﮑﺎم ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺮع ،و ﺳﺎﯾﺮ ﻋﺒﺎدات ﻗﺎﻟﺒﯽ

ﻇﻬﻮری ﺑﯿﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻻت دروﻧﯽ و ﻋﺒﺎدت دروﻧﯽ ﻣﺎ ﻇﺎﻫﺮ اﺣﮑﺎم ﺷﺮع را ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻋﺎت ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ،و آﻧﭽﻪ ﺣﺮام اﺳﺖ

ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺮک ﮐﻨﯿﻢ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺧﻮد را دروﯾﺶ ﺑﺪاﻧﺪ و ﭼﺮس و ﺑﻨﮓ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺮﻣﺎت را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﺮدد ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻨﮓ دروﯾﺸﯽ
اﺳﺖ ،و ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺣﻀﺮت ﺻﺎدق )ع( ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ» :ﮐﻮﻧﻮا ازﻧﯿﻨﺎ و ﻻﺗﮑﻮﻧﻮا ﺷﯿﻨَﺎ« ﯾﻌﻨﯽ »اﮔﺮ
ﺴﻼم را دارﯾﻢ آﯾﺎ ﻋﻠﯽ )ع( ﯾﮑﯽ از
ﺑﺪﺳﺘﻮر ﺷﺮع رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮاﻓﺮازی ﻣﺎﺳﺖ« ﻣﺎ ادﻋﺎی ﭘﲑوی ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﻟ ّ

ﻣﺴﺘﺤﺒﺎت را ﺗﺮک ﻣﯽﮐﺮد؟ اﮔﺮ ﻣﺎ ﭘﲑو آن ﺑﺰرﮔﻮاران ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺮع را ﻣﺮاﻋﺎت ﮐﻨﯿﻢ و ﻗﺪم ﺑﻪ دﺳﺘﻮرﻫﺎی آﻧﺎن را

ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ،ﭼﻮن اوﻟﲔ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﺖ ،ﭘﺲ اول ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺒﺎدات و ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺮع را ﻣﺮاﻋﺎت و ﻣﺮاﻗﺒﺖ

ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ،اﮔﺮ ﺧﺪای ﻧﮑﺮده ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺮع را ﻣﺮاﻋﺎت ﻧﮑﻨﯿﻢ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻮﺳﺖ درﺧﺖ ﮐﻨﺪه ﺷﻮد و ﻣﻐﺰ آن ﺧﺪای ﻧﮑﺮده
ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﺧﺸﮏ ﻣﯿﺸﻮد )ﺷﺮﯾﻌﺖ در ﻟﻐﺖ»ﺷﺮﻋﺔ اﻟﻤﺎء« را ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ آب ﻣﯽآﺷﺎﻣﻨﺪ ،و در اﺻﻄﻼح
ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از اﻣﻮر دﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺰّت ﺷﺄﻧﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺗﻌﯿﲔ ﻓﺮﻣﻮده ،از اﻗﻮال و اﻋﻤﺎل و اﺣﮑﺎم ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ آن ﺳﺒﺐ
اﻧﺘﻈﺎم اﻣﻮرﻣﻌﺎش و ﻣﻌﺎد ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺼﻮل ﮐﻤﺎﻻﺗﯽ ﮔﺮدد و ﺷﺎﻣﻞ اﺣﻮال ﺧﺎص و ﻋﻮام ﺑﻮده ﺟﻤﯿﻊ اﻣّﺖ در آن

ﺷﺮﯾﮏ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭼﻮن ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻄﻬﺮ ﻓﯿﺾ رﺣﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺣﻤﺖ ﻋﺎم اﺳﺖ .ﻫﺠﻮﯾﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ از

ﻋﺒﺎرات اﻫﻞ اﻟﻠّﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺻﺤﺒﺖ ﺣﺎل ﻇﺎﻫﺮ ﮐﻨﺪ و ﯾﮑﯽ از وﺧﺎﻣﺖ ﺣﺎل ﺑﺎﻃﻦ ،در ﮐﺸﺎف اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ
ﻋﺒﺎرت از ﻃﺮﯾﻖ دﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮع اﺳﺖ .ﺷﯿﺦ اﻧﺼﺎری ﮔﻮﯾﺪ :ﺷﺮﯾﻌﺖ ﭼﺮاغ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ ،ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﻨﺪ اﺳﺖ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﻨﺪ

اﺳﺖ ،ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺎز اﺳﺖ ،ﺷﺮﯾﻌﺖ ارﮐﺎن ﻇﺎﻫﺮ اﺳﺖ ﺣﻘﯿﻘﺖ ارﮐﺎن ﺑﺎﻃﻨﺴﺖ ،ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﯽدردﯾﺴﺖ
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﯽﺧﻮدﯾﺴﺖ ،ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﺪﻣﺘﺴﺖ ،ﺑﺮ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻏﺮﺑﺖ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪت ،ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﻮاﺳﻄﻪ اﺳﺖ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻪ
ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ اﺳﺖ اﻫﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻃﺎﻋﺖدار اﺳﺖ اﻫﻞ ﺣﻘﯿﻘﺖ از ﺧﻮﯾﺸﱳ ﮔﺮﯾﺰاﻧﺴﺖ و ﺑﯿﮑﯽ ﻧﺎزان ،اﻫﻞ ﺷﺮﯾﻌﺖ در آرزوی ﺧﻠﺪ

و ﻧﻌﯿﻢ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ اﻫﻞ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮔﺴﺘﺎخ و ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ ،اﺑﺘﺪای ﺣﻘﯿﻘﺖ دردﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪ و ﺣﺴﺮﺗﯽ ﺗﺮا ﻓﺮا ﮔﲑد
ﺟﻬﺎن ﻓﺮاخ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺗﻨﮓ ﮐﻨﺪ ،اﻧﺪرون ﭘﲑاﻫﻦ ﺑﺮ ﺗﻮ زﻧﺪان ﮐﻨﺪ ،آﺗﺸﯽ در ﺟﺎﻧﺖ زﻧﺪ ،ﻋﻄﺸﯽ در دل اﻓﮑﻨﺪ ﺳﻮز ﺑﯿﻨﯽ و
ﺳﻮزﻧﺪه ﻧﻪ ،ﺷﻮر ﺑﯿﻨﯽ و ﺷﻮرﻧﺪه ﻧﻪ( و در اﺧﺒﺎر آﻣﺪه اﺳﺖ».اﻟﺸﺮﯾﻌﻪ اﻟﻘﻮاﱃ و اﻟﻄﺮﯾﻘﻪ اﻓﻌﺎﱃ و اﻟﺤﻘﯿﻘﻪ اﺣﻮاﱃ و اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ

رأس ﻣﺎﱃ« و ﭘﺲ از ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﮐﺎﻣﻞ ،در ﻣﻮرد ﮐﺘﺐ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد ،ﺳﺆاﻻﺗﯽ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و
ﺟﻮاﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﻋﺮض رﺳﺎﻧﯿﺪه ﺷﺪ ،ﺑﻌﺪ ﭼﻨﺪ ﻏﺰل از دﯾﻮان ﺷﻤﺲ ﺗﱪﯾﺰی ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر ﯾﮑﯽ از ﻓﻘﺮا ﮐﺘﺎب
ﺣﺎﻓﻆ ﺷﲑازی را ﺑﺎزﮐﺮده اﯾﻦ ﻏﺰل آﻣﺪ:
ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮدهام ،ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻃﺮاﺋﻖاﻟﺤﻘﺎﯾﻖ ﺟﻠﺪ ﺳﻮم وﮐﺘﺎب ﺑﺴﯿﺎری ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺮﺣﻮم ﺳﻌﯿﺪ ﻧﻔﯿﺴﯽ ۵۰۰
ﮐﺘﺎب در رﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎو ﻣﻨﺴﻮب داﺷﺘﻪ و ژان اوﯾﻦ ﺑﻌﻀﯽ از رﺳﺎﻟﺖ اﯾﺸﺎن را ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﺮده .اﺳﺎس ﻃﺮﯾﻘﺖ ﺷﺎه ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠّﻪ ﺑﺮ ﺑﯿﻌﺖ وﻟﻮی
ذﮐﺮ ﺧﻔﯽ ،وﺣﺪت وﺟﻮد ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﻬﻮد ،و ﺳﻌﯽ وﮐﺎر و ﻋﻤﻞ وﺧﺪﻣﺖ .ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﻋﺪم ﺟﻮاز و ﺣﺮﻣﺖ ﺑﻨﮓ و ﺣﺸﯿﺶ وﮔﺪاﺋﯽ.

ﻧﺒﻮدن ﺳﻤﺎع و اﻧﺘﻈﺎر ﻓﺮج داﺋﻢ و ﺧﻼﺻﻪ ﻋﺮﻓﺎن ﻣﺜﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﺟﻬﺎت دروﻧﯽ و ﺳﻌﯽ ﺑﲑوﻧﯽ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮده و دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر و دل ﺑﺎ
ﯾﺎر را اراﺋﻪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ.

٧٣

ﺑﯿﺎ راﯾﺖ ﻣﻨﺼﻮر ﭘﺎدﺷﺎه رﺳﯿﺪ

ﻧﻮﯾﺪ ﻓﺘﺢ وﺑﺸﺎرت ﺑﻪ ﻣﻬﺮوﻣﺎه رﺳﯿﺪ

ﺟﻤﺎل ﺑﺨﺖ زروی ﻇﻔﺮ ﻧﻘﺎب اﻧﺪاﺧﺖ

ﮐﻤﺎل ﻋﺪل ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺎد دادﺧﻮاه رﺳﯿﺪ

ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺼﺮ ﺑﺮ ﻏﻢ ﺑﺮادران ﺣﺴﻮد

زﻗﻌﺮ ﭼﺎه ﺑﺮآﻣﺪ ﺑﻪ اوج ﻣﺎه رﺳﯿﺪ

ﮐﺠﺎﺳﺖﺻﻮﻓﯽدﺟﺎلﭼﺸﻢ ﻣﻠﺤﺪ ﺷﮑﻞ

ﺑﮕﻮ ﺑﺴﻮز ﮐﻪ ﻣﻬﺪی دﯾﻦ ﭘﻨﺎه رﺳﯿﺪ

ﺟﻬﺎنﺑﻪﮐﺎمدلاﮐﻨﻮن رﺳﺪﮐﻪ ﺷﺎهرﺳﯿﺪ

ﺳﭙﻬﺮ دور ﺧﻮش اﮐﻨﻮن زﻧﺪﮐﻪ ﻣﺎه آﻣﺪ

زﻗﺎﻃﻌﺎن ﻃﺮﯾﻖ آن زﻣﺎن ﺷﻮﻧﺪ اﯾﻤﻦ

ﻗﻮاﻓﻞ دل و داﻧﺶ ﮐﻪ ﻣﺮد راه رﺳﯿﺪ

ﺻﺒﺎ ﺑﮕﻮﮐﻪ ﭼﻬﺎ ﺑﺮ ﺳﺮم دراﯾﻦ ﻏﻢﻋﺸﻖ

زآﺗﺶ دل ﺳﻮزان و ﺑﺮق آه رﺳﯿﺪ

و ﺷﻮق روی ﺗﻮﺟﺎﻧﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺳﲑ ﻓﺮاق

ﻫﻤﺎن رﺳﯿﺪﮐﺰ آﺗﺶ ﺑﻪ ﺑﺮگ ﮐﺎه رﺳﯿﺪ

ﻣﺮوﺑﺨﻮاب ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻪ ﺑﺎرﮔﺎه ﻗﺒﻮل

زورد ﻧﯿﻢ ﺷﺐ و درس ﺻﺒﺤﮕﺎه رﺳﯿﺪ

ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﻏﺰل ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:

ﻋﻤﺎداﻟﺪﯾﻦ ۱ﺑﺎ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮد و ﺧﺎﻧﻘﺎه داﺷﺖ» :ﮐﺠﺎﺳﺖ ﺻﻮﻓﯽ دﺟﺎل ﭼﺸﻢ ﻣﻠﺤﺪ ﺷﮑﻞ« اﺷﺎره ﺑﻪ اوﺳﺖ،
ﺣﺎﻓﻆ از ﻋﻠﻤﺎءَ ﺑﺰرگ ﻋﺼﺮ ﺧﻮدش ﺑﻮده و در اول دروﯾﺶ ﻧﺒﻮد وﱃ ﺑﻌﺪاً ﺑﻪ ﻓﻘﺮ ﺗﺸﺮّف ﯾﺎﻓﺘﻪ:

ﭘﺲ از اﺳﺘﻤﺎع ارﺷﺎدات ﮔﻮﻫﺮﺑﺎر ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ،ﺷﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﻃﺒﻘﮥ اول روی ﻣﯿﺰ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد در ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت
آﻗﺎ ﺻﺮف و در ﺳﺎﻋﺖ  ۹اﺳﱰاﺣﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻌﻀﯽ ﺗﻌﺠﺐ ﮐﻨﻨﺪﮐﻪ ﭼﺮا ﺣﻀﺮت آﻗﺎ اﯾﻦ ﻗﺪر زود اﺳﱰاﺣﺖ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﺒﻬﺎ ﺳﺎﻋﺖ  ۸/۳۰ﺑﻪ ﺑﺴﱰ ﺧﻮاب ﻣﯽروﻧﺪ ،ﺳﺒﺐ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زود ﻣﯽﺧﻮاﺑﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺤﺮ

زودﺗﺮ ﺑﯿﺪار ﺷﻮﻧﺪ و از ﻗﺒﻮﺿﺎت ﺳﺤﺮ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ.

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۲۷۶ﺑﻬﻤﻦ  ۱۳۵۰و  ۳۰۹ذﯾﺤﺠﻪ  ۱۳۹۱و  ۱۶ﻓﻮرﯾﻪ  ۱۹۷۲م:
اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ در دﯾﻦ = ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺤﺮ ﻓﻘﺮای ﺣﯿﺪرآﺑﺎد ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺷﺮﻓﯿﺎب ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﺸﺎن ﭘﺲ از
ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ،ﺗﻤﺎم ﻓﻘﺮاﺋﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ اﺳﺘﻤﺎع ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﭘﺲ از ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن ﺿﻤﻦ

ﻦ
ﺗﻔﺴﲑ »آﯾﮥ إِنﱠ اﻟﱠﺬِﻳﻦَ ﻗَﺎﻟُﻮا رَﺑﱡﻨَﺎ اﻟﻠﱠﻪُ ﺛُﻢﱠ اﺳْﺘَﻘَﺎﻣُﻮا ﻓَﻠَﺎ ﺧَﻮْفٌ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ وَﻟَﺎ ﻫُﻢْ ﻳَﺤْﺰَﻧُﻮنَ أُوْﻟَﺌِﻚَ أَﺻْﺤَﺎبُ اﻟْﺠَﻨﱠﺔِ ﺧَﺎﻟِﺪِﻳ َ

ﻓِﻴﻬَﺎ ﺟَﺰَاء ﺑِﻤَﺎ ﻛَﺎﻧُﻮا ﻳَﻌْﻤَﻠُﻮنَ« .آﯾﻪ ۱۳و  ۱۴ﺳﻮره اﺣﻘﺎف ﺗﺮﺟﻤﻪ» :آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﭘﺮوردﮔﺎرا ﻣﺎ اﻟﻠّﻪ اﺳﺖ و

اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ورزﯾﺪﻧﺪ ﺧﻮﻓﯽ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ و اﻧﺪوﻫﮕﲔ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ آﻧﺎن اﺻﺤﺎب ﺑﻬﺸﺘﻨﺪﮐﻪ در آن ﺟﺎوداﻧﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺑﻮد و اﯾﻦ ﭘﺎداش آﻧﭽﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ« ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :اﮔﺮ ﻓﻘﲑ در ﺷﺪت وﮔﺮﻓﺘﺎرﯾﻬﺎ ،ﯾﺎ ﮔﺸﺎﯾﺶ و

ﺧﻮﺷﯿﻬﺎ در اﯾﻤﺎن ﺧﻮد اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ورزد وﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺪا واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﺸﺎﯾﺶ ﮐﻪ ﺑﺼﻼح اوﺳﺖ از
ﻃﺮف ﭘﺮوردﮔﺎرﻋﺎﻟﻢ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،و در ﻣﻮرد ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ )ع( ﻣﺜﺎل زدﻧﺪ و ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :وﻗﺘﯿﮑﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ

او را دار ﺑﺰﻧﻨﺪ ۲از ﺧﺪا ﺧﻮاﺳﺖ اﮔﺮ ﺻﻼح اﺳﺖ اﯾﻦ ﺟﺎم ﺑﻼ ﺑﮕﺮدان و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﯿﻢ را وﻗﺘﯿﮑﻪ ﻣﯽ

ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ

 -۱ﻋﻤﺎد ﻓﻘﯿﻪ ﻋﺎرف و ﻓﻘﯿﻪ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺣﺎﻓﻆ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۷۹۳وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﯾﻦ ﺑﯿﺖ ﺣﺎﻓﻆ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره اوﺳﺖ:
ای ﮐﺒﮏ ﺧﻮش ﺧﺮام ﮐﻪ ﺧﻮش ﻣﲑوی ﺑﻪ ﻧﻤﺎز

ﻏﺮه ﻣﺸﻮﮐﻪ ﮔﺮﺑﻪ ﻋﺎﺑﺪ ﻧﻤﺎزﮐﺮد

ﻦ
 -۲آﯾﮥ ۱۵۷و  ۱۵۸ﺳﻮره ﻧﺴﺎء  )) :وَﻗَﻮْﻟِ ِﻬﻢْ إِﻧﱠﺎ ﻗَﺘَﻠْﻨَﺎ اﻟْ َﻤﺴِﻴﺢَ ﻋِﻴﺴَﻰ اﺑْﻦَ ﻣَﺮْﻳَﻢَ رَﺳُﻮلَ اﻟﻠّﻪِ وَﻣَﺎ ﻗَﺘَﻠُﻮهُ وَﻣَﺎ ﺻَﻠَﺒُﻮ ُه وَﻟَﻜِﻦ ﺷُﺒﱢﻪَ ﻟَﻬُﻢْ وَإِنﱠ اﻟﱠﺬِﻳ َ
ع اﻟﻈﱠﻦﱢ وَﻣَﺎ ﻗَﺘَﻠُﻮهُ َﻳﻘِﻴﻨًﺎ ﺑَﻞ رﱠ َﻓﻌَﻪُ اﻟﻠّﻪُ إِﻟَﻴْﻪِ وَﻛَﺎنَ اﻟﻠّﻪُ ﻋَﺰِﻳﺰًا ﺣَﻜِﻴﻤًﺎ((
اﺧْﺘَﻠَﻔُﻮاْ ﻓِﻴﻪِ ﻟَﻔِﻲ ﺷَﻚﱟ ﻣﱢﻨْﻪُ ﻣَﺎ ﻟَﻬُﻢ ﺑِ ِﻪ ﻣِﻦْ ﻋِﻠْﻢٍ إِﻻﱠ اﺗﱢﺒَﺎ َ

ﺗﺮﺟﻤﻪ :از اﯾﻦ رو ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺎ ﻣﺴﯿﺢ ﻋﯿﺴﯽ اﺑﻦ ﻣﺮﯾﻢ رﺳﻮل ﺧﺪا را ﮐﺸﺘﯿﻢ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ او را ﻧﮑﺸﺘﻨﺪ و ﻧﻪ ﺑﺪارﮐﺸﯿﺪﻧﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻣﺮ
ﻣﺸﺘﺒﻪ ﺷﺪ و ﻫﻤﺎﻧﺎ آﻧﺎﻧﮑﻪ درﺑﺎرهٔ او ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ از روی ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ﺳﺨﻨﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ .و ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ آن ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺟﺰ آﻧﮑﻪ از

٧٤

در آﺗﺶ اﻧﺪازﻧﺪ ﺗﻤﺎم ﻣﻼﺋﮑﻪ آﻣﺪﻧﺪ و اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﻤﮑﯽ ﮐﻨﯿﻢ؟ آن ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد :از ﺷﻤﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﻤﮑﯽ
ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﱪﺋﯿﻞ آﻣﺪ و ﺳﺆال ﮐﺮد آﯾﺎ ﺣﺎﺟﺘﯽ داری ﺟﻮاب داد :ﮐﻪ ﺳﺮﺗﺎ ﭘﺎ ﺣﺎﺟﺘﻢ وﱃ ﺑﺘﻮ ﺣﺎﺟﺘﯽ

ﻧﺪارم ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ از ﺣﻀﺮت اﺣﺪﯾﺖ دﺳﺘﻮر داده ﺷﺪﮐﻪ آﺗﺶ ﺑﺮ او ﺳﺮد و ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻮد ۱.ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺨﻨﺎن ﺣﻀﺮت
اﯾﺸﺎن و ﺧﺘﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﮐﻤﯽ در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﮐﻨﺴﻮﻧﮕﺮی ﮔﺮدش ﮐﺮدﻧﺪ و آﻗﺎی دﮐﱰ ﻣﻘﺘﺪری درﺧﺖ اﺑﻨﻪ و درﺧﺖ ﭘﺎﭘﺎﯾﺎ ﮐﻪ درﺧﺘﯽ
اﺳﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و راﺳﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود و ﺑﺮﮔﻬﺎﺋﯽ ﻧﻈﲑ ﺑﺮگ ﮐﺮﭼﮏ دارد و ﻣﯿﻮه آن ﺷﺒﯿﻪ ﺧﺮﺑﺰهﻫﺎی ﻣﺘﻮﺳﻂ دور ﺗﺎ دور درﺧﺖ
ﺑﺎرور اﺳﺖ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ،و در ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﯾﮏ ﺑﺮش از ﻣﯿﻮه آن درﺧﺖ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﻔﺮه آوردﻧﺪ ،و ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ ﺧﻮردﻧﺪﮐﻪ ﻣﺰه
ﺷﲑﯾﻨﯽ داﺷﺖ و ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاص ﻃﺒﯽ ﻫﻢ دارد و ﺑﺮای ﮔﻮارش ﺧﻮﺑﺴﺖ ،در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۸ﺻﺒﺢ آﻗﺎی راﺷﺪ ﻋﻠﯽ
ﻣﲑزا ﮐﻪ اﻫﻞ ﻫﻨﺪ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﻓﻘﺮ و دروﯾﺸﯽ ﻧﺎﺋﻞ ﮔﺮدﯾﺪ.

ﻣﺰار ﺣﻀﺮت ﺷﺎه ﻣﲑ ﻣﺤﻤﻮد و ﺷﺎه ﻣﲑ ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ و ﺷﺎه ﻋﻠﲑﺿﺎ دﮐﻨﯽ
در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۹ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻨﺎم»ﻣﲑ ﻋﺎﻟﻢ ﺗﺎﻻب« ﯾﺎ ﮐﻮه ﻣﲑ ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺎه ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﺮدﻧﺪ اﺑﺘﺪا ﻣﺰار ﺣﻀﺮت
ﺷﺎه ﻣﲑ ﻣﺤﻤﻮد دﮐﻨﯽ را زﯾﺎرت ﻧﻤﻮدﻧﺪ و دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،ﻋﮑﺴﯽ در آن ﻣﮑﺎن وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻻی آن ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺑﻮد »ﺣﻀﺮت ﺷﺎه ﻣﲑ ﻣﺤﻤﻮد ﻗﻄﺐ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺷﺎه ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠّﻬﯽ«:

در دﯾﺪه ﻣﺎ ﻧﻮر ﺧﺪا را ﺑﻄﻠﺐ

ﺳﻠﻄﺎن ﺳﺮا ﭘﺮده ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺑﺠﻮ

در ﺑﺤﺮ درآ و ﻋﲔ ﻣﺎ را ﺑﻄﻠﺐ
ور دردِ دﻟﺖ ﻫﺴﺖ دوا را ﺑﻄﻠﺐ

ﺑﻌﺪ ﺑﻪ زﯾﺎرت ﺣﻀﺮت ﺷﺎه ﻣﲑ ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ دﮐﻨﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﺎه ﻣﲑﻣﺤﻤﻮد ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﺮدﻧﺪ در آﻧﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از زﯾﺎرت دو رﮐﻌﺖ
ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﻘﱪهٔ ﺣﻀﺮت ﺷﺎه ﻋﻠﲑﺿﺎ دﮐﻨﯽ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﺮدﻧﺪ و ﭘﺲ از زﯾﺎرت دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﺑﺠﺎی آوردﻧﺪ ،ﻣﺰار
اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﻮاران ﺑﺎﻻی ﺗﭙﮥ ﺳﻨﮕﯽ ﻗﺮار دارد و درﯾﺎﭼﻪای زﯾﺒﺎ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر آن ﭼﻨﺪ ﺑﻠﻢ ﮐﻪ روی آﺑﺴﺖ زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﺻﻔﺎی آن را
ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮﮐﺮده اﺳﺖ و ﺣﻀﺮت ﭘﲑ و ﻣﺎ ،ﭘﺲ از زﯾﺎرت از ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻨﮕﯽ ﺳﯿﺎه ﮐﻪ روی آن »ﺑﺴﻢ اﻟﻠّﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ« ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺷﺪه ﺑﻮد دﯾﺪن ﮐﺮدﯾﻢ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻼﺻﻪای از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﲑﺷﺎه ﻣﺤﻤﻮد را ﺑﺮ ﺳﺒﯿﻞ اﻃﻼع ﺑﯿﺎورم:
ﺣﻀﺮت ﺷﺎه ﻣﲑﻣﺤﻤﻮد ﻗﻄﺐ ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺸﻢ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠّﻬﯽ از ﻋﺮاق ﺑﺨﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت ﻣﲑﺷﺎه ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ ﺛﺎﻟﺚ
آﺧﺮﯾﻦ ﻗﻄﺐ از اوﻻد ﺣﻀﺮت ﺷﺎه ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠّﻪ وﱃ ﻣﺸﺮف ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﻠﻮک ﺑﺪرﺟﻪ ﮐﻤﺎل رﺳﯿﺪه و

ﺑﺠﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﭘﲑ ﺧﻮد ﻧﺎﺋﻞ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﭘﺲ از رﺣﻠﺖ ﺣﻀﺮت ﻣﲑﺷﺎه ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ از ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺪر ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺣﯿﺪرآﺑﺎد دﮐﻦ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﻓﺮﻣﺎ
ﺷﺪه و در ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﻓﻌﻼً ﻣﺰار ﻣﻄﻬﺮ او و ﻓﺮزﻧﺪش ﺷﺎه ﻣﲑﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ و ﺷﺎه ﻋﻠﲑﺿﺎ دﮐﻨﯽ ﻓﺮزﻧﺪ زادهاش ﻗﺮار داردﺑﺴﺎﺧﱳ
ﺧﺎﻧﻘﺎه ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪ ﮔﻮﯾﻨﺪ در ﻫﻤﲔ زﻣﺎن ﺳﻠﻄﺎن اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﺗﺎﻧﺎﺷﺎه آﺧﺮﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻗﻄﺐ ﺷﺎﻫﯿﻪ ﻣﺸﻐﻮل

ﺳﺎﺧﱳ ﻗﺼﺮی ﺑﻨﺎم داد ﻣﺤﻞ وﮔﻨﺒﺪی ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺰار ﺷﺎه راﺟﻮ ﻗﺘﺎل ﺣﺴﯿﻨﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن ﺳﻠﺴﻠﻪ ﭼﺸﺘﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﺎو ارادت داﺷﺘﻪ ﺑﻮده
اﺳﺖ و دﺳﺘﻮر ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﻤﺎران و ﺑﻨﺎﯾﺎن وﮐﺎرﮐﻨﺎن زﯾﺮ دﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﺸﻮد ﮐﺴﯽ ﺣﻖ ﻧﺪارد در
ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮد ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎر ﺧﺎﻧﻘﺎه ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺷﺎه ﻣﲑ ﻣﺤﻤﻮد ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ﻫﺮﮐﺲ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ

ﮐﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﺰد او را دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽدﻫﯿﻢ ،ﺑﻨﺎﻫﺎ و ﻋﻤﻠﻪﻫﺎ ﺷﺒﻬﺎ در ﭘﺮﺗﻮ ﻧﻮر ﭼﺮاغ و ﻣﺸﻌﻞ ﺑﮑﺎر ﺳﺎﺧﱳ ﺧﺎﻧﻘﺎه ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ و
روزﻫﺎ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺧﺴﺘﮕﯽ و ﺑﯽﺧﻮاﺑﯽ ﭼﺮت ﻣﯽزﻧﻨﺪ و ﮐﺎر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،ﺳﻠﻄﺎن از ﮐﺎر ﺷﺒﺎﻧﻪ آﻧﻬﺎ
ﻣﻄﻠﻊ ﻣﯽﺷﻮد دﺳﺘﻮر ﻣﯽدﻫﺪﮐﻪ روﻏﻦ ﻓﺮوﺷﺎن وﮔﻤﺎﺷﺘﮕﺎن ﺷﺎه ﻣﲑﻣﺤﻤﻮد روﻏﻦ ﭼﺮاغ ﻧﻔﺮوﺷﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﺪاﺷﱳ ﻣﺸﻌﻞ

ﭘﯽ ﮔﻤﺎن ﺧﻮد ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻄﻮر ﯾﻘﲔ)ﺷﻤﺎ ﻣﺆﻣﻨﲔ ﺑﺪاﻧﯿﺪﮐﻪ( ﻣﺴﯿﺢ را ﻧﮑﺸﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺧﺪا او را ﺑﺴﻮی ﺧﻮد ﺑﺎﻻ ﺑﺮد و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺧﺪا ﺑﺮ ﻫﻤﻪ
ﻣﻠﮏ وﺟﻮد ﻣﻘﺘﺪر وﮐﺎرش ﻫﻤﻪ از روی ﺣﮑﻤﺖ اﺳﺖ.

ﻋﻠَﻰ إِﺑْﺮَاﻫِﻴﻢَ .
 -۱ﺳﻮره اﻧﺒﯿﺎء آﯾﻪ  : ۶۹ﻗُﻠْﻨَﺎ ﻳَﺎ ﻧَﺎرُ ﻛُﻮﻧِﻲ ﺑَ ْﺮدًا وَﺳَﻠَﺎﻣًﺎ َ

ﺗﺮﺟﻤﻪ) :ﭘﺲ آن ﻗﻮم آﺗﺸﯽ ﺳﺨﺖ اﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ و اﺑﺮاﻫﯿﻢ را در آن اﻓﮑﻨﺪﻧﺪ ﻣﺎ ﺧﻄﺎب ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻬﺎی آﺗﺶ ﺳﺮد و ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮای اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﺎش
آﺗﺶ ﺑﻪ ﺧﻄﺎب ﺧﺪا ﮔُﻞ و رﯾﺤﺎن ﮔﺮدﯾﺪ(.

٧٥

و ﭼﺮاغ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺳﺎﺧﱳ ﺧﺎﻧﻘﺎه ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮﻧﺪ ،وﻗﺘﯿﮑﻪ اﯾﻦ ﺧﱪ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻣﲑﻣﺤﻤﻮد ﻣﲑﺳﺪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ اوﻟﯿﺎ ِء ﺧﺪا ﻧﻤﯽ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺴﯽ از ﻧﲑوی ﺑﺎﻃﻨﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺧﱪ ﺷﻮد ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ﺑﻔﻀﻞ ﺧﺪا ﺧﺎﻧﻘﺎه ﻣﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد وﱃ ﻋﻤﺎرت

٧٦

٧٧

داد ﻣﺤﻞ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺗﻤﺎم ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﮔﻨﺒﺪی ﻫﻢ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﱪ ﭘﲑ ﺧﻮد ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮده ﻧﺎﺗﻤﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﻬﻤﲔ زودی
ﺧﺪاوﻧﺪﮐﺴﯽ ﮐﻪ از او ﻇﺎﻟﻢﺗﺮ اﺳﺖ ﺑﺮ او ﻣﺴﻠﻂ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪﮐﻪ ﺳﺰای ﻇﻠﻢ ﺧﻮد را ﺑﺒﯿﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﮔﻤﺎﺷﺘﮕﺎن دﺳﺘﻮر ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی
روﻏﻦ از آب ﭼﺎه ﺧﺎﻧﻘﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻫﻤﲔ ﮐﺎر را ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﺎﺧﱳ ﺧﺎﻧﻘﺎه اداﻣﻪ دادﻧﺪ ،وﱃ ﭼﻨﺪی ﻧﮕﺬﺷﺖ ﮐﻪ
اورﻧﮓ زﯾﺐ ﻋﺎﻟﻤﮕﲑ ﺷﺎه وﻟﯿﻌﻬﺪ ﺷﺎه ﻫﻨﺪ ﺑﺮ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯿﺪ و ﭘﺲ از ﺷﺶ ﻣﺎه ﮐﻪ در ﻗﻠﻌﻪ ﮔﻮﻟﮑﻨﺪه در ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺑﻮد
اﺳﲑ ﺷﺪ ،و ﻣﺪت ﭼﻬﺎرده ﺳﺎل در زﻧﺪان ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ از دﻧﯿﺎ رﻓﺖ و ﻋﻤﺎرت دادﻣﺤﻞ وﮔﻨﺒﺪ ﺷﺎه راﺟﻮ ﻧﺎﺗﻤﺎم ﻣﺎﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ آن

ﻗﺴﻤﺘﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ دادﻣﺤﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻮاﺳﻄﮥ ﻃﻐﯿﺎن رود ﻣﻮﺳﯽ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر آن ﻗﺼﺮ ﻗﺮار داﺷﺖ ﺑﻨﯿﺎد آن از ﺑﯿﺦ و ﺑﻦ
ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﺳﯿﻼب ﮐﻨﺪه و ﺑﺮده ﺷﺪ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ آن ﻋﻤﺎرت در ﮐﺠﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻠﯽ» :ﺑﺎ
دردﮐﺸﺎن ﻫﺮﮐﻪ دراﻓﺘﺎد ﺑﺮاﻓﺘﺎد« .وﱃ ﺧﺎﻧﻘﺎه آﻧﺤﻀﺮت ﮐﻪ ﻗﺮﯾﺐ دوﯾﺴﺖ ﺳﺎل ﺗﺄﺳﯿﺲ آن ﻣﯽﮔﺬرد ﺳﺮ ﺑﺮ آﺳﻤﺎن ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ
و ﻣﻄﺎف اﻫﻞ اﯾﻤﺎن اﺳﺖ .ﺳﺨﻦ را ﮐﻮﺗﺎه ﻧﻤﻮده ﺑﻪ ﺳﲑ و ﺳﻔﺮ ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﯿﻢ .ﺧﻼﺻﻪ ﮐﻼم ،ﺣﻀﺮت آﻗﺎ در ﻣﺮاﺟﻌﺖ از

زﯾﺎرت در اول ﭘﻠﻪﻫﺎی ﻣﺪﺧﻞ زﯾﺎرﺗﮕﺎه زﯾﺮ درﺧﺖ ﺗﻤﺮ ﺗﻮﻗﻒ ﻓﺮﻣﻮده وﭼﻨﺪ داﻧﻪ ﺗﻤﺮ ﭼﯿﺪه و ﻣﯿﻞ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و از آﻧﺠﺎ ﺑﺎ

اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ آﻗﺎی ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،ﻣﺠﻠﺴﯽ ،ﻗﻨﱪی ،ﻫﻤﺘﯽ آورده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻤﻌﯿﺖ آﻗﺎﯾﺎن روزﺑﻪ و ﺗﻬﺮاﻧﭽﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﺎﮐﺴﯽ آﻣﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آﻗﺎﯾﺎن ﻓﺮخزاد و ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﻇﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ در اﻟﺘﺰام ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ
ﺗﺎﻻب ﮐﻪ درﯾﺎﭼﮥ ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ و ﻗﺴﻤﺘﯽ از آب ﻣﺼﺮﻓﯽ دو ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮ ﺣﯿﺪرآﺑﺎد را ﺗﺄﻣﲔ ﻣﯽﮐﻨﺪ رﻓﺘﯿﻢ .در ﻣﺴﲑ

ﺣﺮﮐﺖ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ زﯾﺒﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻬﺎی ﺑﲑوت ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ،ﺧﻮﺷﻪﻫﺎی اﻧﮕﻮر رﺳﯿﺪه از درﺧﺘﺎن آوﯾﺰان

و ﺑﻪ ﻋﺎﺑﺮان ﭼﺸﻤﮏ ﻣﯽزد ،ﺗﻤﺎم ﺣﯿﺪرآﺑﺎد در اﯾﻦ ﻣﺴﲑ ﺑﺎ ﺗﭙﻪﻫﺎی ﺳﻨﮕﯽ اﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و در دو ﻃﺮف راه درﺧﺘﺎن اﻧﺒﻪ
ﮐﺸﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۱۰/۳۰ﺑﻪ درﯾﺎﭼﮥ ﻋﺜﻤﺎن ﺳﺎﮔﺮﮐﻪ اﺧﲑاً ﺑﻪ ﮔﺎﻧﺪیﺑﺖ ﻣﻮﺳﻮم ﺷﺪه اﺳﺖ رﺳﯿﺪه و ﭘﺲ از
ﺗﻤﺎﺷﺎی آن ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،در ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﻨﺎر ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﺳﺖ راﺳﺖ ﺟﺎده ﺑﻮد ﺗﻮﻗﻒ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و ﻧﺤﻮهٔ ﮐﺸﺖ آن را
ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ اﻃﺮاف ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن را ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی ﺳﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪای در ﺣﺪود  ۶ﻣﱰ اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ روی آﻧﻬﺎ ﺳﯿﻢ ﮐﺸﯽ ﺷﺪه
ﺑﻮد و داﺧﻞ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻨﺤﻮ ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎی ﻣﻨﻈﻤﯽ ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﮐﻨﺪهﻫﺎی درﺧﺘﺎن ﻣﻮ ﺑﺎﻧﺪازهٔ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎًﯾﮏ ﻣﱰ و ﻧﯿﻢ از

زﻣﲔ ارﺗﻔﺎع داﺷﺖ و زﯾﺮ آﻧﻬﺎ ﭘﺎک و ﭘﺎﮐﯿﺰه ﺑﻮد ،و ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﯾﮏ ﺑﻮﺗﻪ ﻋﻠﻒ ﻫﻢ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﺷﺪ ،در ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ زﻣﯿﻨﻬﺎی

ﺳﻨﮕﻼخ و ﻟﻢ ﯾﺰرع ﻧﯿﺰ وﺟﻮد داﺷﺖ .در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﮔﺎرﯾﻬﺎی ﻓﺮاوان دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻮض اﺳﺐ ﯾﺎ ﻣﺮد وﮔﺎو ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ ،در راه اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ آﻗﺎی ﻃﺒﺴﯽ ﺧﺮاب ﺷﺪ و ﻗﺪری ﻣﻌﻄﻞ ﺷﺪﯾﻢ ،در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۱۱ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ و
ﺣﻀﺮت آﻗﺎ در ﻫﻤﺎن ﻋﻤﺎرت ﻗﺒﻠﯽ ،ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﺤﻤﺎم ،ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ و ﻋﺼﺮ را در ﺳﺎﻟﻦ ﻃﺒﻘﻪ اول اﻗﺎﻣﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و آﻗﺎی دﮐﱰ

ﻣﻘﺘﺪری و ﺗﻤﺎم ﻓﻘﺮا ﺣﯿﺪرآﺑﺎد اﻗﺘﺪا ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ﺑﯿﺸﱰ ﻓﻘﺮا در ﺧﺪﻣﺖ اﯾﺸﺎن ﻧﻬﺎر ﺻﺮف ﮐﺮدﻧﺪ.

»ﺑﻨﺎی ﺷﻬﺮ ﺣﯿﺪر آﺑﺎد و ﻣﮑّﻪ ﻣﺴﺠﺪ و ﭼﻬﺎر ﻣﻨﺎر«
ﭘﺲ از ﻗﺪری اﺳﱰاﺣﺖ در ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻬﺎر ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﻋﺎزم دﯾﺪن ﻣﮑّﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺪﻧﺪ آﻗﺎی ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻓﺮخ ﺷﲑازی اﺳﺘﺎد
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ داﻧﺸﮕﺎه در رﺷﺘﻪ ﺗﺎرﯾﺦ و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ﻣﻘﯿﻢ ﺣﯿﺪرآﺑﺎد ﻧﯿﺰ در اﻟﺘﺰام ﺑﻮدﻧﺪ وی در ﻣﻮرد ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷﻬﺮﮔﻔﺖ:
ﺷﻬﺮ ﺣﯿﺪرآﺑﺎد دﮐﻦ ﭘﻨﺠﻤﲔ ﺷﻬﺮ ﺑﺰرگ و آﺑﺎد ﻫﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮﯾﺐ دو ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ آن اﺳﺖ ،دﮐﻦ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﻨﺪی

ﺟﻨﻮب را ﮔﻮﯾﻨﺪ و ﺣﯿﺪرآﺑﺎد دﮐﻦ ﺑﺎﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ در اﺳﺘﺎن ﺳﻨﺪ ﻫﻢ ﺷﻬﺮی ﺑﻨﺎم ﺣﯿﺪرآﺑﺎد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺟﺰءِ ﮐﺸﻮر

ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن اﺳﺖ و ﺑﻪ ﮐﺮاﭼﯽ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻨﺎی اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب اﺑﺠﺪ »ﻓﺮﺧﻨﺪه ﺑﻨﯿﺎد« اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻨﻪ  ۱۰۰۶ﻣﯽﺷﻮد
و ﺑﺎﻧﯽ آن ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪﻗﻠﯽ ﻗﻄﺐ ﺷﺎه دوﻣﯿﲔ ﺳﻠﻄﺎن از ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻗﻄﺐ ﺷﺎﻫﯿﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ )ﻗﻄﺐ ﺷﺎﻫﯿﺎن ﺑﲔ ﺳﺎﻟﻬﺎی - ۹۱۸
 ۱۰۹۸ه.ق( ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎﻧﯽ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻗﻄﺐ ﺷﺎﻫﯿﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﻗﻠﯽ از اﻫﻞ ﻫﻤﺪان ﯾﺎ ﺗﻬﺮان ﺑﻮده ﮐﻪ در زﻣﺎن وزارت ﺧﻮاﺟﻪ
ﻣﺤﻤﻮد ﮔﺎوان وزﯾﺮ اﻋﻈﻢ ﺳﻼﻃﲔ ﺑﻬﻤﯿﻨﻪ ﮐﻪ ) ۹۳۳- ۷۴۸دوران ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﻬﻤﻨﯽ اﺳﺖ( ﻫﻤﺎﯾﻮن ﺷﺎه او را ﺑﻪ وزارت
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺑﻮد از اﯾﺮان ﺑﻪ دﮐﻦ آﻣﺪه و ﺗﺤﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺧﻮاﺟﻪ ﺗﺮﻗﯽ ﻧﻤﻮده ﺑﻪ ﻣﻘﺎم اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﮔﻮﻟﮑﻨﺪه ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از
اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ دوﻟﺖ ﺑﻬﻤﯿﻨﻪ ﺑﻮد رﺳﯿﺪ و ﺑﻪ ﻗﻄﺐ اﻟﻤﻠﮏ ﻣﻠﻘﺐ ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺑﻪ ﻫﻤﲔ ﺳﺒﺐ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ وی
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪه ﻗﻄﺐ ﺷﺎﻫﯿّﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و ﻧﺴﻞ ﭼﻬﺎرم او ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪﻗﻠﯽ ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎه اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻬﺮ ﺣﯿﺪرآﺑﺎد
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دﮐﻦ را ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎده اﺳﺖ ﮔﻮﯾﻨﺪ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﮔﻮﻟﮑﻨﺪه دﻫﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ و در آن دﺧﱰ رﻗﺎﺻﮥ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﻨﺎم ﺑﻬﺎکﻣﺘﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ
ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪﻗﻠﯽ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﻋﺎﺷﻖ او ﮔﺮدﯾﺪه و او را ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﺧﻮد درﻣﯽآورد ،و در
ﻫﻤﺎﻧﺠﺎﺋﯽ ﮐﻪ ده ﻗﺮار داﺷﺖ ﺷﻬﺮی ﻣﯽﺳﺎزد و ﻧﺎم او را ﺑﻬﺎکﻧﮕﺮ ﻣﯽﮔﺬارد ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺎکﻣﺘﯽ ﻟﻘﺐ ﺣﯿﺪر ﻣﺤﻞ
ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﲔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﺳﻢ ﺷﻬﺮ را از ﺑﻬﺎکﻧﮕﺮ ﺑﻪ ﺣﯿﺪرآﺑﺎد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﻮاﺳﻄﮥ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﯿﺪر ﯾﮑﯽ از اﻟﻘﺎب
ﺣﻀﺮت اﻣﲑاﻟﻤﺆﻣﻨﲔ ﻋﻠﯽ ﻋﯿﻠﻪ اﻟﺴّﻼم ﺑﻮده اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﻧﺎم ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮﮐﺖ ﺷﻬﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ،ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪﮐﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎﻧﯽ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ

ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻘﺪس ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ و ﻧﻘﺸﮥ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ را در آن زﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ آن ﻧﻘﺸﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﯽﺳﺎزد ،و در ﻋﻮض روﺿﮥ
ﻣﺒﺎرﮐﮥ ﺣﻀﺮت رﺿﺎ ﻋﻤﺎرت ﭼﻬﺎر ﻃﺎﻗﯽ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮده در ﮔﻮﺷﻪﻫﺎی آن ﭼﻬﺎرﻣﻨﺎره ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻬﺎرﻣﻨﺎر ﻣﻮﺳﻮم ﻣﯽﺷﻮد ،و
ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻗﺮن در زﻣﺎن ﺳﻼﻃﲔ آﺻﻒ ﺟﺎه ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﺳﻼﻃﲔ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻮدهاﻧﺪ ﻋﻤﺎرت ﭼﻬﺎرﻣﻨﺎر ﻧﺸﺎن دوﻟﺘﯽ و ﻣﻠﯽ
اﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﻮده ﮐﻪ روی ﺳﮑﻪﻫﺎ و اﺳﮑﻨﺎﺳﻬﺎ و ﺗﻤﱪﻫﺎی ﭘُﺴﺖ ﻣﻨﻘﻮش ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻋﻤﺎرت از اﺑﻨﯿﮥ ﻣﻬﻢ و ﻗﺎﺑﻞ دﯾﺪن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭼﻬﺎر ﻣﻨﺎر ﻣﮑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ در واﻗﻊ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺑﻨﺎ در ﻋﻬﺪ ﭼﻬﺎرﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ اﺗﻤﺎم
رﺳﯿﺪه و از ﺣﯿﺚ ﻋﻈﻤﺖ ﯾﮑﯽ از آﺛﺎر ﻣﻬﻢ ﻫﻨﺪ اﺳﺖ ،ﺑﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻄﺐ ﺷﺎه دوﻣﲔ ﮐﺲ از ﺳﻼﻃﲔ

ﻗﻄﺐ ﺷﺎﻫﯿﻪ اﺳﺖ ،ﮔﻮﯾﻨﺪ اوﻟﲔ روزﯾﮑﻪ ﺑﺮﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﻮاﺳﺖ اوﻟﲔ ﺳﻨﮓ ﺑﻨﯿﺎد اﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪ را ﺑﮕﺬارد ﺑﻪ
ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺲ در ﻣﺪت ﻋﻤﺮش ﻧﻤﺎز او ﻗﻀﺎ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺑﯿﺎﯾﺪ و اوﻟﲔ ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎی ﻣﺴﺠﺪ را ﺑﮕﺬارد ،ﭘﺲ
از ﭼﻨﺪﺑﺎرﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد را ﺗﮑﺮار ﻧﻤﻮد ،از آﻧﻬﻤﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺴﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﺸﺪ ﭘﺲ ﺧﻮد ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﻪ ﻧﻮﺟﻮان ﺑﻮده ﺑﻪ ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ
ﻗﺴﻢ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪﮐﻪ ﻣﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﺎزﻫﺎی ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪام ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﻗﻀﺎ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺣﺘﯽ ﻧﻤﺎز ﻧﺎﻓﻠﻪام ﻓﻮت ﻧﺸﺪه ،و اوﻟﲔ
ﺳﻨﮓ را ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺗﮑﻤﯿﻞ اﯾﻦ ﺑﻨﺎ ﭘﺲ از ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ و ﺑﻌﺪ از او ﺑﺪﺳﺖ

ﺳﻠﻄﺎن اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﮐﻪ او ﺑﺪﺳﺖ اورﻧﮓ زﯾﺐ اﺳﲑ ﺷﺪ و ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻗﻄﺐ ﺷﺎﻫﯿﻪ ﻣﻨﻘﺮض ﮔﺮدﯾﺪ ،وﱃ اورﻧﮓ زﯾﺐ
ﻣﺴﺠﺪ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﻮد .ﺣﻀﺮت آﻗﺎ اﺑﺘﺪا از ﻣﮑﻪ ﻣﺴﺠﺪ دﯾﺪن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪ دارای ﺗﻌﺪاد  ۲۴ﺳﺘﻮن ﺑﻠﻨﺪ از ﺳﻨﮓ و
دارای  ۱۵ﮔﻨﺒﺪ اﺳﺖ وﻣﻨﱪی از ﺳﻨﮓ ﻣﺮﻣﺮ ﺳﻔﯿﺪ ،ﺷﺶ ﭘﻠﻪ دارد .ﭘﺲ از دﯾﺪن از ﻣﮑﻪ ﻣﺴﺠﺪ و ﭼﻬﺎر ﻣﻨﺎر ﺑﻪ ﭘﺎرک ﺷﻬﺮ
ﺣﯿﺪرآﺑﺎد رﻓﺘﯿﻢ و ﺑﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻧﺮا ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻧﻤﻮده وﮔﺮدش ﮐﺮدﯾﻢ ،و ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،ﭘﺲ

از ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﻮاﺳﻄﮥ ﮔﺮﻣﯽ ﻫﻮا ﺑﻪ اﯾﻮان ﺷﺮﻗﯽ ﻋﻤﺎرت ﺗﺸﺮﯾﻒ ﻓﺮﻣﺎ ﺷﺪﻧﺪ و ﻓﻘﺮا ﮔﺮد آن ﺣﻀﺮت
ﺣﻠﻘﻪ زدﻧﺪ ،آﻧﮕﺎه اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎﺗﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن اﯾﺮاد ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:
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»ﺗﻘﯿّﺪ ﺑﻪ آداب ﺷﺮع«
ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻣﻮﺿﻮع اﻣﺘﯿﺎزات ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠﻬﯿﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ دروﯾﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ آداب ﺷﺮع ﻣﻘﺪس ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺘﯽ ﻣﺎ دﺳﺘﻮر
دارﯾﻢ ﻣﺴﺘﺤﺒﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺆﮐﺪ اﺳﺖ ﺑﺠﺎ آورده ﺷﻮد ،ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺘﺤﺒﺎت ﻣﺆﮐﺪ آﻧﺴﺖ ﺳﺤﺮﻫﺎ ﺑﯿﺪار ﺑﺎﺷﻨﺪ ،درﺧﱪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ

ﻣﻼﺋﮑﻪ ﻧﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ آﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺤﺮ اﺳﺘﻐﻔﺎرﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﮔﻨﺎﻫﺎن او ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺷﻮد؟ ۱ﺑﻪ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل ﺻﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ و

ﺳﻠﻢ ﺳﺤﺮﺧﯿﺰی و ﺑﯿﺪاری ﺳﺤﺮ واﺟﺐ ﺑﻮد ۲و ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ اﻣﺖ ﺳﻨّﺖ ﻣﺆﮐﺪ اﺳﺖ ،ﺿﺮﺑﺖ ﺧﻮردن ﺣﻀﺮت اﻣﲑ )ع(در ﻧﻤﺎز

ﻧﺎﻓﻠﻪ ﺑﻮد ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ در ﻧﻤﺎز واﺟﺐ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮد ،و ﺑﻌﻀﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ در ﻧﻤﺎز ﻓﺮﯾﻀﻪ ﺑﻮد ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮐﻪ ﺣﻀﺮت زﯾﻨﺐ ﺣﺴﲔ
را ﺑﯿﺪارﮐﺮد وﮔﻔﺖ ﺻﺪاﺋﯽ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﭘﺪرﺗﺎن را ﮐﺸﺘﻨﺪ ،در ﺧﱪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺴﲔ )ع( در ﭘﺎدﮔﺎن ﻧﺨﯿﻠﻪ ﺑﻮدﻧﺪ

۳

ﺑﻌﻀﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺧﻮاب ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻌﻀﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ در ﻧﻤﺎز ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﺻﺒﺢ ﺻﺎدق ﺑﻮد و ﻓﺠﺮ ﻃﺎﻟﻊ
ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺣﻀﺮت اﻣﲑ )ع( ﮔﻔﺖ ای ﻓﺠﺮ ﺗﻮ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﻧﺒﻮده ﮐﻪ ﻃﻠﻮع ﮐﻨﯽ و ﻣﻦ در ﺧﻮاب ﺑﺎﺷﻢ ،و وﻗﺘﯿﮑﻪ آﻓﺘﺎب
ﻃﻠﻮع ﮐﺮد ﮔﻔﺖ :ای آﻓﺘﺎب ﺗﻮ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎش ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻃﻠﻮع ﻧﻤﺎﺋﯽ و ﻣﻦ ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ را ﻧﺨﻮاﻧﺪه ﺑﺎﺷﻢ ،دﯾﮕﺮ
آﻧﮑﻪ ﻣﺆﻣﻨﲔ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺎﻫﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﻏﺴﻞ ﯾﺎ وﺿﻮ ﯾﺎ ﺗﯿﻤﻢ( و ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪﮐﻪ ﺑﺪون ﻃﻬﺎرت ﻧﻤﯽﺷﻮد دﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآﻧﯽ زد و ﯾﺎ

اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ اﻧﮕﺸﱰی ﮐﻪ اﺳﻢ »اﻟﻠّﻪ« روی ﻧﮕﲔ آن ﻧﻘﺶ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺑﺪون ﻃﻬﺎرت ﺑﺪان دﺳﺖ زد ٤ﺗﺎ ﭼﻪ رﺳﺪ

ﺑﮑﺴﯽ ﮐﻪ داﺋﻢ ﺑﯿﺎد ﺧﺪا اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﻣﺎ ﺳﺤﺮ ﺑﯿﺪار ﻧﺸﻮﯾﻢ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﻃﻬﺎرت و ﺑﯿﺎد ﺧﺪا ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﻗﻊ
ﮐﺸﻒ و ﺷﻬﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ؟ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎرﯾﻬﺎی ﻇﺎﻫﺮ و ﺑﺎﻃﻨﻤﺎن ﺣﻞ ﺷﻮد؟ ﮐﺘﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﺑﻨﺎم ﻣﺼﺎدﻗﻪ اﻻﺧﻮان ﮐﻪ ﺷﯿﺦ

ﻣﻔﯿﺪ آن ﮐﺘﺎب را در ﻣﻮرد ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و اﺗﻔﺎق و اﺗﺤﺎد ﻣﺆﻣﻨﲔ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،٥ﻃﺒﻖ آن ﮐﺘﺎب و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺄﺧﺬی ﮐﻪ در

 -۱در ﮐﺎﻓﯽ در ﮐﺘﺎب اﻟﺪﻋﺎء ﺷﻤﺎره  ۳۱۰۰از ﻗﻮل رﺳﻮل ﺧﺪا)ص( آﻣﺪه اﺳﺖ)) :ﺧﲑ وﻗﺘﻪ دﻋﺎﺗﻢ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻓﯽ اﻻﺳﺤﺎر(( ﺗﺮﺟﻤﻬﮏ
ﺑﻬﱰﯾﻦ وﻗﺘﯿﮑﻪ ﺧﺪا دﻋﺎی ﺷﻤﺎ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد در ﺳﺤﺮ اﺳﺖ .و درﮐﺎﻓﯽ در ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ در ﻣﻮرد اﺳﺘﺠﺎﺑﺖ دﻋﺎ در ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ اﺣﺎدﯾﺜﯽ ذﮐﺮ
ﺷﺪه.

 -۲اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ آﯾﺎت ))ﻳَﺎ أَﻳﱡﻬَﺎ ا ْﻟﻤُ ﱠﺰﻣﱢﻞ ،ﻗُﻢِ اﻟﻠﱠﻴْﻞَ إِﻟﱠﺎ ﻗَﻠِﻴﻠًﺎ ،ﻧِﺼْﻔَﻪُ أَوِ اﻧﻘُﺺْ ﻣِﻨْﻪُ ﻗَﻠِﻴﻠًﺎُ ،أَوْ زِدْ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَرَﺗﱢﻞِ اﻟْ ُﻘﺮْآنَ ﺗَ ْﺮﺗِﻴﻠًﺎ((» آﯾﺎت  ۱و  ۲و

۳و  ۴ﺳﻮره ﻣﺰﻣﻞ« ﺗﺮﺟﻤﻪ :اﻻ ای رﺳﻮﱃ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻪ)ﻓﮑﺮت و ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ( ﺧﻔﺘﻪای .ﻫﻤﺎن ﺷﺐ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎز و ﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪا ﺑﺮﺧﯿﺰ ﻣﮕﺮ

ﮐﻤﯽ ﮐﻪ ﻧﺼﻒ ﯾﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻤﱰ از ﻧﺼﻒ ﺑﺎﺷﺪ)ﺑﻪ اﺳﱰاﺣﺖ ﭘﺮداز( ﯾﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ ﻧﺼﻒ ﺑﯿﻔﺰا و ﺑﺘﻼوت آﯾﺎت ﻗﺮآن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺸﻐﻮل
ﺑﺎش .ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﻣﻮﻟﻮی در ﺗﻔﺴﲑ آﯾﺎت ﻓﻮق اﺑﯿﺎﺗﯽ ﻧﻐﺰ و ﻋﺎرﻓﺎﻧﻪ دارد ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﯿﺖ آﻧﺮا ﺑﺮ ﺳﺒﯿﻞ اﺷﺎره ﻣﯽآورﯾﻢ:
ﮐﻪ ﺑﺮون آ از ﮔﻠﯿﻢ ای ﺑﻮاﻟﻬﺮب

ﮔﻔﺖ ﻣﺰﻣﻞ ﻧﺒﯽ را از آن ﺳﺒﺐ

ﮐﻪﺟﻬﺎن ﺟﺴﻤﯽ اﺳﺖ ﺳﺮﮔﺮدان ﺗﻮﻫﻮش

ﺳﺮ ﻣﮑﺶ اﻧﺪر ﮔﻠﯿﻢ و روﻣﭙﻮش

ﮐﻪ ﺗﻮ داری ﻧﻮ روﺣﯽ ﺷﻌﺸﻘﯽ

ﻫﻤﲔ ﻣﺸﻮ ﭘﻨﻬﺎن زﻧﻨﮓ ﻣﺪﻋﯽ

ﺷﻤﻊ داﺋﻢ ﺷﺐ ﺑﻮد اﻧﺪر ﻗﯿﺎم

ﻫﻤﲔ ﻗﻢ اﻟﻠﯿﻞ ﮐﻪ ﺷﻤﻌﯽ ای ﻫﻤﺎم

 -۳ﭘﺎدﮔﺎن ﻧﺨﯿﻠﻪ ﻟﺸﮑﺮﮔﺎﻫﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻠﯽ)ع( ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺗﺪارک دﯾﺪه ﺑﻮد.

 -٤اﺷﺎره ﺑﻪ آﯾﻪ ﺷﺮﯾﻔﻪ)وﻻ ﯾَ َﻤﺴﱠﻪُ اﻻ اﻟﻤﻄﻬﺮون( و ﻃﺒﻖ آﻧﭽﻪ ﻓﻘﻬﺎ در ﺳﺎﺋﻞ ﻋﻤﻠﯿﻪ آوردهاﻧﺪ وﺿﻮ در ﻣﻮرد ﻣﺲ ﮐﻼم اﻟﻠّﻪ وﮐﺘﺎﺑﺖ ﻗﺮآن

ﺲ اﺳﻤﺎء ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻬﯽ و اﺳﻤﺎء اﻧﺒﯿﺎء و اوﺻﯿﺎء و ﺣﻀﺮت زﻫﺮا)س( اﺣﺘﯿﺎط واﺟﺐ اﺳﺖ.
واﺟﺐ و در ﻣﻮرد ﻣ ّ

 -٥ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻟﻘﻤﺎن ﺑﻐﺪادی ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ اﺑﻦ اﻟﻌﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﻟﺪ  ۵ذﯾﻘﻌﺪه  ۳۳۶ه .ق و ﻣﺘﻮﻓﯽ در ﺷﺐ ﺟﻤﻌﻪ ﺳﻮم

ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺳﺎل  ۴۱۳ه .ق در ﺑﻐﺪاد ﺑﻮده وی اﺳﺘﺎد ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ و ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ در ﻣﯿﺪان آﺷﻨﺎن ﺑﻐﺪاد ﺑﺮ

ﺟﻨﺎزه او ﻧﻤﺎز ﮔﺬارده ،ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪ ﻓﻘﯿﻪ و ﻣﺘﮑﻠﻢ اﻣﺎﻣﯿﻪ اﺛﻨﯽ ﻋﺸﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺧﻮد ﺑﯿﺸﱰ در ﻋﻠﻢ ﮐﻼم ﺗﱪز داﺷﺖ و ﻣﮑﺘﺐ

ﮐﻼﻣﯽ ﺷﯿﻌﻪ در ﻋﺼﺮ ﺑﺎوج ﮐﻤﺎل ﺧﻮد رﺳﯿﺪ ،ذﮐﺮ ﺳﯽ ﻋﻠﻢ ﮐﻼم ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ ﺑﻮی
ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ ،اﺑﻦ اﻟﻨﺪﯾﻢ در ﺣﻖ اوﮔﻮﯾﺪ :اﻧﺘﻬﺖ ﻓﯽ ﻋﻤﺮ ﻧﺎر ﯾﺎ ﺳﺔ ﻣﺘﮑﻠﻢ اﻟﺸﯿﻌﻪ اﻟﯿﻪ ﻣﻘﺪم ﻓﯽ ﻓﺼﺎﺣﺔ اﻟﮑﻼم ﻋﻠﯽ ﻣﺬﻫﺐ اﺻﺤﺎﺑﻪ

دﻗﯿﻖ اﻟﻔﻄﻨﺔ ﻣﺎﺿﯽ اﻟﺨﺎﻃﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪﺗﻪ ﻧﺪاﯾﺘﻪ ﺑﺎرﻋﺎً .و از ﻣﻔﺎدﮐﻼم ﻣﱰﺟﻤﺎن ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪﮐﻪ او در ﻣﻨﺎﻇﺮه و ﺣﺎﺿﺮ ﺟﻮاﺑﯽ ﺗﱪز ﺧﺎﺻّﯽ

داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪﮐﻪ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻗﺎﺿﯽ ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر)رﺋﯿﺲ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ ﺑﻐﺪاد( و ﻗﺎﺿﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﺎﻗﻼﻧﯽ)رﺋﯿﺲ اﺷﺎﻋﺮه( )ﻣﺘﻮﻓﯽ  ۴۰۳ه .ق(

٨٠

دﺳﺖ اﺳﺖ ﻣﺆﻣﻨﲔ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻖ ﺑﺮادران و دﯾﮕﺮان را ادا ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﻣﺆﻣﻨﯽ ﮐﺪورت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ دﯾﻦ ﺧﻮد را ادا
ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺎﺟﺘﺶ ﺑﺮآورده ﻧﻤﯽﺷﻮد و دﻋﺎﯾﺶ ﺑﻪ اﺟﺎﺑﺖ ﻧﻤﯽرﺳﺪ ،ﯾﮑﻮﻗﺖ ﺑﲔ اﻣﺎم ﺣﺴﻦ و اﻣﺎم ﺣﺴﲔ ﮐﺪورﺗﯽ ﭘﯿﺶ
آﻣﺪﮐﻪ ﻫﺮدو آﻧﻬﺎ در رﻓﻊ آن ﺳﺒﻘﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ در ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﻘﺖ ﺑﮕﲑد  ۹۹درﺻﺪ ﺛﻮاب ﺑﺮای اوﺳﺖ
و ﯾﮏ درﺻﺪ ﺑﺮای ﻃﺮف دﯾﮕﺮ در ﻣﻮرد ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻦ اﮔﺮﮐﺴﯽ ﺑﺪﻫﮑﺎر ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻮﻋﺪ ﭘﺮداﺧﺖ آن ﻗﺒﻞ از وﻗﺖ ﯾﮑﯽ از
ﻧﻤﺎزﻫﺎی واﺟﺐ ﺑﺮﺳﺪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اول ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺮﺿﺶ را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﻌﺪ ﻓﺮﯾﻀﻪاش را ﺑﺠﺎ آورد ،و ﺣﻼل ﻣﺤﻤﺪ
)ص( ﺣﻼﻟﺴﺖ ﺗﺎ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ و ﺣﺮام او ﺣﺮام اﺳﺖ ﺗﺎ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ»ﺣﻼلُ ﻣﺤﻤّﺪٍ ﺣﻼلُ اﻟﲐ ﯾﻮ ِم اﻟﻘﯿﻤﺔ و ﺣﺮاﻣ ُﻪ ﺣﺮامٌ اﻟﲐ

ﯾﻮم اﻟﻘﯿﻤﺔ« .ﺑﺸﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻓﻮق ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺮآن ﺑﯿﺎورد و ﺣﻀﺮت ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :دﯾﻨﺘﺎن را ﺑﭽﺴﺒﯿﺪ و رﻫﺎ ﻧﮑﻨﯿﺪ« ،و ﻣﺎ ﮐﻪ
اﻓﺘﺨﺎر دارﯾﻢ ﺷﯿﻌﻪ اﺛﻨﯽ ﻋﺸﺮی ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻫﻢ اﻓﺘﺨﺎر اﻣﻮر ﺑﺎﻃﻨﯽ را دارﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﱰ ﻣﻘﯿﺪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،در ﻣﻮرد ﺣﺠﺎب زﻧﻬﺎی ﻣﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﱰ ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ ﺣﺠﺎب ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﻨﺎه ﺑﺰرﮔﯽ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ آﯾﺎ زﻧﻬﺎی ﻣﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ

ﺣﻀﺮت زﻫﺮا و ﺣﻀﺮت زﯾﻨﺐ ﯾﺎ ﻓﻀﻪ ﺧﺎدﻣﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﺑﺎﯾﺪ زﻧﺎن ﻣﺎ از زﻧﺎن اﻫﻞ ﺑﯿﺖ و ﻣﺮدان ﻣﺎ از ﺑﺰرﮔﺎن ﭘﲑوی

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺣﺠﺎب داﺷﱳ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﺎدر ﺑﺎﺷﺪ زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﻫﺎی ﺧﻮد و ﻣﻮاﺿﻊ زﯾﻨﺖ را ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ ۱.ﭘﺲ از ﺳﺨﻨﺎن آن
ﺟﻨﺎب ،ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺷﺐ اول ﻣﺤﺮم ﯾﮑﯽ از ﻓﻘﺮا ذﮐﺮ ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ ﺧﻮاﻧﺪ ،ﭘﺲ از آن ﯾﮑﯽ از ﻓﻘﺮا ﺑﻨﺎم آﻗﺎی رﺣﻤﺔ اﻟﻠّﻪ داﻧﺶﯾﺎر

ﺑﻮد ،ﺑﺎ آن دو ﻣﻨﺎﻇﺮاﺗﯽ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺷﺮح آن در وﻓﺎﯾﺖ اﻟﺠﻨﺎن)ص ( ۵۶۳و ﺑﻌﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤﲔ ﻣﻨﺎﻇﺮات ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻬﺮت و ﺗﻘﺮب وی
ﻧﺰد ﻋﻀﺪاﻟﺪوﻟﻪ دﯾﻠﻤﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻟﻘﺐ ﻣﻔﯿﺪ را ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻋﯿﺴﯽ رﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﺘﺰﱃ )ﻣﺘﻮﻓﯽ  ۳۸۴ه( )ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﮑﻠﻤﺎن ﻧﺎﻣﯽ آن زﻣﺎن(
در ﻋﻬﺪ ﺟﻮاﻧﯽ ﻣﻔﯿﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﺑﺎ وی و ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ او ﺑﻮی داد ،و ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ اﺳﺘﺎد ﻣﻔﯿﺪﺷﯿﺦ اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺟﻌﻞ ﺑﺮای

ﻣﻔﯿﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻮﺷﺖ ﯾﺎﻓﻌﯽ در ﻣﻘﺪﻣﻪ رﺟﺎل ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻔﯿﺪ درﮐﻼم و ﻓﻘﻪ و ﺟﺪل ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﺎ اﻫﻞ ﻫﺮ ﻋﻘﯿﺪه ،و ﻫﺮ ﻣﺴﻠﮏ ﺑﺎ ﻋﻈﻤﺖ
و ﺟﻼل در دوﻟﺖ آل ﺑﻮﯾﻪ ﻣﻨﺎﻇﺮه ﻣﯽﮐﺮد ،از ﺳﺨﻦ ﺧﻄﯿﺐ ﺑﻐﺪادی در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻐﺪاد)ﺟﻠﺪ ﺳﻮم ص  (۲۳ﭼﻨﲔ ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ ،ﮐﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ
از آن ﺗﺄﺛﲑ ﺳﺨﻦ ﻣﻔﯿﺪ و اﺳﺘﺤﮑﺎم ﻣﻨﻄﻖ وی در دﻋﻮت ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﮓ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ درﮔﺬﺷﺖ وی آﺳﻮده ﺷﺪﻧﺪ ،در
ﺣﺪود دوﯾﺴﺖ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺑﻪ ﻣﻔﯿﺪ ﻧﺴﺒﺖ دادﻧﺪ و از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺻﺪ و ﻫﺸﺘﺎد رﺳﺎﻟﻪ وﮐﺘﺎب را ﺷﺎﮔﺮد وی ﻧﺠﺎﺷﯽ در رﺟﺎل ﺧﻮد

ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد ،و ﺑﯿﺸﱰﯾﻦ اﯾﻦ ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت در ر ّد ﺑﺰرﮔﺎن ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺬاﻫﺐ دﯾﮕﺮ از ﻗﺒﯿﻞ ﺟﺎﺣﻆ ،اﺑﻦ ﻋﺒﺎدﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻋﯿﺴﯽ رﻣﺎﻧﯽ ،اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ

ﺑﺼﺮی ،اﺑﯽ ﻧﺒﺎﺗﻪ ،ﺟﯿﺎﺋﯽ ،اﺑﻦ ﮐﻼب ،ﺣﺎﻟﺪ ﻧﺴﻐﯽ اﻟﮑﺮاﯾﺴﯽ ،ﻋﺘﺒﯽ ،ﺣﻼج و ﻏﲑ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ ،و ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدﺗﺮ در ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺆاﻻت وارده

از ﺑﻼد دور و ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ،و ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺘﺎب و رﺳﺎﺋﻞ ﺑﯿﺸﱰ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﻣﺎﻣﺖ و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺨﺼﻮص ﺷﯿﻌﻪ و ﻫﻤﭽﻨﲔ اﺣﮑﺎم ﻓﻘﻬﯽ ﺧﺎص
ﻣﺬﻫﺐ ﺷﯿﻌﻪ اﺳﺖ ،و ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در اﺑﻄﺎل آراء ﻣﺸﺎﯾﺦ وی از ﻃﺎﯾﻔﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﻦ ﺟﻨﯿﺪ و ﺻﺪوق ودﯾﮕﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ از

ﻗﺒﯿﻞ ﻗﯿﺎس و ﺳﻬﻮاﻟﻨﺒﯽ و ﺟﺰ آن ﺑﺮﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮ در آﻣﺪه اﺳﺖ و رﺳﺎﻟﮥ اﻟﻤﻘﻨﻌﺔ ﮐﻪ ﻣﱳ ﻓﻘﻬﯽ ﺟﺎﻣﻊ و ﻣﺤﮑﻤﯽ اﺳﺖ از آﺛﺎر ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ

اول ﮐﺘﺎب در ﺣﺎل ﺣﯿﺎت ﻣﻔﯿﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ)ﺑﺮای اﻃﻼع ﺑﯿﺸﱰ رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ روﺿﺎت اﻟﺠﻨﺎت ﺧﻮاﻧﺴﺎری و اﻟﮑﻨﯽ و اﻻﻟﻘﺎب
ﻗﻤﯽ و رﯾﺤﺎﻧﺔ اﻻدب و اﻟﺬرﯾﻌﻪ واﻋﯿﺎن اﻟﺸﯿﻌﻪ و ﻏﲑه(.

ﺟﻬُﻢْ ذَﻟِﻚَ أَزْﻛَﻰ َﻟﻬُﻢْ ِٕانﱠ اﻟﻠﱠﻪَ ﺧَﺒِﻴﺮٌ ِﺑﻤَﺎ َﻳﺼْﻨَﻌُﻮنَ ،وَﻗُﻞ
 -۱ﺳﻮره ﻧﻮر آﯾﺎت  ۳۰و )) : ۳۱ﻗُﻞ ﻟﱢﻠْﻤُﻮْٔﻣِ ِﻨﲔَ ﻳَﻐُﻀﱡﻮا ﻣِﻦْ أَﺑْﺼَﺎرِ ِﻫﻢْ وَﻳَﺤْﻔَﻈُﻮا ُﻓﺮُو َ

ﻦ
ﻦ وَﻟَﺎ ﻳُﺒْﺪِﻳ َ
ﻇﻬَﺮَ ﻣِ ْﻨﻬَﺎ وَﻟْﻴَﻀْ ِﺮﺑْﻦَ ﺑِﺨُ ُﻤ ِﺮﻫِﻦﱠ ﻋَﻠَﻰ ﺟُﻴُﻮﺑِﻬِ ﱠ
ﺟ ُﻬﻦﱠ وَﻟَﺎ ﻳُﺒْﺪِﻳﻦَ زِﻳﻨَ َﺘﻬُﻦﱠ إِﻟﱠﺎ ﻣَﺎ َ
ﻀﻦَ ﻣِﻦْ أَﺑْﺼَﺎرِﻫِﻦﱠ وَﻳَﺤْﻔَﻈْﻦَ ﻓُﺮُو َ
ﻟﱢﻠْﻤُﻮْٔﻣِﻨَﺎتِ ﻳَﻐْﻀُ ْ
زِﻳ َﻨﺘَﻬُﻦﱠ إِﻟﱠﺎ ﻟِﺒُﻌُﻮ َﻟﺘِ ِﻬﻦﱠ أَوْ آﺑَﺎﺋِﻬِﻦﱠ َٔاوْ آﺑَﺎء ﺑُﻌُﻮﻟَﺘِﻬِﻦﱠ أَوْ أَ ْﺑﻨَﺎ ِﺋﻬِﻦﱠ أَوْ أَﺑْﻨَﺎء ﺑُﻌُﻮ َﻟﺘِ ِﻬﻦﱠ أَوْ إِﺧْﻮَاﻧِﻬِﻦﱠ أَوْ ﺑَﻨِﻲ إِﺧْﻮَاﻧِﻬِﻦﱠ أَوْ َﺑﻨِﻲ أَﺧَﻮَا ِﺗﻬِﻦﱠ أَوْ ِﻧﺴَﺎﺋِﻬِﻦﱠ أَوْ ﻣَﺎ
ﻀﺮِﺑْﻦَ ﺑِﺎَٔرْﺟُ ِﻠ ِﻬﻦﱠ ﻟِﻴُﻌْﻠَﻢَ ﻣَﺎ
ﻈﻬَﺮُوا ﻋَﻠَﻰ ﻋَﻮْرَاتِ اﻟﻨﱢﺴَﺎء َوﻟَﺎ ﻳَ ْ
ﻣَﻠَﻜَﺖْ أَ ْﻳﻤَﺎ ُﻧﻬُﻦﱠ أَ ِو اﻟﺘﱠﺎﺑِ ِﻌﲔَ ﻏَ ْﻴﺮِ أُوْﻟِﻲ اﻟْ ِٕﺎرْﺑَﺔِ ﻣِﻦَ اﻟﺮﱢﺟَﺎلِ أَوِ اﻟﻄﱢﻔْﻞِ اﻟﱠﺬِﻳﻦَ ﻟَﻢْ ﻳَ ْ
ﺟﻤِﻴﻌًﺎ أَ ﱡﻳﻬَﺎ ا ْﻟﻤُﻮْٔﻣِﻨُﻮنَ ﻟَﻌَﻠﱠﻜُﻢْ ﺗُﻔْﻠِﺤُﻮنَ((
ﻳُﺨْﻔِﲔَ ﻣِﻦ زِﻳﻨَ ِﺘﻬِﻦﱠ وَﺗُﻮﺑُﻮا إِﻟَﻰ اﻟﻠﱠﻪِ َ

ﺗﺮﺟﻤﻪ :ای رﺳﻮل ﻣﺎ ﻣﺮدان ﻣﺆﻣﻦ را ﺑﮕﻮ ﺗﺎ ﭼﺸﻤﻬﺎ )از ﻧﮕﺎه ﻧﺎروا( ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ و ﻓﺮوج واﻧﺪاﻣﺸﺎن را )ازﮐﺎر زﺷﺖ( ﻣﺤﻔﻮظ دارﻧﺪﮐﻪ اﯾﻦ
ﺑﺮ ﭘﺎﮐﯿﺰﮔﯽ )ﺟﺴﻢ و ﺟﺎن( ﺷﻤﺎ اﺻﻠﺢ اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﮐﻨﯿﺪ آﮔﺎه اﺳﺖ .ای رﺳﻮل زﻧﺎن ﻣﺆﻣﻦ را ﺑﮕﻮ ﺗﺎ ﭼﺸﻤﻬﺎ )از ﻧﮕﺎه
ﻧﺎروا ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ( و ﻓﺮوج و اﻧﺪاﻣﺸﺎن را )از اﻋﻤﺎل زﺷﺖ( ﻣﺤﻔﻮظ دارﻧﺪ و زﯾﻨﺖ و آراﯾﺶ ﺧﻮد ﺟﺰ آﻧﭽﻪ ﻗﻬﺮاً ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ
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

ﺷﻮﻫﺮ و ﭘﺴﺮان ﺧﻮد و ﭘﺴﺮان ﺷﻮﻫﺮ و ﺑﺮادران ﺧﻮد و ﭘﺴﺮان ﺑﺮادر و ﺧﻮاﻫﺮ ﺧﻮد و زﻧﺎن ﺧﻮد)ﯾﻌﻨﯽ زﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﻪ( وﮐﻨﯿﺰان ﻣﻠﮑﯽ ﺧﻮﯾﺶ
واﺗﺒﺎع)ﺧﺎﻧﻮادهای ﮐﻪ رﻏﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن ﻧﺪارد( از زن و ﻣﺮد ﯾﺎ ﻃﻔﻠﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﺮ ﻋﻮرت و ﻣﺤﺎرم زﻧﺎن آ ﮔﺎه ﻧﯿﺴﺖ)وﻏﲑ از اﯾﻦ اﺷﺨﺎص

ﻣﺬﮐﻮر اِﺣﺘﺠﺎب و اﺣﱰازﮐﻨﻨﺪ(و آﻧﻄﻮر ﭘﺎی ﺑﺮ زﻣﲔ ﻧﺰﻧﻨﺪﮐﻪ ﺧﻠﺨﺎل و زﯾﻮر ﭘﺎﻫﺎﯾﺸﺎن ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد و ای اﻫﻞ اﯾﻤﺎن ﻫﻤﻪ ﺑﻪ درﮔﺎه ﺧﺪا
ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ رﺳﺘﮕﺎر ﺷﻮﯾﺪ.

٨١

ﮐﻪ ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻮد ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ درﺑﺎرهٔ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﻋﺮض رﺳﺎﻧﯿﺪ ،ﺣﻀﺮت آﻗﺎ اﯾﺸﺎن را دﻋﺎ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ
ﮐﻪ در اﻣﻮر ﺧﺪﻣﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭘﺲ از ﺻﺮف ﺷﺎم ﻓﻘﺮا ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺘﺸﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺮﺧﺺ ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ اﻃﺎق
ﺧﻮد رﻓﺘﻪ اﺳﱰاﺣﺖ ﮐﺮدﯾﻢ.

ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ  ۲۸ﺑﻬﻤﻦ  ۱۳۵۰و اوّل ﻣﺤّﺮم  ۱۳۹۲و  ۱۷ﻓﻮرﯾﻪ  ۱۹۷۲م:
ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل ﺳﺤﺮﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﯿﺪار ﺑﻮدﻧﺪ ﻗﺒﻞ از ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ آﻗﺎی ﺣﺴﲔ ﻣﻼٰح ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﺗﺸﺮف در ﻓﻘﺮ ﻧﺎﺋﻞ ﮔﺮدﯾﺪ .ﻧﻤﺎز
ﺻﺒﺢ در ﺳﺎﻟﻦ ﻃﺒﻘﮥ اول ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻗﺎﻣﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﻌﺪ از ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن ﺗﻔﺴﲑی در ﻣﻮرد آﯾﻪ اول ﺳﻮره ﻣﺒﺎرﮐﻪ ﻓﺘﺢ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪﮐﻪ
ﻫﺮﭼﻪ در ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﻮم ،ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل )ص( و ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ )س( وﻧﯿﺰ
ﺣﻀﺮت اﻣﲑ )ع( و ﯾﺎزده ﻓﺮزﻧﺪ اوﮐﻪ ﻣﻘﺎم اﻣﺎﻣﺖ را داﺷﺘﻨﺪ ﻣﻌﺼﻮم ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮔﻨﺎه ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،و ﺳﺎﯾﺮ اوﻟﯿﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﺄذون
ﺷﺪن ﮔﻨﺎه ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،وﱃ در آﯾﮥ ﺷﺮﯾﻔﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ»ﻟﯿﻐﻔﺮﻟﮏ اﻟﻠّﻪ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻣﻦ ذﻧﺒﮏ و ﻣﺎ ﺗﺄﺧﱢﺮ« .ﭼﻪ ﻃﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ آﯾﺎ او
ﮔﻨﺎه ﮐﺮده اﺳﺖ! اﮔﺮ ﭘﺪری ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪش در ﻣﻘﺎم ادب ﺗﻨﺪی ﮐﻨﺪ دﯾﮕﺮان ﺣﻖ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﯽادﺑﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻧﺴﺎن ﺑﻬﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪ ازﮐﻤﺎل

ﺑﺮﺳﺪ ﻣﺮﺗﺒﮥ ﭘﺎﯾﲔ ﻧﻘﺺ اﺳﺖ و ﻫﻤﺎن ﻧﻘﺺ ﮔﻨﺎه اﺳﺖ ،ﻣﺜﻼً ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺪر ﺧﻮد ﻫﺮﭼﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ در ﺧﻮد
اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﺪ آن ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﺣﻖ ﻓﺮزﻧﺪی را ﺑﺠﺎ ﻧﯿﺎورده اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎن ﻧﻘﺺ اﺳﺖ ،و ﺧﻮد ﺣﻀﺮت رﺳﻮل
ﻖ ﻣﻌﺮﻓﺘﮏ و ﻣﺎ ﻋﺒﺪﻧﺎک ﺣﻖ ﻋﺒﺎدﺗﮏ« ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ ،ﻣﺎ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ
)ص( ﻋﺮض ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ» :اﻟﻬﯽ ﻣﺎ ﻋﺮﻓﻨﺎک ﺣ ّ

ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﯽ ازﮔﺬﺷﺘﻪ و آﯾﻨﺪه اﺳﺖ ﻣﯽآﻣﺮزﯾﻢ ،و ﺑﻌﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﻧﻌﻤﺖ را ﺑﺮ ﺗﻮ ﺗﻤﺎم ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﺤﺪّ ﮐﻤﺎل

رﺳﺎﻧﯿﺪﯾﻢ ،و ﺣﻘﺎﯾﻖ را ﺑﺮ ﺗﻮ آﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧﺘﯿﻢ و در دل را ﺑﺮ ﺗﻮﮔﺸﻮدﯾﻢ ،ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻬﱰ از آن اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻮ را
ﺑﺮاه راﺳﺖ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ،ﻣﺎ ﻫﺮ ﻗﺪﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻣﯽدارﯾﻢ ﻣﺤﺘﺎج ﻫﺪاﯾﺖ او ﻫﺴﺘﯿﻢ و اﯾﻦ ﻫﺪاﯾﺖ اﻟﻬﯽ را رﺳﻮل )ص( ﺧﺪا

در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ و ﻣﻘﺎﻣﯽ اﺣﺘﯿﺎج داﺷﺖ»رﺑﻨﺎ ﺗﮑﻠﻨﺎ اﱃ اﻧﻔﺴﻨﺎ ﻃﺮﻓﺔ ﻋﲔ اﺑﺪاً ﻓﯽ اﻟﺪﻧﯿﺎ و اﻻﺧﺮة« ﺑﻌﻀﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ ﺳﻮره

در ﻣﻮرد ﻓﺘﺢ ﻣﮑﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﺑﻌﻀﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ ﺳﻮره در ﻣﻮرد ﺻﻠﺢ ﺣﺪﯾﺒ ّﯿﻪ ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﺻﻠﺢ ﻋﻈﯿﻢﺗﺮﯾﻦ

ﻓﺘﺢ ﺑﺮای رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻮد ،از ﺣﻀﺮت ﺻﺎدق )ع( رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا )ص( در ﺧﻮاب دﯾﺪﮐﻪ از ﻃﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎو

اﻣﺮ ﺷﺪ داﺧﻞ ﻣﺴﺠﺪاﻟﺤﺮام ﺷﻮد و ﻃﻮاف ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺎ ﻣﺤﻠّﻘﲔ ﺣﻠﻖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ۱ ،اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺑﺎﺻﺤﺎب ﺧﱪ داد و اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد از

ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺴﻮی ﻣﮑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ذیاﻟﺤﻠﯿﻔﻪ ﺑﺮای ﺑﺠﺎ آوردن ﻋﻤﺮه ﻣﺤﺮم ﺷﺪﻧﺪ و ﺣﻀﺮت ﺷﺼﺖ و
ﺷﺶ ﺷﱰ ﺑُﺪﻧﻪ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﺑﺮدﻧﺪ ،ﻣﺸﺮﮐﲔ ﻣﮑﻪ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﺧﱪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪ را ﺑﺎ دوﯾﺴﺖ ﺳﻮار
ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪﮐﻪ از ورود ﺣﻀﺮت ﺑﻪ ﻣﮑّﻪ ﺟﻠﻮﮔﲑی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺎ آن ﺣﻀﺮت ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﻮد ،ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ،
ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﮔﻔﺖ ﺻﱪﮐﻨﯿﺪ اﯾﻨﻬﺎ ﻧﻤﺎز دﯾﮕﺮی دارﻧﺪ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽآورﯾﻢ و ﻫﻤﻪ را ﺑﻪ
ﻗﺘﻞ ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﻢ ،زﯾﺮا ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﺎز را از ﻧﻮر ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد ﺑﯿﺸﱰ دوﺳﺖ دارﻧﺪ و ﻧﻤﺎز ﺧﻮد را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺟﱪﺋﯿﻞ ﺑﺮ
ﭘﯿﻐﻤﱪ ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺧﻮف ﺑﺠﺎی آورﯾﺪ و ﻟﺬا ﮐﻔّﺎرﮐﺎری از ﭘﯿﺶ ﻧﱪدﻧﺪ .روز ﺑﻌﺪ وارد ﺣﺪﯾﺒﯿّﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺸﺮﮐﲔ ﻗﺴﻢ
ﯾﺎد ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت را ﺑﻪ ﻣﮑّﻪ راه ﻧﺪﻫﻨﺪ ،و راه را ﺑﺮآن ﺣﻀﺮت و اﺻﺤﺎﺑﺶ ﺳ ّﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺣﻀﺮت ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﭘﯿﻐﺎم

ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺟﻨﮓ ﻧﯿﺎﻣﺪهاﯾﻢ و ﻗﺼﺪ ﻃﻮاف ﮐﻌﺒﻪ دارﯾﻢ ،آﻧﻬﺎ ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮدﻧﺪ و ﻋﺮوة ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺛﻘﻔﯽ را ﮐﻪ ﻣﺮد
ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻗﻠﯽ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت ﮔﺴﯿﻞ داﺷﺘﻨﺪﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﺮت ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻋﺮوة ﭘﺲ از ﺷﺮﻓﯿﺎب ﺷﺪن ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﺒﺎرک

ﭘﯿﻐﻤﱪ ﺑﺴﯿﺎر ادب ﻧﻤﻮد و ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﮑﺮﯾﻢ ﺣﻀﺮت را ﺑﺠﺎ آورد ،و ﻋﺮض ﮐﺮد ﻗﻮم ﻣﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﮑّﻪ وارد ﺷﻮی و

ﻗﺴﻢ ﯾﺎدﮐﺮدهاﻧﺪﮐﻪ از آﻣﺪن ﺗﻮ ﺟﻠﻮﮔﲑی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد ﻣﺎ ﻗﺼﺪ ﺟﻨﮓ ﻧﺪارﯾﻢ ،و ﻋﺮوة ﻋﺮض ﮐﺮد ﺑﺨﺪا ﻗﺴﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ

اﻣﺮوز اﺣﺪی را ﻧﺪﯾﺪهام ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮ درﮐﺎرﻫﺎﯾﺶ ﺗﺎ اﯾﻦ اﻧﺪازه اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﻧﺸﺎن داده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﺮوة ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺑﻪ ﻗﺮﯾﺶ اﻃﻼع
-۱ﺑﻌﺪ از ذﺑﺢ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺣﺠﺎج ﻣﺨﺘﺎرﻧﺪﮐﻪ ﯾﺎ ﺳﺮا ﺑﱰاﺷﻨﺪ)ﺣﻠﻖ( و ﯾﺎ ﻣﻮ و ﯾﺎ ﻧﺎﺧﻦ ﺧﻮد را ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻨﻨﺪ ﻣﮕﺮ دوﮔﺮوه:
ﻒﻟا  :ﺑﺎﻧﻮان ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺪری از ﻣﻮ ﯾﺎ ﻧﺎﺧﻦ ﺧﻮد را ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻮی ﺧﻮد را ﺑﱰاﺷﻨﺪ؛

ب :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اوﻟﲔ ﺳﺎل ﺣﺞ اوﺳﺖ اﺣﺘﯿﺎط واﺟﺐ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺮ را ﺑﱰاﺷﺪ)ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﻮﺳﯿﻠﻪ ﺟﻠﺪ  ۱ص (۴۵ﭘﺲ ﺣﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺳﺮ
ﺗﺮاﺷﯿﺪن و ﺗﻘﺼﲑ)ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن( اﺳﺖ.

٨٢

دادﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ )ص( ﻣﺼﻤّﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ وارد ﻣﮑّﻪ ﺷﻮد ،ﻗﺮﯾﺾ ﺣﻔﺾ ﺑﻦاﻻﺣﻨﻒ و ﺳﻬﯿﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ را ﻓﺮﺳﺘﺎدﮐﻪ از در ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ
درآﺋﻴﺪ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮی ﺻﻼح داﻧﺴﺘﯿﺪ از ورود ﻣﺤﻤﺪ )ص( در اﻣﺴﺎل ﺟﻠﻮﮔﲑی ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ،اﮔﺮ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎً ﻗﺼﺪ ﻧﺪارد ،آﻧﺪو ﻧﻔﺮ
ﺷﺮﻓﯿﺎب ﺷﺪﻧﺪ ﻋﺮض ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﻤﺎم ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻋﺮب ﺑﺮ ﻣﺎ ﺟﺮی ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺣﻘﺎرت و ذﻟّﺖ در ﻣﺎ ﻣﯿﻨﮕﺮﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ
ﺗﺎ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ و ﻋﺮب ﺗﺄﻣﻞ ﺑﺒﯿﺸﱰی ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ،و ﻣﺎ ﺣﺎﺿﺮﯾﻢ ﮐﻪ در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺳﻪ روز ﺧﺎﻧﮥ ﺧﺎﱃ ﮔﺬارﯾﻢ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎﺋﻴﺪ
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ،ﺣﻀﺮت ﻗﺒﻮل ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ،آﻧﻬﺎ ﻋﺮض ﮐﺮدﻧﺪ ﺷﺮط دﯾﮕﺮ آﻧﮑﻪ اﮔﺮﮐﺴﯽ از ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺷﺪ

او را ﻣﺴﱰد ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ و اﮔﺮ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮ ﻣﺎ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺷﺪﻧﺪ ﻣﺎ او را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﻢ ،ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ اﮔﺮﮐﺴﯽ از ﻣﺎ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺷﺪ ﻣﺎ ﺑﻪ او اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﻧﺪارﯾﻢ .وﱃ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﮑﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اذﯾﺖ ﻧﻨﻤﺎﺋﯿﺪ ،اﮔﺮ اﻇﻬﺎر
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺪرﻓﺘﺎر ﻧﮑﻨﯿﺪ ،و اﻧﮑﺎر ﺑﺮ اﻋﻤﺎل اﺳﻼﻣﯽ آﻧﻬﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﻗﺒﻮل ﮐﺮدﻧﺪ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل

)ص( ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺻﻠﺢ آﻧﻬﺎ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ،اﮐﺜﺮ آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﺧﺪﻣﺖ آن ﺣﻀﺮت ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﮕﺮان ﺷﺪﻧﺪ ،ﻋﻤﺮ ﻋﺮض ﮐﺮد آﯾﺎ ﺧﻮاب

ﺷﻤﺎ دروغ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ وارد ﻣﮑّﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﻣﮕﺮ ﻣﺎ ﺑﺤﻖ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ و دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺎ ﺑﺮ ﺑﺎﻃﻞ ﻧﯿﺴﺖ؟ ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺑﺎﻃﻞاﻧﺪ

و ﻣﺎ ﺑﺮﺣﻘﯿّﻢ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺘﺢ ﻣ ّ
ﮑﻪ را ﺑﻪ ﻣﻦ وﻋﺪه ﻓﺮﻣﻮده و ﺧﻠﻒ وﻋﺪه ﻧﻤﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ،آﻧﺪو ﻧﻔﺮ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﮐﻔﺎر ﺧﱪ ﺻﻠﺢ
دادﻧﺪ ،ﺑﺎز ﻋﻤﺮ ﺑﺤﺎل اﻋﱰاض ﮔﻔﺖ ﯾﺎ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﻣﮕﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﮕﻔﺘﯿﺪﮐﻪ ﻣﺎ داﺧﻞ ﻣﺴﺠﺪاﻟﺤﺮام ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﻃﻮاف و ﺳﻌﯽ ﺑﺠﺎ

ﻣﯽآورﯾﻢ؟ ﻓﺮﻣﻮد آﯾﺎ ﮔﻔﺘﻢ در اﻣﺴﺎل ﺧﺪا وﻋﺪه ﻓﺮﻣﻮده ﮐﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ اﻋﻤﺎل را ﺑﺠﺎ ﻣﯽآورﯾﻢ؟ ﭼﻮن ﮔﻔﺘﮕﻮی اﺻﺤﺎب
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻋﻤﺮ در اﯾﻦ ﺑﺎب زﯾﺎد ﺷﺪ ،ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ اﮔﺮ ﺻﻠﺢ را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﯾﺪ ﺟﻨﮓ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ،ﻋﻤﺮ و آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻗﺒﻮل

ﺻﻠﺢ ﭘﯿﻐﻤﱪ اﻋﱰاض داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻄﺮف ﻗﺮﯾﺶ ﺣﻤﻠﻪور ﺷﺪﻧﺪ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ اﺻﺤﺎب ﺗﺎب ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﯿﺎورده از

ﭘﯿﺶ روی رﺳﻮل ﺧﺪا )ص( ﻓﺮارﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﯿﻐﻤﱪ را ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،ﺣﻀﺮت ﺗﺒﺴﻤﯽ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﯽ )ع( ﻓﺮﻣﻮد ﺷﻤﺸﲑ
ﺑﺮدار و ﻗﺮﯾﺶ را اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﻦ ،ﻋﻠﯽ )ع( ﺷﻤﺸﲑ ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﻮد ،ﻗﺮﯾﺶ از ﺟﻠﻮ آن ﺣﻀﺮت ﻓﺮار ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺘﻨﺪ
ﻣﮕﺮ ﻣﺤﻤﺪ از وﻋﺪهٔ ﺻﻠﺤﯽ ﮐﻪ داده ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ؟ﻓﺮﻣﻮد» :ﻧﻪ« ﻋﻠﯽ )ع( ﭼﻮن دﯾﺪ ﻗﺮﯾﺶ در ﻣﻘﺎﺑﻞ او اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ
ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﯿﻐﻤﱪ )ص(ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﻮد ،اﺻﺤﺎب ﻫﻢ ﮐﻪ ﻓﺮار ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺧﺠﻠﺖ زده و ﺷﺮﻣﺴﺎر ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ و
ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و اﻇﻬﺎر ﻧﺪاﻣﺖ و ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻋﺮض ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺧﺪا و رﺳﻮل داﻧﺎﺗﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﯾﮑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺑﻌﺪ

ﻗﺮﯾﺶ آﻣﺪﻧﺪ و ﺻﻠﺢ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻋﻠﯽ )ع( ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪ .ﻋﻠﯽ )ع( ﻧﻮﺷﺖ»ﺑﺴﻢ اﻟﻠّﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ« ﺳﻬﯿﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﮔﻔﺖ:
ﻣﺎ رﺣﻤﻦ را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ،ﺑﻨﻮﯾﺲ ﺑﺴﻤﮏ اﻟﻠّﻬﻢ ﮐﻪ ﭘﺪران ﻣﺎ ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل )ص( ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﯽ

ﺑﻨﻮﯾﺲ»ﺑﺴﻤﮏ اﻟﻠّﻬﻢ« ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻢ از اﺳﻤﯽ از اﺳﻤﺎءِ اﻟﻠّﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﻠﯽ روی ﺑﺴﻢ اﻟﻠّﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ ﺧﻂ زد و ﻧﻮﺷﺖ

ﺑﺴﻤﮏ اﻟﻠّﻬﻢ ،و وﻗﺘﯽ ﻧﻮﺷﺖ ﻣﺤﻤﺪ )ص( رﺳﻮلاﻟﻠّﻪ ﺑﺎز ﺳﻬﯿﻞ ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﻣﺎ ﺗﻮ را رﺳﻮلاﻟﻠّﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺟﻨﮓ ﻧﻤﯽ

ﮐﺮدﯾﻢ« .ﺑﻨﻮﯾﺲ» :ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ« ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :روی ﮐﻠﻤﻪ رﺳﻮلاﻟﻠّﻪ ﺧﻂ ﺑﺰن .ﻋﻠﯽ )ع( ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ

ﮐﻠﻤﻪ رﺳﻮلاﻟﻠّﻪ را از ﻧﺎم ﺷﻤﺎ ﻣﺤﻮ ﻧﻤﺎﯾﻢ« .ﺧﻮد ﺣﻀﺮت روی آن ﺧﻂ ﮐﺸﯿﺪ و ﻗﺮار داد ﺑﺪﯾﻦ ﻧﺤﻮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﮐﻪ ﻃﺮﻓﲔ

ﺗﺎ ده ﺳﺎل ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺠﻨﮓ ﻧﺮﭙدازﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ ﺑﻌﺾ دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ اﺳﺎرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻏﻞ و زﻧﺠﲑ ﻣﻘﯿﺪ ﻧﺴﺎزﻧﺪ ،و ﯾﮑﯽ از
ﺞ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﺳﻪ روز ﺑﯿﺸﱰ ﻧﻤﺎﻧﺪ و در اﯾﻦ ﺳﻪ روز ﻗﺮﯾﺶ از
ﻣﻮاد ﻗﺮارداد اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﺪون اﺳﻠﺤﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺮای ﺣ ّ
ﻣﮑّﻪ ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﻠﻤﲔ زﯾﺎرت ﮐﻨﻨﺪ ،و ﻗﺮارﺷﺪ اﮔﺮ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﺴﯽ ،ﺑﺮود ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺷﻮد ﭘﯿﻐﻤﱪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﮑﻨﺪ و

اﮔﺮﮐﺴﯽ از آﻧﻬﺎ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺷﺪ او را ردّ ﮐﻨﻨﺪ ﭘﯿﻐﻤﱪ )ص( ﻓﺮﻣﻮد اﮔﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ از دﯾﻦ ﺑﺮﮔﺮدد ،ﻫﻤﺎن ﺑﺮود ﺑﻬﱰ اﺳﺖ .ﻣﺎده
دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻬﺎ در ﻣﮑّﻪ ﺑﺮای اﻇﻬﺎر دﯾﺎﻧﺖ و اﻧﺠﺎم وﻇﺎﺋﻒ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ آزاد ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﮐﺴﯽ ﺣﻖ اذﯾﺖ ﮐﺮدن و
ﺳﺮزﻧﺶ ﻧﻤﻮدن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و اﯾﻦ ﻣﺎده ﺳﺒﺐ ﺷﺪﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﻫﻢ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ ﻓﺘﺢ ﺑﻮد.

۱

ﺑﻌﺪ از ﺧﺘﺎم ﺑﯿﺎﻧﺎت ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺪﻋﻮت دﮐﱰ ﻣﻘﺘﺪری ﺑﺮای ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ رﻓﺘﯿﻢ و ﭘﺲ از آن آﻗﺎی ﻧﲑاﻟﺪﯾﻦ ﺧﺎن
ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﺗﺸﺮّف ﺑﻪ ﻓﻘﺮ و دروﯾﺸﯽ ﻧﺎﺋﻞ ﮔﺮدﯾﺪ.

 -۱ﺑﺮای اﻃﻼع ﺑﯿﺸﱰ ﺑﻪ ﮐﺘﺐ ﺳﲑه و ﻣﻐﺎزی و ﺗﺎرﯾﺦ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﲑه اﺑﻦ ﻫﺸﺎم و ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ و ﻣﻐﺎزی واﻗﺪی ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.

٨٣

از ﺣﯿﺪرآﺑﺎد دﮐﻦ ﺑﺴﻮی ﺑﯿﺪر) :ﺷﺮح ﺣﺎل اﻗﻄﺎب ﻣﺪﻓﻮن در ﺑﯿﺪر(
ﻃﺒﻖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۸/۳۰ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﯿﺪر ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ﭼﻮن ﺑﯿﺪر ﻣﺤﻞ دﻓﻦ ﻧﻪ ﻧﻔﺮ از اﻗﻄﺎب
ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠﻬّﯿﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﻗﺮار ۱ :ﺣﻀﺮت ﻣﲑﺑﺮﻫﺎناﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﺧﻠﯿﻞاﻟﻠّﻪ اﻟﺤﺴﯿﻨﯽ  ۲ﻣﲑﺷﺎه ﺣﺒﯿﺐاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﺐاﻟﻠّﻪ
اﻟﺤﺴﯿﻨﯽ ۳ﻣﲑﺷﺎه ﮐﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ ﻋﻄﯿﺔاﻟﻠّﻪ اﻟﺤﺴﯿﻨﯽ  ۴ﻣﲑﺷﺎه ﺑﺮﻫﺎن اﻟﺪﯾﻦ ﺧﻠﯿﻞ اﻟﻠّﻪ ﺛﺎﻧﯽ  ۵ﻣﲑﺷﺎه ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻨﯽ
 ۶ﻣﲑﺷﺎه ﺣﺒﯿﺐ اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﺐاﻟﻠّﻪ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺛﺎﻧﯽ  ۷ﻣﲑﺷﺎه ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻨﯽ ﺛﺎﻧﯽ  ۸ﻣﲑﺷﺎه ﮐﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ ﻋﻄﯿﺔاﻟﻠّﻪ
اﻟﺤﺴﯿﻨﯽ ﺛﺎﻧﯽ  ۹ﻣﲑﺷﺎه ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻨﯽ ﺛﺎﻟﺚ ،اﯾﻦ ﻧﻪ ﻧﻔﺮ اﻗﻄﺎب ﻫﻤﮕﯽ از ﻧﺴﻞ ﺣﻀﺮت ﺷﺎه ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﻧﻌﻤﺖ
اﻟﻠّﻪ وﱃ ﺑﻮدهاﻧﺪﮐﻪ ﻣﻘﱪه آﻧﻬﺎ در ﺑﯿﺪر ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺳﻼﻃﲔ ﺑﻬﻤﻨﯿﻪ ﻫﻨﺪ ﻗﺮار دارد و از آﻧﺮو ﮐﻪ ﺷﺮح ﺣﺎل ﺑﺰرﮔﺎن ﺿﺮوری ﻣﯽ
ﻧﻤﻮد ﻟﺬا ﻣﺨﺘﺼﺮی از زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﺎن را ﺑﺮ ﺳﺒﯿﻞ اﺟﻤﺎل ﻣﯽآورﯾﻢ:

 ۱ﺷﺎه ﺑﺮﻫﺎناﻟﺪﯾﻦ ﺧﻠﯿﻞ اﻟﻠّﻪ اوّل –در ﮐﺘﺐ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻃﺮاﺋﻖ اﻟﺤﻘﺎﯾﻖ ،رﯾﺎضاﻟﻌﺎرﻓﲔ ،ﺑﺴﺘﺎن اﻟﺴﯿﺎﺣﻪ ،رﻫﱪان
ﻃﺮﯾﻘﺖ و ﻏﲑه آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﺑﺮﻫﺎناﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﺧﻠﯿﻞاﻟﻠّﻪ اﻟﺤﺴﯿﻨﯽ در ﺳﺎل  ۷۷۵ﻫﺠﺮی در ﮐﻮهﺑﻨﺎن ﮐﺮﻣﺎن ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ
ﮐﻪ ﺷﺎه ﺧﻮد ﻓﺮﻣﻮده:

رﻓﺘﻪ در ﮐﻮهﺑﻨﺎن ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺎﻫﺎن

ﭘﻨﺞ و ﻫﻔﺘﺎد و ﻫﻔﺘﺼﺪ از ﺳﺎل

آﻣﺪ از ﻏﯿﺐ ﺑﻨﺪه را ﻣﻬﻤﺎن

ﻣﲑ ﺑﺮﻫﺎناﻟﺪﯾﻦ ﺧﻠﯿﻞ اﻟﻠّﻪ

وی ﻋﻠﻮم ﻇﺎﻫﺮی را در ﺧﺪﻣﺖ ارادﺗﻤﻨﺪان ﭘﺪر و ﺳﲑ و ﺳﻠﻮک ﺑﺎﻃﻨﯽ را از ﭘﺪر ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻠﯿﻔﺔ

اﻟﺨﻠﻔﺎﺋﯽ و ﺑﻌﺪ از ﭘﺪر ﺑﺴﻤﺖ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﭘﺪر ﻧﺎﺋﻞ ﮔﺮدﯾﺪ ،و آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺮﺷﺘﻪ و ﻃﺎﺋﻖ ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ اوﻻد

آﻧﺠﻨﺎب ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﲔ ﯾﮏ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻮده ،وی در ﺳﺎل ) ۸۳۴ه.ق(ﮐﻪ ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﻮارش ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮﯾﻦ ﺷﺘﺎﻓﺖ ،در
ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ  ۵۹ﺳﺎل داﺷﺖ ﺑﺮ ﻣﺴﻨﺪ ارﺷﺎد ﻧﺸﺴﺖ ،ﺣﺎﮐﻢ ﮐﺮﻣﺎن ﺑﻪ درﺑﺎر ﻣﲑزا ﺷﺎﻫﺮخ ﺷﺎه ﻓﺮزﻧﺪ اﻣﲑ ﺗﯿﻤﻮر ﮔﺰارش

داد و وی ﺣﻀﺮت اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻫﺮات دﻋﻮت ﮐﺮد ﺗﺎ ﺿﻤﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻀﺮﺷﺎن وی را ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ

ﺑﺎﺷﺪ ،و در ﻫﻤﲔ زﻣﺎن ﻣﲑزا ﺑﺎﯾﺴﻨﻘﺮ ﭘﺴﺮ ﺷﺎﻫﺮخ در ﺳﻠﮏ ﻣﺮﯾﺪان ﺧﺎص وی درآﻣﺪ ،در ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﺰد ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از
ﻃﺮاﺋﻖ اﻟﺤﻘﺎﯾﻖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻫﺪﯾﻪﻫﺎی ﭘﺎدﺷﺎه دﮐﻦ ﮐﻪ ﺑﺨﺪﻣﺖ ﺳﯿﺪ ﺧﻠﯿﻞاﻟﻠّﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد ﺗﺴﺒﯿﺤﯽ ﺻﺪ داﻧﻪ

از ﻟﻌﻞ و ﯾﺎﻗﻮت وﮐﺮﺳﯽٔ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی آن از زﻣﺮد ﻣﺮﺻﻊ ﺑﻮده ،آن دو را ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ ﺗﺤﻔﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺮخ ﺷﺎه
ﺑﺨﺸﯿﺪ ،و ﺷﺎه ﺑﺴﯽ ﺧﻮﺷﺪل ﺷﺪ و ﺟﻨﺎب ﺳﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺮﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺮدﯾﺪ؛ و ﭘﺲ از ﭼﻨﺪی ﻓﺮزﻧﺪش ﻣﲑﺷﺎه ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ

ﺣﺴﯿﻨﯽ را ﺑﻪ ﻧﯿﺎﺑﺖ درﻣﺎﻫﺎن ﮐﺮﻣﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﺎ دو ﭘﺴﺮ دﯾﮕﺮ ﺧﻮد ﺷﺎه ﻣﺤﺐاﻟﺪﯾﻦ ﺣﺒﯿﺐاﻟﻠّﻪ و ﻣﲑ ﺣﺒﯿﺐاﻟﺪﯾﻦ
ﻣﺤﺐاﻟﻠّﻪ ﻗﺼﺪ ﻫﻨﺪ و دﮐﻦ ﻓﺮﻣﻮد و ﭼﻮن ﻧﺰدﯾﮏ دﮐﻦ رﺳﯿﺪﻧﺪ و ﺧﱪ وﺻﻞ آن ﺣﻀﺮت ﺑﻪ ﺷﺎه ﻧﻮراﻟﻠّﻪ ﭘﺴﺮ آن

ﺣﻀﺮت رﺳﯿﺪﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﻪ دﮐﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺴﺮور ﺷﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻮاﺳﻄﮥ آﻧﮑﻪ در اوﻗﺎت ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ
ﻫﺠﻮم ﺳﭙﺎه ﮐﻔﺎر ﺑﺮای ﺗﺴﺨﲑ دﮐﻦ ﺑﻮد ،اﻫﺎﱃ از اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺤﺪودی از اﺷﺮاف در ﺧﺪﻣﺖ ﺷﺎه

ﻧﻮراﻟﻠّﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﺮﻫﺎناﻟﺪﯾﻦ ﺧﻠﯿﻞ اﻟﻠّﻪ آﻣﺪﻧﺪ ،ﺷﺎه ﺧﻠﯿﻞ اﻟﻠّﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻔﺎر آﮔﺎه ﺑﻮد ﻓﯿﻠﯽ ﻃﻠﺐ ﮐﺮد و

در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﻨﮓ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻋﺰم ﻏﺰوه ﮐﻔّﺎر ﻓﯿﻞ را راﻧﺪ ،ﺳﭙﺎه ﮐﻔﺮ را ﺣﲑﺗﯽ دﺳﺖ داد ازﮐﺎر
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﺟﻮﮐﯽ ﻣﺮﺗﺎض ﺑﻮد ﻫﻨﻮد را از ﻣﺤﺎرﺑﻪ ﻣﻨﻊ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﯿّﺪ ﻓﯿﻞ ﺳﻮار ﻏﻠﺒﻪ

ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ و ﻗﻮت ﻗﻠﺒﯽ ﮐﻪ از او ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻧﻔﻮس ﺷﻤﺎ ،و ﺧﻮد ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺤﻔّﻪ ﺳﯿّﺪ آﻣﺪ
و ﻣﻌﺬرت و رﺧﺼﺖ ﺧﻮاﺳﺖ و ﺑﺮﻓﺖ ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ﻣﻨﺎزﻋﻪ آﺳﻮده ﺷﺪﻧﺪ و اﺧﻼص ،ارادﺗﺸﺎن اﻓﺰوده ﮔﺮدﯾﺪ و

ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺟﻨﺎب ﺳﯿﺪ در اﻋﻼی ﻧﻮای وﻻﯾﺖ ﻣﺮﺗﻀﻮی در ﻋﻤﻮم ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن و ﺧﺼﻮﺻﺎً دﮐﻦ ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪ ودر ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ

ﺑﻪ ﺳﺎل  ۸۶۰در دﮐﻦ رﺣﻠﺖ ﻓﺮﻣﻮد ،وی ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ اﺷﺎره ﺷﺪ ﭼﻬﺎر ﻓﺮزﻧﺪ داﺷﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎی ﻧﻮراﻟﻠّﻪ ﮐﻪ

ذﮐﺮش رﻓﺖ ،و وی در زﻣﺎن ﺟ ّﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن رﻓﺘﻪ و ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﱃ داﺷﺖ و ﻋﺪ ّه ﺑﯿﺸﻤﺎری ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ او

ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،دوم ﻣﲑ ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ ﮐﻪ ذﮐﺮش رﻓﺖ ﮐﻪ ﭘﺪرش در ﻣﻮﻗﻊ رﻓﱳ ﺑﻪ ﻫﻨﺪ وی را در ﮐﺮﻣﺎن ﻧﯿﺎﺑﺖ
٨٤

داد ،و وی ﺳﻪ ﭘﺴﺮ ﺑﻨﺎم ﻣﲑﺷﺎه ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﻣﲑﺷﺎه ﺑﺪراﻟﺪﯾﻦ ،ﻣﲑﺷﺎه ﺗﻘﯽاﻟﺪﯾﻦ داﺷﺖ ﮐﻪ وی ﭘﺪرﺷﺎه ﺧﻠﯿﻞاﻟﻠّﻪ
ﺛﺎﻧﯽ ﻗﻄﺐ ﺑﯿﺴﺖ و دوم ﺳﻠﺴﻠﮥ ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠّﻬﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﻮم وی ﺷﺎه ﻣﺤﺐ اﻟﺪﯾﻦ ﺣﺒﯿﺐاﻟﻠّﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻣﺎد ﺳﻠﻄﺎن اﺣﻤﺪ ﺑﻬﻤﻨﯽ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻏﺎزی ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ و در
ﺑﯿﺠﺎﭘﻮر ﺑﻪ ﺳﺎل  ۸۶۴ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪ ،ﻓﺮزﻧﺪ ﭼﻬﺎرم اﯾﺸﺎن ﻣﺤﺐاﻟﻠّﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﺟﺎﻧﺸﲔ ﭘﺪر ﮔﺮدﯾﺪ.

 ۲ﺣﺒﯿﺐاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﺐاﻟﻠّﻪ اﻟﺤﺴﯿﻨﯽ )ﻣﺤﺐاﻟﻠّﻪ ا ّول( وی ﭼﻬﺎرﻣﲔ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﺎه ﺧﻠﯿﻞاﻟﻠّﻪ ﺑﻦ ﺷﺎه ﻧﻌﻤﺖاﻟﻠّﻪ ﺑﻮد

ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ در ﺧﺪﻣﺖ ﭘﺪر ﺑﻪ دﮐﻦ رﻓﺖ .ﺳﻠﻄﺎن اﺣﻤﺪﺷﺎه دﮐﻨﯽ ﻧﻮه ﺧﻮد را ﮐﻪ دﺧﱰ ﺷﺎﻫﺰاده ﻋﻼءِاﻟﺪﯾﻦ
ﺑﻮد ﺑﻪ ﻧﮑﺎح وی درآورد ،و از ﺳﺎل  ۸۶۰ﮐﻪ ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﻮارش رﺣﻠﺖ ﻓﺮﻣﻮد اﻣﺮ ﺧﻼﻓﺖ ﺑﻪ وی واﮔﺬار ﺷﺪ ،وی

ﺧﺎﻧﻘﺎﻫﯽ در ﻧﺰدﯾﮏ اﺣﻤﺪآﺑﺎد ﺑﯿﺪر ﺑﻨﺎ ﮐﺮد و در ﺗﺮوﯾﺞ ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﻃﺮﯾﻘﺖ ﮐﻮﺷﺶ ﻓﺮاوان ﻧﻤﻮد ،ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺳﻠﻄﺎن
ﻫﻤﺎﯾﻮن ﺑﻬﻤﻨﯽ ،ﺑﺎ ﻫﻤﮥ ﺳﺘﻤﮕﺮی ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ وی ﺟﺴﺎرت ورزد ،وی در ﭼﻨﺪ ﺟﻬﺎد ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮﻣﻮد و داد ﻣﺮداﻧﮕﯽ

داد از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﻧﻈﺎم ﺷﺎه ﺑﻬﻤﻨﯽ ﺑﺎ راﺟﻪﻫﺎی ﭼﻨﮕﯿﺰ و اورﺳﯿﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﻣﺤﺎﺑﻪ ﺑﻮد ،ﺣﻀﺮﺗﺶ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺟﻬﺎد

ﺑﺎ وی ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد ﺑﺎ  ۱۶۰ﺳﻮار ﻣﺴﻠﺢ از ﻟﺸﮑﺮ ﺟﺪا ﺷﺪه ﺑﺮ ﮐﺎﻓﺮان ﮐﻪ ده ﻫﺰار ﭘﯿﺎده و ﭼﻬﻞ ﻫﺰار ﺳﻮاره ﺑﻮدﻧﺪ

ﺗﺎﺧﺖ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﲑوزﻣﻨﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺳﺎل  ۹۱۴در دﮐﻦ رﺣﻠﺖ ﻓﺮﻣﻮده در آراﻣﮕﺎه ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﻮارش
ﻣﺪﻓﻮن ﮔﺮدﯾﺪ ،وﮔﻮﯾﺎ  ۷۳ﻓﺮزﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ  ۴۱ﻧﻔﺮ آﻧﻬﺎ در ﺟﻮاﻧﯽ وﻓﺎت ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ در ﻃﺮاﺋﻖ و رﻫﱪان
ﻃﺮﯾﻘﺖ آﻣﺪه  ۱۷ﭘﺴﺮ و  ۱۵دﺧﱰ او ﺑﻪ ﮐﻤﺎل رﺳﯿﺪﻧﺪ و از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺴﺮان وی ﺷﺎﻫﺰاده ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ ،ﺷﺎﻫﺰاده ﺻﻔﯽاﻟﻠّﻪ،

ﺷﺎه ﻇﻬﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻋﻠﯽ از دﮐﻦ ﺑﻪ ﯾﺰد آﻣﺪﻧﺪ و در ﯾﺰد وﮐﺮﻣﺎن ﺑﻪ ارﺷﺎد ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.

 ۳ﻣﲑﮐﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ ﻋﻄﯿﺔ اﻟﻠّﻪ اﻟﺤﺴﯿﻨﯽ )ﻋﻄﯿﺔاﻟﻠّﻪ اوّل( وی ﺟﺎﻧﺸﲔ ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﻮارش ﺷﺎه ﻣﺤﺐاﻟﻠّﻪ اوّل ﺑﻮده
اﺳﺖ.

 ۴ﺑﺮﻫﺎناﻟﺪﯾﻦ ﺧﻠﯿﻞاﻟﻠّﻪ ﺛﺎﻧﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﲑﺷﺎه ﺗﻘﯽاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﻣﲑﺷﺎه ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﺑﺮﻫﺎناﻟﺪﯾﻦ ﺧﻠﯿﻞاﻟﻠّﻪ ﺑﻦ ﺳﯿّﺪ
ﻧﻌﻤﺖاﻟﻠّﻪ وﱃّ ﮐﻪ ﻗﻄﺐ ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺳﻠﺴﻠﮥ ﻧﻌﻤﺖ اﻟ ّﻠﻬﯽ اﺳﺖ.
 ۵ﻣﲑﺷﺎه ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤّﻤﺪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﺎه ﺧﻠﯿﻞاﻟﻠّﻪ ﺛﺎﻧﯽ.
 ۶ﻣﲑﺷﺎه ﺣﺒﯿﺐاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﺐاﻟﻠّﻪ ﺛﺎﻧﯽ.

 ۷ﻣﲑﺷﺎه ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪﺛﺎﻧﯽ.
 ۸ﻣﲑﮐﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ ﻋﻄﯿﺔاﻟﻠّﻪ ﺛﺎﻧﯽ.

 ۹ﻣﲑﺷﺎه ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤّﺪ ﺛﺎﻟﺚ.
ﺑﻌﺪ از ﺷﺎه ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ ﺛﺎﻟﺚ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﻮد دﮐﻨﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﻗﻄﺐ ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺸﻢ و ﭘﺲ از وﺷﯿﺦ ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ دﮐﻨﯽ

ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﻮد دﮐﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻄﺐ ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺘﻢ و ﺑﻌﺪ از اﯾﺸﺎن ﺟﻨﺎب رﺿﺎﻋﻠﯿﺸﺎه دﮐﻨﯽ ﻗﻄﺐ ﺑﯿﺴﺖ و
ﻫﺸﺘﻢ ﺑﻪ ارﺷﺎد ﺧﻠﻖ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪﮐﻪ ذﮐﺮﺷﺎن ﮔﺬﺷﺖ.

ﺧﻼﺻﻪ وﻗﺖ ﻣﻮﻋﻮد ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ و ﺳﺎﻋﺖ  ۸/۳۰را اﻋﻼم ﮐﺮد ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ وﻗﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
وارد اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺣﺎج آﻗﺎی ﺳﻠﻄﺎﻧﭙﻮر ،ﺣﻘﲑ و ﯾﮑﯽ از ﻓﻘﺮای ﮐﻪ راه را ﺑﻠﺪ ﺑﻮد در ﯾﮏ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺳﻮار ﺷﺪﯾﻢ ،و

ﺟﻨﺎب ﺣﺎج آﻗﺎی راﺳﺘﲔ و ﺣﺎج آﻗﺎی ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺟﻮاﻫﺮی و آﻗﺎی دﮐﱰ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮی و آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺟﻮﮐﺎرﮐﻪ

ﺳﺎﮐﻦ اورﻧﮓآﺑﺎد ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ دﯾﮕﺮ رﻓﺘﻪ و ﺑﻘﯿﻪ ﺑﻪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺑﻌﺪی ﺳﻮار ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﯿﺪر ﺣﺮﮐﺖ

ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،ﻫﻮا ﻣﻌﺘﺪل و ﻧﯿﻢ اﺑﺮی ﺑﻮد .ﻧﺴﯿﻢ ﺑﻬﺎری ﻣﯽوزﯾﺪ ،در دو ﻃﺮف راه ﺑﺮﻧﺞﮐﺎری ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺒﺰه

ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎﺋﯽ داﺷﺖ .ﺑﺎﻏﺎت ﻧﺎرﮔﯿﻞ و ﻧﺨﯿﻞ و اﻧﺒﻪ در دو ﻃﺮف راه ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد و درﺧﺘﺎن ﺗﻤﺮ

ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﻣﻨﻈﺮه ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻮﺟﻮد آورده ﺑﻮدﻧﺪ.ﮐﻮزهﻫﺎﺋﯽ ﺑﺪرﺧﺘﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﭘﺮﺳﯿﺪم اﯾﻦ ﮐﻮزهﻫﺎ را ﺑﺮای

ﭼﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ درﺧﺘﺎن ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪﮔﻔﺘﻨﺪ :آﺑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺗﺮاوش ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻃﻠﻮع ِآﻓﺘﺎب ﻧﺎری ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از
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ﻃﻠﻮع آﻓﺘﺎب ﺳﻨﻮی ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﻫﺮﯾﮏ از اﯾﻦ دو ﺧﺎﺻﯿﺘﯽ ﻣﺨﺼﻮص دارد و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻘﻮی و ﻧﺸﺎطآور اﺳﺖ،
وﱃ ﺳﻨﻮی ﺳﮑﺮآور و ﺣﺮام اﺳﺖ ،در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۹/۳۰ﺑﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻨﺎم ﺳﺖ ﭘﺖ ) (stipetرﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﯿﻠﻮﻣﱰﻫﺎ

ﺳﺮزﻣﲔ وﺳﯿﻊ و ﻟﻢ ﯾﺮزع وﺟﻮد داﺷﺖ و ﺑﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺄﺳﻒ دﯾﺪﯾﻢ ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻓﻘﺮ و ﻓﻼﮐﺘﯽ ﮐﻪ در ﻫﻨﺪ اﺳﺖ ﻫﻨﻮز

ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ از آن ﻫﻤﻪ زﻣﯿﻨﻬﺎی ﻓﺮاوان ﺑﻪ ﺣ ّﺪ ﮐﻤﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،در دو ﻃﺮف راه ﻧﯿﺸﮑﺮ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ،

ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺰارع ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﺮﺗﺐ ﺑﻮد و ﺑﺎ دﻗﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد در ﻗﺼﺒﮥ ﻧﺰدﯾﮏ رﻧﺞﻫﻮل در ﻗﻬﻮهﺧﺎﻧﻪ
ﮐﻮﭼﮑﯽ اﯾﻦ ﺷﻌﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد:

در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺎﻟﮏ اﺻﻠﯽ ﺧﺪاﺳﺖ

اﯾﻦ اﻣﺎﻧﺖ ﭼﻨﺪ روزی دﺳﺖ )ﻧﺰد(ﻣﺎﺳﺖ

وﺟﻮد ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﯽ ﮔﻮﯾﺎی ﻋﻈﻤﺖ اﯾﻦ زﺑﺎن و ﻗﺪرت ﻣﺴﻠﻤﲔ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺴﻠﻂ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ و رﺷﺪ ﻫﻨﺪوﺋﯿﺴﻢ

از ﺑﲔ رﻓﺘﻪ و اﻣﯿﺪ اﺳﺖ دوﻟﺘﻤﺮدان ﺗﺎ دﯾﺮ ﻧﺸﺪه از ﺧﻮاب ﺧﺮﮔﻮﺷﯽ ﺑﯿﺪار ﺷﻮﻧﺪ و ﮐﯿﺎن ﻣﻠﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻣﲑاث
ﻧﯿﺎﮐﺎن را ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪ .در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﻪ دﻫﯽ از ﺗﻮاﺑﻊ ﻇﻬﲑآﺑﺎد رﺳﯿﺪﯾﻢ و ﺑﺮای اﺳﱰاﺣﺖ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮدﯾﻢ در روی

ﺻﻔّﻪای ﺟﻠﻮی ﻋﻤﺎرﺗﯽ ﺑﻨﺎم )رﺳﺘﻮران ﺳﻌﺎدت( ﻓﺮﺷﯽ از ﺟﻨﺲ زﯾﻠﻮ ﮐﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﻨﺪی ﺑﻮد ﮔﺴﱰده و روی آن

ﮐﺮﺑﺎﺳﯽ ﭘﻬﻦ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺣﻀﺮت آﻗﺎ و ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ و ﻗﻬﻮه و ﻧﺎرﮔﯿﻞ و اﻧﮕﻮر ﻣﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ،در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ۱۰/۳۰

از آﻧﺠﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ در آن ﻧﺰدﯾﮑﯽ رودی ﺑﻨﺎم )ﺷﺒﺎﻧﻪ رود( وﺟﻮد داﺷﺖ ،از آﻧﺠﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﺒﻪ ﻇﻬﲑآﺑﺎد ﮐﻪ
ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻗﺼﺒﮥ ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ وارد ﺷﺪﯾﻢ ،در ﺟﻠﻮی ﻫﺘﻠﯽ ﺑﻨﺎم )ﮔﺮاﻧﺪﻫﺘﻞ( ﺗﻮﻗﻒ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ،ﺻﺎﺣﺐ ﻫﺘﻞ ﮐﻪ ﻫﻨﺪو ﺑﻮد

ﺷﺮﻓﯿﺎب ﮔﺮدﯾﺪه و ﻋﺮض ادب ﮐﺮد ،ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﯾﻦ ﻫﺘﻞ ﻗﺒﻼً اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮده وﱃ ا ﮐﻨﻮن ﻫﻨﺪو اﺳﺖ ،در اﯾﻦ
ﻣﺤﻞ ﻧﯿﺰﮔﺎرﯾﻬﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﮔﺎو ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد و ﭼﻬﺮهﻫﺎی رﻧﮓ و رو رﻓﺘﮥ ﻣﺮدم ﻓﻘﲑ آﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی ﻣﻨﺪرس و ﻧﯿﻤﻪ

ﻋﺮﯾﺎن ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯿﮑﺮد ،و ﺧﻂ آﻫﻦ ﻫﻢ ﮐﻪ در ﻫﻤﮥ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﻫﻨﺪ وﺟﻮد دارد در آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ،در ﻣﺴﲑ راه آﻫﻦ

درﺧﺘﺎن ﮐﺎﮐﺘﻮس ﺟﻨﮕﻠﯽ اﻧﺒﻮده را ﺗﺸﮑﯿﻞ داده ﺑﻮد ،ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﺑﯿﺪر زﻣﯿﻨﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﱃ ﺑﺎ ﺧﺎک ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ
وﺟﻮد داﺷﺖ ،درﺧﺘﺎن ﭘﺮ ﺑﺮﮔﯽ را دﯾﺪﯾﻢ ﺑﻨﺎم )ﻣﯿﭙﻞ( ﮐﻪ از ﺑﺮگ آن ﻫﻨﺪﯾﻬﺎ ﺑﺠﺎی ﺑﺮگ ﺗﻮﺗﻮن و ﺳﯿﮕﺎر اﺳﺘﻔﺎده

ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،اﯾﻦ درﺧﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ درﺧﺘﺎن ﮔﺮدو ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﮏ ﻧﻮع درﺧﺘﺎن ﺟﻨﮕﻠﯽ ﻫﻢ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺠﺎی ﺑﺮگ

ﮔﻠﻬﺎی ﻗﺮﻣﺰ داﺷﺖ ،ﺑﯿﺪر اﮐﻨﻮن ﺟﺰءِ اﺳﺘﺎن ﻣﯿﺴﻮر اﺳﺖ .از ﺣﯿﺪرآﺑﺎد ﺗﺎ ﻣﺮز ﻣﯿﺴﻮر  ۶۰ﻣﺎﯾﻞ و از ﻣﺮز ﺑﯿﺪر  ۱۰ﻣﺎﯾﻞ
ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد .ﺧﻂآﻫﻦ ﻫﻢ از ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺪر ﻋﺒﻮر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،داﺧﻞ ﺷﻬﺮ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﻣﺨﺮوﺑﻪ ﻓﺮاوان ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ
ﺧﻮرد .ﺗﺎ آن ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻨﻮز ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎی ﺷﻬﺮ اﺳﻔﺎﻟﺖ ﻧﺒﻮد ،اﻃﺮاف ﺷﻬﺮ دﯾﻮارﻫﺎی ﻗﻄﻮر دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪﮐﻪ ﺑﻘﺎﯾﺎی ﻗﻠﻌﮥ

ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﻮد و اﺗﻔﺎﻗﺎً وﻗﺖ ﺧﺮوج ﮐﻪ از وﺳﻂ دﯾﻮار ﻋﺒﻮر ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ دو ﺷﱰ ﻣﺴﺖ ﺟﻠﻮ ﻣﺎ آﻣﺪﻧﺪﮐﻪ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ

ﻟﺤﻈﻪ ﺳﺎرﺑﺎن آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻃﺮف ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﻤﻮد و ﻣﺎ ﮔﺬﺷﺘﯿﻢ ،ﺑﻌﺪ از آن راه ﺧﺎﮐﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﺧﺎک آن

ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺮم و ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻮد و ﺗﻤﺎم ﺳﻄﺢ راه راه و اﻃﺮاف را ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪه ﺑﻮد ،دراﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﯾﮑﯽ از ﻓﻘﺮای ﻫﻤﺮاه ﮐﻪ وﺿﻊ
آﻧﺠﺎ آﺷﻨﺎی داﺷﺖ ﻣﻘﱪه ﺣﻀﺮت ﺷﺎه ﺧﻠﯿﻞاﻟﻠّﻪ راﻧﺸﺎن داد.

»ﻣﻘﱪه ﺣﻀﺮت ﺷﺎه ﺧﻠﯿﻞاﻟﻠّﻪ و ﺳﺎﯾﺮ اﻗﻄﺎب ﻣﻌﻈّﻢ«
روی دﯾﻮار ﻣﻘﱪه ﺑﻪ ﺧﻂ درﺷﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد»ﻳَﺎ أَﻳﱡﻬَﺎ اﻟﱠﺬِﻳﻦَ آﻣَﻨُﻮا اذْﻛُﺮُوا اﻟﻠﱠﻪَ ذِﻛْﺮًا ﻛَﺜِﻴﺮًا وَﺳَﺒﱢﺤُﻮهُ ﺑُﻜْﺮَةً
وَأَﺻِﻴﻠًﺎ« ۱ﻣﻘﱪه ﺣﻀﺮت ﺷﺎه ﻣﲑ ﺑﺮﻫﺎناﻟﺪﯾﻦ ﺧﻠﯿﻞاﻟﻠّﻪ و ﺳﺎﯾﺮ اﻗﻄﺎﺑﯽ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﻣﺪﻓﻮﻧﻨﺪ دارای ﮔﻨﺒﺪی اﺳﺖ

 -۱آﯾﻪﻫﺎی  ۴۱و ۴۲ﺳﻮره اﺣﺰاب :ﯾﻌﻨﯽ ای آن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردهاﯾﺪ ﺧﺪا را ﺑﺴﯿﺎر ﯾﺎدﮐﻨﯿﺪ و در ﻫﺮ ﺑﺎﻣﺪاد و ﺷﺒﺎﻧﮕﺎه ﺧﺪایرا
ﺗﺴﺒﯿﺢ ﮔﻮﯾﯿﺪ .اﯾﻦ آﯾﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮب ذﮐﺮ ﻣﺪام اﺳﺖ.
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ﺑﺼﻮرت ﺗﺎج دوازده ﺗﺮک ،ﮐﻪ ﺳﻼﻃﲔ ﺑﻬﻤﻨﯽ آن را ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎدهاﻧﺪ ،آﯾﺎت ﻗﺮآﻧﯽ ﺑﺎ ﺧﻂ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﻔﯿﺲ و
اﻋﻠﲐ

از ﺳﻨﮓ ﻣﺮﻣﺮﺳﯿﺎه ﺗﺮاﺷﯿﺪه و در ﻣﱳ ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎ ﺑﮑﺎر ﺑﺮدهاﻧﺪ و در اﻃﺮاف ﮔﻨﺒﺪ ﻧﺼﺐ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪﮐﻪ ﺑﻨﻈﺮ ﻧﮕﺎرﻧﺪه

ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻫﲊ ﺣﺠﺎری ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .اﯾﻦ ﻋﻤﺎرت ﺑﺮ روی ﺗﭙﻪ ﺑﻠﻨﺪی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و اﮐﻨﻮن ﺟﺰء اﺑﻨﯿﻪ
ﯽ ﻣﺮور زﻣﺎن و ﺑﺴﺒﺐ ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ دوﻟﺖ ﻫﻨﺪ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
و آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ دوﻟﺖ ﻫﻨﺪ ﻗﺮار دارد ،ﮐﻪ در ﻃ ّ

ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎی آن رﯾﺨﺘﮕﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺣﻀﺮت آﻗﺎ و ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﭘﺲ از زﯾﺎرت و ﻗﺮاﺋﺖ ﻓﺎﺗﺤﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ

ﻗﺒﻮر ﺗﻤﺎم اﻗﻄﺎب دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ ﺑﺪﯾﺪن ﻣﻘﱪه ﺳﻼﻃﲔ ﺑﻬﻤﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﮥ ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﭘﺎﯾﲔﺗﺮ از

ﻣﻘﱪه اﻗﻄﺎب ودر ﮐﻨﺎر دﺷﺖ وﺳﯿﻌﯽ ﻗﺮار دارد رﻓﺘﯿﻢ ،اﺑﺘﺪا ﻣﻘﱪهٔ ﺳﻠﻄﺎن ﻋﻼءِاﻟﺪﯾﻦ ﺣﺴﻦ در ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺳﻼﻃﲔ

ﺑﻬﻤﻨﯽ ،ﺑﻌﺪ ﻣﻘﱪه ﺳﻠﻄﺎن ﻫﻤﺎﯾﻮن ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﯿﻤﻪ از آن ﺑﻮاﺳﻄﮥ ﺑﺮق زدﮔﯽ ﻓﺮو رﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻣﻘﱪه ﺳﻠﻄﺎن ﻋﻼءَاﻟﺪﯾﻦ

ﺛﺎﻧﯽ ،آﻧﮕﺎه ﻣﻘﱪه ﺳﻠﻄﺎن اﺣﻤﺪﺷﺎه وﱃ را ﮐﻪ از ارادﺗﻤﻨﺪان ﺣﻀﺮت ﺳﯿﺪﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﻧﻌﻤﺖاﻟﻠّﻪ وﱃ ﺑﻮده دﯾﺪار
ﮐﺮدﯾﻢ ،اﯾﻦ ﻣﻘﱪه از ﺗﻤﺎم ﻣﻘﺎﺑﺮ آﺑﺎدﺗﺮ و اﻃﺮاف ﮔﻨﺒﺪ آن آﯾﺎت ﻗﺮآﻧﯽ ﺑﺼﻮرت ﻣﺬﻫﺐ در ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎی زﯾﺒﺎ ،و ﻧﻔﯿﺲ

ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،و ﺧﻼﺻﻪ ﺗﻤﺎم ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی آن ﻣﻘﱪهﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﮑﻮه و ﻋﻈﯿﻢ و ﻗﺎﺑﻞ دﯾﺪن اﺳﺖ ،ﭘﺲ از ﺑﺎزدﯾﺪﮐﺎﻣﻞ
ﻣﺠﺪداً ﺑﻪ ﻣﻘﱪهٔ ﺷﺎه ﺧﻠﯿﻞاﻟﻠّﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﯿﻢ ،در ﻣﺪﺧﻞ در ورودی دو ﺻﻔّﻪ )ﺳﮑﻮی( ﺑﺴﯿﺎر وﺳﯿﻊ ﻣﺴﻘّﻒ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم
ﺑﻮد ﺑﺮای اﺳﱰاﺣﺖ زاﺋﺮان ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺣﻀﺮت آﻗﺎ روی ﺻﻔّﻪ دﺳﺖ راﺳﺖ اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ و ﻋﺼﺮ

ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﻫﻤﮕﯽ اﻗﺘﺪا ﮐﺮدﻧﺪ آﻧﺮوز ﺣﺎﱃ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ و روﺣﺎﻧﯽ ﻋﺠﯿﺐ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﻠﻢ ﯾﺎرای
ﻧﻮﺷﱳ ﻧﯿﺴﺖ:
ﭼﻮن ﺑﻪ ﻋﺸﻖ آﯾﻢ ﺧﺠﻞ ﻣﺎﻧﻢ از آن

ﻫﺮﭼﻪ ﮔﻮﯾﻢ ﻋﺸﻖ را ﺷﺮح و ﺑﯿﺎن

ﭼﻮن ذﮐﺮی از ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺑﻬﻤﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪ ﺑﯽﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮی از ﺗﺸﮑﯿﻞ دوﻟﺖ ﺳﻼﻃﲔ ﺑﻬﻤﻨﯽ
و ﺳﺒﺐ اﻧﺘﻘﺎل اﻗﻄﺎب ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﻠﯿﻠﻪ ﻧﻌﻤﺖاﻟﻠﻬﯿﻪ از اﯾﺮان ﺑﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﻌﺮض ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ:

ﺳﻼﻃﲔ ﺑﻬﻤﻨﯽ )(۹۳۳ - ۸۴۸
ﻧﻘﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺪاد ﺳﻠﻄﺎن ﻋﻼءِاﻟﺪﯾﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻬﻤﻨﯽ در زﻣﺎن ﺣﻤﻠﮥ ﻣﻐﻮل از اﯾﺮان ﺑﻪ ﻫﻨﺪ رﻓﺘﻪ ﺑﻪ درﺑﺎر ﺳﻼﻃﲔ
دﻫﻠﯽ راه ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﮐﺮدﮔﯽ ﺻﺪﺳﻮار ﯾﺎ ﺑﯿﺸﱰ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪﻧﺪ ،ﺣﺴﻦ در ﮐﻮﭼﮑﯽ ﯾﺘﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮدد و ﺗﺤﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ

داﺋﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﲑد ،در ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ داﺋﯿﺶ ﻓﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ و او ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﻨﺠﻢ ﻫﻨﺪوﺋﯽ ﻧﻮﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ او ﻣﻨﺠﻢ

درﺑﺎر ﺗﻐﻠﻖ ﺷﺎه ﺑﻮد ،روزی ﺣﺴﻦ در ﺑﺎغ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺨﻢزدن زﻣﲔ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻧﻮک ﮔﺎوآﻫﻦ ﺑﻪ ﯾﮏ دﯾﮕﭽﻪ ﻣﺲ ﺑﻨﺪ

ﻣﯽﺷﻮد وﻗﺘﯽ آن را از زﻣﲔ ﺧﺎرج ﻣﯽﺳﺎزد ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﭘﺮ از ﺳﮑﻪﻫﺎی ﻃﻼﺳﺖ ،ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ در آن ﺗﺼﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ
دﯾﮕﭽﻪ را ﻧﺰد ارﺑﺎب ﺧﻮد ﻣﯽآورد و ﺑﻪ او ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻣﻨﺠﻢ از اﻣﺎﻧﺖ و دﯾﺎﻧﺖ او در ﺣﺎل ﻓﻘﺮ و ﺑﯿﭽﺎرﮔﯽ

ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻌﺠﺐ ﻣﯽﺷﻮد .روزی ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﯽ ﺑﺮ ﺳﺒﯿﻞ ﺗﺬﮐﺮ ﺟﺮﯾﺎن را ﺑﻪ ﺷﺎه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﺷﺎه ﭘﺲ از ﺷﻨﯿﺪن ﻣﻄﻠﺐ

ﺣﺴﻦ را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ و از او ﺧﻮﺷﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ،و ﭼﻮن ﻣﯽﻓﻬﻤﺪﮐﻪ ﺣﺴﻦ از ﺧﺎﻧﻮاده اﻣﺮا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ او را ﺑﻪ
ﺳﺮداری ﯾﮏ ﺻﺪ ﺳﻮار ﻣﯽﮔﻤﺎرد ،آن ﻣﻨﺠﻢ زاﯾﭽﮥ اﺣﻮال او را از روی ﻋﻠﻢ ﻧﺠﻮم ﺣﺴﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﺑﯿﻨﺪﮐﻪ

اﯾﻦ

٨٧

٨٨

ﺣﺴﻦ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ ،ﺑﺎو ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﮔﺮ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺳﯿﺪی ﺑﻪ ﻣﻦ ﭼﻪ ﺻﻠﻪ ﺧﻮاﻫﯽ داد؟ ﺣﺴﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﻣﻨﺠﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻧﺎم ﻣﺮا ﮐﻪ ﮐﻨﮕﻮی ﺑﺮﻫﻤﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺧﻮد ﺿﻤﯿﻤﻪ

ﻧﻤﺎﯾﯽ ،او ﻫﻢ ﻗﺒﻮل ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﭘﺲ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺎم ﺧﻮد را ﮐﻪ ﻋﻼءِاﻟﺪﯾﻦ ﺣﺴﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﺎم آن ﻣﻨﺠﻢ
ﺿﻤﯿﻤﻪ ﻧﻤﻮده ﺑﻨﺎم ﻋﻼءِاﻟﺪﯾﻦ ﺣﺴﻦ ﮐﻨﮕﻮی ﺑﻬﻤﻨﯽ )ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺨﻔﻒ ﺑﺮﻫﻤﻦ( ﻣﻌﺮوف ﻣﯽﮔﺮدد ،اﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﻪ

ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺳﯿﺪن ﺣﺴﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪﻃﻐﺮل ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺳﻼﻃﲔ ﺳﻠﺴﻠﮥ ﺗﻐﻠﻖ ﺷﺎﻫﯿﺴﺖ
)ﺗﻐﻠﻘﯿﺎن  (۸۱۷ - ۷۳۱وﻗﺘﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻬﺎراﺟﻪﻫﺎ )ﺷﺎﻫﺰادهﻫﺎ( ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪام در ﻗﺴﻤﺘﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ داﺷﺘﻨﺪ
ﺑﻌﻠﺖ ﺳﺨﺘﯽ و ﺑﻌﺪ راه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ دﻫﻠﯽ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ،و از اﯾﲊو از دادن ﺑﺎج و ﺧﺮاج ﺧﻮدداری

واﺣﯿﺎﻧﺎً ﻃﻐﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و دم از اﺳﺘﻘﻼل ﻣﯽزﻧﻨﺪ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ را ﺗﻐﯿﲑ دﻫﺪ ،ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ارﮐﺎن دوﻟﺖ

ﺧﻮد را ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮدﻧﺪ در ﺟﻨﻮب ﯾﺎ ﺑﻘﻮل ﻫﻨﺪﯾﻬﺎ در دﮐﻦ»دﮐﻦ« ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺳﺎزد ،دﺳﺘﻮر داد از دﻫﻠﯽ ﺗﺎ دﯾﻮﮔﺮی
ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن آنروزی ﺑﻮد در ﮐﻨﺎر راه درﺧﺖ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﻮد و ﻫﺮ دو ﻓﺮﺳﺦ ﮐﺎروانﺳﺮاﺋﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ و در

ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ آب ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺎه آب زده ﺷﻮد ،و ﻧﺎم دﯾﻮﮔﺮی را ﻫﻢ دوﻟﺖآﺑﺎدﮔﺬاﺷﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از ﻣﺮدم دﻫﻠﯽ و ﻋﺪهای
از اﻣﺮای ﺻﺪه را ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪام اﻣﲑ و ﺳﺮدار ﺻﺪﺳﻮار ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﮐﻮچ داد و ﺑﻬﺮﮐﺪام درﺧﻮر اﺳﺘﻌﺪادﺷﺎن ﺧﺎﻧﻪ و
زﻣﲔ اﻫﺪا ﻧﻤﻮد ،و در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻠﻄﻨﺖ را ﻫﻢ ﺑﻪ دوﻟﺖ آﺑﺎد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ ،ﺗﺎ

اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺗﺴﻠﻂ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﺮای ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻫﻤﲔ ﺣﺴﻦ ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ ﺑﻮد ،ﭼﻨﺪان ﻃﻮﱃ
ﻧﮑﺸﯿﺪﮐﻪ ﺷﻮرﺷﯿﻬﺎﺋﯽ در ﺷﻤﺎل ﻫﻨﺪ رخ داد و ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﭼﺎر از رﻓﱳ ﺑﻪ دوﻟﺖ آﺑﺎد ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ آن

ﺷﻮرﺷﻬﺎ را ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﮔﻔﺖ ﻫﺮﮐﺲ ﻣﺎﯾﻞ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻫﻠﯽ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﻼک ﺗﺎزه ﺑﺪﺳﺖ
آورده و ﺻﺎﺣﺐ ﺛﺮوت ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ در دوﻟﺖ آﺑﺎد ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﭘﺲ از ﭼﻨﺪی اﻣﺮای ﮔﺠﺮات ﯾﺎﻏﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﻠﻄﺎن
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﺴﻠﻂ ﺷﺪ و ﻫﻤﻪ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮر اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺮای دﮐﻦ ﻣﺒﺎدا ﯾﺎﻏﯽ ﺷﻮﻧﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺴﯿﻠﻪ

ﮔﻤﺎﺷﺘﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ اﺣﻀﺎر ﻧﻤﻮد ،ﭘﺲ از ﯾﮑﯽ دو ﻣﻨﺰل راهﭘﯿﻤﺎﺋﯽ ﺷﺒﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ آﻧﻬﺎ از ﺧﺴﺘﮕﯽ راه ﺑﺨﻮاب رﻓﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ دوﻧﻔﺮ ازﮔﻤﺎﺷﺘﮕﺎن ﺷﺎه آﻫﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﯿﭽﺎرﮔﺎن ﺧﱪ ﻧﺪاﻧﺪﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺘﮕﺎه ﻣﯽروﻧﺪ ﭼﻪ آﺳﻮده ﺑﻪ
ﺧﻮاب رﻓﺘﻪاﻧﺪ! اﺗﻔﺎﻗﺎً ﯾﮑﯽ دو ﻧﻔﺮ از اﻣﺮا ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﺨﻮاب ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ و

ﮔﻤﺎﺷﺘﮕﺎن ﺳﻠﻄﺎن را ﮐﻪ ﺗﻌﺪادﺷﺎن ﮐﻢ ﺑﻮده اﺳﲑ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻪ دوﻟﺖ آﺑﺎد ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و آﻣﺎده ﺟﻨﮓ ﺑﺎ
ﺳﻠﻄﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﺑﺘﺪا ﯾﮑﯽ را ﮐﻪ از ﻫﻤﻪ اﻣﺮا ﻻﯾﻖﺗﺮ و داﻧﺎﺗﺮ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺷﺎﻫﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ وی
ﺑﺎ ﺳﻠﻄﺎن ﺟﻨﮓ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﻫﻤﺎن ﺣﺴﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺆﺳﺲ ﺳﻠﺴﻠﮥ ﺑﻬﻤﻨﯽ اﺳﺖ .ﺳﻠﻄﺎن ﻋﻼءِاﻟﺪﯾﻦ ﺣﺴﻦ

ﮐﻨﮕﻮ ﺑﻬﻤﻨﯽ روز ﺟﻤﻌﻪ  ۲۸ﺷﻌﺒﺎن ﺳﻨﻪ  ۷۴۸ﺑﻪ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺸﺴﺖ ،ﭘﺲ از او ﭘﺴﺮش ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪﺷﺎه و ﺑﻌﺪ
از او ﻣﺠﺎﻫﺪﺷﺎه ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪﺷﺎه و ﺳﭙﺲ ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ داوودﺷﺎه و ﺑﻌﺪ از او ﻣﺤﻤﺪﺷﺎه ﺛﺎﻧﯽ اﺑﻦ ﻣﺤﻤﻮد اﺑﻦ ﻋﻼءِ

اﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ،و ﺑﻌﺪ از اﺣﻤﺪﺷﺎه ﺑﻪ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺸﺴﺖ ،وﱃ ﻋﻤﻮﯾﺶ ﻓﲑوزﺷﺎه ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﺎج و ﺗﺨﺖ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻣﺼﻪ و
ﺟﻨﮓ ﭘﺮداﺧﺖ .اﺣﻤﺪﺷﺎه ﺷﺒﯽ در ﺧﻮاب دﯾﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﯿﺪی دروﯾﺶ ﺗﺎﺟﯽ از ﻃﺮف ﺣﻀﺮت ﺷﺎه ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠّﻪ

ﺑﺮای او آورده ﻣﮋده ﺳﻠﻄﻨﺖ دﮐﻦ را ﺑﺪو داد ،و ﭼﯿﺰی ﻧﮕﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺳﯿﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺗﺤﻒ و ﻫﺪاﯾﺎی ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از اﻋﺎﻇﻢ درﺑﺎر ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺷﺎه ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠّﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎد و اﺳﺘﺪﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﮐﻦ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﻓﺮﻣﺎ ﺷﻮﻧﺪ،

ﺣﻀﺮت ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﭘﲑی ﻣﻌﺬورم و ﭼﻮن ﯾﮏ ﭘﺴﺮ ﺑﯿﺸﱰ ﻧﺪارم ﻣﺎﯾﻞ ﻧﯿﺴﺘﻢ او را از ﺧﻮد ﺟﺪا ﺳﺎزم،
ﻟﺬا ﺗﺎﺟﯽ را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺮﯾﺪان ﺧﻮد ﺑﻨﺎم ﻣﻼ ﻗﻄﺐاﻟﺪﯾﻦ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ داده و او را اﺣﻤﺪﺷﺎه وﱃّ ﺧﻄﺎب ﮐﺮد ،ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻟﻘﺐ ﺗﺎ آﺧﺮ ﺑﺎ ﻧﺎم او ﻫﻤﺮاه ﻣﺎﻧﺪ و ﭼﻮن از آﻣﺪن ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺧﱪدار ﺷﺪ از او اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﻤﻮد ،ﻫﻤﯿﻨﮑﻪ ﻧﻈﺮش ﺑﻪ

ﻓﺮﺳﺘﺎدهٔ ﺣﻀﺮت ﺷﺎه اﻓﺘﺎد ﺑﻪ وزﯾﺮش ﮐﻪ از ﺧﻮاب او آﮔﺎه ﺑﻮد ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻫﻤﺎن دروﯾﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ او را در
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ﺧﻮاب دﯾﺪهام ،ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺣﻀﺮت ﺷﺎه )ﻣﻼ ﻗﻄﺐاﻟﺪﯾﻦ( ﻫﻢ ﺿﻤﲑ او را ﺧﻮاﻧﺪ و ﭘﺲ از ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺗﺎج ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻠﻪ
ﺷﺎﻫﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﺗﺎﺟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﻮاب دﯾﺪه ﺑﻮدی )اﯾﻦ ﺷﻌﺮ ﺑﻬﻤﲔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﺮوده ﺷﺪ(.
ﺷﺎه در ﻫﻨﺪ و ﺗﺎج در ﻣﺎﻫﺎن

ﺗﺎج ﺑﺨﺸﯽ ﭼﻨﲔ ﮐﻨﻨﺪ ﺷﻬﺎن

ﺳﻠﻄﺎن اﺣﻤﺪ ﺑﻌﺪ ازﺗﺠﻠﯿﻞ و ﺗﮑﺮﯾﻢ ﻓﺮاوان ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺷﺎه ﻧﻌﻤﺖاﻟﻠّﻪ وﱃّ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ واﺳﺘﺪﻋﺎی ﺗﺸﺮﯾﻒ
آوردن ﯾﮑﯽ از ﻓﺮزﻧﺪزادﮔﺎن را ﺑﻪ ﻫﻨﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺣﻀﺮت ﺷﺎه ﯾﮑﯽ از ﻓﺮزﻧﺪان ﭘﺴﺮش ﺷﺎه ﺧﻠﯿﻞ اﻟﻠّﻪ را ﺑﻨﺎم

ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﻫﻨﺪ اﻋﺰام ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ،اﺣﻤﺪﺷﺎه وﱃّ ﻣﻘﺪم آن ﺑﺰرﮔﻮار را ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺘﻪ ودﺧﱰ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻘﺪ اﯾﺸﺎن

درﻣﯽآورد ،و ﭘﺲ از رﺣﻠﺖ ﺣﻀﺮت ﺷﺎه ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠّﻪ وﱃّ ﺣﻀﺮت ﺑﺮﻫﺎن اﻟﺪﯾﻦ ﺧﻠﯿﻞ اﻟﻠّﻪ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪ دﯾﮕﺮش ﻣﲑﺷﺎه

ﺣﺒﯿﺐاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﺐاﻟﻠّﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺪر ﺗﺸﺮﯾﻒ ﻓﺮﻣﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،واﺣﻤﺪﺷﺎه ﻣﻘﺪم اﯾﺸﺎن را ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺘﺪﻋﺎ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪﮐﻪ

دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺗﺸﺮﯾﻒ ﻧﱪﯾﺪ و ﺑﻪ ﻫﺮﯾﮏ از اﯾﺸﺎن ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻤﯽ را ﻋﻘﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﻤﯽﮔﺬارد ﺑﻮﻃﻦ ﻣﺮاﺟﻌﺖ

ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﻠﺴﻠﮥ اﻗﻄﺎب ﺷﺎه ﻧﻌﻤﺖاﻟﻠّﻬﯽ از اﯾﺮان ﺑﻪ ﻫﻨﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ آﻧﻬﺎ در ﺑﯿﺪر

ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺳﻼﻃﲔ ﺑﻬﻤﻨﯽ اﻗﺎﻣﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ و در آن ﺳﺮزﻣﲔ ﻣﺪﻓﻮﻧﻨﺪ.

»ﻣﺪرﺳﮥ ﺧﻮاﺟﻪ ﻣﺤﻤﻮد ﮔﺎوان«
ﭘﺲ از زﯾﺎرت ﻣﺰار اﻗﻄﺎب و دﯾﺪن ﻣﻘﱪهﻫﺎی ﺳﻼﻃﲔ ﺑﻬﻤﻨﯽ و ﺻﺮف ﻧﺎﻫﺎر ﻣﺠﺪداً ﻗﺒﻮر اﻗﻄﺎب را زﯾﺎرت ﻧﻤﻮده

و از ﻣﺪرﺳﮥ ﺧﻮاﺟﻪ ﻣﺤﻤﻮد ﮔﺎوان ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺪر ﻗﺮار دارد دﯾﺪن ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،اﯾﻦ ﺷﺨﺺ از اﻫﺎﱃ ﻣﺎزﻧﺪران و

ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﻣﻠﮏاﻟﺘﺠﺎر ﺑﯿﺪر ﮐﻪ از اﯾﺮان ﺑﻪ ﻫﻨﺪ و از ﻫﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻣﺎلاﻟﺘﺠﺎره ﻣﯽآورده ،ﻫﻤﺎﯾﻮن ﺷﺎه ﺑﻬﻤﻨﯽ ﮐﻪ وی
را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻪ او را ﺑﻪ وزارت اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﻧﻤﯽﮔﺬارد ﺑﻪ اﯾﺮان ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﯾﻦ وزﯾﺮ ﺑﺰرگ ﮐﻪ از ﻣﺸﺎﻫﲑ

وزرای ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود در زﻣﺎن  ۳ﻧﻔﺮ از ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺑﻬﻤﻨﯽ ﺑﻮزارت ﻣﻨﺼﻮب و ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺒﺖ اﺳﺖ ،در زﻣﺎن ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺤﻤﻮدﺷﺎه ﺑﻬﻤﻨﯽ اﻣﺮای دﮐﻦ ﺑﺴﺒﺐ دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ وزﯾﺮ ﻣﺬﮐﻮر ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ

ﻧﺎم ﺑﯿﮑﯽ از راﺟﻪﻫﺎی ﻫﻨﺪی ﮐﻪ در »اُرﺳﯿﻪ« ﺣﮑﻮﻣﺖ داﺷﺘﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ )زﯾﺮا اُرﺳﯿﻪ ﺑﺎ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﻬﻤﻨﯿﻪ ﻫﻢ ﻣﺮز

ﺑﻮده اﺳﺖ( ﮐﻪ ﺗﻮ از آن ﻃﺮف ﻟﺸﮑﺮ ﺑﻪ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﻬﻤﻨﯿﻪ ﺑﻔﺮﺳﺖ ﻣﺎ ﻫﻢ از اﯾﻦ ﻃﺮف ﺑﻪ ﺗﻮ ﯾﺎری داده وﮐﺸﻮر را ﺑﻪ
ﺗﻮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻌﺪ آن را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ،و ﺑﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ رزاﻟﺖ ،ﻏﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻬﺮدار ﺧﻮاﺟﻪ ﺑﻮده ﻓﺮﯾﺐ
داده و ﻣﻬﺮﺧﻮاﺟﻪ را ﭘﺎی آن ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﻣﯽزﻧﻨﺪ و در ﺷﺐ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه در ﺣﺎل ﻣﺴﺘﯽ ﺑﻮده ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻪ

ﻧﻈﺮ او ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ ،ﺷﺎه ﺑﺪون ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻫﻤﺎن ﺷﺐ ﺧﻮاﺟﻪ را ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺑﯽاﻃﻼع ﺑﻮده ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ وﻗﺘﯽ
ﮐﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮاﺟﻪ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ از ﻣﺎل دﻧﯿﺎ دو روﭘﯿﻪ و ﻧﯿﻢ و ﯾﮏ ﺣﺼﲑ و ﯾﮏ ﺟﺎﻧﻤﺎز ﺑﯿﺸﱰ در

ﺧﺎﻧﻪ او ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ،آن وﻗﺖ ﺑﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آن ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﺑﻮده و ﺧﻮاﺟﻪ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،و ﻫﺮﭼﻪ از
ﺧﺰاﻧﻪ ﺑﺪﺳﺖ او ﺣﻘﻮق ﻣﯽرﺳﯿﺪه ﻫﻤﻪ را در ﺳﺎﺧﱳ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﺪه و ﺧﻮد ﺑﻪ اﻧﺪک وﺟﻬﯽ ﻗﻨﺎﻋﺖ

و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ ،ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﻬﺎدت ﺧﻮاﺟﻪ ﻣﺤﻤﻮد ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﻬﻤﻨﯿﻪ ﻣﻨﻘﺮض ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﻠﻄﻨﺖ

ﺟﺰءِ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪ ،دوﻗﺴﻤﺖ آن ﺗﺤﺖ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ اﻣﺮای ﻫﻨﺪی و ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ آن ﺗﺤﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻣﺮای اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ
دوران ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﻨﺪ آﻣﺪه و ﺗﺤﺖ ﺗﻮﺟﻪ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻫﻤﲔ ﺧﻮاﺟﻪ ﺑﺪرﺟﮥ ﺑﺰرگ اﺳﺘﺎﻧﺪاری رﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻗﺮار

ﮔﺮﻓﺖ ،و ﭘﺲ از ﺷﻬﺎدت ﺧﻮاﺟﻪ ﺳﺮ از اﻃﺎﻋﺖ ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺎه ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﻫﺮ ﯾﮏ در ﻗﻠﻤﺮو ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺧﻮد ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ را
ﺑﻨﺎﻧﻬﺎدﻧﺪﮐﻪ ﻗﺮﯾﺐ دو ﻗﺮن اوﻻد اﯾﺸﺎن ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺳﻠﻄﺎن ﻗﻠﯽﻗﻄﺐاﻟﻤﻠﮏ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎﻧﯽ ﺳﻠﻄﻨﺖ

ﻗﻄﺐ ﺷﺎﻫﯿﻪ اﺳﺖ ،ﮐﺸﻮر او اﺳﺘﺎن»اﻧﺪﻫﺮاﭘﺮدﯾﺶ« ﮐﻨﻮﻧﯽ )ﺑﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﺗﻔﺎوت( ﺑﻮده و ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ آن ﺣﯿﺪرآﺑﺎد ﺑﻮده
اﺳﺖ ،ﮐﻪ آﻧﺮا ﺳﻮﻣﲔ ﭘﺎدﺷﺎه اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪﻗﻠﯽ ﻗﻄﺐﺷﺎه ﺑﻨﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ ،دوم ﯾﻮﺳﻒ ﻋﺎدل ﺧﺎن ﮐﻪ ﺑﺎﻧﯽ

ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻋﺎدل ﺷﺎﻫﯿﻪ ﺑﻮده و ﻣﺮﮐﺰ ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﺳﻠﻄﻨﺖ او»ﺑﯿﺠﺎر« ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺟﺰء اﺳﺘﺎن ﻣﻬﺎراﺷﱰ اﺳﺖ
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و ﺷﻬﺮ ﺑﻤﺒﺌﯽ ﻣﺮﮐﺰ آن اﺳﺘﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﻮم ﻗﺎﺳﻢ ﺑﺮﯾﺪﮐﻪ در ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﻬﻤﻨﯿﻪ )ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺪر( ﮐﻮﺗﻮال ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺪر
ﺑﻮده و ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﺮﯾﺪ ﺷﺎﻫﯿﻪ را ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎد ،و دو ﻗﺴﻤﺖ دﯾﮕﺮﮐﻪ ﻫﻨﺪی ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﮑﯽ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻠﮏ ﺑﺤﺮی ﺑﺎﻧﯽ ﺳﻠﻄﻨﺖ

ﻧﻈﺎم ﺷﺎﻫﯿﻪ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ آن دوﻟﺖآﺑﺎد ﺑﻮده ،دﯾﮕﺮ ﻋﻤﺎداﻟﻤﻠﮏ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﯽ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻋﻤﺎد ﺷﺎﻫﯿﻪ ) (۹۸۰ - ۸۹۰و »ﺑﺮار«

ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ او ﺑﻮده ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪی ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻋﻤﺎدﺷﺎﻫﯽ و ﺑﺮﯾﺪﺷﺎﻫﯽ ) (۱۰۸ - ۸۹۷ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ وﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻧﻬﺎ

ﺿﻤﯿﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻗﻄﺐ ﺷﺎﻫﯿﻪ ) (۱۰۹۷ - ۹۱۸و ﻋﺎدل ﺷﺎﻫﯿﻪ ) (۱۰۹۷ -۸۹۵و ﻧﻈﺎم ﺷﺎﻫﯿﻪ ) (۱۰۰۴ - ۸۹۶ﻣﯽ

ﮔﺮدد ،اﯾﻦ ﺳﻠﻄﻨﺘﻬﺎی ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ در زﻣﺎن ﺷﺎه ﺟﻬﺎن و ﭘﺴﺮش اورﻧﮓ زﯾﺐ ﻋﺎﻟﻤﮕﲑ ﺷﺎه ﺑﺪﺳﺖ اﯾﺸﺎن ﻣﻨﻘﺮض و

ﺟﺰء ﺳﻠﻄﻨﺖ دﻫﻠﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ،اﯾﻦ ﺑﻮد ﺧﻼﺻﻪای از ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﻬﻤﻨﯿﻪ و اﺧﻼف آﻧﻬﺎ.

»ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺣﯿﺪرآﺑﺎد از ﺑﯿﺪر«
در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ﺳﻪ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ از ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺪر ﺑﻄﺮف ﺣﯿﺪرآﺑﺎد ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،ﻫﻮا اﺑﺮی ﺑﻮد و ﺑﺎد ﺷﺪﯾﺪی ﻣﯽ
وزﯾﺪ ،در ﻣﺴﲑ را ﮔﺮدﺑﺎدی ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و ﺣﺎج آﻗﺎی ﺟﻮاﻫﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎرﻧﺪه و ﺟﻨﺎب ﺣﺎج آﻗﺎ راﺳﺘﲔ در ﯾﮏ ﻣﺎﺷﲔ
ﺑﻮدﯾﻢ اﯾﻦ دو ﺑﯿﺖ ﺷﻌﺮ را از ﺻﺎﺋﺐ ﺗﱪﯾﺰی ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ:
ﮔﺮدﺑﺎدی را ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ در اﯾﻦ ﭘﻬﻦ دﺷﺖ
اوﺿﺎع روزﮔﺎر ﺑﻮد ﻫﻤﭽﻮﮔﺮدﺑﺎد

روی ﻣﺠﻨﻮن اﺳﺖ ﮐﺎﯾﻨﺴﺎن ﺧﺎک ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ

******

ﺟﺰ ﺧﺎر و ﺧﺲ زﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻧﻤﯽﺑﺮد

ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺑﻮدﮐﻪ از ﻣﺮز اﺳﺘﺎن ﻣﯿﺴﻮر وارد ﺧﺎک اﺳﺘﺎن اﻧﺪﻫﺮاﭘﺮدﯾﺶ ﯾﺎ اﺳﺘﺎن ﺣﯿﺪرآﺑﺎد ﺷﺪﯾﻢ ،در
اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻈﲑ ﻫﻤﮥ ﻣﺮزﻫﺎﯾﮏ ﭘﺎدﮔﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﻈﺎرت ﻣﯽﮐﺮد ،در دوﻃﺮف راه در ﺷﺎﻟﯿﺰارﻫﺎ زﻧﻬﺎ ﻣﺸﻐﻮل وﺟﲔ

ﯾﺎ ﺑﲑون آوردن ﻋﻠﻔﻬﺎی ﻫﺮزه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻤﮕﯽ آﻧﻬﺎ ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺖ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺳﯿﺎه ﺑﻪ ﺗﻦ داﺷﺘﻨﺪ ،ﭼﻮن

اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻣﺎ در ﺑﲔ راه ﺧﺮاب ﺷﺪ ﻟﺬا ﮐﻤﯽ دﯾﺮﺗﺮ در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺶ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ وارد ﺣﯿﺪرآﺑﺎد ﺷﺪﯾﻢ ،ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﺐ ﺟﻤﻌﻪ ﻣﻨﺰل آﻗﺎی ﻗﻨﱪﻋﻠﯽ ﻫﻤ ّﺘﯽ ﺑﻮد ،ﭘﺲ از ورود ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء اﻗﺎﻣﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و

ﭘﺲ از اداءِ ﻓﺮﯾﻀﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:

»ﮐﺴﺐ ﺣﻼل«
ﯾﮑﯽ از اﻣﺘﯿﺎزات ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻌﻤﺔ اﻟﻠﻬﯿﻪ اﻣﺮار ﻣﻌﺎش از ﮐﺴﺐ ﺣﻼل اﺳﺖ ،ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج
زﻧﺪﮔﯽ از دو راه ﺧﺎرج ﻧﯿﺴﺖ ،ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪﮐﺎرﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺰور ﯾﺎ دزدی ﯾﺎ ﮔﺪاﺋﯽ از ﻣﺮدم ﭼﯿﺰی درﯾﺎﻓﺖ دارد ﮐﻪ
ﻫﻤﻪ ﺣﺮام اﺳﺖ ،ﻣﺆﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪﮐﺎرﮐﻨﺪ و ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر ﺣﻼل ﻫﻢ زﻧﺪﮔﯿﺶ را ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﺪ و ﻫﻢ ﺑﻪ

دﯾﮕﺮان ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ،ﭘﯿﻐﻤﱪ و اﺋﻤﻪ ﻫﺪی ﺻﻠﻮات اﻟﻠّﻪ ﻋﻠﯿﻬﻢ اﺟﻤﻌﲔ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ ،ﻣﺆﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﺴﺐ وﮐﺎر ﺧﻮد
ﮐﻮﺷﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﻧﺪازهای ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪﮐﻪ ﺧﻮد و ﻋﯿﺎل و اوﻻدش اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮐﻪ اﯾﻦ اﻧﺪازه واﺟﺐ اﺳﺖ،

وﱃ ﺗﻮﺳﻌﻪ دادن ان ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ وﱃ اﮔﺮ ﯾﮏ ﻟﻘﻤﻪ از راه ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﺑﺨﻮرد ﺣﺮام اﺳﺖ ،ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪﮐﺎرﮐﻨﯿﻢ و از راه
ﻣﺸﺮوع وﺳﯿﻠﮥ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد و آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﻋﺎً ﺗﺤﺖ ﮐﻔﺎﻟﺖ ﻣﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ،وﻟﻮ اﯾﻨﮑﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ
ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ دارای ﺛﺮوﺗﻨﺪ و ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی ﻓﺎﺧﺮ ﻣﯽﭘﻮﺷﻨﺪ و ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﻣﯿﺨﻮرﻧﺪ و ﺷﺮﺑﺖﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﯽآﺷﺎﻣﻨﺪ،

ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ اﯾﺮادﻫﺎی ﻧﺎﺑﺠﺎ را داده اﺳﺖ» :ﻗُﻞْ َﻣﻦْ ﺣَﺮﱠمَ زِﻳﻨَﺔَ اﻟﻠّﻪِ اﻟﱠﺘِﻲَ أَﺧْﺮَجَ ﻟِﻌِﺒَﺎدِهِ وَاﻟْﻄﱠﻴﱢﺒَﺎتِ ﻣِﻦَ

اﻟﺮﱢزْقِ« ۱آری ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﺣﺮام ﻧﮑﺮده اﺳﺖ اﮔﺮ از راه ﺻﺤﯿﺢ ﺷﺮﻋﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻤﺎن
 -۱آﯾﻪ  ۳۲ﺳﻮره اﻋﺮاف.

٩١

ﺣﻼل 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

ﺗﺎ ﺗﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﻒ آری وﺑﻪ ﻏﻔﻠﺖ ﻧﺨﻮری

ﻫﻤﻪ از ﺑﻬﺮ ﺗﻮ ﺳﺮﮔﺸﺘﻪ و ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺮدار

ﺷﺮط اﻧﺼﺎف ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻓﺮﻣﺎن ﻧﱪی

ﻣﺆﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺪﯾﺖ ﮐﻨﺪﮐﻪ ﺑﺎ ﮐ ّﺪ ﯾﻤﲔ و ﻋﺮق ﺟﺒﲔ درآﻣﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﻋﯿﺎل و اﻃﻔﺎﻟﺶ ﺑﺨﻮرد و ﺑﻪ ﯾﺎد ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ،
وﱃ در ﺑﻌﺾ ﺳﻼﺳﻞ دﯾﮕﺮ وﻗﺘﯽ ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺗﻮﮐﻞ ﺑﻪ ﺧﺪا ،ﻣﻌﻨﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﻨﺪﮔﺪاﺋﯽ ،اﻣﺎ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﻮﮐﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺟﺪﯾﺖ دﻧﺒﺎل ﮐﺴﺐ ﺣﻼل ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻮﮐﻞ ﺑﺨﺪا ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،

ﻣﺜﻼً زارع ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻞ ﺑﺰﻧﺪ و زﻣﲔ را ﺑﺮای زراﻋﺖ ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎزد و ﺑﻌﺪ در ﻓﺼﻞ ﻣﻌﲔ ﺑﺬر ﭘﺎک ﺳﺎﻟﻢ ﺑﭙﺎﺷﺪ و در ﺧﺎک
ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ ،آﺑﯿﺎری ﮐﻨﺪ ﭘﺲ از ﺳﺒﺰ ﺷﺪن ﺟﻬﺖ دﻓﻊ آﻓﺎت ﺗﺎ ﺣ ّﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻌﻤﻞ آورد و ﺗﻮﮐﻞ

ﺑﺨﺪا ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺧﺪا از ﺑﻠﯿّﺎت ارﺿﯽ و ﺳﻤﺎﺋﯽ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر او ﻧﯿﺴﺖ آن را ﺣﻔﻆ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ،در
ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻌﻤﺔ اﻟﻠﻬّﯿﻪ ﺑﯽﮐﺎری و ﺳﺮﺑﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮدن ﻣﻤﻨﻮع و ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ اﺳﺖ ،و آﯾﺎت و اﺧﺒﺎری ﮐﻪ از اﺋﻤﻪ اﻃﻬﺎر ﻋﻠﯿﻬﻢ
اﻟﺴّﻼم در ﻓﻀﯿﻠﺖ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر ﺣﻼل و ﻣﺬﻣﺖ ﺑﯿﮑﺎری ،ﯾﺎ ﮐﺎرﮐﺮدن و ﺑﺪﺳﺖ آوردن از راه ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﺑﺴﯿﺎر رﺳﯿﺪه
اﺳﺖ ،و ﻣﺆﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﭘﺮدازد ،دﯾﮕﺮ از اﻣﺘﯿﺎزات ﻣﺎ ،ﻋﺪم ﺗﻘ ّﯿﺪ ﺑﻪ ﻟﺒﺎس اﺳﺖ .ﺑﻌﻀﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﺎ

ﺧﺮﻗﻪ دارﯾﻢ و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﻣﺮاد ﻟﺒﺎس ﻣﻌﻨﻮی اﺳﺖ ،ﻫﺮﮐﺪام از ﺳﻼﺳﻞ ﻣﻘ ّﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﻼه و ﻟﺒﺎس ﺧﺎﺻﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﱃ
ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺎ ﻣﻘﯿّﺪ ﺑﻪ ﻟﺒﺎس ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯿﺴﺖ )دروﯾﺶ ﺻﻔﺖ ﺑﺎش ﮐﻼه ﺗﱰی دار( اﻣﺎ در ﺳﺎﺑﻖ ﺗﺎج دوازده ﺗﺮک رﺳﻢ
ﺑﻮده ،ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪﮐﻪ دوازده اﻣﺎﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻬﱰﯾﻦ ﻟﺒﺎس ﺑﺮای ﻣﺆﻣﻦ ﻟﺒﺎس ﺗﻘﻮﱝ اﺳﺖ ،وﱃ

ﻣﺮدﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻟﺒﺎس اﺑﺮﯾﺸﻢ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ .اﺑﺮﯾﺸﻢ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧﺪارد و ﻃﻼآﻻت ﺑﺮای ﻣﺮدﻫﺎ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ و
ﻧﻤﺎزﺷﺎن ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ ،زﯾﻨﺖ آﻻت ﻃﻼ ﺑﺮای ﻣﺮد ﺣﺮام اﺳﺖ ،وﱃ ﻟﺒﺎس اﺑﺮﯾﺸﻢ ﺧﺎﻟﺺ و زﯾﻮرﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ از ﻃﻼ

ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای زن ﺣﺮام ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺤﺮم ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﺪ ،ﺑﻬﺮ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﮐﻪ زﯾﻮر ﺑﺪﻧﺶ را ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﺪ ﺣﺮام اﺳﺖ.

ﺑﺮای ﺣﺎﺟﯿﺎن ﻟﺒﺎس ﻣﺨﺼﻮص اﺳﺖ و در ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺮگ ﻫﻢ ﻫﻤﺎن ﻟﺒﺎس اﺣﺮام اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ او ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪه ﺷﻮد ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪا ﻣﯽرود )اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻦ ﺿﻌﯿﻒ و دل ﺧﺴﺘﻪ ﻣﯽﺧﺮﻧﺪ( در اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت وﮐﺴﺐ وﮐﺎرﯾﮑﻪ دارﯾﺪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﺎ

ﺣُﺴﻦ ﺳﻠﻮک ﺑﺎﯾﺪ رﻓﺘﺎر داﺷﺖ )ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ﻣﺮوّت ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺪارا(۱ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ داﺷﺘﻪاﯾﺪ ﺑﺎ
ﺣُﺴﻦ ﺳﻠﻮک اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ و اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﺎﻧﻊ ﻓﻘﺮ و دروﯾﺸﯽ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﺷﻮد اﮔﺮﮐﺴﯽ ﺑﺪﮔﻮﺋﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺸﻮد ﺑﺮوی ﺧﻮد
ﻧﯿﺎورﯾﺪ و اﮔﺮ ﺑﺸﻮد ﺑﺎ آﻧﻬﺎ در ﻋﻮض ﺑﻪ ﺧﻮﺷﯽ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ،ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ از اﺣﺪی ﺑﺪﮔﻮﺋﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﮕﺮ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ

ﺷﺮع ﻣﻘﺪس ﺣﮑﻢ ﺻﺮﯾﺢ اﺳﺖ ،ﻫﯿﭻ ﻓﻘﲑی ﺣﻖ ﻧﺪارد ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﻧﻤﺎﯾﺪ»ﻋﺎﺷﻘﻢ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ

ﻋﺎﻟﻢ از اوﺳﺖ« ۲ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﻦ ﺳﻠﻮک رﻓﺘﺎرﮐﺮده وﻇﯿﻔﻪ ﻓﺮدی ﺧﻮد را ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﯿﮑﻮﺋﯽ و ﺣﺴﻦ ﻣﻌﺎﺷﺮت اﻧﺠﺎم

دﻫﯿﺪ ،ﺿﻤﻨﺎً در اﯾﻦ ﺷﺒﻬﺎی ﻋﺰا ﺑﻪ درﺑﺎر ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﺮوﯾﺪ و ﻣﺮﺗﺐ ﺳﻮﮔﻮاری ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ .ﻫﻤﮥ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺧﺎﻧﺪان اﻇﻬﺎر

ادب ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ،ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ ﻣﺎ ﻧﺰدﯾﮑﱰ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻣﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻌﻨﻮی آن ﺣﻀﺮت ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﺗﺎ ﺑﺸﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد
اﺧﺘﻼف ﻧﺸﻮﯾﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﮑﻮﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ اﺧﺘﻼﻓﻬﺎ را ﺑﺎ ﻋﻤﻞ و ﺣُﺴﻦ ﺳﻠﻮک اﻟﺘﯿﺎم ﺑﺪﻫﯿﻢ.

 -۱از ﺣﺎﻓﻆ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
آﺳﺎﯾﺶ دو ﮔﯿﺘﯽ ﺗﻔﺴﲑ اﯾﻦ دو ﺣﺮف اﺳﺖ

 -۲اﺻﻞ ﺑﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ:

ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﺧﺮم از آﻧﻢ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن ﺧﺮم از اوﺳﺖ

ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ﻣﺮوّت ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺪارا
ﻋﺎﺷﻘﻢ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ از اوﺳﺖ
)ﺳﻌﺪی(

٩٢

ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﺗﺬﮐﺮات ﭼﻮن اﯾﺎم ﻋﺎﺷﻮرا ﺑﻮد دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪﮐﻪ ذﮐﺮ ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ ﺑﺸﻮد ،آﻗﺎی ﻃﺒﺴﯽ ﯾﮑﯽ از ﻓﻘﺮای
ﺳﺎﮐﻦ ﺣﯿﺪرآﺑﺎد ذﮐﺮ ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ ﻧﻤﻮد ،و ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل ﺷﺒﻬﺎی ﺟﻤﻌﻪ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﺗﻼوت ﻣﯽﺷﻮد در آن ﺷﺐ ﭼﻨﺪ آﯾﻪ از

ﺳﻮره ﮐﻬﻒ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺣﻀﺮت اﯾﺸﺎن درﺑﺎرهٔ ﺷﺄن ﻧﺰول ﺳﻮرهٔ ﻣﺒﺎرﮐﮥ ﮐﻬﻒ ﺑﯿﺎﻧﺎﺗﯽ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن
اﯾﺮاد ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:

»ﺷﺄن ﻧﺰول ﺳﻮرهٔ ﮐﻬﻒ«
ﺳﺒﺐ ﻧﺰول اﯾﻦ ﺳﻮره ﻣﺒﺎرﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در اﺧﺒﺎر ذﮐﺮ ﺷﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮﯾﺶ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﻧﺠﺮان از ﺗﻮاﺑﻊ ﯾﻤﻦ
ﻧﺰد ﻋﻠﻤﺎء ﯾﻬﻮد ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪﮐﻪ از آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﮔﲑﻧﺪ ،و ﺑﻌﺪ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و از ﺣﻀﺮت رﺳﻮل ﺻﻠﯽ اﻟﻠّﻪ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ

ﺑﺮﭙﺳﻨﺪ ،ﺑﻪ اﻣﯿﺪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻄﻼن ادّﻋﺎی ﭘﯿﻐﻤﱪی او را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻋﻠﻤﺎی ﯾﻬﻮد ﮔﻔﺘﻨﺪ از او ﺳﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﺆال
ﮐﻨﯿﺪ ،اﮔﺮ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ ﺟﻮاب داد ﺻﺎدق اﺳﺖ ،و ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﮥ دﯾﮕﺮ از او ﭘﺮﺳﯿﺪ اﮔﺮ
ﺟﻮاب دادﮐﺎذب اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺳﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪای ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از او ﺳﺆال ﮐﻨﯿﺪ :اول اﯾﻦ اﺳﺖ :ﺟﻮاﻧﻤﺮداﻧﯽ ﮐﻪ از ﺷﻬﺮ ﺧﺎرج

ﺷﺪﻧﺪ و ﻏﺎﯾﺐ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ و ﺧﻮاﺑﯿﺪﻧﺪ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ؟ آﻧﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ و ﭼﻪ ﻣﺪت در ﺧﻮاب ﺑﻮدﻧﺪﮐﻪ ﺑﯿﺪار ﺷﺪﻧﺪ و
ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻏﲑ از ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻮد و ﻗﺼﮥ آﻧﻬﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ دوم – ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد از ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ
ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺣﮑﺎﯾﺖ آن ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ ﺳﻮّم اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ دور دﻧﯿﺎ ﮔﺸﺖ و ﺑﻪ ﺳﺪّ ﯾﺄﺟﻮج وﻣﺄﺟﻮج رﺳﯿﺪ و

ﻗﺼﻪ آن ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟ و اﻣﺎ آن ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺟﻮاب ﮔﻮﯾﺪﮐﺎذب اﺳﺖ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ از او ﺑﺮﭙﺳﯿﺪ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﭼﻪ
وﻗﺖ اﺳﺖ؟ زﯾﺮا ﺟﺰ ﺧﺪا ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽداﻧﺪ و از وﻗﺖ ﻗﯿﺎﻣﺖ اﻃﻼع ﻧﺪارد ،و آن ﺳﻪ ﺳﺆال را ﺑﻪ آﻧﺎن ﯾﺎد دادﻧﺪ و
ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ و آﻧﻬﺎ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺣﻀﺮت اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻣﺎ از ﺑﺮادرزاده ﺗﻮﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ از اﺧﺒﺎر

آﺳﻤﺎﻧﯽ اﻃﻼع دارم ﺳﺆاﻻﺗﯽ دارﯾﻢ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺟﻮاب داد ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ راﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ واﮔﺮ ﺟﻮاب ﻧﺪاد ﻣﯽداﻧﯿﻢ
ﮐﻪ دروﻏﮕﻮﺳﺖ ،ﺣﻀﺮت اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﻓﺮﻣﻮد از او ﺳﺆال ﮐﻨﯿﺪ ،آﻧﻬﺎ از ﭘﯿﻐﻤﱪ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ،و »ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد ﻓﺮدا ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ

ﺗﺎ ﺟﻮاب ﮔﻮﯾﻢ وﱃ اﻧﺸﺎءِ اﻟﻠّﻪ ﻧﮕﻔﺖ و ﭼﻬﻞ روز وﺣﯽ از آن ﺣﻀﺮت ﻣﻨﻘﻄﻊ ﮔﺮدﯾﺪ۱و ﺟﱪﺋﯿﻞ ﺑﺮ او ﻧﺎزل ﻧﺸﺪ.

ﻣﺸﺮﮐﲔ ﻓﺮدا ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻨﯿﺪن ﺟﻮاب آﻣﺪﻧﺪ آن ﺣﻀﺮت ﺟﻮاﺑﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺪﻫﺪ ،آﻧﻬﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪﻧﺪﮐﻪ
ﻣﺤﻤﺪ )ص( آﺑﺮوﯾﺶ رﻓﺖ ،از ﻣﺆﻣﻨﲔ آن ﻋﺪه ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪم ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻋﺪهای ﻏﻤﻨﺎک ﺑﻮدﻧﺪﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ

ﭘﯿﻐﻤﱪ ﻣﻮرد ﻏﻀﺐ ﺧﺪا ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﺪهٔ دﯾﮕﺮﮐﻪ ﻣﺘﺰﻟﺰل ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد ﺷﮏ ﺑﯿﺎورﻧﺪ ،ﺧﻮد ﺣﻀﺮت و

ﺣﻀﺮت اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ ﻫﻢ ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﲔ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺖ ﮔﺬﺷﺖ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺲ از ﭼﻬﻞ روز وﺣﯽ ﻧﺎزل

ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪﮐﻪ ﭘﯿﻐﻤﱪ در ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﺸﺮﮐﲔ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﻓﺮدا ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ ﺗﺎ ﺟﻮاب ﺷﻤﺎ را ﺑﮕﻮﯾﻢ اﻧﺸﺎء اﻟﻠّﻪ

ﻧﮕﻔﺘﻪ اﺳﺖ ۲و ﺑﻌﺪ ﺳﻮره ﮐﻬﻒ ﻧﺎزل ﺷﺪﮐﻪ ﺷﺮح ﻗﺼﻪ اﺻﺤﺎب ﮐﻬﻒ و ﻗﺼﻪ ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ )ع( ﺑﺎ ﺣﻀﺮت

 -۱ﺑﻘﻮﱃ دﯾﮕﺮ ﺳﻪ ﯾﺎ ﻫﻔﺖ روز.

ﻻ ان ﺷﺎء اﻟﻠّﻪ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻋﻠﻢ ﻧﺤﻮ اﺳﺘﺜﻨﺎی
-۲در ﻣﻮرد اﻧﺸﺎءِاﻟﻠّﻪ در ﮐﺘﺎب ﺳﻪ داﺳﺘﺎن اﺳﺮار آﻣﯿﺰ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ص  ۲۲آﻣﺪه اﺳﺖ :ﮐﻠﻤﮥ ا ّ

ﻣﻔﺮغ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣُﺴﺘﺜﻨﯽ ﻣﻨﻪ در ﺟﻤﻠﻪ ذﮐﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮای ﻫﺮﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺘﯽ اﻣﺮ دﯾﮕﺮی را ﺿﻤﯿﻤﻪ ﻣﮑﻦ ﻣﮕﺮ ﺿﻤﯿﻤﻪ

ﻧﻤﻮدن اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﺧﺪا ﺑﺨﻮاﻫﺪ ،ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻬﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻣﮕﻮﮐﻪ ﻣﻦ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽﮐﻨﻢ در ﻫﯿﭻ ﺣﺎﱃ ﻣﮕﺮ درﺣﺎل ﺿﻤﯿﻤﻪ ﻧﻤﻮدن اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪا
ﺑﺨﻮاﻫﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﺗﺬﮐﺮ ﻣﺸﯿﺖ و ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ...در ﺧﱪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺪه ﻫﺮﮔﺎه ﭼﯿﺰی اﻇﻬﺎر ﮐﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ  ۴۰روز ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺜﻨﺎ را

ﺑﮕﻮﯾﺪ و ﺑﮕﻮ اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ راﻫﯽ را ﻧﺰدﯾﮑﱰ ازﯾﻦ اﺳﺘﺜﻨﺎء زﻣﺎﻧﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﺪﮐﻪ ﻋﺒﺎرت از اﺳﺘﺜﻨﺎی ﺣﺎﱃ و ﻋﯿﺎﻧﯽ و ﺗﺤﻘّﻘﯽ ﺑﺎﺷﺪ:
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.

٩٣

ﺧﻀﺮ )ع( و ﻗﺼﻪ ذواﻟﻘﺮﻧﲔ را ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ،و اﯾﻦ ﺑﺮای ﺗﻨﺒّﻪ و آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺎﺳﺖ ۱ﺑﻌﺪ آﻗﺎی ﻗﻨﱪﻋﻠﯽ ﻫﻤﺘّﯽ ﻓﺎﺗﺤﺔ
اﻻوﻟﯿﺎ را ﺑﺎ ﺣﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻤﻮد ،ﺿﻤﻨﺎً ﺧﺎﻧﻪ آﻗﺎی ﻫﻤﺘّﯽ ﻫﺮﭼﻨﺪﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮد روﺣﺎﻧﯿﺘﯽ ﺧﺎص داﺷﺖ و

ﭼﻮن ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺎم دﯾﺪه ﺑﻮد ،ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻋﻢ از ﻓﻘﺮا و ﯾﺎ ﻏﲑ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﮕﯽ در ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺷﺎم ﺧﻮردﻧﺪ و

ﺑﻌﺪ از ﺗﻨﺎول ﻣﯿﻮه ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﺳﱰاﺣﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ .در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ۹

ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﻫﺸﺖ ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎی اﻧﺠﻤﻦ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻘﯿﻢ ﺣﯿﺪرآﺑﺎد ﺑﻪ ﻣﻌﯿّﺖ رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻪ دﯾﺪن ﺣﻀﺮت آﻗﺎ

آﻣﺪﻧﺪ ،و ﺣﻀﺮت اﯾﺸﺎن آﻧﻬﺎ را ﻣﻮرد اﺗﺤﺎد و اﺗّﻔﺎق وﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻘﯿﻢ ﻫﻨﺪ ﻧﺼﺎﯾﺤﯽ

ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻨﺸﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺣﯿﺪرآﺑﺎد ﻧﯿﺰ ﺷﺮﻓﯿﺎب ﮔﺮدﯾﺪ.

ﺟﻤﻌﻪ  ۲۹ﺑﻬﻤﻦ  ۱۳۵۰و دوّم ﻣﺤﺮم  ۱۳۹۲و  ۱۸ﻓﻮرﯾﻪ :۱۹۷۲
»آﯾﺎﺗﯽ از ﺳﻮرهٔ ﻣﺒﺎرﮐﻪ ﺣﺠﺮات«
ﺳﺤﺮ ﻗﺪری زودﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺒﻬﺎ از ﺑﺴﱰ ﺧﻮاب ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﯿﻢ و ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﮥ اول ﻋﻤﺎرت رﻓﺘﯿﻢ.
»ﺗﻔﺴﲑ ﺳﻮره ﺣﺠﺮات«
ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ و ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ .در ﺳﻮرهٔ ﻣﺒﺎرﮐﻪ ﺣﺠﺮات ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻳَﺎ أَﻳﱡﻬَﺎ اﻟﱠﺬِﻳﻦَ آﻣَﻨُﻮا ﻟَﺎ

ﺗَﺮْﻓَﻌُﻮا أَﺻْﻮَاﺗَﻜُﻢْ ﻓَﻮْقَ ﺻَﻮْتِ اﻟﻨﱠﺒِﻲﱢ وَﻟَﺎ ﺗَﺠْﻬَﺮُوا ﻟَﻪُ ﺑِﺎﻟْﻘَﻮْلِ ﻛَﺠَﻬْﺮِ ﺑَﻌْﻀِﻜُﻢْ ﻟِﺒَﻌْﺾٍ أَن ﺗَﺤْﺒَﻂَ أَﻋْﻤَﺎﻟُﻜُﻢْ وَأَﻧﺘُﻢْ ﻟَﺎ

ﺗَﺸْﻌُﺮُونَ»ای ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ اﯾﻤﺎن آوردهاﯾﺪ ﺻﺪاﻫﺎﯾﺘﺎن را ﺑﺎﻻی ﺻﺪای ﭘﯿﺎﻣﱪ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﺴﺎزﯾﺪ و ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻄﺎب ﻧﮑﻨﯿﺪ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﻤﺎ ﺑﻌﺾ دﯾﮕﺮ را ﺻﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎﭼﯿﺰی اﻋﻤﺎل ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺷﻮد و ﺷﻤﺎ

ﻧﻤﯽداﻧﺪ« ﺳﻮره ﺣﺠﺮات آﯾﻪ  ۲ﺑﺎز ﻫﻢ ﻋﺪهای ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺣﻀﺮت و ﺑﻪ اﺳﻢ او را ﺻﺪا ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪﮐﻪ ﺑﯽ

ادﺑﯽ ﺑﻮد ،ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪ .ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ او را ﺑﻪ اﺳﻢ ﺻﺪا ﻧﺰﻧﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻟﻘﺐ ﺻﺪا ﮐﻨﯿﺪ و اﮔﺮ ﺻﱪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ﺗﺎ او ﺑﲑون
ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﯿﺎورد ﺑﻬﱰ اﺳﺖ ،ﺷﺮع ﻣﻘﺪس ﺑﻪ اﯾﻦ آداب ﺟﺰﺋﯽ ﻫﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ،ﻣﺆﻣﻨﲔ ﺣﮑﻢ ﺑﺮادر دارﻧﺪ اﮔﺮ

ﮐﺪورﺗﯽ ﺑﲔ آﻧﻬﺎﭘﯿﺪا ﺷﺪ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﺻﻼح ﺷﻮد دروﻏﯽ ﮐﻪ ﻣﺬﻣﻮم اﺳﺖ اﮔﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﺻﻼح ﺑﲔ دو ﺑﺮادر

ﺑﺎﺷﺪ رواﺳﺖ ،و راﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺘﻨﻪ و اﺧﺘﻼف ﺑﲔ دو ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﻧﯿﺴﺖ ،اﯾﻦ ﻻزم ﺑﻪ ﺗﺬﮐﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮای

اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺆﻣﻨﲔ ﺑﺮادرﻧﺪ و ﺑﱰﺳﯿﺪ از ﺧﺪا ﮐﻪ ﺗﻔﺘﲔ ﺑﮑﻨﯿﺪ ،ای ﻣﺆﻣﻨﲔ ﻫﯿﭻ ﻣﺮدی ﻣﺮد دﯾﮕﺮ را ﻣﺴﺨﺮه ﻧﮑﻨﺪ ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ
ﻗﯿﺎﻓﻪ و ﻟﺒﺎس و ﺣﺮف زدن و ﺳﺎﯾﺮ ﭼﯿﺰﻫﺎ و ﻫﯿﭻ زﻧﯽ دﯾﮕﺮ را :ﺑﺮادران
ﺻﻮرت زﯾﺒﺎی ﻇﺎﻫﺮ ﻫﯿﭻ ﻧﯿﺴﺖ

ای ﺑﺮادر ﺳﲑت زﯾﺒﺎ ﺑﯿﺎر

ﺣﻀﺮت ﺳﻠﻤﺎن ﻋﻤﺮش زﯾﺎد ﺑﻮد وﮐﻤﺮش ﺧﻤﯿﺪه و رﯾﺶ درازی داﺷﺖ ،روزی از ﺟﺎﺋﯽ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﺮد ﻣﺴﺨﺮهای

ﭘﯿﺶ آﻣﺪ و ﺳﺆال ﮐﺮد رﯾﺶ ﺗﻮ ﺑﻬﱰ اﺳﺖ ﯾﺎ دم ﺳﮓ؟ ﺟﻮاب داد اﮔﺮ از ﺻﺮاط ﮔﺬﺷﺘﯿﻢ رﯾﺶ ﻣﻦ ﺑﻬﱰ اﺳﺖ ،اﮔﺮ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ دُم ﺳﮓ ﺑﻬﱰ اﺳﺖ ،اﻟﻘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺴﺨﺮه ﮐﺮدن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ روی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﮕﺬارﯾﺪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻃﻮر ﺑﮑﻨﯿﺪ و

ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺪﮔﻮﺋﯽ ﺷﻮد ﻓﺎﺳﻖ اﺳﺖ ،و ﻫﺮﮐﺲ ﺗﻮﺑﻪ ﻧﮑﻨﺪ ﺑﺮﺧﻮد ﻇﻠﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،از ﮔﻤﺎن ﺑﺪ دوری ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ

ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻤﺎﻧﻬﺎ ﮔﻨﺎه اﺳﺖ ﺗﺠﺴﺲ در ﻣﻨﺰل دﯾﮕﺮان ﻧﮑﻨﯿﺪ ﻫﯿﭽﮑﺪام از دﯾﮕﺮی ﻏﯿﺒﺖ ﻧﻨﻤﺎﺋﯿﺪ ،آﯾﺎ دوﺳﺖ دارﯾﺪ
-۱در ﻣﻮرد اﺻﻬﺎب ﮐﻬﻒ و ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ)ع( و ﺧﻀﺮ)ع( و ذواﻟﻘﺮﻧﲔ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺳﻪ داﺳﺘﺎن اﺳﺮارآﻣﯿﺰ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﻧﮕﺎرش ﺣﺎج
ﺳﻠﻄﺎﻧﺤﺴﲔ ﺗﺎﺑﻨﺪه ﮔﻨﺎﺑﺎدی ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﻔﺴﲑ ﺑﯿﺎناﻟﺴﻌﺎده ﮐﺸﻒ اﻻﺳﺎر در ﺳﻮره ﮐﻬﻒ و ﺗﻔﺴﲑ ﻣﺠﻤﻊ و اﻟﻤﯿﺰان اﻟﻘﺮآن
ﺑﻼﻏﯽ و ﺳﺎﯾﺮﮐﺘﺐ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ.

٩٤

ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮده ﺑﺮادر دﯾﮕﺮ را ﺑﺨﻮرﯾﺪ؟ ﺣﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﮐﺴﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ در ﺣﻀﻮرش ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﺧﺠﺎﻟﺖ
ﺑﮑﺸﺪ ﻏﯿﺒﺖ اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ و ﻋﻤﻠﯽ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او دﻫﯿﺪ و او را اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻬﻤﺖ اﺳﺖ؛

ﺣﻀﺮت رﺳﻮل ﺻﻠﯽ اﻟﻠّﻪ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠﻢ در ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺧﻮد در ﺷﺐ ﻣﻌﺮاج دﯾﺪﮐﻪ ﻋﺪهای را ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪﮐﻪ

ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺮادرش را ﺑﺨﻮرد ،از ﺟﱪﺋﯿﻞ ﺳﺆال ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺟﻮاب داد ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻏﯿﺒﺖ
ﺑﺮادران ﻣﺆﻣﻦ ﺧﻮد ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ۱ ،ﺑﺮادران ﺑﺎﯾﺪﮐﺎری ﺑﮑﻨﻨﺪﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼف ﺑﲔ دﯾﮕﺮان ﻧﺸﻮد ،اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﮔﺮدد

ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺪون ﺟﻬﺖ از ﺑﺰرﮔﺎن ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺑﺪﮔﻮﺋﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ارﺗﺒﺎط ﻗﻠﺒﯽ و ﻣﻌﻨﻮی دارﯾﻢ وﱃ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺗﺮک ﻣﺮاوده ﺑﮑﻨﯿﻢ ،ﺣﻀﺮت ﺳﻠﻤﺎن در زﻣﺎن ﻋﻤﺮ واﱃ ﻣﺪاﺋﻦ ﺷﺪ وﱃ ﺑﺎ اﺟﺎزهٔ ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪ
اﻟﺴّﻼم ﺑﻮد ،ﺣﻀﺮت رﺳﻮل )ص( و ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﻌﺎﺷﺮت ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺳﭙﺲ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ در ﻣﻮرد ﻧﻤﺎز ﻣﺴﺎﻓﺮ

ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :اﮔﺮ ﻣﺎ ﻗﺼﺪ ﻧﮑﺮدهاﯾﻢ و در ﺣﺎل ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻫﺴﺘﯿﻢ اﻧﺸﺎء اﻟﻠّﻪ اﺷﮑﺎﱃ ﻧﺪارد ۲.آﻧﮕﺎه آﻗﺎی ﻃﺒﺴﯽ اﺷﻌﺎری
ﮐﻪ آﻗﺎی ﻗﻨﱪﻋﻠﯽ ﻫﻤﺘﯽ ﺳﺮوده ﺑﻮد ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ.

ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﯿﺴﻮر » :ﭘﺎورﻗﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺎﻓﺮ«
ﺑﻌﺪ از ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ از ﻓﻘﺮا ﺑﻪ ﺣﯿﺎط ﺳﺮ ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی ﺗﺸﺮﯾﻒ ﻓﺮﻣﺎ ﺷﺪﻧﺪ و روی ﺻﻨﺪﱃ ﺟﻠﻮس ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ،ﻫﻨﻮز
آﻓﺘﺎب ﻃﻠﻮع ﻧﮑﺮده و ﻫﻮا ﮐﻤﯽ ﺳﺮد ﺑﻮد .رﺋﯿﺲ دﻓﱰ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺣﯿﺪرآﺑﺎد ﺷﺮﻓﯿﺎب ﮔﺮدﯾﺪ و ﯾﮑﯽ دو ﻣﺠﻠﻪ ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آن را داﺷﺘﻨﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﻮد ،در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۷/۳۰ﺻﺒﺢ ،ﺑﻬﻤﺮاﻫﯽ آﻗﺎی دﮐﱰ ﻣﻘﺘﺪری ﺑﻤﻘﺼﺪ ﻓﺮودﮔﺎه ﺣﺮﮐﺖ
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ،ﻫﻤﺮاﻫﺎن و ﻓﻘﺮا ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه آﻣﺪﻧﺪ ﻣﺪﺗﯽ در ﻓﺮودﮔﺎه ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮدﯾﻢ در ﺳﺎﻋﺖ  ۸/۳۰ﭘﺲ از ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ
ﺑﺎ ﻓﻘﺮا داﺧﻞ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﺟﺖ ﺷﺪﯾﻢ ،از ﭼﭗ ﺑﺮاﺳﺖ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ و ﺣﺎج آﻗﺎی راﺳﺘﲔ و ﺣﺎج آﻗﺎی ﺳﻠﻄﺎﻧﭙﻮر و آﻗﺎی
ﻗﻨﱪﻋﻠﯽ ﻫﻤﺘّﯽ و ﺑﻨﺪه در ردﯾﻒ ﻫﻔﺘﻢ و آﻗﺎﯾﺎن دﮐﱰ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮی و ﺣﺎج آﻗﺎی ﺟﻮاﻫﺮﯾﺎن ﺣﺎج آﻗﺎی ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ در ردﯾﻔﻬﺎی ﺑﻌﺪ
ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ ،در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۹ﺑﻮﻗﺖ ﺣﯿﺪرآﺑﺎد ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﭘﺮوازﮐﺮد .ﺳﺨﻨﮕﻮی ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﺑﻌﺪ از  ۴۵دﻗﯿﻘﻪ

ﺑﻤﻘﺼﺪ ﺑﻨﮕﻠﻮر Banglorﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن ﻣﯿﺴﻮر ﻫﻨﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮود ﻣﯽآﺋﯿﺪ ،و ﻧﯿﺰ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﺑﺎ دورﺑﲔ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ
ﻋﮑﺲ ﺑﮕﲑﻧﺪ از ﻓﻼش اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ .ﭼﻮن رﺳﻢ اﺳﺖ در ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﺋﯽ ﻫﻨﺪ ﭘﺲ از ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻘﺪاری زﯾﺮه ﻣﯽآورﻧﺪ .ﻫﺮﮐﺲ
ﭼﻨﺪ داﻧﻪ در دﻫﺎن ﻣﯿﮕﺬارد ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﯿﺰ آوردﻧﺪ ،ده دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺴﺎﻋﺖ  ۱۰ﻣﺎﻧﺪه ،ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ در ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﻨﮕﻠﻮر ﺑﺮ زﻣﲔ ﻧﺸﺴﺖ،

آﻗﺎی اﻣﲔاﻟﺪﯾﻦ ﺻﺪﯾﻘﯽ ﺑﺎﺳﺘﻘﺒﺎل آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻓﻮردﯾﮑﻪ اﯾﺸﺎن ﺳﻮار ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﻪ
ﻣﻄﺐ دﮐﱰی ﮐﻪ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻫﻤﻮﺗﺮاﭘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و آﻗﺎی ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﻧﺸﺎن داده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ رﻓﺘﯿﻢ ،ﺑﺎ

 -۱در ﻣﻮرد ﻣﻌﺮاج ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎر ارزﺷﻤﻨﺪی از اﯾﺸﺎن در ﮐﺘﺎب ده ﺳﺨﲊاﻧﯽ و ﺳﻪ ﮔﻮﻫﺮ ﺗﺎﺑﻨﺎک آﻣﺪه ﺑﺪان ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ و ﺗﻔﺴﲑ ﺑﯿﺎن اﻟﺴﻌﺎده
و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻔﺎﺳﲑ در ﻣﻮرد ﻣﻌﺮاج ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.

 -۲در ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﻮﺳﯿﻠﻪ ﺟﻠﺪ  ۲ص  ۶۳۳در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﻓﺮ ﭼﻨﲔ آﻣﺪه :ﻣﺴﺎﻓﺮی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﺎزش را ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﺒﻞ از ﻇﻬﺮ از

ﺷﻬﺮ ﺧﺎرج ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ روزهاش را اﻓﻄﺎرﮐﻨﺪ و ﺑﻌﺪاً ﻗﻀﺎی آﻧﺮا ﺑﺠﺎ آورد .وﱃ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺳﻔﺮﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ روزه ﺧﻮد را ﺗﻤﺎم ﮐﻨﺪ.

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
آﻧﺮوز را روزه ﺑﮕﲑد واﮔﺮﮐﺎر ﻣﺒﻄﻠﯽ اﻧﺠﺎم داده روزه آن روز ﺑﺮ او واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ روزه ﺑﮕﲑد.
در ﻣﻮرد ﻧﻤﺎز ﻣﺴﺎﻓﺮ در ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﻮﺳﯿﻠﻪ ﺟﻠﺪ  ۱ص  ۲۴۷ﭼﻨﲔ آﻣﺪه:

 ۱در ﺳﻔﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻓﺖ آن ﺑﯿﺶ از  ۸ﻓﺮﺳﺦ ﯾﻌﻨﯽ در ﺣﺪود  ۴۳ﯾﮏ ﭘﻨﺠﻢ ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﺎزﻫﺎی ﭼﻬﺎر رﮐﻌﺘﯽ ﺑﻪ دو رﮐﻌﺘﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ

ﻣﯽﺷﻮد.
 ۲اﮔﺮ ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ  ۸ﻓﺮﺳﺦ از وﻃﻦ)ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ( ﺧﻮد ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮﺳﺪﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻣﺎﻧﺪن  ۱۰روز ﯾﺎ ﺑﯿﺸﱰ را دارد و ﯾﺎ

ﺳﻔﺮش در راه ﺣﺮام ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﺷﻐﻠﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ راﻧﻨﺪﮔﺎن در ﺳﻔﺮ اﺳﺖ ﻧﻤﺎزش را ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﺑﺨﻮاﻧﺪ .ﺑﺮای اﻃﻼع ﺑﯿﺸﱰ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮاﻟﻮﺳﯿﻠﻪ و
ﺳﺎﯾﺮ رﺳﺎﻻت ﻋﻤﺎﯾﻪ وﮐﺘﺎب وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﻪ و ﺟﺎﻣﻊ ﻋﺒﺎﺳﯽ و ﺗﺒﺼﺮه ﻋﻼﻣﻪ و ﺳﺎﯾﺮﮐﺘﺐ ﻓﻘﻬﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ.

٩٥

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﮐﻪ آﻗﺎی ﻣﻨﻮﭼﻬﺮی دادﻧﺪ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺑﺮای اﺳﱰاﺣﺖ از ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﻬﻤﺎﺗﻤﺎ ﮔﺎﻧﺪی ﺑﻪ ﺷﻠﯽ ﭘﺎرک ﻫﺘﻞ
رﻓﺘﯿﻢ.
ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺑﻮﻗﺖ آﻧﺠﺎ وارد ﻫﺘﻞ ﺷﺪﯾﻢ ،ﻫﺘﻞ ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻮد و اﻃﺮاف آن را درﺧﺘﺎن اﻧﺒﻪ ،ﻧﺎرﮔﯿﻞ ،ﺗﻤﺮﻫﻨﺪی،
درﺧﺘﺎن ﮐﻮﺗﺎه ﻗﻬﻮه ،ﮔﻠﻬﺎی زﯾﺒﺎی ﮐﺎﻏﺬی وﮔﻞﻫﺎی ﺳﺮخ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ از ﺻﺮف ﻧﺎﻫﺎر در ﻫﻤﺎن اﻃﺎﻗﻬﺎی

ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﻪ دارای ﺗﻤﺎم ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج ﺑﻮد ﺣﻀﺮت ﭘﲑ اﺳﱰاﺣﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ،ﭘﺲ از اﺳﱰاﺣﺖ و رﻓﻊ ﺧﺴﺘﮕﯽ و ﺻﺮف ﭼﺎی
ﮔﺮدﺷﯽ در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﮐﺮده در ﺳﺎﻋﺖ ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺶ و ﺑﯿﺴﺖ دﻗﯿﻘﻪ از ﺑﻨﮕﻠﻮر ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﯿﺴﻮر ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،ﺷﻬﺮ ﺑﻨﮕﻠﻮر از
ﺣﯿﺪرآﺑﺎد زﯾﺒﺎﺗﺮ اﺳﺖ و ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن ﻣﯿﺴﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻌﻀﯽ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻋﺮوس ﻫﻨﺪ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ،ﻓﺎﺻﻠﮥ اﯾﻦ
ﺷﻬﺮ ﺗﺎ ﻣﯿﺴﻮر ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻇﻬﺎر راﻧﻨﺪه  ۸۵ﻣﺎﯾﻞ اﺳﺖ ،در اﺗﻮﻣﺒﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺳﻮار ﺑﻮدﻧﺪ ﻋﮑﺲ دو ﺑﺖ ﺑﺰرگ و ﻫﻢ ﻋﮑﺲ
ﺣﻀﺮت ﻣﺴﯿﺢ )ع( و ﻧﯿﺰ ﻋﮑﺲ ﺣﻀﺮت ﺣﻀﺮت ﻣﺮﯾﻢ ﺑﻮد ،ﭘﺲ از ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻣﺎﻟﮏ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻣﺴﯿﺤﯽ و راﻧﻨﺪه

ﻫﻨﺪو ﻣﯽﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﻫﺮﯾﮏ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد و اﯾﻤﺎن ﺧﻮدﻋﮑﺲ ﻣﻮرد ﻣﺤﺒﺘﺸﺎن را در آن ﻧﺼﺐ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۹ﺑﻌﺪ
از ﻇﻬﺮ در ﻗﺼﺒﻪای ﺑﻨﺎم ﻣﻨﺪﯾﺎ ) (Mendyaرﺳﯿﺪﯾﻢ و در ﺳﺎﻋﺖ  ۱۰وارد ﺷﻬﺮ ﻣﯿﺴﻮر ﺷﺪﯾﻢ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﻣﱰوﭘﻞ
رﻓﺘﯿﻢ ،از ﭘﺎرک ﻫﺘﻞ ﺑﻨﮕﻠﻮر ﺗﺎ ﻫﺘﻞ ﻣﱰوﭘﻞ در ﻣﯿﺴﻮر آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮐﯿﻠﻮﻣﱰﻧﻤﺎی اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد  ۱۵۲ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﺑﻮد ،اﯾﻦ ﻫﺘﻞ

ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ و از ﻧﻈﺮ ﭘﺎﮐﯿﺰﮔﯽ ﻧﻈﲑ ﻫﺘﻠﻬﺎی اروﭘﺎﯾﯽ و دارای ﺗﻤﺎم وﺳﺎﯾﻞ ﺑﻮد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ وﺳﻌﺖ اﻃﺎﻗﻬﺎی آن از

ﺣﯿﺚ ﻋﺮض و ﻃﻮل و ارﺗﻔﺎع ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ اﻃﺎﻗﻬﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺎﺿﺎﻓﻪ ﯾﮏ ﺻﻨﺪوﻗﺨﺎﻧﻪ ﺑﻮد و دارای ﺣﻤﺎم ﺑﺰرگ ﺑﺎ وان و دوش

و ﺗﻠﻔﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ از ﺷﺎم در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۱۱ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ اﺳﱰاﺣﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ.

ﺷﻨﺒﻪ  ۳۰ﺑﻬﻤﻦ  ۱۳۵۰و ﺳﻮّم ﻣﺤﺮم  ۱۳۹۲و  ۱۹ﻓﻮرﯾﻪ  ۱۹۷۲م:
»ﺑﺘﮑﺪه ﭼﺎﻣﺎﻧﺪﺗﻬﺎ«
ﺳﺤﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ و ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ را در اﻃﺎق ﺷﻤﺎره  ۱۷ﺑﻪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ اﻗﺘﺪا ﻧﻤﻮدﯾﻢ .در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۷/۳۰ﺻﺒﺢ
ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺻﺮف ﺷﺪ و در ﺳﺎﻋﺖ  ۸/۳۰ﺑﻪ ﻣﻌﺒﺪ ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ﺑﺖ ﻃﻼﺋﯽ ﭼﺎﻣﺎﻧﺪﺗﻬﺎ ﻗﺮار دارد ﺑﻨﺎم ﭼﺎرﻣﻨﺪﻫﯿﻞ رﻓﺘﯿﻢ ،ﺑﺘﮑﺪه در
روی ﺗﭙﻪ ﻣﺮﺗﻔﻌﯽ ﺑﻨﺎ ﮔﺮدﯾﺪه ،ﭘﻠﯿﺴﯽ ﺟﻠﻮی در ورودی اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد و ﻣﺎﻧﻊ ﻣﯽﺷﺪﮐﻪ ﻏﲑ از ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﺎن دﯾﮕﺮی داﺧﻞ ﺷﻮد ،از
ورود ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺟﻮﮔﲑی ﻧﻤﻮد وﱃ ﺣﺎج آﻗﺎی ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ او را راﺿﯽ ﮐﺮد و ﻣﺎ داﺧﻞ ﺷﺪﯾﻢ ،اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺮای ﻋﺒﺎدت ﺑﻪ آﻧﺠﺎ آﻣﺪه

ﺑﻮدﻧﺪ اﻋﱰاض ﮐﺮدﻧﺪﮐﻪ ﭼﺮا اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺘﺎن اﺟﺎزه ورود دادﯾﺪ؟ ﭘﺲ از وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﺑﺘﮑﺪه از دور دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ اﻓﺮادی
ﻣﺸﻐﻮل آراﯾﺶ ﺑﺖ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑُﺨﻮرﻫﺎﺋﯽ دود ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﺮﮐﺪام ﯾﮏ ﺑﺸﻘﺎب ﮔﻞ ﮐﻪ در وﺳﻂ ﮔﻠﻬﺎ
ﯾﮏ ﻋﺪد ﻧﺎرﮔﯿﻞ ﻗﺮار داﺷﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻫﺪاﯾﺎی ﮐﻮﭼﮏ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺧﻮد آورده ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮوج از ﺑﺘﮑﺪه وﺳﻂ اﺑﺮوﻫﺎی
اﻓﺮاد ﺧﺎﱃ ﻧﻈﲑ ﺧﺎل ﻫﻨﺪوان ﻣﯿﻤﺎﻟﯿﺪﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﮐﻮﭼﮑﯽ از آب ﻣﺨﺼﻮص ﻣﯽدادﻧﺪﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ
ﺧﻮردﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺼﻮرﺗﺸﺎن ﻣﯽﻣﺎﻟﯿﺪﻧﺪ .ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺘﮑﺪه ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻤﯽ داﺷﺖ رﻓﺘﯿﻢ در آﻧﺠﺎ ﻣﺠﺴﻤﮥ ﺣﯿﻮان ﺑﺴﯿﺎر

ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻮد آن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ آن ﻣﺠﺴﻤﻪ ﮔﺎو ﻣﻘﺪّس ﺑﻮده اﺳﺖ ۱ﮐﻪ ﻫﻨﺪوﻫﺎ او را ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﯿﺪﻧﺪ و اﺣﱰاﻣﯽ ﻣﺨﺼﻮص
 -۱ﻧﺰد ﻫﻨﺪوان ﮔﺎو ﻣﺎده از ﺗﻤﺎم ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﻘﺪس ﺗﺮ اﺳﺖ ،و او را ﻣﻈﻬﺮﯾﮑﻪ ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﻫﺮﭼﻪ از او ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﺣﺘﯽ ﺑﻮل و
ﻏﺎﯾﻂ او را ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻘﺪس ﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ ،و آن را ﺑﺎ ﺷﲑ و روﻏﻦ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮده و ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ و ﺑﺎ ﻧﺒﺎﺗﺎت رﻧﮕﲔ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺪن و ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ
ﻣﯿﻤﺎﻟﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ در ﻣﻌﺎﺑﺮ و ﮐﻮﭼﻪﻫﺎ زﻧﻬﺎ و ﻣﺮدﻫﺎی ﻣﺘﻌﺼﺐ ﻫﻨﺪو ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﻮل ﮔﺎو را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﯽﻧﻮﺷﻨﺪ ،ﻫﺮﺟﺎ آن ﺣﯿﻮان را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ

ﺑﺎ اﺣﱰام ﻟﻤﺲ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻋﻼﻣﺖ اﺣﱰام دﺳﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ،آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪﮐﻪ ﮔﺎو ﻣﺎده در اﻋﻼ ﻋﻠﯿﲔ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻋﺎﱃ دارد،
ﺑﺮﻫﻤﺎ ،ﮔﺎو و ﺑﺮﻫﻤﻦ را در ﯾﮏ روز ﺧﻠﻖ ﮐﺮده ﻫﺮ دو را ﻣﺘﺴﺎوﯾﲔ ﻣﻘﺪس ﻗﺮار داده اﺳﺖ ،از اﯾﻦ رو ﮐﺸﱳ ﮔﺎو ﻫﻤﺎن ﮔﻨﺎه دارد ﮐﻪ ﮐﺸﱳ

ﺑﺮﻫﻤﻦ ﺗﻤﺎم ﻓﺮق و ﻃﺒﻘﺎت ﻫﻨﺪو آن را ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﻨﺪ و ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ آن راﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ اﻧﺴﺎن ﮔﻨﺎه ﮐﺒﲑ ﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ ،وﱃ ﺑﺎ
وﺟﻮد اﯾﻦ ﺗﻘﺪس دﻫﺎن او را ﻧﺎﭘﺎک ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،و رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﲔ ﺑﺮﻫﻤﺎ و ﺷﯿﻮا ﻧﺰاﻋﯽ درﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﺮﻫﻤﺎ ﺷﯿﻮا را ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ

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

٩٦

ﺑﺪان ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،در ﭼﻨﺪ ﻗﺪﻣﯽ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻏﺎر ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در داﺧﻞ آن ﻣﺮﺗﺎض ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺟﻮاﻧﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد و ﺳﻪ دﺧﱰ ﺟﻮان
ﻫﻠﻨﺪی در ﭘﻬﻠﻮی آن ﺳﺎدو ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﯽﮔﻔﺖ رﯾﺎﺿﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ ﮐﺸﯿﺪهام و اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺿﻤﲑ اﻓﺮاد آﮔﺎﻫﯽ دارم و آﻧﭽﻪ در
دل ﻧﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ،ﻣﺎ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ روح ﺧﻮد را و روح اﻓﺮاد را ﺗﺮﻗﯽ دﻫﯿﻢ ،روح وﻗﺘﯿﮑﻪ از ﺑﺪن ﺧﺎرج ﺷﺪ
ﺑﻬﺮ روﺣﯽ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ اﺳﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ روﺣﯽ ﮐﻪ در ﺑﺪن ﻣﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر رﻓﺘﻪ و ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ،و اﯾﻦ روح
ﺗﻤﺎم ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﯽرود و ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ،روح وﻗﺘﯽ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺖ ﺑﺪن از ﺑﲔ ﻣﯽرود و در ﺑﺪن دﯾﮕﺮی وارد ﻣﯽﺷﻮد.

در ﻣﻮرد اوراد ﻗﻠﺒﯽ ﮔﻔﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﺴﺖ اوﺳﺖ و در ﻫﻤﻪ ﮐﺎری او ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺖ .ﺳﺆال ﺷﺪ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻫﻢ

ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ؟ ﮔﻔﺖ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ وﱃ اﺛﺮ ﻧﺪارد ،اﻣﺎ اﺳﺘﺎد ﻣﺎ ﮐﻪ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و اﺛﺮ دارد ﭼﻮن او اﺟﺎزه دارد ،و آن ﺧﻠﯿﻔﮥ
اﺻﻠﯽ»ﺑﻬﺮام ﻧﺎت« اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮده اﺳﺖ ،و ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ» :ام ﮔﺎری ام ﮔﺎرﻣﯿﺎ«»اوده« ﮐﻪ اﺳﻢ ﯾﮑﯽ از ﺧﺪاﻫﺎﺳﺖ و

ﺧﺪای ﺧﺎک اﺳﺖ»اور ،دپ ﮔﺎ ،راﺑﺎرا« ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪام ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻋﻨﺼﺮی اﺳﺖ ،ﻓﺮق ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ از ﻣﺬاﻫﺐ دﯾﮕﺮ

اﮔﺮ ﻗﺼﺪ رﯾﺎﺿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻗﺒﻮل ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؟ ﮔﻔﺖ ﻫﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﻬﻠﻮی ﻣﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﻋﻘﯿﺪهٔ ﮐﻠّﯽ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ ﯾﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ»ﺧﺪا ،اﻟﻠّﻪ و ﺷﺎرﻣﺎ و ﻏﲑه ﻫﻤﻪ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ« ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ ﺧﺪا آدم را آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ و روح
ﺧﺪا را ﺑﻪ او دﻣﯿﺪه اﺳﺖ دﯾﮕﺮان را ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﺮﺗﯿﺐ آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻏﺒﺎن ﮔﻠﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارد و ﺑﺎﻏﺒﺎن

ﯾﮑﯽ اﺳﺖ ،ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺮﮐﺴﯽ و ﻫﺮﭼﯿﺰی را ﮐﻪ آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ دارای ﻧﲑوی ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ .از ﻣﺬﻫﺐ او ﭘﺮﺳﯿﺪه
ﺷﺪ؟ ﮔﻔﺖ ﻣﺬﻫﺐ ﮐﻪ ﺑﺰﺑﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻨﻬﻢ ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﻫﺴﺘﻢ و ﺧﺪا را ﯾﮑﯽ ﻣﯽداﻧﻢ وﱃ اﮐﻨﻮن
ﻣﺬﻫﺐ ﺑﺎرا دارم ،ﺳﺆال ﺷﺪ ﭼﺮا ﺑﺘﻬﺎ را ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﯿﺪ؟ ﮔﻔﺖ ﭼﻮن روح ﺧﺪا در آن دﻣﯿﺪه ﺷﺪه ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺣﱰام ﻣﯽ
ﮔﺬارﯾﻢ .ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ از ادﯾﺎن ﮐﺪام را ﮐﺎﻣﻠﱰ ﻣﯽداﻧﯿﺪ؟ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺎخ و ﺑﺮگ اﺳﺖ اﺻﻞ ﻫﻤﻪ ﯾﮑﯿﺴﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ

ﻣﻨﯿّﺖ و ﺧﻮد ﮐﺎﻣﮕﯽ از ﺑﲔ ﺑﺮود ،در ﻣﻮرد ﺷﺮح زﻧﺪﮔﯽ وی ﺳﺆال ﺷﺪ؟ ﮔﻔﺖ :ﻧُﻪ ﻣﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ روی ﭘﻮﺳﺖ آﻫﻮ ﻧﺸﺴﺘﻪ و

ﺗﮑﺎن ﻧﻤﯽﺧﻮرم و ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﺧﻮرم ،ﺑﻌﺪﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﺑﺘﮑﺪه ﻧﻤﯽروم دﺳﺖ ﻣﻦ در ﻗﻠﺐ ﻣﻦ اﺳﺖ )ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ دل ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﺘﻮﺳﻞ
ﻣﯽﺷﻮم ﻧﻪ ﺑﺎ دﺳﺖ( وﱃ ﮐﻔﺶ ﻣﺮﺷﺪم را ﻣﯽﺑﻮﺳﻢ .ﺳﺆال ﺷﺪ از رﯾﺎﺿﺖ ﭼﻪ ﻣﻨﻈﻮری دارﯾﺪ و ﭼﻨﺪ ﻧﻮع رﯾﺎﺿﺖ دارﯾﺪ

ﻣﺮﺷﺪ ﺷﻤﺎ در ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن اﺳﺖ ﯾﺎ ﺟﺎی دﯾﮕﺮ؟ ﺟﻮاب داد ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺮﻗﯽ روح اﺳﺖ و اﻧﻮاع رﯾﺎﺿﺘﻬﺎ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﺑﺮﺧﯽ
از ﻣﺮﺗﺎﺿﲔ زﯾﺮ زﻣﲔ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺑﻨﺪ و ﻧﻔﺲ ﺧﻮﯾﺶ را ﺣﺒﺲ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و رﯾﺎﺿﺘﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ وﺟﻮد دارد ،و ﭘﲑﻫﺎی
ﻣﺮﺗﺎض ﺑﺰرگ را ﻣﻬﺎﺗﻤﺎ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ ،ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ در ﮐﻮﻫﻬﺎی ﮐﺸﻤﲑ اﺳﺖ ،در ﻫﺮﯾﺪورا ﻧﺰدﯾﮑﯽ دﻫﺎی ﻧﯿﺰ اﮐﺜﺮ ﻣﺮﺗﺎﺿﲔ
ﻣﺸﻬﻮر زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺎرقاﻟﻌﺎده از آﻧﻬﺎ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد ،وﱃ ﻣﻦ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ آن ﻣﻘﺎم ﻧﺮﺳﯿﺪهام .ﺳﭙﺲ از
ﯾﮑﯽ از دﺧﱰان ﻫﻠﻨﺪی ﭘﺮﺳﯿﺪم ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻣﻨﻈﻮری دارﯾﺪ؟ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﺑﺮای ﻗﻠﺒﻢ ﺑﺮای ﺧﺪاﯾﻢ و ﺑﺮای ﺧﻮدم) .در ﺟﻠﻮی آن

ﻏﺎری ﮐﻪ ﺑﻨﺎم»رودرﮔﺎﻫﯽ ﺗﺎﻧﺪی« ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﺪ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺑﺰرگ ﻧﺎﻧﺪی ﻗﺮار داﺷﺖ) ۱ﻧﺎﻧﺪی ﮔﺎو ﻧﺮ ﻣﻘﺪس ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺘﺶ
وﯾﺸﻨﻮﺋﯿﺴﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ(.

» ﭘﺎورﻗﯽ :ﻣﺨﺘﺼﺮی از ادﯾﺎن و ﻓﻠﺴﻔﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻫﻨﺪ«

دﻫﻦ او را ﻟﻌﻦ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻓﻘﻂ آن ﻋﻀﻮ او ﻧﺠﺲ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻓﺮﻗﻪ وﯾﺸﻨﻮﺋﯿﺰم ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺑﺮای ﮔﺎو ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﺎﺻﯽ ﻗﺎﺋﻞاﻧﺪ ،زﯾﺮا ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ
ﮐﺮﯾﺸﻨﺎ در آﻏﺎز ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﺷﺒﺎﻧﯽ وﮔﺎوداری ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد و ﻟﺬا اﯾﻦ ﻓﺮﻗﻪ ﮔﺎو ﻧﺮ )ﻧﺎﻧﺪی( را ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺐ ﺷﯿﻮاﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﻨﺪ).ﻣﺄﺧﺬ از
ﮐﺘﺎب ﺳﺮزﻣﲔ ﻫﻨﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻋﻠﯽاﺻﻐﺮ ﺣﮑﻤﺖ ص  ۳۰۰و  (۳۰۱ﻫﻨﺪوﯾﺎن ﻏﲑ ازﮔﺎو ،ﻣﺎده ﺑﻮزﯾﻨﻪ ،ﻣﺮﻏﻬﺎ ،ﻧﺒﺎﺗﺎت و ارواح ﺷﺮﯾﺮه را ﻧﯿﺰ در

ﺑﻌﻀﯽ از ﻓِﺮق ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﻨﺪ.

 -۱ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮای آ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﺸﱰ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺨﺘﺼﺮی از ادﯾﺎن ﻫﻨﺪ را ﺑﻨﮕﺎرم .در ﻫﻨﺪ  ۷دﯾﻦ ﺑﺰرگ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت از:

ﻫﻨﺪوﺋﯿﺰم ،ﺑﻮدﺋﯿﺰم ،ﺟﯿﻨﯿﺰم ،ﺳﯿﮑﯿﺰم ،زردﺷﺘﯽ ،ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ،اﺳﻼم ﮐﻪ ﭼﻮن در ﻣﻮرد ﺳﯿﮑﯿﺰم)ﻣﺬﻫﺐ ﺳﯿﮏ( ﻗﺒﻼً ﺷﺮﺣﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪاﯾﻢ و دﯾﻦ

زردﺷﺖ و ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ و اﺳﻼم ﻫﻢ ﻓﻌﻼً ﺿﺮورﺗﯽ ﻧﺪارد ﻟﺬا آﺋﲔ ﻫﻨﺪوﺋﯿﺰم ،ﺑﻮدﺋﯿﺰم ،ﺟﯿﻨﯿﺰم را ﺑﻄﻮر اﺧﺘﺼﺎر ازﮐﺘﺎب ﺳﺮزﻣﲔ ﻫﻨﺪ ،ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﺑﺎ ﮐﺘﺎب ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺷﺮق ،ﺗﺎرﯾﺦ ادﯾﺎن و ﻏﲑه ﻣﯽﻧﮕﺎرم.
 ۱ﻫﻨﺪوﺋﯿﺰم :اﯾﻦ دﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاﯾﺴﺖ از ﻋﺎدات و اﻓﮑﺎر و ﺳﺎﻃﲑ و اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﻣﺮور اﯾﺎم ﮐﺘﺐ ﻣﻘﺪس آﻧﻬﺎ را وﺿﻊ و ﺗﻌﻠﯿﻢ

ﺑﺮﻫﻤﻨﺎن آن را ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ اﻟﻬٰﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﻫﺴﺘﻨﺪﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪام ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻣﺨﺘﺼﻪ ﻧﲑوی آﻟﻬﯽ واﺣﺪﯾﺴﺖ و ﺑﻪ ﯾﮏ

ﻧﻮع وﺣﺪت وﺟﻮد و ﻫﻤﭽﻨﲔ ﺗﻨﺎﺳﺦ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ،ﺑﺮﻫﻤﻦ ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺮﺗﺎﺿﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ رﯾﺎﺿﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻓﻮقاﻟﻄﺒﯿﻌﻪ رﺳﯿﺪه و ﺣﻘﺎﯾﻖ

٩٧

ﻣﻘﺪﺳﻪ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻔﻬﻤﺪ و ﺑﺸﺮ را ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ ،در ﻋﲔ ﺣﺎل ﺑﺮﻫﻤﻦ ﻣﺸﺎور ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن در اﻣﻮر ﻣﻤﻠﮑﺖ داری ﺑﻮده اﺳﺖ و از اﯾﻦ
ﺟﻬﺖ آﺋﲔ ﻫﻨﺪوﺋﻴﺰم را ﺑﺮﻫﻤﺌﯿﺰم ﻧﯿﺰ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ آﺋﲔ ﺑﺮﻫﻤﻦﻫﺎ و ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﻫﻨﺪوﺋﯿﺰم از ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﯿﺪاﯾﺶ در ﺳﲑ زﻣﺎن ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش اﻓﮑﺎر
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺗﮑﻮﯾﻦ و ﺗﻄﻮر  ۳ﻣﺮﺣﻠﻪ را ﮔﺬراﻧﺪه ،اول آﺋﲔ وداﺋﯽ)ﯾﺎ ﺻﻮرت اوﻟﯿﻪ و ﺳﺎده آﺋﲔ ﻫﻨﺪو( دوم آﺋﲔ ﺑﺮﻫﻤﺎﯾﯽ )ﯾﺎ آﺋﲔ ﻣﺮﺳﻮم

ﻫﻨﺪوان ﺗﺎ ﻗﺮن ﺷﺸﻢ ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد ﮐﻪ آﺋﲔ ﺑﻮدا و آﺋﲔ ﺟﲔ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ( ﺳﻮم آﺋﲔ ﻫﻨﺪو)آﺋﲔ ﻫﻨﺪوان ﻣﻌﺎﺻﺮ( و ﻟﺬا ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم

ﺳﲑ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﻦ آﺋﲔ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد)ﻣﺄﺧﺬ ازﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ ادﯾﺎن ﺗﺄﻟﯿﻒ دﮐﱰ ﺗﺮاﺑﯽ ص (۶۸

ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﻫﻨﺪوﺋﯿﺰم))ودا(( ﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ۲۵۰۰ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد ﺗﺎ  ۷۰۰ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد اﺳﺖ .وﮐﻼً وداﻫﺎ را ﺑﺎﯾﺪ ۳
ﺑﺨﺶ داﻧﺴﺖ ۱ :ﺳﻤﺘﺎﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﭼﻬﺎرﮐﺘﺎب ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺮوده و ﻧﯿﺎﯾﺶ ﺧﺪاﯾﺎن اﺳﺖ و آن ﭼﻬﺎرﮐﺘﺎب ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :رﯾﮕﻮودا

)رﯾﮓ وده( – ﺳﺎﻣﺎودا)ﺳﺎﻣﻪوده() -ﯾﺎﺟﻮرودا)ﯾﺠﻮروده(ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺜﺮ اﺳﺖ درﺑﺎره ﺟﺸﻦ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ( .آﺛﺎرروده)اﺛﺮوهوده( در ﺳﺨﻨﻬﺎ ﮐﻪ
وداﻫﺎی ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻌﺪد اﻟﻬٰﻪﻫﺎ ﺑﻮﺣﺪت ﮔﺮاﺋﯿﺪه.

 ۲ﺑﺮاﻫﻤﻪﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﺘﻨﻬﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺜﺮﮐﻪ  ۷۰۰ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد ﻧﻮﺷﺘﻨﺶ آﻏﺎز ﺷﺪه و ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺟﺸﻨﻬﺎ و ﻣﻨﺎﺳﮏ و اﻋﻤﺎل ﮐﻪ ﺑﺮﻫﻤﻨﺎن
ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
 ۳اُﭘﺎﻧﯿﺸﺎدﻫﺎ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ))ﻣُﱰاﻫﺎ(( اﺳﺖ و آن ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎﺋﯽ درﺑﺎره ذات ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ در ﻫﻨﺪ و ﺑﻠﮑﻪ در ﻫﻤﻪ ﺟﻬﺎن از ارزش ﻓﻠﺴﻔﯽ
و ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .و اﻣﺎ ﻣﻬﻤﱰﯾﻦ و ﻗﺪﯾﻤﯿﱰﯾﻦ وداﻫﺎی ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ رﯾﮓ ودا اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺑﯿﺶ از ﻫﺰار ﺳﺮود
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻗﻮای ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﺳﺮودﻫﺎﺋﯽ در آﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﺷﺎره ﺑﻮﺟﻮد ذات واﺣﺪ اﻟﻬﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻓﻮق ﺳﺎﯾﺮ اﻟﻬﻪ
اﺳﺖ و ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺮودن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دو ﻫﺰار ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد ﻣﯽرﺳﺪ ،ﮐﺘﺎب دوم ﺳﺎم وداﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻐﻤﻪﻫﺎﺋﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮﻗﻊ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﻬﺎ ﺧﻮاﻧﺪه
ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﺘﺎب ﺳﻮم ﯾﺎﺟﻮروداﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺼﻒ آن ﺑﻪ ﻧﻈﻢ و ﻧﺼﻒ آن ﺑﻪ ﻧﺜﺮ اﺳﺖ و ﺷﺎﻣﻞ دﻋﺎ و ﻣﻨﺎﺟﺎت اﺳﺖ ،ﭼﻬﺎرم اﺗﺮداوداء ﮐﻪ

ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻬﻢ آن ﻧﺜﺮ اﺳﺖ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از اﻓﺴﻮﻧﻬﺎ و اورادﺳﺖ ،ﮐﻼً اﯾﻦ آﺋﲔ در اﺛﺒﺎت روح ﻓﺮدی اﻧﺴﺎﻧﯽ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﻔﺲ ﮐﻠﯽ ﯾﺎ
ﺟﻬﺎن ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و راه ﻓﻨﺎی ﻧﻔﺲ ﺟﺰﺋﯽ و اﺟﺘﻨﺎب از ﺷﺮور وﺟﻮد و ﻣﺤﻮ اﺳﺘﻐﺮاق و ﻓﻨﺎی ﻣﻄﻠﻖ در ﻧﻔﺲ ﮐﻠﯽ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و
ﻧﯿﺰ در ﻣﻮرد ﺣﻘﯿﻘﺖ وﺟﻮد ﺗﻨﺎﺳﺦ ﮐﻪ ﺳﲑ ﻣﺮﺗﺒﻪای ﺑﺮآن اﺳﺖ ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﮐﻼً ﺗﻮﻟﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻨﺪ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﮐﻪ آدﻣﯽ را ﻫﻨﺪو

ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ و ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﯾﮏ ﻫﻨﺪو ﻫﻢ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﺸﻮد از ﻫﻨﺪو ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه آﻧﺎن ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻈﻤﺖ ﻓﮑﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮد
ﻣﺠﺮای ﺗﺎرﯾﺦ را ﺗﻐﯿﲑ دﻫﺪ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻋﺒﺎدت و ﭘﺮﺳﺘﺶ اﺳﺖ و ﻣﻈﻬﺮ ﺗﺎم اﻟﻬﯿﺴﺖ ،و از اﯾﻦ رو ﻣﺴﯿﺢ)ع( و ﯾﺎ ﻣﺤﻤﺪ)ص( ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ

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 ﻧﺎﻣﻨﺪﮐﻪ ﺑﻌﺪاً ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺑﺴﯿﺎری ﺷﺪه اﺳﺖ ،در وداﺋﯿﺴﻢ ﮐﻪ ﻣﺒﻨﺎی ﻫﻨﺪوﺋﯿﺴﻢ اﺳﺖ ﻧﻮﺷﯿﺪن
ﻣﺴﮑﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﻮﻣﺎ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺳﺮودﻫﺎی وداﺋﯽ ﻋﺒﺎدت ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪه ،در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﻨﻮز ﮐﺎﺳﺖ)ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ(
ﺑﻮﺟﻮد ﻧﯿﺎﻣﺪه از ﺑﺮﻫﻤﻦ ﺧﱪی ﻧﺒﻮده و ﺳﺎده و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮد ،ﻟﺬاﺋﺬ ﺣﯿﺎت را ﻣﻨﻊ ﻧﻤﯽﮐﺮد و ﻫﲊﻫﺎی ﭘﻬﻠﻮاﻧﯽ ،ﺷﮑﺎر ،ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﺳﻮﻣﺎ را ﻣﯽ

ﺳﺘﺪ ،ﻃﻮل ﻋﻤﺮ و داﺷﱳ اوﻻد ذﮐﻮر را آﯾﺖ ﺳﻌﺎدت ﻣﯽداﻧﺴﺘﻪ ،و ﺑﻪ آﺧﺮت اﻋﺘﻘﺎدی ﻧﺪاﺷﺖ .اﻣﺎ ﺧﺪاﯾﺎن ﻫﻨﺪو ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺑﺮﻫﻤﺎ
ﺧﺎﻟﻖ ﺟﻬﺎن  ،وﯾﺸﻨﻮ ﻧﮕﺎﻫﺪارﻧﺪه و ﺣﺎﻓﻆ ﻣﻮﺟﻮدات و ﺷﯿﻮا از ﺑﲔ ﺑﺮﻧﺪه ﻣﻮﺟﻮدات و اﯾﻦ ﻧﺜﻠﯿﺖ ﻫﻨﺪﯾﺴﺖ ،ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺧﺪاﯾﺎن

ﺧﻮد ﺑﺼﻮرﺗﻬﺎﺋﯽ ﺗﺠﺴﻢ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺜﻼً وﯾﺸﻨﻮ ﺑﺼﻮرت ﻣﺎﻫﯽ ،ﺧﺮﭼﻨﮓ ،ﮔﺮاز ،اﻧﺴﺎن و ﺷﲑ ،آدم ﺧﭙﻠﻪ ،ﯾﺎراﺳﻮرﻣﺎ)ﺑﺮﻫﻤﻦ( راﻣﺎ،
ﮐﺮﯾﺸﻨﺎ ،ﺑﻮدا ،ﮐﺎﮐﻠﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪﻧﺪ .آﻧﺎن ﺧﺪاﯾﺎن دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺋﻠﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ  ۱۳۳ﺧﺪا اﺳﺖ و ﻫﺮ دﺳﺘﻪ  ۱۱ﻧﻔﺮی در آﺳﻤﺎن و زﻣﲔ و

ﺑﺮزخ ﻣﮑﺎن دارد ،ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ آ ﮔﯿﻨﯽ ﺧﺪای آﻓﺘﺎب و آﺗﺶ اﯾﻨﺪرا ﺧﺪای ﺟﻨﮓ و ﻫﻤﭽﻨﲔ ﺧﺪای زﻣﲔ و آﺳﻤﺎن ﻫﻨﺪوﺋﯿﺰم ﺧﻮد ۶
ﻓﺮﻗﻪ اﺳﺖ ۱ :ﭘﲑوان وﯾﺸﻨﻮ  ۲ﭘﲑوان ﺷﯿﻮا  ۳ﻓﺮﻗﻪ ﺷﺎﮐﺘﺎﻫﺎ  ۴ﭘﲑوان ﮔﺎﻧﺶ  ۵ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﯿﻮا و ﺳﻮرﭘﺘﻬﺎ ﮐﻪ آﻓﺘﺎب ﭘﺮﺳﺘﻨﺪ ۶ .ﻓﺮﻗﻪ
ﺳﻤﺎداﺗﻬﺎ؛ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻫﺮ ﺧﺪاﺋﯽ را ﻣﺠﺎز ﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ آﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﯾﻮﮔﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻮﮐﯽ از اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ

ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ داﺧﻞ اﯾﻦ ﻣﮑﺘﺐ ﺷﻮد و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم دﺳﺘﻮرات آن ﺳﻌﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ از ﮐﺎرﻣﺎ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺗﻮﻟﺪ

ﻧﻔﺲ رﻫﺎ ﺷﺪه در روح ﻣﺠﺮد ﺑﻄﻮر داﺋﻢ ﻣﺴﺘﻔﺮق ﮔﺮدد ﺑﺮای اﻃﻼع از ﺷﺮح ﮐﺎﻣﻞ آن ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﮑﺎﺗﺐ و ﻓﻠﺴﻔﻪﻫﺎی ﻫﻨﺪو از دارﯾﻮش
ﺷﺎﯾﮕﺎن و ﺗﺎرﯾﺦ ادﯾﺎن از ﺟﺎن ﻧﺎس ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻋﻠﯽاﺻﻐﺮ ﺣﮑﻤﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.

 ۲ﺑﻮداﺋﯿﺰم :ﻣﺬﻫﺐ ﺑﻮدا ﭘﲑوان زﯾﺎدی در ﻫﻨﺪ ﻧﺪارد ﺑﻮدا در ﺣﺪود  ۵۴۴ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از رﯾﺎﺿﺘﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺮدم

را ﺑﻪ ﺗﺮک ﻋﻼﺋﻖ دﻧﯿﻮی ﺑﺮای وﺻﻮل ﺑﻪ روح ﮐﻠﯽ دﻋﻮت ﮐﺮد ،او ﻫﯿﭽﮕﺎه ادﻋﺎی ﭘﯿﺎﻣﱪی ﻧﮑﺮده ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺘﻔﮑﺮی ﻋﺎرف ﻣﺴﻠﮏ ﺑﻮده
اﺳﺖ ،او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ در ﻫﺮ ﻋﻬﺪ و زﻣﺎن ﺑﻮداﺋﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﻫﺮﮐﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮدای ﻋﺼﺮ ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اوﮔﻮش ﻓﺮا دﻫﺪ ،و

در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻔﮑﺮ و ﻣﺮاﻗﺒﻪ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻦ در ﻇﻠﻞّ ﻫﺪاﯾﺖ او ﻣﻘﺎم ﻧﻮراﻧﯿﺖ و ﺻﻔﺎی ﻧﻔﺲ ﺑﺪﺳﺖ آورد ،و داﺋﻤﺎً ﭘﺎک و ﭘﺎﮐﱰ ﺷﻮد ﺗﺎ
ﺑﻌﺪ از ﺗﻨﺎﺳﺨﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر و رﻫﺎﯾﯽ ازﮐﺎرﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﲑواﻧﺎ ﺑﺮﺳﺪ و ﺳﮑﻮن واﺳﺘﻘﺮار ﯾﺎﺑﺪ و ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪﺳﻪ ﺑﻮدا ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺳﻪ ﭘﯿﺘﺎ ﮐﺎرا ﯾﻌﻨﯽ)ﺳﻪ

٩٨

ﭘﺲ از آن از ﻗﺼﺮ ﻣﻬﺎراﺟﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﻻی ﺗﭙﻪ ﻣﺮﺗﻔﻌﯽ ﺑﻮد دﯾﺪارﮐﺮده و در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۱۰/۳۰ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﺎﺷﯿﻨﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ
در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﯿﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ،در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﯿﺴﻮر ﺑﻌﻠﺖ ورود ﺑﺎﻧﻮ اﯾﻨﺪرا ﮔﺎﻧﺪی ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﻫﻨﺪ آزﯾﻦ ﺑﻨﺪی
زﻧﺒﯿﻞ( اﺳﺖ و دﯾﮕﺮﮐﺘﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﻮﺗﺮا ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺳﺆال و ﺟﻮاب اﺳﺖ و دﯾﮕﺮﮐﺘﺎب دِﻣﺎﭘﺘﺎ و ﻧﯿﺰﮐﺘﺎب ﭼﺎﻧﺎﮐﺎ ،آﻧﻬﺎ ﺳﻪ ﻋﯿﺪ
دارﻧﺪ ﻋﯿﺪ ﺳﺎل ﻧﻮ در ﻣﺎه ژاﻧﻮﯾﻪ دوﻣﲔ ﻋﯿﺪ ﺗﻮﻟﺪ آﺧﺮﯾﻦ ﺑﻮدا در ﻣﺎه ﻣﻪ ﮐﻪ در ﻗﺎﺑﻞ ﺻﻮرت ﺑﻮدا ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ ،ﺳﻮم ﻋﯿﺪﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮاﻧﺪﯾﺐ ﮐﻪ در ﺟﺎی ﻧﻘﺶ ﭘﺎی آدم اﺳﺖ .ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

 ۳ﺟﯿﻨﯿﺰم :اﯾﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﺑﻌﺪ از دﯾﻦ ﺑﻮدا ﻇﻬﻮر ﮐﺮده ﭘﯿﺸﻮای آن ﻣﺬﻫﺐ ﻣﻬﺎوﯾﺮا )ﯾﻌﻨﯽ ﭘﻬﻠﻮان ﺑﺰرگ( در ﺣﺪود  ۵۵۰ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد
ﺑﻪ ﻧﺸﺮ دﻋﻮت ﺧﻮد ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ،وی در ﺷﻬﺮ وﯾﺜﺎﱃ)ﺑﺴﺎره( در ﺷﻤﺎل ﭘﺘﻨﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮده ،او را ﺟﯿﻨﺎ ﻟﻘﺐ دادهاﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺎﺗﺢ روﺣﺎﻧﯽ و
از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﭘﲑوان اﯾﻦ ﻣﮑﺘﺐ را ﻓﺮﻗﻪ ﺟﲔ )ﺟﯿﻨﯿﺰم( ﮔﻮﯾﻨﺪ ،اﺳﺎس دﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ زﻫﺪ ﺗﻤﺎم و رﯾﺎﺿﺖ ﺷﺪﯾﺪ اﺳﺖ ﺣﺘﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﺟﺎﻣﻪ

در ﻧﺰد ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﺎن ﻣﻄﺮود اﺳﺖ ،و اﺣﱰام ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺪاران و ﺣﺮام ﺑﻮدن ﻧﺎﺑﻮدی ﺣﯿﻮان وﮔﯿﺎه از اﺻﻮل ﻣﺴﻠﻢ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ ،ﺑﻌﻀﯽ از
روﺣﺎﻧﯿﻮن آﻧﻬﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﭘﺎرﭼﻪ ﻧﺎزﮐﯽ روی دﻫﺎن ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﻨﻔﺲ ﺧﻮد ﭘﺸﻪﻫﺎ را ﺑﯿﺎزارﻧﺪ ،اﯾﻦ آﺋﲔ از ﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺎرج ﭼﻨﺪان

ﺳﺮاﯾﺖ ﻧﮑﺮده و ﭘﲑوان آن در راﺟﺴﺘﺎن و ﺷﻤﺎل ﺑﻤﺒﺌﯽ و ﻣﻬﺎراﺷﱰا ﺳﺎﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺎرﺗﮕﺎه آﻧﻬﺎ در ﮐﻮه اﺑﻮ در ﻧﺎﺣﯿﻪ اراوﱃ واﻗﻊ ﺷﺪه وﱃ ﺑﺎ

وﺟﻮد زﻫﺪ و ﺗﺮک دﻧﯿﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺎل دوﺳﺘﻨﺪ ،و ﺑﯿﺸﱰ آﻧﻬﺎ ﺗﺎﺟﺮ و ﺻﺮاﻓﻨﺪ و ﭼﻬﺎر ﻃﺒﻘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ راﻫﺒﺎن و راﻫﺒﺎت ﺑﺮادران و ﺧﻮاﻫﺮان و
ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺎﺑﺪ زﯾﺒﺎی آﻧﻬﺎ در ﺷﻬﺮﮐﻠﮑﺘﻪ اﺳﺖ وﮐﺘﺐ ﻣﻘﺪس آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺳﯿﺼﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﻨﻮز ﺣﻔﻆ ﮐﺮدهاﻧﺪ.

در آﺋﲔ ﻫﻨﺪو اﻋﺘﻘﺎدات ﺗﻮﺗﻤﯽ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد و رﯾﺸﻪداری وﺟﻮد ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ دورﮐﯿﻢ)) :ﺗﻮﺗﻢ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﯾﮏ ﻧﺎم و ﯾﮏ ﻋﻼﻣﺖ
ﺑﻮده و در ﻋﲔ ﺣﺎل ﻧﺸﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺟﻤﻌﯽ اﺳﺖ ﺟﻨﺒﻪ دﯾﻨﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ((.ﺗﻮﺗﻢ دو ﻧﻮع ﺷﯿﺌﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﯿﺎن و ﺗﻤﺜﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ از ﻃﺮﻓﯽ
ﺷﮑﻞ ﺧﺎرﺟﯽ و ﻣﺤﺴﻮس اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺣﯿﻮان اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﻧﮕﻮرو ،ﮔﺎوﻣﯿﺶ ،ﻋﻘﺎب ،ﻃﻮﻃﯽ ،و ﮔﺎه ﻧﺒﺎت ﻣﺜﻞ ﺑﻌﻀﯽ درﺧﺘﺎن و

ﺑﻨﺪرت اﺷﯿﺎء ﻣﺜﻞ ﺑﺎران و درﯾﺎ و ﺳﺘﺎرﮔﺎن ،ﺗﻮﺗﻢ ﺑﻘﻮل دروﮐﯿﻢ ﺟﺪ ﮐﻼن ﺑﻮده و ﻣﻈﻬﺮ ﻫﻤﲔ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺑﺘﺪاﺋﯽ)ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻼن( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و
ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻗﻮﻣﯿﺖ و ﻫﻮﯾﺖ آن ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﺸﱰ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی دورﮐﯿﻢ ،ﺗﺎرﯾﺦ ادﯾﺎن ﺟﺎن ﻧﺎس ،ﺗﺎرﯾﺦ ادﯾﺎن
دﮐﱰﺗﺮاﺑﯽ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻤﺪن وﯾﻞ دوراﻧﺖ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ارزش ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ادﯾﺎن از ﻣﺮﺣﻮم دﮐﱰ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ .ﺿﻤﻨ ًﺎ
ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺑﺴﯿﺎری دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺶ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ .ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺷﺶ ﮔﺎﻧﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻫﻨﺪ ﻋﺒﺎرﺗﺪ از:
 ۱ﻧﯿﺎﯾﺎ  ۲واﯾﺸﺴﯿﮑﺎ  ۳ﺳﺎﻣﮑﯿﺎ  ۴ﯾﻮﮔﺎ  ۵ﻣﯿﻤﺎﻣﺴﺎ  ۶وداﻧﺘﺎ

 ۱ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﯿﺎﺗﺎ :ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ارﺳﻄﻮﺋﯽ اﺳﺖ و درآن ﺗﻤﺎم دوران ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ و ﻗﺮون وﺳﻄﯽ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻬﺎی اﺧﲑ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای
ﭘﺮورش و اﻧﻀﺒﺎط ﻓﮑﺮی و ذﻫﻨﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﺪا و روﺣﻬﺎی ﻓﺮدی و ﻋﺎﻟﻢ وﺟﻮدی ﮐﻪ از ذات
ﮐﻮﭼﮏ ﺳﺎﺧﺘﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺮﮐﺐ از روﺣﻬﺎ و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

 ۲ﺳﯿﺴﺘﻢ واﯾﺸﺴﮑﺎ :در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮ روی ﺟﺪاﯾﯽ اﻓﺮاد و اﺷﯿﺎء از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﻓﺮض ﺧﺪا را در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ روﺷﻨﯽ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﻠﺴﻔﯽ روش رﺋﺎﻟﯿﺴﻢ و اوام ﺑﺎ واﻗﻊ ﺳﻨﺠﯽ اﺳﺖ.
 ۳ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎﻣﮑﯿﺎ :ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﺎﯾﯿﻼ ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻫﻨﺪی در ﻗﺮن ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ﺑﻪ آن ﺷﮑﻞ ﺑﺨﺸﯿﺪه و ﭘﺲ از ﻇﻬﻮر ﺑﻮدا و ﺑﻮدﯾﺴﻢ

اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺻﻮرت ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮزوﻧﯽ ﺑﺨﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ،در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻪ ﺧﺪا ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺷﺨﺼﯽ و ﻧﻪ ﻏﲑ ﺷﺨﺼﯽ ﻧﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﻧﻪ وﺣﺪت
وﺟﻮد ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ،و ﻋﺎﻟﻢ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺤﻮل و ﺗﻄﻮر داﺋﻤﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه و اﯾﻦ ﺗﻄﻮر ﺧﻮد ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن داﺋﻤﯽ و ﻣﺪاوم اﺳﺖ .

 ۴ﺳﯿﺴﺘﻢ ﯾﻮﮔﺎ :روﺷﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای اﻧﻀﺒﺎط ﺑﺪن و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺮورش روﺣﯽ و ﻓﮑﺮی ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽﮔﺮدد ،اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺧﺪا ﺟﺰء ﺿﺮوری

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﯾﻮﮔﺎ ﻧﯿﺴﺖ وﱃ ﺑﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﯿﺪﻫﺪ و در ﻋﻤﻞ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ.
 ۵ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯿﻤﺎﻣﺴﺎ :اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﻣﺮاﺳﻢ و ﻋﺎدات و آداب ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺘﻌﺪد ﻋﻘﯿﺪه دارد ،ﻣﺬﻫﺐ ﻫﻨﺪوﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ
و ﻗﻮاﻧﲔ ﻫﻨﺪو ﺑﯿﺸﱰ ﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮذ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

 ۶ﺳﯿﺴﺘﻢ وداﻧﺘﺎ :اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﻠﺴﻔﯽ وداﻧﺘﺎ ﮐﻪ او ﭘﺎﻧﯿﺸﺎدﻣﺎ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﮔﺮدد ،و ﺻﻮر ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ
ﻓﻠﺴﻔﻪ وﺣﺪت وﺟﻮد ﻋﺎﻟﻢ ﺗﮑﯿﻪ دارد .اﯾﻦ ﻓﻠﺴﻔﻪ وﺣﺪت وﺟﻮد ﻋﺎﻟﻢ ﺗﮑﯿﻪ دارد .اﯾﻦ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس وﺣﺪت وﺟﻮد اﻟﻬﯽ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه ﮐﻪ

ﺗﻨﻬﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﻬﺎﺋﯽ در ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺎ ﺑﻌﺪاﻟﻄﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ))آﺗﻤﺎن(( ﯾﺎ روح ﻣﻄﻠﻖ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ روح ﻣﻄﻠﻖ وﺟﻮدی ذﻫﻨﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﻌﻀﯽ ﺟﻬﺎت ﻣﺤﺪود ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﮐﻮزه ﻣﺤﺪود ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻋﻨﺎﺻﺮی ﮐﻪ در اﻃﺮاف ﺧﻮد ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ
ﺻﻮرت اﻧﻌﮑﺎﺳﯽ اﺳﺖ از ﯾﮏ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻄﻠﻖ واﺣﺪ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﻪای ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﯿﻔﺘﺪ ،و اﯾﻦ ﺳﺎﯾﻪ و اﻧﻌﮑﺎس ))ﻣﺎﯾﺎ((

ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه )ﻣﺄﺧﻮذ از ﮐﺘﺎب ﮐﺸﻒ ﻫﻨﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺟﻮاﻫﺮ ﻟﻌﻞ ﻧﻬﺮ و ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺤﻤﻮد ﺗﻔﻀﻠﯽ ﺟﻠﺪ اول ص ۲۰۷ﺗﺎ  ۲۲۱وﮐﺘﺐ دﯾﮕﺮ ﭼﻮن
ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺷﺮق و ﺳﺮزﻣﲔ ﻫﻨﺪ(.

٩٩

ﻣﻔﺼﻠﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻋﺪ ّهای از اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻓﯿﻠﻤﱪداری ﮐﺮده و ﯾﺎ ﻋﮑﺲ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.ﺟﻤﻌﯿﺖ زﯾﺎدی در اﻃﺮاف
ﻣﯿﺪان اﺳﺐ دواﻧﯽ آﻧﺠﺎ دﯾﺪه ﻣﯿﺸﺪ ،ﻣﺎ آﻧﺠﺎ درﻧﮓ ﻧﮑﺮده و ﯾﮑﺴﺮه ﺑﻪ ﺑﺎغ وﺣﺶ رﻓﺘﯿﻢ.

ﺑﺎغ وﺣﺶ
در ﺑﺎغ وﺣﺶ ﺑﻠﺒﻠﻬﺎ و ﻣﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﻧﻮاع ﻃﻮﻃﯿﻬﺎ ﺑﺮﻧﮕﻬﺎی آﺑﯽ و ﻗﺮﻣﺰ و ﺳﺒﺰ ،اﻧﻮاع ﻗﺮﻗﺎول و ﺳﮓ آﺑﯽ و

ﺧﻮﮐﭽﻪﻫﺎی ﻫﻨﺪی ،ﻓﯿﻠﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ،ﺷﱰﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﮏ ﮐﻮﻫﺎﻧﻪ و دوﮐﻮﻫﺎﻧﻪ ،ﮐﻪ در ﻣﯿﺪان وﺳﯿﻌﯽ آزاداﻧﻪ

زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و اﻃﺮاﻓﺸﺎن ﺧﻨﺪﻗﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ و ﻧﯿﺰ آﻫﻮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻔﯿﺪ و ﻏﲑه دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ
آزداﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺧﻮﮐﻬﺎی ﺳﻔﯿﺪ و ﺳﯿﺎه و ﺷﱰﻣﺮﻏﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ وﮔﺎوﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص و زرّاﻓﻪ و ﻏﲑه ﮐﻪ

ﻫﻤﻪ در ﻣﺤﻮﻃﻪای ﮐﻪ دور آﻧﻬﺎ ﺧﻨﺪق و دﯾﻮارﻫﺎی ﺳﻨﮕﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ،آزاداﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ وﱃ ﺷﲑﻫﺎ و

ﺑﱪﻫﺎ و ﭘﻠﻨﮕﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻫﻢ در ﻗﻔﺲ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﺲ از ﺑﺎزدﯾﺪ آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﻮزه رﻓﺘﯿﻢ ،ﭘﯿﮑﺮ ﺧﺸﮏ ﺷﺪه اﻧﻮاع ﺟﺎﻧﻮران
وﺣﺸﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﲑ ،ﺑﱪ و ﭘﻠﻨﮓ و ﻏﲑه و اﻧﻮاع ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎز و ﺷﱰﻣﺮغ و ﺧﻼﺻﻪ ﺗﻤﺎم ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻧﯽ

ﮐﻪ در ﻫﻨﺪ وﺟﻮد دارد ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺣﺎﻟﺖ اﺻﻠﯽ در ﻣﻮزه وﺟﻮد داﺷﺖ .در ﺳﺎﻋﺖ  ۱۲/۳۰ﺑﻪ ﻫﺘﻞ آﻣﺪه ﻧﺎﻫﺎر ﺻﺮف

ﻧﻤﻮده و ﻗﺒﻞ از اﺳﱰاﺣﺖ ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ و ﻋﺼﺮ را ﻓﺮادی ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﱰاﺣﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺑﺎزار و ﻣﻐﺎزهﻫﺎﺋﯿﮑﻪ
ﮐﺎرﻫﺎی دﺳﺘﯽ داﺷﺘﻨﺪ رﻓﺘﯿﻢ ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺎرﻫﺎی دﺳﺘﯽ ﮐﻪ از ﭼﻮب ﺻﻨﺪﱃ و ﻏﲑه درﺳﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ

ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و در ﺳﺎﻋﺖ  ۶ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺑﻄﺮف ﺳ ّﺪ ﮔﺎردن ﮐﺮﯾﺸﻨﺎ در راﺟﺎﺷﺎﮔﺮ رواﻧﻪ ﺷﺪﯾﻢ .ﺳ ّﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎً

ﺑﺰرگ ﺑﻮد ﻓﻮّارهﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ و آﺑﯽ ﺑﺼﺎﻓﯽ ﻣﺮوارﯾﺪ ﺑﻮد .اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﻗﺎﯾﻖ ﻣﻮﺗﻮری از اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ
داﺷﺖ دﯾﺪن ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،و ﺳﭙﺲ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻗﺎﯾﻖ ﭘﯿﺎده ﺷﺪه روی ﭼﻤﻨﻬﺎی ﻫﻤﺎن ﺑﺎغ اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و ﻫﻤﮕﯽ

اﻗﺘﺪا ﮐﺮدﯾﻢ ،درﺧﺘﺎن ﺑﻠﻨﺪی روﺑﺮوی ﻣﺎ ﻗﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺎه ﺷﺐ ﭼﻬﺎردﻫﻢ در ﺑﺎﻻی ﺳﺮآﻧﻬﺎ ﺧﻮد ﻧﻤﺎﺋﯽ ﻣﯽﮐﺮد،
ﮔﻮﯾﺎ ﻣﺎه روﺋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از درﯾﭽﻪ رخ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﻣﺎ را ﺷﯿﺦ ﺻﻨﻌﺎنوار ﺑﺪام ﺧﻮﯾﺶ ﮐﺸﺪ ،وﱃ ﻣﺎ را ﺣﺎﱃ ﺑﻮد ﮐﻪ

ﺧﻮد ﺧﻮرﺷﯿﺪی در ﮐﻨﺎر و ﻣﺎﻫﯽ در دل داﺷﺘﯿﻢ )ﭼﻮن آﻧﭽﻪ از ﻃﺮﯾﻖ دل ﺑﺮای ﺳﺎﻟﮏ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎﻻﺗﺮ و

روﺷﻦﺗﺮ از ﻇﺎﻫﺮ اﺳﺖ( در دل ﺧﻮﯾﺶ ﺟﻤﺎل ﺟﻤﯿﻞ را ﻣﯽﺟﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ در آﻳﻨﻪ دل ﺟﻤﺎل ﻣﻄﻠﻖ را ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ ،وﱃ ﺑﻪ

ﻣﺼﺪاق» ،ﻓﺎﻧﻈﺮوا اﱃ آﺛﺎر رﺣﻤﺔ اﻟﻠّﻪ« در آن ﺑﺎغ ﺑﮕﺮدش ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ ،ﻫﻮا ﺑﺴﯿﺎر ﻟﻄﯿﻒ ﺑﻮد ﭼﺮاﻏﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر
زﯾﺒﺎﺋﯽ در داﺧﻞ درﺧﺘﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮار داﺷﺖ ،درﺧﺘﺎن ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ را ﺑﺮای ﻫﻤﲔ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻓﻮارهﻫﺎی

ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ رﻧﮕﻬﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن وﺟﻮد داﺷﺖ .ﺑﺎغ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺗﺮﺗﯿﺐ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ
ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﲔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ روی ﻧﻬﺮﮐﻪ از وﺳﻂ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﺮد ﭘﻠﻪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺮوژﮐﺘﻮرﻫﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ
ﻣﻨﻈﺮهٔ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻮﺟﻮد آورده ﺑﻮد .ﻗﺪری ﭘﺲ ازﮔﺮدش ﺣﻀﺮت اﯾﺸﺎن روی ﻧﯿﻤﮑﺘﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ ،ﺑﻨﺪه ﻋﺮض ﮐﺮدم:

ﭘﺎورﻗﯽ ﺧﻼﺻﻪای از ﺗﻔﺴﲑ ﺳﻮر ٔه ﻧﻮر
»ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻠﻬﺎ و درﺧﺘﺎن و ﻓﻮارهﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد زﯾﺒﺎ و ﺗﻤﺎﺷﺎﺋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﱃ ﻧﻮر زﯾﺒﺎﺋﯽ آﻧﻬﺎ را ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ
ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﺮاد از آﯾﻪ ﮐﺮﯾﻤﻪ »اﻟﻠﱠﻪُ ﻧُﻮرُ اﻟﺴﱠﻤَﺎوَاتِ وَاﻟْﺎَٔرْضِ« ﻧﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻧﻮرﻫﺎ ﻧﻮراﻧﯽﺗﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﺮاد

ﻧﻮر ﻣﻌﻨﻮی اﺳﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﻣﺮاد ﻧﻮر ﻣﻌﻨﻮی اﺳﺖ «.وﱃ ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ»اﻟﻠﱠﻪُ ﻧُﻮرُ اﻟﺴﱠﻤَﺎوَاتِ وَاﻟْﺎَٔرْضِ« ﺑﻮده

١٠٠

اﺳﺖ و ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴّﻼم»ﻣﻨُﻮّر اﻟﺴﱠﻤَﺎوَاتِ وَاﻟْ َٔﺎرْضِ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ۱.در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۸ﺑﻪ ﻫﺘﻞ آﻣﺪﯾﻢ و ﺑﻌﺪ از ﺻﺮف
ﺷﺎم ﻫﺮﯾﮏ در اﻃﺎﻗﻬﺎی ﺧﻮد اﺳﱰاﺣﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ.

ﻛ ٍﺔ
ح ﻓِﻲ زُﺟَﺎﺟَﺔٍ اﻟﺰﱡﺟَﺎﺟَﺔُ ﻛَﺎَٔﻧﱠﻬَﺎ ﻛَﻮْﻛَﺐٌ دُرﱢيﱞ ﻳُﻮ َﻗﺪُ ﻣِﻦ ﺷَﺠَ َﺮةٍ ﻣﱡﺒَﺎرَ َ
ﺸﻜَﺎةٍ ﻓِﻴﻬَﺎ ﻣِﺼْﺒَﺎحٌ ا ْﻟﻤِﺼْﺒَﺎ ُ
ﺴﻤَﺎوَاتِ وَاﻟْ َٔﺎرْضِ َﻣﺜَﻞُ ﻧُﻮ ِرهِ ﻛَﻤِ ْ
 -١اﻟﻠﱠﻪُ ﻧُﻮرُ اﻟ ﱠ
ل ﻟِﻠﻨﱠﺎسِ وَاﻟ ﱠﻠ ُﻪ
زَﻳْﺘُﻮﻧِﺔٍ ﻟﱠﺎ ﺷَ ْﺮﻗِﻴﱠﺔٍ َوﻟَﺎ ﻏَﺮْ ِﺑﻴﱠﺔٍ َﻳﻜَﺎدُ زَﻳْ ُﺘﻬَﺎ ﻳُﻀِﻲءُ وَﻟَﻮْ ﻟَﻢْ َﺗﻤْﺴَﺴْﻪُ ﻧَﺎرٌ ﻧﱡﻮرٌ ﻋَﻠَﻰ ﻧُﻮرٍ َﻳﻬْﺪِي اﻟﻠﱠﻪُ ﻟِﻨُﻮرِهِ ﻣَﻦ ﻳَﺸَﺎء وَ َﻳﻀْﺮِبُ اﻟﻠﱠﻪُ ا ْﻟﺎَٔﻣْﺜَﺎ َ

ﺑِﻜُﻞﱢ ﺷَﻲْءٍ ﻋَﻠِﻴﻢٌ  .ﺗﺮﺟﻤﻪ)) :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻮر آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﲔ اﺳﺖ ﻣَﺜَﻞ ﻧﻮرش ﭼﺮاﻏﺪاﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در آن ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮاﻏﯽ ﮐﻪ آن ﭼﺮاغ ﺑﺎﺷﺪ در
آﺑﮕﯿﻨﻪای ﮐﻪ آن آﺑﮕﯿﻨﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺘﺎرهای درﺧﺸﺎن ﮐﻪ ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد از درﺧﺖ ﺑﺎ ﺑﺮﮐﺖ زﯾﺘﻮن ﮐﻪ ﻧﻪ ﺷﺮﻗﯿﺴﺖ و ﻧﻪ ﻏﺮﺑﯽ ﻧﺰدﯾﮏ
ﺲ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ آﻧﺮا آﺗﺶ ﻧﻮرﯾﺴﺖ ﺑﺮ ﻧﻮر ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺧﺪا ﺑﺮای ﻧﻮرش ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ روﻏﻨﺶ روﺷﻨﺎﺋﯽ ﺑﺨﺸﺪ و اﮔﺮ ﭼﻪ ﺣ ّ
ﺧﻮاﻫﺪ و ﻣﯽزﻧﺪ ﺧﺪا ﻣﺜﻠﻬﺎ را ﺑﺮای ﻣﺮدﻣﺎن و ﺧﺪا ﺑﻬﻤﻪ ﭼﯿﺰ داﻧﺎﺳﺖ((.

در ﺗﻔﺴﲑ اﯾﻦ آﯾﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻤﯿﻖ ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ و اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و در ﺗﻔﺴﲑ ﺑﯿﺎناﻟﺴﻌﺎده ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺣﺎج ﺳﻠﻄﺎن
ﻣﺤﻤﺪﮔﻨﺎﺑﺎدی ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﻋﻠﯿﺸﺎه ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻤﯿﻖ آﻣﺪه ﮐﻪ ﺧﻼﺻﻪای از آن ذﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،اﯾﺸﺎن ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﻨﺪ :ﺑﺪان ﮐﻪ اﺳﻢ اﻟﻠّﻪ

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ اﺳﻢ ذات واﺟﺐ اﻟﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻘﺎم ﻇﻬﻮر آن ﻣﻘﺎم ﻣﺸﯿﺖ اﺳﺖ و آن اﺿﺎﻓﻪ اﺷﺮاﻗﯿﻪای اﺳﺖ ﺑﻪ
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
وﺟﻮد ﻣﯽﻧﻬﺪ و از ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﻪ روﺷﻨﺎﯾﯽ و از ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ آﺷﮑﺎرا ﻣﲑﺳﺪ و ذات ﯾﮑﺘﺎ ﺑﺪون اﯾﻦ ﻇﻬﻮر ﻏﯿﺐ ﻣﺤﺾ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ اﺳﻤﯽ دارد

و ﻧﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ و ﻧﻪ ﺧﱪی از آن ﻣﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ و از اﯾﲊو در اﺧﺒﺎر))ﻋﻤﲐ(( ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه و ﺧﺪای ﺧﻮد آﻧﺮا در آﯾﺎت ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﻮدﻫﺎﯾﺶ

از اﻧﺒﯿﺎء و اوﻟﯿﺎء ﺗﻔﺴﲑ ﻧﻤﻮده ،از اﯾﲊو ﮐﻪ آﻧﺎن ﻣﺜﺎل و ﻧﻤﻮد و ﻧﻤﻮﻧﻪ از آن ﻣﻘﺎم ﻏﯿﺐاﻟﻐﯿﻮب اﻟﻬﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ازﮐﻔﺮ و ﺷﺮک ﺑﻪ ﺧﺪای

ﺗﻌﺎﱃ ،در اﺧﺒﺎر ﺑﻪ ﮐﻔﺮ و ﺷﺮک ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺎن او ﺗﻌﺒﲑ ﺷﺪه و ﻧﯿﺰ ﻧﻮر اﺳﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ)ص( ﯾﺎ ﭘﯿﺎﻣﱪی ﯾﺎ رﺳﺎﻟﺖ ﯾﺎ وﻻﯾﺖ او

اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد ،و ﯾﺎ اﺳﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻠﯽ)ع( ﯾﺎ ﺧﻼﻓﺖ ﯾﺎ وﻻﯾﺖ او اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد وﮐﺘﺎﺑﻬﺎی آﺳﻤﺎﻧﯽ و ﺧﻠﻔﺎی اﻟﻬﯽ و ﺑﻪ ﺧﻮد
ﻫﺪاﯾﺖ و وﺳﯿﻠﻪ ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﻧﻮر ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺧﺪا ﻧﻮر آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﲔ اﺳﺖ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ اﻓﻼک ﻃﺒﯿﻌﯽ و

ﮐﺮات ﺑﺎﻻ ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ آﺳﻤﺎن از از ﺟﻬﺖ ﺑﺮﺗﺮی و ﻓﺎﻋﻠﯿﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎدون ﺧﻮد ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،و ﻟﺬا ﻋﻘﻮل ﮐﻠﯿﻪ ﻃﻮﻟﯿﻪ و ﻋﺮﺿﯿﻪ و

ﻧﻔﻮس ﮐﻠﯿّﻪ و ﺟﺰﺋﯿﻪ و ﻓﻠﮑﻬﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻫﻤﻪ در ﻣﺮاﺗﺐ ﺧﻮد آﺳﻤﺎن ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،و ارض ﯾﻌﻨﯽ زﻣﲔ ﻧﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﮥ ﭘﺎﺋﲔ ﺟﻬﺖ
ﻗﺒﻮل و ﭘﺬﯾﺮش ﻓﻌﻞ داده ﻣﯽﺷﻮد و ارض اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ زﻣﲔ ﺗﲑه ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﯾﺎ ﺗﺒﺎﻫﯿﻬﺎ و ﭘﻠﯿﺪﯾﻬﺎﯾﺶ و ﺟﻬﺎن ﻣﺜﺎل ﭼﻪ

ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺜﺎل ﭘﺎﺋﲔ و ﭼﻪ ﺑﺎﻻ ﺗﻤﺎم آﻧﻬﺎ ارض ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﭘﺲ اﻟﻠّﻪ از ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎم ﻇﻬﻮرش ﮐﻪ ﻣﺸﯿﺖ اوﺳﺖ ﻗﻮام ﻫﻤﻪ ﻫﺴﺘﯽ ﺑﻪ اوﺳﺖ
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
آن اﺳﺖ ،و ﺧﺪا ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻈﻬﺮش ﮐﻪ ﻟﻄﺎﺋﻒ وﻻﯾﺖ و ﻧﺒﻮت و رﺳﺎﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻮر آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﲔ اﺳﺖ؛ در ﻋﺎﻟﻢ ﮐﺒﲑ ﯾﺎ ﻋﺎﻟﻢ ﺻﻐﲑ ﯾﺎ

ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻈﻬﺮش ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺜﺎل اوﻟﯿﺎی ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ در دل ﺳﺎﮐﻨﲔ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻧﻮر را ﻣﻘﺎم ﻣﺸﯿّﺖ ﺑﺪاﻧﯿﻢ،
ﻣﺸﮑﺎت ﺟﻬﺎن ﻃﺒﯿﻌﺖ اﺳﺖ و زﺟﺎﺟﻪ ﻋﺎﻟﻢ ارواح ﺑﻄﻮر ﻣﻄﻠﻖ ،و ﻣﺼﺒﺎح ﻧﻔﺲ ﻣﺸﯿّﺖ اﺳﺖ از آن ﺟﻬﺖ ﮐﻪ رو ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ دارد ﮐﺮﺳﯽ و

ﻓﯿﺾ ﻣﻘﺪس ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،و ﻣﻨﻈﻮر از ﺷﺠﺮه)درﺧﺖ( ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻣﺸﯿّﺖ از آن ﺟﻬﺖ ﮐﻪ رو ﺑﻪ ﺧﺪا دارد ﻋﺮش ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﻓﯿﺾ
اﻗﺪس ،و اﮔﺮ از ﻧﻮر ﻋﻠﻢ ﻣﺜﺎل را ارداه ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺎﻟﻢ ﻃﺒﻊ و زُﺟﺎﺟﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮزخ و ﺷﺠﺮه ﻣﺎده اول ﯾﺎ ﻣﺎده ﻣﻄﻠﻖ ﯾﺎ ﻋﻘﻮل و ﻣﺎده
ﻓﺮض ﺷﻮد ،ﮐﻪ در ﺻﻮرت آﺧﺮ ﻧﻮر ﻣﺜﺎﱃ وﻻﯾﺖ ﯾﺎ ﻧﺒﻮّت ﯾﺎ اﺳﻼم ﯾﺎ اﯾﻤﺎن ﯾﺎ روح ﯾﺎ ﻋﻘﻞ ﯾﺎ ﻗﻠﺐ ﯾﺎ ﻧﻔﺲ ﺑﺸﺮی ﯾﺎ ﺻﻮرت ﻣﺜﺎﱃ

ﺷﯿﺦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و اﮔﺮ از ﻧﻮر ﻧﺒﯽ)ص( ﯾﺎ وﱃ)ع( ﯾﺎ رﺳﻮل)ص( را اراده ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺪﻧﻬﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺆﻣﻦ ﯾﺎ دﻟﻬﺎی آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻼم ﯾﺎ
رﺳﺎﻟﺖ ﯾﺎ ﺧﻼﻓﺖ ﮔﺸﻮده ﺷﺪه ﻣﺸﮑﺎت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ در آن اﺣﮑﺎم ﻧﺒﻮت و آﺛﺎر وﻻﯾﺖ ﻧﻘﺶ اﺳﺖ ،و از ﺣﻀﺮت ﺻﺎدق)ع( ﻧﻘﻞ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﻧﻮر ﻣﺤﻤﺪ)ص( ﻣﺸﮑﺎت و ﺳﯿﻨﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﺒﺎح اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻧﻮر ﻋﻠﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺒﻮت اﺳﺖ و اﻟﻤﺼﺒﺎح

ﻓﯽ زﺟﺎﺟﻪ ﻋﻠﻢ رﺳﻮل ﺧﺪا اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ دل ﻋﻠﯽ)ع( ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻟﺬا ))ﮐﺎﻧّﻬﺎ ﮐﻮﮐﺐ دُرّی(( ﮐﻪ در وﺻﻒ زُﺟﺎﺟﻪ آﻣﺪه

و))ﻻﺷﺮﻗﯿﻪ و ﻻﻏﺮﺑﯿﻪ(( ﻫﻤﻪ در ﻣﻮرد اﻣﲑاﻟﻤﺆﻣﻨﲔ ﻋﻠﯽ)ع( اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ آﻧﻬﺎ ﺳﺘﺎرهﻫﺎی درﺧﺸﺎﻧﻨﺪ از درﺧﺖ ﻣﺒﺎرﮐﻪ زﯾﺘﻮن روﺷﻦ
ﮔﺸﺘﻪ و ﻧﻪ ﯾﻬﻮدی و ﻧﻪ ﻧﺼﺮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و ﻧﻮراﻻﻧﻮار اﻣﺎم در ﭘﯽ اﻣﺎم اﺳﺖ ،و از اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ)ع( اﺳﺖ ،و اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻓﺮﻣﻮد :ﻗﻠﺐ
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...

١٠١

»از ﻣﯿﺴﻮر ﺑﻪ ﺑﻨﺪﯾﭙﻮر و ﺟﻨﮕﻬﺎی ﻣﯿﺴﻮر«
ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ اول اﺳﻔﻨﺪ  ۱۳۵۰ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﭼﻬﺎرم ﻣﺤﺮم  ۱۳۹۲و  ۲۰ﻓﻮرﯾﻪ  ۱۹۷۲م:

ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﻌﺪ از ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﻣﺸﻐﻮل ﻧﻤﺎز و ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺪﺳﺘﻮر ﻗﺒﻠﯽ ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر ﻫﺘﻞ ﺷﲑ و ﭼﺎی آورد و
ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﺧﻮد را آﻣﺎده ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺴﻮی ﺟﻨﮕﻠﻬﺎی ﻣﯿﺴﻮر ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،ﻫﻮا ﺻﺎف و ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺗﻸﻟﻮ ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺘﻨﺪ .ﻧﺴﯿﻢ
ﺳﺤﺮﮔﺎﻫﯽ ﻣﯽوزﯾﺪ وﱃ ﻣﺮﻏﺎن ﻫﻨﻮز ﺳﺎﮐﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺣﻀﺮت آﻗﺎ و ﻫﻤﺮاﻫﺎن در وﺳﻂ ﺣﯿﺎطﮔﺮد آﻣﺪه آﻣﺎده ﺣﺮﮐﺖ

ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭼﻮن آﻧﺮوز ﻗﺼﺪ دﯾﺪن ﺑﻨﺪیﭘﻮر داﺷﺘﯿﻢ از ﻣﯿﺴﻮر ﺣﺮﮐﺖ و ﭘﺲ از ﻃﯽ ﻫﺸﺘﺎد ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﺳﺎﻋﺖ ۶/۳۰وارد
ﺑﻨﺪیﭘﻮر ﺷﺪﯾﻢ ،ﻫﻨﻮز آﻓﺘﺎب ﻃﻠﻮع ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ﻫﻮا ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺳﺮد و ﻣﻪ آﻟﻮد ﺑﻮد و ﺑﻠﺒﻼن در اﯾﻦ ﺟﻨﮕﻞ ﺑﻪ ﻧﻐﻤﻪﺳﺮاﯾﯽ
ﻣﺸﻐﻮل و ﻣﺮﻏﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ دﯾﮕﺮ زﻣﺰﻣﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﮔﻠﻬﺎی ﭘﺮﻃﺮاوت ﺑﻬﺎری ﺑﺮ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻓﺰوده ﺑﻮد در رﺳﺘﻮران

ﺟﻨﮕﻞ ﻣﯿﺴﻮر ﺻﺒﺤﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﻫﺘﻞ آﻣﺎده ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﯿﺰ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺴﺘﻄﯿﻠﯽ ﺷﮑﻠﯽ ﺻﺮف ﺷﺪ ،در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ۷

ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻨﺪیﭘﻮر در ﺣﺪود ﻫﺸﺘﺎدﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺎﻣﺎﻧﮑﺎرﮐﻪ روی او را ﺑﺎ ﺑﺮزﻧﺖ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ،در ﺑﲔ راه آﻫﻮﻫﺎﺋﯽ را دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﺸﺎن در ﻣﺮاﺗﻊ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺸﻐﻮل ﭼﺮا ﻫﺴﺘﻨﺪ و

ﻃﺎووﺳﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻی درﺧﺘﺎن در ﺟﺴﺖ و ﺧﯿﺰ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭼﻮن از راه اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ رو ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ﺷﲑ و ﺑﱪ و

ﭘﻠﻨﮓ و ﻓﯿﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮑﺮدﯾﻢ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺮﺳﺒﺰ و ﺧﺮم ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻏﺎت ﺑﺰرگ ﻗﻬﻮه در ﻣﺴﲑ راﻫﻤﺎن ﺑﻮد.
درﺧﺘﺎن ﭘﺮﺑﺮﮔﯽ را ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺒﺎﻧﯽ و درﺧﺘﺎن ﻗﻬﻮه را ﺑﻄﻮر ردﯾﻒ ﮐﺸﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﺎﻋﺖ  ۹/۳۰ﺑﻪ ﻗﺼﺒﻪای

رﺳﯿﺪﯾﻢ و ﺑﻌﺪ از آن ﺟﻨﮕﻞ ﺳﺮﺳﺒﺰﺗﺮ و زﯾﺒﺎﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﻌﻼوه ﺑﺎﻏﻬﺎی ﭼﺎی در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺟﻮد داﺷﺖ.

درﺧﺘﺎن اﮐﺎﻟﯿﭙﺘﻮس ﮐﻪ ﭼﻮﺑﻬﺎی راﺳﺖ و زﯾﺒﺎ دارد ﻧﯿﺰ ﻓﺮاوان ﺑﻮد و ﺟﻨﮕﻠﻬﺎی ﮐﺎج در دو ﻃﺮف ﻣﺴﲑ راه ﺑﺴﯿﺎر

دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ ،ﺳﺎﻋﺖ ۱۱/۳۰ﺑﻪ ﺷﻬﺮ زﯾﺒﺎی »اوﺗﯽ ﮐﻤﺎن« رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ارﺗﻔﺎع آن ﺗﺎ ﺳﻄﺢ درﯾﺎ  ۷۵۰۰ﻓﻮت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻫﻮا ﻧﯿﻤﻪ اﺑﺮی و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻌﻄﺮ و دلاﻧﮕﯿﺰ ﺑﻮد ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﺳﻔﺎل ﺑﺮ ﺳﺮ و ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺎ ﺳﻘﻒ ﺷﲑواﻧﯽ رﻧﮓ ﺷﺪه
ﺑﻮد ،از ﻫﺮ ﻧﻈﺮ ﺷﻬﺮی اروﭘﺎﯾﯽ و زﯾﺒﺎ ﺑﻮد ،اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻫﺘﻠﯽ رﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺻﺎﺣﺒﺶ ﺑﻮداﺋﯽ ﺑﻮد ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻧﺎﻫﺎر را
آﻧﺠﺎ ﻣﯿﻞ ﻧﻔﺮﻣﻮدﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻫﺘﻞ دﯾﮕﺮی رﻓﺘﯿﻢ ،اﺑﺘﺪا ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ و ﻋﺼﺮ در ﻫﻤﺎن ﻫﺘﻞ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ اﻗﺘﺪا ﻧﻤﻮدﯾﻢ،

ﻧﺎﻫﺎر اُﻣﻠﺖ و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﻣﯿﻞ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ ازﮐﻤﯽ اﺳﱰاﺣﺖ از ﺷﻬﺮ زﯾﺒﺎی اوﺗﯽ ﮐﻤﺎن ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ آن ﺳ ّﺪ ﮐﻮﭼﮏ
و زﯾﺒﺎﺋﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻣﯿﺴﻮر ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ،در ﺣﺪود  ۴/۳۰ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ از اﺳﺘﺎن»ﺗﺎﻣﯿﻞ ﺑﺎدو« وارد
اﺳﺘﺎن ﻣﯿﺴﻮر ﺷﺪﯾﻢ ،ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺮزی از اﺗﻮﻣﺒﯿﻠﻬﺎی ﺑﺎری ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۶ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ وارد
ﻫﺘﻞ ﻣﱰوﭘﻞ ﺷﺪﯾﻢ ،ﺑﻌﺪ ازﮐﻤﯽ اﺳﱰاﺣﺖ ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎ در اﻃﺎق ﺷﻤﺎره  ۱۷ﺑﻪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ اﻗﺘﺪا ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،ﺑﻌﺪ

از ﻧﻤﺎز ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺐ دوﺷﻨﺒﻪ در ﻫﻤﺎن اﻃﺎق ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ ،و ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر اﺑﺘﺪا ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺎز ﺗﺠ ّﻠﯽ ﮐﻪ ﺷﺮح دﻋﺎی
اﺑﻮﺣﻤﺰه ﺛﻤﺎﱃ اﺳﺖ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ ،ﺑﻌﺪ ﺷﻌﺮﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﺳﺮﻫﻨﮓ ﺳﺮاج در ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺣﻀﺮت ﺳﯿﺪاﻟﺸﻬﺪاء )ع(

و ﺣﻀﺮت زﯾﻨﺐ ﮐﱪآ )س( ﺳﺮوده ﺑﻮدﻧﺪ و در ﻫﻤﺎن ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺎز ﺗﺠ ّﻠﯽ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ ،و ﭘﺲ از

ﻗﺮاﺋﺖ ﻓﺎﺗﺤﺔ اﻻوﻟﯿﺎءِ و ﺧﺘﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺎم را در ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺘﻞ ﺻﺮف و در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۱۰اﺳﱰاﺣﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ.

ﺣﺮﮐﺖ از ﻣﯿﺴﻮر ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﻨﮕﻠﻮر
دوﺷﻨﺒﻪ دوّم اﺳﻔﻨﺪ  ۱۳۵۰ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺤﺮم  ۱۳۹۲و  ۲۱ﻓﻮرﯾﻪ  ۱۹۷۲م:
آﻧﺮوز ﻫﻮای ﺷﻬﺮ ﺻﺎف و ﻟﮑﻪﻫﺎی اﺑﺮ ﻧﯿﺰ در آن دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﺪ ،زﻣﺰﻣﻪ ﻣﺮﻏﺎن ﮔﻮﺷﻬﺎ را ﻧﻮازش ﻣﯽداد و ﺣﻀﺮت آﻗﺎ اذان و
اﻗﺎﻣﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ و ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ را ﻫﻤﮕﯽ در اﻃﺎق ﺷﻤﺎره  ۱۷ﻫﺘﻞ ﻣﱰوﭘﻞ ﺑﻪ آن ﺣﻀﺮت اﻗﺘﺪا ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﭘﺲ از ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ

١٠٢

ﻣﺪﯾﺮ ﻫﺘﻞ دﻓﱰ ﯾﺎدﺑﻮد ﺑﺰرﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺴﻮر ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻧﻤﻮده و در آن ﻫﺘﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺤﻀﻮر آورد و اﺳﺘﺪﻋﺎ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ
ﭼﯿﺰی ﻣﺮﻗﻮم ﻓﺮﻣﻮده و اﻣﻀﺎءِ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻋﺒﺎرات زﯾﺮ را در دﻓﱰ ﯾﺎدﺑﻮد ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ:
»ﺑﺴﻢ اﻟﻠّﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ«
اﻟﺤﻤﺪﻟﻠّﻪ اﻟﻮاﺣﺪ اﻻﺣﺪ اﻟﺬی ﻻ ﺷﺮﯾﮏ ﻟﻪ ﺣﯿﺚ ﻗﺎل»:انﱠ اﻟّﺬﯾﻦ ﯾﺪﻋﻮن ﻣِﻦ ُدون اﻟﻠّﻪ ﻟَﻦ ﯾﺨﻠَﻘُﻮا اذاﺑﺎﺑﺎً و ﻟَﻮ اﺟﺘﻤﻌﻮ اﻟﻪ
واﻟﺼﻠﻮة واﻟﺴّﻼم ﻋﻠﯽ ﺧﺎﺗﻢ اﻟﻨﺒﲔ ﺧﲑ اﻟﺒﺸﺮ اﺑﯽ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ و ﻋﻠﯽ آﻟﻪ اﻻﺋﻤﻪ اﻻﺛﻨﯽ ﻋﺸﺮ ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴّﻼم«.
در ﻣﺪت ﺳﻪ روزی ﮐﻪ در ﻣﯿﺴﻮر ﺑﻮده و در ﻫﺘﻞ ﻣﱰوﭘﻞ ﺗﻮﻗّﻒ داﺷﺘﯿﻢ ﺑﺤﻤﺪاﻟﻠّﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮش ﮔﺬﺷﺖ ،و ﻣﺪﯾﺮ و ﺣﺴﺎﺑﺪار و
ﻫﻤﮥ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻫﺘﻞ و ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺤﺒّﺖ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ را ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،از ﻫﻤﮥ آﻧﻬﺎ از ﻃﺮف ﺧﻮد و ﻫﻤﺮاﻫﺎن؛ آﻗﺎﯾﺎن ﻣﺤﻤﺪ

راﺳﺘﲔ ،ﺣﺎج ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪﺳﻠﻄﺎﻧﭙﻮر ،دﮐﱰ ﻋﻼءِاﻟﺪﯾﻦ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮی ،ﻗﻨﱪﻋﻠﯽ ﻫﻤّﺘﯽ ﺗﺸﮑﺮ دارم و ﺗﻮﻓﯿﻖ و ﻫﺪاﯾﺖ ﻫﻤﻪ را از

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﺳﺘﺎرام ،ﻓﻘﲑ ﺳﻠﻄﺎﻧﺤﺴﲔ ﺗﺎﺑﻨﺪه ﮔﻨﺎﺑﺎدی ﻣﻮرﺧﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺤﺮم  = ۱۳۹۲دوم اﺳﻔﻨﺪ  ۱۳۵۰و  ۲۱ﻓﻮرﯾﻪ ۱۹۷۲

اﻣﻀﺎءِ«.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ و ﻣﺪﯾﺮ ﻫﺘﻞ و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﻣﻬﻤﺎﻧﺪاران ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮدﻧﺪ وﱃ ﺑﻌﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ اﮐﺜﺮ ﺳﺎﮐﻨﲔ ﺷﻬﺮ ﻣﯿﺴﻮر ﻫﻨﺪو و ﺑﺖ
ﭘﺮﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻟﺬا اﯾﺸﺎن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ را در دﻓﱰ ﯾﺎدﺑﻮد ﻣﺮﻗﻮم ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ .در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۸/۳۰از ﺷﻬﺮ
زﯾﺒﺎی ﻣﯿﺴﻮر ﺑﻄﺮف ﺷﻬﺮ ﺑﻨﮕﻠﻮر ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ،در اﻃﺮاف ﺷﻬﺮ ﻣﯿﺴﻮر )ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً در  ۳ﮐﯿﻠﻮﻣﱰی( ﺗﺎزه ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺎﱃ ﮐﺎری ﺑﻪ
ﺳﺒﮏ ﺷﺎﻟﯿﮑﺎری ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻮدﻧﺪ در ﺳﺎﻋﺖ  ۱۱/۳۰وارد ﺷﻬﺮ ﺑﻨﮕﻠﻮر ﺷﺪﯾﻢ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﻪ ﻣﻄﺐ ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻣﺘﺨﺼﺺ رﻓﺘﯿﻢ،

ﭼﻮن ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎﺗﻔﺎق آﻗﺎی ﺻﺪﯾﻘﯽ ﺑﻪ ﻫﺘﻞ»وﺳﺖاﻧﺪ« ﮐﻪ ﻫﺘﻞ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎﺋﯽ ﺑﻮد رﻓﺘﯿﻢ ،ﭘﺲ از ﭘﯿﺎده ﮐﺮدن ﻟﻮازﻣﯽ

ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﯿﻢ ﺗﻠﻔﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺮوﻓﺴﻮر آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺠﺪداً ﺣﻀﺮت آﻗﺎ و آﻗﺎی دﮐﱰ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮی و آﻗﺎی ﻃﺒﺴﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
داﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﮐﻪ زﺑﺎن اردو و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ را ﺧﻮب ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺐ رﻓﺘﻨﺪ ،و در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۲/۳۰ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺖ و
ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز و ﺻﺮف ﻧﺎﻫﺎرﮐﻤﯽ اﺳﱰاﺣﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۴/۳۰ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ از ﻫﺘﻞ ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه رﻓﺘﯿﻢ در ﻓﺮودﮔﺎه
در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ دو ﻓﺮوﻧﺪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻬﺮ زﯾﺒﺎ ﺑﻮد .ﺟﻤﻌﯿﺖ زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺑﺪرﻗﮥ ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ،

ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻬﺎر و ﭘﻨﺠﺎه دﻗﯿﻘﻪ داﺧﻞ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺷﺪﯾﻢ ،ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ آن در ﺣﺪود  ۲۴۶ﻧﻔﺮ ﺑﻮد ،ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ اﮐﺜﺮاً ﻫﻨﺪی و اﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﺎﻋﺖ  ۵ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮد و اﻋﻼم ﺷﺪﮐﻪ ﻣﺪت ﭘﺮواز ﺗﺎ ﺣﯿﺪرآﺑﺎد ﭘﻨﺠﺎه دﻗﯿﻘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،درﺳﺖ
ﭘﻨﺠﺎه دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻌﺪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ در ﻓﺮودﮔﺎه ﺣﯿﺪرآﺑﺎد ﺑﺰﻣﲔ ﻧﺸﺴﺖ .آﻗﺎی دﮐﱰ ﻣﻘﺘﺪری و آﻗﺎی روزﺑﻪ و آﻗﺎی ﻧﻌﻤﺎن ﻓﺮ آﻣﻮزﮔﺎر
دﺑﺴﺘﺎن اﯾﺮاﻧﯿﺎن و آﻗﺎی ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻓﺮّخ ﺷﲑازی و آﻗﺎﯾﺎن ﺿﺎﺑﻂ ،ﺧﻠﯿﻞ زارع ،ﻣﺤﻤﻮد ﻃﺒﺴﯽ و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ از ﻓﻘﺮای
ﺣﯿﺪرآﺑﺎد ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻮا ﻫﻢ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺑﻮد.

ﻓﻮاﺋﺪ دﯾﺪن آﺛﺎر ﻃﺒﯿﻌﺖ
درﺧﺸﺶ آﻓﺘﺎب ﺑﺎﻣﺪادی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺮﺳﺒﺰی ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻧﮕﺎرﻧﺪه را ﺑﻪ وَﺟْﺪ آورده و در دﻧﯿﺎی زﯾﺒﺎﺋﯿﻬﺎ ﻏﺮق و ﻣﺤﻮ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺠﺎز را ﻣﻨﻈﺮه ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﯽدﯾﺪم و زﻟﻔﺎن ﻃﺒﯿﻌﺖ را ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﺟﻤﯿﻞ او و رﻣﺰ و رازی از ﺑﻮد

و ﺣﻘﯿﻘﺖ وی ،ﻃﺎﯾﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﻗﺪس ﺑﺎ ﻣﻠﮑﻮت ﻫﻢ آوا ﺷﺪه ﺳﺒّﺢ و ﯾﺴّﺒﺢ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﮐﺮﺷﻤﻪﻫﺎی دوﺳﺖ را
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﺮد ﺑﻠﯽ:

ﺗﻮ

ﺗﻮ ﻣﻮ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ و ﻣﻦ ﭘﯿﭽﺶ ﻣﻮ
ﺗﻮﻣﻮ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ واﺑﺮو ﮐﻪ ﭼﻮن اﺳﺖ

اﺑﺮو

ﻣﻦ

اﺷﺎرﺗﻬﺎی

اﺑﺮو

دل ﻣﺠﻨﻮن زﺷﮑﺮ ﺧﻨﺪه ﺧﻮن اﺳﺖ

ﭼﻮن ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺣﺎل ﻣﺎ را دﯾﺪﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﯾﮑﯽ ﻇﺎﻫﺮی ﺑﯿﻨﺪ ﯾﮑﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ ،در ﺣﺪﯾﺚ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮﻗﻊ
دﯾﺪن ﻣﻨﺎزل و ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻏﲑه ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد »اَﯾْﻦ ﺳﺎﮐﻨﻮک؛ و اَﯾﻦ ﺑﺎﻧﻮک؟« و ﺑﺎﯾﺪﮐﻪ اﯾﻦ دﯾﺪارﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ

ﻋﱪت ﺑﺎﺷﺪ در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ»:ﺳَﻨُﺮِﻳﻬِﻢْ آﻳَﺎﺗِﻨَﺎ ﻓِﻲ اﻟْﺂﻓَﺎقِ وَﻓِﻲ أَﻧﻔُﺴِﻬِﻢْ ﺣَﺘﱠﻰ ﻳَﺘَﺒَﻴﱠﻦَ ﻟَﻬُﻢْ أَﻧﱠﻪُ اﻟْﺤَﻖﱡ«.۱
 -۱ﺳﻮره ﻓﺼﻠﺖ آﯾﻪ ۵۳

١٠٣

ﯾﻌﻨﯽ زود اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﻤﺎﯾﺎﻧﯿﻢ ﻋﻼﻣﺘﻬﺎ و ﻧﺸﺎﻧﯿﻬﺎی ﺧﻮد را در آﻓﺎق و در اﻧﻔﺲ اﯾﺸﺎن را ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺣﻖ واﺿﺢ
ﮔﺮدد« ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮدهٔ ﺷﯿﺦ ﺷﺒﺴﱰی رﺣﻤﺔ اﻟﻠّﻪ ﻋﻠﯿﻪ:

ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﮐﺘﺎب ﺣﻖ ﺗﻌﺎﱃ اﺳﺖ

ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﻧﻮرش در ﺗﺠ ّﻠﯽ اﺳﺖ

»ﻟﺰوم ﻋﺰاداری در ﻣﺎه ﻣﺤّﺮم و ﻋﺪم ﺟﺸﻦ و ﺳﺮور«
و ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﭼﻮن اﯾﺎم ﺳﻮﮔﻮاری و ﻋﺰاداری ﺑﻮد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ روز ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﻣﺤﺮم ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ و ﻋﺰاداری
ﮐﻨﯿﻢ ،ﭼﻮن ﻫﻤﻪ ﺑﺰرﮔﺎن ﺷﯿﻌﯽ از اﻗﻄﺎب و ﻣﺸﺎﯾﺦ ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ اﯾﺎم ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﺲ آل ﻋﺒﺎ

داﺷﺘﻪ ﺑﻪ آن ﻧﻮر اﺑﺪی ﻣﺘﻤﺴﮏ ﺷﻮﻧﺪ ،زﯾﺮا آﻧﺎن ﺳﻔﯿﻨﮥ ﻧﺠﺎﺗﻨﺪ ۱ ،در زﻣﺎن ﺻﻔﻮﯾﻪ ﻣﺎﻫﺎی ﺑﻌﺪ از ﻣﺤﺮم و ﺻﻔﺮ ﻧﯿﺰ

اﯾﺎم ﻋﺰا ﺷﺪه ﺑﻮد ،در اﯾﻦ دو ﻣﺎه ﻣﺤﺮم و ﺻﻔﺮ ﺣﺘﯽ ﻋﻘﺪ و ازدواﺟﯽ واﻗﻊ ﻧﻤﯽﺷﺪ ﮔﺮ ﭼﻪ ﺧﻼف ﺷﺮع ﻧﺒﻮده
اﺳﺖ ،وﱃ ﭼﻮن در اﻧﻈﺎر ﺧﻮشﻧﻤﺎ ﻧﺒﻮده ﺑﺪان ﻣﺒﺎدرت ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ.ﻣﺎ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ دو ﻣﺎه ﻋﯿﺪ ﻧﻤﯽﮔﲑﯾﻢ ﭼﻪ

ﻓﺮوردﯾﻦ در ﻣﺤﺮم ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ در ﺻﻔﺮ ،ﺿﻤﻨﺎً ﺑﻪ ﺣﺎج آﻗﺎی ﺟﺬﺑﯽ ۲در ﺗﻬﺮان ﻧﻮﺷﺘﻢ در اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﱃ ﮐﻪ ﻧﻮروز
در ﻣﺎﻫﻬﺎی ﻣﺤﺮم و ﺻﻔﺮ ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﻣﺎ ﻋﯿﺪ ﻧﻤﯽﮔﲑﯾﻢ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻘﯿﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺟﻮاب ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺗﻠﮕﺮاﻓﻬﺎ را ﺑﺪﻫﯿﻢ اﻣﺎ در

اﯾﻦ اﯾﺎم ﺟﻮاب ﻧﻤﯽدﻫﯿﻢ ،و ﻋﻠﺖ آن ﻫﻤﺎن اﯾﺎم ﻋﺰای ﻣﺤﺮم و ﺻﻔﺮ اﺳﺖ ﺣﺘﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﻠﻤﮥ ﻋﯿﺪ را ﺑﺰﺑﺎن
ﻧﯿﺎورﯾﻢ ،و ﮔﻔﺘﻢ اﮔﺮ اول ﻓﺮوردﯾﻦ در ﺗﻬﺮان ﺑﺎﺷﻢ ﺟﺎﺋﯽ ﻣﲑوم ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﯿﺪ ﺑﺪﯾﺪن ﻣﻦ ﻧﯿﺎﯾﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ

ﻣﻼﻗﺎت ﻓﻘﺮا در ﻫﺮ زﻣﺎن ﻣﻤﺪوح اﺳﺖ .ﺳﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﮐﻪ ﺣﺎج آﻗﺎی راﺳﺘﲔ ۳ﻫﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﺎل در ﻣﮑﻪ

 -۱ﺳﻔﯿﻨﻪ ﻧﺠﺎت اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖ)) :ﻣﺜﻞ اﻫﻞ ﺑﯿﺘﯽ ﮐﻤﺜﻞ ﺳﻔﯿﻨﺔ ﻧﻮح ﻣﻦ رﮐﺒﻬﺎ ﻧﺠﺎ و ﻣﻦّ ﺗﺨّﻠﻒ ﻋﻨﻬﺎ ﻏﺮق(( ﻣﺜﻞ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ
ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪﮐﺸﺘﯽ ﻧﻮح اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﻪ در آن ﺳﻮار ﺷﺪ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺖ و ﻫﺮﮐﻪ از آن ﺗﺨﻠﻒ ﮐﺮد ﻏﺮق ﺷﺪ.

 -۲ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎج ﺳﯿﺪﻫﺒﺔ اﻟﻠّﻪ ﺟﺬﺑﯽ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺮﺣﻮم ﻣﲑزا ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﺷﻢ)ﺳﺎﮐﻦ ﭘﺎﻗﻠﻌﻪ اﺻﻔﻬﺎن( ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻪ واﺳﻄﻪ ﻧﺴﺒﺖ

اﯾﺸﺎن ﺑﻪ اﻣﺎم ﺳﺠﺎد ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﭘﺪر اﯾﺸﺎن ﻣﺮﺣﻮم ﻣﲑزا ﺷﺎﮔﺮد آﯾﺖ اﻟﻠّﻪ رﺷﺘﯽ ﺑﻮده و از ﻣﺠﺘﻬﺪان ﺑﻪ ﻧﺎم و ﻋﺮﻓﺎی ﻧﺎمآور ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﻪ
ﻫﻤﲔ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﻤﮥ اﺟﺪاد اﯾﺸﺎن از ﻋﻠﻤﺎ و ﻣﺪرﺳﲔ ﻓﻘﻪ و اﺻﻮل وﮐﻼم ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎی ﺟﺬﺑﯽ در  ۱۴ﺷﻌﺒﺎن  ۱۳۱۴ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ  ۲۸دی ﻣﺎه  ۱۲۷۵ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ در اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ ،ﺗﺤﺼﯿﻼت اوﻟﯿﻪ را ﻧﺰد آﻗﺎ ﺷﯿﺦ اﺳﺪاﻟﻠّﻪ ﻗﻤﺸﻪای و ﺳﯿّﺪ ﻋﻠﯽ اﮐﱪ
ﻧﻌﻤﺔ اﻟﻠّﻬﯽ آﻣﻮﺧﺖ ،و ﻧﺰد ﻣﲑزا اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻋﻤﻮی ﺧﻮدش رﯾﺎﺿﯿﺎت را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻋﺮﻓﺎن روی آورد و اﺑﺘﺪا ﻧﺰد
ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺎس ﭘﺴﺮ ﻣﺮﺣﻮم ﻣﲑﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق و ﺧﺪﻣﺖ ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ ﺧﺎﺗﻮن آﺑﺎدی ﮐﻪ از ﻣﺸﺎﯾﺦ ذواﻟﺮﯾﺎﺳﺘﲔ ﺑﻮدﻧﺪ و از ﻃﺮف ﺣﺎج ﻋﻠﯽ آﻗﺎ

ذواﻟﺮﯾﺎﺳﺘﲔ ﺑﻪ ارﺷﺎد ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ رﺳﯿﺪ وﱃ ﻣﺸﺮف ﺑﻪ ﻓﻘﺮ ﻧﺸﺪ ،ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻀﺮ زﻣﺎن ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﻮ ﻣﯿﮕﺸﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان آﻣﺪ و
در ﻣﺪرﺳﮥ ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ وارد ﺷﺪ در روز  ۱۷رﺑﯿﻊاﻻول ﺳﺎل  ۱۳۳۶ﻗﻤﺮی ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺟﻨﺎب ﻧﻮرﻋﻠﯿﺸﺎه ﺛﺎﻧﯽ رﺳﯿﺪ و ﺑﻪ ﻓﻘﺮ ﺷﺪ و در

ﺳﺎل  ۱۳۰۰ﺷﻤﺴﯽ وارد ﺧﺪﻣﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺑﲑ ادﺑﯿﺎت و رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ،وی ﺗﻤﺎم ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن را در
ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﯿﺸﺎه در ﺑﯿﺪﺧﺖ ﺑﻮد وﮐﺘﺎب ﺗﻔﺴﲑ ﺑﯿﺎن اﻟﺴﻌﺎده و ﺣﺪﯾﻘﺔ اﻟﺴﯿﺎﺣﻪ را اﺳﺘﻨﺴﺎخ و آﻣﺎدهٔ ﭼﺎپ ﻧﻤﻮد وﮐﺘﺎب
ﻣﮑﺎﺗﯿﺐ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﯿﺸﺎه را ﻧﯿﺰ ﺟﻤﻊآوری و ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻧﻤﻮد ،وی در ﺳﺎل  ۱۳۳۶ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺷﺪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺳﻔﺮ و ﺣﻀﺮ در ﺧﺪﻣﺖ ﺟﻨﺎب

آﻗﺎی ﺗﺎﺑﻨﺪه ﺑﻮد در  ۲۰ﻣﺤﺮم  ۱۳۷۶ﻗﻤﺮی ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺄذون ﺷﺪ و در  ۱۳۸۳ﻗﻤﺮی ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﺷﯿﺨﻮﺧﯿﺖ رﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﻟﻘﺐ ﺛﺎﺑﺘﻌﻠﯽ

ﻣﻠﻘﺐ ﺷﺪ و ﺑﻪ ارﺷﺎد و دﺳﺘﮕﲑی ﭘﺮداﺧﺖ و از آن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎ روز دوم ﻓﺮوردﯾﻦ ﺳﺎل  ۱۳۶۴ﺷﻤﺴﯽ ﮐﻪ رﺣﻠﺖ ﻓﺮﻣﻮد ﺑﻪ ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ و
ادب و ﻟﻄﻒ ﺑﻪ ارﺷﺎد ﻓﻘﺮا ﭘﺮداﺧﺖ رﺳﺎﻟﮥ ﺑﺎب وﻻﯾﺖ و راه ﻫﺪاﯾﺖ از ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت اوﺳﺖ و در ﺑﻘﻌﮥ ﺣﻀﺮت ﻧﻮرﻋﻠﯿﺸﺎه در ﺣﻀﺮت
ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﯿﻢ ﻣﺪﻓﻮن ﺷﺪ.

-۳آﻗﺎی ﺣﺎج ﻣﺤﻤﺪﺧﺎن راﺳﺘﲔ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﲑزا ﻣﺤﻤﺪﺧﺎن ﻣﺠﺘﻬﺪ ﻋﺮاﻗﯽ)اراﮐﯽ( در ﺳﺎل  ۱۳۱۸ﻗﻤﺮی ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ و از ﻣﺤﻀﺮ ﭘﺪرﺷﺎن و

ﻧﯿﺰﻣﲑزا ﺣﺴﻦ ﻗﻄﺐ دروس ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ و ﻋﻠﻮم ﻋﺮﺑﯿﻪ و ﻓﻘﻪ و اﺻﻮل ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ و آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ ﺣﺎﺋﺮی)رﺣﻤﺘﻌﻠﯿﺸﺎه(
رﺳﯿﺪه و در  ۱۸ﺳﺎﻟﮕﯽ در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ادﻫﻢوار ﺛﺮوت دﻧﯿﺎ را رﻫﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﻪ وادی ﻓﻘﺮ وارد ﺷﺪ ،در  ۲۵ذﯾﺤﺠﻪ ﺳﺎل ۱۳۴۸

ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی از ﻃﺮف ﻣﺮﺣﻮم ﺟﻨﺎب ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﯿﺸﺎه ﺑﻪ اﻗﺎﻣﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺄذون ﮔﺮدﯾﺪ و در ﺳﺎل  ۱۳۷۴ﻗﻤﺮی از ﻃﺮف اﯾﺸﺎن ﻣﺠﺎز ﺑﻪ
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ﺑﻮدﯾﻢ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﯿﺪ واﻗﻌﯽ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﮥ ﺧﺪا ﺑﻮده ﻣﺸﻐﻮل زﯾﺎرت ﺑﺰرﮔﺎن ﺑﻮده ﺑﺎﺷﯿﻢ»ﮐﯿﺶ اﻟﻌﯿﺪ
ﻟﻤﻦ ﻟﺒﺲ اﻟﻤﻔﺎﺧﺮةً« از ﭘﺎرﺳﺎﺋﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪﮐﻪ ﻋﯿﺪﮐﺪام اﺳﺖ؟ ﺟﻮاب داده ﺑﻮد ﻋﯿﺪ ﺑﺮای ﮐﺴﯿﮑﻪ ﻟﺒﺎس ﺗﺎزه ﻣﯽ

ﭘﻮﺷﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﻋﯿﺪ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻋﺬاب آﺧﺮت ﻧﺠﺎت ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،ﺑﻬﺮﺣﺎل زﯾﺎرت ﺑﺰرﮔﺎن و ﺧﺎﻧﮥ ﺧﺪا
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮب اﺳﺖ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در اﯾﺎم ﺳﻮﮔﻮاری و ﺟﺸﻨﻬﺎ ﻣﺎ آن ﺳﺎل روز ﻋﺎﺷﻮرا را در ﺣﺮم ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﮐﺮم

)ص( ﺑﺮای ﻋﺮض ﺗﺴﻠﯿﺖ ﻣﺸﺮف ﺑﻮدﯾﻢ ،و در ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﺎل در ﻣﮑّﻪ ﻣﻠﺘﺠﯽ ﺑﻮدﯾﻢ و اﻣﺴﺎل ﻫﻢ ﻣﯿﻞ دارم

ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﺎل را در ﻣﮑﻪ ﺑﺎﺷﻢ اﮔﺮ ﺧﺪا ﺑﺨﻮاﻫﺪ ،از ﻃﺮﻓﯽ ﭼﻮن ﻫﻤﮥ ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﻗﻀﺎﯾﺎی ﮐﺮﺑﻼ
داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺒﻌﯿﺖ از آن ﺑﺰرﮔﻮاران ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ،ﺣﻀﺮت ﺳﺠﺎد )ع( و ﺣﻀﺮت رﺿﺎ )ع( و ﺳﺎﯾﺮ اﺋﻤﻪ ﺑﺰرﮔﺎن

ﻣﺎ ﻋﺮﻓﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻮدﻧﺪﮐﻪ در اﯾﺎم ﺳﻮﮔﻮاری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺣﻀﺮت آﻗﺎی ﺷﻬﯿﺪ از اول ﻣﺤﺮم روﺿﻪﺧﻮاﻧﯽ داﺷﺖ و
ﻫﯿﭽﮑﺲ از روﺿﻪﺧﻮاﻧﻬﺎ را ﻫﻢ دﻋﻮت ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﺰا دﯾﮕﺮی

اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻋﺎﺷﻖ ﺣﺴﲔ در ﻣﺠﻠﺲ ﺣﺴﲔ )ع( ﺧﻮد ﺑﺨﻮد از ﭘﯿﺶ دﻋﻮت ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻬﱰ اﺳﺖ اﺧﺘﯿﺎری ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ ﺑﯿﺸﱰی ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻫﺪا ﻣﯽﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮای ده روز ﻫﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪﮐﻪ ﻫﺮ روز

ﺣﺎﻻت ﯾﮑﯽ از ﯾﺎران ﺣﻀﺮت ﺳﯿﺪاﻟﺸﻬﺪاء را ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺷﺐ ﻫﺸﺘﻢ ﻗﻀﯿﮥ ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺎس و ﺑﺮادران
و آﻧﺤﻀﺮت و اﻣﺎن ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺮ ﺑﺮ اﻫﻞ وی و ﺑﺮادران ﻣﺎدری آن ﺣﻀﺮت آﻣﺪه ﺑﻮد ،و ﻣﺬاﮐﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در

ﺗﺎﺳﻮﻋﺎ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده و ﻗﻀﯿﮥ ﻣﺤﺎﺻﺮه از ﻃﺮف اﺑﻦ زﯾﺎد ،و ﻗﻀﯿﮥ ﺷﻬﺎدت ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽاﺻﻐﺮ ۱ﺷﺐ و روز ﻋﺎﺷﻮرا

ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮد ﺣﻀﺮت ﺣﺴﲔ )ع( ﺑﻮد ﻣﯽﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ اﮔﺮ در ﻫﻤﺎن روز اول روﺿﻪﺧﻮان ﺷﻬﺎدت ﺧﻮد ﺣﻀﺮت را

ﺑﺨﻮاﻧﺪ دﯾﮕﺮ ﺣﺎﱃ ﺑﺮای ﻣﺴﺘﻤﻌﲔ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ ،و ﻣﯽﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺳﺮ ﺑﺮﻫﻨﻪ و اﯾﺴﺘﺎده ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و
ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎ ادب ذﮐﺮ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ اﻣﺸﺐ ﭼﻮن ﺧﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻢ از ﻓﺮدا ﺷﺐ در روﺿﮥ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺷﺮﮐﺖ

ﻣﯽﮐﻨﻢ وﱃ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻄﻮر دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺑﺪون رﯾﺎ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﻋﺰاداری ﺑﻪ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ
اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﯽروﯾﻢ ،آﻧﮕﺎه دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ اﺷﻌﺎری در ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺣﻀﺮت ﻗﺎﺳﻢ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد ،وﱃ ﭼﻮن ﻓﻘﺮا اﯾﻦ اﺷﻌﺎر
در دﺳﱰﺳﺸﺎن ﻧﺒﻮد آﻗﺎی ﻃﺒﺴﯽ اﺷﻌﺎری راﺟﻊ ﺑﻪ ورود ﺣﻀﺮت ﺳﯿﺪاﻟﺸﻬﺪاء ﺑﻪ ﮐﺮﺑﻼ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،و ﺑﻌﺪ ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ از

ﺣﻀﺮت ﻗﺎﺳﻢ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل آﻗﺎی ﻣﺤﻤﻮد ﻃﺒﺴﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻨﺎم ﺗﭙﻪ ﺳﺮخ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ﺗﺸﺮﯾﻒ
ﺑﺮدﻧﺪ ،و ﭘﺲ از ﺻﺮف ﺷﺎم اﺳﱰاﺣﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ.

دﺳﺘﮕﲑی ﺷﺪه ﺑﻪ ﻟﻘﺐ روﻧﻘﻌﻠﯽ اﻓﺘﺨﺎر ﯾﺎﻓﺖ ،ﺑﻌﺪا از ﻓﻮت ﺣﻀﺮت ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﯿﺸﺎه ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺪداً ﻣﺄﻣﻮر دﺳﺘﮕﲑی از ﻃﺮف ﺣﻀﺮت
رﺿﺎﻋﻠﯿﺸﺎه ﮔﺮدﯾﺪ و اﮐﻨﻮن ﺑﻪ دﺳﺘﮕﲑی و ارﺷﺎد ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ.

 -۱ﺑﺮای اﻃﻼع ﺑﯿﺸﱰ و ﮐﺎﻣﻞﺗﺮ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺗﺠﻠﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ در ﻗﻀﯿﻪ اﺳﺮارﮐﺮﺑﻼ و ﮐﺘﺎب ده ﮔﻔﺘﺎر ﻧﻮﺷﺘﮥ ﺟﻨﺎب ﺳﻠﻄﺎﻧﺤﺴﲔ ﺗﺎﺑﻨﺪه وﮐﺘﺐ

ﺗﻮارﯾﺦ و ﻣﻘﺎﺗﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ.
در ﮐﺘﺎب ﺣﺒﯿﺐاﻟﺴﲑ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﮐﻪ در وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﺎ اﻣﺎم ﺣﺴﲔ ﻧﻤﺎﻧﺪ آن ﺣﻀﺮت ﻃﻔﻞ ﺷﲑﺧﻮار ﺧﻮد را ﮐﻪ ﻋﻠﯽاﺻﻐﺮ ﻧﺎم
داﺷﺖ و از ﺗﺸﻨﮕﯽ اﺿﻄﺮاب ﻣﯽﻧﻤﻮد در ﭘﯿﺶ زﯾﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻤﯿﺎن ﻫﺮ دو ﺻﻒ ﺑﺮد و آواز ﺑﺮآورد ﮐﻪ ای ﻗﻮم اﮔﺮ ﻣﻦ ﺑﺮ ﻏﻢ ﺷﻤﺎ
ﮔﻨﺎﻫﮑﺎرم اﯾﻦ ﻃﻔﻞ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﻧﺪارد و او را ﯾﮏ ﺟﺮﻋﻪ آب ﺑﺪﻫﯿﺪ ،ﯾﮑﯽ از آن ﻣﻼﻋﲔ ﺑﯽدﯾﻦ ﮐﻪ او را ﺣﺮﻣﻠﻪ ﺑﻦ ﮐﺎﻣﻞ ازدی ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ

ﺗﲑی از ﺷﺴﺖ رﻫﺎ ﮐﺮده آن ﺗﲑ ﺑﺤﻠﻖ ﺷﺎﻫﺰاده ﻣﻈﻠﻮم رﺳﯿﺪ از ﺟﺎﻧﺐ دﯾﮕﺮ ﺑﲑون رﻓﺖ ،و آﻧﺤﻀﺮت ﻏﻨﭽﻪ ﺑﺎغ وﻻﯾﺖ را ﺑﻪ ﻣﺎدرش

رﺳﺎﻧﯿﺪه ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﺑﮕﲑ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد را ﮐﻪ از ﺣﻮض ﮐﻮﺛﺮ ﺳﲑاب ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻧﻮﺑﺖ دﯾﮕﺮ اﻓﻐﺎن و ﺷﯿﻮن از ﺧﺎﻧﺪان اﻣﺎم ﺑﻠﻨﺪ و در ﻓﺮاق آن
ﺷﮑﻮﻓﻪ رﯾﺎض ﻧﺒﻮت زﺑﺎن ﺣﺎل ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺨﺪرات اﺳﺘﺎرﮐﺮاﻣﺖ ﺑﻤﻀﻤﻮن اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮔﻮﯾﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ :
رﻓﺘﯽ و ﺳﲑ ﻧﺪﯾﺪه رخ ﺗﻮ دﯾﺪه ﻫﻨﻮز

ﮔﻮش ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ زﻟﺒﻬﺎی ﺗﻮ ﻧﺸﻨﯿﺪه ﻫﻨﻮز

ﭼﯿﺪ دﺳﺖ اﺟﻞ ای ﻏﻨﭽﻪ ﻧﻮرﺳﺘﻪ ﺗﺮا

ﮔﻠﯽ از ﺷﺎخ ﻋﻤﻞ دﺳﺖ ﺗﻮ ﻧﺎﭼﯿﺪه ﻫﻨﻮز
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دوﺷﻨﺒﻪ ﺳﻮم اﺳﻔﻨﺪ  ۱۳۵۰ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺷﺸﻢ ﻣﺤﺮم  ۱۳۹۲و  ۲۲ﻓﻮرﯾﻪ  ۱۹۷۲م:
ﺗﻔﺴﲑ ﺳﻮره ﻣﻨﺎﻓﻘﻮن
ﺳﺤﺮ ﻃﺒﻖ دﯾﮕﺮ ﺷﺒﻬﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﯿﻢ و روی دل ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺤﺒﻮب داﺷﺘﯿﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﭙﯿﺪه ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺎ ﺳﭙﯿﺪه دل ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ
ﺷﺪ ،و ﻓﺮﯾﻀﮥ ﺻﺒﺢ ﺑﺠﺎ آوردﯾﻢ ﺳﭙﺲ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ در ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن ﺿﻤﻦ ﺗﻔﺴﲑ ﺳﻮره ﻣﺒﺎرﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻘﻮن ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ

ﺑﺎﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺣﻀﺮت رﺳﻮل )ص( آﻣﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺎ ﺷﻬﺎدت ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﮐﻪ

ﺗﻮ ﭘﯿﻐﻤﱪ ﺧﺪا ﻫﺴﺘﯽ ﺧﺪا ﻣﯽداﻧﺪﮐﻪ آﻧﻬﺎ در ﺷﻬﺎدت داد ﻧﺸﺎن دروغ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،آﻧﻬﺎ ﻗﺴﻢ را ﺳﺮﭙ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ و
در واﻗﻊ از ﺣﮑﻢ ﺧﺪا اﻋﺮاض ﮐﺮده ﮐﻔﺮ در دل آﻧﻬﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﻔﺎق ﯾﻌﻨﯽ دوروﺋﯽ» .ﺷﻐﺎل ﺧﺎﻧﻪاش دو

راه دارد ﮐﻪ ﻫﺮ وﻗﺖ ﺑﺎد ﻣﯿﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ را ﻣﯽﺑﻨﺪد ﻋﺮب اﯾﻦ را ﻧﺎﻓﻘﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ« ،ﻣﻨﺎﻓﻘﲔ دورو ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ

ﭼﯿﺰﺷﺎن اﻋﺘﻤﺎد ﻧﯿﺴﺖ ﻫﯿﭻ ﻃﺮﻓﯽ ﺑﻪ او اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻧﺪارد ،آﯾﮥ دﯾﮕﺮی ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﻫﺮ وﻗﺖ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪاﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ

ﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎ ﺷﯿﺎﻃﲔ ﮐﻪ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻨﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،آﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد را در ﻧﻈﺮ

ﻣﯽﮔﲑﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮﮐﺴﯽ ﺷﮏ دارد ﺑﮕﻮﯾﺪﮐﻪ ﺷﮏ دارم ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ دﺳﺘﻪ

ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ ،ﭘﺲ ﻣﻨﺎﻓﻖ ﺧﻼف اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ رﻓﺘﺎر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ وﱃ ﮐﺎﻓﺮ ﮐﺎﻓﺮ اﺳﺖ و دوﺳﺖ دوﺳﺖ
اﺳﺖ ،اﻣﺎ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ اﻇﻬﺎر دوﺳﺘﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و وﻗﺘﯿﮑﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮی ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ ،ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻘﲔ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ ﺗﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﺮای ﺷﻤﺎ از ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺧﺪا ﻃﻠﺐ آﻣﺮزش ﻧﻤﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ

ﺣﺎل اﺳﺘﮑﺒﺎر اﻋﺮاض ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و روﮔﺮدان ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺗﻮ ای رﺳﻮل )ص( ﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻋﺪه از ﻣﻨﺎﻓﻘﲔ ﮐﻪ در

رأس آﻧﻬﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ اُﺑﯽ ﻗﺮار دارد» ،ﺳﻮره ﻣﻨﺎﻓﻘﻮن آﯾﻪ »«۶ﺳَﻮَاء ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ أَﺳْﺘَﻐْﻔَﺮْتَ ﻟَﻬُﻢْ أَمْ ﻟَﻢْ ﺗَﺴْﺘَﻐْﻔِﺮْ ﻟَﻬُﻢْ ﻟَﻦ ﻳَﻐْﻔِﺮَ
اﻟﻠﱠﻪُ ﻟَﻬُﻢْ« ﭼﻪ ﻃﻠﺐ آﻣﺮزش ﺑﮑﻨﯽ و ﺟﻪ ﻃﻠﺐ اﻣﺮزش ﻧﮑﻨﯽ ﻓﺮق ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ اﮔﺮ ﻫﻔﺘﺎد ﺑﺎر آﻣﺮزش ﺑﻄﻠﺒﯽ

ﯽ و ﯾﺎران او ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ ،در ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ از ﻫﺠﺮت
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺮﮔﺰ آﻧﻬﺎ را ﻧﻤﯽآﻣﺮزد.اﯾﻦ ﺳﻮره درﺑﺎرهٔ ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ اُﺑ ّ
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل اﮐﺮم )ص( از ﻏﺰوه ﺑﻨﯽاﻟﻤﺼﻄﻠﻖ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ در ﺑﲔ راه ﺑﺮ ﺳﺮ ﭼﺎﻫﯽ ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ و

آب ﭼﺎه ﮐﻢ ﺑﻮد ﺳﯿّﺎر ﻏﻼم ﯾﮑﯽ از اﻧﺼﺎر ﺑﺎ ﺟﻬﺠﺎه ﮐﻪ ﻣﺰدور ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ﺑﻮد )اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ ﺑﺮای آوردن آب

ﺑﺮ ﺳﺮ ﭼﺎه رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ( و ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﻘﺪم و ﺗﺄﺧّﺮ آب ﻧﺰاﻋﺸﺎن ﺷﺪ ،ﺟﻬﺠﺎه ﺑﺎ ﻣﺸﺖ ﺑﺼﻮرت ﺳﯿّﺎر زدﮐﻪ ﺧﻮن از ﺑﯿﻨﯽ
او ﺟﺎری ﺷﺪ و ﺳﯿّﺎر اﻧﺼﺎر را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻃﻠﺒﯿﺪ و ﺟﻬﺠﺎه ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ را ﺑﻪ ﯾﺎری ﻃﻠﺒﯿﺪ ،ﻣﻬﺎﺟﺮ و اﻧﺼﺎر ﺷﻤﺸﲑﻫﺎ را
ﯽ ﮐﻪ از اﻧﺼﺎر ﺑﻮد ﭘﺮﺳﯿﺪ ﭼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﺟﺮﯾﺎن را ﺑﺎو
ﮐﺸﯿﺪه و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺰاع ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ اُﺑ ّ

ﮔﻔﺘﻨﺪ او ﺑﺴﯿﺎر ﻏﻀﺒﻨﺎک ﮔﺮدﯾﺪ رو ﺑﻪ ﯾﺎران ﺧﻮد ﻧﻤﻮده وﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮥ ﮐﺎر ﺷﻤﺎﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی

ﺧﻮد ﺟﺎی دادﯾﺪ و ﺑﻤﺎل ﺧﻮد ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺎوات ﻧﻤﻮدﯾﺪ و ﺑﻮﺟﻮد ﺧﻮد از ﺷﺮّ دﺷﻤﻨﺎﻧﺸﺎن ﻧﮕﺎﻫﺪاری ﮐﺮدﯾﺪ و
ﺑﻮاﺳﻄﮥ ﺑﺮوز ﺗﻬّﻮر و ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺧﻮد را ﺑﮑﺸﱳ دادﯾﺪ و زﻧﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﯽﺷﻮﻫﺮ و ﺑﭽﻪﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﯾﺘﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ ،اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ

ﯽ را در
ﺑﺮﮔﺸﺘﯿﻢ آﻧﻬﺎ را از ﺷﻬﺮ ﺧﺎرج ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺳﺎﺧﺖ .زﯾﺪ ﺑﻦ ارﻗﻢ ﺟﻮان ﻧﻮﺧﺎﺳﺘﻪای ﺑﻮد و ﺣﺮﻓﻬﺎی ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ اُﺑ ّ

ﺣﻀﻮر رﺳﻮل اﮐﺮم )ص( ﺑﻪ ﻋﺮض رﺳﺎﻧﯿﺪ .ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد :ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎ را ﺑﻪ وﻫﻢ و ﺧﯿﺎل ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﺋﯽ:
زﯾﺪ ﻋﺮض ﮐﺮد ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺴﻢ ﺗﻮﻫﻢ ﻧﮑﺮدهام .ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد :ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮ او ﻏﻀﺒﻨﺎک ﺷﺪی زﯾﺪ ﺑﺎ ﯾﺎدﻧﻤﻮدن ﻗﺴﻢ

ﮔﻔﺖ ﺑﺮ او ﻏﻀﺐ ﻧﮑﺮدهام .ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد :ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺗﻨﺪﺧﻮﯾﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻋﺮض ﮐﺮد ﻧﻪ ﺑﺨﺪا ،ﺣﻀﺮت ﺑﻪ
ﺷﻘﺮان ﻏﻼﻣﺶ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺎر ﮐﻨﯿﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻟﺸﮑﺮﯾﺎن ﺧﱪ داده ﺷﺪ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺣﺮﮐﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ،

اﺻﺤﺎب ﮔﻔﺘﻨﺪ ﭼﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻫﻮای ﮔﺮم ﭘﯿﻐﻤﱪ )ص( ﺣﺮﮐﺖ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ ،ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و در آن روز

ﯽ ﺳﺮزﻧﺶ ﻧﻤﻮدﻧﺪﮐﻪ ﭼﺮا ﭼﻨﲔ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪای و
ﺣﻀﺮﺗﺶ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺳﺨﻦ ﻧﮕﻔﺖ ﻗﻮم ﺧﺰرج ﺑﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ اُﺑ ّ
١٠٦

او ﻗﺴﻢ ﯾﺎدﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﭼﻨﲔ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﻧﮕﻔﺘﻪام ،ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﺮﺧﯿﺰ ﺑﺮوﯾﻢ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل ﺧﺪا )ص( ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽ ﮐﻦ و
او ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﭘﯿﻐﻤﱪ ﺑﺮود ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺐ ﺷﺪ و آن ﺣﻀﺮت در ﺗﻤﺎم روز و ﺷﺐ در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮد و ﺟﺰ

ﺑﺮای اﻗﺎﻣﮥ ﻧﻤﺎز ﻓﺮود ﻧﻤﯽآﻣﺪ ،ﻓﺮدا ﮐﻪ در ﻣﻨﺰﱃ ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ اﺻﺤﺎب از ﺧﺴﺘﮕﯽ راه و ﺑﯿﺪاری ﺷﺐ ﺑﯽاﺧﺘﯿﺎر

ﺑﺮوی زﻣﲔ درازﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت آﻣﺪ و ﺑﻮﺣﺪاﻧﯿﺖ ﺧﺪا و رﺳﺎﻟﺖ آن ﺣﻀﺮت ﺷﻬﺎدت داد و

ﻋﺮض ﮐﺮد زﯾﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ دروغ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،رﺳﻮل ﺧﺪا )ص( از او ﻗﺒﻮل ﻓﺮﻣﻮد و ﻗﻮم ﺧﺰرج زﯾﺪ را ﺷﻤﺎﺗﺖ ﮐﺮدﻧﺪﮐﻪ

ﭼﺮا ﭼﻨﲔ دروﻏﯽ ﺑﻪ ﻋﺮض رﺳﻮل ﺧﺪا )ص( رﺳﺎﻧﯿﺪی؟ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ وﺣﯽ ﺑﺮ ﺣﻀﺮت ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪ و اﯾﻦ ﺳﻮر ٔه
ﻣﺒﺎرﮐﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ و ﭘﯿﻐﻤﱪ اﺻﺤﺎب را ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮده و ﺳﻮره را ﻗﺮاﺋﺖ ﻓﺮﻣﻮد ،ﮐﻪ زﯾﺪ ﺑﻦ ارﻗﻢ راﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ و
ﻣﻨﺎﻓﻘﲔ دروغ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ ا ّﺑﯽ را رﺳﻮا و ﻣﻔﺘﻀﺢ ﻓﺮﻣﻮده از ﻣﻨﺎﻓﻘﲔ ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ۱.ﺑﻌﺪ از

اﺗﻤﺎم ﺳﺨﻨﺎن اﯾﺸﺎن و ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﺮای دﯾﺪن ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻧﻈﺎم ﺣﯿﺪرآﺑﺎد ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ.

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻧﻈﺎم ﺣﯿﺪرآﺑﺎد دﮐﻦ
ﭼﻮن ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﻣﺪﯾﺮﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ آﻗﺎی رﯾﺎﺳﺖ ﻋﻠﯽ ﻋﺮض ادب ﻧﻤﻮد و ﺣﻀﺮت آﻗﺎ اﻇﻬﺎر ﻣﺤﺒﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ،
از ﺗﻌﺪادﮐﺘﺐ ﻣﻮﺟﻮد ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ؟ ﺟﻮاب داد ﺑﯿﺶ از ﯾﮑﺼﺪ ﻫﺰارﮐﺘﺎب دارد ﮐﻪ ﻫﯿﺠﺪه ﻫﺰار آن ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﺧﻄّﯽ

اﺳﺖ ،ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺷﺮح ﺣﺎﻻت ﺣﻀﺮت ﺷﺎه ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠّﻪ وﻟّﯽ و ﻓﺮزﻧﺪان او ﺑﺎﺷﺪ دارﯾﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ ﺟﻮاب داد

ﺷﺮح زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ آﻧﻬﺎ را دارﯾﻢ و ﻓﺮدا ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽدارم ،ﺳﭙﺲ آﻗﺎی رﯾﺎﺳﺖ ﻋﻠﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ را ﻧﻈﺎم

ﺣﯿﺪرآﺑﺎد ۲ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن اداره آن در اﺧﺘﯿﺎر دوﻟﺖ اﺳﺖ ،ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت وی ﺑﻪ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﺘﺎﺑﻬﺎ
ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ ،اﺑﺘﺪا ﻗﺮآن ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺨﻂّ ﯾﺎﻗﻮت ﺣﻤﻮی ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۶۶۱ﻫﺠﺮی ﺑﺎ ﺧﻂ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎﺋﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد

زﯾﺎرت ﮐﺮدﯾﻢ ،و ﺑﻌﺪﮐﺘﺎب ﻣﺨﺘﺼﺮاﻟﮑﺎﻓﯽ ﺗﺄﻟﯿﻒ اﻟﺸﻬﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪاﻟﺤﻨﻔﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۴۱۷ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد

 -۱ﺑﺮای اﻃﻼع ﺑﯿﺸﱰ ﺑﻪ ﺗﻔﺴﲑ ﺑﯿﺎن اﻟﺴﻌﺎدة از ﺣﺎج ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﮔﻨﺎﺑﺎدی)ﺳﻠﻄﺎن ﻋﻠﯿﺸﺎه( و ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻤﯿﺰان و ﻣﺠﻤﻊاﻟﺒﯿﺎن و ﻏﲑه
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

 -۲ﻣﲑ ﻋﺜﻤﺎن ﻋﻠﯿﺨﺎن ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻠﮏ آﺻﻒ ﺷﺎه ﻫﻔﺘﻢ ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﻮاب ﻣﲑ ﻣﺤﺒﻮب ﻋﻠﯿﺨﺎن ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻠﮏ آﺻﻒ ﺟﺎه ﺷﺸﻢ در ﺳﺎل ۱۳۰۲

ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی در دﮐﻦ زاده ﺷﺪ و ﭘﺪرش ﺑﺮای او ﺑﻬﱰﯾﻦ اﺳﺘﺎدان اﯾﺮاﻧﯽ و ﻫﻨﺪی و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ را آورده ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ وی ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪﻧﺪ ،وی
از ﻫﻤﺎن اوان ﺟﻮاﻧﯽ دارای اﯾﻤﺎن ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻋﻠﯽ)ع( اﺧﻼص ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺖ و زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﺮودن ﺷﻌﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﺪح ﻧﺒﯽ
اﮐﺮم)ص( و اﻫﻞ ﺑﯿﺖ روی آورد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﻮد ﮔﻮﯾﺪ:
ﺳﯿﻨﻪ دارم ﭘﺮ زاﯾﻤﺎن دل زاﯾﻤﺎن ﻣﻨﺠﻠﯽ

از ﻃﻔﯿﻞ اﺣﻤﺪ و زﻫﺮا و ﺳﺒﻄﲔ و ﻋﻠﯽ

وی در ﺳﺎل  ۱۳۲۹ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی در ﺳﻦ  ۲۷ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺠﺎی ﭘﺪر ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ دﮐﻦ ﻧﺸﺴﺖ و آﺻﻒ ﺟﺎه ﻫﻔﺘﻢ ﮔﺮدﯾﺪ او دارای ﺗﺪﺑﲑ

و ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮد ،در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ﺑﺴﯿﺎرﮐﻮﺷﯿﺪ و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ او را ﺳﻠﻄﺎن اﻟﻌﻠﻮم ﻟﻘﺐ دادﻧﺪ و داﻧﺸﮕﺎه ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﻪ را در

ﺣﯿﺪرآﺑﺎد ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺎﻻی ﺳﺮ در آن اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ ﭘﯿﻐﻤﱪ اﮐﺮم را دﺳﺘﻮر داد ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ))اﻧﺎ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﻌﻠﻢ ﻋﻠﯽٌ ﺑﺎﺑﻬﺎ(( و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻨﺎم
دواﺧﺎﻧﻪ ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮد ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﻣﻌﻤﺎری ﺷﺮﻗﯽ وﮔﻨﺒﺪﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﻣﻨﺎرهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ و زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن

دﮐﻦ اﺳﺖ ،و ﺑﺮﮐﺮاﻧﻪ زﯾﺒﺎی رود ﻣﻮﺳﯽ ﻗﺮار دارد ،وی ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻨﺎم ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ آﺻﻔﯿﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮد ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮﮐﺰی
ﻣﻮﺳﻮم اﺳﺖ و ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻖ ادﺑﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽاﺳﺖ ،و ﺣﺪود ﺑﯿﺶ از  ۱۷ﻫﺰار ﻧﺴﺨﻪ ﺧﻄﯽ دارد ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺐ آن ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﻓﺎرﺳﯽ
و ﻋﺮﺑﯽ اﺳﺖ ،وی داراﻟﱰﺟﻤﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ﻫﻢ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮد و ﻧﯿﺰ ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ و داﯾﺮةاﻟﻤﻌﺎرف اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮد ،و ﻧﯿﺰ ﺳ ّﺪ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻨﺎم

ﻋﺜﻤﺎن))ﺳﺎﮔﺮ(( ))ﻋﺜﻤﺎن ﺳﺎﻏﺮ(( ﺑﺮای آب ﺣﯿﺪرآﺑﺎد ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮد ،در دوران وی ﻋﺪه زﯾﺎدی از ادﺑﺎ ،ﺣﮑﻤﺎ و ﻋﻠﻤﺎ و ﺷﻌﺮاء اﯾﺮاﻧﯽ

اﻻﺻﻞ و ﻓﺎرﺳﯽ ﮔﻮی ﺑﻪ درﺑﺎر وی روی آوردﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﺣﻮم ﻣﲑزا ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪی ﺧﺎن ﮐﻮﮐﺐ ،ﻣﲑزا ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺧﺎن ﺷﲑ ﺟﻨﮓ ،دﮐﱰ
ﻗﺪﯾﺮ ﺟﻨﮓ ،ﻣﲑزا زﯾﻦاﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ ﺷﲑازی ،ﭘﺮوﻓﺴﻮر داﻋﯽاﻻﺳﻼم ،آﻗﺎی ﻣﲑزا ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪی ﻣﺤﻼﺗﯽ ،آﻗﺎی ﻣﲑزا ﻋﻠﯽ ﮐﻠﮑﺘﻪ و ﻏﲑه
ﺷﻌﺮای ﺑﺴﯿﺎری ﻫﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺷﻌﺮ ﻣﯽﺳﺮودﻧﺪ و ﺧﻮد وی ﺷﺎﻋﺮی ﺗﻮاﻧﺎ ﺑﻮد و ﺳﺎدﮔﯽ و ﭘﺮﻫﯿﺰﮐﺎری در ﻻﺑﻼی اﺷﻌﺎرش
ﭘﯿﺪاﺳﺖ وی در ذیﻗﻌﺪه  ۱۳۸۶ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ.

١٠٧

١٠٨

دﯾﺪﯾﻢ ،و آﻧﮕﺎه ﻗﺮآن دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۳۳۳ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻂ ﮐﻮﻓﯽ روی ﭘﻮﺳﺖ آﻫﻮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﱃ ﺑﻮد
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،ﻗﺮآن ﺧﻄﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻮد آﻧﻬﻢ روی ﭘﻮﺳﺖ آﻫﻮ ﺑﺨﻂ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،و اول ﺗﻤﺎم
ﺳﻄﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺮف ﻒﻟا ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﺪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه آن ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﲔ ﻻﻫﻮری ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد وﱃ ﺗﺎرﯾﺦ آن ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﻮد،

آﻧﮕﺎه دﯾﻮان ﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﻪ در ﺳﻨﻪ  ۱۰۲۳روی ﭘﻮﺳﺖ آﻫﻮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﻈﺮ ﻣﺎ را ﺟﻠﺐ ﮐﺮد وﱃ ﮐﺎﺗﺐ آن ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺸﺪ،

از ﻣﺪﯾﺮﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪم اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﺑﺨﻂ ﯾﮑﯽ از ﺧﻄّﺎﻃﺎن اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ،در ﺟﺎی دﯾﮕﺮﮐﺘﺎب ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﮥ ﻓﺮدوﺳﯽ
ﻣﺼﻮر ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮﻫﺎی آن ﺗﻤﺎم ﻣﯿﻨﯿﺎﺗﻮر ﺑﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺣﺎج آﻗﺎ ﺟﻮاﻫﺮﯾﺎن اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﯿﺶ از

ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ارزش دارد وﮐﻠﯿﺎت ﺳﻌﺪی ﺑﺎ ﺧﻂ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۷۲۶ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ و

ارزﻧﺪه ﺑﻮد وﮐﺘﺎب ﮐﻠﯿﻠﻪ و دﻣﻨﻪ و ﻣﻨﻄﻖاﻟﻄﲑ ﻋﻄﺎر و دﯾﻮان ﺣﺎﻓﻆ را در ﯾﮏ ﺟﻠﺪ ﻗﺮار داده ﺑﻮدﻧﺪﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺤﺮﯾﺮ
آن روز  ۲۳ﻣﺎه رﺑﯿﻊاﻻول ﺳﻨﻪ  ۸۱۸ﻫﺠﺮی ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﭙﯿﻪ آن ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﻫﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه ،ﺣﻀﺮت آﻗﺎ

ﮐﺘﺐ ﺑﺴﯿﺎری را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮﮔﻨﺠﺎﯾﺶ ذﮐﺮ آن را ﻧﺪارد ،آﻧﮕﺎه ﺷﺮﺣﯽ در دﻓﱰ ﯾﺎد ﺑﻮد ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
ﻣﺮﻗﻮم و اﻣﻀﺎء ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ.

در ﺳﺎﻋﺖ  ۱۱/۳۰ﺑﻪ ﻣﻨﺰل آﻗﺎی ﻃﺒﺴﯽ ﻣﺮاﺟﻌﺖ و ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻓﺮاﺋﺾ ﻇﻬﺮ و ﻋﺼﺮ و ﺻﺮف ﻧﺎﻫﺎر و اﺳﱰاﺣﺖ
آﻗﺎی ﺳﯿﺪﻋﺒﺎس اﻫﻞ ﺣﯿﺪرآﺑﺎد ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﺎﻓﺘﺨﺎر ﻓﻘﺮ ﻧﺎﺋﻞ آﻣﺪ .و ﺳﭙﺲ ﻗﺪم زﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺣﯿﺪرآﺑﺎد

رﻓﺘﯿﻢ و ﺑﻪ ﻣﻘﱪهای ﺑﺮﺧﻮردﯾﻢ و ﺑﺪاﺧﻞ رﻓﺘﯿﻢ.

ﺑﺎرﮔﺎه ﯾﻮﺳﻔﲔ
ﺑﺎﻻی در ورودی روی ﮐﺘﯿﺒﻪای ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد »اﻻّ ان اوﻟﯿﺎءاﻟﻠّﻪ ﻻ ﺧُﻮفَ ﻋَﻠَﯿْﻬﻢ و ﻻ ﻫﻢ ﯾﺤﺰﻧُﻮن« در ﺗﺎﺑﻠﻮی
ﻣﺴﺠﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺣﻀﺮت ﺷﺮﯾﻒ ﺷﺎه ﯾﻮﺳﻒاﻟﺪﯾﻦ ﺳﯿﺪ ﺷﺎه ﺷﺮﯾﻒاﻟﺪﯾﻦ ﺳﻨﻪ  ۱۱۲۱ﻫﺠﺮی ﻓﻮت ﮔﺮدﯾﺪه.
ﭼﺮاغ ﻣﻘﺒﻼن ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﲑد

اﮔﺮﮔﯿﺘﯽ ﺳﺮاﺳﺮ ﺑﺎدﮔﲑد

آﻧﮕﺎه داﺧﻞ ﺻﺤﻦ رﻓﺘﯿﻢ دور ﺗﺎ دور آن ﯾﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ از ﺳﻠﺴﻠﻪ ﭼﺸﺘﯿﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،در

ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺧﻼﻓﺖ ﺳﯿﺪ ﯾﻮﺳﻒاﻟﺪﯾﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺒﻠﻪ و ﺣﻀﺮت ﺷﺮﯾﻒاﻟﺪﯾﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺒﻠﻪ ﭼﻨﲔ ﻣﺴﻄﻮر ﺑﻮد۱ :

ﺷﯿﺦ اﻟﻤﺸﺎﯾﺦ ﻗﻄﺐاﻟﻌﺎرﻓﲔ و ﺳﻨﺪاﻟﻤﻮﺣﺪﯾﻦ ﺧﻮاﺟﮥ اﻋﻈﻢ ﺣﻀﺮت ﻣﻌﲔ اﻟﺤﻖ واﻟﺪﯾﻦ ﺣﺴﻦ ﺳﻨﺠﺮی ﺛﻢ اﺟﻤﲑی
رﺿﯽ اﻟﻠّﻪ ﻋﻨﻪ ۲ ،ﺷﯿﺦاﻟﻤﺸﺎﯾﺦ ﺑﺮﻫﺎن ﭼﺸﺘﯿﺎن ﺷﻬﯿﺪاﻟﻤﺤﺐ ﺣﻀﺮت ﻗﻄﺐاﻟﺤﻖ و اﻟﺪّﯾﻦ ﺑﺨﺘﯿﺎر اوﺷﯽ ﮐﺎﮐﯽ
ﭼﺸﺘﯽ ﻗﺪس اﻟﻠّﻪ ﺳﺮّه ۳ ،ﺷﯿﺦ اﻟﻤﺸﺎﯾﺦ اﻣﺎم اﻟﻌﺎرﻓﲔ ﺳﻠﻄﺎن اﻟﺰاﻫﺪﯾﻦ زﺑﺪةاﻻﺗﯿﻨﺎه ﺣﻀﺮت ﺧﻮاﺟﻪ ﻓﺮﯾﺪاﻟﺪﯾﻦ

ﻣﺴﻌﻮد ﮐﻨﺞ ﺷﮑﺮ اﺟﻮدﻫﻨﯽ ﭼﺸﺘﯽ ﻗﺪس ﺳﺮّه ۴ ،ﺷﯿﺦ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﻈﺎماﻟﺪﯾﻦ ۵ ،ﺧﻮاﺟﻪ ﻣﺤﻤﻮد ﭼﺮاغ دﻫﻠﻮی ﭼﺸﺘﯽ،
 ۶ﺧﻮاﺟﻪ ﺷﯿﺦ ﮐﻤﺎلاﻟﺤﻖ ۷ ،ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯿﻢاﻟﺤﻖ ۸ ،ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﻮد ۹ ،ﺷﯿﺦ راﺟﻦ ۱۰ ،ﺷﯿﺦ ﭼﻤﻦ ۱۱ ،ﺧﻮاﺟﻪ ﺷﯿﺦ

ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ۱۲ ،ﺧﻮاﺟﻪ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﺣﺐ ۱۳ ،ﺷﯿﺦ ﯾﺤﯿﯽ اﻟﻤﺪﻧﯽ ۱۴ ،ﺧﻮاﺟﻪ ﺳﯿﺪ ﺷﺎه ﮐﻠﯿﻢ اﻟﻠّﻪ ﭼﺸﺘﯽ ﺟﻬﺎن

آﺑﺎدی ۱۵ ،ﺳﯿﺪﺷﺎه ﯾﻮﺳﻒاﻟﺪﯾﻦ ﺻﺎﺣﺐ ۱۶ ،ﺳﯿﺪ ﺷﺎه ﺷﺮفاﻟﺪﯾﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﭼﺸﺘﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺳﻨﻪ  ۱۱۲۱ﻫﺠﺮی ﺑﺎرﮔﺎه
ﯾﻮﺳﻔﲔ .ﭘﺲ از دﯾﺪار ان ﻣﻘﱪه ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ در داﺧﻞ ﻣﺤﻮﻃﻪ آﻧﻘﺪر ﮔﺪا از ﭘﲑ و ﺟﻮان ﺑﺎ ﻟﺒﻬﺎی ﺧﺸﮑﯿﺪه و

اﻧﺪام ﻻﻏﺮ و ﭼﺸﻤﻬﺎی از ﺣﺎل رﻓﺘﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺑﯿﻨﻨﺪهای را ﻣﺘﺄﺛﺮ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ و ﻋﺪّه آﻧﻬﺎ در ﺣﺪود
دوﯾﺴﺖ ﻧﻔﺮ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﱰ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺑﲔ آﻧﻬﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﻌﻬﺬا ﺑﺎ ﻟﺠﺎﺟﺘﯽ ﻋﺠﯿﺐ ﻣﺎ را ﺗﻌﻘﯿﺐ

ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺗﺎ ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ را آﻣﺪﻧﺪ ﭼﻮن ﻧﺎراﺣﺘﯽ زﯾﺎد ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد آﻗﺎی اﺷﱰی ﯾﮑﯽ ﻓﻘﺮای ﻫﻨﺪو آﻧﻬﺎ را

ﺑﺰﺑﺎﻧﯽ ﻣﺘﻔﺮق ﺳﺎﺧﺖ .ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮه آﻧﻘﺪر ﻧﺎراﺣﺖ و ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺷﺪم ﮐﻪ ﺑﯽاﺧﺘﯿﺎر ﺑﻪ آﺗﺶ اﻓﺮوزان ﺟﻨﮓ ﮐﻪ
ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻧﻔﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮدم و آرزو ﮐﺮدم روزی را ﮐﻪ ﺳﺮان ﺟﻬﺎن ﺑﺨﻮد آﯾﻨﺪ و اﯾﻦ
ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ و ﺳﺮﺳﺎمآورﮐﻪ در راه ﺟﻨﮓ و ﺧﻮنرﯾﺰی ﻣﺮدم ﺑﯿﮕﻨﺎه و ﺧﺮاﺑﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ و آﺑﺎدﯾﻬﺎ ﺧﺮج ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
١٠٩

ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ﺻﻠﺢ ﮐﻞ و رﻓﺎه و آﺳﺎﯾﺶ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﺑﮑﺎر ﺑﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﻢ وﺟﺪان ﺧﻮدﺷﺎن راﺣﺖ ﺷﻮد و ﻫﻢ اﻣﺜﺎل اﯾﻦ

ﻣﺮدم ﮐﻪ دﭼﺎر ﻓﻘﺮ و ﺑﯿﻤﺎری و ﺟﻬﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﻨﺪ ۱در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺶ ﺑﻤﻨﺰل آﻗﺎی ﻣﺤﻤﻮد ﻃﺒﺴﯽ
ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ .ﻓﻘﺮای ﺣﯿﺪرآﺑﺎد آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .دو ﻧﻔﺮ ﻫﻨﺪی ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﺖﭘﺮﺳﺖ ﺑﻮد و از روزﻧﺎﻣﻪ اﻃﻼع

ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﻪ ﺣﯿﺪرآﺑﺎد ﺗﺸﺮﯾﻒ ﻓﺮﻣﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻤﻌﯿّﺖ آﻗﺎی ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﻇﻢ ﺷﺮﻓﯿﺎب ﺷﺪﻧﺪ،

آن ﺷﺨﺺ ﻫﻨﺪو اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ده ﺳﺎل اﺳﺖ در ﻣﺬﻫﺐ ﺧﻮد ﻃ ّ
ﯽ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ و ﭼﻮن ﻣﺮﺷﺪم ﻓﻮت

ﻧﻤﻮده در ﺗﺠﺴﺲ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺮﺷﺪ واﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﺤﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ و ﻣﺪت ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﺬاﮐﺮه ﻣﯽﻧﻤﻮد ،و
ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺟﻮاﺑﻬﺎﺋﯽ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و آﻗﺎی ﻃﺒﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺰﺑﺎن اردو آﺷﻨﺎﯾﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﻧﯿﺰ آﻗﺎی ﺳﯿﺪ
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﯿﺪر ﺑﻠﮕﺮاﻣﯽ ﺑﺰﯾﺎرت ﺣﻀﺮت آﻗﺎ آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء اﻗﺎﻣﻪ و ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ اﻗﺘﺪا

ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز آﻗﺎی ﻃﺒﺴﯽ ﻗﺴﻤﺘﯽ ازﮐﺘﺎب ﺗﺠﻠﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ )ﯾﺎ اﺳﺮارﮐﺮﺑﻼ( ﮐﻪ اوﻟﲔ ﮐﺘﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت

آﻗﺎ در اﯾﺎم ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻤﻮد ،ﺑﻌﺪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻣﺮدم دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺎﻧﺸﺎن
ﮐﻪ اﺛﺮ ﻣﻔﯿﺪی از آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ در ﺻﺪﻣﲔ ﺳﺎل )ﺑﯿﺸﱰ ﯾﺎ ﮐﻤﱰ( ﺟﺸﻦ ﻣﯽﮔﲑﻧﺪ ،و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را از ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﺎ

ﯾﺎدﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺮای اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ در راه ﺣﻔﻆ وﻃﻦ ﻓﺪاﮐﺎری و ﺟﺎﻧﺒﺎزی ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻨﺪﮐﻪ از ﭼﻪ ﮐﺴﯽ
ﺗﺠﻠﯿﻞ ﺑﻌﻤﻞ آورﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺣﱰام ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ و دارای ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻀﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻨﲔ ﮐﺴﯽ را
ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ .ﺳﺮان ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدم ﮐﺸﻮر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺒﺎزی در راه وﻃﻦ ﺗﺸﻮﯾﺶ و ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪﮐﻪ ﻣﺤﻠﯽ را ﺑﻨﺎم ﻗﱪ ﺳﺮﺑﺎزﮔﻤﻨﺎم ﺗﺮﺗﯿﺐ داده ،و ﺷﻌﻠﻪای ﺑﻨﺎم ﺷﻌﻠﻪ ﺟﺎوﯾﺪ ﻣﺤﺒﺖ و

وﻃﻦدوﺳﺘﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ آن ﻣﺤﻞ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻨﺪﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﺎﻣﻮش و روﺷﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد ،و در ﺳﺎﯾﺮﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎ و اﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻧﯿﺰ ﭼﻨﲔ ﺟﺎﺋﯽ وﺟﻮد دارد ،و ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻏﺎﻓﻞ از

اﯾﻨﮑﻪ در اﺳﻼم ﻫﺰاران ﺳﺮﺑﺎز ﻧﺎﻣﯽ در راه دﯾﻦ و اﯾﻤﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻤﺰهٔ ﺳﯿﺪاﻟﺸﻬﺪاء و ﺟﻌﻔﺮ ﻃﯿّﺎر ﺟﺎن ﺧﻮد را ﻓﺪا
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در رأس ﻫﻤﮥ آﻧﻬﺎ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ )ع( و ﺣﺴﲔ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ )ع( ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد
ﺷﺮﯾﻒ آﻧﻬﺎ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽﻧﻤﺎﺋﯿﻢ و ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﻟﺮوز وﻻدت و ﺷﻬﺎدت آن را ﻣﻐّﺮر ﺑﺪارﯾﻢ .ﭘﺲ از ﺻﺮف ﺷﺎم در ﺣﺪود

ﺳﺎﻋﺖ ۸/۳۰ﺑﺮای اﺳﺘﻤﺎع روﺿﻪ ﺑﻪ درﺑﺎر ﺣﺴﯿﻨﯽ ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻘﯿﻢ ﺣﯿﺪرآﺑﺎد ﺑﺎﻧﯽ آن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ رﻓﺘﯿﻢ ،اﻋﻀﺎی

ﻞ ورود ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﺪاﺧﻞ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ از ﻣﻨﱪ ﺑﻪ زﯾﺮ آﻣﺪ و از اﯾﺸﺎن اﺳﺘﻘﺒﺎل
اﻧﺠﻤﻦ اﯾﺮاﻧﯿﺎن و آﻗﺎی ﺳﺮﮐﻨﺴﻮل در ﻣﺤ ّ
 -۱ﻋﻠﺖ ﻓﻘﺮ ﻣﺮدم ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺳﺖ:
 ۱اﻋﺘﻘﺎدات ﺧﺮاﻓﯽ در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﮐﻞ و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﻨﻔﯽ و اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ در ﮔﺮدوﻧﻪ زﻣﺎن وﮐﺎرﻣﺎ و ﺗﻨﺎﺳﺦ و رﯾﺎﺿﺖ ﮐﺸﯽ وﮐﻢﮐﺎری و
ﺧﻮﻧﺴﺮدی و ﺣﺎﻟﺖ اﻧﻔﻌﺎﱃ داﺷﱳ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ در ﮐﻢ ﮐﺎری و ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻌﯽ وﮐﻮﺷﺶ ﺗﺄﺛﲑ دارد.

 ۲اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺧﺎرﺟﯿﺎن ﭼﻮن ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﻫﻠﻨﺪ و ﭘﺮﺗﻘﺎل و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً اﻧﮕﻠﯿﺴﻬﺎ ﮐﻪ از ﺳﺎل  ۱۶۰۰ﻣﯿﻼدی ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﻨﺪ ﺷﺮﻗﯽ را ﺑﺮای ﻏﺎرت و

ﭼﭙﺎول و اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺮدم اﯾﺠﺎدﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﻗﺪرت و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﺻﻨﺎﯾﻊ داﺧﻠﯽ را از ﺑﲔ ﺑﺮدﻧﺪ .ﺗﺠﺎرت ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﻫﻨﺪ را ﻧﺎﺑﻮد
ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻬﺎ ﻫﻨﺪی را ﺑﺎ ﺳﺒﻌﯿّﺖ ﮐﺸﺘﻨﺪ .و ﯾﺎ ﺣﮑﻮﻣﺘﻬﺎی ﻣﺤﻠّﯽ را ﺑﺠﺎن ﻫﻢ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ و ﮐﺸﺘﺎر و آﺗﺶ زدن و ﺗﺨﺮﯾﺐ

ﺑﺮﭙدازﻧﺪ .ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﺳﻨﮕﲔ از ﻣﺮدم ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎ رﺑﺎ ﺧﻮاری ﺻﺮا ّﻓﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﻣﺮدم را ﺑﺎﻻ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ .ﺗﻌﺼﺒﺎت ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻗﻮﻣﯽ را

ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮده ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺷﺪﻧﺪ ،زﻣﯿﻨﻬﺎی ﻣﺮدم را ﺑﲔ ﺧﻮد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺮدم را ﺗﺤﻘﲑ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺗﻤﺎم ﺛﺮوت ﻣﺮدم ﻫﻨﺪ
از ﺟﻮاﻫﺮات و اﻟﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﻮاد ﮐﺎﻧﯽ و آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ وﮐﺘﺐ ﻗﺪﯾﻤﯽ از ﻫﻨﺪ ﺧﺎرج ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻘﺪری ﺟﻨﺎﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪﮐﻪ ﻟﻌﻦ اﺑﺪی
ﺑﺮای ﺧﻮد ﺧﺮﯾﺪﻧﺪ و ﻧﻔﺮت ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ اﯾﺠﺎدﮐﺮدﻧﺪ اﻧﺸﺎءاﻟﻠّﻪ در ﮐﺘﺎب ﺻﻌﻮد و ﺳﻘﻮط ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﺎﺟﺮا و اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ

ﺧﻮاﻫﻢ ﭘﺮداﺧﺖ .وﱃ ﺑﺮای اﻃﻼع ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻬﺎن و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ و ﮐﺸﻒ ﻫﻨﺪ از ﺟﻮاﻫﺮ ﻟﻌﻞ ﻧﻬﺮو و ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﺳﲑاﻟﻤﺘﺄﺧﺮﯾﻦ و ﻏﲑه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ.

 ۳ﻋﻠﺖ ﺳﻮم وﺟﻮد ﻃﺒﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻃﺒﻘﻪ ﻧﺠﺴﻬﺎﺳﺖ

 ۴ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻫﻨﺪ ﺗﺤﺖ دو ﻓﺸﺎر ﺧﺎرﺟﯽ اﻧﮕﻠﯿﺲ و داﺧﻠﯽ ﻫﻨﺪوﺋﯿﺴﻢ ﺑﻮده و ﻓﻘﲑ و ﻣﺴﺘﻀﻌﻒ ﺷﺪهاﻧﺪ.
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ﻧﻤﻮد ،در اﯾﻦ ﺷﺐ دو ﻧﻔﺮ از وﻋﺎظ ذﮐﺮ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺣﻀﺮت ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۱۱ﺑﻪ ﻣﻨﺰل
آﻗﺎی ﻃﺒﺴﯽ ﻣﺮاﺟﻌﺖ و در ﺳﺎﻋﺖ  ۱۱/۳۰اﺳﱰاﺣﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ.

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﭼﻬﺎرم اﺳﻔﻨﺪ  ۱۳۵۰ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ  ۷ﻣﺤﺮم  ۱۳۹۲و  ۲۳ﻓﻮرﯾﻪ  ۱۹۷۲م:
ﺗﻔﺴﲑ آﯾﺎﺗﯽ از ﺳﻮره ﻣﻌﺎرج
ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﭘﺲ از اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ و ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﻼم اﻟﻠّﻪ ﻣﺠﯿﺪ ﺑﯿﺎﻧﺎﺗﯽ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن اﯾﺮاد ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺎﻟﻢ

در آﯾﺎت  ۱۹ﺗﺎ  ۳۵ﺳﻮرهٔ ﻣﻌﺎرج ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻃﺒﻌﺎً ﺣﺮﯾﺺ ﺧُﻠﻖ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺣﺮص و ﻋﻼﻗﻪ او اﮔﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ

ﺑﻪ اﻣﻮر دﻧﯿﺎ ﺷﻮد از ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﻣﻮر آﺧﺮت ﻏﻔﻠﺖ ﻣﯽورزد ،و وﻗﺘﯿﮑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻌﺎﻟﻢ آﺧﺮت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ
ﻧﺪارد اﮔﺮ ﻧﻔﺲ را آزاد ﺑﮕﺬارد ﭼﻮن از ﺟﻨﺲ ﻣﺎده اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺎده ﻣﲑود ،ﻣﮕﺮﮐﺎری ﮐﻨﺪﮐﻪ ﺟﺎن ﻏﻠﺒﻪ ﭘﯿﺪا

ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ آﺧﺮت ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﺑﺎز ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ اﮔﺮ ﺳﺨﺘﯽ و ﻧﺎﻣﻼﯾﻤﯽ ﺑﺎو ﺑﺮﺳﺪ ﺑﯽ

ﺗﺎﺑﯽ و ﺟﺰع و ﻧﺎﻟﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﻣﺎﱃ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد و ﺛﺮوﺗﯽ ﺑﺪﺳﺖ آورد از اﻧﻔﺎق آن در راه ﺧﺪا ﺧﻮدداری ﻧﻤﻮده ،و
از ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق ﺧﺪاﺋﯽ ﺳﺮﺑﺎز ﻣﯽزﻧﺪ و اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯽﺑﺮﮐﺘﯽ اﺳﺖ ،وﻗﺘﯿﮑﻪ ﻧﺎراﺣﺘﯽ دارد ﺧﺪاﺷﻨﺎس ﻣﯽ

ﺷﻮد و ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﻧﺎراﺣﺘﯽ او رﻓﻊ ﺷﺪ ﺧﺪا را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﮐﻨﺪ!
ﮔﺮ رﻧﺞ ﭘﯿﺸﺖ آﯾﺪ و ﮔﺮ راﺣﺖ ای ﺣﮑﯿﻢ
ﻋﺎﺷﻘﻢ ﺑﺮ ﻗﻬﺮ و ﻟﻄﻔﺶ ﺑﺠ ّﺪ

ﻧﺴﺒﺖ ﻣﮑﻦ ﺑﻐﲑﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﺧﺪا ﮐﻨﺪ

******

ای ﻋﺠﺐ ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻖ اﯾﻦ ﻫﺮ دو ﺿ ّﺪ

ﻣﮕﺮ آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻔﺲ را ﺑﺪﺳﺖ ﻫﻮﱝ ﻧﺴﭙﺎرﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ آﻧﻬﺎﺋﯿﮑﻪ داﺋﻢ در ﻧﻤﺎز ﺑﺎﺷﻨﺪ اﯾﻨﻬﺎ ﺟﺰ ﺑﺮای ﺧﺪا ﮐﺎری
اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ اﮔﺮ ﻧﻤﺎزﮔﺬار ﺑﺎﺷﻨﺪ و آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ داﺋﻢ در ﻧﻤﺎزﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﯿﺎد ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ

و از ﯾﺎد ﺧﺪا ﻏﻔﻠﺖ ﻧﺪارﻧﺪ ﻣُﺴﺘﺜﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﻤﺎز ﯾﮑﯽ از ﻓﺮاﺋﺾ ﯾﻮﻣﯿﻪ اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻤﺎز ﻇﺎﻫﺮ ﯾﻮﻣﯿﻪ ﻧﻤﺎزی

اﺳﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﻠﺐ و دل ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺆﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﯿﺎد ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ در ﻏﻔﻠﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﺻﺎﺣﺒﺎن
ﻋﻘﻞ و ﻫﻮش ﮐﯿﺎﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎﺋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪﮐﻪ ﭼﻪ اﯾﺴﺘﺎده و ﭼﻪ ﺧﻮاﺑﯿﺪه و ﭼﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﯿﺎد او ﻫﺴﺘﻨﺪ :آﯾﻪ  ۲۴ﺳﻮره

ﻣﻌﺎرج» ،وَاﻟﱠﺬِﻳﻦَ ﻓِﻲ أَﻣْﻮَاﻟِﻬِﻢْ ﺣَﻖﱞ ﻣﱠﻌْﻠُﻮمٌ«و آن اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ در داراﺋﯿﺸﺎن ﺣﻘّﯽ اﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮم ،ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪﮐﻪ اﺳﺘﺤﻘﺎق دارﻧﺪ ،ﻣﺜﻼً ﮐﺴﯽ را ﺣﺒﺲ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ درﻣﺎﻧﺪه وﮔﺮﻓﺘﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ

ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻄﺮﯾﻘﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ رﯾﺎ و ﺧﻮدﻧﻤﺎﺋﯽ در آﻧﻬﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،و اﮔﺮ ذرهای ﻧﻈﺮ دﻧﯿﺎﺋﯽ در اﯾﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺼﺪ ﻗﺮﺑﺖ

ﻧﺒﻮده و ﺧﺎﻟﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﺆﻣﻦ ﻃﻮری ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ اﺟﺮ و ﻣﺰدی ﺑﺮای ﻋﻤﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﯾﺎ در ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﲑﯾﮑﻪ ﻧﻔﻊ
آن ﻋﺎﯾﺪ ﻋﻤﻮم ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺧﱳ ﻣﺴﺠﺪ ،ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ،ﭘﻞ وﮐﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮﮐﻪ ﻣﻮرد اﺣﺘﯿﺎج ﻣﺮدم اﺳﺖ ،وﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﺑﻪ

ﺟﺰ روز ﺟﺰا ﺗﺼﺪﯾﻖ دارﻧﺪ )ﻧﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ( اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ روز ﺟﺰا ﺗﺼﺪﯾﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﺎر
ﺧﻼﻓﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽدﻫﯿﻢ ،و آﻧﻬﺎﺋﯿﮑﻪ از ﻋﺬاب ﺧﺪاﺋﯽ ﺧﻮد را اﯾﻤﻦ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ زﯾﺮا اﯾﻤﻦ ﺑﻮدن از ﻋﺬاب اﻟﻬﯽ

ﻣﻮﺟﺐ ﻏﺮور اﺳﺖ ،و آﻧﻬﺎﺋﯿﮑﻪ ﺧﻮد را از ﻋﻤﻞ ﺧﻼف ﺷﺮع ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و آﻧﺎﻧﮑﻪ ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺎت و ﻋﻬﺪﺷﺎن وﻓﺎ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﭼﻪ ﺧﺪاﺋﯽ و ﭼﻪ ﺧﻠﻘﯽ ،در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﮐﺴﯿﮑﻪ ﻗﻮل داد ﭼﻪ ﮐﻢ و زﯾﺎد ﭼﻪ ﺳﻮد ﯾﺎ ﺿﺮر ﻃﺮﻓﲔ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻌﻬﺪ

ﺧﻮد وﻓﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،و اﻣﺎﻧﺖﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ از ﻣﺮدم ﺑﮕﲑد ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻔﻆ ﺷﻮد ،ﻣﺜﻼً اﮔﺮ اﻣﺎﻧﺖ ﻓﺮش
ﯾﺎ ﻗﺎﱃ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺮا ﭘﻬﻦ ﻧﮑﻨﻨﺪ از ﺑﲔ ﻣﯽرود ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﭘﻬﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮐﻪ ﺧﺮاب ﻧﺸﻮد ،و ﺑﺎﯾﺪ اﻣﺎﻧﺖ و

ﻋﻬﺪی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺪا ﺑﺴﺘﯿﻢ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﻄﻮر اَوﱃ ،و اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮاﻗﻊ ﻟﺰوم ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺟﺎن و ﺣﻘﻮق
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ﺧﻠﻖ ﺑﺮای اداءِ ﺷﻬﺎدت ﺑﺤﻖ ﻗﯿﺎم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ،و اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز و ﻓﺮاﺋﺾ ﯾﻮﻣﯿﻪ و ﻧﻤﺎز
ﻗﻠﺒﯽ ﺑﺠﺎ ﻣﯽآورﻧﺪ اﯾﻦ اﺷﺨﺎﺻﻨﺪﮐﻪ ﻣﻮرد اﻏﺮاز ﺧﺪاﺋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺑﻬﺸﺖﻫﺎی اﻟﻬﯽ ﻣﮑﺮﻣّﻨﺪ.

ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺨﻨﺎن اﯾﺸﺎن وﮐﻤﯽ اﺳﱰاﺣﺖ در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۹ﺻﺒﺢ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزدﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل آﻗﺎی ﺣﺎج ﺣﺴﲔ
ﺿﺎﺑﻂ ﻣﺪﯾﺮ ﻫﺘﻞ و ﺷﺮﯾﮏ آﻗﺎی ﻗﻨﱪﻋﻠﯽ ﻫﻤّﺘﯽ ﭼﺎیﻓﺮوش رﻓﺘﯿﻢ ،و در آﻧﺠﺎ درﺑﺎرهٔ ﺣﻀﺮت ﺷﺎه ﻋﻠﲑﺿﺎ دﮐﻨﯽ

ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺪ اﻇﻬﺎر ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اورﻧﮓ زﯾﺐ ﻋﺎﻟﻤﮕﲑ ﭘﺎدﺷﺎه ۱ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از ﻟﺸﮑﺮﯾﺎن را ﻓﺮﺳﺘﺎدﮐﻪ ﺧﺎﻧﻘﺎه
ﺣﻀﺮت ﺷﺎه را ﺧﺮاب ﮐﻨﻨﺪ ،ﺣﻀﺮت ﺷﺎه ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ ﺷﻤﺸﲑی ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺟﻠﻮی آﻧﻬﺎ ﻣﯽآﯾﺪ و ﺷﻤﺸﲑ را

ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻧﺎدﻋﻠﯿﺎً ﻣَﻈﻬﺮُ اﻟﻌﺠﺎﺋﺐ ﺗﺠﺪهُ ﻋَﻮﻧﺎٌ ﻟَﻚَ ﻓﯽاﻟﻨﻮاﺋﺐ ﮐﻞُ ﻫﻢّ و ﻏﻢٍ ﺳَﯿﻨﺠَﻠﯽ ﺑِﻮِﻻﺋﯿﻚ
ﯾﺎ ﻋﻠﯽٌ« ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻟﺸﮑﺮﯾﺎن از ﺟﻠﻮی ان ﺣﻀﺮت ﻓﺮار ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ده ﭘﺲ از ﺻﺮف

ﻣﯿﻮه و ﭼﺎی و ﺷﲑ و ﺧﺮﻣﺎ ﮐﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﺣﯿﺪرآﺑﺎد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻧﻤﻮده ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺑﺎغوﺣﺶ رﻓﺘﯿﻢ.

»ﺑﺎغوﺣﺶ ﻧﻬﺮو«
در اﯾﻦ ﺑﺎغوﺣﺶ ﮐﻪ ﺷﺎﻧﺰده ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺴﺎﺣﺖ دارد و ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ زﻧﺪﮔﯽ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻗﺒﯿﻞ
درﯾﺎﭼﻪ ،ﺟﻨﮕﻞ ،ﺑﯿﺸﻪ و ﭼﺮاﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﻄﻮر آزاد و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ ،و
اﻃﺮاف ﺑﺎغ راهآﻫﻦ دارد ﮐﻪ اﮔﺮﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪﮔﺮدش ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﺎ ﻗﻄﺎر ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﺑﺮﭙدازﻧﺪ ،در ﺳﻤﺖ ﻣﻐﺮب

ﺑﺎغ ﺳﺪّی»ﺳ ّﺪ ﻣﲑﻋﺎﻟﻢ« ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ اﯾﺮاﻧﯽ در  ۴۵۰ﺳﺎل ﻗﺒﻞ آن را ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،در اﯾﻦ ﺑﺎغ وﺣﺶ
ﺳﻮﺳﻤﺎر آﺑﯽ و اﺳﺐ آﺑﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ و دو ﻋﺪد ﻻک ﭘﺸﺖ ﻋﻈﯿﻢاﻟﺠﺜﻪ و اﻧﻮاع ﻣﯿﻤﻮﻧﻬﺎ ﮐﻪ ازﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
آورده ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎزی اﮐﺮوﺑﺎت ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮔﻮزﻧﻬﺎی دﺳﺖ و ﭘﺎ ﺑﻠﻨﺪ و ز ّراﻓﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﱃ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ

ﺗﺎزه زاﯾﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺸﻐﻮل ﺷﲑدادن ﺑﻮدﻧﺪ و ﮔﺎوﻫﺎی وﺣﺸﯽ و آﻫﻮﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع وﮐﺮﮔﺪﻧﻬﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﭼﺮا ﺑﻮدﻧﺪ ،و در
ﯾﮏ ﺑﯿﺸﻪ ﻧﺮه ﺷﲑی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ورود آﻗﺎﯾﺎن ﺷﺮوع ﮐﺮد ﺑﻪ ﻧﻌﺮه ﮐﺸﯿﺪن و از ﭘﺸﺖ آن ﺑﯿﺸﻪ ﻧﺮهﻫﺎی ﭘﯽ در ﭘﯽ دﯾﮕﺮی
ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ ،ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدﯾﺪﮐﻪ ﻏﺮﺷﻬﺎی ﭘﯽ در ﭘﯽ از ﺳﻪ ﺷﲑ ﻣﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﻔﺲ ﺑﻮدﻧﺪ و
ﺳﻪ ﺑﭽﻪ ﺷﲑ ﻫﻢ در ﻗﻔﺲ دﯾﮕﺮی ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺷﲑان ﻣﺸﻐﻮل ﻧﻌﺮه ﮐﺸﯿﺪن ﺑﻮدﻧﺪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ اﯾﻦ اﺷﻌﺎر را ﻣﯽ
ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ:

آﻫﻮان ﺳﺮﮔﺸﺘﻪ در دام ﻣﻨﻨﺪ

ﺷﲑ و ﮔﺮگ و دد ﻫﻤﻪ رام ﻣﻨﻨﺪ

زﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﻫﻤﺮاه و ﻫﻢ ﮔﺎم ﻣﻨﻨﺪ

ﺟﻤﻠﻪ ﻟﯿﻠﯽّ ﺧﻮد از ﻣﻦ ﻃﺎﻟﺒﻨﺪ

 -۱اورﻧﮓ زﯾﺐ ﻋﺎﻟﻤﮕﲑ ﭘﺴﺮ ﺷﺎه ﺟﻬﺎن ﻣﺮدی ﻣﺴﺘﺒﺪ و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰ و ﻣﺘﻌﺼّﺐ ﺑﻮد وی ﺑﺮای وﺻﻮل ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮادر داﻧﺸﻤﻨﺪ و ﻋﺎرف
ﺧﻮد داراﺷﮑﻮه را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﺮادر دﯾﮕﺮش ﻣﺮادﺑﺨﺶ ﺑﻘﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺮادﺑﺨﺶ ﺑﺮادری ﮐﻪ ﺑﻪ اوﮐﻤﮏ ﮐﺮده ﺑﻮد زﻫﺮ ﺧﻮراﻧﯿﺪ.
ﺑﻌﻼوه ﭘﺪرش ﺷﺎه ﺟﻬﺎن را ﻣﺤﺒﻮس ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن ﻗﻠﻌﻪ وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ و ﺧﻮد ﺳﺎل  ۱۰۶۸ﻫﺠﺮی ﺑﻪ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺸﺴﺖ او ﺑﺮای
ﺷﺴﺘﺸﻮی 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

از در ﻣﺨﺎﺻﻤﺖ ﺑﺮآﻣﺪ و ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺳﻨّﯽ و ﺷﯿﻌﯽ و ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻫﻨﺪو را داﻣﻦ زد ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯿﻬﺎ ﮐﻪ ﻣﯿﺪﯾﺪﻧﺪ ﻋﻤﻞ او در ﺗﻌﺼﺐ ﺟﺎﻫﻼﻧﻪ
ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻨﻔﻊ آﻧﻬﺎﺳﺖ و ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﻔﺮﻗﻪ در ﺑﲔ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﻫﻨﺪوان ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد و اﺳﻼم از درون ﭘﻮک ﮔﺮدد ﺑﺎ ﺧﯿﺎل راﺣﺖ ﺑﻪ
ﭼﭙﺎول ﺑﺎ ﭼﻬﺮه ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﺧﻼﺻﻪ وﺿﻌﯽ ﭘﺪﯾﺪ آوردﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ وﺿﻊ ﺧﺴﺮو ﭘﺮوﯾﺰ در زﻣﺎن ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن و ﺷﺎه ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﲔ

در زﻣﺎن ﺻﻔﻮﯾﺎن ﺑﻮد و ﻟﺬا ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ او ﺑﺴﺎل  ۱۷۰۷) ۱۱۱۸ﻣﯿﻼدی( ﺑﻘﺪری ﺗﻔﺮﻗﻪ و اﺧﺘﻼف و ﺿﻌﻒ در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﯿﻤﻮرﯾﺎن ﻫﻨﺪ
ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪﮐﻪ ﺳﻼﻃﲔ ﺑﻌﺪی ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ۱۲ﺗﻦ ﺑﻮدﻧﺪ اﺳﻤﺎً ﺣﮑﻮﻣﺖ و رﺳﻤ ًﺎ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻗﺪرت را ﺑﺪﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺑﺮاﻧﺪاﺧﱳ

ﺑﻬﺎدر ﺷﺎه ﻇﻔﺮ ﺑﺴﺎل  ۱۸۵۸ﻣﯿﻼدی رﺳﻤﺎً ﻫﻨﺪ ﺗﺤﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن درآﻣﺪ .ﺧﻼﺻﻪ ﮔﻨﺎه ﻫﻤﻪ ﺑﺪﺑﺨﺘﯿﻬﺎ ﻫﻨﺪ ﺑﺮﮔﺮدن اورﻧﮓ زﯾﺐ

ﻣﺘﻌﺼّﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺎم دﻓﺎه از اﺳﻼم و ﺳﻨّﺖ ،اﺳﻼم و ﺳﻨّﺖ را ﻧﺎﺑﻮد و ﻟﻌﻦ اﺑﺪی را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺧﺮﯾﺪ .ﺑﺮای اﻃﻼع ﺑﯿﺸﱰ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺳﲑ
اﻟﻤﺘﺄﺧﺮﯾﻦ ﭼﺎپ ﻫﻨﺪ و ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻬﺎن و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ از ﻧﻬﺮو ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ.

١١٢

ﻧﮕﺎرﻧﺪه در ﺧﺪﻣﺖ ﺟﻨﺎب ﺣﺎج آﻗﺎ راﺳﺘﲔ ﭼﻨﺪ ﻗﺪﻣﯽ ﻋﻘﺐﺗﺮ از ﺣﻀﺮت آﻗﺎی راﺳﺘﲔ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮدم ،وﻗﺘﯿﮑﻪ
ﺷﲑ ﻧﻌﺮه ﻣﯽزد ﺣﺎج آﻗﺎی راﺳﺘﲔ ﺑﺎ ﺧﻨﺪه ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :اﮔﺮ رﺿﺎﺧﺎﻧﯽ را ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﭘﻬﻠﻮی ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽآﯾﺪ ،ﺑﻌﺪ ﯾﺎدی

از ﻣﺮﺣﻮم ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﻧﻤﻮده ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﭘﺎرﺳﺎل ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﯿﺪرآﺑﺎد آﻣﺪﯾﻢ روزی ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎی اﯾﻦ ﺑﺎغ آﻣﺪه ﺑﻮدﯾﻢ

ﺷﲑ ﻧﻌﺮه زد ﻣﻦ از او ﭘﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ اﮔﺮ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪﮐﻪ ﺟﻠﻮی اﯾﻦ ﺷﲑﻫﺎ ﺑﺮو اﻃﺎﻋﺖ اﻣﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟

ﻣﺮﺣﻮم ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺟﻮاب داد :ﺑﻨﺪه از اﯾﺸﺎن اﺳﺘﺪﻋﺎ ﻣﯽﻧﻤﻮدم ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺑﺪﯾﮕﺮی واﮔﺬار ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ .در

ﭘﺎﯾﺎن از ﻃﺎووﺳﻬﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن دﯾﺪن ﻧﻤﻮده و از ﺑﺎغ وﺣﺶ ﺑﲑون آﻣﺪﯾﻢ .در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۱۱/۳۰ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻋﻮت
ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺣﺎج آﻗﺎی ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺻﺮف ﻧﺎﻫﺎر رﻓﺘﯿﻢ ﻋﺪه زﯾﺎدی از ﻓﻘﺮای ﺣﯿﺪرآﺑﺎد و آﻗﺎﯾﺎن ﺳﺮﮐﻨﺴﻮل و

روزﺑﻪ رﺋﯿﺲ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﯿﺰ دﻋﻮت ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﺲ از ﺻﺮف ﻧﺎﻫﺎر و ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ و ﻋﺼﺮ ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ
اﻗﺘﺪا ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۱۱/۳۰ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻣﺮاﺟﻌﺖ و اﺳﱰاﺣﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۵ﺑﻌﺪ از

ﻇﻬﺮ ﺑﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ اﻋﻀﺎی ﻫﺌﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻘﯿﻢ ﺣﯿﺪرآﺑﺎد ﺑﻪ ﻣﻨﺰل آﻗﺎی رﺣﻤﺖاﻟﻠّﻪ داﻧﺶ ﺗﺸﺮﯾﻒﻓﺮﻣﺎ

ﺷﺪﻧﺪ ،آﻗﺎﯾﺎن ﻏﻔﺎری و ﻏﻼﻣﺤﺴﲔ دﺷﺘﯽ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ از ﺻﺮف ﭼﺎی و ﻣﯿﻮه ﺑﻪ ﻣﻨﺰل آﻗﺎی ﻃﺒﺴﯽ

ﻣﺮاﺟﻌﺖ و ﺧﺎﻧﻢ ﺛﺮﯾﺎ ﺑﻠﮕﺮاﻣﯽ ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﺗﺸّﺮف در ﻓﻘﺮ ﻧﺎﺋﻞ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ،ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ اول ﺧﺎﻧﻤﯽ ﮐﻪ در ﺣﯿﺪرآﺑﺎد ﺑﻪ

ﺗﺸﺮف دروﯾﺸﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﻧﻮ رﺑﺎﺑﻪ ﻧﻌﻤﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺮ آﻗﺎی ﺣﺴﲔ ﻧﻌﻤﺘﯽ ﺑﻮده و اﮐﻨﻮن ﻋﺪ ّه آﻧﻬﺎ از  ۱۵ﻧﻔﺮ ﺑﯿﺸﱰ
اﺳﺖ ،ﭘﺲ از اﻗﺎﻣﮥ ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:

ﻓﻀﺎﺋﻞ ﺣﻀﺮت اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ
ﺣﻀﺮت ﺳﯿّﺪ ﺳﺠّﺎد )ع( ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻋﻤﻮی ﻣﻦ ﻋﺒﺎس درﺟﻪای دارد ﮐﻪ ﺷﻬﺪای اوﻟﲔ و آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺮ او ﻏﺒﻄﻪ ﻣﯽ

ﺑﺮﻧﺪ ،آن ﺣﻀﺮت از ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻨﯽ دﻟﯿﻞ راه ﺳﺎﻟﮑﺎن و ﺣﻖﻃﻠﺒﺎن ﺑﻮده ،و ﺗﺸﻨﻪ ﮐﺎﻣﺎن وادی وﻻﯾﺖ را از ﺳﺮﭼﺸﻤﮥ
ﺣﯿﺎت اﺑﺪی ﺳﲑآب ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﻗﺒﻼً در ﻣﺪﯾﻨﻪ اﯾﻦ ﺳﻤﺖ را ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻨﻔﯿﻪ داﺷﺖ ،اﻣﺎ ﭘﺲ از ﺧﺮوج از ﻣﺪﯾﻨﻪ

ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺎس در ﺗﻤﺎم ﺳﻔﺮ دﻻﻟﺖ را ﺑﺮﻋﻬﺪه داﺷﺖ ،ﻋﺼﺮ ﺗﺎﺳﻮﻋﺎ از ﭘﺸﺖ ﺧﯿﻤﻪﻫﺎ ﺻﺪاﺋﯽ ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺠﺎﯾﻨﺪ

ﺧﻮاﻫﺮزادﮔﺎن ﻣﻦ؟ﺣﻀﺮت ﻣﻠﺘﻔﺖ ﻧﺸﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺮ اﺳﺖ وﱃ اﻋﺘﻨﺎﺋﯽ ﻧﮑﺮد ،ﺷﻤﺮ از ﺧﻮارج ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺣﻀﺮت
اﻣﲑاﻟﻤﺆﻣﻨﲔ ﻋﻠﯽ )ع( ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ داﺷﺖ در ﻗﻀﯿﮥ ﻧﻬﺮوان ﻣﺠﺪداً ﺑﺮﮔﺸﺖ ﮐﻪ از ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻧﺠﺎت ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﺑﺎز

ﺑﺮﮔﺸﺖ و از ﺧﻮارج ﺷﺪ ،ﻣﺎدر ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺎس ﺑﻨﺎم ﻓﺎﻃﻤﻪ وﺣﯿﺪﯾﻪ ﻣﮑﻨّﯽ ﺑﻪ ام اﻟﺒﻨﲔ از ﻃﺎﯾﻔﮥ ﺑﻨﯽﮐﻼب ﺑﻮد و
ﺷﻤﺮ ﻫﻢ از ﻫﻤﺎن ﻃﺎﯾﻔﻪ ﺑﻮد ،وی از ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠّﻪ زﯾﺎد اﻣﺎن ﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮای ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺎس و ﺑﺮادراﻧﺶ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﻣﺎدر

ﺑﻮدﻧﺪ آورده ﺑﻮد ،ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺣﻀﺮت ﺳﯿﺪاﻟﺸﻬﺪاء )ع( ﺻﺪای ﺷﻤﺮ را ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺑﺤﻀﺮت ﻋﺒﺎس ﻓﺮﻣﻮد ﺑﺮو ﺑﲑون

ﺑﺒﲔ ﭼﻪ ﮐﺎر دارد؟ ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺎس رﻓﺖ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺳﺮش را ﭘﺎﺋﲔ اﻧﺪاﺧﺖ؛ ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد ﺑﺮادر
آزاد ﻫﺴﺘﯽ ﺗﻮ ﻫﻢ ﺑﺮو ،ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺎس ﺷﺮوع ﮐﺮد ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﻮدن و ﻋﺮض ﮐﺮد اﮔﺮ ﺗﻮ ﻣﺮا رد ﮐﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﺑﺮوم؟

ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻦ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﻢ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﺋﯽ و ﻣﺎﻧﻊ از اذﯾّﺖ و آزار آﻧﻬﺎ ﮔﺮدی ﺑﻪ ﺗﻮ رﺧﺼﺖ

رﻓﱳ ﻣﯽدﻫﻢ ،اﯾﻦﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ دﯾﻦ از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﺷﺎن ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ ،و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ
ﮐﻮﭼﮑﱰﯾﻦ ﺣﺮﻓﯽ ﻧﮕﺮان ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ! ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎنﺑﺎزی در راه ﺧﺪا را از آن ﺑﺰرﮔﻮاران و رادﻣﺮدان ﺟﻬﺎن اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ و

ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﺎد ﺑﮕﲑﯾﻢ ،و ﮔﺮﯾﮥ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺎﯾﺪه ﻧﺪارد .ﺑﻌﺪ از ﺻﺮف ﺷﺎم در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۹ﺑﻪ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪای ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ

اﯾﺮاﻧﯿﻬﺎ و ﻫﻨﺪﯾﻬﺎﺳﺖ رﻓﺘﯿﻢ ،در اﯾﻦ ﺳﻪ ﺷﺐ ﺑﺎﻧﯽ روﺿﻪ آﻗﺎی دﮐﱰ ﺳﺮﮐﻨﺴﻮل دوﻟﺖ اﯾﺮان در ﺣﯿﺪرآﺑﺎد دﮐﻦ ﻫﻨﺪ

ﺑﻮد ،ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ اﯾﻦ اوﻟﲔ دﻓﻌﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ دﯾﭙﻠﻤﺎت اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎﻧﯽ روﺿﻪﺧﻮاﻧﯽ و ذﮐﺮ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺣﻀﺮت ﺧﺎﻣﺲ

آل ﻋﺒﺎ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ،اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺷﯿﻌﻪ و ﺷﯿﻌﯿﺎن اﻫﺎﱃ ﺣﯿﺪرآﺑﺎد در آﻧﺠﺎ ﺑﺮای ﻋﺰاداری آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﺲ از اﺳﺘﻤﺎع
روﺿﻪ در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۱۱ﺑﻪ ﻣﻨﺰل آﻗﺎ ﻣﺤﻤﻮد ﻃﺒﺴﯽ ﻣﺮاﺟﻌﺖ و در ﺣﺪود  ۱۲اﺳﱰاﺣﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ.
١١٣

ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﭘﻨﺠﻢ اﺳﻔﻨﺪ  ۱۳۵۰ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ  ۸ﻣﺤﺮم  ۱۳۹۲و  ۲۴ﻓﻮرﯾﻪ  ۱۹۷۲م:
آﯾﺎﺗﯽ ﭼﻨﺪ از ﺳﻮره ﻫﻞ أﺗﲐ
ﭘﺲ از اﻗﺎﻣﻪ ﻓﺮﯾﻀﻪ ﺻﺒﺢ و ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ ﺑﯿﺎﻧﺎﺗﯽ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﺳﻮرهٔ ﻣﺒﺎرﮐﻪ ﻫﻞ أﺗﯽ درﺑﺎرهٔ ﻋﻠﯽ
و ﻓﺎﻃﻤﻪ و ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﲔ )ع( و ﻓﻀﻪ ﺧﺎدﻣﻪ ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ،ﺳﺎﻟﮏ اﱃاﻟﻠّﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻢ دارای ﺟﺬب ﺑﺎﺷﺪ و

ﺗﻤﺎم ﺗﻮﺟﻪ او ﺑﻪ ﻣﺎدﯾﺎت ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻫﻢ ﺣﺎل ﺟﺬب را ﺑﺎ ﺳﻠﻮک ﺗﻮأم ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺣﻀﺮت ﻣﻮﱃ اﻟﻤﻮاﱃ ﻋﻠﯽ

)ع(ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﺣﺴﻦ )ع( ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪ :آﻧﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر آﺧﺮت ﺑﺮﭙداز ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮدا ﺧﻮاﻫﯽ ﻣﺮد و آﻧﻘﺪر ﺑﻪ ﮐﺎر
دﻧﯿﺎ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎش ﮐﻪ ﮔﻮﺋﯿﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ زﻧﺪه ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻮد» :ﮐُﻦ ﻟِﺎٰﺧَﺮﺗﻚِ ﮐَﻤﺎ ﺗَﻤَﻮتُ ﻏَﺪاً واﻋﻤِﻞ ﻟِﺪُﻧﯿﺎك ﮐَﻤﺎٰ ﺗﻌﯿﺶٌ
اَﺑﺪاً« ﺗﺮک ﮐﺎر دﻧﯿﺎ در دﯾﺎﻧﺖ ﺣﻀﺮت ﻣﺴﯿﺢ )ع( ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﺑﻮد ،و اﺷﺨﺎﺻﯽ در ﺧﺎرج ﺷﻬﺮﻫﺎ در ﻏﺎرﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ

ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﺑﻌﺪاً اﺷﺨﺎﺻﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﺪﻧﺪ و ﻋﻤﺎراﺗﯽ در اﻣﺎﮐﻦ دور از آﺑﺎدیﻫﺎ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮده و ﺑﻌﺒﺎدت ﻣﺸﻐﻮل و راﻫﺐ

ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪﻧﺪ ،وﱃ در دﯾﺎﻧﺖ اﺳﻼم ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ در ﮐﺎر و دل ﺑﺎ ﯾﺎر ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﺳﻠﻮک اﺳﺖ و از ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ

ﻋُﻘﺒﯽ ﺟﺬب ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد .اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻬﺸﺎن ﺑﺪﻧﯿﺎ ﺑﯿﺸﱰ اﺳﺖ ﺣﺎل ﺧﻤﻮدﮔﯽ در آﻧﻬﺎﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ

آﺧﺮت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﯿﺸﱰ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻋُﻘﺒﲐ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﱰ ﺣﺎل ﺟﺬب دارﻧﺪ دﺳﺘﻮر ﻣﯿﺪﻫﻨﺪﮐﻪ ﺑﮑﺎر
دﻧﯿﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻣﻄﻠﺐ دﯾﮕﺮ آﻧﮑﻪ در ﻣﯿﺎن ﻋﺮب ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮد اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺣﺮارت در ﻣﺰاﺟﺸﺎن ﻏﻠﺒﻪ داﺷﺖ در
ﺷﺮاﺑﺸﺎن ﮐﺎﻓﻮر ﻣﲑﯾﺨﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا در ﺳﺎﺑﻖ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻌﻀﯽ اﻓﺮاد ﺑﺠﺎی ﭼﺎی از ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺷﺮاب ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و

اﺷﺨﺎﺻﯽﮐﻪ ﻣﺰاﺟﺸﺎن ﺳﺮد ﺑﻮد زﻧﺠﺒﯿﻞ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،و آﻧﻬﺎﺋﯿﮑﻪ ﻣﺰاج ﻣﻌﺘﺪﱃ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺷﺮاب ﺧﺎﻟﺺ

ﮐﻪ آﻧﺮا ﺷﺮاب ﻃﻬﻮر ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﯽدادﻧﺪ ،در ﺑﻬﺸﺖ ﻫﻢ ﭼﻬﺎر ﻧﻬﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮای ﻓﻘﺮا ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﻧﻬﺮﻫﺴﺖ،

آب ،ﺷﺮاب ،ﺷﲑ و ﻋﺴﻞ ،ﻧﻬﺮ آب ﺣﯿٰﻮة ﺟﺎوﯾﺪ اﺳﺖ ،ﻧﻬﺮ ﺷﺮاب ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﻣﺤﺒﺖ و ﻫﺮﭼﻪ ﻣﺤّﺐ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ،

ﻧﻬﺮ ﺷﲑ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻋﻠﻢ و داﻧﺎﺋﯽ ،و ﻧﻬﺮ ﻋﺴﻞ ﻋﺒﺎرت از ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺳﺖ ،آﻧﮑﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ دارد ﺑﺎﯾﺪ
ﺷﺮاب زﻧﺠﺒﯿﻠﯽ ﻣﺨﻠﻮط ﺑﮑﻨﻨﺪ )ﮔﺮﻣﺎی ﺳﺨﺖ( آﻧﮑﻪ ﻣﻌﺘﺪل اﺳﺖ ﺷﺮاب ﻃﻬﻮر ﻣﯽﺧﻮرد )ﺗﻌﺎدل و ﻋﺪل و ﻗﺴﻂ
در ﺟﺬب و ﺻﻬﻮ( ﮐﻪ ﻧﻪ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ زﻧﺠﺒﯿﻞ دارد و ﻧﻪ ﮐﺎﻓﻮر ،در اﯾﻦ ﺳﻮره ﻫﺮ ﺳﻪ ﻧﻮع ﺷﺮاب را ﮐﻪ ﻫﻤﮥ آﻧﻬﺎ اﺳﺮار

و رﻣﺰﻫﺎﺳﺖ آﻣﺪه اﻣﺎ در ﻣﻮرد »وَﻳُﻄْﻌِﻤُﻮنَ اﻟﻄﱠﻌَﺎمَ ﻋَﻠَﻰ ﺣُﺒﱢﻪِ ﻣِﺴْﻜِﻴﻨًﺎ وَﻳَﺘِﻴﻤًﺎ وَأَﺳِﻴﺮًا«ﺷﺄن ﻧﺰول آن ﭼﻨﲔ اﺳﺖ ،ﮐﻪ
ﺣﺴﻨﲔ ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴّﻼم ﻣﺮﯾﺾ ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﻠﻤﺎن و ﻣﻘﺪاد ﻫﻢ از آﻧﺎن ﻋﯿﺎدت ﮐﺮدﻧﺪ و ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ )ع( ﻧﺬر ﮐﺮد ﮐﻪ

اﮔﺮ ﺣﺴﻨﲔ )ع( ﺷﻔﺎ ﯾﺎﺑﺘﻨﺪ ﺳﻪ روز روزه ﺑﮕﲑﻧﺪ ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ و ﻓﻀّﻪ ﺧﺎدﻣﻪ ﺣﺴﻨﲔ )ع( ﻫﻢ ﻫﻤﲔ ﻧﺬر را

ﮐﺮدﻧﺪ ،ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﮐﻪ ﺣﺴﻨﲔ )ع( ﺧﻮب ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﮐﻪ روزه ﺑﮕﲑﻧﺪ ،ﺣﻀﺮت اﻣﲑ )ع( ﻫﻢ زارع ﺑﻮد

و ﻫﻢ ﺑﻨّﺎ ﺑﻮد و ﻫﻢ ﻣُﻘﻨﯽ زﯾﺮا ﭼﺎه آب ﻣﯽزد و درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ ﻣﯽﮐﺎﺷﺖ و دور آن دﯾﻮار ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ﺑﻌﺪ ﻣﯽﻓﺮوﺧﺖ،
ﺴﻼم
و ﭼﻮن ﮔﺎﻫﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﯽرﻓﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﺮدن ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺪ ،ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻋﻠﯿﻬﻤﺎ اﻟ ّ
ﻫﻢ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد ﻣﺜﻼً ﻫﺮﮐﯿﻠﻮ ﭘﺸﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﯽرﺷﺖ دو ﮐﯿﻠﻮ ﺟﻮ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و آﻧﺮا دﺳﺘﺂس ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ ،و ﻫﺮ

ﻀﻪ
وﻗﺖ ﻧﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺷﺪ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﻋﻠﯽ و ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ روزه ﺑﮕﲑﻧﺪ ﻓ ّ
ﺧﺎدﻣﻪ و ﺣﺴﻨﲔ ﻫﻢ روزه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﭼﻮن ﭼﯿﺰی ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﯾﮏ وﻋﺪه ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ ،وﻗﺖ اﻓﻄﺎر ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ روزه

ﺧﻮد را اﻓﻄﺎرﮐﻨﻨﺪ ﺻﺪاﺋﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ از در ﺧﺎﻧﻪ ،ﮐﻪ ﻣﺴﮑﯿﻨﯽ از ﻣﺴﺎﮐﲔ ﻣﺪﯾﻨﻪام ﻣﺮا ﻃﻌﺎﻣﯽ دﻫﯿﺪ ﻋﻠﯽ )ع( ﺣﺼﻪ

ﺧﻮد را داد ﻫﻤﮕﯽ از آن ﺑﺰرﮔﻮار ﭘﲑوی ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ آب اﻓﻄﺎر ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،روز دوم ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﻓﻄﺎر ﮐﺮدن رﺳﯿﺪ

ﺻﺪاﺋﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﺘﯿﻤﯽ از اﯾﺘﺎم ﻣﺪﯾﻨﻪام ﻣﺮا ﻃﻌﺎﻣﯽ ﻣﺮﺣﻤﺖ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ ،ﻋﻠﯽ )ع( ﺳﻬﻢ ﺧﻮد را داد و دﯾﮕﺮان

ﭘﲑوی ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ آب اﻓﻄﺎرﮐﺮدﻧﺪ ،روز ﺳﻮم ﮐﺴﯽ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ ﻣﻦ اﺳﲑی از اﺳﺮای ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻫﺴﺘﻢ آن ﺷﺐ ﻫﻢ ﻫﺮ
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ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد را دادﻧﺪ و ﺑﺎ آب اﻓﻄﺎرﮐﺮدﻧﺪ ،و ﺣﺴﻨﲔ )ع( ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮوﻧﺪ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﮐﺮم
)ص( از ﻋﻠﯽ )ع( ﭘﺮﺳﯿﺪ ﭼﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺣﺴﻨﲔ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﻧﯿﺎﻣﺪهاﻧﺪ؟ ﺣﻀﺮت ﻗﻀﯿﻪ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد ،ﻓﻮراً ﺣﻀﺮت

رﺳﻮل ﺳﺠﺪه ﺷﮑﺮ را ﺑﺠﺎی آورد ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ دﯾﮕﺮان را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﺮﺟﯿﺢ دادهاﻧﺪ ،درﻧﺘﯿﺠﻪ ﻏﺬای ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺑﺮای

آﻧﻬﺎ رﺳﯿﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻏﺬاﺋﯽ ﻧﯿﮑﻮ ﺗﻬﯿﻪ دﯾﺪه ﺑﻮد و ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺧﻮردﻧﺪ و ﺳﲑ ﺷﺪﻧﺪ ،در
اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :إِنﱠ اﻟْﺎَٔﺑْﺮَارَ ﻳَﺸْﺮَﺑُﻮنَ ﻣِﻦ ﻛَﺎْٔسٍ ﻛَﺎنَ ﻣِﺰَاﺟُﻬَﺎ ﻛَﺎﻓُﻮرًا« ﻧﯿﮑﻮﮐﺎران ﻣﯽآﺷﺎﻣﻨﺪ ﺷﺮاب ﮐﺎﻓﻮری ﺑﻮاﺳﻄﻪ

ﺷﺪت ﻣﺤﺒﺘﯽ ﮐﻪ دارﻧﺪ ،و از ﺑﺴﯿﺎری ﺷﻮق وﮔﺮﻣﯽ ﻣﺤﺒﺖ ﻏﺬای ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺴﮑﲔ و ﯾﺘﯿﻢ و اﺳﲑ ﻣﯽﺑﺨﺸﻨﺪ ،و

ﭼﻮن آﻧﻬﺎ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را ﻣﻨﺤﺼﺮاً ﺑﺮای رﺿﺎی ﺧﺪا اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ و ﭼﺸﻢ داﺷﺖ ﭘﺎداش و اﺟﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ
آﻧﮑﻪ از آﻧﻬﺎ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری ﺷﻮد ﻧﺒﻮد ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺎﻟﻢ ﺟﺰا و ﭘﺎداش ﻧﯿﮑﻮ و ﺑﻬﺸﺖ را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ

ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :وَﻳُﺴْﻘَﻮْنَ ﻓِﻴﻬَﺎ ﻛَﺎْٔﺳًﺎ ﻛَﺎنَ ﻣِﺰَاﺟُﻬَﺎ زَﻧﺠَﺒِﻴﻠًﺎ« و در آﻧﺠﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽآﺷﺎﻣﺎﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺟﺎﻣﯽ از ﺷﺮاب ﮐﻪ

ﻃﻌﻢ زﻧﺠﺒﯿﻞ ﮐﻪ ﻣﻌﻄﺮ ﺑﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ داراﺳﺖ و ﺑﺎز ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :وَﺳَﻘَﺎﻫُﻢْ رَﺑﱡﻬُﻢْ ﺷَﺮَاﺑًﺎ ﻃَﻬُﻮرًا« ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺮاﺑﯽ را

ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻋﻄﺎ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪﮐﻪ ﭘﺎک و ﭘﺎﮐﯿﺰه وﮔﻮارا ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﻇﺎﻫﺮ و ﺑﺎﻃﻦ را ﺑﺤﺪ اﻋﺘﺪال

ﻀﻪ ﺧﺎدﻣﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺨﻨﺎن ﺣﻀﺮﺗﺸﺎن ﮐﻪ
ﺴﻼم و ﻓﺎﻃﻤﻪ و ﺣﺴﻨﲔ )ع( و ﻓ ّ
رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮐﻪ ﻣﺮاد ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﻟ ّ
زﻧﮕﺎر را ازدلﻫﺎ ﻣﯽﺳﱰد و ﯾﺎدآور اﯾﺜﺎر ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن دﯾﻦ ﺑﻮد ﺣﺎل ﺟﺬب و ﺷﻮق اﯾﺠﺎدﮐﺮد و ﻧﻮری ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﻠﺒﻬﺎ را

روﺷﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ و اﺧﮕﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻬﺎ را ﻣﯽ ﺳﻮﺧﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻮد ﻧﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﻮد؟ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ و ﭼﺸﯿﺪ و

ﻧﻮﺷﯿﺪ رﺳﯿﺪ؟!

»ﮐﻮه ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻬﺎر«
در ﺳﺎﻋﺖ  ۹ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﺑﺎﻻی ﮐﻮه ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻬﺎرﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﻃﺮاف آن ﮔﻞﮐﺎری ﺑﻮد رﻓﺘﯿﻢ از ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﮐﻮه ﺗﻤﺎم ﻣﻨﻈﺮه
ﺷﻬﺮ ﺣﯿﺪرآﺑﺎد ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎن و ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎﺳﺖ ،ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﮑﺎن را ﺣﺴﲔ ﺷﺎﮐﺮ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﲑزا اﺳﻤﻌﯿﻞ ﺷﲑازی

ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﻔﻮﻟﯿﺖ ﺑﺎ راﺟﻪﻫﺎی ﻣﯿﺴﻮر و ﺷﺎﻫﺰادﮔﺎن ﻫﻤﺪرس و ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را آراﯾﺶ
داده اﺳﺖ ،در ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﮐﻮه ﻧﻘﺎره ﺧﺎﻧﻪ ﺳﻼﻃﲔ ﺑﻮده ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﻧﻘﺎره ﻣﯽزدﻧﺪ و ﻧﯿﺰ ﻟﺸﮑﺮﯾﺎن را در ﻓﺘﺢ

ﻣﯿﺪان ﺳﺎن ﻣﯽدﯾﺪهاﻧﺪ ،و اﮐﻨﻮن ﻓﺘﺢ ﻣﯿﺪان ،ورزش و ﻣﯿﺪان اﺳﺘﺎدﯾﻮم ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺳﺆال ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮای دﯾﺪن ﻫﺴﺖ؟ اﻇﻬﺎر ﺷﺪ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻨﺎم ﻣﻮﻟﲐ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ  ۵۲۳ﭘﻠﻪ دارد ،آﻗﺎی ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻓﺮّخ

اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ در زﻣﺎن ﺷﺎه ﺳﻠﻄﺎن اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺗﺎﻧﺎﺷﺎه آﺧﺮﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻗﻄﺐ ﺷﺎﻫﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﺪﺳﺖ
اورﻧﮓ زﯾﺐ ﻋﺎﻟﻤﮕﲑ ﭘﺎدﺷﺎه دﻫﻠﯽ ﻣﻨﻘﺮض ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺷﺒﯽ در ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد دﯾﺪﮐﻪ ﮐﻮه ﻣﻘﺎﺑﻞ روﺷﻦ و ﻧﻮراﻧﯽ اﺳﺖ

ﺻﺒﺢ روز ﺑﻌﺪ از وزﯾﺮ ﺧﻮد ﮐﻪ ﻫﻨﺪو ﺑﻮد ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟ وزﯾﺮ ﺟﻮاب ﻣﯽدﻫﺪ ﻗﺮﺑﺎن ﻗﺪﻣﮕﺎه ﻣﻮﻻ اﺳﺖ،
)از ﺗﺮس( در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ در آن ﻣﮑﺎن ﺑﺘﺨﺎﻧﻪ ﺑﻮده ،ﺷﺎه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻗﺪﻣﮕﺎه ﻣﻮﱃ ﮐﻪ در ﻣﻠﮏ ﻣﺎﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ زﯾﺎرت
ﮐﻨﯿﻢ ،آن وزﯾﺮ در ﻇﺮف دو روز ﺑﺘﻬﺎﺋﯽ را ﮐﻪ در آن ﻣﺤﻞ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺠﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺎن

آﻗﺎی ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻓﺮّخ ﺑﺪﯾﻨﺠﺎ رﺳﯿﺪ ،ﺣﻀﺮت آﻗﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﺖ را ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ:

ﮐﻪ ﭼﻮن ﺧﺮاب ﺷﻮد ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﮔﺮدد

ﺑﺒﲔ ﺷﺮاﻓﺖ ﻣﯿﺨﺎﻧﮥ ﻣﺮا ای ﺷﯿﺦ

از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﻐﺎزه آﻗﺎی ﻋﺎﺑﺪ ﺣﺴﲔ ﮐﻪ اﻫﻞ ﯾﺰد ﺑﻮد ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﺮدﻧﺪ ،ﭘﺲ از اﺣﻮاﻟﺮﭙﺳﯽ ﺑﺮای ﻋﯿﺎدت ﯾﮑﯽ از ﻓﻘﺮا

ﺑﻨﺎم آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﯾﻮﺳﻒ اﻫﻞ ﺣﯿﺪرآﺑﺎد ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﮔﺎﻧﺪی رﻓﺘﯿﻢ .اﯾﻦ ﻓﻘﲑ ﺷﻐﻠﺶ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﻮد و ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﺼﺎدف

ﭘﺎﯾﺶ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻗﻄﻊ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﯿﺶ از ﯾﮑﻬﺰار ﺗﺨﺖﺧﻮاب داﺷﺖ و آﻧﻘﺪر ﺑﯿﻤﺎر

ﺑﻮد ﮐﻪ راﻫﺮوﻫﺎی آن ﻫﻢ ﺑﯿﻤﺎر ﺧﻮاﺑﺎﻧﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺎرﻧﺪه از ﺣﯿﺚ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻮد و ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ اﯾﻦ ﻋﺪم

ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺑﻮاﺳﻄﻪ زﯾﺎدی ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻮد ،ﭘﺲ از ﻋﯿﺎدت آن ﻓﻘﲑ و اﻇﻬﺎر ﻣﻼﻃﻔﺖ در ﻣﻮﻗﻊ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ
١١٥

ﭘﺎﮐﺘﯽ ﺑﻪ آن ﻓﻘﲑ ﻣﺮﺣﻤﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ .از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﻐﺎزه ﻓﻘﲑ دﯾﮕﺮی ﺑﻨﺎم آﻗﺎی زارع ﺗﺸﺮﯾﻒ ﻓﺮﻣﺎ ﺷﺪﻧﺪ ۱.و در
ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۹/۳۰ﺑﻪ ﻣﻨﺰل آﻗﺎی روزﺑﻪ رﻓﺘﯿﻢ ،آﻗﺎی دﮐﱰ ﻣﻘﺘﺪری ﺳﺮﮐﻨﺴﻮل و آﻗﺎی ﺳﯿﺪﻣﲑ ﻣﺤﻤﻮدﺣﺴﲔ رﺋﯿﺲ

ﺳﺎﺑﻖ ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺣﯿﺪرآﺑﺎد و آﻗﺎی ﺿﺎﺑﻂ و ﻋﺪهای از ﻓﻘﺮا آﻧﺠﺎ از ﺟﻤﻠﻪ آﻗﺎﯾﺎن ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ و ﻃﺒﺴﯽﻫﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ،

ﻋﻤﺎرت آﻗﺎی روزﺑﻪ ﺑﺎﻻی ﺗﭙﻪ ﻣﺮﺗﻔﻊ و ﺑﻠﻨﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻤﻨﺎزل دﯾﮕﺮ ﻫﻮای ﺑﻬﱰی داﺷﺖ ،ﻗﺒﻞ از
ﺻﺮف ﻧﺎﻫﺎر ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ و ﻋﺼﺮ اﻗﺎﻣﻪ و ﺑﺤﻀﺮت آﻗﺎ اﻗﺘﺪا ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از ﻧﺎﻫﺎر در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۲/۳۰ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ

ﺑﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ آﻗﺎی ﺳﺮﮐﻨﺴﻮل ﺑﻤﻨﺰل آﻗﺎی ﻣﺤﻤﻮد ﻃﺒﺴﯽ ﻣﺮاﺟﻌﺖ و ﭘﺲ از اﺳﱰاﺣﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ در ﺣﺪود ﭘﻨﺞ ﺑﻌﺪ از

ﻇﻬﺮ ﻫﻤﺴﺮ آﻗﺎی ﺟﺎﺑﺮﻋﻠﯽ ﺑﻨﺎم ﺧﺎﻧﻢ ﻗﻤﺮ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﻓﻘﺮ و دروﯾﺸﯽ ﻧﺎﺋﻞ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ،در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺶ ﺑﻪ

ﻣﻨﺰل آﻗﺎی ﻗﻨﱪﻋﻠﯽ ﻫﻤﺘّﯽ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺠﻠﺲ ﻓﻘﺮ ﻣﯽرﻓﺘﯿﻢ ،ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎءِ و ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﺠﻠﺲ ،ﺷﺎم

ﺻﺮف ﻧﻤﻮده و ﺳﺎﻋﺖ  ۹ﺑﻪ درﺑﺎر ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﺮدﻧﺪ ،و ﭘﺲ از اﺳﺘﻤﺎع ذﮐﺮ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺳﺎﻋﺖ  ۱۲ﺑﻤﻨﺰل
ﻣﺮاﺟﻌﺖ و اﺳﱰاﺣﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ.

ﺟﻤﻌﻪ ﺷﺸﻢ اﺳﻔﻨﺪ  ۱۳۵۰ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﻬﻢ ﻣﺤﺮم  ۱۳۹۲و  ۲۵ﻓﻮرﯾﻪ  ۱۹۷۲م:
»ﻧﺨﺴﺘﲔ دﻋﻮت رﺳﻮل ﺧﺪا )ص(دﻋﻮت ﺑﻪ ﻻٰ اﻟﻪ اﻟّﺎ اﻟﻠّﻪ ﺑﻮد«
ﺳﺤﺮ ﻫﻤﮕﯽ ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺑﯿﺪار ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﮥ اول ﻋﻤﺎرت ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﺮدﻧﺪو ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز و ﻗﺮاﺋﺖ
ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ ﺑﯿﺎﻧﺎﺗﯽ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن اﯾﺮاد ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :اول دﻋﻮﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﻐﻤﱪ اﮐﺮم ﺻﻠﯽ اﻟﻠّﻪ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ
دﻋﻮت ﺑﻪ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺧﺪا وﮔﻔﱳ »ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﻟﻠّﻪ« ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه دﺳﺘﻮر داد ﺑﺖﻫﺎ را از ﺑﲔ ﺑﺮدﻧﺪ ،ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﺎن ﻋ ّﺪه

ای ﺧﻮد ﺑﺖﻫﺎ را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻋ ّﺪهای آﻧﻬﺎ را ﺷﻔﯿﻊ ﻗﺮار ﻣﯽدادﻧﺪ ،دوم دﻋﻮت ﺑﻪ ﺧﻮدش ﺑﻮدﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد

ﻣﻦ از ﻃﺮف ﺧﺪا رﺳﻮﻟﻢ ﻣﺮا ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ،ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ روز ﺟﺰا ﺑﻮد ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﺧﺪاوﻧﺪﺟﺰای
ﻫﺮﮐﺲ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻋﻤﻠﺶ ﻧﺪﻫﺪ و اﮔﺮ ﻏﲑ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻼف ﻋﺪاﻟﺖ اﻟﻬﯽ اﺳﺖ ،و از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ

 -۱دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ اﺻﻄﻼح ﻓﻘﲑ را اﻫﻞ ﻋﺮﻓﺎن و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان ﺑﺎرﮔﺎه اﻟﻬﯽ ﺑﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﻬﺎده و ﺑﺪان ﺗﯿﻤﻦ و ﺗﱪک ﻣﯽﺟﻮﯾﻨﺪ ﺑﺪﻻﯾﻞ زﯾﺮ اﺳﺖ:
 ۱ﻓﻘﺮ اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ آﯾﺎت  ۱۵ﺳﻮره ﻓﺎﻃﺮ و  ۲۴ﺳﻮره ﻗﺼﺺ و  ۲۷۳ﺳﻮره ﺑﻘﺮه؛ در آﯾﻪ  ۱۵ﺳﻮره ﻓﺎﻃﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﺤﻤِﻴﺪُ :ای ﻣﺮدم ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ درﮔﺎه اﻟﻬﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﺧﺪا ﺑﯽﻧﯿﺎز ﺳﺘﻮده اﺳﺖ.
ﻳَﺎ أَﻳﱡﻬَﺎ اﻟﻨﱠﺎسُ أَﻧ ُﺘﻢُ اﻟْﻔُﻘَﺮَاء إِﻟَﻰ اﻟ ﱠﻠﻪِ وَاﻟﻠﱠﻪُ ﻫُﻮَ اﻟْﻐَ ِﻨﻲﱡ اﻟْ َ
در آﯾﻪ  ۲۴ﺳﻮره ﻗﺼﺺ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ)ع( در ﻫﻤﲔ راﺑﻄﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪَ )) :ربﱢ ِٕاﻧﱢﻲ ِﻟﻤَﺎ أَﻧ َﺰﻟْﺖَ إِ َﻟﻲﱠ ﻣِﻦْ ﺧَﻴْﺮٍ ﻓَﻘِﻴ ٌﺮ(( ﭘﺲ ﮔﻔﺖ

ﻦ
ﻣﻮﺳﯽ)ع( ﺑﺎر ﭘﺮوردﮔﺎرا ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻓﺮو ﻓﺮﺳﺘﺎدهای ﺑﺮ ﻣﻦ از ﺧﲑ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪم در آﯾﻪ  ۲۷۳ﺑﻘﺮه ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ )):ﻟِﻠْ ُﻔﻘَﺮَاء اﻟﱠﺬِﻳ َ

أُﺣﺼِﺮُواْ ﻓِﻲ ﺳَﺒِﻴﻞِ اﻟﻠّﻪِ ﻻَ ﻳَﺴْﺘَﻄِﻴﻌُﻮنَ ﺿَﺮْﺑًﺎ ﻓِﻲ اﻻَٔرْضِ(( ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﺮای دروﯾﺸﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزداﺷﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ در راه ﺧﺪا ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﻧﺪارﻧﺪ و زﻣﲔ ﺳﲑ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻧﺎداﻧﺎن آﻧﺎن را ﺗﻮاﻧﮕﺮ ﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﻔﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽورزﻧﺪ وﱃ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﺻﻮرﺗﻬﺎﯾﺸﺎن ﻣﯽ
ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ در ﺗﻔﺴﲑ ﮐﺸﻒاﻻﺳﺮار در اﯾﻦ ﻣﻮرد آﻣﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﻘﺮا دروﯾﺸﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮاﻧﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﻋﻤّﺎر ﺑﻼل و ﻏﲑه ﮐﻪ ﻗﺮﯾﺐ
ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﻣﺮد ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺧﺎن و ﻣﺎن و اﺳﺒﺎب و ﺿﯿﺎع ﻧﺒﻮد ،و ﺑﻪ ذﮐﺮ ﺧﺪای و ﻋﺒﺎدت ﭼﻨﺎن ﻣﺴﺘﻐﺮق ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ

ﭘﺮوای ﮐﺴﺐ و ﺗﺠﺎرت ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺆال و ﻃﻠﺐ روزی ﻧﻤﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ،ﻣﺴﮑﻦ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺷﺐ ﺻﻔّﻪ ﻣﺴﺠﺪ و ﺑﻪ روز ﺧﺎﻧﻪ ﺣﻀﺮت

ﻣﺼﻄﻔﯽ)ص( در ﺳﻔﺮ و ﺣﻀﺮ از وی ﻏﺎﯾﺐ ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ دل اﯾﺸﺎن ﺟﺰ دوﺳﺘﯽ ﺧﺪا و رﺳﻮل ﻧﺒﻮد ،و ﺑﺎز ﺧﻮاﺟﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آﻧﺎن را ﺧﺪا
ﺑﻪ  ۵ﭼﯿﺰ از اﺧﻼق ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﻧﺸﺎن ﮐﺮد ،ﯾﮑﯽ دوام اﻓﺘﻘﺎر ﺑﻪ ﺣﻖ ،دﯾﮕﺮ ﺣﺒﺲ ﻧﻔﺲ اﯾﺸﺎن در راه ﺣﻖ ،ﺳﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﻬﺎن داﺷﱳ ﻓﻘﺮا از ﺑﻬﺮ
ﺣﻖ ﭼﻬﺎرم ﺗﺎزهروﺋﯽ و ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺮ ﻧﻌﻤﺖ ﺣﻖ ،ﭘﻨﺠﻢ ﺑﯽﻧﯿﺎزی از ﺧﻠﻖ و ﺗﻮاﻧﮕﺮی ﺑﻪ ﺣﻖ.

وآﯾﮥ  ۵۲ﺳﻮره اﻧﻌﺎم))وَﻻَ ﺗَﻄْ ُﺮدِ اﻟﱠﺬِﻳﻦَ ﻳَﺪْﻋُﻮنَ رَﺑﱠﻬُﻢ(( ﺗﺮﺟﻤﻪ :و ﻣﺮان آﻧﺎن را ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن را ﻫﺮ ﺑﺎﻣﺪاد در ﺷﺒﺎﻧﮕﺎه
آﻧﺎن رﺿﺎی او را ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ و ﺑﺮﺗﻮ از ﺣﺴﺎب اﯾﺸﺎن ﻫﯿﭻﭼﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ و از ﺣﺴﺎب ﺗﻮ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﻫﯿﭻﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ اﮔﺮ آﻧﺎن را

ﺑﺮاﻧﯽ از ﺳﺘﻤﮑﺎران ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ .ﭘﯿﻐﻤﱪ)ص( ﻓﺮﻣﻮد :اﻟﻔﻘﺮ ﻓﺨﺮی – در رﺳﺎﻟﻪ ﻗﺸﲑﯾّﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﻐﻤﱪ)ص( ﻓﺮﻣﻮد ﻫﺮ ﭼﯿﺰی را
ﮐﻠﯿﺪی اﺳﺖ وﮐﻠﯿﺪ ﺑﻬﺸﺖ دوﺳﺖ داﺷﱳ دروﯾﺸﺎن اﺳﺖ و دروﯾﺸﺎن ﺻﺎﺑﺮ ﻫﻢ ﻧﺸﯿﻨﺎن ﺧﺪای ﺗﻌﺎﱃ ﺑﺎﺷﻨﺪ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ.

١١٦

١١٧

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﺰای اﻋﻤﺎل را ﻧﻤﯽ دﻫﺪ ،ﭘﺲ ﻻزم ﻣﯽآﯾﺪﮐﻪ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻋﺎﻟﻢ دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﺟﺰای اﻋﻤﺎل داده
ﺷﻮد ،ﻻزﻣﮥ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺑﺴﻮی ﺧﺪا روی ﻧﯿﺎورﻧﺪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﻣﮑّﻪ ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﻮد ﻫﻤﲔﻫﺎ ﺑﻮد اﻗﺮار ﺑﻪ

ﻣﺒﺪاءِ و وﺳﻂ و آﺧﺮ و ﺑﻌﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺣﯿﺪ ،ﻧﺒﻮت و ﻣﻌﺎد ،ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻫﻢ ﻫﻤﲔ ﻣﻮﺿﻮع را ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮع
ﺗﻮﺣﯿﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﻏﲑ اوﮐﺎرﺳﺎزی ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ از او ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺲ از آن ﺣﮑﻢ ﻧﻤﺎز در
ﻣﮑّﻪ ﺻﺎدر ﺷﺪ ،زﯾﺮا دﯾﻨﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ در او ﻧﻤﺎز ﻧﺒﺎﺷﺪ وﱃ ﺣﻘﯿﻘﺖ دﯾﺎﻧﺖ ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮد،

از ﻃﺮﻓﯽ ﻫﻨﻮز وﺿﻊ در ﻣﮑّﻪ ﻃﻮری ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺣﮑﻢ دﯾﮕﺮی ﺻﺎدر ﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﮑّﻪ ﺣﮑﻢ دﯾﮕﺮی ﺻﺎدر
ﻧﺸﺪ ،ﺳﻮرهﻫﺎی آﺧﺮ ﻗﺮآن ﺑﯿﺸﱰ در ﻣﻮرد ﻗﻀﺎﯾﺎی ﻣﻌﺎد و آﺧﺮت اﺳﺖ.

»ﻋَﻢﱠ ﻳَﺘَﺴَﺎءﻟُﻮنَ ﻋَﻦِ اﻟﻨﱠﺒَﺎِٕ اﻟْﻌَﻈِﻴﻢِ اﻟﱠﺬِي ﻫُﻢْ ﻓِﻴﻪِ ﻣُﺨْﺘَﻠِﻔُﻮنَ« از ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺳﺆال ﻣﯽﮐﻨﻨﺪاز ﭼﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ در آن

اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ؟ ﮐﻔﺎر و ﻣﺸﺮﮐﲔ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺷﻮد اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی ﭘﻮﺳﯿﺪه را دوﺑﺎره زﻧﺪه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ»:ﻗُﻞْ ﻳُﺤْﻴِﻴﻬَﺎ

اﻟﱠﺬِي أَﻧﺸَﺎَٔﻫَﺎ أَوﱠلَ ﻣَﺮﱠةٍ وَﻫُﻮَ ﺑِﻜُﻞﱢ ﺧَﻠْﻖٍ ﻋَﻠِﻴﻢٌ«ﺳﻮره ﯾﺲ آﯾﮥ  ۷۹ﺑﮕﻮ آن ﺧﺪاﺋﯽ زﻧﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اول ﺑﺎر آﻧﻬﺎ را

آﻓﺮﯾﺪه و او ﺑﻬﺮ ﺧﻠﻘﺖ داﻧﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﺳﺖ ،در ﺑﻌﻀﯽ اﺧﺒﺎر رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴّﻼم ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪ آن ﺧﱪ ﺑﺰرگ

ﺑﺮای ﻣﻦ اﺳﺖ»:ﻋَﻦِ اﻟﻨﱠﺒَﺎِٕ اﻟْﻌَﻈِﻴﻢِ« ﮐﻪ آن وﻻﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا )ص( در ﻏﺪﯾﺮ ﺧﻢ او را ﺑﺮ ﺳﺮ دﺳﺖ

ﺑﻠﻨﺪ ﻓﺮﻣﻮد و او را ﺑﺠﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺧﻮد ﻓﺮﻣﻮد و در ﻣﺤﻞ ﻏﺪﯾﺮ ﺧﻢ ﺗﻮﻗﻒ ﻓﺮﻣﻮد و از ﺗﻤﺎم ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ ﺑﯿﻌﺖ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﺎز
ﻫﻢ در ﻣﻘﺎم وﻻﯾﺖ او اﻣّﺖ اﺧﺘﻼف داﺷﺘﻨﺪ ،ﯾﮏ دﺳﺘﻪ ﻗﻠﯿﻞ در ﻣﻘﺎم وﻻﯾﺖ او ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و ﻋﺪهٔ ﮐﺜﲑی

ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻧﻘﺾ ﭘﯿﻤﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎ دﯾﮕﺮی ﺑﯿﻌﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺎر اﺧﺘﻼف ﺑﻪ ﺟﺎﺋﯽ ﮐﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺸﲑﻫﺎ
ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و ﻣﻨﮑﻢ اﻣﲑٌ و ﻣﻨﺎ ۱اﻣﲑٌ ﮔﻔﺘﻨﺪ و ﻓﺮﻣﻮدهٔ رﺳﻮل ﺧﺪا )ص( را ﺑﺮ ﻃﺎق ﻧﯿﺴﺎن و ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﻧﻬﺎدﻧﺪ ،ﺧﺪای

ﺗﻌﺎﱃ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﮐَﻼّ« ﭼﻨﲔ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﮑﺮان ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ ،آﻧﻬﺎ ﺑﻪ زودی ﻫﻨﮕﺎم رﻓﻊ ﺣﺠﺐ از ﭘﯿﺶ دﯾﺪﮔﺎﻧﺸﺎن

در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮگ ﯾﺎ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﮐﱪاٰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ وﺳﯿﻠﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻇﺎﻫﺮی ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻓﺮاﻫﻢ آوردﯾﻢ و

آﻧﻬﺎ را ﻣﻬﻤﻞ ﻧﮕﺬاردﯾﻢ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻫﻢ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺑﺎﻃﻨﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺖ روﺣﯽ ﮐﻪ اﺑﺪی اﺳﺖ ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﻐﻤﱪ وﱃّ

 -۱اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن در ﺳﻘﯿﻔﻪ ﺑﻨﯽ ﺳﺎﻋﺪه ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ،و ﺟﺮﯾﺎن آن اﯾﻦ اﺳﺖ :ﺑﻌﺪ از رﺣﻠﺖ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﮐﺮم)ص(ﺑﻌﻀﯽ در ﻣﻮت او
ﺗﺮدﯾﺪﮐﺮده وﮔﻔﺘﻨﺪ ﭘﯿﻐﻤﱪ ﺧﺪا ﻧﻤﯽﻣﲑد ،و ﺳﭙﺲ ﺟﻤﻌﯽ از اﻧﺼﺎر در ﺳﻘﯿﻔﻪ ﺑﻨﯽﺳﺎﻋﺪه ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﻌﺪﺑﻦ ﻋﺒﺎده از اﻧﺼﺎر ﺑﯿﻌﺖ
ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ اﻣﺮ وﻻﯾﺖ ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﻐﻤﱪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ دارد ﭼﻮن اﯾﻦ ﺧﱪ ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ رﺳﯿﺪ آﻧﺎن ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺟﻨﺎزه ﭘﯿﻐﻤﱪ را ﮐﻔﻦ و
دﻓﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﺟﺮاح و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ از ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺳﺮاﺳﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﻘﯿﻔﻪ آﻣﺪﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﺳﻌﺪ و اﻧﺼﺎر اﻋﱰاض ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ

ﻣﺎ اوﻟﯿﺎی ﭘﯿﻐﻤﱪ و ﻋﺸﲑه او ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺳﺰاوار ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ او ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﻣﺎ اﻣﺮا و ﺷﻤﺎ وزرا ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﻣُﻨﺬر و ﭘﺴﺮش ﺣُﺒﺎب ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ و
ﻋﻤﺮﮔﻔﺘﻨﺪ اﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺷﻤﺸﲑ ﺑﲔ ﻣﺎ داوری ﺧﻮاﻫﺪﮐﺮد ،ﻋﻤﺮ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻣﺎ را وﺻﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار داده ﻧﻪ ﺷﻤﺎ

را و ﺑﺎ ﻫﻢ ﮔﻼوﯾﺰ ﺷﺪﻧﺪ ،اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه ﺟﺮاح آﻧﻬﺎ را از ﻫﻢ ﺟﺪا ﮐﺮد وﮔﻔﺖ ﺷﻤﺎ اول ﮐﺴﯽ ﺑﻮدﯾﺪﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا را ﯾﺎری ﮐﺮدﯾﺪ و ﺣﺎﻻ

ﺳﺰاوار ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،در اﯾﻦ ﺑﲔ ﺑُﺸﺮ ﺗﻮ از اﺑﻦ ﻋﻢّ ﺧﻮد ﯾﺎری ﮐﺮدی ،ﺑُﺸﺮﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﻧﻤﯽﮔﺬارم ﺑﲔ ﻣﻬﺎﺟﺮ و اﻧﺼﺎر
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

اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﺳﻌﺪﺑﻦ ﻋﺒﺎده ﺳﺨﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد ﻋُﻤﺮ در ﻣﻘﺎم ﻗﺘﻞ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎده ﺑﺮآﻣﺪﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﺎﻧﻊ ﺷﺪ ،اُﺳﺎﻣﻪ اﺑﻦ

زﯾﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺟﻮان رﺷﯿﺪی ﮐﻪ از ﻃﺮف ﭘﯿﺎﻣﱪ ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﺎم ﺗﻌﯿﲔ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻧﯿﺰ از ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮد و ﻧﯿﺰ ﻋﺪهای دﯾﮕﺮ،
ﻋﻤﺮ ﺑﻪ اوﮔﻔﺖ ﺳﻦ ﺗﻮﮐﻢ اﺳﺖ و ﺗﻮ ﺟﻮاﻧﯽ و ﺳﺰاوار ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻗﺸﻮن را ﻧﺪاری ،و اﺑﻮﺑﮑﺮﮐﻪ ﻣﺴﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻟﺸﮑﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،و

اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﱪ ﺳﻦ ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ او ﺑﯿﻌﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻨﺎزﻋﻪ و ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﺑﺎ ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ

ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ و اﺑﻮﻋﺒﯿﺪه و ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻼﻓﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮﮔﺮدﯾﺪ ،اﻣﺎ ﻋﻠﯽ)ع( ﭼﻮن ازﮐﻔﻦ و دﻓﻦ ﭘﯿﻐﻤﱪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس
ﻓﺎرغ ﺷﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺷﺪﯾﺪاً اﻋﱰاض ﮐﺮد ،و ﻋﺪه دﯾﮕﺮی در اﯾﻦ اﻋﱰاض ﺑﻪ وی ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ ،وﱃ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ آﻧﺎن ﺳﻮدی ﻧﺒﺨﺸﯿﺪ ،و ﭼﻮن

در ﻣﱳ ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﺑﲔ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ از ﯾﮏ ﻃﺮف و اﻧﺼﺎر از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪﮐﻪ ﻣِﻨﮑﻢ اﻣﲑٌ و ﻣﻨﺎ اﻣﲑ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده
ﺷﺪ) ،ﻣﺄﺧﻮذ ازﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ(.

١١٨

واﻣﺎم ﺗﻌﯿﲔ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،و ﻗﯿﺎﻣﺖ و ﺣﺸﺮ و ﺛﻮاب و ﻋﻘﺎب ﻗﺮار دادﯾﻢ ،ﺑﺰودی ﺑﺮ ﺧﻄﺎ و اﻧﮑﺎر ﺧﻮد آﮔﺎه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ،
آﯾﺎ ﻣﺎ زﻣﲔ را ﻣﻬﺪ آﺳﺎﯾﺶ ﺧﻠﻖ ﻗﺮار ﻧﺪادﯾﻢ؟ وﮐﻮﻫﻬﺎ را ﻋﻤﺎد و ﻧﮕﻬﺒﺎن آن ﻧﺴﺎﺧﺘﯿﻢ؟ و ﺷﻤﺎ را زوج و ﺟﻔﺖ

ﻧﯿﺎﻓﺮﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ اﻧﺲ ﺑﮕﲑﯾﺪ؟ و درﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ؟ و ﻫﺰارﻫﺎ ﻧﻮﯾﺪ دﯾﮕﺮﮐﻪ ﺷﻤﺎ از اﺣﺼﺎءِ آﻧﻬﺎ
ﻋﺎﺟﺰ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯿﺪ ،ﻣﺎ ﺧﻮاب را ﻣﺎﯾﮥ آﺳﺎﯾﺶ و ﺷﺐ را ﺳﺎﺗﺮ اﺣﻮال و اﻋﻤﺎل ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دادﯾﻢ ،و روز راﺑﺮای ﻓﺮاﻫﻢ

ﻧﻤﻮدن وﺳﺎﺋﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﻗﺮار دادﯾﻢ ﺑﺮ ﻓﺮاز ﺷﻤﺎ ﻫﻔﺖ آﺳﻤﺎن ﻣﺤﮑﻢ آﻓﺮﯾﺪﯾﻢ ،و ﭼﺮاﻏﻬﺎی درﺧﺸﻨﺪه ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﻣﺎه و

ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﮐﻪ ﺑﻘﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺪون وﺟﻮد آﻧﻬﺎ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﻗﺮار دادﯾﻢ ،و از اﺑﺮﻫﺎی ﻓﺸﺮده ﺷﺪه و ﻣﱰاﮐﻢ آب ﻓﺮو
رﯾﺨﺘﯿﻢ ﺗﺎ داﻧﻪﻫﺎ و ﻧﺒﺎﺗﺎت از زﻣﲔ روﺋﯿﺪه و ﺑﲑون آورﯾﻢ ،و ﺑﺎﻏﻬﺎی ﭘﺮدرﺧﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﻮهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از آﻧﻬﺎ ﺑﻮﺟﻮد

ﻣﯽآﯾﺪ آﻓﺮﯾﺪﯾﻢ ،وﻋﺪهﮔﺎه ﺧﻠﻖ روزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻖ از ﺑﺎﻃﻞ و ﻣﺆﻣﻦ ازﮐﺎﻓﺮ و ﻧﺎﺟﯽ از ﻣﺎﻟﮏ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻣﯽ
ﺷﻮد ،روزی ﮐﻪ ﺑﺎ دﻣﯿﺪن ﻧﻔﺦ ﺻﻮر ﻣﺮدﮔﺎن زﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و ﻓﻮج ﻓﻮج ﺑﻪ ﻣﺤﺸﺮ ﻣﯽآﯾﻨﺪ و درﻫﺎی آﺳﻤﺎن ﺑﺎز ﺷﻮد

و ارواح از درﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ وارد ﺷﻮﻧﺪ ،وﮐﻮﻫﻬﺎی ﺧﻮدﺑﯿﻨﯽ و اﻧﺎﻧﯿّﺖ ﻧﺎﺑﻮد ﮔﺮدﻧﺪ و آﻧﻬﺎﺋﯿﮑﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺧﻮدﭘﺴﻨﺪی
از ﻣﻘﺎم وﻻﯾﺖ روﮔﺮدان ﺷﺪﻧﺪ در ﺟﻬﻨﻢ ﻣﮑﺎن ﯾﺎﺑﻨﺪ ،ﺑﺴﺒﺐ ﮐﻔﺮ و ﺗﺠﺎوزﮐﺎرﯾﻬﺎی در ﻇﻠﻢ و ﻣﻌﺼﯿﺖ ﻗﺮﻧﻬﺎ ﻋﺬاب

ﮐﺸﻨﺪ و ﻫﺮﮔﺰ آﺑﻬﺎی ﺳﺮد وﮔﻮارا و ﺷﺮاب ﻃﻬﻮر ﻧﯿﺎﺷﺎﻣﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ آﺑﯽ ﭘﻠﯿﺪ و ﺳﻮزان ﮐﻪ ﺑﻨﺎم ﺣﻤﯿﻢ و ﻏﺴّﺎق ﻧﺎﻣﯿﺪه

ﺷﺪه ﺑﺂﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮراﻧﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﺮ اﻋﻤﺎل آﻧﻬﺎ ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﺖ ،زﯾﺮا اﻣﯿﺪ ﺑﺮوز ﺣﺴﺎب ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪﮐﻪ ﺗﻮﺷﮥ آﻧﺮوز را ﻓﺮاﻫﻢ

آورﻧﺪ و از آﯾﺎت ﻣﺎ )ﮐﻪ ﺗﻔﺴﲑ ﺑﻪ ﻋﻠﯽ )ع( ﺷﺪه( و ﺧﻮد آن ﺣﻀﺮت ﻫﻢ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ آﯾﺘﯽ ﺑﺮای ﺧﺪا ﺑﺰرﮔﱰ از

ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﺣﺴﺎب ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﻧﺪازه و ﺷﻤﺎره در ﻧﺰد ﻣﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﭽﺸﯿﺪ
ﮐﯿﻔﺮ ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻧﻤﻮدن ﻣﺮدان اﻟﻬﯽ و ﺑﺪﮐﺮداری ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺟﺰ رﻧﺞ و ﻋﺬاب ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﻓﺰوده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺑﻌﺪ ﺑﺎ

وﺻﻒ ﻧﻌﻤﺘﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﺑﻬﺸﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﻫﯿﺰﮔﺎران وﮔﺮوﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﻘﺎم وﻻﯾﺖ ﻋﻄﺎ ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ،ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺲ ﺑﺎﻧﺪازهٔ
ﻣﻌﺮﻓﺖ و اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺤﻪ ﺧﻮد از ﻧﻌﻤﺘﻬﺎی اﻟﻬﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،و اﯾﻦ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت روز ﺣﺴﺎب ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ارواح

ﻣﻘﺪﺳﻪ ﺣﻀﺮت ﺧﺘﻤﯽ ﻣﺮﺗﺒﺖ و ﻋﻠﯽ )ع( و اﺋﻤﻪ اﻃﻬﺎر و اوﻟﯿﺎء ﮐﻪ ربّ اﻟﻨّﻮع ﻣﻀﺎفاﻧﺪ ،ﮐﻪ در ﭘﯿﺸﮕﺎه
ﺧﺪاوﻧﺪی ﺑﻪ ﺻﻔﻮف ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ در آﻣﺪهاﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،و از ﻫﯿﺒﺖ و ﻋﻈﻤﺖ آﻧﺮوزﮐﺴﯽ را ﯾﺎرای ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺟﺰ ﺑﺎذن

ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ ،آﻧﻬﻢ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺻﻮاب در ﻧﺰد ﺧﺪا و ﺑﻪ اذن ﺧﺪا از ﻣﺆﻣﻨﲔ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،در آن ﻣﻮﻗﻊ و

ﻣﻮﻗﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻓﺮ آرزو ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ای ﮐﺎش ﺧﺎک ﺑﻮدم و ﺑﺼﻮرت دﯾﮕﺮ ﺧﻠﻖ ﺷﺪه ﺑﻮدم ،از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رواﯾﺖ
ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ از رﺳﻮل ﺧﺪا )ص( ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﮔﻔﺖ ،روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﮐﺎﻓﺮان ﺑﻪ ﻣﻘﺎم وﻻﯾﺖ ،ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻪ

ﻧﻌﻤﺘﻬﺎﺋﯽ ﺑﺮای ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻋﻠﯽ )ع( ﻣﻬﯿﺎ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ و دارای ﭼﻪ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ای ﮐﺎش از ﺷﯿﻌﯿﺎن
ﻋﻠﯽ )ع( ﺑﻮدﯾﻢ ،ﮐﻪ ﻣﺮاد از ﺗﺮاب ﺷﯿﻌﯿﺎن اﺑﺎﺗﺮاب اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻨﯿﻪ ﻋﻠﯽ )ع( ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﺎز ﻫﻢ از ﻫﻤﲔ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس

ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا رﺳﻮل ﺧﺪا )ص( ﻋﻠﯽ را ﻣﮑﻨّﯽ ﺑﻪ اﺑﺎﺗﺮاب ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ؟ ﺟﻮاب ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ

ﻋﻠﯽ ﺻﺎﺣﺐ زﻣﲔ اﺳﺖ و ﺣﺠﺔ اﻟﻠّﻪ اﺳﺖ ﺑﺮ اﻫﻞ زﻣﲔ و ﺑﻘﺎی زﻣﲔ ﺑﺮای ﻋﻠﯽ )ع( اﺳﺖ ،اﺻﺒﻎ ﺑﻦ ﻧﺒﺎﺗﻪ ﻣﯽ

ﮔﻮﯾﺪ در ﺧﺪﻣﺖ اﻣﲑاﻟﻤﺆﻣﻨﲔ ﻋﻠﯽ )ع( ﺑﻮدم ﺣﺎرث ﺑﻦ اﻋﻮر ﻫﻤﺪاﻧﯽ ﺑﺮ آن ﺣﻀﺮت وارد ﺷﺪ در ﺣﺎﱃ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﺎن
ﺑﻮد ،ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد ای ﺣﺎرث ﭼﺮا ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ ﻋﺮض ﮐﺮد ﭘﲑ و ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪهام اﺟﻠﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ

ﺑﭽﻪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ دارم و دﯾﻨﯽ دارم ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ آن دﯾﻦ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﻌﻼوه از ﺳﺨﺘﯽ ﺟﺎن دادن در ﺣﺎل ﻣﺮگ
وﺣﺸﺖ دارم ،ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد :ﻏﻢ ﻣﺨﻮر ﻣﻦ ﭘﺪر ﯾﺘﯿﻤﺎﻧﻢ .ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﻮ را ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ و دﯾﻦ ﺗﺮا ادا ﻣﯽﮐﻨﻢ

و ﺳﺨﺘﯽ ﺟﺎن دادن را ﺑﺮ ﺗﻮ آﺳﺎن ﻣﯽﮔﺮداﻧﻢ ﻓﺮﻣﻮد:

ﻣِﻦْ

ﯾﺎر ﺣﺎر ﻫَﻤﺪان ﻣﻦ ﯾﻤﺖُ ﯾَﺮﻧﯽ

١١٩

ﻣﺆﻣﻦٍ

اَو

ﻣُﻨﺎﻓِﻖٍ

ﻗُﺒﻼٰ

ای ﺣﺎرث ﻫﻤﺪاﻧﯽ ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻤﲑد ﻣﺮا ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﭼﻪ ﻣﺆﻣﻦ و ﭼﻪ ﻣﻨﺎﻓﻖ ﮐﻪ ﻣﻦ روﺑﺮوی او ﻗﺮار ﻣﯽﮔﲑﯾﻢ و ﻣﺮا ﻣﯽ
ﺷﻨﺎﺳﺪ ،ﻣﻨﻬﻢ او را ﺑﻪ ﻧﺎم و ﺻﻔﺖ وﮐﺎرﻫﺎﺋﯽ را ﮐﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ ،ﺗﻮ در وﻗﺖ ﮔﺬﺷﱳ اﯾﻤﻨﯽ و ﻣﺎ ﺑﻪ آﺗﺶ

ﺧﻄﺎب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺸﻮﮐﻪ او رﯾﺴﻤﺎن وﻻﯾﺖ ﻣﺎ اﺗﺼﺎل دارد ،و ﻣﺎ آﺑﯽ ﺳﺮد وﮔﻮارا ﺑﺪوﺳﺘﺎن
ﻣﯽآﺷﺎﻣﺎﻧﯿﻢ ﮐﻪ در ﺣﻼوت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺴﻞ اﺳﺖ:

وز ﻣﻬﺮ ﻋﻠﯽ دﻟﺶ ﻣﻨﻮّر ﺑﺎﺷﺪ

ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﺠﺎن ﻣﺤّﺐ ﺣﯿﺪر ﺑﺎﺷﺪ

در ﺑﺎغ ﺑﻬﺸﺖ زاﻫﻞ ﮐﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ

روزی ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺳﺮای وﯾﺮان ﺑﺮود

ﭘﯿﺶ از رﻓﱳ از دﻧﯿﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺎره ﻋﻠﯽ اﺳﺖ ،و در آﻧﺠﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ دﯾﺪﮐﻪ ﭼﺎره ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ

ﺑﺪاﻣﻦ آن ﺑﺰرﮔﻮار ﺑﺰﻧﻨﺪ .ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺎن ﮔﻬﺮﺑﺎر و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﻧﺎﻓﺬ ﺧﻮد ﺷﻮری در دل و ﺳﺮﺷﮑﯽ

در ﭼﺸﻤﺎن ﻧﻬﺎدﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻮﯾﺶ را ﭘﺎﯾﺎن دادﻧﺪ ،و ﺳﭙﺲ ﻫﻤﻪ ﺑﺼﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ.

»ﻣﻘﱪه ﺣﯿﺎت ﺑﺨﺶ ﺑﯿﮕﻢ«
ﺑﻌﺪ از ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﻋﺎزم ﺳﯿﺎﺣﺖ ﺷﺪﯾﻢ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ دﯾﺪن ﻣﻘﺮه ﺣﯿﺎت ﺑﺨﺶ ﺑﯿﮕﻢ:

ﻫﻤﺴﺮ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻄﺐ ﺷﺎه رﻓﺘﯿﻢ .اﻃﺮاف ﻗﱪ او ﺻﻠﻮات ﮐﺒﲑه و آﯾﺔ اﻟﮑﺮﺳﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺗﺎرﯾﺦ وﻓﺎت او را

ﭘﻨﺠﻢ ﺷﻌﺒﺎن  ۱۰۲۷ﻫﺠﺮی ﻣﺮﻗﻮم ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﮐﻨﺎر ﻗﱪ ﻣﺴﺠﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺣﯿﺎﺗﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ ارزش
و ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺪود ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه و ﺗﺎرﯾﺦ اﺗﻤﺎم آن  ۱۰۷۷ﺑﻮده اﺳﺖ ،دارای ﺑﺎﻏﺎت ﺑﺎ

ﻣﺴﺎﺣﺖ زﯾﺎد اﺳﺖ ،ﻗﱪ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪﻗﻄﺐ ﺷﺎه از ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻗﻄﺐ ﺷﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﻘﱪه اﺳﺖ ،روی ﻗﱪ آﯾﺎت
ﻗﺮآﻧﯽ و آﯾﺔاﻟﮑﺮﺳﯽ ﺑﺎ ﺧﻂ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎﺋﯽ ﮐﻨﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ»ﺟﻠﻮس ﺳﺎل  ۱۰۲۰و ارﺗﺤﺎل ﺳﺎل  «۱۰۳۵در ﺟﻠﻮی ﻣﻘﱪه
ﺣﻮض ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ و ﻋﻤﯿﻘﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ دور آن اﯾﻮان ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﱪهٔ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺳﻠﻄﺎن اﺑﺮاﻫﯿﻢ

ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ روز ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ  ۲۱رﺑﯿﻊاﻟﺜﺎﻧﯽ ﺳﺎل  ۹۸۸ﻫﺠﺮی وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻗﱪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ روی آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد

اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪاﻣﲔ ﮐﻪ در ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ۲۵ﺷﻌﺒﺎن ﺳﺎل  ۱۰۶۴وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻗﱪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۰۶۲وﻓﺎت
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و روی ﺗﻤﺎم ﻗﺒﻮر آﯾﺔاﻟﮑﺮﺳﯽ و ﻧﺎدﻋﻠﯽ و آﯾﺎت ﻧﻮر و ﺻﻠﻮات ﮐﺒﲑه ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﻘﺎﺑﺮ و
ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﺗﮑﺎﯾﺎ در اﯾﻦ ﺣﺪود ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺪوره ﺳﻼﻃﲔ ﻗﻄﺐ ﺷﺎﻫﯿﻪ اﺳﺖ ،ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﺴﯿﺎر وﺳﯿﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ

ﭼﻮن وﻗﺖ ﮐﻢ ﺑﻮد ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﻧﺪازهﮔﲑی و ﺗﻌﯿﲔ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻧﺸﺪم ،در داﺧﻞ ﻣﻘﺎﺑﺮﮔﺞﺑﺮﯾﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ و ﺗﻤﺎﺷﺎﺋﯽ
وﺟﻮد داﺷﺖ و در ﯾﮏ ﮐﺘﯿﺒﻪ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد :اﯾﻦ ﻣﺰار وﻗﻒ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻇﻬﻮر اﻣﺎم زﻣﺎن ﻣﻮﻇﻒ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻫﺮﮐﺲ ﺑﺮﺧﻼف وﻇﯿﻔﻪ رﻓﺘﺎرﮐﻨﺪ«...

ﻗﻠﻌﻪ ﮐﻬﻨﻪ ﮔﻮﻟﮑﻨﺪه
از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻗﻠﻌﻪ ﮐﻬﻨﮥ ﮔﻮﻟﮑﻨﺪه رﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﺼﺮ ﺷﺎﻫﺎن ﻗﻄﺐ ﺷﺎﻫﯿﻪ و زﻣﺎﻧﯽ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺗﻠﻨﮓ ﺑﻮده

اﺳﺖ ،ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺎزدﯾﺪ در آﻧﺠﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺣﻔﺎری ﺑﻮدﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻣﮑﺸﻮﻓﻪای ﮐﻪ ﻣﺎ دﯾﺪﯾﻢ ﺣ ّﻤﺎﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ

ﺳﯿﻤﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺣﻮضﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ درﺳﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﻗﺒﻮر

ﻗﺪﯾﻤﻪ و ﻣﺴﺠﺪی ﮐﻪ از زﯾﺮ زﻣﲔ ﮐﺸﻒ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﺮ ﻣﺤﺮاب آن آﯾﺎت ﻗﺮآﻧﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻋﺪهای از زﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ در
آﻧﺠﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ﺑﻮدﻧﺪﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪام روزی دو روﭘﯿﻪ ﻣﺰد ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻣﺎ از آﻧﻬﺎ ﻋﮑﺲ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ،از اﺷﯿﺎءِ ﻣﮑﺸﻮﻓﻪ

ﻣﻬﺮﻫﺎی ﻧﻤﺎز ،ﭼﯿﻨﯽآﻻت و ﻏﲑه ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ ،در اﯾﻦ ﺑﲔ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﭘﲑزن ﺳﯿﺎه

ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎ زﻧﻬﺎی دﯾﮕﺮ ﺟﻠﻮ آﻣﺪﻧﺪ و ﺳﻪ ﻋﺪد ﮔﻞ ﺑﻨﺎم»ﻣَﮑﺮﻣﭻ« ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ

ﺳﺒﮏ ﻫﻨﺪﯾﻬﺎ اﺣﱰام و ﺗﻌﻈﯿﻢ ﺑﺠﺎ آوردﻧﺪ .در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۱۰ﺑﺎ ﻫﻤﺎن اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ اﻗﺎی ﺿﺎﺑﻂ از ﻗﻠﻌﻪای ﮐﻪ ﭘﺎﺋﲔﺗﺮ
١٢٠

از ﻣﻘﱪهﻫﺎ ﺑﻮد دﯾﺪن ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،در داﺧﻞ ﻗﻠﻌﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد روی ﺳﺮ در ﻗﻠﻌﻪ ﺗﻮﭘﻬﺎی ﺑﺰرگ
ﻧﺼﺐ ﮔﺮدﯾﺪه ،و ﺑﺎﻻی درﻫﺎ ﻗﺒّﻪﻫﺎی ﻣﺨﺮوﻃﯽ ﺷﮑﻞ ﺳﺮﺗﯿﺰ از آﻫﻦ ﻗﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ زﯾﺒﺎﺋﯽ ﻣﺎﻧﻊ

از ﻋﺒﻮر ﻓﯿﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،در داﺧﻞ اﯾﻦ ﻗﻠﻌﻪ ﻗﻠﻌﮥ دﯾﮕﺮی ﻗﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ ﻗﺼﺮﻫﺎی ﺷﺎﻫﺎن را در آن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ،

آﻗﺎی ﺿﺎﺑﻂ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ اﯾﻦ ﻋﻤﺎرﺗﻬﺎ در زﻣﺎن ﺳﻼﻃﲔ ﻗﻄﺐ ﺷﺎﻫﯿﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻮاﺳﻄﮥ ﮐﻤﯽ وﻗﺖ

ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻋﻤﺎرﺗﻬﺎ را ﯾﺎدداﺷﺖ ﻧﻤﺎﯾﻢ ،در ﺧﺎرج ﻗﻠﻌﻪ ﺑﺎﻏﻬﺎی اﻧﮕﻮر ﺑﻪ اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد
داﺷﺖ ،ﭘﺲ از ﺗﻤﺎﺷﺎی آﻧﺠﺎ در ﺳﺎﻋﺖ ده و ﻧﯿﻢ ﺑﻪ زﯾﺎرت ﺣﻀﺮت ﺷﺎه ﻣﲑ ﻣﺤﻤﻮد دﮐﻨﯽ ۱و ﺷﺎه ﻣﲑ ﺷﻤﺲ

اﻟﺪﯾﻦ دﮐﻨﯽ ۲و ﺷﺎه ﺳﯿﺪ ﻋﻠﲑﺿﺎی دﮐﻨﯽ ۳ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﺮدﻧﺪ .ﻧﮕﺎرﻧﺪه  ۳ﺟﻠﺪ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻧﺬر اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﻮار ﮐﺮده

ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده و ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﺨﻂ ﻣﺒﺎرﮐﺸﺎن روی اوﻟﲔ ﺻﻔﺤﻪ ﻫﺮﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ﺷﺮﺣﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﻣﺮﻗﻮم

ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:

»ﺑﺴﻢ اﻟﻠّﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ .ﺗﻘﺪﯾﻢ و وﻗﻒ ﻧﻤﻮد آﻗﺎی ﺣﺎج ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎﺧﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺟﻠﺪﮐﻼم اﻟﻠّﻪ ﻣﺠﯿﺪ را ﺑﻪ ﻣﺰار

ﻣﺘﱪﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﺷﺎه ﻣﲑ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﻮد دﮐﻨﯽ ﻗﻄﺐ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻋﻠﯿّﻪ ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠﻬﯿﻪ اﻧﻮاراﻟﻠّﻪ ﺑﺮﻫﺎﻧﻪ ﮐﻪ زاﺋﺮان در اﯾﻦ ﻣﺰار

ﻣﺘﱪﮐﻪ ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺧﺎرج ﻧﮑﻨﺪ و آﻧﮑﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف رﻓﺘﺎر ﮐﻨﺪ ﻣﻮرد ﺳﺨﻂ اوﻟﯿﺎی ﺧﺪا واﻗﻊ ﮔﺮدد ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ

ﺗﺎﺳﻮﻋﺎی ﻣﺤﺮم  ۱۳۹۲ﺷﺸﻢ ﺑﻬﻤﻦ  «۱۳۵۰و ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ را در ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ ،در ﺟﻠﻮی ﻣﻘﱪه ﺷﺎه دﺧﱰی
ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﺟﻨﻮن دارد و ﺧﯿﻠﯽ داد و ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺣﻀﺮت آﻗﺎ دﺳﺘﻮر دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺪاری
ﺗﻤﺮﻫﻨﺪی وﮔﺸﻨﯿﺰ ﻃﺒﺦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻪ او ﺑﺨﻮراﻧﻨﺪﮐﻪ اﻧﺸﺎءاﻟﻠّﻪ ﺑﻬﺒﻮدی ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺑﻌﺪ از زﯾﺎرت ﺣﻀﺮت ﺷﺎه
ﻣﲑ ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ دﮐﻨﯽ و ﺣﻀﺮت ﺷﺎه ﺳﯿﺪﻋﻠﲑﺿﺎی دﮐﻨﯽ و ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻗﺮآن ﻣﺬﮐﻮر در ﺳﺎﻋﺖ  ۱۱/۳۰ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺑﺮﮔﺸﺘﯿﻢ.
ﺳﺎﻋﺖ  ۴/۳۰ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮﮐﻪ دﻣﺎی ﻫﻮا  ۳۵درﺟﻪ ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ داد ،ﺧﺎﻧﻢ ﺣﯿﺪر ﺑﯿﮕﻢ و ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﯾﻢ ﺳﻠﻄﺎﻧﻪ

ﮐﻪ ﻫﺮ دو اﻫﻞ ﻫﻨﺪ و ﺳﺎﮐﻦ ﺣﯿﺪرآﺑﺎد ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﺗﺸﺮف در ﻓﻘﺮ ﻧﺎﺋﻞ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ .ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء در ﻣﻨﺰل
آﻗﺎی ﻣﺤﻤﻮد ﻃﺒﺴﯽ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت اﯾﺸﺎن اﻗﺘﺪا ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺣﻀﺮﺗﺸﺎن ﻗﺴﻤﺘﯽ ازﮐﺘﺎب ﺗﺠﻠﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ و

ذﮐﺮ ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ از ﮐﺘﺎب ﻋﻤّﺎن ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ ،ﭘﺲ از ﺻﺮف ﺷﺎم در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۹ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺑﻪ درﺑﺎر

ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﺮدﻧﺪ و ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  ۱۲در آﻧﺠﺎ ذﮐﺮ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺧﺎﻣﺲ آل ﻋﺒﺎ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻤﻨﺰل ﻣﺮاﺟﻌﺖ و اﺳﱰاﺣﺖ
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ.

 -۱ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﻮد دﮐﻨﯽ وی آﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﺗﺬﮐﺮةاﻻوﻟﯿﺎ دﮐﻦ وﮐﺘﺎب رﻫﱪان ﻃﺮﯾﻘﺖ آﻣﺪه در ﻧﺠﻒ اﺷﺮف زاده ﺷﺪه ﺑﻮد ،و ﭘﺲ از
ﺳﲑ و ﺳﯿﺎﺣﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺪر دﮐﻦ ﮐﻪ ﻣﻘﺮّ ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﻮد وارد ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ ًا از ﻓﯿﺾ ﺣﻀﻮر اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺎﻟﯿﻪ رﺳﯿﺪه و از
ﻃﺮف وی ﺑﻪ ﻣﻨﺼﺐ ﺧﻼﻓﺖ و ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﺎﺋﻞ آﻣﺪ و ﻣﺄﻣﻮر ﻋﺰﯾﻤﺖ ﺑﻪ ﺣﯿﺪرآﺑﺎد ﺷﺪ ،در آﺧﺮ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺳﻠﻄﺎنﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ ﻗﻄﺐ ﺑﻪ ﺣﯿﺪرآﺑﺎد
رﻓﺘﻪ ﺑﺮ ﺳﺮﮐﻮﻫﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﮐﻮه ﺷﺎه ﻣﺤﻤﻮد ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ اﻗﺎﻣﺖ ﻧﻤﻮده و ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﺧﺎﻧﻘﺎﻫﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ذﮐﺮ ﺷﺪ ،وی در

 ۱۳ﺷﻌﺒﺎن  ۱۰۹۰ﻫﺠﺮی رﺣﻠﺖ ﮐﺮد و در ﻫﻤﺎن ﺧﺎﻧﻘﺎه ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﻣﺪﻓﻮن ﺷﺪ ،وی ﭼﻨﺪ ﻓﺮزﻧﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﺷﯿﺦ ﺷﻤﺲ

اﻟﺪﯾﻦ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺷﻤﺲ ﻣﻮﻻ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از وی ﺑﻪ ﻣﺴﻨﺪ ارﺷﺎد ﻧﺸﺴﺖ.

 -۲ﺷﯿﺦ ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ دﮐﻨﯽ :ﻃﺒﻖ وﻣﺂﺧﺬ ﻓﻮق وی در ﺳﺎل  ۱۰۸۰ﻫﺠﺮی در ﺣﯿﺪرآﺑﺎد دﮐﻦ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ و در ﺧﺪﻣﺖ ﭘﺪر ﺑﻪ ﺳﲑ و ﺳﻠﻮک

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
در ﺳﺮﮐﻮه ﺑﻮد ﻣﻨﺰوی ﺑﻮد ،از وی ﮐﺮاﻣﺎﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﺟﻤﺎدیاﻻول  ۱۱۶۱ﻫﺠﺮی رﺣﻠﺖ ﮐﺮد و ﻓﺮزﻧﺪ
ارﺷﺪ او ﺳﯿﺪ ﻋﻠﲑﺿﺎ ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ رﺿﺎ ﻋﻠﯿﺸﺎه ﺟﺎﻧﺸﲔ وی ﺷﺪ.

 -۳رﺿﺎﻋﻠﯿﺸﺎه دﮐﻨﯽ ،ﺑﻌﺪ از ﭘﺪر ﺑﺮ ﻣﺴﻨﺪ ارﺷﺎد ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﻘﻮﱃ ﺗﺎ  ۱۲۰ﺳﺎل زﯾﺴﺖ و ﺧﻼﺻﻪ در  ۱۲۱۵ﮔﻮﯾﺎ وﻓﺎت ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،وی
ﺟﻨﺎب ﺳﯿﺪ ﻣﻌﺼﻮم ﻋﻠﯿﺸﺎه را ﻣﺄﻣﻮر ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﻪ اﯾﺮان و ارﺷﺎد ﻣﺮدم ﻧﻤﻮد.
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ﺷﻨﺒﻪ  ۷اﺳﻔﻨﺪ  ۱۳۵۰ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ  ۱۰ﻣﺤﺮم  ۱۳۹۲و  ۲۶ﻓﻮرﯾﻪ  ۱۹۷۲م:
آﯾﺎﺗﯽ از ﺳﻮره ﻣﺒﺎرﮐﻪ اِﻗﺮاءِ )ﻋﻠﻖ(
ﭘﺲ از دو ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺑﯿﺪار ﺷﺪﻧﺪ و ﻓﻘﺮا ﺑﺘﺪرﯾﺞ آﻣﺪﻧﺪ و ﻓﺮﯾﻀﻪ ﺻﺒﺢ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ و
ﭘﺲ از ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﻼم اﻟﻠّﻪ ﻣﺠﯿﺪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﯿﺎﻧﺎﺗﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن اﯾﺮاد ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺳﻮره اﻗﺮاءِ اوﻟﲔ ﺳﻮرهاﯾﺴﺖ ﮐﻪ

ﺑﻪ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﮐﺮم ﺻﻠﯽ اﻟﻠّﻪ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ وﺳﻠﻢ ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪ ،ﭘﻨﺞ آﯾﻪ از اول اﯾﻦ ﺳﻮره در ﻏﺎر ﺣِﺮا ،ﮐﻪ در ﺳﻪ

ﮐﯿﻠﻮﻣﱰی ﻣﮑّﻪ واﻗﻊ اﺳﺖ وﻣﺤﻞ ﺧﻠﻮت و ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ ﺣﻀﺮت ﺑﻮد ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻧﺰول وﺣﯽ آن ﮐﻮه را

ﺟﺒﻞاﻟﻨﻮّر ﻧﺎﻣﯿﺪهاﻧﺪ ،ﺣﻀﺮت ﺑﺪﯾﻞ آﻧﮑﻪ ﻣﺮدم ﻣﮑّﻪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻗﺮﯾﺶ ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﯽ را ﺷﯿﻮهٔ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻪ ﻓﺤﺸﺎءِ و

ﻓﺴﺎد رو آورده ﺑﻮدﻧﺪ ﻏﺮﺑﺖ اﺧﺘﯿﺎرﮐﺮده ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﻏﺎر ﺣﺮا ﮐﻪ در ﺑﺎﻻی ﮐﻮه ﻗﺮار دارد ﺗﺸﺮﯾﻒ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ
رﯾﺎﺿﺖ و ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﻫﻤﻪ روزه ﮐﺎر ﻋﻠﯽ )ع( و ﺧﺪﯾﺠﻪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻘﺪاری ﻧﺎن وﮐﻮزهای آب ﺑﺮای آن

ﺣﻀﺮت ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ و ﺑﺮﻣﯽﮔﺸﺘﻨﺪ و از ﺧﺪﻣﺖ آن ﺣﻀﺮت ﻏﻔﻠﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﲔ ﺟﻬﺖ ﻣﻮرد ﻟﻄﻒ و ﻣﺮﺣﻤﺖ آن
ﺣﻀﺮت ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺣﻀﺮت ﺧﺪﯾﺠﻪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﮑّﻪ ﺑﻮد و ﺗﻤﺎم اﻣﻮال ﺧﻮد را در راه ﺧﺪا و رﺳﻮل )ص(

ﺧﺮج ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم رﻓﱳ از اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﮐﻔﻦ ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﺴﺒﺐ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺘﻬﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا )ص( در ﻣﺪﯾﻨﻪ

ﻣﺮﺗﺐ از او ﯾﺎد ﻣﯿﻔﺮﻣﻮد ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﻋﺎﯾﺸﻪ ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﯽﺷﺪ در اﺧﺒﺎر رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮآن دﻓﻌﺔً در ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک
رﻣﻀﺎن در ﺷﺐ ﻗﺪر ﺑﺮ آﻧﺤﻀﺮت ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ از روز  ۲۷رﺟﺐ ﺑﺮ آن ﺣﻀﺮت ﻧﺎزل ﺷﺪ ،ﺣﻀﺮت

رﺳﻮل اﮐﺮم ﺑﯿﺪار ﺑﻮد ،ﻫﯿﮑﻞ ﻣﻬﯿﺒﯽ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم آﺳﻤﺎن را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،آﻣﺪ ﺗﺎ ﻧﺰدﯾﮏ او رﺳﯿﺪ و

ﺑﺎﻧﺪازهٔ ﺧﻮد او ﺷﺪ )ﭼﻮن از ﺧﻮد ﺑﺮوز ﮐﺮده ﺑﻮد( آﻣﺪ ﺗﺎ در درون ﺳﯿﻨﮥ ﻣﺒﺎرﮐﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺻﺪا زد ﯾﺎ ﻣﺤﻤﺪ

)ص(اﻗﺮاءِ ،ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد ﻣﻦ ﺧﻮاﻧﺪن را ﻧﻤﯽداﻧﻢ و ﺳﻮاد ﻧﺪارم ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻧﻢ؟ ﻋﺮض ﮐﺮد»اﻗْﺮَأْ ﺑِﺎﺳْﻢِ رَﺑﱢﻚَ اﻟﱠﺬِي

ﺧَﻠَﻖَ« ﺑﺨﻮان ﺑﻨﺎم ﭘﺮوردﮔﺎری ﮐﻪ ﺗﺮا ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﭼﯿﺰی ﺧﻠﻖ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ آﻓﺮﯾﺪ»ﺧَﻠَﻖَ اﻟْﺎِٕﻧﺴَﺎنَ ﻣِﻦْ ﻋَﻠَﻖٍ«و ﺧﻠﻖ ﻓﺮﻣﻮد

اﻧﺴﺎن را از ﺧﻮن ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺑﻌﺪ از ﻧﻄﻔﻪ »اﻗْﺮَأْ وَرَﺑﱡﻚَ اﻟْﺎَٔ ﻛْﺮَمُ« .ﺑﺨﻮان ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد را ﮐﻪ ﮐﺮﯾﻤﱰﯾﻦ ﮐﺮﯾﻤﺎن
اﺳﺖ» ،اﻟﱠﺬِي ﻋَﻠﱠﻢَ ﺑِﺎﻟْﻘَﻠَﻢِ«آﻧﭽﻨﺎن ﺧﺪاﺋﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ داد اﻧﺴﺎن را ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﻗﻠﻢ )ﻗﻠﻢ اراده ﺣﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ(
ﻧﻮﺷﺘﻨﯽ ﮐﻪ اﻓﮑﺎر و ﻋﻠﻮم ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن را ﻣﺤﻔﻮظ داﺷﺖ و ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻣﻮر دﻧﯿﺎ را از ﺣﯿﺚ ﻧﻈﻢ ﻣﻌﺎش و ﻣﻌﺎد ﻣﻨﻈﻢ و

ﺑﺮﻗﺮار ﻓﺮﻣﻮد» ،ﻋَﻠﱠﻢَ اﻟْﺎِٕﻧﺴَﺎنَ ﻣَﺎ ﻟَﻢْ ﻳَﻌْﻠَﻢْ« آﻣﻮﺧﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ و او را ﺑﻪ اﻟﻬﺎم ﺧﻮﯾﺶ ﺗﻌﻠﯿﻢ
داد ،ﺑﻌﻀﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ ﺟﱪﺋﯿﻞ ﮔﻔﺖ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮان ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻢ ،آﻧﮕﺎه ﺟﻠﻮ اﯾﺴﺘﺎد و

ﺳﻮرهٔ ﺣﻤﺪ و اﺧﻼص را ﺧﻮاﻧﺪ و ﺣﻀﺮت ﻫﻢ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺗﺸﺮﯾﻒ آوردﻧﺪ و ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪﮐﻪ ﻟﺤﺎﻓﯽ ﺑﺮای
ﻣﻦ ﺑﯿﺎورﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎرم و ﺳﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺗﺐ ﮐﺮد و ﺧﻮاﺑﯿﺪ ،ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﺳﻮرهٔ »ﻳَﺎ أَﻳﱡﻬَﺎ اﻟْﻤُﺪﱠﺛﱢﺮُ ﻗُﻢْ ﻓَﺎَٔﻧﺬِرْ «ﻧﺎزل ﺷﺪ ،ﮐﻪ

ای ﻟﺤﺎف ﺑﻪ ﺧﻮد ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﻣﺮدم را ﺑﯿﺪارﮐﻦ و ﺑﺮﺳﺎن در اﺑﺘﺪا ﻃﻮری ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﻀﺮت وﺣﺸﺖ ﻣﯽﮐﺮد وﱃ

ﺑﻌﺪ ﭼﻨﺎن ﺳﻌﮥ ﺻﺪری ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐُﻤﯿﺖ ﺟﱪﺋﯿﻞ ﻟﻨﮓ ﺷﺪ ،و در ﻣﻌﺮاج ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ از ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﻻﺗﺮ رود،
ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد ﭼﺮا ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮدی؟ ﻋﺮض ﮐﺮد اﮔﺮ ﺑﺎﻧﺪازهٔ ﯾﮏ ﺑﻨﺪ اﻧﮕﺸﺖ ﺑﺮﺗﺮ آﯾﻢ ﻣﺤﱰق ﻣﯽﺷﻮم .ﺳﻌﺪی در

اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:

اﮔﺮ ﯾﮏ ﺳﺮ ﻣﻮی ﺑﺮﺗﺮ ﭘﺮم

ﻓﺮوغ ﺗﺠﻠﯽ ﺑﺴﻮزد ﭘﺮم

ﺣﻀﺮت او را ﺑﺤﺎل ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﺴﲑ ﺧﻮﯾﺶ ﺗﺎ ﻣﻘﺎم ﻗﺮب»دﻧﲐ ﻓَﺘَﺪّﻟﲐ وَ ﮐﺎنَ ﺗﺎبَ ﻗَﻮْﺳَﲔِ اِوْ اُدﻧﲐ«اداﻣﻪ داد.
ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪ:

ﺗﺎ اﺑﺪ ﻣﺪﻫﻮش ﻣﺎﻧﺪ ﺟﱪﺋﯿﻞ

اﺣﻤﺪ ار ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ آن ﭘﺮ ﺟﻠﯿﻞ

١٢٣

١٢٤

ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا )ص( ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﮥ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﱪﺋﯿﻞ ﺳﻤﺖ اﺳﺘﺎدی و ﺑﺮﺗﺮی دارﻧﺪ ،در ﺣﺪﯾﺚ ﮐﺴﺎ ﻣﯽ
ﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ ﺟﱪﺋﯿﻞ ﺑﺮای ورود ﺑﺨﺪﻣﺖ آﻧﻬﺎ اﺟﺎزه ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺷﺸﻤﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﱪﺋﯿﻞ ﮔﻬﻮاره ﺟﻨﺒﺎن ﺣﻀﺮت

ﺳﯿﺪاﻟﺸﻬﺪاءِ )ع( ﺑﻮد ﻫﺮوﻗﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺎﻫﺪاری ﺑﻌﻬﺪه ﺣﻀﺮت زﻫﺮاﻋﻠﯿﻬﺎ اﻟﺴّﻼم ﻣﯽاﻓﺘﺎد ﮔﻬﻮاره ﺧﻮد ﺑﺨﻮد ﻣﯽ

ﺟﻨﺒﯿﺪ ،ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﻬﻮاره آن ﺟﻨﺎب را ﺟﱪﺋﯿﻞ ﻣﯽﺟﻨﺒﺎﻧﺪ .ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﺳﺨﻨﺎن ﭼﻮن دﮐﱰ ﻧﺠﻢ ﺑﻪ زﯾﺎرت
ﺣﻀﺮت آﻗﺎ آﻣﺪﻧﺪ ،اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪﮐﻪ اﻣﺮوز ﺗﺎ ﻇﻬﺮ ﺑﮕﺮدش ﯾﺎ ﮐﺎر دﯾﮕﺮی ﻧﻤﯽﭘﺮدازم .در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۱۱/۳۰ﺑﻌﺪ

از ﻇﻬﺮ ﺑﻪ ﻗﺼﺮﮐﻤﺎل ﯾﺎر ﺟﻨﮓ ﯾﺎ ﺑﻘﻮل ﻫﻨﺪیﻫﺎ )ﮐﻤﺎل ﯾﺎرﺟﻨﮓ ﻗﺼﺮ( ﮐﻪ دﺳﺘﻪﻫﺎی ﻋﺰاداران در روز ﻋﺎﺷﻮرا

از ﺟﻠﻮی آﻧﺠﺎ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ رﻓﺘﯿﻢ ،در ﻣﺪﺧﻞ ﻗﺼﺮ آﻗﺎی ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻋﻠﯿﺨﺎن و ﺟﻤﻌﯽ دﯾﮕﺮ از ﺣﻀﺮت آﻗﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل

ﻧﻤﻮدﻧﺪ و از ﻃﺮف اﯾﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻇﻬﺎر ﻣﺤﺒﺖ و ﺗﺸﮑﺮﮔﺮدﯾﺪ ،آﻗﺎﯾﺎن ﻧﻮاب ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﲔ و ﻗﻤﺮﻋﻠﯽ ﺧﺎن

ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻗﺼﺮ را ﻣﺮﺣﻮم ﻣﲑﻏﻼﻣﺤﺴﲔ ﺧﺎن ﻓﺨﺮاﻟﻤﻠﮏ ﺟ ّﺪ ﭼﻬﺎرم آﻗﺎﯾﺎن ﻣﲑ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﲔ ﺧﺎن

و ﻣﲑﺻﺎدق ﺣﺴﲔﺧﺎن در ﺳﺎل  ۱۲۷۴ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ آﻗﺎی ﻣﺤﻤﻮد ﺧﺎن ﺣﺴﻦﺧﺎﻧﻪ و ﭘﺴﺮش ﺑﻪ زﯾﺎرت ﺣﻀﺮت

آﻗﺎ آﻣﺪﻧﺪ ،ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ اﺑﺘﺪا آب ﺧﻮردن و ﺑﻌﺪ ﺷﲑ و ﮐﺎﺟﻮ ۱آوردﻧﺪ و از واردﯾﻦ ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

ﺑﺮای ﻣﺰﯾﺪ اﻃﻼع ﻻزم ﺑﻪ ﯾﺎدآوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺪ اﻋﻼی اﯾﻦ ﺧﺎﻧﺪان ﺑﻨﺎم ﻧﺎدر ﻗﻠﯽ ﻣﲑزا از ﺳﺎدات ﻣﻮﺳﻮی اﻫﻞ
ﻣﺸﻬﺪ و ﮐﻠﯿﺪدار ﺣﻀﺮت رﺿﺎ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴّﻼم ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺳﻠﻄﻨﺖ اﮐﱪﺷﺎه ﺑﻪ ﻫﻨﺪ آﻣﺪه در درﺑﺎر اﮐﱪﺷﺎه

ﺑﺨﺪﻣﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﮔﺮدد؛ ﭘﺲ از ﻓﺘﺢ ﻫﻨﺪ ﺑﺪﺳﺖ ﻧﺎدرﺷﺎه ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ واﻗﻊ و ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﺎدرﺷﺎه ﺑﻨﺎﺑﻪ

ﺗﻮﺻﯿﮥ وی اﮐﱪﺷﺎه را ﺑﻪ اﻣﺎرات ﻗﺴﻤﺘﯽ از دﮐﻦ ﻣﻨﺼﻮب ﻣﯽﮐﻨﺪﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﺮاض ﺳﻼﻃﲔ ﯾﮑﯽ از اوﻻدﻫﺎی
او ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺎماﻟﻤﻠﮏ ﺑﺤﺮی ﮐﻪ اﻣﺎرت ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ از ﻣﻤﻠﮑﺖ دﮐﻦ را داﺷﺘﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ دوﻟﺘﯽ ﺑﻨﺎم ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻧﻈﺎم

ﺷﺎﻫﯽ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﺴﻠﻂ اﻧﮕﻠﯿﺴﯿﻬﺎ ﺑﺤﮑﻮﻣﺖ دوﯾﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ آﻧﻬﺎ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺸﺼﺪ ﺷﺎﻫﺰادهﻧﺸﲔ ﻫﻨﺪ
ﺧﺎﺗﻤﻪ داده ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺟﺰءِ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی دﻫﻠﯽ ﻣﯽﮔﺮدد ،وﱃ اﻧﮕﻠﯿﺴﯿﻬﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ داﺧﻠﯽ ﺣﯿﺪرآﺑﺎد دﮐﻦ را ﺑﻪ

ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻧﻈﺎم ﺷﺎﻫﯿﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ داﺧﻠﯽ ﺗﺎ آزادی ﻫﻨﺪ در اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻮد و اﮐﻨﻮن از ﺑﲔ رﻓﺘﻪ
اﺳﺖ.

۲

 -۱ﮐﺎﺟﻮ :ﻣﯿﻮه درﺧﺘﯽ درﻫﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﭘﺴﺘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﮐﻤﯽ ﻣﻌﻄﺮ اﺳﺖ و ﻧﺬر ﻣﺨﺼﻮص روز ﻋﺎﺷﻮرا اﺳﺖ.

 -۲ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق ﮐﻪ ﻧﻤﯽداﻧﻢ از ﭼﻪ ﻣﺄﺧﺬی اﺧﺬ ﺷﺪه ﻣﻐﺸﻮش اﺳﺖ ،زﯾﺮا اﮐﱪﺷﺎه ﯾﺎ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ اﮐﱪ ﺗﯿﻤﻮری ﮐﻪ از ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ ﺷﺎﻫﺎن
ﺗﯿﻤﻮری)ﻣﻐﻮل( ﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﺑﲔ ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۹۶۳ﺗﺎ  ۱۵۵۶)۱۰۱۴ﺗﺎ  ۱۶۰۵ﻣﯿﻼدی( ﺳﻠﻄﻨﺖ داﺷﺘﻪ در ﺣﺎﱃ ﮐﻪ ﻧﺎدرﺷﺎه در زﻣﺎن ﻣﺤﻤﺪﺷﺎه

ﺗﯿﻤﻮری ﮐﻪ ﺑﲔ ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۱۱۳۲ﺗﺎ  ۱۱۶۱ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﺮده ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۱۵۳ﺑﻪ ﻫﻨﺪ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮده ﮐﻪ  ۱۳۹ﺳﺎل از وﻓﺎت اﮐﱪﺷﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮده از
ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺳﻠﺴﻠﮥ ﺳﻼﻃﲔ ﺑﻬﻤﻨﯽ ﺑﲔ ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۷۴۸ﺗﺎ  ۱۳۴۷)۹۳۳ﺗﺎ  ۱۵۲۶ﻣﯿﻼدی( ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻨﻘﺮض ﺷﺪﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ اﻧﻘﺮاض

آﻧﺎن ﻗﺒﻞ از ﺳﻠﻄﻨﺖ اﮐﱪﺷﺎه و در زﻣﺎن ﺑﺎﺑﺮ) ۹۳۷ ۹۳۲ﻫﺠﺮی( ﺑﻮده .ﺿﻤﻨﺎً ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﺮاض ﺳﻼﻃﲔ ﺑﻬﻤﻨﯽ در ﺳﺎل ۹۳۳
)۱۵۲۶ﻣﯿﻼدی( ﭘﻨﺞ ﺳﻠﺴﻠﻪ زﯾﺮ ﻗﻠﻤﺮو ﺑﻬﻤﻨﯿﺎن را در دﮐﻦ ﺑﲔ ﺧﻮد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪﮐﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از:
 ۱ﻋﻤﺎدﺷﺎﻫﯿﺎن  ۹۸۰ ۸۹۰ه ) ۱۵۷۲ ۱۴۸۴ﻣﯿﻼدی(.
 ۲ﻧﻈﺎم ﺷﺎﻫﯿﺎن ۱۰۰۴ ۸۹۶ه) ۱۵۹۵ ۱۴۹۰ﻣﯿﻼدی(.
 ۳ﺑﺮﯾﺪ ﺷﺎﻫﯿﺎن  ۱۰۱۸ ۸۹۷ه ) ۱۶۹۰ ۱۴۹۲ﻣﯿﻼدی(.
۴ﻋﺎدل ﺷﺎﻫﯿﺎن  ۱۰۹۷ ۸۹۵ه ) ۱۶۸۶ ۱۴۸۹ﻣﯿﻼدی(.
 ۵ﻗﻄﺐ ﺷﺎﻫﯿﺎن  ۹۱۸ﺗﺎ  ۱۰۹۸ه) ۱۶۸۷ ۱۵۱۲ﻣﯿﻼدی(.

ﻫﻢ اﯾﻦ ﺳﻼﻃﲔ ﺑﺪﺳﺖ ﺗﯿﻤﻮری)ﻣﻐﻮل ﯾﺎ ﺑﺎﺑﺮی( ﻫﻨﺪﮐﻪ از ﺳﺎل  ۹۳۲ﺗﺎ  ۱۱۱۸در اوج ﻗﺪرت ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻨﻘﺮض ﺷﺪﻧﺪ وﱃ در زﻣﺎن ﺗﺴﻠّﻂ
اﻧﮕﻠﯿﺴﯿﻬﺎ ﮐﻪ رﺳﻤﺎً از ﺳﺎل  ۱۸۵۷) ۱۲۷۳ﻣﯿﻼدی( ﺷﺮوع ﺷﺪ ﻧﻈﺎم در ﺣﯿﺪر آﺑﺎد دﮐﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ داﺷﺖ و ﺑﻌﻼوه ۶۰ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺤﻠﯽ
ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﻧﻮاﺣﯽ ﻫﻨﺪ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل ۱۹۴۷)۱۳۶۶ﻣﯿﻼدی( ﮐﻪ ﻫﻨﺪ اﺳﺘﻘﻼل ﯾﺎﻓﺖ ﺟﺰ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ﺑﻨﮕﺎل ﻫﻤﻪ ﺗﺤﺖ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻫﻨﺪ درآﻣﺪﻧﺪ.

١٢٥

»ﻧﺼﺐ ﻋَﻠَﻢ در اﯾﺎم ﻋﺰاداری و اﯾﺎم ﻋﺎﺷﻮرا در ﻫﻨﺪ«
ﺳﻼﻃﲔ ﻗﻄﺐ ﺷﺎﻫﯽ ﮐﻪ اﺻﻼً اﯾﺮاﻧﯽﻧﮋاد و ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﺗﺰوﯾﺞ ﻣﺬﻫﺐ ﺧﻮد ،و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺳﺎﺧﱳ ﺳﺎﯾﺮ
ﻣﺮدم اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﺎﺧﱳ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ و ﺗﮑﺎﯾﺎی وﺳﯿﻊ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و در اﯾﺎم ﻋﺎﺷﻮرا ﺑﻪ ﻋﺰاداری ﺣﻀﺮت ﺳﯿﺪاﻟﺸﻬﺪاءِ )ع( و

ﻧﺸﺮ ﻓﻀﺎﺋﻞ و ﻣﻨﺎﻗﺐ و ذﮐﺮ ﻣﺼﺎﺋﺐ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﻋﺼﻤﺖ و ﻃﻬﺎرت و ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻓﻀﯿﻠﺖ و دﯾﺎﻧﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ،ﻋَﻠَﻤﻬﺎﺋﯽ

ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﻀﺮت ﺣﺴﲔ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ )ع( و ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺪای ﮐﺮﺑﻼ درﺳﺖ ﻧﻤﻮده در ﻣﺪﺧﻞ ﻣﺤﻠﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮای

ﻇﻬﺮ روز ﻋﺎﺷﻮرا ﻋﻠﻢ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻧﻮﺣﻪﺧﻮاﻧﯽ و ﺳﯿﻨﻪزﻧﯽ در ﺷﻬﺮ ﺑﺮاه ﻣﯽاﻓﺘﺎدﻧﺪ و ﺑﺮای

ﻋﺮض ﺗﺴﻠﯿﺖ ﺑﺤﻀﻮر ﺳﻼﻃﲔ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،وﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺘﯽ در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﺣﻪ ﺧﻮاﻧﯽ و ﺳﯿﻨﻪزدﻧﯽ و ﻣﺮﺛﯿﻪﺳﺮاﺋﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ

و ﻧﺰدﯾﮏ ﻏﺮوب ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اوﻟﯿﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﻋﻠﻢ را در آﻧﺠﺎ ﻣﯿﮕﺬاردﻧﺪ ﻣﺘﻔّﺮق ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،اﯾﻦ روﯾّﻪ ﺑﲔ ﻣﺮدم ﻋﺎدی ﮐﻪ

در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد روﺿﻪ ﺧﻮاﻧﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ در ﺗﻤﺎم ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻣﻌﻤﻮل ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ درِ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﺮای اﻃﻼع
ﻣﺮدم ﻋَﻠَﻤﯽ ﻧﺼﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم اﯾﺎم روﺿﻪ ﻋَﻠَﻢ را ﻣﯿﮕﺬارﻧﺪ ،آﻧﻘﺪر اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺎ ﺷﮑﻮه و ﻋﻈﻤﺖ
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺬاﻫﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ در ﻫﻨﺪ روز ﻋﺎﺷﻮرا را ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و ﺑﺎﻧﺤﺎءِ ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﯾﻦ
ﻣﺮاﺳﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ ﻫﻨﺪوﻫﺎی ﺑﺖﭘﺮﺳﺖ ﺑﺮای ﺑﺮآورده ﺷﺪن ﺣﺎﺟﺎت ﺧﻮد ﻧﺬر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻧﯿﺎز ﻣﯽ

ﭘﺮدازﻧﺪ ،ﺷﺨﺼﯽ ﻣﻮﺛﻖ اﻇﻬﺎر ﻣﯽداﺷﺖ ﮐﻪ در اﯾﺎم ﻋﺎﺷﻮرا در ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻗﺒﻞ در ﺷﻬﺮ ﺑﻤﺒﺌﯽ ﺑﻮدم ﯾﮏ ﺗﺎﺟﺮ ﻫﻨﺪو

ﮐﻪ او را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻢ در روزی ﻋﺎﺷﻮرا ﯾﮑﺼﺪﮐﯿﺴﻪ ﺷﮑﺮ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺮﺑﺖ ﺑﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ اوﮔﻔﺘﻢ ﺷﻤﺎ

ﮐﻪ ﺑﺖﭘﺮﺳﺖ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﲔ ﮐﺎری ﻣﺒﺎدرت ﻣﯽﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﻣﻦ ﺑﺮای ﺑﺮدن ﺳﻮد ﺗﺠﺎرت ﻣﯽﮐﻨﻢ

و ﺣﺴﲔ )ع( آﻧﻘﺪر ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﻮض اﯾﻦ ﺻﺪﮐﯿﺴﻪ ﺷﮑﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ زﯾﺎدی ﺑﻤﻦ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺎ او
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ و ﺳﻮد ﻣﯽﺑﺮم .اﻣﺎ ﻋﺎﺷﻮرای ﺣﯿﺪرآﺑﺎد ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻣﺰاﯾﺎﺋﯽ دارد ﮐﻪ آﻗﺎی ﭘﺮوﻓﺴﻮر

ﻓﺮّخ ﺷﲑازی اﺳﺘﺎد در ﺗﺎرﯾﺦ و ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ ﭼﻨﲔ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ:

ﻋَﻠَﻢ ﺑﯽﺑﯽ ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﺰﻫﺮاءِ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪﻗﻠﯽ ﺷﺎه )از ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻗﻄﺐ ﺷﺎﻫﯿﻪ( ﻃﻔﻞ ﺑﻮده ﯾﮑﺮوز ﺑﺮای ﺗﻔﺮﯾﺢ در ﻫﻮدﺟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺸﺖ

ﻓﯿﻞ درﺳﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎرج ﺷﻬﺮ ﻣﯽرود ،ﻓﯿﻞ ﻣﺴﺖ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﺟﻨﮕﻞ ﻓﺮار ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺷﺎﻫﺰاده
را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺮد ،ﻣﻠﮑﻪ ﻣﺎدر دﺳﺘﻮر ﻣﯽدﻫﺪﮐﻪ ﺳﻔﺮهﻫﺎی ﻏﺬا وﮐﻮزهﻫﺎی آب و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪ
ﺑﺪرﺧﺘﻬﺎی ﺟﻨﮕﻞ آوﯾﺰان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮐﻪ اﮔﺮ ﻓﯿﻞ از آﻧﺠﺎ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارﮔﲑد ،و ﻧﺬر ﻣﯽﮐﻨﺪﮐﻪ اﮔﺮ

ﺷﺎﻫﺰاده ﺑﺴﻼﻣﺖ ﺑﺮﮔﺮدد ﻋَﻠَﻤﯽ از ﻃﻼ ﺑﻨﺎم ﺑﯽﺑﯽ ﻓﺎﻃﻤﻪ زﻫﺮا )ع( درﺳﺖ ﮐﻦ و ﭘﺲ از ده روز ﻋﺰاداری در ﭘﺎی
ﻋﻠﻢ روز ﻋﺎﺷﻮرا ﻋﻠﻢ را ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﻫﻤﺎن ﻓﯿﻞ ﻧﺼﺐ ﻧﻤﻮده و ﺷﺎﻫﺰاده را زﻧﺠﲑ ﺑﮕﺮدن اﻧﺪازد و ﭘﺎی ﭘﯿﺎده ﻫﻤﺮاه در
ﺷﻬﺮﮔﺮدش ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺲ از ﺳﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪروز ﺷﺎﻫﺰاده ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﻓﯿﻞ ﺑﺴﻼﻣﺖ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ،و ﻣﺎدر ﺑﻪ ﻧﺬر ﺧﻮد

وﻓﺎ ﻣﯿﮑﻨﺪ و اﯾﻦ ﻋﻠﻢ از آﻧﻮﻗﺖ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ ،و روز ﻋﺎﺷﻮرا در ﺣﯿﺪرآﺑﺎد ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﺼﺐ ﻫﻤﲔ ﻋَﻠَﻢ ﺻﺪﻫﺎ
ﻫﺰار ﻧﻔﺮ اﻃﺮاف ﺑﻪ ﺣﯿﺪرآﺑﺎد ﻣﯽآﯾﻨﺪﮐﻪ ﻋَﻠَﻢ را زﯾﺎرت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ در دﻧﯿﺎ ﻧﻈﲑ ﻧﺪارد و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ
ﺣﯿﺪرآﺑﺎد دﮐﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و در ﺗﻤﺎم ﻫﻨﺪ ﻣﺤﺮم اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﻌﺮوﻓﺴﺖ .اﯾﻦ ﻋﻠﻢ از روز اول ﻣﺤﺮم در ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ

ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺨﻮد اﻓﺮاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ده روز در ﭘﺎی آن روﺿﻪ ﺧﻮاﻧﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ ﻣﺮدم ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً
زﻧﺎن ﺑﺰﯾﺎرت ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﻫﺮﮐﺪام ﺑﻪ اﻧﺪازهٔ وﺳﻊ ﺧﻮد ﻧﺬر و ﻧﯿﺎز ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽدارﻧﺪ ،ﻇﻬﺮ ﻋﺎﺷﻮرا ﻋﻠﻢ را ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﻓﯿﻞ
ﻣﺨﺼﻮص ﻧﺼﺐ و از راه ﻣﻌﲔ و ﻣﺸﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم اﻃﻼع داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺮدش ﻣﯽدﻫﻨﺪ و دﺳﺘﻪﻫﺎی ﻋﺰادار و
ﺳﯿﻨﻪزن و
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زﻧﺠﲑزن ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و از رود ﻣﻮﺳﯽ ﮐﻪ از وﺳﻂ ﺷﻬﺮ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﻘﯿﻪ ﺷﻬﺮ را ﮔﺮدش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
و ﻧﺰدﯾﮏ ﻏﺮوب ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اول ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،در زﻣﺎن ﺳﺎﺑﻖ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن دﮐﻦ زﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻋَﻠَﻢ را ﺑﻪ ﻗﺼﺮ

ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻣﯽﺑﺮدهاﻧﺪ و ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺘﯽ در ﺣﻀﻮر ﺷﺎه ﻧﻮﺣﻪ ﺧﻮاﻧﯽ و ﺳﯿﻨﻪزﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺷﺎه ﭘﺮﭼﻢ زرﯾﻨﯽ ﺑﺮ ﻋَﻠَﻢ
ﻧﺼﺐ ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺷﺎﯾﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻬﺎ ﻃﻼ و ﺟﻮاﻫﺮ ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﻋَﻠَﻢ آوﯾﺰان ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ

ﺧﻮد ﻋﻠﻢ آن آوﯾﺰﻫﺎی ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ را در ﮐﯿﺴﻪﻫﺎی ﭼﺮﻣﯽ ﮔﺬارده و در دو ﻃﺮف ﻋﻠﻢ آوﯾﺨﺘﻪاﻧﺪ و ﺗﻤﺎم اﯾﺎم ﺳﺎل ﺑﺮای

ﻧﮕﺎﻫﺪاری آﻧﻬﺎ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎﻧﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻌﲔ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻋﺰاداری ﻋﻠﻢ را

ﭘﺎﺋﲔ آورده و در ﺻﻨﺪوق ﻣﺨﺼﻮص ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﺮم ﺳﺎل آﯾﻨﺪه .در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ﺳﻪ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ دﺳﺘﻪﻫﺎی
ﻋﺰاداران ﺑﻪ ﺟﻠﻮی ﻗﺼﺮی ﮐﻪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﻓﺮﻣﺎ ﺑﻮدﻧﺪ رﺳﯿﺪﻧﺪ در ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ آﻧﻬﺎ ﻓﯿﻞ ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﯽﺑﯽ

ﻓﺎﻃﻤﻪ زﻫﺮا )ع( ﺑﺮ ﭘﺸﺖ آن ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪام زﻧﺠﲑی ﺑﻪ ﮔﺮدن اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ

اﻃﺮاف ﻓﯿﻞ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﺸﺖ ﺳﺮ آﻧﺎن دﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﺮ ﺳﺮ و ﺑﻌﻀﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﻣﯽزدﻧﺪ و
ﻧﻮﺣﻪ ﺧﻮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ دﺳﺘﻪﻫﺎی زﻧﺠﲑزن ﺣﺴﲔ ﮔﻮﯾﺎن و واوﯾﻼﮐﻨﺎن رﺳﯿﺪﻧﺪ آﻧﺎن آﻧﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﻫﯿﺠﺎن زﻧﺠﲑ

زده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﻨﻪ و ﭘﺸﺖ ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ ﻣﺠﺮوح ﺷﺪه و از آن ﺧﻮن ﺟﺎری ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻌﺪ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن اﯾﺮاﻧﯽ

رﺳﯿﺪﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﮔﺮوﻫﻬﺎﯾﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪﻧﺪﮐﻪ ﺑﺎ
آﻫﻨﮓ ﺳﺎز و دﻫﻞ دﺳﺖ ﻣﯽزدﻧﺪ و ﭘﺎی ﻣﯽﮐﻮﺑﯿﺪﻧﺪ و ﺧﻮد را ﺑﺎﯾﻦ ﻃﺮف و آن ﻃﺮف ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽدادﻧﺪ ،ﮐﻼً ۲

ﺳﺎﻋﺖ ﻋﺒﻮر ﻋﺰاداران از آن ﻣﺤﻞ ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ .در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۵ﺑﻪ ﻋﺰاﺧﺎﻧﻪ ﺣﻀﺮت زﻫﺮا )ع( رﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ روﺑﺮوی

ﺷﻬﺮداری ﻗﺮار داﺷﺖ ،آﻗﺎی ﺷﻬﺮدار ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﺷﻬﺮداری ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮد وﮐﻤﺎل ﻣﺤﺒﺖ و ادب و اﺣﱰام ﺑﺠﺎی
آورد ،ﺑﻌﺪ روی ﺻﻨﺪﻟﯿﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺟﻠﻮی ﺷﻬﺮداری ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ ،و ﻣﺠﺪداً دﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﮐﻪ ﻋﺒﻮر

ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،و ﭼﻮن دﺳﺘﻪ ﺳﻨﯿّﺎن از دور ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﻪ ﻋﺰم ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﺟﺎی ﺧﻮد
ﺣﺮﮐﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ،و ﭘﻠﯿﺲ از ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر راه را ﺑﺎز ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎ ﺑﻪ
ﺣﻀﺮت آﻗﺎ اﻗﺘﺪا ﻧﻤﻮده و ﺑﻌﺪ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﻋﺰاداری ﺑﺪرﺑﺎر ﺣﺴﯿﻨﯽ رﻓﺘﯿﻢ در آﻧﺠﺎ ﻫﻢ دﺳﺘﻪﻫﺎی ﺳﯿﻨﻪزن

آﻣﺪﻧﺪو در ﻣﻮﻗﻊ ﺳﯿﻨﻪ زدن ﭼﺮاﻏﻬﺎ را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و اﻃﻔﺎل ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻘﺴﯿﻢ

ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺷﻤﻌﯽ در دﺳﺖ و ﻣﺮاﺳﻢ ﺷﺎم ﻏﺮﯾﺒﺎن اﺟﺮا ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۹ﺑﻤﻨﺰل ﻣﺮاﺟﻌﺖ و ﭘﺲ
از ﺻﺮف ﺷﺎم اﺳﱰاﺣﺖ ﮐﺮدﯾﻢ.

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﻫﺸﺘﻢ اﺳﻔﻨﺪ  ۱۳۵۰ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ  ۱۱ﻣﺤﺮم  ۱۳۹۲و  ۲۷ﻓﻮرﯾﻪ  ۱۹۷۲م:
»ﺑﺤﺜﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺑِﺴْﻢِ اﻟﻠﱠﻪِ اﻟﺮﱠﺣْﻤَﻦِ اﻟﺮﱠﺣِﻴﻢِ«
ﺳﺤﺮﮔﺎﻫﺎن ﺗﻤﺎم ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺑﯿﺪار و ﻫﺮ ﯾﮏ در اﻃﺎق ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل زﻣﺰﻣﻪ و راز و ﻧﯿﺎز ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﺑﻪ

ﻃﺒﻘﻪ اول ﻋﻤﺎرت آﻣﺪﻧﺪ ﭘﺲ از اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ و ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن در ﻣﻮرد ﺳﻮرهٔ ﻣﺒﺎرﮐﻪ ﻓﺎﺗﺤﻪ ﺑﯿﺎﻧﺎﺗﯽ ﺑﺪﯾﻦ
ﻣﻀﻤﻮن اﯾﺮاد ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :اﺧﺒﺎری ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره رﺳﯿﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺳﻮره ﻓﺎﺗﺤﻪ دو ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺮ رﺳﻮل اﮐﺮم )ص(

ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪه ،ﯾﮑﻤﺮﺗﺒﻪ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺟﱪﺋﯿﻞ ﻧﺎزل ﺷﺪ و ﺑﺤﻀﺮت ﮔﻔﺖ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮان و ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﯽداﻧﻢ

ﭼﻪ ﺟﻮر ﺑﺨﻮاﻧﻢ ،آﻧﮕﺎه ﺟﱪﺋﯿﻞ ﺟﻠﻮ اﯾﺴﺘﺎد و ﺣﻀﺮت در ﻋﻘﺐ او ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ ﭘﺲ از ﻧﺰول

آﯾﻪﻫﺎﺋﯽ در اول ﺳﻮرهٔ اﻗﺮأ ﺳﻮره ﺣﻤﺪ ﻧﺎزل ﺷﺪ؛ ﺑﲔ ﻋﻠﻤﺎی اﺳﻼم اﺧﺘﻼف اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑِﺴْﻢِ اﻟﻠﱠﻪِ اﻟﺮﱠﺣْﻤَﻦِ اﻟﺮﱠﺣِﻴﻢِ ﺟﺰ ِء
ﺳﻮره اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﲑ ،و آﯾﺎ ﺑﻌﺪ از ﺳﻮره ﺣﻤﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺳﻮره ﺗﻤﺎم ﺧﻮاﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ ،ﺷﯿﻌﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑِﺴْﻢِ اﻟﻠﱠﻪِ ﺟﺰ ﻗﺮآن

اﺳﺖ در ﺗﻤﺎم ﺳﻮرهﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺷﺎﻓﻌﯽ دو ﻗﻮل ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﯾﮑﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮل ﺷﯿﻌﻪ در ﺳﻮرهٔ ﺣﻤﺪ و ﻗﻮل دﯾﮕﺮ آﻧﮑﻪ
١٢٨
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در ﺳﺎﯾﺮ ﺳﻮرهﻫﺎ ﺟﺰءِ ﺳﻮره ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻌﻼوه ﻣﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻫﺮﮐﺎری ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ اول ﺑِﺴْﻢِاﻟﻠﱠﻪِ ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ ،ﻗﻮﱃ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﻢاﻟﻠّﻪ در ﺗﻤﺎم ﺳﻮرهﻫﺎ ﺗﯿﻤﻦ وﺗﱪّک اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﮔﺮ ﺳﻮره ﺣﻤﺪ را ﺑﺪون ﺑِﺴْﻢِاﻟﻠﱠﻪِ
ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ اﺷﮑﺎل ﻧﺪارد وﱃ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﻣﺎ ﭼﻮن ﺑِﺴْﻢِ اﻟﻠﱠﻪِ ﺟﺰءِ ﺳﻮره اﺳﺖ اﮔﺮ در ﻧﻤﺎز ﺣﻤﺪ و ﺳﻮره را ﺑﺪون ﺑِﺴْﻢِ

اﻟﻠﱠﻪِ ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ ﻧﻤﺎز ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ ،از ﺣﻀﺮت اﻣﲑاﻟﻤﺆﻣﻨﲔ ﻋﻠﯽ )ع( رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑِﺴْﻢِاﻟﻠﱠﻪِ ﺟﺰءِ ﻓﺎﺗﺤﻪاﻟﮑﺘﺎب اﺳﺖ
و رﺳﻮل ﺧﺪا ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد و آﻧﺮا ﯾﮏ آﯾﻪ از ﻓﺎﺗﺤﻪاﻟﮑﺘﺎب ﻣﯽﺷﻤﺮد ،و ﺣﻀﺮت ﺑﺎﻗﺮ )ع( ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺧﺪا

ﺑﮑﺸﺪ آﻧﻬﺎ را ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ آﯾﻪ را از ﺑﲔ ﺑﺮدﻧﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑِﺴْﻢِاﻟﻠﱠﻪِ ﺟﺰءِ ﻗﺮآن اﺳﺖ و ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺎﺗﻔﺎق آﻧﺮا ﺟﺰءِ ﻗﺮآن
ﻣﯿﺪاﻧﺪ ،ﺑﺪﻟﯿﻞ آﻧﮑﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ ﺧﺎرج از ﻗﺮآن ﺑﻮده ﻗﺮآن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ در ﺳﻮره ﺑﺮاﺋﺖ ﻧﻨﻮﺷﺘﻪ
اﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ در ﺻﺪر اﺳﻼم اﺻﺤﺎب ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻮدﻧﺪﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻒﻟا ﯾﺎ ﯾﮏ واو ﮐﻢ و اﻓﺰوده ﻧﺸﻮد ،و ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ

ﻋﺜﻤﺎن ﻗﺮآن را ﻧﻮﺷﺖ ۱ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﻗﺮآن ﺻﺤﯿﺢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺧﻂ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻘﯿﺪ آﻧﻬﺎ ﺗﺎ اﯾﻦ اﻧﺪازه ﺑﻮده
 -۱ﺟﻤﻊآوری آﯾﺎت را در ﻋﻬﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا)ص( ﺗﺄﻟﯿﻒ ،ﮔﺮدآوری در زﻣﺎن اﺑﻮﺑﮑﺮ را ﺟﻤﻊ و آﻧﭽﻪ در زﻣﺎن ﻋﺜﻤﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺴﺨﻪ
ﺑﺮداری ﮔﻮﯾﻨﺪ ،اﻫﺘﻤﺎم ﭘﯿﺎﻣﱪ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﱳ ﻗﺮآن و داﺷﱳ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺘﻌﺪد و ﻧﺰول ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﻗﺮآن ﻫﻤﮕﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﻄﻊ و ﯾﻘﲔ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آن ﺣﻀﺮت در ﺣﯿﺎﺗﺶ دﺳﺘﻮر ﻧﻮﺷﱳ ﻗﺮآن را داده اﺳﺖ و از زﯾﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ اﻧﺼﺎری از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮآن در زﻣﺎن ﭘﯿﻐﻤﱪ ﻫﻢ

رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﻧﺰد ﭘﯿﻐﻤﱪ ﻗﺮآن را از رﻗﻌﻪﻫﺎ ﮔﺮدآوری و ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ).ﺑﺮداﺷﺖ از اﺗﻘﺎن ﺳﯿﻮﻃﯽ ﺟﻠﺪ اول ص  ۹۹ﻧﻘﻞ
ﻋﺮﺑﯽ( .ﯾﺎران ﭘﯿﺎﻣﱪ ﻫﻢ ﭼﻮن آﯾﻪای از اواﺧﺮ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﯾﺎ ﺳﻮرهای را از او درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻣﮑﺮر ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺘﺶ آﻣﺪ و ﺷﺪﮐﺮده و در

ﺣﻀﻮرش ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﭘﯿﺎﻣﱪ درﺳﺘﯽ ﻗﺮاﺋﺘﺸﺎن را ﮔﻮاﻫﯽ دﻫﺪ و آﻧﺎن ﻧﯿﺰ آﯾﺎت ﮐﺮﯾﻢ را ﺑﺪرﺳﺘﯽ ﺑﺤﺎﻓﻈﻪ ﺧﻮد ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ ﭘﺲ از
ﺣﻔﻆ آﻧﭽﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﻫﻢ ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و آنرا ﻧﺸﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ زﻧﺎن وﮐﻮدﮐﺎن ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽدادﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺟﻮﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ

ﺑﺴﺮاغ ﭘﯿﻐﻤﱪ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ﯾﺎد ﻣﯽدادﻧﺪ.

اﺑﻦ اﺳﺤﺎق ازﮐﺘﺎب اﻟﻤﻐﺎزی ﺗﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ ﻫﺮ وﻗﺖ وﺣﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﺪ ﭘﯿﺎﻣﱪ آن را در آﻏﺎز در ﺟﻤﻊ رﺟﺎل ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﯽﮐﺮد
و ﺑﻌﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ دﯾﮕﺮ آﻧﺮا در ﺟﻤﻊ زﻧﺎن ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد)ازﮐﺘﺎب ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻗﺮآن ﺑﻔﺮاﻧﺴﻪ از دﮐﱰ ﻣﺤﻤﻮد راﻣﯿﺎر( ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭼﻨﺪ روزی از
ﻧﺰول آﯾﻪ ﯾﺎ ﺳﻮرهای ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﮔﺸﺘﻪ و ﺣﻔﻆ و ﺿﺒﻂ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ رﺳﻮل ﺧﺪا)ص( ﺻﺤﺎﺑﻪ را وادار
ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﻪ ﻗﺮآن را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و اﮔﺮ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺮاﺋﺖ آﻧﻬﺎ را اﺻﻼح ﮐﻨﺪ .رﺳﻮل ﺧﺪا)ص( ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ و
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻧﻮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻬﺎ آﻣﻮزش ﻗﺮآن ﻣﯿﺪاد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﺑﻮرﻓﺎﻋﻪ ﻋﺪوی اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﻮرهٔ ﺑﻘﺮه را از رﺳﻮل ﺧﺪا)ص( آﻣﻮﺧﺘﻪ اﺳﺖ

و اﯾﻦ اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﻔﺘﺎد ﺳﻮره را از دﻫﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا)ص( آﻣﻮﺧﺘﻪام )ﻃﺒﻘﺎت اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺟﻠﺪ ۵ص  ۴۰۷ﭼﺎپ
ﺑﲑوت ،ﻟﺒﻨﺎن(.

اﻟﺒﺘﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﺮدم ﻋﺮب در ﺣﻔﻆ و از ﺑﺮﮐﺮدن ﻗﺮآن ﻧﻘﺸﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺮﺑﯽ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﯽﺷﻨﯿﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻔﺼﻞ و

ﻣﻄّﻮل ﺑﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﯾﮑﺒﺎر از ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﺮد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻗﺼﯿﺪهای  ۸۰ﺑﯿﺘﯽ را ﯾﮑﺒﺎر ﺷﻨﯿﺪن از ﺣﻔﻆ ﮐﺮد و

ﯾﺎ))اﺻﻤﻌﯽ(( ﺷﺎﻋﺮ ﺑﺼﺮه  ۱۶ﻫﺰار ))اُرﺟﻮزه(( ﻗﺼﯿﺪه ﺑﺮ وزن رﺟﺰ را از ﺣﻔﻆ داﺷﺖ .ﻗﻮت ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺘﻘﺎل و ﺻﻔﺎی ﻃﺒﻊ و
ﺗﻨﺪی ﻫﻮش ﻣﺮدم ﻋﺮب ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﯾﺪﮐﻪ آﻧﺎن در ﻣﺪت ﮐﻤﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﺮآن را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻗﻮی دﻗﺖ وﮐﻮﺷﺶ ﯾﺎران

ﭘﯿﺎﻣﱪ ﻧﯿﺰ در اﻋﻠﲐ درﺟﻪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،و ﻗﺮآن ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﺨﺴﺘﲔ ﺗﻮﺟﻪ آﻧﻬﺎ را داﺷﺖ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ ﻧﻮر ﭼﺸﻢ آﻧﻬﺎ در اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺎﺑﲔ زﻧﺎن
را آﻣﻮﺧﱳ ﺳﻮرهای از ﻗﺮآن ﻗﺮار دﻫﻨﺪﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﻪ زن آﻣﻮزش دﻫﺪ و ﯾﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ﭼﻬﺎر و ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ را ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻗﺮآن ﻣﯽﺳﺮﭙدﻧﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ

ﮐﻪ در زﻣﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا ﻫﻤﮥ ﻗﺮآن را از ﺣﻔﻆ داﺷﺘﻨﺪ ﺣﺎﻓﻈﺎن ﻗﺮآن ﻧﺎم دارﻧﺪ ،و ﻋﻤﺪه آﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ)ع( .ﻋﺜﻤﺎن،
ﻋﺒﺎد اﺑﻦ ﺻﻠﻮت ،اﺑﻮاﯾﻮب اﻧﺼﺎری ،ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪ ،ﻣُﻌﺎذ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ ،اُﺑﯽ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ ،ﺳﺎﻟﻢ ،اﺑﻦ ﺳﻌﻮد ،زﯾﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ اﻧﺼﺎری ،اﺑﻮزﺑﯿﺪه،
اﺑﻮاﻟﺪّرداء .ﻗﺪر ﻣﺴﻠﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻈﺎن ﻗﺮآن در ﻋﻬﺪ ﭘﯿﺎﻣﱪ)ص(ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻃﺒﻖ ﺑﯿﺎن ﺧﻮد ﻗﺮآن در ﻫﻤﺎن

ﺳﺎﻟﻬﺎی اﻗﺎﻣﺖ در ﻣﮑﻪ ﻗﺮآن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽﮔﺸﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری در ﻣﺴﺘﺪرک ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻗﺮآن  ۳ﻣﺮﺗﺒﻪ
ﺟﻤﻊ ﺷﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ اول در زﻣﺎن ﭘﯿﻐﻤﱪ اﮐﺮم)ص( ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻬﻞ ﻧﻔﺮ ﮐﺎﺗﺐ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪﻧﺪ .اﻟﺒﻪ ﮐﺎﺗﺒﺎن وﺣﯽ ﺗﻔﺎوت ﻧﻈﺮ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ،
ﻣﻌﺮوﻓﱰﯾﻦ ﮐﺎﺗﺒﺎن وﺣﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺧﻠﻔﺎی ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ،ﺟﺮﺟﯿﻞ ﺑﻦ ﺣﺴﻨﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ ﺑﻦ ﺳﻌﺪﺑﻦ اﺑﯽ اﻧﺘﺰج ﻗﺮﺷﯽ ،ﺧﺎﻟﺪﺑﻦ ﺳﯿﺪﺑﻦ ﻋﺎﺻﯽ

ﺑﻦ ﻟﺒﯿﻪ ،ﻃﻠﺤﻪ  ،زﺑﲑ ،ارﻗﻢ ﺑﻦ اﺑﯽ اﻻرﻗﻢ ،ﻣﺼﻌﺐ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ ﺑﻦ ﺟﻤﺶ ،ﺳﻌﺪﺑﻦ اﺑﯽ وﻗﺎص ،زﯾﺪﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ ﺑﻦ رواﺣﻪ،

ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺳﻌﺪ .ﺣﻨﻈﺔ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻋﺎﺑﺮ ،ﻣﻌﺎذﺑﻦ ﺟﺒﻞ ،اﺑﻮاﯾﻮب اﻧﺼﺎری و اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺎم ﺣﺪود  ۴۵ﻧﻔﺮ از ﺻﺤﺎﺑﻪ را

١٣٠

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺮف ﻒﻟا در ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻋﻮاﻟﻠّﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ دو ﺣﺮف ﻒﻟا ﯾﮑﯽ ﺑﻌﺪ ازﮐﻠﻤﮥ دﻋﻮا و دﯾﮕﺮ ﻗﺒﻞ ازﮐﻠﻤﮥ اﻟﻠّﻪ ﮐﻪ
در ﻗﺮاﺋﺖ ﻫﺮ دو ﺣﺬف ﻣﯽﮔﺮدد اﮔﺮ اﯾﻦ دو ﺣﺮف ﻒﻟا ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺸﻮد ﺻﺤﯿﺢ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ،و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ و

در ﮐﻠﻤﻪ ذﻟﮏ اﻟﮑﺘﺎب اﮔﺮ ﺑﺎﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد اﻟﮑﺘٰﺐ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﭼﻮن ﻣﻄﺎﺑﻖ رﺳﻢ اﻟﺨﻂ ﻋﺜﻤﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ اﮔﺮ
ﺣﺮف ﻒﻟا ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺸﻮد ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻗﺮآﻧﻬﺎی ﭼﺎپ ﻫﻨﺪﮐﻪ ﮐﻠﻤﻪ اﻟﮑﺘﺎب ﺑﺪون ﻒﻟا ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه

اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﭼﻮن ﺗﻤﺎم اﺻﺤﺎب در اول ﻫﺮ ﺳﻮره ﺑﺴﻢ اﻟﻠّﻪ را ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺟﺰءِ ﻗﺮآن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و
ﺑﺎﯾﺪ در اول ﻫﺮ ﺳﻮره اﻋﻢ از ﺣﻤﺪ ﯾﺎ ﻏﲑ ﺣﻤﺪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ وﱃ ﺷﯿﻌﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪ از
ﻻ ﻧﻤﺎز ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ.
ﺣﻤﺪ ﯾﮏ ﺳﻮره ﺗﻤﺎم ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد وا ّ

ﮐﻮه ﻗﺪﻣﮕﺎه ﻣﻮﻻ و ﻗﺪﻣﮕﺎه ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ )ص(
ﺑﻌﺪ از ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﻄﺮف ﮐﻮه ﻣﻮﻻ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪ رﻓﺘﯿﻢ ،اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺗﺎ ﺷﻬﺮ ﺣﯿﺪرآﺑﺎد ﺑﯿﺴﺖ ﮐﻠﻮﻣﱰ
ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد ،ﭘﺲ از ﺑﺎﻻ رﻓﱳ ازﮐﻮه و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻗﺪﻣﮕﺎه ﻣﻮﻻ ﺑﺎﻻی در ورودی اﯾﻦ ﺷﻌﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد:
ﺳﺠﺪهﮔﺎه ﻣﻠﮏ و روﺿﻪ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎه اﺳﺖ

ﺑﯽادب ﭘﺎ ﻣﻨﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻪ ﻋﺠﺐ درﮔﺎه اﺳﺖ

در داﺧﻞ ﺑﻨﺎ ﻣﺤﺮاﺑﯽ ﺑﻮدﮐﻪ روی آن اﺛﺮ ﯾﮏ ﮐﻒ دﺳﺖ ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ روی ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻠﻮ زﯾﺎرت ﺟﺎﻣﻌﻪ

ﺣﻀﺮت ﺳﯿﺪاﻟﺸﻬﺪاء )ع( ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻠﻮ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﺖ در آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه
ﺑﻮد:
از ﭘﻨﺠﮥ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻋﻠﯽ ذیﺷﺮف اﺳﺖ

اﯾﻦ ﮐﻮه ﺷﺮﯾﻒ در دﮐﻦ ﭼﻮن ﻧﺠﻒ اﺳﺖ

داﺧﻞ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ و از ﺳﻘﺮ ﺑﺮﻃﺮف اﺳﺖ

ﻫﺮ ﮐﺲ زﯾﺎرﺗﺶ ﺑﻪ اﺧﻼص ﮐﻨﺪ

در ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺮآن ﺧﺼﻮﺻﺎً اﻻﺗﻘﺎن ﻓﯽ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﺳﺒﻮﻃﯽ و ﻣﺮﺣﻮم دﮐﱰ راﻣﯿﺎر دارﯾﻢ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﻫﻤﻪ و ﺑﯿﺶ
از دﯾﮕﺮان در اﯾﻦ ﮐﺎر ﯾﺎور ﺑﻮده ﻋﻠﯽ)ع( و ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .در ﻏﯿﺎث آﻧﻬﺎ اُﺑﯽ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ در اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻌﺎﺿﺪت ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﻌﺪ زﯾﺪﮐﺘﺎﺑﺖ

آﻣﻮﺧﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﻊ ﭘﯿﻮﺳﺖ ،او ﺟﻮان ﺑﻮد و ﺧﺎﻧﻪاش ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﺎﻧﮥ رﺳﻮل ﺧﺪا)ص( ﺑﻮد ،ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎج ﻣﯽﺷﺪ در دﺳﱰس

ﺑﻮد ،اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﱪ او را اﺣﻀﺎرﮐﺮده دﺳﺘﻮر ﮐﺘﺎﺑﺖ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ،در ﻣﻮرد ﻋﻠﯽ)ع( ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﻤﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ دارﻧﺪﮐﻪ از ﮐﺎﺗﺒﺎن اوﻟﯿﻪ و
ﻣﺪاوم وﺣﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﺮﺣﻮم دﮐﱰ راﻣﯿﺎر ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺄﺳﻒ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺻﻮرت اﺳﺎﻣﯽ ﮐﺎﺗﺒﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا)ص( را دادهاﻧﺪ،

ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﻮردﮐﺎﺗﺒﺎن وﺣﯽ ﺧﺎﱃ از ﺑﻐﺾ و ﺣﺐّ ﺷﺨﺼﯽ و ﯾﺎ ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ ،ﮔﺎﻫﯽ ﺻﻮرﺗﻬﺎ ﺑﻮﺿﻮح ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪﯾﻬﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻬﻤﲔ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ دﻗﺖ ﻓﺮاوان ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ،ﮐﺎﺗﺐ وﺣﯽ ﺑﻮدن اﻓﺘﺨﺎر ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای اﻓﺮاد
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ واﯾﻦ اﻓﺮاد ﺷﺄﻧﯽ ﻋﻈﯿﻢ و ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ارزﻧﺪه در ﺟﺎﻣﻌﮥ اﺳﻼﻣﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪﮐﺎﺗﺐ وﺣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﻌﺪ از ﻋﺼﺮ ﻧﺒﻮی در زﻣﺎن اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻗﺮآن ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ زﯾﺪﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪ و ﺑﺼﻮرت ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﻣﺠﻠﺪ درآﻣﺪﮐﻪ در ﻧﺰدﺧﻮد اﺑﻮﺑﮑﺮ
ﺑﻮد و ﭘﺲ از او ﻧﺰد ﺧﻠﯿﻔﮥ دوم ﻋﻤﺮ ﻣﺎﻧﺪ و ﭘﺲ از ﻗﺘﻞ وی در ﻧﺰد دﺧﱰش ﺣﻔﺼﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ زﻣﺎن ﻋﺜﻤﺎن ﻓﺮا رﺳﯿﺪ ،در اﯾﻦ
زﻣﺎن ﺣﺬﯾﻔﻪ ﺑﻦ ﯾﻤﺎن ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ از آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻧﺰد ﻋﺜﻤﺎن آﻣﺪه وﮔﻔﺖ :ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﻋﺜﻤﺎن

ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه از ﻣﺮدﻣﺎن ﻗﺮﯾﺶ ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ زﯾﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ در ﮐﻠﻤﻪای ﯾﺎ آﯾﻪای از ﻗﺮآن اﺧﺘﻼف دارﯾﺪ آﻧﺮا ﻗﺮﯾﺸﯽ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ،آﻧﻬﺎ
ﻫﻢ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮدﻧﺪ و از روی ﻗﺮآن ﺣﻔﺼﻪ ﻗﺮآنﻫﺎﺋﯽ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﻋﺜﻤﺎن ﻗﺮآن ﺣﻔﺼﻪ را ﺑﻪ او ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ)ﺣﺪود ﺳﺎل ۲۵

ﻫﺠﺮی( و دﯾﮕﺮ ﻗﺮآﻧﻬﺎ را ﺟﻤﻊآوری ﻧﻤﻮده ﺳﻮزاﻧﺪﻧﺪ ،ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ)ع( ﻫﻢ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ اﮔﺮ ﻣﻦ در رأس اﻣﻮر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﺑﻮدم در ﺟﻤﻊآوری ﻗﺮآن ﻫﻤﺎن ﻋﻤﻠﯽ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادم ﮐﻪ ﻋﺜﻤﺎن ﮐﺮد ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﺰد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﻗﺮآن ﻋﺜﻤﺎن
ﺑﻮده اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﲔ ﻧﯿﺴﺖ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ وی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را واداﺷﺖ ﮐﻪ ﻗﺮآن را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮان و اﻧﺼﺎرﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺰول ﻗﺮآن

ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻼوت ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺎ ﻧﮑﻨﺪ ﺑﻮاﺳﻄﮥ اﺧﺘﻼف ﺗﻠﻔﻆ ﻋﺮاق و ﺷﺎم در ﻗﺮاﺋﺖ ،آﯾﺎت و ﺣﺮوف ﻗﺮآن ﻓﺘﻨﻪای اﯾﺠﺎد ﺷﻮد).ﻧﻘﻞ از ﮐﺘﺎب
ﺗﺎرﯾﺦ دﮐﱰ راﻣﯿﺎر و ﻣﻘﺪﻣﻪ ﭼﻨﺪ ﺗﻔﺴﲑ و اﻟﻤﻐﺎزی و ﻏﲑه(.

١٣١

اﻟﻌﺒﺪ اﻟﻤﺬﻧﺐ ﺧﺎن ﺧﺎﻧﺎن ﺳﻨﻪ  ۱۱۲۱ﻫﺠﺮی.

۱

روﺑﺮوی آﻧﺠﺎ ﻣﺤﻞ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﻗﺪﻣﮕﺎه ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﯽ اﻟﻠّﻪ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ ﮐﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ زﯾﺎد ﺑﻪ آﻧﺠﺎ
ﻣﲑوﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ازﮐﻒ زﻣﯿﻨﯽ ﺗﺎ زﯾﺎرﺗﮕﺎه  ۵۰۲ﭘﻠﻪ دارد و ﺳﻪ ﭘﻠﻪ دﯾﮕﺮ ﺗﺎ در ورودی ﺑﻪ آن ﻣﮑﺎن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ

ﮐﻪ  ۵۰۵ﭘﻠﻪ ﻣﯽﮔﺮدد ،ﭘﺲ از ﻣﺸﺎﻫﺪه آﻧﺠﺎ از رود»ﭼﺎور ﮔﺮد« ﻋﺒﻮر و ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ .آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ
ﻫﺎﺷﻢ ﻋﺎﺑﺪی ﮐﻪ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪای ﺑﺮای ﺣﻀﺮت ﺳﯿﺪاﻟﺸﻬﺪاء )ع( ﺗﺮﺗﯿﺐ داده ﺑﻮد ،از ﺣﻀﺮت آﻗﺎ دﻋﻮت ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ

آﻧﺠﺎ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﻓﺮﻣﺎ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﻓﺘﯿﻢ وﱃ ﻫﻨﻮز روﺿﻪ ﺷﺮوع ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .ﭘﺲ از ﻧﺸﺴﱳ ﺗﻤﺜﺎل ﺣﻀﺮت رﺳﻮل
)ص( ﮐﻪ روی ﺻﻨﺪﱃ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﻤﺜﺎل ﺣﻀﺮت اﻣﲑ )ع( ﮐﻪ ذواﻟﻔﻘﺎری روی زاﻧﻮ داﺷﺖ و ﺗﻤﺜﺎل ﺣﻀﺮت

ﺳﯿﺪاﻟﺸﻬﺪاء )ع(ﮐﻪ ﻟﺒﺎس ﻫﻨﺪی ﺑﺮ ﺗﻦ و ﺑﻪ ﻧﯿﺰه ﺗﮑﯿﻪ داده ﺑﻮد و ﺗﻤﺜﺎل ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺎس )ع( ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺐ ﺳﻮار و

ﺷﻤﺸﲑی در دﺳﺖ دارد ،ﻧﺸﺎن داد ،وﮔﻔﺖ ﺳﯿﺼﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺟ ّﺪ ﻣﺎ اﯾﻨﻬﺎ را از اﯾﺮان آورده ﺑﻌﺪ ﺗﻤﺜﺎل ﺳﺎﯾﺮ اﺋﻤﻪ
ﻋﻠﯿﻬﻢاﻟﺴﻼم ﺣﺘﯽ اﻣﺎم زﻣﺎن )ﻋﺞ( و ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﺧﻂ ﮐﻮﻓﯽ ﮐﻪ روی آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﺘﯿﺒﻪ ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ از

ﺻﻨﺪوﻗﯽ ﺑﲑون آورد و ﻧﺸﺎن داد ،ﺳﭙﺲ ﻣﺎ را ﺑﺨﺎﻧﻪ ﺧﻮد دﻋﻮت ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﻀﺮت زﯾﻦاﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ

ﺗﺮﺗﯿﺐ دادهام ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ ،ﺣﻀﺮت آﻗﺎ اﺟﺎﺑﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ،ﺧﺎﻧﻪ در ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻼت ﻗﺪﯾﻢ ﺣﯿﺪرآﺑﺎد ﺑﻮد ﺑﺰﺣﻤﺖ

از ﮐﻮﭼﻪﻫﺎی ﺗﻨﮓ ﻋﺒﻮر و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ اﯾﺸﺎن وارد ﺷﺪﯾﻢ ﮔﻨﺠﺸﮏ ﺑﭽﻪای ﮐﻪ ﺗﺎزه ﭘﺮوﺑﺎل ﺑﲑون آورده ﺑﻮد از ﺳﻘﻒ
اﻃﺎق آوﯾﺰان ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻧﺠﺎﺗﺶ داده و رﻫﺎﯾﺶ ﮐﺮدﻧﺪ .و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﯾﻢ ﻃﻌﺎﻣﯽ ﮐﻪ

درﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد در ﯾﮏ ﻇﺮﻓﯽ آوردﻧﺪ و ﭘﺲ از ﻗﺮاﺋﺖ ﻓﺎﺗﺤﻪ ﺑﺮای اﺋﻤﻪ اﻃﻬﺎر ﻫﺮﮐﺲ ﺑﺮای ﺗﱪک ذرهای ﺑﺮداﺷﺘﻪ
و ﺗﻨﺎول ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و از ﻫﻤﺎن ﮐﻮﭼﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻨﮓ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ .ﺿﻤﻦ ﻋﺒﻮر از ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺟﻠﻮی ﻣﻐﺎزه ﻣﯿﻮه

ﻓﺮوﺷﯽ ﭘﯿﺎده ﺷﺪﯾﻢ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﺮﺗﺎﺿﲔ ﻫﻨﺪی ﭘﺘﻮﺋﯽ ﺑﺨﻮد ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻮد ﺑﻨﺎم )ﻧﺎراﯾﻦ( از ﻣﺮدم ﺳﺆال ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﻫﺮ ﭼﻪ

از او ﭘﺮﺳﯿﺪﯾﻢ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻧﺪاد )ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﯿﺰی درک ﻧﻤﯽﮐﺮد(ﻣﻘﺪاری ﭘﻮل ﺧﻮرد )روﭘﯿﻪ( ﮔﺮﻓﺖ و رﻓﺖ ﻣﺎ در

ﺣﺪود  ۱۱/۳۰ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ .آﻗﺎی ﻗﻤﺮ ﻋﻠﯿﺨﺎن و ﻣﺎدرش و آﻗﺎی ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺴﻦﺧﺎن و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ
دﯾﮕﺮ ﺑﺰﯾﺎرت ﺣﻀﺮت آﻗﺎ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ و ﻋﺼﺮ ﻧﺎﻫﺎر ﺻﺮف ﻧﻤﻮده اﺳﱰاﺣﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .در ﺣﺪود

ﺳﺎﻋﺖ  ۵ﺑﻌﺪاز ﻇﻬﺮ و آﻗﺎی ﻋﻠﯿﺰاده ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﻓﻘﺮ و دروﯾﺸﯽ ﻧﺎﺋﻞ ﺷﺪ ،در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۶/۳۰ﺑﺮای
ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺐ دوﺷﻨﺒﻪ ﮐﻪ در ﻣﻨﺰل آﻗﺎی ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﺪ ﻋﺎزم ﺷﺪﯾﻢ ،ﭘﺲ از ﻓﺮﯾﻀﮥ ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎءِ

ﺣﻀﺮت آﻗﺎ در ﻣﻮرد»اﺗﺤﺎد و اﺗﻔﺎق« ﺷﺮﺣﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻣﺴﻠﻤﲔ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪﮐﻪ از ﻃﺮف
ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ ﭼﻪ ﻇﻠﻤﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ از اﺗﺤﺎد و اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﲔ ﯾﺎران ﺣﺴﲔ )ع( ﺑﻮد ،ﭘﻨﺪ و اﻧﺪرز

 -۱ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﺧﺎن ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺎن از رﺟﺎل ﺑﺰرگ درﺑﺎر اﮐﱪﺷﺎه ﺑﻮده وی ﺗﺮﮐﯽ ﺑﺎﺑﺮی را از ﺗﺮﮐﯽ ﺟﻐﺘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ در  ۱۱۳۶ﻫﺠﺮی وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﻘﱪه او ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﻈﺎم اﻟﺪﯾﻦ اوﻟﯿﺎء اﺳﺖ وی ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﻨﺪی و ﻓﺎرﺳﯽ ﺷﻌﺮﻫﺎی
ﺧﻮﺑﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺷﻌﺎر از اوﺳﺖ:
ﺟﺰ اﯾﻨﻘﺪر ﮐﻪ دﻟﻢ ﺳﺨﺖ آرزوﻣﻨﺪ اﺳﺖ

ﺷﻤﺎر ﺷﻮق ﺑﻪ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪام ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ اﺳﺖ

ﻣﺮا ﻓﺮوﺧﺖ ﻣﺤﺒﺖ وﱃ ﻧﻤﯽداﻧﻢ

ﮐﻪ ﻣﺸﱰی ﭼﻪ ﮐﺲ اﺳﺖ وﺑﻬﺎی ﻣﻦ ﭼﻨﺪ اﺳﺖ

ﻧﻪ داﻧﻪ داﻧﻢ و ﻧﻪ دام اﯾﻦ ﻗﺪر داﻧﻢ

ﮐﻪ ﭘﺎی ﺗﺎ ﺑﺴﺮم ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﺴﺖ در ﺑﻨﺪ اﺳﺖ
ﮐﻪ

از آن ﺧﻮﺷﻢ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﻬﺎی دﻟﮑﺶ ﺗﻮ رﺣﯿﻢ

اﻧﺪﮐﯽ

ﺑﺎدﻫﺎی

ﻋﺸﻖ

ﻣﺎﻧﻨﺪ

اﺳﺖ
)ﮐﺘﺎب ﺳﺮزﻣﲔ ﻫﻨﺪ(

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل وﻓﺎت ﺧﺎن ﺧﺎﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۱۳۶ﺑﻮده ﯾﺎ ﺳﺎل  ۱۳۲۱ﺳﺎل ﺗﻌﻤﲑ و ﻧﺼﺐ ﮐﺘﯿﺒﻪ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺧﺎن ﺧﺎﻧﺎن ﻓﺮد
دﯾﮕﺮی ﻏﲑ از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﺧﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

١٣٢

ﺑﮕﲑﯾﻢ وﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﻠﻤﲔ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﺎن ﻣﺘﺤﺪ و ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد را در ﻧﻔﻊ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺮادران دﯾﻨﯽ و روﺣﺎﻧﯽ ﺧﻮد
ﺑﺪاﻧﻨﺪ:

ﻫﻤﭽﻮ آن ﯾﮑﻨﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺳﻤﺎ

ﺻﺪ ﺑﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺤﻦ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ

ﻟﯿﮏ ﯾﮏ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﻪ اﻧﻮارﺷﺎن

ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﺮﮔﲑی ﺗﻮ دﯾﻮار از ﻣﯿﺎن

ﭼﻮن ﻧﻤﺎﻧﺪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ را ﻗﺎﻋﺪه

ﻣﺆﻣﻨﺎن

ﻣﺎﻧﻨﺪ

ﻧﻔﺲ

واﺣﺪه

ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ اﺻﺤﺎب ﺣﻀﺮت ﺳﯿﺪاﻟﺸﻬﺪاءِ ﺑﻘﺪری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻓﺪاﮐﺎری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﲑت و ﺗﻌﺠّﺐ
ﺑﻮدهاﺳﺖ ،ﻣﺜﻼً ﻋﺎﺑﺲ ﺑﻦ ﺷﺒﯿﺐ ﺷﺎﮐﺮی و ﻏﻼﻣﺶ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﯽ ﮔﺮﻓﱳ در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻟﺸﮑﺮ اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ،ﺑﺎ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﮕﻮ

داﺷﻨﺪ ﻋﺎﺑﺲ ﻣﯽﮔﻔﺖ اول ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﺑﺮوم ﻣﺒﺎدا ﻣﺮدم ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺣﻘﺎرت ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﻨﮕﺮﻧﺪ و ﺗﺼﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮐﻪ ﺗﻮ

در ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﺰﻟﺘﯽ ﻧﺪاری و ﻣﻦ ﺗﻮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ آﻗﺎ و ﻧﻮﮐﺮی ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺗﺮا از ﺧﻮد ﭘﺴﺖﺗﺮ ﻣﯽداﻧﻢ ،ﻏﻼم ﻣﯽ
ﮔﻔﺖ :اول ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮوم ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮ آﻗﺎ و ﻣﻮﻻی ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯽ و ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﻼم زﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ و

آﻗﺎی او ﺑﺪﺳﺖ دﺷﻤﻦ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد .وﱃ اﻓﺴﻮس ﮐﻪ ﻣﺎﺑﺮای ﻣﺎل دﻧﯿﺎ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﯿﭽﮑﺲ دوام و ﺑﻘﺎﺋﯽ ﻧﺪارد ﺑﺎ

ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺧﺘﻼف داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ اﺗﺤﺎد و اﺗﻔﺎق را از آﻧﻬﺎ ﯾﺎد ﺑﮕﲑﯾﻢ ،ﻗﻀﯿﻪ ﭼﻬﻞ ﻧﻔﺮ از ﺷﯿﻌﯿﺎن ﮐﻪ از راه دوری

ﺑﺮای زﯾﺎرت ﺣﻀﺮت رﺿﺎ )ع( ﺑﻪ ﻃﻮس آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ .ﺑﻪ ﺧﺎدم آن ﺣﻀﺮت ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺣﻀﻮر اﻣﺎم
ﻋﺮض ﮐﻦ ﮐﻪ ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﻪ زﯾﺎرت ﺷﻤﺎ آﻣﺪهاﻧﺪ ،ﺧﺎدم ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﻪ ﻋﺮض اﻣﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪ ﺣﻀﺮت ﺟﻮاﺑﯽ
ﻧﻔﺮﻣﻮدﻧﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻬﻞ روز اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﮑﺮار ﺷﺪ و ﺣﻀﺮت اﺟﺎزه ﻧﻔﺮﻣﻮدﻧﺪ ،ﺧﺪﻣﺖ آﻧﺠﻨﺎب ﭘﯿﻐﺎم دادﻧﺪﮐﻪ

ﭼﻬﻞ روز اﺳﺖ ﻣﺎ ﻫﺮ روز ﺑﺮای زﯾﺎرت ﺷﻤﺎ آﻣﺪهاﯾﻢ و اﺟﺎزه ﻧﻔﺮﻣﻮدی و ﻣﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ روﺋﯽ ﺑﻪ وﻃﻦ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺮدﯾﻢ؟

ﺣﻀﺮت اﺟﺎزه ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و از آﻧﻬﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﮐﺴﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺮادر دﯾﻨﯽ و روﺣﺎﻧﯽ او

اﺣﺘﯿﺎج داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ دﺳﺖ در ﺟﯿﺐ او ﻧﻤﺎﯾﺪ و از ﺟﯿﺐ او ﭘﻮل ﺑﺮدارد و رﻓﻊ اﺣﺘﯿﺎج ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾﺪ؟ ﻋﺮض ﮐﺮدﻧﺪ

»ﭼﻨﲔ رﺳﻤﯽ در ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ« ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﭼﺮا ﮔﻔﺘﯿﺪ ﻣﺎ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ؟! ﺷﻤﺎ ادﻋﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﺮدی
ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻣﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪﮐﻪ اﯾﻦ ﺻﻔﺖ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮادران اﯾﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﭼﻨﲔ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻋﺮض ﮐﺮدﻧﺪ
ﭘﺲ ﭼﻪ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ؟ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ از دوﺳﺘﺎن ﺷﻤﺎﺋﯿﻢ« و اﮔﺮ در روز اول ﻣﯽﮔﻔﺘﯿﺪ از دوﺳﺘﺎن ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﻪ

ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدادم ،ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻨﻄﻮر ﺑﺎﺷﻨﺪ»وَﻳُﻮْٔﺛِﺮُونَ ﻋَﻠَﻰ أَﻧﻔُﺴِﻬِﻢْ وَﻟَﻮْ ﻛَﺎنَ ﺑِﻬِﻢْ ﺧَﺼَﺎﺻَﺔٌ« »ﺳﻮره ﺣﺸﺮ
آﯾﻪ  «۹ﮐﻪ دﯾﮕﺮ از ﺑﺮادران ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺧﻮد ﺗﺮﺟﯿﺢ دﻫﻨﺪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﯾﺘﯿﻢ و ﻣﺴﮑﲔ و اﺳﲑ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ

ﻧﺒﻮت رﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮدﻧﺪ )در ﺳﻮره ﻫﻞ اﺗﯽ ﺷﺮح آن آﻣﺪ( ﻣﺆﻣﻦ واﻗﻌﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﻗﻀﯿﻪای ﮐﻪ در

ﺟﻨﮓ اُﺣﺪ واﻗﻊ ﮔﺮدﯾﺪ و آن اﯾﻦ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﯾﮑﯽ آﻣﺪ ﺑﺎﻻی ﺳﺮ ﯾﮑﯽ از ﺑﺴﺘﮕﺎﻧﺶ ﮐﻪ از اﺛﺮ زﺧﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮوی زﻣﲔ

اﻓﺘﺎده ﺑﻮد و ﺑﺮاﯾﺶ آب آورده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺎﺷﺎﻣﺪ اوﮔﻔﺖ :آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﻦ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ از ﻣﻦ ﺗﺸﻨﻪﺗﺮ اﺳﺖ

آب را ﺑﻪ او ﺑﺮﺳﺎن آب را ﻧﺰد او ﺑﺮده ،او ﻫﻢ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﺣﻮاﻟﻪ داد ﺗﺎ ده ﻧﻔﺮ ﺷﺨﺺ دﻫﻤﯽ آﺑﺮا ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﻔﺮ اول

ﺣﻮاﻟﻪ ﻧﻤﻮد ،وﻗﺘﯿﮑﻪ ﺳﺮاغ وی آﻣﺪ دﯾﺪ از دﻧﯿﺎ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﲔ ﺗﺎ ﺷﺨﺺ دﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ آب ﺑﺮده ﺑﻮد دﯾﺪ
ﻫﻤﮕﯽ از دﻧﯿﺎ رﻓﺘﻪاﻧﺪ ،در ﺣﺎﱃ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم آﻧﻬﺎ ﺗﺸﻨﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و راﺿﯽ ﻧﺸﺪﻧﺪﮐﻪ دﯾﮕﺮی ﺗﺸﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ و آب ﺑﯿﺎﺷﺎﻣﺪ ،ﯾﺎ

اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﻔﺮی ﮐﻪ ﭘﯿﻐﻤﱪ )ص( ﺗﺸﺮﯾﻒ داﺷﺘﻨﺪ در ﯾﮏ ﻣﻨﺰﱃ ﻧﺰول اﺟﻼل ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ دﯾﺪﻧﺪ اﺑﻮذر آﻫﺴﺘﻪ آﻫﺴﺘﻪ از

ﻋﻘﺐ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ اﺑﻮذر ﺗﺸﻨﻪ اﺳﺖ ﺑﺮای او آب ﺑﱪﯾﺪ ﯾﮑﯽ از اﺻﺤﺎب آﺑﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﺟﻠﻮی اﺑﻮذر
ﺷﺘﺎﻓﺖ و آب را ﮔﺮﻓﺖ و آﺷﺎﻣﯿﺪ ،ﭘﺲ از ﺣﻀﻮر رﺳﻮل ﺧﺪا )ص(ﺷﺮﻓﯿﺎب ﮔﺮدﯾﺪ از اﺷﯿﺎﺋﯽﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻫﻤﺮاه

داﺷﺖ ﻇﺮف آﺑﯽ ﺑﲑون آورد و ﺧﺪﻣﺖ ﭘﯿﻐﻤﱪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﻮد و ﻋﺮض ﮐﺮد اﯾﻦ آب ﺑﺎران اﺳﺖ ﮐﻪ روی ﺳﻨﮕﯽ ﺟﻤﻊ

ﺷﺪه ﺑﻮد ﭼﻮن ﺧﯿﻠﯽ زﻻل و ﺻﺎف ﺑﻮد راﺿﯽ ﻧﺸﺪم ﮐﻪ آن را ﺑﯿﺎﺷﺎﻣﻢ در اﯾﻦ ﻇﺮف ﻧﻤﻮده ﺑﺮای ﺷﻤﺎ آوردم .اﯾﻦ

١٣٣

ﺻﻔﺎت ﺷﯿﻌﻪ ﻣﺆﻣﻦ اﺳﺖ اﮔﺮﮐﺪورﺗﯽ ﺑﲔ ﻣﺆﻣﻨﲔ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺻﻔﺎت اﺳﺖ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﮐﻪ آن ﮐﺪورت ﺑﺨﺎﻃﺮ
اﻣﻮر ﻣﺎدی ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺸﻮد ﮔﺬﺷﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺣﺎل ﻫﺮﮐﺪام از ﺑﺰرﮔﺎن را ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ آورﯾﺪ ﺑﺎ داﺷﱳ ﺗﻤﺎم

اوﺻﺎف ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﻣﻈﻬﺮ ﯾﮑﯽ از ﺻﻔﺎت اﻧﺴﺎﻧﯿّﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ،وﱃ در ﻣﻮرد ﺣﻀﺮت ﺳﯿﺪاﻟﺸﻬﺪاء ﺑﺎﯾﺪﮔﻔﺖ»ﺣﺴﲔ ﺟﺎن
آﻧﭽﻪ ﺧﻮﺑﺎن ﻫﻤﻪ دارﻧﺪ ﺗﻮ ﺗﻨﻬﺎ داری« او ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ ﺳﺮﺑﺎزان ﻧﺎﻣﺪار در اﺳﻼم اﺳﺖ و ﻣﺎ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ

ﭼﻨﲔ اﺳﻮهﻫﺎ و ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺘﺨﺎر ﻋﺎﻟﻢ اﻧﺴﺎﻧﯿﺘﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ از آﻧﻬﺎ ﺳﺮﻣﺸﻖ ﺑﮕﲑﯾﻢ .ﺑﻌﺪ دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ

آﻗﺎی ﻃﺒﺴﯽ ﮐﺘﺎب ﺗﺠﻠﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺲ از ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﺠﻠﺲ در  ۳اﻃﺎق ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎً زﯾﺎدی ﺟﻤﻊ ﺑﻮدﻧﺪ

ﻫﻤﮕﯽ در ﻣﻨﺰل آﻗﺎی ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺷﺎم ﺻﺮف ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ درﺑﺎر ﺣﺴﯿﻨﯽ رﻓﺘﯿﻢ آﻗﺎی دﮐﱰ

ﻣﻘﺘﺪری زودﺗﺮ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻨﺎم آﻗﺎی ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻣﻨﱪ وﻋﻆ ﻧﻤﻮد و ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮد در ﺣﺪود
ﺳﺎﻋﺖ  ۱۰/۳۰ﺑﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ آﻗﺎی دﮐﱰ ﻣﻘﺘﺪری ﺑﻪ ﻣﻨﺰل آﻗﺎی ﻃﺒﺴﯽ ﻣﺮاﺟﻌﺖ و در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۱۱اﺳﱰاﺣﺖ

ﻧﻤﻮدﯾﻢ.

دوﺷﻨﺒﻪ  ۹اﺳﻔﻨﺪ  ۱۳۵۰و  ۱۲ﻣﺤﺮم ) : ۱۳۹۲ﺑﺤﺜﯽ درﺑﺎره اﻧﻔﺎق(
ﺳﺤﺮ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﯿﺪار ﺷﺪﯾﻢ ﻣﺮﻏﮏ ﺧﻮشاﻟﺤﺎﻧﯽ ﻃﻠﻮع ﻓﺠﺮ را ﺑﺎ ﺻﺪای دلاﻧﮕﯿﺰ ﺧﻮد اﻋﻼم ﻣﯽﮐﺮد ،ﻣﻦ ﺧﯿﺎل
ﮐﺮدم ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﻪ آواز اﯾﻦ ﻣﺮغ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﭘﺲ از ﻧﻤﺎزﻫﺎی ﻧﺎﻓﻠﻪ ﺷﺐ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﺣﻀﺮت
آﻗﺎی واﻟﺪ )ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﯿﺸﺎه( در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺳﻮﯾﺲ ﺑﻮدﻧﺪ ۱ﻣﺮﻏﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺮغ ﯾﮏ رﺑﻊ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ اذان ﺻﺒﺢ ﻣﯽآﻣﺪ

و ﺑﺎ ﺻﺪای زﯾﺒﺎی ﺧﻮد ﻃﻠﻮع ﻓﺠﺮ را ﻣﮋده ﻣﯽداد و آﻧﮕﺎه ﻣﯽرﻓﺖ و ﺳﺤﺮ دﯾﮕﺮ ﻣﯽآﻣﺪ .در آن ﭘﮕﺎه ﺑﯿﺸﱰ ﻓﻘﺮای
ﺣﯿﺪرآﺑﺎد آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ را ﺑﻪ ﺣﻀﺮت اﯾﺸﺎن اﻗﺘﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﺎ ﺻﻮت ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ
ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﻓﻘﺮا ﺣﻠﻘﻪوار ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ و اﺳﺘﻤﺎع ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﭘﺲ از ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﻼماﻟﻠّﻪ ﻣﺠﯿﺪ در ﺗﻔﺴﲑ آﯾﺎت

ﺗﻼوت ﺷﺪه ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻨﺪ»:ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺑﭙﺎ دارﯾﺪ ﻧﻤﺎز را و ﺑﺮﭙدازﯾﺪ زﮐﻮة را و اﯾﻦ
ﻧﻤﺎز و زﮐﻮت در ﺗﻤﺎم ادﯾﺎن ﺣﻘﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻧﻤﺎز ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺧﺪا ﯾﻌﻨﯽ از ﻧﻘﺺ و ﭘﺴﺘﯽ ﺑﻪ
ﮐﻤﺎل و ﺑﻠﻨﺪی ﻋﺮوج ﻧﻤﻮدن اﺳﺖ ،و زﮐﻮه ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﭘﺎک ﮐﺮدن آﻻﯾﺸﻬﺎ و ﺑﺪﯾﻬﺎ .ﻧﻤﺎز ﻣﻠﺒﺲ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻟﺒﺎس
ﮐﻤﺎل و زﮐﻮة ﻟﺒﺎس ﭼﺮﮐﲔ را از ﺧﻮد دور ﻧﻤﻮدن اﺳﺖ و ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺴﺘﯽ و ﻧﻘﺺ را از ﺧﻮد دور ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ:
ﻣﯽﺷﺘﺎﺑﻨﺪ در ﻋﻠﻮّ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﻬﺎل

ذرّه ذرّه ﻋﺎﺷﻘﺎن آن ﺟﻤﺎل

اﻧﺴﺎن ﻫﻢ ﺑﺴﻮی ﺧﺪا در ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﺘﺪرﯾﺞ از ﭘﺴﺘﯽ دور و ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪی ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و اﯾﻦ ﻋﺒﺎدت در
ﻫﺮﯾﮏ از ادﯾﺎن ﺣﻘّﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،زﮐﻮة ﻫﻢ آﻧﭽﻪ ﻓﻀﻮل و زﯾﺎدت ﻣﺎل اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ از آن ﺟﺪا ﮐﺮد اﯾﻦ ﻫﻢ در

ﻫﻤﮥ ادﯾﺎن ﺑﻮده ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻓﺮق داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،در ﺗﻮرات ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻫﺮﮐﺲ ﺑﺎﯾﺪ در آﻣﺪ ﺳﺎل اول ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل

ﺑﺪﻫﺪ و در ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺑﻌﺪ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻢ ﺑﺪﻫﺪ ،وﱃ در اﺳﻼم ﺧﻤﺲ و زﮐﻮة ﺗﻌﯿﲔ ﮔﺮدﯾﺪه ﺧﻤﺲ ﻣﺨﺼﻮص اﻫﻞ ﺑﯿﺖ

رﺳﺎﻟﺖ اﺳﺖ زﯾﺮا ﮔﺮﻓﱳ ﺻﺪﻗﻪ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ روا ﻧﯿﺴﺖ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺮای ﺧﻤﺲ ﻣﻌﲔ ﺷﺪه»وَاﻋْﻠَﻤُﻮاْ أَﻧﱠﻤَﺎ ﻏَﻨِﻤْﺘُﻢ ﻣﱢﻦ

ﺷَﻲْءٍ ﻓَﺎَٔنﱠ ﻟِﻠّﻪِ ﺧُﻤُﺴَﻪُ وَﻟِﻠﺮﱠﺳُﻮلِ وَﻟِﺬِي اﻟْﻘُﺮْﺑَﻰ وَاﻟْﻴَﺘَﺎﻣَﻰ وَاﻟْﻤَﺴَﺎﻛِﲔِ وَاﺑْﻦِ اﻟﺴﱠﺒِﻴﻞِ« »ﺳﻮره اﻧﻔﺎل آﯾﻪ  «۴۱ﯾﻌﻨﯽ

ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﭘﻨﺠﻢ را ﺑﻪ ﺷﺶ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻧﺼﻒ را ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ از ﺷﺶ ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻬﻢ ﺧﺪا و رﺳﻮل و اﻣﺎم و

ﻧﺼﻒ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﯾﺘﺎم و ﻣﺴﺎﮐﲔ و اﺑﻦ اﻟﺴﺒﯿﻞ داده ﺷﻮد ،و در زﻣﺎن ﺣﻀﻮر اﻣﺎم اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت راﺟﻊ ﺑﻪ ﺧﻮد اﻣﺎم

ﺑﻮده و در زﻣﺎن ﻏﯿﺒﺖ ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﻘﻬﺎ داد ،و ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻮدﻧﺪﮐﻪ در زﻣﲔ دﻓﻦ ﮐﻨﻨﺪ وﻗﺘﯿﮑﻪ ﺣﻀﺮت

)ﻋﺞ( ﻇﻬﻮر ﮐﻨﺪ ﺧﻮدﺑﺨﻮد از زﻣﲔ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮔﺮدد ،و ﺑﻌﻀﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻧﺼﻒ ﺧﻤﺲ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ اﻣﺎم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ
 -۱ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ازﮔﻨﺎﺑﺎد ﺗﺎ ژﻧﻮ ﺑﻘﻠﻢ ﺳﻠﻄﺎﻧﺤﺴﲔ ﺗﺎﺑﻨﺪه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.

١٣٤

ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ ،ﻓﺘﺎوی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻧﻔﻘﺎت واﺟﺒﻪ در اﺳﻼم ﺑﻪ ﻧﻔﻘﺎت ﻣﺴﺘﺤﺒﻪ ﻧﯿﺰ دﺳﺘﻮر
داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺧﱳ ﻣﺴﺠﺪ و ﻏﲑه ﮐﻪ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ آﻧﭽﻪ ﺧﻮﺑﯽ و اﻋﻤﺎل ﻧﯿﮑﯽ را

ﭘﯿﺶ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﻬﱰ اﺳﺖ اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﺧﻮدش ﺧﺮج ﮐﻨﺪ ﻧﯿﮑﻮﺗﺮ اﺳﺖ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ در زﻣﺎن ﺧﻮدش از آﻧﻬﺎ
دل ﮐﻨﺪه اﺳﺖ ،ﺧﻼﺻﻪ آﻧﮑﻪ ﺧﺮج ﮐﺮدن در راه ﺧﺪا ﺑﻬﱰ اﺳﺖ ،ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا )ص( روزی ﺑﺮ اﻫﻞ ﻗﺒﻮر

ﺳﻼم ﮐﺮد وﮔﻔﺖ ﺧﱪﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ دارﯾﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ رﻓﺘﯿﺪ ،ﻣﺎﻟﻬﺎی ﺷﻤﺎ را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﺎﻧﻪ
ﻫﺎی ﺷﻤﺎ را ﺗﺼﺮف ﻧﻤﻮدﻧﺪ و زﻧﻬﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ازدواج ﮐﺮدﻧﺪ ،و آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺧﱪی ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﺎﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ

ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﺎ در زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺧﻮد در راه ﺧﺪا ﺧﺮج ﮐﺮدﯾﻢ در اﯾﻨﺠﺎ ﭘﺎداش آﻧﺮا ﺑﻤﺎ دادهاﻧﺪ ،ﭘﺲ آﻧﭽﻪ ﺧﲑ و ﺧﻮﺑﯽ

ﺟﻠﻮ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻓﺎﯾﺪه دارد ﯾﮏ ﺳﺎل از ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﮔﻨﺎﺑﺎد ﻣﯽآﻣﺪﯾﻢ در ﺳﻤﻨﺎن ﺧﺪﻣﺖ آﻗﺎی ﻓﺎﻧﯽ

)ﻇﻔﺮﻋﻠﯽ( ۱رﺳﯿﺪﯾﻢ ،اواﯾﻞ ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺷﺐ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ رﺑﯿﻊاﻻول ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺐ ﺷﻬﺎدت ﺣﻀﺮت ﻧﻮرﻋﻠﯿﺸﺎه

ﺛﺎﻧﯽ ۲ﻗﺪس ﺳﺮّه اﺳﺖ ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل ﻓﻘﺮا را ﺑﺮای ﺷﺎم و روﺿﻪ دﻋﻮت ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﯿﮕﺎﻧﻪای از اﯾﺸﺎن ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ اﯾﻦ
اﻗﺪام را ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﺪ؟ اﯾﺸﺎن در ﺟﻮاب ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻧﺸﻨﯿﺪهاﯾﺪﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ:

ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺎرد زﭘﺲ ﺗﻮ ﭘﯿﺶ ﻓﺮﺳﺖ

ﺑﺮگ ﻋﯿﺶ ﺑﮕﻮر ﺧﻮﯾﺶ ﻓﺮﺳﺖ

اﺗﻔﺎﻗﺎً ﭘﺲ از دو روز ﺑﺮﺣﻤﺖ ﺧﺪا رﻓﺘﻨﺪ ،ﻣﺮدان ﺧﺪا اﯾﻨﻄﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ آﻧﮕﺎه دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :آﻗﺎی ﻃﺒﺴﯽ ﻗﺴﻤﺘﯽ از
ﻣﻨﺎﺟﺎت اﺑﻮﺣﻤﺰه ﺛﻤﺎﱃ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺠﻠﻪ»اﻟﻬﺪﱝ« رﻓﺘﯿﻢ در
آﻧﺠﺎ ﭘﺲ از ﺻﺮف ﺷﲑ و ﭼﺎی و اﻇﻬﺎر ﻣﻼﻃﻔﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺎراﻟﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﺻﺎدق واﻋﻆ رﻓﺘﯿﻢ ،در
آﻧﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﻋَﻠَﻤﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﺳﺒﺎب ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی را ﮐﻪ در روز ﻧﻬﻢ ﻋﺎﺷﻮرا ﺑﺎ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺎ آن ﻋﺰاداری ﻣﯽ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﺻﺎدق اﺳﺘﺪﻋﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪﮐﻪ دﻋﺎ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪﮐﻪ ﻣﻦ در ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻘﺪس رﺣﻠﺖ ﻧﻤﺎﯾﻢ
ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﻣﺆﻣﻦ ﻫﺮﮐﺠﺎ ﻓﻮت ﮐﻨﺪ او را ﺑﻪ وادی اﻟﺴّﻼم ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن دﻫﻨﺪ و آﻧﺠﺎ دری از درﻫﺎی

ﺑﻬﺸﺖ اﺳﺖ« ﺑﻌﺪ ﺑﺪﯾﺪن ﻣﺴﺠﺪی ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﻨﺰل اﯾﺸﺎن ﺑﻮد ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ورود دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز
ﺗﺤ ّﯿﺖ ﺑﺠﺎ آوردﻧﺪ ،و ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﺣﻀﺮت اﯾﺸﺎن ﻫﺮ ﯾﮏ دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،آﻗﺎی ﺳﯿﺪ اﺻﻐﺮ

ﺣﺴﻦ ﻧﺠﻔﯽ ﺑﺮادر ﺑﺰرگ آﻗﺎی ﺳﯿﺪﺻﺎدق اﻣﺎم ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻮد ،و ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ دو ﺑﺮادر اﻇﻬﺎر

 -۱آﻗﺎی ﻓﺎﻧﯽ :ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺘﺨﻠﺺ ﺑﻪ ﻓﺎﻧﯽ ﺳﻤﻨﺎﻧﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽاﺻﻐﺮ واﻋﻆ ﺳﻤﻨﺎﻧﯽ از ﺷﺎﻋﺮان و ﻋﺎرﻓﺎن ﻣﺸﻬﻮر اﯾﺎﻟﺖ ﻗﻤﺲ
)ﻗﻮﻣﺲ( ﻣﺤﺴﻮب اﺳﺖ وی در ﺳﺎل  ۱۲۴۷ﺷﻤﺴﯽ در ﺳﻤﻨﺎن ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ را در ﺳﻤﻨﺎن آﻣﻮﺧﺖ و ﺳﭙﺲ ﺑﺮای

ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺑﻪ ﻟﻮاﺳﺎن ﺗﻬﺮان ﻋﺰﯾﻤﺖ ﻧﻤﻮد و ﭘﺲ از ﭼﻬﺎرﺳﺎل اﻗﺎﻣﺖ در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان آﻣﺪ و ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻮم ادﺑﯽ و ﻋﺮﺑﯽ ﻧﺰد

اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻓﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺎج ﻣﲑزا ﺣﺴﻦ آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ و ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﻗﺰوﯾﻨﯽ و ﻣﻼﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﺠﻢ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ و ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ ﺣﮑﯿﻢ اﻟﻬﯽ،
ﻣﲑزا اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺟﻠﻮه ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﺲ از آن ﺑﻪ زادﮔﺎه ﺧﻮد ﺳﻤﻨﺎن ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﻮد و از ﻣﺤﻀﺮﺣﺎج ﻣﻼ ﻋﻠﯽ ﺳﻤﻨﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد ،وی

در ﺳﺎل  ۱۲۷۶ﻗﻤﺮی از ﻃﺮف ﻣﺮﺣﻮم ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﯿﺸﺎه ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﺷﯿﺨﯽ رﺳﯿﺪ و ﺑﻪ دروﯾﺶ ﻇﻔﺮﻋﻠﯽ ﻣﻠﻘﺐ ﮔﺮدﯾﺪ و در ﺳﺎل  ۱۳۲۱ﺷﻤﺴﯽ
در ﺳﻤﻨﺎن دار ﻓﺎﻧﯽ را وداع ﮔﻔﺖ و اﺷﻌﺎر ﻓﺎرﺳﯽ و ﻋﺮﺑﯽ ﻧﯿﺰ دارد)ﻧﻘﻞ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﻮﻣﺲ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻋﺒﺪاﻟﺮّﻓﯿﻊ ﺣﻘﯿﻘﺖ(.

-۲ﺟﻨﺎب ﻧﻮرﻋﻠﯿﺸﺎه )ﺛﺎﻧﯽ( در  ۱۷رﺑﯿﻊاﻟﺜﺎﻧﯽ  ۱۲۸۴ﻗﻤﺮی ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ .ﭘﺲ از ﺳﲑ ﻓﺮوان در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ وﮐﺸﻤﲑ و ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن و
 ...ﺑﻬﺮهﯾﺎﺑﯽ از ﻋﺮﻓﺎ و ﻋﻠﻤﺎء ان زﻣﺎن ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ وﻃﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺖ و در ﺳﺎل  ۱۳۱۴ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی ﺑﺎ ﻟﻘﺐ ﻧﻮرﻋﻠﯿﺸﺎه ﺑﻪ ارﺷﺎد ﻃﺎﻟﺒﺎن

ﭘﺮداﺧﺖ وی ﺿﻤﻦ ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ارﺷﺎد و ﺗﺄﻟﯿﻒ و ﺗﺼﻨﯿﻒ ﮐﺘﺐ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد و ﭼﻨﺪﺑﺎر ﻣﻮرد ﺗﻬﺎﺟﻢ ﯾﺎﻏﯿﺎن و ﻣﻌﺎﻧﺪﯾﻦ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ
و ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﻋﻤﺎل روس و دﯾﮕﺮ ﺟﺎﻧﯿﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﺮک وﻃﻦ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ و ﺗﻬﺮان و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اراک وﮐﺎﺷﺎن رﻓﺘﻨﺪﮐﻪ در ﮐﺎﺷﺎن ﺑﺪﺳﺖ

ﺟﺎﻧﯿﺎن ﻣﺴﻤﻮم ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻬﺮان آﻣﺪﻧﺪ و در ﺳﺤﺮ  ۱۵رﺑﯿﻊاﻻول  ۱۳۳۷ﻗﻤﺮی در ﮐﻬﺮﯾﺰک ﺑﻪ ﻣﻘﺎم رﻓﯿﻊ ﺷﻬﺎدت و ﻟﻘﺎء اﻟﻠّﻪ ﻧﺎﺋﻞ آﻣﺪﻧﺪ وی
در ﻋﺮﻓﺎن وﮐﻼم و ﻓﻘﻪ ﮐﺘﺐ ﺑﺴﯿﺎر دارد ﮐﻪ ﻣﻬﻤﱰﯾﻦ آن ﮐﺘﺎب ﺻﺎﻟﺤﯿﻪ در ﻋﺮﻓﺎن ﻧﻈﺮی اﺳﺖ.

١٣٥

١٣٦

ﻣﺤﺒﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و ﭘﺲ از آن ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻧﻤﻮدﯾﻢ .آن روز ﻫﻮای ﺣﯿﺪرآﺑﺎد  ۳۵درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺮ و
ﻧﺴﺒﺘﺎً ﮔﺮم ﺑﻮد در ﻣﺪت ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل از ﻣﻮزه ﺳﺎﻻر ﺟﻨﮓ دﯾﺪن ﻧﻤﻮدﯾﻢ.

»ﻣﻮزه ﺳﺎﻻر ﺟﻨﮓ«
ﻋﻤﺎرت ﻣﻮزه در دو ﻃﺒﻘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻃﺎﻗﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر دارد ﮐﻪ در ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ اﺷﯿﺎﺋﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻬﻢ ﺑﺎ

ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺧﺎﺻﯽ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ .ﻣﺎ ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ اﻃﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﺸﯿﻤﻦ ﺳﺎﻻر ﺑﻮد رﻓﺘﯿﻢ در اﯾﻦ اﻃﺎق ﻋﮑﺲ
ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻋﻠﯽ زﻣﺎﻧﺨﺎن و ﻋﮑﺴﻬﺎﺋﯽ ﺗﻤﺎم ﻗﺪ ﺑﺎﻧﺤﺎءِ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺳﺎﻻر ﺟﻨﮓ و ﻣﺠﺴﻤﻪ او در ﺣﺎل ﻗﻠﯿﺎن

ﮐﺸﯿﺪن در اﻃﺮاف ﻗﺮار داﺷﺖ ،در وﺳﻂ اﻃﺎق ﻣﯿﺰﻫﺎ و ﺻﻨﺪﻟﯿﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﱃ ﮔﺬارده ﺑﻮدﻧﺪ .در روی ﻣﯿﺰﻫﺎ

ﻗﺪﺣﻬﺎی ﭼﯿﻨﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﻔﯿﺲ ﭼﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد ،در اﻃﺎق ﺷﻤﺎره  ۲ﻋﮑﺴﻬﺎی ﺳﻼﻃﲔ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻧﻈﺎم ﺷﺎﻫﯿﻪ و ﻣﺨﻤﻠﯽ

ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻬﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﺮا ﺑﺎ دﺳﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽدادﻧﺪ ﺑﻌﻼوه ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺳﺎﻻر

ﺟﻨﮓ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی ﻣﺨﺼﻮص وی ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ دﯾﺪه ﻣﯿﺸﻮد ،دراﻃﺎق  ۳ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻗﻠﻤﺪاﻧﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر

ﻋﺎﱃ وﮐﺎﻏﺬ داﻧﻬﺎی ﻧﻘﺮه ،ﺣﻤﺎﯾﻠﻬﺎ و ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻠﺪاﻧﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ ﻣﺤﻤﻠﻬﺎ وﮐﺎﻟﺴﮑﻪﻫﺎی ﭼﻬﺎر ﭘﻨﺞﻧﻔﺮی

ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﻣﯽﺑﺮدهاﻧﺪ ،آﺋﯿﻨﻪﻫﺎ و ﻇﺮوف ﭼﯿﻨﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﱃ و ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺴﻤﻪزن ﻋﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻮزه آﺑﯽ ﺑﺮ
دوش داﺷﺖ ،دﯾﮕﺮ ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ،ﻣﺒﻠﻬﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﻟﻮﺳﱰﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮد .در اﻃﺎق

ﺷﻤﺎره  ۴ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﻧﻘﺎﺷﯽ و ﻇﺮوف ﭼﯿﻨﯽ ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ وﮔﻠﺪاﻧﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب و ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮار داﺷﺖ از

ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺠﺴﻤﻪ دو ﺷﲑﮐﻪ ﺳﺮ آﻧﻬﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺮ زن ﺑﻮد و ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ در ﺣﺎل ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﺰﮐﻮﻫﯽ ﺑﻮد ،ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺣﻀﺮت
ﻣﺮﯾﻢ )ع( ﻧﯿﺰ آﻧﺠﺎ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ ،اﻃﺎق ﺷﻤﺎره  ۵ﻓﻘﻂ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﱃ داﺷﺖ در اﻃﺎق ﺷﻤﺎره ۶

ﻇﺮﻓﻬﺎی ﺑﻠﻮرﯾﻦ ﺷﺮﺑﺖﺧﻮری و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﺮوﺑﺎت وﮔﯿﻼﺳﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻇﺮﯾﻒ دراﻧﻮاع ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮔﻠﺪاﻧﻬﺎی

ﻋﺎﱃ و ﻣﺒﻠﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ آﻧﻬﺎ آﺋﯿﻨﻪﮐﺎری ﺷﺪه ﺑﻮد وﮐﻔﺸﻬﺎی ﺑﻠﻮرﯾﻦ و آﺋﻴﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻨﮕﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ،در

اﻃﺎق ﺷﻤﺎره  ۷اﻧﻮاع ﭼﺮاﻏﻬﺎی ﻧﻔﺖﺳﻮز و ﭼﺮاﻏﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﻧﯿﺰ ﻟﻮﺳﱰﻫﺎی ﺑﺰرگ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ و اﻃﺎق

ﺷﻤﺎره  ۸ﻧﯿﺰ از ﻫﻤﲔ ﻗﺒﯿﻞ اﺷﯿﺎء ﺑﺴﯿﺎرﮔﺮانﻗﯿﻤﺖ و ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ وﺟﻮد داﺷﺖ ،در اﻃﺎق ﺷﻤﺎره  ۹اﻧﻮاع ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن

ﺧﺸﮏ ﺷﺪه و اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﯿﻬﺎ ﮐﻪ در آب ﺟﻔﺖ ﺟﻔﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ راﻣﯽﺑﻮﺳﯿﺪﻧﺪ و اﻧﻮاع ﻣﺠﺴﻤﻪ
ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺮﻧﺰی و ﭼﺪﻧﯽ و ﻏﲑه ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﺮد و ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺴﻤﻪ رﻫﱪ ﻓﻘﯿﺪ ﻫﻨﺪﮔﺎﻧﺪی ،ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮد

در آن اﻃﺎق ﺟﻠﻮه ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺖ ،در اﻃﺎق ﺷﻤﺎره  ۱۰اﻧﻮاع ﻋﺮوﺳﮑﻬﺎ و ﻣﺎﮐﺖ ﻗﻄﺎرﻫﺎ و ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﯾﺪه
ﻣﯽﺷﺪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﺎﺑﻠﻮﺋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ روﺑﺮو ﺷﮑﻞ آدم و ﻗﺪری آن ﻃﺮﻓﱰ ﺷﮑﻞ اﻻغ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ ،در اﻃﺎق ﺷﻤﺎره

 ۱۱ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻗﺮار داﺷﺖ ،در اﻃﺎق ﺷﻤﺎره  ۱۴ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﻮد و ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻠﻮی ﺑﺰرگ از ﺗﻤﺜﺎل
ﺣﻀﺮت ﻣﺮﯾﻢ در ﺣﺎل ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ )ع( را در ﺑﻐﻞ داﺷﺖ در آﻧﺠﺎ ﻗﺮار داده ﺑﻮدﻧﺪ ،در اﻃﺎق ﺷﻤﺎره ۱۵
ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎﺋﯽ از ﺧﻄﻮط ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﱃ از آﯾﺎت ﻗﺮآﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮرهٔ ﺣﻤﺪ و آﯾﻪ»ﻧﺼﺮ ﻣﻦ اﻟﻠّﻪ و ﻓﺘﺢ ﻗﺮﯾﺐ« و ﻏﲑه

ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﺮد و در ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻠﻮ اﯾﻦ رﺑﺎﻋﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد:

ﺑﺮ ﺑﺎم دوﯾﺪ و ﮐﺮد ﻫﺮ ﮔﻮﺷﻪ ﻧﮕﺎه

از ﺑﻬﺮ ﻫﻼل ﻋﯿﺪ آن ﻣﻪ ﻧﺎﮔﺎه

ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺮ آﻣﺪﺳﺖ و ﻣﯽﺟﻮﯾﺪ ﻣﺎه

ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﺳﺒﺤﺎناﻟﻠّﻪ

)ﻓﻘﲑ ﻣﲑﻋﻠﯽ(
در اﻃﺎق ﺷﻤﺎره  ۱۶ﻣﺠﺴﻤﻪای از ﺳﻨﮓ ﻣﺮﻣﺮ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎﺧﺖ رم )اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ( ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﺎدری از ﺣﺮﯾﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎزک

روی ﺑﺪن آن ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺪن از زﯾﺮ ﭼﺎدر ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺑﻮد و ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ و ﻣﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ از ﺳﻨﮓ ﺳﯿﺎه در

وﺳﻂ اﻃﺎق ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و اﻧﻮاع ﮔﻠﻬﺎ در اﻃﺮاف ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺠﺴﻤﻪای از ﭼﻮب ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪﮐﻪ ﯾﮏ
١٣٧

١٣٨

ﻃﺮف آن ﻣﺮد و ﻃﺮف دﯾﮕﺮ زن ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،در اﻃﺎق ﺷﻤﺎرهٔ  ۱۹اﻧﻮاع ﺳﺎﻋﺘﻬﺎی ﺑﺰرگ و
ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮد .از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﮥ دوم ﻋﻤﺎرت رﻓﺘﯿﻢ در زﯾﺮ ﭘﻠﻪ ﮐﺎن درﺷﮑﻪ اﺳﺒﯽ زﯾﺒﺎﺋﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ .در اﻃﺎﻗﻬﺎی ۲۰
و  ۲۱اﻧﻮاع ﻧﻘﺎﺷﯿﻬﺎ و ﻣﺒﻠﻬﺎ ﺗﻤﺎم وﺳﺎﯾﻞ و اﺑﺰار زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻗﯿﭽﯽ ،ﺑﺎدﺑﺰن ،ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺷﲑ ،ﺳﻮﺳﻤﺎر،
ﻓﯿﻞ و ﻣﺎﮐﺖ ﻋﻤﺎرات ﻗﺪﯾﻤﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﺎج ﻣﺤﻞ ،ﻣﻌﺒﺪﻫﺎ و ﺑﺘﮑﺪهﻫﺎ ،اﺳﺒﺎب زﯾﻨﺖ ،ﺟﻌﺒﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻣﺠﺴﻤﻪ
ﻧﻮازﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺗﻤﺎم آﻻت و ادوات ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺻﻠﯿﺒﻬﺎ ،ﺣﻤﺎﯾﻠﻬﺎ و ﻧﺸﺎﻧﻬﺎ ،ﻣﯿﺰﻫﺎ و ﺻﻨﺪﻟﯿﻬﺎ و ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎی ﺣﻀﺮت

ﻋﯿﺴﯽ )ع( و ﻋﮑﺲ و ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺳﺎﻻر ﺟﻨﮓ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ را از ﻋﺎج ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺣﺘﯽ ﭘﺮدهﻫﺎ از ﻋﺎج

ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد.در اﻃﺎق ﺷﻤﺎره  ۲۲ﮐﺎرﻫﺎی دﺳﺘﯽ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن از ﭼﻮب و ﻏﲑه و اﻧﻮاع ﻣﯿﺰ و ﺻﻨﺪﱃ و ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎی
ﺧﺪاﯾﺎن و اﺑﺰار و ﺑﺘﻬﺎی ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮد ،در اﻃﺎق ﺷﻤﺎره  ۲۳اﺷﯿﺎﺋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ روی آﻧﻬﺎ ﻣﯿﻨﯿﺎﺗﻮرﮐﺎری ﺑﻮد ،در اﻃﺎق

ﺷﻤﺎره  ۲۴اﻧﻮاع ﺳﻨﮕﻬﺎی ﻗﯿﻤﺘﯽ و ﺟﻮاﻫﺮات ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﺎﻗﻮت ،ﻋﻘﯿﻖ ،دُرّ ،ﯾﺸﻢ و ﻏﲑه دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ .ﺗﻤﺎم وﺳﺎﺋﻞ اﻧﺠﺎ
ﺑﺎ آن ﺳﻨﮕﻬﺎ ﺗﺰﯾﲔ ﺷﺪه ﺑﻮد ،از ﺟﻤﻠﮥ آﻧﻬﺎ ﺷﻤﺸﲑﻫﺎی ﺟﻮاﻫﺮ ﻧﺸﺎن و اﻟﻤﺎس ﻧﺸﺎن و اﻧﻮاع ﮐﺎرد و ﺧﻨﺠﺮ دﺷﻨﻪ و
ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺎ ﺧﻄﻮط ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﱃ وﮔﻠﻬﺎ و ﻧﻘﺸﻬﺎی زﯾﺒﺎ ﺑﺎ ﺟﻮاﻫﺮﻫﺎی ﭘﺮﺑﻬﺎ ﺗﺰﺋﲔ ﮔﺮدﯾﺪه

ﺑﻮد ،در ﮐﻨﺎری ﯾﮏ ﺳﻨﮓ آﺑﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ داﺧﻞ آن آب ﺑﻮد و درﮔﻮﺷﻪای ﺷﯿﺸﯿﻪﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه

ﺷﺪﮐﻪ داﺧﻞ آﻧﻬﺎ داﻧﻪﻫﺎﺋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ داﻧﮥ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻮد و آﯾﺎت ﻗﺮآﻧﯽ ﺑﺮ آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،در اﻃﺎق ﺷﻤﺎره  ۲۶ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی
دﺳﺖﺑﺎف ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی زرﺑﻒ ﺟﻮاﻫﺮﻧﺸﺎن و ﻋﻤﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﺗﺎج ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﻪ روی آن ﺑﺎ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺮوارﯾﺪ ﺗﺰﺋﲔ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد،
در اﻃﺎق  ۲۷ﻗﺎﻟﯿﻬﺎی زرﺑﺎف ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ )ﮐﺎر اﯾﺮان( و ﻗﺎﻟﯿﭽﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﻔﯿﺲ دﯾﮕﺮ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ اﻃﺮاف آﻧﻬﺎ
اﺷﻌﺎر ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه؛ و آﻧﭽﻨﺎن در ﺑﺎﻓﺖ آن دﻗﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﺑﺎ ﻗﻠﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﺿﻤﻨﺎً وﺟﻮد ﯾﮏ ﻗﺎﱃ
ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﺗﺎر و ﭘﻮد آن از ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ﺑﻮد ﺑﺮ ﻋﻈﻤﺖ و زﯾﺒﺎﯾﯽ آﻧﺠﺎ اﻓﺰوده ﺑﻮد ،در اﻃﺎق ﺷﻤﺎره  ۲۸ﺣﻤﺎﯾﻠﻬﺎی

ﺑﺰرگ ﻃﻼﺋﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ روی ﻓﯿﻞ ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺘﻪاﻧﺪ و ﻇﺮوف ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ آﻧﻬﺎ از ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه ﺑﻮد ،از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ :ﺳﻤﺎور و ﺟﻌﺒﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ روی ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ ﻣﯿﻨﯿﺎﺗﻮر ﺑﻮد و ﯾﮏ ﺟﻌﺒﻪ ﻃﻼﺋﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
ﻣﺎدر ﺳﺎﻻر ﺟﻨﮓ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ  ۱۵ﮐﯿﻠﻮ وزن داﺷﺖ ،و درﮐﻨﺎر وی ﯾﮏ ﺟﻌﺒﻪ ﻧﻘﺮه ﻗﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ روی آن
ﺑﺨﻂ ﺧﺎن ﺧﺎﻧﺎن اﯾﻦ دو ﺑﯿﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدک

ﮔﺮ ﺑﺮ دﮔﺮی ﺗﮑﯿﻪ ﻧﮕﲑی ﻣﺮدی

ﮔﺮ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد اﻣﲑی ﻣﺮدی

ﮔﺮ دﺳﺖ ﻓﺘﺎدهای ﺑﮕﲑی ﻣﺮدی

ﻣﺮدی ﻧﺒﻮد ﻓﺘﺎده را ﭘﺎی زدن

ﻏﲑ از ﺣﻤﺎﯾﻠﻬﺎی ﺑﺰرگ و ﻇﺮوف ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ از ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ﺑﻮد ،ﯾﮏ ﻇﺮف ﺑﺰرﮔﯽ از ﻧﻘﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه

ﮔﺮدﯾﺪﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﺎن را در اﻃﺮاف آن ﻧﻘﺶ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،در اﻃﺎق ﺷﻤﺎره  ۲۹ﻗﺮآﻧﻬﺎ وﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﺧﻄﯽ

وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﺑﺎﻻی ﺳﺮدر ورودی ﮐﺎﺷﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ ﻧﺼﺐ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻤﻠﮥ »ﻧﺎد ﻋﻠﯿﺎً ﻣﻈﻬﺮ اﻟﻌﺠﺎﺋﺐ«

روی آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،داﺧﻞ اﻃﺎق ﻗﺮآﻧﻬﺎی ﺧﻄﯽ ﺑﺎ ﺧﻄﻮط ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﱃ وﺟﻮد داﺷﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺮآﻧﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه

ﺷﺪﮐﻪ ﺑﺮ ﻫﺮ ورق آن ﯾﮏ ﺳﻮره ﺑﺎ ﺧﻂ ﺧﻮاﻧﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻗﺮآﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺨﻂ روی ﭘﻮﺳﺖ آﻫﻮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺮن ﺳﻮم

و ﭼﻬﺎرم دﯾﺪه ﺷﺪﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﱃ ﺑﻮد ،ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻗﺮآﻧﻬﺎی ﺑﻐﻠﯽ ﺗﺬﻫﯿﺐ ﺷﺪه وﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﺗﺬﻫﯿﺐ ﺷﺪه ﻣﺼﻮری ﻧﯿﺰ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻇﺮاﻓﺖ و زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺻﯿﻒ اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﻫﻢ آن ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از ﻣﺜﻨﻮی ﻣﺼﻮر

ﺑﺨﻂ دروﯾﺶ ،ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺳﻌﺪی ﺑﺨﻂ رﺳﺘﻢ ﻋﻠﯽ ﺑﻬﺰاد ،ﺣﺎﻓﻆ ﻣﺼﻮر ،ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻣﺼﻮر ،ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ از ﺳﻠﺴﻠﻪ
ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻧﻈﻢ و ﻧﺜﺮ و ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم روﺿﺔاﻟﺤﺴﯿﻨﯽ ،ﺿﻤﻨﺎً در ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب اﯾﻦ رﺑﺎﻋﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه

ﺑﻮد:

ﺗﺮﺳﻨﺪه زدوزخ اﺳﺖوﺟﻮﯾﺎی ﺑﻬﺸﺖ

در ﺻﻮﻣﻌﻪ و ﻣﺪرﺳﻪ و دﯾﺮ و ﮐُﻨﺸﺖ

١٣٩

اﯾﻦ ﺗﺨﻢ در اﻧﺪرون دل ﻫﯿﭻ ﻧﮑﺸﺖ

آﻧﮑﺲ ﮐﻪ زاﺳﺮار ﺧﺪا ﺑﺎﺧﱪ اﺳﺖ

در آن اﻃﺎق ﯾﮏ ﺟﺒﻪ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﯾﮏ دوش آن »ﺑِﺴْﻢِ اﻟﻠﱠﻪِ اﻟﺮﱠﺣْﻤَﻦِ اﻟﺮﱠﺣِﻴﻢِ« و ﺑﺮ دﯾﮕﺮی»ﻧﺼﺮ ﻣﻦ
اﻟﻠّﻪ و ﻓﺘﺢ ﻗﺮﯾﺐ« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و دورﮐﻤﺮ آن اﯾﻦ دو ﺑﯿﺖ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ:

ﻓﺘﺢ و ﻇﻔﺮ وﻧﺼﺮت وﻓﲑوزی و اﻗﺒﺎل

اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻪ ﭘﺪﯾﺪ اورد از ﻓﺮّﺧﯽ ﺣﺎل

دﺷﻤﻦﺷﮑﻦوﺧﺼﻢﮔﺪازاﺳﺖ وﻋﺪوﻧﺎل

ﻓﺮﺧﻨﺪه ﮔﯿﺶ از اﺛﺮ ﻃﺎﻟﻊ ﻣﺴﻌﻮد

و در ﺳﺎﯾﺮ ﺟﺎﻫﺎ اﺳﺎﻣﯽ )اﺳﻤﺎءِ اﻟﺤﺴﻨﯽ( ﺧﺪا و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ ﺑﺎ ﺧﻂ ﺧﻮب و رﯾﺰ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،در اﻃﺎق
ﺷﻤﺎره  ۳۱اﻧﻮاع ﺷﻤﺸﲑﻫﺎ و ﻗﺪارهﻫﺎ ،ﺷﻤﺸﲑﻫﺎی دودم ،راﺳﺖ و ﮐﺞ ،زرهﻫﺎ و ﺳﺮﭙﻫﺎ ،ﻧﯿﺰهﻫﺎ و ﮐﻼهﺧﻮدﻫﺎ و

ﺗﻔﻨﮓ و ﻃﭙﺎﻧﭽﻪﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ آﻻت و ادوات ﺟﻨﮕﯽ ﻗﺪﯾﻢ و ﻏﲑه ﺑﻮﺿﻊ ﻣﻨﻈﻢ ﻗﺮار داﺷﺖ ،در اﻃﺎق ﺷﻤﺎره  ۳۲ﻣﯿﺰ و

ﺻﻨﺪﱃ و در ﺗﺎﺑﻠﻮ و اﺷﯿﺎءِ ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ از ﮐﺎرﻫﺎی دﺳﺘﯽ ﮐﺸﻤﲑ ﺑﻮد ،در اﻃﺎق ﺷﻤﺎره  ۳۲ﮐﺎرﻫﺎی دﺳﺘﯽ ﺑﺮﻣﻪ و ﻧﭙﺎل

ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ،و در اﻃﺎق ﺷﻤﺎره  ۳۴ﮐﺎرﻫﺎی دﺳﺘﯽ ﭼﲔ ،و در اﻃﺎق ﺷﻤﺎره  ۳۵ﮐﺎرﻫﺎی دﺳﺘﯽ ژاﭘﻦ ﮐﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ

ﺗﻤﺎم آﻧﻬﺎ از ﻋﻬﺪه اﯾﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺧﺎرج اﺳﺖ و اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﻔﺼﻠﯽ دارد ،اﯾﻦ ﻣﻮزه ﯾﮑﯽ از ﻣﻮزهﻫﺎی ﺑﺰرگ

ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای دﯾﺪن آن ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﯿﺎﺣﺎن اروﭘﺎ و اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻤﺎﻟﮏ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺣﯿﺪرآﺑﺎد ﻣﯽآﯾﻨﺪ .در

ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ دﯾﺪار آﻗﺎی ﺳﯿﺪﻋﺒﺎس ﺷﺎه ﻣﻨﺼﻮری ﻣﺘﺼﺪی ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﮐﻪ از اﺣﻔﺎد ﺷﺎه ﻧﻌﻤﺖاﻟﻠّﻪ وﱃ ﺑﻮد رﻓﺘﻢ ،وی
ﺿﻤﻦ ﻣﺤﺒﺖ ﻓﺮاوان اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮه را از ﭘﺪرش ﻧﻘﻞ ﮐﺮد وﮔﻔﺖ :ﻣﺮﺣﻮم ﺳﯿﺪ ﺷﻬﺴﻮار ﻋﻠﯿﺸﺎه واﻟﺪ ﻣﺎﺟﺪ از اوﻻد

ﺣﻀﺮت ﺷﺎه ﻧﻌﻤﺖاﻟﻠّﻪ وﱃ اﺳﺖ ،در اوﻟﲔ ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﻣﻈﻔﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه ﻗﺎﺟﺎر ﺷﺎه ﻗﺎﺟﺎر از وی ﺳﺆال ﻣﯽﮐﻨﺪﮐﻪ
آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ادﻋﺎی ﺷﺎﻫﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ ﺟﻮاب ﻣﯽدﻫﺪﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺷﺎه ﭘﻨﺠﻢ از ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ و از ﭼﻬﺎر ﭘﺸﺖ
ﺷﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ رﺳﯿﺪه ،وﱃ ﺷﺎﻫﯽ ﻣﺎ از زﻣﺎن ﺣﻀﺮت رﺳﻮل )ص( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ دو ﺑﯿﺖ را ﺧﻮاﻧﺪ:
ﺗﺎج ﻣﺎ ﺗﺎج ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻌﺮاج
ﻣﺎ

ﻧﻪ

ﻣﺤﺘﺎج

ﮐﻪ ﺳﺘﺎﻧﺪ زﺗﺎج ﺷﺎﻫﺎن ﺑﺎج

ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺎﻫﺎن ﺑﻪ ﺗﺎج ﻣﺎ ﻣﺤﺘﺎج

ﺷﺎﻫﺎﻧﯿﻢ

ﻣﻈﻔﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﺟﻮاب دﻧﺪانﺷﮑﻦ ﺟﺰ ﺳﮑﻮت ﭼﺎرهای ﻧﺪاﺷﺖ ،ﭘﺲ از ﺑﯿﺎﻧﺎﺗﺶ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع
ﺳﺨﲊاﻧﯿﻬﺎی ﺧﻮد اﯾﺸﺎن )آﻗﺎی ﺷﺎه ﻣﻨﺼﻮر( ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﺮ ﻧﻈﺎم ﺣﯿﺪرآﺑﺎد ﭼﺎپ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮی
ﮐﻪ ﺣﺴﺐ و ﻧﺴﺐ ﺧﻮد را ﻣﻔﺼﻼً ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد و ﻧﺴﺒﺖ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ وی ﺑﻪ ﺷﺎه ﺧﻠﯿﻞاﻟﻠّﻪ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﻧﺸﺎن داد ،و ﺑﻌﺪ
ﮐﺘﺎب ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ»ﺳﻮاﻧﺢ اﻻﯾﺎم ﻓﯽاﻟﻤﺸﺎﻫﺪات اﻻﻋﻮام« )ﭘﯿﺸﺎﻣﺪﻫﺎی روزﮔﺎران در ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺮدﻣﺎن( ﮐﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ

ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺻﻮﻓﯿﻪ و ﻋﺮﻓﺎ ﺑﻮد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮده ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ در ﺑﺎره آن داد ،اﯾﻦ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ از ﮐﺎرم ﻋﻘﺐ

ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻧﺮﺳﯿﺪم ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺎﻫﺎر ﻫﻢ از دﺳﺖ داده ﺑﻮدم و ﻟﺬا ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻧﺎﻫﺎری ﮐﻪ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﺧﻮرده و
ﺑﻌﻠﺖ ﺧﺴﺘﮕﯽ زﯾﺎد اﺳﱰاﺣﺖ ﻧﻤﻮدم.
در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۴ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ آﻗﺎی ﻣﻘﺘﺪری آﻣﺪ و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ اﯾﺸﺎن و آﻗﺎی ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻣﺮﺣﻮم ﺳﺎﻻر

ﺟﻨﮓ ﮐﻪ ﺷﺮح ﻣﻮزهاش داده ﺷﺪ رﻓﺘﯿﻢ ،اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﻣﻨﺰل ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ آﻗﺎی ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺴﻦ ﻣﻬﺎراﺟﺎی ﮔﺎر
)ﻣﺤﻤﻮدآﺑﺎد( ﮐﻪ از ﺑﺴﺘﮕﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﺎﻻر ﺟﻨﮓ اﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،آﻗﺎﯾﺎن ﮐﺎﻇﻢ ﻧﻮّاب ﺟﻨﮓ ،ﻧﻮاب ﻗﻤﺮاﻟﺪﯾﻦ

ﻋﻠﯿﺨﺎن ،ﻧﻮاب ﻋﺎﺑﺪﯾﻦ ﺣﺴﲔ ﻋﻠﯿﺨﺎن -ﻋﺴﮑﺮﻋﻠﯿﺨﺎن -اﻣﲑﻋﻠﯿﺨﺎن -راﺷﺪﻋﻠﯿﺨﺎن -اﻣﲑاﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺧﺎن و ﻧﻮاب

ﻟﯿﺎﻗﺖ ﺣﺴﲔﺧﺎن ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ ﻫﻤﻪ از ﺑﺰرگزادﮔﺎن و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆدب ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﺸﺎراﻟﯿﻬﻢ اﻇﻬﺎر ﺗﻔﻘﺪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﭘﺲ از ﺻﺮف ﭼﺎی و ﻣﯿﻮه ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،در ﻣﺪﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ در ﻃﺮﻓﲔ در
ورودی دو ﻋﺪد ﺳﻨﮓ ﺳﯿﺎه ﻗﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ روی ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﲑﻋﺎﻟﻢ ﻧﺨﺴﺖ

وزﯾﺮ ﺣﯿﺪرآﺑﺎد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﻬﻨﺪس آن آﻟﻤﺎﻧﯽ ،و در ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۵ﺟﻮﻻی  ۱۸۰۴ﺷﺮوع و در ﺗﺎرﯾﺦ  ۸ژوﺋﻦ ۱۸۰۶

١٤٠

ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻫﻨﻮز ﻣﻐﺮب ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﮐﻤﯽ در ﺑﺎغ ﻣﻠﯽ ﮔﺮدش ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء ﺑﻪ ﻣﻨﺰل
آﻗﺎی ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻓﺮخ رﻓﺘﯿﻢ ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز و ﺻﺮف ﺷﺎم در آن ﻣﻨﺰل ﺑﺎ روح و ﺻﻔﺎ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ ﺷﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و

اﻃﺮاف آﻧﻬﻢ درﺧﺖ وﮔﻞ ﺑﻮد ﺑﻪ درﺑﺎر ﺣﺴﯿﻨﯽ رﻓﺘﯿﻢ و ﭘﺲ از اﺳﺘﻤﺎع روﺿﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ و اﺳﱰاﺣﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ.

ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ  ۱۰اﺳﻔﻨﺪ  ۱۳۵۰و  ۱۳ﻣﺤﺮم » :۱۳۹۲ﻗﺒﻠﻪ«
ﭘﺲ از اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ و ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮی ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن اﯾﺮاد ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :در اول اﯾﻦ ﺟﺰءِ
)در ﺳﻮره ﺑﻘﺮه ﮐﻪ ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪ( ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻐﯿﲑ ﻗﺒﻠﻪ را ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﻮد ،در ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺒﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﺑﻌﺜﺖ ﯾﺎ

ﻫﺠﺮت ﺑﲔ ﻋﻠﻤﺎ اﺧﺘﻼف اﺳﺖ ﺑﻌﻀﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻌﺪ از ﺑﻌﺚ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻣﺄﻣﻮر ﺑﺨﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز ﺷﺪ رو ﺑﻪ ﮐﻌﺒﻪ ﻧﻤﺎز

ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﺑﻌﻀﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻗﺒﻠﻪ ﺑﯿﺖاﻟﻤﻘﺪس ﺑﻮد و ﺑﻌﻀﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻫﺮ وﻗﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت )ص( اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﯽ

ﮐﺮدﻧﺪ ﻃﻮری ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎدﻧﺪﮐﻪ رو ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻌﺒﻪ و ﺑﯿﺖاﻟﻤﻘﺪس ﻫﺮدو ﺑﻮد ،و اﮔﺮ ﺟﻤﻊ ﺑﲔ ﻫﺮ دو ﻣﻘﺪور ﻧﺒﻮد رو ﺑﻪ

ﺳﻤﺖ ﻣﺴﺠﺪ اﻗﺼﲐ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،وﱃ ﺑﻌﺪ از ﻫﺠﺮت از ﻣﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻗﺒﻠﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﯿﺖاﻟﻤﻘﺪس ﺑﻮده و در

اﯾﻨﺠﺎ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ﺑﯿﺖاﻟﻤﻘﺪس ﻫﻢ ﻣﻮرد اﺣﱰام ﯾﻬﻮدﯾﻬﺎ و ﻫﻢ ﻣﻮرد اﺣﱰام ﻣﺴﯿﺤﯿﻬﺎ ﺑﻮد ،ﭼﻮﻧﮑﻪ
ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﭘﯿﻐﻤﱪان ﭘﯿﺸﲔ را ﻗﺒﻮل داﺷﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺟﺎری ﺑﻮد ﺗﺎ ﺳﺎل دوم ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻔﺪه ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﻫﺠﺮت ﺑﻪ

ﻣﺪﯾﻨﻪ ﮐﻪ دﺳﺘﻮر ﺗﻐﯿﲑ ﻗﺒﻠﻪ ﺑﺴﻤﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻌﺒﻪ از ﺧﺪاوﻧﺪ رﺳﯿﺪ ،ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﺣﻀﺮت ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺗﺸﺮﯾﻒ

ﻓﺮﻣﺎ ﺷﺪﻧﺪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﻏﲑه وﻋﺪه ﻣﯽدادﻧﺪﮐﻪ دﯾﻦ ﺣﻖ ﻇﻬﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺎ ﭘﲑوز ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ،ﭼﻮن در
ﮐﺘﺐ دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻇﻬﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﻣﯽآورد ،ﻣﻮﻻﻧﺎ در ﺑﯿﺎن اﻋﺘﻘﺎد ﯾﻬﻮد و ﻧﺼﺎری ﭘﯿﺶ

از ﺑﻌﺜﺖ ﺑﻪ آن ﺣﻀﺮت و اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺎم او را ﺣﺮز ﺟﺎن ﺧﻮدﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻇﻬﻮرش را از ﺟﺎن و دل ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﻮدﻧﺪ

درآﺧﺮ ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم ﮐﺘﺎب ﻣﺜﻨﻮی ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﻧﻘﺶ اﺣﻤﺪ ﻓﺮ ﻧﻤﻮد

ﻧﻌﻤﺖ او ﻫﺮ ﮔﱪ را ﺗﻌﻮﯾﺬ ﺑﻮد

ﮐﺎی ﭼﻨﲔ ﮐﺲ ﻫﺴﺖ ﺗﺎ آﯾﺪ ﭘﺪﯾﺪ

از ﺧﯿﺎل روش دﻟﺸﺎن ﻣﯽﻃﭙﯿﺪ

ﺗﺎ ﺑﻨﺎم اﺣﻤﺪ از ﯾﺴﺘﻔﺘﺤﻮن

ﺳﺮﻧﮕﻮن

در ﻋﯿﺎن آرﯾﺶ ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ

ﺳﺠﺪه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﺎی ربّ ﺑﺸﺮ

ﯾﺎﻏﯿﺎﻧﺸﺎن

ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﺣﺮب ﻣﻬﻮﱃ آﻣﺪی
ﻫﺮ ﮐﺠﺎ

ﺑﯿﻤﺎری

ﻣﺰﻣﻦ

ﻣﯽﺷﺪﻧﺪی

ﻏﻮثﺷﺎن ﮐﺮّاری

ﺑﺪی

اﺣﻤﺪ

ﺑﺪی

ﯾﺎد اوﺷﺎن داوری ﺷﺎﻓﯽ ﺷﺪی

در دل و در ﮔﻮش و در اﻓﻮاﻫﺸﺎن

ﻧﻘﺶ او ﻣﯽﮔﺸﺖ اﻧﺪر راﻫﺸﺎن

ﭼﻮن درآﻣﺪ ﺳﯿّﺪ آﺧﺮ زﻣﺎن

اﯾﻦ ﻫﻤﻪ اﻧﮑﺎر و ﮐﻔﺮان زادﺷﺎن

ﭼﻮن ﺑﺪﯾﺪﻧﺶ ﺑﺼﻮرت ﺑﺮدﺑﺎر

آن ﻫﻤﻪ ﺗﻌﻈﯿﻢ و ﺗﻔﺨﯿﻢ و وداد

وﻗﺘﯿﮑﻪ اﺳﻼم ﻇﻬﻮر ﮐﺮد ﺑﻌﻀﯽ از ﻗﺒﺎﯾﻞ اوس و ﺧﺰرج ﮐﻪ در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺸﻮرت ﮐﺮدﻧﺪ ،ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺎ
اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورﯾﻢ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ ﭼﻮن ﻋﺪ ّهای ﮐﻠﻤﺎت ﮔﻬﺮﺑﺎر آن ﺣﻀﺮت را ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺸﺎرت ﯾﻬﻮد را ﺑﺮ آن ﺣﻀﺮت ﺗﻄﺒﯿﻖ

ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﻟﺬا ﯾﮏﺑﺎر  ۱۲ﻧﻔﺮ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮده و ﺑﺎر ﺑﻌﺪ  ۷۲ﻧﻔﺮ ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﻗﻮل ﻧﺼﺮت ﺣﻀﺮت را ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ
دﻋﻮت ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ وﻗﺘﯿﮑﻪ آن ﺣﻀﺮت وارد ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ دﯾﺪﻧﺪﮐﻪ ﻧﺎنداﻧﯽ از ﺑﲔ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ و آن

اﺣﱰاﻣﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﻨﺪ از ﻣﯿﺎن ﻣﯽرود ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎﻃﻨﺎً از ﭘﯿﻐﻤﱪ اﺑﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻗﺼﺪﺷﺎن ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ واﻓﺮادی ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ ﭘﲑوی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﻤﺮاﻫﯽ و ﺿﻼﻟﺖ ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ ،اﺻﻮﻻً اﺷﺨﺎﺻﯽ

ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺣﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ از روی ﻋﻨﺎد و ﺣﺴﺪ دﺷﻤﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻌﻀﯽ اﻓﺮاد از روی ﺳﺎدﮔﯽ دﺷﻤﻨﯽ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻤﲔ ﮐﻪ ﺣﻖ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ آﺷﮑﺎرﮔﺮدﯾﺪ ﭘﺸﯿﻤﺎن ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ،وﱃ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻣﺪﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻌﺸﺎن در ﺧﻄﺮ ﺑﻮد و
١٤١

ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ رﺳﻮل اﮐﺮم )ص( ﺗﺎﺑﻊ ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎی آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و از ﻫﺮ راﻫﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن داﺷﺖ
ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ،ﻣﺤﻤﺪ )ص( از ﺧﻮدش ﻗﻠﺒﻪ ﻧﺪارد و رو ﺑﻪ ﻗﻠﺒﮥ ﻣﺎ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،در ﻣﻮرد روزه

ﻫﻢ ﻣﻼﻣﺖ ﮐﺮدﻧﺪﮐﻪ ﻣﺎ روزه دارﯾﻢ وﺷﻤﺎ ﻧﺪارﯾﺪ ،ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ آﯾﻪ روزه آﻣﺪ ،وﱃ در ﻣﻮرد ﻗﺒﻠﻪ ﺣﻀﺮت ﻣﺘﺄﺛﺮ

و ﻏﻤﮕﲔ ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﮑﻪ را ﻫﻢ ﺧﯿﻠﯽ دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺖ و ﻣﯿﻞ داﺷﺖ ﮐﻪ رو ﺑﻪ ﻣﮑﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،روزی ﺑﺮای

ﻋﯿﺎدت ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﲑزﻧﯽ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﺮدﻧﺪ در ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﺣﻀﺮت ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻧﻤﺎزﮐﺮدﻧﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ آﯾﮥ ﺷﺮﯾﻔﻪ  ۱۴۴ﺳﻮرهٔ ﺑﻘﺮه

ﻧﺎزل ﺷﺪﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ »ﻗَﺪْ ﻧَﺮَى ﺗَﻘَﻠﱡﺐَ وَﺟْﻬِﻚَ ﻓِﻲ اﻟﺴﱠﻤَﺎء ﻓَﻠَﻨُﻮَﻟﱢﻴَﻨﱠﻚَ ﻗِﺒْﻠَﺔً ﺗَﺮْﺿَﺎﻫَﺎ ﻓَﻮَلﱢ وَﺟْﻬَﻚَ ﺷَﻄْﺮَ اﻟْﻤَﺴْﺠِﺪِ اﻟْﺤَﺮَا ِم
وَﺣَﻴْﺚُ ﻣَﺎ ﻛُﻨﺘُﻢْ ﻓَﻮَﻟﱡﻮاْ وُﺟُﻮِﻫَﻜُﻢْ ﺷَﻄْﺮَهُ«...ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ روﯾﺖ را ﮐﻪ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﮔﺮداﻧﺪهای )و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﻐﯿﲑ ﻗﺒﻠﻪ

داری( ﻣﺎ ﻫﻢ روی ﺗﺮا ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪای ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﻮدت دوﺳﺖ داری و ﻫﺮﺟﺎ ﺑﺎﺷﯽ روﯾﺖ را ﺑﻄﺮف ﻣﺴﺠﺪاﻟﺤﺮام

ﮔﺮدان ،ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺣﻀﺮت در ﺑﲔ ﻧﻤﺎز ﺻﻮرت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﮑﻪ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ ،ﺑﻌﺪاً آﻧﺠﺎ ﻣﺴﺠﺪی ﺳﺎﺧﺘﻨﺪﮐﻪ
ﻣﺴﺠﺪ ذواﻟﻘﺒﻠﺘﲔ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد وﱃ ﭼﻮن ﻣﻨﻈﻮر ﯾﻬﻮدﯾﺎن اﯾﺮاد ﮔﺮﻓﱳ ﺑﻮد ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ اﺷﮑﺎل و اﻧﺘﻘﺎد و

ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﮔﺮ ﻧﻤﺎزﯾﮑﻪ ﺑﻄﺮف ﻣﺴﺠﺪ اﻗﺼﲐ ﻣﯿﺨﻮاﻧﺪﻧﺪ درﺳﺖ ﺑﻮده ﭘﺲ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﻄﺮف ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام ﺑﺎﻃﻞ

اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺴﺠﺪاﻟﺤﺮام درﺳﺖ اﺳﺖ ﭘﺲ ﻧﻤﺎزﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺴﺠﺪ اﻗﺼﲐﺧﻮاﻧﺪهاﯾﺪ ﺑﺎﻃﻞ

اﺳﺖ ،و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﻋﺪهای از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻄﺮف ﻣﺴﺠﺪاﻟﺤﺮام ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﻄﺮف ﻣﺴﺠﺪ
اﻗﺼﲐ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ و از دﻧﯿﺎ رﻓﺘﻪاﻧﺪ ،آﯾﺎ ﺧﺪا ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻧﻤﺎزﺷﺎن ﺑﺎﻃﻞ و ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﻮده ﭼﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺧﻮاﻫﺪﮐﺮد؟
اﯾﻦ آﯾﮥ ﺷﺮﯾﻔﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪه

»ﻟﱠﻴْﺲَ اﻟْﺒِﺮﱠ أَن ﺗُﻮَﻟﱡﻮاْ وُﺟُﻮﻫَﻜُﻢْ ﻗِﺒَﻞَ اﻟْﻤَﺸْﺮِقِ وَاﻟْﻤَﻐْﺮِبِ وَﻟَﻜِﻦﱠ اﻟْﺒِﺮﱠ ﻣَﻦْ آﻣَﻦَ ﺑِﺎﻟﻠّﻪِ وَاﻟْﻴَﻮْمِ اﻵﺧِﺮِ وَاﻟْﻤَﻶﺋِﻜَﺔِ وَاﻟْﻜِﺘَﺎبِ
وَاﻟﻨﱠﺒِﻴﱢﲔَ وَآﺗَﻰ اﻟْﻤَﺎلَ ﻋَﻠَﻰ ﺣُﺒﱢﻪِ ذَوِي اﻟْﻘُﺮْﺑَﻰ وَاﻟْﻴَﺘَﺎﻣَﻰ وَاﻟْﻤَﺴَﺎﻛِﲔَ وَاﺑْﻦَ اﻟﺴﱠﺒِﻴﻞِ وَاﻟﺴﱠﺂﺋِﻠِﲔَ وَﻓِﻲ اﻟﺮﱢﻗَﺎبِ وَأَﻗَﺎمَ اﻟﺼﱠﻼةَ

وَآﺗَﻰ اﻟﺰﱠﻛَﺎةَ وَاﻟْﻤُﻮﻓُﻮنَ ﺑِﻌَﻬْﺪِﻫِﻢْ إِذَا ﻋَﺎﻫَﺪُواْ وَاﻟﺼﱠﺎﺑِﺮِﻳﻦَ ﻓِﻲاﻟْﺒَﺎْٔﺳَﺎء واﻟﻀﱠﺮﱠاء وَﺣِﲔَ اﻟْﺒَﺎْٔسِ أُوﻟَﺌِﻚَ اﻟﱠﺬِﻳﻦَ ﺻَﺪَﻗُﻮا
وَأُوﻟَﺌِﻚَ ﻫُﻢُ اﻟْﻤُﺘﱠﻘُﻮنَ« ﺳﻮره ﺑﻘﺮه آﯾﻪ .۱۷۷

)ﻧﯿﮑﯽ آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ روزﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺴﻮی ﻣﺸﺮق و ﻣﻐﺮب ﺑﮕﺮداﻧﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﯿﮏ ﻣﺮد ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن

ﺑﺨﺪاوﻧﺪ و روز رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن وﮐﺘﺎب و ﺑﻪ ﭘﯿﻤﱪان ،و ﻣﺎﻟﺶ را ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ دوﺳﺖ دارد،

ﺑﺨﻮﯾﺸﺎن و ﯾﺘﯿﻤﺎن و دروﯾﺸﺎن و ﺑﻤﺎﻧﺪﮔﺎن در راه و ﺳﺎﺋﻼن ﺑﺪﻫﺪ و ﻫﻢ ﺑﺮای آزادی اﺳﲑان ،و ﻧﻤﺎز ﺑﭙﺎ دارد و
زﮐﺎت ﺑﺪﻫﺪ ،و ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﭘﯿﻤﺎن ﺧﻮد ،و ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﺎن در ﺟﻨﮓ و ﺗﺸﻨﮕﯽ و ﻫﻨﮕﺎم رزم ﮐﺮدن ،اﯾﻨﻬﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ راﺳﺖ ﮔﻔﺘﺎر و آﻧﻬﺎ ﭘﺮﻫﯿﺰﮐﺎرﻧﺪ(.

ﮐﻌﺒﻪ را ﮐﺶ ﻫﺮ زﻣﺎن ﻋﺰﻣﯽ ﻓﺮود

آن زاﺧﻼﺻﺎت اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد

وﱃ ﻣﻨﺎط ﻫﻤﺎن وﺟﻬﻪ اﻣﺮ اﺳﺖ ،اﮔﺮ اﻣﺮ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻨﮕﯽ ﺳﺠﺪه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺠﺮاﻻﺳﻮد،

ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺟﱪﺋﯿﻞ آورد ﺑﻌﻀﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺻﺎﻋﻘﻪ ﻓﺮود آﻣﺪه ،ﺑﻬﺮ ﺣﺎل ﺳﻨﮓ اﺳﺖ و ﺣﺎﺟﯽ ﺑﺎﯾﺪ
از ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻃﻮاف ﮐﻨﺪ ،ﺧﻠﯿﻔﻪ دوم ﻋﻤﺮ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﭼﻨﲔ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﻧﻤﯽدﯾﺪم ﮐﻪ ﭘﯿﻐﻤﱪ ﺗﻮ را ﻣﯽ

ﺑﻮﺳﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﺗﺮا ﻧﻤﯽﺑﻮﺳﯿﺪم« ﭘﺲ وﺟﻪ اﻣﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ وﻗﺘﯿﮑﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﻄﺮف ﻣﺴﺠﺪ اﻗﺼﲐ ﺑﻮد ﺑﻪ آن ﻃﺮف ﻧﻤﺎز درﺳﺖ

و ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ ﮐﻪ اﻣﺮ آﻣﺪ ﺑﻄﺮف ﻣﺴﺠﺪاﻟﺤﺮام ﻧﻤﺎز ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ آن ﻃﺮف درﺳﺖ اﺳﺖ ﻣﺮاد وﺟﻬﮥ اﻣﺮ اﺳﺖ

ﺳﺨﻨﺎن ﮔﻬﺮﺑﺎر اﯾﺸﺎن ﺣﺎل دﯾﮕﺮی اﯾﺠﺎدﮐﺮده ﺑﻮد و آﯾﻪ»ﻓﺎﯾﻨﻤﺎ ﺗﻮﻟﻮا ﻓﺜﻢ وﺟﻪ اﻟﻠّﻪ« را ﺑﻪ ذﻫﻦ آورده اﯾﻦ ﺷﻌﺮ را
ﺗﺪاﻋﯽ ﻧﻤﻮد.

ﻫﺮﺟﺎ ﮐﻪ روم ﺻﺎﺣﺐ آن ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﺋﯽ ﺗﻮ

١٤٢

ﻣﻘﺼﻮد ﺗﻮﺋﯽ ﮐﻌﺒﻪ و ﺑﺘﺨﺎﻧﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ

ﺧﻼﺻﻪ آن روز در ﺗﻤﺎم ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺗﻌﻄﯿﻞ رﺳﻤﯽ ﺑﻮد ۱.زﯾﺮا ﻋﯿﺪ )ﻫﻮﱃ و دﻫﻮﻟﻨﺪی( ﺑﻮد .ﭼﻮن ﻃﺒﻖ رﺳﻮم دﯾﺮﯾﻦ
ﺗﻤﺎم ﻫﻨﺪوﻫﺎ در ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺑﺮوی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ رﻧﮓ ﻣﯽﭘﺎﺷﯿﺪﻧﺪ ،ﻣﺎ ﮐﻪ در ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﺮای ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﺑﲑون رﻓﺘﻪ
 -۱ﺑﺮای اﻃﻼع ﮐﺎﻣﻞ اﻋﯿﺎدﻫﻨﺪوان ﻻزم داﻧﺴﺖ ﺳﺮزﻣﲔ ﻫﻨﺪاز ﻋﻠﯽاﺻﻐﺮ ﺣﮑﻤﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﻘﻘﺎﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻢ ،و
ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ از ﻫﻤﺎن ﮐﺘﺎب را ﺟﻬﺖ اﻃﻼع ﻣﯽﻧﮕﺎرم.
اﻋﯿﺎد ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻫﻨﺪوﻫﺎ :اﻋﯿﺎد ﻫﻨﺪو ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﺒﻘﺎت و ﭘﲑوان آن ﻣﺘﻨﻮع وﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳﺖ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻋﺪد ان ﺑﻪ ﻫﻔﺘﺎد ﻋﯿﺪ و ﺟﺸﻦ ﻣﯽرﺳﺪ ،و
در آن ﻣﯿﺎن ﭼﻨﺪ ﻋﯿﺪ ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮ و ﻣﻮرد اﺣﱰام ﻋﻤﻮماﻧﺪ و آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻧﻮع ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ۱ :اﻋﯿﺎد ﻣﺬﻫﺒﯽ  ۲اﻋﯿﺎد روزه)ﺻﯿﺎم( ۳
اﻋﯿﺎد ﺑﻮم و ﻣﯿﻼد  ۴اﻋﯿﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ .اﯾﻦ اﻋﯿﺎد ﺑﻄﻮر ﮐﻞ ﺑﯿﺎدﮔﺎر ﺣﻮادث ﻣﻬﻤﻪ ﮐﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﺳﺎﻃﲑ ﻫﻨﺪو و دور زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺧﺪاﯾﺎن و ﯾﺎ در

ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﭘﻬﻠﻮاﻧﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﺮ ﭘﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﲔ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻘﺎرﻧﺎت ﻧﺠﻮﻣﯽ و ﻣﻮاﻗﻊ ﺳﯿﺎرات و ﺛﻮاﺑﺖ در روزﻫﺎی ﻣﻌﲔ در اﯾﺎم ﺳﺎل
ﻣﻮرد ﺗﻘﺪﯾﺲ و ﻣﻮﺟﺐ اﻧﻌﻘﺎد ﻋﯿﺪ ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﺎﻻﺧﺮه از ﻣﯿﺎن اﯾﻦ اﻋﯿﺎد ﺷﺶ ﻋﯿﺪ از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﱰﻧﺪ:

 ۱دﯾﭙﺎوﱃ) (Dipavlyﯾﺎدﯾﻮاﱃ) (Divalyﻋﯿﺪ ﭼﺮاﻏﺎن ﯾﺎ ﺟﺸﻦ ﺧﺰاﻧﯽ اﺳﺖ ﻏﺎﻟﺒﺎً در اواﺧﺮ اﮐﺘﱪ ﻣﺎه واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ ﺟﺸﻦ ﺑﯿﺎد

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
ﺟﺪال ﺑﺎ ﺷﺎه اﻫﺮﯾﻤﻨﺎن ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ )راواﻧﺎ( ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺮ او ﻓﲑوزی ﯾﺎﻓﺖ و ﻣﻈﻔﺮ و ﻣﻨﺼﻮر ﺑﺎ زن ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮﯾﺶ
ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮد ،ﻣﺮدم ﻫﻨﺪ در اﯾﻦ ﺟﺸﻦ ﻋﯿﺶ و ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﻓﺮاوان ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺟﺎﻣﻪﻫﺎی ﻧﻮ ﺑﺮ ﺗﻦ ﻣﯽآراﯾﻨﺪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻣﻨﺎزل ﺧﻮد را ﺗﺰﯾﲔ و
ﭼﺮاﻏﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺗﻬﻨﯿﺖ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽروﻧﺪ و ﺗﺤﻒ و ﻫﺪاﯾﺎ ﻣﺘﺒﺎدل ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ،ﭼﻮن ﺷﺎم ﻫﻨﮕﺎم در ﻣﯽرﺳﺪ در ﺟﯿﻬﻪ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ و
ﺑﺮﻓﺮاز ﺑﺎم آن ﺻﺪﻫﺎ ﭼﺮاغ از ﻇﺮوف ﺳﻔﺎﻟﲔ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺎ روﻏﻦ و ﻓﺘﯿﻠﻪ ﻣﺸﺘﻌﻞ ﻧﻤﻮده و ردﯾﻒ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮارداده ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮدﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺐ ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده در ﺑﻬﱰﯾﻦ اﻃﺎق ﺧﻮد ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﺪﻋﺎ و ﻧﻤﺎز ﺑﺪرﮔﺎه ﻟﮑﺸﻤﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺪای ﺛﺮوت ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و

ﭼﻮن در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ ﺟﺸﻦ ﻣﺨﺼﻮص اﻫﻞ ﻣﮑﺎﺳﺐ و ﺣﺮف اﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن وﮐﺴﺒﻪ ﺗﺎ ﻧﯿﻢﺷﺐ در آﻧﺮوز دﻓﱰ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﯾﮑﺴﺎﻟﻪ

ﺧﻮد راﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ ،ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ روز ﺗﻮﻟﺪ راﻣﺎ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ راﻣﺎﻧﻮﻣﯽ)(Ramanomyﻧﯿﺰ در ﻧﺰد ﻓﺮﻗﻪ وﯾﺸﻨﻮ در ﻧﻬﻢ ﻣﺎه

ﭼﺘﲑا) (Chtiraﮐﻪ ﻣﻘﺎرن ﺑﺎ اواﯾﻞ ﻣﺎه آورﯾﻞ اﺳﺖ ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،و در آن ﺟﺸﻦ ﺣﮑﺎﯾﺖ راﻣﺎ و ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ او در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ
اﻫﺮﯾﻤﻦ و ﻓﺘﺢ ﺳﯿﻼن ﺑﻪ ﻣﻌﺮض ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬارده ﻣﯽﺷﻮد ،و ﭘﲑوان وﯾﺸﻨﻮ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﻪ رﻗﺼﻬﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻧﻮاﺧﱳ ﻣﻮزﯾﮏ ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽ

ﺷﻮﻧﺪ.

 ۲ﻫﻮﱃ)(Hoolyﻋﯿﺪ ﻫﻮﱃ ﻋﯿﺪ ﺑﻬﺎر اﺳﺖ ﻏﺎﻟﺒﺎً در ﻣﺎه ﻣﺎرس ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽﺷﻮد و آن را ﺑﯿﺎدﮔﺎرﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻫﺮﻟﯿﮑﺎ ﻋﻔﺮﯾﺘﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﮐﺮﯾﺸﻨﺎ
ﺟﺸﻦ ﻣﯽﮔﲑﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﺟﺸﻦ ﻃﺮب و ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﺑﺤﺪﮐﻤﺎل اﺳﺖ از ﺧﺼﺎﺋﺺ آن ﯾﮑﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ و ﭼﻬﺮه ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻟﻮان
ﻣﻘﺪﺳﻪ رﻧﮓ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،و آﺑﻬﺎی زرد و ﺳﺮخ ﺑﺮ ﺳﺮ و ﺗﻦ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽﭘﺎﺷﻨﺪ و از اﯾﻦ آب رﻧﮓ آﺷﻨﺎ و ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ،ﺧﻮﯾﺶ و ﻏﺮﯾﺐ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ

ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن در ﻫﻨﺪ اﻗﺎﻣﺖ دارﻧﺪ از ﺑﯿﻢ آﻧﮑﻪ ﺟﺎﻣﻪ و اﻧﺪاﻣﺸﺎن ﺑﻪ آﺑﻬﺎی ﻣﻠﻮن رﻧﮕﲔ ﮔﺮددﮐﻤﱰ از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﲑون ﻣﯽ
آﯾﻨﺪ ،ﭼﻮن ﺷﺐ ﻫﻨﮕﺎم ﮐﻪ در ﻣﯽرﺳﺪ ﺧﺮﻣﻨﻬﺎی آﺗﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ در ﻣﯿﺪاﻧﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﻪ و ﺧﻼﯾﻖ در ﮔﺮد آن ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﻪ

ﻧﻐﻤﻪﺳﺮاﯾﯽ و ﻧﻮاﺧﺎﻧﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

 ۳دﺳﻬﺮا)(Desheraدر اﯾﻦ ﻋﯿﺪ ﺑﻌﻀﯽ از وﻗﺎﯾﻊ و ﺳﺮﮔﺬﺷﺘﻬﺎی ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﮐﺘﺎب راﻣﺎﯾﺎﻧﺎ در ﻣﻌﺮض ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺮاﺳﻢ
اﯾﻦ ﺟﺸﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎدﮔﺎر ﺟﻨﮓ ده روزه ﺑﲔ راﻣﺎ و راوﻧﺎ)دو ﻋﺎﻣﻞ ﺧﲑ و ﺷ ّﺮ( ﺑﺼﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد ﻧُﻪ ﺷﺐ اول راﻣﺎ ار درﮔﺎه او

ﮐﻤﮏ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ در روز دﻫﻢ ﮐﻪ روز ﭘﲑوزی ﻧﲑوﻫﺎی ﺧﲑ ﺑﺮ ﻗﻮای ﺷ ّﺮ اﺳﺖ ﺷﺎدی و ﻃﺮب ﺧﻼﯾﻖ ﺑﻪ ﺣﺪﮐﻤﺎل ﻣﯽرﺳﺪ ،ﺳﭙﺲ

ﻫﯿﮑﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ از راواﻧﺎ ﭘﺎدﺷﺎه اﻫﺮﯾﻤﻨﺎن و ﺑﺮادر و ﻓﺮزﻧﺪ او از ﭼﻮب وﮐﺎﻏﺬ و ﺧﯿﺰران ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺤﱰﻗﻪ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ،ﭘﺲ از
آﻧﮑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺟﻨﮓ راﻣﺎ را ﺑﻪ ﻣﻌﺮض ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ ﯾﮏ ﺗﻦ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ را ﻣﺎ را اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﲑی آﺗﺸﲔ ﺑﻪ آن ﭘﯿﮑﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ و آﻧﺮا
ﻣﺸﺘﻌﻞ ﻣﯽﺳﺎزد ،در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﻈﻬﺮی از ﻏﻠﺒﮥ ﺧﲑ و ﺷﺮ و ﻧﯿﮑﯽ ﺑﺮ ﺑﺪی ﺟﻠﻮهﮔﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﺳﻢ ﺟﺸﻦ دﺳﻬﺮه

ﺑﺼﻮر ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ ،در ﺑﻨﮕﺎل ﺑﻌﺒﺎدت )دورﮔﺎ( اﻟﻬﻪ ﺧﲑ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ و آﻧﺮا ))دورﮔﺎﭘﻮﺟﺎ(( ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﲔ ﺻﺪﻗﻪ و
ﺧﲑات ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪای))ﺳﺮاﺳﻮاﺗﯽ(( ﮐﻪ اﻟﻬﻪ ﻋﻠﻢ وﮐﺘﺎب اﺳﺖ ﻧﯿﺎز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در روز دﻫﻢ ﺑﯿﺎد ﺑﻮد ﻏﻠﺒﻪ دورﮔﺎ ﺑﺮ اﻫﺮﯾﻤﻦ زﺷﺖ
ﮐﺎر ﭘﯿﮑﺮ دورگ را ﺑﻪ اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻪ اﻟﻮان ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آراﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﺳﺎز و دﻫﻞ دور ﺷﻬﺮ و آﺑﺎدی ﮔﺮداﻧﯿﺪه ،و ﺳﭙﺲ در درﯾﺎ ﯾﺎ

رودﺧﺎﻧﻪ ﻏﺮق ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻧﯿﺰ در ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻋﺮوﺳﮑﻬﺎی ﮐﻮﭼﮏ ازﮔﻞ ﺑﺼﻮرت ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ را
ﺑﺪان زﯾﻨﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﻣﺪت ﻧﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺑﻪ ﻋﯿﺶ و ﺷﺎدی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺸﻐﻮلاﻧﺪ.

 ۴رﮐﺸﺎﺑﻨﺪان ﮐﻪ آن را راﮐﯽ ﭘﻮرﻧﯿﻤﺎ)(Rakey Pornimaﻧﯿﺰﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﻣﻮﻗﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺎه ﺳﯽ اواﻧﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎه اوت ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺷﺐ
ﻣﺎه ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﻟﯿﻠﮥ ﺑﺪر)ﭼﻬﺎردﻫﻢ( واﻗﻊ ﺷﻮد و آﻧﺮا در ﺟﻨﻮب ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﻨﺎم))روز ﻧﺎرﺟﯿﻞ(( ﻣﻮﺳﻮم ﻣﯽدارﻧﺪ و ﺟﺸﻦ ﻣﯽﮔﲑﻧﺪ .و آن

١٤٣

ﺟﺸﻦ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﻼﻣﺖ اﻧﻘﻀﺎء ﻓﺼﻞ ﺑﺎران)ﺑﺮﺳﺎت( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻼﯾﻖ در ﮐﻨﺎر رودﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﺳﺎﺣﻞ درﯾﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه و ﻧﺎرﺟﯿﻞ ﺑﺮﺳﻢ
ﻧﯿﺎز ﺑﺪرﮔﺎه ﺧﺪای درﯾﺎ))واروﻧﺎ(( )(Varonaﺑﻪ آب ﻣﯽرﯾﺰﻧﺪ ،ﭼﻮن ﻣﯿﻮه ﻧﺎرﺟﯿﻞ دارای ﺳﻪ ﭼﺸﻢ اﺳﺖ از اﯾﲊو او را ﻋﻼﻣﺖ

ﻣﻘﺪس ﺧﺪای ﺷﯿﻮا ﮐﻪ او ﻧﯿﺰ ﺳﻪ ﭼﺸﻢ دارد ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،از اﯾﲊو ﺷﮑﺴﱳ ﻧﺎرﺟﯿﻞ از ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎری ﮐﻼن ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ و ﻣﺒﺎرﮐﯽ و
ﭘﲑوزی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،در روز رﮐﺸﺎﺑﻨﺪان ،ﺑﻨﺪی ﻣﻘﺪس ﮐﻪ آن را راﮐﯽ )(Rakeyﮔﻮﯾﻨﺪ دﺧﱰان آورده و دور ﺳﺎﻋﺪ ﺑﺮادران ﺧﻮد ﮔﺮه
ﻣﯽزﻧﻨﺪ و ﺑﺮادران ﺑﻪ آﻧﻬﺎ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ و ﻣﺴﮑﻮﮐﺎت ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ ﻫﺪﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻧﻮان و زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدی ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻋﻘﺪ ﺑﺮادری و ﻣﺤﺒﺖ

ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺳﺎزﻧﺪ ﻫﻢ آﻧﺮوز راﮐﯽ ﺑﻪ دور ﻣﭻ دﺳﺖ او ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ و ﮔﺮه ﻣﯽزﻧﻨﺪ و ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ ﻫﺪﯾﻪ ﻣﯽﺳﺘﺎﻧﻨﺪ ،از آن ﭘﺲ آن ﻣﺮد ﺑﺎ آن
زن ﺣﮑﻢ ﺑﺮادر و ﺧﻮاﻫﺮ دارد ،ﻫﻢ در آن روز ﺑﺮﻫﻤﻨﺎن رﯾﺴﻤﺎن زﻧّﺎر)ﺟﻨﯿﻮ( را ﺗﺠﺪﯾﺪﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺎزه ﺑﺪورﮐﻤﺮ ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ ،رﮐﺸﺎﺑﻨﺪان ﯾﺎ
ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر راﮐﯽ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ))ﺳﺎﺷﯽ((زوﺟﮥ ﺧﺪای اﯾﻨﺪراﺳﺖ ،ﮔﻮﯾﻨﺪ آن زن ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ وی از دوﻫﺎ
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
آﻧﺎن ﭼﲑه ﺷﺪ.
 ۵ﮐﻤﺐ ﻣﯿﻼ)(Comb Millaﻋُﺮس اﺟﺘﻤﺎع در ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻧﺰد ﻫﻨﺪوان ﻣﺘﻌﺪد اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﱰ را ﮐﻤﺐ ﻣﯿﻼ ﮔﻮﯾﻨﺪ و آن در
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،و در ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻨﯽ ،ﺑﲔ ﻣﺎه ﻣﺎگ ﻣﻄﺎﺑﻖ دﺳﻤﺎﻣﱪ و ژاﻧﻮﯾﻪ در ﻫﺮﯾﺪوارﮐﻪ ﻣﺨﺮج رودﮔﻨﮕﺎ)ﮔﻨﮓ(
ازﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﻫﯿﻤﺎﻟﯿﺎ و ﺻﺤﺮاﻫﺎی ﺷﻤﺎﱃ اﺳﺖ ،و ﯾﺎ در اﻟﻠّﻪ آﺑﺎدﮐﻪ ﻣﻠﺘﻘﺎی دو رود ﻣﻘﺪس ﮔﻨﮕﺎ و ﺟﻤﻨﺎ اﺳﺖ ،و ﻫﻤﭽﻨﲔ در ﺷﻬﺮاﻫﺎی

اوﺟﲔ و ﻧﺎﺳﯿﮏ ﻫﺮ ﺷﺶ ﺳﺎل ﺑﺎ ﻫﺮ دوازده ﺳﺎل ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،در اﯾﺎم اﯾﻦ ﺗﺠﻤﻊ ﻋﻈﯿﻢ ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ و زوارﮐﻪ از اﻗﻄﺎر ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﻪ
آن ﻧﻘﺎط ﻣﺴﺎﻓﺮت ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺗﯿﻤﻦ و ﺗﱪک در آب ﮔﻨﮓ ﻏﺴﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﺳﺮودﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ و اﻧﺠﺎم ﻓﺮﯾﻀﻪ ﺻﻮم و
دﻋﺎ و ﻣﺮاﻗﺒﻪ و ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺮﺗﺎﺿﺎن ﺗﺎرک دﻧﯿﺎ و ﺳﺎدوﻫﺎ ﻧﯿﺰ از ﺧﺎﻧﻘﺎﻫﻬﺎی ﺧﻮد ﺑﲑون آﻣﺪه و ﺑﺼﻮرت اﺟﺘﻤﺎع در ﮐﻨﺎر

رودﮔﻨﮓ ﺑﺎ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت دﺳﺘﻪﺟﻤﻌﯽ ﻃﻮاف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و در اﺳﺎﻃﲑ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن اﻓﺴﺎﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺧﺪاﯾﺎن آب ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻨﺼﺮ ﺣﯿﺎت
را در ﻇﺮﻓﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،و روزی ﻣﺎﺑﲔ دﯾﻮﻫﺎ و ﻧﯿﮑﺎن ﺑﺮ ﺳﺮ آن ﻇﺮف ﺟﻨﮓ و ﺟﺪال ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ و در آن ﻫﻨﮕﺎم آن ﻇﺮف ﻣﻘﺪس ﮐﻪ ﺑﻪ

)ﮐﺒﻪ( ﻣﻮﺳﻮم اﺳﺖ ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺗﺒﻪ از آﺳﻤﺎن ﺑﻪ زﻣﲔ اﻓﺘﺎد ،ﯾﮏ دﻓﻌﻪ در اﻟﻠّﻪ آﺑﺎدو دﻓﻌﻪ دوم در ﻫﺮﯾﺪوار ،دﻓﻌﻪ ﺳﻮم در اوﺟﲔ دﻓﻌﻪ

ﭼﻬﺎرم در ﻧﺎﺳﯿﮏ ،ﺑﻌﺪ از دوارده روزﮐﻪ ﭘﯿﮑﺎری ﻋﻈﯿﻢ ﻣﺎ ﺑﲔ اﺧﯿﺎر و اﺷﺮار ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮد ﺧﺪای وﯾﺸﻨﻮ آﻧﻬﺎ را از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﺳﺎﺧﺖ و
آن ﻣﺎﯾﻪ ﺣﯿﺎتﺑﺨﺶ را در ﻣﯿﺎن ارﺑﺎب اﺳﺘﺤﻘﺎق و اﺳﺘﻌﺪاد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮد.
 ۶وﺳﻨﺖ ﭘﺎﻧﭽﻤﯽ آن ﻧﯿﺰ ﺟﺸﻦ ﺑﻬﺎر اﺳﺖ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ درﺧﺘﺎن ﻣﯽﺷﮑﻔﻨﺪ و ﮔﻠﻬﺎ ﻏﻨﭽﻪ ﺑﺮﻣﯽآورﻧﺪ و ﺗﻤﺎم ﻣﻮﺟﻮدات ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺣﯿﺎت ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ،در ﭼﻨﲔ روزی ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً در ﻣﺎه ﻓﻮرﯾﻪ ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺮدان ﻋﻤﺎﻣﻪﻫﺎی زردرﻧﮓ ﺑﺮ ﺳﻮ زﻧﺎن ،ﺳﺎرﯾﻬﺎی زﻋﻔﺮاﻧﯽ ﺑﺮ ﺗﻦ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﻃﻔﺎل ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﮐﺎﻏﺬ زردرﻧﮓ ﺑﺎدﺑﺎدکﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﯿﺶ و ﻃﺮب ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در اﺳﺎﻃﲑ ﻫﻨﺪ آﻣﺪه

ﮐﻪ در ﭼﻨﲔ روزی ﺧﺪای وﯾﺸﻨﻮ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺳﻮم ﺧﻮد ﯾﮏ ﻧﻈﺮ ﺑﺮ))ﺳﺨﺎم دﯾﻮا(( اﻟﻬﮥ ﻋﺸﻖ اﻓﮑﻨﺪ .وﺟﻮد او را ﺳﺮاﺳﺮ ﺧﺎﮐﺴﱰﮐﺮد).ﻧﻘﻞ

ازﮐﺘﺎب ﺳﺮزﻣﲔ ﻫﻨﺪ(.
ﮐﻼً ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻫﻨﺪﮐﺸﻮر اﻋﯿﺎد و ﭼﺸﻨﻬﺎﺳﺖ و در ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﺳﻪ ﻋﯿﺪ ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﻘﯿﻪ ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖﺗﺮ اﺳﺖ ،ﯾﮑﯽ ﻋﯿﺪ دﯾﻮاﱃ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﯿﺪ ﺳﺎل ﻧﻮ ﻫﻨﺪوﻫﺎﺳﺖ .در اﯾﻦ روز ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن وﮐﺴﺒﻪ ﺑﯿﻼن ﮐﺎرﮐﺮد ﺧﻮد را اﻋﻼم ﻣﯿﺪارﻧﺪ ،آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺳﻮد ﺑﺮدهاﻧﺪ ﺧﺎﻧﻪ و

ﻣﺤﻞ ﺧﻮد را ﭼﺮاﻏﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد دﻋﻮت ﻧﻤﻮده و ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺟﺸﻦ و ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﭘﺎ ﻣﯽدارﻧﺪ ،از ﻃﺮف دوﻟﺖ ﻫﻢ

ﻋﻤﺎرات دوﻟﺘﯽ را ﺗﺰﺋﲔ ﻧﻤﻮده و ﭼﺮاﻏﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﭼﺸﻦ ﻣﯽﮔﲑﻧﺪ ،و اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ورﺷﮑﺴﺖ ﺷﺪه ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮد را اﻋﻼم ﻣﯽ

ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ورﺷﮑﺴﺘﮕﺎن ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﻨﺪی))ﻓﻼن دﯾﻮاﻟﯿﻪ(( ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،و اﯾﻦ ﻋﯿﺪ در ﺑﻤﺒﺌﯽ وﮐﻠﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﱰ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﻫﻨﺪ در آﻧﺠﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺷﮑﻮه و ﺟﻼل ﺑﯿﺸﱰی دارد.

دوم ﻋﯿﺪ ﻫﻮﱃ و دﻫﻮﻟﻨﺪی اﺳﺖ  .اﯾﻦ ﻋﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﻋﯿﺪ ﻧﻮروز اﯾﺮان اﺳﺖ ،ﻋﯿﺪ ﺑﻬﺎری اﺳﺖ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﭼﻨﺪروز را ﺑﻪ ﺧﻮﺷﯽ ﺳﺮ ﻣﯽ

ﮐﻨﻨﺪ ،زن و ﻣﺮد و ﭘﲑ و ﺟﻮان ﺑﺮاه اﻓﺘﺎده ﺑﻬﻢ رﻧﮓ و ﻋﺒﲑ ﻣﯽﭘﺎﺷﻨﺪ ،ﭼﻮن اﯾﻦ ﻋﯿﺪ در وﺳﻂ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر واﻗﻊ ﮔﺮدﯾﺪه و ﻫﻮا ﻣﻌﺘﺪل ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ آن را ﻋﯿﺪ ﺑﻬﺎری و ﻋﯿﺪ اﻇﻬﺎر ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻋﯿﺪ در وﺳﻂ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر واﻗﻊ ﮔﺮدﯾﺪه و ﻫﻮا ﻣﻌﺘﺪل ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ آﻧﺮا ﻋﯿﺪ ﺑﻬﺎری

و ﻋﯿﺪ اﻇﻬﺎر ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻋﯿﺪ ﯾﮏ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻫﻢ دارد و آن اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﻫﺰادﮔﺎن ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر
ﺑﻨﺎم)راﺟﮑﻤﺎرﭘﺮﻫﻼر( ﻋﻠﯿﻪ ﭘﺪر ﺧﻮد)راﺟﻦ ﻣﺮن ﮐﺸﺐ(ﻗﯿﺎم ﻧﻤﻮده ،و او را از ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺧﻠﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﯿﮑﯽ ﺑﺮ ﺑﺪی ﻏﺎﻟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ ﻋﯿﺪ را از اﯾﻨﺠﻬﺖ ﻋﯿﺪ ﻓﺘﺢ ﻧﯿﮑﯽ ﺑﺮ ﺑﺪی ﻫﻢ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .ﻋﯿﺪ دﯾﮕﺮ اﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻣﻬﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻋﯿﺪ دﺳﻬﺮه)دﺳﻬﺮا( اﺳﺖ .ﮔﻮﯾﻨﺪ

اﯾﻦ ﻋﯿﺪ ﯾﺎدﮔﺎر زﻣﺎﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ راﻣﭽﻨﺪر ﮐﻪ ﻫﻨﺪوﻫﺎ او را رامّ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و ﭘﯿﻐﻤﱪ ﯾﺎ رباﻟﻨﻮع ﺑﺰرگ ﻫﻨﺪ و وی را ﻣﻈﻬﺮ ﺧﺪاﻣﯽداﻧﻨﺪ ،ﺑﻪ
ﺳﺒﺐ دﺷﻤﻨﯽ زن ﭘﺪرش ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد را وﻟﯿﻌﻬﺪ ﺳﺎزد ﺷﺎه را ﻓﺮﯾﺐ ﻣﯽدﻫﺪ و از او ﻗﻮل ﻣﯽﮔﲑد ﮐﻪ رام را ﻫﻤﺴﺮش

١٤٤

ﺑﻮدﯾﻢ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر اﯾﺸﺎن ﺷﯿﺸﻪﻫﺎی اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ را ﺑﺎﻻ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﯾﻢ ،وﱃ ﺷﯿﺸﻪ ﻃﺮف ﺟﻨﺎب ﺣﺎج آﻗﺎ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﭘﺎﯾﲔ
ﺑﻮد ،ﺟﻮاﻧﻬﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ رﻧﮓ ﺑﭙﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﺮﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ﯾﮏ روﭘﯿﻪ داده ﺷﺪﮐﻪ از اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺧﻮدداری ﻧﻤﻮدﻧﺪ.ﭘﺲ
از ورود ﺑﻪ ﻣﻨﺰل آﻗﺎی دﮐﱰ ﻣﻘﺘﺪری ﺣﻀﺮت آﻗﺎ از ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاران آﻧﺠﺎ اﻇﻬﺎر ﻗﺪرداﻧﯽ و ﻣﺤﺒﺖ

ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ) .ﭼﻮن ﺣﻀﺮت اﯾﺸﺎن ﻗﺼﺪ ﻋﺰﯾﻤﺖ از ﺣﯿﺪرآﺑﺎد داﺷﺘﻨﺪ( از آﻧﺠﺎﺑﻪ ﻣﻨﺰل آﻗﺎی زارع رﻓﺘﯿﻢ و ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ و

ﻋﺼﺮ اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ اﻗﺘﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﻧﺎﻫﺎر ﻣﯿﻞ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ .دو ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل آﻗﺎی ﻃﺒﺴﯽ

ﻣﺮاﺟﻌﺖ و ﭘﺲ از ﮐﻤﯽ اﺳﱰاﺣﺖ ،آﻗﺎی ﻧﻮاب ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻋﻠﯿﺨﺎن ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از رﺟﺎل ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده

ﺣﯿﺪرآﺑﺎد ﺑﻮد ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﻓﻘﺮ و دروﯾﺸﯽ ﻧﺎﺋﻞ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﭘﺲ از آن آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﻣﻈﻔﺮ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﮐﻪ از ﺳﺎدات رﺿﻮی و
اﻫﻞ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن اﺳﺖ ﺑﺎ ﺧﻮاﻫﺮ و ﻫﻤﺴﺮش ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﻓﻘﺮ و دروﯾﺸﯽ ﻧﺎﺋﻞ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ از اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب

و ﻋﺸﺎءِ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ اﻗﺘﺪا ﻧﻤﻮدﻧﺪ در ﻣﻮرد ﺗﻘﯿﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن اﯾﺮاد ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:

ﺗﻘﯿّﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
»ﺗﻘﯿّﻪ از ﻧﻈﺮ ﻟﻐﺖ ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺧﻮد را از ﺑﺪﯾﻬﺎ و ﺷﺮور ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ ﺷﯿﻌﻪ ﻋﺪم اﻇﻬﺎر
ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺴﺪ و دﺷﻤﻨﯽ دﯾﮕﺮان ﯾﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎﺑﺎروری دوﺳﺘﺎن ﻣﯽﮔﺮدد ،ﮔﺎﻫﯽ اﮔﺮ ﻓﻘﺮا ﺑﻌﻀﯽ از
ﻣﻄﺎﻟﺐ را اﻇﻬﺎرﮐﻨﻨﺪ اﯾﺠﺎد ﺧﻄﺮ ﯾﺎ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺜﻼً اﮔﺮ در ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ درﺑﺎرهٔ ﻋﺪم ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ

ﺧﻠﻔﺎء ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و ﯾﺎ اﻇﻬﺎر ﺣﺎﻻت و ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﺑﺎﻃﻦ ﭘﲑ در ﺧﺎرج ﯾﺎ درون ﺧﻮد آﻧﻬﺎ ﻇﺎﻫﺮﮔﺮدﯾﺪه

و او درﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﮔﺮ ﺑﺮای ﻣﺆﻣﻦ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﻣﺮﺗﺒﻪ او ﻧﯿﺴﺖ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﻧﺎﺑﺎوری او ﻣﯽﮔﺮدد،

و اﺣﯿﺎﻧﺎً او را در راه ﺳﻠﻮک ﺳﺮد و ﻣﺄﯾﻮس ﻣﯽﺳﺎزد ،آن ﺣﺎﻻت و ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﺎت را ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻇﻬﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺣﺠﺮ ﺑﻦ

ﻋﺪی آن ﺻﺤﺎﺑﯽ ﺑﺰرگ و ﻣﻌﺮوف ،روزی در ﻣﺴﺠﺪﮐﻮﻓﻪ ﺑﻮد زﯾﺎد ﺑﻦ اﺑﯿﻪ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﻣﻌﺎوﯾﻪ واﱃ ﺑﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺣﻀﺮت اﻣﲑ اﻟﻤﺆﻣﻨﲔ ﻋﻠﯽ )ع( اﺳﺎﻣﮥ ادب ﻣﯽﮐﺮد او ﻫﻢ از ﺟﺎی ﺧﻮد ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده و ﺑﺎ اﻋﱰاض ﻣﺴﺠﺪ را ﺗﺮک

ﻣﯽﮐﺮد ،ﻣﻌﺎوﯾﻪ دﺳﺘﻮر دادﮐﻪ او و ﯾﺎراﻧﺶ را ﺑﻪ ﺷﺎم ﭘﯿﺶ وی ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ آﻧﻬﺎ را ﺗﺎ ﺷﻬﺮ ﻋﺬره ﮐﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮد ﺣﺠﺮ

ﺐ
ﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ آزادﮐﻨﯿﺪ و اﮔﺮ ﺳ ّ
ﻓﺘﺢ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد ﺑﺮدﻧﺪ ،ﻣﻌﺎوﯾﻪ دﺳﺘﻮر دادﮐﻪ اﮔﺮ ﻫﻤﮕﯽ آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﯽ )ع( ﺳ ّ

ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﻫﻤﻪ را ﺑﮑﺸﯿﺪ ،ﭼﻮن ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺣﺠﺮ را ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮﻣﻮد اول ﭘﺴﺮم را ﺑﮑﺸﯿﺪ ،ﻫﻤﻪ او را ﻣﺴﺨﺮه

ﮐﺮدﻧﺪ و ﻋﻠﺖ را ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ؟ ﻓﺮﻣﻮد ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻦ زودﺗﺮﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮم ،ﭘﺴﺮم ازﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﱰﺳﺪ و ﺳ ّ
ﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ،
ﺐ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺧﻮدش را ﺑﮑﺸﻨﺪ اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ
وﱃ ﺗﺎ ﻣﻦ زﻧﺪهام ﻣﺄﺧﻮذ ﺑﻪ ﺣﯿﺎ ﻣﯽﺷﻮد و ﺳ ّ

دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،ﭼﻮن اﺟﺎزه دادﻧﺪ ﻧﻤﺎز را ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺧﻮاﻧﺪ ،ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﻋﻠﺖ ﭼﻪ ﺑﻮد؟ ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺼﻮر ﻧﺮود

ﮐﻪ از ﻣﺮگ ﻫﺮاﺳﯽ دارم ،و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﯿﻌﯿﺎن ﭘﺎﮐﺒﺎز ﺷﺮﺑﺖ ﺷﻬﺎدت ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺪ .و ﻟﺬا اﻣﺎم ﺻﺎدق

)ع( اﺳﺖ ﮐﻪ» :ﺗﻘﯿﻪ دﯾﻦ ﻣﻦ و آﺑﺎٔ ﻣﻦ اﺳﺖ ،ﻣﺜﻼً ﺳﻠﻤﺎن و اﺑﻮذر ازﮐﺎﻣﻠﲔ ﻣﺆﻣﻨﲔ و دارای ﻣﺮاﺗﺐ ﻋﺎﻟﯿﻪ ﺑﻮدﻧﺪ،
در اﺧﺒﺎر رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺳﻠﻤﺎن در درﺟﻪ دﻫﻢ از اﯾﻤﺎن و اﺑﻮذر در درﺟﮥ ﻧﻬﻢ از اﯾﻤﺎن ﺑﻮد ،و رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ اﺑﻮذر
))ﺳﯿﺘﺎ(( و ﺑﺮادرش ﮐﻪ رام از ﯾﮏ ﭘﺪر ﺑﻮدهاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻬﺎرده ﺳﺎل ﺑﻪ ﭼﻤﻦ در ﺟﻨﮕﻞ دور از آﺑﺎدی ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ،و اﯾﻦ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
ﮔﲑد ،راﺟﮥ ﺳﺮاﻧﺪﯾﺐ ﮐﻪ ﻫﻨﺪﯾﻬﺎ آن را ﻟﻨﮑﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و ﻫﻤﺎن ﺳﯿﻼن اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎم راون ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده رام دﺷﻤﻨﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و در ﻋﻠﻢ

ﺳﺤﺮ و ﺟﺎدوﮔﺮی ﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺎﻫﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻟﺒﺎس ﺳﺎدوﻫﺎ ﺑﲑون آورده و ﺑﻪ ﻣﺤﻞ رام ﻣﯽآﯾﺪ و ﺳﯿﺘﺎ ﻫﻤﺴﺮ رام را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ
ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺮد ،رام ﺑﺎ ﮐﻤﮏ و ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﯾﮑﯽ از راﺟﻪﻫﺎی ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ او دوﺳﺘﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻨﺎم ))ﻫﻨﺪﻣﺎم(( ﺑﺎ
راون))ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺮاﻧﺪﯾﺐ(( ﭘﯿﮑﺎر ﻧﻤﻮده و ﺳﯿﺘﺎ را ﻧﺠﺎت ﻣﯽدﻫﺪ ،و ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﺎر ﻓﺘﺢ رام ﺑﺮ راون ﮐﻪ ﻓﺘﺢ ﻧﯿﮑﯽ ﺑﺮ ﺑﺪی اﺳﺖ ﻋﯿﺪﮔﺮﻓﺘﻪ و

ﺟﺸﻦ و ﺷﺎدی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و ﻣﺠﺴﻤﻪ راون را ﮔﻮﯾﻨﺪ ده ﺳﺮ داﺷﺘﻪ درﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و آﺗﺶ ﻣﯽزﻧﻨﺪ ،و از ﻃﺮف دوﻟﺖ ﻫﻨﺪ ﻫﻢ در دﻫﻠﯽﻧﻮ
ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
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ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ در ﻗﻠﺐ ﺳﻠﻤﺎن ﻣﯽﮔﺬرد ﻫﺮ آﯾﻨﻪ او را ﺗﻔﮑﲑ ﻣﯽﮐﺮد ﯾﺎ او را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﺪ ،ﭘﺲ ﻣﺆﻣﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ
آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﻗﻠﺒﺶ وارد ﻣﯽﺷﻮد ﺑﮑﺴﯽ اﻇﻬﺎرﮐﻨﺪ ،و ﺣﺎﻻت و ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺑﺮادر ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم از او

ﭘﺎﺋﲔﺗﺮ اﺳﺖ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪﮐﻪ ﻣﻮرد ﺧﻄﺮاﺳﺖ ،وﮔﻔﺘﺎر ﻏﻠ ّﻮ آﻣﯿﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ از او ﺳﺮ ﺑﺰﻧﺪ و اﺷﻌﺎر ﻏﻠﻮّ آﻣﯿﺰﮐﻪ از روی

ﺣﺎل ﺧﻮد ﺳﺮوده اﺳﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻏﻠﻮّﻫﺎ در ﺷﻌﺮ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧﺪارد ،ﻣﺜﻼً اﮔﺮﮐﺴﯽ در
ﺷﻌﺮ اﻗﺮارﮐﻨﺪﮐﻪ ﺷﺮاب ﺧﻮرده اﺳﺖ او را ﺣ ّﺪ ﻧﻤﯽزﻧﻨﺪ وﱃ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮرد اﯾﺮاد ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﮔﺮدد ،و ﭘﻨﻬﺎن ﻧﮕﺎه

داﺷﱳ ﺣﺎﻻت و واردات ﻗﻠﺒﯿﻪ و ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻏﯿﺒﯿﻪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﺎت ﺑﺎﻃﻨﯽ ﺑﺰرﮔﺎن در اوﺳﺖ ﺗﻘﯿﻪ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ ،وﮐﺘﻤﺎن
ﺳﺮّﻏﲑ از ﺗﻘﯿﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا آﻧﭽﻪ دﺳﺘﻮر داده ﺷﺪه ﮐﻪ ﺣﻔﻆ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﻔﻮظ ﻧﮕﺎﻫﺪاﺷﺖ ،ﭼﺮا ﺗﻌﻬﺪ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ

ﻋﻬﺪﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺣﺘﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن آورده ﺷﻮد ،در اﺧﺒﺎر رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ»اﻣﺮﻧﺎ ﺳﺮٌ« )اﻣﺮ ﻣﺎ ﺳﺮّ و راز اﺳﺖ( و در

ﺑﻌﻀﯽ اﺧﺒﺎرﮔﻔﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ ﺗﺸﯿﻊ ﺧﻮد راﭘﻨﻬﺎن دارﯾﺪ و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ از ﭘﲑوی ﺑﺰرﮔﺎن ﮐﺘﻤﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،وﱃ

ﺳﺮّی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻨﻬﺎن داﺷﺖ ﻏﲑ از آن اﺳﺖ ،ﺣﻀﺮت رﺿﺎ )ع( ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﮐﻪ آن ﺳﺮّ را از ﺧﺪا ﯾﺎد ﺑﮕﲑﯾﺪ و ﻋﻔﻮ

را از ﭘﯿﻐﻤﱪ و ﺻﱪ را از اﻣﺎم ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ» ،وَاﻟﺼﺎﺑﺮﯾﻦ ﻓﯽِ اﻟْﺒﺄﺳﺎٰءِ و اﻟﻀّﺮاء« )ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﺎن در ﺟﻨﮓ و ﺳﺨﺘﯿﻬﺎ و

زﯾﺎﻧﻬﺎ( ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻘﺎم اﻣﺎم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺻﱪ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺘﻤﺎن ﺳﺮّ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺘﯽ

ﺳﺮّ اﻓﺮاد را ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻔﻆ ﮐﺮد ،اﮔﺮﮐﺴﯽ ﭼﯿﺰی ﺑﺘﻮﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺳﺮار ﻣﻦ اﺳﺖ اﮔﺮ ﺣﻔﻆ ﻧﮑﻨﯽ ﺧﯿﺎﻧﺖ

ﮐﺮدهای ،ﺗﺎ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ ﺳﺮّ ﺧﺪاﯾﯽ ﻣﺆﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﺪ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﯾﻤﺎن ﺧﻮد و ﻫﻢ ﺑﺮای
ﺣﻔﻆ اﯾﻤﺎن دﯾﮕﺮان.

ﺧﻼﺻﻪ آن ﺷﺐ از ﺷﺒﻬﺎی ﭘﺮ ﻓﯿﺾ ﺑﻮد و ﯾﺎد ﺷﻬﯿﺪان ﺻﺪر اﺳﻼم ﺷﻮر دﯾﮕﺮی در دل اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺠﻠﻪ
ﺑﺎﻧﮏ آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﮐﺮّار ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای زﯾﺎرت و اﺳﺘﻤﺎع ﺳﺨﻦ اﯾﺸﺎن آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺷﺒﯽ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﺪﻧﯽ ﺑﻮد

ﻓﯿﻮﺿﺎت ر ّﺑﺎﻧﯽ دﻟﻬﺎ را ﻧﻮازش ﻣﯽداد و ﺟﺎﻧﻬﺎ را اﻣﯿﺪ ﻣﯽﺑﺨﺸﯿﺪ.

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۱۱اﺳﻔﻨﺪ  ۱۳۵۰و  ۱۴ﻣﺤﺮم :۱۳۹۲
»ﺳﺨﻨﯽ درﺑﺎرهٔ ﻫﺠﺮت ﭘﯿﻐﻤﱪ )ص( از ﻣﮑّﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ«
ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل ﺳﺤﺮ از ﺧﻮاب ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﯿﻢ ،ﻣﺮﻏﺎن ﺑﻪ زﻣﺰﻣﻪ روحاﻓﺰا ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻓﺮﺿﯿﮥ ﺻﺒﺢ و
ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ در ﺗﻔﺴﲑ آﯾﮥ ﻣﺒﺎرﮐﻪ »:وَﻣِﻦَ اﻟﻨﱠﺎسِ ﻣَﻦ ﻳَﺸْﺮِي ﻧَﻔْﺴَﻪُ اﺑْﺘِﻐَﺎء ﻣَﺮْﺿَﺎتِ اﻟﻠّﻪِ وَاﻟﻠّﻪُ رَؤُوفٌ ﺑِﺎﻟْﻌِﺒَﺎدِ«
)ﺑﻘﺮه آﯾﻪ  (۲۰۷ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ»:ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺮدم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺸﺎن را ﻣﯽﻓﺮوﺷﻨﺪ ﺑﺮای ﻃﻠﺐ

رﺿﺎی ﺧﺪا .اﯾﻦ آﯾﻪ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﺗﻤﺎم ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ درﺑﺎرهٔ ﻋﻠﯽ )ع( اﺳﺖ ،ﺑﻌﻀﯽ از ﻋﺎﻣﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ درﺑﺎره اﺑﻮﺑﮑﺮ

اﺳﺖ ،در ﺑﻌﻀﯽ اﺧﺒﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎره ﺑﻼل و ﺻﻬﯿﺐ و ﻋﻤﺎر و ﭘﺪرش ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و آﻧﭽﻪ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﺎﺗﻔﺎق اﺳﺖ در
ﻣﻮرد ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم اﺳﺖ )اِﺷﱰﱝ( ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺧﺮﯾﺪ اﺳﺖ .ﺷَﺮﱝ ﻓﺮوﺧﱳ ،اﺷﱰی ﻗﺒﻮل ﻓﺮوﺧﱳ ،ﭘﺲ ﻣﻌﻨﯽ آﯾﻪ در

اﯾﻨﺠﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺮدم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﻣﯽﻓﺮوﺷﻨﺪ ﺑﺮای ﻃﻠﺐ رﺿﺎی ﺧﺪا درﺑﺎر ٔه ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪ

اﻟﺴﻼم اﺳﺖ در ﻣﻮﻗﻌﯿﮑﻪ ﻗﺮﯾﺶ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﮐﻪ ﭘﯿﻐﻤﱪ را در ﻣﮑّﻪ ﺑﮑﺸﻨﺪ ،در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﺧﻮد ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ
از ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺪﮐﻪ از ﻫﺮ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﻧﻔﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ و ﭘﯿﺶ از ﻃﻠﻮع ﻓﺠﺮ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺣﻤﻠﻪ

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﭘﯿﻐﻤﱪ را ﺑﮑﺸﻨﺪ ،و از ﺧﻮد ﺑﻨﯽﻫﺎﺷﻢ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻨﯽﻫﺎﺷﻢ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎم ﺑﮑﺸﻨﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ اﻗﻮام
ﺧﻮد ﭘﯿﻐﻤﱪ اﺑﻮﻟﻬﺐ ﻫﻢ ﺑﻮد و ﻣﺼﻤّﻢ ﺷﺪﻧﺪﮐﻪ در ﺷﺐ ﻣﺎه اول رﺑﯿﻊاﻻول ﺧﺎﻧﻪ ﭘﯿﻐﻤﱪ را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﯿﺶ از

ﻃﻠﻮع ﺻﺒﺢ او را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ،ﺟﱪﺋﯿﻞ ﻧﺎزل ﺷﺪﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﻣﺸﺮﮐﲔ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﺗﺮا ﺑﮑﺸﻨﺪ و ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ از

ﻣﮑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﺋﯽ ،ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد اﻣﺎﻧﺖﻫﺎ از ﻣﺮدم ﭘﯿﺶ ﻣﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ .ﺟﱪﺋﯿﻞ
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ﮔﻔﺖ ،اﻣﺎﻧﺘﻬﺎ را ﺑﻪ ﻋﻠﯽ )ع( ﺑﺴﭙﺎر ،ﺣﻀﺮت ﭘﯿﻐﻤﱪ )ص( ﻋﻠﯽ )ع( را اﺣﻀﺎرﮐﺮد و ﻓﺮﻣﻮد ﻣﻦ ﻣﺄﻣﻮرم از ﻣﮑﻪ
ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻢ ،آﯾﺎ ﺗﻮ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺴﺘﯽ ﺑﺠﺎی ﻣﻦ ﺑﺨﻮاﺑﯽ؟ﻋﻠﯽ )ع( ﻋﺮض ﮐﺮد اﮔﺮ ﻣﻦ ﺑﺠﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺨﻮاﺑﻢ آﯾﺎ ﺟﺎن
ﺷﻤﺎ ﺑﺴﻼﻣﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻠﯽ« ،ﻋﻠﯽ )ع( ﮔﻔﺖ :ﻫﺰار ﺟﺎن ﻣﻦ ﻓﺪای ﺟﺎن ﺗﻮ ﺑﺎد ،ﺣﻀﺮت ﺗﻤﺎم

اﻣﺎﻧﺎت را ﺑﻪ ﻋﻠﯽ )ع( ﺳﺮﭙد )ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﮥ ﻣﺸﺮﮐﲔ ﺑﺎ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل )ص( دﺷﻤﻦ ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎﻧﺖﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﻪ
آﻧﺤﻀﺮت ﺳﺮﭙده ﺑﻮدﻧﺪ( ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ اﻣﺎﻧﺎت را ﺑﻪ ﻋﻠﯽ )ع( ﺳﺮﭙد ،ﻓﺮﻣﻮد ﭘﺲ از ردّ اﻣﺎﻧﺎت ﺑﺼﺎﺣﺒﺎﻧﺶ ﺑﺎ ﻓﺎﻃﻤﻪ

دﺧﱰ ﻣﻦ و ﻣﺎدرت ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻨﺖ اﺳﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻠﺤﻖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ،آﻧﮕﺎه اﺑﻮﺑﮑﺮ را اﺣﻀﺎر ﻓﺮﻣﻮد و ﺟﺮﯾﺎن اﻣﺮ را ﺑﻪ او
ﻓﺮﻣﻮد وﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﺣﺎﺿﺮی ﺑﺎ ﻣﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﺋﯽ؟ ﻋﺮض ﮐﺮد ﺑﻠﯽ ،ﺣﻀﺮت ﻣﺒﻠﻐﯽ ﭘﻮل ﺑﻪ او داد ﺗﺎ دو ﺷﱰ ﺑﺨﺮد و

ﺑﻪ ﻏﻼﻣﺶ ﺑﺴﭙﺎرد ﮐﻪ در ﻣﺤﻞّ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﺪﮐﻪ ﭘﺲ از ﺧﺮوج از ﻣﮑّﻪ ﺳﻮار ﺷﻮﻧﺪ ،وﱃ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﮐﺮد،

ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد ﭼﻮن ﻣﻦ ﺑﻔﺮﻣﺎن ﺧﺪا در اﯾﻦ ﮐﺎر اﻗﺪام ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﺎﺋﯽ ،اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮد و دو ﺷﱰ ﺳﺮخ

ﻣﻮی از ﺑﻬﱰﯾﻦ و راﻫﻮارﺗﺮﯾﻦ ﺷﱰﻫﺎ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﱰﻫﺎ ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﻫﻤﺎن ﭘﻮل را ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺣﻀﺮت ﮐﺮد،

ﺣﻀﺮت ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻪ ﻏﺎر ﺛﻮر ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﺮدﻧﺪ .و ﻋﻠﯽ )ع( در ﺑﺴﱰ ﭘﯿﻐﻤﱪ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﻗﻮت ﻗﻠﺐ ﺧﻮاﺑﯿﺪ) ،در ﯾﮑﯽ از

ﮐﺘﺎبﻫﺎی اﻫﻞ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل )ص( اﺑﻮﺑﮑﺮ را ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ﺧﱪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ وﱃ اﯾﻦ
ﻣﻄﻠﺐ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺗﻤﺎم داراﺋﯽ ﺧﻮد را در راه ﺧﺪا و رﺳﻮل )ص( ﺧﺮج ﻧﻤﻮد و در

ﻣﺠﻠﺴﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻣﻦ از دﻧﯿﺎ ﺳﻪ ﭼﯿﺰ را دوﺳﺖ دارم اَﻟﺠُﻠُﻮسُ ﻟَﺪَﯾْﻚَ وَاﻟْﻨَﻈَﺮُ اِﻟَﯿﻚ و ﺻﺮف اﻟﻤﺎل ﻋﻠﯿﮏ«

»ﻧﺸﺴﱳ در ﺣﻀﻮر ﺗﻮ و ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﺼﻮرت ﺗﻮ و ﺧﺮج ﮐﺮدن ﻣﺎل در راه ﺗﻮ« ﺑﻬﺮﺣﺎل اﮔﺮ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ در ﻏﺎر ﺛﻮر
در ﺣﻀﻮر آن ﺣﻀﺮت ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد و ﺻﺪای ﭘﺎی ﻣﺸﺮﮐﲔ و ﺣﺮف زدن آﻧﻬﺎ را ﺷﻨﯿﺪ ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻟﺴّﺎﻋﻪ ﻣﯽآﯾﻨﺪ
و ﻣﺎ را ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در ﺟﻠﻮی ﻏﺎرﮐﺒﻮﺗﺮﻫﺎ ﻻﻧﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﺨﻢ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻋﻨﮑﺒﻮت ﺗﺎر ﺗﻨﯿﺪه

ﺑﻮد ،و ﺑﻘﺪرت اﻟﻬﯽ درﺧﺖ روﺋﯿﺪه و ﻏﺎر را ﻣﺴﺘﻮر ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﭼﻮن اﺑﻮﮔﺮزه ردّ ﭘﺎی ﺣﻀﺮت و اﺑﻮﺑﮑﺮ را از ﺧﺎﻧﻪ

ﺗﺎ در ﻏﺎر آورده ﺑﻮد ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ آﻧﺎن از اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺗﺠﺎوز ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،ﯾﺎ از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺻﻌﻮد ﮐﺮدهاﻧﺪ ﯾﺎ
داﺧﻞ در زﯾﺮ زﻣﲔ ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﺑﻮﺑﮑﺮ از ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺮﯾﺎدﮐﺸﺪ ﺣﻀﺮت آن ﻃﺮف ﻏﺎر را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ

ﭘﺮده از ﺟﻠﻮ ﭼﺸﻤﺶ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ دﯾﺪ درﯾﺎﺋﯽ اﺳﺖ وﮐﺸﺘﯽ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ،آن وﻗﺖ آراﻣﺶ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻮد ۱ ،ﻣﺸﺮﮐﲔ
ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ اﺑﻮﻟﻬﺐ ﮔﻔﺖ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﻫﻮا روﺷﻦ ﺷﻮد آن وﻗﺖ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ
ﻋﻠﯽ )ع( از ﺑﺴﱰ ﭘﯿﻐﻤﱪ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و ﺟﻠﻮ آﻣﺪ و ﻓﺮﻣﻮد ﺷﻤﺎ را ﭼﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺤﻤﺪﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﮕﺮ
ﺷﻤﺎ ﻣﺮا ﭘﺎﺳﺒﺎن او ﻗﺮار دادهاﯾﺪﮐﻪ ﺳﺮاغ او را از ﻣﻦ ﻣﯽﮔﲑﯾﺪ؟ ﻋﺪهای ﮔﻔﺘﻨﺪ اﮐﻨﻮن ﻋﻠﯽ )ع( را ﺑﮑﺸﯿﻢ ،ﻋﺪهای

دﯾﮕﺮﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﻤﺪ )ص( را از ﺑﲔ ﺑﺮد و ﻋﻠﯽ را ﻧﮑﺸﺘﻨﺪ ،در اﺧﺒﺎر رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﮑﺎﺋﯿﻞ و
ﺟﱪﺋﯿﻞ ﺧﻄﺎب ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺷﻤﺎ ﺑﺮادری ﻗﺮار دادم ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﺷﻤﺎ ﺣﺎﺿﺮﯾﺪﮐﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ

دﯾﮕﺮی ﺑﺪﻫﯿﺪ؟ ﻫﯿﭽﮑﺪام ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺸﺪﻧﺪ .ﺧﻄﺎب رﺳﯿﺪﮐﻪ ﺑﺮوﯾﺪ ﺑﻪ زﻣﲔ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪﮐﻪ ﺟﺎﻧﺸﺎن

را ﺑﺮای دﯾﮕﺮی ﻓﺪا ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﱪﺋﯿﻞ آﻣﺪ ﺑﺎﻻی ﺳﺮ ﻋﻠﯽ )ع( و ﻣﯿﮑﺎﺋﯿﻞ ﭘﺎﺋﲔ ﭘﺎی او ﺟﱪﺋﻴﻞ
ﮔﻔﺖ» :ﻧَﺞﱟ ﻧَﺞﱟ ﻟَﻚَ ﯾﺎ ﻋﻠﯽ ﻣﻦ ﻣِﺜﻠﻚَ ﯾَﺎﺑْﻦ اﺑﯽﻃﺎﻟﺐ )ﻣﺒﺎرک ﺑﺎد( ﻣﺒﺎرک ﺑﺎد ﺑﺮ ﺗﻮ ﯾﺎﻋﻠﯽ ،ﮐﯿﺴﺖ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﮐﻪ

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺗﻮ ﺑﺮ ﻣﻼﺋﮏ ﻣﺒﺎﻫﺎت ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ،و از ﻋﻠﯽ )ع( ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪﮐﻪ از ﻣﺸﺮﮐﲔ آزاری ﺑﻪ او

 -۱ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﻋﺪم وﻻﯾﺖ را ﺑﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ اﺛﺒﺎت ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻫﻤﲔ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺳﺖ ﭼﻪ ﻃﺒﻖ آﯾﻪ  ۴۰ﺳﻮره ﺗﻮﺑﻪ ﭘﯿﻐﻤﱪ اﮐﺮم)ص( ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ
ف
ن اﻟﻠّﻪَ ﻣَﻌَﻨَﺎ ) ...ﻧﱰس ﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺖ( در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻃﺒﻖ آﯾﻪ  ۶۲ﺳﻮره ﯾﻮﻧﺲ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ أَﻻ إِنﱠ أَوْ ِﻟﻴَﺎء اﻟﻠّﻪِ ﻻَ ﺧَ ْﻮ ٌ
ﺤﺰَنْ إِ ﱠ
ﻓﺮﻣﻮدﻻَ ﺗَ ْ
ﺤﺰَﻧُﻮنَ )اوﻟﯿﺎء ﺧﺪا ﺗﺮس و اﻧﺪوﻫﯽ ﻧﺪارﻧﺪ( اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪﮐﻪ ﺻﻮﻓﯿﺎن اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ وﻻﯾﺖ ﮐﻠﯿّﻪ و ﺧﻼﻓﺖ
ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ َوﻻَ ﻫُﻢْ ﻳَ ْ
ﮐﻠﯿّﻪ را از زﻣﺎن ﻋﻠﯽ)ع( داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﺮای ﺧﻠﻔﺎی ﺛﻼﺛﻪ ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓﺖ ﺟﺰﺋﯿﻪ و وﻻﯾﺖ ﺟﺰﺋﯿﻪ ﺗﺸﺮﯾﻌﯿّﻪ ﻗﺎﺋﻠﻨﺪﮐﻪ ﺑﺮای اﻣﻮر دﻧﯿﻮی و ﺣﻔﻆ

ﻇﻮاﻫﺮ ﺷﺮع اﺳﺖ.

١٤٧

ﻧﺮﺳﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻋﻤﻞ آن ﺑﺰرﮔﻮار ﺳﺮﻣﺸﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﲑوی ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ،اﮐﻨﻮن ﺗﻤﺎم ﺑﯽدﯾﻨﯿﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ
ﭘﯿﺪا ﺷﺪه از ﺑﻨﯽاﻣﯿّﻪ اﺳﺖ .ﭘﺲ از ﺻﺮف ﭼﺎی ﺣﻀﺮت آﻗﺎ اﻃﻼع ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ آﻗﺎی ﻋﻠﯿﺰاده ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ و
آﻗﺎی روزﺑﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﺼﺎدف ﻣﺠﺮوح ﺷﺪهاﻧﺪ و در ﻣﻨﺰل آﻗﺎی ﻧﻌﻤﺎنﻓﺮ ﺑﺴﱰی ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻓﻮراً ﺑﺮای دﯾﺪن آﻧﻬﺎ رﻫﺴﭙﺎر

ﺷﺪﯾﻢ ،ﺣﺴﺐاﻻﻣﺮ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ،آﻗﺎی دﮐﱰ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮی ﻣﻌﺎﯾﻨﺎﺗﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،آﻗﺎی روزﺑﻪ ﺑﻪ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺟﺮاﺣﺎﺗﯽ در ﭘﺎﯾﺸﺎن

ﺑﻮد وﱃ دﺳﺖ و ﺳﺮ آﻗﺎی ﻋﻠﯿﺰاده ﺟﺮاﺣﺎت ﺑﯿﺸﱰی داﺷﺖ ،ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر

ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن اﮔﺮ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﺸﻮد ﻣﺮدم ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﻤﯽآﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺮﺳﺪ وﻟﻮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺼﺪوﻣﲔ در ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﺟﺎن ﺑﺪﻫﻨﺪ،
وﱃ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در اﯾﻦ ﺗﺼﺎدف آﻗﺎی روزﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻨﺰل آﻗﺎی ﻧﻌﻤﺎنﻓﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﺧﺎﻧﻢ آﻗﺎی

ﻧﻌﻤﺎنﻓﺮ آﻗﺎی ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ را ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن رﺳﺎﻧﯿﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻌﺪ از اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺣﺎل اﯾﺸﺎن ﺑﺮای دﯾﺪن ﺳ ّﺪ ﻋﺜﻤﺎن ﺳﺎﮐﺮ

ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،ﻓﺎﺻﻠﻪ آﻧﺠﺎ ﺗﺎ ﺷﻬﺮ ﺣﺪود  ۱۹ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ اﺳﺖ .در آن ﻣﺴﲑ زن و ﻣﺮد ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ،وﻗﺘﯽ از

دﺳﺘﻤﺰد ﭘﺮﺳﺶ ﺷﺪ ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪﮐﻪ :دﺳﺖ ﻣﺰد ﻣﺮدان ﺳﻪ روﭘﯿﻪ و دﺳﺖﻣﺰد زﻧﺎن  ۲/۵روﭘﯿﻪ اﺳﺖ )ﻫﺮ روﭘﯿﻪ ﻣﻌﺎدل

ﻫﻔﺖ رﯾﺎل اﯾﺮان اﺳﺖ( از ﮐﻨﺎر ﻗﻠﻌﻪ ﮔﻞ ﮐﻨﺪی ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮدﯾﻢ اﯾﻦ ﻗﻠﻌﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ اﺳﺖ و ﻋﻤﺎرات ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ

ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻗﻄﺐ ﺷﺎﻫﯽ در آن ﻗﺮار دارد و ﺑﺎﻻی ﮐﻮه ﺑﻨﺎ ﮔﺮدﯾﺪه ،اﮐﻨﻮن در داﻣﻨﮥ آن ﺳﺮﺑﺎز ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﺰرگ
اﺳﺘﺎن ﺣﯿﺪرآﺑﺎد را ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺎﺷﮕﺎه اﻓﺴﺮان را روی دو ﺗﭙﻪ در داﻣﻨﮥ ﻗﺼﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻔﺎﺻﻠﻪ  ۱/۵ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ دورﺗﺮ

از ﻗﻠﻌﻪ دو ﻋﻤﺎرت وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن و ﻧﻮازﻧﺪﮔﺎن وﻗﺘﯿﮑﻪ در آﻧﺠﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﯽ و

ﻧﻮازﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﺷﺪهاﻧﺪ ﺻﺪا در ﻗﺼﺮ ﭘﺨﺶ و ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ ،آﻗﺎی دﮐﱰ ﻣﻘﺘﺪری اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﺎران
آﻧﺠﺎ ﻫﻤﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ؛ ﺿﻤﻦ ﻋﺒﻮر ﺷﺎﻫﺪ زﻣﯿﻨﻬﺎی ﻟﻢ ﯾﺰرﻋﯽ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد.

ﺳﺪّ ﻋﺜﻤﺎن ﺳﺎﮐﺮ
در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ده ﺑﻪ »ﻋﺜﻤﺎن ﺳﺎﮐﺮ ﺳ ّﺪ« رﺳﯿﺪﯾﻢ اﯾﻦ ﺳ ّﺪ روی رودﺧﺎﻧﻪ »ﻣﻮﺳﯽ« ﮐﻪ از وﺳﻂ ﺣﯿﺪرآﺑﺎد ﻋﺒﻮر
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .در اﻃﺮاف ﺳ ّﺪ درﺧﺘﺎﻧﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﻧﺨﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪﮐﻪ آﺑﯽ از آن ﻣﯽ ﮔﲑﻧﺪﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﺨﻤﲑ ﺳﮑﺮآور ﻣﯽﺷﻮد و

ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ آﺷﺎﻣﯿﺪن آن ﺑﺮای ﮐﻠﯿﻪ وﮐﺒﺪ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ،در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ درﺧﺖ ﭘﺎﭘﺎﯾﺎ )ﺧﺮﺑﺰه درﺧﺘﯽ( ﻧﻮﻋﯽ

دﯾﮕﺮ از ﻫﻤﲔ ﺧﺎﻧﻮاده وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ درﺧﺖ آن ﺑﺰرﮔﱰ و ﻣﯿﻮه آن ﺑﺪون ﺗﺨﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،در ﻧﺰدﯾﮑﯽﻫﺎی ﺳ ّﺪ

ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻗﺎی دﮐﱰ ﻣﻘﺘﺪری اﺳﺘﺪﻋﺎ ﻧﻤﻮد ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ،در آﻧﺠﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮده ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎغ را

ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻨﺪی ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﯾﮏ در ﻣﯿﺎن ﺳﻨﮓ ﻓﺮش ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و درﺧﺘﺎن ﻣﻮ در ﻃﺮﻓﲔ آن ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ از ﯾﮏ ﻃﺮف
ﻓﺎﺻﻠﻪ آﻧﻬﺎ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻔﺖ ﻣﱰ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺳﻪ ﻣﱰ و ﻧﯿﻢ اﺳﺖ ،ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﺎغ در ﺣﺪود ﻧُﻪ ﻫﺰار ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ و

ﻣﺤﺼﻮل آن در ﺳﺎل در ﺣﺪود ﺳﯽ و ﺷﺶ ﺗﻦ ذﮐﺮﮐﺮدﻧﺪﮐﻪ رﻗﻢ زﯾﺎدی اﺳﺖ ،ﭘﺲ از ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺳ ّﺪ ﺑﺮای دﯾﺪن ﻗﻠﻌﻪ

ﮔﻞ ﮐﻨﺪی )(Gol Cindehﺑﺪاﻧﺠﺎ رﻫﺴﭙﺎر ﺷﺪﯾﻢ.

ﻗﻠﻌﻪ ﮔﻞ ﮐﻨﺪی و ﻣﻮزه اﺳﺘﺎت
در ﻋﻤﺎرﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﺪﺧﻞ ﻗﻠﻌﻪ ﻗﺮار داﺷﺖ اﮔﺮ ﺻﺪاﺋﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺷﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽزدﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ در ﺧﻮد

ﻋﻤﺎرت و ﺳﻘﻒ آن اﻧﻌﮑﺎس داﺷﺖ ،و اﯾﻦ ﺻﺪا در ﻗﺼﺮ ﻣﺨﺼﻮص ﺳﻠﻄﺎن ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ آن ﺗﺎ اﯾﻦ ﻋﻤﺎرت در ﺣﺪود

ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ و ﻧﯿﻢ ﺑﻮد ﻧﯿﺰ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ،و ﻫﻤﭽﻨﲔ اﮔﺮ در ﻗﺼﺮ ﺻﺪاﺋﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺷﺪ در اﯾﻦ ﻋﻤﺎرت ﺷﻨﯿﺪه
ﻣﯽﺷﺪ ،ﺗﻔﻨﮕﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪی در ﺣﺪود ﭼﻬﺎر ﻣﱰ و ﺗﻮﭘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺪﯾﻤﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﮔﺮﻣﯽ ﻫﻮا و اﯾﻨﮑﻪ

ﻗﺼﺮ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ در ﺑﺎﻻی ﺗﭙﻪای ﻗﺮار داﺷﺖ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻗﺼﺮ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﻧﱪدﻧﺪ آﻧﮕﺎه از ﺟﻠﻮی ﺑﺎزار ﮔﻞ
ﮐﻨﺪی ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮوش ﺟﻮاﻫﺮات در آن ﻋﺼﺮ ﺑﻮد ﻋﺒﻮر و از روی ﭘﻞ ﭼﻮﺑﯽ ﺷﻬﺮ )ﻓﻌﻼًاز ﺑﺘﻮن آرﻣﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ(
١٤٨

ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﻮزه اﺳﺘﺎت رﻓﺘﯿﻢ ،در آﻧﺠﺎ اﻧﻮاع ﺳﻼﺣﻬﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ زره ،ﮐﻼهﺧﻮد ﺷﻤﺸﲑﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ
دﺳﺘﻪ ﻣﻄﻼ ﮐﻪ روی ﻗﺒﻀﻪ ان ﻧﺎدﻋﻠﯽ و اﺷﻌﺎر ﻓﺎرﺳﯽ ﺣﮏ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺳﺮﭙﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ ،ﺗﻮﭘﻬﺎ و ﻃﭙﺎﻧﭽﻪﻫﺎی

ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮐﻪ زﻣﺎن ﺗﺴﻠﻂ اﻧﮕﻠﯿﺴﯿﻬﺎ رواج داﺷﺘﻪ و اﻧﻮاع ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎی ﺧﺪاﯾﺎن و ﺑﺘﻬﺎ ،ﮐﺎردﻫﺎی ﻧﻘﺮه ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﻠﺰﻫﺎی

دﯾﮕﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﺑﻮد ،ﻗﻠﻤﺪان و ﻏﲑه ،ﺳﻨﮓ ﻧﺒﺸﺘﻪﻫﺎ ﮐﻪ از ﺣﻔﺎرﯾﻬﺎ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻮد ﻇﺮوف ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﭘﯿﻪﺳﻮز،
ﺷﻤﻌﺪان و ﻏﲑه و زره ﺑﺴﯿﺎر ﻇﺮﯾﻔﯽ ﮐﻪ روی ﺳﯿﻨﻪ آن ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۶۹۶ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﻧﻮاع ﺳﮑﻪﻫﺎی ﻃﻼﺋﯽ و ﻧﻘﺮه

از ﺳﻼﻃﲔ ﻣﻐﻮل و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺑﻬﻤﻨﯽ و ﻗﻄﺐ ﺷﺎﻫﯽ و ﺑﺮﯾﺪﺷﺎﻫﯽ و ﺳﻼﻃﲔ ﺗﯿﻤﻮری ﻣﺎﻧﻨﺪ اورﻧﮓ زﯾﺐ ﻋﺎﻟﻤﮕﲑ و

ﺳﻼﻃﲔ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻧﻈﺎم ﺷﺎﻫﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ،واﺳﻠﺤﻪﻫﺎی ﺳﻨﮕﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ،ﺗﱪ و ﺗﯿﺸﻪ و اﺳﻠﺤﻪﻫﺎی آﻫﻨﯽ و اﻧﻮاع زﯾﻨﺖ
آﻻت ﻗﺪﯾﻤﯽ ،ﻣﺎﮐﺖ ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺣﯿﺪرآﺑﺎد ،ﻗﺮآﻧﻬﺎی ﺧﻄﯽ ﺗﺬﻫﯿﺐ ﺷﺪهٔ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﱃ ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎی

وﻣﻔﺼﻞ ﺑﺎ ﺧﻄﻮط ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﺑﻌﻀﯽ ﭘﯿﺶ از  ۱۰۵۷ﻫﺠﺮی ﺑﻮد ،و ﺣﻀﺮت آﻗﺎ در ﻫﺮ ﻣﻮزه
ای ﮐﻪ ﻗﺮآن ﺑﻮد ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺧﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ دﻗﺖ زﯾﺎد ﻣﯿﻔﺮﻣﻮدﻧﺪ .در آن ﻣﻮزه ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎ و ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ وﺟﻮد
داﺷﺖ ،ﯾﮑﯽ از ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدادﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺮﺑﺎز ﺣﯿﺪرآﺑﺎدی ﯾﮏ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ را ﺑﺰﯾﺮ آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ

ﺑﺎل و ﯾﮏ ﻣﻠﺨﮏ آن را ﻧﻈﺎم ﺣﯿﺪرآﺑﺎد ﺑﻪ ﻣﻮزه ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺧﻄﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻨﺎم»ﮐﺮﯾﻤﺎ« ﺑﺎ ﺧﻂ ﺑﺴﯿﺎر
ﺧﻮب دﯾﺪه ﺷﺪﮐﻪ اول آن را ﺗﺬﻫﯿﺐ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺑﯿﺖ از اول آن در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﻧﮕﺎرم:
ﻫﺴﺘﯿﻢ

اﺳﲑ ﮐﻤﻨﺪ

ﻫﻮا

ﮐﺮﯾﻤﺎ ﺑﺒﺨﺸﺎی ﺑﺮ ﺣﺎل ﻣﺎ

ﮐﻪ

ﻧﮕﻬﺪار ﻣﺎ را از راه ﺧﻄﺎ

ﺧﻄﺎ در ﮔﺬار و ﺻﻮاﺑﻢ ﻧﻤﺎ

ﺗﻮﺋﯽ ﻋﺎﺻﯿﺎن راﺧﻄﺎ ﺑﺨﺶ وﺑﺲ

ﻧﺪارﯾﻢ ﻏﲑ از ﺗﻮ ﻓﺮﯾﺎدرس

در آﻧﺠﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ روی ﻣﯿﺰی ﺑﺰرگ ﻗﺮار داﺷﺖ ،و دﺧﱰ زﯾﺒﺎﺋﯽ ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ
ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد ﺑﻮد در وﯾﱰﯾﻦ ﻧﮕﺎﻫﺪاری ﻣﯽﺷﺪ و از ﻃﺮف ﻧﻈﺎم ﺣﯿﺪرآﺑﺎد ﺑﻪ ﻣﻮزه اﻫﺪاءِ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد ،در ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻠﻮ

اﯾﻦ اﺷﻌﺎری ﺑﺨﻂ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻋﺎدلﺷﺎه از ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺷﺎﻫﯿﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻌﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﻨﺎﺋﯽ اﺳﺖ:
ﮐﺮﮐﺴﺎن ﺑﲔ در او ﻫﺰار ﻫﺰار

اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﺑﲔ ﻣﺜﺎل ﻣﺮداری اﺳﺖ

اﯾﻦ ﻣﺮ آﻧﺮا ﻫﻤﯽ زﻧﺪ ﻣﺨﻠﺐ
آﺧﺮ

اﻻﻣﺮ

ﺑﺮ

ﭘﺮﻧﺪ

وﯾﻦ ﻣﺮ آن را ﻫﻤﯽ زﻧﺪ ﻣﻨﻘﺎر

ﻫﻤﻪ

وز ﻫﻤﻪ ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﺮدار

ﭼﯿﺴﺖ دﻧﯿﺎ و ﺧﻠﻖ و اﺳﺘﻈﻬﺎر

ﺧﺎﮐﺪاﻧﯽ ﭘﺮ از ﺳﮓ و ﮐﻔﺘﺎر

ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﻮزهٔ ﺟﺪﯾﺪ رﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺗﻮﭘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﺳﻨﮕﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  ۸۰۰ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﮐﻪ
از اﻟﻠّﻪ آﺑﺎد ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﮐﺸﻒ ﮔﺮدﯾﺪه ﻧﯿﺰ وﺟﻮد داﺷﺖ ،و آﺛﺎر ﻧﻘﺎﺷﯿﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در آﻧﺠﺎ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ ،ﺳﻨﮕﻬﺎﯾﯽ
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دو ﻫﺰار ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮد ﮐﻪ روی آﻧﻬﺎ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺷﺎﻫﺰادهای ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .در

ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۱۲ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل آﻗﺎی ﻃﺒﺴﯽ وارد ﺷﺪﯾﻢ ،آﻗﺎﯾﺎن ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺎس ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻬﺎدر ﺟﻨﮓ و
آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﺷﻬﺮﯾﺎر ﻋﻠﯽ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺳﮑﻮﻧﺖ دارﻧﺪ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق آﻗﺎی ﻧﻮاب ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻋﻠﯿﺨﺎن ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ .ﭘﺲ

از ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ و ﻋﺼﺮ و ﺻﺮف ﻧﺎﻫﺎرﮐﻤﯽ اﺳﱰاﺣﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ .در ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻬﺎر ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺻﺒﯿّﻪ ﺣﺎج آﻗﺎی ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ

ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﺗﺸﺮف در ﻓﻘﺮ ﻧﺎﺋﻞ ﺷﺪ ،ﺣﺎج آﻗﺎی ﺳﻠﻄﺎنﭘﻮر و ﺣﺎج آﻗﺎی ﺟﻮاﻫﺮﯾﺎن و آﻗﺎی دﮐﱰ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮی ﺑﺮای

ﺧﺮﯾﺪاری ﺑﻌﻀﯽ از اﺷﯿﺎء ﺑﻪ ﺑﺎزار رﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﻨﺪه و ﺣﺎج آﻗﺎی راﺳﺘﲔ در ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﻮدﯾﻢ و اﯾﺸﺎن ﺗﺎ
ﺳﺎﻋﺖ  ۶ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﻣﺸﻐﻮل ﺟﻮاب دادن ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻓﻘﺮا ﺑﻮدﻧﺪ و ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل ﻫﯿﭻ ﻧﺎﻣﻪای را ﺑﯽﺟﻮاب ﻧﻤﯽ

ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﺰل آﻗﺎی ﺣﺴﲔ ﻫﻤﺘّﯽ رﻓﺘﯿﻢ ،اﯾﻦ اوﻟﲔ ﻣﺠﻠﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺷﺐ ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ در
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ﺣﯿﺪرآﺑﺎد ﻃﺒﻖ اﺟﺎزه اﯾﺸﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﺪ و ﺧﻮد اﯾﺸﺎن آﻧﺮا اﻓﺘﺘﺎح ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ،ﭘﺲ از اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء
ﺑﯿﺎﻧﺎﺗﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻋﻬﺪ و ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:

»ﻋﻬﺪ و ﭘﯿﻤﺎن«
در زﻣﺎن ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ )ع( دﺳﺘﻮر داده ﻣﯽﺷﺪﮐﻪ ﺑﺎ آب و داروﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﻏﺴﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،در زﻣﺎن ﺣﻀﺮت

ﻋﯿﺴﯽ )ع( ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺷﻤﺎ دل را از آﻟﻮدﯾﮕﻬﺎ ﭘﺎک ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ،اﮔﺮ ﻇﺎﻫﺮاً ﻏﺴﻞ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ،اﮔﺮ ﻇﺎﻫﺮاً ﻏﺴﻞ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ﯾﺎ
ﻧﻨﻤﺎﺋﯿﺪ ﻋﯿﺒﯽ ﻧﺪارد ،ﻏﺴﻞ ﺗﻌﻤﯿﺪ در ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺸﺮف در زﻣﺎن ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ )ع(ﻣﻌﻤﻮل ﻧﺒﻮده وﱃ در ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻮﻟﺪ

رﺳﻢ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻣﺮﺳﻮم اﺳﺖ ،وﱃ ﻣﺴﻠﻤﲔ در ﮔﻮش ﻧﻮزاد اذان و اﻗﺎﻣﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﮔﻮش اﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻌﺎرﻫﺎی

اﺳﻼﻣﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﻮد ،در دﯾﺎﻧﺖ اﺳﻼم ﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻣﺎن ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ )ع( ﻏﺴﻞ را ﺑﺎ داروﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﮑﻞ

ﻧﻤﻮده و ﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻣﺎن ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ )ع( ﺑﺪون ﻏﺴﻞ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺷﺴﺖ و ﺷﻮ ﺑﺎ آب ﺻﺎف ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻌﻤﻞ آﻳﺪ،
در اﺳﻼم ﺳﻌﺪﺑﻦ ﻣُﻌﺎذ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﻠﺒﯿﮥ ﺧﺰرج در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻮد از ﭼﺎه آب ﮐﺸﯿﺪ و ﻏﺴﻞ ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ ﭘﯿﻤﺎن

ﺑﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهٔ ﺧﺪا ﮐﻪ ﭘﯿﻐﻤﱪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮕﺬارد» ،إِنﱠ اﻟﻠّﻪَ اﺷْﺘَﺮَى ﻣِﻦَ اﻟْﻤُﻮْٔﻣِﻨِﲔَ أَﻧﻔُﺴَﻬُﻢْ وَأَﻣْﻮَاﻟَﻬُﻢ
ﺑِﺎَٔنﱠ ﻟَﻬُﻢُ اﻟﺠَﻨﱠﺔَ ﻳُﻘَﺎﺗِﻠُﻮنَ ﻓِﻲ ﺳَﺒِﻴﻞِ اﻟﻠّﻪِ ﻓَﻴَﻘْﺘُﻠُﻮنَ وَﻳُﻘْﺘَﻠُﻮنَ وَﻋْﺪًا ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺣَﻘًّﺎ ﻓِﻲ اﻟﺘﱠﻮْرَاةِ وَاﻻِٕﻧﺠِﻴﻞِ وَاﻟْﻘُﺮْآنِ وَﻣَﻦْ أَوْﻓَﻰ

ﺑِﻌَﻬْﺪِهِ ﻣِﻦَ اﻟﻠّﻪِ ﻓَﺎﺳْﺘَﺒْﺸِﺮُواْ ﺑِﺒَﻴْﻌِﻜُﻢُ اﻟﱠﺬِي ﺑَﺎﻳَﻌْﺘُﻢ ﺑِﻪِ وَذَﻟِﻚَ ﻫُﻮَ اﻟْﻔَﻮْزُ اﻟْﻌَﻈِﻴﻢُ اﻟﺘﱠﺎﺋِﺒُﻮنَ اﻟْﻌَﺎﺑِﺪُونَ اﻟْﺤَﺎﻣِﺪُونَ اﻟﺴﱠﺎﺋِﺤُﻮنَ
اﻟﺮﱠاﻛِﻌُﻮنَ اﻟﺴﱠﺎﺟِﺪونَ اﻵﻣِﺮُونَ ﺑِﺎﻟْﻤَﻌْﺮُوفِ وَاﻟﻨﱠﺎﻫُﻮنَ ﻋَﻦِ اﻟْﻤُﻨﻜَﺮِ وَاﻟْﺤَﺎﻓِﻈُﻮنَ ﻟِﺤُﺪُودِ اﻟﻠّﻪِ وَﺑَﺸﱢﺮِ اﻟْﻤُﻮْٔﻣِﻨِﲔَ«» .ﺳﻮر ٔه

ﺗﻮﺑﻪ آﯾﻪ  «۱۱۱ﯾﻌﻨﯽ آﻧﮑﻪ ﺧﺪا ﺧﺮﯾﺪ از ﻣﺆﻣﻨﲔ ﺟﺎن و ﻣﺎﻟﺸﺎن را ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻬﺸﺖ را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ و آﻧﺎن
در راه ﺧﺪا ﺟﻬﺎد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ و ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ اﯾﻦ وﻋﺪه ﺛﺎﺑﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺗﺎرن و اﻧﺠﯿﻞ و ﻗﺮآن

ﯾﺎد ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﯿﻌﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏﻓﺮوش اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﻪ را ﯾﮑﯽ ﻣﯽﻓﺮوﺷﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ
آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺸﺖ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ،ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎن و ﻋﻬﺪ ﺧﻮد وﻓﺎ ﮐﻨﻨﺪهﺗﺮ از ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ ﺑﺸﺎرت دﻫﯿﺪ

در اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺧﺪا ﺳﻌﺎدت و ﭘﲑوزی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ،در اﯾﻦ ﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ

ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﻣﻄﯿﻊ اﻣﺮ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺟﺎﻧﺘﺎن را ﻣﺎﻟﺘﺎن را ﺑﺎﯾﺪ در اﺧﺘﯿﺎر اوﮔﺬارﯾﺪ و از ﺧﻮدﺗﺎن ﺳﻠﺐ ارادهٔ
ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ،اﯾﻦ ﺟﺎن و ﻣﺎل را ﺧﺪاوﻧﺪ داده اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﺎل اﻣﺎﻧﺖ او اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺎزهٔ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺤﺪ ﻟﺰوم داده
ﺷﺪه ،ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﲔﻃﻮر ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﻓﺮﻣﻮده ﺗﺎ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ از اﯾﻦ ﺑﺎغ و

زﻣﲔ و ﺗﺠﺎرﺗﺨﺎﻧﻪ و ﻏﲑه ﺑﺮای اﻣﺮار ﻣﻌﺎش اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان واﮔﺬار ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ،ﺟﺎن ﻫﻢ ﻫﻤﲔﻃﻮر

اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اوﺳﺖ ﺑﮑﺎر ﺑﺒﻨﺪﯾﻢ و ﻟﻄﻒ ﺧﺪاوﻧﺪی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎن و ﻣﺎﱃ ﮐﻪ ﺧﻮدش ﺑﻤﺎ داده اﺳﺖ
ﻣﺠﺪداً از ﻣﺎ ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﭽﻪای ﮐﻪ ﻣﺎ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻪ او ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ﺑﻌﺪ آن ﮐﺘﺎب را از او ﺑﻪ ﭘﻮل زﯾﺎدﺗﺮ

ﻣﯽﺧﺮﯾﻢ .و ﺑﺎز ﻫﻢ روز ﺑﻌﺪ ﺑﻪ او ﻣﯿﮕﻮﺋﯿﻢ اﮔﺮ ﻣﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﯽ ،ﺟﺎن و ﻣﺎﱃ ﮐﻪ ﺧﻮدش ﺑﻤﺎ

ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ از ﻣﺎ ﻣﯽﺧﺮد و وﻗﺘﯿﮑﻪ اﯾﻦ ﺟﺎن ﻋﺎرﯾﺖ را ﺧﺮﯾﺪاری ﻓﺮﻣﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ

آﺳﺎﯾﺶ ﺑﻤﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ؛ ﭘﺲ از ﺧﺮﯾﺪن ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻓﻘﻂ ﻣﺨﺘﺼﺮی از آن ﺑﻌﻨﻮان ﺧﻤﺲ و زﮐﺎت

)ﺣﻖاﻟﻠّﻪ( ﺗﻌﯿﲔ ﻓﺮﻣﻮده ﮐﻪ ﺑﺪﻫﯿﻢ ،و ﺑﻘﯿﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮدﻣﺎن ﻣﯽدﻫﺪﮐﻪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ،ﮐﺴﯿﮑﻪ در راه ﻫﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ

ﻣﺠﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﯾﺪﮐﻪ راﻫﺰﻧﺎن ﺑﻪ او ﺻﺪﻣﻪ ﻧﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ از راه ﻣﻨﺤﺮف ﻧﺸﻮد ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ اذن ﭘﯿﻐﻤﱪ و

اﻣﺎم ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮد ،ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن داﺧﻠﯽ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت از ﺗﻤﺎﯾﻼت و ﺧﻮاﻫﺸﻬﺎ و آرزوﻫﺎی ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﮥ آن در ﺑﺎﻃﻦ وﺟﻮد ﺧﻮد ﻣﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎذن و ﺗﻮﺳﻞ و ﺗﻤﺴﮏ ﺑﺪاﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﮔﲑد ﺗﺎ ﭘﲑوزی
ﺑﺮ ﻧﻔﺲ ﻣﺴﻠﻢ ﮔﺮدد ،رﺳﻮل ﺧﺪا )ص( در ﻣﺮاﺟﻌﺖ از ﯾﮑﯽ از ﻏﺰوات ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ از ﺟﻬﺎد اﺻﻐﺮ ﺑﺮﮔﺸﺘﯿﻢ ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ

ﺟﻬﺎد اﮐﱪ ﺷﺮوع ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ،ﺳﺆال ﮐﺮدﻧﺪ ﺟﻬﺎد اﮐﱪ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻧﻔﺲ ﮐﺮدن ﺟﻬﺎد اﮐﱪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺎد
١٥٠

ﺑﺎ ﻧﻔﺲ اﺳﺖ و ﻣﻨﻈﻮر از »ﻳُﻘَﺎﺗِﻠُﻮنَ ﻓِﻲ ﺳَﺒِﻴﻞِ اﻟﻠّﻪِ« ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺮاد ﺟﻬﺎد اﺻﻐﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﻓﺮﻣﻮد ﭼﻪ ﺑﮑﺸﯿﺪ و ﯾﺎ ﮐﺸﺘﻪ
ﺷﻮﯾﺪ از ﻫﺮﻃﺮف ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺴﻮد اﺳﻼم اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﻣﺮاد ﺟﻬﺎد  ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺠﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺳﺎﻟﮏ اﱃ اﻟﻠّﻪ اﮔﺮ ﻣﺠﺎﻫﺪه

ﮐﻨﺪ و ﺑﺮ ﻧﻔﺲ ﻏﺎﻟﺐ آﯾﺪ ﯾﺎ ﮔﺎﻫﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻔﺲ ﻣﻐﻠﻮب ﺷﻮد و ﺷﯿﻄﺎن ﻏﻠﺒﻪ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﺎﯾﺪ اﮔﺮ ﻣﺎ ﻏﻠﺒﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ ﭼﻪ
ﺑﻬﱰ ،و اﮔﺮ او ﻏﻠﺒﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﭼﻮن در ﺣﺎل ﻣﺠﺎﻫﺪه ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﺄﺟﻮرﯾﻢ ،آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ از روی ﻧﺎداﻧﯽ ﮐﺎر ﺑﺪ ﻣﯽ

ﮐﻨﻨﺪ و از آن ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽآﻣﺮزد اﯾﻦ وﻋﺪه در ﺗﻮرات و اﻧﺠﯿﻞ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ،ﺧﺪا ﺑﺎ ﺑﻨﺪه
ﭘﯿﻤﺎن ﻣﯽﺑﻨﺪد و اﻟﺒﺘّﻪ ﺑﻮﻋﺪهٔ ﺧﻮد وﻓﺎ ﻧﮑﻨﯿﻢ ﭼﻪ اﻧﺘﻈﺎری دارﯾﻢ ﭘﺲ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ وﻓﺎ ﮐﻨﯿﻢ ﻓﺮﻣﻮد» :

وَﻣَﻦْ أَوْﻓَﻰ ﺑِﻌَﻬْﺪِهِ ﻣِﻦَ اﻟﻠّﻪِ « ﮐﯿﺴﺖ ﺑﺎ وﻓﺎﺗﺮ از ﺧﺪا ﺑﻌﺪ ﺧﻮدش ،آن وﻗﺖ ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪ»:ﻓَﺎﺳْﺘَﺒْﺸِﺮُواْ ﺑِﺒَﻴْﻌِﻜُﻢُ اﻟﱠﺬِي

ﺑَﺎﻳَﻌْﺘُﻢ ﺑِﻪِ« ای ﭘﯿﻐﻤﱪ ﺑﺸﺎرت ﺑﺪه ﺑﻪ آن ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ و ﺟﺎن و ﻣﺎل ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺪا ﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ و

ﺑﺎ ﺧﺪا ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﺪا ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻓﲑوزی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ.

ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﺳﺨﻨﺎﻧﺸﺎن دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺷﻌﺮی ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد ،و ﭘﺲ از ﺧﻮاﻧﺪن اﺷﻌﺎر ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺣﺘﯽ
اﻻﻣﮑﺎن ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب در اول وﻗﺖ در ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد و اول ﮐﺘﺎﺑﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺜﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و ﺷﺐ

دوﺷﻨﺒﻪ و ﺟﻤﻌﻪ ﺣﺘﯽ اﻻﻣﮑﺎن ﻣﻨﺎﺟﺎت و ﻣﺜﻨﻮی ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد و در ﻣﺎﻫﻬﺎی ﻣﺤﺮم و ﺻﻔﺮ ذﮐﺮ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺷﻮد،

ﺷﺒﻬﺎی ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻣﻨﻄﻖاﻟﻄﲑ ﺷﯿﺦ ﻋﻄﺎر ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد« ،آﻧﮕﺎه دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ آﻗﺎی اﺷﱰﯾﺎن ﻣﻨﺎﺟﺎﺗﯽ از ﻧﯿﺎز ﺗﺠﻠﯽ
ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺻﺮف ﺷﺎم ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﻓﻘﺮا در ﺣﻀﻮرﺷﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻤﻨﺰل آﻗﺎی ﻃﺒﺴﯽ ﻣﺮاﺟﻌﺖ و در ﺣﺪود

ﺳﺎﻋﺖ ده اﺳﱰاﺣﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ.

ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ  ۱۲اﺳﻔﻨﺪ  ۱۳۵۰و  ۱۵ﻣﺤﺮم :۱۳۹۲
ﺗﻔﺴﲑ آﯾﺎت ﻣﻌﺮاﺟﯿﻪ آﺧﺮ ﺳﻮره ﺑﻘﺮه
ﺳﺤﺮ وﻗﺘﯿﮑﻪ از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﺪم دﯾﺪم ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ ،ﭘﺲ از اداء ﻓﺮﯾﻀﮥ ﺻﺒﺢ و ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن
ﺑﯿﺎﻧﺎﺗﯽ در اﻃﺮاف ﺳﻪ آﯾﻪ آﺧﺮ ﻣﺒﺎرﮐﻪ ﺑﻘﺮه ﮐﻪ ذﯾﻼً ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:

»ﻟﱢﻠﱠﻪِ ﻣﺎ ﻓِﻲ اﻟﺴﱠﻤَﺎواتِ وَﻣَﺎ ﻓِﻲ اﻻَٔرْضِ وَإِن ﺗُﺒْﺪُواْ ﻣَﺎ ﻓِﻲ أَﻧﻔُﺴِﻜُﻢْ أَوْ ﺗُﺨْﻔُﻮهُ ﻳُﺤَﺎﺳِﺒْﻜُﻢ ﺑِﻪِ اﻟﻠّﻪُ ﻓَﻴَﻐْﻔِﺮُ ﻟِﻤَﻦ ﻳَﺸَﺎء

وَﻳُﻌَﺬﱢبُ ﻣَﻦ ﻳَﺸَﺎء وَاﻟﻠّﻪُ ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞﱢ ﺷَﻲْءٍ ﻗَﺪِﻳﺮٌ آﻣَﻦَ اﻟﺮﱠﺳُﻮلُ ﺑِﻤَﺎ أُﻧﺰِلَ إِﻟَﻴْﻪِ ﻣِﻦ رﱠﺑﱢﻪِ وَاﻟْﻤُﻮْٔﻣِﻨُﻮنَ ﻛُﻞﱞ آﻣَﻦَ ﺑِﺎﻟﻠّﻪِ وَﻣَﻶﺋِﻜَﺘِﻪِ

ﻻ
وَﻛُﺘُﺒِﻪِ وَرُﺳُﻠِﻪِ ﻻَ ﻧُﻔَﺮﱢقُ ﺑَﻴْﻦَ أَﺣَﺪٍ ﻣﱢﻦ رﱡﺳُﻠِﻪِ وَﻗَﺎﻟُﻮاْ ﺳَﻤِﻌْﻨَﺎ وَأَﻃَﻌْﻨَﺎ ﻏُﻔْﺮَاﻧَﻚَ رَﺑﱠﻨَﺎ وَإِﻟَﻴْﻚَ اﻟْﻤَﺼِﻴﺮُ ﻻَ ﻳُﻜَﻠﱢﻒُ اﻟﻠّﻪُ ﻧَﻔْﺴًﺎ إِ ﱠ
وُﺳْﻌَﻬَﺎ ﻟَﻬَﺎ ﻣَﺎ ﻛَﺴَﺒَﺖْ وَﻋَﻠَﻴْﻬَﺎ ﻣَﺎ اﻛْﺘَﺴَﺒَﺖْ رَﺑﱠﻨَﺎ ﻻَ ﺗُﻮَٔاﺧِﺬْﻧَﺎ إِن ﻧﱠﺴِﻴﻨَﺎ أَوْ أَﺧْﻄَﺎْٔﻧَﺎ رَﺑﱠﻨَﺎ وَﻻَ ﺗَﺤْﻤِﻞْ ﻋَﻠَﻴْﻨَﺎ إِﺻْﺮًا ﻛَﻤَﺎ ﺣَﻤَﻠْﺘَﻪُ

ﻋَﻠَﻰ اﻟﱠﺬِﻳﻦَ ﻣِﻦ ﻗَﺒْﻠِﻨَﺎ رَﺑﱠﻨَﺎ وَﻻَ ﺗُﺤَﻤﱢﻠْﻨَﺎ ﻣَﺎ ﻻَ ﻃَﺎﻗَﺔَ ﻟَﻨَﺎ ﺑِﻪِ وَاﻋْﻒُ ﻋَﻨﱠﺎ وَاﻏْﻔِﺮْ ﻟَﻨَﺎ وَارْﺣَﻤْﻨَﺂ أَﻧﺖَ ﻣَﻮْﻻَﻧَﺎ ﻓَﺎﻧﺼُﺮْﻧَﺎ ﻋَﻠَﻰ
اﻟْﻘَﻮْمِ اﻟْﻜَﺎﻓِﺮِﻳﻦَ«ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺧﺪاﺳﺖ آﻧﭽﻪ در آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﲔ اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ در ﺿﻤﲑ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﭼﻪ اﻇﻬﺎر
ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ و ﭼﻪ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﯿﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺣﺴﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ،آﻧﮕﺎه ﻫﺮ ﮐﻪ را ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ و ﻫﺮ ﮐﻪ را ﺧﻮاﻫﺪ

ﻋﺬاب ﮐﻨﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﻮاﻧﺎ اﺳﺖ ،ﭘﯿﻐﻤﱪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ﺑﺮ او ﻧﺎزل ﺷﺪه اﯾﻤﺎن دارد و ﻣﺆﻣﻨﲔ

ﻫﻢ اﯾﻤﺎن دارﻧﺪ و ﻫﻤﮕﯽ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا و ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن او و ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی او و ﭘﯿﻐﻤﱪان او اﯾﻤﺎن دارﻧﺪ ،و ﺑﲔ ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن از
ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻓﺮﻗﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﯾﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،وﱃ از ﻧﻈﺮ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﭘﯿﻐﻤﱪ ﻣﺎ ﺗﻤﺎم اﻧﺒﯿﺎء اﻓﻀﻞ اﺳﺖ وﱃ از

ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻇﺎﻫﺮاً ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻣﺜﻼً اﮔﺮ ﯾﮑﯽ ﺷﯿﺦاﻟﻤﺸﺎﯾﺦ ﺑﺎﺷﺪ و دﯾﮕﺮی اﺟﺎزه ﻧﻤﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﺎز
ﺧﻮاﻧﺪن ﭘﺸﺖ ﺳﺮ آﻧﻬﺎ ﻓﺮق ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺜﻼً ﺑﺨﺸﺪار ﺣﮑﻤﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﻫﻢ ﺣﮑﻤﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ

از ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ دوﻟﺖ ﻫﺮ دو را ﺑﺎﯾﺪ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮد و اذا ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻫﻤﲔ اﻃﺎﻋﺖ اﻣﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﻋﺮض ﮐﺮدﻧﺪ

ﺧﺪاﯾﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﺗﺮا ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ و اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و از ﺗﻮ ﻃﻠﺐ آﻣﺮزش ﻣﯽﻧﻤﺎﺋﯿﻢ و ﺑﻪ ﯾﻘﲔ ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻫﻤﻪ
١٥١

ﺑﺴﻮی ﺗﻮﺳﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﯿﭻﮐﺲ را زﯾﺎده از اﻧﺪازه ﺗﻮاﻧﺎﺋﯿﺶ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻧﻤﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ و اﯾﻦ ﻋﺪم ﺗﮑﻠﯿﻒ زﯾﺎده از
اﻧﺪازه ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﺗﻔﻀﻠﯽ اﺳﺖ درﺑﺎرهٔ ﺑﻨﺪﮔﺎن ،ﻫﺮ ﮐﺲ ﻋﻤﻞ ﺧﻮب اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﺑﺮای ﺧﻮد او اﺳﺖ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺮدار
زﺷﺖ ﻫﻢ ﺑﺨﻮد او ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ،ﺧﺪاﯾﺎ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﮕﲑ اﮔﺮ از اواﻣﺮ ﺗﻮ ﭼﯿﺰی ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدهاﯾﻢ و ﺑﺠﺎ ﻧﯿﺎوردهاﯾﻢ ﯾﺎ از

ﻣﻨﻬﯿﺎت ﺗﻮ اﻋﻤﺎﱃ از راه ﺧﻄﺎ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﻮﯾﻢ ،ﺧﺪاﯾﺎ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺳﻨﮕﲔ و ﺳﺨﺖ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻧﻔﺮﻣﺎ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺮ اﻣﻢ

ﺳﺎﺑﻘﮥ ﭘﯿﺶ از ﻣﺎ و ﺑﺮ ﻋﻤﺪه آﻧﻬﺎ ﻗﺮار دادی ،ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻃﺎﻗﺖ اﻧﺠﺎم آن را ﻧﺪارﯾﻢ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﻨﻪ ﻋﻔﻮﮐﻦ ﻣﺎ

را ،ﺑﯿﺎﻣﺮز ﻣﺎ را و ﺑﺮ ﻣﺎ رﺣﻤﺖ ﮐﻦ ﺗﻮ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺎ و و ﯾﺎور ﻣﺎ ﻫﺴﺘﯽ ﻣﺎ را ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎن ﻏﻠﺒﻪ ده و ﻧﺼﺮت ﻓﺮﻣﺎ .اﯾﻦ
آﯾﺎت در ﻣﻌﺮاج ﺑﺮ ﭘﯿﻐﻤﱪ اﮐﺮم )ص( ﻧﺎزل ﺷﺪ وﻗﺘﯿﮑﻪ ﺑﺮاق ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎﻻ رود رَفْ رَفْ را آوردﻧﺪ اول ﻣﺮﮐﺐ
ﻞ اﺳﺖ درﻣﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺮض ﮐﺮد دﯾﮕﺮ ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮ
ﻋﻘﻞ ﺑﻮد و دوم ﻣﺮﮐﺐ ﻋﺸﻖ ،ﺟﱪﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ ﮐ ّ

آﯾﻢ:

ﻓﺮوغ ﺗﺠﻠﯽ ﺑﺴﻮزد ﭘﺮم

اﮔﺮ ﯾﮏ ﺳﺮ ﻣﻮی ﺑﺮﺗﺮ ﭘﺮم

ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ از ﻫﻔﺘﺎد ﻫﺰار ﺣﺠﺎب ﮔﺬﺷﺘﻢ ﺑﯿﻬﻮش ﺷﺪم ،دﺳﺘﯽ را اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم ،ﻓﺮﻣﻮد ﺗﻮﮐﯿﺴﺘﯽ و ﻣﻦ ﮐﯿﻢ ﻋﺮض

ﮐﺮدم ﺗﻮﺋﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﻠﯿﻞ و ﻣﻦ ﺑﻨﺪهای ذﻟﯿﻞ ،ﺧﻄﺎب رﺳﯿﺪ ﻫﺮ ﻧﯿﺘﯽ در دل ﺑﻨﻤﺎﺋﯿﺪ ﭼﻪ ﺧﻮب و ﭼﻪ ﺑﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن

را ﺛﺒﺖ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ آﯾﻪ را ﺑﺮ ﻫﻤﻪ اﻧﺒﯿﺎء ﺻﺎدر ﮐﺮدم ﻃﺎﻗﺖ ﻧﯿﺎوردﻧﺪ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،آﯾﺎ ﺗﻮ
ﺣﺎﺿﺮی ﺑﺮای اﻣﺖّ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﺎﺋﯽ؟ ﺣﻀﺮت در آن ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﺤﺾ ﺑﻮد ،ﻋﺮض ﮐﺮد ﺧﺪاﯾﺎ ﻣﻦ ﻣﻄﯿﻊ اﻣﺮ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ،

ﻧﺪا رﺳﯿﺪ اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﺗﻮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﯽ ﻣﻦ ﻫﻢ در ﮔﺬﺷﺘﻢ اﮔﺮ ﻧﯿﺖ ﺑﺪﮐﻨﯽ و ﻋﻤﻞ ﻧﮑﻨﯽ ﻋﻘﺎب ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ وﱃ اﮔﺮ ﻋﻤﻞ
ﮐﻨﯽ ﺣﺴﺎب ﻣﯽﮔﺮدد و ﻋﻘﺎب ﻣﯽﮐﻨﻢ ،اﮔﺮ ﻧﯿﺖ ﺧﲑی ﮐﻨﯽ و ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺸﻮد ان را اﻧﺠﺎم دﻫﯽ ﺛﻮاب آن را ﻣﯽدﻫﻢ و
ﻦ
اﮔﺮ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﺋﯽ ده ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺎداش ﯾﺎﺑﯽ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﻧﺎزل ﮐﺮد و ﺣﻀﺮت ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻮد ﻓﺮﻣﻮد» :آ َﻣ َ

ﻦ
اﻟﺮﱠﺳُﻮلُ ﺑِﻤَﺎ أُﻧﺰِلَ إِﻟَﻴْﻪِ ﻣِﻦ رﱠﺑﱢﻪِ« .ﺣﻀﺮت ﻋﺮض ﮐﺮد»:وَاﻟْﻤُﻮْٔﻣِﻨُﻮنَ ﻛُﻞﱞ آﻣَﻦَ ﺑِﺎﻟﻠّﻪِ وَﻣَﻶﺋِﻜَﺘِﻪِ وَﻛُﺘُﺒِﻪِ وَرُﺳُﻠِﻪِ ﻻَ ﻧُﻔَﺮﱢقُ ﺑَﻴْ َ
أَﺣَﺪٍ ﻣﱢﻦ رﱡﺳُﻠِﻪِ« ﻓﻘﺎل ﺟ ّ
ﻞ ذﮐﺮه» :ﻟﻬﻢ اﻟﺠﻨﺔ واﻟﻤﻐﻔﺮة ﻋﻠﯽ ان ﻓﻌﻠﻮا ذﻟﻚ« ﭘﯿﻐﻤﱪ ﻋﺮض ﮐﺮد :ﺧﺪاﯾﺎ ﺣﺎل ﮐﻪ
ﺗﻔﻀﻞ ﻓﺮﻣﻮدی ﺑﻤﺎ ،ﻣﺎ آﻣﺮزش ﺗﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻫﻤﻪ ﺑﺴﻮی ﺗﺴﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﻮاب داد اﻣﺮزش ﺧﻮد

را ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل ﺗﻮ و اﻣﺖ ﻣﯽﮔﺮداﻧﻢ و ﻣﻘﺎم اﻣﺖ ﺗﺮا ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺳﺎزم ﻻَ ﻳُﻜَﻠﱢﻒُ اﻟﻠّﻪُ ﻧَﻔْﺴًﺎ إِﻻﱠ وُﺳْﻌَﻬَﺎ ﻟَﻬَﺎ ﻣَﺎ ﻛَﺴَﺒَﺖْ

وَﻋَﻠَﻴْﻬَﺎ ﻣَﺎ اﻛْﺘَﺴَﺒَﺖْ .ﭘﯿﻐﻤﱪ ﭼﻮن اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را ﺷﻨﯿﺪ ،ﻋﺮض ﮐﺮد ﺧﺪاﯾﺎ ﺣﺎل ﮐﻪ ﺗﻔﻀﻞ درﺑﺎره ﻣﻦ و اﻣﺘﻢ ﻓﺮﻣﻮدی
زﯾﺎدﺗﺮ ﻓﺮﻣﺎ ،ﺧﻄﺎب رﺳﯿﺪ ﺳﺆال ﮐﻦ ﻋﺮض ﮐﺮد» :رَﺑﱠﻨَﺎ ﻻَ ﺗُﻮَٔاﺧِﺬْﻧَﺎ إِن ﻧﱠﺴِﻴﻨَﺎ أَوْ أَﺧْﻄَﺎْٔﻧَﺎ« .ﻧﺪا رﺳﯿﺪ از ﻧﺴﯿﺎن و

ﻻ
ﺧﻄﺎء اﻣﺖ ﺗﻮ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮐﺮاﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ در ﻧﺰد ﻣﺎ داری درﮔﺬﺷﺘﻢ و ﻋﻘﺎب ﻧﮑﻨﻢ ﭘﯿﻐﻤﱪ ﻋﺮض ﮐﺮد»:ﻟَﯿْﺲَ ﻣِﻨّﺎ ا ﱠ
اﻟْﻨﱢﺴْﯿﺎٰنَ واﻟْﺨَﻄﺎٰ« ،ﺟﺰ ﺧﻄﺎ و ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﭼﯿﺰی ﻧﺪارﯾﻢ اﮔﺮ ﻣﺎ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﯽداﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ از ﯾﺎد او ﻏﺎﻓﻞ ﻧﻤﯽﺷﺪﯾﻢ و

ﺑﺨﻄﺎ دﭼﺎر ﻧﻤﯽﮔﺸﺘﯿﻢ ،ﺑﺎز ﻋﺮض ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪا ﺣﺎل ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻄﺎ درﺑﺎره ﻣﺎ روا داﺷﺘﯽ زﯾﺎده ﻓﺮﻣﺎ ،ﻧﺪا ﻣﯽ

رﺳﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻦ ،ﻋﺮض ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭘﺮورﮔﺎرا »:رَﺑﱠﻨَﺎ وَﻻَ َﺗﺤْﻤِﻞْ ﻋَﻠَﻴْﻨَﺎ إِﺻْﺮًا ﻛَﻤَﺎ ﺣَﻤَﻠْﺘَﻪُ ﻋَﻠَﻰ اﻟﱠﺬِﻳﻦَ ﻣِﻦ َﻗﺒْﻠِﻨَﺎ« ﯾﻌﻨﯽ
اﺣﮑﺎم ﺷﺪﯾﺪ و ﺳﺨﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﻣﺘﻬﺎی ﺗﻮ و اﻣﺖ ﺗﻮ ﺑﺮداﺷﺘﻢ ،ﻣﺜﻼ در ﻣﻮرد اﺣﮑﺎم ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ )ع( ﺣﮑﻢ اﯾﻦ

ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﺎز آﻧﻬﺎ را از ﺗﻮ و اﻣﺖ ﺗﻮ ﺑﺮداﺷﺘﻢ ،ﻣﺜﻼً در ﻣﻮرد اﺣﮑﺎم ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ )ع( ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﺎز آﻧﻬﺎ

ﺟﺰ در ﻣﺤﻞ ﻣﺨﺼﻮص ﮐﻪ ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺑﻮد ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﺷﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ از ﻣﺤﻞ اﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﻣﻌﺒﺪ ﻣﺴﺎﻓﺖ دوری ﺑﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮوﻧﺪ
در ﻣﻌﺒﺪ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ،وﱃ ﺑﺮای اﻣﺖ ﺗﻮ ﺗﻤﺎم زﻣﲔ را ﻣﺴﺠﺪ و ﻃﺎﻫﺮ ﻗﺮار دادم ﮐﻪ در ﻫﺮﮐﺠﺎ اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ از

آﻧﻬﺎ ﻗﺒﻮل ﻣﯿﮑﻨﻢ ،و اﯾﻦ ﺳﺨﺘﯽ را از اﻣﺖ ﺗﻮ ﺑﺮداﺷﺘﻢ ،در اﻣﺘﺎن ﭘﯿﺸﲔ ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ دﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺠﺎﺳﺖ

ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﺮد و ﻧﺠﺲ ﻣﯽﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﻞ ﻧﺠﺎﺳﺖ را ﻣﻘﺮاض ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ وﱃ ﺑﺮای اﻣﺖ ﺗﻮ آب را ﺑﺮای ﭘﺎک ﮐﺮدن
ﻗﺮار دادم و اﯾﻦ ﺳﺨﺘﯽ را از آﻧﻬﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻢ اﻣﻢ ﺳﺎﺑﻖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﮔﺮدن ﺧﻮد ﺑﺎر ﻧﻤﻮده ﺑﻪ ﺑﯿﺖ
اﻟﻤﻘﺪس ﺑﱪﻧﺪ اﮔﺮ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ آﺗﺸﯽ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎدم ﮐﻪ آن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را ﺑﺨﻮرد و ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
١٥٢

ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﺮﻣﯽﮔﺸﺖ ،واﮔﺮ آﺗﺶ آن را ﻧﻤﯽﺧﻮرد ﺑﺎ ﺣﺎل ﺑﺪی ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،وﱃ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﻬﺎی اﻣﺖ ﺗﺮا ﺑﻄﻮن
ﻓﻘﺮا و ﻣﺴﺎﮐﲔ ﻗﺮار دادﯾﻢ اﮔﺮ ﻗﺒﻮل ﺷﻮد ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺿﻌﺎف ﻣﻀﺎﻋﻒ ﭘﺎداش ﻣﯽدﻫﯿﻢ و اﮔﺮ ﻗﺒﻮل ﻧﺸﻮد ﻋﻘﻮﺑﺎت دﻧﯿﺎ

را از آﻧﻬﺎ ﺑﺮﻣﯽدارﯾﻢ ،در اﻣﻢ ﺳﻠﻒ اوﻗﺎت ﻧﻤﺎز آﻧﻬﺎ را ﻧﺼﻒ ﺷﺐ و ﻫﻨﮕﺎم ﻇﻬﺮ ﻗﺮار داده ﺑﻮدﯾﻢ و اﯾﻦ ﺣﮑﻢ از

ﺷﺪاﯾﺪ ﺑﻮد و ﺑﺮ اﻣﺖ ﺗﻮ ﻓﺮض ﮐﺮدﯾﻢ ﻧﻤﺎز را در اﻃﺮاف ﺷﺐ و روز در ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺸﺎط ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در اﻣﺘﻬﺎی

ﭘﯿﺸﲔ ﻗﺮار داده ﺑﻮدﯾﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮ ﻋﻤﻞ ﻧﯿﮑﯽ ﯾﮏ ﺣﺴﻨﻪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻤﻞ ﺑﺪی ﯾﮏ ﻋﻘﺎب و اﯾﻦ را از اﻣﺖ ﺗﻮ

ﺑﺮداﺷﺘﯿﻢ ،و ﻗﺮار دادﯾﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮ ﻋﻤﻞ ﻧﯿﮏ ده ﺣﺴﻨﻪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮ ﻋﻤﻞ ﺑﺪ ﯾﮏ ﺟﺰا ،در اﻣﻢ ﺳﺎﺑﻖ اﮔﺮ ﻧﯿﺖ

ﻋﻤﻞ ﺧﲑ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و آن را ﺑﺠﺎ ﻧﻤﯽآوردﻧﺪ ﺛﻮاﺑﯽ در ﻧﺎﻣﮥ ﻋﻤﻞ آﻧﻬﺎ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﯽﺷﺪ و اﮔﺮ ﺑﺠﺎ ﻣﯽآوردﻧﺪ ﯾﮏ

ﺣﺴﻨﻪ در ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ آﻧﻬﺎ ﺛﺒﺖ ﻣﯽﮔﺮﯾﺪ ،وﱃ در اﻣﺖ ﺗﻮ اﮔﺮ ﻧﯿﺖ ﻋﻤﻞ ﻧﯿﮑﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ در ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ آﻧﻬﺎ ﯾﮏ ﺣﺴﻨﻪ

ﺛﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﺋﯿﻢ وﻟﻮ اﯾﻦ ﮐﻪ آن ﻋﻤﻞ را ﺑﺠﺎ ﻧﯿﺎورﻧﺪ ،و اﮔﺮ آن ﻋﻤﻞ ﻧﯿﮏ را ﺑﺠﺎ آورﻧﺪ ده ﺣﺴﻨﻪ در ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ آﻧﻬﺎ

ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،در اﻣﺘﻬﺎی ﺳﺎﺑﻖ اﮔﺮ ﻧﯿﺖ ﻋﻤﻞ ﺑﺪی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺠﺎی ﻧﻤﯽاوردﻧﺪ ﭼﯿﺰی در ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ آﻧﻬﺎ

ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﺪ وﱃ اﮔﺮ اﻣﺖ ﺗﻮ ﻧﯿﺖ ﻋﻤﻞ ﺑﺪی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و آﻧﺮا ﺑﺠﺎ ﻧﯿﺎورﻧﺪ ﯾﮏ ﺣﺴﻨﻪ در ﻧﺎم ﻋﻤﻞ آﻧﻬﺎ ﺛﺒﺖ ﻣﯽ

ﮔﺮدد اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺸﲔ ﻫﺮ وﻗﺖ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ آن ﮔﻨﺎه ﺑﺮ در ﺧﺎﻧﻪ اﻧﻬﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺲ ﺑﺎ ﺧﱪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ،
و ﻣﻦ اﯾﻦ را از اﻣﺖ ﺗﻮ ﺑﺮداﺷﺘﻢ و اﮔﺮ از آن ﮔﻨﺎه ﺗﻮﺑﻪ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﻗﺒﻮﱃ ﺗﻮﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻟﺬﯾﺬﺗﺮﯾﻦ ﻏﺬاﻫﺎ ﮐﻪ در

ﻧﺰد آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ ﺑﻮد آن را ﺑﺮ ﺧﻮد ﺣﺮام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،وﱃ ﻣﺎ ﮔﻨﺎﻫﺎن اﻣﺖ ﺗﺮاﻣﺴﺘﻮر ﻣﯿﺪارﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺟﺰ ﻣﺎ و ﺧﻮد او

ﺧﱪ ﻧﺪارد ،و اﮔﺮ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﺪ او را ﻗﺒﻮل ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﻮﺑﺖ دﯾﮕﺮی ﻣﺒﺘﻼﯾﺶ ﺳﺎزﯾﻢ ،ﭘﯿﻐﻤﱪ ﻋﺮض ﮐﺮد

ﺧﺪاﯾﺎ ﺣﺎل ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮدی زﯾﺎدﺗﺮ ﻓﺮﻣﺎ ،ﺧﻄﺎب رﺳﯿﺪﮐﻪ ﺳﺆال ﮐﻦ؟ ﻋﺮض ﻣﯽﮐﻨﺪ» :رَﺑﱠﻨَﺎ وَﻻَ

ﺗُﺤَﻤﱢﻠْﻨَﺎ ﻣَﺎ ﻻَ ﻃَﺎﻗَﺔَ ﻟَﻨَﺎ ﺑِﻪِ« .ﺧﺪاﯾﺎ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﮑﻦ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﺎ ﻃﺎﻗﺖ آن را ﻧﺪارﯾﻢ ﻓﺮﻣﻮد ،ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻢ ﭘﯿﻐﻤﱪ
ﻋﺮض ﮐﺮد » ،وَاﻋْﻒُ ﻋَﻨﱠﺎ وَاﻏْﻔِﺮْ ﻟَﻨَﺎ وَارْﺣَﻤْﻨَﺂ أَﻧﺖَ ﻣَﻮْﻻَﻧَﺎ ﻓَﺎﻧﺼُﺮْﻧَﺎ ﻋَﻠَﻰ اﻟْﻘَﻮْمِ اﻟْﻜَﺎﻓِﺮِﻳﻦَ« ،ﻋﻔﻮ ﯾﻌﻨﯽ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ را

ﺑﭙﻮﺷﺎن ﻣﻐﻔﺮت ﯾﻌﻨﯽ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ را ﭘﺎک ﮐﻦ ،رﺣﻤﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻧﯿﮑﯽ ﻫﻢ ﺑﮑﻦ ،ﻣﺜﻼً ﻧﺎﻣﮥ ﻋﻤﻞ ﭘﺮ از

ﮔﻨﺎه اﺳﺖ ﻋﻔﻮ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﭙﻮﺷﺎن ﻣﻐﻔﺮت ﯾﻌﻨﯽ آن ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﭘﺎک ﮐﻦ ،رﺣﻤﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺠﺎﯾﺶ در ﭘﺮوﻧﺪ ٔه
ﻣﺎ ﻧﯿﮑﯽ ﺑﻨﻮﯾﺲ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ را ﺣﻀﺮت اﺣﺪﯾﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.

ﭘﺲ از ﺧﺘﻢ ﺳﺨﻨﺎﻧﺸﺎن دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ آﻗﺎی ﺣﺴﲔ ﻃﺒﺴﯽ ﻣﻨﺎﺟﺎﺗﯽ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،ﻓﻘﺮا ﭼﻨﺎن ﺣﺎﱃ داﺷﺘﻨﺪﮐﻪ ﻣﻦ از
ﺗﻮﺻﯿﻒ آن ﻋﺎﺟﺰم» ،ﻣﻦ ﻋﺎﺟﺰم زﮔﻔﱳ و ﺧﻠﻖ از ﺷﻨﯿﺪﻧﺶ« ﭘﺲ از ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در ﺳﺎﻋﺖ  ۹ﺑﻪ ﺑﺎزارﮐﺘﺎب

ﻓﺮوﺷﻬﺎ رﻓﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ده ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯿﻬﺎ ﺑﺎز ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،اﺻﻮﻻً اﮐﺜﺮ ﻣﺮدم ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﮐﺎرﺷﺎن از ﺳﺎﻋﺖ ۱۱
ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﻈﺎﻣﯿﻪ رﻓﺘﯿﻢ ،اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد»ﺑﯿﺎد ﻋﻠﯿﺎ ﺣﻀﺮت
ﻣﻠﮑﻪ دﮐﻦ اﻋﻠﯽ اﻟﻠّﻪ ﻣﻘﺎﻣﻬﺎ« از ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﻗﻠﺐ ،ﻓﻠﺞ اﻃﻔﺎل ،داروﺳﺎزی،

ﺟﺮاﺣﯽ و ﻏﲑه دﯾﺪن ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻻزم داده ﻣﯽﺷﺪ ،ﺣﻀﺮت آﻗﺎ دﻋﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و

ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﲔ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺑﯿﻤﺎران وﺟﻮد دارد ،در ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻠﺞ اﻃﻔﺎل ﻃﻔﻠﯽ ﮐﻪ

ﺑﻌﻠﺖ ﻓﻠﺞ دﺳﺖ ﺑﺴﱰی ﺑﻮد ﮐﺎﻣﻼً ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎ دﺳﺖ ﺳﻼم ﻣﯽداد ،ﻗﺮار ﺷﺪ ﻓﺮﻣﻮل ﻣﻌﺎﻟﺠﮥ ﻓﻠﺞ اﻃﻔﺎل را ﮐﻪ ﺑﺎ
دارو و ﻣﺎﺳﺎژ در ﺣﻤﺎم ﻃﺒﯽ داده ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﺣﺎج آﻗﺎی ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺣﻀﻮر ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮔﺮدد )ﻓﻌﻼً

ﻣﺪرنﺗﺮﯾﻦ ﺣﻤﺎم ﻃﺒﯽ در ﮐﻨﺎر درﯾﺎی ﺳﯿﺎه وﺟﻮد دارد(در ﻗﺴﻤﺖ داروﺧﺎﻧﻪ اﻇﻬﺎر ﺷﺪﮐﻪ در دﻧﯿﺎ ﭼﻨﲔ داروﺧﺎﻧﻪای
ﮐﻢﻧﻈﲑ اﺳﺖ ،داروﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮏ و ﻋﻨﱪ درﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد آوردﻧﺪﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﺮای ﻋﻀﻠﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ،و
ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﮐﻤﯽ ﻣﯿﻞ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ،ﺧﻤﲑ ﻣﺮوارﯾﺪ آوردﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﻔﺮّح اﺳﺖ در آﻧﺠﺎ ﻣﺸﮏ ،ﻋﻨﱪ ،ﻣﺮوارﯾﺪ ،ﯾﺎﻗﻮت،

زﻣﺮد ،ﻋﻘﯿﻖ ،ﺳﻨﮓ ﯾﺸﻢ و ﻟﻌﻞ ﺑﺪﺧﺸﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،اﻇﻬﺎر ﺷﺪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻃﺒﯿﺐ و دارو راﯾﮕﺎن اﺳﺖ و ﺑﯿﺸﱰ
اﻃﺒﺎء اﯾﻨﺠﺎ ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﻫﻤﲔ رﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﺣﻀﺮت اﯾﺸﺎن ﺑﻪ اﻓﺮادﯾﮑﻪ دارو ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ
١٥٣

ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ﺗﻔﻘﺪ ﻓﺮﻣﻮده ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺟﻬﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن آﻧﺠﺎ ﻣﺮﺣﻤﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ،در آﺧﺮ ازﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ آﻧﺠﺎ دﯾﺪن ﮐﺮدﻧﺪﮐﻪ ﺑﯿﺶ
از ﭘﻨﺞﻫﺰار ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺒﯽ داﺷﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻃﺐاﮐﱪ ،اﮐﺴﲑ اﻋﻈﻢ و ﻏﲑه و ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎزدﯾﺪ و ﻋﯿﺎدت

ﺑﯿﻤﺎران رﺋﯿﺲ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺣﻀﺮت آﻗﺎ را ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻧﻤﻮده و دﺳﺘﻮراﺗﯽ دادﻧﺪ ،در ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺑﻪ ﮐﺘﺎبﻓﺮوﺷﯽﻫﺎی ﻗﺪﯾﻢ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﭼﻨﺪ ﺟﻠﺪﮐﺘﺎب ﺧﺮﯾﺪاری ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺪﻋﻮت ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل آﻗﺎی دﮐﱰ ﻣﻘﺘﺪری رﻓﺘﯿﻢ ودر آﻧﺠﺎ آﻗﺎی

ﺣﺎج ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ اﮐﱪ روحاﻻﻣﲔ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ از ﻃﻬﺮان آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ از ﺻﺮف ﻧﺎﻫﺎر در

ﺣﺪود دو ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ.

در اﯾﻦ دو روز اﺧﲑ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺐﻫﺎ ﻫﻢ ﻧﺨﻮاﺑﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ اﺳﱰاﺣﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ و در ﺣﺪود ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻋﺖ و ﻧﯿﻢ

ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﻣﺎدر ﻣﮑﺮﻣﻪ ﻧﻮاب ﻗﻤﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻋﻠﯿﺨﺎن ﺑﻪ ﻓﻘﺮ و دروﯾﺸﯽ ﻧﺎﺋﻞ ﺷﺪﻧﺪ ،ﭘﺲ از آن اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺗﺠﺎرﺗﺨﺎﻧﻪ آﻗﺎی

ﻗﻨﱪﻋﻠﯽ ﻫﻤﺘﯽ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ )آﺳﺎمﺗﯽ( ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﺮدﻧﺪ اﯾﻦ ﺗﺠﺎرﺗﺨﺎﻧﻪ ﮐﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﺗﺠﺎرت ﭼﺎی دارد ﻧﺴﺒﺘﺎً وﺳﯿﻊ

اﺳﺖ ﭘﺲ از ﺻﺮف ﭼﺎی و ﺑﺴﺘﻨﯽ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن اﻇﻬﺎر ﻣﺮﺣﻤﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ،و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ دﯾﺪن ﮔﺮاﻧﺪ

ﻫﺘﻞ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺣﺎج آﻗﺎی ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﺮده و ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻧﺠﺎ را دﯾﺪﻧﺪ و اﻇﻬﺎر ﻣﺮﺣﻤﺖ

ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ،ﻣﺠﻠﺲ ﻓﻘﺮ و دروﯾﺸﯽ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ ﺷﺐ ﺟﻤﻌﻪ در ﻣﻨﺰل آﻗﺎی ﻣﺤﻤﻮد ﻃﺒﺴﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﻮد ،ﭘﺲ از اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز
ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎءِ در ﻣﻮﺿﻮع ﺑﯿﻌﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن اﯾﺮاد ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:

»ﺑﯿﻌﺖ در اﺳﻼم«
آﯾﻪ  ۱۱۱ﺳﻮره ﻣﺒﺎرﮐﻪ ﺗﻮﺑﻪ»إِنﱠ اﻟﻠّﻪَ اﺷْﺘَﺮَى ﻣِﻦَ اﻟْﻤُﻮْٔﻣِﻨِﲔَ أَﻧﻔُﺴَﻬُﻢْ وَأَﻣْﻮَاﻟَﻬُﻢ ﺑِﺎَٔنﱠ ﻟَﻬُﻢُ اﻟﺠَﻨﱠﺔَ« ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ در ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺑﯿﺎن داﺷﺘﯿﻢ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﯿﻌﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﺑﯿﻌﺖ در ﺗﻤﺎم ادﯾﺎن ﺣﻘّﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ
ﺳﻤﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﲔ اﻟﻬﯽ آﺷﻨﺎﺋﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و
اﺟﺮا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ و دﯾﮕﺮ اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮدن ﻧﯿﺴﺖ ،وﱃ ﮔﺮوﻫﯽ از ﺷﯿﻌﻪ دوازده اﻣﺎﻣﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪﮐﻪ

ﻋﺎﻟﻢ در ﻫﯿﭻ زﻣﺎﻧﯽ از ﺣﺠﺖ ﺧﺎﱃ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد »ﻟَﻮْﻻ اﻟﺤُﺠَﺔَ ﻟَﺴﺎﺣَﺖ اْﻻَرْضُ ﺑِﺎَﻫْﻠِﻬﺎ« ﺣﺠﺔ ﯾﻌﻨﯽ

ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺧﺪا ﮐﻪ آﻧﻬﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد ﺧﺪا او را ﻣﻌﲔ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ دﯾﮕﺮان ﻣﻌﲔ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻟﻄﻒ ﺧﺪاوﻧﺪی ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ
ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل ﺑﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ در ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ و در ﻫﺮ زﻣﺎن راه ﺑﺴﻮی ﺧﺪا ﻫﺴﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه

اﻟﻬﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ ۱ ،آﻧﻬﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺣﮑﺎم را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪﻫﻨﺪﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
 -۱ﺑﺮای ﺷﺮح ﺣﺎل ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ اﺻﻮل ﮐﺎﻓﯽ ﺟﻠﺪ اول ﮐﺘﺎب اﻟﺤﺠﺔ ص  ۲۳۶ﺗﺎ  ۳۵۹و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭼﻨﺪ ﺣﺪﯾﺚ از
ﻫﻤﺎن ﮐﺘﺎب ص  ۲۵۱ﺗﺎ  ۲۵۴ذﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮد:

 ۱ﺣﺴﲔ ﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﻌﻼ ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع( ﻋﺮض ﮐﺮدم ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ زﻣﲔ ﺑﺎﺷﺪ و اﻣﺎﻣﯽ در آن ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻧﻪ ﮔﻔﺘﻢ :دو اﻣﺎم
در ﯾﮏ زﻣﺎن ﻣﯽﺷﻮد؛ ﻓﺮﻣﻮد :ﻧﻪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ وﻇﺎﺋﻒ اﻣﺎﻣﺖ ﻗﯿﺎم ﻧﮑﻨﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻀﺮت ﺣﺴﲔ)ع( در
زﻣﺎن ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺣﺴﻦ)ع(

 ۲ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻃﺒﻖ ﺳﻠﺴﻠﻪ رواﯾﺎت از اﺳﺤﻖ ﺑﻦ ﻋﻤﺎر ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪﮐﻪ اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع( ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد :ﻫﻤﺎﻧﺎ زﻣﲔ در ﻫﯿﭻ ﺣﺎل از اﻣﺎم
ﺧﺎﱃ ﻧﮕﺮدد ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﻣﺆﻣﻨﲔ ﭼﯿﺰی را ﮐﻢ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﺪ.
 ۳ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ ﻃﺒﻖ ﺳﻠﺴﻠﻪ رواﯾﺎت از ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻋﺎﻣﺮی ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﺻﺎدق)ع( ﻓﺮﻣﻮد :زﻣﲔ از ﺣﺎﱃ ﺑﻪ ﺣﺎﱃ

ﻧﮕﺮدد ﺟﺰ آﻧﮑﻪ ﺑﺮای ﺧﺪا در آن ﺣﺠﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﺣﻼل و ﺣﺮام را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ واﯾﺸﺎن را ﺑﺮاه ﺧﺪا ﺧﻮاﻧﺪ

 ۴اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻬﺮان از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ و او از ﺣﺴﲔ ﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﻌﻼء ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( ﻋﺮض ﮐﺮدم زﻣﲔ ﺑﺪون
اﻣﺎم ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد :ﻧﻪ!

 ۵ﺣﻀﺮت اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ اﻣﺎم دﻫﻢ ﻓﺮﻣﻮد :زﻣﲔ از ﺣﺠﺖ ﺧﺎﱃ ﻧﻤﺎﻧﺪ ،ﺑﺨﺪا آن ﺣﺠﺖ ﻣﻨﻢ.
 ۶اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( ﻓﺮﻣﻮد :اﮔﺮ در زﻣﲔ ﺑﺠﺰ دوﮐﺲ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ اﻣﺎم اﺳﺖ.

١٥٤

ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﻐﻤﱪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدﺷﺎن ﮐﺴﯽ را ﺗﻌﯿﲔ ﮐﻨﻨﺪ ،وﱃ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ آن ﮐﺴﯿﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎم ﻣﺸﮑﻼت ﻇﺎﻫﺮی
و ﺑﺎﻃﻨﯽ را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم اﺣﮑﺎم و آداب اﺣﺎﻃﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺗﻤﺎم آﻧﻬﺎ ﻣﺆدب و رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﯾﻦ

ﻃﻮر ﺷﺨﺼﯽ را آﯾﺎ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺗﻌﯿﲔ ﮐﻨﯿﻢ ،ﯾﺎ آن را ﺧﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﯿﲔ ﮐﻨﺪ؟ ﯾﺎ ﭘﯿﻐﻤﱪ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺧﺪا ﺗﻌﯿﲔ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟

اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا )ص( دوازده ﻧﻔﺮ اوﺻﯿﺎء و ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺳﻢ و رﺳﻢ ﯾﮑﯽ ﺑﻌﺪ دﯾﮕﺮی
ﺗﻌﯿﲔ و ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ۱ ،ﮐﻪ دوازدﻫﻤﲔ آﻧﻬﺎ ﻏﺎﺋﺐ اﺳﺖ و ﺣﺠﺔ ﻋﺼﺮ اوﺳﺖ و آن ﻋﺪّه ﮐﻪ ﻣﺠﺎزﻧﺪ

در ﻧﺸﺮ اﺣﮑﺎم ﯾﺎ در اﻣﺮ ارﺷﺎد ﺑﺎﯾﺪ اﺟﺎزه آﻧﻬﺎ ﻣﻀﺒﻮط و ﺑﻪ اﻣﺎم )ع( ﺑﺮﺳﺪ ،اﮔﺮ ﻧﺮﺳﺪ ﭼﻪ در اﻣﺮ ﻇﺎﻫﺮ و ﭼﻪ در

اﻣﺮ ﺑﺎﻃﻦ ﻫﻤﻪ ﻃﺎﻏﻮت وﮔﻤﺮاه ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﯿﻌﺖ اﺧﺘﺼﺎص دارد ﺑﻪ آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻌﻀﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ

ﺑﯿﻌﺖ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ زﻣﺎن ﺟﻨﮓ دارد ،و ﺣﺎل اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮ زﻧﺎن ﺟﻨﮓ واﺟﺐ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ در ﺳﺎﯾﺮ

اﻣﻮر دﯾﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدﻣﺎن ﺷﺮﯾﮏاﻧﺪ ،و در ﺳﻮره ﻣﻤﺘﺤﻨﻪ آﯾﻪ  ۱۲ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺑﻪ ﺑﯿﻌﺖ زﻧﺎن ﻫﻢ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ۲.ﺑﻌﻀﯽ
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﯿﻌﺖ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ اﻣﺎم دارد ،ﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ اﮔﺮ ﻣﺠﺎز ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻃﺎﻏﻮت اﺳﺖ ﭘﺲ ﻣﺎ ﺑﯿﺸﱰ ﻋﻘﯿﺪه را

ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ ،در زﻣﺎن ﭘﯿﻐﻤﱪ ﻫﯿﭻ ﮐﺎر ﺑﺪون اﺟﺎزه ﺟﺎﯾﺰ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .در زﻣﺎن ﻏﯿﺒﺖ ﻫﻢ ﻫﻤﲔﻃﻮر اﺳﺖ اﮔﺮ ﻏﲑ از

اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻘﯿﺪه اﻫﻞ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ،ﺑﻬﺮ ﺣﺎل ﺑﯿﻌﺖ ﻫﺴﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﯿﲔ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ راه ﺑﺴﻮی ﺧﺪا ﺑﺎز اﺳﺖ و

ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺴﺪود ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺰﯾﺖ اﻓﺮاد ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺣﺎل ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎﺑﻖ ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺎل ﻧﺒﺎﺷﺪ؟ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪ»:إِنﱠ اﻟﻠّﻪَ اﺷْﺘَﺮَى ﻣِﻦَ اﻟْﻤُﻮْٔﻣِﻨِﲔَ« ﺧﺪا ﻣﯽﺧﺮد از ﻣﺆﻣﻨﲔ ﺟﺎن و ﻣﺎﻟﺸﺎن را ﺑﻄﺮﯾﻖ ﺣﺼﺮ ،ﻟﮑﻦ ﭼﻮن و

وﺻﻮل ﺣﻖ ﻣﻄﻠﻖ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﮐﻪ در ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻨﻮر اﻟﻬﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻓﺎﻧﯽ در ﺣﻖاﻧﺪ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً

در ﻣﻮﻗﻊ ﺑﯿﻌﺖ ﮔﺮﻓﱳ .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺮﯾﺪاری را ﺑﺨﻮد ﻣﻨﺤﺼﺮ و از ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺳﻠﺐ ﻓﺮﻣﻮده
اﺳﺖ ،وﱃ ﮐﻮﺗﻪ ﺑﯿﻨﺎن ﺟﺰ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﻧﺒﯿﻨﻨﺪ ،ﭘﺲ از آن ﺻﻔﺎت ﻣﺆﻣﻨﲔ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﻨﻨﺪه را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ»:اﻟﺘﱠﺎﺋِﺒُﻮنَ

اﻟْﻌَﺎﺑِﺪُونَ اﻟْﺤَﺎﻣِﺪُونَ اﻟﺴﱠﺎﺋِﺤُﻮنَ اﻟﺮﱠاﻛِﻌُﻮنَ اﻟﺴﱠﺎﺟِﺪونَ اﻵﻣِﺮُونَ ﺑِﺎﻟْﻤَﻌْﺮُوفِ وَاﻟﻨﱠﺎﻫُﻮنَ ﻋَﻦِ اﻟْﻤُﻨﻜَﺮِ وَاﻟْﺤَﺎﻓِﻈُﻮنَ ﻟِﺤُﺪُودِ
اﻟﻠّﻪِ وَﺑَﺸﱢﺮِ اﻟْﻤُﻮْٔﻣِﻨِﲔَ .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺆﻣﻨﲔ ﮐﯿﺎﻧﻨﺪ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪﮐﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ اوﻟﲔ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﯾﻤﺎن اﺳﺖ:
ﺗﺎ ﻧﮕﺮدد زﺗﻮ اﯾﻦ دﯾﺮ ﺧﺮاب آﻟﻮده

ﺷﺴﺘﺸﻮﺋﯽ ﮐﻦ و آﻧﮕﻪ ﺑﻪ ﺧﺮاﺑﺎت ﺧﺮام

 -۱ﺷﯿﺦ ﺻﺪوق اﺑﻦ ﺑﺎﺑﻮﯾﻪ در ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺟﻠﺪ  ۱ﭼﺎپ دوم ﺻﻔﺤﻪ  ۲۵۲آورده ﺟﺎﺑﺮﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ اﻧﺼﺎری ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪﮐﻪ وﻗﺘﯽ آﯾﻪ اوﻟﻮی
اﻻﻣﺮ ﺑﺮ ﭘﯿﻐﻤﱪ ﻧﺎزل ﺷﺪ ﺟﺎﺑﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪﮔﻔﺘﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﭘﯿﺎﻣﱪش را ﺷﻨﺎﺧﺘﯿﻢ ﭘﺲ ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻣﺮﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﲑوی
اﯾﺸﺎن را در ﮐﻨﺎر ﭘﲑوی ﺗﻮ ﻗﺮار داده ﮐﯿﺎﻧﻨﺪ؟ ﭘﯿﺎﻣﱪ)ص( ﻓﺮﻣﻮد :ای ﺟﺎﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺎن ﻣﻦ و ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
اول اﯾﺸﺎن ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽﻃﺎﻟﺐ ﺳﭙﺲ ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﲔ ﺳﭙﺲ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﲔ ،ﺳﭙﺲ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﮐﻪ در ﺗﻮرات ﺑﻪ ﺑﺎﻗﺮ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ .ای

ﺟﺎﺑﺮ زود ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﺗﻮ او را درک ﮐﻨﯽ ،ﭘﺲ ﭼﻮن او را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮدی ﺳﻼم ﻣﺮا ﺑﻪ او ﺑﺮﺳﺎن ﺳﭙﺲ ﺻﺎدق ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﭙﺲ ﻣﻮﺳﯽ
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 ﺣﺴﲔ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ اﺳﺖ.
در ﺻﺤﯿﺤﲔ از ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﺳﻤﺮه ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ ﺷﻨﯿﺪم از ﭘﯿﻐﻤﱪ)ص( ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ دوازده اﻣﲑ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ،ﭘﺲ ﮐﻠﻤﻪای

ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﻨﯿﺪم ،و از ﭘﺪرم ﭘﺮﺳﯿﺪم؟ وی ﮔﻔﺖ ﮐﻪ آن دوازده اﻣﲑ ﻫﻤﻪ اﯾﺸﺎن از ﻗﺮﯾﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺸﻒ اﻟﻐُﻤﻪ ازﮐﻤﺎل
اﻟﺪﯾﻦ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ آﻧﻬﺎ دوازده اﻣﺎﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻘﺒﺎی ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ.
)ﻧﻘﻞ از ﺣﺒﯿﺐ اﻟﺴﲑ ﺟﻠﺪ دوم(

ﲔ ﺑِﺒُ ْﻬﺘَﺎنٍ
ﺴﺮِﻗْﻦَ وَﻟَﺎ ﻳَ ْﺰﻧِﲔَ وَﻟَﺎ ﻳَ ْﻘﺘُﻠْﻦَ َٔاوْﻟَﺎدَﻫُﻦﱠ وَﻟَﺎ َﻳﺎْٔ ِﺗ َ
ﺷﻴْﯩًٔﺎ وَﻟَﺎ ﻳَ ْ
ﺸﺮِﻛْﻦَ ﺑِﺎﻟﻠﱠﻪِ َ
ت ﻳُﺒَﺎﻳِ ْﻌﻨَﻚَ ﻋَﻠَﻰ أَن ﻟﱠﺎ ﻳُ ْ
 -۲ﻳَﺎ َٔاﻳﱡﻬَﺎ اﻟﻨﱠﺒِﻲﱡ إِذَا ﺟَﺎءكَ ا ْﻟﻤُﻮْٔﻣِﻨَﺎ ُ
ﻳَﻔْﺘَﺮِﻳﻨَﻪُ َﺑﻴْﻦَ أَﻳْﺪِﻳ ِﻬﻦﱠ وَأَرْﺟُﻠِﻬِﻦﱠ وَﻟَﺎ َﻳﻌْﺼِﻴﻨَﻚَ ﻓِﻲ ﻣَﻌْﺮُوفٍ ﻓَﺒَﺎﻳِﻌْﻬُﻦﱠ وَاﺳْﺘَ ْﻐﻔِﺮْ ﻟَﻬُﻦﱠ اﻟﻠﱠﻪَ إِنﱠ اﻟﻠﱠ َﻪ ﻏَﻔُﻮرٌ رﱠﺣِﻴﻢٌ .
ای ﭘﯿﻐﻤﱪ 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

ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﺑﻪ زﻧﺎ ﺗﻦ در ﻧﺪﻫﻨﺪ و اوﻻدﺷﺎن را)ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﯽ( ﻧﮑﺸﻨﺪ و ﺑﻬﺘﺎن و اﻓﱰا ﺑﺮﮐﺴﯽ ﻧﺒﻨﺪﻧﺪ و ﻧﺎﻓﺮاﻣﺎﻧﯽ ﺗﻮ ﻧﮑﻨﻨﺪ در ﻫﺮ ﭘﺲ
ﺑﯿﻌﺖ ﮐﻦ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ و از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ آﻣﺮزشﺧﻮاه ﮐﻪ ﺧﺪا آﻣﺮزﻧﺪه ﻣﻬﺮﺑﺎن اﺳﺖ).ﺳﻮره ﻣﻤﺘﺤﻨﻪ آﯾﻪ (۱۲
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و ﻣﺮاد ﺑﯿﻌﺖ ﻣﺤﺴﻮب اﺳﺖ و ﻣﺮاد از »اﻟْﻌَﺎﺑِﺪُونَ« ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪﮐﻪ از ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را آزاد و داﺧﻞ در
ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺧﺪا ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﯾﺎ ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﺮ ﻣﻮﻻی ﺧﻮد رﻓﺘﺎری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻮای ﻧﻔﺲ ﺧﻮد و ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ

و ﻣﻨﻈﻮر»اﻟْﺤَﺎﻣِﺪُونَ« ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪا ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ»واﻟﺴﱠﺎﺋِﺤُﻮنَ« آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﻋﺎﻟﻢ وﺟﻮد ﺧﻮد و

ﻋﺎﻟﻢ ﮐﺒﲑ و دراﺧﺒﺎر اﻣﻢ ﺳﺎﻟﻔﻪ و در ﺷﺮاﺋﻊ اﻧﺒﯿﺎء ﻋﻠﯿﻬﻢاﻟﺴﻼم و ﻣﻮاﻋﻆ اوﻟﯿﺎ و ﻧﺼﺎﯾﺢ آﻧﻬﺎ و در ﮐﺘﺐ آﺳﻤﺎﻧﯽ

ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ و در اﺧﺒﺎر اﺋﻤﻪ ﻫﺪی ﺳﻼم اﻟﻠّﻪ ﻋﻠﯿﻬﻢ اﺟﻤﻌﲔ ﺑﺎ دﻗﺖ و ﺗﺪﺑﺮ و ﺗﻔﮑﺮ ﺳﲑ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

اﻣﺎ»اﻟﺴﱠﺎﺋِﺤُﻮنَ« ﺑﻪ »ﺻﺎﺋﻤﻮن« ﯾﻌﻨﯽ روزهداران ﻫﻢ ﺗﻔﺴﲑ ﺷﺪه اﺳﺖ ،زﯾﺮا روزه ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﻮای ﺣﯿﻮاﻧﯽ و
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻗُﻮا و ﻣﺪارک اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺠﺎب ﻇﻠﻤﺎﻧﯽ ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ را ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﻮده و ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺸﻮده ﺷﺪن ﭼﺸﻢ

ﺑﺼﲑت و ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻃﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺮاﺗﺐ ﻗﻠﺒﯽ ﺧﻮد ﺳﯿﺎﺣﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ دراﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ رﮐﻮع
و ﺳﺠﻮد ﮐﻪ اﻇﻬﺎر ﺗﺬﻟّﻞ و ﺧﻀﻮع و ﺧﺸﻮع در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺮورﮔﺎر ﻋﺎﻟﻢ و ﻣﺮدان اﻟﻬﯽ اﺳﺖ ،در ﻧﻤﺎز و ﺳﺎﯾﺮ اﺣﻮال ﺑﺮ

وﺟﻮد او ﻇﺎﻫﺮ و ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽﮔﺮدد ،و ﭼﻮن ﭼﺸﻢ ﺑﺼﲑت اوﮔﺸﻮده ﺷﻮد ﻧﯿﮏ و ﺑﺪ را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
دﯾﮕﺮان را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﯿﮏ وادارد و ازﮐﺎر ﺑﺪ ﺑﺮﮐﻨﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﮥ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ اﺳﺖ ،اﯾﻦ

ﮔﻮﻧﻪ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻣﺎن ﺣﻀﻮر اﻣﺎم ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اوﺳﺖ و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ -اﮔﺮ اﻣﺮﮐﺮد ﻧﻤﺎز
ﺑﺨﻮان و ﻧﺨﻮاﻧﺪ ﺣﮑﻤﺶ ﻗﺘﻞ اﺳﺖ ،و آن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺨﺼﻮص اوﻟﻮاﻻﻣﺮ اﺳﺖ وﱃ در ﻣﺮﺣﻠﮥ ﭘﺎﺋﲔﺗﺮ ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﯽ

ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺷﺮاﺋﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺎن دﺳﺘﻮر دادهاﻧﺪ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻣﺜﻼً ﭘﺪر ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺧﻮد
ﺑﻪ اﻣﺮ و ﻧﻬﯽ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮزﻧﺪ و ﻋﯿﺎﻟﺶ را ﺑﺨﻮﺑﯽﻫﺎ وادارد و از ﺑﺪﯾﻬﺎ ﺑﺎز دارد ،واﮔﺮ ﺧﺪﻣﻪای در ﺗﺤﺖ

ﻧﻈﺮ اوﺳﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺣﺮام ﻧﮑﻨﺪ اﮔﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻬﯽ ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﻧﮑﻨﺪ ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺖ ،و
اﮔﺮ دوﻧﻔﺮ رﻓﯿﻖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻌﺎﺷﺮت دارﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﮔﺮ دﯾﺪ رﻓﯿﻖ دﯾﮕﺮ ﺗﺎ ﻏﺮوب ﻧﻤﺎز ﻧﺨﻮاﻧﺪ

ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺬﮐﺮ دﻫﺪ اﮔﺮ ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﺋﯽ ﮐﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺪیﺗﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ اﮔﺮ ﻧﺸﺪ از او ﺗﺮک ﻣﻌﺎﺷﺮت ﮐﻨﺪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ دﺳﺘﻮرات
ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﲔ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ» ،واﻟﺤﺎﻓﻈﻮن ﻟﺤﺪود اﻟﻠّﻪ«آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻘﺮر ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ از اﯾﺘﺎن واﺟﺒﺎت و ﺗﺮک ﻣﻨﻬﯿﺎت و اﻧﺠﺎم ﻣﺴﺘﺤﺒﺎت و اﺣﱰاز ﻣﮑﺮوﻫﺎت ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ ،ﻣﺆﻣﻨﲔ

ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺎﻻت را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ دﺳﺖ دادن و ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺴﱳ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﺆﻣﻨﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﻤﺎن ﺑﻨﺪد و

اﯾﻦ اﻣﻮر را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﻣﺆﻣﻦ اﺳﺖ ،ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪ او وﻓﺎ ﮐﻨﯿﻢ آﻧﮕﺎه او وﻓﺎ ﺑﻌﻬﺪ ﻣﺎ ﺑﮑﻨﺪ ،ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮی در ﻗﻮاﻧﲔ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮑﻨﻨﺪ ،ﻫﺮ ﮐﺲ اﯾﻦ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ را ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ دﺷﻤﻦ اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﲔ اﺳﺖ ،ﺑﺮای

اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻼل ﻣﺤﻤﺪ )ص( ﺣﻼل ﺗﺎ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ و ﺣﺮام ﻣﺤﻤﺪ )ص( ﺣﺮام اﺳﺖ ﺗﺎ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ،ﺗﻤﺎم ﺣﺪود ﺑﺎﯾﺪ

اﺟﺮا ﮔﺮدد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺪ زدن دزد و ﻏﲑه اﮔﺮ دﺳﺘﻮر ﻗﺮآن اﺟﺮا ﮔﺮدد اﯾﻦ ﺧﻼﻓﻬﺎ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﺷﺪ و
ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪﯾﻢ ﮐﻪ روز ﺑﺮوز ﺑﺮ ﻓﺴﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺪود اﺳﻼم اﻧﺠﺎم و اﺟﺮا ﻧﻤﯽﺷﻮد ،در

ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺳﻌﻮدی ﺣﺪ دزدی اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد ﻟﺬا در آﻧﺠﺎ دﯾﮕﺮ دزدی ﻧﻤﯽﺷﻮد وﱃ اﮔﺮ ﻗﻮاﻧﲔ اﺟﺮا ﻧﺸﺪ اﯾﻦ ﻓﺴﺎدﻫﺎ
ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد .آﻧﮕﺎه دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﻣﺜﻨﻮی و ﻧﯿﺎز ﺗﺠﻠﯽ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ آﻗﺎی ﺣﺴﲔ ﻃﺒﺴﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ ،ﭘﺲ از ﺧﺎﺗﻤﻪ
ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻤﮕﯽ ﻓﻘﺮا در ﻣﻨﺰل آﻗﺎی ﻣﺤﻤﻮد ﻃﺒﺴﯽ ﺷﺎم را در ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺻﺮف ﻧﻤﻮدﻧﺪ در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ

 ۹/۳۰اﺳﱰاﺣﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ.

ﺟﻤﻌﻪ  ۱۳اﺳﻔﻨﺪ  ۱۳۵۰و  ۱۶ﻣﺤﺮم :۱۳۹۲
ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل ﺳﺤﺮ ﺑﯿﺪار ﺷﺪﯾﻢ و آﻗﺎی ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ اﮐﱪ روحاﻻﻣﲔ ﻧﯿﺰ از ﺗﻬﺮان آﻣﺪه ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﻫﻤﺮاﻫﺎن اﻓﺰوده ﺷﺪه
ﺑﻮد ،ﻓﻘﺮای ﺣﯿﺪرآﺑﺎد ﻧﯿﺰ ﻫﻤﮕﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﺲ ازاﻧﺠﺎم ﻓﺮﯾﻀﻪ ﺻﺒﺢ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ اﻗﺘﺪا ﻧﻤﻮدﻧﺪ
اﯾﺸﺎن ﮐﻤﺎ ﻓﯽاﻟﺴﺎﺑﻖ ﮐﻼم اﻟﻠّﻪ ﻣﺠﯿﺪ را ﻗﺮاﺋﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:
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ﻣﺒﺎﻫﻠﻪ ﭘﯿﻐﻤﱪ ﺑﺎ ﻧﺼﺎرﱝ :
در اﯾﻦﺑﺎره اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﻧﺼﺎرای ﻧﺠﺮان ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻖ از دﻋﻮت آن ﺣﻀﺮت ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ»ﻧﺠﺮان ﻣﻮﺿﻌﯽ
اﺳﺖ ﻣﺎ ﺑﲔ ﺣﺠﺎز و ﯾﻤﻦ ﮐﻪ اﺳﻘﻔﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﺪﯾﻦ ﻣﺴﯿﺤﯽ آﻧﺠﺎ و ﻣﻮرد اﺣﱰام ﻣﺮدم ﺑﻮدﻧﺪ و ﮔﺎﻫﮕﺎﻫﯽ ﭘﺎدﺷﺎه

ﺣﺒﺸﻪ و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از اﻃﺮاف ﻧﺰد آﻧﻬﺎ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ،ﻋﺪهای از اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﻪ ﻧﺰد ﭘﯿﻐﻤﱪ اﮐﺮم )ص( آﻣﺪه از
ﺣﻀﺮت ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ دﻋﻮت ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻦ ﺑﻨﺪهای از ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻟﻄﻒ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ

ﺣﺎﻟﻢ ﮔﺮدﯾﺪه ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪام ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﯾﮑﺘﺎﺋﯽ ﺧﺪا دﻋﻮت ﻧﻤﺎﯾﻢ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ در ﻣﻮرد ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﲐ ﭼﻪ ﻣﯽ

ﮔﻮﯾﯿﺪ؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ )ع( ﻫﻢ از ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪاﺳﺖ وﮐﻠﻤﻪ ﺗﺎﻣﺖ اﻟﻬﯽ اﺳﺖ و روحاﻟﻠّﻪ ﺑﻮد ،ﮔﻔﺘﻨﺪ ﭼﻪ ﻃﻮر
ﺑﻨﺪهاﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﭘﺪر ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﻮد؟ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﭘﺴﺮ ﺧﺪاﺳﺖ و اﮔﺮ ﭘﺴﺮ ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ ﭘﺲ ﭘﺪرش ﮐﯿﺴﺖ؟ ۱اﯾﻦ
آﯾﺎت ﺑﺮ آن ﺣﻀﺮت ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪ»إِنﱠ ﻣَﺜَﻞَ ﻋِﻴﺴَﻰ ﻋِﻨﺪَ اﻟﻠّﻪِ ﻛَﻤَﺜَﻞِ آدَمَ ﺧَﻠَﻘَﻪُ ﻣِﻦ ﺗُﺮَابٍ ﺛِﻢﱠ ﻗَﺎلَ ﻟَﻪُ ﻛُﻦ ﻓَﻴَﻜُﻮنُ اﻟْﺤَﻖﱡ ﻣِﻦ

رﱠﺑﱢﻚَ ﻓَﻼَ ﺗَﻜُﻦ ﻣﱢﻦ اﻟْﻤُﻤْﺘَﺮِﻳﻦَ ﻓَﻤَﻦْ ﺣَﺂﺟﱠﻚَ ﻓِﻴﻪِ ﻣِﻦ ﺑَﻌْﺪِ ﻣَﺎ ﺟَﺎءكَ ﻣِﻦَ اﻟْﻌِﻠْﻢِ ﻓَﻘُﻞْ ﺗَﻌَﺎﻟَﻮْاْ ﻧَﺪْعُ أَﺑْﻨَﺎءﻧَﺎ وَأَﺑْﻨَﺎءﻛُﻢْ وَﻧِﺴَﺎءﻧَﺎ

وَﻧِﺴَﺎءﻛُﻢْ وَأَﻧﻔُﺴَﻨَﺎ وأَﻧﻔُﺴَﻜُﻢْ ﺛُﻢﱠ ﻧَﺒْﺘَﻬِﻞْ ﻓَﻨَﺠْﻌَﻞ ﻟﱠﻌْﻨَﺔُ اﻟ ّﻠﻪِ ﻋَﻠَﻰ اﻟْﻜَﺎذِﺑِﲔَ« »ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان آﯾﻪ  «۶۱ﻣﺜﻞ ﺧﻠﻘﺖ

ﻋﯿﺴﲐ در ﺧﺎرقاﻟﻌﺎده ﺑﻮدن از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻠﻘﺖ آدم اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺧﺪا او را از ﺧﺎک آﻓﺮﯾﺪ و ﻓﺮﻣﻮد
ﺑﺎش و ﭼﻨﺎن ﺷﺪ ،ﺳﺨﻦ ﺣﻖ ﻫﻤﺎﻧﺴﺖ ﮐﻪ از ﺧﺪا ﺑﻪ ﺗﻮ رﺳﯿﺪ و در ﻗﺪرت ﺧﺪا ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﮑﻦ ،واﮔﺮﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﺗﻮ در

ﻣﻘﺎم ﻣﺤﺎﺟّﻪ ﺑﺮآﯾﺪ ،ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ وﺣﯽ ﺧﺪا ﺑﻪ اﺣﻮال ﻋﯿﺴﯽ آﮔﺎﻫﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪای ﺑﻪ او ﺑﮕﻮ ﻣﺎ و ﺷﻤﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽ

ﮐﻨﯿﻢ ﻓﺮزﻧﺪان و زﻧﺎن ﺧﻮد را و ﻣﺒﺎﻫﻠﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ درﮔﺎه اﻟﻬﯽ ﺗﻀﺮع و زاری ﻣﯽﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮﮐﺪام
درﻏﮕﻮ ﺑﻮدﯾﻢ ﺑﻪ ﻟﻌﻦ و ﻋﺬاب ﺧﺪا ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺑﺎﺷﯿﻢ ،آﻧﻬﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻓﺮدا ﺑﺮای ﻣﺒﺎﻫﻠﻪ

ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﯾﻢ .رﺳﻮل ﺧﺪا )ص( ﻗﺒﻮل ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ آﻧﻬﺎ رﻓﺘﻨﺪ و ﺷﺐ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺸﻮرت ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ

رﺳﯿﺪﻧﺪﮐﻪ ﻣﺎ ﻓﺮدا ﻣﯽ روﯾﻢ اﮔﺮ دﯾﺪم ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ )ص( ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮑﱰﯾﻦ اﻓﺮاد ﺧﻮد ﺑﺮای ﻣﺒﺎﻫﻠﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و
ﻋﺰﯾﺰﺗﺮﯾﻦ ﮐﺴﺎن ﺧﻮد راﻫﻤﺮاه دارد ﺑﺎ او ﻣﺒﺎﻫﻠﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ،و اﮔﺮ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری آﻣﺪﮐﻪ ﺷﮑﻮه و ﺟﻼل ﺧﻮد را
در ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻫﺪ ،ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ و ﺑﺎ او ﻣﺒﺎﻫﻠﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ،ﺧﻮد آﻧﺎن ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی رﺳﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﻮاﻗﻊ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻣﯽ

ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ،ﺑﺮ ﺗﻦ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﭼﻬﻞ ﻧﻔﺮ از ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺧﻮد ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،از آن ﻃﺮف ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدﻧﺪﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا
)ص( دو ﺑﭽﻪ ﻫﻤﺮاه دارد و در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ دﺳﺖ در دﺳﺖ ﭘﯿﻐﻤﱪ دارﻧﺪ ،وﯾﮏ ﻣﺮد و ﯾﮏ زن ﻫﻢ از ﻋﻘﺐ او در

 -۱در ﻣﻮرد ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ)ع( ﯾﺎزده ﻧﻈﺮﯾﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه و آﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 ۱ﻣﺴﯿﺢ و ﻣﺎدرش دو ﺧﺪا ﺑﻮدﻧﺪ!
 ۲ﻣﺴﯿﺢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺪر ﭼﻮن ﺷﻌﻠﻪ آﺗﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺷﻌﻠﻪ آﺗﺸﯽ ﺟﺪا ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﯽاﯾﻨﮑﻪ ﺷﻌﻠﻪ اول از ﺟﺪاﯾﯽ ﺷﻌﻠﻪ دوم ﮐﻢ ﺷﻮد.
 ۳ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺨﺪاﯾﯽ ﻣﺴﯿﺢ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ.
 ۴ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺴﯿﺢ را ﺑﻨﺪه ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
 ۵ﺟﺴﺪ ﻣﺴﯿﺢ ﺷﺒﺤﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﺒﻮده ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺘّﯽ و ﭘﲑواﻧﺶ
 ۶ﻣﺴﯿﺢ ﻫﻤﺎن))ﮐﻠﻤﻪ(( اﺳﺖ.
 ۷ﻣﺴﯿﺢ ﭘﺴﺮ اﺳﺖ.
 ۸ﻣﺴﯿﺢ روﺣﯽ اﺳﺖ ﻗﺪﯾﻢ.
 ۹ﻣﺴﯿﺢ ﭘﺴﺮ ﯾﻮﺳﻒ ﻧﺠّﺎر اﺳﺖ.
 ۱۰ﻣﺴﯿﺢ ﭘﯿﻐﻤﱪی از ﭘﯿﻐﻤﱪان اﺳﺖ.
 ۱۱ﻣﺴﯿﺢ ﻻﻫﻮﺗﯽ و ﻧﺎﺳﻮﺗﯽ اﺳﺖ

)ﻧﻘﻞ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﺪول(

١٥٧

ﮐﻤﺎل وﻗﺎر و ﻃُﻤﺎﻧﯿﻨﻪ ﻗﺪم زﻧﺎن رو ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ اﯾﻨﻬﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﯿﻐﻤﱪﻧﺪﮐﯿﺎﻧﻨﺪ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ آن ﻣﺮد ﮐﻪ ﻋﻘﺐ
اوﺳﺖ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ ﭘﺴﺮ ﻋﻢ اوﺳﺖ و آن زن ﻓﺎﻃﻤﻪ دﺧﱰ او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﻋﻠﯽ اﺳﺖ و آن دو ﺑﭽﻪ ﮐﻪ
دﺳﺘﺸﺎن در دﺳﺖ ﭘﯿﻐﻤﱪ اﺳﺖ ﺣﺴﻦ )ع( و ﺣﺴﲔ )ع( ﻓﺮزﻧﺪان ﻋﻠﯽ )ع( و ﻓﺎﻃﻤﻪ )ع( ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ

در ﻧﺰد او ﻋﺰﯾﺰﺗﺮ از اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺼﺎرﱝ ﻧﺠﺮان از ﻣﺸﺎﻫﺪه آﻧﺎن ﺷﺪﯾﺪاً ﺗﮑﺎن ﺧﻮردﻧﺪ و ﺣﻀﻮر

ﺣﻀﺮﺗﺶ ﻋﺮض ﮐﺮدﻧﺪ ﭼﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻔﺮﯾﻦ ﮐﻨﯿﺪ و ﭼﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﯾﮏ ﻋﺪه ﻫﻼک ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺎ ﺣﺎﺿﺮ

ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﺒﺎﻫﻠﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ،ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ اﺳﻼم ﺑﯿﺎورﯾﺪ از آوردن اﺳﻼم ﻫﻢ ﺧﻮدداری ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺣﻀﺮت

ﻓﺮﻣﻮد؛ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺟﻨﮓ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺰﯾﻪ ﺑﺪﻫﯿﺪ؟ آﻧﻬﺎ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺟﺰﯾﻪ ﺑﺪﻫﻨﺪ ،ﺣﻀﺮت ﻫﻢ رﺣﻤﺔ

ﻟﻠﻌﺎﻟﻤﲔ ﺑﻮدﻧﺪ ﻗﺒﻮل ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ،ﻗﺮار ﺷﺪ ﺳﺎﱃ دو ﻫﺰار ﺣُﻠﻪ و ﺳﯽ ﻋﺪد زره از آﻫﻦ ﺑﺮﭙدازﻧﺪﮐﻪ ﻫﺰار ﺣﻠﻪ و  ۱۵ﻋﺪد

زره در ﻣﺎه ﺻﻔﺮ و ﺑﻘﯿﻪ در ﻣﺎه رﺟﺐ ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﻨﺪ ،و ﺟﺎن و ﻣﺎل آﻧﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﭘﯿﻐﻤﱪ و ﯾﺎراﻧﺶ ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﺎﺷﻨﺪ و

ﺻﻠﺢﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﲔ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪ ،و آﻧﻬﺎ ﺑﻪ وﻃﻦ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ ﺣﻀﺮت ﻫﻢ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ )س( ﻧﺰول
اﺟﻼ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻢ ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺎور ﺗﺎ ﺑﺮوی ﺧﻮد ﺑﯿﻨﺪازم و ﻗﺪری اﺳﱰاﺣﺖ ﮐﻨﻢ،

ﺑﻌﻀﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ واﻗﻌﻪ در ﺧﺎﻧﮥ امّ اﻟﺴﻠﻤﻪ ﺑﻮده و اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ در ﺧﺎﻧﻪ ﻋﺎﯾﺸﻪ ﺑﻮده ،رﺳﻮل ﺧﺪا )ص(

در زﯾﺮﮐﺴﺎءِ ﯾﻤﺎﻧﯽ اﺳﱰاﺣﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ اﺑﺘﺪا ﺣﺴﻦ )ع( و ﺑﻌﺪ ﺣﺴﲔ )ع( و ﺳﭙﺲ ﻋﻠﯽ )ع( و در آﺧﺮ ﻓﺎﻃﻤﻪ )ع(

در زﯾﺮﮐﺴﺎءِ ﺑﻪ ﭘﯿﻐﻤﱪ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪﻧﺪ ،و ﭼﻮن ﭘﺲ از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﱳ ﺑﻪ ﻧﻔﺮﯾﻦ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺣﺎل واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد رﺣﻤﺖ

اﻟﻬﯽ ﺷﺎﻣﻞ آﻧﻬﺎ ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺟﱪﺋﯿﻞ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﺑﺮ آن ﺣﻀﺮت ﻓﺮود آورد»إِﻧﱠﻤَﺎ ﻳُﺮِﻳﺪُ اﻟﻠﱠﻪُ ﻟِﻴُﺬْﻫِﺐَ ﻋَﻨﻜُﻢُ اﻟﺮﱢﺟْﺲَ أَﻫْﻞَ
اﻟْﺒَﻴْﺖِ وَﻳُﻄَﻬﱢﺮَﻛُﻢْ ﺗَﻄْﻬِﻴﺮًا«»آﯾﻪ  ۳۳ﺳﻮره اﺣﺰاب« ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺼﺪ دارد ﮐﻪ ﭘﻠﯿﺪﯾﻬﺎ را از ﺷﻤﺎ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ دورﮐﺮده

ﺷﻤﺎ را ﭘﺎک و ﭘﺎﮐﯿﺰه ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ آﻧﺎن ﻣﻌﺼﻮم ﺑﻮدﻧﺪ ﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ امّ اﻟﺴﻠﻤﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮ آﻧﺎن در زﯾﺮﮐﺴﺎءِ وارد

ﺷﻮد ،ﺣﻀﺮت اﺟﺎزه ﻧﻔﺮﻣﻮدﻧﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﻓﻀﺎﺋﻞ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ رﺣﻤﺖ اﻟﻬﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل آﻧﻬﺎﺳﺖ ،ﻧﻘﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ

روزی ﻣﺄﻣﻮن ﺑﻪ ﺣﻀﺮت رﺿﺎ )ع( ﻋﺮض ﮐﺮد از ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ ﻓﻀﯿﻠﺖ اﻣﲑاﻟﻤﺆﻣﻨﲔ )ع( ﮐﻪ در ﻗﺮآن ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻣﺮا ﺧﱪ
ده؟ ﺣﻀﺮت رﺿﺎ )ع( ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ،ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ ﻓﻀﯿﻠﺖ آن ﺣﻀﺮت در آﯾﻪ ﻣﺒﺎﻫﻠﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺒﺎرک و ﺗﻌﺎﱃ ﻣﯽ

ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻓﻤﻦ ﺣﺎﺟﻚ اﻟﺦ اﻵﯾﺎ« ﭘﺲ ﭘﯿﻐﻤﱪ اﮐﺮم دﻋﻮت ﮐﺮد ﺣﺴﻨﲔ )ع( ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ او ﺑﻮدﻧﺪ و ﻓﺎﻃﻤﻪ )ع( ﮐﻪ
ﻞ ﭼﻮن ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺪی از
در اﯾﻦ ﺳﻮره ﻧﺴﺎءِ اوﺳﺖ و ﻋﻠﯽ )ع( را ﮐﻪ ﻧﻔﺲ او ﺑﻮد ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺰّ و ﺟ ّ

ﺧﻠﻖ ﺧﺪا ﻣﻘﺎﻣﺶ ﺑﺎﻻﺗﺮ از رﺳﻮل ﺧﺪا )ص( ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﯾﻨﺠﺎ ﭼﻮن ﻋﻠﯽ ﻧﻔﺲ ﭘﯿﻐﻤﱪ اﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽ

ﺷﻮد ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ ﻓﻀﯿﻠﺖ را داراﺳﺖ .ﮔﻮﯾﻨﺪ وﻗﺘﯽ ﻣﺄﻣﻮن ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت رﺿﺎ )ع( ﻋﺮض ﮐﺮد ﭼﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ اﺑﻨﺎﺋﻨﺎ
را ﺑﻪ ﻟﻔﻆ ﺟﻤﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﭘﯿﻐﻤﱪ )ص( ﺣﺴﻨﲔ )ع( را ﮐﻪ دو ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑُﺮد و ﻧﺴﺎﺋﻨﺎٰ ﻫﻢ ﺑﻠﻔﻆ

ﺟﻤﻊ اﺳﺖ ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ را ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮد و اﮔﺮ اﯾﻦ اﺑﻨﺎﺋﻨﺎ و ﻧﺴﺎﺋﻨﺎٰ در آﯾﻪ ذﮐﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﺳﺨﻦ ﺷﻤﺎ
درﺳﺖ ﺑﻮد ﺣﻀﺮت رﺿﺎ )ع( ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻣﺮاد از اﻧﻔﺴﻨﺎ ﻋﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻔﺲ ﭘﯿﻐﻤﱪ ﺑﻮد ،ﻣﺄﻣﻮن ﻋﺮض ﮐﺮد اﯾﻦ

ﺑﻄﻮر ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد :اﺑﻨﺎﺋﻨﺎ ﻓﺮﻣﻮد زﯾﺮا ﭘﺴﺮﻫﺎی ﻋﻠﯽ ﻫﻢ ﭘﺴﺮﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورده ،اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻣﺄﻣﻮن ﺳﺎﮐﺖ ﺷﺪ .ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﺗﻔﺴﲑ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﻣﻨﺎﺟﺎﺗﯽ از ﺳﻌﺪی ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد ،ﭘﺲ از ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﻨﺎﺟﺎت و

ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﻪ زﯾﺎرت اﻗﻄﺎﺑﯽ ﮐﻪ در ﺣﯿﺪرآﺑﺎد ﻣﺪﻓﻮﻧﻨﺪ ﻣﺸﺮف ﺷﺪﯾﻢ؛ در اﯾﻦ زﯾﺎرت ﺣﺎج آﻗﺎی ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ اﮐﱪ

ورح اﻻﻣﲔ ﻧﯿﺰ اﻓﺘﺨﺎر ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ از زﯾﺎرت ﻣﻘﱪه ﺣﻀﺮﺗﺸﺎه ﻣﺤﻤﻮد دﮐﻨﯽ ،دﺧﱰی ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﺟﻨﻮن

داﺷﺖ و از ﻫﻤﻪ دوری ﻣﯽ ﮐﺮد و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ وارد ﺷﺪﯾﻢ ﻫﻨﻮز در را ﺑﻪ روی ﺧﻮد ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد از اﺗﺎق ﺑﲑون آﻣﺪ و

ﺧﻮد را روی ﻗﺪﻣﻬﺎی ﺣﻀﺮت آﻗﺎ اﻧﺪاﺧﺖ و ﺷﺮوع ﮐﺮد ﺑﻪ زار زارﮔﺮﯾﺴﱳ ،ﻓﻘﺮا ﻫﻤﮕﯽ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺷﺪﻧﺪ و در ﺣﻘﺶ
دﻋﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ و ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﻫﺮ ﯾﮏ دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﺑﻪ آن دﺧﱰ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﮐﻪ ﭼﻮن ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺑﻪ
اﯾﻦ درﮔﺎه ﺷﺪهای ﺧﻮب ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﺪ ،و ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮد ﭘﻮل ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ؟ ﻋﺮض ﮐﺮد :ﺧﲑ ﮔﻞ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﭘﻮل را ﻣﯽ
١٥٨

ﺧﻮاﻫﻢ ﭼﻪ ﮐﻨﻢ؟ ﯾﮑﯽ از ﻓﻘﺮا ﺷﺎﺧﻪ ﮔﻠﯽ آورد ،او اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﮔﻞ ﺗﺎزهﺗﺮی ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ؟ ﺣﻀﺮت اﯾﺸﺎن ﺗﻮﺟﻪ و
ﺗﺒﺴﻤﯽ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،دﺧﱰﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﺮد و از ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﯽآﯾﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﯽآﯾﻢ .ﺧﻼﺻﻪ

از ﻫﺸﺘﺎد ﭘﻠﻪ ﭘﺎﺋﲔ آﻣﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻠﻬﺎ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺣﻀﺮت اﯾﺸﺎن رﻓﺖ و اﺻﺮار زﯾﺎد

دﺳﺖ ﻣﺒﺎرﮐﺸﺎن را از روی ﻋﺒﺎ ﺑﻮﺳﯿﺪ و ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﱃ از ﻫﻤﮥ ﻣﺎﻫﺎ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻧﻤﻮد و ﺑﺮﮔﺸﺖ ،در ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺑﻪ

ﻣﺤﻞ ﻣﺴﻠﻢ ﺟﻨﮓ روﺑﺮوی داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻓﮥ آﻗﺎی ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺑﺎﻏﺴﺘﺎﻧﯽ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﺮدﻧﺪ ،ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ

ﺗﻮﻗﻒ و اﻇﻬﺎر ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﻓﻪ دﯾﮕﺮی رﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ آﻗﺎی ﻣﺤﻤﻮد ﻃﺒﺴﯽ آن را اداره ﻣﯽﮐﺮد ،در آﻧﺠﺎ ﻋﺪهای از
ﻣﺮﺗﺎﺿﲔ ﮐﻪ ﺷﻤﺸﲑ و ﻣﯿﻠﻪﻫﺎی و ﺳﯿﺦ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻨﺪ ﺟﻠﻮی ﮐﺎﻓﻪ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ را دﯾﺪﻧﺪ

ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﺮاد ارﺗﺶ ﮐﻪ ﺧﱪدار ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﺎ زﺑﺎن اردو ﺻﺪاﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﯾﺎ ﻣﻮﻻ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺎﻓﻪ

ﺑﺰرگ و ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻤﯿﺰ ﺑﻮد ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪﮐﻪ ﺣﺎج آﻗﺎی ﺿﺎﺑﻂ ﺑﻪ آﻗﺎی ﻃﺒﺴﯽ واﮔﺬار ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺣﺎج آﻗﺎی ﺿﺎﺑﻂ ﮐﺎﻓﻪ
و ﻫﺘﻠﻬﺎی ﻣﺘﻌﺪدی در ﻣﺤﻠﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﯿﺪرآﺑﺎد اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻌﻼوه ﮔﺎوداری ﻣﻔﺼﻠﯽ ﻫﻢ دارد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم

ﻟﺒﻨﯿﺎت ﻣﻐﺎزهﻫﺎی آﻧﺠﺎ را از ﺷﲑﮔﺎوﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﺄﻣﲔ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺗﺄﻣﲔ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ آﻗﺎ ﭘﻮره ﮐﻪ ﺷﲑﯾﻨﯽ
ﺳﺎزی آﻗﺎی ﻃﺒﺴﯽ ﺑﻮد ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﺮدﻧﺪ ،ﻣﻦ از ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻫﻨﺪو ﺑﻪ ﻧﺎم »راوﯾﻨﺪا« ﭘﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﺪ ﮐﺮﯾﺸﻨﺎ
ﺧﺪاﺳﺖ ﭘﺲ ﭼﻪ ﻃﻮر ﻣﺮده ،ﺧﺪا ﮐﻪ ﻧﻤﯽﻣﲑد؟ ﺟﻮاب داد :او ﻧﻤﺮده اﺳﺖ ﻣﺪﺗﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﺮدم را ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮد و رﻓﺖ

وﮔﻔﺘﻢ  :ﮐﺠﺎ رﻓﺖ؟ ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﮔﻨﺎه در زﻣﲔ ﭘﺮ ﺷﺪ او دوﺑﺎره ﻇﻬﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﱃ ﻫﻤﯿﺸﻪ زﻧﺪه و در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ

ﻫﺴﺖ ،ﻫﻨﺪوﻫﺎ ﺧﺪاﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی دارﻧﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻈﻬﺮ ﯾﮏ ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺮ زﻣﺎن ﺑﺼﻮرت دﯾﮕﺮی
ﻇﻬﻮر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ا ﯾﻦ ﺑﺎره ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﻗﺒﻼً داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۱۰/۳۰ﺑﻪ ﻣﻨﺰل آﻗﺎی ﺣﺴﻦ ﻃﺒﺴﯽ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﺮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﮐﺎﻓﻪ ﺗﺎﺑﻨﺪه ﮐﻪ ﮐﺎﻓﻪ ﺑﺴﯿﺎرﮐﻮﭼﮑﯽ اﺳﺖ و

در ﮐﻨﺎر ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﻗﺮار دارد و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آﻗﺎی ﻋﻠﯽ ﻃﺒﺴﯽ اﺳﺖ رﻓﺘﯿﻢ ،و ﺳﺎﻋﺖ  ۱۱ﺑﻪ ﻣﻨﺰل آﻗﺎی ﻣﺤﻤﻮد ﻃﺒﺴﯽ ﮐﻪ
ﻣﺠﻠﺲ روز ﺟﻤﻌﻪ در آﻧﺠﺎ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺑﻮد ﺗﺸﺮﯾﻒ ﻓﺮﻣﺎ ﺷﺪﻧﺪ ،اﮐﺜﺮ ﻓﻘﺮا در ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ و آﻗﺎﯾﺎن ﻋﺎﺑﺪ

ﺣﺴﲔ ﺧﺎن و ﻣﻬﺎراﺟﻪ ﻣﺤﻤﻮدﺣﺴﲔﺧﺎن )ﻣﻬﺎراﺟﻪﻫﺎی ﻣﺤﻤﻮد آﺑﺎد( ﺑﺮای زﯾﺎرت ﺣﻀﺮت آﻗﺎ در آﻧﺠﺎ آﻣﺪه

ﺑﻮدﻧﺪ.

»اﻋﻤﺎل ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده ﻣﺮﺗﺎﺿﺎن و دراوﯾﺶ رﻓﺎﻋﯿّﻪ«
ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﺪﻋﻮت آﻗﺎی ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻓﺮّخ ﻫﺸﺖ ﻧﻔﺮ از ﻣﺮﺗﺎﺿﲔ ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده ﺧﻮد
آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،آﻗﺎی ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻓﺮّخ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﻧﺪﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ از ﻓﻘﺮای ﺳﻠﺴﻠﻪ رﻓﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪﮐﻪ ﺳﺮ ﺳﻠﺴﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﯿﺪ

اﺣﻤﺪ رﻓﺎﻋﯽ ﻣﯽرﺳﺪﮐﻪ در ﻣﺼﺮ ﻣﺪﻓﻮن اﺳﺖ ،اﮐﺜﺮ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﺆال وﮔﺪاﯾﯽ ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ و ﻫﺮ ﯾﮏ ﮔﺮز ﮐﻮﭼﮑﯽ از
آﻫﻦ ﻫﻤﺮاه دارﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻃﺮف آن زﻧﺠﲑهﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻧﺼﺐ اﺳﺖ و ﻃﺮف دﯾﮕﺮ آن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺦ ﺑﺎرﯾﮏ و ﺗﯿﺰ

اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﺆاﱃ ﮐﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﭘﻮل ﺑﻪ آﻧﻬﺎ داده ﻧﺸﻮد ﺑﺎ آن ﮔﺮز آﻫﻨﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه دارﻧﺪ ﺑﻪ اﻋﻀﺎءِ ﺧﻮد ﻓﺮو ﻣﯽ

ﺑﺮﻧﺪﮐﻪ ﺑﯿﻨﻨﺪه ﭘﺮﯾﺸﺎن ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ او ﻣﺒﻠﻐﯽ ﻣﯽدﻫﺪﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﻮر ﺧﻮد را ﻧﯿﺎزارد ،از اﻋﻤﺎﱃ ﮐﻪ ﺑﺠﺎ ﻣﯽآورﻧﺪ ﺳﯿﺦ
را در ﺳﺮ ،ﮔﺮدن ،ﺷﮑﻢ ،ﮔﻮدی زﯾﺮ ﮔﻠﻮ ،ﻟﺐ ،ﺑﺎزو ،ﮔﻮﺷﻪ ﭼﺸﻢ و زﺑﺎن ﻓﺮو ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﮔﺎﻫﯽ ﭼﺸﻢ را از ﺣﺪﻗﻪ
ﺧﺎرج ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﺑﻌﻀﯽ ﺳﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را از ﺑﺪن ﺟﺪا ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻌﺪ اﮔﺮ ﺷﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ آب دﻫﺎن ﻣﺤﻠﯽ را ﮐﻪ ﺳﯿﺦ

ﻓﺮو ﮐﺮدهاﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺮﯾﺪهاﻧﺪ اﻟﺘﯿﺎم ﻣﯿﺪﻫﺪ .ﮔﺎﻫﯽ اﺑﺪاً ﺧﻮن ﺑﲑون ﻧﻤﯽآﯾﺪ و ﮔﺎﻫﯽ ﮐﻤﯽ ﺧﻮن ﺗﺮاوش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ

ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺟﺎزهٔ ﻣﺮﺷﺪ ﮐ ّ
ﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،و اﮔﺮ ﺑﺪون اﺟﺎزه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺿﺮر ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .در ﺣﯿﺪرآﺑﺎد

١٥٩

ﻫﺮﺳﺎل در ﯾﮏ روز ﻣﻘﺮرّ ﮐﻪ آﻧﺮا »ﻋُﺮس« ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ ﮐﻪ روز وﻓﺎت ﻣﺮﺷﺪ آﻧﻬﺎﺳﺖ ۱ﻫﻤﮕﯽ درﺧﺎﻧﻘﺎه ﻣﺨﺼﻮص
ﺧﻮدﺷﺎن ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﯾﮏ ﻧﻔﺮ دﻫﻞ ﻣﯽزﻧﺪ و دﯾﮕﺮان ﯾﺎ ﻋﻠﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم اﻋﻤﺎل ﺧﺎرقاﻟﻌﺎده

اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ و اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ از وﺿﻊ آﻧﻬﺎ ﻣﻄﻠﻌﻨﺪ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺷﺎ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻣﲑوﻧﺪ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻻر ﺟﻨﮓ زﻧﺪه ﺑﻮد

در اوﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﻓﺴﺮان ﻋﺎﻟﲑﺗﺒﻪ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﺣﯿﺪرآﺑﺎد ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و ﻣﻬﻤﺎن او ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ اﯾﻦ ﻓﻘﺮای رﻓﺎﻋﯽ را ﻣﯽﻃﻠﺒﯿﺪ

ﺗﺎ اﻋﻤﺎل ﺧﺎرفاﻟﻌﺎده در ﺣﻀﻮر آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯿﻬﺎ از ﮐﺎرﻫﺎی آﻧﺎن ﻋﮑﺴﱪداری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﯿﺎل

اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت آﻧﻬﺎ ﭼﺸﻢﺑﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ درﻋﮑﺲ دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد ،وﱃ ﺗﻤﺎم ﺟﺰﺋﯿﺎت اﻋﻤﺎل آﻧﻬﺎ در ﻋﮑﺲ
دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻤﮕﯽ اﻇﻬﺎر ﺗﻌﺠﺐ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺮﺧﻼف ﻓﻄﺮت و اﺻﻮل ﺻﺤّﺖ اﺳﺖ ،ﮐﻪ

ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ دروﯾﺸﺎن ﺳﯿﺦ را در ﻣﻐﺰ ﺳﺮ ﻓﺮو ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و ﭼﺸﻢ را از ﺣﺪﻗﻪ ﺑﲑون ﻣﯽآورﻧﺪ و ﺑﺎز ﺑﺠﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽ

دﻫﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺻﺪﻣﻪ و ﺿﺮری ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ! ﺧﻼﺻﻪ آﻧﮑﻪ در ﺣﻀﻮر ﺣﻀﺮت آﻗﺎ و ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از ﻓﻘﺮا آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ذﮐﺮ

ﺧﺪا و ﻧﺎم ﻣﻘﺪس رﺳﻮلاﻟﻠّﻪ و ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ،اﺑﺘﺪا ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺳﯿﺦ را ﺑﻪ ﺳﺮ ﺧﻮد ﻓﺮو ﻧﻤﻮد و
ﺑﻌﺪ دو ﺳﯿﺦ ﺑﺰرگ از دو ﻃﺮف ﺑﻪ زﯾﺮﮔﻠﻮ ﻓﺮو ﺑُﺮد و ﺑﺎ ﮔﻔﱳ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻗﻮت ﭘﺮوردﮔﺎر و ﻻﻓﺘﯽ اﻻﻋﻠﯽ ﻻﺳﯿﻒ

اﻻذواﻟﻔﻘﺎر و دﯾﮕﺮی ﺳﯿﺦ در ﭘﻬﻠﻮی راﺳﺖ و دﯾﮕﺮی در وﺳﻂ ﺷﮑﻢ و ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮی ﭼﭗ ﺧﻮد ﻓﺮو ﻧﻤﻮد،

و ﯾﮏ ﺳﯿﺦ در وﺳﻂ زﺑﺎن ﻗﺮار داد و ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از آﻧﻬﺎ دو ﺳﯿﺦ ﺑﻠﻨﺪ در ﻃﺮﻓﲔ ﭘﻬﻠﻮ و دو ﺗﺎ در ﺑﺎزوان و ﯾﮑﯽ ﻫﻢ
در وﺳﻂ زﺑﺎن ﻓﺮو ﺑﺮد ،و ﻫﻤﮕﯽ در ﻣﻮﻗﻊ ﺑﲑون آوردن آﻧﻬﺎ ﯾﺎ ﻋﻠﯽ ﯾﺎ ﺣﯿﺪر ﮐﺮّار ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﯿﺨﻬﺎ را ﺑﲑون

آورﻧﺪ ،و ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮﮔﺮزی آﻫﻨﲔ 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 ﺑﲑون آﻣﺪ و دﯾﮕﺮان ﺑﺬﮐﺮ ﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﯾﺎ ﺣﯿﺪر ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ
و در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎ آﻧﮑﻪ ارﺷﺪ از ﻫﻤﻪ ﺑﻮد زﺧﻤﻬﺎ را ﺑﺎ آب دﻫﺎن ﺧﻮد اﻟﺘﯿﺎم ﻣﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪ ،ﺑﻌﺪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪﮐﻪ

ﭼﺸﻢ را از ﺣﺪﻗﻪ ﺑﲑون آورﻧﺪ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺎرقاﻟﻌﺎدهای اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ،ﭼﻮن ﺑﯿﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺘﺄﺛﺮ و ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ،

ﺣﻀﺮت آﻗﺎ دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ،و آﻧﻬﺎ دﺳﺖ ازﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ ،و ﭼﻮن از ﭘﲑ آﻧﻬﺎ ﺳﺆال ﺷﺪﮔﻔﺘﻨﺪ

ﻓﻌﻼً ﭘﲑ ﻣﺎ در ﺑﺼﺮه اﺳﺖ وﱃ ﻣﺮﯾﺪان در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭘﺲ از رﻓﱳ آﻧﺎن دو ﻧﻔﺮ ﺑﻨﺎم ﺳﯿّﺪ ﮐﺮّار ﺣﺴﲔ و ﺳﯿّﺪ

ﺳﯿّﺎرﺣﺴﲔ دﺳﺘﮕﲑی و ﺑﻪ ﻓﻘﺮ ﺗﺸﺮّف ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،و ﭼﻮن وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب ﺑﻮد ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﻌﺪ از ﻓﺮﯾﻀﮥ ﻣﻐﺮب و

ﻋﺸﺎءِ ﺳﻔﺎرﺷﺎﺗﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:

 -۱ﭼﻮن وﻓﺎت ﺧﺮﻗﻪ ﺗﻬﯽ ﮐﺮدن و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ وﺻﺎل وﻣﺤﺒﻮب اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﻟﺤﻈﮥ وﺻﺎل ﮐﻪ ﻣﺮگ ﺗﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﮥ ﻋﺮوﺳﯽ و وﺻﺎل اﺳﺖ
ﺑﻬﻤﲔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﻠﺴﻠﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮﻓﯿﻪ ﻫﻨﺪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﭼﺸﺘﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻗﻮاﱃ و ﺳﻤﺎع اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ .روز ﻋﺮس
ﺧﻮاﺟﻪ ﻣﻌﲔاﻟﺪﯾﻦ ﭼﺸﺘﯽ ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ از ﻓﻘﺮای ﭼﺸﺘﯿﻪ و دﯾﮕﺮﻓﻘﺮا ﺣﺘﯽ اﻓﺮاد ﻏﲑ دروﯾﺶ از ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻫﻨﺪ و ﺳﯿﮏ ﺟﻬﺖ

ﺗﯿﻤﻦ و ﺗﱪک ﺑﻪ اﺟﻤﲑ ﻣﯽروﻧﺪ و ﺧﻮد ﻋﺪهای از ﻫﻨﺪوان را ﮐﻪ از ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻ و ﻣﺮﻓﻪ و روﺷﻨﻔﮑﺮ ﻫﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﭽﺸﻢ دﯾﺪم .وﮐﻼً ﺻﻮﻓﯿﺎن
در ﻫﻨﺪ از اﺣﱰام و ﺗﻘﺪس ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮدارﻧﺪ و ﻗﱪﺷﺎن ﻣﺰار ﻣﺮدم و ﺗﺮﺑﺘﺸﺎن داروی دردﻫﺎی ﻣﺮدم اﺳﺖ.
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ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﺣﻀﺮت آﻗﺎ درﺑﺎرهٔ ذﮐﺮ و ﻓﮑﺮ و ﺟﻠﺴﺎت ﺷﺒﻬﺎی ﺟﻤﻌﻪ
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻓﻘﺮا ﺣﻀﻮر در اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت را ﺑﯿﺸﱰ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺷﺒﻬﺎی ﺟﻤﻌﻪ و دوﺷﻨﺒﻪ را از ﺣﻀﻮر در
ﻣﺠﻠﺲ ﺧﻮدداری ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدن در ﻣﺠﻠﺲ ﻓﻮاﺋﺪ و ﻣﺤﺎﺳﻦ ﺑﯿﺸﻤﺎری دارد ،ﻣﺆﻣﻦ را ﺑﯿﺎد

ﺧﺪا ﻣﯽاﻧﺪازد ،اﻟﺒﺘّﻪ ﻣﺆﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ و ﻫﺮ وﻗﺖ ﺑﻪ ﯾﺎد ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن اﻣﻮر دﻧﯿﺎ ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ ﻏﻔﻠﺖ

ﻣﯽآورد ،اﯾﻦ دوﺳﺎﻋﺖ اﻗﻼً از ﮐﺎرﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﻏﻔﻠﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﯾﺎد ﺧﺪا ﻣﯽاﻓﺘﯿﻢ ﭼﻮن روز ﺟﻤﻌﻪ ﺗﻌﻄﯿﻞ
اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﻓﻘﺮای ﺣﯿﺪرآﺑﺎد ﻧﺎﭼﺎرﻧﺪﮐﻪ ﮐﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ درآﻣﺪی ﮐﻪ ﺗﺎ ﻇﻬﺮ ﺟﻤﻌﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﮕﺬارﻧﺪ و

درراه ﺧﺪا ﻣﺼﺮف ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺸﻮد ﺻﺒﺢ ﺟﻤﻌﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﱰ در ﻣﺠﻠﺲ دروﯾﺸﯽ ﺑﯿﺎد ﺧﺪا ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و

ﮐﺘﺐ ﻋﺮﻓﺎ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﻣﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎری دارﯾﻢ ،اﮔﺮ ﻋﺰراﺋﯿﻞ ﺷﺐ ﺟﻤﻌﻪ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮوی

آﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺮود؟ ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺐ ﺟﻤﻌﻪ ودوﺷﻨﺒﻪ ﺣﺘﯽاﻻﻣﮑﺎن اﺟﺘﻤﺎع ﮐﻨﯿﻢ و ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ ،ﻓﻘﺮا ﺑﺎﯾﺪ در اﻣﻮر

ﻣﺬﻫﺒﯽ اﻇﻬﺎر ﻋﻼﻗﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ دﯾﮕﺮان ﻫﻢ ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪ وﱃ اﮔﺮ ﻣﺮدم ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﻣﺎ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﮥ اﺛﻨﯽﻋﺸﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻋﻼﻗﻪ
ﻧﺪارﯾﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺴﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺑﺴﻮی ﺧﺪا ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ وﱃ اﮔﺮ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﻓﻘﺮا ﺑﯿﺸﱰ اﻇﻬﺎر ﻋﻼﻗﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺣﺴﻦ اﺛﺮ

ﺑﺨﺸﯿﺪه آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺗﺸﻮﯾﺶ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﭘﺲ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺪﯾّﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ روز ﺟﻤﻌﯿﺘّﻤﺎن در اﻣﻮر ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻪ ﭘﲑوی از

ﺴﻼم ﺑﯿﺸﱰ ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﮥ ﮐﻤﺎل ﻣﺤﺒﺖ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺗﺎزه ﻣﺸﺮف
اﺋﻤﻪ اﻃﻬﺎر ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟ ّ
ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪﮐﺘﺒﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد در ﻫﻤﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﻮد و آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺟﺪﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ

ﮐﻪ در ﺟﻠﺴﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﻓﺎرﺳﯽ راﯾﺎد ﺑﮕﲑﻧﺪ ،ﭘﺲ از ﺻﺮف ﺷﺎم در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ده اﺳﱰاﺣﺖ

ﻧﻤﻮدﯾﻢ.

ﺷﻨﺒﻪ  ۱۴اﺳﻔﻨﺪ  ۱۳۵۰و ۱۷ﻣﺤﺮم » :۱۳۹۲ﺑﯿﺎﻧﯽ درﺑﺎرهٔ ﻣﻐﻔﺮت«
ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺎ ﻧﺪای ﻣﺮغ ﺳﺤﺮ ﺑﯿﺪار و ﺑﻪ ﻃﺒﻘﮥ اول ﻋﻤﺎرت آﻣﺪی ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﺻﺪای اذان ﺻﺒﺢ ﺑﻠﻨﺪ
ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ را ﺑﻪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ اﻗﺘﺪا ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﭘﺲ از ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ در اﯾﻦ آﯾﻪ

ﺷﺮﯾﻔﻪ»وَﺳَﺎرِﻋُﻮاْ إِﻟَﻰ ﻣَﻐْﻔِﺮَةٍ ﻣﱢﻦ رﱠﺑﱢﻜُﻢْ وَﺟَﻨﱠﺔٍ ﻋَﺮْﺿُﻬَﺎ اﻟﺴﱠﻤَﺎوَاتُ وَاﻻَٔرْضُ أُﻋِﺪﱠتْ ﻟِﻠْﻤُﺘﱠﻘِﲔَ«»ﺳﻮره آلﻋﻤﺮان آﯾﻪ
 «۱۳۳ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺑﺸﺘﺎﺑﯿﺪ ﺑﺴﻮی ﻣﻐﻔﺮت و آﻣﺮزش ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن و ﺑﺴﻮی ﺑﻬﺸﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﺮض آن ﺑﺎﻧﺪازه ﺗﻤﺎم

آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﲔ اﺳﺖ ،وﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﺮا ﻣﻬﯿﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﺮای ﭘﺮﻫﯿﺰﮐﺎران ،ﭘﺮﻫﯿﺰﮐﺎران ﮐﯿﺎﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل

وﺳﻌﺖ و ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﻓﻘﺮا اﻧﻔﺎق ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ ﺧﻮد را ﻓﺮو ﻣﯽﻧﺸﺎﻧﻨﺪ و از ﺑﺪی ﻣﺮدم در ﮔﺬرﻧﺪ ،ﺧﺪا

دوﺳﺖ ﻣﯿﺪارد ﻧﯿﮑﻮﮐﺎران را ،آﻧﺎﻧﮑﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﮐﺎر ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺘﻪای از اﯾﺸﺎن ﺳﺮزﻧﺪ ﯾﺎ ﺳﺘﻤﯽ ﺑﺨﻮد روا داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺧﺪا را

ﺑﯿﺎد آرﻧﺪ ﺗﻮﺑﻪ و اﺳﺘﻐﻔﺎرﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﯿﺴﺖ ﻏﲑ از ﺧﺪا ﮐﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن را ﺑﺒﺨﺸﺪ؟» وَﺳَﺎرِﻋُﻮاْ إِﻟَﻰ ﻣَﻐْﻔِﺮَةٍ ﻣﱢﻦ رﱠﺑﱢﻜُﻢْ« ﯾﻌﻨﯽ

ﺑﺸﺘﺎﺑﯿﺪ ﺑﺴﻮی ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ از ﻃﺮف ﺣﻖ ﺑﺴﻮی ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪهاﻧﺪﮐﻪ اﺳﺒﺎب آﻣﺮزش ﺷﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻣﺴﺎرﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺴﻮی
ﻣﻐﻔﺮة :ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﺴﻮی او ﻣﯿﱪد وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﻮی او ﺷﺘﺎب ﮐﺮدﯾﻢ و ﺷﺮاﯾﻂ آﻣﺮزﯾﺪن او را ﻣﻬﯿﺎ ﮐﺮدﯾﻢ،
او ﻣﺎ را ﺑﺴﻮی ﺑﻬﺸﺖ ﻣﯽﺑﺮد ﺑﻬﺸﺘﯽ ﮐﻪ اﻧﺪازهٔ ﻋﺮض ﻫﻤﻪ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﲔ اﺳﺖ.

ﺑﻬﺸﺖ و دوزﺧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ در ﻫﻤﲔ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﲔ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﺴﺖ ،اﯾﻦ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﲔ ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ ﻧﺪارد،
ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ و روح در ﻣﺮاﺣﻞ دﯾﮕﺮﮐﻪ اﻧﺘﻬﺎ ﻧﺪارد ،و اﯾﻦ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮای ﭘﺮﻫﯿﺰﮐﺎران اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ

ﻣﻬﯿﺎ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ،ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﭼﻪ؟ ﭘﺮﻫﯿﺰ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺻﺤّﺖ اﺳﺖ اﻧﺴﺎن ﻫﻤﺎﻧﻄﻮریﮐﻪ در وﻗﺖ ﺑﯿﻤﺎری

ﺑﺎﯾﺪ رژﯾﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﮔﺮ آﻧﭽﻪ ﻣﻮاﻓﻖ روح اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﺪ و ﭘﺮﻫﯿﺰ ﻧﮑﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ روح زﻣﲔﮔﲑ
١٦٢

١٦٣

ﺷﻮد و ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻻ رود و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را ﺑﺴﻮی ﻣﻐﻔﺮت و آﻣﺮزش ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ و ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﻣﯽﺑﺮد ﭘﺮﻫﯿﺰﮐﺎری
اﺳﺖ ،ﭘﺮﻫﯿﺰﮐﺎر ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﻨﺪ در آﯾﻪ ) ۱۳۴آل ﻋﻤﺮان( ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ»:اﻟﱠﺬِﻳﻦَ ﻳُﻨﻔِﻘُﻮنَ ﻓِﻲ اﻟﺴﱠﺮﱠاء وَاﻟﻀﱠﺮﱠاء وَاﻟْﻜَﺎﻇِﻤِﲔَ

اﻟْﻐَﻴْﻆَ وَاﻟْﻌَﺎﻓِﲔَ ﻋَﻦِ اﻟﻨﱠﺎسِ وَاﻟﻠّﻪُ ﻳُﺤِﺐﱡ اﻟْﻤُﺤْﺴِﻨِﲔَ« آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ در آﺷﮑﺎر و ﭘﻨﻬﺎن اﻧﻔﺎق ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺻﺪﻗﺎت واﺟﺒﻪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ زﮐﻮة و زﮐﻮة ﻓﻄﺮه و ﺧﻤﺲ ﮐﻪ واﺟﺐ اﺳﺖ آﺷﮑﺎرا را ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﻮﻧﺪ ،و ﺻﺪﻗﺎت

ﻣﺴﺘﺤﺒﻪ را در ﭘﻨﻬﺎن ﺑﺪﻫﻨﺪﮐﻪ رﯾﺎ در او ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﮐﺴﯿﮑﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ درﮐﺎر ﺧﲑﮐﻤﮑﯽ ﮐﻨﺪ اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮرﺷﺎن ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ

ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ در روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد و ﺣﺘﯽاﻻﻣﮑﺎن ﺑﺎﯾﺪ دﯾﮕﺮی ﻧﻔﻬﻤﺪ ،ﭘﺮﻫﯿﺰﮐﺎران ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻧﻔﺎق ﻣﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ

ﺑﮑﻪ اﻧﻔﺎق ﺑﺪﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﻮدن و ﯾﺎری ﮐﺮدن و ﯾﺎری دادن در ﻓﻨﻮن و ﻋﻠﻮم و آﮔﺎه ﮐﺮدن اﺷﺨﺎص ﻧﺎدان و
ﺟﺎﻫﻞ از ﺧﻄﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﭘﺎی آﻧﻬﺎﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻋﻬﺪه آﻧﻬﺎﺳﺖ ،در ﺟﻤﯿﻊ ﺣﺎﻻت ﮐﺎر آﻧﻬﺎ اﻧﻔﺎق ﺑﻪ ﻣﺴﺘﺤﻘﲔ اﺳﺖ

»وَاﻟْﻜَﺎﻇِﻤِﲔَ اﻟْﻐَﻴْﻆَ« ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﻏﻀﺒﺸﺎن را ﻓﺮو ﻣﯽﻧﺸﺎﻧﻨﺪ و ﭘﺎﺋﲔﺗﺮ از ﻫﻤﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺼﺎص
ﺑﮑﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪﮔﺬﺷﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮏ ﺳﯿﻠﯽ ﯾﮏ ﺳﯿﻠﯽ ﺑﺰﻧﺪ و اﯾﻦ زﯾﺎدﺗﺮ از آن

ﺧﻼف ﺷﺮع اﺳﺖ ،از اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد در دل ﻫﻢ ﻧﻤﯽﮔﲑد و ﻋﻔﻮ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .و ﺑﺎﻻﺗﺮ از آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺴﺎن ﻫﻢ ﺑﮑﻨﺪ ،و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺪی ﻧﯿﮑﯽ ﮐﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺧﺪا اﻣﺮ ﺑﺎﺣﺴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و

اﺣﺴﺎن ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را دوﺳﺖ ﻣﯽ دارد»ﯾﺎ ﻣُﺤﺴِﻦُ ﻗَﺪْ اَﺗﺎٰكَ اﻟﻤُﺴﺒﯽٔ« ﭘﺮوردﮔﺎرا ﺗﻮ ﺧﻮدت اﻣﺮﮐﺮدهای ﮐﻪ ﻧﯿﮑﻮﮐﺮدار
ﺑﺪﮐﺮدار را ﻋﻔﻮﮐﻨﺪ ﺧﺪاﯾﺎ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﺴﻮی ﺗﻮ آﻣﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﻋﻔﻮﮐﻨﯽ» ،واﻟﱠﺬﯾﻦَ اِذاٰﻓﻌﻠﻮا ﻓﺎٰﺣِﺸَﺔً« دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ

ﮔﻨﺎﻫﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻇﻠﻢ ﺑﮑﻨﻨﺪﮐﻪ از روی ﻋﻤﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻓﻮری ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﯿﺎد ﺧﺪا
ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ و اﺳﺘﻐﻔﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن را ﺑﯿﺎﻣﺮز ﺟﺰ ﺧﺪا؟اﺻﺮار ﺑﻪ ﮔﻨﺎه ﻫﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽداﻧﻨﺪﮐﻪ اﯾﻦ

ﮔﻨﺎه ﮐﺒﲑه اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺒﺎرک و ﺗﻌﺎﱃ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺟﺰای آﻧﻬﺎ و اﯾﻦ ﭼﻨﲔ اﻓﺮادی ﻣﻐﻔﺮت و ﺑﻬﺸﺖ اﺳﺖ و

آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﺟﺮ ﺧﻮﺑﯽ دارﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن ﺗﻔﺴﲑ دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ آﻗﺎی ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ و آﻗﺎی ﻃﺒﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل

ﯾﮑﯽ از دراوﯾﺶ ﻧﻘﺶﺑﻨﺪی ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﺮدﻧﺪ ،ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﻘﺮ و ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در داﺧﻞ آن ﯾﮏ درﺧﺖ
»ﺷﻮک« وﺟﻮد داﺷﺖ ،اﯾﻦ درﺧﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ و ﺑﺰرگ و ﻣﯿﻮه آن از ﻋﻨﺎب درﺷﺖﺗﺮ اﺳﺖ و در ﻧﻮاﺣﯽ ﻫﻨﺪ زﯾﺎد

اﺳﺖ ،ﻣﯿﺰﺑﺎن ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺪﯾﻤﯽ وﮐﻬﻨﻪای داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرﯾﺎﻧﻪ ﺧﻮرده ﺑﻮد ،ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ ﻣﺬﻫﺒﯽ و

ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ،ﭘﺲ از ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻧﻤﻮده ﺑﻪ ﻣﻮزه ﺳﺎﻻر ﺟﻨﮓ رﻓﺘﯿﻢ وﱃ ﻫﻨﻮز ﺑﺎز

ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،در ﺳﺎﯾﮥ ﻋﻤﺎرت ﻣﻮزه روی ﻧﯿﻤﮑﺘﯽ ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ در زﯾﺮ ﺳﻘﻒ آﺧﺮﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﻋﻤﺎرت ﻣﻮزه ،زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﺧﺎﻧﻪ

ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد و زﻧﺒﻮران در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺣﻀﺮت آﻗﺎ در ﺣﺎل ﺗﺒﺴﻢ ﺑﺎ اﺷﺎرهٔ ﺑﻪ ﺣﻘﲑ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺗﻮﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﯽ

ﻧﻮﯾﺴﯽ اول آﻧﻬﺎ را ﺑﺸﻤﺎر ﺑﻌﺪ ﺑﻨﻮﯾﺲ ،از ﻗﺮار ﻣﻌﻠﻮم ﻋﺴﻞ در ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﯿﺸﱰ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ و ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ

ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ.ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ روی درﺧﺘﻬﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ زﻧﺒﻮران ﮐﻨﺪو ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﭘﺲ آﻧﮑﻪ در ﻣﻮزه را ﺑﺎز
ﮐﺮدﻧﺪ داﺧﻞ ﺷﺪﯾﻢ ،ﺗﺎﺑﻠﻮی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎﺋﯽ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺎج و ﻃﻼ ﺗﺰﺋﲔ ﺷﺪه و در ﻣﱳ آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ:
ﻫﻮاﻟﻌﺰﯾﺰ
ﺟﺎن زاﻧﻌﺎم ﺗﻮ ای ﺳﺎﻻر ﺟﻨﮓ

ﭼﻮن ﺑﻪ ﻗﺎﻟﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﺧﻮدﺷﺮﻣﻨﺪهاﯾﻢ

ﻣﺎ ﺑﻪ وﻗﺖ ﮐﺎر ،ﮐﺎر آﯾﻨﺪهاﯾﻢ

ﯾﮏ ﻧﮕﺎه از ﻟﻄﻒ ﮐﻦ ﺑﺮ ﺣﺎل ﻣﺎ

در ﺣﺪود ﭼﻬﺎر ﻫﺰارﮐﺘﺎب ﺧﻄﯽ و دوﻫﺰارﮐﺘﺎب ﭼﺎﭘﯽ ﺑﺰﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺠﺎه و ﭘﻨﺞﻫﺰارﮐﺘﺎب
ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ در ﻗﻔﺴﻪﻫﺎی ﭼﻮﺑﯽ و آﻫﻨﯽ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭼﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﯾﮏ
ﮐﺘﺎب ﺧﻄﯽ ﺑﻨﺎم»ﻣﺠﺎﻣﻊ رﻗﻌﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ« ﺑﻪ ﺧﻂ ﺣﺎﺟﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﯽ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه اﯾﺮان ،ﺷﺎه ﻋﺒﺎس ﺛﺎﻧﯽ

ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ »ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ ﻗﻄﺐﺷﺎه« ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻨﺸﺂت ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت دوران ﺳﻠﻄﺎن

١٦٤

ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ و ﻗﻄﺐ ﺷﺎه و دﯾﮕﺮ ﺳﻼﻃﲔ و اﻣﺮاءِ و ﻏﲑه در آن ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺑﻨﻈﺮ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﭼﻨﲔ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای

ﻧﻔﯿﺲ ﻧﺎﯾﺎب اﺳﺖ ۱ ،و در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮﻫﺎﺋﯽ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺣﺎﺷﯿﮥ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ داده ﺑﻮدﻧﺪ .در

ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۱۲ﻇﻬﺮ از ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،ﻗﺒﻞ از ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ و ﻋﺼﺮ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻫﻨﺪو ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ
ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺷﺮﻓﯿﺎب ﺷﺪه و ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﻣﺪﺗﻬﺎﺳﺖ ﻫﻤﺴﺮم ﺗﻌﺎدل ﺧﻮدش را از دﺳﺖ داده

ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ و دﻋﺎﺋﯽ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺷﻮد ،اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﻣﺎ ﮐﻪ ﻃﺒﯿﺐ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ وﱃ دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪای

ﻋﯿﺴﯽ )ع( ﺷﻔﺎ ﺑﺪﻫﺪ ،ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء ﺑﻪ ﻓﻘﺮا ﻧﺒﺎت ﻣﺮﺣﻤﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و ﺿﻤﻦ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ اﻇﻬﺎر
داﺷﺘﻨﺪ :ﻣﺆﻣﻦ آﺋﻴﻨﻪ اوﻟﯿﺎءِ و اوﻟﯿﺎءِ آﺋﻴﻨﻪ اﻣﺎم ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴّﻼم ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻘﺘﻀﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﺮا ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﺤﺪ و

ﺧﺪﻣﺘﮕﺰارﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﮐﻮﺗﺎﻫﯽ و ﻏﻔﻠﺖ ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻦ ﻋﺒﺎدت اﺳﺖ،

ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪ در ﮐﺘﺎب»ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻻﺧﻮان« ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﺟﻤﻊ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ در ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد

ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﺴﺖ ،ﮐﺪورت وﮐﻮﺗﺎﻫﯽ در ﺧﺪﻣﺖ و اﺧﺘﻼف ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺸﻨﻮدی ﻣﻨﺎﻓﻘﲔ و ﻣﺨﺎﻟﻔﲔ ﻣﯽﺷﻮد ،اﺻﻮﻻً اﮔﺮ

در ﺑﲔ ﺷﻤﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد ﻧﮕﺬارﯾﺪ دﯾﮕﺮان ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ و ﻓﻮراً ﺑﲔ ﺧﻮد اﺻﻼح ﮐﻨﯿﺪ ،در ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ

ﮐﻪ :ﻗﺮار ﺷﺪ ﺷﺒﻬﺎی دوﺷﻨﺒﻪ آﻗﺎی ﺣﺴﻦ ﻫﻤﺘﯽ اﻓﺘﺨﺎراً ﻣﺠﻠﺲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺠﻠﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪا و ﯾﺎد او

ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﻗﺼﺪ ﻣﺎدی در ﮐﺎر ﻧﺒﺎﺷﺪ )ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮ روز ﻫﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﺆﻣﻦ ﺑﻪ ﯾﺎد ﺧﺪا دور ﻫﻢ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ(اﺟﺮ

ﺑﺴﯿﺎر در اوﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺸﺎﯾﺶ دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت اﺳﺖ ،در اﻣﻮر ﻇﺎﻫﺮﯾﻪ ﺷﺮﻋﯿﻪ ﺑﻪ رﺳﺎﻟﮥ آﯾﺎت ﻋﻈﺎم ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ و

ﻣﻦ از ﻫﻤﻪ اﻟﺘﻤﺎس دﻋﺎ دارم ،ﻓﻘﺮا از اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻌﺠﺐ ﮐﻨﻨﺪ زﯾﺮا وﻗﺘﯽ ﭘﯿﻐﻤﱪ دﺳﺘﻮر ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ

ﺻﻠﻮات ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ ﻣﺎ ﮐﻪ ﺟﺎی ﺧﻮد دارﯾﻢ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻦ ﻫﻢ از ﻓﻘﺮا اﻟﺘﻤﺎس دﻋﺎ دارم ،اﻟﺤﻤﺪاﻟﻠّﻪ اﯾﻦ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ
ﮐﻪ ﻗﺒﻮر اﻗﻄﺎب را زﯾﺎرت ﮐﺮدﯾﻢ و ﺷﻤﺎ و دﯾﮕﺮان را ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،اﻟﺤﻤﺪاﻟﻠّﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﻫﻢ ﮐﻤﱰ ﺷﺪه وﱃ ﺷﻤﺎ

ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ﻣﺮوت و ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺪارا ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :وَاﻋْﺘَﺼِﻤُﻮاْ ﺑِﺤَﺒْﻞِ اﻟﻠّﻪِ ﺟَﻤِﻴﻌًﺎ وَﻻَ ﺗَﻔَﺮﱠﻗُﻮاْ« »ﺳﻮره
آلﻋﻤﺮان آﯾﻪ  «۱۰۳ﺑﺮﯾﺴﻤﺎن وﻻﯾﺖ اﻟﻬﯽ ﭼﻨﮓ ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﻣﺘﻔﺮق ﻧﺸﻮﯾﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻋﻠﯽ )ع(  ۲۵ﺳﺎل ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﲔ
ﺑﺮای ﺣﻔﻆ دﯾﻦ ﺑﺎ ﺳﮑﻮت و ﻣﺪارا رﻓﺘﺎر ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ ﺗﻔﺮق اﯾﺠﺎد ﻧﺸﻮد و ﺑﺎ ﺳﮑﻮت ﺧﻮد از دﯾﻦ ﺧﺪا ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮد،
ﺿﻤﻨﺎً اﮔﺮ ﺧﺪا ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﯾﻠﻢ ﺑﺮای ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﺎل در ﻣﮑﻪ ﺑﺎﺷﻢ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﺎﯾﺐاﻟﺰﯾﺎره ﻫﻤﮥ ﻓﻘﺮا ﻫﺴﺘﻢ ﺑﺮادران

ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪﮐﻪ در ﻣﺠﺎﻟﺲ ﮐﺘﺐ ﻧﺜﺮ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﭘﻨﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد و ﺑﺮای ﻓﻘﺮاﺋﯽ ﮐﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﮔﺮدد ،آﻧﮕﺎه دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ آﻗﺎی اﺷﱰﯾﺎن ﺣﺎﻓﻆ را ﺑﺎز ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﯾﻦ ﻏﺰل آﻣﺪ:
روی ﺑﻨﻤﺎ و ﻣﺮا ﮔﻮ ﮐﻪ دل از ﺟﺎن ﺑﺮﮔﲑ

ﭘﯿﺶ ﺷﻤﻊ آﺗﺶ ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﺠﺎن ﮔﻮدرﮔﲑ

ﭼﻨﮓ ﺑﻨﻮاز و ﺑﺴﺎز ارﻧﺒﻮد ﻋﻮد ﭼﻪ ﺑﺎک

آﺗﺶ ﻋﺸﻖ و دﻟﻢ ﻋﻮد و ﺗﻨﻢ ﻣﺠﻤﺮ ﮔﲑ

ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺧﻮﯾﺶ آی وز ﺧﺎﮐﺶ ﺑﺮﮔﲑ

در ﻟﺐ ﺗﺸﻨﻪ ﻣﻦ ﺑﲔ و ﻣﺪارا آب درﯾﻎ

ورﻧﻪ در ﮔﻮﺷﻪ رو و دﻟﻖ رﯾﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮔﲑ

درﺳﻤﺎع آی وز ﺳﺮﺧﺮﻗﻪ ﺑﯿﻨﺪازو ﺑﺮﻗﺺ

 -۱اﯾﻦ ﻓﻘﲑ در ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺘﻢ در ﻫﻨﺪﮐﻪ از دﻫﻬﺎ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﺮدم و ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ راﯾﺰﻧﯽ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در دﻫﻠﯽ را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺮدم و ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ اﯾﺮان و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و
اﻃﺮﯾﺶ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﻤﻮدهام ﺑﺎﯾﺪ اذﻋﺎن ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ ﺑﻬﱰﯾﻦ آﺛﺎر ﺧﻄﯽ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ و دﻻﻻن از ﻫﻨﺪ ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺿﻤﻦ

اﻧﮑﻪ ﻣﻮرﯾﺎﻧﻪ آﻓﺖ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎﺳﺖ و ﻫﺰاران ﻣﺠﻠﺪﮐﺘﺎب ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﻮرﯾﺎﻧﻪ ﮐﺎﻣﻼً ﺧﻮرده ﺷﺪه در ﻋﲔ ﺣﺎل آﺛﺎر ﺧﻄﯽ ﻫﻨﺪ ﺑﯽﻧﻈﲑ وارزﺷﻤﻨﺪ و
ﮐﻤﯿﺎب و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ زﯾﺒﺎ و ﺗﺬﻫﯿﺐ آراﺳﺘﻪ ﺷﺪه و از ﮔﻨﺠﯿﻪﻫﺎی ادب ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ ﻟﺬا ﺑﺮ ﻫﻤﻪ دﺳﺖ

اﻧﺪرﮐﺎران ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﻓﺮض اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﲑاث اﯾﺮاﻧﯽ و اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮد درﻫﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﮐﻪ ﻫﺮ روز ﺻﺪﻫﺎ از اﯾﻦ آﺛﺎرﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ

ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ دﻻﻻن و دزدان ﮐﺘﺎب ازﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ وﮔﺎه ﻏﲑ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻐﺎرت ﻣﯽرود .ﺿﻤﻨﺎً اﻧﻌﻘﺎد ﯾﮏ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻫﻨﺪ در
ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ و اﺣﯿﺎء ﻣﲑاث اﯾﺮاﻧﯽ و اﺳﻼﻣﯽ ﺿﺮوری اﺳﺖ.

١٦٥

دوﺳﺖﮔﻮ ﯾﺎرﺷﻮد ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻬﺎن دﺷﻤﻦ ﺑﺎد

ﺑﺨﺖ ﮐﻮ روی ﮐﻦ و روی زﻣﲔ ﻟﺸﮑﺮ ﮔﲑ

ﺗﺮک دروﯾﺶ ﻣﮕﲑ ار ﻧﺒﻮد ﺳﯿﻢ و زرش

درﻏﻤﺖ ﺳﯿﻢ ﺷﻤﺎ راﺷﮏ ورﺧﺶ رازر ﮔﲑ

رﻓﺘﻪ ﮔﲑ ازﺑﺮم وزآﺗﺶ و آب دل و ﭼﺸﻢ

ﮔﻮﻧﻪام زرد و ﻟﺒﻢ ﺧﺸﮏ و ﮐﻨﺎرم ﺗﺮ ﮔﲑ

ﺑﺮ ﻟﺐ ﺟﻮی ﻃﺮب ﺟﻮی و ﺑﮑﻒ ﺳﺎﻏﺮﮔﲑ

ﻣﯿﻞ رﻓﱳ ﻣﮑﻦ ای دوﺳﺖ دﻣﯽ ﺑﺎﻣﺎﺑﺎش

ﺳﯿﻢ در ﺑﺎز و ﺑﺮو ﺳﯿﻢ ﺑﺮی در ﺑﺮ ﮔﲑ

ﺻﻮف ﺑﺮﮐﺶ زﺳﺮوﺑﺎده ﺻﺎﻓﯽ درﮐﺶ

ﮐﻪ ﺑﺒﲔ ﻣﺠﻠﺴﻢ و ﺗﺮک ﺳﺮ ﻣﻨﱪ ﮔﲑ

ﺣﺎﻓﻆ آراﺳﺘﻪ ﮐﻦ ﺑﺰم و ﺑﮕﻮ واﻋﻆ را
و ﻏﺰل ﺑﻌﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد:

ای ﺧﺮم از ﻓﺮوغ رﺧﺖ ﻻﻟﻪزار ﻋﻤﺮ

ﺑﺎزآ ﮐﻪ رﯾﺨﺖ ﺑﯽﮔﻞ روﯾﺖ ﺑﻬﺎر ﻋﻤﺮ

از دﯾﺪهﮔﺮ ﺳﺮﺷﮏ ﭼﻮﺑﺎران رود رواﺳﺖ

ﮐﺎﻧﺪر ﻏﻤﺖ ﭼﻮ ﺑﺮق ﺑﺸﺪ روزﮔﺎر ﻋﻤﺮ

اﻧﺪﯾﺸﻪ از ﻣﺤﯿﻂ ﻓﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﻫﺮﮔﺰم

ﺑﺮ ﻧﻘﻄﻪ دﻫﺎن ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺪار ﻋﻤﺮ

روز ﻓﺮاق را ﮐﻪ ﻧﻬﺪ در ﺷﻤﺎر ﻋﻤﺮ

ﺑﯽﻋﻤﺮ زﻧﺪهام ﻣﻦ وزﯾﻦ ﺑﺲ ﻋﺠﺐ ﻣﺪار

زآن رو ﻋﻨﺎن ﮔﺴﺴﺘﻪ دواﻧﺪ ﺳﻮار ﻋﻤﺮ

در ﻫﺮ ﻃﺮف زﺧﯿﻞ ﺣﻮادث ﮐﻤﯿﻨﮕﻪ اﺳﺖ

اﯾﻦ ﯾﮑﺪو دم ﮐﻪ دوﻟﺖ دﯾﺪار ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ

درﯾﺎب ﮐﺎم دل ﮐﻪ ﻧﻪ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﺎر ﻋﻤﺮ

ای درﮔﺬار ﺑﻮد و ﻧﻈﺮ ﺳﻮی ﻣﺎ ﻧﮑﺮد

ﺑﯿﭽﺎره دل ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﺪﯾﺪ از ﮔﺬار ﻋﻤﺮ

ﺑﯿﺪار ﮐﺮد ﻫﺎن ﮐﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻤﺮ

ﺗﺎ ﮐﯽ ﻣﯽﺻﺒﻮح و ﺷﮑﺮ ﺧﻮاب ﺻﺒﺤﺪم

اﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﺎﻧﺪ از ﻗﻠﻤﺖ ﯾﺎدﮔﺎر ﻋﻤﺮ

ﺣﺎﻓﻆ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮی ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ﺟﻬﺎن

ﭘﺲ از ﺻﺮف ﺷﺎم ﮐﻪ آﻗﺎی دﮐﱰ ﻣﻘﺘﺪری و آﻗﺎی ﺿﺎﺑﻂ و ﻋﺪهٔ زﯾﺎدی از ﻓﻘﺮا ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ اﺳﱰاﺣﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ.

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ۱۵اﺳﻔﻨﺪ  ۱۳۵۰و  ۱۸ﻣﺤﺮم  :۱۳۹۲ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﭘﻮﻧﺎ
آن ﺷﺐ ﺳﺤﺮﮔﺎه ﺣﻀﺮت آﻗﺎ و ﻫﻤﺮاﻫﺎن زودﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺒﻬﺎ ﺑﻪ راز و ﻧﯿﺎز ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ،ﺣﺎج آﻗﺎی ﺳﻠﻄﺎﻧﭙﻮر ﻣﺸﻐﻮل

ﻧﻤﺎز ﺷﺐ ﺑﻮد ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻘﺮا ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﮑﺎری ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻓﻘﺮای ﺣﯿﺪرآﺑﺎد اﻋﻢّ از زن و ﻣﺮد و ﺣﺘﯽ دو ﺑﭽﻪ ﺧﺮدﺳﺎل
در ﻫﻤﺎن ﺳﺤﺮ ﺑﺮای ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮای اﻗﺎﻣﮥ ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻃﺒﻘﮥ اول ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﺮدﻧﺪ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت اﯾﺸﺎن اﻗﺘﺪا ﻧﻤﻮدﯾﻢ آﻗﺎﯾﺎن دﮐﱰ ﻣﻘﺘﺪری ،داﻧﺶ رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ اﯾﺮاﻧﯿﺎن در
ﺣﯿﺪرآﺑﺎد ،ﻧﻌﻤﺎنﻓﺮ ،روزﺑﻪ ،ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻓﺮّخ و ﺗﻤﺎم ﻓﺮزﻧﺪان و ﻧﻮهﻫﺎ و ﺧﻼﺻﻪ ﺗﻤﺎم ﻓﻘﺮا ﺣﯿﺪرآﺑﺎد آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﺲ
از ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺣﺴﻦ ﻃﺒﺴﯽ اﯾﻦ ﻏﺰل را از ﺳﻌﺪی ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﻮد:
ای ﺳﺎرﺑﺎن آﻫﺴﺘﻪران ﮐﺎرام ﺟﺎﻧﻢ ﻣﯽرود

واﻧﺪل ﮐﻪ ﺑﺎﺧﻮد داﺷﺘﻢ ﺑﺎ دﻟﺴﺘﺎﻧﻢ ﻣﯽرود

ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻪ ﻧﲑﻧﮓ وﻓﺴﻮنﭘﻨﻬﺎنﮐﻨﻢ رﯾﺶ درون

ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺧﻮن ﺑﺮ آﺳﺘﺎﻧﻢ ﻣﯽرود

ﮔﻮﺋﯿﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺸﯽ دوراز او در اﺳﺘﺨﻮاﻧﻢ ﻣﯽرود

ﻣﻦﻣﺎﻧﺪهام ﻣﻬﺠﻮرازاو ﺑﯽﭼﺎره و رﻧﺠﻮر ازاو

ﮐﺰ ﻋﺸﻖ آن ﺳﺮو روان ﮔﻮﺋﯿﯽ رواﻧﻢ ﻣﯽ رود

ﻣﺤﻤﻞ ﺑﺪارای ﺳﺎرﺑﺎن ﺗﻨﺪیﻣﮑﻦ ﺑﺎﮐﺎروان

دﯾﮕﺮ ﻣﺮﭙس از ﻣﻦ ﻧﺸﺎن ﮐﺰ دل ﻧﺸﺎﻧﻢ ﻣﯽرود

او ﻣﯽرود داﻣﻦﮐﺸﺎن ﻣﻦ زﻫﺮ ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ ﭼﺸﺎن
ﺑﺮﮔﺸﺖ ﯾﺎر ﺳﺮﮐﺸﻢ ،ﺑﮕﺬاﺷﺖﻋﯿﺶ ﻧﺎﺧﻮﺷﻢ

ﭼﻮن ﻣﺠﻤﺮی ﺑﺮآﺗﺸﻢ ﮐﺰ ﺳﺮد ﺧﺎﻧﻢ ﻣﯽرود

ﺑﺎز آی ﺑﺮ ﭼﺸﻢ ﻧﺸﲔ ای دﻟﺴﺘﺎن ﻧﺎزﻧﲔ

ﮐﺎﺷﻮب ﻓﺮﯾﺎد از زﻣﲔ ﺑﺮ آﺳﻤﺎﻧﻢ ﻣﯽرود

در ﺳﯿﻨﻪدارم ﯾﺎد او ﯾﺎ ﺑﺮ زﺑﺎﻧﻢ ﻣﯽرود

ﺑﺎ آﻧﻬﻤﻪ ﺑﯿﺪاد او وﯾﻦ ﻋﻬﺪی ﺑﻨﯿﺎد او

وﯾﻦ ره ﻧﻪ ﻗﺎﺻﺪ ﻣﯽروم ﮐﺰﮐﻒ ﻋﻨﺎﻧﻢﻣﯽرود

ﺷﺐ ﺗﺎ ﺳﺤﺮ ﻣﯽﻧﻐﻨﻮم واﻧﺪر زﮐﺲ ﻣﯽﻧﺸﻨﻮم

١٦٦

ﮔﻔﺘﻢ ﺑﮕﺮﯾﻢ ﺗﺎ اﺑﻞ ﭼﻮن ﺧﺮ ﻓﺮو ﻣﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﻞ

وﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻧﺘﻮاﻧﻢ ﮐﻪ دل ﺑﺎ ﮐﺎرواﻧﻢ ﻣﯽ رود

ﺑﻌﺪ از وﺻﺎل ﯾﺎر ﻣﻦ ﺑﺮﮔﺸﱳ از دﻟﺪار ﻣﻦ

ﮔﺮﭼﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﺎر ﻣﻦ ﻫﻢ ﮐﺎر از آﻧﻢ ﻣﯽرود

ﺳﻌﺪی ﻓﻐﺎن ازدﺳﺖ ﻣﺎ ﻻﯾﻖ ﻧﺒﻮدای ﺑﯽوﻓﺎ

ﻃﺎﻗﺖ ﻧﻤﯽآرم ﺟﻔﺎ ﮐﺎر از ﻓﻐﺎﻧﻢ ﻣﯽرود

ﻣﻦﺧﻮدﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮﯾﺸﱳ دﯾﺪم ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻢ ﻣﯽرود

در رﻓﱳ ﺟﺎن از ﺑﺪن ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻫﺮ ﻧﻮﻋﯽ ﺳﺨﻦ

ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻓﻘﺮا دﺳﺖ داده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻨﺪه از ﺗﻮﺻﯿﻒ آن ﻋﺎﺟﺰم) .ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻀﻤﻮن ﻫﻤﲔ ﻏﺰل ﻓﻮق ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻟﺤﻈﮥ ﻓﺮاق
اﺳﺖ( .ﺧﻼﺻﻪ ﯾﮏ رﺑﻊ ﻣﺎﻧﺪه ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻔﺖ ﺻﺒﺢ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،و ﺳﺎﻋﺖ  ۷از ﺷﻬﺮ ﺣﯿﺪرآﺑﺎد ﺧﺎرج ﺷﺪﯾﻢ

ﻓﻘﺮا ﻫﻤﮕﯽ از ﻣﺮد و زن ﺗﺎ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻨﺎم»ﭘﱳ ﭼﺮد« ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﯿﺪرآﺑﺎد ﺳﯽ ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺖ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ و

ﻫﻤﺮاﻫﺎن را ﺑﺪرﻗﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺣﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ از ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﺑﺎ ﻓﻘﺮا ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﭘﻮﻧﻪ )ﭘﻮﻧﺎ( ﺣﺮﮐﺖ

ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﻫﻮا آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺑﻮد ،ﻧﺴﯿﻢ ﺑﻬﺎری ﺣﺠﺎب از رﺧﺴﺎر ﻣﻬﻮﺷﺎن ﺑﺎغ ﺑﺮﻣﯽداﺷﺖ ﺷﺎﻟﯿﺰارﻫﺎی اﻃﺮاف ﭼﻮن

دﺧﱰﮐﺎن ﺟﻮان ﺧﻮدآراﺋﯽ و ﭘﺎﯾﮑﻮﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،راه ﻣﺴﻄﺢ ﺑﻮد اﻣﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﺗﭙﻪﺳﻨﮕﻬﺎﺋﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ دﺳﺖ
ﻣﺎﻫﺮ ﻃﺒﯿﻌﺖ آﻧﻬﺎ را ﺟﻤﻊ ﮐﺮده و روﯾﻬﻢ ﭼﯿﺪه ﺑﻮد .ﻧﻐﻤﻪﻫﺎی ﻣﺮغ دروﻧﺎ دروﻧﺎ ﻣﺮا ﺑﯿﺎد دﺷﺘﻬﺎی اﻃﺮف ﻗﻮﻧﯿﻪ

اﻧﺪاﺧﺖ ،ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻣﻨﺘﺨﺒﺎت ﮐﺘﺎب ﺷﻤﺲ ﺗﱪﯾﺰی را ﺑﺎز ﻧﻤﻮدم اﯾﻦ ﻏﺰل آﻣﺪ:
ﭘﺮﯾﺪن ﮔﺮﻓﺖ

ﻃﻮﻃﯽ ﺟﺎن ﻗﻨﺪ ﭼﺮﯾﺪن ﮔﺮﻓﺖ

ﻣﺮغ

ﺑﯽزﯾﻨﻬﺎر

ﺑﺮ ﺳﺮو ﺑﺮ دﯾﺪه دوﯾﺪن ﮔﺮﻓﺖ

ﺑﺎز در اﯾﻦ ﺟﻮی روان ﮔﺸﺖ آب

ﺑﺮ ﻟﺐ ﺟﻮ ﺳﺒﺰه دﻣﯿﺪم ﮔﺮﻓﺖ

اﺷﱰ
ﺟﺮﻋﮥ

دﻟﻢ

ﺑﺎز

دﯾﻮاﻧﮥ
آن

ﺳﺮﻣﺴﺖ
ﺑﺎده

ﺳﻠﺴﻠﮥ

ﻣﻦ

دﺷﻤﻦ ﻣﻦ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ دوﺳﺘﻢ

از ﺣﺴﺪ اﻧﮕﺸﺖ ﮔﺰﯾﺪن ﮔﺮﻓﺖ

ﺑﺎد ﺻﺒﺎ ﺑﺎز روان ﺷﺪ ﺑﻪ ﺑﺎغ
ﻋﺸﻖ

ﻓﺮوﺷﯿﺪ

ﺑﻪ

ﻋﯿﺒﯽ

ﻋﻘﻞ

درﯾﺪن

ﮔﺮﻓﺖ

ﺑﺮ ﮔﻞ و ﺑﺮ ﻻﻟﻪ وزﯾﺪن ﮔﺮﻓﺖ
ﺳﻮﺧﺖ دﻟﺶ ﺑﺎر ﺧﺮﯾﺪن ﮔﺮﻓﺖ

ﻣﺮا

راﻧﺪ ﻣﺮا رﺣﻤﺘﺶ آﻣﺪ ﺑﺠﻮش

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺧﻮش ﻧﮕﺮﯾﺪن ﮔﺮﻓﺖ

دﻏﻞ

روزﮔﺎر

در ﺑﻐﻞ ﻋﺸﻖ ﺧﺮﯾﺪن ﮔﺮﻓﺖ

زﻋﺸﻖ

رﺧﺖ

ﺟﺎن ﻣﯽ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﭼﺸﯿﺪن ﮔﺮﻓﺖ

دل

ﺑﺮﻣﯿﺪ

از

ﻋﺸﻖ ﭼﻮدل راﺑﺴﻮی ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻮاﻧﺪ
ﻣﻔﺨﺮ

ﺗﱪﯾﺰ

دل زﻫﻤﻪ ﺧﻠﻖ رﻣﯿﺪن ﮔﺮﻓﺖ

در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺣﺎج آﻗﺎی ﺳﻠﻄﺎﻧﭙﻮر و ﺣﺎج آﻗﺎی ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ و ﺑﻨﺪه در ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ در ﯾﮏ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺑﻮدﯾﻢ،
ﻣﺎﻟﮏ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﯾﮏ ﻫﻨﺪی ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻨﺎم»ام ﯾﺎﺳﯽ« ﺑﻮد ﺣﺎج آﻗﺎی ﺟﻮاﻫﺮﯾﺎن و آﻗﺎی دﮐﱰ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮی و ﺣﺎج ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ
اﮐﱪ روحاﻻﻣﲔ در ﺧﺪﻣﺖ ﺣﺎج آﻗﺎی راﺳﺘﲔ در اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ دﯾﮕﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،راﻧﻨﺪه اﻇﻬﺎر داﺷﺖ از ﺣﯿﺪرآﺑﺎد ﺗﺎ ﺑﯿﺪر

دره رود  ۱۳۳ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ و از ﺑﯿﺪر ﺗﺎ اورﻧﮓآﺑﺎد  ۳۵۰ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ،در ﯾﮑﺼﺪﮐﯿﻠﻮﻣﱰی از ﺣﯿﺪرآﺑﺎد ﺑﻪ ﻗﺼﺒﻪ ﻇﻬﲑ آﺑﺎد

رﺳﯿﺪﯾﻢ آن ﻗﺼﺒﻪ ﻗﺪﯾﻤﯽ وﱃ زﯾﺒﺎ و ﺳﺮﺳﺒﺰ اﺳﺖ و اﻃﺮاف آن ﺑﺎﻏﻬﺎی اﻧﺒﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻮد ،ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ اﻧﺒﮥ ﺣﯿﺪرآﺑﺎد

ﺑﻬﱰﯾﻦ ﻧﻮع اﻧﺒﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن اﺳﺖ ،در ﯾﮑﺼﺪ و ﻫﻔﺖ ﮐﯿﻠﻮﻣﱰی ﺑﻪ راه دﺳﺖ راﺳﺖ وارد ﺷﺪﯾﻢ و در  ۱۲۵ﮐﯿﻠﻮﻣﱰی

ﺑﻪ ﻣﺮز اﺳﺘﺎن ﻣﯿﺴﻮر رﺳﯿﺪﯾﻢ ،و ﭘﺲ از ﻫﺸﺖ ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﺑﻪ ﻗﻠﻌﻪ ﺑﯿﺪر ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻼﻃﲔ ﺑﻬﻤﻨﯽ ﺑﻮده وارد و از
ﮐﻨﺎر ﻣﺪرﺳﮥ ﺧﻮاﺟﻪ ﻣﺤﻤﻮد ﻏﺎﺳﺎن ﯾﺎ ﮔﺎوان ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﻄﺮف ﻣﺰار ﺣﻀﺮت ﺷﺎه ﺧﻠﯿﻞ اﻟﻠّﻪ و
ﺳﺎﯾﺮ اﻗﻄﺎب ﮐﻪ از اوﻻد ،ﺣﻀﺮت ﺷﺎه ﻧﻌﻤﺔ اﻟﻠّﻪ وﱃ ﻣﯽﺑﺎﺳﻨﺪ رﻓﺘﯿﻢ ،ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﻗﺒﻼً ذﮐﺮ ﺷﺪ از ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺪر ﺗﺎ

زﯾﺎرﺗﮕﺎه ﻣﺴﺎﻓﺖ ﭼﻬﺎرﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﺧﺎﮐﯽ اﺳﺖ ،ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺪر ﻓﻌﻼً ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ و آن روﻧﻖ ﺳﺎﺑﻖ را ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻼﻃﲔ
ﺑﻬﻤﻨﯽ ﺑﻮده ﻧﺪارد ،از ﺣﯿﺪرآﺑﺎد ﺗﺎ ﺑﯿﺪر و ﻣﺤﻞ زﯾﺎرﺗﮕﺎه ﺣﻀﺮت ﺷﺎه ﺧﻠﯿﻞ اﻟﻠّﻪ  ۱۳۷ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ

١٦٧

ﮐﻪ ﭘﯿﻤﻮدﯾﻢ ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ و ﻧﯿﻢ ﺑﻄﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ،ﭘﺲ از زﯾﺎرت و ﻧﻤﺎز در ﺳﺎﻋﺖ ده ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﻌﺪ از ﻃﯽ ﭼﻨﺪ
ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ راه دوﺑﺎره دﯾﻮان ﺷﻤﺲ را ﺑﺎزﮐﺮدم اﯾﻦ ﻏﺰل آﻣﺪ:
ﮔﺮ دَم از ﺷﺎدی و ﮔﺮ از ﻏﻢ زﻧﯿﻢ
ﯾﺎر ﻣﺎ اﻓﺰون رود اﻓﺰون روﯾﻢ

ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﻢ و ﺑﺎ ﻫﻢ دم زﻧﯿﻢ
ﯾﺎر ﻣﺎ ﮔﺮ ﮐﻢ زﻧﺪ ﻣﺎ ﮐﻢ زﻧﯿﻢ

ﻣﺎ ﻫﻤﻪ در ﺟﻤﻊ آدم ﺑﻮدهاﯾﻢ

ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮ آدم زﻧﯿﻢ

ﺷﺎه ﻋﺎﻟﻢ ﺷﻤﺲ ﺗﱪﯾﺰ اﺳﺖ و ﻣﺎ

ﻋﺎﻟﻢ از ﻓﻀﻠﺶ ﻫﻤﻪ ﺑﺮ ﻫﻢ زﻧﯿﻢ

ﺧﯿﻤﻪﻫﺎ ﺑﺮ ﺳﺎﺣﻞ اﻋﻈﻢ زﻧﯿﻢ

ﻧﮑﺘﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ وآدم ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻘﺎ

ﭼﻨﺪﮐﯿﻠﻮﻣﱰی ﮐﻪ از راه اﺻﻠﯽ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮدﯾﻢ از اﺳﺘﺎن ﻣﯿﺴﻮر ﮔﺬﺷﺘﯿﻢ .در ﺳﺎﻋﺖ  ۱۱ﻫﻮا ﮔﺮم ﻣﯽﺷﺪ ،ﭘﺴﺖ ﻣﺮزی
ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﺨﺘﺼﺮی ﺑﻌﻤﻞ آورد و ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ در دو ﻃﺮف راه درﺧﺘﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺰارع ﻧﯿﺸﮑﺮ و ذرت وﺟﻮد

داﺷﺖ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﮔﺮﻣﯽ ﻫﻮا ﭼﻨﺪان ﻣﺤﺴﻮس ﻧﺒﻮد وﱃ وﻗﺘﯿﮑﻪ ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎدﮔﺮاﻣﺎی ﻫﻮا ﺣﺲ ﻣﯽﺷﺪ،
ﻣﺠﺪداً ﺑﻪ اﺷﺎره ﺣﺎج آﻗﺎی ﺳﻠﻄﺎﻧﭙﻮر ﮐﺘﺎب ﺷﻤﺲ ﺗﱪﯾﺰی را ﺑﺎزﮐﺮدم اﯾﻦ ﻏﺰل آﻣﺪ:
روی

ﻋﺎﺷﻖ

ﺟﺎﻧﻔﺰای

ﻫﻤﺘﯽ ﮐﻦ ﮐﻪ در وﻓﺎی ﺗﻮﺋﯿﻢ

ﺗﻮﺋﯿﻢ

ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ذره در ﻫﻮای ﺗﻮﺋﯿﻢ

ﺗﻮ ﺑﻪ رﺧﺴﺎر آﻓﺘﺎﺑﯽ و ﻣﻪ

در

ﺑﺮ

ﺳﺮای

ﺗﻮﺋﯿﻢ

ﺗﺎ ﺗﻮ زﯾﻦ ﭘﺮده روی ﺑﻨﻤﺎﺋﯽ

ﻣﻨﺘﻈﺮ

اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ در ﻣﯿﺎن ﻣﺠﻠﺲ اﻧﺲ

ﺑﯿﺨﻮد از ﺷﺮﺑﺖ ﻟﻘﺎی ﺗﻮﺋﯿﻢ

ﺧﲑه ﭼﻮن دﺷﻤﻨﺎن ﻣﮑﺶ ﻣﺎ را

ﮐﺎﺧﺮ ای دوﺳﺖ آﺷﻨﺎی ﺗﻮﺋﯿﻢ

ﺗﻮ رﺿﺎ ﻣﯽ دﻫﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﱳ ﻣﺎ

رﺿﺎی

ﺗﻮﺋﯿﻢ

ﻣﺮﺣﺒﺎی

ﺗﻮﺋﯿﻢ

ﮔﺮ

ﭼﻪ

ﻣﺎ

ﺧﺎﺗﻢ

ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯿﻢ

ﺗﱪﯾﺰ

ﺟﺎن

ﺟﺎﻧﻬﺎﺋﯽ

ﻣﺎ

ای ﭘﺮﯾﺰاد ﺧﺎک ﭘﺎی ﺗﻮﺋﯿﻢ

ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯽ زﻋﺸﻖ ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ
ﺷﻤﺲ

ﻫﻤﻪ

ﺑﻨﺪهٔ

ﻋﺎﺷﻖ

ﻟﻔﻆ

ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﺎﮐﺮ و ﮔﺪای ﺗﻮﺋﯿﻢ

ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﻗﺼﺒﻪای ﺑﻨﺎم ﻫﻮﻣﻦآﺑﺎد رﺳﯿﺪه ﺗﻮﻗﻔﯽ ﮐﺮدﯾﻢ و ﭘﺲ از ﺻﺮف ﭼﺎی ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﺳﻘﻒ
ﮐﻮﺗﺎه و دﯾﻮارﻫﺎی ﮔﻠﯽ در ﮐﻨﺎر راه وﺟﻮد داﺷﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ اﻧﺒﻮه ﺗﻮی ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﻬﺎ ﺳﻮار ﺑﻮدﻧﺪ ،راﻧﻨﺪه اﻇﻬﺎر داﺷﺖ

در ﻫﻮﻣﻦآﺑﺎد و ﮔﻠﱪﮔﻪ )ﺳﺎﺑﻘﺎً ﮔﻠﱪگ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻼﻃﲔ ﺑﻬﻤﻨﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺳﻠﻄﺎن اﺣﻤﺪﺷﺎه وﱃّ ﮐﻪ از ارادﺗﻤﻨﺪان ﺣﻀﺮت

ﺷﺎه ﻧﻌﻤﺔ اﻟﻠّﻪ وﱃّ ﺑﻮده ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻠﻄﻨﺖ را از ﮔﻠﱪگ ﺑﻪ ﺑﯿﺪر اﻧﺘﻘﺎل داده اﺳﺖ( ﺑﻮاﺳﻄﮥ روز ﻋﯿﺪ ﻫﻮﱃ ﮐﻪ ﻫﻨﺪوﻫﺎ

ﺟﺸﻦ و ﺷﺎدی داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﲔ اﺧﺘﻼف ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻫﻨﺪوﻫﺎ ﭼﻨﺪ ﺧﺎﻧﻪ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را آﺗﺶ زدهاﻧﺪ ۱وﱃ

 -۱ﮔﺎه اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪﮐﻪ اﻋﯿﺎد ﻫﻨﺪوان ﺑﺎ روز ﻋﺰای ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻣﺼﺎدف ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻣﺘﻌﺼﺐ ﻣﺎﻧﻊ ﺟﺸﻦ و ﺳﺮور ﻫﻨﺪوان ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و
ﻫﻤﲔ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ درﮔﲑی ﻣﯽﮔﺮدد .اﻟﺒﺘﻪ در ﮔﲑﯾﻬﺎ ﻣﻮﻗﺘﯽ اﺳﺖ و ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﺘﻌﺼﺒﺎن ﻫﻨﺪ و ﯾﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .در

ﻣﻮﻗﻊ ﺳﻠﻄﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯿﻬﺎ آﻧﺎن ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدن ﻣﻠﺖ ﻫﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺼﺒﺎت داﻣﻦ ﻣﯿﺰدﻧﺪ و ﮐﻼً درﻫﻨﺪ ﺑﲔ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﻫﻨﺪوان و ﺳﺎﯾﺮ ادﯾﺎن
ﻫﯿﭻ اﺧﺘﻼف رﯾﺸﻪدار وﺟﻮد ﻧﺪارد وﱃ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺎزان ﻏﺮب و ﺷﺮق ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻔﺎق و اﺧﺘﻼﻓﻨﺪ و ﺧﻮد آﻧﺎن ﮔﺮوه ﻣﺘﻌﺼﺐ ﻫﻨﺪوی
آ.اس.اس را ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺘﻌﺼﺐ را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻫﻨﺪوﺋﯿﺴﻢ و ﻃﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﻌﻀﯽ

ﻫﻨﺪوان ﺑﯿﮕﺎﻧﻪاﻧﺪ و دﯾﻦ اﺳﻼم ﮐﻪ از ﺧﺎرج ﺑﻪ ﻫﻨﺪ اﻣﺪه و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺘﺠﺎوز ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد زﻣﯿﻨﻪای ﺑﺮای اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ

اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ .ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪﮐﻪ ﻋﺮﻓﺎ و ﺻﻮﻓﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻫﻨﺪی ﺑﻬﱰﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﻮﻧﺪ را ﺗﺎ ﮐﻨﻮن در آﻧﺠﺎ اﯾﺠﺎدﮐﺮدهاﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ
ﻫﻨﺪوان ﺑﺴﯿﺎر آرام و ﺑﯽآزارﻧﺪ وﱃ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺳﺎت آﻧﺎن ﭼﻮن ﮔﺎو و ﯾﺎ ﺑﺘﻬﺎ واﻣﺎﮐﻦ و ﻣﻌﺎﺑﺪ ﻣﻘﺪﺳﺸﺎن ﺑﯽاﺣﱰاﻣﯽ ﺷﻮد ﭼﻬﺮه ﺑﺴﯿﺎر

ﺳﻔﺎک ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣ ًﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ آﺗﺶ زدن ﻇﻬﻮر دارد آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد .ﻟﺬا ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﮕﺬارﻧﺪﮐﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ
ﺣﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻫﻨﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﺑﺎﺷﺪ .و ﺑﺠﺎی ﺗﻔﺮﻗﻪ اﺗﺤﺎد ﻣﻮﺟﺐ رﺷﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺮدد.
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ﺑﺤﻤﺪاﻟﻠّﻪ ﺧﺴﺎرت ﺟﺎﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن آﺑﺎدﯾﻬﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﻫﻢ ﻗﺮار دارﻧﺪ و در دوﻃﺮف راه ﻣﺰارع
ﻧﯿﺸﮑﺮ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ ،از ﻫﻮﻣﻦآﺑﺎد ﺑﻄﺮف دﺳﺖ ﭼﭗ ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪﯾﻢ در ﮐﻨﺎر راه ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮥ ﺷﮑﺮ وﺟﻮد داﺷﺖ،

در ﯾﮑﯽ دو ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﺟﻠﻮﺗﺮ راﻫﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻄﺮف ﮔﻠﱪگ ﻣﯽرﻓﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰﮐﺎرﺧﺎﻧﮥ ﺷﮑﺮ دﯾﮕﺮی ﺑﻮد .در ﺣﺪود

ﺳﺎﻋﺖ ﯾﺎزده و رﺑﻊ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﻬﺎراﺷﱰ )(Moharashtaﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰش ﺑﻤﺒﺌﯽ اﺳﺖ وارد ﺷﺪﯾﻢ ،در ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻨﺎم»اﻣﻨﻪ

ﮔﺮ« ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﯿﺪرآﺑﺎد در ﺣﺪود  ۳۱۰ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺖ از روی ﭘﻞ ﺳﻨﮕﯽ زﯾﺒﺎﺋﯽ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮده و ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ

از ﻇﻬﺮ ﺑﻪ ﻗﺼﺒﻪ»اﻣﺮﮔﺎ« رﺳﯿﺪﯾﻢ ،ﭘﺲ از ﺗﻮﻗﻒ ﮐﻮﺗﺎه و اﻗﺎﻣﮥ ﻧﻤﺎز و ﺻﺮف ﻏﺬاﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد داﺷﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ
ﻣﻘﺼﺪ رﻫﺴﭙﺎر ﺷﺪﯾﻢ .ﻓﺎﺻﻠﻪ آﻧﺠﺎ ﺗﺎ ﺣﯿﺪرآﺑﺎد ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  ۱۳۷ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﺑﻮد ،در دو ﻃﺮف راه ﻣﺰارع ﺟﻮ و ﮔﻨﺪم و

ﻧﯿﺸﮑﺮ و ذرت وﺟﻮد داﺷﺖ و ﻗﻠﻌﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻨﺎم»ﻧﯿﻨﺪرو« ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﻧﻈﺎم ﺷﺸﻢ »ﻣﲑﻣﺤﺒﻮب

ﻋﻠﯿﺨﺎن«در اﯾﻦ ﻗﻠﻌﻪ از ﻃﺮف ﯾﺎﻏﯿﺎن ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺑﻮده ،از ﺣﯿﺪرآﺑﺎد ﺗﺎ دو راﻫﯽ اورﻧﮓ آﺑﺎد و ﺑﻤﺒﺌﯽ در ﺣﺪود ۳۵۹

ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﺑﻮد ﺳﺎﻋﺖ  ۴ﺑﻌﺪاز ﻇﻬﺮ ﺑﻪ ﻋﺜﻤﺎن آﺑﺎد رﺳﯿﺪﯾﻢ ،در اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻢ ﺟﺸﻦ و ﺳﺮور ﻋﯿﺪ ﻫﻮﱃ ﺑﺮﭘﺎ ﺑﻮد ﻣﺮدم در

ﺧﯿﺎﺑﺎن رﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻢ رﻧﮓ ﻣﯽﭘﺎﺷﯿﺪﻧﺪ و ﻟﺒﺎﺳﻬﺎﯾﺸﺎن ﺗﻤﺎم رﻧﮕﯽ ﺑﻮد ،اﺗﻔﺎﻗﺎً ﺑﻪ ﻣﺎﺷﲔ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻫﻢ

رﻧﮓ ﭘﺎﺷﯿﺪﻧﺪ وﱃ ﺷﯿﺸﯿﻪﻫﺎ ﺑﺎﻻ ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد وﻣﺎ رﻧﮕﯽ ﻧﺸﺪﯾﻢ و آﻧﻬﺎ ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ اﺣﱰام ﺧﻮد را ﻣﻌﻤﻮل داﺷﺘﻨﺪ ،آﻧﻬﺎ

ﻧﻮﻋﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺗﺎزﮔﯽ داﺷﺖ ،ﭘﺲ از اﺳﺘﻔﺴﺎر ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ زﺑﺎن ﻣﺮدم اﯾﻦ اﺳﺘﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و
اردو و زﺑﺎن ﻣﺮاﺗﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،در ﺑﲔ راه ﻣﺴﺎﻓﺮﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺋﯽ ﻣﯽدﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ دوﻟﺖ ﻫﻨﺪ در ﺗﻤﺎم راﻫﻬﺎی اﺻﻠﯽ

ﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪﻫﺎی ﻣﻌﲔ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﺴﺒﺘﺎً زﯾﺒﺎ و ﺗﻤﯿﺰ ﺑﺮای ﺗﻮرﯾﺴﺘﻬﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ در

اﺧﺘﯿﺎر آﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،در ﺳﺎﻋﺖ  ۶/۳۰ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮی ﺑﻨﺎم ﺳﯿﻮاﺟﯽﮔﺮ وارد ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ در وﺳﻂ ﻣﯿﺪان
ﻣﺠﺴﻤﮥ ﯾﮑﯽ از ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻣﺬﻫﺒﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻨﺎم »ﺳﯿﻮاﺟﯽﮔﺮ« در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺳﻮار ﺑﺮ اﺳﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻧﺼﺐ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد،

در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۹/۳۰وارد ﺷﻬﺮ اورﻧﮓآﺑﺎد ﺷﺪﯾﻢ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﭘﺎﻻس ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺟﻮﮐﺎر
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ رﻓﺘﯿﻢ ﻧﺎﻣﱪده از ﻓﻘﺮای ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖاﻧﺪ ،در آن ﺷﺐ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﺴﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ﭘﺲ از ﺻﺮف ﺷﺎم در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ
ده وﻧﯿﻢ اﺳﱰاﺣﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺣﯿﺪرآﺑﺎد ﺗﺎ اورﻧﮓآﺑﺎد در ﺣﺪود  ۶۵۲ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ اﺳﺖ.

دوﺷﻨﺒﻪ  ۱۶اﺳﻔﻨﺪ  ۱۳۵۰و  ۱۹ﻣﺤﺮم :۱۳۹۲
آن ﺷﺐ ﺳﺤﺮﮔﺎﻫﺎن ﻗﺪری زودﺗﺮ ﺑﯿﺪار ﺷﺪﯾﻢ در آن ﺷﺐ از ﺻﺪای ﻣﺮغ ﺳﺤﺮی ﺧﱪی ﻧﺒﻮد ﺳﺎﻋﺖ ﭘﻨﺞ ﺻﺒﺢ
ﺻﺪای ﺳﻮت ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻠﻨﺪ دﻟﺨﺮاﺷﯽ ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪ ،ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدﯾﺪﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮداری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﯿﺪار ﺑﺎش ﻣﺮدم

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و در ﺳﺎﻋﺖ  ۸ﺑﻌﺪاز ﻇﻬﺮ ﻫﻢ اﯾﻦ ﺳﻮت زده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺴﺒﻪ ﻣﻐﺎزهﻫﺎ را ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ را در

ﯾﮑﯽ از اﻃﺎﻗﻬﺎی ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ اﻗﺘﺪا ﻧﻤﻮدﯾﻢ و ﭘﺲ از ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۸ﺑﺎ

ﻫﻤﺎن اﺗﻮﻣﺒﯿﻠﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﯿﻢ ﺑﻄﺮف ﻏﺎرﻫﺎی »اﺟﺘﻨﺎ« ۱ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﻫﻮا آﻓﺘﺎﺑﯽ و ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺧﻨﮏ ﺑﻮد ﺧﻮب

اﺳﺖ ﯾﺎدآور ﺷﻮم ﮐﻪ در اورﻧﮓآﺑﺎد  ۳ﻧﻔﺮ ﻓﻘﲑ ﺳﮑﻮﻧﺖ دارﻧﺪ آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺟﻮﮐﺎر و آﻗﺎی ﻣﲑﻣﻤﺘﺎز ﺣﺴﲔ و

آﻗﺎی ﺻﺎﺑﺮﻋﻠﯽ ،در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﭘﺮﺗﻐﺎل ﻧﺎرﻧﮕﯽ و اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ از ﻣﯿﻮهﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮز ﭼﯿﮑﻮ ،ﻫﻨﺪواﻧﻪ ،ﺧﯿﺎر ،ﺳﯿﺐ
 -۱در ﮐﺘﺎب ﺳﺮزﻣﲔ ﻫﻨﺪ در ﻣﻮرد اﺟﺘﻨﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ:

اﺟﺘﻨﻬﺎ ﻧﺎم ﻏﺎرﻫﺎﺋﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﮐﻪ در ﺟﻨﻮب ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن در  ۶۰ﻣﯿﻠﯽ اورﻧﮓآﺑﺎد واﻗﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺒﺪﻫﺎ و ﺳﻘﻔﻬﺎ و ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﯿﺸﻪﻫﺎی
ﻫﲊﻣﻨﺪﺻﻨﻌﺘﮕﺮان ﭼﲑهدﺳﺖ از ﺻﺨﺮهﻫﺎی ﺳﻤﺎخ ﺑﲑون آوردهاﻧﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎﺷﯿﻬﺎی ﻫﻨﺪ ﻗﺪﯾﻢ روی دﯾﻮارﻫﺎی آن ﻧﻤﺎﯾﺎن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ از ﻗﺮون ﺷﺸﻢ و ﻫﻔﺘﻢ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ .در ﻏﺎر ﺷﻤﺎره ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ از ﺳﻔﺎرت اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ از درﺑﺎر ﺧﺴﺮو ﭘﺮوﯾﺰ

ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ در اواﯾﻞ ﻗﺮن ﻫﻔﺘﻢ ﺑﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﻪ درﺑﺎر ﭘﻮﻟﮑﲔ دوم ﭘﺎدﺷﺎه دﮐﻦ اﻣﺪهاﻧﺪ و ﻃﱪی ﻣﻮرخ ﻧﯿﺰ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎﯾﻦ ﺳﻔﺎرت
)ﺳﺮزﻣﲔ ﻫﻨﺪ ص(۵۴۵

اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ.
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واﻧﺠﲑ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﯽآﯾﺪ از ﻏﻼت ﺟﻮ ،ﮔﻨﺪم و ذرت ﮐﺸﺖ ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺧﻼﺻﻪ از ﻣﻬﻤﺎنﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ ﺗﺎ ﻏﺎرﻫﺎی
»اﺟﺘﻨﺎ«  ۱۰۷ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ واز ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﯾﻦ  ۹ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺟﺎده اﺳﻔﺎﻟﺘﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ راﻫﻨﻤﺎ اﻇﻬﺎر

داﺷﺖ در اﯾﻦ ﻣﺤﻞ  ۳۰ﻏﺎر وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ اﺳﺖ ،در ﺟﻠﻮی

ﻏﺎر ﭼﻬﺎر آﻫﻮﺋﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺮ داﺷﺖ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد در ﺳﻘﻒ ﻏﺎر ﻧﻘﺎﺷﯿﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﺮد.
در اﻃﺮاف آن ،ﻣﺤﻞ رﯾﺎﺿﺖ و ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﺑﻮد .اﻧﮕﺎه از ﻣﺠﺴﻤﻪ ﮐﺎﻣﻼً ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮد او را ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد آﻧﮕﺎه راﻫﻨﻤﺎ

ﻧﻘﺎﺷﯿﻬﺎﯾﯽ ﻧﺸﺎن دادﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﯾﮏ زن ﺑﺴﯿﺎر روﯾﺎﺋﯽ ﺑﻮد ﻣﯽﮔﻔﺖ زﻣﺎﻧﯽ روح ﺑﻮدا در آن وﺟﻮد داﺷﺖ و اﻇﻬﺎر
داﺷﺖ ﺑﻮداﺋﯿﻬﺎ ﺧﺪا را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﻧﲑواﻧﺎ ﺧﺪاﺳﺖ  ۱ﭘﺲ از آن ﭼﻨﺪ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻧﺸﺎن داد و اﻇﻬﺎر داﺷﺖ

ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺴﺮو و ﺷﲑﯾﻦ اﺳﺖ آﻧﮕﺎه در ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻮدا ﻣﻌﺠﺰه ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﺮ روی در ودﯾﻮار ﺣﺪود ﻫﺰار

ﻋﮑﺲ ﺑﻮده ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻮدا ﺧﻮدش را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرﺗﻬﺎ درآﻣﺪه اﺳﺖ ،آﻧﮕﺎه ﻏﺎرﻫﺎی دو ﻃﺒﻘﻪ

ای ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ وﺟﻮد داﺷﺖ .ﺧﻼﺻﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺳﯽﻏﺎر ﭘﺮ از ﻧﻘﺎﺷﯽ و ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎ و ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺑﻮدا ﺑﻮد ،در
ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻫﻮا ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺷﺪه ﺑﻮد ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﺑﲔ راه آب رادﯾﺎﺗﻮر ﻣﺎﺷﯿﻨﻬﺎ ﺟﻮش آﻣﺪ و در ﺣﺪود  ۱/۳۰ﺑﻌﺪ زا ﻇﻬﺮ

وارد اورﻧﮓآﺑﺎد ﺷﺪﯾﻢ ،ﭘﺲ از ﺻﺮف ﻧﺎﻫﺎر در ﻫﻤﺎن ﻫﺘﻞ ﭘﺎﻻس اﺳﱰاﺣﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺳﺎﻋﺖ  ۵ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺑﻄﺮف

ﻣﻘﱪه»ﺑﯽﺑﯽ« رﻓﺘﯿﻢ ﺣﺮارت ﻫﻮا در اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ روی ﺑﺎﻟﮑﻦ در ﺳﺎﯾﻪ ْ ۳۵ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ،در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ
از ﺷﻬﺮﮐﻪ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﮔﻠﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد داﺷﺖ.

»ﻣﻘﱪه ﺑﯽﺑﯽ«
ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﺴﯿﺎر وﺳﯿﻊ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و اﻃﺮاف آن درﺧﺘﮑﺎری اﺳﺖ ،اﻧﻮاع
ٔ
ﻣﻘﱪه در ﯾﮏ

ﻃﻮﻃﯽﻫﺎ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ آﻧﻬﺎ ﺳﺒﺰ رﻧﮓ ﺑﻮدﻧﺪ روی درﺧﺘﻬﺎی ﺑﺰرگ اﻧﺒﻪ در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﻘﱪهای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎج ﻣﺤﻞ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .دو ﻃﺮف ﮔﻠﺪﺳﺘﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ و ﭼﻬﺎر در ورودی از ﭼﻬﺎر ﻗﺴﻤﺖ از ﺳﻨﮓ ﻣﺮﻣﺮ وﺟﻮد داﺷﺖ،

ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻮزه رﻓﺘﯿﻢ ﻇﺮﻓﻬﺎی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﯽﺑﯽ )ﺑﯽﺑﯽ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ درﻋﻠﻢ ﺑﯽﺑﯽ ﻓﺎﻃﻤﻪ زﻫﺮا از ﮔﻢ ﺷﺪن
 -۱ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ راﻫﻨﺎ درﺑﺎره آﺋﲔ ﺑﻮدا اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ زﯾﺮا ﻧﲑواﻧﺎ ﺑﻤﻌﻨﯽ ﺧﺪاﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﲑواﻧﺎ ﺑﻤﻌﻨﯽ ﺳﮑﻮن و آراﻣﺸﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮﺣﻠﮥ ﻓﻨﺎء و ﻃﺮدﻧﻔﺲ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﯽﺗﻮان آﻧﺮا ﺑﺎ ﻧﻔﺲ ﻣﻄﻤﺌﻨﻪ ﯾﮑﯽ داﻧﺴﺖ و ﭼﻮن ﺑﻌﺪ از ﻓﻨﺎء و ﻃﺮد ﻧﻔﺲ ﺣﺎﺻﻞ
ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﯽﺗﻮان آﻧﺮا ﺑﺎ ﻧﻔﺲ ﻣﻄﻤﺌﻨﻪ ﯾﮑﯽ داﻧﺴﺖ و ﭼﻮن ﺑﻌﺪ از ﻓﻨﺎء اﺳﺖ ﻣﻘﺎم ﺑﻘﺎء در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﯽ رﻧﺠﯽ و ﻣﮑﺘﯽ )ﺧﻔﮕﯽ ،ﺳﮑﯿﻨﻪ،

آراﻣﺶ .ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ( اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻧﲑواﻧﺎ))ﭘﺎری ﻧﲑواﻧﺎ(( اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺪاری ﭘﺲ از ﺧﻮاب و ﺑﻘﺎٔ ﺑﻌﺪ از ﻓﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺮگ
ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد اﮔﺮ ﻧﻔﺲ ﻣﻄﻤﺌﻨﻪ را ﻧﲑواﻧﺎ ﺑﮕﲑﯾﻢ .ارﺟﻌﯽ اﱃ رﺑﮏ را رﺟﻌﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺮﺗﺮ و ﻣﺮگ راﺿﯿﻪ و ﻣﺮﺿﯿﻪ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﭘﺮی

ﻧﲑواﻧﺎ ﺑﺪاﻧﯿﻢ در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﻮدا ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از):رﻧﺞ زادن و ﺑﻮدن و ﻣﺮگ ﯾﺎ رﻧﺞ ﺑﯿﻤﺎری ،ﭘﲑی و ﻣﺮگ(
ﺷﻬﻮات ،ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدن ﺷﻬﻮات و راه ﺻﻼح.

ﺑﻮدا ﺑﻪ ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﯽ و ﻧﺬر و ﻧﯿﺎز و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .او ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد وﺟﻮد ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻫﺮ ﻓﺮد ﻧﺘﯿﺠﮥ اﻋﻤﺎل اوﺳﺖ .ﻫﺴﺘﯽ ﺷ ّﺮ ﺳﺖ ﭘﺲ

ﻫﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻮﺷﺪﮐﻪ دوﺑﺎره ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻫﺴﺘﯽ ﻧﺸﻮد .او ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺼﺎﺋﺐ ﺑﺸﺮ از ﺳﻪ ﻣﯿﻞ ﻗﻮی اﺳﺖ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻣﯿﻞ ﺑﻪ رﻓﻊ

ﺷﻬﻮات ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ .ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺎﻣﯿﺎﻧﯽ .ﻣﯿﻞ ﺑﺠﺎوداﻧﯽ ﺷﺪن ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﻣﯿﺎل را از ﺑﲔ ﺑﺮد و آن ﺑﺎ رﯾﺎﺿﺖﮐﺸﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد
ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ وﺟﻮد ﻻزم ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ و از ﻫﺮ ﭼﻪ اﯾﺠﺎد دﻏﺪﻏﻪ ﮐﻨﺪ ﺑﺮﭙﻫﯿﺰﯾﻢ ﺣﺘﯽ دﻏﺪﻏﻪ ﺑﻮد ،ﺣﯿﺎت و ﻣﻤﺎت در

ﻧﻈﺮ او دورﻧﮓ از اﻟﻮان وﺟﻮدﻧﺪ ﻟﺬا ﻫﺮ دو ﺷﺮﻧﺪ و آﻧﭽﻪ ﺧﲑ اﺳﺖ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ و ﻓﻨﺎء در ﻧﲑواﻧﺎ و ﺳﮑﻮن ﻣﻄﻠﻖ .در ﺑﻮداﺋﯿﺴﻢ

ده ﻣﻌﺎﺻﯽ ﮐﺒﲑه وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺳﻪ ﻣﻌﺼﯿﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺴﻤﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :دروغ و ﺳﺮﻗﺖ و زﻧﺎ -ﭼﻬﺎر ﻣﻌﺎﺻﯽ ﮐﺒﲑه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
زﺑﺎﻧﻨﺪﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :دروغ ،اﻓﱰا ،دﺷﻨﺎم ،ﺑﺪﮔﻔﱳ و ﺳﻪ ﻣﻌﺼﯿﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ذﻫﻨﻨﺪﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻃﻤﻊ و ﻧﻔﺮت و اﺷﺘﺒﺎه ﻋﻼوه ﺑﺮاﯾﻦ ۱۰
ﮔﻨﺎه  ۴ﮔﻨﺎه دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﻧﻔﺲﭘﺮﺳﺘﯽ ،ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﭘﯿﺪاﯾﺶ دوﺑﺎره ،ﺟﻬﺎﻟﺖ و ﺗﻔﮑﺮ دراﻣﻮر ﻣﺎوراءاﻟﻄﺒﯿﻌﻪ وﮐﻼً ﺣﯿﺎت ﺑﺸﺮی و
ﺣﺘﯽ ﻣﻦ را ﺑﯽاﺳﺎس و ﺑﯽﺛﺒﺎت ﻣﯽداﻧﺪ)ﻣﺄﺧﻮذ از ﺗﺎرﯾﺦ ادﯾﺎن ﺟﺎن ﻧﺎس و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺷﺮق و دﯾﮕﺮﮐﺘﺐ(

١٧٠

ﭘﺴﺮش و ﻧﺬر وی ﺳﺨﻦ ﺑﻤﯿﺎن آﻣﺪ( اﮐﺜﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻃﻼ آﺑﮑﺎری ﺷﺪه ﺑﻮد ،و ﻧﯿﺰ ﻫﻮدج ﯾﺎ ﺗﺨﺖ رواﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ اﻓﺮاد
ﺣﻤﻞ ﻣﯽﺷﺪه و  ۳۱۳ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد در آﻧﺠﺎ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ ،ﺿﻤﻨﺎًدرﮐﺘﯿﺒﻪای ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد»:اﯾﻦ روﺿﻪ

ﻣﻨﻮره از ﻣﻌﻤﺎری ﻋﻄﺎءِ اﻟﻠّﻪ ﺑﻌﻤﻞ ﻫﯿﺌﺖ را ﺳﯽ ﻃﯿﺎر ﺷﺪ ﺳﻨﻪ  «۱۰۷۱ﻻزم ﺑﻪ ﺗﺬﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ اﺛﺮ زﯾﺒﺎ آﻧﻄﻮری
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﺎﻫﺪاری ﻧﺸﺪهاﺳﺖ ،ﺑﻌﺪ از دﯾﺪار ﻣﻮزه از ﻗﻠﻌﻪ و ﺧﻨﺪق ﻣﻔﺼﻠﯽ ﮐﻪ دور ﺷﻬﺮ وﺟﻮد داﺷﺖ دﯾﺪن ﮐﺮدﯾﻢ.

در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۵/۳۰ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻐﺎزه ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎی دﺳﺘﯽ آن ﺷﻬﺮ را ﻣﯽﻓﺮوﺧﺖ رﻓﺘﯿﻢ و ﭘﺲ از آن ﺑﺮای اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز

ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎءِ ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ و ﭘﺲ از ﺻﺮف ﺷﺎم در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۹/۳۰اﺳﱰاﺣﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ.

ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ  ۱۷اﺳﻔﻨﺪ  ۱۳۵۰و  ۲۰ﻣﺤﺮم ) : ۱۳۹۲ﭘﺎورﻗﯽ – زﯾﻨﺖ زﻧﺎن(
در اﯾﻦ ﺷﺐ ﺑﺎز از ﺻﺪای ﻣﺮغ ﺳﺤﺮی اﺛﺮی ﻧﺒﻮد وﱃ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ و ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺑﯿﺪار و ﺑﯿﺎد ﻣﻌﺒﻮد ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ .در
ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻬﺎر و ﻧﯿﻢ ﺻﺒﺢ آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﺷﻬﺮﯾﺎر ﮐﺎﻇﻤﯽ ﮐﻪ از اﻫﺎﱃ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن و ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻮد ﺑﺎﻓﺘﺨﺎر ﻓﻘﺮ و

دروﯾﺸﯽ ﻧﺎﺋﻞ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ در اﻃﺎﻗﯽ ﮐﻪ آﻗﺎی ﺟﻮﮐﺎر در ﻃﺒﻘﮥ دوم ﻫﺘﻞ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﺎر اﺧﺘﺼﺎص داده ﺑﻮد

ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ارواﺣﻨﺎ ﻓﺪاه اﻗﺘﺪا ﮐﺮدﯾﻢ ﭘﺲ از از ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۷/۳۰ﺑﺮای دﯾﺪن

ﻏﺎرﻫﺎی اﻟﻮار ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﺮان از اول ﺻﺒﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد ،آﻧﺮوز
ﻫﻨﺪوﻫﺎ ﺟﻪ زن و ﭼﻪ ﻣﺮد ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﮐﺮدن ﺧﺎل ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮕﯽ در ﻣﯿﺎن دو اﺑﺮوی ﺧﻮد آﻣﺎدهٔ رﻓﱳ ﺑﻪ ﺑﺘﮑﺪه ﺑﻮدﻧﺪ

۱

 -۱ﻋﺸﻖ و ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺗﺰﺋﲔ ﺑﺪن ﯾﮑﯽ از ﻋﺎدات ﻗﻮﻣﯽ و ﻗﺪﯾﻢ ﻣﺮدم ﻫﻨﺪ اﺳﺖ ،ﻣﺮدﻫﺎ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺑﺎب ﺑﺎ زﻧﻬﺎ ﻫﻤﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ
اﻧﮕﺸﱰی ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدان ﺟﻬﺎن دراﻧﮕﺸﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻫﻨﺪوﻫﺎ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺣﻠﻘﻪ دﺳﺖﺑﻨﺪ ﯾﺎ زﻧﺠﲑ ﻣﭽﯽ و در ﺑﻌﻀﯽ ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﻮارهﻫﺎی

ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻧﯿﺰ زﯾﻨﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،و از ﻫﻤﲔ ﺳﺒﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮش و ﺑﯿﻨﯽ اﻃﻔﺎل ذﮐﻮر و اﻧﺎث را ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ ﺳﻮراخ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻣﺮدﻫﺎ
زﻧﺠﲑ ﻧﺎزﮐﯽ از ﻃﻼﺑﮕﺮدن ﺧﻮد ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺗﺰﺋﲔ ﺟﺴﻢ در ﻧﺰد ﺳﮑﻨﻪ ﺟﻨﻮب ﻫﻨﺪ ﺑﯿﺸﱰ از ﻣﺮدم ﺷﻤﺎل ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ راﺟﻪﻫﺎ و
ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﺣﻠﻘﻪﻫﺎ و زﻧﺠﲑﻫﺎی ﺟﻮاﻫﺮ دور ﮔﺮدن و ﯾﺎ دورﮐﻤﺮ ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ ،زﻧﻬﺎ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺑﻪ زﯾﻮر و زﯾﻨﺖ ﻋﺸﻖ ﺧﺎﺻﯽ دارﻧﺪ ،ﺑﺎ اﻧﻮاع

ﺟﻮاﻫﺮات و ﺳﻨﮕﻬﺎی ﻗﯿﻤﺘﯽ و ﻓﻠﺰﻫﺎی ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ ﺧﻮﯾﺸﱳ را ﻣﯽآراﯾﻨﺪ و ﺣﻠﻘﻪ ﻃﻼ درﮔﻮش و ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽآوﯾﺰﻧﺪ ،اﻧﮕﺸﺘﻬﺎی ﭘﺎ را ﻫﻢ ﺑﻪ
ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی ﻓﻠﺰی زﯾﻨﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در ﺷﺐ زﻓﺎف ﻋﺮوس را از ﺳﺮ ﺗﺎ ﻗﺪم ﻣﺰﯾﻦ ﺑﻪ ﺟﻮاﻫﺮ و زﯾﻮرآﻻت ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ ﻓﻘﺮا ﻧﯿﺰ ﺑﻘﺪر وﺳﻊ

ﺧﻮد در اﯾﻦ ﺑﺎب ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ ،زﻧﺎن ﻃﺒﻘﻪ ﭘﺎﺋﲔ و ﻓﻘﺮا ﺧﻠﺨﺎﻟﻬﺎی ﻧﻘﺮه ﺑﻪ ﺳﺎق ﭘﺎی ﺧﻮد درﻣﯽآوﯾﺰﻧﺪ و آﻧﺮا))ﭘﺎزﯾﭗ(( ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ ﺧﺎل
ﻫﻨﺪو و ﯾﺎ ﺧﺎل ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﺪی))ﺗﯿﻠﮏ(( و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻣﺬﻫﺒﯽ))ﭘُﺘﻮ(( ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﺨﺼﻮص زﻧﺎن ﻫﻨﺪو اﺳﺖ و آﻧﭽﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ

ﯾﮏ ﺧﺎل ﮔﺮد ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﯾﺎ زرد ﯾﺎ ﺳﯿﺎه در وﺳﻂ دو اﺑﺮو ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ اﯾﻦ ﻋﺎدت ﮐﻪ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﺎل ﭼﻬﺮه زﻧﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ
ﻃﺒﻘﺎت ﻏﲑ ﻫﻨﺪو ﻫﻢ ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده و زﻧﺎن ﻣﺴﯿﺤﯽ ﯾﺎ ﭘﺎرﺳﯽ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺧﺎل ﻫﻨﺪو ﮔﺎه ﮔﺎﻫﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻫﻤﲔ ﺧﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ در ادب

ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﻌﺎر و ادﺑﯿﺎت ﺑﺴﯿﺎرﮔﺮدﯾﺪه و ﺷﻌﺮا ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ و ﺑﺨﺎرا ﺑﻪ ﺑﻬﺎی ﯾﮏ ﺧﺎل ﻫﻨﺪو ﻓﺮوﺧﺘﻪاﻧﺪ)اﻟﺒﺘﻪ ﺧﺎل ﻧﺸﺎﻧﻪ وﺣﺪت
اﺳﺖ در اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺻﻮﻓﯿﻪ( رﻧﮓ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ و ﺟﺴﺪ = درﻣﯿﺎن ﻫﻨﺪوان رﻧﮓ ﮐﺮدن ﺟﺒﲔ و ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎء ﺑﺪن رﺳﻤﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ

ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ را ﺑﻪ اﺷﮑﺎل و ﺧﻄﻮط ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از ﻣﻨﺤﻨﯽ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﻪ رﻧﮕﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از زرد و ﺳﻔﯿﺪ و ﻗﺮﻣﺰ ﻣﯽآراﯾﻨﺪ ،آﻧﺮا ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻮﻣ ًﺎ

ﺗﯿﻠﮏ و ﯾﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎً ﭘﺘﻮ ﮔﻮﯾﻨﺪ و اﺻﻞ آن ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻣﯿﺎن ﻗﺒﺎﯾﻞ و ﻋﺸﺎﯾﺮ ﺑﺪوی وﺣﺸﯽ درﻏﺎﻟﺐ ﺑﻼد دﯾﮕﺮ ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ ،در
ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ از ﻗﺪﯾﻢ اﻻﯾﺎم ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻮده و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺮدﻣﺎن ﺳﻨﺠﯿﺪه و ﻣﺘﻤﺪن و ﺑﺎ وﻗﺎری ﻫﻢ دﯾﺪه

ﻣﯽﺷﻮﻧﺪﮐﻪ در وﺳﻂ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺧﻄﯽ ﻣﺪور ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮﻧﮓ زرد ﯾﺎ ﻗﺮﻣﺰ ﻋﻼﻣﺘﯽ رﺳﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﯾﻦ رﻧﮓ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً از ﻣﺎده

ﻣﻌﻄﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﻮب ﺻﻨﺪل و زﻋﻔﺮان و ﯾﺎ ﺧﺎﮐﺴﱰ ﻣﻘﺪس اﺟﺴﺎد ﻣﺮدﮔﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه ،و ﺑﺎ ﺳﺮﮔﲔ ﻣﻘﺪس ﮔﺎو ﻋﺠﲔ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﺮﻫﻤﻨﺎن ﺧﻂ ﻋﻤﻮدی ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ از ﺑﺎﻻی ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﺗﺎ روی ﺑﯿﻨﯽ رﺳﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮﮔﺮدن و ﺳﯿﻨﻪ و ﺷﮑﻢ و

ﺑﺎزواﻧﺮا ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﺠﻮن ﻣﻠﻮن رﻧﮓ آﻣﯿﺰی ﻧﻤﻮده ﻧﻘﺶ و ﻧﮕﺎرﻫﺎ ﻃﺮح ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ،ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮﻫﻤﻨﺎن در ﻓﺮﻗﻪ ووﯾﺸﻨﻮﺋﻴﺰم از رﻧﮓ آﻣﯿﺰی

روی ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﺧﻮد اﺣﱰاز دارﻧﺪ ،وﱃ ﭘﲑوان ﺷﯿﻮا ﻓﻘﻂ ﺑﺪن را ﺑﺎ ﮔﺮدی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺎﮐﺴﱰ ﺳﺮﮔﲔ ﮔﺎو ﯾﺎ اﺟﺴﺎد ﻣﺮدﮔﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﯽ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و اﯾﻦ ﺟﺰو آداب ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻫﻨﺪوان ﮐﻪ ﻫﺮ روز ﺑﻌﺪ از ﻏﺴﻞ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺧﻄﯽ رﻧﮕﲔ اﻓﻘﯽ ﯾﺎ ﻋﻤﻮدی ﺑﺮ ﭘﺸﺎﻧﯽ رﺳﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و آن
ﻋﻼﻣﺖ ﻏﺎﯾﺖ اداب ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود اﮔﺮﮐﺴﯽ اﻧﺮا ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﻣﺮد ﯾﺎ ﻃﺎﻫﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ آﻧﮑﻪ روزه دار

اﺳﺖ.
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وﺟﻮد اﯾﻦ ﺧﺎل ﮐﻪ ﻣﺨﺼﻮص رﻓﱳ ﺑﻪ ﺑﺘﮑﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ در ﭼﻬﺮهٔ ﺳﯿﻪﻓﺎم آﻧﻬﺎ زﯾﺒﺎﺋﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآورد ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺮص ﻣﺎه در ﺷﺐ ﺗﺎرﯾﮏ ﻃﻠﻮع ﻧﻤﻮده ﯾﺎ آﻓﺘﺎب ﺳﺮخﻓﺎم در ﺣﺎل ﻏﺮوب اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﻨﺪ ﺷﻬﺮ

دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﺑﲔ راه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ در دﺷﺘﯽ وﺳﯿﻊ ﻗﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ ﮐﻮهﻫﺎی ﻣﺮﺗﻔﻌﯽ آﻧﻬﺎ را اﺣﺎﻃﻪ ﻧﻤﻮده
ﺑﻮد ،در دو ﻃﺮف راﻫﯽ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ درﺧﺘﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ و ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ آن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﺎقﻧﺼﺮت

ﺳﺮ ﺑﻬﻢ آورده ﺑﻮدﻧﺪ ،و زﯾﺒﺎﺋﯽ ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺶ از ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﺳﺎل ﻋﻤﺮ

ﻣﯽﮐﻨﺪ ،از اﯾﻦ درﺧﺘﺎن ﺷﺎﺧﻪﻫﺎﺋﯽ ﺑﻄﺮف زﻣﲔ ﺳﺮازﯾﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ اﮔﺮ آﻧﺮا ﻗﻄﻊ ﻧﮑﻨﻨﺪ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ زﻣﲔ رﺳﯿﺪ

ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ رﯾﺸﻪ ﻣﯽﺷﻮد و درﺧﺖ دﯾﮕﺮی ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ ،در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ راه ﮐﻮه ﺑﻠﻨﺪی وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ

اﻃﺮاف آن ﻗﻠﻌﻪای ﺳﺎﺧﺘﻪ و داﻻن ﻗﻠﻌﻪ را از ﺧﻮد ﮐﻮه ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺪ وارد ﺷﻮد ،آن ﻗﻠﻌﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎً

ﻋﻈﯿﻢ ﺑﻮد در آﻧﺠﺎ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺧﺎﻧﻤﯽ ﺑﺎ ﺣﺠﺎب اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺴﺮّت ﮔﺮدﯾﺪ ۱ ،ﻣﻘﱪه
اورﻧﮓ زﯾﺐ در ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﺑﻮد ،در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻏﺎرﻫﺎ ﻣﯿﻤﻮﻧﻬﺎ ﺑﺰرگ آزاداﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،اﺑﺘﺪا ﻏﺎر ﺷﻤﺎره  ۸را

دﯾﺪن ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﺼﻞ ﺑﻮد ،آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﺷﻤﺎره  ۱۰ﮐﻪ ﻫﺰار و ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ در ﻗﺮن ﺷﺸﻢ ﻣﯿﻼدی ﺑﻨﺎ

ﺷﺪه ﺑﻮد رﻓﺘﯿﻢ ،اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻦ ﮐﻪ از ﻗﻠﮥ ﯾﮏ ﮐﻮه درﺳﺖ ﺷﺪه ﯾﮑﯽ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺘﯽ از

ﺳﺎﻟﻦ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ در ﺗﻤﺎم ﺳﺎﻟﻦ ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻌﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﮥ راﻫﻨﻤﺎ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎی آن رﻓﺘﯿﻢ در اﯾﻦ
ﺳﺎﻟﻦ ﻣﺠﺴﻤﻪ دو ﻧﻔﺮ از وزرا ﺑﻨﺎم ﭘﺎﻣﺎﻣﺎ ﺑﻮد و در دوﻃﺮف وزار دو زن ﻟﺨﺖ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ،و در وﺳﻂ ﻣﺠﺴﻤﻪ

ﺑﻮدا ﻗﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ ﻋﻈﻤﺖ ﺑﻮد ،ﻏﺎرﻫﺎی ﺷﻤﺎره  ۸و  ۹دو ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع آن از ﯾﮏ ﺗﺎ

دوازده ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻮدا و از  ۱۳ﺗﺎ  ۳۴ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮﻫﻤﻦ و ﭘﻨﺞ ﻣﻘﱪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﲔ ۲ﺑﻮده اﺳﺖ ،آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ
 -۱ﮐﻠﻤﻪ ﺣﺠﺎب ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪن اﺳﺖ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﭘﺮده و ﺣﺎﺟﺐ و از آن ﺟﻬﺖ ﻣﻌﻨﺎی ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽدﻫﺪﮐﻪ ﭘﺮده وﺳﯿﻠﻪ ﭘﻮﺷﺶ
اﺳﺖ ،اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﻠﻤﻪ ﺣﺠﺎب در ﻣﻮرد ﭘﻮﺷﺶ زﻧﺎن ﯾﮏ اﺻﻄﻼح ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ در ﻗﺪﯾﻢ و ﻣﺨﺼﻮﺻ ًﺎ در اﺻﻄﻼح ﻓﻘﻬﺎ ﮐﻠﻤﻪ ﺳِﱰ

ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﭘﻮﺷﺶ اﺳﺖ ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪاﺳﺖ ،ﭘﻮﺷﺶ زن در اﺳﻼم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زن در ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺮدان ﺑﺪن ﺧﻮد را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ و
ﺟﻠﻮهﮔﺮی و ﺧﻮدﻧﻤﺎﺋﯽ ﻧﺮﭙدازد ﮐﻪ در ﺳﻮره ﻣﺒﺎرﮐﻪ ﻧﻮر و در ﺳﻮره اﺣﺰاب آﻣﺪه ،و ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻠﻤﻪ ﺟﻠﺒﺎت)ﭼﺎدرﺑﻠﻨﺪ( ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن
ﭘﯿﻐﻤﱪ اﺳﻼم و ﻋﻠﺖ اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﭘﻮﺷﺶ ﻫﻢ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از آراﻣﺶ رواﻧﯽ و اﺳﺘﺤﮑﺎم ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و اﺳﺘﻮاری اﺟﺘﻤﺎع و ارزش و

اﺣﱰام زن و ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ او از ﺗﻌﺪی و ﺗﺠﺎوز ،اﻣﺎ آﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺣﺠﺎب آﻣﺪه اﺳﺖ در آﯾﻪ  ۳۱ﺳﻮره ﻧﻮر ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ،و در اﯾﻨﺠﺎ
ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪود ﭘﻮﺷﺶ را ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎزﯾﻢ ،ﺧﻮد آﯾﻪ ﺣﺪود ﭘﻮﺷﺶ را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ زﻧﺎن روﺳﺮی را ﺑﺮ روی ﺳﯿﻨﻪ و
ﮔﺮﯾﺒﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻗﻮل اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻣﻮ و ﺳﯿﻨﻪ و دور ﮔﺮدن و زﯾﺮﮔﻠﻮی ﺧﻮد را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺗﻔﺴﲑ ﻣﺠﻤﻊاﻟﺒﯿﺎن آﻣﺪه

ﻗﺒﻼ داﻣﻨﻪ روﺳﺮﯾﻬﺎ را ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﯿﺎﻓﮑﻨﺪﻧﺪ و ﺳﯿﻨﻪﻫﺎﯾﺸﺎن ﭘﯿﺪا ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ دﺳﺘﻮر داده ﺷﺪﮐﻪ در ﺟﻠﻮی ﮔﺮﯾﺒﺎن ﺧﻮش ﺑﯿﺎﻓﮑﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﯿﻨﻪ
ﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ،و دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن زﯾﻨﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن آﯾﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪه و ﻟﺬا ﻣﺤﻞ زﯾﻨﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﻮد ،در آﯾﻪ  ۵۹ﺗﺎ ۶۰

ﺳﻮره اﺣﺰاب ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ ﮐﻠﻤﻪ ﺟﻠﺒﺎب آﻣﺪه ﻓﺮق ﺑﲔ ﺧﻤﺮ)ﻣﻘﻨﻌﻪ( ﮐﻪ در آﯾﻪ  ۳۱ﺳﻮره ﻧﻮر آﻣﺪه و ﺟﻠﺒﺎب ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ آﻣﺪه اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ

ﺧﻤﺎر ﯾﺎ ﻣﻘﻨﻌﻪ روﺳﺮی ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ و ﺟﻠﺒﺎب روﺳﺮی ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﻮاردی ﮐﻪ از ﭘﻮﺷﺶ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺷﺪه وﺟﻪ وﮐﻔﲔ اﺳﺖ و رواﯾﺘﻬﺎﺋﯽ
در اﯾﻦ ﻣﻮرد آﻣﺪه ﮐﻪ وﺟﻪ وﮐﻔﲔ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺷﺪهاﻧﺪ ،و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺴﻌﺪةاﺑﻦ زاره از اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪﮐﻪ وﻗﺘﯽ از ﺣﻀﺮت در
ﻣﻮرد زﯾﻨﺘﯽ ﮐﻪ زن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آﺷﮑﺎرﮐﻨﺪ ﺳﺆال ﺷﺪ ﻓﺮﻣﻮد :ﭼﻬﺮه و دوﮐﻒ و اﻟﺒﺘﻪ واﺟﺐ ﻧﺒﻮدن ﭘﻮﺷﺶ وﺟﻪ وﮐﻔﲔ)ﺻﻮرت و دﺳﺘﻬﺎ( از

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 اﻃﻼع ﺑﯿﺸﱰ ﺑﻪ ﺗﻔﺎﺳﲑ ﻣﺮﺑﻮط در ﻣﻮرد آﯾﺎت ذﮐﺮ ﺷﺪه وﮐﺘﺐ ﻓﻘﻬﯽ ﺑﺎب ﺳﱰ و ﺑﺎب ﻧﮑﺎح و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب

ﺣﺠﺎب اﺳﻼﻣﯽ از ﻣﺮﺣﻮم ﻣﻄﻬﺮی ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.

-۲ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺟﲔ :ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار اﯾﻦ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﮐﯿﺴﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﻣﺆﺳﺲ آن راﺳﺒﻪ دﯾﻮه ) (Rasba.Divaﺑﻮده اﺳﺖ وﱃ آﻧﭽﻪ

ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮوﺟﲔ اﯾﻦ ﺳﺒﮏ ﭘﺎراﺳﻮﻧﺎﺗﺎ و ﻣﻬﺎوﯾﺮا و ردﻫﻤﺎﻧﺪ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﭘﺎراﺳﻮﻧﺎﺗﺎ ﮐﻪ  ۲۴۶ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﻬﺎوﯾﺮه زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ

ﮐﺮده ،ﺻﺪ ﺳﺎل ﻋﻤﺮﮐﺮد ،او ﻣﺘﻨﻨﺪ ﺑﻮدا ﺷﺎﻫﺰاده ﺑﻮد و در آﻏﺎز ﻋﻤﺮ از زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ در ﮐﺎخ و ﺧﻮﯾﺸﻬﺎی آن ﺑﯿﺰاری ﺟُﺴﺖ و از ﻗﺼﺮ ﻓﺮار

ﮐﺮد ،و ﺑﻘﯿﻪ ﻋﻤﺮ را در زﻫﺪ و ﺗﻘﻮی ﺑﻮده و ﻋﻤﺮش را ﺻﺮف ﺗﻌﻠﯿﻢ اﯾﻦ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﺟﲔ از ﮐﻠﻤﻪ ﺟﯿﻨﺎ ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه و ﻣﻌﻨﯿﺶ

١٧٢

ﺷﻤﺎره  ۱۰ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻈﯿﻢ ﺑﻮد رﻓﺘﯿﻢ در آﻧﺠﺎ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺑﻮدا ﺗﺎج دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ و ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻃﺮاف آن
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،وﻗﺘﯿﮑﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻧﻮاﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ اﻧﻌﮑﺎس آن ﺑﮕﻮش ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،ﺗﻤﺎم ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺑﻮدا ﺑﻮد

در ﯾﻦ وﻗﺖ راﻫﻨﻤﺎی ﻣﺎ ﺑﺪاﺧﻞ ﻣﻌﺒﺪ آﻫﺴﺘﻪ آواز ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻮداﺋﯽ ﺧﻮاﻧﺪ ،ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :رﺿﺎﺧﺎﻧﯽ ﺑﺮو»ﺑﻪ
ﺻﺤﺮا ﺑﻨﮕﺮم ﺻﺤﺮا ﺗﻮ وﯾﻨﻢ« را ﺑﺨﻮان ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻧﯿﺰ اﯾﻦ دو ﺑﯿﺘﯽ ﺑﺎﺑﺎ ﻃﺎﻫﺮ را ﺧﻮاﻧﺪ:

ﺑﻪ درﯾﺎ ﺑﻨﮕﺮم درﯾﺎ ﺗﻮ وﯾﻨﻢ

ﺑﻪ ﺻﺤﺮا ﺑﻨﮕﺮم ﺻﺤﺮا ﺗﻮ وﯾﻨﻢ

ﻧﺸﺎن از روی زﯾﺒﺎی ﺗﻮ وﯾﻨﻢ

ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﺎ ﺑﻨﮕﺮم ﮐﻮه و در دﺷﺖ

ﺻﺪا در آﻧﺠﺎ ﻣﻨﻌﮑﺲ و ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﺪ ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﻏﺎر ﺷﻤﺎره  ۱۱رﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻮد ،ﻣﯿﻤﻮﻧﻬﺎی ﺑﺰرگ در

اﻃﺮاف آن دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻏﺎر ﺷﻤﺎره  ۱۲ﮐﻪ در ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ زﯾﺒﺎ ﺑﻮد رﻓﺘﯿﻢ ،ﺷﮕﻔﺘﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻮدا و
رﯾﺎﺿﺘﻬﺎی وی را ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﺗﺎ از ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺳﺆال ﮐﺮدم ﮐﻪ اﻣﮑﺎن دارد ﺑﻮدا از ﺑﺰرﮔﺎن ﺣﻘّﻪ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ؟

ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮن ﺗﻤﺎم ﺟﻤﻼﺗﺶ ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﻓﻨﺎی دﻧﯿﺎ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ۱ ،آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﺤﻞ آب اﻧﺒﺎرﮐﻪ ﻫﻨﻮز آب در

))ﭘﲑوز(( اﺳﺖ ﻣﻘﺼﻮد ﭘﲑوزی ﺑﺮ ﻫﻮﱝ و ﻫﻮس اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﺟﯿﻨﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺨﺺ ،آﻓﺘﺎب ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﯿﯿﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ درون ﺧﻮد را
از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ آﻻﯾﺶ ﭘﺎک ﮐﻨﺪ ﺗﺎ روﺷﻨﺎﺋﯽ روح ﭼﻮن ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻧﯿﻤﺮوز ﺑﺘﺎﺑﺪ و اﺷﯿﺎء را ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻫﺴﺖ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺳﺎزد ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻓﻠﺴﻔﻪ
ﺟﻬﺎن دارای دو ﺟﻨﺒﻪ اﺳﺖ ﺟﻨﺒﮥ ﻣﺎدی و ﺟﻨﺒﻪ رواﻧﯽ ،اوﱃ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار و ﻣﺘﻐﲑ و دوﻣﯽ ﭘﺎﯾﺪار و ﺗﻐﯿﲑ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ،ﻣﺎﻫﺎوﯾﺮه ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ

ﻣﺪت  ۱۲ﺳﺎل ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﻔﺲ ﻫﻤﺖ ﮔﻤﺎﺷﺖ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن را ﺑﻄﺮز ﻋﻮام ﻓﻬﻢ و ﺑﺪﯾﻌﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ،و در  ۲۷ﺳﺎﻟﮕﯽ در ﭘﺎوا در

ﮔﺬﺷﺖ ،ﻣﺎده ﮐﻪ ﺣﺠﺎب ﻧﻮر ﺑﺎﻃﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﺮک ﻟﺬاﺋﺬ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻣﻐﻠﻮب ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻌﻨﻮی ﻣﺎ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﺣﻘﯿﻘﯽ وﺟﻮد ﻣﺎ ﻣﯽ

ﺑﺎﺷﺪ ﻗﻮت ﮔﲑد ،ﺳﻪ اﺻﻞ ﺟﲔ ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎد دارد از اﯾﻨﻘﺮار اﺳﺖ ۱ :رﻓﻊ ﺟﻬﻞ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ  ۲ﺗﺤﺼﯿﻞ اﯾﻤﺎن ﭘﺲ از ﺗﺄﻣﻞ و

دﯾﺪار ﺣﻖ  ۳ﺧﻮﯾﺸﱳداری ،اﯾﻦ ﺳﻪ اﺻﻞ را ﺗﯽوی وات وا) (Tivivatvaو ﯾﺎ ))ﺳﻪ ﮔﻮﻫﺮ(( ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ ،در ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺟﲔ ﭼﻨﺪ اﺻﻞ
دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖ اﻫﻤﯿﺖ را دارﻧﺪ و آﻧﻬﺎ از اﯾﻦ ﻗﺮارﻧﺪ  ۱ﺑﯽآزاری  ۲اﺣﱰاز از دروﻏﮕﻮﺋﯽ  ۳اﺟﺘﻨﺎب از دزدی ۴ﻋﻔﺖ در

ﻓﮑﺮ ،ﻗﻮل و ﻋﻤﻞ  ۵ﻗﻄﻊ ﻋﻼﻗﻪ از ﻟﺬات ﻣﺎدی ،در ﻣﺴﻠﮏ ﺟﲔ ﻧﻪ ﺧﺪا ﻫﺴﺖ و ﻧﻪ ﭘﯿﻐﻤﱪ ﻧﻪ ﺑﻬﺸﺖ و ﻧﻪ ﺟﻬﻨﻢ ﻫﺮﮐﺲ ﻣﺴﺆل اﻋﻤﺎل
ﺧﻮﯾﺸﱳ اﺳﺖ ،زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻫﺮﮐﺲ ﻣﺤﺼﻮل اﻋﻤﺎل اوﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺨﺖ و اﻗﺒﺎل و ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻌﻨﺎﺋﯽ ﻧﺪارد ،ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﯿﺸﱰ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻫﺮ ﻓﮑﺮ ﺗﺨﻢ ﻋﻤﻠﯽ را ﻣﯿﮑﺎرد زﯾﺴﱳ از ﻟﺤﺎظ ﭘﻨﺪار و ﮔﻔﺘﺎر و ﮐﺮدار ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮدن اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

ﺧﻮاه ﻧﺎ ﺧﻮاه اﻋﻤﺎل دﯾﮕﺮی ﺑﺒﺎر ﻣﯽآورد و اﯾﻦ اﻋﻤﺎل رﺷﺪ و ﻧﻤﻮﮐﺮده ﺛﻤﺮ ﻣﯽدﻫﺪ ،و اﯾﻦ ﺛﻤﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﻮﻗﻌﯽ و ﯾﺎ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺷﺨﺺ

را ﺗﻌﯿﲔ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﮔﻨﺎه در ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺟﲔ ﮐﺸﱳ و ﯾﺎ آزار رﺳﺎﻧﺪن اﺳﺖ و ﺑﻬﱰﯾﻦ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺑﯽآزاری)ﻧﻘﻞ ازﮐﺘﺎب ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺷﺮق ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﻣﻬﺮداد ﻣﻬﺮﯾﻦ(
))ﭘﺎورﻗﯽ ﺷﺮح ﺣﺎل و ﺳﺨﻨﺎن ﺑﻮدا ((
 -۱ﺳﯿﺪ ﻫﺎرﺗﺎﮔﻮﺗﺎﻣﺎﺑﻮدا در ﻗﺮن ﻫﺸﺘﻢ ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ﻣﯽزﯾﺴﺘﻪ ،ﭘﺪر و ﻧﯿﺎﮐﺎن او در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻧﭙﺎل ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺳﯿﺪﻫﺎرﺗﺎﮔﻮﺗﺎﻣﺎ در
ﺳﺎل  ۵۶۳ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد در ﺷﻤﺎل ﺑﻨﺎرس زاده ﺷﺪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎر و ﭘﲑ و ﻣﺮدهای ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺷﺪه ﺳﺮ ﺑﮑﻮه و ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻣﯽ
ﻧﻬﺪ و ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ در ﻣﺬﻫﺐ و ﻫﻨﺪو و ﯾﺎﻓﱳ ﺟﻮاب ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﯽﭘﺮدازد ۷ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﲑ و ﺳﻠﻮک ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﭘﺲ از أن
اﻧﻘﻼب روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻪ او دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻧﺎم وی ازﮔﻮﺗﺎﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﻮدا ﯾﻌﻨﯽ واﺻﻞ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻐﯿﲑ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻨﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﺳﺨﻨﺎن ﺑﻮدا

ﻧﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد :ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﺎران در ﺳﻘﻒ ﺳﺴﺖ و ﺿﻌﯿﻒ ﻧﻔﻮذ ﻣﯿﮑﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺷﻬﻮت در ﻣﻐﺰ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ راه ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻓﮑﺮ
اﻧﺴﺎن را ﺑﺴﻮی ﻋﻤﺮ ﺟﺎوﯾﺪ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ،و ﺑﯽﻓﮑﺮی راه ﻣﺮگ را ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﺪ اﺷﺨﺎص ﻓﮑﻮر ﻧﻤﯽﻣﲑﻧﺪ اﻓﺮاد ﺑﯽﻓﮑﺮ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﺮده
اﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﮑﻮر ﺑﻮدن ،در ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد ﺑﯽﻓﮑﺮ و ﺑﯿﺪار ﺑﻮدن درﻣﯿﺎن ﺧﻮاب زدﮔﺎن ،ﻣﺮد ﺧﺮدﻣﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ دﻫﻨﺪه ﺑﺴﻮی ﻟﻮ

ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺗﺎزد اﻧﺴﺎن ﮐﻪ ﺗﻨﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﮐﻮزه ﺳﺴﺖ و ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪﮐﺎری ﮐﻨﺪﮐﻪ اﻓﮑﺎرش ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﻗﻠﻌﻪ ﻣﺤﮑﻢ و ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺎداﻣﯿﮑﻪ ﮐﺎر ﺑﺪ ﺛﻤﺮ ﺧﻮد را ﺑﺒﺎر ﻧﯿﺎورده ﻧﺎدان ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﺪﮐﺎر ﺑﺪی ﮐﻪ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ﭼﻮن ﻋﺴﻞ ﺷﲑﯾﻦ اﺳﺖ وﱃ ﻫﻤﲔ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ
ﺑﺪ او ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪ و رﺳﯿﺪ وی دﺟﺎر ﻋﺬاب ﻣﯿﮕﺮدد ،ﻋﻤﻞ ﺑﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﲑ ﺗﺎزه دوﺷﯿﺪه ﺷﺪه ﻓﻮراً ﺗﺮﺷﯿﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد.

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

ﺧﻨﺪه و ﺷﺎدی وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﲑوزی ﻧﻔﺮت ﺑﺒﺎر ﻣﯽآورد ،ﮐﺴﯽ ﻗﺎﻧﻊ و ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻢ از ﭘﲑوزی و ﻫﻢ از ﺷﮑﺴﺖ

١٧٣

آن وﺟﻮد داﺷﺖ رﻓﺘﯿﻢ و ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻏﺎر دﯾﮕﺮی رﻓﺘﯿﻢ ﺑﻘﺪری ﺑﺎ ﻋﻈﻤﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﻨﻨﺪه را ﺑﻪ ﺣﲑت ﻣﯽ
اﻧﺪاﺧﺖ! اﯾﻦ ﻏﺎر را»راج ﮐﺎﭘﻮر ﮐﺮﯾﺸﻨﺎ« ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﻋﺮض آن  ۲۵ﻓﻮت و  ۱۰۷ﭘﺎ ﺑﻠﻨﺪی ان اﺳﺖ ،در ﻣﺤﻞ ﺑﺎﻻ

در ﻃﺒﻘﮥ دوم ﻧﻘﺎﺷﯿﺌﯽ ﺑﻮد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﺰار ﺳﺎل ﻗﺒﻞ و در وﺳﻂ ﺳﻘﻒ ﻧﻘﺶ ﮔﻞ آﻓﺘﺎبﮔﺮدان و در ﻗﺴﻤﺖ ﻏﺮﺑﯽ
ﺷﮑﻞ اﺳﺐ ﭘﺮﻧﺪه ﺣﺠﺎری ﺷﺪه ﺑﻮد ،در آﻧﺠﺎ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در آن روﻏﻦ ﻣﻘﺪس ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺳﻮﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ و ﭼﻮﺑﯽ

داﺷﺖ ﺑﺎ ﺻﻔﺤﮥ ﻣﺪورﮐﻪ روﻏﻦ ﻣﻘﺪس را در آن ﻣﯽرﯾﺨﺘﻨﺪ ،در وﺳﻂ ﺳﻘﻒ ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﻧﻘﻮﺷﯽ از رﻗﺼﻬﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ

دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ ،اﻃﺮاف ﻣﻌﺒﺪ ﻓﯿﻠﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدادﮐﻪ دور ﺗﺎ دور ﺗﺎﻻر ﺑﻪ زﯾﺎرت آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﭘﺎی ﻣﻈﺎﻫﺮ

ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻣﯽﺑﻮﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﺿﻤﻨﺎً در آﻧﺠﺎ ﻣﺠﺴﻤﮥ ﯾﮑﯽ از ﺧﺪاﯾﺎن را دﯾﺪم ﮐﻪ  ۲۰ﻣﱰ ارﺗﻔﺎﻋﺶ ﺑﻮد وﮔﻮﯾﺎ ﻗﺎدر ﺑﻮد
ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻮهﻫﺎ را ﺑﺎ ﺳﺮ ﺣﻤﻞ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﯿﻼن ﺑﱪد ،آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻏﺎر ﺷﻤﺎره  ۳۲رﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻣﻬﺎوﯾﺮا )ﯾﻌﻨﯽ ﭘﻬﻠﻮان

ﺑﺰرگ( ﮐﻪ در ﺣﺪود  ۵۵۰ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد ﺑﻪ ﻧﺸﺮ دﻋﻮت ﺧﻮد ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ و ﺑﻪ ﺟﯿﻨﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺎﺗﺢ روﺣﺎﻧﯽ ﻣﻌﺮوف ﺑﻮده

اﺳﺖ ،ﻗﺮار داﺷﺖ ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎﯾﯽ آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻟﺨﺖ ﻣﺎدرزاد ﺑﻮدﮐﻼً اﯾﻦ ﻏﺎر ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻮد ،آﻧﮕﺎه ﺑﻪ

داﺧﻞ ﺑﺘﮑﺪه رﻓﺘﯿﻢ و ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ و در آﻧﺠﺎ ﻣﺮﺗﺎﺿﯽ ﺑﻮد ،از او ﭘﺮﺳﯿﺪ ﺷﺪ»ﻣﺬﻫﺐ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻫﻨﺪو و

ﺑﺮﻫﻤﻨﯽ ﻫﺴﺘﻢ«ﺳﺆال ﺷﺪ»ﺑﭽﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ رﯾﺎﺿﺖ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ؟ ﺟﻮاب داد در ﺷﺒﻬﺎ از ﺳﺎﻋﺖ ﺳﻪ ﺷﺮوع ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ و ﻧﻮع

آن را ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ و ﻫﺮﮐﺲ رﯾﺎﺿﺖ ﻣﺨﺼﻮص دارد ،ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ :ﭼﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﺎرقاﻟﻌﺎدهای اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﺪ؟
ﺟﻮاب داد :از ﺳﺎﻋﺖ  ۳ﺗﺎ ﻫﻔﺖ ﺻﺒﺢ در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺮاﻗﺒﻪ ﻫﺴﺘﻢ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر دارم ،آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﻣﺨﺼﻮص ﻧﺸﺴﺖ و ﮔﻔﺖ آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﺎرقاﻟﻌﺎده اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﻣﺮﺗﺎض ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺎ آﻓﺮﯾﺪﮔﺎر را ﻧﲑواﻧﺎ و

ﯾﮑﯽ ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ ،ﺳﺆال ﺷﺪ ﺑﺮﻫﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ ﺧﺪای ﻣﺎ و ﺷﻤﺎ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ .ﻣﺎ دﺳﺘﻮر دارﯾﻢ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﺧﻮب
ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﻇﻠﻢ ﻧﮑﻨﯿﻢ اﺳﻤﺶ را ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ،ﭘﺮﺳﯿﺪﯾﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺰرﮔﯽ دارﯾﺪ؟ ﮔﻔﺖ:
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ﺗﻮﺟﻪ دارﯾﻢ ﮐﻪ او درﮐﻮه ﻫﯿﻤﺎﻻﯾﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و اﮐﻨﻮن زﻧﺪه اﺳﺖ ،ﺳﺆال ﺷﺪ ﺑﻪ آن زﻧﺪه ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ

ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﻬﱰ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﺘﻬﺎ و ﺳﻨﮕﻬﺎ؟ ﮔﻔﺖ ﻣﺎ ﺑﻪ آن زﻧﺪه ﺗﻮﺟﻪ دارﯾﻢ ،ﺳﺆال ﺷﺪ ﺑﻪ ﺧﺪای ﻏﯿﺒﯽ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﻬﱰ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ آن زﻧﺪه؟ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺪای ﻧﺎدﯾﺪه ﺗﻮﺟﻪ دارﯾﻢ ،دراﯾﻨﺠﺎ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ اﯾﻦ دو
ﺑﯿﺖ را ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ:

دﯾﺪم ﻫﻤﻪ ﭘﯿﺶ رُﺧﺖ راﮐﻊ و ﺳﺎﺟﺪ

رﻓﺘﻢ ﺑﻪ در ﺻﻮﻣﻌﻪ ﻋﺎﺑﺪ و زاﻫﺪ

ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﺮا ﻣﯽﻃﻠﺒﻢ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ

ﮔﻪ ﻣﻌﺘﮑﻒ دﯾﺮم وﮔﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﻣﺴﺠﺪ

)ﺷﯿﺦ ﺑﻬﺎﺋﯽ(

ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ ،آﺗﺸﯽ ﭼﻮن ﺷﻬﻮت و ﺷﺮی ﺑﺪﺗﺮﻧﻔﺮت وﺟﻮد ﻧﺪارد ،دردی ﭼﻮن اﯾﻦ ﺗﻦ و ﺳﻌﺎدﺗﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از آراﻣﺶ ﻓﮑﺮ وﺟﻮد
ﻧﺘﻮاﻧﺪ داﺷﺖ ،ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ اﻣﺮاض اﺳﺖ و ﺗﻦ ﻣﻨﺒﻊ درد و اﻧﺪوه ،از ﺷﻬﻮت اﻧﺪوه و ﺗﺮس ﻣﯽزاﯾﺪ ،ﮐﺴﯿﮑﻪ از ﺷﺮ ﺷﻬﻮت رﻫﺎﯾﯽ

ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻧﻪ اﻧﺪوه را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ و ﻧﻪ ﺗﺮس را ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ زﻧﮓ آﻫﻦ ،آﻫﻦ را ﻣﯿﺨﻮرد ﻫﻤﭽﻨﺎن اﻋﻤﺎل ﺑﺪﮔﻨﺎﻫﮑﺎران را ﺑﻪ ﻓﺮﺟﺎم ﺑﺪ دﭼﺎر
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻟﮑﻪای وﺟﻮد دارد ﮐﻪ از ﻫﺮ ﻟﮑﻪ ﺑﺪﺗﺮ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻟﮑﻪ ﺟﻬﺎﻟﺖ ﻧﺎم دارد ﺗﻤﺎم ﺟﻨﮕﻞ ﺧﻮاﻫﺸﻬﺎ را ﻗﻄﻊ ﮐﻦ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ درﺧﺖ
را ،ﻧﮑﻮﮐﺎران ﻫﻤﭽﻮن ﻗﻠﻞ ﻫﯿﻤﺎﻟﯿﺎ از دور درﺧﺸﺎﻧﻨﺪ ،ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻧﯿﮏ اﺳﺖ ﻧﯿﮑﯽ ﺧﻮد را ﮔﻨﺎه ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻦ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﯿﮑﯽ او ﺛﻤﺮی

ﺑﺒﺎر ﺑﯿﺎورد ،ﻟﻌﻨﺖ ﺑﺮ ﺗﲑ ﻋﺸﻖ ﮐﻪ درد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻟﻌﻨﺖ ﺑﺮ ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﺑﺪﺳﺖ زﻧﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻟﻌﻨﺖ ﺑﺮ اﺣﻤﻘﯽ ﮐﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ
ﺳﻠﻄﻪ زن اﺳﺖ ،ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﺎ ﻧﯿﮑﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺧﺸﻢ در ﻣﺮد ﻋﺎﻗﻞ ﻣﻮﺟﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺧﺸﻢ در ﻣﺮد ﻋﺎﻗﻞ ﻣﻮﺟﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺧﺮدﻣﻨﺪ در

ﻫﺮﮔﺎم ﺑﺎﯾﺪ دم ﺑﻪ دم ﻫﻤﭽﻮن زرﮔﺮی ﮐﻪ ﻧﻘﺮه را ﺧﺎﻟﺺ ﻣﯽﺳﺎزد وﺟﻮد ﺧﻮد را از ﻫﺮ آﻟﻮدﮔﯽ ﭘﺎک ﮐﻨﺪ ،وﯾﺮان ﺳﺎﺧﱳ ﺑﻨﯿﺎد ﺧﻮاﻫﺶ
ﻣﻮرث ﭘﲑوزی ﺑﺮﻫﺮﮔﻮﻧﻪ رﻧﺠﺴﺖ.
)ﻧﻘﻞ ازﮐﺘﺎب ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺷﺮق ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻬﺮداد ﻣﻬﺮﯾﻦ و ﺧﻼﺻﻪ ادﯾﺎن از دﮐﱰ ﻣﺸﮑﻮر(
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آﻧﮕﺎه ﻣﺎ را ﺑﻪ اﻃﺮاف ﻣﻌﺒﺪ ﺑﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪﮐﻪ ﻣﺎ دوازده ﻣﻌﺒﺪ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﱰ آﻧﻬﺎ در ﻫﯿﻤﺎﻟﯿﺎ ،داﮐﺎ وﮔﺠﺮات ﻗﺮار
دارﻧﺪ ،در اﯾﻦ وﻗﺖ ﻧﮕﺎرﻧﺪه اﯾﻦ اﺑﯿﺎت ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺒﺴﱰی را ازﮔﻠﺸﻦ راز ﺑﺨﺎﻃﺮ آوردﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮده:
اﮔﺮ ﻣﺆﻣﻦ ﺑﺪاﻧﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺖ ﭼﯿﺴﺖ

ﯾﻘﲔ ﮐﺮدی ﮐﻪ دﯾﻦ در ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﯽاﺳﺖ

ﺑﻮدی

ﭼﺮا در دﯾﻦ ﺧﻮد ﮔﻤﺮاه ﺑﻮدی

اﮔﺮ ﮐﺎﻓﺮ

زﺑُﺖ

آﮔﺎه

»ﻣﻘﱪه اورﻧﮓزﯾﺐ«
ﭘﺲ از ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻏﺎرﻫﺎی اﻟﻮار در ﻣﺮاﺟﻌﺖ در ﺧﻠﺪآﺑﺎد )ﻣﻘﱪه اورﻧﮓ زﯾﺐ( ﮐﻪ در ﺟﻮار ﻣﻘﱪه ﺳﯿﺪ ﺷﺎه زﯾﻦ
اﻟﺪﯾﻦ ﺷﲑازی اﺳﺖ ﭘﯿﺎده ﺷﺪﯾﻢ ،ﺧﺎدم دﺳﺘﻮر دادﮐﻔﺸﻬﺎ را ﺑﲑون ﺑﯿﺎورﯾﺪ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻗﺒﻮل ﮐﺮدﯾﻢ و وارد ﺷﺪﯾﻢ ،در

داﺧﻞ ﻣﻘﱪه در دو ﮐﺘﯿﺒﮥ ﺳﻨﮕﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد» ،ﻫﻮاﻟﺤﯽّ اﻟﻘﯿّﻮم« اﺑﻮاﻟﻤﻈﻔﺮﻣﺤﯽاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪاورﻧﮓ زﯾﺐ ﺑﻬﺎدر

ﻋﺎﻟﻤﯿﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻏﺎزی ﺧﻠﺪ ﻣﮑﺎن وﻻدت  ۱۰۲۷ﺟﻠﻮس  ۱۰۶۸وﻓﺎت  ۱۱۱۸در زﻣﺎن ﻧﻈﺎماﻟﻤﻠﮏ ﺑﻬﺎدر آﺻﻒ ﺟﺎه
 .۱۲۴۱ﺟﺎ دارد اﺷﺎره ﮐﻨﻢ ﮐﻪ اورﻧﮓ زﯾﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﺪ ﺷﺎه زﯾﻦاﻟﺪﯾﻦ ﺷﲑازی ﻣﺘﻮﻓﯽ در  ۲۵رﺑﯿﻊاﻻول ﺳﺎل ۷۷۱
ﻫﺠﺮی ارادت و اﻋﺘﻘﺎد ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺘﻪ ،و از ﻗﱪ وی ﺗﱪک ﻣﯽﺟﺴﺘﻪ ۱ﺿﻤﻨﺎً ﯾﮑﯽ از ﺧﺎدﻣﺎن آﻧﺠﺎ ﻣﯽﮔﻔﺖ :از

ﺳﺮور اوﻟﯿﺎء رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﭘﯿﻐﻤﱪ )ص( در ﺷﺐ ﻣﻌﺮاج ﺧﺮﻗﻪ ﯾﺎﻓﺖ ،آن را ﺧﺮﻗﻪ ﻓﻘﺮﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﻌﺪ ﭘﯿﻐﻤﱪ
ﺻﺤﺎﺑﻪ را ﻃﻠﺐ ﮐﺮد ﮔﻔﺖ :ﮐﻪ ﻣﻦ از ﺣﻀﺮت ﻋﺰّت ﺧﺮﻗﻪ ﯾﺎﻓﺘﻢ و ﻣﺮا ﻓﺮﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﮑﯽ ﺑﺪﻫﻢ ﺑﻌﺪ رو ﺑﻪ
اﺑﻮﺑﮑﺮﮐﺮد و ﻓﺮﻣﻮد :اﮔﺮ اﯾﻦ ﺧﺮﻗﻪ را ﺑﺘﻮ ﺑﺪﻫﻢ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟اﺑﻮﺑﮑﺮﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺻﺪق و رزم و ﻃﺎﻋﺖ و ﻋﻄﺎ ﮐﻨﻢ،

ﺑﻌﺪ ﺣﻀﺮت ،ﻋﻤﺮ را ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺧﺮﻗﻪ ﺑﺘﻮ دﻫﻢ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ ﻋﻤﺮﮔﻔﺖ :ﻋﺪل ﮐﻨﻢ و اﻧﺼﺎف ﻧﮕﻪ دارم ،ﺑﻌﺪ

ﺣﻀﺮت از ﻋﺜﻤﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪ ،اﮔﺮ اﯾﻦ ﺧﺮﻗﻪ ﺑﺘﻮ دﻫﻢ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ ﻋﺜﻤﺎن ﮔﻔﺖ :اﻧﻔﺎق ﮐﻨﻢ و ﺳﺨﺎوت ورزم ،ﺑﻌﺪ از
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ :اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﻮ دﻫﻢ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ ﻋﻠﯽ ﮔﻔﺖ :ﭘﺮدهﭘﻮﺷﯽ ﮐﻨﻢ و ﻋﯿﺐ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪای ﻋﺰ و ﺟﻞ
ﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻮاب ﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﺧﺮﻗﻪ را ﺑﺪو
ﺑﭙﻮﺷﻢ آن ﺧﺮﻗﻪ را ﺑﻪ ﻋﻠﯽ )ع(داد وﻓﺮﻣﻮد ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪای ﻋﺰّ و ﺟ ّ

دﻫﻢ ،و ﻟﺬا اﯾﻦ ﺧﺮﻗﻪ از ﺳﯿﺪاﻟﻤﺮﺳﻠﲔ ﺑﻪ ﻋﻠﯽ )ع( رﺳﯿﺪ و ﺑﻬﻤﲔ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﯾﻦ ﺧﺮﻗﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺸﺎﯾﺦ رﺳﯿﺪه و

اﮐﻨﻮن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺣﻔﺎظاﻟﻘﺮآن رﻓﺘﯿﻢ اﻃﺮاف ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎی ۶ﺗﺎ  ۷ﺳﺎل ﻣﺸﻐﻮل ﻓﺮا ﮔﺮﻓﱳ

ﻗﺮآن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﻏﺎن ﺧﻮشاﻟﺤﺎن ﺑﺎ ﺻﺪای دلاﻧﮕﯿﺰ ﺧﻮد روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ آن ﻣﮑﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،در
اﯾﻦ ﮔﺮدش ﺣﺎج آﻗﺎی ﺳﻠﻄﺎﻧﭙﻮر و ﺣﺎج آﻗﺎی ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ و ﺑﻨﺪه در ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ در ﯾﮏ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ،و ﺣﺎج
آﻗﺎی ﺟﻮاﻫﺮﯾﺎن و ﺣﺎج آﻗﺎی روحاﻻﻣﲔ و دﮐﱰ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮی در ﺧﺪﻣﺖ ﺣﺎج آﻗﺎی راﺳﺘﲔ در اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ دﯾﮕﺮ ﻗﺮار

داﺷﺘﻨﺪ ،در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۱۱/۳۰ﺑﻪ دﯾﺪن آﻗﺎی ﺳﯿﺪﻋﻠﯿﺨﺎن رﺿﻮی ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ دادﮔﺴﱰی ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن رﻓﺘﯿﻢ،
دو ﻧﻔﺮ ﭘﲑﻣﺮد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﻫﺮﮐﺲ دﺳﺖ ﻣﯽدادﻧﺪ ﺻﻠﻮات ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ،ازﺗﻌﺪاد ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺳﺆال ﺷﺪ؟ اﻇﻬﺎر
داﺷﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ در ﺣﺪود دوﯾﺴﺖ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ دارد ﮐﻪ  ۶۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن و در ﺣﺪود ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺷﯿﻌﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و ﺑﺤﻤﺪاﻟﻠّﻪ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﺑﲔ ﻣﺴﻠﻤﲔ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﺆال ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻣﺴﺠﺪ اﻣﺎم ﺟﻤﺎﻋﺖ دارد؟ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ اﻣﺎم

ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻧﺪارﯾﻢ ﻓﻘﻂ واﻋﻆ دارﯾﻢ و اﻧﺠﻤﻨﯽ دارﯾﻢ ﺑﻨﺎم ﺧﺎدم اﻟﻤﻌﺼﻮﻣﲔ و ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﻫﻢ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺮاﺳﻢ

ﻋﺰاداری در ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﻢ و ﻣﺎ ﻫﻢ در اﯾﻦ ﻣﺤﻮﻃﻪ اﻃﺎﻗﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻋﺎﺷﻮرا از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﻧﻤﺎﺋﯿﻢ
)ﻋﺰاداری ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ( ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻗﻀﺎوت ﻣﯽﺷﻮد؟ ﻋﺮض ﮐﺮد ﻗﻮاﻧﲔ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ

 -۱ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ اورﻧﮓزﯾﺐ در ﻫﺮ ﺷﻬﺮی ﮐﻪ داﺧﻞ ﻣﯽﺷﺪ ﺳﻼم ﻣﯽﮐﺮد اﮔﺮ ﺟﻮاب ﺳﻼم او را ﻣﯽدادﻧﺪ ﺧﺮاب ﻧﻤﯽﮐﺮد اﮔﺮ ﺟﻮاب ﻧﻤﯽ
داد ﺧﺮاب ﻣﯽﮐﺮد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﭼﻮن ﻣﺮﺷﺪی را ﺑﺪون ﺟﻬﺖ ﮐﺸﺘﻪ ﺑﻮد در اﺣﻤﺪﻧﮕﺮ  ۱۵۰ﮐﯿﻠﻮﻣﱰی اورﻧﮓ زﯾﺐ ﻓﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ و زﻣﲔ او
را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ دراﯾﻦ ﻣﻘﱪه ﻓﻌﻠﯽ در ﺟﻮار ﺷﯿﺦ زﯾﻦاﻟﺪﯾﻦ ﺷﲑازی او را دﻓﻦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
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درﺑﺎره ،ﻫﺮ ﻃﺎﯾﻔﻪ ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺳﺆال ﺷﺪ آﯾﺎﻫﻨﺪو و ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ازدواج ﮐﻨﻨﺪ؟ ﭼﻮن اﺳﻼم
اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدﻫﺪﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﲔ ﺑﺎ ﻣﺸﺮﮐﲔ ازدواج ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟ ﺟﻮاب داد در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در

ﺣﮑﻢ اﺳﻼم ﺣﺮاﻣﺴﺖ وﱃ اﮔﺮﮐﺴﯽ ازدواج ﮐﺮد ﻣﺎﻧﻊ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻗﻮاﻧﲔ اﺳﻼم در ﻣﻮرد ارث و ﻣﻮارد ﺧﺎص اﺟﺮا
ﻣﯽﺷﻮد؟ ﺟﻮاب داد ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﺎپ ﻣﯽﺷﻮد وﱃ اﺻﻞ آن ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻫﻢ

ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد ،آﻧﮕﺎه داﺧﻞ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ رﻓﺘﯿﻢ ،در آﻧﺠﺎ ﮐﺠﺎوه و ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺎم ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺸﺎن

دادﻧﺪ و اﯾﻦ ﭘﲑﻣﺮد ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺎ ﺻﺪق ﺧﺎﺻﯽ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﺮد .در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۱۲ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﻣﺮاﺟﻌﺖ و ﭘﺲ از ﺻﺮف

ﻧﺎﻫﺎر آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﲔ رﺿﻮی ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﻓﻘﺮ و دروﯾﺸﯽ ﻧﺎﺋﻞ ﮔﺮدﯾﺪ.

ﭘﻮﻧﻪ )ﭘﻮﻧﺎ( )ﭘﺎورﻗﯽ ﻋﺮوﺳﯽ ﻫﻨﺪوان(
در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۲/۳۰ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﭘﺲ از ادای ﻓﺮﯾﻀﮥ ﻇﻬﺮ و ﻋﺼﺮ از اورﻧﮓ آﺑﺎد ﺑﻪ ﺳﻮی ﭘﻮﻧﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ،
ﻫﻮا ﮐﺎﻣﻼً آﻓﺘﺎﺑﯽ وﮔﺮم ﺑﻮد ،در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﻧﯿﺰ ﺣﺎج آﻗﺎی ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﻣﺤﺒﺖ و ﻓﺪاﮐﺎری در اﻟﺘﺰام ﺣﻀﺮت آﻗﺎ

ﺑﻮدﻧﺪ ،در اورﻧﮓ آﺑﺎد درﺷﮑﻪﻫﺎی ﯾﮏ اﺳﺒﻪ زﯾﺎد ﺑﻮد ،در ﺣﺪود  ۴۷ﮐﯿﻠﻮﻣﱰی از ﭘﻞ ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ آن آب ﺻﺎﻓﯽ
ﺟﺎری ﺑﻮد ﮔﺬﺷﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﭼﺸﻢ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﺮد دﺷﺖ وﺳﯿﻊ ﺧﻮب و ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺸﺖ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ ،در  ۱۵۰ﮐﯿﻠﻮﻣﱰی ﺑﻪ ﻗﺼﺒﻪ

اﺣﻤﺪﻧﮕﺮ رﺳﯿﺪﯾﻢ ،ﻗﺼﺒﮥ زﯾﺒﺎﺋﯽ ﮐﻪ دارای ﺑﺎﻏﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻮد و درﺷﮑﻪﻫﺎی ﯾﮏ اﺳﺒﻪ ﻧﯿﺰ در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ،

ﺑﻌﻀﯽ از ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﻫﻨﺪی دوﭼﺮﺧﻪﺳﻮاری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ از ﻗﺮار ﻣﻌﻠﻮم ﺳﻪ ﯾﺎ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ اﯾﺮاﻧﯽ در آﻧﺠﺎ ﻫﺘﻞ و
رﺳﺘﻮران دارﻧﺪ ،از ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺧﻂ آﻫﻦ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،در ﮐﺘﺎب ﺑﺴﺘﺎن اﻟﺴﯿﺎﺣﻪ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺷﲑواﻧﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ
اﺳﺖ»ﺑﻨﺎی اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را ﻣﻠﮏ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻠﮏ ﺑﺤﺮی ﮐﻪ اول ﻣﻠﻮک ﻧﻈﺎم ﺷﺎﻫﯿﻪ ﺑﻮده ﺑﻨﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻗﺮﯾﺐ

ﯾﮑﺼﺪ ﺳﺎل ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻮده و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،از اﺣﻤﺪﻧﮕﺮ ﺗﺎ ﺷﻬﺮ ﭘﻮﻧﻪ  ۱۲۰ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﺳﺖ

وﱃ ﻣﺎ در آن ﺷﻬﺮ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﮑﺮدﯾﻢ در  ۲ﮐﯿﻠﻮﻣﱰی ﭘﻮﻧﻪ ﻗﺼﺒﻪای ﺑﻨﺎم »ﻫﻤﺴﻨﮕﯽ« ﻗﺮار دارد ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺑﺮای آوردن

ﻋﺮوس در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ داﻣﺎد ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻮد و ﺗﺎج ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ داﺷﺖ ۱ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ ﻋﮑﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ،در
 -۱ﻣﻬﻤﱰﯾﻦ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻣﺮدم))ﺳﺎﻓﺴﮑﺎرا(( ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺮوﺳﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪﮐﻪ آﻧﺮا ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﻨﺪی و اردو))ﺷﺎدی(( ﮔﻮﯾﻨﺪ و از ﻫﻤﻪ

ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت دﯾﮕﺮ ﭘﺮ ﺧﺮج ﺗﺮ اﺳﺖ ،ﻧﺰد ﻫﻨﺪواﻧﯿﮑﻪ رﺳﻢ ﻋﺮوﺳﯽ ﻫﻨﮕﺎم ﻃﻔﻮﻟﯿﺖ ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ اﯾﻦ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﻋﺮوس ﺑﻪ ﺳﻦ
ﺑﻠﻮغ رﺳﯿﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآﯾﺪ ،وﱃ در ﻧﺰد دﯾﮕﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ ﺟﻼل و ﻃﻤﻄﺮاق اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﲑد ،اوﻟﲔ دﻓﻌﻪ ﮐﻪ دﺧﱰ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻗﺎﻋﺪه
ﻧﺴﻮان ﺑﻪ ﺣﺪ رﺷﺪ ﻣﯽرﺳﺪ واﻟﺪﯾﻦ او را ﺑﺮای ﻋﺮوﺳﯽ و ﻣﺰاوﺟﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ﺑﺎﻻﺧﺮه اوﻟﲔ ﺑﺎر ﮐﻪ دﺧﱰ ﺑﻪ ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﻣﯽرﺳﺪ

ﻫﻨﮕﺎم ازدواج اوﺳﺖ و ﻣﺰاوﺟﺖ ﭘﺴﺮ و دﺧﱰ ﺑﮑﻠﯽ ﺗﺤﺖ اداره واﻟﺪﯾﻦ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ و آن دو از ﺧﻮد اﺧﺘﯿﺎری ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ در ﻣﯿﺎن
ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺤﺼﯿﻠﮑﺮده و اﻣﺮوزی ﻧﯿﺰ ﺗﺨﻠﻒ از اﻣﺮ ﭘﺪر و ﻣﺎدر در ﺑﺎب ﻣﺰاوﺟﺖ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﺷﻤﺮده ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﺮای اوﻟﲔ ﺑﺎر ﻋﺮوس و داﻣﺎد

ﻻ
در ﺣﻀﻮر ﭼﻨﺪ ﺗﻦ دﯾﮕﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﻋﻼم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ازدواج ﻣﻌﻤﻮ ً

از ﻃﺮف اوﻟﯿﺎی دﺧﱰ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﯽآﯾﺪ ،و ﭘﺪر داﻣﺎد ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺗﮑﱪ ﺑﺮای ﭘﺴﺮ ﺧﻮد در ﻋﻘﺐ ﯾﺎﻓﱳ ﻫﻤﺴﺮ ﻧﻤﯽرود و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﺪر دﺧﱰ ﺑﺪﻧﺒﺎل
داﻣﺎد ﻣﯽرود ،دﻻﻟﻪﻫﺎ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت از ﺑﺮﻫﻤﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﺎ ﺳﻠﻤﺎﻧﯽ ﻣﺤﻞ اﺳﺖ ﻓﯿﻤﺎﺑﲔ دو ﻃﺮف ﺑﺪﻻﻟﮕﯽ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ واﺳﻄﻪ

ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﺪی))ﮐﺎﺗﺎﮐﺎ(( ﻧﺎم دارﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﱰماﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم ﻋﺮوﺳﯽ از ﻃﺮﻓﲔ ﭘﺎداﺷﯽ ﻻﯾﻖ ﻣﯽﺳﺘﺎﻧﻨﺪ ،وﻇﯿﻔﻪ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ اﻃﺮاف ﺑﺮوﻧﺪ و وﺻﻒ ﺟﻤﺎل وﮐﻤﺎل دﺧﱰان را ﺑﺪﯾﮕﺮان ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ،ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﻋﺮوس و داﻣﺎد ﺗﻮاﻓﻖ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ
ﻣﻨﺠﻢ ﻣﯽرﺳﺪﮐﻪ زاﺋﺠﻪ ﻃﺎﻟﻊ آن دو را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﺎﻋﺖ ﺳﻌﺪی ﺑﺮای اﺧﱰان آن دو ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﻨﺪ ،ﮔﺎﻫﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪﮐﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ

ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻨﺠﻢ و ﻋﺪم اﺟﺎزه زاﺋﺠﻪ ﻃﺎﻟﻊ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎه اﻣﺮ ﻋﺮوﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﺂﺧﲑ ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻫﻤﯿﻨﮑﻪ ﻣﻨﺠﻢ اﺟﺎزت ﻓﺮﻣﻮد و ﻣﺸﮑﻞ
ﺟﻬﯿﺰ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﻃﺮﻓﲔ ﺣﻞ ﺷﺪ روزی را ﺑﺮای ﻧﺎﻣﺰدی ﻣﻌﲔ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ،در آن روز ﻣﻨﺠﻤﺎن و ﺑﺮﻫﻤﻨﺎن ﻫﺮ دو ﺧﺎﻧﻮاده و ﭘﺪران
ﻋﺮوس وداﻣﺎد و ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از دوﺳﺘﺎن و ﻧﺰدﯾﮑﺎن اﯾﺸﺎن ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اوﻟﯿﺎی ﻋﺮوس و داﻣﺎد ﺑﯿﮑﺪﯾﮕﺮ ﺷﻔﺎﻫﺎً ﯾﺎ ﮐﺘﺒﺎً ﻗﻮل ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﯽ

دﻫﻨﺪ ،و ﺑﺮﻫﻤﻨﺎن آﯾﺎت ﻣﻘﺪﺳﻪ و اوراد ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺗﻼوت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ رﺳﻢ ﻧﺎﻣﺰدی را ﺑﺰﺑﺎن اردو))ﻧﺴﺒﺖ(( ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و در ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن
ﺷﻤﺎﱃ ))ﻣﻨﮕﻨﯽ(( ﻧﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﻓﺼﻞ ﻋﺮوﺳﯽ از اواﺧﺮ ﺑﻬﻤﻦ ﺗﺎ اواﺧﺮ اردﯾﺒﻬﺸﺖ و آﻧﺮا ﻣﺒﺎرﮐﱰﯾﻦ ﻓﺼﻮل ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،در ﺑﻌﻀﯽ از

١٧٦

ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۶/۳۰ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﭘﻮﻧﻪ رﺳﯿﺪﯾﻢ ،از اورﻧﮓ آﺑﺎد ﺗﺎ ﭘﻮﻧﻪ ﺣﺪود  ۲۳۰ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﺳﺖ در
ﺗﻤﺎم ﻣﺴﲑ اﯾﻦ راه ﺑﺘﮑﺪهﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ و زﻣﯿﻨﻬﺎی ﻟﻢﯾﺰرع ﮐﻤﱰ ﺑﻮد ،ﯾﺎ ﺑﺎﻏﺎت ودرﺧﺘﮑﺎری ﺑﻮد ﯾﺎ

زراﻋﺖ ،اﻓﻖ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﭘﻮﻧﻪ رودﺧﺎﻧﮥ ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ در آن ﻗﺎﯾﻖ راﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ روی آن ﭘﻞ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ ،از روی ﭘﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۷ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ وارد ﻣﻬﻤﺎنﺧﺎﻧﻪای ﺑﻨﺎم ﮔﺮاﻧﺪ ﻫﺘﻞ ﺷﺪﯾﻢ ،ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و
ﻋﺸﺎء ﺑﻪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ اﻗﺘﺪا ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﻇﺎﻫﺮاً ﻫﺘﻞ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻮد و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮد وﱃ ﺷﲑ آب و ﺣﻤﺎم ان

ﻧﺎﻣﺮﺗﺐ ﺑﻮد ،در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻔﺖ و ﻧﯿﻢ اﻋﻀﺎی اﻧﺠﻤﻦ اﯾﺮاﻧﯿﺎن در ﭘﻮﻧﻪ ﺑﻪ زﯾﺎرت ﺣﻀﺮت آﻗﺎ آﻣﺪﻧﺪ ،آﻧﻬﺎ
دﺳﺘﻪ ﮔﻠﻬﺎﯾﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺿﻤﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﺑﻬﱰی ﺑﺮوﯾﻢ ،ﺣﺎج آﻗﺎی

ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺣﺎج آﻗﺎی ﺟﻮاﻫﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی اﻧﺠﻤﻦ رﻓﺘﻨﺪ وﭘﺲ از ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻣﺮاﺟﻌﺖ و
از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻫﺘﻞ اﻟﻤﺎس آﺑﯽ رﻓﺘﯿﻢ ،ﻫﺘﻞ ﺑﺴﯿﺎرﺗﻤﯿﺰ و ﺧﻮب و دارای دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع و ﻗﯿﻤﺖ آﻧﻬﻢ ﻧﺴﺒﺘﺎً
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮد )ﯾﮏ اﻃﺎق دارای دو ﺗﺨﺘﺨﻮاب ﻫﺮ ﺷﺒﯽ  ۱۰۰روﭘﯿﻪ )ﻣﻌﺪل ﺑﺎ  ۷۵ﺗﻮﻣﺎن ﭘﻮل اﯾﺮان(ﺑﻮد ،ﭘﺲ از ﺻﺮف

ﺷﺎم در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۱۰اﺳﱰاﺣﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ.

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۱۸اﺳﻔﻨﺪ  ۱۳۵۰و  ۲۱ﻣﺤﺮم : ۱۳۹۲
ﺳﺤﺮ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ زودﺗﺮ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﻤﮕﯽ ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺑﻪ اﻃﺎق اﯾﺸﺎن رﻓﺘﻪ و ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ را ﺑﻪ ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ اﻗﺘﺪا

ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،در ﺳﺎﻋﺖ  ۸/۳۰ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺘﻞ آﻣﺪﯾﻢ ،ﺳﺎﻟﻦﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد داﺷﺖ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﻣﻐﺎزهﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ و اﻧﻮاع ﮐﺎرﻫﺎی دﺳﺘﯽ و ﺗﺰﺋﻨﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ،در ﺳﺎﻋﺖ  ۸/۳۰آﻗﺎﯾﺎن اﻋﻀﺎٔ اﻧﺠﻤﻦ آﻣﺪﻧﺪ و
ﺑﺮای ﻣﻘﱪه»ﻗﻨﱪﻋﻠﯽ دروﯾﺶ« ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﻫﻮا در ﺣﺪود ْ ۳۵ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺮ ﺑﻮد ﺷﻬﺮ زﯾﺒﺎ و دارای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی
ﻣﺪرن و ﻧﻮﺳﺎز ﺑﻮد و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺰرﮔﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺣﺪود دو ﻫﺰار ﺗﺨﺖ داﺷﺖ و ﺑﯿﻤﺎران را ﺑﻄﻮر راﯾﮕﺎن ﺑﺴﱰی و

ﻣﺪاوا ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪای ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ،اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﺳﺎزی ،داروﺳﺎزی و ﺗﻠﻤﺒﻪﺳﺎزی ﺑﺎ ﭘﻤﭙﻬﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ آب وﺟﻮد دارد ،ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ آن ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و دوﯾﺴﺖ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،اﮐﺜﺮ آﻧﻬﺎ ﻫﻨﺪو و

ﺑﻮداﺋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﯿﺶ از ﯾﮑﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ آﻧﻬﺎ اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،وﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﯾﮑﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ ﻫﻢ از ﻓﺮﻗﻪ ﺿﺎﻟّﻪ
ﺑﻬﺎﺋﯿّﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ آﻧﻬﺎ ﻫﺘﻞ ﯾﺎ ﮐﺎﻓﻪ رﺳﺘﻮران دارﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﺎی
ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،ﺿﻤﻨﺎً ﻣﯿﺪاﻧﻬﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎی وﺳﯿﻊ ،ﺑﺎغ ﻣﻠﯽ  ،آب ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه ﻧﯿﺰ دارد ،و ﭼﻨﺪی ﻗﺒﻞ ﺑﺮ اﺛﺮ
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
دﻋﻮت ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ ،ﭼﻮن ﻣﻮﻗﻊ زﻓﺎف ﻣﯽرﺳﺪ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻋﺮوﺳﯽ در ﺣﻀﻮر ﺗﻤﺎم ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﺎن در ﺗﺎﻻری وﺳﯿﻊ ﯾﺎ در زﯾﺮ ﺳﺎﯾﺒﺎن))ﺷﺎﻣﯿﺎﻧﻪ((

ﺑﺰرﮔﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﮕﲑد ،در اﯾﻦ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺪای اﮔﻨﯽ ﯾﻌﻨﯽ اﻟﻬﻪ آﺗﺶ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت ﻃﻠﺒﯿﺪه ﺷﻮد ،ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻘﺼﻮد آﺗﺶ ﻣﻘﺪس در
وﺳﻂ ﺗﺎﻻر از ﭼﻮﺑﻬﺎی ﻣﺒﺎرک روﺷﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮ روی آن ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ روﻏﻦ ﻣﻌﻄﺮ ﻣﯽاﻓﺸﺎﻧﻨﺪ ،ﺷﻤﻌﻬﺎی ﺧﻮﺷﺒﻮ و ﺑﺨﻮر و ﻋﻮد و ﻋﻨﱪ ﻧﯿﺰ
ﻓﻀﺎ را ﻣﻌﻄﺮ ﻣﯽﺳﺎزد ﺳﭙﺲ ﺑﺪرﮔﺎه ﺧﺪای ﮔﻨﯿﺶ)ﮔﺎﻧﺶ( دﻋﺎﺋﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ و او را ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺮوﺳﯽ آﻧﺎن ﺑﺮﮐﺖ دﻫﺪ،

ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑﺪﮐﻪ ﻋﺮوس و داﻣﺎد ﺑﻪ اﻣﺮ ﺑﺮﻫﻤﻦ ﻫﻔﺖ ﻗﺪم ﮔﺮداﮔﺮد آن آﺗﺶ ﻣﻘﺪس ﺑﺮ ﻣﯽدارﻧﺪ و داﻣﺎد
دﺳﺖ ﻋﺮوس را ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻋﻘﺐ ﺧﻮد ﻣﯽآورد و ﻫﻔﺖ ﻗﺪم ﻣﯽﺷﻤﺎرد و اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت را ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

ﻣﯽﮐﻮﯾﺪ :ﻗﺪم اول ﺑﺮای ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ،ﻗﺪم دوم ﺑﺮای ﻧﲑو ،ﻗﺪم ﺳﻮم ﺑﺮای ﺛﺮوت ،ﻗﺪم ﭼﻬﺎرم ﺑﺮای ﺳﻌﺎدت و ﻗﺪم ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺮای اوﻻد ﻗﺪم

ﺷﺸﻢ ﺑﺮای ﻓﻌﻞ ﺧﲑ و ﻗﺪم ﻫﻔﺘﻢ ﺑﺮای دوﺳﺘﯽ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺨﻠﺺ و ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺑﺎﺷﯽ و ﻣﺎ ﻫﺮ دو ﭘﺴﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﻋﻤﺮ

ﭘﲑی ﺑﺮﺳﯿﻢ))ﻧﻘﻞ ازﮐﺘﺎب ﻣﺮدم و ﺳﺮزﻣﲔ ﻫﻨﺪو ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺷﺨﺼﯽ( ﺿﻤﻨﺎً دﺧﱰ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺪﯾﻪای ﻻﯾﻖ ﺷﺄن داﻣﺎد ﺑﻪ او ﺑﺮﭙدازد ﻟﺬا ﮔﺎﻫﯽ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد دﺧﱰاﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺪرﺷﺎن ﺑﻌﻠﺖ ﻓﻘﺮ ﻣﺎﱃ از ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺪﯾﻪ ﻋﺎﺟﺰﻧﺪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ و ﺧﻮدﺳﻮزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ :ﺑﻌﻼوه ﻓﺸﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮ

زﻧﺎن و دﺷﻮاری ﻃﻼق ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ زﻧﺎن ﺧﻮدﺳﻮزی ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود ﭼﻨﺪ ﻫﺰار زن ﺑﺮ اﺛﺮ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮد ﮐﺸﯿﻬﺎ ﺗﻠﻒ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻬﻤﲔ دﻻﯾﻞ و ﻓﻘﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻤﱰ در ﭼﻬﺮه زن ﻫﻨﺪی ﺷﺎدی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد.

١٧٧

ﺷﮑﺴﱳ ﺳﺪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺟﻨﻮب ﺷﻬﺮ ﭘﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ وﯾﺮان ﺷﺪه ﺑﻮد .اﮐﻨﻮن در آﻧﺠﺎ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺪرن ﺑﻨﺎم ﻣﻮﻻﻧﺎ

اﺑﻮﻟﮑﻼم آزاد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ۱ ،ﺑﺎغ ﻣﻠﯽ و ﻋﻤﺎرت اﻋﯿﺎن ورﺟﺎل در اول ﺷﻬﺮ ﭘﻮﻧﻪ در اﻣﺘﺪاد ﺟﻨﮕﻞ ﻣﻬﺎراﺟﻪ
واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺴﺠﺪ و اﻣﺎم ﺑﺎره ،درﺑﺎر ﺣﺴﯿﻨﯽ ﯾﺎ ﺑﻘﻮل ﻣﺎ )ﺗﮑﯿﻪ و ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ( ﻫﻢ وﺟﻮد دارد اﻃﺮاف ﺷﻬﺮ ﻣﺰارع

ﺟﻮ و ﮔﻨﺪم ﮐﻤﱰ وﱃ ﻣﺰارع ارزن و ﻧﯿﺸﮑﺮ ﺑﯿﺸﱰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،در آﻧﺠﺎ اﻧﻮاع ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺑﻄﻮر ﻓﺮاوان ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ

ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﻤﺒﺌﯽ ﻧﯿﺰ ﺻﺎدر ﻣﯿﮕﺮدد و ﺑﺎﻏﻬﺎی اﻧﺒﻪ ،اﻧﺠﲑ ،ﭘﺮﺗﻘﺎل ،ﻣﻮز ،ﭼﯿﮑﻮ و اﻧﺎر ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد .ﺣﻀﺮت آﻗﺎ

درﺑﺎرهٔ ﻣﺬاﻫﺐ و ﻓﺮﻗﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﻼﻣﯽ و ﻏﲑ اﺳﻼﻣﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ دادﻧﺪ .و اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺒﻠﻐﲔ ﺑﺎ ﺗﻘﻮی و آﮔﺎه ﺑﺎﺷﻨﺪ ورزش ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﺷﺮع اﻧﻮر و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﻄﺮت ﺗﻮﺣﯿﺪی ﺣﻖ ﮔﺮای اﻧﺴﺎن

ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﺪاﯾﺖ ﺗﺤﻘّﻖ ﯾﺎﺑﺪ.

در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۹/۳۰از ﺳﻮاﭘﻮر ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮده ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﱪه ﻗﻨﱪﻋﻠﯽ دروﯾﺶ رﺳﯿﺪﯾﻢ،

ﺳﻮاﭘﻮر ﻣﻘﱪه ﻗﻨﱪﻋﻠﯽ دروﯾﺶ
داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن روی ﻗﱪ ﻣﻌﺠﺮی ﻗﺮار داﺷﺖ .ﺟﻮاﻧﯽ ﺣﺪود  ۱۵ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن ﺑﻮد و ﺳﻮرهٔ ﻣﺒﺎرﮐﻪ ﯾﺲ
ﺗﻼوت ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﺘﺎره و ﻫﻼل ﺑﺎﻻی ﺳﺮ ﻣﻘﱪه ﺑﻮد و ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﻮد ﻗﱪﻋﻠﯿﺸﺎه دروﯾﺶ ،ﭼﻨﺪ ﻋﺪد ﺗﺎﺑﻠﻮ از

ﻧﻤﺎﻫﺎی ﻣﮑّﻪ ﻣﻌﻈﻤﻪ و ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻌﺒﻪ در ﻋﻤﺎرت ﻧﺼﺐ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭼﺎدرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺳﻘﻒ ﻋﻤﺎرت آوﯾﺰان ﺑﻮد،
ﺟﻠﻮی در ورودی ﺷﻤﺎﱃ ﻋﻤﺎرت دو ﻋﺪد ﺳﻨﮓ ﯾﮑﯽ ﮐﻮﭼﮑﱰ و دﯾﮕﺮی ﺑﺰرﮔﱰ ﻗﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻧﻪ ﻧﻔﺮ
ﺳﻨﮓ ﮐﻮﭼﮏ را و ﯾﺎزده ﻧﻔﺮ ﺳﻨﮓ ﺑﺰرﮔﱰ را ﺑﺎ ﮔﺬاﺷﱳ اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺧﻮد در ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ آن و ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﮔﻔﺘﮥ ﻗﻨﱪ ﻋﻠﯽ
دروﯾﺶ ،ﺳﻨﮓ را از ﺟﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ )در واﻗﻊ ﺳﻨﮓ ﻫﻢ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺷﺪ( و ﻫﻤﯿﻨﮑﻪ ﮐﻼم ﻗﻄﻊ ﻣﯽﺷﺪ

ﺳﻨﮓ ﺑﺰﻣﲔ ﺳﻘﻮط ﻣﯿﮑﺮد ،ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺐ ﺗﻮﻟﺪ و روز وﻓﺎت اوﮐﻪ در ﻣﺎه ﺷﻌﺒﺎن اﺳﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری
از ﻣﺬاﻫﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ در اﯾﻨﺠﺎ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺣﺎﺟﺖ روا ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ،وﱃ ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺤﯿﺤﯽ از ﺗﻮﻟﺪ و زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ او

ﮐﻪ از ﭼﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﻘﱪه ﭼﺸﻤﻪﻫﺎی آب زﻻل و ﺻﺎف ﺟﺎری اﺳﺖ

ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮای آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺧﻮد از آن ﭼﺸﻤﻪﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،اﻃﺮاف ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ ﺑﻮﺗﻪﻫﺎی ﭘﺮﺳﯿﺎوﺷﺎن ،ﭘﻮﻧﻪ و

ﻧﻌﻨﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ ،راﻫﯽ ﮐﻪ ﭘﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺳﻮاﭘﻮر )ﻣﺤﻞ ﻣﻘﱪه( ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه ﺷﺎﻫﺮاﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ اﺳﺘﺎن
ﻣﯿﺴﻮر و از ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺳﻤﺖ »ﺑﻨﮕﻠﻮر ﺗﺎ ﻫﻨﮓ ﮔﻨﮓ« اداﻣﻪ دارد ،در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎﱃ ﻣﻘﱪه ﺑﺘﮑﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ
وﺟﻮد داﺷﺖ و در اﻃﺮاف »ﺳﻮاﭘﻮر« ﺑﺎﻏﻬﺎی اﻧﺠﲑ ﻓﺮاوان ﺑﻮد ،در ﻣﺮاﺟﻌﺖ از روی ﭘﻞ ﺑﺰرﮔﯽ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮدﯾﻢ،

-۱اﺑﻮاﻟﮑﻼم آزاد :وی از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻨﮕﺎل و از رﺟﺎل ﻣﻌﺮوف ﻋﻠﻢ وادب ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﻮد و در ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺄﻧﯽ رﻓﯿﻊ داﺷﺖ
ﺧﻄﯿﺒﯽ ﻓﺼﯿﺢ ﺑﻮد و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهای ﺑﻠﯿﻎ در زﺑﺎن اردو ﺑﻮد از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻫﻨﺪ در ﻗﺮن اﺧﲑ ﺑﻮده اﺳﺖ ،و از ﻫﻤﮑﺎران
ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﻬﺎﺗﺎ ﮔﺎﻧﺪی ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪ و ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﻧﻬﻀﺖ آزادی ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﺪ ،و در ﻫﯿﺄت ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری ﻫﻨﺪ ﻣﺮﺣﻮم ﻣﻮﻻﻧﺎ
اﺑﻮاﻟﮑﻼم 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 اﺳﺘﻘﻼل ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت و اﺳﺘﺎدی ﺑﺎزی ﮐﺮده ،ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ دوﻟﺖ ﺣﺎﮐﻤﻪ ﺗﻨﺎزع وﮐﺸﻤﮑﺶ
داﺷﺘﻪ ازادی و اﺳﺘﻘﻼل وﻃﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺳﺎﺣﻞ ﻣﻘﺼﻮد رﻫﱪی ﻣﯿﮑﺮد و از ﺧﻄﺮ زوال و ﻓﻨﺎ ﺣﻔﻆ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺎﻧﺪی و
ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از ﻫﻤﻔﮑﺮان ﺗﻮﺳﻂ اﻧﮕﻠﯿﺴﯿﻬﺎ ﺑﻪ زﻧﺪان اﻓﮑﻨﺪه ﺷﺪ ﺳﺮاﯾﺮ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻋﺮﺻﻪ آﺷﻔﺘﮕﯽ و اﺧﺘﻼل ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﻘﻼل ﻫﻨﺪ در

ﻧﻮاﻣﱪ ﺳﺎل  ۱۹۵۶ﻧﻬﻤﲔ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ در ﺷﻬﺮ دﻫﻠﯽ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﻮﻻﻧﺎ آزاد ﻣﻨﻌﻘﺪﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﺪت ﯾﮏ ﻣﺎه اداﻣﻪ

داﺷﺖ ،و ﻧﯿﺰ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ رواﺑﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ  ۱۴ﻣﺎده در آذرﻣﺎه  ۱۳۳۵ﻣﺎﺑﲔ وزﯾﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﻨﺪﮐﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﯽﺑﻮد و ﺳﻔﲑﮐﺒﲑ اﯾﺮان
در دﻫﻠﯽ ﺑﻪ اﻣﻀﺎء رﺳﯿﺪﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪ رواﺑﻂ و ﻫﻤﮑﺎری و ﻣﻌﺎوزت ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ آن دو ﻣﻤﻠﮑﺖ را از ﻧﻮ ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮﻻﻧﺎ
اﺑﻮاﻟﮑﻼم آزاد ﻣﺪﯾﺮ روزﻧﺎﻣﻪ ))اﻟﻬﻼل(( ﻫﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻮن از زﻋﻤﺎءِ آزادی ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﲑﻓﺖ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ اﻓﺘﺎد و روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﯾﺸﺎن

ﺗﻮﻗﯿﻒ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺗﺄﺳﻒ اﯾﻦ ﻣﺮد داﻧﺸﻤﻨﺪ در  ۲۱ﻓﻮرﯾﻪ  ۱۹۵۸م وﻓﺎت ﻧﻤﻮد.

١٧٨

درﺧﺘﺎی »ﭘﯽﭘﺎل« ﮐﻪ رﯾﺸﮥ آن از ﺗﻤﺎم ﺷﺎﺧﻪﻫﺎ ﺑﻄﺮف زﻣﲔ ﺳﺮازﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﻓﺮاوان دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ درﺧﺘﺎن ﭼﯿﮑﻮی
ﭘﺮﺑﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻮد ،زﻣﲔﻫﺎی ﺑﺪون ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺷﻬﺮ ﭘﻮﻧﻪ زﯾﺎد ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺳﻬﺮاب ﻧﺎم زردﺷﺘﯽ ﺗﻌﻠﻖ دارد و

ارزش آﻧﻬﺎ ﻣﱰی  ۳۰۰ﺗﺎ  ۵۰۰روﭘﯿﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺮﮐﺰ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﻤﺒﺌﯽ اﺳﺖ و ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﻬﺎراﺷﱰ
ﺑﻬﱰ اﺳﺖ ،در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﻌﺒﺪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ و در دوﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎ آﺟﺮ ﻗﺮﻣﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ،
ﺳﺎﻋﺖ  ۱۱/۴۵ﺻﺒﺢ وارد اﻧﺠﻤﻦ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺷﺪﯾﻢ:

»اﻧﺠﻤﻦ اﯾﺮاﻧﯿﺎن« )ﺗﺸﯿﻊ و ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﻃﺮﯾﻘﺖ(
ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ آﻗﺎی اﺣﻤﺪ ﻧﺒﺎﺗﯿﺎن ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﻣﯿﺰ ﺧﻄﺎﺑﻪ رﻓﺖ و ﭼﻨﲔ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ» :ﺣﻀﺮت آﻗﺎی ﺗﺎﺑﻨﺪه

ﭘﯿﺸﻮای روﺣﺎﻧﯽ ﻋﺎﻟﯿﻘﺪر و ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﻣﺤﱰم ،دﺑﺴﺘﺎن اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﭘﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﯾﮕﺎﻧﻪ آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و
ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد اﺳﺖ دراﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ اﻋﻀﺎی اﻧﺠﻤﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﮐﻪ در ﻫﻤﲔ ﻣﮑﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺮوز ﺷﺎﻫﺪ
و ﻧﺎﻇﺮ ﭘﯿﺸﻮای ﺑﺰرگ و ﻋﺎﻟﯿﻘﺪری ﭼﻮن ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﱃ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺘﺨﺎر و ﻣﺒﺎﻫﺎت ﻣﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﺟﺎﻧﺐ
اﺣﻤﺪ ﻧﺒﺎﺗﯿﺎن اﻓﺘﺨﺎر دارد ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺧﻮد واﻧﺠﻤﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻘﯿﻢ ﭘﻮﻧﻪ ﻣﻘﺪم ﻣﺒﺎرک ﺟﻨﺎﺑﻌﻠﯽ را

ﺗﱪﯾﮏ ﻋﺮض ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﻣﯿﺪوارﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺎت ﻣﻘﺎم روﺣﺎﻧﯿﺖ وﻋﻠﻮّ ﻣﻘﺎم و ﺷﺄن و ﺷﻮﮐﺘﯽ ﮐﻪ در ﺧﻮر آن ﻣﻘﺎم اﺳﺖ
و از اﯾﲊو ﮐﻪ آن ﺟﻨﺎب ﻣﻮرد ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺧﺎﺻﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺘﻌﺎدل ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ از ﺑﺮﮐﺖ وﺟﻮد اﯾﺸﺎن و ﻧﺰول ﻣﻘﺪم

ﻣﺒﺎرﮐﺸﺎن ﺑﺎﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ و دﺑﺴﺘﺎن ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺧﺎﺻﻪ ﺧﺪاوﻧﺪﮔﺎری ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل ﮔﺮدد ،زﯾﺮا در ﻇﻠﻞّ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﺑﺎرﯾﺘﻌﺎﱃ ﮐﻪ ﻟﻨﮕﺮ زﻣﲔ و آﺳﻤﺎناﻧﺪ و از ﺑﺮﮐﺖ وﺟﻮد آﻧﺎن ﻫﺮ ذی وﺟﻮدی ﻣﺸﻤﻮل اﻟﻄﺎف اﻟﻬﯽ ﻣﯽﮔﺮدد ﻣﺴﻠﻤﺎً
اﯾﻦ روز ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻓﺮﺧﻨﺪه و ﻣﺒﺎرک و آﯾﻨﺪه ﭘﺮاﻓﺘﺨﺎری را در ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،ﻣﺠﺪداً از ﺻﻤﯿﻢ ﻗﻠﺐ ﻗﺪوم

ﻣﯿﻤﻨﺖ ﻣﺴﻌﻮدﺗﺎن را ﺗﱪﯾﮏ ﻋﺮض ﻧﻤﻮده ﺳﻌﺎدت و ﺗﻮﻓﯿﻘﺎت ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن آن وﺟﻮد ﻣﻘﺪس را ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﻓﯿﺾ رﺑﺎﻧﯽ و

اﻧﻮار ﺳﻌﺎدات ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ اﺳﺖ از ذات ﻻﯾﺰال و وﺟﻮد ﺑﯽﻫﻤﺘﺎی او ﺧﻮﺳﺘﺎرم ،از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺿﯿﺎﻓﺖ ﻣﺠﻠﻞ
و آﻧﭽﻪ در ﺧﻮر ﺷﺄن و ﻣﻘﺎم ﻋﺎﱃ اﺳﺖ ﺑﺠﺎ آورﯾﻢ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﻮدن ﻣﺎه ﻣﺤﺮم اﺳﺖ و اﻣﯿﺪ ﻣﯽرود ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ
ﺧﻮدﺟﻤﺎﻋﺖ را ﻣﻌﺬور دارﻧﺪ ،ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :از اﯾﻨﮑﻪ دروﯾﺶﻧﻮازی ﻧﻤﻮدﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺘﺸﮑﺮم ﻻزﻣﻪ ﺗﻌﺼﺐ

ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻫﻤﲔ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﯾﮑﻨﻔﺮﮔﻤﻨﺎم ﺑﯿﺎﯾﺪ از او اﺳﺘﻘﺒﺎل و ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺳﺖ:
آن ﺟﻤﺎل

ﻣﯽﺷﺘﺎﺑﺪ در ﻋﻠﻮّ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﻬﺎل

ذرّه

ذرّه ﻋﺎﺷﻘﺎن

ﻫﻤﭽﻮ آن ﯾﮏ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺳﻤﺎ

ﺻﺪ ﺑﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺤﻦ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ

ﺟﺴﻤﺸﺎن ﻣﻌﺪود ﻟﯿﮑﻦ ﺟﺎن ﯾﮑﯽ

ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻣﻌﺪود ﻟﯿﮏ اﯾﻤﺎن ﯾﮑﯽ

ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑَﺮ ﮔﲑی ﺗﻮ دﯾﻮار از ﻣﯿﺎن

ﻟﯿﮏ ﯾﮏ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﻪ اﻧﻮارﺷﺎن

ﻣﺆﻣﻨﺎن

ﭼﻮن ﻧﻤﺎﻧﺪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ را ﻗﺎﻋﺪه

ﻣﺎﻧﻨﺪ

ﻧﻔﺲ

واﺣﺪه

ﺲ
ﭘﺲ ﻣﺆﻣﻨﲔ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم وﻻﯾﺖ دارﻧﺪ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻣﺘﺤﺪ و ﻣﺘﻔﻖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ،اﻣﯿﺪوارم اﯾﻦ ﺣ ّ
ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻧﮋادی ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮد ،ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻧﺸﻨﯿﺪه ﺑﻮدم ﮐﻪ در ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﯿﮑﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ

دوﻟﺖ اﯾﺮان در ﻫﺮﮐﺸﻮری ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﺋﯽ و ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﺪﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن زﺑﺎن اﺻﻠﯽ

ﺧﻮدﺷﺎن را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﻨﺪ ،ﺧﻮﺷﻮﻗﺘﻢ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺪرﺳﻪ و اﻧﺠﻤﻦ دارﯾﺪ .ﻫﺮ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻣﻠﺖ و

ﻣﺬﻫﺐ ﻣﯽﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﯾﮑﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻬﱰ اﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺬﻫﺒﯽ ﯾﺎ ﻣﺒﻠﻐﲔ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻫﻢ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ

ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﮐﻤﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﻫﺘﻞ ﻣﯿﺴﻮر ﻣﺪﯾﺮ ﻫﺘﻞ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﻋﻼﻗﻪ در وﻗﺖ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ دﻓﱰی آورد و ﺑﺮای ﯾﺎدﺑﻮد در آن

دﻓﱰ ﻧﻮﺷﺘﻢ واﻣﻀﺎء ﮐﺮدم ،ﻫﻤﲔ ﮐﺎر دﻟﯿﻞ ﻋﻼﻗﮥ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ ﺑﻪ دﯾﻦ ﻣﺒﲔ اﺳﻼم اﺳﺖ .روی دو ﺗﺨﺘﮥ ﺳﯿﺎه ﻣﺪرﺳﻪ

ﻧﻮﺷﺘﻪﺑﻮدﻧﺪ :ﯾﺎ ﻋﻠﯽ ﻣﺪد ﺧﻮش آﻣﺪﯾﺪ .ﺻﻔﺎی ﻗﺪم .ﺑﻌﺪ ﺑﻪ دﯾﺪن ﺣﺴﯿﻨﻪ )درﺑﺎر ﺣﺴﲔ( رﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب و
١٧٩

ﻣﺠﻠﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای اﺟﺘﻤﺎع ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ اﻃﺮاف آن ﮐﺎﺷﯽ ﮐﺎری ﺑﻮد ،ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ در ﺣﺪود
ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎج ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ در ﺣﺪود ﯾﮏ ﻫﮑﺘﺎر )دهﻫﺰار ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ( از اراﺿﯽ ﺷﻬﺮ را

ﺧﺮﯾﺪاری و ﻧُﻪ دﺳﺘﮕﺎه آﭘﺎرﺗﻤﺎن و ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ و ﻣﺪرﺳﮥ اﯾﺮاﻧﯿﺎن را ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،و در آﻣﺪ آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﻬﺎ را وﻗﻒ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ

و ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﻤﻮده و ﺧﲑﯾﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﻢ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﭼﻮن از ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻪ ﺷﺸﺼﺪ روﭘﯿﻪ اﺟﺎره داده ﺷﺪه
ﻫﻨﻮز اﺿﺎﻓﻪ ﻧﺸﺪه ،و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ اﮔﺮ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎرا ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﺎل اﻻﺗﺠﺎره ﻓﻌﻠﯽ آﻧﻬﺎ در ﺣﺪود ﺷﺶ اﱃ

ﻫﻔﺖ ﻫﺰار روﭘﯿﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺪرﺳﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن درﻣﻬﺎﺗﺎ ﮔﺎﻧﺪی رود ﻗﺮار دارد ،ﭘﺲ از ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از

رﺳﺘﻮراﻧﻬﺎی اﯾﺮاﻧﯽ رﻓﺘﯿﻢ ﭘﺲ از ﺻﺮف ﻧﺎﻫﺎر ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﻃﻮﱃ ﻧﮑﺸﯿﺪﮐﻪ اﻋﻀﺎی اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎ دو ﺳﻪ
ﻧﻔﺮ از ﻣﺤﺼﻠﲔ ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،اﺷﮑﺎﻻﺗﯽ در ﻣﻮرد ﺗﺸﯿﻊ و ﻣﺴﺄﻟﮥ ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﻃﺮﯾﻘﺖ
داﺷﺘﻨﺪ ،و ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﺸﺮوح اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ درﺧﺘﯽ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪﮐﻪ ﻣﺨﺘﺼﺮ آﻧﺮا در اﯾﻨﺠﺎ ذﮐﺮ ﻣﯽ
ﮐﻨﻢ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﮥ درﺧﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻃﺮﯾﻘﺖ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی آن و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺛﻤﺮه و ﻣﯿﻮه آﻧﺴﺖ:
ﭼﻮن در ﻋﻤﻞ آوری ﻃﺮﯾﻘﺖ ﺑﺎﺷﺪ

داﻧﺴﱳ ﻋﻠﻢ دﯾﻦ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﺎﺷﺪ

در راه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎﺷﺪ

ﭼﻮن ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯽ ﻋﻠﻢ وﻋﻤﻞ ﺑﺎ اﺧﻼص

از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﯽ اﻟﻠّﻪ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد»:اﻟﺸﺮﯾﻌﻪ اﻟﻘﻮاﱃ و اﻟﻄﺮﯾﻘﻪ اﻓﻌﺎﱃ و اﻟﺤﯿﻘﯿﺔ اﻟﺤﻮاﱃ«
در ﺳﺎﻋﺖ ﺳﻪ رﺑﻊ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﻋﺎزم ﺑﻤﺒﺌﯽ ﺷﺪﯾﻢ اﻋﻀﺎی اﻧﺠﻤﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﺪﯾﺮ دﺑﺴﺘﺎن ﺑﺮای ﺑﺪرﻗﮥ

ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﻪ ﻫﺘﻞ آﻣﺪﻧﺪ ،ﭘﺲ از ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﺳﺎﻋﺖ  ۳/۳۰ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،ﻫﻮا آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺑﻮد ،ﻣﯿﺰان اﻟﺤﺮاره ۳۲
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪاد و ﻧﺴﺒﺘﺎً ﮔﺮم ﺑﻮد ،ﭼﻨﺪ ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﮐﻪ از ﺷﻬﺮ ﭘﻮﻧﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪﯾﻢ آﻗﺎی دﮐﱰ

ﻣﻨﻮﭼﻬﺮی و ﺣﺎج آﻗﺎی روحاﻻﻣﲔ اﺻﺮار داﺷﺘﻨﺪﮐﻪ ﺑﻨﺪه ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺷﻌﺮی ﺑﺨﻮاﻧﻢ ،اﺳﺘﺪﻋﺎ ﮐﺮدم اﺑﺘﺪا ﺟﻨﺎب ﺣﺎج
آﻗﺎی راﺳﺘﲔ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ اﯾﺸﺎن اﯾﻦ ﻏﺰل از ﺷﻤﺲ ﺗﱪﯾﺰی را ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ:
دﻻ ﻧﺰد ﮐﺴﯽ ﺑﻨﺸﲔ ﮐﻪ او از ﺟﺎن ﺧﱪ دارد

ﺑﻪ ﺳﺎﯾﻪ آن درﺧﺘﯽ روﮐﻪ اوﮔﻠﻬﺎی ﺗﺮ دارد

ﺗﺮازو ﮔﺮ ﻧﺪاری ﭘﺲ ﺗﺮازو ره زﻧﺪ ﻫﺮﮐﺲ

ﯾﮑﯽ ﻗﻠﺒﯽ ﺑﯿﺎراﯾﺪ ﺗﻮ ﭘﻨﺪاری ﮐﻪ زر دارد

ﺑﻪ دﮐﺎن ﮐﺴﯽ ﺑﻨﺸﲔ ﮐﻪ در دﮐﺎن ﺷﮑﺮ دارد

دراﯾﻦ ﺑﺎزار ﻋﻄﺎران ﻣﺮوﻫﺮ ﺳﻮ ﭼﻪ ﻣﮑﺎران
ﺗﺮا ﺑﺮ در ﻧﺸﺎﻧﺪ او ﺑﻪ ﻃﺮاری ﮐﻪ ﻣﯽآﯾﻢ

ﺗﻮ ﻣﻨﺸﲔ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺮدر ﮐﻪ آن ﺧﺎﻧﻪ دو در دارد

ﺑﻨﺎل ای ﺑﻠﺒﻞ دﺳﺘﺎن ازﯾﺮا ﻧﺎﻟﻪ ﻣﺴﺘﺎن

ﻣﯿﺎن ﺻﺨﺮهٔ ﺧﺎرا اﺛﺮ دارد اﺛﺮ دارد

ﻧﻪ ﻫﺮﭼﺸﻤﯽ ﻧﻈﺮ دارد ﻧﻪ ﻫﺮ ﺑﺤﺮی ﮔﻬﺮ دارد

ﻧﻪ ﻫﺮﮐﻠﮑﯽ ﺷﮑﺮدارد ﻧﻪ ﻫﺮ زﯾﺮی زﺑﺮ دارد

اﮔﺮرﺷﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﮔﻨﺠﺪ ازآن دان ﮐﻪ دو ﺳﺮ دارد

ﺑﻨﻪ ﺳﺮﮔﺮﻧﻤﯽﮔﻨﺠﯽ ﮐﻪ اﻧﺪر ﭼﺸﻤﮥ ﺳﻮزان

ﮐﻪ ﺑﺎداﺳﺖ اﯾﻦﺳﺨﻨﻬﺎ وﺑﻪ ﺑﺎﻃﻦ ﮐﯽ اﺛﺮدارد

ﺧﻤﺶﮐﺮدنزﮔﻔﱳﻣﻦﺷﺪمﻣﺸﻐﻮلﺣﺎل ﺧﻮد

دﻟﺖ در وادی ﺣﲑت ﯾﻘﲔ ﻋﺰم ﺳﻔﺮ دارد

ﭼﻮﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ ﺗﱪﯾﺰی اﮔﺮ داری ﺧﱪازدل

راه در ﻣﯿﺎن ارﺗﻔﺎﻋﺎت زﯾﺎدی )ﻣﺎﻧﻨﺪﮔﺮدﻧﻪ ﭼﺎﻟﻮس ﺑﻪ ﻣﺎزﻧﺪران( ﺑﺎ ﺷﯿﺐ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  ٪۳۵ﺳﺮازﯾﺮ ﻣﯽﺷﺪ ،دو ﻃﺮف راه
ﺟﻨﮕﻞ ﺑﻮد و راه ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﺑﻪ اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ ،در  ۷۵ﮐﯿﻠﻮﻣﱰی

ﺑﻤﺒﺌﯽ ﺟﻨﮕﻠﻬﺎی اﻧﺒﻮه و درﺧﺘﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮﺳﺒﺰ وﺟﻮد داﺷﺖ ﻣﺰارع ﺑﺮﻧﺞ ﺑﯿﺸﱰ از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺰارع ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد،
ﺳﺎﻋﺖ  ۷ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ در ﺳﯽ ﮐﯿﻠﻮﻣﱰی ﺑﻤﺒﺌﯽ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﮔﻤﺮک اﺗﻮﻣﺒﯿﻠﻬﺎرا ﻣﺘﻮﻗﻒ و از راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و

ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺪون ﺟﻬﺖ ﻣﺎ را ﻣﻌﻄﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۹وارد ﺷﻬﺮ ﺑﺰرگ ﺑﻤﺒﺌﯽ ﺷﺪﯾﻢ ،اﯾﻦ ﺷﻬﺮ در ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه

ای ﻗﺮار دارد و ﺟﻤﻌﯿﺖ آن ﺑﯿﺶ از  ۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ اﺳﺖ ،در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ﻧُﻪ و ﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل آﻗﺎی ﺣﺎج ﺳﯿﺪ ﺟﻠﯿﻞ
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زارع در ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻨﺎم»ﺟﻮ« وارد ﺷﺪﯾﻢ ،وی ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺷﺎم ﺗﻬﯿﻪ دﯾﺪه ﺑﻮد ،ﭘﺲ از ﺻﺮف
ﺷﺎم در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ده و ﻧﯿﻢ اﺳﱰاﺣﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ.

ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ  ۱۹اﺳﻔﻨﺪ  ۱۳۵۰و  ۲۲ﻣﺤﺮم :۱۳۹۲
»آﯾﺎﺗﯽ ﭼﻨﺪ درﺑﺎرهٔ ﻋﻠﯽ»ع««
ﺗﻤﺎم ﻓﻘﺮا در اﻃﺎق ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺰرﮔﯽ درﻫﻤﺎن آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﮐﻪ ﻣﻨﺰل داﺷﺘﯿﻢ ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﺣﺎﺿﺮ و ﺑﻪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ اﻗﺘﺪا

ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﭘﺲ از ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن درﺑﺎرهٔ اﯾﻦ آﯾﮥ ﺷﺮﯾﻔﻪ» :إِﻧﱠﻤَﺎ وَﻟِﻴﱡﻜُﻢُ اﻟﻠّﻪُ وَرَﺳُﻮﻟُﻪُ وَاﻟﱠﺬِﻳﻦَ آﻣَﻨُﻮاْ اﻟﱠﺬِﻳﻦَ ﻳُﻘِﻴﻤُﻮنَ اﻟﺼﱠﻼَ َة
وَﻳُﻮْٔﺗُﻮنَ اﻟﺰﱠﻛَﺎةَ وَﻫُﻢْ رَاﻛِﻌُﻮنَ( »ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه آﯾﻪ  «۵۵ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ وﱃ ﺷﻤﺎﺳﺖ و رﺳﻮل او و ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ اﯾﻤﺎن

آوردهاﻧﺪ و آﻧﺎﻧﯿﮑﻪ اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و زﮐﻮة ﻣﯽدﻫﻨﺪ در ﺣﺎل رﮐﻮع ،در اﯾﻦ ﺟﺰو از ﻗﺮآن ،ﭼﻨﺪﯾﻦ آﯾﻪ دﻻﻟﺖ

ﺑﺮ ﻋﻈﻤﺖ ﺷﺄن و ﻣﻘﺎم وﻻﯾﺖ ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم دارد ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﯿﻐﻤﱪ اﮐﺮم )ص( ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪ و دﺳﺘﻮر داده ﺷﺪﮐﻪ
آﻧﺤﻀﺮت ﻋﻠﯽ )ع( را ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺧﻮد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ»ﻳَﺎ أَ ﱡﻳﻬَﺎ اﻟﺮﱠﺳُﻮلُ ﺑَﻠﱢ ْﻎ ﻣَﺎ أُﻧﺰِلَ إِﻟَﻴْﻚَ ﻣِﻦ رﱠﺑﱢﻚَ وَإِن ﻟﱠﻢْ ﺗَﻔْﻌَﻞْ ﻓَﻤَﺎ

ﺑَﻠﱠﻐْﺖَ رِﺳَﺎﻟَﺘَﻪُ وَاﻟﻠّﻪُ ﻳَﻌْﺼِﻤُﻚَ ﻣِﻦَ اﻟﻨﱠﺎسِ إِنﱠ اﻟﻠّﻪَ ﻻَ ﻳَﻬْﺪِي اﻟْﻘَﻮْمَ اﻟْﻜَﺎﻓِﺮِﻳﻦَ«) .ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه آﯾﻪ  ۶۷و اﯾﻦ ﯾﮏ دﺳﺘﻮر
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت را ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺧﻮد ﺗﻌﯿﲔ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﺸﺪد ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪ ﭼﺮا ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ؟ ﺑﻌﺪﮐﻪ

ﺣﻀﺮت وﻻﯾﺖ ﻋﻬﺪ را ﺗﻌﯿﲔ ﻓﺮﻣﻮد آﯾﻪ»:اﻟْﻴَﻮْمَ أَﻛْﻤَﻠْﺖُ ﻟَﻜُﻢْ دِﻳﻨَﻜُﻢْ وَأَﺗْﻤَﻤْﺖُ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ ﻧِﻌْﻤَﺘِﻲ وَرَﺿِﻴﺖُ ﻟَﻜُﻢُ اﻻِٕﺳْﻼَمَ
دِﻳﻨًﺎ«»ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه آﯾﻪ  «۳ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ ﻫﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ )ع( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﺗﻤﺎم ﻣﻔﺴﺮﯾﻦ
ﻋﺎﻣﻪ و ﺧﺎﺻّﻪ إِﻧﱠﻤَﺎ وَﻟِﻴﱡﻜُﻢُ اﻟﻠّﻪُ وَرَﺳُﻮﻟُﻪُ وَاﻟﱠﺬِﻳﻦَ آﻣَﻨُﻮاْ ...درﺑﺎرهٔ آن ﺣﻀﺮت اﺳﺖ ،ﮐﻪ در ﻣﺴﺠﺪ ﺗﺸﺮﯾﻒ داﺷﺖ

ﺳﺎﺋﻠﯽ آﻣﺪ و ﺳﺆال ﮐﺮد وﮐﺴﯽ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ او ﻧﺪاد در ﻧﻤﺎز ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴّﻼم در ﮔﻮﺷﮥ
ﻣﺴﺠﺪ ﻧﻤﺎز ﻣﺴﺘﺤﺒﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ از ﻫﺮ ﮐﻪ ﺳﺆال ﮐﺮد ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺟﻮاب ﻧﺪاد ،ﺣﻀﺮت دﯾﺪ ﮐﺴﯽ ﺟﻮاب ﻧﻤﯽدﻫﺪ،

اﻧﮕﺸﱰی داﺷﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﻗﯿﻤﺘﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد ﺳﺎﺋﻞ ﺟﻠﻮ آﻣﺪ ﺣﻀﺮت اﻧﮕﺸﱰ را ﺑﻪ او ﻣﺮﺣﻤﺖ ﮐﺮد ،ای آﯾﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ،
ای ﻣﺆﻣﻨﲔ ﺻﺎﺣﺐ اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮاً ﺧﺪاﺳﺖ و رﺳﻮل او و ﮐﺴﯿﮑﻪ در ﺣﺎل رﮐﻮع زﮐﻮة ﺑﻪ ﺳﺎﺋﻞ ﺑﺨﺸﯿﺪ ،اول
ﻣﺮدم ﺧﯿﺎل ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ،اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ ،ﺳﺆال ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﯽ ﺑﻮد؟ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻋﻠﯽ )ع( ﺑﻮد ،ﻋﻤﺮﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﭼﻬﻞ ﺑﺎر در ﺣﺎل

ﻧﻤﺎز اﻧﮕﺸﱰ دادم ﺷﺎﯾﺪ آﯾﻪای ﮐﻪ در ﺷﺄن ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﯽﻃﺎﻟﺐ ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪه درﺑﺎرهٔ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻧﺎزل ﺷﻮد و ﻧﺸﺪ ،ﺑﻌﺪ
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻣﺮﺣﻮم ﻧﻮرﻋﻠﯿﺸﺎه درﺑﺎرهٔ ﺳﻠﯿﻤﺎن در ﮐﺘﺎب ﺻﺎﻟﺤﯿﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ :ﺳﻠﯿﻤﺎن )ع( اﻧﮕﺸﱰدار ﺑﻮد.ﻣﺤﻤﺪ )ص(

اﻧﮕﺸﱰ ﭘﺎش .ﻋﻠﯽ )ع( اﻧﮕﺸﱰ ﺑﺨﺶ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮﮐﺲ از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﺪ و در ﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﻮد

دﺳﺖ ردّ ﺑﺴﯿﻨﻪ او ﻧﻤﯽﮔﺬارﻧﺪ .ﺑﻌﺪ دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﻣﻨﺎﺟﺎﺗﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد ،و ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻣﻨﺎﺟﺎﺗﯽ از ﻧﯿﺎز ﺗﺠﻠﯽ

ﺧﻮاﻧﺪ .در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ﻧُﻪ درﯾﺎ رﻓﺘﯿﻢ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﺷﺎﻣﻞ  ۳۳ﻃﺒﻘﻪ و ﺑﺎ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎی وﺳﯿﻊ ﺑﻮد در ﻗﺴﻤﺘﯽ ﭘﻞ ﻫﻮاﺋﯽ و ﺧﯿﺎﺑﺎن دو ﻃﺒﻘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ

 ۱۰/۳۰ﺑﻪ ﻣﻮزهای ﮐﻪ اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﯿﺎ را در ﻣﻌﺮض ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻗﺮار داده ﺑﻮدﻧﺪ رﻓﺘﯿﻢ ،از دﺳﺖ راﺳﺖ ﻻﻧﺴﱰﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ

)ﺧﺮﭼﻨﮓ( ﻧﻈﲑ ﺟﻮﺟﻪﺗﯿﻐﯽ و ﻟﻮک ﺗﺮﯾﮏ ﻣﯿﺲ و اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﯿﻬﺎی ﻋﻮاﺳﻞ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮواﻧﻪ ﭘﺮﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎز
ﻧﻤﻮد ﺑﻮدﻧﺪﮐﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﭼﻬﻞ ﭘﺮﻧﺎم دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ.

»ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻤﺒﺌﯽ«
آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ رﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻧﺎﺧﺪا ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺷﺎﻓﻌﯽ در ﺳﺎل ۱۲۱۷روی آب ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و اﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪ

دارای  ۳ﻃﺒﻘﻪ اﺳﺖ ،ﻃﺒﻘﮥ اول دارای  ۲۴ﺳﺘﻮن و ﻃﺒﻘﮥ دوم ده ﺳﺘﻮن آﻫﻨﯽ و ﻃﺒﻘﮥ ﺳﻮم دارای ﭼﻨﺪ ﺳﺘﻮن آﻫﻨﯽ و
١٨١

ﺳﻘﻒ آن از ﭼﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ  ۱۲۰ﭘﺎ ﻃﻮل و  ۸۵ﻋﺮض آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،درﻫﺎی آن ﻣﻨﺒﺖﮐﺎری و ﭼﻨﺪ ﻫﺰار ﺳﻨﮓ ﻣﺮﻣﺮ
در ﮐﻒ و دﯾﻮارﻫﺎی آن ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ و ﺣﺪود ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﻧﻔﺮﮔﻨﺠﺎﯾﺶ دارد ،ﺳﯽﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﯾﮑﯽ از ﭘﺮدهﻫﺎی ﮐﻌﺒﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ

ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪ اﻫﺪاء ﮔﺮدﯾﺪه ،ﺟﻤﺎل ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ ﻣﺼﺮی در ﺳﻔﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ در

اﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪ اﻣﺎﻣﺖ ﻧﻤﻮده ،دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ در اﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ اوﻗﺎت ﻧﻤﺎزﻫﺎی ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ را در اﯾﺎم ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻘﺮﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۱۲ﺑﻪ رﺳﺘﻮران اﯾﺮاﻧﯽ واﻗﻊ در ﺧﯿﺎﺑﺎن آﭘﻠﻮ رﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ آﻗﺎی ﺣﺎج ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺮﺑﺎن )ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ژرژ(
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آن را ﺑﻪ ﻋﻬﺪهدار ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻣﻮﻗﻊ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و ﭼﻮن آن روز ،روز رای ﮔﲑی ﺑﻮد در ﺗﻤﺎم ﮐﻮﭼﻪﻫﺎ و ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ و ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﻤﺒﺌﯽ
ﻣﯿﺰی در وﺳﻂ ﻗﺮار داده و ﻣﺸﻐﻮل اﺧﺬ آراء ﺑﻮدﻧﺪ .در ﺳﺎﻋﺖ  ۵ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ آﻗﺎی ﻧﺠﻢ و آﻗﺎی ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ

ﺣﻀﺮت آﻗﺎ رﺳﯿﺪﻧﺪ و ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﮐﻨﺎر درﯾﺎ رﻓﺘﯿﻢ و در ﯾﮏ ﻗﺎﯾﻖ ﻣﻮﺗﻮری در ﺣﺪود ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﮔﺮدش

ﻧﻤﻮده و اﻧﻮاع ﮐﺸﺘﯿﻬﺎ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﺎﺣﻞ ﻟﻨﮕﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﯾﺎ در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب

و ﻋﺸﺎء ﺣﻀﺮت آﻗﺎ در ﻣﻮرد اﺟﺘﻤﺎع و ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺆﻣﻨﲔ ﺑﻪ وﺟﻬﮥ اﯾﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮﮐﺖ و

ﺴﻼم در ﻓﻀﯿﻠﺖ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺆﻣﻨﲔ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺨﺼﻮﺻ ًﺎ
ﻋﺰت و رﺣﻤﺖ اﺳﺖ ،اﺧﺒﺎر ﺑﺴﯿﺎر از اﺋﻤﻪ اﻃﻬﺎرﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟ ّ
در ﺷﺐ و روز ﺟﻤﻌﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﯿﺸﱰی ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺆﻣﻨﲔ ﺑﺎﯾﺪ در ﺷﺒﻬﺎ و روزﻫﺎی ﺟﻤﻌﻪ ﺑﯿﺎد ﺧﺪا اﺟﺘﻤﺎع ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ وﻟﻮ

اﯾﻨﮑﻪ دو ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎد ﺧﺪا ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ و ﺟﺪﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺨﺼﻮص ﮐﻪ در اﯾﻦ روزﻫﺎی ﺟﻤﻌﻪ

ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺴﻠﻤﲔ ﻏﻔﻠﺖ دارﻧﺪ ،وﱃ اﮔﺮ و ﻗﺒﻞ از ﻇﻬﺮ روز ﺟﻤﻌﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﯿﺎد ﺧﺪا اﺟﺘﻤﺎع
ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺟﻤﻌﻪ را ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،در ﺣﯿﺪرآﺑﺎدﮔﻔﺘﻢ ،ﮔﺮﻓﺘﺎرﯾﻬﺎی دﻧﯿﺎ ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ ﻗﺪری

ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﻓﮑﺮ آن ﻋﺎﻟﻢ و ﻋﺎﻗﺒﺖ ﮐﺎر ﺑﺎﺷﯿﺪ ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﺳﺎﻋﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺎد ﺧﺪا ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ ﺑﺪن ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﲑ روح ﻗﺮار ﻣﯽ
ﮔﲑد ،ﻣﺎ ﮐﻪ ﻣﻮﻇﻔﯿﻢ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺪن را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﲑ روح ﻗﺮار ﺑﺪﻫﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻔﮑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ روح را ﺑﺮ ﺑﺪن ﻣﺴﻠﻂ ﻗﺮار
دﻫﯿﻢ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً دﺳﺘﻮر داده ﺷﺪه ﮐﻪ ﯾﮑﯽ دو ﺳﺎﻋﺖ در ﺷﺐ ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ روح ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﻓﮑﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ

اﻗﻼً زاد و ﺗﻮﺷﻪای ﺑﺮای آن ﻋﺎﻟﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،در اورﻧﮓ آﺑﺎد ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻢ دور ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺑﺸﻮﯾﺪ و ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ ﭘﺲ از

اﺗﻤﺎم ﺑﯿﺎﻧﺎت ﺑﻪ ﻧﮕﺎرﻧﺪه دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﭘﻨﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد ،ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﻣﻨﺎﺟﺎﺗﯽ از ﻧﯿﺎز ﺗﺠﻠﯽ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ،ﻧﮕﺎرﻧﺪه
ﻧﯿﺰ اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﻮده و ﺧﻮاﻧﺪم ﭘﺲ از ﺻﺮف ﺷﺎم اﺳﱰاﺣﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ.

ﺟﻤﻌﻪ  ۲۰اﺳﻔﻨﺪ  ۱۳۵۰و  ۲۳ﻣﺤﺮم » :۱۳۹۲ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ »ع««
آن ﺳﺤﺮ ﭼﻮن دﯾﮕﺮ ﺳﺤﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺟﺎت ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ و ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ را ﺑﺎﻣﺎﻣﺖ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻧﻤﻮدﯾﻢ .ﺑﻌﺪ از اﻗﺎﻣﮥ ﻧﻤﺎز
ﺻﺒﺢ ﺿﻤﻦ ﺗﻼوت آﯾﺎﺗﯽ ﭼﻨﺪ از ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ )ع( ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪ ﻧﻌﻤﺘﯽ ﮐﻪ

ﺑﻪ ﺗﻮ و ﻣﺎدرت دادﯾﻢ ،ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﮑﻦ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺑﻨﺪﮔﺎن ﮐﻔﺮان ﻧﻤﺎ ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ ﻧﻌﻤﺖ اﯾﻤﺎﻧﺴﺖ ،از

ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق )ع( رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ وﺣﯽ ﻓﺮﻣﻮد ﺑﻪ ﻋِﻤﺮان ﮐﻪ ﻣﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ذﮐﻮری ﺑﻪ ﺗﻮ ﻋﻨﺎﯾﺖ

ﻣﯽﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ﮐﻪ اﮐﻤﻪ و اﺑﺮص را ﺷﻔﺎ ﺑﺨﺸﺪ و ﻣﺮده را ﺑﻪ اذن ﻣﺎ زﻧﺪه ﮔﺮداﻧﺪ ،اورا رﺳﻮل ﻗﻮم ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻗﺮار دادم
ﻋِﻤﺮان اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﺎ ﻋﯿﺎل ﺧﻮد در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺖ ،ﭼﻮن زوﺟﻪ ﻋﻤﺮان اﺣﺴﺎس ﺣﻤﻞ در ﺧﻮد ﻧﻤﻮد ،ﯾﻘﲔ داﺷﺖ

ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﻧﺬر ﮐﺮد ﮐﻪ او را ﺧﺎدم ﻣﻌﺒﺪ ﻗﺮار دﻫﺪ»:إِذْ ﻗَﺎﻟَﺖِ اﻣْﺮَأَةُ ﻋِﻤْﺮَانَ رَبﱢ إِﻧﱢﻲ ﻧَﺬَرْتُ ﻟَﻚَ ﻣَﺎ ﻓِﻲ

ﺑَﻄْﻨِﻲ ﻣُﺤَﺮﱠرًا ﻓَﺘَﻘَﺒﱠﻞْ ﻣِﻨﱢﻲ إِﻧﱠﻚَ أَﻧﺖَ اﻟﺴﱠﻤِﻴﻊُ اﻟْﻌَﻠِﻴﻢُ« )ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان آﯾﻪ  ( ۳۵اﺗﻔﺎﻗﺎً وﻗﺘﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ دﺧﱰ ﺑﻮد

ﮔﻔﺖ ﺧﺪاﯾﺎ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﭼﻪ ﮐﻨﻢ و ﺑﺎ ﺣﻀﺮت زﮐﺮﯾﺎ ﮐﻪ ﺑﺰرگ زﻣﺎن و ﻫﻢ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﺎﻟﻪ ﻣﺮﯾﻢ ﺑﻮد ،ﻧﺬر ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن
ﮐﺮد ،زﮐﺮﯾﺎ ﻓﺮﻣﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺬرت ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﺋﯽ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ او را ﺑﻪ ﻣﻌﺒﺪ ﺑﯿﺖاﻟﻠّﺤﻢ ﺑﺪﻫﻨﺪ )ﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ( اﯾﻦ
١٨٢

ﻣﻌﺒﺪ ﺣﺠﺮهﻫﺎﺋﯽ ﺑﻨﺎم ﻣﺤﺮاب ﺑﺮای ﺧﺪام داﺷﺖ ،ﺑﺮای ﭘﺮورش و ﺗﺮﺑﯿﺖ دﺧﱰ ﻣﺸﻮرت ﮐﺮدﻧﺪ ،ذﮐﺮﯾﺎ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ او
را ﺗﮑﻔﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ،در ﺧﱪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن ﺑﯿﺖاﻟﻠّﺤﻢ ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و راﺿﯽ ﻧﺸﺪﻧﺪﮐﻪ ذﮐﺮﯾﺎ او را
ﺑﱪد و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ ،ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﻗﺮﻋﻪ زدﻧﺪ و ﻗﺮﻋﻪ ﺑﻨﺎم زﮐﺮﯾﺎ اﺻﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮد ،ﻣﺮﯾﻢ ﺗﺤﺖ ﺗﮑﻔﻞ ﺣﻀﺮت زﮐﺮﯾﺎ ﻗﺮار

ﯾﺎﻓﺖ و آن ﺣﻀﺮت از وی ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد وﮐﺎرﻫﺎﯾﺶ را اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪاد ،آﻧﻄﻮرﯾﮑﻪ ﻗﺮآن و اﺧﺒﺎر ﻣﺎ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﻫﺮ

وﻗﺖ ذﮐﺮﯾﺎ ﺑﺮای او ﻏﺬا ﻣﯽآورد ﻏﺬا در ﻧﺰد ﻣﺮﯾﻢ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ،از او ﭘﺮﺳﯿﺪ اﯾﻦ ﻏﺬا از ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ؟ ﻣﺮﯾﻢ

ﮔﻔﺖ از ﻃﺮف ﺧﺪاﺳﺖ ،ﻣﺮﯾﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﻮار و ﭘﺎک ﺑﻮد ،اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﻗﻀﯿﻪ ﺣﻤﻞ ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ )ع(
واﻗﻊ ﺷﺪ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ و ﻏﺼﻪ ﻣﯽﺧﻮرد ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﯿﺴﯽ )ع( ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ ،ﻗﻮم زﺑﺎن ﺑﻪ ﻣﻼﻣﺖ ﮔﺸﻮدﻧﺪ ،ﻣﺮﯾﻢ

ﺑﻪ اﻣﺮ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ از ﺧﻮد ﺑﭽﻪ ﺳﺆال ﮐﻨﯿﺪ؟ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﭽﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻪ ﺗﺎزه ﺗﻮﻟﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﺪ؟! ﻋﯿﺴﯽ )ع( ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﺑﻨﺪه ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻢ او ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ و ﻣﺮا ﻧﺒﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ،
ﺧﻮدش رﻓﻊ ﺷﺒﻬﻪ ﻧﻤﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ از اول ﻧﻌﻤﺘﺶ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﯾﻢ و ﻋﯿﺴﯽ )ع( ارزاﻧﯽ ﻓﺮﻣﻮد ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﻮد ،وﻗﺘﯿﮑﻪ ﺑﻪ
ﺗﻮ و ﻣﺎدرت ﮐﻤﮏ ﮐﺮدﯾﻢ ﻣﺎدر ﺗﻮ آﻟﻮده ﻧﺒﻮد )ﻋﯿﺴﻮﯾﺎن ﺑﺮای ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ ﺳﻪ ﻣﻈﻬﺮ ﻗﺎﺋﻠﻨﺪ ﭘﺪر ،ﭘﺴﺮ و روح
اﻟﻘﺪس ﯾﺎ ﭘﺪر ،ﭘﺲ و ﻣﺎدر ﯾﻌﻘﻮﺑﯿﺎن و ﻧﺴﻄﻮرﯾﺎن ﻫﺮﮐﺪام ﻋﻘﯿﺪهای داﺷﺘﻨﺪ؛ ﯾﮏ ﻋﺪه ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺣﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻋﯿﺴﯽ و

ﻣﺎدرش را ﻣﻈﻬﺮ ﺧﺪا ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ،وﱃ ﻗﺮآن ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﻋﯿﺴﯽ روحاﻟﻠّﻪ وﮐﻠﻤﺔ اﻟﻠﻪ ﺑﻮد او را ﻧﺨﻮاﻧﯿﺪ  ،اﻣﺎم ﻋﻠﯿﻪ
اﻟﺴﻼم ﻓﺮﻣﻮد» :ﻧﺤﻦ اﻟﮑﻠﻤﺎت اﻟﺘﺎﻣﺎت« و ﻣﺎﺋﯿﻢ ﮐﻠﻤﺎت ﺑﺰرگ ﺧﺪا ،ﻫﻤﺎن ﻗﻀﯿﻪ اﻫﻞ ﻧﺠﺮان ﮐﻪ اﺳﻘﻔﻬﺎی آﻧﻬﺎ

آﻣﺪﻧﺪ ﺧﺪﻣﺖ ﭘﯿﻐﻤﱪ )ص( وﮔﻔﺘﻨﺪ ﺗﻮ درﺑﺎرهٔ ﻋﯿﺴﯽ )ع( ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﺋﯽ؟ ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻨﺎو را ﺑﻨﺪه ﺧﺪا ،آﻧﻬﺎ
ﮔﻔﺘﻨﺪ اﮔﺮ ﭘﺲ ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ ﭘﺲ ﭘﺪر اوﮐﯿﺴﺖ؟ ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد :ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد آدم ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﺪﮐﻪ ﻧﻪ ﭘﺪر داﺷﺖ و
ﻧﻪ ﻣﺎدر ؟ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ اﯾﻦ آﯾﺎت ﻧﺎزل اﺳﺖ»إِذْ ﻗَﺎلَ اﻟﻠّﻪُ ﻳَﺎ ﻋِﻴﺴﻰ اﺑْﻦَ ﻣَﺮْﻳَﻢَ اذْﻛُﺮْ ﻧِﻌْﻤَﺘِﻲ ﻋَﻠَﻴْﻚَ وَﻋَﻠَﻰ
وَاﻟِﺪَﺗِﻚَ« )ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه آﯾﻪ (۱۱۰ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻦ ﻣﺮﯾﻢ ﮔﻔﺖ  :ﺑﺨﺎﻃﺮ آر ﻧﻌﻤﺘﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ و

ﻣﺎدرت ﻋﻄﺎ ﮐﺮدﯾﻢ ،آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﺗﺮا ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ روحاﻟﻘﺪس ﺗﻮاﻧﺎ ﺳﺎﺧﺘﯿﻢ ﮐﻪ در ﮔﻬﻮاره ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﯽ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻋﻠﻢ ﺗﻮرات و اﻧﺠﯿﻞ ﺑﺘﻮ آﻣﻮﺧﺘﯿﻢ« ﭘﺲ از ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺗﻔﺴﲑ آﻗﺎی ﺟﺮﺟﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﻓﻘﺮ ﻧﺎﺋﻞ ﮔﺮدﯾﺪ ،در ﺣﺪود

ﺳﺎﻋﺖ  ۷ﺻﺒﺢ ﺑﻮاﺳﻄﮥ اﯾﻨﮑﻪ در ﻫﺘﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺰل داﺷﺘﯿﻢ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﻮداﺋﯽﻫﺎ ﺑﻮد ﺑﺮای ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﻪ رﺳﺘﻮران

ژرژ رﻓﺘﯿﻢ ،ﭘﺲ از ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﻣﺮاﺟﻌﺖ و ﻫﺮ ﯾﮏ ﭼﻤﺪاﻧﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ
ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﻣﻬﯿﺎ ﮐﺮدﯾﻢ ،در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۱۰/۳۰ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﱳ ﻣﻘﺼﺪ ﺟﺪه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮدﯾﻢ

)زﺣﻤﺎت اﯾﻦ ﺗﻐﯿﲑ و ﺗﺒﺪﯾﻞ و ﺗﻬﯿﻪ ﺟﺎ ﺑﻌﻬﺪه آﻗﺎی ﻣﺤﻤﻮد ﻃﺒﺴﯽ ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﻌﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺗﻠﻘﯿﺤﻬﺎی

ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﮔﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪﯾﻢ ،در ﺣﺪود ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاری ﺑﻤﺒﺌﯽ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ و از آﻧﺠﺎﻫﺎ ﻣﺄﯾﻮس ﺷﺪم ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﲑﻣﺮدی از اﻫﻞ ﯾﺰد ﺑﻨﺎم آﻗﺎی ﺣﺎج ﺟﻮادﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎ ﺳﺎدﮔﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﯾﮑﯽ

از درﻣﺎﻧﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺮد و در آﻧﺠﺎ ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﮐﻤﯽ ﻣﺸﮑﻞ را ﺣﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ۴/۳۰
ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق آﻗﺎی ﻣﺤﻤﻮد ﻃﺒﺴﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ رﻓﺘﯿﻢ و ﺑﻠﯿﻂﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺤﺮﯾﻦ ﺑﺮای روز
دوﺷﻨﺒﻪ رزرو ﮐﺮدﯾﻢ .در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۵ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،ﺣﻀﺮت آﻗﺎ و ﻫﻤﺮاﻫﺎن در ﻫﺘﻞ ﺗﺸﺮﯾﻒ داﺷﺘﻨﺪ،

آﻗﺎی اﺣﺘﺸﺎﻣﯽ ﻋﻀﻮﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی ﺑﻤﺒﺌﯽ ﮐﻪ از ﻓﻘﺮای ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺰﯾﺎرت ﺣﻀﺮت آﻗﺎ آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب

و ﻋﺸﺎءِ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ اﻗﺘﺪا و ﺑﻌﺪ ﺑﺮای ﺻﺮف ﺷﺎم ﺑﻪ رﺳﺘﻮران اﯾﺮاﻧﯽ ژرژ رﻓﺘﯿﻢ و در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ﻧُﻪ اﺳﱰاﺣﺖ
ﻧﻤﻮدﯾﻢ.
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ﺷﻨﺒﻪ  ۲۱اﺳﻔﻨﺪ  ۱۳۵۰و  ۲۴ﻣﺤﺮم »: ۱۳۹۲ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﯿﻢ»ع««
ﺳﺤﺮﮐﻤﯽ دﯾﺮﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﯿﺪار ﺷﺪﯾﻢ ،آواز ﻣﺮﻏﺎن درﯾﺎﺋﯽ و ﺻﺪای ﺳﻮت ﮐﺸﺘﯿﻬﺎ ﮔﺎﻫﮕﺎﻫﯽ ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ،
ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ اﻃﺎق ﺷﻤﺎرهٔ  ۲۰۲ﮐﻪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺗﺸﺮﯾﻒ داﺷﺘﻨﺪ آﻣﺪﻧﺪ ،ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ و ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن ﭼﻨﲔ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:

ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ آذرﮔﻔﺖ ﺗﻮ ﭼﺮا ﺑﺖﻫﺎ را ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﯽ )ﺳﻮره اﻧﻌﺎم آﯾﻪ ) (۷۴ﻣﺴﺌﻠﻪای اﺳﺖ در ﺷﯿﻌﻪ ﮐﻪ اﻣﺎم
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﺼﻮم ﺑﺎﺷﺪ .آﺑﺎء و اﺟﺪادﺷﺎن ﻫﻢ ﻣﺸﺮک ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﺣﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .درﺑﺎرهٔ اﻣﻬﺎت اﺧﺘﻼف اﺳﺖ ﺑﻌﻀﯽ
ﺖ
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪﮐﻪ از ﻃﺮف ﻣﺎدر ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﺣﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺪﯾﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﯾﺎرت ﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ» :اَﺷْﻬَﺪُ اَﻧﱠﻚَ ﮐُ ْﻨ َ

ﻧُﻮراً ﻓﯽِ اﻟْﺎَﺻْﻼبِ اﻟﺸّﺎﻣِﺨﺔ واﻟْﺎَرْﺣﺎٰمِ اﻟْﻤُﻄﻬَﺮَةَ ﻟَﻢْ ﺗُﻨَﺠِﺴﻚَ اﻟْﺠﺎٰﻫِﻠِﯿﺔ ﺑِﺎَﻧْﺠﺎٰﺳِﻬﺎٰ وَ ﻟَﻢ ﺗُﻠﺒِﺴْﻚَ ﻣِﻦْ ﻣُﺪْﻟَﻬِﻤّﺎتِ ﺷﺎﺑِﻬﺎ« و

ﺑﻌﻀﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﻮﺣﺪ ﺑﻮدن ﻣﺎدر ﺷﺮط ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎک و ﭘﺎﮐﯿﺰه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻬﺮ ﺣﺎل درﺑﺎرهٔ آﺑﺎ ِء
ﺷﮑﯽ و اﺧﺘﻼﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ دراﺧﺒﺎر رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ آذر ﻋﻤﻮ و ﺷﻮﻫﺮ ﻣﺎدر اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻮده و ﭘﺪر او ﺣﻀﺮت ﺗﺎرح ﻣﯽ

ﺑﺎﺷﺪ و او ﻣﻮﺣﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ،آذر ﺷﻐﻠﺶ ﺑﺖﻓﺮوﺷﯽ ﺑﻮد و ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﯿﻢ )ع( را ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﺖ

ﺑﻔﺮوﺷﺪ ،و او ﭼﻮن ﻣﻮﺣﺪ و ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ ﺑﻮد از اﯾﻨﮑﺎر ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ آزر را ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﯽﻧﻤﻮد و
ﺧﺮﯾﺪاران را ﻣﯽﮔﻔﺖ اﯾﻨﻬﺎ ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻣﮕﺮ ﻋﻘﻞ ﻧﺪارﯾﺪﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ را ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽﻧﻤﺎﺋﻴﺪ؟از
اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزار ﺑﺖﻓﺮوﺷﯽ ﻟﻄﻤﻪ وارد ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ روز ﻋﯿﺪ رﺳﯿﺪ ﻫﻤﻪ ﺑﺮای ﺗﻔﺮﯾﺢ رﻓﺘﻨﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ

ﺣﺎل ﻧﺪارم و ﮐﺴﻠﻢ )ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﻫﺮ ﮐﺴﻠﯽ ﺣﺘﻤﺎً ﻣﺮﯾﺾ ﺑﺎﺷﺪ( اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او را ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﻗﺮار ﺷﺪ ﮐﻪ او در

ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻌﺒﺪ ﺑﺎﺷﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻗﺒﻮل ﮐﺮد ،وﻗﺘﯿﮑﻪ ﺧﻠﻮت ﺷﺪ ﭼﻮب ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺘﻬﺎ را ﺷﮑﺴﺖ و ﭼﻮب را
ﺑﺪﺳﺖ ﺑﺖ ﺑﺰرگ داد وﻗﺘﯿﮑﻪ آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﺘﻬﺎ را ﺷﮑﺴﺘﻪ دﯾﺪﻧﺪ از اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻣﻮأﺧﺬه ﮐﺮدﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺘﻬﺎ را ﭼﻪ ﮐﺴﯽ

ﺷﮑﺴﺘﻪ اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ ﺑﺖ ﺑﺰرﮔﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮده اﺳﺖ اﮔﺮ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ از او ﺳﺆال ﮐﻨﯿﺪ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﺘﻬﺎ ﺳﺨﻦ
ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻨﺪ! ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻧﻄﻖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﯿﺪ و ﺣﺎﺟﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ

ﺗﻔﮑﺮ واداﺷﺖ ،در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻐﲑ از ﺧﺪا ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﻨﺪ آن ﺑﺘﻬﺎی ﺑﯿﺠﺎن ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮ ﺧﻠﻘﺖ

ﻣﮕﺴﯽ ﻧﺎﺗﻮان ﭼﯿﺰی از آﻧﻬﺎ ﺑﮕﲑد ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﺑﺮ ﺑﺎزﮔﺮﻓﱳ آن ﻧﺪارﻧﺪ ،و اذﯾﺖ ﻣﮕﺴﯽ را از ﺧﻮد دﻓﻊ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ

ﻃﺎﻟﺐ و ﻣﻄﻠﻮب ﻫﺮ دو ﺿﻌﯿﻒ و ﻧﺎﺗﻮان ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ) .ﺳﻮره ﺣﺞ آﯾﻪ  .(۷۳آﻧﺠﺎ ﻣﺮدم ﺑﻔﮑﺮ آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻨﺪ
ﺷﻤﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺘﺎن ﻋﺎﺟﺰ ﺑﯽاﺛﺮ را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﯽﻧﻤﺎﺋﯿﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺣﺎﺟﺖ ﻣﯽﻃﻠﺒﯿﺪ ﺳﺘﻤﮑﺎرﯾﺪ ،ﻧﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را در

ﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭘﺲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺠﺖ ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﯿﻢ از ﺧﺠﻠﺖ ﺳﺮﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ زﯾﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ،ﺣﻀﺮت
ﻓﺮﻣﻮد وای ﺑﺮ ﺷﻤﺎ آﯾﺎ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﻔﻌﯽ ﺑﺸﻤﺎ رﺳﺎﻧﺪ ﯾﺎ ﺿﺮری از ﺷﻤﺎ دﻓﻊ ﮐﻨﺪ؟ آﯾﺎ

ﺷﻤﺎ ﻋﻘﻞ ﺧﻮد را ﺑﮑﺎر ﻧﻤﯽﺑﻨﺪﯾﺪ؟ ﺧﱪ ﺑﻪ ﻧﻤﺮود رﺳﯿﺪ ،ﺑﺎ ﻗﻮم ﻣﺸﻮرت ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺮاﺑﯽ
دﯾﻦ و آﺋﲔ ﻣﺎ ﮔﺮدﯾﺪه ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪﮐﺮد؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ اور ا ﺑﺴﻮزاﻧﯿﻢ و از ﺑﲔ ﺑﱪﯾﻢ و ﺧﺪاﯾﺎن ﺧﻮد را ﯾﺎری ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ،ﻣﺎ ﻫﻢ

اﺑﺮاﻫﯿﻢ را زا آﺗﺶ ﻧﺠﺎت داده و آﺗﺶ را ﺑﺮ اوﮔﻠﺴﺘﺎن ﺳﺎﺧﺘﯿﻢ )ﺳﻮره اﻧﺒﯿﺎءِ آﯾﻪ .(۶۹

»ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ و ﺑﯿﭽﺎرﮔﯽ ﻣﺮدم«
ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﮐﻨﺎر درﯾﺎ رﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻗﺪم زدن ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ .ﺟﺰ ﻣﺎ ﮐﺴﺎن دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰﮐﻨﺎر ﺳﺎﺣﻞ ﻗﺪم ﻣﯽ زدﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ

ﺑﺪﺳﺘﻪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرﮔﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه ورزش ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ از ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﺳﮕﻬﺎی ﺧﻮد را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎر

ﺑﺮای ﮔﺮدش و ﻫﻮاﺧﻮری ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﭽﻪﻫﺎی ﺑﯽﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﯿﻤﻮﻧﻬﺎی ﮐﻮﭼﻮﻟﻮﯾﺸﺎن ﮐﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﻣﺮار
ﻣﻌﺎش آﻧﻬﺎ ﺑﻮد ،در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﺣﻞ و ﮐﺎﺧﻬﺎی ﻣﺠﻠﻞ ﺳﺮ ﺑﻔﻠﮏ ﮐﺸﯿﺪه روی اﺳﻔﺎﻟﺘﻬﺎی ﻧﻤﻨﺎک ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮﺷﯽ

داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﯽﭘﻨﺎﻫﯽ ﺑﺎ زن و ﻓﺮزﻧﺪﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺪاﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﺣﻞ
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رﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮد ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪﮐﻪ ﻻاﻗﻞ از ﺗﺎﺑﺶ آﻓﺘﺎب ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭘﺲ از ﻣﺮاﺟﻌﺖ دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ
را از رﺳﺘﻮران ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ آوردﻧﺪ ،ﭘﺲ از ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﻓﻘﺮا ﭼﻤﺪاﻧﻬﺎ را ﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ

ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ارﺳﺎل دارﻧﺪ ،ﺑﻘﯿﻪ در ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻣﺎﻧﺪﯾﻢ و ﺿﻤﻦ ﮔﺮدش از ﭼﻨﺪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺘﺨﺎﻧﻪ

ﯾﺎ ﻣﻌﺒﺪ »ﻣﻬﺎﻻک ﺷﯿﻤﯽ« )ﻣﺎدر ﺧﺪا( رﻓﺘﯿﻢ ،در ﺳﺮﺳﺮای ورودی ﻣﺠﺴﻤﮥ ﺷﲑی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﻠﻘﮥ ﮔﻠﯽ ﺑﮕﺮدن او

آوﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .دو ﻧﻔﺮ ﻣﺮد ﻟﺨﺖ و ﺑﺮﻫﻨﻪ ﻫﻢ اﯾﻦ ﻃﺮف و آﻧﻄﺮف ﺑُﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﺎرﮔﯿﻞ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ آورده ﺑﻮدﻧﺪ
ﻣﯽﺷﮑﺴﺘﻨﺪ و آب آن را در ﺳﻄﻠﯽ ﻣﯽرﯾﺨﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﺮﯾﮏ از زﯾﺎرت ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺪاری ﮔﻞ و ﯾﮏ ﺗﮑﻪ از ﻧﺎرﮔﯿﻞ

ﻣﯿﺪادﻧﺪ ،در ﺣﺎﱃ ﮐﻪ ﺑُﺖ و ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎی آن ﻏﺮق در ﻃﻼ ﺑﻮد ﺑﭽﻪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﯾﺘﯿﻢ و ﻣﻌﻠﻮل واﻓﺮاد ﺑﯽﺑﻀﺎﻋﺖ ﺑﺎ

ﮔﺮدن ﮐﺞ ﺗﮑﺪی ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻫﺮﮐﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺗﻮﻗﻒ ﻣﯽﮐﺮد ﺟﻠﻮ آﻣﺪه در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﺪﻧﺸﺎن ﻣﯽﻟﺮزﯾﺪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ

ﻣﺎ ﮔﺮﺳﻨﻪاﯾﻢ ،اﯾﻦ ﺑﺘﮑﺪه در ﺑﺎﻻی ﺗﭙﮥ ﻣﺮﺗﻔﻌﯽ واﻗﻊ ﺑﻮد و ﻣﻨﻈﺮهٔ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺖ و ﻧﺴﯿﻢ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از درﯾﺎ ﻫﻮا

را ﻣﻄﺒﻮع ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد .ﭘﺲ از دﯾﺪن ﺑﺘﺨﺎﻧﻪ داﺧﻞ ﺷﻬﺮﮔﺮدش ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻗﺼﺎﺑﻬﺎ و ﻃﻮﻃﯽ ﻓﺮوﺷﻬﺎ رﻓﺘﯿﻢ،
اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﻃﻮﻃﯽ وﮔﻨﺠﺸﮏ در ﻗﻔﺴﻪﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ ،زﯾﺮ ﻗﻔﺴﻪﻫﺎ ﻣﯿﻤﻮﻧﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﻧﻈﲑ

ﻣﯿﺪان اﯾﻤﻦاﻟﺴﻠﻄﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺘﯽ از آن اﻧﻮاع ﻣﺤﺼﻮﻻت و اﻧﻮاع ﻣﻮﺷﻬﺎی ﻟﻨﺪﻧﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﺪ ،در ﺑﺎزار
ﻣﺎﻫﯽﻓﺮوﺷﻬﺎ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن آن زن ﺑﻮدﻧﺪ اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﯿﻬﺎی ﺑﺰرگ وﺟﻮد داﺷﺖ .ﭘﺲ ازﮔﺮدش و ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﺘﻞ

ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،و ﭼﻮن ﻧﺎﻫﺎر را در ﻣﻨﺰل آﻗﺎی ﻧﺠﻢ دﻋﻮت داﺷﺘﯿﻢ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﻓﺘﯿﻢ ،اﻋﻀﺎی اﻧﺠﻤﻦ اﯾﺮاﻧﯿﺎن در

دﺑﺴﺘﺎن ﺑﻤﺒﺌﯽ ﺑﻨﺎم اﻧﺠﻤﻦ ﻓﺘﻮت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﺋﯽ ﻣﻠﯽ و اﻋﻀﺎءِ ﺧﺎﻧﮥ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ،ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ در
ﻣﺤﺪودهٔ ﺑﻤﺒﺌﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺷﺼﺖ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺷﯿﻌﮥ اﺛﻨﯽ ﻋﺸﺮی اﯾﺮاﻧﯽ و ﯾﮑﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﻧﻔﺮ اﺳﻤﻌﯿﻠﯽ وﺟﻮد دارد،

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻋﻤﺎرت ﻣﺠﻠﻠﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﻤﻦ ﻓﺘﻮت ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻣﺨﺎرج آن ﺷﺪه ،در

ﻃﺒﻘﮥ ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ و در ﻃﺒﻘﻪﻫﺎی ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﻣﺤﻞ ﺟﻠﺴﺎت اﻧﺠﻤﻦ و دﺑﺴﺘﺎن دﺧﱰاﻧﻪ و ﺧﺎﻧﮥ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻮد ،رﺋﯿﺲ
ﺧﺎﻧﮥ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻮد ،رﺋﯿﺲ ﺧﺎﻧﮥ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﻪ آﻗﺎی ﻏﺮوی ﺑﻮد ﮔﻔﺖ :در ﻣﺪارس ﺑﻤﺒﺌﯽ ﮐﻼﺳﻬﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﯿﺰ دارﯾﻢ،
ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:ﭼﺮا ﻣﺪارس رﺳﻤﯽ اﯾﺮاﻧﯽ در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،دوﻟﺖ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدﻫﺪوﱃ در ﻣﺪرﺳﻪ
اﻣﲔاﻟﺘﺠﺎر ﺷﲑازی ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪای دارد زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﺷﻮد ،ﭘﺲ از ﺻﺮف ﻧﺎﻫﺎر در ﺣﺪود

ﺳﺎﻋﺖ  ۲/۳۰ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ .ﭘﺲ از ﮐﻤﯽ اﺳﱰاﺣﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﺋﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮدﯾﻢ
ﭼﻮن وﯾﺰای ﺑﺤﺮﯾﻦ را ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ ﻗﺮار ﺷﺪ از ﺑﺤﺮﯾﻦ ﺳﺆال ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮐﻪ ﺑﺪون وﯾﺰا ﻣﻘﺪور اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎ ﻧﻪ؟

ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﻣﺮاﺟﻌﺖ و در اﻃﺎق  ۲۰۲ﻧﻤﺎز را ﺑﻪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ اﻗﺘﺪا ﮐﺮدﯾﻢ ،ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﭼﻮن
ﺷﺐ وﻓﺎت ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽﺑﻦاﻟﺤﺴﲔ )ع( ﺑﻮد ﺗﺠﻠﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ و در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۹اﺳﱰاﺣﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ.

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ۲۲اﺳﻔﻨﺪ  ۱۳۵۰و  ۲۵ﻣﺤﺮم ) : ۱۳۹۲ﺑﺤﺜﯽ درﺑﺎره ﺑﻮدا(
ﺳﺤﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﯿﺪار ﺷﺪﯾﻢ ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ و ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺻﺮف ﺷﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ راﻧﻨﺪهﻫﺎ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ

آﻣﺎده ﺷﻮﻧﺪ ،ﺣﺎج آﻗﺎی ﺳﻠﻄﺎﻧﭙﻮر و ﺣﺎج آﻗﺎی ﺟﻮاﻫﺮﯾﺎن ﺑﺮای ﮔﺮدش داﺧﻞ ﺷﻬﺮ رﻓﺘﻨﺪ ﺟﻨﺎب ﺣﺎج آﻗﺎی راﺳﺘﲔ
و آﻗﺎﯾﺎن ،دﮐﱰ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮی ،زارع ،ﺗﻬﺮاﻧﭽﯽ ،ﻫﻤﺘﯽ و ﺑﻨﺪه درﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﻪ دﯾﺪن ﻏﺎر ﺧﻮﮔﯿﺸﻮری رﻓﺘﯿﻢ،
ﻣﺠﺴﻤﻪای ازﮔﻮﺳﺎﻟﮥ ﺳﻨﮕﯽ در آن ﻏﺎر ﺑﻮد ،ﺟﺎ دارد در ﻫﻤﲔ ﺟﺎ در ﻣﻮرد اﺣﱰام ﺑﻪ ﮔﺎو و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﮔﺎو ﻣﺎده ﮐﻪ

از ﻃﺮف ﺑﻌﻀﯽ ﻫﻨﺪوﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآﯾﺪ ﻧﮑﺘﻪای را ﺗﺬﮐﺮ دﻫﻢ و آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﭼﻮن ﮔﺎو در ﺑﯿﺸﱰ ﺷﺌﻮن زﻧﺪﮔﯽ
ﻗﺪﯾﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﺪه و ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪه ﭘﺎس او را داﺷﺘﻪ و ﻣﻘﺪس ﻣﯽداﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﻣﺜﻼً در ﺷﺨﻢ زﻣﲔ ﮔﺎو از ﻫﻤﮥ
ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﺮﺑﺎدﺗﺮ اﺳﺖ ،ﺑﺮای آب ﮐﺸﯿﺪن از ﭼﺎه ﺟﻬﺎت آﺑﯿﺎری و اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت دﯾﮕﺮ ازﮔﺎو اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ،

ﺑﺮای ﮐﻮچ ﮐﺮدن از ﺟﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج ﺧﻮد را ﺑﺮﮔﺎو ﺣﻤﻞ ﻣﯽﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،از ﺷﲑ آن اﻧﻮاع ﻟﺒﻨﯿﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ:
١٨٥

ﻣﺎﺳﺖ ،ﮐﺮه ،ﺳﺮﺷﲑ ،روﻏﻦ و ﻏﲑه درﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻌﻼوه ﮐﺮﯾﺸﻨﺎ راﮐﻪ ﻣﻈﻬﺮ ﻇﻬﻮر اﻟﻬﯽ در روی زﻣﲔ ﻣﯽداﻧﻨﺪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪاز ﺷﲑ ﮔﺎو ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺰرگ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﺧﻮد او ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺮﯾﺸﻨﺎ ﻣﺮدی ﺑﺰرگزاده ﺑﻮد وﱃ ﻧﺰد

ﮔﺎوﭼﺮاﻧﯿﻬﺎ ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺘﻪ از اﯾﻦ ﺟﻬﺎت آﻧﺎن ﺑﻪ ﮔﺎو ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺑﻪ ﮔﺎو ﻣﺎده اﺣﱰام ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ۱.ﺑﻌﺪ از
ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺑِﮕﻮان )(Bagvanﮔﺎﻧﺶ ) (Ganeshﮐﻪ ﺳﺮ ﻓﯿﻞ داﺷﺖ دﯾﺪن ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،در ﻣﺤﻠﯽ دﯾﮕﺮ ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ

زﻧﮓﻫﺎ را ﻣﯽزدﻧﺪ و ﻋﺒﺎدت ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،روﺑﺮوی ﻏﺎر ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﻨﻔﺮ از ﻣﺮﺗﺎﺿﲔ ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﻋﮑﺴﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ

روﺑﺮوی او ﺑﻮد .از او ﺳﺆاﻻت زﯾﺮ ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪ و او ﭘﺎﺳﺦ داد :س :ﺷﻤﺎ ﺑﻮدا را ﭘﯿﻐﻤﱪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﯾﺎ ﺧﺪا؟ ج او
را ﭘﯿﻐﻤﱪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ .س ﺧﺪا را ﯾﮑﯽﻣﯽداﻧﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﱰ؟ ج ﯾﮑﯽ ﻣﯽداﻧﯿﻢ .س ﺧﺪا ﺟﺴﻢ دارد و دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ

دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد؟ ج آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در اﻧﺴﺎن ﺑﺮوز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﺪ و ﻣﯽﺷﻨﻮد ﻇﻬﻮر اوﺳﺖ .س آﯾﺎ ﺧﺪا دﯾﺪه ﻣﯽ

ﺷﻮد و ﺟﺴﻢ دارد ﯾﺎ ﻧﻪ؟ ج دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺟﺴﻢ ﻧﺪارد .س ﺧﻮد ﺑﺘﻬﺎ ﭘﯿﻐﻤﱪﻧﺪ ﯾﺎ ﻣﻈﻬﺮ ﭘﯿﻐﻤﱪﻧﺪ؟ ج -ﻣﺎ آﻧﻬﺎ را
ﻓﻘﻂ ﻣﻈﻬﺮ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻋﺒﺎدت ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .س -آﯾﺎ ﺑﻮداﺋﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ ج ﺑﺮﻫﻤﻦ ﺑﻮدم اﮐﻨﻮن آﻣﺪهام
دروﯾﺶ ﺷﺪهام! س ﻋﻘﯿﺪهٔ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ روح ﻣﺠﺪداً ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ؟ ج -آﻧﻬﺎ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ در ﺑﺪن دﯾﮕﺮ

ﻣﮑﺎﻓﺎت ﺧﻮد را اﻋﻢ از ﺑﻬﺸﺖ ﯾﺎ ﺟﻬﻨﻢ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ .س از ﭼﻪ ﺧﻮراﮐﯿﻬﺎﺋﯽ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟ ج از ﻏﺬای ﭘﺨﺘﻨﯽ و
ﮔﻮﺷﺖ ،ﻓﻘﻂ ﺳﺒﺰی و ﻣﯿﻮه و ﺷﲑ وﻏﲑه ﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ .س ﻧﺸﺎن دادن ﻣﻌﺠﺰات درﺑﺎرهٔ ﻣﺮﺗﺎﺿﺎن درﺳﺖ اﺳﺖ؟ ج ﻣﺎ

ﺑﺮای دﻧﯿﺎ ﮐﺎری ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ اﮔﺮ ﺿﺮوری ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﯿﻢ .س اﺳﻢ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ﺳﻮﮐﺎری ﺟﻮﺗﺎﭘﻮری .س آﯾﺎ ﻣﯽ

ﺗﻮاﻧﯽ ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﯽ؟ ج ﺑﺮای اﯾﻨﮑﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻠّﻪ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﻢ .س اﻵن ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﯽ؟ س ﻓﻌﻼً ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ

ﮐﺎری اﻧﺠﺎم دﻫﺪم ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت اﻧﺠﺎم دﻫﻢ و وﺳﺎﺋﻞ ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ .اﮐﻨﻮن ﻣﺮﺗﺎﺿﲔ ﻫﻤﻪ ﺑﲑون رﻓﺘﻪاﻧﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر
روز ﻣﻌﯿﻨﯽ دارد .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺮﺗﺎﺿﯿﻨﯽ ﮐﻪ در داﻣﻨﮥ ﻫﯿﻤﺎﻟﯿﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.

»ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ و دﯾﺪن ﻓﻘﺮ ﻣﺎدّی ﻣﺮدم«
در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﯽﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺎ ﻫﺘﻞ را ﺑﺎ ﻣﺎﺷﲔ ﻃﯽ ﮐﺮدﯾﻢ و از آن ﻣﮑﺎن ﭘﺮ از ﻣﮕﺲ و ﭘﺸﻪ و ﻏﲑه ﺑﺎ ﮔﺪاﯾﺎن

ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ اﻧﺪوﻫﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺄﺛﺮ ﺑﺮﮔﺸﺘﯿﻢ ،در ﻣﺮاﺟﻌﺖ در ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ اول ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺨﺘﻪ و ﯾﺎ ﮐﻬﻨﻪ و

ﭘﻮﺷﺎک ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ،ﺑﭽﻪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ در ﻣﯿﺎن ﮐﺜﺎﻓﺎت وﮔﺮد و ﺧﺎک
ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻬﱰﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﺎ ﭼﻮب ﯾﺎ ﺳﻔﺎل ﯾﺎ ﮐُﻠﺶ )ﻋﻠﻒ و ﺳﺎﻗﻪ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻣﺜﻞ ﮔﻨﺪم و ﺟﻮ( ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع دو ﻣﱰ

ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،وﱃ اﮐﺜﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﭼﻮب و ﺣﺼﲑﮐﻬﻨﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﻃﻮل و ﻋﺮض آﻧﻬﺎ ﺑﻮد.

ﻋﺪهای ﻧﯿﺰ در ﻟﻮﻟﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ آب آورده ﺑﻮدﻧﺪ ،دو ﻃﺮف آن ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی ﮐﻬﻨﻪ و ﮐﺜﯿﻒ و ﯾﺎ ﺣﺼﲑ
ﻣﻨﺪرﺳﯽ آوﯾﺰان ﮐﺮده و در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ )ﺷﺎﯾﺪ دوﻟﺖ ﻫﻢ ﻗﺎدر ﻧﺒﻮد آﻧﻬﺎ را ﺑﲑون ﮐﻨﺪ( در ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺑﻪ

ﻣﻐﺎزهٔ آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﺟﻠﯿﻞ زارع ﮐﻪ در ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻨﺎم »ﮐﻬﺎ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ رﻓﺘﯿﻢ ،ﭘﺲ از ﺻﺮف ﺑﺴﺘﻨﯽ ﺑﻪ رﺳﺘﻮران اﯾﺮاﻧﯽ ژرژ
آﻣﺪه و ﺗﻤﺎم ﻓﻘﺮا در ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻧﺎﻫﺎر ﺻﺮف ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻫﺘﻞ رﻓﺘﻪ اﺳﱰاﺣﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ.

 -۱در ﻣﻮرد ﺗﻘﺪس ﮔﺎو ﻗﺒﻼً ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ  .اﻣﺎ ﮐﻼً ﺑﺎﯾﺪﮔﻘﺖ ))ﺗﺎﺑﻮ (( ﺑﻮدن ﮔﺎو در ﺑﲔ آراﺋﯿﺎن و ﻫﻨﺪوان ﯾﮏ ارزش اﻗﺘﺼﺎدی
ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت ﻧﻬﺎد ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺳﻨﺖ ﻣﺬﻫﺒﯽ در آﻣﺪه و ﭘﺮورش ﮐﺮﯾﺸﻨﺎ ﭘﯿﺶ ﮔﺎوﭼﺮاﻧﻬﺎ وﮐﻮرش ﻧﺰد ﭼﻮﭘﺎﻧﺎن و ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺎﻃﲑ ﺑﺸﺮی از
اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﯾﺎدآوری ﮔﺬری اﺳﺖ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺒﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﮥ اﺳﮑﺎن وﮐﺸﺎورزی و ﯾﺎدآور ﺧﺎﻃﺮات دوران ﭼﺎدر ﻧﺸﯿﻨﯽ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺪوران ده
ﻧﺸﯿﻨﯽ و ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ اﺳﺖ و ﮔﺎو در ﻫﺮ دو دوران ﺑﻮﯾﮋه در دوران ﮐﺸﺎورزی ﺗﻨﻬﺎ ﯾﺎر اﻧﺴﺎن ﺑﻮده .و ﺑﺪو ﺳﻮد ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪه و از ﻧﻈﺮ

ﺗﻔﮑﺮات ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﺑﺎﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﺪﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪی و رواﺑﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪی در ﺳﺎﺧﺖ اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺑﺸﺮی و ﺣﺘﯽ ﺳﻨﺘﻬﺎی
ﻣﻠﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﲔ ﮐﻨﻨﺪه داﺷﺘﻪ و ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ.

١٨٦

»ﻋﯿﺎدت از ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎر زرﺗﺸﺘﯽ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻮﱃ ﻋﻠﯽ»ع««
ﺳﺎﻋﺖ  ۴/۳۰ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﻋﺪهای از ﻓﻘﺮا و آﻗﺎی آﺛﺎریزاده و ﯾﮑﯽ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺪه ﺑﻤﺒﺌﯽ ﺷﺮﻓﯿﺎب ﺷﺪﻧﺪ،
ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ آﻗﺎی ﮐﺎزروﻧﯽ آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻋﯿﺎدت ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻪ دو ﻣﺎه و ﯾﮏ روز در ﺧﺎﻧﻪ

ﺑﺴﱰی ﺑﻮد رﻓﺘﯿﻢ وی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﻘﺪس ﻋﻠﯽ )ع( اﻇﻬﺎر دوﺳﺘﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺑﯿﻤﺎر ﻧﺎﻣﺶ ﮐﺎرﮐﺎ و ﺑﺮ آﺋﲔ

زردﺷﺖ ﺑﻮد ،ﻫﻤﺴﺮش اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﻮد و دو دﺧﱰ داﺷﺖ وی ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻗﻠﺒﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه ﺑﻮد وی ﭼﻮن ﻣﺎ

را دﯾﺪ ﭘﺲ از اﻇﻬﺎر ادب آﻧﭽﻪ از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه و او را ﺑﻪ ﻣﻮﻻﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم ﻋﻼﻗﻤﻨﺪﮐﺮده و
در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺮای ﻣﺎ ﺷﺮح داد ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ و ﺗﺄﺧﲑ ﺑﻌﻀﯽ از ﺟﻤﻠﻪﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﯾﺎدﺑﻮد و ﻋﱪت ﻣﯽآورم او
ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ در دﻫﻠﯽ ﺑﻮدم در  ۶آورﯾﻞ  ۱۹۵۴ﮐﻪ اﮐﻨﻮن  ۱۸ﺳﺎل از آن ﻣﯽﮔﺬرد ﻋﻤﻮ ﯾﺎ ﺑﺮادرم در ﺑﻤﺒﺌﯽ ﺳﮑﺘﻪ ﮐﺮده

ﺑﻮد ،ﻣﻦ ﺑﺎ دﺧﱰ ﻋ ّﻤﻪام از دﻫﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﻤﺒﺌﯽ آﻣﺪﯾﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﺻﺒﺢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻤﺒﺌﯽ رﺳﯿﺪﯾﻢ ،از اﯾﻦ ﭘﯿﺶآﻣﺪ ﺳﺨﺖ

ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﻮدم وﻗﺘﯿﮑﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﺧﺪا ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﻦ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ دﻧﺒﺎل ﻣﺬﻫﺐ ﻧﺒﻮدم

ﻓﻘﻂ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪم وﱃ ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﯽﺷﺪم و ﻣﺸﺮوب ﻫﻢ ﻣﯽﺧﻮردم ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ رﻓﺘﻢ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﻢ
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
ﻣﺸﮑﻞ آﺳﺎن ﺻﺎﺣﺐ ،ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺎ را آﺳﺎن ﮐﻦ ،وﻗﺘﯿﮑﻪ ﺧﻮاب رﻓﺘﻢ در ﺧﻮاب دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﺸﺎﮔﺮداﻧﻢ

ﻫﺴﺘﻢ و ﻫﺮ دو ﺑﺎ ﻫﻢ راه ﻣﯽروﯾﻢ ،ﻣﻦ و رﻓﯿﻘﻢ ﻫﺮ دو ﻟﺒﺎس ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﻦ داﺷﺘﯿﻢ و درﮐﻮﭼﻪ ﺗﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﻋﺮض ﺳﻪ ﻣﱰ

راه ﻣﯽرﻓﺘﯿﻢ و ﺑﺎ ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ،ﮐﻮﭼﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺷﻠﻮغ و ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﻟﺒﺎﺳﻬﺎﯾﺸﺎن ﮐﺜﯿﻒ ﺑﻮد و در ﺟﻬﺖ
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﺎ در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺎه در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻫﻤﻬﻤﻪای ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﺷﺨﺺ ﻣﻬﻤﯽ ﻣﯽآﯾﺪ و ﻣﺎ

ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ راه را ﺑﺮای او ﺑﺎز ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ در ﮐﻨﺎرﮐﻮﭼﻪ اﯾﺴﺘﺎدﯾﻢ ،از اﯾﻦ ﭘﺲ دﯾﮕﺮ رﻓﯿﻘﻢ را ﻧﺪﯾﺪم وﱃ از دور ﻧﻮر
ﮐﺎﻣﻠﯽ دﯾﺪم ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻧﻮر روی ﻣﺮدم ﻣﯽﺗﺎﺑﯿﺪ ﺧﻮد ﺑﺨﻮد راه ﺑﺎز ﻣﯽﺷﺪ و ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻃﺮف آن ﺷﺨﺺ ﺳﺠﺪه ﻣﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ ،وﱃ ﻣﻦ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ اوﮐﯿﺴﺖ؟ وﱃ ﺳﺠﺪه ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ،ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﻦ ﺳﻤﺖ

راﺳﺖ ﮐﻮﭼﻪ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدم دﯾﺪم ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ ﻗﺪم آﻫﺴﺘﻪ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ و ﻋﺒﻮر ﮐﺮد ،و در ﭼﻨﺪ ﻗﺪﻣﯽ ﻣﻦ
ﺑﻄﺮف ﻣﺤﻞ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﻪ دو ﻃﺮف آن ﺣﺼﲑ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻮد ﭘﯿﭽﯿﺪ ،از ﭘﺸﺖ ﺳﺮ دﯾﺪم ﮐﻪ ﻟﺒﺎس ﮔﺸﺎدی ﺑﺮ ﺗﻦ دارد ﮐﻪ

ﺑﻠﻨﺪی ﻟﺒﺎس ﺗﺎ ﯾﮏ وﺟﺐ زﯾﺮ زاﻧﻮ ﺑﻮد ،ﭘﺎﻫﺎﯾﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ورزﺷﮑﺎر ﻗﻮی و ﻟﺒﺎس او ﺟﺒّﻪای ﻗﻬﻮهای رﻧﮓ ﺑﻮد،
ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺻﻮرﺗﺶ آوﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮد )در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ دﺧﱰاﻧﺶ آﻣﺪﻧﺪ و دﺳﺖ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ را از روی ﻋﺒﺎ ﺑﻮﺳﯿﺪﻧﺪ(

ﺑﻌﺪ دﯾﺪم ﻣﻦ ﻣﺸﻐﻮل ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن و ﺳﺠﺪه رﻓﱳ ﻫﺴﺘﻢ ،و ﻫﺮ ﺑﺎرﮐﻪ از ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﻮر ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﻫﻤﻪ ﻣﯽ

ﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ )ع( ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ )ع( ،آﻧﮕﺎه اﯾﺴﺘﺎد و ﻣﻦ او را ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم دﯾﺪم ﭘﺎرﭼﻪای روی ﺗﻤﺎم
ﺑﺪﻧﺶ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و اﻃﺮاف را ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺻﻮرﺗﺶ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،وﻗﺘﯿﮑﻪ ﺻﻮرﺗﺶ را دﯾﺪم
ﮔﻤﺎن ﮐﺮدم ﮐﻪ آﻓﺘﺎب ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ! دﯾﺪم ﮐﻪ رﯾﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﯿﺎه وﮐﻮﺗﺎﻫﯽ دارد ﺳﻦ او ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﺣﺪود  ۳۵اﱃ  ۴۰ﺳﺎل

ﺑﻮد ،آﻫﺴﺘﻪ آﻫﺴﺘﻪ دﺳﺘﺶ را ﺑﻠﻨﺪﮐﺮد و ﻣﺮا ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ آن ﻃﺮف ﺑﺮد ﺑﻌﺪ ﺑﯿﺪار ﺷﺪم) .در اﯾﻦ اﺛﻨﺎ ﻋﻤﻼً ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ
ﺧﻮاب ﺧﻮد را ﻣﺠﺴﻢ ﺳﺎزد و دﺳﺖ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ را ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻌﺪ دﺳﺖ ﻣﺮا ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ آن ﻃﺮف ﺑﺮد و دﺳﺖ ﺣﺎج
آﻗﺎی ﺳﻠﻄﺎنﭘﻮر را ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺸﺎن داد( ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﻣﺎ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ )ع( را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهٔ ﭘﯿﻐﻤﱪ و زردﺷﺖ و
ﺗﻤﺎم اﻧﺒﯿﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ،اﮐﻨﻮن اﮔﺮﮐﺴﯽ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﭘﲑوی ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﲑو ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ )ع( ﺑﺎﺷﺪ ،اوﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽﮐﺸﻢ از ﻋﻠﯽ اﺳﺖ ،ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﭘﲑو ﻋﻠﯽ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ اوﮔﻔﺖ اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ اﻟﺴّﺎﻋﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ

ﺧﻮدت را ﭘﺮت ﮐﻦ ﭘﺮت ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻻﺑﺪ از دوﺳﺘﺎن و ﻓﺎﻣﯿﻠﺘﺎن ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن

ﻧﻤﯽﺷﻮی؟ اوﮔﻔﺖ ﻣﻦ وﻇﯿﻔﻪای در اﯾﻦ ﻣﻮرد دارم ،ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :اﮔﺮ اﻣﮑﺎن دارد وﻗﺎﯾﻌﯽ را ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪاﯾﺪ
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ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺪﻫﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻧﺠﻒ رﻓﺘﻪام و ﻫﻤﻪ ﺟﺎ را ﻧﻮراﻧﯽ ﻣﯽدﯾﺪم و ﻫﺮ وﻗﺖ ﺑﻬﺮ ﺟﺎ ﻣﯽروم ﻧﻮراﻧﯽ
اﺳﺖ ،ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺧﻮاب دﯾﺪم ﮐﻪ ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻦ ﻣﯽآﯾﺪ وﱃ اﻇﻬﺎری ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ وﱃ ﻣﻦ

ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ او را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ اﮐﻨﻮن ﻫﺮ ﭼﻪ دارم از ﻋﻠﯽ )ع( اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ ﻣﺮا دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ راه ﻋﻠﯽ )ع( ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ ،راﺟﻊ ﺑﻪ ﺧﻮاب ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب اﺳﺖ ﮔﺮه ﮔﺸﺎﺋﯽ در ﮐﺎر

ﻞ ﻣﺸﮑﻞ وﮔﺮﻓﺘﺎرﯾﻬﺎﯾﺶ ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :دﺳﺖ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻋﻠﯽ )ع( دﺳﺖ ﺷﻤﺎ را ﻣﯽﮔﲑد ،ﺑﺮای ﺣ ّ

دﻋﺎ ﺑﺰﻧﯿﺪﮐﻪ او ﻣﺸﮑﻞ ﺷﻤﺎ را ﺣﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭼﻮن ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﻐﺮب ﺑﻮد ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺗﻘﺎﺿﺎ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ درﺑﺎرهاش دﻋﺎ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ،ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﺣﺎل ﺷﻤﺎ ﺧﻮب ﻣﯽﺷﻮد اﻧﺸﺎءِ

اﻟﻠّﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻋﻠﯽ )ع( را در ﺧﻮاب ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ،اوﮔﻔﺖ دو ﻣﺎه و ﯾﮑﺮوز اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻢ دو ﻣﺎه ﻗﺒﻞ ﮐﻪ

ﺑﯿﻬﻮش ﺷﺪم زن و ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﻤﺴﺮم ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﺻﺪاﺋﯽ ﻣﯽﺷﻨﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮت

ﺧﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﻧﺎراﺣﺖ ﻧﺸﻮﯾﺪ ،و ﻫﻤﺴﺮم ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﻣﻦ ﺑﻬﱰ ﺷﺪم و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ درک ﮐﻨﻢ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن را ﺑﻪ ﻣﻦ
ﮔﻔﺖ ،و ﺑﺎز وﻗﺘﯿﮑﻪ اﻃﺒﺎء از ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻦ ﻗﻄﻊ اﻣﯿﺪﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎز ﻫﻤﺴﺮم ﺻﺪاﯾﯽ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ )ع(

ﺷﻮﻫﺮت را ﺷﻔﺎ ﻣﯽدﻫﺪ و ﮔﻔﺖ ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ و ﻫﻤﺴﺮم و ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﻢ ﯾﮏ ﺻﺪ ﻫﺰار ﺑﺎر ﯾﺎ ﻋﻠﯽ ﮔﻔﺘﻪاﯾﻢ،

ﺷﺼﺖ ﻫﺰار ﺑﺎر ﻣﻦ و  ۱۵ﻫﺰار ﺑﺎر دﺧﱰﮐﻮﭼﮏ و ﺑﻘﯿﻪ آﻧﺮا ﻫﻤﺴﺮم و دﺧﱰ ﺑﺰرﮔﻢ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺣﻀﺮت آﻗﺎ و

ﻫﻤﺮاﻫﺎن را ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪ ﯾﮑﯽ از اﻃﺎﻗﻬﺎ ﺑﺮد و ﻻﻣﭙﯽ ﮐﻪ ﯾﺎ ﻋﻠﯽ روی آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد و ﺷﻤﺎﯾﻞ ﻋﻠﯽ )ع( و ﺣﻀﺮت

ﻋﯿﺴﯽ )ع( و ﻋﮑﺴﻬﺎی ﻓﺎﻣﯿﻠﺶ ﮐﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺸﺎن داد و ﯾﮏ ﻻﻣﭗ  ۲۰۰ﯾﺎ  ۲۵۰وﻟﺖ ﮐﻪ روی آن ﯾﺎ ﻋﻠﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺑﻮد ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻧﻤﻮد ،ﭼﻮن ﭼﻨﺪان ﻓﺮﺻﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﺑﺎزﮔﺸﺘﯿﻢ وﱃ ﮐﻤﯽ از وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺑﻮد ،ﺑﻌﺪ از اﻗﺎﻣﮥ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﺘﺎب ﭘﻨﺪ ﺻﺎﻟﺢ و ﻣﺜﻨﻮی ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ و ﺣﻀﺮت آﻗﺎ از ﻫﻤﻪ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻨﺎ ﺷﺪ

ﺳﺤﺮﮔﺎه ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل ﻓﻘﺮا ﺑﺎز آﯾﻨﺪ و آﺧﺮﯾﻦ دﯾﺪار را در آن ﺳﻔﺮ ﺑﺎ ﻣﻮﻻی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ .در آﺧﺮ ﺷﺐ ﻣﺨﺎرج

ﺳﻔﺮ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن را آﻗﺎی ﺣﺎج ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣّﻤﻦ ﺟﻮاﻫﺮﯾﺎن ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺣﺴﺎب ﺑﻮد ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﱰاﺣﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ.
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ﺑِﺴْﻢِ اﻟﻠﱠﻪِ اﻟﺮﱠﺣْﻤَﻦِ اﻟﺮﱠﺣِﻴﻢِ
ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم :ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ
دوﺷﻨﺒﻪ  ۲۳اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۵۰ﺷﻤﺴﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ و  ۲۶ﻣﺤﺮم  ۱۳۹۲ﻗﻤﺮی:
آن ﺷﺐ ﺳﺤﺮﮔﺎه زودﺗﺮ از ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﯿﻢ .ﭘﺲ از ادای ﻓﺮﯾﻀﻪ ﺻﺒﺢ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ در ﺳﺎﻋﺖ  ۵آن
ﺟﻨﺎب و ﻣﻼزﻣﺎن ﺑﺎ ﻓﻘﺮاﯾﯽ ﮐﻪ در ﻫﺘﻞ )ﺳﯽﭘﺎﻻس( ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ

ﻓﺮودﮔﺎه ﮐﻪ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ  ۲۴ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺖ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدﯾﻢ .آﻗﺎﯾﺎن ﺷﻤﺲﮐﺎزروﻧﯽ و اﺣﺘﺸﺎﻣﯽ ﺑﺎﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺤﺒﺖ

ﺑﺮای ﺑﺪرﻗﻪ و ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻋﻀﺎی ﮔﻤﺮک ﻗﺪری ﺳﺨﺘﮕﲑی ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،وﱃ زﯾﺎد ﻃﻮل ﻧﮑﺸﯿﺪ و

ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۷ﺻﺒﺢ داﺧﻞ ﺟﺖ  B,Da,cﺷﺪﯾﻢ و در ﺳﺎﻋﺖ  ۷/۵ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﭘﺮواز درآﻣﺪ در ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ از ﭼﭗ

ﺑﻪ راﺳﺖ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ،ﺣﺎج آﻗﺎی ﺳﻠﻄﺎﻧﭙﻮر ،ﺣﺎج آﻗﺎی راﺳﺘﲔ ﺑﻨﺪهٔ ﻧﮕﺎرﻧﺪه و ﺣﺎج آﻗﺎی دﮐﱰ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮی و ﺣﺎج
آﻗﺎی ﺟﻮاﻫﺮﯾﺎن ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ﻣﻬﻤﺎﻧﺪارﮔﻔﺖ :ﺳﺮﻋﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ  ۸۰۰ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ در ﺳﺎﻋﺖ و ارﺗﻔﺎع  ۱۱۰۰۰ﻣﱰ اﺳﺖ ،و از

ﺑﻤﺒﺌﯽ ﺗﺎ دوﺑﯽ دو ﺳﺎﻋﺖ و  ۵۵دﻗﯿﻘﻪ ﻃﻮل ﺧﻮاﻫﺪﮐﺸﯿﺪ ،ﺳﺎﻋﺖ ده ﺻﺒﺢ ﺑﻮﻗﺖ ﺑﻤﺒﺌﯽ  ۸/۳۰ﺻﺒﺢ ﺑﻮﻗﺖ دوﺑﯽ
ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﻓﺮود آﻣﺪ .ﻫﻮای ﺑﻬﺎری ﻣﻼﯾﻢ ﻧﯿﻢ اﺑﺮی و دارای ﻣِﻪِ ﻣﺨﺘﺼﺮی ﺑﻮد ،درﺟﮥ ﺣﺮارت  ۱۸ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ

رﺳﯿﺪ .ﺑﻮی ﻣﻄﺒﻮع ﮐﺸﻮر ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن اﯾﺮان از دور ﺑﻤﺸﺎم ﻣﯽرﺳﯿﺪ .ﻋﻤﺎرت ﻓﺮودﮔﺎه ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ و ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ و ﺧﻮب

ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .در داﺧﻞ آن ﺑﺎﻧﮏ و ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد داﺷﺖ .در ﺳﺎﻋﺖ ۹و ﻧﯿﻢ ﺑﻮﻗﺖ دوﺑﯽ ﺑﺴﻤﺖ
ﺑﺤﺮﯾﻦ ﭘﺮواز و ﺳﺎﻋﺖ  ۱۱/۴۵ﺑﻮﻗﺖ ﺑﺤﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه وارد ﺷﺪﯾﻢ ۱.آﻗﺎی ﻣﻈﻔﺮی و آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ زاده ﺗﺎ ﭘﺎﺋﲔ
ﭘﻠﮑﺎن ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ از ﺣﻀﺮت آﻗﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻌﻠﺖ ﮐﻤﯽ دﺳﺘﻤﺰد )ﯾﮏ دﯾﻨﺎر ﺑﺤﺮﯾﻦ=  ۱۸ﺗﻮﻣﺎن(
 -۱ﺟﺰﯾﺮه ﺑﺤﺮﯾﻦ در آﺑﻬﺎی ﺟﻨﻮب ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس واﻗﻊ ﺷﺪه ،از ﻣﺸﺮق ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻗﻄﺮ واز ﻣﻐﺮب ﺑﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی و از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﮥ
دور آﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﻣﺤﺪود ﺑﻮده .ﺑﲔ  ۲۵/۵و  ۲۶/۵درﺟﻪ ﻋﺮض ﺷﻤﺎﱃ و ﺑﲔ  ۵۰و  ۵۲درﺟﻪ ﻃﻮل ﺷﺮﻗﯽ واﻗﻊ ﺷﺪه ،آب و ﻫﻮای
آن ﺑﻌﻠﺖ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺧﻂ اﺳﺘﻮا ﮔﺮم و ﻣﺮﻃﻮب اﺳﺖ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن آﻧﺠﺎ ﺑﺴﯿﺎرﮔﺮم و زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻌﺘﺪل اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻣﲑ ﻧﺸﲔ ﻣﺠﻤﻊ
اﻟﺠﺰاﯾﺮی اﺳﺖ ﻣﺮﮐﺐ از  ۳۳ﺟﺰﯾﺮه ﺑﺰرگ وﮐﻮﭼﮏ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺤﺮﯾﻦ اﺳﺖ ،وﺳﻂ ﺟﺰﯾﺮهٔ ﺑﺤﺮﯾﻦ ﺧﺸﮏ و ﺑﯿﺸﱰ ان ﺑﯿﺎﺑﺎن و

ﺷﻮرهزار اﺳﺖ .ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻞ آن)ﻃﺒﻖ آﻣﺎر  ۲۴۰ (۱۹۶۹ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ  ۴۰ﻫﺰار آن اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ،ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ آن  ۴۵۰ﻧﻔﺮ در
ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ در ﭼﻨﺪ ﺟﺰﯾﺮه ﺳﺎﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ آن ﻣﻨﺎﻣﻪ در ﺷﻤﺎل ﺟﺰﯾﺮهٔ اﺻﻠﯽ واﻗﻊ ﺷﺪه و  ۸۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ دارد.
ﺣﮑﻮﻣﺖ آن اﻣﲑ ﻧﺸﲔ ﺑﻮده و دارای ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﺳﺖ ،ﻣﺮدم آﻧﺠﺎ ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖ ﺑﻮده از ﻧﮋاد ﺳﺎﻣﯽ و اﯾﺮاﻧﯿﺎن آراﺋﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه و ﻣﺴﻠﻤﺎن

ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻋﺪ ٔه ﺷﯿﻌﻪ در ﺑﲔ آﻧﺎن ﮐﻢ اﺳﺖ و ﺧﻂ و زﺑﺎﻧﺸﺎن ﻋﺮﺑﯽ اﺳﺖ .ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﻬﻢ آن ﺑﻨﺪر ﻣﻨﺎﻣﻪ ،ﺑﻨﺪر ﺷﺮق ،ام اﻟﻨﺴﺎء ،ﺑﻨﺪر
ﺳﺘﱰه ،اﻟﻌﻮاﱃ ،اﻟﺮّﻣﯿّﻪ ،ﺑﻨﺪر ﻣﺼﻔّﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺤﺮﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﺮوس ﺧﻠﯿﺞ ،ﻣﺮوارﯾﺪ ﺧﻠﯿﺞ ،ﮔﻮﺷﻮاره ﺧﻠﯿﺞ ،ﺑﺎراﻧﺪاز ﺧﻠﯿﺞ ،ارض اﻟﺤﯿﺎت ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ،دارای ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺖ و ﺧﺎک ﺳﺮخ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﮐﻤﯽ ﺧﺮﻣﺎ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺪﯾﱰاﻧﻪای دارد ،دارای ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻧﻔﺖ در ﺟﻨﻮب ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس اﺳﺖ و اﻣﺎﮐﻦ دﯾﺪﻧﯽ
آن ﺑﻨﺪر ﻣﻨﺎﻣﻪ ،ﺟﺰﯾﺮهٔ ﻣﺤﺮق و ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻣﺼﻔّﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل  ۱۹۷۰ﻣﯿﻼدی از ﺗﺤﺖ اﻟﺤﻤﺎﯾﮕﯽ اﻧﮕﻠﯿﺲ در آﻣﺪه ﻣﺴﺘﻘﻞ

ﺷﺪ)ﮔﯿﺘﺎ ﺷﻨﺎﺳﯽ( .از ﻧﻈﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻇﻬﻮر اﺳﻼم ﻣﺴﮑﻦ ﻗﺒﺎﺋﻞ اﯾﺮاﻧﯽ و ﻗﻠﯿﻠﯽ ﻋﺮب ﺑﻮده و ﺣﺎﮐﻤﯽ

ﺑﻨﺎم ﺳﺒﺨﺖ)رﻫﺎﻧﯿﺪه ﺷﺪه ﯾﻌﻨﯽ ﭘﻨﺪار ﻧﯿﮏ ،ﮔﻔﺘﺎر ﻧﯿﮏ ،ﮐﺮدار ﻧﯿﮏ( در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ آن ﻫﺠﺮ ﻣﻘﺮّ داﺷﺖ و ﭼﻮن ﭘﺎﯾﮕﺎه ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﲔ
ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﯾﺮان و ﯾﻤﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد اﻫﻤﯿﺘﯽ ﺧﺎص داﺷﺖ .ﺗﺎ زﻣﺎن ﻗﺮاﺋﻄﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺎم ﻫﺠﺮ )ﻫﮕﺮ ﻓﺎرﺳﯽ( ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ .در زﻣﺎن ﻃﺎﻫﺮ
ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﺳﻔﯿﺪﮔﻨﺎوهای ﭘﯿﺸﻮای ﻗﺮﻣﻄﯿﺎن ﻧﺎم اﺣﺴﺎء و ﻟﺤﺴﺎء ﺑﺨﻮد ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺤﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ آن اﻃﻼق ﺷﺪ .ﺑﺮای اﻃﻼع ﺑﯿﺸﱰ ﺑﻪ

ﻣﻘﺎﻻت آﻗﺎی ﻣﺤﯿﻂ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ و ﻟﻐﺖ ﻧﺎﻣﮥ دﻫﺨﺪا ،ﮐﺘﺎب ﺑﺤﺮﯾﻦ و ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس از ﻋﺒﺎس اﻗﺒﺎل و ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻌﺘﱪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.

١٨٩

اﻋﺘﺼﺎب ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺎزار ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺑﻮد در زدوﺧﻮردی ﮐﻪ روی داده ﺑﻮد ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ زﺧﻤﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺳﭙﺲ
ﻣﺎ از ﻓﺮودﮔﺎه ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده از روی ﭘﻠﯽ ﮐﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﻣﺤﺮق و ﻣﻨﺎﻣﻪ را ﺑﯿﮑﺪﯾﮕﺮ وﺻﻞ ﻣﯿﻨﻤﻮد و در ﺣﺪود ﺳﻪ ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ

ﻃﻮل داﺷﺖ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮدﯾﻢ .ﺑﻬﱰﯾﻦ ﻫﺘﻞ ﺑﺤﺮﯾﻦ ﻫﺘﻞ ﺧﻠﯿﺞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت ﮐﺘﺎب ﺑﺎز ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ .اول ﺷﻬﺮ ﻣﺴﺠﺪ
ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻗﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻤﺎم اﺗﻮﻣﺒﯿﻠﻬﺎ ،آﺧﺮﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﻣﺪرن ﺑﻮد .ﺑﻪ ﺧﻼف ﻫﻨﺪﮐﻪ

اﮐﺜﺮ ﻣﺪﻟﻬﺎی ﮐﻬﻨﻪ و ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﻮد .ﭘﻠﯿﺲ ﯾﺎ ﺷﺮﻃﻪ ﺑﺎ اﺳﻠﺤﻪ وﮔﺎز اﺷﮏ آور در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ از ﺟﻠﻮ

ﻣﻘﺮ ﺳﺎﺑﻖ اﻣﲑ ﺑﺤﺮﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﻌﻼً ﻣﺪرﺳﻪ اﺳﺖ ﻋﺒﻮر و از ﺣﻔﲑرود ﮐﻪ ﺳﻔﺎرت اﯾﺮان در آﻧﺠﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺮﭼﻢ ﺳﻪ

رﻧﮓ اﯾﺮان در اﻫﺘﺰاز ﺑﻮد ﮔﺬﺷﺘﻪ و در ﻫﺘﻞ ﻣﻮن ﭘﻼژ وارد ﺷﺪﯾﻢ .ﺗﻤﺎم روز ﺑﻮاﺳﻄﮥ اﻋﺘﺼﺎب ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮدﯾﻢ.
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻋﻼﻣﯿﻪای اﻧﺘﺸﺎر داده ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻮد را ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﺸﺎن ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ .ﻫﻮا ﻧﯿﻤﻪ اﺑﺮی و

ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺳﺮد ﺑﻮد و درﺧﺘﺎن ﺳﺮﺳﺒﺰ و ﺧﺮّم ﺑﻮد .ﻻزم ﺑﺘﺬﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺤﺮﯾﻦ  ۵۰ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﻃﻮل و ﺳﯽ ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﻋﺮض دارد
زراﻋﺖ آﻧﺠﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮاً ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت و ﻧﺨﻠﺴﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﭼﺸﻤﻪﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﭼﺎه آب ﻣﺸﺮوب ﻣﯽﮔﺮدد ،درآﻣﺪ

آﻧﻬﺎ در ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﺗﺠﺎرت و ﺻﯿﺪ ﻣﺮوارﯾﺪ ﺑﻮده اﮐﻨﻮن ﺑﯿﺸﱰ درآﻣﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﻧﻔﺖ ﺗﺄﻣﲔ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻌﺎدن ﻧﻔﺖ

در ﺟﻨﻮب ﺑﺤﺮﯾﻦ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ آﻧﺮا ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ .ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺤﺮﯾﻦ دوﯾﺴﺖ و ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻬﻞ

درﺻﺪ اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﮏ ﻋﺪه از آﻧﻬﺎ اﯾﺮاﻧﯽاﻻﺻﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪﮐﻪ ﻓﻌﻼً ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺗﮑﻠﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﻣﺴﺘﻌﺮ
ﺑﻪ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .ﻋﺪهٔ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﮑﻠﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﯿﺸﱰ آﻧﻬﺎ ﺟﻮاز اﻗﺎﻣﺖ دارﻧﺪ و ﯾﮏ ﻋﺪه ﻫﻢ ﺑﻼ ﺗﮑﻠﯿﻒاﻧﺪ.

ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء در ﻫﺘﻞ در ﻃﺒﻘﻪ ﭼﻬﺎرم اﻃﺎق  ۴۰۵ﺑﻪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ اﻗﺘﺪا و ﭘﺲ از ﺻﺮف ﺷﺎم در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ

 ۹/۳۰اﺳﱰاﺣﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ.

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۴اﺳﻔﻨﺪ  ۱۳۵۰ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ  ۲۷ﻣﺤﺮم  ۱۳۹۲و  ۱۴ﻣﺎرس  ۱۹۷۲م:
ﺷﺐ ﻫﻮا ﺳﺮد ﺑﻮد ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﻫﺮﮐﺪام ﮐﻪ ﻟﺒﺎس ﻧﺎزک داﺷﺘﻨﺪ ﻟﺒﺎس ﭘﺸﻤﯽ وﮐﻠﻔﺖ ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﺪ دﺳﺘﻮر داده ﺷﺪ ﭘﺘﻮﻫﺎی
اﺿﺎﻓﯽ آوردﻧﺪ .ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺤﺮ ﮐﻪ ﺑﯿﺪار ﺷﺪﯾﻢ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮدﺷﺎن )ﻋﺒﺎدت و ﻣﻨﺎﺟﺎت و ﻣﺮاﻗﺒﻪ(ﻣﺸﻐﻮل

ﺑﻮدﻧﺪ .اذان ﺻﺒﺢ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ اﻃﺎق ﺣﻀﺮت آﻗﺎ آﻣﺪﻧﺪ و ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ را ﺑﺤﻀﺮت اﯾﺸﺎن اﻗﺘﺪا ﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﺲ از ﻗﺮاﺋﺖ

ﻗﺮآن در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺶ ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺘﻞ آﻣﺪه و ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺻﺮف ﮔﺮدﯾﺪ و ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ اﻃﺎﻗﻬﺎی ﺧﻮد رﻓﺘﻨﺪ.
درﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ﻧُﻪ ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ آﻗﺎی ﻣﻈﻔﺮی ﻗﺪم زﻧﺎن ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدﯾﻢ .در راه ﺑﺎ آﻗﺎی ﺣﺎج ﻣﺤﻤﺪی و ﺣﺎﺟﯽ

ﻣﻨﺼﻮراﻟﻔﮑﺮی و ﺳﯿﺪﺟﻌﻔﺮ و ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﮐﻪ در»ﻗﺮﺑﻪاﻟﺪﯾﺒﺔاﻟﺒﺤﺮﯾﻦ« ﻣﻨﺰل ﺷﻤﺎره ۱۰۷اﻗﺎﻣﺖ دارﻧﺪ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮدﯾﻢ

اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪﮐﺘﺎﺑﯽ در ﻣﻨﻘﺒﺖ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ )ع( ﮐﻪ در آن ﻗﺼﯿﺪهای ﺳﺮودهام ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯿﺪارم ،ﭘﺲ از ﺑﺎزدﯾﺪ آﻗﺎی

ﻣﻈﻔﺮی ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت ﮐﻮﯾﺖ رﻓﺘﯿﻢ و ﮐﺎر وﯾﺰای ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪﻫﺎ را اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ و ﺑﻌﺪ در ﮐﻨﺎر ﺷﻬﺮ داﺧﻞ ﻧﺨﻠﺴﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ

ﮔﺮدش ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ .در آﻧﺠﺎ ﭼﺸﻤﮥ ﺟﻮﺷﺎﻧﯽ ﻧﻈﲑ اﺳﺘﺨﺮ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯽﻫﺎی ﺑﺰرگ در آن ﻏﻮﻃﻪور ﺑﻮدﻧﺪ و

در ﺳﺎﻋﺖ  ۱۲ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺘﯿﻢ .ﭘﺲ از ﺻﺮف ﻧﻬﺎر و اﻗﺎﻣﮥ ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ و ﻋﺼﺮ اﺳﱰاﺣﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ .در
ﺳﺎﻋﺖ  ۵ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺑﺪاﺧﻞ ﺷﻬﺮ ﮔﺮدش ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﺎرﮔﺮان ﻫﻨﻮز در ﺣﺎل اﻋﺘﺼﺎب ﺑﻮدﻧﺪ و ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺮای

ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ آﻧﺎن ﺣﺎﺿﺮ و آﻣﺎده ﺑﻮدﻧﺪﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺎﯾﮥ ﺗﺄﺳّﻒ ﻣﺎ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﭘﺲ از آن ﺑﺮای ادای ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء ﺑﻪ

ﻫﺘﻞ آﻣﺪه ﭘﺲ از اﻗﺎﻣﮥ ﻧﻤﺎز و ﺻﺮف ﺷﺎم در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۹/۳۰اﺳﱰاﺣﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .ﯾﮏ ﻋﺪه ﺟﻮان از ﻧﲑوی

درﯾﺎﺋﯽ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﮐﺎرآﻣﻮز و ﻣﺤﺼﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﻣﺸﻐﻮل آﻣﺪ و ﺷﺪ ﺑﻮدﻧﺪ و درﻫﺎ را ﺑﻬﻢ ﻣﯽ ﮐﻮﺑﯿﺪﻧﺪ و

ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺪﺧﻮاﺑﯽ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻨﺪه در ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﺋﯽ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی و ﻟﺒﻨﺎن ،ﻋﺮاق،

ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی و ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن و ﻏﲑه ﮐﺮده ﺑﻮدم ﺟﺎﺋﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮ ﺳﺮ و ﺻﺪاﺋﯽ و ﻫﺘﻠﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻧﺪﯾﺪه
ﺑﻮدم.
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ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۵اﺳﻔﻨﺪ  ۱۳۵۰ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ  ۲۸ﻣﺤﺮم  ۱۳۹۲و  ۱۵ﻣﺎرس ) :۱۹۷۲ﺑﺤﺮﯾﻦ(
ﺛﻠﺚ آﺧﺮ ﺷﺐ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺐ ﭘﯿﺶ ﺑﺮ اﺛﺮ داد و ﻓﺮﯾﺎد ﻫﻤﺎن ﻣﺰاﺣﻤﲔ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﺑﯿﺪار ﺷﺪﯾﻢ .ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﯿﺪار ﺑﻮدﻧﺪ
ﻫﻤﮕﯽ ﻧﻤﺎز را در اﻃﺎق ﺣﻀﺮت اﯾﺸﺎن ﺷﻤﺎره  ۴۰اﻗﺘﺪا ﻧﻤﻮدﯾﻢ و ﭘﺲ ازاوراد و ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺶ

ﺻﺒﺢ در ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺘﻞ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ را ﺻﺮف ﻧﻤﻮده و ﺑﻮاﺳﻄﮥ ﺑﯿﺨﻮاﺑﯽ ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﻃﺎﻗﻬﺎی ﺧﻮد اﺳﱰاﺣﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ

ﭘﺲ از رﻓﻊ ﺧﺴﺘﮕﯽ و ﺑﯿﺨﻮاﺑﯽ ﺑﲑون رﻓﺘﻪ در ﻧﺨﻠﺴﺘﺎﻧﻬﺎی اﻃﺮاف ﺷﻬﺮ ﺑﮕﺮدش ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ و ﻫﻮا ﻧﯿﻢاﺑﺮی ﺑﻮد در

ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ده آﻗﺎی اﺧﱰزاده ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﻣﺤﺒﺖ اﺗﻮﻣﺒﯿﻠﯽ ﮐﻪ روزﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺷﯿﺦ ﻋﯿﺴﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺤﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ۱۵۰۰

دﯾﻨﺎر ) ۲۲ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن( ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ )ﺷﺎﯾﺪ در اﯾﺮان ﯾﮑﺼﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ارزش داﺷﺖ( ﻣﺎ را ﺑﻪ ﮔﺮدش

ﺑﺮد .اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻣﻌﯿﻞ وﮐﻢ ﺑﻀﺎﻋﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد رﻓﺘﯿﻢ .ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ از ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه در ﺣﺪود
ﻣﺎﻫﯽ ﯾﮑﺼﺪ ﺗﻮﻣﺎن اﺟﺎره ﻣﯽﮔﲑد و ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ اﻓﺮادﮐﻢ ﺑﻀﺎﻋﺖ ﻣﻌﯿﻞ واﮔﺬار ﻣﯽﮐﻨﺪﮐﻪ ﻣﺎداماﻟﻌﻤﺮ در آن

زﯾﺎدی اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺟﻠﻮ آن اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد آﻗﺎی اﺧﱰ زاده اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﺷﯿﺦ ﺷﺎﻓﻌﯽ اﺳﺖ ۱و رﻓﺘﺎرش ﺑﺎ ﻣﺮدم
ﺧﻮب اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ روزه از ﺳﺎﻋﺖ  ۸ﺻﺒﺢ ﻣﺮدم آزادﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ وﮔﺮﻓﺘﺎریﻫﺎی ﺧﻮد را اﻇﻬﺎر و ﺷﯿﺦ ﺑﺎ

ﮐﻤﺎل ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺤﺮفﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﮔﻮش ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﻪ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ اﻗﺪام ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺳﭙﺲ از ﺷﻬﺮ ﻋﻮاﱃ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ

اﻗﺎﻣﺖ ﮐﺎرﻣﻨﺪان و ﻣﻬﻨﺪﺳﲔ وﮐﺎرﮔﺮان ﻧﻔﺖ ﺑﻮد دﯾﺪن ﮐﺮدﯾﻢ ،ﻫﻮا ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب و ﻣﻄﺒﻮع در ﺣﺪود ﺳﯽ ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ دو

ﻃﺮف ﺟﺎده ﻟﻢ ﯾﺰرع ﺑﻮد ،ﻋﻠﺖ را ﭘﺮﺳﯿﺪم آﻗﺎی اﺧﱰ زاده اﻇﻬﺎر داﺷﺖ» :ﭼﻮن وﺿﻊ ﻣﺮدم ﺧﻮب اﺳﺖ دﯾﮕﺮ

ﮐﺸﺖ وﮐﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .واﻻّ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻬﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﻮ و ﮔﻨﺪم و اﻧﻮاع ﻣﺮﮐﺒﺎت و ﺳﯿﺐ و اﻧﺎر و ﻏﲑه ﺧﻮب ﺑﻌﻤﻞ

ﻣﯽآﯾﺪ و در ﺳﺎﺑﻖ ﮐﻪ وﺿﻊ ﺧﻮب ﻧﺒﻮده زراﻋﺖ ﻣﯿﮑﺮدهاﻧﺪ «.از آﻧﺠﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﺧﻮد در ﺗﻬﺮان
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺻﺪا ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب و ﺻﺎف ﺑﻮد و ﻫﺮ ﯾﮏ در ﺣﺪود ﭼﻬﻞ ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﭘﻮل اﯾﺮان ﺑﺎﺑﺖ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ

ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ .ﺑﺮای دو ﺷﺐ اﻗﺎﻣﺖ در ﻫﺘﻞ ﯾﮑﺼﺪ و ﺳﯽ و ﭘﻨﺞ دﯾﻨﺎر دادﯾﻢ .ﺳﺎﻋﺖ ﭘﻨﺞ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺑﻮﻗﺖ ﺑﺤﺮﯾﻦ ﺑﻪ

ﻓﺮودﮔﺎه رﻓﺘﯿﻢ و داﺧﻞ ﺟﺖ ﺷﻤﺎره  ۹۵۹ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﺷﺪﯾﻢ .ﺳﺎﻋﺖ ۵و  ۲۰دﻗﯿﻘﻪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد ﺳﺨﻦ

 -۱ﻣﺬﻫﺐ ﺷﺎﻓﻌﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺬاﻫﺐ ارﺑﻌﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ادرﯾﺲ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺷﺎﻓﻊ ﺑﻦ ﺳﺎﺋﺐ ﺑﻦ
ﻋﺒﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ ﻫﺎﺷﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﻣﻨﺎف ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺎﻓﻌﯽ در ﺳﺎل  ۱۵۰ﻫﺠﺮی ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎل وﻓﺎت اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ﭘﯿﺸﻮای
ﻣﺬﻫﺐ ﺣﻨﻔﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﻗﯿﺎس و اﺳﺘﺤﺴﺎن ﺑﻮد ﺑﺪﻧﯿﺎ آﻣﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ ﮔﻮﯾﺪ:

ﺷﺎﻓﻌﯽ آﺧﺮ ﺷﺐ از ﻣﺎدر ﺑﺰاد

اول ﺷﺐ ﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ در ﮔﺬﺷﺖ

ﺷﺎﻓﻌﯽ در ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻧﺰد ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ اﻧﺲ ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺎﻟﮑﯿﺎن رﻓﺖ و از او ﻓﻘﻪ و ﺣﺪﯾﺚ آﻣﻮﺧﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎﻟﮏ در ﺳﺎل  ۱۷۹رﺣﻠﺖ
ﮐﺮد .ﺳﭙﺲ وی ﺑﻪ ﯾﻤﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻋﻠﻮﯾﺎن اﻧﺲ ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎ ﮔﺮوﻫﯽ از آﻧﺎن دﺳﺘﮕﲑ ﺷﺪ وﱃ ﻫﺎرون اﻟﺮﺷﯿﺪ وی را ﻋﻔﻮﮐﺮد ،ﺳﭙﺲ
وی ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﺬﻫﺐ ﺣﻨﻔﯽ ﺑﻮد ارﺗﺒﺎط ﯾﺎﻓﺖ و از او ﻓﻘﻪ را ﺑﻪ روش ﻋﺮاﻗﯿﺎن آﻣﻮﺧﺖ .و ﺟﺎﻣﻊ اﺻﺤﺎب
ﺣﺪﯾﺚ)ﻓﻘﻪ ﻣﺎﻟﮑﯽ( و اﺻﺤﺎب رأی)ﻓﻘﻪ ﺣﻨﻔﯽ( ﺷﺪ و در آﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎﯾﺶ ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﺮده و اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﺎت ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮاﯾﺶ ﺣﺎﺻﻞ

ﺷﺪ .او اﺻﻞ را در اﺟﺘﻬﺎد ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ﻣﯽداﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﮔﺮ ﺳﻨﺘﯽ ﻧﺒﻮد ﺑﺮ وﻓﻖ ﻗﺮآن ﻗﯿﺎس ﺑﺎﯾﺪﮐﺮد و ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ رﺳﻮل اﮐﺮم
ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ﺑﺸﺮﺣﯽ ﮐﻪ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺸﺪ و اﺟﻤﺎع از ﺧﱪ واﺣﺪ ﻣﻬﻤﱰ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺣﺪﯾﺚ ﭼﻨﺪ ﻣﻌﻨﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻇﻬﻮر

ﺑﺒﯿﺸﱰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻘﺪم اﺳﺖ و اﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻌﺎرض ﺑﻮد ﺻﺤﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺟﻊ اﺳﺖ ﭘﺲ از ﺷﺎﻓﻌﯽ ﻣﺬﻫﺐ او ﺑﻪ  ۶ﻗﺴﻢ ﻣﻨﻘﺴﻢ ﺷﺪﮐﻪ

ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از ﻣﺸﺒﻬﻪ ﮐﻪ در ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻏﻠﻮّ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ دوم ﺳﻠﻔﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺒﻬﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﱃ ﻏﻠﻮّ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮارج ﮐﺮّاﺑﯽ ،ﭼﻬﺎرم ﻣﻌﺘﺰﻟﲔ
ﺷﺎﻓﻌﯽ ،ﭘﻨﺠﻢ اﺷﻌﺮی ﻣﺬﻫﺒﺎن ﺷﺸﻢ ﯾﺰﯾﺪﯾﺎن ﮐﻪ ﯾﺰﯾﺪ را ﺧﻠﯿﻔﻪ ﭘﻨﺠﻢ داﻧﻨﺪ ﺷﺎﻓﻌﯽ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۰۴ه .ق رﺣﻠﺖ ﮐﺮد).ﻓﺮﻫﻨﮓ دﻫﺨﺪا و

ﺗﺒﺼﺮة اﻟﻌﻮام( و اﻣﺎ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻨﺒﻞ ﭘﯿﺸﻮای ﺣﻨﺒﻠﯽ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۶۵ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه ﺳﺎل  ۲۲۴ه .ق وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ .ﺣﻨﺒﻠﯿﺎن ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ
اﺣﺎدﯾﺚ ﺗﻮﺟﻪ دارﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﺎن ﻣﺸﺒﻬﻪاﻧﺪ.
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ﮔﻮ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﺑﻌﺪ از ﻫﻔﺖ دﻗﯿﻘﻪ دﯾﮕﺮ وارد ﻇﻬﺮان ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ۱و ﺑﻌﺪ از ﺑﯿﺴﺖ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎ ﻃﯿﺎره دﯾﮕﺮی ﺑﺴﻮی
ﺟﺪه ﭘﺮواز ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻧﻤﻮد .ﺑﺮای ﻫﻤﺎن ﺑﯿﺴﺖ دﻗﯿﻘﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻣﺄﻣﻮران ﮔﻤﺮک ﻇﻬﺮان ﺗﻤﺎم ﭼﻤﺪاﻧﻬﺎی ﻣﺎ را ﺑﺎزدﯾﺪ

ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎزه دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ و اﺳﺎﻣﯽ ﻣﺎ در ﻟﯿﺴﺖ اﻧﺘﻈﺎر ﻇﻬﺮان ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  ۸ﺻﱪ

ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻠﯿﻂﻫﺎی ﻣﺎ را ﻧﮕﻪ ﮐﺮدﻧﺪ.آﻗﺎی ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻄﯿﻌﯽ رﺋﯿﺲ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﺋﯽ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان در ﻇﻬﺮان ﮐﻤﺎل
ﻣﺤﺒﺖ را در اﯾﻦ ﻣﻮردﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﺎﻋﺖ  ۸ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﻣﺎ را ﺑﺪاﺧﻞ ﺟﺖ ﺷﻤﺎره  ۹۹۵ﺳﻌﻮدی ﻫﺪاﯾﺖ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ

ﭘﺲ از ﺳﻪ رﺑﻊ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ در ﻓﺮودﮔﺎه رﯾﺎض ﺑﻪ زﻣﲔ ﻧﺸﺴﺖ و اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﺲ از  ۳۵دﻗﯿﻘﻪ ﻣﺠﺪاً ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ
ﺟﺪه ﭘﺮواز ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ از رﯾﺎض ﺗﺎ ﺟﺪه ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ و ده دﻗﯿﻘﻪ ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ .در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۱۱از ﻃﯿﺎره ﭘﯿﺎده

ﺷﺪﯾﻢ .دوﺳﺘﺎن اﯾﺮاﻧﯽ آﻧﺠﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل آﻣﺪه ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻫﺘﻞ اﻟﮑﻨﺪرة ﮐﻪ از ﻫﺘﻠﻬﺎی درﺟﻪ اول وﻣﻌﺮوف در ﺟﺪه ﻣﯽ

ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮدﻧﺪ و ﺧﻮد آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺘﻞ آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﭘﺲ از ﺗﻌﯿﲔ اﻃﺎﻗﻬﺎ ﺳﺎﻋﺖ  ۱۱/۳۰ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ

ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﻣﺎ ﻫﻢ ﭼﻮن در ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺷﺎم ﺧﻮرده ﺑﻮدﯾﻢ در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۱۲ﺧﻮاﺑﯿﺪﯾﻢ ،ﮐﺮاﯾﻪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ از ﺑﻤﺒﺌﯽ ﺗﺎ ﺟﺪّه

ﯾﮑﻬﺰار و ﻧﻬﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر روﭘﯿﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد.

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۲۶اﺳﻔﻨﺪ  ۱۳۵۰ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ  ۲۹ﻣﺤﺮم  ۱۳۹۲و  ۱۶ﻣﺎرس  ۱۹۷۲م:
)ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی(
ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل ﻫﻤﮕﯽ ﺳﺤﺮ ﺑﯿﺪار و ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﺑﻪ اﻃﺎﻗﯽﮐﻪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺗﺸﺮﯾﻒ داﺷﺘﻨﺪ رﻓﺘﯿﻢ ﭘﺲ از اﻗﺎﻣﮥ ﻧﻤﺎز

ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺮای ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺘﻞ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺠﻠﻞ ﺑﻮد آﻣﺪﯾﻢ ﭘﺲ از ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ

ﻫﺘﻞ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺠﻠﻞ ﺑﻮد آﻣﺪﯾﻢ ﭘﺲ از ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ آﻗﺎی ﻣﺸﲑی آﻣﺪ و ﻣﺎ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق وی ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎی اﺳﮑﻠﻪ و
ﮔﻤﺮک رﻓﺘﯿﻢ و ﻣﺪﺗﯽ در ﮐﻨﺎر درﯾﺎی اﺣﻤﺮﮔﺮدش ﻧﻤﻮدﯾﻢ .ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد در اﺳﮑﻠﻪ ﻟﻨﮕﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻫﻮای

ﺑﻬﺎری ﺻﺎف و ﺳﻄﺢ درﯾﺎ درﺧﺸﺎن و ﺷﻔﺎف ﺑﻮد .ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﺑﺎزار رﻓﺘﻪ ﻗﺪری در ﺑﺎزار ﺟﺪه ﮔﺮدش ﮐﺮدﯾﻢ .در

ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۱۲ﻇﻬﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ و ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ و ﻋﺼﺮ را ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ ﺧﻮد ﺣﻀﺮت آﻗﺎ اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﻮدﯾﻢ .آن روز ﻫﻮاﻧﺴﺒﺘ ًﺎ
ﻣﻼﯾﻢ ﺑﻮد و ﻧﺴﯿﻢ ﺑﻬﺎری ﻣﯽوزﯾﺪ ﺷﻬﺮ ﺟﺪه از ﺳﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﻪ ﻣﮑﻪ ﻣﻌﻈﻤﻪ ﻣﺸﺮف ﺷﺪه

ﺑﻮدﯾﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺳﺮﯾﻌﯽ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ۲.در ﮐﻨﺎر اﺳﮑﻠﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ و اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯿﻬﺎ ﺑﻮﺟﻮد

 -۱ﻇﻬﺮان ﻧﺎم ﺷﻬﺮی اﺳﺖ در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﮐﻨﺎر ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس .اﻟﺒﺘﻪ در ﯾﻤﻦ و ﺣﺠﺎز و ﺑﺤﺮﯾﻦ ﻧﯿﺰ ده و ﯾﺎ ﺷﻬﺮﮐﯽ ﺑﻨﺎم ﻇﻬﺮان وﺟﻮد
دارد وﱃ ﻏﺮض ﻣﺆﻟﻒ ﻫﻤﺎن ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺰﯾﺮهٔ ﺑﺤﺮﯾﻦ در ﺳﺎﺣﻞ اﺣﺴﺎء واﻗﻊ ﺷﺪه و
ﺣﺪود  ۲۰۰۰۰ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ دارد .و ﺑﻌﻠﺖ اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻔﺖ در ﺣﻮاﱃ آن و ﺻﺪور ﺑﺨﺎرج ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و آﻣﺮﯾﮑﺎ)آراﻣﮑﻮ(

آﺑﺎداﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻓﺮودﮔﺎﻫﯽ ﻣﺠﻬﺰ در آﻧﺠﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﮐﻪ از ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻤﺪه ارﺗﺒﺎط ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﮔﺮدﯾﺪه .ﻧﺎم ﻇﻬﺮان در ﻣﻌﺠﻢ
اﻟﺒﻠﺪان ﯾﺎﻗﻮت ﺣﻤﻮی و ﺑﻌﻀﯽ ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﺪه و ))دﻫﺮان(( ﻫﻤﺎن ﻇﻬﺮان اﺳﺖ.
)ﻧﻘﻞ از ﻣﻌﺠﻢ اﻟﺒﻠﺪان و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﲔ(

-۲ﺑﻨﺪر ﺟﺪه در ﮐﻨﺎر درﯾﺎی ﺳﺮخ واﻗﻊ و از ﺷﻬﺮﻫﺎی زﯾﺒﺎ وﮐﺎﻣﻼً ﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی روﭘﺎﺋﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ اﺳﺖ و از ﻫﲊ

اﺳﻼﻣﯽ ﭼﯿﺰی در آن دﯾﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎیﻫﺎی دول ﺧﺎرﺟﯽ در آﻧﺠﺎ ﺑﻮده و ﻟﺬا ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻬﺮﻫﺎی اروﭘﺎﺋﯽ آزادی در ﭘﻮﺷﺶ وﺟﻮد

دارد و ﺑﺎ ﻣﮑﻪ  ۷۵ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد .ﺟﻤﻌﯿﺖ آن در ﺣﺪود ﯾﮑﺼﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ اﺳﺖ .در زﻣﺎن ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺳﻮم)ﻋﺜﻤﺎن( ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در آﻧﺠﺎ
ﻗﱪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺎم ﺣﻮا زوﺟﮥ ﺣﻀﺮت آدم ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ و از اﯾﲊو ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺟِﺪّه ﻫﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ؛ اﺧﲑاً ﻓﺮودﮔﺎه ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﭼﺎدرﻫﺎی

ﻋﻈﯿﻢ از ﻧﻮع ﺟﺤﮑﻤﻪ ﺑﺎ ﮐﻮﻟﺮﻫﺎ و ﺗﻬﻮﯾﮥ ﻣﻄﺒﻮع ﻣﺠﻬﺰ اﺳﺖ .در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺟﺪه ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ و ﺣﺠﺎج وارد ﺟﺪّه ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺷﻬﺮ در

ﻋﺮض  ۱۲درﺟﻪ و  ۸۲دﻗﯿﻘﻪ ﺷﻤﺎﱃ و ﺑﻄﻮل  ۶۳درﺟﻪ و  ۲دﻗﯿﻘﻪ ﺷﺮﻗﯽ واﻗﻊ ﺷﺪه .در ﮐﺘﺎب اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ :ﺟﺪّه

ﯾﮑﯽ از ﺑﻨﺎدر ﺑﺰرگ و ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﮐﺸﻮر ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺤﺮ اﺣﻤﺮ ﻗﺮار دارد و ﺣﺎﺟﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ از راه درﯾﺎ)و ﻧﯿﺰ راه

١٩٢

آﻣﺪه و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﺮاب ﺑﺠﺎی آﻧﻬﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﻣﺪرن اﯾﺠﺎدﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی

آﺳﻤﺎن ﺧﺮاﺷﯽ در ﺷﺮف ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻠﮑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﻌﻮدی اﺳﺖ ۱.و ﺷﮕﻔﺖ اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ

اﯾﻨﺎن ﺧﻮد را وارث اﺳﻼم ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ در آﻣﺪ ﺣﺞ ،ﻧﻔﺖ ،و ﭘﱰوﺷﯿﻤﯽ را ﺻﺮف ﺗﺠﻤﻼت و ﻫﻮی و ﻫﻮس
ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻬﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎن از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺟﺎن ﻣﯽﺳﭙﺎرﻧﺪ .ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻌﺪ از اﺳﱰاﺣﺖ ﭼﻮن ﺷﺐ

ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻮد ﻫﻤﺮاﻫﺎن از ﻫﺘﻞ ﺧﺎرج ﻧﺸﺪﻧﺪ و ﻫﻤﮕﯽ در اﻃﺎق ﺣﻀﺮت آﻗﺎ اﺟﺘﻤﺎع ﮐﺮده ﭘﺲ از اﻗﺎﻣﮥ ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و

ﻋﺸﺎ ﻧﯿﺎز ﺗﺠﻠﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺧﺘﻢ ﻣﺠﻠﺲ و ﺻﺮف ﺷﺎم زودﺗﺮ از ﺷﺒﻬﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﺳﱰاﺣﺖ ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ.
ﺟﻤﻌﻪ ۲۷اﺳﻔﻨﺪ  ۱۳۵۰ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اول ﺻﻔﺮ  ۱۳۹۲و  ۱۷ﻣﺎرس  ۱۹۷۲م ) :ﻣﮑّﻪ(

ﻗﺒﻞ از اذان ﺻﺒﺢ ﻫﻤﻪ ﻓﻘﺮا ﺑﺮای اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﺑﻪ اﻃﺎق ﺣﻀﺮت آﻗﺎ آﻣﺪﻧﺪ ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز و ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮان ﻫﺮ ﯾﮏ
ﺑﻪ اﻃﺎق ﺧﻮد رﻓﺘﻨﺪ و در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۳۰/۹آﻗﺎی ﻣﺸﲑی ﺑﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ ﻫﺘﻞ آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺑﺎزار رﻓﺘﯿﻢ و
ﻗﺪری در ﺑﺎزارﮔﺮدش ﻧﻤﻮدﯾﻢ و ﻓﻘﺮاءِ اﺷﯿﺎء و ﻟﻮازﻣﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدﯾﻢ در

ﺣﺪود ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ آﻗﺎی ﻣﺸﲑی و ﻫﻤﺮاﻫﺎن در ﻫﻤﺎن ﻫﺘﻞ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ رﺳﯿﺪه ﻧﺎﻫﺎر ﺻﺮف ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

ﭘﺲ از ﻗﺪری اﺳﱰاﺣﺖ ﻫﻤﮕﯽ ﻏﺴﻞ اﺣﺮام ﻧﻤﻮده و ﻣُﺤﺮم ﺷﺪﯾﻢ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر آﻗﺎی راﺋﺪ ،آﻗﺎی ﻣﺸﲑی ﻣﺎﺷﲔ
ﻫﻮاﺋﯽ( ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﺑﺪاﻧﺠﺎ وارد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﲑ ﺗﺤﻮﻻت ﻓﺮاواﻧﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ آب ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه و ﻧﺎم ان از ﺟﺪﮐﻪ ﻧﺎم
ﺳﺎﺣﻞ ﺣﺠﺎز اﺳﺖ ﻣﺸﺘﻖ ﮔﺮدﯾﺪه و در ﺣﺪود ﯾﮑﺼﺪ ﻫﺰار ﺗﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ دارد .ﻣﻘﺮﯾﺰی ﺑﻨﺎی آﻧﺠﺎ را ﺑﻪ ﺳﺎل  ۲۵ﻫﺠﺮی زﻣﺎن ﻋﺜﻤﺎن ﻣﯽ
داﻧﺪ.در ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺰﯾﺪه و ﺣﺒﯿﺐ اﻟﺴﲑ آﻣﺪه ﮐﻪ آدم ﺑﻪ ﮐﻮه ﺳﺮاﻧﺪﯾﺐ در ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن و ﺣﻮا ﺑﻪ ﺟﺪه اﻓﺘﺎد وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از ﺑﻬﺸﺖ اﺧﺮاج ﺷﺪﻧﺪ.
ﻧﺎم ﺟﺪّه و ﺷﺮح آن در ﺣﺪود اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺎﺻﺮ ﺧﺴﺮو ،ﻣﻌﺠﻢاﻟﺒﻠﺪان در ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ اﺑﻦ ﺑﻄﻮﻃﻪ)اﺑﻦ ﺑﻄﻮﻃﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻓﺎرﺳﯿﺎن آن را
ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ( و ﻏﲑه آﻣﺪه اﺳﺖ .ﮐﻼً ﺟﺪّه ﺟﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪی اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺑﺴﺘﺎﻧﯽ در ﻣﻌﺠﻢاﻟﺒﻠﺪان ﻫﻮای آﻧﺠﺎ در ﺗﻤﺎم ﺳﺎل
ﻧﺎﭘﺎک و ﻣﻀﺮّ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن و ﺑﻪ ﺷﺪت ﮔﺮم اﺳﺖ و درﺟﻪ ﺣﺮارت  ۷۶ﺗﺎ  ۱۰۷ﻣﯽرﺳﺪ)ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪﮐﻪ درﺟﻪ ﻓﺎرﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ
زﯾﺮا ﻏﲑ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ( در ﻫﻨﮕﺎم وزﯾﺪن ﺳﻤﻮم ﺑﻪ  ۱۳۲درﺟﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽرﺳﺪ و در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺮض ﺗﺐ در آﻧﺠﺎ ﺷﯿﻮع ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .و اﻏﻠﺐ

اروﭘﺎﺋﯿﻬﺎ در آﻧﺠﺎ دﭼﺎر ﺗﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺳﺎﮐﻨﺎن آﻧﺠﺎ اﻏﻠﺐ ﻫﻨﺪی و ﻣﺼﺮی و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﺳﻮرﯾﻪای و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و
ﺑﻘﯿﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻋﺮب ﺣﺠﺎزی ﻫﺴﺘﻨﺪ.

-۱در ﻣﻮرد وﻫﺎﺑﯿﺖ و ﭘﯿﺪاﯾﺶ آن ﮐﺘﺐ ﺑﺴﯿﺎری ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺳﺎس اﯾﻦ ﻣﺬﻫﺐ از ﻋﻘﺎﯾﺪ اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در اواﯾﻞ ﻗﺮن ﻫﺸﺘﻢ

ﻓﻮت ﮐﺮده و ﻓﻘﻬﯽ ﻇﺎﻫﺮی اﺳﺖ از ﻓﻘﻪ ﺣﻨﺒﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻋﱰاف در ﮐﺘﺎب ﺧﺎﻃﺮات ﻫﻤﺴﻔﺮ در اواﯾﻞ ﻗﺮن ﻫﺠﺪﻫﻢ ﻣﯿﻼدی ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ
دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺣﻀﺮت آﻗﺎی ﺗﺎﺑﻨﺪه

)رﺿﺎﻋﻠﯿﺸﺎه( در ﮐﺘﺎب ﺧﺎﻃﺮات ﺳﻔﺮ ﺣﺞّ ص  ۷۸اﺻﻮل ﻋﻘﺎﯾﺪ اﻧﻬﺎ را ﺑﺮ ﭼﻬﺎر اﺻﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از -۱ :رﺟﻮع ﺑﻪ ﻣﱳ ﮐﺘﺎب
و ﺳﻨﺖ در ﺗﺼﯿﺢ ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﺗﺮک روﯾﮥ ﻓﻼﺳﻔﻪ و ﻣﺘﮑﻠﻤﲔ و ﺻﻮﻓﯿﻪ -۲ .ﺗﺮک ﺑﺪﻋﺘﻬﺎ ﺑﮕﻤﺎن آﻗﺎﯾﺎن و اﻣﻮر زﺷﺖ ﺑﻮﯾﮋه آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺮک

ﺑﺨﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ -۳ﺗﺮک ﻏﻠﻮ و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻏﻠﻮآﻣﯿﺰ درﺑﺎره ﭘﯿﻐﻤﱪ)ص(  -۴ﺑﺎز ﺷﺪن ﺑﺎب اﺟﺘﻬﺎد و ﻣﻘﯿﺪ ﻧﺒﻮدن ﺑﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪ از ﻓﺘﻮاﻫﺎی اﺋﻤﻪ
ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ)وﱃ ﺧﻮدش در اﺑﺘﺪا ﻣﺬﻫﺐ ﺣﻨﺒﻠﯽ داﺷﺖ( ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب)ﮐﻪ ﺟﺰ ﺗﻼﺷﯽ دوﻟﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ و ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﻘﺪﺳﺎت
اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺄﻣﻮرﯾﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺖ( ﻣﺮدم را از ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﻗﺒﻮر ﻣﻨﻊ ﮐﺮد .اﻣﲑ ﻋﯿﻨﯿﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن آل ﻣﺤﻤﺪ رﺋﯿﺲ ﺑﻨﯽ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺎ او ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮد و در

ﺳﺎل  ۱۱۵۷ﻫﺠﺮی)۱۷۴۴م( او را ﺑﻪ درﻋﯿﻪ ﻣﻘﺮّ آل ﺳﻌﻮد ﮐﻪ رﺋﯿﺲ آن ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد ﺑﻮد ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻧﻤﻮد و اﺑﻦ ﺳﻌﻮد او را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و اﺑﻦ
ﺳﻌﻮد او را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ اوﮐﻤﮏ ﮐﺮد )اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ( و ﭼﻮن ﻣُﺮد ﭘﺴﺮش ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻪ وی ﮐﻤﮏ ﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎل
 ۱۲۰۵ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب از دﻧﯿﺎ رﻓﺖ .وﱃ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ اﯾﻦ ﻣﺬﻫﺐ را ﺗﺮوﯾﺢ ﮐﺮد در ﺳﺎل  ۱۲۱۴ﭘﺲ از ﻗﺮارداد ﺻﻠﺢ ﺑﺎ ﺷﺮﯾﻒ ﻣﮑﻪ ﺑﺮای

ﺣﺞ وارد ﻣﮑﻪ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻋﺮاق ﻋﺮب ﺗﺎﺧﺖ و در ﻋﯿﺪ ﻏﺪﯾﺮ  ۱۲۱۶ﺑﻪ ﮐﺮﺑﻼ ﺗﺎﺧﱳ ﻧﻤﻮد و ﭼﻨﺪﺗﻦ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﻋﻠﻤﺎ و ﻋﺮﻓﺎ و

ﺳﺎدات و زوار و اﻫﺎﱃ آﻧﺠﺎ را از ﺟﻤﻠﻪ آﺧﻮﻧﺪ ﻣﻼﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ ﻫﻤﺪاﻧﯽ ﮐﻪ از ﻋﻠﻤﺎ و ﻋﺮﻓﺎی ﺑﺰرگ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪ و ذﺧﺎﺋﺮ ﺣﺮم
ﺣﺴﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻬﺎ ﺗﻮﻣﺎن ﻗﯿﻤﺖ داﺷﺖ ﻏﺎرت ﮐﺮد و ﺻﻨﺪوق ﻣﻄﻬﺮ را ﺳﻮزاﻧﯿﺪ وﱃ ﺧﻮد او در رﺟﺐ ﺳﺎل  ۱۲۱۸ﺑﻪ دﺳﺖ ﯾﮑﯽ از

ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ .ﭘﺲ از او ﺑﺎ ﭘﺴﺮش ﺳﻌﻮد ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و او ﻧﯿﺰ ﻓﺘﻮﺣﺎت زﯾﺎدی ﻧﻤﻮد .ﺑﺮای اﻃﻼع ﺑﯿﺸﱰ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب
ﺧﺎﻃﺮات ﺳﻔﺮ ﺣﺞ وﮐﺸﻒاﻻﺳﺮار ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد وﮐﻼ ﻋﻘﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﻮارج ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻫﻞ ﺳﻨّﺖ.

١٩٣

واﻧﺘﯽ آورده ﺑﻮد ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﭼﺎدر آن را ﺑﺮدارﻧﺪﮐﻪ روﺑﺎز ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﮕﯽ درﺧﺪﻣﺖ اﯾﺸﺎن در واﻧﺖ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﻫﻮا آﻓﺘﺎﺑﯽ و ﻣﻼﯾﻢ و ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﻧﺒﻮد اﻣﺎ ﺑﺎد ﺷﺪﯾﺪی ﻣﯽوزﯾﺪ و رﯾﮓﻫﺎ را ﺑﺮ ﺳﺮ و ﺻﻮرت ﻣﺎ ﻣﯽزد.

ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ازﻫﻤﺎن ﻫﺘﻞ ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻟﺒﯿﮏ اﻟﻠّﻬﻢ ﻟﺒﯿﮏ ﮔﻔﱳ ،و ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﻫﻢ ﺗﮑﺮار ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﮔﺎﻫﯽ ﻃﺒﻖ

دﺳﺘﻮر ﻣﻨﺎﺟﺎت از ﺳﻌﺪی و ﻣﻮﻟﻮی ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﺪ و ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻨﺪه دو ﺑﯿﺘﯽ ﺑﺎﺑﺎﻃﺎﻫﺮ ﻋﺮﯾﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪم و در ﺧﻼل

اﺷﻌﺎر ﻟﺒﯿﮏ اﻟﻠﻬﻢ ﻟﺒﯿﮏ ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ وارد ﻣﮑّﻪ ﻣﻌﻈّﻤﻪ ﺷﺪﯾﻢ .اﺑﺘﺪا ﺑﻪ دﻓﱰ آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﻫﻤﺰه ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮ
اﯾﺮاﻧﯽ از اﻫﻞ اﺻﻔﻬﺎن داﺷﺖ و ﻓﺎرﺳﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﮑﻠﻢ ﻣﯽﮐﺮد ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻓﻨﺪقاﻟﺤﺮام )ﻫﺘﻞ ﺣﺮم( ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﺟﺎ

ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮد .اﯾﻦ ﻫﺘﻞ روﺑﺮوی ﺑﺎب اﻟﻤﻠﮏ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﻗﺮار دارد .اﺑﺘﺪا ﭼﻤﺪاﻧﻬﺎ و اﺳﺒﺎب ﺳﻔﺮ را در
اﻃﺎﻗﻬﺎ ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻃﻮاف ﺑﺪاﺧﻞ ﻣﺴﺠﺪاﻟﺤﺮام ۱ﻣﺸﺮف ﺷﺪه دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﺗﺤ ّﯿﺖ ﺑﺠﺎ آوردﯾﻢ .ﺻﺪای

ﻣﺆذن ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر روحاﻧﮕﯿﺰ ﺑﻮد در ﻓﻀﺎی ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ ﻃﻨﲔ اﻧﺪاز ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻌﺪ ﻧﻤﺎز

ﻣﻐﺮب ﺷﺮوع ﺷﺪ .در رﮐﻌﺖ اول ﺑﻌﺪ از ﺣﻤﺪ آﯾﺎﺗﯽ از ﺳﻮرهٔ اﺑﺮاﻫﯿﻢ و در رﮐﻌﺖ دوم ﺑﻌﺪ از ﺣﻤﺪ ﺳﻮره ﮐﻮﺛﺮ

ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪ ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻃﻮاف ﮐﺮدﯾﻢ و ﻧﻤﺎز ﻃﻮاف در ﻣﻘﺎم ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ ﺑﻌﺪ ﺑﲔ ﺻﻔﺎ و
ﻣﺮوه ﺳﻌﯽ ﻧﻤﻮدﯾﻢ.زﯾﺎرت ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﻢ ﺣﺞ ﮐﻤﱰ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻋﺪه ﮐﻤﯽ ﺑﺎ ﻟﺒﺎس اﺣﺮام ﺑﻮدﻧﺪﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ

از دوازده ﻧﻔﺮ ﻧﺒﻮد اﺳﺘﻌﻼم ﺣﺠﺮ۲و ﺑﻮﺳﯿﺪن آن ﺑﻪ راﺣﺘﯽ و ﺑﺪون ﻣﺎﻧﻊ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ .ﭘﺲ از ﺳﻌﯽ ﺑﲔ ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه
ﺗﻘﺼﲑ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .ﭘﺲ از ﺻﺮف ﺷﺎم در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۱۰/۳۰اﺳﱰاﺣﺖ ﮐﺮدﯾﻢ.
 -۱در ﮐﺘﺎب ﺧﺎﻃﺮات ﺳﻔﺮ ﺣﺞ درﺑﺎرهٔ ﻣﺴﺠﺪاﻟﺤﺮام ﭼﻨﲔ آﻣﺪه :اﻫﻤﯿﺖ و ﻋﻈﻤﺖ ﻣﮑﻪ ﺑﻮاﺳﻄﮥ ﻣﺴﺠﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﮐﻌﺒﻪ در آن
ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻃﻮافﮔﺎه ﻣﯿﻠﻮﯾﻨﻬﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺟﻬﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺴﺠﺪاﻟﺤﺮام ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه و ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ ﻣﺴﺎﺟﺪ اﺳﻼﻣﯽ از ﺣﯿﺚ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪ در زﻣﺎن ﭘﯿﺎﻣﱪ اﮐﺮم و ﺧﻠﯿﻔﮥ اول دﯾﻮاری ﻧﺪاﺷﺖ و ﻣﺤﻮﻃﻪای در اﻃﺮاف ﺧﺎﻧﮥ ﮐﻌﺒﻪ ﺑﻮده و در زﻣﺎن ﺧﻠﯿﻔﮥ دوم در
ﺳﺎل  ۱۷ﻫﺠﺮی ﮐﻪ ازدﺣﺎم ﻣﺮدم ﺑﺮای زﯾﺎرت زﯾﺎد ﺷﺪ ﻋﻤﺮ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از اﻃﺮاف ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮده و ﺿﻤﯿﻤﮥ ﻣﺴﺠﺪ ﻧﻤﻮد و دﯾﻮار

ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ دور آن ﮐﺸﯿﺪ ﺑﻌﺪ در زﻣﺎن ﻋﺜﻤﺎن ﺑﺮ وﺳﻌﺖ ان اﻓﺰوده ﺷﺪ .و ﺳﭙﺲ اﺑﻦ زﺑﲑ اﺿﺎﻓﺎﺗﯽ ﻧﻤﻮد .ﺑﻌﺪاً وﻟﯿﺪﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ﺗﺰﺋﯿﻨﺎت
ﮐﺎﻣﻠﯽ ﻧﻤﻮده و ﺳﻨﮓ ﻣﺮﻣﺮ در آن ﺑﮑﺎر ﺑﺮد .ﺑﻌﺪاً ﻧﯿﺰ ﺧﻠﻔﺎی ﻋﺒﺎﺳﯽ و ﺧﻠﻔﺎی ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ و ﺑﺰرﮔﺎن ﻋﺮب در ﺣﺪ ﺗﺰﺋﲔ ان ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ
وﺿﻊ ﮐﻨﻮﻧﯽ را ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ...ﺧﺎﻧﮥ ﮐﻌﺒﻪ در داﺧﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻃﺮف ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ آن ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎب ﺑﻨﯽﺷﯿﺒﻪ ﻣﻘﺎم اﺑﺮاﻫﯿﻢ واﻗﻊ

ﺷﺪه و در ﻣﺸﺮق آن ﻣﻨﲑ اﺳﺖ و ﻧﺰدﯾﮏ آن ﻣﺤﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺎه زﻣﺰم در آن ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ و روی آن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

اﺧﲑ ًا ﺗﻮﺳﻌﮥ ﺑﯿﺸﱰی ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﻃﺒﻘﮥ اول ودوم در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﺪﯾﺪ  ۳۱۳۰۹ﻣﱰﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺳﺎﺑﻖ  ۶۰۴۳۶ﻣﱰ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺤﻞ
ﺳﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ آن اﻓﺰوده ﺷﺪه  ۱۰۱۰۷۲ﻣﱰ و ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺴﺠﺪ دور اول و دوم و دو ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻞ ﺳﻌﯽ  ۱۶۰۱۶۸ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ  ۳۰۰۰۰۰ﻧﻤﺎزﮔﺰار را دارد)ﻧﻘﻞ ازﮐﺘﺎب ﺧﺎﻃﺮات ﺳﻔﺮ ﺣﺞ(.

 -۲ﺣﺠﺮاﻻﺳﻮد :در ﮐﺘﺎب ﺧﺎﻃﺮات ﺳﻔﺮ ﺣﺞ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﭼﻨﲔ آﻣﺪه:

در ﺗﺎرﯾﺦ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺣﻀﺮت آدم ﺣﺠﺮاﻻﺳﻮد را ﺑﺎ ﺧﻮد از ﺑﻬﺸﺖ آورده ﺑﻮد و ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﯿﻢ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺳﻨﮓ ﺑﻮد
ﺟﱪﺋﯿﻞ آن را آورد.ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ ﭘﯿﻐﻤﱪ اﮐﺮم)ص( ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﺣﺠﺮاﻻﺳﻮد از ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻌﺒﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻌﺒﻪ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ اﺑﺘﺪا
ﺗﻮﺳﻂ آن ﺣﻀﺮت در ﺟﺎی ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﮔﺮدﯾﺪ وﱃ در ﺳﺎل  ۷۳ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺮاﺑﯽ واﻗﻊ ﺷﺪ ﺣﺠﺮاﻻﺳﻮد ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺑﻦ
ﺣﺴﲔ در ﺟﺎی ﻧﺨﺴﺘﲔ ﮐﺎرﮔﺬارده ﺷﺪ.

در زﻣﺎن ﻗﺮاﻣﻄﻪ ﭘﺮده ﺧﺎﻧﻪ را درﯾﺪﻧﺪ ،و ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻧﺎودان را ﺑﱪﻧﺪ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺄﻣﻮر ﺑﺮداﺷﱳ آن ﺷﺪه ﺑﻮد ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻣﺮد ،ﺑﻌﺪاً ﺳﻨﮓ را
ﺑﺮدﻧﺪ و  ۲۲ﺳﺎل در ﮐﻮﻓﻪ ﻧﮕﻪداﺷﺘﻨﺪ ،در آن ﻣﺪت اﻣﺮاض ﻣﺴﺮﯾﻪ ﺑﺴﯿﺎری در ﮐﻮﻓﻪ ﻇﻬﻮر ﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﻟﺮّاﺿﯽ ﺑﺎﻟﻠّﻪ ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار دﯾﻨﺎر داد

و آن را ﺑﻪ ﻣﮑّﻪ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ و در ذﯾﻘﻌﺪه  ۳۳۹ﻫﺠﺮی آن را ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺳﻨﮓ ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪه در اواﺧﺮ
ﺷﮑﺴﺘﻪ و ﭼﻨﺪ ﻗﻄﻌﻪ ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ ًا در ﺳﺎل  ۱۲۹۰ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی رو ﭘﻮﺷﯽ از ﻧﻘﺮه ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺮای آن ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ از ﺻﺪﻣﻪ ﻣﺼﻮن ﺑﻤﺎﻧﺪ،
ﺣﺠﺮاﻻﺳﻮد ﻣﺒﺪأ ﻃﻮاف ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻃﻮاف را ﺑﺎﯾﺪ از آﻧﺠﺎ ﺷﺮوع و ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﺧﺘﻢ ﻧﻤﻮد و ﻣﺴﺘﺤﺐّ اﺳﺖ در ﻣﻮﻗﻊ ﺷﺮوع و ﺧﺘﻢ ﻫﺮ

ﺷﻮط آن را ﺑﻮﺳﯿﺪ.

١٩٤

١٩٥

ﺷﻨﺒﻪ ۲۸اﺳﻔﻨﺪ  ۱۳۵۰ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ دوم ﺻﻔﺮﺑﻪ اﻓﻖ اﯾﺮان  ۱۳۹۲و  ۱۸ﻣﺎرس  ۱۹۷۲م:
)ﮐﻌﺒﻪ و ﻣﺴﺠﺪاﻟﺤﺮام(
ﺳﺤﺮ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﯿﺪار ﺷﺪه و در ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﻪ ﺣﺮم ﻣﺸﺮف ﺷﺪﯾﻢ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ اذان اﻋﻼﻣﯽ از ﺑﻠﻨﺪﮔﻮﻫﺎ
ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪ و ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ ﺻﺪای ﻣﺆذّن ﺑﻪ اذان ﻧﻤﺎز ﺑﻠﻨﺪﮔﺮدﯾﺪ .ﺣﻀﺮت آﻗﺎ و ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﻃﻮاف ﻧﺴﺎء و ﻧﻤﺎز
ﻃﻮاف ﺑﺠﺎ آورده ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ و ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ .ﺳﺤﺮ ﻫﻮا ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮد ﺑﻮد ﮐﻪ اﮐﺜﺮ اﺣﺴﺎس

ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۷ﺻﺒﺢ در ﻫﺘﻞ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺻﺮف ﺷﺪ .در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۹/۳۰ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ

اﺻﻼح ﺳﺮ و ﺻﻮرت ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﺰه ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ آﻣﺪ و ﭘﺲ از ﺻﺮف ﭼﺎی و ﻣﯿﻮه

ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮد ،ﺣﺪود ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺑﻮﻗﺖ ﻣﮑﻪ ﺑﻪ ﺣﺮم ﻣﺸﺮف ﺷﺪﯾﻢ .اﻃﺮاف ﺧﺎﻧﮥ ﮐﻌﺒﻪ ۱ﮐﻤﱰ ﻣﺮدم
ﻃﻮاف ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﭼﻮن ﺑﯿﺸﱰ ﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮ و ﺷﺐ ﮐﻪ ﺣﺮارت ﻫﻮا ﮐﻤﱰ اﺳﺖ ﻃﻮاف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ وﻗﺖ ﮐﺒﻮﺗﺮان

 -۱ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻌﺒﻪ ،ﮐﻌﺒﻪ ﻃﺒﻖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺧﺎﻃﺮات ﺳﻔﺮ ﺣﺞ  ۱۸۹۰ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﯿﻢ)ع( و اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ)ع( ﺑﻨﺎ ﺷﺪ ،ﮐﻌﺒﻪ در
ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﺮﺗﻔﻊ و ﺗﺠﻤﻊ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﮑﻌﺐ اﺳﺖ ﮔﻮﯾﻨﺪ .در ﺳﺎل  ۳۵ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺳﻦ ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ)ص( ﺳﯿﻞ ﺷﺪﯾﺪی آﻣﺪ دﯾﻮارﻫﺎی
ﮐﻌﺒﻪ را ﺷﮑﺎﻓﺖ و ﺑﺎﺻﻼح دﯾﺪ اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ آن را ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﺮدﻧﺪ ،اﮐﻨﻮن اﻧﺪاز ٔه ﮐﻌﺒﻪ و ﺣﺪود ﻃﻮاف ﻣﻄﺎﺑﻖ زﻣﺎن ﺣﻀﺮت رﺳﻮل)ص(
و اﺑﺮاﻫﯿﻢ)ع( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ارﺗﻔﺎع ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎﻧﺰده ﻣﱰ ،ﻃﻮل دﯾﻮار ﺷﻤﺎﱃ  ۹/۹۲ﻣﱰ و دﯾﻮار ﺟﻨﻮﺑﯽ  ۱۰/۲۵ﻣﱰ وﻃﺮف ﻏﺮﺑﯽ  ۱۲/۲۵ﻣﱰ و

ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺮﻗﯽ ۱۱/۸۸ﻣﱰﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﺷﺮح ﺑﯿﺸﱰ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺧﺎﻃﺮات ﺳﻔﺮ ﺣﺞ ص  ۲۳ﺗﺎ  ۳۰ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.

ﺼﻴْﺪَ وَأَﻧﺘُﻢْ ﺣُ ُﺮ ٌم
در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ در ﺳﻮرهٔ ﻣﺎﺋﺪه در آﯾﺎت  ۹۵و  ۹۷ﻧﺎم ﮐﻌﺒﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ و ﭼﻨﲔ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻳَﺎ أَ ﱡﻳﻬَﺎ ا ﱠﻟﺬِﻳﻦَ آﻣَﻨُﻮ ْا ﻻَ ﺗَ ْﻘﺘُﻠُﻮاْ اﻟ ﱠ
ﻚ
وَﻣَﻦ ﻗَﺘَﻠَﻪُ ﻣِﻨﻜُﻢ ﻣﱡ َﺘﻌَﻤﱢﺪًا ﻓَﺠَﺰَاء ﻣﱢﺜْﻞُ ﻣَﺎ ﻗَﺘَﻞَ ﻣِﻦَ اﻟﻨﱠ َﻌﻢِ ﻳَﺤْﻜُ ُﻢ ﺑِﻪِ ذَوَا ﻋَ ْﺪلٍ ﻣﱢﻨﻜُ ْﻢ ﻫَ ْﺪﻳًﺎ ﺑَﺎ ِﻟﻎَ ا ْﻟﻜَﻌْﺒَﺔِ أَوْ ﻛَﻔﱠﺎرَ ٌة ﻃَﻌَﺎمُ ﻣَﺴَﺎﻛِﲔَ أَو ﻋَﺪْلُ َذ ِﻟ َ
ﺻِﻴَﺎﻣًﺎ ﱢﻟﻴَﺬُوقَ َوﺑَﺎلَ أَ ْﻣﺮِهِ ﻋَﻔَﺎ اﻟﻠّﻪُ ﻋَﻤﱠﺎ ﺳَﻠَﻒ وَﻣَﻦْ ﻋَﺎدَ ﻓَﻴَﻨﺘَﻘِﻢُ اﻟﻠّﻪُ ِﻣ ْﻨﻪُ وَاﻟﻠّﻪُ ﻋَﺰِﻳﺰٌ ذُو ا ْﻧﺘِﻘَﺎمٍ (۹۷).ﺟَﻌَﻞَ اﻟﻠّﻪُ اﻟْﻜَﻌْﺒَﺔَ ا ْﻟﺒَﻴْﺖَ اﻟْﺤَﺮَامَ ِﻗﻴَﺎﻣًﺎ
ﺤﺮَامَ وَاﻟْ َﻬﺪْيَ وَاﻟْ َﻘﻼَﺋِﺪَ َذﻟِﻚَ ﻟِﺘَﻌْﻠَﻤُﻮاْ أَنﱠ اﻟﻠّﻪَ ﻳَﻌْﻠَﻢُ ﻣَﺎ ﻓِﻲ اﻟﺴﱠﻤَﺎوَاتِ وَﻣَﺎ ﻓِﻲ اﻻَٔ ْرضِ وَأَنﱠ اﻟ ّﻠﻪَ ﺑِﻜُﻞﱢ ﺷَﻲْءٍ ﻋَﻠِﻴﻢٌ.
ﻟﱢﻠﻨﱠﺎسِ وَاﻟﺸﱠ ْﻬﺮَ اﻟْ َ

در ﻣﻮرد ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻌﺒﻪ و ﻣﮑﻪ و ﻣﺴﺠﺪاﻟﺤﺮام و آداب ﺣﺞ از ﻫﻤﻪ ﺑﻬﱰ ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﮥ ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮو اﺳﺖ .ﮐﻪ در ﺳﺎل ۴۴۲
ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺳﭙﺲ در ﻗﺮن ﻫﻔﺘﻢ ﯾﺎﻗﻮت ﺣﻤﻮی در ﻣﻌﺠﻢاﻟﺒﻠﺪان ﺷﺮح ﻣﺒﺴﻮﻃﯽ آورده و در ﻗﺮن ﻫﺸﺘﻢ ﺣﻤﺪاﻟﻠّﻪ ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ در ﻧﺰﻫﻪ
اﻟﻘﻠﻮب آﻧﺮا دﻗﯿﻘﺎً ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮده و در ﻗﺮن ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﮔﻮﺳﺘﺎ و ﻟﻮﺑﻮن در ﺗﻤﺪن اﺳﻼم آﻧﺠﺎ را دﻗﯿﻘﺎً ﺷﺮح داده و در ﻗﺮن ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺧﺎﻃﺮات

ﺳﻔﺮ ﺣﺞ ﺣﻀﺮت ﺳﻠﻄﺎﻧﺤﺴﲔ ﺗﺎﺑﻨﺪه)رﺿﺎﻋﻠﯿﺸﺎه( ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ .ﺧﻮاﺟﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ اﻧﺼﺎری ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ ،ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﻋﻄﺎر ،ﺳﻌﺪی و ﺣﺎﻓﻆ
و ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻫﺮﮐﺪام ﺑﻨﻮﻋﯽ ازﮐﻌﺒﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎﻃﻨﯽ و ﺣﻘﯿﻘﯽ آن ﮐﻪ ﮐﻌﺒﻪ دل اﺳﺖ در اﺷﻌﺎر ﺧﻮد آوردهاﻧﺪ:
ﺧﻮاﺟﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

در راه ﺧﺪا دو ﮐﻌﺒﻪ آﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ )آﻣﺪ(

ﯾﮏ ﮐﻌﺒﻪ ﺻﻮرﺗﺴﺖ دﮔﺮ ﮐﻌﺒﻪ دل

ﮐﻦ

ﮐﺎﻓﺰون زﻫﺰار ﮐﻌﺒﻪ آﻣﺪ ﯾﮏ دل

ﺗﺎ

ﺑﺘﻮاﻧﯽ

ﻋﻤﺎرت

دﻟﻬﺎ

ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﻋﻄﺎر:

ﮐﻌﺒﻪ ﺟﺎن در ﺣﺮم دل ﻧﻬﺎد

آﻧﮑﻪ اﺳﺎس ﺗﻮ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﻞ ﻧﻬﺎد
ﺗﺎ روی ﺗﻮ ﻗﻠﺒﮥ ﻧﻈﺮﮐﺮدم

ﺳﻌﺪی:

ازﮐﻮی ﺗﻮﮐﻌﺒﻪ دﮔﺮﮐﺮدم
از ﻣﺮد ﺧﺪا ره ﺧﺪا ﮔﲑ

ﺳﻌﺪی ره ﮐﻌﺒﻪ رﺿﺎ ﮔﲑ
ﺣﺎﻓﻆ:
ﯾﺎ رب اﯾﻦ ﮐﻌﺒﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮔﻪ ﮐﯿﺴﺖ

ﮐﻪ ﻣﻐﯿﻼن 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
ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﺖ دﺳﺘﻮراﺗﯽ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ ﺑﺪان ﮐﺘﺎب ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.

١٩٦

زﯾﺎدی ﮔﺮد ﺣﺮم در ﭘﺮواز ﺑﻮدﻧﺪ ﺣﺮم در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ آﻓﺘﺎﺑﺮو ﺑﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﮔﺮدش ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ و ﻋﺼﺮ
ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﻌﺪ از ﺻﺮف ﻧﺎﻫﺎر اﺳﱰاﺣﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ.در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۵ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺣﺎج
ﻋﻠﯽ آﻗﺎ ﺗﺎﺑﻨﺪه و ﻣﺎدر ﻣﮑﺮﻣﻪ اﯾﺸﺎن و ﺣﺎج آﻗﺎی ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺤﯽ و ﺣﺎج آﻗﺎی ذواﻟﺸﺮّاﻓﺘﲔ ﺑﺮای ﺣﺞ ﻋﻤﺮه ﺑﻪ

ﮐﺎروان ﻣﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ .ﻋﺼﺮ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ ﺣﺮم ﻣﺸﺮف ﺷﺪﯾﻢ .ﻫﻮا ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب و ﻣﻌﺘﺪل ﺑﻮد ﭘﺲ از ﻃﻮاف و ﻧﻤﺎز

ﻃﻮاف و اﻗﺎﻣﮥ ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﺮاﺟﻌﺖ و ﭘﺲ از ﺻﺮف ﺷﺎم اﺳﱰاﺣﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ.

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ۲۹اﺳﻔﻨﺪ  ۱۳۵۰ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺳﻮم ﺻﻔﺮ  ۱۳۹۲و  ۱۹ﻣﺎرس  ۱۹۷۲م:
)ﻣﻨﯽ ،ﻋﺮﻓﺎت ،ﻣﺸﻌﺮ ،ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه(
ﺳﺤﺮﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺤﺮم ﻣﺸﺮف ﺷﺪﯾﻢ دﯾﺪﯾﻢ اﻃﺮاف ﭘﺮ از ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﻃﻮاف راز و ﻧﯿﺎز ﺑﻮدﻧﺪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ و
ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺑﻪ ﻃﻮاف ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﻣﺮاﺟﻌﺖ و ﺑﻌﺪ از ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۸ﺑﺎ دو دﺳﺘﮕﺎه

اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﯽ ۱و ﻣﺴﺠﺪ ﺧﯿﻒ رﻓﺘﯿﻢ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ و ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﻫﺮﯾﮏ دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ در اﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪﮐﻪ در اﯾﺎم ﺣﺞ

از ﮐﺜﺮت ﺟﻤﻌﯿﺖ آﻣﺪ و ﺷﺪ ﺑﻪ زﺣﻤﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ اﮐﻨﻮن ﺧﻠﻮت ،و ﺳﮑﻮت در آﻧﺠﺎ ﺣﮑﻤﻔﺮﻣﺎ ﺑﻮد .ﻓﻘﻂ ﺻﺪای ﺑﺎل

ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﮔﺎﻫﯽ ﺳﮑﻮت را در ﻫﻢ ﻣﯽﺷﮑﺴﺖ از ﻣﻨﯽ ﺑﻪ ﺻﺤﺮای ﻋﺮﻓﺎت و ﺑﻪ ﺟﺒﻞاﻟﺮّﺣﻤﺔ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﺳﯿﺪاﻟﺸﻬﺪاءِ ﻋﻠﯿﻪ

اﻟﺴﻼم در آﻧﺠﺎ دﻋﺎی ﻣﺸﻬﻮر ﻋﺮﻓﻪ را ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ رﻓﺘﯿﻢ از ﭘﺎﺋﲔ ﺗﺎ ﺑﺎﻻی ﮐﻮه ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ دو رﮐﻌﺖ

ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ .ﺻﺤﺮای ﻋﺮﻓﺎت ۲در آن ﻫﻮای آﻓﺘﺎﺑﯽ ﻣﻨﻈﺮهٔ ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺖ ،ﺧﺎرﻫﺎی ﻣﻐﯿﻼن اﻃﺮاف ﮐﻮه ﻫﻤﻪ ﺳﺮﺳﺒﺰ و ﭘﺮ
ازﻏﻨﭽﻪ و ﮔﻞ ﺑﻮدﻧﺪ .در ﺳﺎﻋﺖ ﻧُﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﻌﺮاﻟﺤﺮام و ﻣُﺰْدَﻟﻔﻪ ۳ﺗﺸﺮﯾﻒﻓﺮﻣﺎ ﺷﺪﻧﺪ .دراﯾﻨﺠﺎ ﻫﻢ ﻫﺮ ﯾﮏ دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز

ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ .در ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺑﻪ ﺟﺒﻞاﻟﻨﻮر رﻓﺘﯿﻢ .ﻏﺎر ﺣِﺮا ﯾﺎ ﺣَﺮا ٤در اﯾﻦ ﮐﻮه ﻗﺮار دارد.ﺑﻌﻀﯽ ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﻣﯿﻞ داﺷﺘﻨﺪﮐﻪ آﻧﺠﺎ را

زﯾﺎرت ﮐﻨﻨﺪ وﱃ ﭼﻮن ﻫﻮا ﮔﺮم ﺷﺪه ﺑﻮدﺑﻪ روز دﯾﮕﺮ ﻣﻮﮐﻮل ﮔﺮدﯾﺪ .ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﮑﻪ ﻗﺪری در ﺑﺎزارﮔﺮدش ﻧﻤﻮدﯾﻢ
 -۱ﻣﻨﯽ  :۲ﻣﺴﺠﺪ ﺧﯿﻒ
ﻣﻨﯽ :ﻣﺤﻠﯽ اﺳﺖ ﺑﲔ ﻣﮑّﻪ و ﻣﺸﻌﺮﮐﻪ در ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ روز دﻫﻢ ﺣﺎﺟﯿﺎن ﺑﻪ آﻧﺠﺎ وارد ﺷﺪه رﻣﯽ ﺣﺠﺮات ﻧﻤﻮده ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ و ﺗﻘﺼﲑ و ﺣﻠﻖ
اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺳﻪ روز در آﻧﺠﺎ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و ﻣﺴﺠﺪ ﺧﯿﻒ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻋﻘﺒﺎت ﺛﻼﺛﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و اﻣﺮوزه ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ و ﻣﺠﻠﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ.
ادﯾﺐ ﺻﺎﺑﺮ در ﺑﯿﺖ زﯾﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺳﮏ آورده ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

ﺑﻪ ﻋﻤﺮه و ﺣﺠﺮ و ﻣﺮوه و ﺻﻔﺎ و ﻣﻨﯽ

ﺑﻪ زﻣﺰم و ﻋﺮﻓﺎت و ﺣﻄﯿﻢ و رﮐﻦ و ﻣﻘﺎم

اﮐﻨﻮن ﻣﻨﲐ در ﻣﺤﻞ ﻋﻘﺒﺎت و ﻣﺪﺧﻞ ﺑﺼﻮرت ﺳﺮﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﺎ ﺗﻬﻮﯾﻪ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺗﻤﺎم آن ﺻﺤﺮا را ﺑﺎ آب و ﺑﺮق

آﻣﺎده ﭘﺬﯾﺮاﺋﯽ ﮐﺮده و ﭼﺎدرﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺮای زاﺋﺮان ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .ﺑﺮای اﻃﻼع ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ آﻧﺠﺎ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﻣﻌﺠﻢ اﻟﺒﻠﺪان
و ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮو ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.

ت
ﻀﺘُﻢ ﱢﻣﻦْ ﻋَﺮَﻓَﺎ ٍ
 -۲ﺻﺤﺮای ﻋﺮﻓﺎت :ﻣﺤﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﺟﯿﺎن روز ﻧﻬﻢ ذﯾﺤﺠﻪ را در آن ﺑﺴﺮ ﺑﺮﻧﺪ .ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻓَﺎِٕذَا أَﻓَ ْ

ﺤﺮَامِ )ﺳﻮره ﺑﻘﺮه آﯾﻪ (۹۸
ﻛﺮُواْ اﻟﻠّﻪَ ﻋِﻨﺪَ اﻟْﻤَﺸْﻌَﺮِ اﻟْ َ
ﻓَﺎذْ ُ
ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺳﺒﺐ ﺗﺴﻤﻪ آن ﺑﻪ ﻋﺮﻓﺎت آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻫﺒﻮط ﻧﺨﺴﺘﲔ ﺑﺎر آدم و ﺣﻮا دراﯾﻦ ﺳﺮزﻣﲔ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ و ))ﺗﻌﺎرف((

ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آﻧﮑﻪ ﻣﺮدم در آن ﻣﺤﻞ ﺑﻪ ﮔﻨﺎه ﺧﻮد اﻋﱰاف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﺑﻌﻀﯽ ﻋَﺮَف را از ﺻﱪ و ﺷﮑﯿﺒﺎﺋﯽ و

ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽداﻧﻨﺪ زﯾﺮا رﺳﯿﺪن ﺑﺪان ﺻﺤﺮا رﻧﺞ ﺑﺴﯿﺎر دارد .وﱃ ﺑﻨﻈﺮ ﺣﻘﲑ ﻋﺮﻓﺎت ﻣﻈﻬﺮ ﻇﻬﻮر و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺳﺨﺖ و ﺻﻌﺐ
ﻃﻠﺐ و ﻋﺸﻖ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺷﻨﺎﺧﱳ آدم و ﺣﻮا ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻮد اﺳﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

-۳در ﻣﻮرد ﻣﺰدﻟﻔﻪ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻨﺘﻬﯽ اﻻرب و آﻧﻨﺪراج ﻫﻤﺎن ﻣﺸﻌﺮاﻟﺤﺮام ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﻣﻌﺠﻢاﻟﺒﻠﺪان ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن آﯾﻪ :ﻓَﺎذْﻛُﺮُو ْا اﻟﻠّﻪَ ﻋِﻨ َﺪ

اﻟْﻤَﺸْ َﻌﺮِ اﻟْﺤَﺮَامِ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﺸﻌﺮ ﻫﻤﺎن ﻣﺰدﻟﻔﻪ اﺳﺖ :و از ﻧﻈﺮ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﻣﺤﻞ ذﮐﺮ در اﺷﺎره ﺑﻪ اﺳﺘﺸﻌﺎر و ﺷﻌﻮر ﺑﺎﻃﻨﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ذﮐﺮ ﺧﺪا
اﺳﺖ ﮐﻪ در آﯾﻪ ﻓﻮق اﺷﺎره ﺷﺪه.

 -٤ﻏﺎر ﺣﺮاء :ﻣﺤﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل اﮐﺮم )ص( ﻣﺪﺗﻬﺎ از ﺑﻌﺜﺖ در آﻧﺠﺎ رﯾﺎﺿﺖ ﮐﺸﯿﺪه و ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت ﺧﺪا ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮده و ﻧﺨﺴﺘﲔ ﻣﺮﺗﺒﻪ

ﺟﱪﺋﻴﻞ ﺑﺮ او ﻧﺎزل و ﺳﻮره اﻗﺮأ را ﺑﺮ او ﺧﻮاﻧﺪ ﺑﺮای اﻃﻼع ﺑﯿﺸﱰ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺧﻄﺮات ﺳﻔﺮ ﺣﺞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ.

١٩٧

و ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﺑﺎزﮔﺸﺘﯿﻢ ،در اﯾﻦ وﻗﺖ راﻧﻨﺪه اﺗﻮﺑﻮس ﺷﺨﺼﯽ آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪﺣﻤﺰه ﺑﻪ ﻫﺘﻞ آﻣﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ را ﺑﻨﺎ ﺑﺪﻋﻮت ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺮای
ﺻﺮف ﻧﻬﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﺰل اﯾﺸﺎن ﺑﱪد ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .وﯾﻼی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎی اﯾﺸﺎن ﺗﺎ ﺣﺮم ﭘﻨﺞ ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺖ .ﺑﺎ ﮐﻤﺎل
ﻣﺤﺒﺖ از ﺣﻀﺮت آﻗﺎ و ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﭘﺬﯾﺮاﺋﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﭘﺲ از ﺻﺮف ﻧﻬﺎر ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﻣﺮاﺟﻌﺖ و اﺳﱰاﺣﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ در ﺣﺪود
ﺳﺎﻋﺖ  ۵ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺸﺮف و در ﻃﺒﻘﻪ دوم ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه آﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﻃﺮاف ﮔﻨﺒﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ.
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد:

ف
»ﺑﺴﻢ اﻟﻠّﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ:إِنﱠ اﻟﺼﱠﻔَﺎ وَاﻟْﻤَﺮْوَةَ ۱ﻣِﻦ ﺷَﻌَﺂﺋِﺮِ اﻟ ّﻠﻪِ ﻓَﻤَﻦْ ﺣَﺞﱠ اﻟْﺒَﻴْﺖَ أَوِ اﻋْﺘَﻤَﺮَ ﻓَﻼَ ﺟُﻨَﺎحَ ﻋَﻠَﻴْﻪِ أَن ﻳَﻄﱠﻮﱠ َ

ﺑِﻬِﻤَﺎ وَﻣَﻦ ﺗَﻄَﻮﱠعَ ﺧَﻴْﺮًا ﻓَﺎِٕنﱠ اﻟﻠّﻪَ ﺷَﺎﻛِﺮٌ ﻋَﻠِﻴﻢٌ«ﮐﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﺗﺤﺖ اﻟﻠﻔﻈﯽ آن اﯾﻦ اﺳﺖ :ﺳﻌﯽ ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه از ﺷﻌﺎﺋﺮ دﯾﻦ
ﺧﺪاﺳﺖ ﭘﺲ ﻫﺮﮐﺲ ﺣﺞ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻌﺒﻪ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﺨﺼﻮص ﻋﻤﺮه ﺑﺠﺎ آورد.ﺑﺎ ﮐﯽ ﺑﺮ او ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه ﻧﯿﺰ
ﺑﺠﺎ آورد .و ﻫﺮﮐﺲ ﺑﺮاه ﺧﲑ و ﻧﯿﮑﯽ ﺷﺘﺎﺑﺪ ﺧﺪا ﭘﺎداش وی را ﺧﻮاﻫﺪ دادﮐﻪ او ﺑﻪ ﻫﻤﮥ اﻣﻮر ﺧﻠﻖ داﻧﺎﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم

ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺎج آﻗﺎی راﺳﺘﲔ و ﺣﺎج آﻗﺎی ﺳﻠﻄﺎﻧﭙﻮر ﻣﺸﻐﻮل ﻃﻮاف ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭘﺲ از ﻃﻮاف و ﻧﻤﺎز

ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎ در ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺐ دوﺷﻨﺒﻪ را ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﯾﻢ و ﻃﻮری ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﺑﻪ ﮐﻌﺒﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر
ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻣﻨﺎﺟﺎﺗﻬﺎی ﺳﻌﺪی و ﻣﻨﺎﺟﺎﺗﻬﺎی ﺑﻌﺮﺑﯽ ﮐﻪ ﺣﻔﻆ داﺷﺘﯿﻢ ﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ ﭘﺲ از ﺧﻮاﻧﺪن ﻓﺎﺗﺤﺔ اﻻوﻟﯿﺎءِ و ﺧﺘﻢ ﻣﺠﻠﺲ
ﺑﻪ ﻣﺤّﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﺮاﺟﻌﺖ و ﭘﺲ از ﺻﺮف ﺷﺎم ﺑﻪ اﺳﱰاﺣﺖ ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ.

دوﺷﻨﺒﻪ۳۰اﺳﻔﻨﺪ  ۱۳۵۰ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ  ۴ﺻﻔﺮ  ۱۳۹۲و  ۲۰ﻣﺎرس  ۱۹۷۲م) :ﻃﻮاف(
ﺳﺤﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﯿﺪار و در ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﻪ ﺣﺮم ﻣﺸﺮف ﺷﺪﯾﻢ .ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﯿﺸﱰی ﻣﺸﻐﻮل ﻃﻮاف ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻃﻮاف ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ و ﭘﺲ از ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﺎ دو اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺑﺮای
دﯾﺪن ﻏﺎر ﺛﻮر ۲ﻋﺎزم ﺷﺪﯾﻢ وﱃ ﭼﻮن ﻫﻮا ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﮐﻪ راﻧﻨﺪهﻫﺎ دادﻧﺪﮐﻪ از ﭘﺎی ﮐﻮه ﺗﺎ ﻏﺎر

 -۱ﺻﻔﺎ ﻣﺮوه ﻧﺎم دو ﮐﻮه اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ آن  ۷۶۰/۵ذراع اﺳﺖ .و ﺣﺎﺟﯿﺎن ﺑﲔ آن دو ﻧﻘﻄﻪ  ۷ﺑﺎر ﺳﻌﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪﮐﻪ
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
ﭘﯿﻤﺎﯾﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﻌﯽ ﺑﻪ ﻓﻨﺎ و ﺳﮑﻮن و ﻃﻤﺄﻧﯿﻨﻪ و ﺑﻘﺎٔ ﺛﺎﻧﯽ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﺻﻔﺎ در ﻟﻐﺖ ﺑﻤﻌﻨﺎی ﺳﻨﮓ ﺳﺨﺖ و
ﺻﺎف اﺳﺖ وﮐﻠﻤﻪ ))ﻣﺮوه(( ﻧﯿﺰ در اﺻﻞ ﺑﻤﻌﻨﯽ ﺳﻨﮓ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ وﮐﻠﻤﮥ ﺷﻌﺎﺋﺮ ﺟﻤﻊ ﺷﻌﺮه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻋﻼﻣﺖ اﺳﺖ وﮐﻠﻤﻪ
ﺣﺞ در ﻟﻐﺖ ﺑﻤﻌﻨﯽ ﻗﺼﺪ اﺳﺖ)).ﺟﻨﺎح ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺟﺎﺋﺰ ﺑﻮدن اﺳﺖ وﮐﻠﻤﻪ ﺗﻄﻮّف ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﯾﺮادی ﻧﺪارد و ﺟﺎﺋﺰ اﺳﺖ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺘﺤﺒﺎب و

ﻟﺬا ﺑﲔ ﻣﻔﺴﺮﯾﻦ در وﺟﻮب و اﺳﺘﺤﺒﺎب آن اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ وﺟﻮد دارد .وﱃ در ﺗﻔﺴﲑ ﻋﯿﺎﺷﯽ رواﯾﺘﯽ ازاﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( آورده ﮐﻪ راوی از
ﺣﻀﺮت در ﻣﻮرد وﺟﻮب ﯾﺎ اﺳﺘﺤﺒﺎب آن ﭘﺮﺳﯿﺪه و ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ :واﺟﺐ اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ ﺳﺎﺋﻞ ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ ﭘﺲ ﭼﺮا ﻓﺮﻣﻮده))ﻓﻼح

ﺟُﻨﺎح ﻋﻠﯿﻪ ان ﯾﻄﻮّف ﺑﻬﻤﺎ(( )اﯾﺮادی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻃﻮاف ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه اﻧﺠﺎم دﻫﯽ( .ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد :اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ در ﻋﻤﺮه ﻗﻀﺎﺳﺖ ﭼﻮن

رﺳﻮل ﺧﺪا)ص( ﺑﺎ ﻣﺸﺮﮐﲔ ﺷﺮط ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻬﺎ را از ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه ﺑﺮدارﻧﺪ ﺗﺎ وی و اﺻﺤﺎﺑﺶ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺧﻮد ﻋﻮدت دادﻧﺪ

اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﭘﯿﺶ آﻣﺪﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﺘﻬﺎ ﺳﻌﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮده ﯾﺎ ﺧﲑ و ﻟﺬا اﯾﻦ آﯾﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪﮐﻪ اﺷﮑﺎﱃ ﻧﺪارد .و اﻣﺎ ﭼﻮن ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم در
دورهٔ ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ ﺑﺘﯽ ﺑﻨﺎم))اﺳﺎف(( در ﺻﻔﺎ و ﺑﺘﯽ ﺑﻨﺎم ))ﻧﺎﺋﻠﻪ(( در ﻣﺮوه ﻧﺼﺐ ﺷﺪه و ﻣﺸﺮﮐﲔ ﺑﻌﺪ از ﻃﻮاف ﺑﲔ اﯾﻦ دو ﺑﺖ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ .از اﯾﲊو ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﲔ ﺟﺎی اﺷﮑﺎل ﺑﻮده ﻟﺬا ﺳﯿﺎق ﻋﺒﺎرت ﺑﻪ اﯾﻨﺼﻮرت آﻣﺪه ﮐﻪ اﯾﺮادی ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﻌﯽ ﺑﲔ ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه را

اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﭼﻮن دﯾﮕﺮ آن ﺑﺘﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ .وﱃ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺳﻨﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا و اﺋﻤﻪ ﻫﺪﱝ ﺑﺮ ﺳﻌﯽ ﺑﻮده وﮐﻠﻤﻪ ))ﻓﻼ ﺟﻨﺎح(( در
ﻣﻮرد ﻗﺼﺮ ﻧﻤﺎز ﻫﻢ آﻣﺪه وﱃ وﺟﻮب از آن ﻓﻬﻤﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد اﺻﻮﻟﯿﲔ آﻧﺮا واﺟﺐ ﺷﻤﺮدهاﻧﺪ .و در ذﻫﻦ و ﻧﯿﺖ ﺳﻌﯽ ﻫﺎﺟﺮ را در ﺑﲔ ﮐﻮه
ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه ﺑﺮای ﯾﺎﻓﱳ آب ﺟﻬﺖ ﻓﺮزﻧﺪش اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﮐﻪ اﺳﺎس ﺳﻌﯽ ﺑﺮ ﻫﻤﺎن اﺻﻞ اﺳﺖ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﲑﻧﺪ و اﻫﻞ دل ﭘﺲ از ﺳﻌﯽ آب
ﺣﯿﺎت ﻃﯿﺒﻪ را در زﯾﺮﮔﺎم اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺟﺎن اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .و ﻣﻌﻨﯽ ﺗﻄﻮع راﻫﱪ ﻋﺸﻖ و ﺳﻌﯽ و ﺷﻮق آﻧﻬﺎﺳﺖ.
)ﻣﺄﺧﻮذ از ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻤﯿﺰان و ﺧﺎﻃﺮات ﺳﻔﺮ ﺣﺞ و دﯾﺪﮔﺎه ﺷﺨﺼﯽ(.

 -۲ﻏﺎر ﺛﻮر :ﻫﻤﺎن ﻏﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﭘﯿﺎﻣﱪ اﮐﺮم)ص( در ﻟﯿﻠﺔاﻟﻤﯿﺖ ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ از ﻣﻨﺰل ﺧﺎرج ﺷﺪ و ﺑﻪ ﮐﻮه آﻣﺪه در آن ﻏﺎر ﺟﺎی

ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺸﺮﮐﲔ ﮐﻔﺎرﮐﻪ در ﺳﭙﯿﺪه ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻗﺘﻞ ﺣﻀﺮت ﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺒﺎرﮐﺸﺎن وارد ﺷﺪﻧﺪ ﻋﻠﯽ )ع( را ﺑﺠﺎی ﺣﻀﺮت ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل اﺛﺮ
ﭘﺎی آن ﺟﻨﺎب ﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ .ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺠﻠﻮی ﻏﺎر رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﺑﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ اﺿﻄﺮاب و ﺧﻮف ﭼﲑه ﺷﺪ وﱃ ﭘﯿﺎﻣﱪ ﺧﺪا)ص( ﺧﺪا او را ﺑﻪ آراﻣﺶ
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ﻣﺴﺎﻓﺖ زﯾﺎد اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻘﺪور ﻧﯿﺴﺖ ،از رﻓﱳ ﺑﻪ ﻏﺎر ﺛﻮر ﺻﺮﻓﻨﻈﺮﮐﺮدﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدﯾﻢ و ﭼﻨﺪ
دﻗﯿﻘﻪ در دﻓﱰ آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪﺣﻤﺰه ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ .ﭘﺲ از ﺻﺮف ﭼﺎی ﻗﺪری در ﺑﺎزارﮔﺮدش ﻧﻤﻮده و در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ۱۱

ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ﭘﺲ از ﺻﺮف ﻧﻬﺎر اﺳﱰاﺣﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﺑﺮای ﺳﺎﻋﺖ ﺳﻪ ﺑﻪ ﺣﺮم ﻣﺸﺮف ﺷﺪﯾﻢ اﺑﺘﺪا ﻃﻮاف

ﻧﻤﻮده و ﻧﻤﺎز ﻃﻮاف در ﻣﻘﺎم ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﯿﻢ )ع( ۱ﺑﺠﺎ آورده و ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ و ﻋﺼﺮ ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ اﻗﺘﺪا

ﮐﺮدﯾﻢ .ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﺎل ﻧﻮ در ﻣﮑﻪ ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ و ﻧﯿﻢ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﻃﻮاف و ﻧﻤﺎز ﺑﻮدﯾﻢ.

ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺎ واﺑﺴﺘﮥ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻫﻤﺴﺮاﻧﺸﺎن ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﺎل ﺑﻪ زﯾﺎرت آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،آﻧﻬﺎ در

ﻣﻘﺎم اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﺎل و ﻃﻮاف ﮐﻌﺒﻪ ﻣﻌﻈﻤﻪ در ﻫﺘﻞ ﺑﻪ زﯾﺎرت ﺣﻀﺮت آﻗﺎ آﻣﺪﻧﺪ و

ﻫﻤﺴﺮاﻧﺸﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﻫﻤﺴﺮ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ رﻓﺘﻨﺪ و ﺣﻀﺮت آﻗﺎ آﻧﺎن را ﺑﻪ اﺟﺮای ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬﻫﺒﯽ و آداب ﺷﺮﯾﻌﺖ

دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و آﻧﺎن ﭘﺲ از ﺻﺮف ﭼﺎی و ﻣﯿﻮه ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ و ﺑﻪ ﺟﺪه ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ
ﻣﺠﺪداً ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺤﺮم رﻓﺘﯿﻢ ﭘﺲ از ﻃﻮاف و ﻧﻤﺎز ﻃﻮاف ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب اﻗﺎﻣﻪ ﺷﺪ و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺴﯿﺎری در

ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده و ﯾﮏ دل و ﯾﮏ زﺑﺎن رو ﺑﺴﻮی ﻣﻌﺒﻮد ﻧﻬﺎدﻧﺪ و ﮐﺒﻮﺗﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﲔ اﻓﺮاد ﻣﺸﻐﻮل ﻃﻮاف ﺧﻮد

ﺑﻮدﻧﺪ .ﺣﺮم روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺖ .اﮐﺜﺮ ﻣﺮدم در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺧﻀﻮع و ﺧﺸﻮع ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻋﺒﺎدت ﭘﺮوردﮔﺎر
ﯾﮑﺘﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .دراﯾﻦ وﻗﺖ ﻧﺴﯿﻤﯽ ﺧﻮش ﮐﻪ ﺣﺎﮐﯽ از ﻣﮋده رﺣﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪی ﺑﻮد زاﺋﺮﯾﻦ را ﻧﻮازش ﻣﯽداد و

ﭘﺬﯾﺮاﺋﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮد .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ ﻣﺮدان راه در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﻣﻘﺪس ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻞ داﺷﺘﻢ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ

ﺑﺸﻔﺎﻋﺖ ﺑﺰرگ ﻣﺮدان راه درﻫﺎی رﺣﻤﺖ اﻟﻬﯽ ﺑﻪ روﯾﻢ ﺑﺎزﮔﺮدد .ﭘﺲ از ﺳﻮزی و ﻧﯿﺎزی و ﺣﺎﱃ ﺑﺮای ﺻﺮف ﺷﺎم
ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﻣﺮاﺟﻌﺖ و ﭘﺲ از ﺻﺮف ﺷﺎم اﺳﱰاﺣﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ.

ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ اول ﻓﺮوردﯾﻦ  ۱۳۵۱ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ  ۵ﺻﻔﺮ  ۱۳۹۲و  ۲۱ﻣﺎرس  ۱۹۷۲م:
ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از اذان ﺻﺒﺢ ﻫﻤﮕﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﻃﻮاف ﺑﻮدﯾﻢ .ﺣﺎج آﻗﺎی ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺤﯽ و ﺣﺎج آﻗﺎی ذواﻟﺸﺮاﻓﺘﲔ
ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﮐﺴﺎﻟﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻄﻮاف ﮐﺮدن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از ﻃﻮاف و ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﺑﺎزﮔﺸﺘﯿﻢ و ﻫﺮﮐﺲ ﻣﺸﻐﻮل

ﮐﺎری ﺑﻮد ﭘﺲ از ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ درﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺟﻬﺖ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﺑﻪ دﻓﱰ آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪﺣﻤﺰه رﻓﺘﯿﻢ .آﻧﮕﺎه

ﺑﺎ آﻗﺎی ﺣﺎج ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﺑﻪ ﺗﻠﮕﺮاﻓﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻗﺪری در ﺑﺎزارﮔﺮدش ﮐﺮدﯾﻢ .ﭘﺲ از ﺻﺮف ﻧﻬﺎر و اﺳﱰاﺣﺖ
ﺑﺤﺮم ﻣﺸﺮف ﺷﺪﯾﻢ .ﻫﻮا ﮐﻤﯽ اﺑﺮی ﺑﻮد ،ﭘﺲ از ﻃﻮاف ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب ﺷﺮوع ﺷﺪ .ﺑﻨﺪه از ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﭘﻠﯿﺲ اﺳﺎﻣﯽ اﺋﻤﻪ

ﺟﻤﺎﻋﺖ را ﭘﺮﺳﯿﺪم و او ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ:

اﻣﺎم ﻧﻤﺎز ﻋﺼﺮ و ﻣﻐﺮب ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ ﺧُﻠَﯿﻔﯽ ،اﻣﺎم ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ و ﻋﺸﺎء ﻣﺤﻤﺪ ﺳُﺒﯿﻞ .اﻣﺎم ﻇﻬﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺷﻌﻼن.

ﺧﻄﯿﺐ و اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ ﺧﯿﺎط .و اﻣﺎم ﻋﯿﺪﯾﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ آل ﺷﯿﺦ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

دﻋﻮت ﮐﺮد ،در اﯾﻦ ﺑﲔ ﻋﻨﮑﺒﻮﺗﯽ ﺟﻠﻮی ﻏﺎر ﺗﻨﯿﺪ و آﻧﺎن ﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪﮐﺴﯽ داﺧﻞ ﻏﺎر ﻧﯿﺴﺖ .در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ در ﺳﻮره ﺗﻮﺑﻪ آﯾﻪ  ۴۰در اﯾﻦ
ﺤﺰَنْ ِٕانﱠ اﻟﻠّﻪَ ﻣَﻌَﻨَﺎ
ﺧ َﺮﺟَﻪُ اﻟﱠﺬِﻳﻦَ ﻛَﻔَﺮُواْ ﺛَﺎﻧِﻲَ اﺛْ َﻨﻴْﻦِ إِذْ ُﻫﻤَﺎ ﻓِﻲ اﻟْﻐَﺎرِ إِذْ ﻳَﻘُﻮلُ ِﻟﺼَﺎﺣِﺒِﻪِ ﻻَ ﺗَ ْ
ﺼﺮُوهُ ﻓَ َﻘﺪْ ﻧَﺼَﺮَهُ اﻟﻠّﻪُ إِذْ أَ ْ
ﺑﺎره ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ)) :إِﻻﱠ ﺗَﻨ ُ
ﺣﻜِﻴﻢٌ((
ﺠﻨُﻮدٍ ﻟﱠﻢْ ﺗَﺮَوْﻫَﺎ وَﺟَﻌَﻞَ ﻛَ ِﻠﻤَﺔَ اﻟﱠﺬِﻳﻦَ ﻛَ َﻔﺮُواْ اﻟﺴﱡﻔْﻠَﻰ وَﻛَﻠِﻤَﺔُ اﻟﻠّﻪِ ﻫِﻲَ اﻟْﻌُﻠْﻴَﺎ وَاﻟﻠّﻪُ ﻋَﺰِﻳﺰٌ َ
ﺳﻜِﻴ َﻨﺘَﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَأَﻳﱠﺪَهُ ﺑِ ُ
ﻓَﺎَٔﻧﺰَلَ اﻟﻠّﻪُ َ

 -۱در ﻣﻮرد ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ آﯾﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ)ع( و ﺗﻔﺎﺳﲑ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﻗﺼﺺ ﻗﺮآن و ﺗﺎرﯾﺦ ادﯾﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد .ﻣﻠﺨﺺ ﮐﻼم

اﯾﻨﮑﻪ وی در ﺣﺪود ﻧﻮزده ﻗﺮن ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد ﻣﺴﯿﺢ در ﺷﻬﺮ اورﮐﻠﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎﺑﻞ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺳﲑ و ﺳﻠﻮک ﻓﮑﺮی ﺑﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ
ﮔﺮاﺋﯿﺪه و ﺑﺮای اﺛﺒﺎت اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪی زﺣﻤﺎت و ﻫﺠﺮﺗﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮده و او اﻧﺪﮐﯽ ﻗﺒﻞ از ﺣﻤﻼت ﻣﻬﺎﺟﻤﲔ ﻫﻨﺪ و اروﭘﺎﺋﯽ در

ﺣﺪود  ۱۸۰۰ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد ﺑﻪ ﺣﺮّان ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮده و ﻃﻮاﯾﻒ دﯾﮕﺮ را ﻫﻢ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻫﻤﺮاه ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻓﻠﺴﻄﲔ و ﻣﺼﺮ ﻫﺠﺮت ﮐﺮده و
ﺳﭙﺲ اﻋﻘﺎب او ﺑﻨﺎم ﻓﯿﮑﺴﻮﺳﻬﺎ)ﺷﺒﺎﻧﺎن( ﺑﻪ ﻣﺼﺮ وارد ﺷﺪه در ﺳﺎل  ۱۷۵۰ﺗﺎ  ۱۵۸۰ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺮدﻧﺪ )ﻧﻘﻞ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر از ﺗﺎرﯾﺦ ادﯾﺎن(.

١٩٩

در اﯾﻦ روز ﻋﺪهای از اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﮐﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﺎل ﻧﻮ در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﻨﻮره و در ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل )ص( ﺑﺴﺮ ﺑﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﻟﺒﺎس اﺣﺮام در ﺣﺮم دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .وﱃ اﺳﺎﻣﯽ آﻧﻬﺎ را ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﻨﻢ .ﺑﻬﺮﺣﺎل ﺑﻪ ﻣﺤﻞ

اﻗﺎﻣﺖ ﻣﺮاﺟﻌﺖ و ﭘﺲ از ﺻﺮف ﺷﺎم زودﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺒﻬﺎ اﺳﱰاﺣﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ.

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ دوّم ﻓﺮوردﯾﻦ  ۱۳۵۱ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ۶ﺻﻔﺮ  ۱۳۹۲و  ۲۲ﻣﺎرس  ۱۹۷۲م:
)ﺑﺴﻮی ﻣﺪﯾﻨﻪ(
ﺳﺤﺮ ﻗﺪری زودﺗﺮ در ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﺤﺮم ﻣﺸﺮف ﺷﺪﯾﻢ .ﺑﻌﺪ از ﻃﻮاف و ﻧﻤﺎز زﯾﺮ ﻧﺎودان ﮐﻌﺒﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﺎ
ﭼﻨﮓ زدن ﺑﻪ ﭘﺮدهﻫﺎی ﮐﻌﺒﻪ ﺑﻪ راز و ﻧﯿﺎز ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﻣﺆذّن ﺑﺎ ﺻﻮت ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﻃﻠﻮع ﺻﺒﺢ ﺻﺎدق را اﻋﻼم ﮐﺮد.
اﻗﺎﻣﮥ ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ در آن ﻣﮑﺎن ﻣﻘﺪس ﺑﻘﺪری روحاﻓﺰا ﺑﻮد ﮐﻪ دل ﮐﻨﺪن از آﻧﺠﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎراﺣﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮد .ﺣﻀﺮت

آﻗﺎ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮوﯾﻢ و ﻣﻬﯿﺎی رﻓﱳ ﺑﻤﺪﯾﻨﻪ ﻣﻨﻮره ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﭘﺲ از ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﺎ دو دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺘﯿﺸﻦ ﭘﮋو ﻋﺎزم

ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺷﺪﯾﻢ .درﺳﺖ ﺳﺎﻋﺖ  ۷ﺻﺒﺢ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻣﮑّﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .ﻫﻮا اﺑﺮی و ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺳﺮد ﺑﻮد .ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺷﯿﺸﻪﻫﺎی

اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ را ﺑﺴﺘﯿﻢ .در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻏﲑ از ﺧﻮد ﺣﻀﺮت ﺳﻠﻄﺎﻧﺤﺴﲔ ﺗﺎﺑﻨﺪه )رﺿﺎﻋﻠﯿﺸﺎه( و ﻫﻤﺴﺮ ﻣﮑﺮّﻣﻪ و ﻓﺮزﻧﺪ

ﮔﺮاﻣﺸﺎن ﺟﻨﺎب ﺣﺎج ﻋﻠﯽ ﺗﺎﺑﻨﺪه  -ﺟﻨﺎب ﺣﺎج آﻗﺎی راﺳﺘﲔ  -ﺟﻨﺎب ﺣﺎج آﻗﺎی ﺳﻠﻄﺎﻧﭙﻮر – ﺣﺎج آﻗﺎی ﻣﻠﮏ
ﺻﺎﻟﺤﯽ– ﺣﺎج آﻗﺎی ﺟﻮاﻫﺮﯾﺎن آﻗﺎی دﮐﱰ ﻋﻼءِاﻟﺪﯾﻦ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮی آﻗﺎی ذواﻟﺸﺮاﻓﺘﲔ و ﺑﻨﺪهٔ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ۱ﺣﻀﻮر داﺷﺘﯿﻢ.

داﺷﺘﯿﻢ .در  ۲۵ﮐﯿﻠﻮﻣﱰی ﺑﻪ ﻗﺼﺒﺔاﻟﺠﻤﻮم رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ اﻃﺮاف آن ﻧﺴﺒﺘﺎً وﺳﯿﻊ اﺳﺖ و اﻃﺮاف آن را ﮐﻮهﻫﺎ اﺣﺎﻃﻪ

ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ راه ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﺑﻮد در ﻃﺮﻓﲔ راه ﺑﻮﺗﻪﻫﺎی ﺳﻨﺎ و ﺧﺎرﻫﺎی ﻣﻐﯿﻼن ﺳﺒﺰ و ﺧﺮم دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ.

در  ۷۴ﮐﯿﻠﻮﻣﱰی در ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻨﺎم اﺷﻐﺎن راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺧﻮردﻧﺪ و ﭘﺲ از  ۲۰دﻗﯿﻘﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ
اﺗﻮﻣﺒﯿﻠﻬﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺻﺪﮐﯿﻠﻮﻣﱰ در ﺳﺎﻋﺖ در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺮدی ﺑﺮ ﺷﱰ ﺳﻮار ﺑﻮد ﮐﻪ آواز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﻪ آﻫﺴﺘﮕﯽ

ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﮔﻮﯾﺎ از آواز و ﺻﺪای او ﺷﱰ ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن آﻣﺪه ،ﻣﯽرﻗﺼﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﺎد اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮥ ﺳﻌﺪی اﻓﺘﺎدم ﮐﻪ ﻣﯽ
ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﮔﺮ ذوق ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺮا ﮐﺞ ﻃﺒﻊ ﺟﺎ ﻧﻮری

اﺷﱰﺑﻪ ﺷﻌﺮ ﻋﺮب درﺣﺎﻟﺖ اﺳﺖ وﻃﺮب

و ﺳﭙﺲ :ﻣﺠﻨﻮن و ﻧﺎﻗﮥ او ﺑﺨﺎﻃﺮم رﺳﯿﺪﮐﻪ ﻣﺠﻨﻮن ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺰد ﻟﯿﻠﯿﺶ ﺑﺮود وﱃ ﻧﺎﻗﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺳﻮی ﮐﺮّهاش
ﺑﺮﮔﺮددﮐﻪ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﲑ روح اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﺑﺴﻮی ﻣﻌﺸﻮق و ﻣﻌﺒﻮد ﺣﻘﯿﻘﯽ وﮔﺮاﯾﺶ ﺟﺴﻢ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽﻫﺎی
اﯾﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻟﻮی ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

ﻣﯽﮐﺸﺪ آن ﭘﯿﺶ و آن را ﭘﺲ ﺑﮑﲔ

ﻫﻤﭽﻮ ﻣﺠﻨﻮﻧﻨﺪ و ﭼﻮن ﻧﺎﻗﻪاش ﯾﻘﲔ

ﻣﯿﻞ ﻧﺎﻗﻪ ﭘﺲ ﭘﯽ ﻃﻔﻠﺶ دوان

ﻣﯿﻞ ﻣﺠﻨﻮن ﭘﯿﺶ آن ﻟﯿﻠﯽ روان
ﯾﮑﺪم از ﻣﺠﻨﻮنِ زﺧﻮد ﻏﺎﻓﻞ ﺷﺪی

ﻧﺎﻗﻪ ﮔﺮدﯾﺪی و واﭘﺲ آﻣﺪی

ﺟﺎن زﻫﺠﺮ ﻋﺮش اﻧﺪر ﻓﺎﻗﻪای

ﺗﻦ زﻋﺸﻖ ﺧﺎر ﺑﻦ ﭼﻮن ﻧﺎﻗﻪای

ﮔﻤﺮه آن ﺟﺎن ﮐﻮ ﻓﺮو ﻣﺎﻧﺪ زﺗﻦ

اﯾﻦ دو ﻫﻤﺮه ﯾﮑﺪﮔﺮ را راﻫﺰن

در زده ﺗﻦ در زﻣﲔ ﭼﻨﮕﺎﻟﻬﺎ

ﺟﺎن ﮔﺸﺎﯾﺪ ﺳﻮی ﺑﺎﻻ ﺑﺎﻟﻬﺎ

 -۱ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻋﻨﺎﯾﺖ اﻟﻬﯽ و ﻧﻈﺮ ﭘﲑ ﻣﺮادﮐﻪ واﺳﻄﮥ ﻓﯿﺾ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﺣﺎﻻت و ﺷﻬﻮدات ﺑﺴﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ اﺳﺮارش
ﺑﺮ ﻣﻸ ﺷﻮد زﯾﺮا))ﮐﻠّﻢ اﻟﻨّﺎس ﻋﻠﲐ ﻗﺪر ﻋﻘﻮﻟﻬﻢ(( ﻣﻄﺮح ﺑﻮده اﺳﺖ .و از ﻃﺮﻓﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﻠﻮّ و ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ و ﻻف وﮔﺰاف و ﺷﻄﺢ و
ﻃﺎم ﻣﻨﺴﻮب ﮔﺮدد.

٢٠٠

و ﺑﺎز ﻣﯽدﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯽ ﺟﺰ ﺗﺠﻠﯽ وﺟﻮدی ﺣﻖ در ﺳﲑ ﻧﺎزﻟﻪ ﻧﺒﻮده و ﺟﺰ ﺳﲑﮐﻤﺎﻟﯿﻪ روح ﺑﻪ روح ﮐﻞ و ﺑﻪ ﻣﺼﺪر
اول اﺻﻼً ﻫﯿﭻ ﻏﺮﺿﯽ در زﻧﺪﮔﯽ و ﻏﺎﯾﺘﯽ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ و ﺟﺴﻢ ﺟﺰ وﺳﯿﻠﮥ ﮐﺎﺑﺮد و روح در ﺣﯿﺎت اﯾﻦ

ﺟﻬﺎﻧﯽ و اﺑﺰار ﻓﻌﻞ روح اﻟﻠّﻬﯽ آن در ﻋﺮوج اﻧّﺎ اﻟﯿﻪ راﺟﻌﻮن ﻧﺒﻮده و دﻧﯿﺎ ﺟﺰ وﺳﯿﻠﮥ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺟﺴﻢ و آزﻣﻮن ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ
و ﻋﻠّﺖ ﻣﺒﻘﯿﻪ ﻣﻮﻗﺘﯽ و ﻣﺰرﻋﻪای اﺳﺖ و ﺑﺲ و آﻧﮕﺎه دﯾﺪم ﻫﻤﻪ ﻫﺴﺘﯽ را ﮐﻪ زﺑﺎن ﺑﻪ ﺗﺴﺒﯿﺢ ﮔﺸﻮده ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ:
ﮐﻞ ﻣﻦ ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﺎن ﻓﯿﻘﺒﯽ

ﮐﻞ ﺷﯿﯽٔ ﻫﺎﻟﮏ اﻻّ وﺟﻬﻪ

وﺟﻪ رﺑّﻚ ذواﻟﺠﻼل و اﻻﮐﺮام.

و دﯾﺪم ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯽ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ و ﺗﻌﯿّﻨﻬﺎ و ﻧﻤﻮدﻫﺎ اﻋﺘﺒﺎری و ﻣﻮج درﯾﺎی واﺣﺪ وﺟﻮدﻧﺪ و ﮐﺜﺮﺗﻬﺎ ﺑﯽاﺻﺎﻟﺖ و زﺑﺪی

اﺳﺖ ﺑﺮآب و ﺑﺎز ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺗﻌﯿﻨﺎت در درون ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽزدﻧﺪ :ﻗﻞ ﻫﻮ اﻟﻠّﻪ اﺣﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﮕﻮ ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﻟﻠّﻪ و

ﮔﻔﺘﻢ :ﻻ اﻟﻪٰ اﻻّ ﻫﻮ اﻟﺤﯽ اﻟﻘﯿﻮم و ﺳﺮ دادم:

ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﻫﺴﺖ وﻫﯿﭻ ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰاو

و وﻗﺘﯽ ﺑﺨﻮد آﻣﺪم ﮐﻪ ﺑﺮادری ﮔﻔﺖ:

وﺣﺪه ﻻ اﻟﻪ اﻻّ ﻫﻮ

اﮔﺮ ﺷﺮاب ﺧﻮری ﻗﻄﺮهای ﻓﺸﺎن ﺑﺮ ﺧﺎک.

ﮔﻔﺘﻢ ﺧﻤﺨﺎﻧﻪ اوﺳﺖ و از ﺑﺎﻃﻦ اوﺳﺖ و او ﺳﺎﻗﯽ اﺳﺖ .ارادﺗﯽ ﺑﻄﻠﺐ ﺗﺎ ﺳﻌﺎدﺗﯽ ﺑﱪی.
ﺧﻼﺻﻪ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ،ﻓﻠﺶ راﻫﻨﻤﺎ )ﺑﺎ ﻋﺮﺑﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ( ﻣﺤﻠﯽ را ﺑﻨﺎم»ﺧﻠﯿﺺ« ﻧﺸﺎن ﻣﯽدادﮐﻪ ﻧﺨﻠﺴﺘﺎن

ﺑﺴﯿﺎری داﺷﺖ .ﺣﺪود  ۳۵۰ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻨﮕﻬﺎ ﻫﺮﮐﺪام ﭼﻨﺪﮐﯿﻠﻮ وزن داﺷﺖ.
در ﺳﯿﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﻧُﻪ ﮐﯿﻠﻮﻣﱰی ﻣﺪﯾﻨﻪ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺗﺎﻧﮑﺮﻫﺎی آب و وﺳﺎﺋﻞ راهﺳﺎزی و ﺑﻮﻟﺪوزرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد
داﺷﺖ و  ۳۲۵ﮐﯿﻠﻮﻣﱰی ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ از دو راﻫﯽ ﺟﺪه دﺳﺖ راﺳﺖ ﺑﻄﺮف ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ راه ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب

ﺑﻮد ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﺑﻬﱰﯾﻦ راﻫﻬﺎی اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﯽﮐﺮد و در آﻧﺠﺎ ﺳﻨﮕﻬﺎ در زﻣﲔ ﻣﺴﻄﺢ ﻟﻢ ﯾﺰرع دﯾﺪه ﻣﯽ
ﺷﺪ ،در آن ﻣﺴﲑ ﻣﺤﻞ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﻨﺎم ﻇﻌﺒﻞ وﺟﻮد داﺷﺖ و در ۲۷۳ﮐﯿﻠﻮﻣﱰی ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ در ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻨﺎم راﺑُ ْﻎ
رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻗﺼﺒﻪای زﯾﺒﺎ دارای ﻧﺨﻠﺴﺘﺎﻧﻬﺎی ﻣﻔﺼﻞ ﺑﻮد و ﭼﻨﺪ ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﺑﺎ درﯾﺎی اﺣﻤﺮ ﺑﯿﺸﱰ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺪاﺷﺖ ،در

ﺳﻤﺖ راﺳﺖ راﺑﻊ ﻣﯿﻘﺎت ﺟﺤﻔﻪ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﺣﺎﺟﯿﺎن در آﻧﺠﺎ ﻣﺤﺮم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺟﺤﻔﻪ ﻏﺪﯾﺮ ﺧﻢ ﻗﺮار

دارد ﮐﻪ رﺳﻮل اﮐﺮم ﭘﺲ از ﻣﺮاﺟﻌﺖ از ﻣﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ در ﻫﻤﺎن ﻣﺤﻞ ﺣﻀﺮت اﻣﲑاﻟﻤﺆﻣﻨﲔ ﻋﻠﯽ )ع( را ﺑﺠﺎﻧﺸﯿﻨﯽ
ﺧﻮد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد )ﻓﻌﻼً اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﺗﺎ ﺟﺎدهٔ ﺷﺎﻫﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد(.

در  ۲۱۸ﮐﯿﻠﻮﻣﱰی ﺑﻤﺪﯾﻨﻪ ﻗﺼﺒﻪای ﺑﻨﺎم ﺳﺘﻮره ﻣﯽﺑﺎﺷﺪﮐﻪ آﻣﻨﻪ ﻣﺎدر ﺣﻀﺮت ﭘﯿﻐﻤﱪ در آﻧﺠﺎ ﻣﺪﻓﻮن اﺳﺖ و در آﻧﺠﺎ
ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﻗﺮار دارد .ﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﺑﻨﺰﯾﻦﮔﲑی در ﺳﺘﻮره در  ۱۶۰ﮐﯿﻠﻮﻣﱰی ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻨﺎم ﻣﻔﺮغ رﺳﯿﺪﯾﻢ ،ﮐﻤﯽ

ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮدﯾﻢ و راﻧﻨﺪه ﺑﻨﺰﯾﻦ ﮔﺮﻓﺖ .از اﯾﻦ ﻣﺤﻞ راﻫﯽ ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺴﻤﺖ ﭼﭗ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﻤﻨﻊ ﻣﯽ
رﺳﯿﺪ ،در  ۱۵۰ﮐﯿﻠﻮﻣﱰی ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﺒﮥ ﺑﺪر رﺳﯿﺪﯾﻢ .ﻗﱪﺳﺘﺎن ﺷﻬﺪاء ﺑﺪر ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ دﯾﻮاری ﮔﭽﯽ ﻣﺤﺼﻮر اﺳﺖ وﱃ

اﺛﺮی ﯾﺎ ﻧﺸﺎﻧﯽ از ﻗﱪﻫﺎی آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﻟﺬا زﯾﺎرت ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺸﺪ ،وﱃ زﯾﺎرت ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ راﻫﻨﻤﺎ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ،
اﺳﺎﻣﯽ ﺷﻬﺪاءِ ﺑﺪر ﺑﺪﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ :ﻋﻤﲑ ﺑﻦ اﺑﯽ وﻗﺎص ،ﺳﻌﺪﺑﻦ اﻟﺨﯿﺜﻢ ،ﺻﻔﻮان ﺑﻦ وﻫﺐ ،ﺣﺎرٍث ﺑﻦ ﺳﺮاﻗﻪ،

ﻣﺒﺸﺮﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻨﺬر ،ذاﻟﻨﻤﻠﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﻋﻤﺮ ،ﻣﻬﺠﻊ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ ،ﻋﺎﻗﻞ ﺑﻦ اﻟﮑﺒﲑ ،راﻓﻊ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺤﻤﺎم ،ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ
اﻟﺤﺎرث ،ﻋﺒﯿﺪﺑﻦ اﻟﺤﺎرٍﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ ،ﻋﻮف و ﺑﺮادرش ﻣﺴﻌﻮد ،راﻫﻨﻤﺎ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺪر و ﻧﻮاﺣﯽ

آن در ﺣﺪود ﭼﻬﻞ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ دارد ،۱در ﻫﻤﺎن ﻣﺤﻞ اﻟﺒﺪر در ﺟﺎﺋﯽ ﺑﻨﺎم »ﻗﻬﻮةاﻟﺸﺒﺎب« ﻧﻬﺎر ﺻﺮف ﺷﺪ.
 -۱ﻧﺨﺴﺘﲔ ﭘﲑوزی اﺳﻼم ﺑﺮ ﻣﺸﺮﮐﲔ در ﻏﺰوه ﺑﺪر ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ و ﺧﻼﺻﻪ آن ﻏﺰوه ﺑﺪر ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ و ﺧﻼﺻﻪ آن ﻏﺰوه ﭼﻨﲔ اﺳﺖ :در
ﺳﺎل دوم ﻫﺠﺮی  ۹۵۰ﺗﻦ از ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﺮﯾﺶ ﮐﻪ اﻓﺮادی ﭼﻮن ﻋﺘﺒﻪ ،ﺷﯿﺒﻪ ،وﻟﯿﺪﺑﻦ ﻋﻘﺒﻪ)ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺪﺳﺖ ﻋﺒﯿﺪه ،ﺣﻤﺰه ،ﻋﻠﯽ )ع(

٢٠١

ﭘﺲ از ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ .راﻫﻨﻤﺎ ﻣﯽﮔﻔﺖ :اﺧﲑاً دوﻟﺖ ﺳﻌﻮدی راه ﺳﺎزی اﺳﺎﺳﯽ را ﺷﺮوع ﻧﻤﻮده و
اﮐﺜﺮ آﻧﻬﺎ ﻗﺮﯾﺐاﻻﺗﻤﺎم اﺳﺖ .و ﺑﺮای ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﺮدن راهﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﻠﻬﺎی ﺑﺘﻮن آرﻣﻪ و ﺧﺎﮐﺮﯾﺰیﻫﺎی ﻣﻔﺼﻞ ﮐﻮﻫﻬﺎ

را ﻧﯿﺰ ﺷﮑﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪﮐﻪ رو ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ از ﺑﺪر ﻓﺮﺳﻨﮕﻬﺎ از ﺑﲔ ﮐﻮﻫﻬﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ در دو ﻃﺮف داﻣﻨﻪ

ﻫﺎ ،ﻧﺨﻠﺴﺘﺎﻧﻬﺎ و زراﻋﺘﻬﺎی دﯾﮕﺮ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ .در اﺗﻮﻣﺒﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ و ﺧﺎﻧﻮادهﺷﺎن ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﺷﻌﺮ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد:

وَ ﻫِﯽَ اَﻋﻠﯽ اُﻣْﻨِﯿﺎٰﺗﯽ

ﮐَﯿْﻒَ اَﻧْﺴﲐ ذِﮐْﺮِﯾﺎٰﺗﯽ

در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ۱و ﻧﯿﻢ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺑﻘﺮﯾﻪ اﻓﺮش در  ۵۰ﮐﯿﻠﻮﻣﱰی ﻣﺪﯾﻨﻪ رﺳﯿﺪﯾﻢ ،ﺳﺎﻋﺖ دو ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ

ﺷﺠﺮه ۱رﺳﯿﺪﯾﻢ ﻣﺴﺎﻓﺖ از ﻣﮑﻪ ﺗﺎ ﻣﺪﯾﻨﻪ  ۲ﻃﺒﻖ ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﺷﻤﺎر اﺗﻮﻣﺒﯿﻠﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﯿﻢ  ۴۴۴ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ را ﻧﺸﺎن

ﻣﯽداد .وﱃ ﺑﺮ روی ﺗﺎﺑﻠﻮی ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ  ۴۶۰ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .در ﻣﺪﯾﻨﻪ در ﻫﺘﻞاﻟﻘﯿﺴﺮﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺣﺮم ﺑﻮد ﻓﺮود

آﻣﺪﯾﻢ ﭘﺲ از ﺻﺮف ﭼﺎی ﻏﺴﻞ زﯾﺎرت ﻧﻤﻮده ﺑﺤﺮم ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﮐﺮم )ص( ﻣﺸﺮف ﺷﺪﯾﻢ ۳ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ و

ﻋﺼﺮ و زﯾﺎرت ﺑﻪ ﻗﱪﺳﺘﺎن ﺑﻘﯿﻊ ٤رﻓﺘﯿﻢ .ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ اﺟﺎزهٔ ورود ﻧﺪادﻧﺪ ،ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از ﯾﺎراﻧﯿﺎن ﻣﺸﻐﻮل زﯾﺎرت ﻧﺎﻣﻪ

ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از زﯾﺎرت ﻗﺒﻮر اﺋﻤﻪ ﻫﺪﱝ و ﻓﺎﻃﻤﻪ زﻫﺮا ﺳﻼم اﻟﻠّﻪ ﻋﻠﯿﻬﺎ ٥ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .ﺣﺎج آﻗﺎی
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ( و اﺑﻮﺟﻬﻞ و اﺑﻮاﻟﺒﺨﱰی و ﻧﻮﻓﻞ ﺑﻦ ﺧﻮﯾﻠﺪ در ﺑﲔ آﻧﺎن ﺑﻮده و زﻧﺎن ﻣﻐﯿّﻨﻪ ﺑﺮای ﻟﻬﻮ و ﻟﻌﺐ و آزار در ﺑﲔ و آزار در ﺑﲔ

آﻧﺎن وﺟﻮد داﺷﺖ ﺑﺎ ﯾﮑﺼﺪ اﺳﺐ و  ۷۰۰ﺷﱰ ﺑﺮای ﻓﺘﺢ ﻣﺪﯾﻨﻪ و ازﺑﲔ ﺑﺮدن اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﲔ ﺑﺴﻮی ﯾﺜﺮب)ﻣﺪﯾﻨﺔاﻟﻨﺒﯽ( ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﭘﯿﻐﻤﱪ اﮐﺮم)ص( ﺑﺎ  ۳۱۳ﺗﻦ از اﻧﺼﺎر و ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ ﮐﻪ ﺟﺰ ﯾﮏ اﺳﺐ و ﭼﻨﺪ ﺷﻤﺸﲑ ﺳﻼﺣﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ از ﻧﯿﺰه و ادوات ﻧﺎﻗﺺ

دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺎرﺑﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺷﺘﺎﻓﺖ .در اراﺿﯽ ﺑﺪر ﻫﺮ دو ﻟﺸﮑﺮ ﺻﻒ آراﺋﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺣﻀﺮت ﭼﻮن ﻗﻠﺖ ﯾﺎران را دﯾﺪ

دﺳﺖ ﺑﻪ دﻋﺎ ﺑﺮداﺷﺖ و ﻃﻠﺐ ﻧﺼﺮت ﮐﺮد و ﺧﺪای ﺗﺒﺎرک و ﺗﻌﺎﱃ ﺑﺴﯿﺎری)ﭘﻨﺞ ﻫﺰار( ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آﻧﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد .ﺟﻨﺎﻧﮑﻪ آﯾﻪ ﺷﺮﯾﻔﻪ ﻣﺆﯾﺪ

ﻦ اﻟْﻤَﻶ ِﺋﻜَﺔِ ﻣُﺴَﻮﱢ ِﻣﲔَ )آل ﻋﻤﺮان آﯾﻪ
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :وَﻟَ َﻘﺪْ ﻧَ َ
ﺼﺮَﻛُﻢُ اﻟ ّﻠ ُﻪ ﺑِ َﺒ ْﺪرٍ وَأَﻧﺘُﻢْ أَذِﻟﱠﺔٌ ﻳُ ْﻤﺪِ ْدﻛُﻢْ رَ ﱡﺑﻜُﻢ ﺑِﺨَ ْﻤﺴَ ِﺔ آﻻفٍ ﻣﱢ َ
ﻫﺎی  ۱۲۳و  (۱۲۵و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎ ﺷﺠﺎﻋﺖ اﻣﲑﻣﺆﻣﻨﺎن وﮐﺸﱳ ﺣﺮﯾﻔﺎن و  ۳۶ﺗﻦ از ﺷﺠﺎﻋﺎن و ﺟﻨﮓ آوران ﻗﺮﯾﺶ و ﭘﺎﯾﺪاری و ﺷﺠﺎﻋﺖ

و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺣﻤﺰه و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺷﮑﺴﺖ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺮ ﻣﺸﺮﮐﲔ وارد ﺷﺪ و ﺟﻤﻌﺎً  ۷۰ﻧﻔﺮ از ﺻﻨﺎدﯾﺪ ﻗﺮﯾﺶ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪه و ﻋﺪه زﯾﺎدی
از آﻧﺎن زﺧﻤﯽ ﺷﺪه ﭘﺎ ﺑﻪ ﻓﺮار ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .و ﭘﯿﻐﻤﱪ اﮐﺮم)ص( ﭘﺲ از ﭘﲑوزی ﮐﺸﺘﻪﻫﺎی ﻣﺸﺮﮐﲔ را در ﭼﺎه را ﺿﻌﻒ و ﻓﺘﻮر ﺣﺎﺻﻞ
ﮔﺮدﯾﺪ .و اﯾﻦ ﭘﲑوزی ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻫﻤﻪ ﭘﲑوزﯾﻬﺎی اﺳﻼم ﺷﺪ.

 -۱ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺠﺮه :وﺟﻪ ﺗﺴﻤﯿﻪ آن ﻃﺒﻖ ﻧﻮﺷﺘﮥ ﻣﻌﺠﻢاﻟﺒﺪان اﯾﻦ اﺳﺖ ﺷﺠﺮه ﻧﺎم درﺧﺘﯽ اﺳﺖ در ذیاﻟﺨﻠﯿﻔﻪ ﮐﻪ اﺳﻤﺎٔ در زﯾﺮ آن ﺑﺪﻧﯿﺎ آﻣﺪ

و ﺣﻀﺮت رﺳﻮل ﺧﺪا)ص( ﻫﺮ وﻗﺖ از ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﮑﻪ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ در آﻧﺠﺎ ﻣﺤﺮم ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﺗﺎ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺷﺶ ﻣﯿﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد .ﺗﻮﺿﯿﺤ ًﺎ
اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺷﺠﺮه ﺑﺎ ﺷﺠﺮه ﮐﻪ در ﺣﺪﯾﺒﯿّﻪ آﻣﺪه و ﺑﯿﻌﺖ ﺷﺠﺮه ﯾﺎ ﺑﯿﻌﺖاﻟﺮﺿﻮان اﺳﺖ ﺗﻔﺎوت دارد ،ﭼﻪ آن ﺷﺠﺮه)درﺧﺖ( ﺗﺎ ﻣﮑﻪ ﭼﻬﺎر
ﻣﯿﻞ اﺳﺖ و ﻃﺒﻖ ﻧﻮﺷﺘﮥ ﻣﻌﺠﻢاﻟﺒﺪان در زﯾﺮ آن ﻧﺎف ﻫﻔﺘﺎد ﭘﯿﻐﻤﱪ را ﺑﺮﯾﺪهاﻧﺪ و آﯾﮥ)) :ﻟﻘﺪ رﺿﯽاﻟﻠّﻪ ﻋﻦ اﻟﻤﺆﻣﻨﲔ اِذ ﯾﺒﺎﯾﻌﻮﻧﮏ ﺗﺤﺖ
اﻟﺸﺠﺮة(( ﺑﻪ آن ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺠﺮه ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺪﯾﻨﻪ اﺳﺖ.
 -۲درﺑﺎرهٔ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺧﺎﻃﺮات ﺳﻔﺮ ﺣﺞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد)ص (۶۰

 -۳در ﻣﻮرد ﺣﺮم و ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺒﯽ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺧﺎﻃﺮات ﺳﻔﺮ ﺣﺞ)ص  ۶۲ﺗﺎ  (۷۲ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد .و ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﻃﻼع از وﺿﻊ ﺟﻐﺮﻓﯿﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ

ﺑﻪ ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﮥ ﻧﺎﺻﺮ ﺧﺴﺮو وﮐﺘﺎب اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿّﻪ و ﻧﺸﺮﯾﺎت دوﻟﺖ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.

 -٤ﻗﱪﺳﺘﺎن ﺑﻘﯿﻊ :ﺑﺮای اﻃﻼع ﺑﯿﺸﱰ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺧﺎﻃﺮات ﺳﻔﺮ ﺣﺞ ص  ۷۲ﺗﺎ  ۷۴و ﻓﺮﻫﻨﮓ دﻫﺨﺪا ﻣﺎده ﺑﻘﯿﻊ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.

 -٥در ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﯿﭻ ﻣﺴﺌﻠﻪای ﻋﺠﯿﺐﺗﺮ از اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت زﻫﺮا)س( ﻣﻈﻠﻮﻣﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ وﻻدت و وﻓﺎت و ﻣﺤﻞ دﻓﻦ او

اﺧﺘﻼف ﻓﺎﺣﺶ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .وﻻدت آن ﺣﻀﺮت را ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ در ﻣﺼﺒﺎح و ﻧﯿﺰ اﮐﺜﺮ ﻋﻠﻤﺎٔ روز ﺟﻤﻌﻪ  ۲۰ﺟﻤﺎدیآﻻﺧﺮ ﺳﺎل دوم
ﺑﻌﺪ از ﺑﻌﺜﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ وﱃ ﺑﻌﻀﯽ ﻋﻠﻤﺎٔ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺠﻠﺴﯽ در ﺣﯿﻮةاﻟﻘﻠﻮب ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﭘﺲ از ﺑﻌﺜﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪاﺳﺖ .و اﻣﺎ

ﺧﻮاﻫﺮان آن ﺣﻀﺮت ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از زﯾﻨﺐ و ام ﮐﻠﺜﻮم و رﻗﯿﻪ ﻗﺒﻞ از رﺣﻠﺖ ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﻮارﺷﺎن دار ﻓﺎﻧﯽ را وداع ﮔﻔﺘﻨﺪ ،وﱃ
ﺣﻀﺮت زﻫﺮا ﭘﺲ از رﺣﻠﺖ ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﻮارﺷﺎن ﺑﺎ ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻈﻠﻮﻣﺎﻧﻪﺗﺮﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻤﮑﻦ ﻓﺮﻗﺖ ﭘﺪر را ﺳﻮﮔﻮار ﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ درد ﻓﺮﻗﺖ

ﭘﺪر و ﻓﺸﺎر روﺣﯽ ﺑﺴﯿﺎر آن ﺣﻀﺮت را از ﭘﺎ درآورد و از ﻫﻤﺴﺮ ارﺟﻤﻨﺪش اﻣﲑ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺧﻮاﺳﺖ وی را ﺷﺒﺎﻧﻪ دﻓﻦ ﮐﻨﺪ و ﻟﺬا ﺑﺪﯾﻞ

ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﻞ دﻓﻦ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﻣﺎﻧﺪ ﺑﻌﻀﯽ آﻧﺮادر ﺑﻘﯿﻊ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ در ﺑﲔ ﻗﱪ و ﻣﻨﱪ رﺳﻮل ﺧﺪا داﻧﺴﺘﻪ،

٢٠٢

ﺟﻮاﻫﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﻫﺘﻞاﻟﺤﺮم رﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﲔ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﮐﻪ آﯾﺎ ﺣﺎج آﻗﺎی ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ در آﻧﺠﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﻪ زﯾﺎرت
اﯾﺸﺎن ﺑﺮوﻧﺪ .ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮﱃ ﮐﺸﯿﺪ ،ﺣﺎج آﻗﺎی ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺣﺎج آﻗﺎی ﺟﻮاﻫﺮﯾﺎن ﺑﻪ زﯾﺎرت ﺣﻀﺮت آﻗﺎ آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﺎ

ﺷﻮق ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻤﻮده و اﺣﻮاﻟﺮﭙﺳﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .اﯾﺸﺎن ﺑﺎ آﻗﺎی ﻧﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ

و ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻨﺪﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﮑﻪ ﺑﺮوﻧﺪ ،ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی اﻗﺒﺎلاﻟﺘّﻮﯾﻪ در داﺧﻞ ﺣﺮم ﺧﺪﻣﺖ رﺳﯿﺪﻧﺪ

ﭘﺲ از زﯾﺎرت در ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﻪ ﻫﺘﻞ آﻣﺪﻧﺪ و ﻣﺪﺗﯽ در ﺧﺪﻣﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .در اﯾﻦ زﯾﺎرت ﻓﺮزﻧﺪ
ﻣﺸﺎراﻟﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻨﺎم ﻣﻬﺪی ﻫﻤﺮاﻫﺸﺎن ﺑﻮد ،ﭘﺲ از ﺻﺮف ﺷﺎم در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۱۰ﺑﻪ اﺳﱰاﺣﺖ ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ.

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺳﻮم ﻓﺮوردﯾﻦ  ۱۳۵۱ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ  ۷ﺻﻔﺮ  ۱۳۹۲و  ۲۳ﻣﺎرس  ۱۹۷۲م:
)در ﻣﺪﯾﻨﻪ(
ﺳﺤﺮ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺪار ﺷﺪم ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ ﺣﺮم ﻣﺸﺮف ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺣﻘﲑ ﻧﯿﺰ ﺑﻌﺪ از ﻏﺴﻞ زﯾﺎرت ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪم،
ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﺸﻐﻮل زﯾﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﻠﯿﺲ از ﭼﺴﺒﺎﻧﺪن زاﺋﺮان ﺑﻪ ﺿﺮﯾﺢ ﭘﯿﻐﻤﱪ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺟﻨﺎب

آﻗﺎی ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ و آﻗﺎی اﻗﺒﺎلاﻟﺘّﻮﻟﯿﻪ و ﻓﻘﺮا در ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻣﺸﻐﻮل زﯾﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ از ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺑﻪ ﻫﺘﻞ و

ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ زﯾﺎرت ﺷﻬﺪای اُﺣُﺪْ ۱و در ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻫﺘﻞ
اﻟﺤﺮم ﺑﺎزﮔﺸﺘﯿﻢ ،ﺣﻀﺮت آﻗﺎ و ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن و ﺣﺎج آﻗﺎی ﺳﻠﻄﺎﻧﭙﻮر و ﺣﺎج آﻗﺎی ﺗﺎﺑﻨﺪه ﺑﺪﯾﺪن ﺣﺎج آﻗﺎی ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ

رﻓﺘﻨﺪ .و ﺑﻘﯿﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺎن در ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺘﻞ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮدﯾﻢ .آﻗﺎی اﻗﺒﺎلاﻟﺘﻮﺑﻪ ﻧﯿﺰ در آﻧﺠﺎ ﺗﺸﺮﯾﻒ داﺷﺘﻨﺪ .و ﻣﺸﻐﻮل

ﺻﺤﺒﺖ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻫﻮای ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺷﺒﻬﺎ ﺳﺮد ﺑﻮد ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺳﺤﺮﻫﺎ ﺑﯿﺸﱰ اﺣﺴﺎس ﺳﺮﻣﺎ ﻣﯽ ﻧﻤﻮدﯾﻢ .اﻏﻠﺐ ﻣﺮدم ﻣﺪﯾﻨﻪ

ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﲑاﻫﻦ ﻋﺮﺑﯽ ﮐﺖ و ژاﮐﺖ ﭘﺸﻤﯽ ﻫﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،درﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۱۰ﺻﺒﺢ ﻫﻮا ﻧﺴﺒﺘﺎً ﮔﺮم و  ۲۸دﺟﻪ
ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺮ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ داد .ﺑﺎ وﺟﻮدﯾﮑﻪ ﺑﲔ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﺑﻌﻠﺖ وﺳﻌﺖ ﺧﺎک و

ﻧﻔﺖ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺑﺎ وﺟﻮد اﻣﺎﮐﻦ زﯾﺎرﺗﯽ ﭼﻮن ﻣﮑﻪ ﻣﻌﻈﻤﻪ و ﻣﺪﯾﻨﺔاﻟﻤﻨﻮره درآﻣﺪ ﺳﺮﺷﺎری دارد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﻃﺮاف

اﻣﺎﮐﻦ ﻣﻘﺪﺳﻪ ﻋﺪه زﯾﺎدی زن و ﻣﺮد ،ﭘﲑ و ﺟﻮان ﺑﺎ ﺳﻤﺎﺟﺖ زﯾﺎدﮔﺪاﺋﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺧﻮب ﺑﻮد اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺴﯿﺎر
ﻏﻨﯽ ﺑﺠﺎی اﺳﺮاف ﮐﺎرﯾﻬﺎی ﻓﺮدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﻟﮑﻪ ﻧﻨﮓ ﮔﺪاﺋﯽ ﮐﻪ ﺷﺮع ﻣﻄﻬﺮ ﺑﻨﻮﻋﯽ آن را ﺣﺮام ﮐﺮده از ﺧﻮد

دور ﻣﯽﻧﻤﻮد .و ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻈﺎﻓﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ در داﺧﻞ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻗﻬﻮهﺧﺎﻧﻪ و ﻣﻬﻤﺎﻧﺨﺎﻧﻪﻫﺎی
ﮐﻮﭼﮏ ﺑﲔ راه ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﮐﺮد.

ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﺎ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﱳ 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 اﺳﱰاﺣﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ.

در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ﭘﻨﺞ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻠﮑﻪ ﺗﻮران و آﻗﺎی ﻣﻠﮏﭘﻮر ،آﻗﺎی راﻫﻨﻤﺎ و ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن و آﻗﺎی رﺿﻮی ﺑﻪ
ﺣﺪﯾﺚ)) ﺑﲔ ﻗﱪ ﻣﻦ و ﻣﻨﱪ ﻣﻦ ﺑﺎﻏﯽ اﺳﺖ از ﺑﺎﻏﻬﺎی ﺑﻬﺸﺖ((را ﻣﺆﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ در ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮدش دﻓﻦ
ﮐﺮدﻧﺪ .روز وﻓﺎت ﻫﻢ ﺑﻌﻀﯽ ﺳﻮم ﺟﻤﺎدیاﻵﺧﺮ ﯾﻌﻨﯽ  ۹۵روز ﺑﻌﺪ از رﺣﻠﺖ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل)ص( و ﺑﻌﻀﯽ  ۱۳ﺟﻤﺎدیاﻻول ﯾﻌﻨﯽ ۷۵
روز ﺑﻌﺪ و ﺑﻌﻀﯽ اﻋﺪاد دﯾﮕﺮ ذﮐﺮﮐﺮدهاﻧﺪ و در ﻫﺮ ﺣﺎل در ﺳﺎل  ۱۱ﻫﺠﺮی ﺑﻮده اﺳﺖ.

 -۱ﺑﺮای اﻃﻼع از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺧﺎﻃﺮات ﺳﻔﺮ ﺣﺞ ص  ۹۰ﺗﺎ  ۹۵ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد .ﺿﻤﻨﺎً ﺑﺮای اﻃﻼع ﺑﻪ ﻏﺰوه اﺣﺪ ،و دﯾﮕﺮ

ﻏﺰوات ﺑﻪ ﮐﺘﺐ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭼﻮن اﻟﻤﻐﺎزی ،ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ ،ﺣﺒﯿﺐاﻟﺴﲑ ،ﺳﲑه اﺑﻦ ﻫﺸﺎم ،ﻣﻨﺘﻬﯽ اﻻﻣﺎل و ﻏﲑه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد .و ﻧﯿﺰ ﺑﺮای
اﻃﻼع ﺑﯿﺸﱰ از دو ﻗﺒﻠﻪ ﮐﻪ ﻣﺴﺠﺪ ذواﻟﻘﺒﻠﺘﲔ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺪان اﺳﺖ در ﺗﻔﺴﲑ آﯾﮥ  ۱۴۴ﺳﻮرﻫﺪ ﺑﻘﺮه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻗَﺪْ َﻧﺮَى

ﺷﻄْ َﺮهُ  ...و در ﻣﻮرد
ﺴﺠِﺪِ اﻟْﺤَﺮَامِ وَﺣَ ْﻴﺚُ ﻣَﺎ ﻛُﻨﺘُﻢْ ﻓَﻮَﻟﱡﻮاْ وُﺟُﻮِﻫَﻜُﻢْ َ
ﻄﺮَ اﻟْﻤَ ْ
ﺗَﻘَﻠﱡﺐَ وَﺟْﻬِﻚَ ﻓِﻲ اﻟﺴﱠﻤَﺎء ﻓَﻠَ ُﻨﻮَﻟﱢﻴَﻨﱠﻚَ ِﻗﺒْﻠَﺔً ﺗَ ْﺮﺿَﺎﻫَﺎ ﻓَ َﻮلﱢ َوﺟْﻬَﻚَ ﺷَ ْ
ﺴﺠِﺪٌ أُﺳﱢﺲَ ﻋَﻠَﻰ اﻟ ﱠﺘﻘْﻮَى ﻣِﻦْ أَوﱠلِ َﻳﻮْمٍ أَﺣَﻖﱡ أَن ﺗَﻘُﻮمَ ﻓِﻴﻪِ(( ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.
ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺒﺎ آﯾﻪ  ۱۰۸ﺳﻮره ﺗﻮﺑﻪ))ﻟﱠﻤَ ْ

٢٠٣

زﯾﺎرت ﺣﻀﺮت آﻗﺎ آﻣﺪﻧﺪ.ﺑﺮای اﻗﺎﻣﮥ ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء ﺑﺤﺮم ﻣﺸّﺮف ﺷﺪﯾﻢ و ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺐ ﺟﻤﻌﻪ روی ﺻﻔّﮥ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺿﺮﯾﺢ ﻣﻄﻬﺮ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل )ص( ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ .ﭘﺲ از ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺮآن ﺣﺎج آﻗﺎی ﺳﻠﻄﺎﻧﭙﻮر ﺑﺎ ﺣﺎل ﺑﺴﯿﺎر
ﺧﻮﺷﯽ دﻋﺎءِ ﮐﻤﯿﻞ را ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .آﻧﮕﺎه ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ،ﻣﻨﺎﺟﺎﺗﯽ از ﺳﻌﺪی ﺧﻮاﻧﺪم:
ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﺴﺘﯽ زﺗﺎب ﻧﺒﯿﺪ

ﺑﻤﻘﺼﻮره ﻣﺴﺠﺪی در دوﯾﺪ

ﮐﺮدم

ﮐﻪ ﯾﺎ رب ﺑﻪ ﻓﺮدوس اﻋﻠﲐ ﺑﺮم

ﺑﻨﺎﻟﯿﺪ

ﺑﺮ

آﺳﺘﺎن

و وﻗﺘﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﺖ رﺳﯿﺪﮐﻪ:
ﮐﻪ ﺣﻖ ﺷﺮم دارد زﻣﻮی ﺳﭙﯿﺪ

دﻟﻢ ﻣﯽدﻫﺪ ﮔﺎه ﮔﺎه اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺪ

ﺣﺎج آﻗﺎی ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ و ﺣﺎج آﻗﺎی ﺳﻠﻄﺎﻧﭙﻮر و دﯾﮕﺮان ﺑﯽاﺧﺘﯿﺎر ﻣﯽﮔﺮﯾﺴﺘﻨﺪ .ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭼﻨﲔ ﻣﺠﻠﺴﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻘﺮ و

دروﯾﺸﯽ در روی ﺻﻔّﮥ اﺻﺤﺎب ﺣﻀﺮت رﺳﻮل )ص(۱در ﻣﺴﺠﺪ ﭘﯿﻐﻤﱪ ﺑﻌﺪ از ﺻﺤﺎﺑﮥ ﺧﺎصّ و اﺋﻤﮥ اﻃﻬﺎر ﻋﻠﯿﻬﻢ
اﻟﺴﻼم ﺷﺎﯾﺪ اوﻟﲔ ﺑﺎر ﺑﻮد.

ﺑﻌﺪ از ﻣﻨﺎﺟﺎت ﻓﺎﺗﺤﺔاﻻوﻟﯿﺎ را ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻧﺪم .ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ در اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻓﻘﺮی و دروﯾﺸﯽ در ﭘﯿﺸﮕﺎه ﻣﻘﺪس ﺣﻀﺮت

آﻗﺎی رﺿﺎﻋﻠﯿﺸﺎه ﻗﻄﺐ ﺳﻠﺴﻠﮥ ﻋﻠﻮﯾﻪ رﺿﻮﯾﻪ ﻓﻘﺮای ﻧﻌﻤﺖاﻟﻠّﻬﯿﻪ ﺳﻠﻄﺎﻧﻌﻠﯿﺸﺎﻫﯽ اﻓﺘﺨﺎر ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ﻋﺒﺎرت

ﺑﻮدﻧﺪ از :ﺟﻨﺎب ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ،ﺟﻨﺎب ﺣﺎج ﻋﻠﯽ آﻗﺎی ﺗﺎﺑﻨﺪه ،آﻗﺎی ﺣﺎج ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب اﻗﺒﺎلاﻟﺘّﻮﻟﯿﻪ ،آﻗﺎی
دﮐﱰ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮی ،آﻗﺎی ﺣﺎج ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺟﻮاﻫﺮﯾﺎن ،آﻗﺎی ﺣﺎج ﻣﻬﺪی ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺤﯽ ،آﻗﺎی ﺣﺎج ذواﻟﺸﺮاﻓﺘﲔ و
ﺑﻨﺪهٔ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎ ،ﻧﯿﺰ آﻗﺎی ﻣﻬﺪی اﻗﺒﺎل ﻓﺮزﻧﺪﮐﻮﭼﮏ آﻗﺎی اﻗﺒﺎل اﻟﺘﻮﻟﯿﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ.

ﭘﺲ از ﺧﺘﻢ ﻣﺠﻠﺲ و زﯾﺎرت ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﺑﺎزﮔﺸﺘﯿﻢ و ﭘﺲ از ﺻﺮف ﺷﺎم در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۹/۳۰ﺑﻪ اﺳﱰاﺣﺖ ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ.

ﺟﻤﻌﻪ ﭼﻬﺎرم ﻓﺮوردﯾﻦ  ۱۳۵۱ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ  ۸ﺻﻔﺮ  ۱۳۹۲و  ۲۴ﻣﺎرس  ۱۹۷۲م:
)ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ(
ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺤﺮﮐﻪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ آﻣﺎدهٔ رﻓﱳ ﺑﺤﺮم ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻤﺮاﻫﺎن از ﺑﻨﺪه ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﻣﻄﻠﻊ ﺳﺎزم ﺑﻪ آﻧﻬﺎ

اﻃﻼع دادم ،ﻫﻤﮕﯽ در ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻋﺎزم ﺣﺮم ﺷﺪﯾﻢ .زاﺋﺮﯾﻦ و ﺳﺎﮐﻨﲔ ﻣﺪﯾﻨﻪ دﺳﺘﻪ دﺳﺘﻪ ﻋﺎزم ﺣﺮم
 -۱ﺻﻔﻪ اﺻﺤﺎب ﺣﻀﺮت رﺳﻮل)ص( :ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻪ اﻣﺮ ﭘﯿﺎﻣﱪ اﮐﺮم)ص(ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ ﺑﺮای آن ﺻﻔﻪ
ﻫﺎﺋﯽ)ﺳﮑﻮ و ﺣﺠﺮه( ﺑﺴﺎزﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای واردﯾﻦ و ﻓﻘﺮای ﻣﻬﺎﺟﺮ وزان ﭘﺲ ﻋﺪهای از ﻓﻘﺮاء ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﺪود  ۴۰۰ﻧﻔﺮ ﺑﻮده
و در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺴﺘﻐﻨﯽ دو ﮐﻮن ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻤﻮاره ﭘﺮواﻧﻪوارﮔﺮد ﺷﻤﻊ وﺟﻮد ﺣﻀﺮت)ص( ﻃﻮاف ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ در آن ﺳﮑﻮﻫﺎ ﻣﻠﺠﺄ و ﻣﺄﻣﻦ

ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .و ﭼﻮن ﺻﻨﺎدﯾﺪ ﻗﺮﯾﺶ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت)ص( ﮔﻔﺘﻨﺪﮐﻪ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ دروﯾﺸﺎن ﻣﻔﻠﺴﺎن و ﭼﻮن اﺑﻦ ﺳﻌﻮد ،ﺳﻠﻤﺎن ،ﺑﻼل ،ﻋﻤﺎر،
ﺻﻬﯿﺐ و ﺣﺒّﺎب و ﻏﲑه را از اﯾﻨﺠﺎ دور ﻧﮑﻨﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻮ ﻧﻤﯽآﺋﯿﻢ اﯾﻦ آﯾﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ:
))وَﻻَ ﺗَﻄْ ُﺮدِ ا ﱠﻟﺬِﻳﻦَ ﻳَﺪْﻋُﻮنَ َرﺑﱠﻬُﻢ ﺑِﺎﻟْﻐَﺪَاةِ وَا ْﻟﻌَﺸِﻲﱢ ُﻳﺮِﻳﺪُونَ وَﺟْﻬَﻪُ ﻣَﺎ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﻣِﻦْ ﺣِﺴَﺎ ِﺑﻬِﻢ ﻣﱢﻦ ﺷَﻲْءٍ وَﻣَﺎ ِﻣﻦْ ﺣِﺴَﺎﺑِﻚَ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢ ﻣﱢﻦ ﺷَﻲْءٍ

ﻄﺮُ َدﻫُﻢْ ﻓَ َﺘﻜُﻮنَ ِﻣﻦَ اﻟﻈﱠﺎﻟِ ِﻤﲔَ(( ﺳﻮره اﻧﻌﺎم آﯾﮥ .۵۲
ﻓَﺘَ ْ

و ﻋﺪهای ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪهاﻧﺪﮐﻪ ﺻﻮﻓﯿﻪ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ اﻫﻞ ﺻﻔﻪ ﺑﻮده و ﺻﻔﯽ و ﺻﻔﯿّﻪ و ﺑﻌﺪ ﺻﻮﻓﯿﻪ ﻧﺎﻣﯿﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ .وﮐﻠﻤﻪ ﻓﻘﺮاء ﻫﻢ ﮐﻪ در آﯾﻪ
آﻣﺪه ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺻﺪق ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ در ﻋﲔ ﺣﺎل ﮐﻪ ﺻﻮﻓﯿﻪ در ﻫﻤﺎن ﺧﻂ اﻫﻞ ﺻﻔﻪ ﮐﻪ ﻣﺤﺒﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا)ص( و ﻋﻠﯽ

ﻣﺮﺗﻀﯽ)ع( ﺑﻮده و درواﻗﻊ ﺷﯿﻌﯿﺎن آﻏﺎزﯾﻦ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه ﺣﺰب اﻟﻠّﻪ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،وﱃ ﮐﻠﻤﻪ ﺻﻮﻓﯿﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻌﻠﺖ ﺻﻮف ﭘﻮﺷﯽ
ﻞ )ﯾﺎ اﯾّﻬﺎ اﻟﻤﺰﻣﻞ( ﯾﻌﻨﯽ ﮔﻠﯿﻢ ﺑﺮ ﺧﻮد ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺧﻄﺎب ﺷﺪه و ﭘﻮﺷﯿﺪن ﭘﻼس و
ﻇﺎﻫﺮی اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﻐﻤﱪ اﮐﺮم)ص( ﻧﯿﺰ ﻣﺰّﻣ ّ
ﭘﯿﺸﻤﯿﻨﻪ و ﻣﺮﻗﻌﻪ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮای اﻧﺒﯿﺎء و اوﻟﯿﺎء و ﺳﺎﻟﮑﺎن ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در زﺑﻮر آﻣﺪه ﮐﻪ ﺣﻀﺮت داود

ﭘﻼس ﭘﻮﺷﯿﺪه و ﻟﺒﺎس ﯾﺤﯿﯽ از ﭘﺸﻢ ،ﮐﯿﺨﺴﺮو وﮐﯿﺎﻧﯽ ﭘﻼس ﭘﻮﺷﯿﺪه و اﺧﺒﺎر زﯾﺎدی درﺑﺎره ﺻﻮفﭘﻮﺷﯽ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل)ص( آﻣﺪه
اﺳﺖ ،ﺑﺮای اﻃﻼع ﺑﯿﺸﱰ ﺑﻪ رﺳﺎﻟﻪ ﻗﺸﺮﯾّﻪ وﮐﺸﻒ اﻟﻤﺤﺠﻮب و ﺗﻔﺴﲑ اﻻﺳﺮار و دﯾﮕﺮ ﻣﺂﺧﺬ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.

٢٠٤

٢٠٥

ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﻮن ﺻﺒﺢ ﻃﺎﻟﻊ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ زﯾﺎرت و ﻋﺒﺎدت و ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ و
زﯾﺎرت ﻗﺒﻞ از ﻃﻠﻮع آﻓﺘﺎب ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﺑﺎزﮔﺸﺘﯿﻢ ﭘﺲ از ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﻓﻀﯿﺢ ﺟﻨﺐ ﺑﺎغ ﺳﻠﻤﺎن

ﻓﺎرﺳﯽ رﻓﺘﯿﻢ ،در آﻧﺠﺎ دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ )وﺟﻪ ﺗﺴﻤﯿﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻔﻀﯿﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﮥ ﺗﺤﺮﯾﻢ
ﺧﻤﺮﮐﻪ ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪ در ﻫﻤﲔ ﻣﮑﺎن ﺑﻮده و ﻟﺬا ﺧﻤﺮﻫﺎ را رﯾﺨﺘﻪ و ﻣﺤﻞ را ﺧﺮاب و ﺑﺠﺎﯾﺶ ﻣﺴﺠﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ( از

ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺪاﺧﻞ ﺑﺎغ ﺳﻠﻤﺎن ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ و زﯾﺒﺎ ﺑﻮد رﻓﺘﯿﻢ .ﻋﺪهای ﻣﺮد و زن و ﺑﭽﻪ از داﺧﻞ ﻧﺨﻠﺴﺎن ﺟﻠﻮ آﻣﺪﻧﺪ

و اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮدﻧﺪ .و زﯾﻠﻮﺋﯽ زﯾﺮ درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ ﮔﺴﱰدﻧﺪ و ﻫﻤﮕﯽ ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ .ﻗﺪری از ﻣﺤﺼﻮل ﻫﻤﺎن ﺑﺎغ را آوردﻧﺪ،

ﻫﺮﮐﺪام ﭼﻨﺪ داﻧﻪ ﺧﻮردﯾﻢ .درﺧﺘﺎن ﺗﺎزه ﺧﻮﺷﻪ آورده ﺑﻮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﺧﺮﻣﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد .ﺣﻀﺮت آﻗﺎ از

اﯾﻦ ﻣﻬﻤﺎنﻧﻮازی ﺗﺸﮑﺮ ﻧﻤﻮده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻇﻬﺎر ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ .در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۱۱ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﺑﺎزﮔﺸﺘﯿﻢ .ﭘﺲ

از ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪاﻟﻨﺒﯽ )ص( ﻣﺸﺮف ﺷﺪﯾﻢ ،ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ ﻣﺪﯾﻨﻪ و اﻃﺮاف و زاﺋﺮﯾﻦ ﺑﺮای
ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .اذانِ اﻋﻼﻣﯽ و اذان ﻧﻤﺎز ﺑﺎ ﺻﻮت ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﮑﻮ ﺑﮕﻮش ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،ﭘﺲ از اذان

ﺧﻄﺒﮥ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﺼﻞ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ»ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ« ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ ،آﻧﮕﺎه ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺮﮔﺰارﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﺮدم
ﻣﺘﻔﺮق ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺮای ﺻﺮف ﻧﻬﺎر ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ .آﻗﺎی ﻣﺸﲑی و ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪش و ﺧﺎﻧﻢ دﮐﱰ ﺿﯿﺎﺋﯽ

ﻣﻬﻤﺎن ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻧﻬﺎر در ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺘﻞ ﺻﺮف ﺷﺪ و اﺳﱰاﺣﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ .ﺑﻌﺪ از اﺳﱰاﺣﺖ آﻗﺎی دﮐﱰ
ﻣﻨﻮﭼﻬﺮی ﮐﻪ از ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن و ﻣﮑﻪ و ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  ۴۴روز در ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺟﻬﺖ

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان از ﺣﻀﺮت آﻗﺎ و ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ و ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻋﺼﺮ ﻗﺪری در ﺑﺎزارﮔﺮدش ﻧﻤﻮده ﺑﺮای

ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎ ﺑﺤﺮم رﻓﺘﯿﻢ .ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻋﻄﺎرﮐﻪ از ﻣﺤﱰﻣﲔ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و
دو ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻪ زﯾﺎرت ﺣﻀﺮت آﻗﺎ آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ از ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺷﺎم ﺻﺮف ﺷﺪ و در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ
 ۹/۳۰اﺳﱰاﺣﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ.

ﺷﻨﺒﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﻓﺮوردﯾﻦ  ۱۳۵۱ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ  ۹ﺻﻔﺮ  ۱۳۹۲و  ۲۵ﻣﺎرس  ۱۹۷۲م:
)ﻣﺪﯾﻨﻪ(
ﺳﺤﺮ اﮐﺜﺮ ﻫﻤﺮاﻫﺎن در ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﺤﺮم آﻣﺪﻧﺪ ،ﺣﺮم ﺧﻠﻮت ﺑﻮد .ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ
و در اﻃﺮاف ﺿﺮﯾﺢ ﻣﻄﻬﺮ ﻣﺸﻐﻮل زﯾﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ .ﻧﺰدﯾﮏ اذان ﻧﻤﺎز ،ﭘﻠﯿﺲﻫﺎی داﺧﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺒﻮی )ص( آﻧﻬﺎ را

در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎﱃ ﻣﺴﺠﺪﮐﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﺧﺎﻧﻤﻬﺎﺳﺖ ﺟﺎی دادﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ .ﭘﺲ

از ﺻﺮف ﭼﺎی ﻫﻤﮕﯽ در ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﺮای زﯾﺎرت ﻗﱪ ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ ﭘﺪر ﭘﯿﻐﻤﱪ )ص( ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از
ﮐﻮﭼﻪﻫﺎی ﺗﻨﮓ ﺑﻨﺎم ﺷﺎرع »دﻗﺎقاﻟﻮال« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ رواﻧﻪ ﺷﺪﯾﻢ .دَرِ ورودی آن ﻣﺴﺪود ﺑﻮد وﱃ ﺻﺪای ﺧﻮاﻧﺪن

ﻗﺮآن از آن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻮد ،ﻫﻤﺮاﻫﺎن دﯾﻮار آن ﻣﺰار را ﺑﻮﺳﯿﺪﻧﺪ .ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﻣﺴﻠﻤﲔ اﻫﻞ ﺳﻮرﯾﻪ اﻋﱰاض
ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ آﻧﻬﺎ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻗﺼﺪ دﯾﻮار ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺮک و ﺣﺮام اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮر

ﺻﺎﺣﺐ دﯾﻮار ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﺴﯿﮑﻪ در اوﺳﺖ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه اﺳﺖ .آﻧﮕﺎه اﯾﻦ دو ﺑﯿﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﺳﯿﺪاﻟﺸﻬﺪاء ﻣﯽ

ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ:

اُﻣُﺮﱡ

ﻋﻠﯽ

اﻟﺪﯾﺎر

اﻗﺒﻞ ذاﻟﺠﺪار و ذواﻟﺠﺪارا

ﻟﯿﻠﲐ

وﻟﮑﻦ ﺣُﺐﱡ ﻣﻦ ﺳﮑﻦ اﻟﺪﯾﺎرا

و ﺻﺎٰﺣَﺐﱡ اﻟﺪّﯾﺎر ﺷﻐﻔﻦ ﻗﻠﺒﯽ

ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﺑﺮ دﯾﺎر ﻟﯿﻠﲐ ﻣﯽ ﮔﺬرم و ﺑﺮ دﯾﻮارﻫﺎ ﺻﺎﺣﺐ دﯾﻮار را ﻣﯽﻧﮕﺮم .و دوﺳﺘﯽ ﺳﺮزﻣﯿﻨﻬﺎ دﻟﻢ را ﺑﺨﻮد ﻣﺸﻐﻮل
ﻧﻤﯽدارد وﱃ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻦ آن اﺳﺖ دوﺳﺖ ﻣﯽدارم.
٢٠٦

آﻧﻬﺎ ،ﻗﺎﻧﻊ ﺷﺪه و ﺑﺎ اﺣﱰام ﻗﺒﻮل و ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﻤﮕﯽ زﯾﺎرت و ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ و ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .ﻧﮑﺘﮥ ﺑﺴﯿﺎر
ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺳﻌﻮدی ﺑﺎ آن ﻫﻤﻪ ﺗﺠﻠﯿﻞ و اﺣﱰام ﻇﺎﻫﺮی ﻣﻊ ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﱪ ﮔﺮاﻣﯽ اﺳﻼم ﻗﺎﺋﻞ

اﺳﺖ ﭼﺮا دﺳﺘﻮر ﻧﻤﯽ دﻫﺪ ﻣﺤﻠﯽ را ﮐﻪ زﯾﺎرﺗﮕﺎه ﺗﻤﺎم ﻣﺴﻠﻤﲔ اﺳﺖ ﺑﺼﻮرت آﺑﺮوﻣﻨﺪی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ دو

رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز در آﻧﺠﺎ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ .در ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻗﺪری در ﺑﺎزارﮔﺮدش ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﯿﮏ ﻋﺒﺎﻓﺮوﺷﯽ ﺷﺪﯾﻢ و ﭘﺲ از اﻗﺎﻣﮥ

ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ و ﻋﺼﺮ و زﯾﺎرت ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﺑﺎزﮔﺸﺘﯿﻢ .و ﭘﺲ از ﺻﺮف ﻧﻬﺎر ﻗﺪری اﺳﱰاﺣﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .ﻣﺤﻞ اﺳﱰاﺣﺖ

ﺣﻀﺮت آﻗﺎ در ﻃﺒﻘﮥ ﺳﻮم اﻃﺎق  ۴۱۷ﺑﻮد .در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۵ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﯾﮑﯽ از ﻓﺮزﻧﺪان آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﻣﺼﻄﻔﲐ

ﻋﻄّﺎر ﺑﻪ زﯾﺎرت ﺣﻀﺮت آﻗﺎ آﻣﺪ و ﻋﺮض ﮐﺮد ،ﻫﺮ وﻗﺖ ﻋﺎزم ﺟﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ ﻗﺪمزﻧﺎن ﺑﻪ
ﺣﺮم رﻓﺘﯿﻢ و ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء و زﯾﺎرت ﺑﻪ ﻫﺘﻞ آﻣﺪﯾﻢ و ﭘﺲ از ﺻﺮف ﺷﺎم اﺳﱰاﺣﺖ ﮐﺮدﯾﻢ.

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﺷﺸﻢ ﻓﺮوردﯾﻦ  ۱۳۵۱ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ  ۱۰ﺻﻔﺮ  ۱۳۹۲و  ۲۶ﻣﺎرس  ۱۹۷۲م:
)ﻣﻨﺎﺟﺎت(
ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﺑﺤﺮم ﻣﺸﺮف ﺷﺪﯾﻢ .اﮐﺜﺮ ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ در اﻃﺮاف ﺣﺮم ﻣﺸﻐﻮل ﻧﻤﺎز و زﯾﺎرت و ﺧﻮاﻧﺪن
ﻗﺮآن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﺲ از زﯾﺎرت و ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﺑﻘﱪﺳﺘﺎن ﺑﻘﯿﻊ رﻓﺘﯿﻢ و ﭘﺲ از ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺖاﻻﺣﺰان ۱ﺣﻀﺮت

زﻫﺮا رﻓﺘﯿﻢ .ﺧﺎﻧﻢ آﻗﺎی ﺻﺪراﻟﺪﯾﻦ ﺑﻼﻏﯽ در ﺧﺪﻣﺖ ﻫﻤﺴﺮ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﻪ زﯾﺎرت ﺑﯿﺖاﻻﺣﺰان آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﻗﺪری
در آﻧﺠﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮده ﺣﻀﺮت آﻗﺎ و ﺑﻌﻀﯽ از ﻫﻤﺮاﻫﺎن دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﻣﺮاﺣﻌﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ،در

ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۱۰در ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻋﺎرف ﺷﯿﺦاﻻﺳﻼم ﺣﻠﺐ در ﻣﺪﯾﻨﻪ رﻓﺘﯿﻢ ،از ﺗﻌﺪاد ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ
ﺳﺆال ﺷﺪ ،ﭘﺎﺳﺦ داد :اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ دارای ﻫﺸﺖ ﻫﺰار ﺟﻠﺪﮐﺘﺎب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ) ،ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﺟﻠﺪ ﺧﻄﯽ و ﺳﻪ ﻫﺰار ﺟﻠﺪ

ﭼﺎﭘﯽ( و ﻣﺤﻞ اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﻣﻨﺰل ﺣﺴﻦ ﺑﻦ زﯾﺪﺑﻦ اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم ﺑﻮده اﺳﺖ ۲.ﺿﻤﻨﺎً ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﺧﻄﯽ

ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ و ﻧﻔﯿﺲ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻗﺪﯾﻤﯿﱰﯾﻦ آﻧﻬﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۹۵ﻫﺠﺮی ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ
رﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ در ﻃﺒﻘﮥ اول ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ و در ﻃﺒﻘﮥ دوم ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺤﻤﻮدﯾّﻪ و در ﻃﺒﻘﮥ ﺳﻮم ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ،ﻧﺒﻮی ﺑﻮد.
ﻞ اﻗﺎﻣﺖ رﻓﺘﯿﻢ ﻗﺒﻞ از ﻇﻬﺮ ﺑﺤﺮم
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺤﻤﻮدﯾّﻪ ﻣﺆﺳّﺲ آن ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﻣﺤ ّ
ﻣﺸﺮف ﺷﺪﯾﻢ ،و ﭘﺲ از زﯾﺎرت و ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ و ﻋﺼﺮ ،ﺑﺮای ﺻﺮف ﻧﻬﺎر ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺘﻞ آﻣﺪﯾﻢ .دو ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ،

آﻗﺎی ﺣﺎج ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﺑﺎ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﻋﺎزم ﺟ ّﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎ ﯾﮏ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺳﻮاری اﯾﺸﺎن را ﺗﺎ ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﺪرﻗﻪ ﻧﻤﻮدﯾﻢ،
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻬﺮ ﻣﺪﯾﻨﻪ  ۱۴ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺖ ،اﯾﻦ ﻓﺮودﮔﺎه ﮐﻮﭼﮏ و ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﻮد وﱃ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﻮﺳﻌﻪ دادن آن ﺑﻮدﻧﺪ،

ﺗﺎ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺮود آﯾﻨﺪ و ﭘﺮوازﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺣﺎج آﻗﺎی ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﺑﻪ اﻃﺎق ﺑﺎزرﺳﯽ رﻓﺘﻨﺪ،
 -۱ﺑﯿﺖاﻻﺣﺰان :ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﻣﻨﺴﻮب اﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت زﻫﺮا ﺳﻼم اﻟﻠّﻪ ﻋﻠﯿﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از رﺣﻠﺖ ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﻮار در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺳﻮﮔﻮاری وﮔﺮﯾﻪ

و ﺣﺰن و اﻧﺪوه ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﭘﺪر ﭘﯿﻮﺳﺖ.

ﺢ اﺳﺖ و ﻧﺎﻣﻬﺎ و
 -۲اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﺑﻘﻮﱃ  ۱۵ﻓﺮزﻧﺪ و ﺑﻘﻮﱃ  ۲۰ﭘﺴﺮ و  ۱۱دﺧﱰ) ۳۱ﻓﺮزﻧﺪ( داﺷﺘﻪاﻧﺪ .وﱃ ﻗﻮل اول اﺻ ّ

ﺗﺎرﯾﺨﺸﺎن ﻣﺸﺨﺺ ،اﻣﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ارﺷﺪ آن زﯾﺪ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ۹۰ﺳﺎل ﻋﻤﺮﮐﺮده و وی دارای ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﮥ آﻧﻬﺎ ﺣﺴﻦ و

ﻧﻔﺴﯿﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﻣﺎدرﺷﺎن ﻟﺒﺎﺑﻪ زوﺟﻪ ﺣﻀﺮت اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ اﻟﻌﺒﺎس)ع( ﺑﻮده و ﺑﻌﺪ از ﺷﻬﺎدت آن ﺟﻨﺎب ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮی زﯾﺪﺑﻦ ﺣﺴﻦ)ع(
درآﻣﺪه ،ﺣﺴﻦ ﺑﻦ زﯾﺪ ﻣﮑﻨﯽ ﺑﻪ اﺑﻮﻣﺤﻤﺪ در زﻣﺎن ﻣﻨﺼﻮر دواﻧﯿﻘﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﯾﺎﻓﺖ وﱃ ﺑﻌﺪ از ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﻣﻨﺼﻮر ﺑﺮ او ﻏﻀﺐ ﮐﺮد
و او را ﺑﺰﻧﺪان اﻧﺪاﺧﺖ و اﻣﻮاﻟﺶ را ﮔﺮﻓﺖ وﱃ ﭼﻮن ﻣﻨﺼﻮر ﻣﺮد ﻣﻬﺪی ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﻌﺪ ،او را از زﻧﺪان آزادﮐﺮده اﻣﻮاﻟﺶ را ﺑﺪو ﺑﺎز داد .و

ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ او ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﺣﺎﺟﺮ ﺳﺮ راه ﻣﮑﻪ در ﻃﺮﯾﻖ ﺣﺞ رﺣﻠﺖ ﮐﺮد .اﯾﺸﺎن را ﻫﻔﺖ ﭘﺴﺮ ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺮ اﯾﺸﺎن ﻧﻔﺴﯿﻪ ﺑﻪ ازدواج
وﻟﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ درآﻣﺪ و از وی ﻓﺮزﻧﺪدار ﺷﺪ) .ﻧﻘﻞ از ﻣﻨﺘﻬﯽاﻻﻣﺎل(.

٢٠٧

ﻣﻦ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻢ .ﺑﺮای رﻓﱳ ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه و ﺑﺮﮔﺸﱳ ﺷﺎﻧﺰده رﯾﺎل ﺳﻌﻮدی )ﺳﯽ ﺗﻮﻣﺎن
اﯾﺮاﻧﯽ( ﮐﺮاﯾﻪ درﯾﺎﻓﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،در ﺣﺪود ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﺘﻞ اﺳﱰاﺣﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻗﱪﺳﺘﺎن ﺑﻘﯿﻊ رﻓﺘﻪ ،ﻗﺒﻮر

اﺋﻤﮥ ﻫﺪی و ﻓﺎﻃﻤﺔاﻟﺰّﻫﺮاء ،ﻋﺒﺎس ﻋﻤﻮی ﭘﯿﻐﻤﱪ ،زوﺟﺎت ﻋﻠﯽ )ع( ،ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ اﻧﺲ ،ﻋﻤّﺎت ،ﺑﻨﺎت ،و زوﺟﺎت

ﭘﯿﻐﻤﱪ )ص( ﺳﯿﺪﻧﺎ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻦ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ )ص( ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻨﺖ اﺳﺪ ﻣﺎدر ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ ،اﺑﺎ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﺨﻀﺮی

راوی ﺣﺪﯾﺚ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل )ص( و ﮐﺎﺗﺐ او ،ﯾﺎﺳﺮ ،ﺣﻠﯿﻤﮥ ﺳﻌﺪﯾّﻪ ﻣﺮﺿﻌﻪ رﺳﻮلاﻟﻠّﻪ )ص( )ﻣﺎدر رﺿﺎﺋﯽ
ﭘﯿﺎﻣﱪ»ص«( و ﺗﻤﺎم اﻫﻞ ﻗﺒﻮر را زﯾﺎرت ﮐﺮدﯾﻢ .و ﭼﻮن ﻣﻐﺮب ﻓﺮا رﺳﯿﺪ ﺑﺤﺮم رﻓﺘﻪ ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎ

ﭼﻮن ﺷﺐ دوﺷﻨﺒﻪ ﺑﻮد در روی ﺻﻔّﮥ ﺷﻤﺎل ﺿﺮﯾﺢ ﻣﻄﻬﺮ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل ﺻﻠﯽ اﻟﻠّﻪ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠّﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﻓﻘﺮی

ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﯾﻢ .اﺑﺘﺪا ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻗﺮآن ﺗﻼوت ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر ﺑﺮای ﺷﺎدی روح ﻣﻘﺪس ﺣﻀﺮت آﻗﺎی

ﺻﺎﻟﺤﻠﯿﺸﺎه ﻗﺪس ﺳﺮّه اﻟﻌﺰﯾﺰ ﻓﺎﺗﺤﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ .ﺑﻌﺪ دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺟﺎت را از ﺳﻌﺪی ﺧﻮاﻧﺪم:
ﺷﻮرﯾﺪهای

ﺗﻨﻢ ﻣﯽﺑﻠﺮزد ﭼﻮ ﯾﺎد آورم

ﻣﻨﺎﺟﺎت

ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺷﻮرﯾﺪه دﻟﻔﮕﺎر

آﻟﻬﯽ ﺑﺒﺨﺶ و ﺑﺬّﻟﻢ ﻣﺪار

ﺑﻠﻄﻔﻢ ﺑﺨﻮان و ﻣﺮان از درم

ﻧﺪارد

ﻧﻤﯽﺗﺎزد اﯾﻦ ﻧﻔﺲ ﺳﺮﮐﺶ ﭼﻨﺎن

ﮐﻪ ﻋﻘﻠﺶ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺮﻓﱳ ﻋﻨﺎن

ﻓﺮو

ﺗﻮ داﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﮑﲔ و ﺑﯿﭽﺎرهام

ﺑﺠﺰ

درﺣﺮم

ﻣﺎﻧﺪهٔ

آﺳﺘﺎﻧﺖ

ﻧﻔﺲ

ﺳﺮم

اﻣﺎرهام

ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻔﺲ ﺳﺮﮐﺶ ﺑﺮاﯾﺪ ﺑﺰور

ﻣﺼﺎف ﭘﻠﻨﮕﺎن ﻧﯿﺎﯾﺪ زﻣﻮر

ﺧﺪاوﻧﺪﯾﺖ

ﺑﺎوﺻﺎف ﺑﯽﻣﺜﻞ و ﻣﺎﻧﻨﺪﯾﺖ

ﺑﻤﺮدان راﻫﺖ ﮐﻪ راﻫﯽ ﺑﺪه
ﺧﺪاﯾﺎ

ﺑﻠﺒﯿّﮏ
ﺑﺘﮑﺒﲑ

ﺑﺬات

ﺣﺠﺎج

ﺑﯿﺖاﻟﺤﺮام

ﺷﻤﺸﲑ

ﺑﻤﺪﻓﻮن

ﯾﺜﺮب

ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴّﻼم

زن

ﮐﻪ ﻣﺮدِ وَﻏﺎرا ﺷﻤﺎرﻧﺪ زن

ﮐﻪ ﻣﺎ در آن ورﻃﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺲ

زﻧﻨﮓ دو ﮔﻔﱳ ﺑﻔﺮﯾﺎد رس

ﺑﻄﺎﻋﺎت

ﻣﺮدان

وزﯾﻦ دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ ﭘﻨﺎﻫﯽ ﺑﺪه

ﭘﲑان

ﺑﺼﺪق

آراﺳﺘﻪ

ﺟﻮاﻧﺎن

ﻧﻮﺧﻮاﺳﺘﻪ

ﮐﻪ ﺑﯽﻃﺎﻋﺘﺎن را ﺷﻔﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪ

اﻣﯿﺪ اﺳﺖ از آﻧﺎﻧﮑﻪ ﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪ

و ﮔﺮ زﻟّﺘﯽ رﻓﺖ ﻣﻌﺬور دار

ﺑﭙﺎﮐﺎن ﮐﺰ آﻻﯾﺸﻢ دور دار

زﺷﺮم ﮔﻨﻪ دﯾﺪهٔ ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﭘﺎ

ﺑﻪ ﭘﲑان ﭘﺸﺖ از ﻋﺒﺎدت دو ﺗﺎ
ﮐﻪ ﭼﺸﻤﻢ زروی ﺳﻌﺎدت ﻣﺒﻨﺪ

زﺑﺎﻧﻢ ﺑﻮﻗﺖ ﺷﻬﺎدت ﻣﺒﻨﺪ
)ﺳﻌﺪی(

ﺳﭙﺲ ﻓﺎﺗﺤﺔ اﻻوﻟﯿﺎ را ﺧﻮاﻧﺪم و ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺎﻓﺖ و ﻣﻦ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ درﻫﺎی ﻣﺴﺠﺪ و ﺣﺮم را ﺑﺸﻤﺮم .ﺣﺮم

و ﻣﺴﺠﺪ دارای ﯾﺎزده ﺑﺎب اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻤﺖ ﻣﺸﺮق و ﺷﻤﺎل و ﻣﻐﺮب ﻗﺮار دارد .ﺳﻤﺖ ﻣﺸﺮق از ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ

ﺑﺠﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ  -۱ﺑﺎباﻟﺴﻼم  -۲ﺑﺎب اﻟﺼﺪﯾﻖ  -۳ﺑﺎب اﻟﺮﺣﻤﻪ و - ۴ﺑﺎب اﻟﺴﻌﻮد ﺳﻤﺖ ﻣﻐﺮب از ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ
ﺑﺸﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ  -۵ﺑﺎب ﻋﻤﺮﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب - ۶ﺑﺎب ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ  -۷ﺑﺎب ﻋﺜﻤﺎن ﻋﻔﺎن .ﺳﻤﺖ ﻏﺮب از ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ

ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ  -۸ﺑﺎب ﺑﯽﻧﺎم  -۹ﺑﺎب ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ  -۱۰ﺑﺎب اﻟﻨﺴﺎءِ -۱۱ﺑﺎب ﺟﱪﺋﯿﻞ و ﺑﺨﺎﻃﺮم رﺳﯿﺪﮐﻪ ﺑﺪوﻟﺖ اﯾﺮان

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻠﯽ )ع( ﺑﺎب ﻋﻠﻢ رﺳﻮل ﺧﺪاﺳﺖ دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ دﻫﺪﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﻬﺎ
ﺋﯽ ﮐﻪ ﻧﺎم ﻧﺪارد اﺳﻢ آن را ﺑﺎب ﻋﻠﯽ )ع( ﺑﮕﺬارد .و آﻧﮕﺎه ﺑﺎ ﭼﺸﻤﯽ اﺷﮏﺑﺎر از اﯾﻦ ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﻫﺘﻞ آﻣﺪه و

٢٠٨

ﭘﺲ از ﺻﺮف ﺷﺎم اﺳﱰاﺣﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .و ﻫﻤﻪ ﺷﺐ ﻓﮑﺮم ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ وﻫﺎﺑﯿﺖ ﺳﺎﺧﺖ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
ﭼﮕﻮﻧﻪ زﻣﺎم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﻠﯽ )ع( ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻈﻠﻮم ﺑﻮده.

دوﺷﻨﺒﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﻓﺮوردﯾﻦ  ۱۳۵۱ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ  ۱۱ﺻﻔﺮ  ۱۳۹۲و  ۲۷ﻣﺎرس  ۱۹۷۲م:
ﺳﺤﺮ ﻃﺒﻖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻗﺒﻠﯽ ﺧﯿﻠﯽ زود ﺑﯿﺪار ﺷﺪﯾﻢ .ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮای رﻓﱳ ﺑﺠﺪّه ﻣﻬﯿّﺎ ﺳﺎزﯾﻢ ﺑﺤﺮم ﻣﺸﺮّف

ﺷﺪﯾﻢ وﱃ ﻫﻨﻮز دَرِ ﺣﺮم را ﺑﺎز ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ درﻫﺎ ﺑﺎز ﺷﺪ.ﺣﺮم ﺧﻠﻮت ﺑﻮد ،ﻫﻤﮕﯽ زﯾﺎرت
ﮐﺮدﯾﻢ .ﭼﻮن ﻫﻨﻮز ﺻﺒﺢ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﻣﺎ ﺑﺴﻮی ﺟ ّﺪه ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .وﻗﺘﯽ ﺑﻤﺴﺠﺪ ﺷﺠﺮه رﺳﯿﺪﯾﻢ ،ﻫﻮای ﺑﺴﯿﺎر ﻟﻄﯿﻒ

و ﺧﻮب ﻣﺮا ﺑﻮﺟﺪ آورده ﺑﻮد .ﮔﻮﯾﺎ ﻧﺴﯿﻢ ﺑﻬﺎری رﺣﻤﺖ اﻟﻬﯽ را ﺑﺎرﻣﻐﺎن ﻣﯽآورد و ﺗﺎرﻫﺎی دل واردﯾﻦ ﺑﻤﺴﺠﺪ را

ﻧﻮازش ﻣﯽﮐﺮد .ﭼﻮن ﺻﺒﺢ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﻗﺪری ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ .و ﻧﻤﺎز ﺗﺤﯿّﺖ ﻣﺴﺠﺪ را ﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ و ﺳﭙﺲ از ﻫﻤﺎن ﻣﺴﲑی

ﮐﻪ از ﻣﮑّﻪ ﺑﻤﺪﯾﻨﻪ آﻣﺪه ﺑﻮدﯾﻢ ﺑﺎزﮔﺸﺘﯿﻢ .در ﻗﻬﻮهﺧﺎﻧﮥ ﺟﻮاﻧﺎن واﻗﻊ در ﺷﻬﺮ اﻟﺒﺪر ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم آﻣﺪن ﺑﻤﺪﯾﻨﻪ ﻧﻬﺎر
ﺧﻮرده ﺑﻮدﯾﻢ ،ﭼﺎی ﺧﻮردﯾﻢ و ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ .در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۹از دو راﻫﯽ ﻣﮑّﻪ ﺗﺎ ﺟﺪّه در ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻨﺎم

»ذﻫﺒﺎن« ﮐﻪ ﻗﻬﻮهﺧﺎﻧﮥ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ و ﺑﺎﺻﻔﺎ داﺷﺖ ،ﺗﻮﻗّﻒ ﮐﺮدﯾﻢ .ﺻﻨﺪﻟﯿﻬﺎ آﻧﺠﺎ ﻫﻤﻪ ﺣﺼﲑی ﺑﻮد .ﭘﺲ از
اﺳﱰاﺣﺖ ﻣﺨﺘﺼﺮی ﺑﻄﺮف ﺟﺪّه رﻫﺴﭙﺎر ﺷﺪﯾﻢ .در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۱۱ﺑﺠﺪّه رﺳﯿﺪﯾﻢ .در ﻫﺘﻞ ﻋﻄﺎن وارد ﺷﺪﯾﻢ.
آﻗﺎی ﻣﺸﲑی در ﻃﺒﻘﮥ ﺷﺸﻢ ﻫﺘﻞ ﺑﺮای ﻣﺎ اﻃﺎق رزرو ﮐﺮده ﺑﻮد .اﺗﻔﺎﻗﺎً آﻗﺎی ﺣﺎج ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺟﻮاﻫﺮﯾﺎن وﻗﺘﯽ ﮐﻪ

ﻣﺸﻐﻮل ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﺮدن ﭼﻤﺪاﻧﻬﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﺷﯿﺸﻪﻫﺎی ﻫﺘﻞ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﻮده و ﯾﮏ ﺷﯿﺸﮥ ﺑﺰرگ ﮐﺎﻣﻼً ﺧﻮرد
ﺷﺪه ،ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻓﮏ و ﺻﻮرت اﯾﺸﺎن ﻣﺠﺮوح ﺷﺪه ﺑﻮد .او را ﻓﻮراً ﺑﺎ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن دﮐﱰ ﺧﺎﻟﺪ ادرﯾﺴﯽ

ﺑﺮدﯾﻢ .اول ﺷﺼﺖ رﯾﺎل ﺳﻌﻮدی ﺑﺮای ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ و ﻣﺪاوا درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .آﻧﮕﺎه آﻗﺎی دﮐﱰ ﺣﺎرث ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﮐﺸﯿﮏ

داﺷﺖ اﯾﺸﺎن را ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻧﻤﻮد .ﭼﻮن زﺧﻢ ﺳﻄﺤﯽ ﻧﺒﻮد ﻧﺎﭼﺎر دو ﺳﻪ ﺑﺨﯿﻪ زد و ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﻧﻤﻮد .ﭘﺲ از ﻣﺪاوا و اﺧﺬ
دارو ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﭘﺲ از ﺻﺮف ﻧﻬﺎرﮐﻤﯽ اﺳﱰاﺣﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ.

ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﻫﺸﺘﻢ ﻓﺮوردﯾﻦ  ۱۳۵۱ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ  ۱۲ﺻﻔﺮ  ۱۳۹۲و  ۲۸ﻣﺎرس  ۱۹۷۲م:
ﺳﺤﺮ ﭘﺲ از اﻗﺎﻣﮥ ﻧﻤﺎز و ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن زودﺗﺮ از ﻫﺮ روز ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺘﻞ ﺑﺮای ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ رﻓﺘﯿﻢ .در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ
 ۶/۳۰ﺻﺒﺢ آﻗﺎی ﻣﺸﲑی ﺑﻪ ﻫﺘﻞ آﻣﺪ .ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺣﺎج ﻋﻠﯽ ﺗﺎﺑﻨﺪه و ﻣﺎدر ﺑﺰرﮔﻮارﺷﺎن و آﻗﺎی ذواﻟﺸّﺮاﻓﺘﲔ ﭘﺲ

از ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﺑﻔﺮودﮔﺎه ﺟ ّﺪه رﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ از راه ﺑﲑوت ﺑﻄﺮف ﺗﻬﺮان ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻟﺤﻈﮥ دﺷﻮاری ﺑﻮد و
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺟﺪاﯾﯽ ﺗﻠﺦ اﺳﺖ وﱃ اﮔﺮ اﻣﯿﺪ وﺻﻞ و دﯾﺪار ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﺪان دﺷﻮار ﻧﯿﺴﺖ در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۹/۳۰ﺣﻀﺮت

آﻗﺎ و ﻧﮕﺎرﻧﺪه و ﺑﻘﯿﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ آﻗﺎی ﻓﺎﺿﻞ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺠﻔﯽ رﺋﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ ﺷﻌﺒﮥ ﺟﺪّه ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ

ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ رﻓﺘﯿﻢ .ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﻧﮏ در ﺑﻬﱰﯾﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎی ﺟﺪّه ﻧﺰدﯾﮏ اداره ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﺋﯽ ﻗﺮار دارد .ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺷﻌﺒﻪ در ﺣﺪود ده ﻣﺎه ﺑﯿﺶ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ در ﺟ ّﺪه ﺷﺮوع ﺑﮑﺎر ﮐﺮده ﺑﻮد وﱃ از ﺣﯿﺚ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺑﺎ ﺑﻬﱰﯾﻦ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی

ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﯽﻧﻤﻮد .ﭘﺲ از ﺻﺮف ﻗﻬﻮه و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺒﻠﻐﯽ اﺳﮑﻨﺎس ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻧﻤﻮده ﺑﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ آﻗﺎی راﺋﺪ

رﻓﺘﯿﻢ .ﭼﻮن آﻗﺎی راﺋﺪ در آن ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،آﻗﺎﯾﺎن ﻣﺸﲑی و داودی از ﻣﺎ ﭘﺬﯾﺮاﺋﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺳﭙﺲ آﻗﺎی ﺣﯿﺪری
ﻣﺎ را ﺑﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺧﻮدش ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﺪ .ﭘﺲ از ﺻﺮف ﻧﻬﺎر اﺳﱰاﺣﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ .ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺶ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ آﻗﺎی

راﺋﺪ ﺑﻬﻤﺮاﻫﯽ آﻗﺎﯾﺎن ﻣﺸﲑی و داوودی ﺑﺰﯾﺎرت ﺣﻀﺮت آﻗﺎ آﻣﺪﻧﺪ.ﻣﺪﺗﯽ در ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺘﻞ از ﻫﺮ دری ﺑﺎ ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ

ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﺣﻀﺮت آﻗﺎ دﺳﺘﻮراﺗﯽ ﺟﻬﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺬﻫﺒﯽ اراﺋﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ .در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻔﺖ ﭘﺲ از رﻓﱳ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ

ﻃﺒﻘﮥ ﺷﺸﻢ ﻫﺘﻞ آﻣﺪﯾﻢ و در اﻃﺎق ﺷﻤﺎره  ۶۰۹ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎءِ ﺑﺤﻀﺮت آﻗﺎ اﻗﺘﺪا ﻧﻤﻮدﯾﻢ .و ﭘﺲ از ﺻﺮف ﺷﺎم

در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۹/۳۰ﺑﻪ اﺳﱰاﺣﺖ ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ.

٢٠٩

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻧﻬﻢ ﻓﺮوردﯾﻦ  ۱۳۵۱ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ  ۱۳ﺻﻔﺮ  ۱۳۹۲و  ۲۹ﻣﺎرس  ۱۹۷۲م) :ﻃﺎﺋﻒ(
ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻓﺮاﺋﺾ در ﻫﻤﺎن اﻃﺎق ﻃﺒﻘﮥ ﺷﺸﻢ ،ﺑﺮای ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺘﻞ آﻣﺪﯾﻢ .در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ۸
آﻗﺎی ﻣﺸﲑی ﺑﺎ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ اﺳﺘﯿﺸﻦ ﯾﮑﯽ از رﻓﻘﺎی ﺧﻮدش ﺑﻪ ﻫﺘﻞ آﻣﺪ و ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺷﻮق ﺑﺴﻮی ﻣﮑّﻪ

ﻣﻌﻈّﻤﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ﺳﺎﻋﺖ  ۹وارد ﻣﺴﺠﺪاﻟﺤﺮام ﮔﺮدﯾﺪه ﻧﻤﺎز ﺗﺤ ّﯿﺖ ﺑﺠﺎی آورده ﻣﺸﻐﻮل ﻃﻮاف ﺷﺪﯾﻢ .و ﻧﻤﺎز

ﻃﻮاف ﺑﺠﺎ آوردﯾﻢ .ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از ﺳﻮداﻧﯿﻬﺎ زن و ﻣﺮد ،ﭘﲑ و ﺟﻮان ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺘﻬﺎی ﺳﯿﺎه و دﻟﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺳﭙﯿﺪ در ﻫﻨﮕﺎم

ﺧﺮوج از ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺸﺖ ﺑﻪ ﮐﻌﺒﻪ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﻋﻘﺐ ﻋﻘﺐ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﭘﺲ از ﺧﺮوج از
ﻣﺴﺠﺪ اﯾﻦ اﺷﻌﺎر را زﻣﺰﻣﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:

ﺣﺎﺟﯿﺎن رﺧﺖ ﭼﻮ از ﻣﮑّﻪ ﺑﺮﻧﺪ

ﻣﺪﺗﯽ

ﺗﺎ ﺑﺠﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺣﺮم در ﻧﻈﺮ اﺳﺖ

ﭼﺸﻢ ﺣﺠّﺎج ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﺮ اﺳﺖ

ﻣﻨﻬﻢ از ﮐﻮی ﺗﻮ ﮔﺮ ﺑﺴﺘﻢ ﺑﺎر

ﺗﻮ

ﺻﻨﻢ

ﮐﻌﺒﻪ

آﻣﺎل

ﺑﺮ

ﻋﻘﺐ

ﺳﺮ

ﻧﮕﺮﻧﺪ

ﺑﺎز ﺑﺎ ﮐﻮی ﺗﻮ دارم ﺳﺮو ﮐﺎر

ﭼﻮن ﮐﻨﻢ ﺟﺎن ﺻﻨﻢ ﻣﺎل ﻣﻨﯽ

ﻣﻨﯽ

ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﺣﺮم ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ در دﻓﱰ آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﺰه ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ و آﻗﺎی ﺣﺴﻦ ﺟﻤّﺎل در آﻧﺠﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
در آن ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮا  ۳۳/۵درﺟﻪ ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺮ ﺑﻮد .ﭘﺲ از اﺣﻮاﻟﺮﭙﺳﯽ و ﺻﺮف ﭼﺎی ﻋﺎزم ﻃﺎﺋﻒ ﺷﺪﯾﻢ .از ﻣﮑّﻪ ﺗﺎ

ﻃﺎﺋﻒ در ﺣﺪود ﻧﻮد ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ راه اﺳﺖ .در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۱۱در  ۵۰ﮐﯿﻠﻮﻣﱰی ﻃﺎﺋﻒ در ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻨﺎم»ﻗﻬﻮةاﻟﮑﺮ«

اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻣﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮد .و ﭘﺲ از ﺳﺮد ﺷﺪن اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ در ﺳﺎﻋﺖ  ۱۱/۳۰ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .در ﺗﻤﺎم راه ﮐﻪ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﻮد
ﺑﻮﺗﻪﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺧﺎر ﻣﻐﯿﻼن ﺑﻔﺎﺻﻠﻪﻫﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻨﺎر ﺟﺎده وﺟﻮد داﺷﺖ .از ﻗﻬﻮهﺧﺎﻧﻪ اﻟﮑﺮ ﺗﺎ ﻃﺎﺋﻒ ﺗﻤﺎم راه

ﭘﯿﭻ در ﭘﯿﭻ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﺳﻪﻫﺎی ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ ﺟﺎده را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .در ﺣﺪود ﺳﯽ ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ راه ﺳﺮﺑﺎﻻﺋﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻨﺪ

داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﲔ ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت زﯾﺎدی راهﺳﺎزی ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﯾﻦ راه ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪه
اﺳﺖ .ﺣﺎج آﻗﺎی راﺳﺘﲔ ﭘﯿﭻﻫﺎی اﺻﻠﯽ راه را ﺷﻤﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﯾﮑﺼﺪ ﭘﯿﭻ ﺑﺰرگ داﺷﺖ.

در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۱۲ﺑﻪ ﻃﺎﺋﻒ رﺳﯿﺪﯾﻢ ۱اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﻓﺘﯿﻢ .در ﯾﮏ ﮔﻮﺷﮥ آن ﻣﺰار ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ ﺑﻦﻋﺒﺎس

۲

-۱ﻃﺎﺋﻒ :وﺟﻪ ﺗﺴﻤﯿﻪ آن ﻃﺒﻖ ﻧﻮﺷﺘﮥ ﻣﻨﺘﻬﯽاﻻرب آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﻮاف ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﺮ آب در ﻃﻮﻓﺎن ،ﯾﺎ آﻧﮑﻪ ﺟﱪﺋﯿﻞ آن را ﻃﻮاف داده
اﺳﺖ ﺑﺮﺧﺎﻧﮥ ﮐﻌﺒﻪ ،ﯾﺎ آﻧﮑﻪ ﻃﺎﺋﻒ ﻗﺒﻼً در ﻧﺎﺣﯿﮥ ﺷﺎﻣﺎت ﺑﻮده و ﺑﻌﺪ ًا ﺑﻤﺸﯿﺖ اﻟﻬﲐ ﺑﻪ ﺣﺠﺎز ﻧﻘﻞ ﺷﺪ ﺑﺮﺣﺴﺐ دﻋﺎی اﺑﺮاﻫﯿﻢ)ع( ﯾﺎ

ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدی از ﻃﺎﺋﻔﮥ ﺻﺪف ﺧﻮﺋﯽ ﮐﺮد در ﺣﻀﺮ ﻣﻮت و ﺑﻮج ﻓﺮارﮐﺮد و ﺑﺎ ﻣﺴﻌﻮدﺑﻦ ﻣﻌﺘﺐ ﻫﻢ ﻋﻬﺪﮔﺮدﯾﺪ ،و ﭼﻮن ﻣﺎﻟﺪار ﺑﻮد

ﮔﻔﺖ آﯾﺎ ﻣﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻃﻮﻓﯽ ﺑﻨﺎ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را از زﯾﺎن ﺗﺎ زﯾﺎن ﭘﻨﺎه ﺑﺎﺷﺪﮔﻔﺘﻨﺪ آری ،ﺳﭙﺲ ﻃﻮف را ﺑﻨﺎ ﮐﺮد و آن ﻋﺒﺎرت
اﺳﺖ از دﯾﻮاری ﮐﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺪوﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ وﺟﻪ اﺧﲑ ﺑﻪ ﻋﻘﻞ ﻧﺰدﯾﮑﱰ اﺳﺖ در ﺣﺪود اﻟﻌﺎﻟﻢ آﻣﺪه ﮐﻪ ﺷﻬﺮ ﻃﺎﺋﻒ ﺷﻬﺮ ﮐﯿﺴﺖ ﺧﺮد ﺑﻪ

ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن در داﻣﻦ ﮐﻮه .اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺷﯽ وآب و ﻫﻮا ﻣﻌﺮوف ﺑﻮده از ﻗﺪﯾﻢ اﻻﯾﺎم ﻣﺤﻞ اﻋﯿﺎن ﺣﺠﺎز ﺑﻮده ﺟﺮﯾﺎن رﻓﱳ ﭘﯿﺎﻣﱪ

اﮐﺮم)ص( ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺑﻪ ﻃﺎﺋﻒ در ﺳﺎل دﻫﻢ ﺑﻌﺜﺖ و ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻃﺎﺋﻒ ﺑﻌﺪ از ﻓﺘﺢ ﻣﮑّﻪ در ﺗﻮارﯾﺦ اﺳﻼم ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺮوح آﻣﺪه ﺑﻪ ﺳﲑه
اﺑﻦ ﻫﺸﺎم ،ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﱪی ،اﻟﻤﻐﺎزی ،ﺣﺒﯿﺐاﻟﺴﲑ و ﺳﺎﯾﺮﮐﺘﺐ ﻣﻌﺘﱪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.

-۲ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس از اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا)ص( و ﻣﺤﺒﲔ ﻋﻠﯽ)ع( اﺳﺖ و رﺳﻮل ﺧﺪا)ص( در ﺑﺎرهاش دﻋﺎ ﮐﺮده ﻓﺮﻣﻮد)) :اﻟﻠﻬﻢ

ﻓﻘّﻬﻪ ﻓﯽاﻟﺪﯾﻦ و ﻋﻠّﻤﻪ اﻟﺘﺄوﯾﻞ((و در ﻓﺘﻨﻪ ﺧﻮارج از ﻃﺮف ﻋﻠﯽ)ع( ﻣﺄﻣﻮر ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ و اﺣﺘﺠﺎج ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﻮد ،ﻣﺪﺗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺼﺮه را
داﺷﺖ و ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل را اﺧﺬﮐﺮد و ﻣﻮرد ﻣﻼﻣﺖ ﻋﻠﯽ)ع( واﻗﻊ ﺷﺪ وﱃ از ﺟﻼﻟﺖ ﻗﺪرش ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻧﺸﺪ و در ﺳﺎل  ۶۹ﻫﺠﺮی در ﻃﺎﺋﻒ

وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ و ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻨﻔﯿّﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﻠﯽ)ع( ﺑﺮ وی ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪ و ﮔﻔﺖ)) :اﻟﯿﻮم ﻣﺎت رﺑّﺎﻧﯽ ﻫﺬا اﻻﻣّﻪ(( اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻣّﻪ و ﺧﺎﺻّﻪ

از او ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
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و ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻨﻔﯿّﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﻠﯽ )ع( ۱ﻗﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ زﯾﺎرت ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﻌﺪ از ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ آن ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ در ﺣﺪود
ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﮐﺘﺎب ﺧﻄﯽ و ﺳﻪ ﻫﺰار و ﺷﺸﺼﺪ ﮐﺘﺎب ﭼﺎﭘﯽ داﺷﺖ .ﺿﻤﻨﺎً ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی ﻣﺘﻌﺪد
داﺷﺖ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ .و ﺑﺮای ﺻﺮف ﻧﻬﺎر ﺑﻪ ﻣﻄﻌﻢ»ﻓﻨﺪقاﻟﻘﺼﺮ اﻟﻌﺰﯾﺰﯾﻪ« رﻓﺘﯿﻢ .ﭘﺲ از ﺻﺮف ﻧﻬﺎر و

ﭼﺎی در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ﺳﻪ و ﻧﯿﻢ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﻗﺪری داﺧﻞ ﺷﻬﺮ ﮔﺮدش ﮐﺮدﯾﻢ .در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮدﯾﻢ،

ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣَﻠِﮏْ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﯿﺌﺖ وزرا و ﻏﲑه در آن وﺟﻮد داﺷﺖ.ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺷﻬﺮ ﻃﺎﺋﻒ در ﺣﺎل ﻋﺎدی در ﺣﺪود

ﺻﺪﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ دارد .وﱃ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻮاﺳﻄﮥ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﻞ ﯾﯿﻼﻗﯽ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن اﺳﺖ ،ﺟﻤﻌﯿﺖ آن ﺑﻪ ده ﺑﺮاﺑﺮ

)ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ( اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎً زﯾﺒﺎ دارای ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و آﺳﺎﯾﺸﮕﺎه رواﻧﯽ

و دواﺋﺮ دوﻟﺘﯽ و ﻏﲑه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .وﱃ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ درﺧﺖ و ﺧﺸﮏ اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺼﺮ ﻣﻠﮏ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺰرگ و ﭘﺮ درﺧﺖ و

ﺳﺮﺳﺒﺰ ﺑﻮد ﻫﻮا ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻼﯾﻢ ﺑﻮد ،ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﻣﺎ در ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺘﻞ ﺑﺪون ﮐﻮﻟﺮ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ .در ﺣﺪود  ۴/۳۰ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ
از ﺟﻠﻮ ﻗﺼﺮ ﭘﺬﯾﺮاﺋﯽ ﻣﻠﮏ ﺑﻄﺮف ﻣﮑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺖ از ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻤﻨﺎزل ﮐﻪ ﻣﯿﻘﺎت ﻣﺮدم ﻃﺎﺋﻒ و آن ﺣﻮاﱃ اﺳﺖ،

دﯾﺪن ﻧﻤﻮدﯾﻢ .در اﯾﻦ ﻣﺤﻞّ ﺣﺠﺎج ﻣﺤﺮم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺴﺠﺪ در ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺎﺻﻔﺎ ﻗﺮار دارد .اﻃﺮاف آن ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی

ﯾﯿﻼﻗﯽ و درﺧﺘﺎن اﻧﺎر وﺟﻮد دارد .در  ۶۰ﮐﯿﻠﻮﻣﱰی از ﻃﺎﺋﻒ ﺑﻪ ﻣﮑﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ دو راﻫﯽ رﺳﯿﺪﯾﻢ .ﯾﮏ راه ﺑﻪ ﻣﮑﻪ و

ﯾﮏ راه ﺑﺠﺪه ﻣﯽرﻓﺖ .از آﻧﺠﺎ ﺗﺎ ﻣﮑﻪ  ۲۶ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ و ﺗﺎ ﺟﺪه  ۱۰۴ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺖ .ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﮑﻪ آﻣﺪﯾﻢ.
در ﺻﺤﺮای ﻋﺮﻓﺎت ﮐﻪ  ۲۴ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﺗﺎ ﻣﮑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد ،ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺑﺴﯿﺎری ﻣﺸﻐﻮل ﭼﺮا ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻮﺗﻪﻫﺎی ﺧﺎر

ﻣﻐﯿﻼن و ﺳﻨﺎ و ﺳﺎﯾﺮﮔﯿﺎﻫﺎن ﻫﻤﻪ ﺳﺮﺳﺒﺰ ﺑﻮد و زﯾﺒﺎﺋﯽ ﺧﺎﺻّﯽ ﺑﻪ آن دﺷﺖ داده ﺑﻮدﻧﺪ .وﻗﺘﯿﮑﻪ ﺑﺤﺮم رﺳﯿﺪﯾﻢ ﻫﻨﻮز

آﻓﺘﺎب ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻮد ،ﻣﺠﺪداً ﻃﻮاف ﻧﻤﻮدﯾﻢ .ﭘﺲ از ﻃﻮاف ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب ﺷﺮوع ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻋﺼﺮ ﻏﲑ ازﮐﺒﻮﺗﺮان ﻣﺮﻏﺎن
ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪﮔﻨﺠﺸﮏ و ﺳﺎر در اﻃﺮاف ﮐﻌﺒﻪ در ﭘﺮواز و ﻃﻮاف ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺆذن و ﻣﮑﺒّﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮش ﺻﺪا ﺑﻮدﻧﺪ.

ﺻﺪای اﻟﻠّﻪ اﮐﱪ ﺑﺎ آن آﻫﻨﮓ دﻟﻨﺸﲔ در ﺗﻤﺎم در و دﯾﻮارﮐﻌﺒﻪ و ﻣﺴﺠﺪ ﻃﻨﲔ اﻧﺪاز ﺑﻮد .و روح ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن را راﯾﺤﻪ
ﺟﺎﻧﺒﺨﺶ و ﻣﺎﺋﺪه آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮد .ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎ ﻋﺎزم ﺟﺪه ﺷﺪﯾﻢ .ﻫﻮا ﺻﺎف و ﻣﻼﯾﻢ ﺑﻮد .ﻧﻮر ﻣﺎه ﺗﻤﺎم

ﮐﻮﻫﻬﺎ و دﺷﺘﻬﺎ را روﺷﻦ و ﻣﻨﻮر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد و ﻓﻀﺎ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺖ .ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺪای ﻣﺒﺎرک ﭘﯿﺎﻣﱪ

ﺑﺰرگ وﮔﺮاﻣﯽ در ﺗﻤﺎم ذرات وﺟﻮد ﺑﻨﺪای ﻗﻮﻟﻮ اﻻ اﻟﻪ اﻟّﺎ اﻟﻠّﻪ ﺗﻔﻠﺤﻮ ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺖ .و ﺗﻤﺎم ﮐﻮه و دره و دﺷﺖ آﻧﺮا
ﺗﮑﺮار ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ اﯾﻦ ﺑﻨﺪه ،ﺿﻌﯿﻒ ،اﯾﻦ دو ﺑﯿﺘﯽ ﺑﺎﺑﺎﻃﺎﻫﺮ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪم:
ﺑﻪ درﯾﺎ ﺑﻨﮕﺮم درﯾﺎ ﺗﻮ ﺑﯿﻨﻢ

ﺑﺼﺤﺮا ﺑﻨﮕﺮم ﺻﺤﺮا ﺗﻪ ﺑﯿﻨﻢ

ﻧﺸﺎن از ﻗﺪ رﻋﻨﺎی ﺗﻪ ﺑﯿﻨﻢ

ﺑﻬﺮ ﺟﺎ ﺑﻨﮕﺮم ﮐﻮه و در دﺷﺖ

در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۹ﺑﺠﺪه وارد و ﭘﺲ از ﺻﺮف ﺷﺎم اﺳﱰاﺣﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ.

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ دﻫﻢ ﻓﺮوردﯾﻦ  ۱۳۵۱ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ  ۱۴ﺻﻔﺮ  ۱۳۹۲و  ۳۰ﻣﺎرس ۱۹۷۲م:
ﺳﺤﺮ ﭼﻨﺎن ﺧﻮاب ﻣﺮا در رﺑﻮده ﺑﻮد ،ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮده ﺑﻮدم وﻗﺘﯽ ﭼﺸﻢ ﺑﺎز ﮐﺮدم دﯾﺪم ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﻧﻤﺎز
اﺳﺖ .ﻫﻤﺮاﻫﺎن دﯾﮕﺮ ﻫﺮ ﯾﮏ در اﺗﺎﻗﻬﺎی ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﺻﺤﺒﺖ ﯾﺎ راز و ﻧﯿﺎز و ﯾﺎ ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﺲ از
 -۱ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻨﻔﯿﻪ :ﺣﻀﺮت اﻣﲑاﻟﻤﺆﻣﻨﲔ ﺑﻘﻮل ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪ  ۲۷ﻓﺮزﻧﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ  ۴ﻧﻔﺮ)اﻣﺎم ﺣﺴﻦ و اﻣﺎم ﺣﺴﲔ و زﯾﻨﺐ و ام ﮐﺜﻮم ﻋﻠﯿﻪ
اﻟﺴﻼم(از ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ)س( و ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻨﻔﯿﻪ ﮐﻪ ﭘﻨﺠﻤﲔ اﺳﺖ از ﺧﻮﻟﻪ ﺣﻨﻔﯿﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ وی در زﻣﺎن ﺧﻼﻓﺖ ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﺑﺪﻧﯿﺎ
آﻣﺪه در اﯾﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ﻣﺮوان در ﻣﺪﯾﻨﻪ رﺣﻠﺖ ﮐﺮد و ﻋﺪهای ﺑﻨﺎم ﮐﯿﺴﺎﻧﯿّﻪ ﮐﻪ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﮐﯿﺴﺎن ﻏﻼم او ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪﻧﺪ و
ﮔﻔﺘﻨﺪ وی )ﻣﻬﺪی( اﺳﺖ و درﮐﻮه رﺿﻮی ﻏﺎﯾﺐ اﺳﺖ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺴﯿﺎر رﺷﯿﺪ ،ﺑﻠﻨﺪ ﻗﺎﻣﺖ و ﺷﺠﺎع ﺑﻮده ،در ﺟﻨﮓ ﺟﻤﻞ و ﺻﻔﲔ داد
ﺷﺠﺎﻋﺖ داده و دارای  ۲۴ﻓﺮزﻧﺪ ذﮐﻮر اﻧﺎث ﺑﻮده اﺳﺖ.
)ﻧﻘﻞ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر از ﻣﻨﺘﻬﯽاﻵﻣﺎل(

٢١١

ﻣﺪﺗﯽ ﺻﺪای ﻣﺆذن از ﺑﻠﻨﺪﮔﻮﻫﺎی ﻣﺴﺠﺪ ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪ .ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ اذان ﻧﻤﺎز ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ ﻫﻤﮕﯽ ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ را در
ﻫﻤﺎن اﻃﺎق  ۶۰۹ﺑﻪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ اﻗﺘﺪا ﮐﺮدﯾﻢ .ﭘﺲ از ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺘﻞ آﻗﺎی راﺋﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ زﯾﺎرت

ﺣﻀﺮت آﻗﺎ آﻣﺪ .ﺑﻌﺪ از ﻣﺮاﺟﻌﺖ اﯾﺸﺎن ﻣﺪﺗﯽ در ﺑﺎزار ﺟﺪه ﮔﺮدش ﮐﺮدﯾﻢ .ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ
ﻣﺮاﺟﻌﺖ ،و ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ و ﻋﺼﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﺪﻋﻮت ﻗﺒﻠﯽ ،آﻗﺎﯾﺎن ﻣﺸﲑی وﮐﺸﻮری ﺑﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻠﻬﺎی ﺧﻮدﺷﺎن آﻣﺪﻧﺪ و

ﺑﺮای ﻧﻬﺎر ﺑﻪ ﻫﺘﻞ رﻓﺘﯿﻢ و ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﻣﺤﺒﺖ ﭘﺬﯾﺮاﺋﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺿﻤﻦ ﺻﺮف ﻧﻬﺎر از ﻋﻘﺎﺋﺪ ﻫﻨﺪوﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪ

ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪﮐﻪ ﻫﻨﺪوﻫﺎ ﻫﻢ ﻋﻘﯿﺪه دارﻧﺪﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﻮد و ﻋﻘﯿﺪهٔ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﺮﻓﺎن ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ.

ﺧﻮد ﺑﻮدا ﻣﺮدی ﺑﺰرگ و ﻣﻮرد اﺣﱰام ﺑﺰرﮔﺎن اﺳﺖ .ﻣﻨﺘﻬﯽ ﭘﲑوان ﺑﻮدا ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﻮد .ﻋﺮﻓﺎ

ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﺪا ﺑﻮد .و ﮐﺎر ﺧﺪا را ﺑﺨﺪا ﺑﺎزﮔﺬاﺷﺖ آﻧﮕﺎه ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ اﺣﺴﺎﺋﯽ ۱ﻣﺪﺗﻬﺎ
ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﺋﻤﻪ را ﺑﺨﻮاب ﺑﺒﯿﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺒﯽ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺣﺴﻦ )ع( را در ﺧﻮاب دﯾﺪﮐﻪ ﺑﺎو

دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ اﯾﻦ اﺷﻌﺎر را ﺑﺨﻮاﻧﺪ:

ﮐﻦ ﻣﻦ اﻣﻮرک ﻣﻌﺮﺿﺎً

ﻓﻠﺮّﺑﻤﺎ

اﺗﺴﻊ

اﻟﻤﻀﯿﻖ

ودع اﻻﻣﻮر اﱃ اﻟﻘﻀﺎ

وَﻟﺮبّ

اﻣﺮ

ﻣﺘﻌﺐ

ﻟﮏ ﻓﯽ ﻋﻮاﻗﺒﻪ اﻟﺮﺿﺎ

اﻟﺠﻤﯿﻞ

ﻓﻘﺲ ﻋﻠﯽ ﻣﺎ ﻣﻀﯽ

اﻟﻠّﻪ

اﻟﻠﻪ

ﯾﻔﻌﻞ

ﻋﻮّدک

ﻣﺎ

و

ﯾﺸﺎءِ

ﻓﻼ

رﺑّﻤﺎ

ﺿﺎق

ﺗﮑﻦ

اﻟﻔﻀﺎ

ﻣﺘﻌﺮّﺿﺎ

او ﻣﺪﺗﻬﺎ اﯾﻦ اﺷﻌﺎر را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و دﯾﮕﺮ ﺣﻀﺮت را ﺑﺨﻮاب ﻧﺪﯾﺪ ،ﺑﻌﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻀﺮت آن ﺑﻮده ﮐﻪ
ﺑﻤﻔﺎد اﺷﻌﺎر ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺷﯿﺦ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ در اول ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ آﺧﺮ اﻻﻣﺮ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت
آﻗﺎی ﺳﻠﻄﺎﻧﻌﻠﯿﺸﺎه ۲ﻣﺸﺮف ﺷﺪه اﺳﺖ .و ﻣﺮد راﺳﺖﮔﻮ و درﺳﺘﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﺳﺨﻨﺎن ﺣﻀﺮت آﻗﺎ در

ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ﺳﻪ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻧﻤﻮده ﺑﻤﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ.

در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۵ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺑﻪ ﻫﺘﻞ»اﻧﱰﻧﺸﻨﺎل« ﮐﻪ آﻗﺎی ﺣﺎج ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ و آﻗﺎﯾﺎن :رﻫﻨﻤﺎ ،ﻣﻠﮏﭘﻮر،
رﺿﻮی و ﻋﺪّ ٔه زﯾﺎد دﯾﮕﺮی از اﯾﺮاﻧﯿﺎن در آﻧﺠﺎ ﻣﻨﺰل داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ رﻓﺘﯿﻢ ،زﯾﺮا آﻧﺎن در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻪ زﯾﺎرت

ﺣﻀﺮت آﻗﺎ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﻤﺎم آﻗﺎﯾﺎن ﺑﻪ ﻃﺒﻘﮥ ﭼﻬﺎرم ﮐﻪ ﺣﺎج آﻗﺎی ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﻣﻨﺰل داﺷﺘﻨﺪ آﻣﺪﻧﺪ .ﺧﺎﻧﻢ آﻗﺎی
ﺣﮑﻤﺖ و ﺧﺎﻧﻢ آﻗﺎی رﻫﻨﻤﺎ ﻧﯿﺰ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،و اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﻣﺎ راﺿﯽ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺗﺤﻤﻞ زﺣﻤﺖ

ﻓﺮﻣﻮده و ﺑﺎﻃﺎق ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﯿﺎورﻧﺪ .ﭘﺲ از ﺻﺮف ﭼﺎی ﻣﺮاﺟﻌﺖ و ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎ را در اﻃﺎق  ۶۰۹ﺑﻪ ﺣﻀﺮت

آﻗﺎ اﻗﺘﺪا و ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺐ ﺟﻤﻌﻪ را در ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﯾﻢ .ﭘﺲ از ﻓﺎﺗﺤﮥ اول ﻣﺠﻠﺲ ﺣﺎج آﻗﺎی ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺤﯽ

ﻣﻨﺎﺟﺎﺗﯽ از ﻧﯿﺎز ﺗﺠﻠﯽ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از ﻓﺎﺗﺤﺔاﻻوﻟﯿﺎء ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ و ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺘﻢ ﮔﺮدﯾﺪ .ﭘﺲ از ﺻﺮف ﺷﺎم
ﻫﺮﯾﮏ ﺑﻪ اﻃﺎﻗﻬﺎی ﺧﻮد رﻓﺘﻪ و اﺳﱰاﺣﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ.

 -۱ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ اﺣﺴﺎﺋﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ در اﺣﺴﺎ در ﻣﺸﺮق ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و ﻧﺴﺒﺖ ﺷﯿﺨﯿّﻪ ﺑﺪوﺳﺖ ،ﭘﺲ از وی ﺳﯿﺪﮐﺎﻇﻢ رﺷﺘﯽ ﭘﯿﺸﻮای
ﺷﯿﺨﯿّﻪ ﺷﺪ و ﭘﺲ از او دو ﻓﺮﻗﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﯾﮑﯽ ﭘﲑوان ﺣﺎج ﻣﺤﻤﺪﮐﺮﯾﻢ ﺧﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ و دﺳﺘﮥ دﯾﮕﺮ ﭘﲑوان ﻣﲑزا ﺷﻔﯿﻊ ﺗﱪﯾﺰی .اﻧﺎن ﻣﻌﺎد و
ﻋﺪل را ﺿﺮوری ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﻧﺒﻮت داﻧﺴﺘﻪ و اﺧﺒﺎری ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

 -۲ﺣﻀﺮت زﯾﺪة اﻟﻌﺮﻓﺎ آﺧﻮﻧﺪ ﻣﻼ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﻄﺎﻧﻌﻠﯿﺸﺎه ﻗﺪس ﺳﺮه از اﻗﻄﺎب ﺑﺰرگ و از ﻣﻔﺴﺮﯾﻦ و از ﻧﻮاﺑﻎ ﻋﻠﻢ و ﻋﺮﻓﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ

ﺑﺮای ﺷﺮح ﺣﺎل وی ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﻧﺎﺑﻐﮥ ﻋﻠﻢ و ﻋﺮﻓﺎن ﺑﻘﻠﻢ ﺣﻀﺮت ﺳﻠﻄﺎﻧﺤﺴﲔ ﺗﺎﺑﻨﺪه)رﺿﺎﻋﻠﯿﺸﺎه( و رﻫﱪان ﻃﺮﯾﻘﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.

٢١٢

ﺟﻤﻌﻪ ﯾﺎزدﻫﻢ ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۵۱
ﺳﺤﺮ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﯿﺪار ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﺑﺎﻃﺎق ﺣﻀﺮت آﻗﺎ آﻣﺪﻧﺪ ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز و ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن زودﺗﺮ از روزﻫﺎی
دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺘﻞ آﻣﺪﯾﻢ .ﭘﺲ از ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﮐﺮاﯾﻪای ﺑﻪ ﻣﮑﻪ ﻣﻌﻈﻤﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .درﺳﺖ

ﺳﺎﻋﺖ  ۷ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺎزم ﻣﮑﻪ ﻣﻌﻈﻤﻪ ﺷﺪﯾﻢ .ﻫﻮا ﻧﯿﻢ اﺑﺮی ﺑﻮد ﮔﺎﻫﯽ در ﺳﺎﯾﮥ اﺑﺮ و ﮔﺎﻫﯽ در اﺷﻌﮥ آﻓﺘﺎب ﺑﻮدﯾﻢ .ﭼﻨﺪ

ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﮐﻪ از ﺟﺪه ﺧﺎرج ﺷﺪﯾﻢ ﻣﻪ ﻏﻠﯿﻈﯽ ﻫﻤﻪﺟﺎ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﮔﺎﻫﯽ ﭼﻮن ﻋﺎﺷﻘﺎن ﻣﻬﺠﻮر ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﮔﺎﻫﯽ

ﭼﻮن و اﺻﻼن ﻣﺴﺮور ،روﺷﻦ و ﻣﺘﺒﺴﻢ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﮑﻪ ﮐﻪ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺑﺮ و ﻣِﻪ رﻓﻊ ﺷﺪ و ﻫﻮا ﮐﺎﻣﻼً

آﻓﺘﺎﺑﯽ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺳﺎﻋﺖ  ۸وارد ﻣﮑﻪ ﺷﺪﯾﻢ ،ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻄﻮاف ﮐﻌﺒﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪﯾﻢ ﭘﺲ از ﻃﻮاف و ﻧﻤﺎز ﭼﻮن راﻧﻨﺪه

ﻫﻨﻮز ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﻧﺨﻮرده ﺑﻮد ﺟﻠﻮ ﯾﮑﯽ از ﻗﻬﻮهﺧﺎﻧﻪﻫﺎی آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻗﻠﯿﺎﻧﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪی داﺷﺖ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮد ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ،

راﻧﻨﺪه ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺧﻮرده ﻣﺠﺪّداً ﺑﺠﺪه ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻗﺎﯾﺎن ﺑﺎﻃﺎﻗﻬﺎی ﺧﻮد رﻓﺘﻨﺪ ﭼﻮن ﻫﻮا ﮔﺮم ﺑﻮد
ﺑﻬﱰﯾﻦ ﻣﺤﻞ ،اﻃﺎﻗﻬﺎی ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻮﻟﺮ ﺧﻮب داﺷﺖ ،ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ و ﻋﺼﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺘﻞ آﻣﺪه ﻧﻬﺎر ﺻﺮف ﻧﻤﻮده

اﺳﱰاﺣﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .ﭘﺲ از اﺳﱰاﺣﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻫﺘﻞ رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﻮدﯾﻢ .و ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎ
و ﺻﺮف ﺷﺎم اﺳﱰاﺣﺖ ﮐﺮدﯾﻢ.

ﺷﻨﺒﻪ دوازدﻫﻢ ﻓﺮوردﯾﻦ ) ۱۳۵۱رﯾﺎض(
ﺳﺤﺮ ﻫﻤﮕﯽ آﻣﺎدهٔ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺘﻞ آﻣﺪﯾﻢ و ﺑﺎ دو اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺳﺎﻋﺖ  ۶ﺻﺒﺢ وارد

ﻓﺮودﮔﺎه ﺷﺪﯾﻢ .آﻗﺎﯾﺎن ﻣﺸﲑی و اﻣﺎﻣﯽ در آﻧﺠﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .آﻗﺎی ﻣﺸﲑی از ﺟﺪه ﺑﻪ ﻫﻠﻨﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و ﻋﺎزم ﻫﻠﻨﺪ ﺑﻮد.
ﺧﺎﻧﻢ اﯾﺸﺎن و ﯾﮑﯽ از ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﺑﺎ ﻫﻤﲔ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻋﺎزم ﮐﻮﯾﺖ ﺑﻮدﯾﻢ ﻋﺎزم اﯾﺮان ﺑﻮدﻧﺪﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﺮان ﺑﻪ
ﻫﻠﻨﺪ ﺑﺮوﻧﺪ .آﻗﺎی راﺋﺪ ،داودی ،اﻣﺎﻣﯽ ،ﮐﺮﯾﻤﯽ ،ﮐﺸﻮری ،ﺟﻨﺎب ،آﺷﻮری ،اﺳﮑﻮﺋﯽ ،ﺳﺮﻫﻨﮓ اﻣﺠﺪی ،رزمﻓﺮﻣﺎ،

ﺳﺮﮐﺎر ﺳﺮﮔﺮد ﺗﻘﻮی ،ﻧﺼﲑی ،ﭘﲑوزﻧﯿﮏ ،ﺷﺮﯾﻔﯽ ،ﻣﻨﺴﺒﺎﺋﯽ ،و ﻫﻤﺴﺮاﻧﺸﺎن ﺑﺮای ﺑﺪرﻗﮥ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ و ﻫﻤﺮاﻫﺎن و
آﻗﺎﯾﺎن ﻣﺸﲑی و ﺧﺎﻧﻮادهﺷﺎن آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺎ ﮐﻤﺎل اﺣﱰام ﻣﺎ را ﺑﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻠﻬﺎی ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﺋﯽ ﺗﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ
آوردﻧﺪو ﺑﺪون ﺑﺎزرﺳﯽ داﺧﻞ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺷﺪﯾﻢ .در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻫﻤﺮاﻫﺎن آﻗﺎﯾﺎن ﻣﺸﲑی و ﻫﻤﺴﺮ و ﭘﺴﺮش

)آﻗﺎی ﻓﺮﯾﱪز ﻣﺸﲑی( در ﻫﻤﺎن ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﺎﻋﺖ  ۷و ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺞ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﮐﻮﯾﺖ
ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻄﻮل ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ و ﺳﯽو ﺳﻪ ﻫﺰار ﭘﺎ ارﺗﻔﺎع ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ .ﻧﮑﺘﮥ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ

ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﺪاران ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻮدن ﺑﺪون ﺣﺠﺎب و ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی ﮐﻮﺗﺎه از ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﺎن ﭘﺬﯾﺮاﺋﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .و

ﺣﺎل آﻧﮑﻪ در داﺧﻞ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺗﻌﺼّﺐ ﺷﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺣﺠﺎب وﺟﻮد دارد .ﻃﯿﺎره در ﺳﺎﻋﺖ  ۸/۲۰دﻗﯿﻘﻪ در
ﻓﺮودﮔﺎه رﯾﺎض ۱ﺑﻪ زﻣﲔ ﻧﺸﺴﺖ .ﻫﻮای رﯾﺎض ﻣﻪآﻟﻮد و ﻧﯿﻢاﺑﺮی ﺑﻮد .در داﺧﻞ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﺎﺟﻮاﻧﯽ از اﻫﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻪ

ﻧﺎم»ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﺳﻌﺪﻋﺒﺪاﻟﺠﻮاد« ﮐﻪ ﻣﺄﻣﻮر ﺧﺪﻣﺖ دوﻟﺖ در رﯾﺎض ﺑﻮد آﺷﻨﺎ ﺷﺪم ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮوج از ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ

در رﯾﺎض آدرس ﺧﻮد را ﺑﻤﻦ داد ،ﺣﺎج آﻗﺎی ﺟﻮاﻫﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ آﺷﻨﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺑﯿﺖ ﺷﻌﺮ ﺻﺎﺋﺐ را ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ:
ﭘﺮ در ﻣﻘﺎم ﺗﺠﺮﺑﮥ دوﺳﺘﺎن ﻣﺒﺎش

ﺻﺎﺋﺐ ﮐﻪ زود ﺑﯽﮐﺲ و ﺑﯽﯾﺎر ﻣﯽﺷﻮی

ﺷﮕﻔﺖ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺨﻨﮕﻮی ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺟﺪه ﺗﺎ ﮐﻮﯾﺖ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻄﻮل ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ و ذﮐﺮی

از رﯾﺎض ﻧﺸﺪه ﺑﻮد و ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ و  ۲۰دﻗﯿﻘﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﺎ رﯾﺎض ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد و ﺿﻤﻨﺎً اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ در
 -۱رﯾﺎض :ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی اﺳﺖ در ﻣﺮﮐﺰ اﯾﻦ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه واﻗﻊ و دارای  ۶۶۷۰۰۰ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و ﻣﺤﺼﻮل ﻋﻤﺪه آن
ﺧﺮﻣﺎ اﺳﺖ
)ﻧﻘﻞ از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﲔ و دﻫﺨﺪا(
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رﯾﺎض  ۲۵دﻗﯿﻘﻪ ﺗﻮﻗﻒ دارﯾﻢ و  ۲۳دﻗﯿﻘﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮد .ﺳﺎﻋﺖ ﻧُﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﭘﺮواز ﻧﻤﻮد و ﺳﺨﻦﮔﻮ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ از
رﯾﺎض ﺑﮑﻮﯾﺖ  ۴۰دﻗﯿﻘﻪ ﭘﺮواز ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ و ۲۳ﻫﺰار ﭘﺎ ارﺗﻔﺎع دارﯾﻢ .ﺳﺎﻋﺖ ﻧُﻪ و ﭘﻨﺠﺎه دﻗﯿﻘﻪ وارد ﻇَﻬﺮان ۲۵

درﺟﻪ ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺮﺑﻮد .ﭘﻨﺠﺎه دﻗﯿﻘﻪ از ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺗﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﺑﻄﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .ﺳﺎﻋﺖ ده و  ۱۵دﻗﯿﻘﻪ از ﻇَﻬﺮان
ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮد و اﻋﻼم ﮐﺮد ﭘﺲ از  ۴۰دﻗﯿﻘﻪ وارد ﮐﻮﯾﺖ ۱ﻣﯽﺷﻮد ﺳﺎﻋﺖ  ۱۱و  ۱۴دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﮐﻮﯾﺖ رﺳﯿﺪ .ﺧﻼﺻﻪ

آﻧﮑﻪ از ﺟﺪه ﺗﺎ ﮐﻮﯾﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﻘﻮل ،ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺮواز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﭼﻮن ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻔﺖ و  ۱۵دﻗﯿﻘﻪ از

ﺟﺪه ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﻋﺖ  ۸/۱۵دﻗﯿﻘﻪ وارد ﮐﻮﯾﺖ ﺷﻮﯾﻢ وﱃ ﺳﺎﻋﺖ  ۱۱/۱۴دﻗﯿﻘﻪ رﺳﯿﺪﯾﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ

ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺄﺧﲑ داﺷﺖ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺎﺑﻞ دﻗﺖ و ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ! در ﻓﺮودﮔﺎه آﻗﺎﯾﺎن ﺻﯿﻘﻞ و ﻓﺮﻫﻨﮓ و

آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ از ﻓﻘﺮا ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺒﺎل آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ از ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﮔﻤﺮﮔﯽ ﺑﺎ
اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ آورده ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺳﻔﲑﮐﻪ ﻗﺒﻼً آﻣﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد وارد ﺷﺪﯾﻢ .ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ و ﻋﺼﺮ

اﺳﱰاﺣﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،ﻋﺼﺮ ﻋﺪهای از ﻓﻘﺮا و آﻗﺎی ﺻﯿﻘﻞ و آﻗﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ رﺳﯿﺪﻧﺪ .ﻓﻘﺮا ﻫﻤﮕﯽ ﻧﻤﺎز

ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎ را در ﻃﺒﻘﮥ دوم ﻋﻤﺎرت ﺑﺤﻀﺮت آﻗﺎ اﻗﺘﺪا ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺑﻌﺪﮐﺘﺎب ﭘﻨﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ ﺳﭙﺲ دﺳﺘﻮر

ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﮐﺘﺎب ﺷﻤﺲ را ﺑﺎزﮐﻨﺪ و ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻏﺰل آﻣﺪ:
ﺧﱪت ﻫﺴﺖ ﮐﻪ در ﻣﺼﺮ ﺷﮑﺮ ارزان ﺷﺪ

ﺧﱪت ﻫﺴﺖ ﮐﻪ دی ﮔﻤﺸﺪ و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺷﺪ

ﮔﻠﺮﺧﺎﻧﯽ زﭼﻤﻦ رﻗﺺ ﮐﻨﺎن آﻣﺪهاﻧﺪ

ﮐﺎﻧﺠﻢ ﭼﺮخ ﻧﺜﺎر ﻗﺪم اﯾﺸﺎن ﺷﺪ

در ﺳﻤﺎع آﻣﺪ و اﺳﺘﺎد ﻫﻤﮥ ﻣﺮﻏﺎن ﺷﺪ

ﺧﱪت ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻠﺒﻞ زﺳﻔﺮ ﺑﺎز آﻣﺪ

ﮐﻔﺮﻫﺎﺷﺎن ﻫﻤﻪ از رﺣﻤﺖ ﺣﻖ اﯾﻤﺎن ﺷﺪ

ﻣﺮدﮔﺎن ﭼﻤﻦ از دﻋﻮت ﺣﻖ زﻧﺪه ﺷﺪﻧﺪ

ﺑﻠﺒﻞ ﺟﺎن زﺷﻌﻒ آﻣﺪ و در اﻓﻐﺎن ﺷﺪ

ﺷﻤﺲ ﺗﱪﯾﺰ ﭼﻮن ﺑﻨﻤﻮد ﮔﻞ رﺧﺴﺎرت

ﭘﺲ از ﺧﺎﺗﻤﮥ ﻣﺠﻠﺲ در ﯾﮑﯽ از اﻃﺎﻗﻬﺎی ﻃﺒﻘﮥ دوم ﺷﺎم ﺻﺮف ﮔﺮدﯾﺪ و در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ده اﺳﱰاﺣﺖ ﮐﺮدﯾﻢ.

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ) ۱۳۵۱ﺻﻔﺎت ﻣﺆﻣﻨﺎن(
ﺳﺤﺮ در ﺣﺪود دو ﺳﺎﻋﺖ و ﻧﯿﻢ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﻃﻠﻮع ﻓﺠﺮ ﺑﯿﺪار ﺷﺪﯾﻢ ،ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ و ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن ﺿﻤﻦ ﺗﻔﺴﲑ

ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا ﺑﺎ ﺗﮑﱪ و ﻧﺨﻮت وﻏﺮور راه ﻧﻤﯽروﻧﺪ و ﻣﺆﻣﻨﲔ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﺴﺘﺎده و
ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﯾﺎد ﺧﺪاﯾﻨﺪﮐﻪ ﺷﺐ را ﺑﻪ روز ﻣﯽآورﻧﺪ در رﮐﻮع و ﺳﺠﻮد .ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا اﮔﺮ ﺑﻈﺎﻫﺮ ﻫﻢ ﺑﯿﺎد ﺧﺪا ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ
دﻟﺸﺎن ﺧﺎﺷﻊ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺆﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺧﺪا دﺳﺘﻮر داده اﺳﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﯾﺎ ﺗﻬﺠّﺪ و ﺷﺐ

زﻧﺪهداری ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﻧﻮاﻓﻠﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﻮر داده ﺷﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﺣﺎل ﺗﻮﺟﻪ و ﻣﺮاﻗﺒﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .وﻗﺘﯽﮐﻪ در ﺧﻠﻮﺗﺴﺖ
ﺑﯿﺎد ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺆﻣﻦ وﻗﺘﯽﮐﻪ ﺑﯿﺎد ﺧﺪا ﺑﺨﻮاﺑﺪ ،ﺧﻮاب او ﻫﻢ ﻋﺒﺎدت اﺳﺖ و ﺣﮑﻢ ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﻨﺪه دارد .و آن
ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و از ﺧﺪا ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪﮐﻪ ﺧﺪاﯾﺎ ﻋﺬاب ﺟﻬﻨﻢ را از ﻣﺎ ﺑﮕﺮدان .ﻣﺆﻣﻨﲔ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ
دﺳﺘﻮر داده ﺷﺪ اﻧﻔﺎق ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و اﺳﺮاف ﻫﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ از ﻗﺮان ﮐﺮﯾﻢ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

وَﻻَ ﺗَﺠْﻌَﻞْ ﻳَﺪَكَ ﻣَﻐْﻠُﻮﻟَﺔً إِﻟَﻰ ﻋُﻨُﻘِﻚَ وَﻻَ ﺗَﺒْﺴُﻄْﻬَﺎ ﻛُﻞﱠ اﻟْﺒَﺴْﻂِ ﻓَﺘَﻘْﻌُﺪَ ﻣَﻠُﻮﻣًﺎ ﻣﱠﺤْﺴُﻮرًا »ﺳﻮره اﻻﺳﺮاء آﯾﻪ « ۲۹ﻧﻪ دﺳﺘﺖ
را در ﮔﺮدﻧﺖ ﺑﺒﻨﺪﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ از دﺳﺘﺖ ﺑﲑون ﻧﯿﺎﯾﺪ ،ﻧﻪ آﻧﮑﻪ آﻧﻘﺪر اﻧﻔﺎق ﮐﻦ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﻋﺎﺋﻠﻪ و زن و ﺑﭽﻪات
-۱ﮐﻮﯾﺖ :در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﲔ ﻋﺮاق و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس واﻗﻊ ﺷﺪه .ﻣﺴﺎﺣﺖ آن  ۱۶ﻫﺰارﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ و ﺟﻤﻌﯿﺖ آن
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ اﻣﲑ ﻧﺸﲔ ﻋﺮﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﺗﺤﺖاﻟﺤﻤﺎﯾﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻮده و اﮐﻨﻮن ﻫﻢ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﻧﮕﻠﯿﺲ اﺳﺖ
و ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ آن ﺑﻨﺪر ﮐﻮﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪود  ۳۰۰۰۰۰ﻫﺰار ﺟﻤﻌﯿﺖ دارد .اﻫﻤﯿﺖ ﮐﻮﯾﺖ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻧﻔﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ در درﺟﮥ اول

اﺳﺖ و ﺻﯿﺪ ﻣﺮوارﯾﺪ آن ﻧﯿﺰ ﻣﻬﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ و وﺳﻌﺖ ﮐﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ اﺳﺖ.

٢١٤

ﻧﻤﺎﻧﺪ .ﺑﻠﮑﻪ اﻧﺪازه ﻧﮕﻬﻤﯿﺪار واﺷﺨﺎﺻﯽﮐﻪ اﻧﻔﺎق ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻧﻔﺎق ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و زﯾﺎدهروی
ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺪ وﺳﻂ رﻓﺘﺎر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .و آﻧﻬﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪا ﺷﺮﯾﮏ ﻗﺎﺋﻞ

ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .و در ﻣﺮﺣﻠﮥ ﻧﺒﻮت و در ﻣﻘﺎم وﻻﯾﺖ ﻫﻢ ﭘﯿﺎﻣﱪ ﯾﺎ وﱃ دﯾﮕﺮی ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ ﮐﺬاب ﻧﺎﻣﻪای
ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﱪ اﮐﺮم ﻧﻮﺷﺖ ﺑﺪﯾﻦ ﻋﺒﺎرت:

از ﻣﺴﯿﻠﻤﻪ ﭘﯿﺎﻣﱪ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ و ﺑﺤﺴﺎب ﺧﻮدش اﻣﺎﮐﻦ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﲔ ﺧﻮدش و ﭘﯿﺎﻣﱪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮده و
ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ ﻗﺮاردادی ﺑﺎ ﭘﯿﻐﻤﱪ روی اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺒﻨﺪد .ﺣﻀﺮت ﻣﺮﻗﻮم ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ رﺳﻮلاﻟﻠّﻪ اﱃ

ﻣﺴﯿﻠﻤﺔ ﮐﺬاب« ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﺮک آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﺒﻮﯾﺎت وﻻﯾﺖ ﺷﺮک ﺑﻮرزﻧﺪ در ﻫﯿﭻ دورﻫﺪ ﺧﻼﻓﺖ دوﺗﺎ ﻧﺒﻮده و

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ .و ﺑﻌﺪ ﭼﻨﲔ اداﻣﻪ دادﻧﺪ» :ﻣﺆﻣﻦ ﻗﺘﻞ ﻧﻔﺲ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮ در راه ﺣﻖ .ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻠﯽ )ع(

ﻫﻔﺘﺼﺪ ﻧﻔﺮ را در ﯾﮑﺮوزﮐﺸﺖ و آن ﺑﺮای رﺿﺎی ﺧﺪا ﺑﻮد ،ﻧﻪ ﺑﺮای ﻫﻮای ﻧﻔﺲ«.
آﻧﮑﻪ از ﺣﻖ ﯾﺎﺑﺪ او وﺣﯽ و ﺧﻄﺎب

ﻫﺮﭼﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﺑﻮد ﻋﲔ ﺻﻮاب

آﻧﮑﻪ ﺑﺨﺸﺪ ﺟﺎن اﮔﺮ ﺑﮑﺸﺪ رواﺳﺖ

ﻧﺎﯾﺐ اﺳﺖ ودﺳﺖ او دﺳﺖ ﺧﺪاﺳﺖ

ﻣﻮﻟﻮی از زﺑﺎن ﺣﻀﺮت اﻣﲑ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

ﻣﺎ رﻣﯿﺖ اذ رﻣﯿﺖ در ﺳﺮاب

ﻣﻦ ﭼﻮ ﺗﯿﻐﻢ و آن زﻧﻨﺪه آﻓﺘﺎب
رﺧﺖ ﺧﻮد را ﻣﻦ زه ره ﺑﺮداﺷﺘﻢ

ﻏﲑ ﺣﻖ را ﻣﻦ ﻋﺪم اﻧﮕﺎﺷﺘﻢ

زاﺟﺘﻬﺎد و از ﺗﺤﺮّی رﺳﺘﻪام

آﺳﺘﲔ ﺑﺮ داﻣﻦ ﺣﻖ ﺑﺴﺘﻪام

و ﻣﺆﻣﻦ زﻧﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﻫﺮﮐﺲ زﻧﺎ ﮐﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﻤﻬﻠﮑﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﻋﺬاب ﻣﺨﻠّﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﮕﺮ
ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﺑﻌﺪ ازﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﺰرگ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﺑﻪﭘﺬﯾﺮ و ﺑﺨﺸﻨﺪه و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺴﺖ؛ دراﯾﻨﺠﺎ ﺳﺨﻨﺎن اﯾﺸﺎن ﭘﺎﯾﺎن

ﯾﺎﻓﺖ.

رﻋﺪ و ﺑﺮق و ﺑﺎران ﺷﺪﯾﺪ و ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﯽآﻣﺪ ،و ﻓﻘﺮای آﻧﺠﺎ ﻣﯿﮕﻔﺘﻨﺪ ﭼﻨﺪﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﲔ ﻫﻮای ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .رﻋﺪ و ﺑﺮق و ﺑﺎران ﺷﺪﯾﺪ ،ﺗﻮأم ﺑﺎ ﺳﮑﻮت ﻓﻘﺮا روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻮﺟﻮد آورده ﺑﻮد .ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر

ﻣﻨﺎﺟﺎﺗﯽ از ﺧﺴﺮو و ﺷﲑﯾﻦ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪﮐﻪ ﭼﻮن ﺑﯿﺎن ﻣﺎﻓﯽاﻟﻀﻤﯿّﺮ ﻓﻘﺮا ﺑﻮد ﻋﯿﻨﺎً ﻧﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد:
از آن ﺳﯿﻤﺎب ﮐﺎری روی ﺑﺮﺗﺎﻓﺖ

ﭼﻮ ﺷﲑﯾﻦ ﮐﯿﻤﯿﺎی ﺻﺒﻊ درﯾﺎﻓﺖ

ﺧﺮوس ،اﻟﺼّﱪ ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻔﺮج ﺧﻮاﻧﺪ

ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯿﺶ ﻣﺮﻏﺎن را ﭘﺮاﻓﺸﺎﻧﺪ

ﺑﺰاری ﺑﺎ ﺧﺪای ﺧﻮﯾﺸﱳ ﮔﻔﺖ:

ﺷﺒﺴﺘﺎن را ﺑﺮوی ﺧﻮﯾﺸﱳ رﻓﺖ

ﭼﻮ روزم ﺑﺮ ﺟﻬﺎن ﭘﲑوز ﮔﺮدان

ﺧﺪاوﻧﺪا ﺷﺒﻢ را روز ﮔﺮدان

دراﯾﻦﺷﺐ روﺳﭙﯿﺪم ﮐﻦ ﭼﻮﺧﻮرﺷﯿﺪ

ﺷﺒﯽ دارم ﺳﯿﺎه از ﺻﺒﺢ ﻧﻮﻣﯿﺪ

ﺑﺮ اﯾﻦ ﻏﻢ ﭼﻮن ﻧﺸﺎﻃﻢ ﭼﲑ ﮔﺮدان

ﻏﻤﯽ دارم ﻫﻼک ﺷﲑ ﻣﺮدان

ﺧﻼﺻﯽ ده ﻣﺮاﭼﻮن ﻟﻌﻞ ازاﯾﻦ ﺳﻨﮓ

ﻧﺪارم ﻃﺎﻗﺖ اﯾﻦ ﮐﻮرهٔ ﺗﻨﮓ
ﺗﻮﺋﯽ ﯾﺎری رس ﻓﺮﯾﺎد ﻫﺮ ﮐﺲ

ﻧﺪارم

ﻃﺎﻗﺖ

ﺗﯿﻤﺎر

ﺑﺒﺎﻟﲔ

ﻏﺮﯾﺒﺎن

ﺑﺮ

ﺑﻪ آب دﯾﺪهٔ ﻃﻔﻼن ﻣﺤﺮوم
ﺑﺪاور

داور

ﻓﺮﯾﺎد

ﺑﺴﻮز

ﺳﯿﻨﮥ

ﭘﲑان

اَﻏﺜﻨﯽ

ﭼﻨﺪﯾﻦ

ﺳﺮ

ﺑﻔﺮﯾﺎد

ﻣﻦ

ﻓﺮﯾﺎدﺧﻮان

راه

ﯾﺎ

ﻏﯿﺎث

رس

اﻟﻤﺴﺘﻐﯿﺜﲔ
ﻣﻈﻠﻮم

ﺑﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ اﺳﲑان در ﺑﻦ ﭼﺎه

ﺑﻪ ﯾﺎرب ﯾﺎرب ﺻﺎﺣﺐ ﮔﻨﺎﻫﺎن

ﺧﻮاﻫﺎن

ﺑﺪان آﯾﺖ ﮐﻪ ﺟﺎن را زﻧﺪه دارد

ﺑﺪان ﺣﺠﺖ ﮐﻪ دل را ﺑﻨﺪه دارد
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ﺑﺪاﻣﻦ

دﯾﻦ

ﭘﺎﮐﯽ

ﺑﺼﺎﺣﺐ

ﭘﺮوراﻧﺖ

ﺑﻪ ﻣﺤﺘﺎﺟﺎن در ﺑﺮ ﺧﻠﻖ ﺑﺴﺘﻪ
ﺑﺪور

اﻓﺘﺎدﮔﺎن

از

ﺑﺮﯾﺤﺎن

ﺧﺎﻧﻤﺎﻧﻬﺎ

ﺑﻮاﭘﺲ

اﺷﮑﺮﯾﺰان

ﺑﻘﺮآن

ﻣﺎﻧﺪﮔﺎن

و

ﺻﺒﺢ

ﭼﺮاغ

ﺧﯿﺰان

ﺑﻪ اﻧﻌﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﲑون از ﺣﺴﺎﺑﺴﺖ

ﺑﺘﺼﺪﯾﻘﯽ ﮐﻪ دارد راﻫﺐ دﯾﺮ
ﺑﻤﻘﺒﻮﻻن

از

ﮐﺎرواﻧﻬﺎ

ﺑﻪ آﻫﯽ ﮐﻪ ﺳﺮ ﺳﻮزی ﺑﺮآﯾﺪ

ﺑﻨﻮری ﮐﺰ ﺧﻼﯾﻖ در ﺣﺠﺎﺑﺴﺖ
ﺧﻠﻮت

ﺳﺮی

ﺑﻪ ﻣﺠﺮوﺣﺎن ﺧﻮن ﺑﺮ ﺧﻮن ﻧﺸﺴﺘﻪ

ﺑﻪ ورودی ﮐﺰ ﻧﻮآﻣﻮزی ﺑﺮآﯾﺪ
ﻧﺜﺎر

ﭘﯿﻐﻤﱪاﻧﺖ

ﺑﻪ ﺗﻮﻓﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﺪ واﻫﺐ ﺧﲑ

ﺑﻪ

ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه

ﺑﻬﺮ ﻃﺎﻋﺖ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮑﺖ ﺻﻮاﺑﺴﺖ

ﻣﻌﺼﻮﻣﺎن

آﻻﯾﺶ

ﻧﺪﯾﺪه

ﺑﻬﺮ دﻋﻮت ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺖ ﻣﺴﺘﺠﺎﺑﺴﺖ

ﺑﺪان آه ﭘﺴﲔ ﮐﺰ ﻋﺮش ﭘﯿﺶ اﺳﺖ

ﺑﺪان ﻧﺎم ﻣﻬﲔ ﮐﺰ ﻋﺮش ﺑﯿﺶ اﺳﺖ

ﮐﻪ رﺣﻤﯽ ﺑﺮ دل ﭘﺮﺧﻮﻧﻢ آور

وزﯾﻦ

آور

ﻫﻨﻮز از ﺑﯽزﺑﺎﻧﯽ ﺧﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ

زﺻﺪ ﺷﮑﺮت ﯾﮑﯽ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ

اﮔﺮ ﻫﺮ ﻣﻮی ﻣﻦ ﮔﺮدد زﺑﺎﻧﯽ

ﻏﺮﻗﺎب

ﻧﻢ

ﺑﲑوﻧﻢ

ﺷﻮد ﻫﺮ ﯾﮏ ﺗﺮا ﺗﺴﺒﯿﻊ ﺧﻮاﻧﯽ

ﺑﺎﻧﻌﺎم ﺧﻮدم دﻟﺨﻮش ﮐﻦ ای ﯾﺎر

ﮐﻪ اﻧﻌﺎم ﺗﻮ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻫﺴﺖ ﺑﺴﯿﺎر

رﯾﺰش ﻗﻄﺮات ﺑﺎران و ﻗﻄﺮهﻫﺎی اﺷﮏ ﻓﻘﺮا ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﻮق و ذوق ﻓﺮاوان ﺗﻮأم ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد .ﭘﺲ از ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ

در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۸ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل آﻗﺎ آﻗﺎی ﺣﺎج ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﺮدﻧﺪ .در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۹ﺻﺒﺢ آﻗﺎی
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻪ زﯾﺎرت ﺣﻀﺮت آﻗﺎ آﻣﺪ و اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ :از ﺳﺎﻋﺖ  ۵ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮدم ﺑﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﯾﺎ
ﭘﯿﺎده ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺮﺳﻢ ،ﺑﺮ اﺛﺮ ﺳﯿﻞ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ،اﻣﲑﮐﻮﯾﺖ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻗﺼﺮش در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﻨﺰل ﻣﺎ ﻗﺮار دارد ،از ﻫﺮ ﺳﻤﺖ ﮐﻪ

ﮐﻮﺷﺶ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎرش ﺑﺮود ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ و اﺗﻮﺑﻮس در آب ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ و ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ

ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺧﺴﺎرات ﻣﺎﱃ زﯾﺎد اﺳﺖ وﱃ ﺑﺤﻤﺪاﻟﻠّﻪ ﺧﺴﺎرات ﺟﺎﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﭼﻨﲔ ﺳﯿﻞ
ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ اﺳﺖ .ﭘﺲ از آن ﺑﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ آﻗﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺣﺎج ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﻮد ﺑﻪ ﺑﺎزار رﻓﺘﯿﻢ وﮔﺮدش ﮐﺮدﯾﻢ .و

ﺑﺮای ﻧﻬﺎر ﻇﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل آﻗﺎی ﺣﺎج ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﻮد آﻣﺪﯾﻢ .ﭘﺲ از اﻗﺎﻣﮥ ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ و ﻋﺼﺮ و ﻧﻬﺎر ﺻﺮف ﻧﻤﻮده و
اﺳﱰاﺣﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۵ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺑﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ آﻗﺎﯾﺎن ﺳﻌﯿﺪی و ﺣﺎج ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد و اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ دﯾﮕﺮی

ﺑﻪ ﮐﻨﺎر درﯾﺎ رﻓﺘﯿﻢ .در ﺣﺪود ﺳﻪ رﺑﻊ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻗﺎﯾﻖ ﻣﻮﺗﻮری روی آب ﮔﺮدش ﮐﺮدﯾﻢ .ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎ

ﺑﻪ ﻣﻨﺰل آﻗﺎی ﺳﯿﺪرﺿﺎ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ رﻓﺘﯿﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺐ دوﺷﻨﺒﻪ در آﻧﺠﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ .ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز و ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﺠﻠﺲ

ﺑﺮای اﺳﱰاﺣﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل آﻗﺎی ﺣﺎج ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدﯾﻢ.

دوﺷﻨﺒﻪ ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﻓﺮوردﯾﻦ ) ۱۳۵۱ﻣﻮزه(
ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل ﺳﺤﺮ ﺑﯿﺪار ﺑﻮدﯾﻢ ،ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ و ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۸در ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﺮ

ﺣﺴﺐ وﻇﯿﻔﮥ ﺷﺮﻋﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزدﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺳﻔﲑﮐﺒﲑ اﯾﺮان ﮐﻪ آﻗﺎی ﻣﺸﲑی ﻫﻢ در آﻧﺠﺎ ﺑﻮد رﻓﺘﯿﻢ .و ﺣﻀﺮت آﻗﺎ

در ﻣﻮرد ﺣﻔﻆ آداب ﺷﺮع ﻣﻘﺪس ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ در ﺑﺎزارﮐﻮﯾﺖ ﮔﺮدش ﻧﻤﻮده و ﺳﺎﻋﺖ  ۱۲ﺑﻪ ﻣﻨﺰل

ﺣﺎج ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﻮد ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ و ﻋﺼﺮ ﻧﻬﺎر ﺧﻮرده و اﺳﱰاﺣﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ .در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ۴
ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﻮزه ﻣﺘﺤﻒاﻟﻌﻠﻤﯽ رﻓﺘﯿﻢ .در ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺰرگ اﺳﺘﺨﻮان ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻗﺮار داده ﺑﻮدﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ

ﺟﻤﺠﻤﮥ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻨﺎم»ﺣﻮتاﻻرزق« )ﻣﺎﻫﯽ ﮐﺒﻮد!( ﺑﻮد ﮐﻪ  ۲۴ﻣﱰ ﻃﻮل داﺷﺖ و از درون اﺳﺘﺨﻮان
ﺷﮑﻢ او ﯾﮏ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ ،دﯾﮕﺮ اﺳﮑﻠﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﻄﻮر اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد و در
٢١٦

ﯾﮏ اﻃﺎق اﻧﻮاع ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺧﺸﮏ ﺷﺪه ودر اﻃﺎق دﯾﮕﺮ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن زﯾﺒﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﺎووس و ﻏﲑه و در ﭼﻨﺪﯾﻦ اﻃﺎق
دﯾﮕﺮ اﻧﻮاع ﺷﲑ ،ﺑﱪ ،ﭘﻠﻨﮓ ،ﮔﺮگ ،ﮐﻔﺘﺎر و ﻏﲑه وﺟﻮد داﺷﺖ .ﺿﻤﻨﺎً اﻧﻮاع ﮔﺎو ،ﮔﻮزن ،ﻓﯿﻞ ،ﺧﺮس ،آﻫﻮ و ﺟﻮﺟﻪ

ﺗﯿﻐﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮔﺮدﯾﺪ .در اﻃﺎق  ۱۳و  ۱۴اﻧﻮاع ﻣﺎرﻫﺎی ﮔﺰﻧﺪهٔ ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ﺑﻮد و از ﺟﻤﻠﻪ دو ﻣﺎر زﻧﺪه ﺑﻮد
ﮐﻪ داﺧﻞ ﻗﻔﺲ ﺷﯿﺸﻪای ﻧﮕﺎﻫﺪاری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎزک ﺑﻮد .در اﻃﺎق  ۱۵ﺣﯿﻮاﻧﺎت درﯾﺎﺋﯽ .در اﻃﺎق ۱۶

ﺣﯿﻮاﻧﺎت درﻧﺪه وﮔﻮﺷﺖﺧﻮار .در اﻃﺎق  ۱۷اﻧﻮاع ﻣﻮشﻫﺎی ﺻﺤﺮاﺋﯽ .در اﻃﺎق  ۱۸ﻣﺠﺴﻤﻪٔ ﺑﺮﻧﺰی ﺣﯿﻮاﻧﺎت .در

اﻃﺎق  ۲۰اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﯽﻫﺎدر اﻟﮑﻞ ﻧﮕﺎﻫﺪاری ﻣﯽﺷﺪ و در اﻃﺎق ﺷﻤﺎرهٔ ۲۱اﻧﻮاع ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺧﺸﮏ ﺷﺪه را در ﻗﺎﺑﻬﺎی

ﺷﯿﺸﻪای ﻗﺮار داده ﺑﻮدﻧﺪ .دراﻃﺎﻗﯽ اﻧﻮاع ﺳﻨﮕﻬﺎی ﻗﯿﻤﺘﯽ ،در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻻﺑﺮاﺗﻮارﻫﺎ ،در ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻦ

اﻧﻮاع ﻣﺎﮐﺘﻬﺎی آﭘﻮﻟﻮ و ﻣﺎﮐﺖ ﻏﺬاﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﮐﺮهٔ ﻣﺎه ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺷﻮد ،ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ اﻧﻮاع ﻋﮑﺴﻬﺎ از

ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ ﻣﻮﺷﮑﻬﺎ و وﺳﺎﺋﻞ آﻧﻬﺎ و ﻋﮑﺲ اﻓﺮادﯾﮑﻪ ﺑﺮای ﺳﻔﺮ ﻓﻀﺎﯾﯽ زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪهاﻧﺪ در آﻧﺠﺎ وﺟﻮد
داﺷﺖ ،ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل آﻗﺎی ﺳﻌﯿﺪی ﮐﻪ داﻧﺪانﺳﺎزﻫﺎی ﺑﻨﺎم اﺳﺖ رﻓﺘﯿﻢ .ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﺣﻀﺮت

آﻗﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺷﺐ ارﺑﻌﲔ ﻗﻀﯿﮥ آﻣﺪن ﺟﺎﺑﺮﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ و رﺳﯿﺪن ﺣﻀﺮت ﺳﺠﺎد ﺑﻪ ﮐﺮﺑﻼ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﻔﺼﻞ و ﺷﯿﻮاﺋﯽ

ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ۱.و ﻓﻘﺮا ﻫﻢ ﺣﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﯽ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﯿﺎد ﺷﻬﺪای ﮐﺮﺑﻼ ﮔﺮﯾﺴﺘﻨﺪ.ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺎﺟﺎﺗﯽ از ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺎز ﺗﺠّﻠﯽ
ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ و آﻗﺎی ﺷﻬﺒﺎزی ﺗﺸﺮف ﺑﻪ دروﯾﺸﯽ ﯾﺎﻓﺖ .ﭘﺲ از آن ﺷﺎم ﺻﺮف ﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل آﻗﺎی ﺣﺎج ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد
ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ.

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻓﺮوردﯾﻦ ) ۱۳۵۱ﮐﻮﯾﺖ(
ﭘﺲ از اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ و ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺿﻤﻦ ﺗﻔﺴﲑ ﻣﺬﻣﻮم ﺑﻮدن ﺷﺮک را ﻣﻄﺮح ﻓﺮﻣﻮده و ﺗﺄﮐﯿﺪ

ﻧﻤﻮدﻧﺪﮐﻪ ﻣﺆﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻘﻂ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺣﻀﺮت اﺣﺪﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ .و ﻫﯿﭻ ﮐﺴﯽ را در وﺟﻮد و در ﻫﯿﭻ اﻣﺮی ﻣﺆﺛﺮ ﻧﺪاﻧﺪﮐﻪ

 -۱در ﻣﻮرد رﺳﯿﺪن اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﺣﺴﲔ)ع( در روز ارﺑﻌﲔ ﺑﻪ ﮐﺮﺑﻼ و ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﺟﺎﺑﺮ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﺑﺴﯿﺎری در ﺑﲔ ﻣﻮرﺧﲔ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ،
ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﺑﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪﮐﻪ اﺳﺮاء در ﻣﺪت  ۴۰روز ازﮐﺮﺑﻼ ﺑﻪ ﮐﻮﻓﻪ وازﮐﻮﻓﻪ ﺗﺎ ﺷﺎم ﮐﻪ  ۴۰ﻣﻨﺰل اﺳﺖ رﻓﺘﻪ و ﯾﮏ ﻣﺎه در ﺷﺎم
ﺑﻮده و  ۴۰ﻣﻨﺰل ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻓﺖ و اﯾﻦ ﺗﻮﻗﻒ در ﮐﻮﻓﻪ و ﺷﺎم ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﯿﺸﱰ ﻃﻮل ﺑﮑﺸﺪ.وﱃ رﻓﱳ ﺟﺎﺑﺮ در ارﺑﻌﲔ
ﺑﻪ ﮐﺮﺑﻼ و ﻏﺴﻞ زﯾﺎرت و ﻧﺎﻟﻪﻫﺎی ﺟﺎﻧﺴﻮز وی در ﮐﺘﺐ ﻣﻌﺘﱪه آﻣﺪه اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺳﯿﺪﺑﻦ ﻃﺎوس ﻧﻘﻞ ﻓﺮﻣﻮده ﮐﻪ :زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﻋﯿﺎﻻت ﺣﻀﺮت ﺳﯿﺪاﻟﺸﻬﺪاء از ﺷﺎم ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﺮاق رﺳﯿﺪﻧﺪ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ راه ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺎرا ﺑﺎ ﮐﺮﺑﻼ ﺑﱪ ،ﭘﺲ اﯾﺸﺎن را از راه ﮐﺮﺑﻼ ﺳﲑ دادﻧﺪ .ﭼﻮن ﺑﻪ ﺳﺮ ﺗﺮﺑﺖ ﭘﺎک ﺣﻀﺮت ﺳﯿﺪاﻟﺸﻬﺪاء رﺳﯿﺪﻧﺪ ﺟﺎﺑﺮﺑﻦ

ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ را ﺑﺎ ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از ﻃﺎﯾﻔﻪ ﺑﻨﯽ ﻗﺎﺳﻢ و ﻣﺮداﻧﯽ از آل ﭘﯿﻐﻤﱪ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪﮐﻪ ﺑﻪ زﯾﺎرت آن ﺣﻀﺮت آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،آﻧﻬﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻣﻼﻗﺎت

ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﻨﺎی ﻧﻮﺣﻪ و زاری و ﻟﻄﻤﻪ و ﺗﻌﺰﯾﻪداری را ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و زﻧﺎن ﻗﺒﺎﺋﻞ ﻋﺮب ﮐﻪ در آن اﻃﺮاف ﺑﻮدﻧﺪ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ و ﭼﻨﺪ روز اﻗﺎﻣﮥ
ﻣﺎﺗﻢ و ﻋﺰاداری ﻧﻤﻮدﻧﺪ).ﻧﻘﻞ از ﻣﻨﺘﻬﯽاﻻﻣﺎل(.
اﻣﺎ ﺷﯿﺦ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻃﱪی آﻣﻠﯽ در ﮐﺘﺎب ﺑﺸﺎرةاﻟﻤﺼﻄﻔﯽ از ﻗﻮل ﻋﻄﯿﻪ ﺑﻦ ﺟﻨﺎده ﻋﻮﺗﯽ ﮐﻪ از روات اﻣﺎﻣﯿﻪ اﺳﺖ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪﮐﻪ :ﻣﺎ ﺑﺎ
ﺟﺎﺑﺮ ﺑﲑون رﻓﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ زﯾﺎرت ﻗﱪ ﺣﺴﲔ)ع( ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﺲ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﻗﱪ روان ﺷﺪ و ﮔﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪاﺷﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ذﮐﺮ

ﺧﺪا ﺗﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﻗﱪ رﺳﯿﺪ .ﻣﺮا ﮔﻔﺖ ﮐﻪ دﺳﺖ ﻣﺮا ﺑﺮ ﻗﱪﮔﺬار ﻣﻦ دﺳﺖ وی را ﺑﺮ ﻗﱪﮔﺬاﺷﺘﻢ ،ﭼﻮن دﺳﺘﺶ ﺑﻪ ﻗﱪ رﺳﯿﺪ ﺑﯿﻬﻮش ﺑﺮ روی

ﻗﱪ اﻓﺘﺎد .ﭘﺲ آﺑﯽ ﺑﺮ وی ﭘﺎﺷﯿﺪم ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﻮش آﻣﺪ و ﺳﻪ ﺑﺎرﮔﻔﺖ ﯾﺎ ﺣﺴﲔ .ﭘﺲ ﮔﻔﺖ ))ﺣﺒﯿﺐ ﻻ ﯾﺠﯿﺐ ﺣﺒﯿﺒﻪ(( آﯾﺎ دوﺳﺖ ﺟﻮاب
دوﺳﺖ ﻧﻤﯽدﻫﺪ .ﭘﺲ ﮔﻔﺖ ﮐﺠﺎ ﺗﻮاﻧﯽ ﺟﻮاب دﻫﯽ و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺟﺎی ﺧﻮد رﮔﻬﺎی ﮔﺮدن ﺗﻮ و آوﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ ﭘﺸﺖ و

ﺷﺎﻧﻪ ﺗﻮ ﻣﺠﺮاﺋﯽ اﻓﺘﺎده ﻣﺎ ﺑﲔ ﺳﺮ و ﺗﻦ و ﺗﻮ ﭘﺲ ﺷﻬﺎدت ﻣﯽدﻫﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﲑاﻟﻨﺒﲔ و ﭘﺴﺮ ﺳﯿﺪاﻟﻤﺆﻣﻨﲔ و ﺷﻬﺎدت ﻣﯿﺪﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ

آن ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺮادرت ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ زﮐﺮﯾﺎ و ﭘﺲ ﮔﻔﺖ ﺳﭙﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ آﻧﮑﻪ ﻣﺤﻤﺪ را ﺑﻪ ﻧﺒّﻮت ﺣﻘﻪ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ ﻣﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﺎ ﺷﻬﺪای
ﮐﺮﺑﻼ ،ﻋﻄﯿﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪم ﭼﮕﻮﻧﻪ؟ ﺟﺎﺑﺮﮔﻔﺖ :ای ﻋﻄﯿﻪ ﺷﻨﯿﺪم از ﺣﺒﯿﺐ ﺧﻮد رﺳﻮل ﺧﺪا)ص( ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد :ﻫﺮﮐﻪ دوﺳﺖ دارد

ﮔﺮوﻫﯽ را ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻣﺤﺸﻮر ﺷﻮد و ﻫﺮﮐﻪ دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻤﻠﯽ ﻗﻮی را ﺷﺮﯾﮏ ﺷﻮد در ﻋﻤﻞ اﯾﺸﺎن)...ﻣﺄﺧﻮذ از ﻣﻨﺘﻬﯽاﻻﻣﺎل و

روﺿﺔ اﻟﺸﻬّﺪاو(

٢١٧

»ﻻٰ ﻣُﻮُٔﺛﺮِ ﻓﯽِ اﻟْﻮُﺟُﻮدِ اِﻟﱠﺎ اﻟﻠّﻪ« ﮐﻪ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﻫﻤﻪ را ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ .ﭘﺲ از ﺻﺮف ﭼﺎی در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۷ﺻﺒﺢ
ﺑﺮای دﯾﺪن ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻨﺎم»اﺣﻤﺪﯾّﻪ« ﮐﻪ در  ۳۵ﮐﯿﻠﻮﻣﱰی ﮐﻮﯾﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه رﻓﺘﯿﻢ .اﯾﻦ ﺷﻬﺮ  ۵۰۰ﻣﱰ ﺑﺎ درﯾﺎ
ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد ،و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ .ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را دوﻟﺖ ﺑﺮای ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎزﱃ

ﺑﺎﻗﺴﺎط ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﻓﺮوﺷﺪ .از ﯾﮏ ﭼﻬﺎر راﻫﯽ ﻋﺒﻮر ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺟﺎده ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ آن از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻨﺠﻪ ﺑﮑﺸﻮر
ﺳﻌﻮدی ﻣﯽرﻓﺖ .و در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ آن اﺣﻤﺪﯾّﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد ،اوﻟﲔ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺣﻤﺪﯾﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاری و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری

اﺳﺖ .ﺷﻬﺮی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ و ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮهای ﺳﺮﺳﺒﺰ و ﺧﺮم اﺳﺖ .ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ وﯾﻼﺋﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺪرن ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ

ﻧﻤﻮد .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ درﺧﺖ ﮐﺎری در آﻧﺠﺎ ﺑﻮاﺳﻄﮥ ﺷﻮر ﺑﻮدن زﻣﲔ و ﺷﻦ دﺷﻮار اﺳﺖ ،درﺧﺘﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه و
ﮔﻠﮑﺎری ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻓﻠﮑﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﻫﻤﻪ ﺳﺮﺳﺒﺰ و ﺷﻤﺎرهﮔﺬاری ﺷﺪ ﺑﻮد .ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ را درﺧﺘﺎن

اﮐﺎﻟﯿﭙﺘﻮس اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎی ﻣﻨﻈﻢ داﺷﺖ .ﺧﻼﺻﻪ ﺷﻬﺮی ﺑﺴﯿﺎر آرام و زﯾﺒﺎ ﺑﻮد .درﺧﺖ اﮐﺎﻟﯿﭙﺘﻮس از
ﺳﺎﯾﺮ درﺧﺘﺎن ﺑﯿﺸﱰ ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ ﺑﺤﺪﯾﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣّﻪ )ﺑﺎغ ﻣﻠّﯽ( رﻓﺘﯿﻢ .اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﺷﺎﻋﺮاﻧﻪ ﺑﯿﺎن زﯾﺒﺎﯾﯽ آن ﺑﻮد ﮐﻪ :ﮐَﺎَنﱠ

ﻣُﺤَﻤﱠﺮاَﻟْﺸﻘﯿﻖِ اِذاٰ ﺗَﺼﱠﻌَﺪَ اَﻋْﻠٰﺎمُ ﯾﺎٰﻗُﻮتٍ ﻧَﺜَﺮْنَ ﻋَﻠٰﯽ رِﻣٰﺎحٍ ﻣِﻦْ زَﺑَﺮْﺟَﺪٍ =ﮔﻠﻬﺎی ﺳﺮخ آﺗﺸﲔ ﻗﺪ ﺑﺮاﻓﺮاﺧﺘﻪاﻧﺪ ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ

داﻧﻪﻫﺎی ﯾﺎﻗﻮت ﺑﺮ ﻧﯿﺰهﻫﺎﺋﯽ از زﺑﺮﺟﺪ ﻧﺜﺎرﮐﺮدهاﻧﺪ ﯾﺎ ﮔﻮﺋﯽ ﻧﯿﺰهﻫﺎی زﺑﺮﺟﺪﮔﻮن را ﺑﺎ داﻧﻪﻫﺎی ﯾﺎﻗﻮت زﯾﻨﺖ داده
اﻧﺪ ﯾﺎ ﭘﺮﭼﻤﯽ از ﯾﺎﻗﻮت زﯾﻨﺖ دادهاﻧﺪ ﯾﺎ ﭘﺮﭼﻤﯽ از ﯾﺎﻗﻮت ﺑﺮ ﻧﯿﺰهای از زﺑﺮﺟﺪ آوﯾﺨﺘﻪاﻧﺪ.

ﺑﺎغ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ و ﭘﺮﮔﻞ در ﯾﮏ ﮔﻮﺷﮥ آن اﻧﻮاع ﺧﺮﮔﻮشﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﺑﲔ آﻧﻬﺎ آﻫﻮﺋﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎزی ﮐﺮدن

ﺑﻮد در ﻗﺴﻤﺖ دﯾﮕﺮ اردک و در ﻗﺴﻤﺖ دﯾﮕﺮ ﻣﯿﻤﻮﻧﻬﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .در ﯾﮏ ﻗﻔﺲ اﻧﻮاع ﮐﺒﻮﺗﺮﻫﺎ

وﺟﻮد داﺷﺖ در ﻗﺴﻤﺖ دﯾﮕﺮ ﻣﯿﻤﻮن ﺳﯿﺎه و ﻋﻘﺎﺑﯽ ﺑﺰرگ ﺑﻮد .ﻣﺮﻏﺎن ﮐﻮﭼﮏ و زﯾﺒﺎﯾﯽ در ﻻﺑﻼی درﺧﺘﺎن
ﻣﺸﻐﻮل ﻧﻐﻤﻪﺳﺮاﯾﯽ و زﻣﺰﻣﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .در ﯾﮏ ﻗﻔﺴﻪ ﺧﻮﮐﭽﻪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﮥ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﻔﮑﺮ

ﺗﻌﯿﺶ ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ .در ﻗﺴﻤﺖ ﻏﺮﺑﯽ ﺷﻬﺮ ﺷﻌﻠﻪﻫﺎی ﻓﺮوزان ﮔﺎز ﻧﻔﺖ ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺨﺰﻧﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻔﺖ

از دور ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻔﺖ از روی زﻣﲔ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮده ﺑﻮد .در دو ﻃﺮف راه در ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻨﺎم
ﻫﻨﮕﺎن ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻋﺸﺎﯾﺮی وﺟﻮد داﺷﺖ .در ﻗﺴﻤﺖ دﯾﮕﺮی در ﻣﺤﻞ ﻋﺒﻮر ﻓﺮودﮔﺎه ﻃﯿﺎرهﻫﺎی ﺟﻨﮕﻨﺪ ٔه

ﮐﻮﯾﺖ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮﺑﯽ آن در ﺣﺪود ﺷﺶ ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﻋﺮض آن ﺑﻮد .ﻓﺮودﮔﺎه ﺷﻬﺮ در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎﱃ

اﯾﻦ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻗﺮار داﺷﺖ .ﻫﻤﺎن ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ده ﻓﺮوﻧﺪ ﺟﺖ در ﺣﺎل ﭘﺮواز و ﻧﺸﺴﱳ و
ﺑﺮﺧﺎﺳﱳ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻫﻮا آﻓﺘﺎﺑﯽ و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻌﺘﺪل ﺑﻮد ،درﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻗﺪری در ﺑﺎزار ﻗﺪم زدﯾﻢ .ﻧﻬﺎر ﺑﻤﻬﻤﺎﻧﯽ آﻗﺎی ﺳﻌﯿﺪی
داﻧﺪاﻧﺴﺎز دﻋﻮت داﺷﺘﯿﻢ و ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﻓﺘﯿﻢ .ﭘﺲ از اﻗﺎﻣﮥ ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ و ﻋﺼﺮ ﻧﻬﺎر ﺻﺮف ﺷﺪ .آﻗﺎی ﻣﺸﲑی و آﻗﺎی

ﯾﺎﻗﻮﺗﯽ و آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺳﺮوش از اﻫﻞ ﮔﺮاش ﻻرﺳﺘﺎن و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ از ﻓﻘﺮای ﺳﺎﮐﻦ ﮐﻮﯾﺖ اﻓﺘﺨﺎر ﺣﻀﻮر

داﺷﺘﻨﺪ .در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۵ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺑﺒﺎزدﯾﺪ آﻗﺎی ﺻﯿﻘﻞ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﺮدﻧﺪ .ﻫﻤﺮاﻫﺎن و آﻗﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﯿﺰ در

ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻮدﻧﺪ .آﻗﺎی ﺻﯿﻘﻞ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ ،ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻮﯾﺖ در ﺣﺪود  ۷۳۰۰۰۰ﻧﻔﺮﻧﺪ ﮐﻪ  ۳۰۰۰۰۰ﻧﻔﺮ آﻧﻬﺎ ﮐﻮﯾﺘﯽ
اﻻﺻﻠﻨﺪ .در ﮐﻮﯾﺖ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن اﺧﺘﻼف ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده زﯾﺎد اﺳﺖ .اﻓﺮادی ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﻫﯿﭻ ﻣﻠﮑﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ وﱃ اﻓﺮادی ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻗﺎی زﯾﺪاﻟﺨﺎﻟﺪ( ﮐﻪ ﻫﺮ روزه ده ﻫﺰار دﯾﻨﺎر )ﺑﻪ ﭘﻮل

اﯾﺮان ﻫﺮ دﯾﻨﺎر  ۲۳ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ( درآﻣﺪ دارﻧﺪ و ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺧﻮد را ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﯽداﻧﻨﺪ! در ﻣﺮاﺟﻌﺖ از ﻣﻨﺰل

آﻗﺎی ﺻﯿﻘﻞ ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﺮاﻫﺎن اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﺗﻤﺎم ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﻣﺪرن ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آﻗﺎی زﯾﺪاﻟﺨﺎﻟﺪ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻬﺎر ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺑﺎران ﺷﺪﯾﺪی ﺑﺎرﯾﺪن ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﺎز اﯾﺴﺘﺎد و ﻫﻮای

ﺷﻔﺎف و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻄﺒﻮﻋﯽ ﺟﻠﻮهﮔﺮ ﺷﺪ .ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪای ﮐﻨﺎر درﯾﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮده و ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل
آﻗﺎی ﺣﺎج ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﻮد آﻣﺪﯾﻢ .ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﺣﻀﺮت آﻗﺎﺷﺮح ﻣﻔﺼﻠﯽ راﺟﻊ ﺑﺎرﺑﻌﲔ ﺑﻪ ﺣﺮم ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻣﺸﺮف ﻣﯽ

٢١٨

ﺷﻮﻧﺪ و اﻫﻤﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻞ ﺟﺴﱳ ﻣﺆﻣﻨﲔ ﺑﻪ آن ﺣﻀﺮت در اﯾﻦ روز دارد ،ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ.ﺑﻌﺪ ﻧﯿﺎز ﺗﺠﻠﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ
و ﭘﺲ از ﺻﺮف ﺷﺎم اﺳﱰاﺣﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ.

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۱۶ﻓﺮوردﯾﻦ ) ۱۳۵۱ﮐﻮﯾﺖ(
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻫﻮای ﮐﻮﯾﺖ ﮔﺮم ﻣﯽﺷﻮد وﱃ ﺑﻮاﺳﻄﮥ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﺳﺤﺮﮐﺎﻣﻼً ﻫﻮا ﺳﺮد ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﻘﺮا در

داﺧﻞ اﻃﺎق زﯾﺮ ﭘﺘﻮ ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ و ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن ﺿﻤﻦ ﺗﻔﺴﲑ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :اﮔﺮ ﻣﺆﻣﻦ ﮐﺎر ﺧﲑ

اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ده ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻠﮑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ﭘﺎداش ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ .وﱃ اﮔﺮﮐﺎر ﺑﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ

آن ﺟﺰا ﻣﯽدﻫﺪ ۱.وﮐﺴﯿﮑﻪ ﻧﯿﺖ ﮐﺎر ﻧﯿﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻬﱰ از ﻋﻤﻠﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ۲.وﱃ ﻧﯿﺖ ﺑﺪ ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﺑﻤﺮﺣﻠﻪ ﻋﻤﻞ

درآﯾﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﭼﻮن ﻣﺆﻣﻦ در ﻫﻤﻪ ﺣﺎل ﺣﺎل ﻏﲑ از ﺧﺪا ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ .اﮔﺮ از ﺧﺪا دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت ﻫﻢ

ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﭼﻮن ﻣﺘﻄﻮرش ﺧﺪاﺳﺖ اﺷﮑﺎﱃ ﻧﺪارد ،ﺑﻪ ﻫﻤﲔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﻨﻮت ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ:رَﺑَﻨّﺎ آﺗِﻨﺎٰ ﻓِﯽ اﻟﺪﱡﻧْﯿ ٰﺎ

ﺣَﺴَﻨﺔً وَ ﻓِﯽ اْﻻٰﺧِﺮَةِ ﺣَﺴَﻨَﺔً .و ﻫﻤﭽﻨﲔ در دﻋﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮﮐﻪ ﻣﺆﻣﻨﲔ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ،ﻣﻨﻈﻮری ﺟﺰ ﺧﺪا ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.

ﭘﺲ از آن ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر ﻣﻨﺎﺟﺎت ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ .و ﺑﻌﺪ از ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ آﻗﺎی ﯾﺎﻗﻮﺗﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﺎﻫﯽ

ﻓﺮوﺷﺎن رﻓﺘﯿﻢ .اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﯿﻬﺎی ﺗﺎزه وﺟﻮد داﺷﺖ .وﱃ از ﻣﺎﻫﯿﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪﮐﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﱰﻃﻮل دارﻧﺪ در

آن روز ﺧﱪی ﻧﺒﻮد و دﯾﺪه ﻧﺸﺪ .از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل آﻗﺎی ﯾﺎﻗﻮﺗﯽ رﻓﺘﯿﻢ ،در ﮐﻨﺎر ﻫﻮای ﺻﺒﺢ ﺧﱪی ﻧﺒﻮد و دﯾﺪه ﻧﺸﺪ.
از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل آﻗﺎی ﯾﺎﻗﻮﺗﯽ رﻓﺘﯿﻢ ،در ﮐﻨﺎردرﯾﺎ ﻫﻮای ﺻﺒﺢ ﺧﯿﻠﯽ ﺻﺎف و ﺷﻔﺎف و درﯾﺎ آرام ﺑﻮد ،ﻣﺎﻫﯿﻬﺎی رﯾﺰ

ﻓﺮاواﻧﯽ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺶ آﻗﺎی ﯾﺎﻗﻮی ﺑﺎ دورﺑﲔ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد داﺷﺘﯿﻢ ،ﻋﮑﺲ
ﺑﺮداﺷﺘﻢ .در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺸﺖ و ﻧﯿﻢ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزدﯾﺪ و اﺣﻮاﻟﺮﭙﺳﯽ از آﻗﺎی ﺻﯿﻘﻞ و آﻗﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﻓﺘﯿﻢ

ﺑﻌﺪﮐﻤﯽ در ﺑﺎزارﮐﻮﯾﺖ ﮔﺮدش ﮐﺮدﯾﻢ ﭼﻮن روز ارﺑﻌﲔ ﺑﻮد اﮐﺜﺮ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﻪ اﺣﱰام ارﺑﻌﲔ ﻣﻐﺎزهﻫﺎی ﺧﻮد را ﺗﻌﻄﯿﻞ
ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﺮای ﻧﻬﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﺰل آﻗﺎی ﺣﺎج ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺘﯿﻢ .در ﺣﺪود ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻋﺖ و ﻧﯿﻢ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻄﻮر

ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در ﺑﺎزارﮔﺮدش ﻧﻤﻮدﯾﻢ .و ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺮای اﻗﺎﻣﮥ ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل آﻗﺎی ﺣﺎج ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﻮد آﻣﺪﯾﻢ.
آﻗﺎﯾﺎن ﻣﺸﲑی و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﻪ ﺑﺮای زﯾﺎرت ﺣﻀﺮت آﻗﺎ آﻣﺪه و ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ .ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﭘﻨﺪ ﺻﺎﻟﺢ و ﻧﯿﺎز ﺗﺠﻠﯽ
ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ .و ﺑﻌﺪ از ﺻﺮف ﺷﺎم اﺳﱰاﺣﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ.

ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ  ۱۷ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ) ۱۳۵۱ﺗﻔﺴﲑ درﺑﺎرهٔ زﮐﺎت(
ﺳﺤﺮ ﺗﻤﺎم ﻫﻤﺮاﻫﺎن و ﻓﻘﺮاﺋﯿﮑﻪ از راه دور ﺑﻪ زﯾﺎرت آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﯿﺪار ﺑﻮدﻧﺪ .ﻫﻤﮕﯽ در اﻃﺎﻗﯽﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺠﻠﺲ و
ﻧﻤﺎز آﻣﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد ﮔﺮد آﻣﺪﻧﺪ .و ﻧﻤﺎز را ﺑﻪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ اﻗﺘﺪا ﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ از ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮل ﺣﻀﺮت

اﯾﺸﺎن اﺳﺖ) .ﻫﻤﻪ روزه ،روزی ﯾﮏ ﺟﺰءِ از ﻗﺮآن ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ و ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ در ﻣﺤﻀﺮﺷﺎن ﺳﮑﻮت و اﺳﺘﻤﺎع

ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ( .ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺑﻌﻀﯽ اﻓﺮاد وﻗﺘﯿﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻌﻤﺖ و ﺛﺮوت ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺷﺎﮐﺮ و ﺧﺪاﺟﻮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻌﺾ
دﯾﮕﺮ وﻗﺘﯽ ﺗﻬﯽدﺳﺖ و ﺑﯿﻤﺎرﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﺎراﺣﺘﯽ دﯾﮕﺮ دارﻧﺪ ﺑﺨﺪا روی ﻣﯽآورﻧﺪ .وﱃ ﻣﺆﻣﻦ وﻣﺮد ﺧﺪا در ﻫﺮ
ﺣﺎل ﺷﺎﮐﺮ اﺳﺖ .و در ﻫﯿﭻ ﺣﺎﱃ ﺧﺪا را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ .در ﻣﻮرد زﮐﻮة ﺿﻤﻦ ﺗﻔﺴﲑ آﯾﺎت ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:
ﺠﺰَى ِٕاﻻﱠ ﻣِﺜْ َﻠﻬَﺎ وَﻫُﻢْ ﻻَ ُﻳﻈْﻠَﻤُﻮنَ.
-۱اﺷﺎره ﺑﻪ آﯾﻪ  ۱۶۰ﺳﻮره اﻧﻌﺎم ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻣَﻦ ﺟَﺎء ﺑِﺎﻟْﺤَﺴَﻨَﺔِ ﻓَﻠَﻪُ ﻋَﺸْﺮُ أَﻣْﺜَﺎ ِﻟﻬَﺎ وَﻣَﻦ ﺟَﺎء ﺑِﺎﻟﺴﱠﻴﱢﯩَٔﺔِ ﻓَﻼَ ﻳُ ْ
ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﮑﯽ آورد ده ﭼﻨﺪان ان وﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺪی آورد ﺟﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺑﺪو ﺟﺰا داده ﻧﻤﯽﺷﻮد و آﻧﺎن ﻣﻮرد ﺳﺘﻢ واﻗﻊ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ.
 -۲اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ)) :ﻧﯿّﻪ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﺧﲑٌ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻪ(( )ﻧﯿﺖ ﻣﺆﻣﻦ ازﮐﺮدارش ﺑﻬﱰ اﺳﺖ(.
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ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ زﮐﺎت ﻣﺎل ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ و رﺑﺎ ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﺎﻟﺸﺎن اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﻣَﺜَﻞ آﻧﻬﺎ ﻣَﺜَﻞ
ﺷﺨﺺ ﻣﺤﺘﮑﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﻼت را اﺣﺘﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ و روﯾﻬﻢ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ وﻗﺘﯿﮑﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ

ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪه و از ﺑﲔ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .وﱃ آﻧﮑﻪ ﺣﻘﻮق اﻟﻬﯽ و زﮐﻮة ﻣﺎل ﺧﻮد را ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ زارﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻨﺪم را

ﻣﯽﮐﺎرد و ﺑﺮاﺛﺮ ﻧﻤﻮ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد .ﭘﺲ از ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻧﯿﺎز ﺗﺠﻠﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ .ﭘﺲ از ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺎ
اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ آﻗﺎی ﺣﺎج ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﻮد ﯾﮑﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺘﻬﺎی ﮐﻮﯾﺖ را از ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻧﻤﻮدﯾﻢ) .ﻣﺮاد از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻐﺎزهﻫﺎی

ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﮐﻨﲔ ﺷﻬﺮ در ﯾﮏ ﻣﺤﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ و ﺗﻤﺎم ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج ﺟﻤﻌﯿﺖ آن ﻣﺤﻞ در آﻧﺠﺎ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ

آﯾﺪ ﻧﻈﲑ آن در اﯾﺮان ﺑﺎزارﭼﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻖ در ﻫﺮ ﻣﺤﻞ درﺳﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ( ،ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻣﺪﺗﯽ در

داﺧﻞ ﺷﻬﺮﮔﺮدش ﮐﺮدﯾﻢ .ﮔﺮﻣﺎ از روزﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﺑﯿﺸﱰ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺣﻀﺮت آﻗﺎ و ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ .ﺑﻨﺪه ﺑﺎ

آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺳﺮوش )ﻓﻘﲑ ﮔﺮاﺷﯽ( ﻣﺪﺗﯽ در ﺑﺎزار ﺑﺰرگ ﮐﻮﯾﺖ ﮔﺮدش ﮐﺮدﯾﻢ .و ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺖ
ﻧﻤﻮدﯾﻢ .ﺗﻤﺎم ﻓﻘﺮا و ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ و ﻋﺼﺮ را ﺑﻪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ اﻗﺘﺪا ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻋﻮت ﻗﺒﻠﯽ آﻗﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ

ﺑﺮای ﺻﺮف ﻧﻬﺎر ﺑﻪ ﻫﺘﻞ آﺑﺮﯾﺴﺘﻮل رﻓﺘﯿﻢ .در اﯾﻦ ﺿﯿﺎﻓﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻫﻤﺮاﻫﺎن آﻗﺎﯾﺎن ﺣﺎج ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﻮد و ﺳﻌﯿﺪی و

ﺗﻨﯽ ﭼﻨﺪ ازﺷﯿﻌﯿﺎن اﯾﺮاﻧﯽ را دﻋﻮت ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻨﺎم آﻗﺎی دﺷﺘﯽ از اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻘﯿﻢ ﮐﻮﯾﺖ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ

ﻧﻬﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﻈﻢ و ﻣﻄﺒﻮع ﺑﻮد .ﭘﺲ از ﺻﺮف ﻧﻬﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻣﺮاﺟﻌﺖ وﮐﻤﯽ اﺳﱰاﺣﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .ﻋﺼﺮ ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺑﻪ
ﺑﺎزار رﻓﺘﻨﺪ .ﺟﻨﺎب ﺣﺎج آﻗﺎی راﺳﺘﲔ و آﻗﺎی ﺳﺮوش و ﺑﻨﺪه در ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﮑﻨﺎر درﯾﺎ رﻓﺘﯿﻢ ﻫﻮای ﮐﻨﺎر

درﯾﺎ در ﻋﺼﺮ ﭘﺲ ازﮔﺮﻣﺎی ﻧﺴﺒﯽ ﻇﻬﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻄﺒﻮع ﺑﻮد .ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از ﺳﺎﮐﻨﲔ ﮐﻮﯾﺖ ﺑﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎی ﺧﻮد ﮐﻨﺎر درﯾﺎ

آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻌﻀﯽ ﺳﺮﮔﺮم ﺻﯿﺪ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻗﻼب ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﻮج درﯾﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺷﺪﯾﺪی ﺑﻮد.
ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻣﺪﺗﯽ دو ﻧﻔﺮ ﺟﻮان ﮐﻮﯾﺘﯽ را ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺻﯿﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ .در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺶ ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ

ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﺎﻟﺲ در ﺷﺒﻬﺎی دوﺷﻨﺒﻪ و ﺟﻤﻌﻪ و ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺮدن ﮐﺎر
از ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﻇﻬﺮ ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﲑ دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﻔﺼﻠﯽ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮ
ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﺪ و ﻧﯿﺰ ﺷﺮح ﻣﻔﺼﻠﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﺎر و ﮐﺮدار ﻓﻘﺮا ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ اﻋﻤﺎل ﻣﺆﻣﻨﲔ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮاﻓﺮازی ﺑﺰرﮔﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮﺷﮑﺴﺘﮕﯽ آﻧﻬﺎ ﺣﻀﺮت ﺻﺎدق ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:

»ﮐُﻮﻧُﻮا ﻟَﻨﺎ زﯾﻨﺎ وَ ﻻٰ ﺗَﮑُﻮﻧُﺎ ﻋَﻠَﯿْﻨﺎٰ ﺷَﯿْﻨﺎً«اﻋﻤﺎل ﻧﯿﮏ ﻣﺆﻣﻨﲔ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺸﻨﻮدی ﺧﺪا و رﺳﻮل و اوﻟﯿﺎءِ ﺧﺪاﺳﺖ و

ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﺮﻏﯿﺐ دﯾﮕﺮان ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ رو ﺑﺨﺪا آورﻧﺪ .وﱃ اﮔﺮ اﻋﻤﺎل ﻧﺎﭘﺴﻨﺪی از آﻧﻬﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد ﻋﻼوه ﺑﺮ
اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮد آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﺳﺨﻂ و ﻏﻀﺐ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ دﯾﮕﺮان را ﻫﻢ دﻟﺴﺮد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺳ ّﺪ راه آﻧﺎن ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪ

ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر ،آﻗﺎی ﺳﺮوش ﻣﻨﺎﺟﺎﺗﯽ از ﻧﯿﺎز ﺗﺠﻠﯽ و آﻗﺎی ﺣﺎج ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﻮد ﻓﺎﺗﺤﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ .در ﭘﺎﯾﺎن
ﻣﺠﻠﺲ آﻗﺎی ﺻﯿﻘﻞ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻪ زﯾﺎرت ﺣﻀﺮت آﻗﺎ آﻣﺪﻧﺪ .ﭘﺲ از ﺻﺮف ﺷﺎم اﺳﱰاﺣﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ.

ﺟﻤﻌﻪ ۱۸ﻓﺮوردﯾﻦ ) ۱۳۵۱ﺗﻔﺴﲑ ﺳﻮره ﻟﻘﻤﺎن(
ﺳﺤﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل ﻫﻤﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﻣﺸﻐﻮل ذﮐﺮ و ﻣﻨﺎﺟﺎت و ﺳﻮز و ﺣﺎل ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻤﺎم ﻓﻘﺮای ﻣﻘﯿﻢ ﮐﻮﯾﺖ ﮐﻪ ﺗﺸﺮﯾﻒ
ﻓﺮﻣﺎﯾﯽ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺳﺤﺮ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ .ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ و ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از
ﺳﻮرهٔ ﻟﻘﻤﺎن را ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪﮐﻪ ﻟﻘﻤﺎن و داود )ع( در ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .اول ﻧﺒّﻮت را ﺑﻪ ﻟﻘﻤﺎن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﮐﺮدﻧﺪ

ﺣﻀﺮت ﻟﻘﻤﺎن ﻋﺮض ﮐﺮد اﮔﺮ اﻣﺮ اﺳﺖ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯿﮑﻨﻢ .و اﮔﺮ ﻣﺨﯿّﺮ ﻫﺴﺘﻢ ﭼﻮن ﻃﺎﻗﺖ ﺑﺎر ﻧﺒّﻮت را ﻧﺪارم ،ﻣﻌﺎف

ﺑﻮدن از اﯾﻦ اﻣﺮ را اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯿﮑﻨﻢ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﮑﻤﺖ ﺑﺎو ﻣﺮﺣﻤﺖ ﻓﺮﻣﻮد و ﻧﺒﻮت را ﺑﻪ ﺣﻀﺮت داود داد .ﺷﺒﻬﺎ
ﺣﻀﺮت داود ﺧﺪﻣﺖ ﻟﻘﻤﺎن ﺣﮑﻤﺖ ﻣﯽآﻣﻮﺧﺖ .ﺣﻀﺮت ﻟﻘﻤﺎن ﻏﻼم ﺑﻮد و روزﻫﺎ در ﺧﺎﻧﮥ آﻗﺎی ﺧﻮد ﺑﺨﺪﻣﺖ
ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد .آﻗﺎی ﻟﻘﻤﺎن در ﻗﻤﺎر ﺑﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد و ﺣﺮﯾﻔﺶ ﺑﺎوﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آب رودﺧﺎﻧﻪ را ﺑﺨﻮری .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﺐ
٢٢٠

ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻣﯽآﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﲔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﺨﺖﮔﲑی ﻣﯽﻧﻤﻮد .ﻟﻘﻤﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪ.ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﭼﯿﺴﺖ .ﺟﻮاب دادﮐﻪ ﺑﺘﻮ ﻣﺮﺑﻮط
ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮ اﺛﺮ اﺻﺮار ﻟﻘﻤﺎن ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺎر ﺧﻮد و ﺣﺮﯾﻔﺶ را ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ،ﻟﻘﻤﺎن ﮔﻔﺖ اﯾﻨﮑﺎر ﺧﯿﻠﯽ آﺳﺎن اﺳﺖ ،آن را ﺑﻪ

ﻣﻦ واﮔﺬارﮐﻦ .آن وﻗﺖ ﻟﻘﻤﺎن ﮔﻔﺖ ﺑﻪ او ﺑﮕﻮ :اﮔﺮ آب اﻣﺮوز را ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ آن را ﻧﮕﺎه دار ﺗﺎ ﻣﻦ ﺑﺨﻮرم .و اﮔﺮ
آب دﯾﺮوز را ﻣﯽﮔﻮﺋﯽ ﺑﯿﺎور ﺗﺎ ﻣﻦ ﺑﺨﻮرم ۱.در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻃﺮف ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﮔﺮدد و اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﺧﺮد و ﺣﮑﻤﺖ او

ﺑﻮد ،ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﺳﺨﻨﺎﻧﺸﺎن ،آﻗﺎی ﺣﺎج ﻋﻠﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﻨﺎﺟﺎﺗﯽ از ﺧﻮاﺟﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ اﻧﺼﺎری را ﺧﻮاﻧﺪ و ﻣﺠﻠﺲ

ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺎﻓﺖ .ﭘﺲ از ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل آﻗﺎی ﯾﺎﻗﻮﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻟﺖ داﺷﺖ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﺮدﻧﺪ .و از آﻧﺠﺎ ﺑﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ
آﻗﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺮای دﯾﺪن ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻟﺸﺎﻣﯿّﻪ اﻟﺘّﻌﺎوﻧﯿّﻪ ﮐﻪ از ﺳﻮﭘﺮ ﻣﺎرﮐﺘﻬﺎی ﺧﻮب اﺳﺖ .و ﺗﻤﺎم ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج ﯾﮏ ﻣﺤﻞ

در آن ﻣﻐﺎزهﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .رﻓﺘﯿﻢ.

ﺗﻤﺎم ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺮﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻮارﻫﺎ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﺪ ،و ﻧﻈﺎﯾﺮ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت را ﺑﺎ ﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺧﺎﺻﯽ در و دﯾﻮار آوﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ از ﺑﺎزدﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻨﺎم»ﺟُﻬُﺮهُ« رﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ
ﻣﺮﮐﺰﮐﻮﯾﺖ  ۳۲ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺖ ،در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ده ﺑﻪ ﺟُﻬﺮه رﺳﯿﺪﯾﻢ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﻪ ﻣﻐﺎزه ﺑﻘﺎﱃ آﻗﺎی ﺣﺒﯿﺐ

ﻋﻠﻮی ﮐﻪ اﻫﻞ ﮔﺮاش ﻻرﺳﺘﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و از ﻓﻘﺮای ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب و ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﺮدﻧﺪ .آﻧﮕﺎه ﺑﯿﮏ
ﺑﺎﻏﭽﻪ ﮐﻪ ﻧﺨﻠﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ داﺷﺖ و ﺳﺒﺰی ﮐﺎری ﻣﻔﺼﻠﯽ در آن ﺑﻮد در زﯾﺮ ﯾﮑﯽ از ﻧﺨﻠﻬﺎ ﺟﻠﻮس ﻓﺮﻣﻮده و ﭘﺲ از
ﺻﺮف ﻣﯿﻮه ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ و ﻋﺼﺮ ﻧﻬﺎر را ﮐﻪ آﻗﺎی ﺻﺎﻧﻌﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﻣﺤﺒﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ

ﺣﻀﻮر ﮐﻠﯿﻪ ﻓﻘﺮا و آﻗﺎﯾﺎن ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﯾﺎﻗﻮﺗﯽ ﺻﺮف ﮐﺮدﯾﻢ و ﺣﻀﺮت آﻗﺎ اﺳﱰاﺣﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ .ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻬﺎر ﺑﻌﺪ از

ﻇﻬﺮ ﺑﺼﺪای اذان ﻧﻤﺎز اﻫﻞ ﺳﻨﺖ از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﺪﯾﻢ و ﺧﺎﻧﻤﯽ ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﻓﻘﺮ و دروﯾﺸﯽ ،ﻧﺎﺋﻞ ﮔﺮدﯾﺪ .و ﺑﻌﺪ از
ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﻫﺎﺷﻢ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﻓﺮزﻧﺪ آﻗﺎی ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﻮد ﻣﺸﺮف ﺑﻔﻘﺮﮔﺮدﯾﺪ.

ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ آﻧﮑﻪ ﭘﺴﺮی ده اﱃ دوازده ﺳﺎﻟﻪ ﯾﮏ ﺗﺴﺒﯿﺢ ﮔﻠﯽ داﺷﺖ و ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺮا ﺑﻪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺧﻮدش آن را ﻣﻨﺼﺮف ﮐﺮدﯾﻢ وﱃ ﺑﺎ اﺻﺮار زﯾﺎدی ﺷﺮﻓﯿﺎب ﺷﺪ و آن ﺗﺴﺒﯿﺢ را ﺑﺎ ﺧﻠﻮص

ﻧﯿﺖ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮد .ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻗﺒﻮل ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ .و از ﺗﺴﺒﯿﺢ او ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدﻧﺪ و اﺿﺎﻓﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪﮔﺎﻫﯽ ران ﻣﻠﺨﯽ
ﮐﻪ ﺑﺼﺪق آورده ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺣﻀﺮت اﺣﺪﯾﺖ ﻗﺮارﮔﲑد .در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ﭘﻨﺞ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ

ﺑﻨﺪه ﺑﺎ آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﻫﺎﺷﻢ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺎج ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﻮد ﺑﻪ ﺑﺎزار رﻓﺘﯿﻢ در ﯾﮑﯽ از ﺑﺎزارﻫﺎ آﻧﻘﺪر ﺟﻤﻌﯿﺖ زﯾﺎد
ﺑﻮد .ﮐﻪ ﺑﻪ زﺣﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮدﯾﻢ .زﯾﺮا ﻋﺼﺮ ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻮد و ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﮔﺮﻫﺎ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزار

آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯿﮑﻪ ﻣﻮرد اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻮد ﺧﺮﯾﺪاری و ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎ در ﻣﻨﺰل آﻗﺎی ﺣﺎج ﺳﯿﺪ

 -۱اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻟﻘﻤﺎن ﮐﻪ در ﺗﻔﺎﺳﲑ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﺪه ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﻫﺮاﮐﻠﯿﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ در ﯾﮏ رودﺧﺎﻧﻪ دوﺑﺎر ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺷﻨﺎ ﮐﺮد و ﻣﺴﺄﻟﻪ
ﺷﺪﻧﻬﺎی ﻣﺘﻮاﱃ و ﺻﲑورت ﻣﺪاوم و ﺧﻠﻊ و ﻟﺒﺲ داﺋﻢ در اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﻣﻮﻻﻧﺎ را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﻏﺎﻓﻞ از اﯾﻦ ﻧﻮ ﺷﺪن اﻧﺪر ﺑﻘﺎ

ﻫﺮ زﻣﺎن ﻧﻮ ﻣﯽﺷﻮد ﻋﺎﻟﻢ و ﻣﺎ

و اﺳﺘﻤﺮار ﻓﯿﺾ ﺑﺮ ﺛﺒﺎت و دوام ﻫﺴﺘﯽ ﻣﺘﺤﺮک ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﻫﻤﭽﻮ آب ﻫﺮ روز ﻧﻮ ﻧﻮ ﻣﯽرﺳﺪ

ﻣﺴﺘﻤﺮی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ در ﺟﺴﺪ

و ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺟﻮﻫﺮی ﻣﻼﺻﺪرا و زوال و ﺣﺪوث ﻣﺴﺘﻤﺮ از ﻗﻮه ﺑﻪ ﻓﻌﻞ ﺑﺮای ﺷﺪن و ﺳﭙﺲ ﺑﯿﺎن ﻫﮕﻞ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن را در ﻧﺸﻮ و ارﺗﻘﺎء و
ﺗﮑﺎﻣﻞ داﻧﺴﺘﻪ و ﭼﻮن ﻣﻮﻟﻮی ﻋﻘﻞ ﮐﻞّ را راﻫﱪ داﻧﺴﺘﻪ)اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﯾﮏ ﭘﺮﺗﻮی از ﻋﻘﻞ ﮐﻞّ( اﻧﻄﺒﺎق دارد و اﯾﻦ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﺣﮑﻤﺎء اﻟﻬﯽ و ﻋﺮﻓﺎء رﺑﺎﻧﯽ در ﺷﻬﻮد ﺧﻮﯾﺶ ﺣﻘﺎﯾﻖ را دﯾﺪه و ﺑﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻟﺴﺎن ﻗﻮم و ﻋﻘﻮل ﻣﺮدم ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺮای

اﻃﻼع ﺑﯿﺸﱰ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻋﺮﻓﺎن اﯾﺮان ﺳﲑ ﺣﮑﻤﺖ در اروﭘﺎ  -ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻫﮕﻞ ﺷﺮق ،ﻣﻮﻟﻮی و ﺟﻬﺎن ﺑﯿﻨﯽﻫﺎ ،ﻣﻮﻟﻮی
ﻧﺎﻣﻪ.

٢٢١

ﻣﺤﻤﻮد اﻗﺎﻣﻪ ﺷﺪ و ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﻔﺼﻠﯽ در ﻣﻮرد رﻓﺘﺎر ﻓﻘﺮا ﺑﺎ ﺧﻠﻖ و ﻧﻮع ﺑﺸﺮ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و
اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﻣﺆﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﮐﻪ آﺛﺎر ﺣﻘّﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻔﻘﺖ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺳﻌﺪی ﻋﻠﯿﻪاﻟﺮّﺣﻤﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﺧﺮم از آﻧﻢ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن ﺧﺮم از اوﺳﺖ

ﻋﺎﺷﻘﻢ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ از اوﺳﺖ

و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪﮐﻪ ﺷﺒﻬﺎی دوﺷﻨﺒﻪ و ﺟﻤﻌﻪ و روز ﺟﻤﻌﻪ ﺗﺎ ﻇﻬﺮﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻓﻘﺮی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺣﺘﯽ اﻟﻤﮑﺎن
ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .و ﻣﻨﺎﺟﺎﺗﻬﺎی ﻋﺮﺑﯽ و ﻓﺎرﺳﯽ در ﺷﺒﻬﺎی ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺧﻮاﻧﺪن ﭘﻨﺪ ﺻﺎﻟﺢ و ﻣﺜﻨﻮی را در ﺷﺒﻬﺎی

دوﺷﻨﺒﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪ ازﺷﺨﺼﯽ ﺑﻨﺎم آﻗﺎی ﺣﺴﲔ ﻓﺘﻮت از اﻫﻞ ﻗﻢ ﮐﻪ ﻣﻌﻤّﻢ و ﻣﻘﯿﻢ ﮐﻮﯾﺖ ﺑﻮد روﺿﻪ ﺧﻮاﻧﺪ
و ﺳﭙﺲ ﯾﺎ ﺗﻤﺎم ﻓﻘﺮا ﺷﺎم ﺻﺮف ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ از ﺻﺮف ﺷﺎم اﺳﱰاﺣﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ.

ﺷﻨﺒﻪ  ۱۹ﻓﺮوردﯾﻦ ) ۱۳۵۱ﺗﻔﺴﲑ ﻧﻌﻤﺖ ﺧﺪا(
ﺳﺤﺮ وﻗﺘﯿﮑﻪ ﭼﺸﻢ از ﺧﻮاب ﺑﺎزﮐﺮدم دﯾﺪم ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﺸﻐﻮل و ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﻫﻨﻮز ﺑﯿﺪار ﻧﺸﺪهاﻧﺪ .ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ
ﻫﻤﮕﯽ ﺑﯿﺪار و ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ آﻣﺎده ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﺲ از اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز و ﻗﺮاﺋﺖ ﺿﻤﻦ ﺗﻔﺴﲑ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:

و اﻣّﺎ ﺑﻨﻌﻤﺔ رﺑﱢﻚ ﻓﺤﺪّث :ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻌﻤﺖ ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻫﻢ اﻇﻬﺎرﮐﻦ ،ﻧﻌﻤﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎ
ﮔﻔﺘﻪام ﻫﻤﺎن وﻻﯾﺖ اﺳﺖ ،ﯾﺎ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻫﻞ وﻻﯾﺖ از ﺟﻬﺖ وﻻﯾﺘﯽ داده ﺷﻮد .ﺧﻮاه از ﻟﻮازم زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ
دﻧﯿﺎ و ﻋﻮارض آن و ﺧﻮاه از ﻟﻮازم زﻧﺪﮔﯽ اﺧﺮوی و ﻣﻘﺎﺻﺪ آن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻮاه ﺑﺼﻮرت ﻧﻌﻤﺖ ﯾﺎ ﺑﺼﻮرت ﺑﻼء

ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺗﺤﺪﯾﺚ ﺑﻤﻌﻨﯽ اﻇﻬﺎر ﮐﺮدن و آن اﻋﻢّ اﺳﺖ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﯾﺎ ﮔﻔﱳ ﯾﺎ ﻧﻮﺷﱳ ﯾﺎ اﺷﺎره ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻠﮑﻪ
ﺗﺤﺪﯾﺚ ﺑﻌﻤﻞ ﻧﺰد ﺧﺪا ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ از ﺗﺤﺪﯾﺚ ﺑﻘﻮل .و اﺧﺒﺎر درﺑﺎرهٔ ﺧﻮﺑﯽ و ﻟﺰوم اﻇﻬﺎر ﻋﻠﻢ و دﯾﻦ و ﺳﺎﯾﺮ

ﻧﻌﻤﺘﻬﺎی اﻟﻬﯽ ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺒﺎﻟﻐﻪای در ﺑﲔ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ .ﭘﺲ از ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻧُﻪ ﺻﺒﺢ ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺑﺎ

اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎی آﻗﺎﯾﺎن ﺣﺎج ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد و ﺳﻌﯿﺪی ﭼﻤﺪاﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﺮدﯾﻢ .ﻗﺮار ﺷﺪ ﺣﺎج آﻗﺎی راﺳﺘﲔ و ﺣﺎج
آﻗﺎی ﺳﻠﻄﺎﻧﭙﻮر در ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﺎ آﻗﺎی ﺻﯿﻘﻞ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .در ﺑﺎﻣﺪاد ﻧﯿﻤﻪاﺑﺮی ،در ﻫﻮاﺋﯽ دﻟﮑﺶ ۱۴
ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﺗﺎ ﻓﺮودﮔﺎه را ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻧﻬﺎدﯾﻢ و ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻓﺮودﮔﺎه رﺳﯿﺪﯾﻢ و ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺧﻄﻮط ﻫﻮاﯾﯽ در ﮐﻮﯾﺖ را ﺑﺪﻗﺖ

ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از :ﺧﻄﻮط ﻫﻮاﺋﯽ ،ﻫﻨﺪ ،اردن ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ،ﯾﻤﻦ ،ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،ﻣﺎوراء ﺑﺤﺎر ،ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﺧﻠﯿﺞ،
اﯾﺮان ،ﻋﺮاق ،ﻫﻠﻨﺪ ،ﻟﺒﻨﺎن ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ،ﺳﻌﻮدی ،ﺳﻮرﯾﻪ و ﻣﺼﺮ.

ﭘﺲ از ﺗﺤﻮﯾﻞ ﭼﻤﺪاﻧﻬﺎ اﻃﻼع دادﻧﺪﮐﻪ آﻗﺎی ﺻﯿﻘﻞ در ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﻤﺤﻞ ﻣﺨﺼﻮص ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﺗﺸﺮﯾﻒ
آوردهاﻧﺪ .در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ده ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﻬﻤﺎن ﻣﺤﻞ رﻓﺘﯿﻢ .ﻓﻘﺮای ﮐﻮﯾﺖ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺮای ﺑﺪرﻗﻪ در آﻧﺠﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ.

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ وﻃﻦ
 ۲۰دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ ده ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ داﺧﻞ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺷﺪﯾﻢ اﻋﻼن ﮐﺮدﻧﺪﮐﻪ ازﮐﻮﯾﺖ ﺗﺎ آﺑﺎدان ۲۰
دﻗﯿﻘﻪ در راﻫﯿﻢ .ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺳﺎﻋﺖ ده و ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺞ دﻗﯿﻘﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﭘﺮواز ﻧﻤﻮد )اﯾﻦ ﭘﺮواز دﻫﻤﲔ ﭘﺮواز ﺑﻮد ﮐﻪ در

ﻃﻮل اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮت اﻧﺠﺎم ﻣﯿﮕﺮﻓﺖ( .درﺳﺖ  ۲۰دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻌﺪ در ﻓﺮودﮔﺎه ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﺑﻪ زﻣﲔ ﻧﺸﺖ .ﻫﻮا ﺑﯿﺴﺖ وﻧُﻪ درﺟﻪ
ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺮ ﺑﻮد.
ﺳﺮﮐﺎر ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮﺗﺎﺿﯽ رﺋﯿﺲ ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﯽ و آﻗﺎی ﻣﺤﻤﻮد ﭘﺮوﯾﻦ و ﺳﺮﮔﺮد ﻋﺼﺎر و آﻗﺎی ﻣﺮزﺑﺎن رﺋﯿﺲ ﮔﻤﺮک در

ﻓﺮودﮔﺎه ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ از ﺑﺎزدﯾﺪ ﭼﻤﺪاﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ آﻗﺎی ﭘﺮوﯾﻦ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق رﺋﯿﺲ ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﺮﮔﺮد ﻋﺼﺎر ﺑﻪ
ﻣﻨﺰل آﻗﺎی ﻧﻮر ﻓﺮزﻧﺪ آﻗﺎی ﻧﻮراﻟﺤﮑﻤﺎء ﮐﻪ رﺋﯿﺲ ﺑﯿﻤﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﺑﺎدان ﺑﻮد وارد ﺷﺪﯾﻢ از ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎی

ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺣﺘﯽ از ﺗﻬﺮان و ﺷﲑاز ﺑﺎﺳﺘﻘﺒﺎل آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .آﻗﺎی ﺗﻔﻀﻠﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار آﺑﺎدان و ﻋﺪه زﯾﺎدی از رؤﺳﺎی

ادارات آﻧﺠﺎ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻘﺪری ﻓﻘﺮا زﯾﺎد ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻧﺎم ﺗﻤﺎم آﻧﻬﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﺧﻮد ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻣﻔﺼﻞ
٢٢٢

ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﭘﺲ از ورود ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ و ﻋﺼﺮ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ ﻧﻬﺎر ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺗﻤﺎم ﻓﻘﺮادر ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ
ﺻﺮف و ﮐﻤﯽ اﺳﱰاﺣﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻬﺎر ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﮐﻪ ﻫﻮای آﺑﺎدان اﺑﺮی و ﻣﻄﺒﻮع ﺑﻮد ﻋﺪهای از ﻓﻘﺮا

ﺑﺨﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ رﺳﯿﺪﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ از ﻓﻘﺮا ﺑﺎ ﺷﻮر و ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ زﯾﺎده از ﺣﺪ ﺗﻮﺻﯿﻒ
ﮔﺮد آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎﻧﺎﺗﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻣﺆﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻮﺷﺪﮐﻪ از راه دل

ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮد .ﺣﻀﺮت ﺳﻠﻤﺎن ۱ﮐﻪ از اﻫﻞاﻟﺒﯿﺖ ﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ ﭼﻪ ﺑﻮد و ﭼﺮا ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﺰدﯾﮑﺎن از اﻫﻞ

ﺑﯿﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪﮐﻮﺷﺶ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ﮐﻪ در ﺑﺎﻃﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺸﻮﯾﻢ.ﺣﻀﺮت ام اﻟﺴّﻠﻤﻪ ۲ﻧﯿﺰ از ﺑﺰرﮔﺎن و ﻣﺆﻣﻨﻪ ﺑﻮد،

او ﺑﺼﲑت داﺷﺖ ،او ﺑﯿﻨﺎ ﺑﻮد ،وﻗﺎﯾﻊ ﮐﺮﺑﻼ را ﺑﻪ ﭼﺸﻢ دﯾﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﻨﻘﻞ ﺑﻌﻀﯽ راوﯾﺎن ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺴﺎء وﻧﺰول اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ

در ﺧﺎﻧﻪ ام اﻟﺴّﻠﻤﻪ ﺑﻮد و وﻗﺘﯿﮑﻪ او ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ در زﯾﺮ ﮐﺴﺎء داﺧﻞ ﺷﻮد ،ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﮐﺮم )ص( اﺟﺎزه

ﻧﻔﺮﻣﻮدﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻗﺮب از ﺣﯿﺚ ﺻﻮرت و ﻇﺎﻫﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﻗﺮب ﻣﻌﻨﻮی از ﻗﺮب ﻇﺎﻫﺮی ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ .وﱃ اﮔﺮ
ﻗﺮب ﺻﻮری ﯾﺎ ﻣﻌﻨﻮی ﻫﺮ دو ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﱰ اﺳﺖ .و ﻧﻮرٌ ﻋﻠﯽ ﻧﻮر اﺳﺖ اﻣﺎ اﮔﺮ ﻗﺮب ﻣﻌﻨﻮی ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﺰدﯾﮏ
اﺳﺖ .آراﻣﺶ درون ﺑﺎ ﯾﺎد ﺧﺪاﺳﺖ .وﻗﺘﯿﮑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ ﺳﮑﯿﻨﻪ ﻗﻠﺒﯽ ﺑﺮ او ﻏﻠﺒﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .و وﻗﺘﯽ
اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ ﻧﻮر ﭼﺸﻢ ﻋﺎرﻓﺎن و ﻋﺎﺷﻘﺎن اﺳﺖ .ﭼﻮن او را دارد ﻫﻤﻪ را دارد .و ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﻌﻨﻮی از ﻧﺰدﯾﮑﯽ

ﺻﻮری و ﻇﺎﻫﺮی ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻬﱰ و ﺑﺰرگﺗﺮ اﺳﺖ .در اﺧﺒﺎر رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﻧﻮراﻧﯿﺖ ﮐﻪ در دل ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﻟﺘﺰام ﻗﺎﺋﻢ آل ﻣﺤﻤﺪ ودر رﮐﺎب آن ﺣﻀﺮﺗﺴﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺔً ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻫﻢ
ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺟﺮ دارﻧﺪ .وﱃ اﮔﺮ ﻧﻮراﻧﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد ﻣﺜﻞ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ در اﻟﺘﺰام ﺣﻀﺮت ﻗﺎﺋﻢاﻧﺪ .ﺑﻌﺪ ﯾﮑﯽ از ﻓﻘﺮا

اﯾﻦ ﻏﺰل از ﺷﻬﯿﺎر را ﺧﻮاﻧﺪ».ﻋﻠﯽ ای ﻫﻤﺎی رﺣﻤﺖ ﺗﻮ ﭼﻪ آﯾﺘﯽ ﺧﺪا را «.و ﺑﻌﺪ ﻏﺰل زﯾﺮ از ﺳﻌﺪی ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ
ﺧﺮم ﺻﺒﺎح آﻧﮑﻪ ﺗﻮ ﺑﺮوی ﻧﻈﺮﮐﻨﯽ

ﻓﲑوز روز آﻧﮑﻪ ﺗﻮ ﺑﺮوی ﮔﺬر ﮐﻨﯽ

۳

 -۱ﺣﻀﺮت ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻨﺎ ﺑﻔﺮﻣﻮده رﺳﻮل ﺧﺪا)ص( ﮐﻪ ﮔﻔﺖ)) :ﺑﺤﺮٌ ﻻ ﯾﻨﺰف وﮐﻨﺰٌ ﻻ ﯾﻨﻔﺪ ﺳﻠﻤﺎن ﻣﻨّﺎ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﯾَﻤْﻨَﺢُ اﻟﺤﮑﻤﺔ و ﯾﺆﺗﯽ
اﻟﱪﻫﺎن(( )ﺳﻠﻤﺎن درﯾﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺸﮏ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮔﻨﺠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺳﻠﻤﺎن از ﻣﺎ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ اﺳﺖ ﺣﮑﻤﺖ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ و
ﺑﺮﻫﺎن ﻣﯽآورد( .ﺑﻪ ﺳﻠﻤﺎن ﻣﺤﻤﺪی ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ .ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ)ع( او را ﻣﺜﻞ ﻟﻘﻤﺎن ﺣﮑﯿﻢ و ﺣﻀﺮت ﺻﺎدق)ع( ﺑﻬﱰ از ﻟﻘﻤﺎن
داﻧﺴﺘﻪ و ﺣﻀﺮت ﺑﺎﻗﺮ)ع( او را از ﻣﺘﻮﺳّﻤﲔ ﺷﻤﺮده و از رواﯾﺎت ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪﮐﻪ وی اﺳﻢ اﻋﻈﻢ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻪ)زﯾﺮا از اﺻﺤﺎب ﺳ ّﺮ ﺑﻮده( و او

در ﻣﺮﺗﺒﻪ دﻫﻢ اﯾﻤﺎن ﺑﻮده)اﯾﻤﺎن را  ۱۰ﻣﺮﺗﺒﻪ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ( و ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻏﯿﺐ  .ﻣﻨﺎﯾﺎ ﺑﻮده و از ﺗﺤﻒ ﺑﻬﺸﺖ در دﻧﯿﺎ ﻣﯿﻞ ﻓﺮﻣﻮده)و ارادت
ﻗﻠﺒﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﺋﺪهﻫﺎی آﺳﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ( و ﺑﻬﺸﺖ ﻣﺸﺘﺎق و ﻋﺎﺷﻖ او ﺑﻮده و ﺧﺪا و رﺳﻮل)ص( او را دوﺳﺖ ﻣﯿﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﺣﻖ ﺗﻌﺎﻟﲐ ﭘﯿﻐﻤﱪ را
ﺑﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﮐﻪ ﺳﻠﻤﺎن ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎﺳﺖ و آﯾﺎﺗﯽ در ﻣﺪح او اﻗﺮان او ﻧﺎزل ﺷﺪه و ﺣﻀﺮت رﺳﻮل)ص(و ﻋﻠﯽ)ع( از

ﻋﻠﻮم اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﻪ آن ﺣﻀﺮت ﺗﻌﻠﯿﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺣﻀﺮت ﺻﺎدق)ع( درﺑﺎرهاش ﻓﺮﻣﻮد)) :اَدَرك ﺳﻠﻤﺎن اﻟﻌﻠﻢ اﻻول و اﻟﻌﻠﻢ اﻵﺧﺮ و ﻫﻮ

ﺑﺤﺮٌ ﻻ ﯾﻨﺰح و ﻫﻮ ﻣﻨّﺎ اﻫﻞ اﻟﺒﯿﺖ(( ﺑﺮای ﺷﺮح ﺣﺎل وی ﺑﻪ ﮐﺘﺐ ﺳﲑه و ﻃﺒﻘﺎت و داﺋﺮة اﻟﻤﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻠﻤﻪ ﺳﻠﻤﺎن و ﺳﻠﻤﺎن ﭘﺎک

از ﻟﻮﺋﯽ ﻣﺎﺳﯿﻨﯿﻮن و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﻨﺘﻬﯽاﻵﻣﺎل ص  ۱۳۹ﺗﺎ  ۱۴۱ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد .و درﮐﺘﺎب اﻣﺎﱃ ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ راوی از ﺣﻀﺮت

ﺻﺎدق)ع( آورده ﮐﻪ او را ﺳﻪ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺑﻮد :اول اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻤﻮدن ﻫﻮای اﻣﲑاﻟﻤﺆﻣﻨﲔ)ع( ﺑﺮ ﻫﻮای ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ،دﯾﮕﺮدﺳﺖ داﺷﱳ ﻓﻘﺮا و
اﺧﺘﯿﺎر اﯾﺸﺎن ﺑﺮ اﻏﻨﯿﺎء ،دﯾﮕﺮ ﻣﺤﻨﺖ او ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ و ﻋﻠﻤﺎء .و ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ)ع( ﺑﻪ اﺑﺎذر ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺧﱪ دﻫﺪ ﺳﻠﻤﺎن ﺗﺮا ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺪ
ﻫﺮ آﯾﻨﻪ ﺧﻮاﻫﯽ ﮔﻔﺖ)) :رﺣﻢ اﻟﻠّﻪ ﻗﺎﺗﻞ ﺳﻠﻤﺎن(( ای اﺑﺎذر ﺳﻠﻤﺎن ﺑﺎب اﻟﻠّﻪ اﺳﺖ در زﻣﲔ ﻫﺮﮐﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﺤﺎل او داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺆﻣﻦ

اﺳﺖ و ﻫﺮﮐﻪ اﻧﮑﺎر اوﮐﻨﺪﮐﺎﻓﺮ .وی در ﺳﺎل  ۳۶ﻫﺠﺮی در ﻣﺪاﺋﻦ رﺣﻠﺖ ﮐﺮد و ﻋﻠﯽ)ع( از ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﻃﯽّ اﻻرض او را ﻏﺴﻞ داد و
ﮐﻔﻦ ﻓﺮﻣﻮد.

 -۲ام اﻟﺴّﻠﻤﻪ :اﺑﺘﺪا ﻫﻤﺴﺮ ام ﺳﻠﻤﻪ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ اول ﮐﺴﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺒﺸﻪ ﻫﺠﺮت ﮐﺮد ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮش ام ﺳﻠﻤﻪ و ﭘﺲ از

ﻫﺠﺮت رﺳﻮل اﮐﺮم)ص( ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ آﻣﺪﻧﺪ .ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ در ﺟﻨﮓ ﺑﺪر و اﺣﺪ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺖ در ﻏﺰوه اﺣﺪ زﺧﻤﯽ ﺷﺪ و
ﺳﭙﺲ وﻓﺎت ﮐﺮد .و ﭘﺲ از اﻧﻘﻀﺎء ﻣﺪت ﭘﯿﻐﻤﱪ اﮐﺮم ام ﺳﻠﻤﻪ را ﺑﻪ ازدواج ﺧﻮد درآورد :ام ﺳﻠﻤﻪ دوﺳﺘﺪار اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﺑﻮده و اﺣﺎدﯾﺚ

ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از وی در ﮐﺘﺐ ﺷﯿﻌﻪ اﻫﻞ ﺳﻨّﺖ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﯿﺸﮕﻮﺋﯽ واﻗﻌﻪ ﮐﺮﺑﻼ ﮐﻪ در ﮐﺘﺐ ذﮐﺮ ﺷﺪه.
 -۳ﮐﻞّ ﻏﺰل اﯾﻦ اﺳﺖ:

٢٢٣

ﻓﻘﺮا ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ زﯾﺎرت ﻣﺮاد ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺎﺋﻞ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﻮر ﻫﺠﺮان و ﺷﻮق دﯾﺪار ﭼﻨﺎن دﮔﺮﮔﻮﻧﺸﺎن ﮐﺮده
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻻﯾﻮﺻﻒ اﺳﺖ )درازی ﺷﺐ ﻣﮋﮔﺎن ﻣﻮ ﭘﺮﺳﯽ( و ﭼﻮن آﻗﺎی ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺣﺒﯿﺒﯽ ﻓﺮزﻧﺪ آﻗﺎی ﺣﺎج ﻣﲑزا ﺣﺒﯿﺐ

ﺣﺒﯿﺒﯽ ﮐﻪ از ﭘﯿﺸﮑﺴﻮﺗﺎن ﺗﻬﺮان ﺑﻮد ،ﺣﻀﺮت آﻗﺎ و ﺗﻤﺎم ﻓﻘﺮا را ﺑﺸﺎم در ﻣﻨﺰل ﺧﻮد دﻋﻮت ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﻪ آﻧﺠﺎ

رﻓﺘﯿﻢ.اﮐﺜﺮ از ﻓﻘﺮا آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و آﻗﺎی ﺣﺎج ﻣﲑزا ﺣﺒﯿﺐ ﻫﻢ از ﺗﻬﺮان ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺣﻀﺮت آﻗﺎ آﻣﺪه ﺑﻮد و از اﯾﻦ

دﻋﻮﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺮوﻣﻨﺪش از ﻣﺤ ّﺒﻬﺎن ﺷﺎه وﻻﯾﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮد! ﭘﺲ از ﺻﺮف ﺷﺎم ﺑﻪ ﻣﻨﺰل آﻗﺎی ﻧﻮر

ﻣﺮاﺟﻌﺖ و اﺳﱰاﺣﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ.

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ۲۰ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ) ۱۳۵۱ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ(
ﺳﺤﺮﮔﺎه ﻣﻨﺎﺟﺎت و زﻣﺰﻣﮥ ﻓﻘﺮا در داﺧﻞ ﺣﯿﺎط ﻣﻨﺰل آﻗﺎی ﻧﻮر ﻣﺮا از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪارﮐﺮد .ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﻫﻤﺎن ﺳﺤﺮ ﻗﺒﻞ
از ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﺑﻔﻘﺮ ﻣﺸﺮف ﺷﺪﻧﺪ .و ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻏﺰل از ﺧﻮاﺟﮥ ﺷﲑاز را درک ﻧﻤﻮدﻧﺪ:

وﻧﺪر آن ﻇﻠﻤﺖ ﺷﺐ آب ﺣﯿﺎﺗﻢ دادﻧﺪ

دوش وﻗﺖ ﺳﺤﺮ از ﻏﺼﻪ ﻧﺠﺎﺗﻢ دادﻧﺪ

آن ﺷﺐ ﻗﺪر ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺎزه ﺑﺮاﺗﻢ دادﻧﺪ

ﭼﻪ ﻣﺒﺎرک ﺳﺤﺮی ﺑﻮد و ﭼﻪ ﻓﺮﺧﻨﺪه ﺷﺒﯽ

آﻗﺎی ﺗﻔﻀﻠﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار آﺑﺎدان ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻘﺮا در آن دل ﺷﺐ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ﻗﺒﻞ از ﻧﻤﺎز آﻗﺎی آراﺳﺘﻪ و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ
دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺮف ﺑﻔﻘﺮ ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﺲ از ﺗﺸ ّﺮف ﻓﻘﺮا ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ اﻗﺎﻣﻪ و ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ،ﻗﺮآن ﻗﺮآﺋﺖ و ﭼﻨﺪ آﯾﻪ ﺗﻔﺴﲑ
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ.

ﭘﺲ از ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﮑﻨﺎر ﺷﻂ آﻣﺪه در ﻗﺎﯾﻘﯽ ﺑﻨﺎم ﻗﺎﯾﻖ ﮐﺎﺷﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﻨﺪر ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﺳﻮار ﺷﺪﯾﻢ در دو ﻃﺮف
ﺷﻂ )اروﻧﺪرود( ﻣﺮز اﯾﺮان و ﻋﺮاق ﻧﺨﻠﺴﺘﺎﻧﻬﺎی زﯾﺒﺎ ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯿﮑﺮد .ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻣﲑداﻣﺎدی اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ ،ﺳﯽ
ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ وﺳﻌﺖ ﺑﻨﺪر اﺳﺖ .ﻫﻮا ﻧﯿﻤﻪاﺑﺮی و ﻣﻄﺒﻮع ﺑﻮد .آﻗﺎی ﯾﻐﻤﺎﯾﯽ رﺋﯿﺲ ﭘﺴﺖ و ﺗﻠﮕﺮاف و ﺗﻠﻔﻦ آﺑﺎدان

ﺷﺮﻓﯿﺎب ﺑﻮد در اﯾﻦ دﻗﺎﯾﻖ ﺣﺎج آﻗﺎی راﺳﺘﲔ ،و ﺣﺎج آﻗﺎی ﺳﻠﻄﺎﻧﭙﻮر و ﺣﺎج آﻗﺎی ﺟﻮاﻫﺮﯾﺎن و ﺣﺎج آﻗﺎی ﻣﻠﮏ
ﺻﺎﻟﺤﯽ و آﻗﺎی ﻧﻮر و آﻗﺎی ﺣﺎج ﻋﻠﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ و آﻗﺎی ﺣﺒﯿﺒﯽ اﻓﺘﺨﺎر ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ .راﻧﻨﺪهٔ ﻗﺎﯾﻖ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ

ﻋﻤﻖ آب در ﺣﺪود ﺳﯽﻣﱰ اﺳﺖ .ﯾﮏ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺰرگ روﺳﯽ ﺑﻨﺎم  Hnhaدر آﺑﻬﺎی اروﻧﺪرود و ﻧﺰدﯾﮏ رودﮐﺎرون

اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮد .در ﺣﺪود ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮﻣﱰی آن ﮐﺸﺘﯽ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻨﺎم  Baloghistanاﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ از آن ﮐﺸﺘﯽ

ﻧﺮوژی ﺑﻨﺎم ﺗﻮرﻧﺘﻮ وﺟﻮد داﺷﺖ ﺗﺎ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺮز ﻋﺮاق رﻓﺘﯿﻢ .در آﻧﺠﺎ ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﯾﻖﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل
ﻣﺎﻫﯽﮔﲑی ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﺷﻌﻒ ﻓﺮاواﻧﯽ ﭘﺎرو ﻣﯽزدﻧﺪ ﭘﺲ از آن از آﻧﺠﺎ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .در آﻧﻤﻮﻗﻊ در ﺑﻨﺪر

ﻞ اﻣﻮر ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و ﺑﻨﺎدر
ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﺑﺰرگ و اﺳﮑﻠﻪ ﺗﺎزهای ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺤ ّ
ﺧﺮم ﺻﺒﺎح آﻧﮑﻪ ﺗﻮ ﺑﺮ وی ﻧﻈﺮ ﮐﻨﯽ

ﻓﲑوز روز آﻧﮑﻪ ﺗﻮ ﺑﺮ وی ﮔﺬر ﮐﻨﯽ

آزاد ﺑﻨﺪهٔ ﮐﻪ ﺑﻮد در رﮐﺎب ﺗﻮ

ﺧﺮم وﻻﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ آﻧﺠﺎ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﯽ

دﯾﮕﺮ ﻧﺒﺎت را ﻧﺨﺮد ﻣﺸﱰی ﺑﻬﯿﭻ

ﯾﮑﺒﺎر اﮔﺮ ﺗﺒﺴﻢ ﻫﻤﭽﻮن ﺷﮑﺮ ﮐﻨﯽ

ای آﻓﺘﺎب روﺷﻦ و ای ﺳﺎﯾﮥ ﻫﻤﺎی

ﻣﺎ را ﻧﮕﺎﻫﯽ از ﺗﻮ ﺗﻤﻨﺎﺳﺖ ﮔﺮ ﮐﻨﯽ

ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ دوﺳﺘﯽ و وﻓﺎ ﮐﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ

ﭼﻨﺪاﻧﮑﻪ دﺷﻤﻨﯽ و ﺟﻔﺎ ﺑﯿﺸﱰ ﮐﻨﯽ

داﻧﯿﮑﻪ روﯾﻢ از ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮوی ﺗﺴﺖ

زﻧﻬﺎر ﮔﺮ ﺗﻮ روی ﺑﺮوی دﯾﮕﺮ ﮐﻨﯽ

ﮔﻔﺘﯽ ﮐﻪ دﯾﺮ و زود ﺑﺤﺎﻟﺖ ﻧﻈﺮ ﮐﻨﻢ

آری ﮐﻨﯽ ﭼﻮ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﺎﮐﻢ ﮔﺬر ﮐﻨﯽ

از ﻋﻘﻞ ﺑﻬﱰت ﺳﺮﭙی ﺑﺎﯾﺪ ای ﺣﮑﯿﻢ

ﺗﺎ از ﺧﺪﻧﮓ ﻏﻤﺰه ﺧﻮﺑﺎن ﺣﺬر ﮐﻨﯽ

ﮔﺮ زآﻧﮑﻪ اﻟﺘﻔﺎت ﺑﺪﯾﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﮐﻨﯽ

ﻣﻘﺪور ﻣﻦ ﺳﺮﯾﺴﺖ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺖ اﻓﮑﻨﻢ

ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺗﲑ ﻣﻼﻣﺖ ﺳﺮﭙ ﮐﻨﯽ

ﺷﺮﻃﺴﺖ ﺳﻌﺪﯾﺎﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﻋﺸﻖ دوﺳﺖ
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اﻃﺮاف آن ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارﮔﲑد.ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻨﺎم  Amraدراروﻧﺪرود ﻟﻨﮕﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮد.ﮐﺸﺘﯽ
 Aipsmaruژاﭘﻨﯽ ﮐﺸﺘﯽ  Letteداﻧﻤﺎرﮐﯽ وﮐﺸﺘﯽ  Toultoseﻓﺮاﻧﺴﻮی وﮐﺸﺘﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮑﺸﻮر ﺗﺮﮐﯿّﻪ وﮐﺸﺘﯽ

 Parsو ﮐﺸﺘﯽ دﯾﮕﺮی ﺑﻨﺎم  Inardanaاﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﮐﺸﺘﯽ  Imrmyanژاﭘﻨﯽ و ﮐﺸﺘﯽ  Hishmaruژاﭘﻨﯽ و
ﮐﺸﺘﯽ ژاﭘﻨﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ .در ﺳﺎﻋﺖ ﻧُﻪ و ﺑﯿﺴﺖ دﻗﯿﻘﻪ ﺻﺒﺢ ﻗﺎﯾﻖ ﮐﺎﺷﺎن ﻣﻮﺗﻮرش از ﮐﺎر اﻓﺘﺎد ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﺑﯽﺳﯿﻢ

اﻃﻼع دادﻧﺪ ﻓﻮراً ﻗﺎﯾﻖ ﮐﺮﻣﺎن آﻣﺪ و ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﻗﺎﯾﻖ ﻣﺎ را ﺑﮑﺴﻞ ﻧﻤﻮد و ﻫﺮ دو ﻗﺎﯾﻖ در ﻋﺮض ﻫﻢ ﺣﺮﮐﺖ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪو ﯾﮏ اﻓﺴﺮ از ﮔﺎرد ﮔﻤﺮک ﺑﺎ ﻗﺎﯾﻖ ﻧﺠﺎت ﻫﻢ آﻣﺪ .راﻧﻨﺪهٔ ﻗﺎﯾﻖ ﮐﺮﻣﺎن آﻗﺎی ﺷﺮﯾﻒزاده و آﻗﺎی زارع

ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ واﺣﺪ ،و رﺋﯿﺲ دﻓﱰ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮزی و درﯾﺎﯾﯽ در ﻗﺎﯾﻖ ﮐﺮﻣﺎن ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ .در ﻟﻨﮕﺮﮔﺎه دوﺑﻪﻫﺎ ﻣﺸﻐﻮل

ﺗﺨﻠﯿﮥ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻗﺎﯾﻖ ﮐﺮﻣﺎن ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻟﻨﮕﺮﮔﺎه ﺑﻨﺪر ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ آورد .در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺎﯾﻖ ﻧﺰدﯾﮏ

ﮐﺸﺘﯽ ﻧﺮوژی ﺗﻮرﻧﺘﻮ اﯾﺴﺘﺎد.ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺎ ﻧﺮدﺑﺎن آﻫﻨﯽ ﺑﺮای رﻓﱳ در داﺧﻞ ﮐﺸﺘﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ و
ﻫﻤﺮاﻫﺎن از  ۳۶ﭘﻠﻪ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ داﺧﻞ ﮐﺸﺘﯽ ﺷﺪﻧﺪ .و از ﺳﻄﺢ ﮐﺸﺘﯽ ﺗﺎ ﻋﺮﺷﻪ دوازده ﭘﻠﻪ وﺟﻮد داﺷﺖ .ﭘﺲ از

اﺳﺘﻘﺮارﮐﺸﺘﯽ ﺑﺤﺮﮐﺖ آﻣﺪ ﺳﺮﻋﺖ آن ﯾﺎزده ﻣﺎﯾﻞ درﯾﺎﯾﯽ در ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل  ۳۵ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ اﺳﺖ .ﻇﺮﻓﯿﺖ آن
 ۹۸۰۰ﺗﻦ و دارای ﺷﺶ اﻧﺒﺎر ﺑﻮد .ﻃﻮل آن  ۴۶۶ﭘﺎ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﺎﻟﺺ  ۵۵۵۹ﺗﻦ و ﻏﲑ ﺧﺎﻟﺺ  ۹۲۸۴ﺗﻦ دارای

ﺳﺎﻟﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎ و ﻏﲑه ﻧﯿﺰ ﺑﻮد.
آﻧﮕﺎه ﮐﺎﭘﯿﺘﺎن ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﺘﯽ را ﻧﺸﺎن داد .اﺑﺘﺪا اﻃﺎﻗﻬﺎی ﯾﮏ ﺗﺨﺘﯽ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ دوازده

ﭘﻠﻪ ﺑﺎﻃﺎﻗﻬﺎی دو ﻣﱰی ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮی رﺳﯿﺪﯾﻢ و دوﺑﺎره ﭘﺲ از ﭘﯿﻤﻮدن دوازده ﭘﻠﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺮّ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه رﻓﺘﯿﻢ .ﻧﺎﺧﺪای
ﮐﺸﺘﯽ راﺟﻊ ﺑﻬﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽداد .در ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ ذر ّهﺑﯿﻨﻬﺎی ﻣﺪوری ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم اﻃﺎﻗﻬﺎ راه
داﺷﺖ و ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز ﺧﻄﺮ ﯾﺎ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﻄﻮر اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻣﻮﺿﻮع را ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد .و در ﻗﺴﻤﺘﯽ راداری را ﮐﻪ ﺑﺎ

اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯿﻨﻤﻮد ﻧﺸﺎن داد .اﯾﻦ رادار دارای  ۲۸ﮐﺎﻧﺎل و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی
ﺗﻠﮕﺮاف ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد .و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ارﺗﺒﺎط ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ دو دﺳﺘﮕﺎه ﮔﲑﻧﺪه
داﺷﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺳﭙﺲ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ از ﻓﺎﺻﻠﮥ  ۲۵ﺗﺎ  ۴۵ﻣﺎﯾﻞ ﺧﻄﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯿﻨﻤﻮد در زﯾﺮ آب

و اﻃﺮاف آن ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪﮐﻪ آﻧﻬﻢ ﺑﻄﻮر اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﻮد و ﻋﻤﻼً اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ درﯾﺎ ﺷﺶ ﭘﺎ

ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد .آﻧﮕﺎه ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ را ﮐﻪ  ۱۵ﻃﺒﻘﻪ ﻋﻤﻖ داﺷﺖ ﻧﺸﺎن داد .و در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺪت آﻗﺎی ﻋﯿﺴﯽ زارع ﺑﺎ
ﮐﻤﺎل ﻣﺤﺒﺖ ﮔﻔﺘﺎر او را ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد .از ﺑﺎﻻی ﻫﻤﺎن ﮐﺸﺘﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺸﺘﯽ روﺳﯽ از ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن

ذﻏﺎل ﭼﻮب ﺑﺮای اﯾﺮان ﺣﻤﻞ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺑﻮد .وﮐﺸﺘﯽ ﺷﺎﭘﻮر ﮐﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻣﺘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻮد ﮔﻞ

و ﻻی را از ﺗﻪ درﯾﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺨﺎرج ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﭘﺲ از ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻧﺎﺧﺪا
ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻧﻤﻮده ازﮐﺸﺘﯽ ﺧﺎرج ﺷﺪﯾﻢ و در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۱۱از اﺳﮑﻠﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪﯾﻢ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﻋﻀﺎ و ﻣﺮاﻗﺒﲔ

ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ادب ﺑﺪرﻗﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .و ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻇﻬﺎر ﻣﺤﺒﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ .دو ﻃﺮف ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮐﻪ از اﺳﮑﻠﻪ

ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﺪ اﻧﻮاع ﮔﻠﻬﺎی ﻓﺼﻞ ﺑﺎ ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﻧﻈﻢ ﺧﺎﺻﯽ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﺎن اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﮐﻪ آﻣﺪه ﺑﻮدﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل

آﻗﺎی ﻧﻮر ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .ﺳﺎﻋﺖ  ۱۲ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻋﻮت آﻗﺎی ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻫﺮﺳﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل اﯾﺸﺎن رﻓﺘﯿﻢ و ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ و

ﻋﺼﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .ﺟﻤﻌﯿﺖ زﯾﺎدی از ﻓﻘﺮا ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ و ﭘﺲ از ﺻﺮف ﻧﻬﺎر ﺑﺮای اﺳﱰاﺣﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل آﻗﺎی ﻧﻮر
ﺑﺮﮔﺸﺘﯿﻢ .در ﺳﺎﻋﺖ  ۵ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ اﻓﺮادﯾﮑﻪ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﻮدﻧﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﻪ ﻫﺪاﯾﺖ ﻃﺎﻟﺒﲔ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.

ﺑﻨﺪه و ﺣﺎج آﻗﺎی ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﺑﺪﻓﱰ آﻗﺎی ﮐﺎزروﻧﯽ رﻓﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﭼﻤﺪاﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد داﺷﺘﯿﻢ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﻗﻄﺎر ﺑﻪ ﺗﻬﺮان

ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ .ﻫﻮای ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ آﻧﺮوزﮔﺮم ﺑﻮد و ﻓﻘﺮا ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻮای آﻧﺠﺎ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺴﯿﺎرﮔﺮم و ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ

آب و ﻫﻮا در روﺣﯿﮥ اﻓﺮاد اﺛﺮ ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ دارد ﻣﺜﻼً آﻗﺎی ﮐﺎزروﻧﯽ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺷﻮرﻟﺖ آﺧﺮﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ

ﺗﺎزه ازﮔﻤﺮک ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ داده ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ از ﻣﮑﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان در
٢٢٥

ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﺰم ﻣﺴﺎﻓﺮت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ آن ﺣﺮﮐﺖ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ .ﺿﻤﻨﺎً آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﻫﺮﺳﯿﻨﯽ ﮐﻪ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ﮐﻞ
ﮐﻬﮑﻠﻮﯾﻪ )ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ( ﮐﻪ ﺗﺎ آﺑﺎدان ﺑﯿﺶ از  ۴۸۰ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺒﺎل آﻣﺪه ﺑﻮد .ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ و
ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮد .آﻗﺎی دﮐﱰ ﺣﺮﺑﺎ ﮐﻪ از ﻓﻘﺮای ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺖ در ﻣﯿﺎن ﺷﻮر و ﻏﻮﻏﺎی ﻓﻘﺮا اﯾﻦ اﺷﻌﺎر را ﻣﯽ

ﺧﻮاﻧﺪ:

ﭘﯿﺶ ﺷﻤﻊ ﺣﻖ ﭼﻮ ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﺴﻮز

در دل ﺷﺐ در دﻟﺖ ﺑﺎ آه و ﺳﻮز

ﻏﲑ ﮐﻮﯾﺖ

ﺧﻮﯾﺶ را ﻓﺎﻧﯽ ﮐﻨﻢ ﮔﻮﺋﯽ ﻧﯿﻢ

ﻫﯿﭻ

ﻣﺎواﺋﯽ

ﻧﯿﻢ

و اﯾﻦ رﺑﺎﻋﯽ راﺑﺮای ورود ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺳﺮوده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ.
ﺧﻮش آﻣﺪی اﯾﻤﺎﯾﮥ اﻣﯿﺪ دل و ﺟﺎن

ای روﺷﻨﯽ ﭼﺸﻢ ودل ای روﻧﻖ اﯾﻤﺎن

ﻣﺎ را ﻧﺒﻮد ﻏﲑ ﺗﻮ اﻣﯿﺪ و ﭘﻨﺎﻫﯽ

ﻣﺎ ﺑﻨﺪه ﻓﺮﻣﺎﻧﱪ 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
اﺳﱰاﺣﺖ ﮐﺮدﯾﻢ.

دوﺷﻨﺒﻪ  ۲۱ﻓﺮوردﯾﻦ ) ۱۳۵۱آﺑﺎدان( )ﻓﺮق اﺳﻼﻣﯽ(
ﺳﺤﺮ ﺧﯿﻠﯽ زود ﺑﯿﺪار ﺷﺪﯾﻢ دو ﻧﻔﺮ از ﻃﺎﻟﺒﲔ ﻓﻘﺮ و دروﯾﺸﯽ ﻗﺒﻞ از ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﻣﺸﺮف ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ و

ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎﻧﺎﺗﯽ ﻣﺸﺮوح ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﮐﻪ اﻧﺴﺎن اوﻟﺶ ﻧﻄﻔﻪای ﮔﻨﺪﯾﺪهای ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ و آﺧﺮش

ﻣﺮدار و ﺟﯿﻔﻪ اﺳﺖ .و در ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺑﲔ اﯾﻦ دو ﺣﺎﻟﺖ ﻫﻢ ﺣﺎﻣﻞ ﮐﺜﺎﻓﺎت اﺳﺖ و آن ﻣﺮدار و ﺟﯿﻔﻪ ﺧﺎک ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
و آﻧﻬﺎﺋﯿﮑﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺧﺎﻟﻘﯽ ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﺪام ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺣﺎﻻت ﺑﺠﺴﻢ ﺷﺒﺎﻫﺖ دارﻧﺪ .آﯾﺎ ﻧﻄﻔﮥ ﮔﲑﻧﺪه ﺑﺎ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ

ﻋﻘﻞ و ﺗﻤﯿﺰ ﺷﺒﺎﻫﺖ دارد ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺎک ﺷﺒﯿﻪ اﺳﺖ؟ داﻧﺸﻤﻨﺪی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ رﻓﺘﻢ .دﯾﺪم ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ آن
ﻣﺮﺗﺐ ،و ﺗﻤﺎم ﮐﺘﺐ ﮐﻪ ﺑﻪ رﺑﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮددارد ،ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﮔﺬاری ﺻﺤﯿﺢ در ﻗﻔﺴﻪﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺮﺗّﺐ و
ﺳﺮﺟﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار دارد .ﺑﺎ دﯾﺪن اﯾﻦ وﺿﻌّﯿﺖ ﻣﺮﺗّﺐ و ﻣﻨﻈﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎ ﺗﺪﺑﲑی دارد ﮐﻪ او اﯾﻦ وﺿﻊ
را ﺑﻮﺟﻮد آورده اﺳﺖ «.ﺣﺎل ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺟﻬﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻈﻤﺖ ،ﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺧﺎصّ ﺻﺎﻧﻌﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ
اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﺳﺎده ﺧﻮد ﺑﻮﺟﻮد ﺣﻀﺮت اﺣﺪ ّﯾﺖ ﭘﯽ ﺑﺮدم و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﺻﺎﻧﻊ اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﺧﺎﻟﻖ ﯾﮑﺘﺎ اﺳﺖ.
ﻓﻘﲑ ﻫﻢ اﻓﺘﺨﺎرش ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺧﺪاﺳﺖ.اﮔﺮ ﯾﮏ ﺑﺎرﮔﻮﺋﯽ ﺑﻨﺪهٔ ﻣﻦ از ﻋﺮش ﺑﮕﺬرد ﺧﻨﺪهٔ ﻣﻦ .و ﻣﺎ ﻣﯿﮕﻮﺋﯿﻢ اﻟﻔﻘﺮ
ﻓﺨﺮی اﻓﺘﺨﺎر ﻣﺎ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﺎوﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪ:

ﻳَﺎ أَﻳﱡﻬَﺎ اﻟﻨﱠﺎسُ أَﻧﺘُﻢُ اﻟْﻔُﻘَﺮَاء إِﻟَﻰ اﻟﻠﱠﻪِ وَاﻟﻠﱠﻪُ ﻫُﻮَ اﻟْﻐَﻨِﻲﱡ اﻟْﺤَﻤِﻴﺪُ) ۱.ﺳﻮره ﻓﺎﻃﺮ آﯾﻪ .(۱۵
 -۱ﻓﻘﺮ در اﺻﻄﻼح ﺻﻮﻓﯿﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﺑﻪ ﺧﺪا و ﺑﯽﻧﯿﺎزی از ﻏﲑ اوﺳﺖ .و ﻓﻘﺮ دو ﻧﻮع اﺳﺖ :اول ﻓﻘﺮ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﻠﮕﯽ ﻣﻮﺟﻮدات
ﻋﺎﻟﻢ را ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺖ از ﺟﻬﺖ ﻓﯿﺾ وﺟﻮد ﯾﺎﻓﱳ و اﺧﺬ ﻓﯿﺾ و ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﺮای ﺑﻘﺎء و ﮐﻤﺎل ﮐﻪ))ﻻ ﺣﻮل و ﻻ ﻗﻮة اﻟّﺎ ﺑﺎﻟﻠّﻪ(( و اﻧﺴﺎن ﻫﻢ

از ﺟﻬﺖ ﺟﺴﻢ و روح ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﭼﻮن ﻫﻤﮥ ﻣﻮﺟﻮدات و ﻧﯿﺰ از ﺟﻬﺖ ﮐﻤﺎل اﺳﺖ ،ﻓﻘﲑ اﺳﺖ .و رﺣﻤﺖ ﺧﺎﺻﻪ و رﺣﻤﺖ ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﯾﺔ و
ﺑﺎﻻﻓﺎﺿﻪ ﮐﻪ ﻻزﻣﻪاش درک ﻓﻘﺮ ذاﺗﯽ و ﻋﺒﻮدﯾﺖ اﺳﺖ ﺑﺪون ﻓﻘﺮ و ﻧﯿﺎز ﻣﯿﺴﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﻘﺮ ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ اﺳﺖ.
دوم :ﻓﻘﺮ ادارﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻧﺴﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻓﻘﺮ ذاﺗﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺗﺸﺮﯾﻌﯽ اﺳﺖ و ﻫﻤﲔ ﻓﻘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪم اﺣﺴﺎس آن ﻣﻮﺟﺐ ﻃﻐﯿﺎن

ﻣﯽﺷﻮد )انّ اﻻﻧﺴﺎن ﻟﯿﻄﻐﯽ ان راه اﺳﺘﻐﻨﯽ( و اﺣﺴﺎس اﯾﻦ ﻓﻘﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﯾﺎﻓﱳ وﺳﯿﻠﻪ و ﺑﯿﻌﺖ واﻋﺘﺼﺎم ﺑﺤﺒﻞ اﻟﻤﺘﲔ اﺳﺖ و آﯾﮥ ﻓﻮق
ﺑﺪان ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ.
ﺳﻮم :ﻓﻘﺮ اﺧﺘﯿﺎری و آن ﻣﺮﺣﻠﻪای از ﻣﺮاﺣﻞ و ﻣﻘﺎﻣﯽ از ﻣﻘﺎﻣﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﻈﺮ ﻋﻄﺎر آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺳﻠﻮک ﻓﻘﺮ و ﻓﻨﺎﺳﺖ .و آﯾﮥ ۵۲

ﺳﻮرهٔ اﻧﻌﺎم ﺑﻄﻮر اﺷﺎره در ﻣﻮرد اﻫﻞ ﺻﻔّﻪ در آﯾّﻪ  ۲۷۳ﺳﻮرهٔ ﺑﻘﺮه ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺪان اﺷﺎره دارد ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:ﻟﻠﻔﻘﺮاء اﻟﺬﯾﻦ اﺣﺼﺮوا
ﻓﯽ ﺳﺒﯿﻞاﻟﻠّﻪ و رﺳﻮل ﺧﺪا)ص( ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد :اﻟﻔﻘﺮ ﻓﺨﺮی و ﻧﯿﺰ ﻓﺮﻣﻮد :اﻟﻔﻘﺮ ﻋ ّﺰ ﻻ ﻫﻠﻪ)ﮐﺸﻒ اﻟﻤﺤﺠﻮب( و ﻓﺮﻣﻮد :اﻟﻬﻢ اﺣﯿﻨﯽ ﻣﺴﮑﯿﻨ ًﺎ

٢٢٦

ﻫﻤﻪ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﺴﻮی اوﯾﻨﺪ و او ﺑﯽﻧﯿﺎز و ﺳﺘﻮده اﺳﺖ ،و ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﻮی او ﭼﯿﺰی ﺑﺮﯾﻢ ﮐﻪ او ﻧﺪارد و آن ﻓﻘﺮ و
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی و دل ﺷﮑﺴﺘﻪ اﺳﺖ« ﺑﻌﺪ ﺣﻀﺮت اﯾﺸﺎن ﺑﺮای دﺳﺘﮕﲑی و ﻫﺪاﯾﺖ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﺮدﻧﺪ .ﻓﻘﺮا ﺣﻠﻘﻪوار

ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﺑﯿﺎد ﺧﺪا ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮده و زﻣﺰﻣﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻃﺎﻟﺒﲔ ﻫﻢ ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﻓﻘﺮ و دروﯾﺸﯽ ﻧﺎﺋﻞ
ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.

در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺸﺖ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﺤﻤﺎم ﺑﻪ ﺷﻬﺮ آﺑﺎدان ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﺮدﻧﺪ.ﭘﺲ از ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺑﺎز ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ

دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻓﻘﺮ ﻣﺸﺮف ﺷﺪﻧﺪ .در ﺳﺎﻋﺖ  ۱۱ﺟﻬﺖ ﺑﺎزدﯾﺪ آﻗﺎی ﻋﻠﯽاﺻﻐﺮ ﺗﻔﻀّﻠﯽ ﻓﺮزﻧﺪ آﻗﺎی ﻣﻮﻓﻖ اﻟﺴّﻄﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار

آﺑﺎدان ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﺮدﻧﺪ .آﻗﺎی ﺟﻮاد ﮐﺎﮐﺎوﻧﺪ ﻋﻀﻮ ﻋﺎﻟﲑﺗﺒﮥ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری و آﻗﺎی اﯾﺰددوﺳﺖ ﻣﻌﺎون ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ﻧﯿﺰ

ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ .در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۱۲ﺑﻪ ﻣﻨﺰل آﻗﺎی ﻧﺎﺻﺮ وزﯾﺮی رﻓﺘﯿﻢ .ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ و ﻋﺼﺮ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ

اﻗﺘﺪا ﻧﻤﻮدﻧﺪ .در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۴ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﻣﺠﺪداً ﻃﺎﻟﺒﯿﻨﯽ را ﮐﻪ دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﺲ از
دﺳﺘﮕﲑی آﻧﻬﺎ در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۵ﺑﺒﺎزدﯾﺪ آﻗﺎی دﮐﱰ ﺣﺮﺑﺎ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﺮدﻧﺪ .ﭘﲑﻣﺮدی از ﻓﻘﺮا ﺑﻨﺎم آﻗﺎی ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ

ﺳﺆال ﮐﺮد ﺷﻌﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺳﻪ وﻟﺪ و ﭼﻬﺎر ﻣﺎم و ﻫﻔﺖ ﺑﺎب ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻨﻈﻮر ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ

ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﻣﻨﻈﻮر از ﺳﻪ وﻟﺪ ﺟﻤﺎد و ﻧﺒﺎت و ﺣﯿﻮاﻧﺴﺖ .و ﻣﻨﻈﻮر از ﭼﻬﺎر ﻣﺎم ،ﻋﻨﺎﺻﺮ ارﺑﻌﮥ آب و ﺧﺎک و ﺑﺎد و

آﺗﺶ اﺳﺖ و ﻣﺮاد از ﻫﻔﺖ ﺑﺎب ﻫﻔﺖ آﺳﻤﺎﻧﺴﺖ و اﯾﻦ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺳﭙﺲ آﻗﺎی دﮐﱰ ﺣﺮﺑﺎ-
ﻋﺮض ﮐﺮد ﺑﻨﺪه وﺳﯿﻠﮥ ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﻧﺪارم اﺟﺎزه ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ ﻗﻄﻌﻪ ﺷﻌﺮﯾﮑﻪ ﺳﺮودهام ﺑﺨﻮاﻧﻢ .ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎ

ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺖ و ﻣﺎ ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﺑﻐﲑ از ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ آﻧﮕﺎه آﻗﺎی دﮐﱰ ﺣﺮﺑﺎ ﺑﺎ ﺣﺎل ﺧﻮﺷﯽ اﯾﻦ اﺷﻌﺎر را

ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ:

ﺗﺎ ﻧﻮر ﺗﻮ ﺗﺎﺑﻨﺪه ﺑﺮ ﺳﺎﺣﺖ دﻟﻬﺎ ﺷﺪ

ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺸﺪ آﺳﻮده و ﻓﺪاﯾﺖ ﺷﯿﺪا ﺷﺪ

ﺳﻠﻄﺎﻧﺤﺴﲔ اﺳﻢ و رﺿﺎ ﻋﻠﯿﺖ ﮐﻨﯿﻪ

اﺳﻢ و ﻟﻘﺒﺖ را ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺑﻨﺪه ﺷﻨﺎﺳﺎ ﺷﺪ

اﯾﻦ ﻗﻠﺐ ﻣﺰﯾﻦ ﻣﺎ ﭼﻮن ﻏﻨﭽﮥ ﮔﻞ واﺷﺪ

درﮐﻮی ﺗﻮﺗﺎﻣﻨﺰل ﮐﺮد اﯾﻦ دل ﺑﯽﺳﺎﻣﺎن

ﺗﻮ ﮔﻮﻫﺮ ﺗﺎﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮرﺷﯿﺪ درﺧﺸﺎﻧﯽ

اﺳﻢ و ﻟﻘﺐ و ﮐﻨﯿﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ ﺑﻤﺴﻤّﲐ ﺷﺪ

ای ﻗﻄﺐ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺎ ﻣﺤﺒﻮب و ﺷﻔﯿﻖ ﻣﺎ

ﻟﻄﻒ ﺗﻮ رﻓﯿﻖ ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﻬﺮ ﺟﺎ ﺷﺪ

از ﭘﺮﺗﻮ ﻟﻄﻒ ﺗﻮ ﻫﺮ ﻗﻠﺐ ﻣﺼﻔّﺎ ﺷﺪ

ﺗﻮ ﻓﺎﺿﻞ دوراﻧﯽ ﺗﻮ زاده ﺷﺎﻫﺎﻧﯽ

ﻣﺎ ﺧﺴﺘﻪ ﺗﻦ و ﺟﺎﻧﯿﻢ اﻓﺴﺮده و ﻧﺎﻻﻧﯿﻢ

دل ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﻬﺮ آن ﻟﻄﻒ ﻣﺴﯿﺤﺎ ﺷﺪ

اﺑﺮوی ﻫﻼل ﺗﻮ ﺑﺎ ﺑﺪر ﭼﻮ ﺗﻮأم ﺷﺪ

ﺗﺎ ﻣﺎه رﺧﺖ ﺑﯿﻨﺪ ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﺷﺪ

ﺧﺎل ﺗﻮ ره دﯾﻦ زد ﭼﺸﻤﺖ ره آﺋﲔ زد

آنﻟﺤﻈﻪ ﮐﻪ دل دﯾﺪت ﻫﺴﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﯾﻐﻤﺎ ﺷﺪ

ﻻ
و اﻣﺘﻨﯽ ﻣﺴﮑﯿﻨﺎً و اﺣﺸﺮﻧﯽ ﻣﻦ زﻣﺮة اﻟﻤﺴﺎﮐﲔ و ﻓﺮﻣﻮد :ﻃﺒﻖ ﻧﻘﻞ ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ)در رﺳﺎﻟﮥ ﻗﺸﲑﯾّﻪ( ...ﻓﻘﺎل :ﺣﻘﯿﻘﺔ ان اﻻ ﯾﺴﺘﻐﻨﯽ ا ّ
ﺑﺎﻟﻠّﻪ و رﺷﻤﻪ ﻋﺪم اﻻﺳﺒﺎب ﮐﻠّﻬﺎ ...و ﻓﺮﻣﻮد) :ﻫﻤﺎن ﻣﺄﺧﺬ( اﻟﻔﻘﺮ ﻟﺒﺎس ﯾﻮرث اﻟﺮّﺿﺎ اذا ﺗﺤﻘّﻖ اﻟﻌﺒﺪ ﻓﯿﻪ .ﻣﻮﻻﻧﺎ اﺑﯿﺎت ﺑﺴﯿﺎر در اﯾﻦ
ﻣﻮرد دارد از ﺟﻤﻠﻪ:

اﻗﺒﺎل ﻻﻫﻮری ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

ﮐﺎر دروﯾﺸﯽ و رای ﻓﻬﻢ اوﺳﺖ

ﺳﻮی دروﯾﺸﺎن ﺑﻨﮕﺮ ﺳﺴﺖ ﺳﻨﺖ

زان ﮐﻪ دروﯾﺶ و رای ﮐﺎرﻫﺎﺳﺖ

دﻣﺒﺪم از ﺣﻖ ﻣﺮاﯾﺸﺎﻧﺮا ﻋﻄﺎﺳﺖ

ﻓﻘﺮ ﻣﺆﻣﻦ ﭼﯿﺴﺖ ﺗﺴﺨﲑ ﺟﻬﺎت

ﺑﻨﺪه از ﺗﺄﺛﲑ او ﻣﻮﻻ ﺻﻔﺎت

ﻓﻘﺮ ﮐﺎﻓﺮ ﺧﻠﻮت دﺷﺖ و دراﺳﺖ

ﻓﻘﺮ ﻣﺆﻣﻦ ﻟﺮزه ﺑﺤﺮ و ﺑﺮ اﺳﺖ

ﺣﺎﻓﻆ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﮐﻤﱰﯾﻦ ﻣﻠﮏ ﺗﻮ از ﻣﺎه ﺑﻮد ﺗﺎ ﻣﺎﻫﯽ

اﮔﺮت ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻓﻘﺮ ﺑﺒﺨﺸﺪ ای دل

٢٢٧

زان ﺗﺎﺑﺶ ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ ذره ﭼﻮ ﺣﺮﺑﺎ ﺷﺪ

ﭼﻮن ﺷﻤﻊ رﺧﺖ ﺗﺎﺑﺎن ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﻬﺮﺳﺎﻣﺎن
ﺑﻌﺪ آﻗﺎی ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ اﺷﻌﺎر را ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ:

ﻋﻤﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺎﻓﺘﺎدهام در ﮔﻮﺷﮥ ﻣﯿﺨﺎﻧﻪﻫﺎ

ﺗﺎ ﭘﺮ ﺷﻮد ﭘﯿﻤﺎﻧﻪام دﺳﺖ ﻣﻦ و ﭘﯿﻤﺎﻧﻪﻫﺎ

از ﻋﺸﻖ ﯾﺎر ﻧﺎزﻧﲔ ﮔﻪ ﺷﺎدم و ﮔﺎﻫﯽ ﻏﻤﲔ

ﮔﻪ ﺑﻠﺒﻠﻢ در ﮔﻠﺴﺘﺎن ﮔﻪ ﺟﻐﺪ در وﯾﺮاﻧﻪﻫﺎ

ﻣﺮغ دﻟﻢ اﻓﮑﻨﺪ ﭼﻮن ﺑﺮ زﻟﻒ و ﺧﺎل او ﻧﻈﺮ

دﯾﮕﺮ ﻧﺒﻨﺪد راه او ﻧﻪ داﻣﻬﺎ ﻧﻪ داﻧﻪﻫﺎ

در آن دﻣﯽ ﮐﺎن آﺷﻨﺎ ﺑﻨﺸﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪﻫﺎ

ﺻﺪﭼﺎک ﭼﻮن دﯾﻮاﻧﮕﺎن ﺳﺎزم ﻗﺒﺎی ﺧﻮﯾﺸﱳ

ﻟﯿﮏ آن ﺑﺖ ﻋﯿﺎر ﻣﻦ اﻓﺴﻮن ﮐﻨﺪ اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎ

اﻧﺪر ﺟﻬﺎن ﻫﺮ دﻟﱪی دﻟﱪده ﺑﺎ اﻓﺴﻮﻧﮕﺮی

از ﻋﺎﻗﻼن ﺑﮕﺮﯾﺨﺘﻪ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ دﯾﻮاﻧﻪﻫﺎ

»آﺳﻮده«در راه ﺟﻨﻮن ﻫﺴﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎﺧﺘﻪ

ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎ ﺑﻤﻨﺰل آﻗﺎی وزﯾﺮی ﻣﺮاﺟﻌﺖ و ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﻔﺼﻠﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻓﺮق ﺷﯿﻌﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و
ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﺤﻠﻪﻫﺎی ﮐﯿﺴﺎﻧﯿﺔ و زﯾﺪﯾﻪ و اﻓﻄﺤﯿّﻪ ۱ ،ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ اﻓﻄﺢ ﭘﺎﯾﺶ ﻋﯿﺐ داﺷﺖ در ﺣﺎﱃ ﮐﻪ
اﻣﺎم ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﺎﻗﺺ اﻟﺨﻠﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻓﻄﺤﯿﻪ ﭘﺲ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﭘﺴﺮش اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ و ﭘﺲ از وی ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ اﻓﻄﻊ را ﺑﻪ

ﭘﯿﺸﻮاﺋﯽ ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ .ﻓﺮﻗﮥ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ ﻫﻔﺖ ﻫﻔﺖ روز اﺳﺖ و آﺳﻤﺎن ﻫﻔﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎم

ﻧﯿﺰ ﻫﻔﺖ اﺳﺖ .و در اﯾﻦ ﻣﻮرد اﺷﻌﺎر ﺳﺮوده ﺷﺪه اﺳﺖ.

 -۱ﺑﺮای اﻃﻼع از ﻓﺮق ﻧﺎﻣﱪده و ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮق اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻟﻔﺮق ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎﻫﺮ ﺑﻐﺪادی وﮐﺘﺎب ﻣﻠﻞ و ﻧﺤﻞ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ و
ﺗﺒﺼﺮة اﻟﻌﻮاﻟﻢ و ﺗﺘﻤﺔ ﮐﺘﺎب ﺳﻪ داﺳﺘﺎن اﺳﺮار آﻣﯿﺰ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد .و ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﮐﯿﺴﺎﻧﯿّﻪ ﭘﲑوان ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻨﻔﯿﻪ ﺑﻮده ﭘﺲ از

ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺣﺴﲔ)ع( او را اﻣﺎم داﻧﺴﺘﻪ و ﻣﺮگ او را ﺑﺎور ﻧﮑﺮده وی را ﻣﻬﺪی آﺧﺮاﻟﺰﻣﺎن داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ در ﮐﻮه ﺟﻮدی ﻏﺎﯾﺐ ﺷﺪه و
وﺟﻪ ﺗﺴﻤﯿﻪ ﺑﻪ ﮐﯿﺴﺎن ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻧﺎم ﻏﻼم وی ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻣﺎ زﯾﺪﯾﻪ ﭘﲑوان زﯾﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﲔ)ع( ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪﮐﻪ وی ﻋﻠﯿﻪ ﻫﺸﺎم ﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ﻗﯿﺎم ﮐﺮد و در ﺳﺎل  ۱۲۱ﻫﺠﺮی ﺷﻬﯿﺪ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﻓﺮزﻧﺪش ﯾﺤﯿﯽ ﻗﯿﺎم ﮐﺮد در ﺳﺎل  ۱۲۵ﺷﻬﯿﺪ ﺷﺪ و ﻫﻢ او ﺻﺤﯿﻔﻪ ﺳﺠﺎدﯾﻪ

را ﺑﻪ اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮد .ﺑﻌﺪ از ﯾﺤﯿﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ ﻣﺤﻔﺾ و اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ ﺑﺮ ﻣﻨﺼﻮر ﻗﯿﺎم ﮐﺮد و ﺷﻬﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺎﺻﺮ اﻃﺮوش ﺑﺮادر زادهٔ زﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺎزﻧﺪاران رﻓﺘﻪ آﻧﺠﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺮدم را ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﺮد و ﺣﮑﻮﻣﺖ زﯾﺪﯾﻪ را در ﻃﱪﺳﺘﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ داده
ﺧﻮد را اﻣﺎم ﺧﻮاﻧﺪ و زﯾﺪﯾﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪﮐﻪ اﻣﺎم ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﺎم ﺑﻪ ﺳﯿﻒ)ﺷﻤﺸﲑ( ﮐﻨﺪ و آﻧﺎن در اﺻﻮل ﻣﻌﺘﺰﱃ و در ﻓﻘﻪ ﺣﻨﻔﯽ ﯾﺎ
ﻣﺎﻟﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
واﻣﺎ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﻪ :در زﻣﺎن اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( ﻋﺪهای از ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﻪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﭘﺴﺮ ﺑﺰرگ ﺣﻀﺮت ﮔﺮوﯾﺪﻧﺪ و ﭘﺲ از رﺣﻠﺖ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ)در
زﻣﺎن ﺣﯿﺎت اﻣﺎم ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۳۳ق (.ﺑﻌﻀﯽ او را ﺧﺎﺗﻢ اﻣﺎﻣﺖ و ﺧﺎﺗﻢ ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪﮐﻪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﻪ ﺧﺎﻟﺼﻨﺪ و ﺑﻌﻀﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﭘﺴﺮ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ رو

آوردﻧﺪ .ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﺒﺎرﮐﯿّﻪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿّﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻋﺪهای ﻫﻢ ﺑﻌﺪ از اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ اﻓﻄﺢ ﭘﺴﺮ دﯾﮕﺮ اﻣﺎم)ع( رو آوردﻧﺪ و ﺑﻪ اﻓﻄﺤﯿّﻪ
ﻣﻌﺮوف ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ اﻣﺎﻣﺖ را در اﻣﺎم ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺧﺘﻢ ﮐﺮده ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪﻧﺪﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن واﻗﻔﯿّﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ .اﻣﺎ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪﮐﻪ

ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺎﻣﱪ اﮐﺮم ﻫﻔﺖ وﺻﯽ ﺑﻮدﻧﺪﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻋﻠﯽ)ع(  ،ﺣﺴﲔ)ع(  ،زﯾﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ)ع(  ،اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ و اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( .اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ

ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ و ﺑﻌﺪ اﻣﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﺗﻮاﱃ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﺑﺰرگ ﻣﯽرﺳﺪ .ﺿﻤﻨﺎً اﯾﻨﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ  :ﻫﯿﭽﮕﺎه زﻣﲔ ﺧﺎﱃ از ﺣﺠّﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﺣﺠّﺖ
دو ﻧﻮع اﺳﺖ ﻧﺎﻃﻖ ﮐﻪ ﭘﯿﻐﻤﱪ اﺳﺖ و ﺻﺎﻣﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم وداﻋﯽ او ﺣﺘﯽ ﭘﯿﻐﻤﱪ اﺳﺖ و ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺣﺠّﺖ ﻣﻈﻬﺮ ﺧﺪاﺳﺖ و اﺳﺎس ﺣﺠّﺖ

ﺛﺒﻮﺗﯿﻪ روی ﻋﺪد ﻫﻔﺖ ﻣﯽﭼﺮﺧﺪ و ﻧﯿﺰ روی زﻣﲔ ﻫﻤﻮاره  ۱۲ﻧﻘﯿﺐ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺣﻮارﯾﻮن ﺣﺠّﺖ و وﱃ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﱃ دروزﯾّﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ
ﺷﺶ ﻧﻘﯿﺐ وﺟﻮد دارد .از ﻧﻈﺮ ﮐﻼﻣﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﺣﮑﺎم اﺳﻼم ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻇﺎﻫﺮی و ﺑﺎﻃﻨﯽ و ﺗﻨﺰﯾﻠﯽ و ﺗﺄوﯾﻠﯽ دارد و آﻧﺎن ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻦ و

ﺗﺄوﯾﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ اﺣﮑﺎم ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻟﺬا ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﺎﻃﻨﯿﻪ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ .ﻗﺮاﻣﻄﻪ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪﮐﻪ
اﺣﻤﺪ ﻗﺮﻣﻂ در ﺳﺎل  ۲۷۸ﻫﺠﺮی ﺧﺮوج ﮐﺮد و ﺧﻤﺮ را ﻣﺒﺎح داﻧﺴﺘﻪ .ﻧﻤﺎز ﺗﺎزهای اﯾﺠﺎدﮐﺮد و ﻣﻘﺮرات ﻧﻤﺎز ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﻏﺴﻞ ﺿﺎﺑﺖ

را ﻟﻐﻮﮐﺮد وی در ﺳﺎل  ۲۱۱ﺑﻪ ﺑﻪ ﻣﮑّﻪ ﺗﺎﺧﺖ و ﺣﺎﺟﯿﺎن را ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﮐﺮد و ﺣﺠﺮاﻻﺳﻮد را ﺑﻪ ﯾﻤﻦ ﺑﺮد و از ﻫﺮ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪان
درﯾﻎ ﻧﻮرزﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از  ۲۰ﺳﺎل ﺧﻠﻔﺎی ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻫﺰار زﺣﻤﺖ و ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺨﺎرج ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺣﺠﺮاﻻﺳﻮد را ﺑﺎز ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﻌﺒﻪ
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺠﺎی ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﮐﻨﻨﺪ .اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﻪ اﻣﺮوزه در ﻫﻨﺪ و اﯾﺮان و ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻠﯿﺞ وﺟﻮد دارد و ﭘﲑوان آﻗﺎﺧﺎن ﻣﺤﻼﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ

وﱃ ﻣﺴﺘﻌﻠﯿّﻪ ﮐﻪ دروزﯾﻬﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﻟﺒﻨﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻬﺮهایﻫﺎی ﻫﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺘﻌﻠﯿّﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

٢٢٨

ﻫﻢ ﺳﻤﺎ را آﻓﺮﯾﺪه ﻫﻔﺖ ﻃﺎق

ﻗَﻮْﻟُﻪُ

ﮐﻮﮐﺐ ﺳﯿﺎره ﻫﻔﺖ و ﻫﻔﺘﻪ ،ﻫﻔﺖ

ﻫﺮ ﯾﮑﯽ از وی ﺷﺪه ﺗﺎﺑﺎن و ﺗﻔﺖ

ﺑﺤﺮ ﻫﻔﺖ و ﻧﻬﺮ ﻫﻔﺖ و ﻫﻢ زﻣﲔ

ﻫﻔﺖ آﻣﺪ ﻫﻢ ﺟﻮارح ﻫﻔﺖ ﺑﲔ

ﺟﻨﺲ ﻫﻔﺖ وﻣﻮر ﻫﻔﺖ و ﻣﺎر ﻫﻔﺖ
ﻫﻔﺖ

ﺗﻦ

ﻗﻄﺐ

رﺳﻮﻻن

ﺳَﺒْﻊَ

ﺳَﻤٰﻮاتٍ

ﻃِﺒﺎٰق

اﻧﺲ ﻫﻔﺖ و ﻧﻮر ﻫﻔﺖ و ﻧﺎر ﻫﻔﺖ

آﻟﻪ

ﮐﺎﯾﻦ ﻣﺪار اﯾﻦ ﺑﺮد زاﻣﺮ آﻟﻪ

ﻫﺎن ﻣﮕﻮﺑﺎﺧﻮدﮐﻪ دوزخ ﻫﻢ ﺑﺪاﺳﺖ

ﮐﻮ ﺳﺮ اﻋﺪای ﺣﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﮑﺴﺖ

ﺳﺒﻌﻪ اﺑﻮاب از ﻗﺮآن ﺑﺨﻮان

دوزخ آﻣﺪ ﻫﻔﺖ ای زﯾﺐ زﻣﺎن

و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﻣﺎﻣﺖ ﺑﻪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺧﺘﻢ ﮔﺮدﯾﺪ .ﻓﺮﻗﮥ دﯾﮕﺮ واﻗﻔ ّﯿﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ اﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ )ع( از
ﺣﻀﺮت رﺿﺎ )ع( اﻃﺎﻋﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪو ﮔﻔﺘﻨﺪ ﭘﺪرت از دﻧﯿﺎ ﻧﺮﻓﺘﻪ و ﻏﺎﺋﺐ اﺳﺖ ﻓﺮﻗﮥ دﯾﮕﺮ ﺑﻌﺪ از اﻣﺎم ﻋﻠﯽ اﻟﻨﻘﯽ

ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﻣﺎت ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﮐﻪ ﭘﺴﺮ ارﺷﺪ ﺣﻀﺮت ﺑﻮد ﺷﺪﻧﺪ و از ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻋﺴﮕﺮی اﻃﺎﻋﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﻓﺮﻗﮥ

دﯾﮕﺮ ﺑﻌﺪ از ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻋﺴﮕﺮی ﮔﻔﺘﻨﺪ اوﻻدی ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﺤﻀﺮت ﺣﺠﺔ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺎل

آﻧﮑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﯽ اﻟﻠّﻪ ﻋﻠﯿﻪ وآﻟﻪ ﺗﻤﺎم اﺋﻤﻪ از اوﻻد ﻋﻠﯽ ۱و ﺣﻀﺮت زﻫﺮا ﺑﺎ اﺳﻢ و ﻟﻘﺐ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ

و ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﺣﺠﺔ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ ﻋﺠﻞ اﻟﻠّﻪ ﻓﺮﺟﻪ دوازدﻫﻤﲔ اﻣﺎم اﺳﺖ و ﻏﺎﺋﺐ اﺳﺖ وﻣﺎ اﻓﺘﺨﺎر ﭘﲑوی
ان ﺣﻀﺮت را دارﯾﻢ .ﻣﺎ ادﻋﺎ دارﯾﻢ ﮐﻪ در دل ﻫﻢ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم و ﻫﻢ ﺑﺎ اﻣﺎم زﻣﺎن دارﯾﻢ اﻋﻤﺎل و
رﻓﺘﺎر ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺷﺮع اﻧﻮر ﺑﺎﺷﺪ و رﻓﺘﺎر ﻣﺎ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮق داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .رﺑﺎﺧﻮاری اﻋﻼن ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺧﺪا

و رﺳﻮل اﺳﺖ .اﮔﺮﮐﺴﯽ از ﭘﻮل رﺑﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺛﺮوت ﺷﻮد .و در زﻣﺎن ﺣﻀﺮت ﺣﺠﺖ )ع(ﺑﺎﺷﺪ آﻧﺤﻀﺮت ﺗﻤﺎم را

ﻣﯽﺳﻮزاﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﺧﻼف ﺷﺮع ﮐﻪ داﺋﻤﺎً ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ آن وﻗﺖ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﺎری ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﭘﻮل
رﺑﺎ ﺑﯽﺑﺮﮐﺖ اﺳﺖ ﺧﻼف ﺷﺮع ﻧﻤﻮدن وﮐﻮﺗﺎﻫﯽ در اﺟﺮای اﻋﻤﺎل ﺷﺮﻋﯿّﻪ ﺑﯽﺑﺮﮐﺘﯽ ﻣﯽآورد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ

ﻋﺎﻟﻢ در آﯾﮥ ﺷﺮﯾﻔﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

ﻇَﻬَﺮَ اﻟْﻔَﺴَﺎدُ ﻓِﻲ اﻟْﺒَﺮﱢ وَاﻟْﺒَﺤْﺮِ ﺑِﻤَﺎ ﻛَﺴَﺒَﺖْ أَﻳْﺪِي اﻟﻨﱠﺎسِ ﻟِﻴُﺬِﻳﻘَﻬُﻢ ﺑَﻌْﺾَ اﻟﱠﺬِي ﻋَﻤِﻠُﻮا ﻟَﻌَﻠﱠﻬُﻢْ ﻳَﺮْﺟِﻌُﻮنَ )ﺳﻮره روم آﯾﻪ .(۴۱
ﻓﺴﺎد و ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ در ﺑﺮّ و ﺑﺤﺮ ﺑﻮاﺳﻄﮥ ﮐﺮدار ﺧﻮد ﻣﺮدم ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ .از اﯾﲊو ﺧﺪا ﮐﯿﻔﺮ ﺑﻌﻀﯽ از اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ

ﻣﯽﭼﺸﺎﻧﺪ .ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ازﮐﺮدار زﺷﺖ ﺧﻮد ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﺪه و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻣﻮرد ﻟﻄﻒ ﺑﺰرﮔﺎن ﺑﺎﺷﯿﻢ،

ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪﺳﺘﻮر آﻧﻬﺎ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را ﻣﻮرد ﻋﻔﻮ ﻗﺮار دﻫﺪ و ﺑﻪ ﮐﺮم و ﻟﻄﻒ ﺧﻮد رﻓﻊ ﺗﻤﺎم ﻧﺎراﺣﺘﯽﻫﺎ را

ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﺪ .ﻣﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻌﻨﻮی ﭘﯿﻐﻤﱪ )ص( و ﻋﻠﯽ )ع( ۲ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﻮری رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﻧﺸﻮد
ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد رﺳﻮل ﺧﺪا )ص( ﺗﻤﺎم ﺣﺴﺐ و ﻧﺴﺐﻫﺎ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﻣﯽﮔﺮدد ﻣﮕﺮ ﺣﺴﺐ و ﻧﺴﺐ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ

ﻣﻦ ﺣﺴﺐ و ﻧﺴﺐ دارﻧﺪ .ﭘﺲ ﻓﻘﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺪﺳﺘﻮراﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ داده ﺷﺪه رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﻌﺪ آﻗﺎی
اﻋﯿﺎنﻣﻨﺶ اﯾﻦ ﻏﺰل را از دﯾﻮان ﺷﻤﺲ ﺧﻮاﻧﺪ:
ﺑﺸﮑﻦ ﺧﻤﺎر را ﺳﺮﮐﻪ ﺳﺮ ﻫﻤﮥ ﺷﮑﺴﺖ او

ﺗﻮﺑﻤﺎل ﮔﻮش ﺑﺮﺑﻂ ﮐﻪ ﻋﻈﯿﻢ ﮐﺎﻫﻞ اﺳﺖ او

 -۱در ﻣﻮرد ﺣﻀﺮت ﺑﻘﯿﺔ اﻟﻠّﻪ اﻻﻋﻈﻢ ﺣﺠﺔ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﻌﺴﮑﺮی اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﺴﯿﺎری از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﺎﻣّﻪ و ﺧﺎﺻّﻪ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺠﻠﺴﯽ
در ﺟﻠﺪ ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﺑﺤﺎراﻻﻧﻮار آورده .و اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﺴﯿﺎر از ﺟﺎﺑﺮﺑﻦ ﺳﻤﺮه و ﺟﺎﺑﺮﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ واﺻﺒﻎ ﺑﻦ ﻧﺒﺎﺗﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ و درﮐﺘﺎب اﺻﻮل
ﮐﺎﻓﯽ در ﮐﺘﺎب اﻟﺤﺠّﺔ اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﺴﯿﺎر ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﺪان ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺑﺮای اﻃﻼع ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﻮﺋﯽ ﻧﺎم آن ﺑﺰرﮔﻮاران ﺑﻪ ﺟﻠﺪ دوم
اﺻﻮل ﮐﺎﻓﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﯽ اﻻﺛﻨﯽ ﻋﺸﺮ و اﻟﻨّﺺ ﻋﻠﯿﻬﻢ ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴّﻼم)آﻧﭽﻪ درﺑﺎرهٔ  ۱۲اﻣﺎم رﺳﯿﺪه و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﺎﻣﺎﻣﺖ آﻧﻬﺎ از
ص  ۴۶۸ﺗﺎ آﺧﺮ (...و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﻬﺪی ﻣﻮﻋﻮد و ﻣﻬﺪی ﻣﻨﺘﻈﺮ و ﮐﺘﺐ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.
 -۲ﭘﯿﻐﻤﱪ اﮐﺮم ﻓﺮﻣﻮد :اﻧﺎ و ﻋﻠﯽٌ اﺑﻮاه ﻫﺬه اﻻﻣﺔ.

٢٢٩

اﺣﻤﺮ

ﺻﺪﻓﯿﺴﺖ ﺑﺤﺮ ﭘﯿﻤﺎ ﮐﻪ دُرْ آورد ﺑﺪﺳﺖ او

ﺑﻨﻮاز

ﻧﻐﻤﮥ

ﺗﺮ

ﺑﻨﺸﺎط

ﺟﺎم

ﭼﻮ درآﻣﺪ آن ﺳﻤﻨﱪ دَرِ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻬﱰ

ﮐﻪ ﭘﺮﯾﺮ ﮐﺮد ﺣﯿﻠﻪ زﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﺑﺠﺴﺖ او

ﺷﺪهاﯾﻢ آﺗﺸﲔ ﭘﺎ ﮐﻪ روﯾﻢ ﻣﺴﺖ آﻧﺠﺎ

ﺗﻮ ﺑﺮو ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻨﮕﺮ ﮐﻪ ﮐﻨﻮن ﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺴﺖ او

ﺑﮑﺴﯽ ﻧﻈﺮ ﻧﺪارد ﺑﺠﺰ آﺋﯿﻨﮥ ﺑﺖ ﻣﻦ

ﮐﻪ زﻋﮑﺲ ﭼﻬﺮهٔ ﺧﻮدﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺖﭘﺮﺳﺖ او

ﻧﻪ ﻏﻢ و ﻧﻪ ﻏﻢ ﭘﺮﺳﺘﻢ زﻏﻢ زﻣﺎﻧﻪ رﺳﺘﻢ

ﮐﻪ ﺣﺮﯾﻒ اوﺷﺪﺳﺘﻢ ﮐﻪ دَرِ ﺳﺘﻢ ﺑﺒﺴﺖ او

ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ و ﺑﺒﻨﺪد ﮐﻤﺮ ﻫﺰار ﻣﺴﺖ او

ﭼﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﮔﺮﺑﺖ اﺳﺖ اوﭼﻪ ﺑﻼوآﻓﺖ اﺳﺖاو

ﮐﻪ ﺳﺮی ﮐﻪ ﻣﺴﺖ ﺷﺪ او زﺧﯿﺎل ﺗﺮ ازدﺳﺖ او

ﻫﻠﻪ ﺳﺎﻗﯿﺎ ﺑﯿﺎور ﺳﻮی ﻣﻦ ﺷﺮاب اﺣﻤﺮ

ﺗﻮ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺳﺨﺖ ﻣﺴﺘﯽ ﺑﺮﺳﺎن ﻗﺪح ﺑﭽﺴﺘﯽ

ﻣﺸﮑﻦ ﺗﻮ ﺷﯿﺸﻪ ﮔﺮ ﭼﻪ دوﻫﺰارﮐﻒ ﻧﺠﺴﺖ او

ﻗﺪﺣﯽ رﺳﺎن ﺑﺠﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮد ﺑﻪ آﺳﻤﺎﻧﻢ

ﻣﺪﻫﻢ ﺑﺪﺳﺖ ﻓﮑﺮت ﮐﻪ ﮐﺸﺪ ﺑﺴﻮی ﭘﺴﺖ او

ﺗﻮ ﻧﻪ ﻧﯿﮏ ﮔﻮوﻧﯽ ﺑﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮ ﺳﺎﻏﺮ ﺧﻮد

ﺑﺪ و ﻧﯿﮏ او ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﻨﺎه ﻫﺮ ﺑﺪﺳﺖ او

ﺧﻼﺻﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد ﺑﻮد ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﲔ ﻓﻘﺮا ﻧﺒﺎت ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ.ﭘﺲ از ﺻﺮف ﺷﺎم در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ۱۰
اﺳﱰاﺣﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ .در اﯾﻦ روز ﭼﻬﺎرده ﻧﻔﺮ ﺑﺎﻓﺘﺨﺎر ﻓﻘﺮ و دروﯾﺸﯽ ﻧﺎﺋﻞ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ.

ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ  ۲۲ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ۱۳۵۱
ﺷﺐ ﺑﻌﻠﺖ ﺑﺎد و ﺑﺎران ﺷﺪﯾﺪ درﻫﺎی ﺑﺎز ﺑﻬﻢ ﻣﯽﺧﻮرد و ﻟﺬا ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ درﺳﺖ اﺳﱰاﺣﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺳﻪ ﺑﻌﺪ از

ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﻃﺎﻟﺒﲔ ﺑﺮای زﯾﺎرت آﻣﺪﻧﺪ .ﮐﻪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ﺷﺐ ﺷﺮوع ﺑﻪ دﺳﺘﮕﲑی ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و ﺗﺎ اذان
ﺻﺒﺢ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ از ﻃﺎﻟﺒﲔ ﺗﺸّﺮف ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﻫﻮا از ﻫﻤﺎن ﺳﺎﻋﺖ ﺳﻪ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﺳﺮد ﺑﻮد و ﺑﺎد ﺷﺪﯾﺪی ﻣﯽ
وزﯾﺪ .ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ و ﻓﻘﺮا ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ اﻗﺘﺪا ﻧﻤﻮدﻧﺪ .از ﻫﻤﺎن ﺳﺤﺮ آﻗﺎی ﺗﻔﻀّﻠﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار

آﺑﺎدان و آﻗﺎی ﺣﺎج ﻣﲑزا ﺣﺒﯿﺐ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ از ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﺑﻪ آﺑﺎدان آﻣﺪه و ﺳﺤﺮ در ﺑﲔ ﻓﻘﺮا ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻌﺪ از

ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن ﺿﻤﻦ ﺗﻔﺴﲑ در ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﻦ ﺷﮑﺮ و ﻣﺬﻣﻮم ﺑﻮدن ﮐﻔﺮان ﻧﻌﻤﺖ ﺑﯿﺎﻧﺎﺗﯽ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ .ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ ﻧﻌﻤﺖ
ﺑﺮای ﻓﻘﲑ ﻧﻌﻤﺖ اﯾﻤﺎن اﺳﺖ .آﻧﮕﺎه ﻣﺜﺎل زدﻧﺪ :ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﻋﺪم ﺑﻀﺎﻋﺖ ﻧﺎﺷﮑﺮی ﻣﯽﻧﻤﻮد وﱃ ﺷﺨﺼﯽ را

دﯾﺪﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺖ وﮐﻨﺎر دﯾﻮاری اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .و دﯾﮕﺮی را دﯾﺪﮐﻪ ﻟﺒﺎس در ﺑﺪن ﻧﺪارد وﮐﺲ دﯾﮕﺮی را دﯾﺪﮐﻪ از

ﻧﻌﻤﺖ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﻣﺤﺮوم اﺳﺖ ﺑﺎ دﯾﺪن آﻧﻬﺎ ﺧﺪا را ﺷﮑﺮ ﻧﻤﻮد و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﮐﻪ او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﯽﻧﯿﺎز اﺳﺖ .ﻣﺆﻣﻦ

ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﻤﯽ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎی ﻇﺎﻫﺮی ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﺑﻨﻈﺮ آورد ﮐﻪ از او ﮐﻤﱰ دارﻧﺪ وﱃ در ﻣﻮرد اﯾﻤﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻋﻤﻞ
ﻣﺮدان راه را ﻣﻼک ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .و ﺑﮑﻮﺷﺪﮐﻪ ﭘﺎ ﺟﺎی ﭘﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﮑﺬارد .آﻧﻬﺎ در راه ﺧﺪا ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺧﻮد

را دادﻧﺪ و آﻧﻘﺪر ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪﮐﻪ از ﻣﺎل و ﺟﺎن و اوﻻدﮔﺬﺷﺘﻨﺪ .ﺳﭙﺲ در ﻣﻮرد اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺆﻣﻨﲔ و ﻓﻘﺮا ﺗﺄﮐﯿﺪ

ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و از ﺧﻮﺑﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻧﻬﺎ ﺑﻮﺟﻪ اﯾﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺪی ﺗﻔﺮﻗﻪ و دوری از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ

ﺑﯿﺎﻧﺎﺗﯽ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ .و ﺑﺎ ﻫﻤﮥ ﻓﻘﺮای آﻧﺠﺎ ﺿﻤﻦ ﺻﻔﺎ ﮐﺮدن ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻗﺒﻞ از ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ ﺑﻪ

اﻓﺘﺨﺎر ﻓﻘﺮ و دروﯾﺸﯽ ﻧﺎﺋﻞ ﺷﺪﻧﺪ .و آﻗﺎی ﻧﺎﺻﺮ وزﯾﺮی )ﻣﯿﺰﺑﺎن( ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺐ را روی ﺻﻨﺪﱃ ﻧﺸﺴﺘﻪ و آﻣﺎده

ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻮد ،ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،آﻧﮕﺎه دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺟﺎت از ﺳﻌﺪی را ﺑﺨﻮاﻧﻢ )ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﺴﺘﯽ

زﺗﺎب ﻧﺒﯿﻨﺪ( ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﺎت ﻗﺒﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ .ﭘﺲ از ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺪﻋﺎی آﻗﺎی ﻣﻄﯿﻌﯽ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﺑﻪ

ﻣﻨﺰل اﯾﺸﺎن ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ از اﻇﻬﺎر ﺗﻔﻘّﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ و ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﻻزم در ﺣﻔﻆ وﺣﺪت ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ اﻫﻮاز
ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .اﺑﺘﺪا از آﺑﺎدان ﺗﺎ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮﮐﻪ  ۱۸ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﺑﻮد از ﺑﲔ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎی ﭘﺮ درﺧﺖ و زﯾﺒﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻈﯿﻢ

٢٣٠

دوﻣﲔ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻧﻔﺖ دﻧﯿﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﺮدﯾﻢ ۱و ﺷﻌﻠﻪﻫﺎی ﮔﺎز ﺳﺮ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﮐﺸﯿﺪه را ﮐﻪ ﯾﺎدآور آذر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ
روﺷﻦ ﺑﲑوﻧﯽ و آﺗﺶ دروﻧﯽ ﺑﻮد ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻫﺘﻞ
ﮐﺎرواﻧﺴﺮا ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ از آﻗﺎی ﺟﻬﺎﻧﺒﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﻫﺘﻞ ﮐﻪ از اﺧﻮان ﺑﻮد اﺣﻮاﻟﺮﭙﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﯾﻦ ﻫﺘﻞ در دو ﻃﺒﻘﻪ

ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،آﻧﻘﺪر زﯾﺒﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﱰﯾﻦ ﻫﺘﻞﻫﺎی اروﭘﺎﺋﯽ ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺳﺎﻟﻦ آن ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ،ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و

ﻧﺸﯿﻤﻨﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮد .ﺳﺮوﯾﺲ آن ﺑﻨﺎم»ﻗﻬﻮهﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎﻣﭽﺎل« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﺳﻢ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ و ﭘﺎﻣﭽﺎل ﻧﺎم

ﮔﻠﯽ اﺳﺖ ﺷﺒﯿﻪ ﮔﻞ ﻣﺮﯾﻢ .ﯾﮑﯽ از اﻃﺎﻗﻬﺎی آﻧﺮا ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﺮدﯾﻢ ،دارای ﺣﻤﺎم ،وان و دوش و ﻏﲑه دارای دو ﺗﺨﺖ
ﺧﻮاب و ﺗﻤﺎم وﺳﺎﺋﻞ ﺑﻮد .از آﺑﺎدان ﺗﺎ اﻫﻮاز ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺑﻠﻮار ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ وﺳﻂ ﭼﻤﻦ ﮔﻠﻬﺎی

ﺧﺮزﻫﺮه ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و در دو ﻃﺮف آن ﻫﻨﻮز درﺧﺖ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .در ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻃﺮﻓﲔ ﺑﻠﻮار ﻧﺨﻠﺴﺘﺎﻧﻬﺎی

ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ .از ﮐﻨﺎر رود ﮐﺎرون و ﭘﻞ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﻋﺒﻮر ﮐﺮدﯾﻢ .از ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﺗﺎ ﻣﺮز ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻠﻤﭽﻪ ۱۵
ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﻣﺴﺎﻓﺖ دارد .در داﺧﻞ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺒﺎﺣﯽ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﻓﺮﻣﺎ ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﺲ از اﻇﻬﺎر

ﺗﻔﻘّﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ و ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﻗﻮﱃ و ﺣﺎﱃ در ﺣﻔﻆ ﺷﻌﺎﺋﺮ اﻟﻬﯽ و ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ،ﺑﻤﻘﺼﺪ اﻫﻮاز ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.

از ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﺗﺎ اﻫﻮاز
در ﺑﺎﻣﺪاد روﺣﺒﺨﺶ ﻣﺴﺎﻓﺖ  ۱۲۴ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ از ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﺗﺎ اﻫﻮاز ۲ﻃﯽ ﺷﺪ ،آﺑﻬﺎی ﭘﺸﺖ ﺳ ّﺪ دز ﻣﺎﻧﻨﺪ درﯾﺎﯾﯽ ﻣﻮاج،

ﻣﻮج وﺟﻮد راﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﯽآورد و ﻫﺴﺘﯽ را ﮐﻪ ﻣﻮج درﯾﺎی وﺟﻮد اﺳﺖ ،آﻧﺮوز ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﺷﺪﯾﺪ اﺣﺘﯿﺎﻃﺎً ﺳﺪ را
ﺑﺎز ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ آب ﺳﯿﻞ ﺧﺮاﺑﯽ ﺑﺒﺎر ﻧﯿﺎورد .آﻗﺎﯾﺎن اﻟﻠﻪ ﯾﺎری و ﺣﺎج ﻣﻮﺳﯽ از اﻫﻮاز ﺗﺎ ﺣﺪود  ۴۵ﮐﯿﻠﻮﻣﱰی
ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر ﺣﻀﺮت آﻗﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮد .ﭘﺲ از زﯾﺎرت آﻗﺎﯾﺎن ﺑﺮاه

اداﻣﻪ دادﯾﻢ .در اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ در ﺣﺪود ﭘﻨﺠﺎه ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ آب درﯾﺎ ﻣﯿﺰد و ﻓﻘﺮای اﻫﻮاز ﺗﺎ  ۱۴ﮐﯿﻠﻮﻣﱰی ﺑﺎﺳﺘﻘﺒﺎل آﻣﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ .و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺟﻠﻮی ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻟﻮازم ﯾﺪﮐﯽ ﺑﻨﺰ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.

 -۱از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ ﻧﻔﺖ از ﻣﮑﺘﺸﻔﺎت ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ ﻻزم داﻧﺴﺘﻢ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﺑﺪﻫﻢ ﮐﻪ ﻧﻔﺖ را ﺑﺸﺮ از ﭼﻨﺪ ﻫﺰار ﺳﺎل
ﻗﺒﻞ ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ در اوﺳﺘﺎ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ۲۵۰۰ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺳﺎﺑﻘﻪ دارد ﺑﻨﺎم ﻧﭙﺘﻪ)ﻧﺰد ﻧﻤﻨﺎک( و در ﻫﻨﺪی ﺑﺎﺳﺘﺎن))ﻧﺒﻪ ﯾﺎ
ﻧﺒﻬﻨﻪ(()ﺷﮑﺎﻓﱳ و ﺗﺮﮐﯿﺪن( و در ارﻣﻨﯽ))ﻧﻮﺗﺎ(()ﻗﲑ  -ﻧﻔﺖ( درﯾﺎﻧﻮﻣﻦ))ﻧﭙﺘﻪ((و در ﻻﺗﲔ))ﭘﻨﻬﺘﻪ(( و در ﻣﺎﻧﻮی ﭘﻬﻠﻮی))ﻧﻔﺖ(( آﻣﺪه
و ﻣﺆﻟﻒ))ﻣﻌﺠﻤﺎت ﻋﺮﺑﯿّﻪ  -ﺳﺎﻣﯿﻪ(( ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﻧﻔﺖ اﺻﻞ آن))ﻧﭙﺎﻃﻮ(( اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﺪی اﺳﺖ ﺑﻤﻌﻨﯽ درﺧﺸﯿﺪ ،ﺗﺎﺑﯿﺪ ،روﺷﻦ ﮐﺮد و از

آن ﻧﺒﻂ ﺑﻤﻌﻨﯽ ﻧﻮر و ﻧَﻤﺒَﻄﻮ ﺑﻤﻌﻨﯽ روﺷﻨﺎﺋﯽ و درﺧﺸﻨﺪی و ))ﻧﺒﻄﻮ(( )ﻧﻔﺖ( آﻣﺪه اﺳﺖ و وﺟﻪ ﺗﺴﻤﯿﻪ آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از

ﺧﻮاص ﻧﺒﻮط)ﻧﻔﺖ( ﺧﺮوج از ﺟﻮف زﻣﲔ اﺳﺖ و ﭼﻮ آﻧﺮا ﺑﺴﻮزاﻧﻨﺪ درﺧﺸﻨﺪﮔﯽ ﮔﲑد ﭘﺲ ﻧﺒﻮط )ﻧﻔﺖ( را ﺑﻤﻌﻨﯽ))ﻧﺎﺑﻂ(()اﺳﻢ ﻓﺎﻋﻞ
ﺑﻤﻌﻨﯽ ﺧﺎرج و ﻻﻣﻊ( ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.و ﺑﻌﺪ از اﮐﺪی ﺑﻪ ﻫﻤﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎ رﻓﺘﻪ و دﻟﯿﻞ آن اﯾﻦ ﮐﻪ از ﭼﻨﺪ ﻫﺰار ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻣﺮدم ﺑﲔاﻟﻨﻬﺮﯾﻦ)ﻋﺮاق

ﮐﻨﻮﻧﯽ( ﮐﻪ دوﻟﺘﻬﺎی اﮐﺪ و ﮐﻠﺪه و آﺷﻮر ﺑﺮ آن ﺣﮑﻮﻣﺖ داﺷﺘﻪ و اﻟﻔﺎظ اﮐﺪی آراﻣﯽ ،و ﻧﺒﻄﯽ و ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ در آﻧﺠﺎ رواج داﺷﺘﻪ درﯾﺎﭼﻪ

ﻫﺎی ﻧﻔﺖ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ زﻣﲔ دﯾﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺐ ﻣﯽدرﺧﺸﯿﺪ ،ﻟﺬا ﻧﺎم ﻧﺒﻮط ﺑﺪان ﻧﻬﺎدهاﻧﺪ آﺗﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﻫﻤﯿﺸﻪ روﺷﻦ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﮔﺎزﻫﺎی

ﻣﺸﺘﻌﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺿﻤﻨﺎً اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻔﺖ در ﺟﻨﮕﻠﻬﺎی ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم و ﭘﺲ از آن ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮده و ﻓﺮدوﺳﯽ از آن ﯾﺎدﮐﺮده اﺳﺖ)ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻫﺎن ﻗﺎﻃﻊ و ﻓﺮﻫﻨﮓ دﻫﺨﺪا و دﯾﮕﺮﻣﺂﺧﺬ(

 -۲اﻫﻮاز= ﻧﺎم ﻗﺪﯾﻢ آن ﻫﺮﻣﺰد اردﺷﲑ ﺑﻮده و ﭘﺲ از ﺗﺴﻠﻂ ﻣﺴﻠﻤﲔ ﻋﺮب ﺑﻪ ﺳﻮق اﻻﻫﻮاز و در اﯾﻦ اواﺧﺮ ﺑﻪ ﻧﺎﺻﺮی)ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ

ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦﺷﺎه( ﻣﻌﺮوف ﺑﻮده ،ﺑﻌﻀﯽ اﻫﻮاز را ﻫﻤﺎن اﮔﯿﻨﯿﺲ ﻣﯽداﻧﻨﺪﮐﻪ آ ﮔﯿﻨﯿﺲ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد از آن ﻧﺎم ﺑﺮده و ﺑﺮﺧﯽ آﻧﺮا))ﺗﺎرﯾﺎﻧﺎ((
ﻣﯽداﻧﻨﺪﮐﻪ ))ﻧﺜﺎرﺧﻮس(( در ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس در ﮐﻨﺎر آن ﻟﻨﮕﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ،و ﺳﭙﺲ اردﺷﲑ ﺑﺎﺑﮑﺎن ﻣﺆﺳﺲ ﺳﻠﺴﻠﮥ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﻫﻤﺎن

ﺷﻬﺮ ﻣﺨﺮوﺑﻪ را از ﻧﻮ ﺑﻨﺎ ﮐﺮده و ﻫﺮﻣﺰد اردﺷﲑ ﻧﺎﻣﯿﺪه و ﺑﺠﺎی ﺷﻮش ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺳﻮزﻣﺎﻧﺎ)ﺧﻮزﺳﺘﺎن( ﺷﺪه وآﻧﮕﺎه اﻋﺮاب آﻧﺮا ﺳﻮق
اﻻﻫﻮاز)ﺑﺎزار ﻫﻮزﻧﻬﺎ( ﻧﺎم ﻧﻬﺎدﻧﺪ).ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺣﺪود اﻟﻌﺎﻟﻢ – ﻟﻐﺖﻧﺎﻣﻪ دﻫﺨﺪا – ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮزﺳﺘﺎن(
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از ﻣﺪﺧﻞ اﻫﻮاز وﺳﻂ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮔﻠﮑﺎری ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﭘﺮﮔﻞ و زﯾﺒﺎﺑﻮد .در دو ﻃﺮف ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎی اﻫﻮاز
ﺟﺪﯾﺪﮔﻠﮑﺎری ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎﯾﯽ داﺷﺖ .و دو ﻃﺮف ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﺒﺰ و ﺧﺮم ﺑﻮد .در ﮐﻨﺎر رود ﮐﺎرون روﺑﺮوی ﭘﻞ ﻣﻌﻠﻖ ﮐﻪ

روی ﮐﺎرون ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ ﺟﺰﯾﺮهٔ ﮐﻮﭼﮑﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ زﯾﺒﺎﺋﯽ ﺷﻬﺮ اﻓﺰوده ﺑﻮد .ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﭘﻞ ﻣﻌﻠﻖ در

ﻣﺪﺧﻞ ﺷﻬﺮ ﻗﺪﯾﻢ اﻫﻮاز ﺑﺎزار ﺳﯿﺎر زﯾﺒﺎﯾﯽ در دو ﻃﺮف ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ ﻣﯽاﻓﺰود .در

ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ﯾﺎزده ﻣﻨﺰل آﻗﺎی ﮐﺸﺎورز ﺷﺪﯾﻢ ﺟﻠﻮ دَر ﺧﺎﻧﻪ دو رأس ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ از ورود و ﻗﺪری

اﺳﱰاﺣﺖ ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ و ﻋﺼﺮ اﻗﺎﻣﻪ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ﺗﻤﺎم ﻓﻘﺮا در ﺣﻀﻮر ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻧﻬﺎر ﺻﺮف ﻧﻤﻮدﻧﺪ .و ﺑﻌﺪ
اﺳﱰاﺣﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ .در ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻬﺎر ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻋﻬﺪ ﻧﻤﻮده و ﺗﺸﺮف ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮدﻧﺪ
ﻓﺮزﻧﺪ آﻗﺎی ﻣﻬﺮﭘﻮر اﯾﻦ ﻏﺰل از ﺳﻌﺪی را ﺧﻮاﻧﺪ:

ﺑﺨﺖ ﺑﺎزآﯾﺪ ازآن درﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﭼﻮن ﺗﻮدرآﯾﺪ

روی ﻣﯿﻤﻮن ﺗﻮ دﯾﺪن در دوﻟﺖ ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ

ﺻﱪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺎﯾﺪ ﭘﺪر ﭘﲑ ﻓﻠﮏ را

ﺗﺎ دﮔﺮ ﻣﺎدر ﮔﯿﺘﯽ ﭼﻮ ﺗﻮ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺰاﯾﺪ

ﻧﯿﺸﮑﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺷﲑﯾﻨﯽ اﮔﺮ ﻟﺐ ﺑﮕﺸﺎﯾﯽ

ﭘﯿﺶ ﻟﻌﻞ ﺷﮑﺮﯾﻨﺖ ﺳﺮاﻧﮕﺸﺖ ﺑﺨﺎﯾﺪ

وﯾﻦ ﻇﺮاﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ داری ﻫﻤﻪ ﻏﻤﻬﺎ ﺑﺰداﯾﺪ

اﯾﻦ ﻟﻄﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ داری ﻫﻤﻪ دﻟﻬﺎ ﺑﻔﺮﯾﺒﯽ

ﮔﺮ ﻣﺮا ﻫﯿﭻ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﺑﺪﻧﯿﺎ ﻧﻪ ﺑﻌﻘﺒﲐ

ﭼﻮن ﺗﻮ دارم ﻫﻤﻪ دارم دﮔﺮم ﻫﯿﭻ ﻧﺒﺎﯾﺪ

ﺑﻬﻤﻪ ﮐﺲ ﺑﻨﻤﻮدم ﺧﻢ اﺑﺮو ﮐﻪ ﺗﻮ داری

ﻣﺎه ﻧﻮ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﺑﻬﻤﻪ ﮐﺲ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ

زﻫﺮم از ﻏﺎﻟﯿﻪ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﻧﺪام ﺗﻮ ﺳﺎﯾﺪ

رﺷﮑﻢ از ﭘﲑﻫﻦ آﯾﺪﮐﻪ در آﻏﻮش ﺗﻮ ﺧﺴﺒﺪ

آﻧﮑﻪ روی از ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺘﻮ آورد ﻧﺸﺎﯾﺪ

ﮔﺮ ﺣﻼﻟﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﻮن ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺗﻮ ﺑﺮﯾﺰی
دل ﺑﺴﺨﺘﯽ ﺑﻨﻬﺎدم ﭘﺲ از آن دل ﺑﺘﻮ دادم

ﻫﺮﮐﻪ از دوﺳﺖ ﺗﺤﻤّﻞ ﻧﮑﻨﺪ ﻋﻬﺪ ﻧﭙﺎﯾﺪ

ﺳﻌﺪﯾﺎ دﯾﺪن ﺧﻮﺑﺎن ﻧﻪ ﺣﺮاﻣﺴﺖ وﻟﯿﮑﻦ

ﻧﻈﺮی ﮔﺮ ﺑﻨﺎﯾﯽ دﻟﺖ از ﮐﻒ ﺑﺮﺑﺎﯾﺪ

ﻧﺎی ﺑﻠﺒﻞ ﻧﺘﻮان ﺑﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮔﻞ ﻧﺴﺮاﯾﺪ

ﭼﺸﻢ ﻋﺎﺷﻖ ﻧﺘﻮان دوﺧﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺸﻮق ﻧﺒﯿﻨﺪ

ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻋﻮت آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﻧﻌﻤﺖاﻟﻠﻬّﯽ ﺑﺒﺎغ ﮐﺸﺎورزی رﻓﺘﯿﻢ .درﺧﺘﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد داﺷﺖ آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﺑﯿﺪﮔﻠﯽ
اﻇﻬﺎر داﺷﺖ  ۱۴۸ﻧﻮع ﺧﺮﻣﺎ از ﺟﻬﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻬﱰﯾﻦ ﻧﻮع آﻧﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ آب و ﻫﻮا ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ

اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ و اﺳﺎﻣﯽ آﻧﻬﺎ را در ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﮐﻨﮑﺎﺑﯽ ،ﮐﻠﮏ ﺳﺮخ ،ﮐﻤﺎﱃ ،ﺧﺎریزاری،

ﺧﻀﺮاوی ،ﺟﻬﺮﻣﯽ ،ﺧﺎروک ،آلﻣﻬﱰی ،ﺧﺎروک ﻣﺨﺮوﺑﮏ ،ﻣﺮﯾﻢ ،زاﻫﺒﺪی ،دﯾﺪّی ،ﻓﺴﻘﻠﯽ ،ﻣﺴﺘﮑﺒﻪ ،ﻋﻤﻮﺑﺤﺮی،
ﻧﺮه ،ﻋﻘﺎﺑﯽ و ﻏﲑه و ﺑﻌﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدﻧﺪ :درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ ﻧﺮ و ﻣﺎده دارد .در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎرﮐﻪ ﺧﻮﺷﻪ ﻣﯽآورﻧﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ

ﭼﻨﺪ ﺷﺎﺧﻪ از ﺧﻮﺷﻪ درﺧﺖ ﻧﺮ در ﻣﯿﺎن ﺧﻮﺷﻪ درﺧﺖ ﻣﺎده ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﺗﺎ درﺧﺖ ﻣﺎده ﺑﺎرﺑﺮ دارد و ﺧﺮﻣﺎ ﺑﺸﻮد و
ﮔﺮﻧﻪ ﺧﺮﻣﺎ ﺑﻌﻤﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و ﻣﯿﻮه آن ﻓﺎﺳﺪ ﻣﯽﺷﻮد و درﺧﺖ ﻧﺮ ﺧﻮﺷﻪاش اﺑﺪاً ﺛﻤﺮ ﻧﺪارد و ﺗﻤﺎم آن ﭘﺮﭼﻢﻫﺎﺋﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮ ازﮔﺮده ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﮔﺮدهﻫﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎرور ﺷﺪن ﮔﻠﻬﺎی درﺧﺖ ﻣﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺑﺎز ﺷﺪن از ﺑﲔ

ﻣﯽرود وﺑﺮای اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺗﻠﻘﯿﺢ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﺨﺼﺺ اﯾﻨﮑﺎر ﺑﺎﺷﺪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ او را ﻣﺎﻫﺮ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ )ﯾﺎ ﻣُﻬَﺮْ( .و

ﻋﻤﻠﯿﺎت دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﲑد از ﻗﺒﯿﻞ ﮔﺮﻓﱳ ﺧﺎر ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ و از ﺑﲔ ﺑﺮدن ﺣﺸﺮهای ﮐﻪ ﺧﻮﺷﻪ

را ﺣﲔ ﺑﲑون آﻣﺪن ﻣﯽﺧﻮرد و ﺧﺮاب ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻗﺮار دادن ﺧﻮﺷﻪﻫﺎ روی ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی درﺧﺖ و ﻏﲑه ﮐﻪ آﻧﻬﻢ ﺑﻌﺪه
ﻫﻤﺎن ﻣﺎﻫِﺮْ ﯾﺎ ﻣﺄﻣﻮر ﺗﻠﻘﯿﺢ اﺳﺖ .و ﻧﯿﺰ ﭼﻬﻞ ﻧﻮع ﻣﺮﮐﺒﺎت وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﺎم آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ در ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی

ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎرﻧﺞ ،ﺗﺮﻧﺞ ،ﭘﺮﺗﻘﺎل ،ﻧﺎرﻧﮕﯽ ،ﻟﯿﻤﻮﺗﺮش ،ﻟﯿﻤﻮﺷﲑﯾﻦ ،ﺑﺘﺎﺑﯽ ،داراﺑﯽ ،ﺑﺎﻟﻨﮓ ،ﺑﯿﺪﺧﻮﻧﯽ،
ﺑﮕﺮاﺋﯽ و ﻟﯿﻤﻮﺧﺎﮐﯽ و ﻏﲑه .ﺳﭙﺲ راﻫﻨﻤﺎی ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﺸﺎورزی در ﻣﻮرد ﺑﺮﻧﺞ ﻣﻌﺠﺰه ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ داد و ﮔﻔﺖ:

ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ در ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺎجﮔﺬاری ﯾﮏ ﮐﯿﺴﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان آورد ،ﻧﯿﻢ ﮐﯿﻠﻮ از آن را ﺑﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه اﻫﻮاز ﻓﺮﺳﺘﺎدهاﻧﺪ .ﺳﺎل
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اول ﭘﺲ ازﮐﺎﺷﺖ  ۲۴ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺤﺼﻮل داﺷﺘﻪ و اﮐﻨﻮن دوازده ﺗﻦ ﺑﲔ اﻓﺮاد زارع ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﺎﺻﻄﻼح زارﻋﲔ
اﯾﺮان ﺗﺨﻤﯽ  ۷۰ﺗﺨﻢ ﺑﻬﺮه داﺷﺘﻪاﻧﺪ .و در ﻫﺮﻫﮑﺘﺎر ﭘﻨﺞ ﺗﻦ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺪﺳﺖ آوردهاﻧﺪ.ﺧﻼﺻﻪ ﮐﻞ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﺎغ ﯾﮑﺼﺪ

و ﺑﯿﺴﺖ ﻫﮑﺘﺎر  ۱۲۰۰۰۰۰ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ ازﮔﺮدش در ﺑﺎغ ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎ ﺑﻤﻨﺰل آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﻧﻌﻤﺖ

اﻟﻠﻬﯽ آﻣﺪﯾﻢ .ﺟﻤﺎﻋﺖ زﯾﺎدی از ﻓﻘﺮا از راﻫﻬﺎی دور و ﻧﺰدﯾﮏ آﻣﺪه ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻬﺮ ﻣﻨﺰﱃ ﮐﻪ وارد ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ

ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﮔﻞ ﻧﺜﺎر ﻗﺪم اﯾﺸﺎن ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﻧﻤﺎز را ﺑﻮاﺳﻄﮥ ﮐﺜﺮت ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﺣﯿﺎط ﻣﻨﺰل اﻗﺎﻣﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از
ﻧﻤﺎز ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ اﯾﻦ ﺷﺒﻬﺎی ۲۷و  ۲۸و  ۲۹ﻣﺎه ﺻﻔﺮﮐﻪ ﺷﻬﺎدت ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺣﺴﻦ )ع( و رﺣﻠﺖ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل

)ص( ۱و ﺷﻬﺎدت ﺣﻀﺮت رﺿﺎ )ع( ﻣﯽإاﺷﺪ و ﻓﻘﺮا ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺑﻪ آن ﺑﺰرﮔﻮاران ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ در اﯾﻦ آﯾﮥ ﺷﺮﯾﻔﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ

ﻋﺎﻟﻢ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻳَﺎ أَﻳﱡﻬَﺎ اﻟﱠﺬِﻳﻦَ آﻣَﻨُﻮاْ اﺗﱠﻘُﻮاْ اﻟﻠّﻪَ وَاﺑْﺘَﻐُﻮاْ إِﻟَﻴﻪِ اﻟْﻮَﺳِﻴﻠَﺔَ وَﺟَﺎﻫِﺪُواْ ﻓِﻲ ﺳَﺒِﻴﻠِﻪِ ﻟَﻌَﻠﱠﻜُﻢْ ﺗُﻔْﻠِﺤُﻮنَ )ﺳﻮرهٔ ﻣﺎﺋﺪه

آﯾﮥ  (۳۵ای ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ اﯾﻤﺎن آوردهاﯾﺪ ،از ﺧﺪا ﺑﱰﺳﯿﺪ و ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اﯾﻤﺎن و ﭘﲑوی از اوﻟﯿﺎء ﺧﺪا ﺑﺨﺪا ﺗﻮﺳّﻞ ﺟﻮﺋﯿﺪ ۲.و
در راه او ﮐﻮﺷﺶ و ﺟﻬﺎد ﺑﺎ ﻧﻔﺲ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ﺷﺎﯾﺪ رﺳﺘﮕﺎر ﺷﻮﯾﺪ اﻟﺒﺘﻪ آﻧﺎﻧﮑﻪ ﮐﺎﻓﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ اﻧﮑﺎر ﻣﺮدان اﻟﻬﯽ

ﻧﻤﻮدﻧﺪ اﮔﺮ ﺗﻤﺎم ﺛﺮوت روی زﻣﲔ از آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﻬﻢ ﺑﺮ آن ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ و ﺑﺪﻫﻨﺪﮐﻪ از ﻋﺬاب روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺧﻮد

را ﺧﻼﺻﯽ دﻫﻨﺪ ﻫﺮﮔﺰ از آﻧﻬﺎ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﮔﺮدد و ﻋﺬاب دردﻧﺎک دوزخ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ .و ﻫﺮ ﭼﻨﺪ آرزوی
ﺧﺎرج ﺷﺪن از آﺗﺶ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ از آن آﺗﺶ ﻫﺮﮔﺰ ﺧﺎرج ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﺬاب آﻧﻬﺎ ﭘﺎﯾﺪار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در ﺳﻮر ٔه
ﻟﻘﻤﺎن ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

 -۱در ﻣﺮود زﻣﺎن رﺣﻠﺖ رﺳﻮل اﮐﺮم)ص( وﮐﯿﻔﯿﺖ آن اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﺑﲔ ﻣﻮرﺧﲔ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﮐﺜﺮ ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪﮐﻪ روز دوﺷﻨﺒﻪ
ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺘﻢ ﺻﻔﺮ ﺳﺎل  ۱۱ﻫﺠﺮی ﺑﻮده و اﮐﺜﺮ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ دوﺷﻨﺒﻪ دوازدﻫﻢ رﺑﯿﻊ اﻻول داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .در ﮐﺸﻒ اﻟﻌﻤﺔ از ﺣﻀﺮت ﺑﺎﻗﺮ)ع(
ﻼ
ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد :وﻓﺎت ﺣﻀﺮت روز دوم رﺑﯿﻊ اﻻول ﺑﻮده .ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪ و ﻃﱪﺳﯽ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﯿﻤﺎری و رﺣﻠﺖ رﺳﻮل اﮐﺮم را ﻣﻔﺼ ً

ﺷﺮح داده و روز  ۲۸ﺻﻔﺮ ذﮐﺮﮐﺮدهاﻧﺪ .وﱃ ﮐﻠﯿﻨﯽ دوازدﻫﻢ رﺑﯿﻊ اﻻول ذﮐﺮﮐﺮده ،و در ﻣﻮرد ﭼﮑﻮﻧﮕﯽ رﺣﻠﺖ از ﺣﻀﺮت ﺻﺎدق)ع(

ﻧﻔﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ :آن ﺣﻀﺮت را در روز ﻗﺒﻞ زﻫﺮ دادﻧﺪ و ﺣﻀﺮت در ﻣﺮض ﻣﻮت ﺧﻮد ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ اﻣﺮوز ﭘﺸﺖ ﻣﺮا در ﻫﻢ ﺷﮑﺴﺖ آن
ﯽ ﭘﯿﻐﻤﱪ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت از دﻧﯿﺎ ﻣﯽرود و در ﻣﻮرد ﻣﺤﻞ دﻓﻦ ﻧﺨﺴﺖ
ﻟﻘﻤﻪ ﮐﻪ در ﺧﯿﱪ ﺗﻨﺎول ﮐﺮدم و ﻫﯿﭻ ﭘﯿﻐﻤﱪی و وﺻ ّ

اﺧﺘﻼفﻧﻈﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﮑﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﯾﺎ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﻘﺪس ﮐﻪ ﻣﺰار ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﯿﺎﻣﱪان ﺳﻠﻒ ﺑﻮده وﱃ ﻋﻠﯽ)ع( ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺧﺎﺗﻤﻪ داد و
ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺪرﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﻖ ﺗﻌﺎﱃ ﻗﺒﺾ روح ﻧﻤﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﭘﯿﻐﻤﱪی را در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ آن ﻣﮑﺎن را از ﺑﺮای ﻗﱪ او و ﻣﻦ
ﭘﯿﻐﻤﱪ )ص( را دﻓﻦ ﻣﯽﮐﻨﻢ در ﺣﺠﺮهای ﮐﻪ وﻓﺎت آن ﺣﻀﺮت در آﻧﺠﺎ واﻗﻊ ﺷﺪه.

ﺑﺮای اﻃﻼع ﺑﯿﺸﱰ ﺑﻪ ﮐﺘﺐ ﺳﲑه و اﻟﻤﻐﺎزی و زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﮥ رﺳﻮل ﺧﺪا)ص( و ﺗﻮارﯾﺦ ﻣﻌﺘﱪ ﭼﻮن ﺳﲑه اﺑﻦ ﻫﺸﺎم ،اﻟﻤﻐﺎزی ،ﮐﺎﻣﻞ اﺑﻦ
اﺛﲑ و ﺣﺒﯿﺐ اﻟﺴﯿّﺮ ،ﻣﻨﺘﻬﯽ اﻵﻣﺎل وﮐﺘﺐ ارﺑﻌﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.

اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺷﻬﺎدت اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻣﺠﺘﺒﯽ)ع( اﺧﺘﻼف اﺳﺖ ﺑﻌﻀﯽ در ﻫﻔﺘﻢ ﺻﻔﺮ ﺳﺎل  ۵۰ﻫﺠﺮی و ﺑﻌﻀﯽ  ۲۸ﺻﻔﺮ ﻫﻤﺎن ﺳﺎل داﻧﺴﺘﻪ

اﻧﺪ و در ﻣﻮرد ﻋﻤﺮ ﺷﺮﯾﻒ ﻧﯿﺰ اﺧﺘﻼف اﺳﺖ وﱃ ﻣﺸﻬﻮر  ۴۷ﺳﺎﻟﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻫﺮ ﺟﻌﺪه )اﺳﻤﺎء( ﻋﯿﺎل ﺧﻮد ﺷﻬﯿﺪ ﺷﺪ.

 -۲در ﻣﻮرد وﺳﯿﻠﻪ در ﺑﻌﻀﯽ در ﺗﻔﺎﺳﲑ ﭼﻮن اﻟﻤﯿﺰان ،اﺿﻄﺮار و ﻓﻘﺮ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی و ﺑﯿﭽﺎرﮔﯽ و ﻣﺬﻟﺖ را ﺑﻌﻨﻮان وﺳﯿﻠﻪ آورده و در ﻣﻮرد

ﺟﺎﻫﺪون ﻓﯽ ﺳﺒﯿﻠﮥ ﺟﻬﺎد ﺑﺎ ﮐﻔﺎر و ﻣﺸﺮﮐﲔ را ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ وﱃ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ آوردن ﻟﻔﻆ ))ال(( ﺑﺮ روی وﺳﯿﻠﻪ
ﺑﻤﻔﻬﻮم))ال(( ﻋﻬﺪ ذﻫﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻤﺎن اﺳﺖ و ﭼﻮن اﯾﻤﺎن ﺗﺤﻘﻘﺶ ﺑﻪ ﺑﯿﻌﺖ اﺳﺖ ﭘﺲ ))اﻟﻮﺳﯿﻠﻪ(( ﯾﻌﻨﯽ وﺳﯿﻠﮥ ﺗﺤﻘﻖ
اﯾﻤﺎن ﮐﻪ ﻧﺒﯽّ و وﱃ ﺑﺎﺷﺪ و از ﻃﺮﻓﯽ اﮔﺮ ﺟﻬﺎد ﻓﯽ ﺳﺒﯿﻠﻪ را ﺟﻬﺎد ﺑﺎ ﮐﻔﺎر ﺑﮕﲑﯾﻢ ﺣﺘﻤ ًﺎ اﻟﻮﺳﯿﻠﻪ  ،ﭘﯿﻐﻤﱪ وﱃّ و اﻣﺎم ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد زﯾﺮا

اﯾﻦ ﺟﻬﺎد ﺑﺪون اﻣﺮ و دﺳﺘﻮر آن ﺑﺰرﮔﻮاران ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ .وﱃ اﮔﺮ ﺟﺎﻫﺪوا ﻓﯽ ﺳﺒﯿﻠﻪ را ﻋﺎم ﺑﮕﲑﯾﻢ ارﺟﺢ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﺟﻬﺎد
اﮐﱪ و اﺻﻐﺮ دﻻﻟﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و اﻟﻮﺳﯿﻠﻪ ﻫﻢ وﺟﻬﻪ وﻻﯾﺘﯽ ﻣﻌﺮوف و ﻣﺸﺨﺺ ذﮐﺮ و ذﻫﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺴﮏ و ﺗﻮﺳّﻞ ﺑﻪ آن
ﺷﯿﻄﺎن درون و ﺧﺼﻢ ﺑﺮون اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮐﮕﲑد ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﻌﻨﯽ آﯾﻪ ﻗﺒﻞ ﮐﻪ ))ﺗﺎﺑﻮا(( اﻣﺪه و ﺗﻮﺑﻪ ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻤﺎن و اﺧﺬ ﺑﯿﻌﺖ اﺳﺖ

ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ دارد و آﻧﮕﺎه ﻣﺠﺎﻫﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﻣﮑﺎن دارد ﻟﺬا از اﺑﻦ ﺷﻬﺮ آﺷﻮب ﻧﻘﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ)ع( ﻓﺮﻣﻮد)) :ﻣﻦ وﺳﯿﻠﮥ ﺧﺪا
ﻫﺴﺘﻢ(( و از اﺋﻤﻪ رواﯾﺖ ﺷﺪ :ﭘﯿﺎﻣﱪ ﺧﺪا داﻣﻦ ﺧﺪاﯾﺶ ا ﻣﯽﮔﲑد و ﻣﺎ داﻣﺎن او را و ﺷﻤﺎ داﻣﺎن ﻣﺎ را)ﻣﺄﺧﻮذ از ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻤﯿﺰان(

٢٣٣

»وَﻣَﻦ ﻳُﺴْﻠِﻢْ وَﺟْﻬَﻪُ إِﻟَﻰ اﻟﻠﱠﻪِ وَﻫُﻮَ ﻣُﺤْﺴِﻦٌ ﻓَﻘَﺪِ اﺳْﺘَﻤْﺴَﻚَ ﺑِﺎﻟْﻌُﺮْوَةِ اﻟْﻮُﺛْﻘَﻰ وَإِﻟَﻰ اﻟﻠﱠﻪِ ﻋَﺎﻗِﺒَﺔُ اﻟْﺎُٔﻣُﻮرِ« )ﺳﻮره ﻟﻘﻤﺎن آﯾﻪ
.(۲۲

۱

ﻫﺮﮐﺲ روی ﺗﺴﻠﯿﻢ و رﺿﺎ ﺑﺴﻮی ﺧﺪا آورد او ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻻزﻣﮥ رو ﺑﺴﻮی ﺧﺪا آوردن و ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻣﺮ او ﺷﺪن

ﻧﯿﮑﻮﮐﺎری ﮐﺮدن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﲔ ﮐﺲ ﭼﻨﮓ ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻤﱰﯾﻦ رﺷﺘﮥ اﻟﻬﯽ زده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ آن رﺷﺘﮥ ﻣﺤﮑﻢ

اﻟﻬﯽ ﭘﯿﺎﻣﱪ ﺑﺰرﮔﻮار اﺳﻼم و اﺋﻤﮥ ﻃﺎﻫﺮﯾﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .اﮐﻨﻮن ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﺨﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﺻﻠﻮات ﻣﺘﻮﺳّﻞ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ
)ﺻﻠﻮات ﺻﻐﲑه و ﺻﻠﻮات ﮐﺒﲑه را ﻋﯿﻨﺎً ﻗﺮاﺋﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ( و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻓﻘﺮا ﻫﺮ وﻗﺖ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﻮﻧﺪ ﺧﻮب اﺳﺖ
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻫﺮ وﻗﺖ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻮﺻﺎل رﺳﯿﺪه ﯾﺎ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺎن ﺑﻬﱰ اﺳﺖ .آﻧﮕﺎه دﺳﺘﻮر

ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺻﻨﺪﱃ آوردﻧﺪ و ﺳﯿﺪ روﺿﻪﺧﻮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ روﺿﻪ ﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از آن دو ﻧﻔﺮ ﺗﺸﺮف

ﺑﻔﻘﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﺗﻤﺎم ﻓﻘﺮا و ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ در اﻃﺎﻗﻬﺎ ﺷﺎم ﺧﻮردﻧﺪ .ﭘﺲ از ﺻﺮف ﺷﺎم ﺑﺎ ﻫﻤﺎن اﺗﻮﻣﺒﯿﻠﯽ ﮐﻪ از
آﺑﺎدان آﻣﺪه ﺑﻮدﯾﻢ .ﺑﻪ ﻣﻨﺰل آﻗﺎی ﮐﺸﺎورز ﻣﺮاﺟﻌﺖ و اﺳﱰاﺣﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ.

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۲۳ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ) ۱۳۵۱ﺗﻮﺑﻪ(
ﺳﺤﺮ ﺧﯿﻠﯽ زود ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﯿﺪار ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎزﻫﺎی ﻧﺎﻓﻠﻪ دﺳﺘﻮر دادﻧﺪ ﻃﺎﻟﺒﲔ ﮐﻪ ﺧﻮد را آﻣﺎدهٔ ﺑﺮای ﺗﺸﺮف
ﺑﺪروﯾﺸﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻧﺪ .در آﻧﺪل ﺷﺐ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﺎﯾﻦ اﻓﺘﺨﺎر ﻧﺎﺋﻞ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ و ﻗﺮاﺋﺖ

ﻗﺮآن ﺷﺮﺣﯽ راﺟﻊ ﺑﺎﯾﻦ آﯾﮥ ﺷﺮﯾﻔﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻗُﻞْ ﻳَﺎ ﻋِﺒَﺎدِيَ اﻟﱠﺬِﻳﻦَ أَﺳْﺮَﻓُﻮا ﻋَﻠَﻰ أَﻧﻔُﺴِﻬِﻢْ ﻟَﺎ

ﺗَﻘْﻨَﻄُﻮا ﻣِﻦ رﱠﺣْﻤَﺔِ اﻟﻠﱠﻪِ إِنﱠ اﻟﻠﱠﻪَ ﻳَﻐْﻔِﺮُ اﻟﺬﱡﻧُﻮبَ ﺟَﻤِﻴﻌًﺎ إِﻧﱠﻪُ ﻫُﻮَ اﻟْﻐَﻔُﻮرُ اﻟﺮﱠﺣِﻴﻢُ« ﺳﻮره زﻣﺮ آﯾﻪ  .۵۳ﺑﮕﻮ ای ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﻦ ای
ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﺑﮕﻨﺎه و ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد اﺳﺮاف ﻧﻤﻮدﯾﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﻗﻄﻊ اﻣﯿﺪ از رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﻣﮑﻨﯿﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺟﻤﯿﻊ ﮔﻨﺎﻫﺎن را ﻣﯽآﻣﺮزد .ﺑﻪ ﯾﻘﲔ او ﺑﺨﺸﻨﺪه و ﻣﻬﺮﺑﺎن اﺳﺖ ﺑﺪرﮔﺎه ﺧﺪای ﺧﻮد ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﺴﻮی او

ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ و ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻣﺮ او ﺷﻮﯾﺪ ﺑﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﻋﺬاب ﺧﺪای ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﺎزل ﮔﺮددﮐﻪ در آﻧﺰﻣﺎن ﮐﻪ ﻋﺬاب ﻗﻬﺮ او ﻓﺮا رﺳﺪ
آن زﻣﺎن ﻧﺠﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺧﺪا ﺑﻪ ﺑﻬﱰﯾﻦ وﺟﻬﯽ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﻋﺬاب اﻟﻬﯽ ﺑﻄﻮر

ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺑﺪون اﻃﻼع ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﺎزل ﺷﻮد .آﻧﮕﺎه ﻣﻮﻗﻌﯽ ﺑﺨﻮد آﯾﺪ و ﻓﺮﯾﺎد واﺣﺴﺮﺗﺎ ﺑﺮآورد و ﺑﮕﻮﯾﺪ ای وای
ﺑﺮﻣﻦ ﮐﻪ اﻣﺮ ﺧﺪا را اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮدن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ و در ﻣﻌﺼﯿﺖ ﻧﻤﻮدن زﯾﺎدهروی ﻧﻤﻮدم و از ﻓﺮط ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ای

 -۱ﻣﻔﻬﻮم ))اِﱃ اﻟﻠّﻪ ﻋﺎﻗﺒﺔ اﻻﻣﻮر(( ﺳﲑﮐﻠﯿﻪ ﻫﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﻣﻄﻠﻖ ﻋﺎﻣﻞ ﺣﺮﮐﺖ ﺗﮑﻮﯾﻨﯿّﻪ ﺟﻮﻫﺮﯾﻪ اﺳﺖ و ﭼﻮن ﺣﻀﺮت ﺣﻖ ﻫﻮ اﻻول
و ﻫﻮ اﻵﺧﺮ و ﻫﻮ اﻟﻈﺎﻫﺮ و ﻫﻮ اﻟﺒﺎﻃﻦ اﺳﺖ ﻟﺬا ﻫﻤﮥ ﻫﺴﺘﯽ در ﺣﺮﮐﺖ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﺟﻮﻫﺮی اﺳﺖ و از او ﺗﺠﻠّﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺴﻮی ﻣﺘﺠﻠّﯽ در
ﺣﺮﮐﺖ ﺗﺼﺎﻋﺪی و ﻋﺮوج اﺳﺖ .و ﻟﺬا در ﺗﻔﺴﲑ ﺑﯿﺎن اﻟﺴﻌﺎده ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺟﻤﻠﻪ اﻣﻮر ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﺧﺪاﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ
اﯾﺠﺎد اﻣﻼک و اﻓﻼک و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺟﺰ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻣﻮاﻟﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ)ﻣﻮاﻟﯿﺪ ﺛﻼﺛﻪ ﻧﺒﺎت و ﺣﯿﻮان و اﻧﺴﺎن( و ﺟﻤﯿﻊ ﺣﺮﮐﺎت ارادی و
ﻃﺒﯿﻌﯽ)اﺧﺘﯿﺎری و اﺿﻄﺮاری( و ﻧﯿﺰ ﺳﮑﻮن آﻧﻬﺎ و ﻫﻢ ﻣﻮاﻟﯿﺪ ﺟﺰ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ .و ﺧﺪا اﻧﺴﺎن را ﺑﺮای ﺧﻮد آﻓﺮﯾﺪ )ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ
ﺑﺮای اﻧﺴﺎن آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪ و اﻧﺴﺎن ﺑﺮای ﺧﺪا( و ﻟﺬا ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺮای ﺧﺪا و ﺑﺎو ﺧﺘﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﻣﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ آﯾﻪ ﮐﻪ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻫﺮ اﻣﺮی

ﺑﺨﺪا ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻓﻌﻠﯽ ﻏﺎﯾﺖ و ﻫﺪﻓﯽ دارد ﮐﻪ آن ﻏﺎﯾﺖ ﻣﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﺬات ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺮﺗﺒﮥ دﯾﮕﺮ ﭘﺪﯾﺪ
آﻣﺪه و ﺑﻬﻤﲔ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﻠﺴﻠﻪ اﻓﻌﺎل و ﻏﺎﯾﺎت ﺑﻪ اﻟﻐﺎﯾﺎت ﮐﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﻬﺎﯾﺎت و ﻣﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﺬات و ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﺖ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺷﻮد.
و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ از ﺟﻬﺖ ﻧﻈﺮ اﻟﻬﯽ ﭼﻨﲔ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا وﻗﺘﯽ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺎﻣﺮی ﺑﻪ ﮐﺎری ﺗﻮﺟﻪ و اراده ﻣﯽﮐﻨﺪ از اول آن اﻣﺮ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد وﱃ اﮔﺮ ﺑﻪ

ﺧﻮد ﻓﺎﻋﻞ ﮐﺎر ﺑﮕﲑﯾﻢ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ او ﺧﻮد در اﺧﺘﯿﺎر دﯾﮕﺮی اﺳﺖ)اﻧﺴﺎن ﻓﺎﻋﻞ ﺑﺎﻟّﺬات ﻧﯿﺴﺖ و ﻓﺎﻋﻞ ﺑﺎﻟﻐﲑ و ﺧﺪا ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺬات ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ( و ﺑﻪ ﻫﻤﲔ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺎ ﻣﺴﺨﺮ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﻪ او ﻓﺎﻋﻞ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﺖ و از اﯾﻦ رو ﻓﺎﻋﻞ ﻫﻤﻪ ﻓﺎﻋﻠﻬﺎ ﺧﺪاﺳﺖ ﭘﺲ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻫﺮ
اﻣﺮ ﺑﺎو ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد.

ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻓﻌﺎﱃ ﻫﻤﲔ 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.

٢٣٤

ﮐﺎش اﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪا و رﺳﻮل و اوﻟﯿﺎء ﺣﻖ ﮐﺮده ﯾﺎ ایﮐﺎش دو ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺪﻧﯿﺎ ﺑﺮﻣﯽﮔﺸﺘﯿﻢ وﮐﺎرﻫﺎی ﻧﯿﮑﻮ ﺑﺠﺎ ﻣﯽآوردﯾﻢ
و از اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ آه و اﻓﺴﻮس ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺧﻄﺎب ﻋﺘﺎبآﻣﯿﺰ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺪو رﺳﺪ .آﯾﺎت ﺧﻮد را ﮐﻪ ﻣﺮدان اﻟﻬﯽ

ﺑﻮدﻧﺪ )ﯾﺎ ﮐﺘﺎب( ﺑﺴﻮی ﺗﻮ ﻓﺮﺳﺘﺎدﯾﻢ اﻣﺎ ﺗﻮ از روی ﺗﮑﱪ و ﺧﻮدﭘﺴﻨﺪی و ﺧﻮدﺧﻮاﻫﯽ آﻧﻬﺎ را اﻧﮑﺎر ﮐﺮدی و
دروﻏﮕﻮ ﺧﻮاﻧﺪی و از آﻧﻬﺎ رو ﮔﺮداﻧﯿﺪی ﺑﻬﺮﺣﺎل ﻣﺄﯾﻮس ﺑﻮدن از ﻋﻔﻮ و آﻣﺮزش اﻟﻬﯽ از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮐﺒﲑه اﺳﺖ و

اﯾﻤﻦ ﺑﻮدن از ﻋﺬاب او ﻫﻢ ازﮔﻨﺎﻫﺎن ﮐﺒﲑه اﺳﺖ .درِ ﺗﻮﺑﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮوی ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا ﺑﺎز اﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻬﺮﺑﺎن

ﺗﻮﺑﻪ آﻧﻬﺎ را ﻗﺒﻮل ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪ .ﻧﻘﻞ اﺳﺖ ﺷﯿﻄﺎن از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﻮد .ﯾﮑﯽ از ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﺑﻨﺎم وﺳﻮاس

ﺧﻨﺎس )ﺣﺎﻟﺖ وﺳﻮﺳﻪ و اﻏﻮای ﻧﻔﺲ ﻧﻪ آﻣﺮﯾّﺖ ﻧﻔﺲ( ﺑﻪ او ﻧﻮﯾﺪ دادﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ

ﻧﻔﺲ اﻓﺮاد را وﺳﻮﺳﻪ ﻧﻤﺎﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﻣﮑﻨﯿﺪ .آﻧﻮﻗﺖ ﺷﯿﻄﺎن ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪ ﻣﺆﻣﻦ ﻫﺮ آن ﺑﺎﯾﺪ در ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ﺗﻮﺑﻪ

ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻪ وﻗﺖ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻔﺲ اوﺳﺖ ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﺳﺨﻨﺎن اﯾﺸﺎن ﻣﻨﺎﺟﺎﺗﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ ﭘﺲ

از آن ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﺗﺸّﺮف ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ آﻗﺎی ﺳﺮﻫﻨﮓ ﺳﺮﯾﺮی ﺑﻪ رواﺑﻂ

ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ رﻓﺘﯿﻢ .آﻗﺎی دوراﻧﺪﯾﺶ رﺋﯿﺲ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺿﻤﻦ ﺧﲑ ﻣﻘﺪم و ﺗﱪﯾﮏ ورود ﮔﻔﺖ :ﻧﻔﺖ

اﯾﺮان از ﺣﯿﺚ ﺻﻨﻌﺖ در درﺟﮥ دوم و از ﻧﻈﺮﮔﺎز ﻣﻘﺎم اول را ﺣﺎﺋﺰ اﺳﺖ .ﻗﺮارداد دارﺳﯽ در ﺳﺎل  ۱۲۸۷ﻣﻨﻌﻘﺪ و

اوﻟﲔ ﭼﺎه در ﺳﺎل  ۱۲۹۱ﺑﻌﻤﻖ  ۱۲۷۴۲ﯾﺎرد ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﺎرد ﻣﻌﺎدل  ۹۱ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﱰ اﺳﺖ ﺣﻔﺮﮔﺮدﯾﺪ .ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ
 ۲۰۰۰ﯾﺎرد ﺑﯿﺸﱰ ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﻻزم ﻧﺒﺎﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ .ﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﻣﻘﺎم اول را ﺣﺎﺋﺰ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﭼﻮن ﻧﻔﺖ ﻫﺠﺮت ﻣﯽ

ﮐﻨﺪ .و ﺣﻔﺮ ﭼﺎه از ﻧﻈﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﮕﲔ و ﺳﺮﺳﺎم آوری ﻻزم دارد .ﺑﺎﯾﺪ زود زود اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﻮد .ﺳﺆال ﺷﺪ
ﭼﺮا ﺑﺮای ﻧﺴﻞ آﯾﻨﺪه ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬارده ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺟﻮاب داده ﺷﺪﮐﻪ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺗﻤﺎم ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﮔﺮ ﭼﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ ﻧﻔﺖ
ﭼﻮن از ﮔﻨﺪﯾﺪه ﺷﺪن ﻧﺒﺎﺗﺎت وﮔﯿﺎه و ﺣﯿﻮان ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد و ﺣﺎل اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻨﻄﻮر ﻧﯿﺴﺖ .از ﻧﻈﺮ

ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻧﻔﺖ واﻓﺮ اﺳﺖ .ﻣﺎ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻧﻔﺮ اول و در دﻧﯿﺎ ﻣﻘﺎم ﭼﻬﺎرم را ﺣﺎﺋﺰﯾﻢ و ﻫﺸﺖ درﺻﺪ ﻧﻔﺖ ﻣﻮرد
ﻟﺰوم دﻧﯿﺎ را ﺗﺄﻣﲔ ﻣﯽﻧﻤﺎﺋﯿﻢ .ﮔﺮﭼﻪ ﻗﺮارداد دارﺳﯽ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﺑﻮد .ﻣﺎﻫﻢ ﺗﻘﺼﲑ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ و
ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻮدﯾﻢ از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ .اﮐﻨﻮن ﺑﺤﻤﺪاﻟﻠّﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ روی ﭘﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﻢ و اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺺ

ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺪارﯾﻢ .ﻓﻘﻂ ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم  ۱۸ﻧﻔﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻻزم دارد ﮐﻪ ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﺟﺎی آﻧﻬﺎ ﭘﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﻗﺪﻣﺖ ﻧﻔﺖ را

ﯾﮑﺼﺪ ﺗﺎ دوﯾﺴﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﺎل ﺗﺨﻤﲔ زدهاﻧﺪ وﱃ  ۴۵۰ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد ﻣﺴﯿﺢ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮﻗﻊ

ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻔﺖ در اﺛﺮ رﻋﺪ وﺑﺮق آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻓﺮﻣﻮده ﺷﻬﺮﮐﻠﺪه ﮐﻪ ﮐﺸﻒ ﺷﺪه ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ

ﺳﻪ ﻫﺰار ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻗﲑ و ﻧﻔﺘﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﻇﻬﺎر ﺷﺪ ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﻔﺖ را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ

اﯾﺮاﻧﯿﻬﺎ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﭼﻮن اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت آن ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ دارد ﺑﻬﻤﲔ ﻋﻠﺖ اﻗﺪاﻣﯽ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ .ﻓﻌﻼً  ۲۰ﺗﺎ  ۳۰ﻣﱰ ﭼﺎه ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ و دﯾﻨﺎﻣﯿﺖ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .وﻗﺘﯿﮑﻪ دﯾﻨﺎﻣﯿﺖ ﻣﻨﻔﺠﺮ ﺷﺪ ﺿﺮﺑﮥ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ وارد ﻣﯽﺷﻮد و وﺟﻮد ﻧﻔﺖ ﯾﺎ ﻋﺪم آن
ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﻌﺪ زﻣﲔﺷﻨﺎﺳﺎن آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻻزم را ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻧﻈﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻧﻈﺮات آﻧﻬﺎ  ۹۹درﺻﺪ درﺳﺖ ﻣﯽ

ﺑﺎﺷﺪ .اﮐﻨﻮن روزاﻧﻪ ۲۷۰ ،ﻫﺰار ﺑﺸﮑﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﺑﺸﮑﻪ  ۱۵۷ﻟﯿﱰ اﺳﺖ .ﻣﻘﺪاری ﺑﻪ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان و
ﻣﻘﺪاری ﺑﻪ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه آﺑﺎدان ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﯿﻢ و اﻟﺒﺘﻪ ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ ﺑﯿﺸﱰی ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد .ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﻣﯿﻨﻬﺎی

ﻧﻔﺘﯽ را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .و از ﻧﻈﺮ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ وﺿﻊ ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب اﺳﺖ .ﺑﯿﺪاری ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﺴﲔ اﺳﺖ .و

ﮐﺸﺘﯽ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰار ﺗﻨﯽ ﺳﻔﺎرش داده اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺣﻤﻞ ﻧﻔﺖ اﺳﮑﻠﻪﻫﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯿﻬﺎی  ۵۰۰ﺗﺎ
 ۷۰۰ﻫﺰار ﺗﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در آن ﭘﻬﻠﻮ ﺑﮕﲑﻧﺪ و ﻧﻔﺖ را ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﺎرﮔﲑی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪو ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎﻫﯽ در ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺗﺄﺳﯿﺲ

ﺷﺪه ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﻬﻢ از آنِ ﻣﺎ و ﯾﮏ ﺳﻬﻢ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﻨﺪ و ﯾﮏ ﺳﻬﻢ ﻣﺨﺼﻮص ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺣﻀﺮت
آﻗﺎ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﭼﺮا در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﻔﺖ ﻫﻨﺪ ﺧﻮﺑﺴﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ اﻗﺪام ﮐﻨﺪﮐﻪ ﺑﻨﺎم اﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ )ﯾﺎدداﺷﺖ
ﺷﺪﮐﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ(.
٢٣٥

اﻇﻬﺎر ﺷﺪ ﻗﺮاردادﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﺎزﮔﯽ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽﺳﺎزﯾﻢ  ۷۵درﺻﺪ آن را ﻣﺎ ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ و  ۲۵درﺻﺪ
را آﻧﻬﺎ و  ۵۰درﺻﺪ ﻫﻢ از درآﻣﺪ آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﯿﮕﲑﯾﻢ .ﭘﺮﺳﻨﻞ اداری اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ از اﻫﺎﱃ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻌﺪ
اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻔﺖ واﺣﺪﻫﺎﯾﯽ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﮔﺮدد .ﻫﺮ دوازده ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه ﺑﻪ ﯾﮏ واﺣﺪ

ﺑﻬﺮهﺑﺮداری وارد ﻣﯽﺷﻮد .و ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻠﻤﺒﻪﻫﺎی ﻧﻔﺖ ﺗﻠﻤﺒﻪﻫﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﮔﺎز ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ

واﮐﻨﻮن ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﻫﻮاز ﺑﺮای ﮔﺎز ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺳﺆال ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺮای ﺷﻬﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ

ﻫﻢ ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ ﮔﺎز آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟ وی در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﻔﺼﻠﯽ داده و ﻃﺮح ﮔﺎزرﺳﺎﻧﯽ را ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮد

ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻔﺖﺧﯿﺰ رﻓﺘﯿﻢ و از ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم ﺑﱰﯾﺞ ﭘﺲ داده ﺑﻮد دﯾﺪن

ﮐﺮدﯾﻢ در آﻧﺠﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﻔﺖ و ﻋﺒﻮر از ﺳﻨﮕﻬﺎی ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺖ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻧﻔﺖﻫﺎی ﺧﺎم را در زﯾﺮ
زﻣﲔ ،ﺑﻘﺎﯾﺎی آﺗﺸﮑﺪهﻫﺎی ﻧﻔﺖ ،ﻃﺮز اﮐﺘﺸﺎف ﻧﻘﺸﻪای ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﱰﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد.ﺿﺮﺑﻪ و ﻟﺮزه ﻧﮕﺎری ﮐﻪ
ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪه وﺟﻮد ﯾﺎ ﻋﺪم ﻧﻔﺖ ﺑﻮد .و ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺘﻪﻫﺎی ﺣﻔﺎری در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻃﺮز ﺑﻬﺮهﺑﺮداری

ﻧﻮع وﮔﻞ ﺣﻔﺎری و ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺼﺐ ﺷﲑ ﭘﺲ از اﺳﺘﺨﺮاج و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻣﯽﺷﻮد و در ﻣﻌﺮض ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻗﺮار داﺷﺖ و

راﻫﻨﻤﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻻزم را ﻣﯽداد و ﺿﻤﻨﺎً ﻓﯿﻠﻤﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ اﻣﻮر ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻧﻤﺎﯾﺶ دادﻧﺪ .ﺑﻌﺪ ﺑﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻠﯽ

ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻟﻮﻟﻪﺳﺎزی رﻓﺘﯿﻢ .آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﻧﯿﮑﺨﻮاه رﺋﯿﺲ و آﻗﺎی ادﯾﺐ ﭘﻮر رﺋﯿﺲ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﺣﻀﺮت آﻗﺎ
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪ وارد ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺤﻮﻃﮥ ﺳﺮﭘﻮﺷﯿﺪه ﭘﺮ ﺻﺮ و ﺻﺪاﺋﯽ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﻘﻒ ﺑﻠﻨﺪی داﺷﺖ .ﮐﺎرﮔﺮان

ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ﺑﻮدﻧﺪ .اﺑﺘﺪا از ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺑﺎز ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﻟﻮﻟﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﲑون ﻣﯽآﻣﺪ

و ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت را ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد دﯾﺪن ﻧﻤﻮدﯾﻢ .ﺳﺮ و ﺻﺪای ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺴﯿﺎر
ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻮد .در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ در ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪای ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﯾﺎ ﻣﺆﺳﺴﮥ ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ در

ﮐﻨﺎر آن ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد و اﮔﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺴﺠﺪ دارﻧﺪ .ﺧﻮب اﺳﺖ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﺰرگ اﯾﺮان از اروﭘﺎﯾﯽﻫﺎ

ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﻠﻤﲔ ﭘﻨﺪ ﺑﮕﲑﻧﺪ .آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﮔﻔﺖ اﻧﺸﺎ اﻟﻠّﻪ ﺑﻌﺪاً اﯾﻦ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻣﺎ در
ﺑﯿﺪﺧﺖ ،در دﺑﲑﺳﺘﺎن و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺴﺠﺪ ﺳﺎﺧﺘﯿﻢ و ﻣﺠﺪداً ﺑﻪ دﺑﲑﺳﺘﺎن واﮔﺬار ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﻪ ﺷﺮط آﻧﮑﻪ ﺷﺮﻋﯿﺎت

ﺗﺪرﯾﺲ ﺷﻮد .آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﮔﻔﺖ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻔﮑﺮ اﻓﺘﺎدهام ﮐﻪ ﺑﯿﺎد ﺑﻮد ﺗﺸﺮﯾﻒﻓﺮﻣﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻢ.

ﺣﻀﺮت آﻗﺎ درﺑﺎرهٔ اﯾﺸﺎن دﻋﺎ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ .و اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﻓﻘﺘﺎن ﺑﺪارد و

ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ در ﺑﺎغ وﺣﺶ ﺑﺰرگ ﻣﺼﺮ ﻣﺴﺠﺪ دارد ﮐﻪ ﻣﺎ در آﻧﺠﺎ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ .در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۱۰اﯾﻦ دﯾﺪار ﺑﻪ
ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ .ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻠﯽ ﮐﻪ آﻗﺎی ﮐﺎزروﻧﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻓﻘﲑ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ

دﯾﮕﺮ ﺑﻨﺎم آﻗﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ راﻧﻨﺪﮔﯽ آن را ﺑﻌﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻤﻨﺰل آﻗﺎی ﮐﺎزروﻧﯽ رﻓﺘﯿﻢ .آﻗﺎی ﺣﺎج ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ

ﻣﲑزﻣﺎﻧﯽ از ﺗﻬﺮان ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺒﺎل و زﯾﺎرت ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﻪ اﻫﻮاز آﻣﺪه ﺑﻮد ﭼﻮن ﻧﻬﺎر در ﻣﻨﺰل آﻗﺎی ﻧﯿﮏ ذات

دﻋﻮت داﺷﺘﯿﻢ ﺑﺎﻧﺠﺎ رﻓﺘﯿﻢ ﻋﺪهٔ زﯾﺎدی از ﻓﻘﺮا ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ،ﯾﮑﻨﻔﺮ در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﻓﻘﺮ و دروﯾﺸﯽ ﻧﺎﺋﻞ ﮔﺮدﯾﺪ

و ﺑﻌﺪ ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ و ﻋﺼﺮ اﻗﺎﻣﻪ و ﺑﺠﻤﺎﻋﺖ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ و ﻧﻬﺎر ﺻﺮف ﮔﺮدﯾﺪ .ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﻣﺤﺒﺖ وﮔﺮﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ
ﻣﯽﻧﻤﻮد .ﺑﺮای اﺳﱰاﺣﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل آﻗﺎی ﮐﺸﺎورز ﺑﺎزﮔﺸﺘﯿﻢ .ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻃﺎﻟﺒﲔ ﺑﻌﺪ از اﺳﱰاﺣﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﻫﺮﮐﺲ

ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪ ﺑﺮ دﯾﮕﺮی ﺳﺒﻘﺖ ﮔﲑد و زودﺗﺮ ﺗﺸﺮّف ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮی ﺗﺸﺮّف ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻗﺒﻞ از ﻏﺮوب

آﻓﺘﺎب ﻣﺨﺘﺼﺮی در اﻃﺮاف ﭘﻞ ﺳ ّﻮم اﻫﻮازﮐﻪ روی ﮐﺎرون ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻨﺎر رود ﮔﺮدش ﻧﻤﻮده و ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و

ﻋﺸﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل آﻗﺎی ﻣﯿﺎﻧﺪارﮐﻪ ﻋﻀﻮ وزارت ﺑﻬﺪاری اﺳﺖ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﻓﺮﻣﺎ ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﺑﺎز در ﻣﻮرد ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ

ﺑﺰرﮔﺎن دﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ،ﺣﻀﺮت ﺳﺠﺎد و ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق و ﺣﻀﺮت اﻣﺎم رﺿﺎ ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴّﻼم ﺑﺮای

ﺣﻀﺮت ﺳﯿﺪاﻟﺸّﻬﺪاء )ع( ﻋﺰاداری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،و ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺳﻮﮔﻮاری ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪادﻧﺪ و اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﺧﻮد را دﺳﺘﻮر
ﻣﯽدادﻧﺪﮐﻪ در ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺋﺐ آن ﺑﺰرﮔﻮارﮔﻮش ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﻋﺰاداری ﮐﻨﻨﺪ .ذﮐﺮ ﯾﺎران ﻓﺪاﮐﺎر ﺣﺴﲔ
٢٣٦

)ع( و ﺟﻮاﻧﻤﺮدی آﻧﻬﺎ در راه دﯾﻦ و ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ آن ﺑﺰرﮔﻮاران و ﺗﺄﺳّﯽ ﺑﻪ آﻧﺎن از اﻋﻈﻢ اﻣﻮر ﻣﺴﺘﺤﺒﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺧﻀﺮﻣﯽ ﭘﺴﺮش در ﺟﻨﮓ دﯾﻠﻤﺎن اﺳﲑ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺣﻀﺮت ﺳﯿﺪاﻟﺸّﻬﺪاء )ع( ۱ﻓﺮﻣﻮد ﻣﻦ ﺑﯿﻌﺖ ﺧﻮد را از

ﺷﻤﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻢ ﺗﻮ ﺑﺮو ﻓﺮزﻧﺪت را از اﺳﺎرت آزادﮐﻦ .ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺮض ﮐﺮد :ﻫﻤﮥ ﻣﺎل و ﺟﺎن ﻣﻦ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ ﻓﺪای ﺗﻮ
ﺑﺎد .آﯾﺎ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را دراﯾﻦ ﺻﺤﺮا رﻫﺎ ﮐﻨﻢ و ﺑﺴﺮاغ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﺑﺮوم و ﺑﻌﺪ ﺳﺮاغ ﺗﺮا از ﮐﺎرواﻧﯿﺎن ﭘﺮﺳﻢ .ﻣﺎ اﯾﻦ

ﭼﻨﲔ ﺳﺮﺑﺎزان ﻧﺎﻣﺪار در اﺳﻼم دارﯾﻢ .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﭼﻪ ﺻﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﻣﺎ وارد آﻣﺪه اﺳﺖ
و ﺑﺰرﮔﺎن دﯾﻦ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه در راه ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﺘﺤّﻤﻞ ﺻﺪﻣﺎت ﮔﺮدﯾﺪه و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ورزﯾﺪهاﻧﺪ .ﻋﺮﻓﺎءِ ﮐﺎﻣﻠﲔ ﻫﺮ

ﮐﺪام ﺑﻨﻮﻋﯽ ﺗﻮﺳّﻞ را ﻣﻌﻤﻮل ﻣﯿﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم از اﺳﻼم ﯾﺎدﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪﮐﻪ اﯾﺮاد ﻣﯽﮔﲑﻧﺪﮐﻪ

ﻫﺰار و ﺳﯿﺼﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺣﻀﺮت ﺳﯿﺪاﻟﺸّﻬﺪاء ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴّﻼم را ﺷﻬﯿﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ اﮐﻨﻮن ﺷﻤﺎ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﯾﺎدﺑﻮد ﺑﺮ ﭘﺎ ﻣﯽ
ﮐﻨﯿﺪ .و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺘﻮﺟّﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ :ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﻠّﺪ دﯾﮕﺮان ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ ﺗﻮﻟّﺪ ﺑﺰرﮔﺎن دﯾﻦ را ﺟﺸﻦ ﺑﮕﲑﯾﻢ ،و

ﺑﯿﺎد آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ.در ﺷﻬﺎدت آﻧﻬﺎ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺳﻮﮔﻮاری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ از ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺑﮑﻨﯿﻢ و ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ

ﺑﮕﲑﯾﻢ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ )ع( ﻫﻢ ﭘﯿﻐﻤﱪ اوﻟﻮاﻟﻌﺰم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،وﱃ اول واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﱪ اﺳﻼم

ﺗﻌﻈﯿﻢ و ﺗﮑﺮﯾﻢ ﺑﺠﺎ آورﯾﻢ؛ ﮐﻪ اﻋﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ را ﻃﯽ ﻧﻤﻮد .و ﺑﺮ اﻣّﺖ ﺧﻮد ﻋﻠﻤﺎً و ﻋﻤﻼً آﻣﻮﺧﺖ .آﺧﺮﯾﻦ
ﻣﻘﺎم اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ از آن ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﯿﻢ )ع(ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻘﺎم ﻫﻔﺘﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ وﱃ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل )ص( از آن ﻣﻘﺎم
ﮔﺬﺷﺖ .ﺟﱪﺋﯿﻞ ﻫﻢ در ﻣﻘﺎم ﻋﻘﻞ ﺑﻮد و ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﺑﺮاق رﻓﺖ وﱃ از آﻧﺠﺎ ﺑﺮاق ﻫﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ رﻓﺮف

ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺐ ﻋﺸﻖ و ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺖ ﻋﺮوج ﻧﻤﻮد و از آﻧﺠﺎ ﺟﱪﺋﯿﻞ ﻫﻢ ﺣﻀﺮت را ﺗﻨﺎ ﮔﺬاﺷﺖ وﮔﻔﺖ:ﻟَﻮْدَ ﻧﻮْتُ اَﻧْﻤﻠﺔ ﻻ

ﺣﺘَﺮَﻗْﺖُ.

ﻓﺮوغ ﺗﺠﻠﯽ ﺑﺴﻮزد ﭘﺮم

اﮔﺮ ﯾﮏ ﺳﺮ ﻣﻮی ﺑﺮﺗﺮ ﭘﺮم

آﻧﻘﺪر رﻓﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﯽﻃﺎﻗﺖ ﺷﺪ .دﺳﺘﯽ ﺑﺸﺎﻧﻪ او آﻣﺪ و آراﻣﺸﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﻣﻘﺎم ﺣﻀﺮت رﺳﻮل

)ص( ﻣﻘﺎم ﻗٰﺎب ﻗَﻮْﺳﯿْﻦَ اَوْاَدْﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ از آن ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﯿﺴﺖ ۲.اﻣﺸﺐ ﻫﻢ ﺷﻬﺎدت ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺣﺴﻦ )ع( و

ﻫﻢ رﺣﻠﺖ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل )ص( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﻣﯿﺎن ﺑﺰرﮔﺎن ﺷﯿﻌﻪ ﮐﻠﯿﻨﯽ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ وﻻدت و رﺣﻠﺖ ﺣﻀﺮت

رﺳﻮل )ص( دوازده ﻣﺎه رﺑﯿﻊاﻻول ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎی ﺷﻬﯿﺪ و ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎی ﺷﲑواﻧﯽ )در ﺑﺴﺘﺎن اﻟﺴﯿّﺎﺣﻪ(
اﯾﻦ ﻗﻮل را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻫﻢ )ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎی ﺻﺎﻟﺤﻌﻠﯿﺸﺎه( دوازدﻫﻢ را رﺣﻠﺖ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و
ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺘﻢ ﺻﻔﺮ ﺷﻬﺎدت ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺣﺴﻦ )ع( اﺳﺖ .ﻣﻮﻟﻮی درﺑﺎرهٔ وﻓﺎت ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﮐﺮم )ص( ﻣﯽ

ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

-۱ﺑﺮای اﻃﻼع ﮐﺎﻣﻞ از ﺟﺰﺋﯿﺎت زﻧﺪﮔﯽ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺣﺴﲔ)ع( و واﻗﻌﻪ ﺟﺎﻧﮕﺪاز ازﮐﺮﺑﻼ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺑﺴﯿﺎر ارزﻧﺪهٔ ﺗﺠﻠﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ در
اﺳﺮار ﻓﺎﺟﻌﻪ ﮐﺮﺑﻼ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺟﻨﺎب ﺳﻠﻄﺎﻧﺤﺴﲔ ﺗﺎﺑﻨﺪه و ﻧﯿﺰﮐﺘﺐ زﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ:

 ۱ﻃﺒﻘﺎت از اﺑﻦ ﺳﻌﺪ  -۲اﻻﻣﺎﻣﺔ واﻟﺴﯿّﺎﺳﺔ از اﺑﻦ ﻗﺘﯿﻪ دﯾﻨﻮی  -۳ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ  -۴ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﱪی  -۵روﺿﻪ و اﺻﻮل ﮐﺎﻓﯽ  -۶ﻣﺮوج
اﻟﺬّﻫﺐ ﻣﺴﻌﻮدی  -۷ﻣﻘﺎﺗﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒﲔ از اﺑﻮاﻟﻔﺮج اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ)ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻫﺎﺷﻢ رﺳﻮﱃ ﻣﺤﻼﺗﯽ(  -۸ارﺷﺎد از ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪ  -۹ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺎﻣﻞ و
اﺳﺪاﻟﻐﺎﺑﻪ از اﺑﻦ اﺛﲑ ،ﺗﻠﺨﯿﺺ اﻟﺸﺎﻣﯽ از ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ  -۱۰ﺗﺬﮐﺮة اﻟﺨﻮاص از اﺑﻦ ﺟﻮزی -۱۱ﻣﻘﺘﻞ از اﺑﻮﻣﺤﻨﻒ  -۱۲ﺣﺒﯿﺐ اﻟﺴﲑ از

ﺧﻮاﻧﺪﻣﲑ  -۱۳روﺿﺔ اﻟﺼﻔﺎ از ﻣﲑﺧﻮاﻧﺪ  -۱۴روﺿﺔ اﻟﺸﻬﺪاء از ﮐﺎﺷﻔﯽ واﻋﻆ  -۱۵ﻧﺎﺳﺦ اﻟﺘﻮارﯾﺦ  -۱۶ﻣﻨﻬﯽاﻵﻣﺎل  -۱۷زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﻣﺎم
ﺣﺴﲔ)ع( از زﯾﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ رﻫﻨﻤﺎ  -۱۸ﺣﺴﲔ وارث آدم از دﮐﱰ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ .داﺋﺮة اﻟﻤﻌﺎرف ﺷﯿﻌﻪ و ﺻﺪﻫﺎ ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮ.

 -۲ﺑﺮای اﻃﻼع از ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻌﺮاج ﺑﻪ ﺗﻔﺎﺳﲑ ﺑﯿﺎناﻟﺴﻌﺎده در ﺳﻮرهٔ اﺳﺮا و ﻧﺠﻢ و ﻧﯿﺰ ﺗﻔﺴﲑ ﺻﺎﻓﯽ و ﻣﺠﻤﻊ و اﻟﻤﯿﺰان در ﺳﻮرهﻫﺎی

ﻓﺮوق و ﻧﯿﺰﮐﺘﺎب ده ﺳﺨﲊاﻧﯽ از ﺣﻀﺮت ﺳﻠﻄﺎﻧﺤﺴﲔ ﺗﺎﺑﻨﺪه)رﺿﺎﻋﻠﯿﺸﺎه( ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد و ﭼﻮن ﺣﻀﺮت اﯾﺸﺎن در آن ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺑﻬﱰﯾﻦ
وﺟﻪ ﻣﻌﺮاج را ﺷﺮح دادهاﻧﺪ ﻟﺬا از اﻃﺎﻟﻪ ﮐﻼم ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮﮐﻼم اﯾﺸﺎن ارزﺷﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﺧﻮدداری ﺷﺪ.

٢٣٧

اﺣﻤﺪ

آﺧﺮ

زﻣﺎن

را

در

اﻧﺘﻘﺎل

رﺑﯿﻊ

اول

آﻣﺪ

ﺑﯽﺟﻼل

ﭼﻮﻧﮑﻪ واﻗﻒ ﺷﺪدﻟﺶ از وﻗﺖ ﻧﻘﻞ

ﻋﺎﺷﻖ آن وﻗﺖ ﮔﺮدﯾﺪ او ﺑﻌﻘﻞ

ﻫﺮ ﺷﺒﯽ ﺗﺎ روز زﯾﻦ ﺷﻮق ﻫﺪی

ﻣﯿﺰدی

ﮐﻪ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻣﺎه ﻣﯽﺳﺎزم ﺳﻔﺮ

ﭼﻮن ﺻﻔﺮ آﻣﺪ ﺑﺸﺪ ﺷﺎد از ﺻﻔﺮ

او

رﻓﯿﻖ

راه

اﻋﻠﲐ

ﮔﻔﺖ ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﻣﺮا ﻣﮋده دﻫﺪ

ﭼﻮن ﺻﻔﺮ ﭘﺎی از ﺟﻬﺎن ﺑﲑون ﻧﻬﺪ

ﭼﻮن ﺻﻔﺮ ﺑﺮ ﺑﺴﺖ ﺑﺎر و ﻣﺎه و ﻧﻮ

ﮔﺸﺖ ﭘﯿﺪا ﺑَﺮ ﻓﻠﮏ ﺑﺎ ﺗﺎب وﺿﻮ

دﯾﮕﺮی آﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﮕﺬﺷﺖ اﯾﻦ ﺻﻔﺮ

ﮔﻔﺖ ﻋﮑّﺎﺷﻪ ﺑﱪد از ﻣﮋده ﺑَﺮ

ﻣﮋدهور ﺑﺎﺷﻢ ﻣﺮ او را و ﺷﻔﯿﻊ

ﮐﻪ ﺻﻔﺮ ﺑﮕﺬﺷﺖ و ﺷﺪ ﻣﺎه رﺑﯿﻊ

ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺖ ﺗﺮا ای ﺷﲑ زﻓﺖ

ﮔﻔﺖ ﻋﮑّﺎﺷﻪ ﺻﻔﺮ ﺑﮕﺬﺷﺖ و رﻓﺖ

وز ﺑﻘﺎﯾﺶ ﺷﺎدﻣﺎن اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن

ﭘﺲ رﺟﺎل از ﻧﻘﻞ ﻋﺎﻟﻢ ﺷﺎدﻣﺎن

از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل )ص( ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﻣَﻦْ ﺑَﺸَﺮﱠﻧﯽ ﺑِﺨُﺮُوجِ اﻟﺼﱠﻔَﺮْ ﺑَﺸّﺮﺗُﻪُ ﺑِﺎﻟﺠﻨﱠﺔِ = ﻫﺮﮐﺲ ﻣﮋده دﻫﺪ ﻣﺮا ﮐﻪ
ﻣﺎه ﺻﻔﺮ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ،ﻣﻦ او را ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﻣﮋده ﻣﯽدﻫﻢ .و ﺑﻬﱰ اﺳﺖ ﮐﻪ دوازدﻫﻢ رﺑﯿﻊاﻻول را رﺣﻠﺖ ﺑﮕﲑﯾﻢ .در
ﺧﱪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺰراﺋﻴﻞ ﺑﺼﻮرت ﻋﺮﺑﯽ آﻣﺪ در ﺧﺎﻧﮥ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل )ص( دقاﻟﺒّﺎب ﻧﻤﻮد ،ﺣﻀﺮت زﻫﺮا

ﻓﺮﻣﻮد ﮐﯿﺴﺘﯽ .ﻋﺮض ﮐﺮد ﻋﺮﺑﯽ ﻫﺴﺘﻢ از راه دور آﻣﺪهام ﮐﻪ ﭘﯿﻐﻤﱪ را زﯾﺎرت ﮐﻨﻢ .ﻓﺮﻣﻮد ﭼﻪ ﺧﱪ .ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ
ﻋﺮض ﮐﺮد ﻋﺮﺑﯽ اﺳﺖ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺮای زﯾﺎرت آﻣﺪهام .ﺣﻀﺮت رﺳﻮل )ص( ﻓﺮﻣﻮد ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺟﺎن ﻋﺰراﺋﯿﻞ اﺳﺖ او

را اﺟﺎزه ده ﻫﺮ ﻣﺆﻣﻨﯽ را ﺗﺎ راﺿﯽ ﻧﮑﻨﻨﺪ از دﻧﯿﺎ ﻧﻤﯽرود .ﻣﻨﺘﻬﯽ آﻧﻘﺪر ﺑﺮ ﻣﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎری ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ راﺿﯽ ﺷﻮﯾﻢ.
ﭼﺸﻢ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺆﻣﻨﲔ ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد و آن دﻧﯿﺎ را ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ۱.ﺟﺎ و ﻣﻘﺎم ﺧﻮد را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ .ﭘﲑﻣﺮدی از ﻓﻘﺮا

)ﮐﺮﺑﻼﺋﯽ اﺳﺪاﻟﻠّﻪ( روز ﺟﻤﻌﻪای ﺑﺮای ﻧﻤﺎز آﻣﺪ .ﺑﻪ اوﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﭼﺮا ﺑﺎ وﺟﻮد ﭼﻨﲔ ﮐﺴﺎﻟﺖ آﻣﺪی؟ او ﺟﻮاﺑﯽ ﻧﻤﯽ

دﻫﺪ و ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻣﯽرود .ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻮد ﺻﺪا ﻣﯿﺰﻧﺪ ﺗﺸﻨﻪام .آب ﮐﻪ ﻣﯿﺎورﻧﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ در

ﻧﻤﺎز ﺑﻤﻦ آب دادﻧﺪ .از آن آب ﺑﯿﺎورﯾﺪ .ﻧﺎﮔﻬﺎن در ﻣﯽزﻧﻨﺪ .ﮐﺮﺑﻼﺋﯽ اﺳﺪاﻟﻠّﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ آب ﻓﺮﺳﺘﺎده
اﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﲔ ﺗﺮﺗﯿﺐ از دﻧﯿﺎ ﻣﯽرود .اﯾﻦ ﺷﻬﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ اﻧﺒﯿﺎء و اوﻟﯿﺎء ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﻣﺆﻣﻨﲔ ﻫﻢ ﺣﺎﺻﻞ
ﻣﯽﮔﺮدد .ﮐﻤﺎل ﻓﺎﻃﻤﻪ )ع( اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ او اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﺪ ﺗﺎ ﻓﺮﺷﺘﮥ ﻋﺰراﺋﯿﻞ وارد ﺷﻮد .و اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ
 -۱دم ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺻﺎﻟﺢ و ﻃﺎﻟﺢ ﻫﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ ﺷﻬﻮد دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﺪﮐﺎران ﺷﻌﻠﻪﻫﺎی دوزخ و اﺑﻮاب ﺟﻬﻨﻢ را ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ وﻣﺆﻣﻨﺎن

ﺑﻬﺸﺖ را در آﯾﺎت ۳۰ﺗﺎ  ۳۶ﺳﻮرهٔ ﻧﺤﻞ اﯾﻦ دو ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪه و ﻧﯿﺰ در آﯾﻪ ۲۷ﺳﻮرهٔ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪَ :ﻓﻜَ ْﻴﻒَ إِذَا ﺗَﻮَ ﱠﻓﺘْ ُﻬ ْﻢ

ﻀﺮِﺑُﻮ َ
اﻟْﻤَﻠَﺎﺋِﻜَﺔُ ﻳَ ْ
ن وُﺟُﻮﻫَﻬُﻢْ وَأَدْﺑَﺎ َرﻫُﻢْ )ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﻗﺘﯽ ﺑﻤﲑاﻧﻨﺪﺷﺎن ﻣﻼﺋﮑﻪ روﯾﻬﺎ و ﭘﺸﺘﻬﺎﯾﺸﺎن را ﻣﯽزﻧﻨﺪ( ﮐﻪ اﯾﻦ ﻇﻬﻮر و
ﲔ
ﺗﺠﺴﻢ و ﺷﻬﻮد ﻋﯿﻨﯽ ﻗﻬﺮ و ﻋﺬاب اﺳﺖ ﺑﺮای ﺑﺪﮐﺎران .و در آﯾﮥ  ۳۲ﺳﻮرهٔ ﻧﺤﻞ در ﻣﻮرد ﻧﯿﮑﺎن آﻣﺪه :ا ﱠﻟﺬِﻳﻦَ ﺗَﺘَﻮَﻓﱠﺎﻫُﻢُ اﻟْﻤَﻶﺋِﻜَﺔُ ﻃَ ﱢﻴ ِﺒ َ

ﻳَﻘُﻮﻟُﻮنَ ﺳَﻼمٌ ﻋَﻠَ ْﻴﻜُﻢُ ادْﺧُﻠُﻮاْ اﻟْﺠَﻨﱠﺔَ ﺑِﻤَﺎ ﻛُﻨﺘُﻢْ ﺗَﻌْﻤَﻠُﻮنَ)آﻧﺎﻧﲑا ﮐﻪ ﻣﻼﺋﮑﻪ ﭘﺎک ﻣﯽﻣﲑاﻧﺪ .آن ﻣﻼﺋﮑﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺳﻼم ﺑﺮ ﺷﻤﺎ وارد ﺑﻬﺸﺖ
ﺷﻮﯾﺪ ﺑﺴﺒﺐ آﻧﭽﻪ ﮐﺮدهاﯾﺪ(.
و اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ داﻧﺴﱳ زﻣﺎن و ﻧﻮع ﻣﺮگ و ﺷﻬﺎدت ﺑﺮای ﭘﯿﻐﻤﱪ ﺧﺪا و اﺋﻤﮥ ﻫﺪﱝ و اوﻟﯿﺎء اﻟﻠّﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺻﻮل ﮐﺎﻓﯽ ﮐﺘﺎب
ﺣﺠّﺔ)ﺟﻠﺪ اول( از اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﻫﺮ اﻣﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺪاﻧﺪ ﭼﻪ ﺑﺴﺮش ﻣﯽآﯾﺪ و ﺑﺴﻮی ﭼﻪ ﻣﯽرود)از ﻣﺮگ و ﺷﻬﺎدت
و ﭘﺲ از آن( او ﺣﺠّﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ ﺧﻠﻘﺶ ﻧﯿﺴﺖ.
و در ﻫﻤﺎن ﮐﺘﺎب از اﻣﺎم ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ،اﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﺑﻦاﻟﺤﺴﲔ ،ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ)ع( اﻣﺎم رﺿﺎ ،و اﻣﺎم ﺣﺴﲔ)ع( ﻧﻘﻞ ﻓﺮﻣﻮده ،و ﻧﯿﺰ
از ﻣﺴﻠﻤﺎت ﺷﯿﻌﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﯽ )ع( آن ﺣﻀﺮت را ﺷﻬﻮد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد)) :ﯾﺎ ﺣﺎرﻫﻤﺪان ﻣﻦ ﯾﻤﺖ ﯾﺮﻧﯽ(( ﮐﻪ
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻮت اﺧﺘﯿﺎری و ﻓﻨﺎ ﺑﯿﺸﱰ ﻣﻮﺟّﻪ اﺳﺖ زﯾﺮا در آن ﺻﻮرت ﭼﺸﻢ دل ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد و ﭼﻪ ﺧﻮش ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺎﻋﺮ:
ای ﮐﻪ ﮔﻔﱳ َﻓﻤَﻦْ ﯾَﻤﺖْ ﯾﺮﻧﯽ

ﺟﺎن ﻓﺪای ﮐﻼم دﻟﺠﻮﯾﺖ

ﮐﺎش روزی ﻫﺰار ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﻦ

روﯾﺖ

ﻣُﺮدﻣﯽ

٢٣٨

ﺗﺎ

ﺑﺪﯾﺪی

ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﯾﻢ و ﺣﺎﻻت آﻧﻬﺎ را ﺳﺮﻣﺸﻖ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﯿﻢ .آﻧﮕﺎه آﻗﺎی اﻋﯿﺎﻧﻤﻨﺶ )داﻣﺎد آﻗﺎی
ﻣﯿﺎﻧﺪار( اﯾﻦ اﺷﻌﺎر را ازﮐﺘﺎب ﻋﻤّﺎن ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻧﺪ:
ﻫﺮﮐﻪ ﺑﲑوﻧﯽ ﺑﺪ از ﻣﺠﻠﺲ ﮔﺮﯾﺨﺖ

رﺷﺘﮥ اﻟﻔﺖ زﻫﻤﺮاﻫﺎن ﮔﺴﯿﺨﺖ

دور ﮔﺸﺖ از ﺷﮑﺮ ﺳﺘﺎﻧﺶ ﻣﮕﺲ

وز ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﺮادش ﺧﺎر و ﺧﺲ

ﭘﲑ ﻣﯿﺨﻮان ﺑﺼﺪر اﻧﺪر ﻧﺸﺴﺖ

اﺣﺘﯿﺎط ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺮد و در ﺑﺒﺴﺖ

ﺧﻠﻮت از اﻏﯿﺎر ﺷﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ

از رﻗﯿﺒﺎن ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎﱃ ﺳﺎﺧﺘﻪ

ﻣﺤﺮﻣﺎن راز ﺧﻮد را ﺧﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺶ

ﺟﻤﻠﻪ را ﺑﻨﺸﺎﻧﺪ ﭘﲑاﻣﻮن ﺧﻮﯾﺶ

ﺑﺎ ﻟﺐ ﺧﻮد ﮔﻮﺷﺸﺎن اﻧﺒﺎز ﮐﺮد

دُرﱢ ﺻﻨﺪوق ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎز ﮐﺮد

ﮔﻔﺖ ﺷﺎﺑﺎﺷﯽ اﯾﻦ دل آزادﺗﺎن

ﺑﺎده ﺧﻮرد ﺳﺘﯿﺪ ﺑﺎدا ﯾﺎدﺗﺎن

ﯾﺎدﺷﺎن آورد آن ﻋﻬﺪ اﺳﺖ

ﺟﻤﻠﻪ را ﮐﺮد از ﺷﺮاب ﻋﺸﻖ ﻣﺴﺖ

ﺳﺎﻗﯽ

زﭘﺸﺖ

ﭘﺮدهﻫﺎ

ﯾﺎدﺗﺎن ﺑﺎد ای ﻓﺮاﻣﺶ ﮐﺮدهﻫﺎ

ﺟﻠﻮهٔ

اﯾﻨﮏ از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪای ﺟﻢّ ﺿﻤﲑ

ﻫﺮ ﺷﻤﺎ را ﻣﯽزﻧﺪ ﺳﺎﻗﯽ ﺻﻔﲑ

آن اﺷﺎرﺗﻬﺎی ﺳﺎﻗﯽ ﭘﯽ زﭘﯽ

ﯾﺎدﺗﺎن ﺑﺎد ای ﺑﺪﺳﺘﺎن ﺷﻮر ﻣﯽ

ﺧﺎن و ﻣﺎن آن وﻋﺪه را ﺑﺎﯾﺪ وﻓﺎ

ﮐﺎﯾﻦ ﺧﻤﺎر آن ﺑﺎده را ﺑﺪ در ﻗﻔﺎ
ﮔﻮﺷﻪ ﭼﺸﻤﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮔﺎه ﮔﺎه

ﺳﻮیﻣﺴﺘﺎنﻣﯽﮐﻨﺪﺧﻮش ﺧﻮشﻧﮕﺎه

ﭘﺲ از ﺧﺘﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻤﺎم ﻓﻘﺮا در ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﺮای ﺷﺎم ﺑﻪ ﻣﻨﺰل آﻗﺎی ﺳﺮداﺑﯽ داﻣﺎد دﯾﮕﺮ آﻗﺎی ﻣﯿﺎﻧﺪار
ﮐﻪ ﻋﻀﻮ وزرات ﺑﻬﺪاری اﺳﺖ رﻓﺘﯿﻢ .آﻗﺎی ﺳﺮداﺑﯽ ﺑﺎﻻی ﭘﺸﺖﺑﺎم ﺳﻔﺮه ﮔﺴﱰده ﺑﻮد .ﻫﻮا ﺧﻮب و ﻧﺴﯿﻢ ﺑﻬﺎری
ﻣﯽوزﯾﺪ .آﻗﺎی ﻣﯿﺎﻧﺪار ﺑﺎ داﻣﺎدﻫﺎﯾﺶ )اﻋﯿﺎﻧﻤﻨﺶ و ﺳﺮداری( و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﻣﺤ ّﺒﺖ ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ.

ﭘﺲ از ﺻﺮف ﺷﺎم ﺑﻪ ﻣﻨﺰل آﻗﺎی ﮐﺸﺎورز ﻣﺮاﺟﻌﺖ و در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۱۰اﺳﱰاﺣﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ.

ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ  ۲۴ﻓﺮوردﯾﻦﻣﺎه ۱۳۵۱
ﺳﺤﺮ ﻃﺎﻟﺒﲔ ارﺷﺎد و ﻫﺪاﯾﺖ ﻫﻤﮕﯽ آﻣﺪه و ﭘﺸﺖ در ﻣﻨﺰل اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ .در ﻫﻤﺎن ﺛﻠﺚ آﺧﺮ ﺷﺐ در ﺑﺮوﯾﺸﺎن ﺑﺎز
و رﺣﻤﺖ اﻟﻬﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎﻟﺸﺎن ﮔﺮدﯾﺪ .ﺗﺎ اذان ﺻﺒﺢ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﺸّﺮف ﺷﺪﻧﺪ .ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ را در ﺻﺤﻦ ﺧﺎﻧﻪ و اﻃﺎﻗﻬﺎ
ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ اﻗﺘﺪا ﻧﻤﻮدﯾﻢ .ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز و ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﻔﺼﻠﯽ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ دﻗﯿﻘﺎً آن را

ﺛﺒﺖ ﮐﻨﻢ ﺑﻌﺪ از ﺗﻔﺴﲑ از ﻓﻘﺮا ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﭘﺲ از ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﺮاﻫﯽ ﺳﺮﮐﺎر ﺳﺮﻫﻨﮓ ﺳﺮﯾﺮی و
ﻣﻬﻨﺪس ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠّﻬﯽ آﻗﺎی ﺣﺴﲔ ﭘﺪرﺛﺎﻧﯽ و ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻠﯿﺖ رﺣﻠﺖ آﯾﺔ اﻟﻠّﻪ آﻗﺎی ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل

ﻓﺮزﻧﺪ اﯾﺸﺎن آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪزاده ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﺮدﻧﺪ و ﭘﺲ از آن ﺑﺎﺗّﻔﺎق ﻫﻤﺎن آﻗﺎﯾﺎن ﺑﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ ﺳﺮﮐﺎر ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻣﺪرﺳﯽ

ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﺮدﻧﺪ .و در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۱۰ﺑﻪ ﻣﻨﺰل آﻗﺎی ﮐﺸﺎورز ﺑﺎزﮔﺸﺘﯿﻢ .آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﻧﻌﻤﺖاﻟﻠّﻬﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ

ﺗﺸﺮﯾﻒﻓﺮﻣﺎﺋﯽ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ اﺷﻌﺎری ﺳﺮوده ﺑﻮدﻧﺪﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﯿﺘﯽ ذﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮد:

ﺗﺎﺑﻨﺪهٔ ﻣﻠﮏ ﺟﺎن ،ﺧﻮش آﻣﺪی ای ﻣﻬﻤﺎن

ﺧﻮش آﻣﺪی اَیْ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺧﻮش آﻣﺪی ای ﻣﻬﻤﺎن

ای ﻣﻘﺼﺪ ره ﺟﻮﯾﺎن ای ﻣﻌﻨﯽ ﻫﺮ اﯾﻤﺎن

ای ﻧﻮر ﻫﻤﻪ ﭼﺸﻤﺎن روﺷﻨﺪل و روﺷﻦ ﺟﺎن

در ﺳﺎﻋﺖ  ۱۰آﻗﺎﯾﺎن ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ روﺣﺎﻧﯽ ،اﺗﺮاک ،ﻣﺪّاح ﺧﺎﻧﻘﺎه ،اﺣﻤﺪﮐﯿﺨﺴﺮوی و وﱃاﻟﻠّﻪ ﻧﺼﺮﮐﻪ از ﻓﻘﺮای آﻗﺎی

دﮐﱰ ﻧﻮرﺑﺨﺶ در اﻫﻮاز ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ زﯾﺎرت ﺣﻀﺮت آﻗﺎ آﻣﺪﻧﺪ .ﺣﻀﺮت اﯾﺸﺎن ﺿﻤﻦ اﻇﻬﺎر ﻣﺤ ّﺒﺖ از آﻧﻬﺎ از ﺗﺄﺳﯿﺲ
ﺧﺎﻧﻘﺎﻫﯽ ﮐﻪ دارﻧﺪ ﭘﺮﺳﺸﻬﺎﯾﯽ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﭘﺎﺳﺨﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﺮض رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ .ﺑﻌﺪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮﮐﻪ اﮐﺜﺮاً ﺗﺤﺼﯿﻞ

٢٣٩

ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺮّف ﻓﻘﺮ و ورود ﺑﺠﺮﮔﮥ اﻫﻞ وﻻﯾﺖ ﻣﻔﺘﺨﺮ ﺷﺪﻧﺪ .و ﺳﭙﺲ ﺑﻨﺎ ﺑﺪرﺧﻮاﺳﺖ آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ
ﺟﻮادﯾﻦ داﻣﺎد ﺳﺮﮐﺎر ﺳﺮﻫﻨﮓ ﺳﺮﯾﺮی ﺑﻪ ﻣﻨﺰل اﯾﺸﺎن ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﺮدﻧﺪ و اﯾﺸﺎﻧﺮا ﻣﻮرد ﻟﻄﻒ و ﻣﺤ ّﺒﺖ ﻗﺮار دادﻧﺪ و

ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل آﻗﺎی ﻣﻬﺎﺑﺎدی ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد ﺗﺸﺮﯾﻒﻓﺮﻣﺎ ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﺲ از آن ﮐﻤﯽ اﺳﱰاﺣﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ .در ﺳﺎﻋﺖ

ﭼﻬﺎر ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ آﻗﺎی روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺨﺎﻧﻘﺎه ﻧﻮرﺑﺨﺶ رﻓﺘﯿﻢ .ﺧﺎﻧﻘﺎه دﮐﱰ ﻧﻮرﺑﺨﺶ در اﻫﻮاز ﯾﮑﻬﺰار و

ﻫﻔﺘﺼﺪ ﻣﱰ ﻣﺴﺎﺣﺖ دارد .از ﺳﺎل  ۱۳۴۶ﺷﺮوع و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﮐﻨﻮن آﻗﺎی ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ روﺣﺎﻧﯽ از ﻃﺮف
آﻗﺎی دﮐﱰ ﺗﺼﺪّی آﻧﺮا ﺑﻌﻬﺪه دارد .اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻘﺎه دارای ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۵۰۰ﺟﻠﺪﮐﺘﺎب داﺷﺖ.

زﯾﺮﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ دارای ﺗﻤﺎم وﺳﺎﺋﻞ اﺳﺖ وﮔﻨﺠﺎﯾﺶ ﯾﮑﻬﺰار ﻧﻔﺮ را دارد .ﭘﲑوان اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ در
اﻫﻮاز  ۸۳ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .و ﻫﺰﯾﻨﮥ ﻧﮕﺎهداری را ﺧﻮد دروﯾﺸﺎن ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و در ﺧﺎﻧﻘﺎه ﺿﻤﻨﺎً ﻗﺮآن ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﺷﺪ .و

در ﺷﺒﻬﺎی ﺟﻤﻌﻪ و دوﺷﻨﺒﻪ دﻋﺎی ﮐﻤﯿﻞ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد .وﱃ ﻧﻤﺎز ﺑﺠﻤﺎﻋﺖ ﺧﻮاﻧﺪه ﻧﻤﯽﺷﺪ .ﻓﻘﺮای ﻧﻮرﺑﺨﺶ
اﺑﺮاز ﻣﺤ ّﺒﺖ ﻧﻤﻮده آﻗﺎی روﺣﺎﻧﯽ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺑﺎدﺑﺰن دﺳﺘﯽ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ را ﺑﺎد ﻣﯿﺰد و

از ﻫﻢﻣﺴﻠﮑﺎن آﻗﺎﯾﺎن ﻣﻄﻮف ،زرﮔﺮان ،ﺷﲑدرّه ،ﻋﺒﺎس ﻣﺆدب ،ﺣﺴﲔ ﻓﯿّﺎض ،ﻣﺤﻤﺪ درّاﺟﯽ ،اﺣﻤﺪ ﮐﯿﺨﺴﺮوی،
اﺗﺮاک ،ﻧﺼﺮی و ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ،ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺎﺷﺎرهٔ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻣﺪّاح ﺧﺎﻧﻘﺎه اﺷﻌﺎری ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ و رﺳﺎ

ﺧﻮاﻧﺪ و ﭘﺲ از ﺻﺮف ﭼﺎی و ﭘﺮﺗﻘﺎل از ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ و ﻣﺴﺠﺪ و ﺣﻤﺎم ﺧﺎﻧﻘﺎه دﯾﺪن ﻧﻤﻮدﯾﻢ .ﮔﻞﮐﺎرﯾﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر
ﺧﻮب و ﻣﻨﻈّﻢ و ﺗﻤﺎﺷﺎﯾﯽ ﺑﻮد .ﭘﺲ از آن ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻧﻤﻮده و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی آﻗﺎی روﺣﺎﻧﯽ ﺟﻠﻮ دَرِ ﺧﺎﻧﻘﺎه

ﻋﮑﺴﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ .در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۵ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺑﺴﻮی اﻣﯿﺪﯾﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮده و از ﺗﻤﺎم ﻓﻘﺮا ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺪرﻗﻪ
آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻧﻤﻮدﯾﻢ.

از اﻫﻮاز ﺑﺴﻮی اﻣﯿﺪﯾﻪ
ﻫﻮا ﮐﺎﻣﻼً آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺑﻮد .در ﭼﻨﺪﮐﯿﻠﻮﻣﱰی ﺧﺎرج از اﻫﻮاز ﺷﻌﻠﻪﻫﺎی ﮔﺎز ﺑﺎ دﻟﻔﺮﯾﺒﯽ ﺧﺎﺻﯽ در آن دﺷﺖ ﺧﻮدﻧﻤﺎﺋﯽ
ﻣﯽﮐﺮد .اﮐﺜﺮ ﻓﻘﺮأ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﯿﻠﻮﻣﱰی ﺑﺪرﻗﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ دﺷﺖ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﺴﯿﺎر وﺳﯿﻊ و از ﺣﯿﺚ

زراﻋﺖ ﮐﻢﻧﻈﲑ اﺳﺖ .اﻣﯿﺪ اﺳﺖ روزی ﻓﺮا رﺳﺪ ﮐﻪ از ﺗﻤﺎم ﻣﻮاﻫﺐ ﺧﺪادادی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺤﻮ اﺣﺴﻦ اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﻮد .در ﺣﺪود  ۸۸ﮐﯿﻠﻮﻣﱰی اﻫﻮاز ﭘﻞ ﺑﺰرگ ﺳﻨﮕﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﮐﺎﻣﯿﻮن ﯾﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﻋﺒﻮر ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﭘﻞ ﻧﺰدﯾﮑﯽ دو راﻫﯽ اﻣﯿﺪﯾﻪ و آﻏﺎﺟﺎری ﻗﺮار دارد .از آﻧﺠﺎ ﺗﺎ اﻣﯿﺪﯾﻪ راه ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﺧﺎﮐﯽ و
اﺳﻔﺎﻟﺖ ﺑﻮد .ﭼﻬﺎر ﻟﻮﻟﮥ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز از ﺳﻄﺢ زﻣﲔ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﻧﻤﻮد .ﺷﻌﻠﻪﻫﺎی ﮔﺎز و ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز

ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب ﺑﻪ اﻣﯿﺪﯾﻪ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﻋﺪهٔ زﯾﺎدی از

ﻓﻘﺮای آﻧﺠﺎ ﺑﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎءِ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺷﺮح ﻣﻔﺼﻠﯽ

در ﻣﻮرد ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺷﺐ ﺟﻤﻌﻪ و واﺟﺐ ﺑﻮدن ﺑﯿﺪاری در ﺛﻠﺚ آﺧﺮ ﺷﺐ ﺑﺮای رﺳﻮل ﺧﺪا )ص( و ﻣﺴﺘﺤﺐ ﻣﺆﮐﺪ

ﺑﻮدن ﺑﯿﺪاری ﺳﺤﺮ ﺑﺮای ﻣﺆﻣﻨﲔ ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ .و اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ :از ﻗﻮل ﻋﺎﯾﺸﻪ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺒﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ

ﺣﻀﺮت در ﺧﺎﻧﮥ ﻋﺎﯾﺸﻪ ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ از ﻧﯿﻤﻪﺷﺐ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ از ﺣﺠﺮه ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﻋﺎﯾﺸﻪ ﮔﻔﺖ ﺷﺒﯽ آن ﺣﻀﺮت
را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﺮدم ،دﯾﺪم وﺿﻮ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻪ ﭘﺸﺖﺑﺎم ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﺮد و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻧﻤﺎزﮐﺮد و در دﻋﺎﻫﺎﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﻣﻘﺎم

ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ )ع( ﻗﺴﻢ ﻣﯽدادﮐﻪ ازﮔﻨﺎﻫﺎن اﻣّﺖ ﻣﻦ درﮔﺬر .روزی ﺑﻪ آن ﺣﻀﺮت ﻋﺮض ﮐﺮدم ﺗﻮ ﺧﻮد ﭘﯿﻐﻤﱪ

ﺧﺪا ﻫﺴﺘﯽ ﭼﺮا ﺧﺪا را ﺑﻌﻠﯽ )ع( ﻗﺴﻢ ﻣﯽدﻫﯽ؟ ﻓﺮﻣﻮد ﻧﺰد ﺧﺪا ﻣﻘﺎم ﻋﻠﯽ از ﺗﻤﺎم اﻧﺒﯿﺎء و اوﻟﯿﺎء ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ،
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﻋﻠﯽ ﻗﺴﻢ ﻣﯽدﻫﻢ .ﺣﺎل ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﻋﻠﯽ )ع( ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﻘﺎم و ﻣﻨﺰﻟﺖ در ﭘﯿﺶ ﺧﺪا دارد

ﭼﮕﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎری دارد.آن ﺣﻀﺮت ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺐ ﻣﺰاﺣﻢ ﺧﻮاب ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﺶ ﻧﺸﻮد و اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺎراﺣﺖ ﻧﺸﻮﻧﺪ آﺧﺮ

ﺷﺐ ﺑﻪ ﻧﺨﻠﺴﺘﺎﻧﻬﺎی اﻃﺮاف ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ راز و ﻧﯿﺎز و ﺑﻪ ﻧﻤﺎز و ﻋﺒﺎدت و ﻣﻨﺎﺟﺎت ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽ
٢٤٠

ﺷﺪﻧﺪ .اﺑﻮدردا ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺷﺒﯽ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﺮدم ،ﺻﺪای ﻧﺎﻟﻪای ﺟﺎﻧﺴﻮز ﺷﻨﯿﺪم .رﻓﺘﻢ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺘﺎده ،وﻗﺘﯿﮑﻪ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪم دﯾﺪم ﻋﻠﯽ )ع( ﺑﻪ درﮔﺎه ﺧﺪا ﻣﺸﻐﻮل ﻣﻨﺎﺟﺎت اﺳﺖ .و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ وای ﺑﺮ ﻋﻠﯽ اﮔﺮ او را در آﺗﺶ
دوزخ ﺑﺴﻮزاﻧﯽ .وای ﺑﺮ ﻋﻠﯽ )ع( اﮔﺮ ﭼﺮﮐﻬﺎی ﺟﻬﻨﻢ را ﺧﻮراک ﻋﻠﯽ )ع( ﮔﺮداﻧﯽ ،ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺻﯿﺤﻪای ﮐﺸﯿﺪ و

ﺑﺮوی زﻣﲔ اﻓﺘﺎد ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪم دﯾﺪم ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﻮﺑﯽ ﺧﺸﮏ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ و ازدﻧﯿﺎ رﻓﺘﻪ .آﻣﺪم ﺑﻤﺪﯾﻨﻪ و ﺑﻤﻨﺰل

ﺣﻀﺮت زﻫﺮا )ع( رﻓﺘﻢ .در زدم و ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺎ وﻗﻊ را ﺑﺤﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ )ع( ﻋﺮض ﻧﻤﻮده و ﺗﺴﻠﯿﺖ ﮔﻔﺘﻢ .ﻓﺎﻃﻤﻪ

ﺳﻼم اﻟﻠّﻪ ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﻋﻠﯽ )ع( ﻧﻤﺮده اﺳﺖ .او ﻫﺮ ﺷﺐ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ از ﺧﻮف ﺧﺪا ﻏﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﺤﺎل
ﻣﯽآﯾﺪ اﮐﻨﻮن ﻣﺎ ادﻋّﺎی ﺗﺸﯿﻊ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؛ آﯾﺎ ﻫﯿﭽﯿﮏ از اﻋﻤﺎل ﻣﺎ ﺑﻪ آن ﺣﻀﺮت ﺷﺒﺎﻫﺖ دارد؟ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ازﮐﺮدار و

ﮔﻔﺘﺎر و رﻓﺘﺎر آن ﺣﻀﺮت ﭘﲑوی ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ .ﺑﻌﺪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻠﺴﻠﮥ ﻓﻘﺮ را رﺿﻮﯾّﻪ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ از اﯾﲊوﺳﺖ ﮐﻪ

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺣﻀﺮت ﺻﺎدق )ع( را ﮐﻪ در اﻣﺮ ﺷﺮﯾﻌﺖ زﺣﻤﺎت زﯾﺎدی ﻣﺘﺤﻤﻞ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﻨﯿﺎن ﻓﻘﻬﯽ را اﺳﺘﻮار
ﻧﻤﻮده و از اﻧﺤﺮاف ﺑﺎز داﺷﺘﻨﺪ ﻟﺬا ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﺟﻌﻔﺮی ﻣﻌﺮوف ﮔﺮدﯾﻪ اﺳﺖ .و در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﺎ

اﻣﺎﻣﯿﮥ اﺛﻨﯽ ﻋﺸﺮﯾﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ از ﻧﻈﺮ ﻓﻘﻬﯽ ﺑﺮ ﻣﺬﻫﺐ ﺟﻌﻔﺮ و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت رﺿﺎ )ع( ﻫﻢ در اﻣﺮ ﻃﺮﯾﻘﺖ در

ﺗﻤﺎم دوران ﻣﺨﺘﺼﺮی ﮐﻪ وﻟﯿﻌﻬﺪ ﺑﻮد ﺑﺮای اﻣﻮر ﺑﺎﻃﻦ و ﻃﺮﯾﻘﺖ زﺣﻤﺎت ﺑﺴﯿﺎرﮐﺸﯿﺪهاﻧﺪ ﻟﺬا ﻃﺮﯾﻘﺖ رﺿﻮﯾﻪّ ﮔﻔﺘﻪ
اﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﺎ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﮥ اﺛﻨﯽ ﻋﺸﺮﯾﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻫﺴﺘﯿﻢ؟ آﻧﮕﺎه آﻗﺎی اﻋﯿﺎنﻣﻨﺶ ﻣﻨﺎﺟﺎﺗﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﻌﺪ

ﻓﺎﺗﺤﺔ اﻻوﻟﯿﺎ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﺷﺎم ﺻﺮف ﮔﺮدﯾﺪ و اﺳﱰاﺣﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ.

ﮔﺮوﻫﯽ از ﻓﻘﺮا ﺷﺐ را در ﻫﻮای آزاد ﺧﺎﻧﮥ آﻗﺎی ﺣﺴﲔ ﺷﺎﻧﻮﺷﯽ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﯿﺪار ﺑﻮدﻧﺪ .ﺳﺤﺮ ﺧﯿﻠﯽ زود ﺷﺮوع
ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺨﻮاﻧﺪن ﻣﻨﺎﺟﺎت و اﺷﻌﺎر ﺑﺎﺑﺎﻃﺎﻫﺮ .ﻗﺒﻞ از ﻧﻤﺎز ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﺸﺮّف ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ و ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن

ﺷﺮﺣﯽ در اﻃﺮاف ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮐﺒﲑه و ﺻﻐﲑه ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ .و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺄﯾﻮس ﺑﻮدن از رﺣﻤﺖ ﺧﺪا و اﯾﻤﻦ ﺑﻮدن از

اﺑﺘﻼء و ﻗﻬﺮ اﻟﻬﯽ از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮐﺒﲑه اﺳﺖ ۱.و ﺑﺎز ﻫﻢ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺮف ﺷﺪﻧﺪ .آﻧﮕﺎه ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﻘﺮا در ﺣﻀﻮر
اﯾﺸﺎن در ﻫﻮای آزادﮐﻪ وزش ﻧﺴﯿﻢ ﺑﺎﻣﺪادی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﻔﺤﺎت اﻟﻬﯽ ﺑﺲ دﻟﻨﺸﲔ ﺑﻮد ﺧﻮد را در ﻣﻌﺮض ﭘﺬﯾﺮش
آﻫﻨﮕﲔ اﻣﻮاج ﻟﻄﻒ ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ اﻟﻬﯽ ﺑﺲ دﻟﻨﺸﲔ ﺑﻮد ﺧﻮد را در ﻣﻌﺮض ﭘﺬﯾﺮش آﻫﻨﮕﲔ اﻣﻮاج ﻟﻄﻒ ﮐﻪ

 -۱در ﮐﺘﺎب اﺻﻮل ﮐﺎﻓﯽ)ﮐﺘﺎب اﻻﯾﻤﺎن واﻟﮑﻔﺮ( اﺧﺒﺎری ﭼﻨﺪ درﺑﺎرهٔ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮐﺒﲑه ذﮐﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺟﻬﺖ اﺧﺘﺼﺎر ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ذﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮد:
 ۱ﻋﺒﯿﺪ ﺑﻦ زراره ﮔﻮﯾﺪ از اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( راﺟﻊ ﺑﻪ ﮐﺒﺎﺋﺮ ﭘﺮﺳﯿﺪم ﻓﺮﻣﻮد :آﻧﻬﺎ در ﮐﺘﺎب ﻋﻠﯽ)ع( ﻫﻔﺖ اﺳﺖ :ﮐﻔﺮ ﺑﺨﺪا – آدمﮐﺸﯽ –
ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﭘﺪر و ﻣﺎدر -ﺧﻮردن رﺑﺎ ﺑﻌﺪ از داﻧﺴﱳ -ﺧﻮردن ﻣﺎل ﯾﺘﯿﻢ ﺑﻨﺎﺣﻖ -ﻓﺮار از ﺟﻬﺎد – ﺗﻘﺮب ﺑﻌﺪ از ﻫﺠﺮت)ﺗﻘﺮب ﺑﺎزﮔﺸﱳ ﭘﺲ از
ﻫﺠﺮت ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺴﻮی ﮐﻔّﺎر در زﻣﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا .وﱃ در ﻧﺰد ﻋﺮﻓﺎ ﺑﻌﺪ از ﻫﺠﺮت ﺑﺴﻮی ﺧﺪا از ﺑﻼ و ﮐﻔﺮ ﻧﻔﺲ ،ﺑﺎزﮔﺸﱳ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﺮﺣﻠﻪ داﻧﯽ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﯽ را دارد و ﻟﺬا ﻓﻘﺮا اﮔﺮ ﭘﺲ از ﺑﯿﻌﺖ ﮐﻪ ﻫﺠﺮت ازﮐﻔﺮ اﯾﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ دوﺑﺎره ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﮐﺒﲑه ﺷﺪهاﻧﺪ
و اﮔﺮﮐﺎﻣﻼً ﻗﻄﻊ ﮐﲍ ﻣﺮﺗﺪّ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ(.

 ۲ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻨﺎ ﺑﻨﻘﻞ روات از اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع( ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد :ﮐﺒﺎﺋﺮ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﻧﻮﻣﯿﺪی از رﺣﻤﺖ ﺧﺪا در دﻧﯿﺎ

و ﺑﺮﺣﻤﺖ او در آﺧﺮت – اﯾﻤﻨﯽ از ﻣﮑﺮ ﺧﺪا – ﻗﺘﻞ ﻧﻔﺲ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺣﺮام ﮐﺮده -ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﭘﺪر و ﻣﺎدر – ﺧﻮردن ﻣﺎل ﯾﺘﯿﻢ ﺑﻨﺎﺣﻖ –
ﺧﻮردن رﺑﺎ ﺑﻌﺪ از داﻧﺴﱳ – ﺗﻘّﺮب ﺑﻌﺪ از ﻫﺠﺮت – ﻣﺘﻬﻢ ﺳﺎﺧﱳ زن ﭘﺎک داﻣﻦ – ﻓﺮار از ﺟﻬﺎد.

 ۳از اﻣﲑﻣﺆﻣﻨﺎن)ع( ﻧﻘﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﺑﺮ ﻫﺮ ﺑﻨﺪهای  ۴۰ﭘﺮده ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ  ۴۰ﮔﻨﺎه ﮐﺒﲑه ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﻮد .و ﭼﻮن ﻣﺮﺗﮑﺐ ﭼﻬﻞ
ﮐﺒﲑه ﺷﺪ ﭘﺮدهﻫﺎ از او ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
ﭼﻮن ﮐﻪ از ﺣﺪ ﺑﮕﺬرد رﺳﻮا ﮐﻨﺪ

ﻟﻄﻒ ﺣﻖ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﺪاراﻫﺎ ﮐﻨﺪ

ﺧﺪاﯾﺎ ﭘﺮدهﻫﺎی ﻣﺎ راﻣﺪرﯾﺎ ﺳﺘﺎراﻟﻌﯿﻮب.
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ﺑﺼﻮرت ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ و ﻗﻮﱃ و ﻓﻌﻠﯽ در ﺻﺪر و دل و ﻓﺆاد ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﯽﺷﺪ ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮدﻧﺪ
ﺗﺎ ﺳﺎﻗﯽ اﻟﺴﺖ ﺟﺎﻣﻬﺎﯾﺸﺎن را از ﻣﯽ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﭘﺮ ﺳﺎزد و ﻣﻦ ﺑﺎﯾﻦ ﺷﻌﺮ ﻣﱰﻧﻢ ﺑﻮدم:
ﺑﯿﺎ وﮐﺸﺘﯽ ﻣﺎ در ﺷﻂ ﺷﺮاب اﻧﺪاز

و دﯾﺪم رﺳﯿﺪ آﻧﭽﻪ رﺳﯿﺪ.

ﻓﻐﺎن و وﻟﻮﻟﻪ در ﺟﺎن ﺷﯿﺦ و ﺷﺎب اﻧﺪاز

اﻃﺮاف ﻣﻨﺰل ﺷﻤﺸﺎدﻫﺎی ﺳﺒﺰ و ﺧّﺮم ﭼﻮن ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن و»اﻟﺼﺎﻗﺎت ﺻﻔّﺎ« ﺑﻪ ﺻﻒ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ و ﮔﻠﻬﺎ ﭼﻮن

ﺣﻮراﻟﻌﲔ ﺳﺮﺧﻢ ﮐﺮده و ﺑﺮاﺛﺮ ﻧﺴﯿﻢ»اﻟﻤﺪﺑّﺮات اﻣﺮا« در ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻤﺎﱃّ رﻗﺺ ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،و ﺻﺒﺤﺎﻧﻪﻣﺎن رﺑﻨّﺎ
اﻧﺰﻟﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎء ﻣﺎﺋﺪةً ﺑﻮد و ﺷﲑﯾﻨﯿﻤﺎن ﻧﺒﺎت ﺗﺸﺮّﻓﯽ ﮐﻪ ﺣﻼوت ﻧﻌﻤﺖ وﻻﯾﺖ را در ﮐﺎم دل ﻣﯽﻧﻬﺎد ،و آﻧﮕﺎه

ﻋﮑﺲ ﺻﻮرت ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﺎزﮔﺸﺘﯿﻢ از ﺳﻔﺮی در ﺳﻔﺮی ﮐﻪ اﺑﺘﺪا در آن ﺑﻮدﯾﻢ و راﻫﻤﺎن و ﺳﭙﺲ از
ﮐﺎرﺧﺎﻧﮥ ﮔﺎز آﻏﺎ ﺟﺎری دﯾﺪن ﻧﻤﻮدﯾﻢ.

»ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﻬﺒﺎن«
در ﺳﺎﻋﺖ  ۹ﺑﻄﺮف ﺑﻬﺒﻬﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ .در ﺑﲔ ﭼﺎﻫﻬﺎی ﻧﻔﺖ ﭘﺎزﻧﻮن دﯾﺪن ﻧﻤﻮدﯾﻢ .آﻗﺎی ﺷﺎﻧﻮﺷﯽ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت
ﻻزم را ﻣﯽدادﻧﺪ .ﻫﻮا آﻓﺘﺎﺑﯽ و ﻧﺴﺒﺘﺎً ﮔﺮم ﺑﻮد .ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﭘﺎزﻧﻮن دراﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺒﺰ و ﺧﺮّم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺟﻠﺐ

ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر دﯾﺪﻧﯽ ﺑﻮد .ﺿﻤﻦ راه ﻟﻮﻟﻪﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﻓﺸﺎر ﻧﻔﺖ ﺗﺮﮐﯿﺪه ﺑﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎرﭼﻪای ﻧﺮم از ﻫﻢ ﺑﺎز
ﺷﺪه ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ آﻗﺎﯾﺎن ﺣﺎج ﺑﺼﲑی ﺷﺸﺪﻫﯽ و ﻫﺮﺳﯿﻨﯽ و دارﯾﻮش داورﭘﻨﺎه در ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻮدﻧﺪ .در ﭼﻬﺎر

ﻓﺮﺳﺨﯽ ﺑﻬﺒﻬﺎن در ﻗﻬﻮهﺧﺎﻧﮥ ﻣﺎدون و ﭼﻤﺴﯿﺎه ﺗﻮ ّﻗﻒ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ .در آن ﻫﻮای آزاد ﻫﺮﮐﺪام ﯾﮏ ﮐﺎﺳﻪ از دوغ ﻣﺤﻠﯽ
ﮐﻪ روی آن ﻧﻌﻨﺎع ﺧﺸﮏ ﺳﺎﺋﯿﺪ رﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻮﺷﯿﺪﯾﻢ .از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﮐﻮﻫﻬﺎی ﺑﻬﺒﻬﺎن ﺳﺮﺳﺒﺰ و ﭘﺮ از ﮔﻠﻬﺎی

ﻣﺘﻨﻮع وﺣﺸﯽ ﺑﻮد .آﻗﺎﯾﺎن ﺷﺮﯾﻔﯽ ،ﻧﻤﺎزی و ﻟَﺪﱡﻧﯽ و ﻋﺪهای دﯾﮕﺮ از ﻓﻘﺮای ﺑﻬﺒﻬﺎن در ﺣﺪود ﺳﻪ ﻓﺮﺳﺨﯽ ﺑﻪ

اﺳﺘﻘﺒﺎل آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺳﺮﮐﺎر ﺳﺮﻫﻨﮓ ﺻﻔّﺎرﯾﺎن وارد ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﻨﺰل ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺒﺰ و ﺧﺮّم ﺑﻮد و ﺑﺎ
ﺳﺒﮑﯽ زﯾﺒﺎ و ﻣﻔﺼﻞ ﮔﻠﮑﺎری ﺷﺪه ﺑﻮد .در وﺳﻂ ﺣﯿﺎط ﭼﺎدر زﯾﺒﺎﺋﯽ زده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺳﺮﮐﺎر ﺳﺮﻫﻨﮓ ﺻﻔﺎرﯾﺎن و آﻗﺎی

ﺟﻼلﻣﻨﺶ ﻣﺸﱰﮐﺎً ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﻣﺤ ّﺒﺖ ﭘﺬﯾﺮاﺋﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺮای ﺑﯿﺶ از دوﯾﺴﺖ ﻧﻔﺮ از ﻓﻘﺮاﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل و ﺑﺪرﻗﮥ
آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و اﻫﻞ ﻣﺤﻞ ﻫﻢ ﺑﺮﺳﻢ ﻣﺤﻠﯽ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺗﻬﯿﮥ ﺷﺎم دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻫﻤﮕﯽ در ﻫﻤﺎن ﻫﻮای آزاد ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب
و ﻋﺸﺎء را ﺑﻪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ اﻗﺘﺪا ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ﺣﻀﺮت آﻗﺎ اﯾﻦ اﺷﻌﺎر ﮐﻪ ﻣﻨﺴﻮب اﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت
اﻣﲑاﻟﻤﺆﻣﻨﲔ ﻋﻠﯽ )ع( ﻗﺮاﺋﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:

ﺗَﻐَﺮﱠبْ ﻋَﻦِ اْﻻَوْﻃﺎٰنِ ﻓِﯽ ﻃَﻠَﺐ اﻟْﻌُﻠﲐ
ﺗَﻔَﺮﱡجُ

ﻫﻢﱟ

وَ

اِﮐْﺘﺴﺎبُ

ﻓَﺴﺎٰﻓَﺮ ﻓَﻔِﯽ اْﻻَﺳْﻔﺎٰر ﺧَﻤْﺲُ ﻓَﻮاﺋﺪٍ

۱

وَ ﻋِﻠْﻢٍ وَ اٰدٰابٌ وَ ﺻُﺤﺒَﺔً ﻣﺎٰﺟِﺪٍ

ﻣَﻌﯿﺸﺔٍ

 -۱ﺗﺮﺟﻤﮥ اﺑﯿﺎت ﭼﻨﲔ اﺳﺖ:
از وﻃﻦ ﺑﺮای ﻃﻠﺐ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﲑون رو و ﻏﺮﺑﺖ ﮔﺰﯾﻦ و ﻣﺴﺎﻓﺮت ﮐﻦ ﮐﻪ در ﺳﻔﺮ ﭘﻨﺞ ﻓﺎﺋﺪه اﺳﺖ .ﮔﺸﺎﯾﺶ ﻫﻢ و ﻏﻢ وﮐﺴﺐ ﻣﻌﯿﺸﺖ و
داﻧﺶاﻧﺪوزی و ﺗﺤﺼﯿﻞ آداب ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻫﻤﻨﺸﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺎن.
ض
ﺿﻤﻨﺎً آﯾﺎت و اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﭼﻨﺪ درﺑﺎر ٔه ﺳﻔﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ :در ﺳﻮرهٔ آل ﻋﻤﺮان آﯾﮥ  ۱۳۷آﻣﺪه :ﻗَﺪْ ﺧَﻠَﺖْ ﻣِﻦ ﻗَﺒْﻠِﻜُﻢْ ﺳُﻨَﻦٌ ﻓَﺴِﻴﺮُواْ ﻓِﻲ اﻻَٔ ْر ِ
ﻛﻴْﻒَ ﻛَﺎنَ ﻋَﺎﻗِﺒَﺔُ اﻟْ ُﻤﻜَﺬﱠ ِﺑﲔَ.
ﻈﺮُواْ َ
ﻓَﺎﻧْ ُ

رﺳﻮل اﮐﺮم)ص( ﻓﺮﻣﻮد :ﺳﺎﻓﺮوا ﺗﺼﺤّﻮا و ﺗﻔﻨﻤﻮا)ﺳﻔﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺗﺎﺑﯿﺪ و ﻏﻨﯿﻤﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ( و ﺑﺎز رﺳﻮل اﮐﺮم)ص( ﻓﺮﻣﻮد:
ﺳﺎﻓﺮوا ﺗﺼﺤﻮّا و ﺗُﺮزَﻗﻮا)ﺳﻔﺮﮐﻨﯿﺪﮐﻪ ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ و روزی ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ( و ﻓﺮﻣﻮد :ﺳﺎﻓﺮوا ﻣَﻊَ ذوی اﻟﺠﺪود و ذوی اﻟﻤﯿﺴﺮه)ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺧﻮش اﻗﺒﺎل
و ﻣﺮﻓّﻪ ﺳﻔﺮﮐﻨﯿﺪ( :ﺳﲑ و ﺳﻔﺮ دو ﻧﻮع اﺳﺖ :ﺳﲑ آﻓﺎﻗﯽ و ﺗﻨﻔﺴﯽ و ﻟﺬا ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ در ﺳﻮره اﻟﺬارﯾّﺎت در آﯾﺎت  ۲۰و  ۲۱ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
ﻜﻢْ أَﻓَﻠَﺎ ﺗُ ْﺒﺼِﺮُونَ .ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮ آﯾﻪ ﺳﲑ در زﻣﲔ و ﺳﲑ در ﺧﻮد اﺳﺖ وﱃ ﻫﺮ دوی اﯾﻦ ﺳﲑ در ﺟﺴﻢ
وَﻓِﻲ اﻟْ َٔﺎرْضِ آﻳَﺎتٌ ﻟﱢﻠْﻤُﻮ ِﻗﻨِﲔَ .وَﻓِﻲ أَﻧﻔُﺴِ ُ

٢٤٢

و ﺳﭙﺲ ﻓﻮاﺋﺪ ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت راﻣﻄﺎﺑﻖ زﻣﺎن ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﻧﺪ .ﺑﻌﺪ دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ آﻗﺎی ﻫﺮﺳﯿﻨﯽ اﯾﻦ ﻏﺰل را از
ﺷﻤﺲ ﺗﱪﯾﺰی ﺧﻮاﻧﺪ ) ...ﺟﻬﺎن را در ﺑﻼ ﻣﻔﮑﻦ( و ﺑﻪ آﻗﺎی ﺷﺮﯾﻔﯽ دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ اﯾﻦ ﻏﺰل ﺣﺎﻓﻆ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

ﺑﯿﺎ وﮐﺸﺘﯽ ﻣﺎ را در ﺷﻂ ﺷﺮاب اﻧﺪاز ...و ﻏﺰل ﻣﺎ ﻗﺒﻞ آن را )ﻫﺰار ﺷﮑﺮﮐﻪ دﯾﺪم ﺑﻪ ﮐﺎم ﺧﻮﯾﺸﺖ ﺑﺎز( ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ.
دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﻣﺠﺪداً ﺑﺮای ﻣﺮﺣﻮم ﺷﺮﯾﻔﯽ ﻓﺎﺗﺤﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد و آﻗﺎی اﺣﺴﺎن ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺷﲑازی رﺋﻴﺲ ﮐﻞ آﻣﻮزش

و ﭘﺮورش ﮐﻬﮑﯿﻠﻮﯾﻪ و ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ و آﻗﺎی ﺟﺰاﯾﺮی ﻣﻌﺎون ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ ﮔﭽﺴﺎران و آﻗﺎی ﺣﻘﺸﻨﺎس رﺋﯿﺲ

ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ ﮔﭽﺴﺎران و آﻗﺎی ﯾﺰداﻧﺮﭙﺳﺖ رﺋﯿﺲ ﺗﺪاراﮐﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ در ﮔﭽﺴﺎران و آﻗﺎی ﻣﻠﮏزاده ﮐﺎرﻣﻨﺪ
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ زﯾﺎرت ﺣﻀﺮت آﻗﺎ آﻣﺪﻧﺪ .و ﭘﺲ از ﺧﺘﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺪﻋﺎی ﻣﯿﺰﺑﺎن

ﻫﻤﮕﯽ ﺑﯿﮑﯽ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﺮای ﺷﺎم ﺧﻮرد رﻓﺘﯿﻢ و ﭘﺲ از ﺻﺮف ﺷﺎم ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ﻃﺎﻟﺒﲔ

ﻣﺸﺮّف ﮔﺮدﯾﺪ .در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۱۱اﺳﱰاﺣﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﯾﻦ رﺑﺎﻋﯽ را ﮐﻪ ﺳﺮﮐﺎر ﺳﺮﻫﻨﮓ ﺻﻔّﺎرﯾﺎن
ﺳﺮوده ﺑﻮدﻧﺪ زﻣﺰﻣﻪ ﻣﯽﮐﺮدم:

ﻫﻮای دﯾﮕﺮم در ﺳﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ

دﻟﻢ را ﺟﺰ ﺗﻮ ﮐﺲ دﻟﱪ ﻧﺒﺎﺷﺪ

ﮐﻪ ﺗﺎ ﺟﺎی ﮐﺲ دﯾﮕﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ

دل ﻣﻦ را ﺗﻮ ﻋﻤﺪاً ﻣﯽﮐﻨﯽ ﺗﻨﮓ

ﺷﻨﺒﻪ  ۲۷ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ۱۳۵۱
ﺧﺮوس ﺳﺤﺮ ﺳﺒﻮح ﻗﺪوس ﺧﻮاﻧﺪ و ﺳﺮوش ،ﻓﺎﺳﺘﻐﻔﺮوا ﺑﺎﻻﺳﺤﺎر« ﺳﺮود ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺟﺸﻦ »ﻳُﺴَﺒﱢﺢُ ﻟِﻠﱠﻪِ ﻣَﺎ ﻓِﻲ
اﻟﺴﱠﻤَﺎوَاتِ وَﻣَﺎ ﻓِﻲ اﻟْﺎَٔرْضِ اﻟْﻤَﻠِﻚِ اﻟْﻘُﺪﱡوسِ اﻟْﻌَﺰِﻳﺰِ اﻟْﺤَﻜِﻴﻢِ« ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .و ﻣﻠﮑﻮت ﺻﻒِ»واﻟﺼﺎﻓّﺎت ﺻﻔّﺎ« را ﺟﻬﺖ
اﻣﺮﮐﻦ ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ:
ﺻﱪم از ﺳﺮ رﺑﻮد ﻃﺎﻗﺖ و ﻫﻮش

دوش ﻣﺮﻏﯽ ﺑﻪ ﺻﺒﺢ ﻣﯽﻧﺎﻟﯿﺪ

ﻣﺮغ ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺧﻮان و ﻣﻦ ﺧﺎﻣﻮش

ﮔﻔﺘﻢ اﯾﻦ ﺷﺮط آدﻣﯿﺖ ﻧﯿﺴﺖ

ﻓﻘﺮا در ﻧﻤﺎز ﺷﺒﺸﺎن ﻫﺒﻮط ﻣﻠﮑﻮت و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﻓﻼک و ﺟﻠﻮه ﺑﻬﺸﺖ وﮔﺪازه دوزخ را در ﺧﻮف و رﺟﺎ و ﺑﯿﻢ و
ﺐ اﻻﻓﻠﲔ« ﺳﺮ ﻣﯿﺪادﻧﺪ و ﺣﻀﻮر را ﻗﺪر ﻣﯽ
اﻣﯿﺪ ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﺘﺎرﮔﺎن ذﮐﺮ را ﻣﯽﺑﻠﻌﯿﺪﻧﺪ و »ﻻ اﺣ ّ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪﮐﻪ ﻋﺮوج ﺑﻮد و »ﺧﲑٌ ﻣﻦ ﻒﻟا ﺷﻬﺮ«.
ﭼﻪ ﻣﺒﺎرک ﺳﺤﺮی ﺑﻮد ﭼﻪ ﻓﺮﺧﻨﺪه ﺷﺒﯽ

آب ﺷﺐ ﻗﺪر ﮐﻪ آن ﺗﺎزه ﺑﺮاﺗﻢ دادﻧﺪ

ﻓﻠﻖ دﻣﯿﺪ ،وﻗُﻞْ أَﻋُﻮذُ ﺑِﺮَبﱢ اﻟْﻔَﻠَﻖِ ﺟﺎن را اﺳﺘﻌﺎذه ﺷﺪ و آﻧﮕﺎه»واﻟﻔﺠﺮ« ﺳﭙﯿﺪه ﺳﭙﯿﺪﺑﺎﻻن ﺷﺪ وﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﭘﺮواز
ﺳﺒﮏﺑﺎﻻن و ﺻﻔﻬﺎ»ﮐﺎﻧّﻬﻢ ﺑﻨﯿﺎنٌ ﻣﺮﺻﻮص« ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ و ﺣﺮب و ﺟﻬﺎد ﺑﺎ ﻧﻔﺲ و ﺷﯿﻄﺎن آﻏﺎز و »اﻟﺼﻠﻮة ﻣﻌﺮاج
اﻟﻤﺆﻣﻦ« ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﺪ و ﺑﺮ ﻫﺴﺘﯽ ﺳﻼم ﻋﺸﻖ داده ﺷﺪ و ﻫﺪﻫﺪ )ﺣﻀﺮت آﻗﺎ( ﺑﻪ ﺳﺨﻦ آﻏﺎزﯾﺪ و از ﺳﯿﻤﺮغ ﮔﻔﺖ و

ﺑﻬﺎر دﻟﻬﺎ )ﻗﺮآن( را ﻧﻔﺨﻪ ﺳﺮود و ﭼﻨﲔ ﻓﺮﻣﻮد :ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ اﯾﻤﺎن آوردهاﻧﺪ و اﻋﻤﺎل ﻧﯿﮏ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﺎ
ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺎوردهاﻧﺪ و اﻋﻤﺎل ﺑﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﻓﺮق دارﻧﺪ .ﮐﺎﻓﺮان ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ

راﺣﺘﻨﺪ در آن دﻧﯿﺎ ﻫﻢ راﺣﺘﻨﺪ و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ دﻧﯿﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﺠﺴﻢ دارد و آﺧﺮت ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ روح .ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﮑﻪ ﺧﺎرﮐﻨﯽ

ﯾﻬﻮدی ﺟﻠﻮی ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺣﺴﻦ )ع( را ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ :ای ﭘﺴﺮ ﭘﯿﻐﻤﱪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺟ ّﺪ ﺗﻮ راﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻧﯿﺎ

زﻧﺪان ﻣﺆﻣﻦ و ﺑﻬﺸﺖ ﮐﺎﻓﺮ اﺳﺖ»اَﻟﺪﱡﻧﯿﺎٰ ﺳِﺠْﻦُ اﻟْﻮْٔﻣِﻦْ وَ ﺟَﻨﱠﺔُ اﻟْﮑﺎﻓِﺮْ« .ﺗﻮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﺎه و ﺟﻼل و ﻟﺒﺎس ﻓﺎﺧﺮ و
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮﻓﻪ ﮐﻪ داری در اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ در زﻧﺪاﻧﯽ و ﻣﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﻘﺮ و ﻓﻼﮐﺖ و ﺑﯿﭽﺎرﮔﯽ و ﻣﺬّﻟﺖ ﮐﻪ دارم در ﺑﻬﺸﺖ

ﺑﺮای ﯾﻘﲔ ﯾﺎﻓﱳ و ﺳﻔﺮ در ﺟﺎن ﺑﺮای ﺑﺼﲑت ﺿﺮوری و ﻣﻨﺎﻓﺎت ﺑﺎ ﺳﻔﺮ روی زﻣﲔ ﻧﺪارد و ﺑﺮای اﻃﻼع از ﺳﻔﺮ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب
اﺳﻔﺎر و ﺑﺮای زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.

٢٤٣

ﻫﺴﺘﻢ؟ ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :اﮔﺮ ﺗﻮ آﺧﺮت ﻣﺮا ﺑﺒﯿﻨﯽ ﺧﻮاﻫﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪﮐﻪ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ زﻧﺪاﻧﺴﺖ .و اﮔﺮ آﺧﺮت
ﺧﻮد را ﺑﺒﯿﻨﯽ ﺧﻮاﻫﯽ دﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﲔ ﺣﺎل ﺑﺮ ای ﺗﻮ ﺑﻬﺸﺖ اﺳﺖ .وﱃ ﻋﻠﯽ )ع( ﻣﯽﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﻣﻦ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻇﺎﻫﺮ و

ﺑﺎﻃﻦ ﻫﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻟﺒﺎس و ﻏﺬاﯾﻢ ﺑﺎ ﻓﻘﲑﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد ﺟﻬﺎن ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﻣﺎ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺣﺴﻦ )ع( ﺑﻬﱰﯾﻦ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎ

را ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪ و ﻣﻬﻤﺎﻧﺴﺮا داﺷﺖ .و ﺣﻀﺮت ﺻﺎدق )ع( ﻟﺒﺎس ﺧﺰ ﮐﻪ ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎﺗﺮﯾﻦ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎ را ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪ .ﺑﻠﯽ اﮔﺮ
ﻣﺆﻣﻦ ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ ﺑﻪ او ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ آﻧﺮا اﻣﺎﻧﺖ اﻟﻬﯽ ﻣﯽداﻧﺪ و دل ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ آن ﻧﺪارد .اﺻﻞ ﻧﻔﯽ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ

ﻏﲑ ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﺳﺨﻦ ﺑﲔ ﻓﻘﺮا ﻧﺒﺎت ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و ﭘﺲ از ﺻﺮف
ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﻣﺠﺪداً ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﻃﺎﻟﺒﲔ را دﺳﺘﮕﲑی و راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ .ﺳﺮﮐﺎر ﺳﺮﻫﻨﮓ ﺻﻔّﺎرﯾﺎن ﻣﻘﺪاری از ﺳﮑﻪ
ﻫﺎی ﺣﻀﺮت ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺰّﻣﺎن )ﻋﺞ( را ﮐﻪ ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎر ورود ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺗﻬﯿﻪ دﯾﺪه ﺑﻮد ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮد و ﺣﻀﺮت آﻗﺎ آﻧﻬﺎ

را ﺑﲔ ﻓﻘﺮا ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺪﻋﺎی ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻋﮑﺴﻬﺎﺋﯽ در ﺟﻠﻮ ﻣﻨﺰل ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ.

از ﺑﻬﺒﻬﺎن ﺑﺴﻮی ﺷﲑاز
ﺑﯿﺴﺖ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ  ۷ﺻﺒﺢ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ و ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺷﲑاز ﺣﺮﮐﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ .ﻫﻮای
ﮔﭽﺴﺎران و دوﮔﻨﺒﺪان ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب وﺗﻤﺎم دﺷﺖ و ﺻﺤﺮا ﺳﺒﺰ و ﺧﺮّم و ﺷﻌﻠﻪﻫﺎی ﮔﺎز ﺑﺎ ﻏﺮوری ﺧﺎص ﻣﯽﺳﻮﺧﺖ
و ﺧﻮدﻧﻤﺎﺋﯽ ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﻨﻈﺮهای ﺑﺪﯾﻊ ﺑﻮﺟﻮد آورده ﺑﻮد .ﻓﻘﺮا ﺗﺎ  ۱۴ﮐﯿﻠﻮﻣﱰی ﺑﺪرﻗﻪ ﮐﺮدﻧﺪ وﱃ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ اﺟﺎزه
ﻧﻔﺮﻣﻮدﻧﺪﮐﻪ ﺑﯿﺸﱰ در ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۱۰/۴۵دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ دﺷﺖ ارژن ﮐﻪ  ۶۰ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﺑﺎ ﺷﲑاز ﻓﺎﺻﻠﻪ

دارد رﺳﯿﺪﯾﻢ .ﻓﻘﺮای ﺷﲑاز ﻣﺮد و زن ﺑﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻠﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ از ﺣﻀﺮت اﯾﺸﺎن اﺳﺘﻘﺒﺎل

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .آﻗﺎی زاﻫﺪ زاﻫﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﺗﻬﺮان ﺑﻮدﻧﺪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﲔ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .از آﻧﺠﺎ ﺗﺎ ﺷﲑاز ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرﻓﺘﯿﻢ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﲔ ﻣﯽرﺳﯿﺪﻧﺪ و ﺣﻀﺮت آﻗﺎ دﺳﺘﻮر ﺗﻮﻗﻒ ﻣﯽدادﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻮق و ذوق

ﻓﺮاوان آﻣﺎده ﺑﻮدﻧﺪ زﯾﺎرت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .از ﮔﭽﺴﺎران ﺗﺎ ﺷﲑاز  ۲۴۶ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﻣﺴﺎﻓﺖ دارد .در ﺣﺪود ﺷﺼﺖ ﮐﯿﻠﻮﻣﱰی
ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮥ ﻗﻨﺪ ﻣﻤﺴﻨﯽ راه ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ و ﺧﺎﮐﯽ و ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪ و ازﮐﺎرﺧﺎﻧﮥ ﻗﻨﺪ ﻣﻤﺴﻨﯽ ﺗﺎ ﺷﲑاز راه اﺳﻔﺎﻟﺘﻪ و

ﺧﻮب ﺑﻮد .ﺗﻤﺎم ﮐﻮﻫﻬﺎ ﺳﺒﺰ و ﺧﺮّم و ﺑﺎ ﻃﺮاوت و ﭘﺮﮔﻞ ﺑﻮد .در ﺑﻌﻀﯽ ﻧﻘﺎط ﻧﻘﺎش ﻃﺒﯿﻌﺖ دﺷﺖ و دﻣﻦ را ﺑﺎ
ﮔﻠﻬﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ وﺣﺸﯽ ﻣﺎﻫﺮاﻧﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﺑﯿﻨﻨﺪه را ﻣﺠﺬوب وﻣﺴﺤﻮر ﻣﯽﻧﻤﻮد .ﺳﺮﮐﺎر ﺳﺮﮔﺮد

ﯾﻮﺳﻒ اﺳﻌﺪ ﺗﺎ ﺣﺪود  ۲۰ﮐﯿﻠﻮﻣﱰی ﺑﺎ ﯾﮑﻌﺪه اﺳﮑﻮرت ژاﻧﺪارم ﺑﺎﺳﺘﻘﺒﺎل آﻣﺪه ﺑﻮد .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﭘﯿﺶ

ﻧﯿﺎﯾﺪ دو اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﭘﻠﯿﺲ ژاﻧﺪارﻣﺮی ﮐﻪ دارای ﭼﺮاغ ﻣﺘﺤﺮک ﺑﻮدﻧﺪ در ﺟﻠﻮ و ﻋﻘﺐ ﻣﺎﺷﲔ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ در ﺣﺮﮐﺖ

ﺑﻮد و ﻣﺎﺷﯿﻨﻬﺎی ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﲔ در ﻋﻘﺐ آﻧﻬﺎ در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮد و ﺑﺎ ﻫﻤﲔ وﺿﻊ ﺑﺎ ﺷﮑﻮه ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻤﺎﻣﱰ ﺑﻪ ﺷﲑاز وارد
ﺷﺪﯾﻢ .در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۱۱/۳۰ﺑﻪ ﻣﻨﺰل آﻗﺎی اﻓﺸﺎر رﺳﯿﺪﯾﻢ .ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری زن و ﻣﺮد ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﲔ ﺟﻠﻮی

ﻋﻤﺎرت آﻗﺎی اﻓﺸﺎر ﺻﻒ ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﻋﺸﻖ و ﺷﻮر و ﺷﻮق ﺳﺮﺷﺎری اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮدﻧﺪ .در ﺗﻤﺎم ﻣﺴﲑﯾﮑﻪ در

اﯾﺮان ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ﮔﻞ ﻧﺜﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ .در ﺷﲑاز ﻫﻢ ﻣﻘﺪم اﯾﺸﺎن را ﮔﻠﺒﺎران ﻧﻤﻮده و

ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻋﻤﺎرت در وﺳﻂ ﯾﮏ ﻓﻀﺎی وﺳﯿﻊ ﺑﺎ ﺳﻨﮓ ﻣﺮﻣﺮ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد و درﺧﺘﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻃﺮاف
آﻧﺮا اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﭼﻤﻦ وﺳﯿﻊ و ﻧﻬﺮ آب وﮔﻞﮐﺎری و اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻨﺎ در ﻧﻤﺎی ورود ﺑﻌﻤﺎرت ﻗﺮار داﺷﺖ .ﭼﻨﺪ

درﺧﺖ ﺑﯿﺪ ﻣﺠﻨﻮن ﮐﻪ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﭼﻮن زﻟﻒ ﻋﺮوﺳﺎن ﺑﻄﺮف ﭘﺎﯾﲔ ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ آن ﺣﯿﺎط زﯾﺒﺎﺋﯽ

٢٤٤

ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺑﻮد .ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ و ﻋﺼﺮ راﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ اﻗﺘﺪا و ﭘﺲ از ﺻﺮف ﻧﻬﺎر اﺳﱰاﺣﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ .در

ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۵ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ و ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺑﻪ زﯾﺎرت ﻣﺰار ﻣﻄﻬﺮ ﺣﻀﺮت رﺣﻤﺘﻌﻠﯿﺸﺎه ۱ﻣﺸﺮف ﺷﺪﻧﺪ.

ﭘﺲ از زﯾﺎرت و ﻧﻤﺎز ،ﻣﯿﻮه و ﺷﲑﯾﻨﯽ ﺻﺮف ﺷﺪ و ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر ،آﻗﺎی زاﻫﺪاﻧﯽ ﮐﺘﺎب ﺣﺎﻓﻆ را ﺑﺎز ﻧﻤﻮد و اﯾﻦ
ﻏﺰل آﻣﺪ:
ﺷﺐ ﻧﺸﲔ ﮐﻮی ﺳﺮﺑﺎزان و رﻧﺪاﻧﻢ ﭼﻮ ﺷﻤﻊ

در وﻓﺎی ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﻣﺸﻬﻮر ﺧﻮﺑﺎﻧﻢ ﭼﻮ ﺷﻤﻊ

ﮐﻮه ﺻﱪم ﻧﺮم ﺷﺪ ﭼﻮن ﻣﻮم از دﺳﺖ ﻏﻤﺖ

ﺗﺎ در آب و آﺗﺶ ﻋﺸﻘﺖ ﮔﺪازاﻧﻢ ﭼﻮ ﺷﻤﻊ

روز و ﺷﺐ ﺧﻮاﺑﻢ ﻧﻤﯽآﯾﺪ ﺑﭽﺸﻢ ﻏﻢﭘﺮﺳﺖ

ﺑﺴﮑﻪ در ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺠﺮ ﺗﻮ ﮔﺮﯾﺎﻧﻢ ﭼﻮ ﺷﻤﻊ

رﺷﺘﻪ ﺻﱪم ﺑﻤﻘﺮاض ﻏﻤﺖ ﺑﱪﯾﺪه ﺷﺪ

ﻫﻤﭽﻨﺎن در آﺗﺶ ﻫﺠﺮ ﺗﻮ ﺳﻮزاﻧﻢ ﭼﻮ ﺷﻤﻊ

ﮔﺮ ﮐﻤﯿﺖ اﺷﮏ ﮔﻠﮕﻮﻧﻢ ﻧﺒﻮدی ﺗﻨﺪرو

ﮐﯽ ﺷﺪی ﭘﯿﺪا ﺑﮕﯿﺘﯽ راز ﭘﻨﻬﺎﻧﻢ ﭼﻮ ﺷﻤﻊ

ﺳﺮﻓﺮازم ﮐﻦ ﺷﺒﯽ از وﺻﻞ ﺧﻮد ای ﻣﺎهرو

ﺗﺎ ﻣﻨﻮّر ﮔﺮدد از دﯾﺪارت اﯾﻮاﻧﻢ ﭼﻮ ﺷﻤﻊ

آﺗﺶ ﻣﻬﺮ ﺗﺮا ﺣﺎﻓﻆ ﻋﺠﺐ در ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺖ

آﺗﺶ دل ﮐﯽ ﺑﻪ آب دﯾﺪه ﺑﻨﺸﺎﻧﻢ ﭼﻮ ﺷﻤﻊ

ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﻋﺸﻖ ﺗﻮ در ﻋﲔ ﻧﻘﺼﺎﻧﻢ ﭼﻮ ﺷﻤﻊ

ﺑﯽﺟﻤﺎل ﻋﺎﻟﻢ آرای ﺗﻮ روز ﻣﻦ ﺷﺐ اﺳﺖ

ﭼﻬﺮه ﺑﻨﻤﺎ دﻟﱪا ﺗﺎ ﺟﺎن ﺑﺮاﻓﺸﺎﻧﻢ ﭼﻮ ﺷﻤﻊ

ﻫﻤﭽﻮﺻﺒﺤﻢ ﯾﮏﻧﻔﺲ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﺑﯽدﯾﺪارﺗﻮ

و ﻏﺰل ﺑﻌﺪ راﻫﻢ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ .ﭘﺲ از آن ﺑﻤﺰار داﻋﯽاﱃ اﻟﻠّﻪ ﻣﺸﺮف ﺷﺪﻧﺪ ۲.در اﯾﻦ ﺑﻘﻌﻪ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺷﯿﺦ ﻣﺤﺴﻦ

ﺳﺮوﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﺻﺎﺑﺮﻋﻠﯽ ۳و دﺧﱰ اﯾﺸﺎن ﺑﯽﺑﯽ ﮐﻮﮐﺐ ﻣﺪﻓﻮﻧﻨﺪ .ﭘﺲ از زﯾﺎرت ﻗﺒﻮر ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎج آﻗﺎ

رﺿﺎ ﻧﻮر ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺷﺮح ﺣﺎﱃ از ﻣﺮﺣﻮم ﺻﺎﺑﺮﻋﻠﯽ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ و ﺑﻌﺪ از ﻗﺮاﺋﺖ ﻓﺎﺗﺤﻪ از آﻧﺠﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﱪ ﻣﺮﺣﻮم ﻧﯿّﺮ ﮐﻪ

 -۱ﺣﺎج زﯾﻦاﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ ﺷﲑواﻧﯽ)رﺣﻤﺖ ﻋﻠﯿﺸﺎه( در ﺳﺎل  ۱۲۰۸ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی در ﮐﺎﻇﻤﲔ ﺑﺪﻧﯿﺎ اﻣﺪ و  ۱۲۱۷ﺑﺎ ﭘﺪر و ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺷﲑاز
آﻣﺪ و در ﺧﺪﻣﺖ ﺟﺪّش ﺣﺎج ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﻋﻠﻮم ﻋﻘﻠﯽ و ﻧﻘﻠﯽ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎل  ۱۲۳۴ﺟﻨﺎب ﻣﲑزا زﯾﻦاﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ
ﻣﺴﺘﻌﻠﯿﺸﺎه ﺑﻪ ﺷﲑاز آﻣﺪ و او را ﺟﺬﺑﻪ ﻃﻠﺐ رﺑﻮد و ﺑﻪ ﻓﻘﺮ ﻣﺸﺮّف ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺠﺬوﺑﻌﻠﯿﺸﺎه ﻫﻤﺪاﻧﯽ رﺳﯿﺪ و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن
ﻣﺴﺘﻌﻠﯿﺸﺎه ﭘﺲ از وی ﺑﺮ ﻣﺴﻨﺪ ارﺷﺎد ﻧﺸﺴﺖ و ﭘﺲ از ﺧﻮد ﺑﺎ ﺳﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺟﻨﺎب ﺳﻌﺎدﺗﻌﻠﯿﺸﺎه را ﻣﻨﺼﻮب ﻓﺮﻣﻮد و در ﺳﺎل
 ۱۲۷۶ﺧﺮﻗﻪ ﺗﻬﯽ ﮐﺮد .ﺷﺮح ﮐﺎﻣﻞ زﻧﺪﮔﯽ او درﮐﺘﺎب ﻃﺮاﺋﻖاﻟﺤﻘﺎﯾﻖ ﺟﻠﺪ ﺳﻮم آﻣﺪه اﺳﺖ.

 -۲ﺷﺎه داﻋﯽ اﱃ اﻟﻠّﻪ :ﻧﺎﻣﺶ ﺳﯿّﺪﻧﻈﺎم اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﻮد واﻋﻆ ﺑﻮده و ﺳﻠﺴﻠﮥ ﻧﺴﺒﺶ ﺑﻪ  ۱۹واﺳﻄﻪ ﺑﻪ زﯾﺪﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﲔ)ع( ﻣﯽرﺳﺪ

و اﺟﺪاد او ﻫﻤﻪ در ﻧﺴﺐ ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ))داﻋﯽ(( ﺑﻮدهاﻧﺪ .وی اﺑﺘﺪا ﻣﺮﯾﺪ ﺷﯿﺦ ﻣﺮﺷﺪﺑﻦ اﺑﻮاﺳﺤﺎق ﺑﻬﺮاﻧﯽ ﺑﻮده و ﺳﭙﺲ اﺳﺘﺎد او را از

ﺷﲑاز ﺑﻪ ﻣﺎﻫﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت ﺷﺎه ﻧﻌﻤﺖاﻟﻠّﻪ وﱃ ﮔﺴﻞ ﻣﯽدارد .و وی ﻫﻤﺮاه ﺑﺮادر ﺑﺰرﮔﺶ ﺷﯿﺦ ﺳﺮاجاﻟﺪﯾﻦ ﻋﺎزم ﻣﺎﻫﺎن ﺑﺨﺪﻣﺖ
ﺳﯿﺪ رﺳﯿﺪه ﺑﯿﻌﺖ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻓﻘﺮی ﺑﺎﻻﺋﯽ ﻣﯽرﺳﺪ و اﯾﻦ ﺷﻌﺮ را در ﻣﺪح ﻗﻄﺐ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﺳﺮاﯾﺪ:
ﺷﺪم ﺑﺨﻄّﻪ ﮐﺮﻣﺎن و ﺟﺎﻧﻢ آ ﮔﻪ ﺷﺪ

ﮐﻪ ﻣﺮﺷﺪ دل ﻣﻦ ﺷﺎه ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠّﻪ ﺷﺪ

ﺑﻨﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻃﺮاﺋﻖاﻟﺤﻘﺎﯾﻖ دﯾﻮاﻧﺶ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ  ۵۰ﻫﺰار ﺑﯿﺖ ﺷﻌﺮ اﺳﺖ و از ﺟﻤﻠﻪ  ۶ﻣﺜﻨﻮی دارد و ﻧﯿﺰ ﺷﺮﺣﯽ ﺑﺮ ﮔﻠﺸﻦ راز و
ﺷﺮﺣﯽ ﺑﺮ ﻣﺜﻨﻮی ﻣﻮﻟﻮی دارد .وی ﺑﻌﺪ از  ۳۰ﺳﺎل وﻋﻆ و ارﺷﺎد ﺑﻪ ﺳﺎل  ۸۶۸ﯾﺎ  ۸۶۹ﮐﻪ ﺣﺪوداً  ۵۷ﺳﺎل داﺷﺘﻪ ﺧﺮﻗﻪ ﺗﻬﯽ ﮐﺮده و
ﺑﻘﻌﻪ او در ﺧﺎرج ﺷﲑاز ﺑﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﻫﻤﯿﺸﻪ زﯾﺎرﺗﮕﺎه اﻫﻞ راز ﺑﻮده)ﻣﺄﺧﻮذ ازﮐﺘﺎب ﻃﺮاﺋﻖ ﺟﻠﺪ  ۳ص  ۴۹ﺗﺎ .(۵۱

 -۳ﺟﻨﺎب ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻣﺤﺴﻦ ﺳﺮوﺳﺘﺎﻧﯽ)ﺻﺎﺑﺮﻋﻠﯽ( در ﺷﻬﺮ ﺷﲑاز ﻣﺘﻮﻟّﺪ ﺷﺪ .ﺷﯿﺦ ﺑﺰرﮔﻮار در ﻣﻬﺪ ﺷﻌﺮ و ادب و ﻓﺼﺎﺣﺖ ﭘﺎ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی

ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ﻧﻬﺎد .ﭘﺲ از دوران ﺻﺒﺎوت ﺑﮑﺴﺐ و داﻧﺶ و ﻓﻀﯿﻠﺖ ﭘﺮداﺧﺖ و در ﻋﻠﻮم ﻋﻘﻠﯽ و ﻧﻘﻠﯽ ﮐﺎﻣﻞ و در ﻓﻀﻞ و داﻧﺶ ﺟﺎﻣﻊ
ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺟﻨﺎﺑﺶ ﺧﺪﻣﺖ آﻗﺎی ﺣﺎج ﺳﻠﻄﺎﻧﻤﺤﻤﺪﮔﻨﺎﺑﺎدی ﺳﻠﻄﺎﻧﻌﻠﯿﺸﺎه ﻣﺸﺮّف ﺑﻪ ﻓﻘﺮﮔﺮدﯾﺪ ﭘﺲ از ﺷﻬﺎدت ﺣﻀﺮت آﻗﺎی ﺳﻠﻄﺎﻧﻌﻠﯿﺸﺎه ﺧﺪﻣﺖ
ﺟﺎﻧﺸﲔ اﯾﺸﺎن ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺣﺎج ﻣﻼﻋﻠﯽ ﻧﻮرﻋﻠﯿﺸﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻋﻬﺪ ﻧﻤﻮد و ﺑﻠﻘﺐ ﺻﺎﺑﺮﻋﻠﯽ ﻣﻔﺘﺨﺮﮔﺮدﯾﺪ .ﯾﮑﯽ از اﻓﺘﺨﺎرات اﯾﺸﺎن اﯾﻦ

ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻌﺎدت ﯾﺎﻓﺖ ﺟﺴﺪ ﻣﻄﻬﺮ ﺣﻀﺮت آﻗﺎی ﺳﻠﻄﺎﻧﻌﻠﯿﺸﺎه را ﺑﺎ اﺟﺎزهٔ ﺣﻀﺮت آﻗﺎی ﻧﻮرﻋﻠﯿﺸﺎه ﻏﺴﻞ داده وﮐﻔﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ .و در ﺳﺎل
 ۱۳۳۷ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی رﺣﻠﺖ ﻓﺮﻣﻮد و در ﻣﺰار داﻋﯽاﻟﻠﻪ در ﺷﲑاز ﻣﺪﻓﻮن ﮔﺮدﯾﺪ.

٢٤٥

در ﺻﺤﻦ ﺷﺎه داﻋﯽاﱃ اﻟﻠّﻪ ﻣﺪﻓﻮﻧﺴﺖ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﺮدﻧﺪ و ﻓﺎﺗﺤﻪ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ .اﯾﻦ رﺑﺎﻋﯽ روی ﺳﻨﮓ ﻟﻮح آن ﻣﺮﺣﻮم
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪهﺑﻮد.

ای دوﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺑﺘﻢ ﮔﺬر ﺑﻌﺪ وﻓﺎت

ﮐﻨﮏ ﯾﺎد زﻣﻦ ﺑﯿﺎد اﯾّﺎم ﺣﯿﺎت

ﯾﮏ ﺣﻤﺪ و ﺳﻪ ﺳﻮره ﻫﺪﯾﮥ روﺣﻢ ﮐﻦ

ﺗﺎ ﺗﻮ ﺑﺮﮐﺎت ﯾﺎﺑﯽ و ﻣﻦ ﺣﺴﻨﺎت

ﭘﺲ از آن ﻣﻨﺰل آﻗﺎی اﻓﺸﺎر ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ .ﻫﻮای ﺷﲑاز ﻧﯿﻢاﺑﺮی و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻄﺒﻮع ﺑﻮد و ﭼﻮن ﻫﻤﯿﺸﻪ در اﯾﻦ
ﻓﺼﻞ ﺑﺎﻏﻬﺎ و ﺻﺤﺮا ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮﮔﻞ و ﻣﻌﻄﺮ و ﺑﻬﺠﺖاﻓﺰاﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء ﺗﻤﺎم ﻓﻘﺮا در ﺳﺎﻟﻨﻬﺎی

ﺑﺰرگ ﺑﺤﻀﺮت آﻗﺎ اﻗﺘﺪا ﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﺒﺴﻄﻮی در ﻣﻮرد ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و اﺗﺤﺎد ﻓﻘﺮا ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪﮐﻪ

ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﻋﲔ آﻧﻬﺎ را ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ وﱃ ﺑﺎﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺆﻣﻨﲔ ﻫﻤﻪ ﻧﻔﺲ واﺣﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و اﯾﻦ اﺷﻌﺎر از
ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻗﺮاﺋﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:

ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻣﻌﺪود ﻟﯿﮏ اﯾﻤﺎن ﯾﮑﯽ

ﺟﺴﻤﺸﺎن ﻣﻌﺪود ﻟﯿﮑﻦ ﺟﺎن ﯾﮑﯽ

ﺟﺎن ﮔﺮﮔﺎن و ﺳﮕﺎن از ﻫﻢ ﺟﺪاﺳﺖ

ﻣﺘﺤﺪ ﺟﺎﻧﻬﺎی ﺷﲑان ﺧﺪاﺳﺖ

ﻟﯿﮏ ﯾﮏ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﻪ اﻧﻮارﺷﺎن

ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﺮﮔﲑی ﺗﻮ دﯾﻮار از ﻣﯿﺎن

ﭼﻮن ﻧﻤﺎﻧﺪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ را ﻗﺎﻋﺪه

واﺣﺪه

ﺻﺪ ﺑﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺼﺤﻦ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ

ﻫﻤﭽﻮ آن ﯾﮏ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺳﻤﺎ

ﻣﺆﻣﻨﺎن

ﻣﺎﻧﻨﺪ

ﻧﻔﺲ

ﻣﺆﻣﻨﲔ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﻤﻬﺎی ﺑﺮق ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ اﺗﺼﺎل دارﻧﺪ .اﮔﺮ ﺑﺮای ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﻧﺎراﺣﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﯽ
از ﺳﯿﻤﻬﺎ اﺗﺼﺎل ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪﮐﻨﺘﻮر ﻣﯽﺳﻮزد .اﮔﺮ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮق ﺻﺪﻣﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ .ﻣﺆﻣﻦ ﻫﻢ اﮔﺮ ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﻮد
ﺑﻘﻠﺐ ﻣﺮﺑﯽ وﱃ زﻣﺎن ﻫﻢ اﺛﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ درﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺆﻣﻨﲔ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻮﺷﻨﺪ ﺗﺎ

ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮑﺮوح در اﺑﺪان ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮر واﺣﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .از ﺟﺎن و دل ﺑﻬﻢ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﮐﺎری ﻧﮑﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺪورت

ﻣﺆﻣﻦ دﯾﮕﺮ ﺷﻮد .ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﺮورﮐﺎﺋﻨﺎت ﻋﻠﯽ )ع( ﺳﺮﻣﺸﻖ ﺑﮕﲑﻧﺪ .روزی آﻧﺤﻀﺮت ازﮐﻮﭼﻪ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ دﯾﺪ زﻧﯽ

ﻇﺮف آﺑﯽ در دﺳﺖ دارد در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ آب را ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮد ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ای ﻋﻠﯽ )ع( ﺧﺪا داد ﻣﺮا از ﺗﻮ ﺑﮕﲑد.

ﺣﻀﺮت ﺑﺠﻠﻮ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﺮدﻧﺪ و ﻇﺮف آب را از دﺳﺖ اوﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﺶ ﺑﺮدﻧﺪ و از ﺣﺎﻟﺶ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ .اﻇﻬﺎر

داﺷﺖ ﺷﻮﻫﺮم در ﺟﻨﮓ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﻦ ﮐﺴﯽ را ﻧﺪارم .ﺣﻀﺮت ﻓﻮراً ﺑﻪ ﻣﻘﺮّ ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﺮدﻧﺪ .ﻣﻘﺪاری آرد
و روﻏﻦ و ﺧﺮﻣﺎ آوردﻧﺪ و ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﻣﻦ ﭼﻪ ﮐﻤﮑﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮑﻨﻢ .زن ﮔﻔﺖ ﺗﻮﮐﻪ ﻧﺤﻮهٔ ﺧﻤﲑﮐﺮدن آرد را ﻧﻤﯽداﻧﯽ

ﺑﭽﻪﻫﺎ را ﻧﮕﺎﻫﺪاری ﮐﻦ ﺗﺎ ﻣﻦ آرد را ﺧﻤﲑ ﻧﻤﺎﯾﻢ .ﺣﻀﺮت ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﭽﻪﻫﺎ را دور ﺧﻮد ﺟﻤﻊ ﮐﺮد و ﺑﺎ زﺑﺎن
ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺣﺮف ﻣﯽزد و ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺧﺮﻣﺎ ﺑﺪﻫﺎن آﻧﻬﺎ ﻣﯽﮔﺬارد ﺗﺎ آن زن از ﺧﻤﲑﮐﺮدن ﻓﺎرغ ﺷﺪ .ﭘﺲ

آن ﺣﻀﺮت آﺗﺶ در ﺗﻨﻮر اﻓﮑﻨﺪ ﻫﻤﯿﻨﮑﻪ زﺑﺎﻧﻪ آﺗﺶ ﺑﺎﻻ ﮐﺸﯿﺪ ﺻﻮرت ﻣﺒﺎرک ﺧﻮد را ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽآورد و ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد:

»ای ﻋﻠﯽ ﺑﭽﺶ ﺣﺮارت آﺗﺶ را ﺗﺎ از آﺗﺶ ﺟﻬﻨﻢ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺸﻮی« در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم زن ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ آﻣﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ

اﻣﲑاﻟﻤﺆﻣﻨﲔ )ع( ﻣﺸﻐﻮل آﺗﺶ ﮐﺮدن اﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ آن زن رﺳﺎﻧﯿﺪ و ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﮐﯿﺴﺖ در ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﮔﻔﺖ ﺷﺨﺼﯽ

اﺳﺖ ﮐﻪ دﻟﺶ ﺑﺤﺎل ﯾﺘﯿﻤﺎن ﻣﻦ ﺳﻮﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻣﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .آﻧﺰن ﮔﻔﺖ وای ﺑﺮﺗﻮ اﯾﻦ ﻋﻠﯽ )ع( ﺧﻠﯿﻔﻪ و

اﻣﲑاﻟﻤﺆﻣﻨﲔ اﺳﺖ .آﻧﮕﺎه آن زن آﻣﺪ و ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد .دﯾﮕﺮ آﻧﮑﻪ وﻗﺘﯽ اﻣﺎم ﺣﺴﻦ )ع( و اﻣﺎم ﺣﺴﲔ )ع( از

دﻓﻦ ﻋﻠﯽ )ع( ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ از ﯾﮏ ﺧﺮاﺑﻪای ﺻﺪای ﻧﺎﻟﻪای ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ .رﻓﺘﻨﺪ دﯾﺪﻧﺪﮐﻪ ﮐﻮری ﺑﯿﻤﺎر و ﻧﺎﺗﻮان در

آﻧﺠﺎﺳﺖ ﺳﺆال ﮐﺮدﻧﺪ :ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯽ و ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﺟﻮاب داد ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ اﯾﻨﺠﺎ ﻫﺴﺘﻢ ﺷﺨﺼﯽ ﻫﺮ ﺷﺐ

ﻧﺎن و آب و ﻟﻮازم ﻣﺮا ﻣﯽآورد و از ﻣﻦ دﻟﺠﻮﺋﯽ ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﻦ ﺳﺆال ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯽ؟ در ﺟﻮاب ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد» :اَﻧَﺎ
ﺟﺎٰﻟِﺲٌ ﻣِﻦْ ﺟَﻠﯿﺲِ اﻟْﻔُﻘَﺮاءِ« .ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ او ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﻮار ﻣﺎ ﻋﻠﯽ )ع( ﺑﻮد .ﺣﺎل از دﻓﻦ او ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ آن ﮐﻮر

٢٤٦

اﺳﺘﺪﻋﺎ ﮐﺮد او را ﺑﺴﺮ ﻗﱪ ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴّﻼم ﺑﺮدﻧﺪ .ﮔﻔﺖ ﺧﺪاﯾﺎ دﯾﮕﺮ دﻧﯿﺎ را ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ و درﮔﺬﺷﺖ .اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﺎت
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻬﺎت ﭘﲑ آﺗﺸﯽ در دﻟﻬﺎ اﻓﮑﻨﺪه و ﺣﺎﱃ ﮐﻪ ﺑﻮﺻﻒ ﻧﮕﻨﺠﺪ در ﻓﻘﺮا اﯾﺠﺎدﮐﺮده ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر،

آﻗﺎی زاﻫﺪاﻧﯽ ﮐﺘﺎب ﻣﺜﻨﻮی را ﺑﺎزﮐﺮد و اﯾﻦ اﺷﻌﺎر را ﺧﻮاﻧﺪ:
ﮔﻔﺖ ﻣﻌﺸﻮﻗﯽ ﺑﻌﺎﺷﻖ ﮐﺎی ﻓﺘﲐ

ﺗﻮ ﺑﻐﺮﺑﺖ دﯾﺪهای ﺑﺲ ﺷﻬﺮﻫﺎ

ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻪ ﻣﺎ را ﺑﺴﺎط

ﻫﺴﺖ ﺻﺤﺮا ﮔﺮ ﺑﻮد ﺳﻢّاﻟﺨﯿﺎط

ﮔﻔﺖ آن ﺷﻬﺮی ﮐﻪ دروی دﻟﱪ اﺳﺖ

ﭘﺲ ﮐﺪاﻣﲔ ﺷﻬﺮ از آﻧﻬﺎ ﺧﻮﺷﱰ اﺳﺖ
ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﯾﻮﺳﻒ رُﺧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮ ﻣﺎه

ﺟﻨّﺖ اﺳﺖ آن ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﻌﺮ ﭼﺎه

ﻧﻌﯿﻢ

ﺑﯽ ﺗﻮ ﺷﺪ رﯾﺤﺎن و ﮔﻞ ﻧﺎر ﺟﺤﯿﻢ

ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﺗﻮ ﺑﺎ ﻣﻨﯽ ﻣﻦ ﺧﻮﺷﺪﻟﻢ

ور ﺑﻮد در ﻗﻌﺮ ﮔﻮری ﻣﻨﺰﻟﻢ

ﺑﺎ ﺗﻮ دوزخ ﺟﻨّﺖ اﺳﺖ ای ﺟﺎﻧﻔﺰا
ﺷﺪ

ﺟﻬﻨﻢ

ﺑﺎ

ﺗﻮ

رﺿﻮان

ﺑﺎ ﺗﻮ زﻧﺪان ﮔﻠﺸﻦ اﺳﺖ ای دﻟﺮﺑﺎ

ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﺎ ﺗﻮ ﺳﺮ و ﺳﻮدا ﺑﻮد

ﺧﻮﺷﱰ از ﻫﺮ دو ﺟﻬﺎن آﻧﺠﺎ ﺑﻮد

ﭘﺲ از ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺎم ﺻﺮف ﺷﺪ و اﺳﱰاﺣﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ.

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ۲۷ﻓﺮوردﯾﻦ  =۱۳۵۱دوم رﺑﯿﻊاﻻول ) ۱۳۹۲ﺷﲑاز – ﺳﺨﻨﺎن ﮔﻬﺮﺑﺎر(
در ﺷﲑاز ﺷﺒﻬﺎ ﺻﺪای ﻣﺮغ ﺣﻖ ﺑﮕﻮش ﻣﯽرﺳﯿﺪ .ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺤﺮ ﻧﯿﺰ ﻓﻘﺮای ﺷﲑاز و ﺷﺸﺪه در ﺳﺎﻟﻦﻫﺎی ﻃﺒﻘﮥ دوم
ﻋﻤﺎرت اﺟﺘﻤﺎع ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺻﺪای ﻣﻨﺎﺟﺎت آﻧﻬﺎ ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ .ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﺑﺴﺎﻟﻦ ﻃﺒﻘﮥ اول
ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﺮدﻧﺪ .ﻫﻤﮕﯽ ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ را ﺑﺎ آن ﺣﻀﺮت اﻗﺘﺪا ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ از ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن ﺿﻤﻦ ﺗﻔﺴﲑ راﺟﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ

آﯾﺎت ﺳﻮرهٔ دﻫﺮ ﺑﯿﺎﻧﺎﺗﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح اﯾﺮاد ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ»:إِنﱠ اﻟْﺎَٔﺑْﺮَارَ ﻳَﺸْﺮَﺑُﻮنَ ﻣِﻦ ﻛَﺎْٔسٍ ﻛَﺎنَ ﻣِﺰَاﺟُﻬَﺎ ﻛَﺎﻓُﻮرًا« )ﺳﻮره دﻫﺮ
آﯾﻪ  (۵وَﻳُﺴْﻘَﻮْنَ ﻓِﻴﻬَﺎ ﻛَﺎْٔﺳًﺎ ﻛَﺎنَ ﻣِﺰَاﺟُﻬَﺎ زَﻧﺠَﺒِﻴﻠًﺎ )ﺳﻮره دﻫﺮ آﯾﻪ  (۱۷وَﺳَﻘَﺎﻫُﻢْ رَﺑﱡﻬُﻢْ ﺷَﺮَاﺑًﺎ ﻃَﻬُﻮرًا )ﺳﻮره دﻫﺮ آﯾﻪ .(۲۱

۱

 ۱.(۲۱و ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻫﻤﭽﺎﻧﮑﻪ ﺷﺎرﺑﲔ ﺷﺮاب ﻇﺎﻫﺮی ﮐﻪ در دﯾﺎﻧﺖ ﻣﻘﺪس اﺳﻼم ﺣﺮام اﺳﺖ ﺣﺎﻻت و ﻣﺰاﺟﻬﺎی

ﻣﺨﺘﻠﻒ دارﻧﺪ ،روﻧﺪﮔﺎن ﺑﺴﻮی ﺧﺪا و ﻃﺮﯾﻘﺖ ﺣﻀﺮت ﻣﺮﺗﻀﲐ ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴّﻼم ﻧﯿﺰ ﺣﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارﻧﺪ.

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺑﺤﺴﺐ ﺣﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ دارﻧﺪ ﺷﺮاﺑﻬﺎی ﻣﻌﻨﻮی ﻣﯽﻧﻮﺷﺎﻧﺪ .آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺣﺮارت ﺷﻮق آﻧﻬﺎ ﺑﺴﻮی
ﺧﺪا ﺑﻨﺤﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ وﺟﻮد آﻧﻬﺎ از ﺣﺮارت اﺷﺘﯿﺎق از ﺑﲔ ﺑﺮود ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺷﺮاب ﮐﺎﻓﻮری ﻣﺮﺣﻤﺖ

ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﺪ ﺗﺎ از آن ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺤﺪ اﻋﺘﺪال ﺑﺎزآﯾﻨﺪ .و آﻧﺎﻧﮑﻪ در روش و ﺳﻠﻮک آﻧﻬﺎ ﺳﺴﺘﯽ و ﺳﺮدی ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺮاب

زﻧﺠﺒﯿﻠﯽ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ و آﻧﻬﺎﺋﯿﮑﻪ ﺣﺎل ﺳﻠﻮک و ﺟﺬﺑﺸﺎن ﻣﺴﺎوی و ﺑﺤﺪ اﻋﺘﺪال اﺳﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺷﺮاب ﻃﻬﻮر
ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺎﻟﺺ ﻣﯿﺂﺷﺎﻣﺎﻧﺪ ﯾﺎ ﺷﺮاﺑﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﻧﺴﺒﺖ دادن اﻣﻮال و اﻓﻌﺎل و ﺻﻔﺎت ﺑﺨﻮد و اﻇﻬﺎر ﺧﻮدﺑﯿﻨﯽ و

ﺧﻮدﭘﺴﻨﺪی ﭘﺎک و ﭘﺎﮐﯿﺰه ﮔﺮداﻧﺪ .ﺑﺎ آن ﻟﻄﯿﻔﮥ اﯾﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪرﺧﺖ ﻃﻮﺑﲐ ﻣﺜﻞ زدهاﻧﺪﮐﻪ اﺻﻞ آن درﺧﺖ در

ﺧﺎﻧﺪان ﻋﺼﻤﺖ و ﻃﻬﺎرت و ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی آن در دل ﻣﺆﻣﻨﲔ اﺳﺖ .آﻧﮕﺎه آﻗﺎی ﺧﻠﻮﺻﯽ ﻣﻨﺎﺟﺎت ﺧﻮاﻧﺪ .آﻧﭽﻨﺎن

ﺷﻮر و وﻟﻮﻟﻪ در ﻣﯿﺎن ﻓﻘﺮا اﻓﺘﺎدﮐﻪ ﺳﺮ از ﭘﺎ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ .ﭘﺲ از ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺳﺎﻋﺖ  ۷/۴۵ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ درﮔﺬﺷﺖ

ﺑﺮادر آﻗﺎی ﻣﻮدّت ﺑﺮای اﻇﻬﺎر ﺗﺴﻠﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل آﻗﺎی ﻣﻮدّت ﺗﺸﺮﯾﻒ ﻓﺮﻣﺎ ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﺲ از دﻟﺠﻮﺋﯽ از اﯾﺸﺎن
 -۱ﺗﺮﺟﻤﮥ آﯾﺎت ﻓﻮق ﭼﻨﲔ اﺳﺖ) :ﻧﯿﮑﺎن از ﺟﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻓﻮر آﻣﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﯽآﺷﺎﻣﻨﺪ (.ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ آﯾﻪ در اﯾﺜﺎرﮔﺮی اﺑﺮاری ﮐﻪ ﺟﺰ
ﻋﻠﯽ)ع( و ﺧﺎﻧﺪاﻧﺶ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﯿﺎن ﭘﺎداش اﻟﻬٰﯽ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ).و آﻧﺎن از ﺟﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺠﺒﯿﻞ آﻣﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﯽﻧﻮﺷﻨﺪ؛( و ﺳﭙﺲ ﺑﻘﯿﻪ
ﻧﻌﻢ اﻟﻬﯽ ﺑﻬﺸﺘﯽ را ﺑﺮ ﺷﻤﺮده ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ)و ﭘﺮورﮔﺎرﺷﺎن ﺑﻪ آﻧﺎن ﺷﺮاﺑﯽ ﭘﺎک و ﭘﺎﮐﯿﺰه ﻧﻮﺷﺎﻧﯿﺪ(.
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ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ درﮔﺬﺷﺖ ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎی ﺣﺎج اﺣﻤﺪ ﺳﺎﻟﮑﯽ ﮐﻪ از ﻓﻘﺮاری زﻣﺎن آﻗﺎی ﻧﻮرﻋﻠﯿﺸﺎه ﺛﺎﻧﯽ در ﺳﻦ ﻧﻮد و ﭘﻨﺞ
ﺳﺎﻟﮕﯽ از دﻧﯿﺎ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮای ﺗﺴﻠﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪان آن ﻣﺮﺣﻮم ﺑﻪ ﻣﻨﺰل اﯾﺸﺎن ﺗﺸﺮﯾﻒﻓﺮﻣﺎ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ آﻗﺎی ﺣﺎج

ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻟﮑﯽ و ﺳﺮﮐﺎر ﺳﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎﻟﮑﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺮادران ﮐﻪ اﮐﺜﺮاً ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده و ﻓﺎﺿﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺴﻠﯿﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ .در
اﯾﻦ دو ﻣﻮردﮐﻠﯿﮥ ﻫﻤﺮاﻫﺎن و ﺑﺮادران اﻓﺸﺎر و آﻗﺎی زاﻫﺪاﻧﯽ و آﻗﺎی ﻣﻮدّت و آﻗﺎی ﻣﲑزا ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ ﺟﺮاحﭘﻮر ﻋﻀﻮ

اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ ﺷﲑاز ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ .از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ زﯾﺎرت ﺷﯿﺦ اﺟﻞ ﺳﻌﺪی ﻋﻠﯿﻪاﻟﺮﺣﻤﺔ رﻓﺘﯿﻢ روی در ورودی

ﺑﻤﻘﱪه اﯾﻦ اﺷﻌﺎر ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد:

ﺑﺴﯽ ﺻﻮرت ﺑﮕﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﻋﺎﻟﻢ

وزﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﮕﺮدد ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻫﻢ

ﻋﻤﺎرت ﺑﺎ ﺳﺮای دﯾﮕﺮ اﻧﺪاز

ﮐﻪ دﻧﯿﺎ را اﺳﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺤﮑﻢ

ﻧﺎدان

ﮐﻪ ﮔﺮ ﺑﺎزش ﮐﻨﯽ دﺳﺘﺖ و ﻣِﻌْﺼَﻢْ

ﺑﺴﺎ

ﺧﺎﮐﺎ

ﺑﺰﯾﺮ

ﭘﺎی

ﮔِﻞِ ﻓﺮزﻧﺪ آدم ﺧﺸﺖ ﮔﺮدﯾﺪ

ﻧﻤﯽﺟﻨﺒﺪ

آدم

ﺳﺨﻦ را روی ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺒﺪﻻﻧﺴﺖ

ﻧﮕﻮﯾﻨﺪ از ﺣﺮم اﻻّ ﺑﻪ ﻣﺤﺮم

ﻧﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﭼﺎه ﭘﺮ ﮔﺮدد زﺷﺒﻨﻢ

ﻧﻪ ﭼﺸﻢ ﻃﺎﻣﻊ از دﻧﯿﺎ ﺷﻮد ﺳﲑ
ﺑﺴﯿﻢ و زر ﻧﮑﻮﻧﺎﻣﯽ ﺑﺪﺳﺖ آر
ﺑﮑﺎر

اﻣﺮوز

ﺗﺨﻢ

دل

ﻓﺮزﻧﺪ

ﻣﻨﻪ ﺑﺮ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﲑﻧﺪش از ﻫﻢ

ﮐﻪ

ﻧﯿﮏﻧﺎﻣﯽ

ﺑﺪروی

ﻓﺮدا

واﻟﻠّﻪ

اﻋﻠﻢ
)ازﮐﺘﺎب ﻗﺼﺎﺋﺪ(

در داﺧﻞ ﻣﻘﱪه در ﺿﻠﻊ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرات ازﮔﻠﺴﺘﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد :ﯾﺎد دارم ﮐﻪ ﺷﺒﯽ در ﮐﺎرواﻧﯽ ﻫﻤﮥ
ﺷﺐ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدم و ﺳﺤﺮﮔﺎه در ﮐﻨﺎر ﭘﯿﺸﻪای ﺧﻔﺘﻪ .ﺷﻮرﯾﺪهای در آن ﺳﻔﺮ ﻫﻤﺮاه ﻣﺎ ﺑﻮد .ﻧﻌﺮهای ﺑﺰد راه ﺑﯿﺎﺑﺎن ﮔﺮﻓﺖ
و ﯾﮏ ﻧﻔﺲ آرام ﻧﯿﺎﻓﺖ .ﭼﻮن روز ﺷﺪﮔﻔﺘﻤﺶ آن ﭼﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻮد ﮔﻔﺖ ﺑﻠﺒﻼن را دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﻨﺎﻟﺶ درآﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ از

درﺧﺖ وﮐﺒﮑﺎن ازﮐﻮه و ﻏﻮﮐﺎن از آب و ﺑﻬﺎﺋﻢ از ﺑﯿﺸﻪ ،اﻧﺪﯾﺸﻪ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻣﺮوّت ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻫﻤﻪ در ﺗﺴﺒﯿﺢ و ﻣﻦ ﺑﻐﻔﻠﺖ
ﺧﻔﺘﻪ.
دوش ﻣﺮﻏﯽ ﺑﺼﺒﺢ ﻣﯽﻧﺎﻟﯿﺪ

ﻋﻘﻞ وﺻﱪم ﺑﱪدو ﻃﺎﻗﺖ و ﻫﻮش

ﮔﻔﺖ ﺑﺎور ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﺮا

ﺑﺎﻧﮓ ﻣﺮﻏﯽ ﭼﻨﲔ ﮐﻨﺪ ﻣﺪﻫﻮش

ﻣﮕﺮ آواز ﻣﻦ رﺳﯿﺪ ﺑﮕﻮش

ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن ﻣﺨﻠﺺ را

ﻣﺮغ ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺧﻮان و ﻣﻦ ﺧﺎﻣﻮش

ﮔﻔﺘﻢ اﯾﻦ ﺷﺮط آدﻣﯿّﺖ ﻧﯿﺴﺖ
در ﺿﻠﻊ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ اﯾﻦ اﺷﻌﺎر ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد:

اﻻ ایﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﺎک ﻣﺎ ﺑﮕﺬری

ﺑﺨﺎک

ﺑﻪ ﺑﯿﭽﺎرﮔﯽ ﺗﻦ ﻓﺮا ﺧﺎک داد

و ﮔﺮ ﮔﺮد ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮآﻣﺪ ﭼﻮ ﺑﺎد

ﮐﻪ ﮔﺮﺧﺎک ﺷﺪ ﺳﻌﺪی اورا ﭼﻪ ﻏﻢ

ﻋﺰﯾﺰان

ﮐﻪ

ﯾﺎدآوری

ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎک ﺑﻮد اﺳﺖ ﻫﻢ

دﮔﺮ

ﺑﺴﯽ ﺑﺮﻧﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﮐﺶ ﺧﻮرد

ﺑﺎره

ﺑﺎدش

ﺑﻌﺎﻟﻢ

ﺑﻮد

ﻧﮕﺮ ﺗﺎ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﻌﻨﯽ ﺷﮑﻔﺖ

در او ﻫﯿﭻ ﺑﻠﺒﻞ ﭼﻨﲔ ﺧﻮش ﻧﮕﻔﺖ

ﺗﻮ آﻧﮕﻪ ﺷﻮی ﭘﯿﺶ ﻣﺮدم ﻋﺰﯾﺰ

ﮐﻪ ﻣﺮ ﺧﻮﯾﺸﱳ را ﻧﮕﲑی ﺑﻪ ﭼﯿﺰ

ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺘﺨﻮاﻧﺶ ﻧﺮوﯾﺪ ﮔﻠﯽ

ﻋﺠﺐ ﮔﺮ ﺑﻤﲑد ﭼﻨﲔ ﺑﻠﺒﻠﯽ

ﮐﻪ در ﭘﺎی ﮐﻤﱰ ﮐﺴﯽ ﺧﺎک ﺷﺪ

از اﯾﻦ ﺧﺎﮐﺪان ﺑﻨﺪهای ﭘﺎک ﺷﺪ

در ﺿﻠﻊ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ اﯾﻦ ﻏﺰل از ﻃﯿّﺒﺎت ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد:
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ﺑﺠﻬﺎن ﺧﺮم ازآﻧﻢ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن ﺧﺮم از اوﺳﺖ

ﻋﺎﺷﻘﻢ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ از اوﺳﺖ

ﺑﻐﻨﯿﻤﺖ ﺷﻤﺮ ایدوﺳﺖ دم ﻋﯿﺴﯽ ﺻﺒﺢ

ﺗﺎ دل ﻣﺮده ﻣﮕﺮ زﻧﺪه ﮐﻨﺪ ﮐﺎﯾﻨﺪم از اوﺳﺖ

ﺑﺤﻼوت ﺑﺨﻮرم زﻫﺮﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺳﺎﻗﯽ اﺳﺖ

ﺑﺎرادت ﺑﮑﺸﻢ درد ﮐﻪ درﻣﺎﻧﻢ از اوﺳﺖ

زﺧﻢ ﺧﻮﻧﯿﻨﻢ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻧﺸﻮد ﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ

ﺧﻨﮏآن زﺧﻢ ﮐﻪ ﻫﺮﻟﺤﻈﻪ ﻣﺮاﻣﺮﻫﻢ از اوﺳﺖ

ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ و ﮔﺪاﺋﯽ ﺑﺮ ﻣﺎ ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ

ﮐﻪﺑﺪﯾﻦ درﻫﻤﻪ راﭘﺸﺖ ﻋﺒﺎدت ﺧﻢ از اوﺳﺖ

ﺳﻌﺪﯾﺎ ﺳﯿﻞ ﻓﻨﺎ ﮔﺮ ﺑﮑﻨﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﻋﻤﺮ

دل ﻗﻮی دار ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎد ﺑﻘﺎٔ ﻣﺤﮑﻢ از اوﺳﺖ

آﻧﭽﻪ در ﺳﺮّ ﺳﻮﯾﺪای ﺑﻨﯽآدم از اوﺳﺖ

ﻧﻪ ﻓﻠﮏ راﺳﺖ ﻣﺴﻠﻢ ﻧﻪ ﻣﻠﮏ را ﺣﺎﺻﻞ

ﺳﺎﻗﯿﺎ ﺑﺎده ﺑﺪه ﺷﺎدی آن ﮐﺎﯾﻦ ﻏﻢ از اوﺳﺖ

ﻏﻢ و ﺷﺎدی ﺑﺮ ﻋﺎرف ﭼﻪ ﺗﻔﺎوت دارد

در ﺿﻠﻊ ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻏﺰل از ﺑﺪاﯾﻊ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد:
اﯾﺼﻮﻓﯽ ﺳﺮﮔﺮدان در ﺑﻨﺪ ﻧﮑﻮﻧﺎﻣﯽ

ﺗﺎ دُرد ﻧﯿﺎﺷﺎﻣﯽ زﯾﻦ درد ﻧﯿﺎراﻣﯽ

ﻣَﻠﮏ ﺻﻤﺪﯾﺖ را ﭼﻪ ﺳﻮد و زﯾﺎن دارد

ﮔﺮ ﺣﺎﻓﻆ ﻗﺮآﻧﯽ ور ﻋﺎﺑﺪ اﺻﻨﺎﻣﯽ

ﺑﯿﭽﺎره ﺗﻮﻓﯿﻘﻨﺪ ﻫﻢ ﺻﺎﻟﺢ و ﻫﻢ ﻃﺎﻟﺢ

درﻣﺎﻧﺪهٔ ﺗﻘﺪﯾﺮﻧﺪ ﻫﻢ ﻋﺎرف و ﻫﻢ ﻋﺎﻣﯽ

ﮐﻔﺮت ﭼﻪ زﯾﺎن داردﮔﺮ ﻧﯿﮏ ﺳﺮاﻧﺠﺎﻣﯽ

زﻫﺪت ﺑﭽﻪ ﮐﺎر آﯾﺪ ﮔﺮ راﻧﺪهٔ درﮔﺎﻫﯽ

ﺟﻬﺪت ﻧﮑﻨﺪ آزاد ،ای ﺻﯿﺪ ﮐﻪ درﺑﻨﺪی

ﺳﻮدت ﻧﮑﻨﺪ ﭘﺮواز ای ﻣﺮغ ﮐﻪ در داﻣﯽ

اﯾﻦ ﻣﻠﮏ ﺧﻠﻞ ﮔﲑد ﮔﺮ ﺧﻮد ﻣَﻠﮏِ روﻣﯽ

وﯾﻦ روز ﺑﺸﺎم آﯾﺪ ﮔﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﺎﻣﯽ

ﭼﻮن ﺑﺎدﮔﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻨﺎﮐﺎﻣﯽ

ﮐﺎم ﻣﻪ دﻧﯿﺎ را ﺑﺮ ﻫﯿﭻ ﺑﻨﻪ ﺳﻌﺪی

ﺑﺎﻻی در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد:

ﺧﺎک ﻣﻦ و ﺗﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎد ﺷﻤﺎل

ﻣﯽﺑﺮدش ﺳﻮی ﯾﻤﲔ و ﺷﻤﺎل

ﺑﺴﮑﻪ در آﻏﻮش ﻟﺤﺪ ﺑﮕﺬرد

ﺑﺮ ﻣﻦ و ﺗﻮ روز و ﺷﺐ وﻣﺎه و ﺳﺎل

ایﮐﻪ دروﻧﺖ ﺑﮕﻨﻪ ﺗﲑه ﺷﺪ

ﺻﻘﺎل

دﯾﮕﺮش از دﺳﺖ ﻣﺪه ﺑﺮﻣﺤﺎل

ﻋﻤﺮ ﺑﺎ ﻓﺴﻮس ﺑﺮﻓﺖ آﻧﭽﻪ رﻓﺖ

ﺳﻨﮓ اﺟﻞ ﺑﺸﮑﻨﺪش ﭼﻮن ﺳﻔﺎل

ﮔﺮ ﺑﻤﺜﻞ ﺟﺎم ﺟﻢ اﺳﺖ آدﻣﯽ

ﺗﺮﺳﻤﺖ
آﻧﮑﻪ

زﻧﺪه دل ﻣﺮده ﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﯿﺴﺖ

ﮔﺮ ﻗﺪﻣﺖ ﻫﺴﺖ ﭼﻮ ﻣﺮدان ﺑﺮو
رَبﱢ

اَﻋِﻨّﯽ

وَ

اَﻗِﻞْ

آﺋﻴﻨﻪ
ﻧﺪارد

ﻧﮕﲑد
ﺑﺨﺪا

اﺷﺘﻐﺎل

ور ﻋﻠﻤﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮ ﺳﻌﺪی ﺑﻨﺎل

اَﻧْﺖَ رَﺟﺎٰﺋﯽ و ﻋﻠﯿﻚ اﺗّﮑﺎل

ﻋَﺜﺮَﻧﯽ

ﺑﻌﺪ ﺑﻪ آراﻣﮕﺎه ﺣﺎﻓﻆ ﺗﺸﺮﯾﻒﻓﺮﻣﺎ ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﺲ از زﯾﺎرت و ﻗﺮاﺋﺖ ﻓﺎﺗﺤﻪ دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل دﯾﻮان ﺣﺎﻓﻆ
را ﺑﺎزﮐﺮدﻧﺪ اﯾﻦ ﻏﺰل آﻣﺪ:

ﮐﯽ ﺷﻌﺮ ﺗﺮا اﻧﮕﯿﺰد ﺧﺎﻃﺮﮐﻪ ﺣﺰﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ

ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ دراﯾﻦﻣﻌﻨﯽ ﮔﻔﺘﯿﻢ وﻫﻤﲔ ﺑﺎﺷﺪ

ﻏﻤﻨﺎک ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻮد از ﻃﻌﻦ ﺣﺴﻮد اﯾﺪل

ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻮ واﺑﯿﻨﯽ ﺧﲑ ﺗﻮ در اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ

ﺻﺪ ﻣُﻠﮏ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﻢ در زﯾﺮ ﻧﮕﲔ ﺑﺎﺷﺪ

از ﻟﻌﻞ ﺗﻮ ﮔﺮﯾﺎﺑﻢ اﻧﮕﺸﱰی زﻧﻬﺎر

ﻧﻘﺸﺶ ﺑﺤﺮام ارﺧﻮد ﺻﻮرﺗﮕﺮ ﭼﲔ ﺑﺎﺷﺪ

ﻫﺮ ﮐﻮ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ﻓﻬﻢ اﯾﻦ ﮐﻠﮏ ﺧﯿﺎل اﻧﮕﯿﺰ

در داﯾﺮهٔ ﻗﺴﻤﺖ اوﺿﺎع ﭼﻨﲔ ﺑﺎﺷﺪ

ﺟﺎم ﻣﯽ و ﺧﻮن دل ﻫﺮﯾﮏ ﺑﮑﺴﯽدادﻧﺪ

ﮐﺎﯾﻦ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎزاری و آن ﭘﺮدهﻧﺸﲔ ﺑﺎﺷﺪ

در ﮐﺎر ﮔﻼب و ﮔﻞ ﺣﮑﻢ ازﱃ اﯾﻦ ﺑﻮد

ﮐﺎﯾﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ رﻧﺪی ﺗﺎ روز ﭘﺴﲔ ﺑﺎﺷﺪ

آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ راﺧﺎﻃﺮ ﺑﺸﺪاز رﻧﺪی

٢٤٩

و ﻏﺰل ﺑﻌﺪ از آن ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد:

ﺑﯽﺑﺎده ﺑﻬﺎر ﺧﻮش ﻧﺒﺎﺷﺪ

ﮔﻞ ﺑﯽرخ ﯾﺎر ﺧﻮش ﻧﺒﺎﺷﺪ

ﻃﺮف ﭼﻤﻦ و ﻫﻮای ﺑﺴﺘﺎن

ﺑﯽﻻﻟﻪ ﻋﺬار ﺧﻮش ﻧﺒﺎﺷﺪ

ﺟﺎن ﻧﻘﺪ ﻣﺤﻘّﺮ اﺳﺖ ﺣﺎﻓﻆ

از ﺑﻬﺮ ﻧﺜﺎر ﺧﻮش ﻧﺒﺎﺷﺪ

روی ﺳﻨﮓ ﻟﻮح ﻗﱪ ﺣﺎﻓﻆ در ﻣﱳ اﯾﻦ ﻏﺰل ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد:
ﻣﮋده وﺻﻞ ﺗﻮ ﮐﺰ ﺳﺮ ﺟﺎن ﺑﺮﺧﯿﺰم

ﯾﺎرب از اﺑﺮ ﻫﺪاﯾﺖ ﺑﺮﺳﺎن ﺑﺎراﻧﯽ

ﻃﺎﯾﺮ ﻗﺪﺳﻢ و از دام ﺟﻬﺎن ﺑﺮﺧﯿﺰم
ﭘﯿﺸﱰ زاﻧﮑﻪ ﭼﻮ ﮔﺮدی زﻣﯿﺎن ﺑﺮﺧﯿﺰم

ﺑﻮﻻی ﺗﻮ ﮐﻪ ﮔﺮ ﺑﻨﺪهٔ ﺧﻮﯾﺸﻢ ﺧﻮاﻧﯽ

از ﺳﺮﺧﻮاﺟﮕﯽ ﮐﻮن و ﻣﮑﺎن ﺑﺮﺧﯿﺰم

ﮔﺮ ﭼﻪ ﭘﲑم ﺗﻮ ﺷﺒﯽ ﺗﻨﮓ در آﻏﻮﺷﻢ ﮔﲑ

ﺗﺎ ﺳﺤﺮﮔﻪ زﮐﻨﺎر ﺗﻮ ﺟﻮان ﺑﺮﺧﯿﺰم

ﺗﻮ ﻣﭙﻨﺪار ﮐﻪ از ﺧﺎک ﺳﺮﮐﻮی ﺗﻮ ﻣﻦ

ﺑﺠﻔﺎی ﻓﻠﮏ وﺟﻮد زﻣﺎن ﺑﺮﺧﯿﺰم

ﺳﺮ و ﺑﺎﻻ ﺑﻨﻤﺎ ای ﺑﺖ ﺷﲑﯾﻦ ﺣﺮﮐﺎت

ﮐﻪﭼﻮ ﺣﺎﻓﻆ زﺳﺮ ﺟﺎن و ﺟﻬﺎن ﺑﺮﺧﯿﺰم

ﺑﺮﺳﺮ ﺗﺮﺑﺖ ﻣﻦ ﺑﯽ ﻣﯽ و ﻣﻄﺮب ﻣﻨﺸﲔ

و در ﺣﺎﺷﯿﻪ:

ﺗﺎ ﺑﺒﻮﯾﺖ زﻟﺤﺪ رﻗﺺ ﮐﻨﺎن ﺑﺮﺧﯿﺰم

ای ﻏﻼم ﺷﺎه ﺟﻬﺎن ﺑﺎش و ﺷﺎه ﺑﺎش

ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻟﻄﻒ آﻟﻪ ﺑﺎش

ﭼﻮن اﺣﻤﺪم ﺷﻔﯿﻊ ﺑﻮد روز رﺳﺘﺨﯿﺰ

ﮔﻮ اﯾﻦ ﺗﻦ ﺑﻼﮐﺶ ﻣﻦ ﭘﺮﮔﻨﺎه ﺑﺎش

ﮔﻮ ﮐﻮه ﺑﮑﻮه ﻣﻨﺎﻓﻖ ﺳﭙﺎه ﺑﺎﺷﺪ

از ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﺰار ﺑﯿﮏ ﺟﻮ ﻧﻤﯽﺧﺮﻧﺪ

ﮔﻮ زاﻫﺪ زﻣﺎﻧﻪ و ﮔﻮ ﺷﯿﺦ راه ﺑﺎش

آﻧﺮا ﮐﻪ دوﺳﺘﯽ ﻋﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺎﻓﺮ اﺳﺖ

اﻣﺮوز زﻧﺪهام ﺑﻮﻻی ﺗﻮ ﯾﺎ ﻋﻠﯽ )ع(

ﻓﺮدا ﺑﺮوح ﭘﺎک اﻣﺎﻣﺎن ﮔﻮاه ﺑﺎش

ﻗﱪ اﻣﺎم ﻫﺸﺘﻢ و ﺳﻠﻄﺎن دﯾﻦ رﺿﺎ )ع(

از ﺟﺎن ﺑﺒﻮس و ﺑﺮ در آن ﺑﺎرﮔﺎه ﺑﺎش

دﺳﺘﺖ ﻧﻤﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﭽﯿﻨﯽ ﮔﻠﯽ زﺷﺎخ

ﺑﺎری ﺑﭙﺎی ﮔُﻠﱭ اﯾﺸﺎن ﮔﯿﺎه ﺑﺎش

ﺣﺎﻓﻆ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺷﺎه ﭘﯿﺸﻪ ﮐﻦ

واﻧﮕﻪ در ﻃﺮﯾﻖ ﭼﻮ ﻣﺮدان راه ﺑﺎش

ﺧﻮاﻫﯽ ﺳﻔﯿﺪﺟﺎﻣﻪ و ﺧﻮاﻫﯽ ﺳﯿﺎه ﺑﺎش

ﻣﺮد ﺧﺪاﺷﻨﺎس ﮐﻪ ﺗﻘﻮی ﻃﻠﺐ ﮐﻨﺪ

اﻃﺮاف اﯾﻮان ﺟﻨﻮﺑﯽ آراﻣﮕﺎه ﺑﺨﻂ ﻣﲑداﻣﺎد روی ﮐﺎﺷﯽ ﮐﺘﯿﺒﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ،در ﻫﺮﮐﺘﯿﺒﻪ ﯾﮏ ﻣﺼﺮع از اﯾﻦ ﻏﺰل ﻧﻮﺷﺘﻪ

ﺑﻮدﻧﺪ:

ﻣﺎﯾﮥ ﻣﺤﺘﺸﻤﯽ ﺧﺪﻣﺖ دروﯾﺸﺎﻧﺴﺖ

روﺿﻪ ﺧﻠﺪ ﺑﺮﯾﻦ ﺧﻠﻮت دروﯾﺸﺎن اﺳﺖ

ﻓﺘﺢ آن در ﻧﻈﺮ ﻫﻤّﺖ دروﯾﺸﺎﻧﺴﺖ

ﮐﻨﺞ ﻋﺰﻟﺖ ﮐﻪ ﻃﻠﺴﻤﺎت ﻋﺠﺎﯾﺐ دارد

ﻣﻨﻈﺮی از ﭼﻤﻦ ﻧﺰﻫﺖ دروﯾﺸﺎﻧﺴﺖ

ﻗﺼﺮ ﻓﺮدوس ﮐﻪ رﺿﻮاﻧﺶ ﺑﺪرﺑﺎﻧﯽ رﻓﺖ

ﮐﯿﻤﯿﺎﺋﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﺻﺤﺒﺖ دروﯾﺸﺎﻧﺴﺖ

آﻧﭽﻪ زر ﻣﯽﺷﻮد از ﭘﺮﺗﻮ آن ﻗﻠﺐ ﺳﯿﺎه

ﮐﱪﯾﺎﺋﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﺣﺸﻤﺖ دروﯾﺸﺎﻧﺴﺖ

و آﻧﮑﻪ ﭘﯿﺸﺶ ﺑﻨﻬﺪ ﺗﺎج ﺗﮑﺒّﺮ ﺧﻮرﺷﯿﺪ

ﺑﯽﺗﮑﻠﻒ ﺑﺸﻨﻮ ،دوﻟﺖ دروﯾﺸﺎﻧﺴﺖ

دوﻟﺘﯽ را ﮐﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻏﻢ از آﺳﯿﺐ زوال

از ازل ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﻓﺮﺻﺖ دروﯾﺸﺎﻧﺴﺖ

ﺧﺴﺮوان ﻗﺒﻠﮥ ﺣﺎﺟﺎت ﺟﻬﺎﻧﻨﺪ وﱃ

دروﯾﺸﺎﻧﺴﺖ

روی ﻣﻘﺼﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺎن ﺟﺎن ﻣﯽﻃﻠﺒﻨﺪ

ﻣﻈﻬﺮش

ﮔﻨﺞ ﻗﺎرون ﮐﻪ ﻓﺮو ﻣﯽرود از ﻗﻬﺮ ﻫﻨﻮز

ﺧﻮاﻧﺪهﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ ازﻏﲑت دروﯾﺸﺎﻧﺴﺖ

ای ﺗﻮاﻧﮕﺮﻣﻔﺮوش اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻧﺨﻮت ﮐﻪ ﺗﺮا

آﺋﯿﻨﻪ

ﻃﻠﻌﺖ

ﺳﺮو زر در ﮐﻨﻒ ﻫﻤﺖ دروﯾﺸﺎﻧﺴﺖ

٢٥٠

ﺑﻨﺪهٔ آﺻﻒ ﻋﻬﺪﯾﻢ ﮐﻪ در ﺳﻠﻄﻨﺘﺶ

ﺻﻮرت ﺧﻮاﺟﮕﯽ و ﺳﲑت دروﯾﺸﺎﻧﺴﺖ

ﺣﺎﻓﻈﺎﯾﻨﺠﺎﺑﺎدب ﺑﺎش ﮐﻪ ﺳﻠﻄﺎن و ﻣﻠﮏ

ﻫﻤﻪ در ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺣﻀﺮت دروﯾﺸﺎﻧﺴﺖ

در ﺳﻤﺖ ﻣﺸﺮق ﮐﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ و دﻓﱰ آن ﻗﺮار دارد از اﯾﻦ ﻏﺰل اﯾﻦ ﺷﻌﺮ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،دردو ﮐﺘﯿﺒﻪ:
ای ﺗﻮاﻧﮕﺮ ﻣﻔﺮوش اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻧﺨﻮت ﮐﻪ ﺗﺮا

ﺳﺮو زر در ﮐﻨﻒ ﻫﻤّﺖ دروﯾﺸﺎن اﺳﺖ

ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﻪ دﻓﱰﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت را در دﻓﱰ ﯾﺎدﺑﻮد ﻣﺮﻗﻮم داﺷﺘﻨﺪ:

»ﺑﺴﻢ اﻟﻠّﻪ اﻟﺮّﺣﻤﻦ اﻟﺮّﺣﯿﻢ .ﻳَﺎ أَﻳﱡﻬَﺎ اﻟﻨﱠﺎسُ أَﻧﺘُﻢُ اﻟْﻔُﻘَﺮَاء إِﻟَﻰ اﻟﻠﱠﻪِ وَاﻟﻠﱠﻪُ ﻫُﻮَ اﻟْﻐَﻨِﻲﱡ اﻟْﺤَﻤِﻴﺪُ.
اﮔﺮت ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻓﻘﺮ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﺪ اﯾﺪل

۱

ﮐﻤﱰﯾﻦ ﻣﻠﮏ ﺗﻮ از ﻣﺎه ﺑﻮد ﺗﺎ ﻣﺎﻫﯽ

ﻈﻤﻪ و زﯾﺎرت ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﻨﻮره ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺳﻔﺮ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن و زﯾﺎرت ﻗﺒﻮر
ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮاﺟﻌﺖ از ﺳﻔﺮ ﻋﻤﺮهٔ ﻣﻔﺮده درﻣﮑّﻪ ﻣﻌ ّ

اﻗﻄﺎب ﺳﻠﺴﻠﮥ ﻧﻌﻤﺔاﻟﻠﻬﯿّﻪ در دﮐﻦ ﺑﺪان ﺗﻮﻓﯿﻖ ﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ از راه ﮐﻮﯾﺖ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﻮده و در ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻬﺮان

ﺑﺸﲑاز وارد ﺷﺪه ﺑﻪ زﯾﺎرت ﻗﺒﻮر ﻋﺎرف ﺑﺰﮔﻮار ﺳﻌﺪی ﻋﻠﯿﻪاﻟﺮّﺣﻤﺔ و ﺻﻮﻓﯽ ﺟﻠﯿﻞاﻟﻘﺪر ﺣﺎﻓﻆ رﺣﻤﺔاﻟﻠّﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻮﻓﻖ

ﺷﺪﯾﻢ و از روح آن ﺑﺰرﮔﻮاران اﺳﺘﻤﺪاد ﻃﻠﺐ ﻫ ّﻤﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ .و ﺑﻪ ارواح ﺑﺰﮔﺎن دﯾﻦ ﻣﺘﻮﺳّﻞ ﺷﺪﯾﻢ ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﮥ

ﺳﻌﺪی:

اﻣﯿﺪ اﺳﺖ از آﻧﺎﻧﮑﻪ ﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪ

ﮐﻪ ﺑﯽﻃﺎﻋﺘﺎن را ﺷﻔﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪ

آﻧﺮا ﮐﻪ دوﺳﺘﯽ ﻋﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺎﻓﺮ اﺳﺖ

ﮔﻮ زاﻫﺪ زﻣﺎﻧﻪ وﮔﻮ ﺷﯿﺦ راه ﺑﺎش

وﮐﻼم ﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺮّﺣﻤﺔ:
و از ﺑﺎﻃﻦ آن ﺑﺰرﮔﻮار ﻋﻠﯽ )ع( و ﻓﺮزﻧﺪان ﭘﺎک اوﮐﻪ دوازده ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺎن ﭘﯿﻐﻤﱪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻃﻠﺐ ﻓﯿﺾ ﻧﻤﻮده آﻧﺎن را
ﻧﺰد ﺧﺪا ﺑﺮای اﺻﻼح ﻇﺎﻫﺮ و ﺑﺎﻃﻦ ﺧﻮد ﺷﻔﯿﻊ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ آﻣﲔ ﯾﺎ رباﻟﻌﺎﻟﻤﲔ .ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :آﻗﺎﯾﺎن
ﺣﺎج ﻣﺤﻤﺪﺧﺎن راﺳﺘﲔ ،ﺣﺎج ﻋﻠﯿﻤﺤﻤﺪ ﺳﻠﻄﺎﻧﭙﻮر ،ﺣﺎج آﻗﺎ ﻣﻬﺪی ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺤﯽ ،ﺣﺎج ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎﺧﺎﻧﯽ و

ﺟﻤﻌﯽ از آﻗﺎﯾﺎن ﺑﺮادران اﯾﻤﺎﻧﯽ ﺷﲑاز وﻓﻘﻬﻢ اﻟﻠّﻪ ﺑﺘﺎرﯾﺦ دوم رﺑﯿﻊاﻻول  ۱۳۹۲ﻣﻄﺎﺑﻖ  ۲۷ﻓﺮوردﯾﻦ  ۱۳۵۱و اﻧﺎ
اﻟﻔﻘﲑ اﱃ اﻟﻠّﻪ ﺳﻠﻄﺎﻧﺤﺴﲔ ﺗﺎﺑﻨﺪه رﺿﺎﻋﻠﯿﺸﺎه«.
ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺗﮑﯿﮥ ﭼﻬﻞ ﺗﻨﺎن رﻓﺘﯿﻢ .در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﺰار ﺷﯿﺦ اﺑﻮاﺳﺤﻖٰ اﺣﻤﺪ )ﻣﺘﻮﻓﯽ در ﺳﺎل  ۸۴۰ه.ق( ﻣﻌﺮوف ﺑﺸﯿﺦ

اﻃﻌﻤﻪ ﮐﻪ دﯾﻮاﻧﯽ از او ﺑﯿﺎدﮔﺎر ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ رﻓﺘﯿﻢ و ﻓﺎﺗﺤﻪ ﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ .ﻣﺰار در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﺗﮑﯿﻪ ﻗﺮار دارد،

وی از ﻃﺮف ﺣﻀﺮت ﺷﺎه ﻧﻌﻤﺔ اﻟﻠّﻪ وﱃ اﺟﺎزهٔ دﺳﺘﮕﲑی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﺳﯿﺪ
ﻣﻌﺼﻮﻣﻌﻠﯿﺸﺎه از ﻃﺮف ﺣﻀﺮت ﺷﺎه ﻋﻠﲑﺿﺎی دﮐﻨﯽ ۲ﺑﻪ ﺷﲑاز ﺗﺸﺮﯾﻒ آوردﻧﺪ و ﮔﻮﯾﺎ اوﺑﺎش ﻃﻔﻼن را وادارﮐﺮده

ﺑﻮدﻧﺪﮐﻪ ﺳﻨﮓ ﺑﺮاﯾﺸﺎن اﻓﮑﻨﻨﺪ ،اﯾﺸﺎن ﮐﻪ در ﺟﻠﻮی دَر اﯾﻦ ﺗﮑﯿﻪ ﺟﻠﻮس ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮدﻧﺪ اﯾﻦ ﺷﻌﺮ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ:
 -۱ﺳﻮره ﻓﺎﻃﺮ آﯾﻪ ۱۵

 -۲ﻗﻄﺐ ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺘﻢ از ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﻠﯿﻠﻪ ﺷﺎه ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠّﻬﯽ ﺳﯿﺪ ﻋﻠﲑﺿﺎ در ﻃﺮﯾﻘﺖ ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ رﺿﺎ ﻋﻠﯿﺸﺎه ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﯿﺦ ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ دﮐﻨﯽ

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪﮐﻪ درﺣﺪود ﺳﺎل  ۱۱۴۵ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی در ﺣﯿﺪرآﺑﺎد دﮐﻦ ﺑﺪﻧﯿﺎ آﻣﺪ)وﻓﺎت  (۱۲۱۵و در زﻣﺎن او دوران ﺷﮑﻮﻓﺎﺋﯽ ﻋﻠﻢ و ادب و
ﻋﺮﻓﺎن در ﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﻧﻬﻀﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ وﺳﯿﻌﯽ ﮐﻪ از زﻣﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﯿﻤﻮرﯾﺎن) ( ۱۲۷۳ -۹۳۲آﻏﺎز ﺷﺪه و در زﻣﺎن اورﻧﮓ زﯾﺐ)– ۱۰۶۹
 ( ۱۱۱۸رو ﺑﻪ ﺿﻌﻒ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ آﺻﻒ ﺟﺎﻫﯿﺎن ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯽاﻻﺻﻞ ﺑﻮدﻧﺪ روﻧﻖ و ﻗﻮﺗﯽ ﺗﺎزه ﮔﺮﻓﺖ .آن ﺟﻨﺎب

ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای در آن زﻣﺎن داﺷﺖ و ﺗﻮاﻧﺴﺖ دراﺣﯿﺎء دﯾﻦ ﻣﺒﺎرک اﺳﻼم و ﻃﺮﯾﻘﺖ ﺗﺸﯿﻊ و اراﺋﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﮔﺎﻣﻬﺎی ﺑﺰرﮔﯽ
ﺑﺮدارد و ﭼﻮن در آﻧﻮﻗﺖ ﺑﻌﻠﺖ ﻫﺮج و ﻣﺮج ﺑﻌﺪ از ﻗﺘﻞ ﻧﺎدر و ﻧﺒﻮدن ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻘﺘﺪر و ﺟﻨﮕﻬﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﲔ ﺷﺎﻫﺰادﮔﺎن زﻧﺪﯾﻪ ﺑﺎ
ﻫﻢ وﺿﻊ وﻣﺬﻫﺐ و ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻋﺮﻓﺎن دراﯾﺮان ﺑﺴﯿﺎر اﺳﻒاﻧﮕﯿﺰ ﺑﻮد و ﻟﺬا ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﻣﺮدم اﯾﺮان آن ﺟﻨﺎب ﺷﯿﺦاﻟﻤﺸﺎﯾﺦ ﺧﻮد ﺳﯿﺪ

ﻣﻌﺼﻮم ﻋﻠﯿﺸﺎه دﮐﻨﯽ را ﺑﻪ ﺷﲑاز ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﮐﺮﯾﻢ ﺧﺎن زﻧﺪ ﺑﻮد ﻓﺮﺳﺘﺎد وﱃ آن ﭘﺎدﺷﺎه ﻫﻢ ﮐﻪ از دﯾﻦ و ﻋﺮﻓﺎن درک درﺳﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺖ
ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﲑ ﺳﺨﻦ ﭼﯿﻨﺎن ﻋﺬر ﺳﯿﺪ را ﺧﻮاﺳﺖ و ﺳﯿﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﯿﺾ ﻋﻠﯿﺸﺎه و ﻧﻮرﻋﻠﯿﺸﺎه و ﻣﺸﺘﺎق ﻋﻠﯿﺸﺎه و ﻧﻈﺮﻋﻠﯿﺸﺎه و دروﯾﺶ

٢٥١

ﺟﻨﻮن ﮔﻞ ﮐﺮده ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻬﺎر اﺳﺖ

ﺳﺮم از ﺳﻨﮓ ﻃﻔﻼن ﻻﻟﻪ زار اﺳﺖ
ﺿﻤﻨﺎً اﯾﻦ ﺑﯿﺖ ﺷﻌﺮ از ﺟﻨﺎب ﺷﯿﺦ اﺑﻮاﺳﺤٰﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮده:

ﺷﺎدﮐﻦ روح ﻣﻦ ﻣﺴﮑﲔ ﺑﺤﻠﻮای دﻋﺎ

زﯾﻨﻬﺎر ار ﺑﮕﺬری روزی ﺑﻘﱪ اﯾﻦ ﮔﺪا

آﻗﺎی ﺣﺎج ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻟﮑﯽ اﻇﻬﺎر اﺷﺖ :ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ در ﻣﻌﯿﺖ آﻗﺎی ﻣﲑزا ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻣﻘﺪﺳﯽ داراﺑﯽ ﺑﺮای
زﯾﺎرت ﭼﻬﻞ ﺗﻨﺎن آﻣﺪه ﺑﻮدﯾﻢ .ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺲ ﻧﺬر ﮐﻨﺪ ﺣﻠﻮاﺋﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺰار ﺷﯿﺦ ﺗﺮﺗﯿﺐ دﻫﺪ و ﺑﺪﯾﮕﺮان

ﺑﺨﻮراﻧﺪ ﺣﺎﺟﺖ روا ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﻼﻣﺖ ﻗﺒﻮل ﻧﺬر و ﺑﺮآﻣﺪن ﺣﺎﺟﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺖ ﮐﻨﺪ در دل ﻏﺬاﺋﯽ آرزو ﮐﻨﺪ.

اﮔﺮ آن ﻏﺬا از ﺟﺎﺋﯽ ﻧﺼﯿﺒﺶ ﺷﻮد ﺑﯿﻘﲔ ﺣﺎﺟﺘﺶ ﺑﺮآورده ﻣﯽﮔﺮدد .ﻣﻨﻬﻢ ﺣﻠﻮاﺋﯽ ﺗﺮﺗﯿﺐ دادم و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آﻗﺎی
ﻣﻘﺪﺳﯽ ﺑﲔ آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺰﯾﺎرت آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدﯾﻢ .در دل آرزوی ﻧﺎن و ﻣﺴﻘﻄﯽ ﻧﻤﻮدم .اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮردن ﻧﺎن ﺑﺎ

ﻣﻤﺴﻘﻄﯽ ﺷﲑازی ﻣﻌﻤﻮل ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﻧﺎن و ﻣﺴﻘﻄﯽ ﺑﺨﻮرد .ﭘﺲ از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺣﻠﻮا در ﻣﻌﯿﺖ آﻗﺎی ﻣﻘﺪﺳﯽ و

آﻗﺎی رﺿﺎﺧﺎن ﻧﻮر ،ﻗﺪمزﻧﺎن ﺑﺸﻬﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .در ﻣﺪﺧﻞ ﺷﻬﺮ )دروازه اﺻﻔﻬﺎن( آﻗﺎی ﻣﻘﺪﺳﯽ ﮔﻔﺖ ﻣﺪﺗﯽ

اﺳﺖ ﮐﻪ آﻗﺎی ﻣﲑزا ﻋﻠﯿﺨﺎن ﻣﻌﺎرﻓﯽ اﻃﻼﻋﯽ ﻧﺪارم ﺑﺰﯾﺎرت اﯾﺸﺎن ﺑﺮوﯾﻢ .ﺑﻨﺪه و آﻗﺎی ﻧﻮر ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮدﯾﻢ و ﻫﺮ ﺳﻪ

ﺑﻤﻨﺰل اﯾﺸﺎن وارد ﺷﺪﯾﻢ .اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﺮای دﯾﺪار اﻗﻮام رﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺧﻮاﻫﺶ دارم ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎز
ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎ را در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﭘﺲ از اﻗﺎﻣﮥ ﻧﻤﺎز و اﺗﻤﺎم اوراد آﻗﺎی ﻣﻌﺎرﻓﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﭼﻮن ﮐﺴﯽ در ﻣﻨﺰل ﻧﯿﺴﺖ
از ﺗﻬﯿﮥ ﭼﺎی و ﭘﺬﯾﺮاﺋﯽ ﻣﻌﺬورم و ﺑﺎ آﻗﺎی ﻣﻘﺪﺳﯽ ﮔﻔﺖ ﻧﺎن در ﻣﻨﺰل دارﯾﻢ اﮔﺮ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﻘﺪاری ﻣﺴﻘﻄﯽ

ﺧﻮب ﺳﻔﺎرش دادهام و اﻵن ﻣﯽآورم .ﺑﻨﺪه در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺣﺎﻻت ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺬر و آرزوی ﻏﺬا ﮐﻪ در دل ﺑﺎ ﺟﻨﺎب
ﺷﯿﺦ ﮐﺮده ﺑﻮدم ﺑﮑﻠﯽ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده ﺑﻮدم .در ﻫﺮ ﺣﺎل ﻧﺎن و ﻣﺴﻘﻄﯽ ﺷﲑازی ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻔﺼﻞ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﻢ در
ﻣﺬاق ﺑﻨﺪه ﻣﻄﺒﻮع آﻣﺪ ﺻﺮف ﻧﻤﻮدﯾﻢ .آﻧﻮﻗﺖ ﯾﺎدم آﻣﺪﮐﻪ ﭼﻨﲔ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ در ﮐﺎر ﺑﻮده و داﻧﺴﺘﻢ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﺎرواح اوﻟﯿﺎء

ﺧﺪا ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮآوردن ﺣﺎﺟﺎت اﺳﺖ و ﯾﻘﲔ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻧﺬورم ﻗﺒﻮل و ﺣﺎﺟﺘﻢ ﺑﺮآورده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﭼﻨﺪی
ﺑﺤﻤﺪاﻟﻠّﻪ ﺣﺎﺟﺖ روا ﺷﺪم .از ﭼﻬﻞﺗﻨﺎن ﺑﻬﻔﺖ ﺗﻨﺎن ﺑﺰﯾﺎرت رﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﺰارﺷﺎن در داﻣﻨﮥ ﮐﻮه ﺗﺨﺖ ﺿﺮاﺑﯽ ﺷﻤﺎل
ﺷﲑاز ﻗﺮار دارد .ﺗﮑﯿﮥ ﭼﻬﻞﺗﻨﺎن در ﺷﻤﺎل ﺣﺎﻓﻈﯿﻪ ﺑﻔﺎﺻﻠﻪ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻣﱰ ﻗﺮار دارد و ﺗﮑﯿﻪ ﻫﻔﺖﺗﻨﺎن در ﺷﻤﺎل ﺗﮑﯿﻪ

ﭼﻬﻞﺗﻨﺎن ﺑﻔﺎﺻﻠﮥ دو ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺨﺖ ﺿﺮاﺑﯽ ﺑﻔﺎﺻﻠﻪ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻣﱰ ﺑﺎﻻی ﺗﮑﯿﻪ ﻫﻔﺖﺗﻨﺎن در داﻣﻨﮥ ﮐﻮه
ﻣﻌﺮوف ﺑﮑﻮه»ﺑَﻤُﻮْ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .آﻗﺎی ﺣﺎج ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻟﮑﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ :ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ در ﻓﺎرﺳﻨﺎﻣﻪ و ﮐﺘﺎب ﻫﺰارﻧﺎﻣﻪ

ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ :ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻔﺖﺗﻨﺎن از اوﻟﯿﺎاﻟﻠّﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪﮐﻪ وارد ﺷﲑاز ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﭘﺲ از ﭼﻨﺪی ﻣﻠﻬﻢ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﻟﻘﺎء ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﻧﺎﺋﻞ آﯾﻨﺪ آﻧﻬﺎ در ﻫﻤﲔ ﻣﮑﺎن ﻣﺤﻞ دﻓﻦ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.

۱

ﻼ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﯿﺪ آن ﺟﻨﺎﺑﺎن را ﺑﲑون ﮐﺮد وﱃ درﻫﻤﲔ زﻣﺎن آﻗﺎ
ﺣﺴﯿﻨﻘﻠﯽ ﻋﺎزم اﺻﻔﻬﺎن ﺷﺪﻧﺪ .وﱃ ﻋﻠﯽ ﻣﺮدان ﺧﺎن ﻟُﺮ ﻫﻢ ﮐﻪ اﺻ ً
ﻣﺤﻤﺪﺧﺎن ﻗﺎﺟﺎر ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺳﯿﺪ و آﻧﺎﻧﺮا ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺖ و ﺳﭙﺲ ﺳﯿﺪ ﻣﻌﺼﻮم ﻋﻠﯿﺸﺎه ﻋﺎزم ﻋﺘﺒﺎت ﺷﺪ وﱃ در ﺑﺎزﮔﺸﺖ آﻗﺎی
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ داﺷﺖ و ﻧﻪ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﺣﺎج اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺧﺎن ﺷﲑازی و ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻗﻠﯽﺧﺎن زﻧﮕﻨﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه
راﻓﺮﯾﻔﺖ ﺗﺎ آن ﺣﻀﺮت را در ﺳﺎل  ۱۲۱۴در ﻗﺮه ﻏﺮق ﮔﺮداﻧﯿﺪﻧﺪ).و ﻟﻌﻨﺔ اﻟﻠّﻪ ﻋﻠﯽ اﻟﻘﻮم اﻟﻈّﺎﻟﻤﲔ(.

 -۱ﻣﺮگ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ و اﺧﺘﯿﺎری :ﻣﺮگ ﺑﺮ دو ﻧﻮع اﺳﺖ ،ﻣﺮگ اﺿﻄﺮاری و اﺧﺘﯿﺎری ﻣﺮگ اﺿﻄﺮاری ﻻزﻣﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﻟﻮﺟﻮد اﺳﺖ وﱃ

ﻣﺮگ اﺧﺘﯿﺎری ﺗﻨﻬﺎ در ﻗﺪرت ﻣﻘﺎم وﻻﯾﺖ و اوﻟﯿﺎء اﻟﻠّﻪ اﺳﺖ .ﺳﻬﺮوردی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺎ ﺣﮑﯿﻢ را ﺣﮑﯿﻢ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﻣﮕﺮ وﻗﺘﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﺑﺎﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد روح ﺧﻮﯾﺶ را از ﺑﺪن ﺟﺪا ﺳﺎزد .ﻣﲑداﻣﺎد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺎ ﺣﮑﯿﻢ را ﺣﮑﯿﻢ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ﻣﮕﺮ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻠﻊ ﺑﺪن ﺑﺮای اوﮐﺎر
ﺳﺎده و ﻋﺎدی ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻠﮑﻪ او ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

و در ﺷﺮح اوﻟﯿﺎء اﻟﻠّﻪ و ﻋﺮﻓﺎ ﺑﺎﻟﻠّﻪ از اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺴﯿﺎر اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ درﺣﺎﻟﺖ ﺷﯿﺦ ﻋﻄﺎر و ﻣﺮگ اﺧﺘﯿﺎری ﯾﮏ ﻗﻠﻨﺪر ﮐﻪ از اوﻟﯿﺎء
ﺧﺪا ﺑﻮده آﻣﺪه و ﻧﯿﺰ در ﺷﺮح زﻧﺪﮔﯽ ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ﻣﻮرد)ﻣﺮگ اﺧﺘﯿﺎری دروﯾﺸﯽ را اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد دﯾﺪه ﮐﺘﺎب ﻣﻬﺮ ﺗﺎﺑﺎن(.-

در اﺻﻮل ﮐﺎﻓﯽ )ﺟﻠﺪ  ۱ﮐﺘﺎب ﺣﺠﺖ( آﻣﺪه :ﻫﺮ اﻣﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺪاﻧﺪ ﭼﻪ ﺑﺴﺮش ﻣﯽآﯾﺪ و ﺑﺴﻮی ﭼﻪ ﻣﯽرود او ﺣﺠّﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ ﺧﻠﻘﺶ
ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﺲ اﻣﺎم زﻣﺎن ﻣﺮﮔﺶ را ﻣﯽداﻧﺪ ﭼﻪ وﻗﺖ اﺳﺖ و ﺑﺪان ﺗﺴﻠﯿﻢ اﺳﺖ و آن ﻣﺮگ اﺧﺘﯿﺎری اﺳﺖ.

٢٥٢

ﺑﮑﻤﮏ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﱪﻫﺎی ﺧﻮد را آﻣﺎده و ﯾﮑﯽ ﺑﻌﺪ دﯾﮕﺮی ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪه و از دﻧﯿﺎ ﻣﯽروﻧﺪ و ﺑﻘﯿﻪ ﺑﺪن او را ﻏﺴﻞ
داده وﮐﻔﻦ ﻧﻤﻮده و ﺑﺨﺎک ﻣﯽﺳﭙﺎرﻧﺪ .آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻔﺮ ﺷﺒﺎﻧﻪ وارد ﺷﻬﺮ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻏﺴّﺎل ﻣﯽرود ،ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ در

ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻮت اﺳﺖ ﺗﻮ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﯿﺎ ﺗﺎ ﺑﮑﻤﮏ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ او را ﻏﺴﻞ داده وﮐﻔﻦ ﮐﺮده و دﻓﻦ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ .ﺷﺨﺺ ﻏﺴّﺎل ﺑﺎ او

رواﻧﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺪروازه ﻣﯽرﺳﻨﺪ ﻏﺴّﺎل را وﺣﺸﺘﯽ ﻓﺮا ﻣﯽﮔﲑد و ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ ﻣﮕﺮ آن ﺷﺨﺺ ﮐﺠﺎﺳﺖ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﺗﻮ

ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﯿﺎ ﺗﺮا راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﺑﺎ دﺳﺖ اﺷﺎرهای ﺑﻪ ﻗﻔﻞ دروازه ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد ،ﻏﺴّﺎل ﻣﯽﻓﻬﻤﺪﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ

از ﻣﺮدان ﺧﺪاﺳﺖ ﺑﺪون وﺣﺸﺖ در ﺧﺪﻣﺖ او ﻣﯽآﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﻣﯽرﺳﺪ ،ﭼﺎدری ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﺑﻪ ﻏﺴّﺎل ﻣﯽ

ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﻗﺪری ﺗﻤﺄﻣﻞ ﮐﻦ ﺗﺎ ﻣﻦ داﺧﻞ ﭼﺎدر ﺷﻮم ﺑﻌﺪ ﺗﻮ وارد ﺷﻮ ،ﻏﺴّﺎل ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ وارد ﭼﺎدر ﻣﯽﺷﻮد ﻣﯽ

ﺑﯿﻨﺪﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻏﺴﻞ ﺑﺪﻫﺪ ﻫﻤﲔ ﺷﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ او را آورده اﺳﺖ ﺑﺎز در اﯾﻨﺠﺎ دﭼﺎر وﺣﺸﺖ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺻﺪاﺋﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﱰس داﺧﻞ ﺷﻮ و ﺑﮑﺎر ﺧﻮﯾﺶ اﻗﺪام ﮐﻦ ﻏﺴّﺎل او را ﻏﺴﻞ ﻣﯽدﻫﺪ و ﮐﻔﻦ ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ و در

ﻗﱪی ﮐﻪ ﻗﺒﻼً آﻣﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ دﻓﻦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻣﺤﻞ زﯾﺎرت ﺻﺎﺣﺒﺪﻻﻧﺴﺖ و دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد ﻫﻢ ﺑﺰﯾﺎرت ﻣﯽ
آﯾﻨﺪ .ﺧﻮد ﻏﺴّﺎل ﻫﻢ ﺑﮑﺴﺎﻧﺶ وﺻﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺮگ او را در ﺟﻮار اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﻮاران دﻓﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﱪ او
ﻫﻢ در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻤﺎرﺗﯽ در ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﻗﱪﻫﺎ ﺑﺎ اﯾﻮاﻧﯽ وﺳﯿﻊ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدهٔ

زاﺋﺮﯾﻦ اﺳﺖ؛ اﻃﺮاف اﯾﻦ اﯾﻮان ﻣﺠﺎﻟﺴﯽ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ :در ﯾﮏ ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻀﺮت ﯾﻌﻘﻮب )ع( و ﯾﻮﺳﻒ )ع(
اﺳﺖ و در دﯾﮕﺮی ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﯿﻢ )ع( در ﻣﻮﻗﻊ ذﺑﺢ ﺣﻀﺮت اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ )ع( اﺳﺖ .ﻣﺠﻠﺲ دﯾﮕﺮ ﺣﻀﺮت

ﻣﻮﺳﯽ )ع( در ﺣﺎل ﺟﻮاﻧﯽ و ﺷﺒﺎﻧﯽ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﺷﯿﺦ ﺻﻨﻌﺎن  ۱ﺑﺎ ﻣﺮﯾﺪاﻧﺶ و در ﻣﺠﻠﺲ دﯾﮕﺮ

ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﺎه ﻋﺒﺎس اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﲑاﻣﻮن ﺷﺨﺼﯿﺖ آن ﺑﺰرﮔﻮاران و ارزش ﻫﲊی ﮐﻪ در ﺣﻔﻆ و
ﻧﮕﻬﺪاری و اراﺋﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺎﱃ ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ ،دادﻧﺪ ،ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﭼﻪ ﺧﻮب اﺳﺖ ﻫﲊﻣﻨﺪان ﻣﺎ ﺑﺎ
ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﺧﻮد و ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﲊ و ﺻﻨﻊ ﺑﺪﯾﻊ ﺣﻀﺮت ﺟﻤﺎل ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺟﻤﺎل راه ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﻈﺎﻫﺮ
ﮐﺎﻣﻠﻪ و ﺟﻼل را ﮐﻪ ﺣﻀﺮت اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه و ﻣﻨﻈﻮر از ﻧﺸﺎن دادن ﺻﻨﻊ ﻫﺮ ﺻﺎﻧﻊ ﺑﺎﺷﺪ ﻻﻏﲑ.
و ﺳﭙﺲ دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺧﺎدم آﻧﺠﺎ ﮐﺘﺎب ﺣﺎﻓﻆ آورده ﺗﻔﺄل زدﻧﺪ اﯾﻦ ﻏﺰل آﻣﺪ:
ای ﭘﯿﮏ داﺳﺘﺎن ﺧﱪ ﺳﺮو ﻣﺎ ﺑﮕﻮ

اﺣﻮال ﮔﻞ ﺑﻪ ﺑﻠﺒﻞ دﺳﺘﺎن ﺳﺮا ﺑﮕﻮ

ﮔﺮ دﯾﮕﺮت ﺑﺮ آن دَر دوﻟﺖ ﮔﺬرﻓﺘﺪ

ﺑﻌﺪازاداء ﺧﺪﻣﺖ و ﻋﺮض دﻋﺎ ﺑﮕﻮ

در راه ﻋﺸﻖ ﻓﺮق ﻏﻨّﯽ و ﻓﻘﲑ ﻧﯿﺴﺖ

ای ﭘﺎدﺷﺎه ﺣُﺴﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﺎ ﮔﺪا ﺑﮕﻮ

ﻣﺎ ﻣﺤﺮﻣﺎن ﺧﻠﻮت اُﻧﺴﯿﻢ ﻏﻢ ﻣﺨﻮر

ﺑﺎ

ﻫﺮﮐﺲﮐﻪﮔﻔﺖﺧﺎکدردوﺳﺖﮐﯿﻤﯿﺎﺳﺖ

ﯾﺎر

آﺷﻨﺎ

ﺳﺨﻦ

آﺷﻨﺎ

ﺑﮕﻮ

ﮔﻮاﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ درﭼﺸﻢ ﻣﺎ ﺑﮕﻮ

آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﻣﻨﻊ ﻣﺎ زﺧﺮاﺑﺎت ﻣﯽﮐﻨﺪ

ﮔﻮ درﺣﻀﻮر ﭘﲑﻣﻦ اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺎرا ﺑﮕﻮ

ﺣﺎﻓﻆ ﮔﺮت ﺑﻤﺠﻠﺲ او راه ﻣﯽ دﻫﻨﺪ

ﻣﯽﻧﻮش وﺗﺮک زرق ﺑﺮای ﺧﺪا ﺑﮕﻮ

ﺟﺎنﭘﺮور اﺳﺖ ﻗﺼﮥ ارﺑﺎب ﻣﻌﺮﻓﺖ

رﻣﺰی ﺑﺮو ﺑﺮﭙس و ﺣﺪﯾﺜﯽ ﺑﯿﺎ ﺑﮕﻮ

 -۱داﺳﺘﺎن ﺷﯿﺦ ﺻﻨﻌﺎن را ﻋﻄﺎر درﮐﺘﺎب ﻣﻨﻄﻖاﻟﻄﲑ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﺮاژدی ﺗﻤﺜﯿﻠﯽ ﻣﻄﺮح و ﺿﺮورت اﻓﻨﺎی ﻫﺮ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ را ﺑﺮای ﻋﺸﻖ
ﻣﺠﺎزی و ﺳﭙﺲ ﮔﺬر از ﻋﺸﻖ ﺣﻘﯿﻘﯽ را ﺑﺎ ﺟﺎذﺑﻪ ﻋﻨﺎﯾﺘﯽ اراﺋﻪ ﻓﺮﻣﻮده از ﺷﺎﻫﮑﺎرﻫﺎی ادﺑﯽ و ﻫﲊ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ اﺳﺖ .و از ﺟﻬﺖ ﻋﻘﺒﺎت
راه ﻋﺮﻓﺎن ﻋﻤﻠﯽ از اﻫﻢ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﻠﻮک ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻃﺒﻖ ﺑﯿﺎن ﺷﯿﺦ ﻋﻄﺎر :وی  ۷۰۰ﻣﺮﯾﺪ در ﻣﮑﻪ داﺷﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺧﻮاﺑﯽ ﮐﻪ
دﯾﺪ ﻋﺎزم روم ﺷﺪ و دﺧﱰی ﺗﺮﺳﺎ دﯾﺪ و ﻋﺎﺷﻖ وی ﺷﺪ و زﻧﺎر ﺑﺴﺖ و ﺷﺮاب ﺧﻮرد و ﺧﻮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮد )اﻟﺒﺘﻪ زﻧﺎر ﺗﺴﻠﯿﻢ و ﺷﺮاب ﺣﺎل ذﮐﺮ
و ﻣﺮاﻗﺒﻪ و ﺧﻮﮐﺒﺎﻧﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺪن اﺳﺖ( ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻬﻤﺖ ﻣﺮﯾﺪان ﺗﻮﻓﯿﻖ اﻟﻬﯽ وی را دﺳﺖ داد و ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮد)ﺗﻮﺑﻪ از ﺣﺎﻻت ﮐﻪ ﺳ ّﺪ راه

ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﻨﺪ و ﺗﻮﺑﻪ از ﻣﻘﺎم ﮐﻪ ﺳﺪ راه ﺣﻀﻮرﻧﺪ( و ﺑﻪ ﻣﮑﻪ)ﻣﻘﺎم ﺟﻤﻊاﻟﺠﻤﻊ( ﺑﺎزﮔﺸﺖ .و دﺧﱰ ﺗﺮﺳﺎ ﺑﺎ ﻫﺪاﯾﺖ ﻏﯿﺒﯽ دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪ و ﺑﺪﻧﺒﺎل
ﺷﯿﺦ راﻫﯽ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﮔﺮدﯾﺪه و در ﺣﻀﻮر او ﺟﺎن ﺳﺮﭙد).ﻣﻨﻄﻖاﻟﻄﲑ و ﻧﯿﺰﮐﺘﺎب ﺷﺮح ﺣﺎل ﻋﻄﺎر از ﻣﺮﺣﻮم ﻓﺮوزاﻧﻔﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد(.

٢٥٣

و ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ ﻏﺰل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻪ ﺑﯿﺖ آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد:

ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺳﺎﯾﻪﭘﺮور ﻃﺮف ﮐﻼه ﺗﻮ

ای ﺧﻮﻧﺒﻬﺎی ﻧﺎﻓﮥ ﭼﻨﲔ ﺧﺎک راه ﺗﻮ

ای ﺟﺎن ﻓﺪای ﺷﯿﻮهٔ ﭼﺸﻢ ﺳﯿﺎه ﺗﻮ

ﻧﺮﮔﺶ ﮐﺮﺷﻤﻪ ﻣﯽﺑﺮد ازﺣﺪّﺑﺮون ﺧﺮام

آﺗﺶ زﻧﺪ ﺑﺨﺮﻣﻦ ﻏﻢ دود آه ﺗﻮ

ﺣﺎﻓﻆ ﻃﻤﻊ ﻣﱪ زﻋﻨﺎﯾﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﻗﺒﺖ

در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ده ﺑﻤﻨﺰل آﻗﺎی ﺣﺎج اﻓﺸﺎر ﺑﺮﮔﺸﺘﯿﻢ .آﻗﺎی ﭘﺎﮐﺰاد رﺿﻮی و دو ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ از ﻣﻌﺎرف ﺷﲑاز ﺑﻪ
زﯾﺎرت ﺣﻀﺮت آﻗﺎ آﻣﺪﻧﺪ .آﻗﺎی ﻋﺎﻟﻢزاده ﻧﯿﺰ ﺷﺮﻓﯿﺎب ﺑﻮدﻧﺪ .ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ و ﻋﺼﺮ اﻗﺎﻣﻪ و ﺑﺤﻀﺮت آﻗﺎ اﻗﺘﺪا و ﺑﻌﺪ

ﻧﻬﺎر ﺻﺮف ﺷﺪ ود وﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ اﺳﱰاﺣﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .ﺳﺎﻋﺖ  ۵ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ آﻗﺎی آﯾﺔ اﻟﻠّﻪ ﺑﻬﺸﺘﯽ و آﻗﺎی ﻧ ّﲑ

ﻓﺮزﻧﺪ ارﺷﺪ ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺔ اﻟﻠّﻪ ﻧ ّﲑ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهٔ ﮐﺘﺎب ﮐﻮﮐﺐ ﻧﯿﺰ ﺷﺮﻓﯿﺎب ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻌﺪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ و ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺑﺮای ﺗﺴﻠﯿﺖ

آﻗﺎی ﻧﻌﻤﺔ اﻟﻠّﻪ ﺟﺬﺑﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﺟﻨﺎب ﺣﺎج ﺳﯿﺪ ﻫﺒﺔ اﻟﻠّﻪ ﺟﺬﺑﯽ ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﺛﺎﺑﺘﻌﻠﯽ ۱ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ در ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺮﺣﻮم ﺳﺮﮐﺎر
ﺳﺮﮐﺎر ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﭘﺪر ﺧﺎﻧﻢ اﯾﺸﺎن ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﺮدﻧﺪ.

از آﻧﺠﺎ ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء ﺑﻪ ﻣﻨﺰل آﻗﺎی ﺣﺎج ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﮐﻪ ﺷﺒﻬﺎی دوﺷﻨﺒﻪ در آﻧﺠﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺸﮑﯿﻞ

ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﺮدﻧﺪ .ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ آﻧﺠﺎ از اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﭘﯿﺎده ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﻘﺪاری راه ﻗﺪم زﻧﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .در ﻣﻨﺰل

ﺣﺎج ﺻﺎﻟﺤﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻘﺮا ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ ﻧﺪاﺷﺖ ﺗﻤﺎم اﻃﺎﻗﻬﺎی ﻃﺒﻘﮥ دوم ﻋﻤﺎرت و ﺳﺎﻟﻦ و ﺑﺎﻟﮑﻦ و راهرو ﻣﻤﻠﻮّ از
ﺟﻤﻌﯿّﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎ آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽﻧﺴﺐ ﮐﺘﺎب ﭘﻨﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع آن درﺑﺎره
اﺧﻼق و اﯾﻨﮑﻪ دﻋﻮت دروﯾﺶ ﺑﺎﻋﻤﺎل ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه و اﺧﻼق ﻧﯿﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻮده ﺑﻌﺪ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺣﺎج

آﻗﺎی زاﻫﺪاﻧﯽ ﻗﺼّﻪ ﻋﺸﻖورزﯾﺪن ﺻﻮﻓﯽ ﺑﻪ ﺳﻔﺮهٔ ﺗﻬﯽ از ﻧﺎن و ﺧﻮرش را ﮐﻪ در ﻣﺜﻨﻮی ﻣﻌﻨﻮﯾﺴﺖ ﺧﻮﻧﺪﻧﺪ .ﻧﻈﺮ
ﺑﺎﻫﻤﯿﺖ ﻣﻄﻠﺐ در آن زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن و ﺣﺎل ﻋﯿﻨﺎً ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد:

ﻗﺼﮥ ﻋﺸﻖ ﺻﻮﻓﯽ ﺑﺮ ﺳﻔﺮهٔ ﺗﻬﯽ از ﺧﻮرش )از دﻓﱰ ﺳﻮّم(
ﺻﻮﻓﺌﯽ ﺑﺮ ﻣﯿﺦ روزی ﺳﻔﺮه دﯾﺪ

ﭼﺮخ ﻣﯽزد ﺟﺎﻣﻪﻫﺎ را ﻣﯿﺪرﯾﺪ

ﭼﻮﻧﮑﻪ درد و ﺷﻮر او ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪ

ﻫﺮ ﮐﻪ ﺻﻮﻓﯽ ﺑﻮد ﺑﺎ او ﯾﺎر ﺷﺪ

ﺑﺎﻧﮏ ﻣﯿﺰد ﻧﮏ ﻧﻮای ﺑﯿﻨﻮا

ﻗﻄﺢﻫﺎ و دردﻫﺎ را ﻧﮏ دوا

ﮐﺨﮑﺨّﯽ ۲و ﻫﺎی و ﻫﻮﺋﯽ ﻣﯿﺰدﻧﺪ

ﺗﺎﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺴﺖ وﺑﯿﺨﻮد ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ
ﺳﻔﺮهٔ آوﯾﺨﺘﻪ از ﻧﺎن ﺗﻬﯽ اﺳﺖ

ﺑﻮاﻟﻔﻀﻮﱃﮔﻔﺖﺻﻮﻓﯽراﮐﻪ ﭼﯿﺴﺖ

 -۱ﺳﯿﺪ ﻫﺒﺔ اﻟﻠّﻪ ﺟﺬﺑﯽ ﻓﺮزﻧﺪ آﯾﺖ اﻟﻠّﻪ ﺣﺎج ﻣﲑزا ﻣﺤﻤﺪﻫﺎﺷﻢ ﺧﺎﺗﻮن آﺑﺎدی در ﺷﺐ ﭘﺎﻧﺰده ﺷﻌﺒﺎن ﺗﻮﻟﺪ ﺣﻀﺮت ﺣﺠّﺖ)ع( در ﺳﺎل
 ۱۳۱۴ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی) (۱۲۷۴در ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ  ۲۹واﺳﻄﻪ ﻧﺴﺐ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﺳﺠﺎد)ع( ﻣﯽرﺳﺪ .وی ﭘﺲ از ﻓﺮا
ﮔﺮﻓﱳ ﻋﻠﻮم ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ وارد ﺷﺮﻋﯿّﻪ و ﺣﻮزهای ﮔﺮدﯾﺪ و ﺻﺮف و ﻧﺤﻮ و ﻣﻨﻄﻖ و اﺻﻮل و ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻠﻮم ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را در ﻧﺰد اﺳﺎﺗﯿﺪ آن زﻣﺎن
ﺗﻌﻠﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ رﯾﺎﺿﯽ در ﻧﺰد ﺳﺮﺗﯿﭗ ﻋﻠﯿﻘﻠﯽ ﺧﺎن اوﺣﺪی ﺷﺎﮔﺮد ﻧﺠﻢاﻟﺪوﻟﻪ ﭘﺮداﺧﺖ و آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﻋﺰﯾﻤﺖ ﮐﺮده

در ﻣﺪرﺳﮥ ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺸﻐﻮل و ﭘﺲ از ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺑﺴﺎل  ۱۳۲۷ﻗﻤﺮی ﺑﻪ اﺻﻔﻬﺎن ﻣﺮاﺟﻌﺖ و ﭘﺲ از ﺗﺄﻫﻞ ﺑﻪ
ﺗﺪرﯾﺲ در ﻣﺪارس اﺻﻔﻬﺎن ﭘﺮداﺧﺖ و در ﺳﺎل  ۱۳۴۱ﻗﻤﺮی ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ رﯾﺎﺿﯽ ﭘﺮداﺧﺖ و در ﺳﺎل  ۱۳۷۲ﻗﻤﺮی
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺷﺪ ،وی در ﺳﺎل  ۱۳۳۶ﻗﻤﺮی ﭘﺲ از ﺣﺎل ﺷﻮر و ﺷﻮق و ﻃﻠﺐ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺪدﻣﺖ ﺣﻀﺮت ﻧﻮرﻋﻠﯿﺸﺎه ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎﻧﻌﻠﯿﺸﺎه ﻗﺪس
ﺳﺮّﻫﻤﺎ ﻣﺸﺮّف ﺑﻪ ﻓﻘﺮﮔﺮدﯾﺪو ﭘﺲ از رﺣﻠﺖ آن ﺑﺰرﮔﻮار ﺧﺪﻣﺖ ﻓﺮزﻧﺸﺎن ﺣﻀﺮت ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﯿﺸﺎه رﺣﻤﺔ اﻟﻠّﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻋﻬﺪ ﻧﻤﻮد و در

ﺳﺎل  ۱۳۷۶ﻗﻤﺮی ﻣﺄذون ﺑﺠﺎزه ﻧﻤﺎز ﺷﺪ و در روز ﻧﻬﻢ ذﯾﺤﺠﻪ  ۱۳۸۳ﻗﻤﺮی) ۱۳۴۳ﺷﻤﺴﯽ( اﺟﺎزهٔ ارﺷﺎد ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻠﻘﺐ ﺛﺎﺑﺘﻌﻠﯽ ﻣﻠﻘﺐ
ﮔﺮدﯾﺪ .اﯾﺸﺎن ﭘﺲ از رﺣﻠﺖ ﺣﻀﺮت ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﯿﺸﺎه در ﺳﺎل  ۱۳۴۵ﺷﻤﺴﯽ ﺧﺪﻣﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺰرﮔﻮارﺷﺎن ﺣﻀﺮت رﺿﺎ ﻋﻠﯿﺸﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪ

ﻋﻬﺪ ﻧﻤﻮد و ﻣﺠﺪداً اﺟﺎزه ارﺷﺎد ﯾﺎﻓﺖ ،اﯾﺸﺎن در دوم ﻓﺮوردﯾﻦ  ۱۳۶۴ﺷﻤﺴﯽ ﺧﺮﻗﻪ ﺗﻬﯽ و  ۳ﻓﺮزﻧﺪ ذﮐﻮر را از ﺧﻮد ﺑﺠﺎی ﮔﺬارﻧﺪ.
 -۲ﮐﺦ ﮐﺦ ﺑﻤﻌﻨﯽ آواز و ﺧﻨﺪه اﺳﺖ.

٢٥٤

ﺑﯿﺨﱪ از ﺧﻮﯾﺶ و ﻋﺎﺷﻖ ﻧﯿﺴﺘﯽ

ﮔﻔﺖ رو رو ﻧﻘﺶ ﺑﯽﻣﻌﻨﯿﺴﺘﯽ

۱

ﺑﻨﺪ ﻫﺴﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻫﺮﮐﻮ ﺻﺎدق اﺳﺖ

ﯽ و ﮔﺮد ﻋﺎﻟﻢ ﻣﯽﭘﺮﻧﺪ
ﺑﺎل ﻧ ّ

ﯽ و ﮔﻮ زﻣﯿﺪان ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ
دﺳﺖ ﻧ ّ

ﻋﺸﻖ ﻧﺎن ﺑﯽﻧﺎن ﻏﺬای ﻋﺎﺷﻘﺴﺖ

ﻋﺎﺷﻘﺎن را ﮐﺎر ﻧﺒﻮد ﺑﺎ وﺟﻮد

ﻋﺎﺷﻘﺎن را ﻫﺴﺖ ﺑﯽﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺳﻮد

آن ﻓﻘﲑی ﮐﻮ زﻣﻌﻨﯽ ﺑﻮی ﯾﺎﻓﺖ

دﺳﺖ ﺑﱪﯾﺪه ﻫﻤﯽ زﻧﺒﯿﻞ ﺑﺎﻓﺖ

ﺷﲑﺧﻮاره ﮐﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ ذوق ﻟﻮت

۲

ﻋﺎﺷﻘﺎن اﻧﺪر ﻋﺪم ﺧﯿﻤﻪ زدﻧﺪ

ﭼﻮن ﻋﺪم ﯾﮑﺮﻧﮓ و ﻧﻔﺴﯽ واﺣﺪﻧﺪ
ﻫﺮ ﭘﺮی را ﺑﻮی ﺑﺎﺷﺪ ﻟﻮت و ﭘﻮت

آدﻣﯽ ﮐﻮ ﺑﻮ ﺑﺮد از ﺑﻮی او

ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺧﻮی اوﺳﺖ ﺿﺪ ﺧﻮی او

ﭘﯿﺶ ﻗﺒﻄﯽ ﺧﻮن ﺑﻮد آن آب ﻧﯿﻞ

آب ﺑﺎﺷﺪ ﭘﯿﺶ ﺳﺒﻄﯽ ﺟﻤﯿﻞ

ﺑﺎد ﺑُﺪ ﺑﺮ ﻋﺎدﯾﺎن ﮔﺮز و ﺗﱪ

ﻟﯿﮏ ﺑﺪ ﺑﺮﻫﻮد و ﺑﺮ ﻗﻮﻣﺶ ﻇﻔﺮ

ﺑﺮ ﺳﻤﻨﺪر ﺑﺎﺷﺪ آﺗﺶ ﺧﺎﻧﺪان

ﻟﯿﮏ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ دﮔﺮ ﻣﺮﻏﺎن زﯾﺎن

ﺟﺎده
ﮔﻠﺴﺘﺎن

ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎﺷﺪ

ﺑﺤﺮ

زاﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺎن
ﺑﺮاﻫﯿﻢ

ﻏﺮﻗﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ زﻓﺮﻋﻮن اﻣﺎن

ﻧﺎر

ﻟﯿﮏ ﺑﺮ ﻧﻤﺮود ﺑﺎﺷﺪ زﻫﺮ ﻣﺎر
ﻟﯿﮏ ﺣﻠﻮا ﺑﺮﺧﺴﺎن ﺑﻠﻮا ﺑﻮد

ﻧﺰد ﻋﺎﺷﻖ درد و ﻏﻢ ﺣﻠﻮا ﺑﻮد

و آﻧﮕﺎه»ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻮدن ﯾﻌﻘﻮب ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴّﻼم ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺟﺎم ﺣﻖ ﺗﻌﺎﱃ از روی ﯾﻮﺳﻒ «...را ﮐﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺜﺎل

آورده ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ:

ﺟﻤﻌﯿّﺖ ﺑﺴﯿﺎر و اﻃﺎﻗﻬﺎ ﻣﻤﻠﻮّ از ﻓﻘﺮا ﺑﻮد و ﺑﻌﻠﺖ ﻧﺒﻮدن ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ ﺻﺪا ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪ )ﺑﻌﻘﯿﺪهٔ ﺣﻘﲑ ﺧﻮب اﺳﺖ
ﻓﻘﺮا از ﺣﻀﻮر ﻣﺒﺎرک ﺣﻀﺮت آﻗﺎ اﺳﺘﺪﻋﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﭘﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ ﻓﻘﺮا را

داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻣﻮارد ﺟﺸﻦﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﯾﺎ ﺳﻮﮔﻮارﯾﻬﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﮕﲑد؛ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ( ﭘﺲ از ﻗﺮاﺋﺖ
ﻓﺎﺗﺤﺔ اﻻوﻟﯿﺎء و ﺧﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل آﻗﺎی اﻓﺸﺎر ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﺷﺮﯾﻔﯽ ﻣﺘﻮﱃ آﺳﺘﺎﻧﮥ ﺣﻀﺮت ﺷﺎه )ع(
و آﻗﺎی ﺻﻼﺣﯽ ﻣﺪﯾﺮﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ آن ﺣﻀﺮت ﺑﺰﯾﺎرت ﺣﻀﺮت آﻗﺎ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ از ﺻﺮف ﺷﺎم اﺳﱰاﺣﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ.

دوﺷﻨﺒﻪ  ۲۸ﻓﺮوردﯾﻦ  ۳ =۱۳۵۱رﺑﯿﻊاﻻول ) ۱۳۹۲ﻓﺘﺢ ﻣﮑّﻪ ﺻﻠﺢ ﺣﺪﯾﺒﯿّﻪ(
ﺳﺤﺮﮐﻪ ﺑﯿﺪارﺷﺪﯾﻢ ﺻﺪای ﻣﺮغ ﺣﻖ از ﺑﺎﻏﻬﺎی ﺷﲑاز ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺰل آﻗﺎی اﻓﺸﺎر و اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﺑﻮد

ﺧﺎرج از ﺷﻬﺮ ﺷﲑاز ﻗﺪﯾﻢ واﻗﻊ ﺑﻮد و در ﻣﯿﺎن ﺑﺎﻏﻬﺎی ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﻗﺼﺮاﻟﺪّﺷﺖ ﻗﺮار داﺷﺖ) .وﱃ ﻓﻌﻼً در دو ﻃﺮف

ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻗﺼﺮاﻟﺪّﺷﺖ ﮐﻪ ﺟﺰء ﺷﻬﺮ ﺷﲑازﮔﺮدﯾﺪ ،ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ ﺑﺎﻏﻬﺎی ﺳﺎﺑﻖ اﺛﺮی ﻣﺸﻬﻮد
ﻧﯿﺴﺖ وﱃ اﻃﺮاف ﻣﻨﺰل آﻗﺎی اﻓﺸﺎر ﺑﺎﻏﻬﺎی ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و در ﺷﻤﺎل آﻧﻬﻢ رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮار دارد( ﭘﺲ از اﻗﺎﻣﮥ

ﻓﺮﯾﻀﮥ ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﺗﻼوت ﻗﺮآن ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪﻧﺪ و ﻓﻘﺮا اﺳﺘﻤﺎع ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .در ﺧﺎﺗﻤﻪ آﯾﺎﺗﯽ ﭼﻨﺪ از ﺳﻮرهٔ ﻣﺒﺎرﮐﮥ ﻓﺘﺢ

ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺗﻔﺴﲑ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﺎﺗﺸﺎن ﻗﺮﯾﺐ ﺑﺎﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﺑﻮد :ﺑﻨﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﺸﺎﯾﻨﺪهٔ ﻣﻬﺮﺑﺎن ،ﺑﺪرﺳﺘﯽﮐﻪ ﻣﺎﻓﺘﺢ
ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻓﺘﺢ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﺑﺒﺨﺸﺪ ﺧﺪا ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ و آﯾﻨﺪهٔ ﺗﺮا ،و ﻧﻌﻤﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺗﻮ ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮدﯾﻢ و ﺗﺮا ﺑﺮاه

راﺳﺖ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺮا ﺑﻪ ﻧﺼﺮﺗﯽ ﺑﺎ ﻋﺰت وﮐﺮاﻣﺖ ﯾﺎری ﺧﻮاﻫﺪﮐﺮد .اوﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎزل ﮐﺮده اﺳﺖ ﺳﮑﯿﻨﻪ

ﺧﻮد را در ﻗﻠﻮب ﻣﺆﻣﻨﲔ ﺗﺎ ﺑﺮ ﯾﻘﲔ و اﯾﻤﺎﻧﺸﺎن ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ .و از آﻧﭽﻪ ﺑﻮدﻧﺪﮐﺎﻣﻞﺗﺮﮔﺮداﻧﺪ .ﺳﭙﺎه و ﻗﻮای آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و
 -۱اﺷﺎره ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﺧﺎﻟﺺ و ﻋﻤﻞ ﺑﺪون اﻧﺘﻈﺎر ﭘﺎداش اﺳﺖ.

 -۲ﻟﻮت ﺑﻤﻌﻨﯽ ﻃﻌﺎم و ﻏﺬا و ﻟﻮت و ﭘﻮت اﻗﺴﺎم ﻃﻌﺎم و ﻏﺬاﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﻤﮥ دوم ﻟﻔﻆ ﻣﻬﻤﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ راﯾﺞ اﺳﺖ.
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زﻣﲔ ﻟﺸﮑﺮ ﺧﺪاﺳﺖ و ﺧﺪا ﺑﺤﮑﻤﺖ و ﻧﻈﺎم آﻓﺮﯾﻨﺶ داﻧﺎﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺆﻣﻨﲔ را داﺧﻞ در ﺑﻬﺸﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪﮐﻪ
در آن ﻧﻬﺮﻫﺎ ﺟﺎری اﺳﺖ وﮔﻨﺎﻫﺎن آﻧﻬﺎ را ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ و اﯾﻦ آﻣﺮزش ﮔﻨﺎﻫﺎن و دﺧﻮل در ﺑﻬﺸﺖ ﻧﺰد ﺧﺪا ﭘﲑوزی

ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ از ﺗﻔﺴﲑ اﺋﻤﻪ ﻃﺎﻫﺮﯾﻦ ﺻﻠﻮات اﻟﻠّﻪ ﻋﻠﯿﻬﻢ اﺟﻤﻌﲔ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺮاد از ﻓﺘﺢ ﮔﺸﻮدن ﺑﺎب
دل اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺘﺢ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ دَردل را ﺑﺮای ﺗﻮ ﺑﺎزﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﯿﺎﻣﺮز ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺗﺮا .ﮔﺸﻮدن دَر دل ﺑﺎ ﮔﻨﺎﻫﺎن
ارﺗﺒﺎط دارد .ﻟﺬا از ﻧﻈﺮ ﺗﻔﺴﲑ ﻫﻢ ﮔﺸﻮدن دَر دل ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ .در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :اَﻟَﻢْ ﻧَﺸْﺮَحْ ﻟَﻚَ ﺻَﺪْرَكْ«

آﯾﺎ ﻣﺎ ﺑﺎز ﻧﮑﺮدﯾﻢ ﺳﯿﻨﮥ ﺗﺮا اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای آن ﺣﻀﺮت ﻓﺘﺢ ﻗﻠﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد .وﱃ آن ﺑﻪ آن دَر دل ﺑﺮای او ﺑﺎز ﻣﯽﺷﺪ و

ﺣﺠﺎﺑﻬﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ .زﯾﺮا ﺧﻮد آﻧﺤﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻔﺘﺎد ﻫﺰار ﺣﺠﺎب ﻇﻠﻤﺖ و ﻫﻔﺘﺎد ﻫﺰار ﺣﺠﺎب
ﻧﻮر ﺑﺮای ﺧﺪاﺳﺖ .ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد .ﭘﺲ ﺣﺠﺎﺑﻬﺎ و درﻫﺎ زﯾﺎدﺳﺖ .ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺣﺠﺎﺑﻬﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد.

ﭘﺲ ﺣﺠﺎﺑﻬﺎ و درﻫﺎ زﯾﺎدﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﻟﮏ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ درﻫﺎ را ﺑﺎزﮐﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪﮐﻮﺷﺶ ﮐﻨﺪﮐﻪ ﻧﮕﺬارد درﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ

ﺷﻮد .و ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺪﯾّﺖ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺮﻃﺮف ﮔﺮدد .ﺑﺎﯾﺪ وﻗﺘﯿﮑﻪ ﻗﺮآن ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﻠﻮص ﻧﯿّﺖ ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﻻ رود

ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ» :إِﻟَﻴْﻪِ ﻳَﺼْﻌَﺪُ اﻟْﻜَﻠِﻢُ اﻟﻄﱠﻴﱢﺐُ وَاﻟْﻌَﻤَﻞُ اﻟﺼﱠﺎﻟِﺢُ ﻳَﺮْﻓَﻌُﻪُ« )ﺳﻮره ﻓﺎﻃﺮ آﯾﻪ(۱۰ﮐﻠﻤﮥ ﭘﺎک و ﭘﺎﮐﯿﺰه ﺑﺴﻮی

او ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود .ﯾﻌﻨﯽ ﭘﻠﻪ ﺑﻪ ﭘﻠﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود .ﻓﺘﺢ ﻣﺒﲔ و ﻓﺘﺢ ﻫﻮﯾﺪای آن ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺮاج ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﻫﻤﻪ درﻫﺎ ﺑﺮای او
ﺑﺎز ﺷﺪ .دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧﺒﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ دﻧﯽ ﻓﺘﺪﻟّﯽ رﺳﯿﺪ و ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﮕﺎه ﻗﺎب ﻗﻮﺳﲔ او ادﻧﯽ ﻣﻘﺎم ﯾﺎﻓﺖ .ﻋﻠﯽ )ع(
ﻓﺮﻣﻮد :اﮔﺮ ﺗﻤﺎم ﭘﺮدهﻫﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﺮای ﻣﻦ ﻓﺮق ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ )ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻌﺪ از ﺑﺮداﺷﱳ ﺣﺠﺎب ﺗﻦ( ﺑﺎز ﻫﻢ ﻓﺮق ﻧﻤﯽ

ﮐﻨﺪ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ اﮔﺮ ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﮐﻪ در اﯾﻦ اﻃﺎق ﻣﺎ آﻧﺮا درک ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم وﺳﺎﺋﻞ آن در ﮐﺠﺎ ﻗﺮار دارد ﺑﻌﺪ از

ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪن ﭼﺮاغ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺗﻤﺎم ﺟﺰﺋﯿﺎت آﻧﺮا ﻣﯽداﻧﯿﻢ .اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺤﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد» :ﻟَﻮْ ﮐُﺸﻒَ اﻟْﻐِﻄﺎﻣﺎٰ اذْدَرْتُ
ﯾَﻘﯿﻨﺎً« .اﻟﺒﺘﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺒ ّﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﺷﺸﻢ از ﻫﺠﺮت واﻗﻊ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
درواﻗﻊ ﺻﻠﺢ ﺣﺪﯾﺒ ّﯿﻪ ﻓﺘﺢ ﭘﯿﻐﻤﱪ و ﻣﺆﻣﻨﲔ ﺑﻮد .ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﺳﺨﻨﺎن اﯾﺸﺎن ﻣﻨﺎﺟﺎﺗﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ و ﻫﻤﮕﯽ ﻓﻘﺮا

ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ در ﻫﻤﺎن ﺳﺎﻟﻦﻫﺎ ﺻﺮف ﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ از آن در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۷/۳۰ﺑﺮای ﺗﺴﻠﯿﺖ
ﻓﺮزﻧﺪ آﻗﺎی ﺣﮑﯿﻢ اﻟﻬﯽ )اﺣﻤﺪ ﺣﮑﯿﻢ اﻟﻬﯽ ﮐﻪ ﺳﺎل دوم داﻧﺸﮑﺪهٔ ﮐﺸﺎورزی ﺑﻮد( ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﺮدﻧﺪ ،و از آﻧﺠﺎ ﺑﺮای

ﺗﺴﻠﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺮﺣﻮم ﯾﻮﺳﻒ ﻃﺎﻫﺒﺎز ﺗﺸﺮﯾﻒﻓﺮﻣﺎ ﺷﺪﻧﺪ و از آﻗﺎی ﺳﯿﺎوش ﻃﺎﻫﺒﺎز و ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮزﻧﺪان و
ﺧﺎﻧﻢ آن ﻣﺮﺣﻮم دﻟﺠﻮﺋﯽ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻋﯿﺎدت آﻗﺎی ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﻮری ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻟﺖ داﺷﺘﻨﺪ رﻓﺘﯿﻢ و اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﮐﻤﺎل

ﺧﻀﻮع و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی اﻇﻬﺎر ﺗﺸﮑﺮ ﻧﻤﻮد .در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۹ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ وﮐﯿﻞ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﺮدﻧﺪ .ﺑﺎﻻی در ورودی ﺑﺎ

ﺧﻂ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﱃ و زﯾﺒﺎ در ﯾﮏ ﮐﺘﯿﺒﻪ ﮐﺎﺷﯿﮑﺎری ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد :ﻗﺎل رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ )ص(» :اﻧﺎ ﻣﺪﯾﻨﻪ اﻟﻌﻠﻢ و ﻋﻠّﯽ

ﺑﺎﺑﻬﺎ« ﺻﺤﻦ ﻣﺴﺠﺪ را ﺑﺎ ﺳﻨﮕﻬﺎی ﺑﺰرگ ﻓﺮش ﻧﻤﻮده .ﻃﺎﻗﻬﺎی اﻃﺮاف ﺻﺤﻦ ﮐﺎﺷﯽﮐﺎری و ﺗﺬﻫﯿﺐ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﱃ
داﺷﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۲۴۳ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی ﮐﺎﺷﯽ ﮐﺎری آن ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ وﱃ ﭘﺎی ﯾﮑﯽ از ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ ﺳﺎل  ۱۱۸۹ذﮐﺮ

ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎل ﺑﻨﺎی ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ در زﻣﺎن ﮐﺮﯾﻤﺨﺎن زﻧﺪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺴﺠﺪ دارای  ۴۸ﺳﺘﻮن

ﺳﻨﮕﯽ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ اﺳﺖ .ﻣﻨﱪی از ﺳﻨﮓ ﻣﺮﻣﺮ ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﱃ ﮐﻪ دارای  ۱۴ﭘﻠﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ درﮐﻨﺎر ﻣﺤﺮاب ﻗﺮار
دارد .ﻣﺤﺮاب ﻧﯿﺰ دارای ﮐﺎﺷﯿﮑﺎری ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﱃ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﮐﺎﺷﯽ ﮐﺎرﯾﻬﺎ ﺑﺨﻂّ ﻣﲑزا ﻋﺒﺪاﻟﺮزّاق و ﻋﻤﻞ اﺳﺘﺎد

اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻓﻐﻔﻮری اﺳﺖ .در ورودی ﻣﺴﺠﺪ از ﭼﻮب ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺪﯾﻤﯽ اﺳﺖ .ﭘﺲ از ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺪری

در ﺑﺎزار وﮐﯿﻞ ﮔﺮدش ﻧﻤﻮدﯾﻢ و در ﻣﻐﺎزه دو ﻧﻔﺮ از ﻓﻘﺮا ﮐﻪ ﻓﺮشﻓﺮوﺷﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪای ﺗﻮﻗﻒ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و
در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ده و ﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .آﻗﺎﯾﺎن آﯾﺔاﻟﻠّﻪ ﻧﺼﲑاﻟﺸﺮﯾّﻌﻪ اﻣﺎﻣﯽ )اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺷﲑاز( ﺷﯿﺦ

ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼﻣﯽ و آﻗﺎﯾﺎن ﻫﺎﺷﻤﯽ و اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ زﯾﺎرت ﺣﻀﺮت آﻗﺎ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .و ﻧﯿﺰ آﯾﺔ اﻟﻠّﻪ ﺣﺎج

ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻧﻮار ﺳﺮدﻓﱰ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ و ﺳﯿﺪ ﺧﺪاداد ﻗﺪرت و آﻗﺎی ﻧ ّﲑ ﺑﺤﻀﻮر رﺳﯿﺪﻧﺪ .آﻗﺎی اﺳﻼﻣﯽ اﻇﻬﺎر

داﺷﺖ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ رادﯾﻮ ﺗﻬﺮان اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ »ﺣﻀﺮت آﻗﺎی ﺣﺎج ﺳﻠﻄﺎﻧﺤﺴﲔ ﺗﺎﺑﻨﺪه ﻗﻄﺐ ﺳﻠﺴﻠﮥ ﻧﻌﻤﺔ اﻟﻠّﻬﯽ
٢٥٦

ﮔﻨﺎﺑﺎدی ﺑﺸﲑاز وارد و ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﭘﲑوان ﺧﻮد ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ و در ﻗﺼﺮاﻟﺪّﺷﺖ ﺷﲑاز از اﯾﺸﺎن ﭘﺬﯾﺮاﺋﯽ ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪ.
ﺑﻮاﺳﻄﮥ اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﺧﱪ ﺑﺤﻀﻮرﺗﺎن ﺷﺮﻓﯿﺎب ﺷﺪﯾﻢ «.ﺣﻀﺮت آﻗﺎ اﻇﻬﺎر ﺗﺸﮑﺮ و ﻣﺤﺒﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ

و ﻋﺼﺮ ﺑﺮای ﻧﻬﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﺰل آﻗﺎی ﺣﺎج ﺻﺎﻟﺤﯽ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﺮدﻧﺪ .در اﯾﻦ دﻋﻮت ﻋﺪهٔ ﻣﻌﺪودی از ﻓﻘﺮا و ﻫﻤﺮاﻫﺎن

اﻓﺘﺨﺎر ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ .ﭘﺲ از ﺻﺮف ﻧﻬﺎر ﺑﻤﻨﺰل آﻗﺎی اﻓﺸﺎر ﻣﺮاﺟﻌﺖ و ﭘﺲ از ﻗﺪری اﺳﱰاﺣﺖ ﻋﺎزم زﯾﺎرت

ﺣﻀﺮت اﺣﻤﺪﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ )ع( )ﺷﺎه ﭼﺮاغ( ﺷﺪﯾﻢ .آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﺷﺮﯾﻔﯽ ﻣﺘﻮﱃ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺷﺎه ﭼﺮاغ و آﻗﺎی ﺻﻼﺣﯽ

ﻣﺪﯾﺮ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ و آﻗﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎ ﺟﻠﻮ اﯾﻮان اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ از زﯾﺎرت و ﻧﻤﺎز زﯾﺎرت ﺑﻤﻮزه رﻓﺘﯿﻢ .آﻗﺎی
ﻣﻬﻨﺪس ﺷﺮﯾﻔﯽ ﻟﻮﺣﻪای ﺑﻨﺎم ﺟﻨّﺔ اﻻﺳﻤﺎء در ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺒﺪاء و ﻣﻌﺎد ﺑﺨﻂّ ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎی ﻣﲑزا اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ راز

ﻣﻌﺮوف ﺑﻤﲑزا ﺑﺎﺑﺎ ذﻫﺒﯽ و ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﻣﺠﺪاﻻﺷﺮف ﺑﺎﻓﺮاد ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻟﻮﺣﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ در ﻣﺒﺪا ء و

ﻣﻌﺎد و رﻣﻮز اﺳﺮار وﻻﯾﺖ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﱃ و دﯾﺪﻧﯽ ﺑﻮد و آﻧﭽﻪ ﻗﺎﺑﻞ دﻗّﺖ اﺳﺖ ﺧﻄﻮط و اﺷﮑﺎﱃ ﺑﻮد

ﮐﻪ در ﭼﻬﺎر ﻃﺮف ﻣﻮزه ﻗﺮار داﺷﺖ .ﻗﺮآﻧﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻄﻮط ﻧﺴﺦ و ﻧﺴﺘﻌﻠﯿﻖ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب و ﻋﺎﱃ ﻣﺘﻌﻠﻖ

ﺑﻘﺮن ﻫﺸﺘﻢ و ﻧﻬﻢ و ﻗﺮآن ﺑﺨﻂ ﯾﺎﻗﻮت وﮐﺎﻏﺬ ﺗﺮﻣﻪ ،ﺗﻤﺜﺎل ﺣﻀﺮت رﺳﻮل )ص( و ﺣﻀﺮت ﻣﻮﱃ )ع( و ﻗﻨﱪ و

ﺳﻠﻤﺎن و ﺣﺴﻨﲔ )ع( ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﯿﻨﯿﺎﺗﻮر و ﺑﻘﻠﻢ ﻣﺮﺣﻮم ﻓﺮﺻﺖاﻟﺪوﻟﻪ ﺷﲑازی و ﭼﻨﺪ ﻗﻄﻌﻪ ﻋﮑﺲ از ﻋﻤﺎرات ﻗﺪﯾﻤﯽ
و ﻗﻠﻤﺪانﻫﺎی ﻣﻨّﺒﺖﮐﺎری ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ را آﻗﺎی ﺣﺎﺟﯽ ﺳﺎﻟﮑﯽ ﻫﺪﯾﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺳﻨﮓ ﻗﱪ وﺻﺎل
ﺑﺨﻂّ ﭘﺴﺮش ﻣﲑزای وﻗﺎر ،ﻃﺸﺘﯽ از ﻣﺲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  ۱۵۰ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻇﺮﯾﻒ و زﯾﺒﺎ ﮐﻪ ﺻﻠﻮات ﮐﺒﲑه

ﺣﺎﺷﯿﮥ آن ﻗﻠﻤﺰﻧﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد .و ﻋﻼﻣﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺧﻮب ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻖ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ دﺳﺘﻪﻫﺎی ﺳﯿﻨﻪزن ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽدادﻧﺪ .ﮐﻼه

ﺧﻮد ،زرّه ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪوران ﺳﻼﻃﲔ زﻧﺪﯾّﻪ ،ﭼﺮاغ ﻣﻮﺷﯽ ﻓﻠﺰّی ﻗﺒﻞ از ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺷﻤﻊ و ﭼﺮاغ ،ﭘﯿﻪﺳﻮزﻫﺎی ﮔﻠﯽ ﮐﻪ
ﺳﺎﺑﻘﺎً درﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ روﺷﻦ ﻣﯽﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺳﻘّﺎﺧﺎﻧﮥ ﻗﺪﯾﻤﯽ ،ﻻﻟﻪﻫﺎی ﻗﺪﯾﻢ و اوﻟﲔ ﭼﺮاغ ﻧﻔﺘﯽ ﭼﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺤﺮم ﺷﺎه

ﭼﺮاغ ﻫﺪﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،و ﭼﻠﭽﺮاغ  ۲۴۰ﺷﻤﻌﯽ ﻓﻠﺰی ،و ﺗﻤﱪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ از ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ ،ﻗﺮآن ﺧﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻﯾﮏ از
ﺧﻄﻮط ﻣﻌﻤﻮﻟﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﻧﺒﻮد .و ﻧﻘﺎﺷﯿﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ در اول ﻫﺮ ﺟﺰو ﻧﻘﺶ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎواﺧﺮ ﻗﺮن ﺳﻮم و اواﺋﻞ

ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم ،و ﻗﺮآن ﺑﺴﯿﺎر ﻧﻔﯿﺲ ﮐﻪ وﻗﻒ ﺣﺮم ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺑﻬﱰ اﺳﺖ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ در ﻣﺤﻞ

ﺑﺴﯿﺎر وﺳﯿﻊ ﮐﻪ ﻣﻮزه ﻫﻢ ﺿﻤﯿﻤﻪ آن ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﻮد .آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﺷﺮﯾﻔﯽ ﻋﺮض ﮐﺮد ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر
اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .از آﻧﺠﺎ ﺑﺰﯾﺎرت ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ )ع( و ﻓﺮزﻧﺪش ﺳﯿﺪاﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﺮدﻧﺪ و آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس

ﺷﺮﯾﻔﯽ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺤﻮﻃﮥ ﺻﺤﻦ ﺣﻀﺮت ﺷﺎه ﭼﺮاغ در اﯾﻦ وﻗﺖ ﺑﺴﯿﺎر وﺳﯿﻊ ﺑﻮد .و ﺿﻤﻨﺎً ﻣﺸﻐﻮل

ﺗﻌﻤﲑ ﺑﻮدﻧﺪ .آﻗﺎی ﻧﺒﻮی رﺋﻴﺲ ﻏﻠﮥ ﺷﲑاز ﻧﯿﺰ ﺧﺪﻣﺖ رﺳﯿﺪﻧﺪ .در ﺣﺪود ﯾﮑﺮﺑﻊ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺶ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ

از ﺻﺤﻦ ﺣﻀﺮت ﺷﺎه ﭼﺮاغ ﺧﺎرج و از ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮐﺮﯾﻤﺨﺎن زﻧﺪﮐﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎی ﺷﲑاز اﺳﺖ ﺑﻤﻨﺰل آﻗﺎی
اﻓﺸﺎر ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .در اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮای ﺷﲑاز اﺑﺮی و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻄﺒﻮع ﺑﻮد .وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب ﻓﺮا رﺳﯿﺪه ﺑﻮد،

ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻘﺮا ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎدﺗﺮ از ﺷﺐ ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد زﯾﺮا ﻓﻘﺮای ﻻر وﮔﺮاش و ﻓﺴﺎ و ﺳﺮوﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪ
از ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺷﺮﺣﯽ ﻣﻔﺼﻞ درﺑﺎرهٔ اﺗﺤﺎد و اﺗﻔﺎق و از ﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﯽ ﻣﺆﻣﻨﲔ ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و
ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺎﺟﺎت ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از ﻓﻘﺮای ﻻر وﮔﺮاش و ﺷﺸﺪه را ﺣﺎل و ﺟﺬﺑﻪای ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه ،ﺻﯿﺤﻪﻫﺎی ﭘﯽدر

ﭘﯽ ﻣﯽزدﻧﺪ .ﭘﺲ از ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﻤﻌﯽ از ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن ﺷﲑاز و آﻗﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺰﯾﺎرت ﺣﻀﺮت آﻗﺎ آﻣﺪﻧﺪ و ﭘﺲ از
ﺻﺮف ﺷﺎم ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ده اﺳﱰاﺣﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ.

ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ  ۲۹ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ) ۱۳۵۱ﮔﺮدش در ﺷﲑاز(
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ﺳﺤﺮ ﻫﻮای ﺷﲑاز ﺳﺮد ﺑﻮد و آوای ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﻣﺮغ ﺣﻖ ﺑﮕﻮش ﻣﯽرﺳﯿﺪ .ﻣﻨﺎﺟﺎت و راز و ﻧﯿﺎز ﻓﻘﺮا در ﺳﺎﻟﻨﻬﺎی
ﻃﺒﻘﮥ اول ﻋﻤﺎرت ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ .ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﻄﺒﻘﻪ اوّل ﻋﻤﺎرت ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺗﺸﺮﯾﻒﻓﺮﻣﺎ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﯿﺸﱰ ﻓﻘﺮای

ﺷﲑاز ﻻر و ﮔﺮاش و ﺷﺸﺪه ﻣﺮد و زن ﺑﺮای اﻗﺎﻣﮥ ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز و ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن ﺣﻀﺮت آﻗﺎ

ﺑﯿﺎﻧﺎت

۱

ﻣﻔﺼﻠﯽ راﺟﻊ ﺑﻤﻌﺮاج ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و روﺣﺎﻧﯽ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮﮔﻨﺠﺎﯾﺶ درج ﻧﺪارد .ﭘﺲ از ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ

در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۷/۳۰ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻣﺮﺣﻮم ﻧﯿّﺮرﻓﺘﯿﻢ و ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ آﻧﻤﺮﺣﻮم ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺘﺎب ﮐﻮﮐﺐ ﻧﯿّﺮ ،ﮐﺘﺎب
دﯾﮕﺮی ﺑﻨﺎم ﺗﺤﻔﮥ ﻧﲑﮐﻪ دارای ﭼﻬﻞ ﻣﺠﻠﺲ در ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﻨﯽ اﺳﺖ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ در آﺧﺮ ﻫﺮ

ﻣﺠﻠﺲ ذﮐﺮ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﺎرﯾﺦ آن دوازدﻫﻢ ﺷﻌﺒﺎن  ۱۳۲۹ﻫﺠﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﭼﺎپ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .و

ﻧﯿﺰﮐﺘﺎﺑﯽ در ﭼﻨﺪ ﻣﺠﻠّﺪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ و دﯾﻮاﻧﯽ ﻫﻢ از اﺷﻌﺎرﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﭼﺎپ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .ﭘﺲ از

ﺑﺎزدﯾﺪ و ﺗﺴﻠﯿﺖ آﻗﺎی اﺣﻤﺪ ﻧﯿّﺮ ﻓﺮزﻧﺪ ارﺷﺪ آن ﻣﺮﺣﻮم ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ آﻗﺎی اﺣﻤﺪ ﻧﺎدری رﺋﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن وﮐﻼی
دادﮔﺴﱰی ﻓﺎرس ﺗﺸﺮﯾﻒ ﻓﺮﻣﺎ ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﻨﺰل اﯾﺸﺎن در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﺎﻫﭙﻮر ﺷﲑاز ﺑﺎ ﺳﺒﮑﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺎ روح ﺑﻮد.

اﻃﺎﻗﻬﺎی ﻣﺘﻌﺪد وﺳﯿﻊ داﺷﺖ .در و ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ ﭼﻮﺑﯽ و ﻣﻨﺒﺖﮐﺎری ،ﯾﮏ درﺧﺖ ﻧﺨﻞ و ﭼﻨﺪ اﺻﻠﻪ درﺧﺖ ﻣﺮﮐﺒﺎت

ﻧﺎرﻧﺞ وﮔﻠﻬﺎی ﯾﺎس و ﻧﺴﱰن و ﻏﲑه و ﺣﻮض ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺰرﮔﯽ در ﺟﻠﻮ ﻋﻤﺎرت ﺷﻤﺎﱃ ﺟﻠﻮهٔ ﺳﻨﺘﯽ آﻧﺮا ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد.
ﻣﺮﻏﺎن ﺧﻮشاﻟﺤﺎن و ﺑﻠﺒﻼﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر آزاد و در ﻗﻔﺲ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﻐﻤﻪﺳﺮاﺋﯽ از ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﺧﻮد ﭘﺬﯾﺮاﺋﯽ ﻣﯽ

ﮐﺮدﻧﺪ .آﻗﺎی ﻧﺎدری اﻇﻬﺎر داﺷﺖ در زﻣﺎن آﻗﺎی ﻧﻮرﻋﻠﯿﺸﺎه ﺛﺎﻧﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺷﯿﺦ ﻣﺤﺴﻦ ﺳﺮوﺳﺘﺎﻧﯽ
ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﺻﺎﺑﺮ ﻋﻠﯽ ﺗﺸﺮّف ﺑﻪ ﻓﻘﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻘﲑ ﺧﯿﻠﯽ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻀﺮت
آﻗﺎی ﺻﺎﻟﺤﻌﻠﯿﺸﺎه ﭼﻨﺪ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺷﲑاز ﺗﺸﺮﯾﻒ ﻓﺮﻣﺎ ﺷﺪﻧﺪ و در اﯾﻦ ﻣﻨﺰل ﻧﺰول اﺟﻼل ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ .از آﻧﺠﺎ ﺑﻤﻨﺰل

ﺳﺮﮐﺎر ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻣﺠﺎب )ﺿﯿﺎءاﻟﺴﻠﻄﺎن( ﮐﻪ در ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻬﺪهدار رﯾﺎﺳﺖ ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﯿﻬﺎی ﺷﲑاز و اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻮدهاﻧﺪ رﻓﺘﯿﻢ
وی در ﺣﺪود  ۸۵ﺳﺎل از ﻋﻤﺮش ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺖ و در ﺳﺎل  ۱۳۲۷ﻗﻤﺮی ﻫﺠﺮی در زﻣﺎن ﺣﻀﺮت آﻗﺎی ﻧﻮرﻋﻠﯿﺸﺎه
ﺛﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻓﻘﺮ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻈﻢﻟﻪ اﻇﻬﺎر ﻟﻄﻒ و ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ،ﭘﺲ از

ﺻﺮف ﻣﯿﻮه و ﺷﺮﺑﺖ ﺑﺎ ﻋﺮق ﻧﺴﱰن ﭼﻨﺪ ﻗﻄﻌﻪ ﻋﮑﺲ ﺑﺎﺳﺘﺪﻋﺎی آﻗﺎی ﻣﺠﺎب ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪاز ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ

ﺑﻤﻨﺰل آﻗﺎی دﮐﱰ ﭘﯿﻤﺎن از ﻓﻘﺮای ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ ﺷﲑاز رﻓﺘﯿﻢ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ آﻗﺎی ﻧﺼﲑاﻟﺸﺮﯾﻌﻪ اﻣﺎم

ﺟﻤﻌﻪ ﺷﲑاز ﮐﻪ از ﺧﺎﻧﺪان اﺻﯿﻞ و از ﺳﺮدﻓﱰان ﻣﻌﺮوف ﺷﲑاز ﺑﻮد ،ﺑﻤﻨﺰل اﯾﺸﺎن رﻓﺘﯿﻢ .ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از آﻗﺎﯾﺎن

 -۱ﭼﻮن اﯾﺸﺎن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ درﺑﺎرهٔ ﻣﻌﺮاج در ﮐﺘﺎب ده ﺳﺨﺮاﻧﯽ اﯾﺮاد ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ و درﻫﻤﲔ ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻢ ﻣﺨﺘﺼﺮی درﺑﺎرﻫﺪ
ﻣﻌﺮاﺟﺎز ﺑﯿﺎﻧﺎت اﯾﺸﺎن ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﻟﺬا ﺑﺮای رﻋﺎﯾﺖ اﺧﺘﺼﺎر ﺑﻪ ﻣﺂﺧﺬ ﻓﻮق و ﭘﺎورﻗﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد .ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای اﻟﺤﺎﻗﯽ درﺑﺎر ٔه
ﻣﻌﺮاج ازﮐﺘﺎب رﻓﻊ ﺷﺒﻬﺎت ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد :ﻋﺮﻓﺎی ﺷﯿﻌﻪ و ﺑﺰرﮔﺎن ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻧﻌﻤﺔاﻟﻠﻬﯿﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪﻛﻪ ﻣﻌﺮاج آن ﺣﻀﺮت ﻫﻢ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ﻫﻢ

روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻮد و ﻣﻌﺮاج روﺣﺎﻧﯽ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ آن ﺣﻀﺮت ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺰﯾﺘﯽ ﻫﻢ ﺑﺮای آن ﺣﻀﺮت اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ و ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺑﺰرﮔﺎن
ﺑﻮده ،ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺮﯾﻚ از ﻣﺆﻣﻨﲔ ﺑﻪ اﻧﺪازه ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻮی ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻤّﺪ و ﻋﻠﯽ  -ﻋﻠﯿﻬﻤﺎاﻟﺴّﻼم  -داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ از اﯾﻦ ﻣﻌﺮاج روﺣﯽ ارث
ﻣﻲﺑﺮﻧﺪ .و ﻃﺒﻖ ﺣﺪﯾﺚ ﺷﺮﯾﻒ ))اﻟﺼّﻠﻮةُ ﻣﻌﺮاجُ اﻟﻤﺆﻣﻦِ ((اﮔﺮ ﺑﺮای ﻣﺆﻣﻦ ﻫﻢ ﺣﺎل ﺣﻀﻮر دﺳﺖ دﻫﺪ و ﻧﻤﺎز را ﺑﺎ ﺗﻮﺟّﻪ ﺗﺎم ﺑﺨﻮاﻧﺪ،

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻌﺮاج ﺑﺮای او ﭘﯿﺪا ﻣﻲﺷﻮد؛ ﭘﺲ ﻣﻌﺮاج روﺣﯽ ﺑﺮای ﻫﺮﯾﻚ از اوﻟﯿﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد .و ﺑﺮای ﻋﻠﯽ )ع( در ﻫﺮ ﻧﻤﺎز
ﺑﻠﻜﻪ ﺷﺒﯽ ﻫﻔﺘﺎد ﻣﺮﺗﺒﻪ واﻗﻊ ﻣﻲﺷﺪ و ﺑﺮای ﭘﯿﻐﻤﱪ )ص( ﻫﻢ اﯾﻦ ﻣﻌﺮاج ﺷﻤﺎره و ﻋﺪد ﻧﺪاﺷﺖ.ﻣﻌﺮاﺟﯽ ﻛﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ آن ﺣﻀﺮت
داﺷﺖ و ﯾﻜﯽ از اﻣﺘﯿﺎزات آن ﺣﻀﺮت ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و دﯾﮕﺮی را از آن ﺑﻬﺮه ﻧﺒﻮد و در ﻣﺪّت ﻋﻤﺮ ﺷﺮﯾﻔﺶ ﻓﻘﻂ ﯾﻚ ﯾﺎ دو ﻣﺮﺗﺒﻪ رخ داد،
ﺟﻤﻊ ﺑﲔ روﺣﯽ و ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮد؛ ﯾﻌﻨﯽ روح آن ﺣﻀﺮت ﺑﻪﻃﻮری ﻗﻮی وﻛﺎﻣﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺪن را ﻫﻢ در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻌﺮاج داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﻮای ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ روح ﻣﻄﻬّﺮ او ﺑﻪ ﻣﻌﺮاج ﺑﺮوﻧﺪ .و دو اﯾﻪ ﺷﺮﯾﻔﻪ :ﻣﺎ ﻛَﺬَبَ اﻟﻔُﺆادُ ﻣﺎرَای – )دل آﻧﭽﻪ دﯾﺪه دروغ ﻧﺪﯾﺪه(ﻣﺎ

ﺼﺮُ وَ ﻣﺎ ﻃَﻐﯽ)ﭼﺸﻢ او ﺑﺠﺎﺋﯽ ﻧﮕﺮدﯾﺪ و ﺗﺠﺎوز ﻧﮑﺮد()آﯾﺎت ۱۱و  ۱۷ﺳﻮره ﻧﺠﻢ( اﺷﺎره ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﻣﻌﺮاج دارد .ﻛﻪ اوّﱃ اﺷﺎره
زاغ اﻟﺒَ َ
ﺑﻪ ﻋﺮوج روح و دوﻣﯽ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﺮﯾﺎن آن در ﺑﺪن و ﻣﻌﺮاج ﺟﺴﻤﯽ اﺳﺖ)...رﺳﺎﻟﻪ ﻓﻊ ﺷﺒﻬﺎت ص  ۷۳ﺗﺎ .(۷۷

٢٥٨

روﺣﺎﻧﯿﯿّﻦ و وﻋﻌﺎظ و آﻗﺎی اﺳﻼﻣﯽ در آﻧﺠﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ .آﻗﺎی اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ اﺻﺮار داﺷﺘﻨﺪ در ﻣﺴﺠﺪی ﮐﻪ
اﻣﺎﻣﺖ دارﻧﺪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ اﻗﺎﻣﮥ ﻧﻤﺎز ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ وﱃ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻗﺒﻮل ﻧﻔﺮﻣﻮدﻧﺪ .آﻗﺎی ﻋﺎﻟﻢ زاده از وﻋﺎظ ﺷﲑاز و

آﻗﺎی ﺷﻮﺷﱰی از وﻋﺎظ ﺗﻬﺮان ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ و دراﻃﺮاف زﻟﺰﻟﻪ ﺗﺄﺳّﻒآور ﻗﲑ و ﮐﺎزرون و ﺗﻠﻔﺎت وﮐﻤﮑﻬﺎی

ﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮدﯾﻢ .آﻗﺎی
اﯾﺮاﻧﯿﺎن و ﺳﺎﯾﺮﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ .در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ﯾﺎزده ﺑﻪ ﻣﺤ ّ

ﻣﺪﯾﺮ روزﻧﺎﻣﮥ ﭘﯿﮏ ﺧﺠﺴﺘﻪ ﺑﻪ زﯾﺎرت آﻣﺪه ﺑﻮد و اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ در آﺑﺎدان ﺑﻪ ﺳﮑﺘﮥ ﻗﻠﺒﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪم و آﻗﺎی

رﺿﺎﻋﻠﯿﺸﺎه ﻣﺮا از ﻣﺮگ ﻧﺠﺎت داده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ آﻗﺎی ﻣﺆﯾّﺪاﻻﺳﻼم و آﻗﺎی ﺣﻤﯿﺪی ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﻤﺎز و واﻋﻆ

ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ زﯾﺎرت ﺣﻀﺮت آﻗﺎ آﻣﺪﻧﺪ .و آﻗﺎی ﻣﺆﯾّﺪاﻻﺳﻼم و آﻗﺎی ﺣﻤﯿﺪی ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﻤﺎز و واﻋﻆ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ زﯾﺎرت
ﺣﻀﺮت آﻗﺎ آﻣﺪﻧﺪ .و آﻗﺎی ﻣﺆﯾّﺪاﻻﺳﻼم ﺿﻤﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻔﺼﻞ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻼﻣﺶ اﯾﻦ ﺑﻮدﮐﻪ ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ

ﮐﻪ ﻧﻪ ﻧﻔﺮ از اﺋﻤﮥ اﻃﻬﺎر ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴّﻼم از ﺟﻬﺖ ﻣﺎدر ﻧﺴﻞ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻧﻬﺎر ﻣﻨﺰل آﻗﺎی ﺣﺎج ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻟﮑﯽ
دﻋﻮت داﺷﺘﯿﻢ .ﻗﺒﻞ از ﻧﻬﺎر و ﺑﻌﺪ از ﻧﻬﺎر از ﻣﻮزهٔ ﺷﺨﺼﯽ اﯾﺸﺎن ﮐﻪ واﻗﻌﺎً ﮐﻢﻧﻈﲑ اﺳﺖ دﯾﺪن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ .در اﯾﻦ

ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ ﺗﻌﺪادی ﻇﺮوف ﺳﻔﺎﱃ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺪﯾﻢ ،ﭼﻨﺪ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﻨﮓ ﻣﺮﻣﺮﮐﻪ ﻧﻘﺶﻫﺎ و اﺷﮑﺎل زﯾﺒﺎی

ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺪون دﺧﺎﻟﺖ دﺳﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ در آﻧﻬﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ .ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺷﻤﺸﲑ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﱃ و ﺳﺮﭙ از دوران ﺻﻔﻮﯾﻪ ،ﺳﻪ

ﺟﻠﺪ ﻗﺮآن ﻧﻔﯿﺲ ،ﺗﻌﺪادی ﮐﺘﺐ ﺧﻄﯽ ،ﭼﻨﺪ ﺣﻠﻘﻪ اﻧﮕﺸﱰی ،ﭼﻨﺪ ﻋﺪد ﻗﻠﻤﺪان ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺷﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ،ﭼﻨﺪ ﻋﺪد
ﻣﺠﺴﻤﮥ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،دو ﺟﻔﺖ ﮔﻮﺷﻮاره و ﯾﮏ ﺳﯿﻨﻪﺑﻨﺪ ﺳﻨﮕﯽ رﯾﺰ و دو ﻋﺪد ﺟﻌﺒﮥ ﭼﻮﺑﯽ

ﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺟﻤﻊآوری و ﺑﺼﻮرت ﮐﻠﮑﺴﯿﻮن ﮐﻮﭼﮑﯽ درآﻣﺪه ﺑﻮد) .ﺷﺮح ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ
ﻗﺪﯾﻤﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﻃ ّ
ﻗﻄﻌﺎت اﺷﯿﺎء ﻋﺘﯿﻘﻪ و اﯾﻨﮑﻪ از ﮐﺠﺎ و ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت ﺗﻬﯿﻪ و ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ و ﺗﺤﺼﯿﻼت و
ﺗﺸﺮّف ﺑﻔﻘﺮ و دروﯾﺸﯽ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﻋﻬﺪهدار ﺑﻮده ﺑﻘﻠﻢ ﺧﻮد آﻗﺎی ﺣﺎج ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻟﮑﯽ در ﺻﻮرت ﻋﻠﯿﺤﺪه

ﻣﮑﺘﻮب اﺳﺖ (.در ﺣﺪود دو ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪاز ﺻﺮف ﻧﻬﺎر ﺑﻤﻨﺰل آﻗﺎی اﻓﺸﺎر ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﭘﺲ از ﻣﺨﺘﺼﺮ

اﺳﱰاﺣﺘﯽ آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﺷﯿﺦاﻻﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ از ﻣﺤﱰﻣﲔ ﺷﲑاز ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮای ﭼﻨﺪﻣﲔ ﺑﺎر ﺑﻪ زﯾﺎرت ﺣﻀﺮت آﻗﺎ
آﻣﺪﻧﺪ .در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۵ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ و ﻫﻤﺮاﻫﺎن و ﻓﺮزﻧﺪ ارﺟﻤﻨﺪﺷﺎن آﻗﺎی ﺣﺎج ﻋﻠﯽ ﺗﺎﺑﻨﺪه ﮐﻪ

ﺑﺎﺗﻔﺎق آﻗﺎی ﺣﺎج ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ اﮐﱪ روحاﻻﻣﲔ و ﻓﺮزﻧﺪش آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس اﺣﻤﺪ روحاﻻﻣﲔ ﮐﻪ از ﺗﻬﺮان آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ،
ﺑﻪ زﯾﺎرت ﻣﺰار ﺷﺮﯾﻒ ﺣﻀﺮت آﻗﺎی رﺣﻤﺘﻌﻠﯿﺸﺎه ﺷﲑازی ﻗﺪسّ ﺳﺮّه اﻟﻌﺰﯾﺰ ﻣﺸﺮّف ﺷﺪﻧﺪ.

۱

 -۱در اﯾﻨﺠﺎ ﻻزم ﺑﺘﺬﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻮم رﺣﻤﺘﻌﻠﯿﺸﺎه در ﺳﺎل  ۱۲۷۸ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی ﺑﺪﻧﺒﺎل دو اﺟﺎزهٔ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۲۷۱و  ۱۲۷۲در ﺳﺎل
 ۱۲۷۶ﻓﺮﻣﺎن ﺧﻼﻓﺖ و ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪﮐﺎﻇﻢ ﺳﻌﺎدﺗﻌﻠﯿﺸﺎه را ﺑﺎ دﺳﺘﺨﻂ ﺧﻮﯾﺶ ﺻﺎدر ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ .وﱃ ﺑﻌﻠﺖ آﻧﮑﻪ ﺳﻌﺎدﺗﻌﻠﯿﺸﺎه
ﻗﺪس ﺳﺮّه ﺑﻌﻠﻮم ﻇﺎﻫﺮ ﭼﻨﺪان اﻋﺘﻨﺎ ﻧﺪاﺷﺖ و ﻟﺬا ﺑﺴﯿﻄﯽ در آن ﺑﺎره ﻧﺪاﺷﺖ ﺗﻌﺪادﮐﻤﯽ از ﺳﻮﺧﺘﮕﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ دﻟﺸﺎن ﺑﺎز ﺑﻮد و ﺑﺮ
ﻣﺒﻨﺎی:

ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﻋﺸﻖ در دﻓﱰﻧﮕﻨﺠﺪ

ﺑﺸﻮی دﻓﱰ اﮔﺮ ﻫﻤﺪرس ﻣﺎﺋﯽ

در وﺟﻮد او ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ دﯾﺪﻧﺪ و ﺑﺮﮔﺮدش ﭘﺮواﻧﻪوار ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ وﱃ ﺑﻌﻀﯽ از ﻃﺮﻓﺪاران ﻓﻀﻞ ﻇﺎﻫﺮی ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﺑﻨﺎم ﺣﺎج آﻗﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﻮی آن

ﺟﻨﺎب ﻧﻮﺷﺘﻨﺪﮐﻪ ﺧﻮد ﺳﻠﻄﺎﻧﻌﻠﯿﺸﺎه در ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﺳﻌﺎدﺗﻌﻠﯿﺸﺎه ﻣﺘﺬﮐﺮ آن ﺷﺪه ﮐﻪ در اواﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﯾﻌﻨﯽ در ﺳﺎل  ۱۲۸۷ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ

ﺣﺎج آﻗﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﻮی آن ﺟﻨﺎب ﻧﻮﺷﺘﻨﺪﮐﻪ ﺧﻮد ﺳﻌﺎدﺗﻌﻠﯿﺸﺎه در ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﺳﻌﺎدﺗﻌﻠﯿﺸﺎه ﻣﺘﺬﮐﺮ آن ﺷﺪه ﮐﻪ در اواﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﯾﻌﻨﯽ در ﺳﺎل
 ۱۲۸۷ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺣﺎج آﻗﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﻮرﻋﻠﯿﺸﺎه ﻋﻤﻮی رﺣﻤﺘﻌﻠﯿﺸﺎه ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﺷﻌﺒﻪای دﯾﮕﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ داد و ﭘﺲ
از وی ﺣﺎج ﻋﻠﯽ آﻗﺎ وﻓﺎﻋﻠﯿﺸﺎه و ﺑﻌﺪ ﺻﺎدﻗﻌﻠﯽ ﺷﺎه و ﺳﭙﺲ ﻣﲑزا ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﲔ ذواﻟﺮﯾﺎﺳﺘﲔ ﺑﺎرﺷﺎد ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﭘﺲ از ذواﻟﺮﯾﺎﺳﺘﲔ دو
ﺷﻌﺒﻪ ﺷﺪﻧﺪ دﺳﺖ اول از ﻃﺮﻓﺪاران ﺳﯿﺪ زﯾﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ ﻧﻌﻤﺔ اﻟﻠّﻬﯽ ﭘﺎﻗﻠﻌﻪ اﺻﻔﻬﺎن .دﺳﺘﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﺮﯾﺪان دﮐﱰ ﻧﻮرﺑﺨﺶ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ.
ﺿﻤﻨﺎً ﻣﲑزا ﺣﺴﻦ ﺻﻔﯽ)ﺻﻔﯽ ﻋﻠﯿﺸﺎه( ﮐﻪ از ﻃﺮف ﻣﺮﺣﻮم رﺣﻤﺖ ﻋﻠﯿﺸﺎه ﺷﯿﺦ ﺑﻮد ادﻋﺎی ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﻧﻤﻮد و ﭘﺲ از وی
ﻇﻬﲑاﻟﺪوﻟﻪ)ﺻﻔﺎﻋﻠﯿﺸﺎه( و آﻧﮕﺎه ﺻﻔﺎء اﻟﻤﻠﮏ و ﺳﭙﺲ ﻣﻮﻟﻮی ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ وﻓﺎﻋﻠﯽ ادﻋﺎی ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و اﮐﻨﻮن ﻫﻢ ﻓﻘﻂ ﻣﺸﺎﯾﺨﯽ

دارﻧﺪ.

٢٥٩

ﭘﺲ از زﯾﺎرت و ﻧﻤﺎز در ﻣﻮرد ﺗﻌﻤﲑات و ﺗﻌﯿﲔ ﺧﺎدم دﺳﺘﻮراﺗﯽ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﻋﺪّه ﮐﺜﲑی از ﻓﻘﺮای ﺷﲑاز و ﺗﻮاﺑﻊ در
اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ اﻓﺘﺨﺎر ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ،آﻗﺎی ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺣﻔﺎری اﻫﻞ ﺷﺸﺪه ﺑﺴﻤﺖ ﺧﺎدم ﻣﺰار ﺷﺮﯾﻒ ﺗﻌﯿﲔ و در ﺣﺪود
ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺶ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ .ﻫﻮای ﺷﲑاز ﺗﻤﺎم اﺑﺮی و ﻧﺴﯿﻢ ﻣﻼﯾﻤﯽ ﻣﯽوزﯾﺪﮐﻪ ﺑﺮﮔﻬﺎی ﮔﻠﻬﺎ را رﻗﺼﺎن از اﯾﻦ

ﻃﺮف ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻄﺮف دﯾﮕﺮ ﭘﺮواز ﻣﯽداد .ﺿﻤﻦ ﺣﺮﮐﺖ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ زﻣﺰﻣﻪای ﺷﻨﯿﺪ ﺷﺪ .ﺧﻮب دﻗﺖ ﮐﺮدم ،ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ

ﯾﮑﯽ از ﻓﻘﺮا اﯾﻦ ﻏﺰل ازﮐﺘﺎب ﺷﻤﺲ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ:

ای ﺧﺪا اﯾﻦ وﺻﻞ را ﻫﺠﺮان ﻣﮑﻦ

ﺳﺮﺧﻮﺷﺎن ﻋﺸﻖ را ﻧﺎﻻن ﻣﮑﻦ

ﺑﺎغ ﺟﺎن را ﺗﺎزه و ﺳﺮﺳﺒﺰ دار

ﻗﺼﺪ اﯾﻦ ﺑﺴﺘﺎن و اﯾﻦ ﻣﺴﺘﺎن ﻣﮑﻦ

ﺑﺮ درﺧﺘﯽ ﮐﺎﺷﯿﺎن ﻣﺮغ ﺗُﺴﺖ

ﺷﺎخ ﻣﺸﮑﻦ ﻣﺮغ را ﭘﺮان ﻣﮑﻦ

ﺷﻤﻊ ﺟﻤﻊ ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺑﺮ ﻫﻢ ﻣﺰن

دﺷﻤﻨﺎن را ﮐﻮر ﮐﻦ ﺷﺎدان ﻣﮑﻦ

ﮔﺮ ﭼﻪ دزدان ﺧﺼﻢ روز روﺷﻨﻨﺪ

آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ دل اﯾﺸﺎن ﻣﮑﻦ

اﯾﻦ ﻃﻨﺎب ﺧﯿﻤﻪ را ﺑﺮ ﻣﮕﺴﻼن

ﺧﯿﻤﮥ ﺗﺴﺖ آﺧﺮ ای ﺳﻠﻄﺎن ﻣﮑﻦ

ﺧﻠﻖ را ﻣﺴﮑﲔ و ﺳﺮﮔﺮدان ﻣﮑﻦ

ﭼﻮن ﺧﺰان ﺑﺮ ﺷﺎخ و ﺑﺮگ دل ﻣﺰن

ﮐﻌﺒﮥ آﻣﺎل ﻣﺎ اﯾﻦ درﮔﻪ اﺳﺖ

ﮐﻌﺒﻪ

ﺑﯽﺗﻮ در ﯾﮑﺪم زدن ﺗﺎوان ﺑﻮد

اﻣﯿﺪ

را

وﯾﺮان

ﻣﮑﻦ

ﻣﻬﻠﺖ ﻋﺸّﺎق را ﺗﺎوان ﻣﮑﻦ

ﻫﺮ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﻦ وﻟﯿﮑﻦ آن ﻣﮑﻦ

ﻧﯿﺴﺖ در ﻋﺎﻟﻢ زﻫﺠﺮان ﺗﻠﺦﺗﺮ

ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﻣﻨﺰل آﻗﺎی اﻓﺸﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﮐﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ از ﺷﺒﻬﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺸﱰ اﺳﺖ ﺑﻌﺪ از اﻗﺎﻣﮥ ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و
ﻋﺸﺎ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر ﻗﺮآن و روﯾّﮥ ﺑﺰرﮔﺎن ﺷﺐ ﺟﻤﻌﻪ ﺗﺎ ﻇﻬﺮ روز ﺟﻤﻌﻪ ﻣﺆﻣﻨﲔ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﻐﻮل ﻋﺒﺎدت ﺑﺎﺷﻨﺪ و
اﮔﺮﮐﺎر دﻧﯿﺎ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﺑﺮﮐﺖ ﻧﺪارد .دﺳﺘﻮر اﺳﻼم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎر دﻧﯿﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺐ ﺟﻤﻌﻪ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﻮد و ﻓﻘﺮا ﻫﺮ

ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﻮ ﯾﮑﺴﺎﻋﺖ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﻠﺴﮥ ﻓﻘﺮی ﺷﺐ ﺟﻤﻌﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﻓﻘﺮی روز ﺟﻤﻌﻪ را ﻫﻢ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪ.

اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎﻧﻮا و اﻣﺜﺎل آن ﻧﺎﭼﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪﮐﻪ از ﺻﺒﺢ ﺟﻤﻌﻪ ﺗﺎ ﻇﻬﺮﮐﺎرﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎدهٔ آن ﺳﺎﻋﺎت را ﺑﺮای
ﺧﺪا ﺧﺮج ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﱪﮔﺮاﻣﯽ )ص( آﯾﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ» :ﻣَﻦ ﺟَﺎء ﺑِﺎﻟْﺤَﺴَﻨَﺔِ ﻓَﻠَﻪُ ﺧَﻴْﺮٌ ﻣﱢﻨْﻬَﺎ« )ﺳﻮره ﻧﻤﻞ آﯾﻪ .(۸۹

۱

ﺣﻀﺮت ﺑﺪرﮔﺎه ﺧﺪا ﻧﺎﻟﯿﺪ و اﺳﺘﺪﻋﺎی زﯾﺎدﺗﺮ ﻧﻤﻮد .آﯾﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ» :ﻣَﻦ ﺟَﺎء ﺑِﺎﻟْﺤَﺴَﻨَﺔِ ﻓَﻠَﻪُ ﻋَﺸْﺮُ أَﻣْﺜَﺎﻟِﻬَﺎ وَﻣَﻦ ﺟَﺎء
ﺑِﺎﻟﺴﱠﻴﱢﯩَٔﺔِ ﻓَﻼَ ﻳُﺠْﺰَى إِﻻﱠ ﻣِﺜْﻠَﻬَﺎ وَﻫُﻢْ ﻻَ ﻳُﻈْﻠَﻤُﻮنَ« )ﺳﻮره اﻧﻌﺎم آﯾﻪ ۲ .(۱۶۰ﺑﺎز ﺣﻀﺮت ﺑﺪرﮔﺎه ﺧﺪا ﻧﺎﻟﯿﺪ و اﺳﺘﺪﻋﺎ

ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﺎ ﮐﻢ اﺳﺖ اﻣّﺖ ﻣﻦ ﻃﺎﻗﺖ ﻧﺪارد .ﺑﯿﺸﱰ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻓﺮﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﱠﻦ ذَا اﻟﱠﺬِي ﻳُﻘْﺮِضُ اﻟﻠّﻪَ ﻗَﺮْﺿًﺎ

ﺣَﺴَﻨًﺎ ﻓَﻴُﻀَﺎﻋِﻔَﻪُ ﻟَﻪُ أَﺿْﻌَﺎﻓًﺎ ﻛَﺜِﻴﺮَةً وَاﻟﻠّﻪُ ﻳَﻘْﺒِﺾُ وَﻳَﺒْﺴُﻂُ وَإِﻟَﻴْﻪِ ﺗُﺮْﺟَﻌُﻮنَ «.

۳

ﭘﺲ رﺳﻮل ﺧﺪا )ص( داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﻤﮥ ﮐﺜﲑ از ﻃﺮف ﺧﺪا ﺑﺸﻤﺎر ﻧﻤﯽآﯾﺪ و اﻧﺘﻬﺎ ﻧﺪارد .ﯾﮑﯽ از اﺻﺤﺎب رﺳﻮل
ﺧﺪا )ص( ﺑﻨﺎم اﺑﻮاﻟﺪﺟﺰاح دو ﺑﺎغ ﻧﺨﻠﺴﺘﺎن ﯾﮑﯽ از ﭘﺪر و دﯾﮕﺮی از ﻣﺎدرش ﺑﺎو رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از دﯾﮕﺮی

ﺑﻬﱰ ﺑﻮد ﻋﺮض ﮐﺮد ﯾﺎ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ ﻣﻦ ﻫﺮ دو ﻧﺨﻠﺴﺘﺎﻧﻢ را در راه ﺧﺪا ﻣﯽدﻫﻢ ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد ﯾﮑﯽ را ﺑﺪه و دﯾﮕﺮی
را ﺑﺮای اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﺧﻮد ﻧﮕﺎهدار .وی ﻋﺮض ﮐﺮد ﻧﺨﻠﺴﺘﺎن ﺑﻬﱰ را ﻣﯽدﻫﻢ .از ﺟﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻧﺨﻠﺴﺘﺎن

رﻓﺖ .ﻣﺎدرش ﻣﺸﻐﻮل ﭼﯿﺪن ﺧﺮﻣﺎ ﺑﻮد و داﻧﻪای ﺧﺮﻣﺎ در دﻫﺎن ﻧﻬﺎدﮔﻔﺖ ای ﻣﺎدر ﺧﺮﻣﺎ را از دﻫﺎن ﺑﲑون آورﮐﻪ
 -۱ﺗﺮﺟﻤﻪ آﯾﻪ :آﻧﮑﻪ ﺧﻮﺑﯽ آورد)ﻋﻤﻞ ﻧﯿﮑﻮ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ( ﻣﺮ او راﺳﺖ ﺑﻬﱰ از آن و آﻧﺎن از ﻫﺮاس ﭼﻨﲔ روزی اﯾﻤﻨﻨﺪ.

 -۲ﺗﺮﺟﻤﻪ آﯾﻪ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﮑﯽ آورده ده ﭼﻨﺪان ﭘﺎداش اوﺳﺖ .وﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺪی آورد ﺟﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺟﺰا ﺑﺎو داده ﻧﻤﯽﺷﻮد و آﻧﺎن ﻣﻮرد

ﺳﺘﻢ واﻗﻊ ﻧﻤﯽﺷﻮد.

 -۳ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﮐﯿﺴﺖ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا وام دﻫﺪ واﻣﯽ ﻧﯿﮑﻮﮐﻪ ﺧﺪا آﻧﺮا ﻣﻀﺎﻋﻒ ﮔﺮداﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻀﺎﻋﻒ ﮔﺮداﻧﺪ و ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﲑد و

ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﺪ و ﺑﺴﻮی او ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ)ﺳﻮره ﺑﻘﺮه آﯾﮥ .(۲۴۵
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رﺳﻮل ﺧﺪا )ص( ﻓﺮﻣﻮد :ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪﻫﺰار ﻫﺰار ﺑﺮاﺑﺮ در ﻋﻮض ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ .ﭘﺲ اﮔﺮ ﻣﺎ ﺷﺐ و روز ﺟﻤﻌﻪ
ﺗﺎ ﻇﻬﺮ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻣﺎن را ﺑﺮای ﺧﺪا ﺗﺮک ﮐﻨﯿﻢ و از درآﻣﺪ آن ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺰار ﻫﺰار ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻄﺎ ﻣﯽ

ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ .ﺷﺐ و روز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﯿﺎد ﺧﺪا ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در ﻫﺮﮐﺠﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺟﺘﻤﺎع ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺸﻐﻮل ذﮐﺮ ﺧﺪا ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻨﺎﺟﺎﺗﻬﺎی
وارده وﮐﺘﺐ ﺑﺰرﮔﺎن اﻋﻢّ از ﻧﺜﺮ ﯾﺎ ﻧﻈﻢ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد.

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۳۰ﻓﺮوردﯾﻦ ) ۱۳۵۱ﺳﺨﻦ درﺑﺎره اﺻﺎﻟﺖ وﺟﻮد(
ﺻﺪای ﻣﺮغ ﺣﻖ و زﻣﺰﻣﮥ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮأم ﺑﺎ آﻫﻨﮓ ﻣﺮﻏﺎن و آواز ﻫﺰاردﺳﺘﺎن ﺑﺨﺼﻮص ﻣﻨﺎﺟﺎت ﻓﻘﺮا ﻃﻠﻮع
ﺻﺒﺢ ﺻﺎدق را اﻋﻼم ﻣﯽﻧﻤﻮد .ﭘﺲ از اﻗﺎﻣﻪ ﻓﺮﯾﻀﮥ ﺻﺒﺢ ﺑﺠﻤﺎﻋﺖ و ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﻣﻌﻨﯽ اﺻﺎﻟﺖ وﺟﻮد

ﺑﻘﻮل ﺣﮑﻤﺎء و اﺷﺮاق اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻀﺮت اﺣﺪﯾّﺖ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺎﻻﺻﺎه وﺟﻮد دارﻧﺪ.ﺑﻠﮑﻪ وﺟﻮد ﻫﻤﻪ

اﺷﯿﺎ از وﺟﻮد ﻓﺎﺋﺾاﻟﺠﻮد ﺣﻖّ اﺳﺖ ﺗﻌﺎﱃ ﺷﺄﻧﻪ و ﮔﺮﻧﻪ در ﻏﲑ اﯾﻨﺼﻮرت ﺷﺮک اﺳﺖ .آﻧﮕﺎه آراء ﺣﮑﻤﺎٔ و

ﻣﺘﮑﻠّﻤﲔ ﺑﺎ ﺑﯿﺎﻧﯽ ﺷﯿﻮا ﺑﻄﻮر ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻫﺮ دﺳﺘﻪ را ﻣﺸﺮوﺣﺎً ﺑﲔ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪﮐﻪ در ﺧﻮر اﯾﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﭘﺲ از اﯾﻦ آﯾﻪ از ﮐﻼم اﻟﻠّﻪ ﻣﺠﯿﺪ» :ﻫُﻮَ اﻟْﺎَٔوﱠلُ وَاﻟْﺂﺧِﺮُ وَاﻟﻈﱠﺎﻫِﺮُ وَاﻟْﺒَﺎﻃِﻦُ وَﻫُﻮَ ﺑِﻜُﻞﱢ ﺷَﻲْءٍ ﻋَﻠِﻴﻢٌ« ۱ﻗﺮاﺋﺖ وﺗﻔﺴﲑ
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﮐﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻫﻤﻪ ﮐﺲ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ اوﺳﺖ.
 -۱وﺣﺪت وﺟﻮد :از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺪ اﻧﺪﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی))اﻻﻧﺴﺎن ﻋﺪو ﻋﻠﲐ ﻣﺎ ﺟﻬﻞ(( ﭼﻮن وﺣﺪت وﺟﻮد را ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﻨﺪ ﻓﻮراً ﻗﯿﺎس
ﻓﺎﺳﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪﮐﻪ وﺣﺪت وﺟﻮد ﮐﻔﺮ اﺳﺖ .ﺻﻮﻓﯿﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ وﺣﺪت وﺟﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ ﺻﻮﻓﯿﺎن ﮐﺎﻓﺮﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﮐﺜﺮت
وﺟﻮد ﮐﻔﺮ اﺳﺖ و ﻻزﻣﻪاش ﮐﺜﺮت واﺟﺐاﻟﻮﺟﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻟﺬا در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ

روﺷﻦ ﮔﺮدد.

 ۱ﻋﺪهای ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ اﺻﺎﻟﺖ ﻣﺎﻫﯿّﺖ ﺑﻮده ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ وﺟﻮد اﻋﺘﺒﺎری اﺳﺖ و ﺣﻖ ﺗﻌﺎﱃ را ﻣﺎﻫﯿّﺖ ﻣﺠﻬﻮل اﻟﮑﻨﻪ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .اﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ
در ﺷﻔﺎ و اﺷﺎرات و ﻣﻼﺻﺪرا در اﺳﻔﺎر و ﻣﺒﺪاء و ﻣﻌﺎد ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ :وﺟﻮد ﻣﻄﻠﻘﺎً ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮل ﻣﺎﻫّﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ .و ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻏﻠﻂ را ﺑﺎ ﺷﺮاﻗﯿّﻦ داهاﻧﺪ در ﺣﺎﱃ ﮐﻪ اﺷﺮاﻗﯿّﻮن ﺣﻖ ﺗﻌﺎﱃ و اﻧﻮار ﺻﺮف و اﻧﻮار ﻣﺠّﺮده را ﻧﯿﺰ ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ

وﺟﻮد ﺻﺮف ﻣﯽداﻧﻨﺪ .در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿّﺖ ﻋﻠّﺖ وﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﺎﱃ ﮐﻪ ﺧﻮد وﺟﻮدی ﻧﺪارد و اﯾﻦ از ﻣﺤﺎﻻت
ﺑﺪﯾﻬﯿّﻪ اﺳﺖ.
ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺪﮐﻪ ﺷﻮد ﻫﺴﺘﯽ ﺑﺨﺶ(

)ﺷﻤﻊ ﻧﺎﯾﺎﻓﺘﻪ از ﻫﺴﺘﯽ ﺑﺨﺶ

 ۲ﻓﻬﻠﻮ ّﯾﻮن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ وﺟﻮد ﺣﻘﯿﻘﺖ واﺣﺪ و دارای ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺑﺎﻟﺘﺸﮑﯿﮏ اﺳﺖ و ﻣﺮاﺗﺐ وﺟﻮدﯾّﻪ از ﻋﻘﻞ اول ﺗﺎ ﻫﯿﻮﻻی
اوﻟﲐ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻮد و ﻓﺮق ﺑﲔ اﻓﺮاد وﺟﻮد درﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻪ ﺷﺪت و ﺿﻌﻒ و ﻏﻨﲐ و ﻓﻘﲑ و ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺗﺸﮑﯿﮑﯽ اﺳﺖ و آن

ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪای ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ وﺟﻮد ﺑﻪ ﺷﺮط ﻻ ﺑﻮده ﯾﻌﻨﯽ از ﻫﻤﮥ ﺗﻌﯿّﻨﺎت ﻣﺎﻫﻮی ﻣﻨﺰه اﺳﺖ ﮐﻪ در واﻗﻊ وﺟﻮد ﺻﺮف و ﺑﺴﯿﻂ و ﻋﺎری از

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
ﻣﻮﺟﻮدات ،ﻣﺎدﯾّﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﻌﺎﻟﯿﻞ ﺣﻖﺗﻌﺎﱃ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭘﺲ اﺻﻞ اﻟﺤﻘﯿﻘﻪ واﺣﺪ اﺳﺖ و ﯾﮑﻤﺮﺗﺒﻪ آن واﺟﺐ و ﺑﻘﯿّﻪ ﻣﺮاﺗﺐ
ﻣﻤﮑﻨﺎت اﺳﺖ .و ﻟﺬا اﯾﻦ وﺣﺪت اﻃﻼﻗﯽ ﺑﺎ ﮐﺜﺮت ﺗﻌﯿّﻨﺎت اﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﻓﺎت ﻧﺪارد و وﺣﺪت اﻃﻼﻗﯽ ﺷﺨﺼّﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺮﺗﺒﻪ ذات
ﺗﻌﯿﻨﯽ ﻧﺪارد و اول ﺗﻌﲔ وﺟﻮﺑﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻌﯿﻨّﺎت ﻣﻤﮑﻨﺎت ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

 ۳ﻓﻼﺳﻔﻪ ﻣﺸﺎء ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎﺻﻼت وﺟﻮد و اﻋﺘﺒﺎری ﺑﻮدن ﻣﺎﻫّﯿﺎت ﺑﻮده ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻫﺮ وﺟﻮدی ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ذات اﺳﺖ و ﻣﻔﻬﻮم وﺟﻮد را

از ﻣﻌﻘﻮﻻت ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ و اﻣﺮی اﻋﺘﺒﺎری داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ ﺑﻄﻼن آن واﺿﺢ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺗﺎ ﺟﻬﺖ وﺣﺪت ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻗﻮاﻣﯽ در وﺟﻮدات ﻧﯿﺴﺖ ﭘﺲ
ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ در وﺟﻮد وﺣﺪت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 ۴ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﻪ وﺣﺪت وﺟﻮد وﮐﺜﺮت ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﻫﻢ ﻏﻠﻂ اﺳﺖ زﯾﺮا در آﻧﺼﻮرت ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻓﻌﺎﱃ دارد و ﺳﻨﺨﯿّﺖ

و ﻣﺒﺎﻧﯿّﺖ ﺑﲔ ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮل ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ﺷﺮک اﻓﻌﺎﱃ را ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد.
 ۵ﻋﺪ ّهای وﺟﻮد را ﻣﺸﱰک ﻟﻔﻈﯽ ﺑﲔ واﺟﺐ و ﻣﻤﮑﻦ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ آﻧﺮا ﻣﺸﱰک ﻣﻌﻨﻮی ﺑﲔ ﻣﺎﻫّﯿﺎت وﺟﻮدﯾّﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و اﯾﻦ

ﺳﺨﻦ ﻫﻢ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ ﭼﻪ وﺟﻪ اﺷﱰاک وﺟﻮدی اﺳﺖ و ذاﺗﯽ ﻧﻪ اﻋﺘﺒﺎری.

 ۶و اﻣﺎ ﻣﺤﻘّﻘﲔ ﻋﺮﻓﺎ وﮐﻤﻠﯿّﻦ ﺻﻮﻓﯿّﻪ را در وﺣﺪت وﺟﻮد ﻧﻈﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ:
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ﻒﻟا :وﺟﻮد ﺣﻘﯿﻘﺖ واﺣﺪه و دارای ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺘﻌﺪه ﻣﺘﮑﺜﺮه ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﮏ اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻓﻬﻠﻮﯾّﻮن ﻧﯿﺰ ﭼﻨﲔ اﺳﺖ و اﺷﺎره ﺷﺪ.
ب :ﺑﺮﺧﯽ از ﺻﻮﻓﯿّﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪﮐﻪ وﺟﻮد ﻣﻮﺟﻮد واﺣﺪ اﺳﺖ و ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮﺣﺪت وﺟﻮد و ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ .ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﻧﻔﯽ وﺟﻮد از ﻣﺎ ﺳﻮیاﻟﻠّﻪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻋﺎﻟﻢ ﺧﯿﺎل ﻣﺤﺾ اﺳﺖ.

ﻧﻘﺶ دوﻣﲔ ﭼﺸﻢ اﺣﻮل ﺑﺎﺷﺪ

ﻫﺮ ﭼﯿﺰﮐﻪ ﻏﲑ ﺣﻖ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﻧﻈﺮت

وﮔﺎﻫﯽ ﻣﺎ ﺳﻮیاﻟﻠّﻪ را اﻋﺘﺒﺎری داﻧﺴﺘﻪ وﮔﺎه آﯾﻨﻪ وﮔﺎه ﻣﻮج درﯾﺎی وﺟﻮد وﮔﺎه ﺳﺎﯾﻪ و ﻋﮑﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﮔﺮ ﺟﻠﻮه وﺟﻮدی
ﻧﺒﻮد و ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ﻗﻮام ﺑﻮﺟﻮد ﺑﺎﻟﺤﻘﯿﻘﺔ دارد .و ﭼﻮن وﺟﻮد ﺣﻖ اﺳﺖ ﺟﻠﻮه ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺒﮥ ﻧﺎزﻟﮥ ﻫﻤﺎن ﺣﻖ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﺎﻻﺻﺎﻟﻪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ
ﺗﺒﻊ ﻗﯿﻮﻣﯿّﺖ ﺣﻖ.
ج :ﻋﺪ ّهای از ﺻﻮﻓﯿّﻪ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ وﺣﺪت وﺟﻮد ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ .در ﻋﲔ ﺣﺎل ﺑﻪ ﮐﺜﺮت وﺟﻮد و ﻣﻮﺟﻮد ﻗﺎﺋﻠﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :وﺟﻮد ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺣﻖ
ﺗﻌﺎﻟﲐ اﺳﺖ و ﻣﺮاﺗﺐ اﻣﮑﺎﻧﯿّﻪ را از ﻇﻬﻮرات و ﺗﺠﻠﯿّﺎت ﺣﻖ ﺗﻌﺎﻟﲐ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ و آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺮ دوﻗﺴﻤﻨﺪ اول :آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺣﻖ ﺗﻌﺎﻟﲐ را ﻣﻘﺎم

و ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺸﺮط ﻻ از وﺟﻮد ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﻣﻮﺟﻮد ﺣﻘﯿﻘﯽ را ﻫﻤﺎن ﻣﺮﺗﺒﻪ داﻧﺴﺘﻪ ﻣﻤﮑﻨﺎت را ﺗﺠﻠﯿّﺎت و ﻇﻬﻮرات ﻫﻤﲔ ﺣﻘﯿﻘﺖ )ﺑﺸﺮط ﻻ(

ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﻧﻪ اﺻﻞ ﺣﻘﯿﻘﺖ .دﺳﺘﻪ دﯾﮕﺮ :ﮐﻤّﻠﲔ ﻋﺮﻓﺎﻧﻨﺪ ﺣﻘﯿﻘﺖ وﺟﻮد را ))ﻻ ﺑﺸﺮط ﻣﻘﺴﱢﻤﯽ(( داﻧﺴﺘﻪ و اﺻﻞ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﻋﺎری از ﻫﻤﻪ

ﻗﯿﻮد ﻣﻌﲔ و آزاد ﻗﯿﺪ اﻃﻼق ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ آن ﻣﺮﺗﺒﻪ را ﮐﻪ ﻣﻘﺎم ﻏﯿﺐ اﻟﻐﯿﻮب وﮐﻨﺰ ﻣﺨﻔﯽ اﺳﺖ ﺣﻖ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و وﺟﻮد ﺑﺸﺮط ﻻ
ﮐﻪ ﻣﻘﺎم وﺟﻮب وﺟﻮد اﺳﺖ از ﺗﻌّﯿﺎت آن اﺻﻞ واﺣﺪ داﻧﺴﺘﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ)) :اوﻟﲔ ﺗﻌﯿّﻦ ،ﺗﻌّﲔ ،اﺻﻞ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺠﺎی ﺣﻘﯿﻘﺖ
وﺟﻮد ﺑﺬاﺗﻪ و ﻟﺬاﺗﻪ اﺳﺖ و ﻇﻬﻮر آن ﺑﺼﻮرت ﺟﻠﻮهﻫﺎی اﻋﯿﺎن ﺛﺎﺑﺘﻪ و ﻣﺎﻫﯿّﺎت و ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﻤﮑﻨﻪ درآﻣﺪه و ﺗﺸﮑﯿﮏ را در ﻣﻈﺎﻫﺮ وﺟﻮد

ﻗﺎﺋﻠﻨﺪ ﻧﻪ در ﻣﺮاﺗﺐ و ﻗﻮل ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ را ﮐﻪ ﻓﻬﻠﻮﯾّﻮن ﻗﺎﺋﻠﻨﺪ ﻣﻨﺎﻓﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺣﯿﺪ وﺟﻮدی ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﭼﻮن ﮐﺜﺮت در وﺟﻮد ﻧﺎﺷﯽ از اﺻﻞ
وﺣﺪت ﺣﻘﯿﻘﺖ وﺟﻮد اﺳﺖ و اﺻﻞ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ از ﺟﻬﺖ وﺣﺪت ﮐﺜﺮت را اﻗﺘﻀﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻟﺬا ﮐﺜﺮت ﺑﺎ وﺣﺪت ﻣﻨﺎﻓﺎت ﻧﺪارد و ﺑﺮﮔﺸﱳ
ﺑﺎﺻﻞ وﺣﺪت اﺳﺖ .و اﯾﻦ ﮐﻤﻠﯿّﻦ از ﻋﺮﻓﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺣﻘﯿﻘﺖ وﺟﻮد واﺣﺪ ﺑﻮﺣﺪت ﺷﺨﺼّﯿﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ وﺟﻮد ﺣﻖﺗﻌﺎﱃ اﺳﺖ و

ﺑﺲ و ﺑﻘﯿﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﻧﺴﺐ و ﻇﻬﻮر و ﺷﺌﻮن و ﺗﺠﻠّﯽ آن ﯾﮏ اﺻﻠﻨﺪ و آن اﺻﻞ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺣﻘّﻪ ﺣﻖ و وﺟﻮدی ﻣﺤﺾ ﺑﻮده در ﻣﺮﺗﺒﻪ
ذات ﻏﻨﯽ از ﻫﻤﻪ اﺷﯿﺎء و ﺑﺪن ﻫﯿﭻ ﻗﯿﺪ اﺳﺖ و ﭼﻮن ﺣﻖﺗﻌﺎﻟﲐ واﺣﺪ ﺑﻪ وﺣﺪت ﺣﻘّﻪ ﺣﻘﯿﻘﻪ اﻧﺒﺴﺎﻃﯿّﻪ اﺳﺖ ﻟﺬا ﻣﻮﺟﺐ ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺜﺮاﺳﺖ
زﯾﺮا اﮐﺜﺮات در آن ﻣﻨﻄﻮی اﺳﺖ و اﯾﻦ اﺣﺎﻃﻪ ﻗﯿﻮﻣّﯿﻪ ﺣﻖ اول ﺑﺮ ﻓﻌﻞ اوﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﯿﻊ ﮐﺎﺋﻨﺎت ﻇﻬﻮر ﻓﻌﻞ اﺳﺖ و ﻟﺬا ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ :ﻻ
ﯾﺸﺬ ﻋﻦ ﺣﯿﻄﺔ وﺟﻮده ﺷﯿﺌﯽ .و ﻋﻨﺖ اﻟﻮﺟﻮه ﻟﻠﺤﯽ اﻟﻘﯿﻮم .و وﺣﺪت ﺣﻖ ﺳﻪ ﻧﻮع اﺳﺖ ذاﺗﯿﻪ ،وﺻﻔﯿّﻪ و ﻓﻌﻠﯿّﻪ .وﺣﺪت ذاﺗﯽ ﺳﺎری در

ﺟﻤﯿﻊ اﺷﯿﺎء ﻣﻤﮑﻨﻪ اﺳﺖ و وﺣﺪت وﺻﻔﯽ از ﺣﯿﺚ اﺳﻢ اﻟﻠّﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺼﻔﺎت اﺳﺖ و ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺤﯿﺢ ﮐﺜﺮات .و وﺣﺪت ﻓﻌﻠﯿّﻪ از

آﻧﺮو ﮐﻪ ﺟﻤﯿﻊ ﺷﺮاﯾﻂ و اﺳﺒﺎب و ﻋﻠﻞ از ﯾﻘﯿﻨﺎت ﺣﻘّﻨﺪ و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﺑﺤﻖ ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ واﺣﺪﻧﺪ و آﯾﺎت ﻗﺮآن ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ)) :ﻣﺎ

رﻣﯿﺖ اذ رﻣﯿﺖ و ﻟﮑﻦّ اﻟﻠّﻪ رﻣﲐ(( واﻟﺬﯾﻦ ﯾﺒﺎﯾﻌﻮﻧﮏ اﻟﻠّﻪ(( ﯾﺒﺎﯾﻌﻮن اﻟﻠّﻪ(( و ))ﯾﺪاﻟﻠّﻪ ﻓﻮق اﯾﺪﯾﻬﻢ(( ﮐﻪ ﻫﻤﻪ از ﺷﺌﻮﻧﺎت وﺣﺪت
وﺻﻔﯽ و ﻓﻌﻠﯽ اﺳﺖ.

و اﻣﺎ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻮﱃ اﻟﻌﺎرﻓﲔ ﻓﺮﻣﻮد :اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ﻧﻮرٌ ﯾﺸﺮقٌ ﻣﻦ ﺻﺒﺢ اﻻزل ﻓﯿﻠﻮح ﻫﯿﺎ ﮐﻞ اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ آﺛﺎره(( اﯾﻦ ﻫﯿﺎ ﮐﻞ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻫﻤﺎن ﻣﺮاﺗﺐ
وﺟﻮدﻧﺪﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﺮات ﺧﻤﺲ ﻣﻌﺮوﻓﻨﺪﮐﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﺠﻠﯿّﺎت ﻧﺎزﻟﻪ ﺣﻀﺮت ﺣﻖ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :اول ﺣﻀﺮت ذات ﮐﻪ ﻏﯿﺐ ﻣﻄﻠﻖ
و ﻋﻨﻘﺎء ﻣﻐﺮب وﮐﻨﺰ ﻣﺨﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ:

وﺟﻮدی ﻋﺎری از ﻗﯿﺪ ﻣﻈﺎﻫﺮ

ﺑﻨﻮر ﺧﻮﯾﺸﱳ در ﺧﻮﯾﺶ ﻇﺎﻫﺮ

ﻧﻪ ﺑﺎ آﺋﻴﻨﻪ روﯾﺶ در ﻣﯿﺎﻧﻪ

ﻧﻪ زﻟﻔﺶ را ﮐﺸﯿﺪه دﺳﺖ ﺷﺎﻧﻪ

و ﭼﻮن از درک آن ﻓﻬﻢ و ﻋﻘﻞ ﻋﺎﺟﺰ اﺳﺖ آﻧﺮا ﻣﻘﺎم ))ﻋﻤﲐ(( ﻧﺎﻣﯿﺪهاﻧﺪ و آن ﺑﻌﻠﺖ ﮐﺜﺮت ﻇﻬﻮر واﺣﺎﻃﮥ ﻧﻮر اﺳﺖ ﺑﺮ ﻫﻤﮥ اﺷﯿﺎء.
دوم :ﺣﻀﺮت اﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎﺗﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎم اﻟﻮﻫﯿﺖ)اﻟﻠّﻪ( اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻖ ﻣﺘﻈﺎﻫﺮ ﺑﺎﺳﻤﺎء ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻗﺎﺑﻞ درک ﮐﻤﻠﲔ اﺳﺖ
و ﺑﺪان اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﺟﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮدد.

ﺳﻮم :ﺣﻀﺮت اﻓﻌﺎل و ﻋﺎﻟﻢ ارواح و ﻋﻘﻮل ﻣﺠّﺮده اﺳﺖ اﻋﻢ از ﻋﻘﻮل ﻃﻮﻟﯿّﻪ وﻋﺮﺿﯽ و ﻣﻠﮑﻮت ﻋﻠﯿﺎ .
ﭼﻬﺎرم :ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺜﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺤﻖ ﺑﻪ ﺻﻮر ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺤﻖ ﺑﺼﻮرت ﺻﻮر ﮐﻮﻧﯿﻪ ﺧﻮد را ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ و اﯾﻦ ﺻﻮرﺗﻬﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺼﻮرت ﺧﻠﻘﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ
ﭘﻨﺠﻢ ﺣﻀﺮت ﺣ ّ
ﺷﻮد .وﮐﻞ ﯾﻮم ﻫُ َﻮ ﻓﯽ ﺷﺄن(( اﯾﻦ ﺗﺠﺪّد و ﺻﲑ ورﯾّﺖ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺷﺸﻢ :ﮐﻮن ﺟﺎﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﺎﺑﻂ ﺟﻤﯿﻊ ﺣﻀﺮات ﺑﻮده و ﻣﻌﺎد وﺟﻮد و دوﺳﺮ ﺣﻠﻘﮥ ﻫﺴﺘﯽ اﺳﺖ.

ﺣﻀﺮت ﺳﻠﻄﺎﻧﻌﻠﯿﺸﺎه در ﺗﻔﺴﲑ ﺑﯿﺎن اﻟﺴّﻌﺎده ﻫﻤﲔ ﻧﻈﺮ ))وﺟﻮد ﻻ ﺷﺮط(( را ﮐﻪ ﺷﺮح داده ﺷﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﺸﮑﯿﮏ را در وﺟﻮد
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ و آﻧﮕﺎه ﻣﺮاﺗﺐ ﺣﻀﺮات ﺧﻤﺲ را ذﮐﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺻﻞ ﻣﻬﻢ و ))ﺑﺴﯿﻄﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﻪ ﮐﻞ اﻻﺷﯿﺎء(( را

٢٦٢

در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺶ ﺻﺒﺢ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻋﻮت ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺮای ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل آﻗﺎی ﻧﺒﻮی رﺋﻴﺲ اداره ﻏﻠﻪ ﺗﺸﺮﯾﻒ
ﺑﺮدﻧﺪ .ﻫﻤﺮاﻫﺎن و ﻋﺪهّای از ﻓﻘﺮا اﻓﺘﺨﺎر ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ .ﭘﺲ از ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﺒﺎزدﯾﺪ آﻗﺎی ﻧﺪﯾﻤﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ دوﻟﺖ ﺳﮑﻮﻧﺖ دارﻧﺪ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﺮدﻧﺪ ﺑﻌﺪ ﺑﱰﺗﯿﺐ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزدﯾﺪ آﻗﺎﯾﺎن رﺿﻮی و آﯾﺔ اﻟﻠّﻪ ﻓﺨﺮ ﺧﻄﯿﺐ

ﻣﻌﺮوف ﺷﲑاز و ﺣﺎج ﻣﺆﯾﺪاﻻﺳﻼم و زﯾﺎرت ﺳﯿﺪ ﻋﻼء اﻟﺪﯾﻦ ﺣﺴﲔ ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺟﻬﺖ ﻋﯿﺎدت

و ﺗﺴﻠﯿﺖ ﺑﻤﻨﺰل آﯾﺖ اﻟﻠّﻪ ﻣﺤ ّﻠﺎﺗﯽ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﻓﺮﻣﺎ ﺷﺪﻧﺪ .و درﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ده ﺑﻤﻨﺰل آﻗﺎی اﻓﺸﺎر ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدﯾﻢ.

ﻞ ﺛﺒﺖ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس و آﻗﺎی اﻧﺼﺎری ﺳﺮدﻓﱰ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﺑﻪ زﯾﺎرت ﺣﻀﺮت آﻗﺎ
آﻗﺎی ﭘﺎﮐﺰاد رﺿﻮی و ﻣﺪﯾﺮ ﮐ ّ
آﻣﺪﻧﺪ .در اﯾﺎم اﻗﺎﻣﺖ در ﺷﲑاز ،ﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮ ﻋﺪهّای ﺑﺎﻓﺘﺨﺎر ﻓﻘﺮ و دروﯾﺸﯽ ﻧﺎﺋﻞ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ و

ﻋﺼﺮ ﺑﺮای ﺻﺮف ﻧﻬﺎر ﺑﻤﻨﺰل آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻧﺎﺳﻮﺗﯽ ﺗﺸﺮﯾﻒﻓﺮﻣﺎ ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﺲ از ﺻﺮف ﻧﻬﺎر ﺑﻤﻨﺰل آﻗﺎی اﻓﺸﺎر
ﻣﺮاﺟﻌﺖ و اﺳﱰاﺣﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ .در ﺳﺎﻋﺖ  ۳/۳۰ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از ﻓﻘﺮا ﺑﺰﯾﺎرت آﻣﺪﻧﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و

ﻋﺸﺎء ﺑﻤﻨﺰل آﻗﺎی اﻓﺸﺎر ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء دو ﻧﻔﺮ از وﻋﺎظ ﺗﻬﺮان و ﺷﲑاز ﺑﻨﺎم آﻗﺎﯾﺎن

ﺷﻮﺷﱰی و ﻣﺪرﺳﯽ ﺑﻪ زﯾﺎرت ﺣﻀﺮت آﻣﺪﻧﺪ ﭼﻮن ﻗﺼﺪ ﺣﺮﮐﺖ از ﺷﲑاز داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﻌﻠﺖ ﮐﻤﯽ وﻗﺖ از ﺑﺎزدﯾﺪ
آﻗﺎﯾﺎن ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و از ﺗﻤﺎم ﻓﻘﺮا ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﺮا ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﮐﺪورﺗﯽ از

ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺣﺘﯽ اﻻﻣﮑﺎن وﺣﺪت و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و اﺧﻮت اﯾﻤﺎﻧﯽ را ﻣﺮاﻋﺎت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .آﻧﭽﻨﺎن ﺑﺮادران ﻣﺆﻣﻦ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﺤّﺪ و ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪام ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ آزاداﻧﻪ از ﺟﯿﺐ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .در زﻣﺎن ﺣﻀﺮت

رﺿﺎ )ع( ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از ﻣﺴﻠﻤﲔ ﺑﻪ زﯾﺎرت ﺣﻀﺮت آﻣﺪﻧﺪ ،ﭼﻮن اﯾﺸﺎن وﻟﯿﻌﻬﺪ ﺑﻮدﻧﺪ و اﻣﻮر ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ را رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ و ﺟﻤﻌﯿّﺖ ﻫﻢ زﯾﺎد ﺑﻮدﻧﺪ اﺻﻮﻻً ﻣﻘﺪور ﻧﺒﻮد در ﻏﲑ ﻣﻮاﻗﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،در ﺗﻤﺎم ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ در ﺑﺎز ﺑﺎﺷﺪ
زﯾﺮا ﺑﻌﻀﯽ ﻋﺮاﯾﻀﯽ داﺷﺘﻨﺪﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ دﯾﮕﺮی ﻣﻄﻠّﻊ ﺷﻮد .ﯾﺎ اﻣﻮر ﻗﻠﺒﯿّﻪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺷﺪﮐﺲ دﯾﮕﺮی ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ

و آن ﺣﻀﺮت درﺗﻤﺎم اوﻗﺎت ﻫﻤﻪ را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ .ﭼﻬﻞ ﻧﻔﺮ از ﻣﺴﻠﻤﲔ از راه دور ﺑﻪ زﯾﺎرت ﺣﻀﺮت آﻣﺪﻧﺪ و اﻇﻬﺎر
داﺷﺘﻨﺪ ﻣﺎ از ﺷﯿﻌﯿﺎﻧﯿﻢ و اﺳﺘﺪﻋﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﺧﺼﻮﺻﯽ آن ﺣﻀﺮت را زﯾﺎرت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﺪﻋﺎﻫﺎی ﻣﮑﺮّر

ﺣﻀﺮت ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻤﯽدادﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﭘﺲ از ﺗﻀ ّﺮع و زاری ﺑﺴﯿﺎر آﻧﻬﺎ ﮐﻪ راه دور آﻣﺪهاﻧﺪ اﺟﺎزه ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪﮐﻪ

آن ﺣﻀﺮت را زﯾﺎرت ﮐﻨﻨﺪ .وﻗﺘﯿﮑﻪ ﺷﺮﻓﯿﺎب ﺷﺪﻧﺪ ﺣﻀﺮت ﺳﺆال ﻓﺮﻣﻮد :آﯾﺎ ﺑﲔ ﺷﻤﺎﻫﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ
اﺣﺘﯿﺎج ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ از ﺟﯿﺐ دﯾﮕﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ؟ آﻧﻬﺎ ﻗﺪری ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن و ﻋﺮض ﮐﺮدﻧﺪ :ﺧﲑ.
ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد ﭘﺲ ﻧﮕﻮﺋﯿﺪ ﻣﺎ از ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺷﻤﺎﺋﯿﻢ .ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﮔﻔﺘﯿﺪﮐﻪ ﻣﺎ از دوﺳﺘﺎن ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻬﻞ

روز ﺷﻤﺎ را ﻣﻌ ّ
ﻄﻞ ﮐﺮدم ،اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ادّﻋﺎی ﺗﺸﯿّﻊ ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ .و اﮔﺮ ﻣﯽﮔﻔﺘﯿﺪ ﻣﺎ از دوﺳﺘﺎن ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻫﻤﺎن

روز اﺟﺎزهٔ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯿﺪادم .در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۹ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﻋﺪهٔ زﯾﺎدی از ﻓﻘﺮا در ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺰل آﻗﺎی اﻓﺸﺎردر
ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت اﯾﺸﺎن ﺷﺎم ﺻﺮف ﻧﻤﻮدﻧﺪ و در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ﺳﺎﻋﺖ  ۱۰/۳۰اﺳﱰاﺣﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ.
ﻣﻄﺮح و ﺑﺎ دﻻﯾﻞ ﻋﻘﻠﯽ و ﻧﻘﻠﯽ ﻣﺪﻟﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ و آﻧﮕﺎه آﯾﺎت و اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ذﮐﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺒﯿﻞ اﯾﺠﺎز ﺑﻌﻀﯽ آﯾﺎت و
اﺣﺎدﯾﺚ آورده ﻣﯽﺷﻮد :ﻫﻢ ﻣﻌﮑﻢ اﯾﻨﻤﺎ ﮐﻨﺘﻢ ﻓﺎﯾﻨﻤﺎ ﺗﻮﻟﻮا ﻓﺜﻢ وﺟﻪ اﻟﻠّﻪ و ﻫﻮ ﺑﮑﻞ ﺷﯿﺊ ﻣﺤﯿﻂ اﻟﻠّﻪ ﻧﻮر اﻟﺴّﻤﻮات و اﻻرض ،ﻫﻮ اﻻوّل و
اﻵﺧﺮ و اﻟﻈّﺎﻫﺮ و اﻟﺒﺎﻃﻦ....
ﺣﺪﯾﺚ از ﻋﻠﯽ)ع(  :داﺧﻞ اﻻﺷﯿﺎء ﻻ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎزه و ﺧﺎرج ﻋﻦ اﻻﺷﯿﺎ ﻻ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﻧﯿﻪ و ﻧﯿﺰ ﻓﺮﻣﻮده آن ﺟﻨﺎب)ع( اﺳﺖ :ﻣﺎ رأﯾﺖ ﺷﯿﺌﺎً اﻻ و

رأﯾﺖ اﻟﻠّﻪ ﻓﯿﻪ ﺑﺮای اﻃﻼع ﺑﯿﺸﱰ ﺑﻪ ﺗﻔﺴﲑ ﺑﯿﺎن اﻟﺴّﻌﺎده ﺟﻠﺪ اول آﻏﺎز ﺳﻮرهٔ ﺑﻘﺮه و ﻫﻤﭽﻨﲔ ﺗﻔﺴﲑ ﺑﺮ آﯾﻪ و اذا ﻗﻠﻨﺎ ﻟﻠﻤﻼﺋﮑﺔ اﻟﺴﺠﺪوا
ﻵدم در ﺳﻮره ﺑﻘﺮه و ﺗﻔﺴﲑ آﯾﮥ ﻧﻮر ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﮐﺘﺎب ﺻﺎﻟﺤﯿﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ))ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ(( و ﻧﯿﺰﮐﺘﺎب ﺳﻪ ﮔﻮﻫﺮ ﺗﺎﺑﻨﺎک از
ﺣﻀﺮت ﻗﻄﺐاﻟﻌﺎرﻓﲔ ﺳﻠﻄﺎﻧﺤﺴﲔ ﺗﺎﺑﻨﺪه)رﺿﺎﻋﻠﯿﺸﺎه( و ﻧﯿﺰﮐﺘﺎب اﺳﻔﺎر و اﻟﻤﺒﺪأ و اﻟﻤﻌﺎد از ﻣﻼﺻﺪرا و ﻣﻨﻈﻮﻣﮥ ﺣﺎﺟﯽ ﺳﺒﺰواری و

ﺣﮑﻤﺖ اﻻﺷﺮاق ﺳﻬﺮودی وﮐﺘﺎب ﺑﺎ ارزش ﻫﺴﺘﯽ از ﻧﻈﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻋﺮﻓﺎن از ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ و ﺷﺮح ﺑﺮ ﻓﺼﻮص و ﺷﺮح ﮔﻠﺸﻦ راز

و دﯾﮕﺮﮐﺘﺐ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.

٢٦٣

ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ  ۳۱ﻓﺮوردﯾﻦ ) ۱۳۵۱ذات ﺻﻔﺎت ﺧﺪا(
ﭼﻮن آﻧﺮوز ﻗﺼﺪ ﻋﺰﯾﻤﺖ ﺑﻪ اﺻﻔﻬﺎن داﺷﺘﯿﻢ ﻋ ّﺪهٔ زﯾﺎدی از ﻓﻘﺮا ﺳﺤﺮ ﺧﯿﻠﯽ زود آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﻣﺸﻐﻮل
ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﻨﺎﺟﺎت ﺑﻮد و ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺣﺎﱃ داﺷﺘﻨﺪ .ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﻃﺎﻟﺒﲔ ﻫﻢ ﻗﺮار ﺗﺸﺮّف ﺑﻪ ﻓﻘﺮ داﺷﺘﻨﺪ ﺟﻠﻮ اﻃﺎق ﺣﻀﺮت
آﻗﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﺟﻤﻌﯿّﺖ زن و ﻣﺮد زﯾﺎد ﺷﺪﮐﻪ در آن ﺳﺎﻟﻨﻬﺎی ﺑﺰرگ ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﻫﻤﮕﯽ ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ

را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن اﻗﺘﺪا ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز و ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن ﺿﻤﻦ ﺗﻔﺴﲑ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻫﺮ دوﻧﻔﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺳﻮﻣﯽ

آﻧﻬﺎ ﺧﺪاﺳﺖ ،رؤﯾﺖ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ دارد .ﻣﻌﻨﯽ دﯾﺪن و ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺼﲑت و ﻏﲑه دارد .ﻫﯿﭻ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ
و ﻋﻠﻢ ﺣﻘﺘﻌﺎﱃ ﻋﲔ ذات اوﺳﺖ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ادّﻋﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪﮐﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺘﺄﺧﺮﻧﺪ ﺑﺮای

اﯾﻨﮑﻪ اﺑﺘﺪا ﻣﻮﺟﻮدی ﻧﺒﻮده اﺳﺖ) .در اﯾﻦ ﻣﻮرد اﺷﮑﺎﻻﺗﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ( ﻋﻠﻢ ﺣﻘﺘﻌﺎﱃ ﻃﻮرﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ

ﺑﻮﺟﻮد آﯾﺪ ﭘﯿﺶ ﺧﺪا ﻣﮑﺸﻮف اﺳﺖ واو ﻫﻤﮥ اﻣﻮر را ﻗﺒﻼً ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .آﻧﮕﺎه ﻣﺜﻞ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ
ﺣﺎل ﻋﻠﻢ او ﺑﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ او ﯾﮑﯽ اﺳﺖ .در ﻗﺮآن ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽداﻧﺪ آﻧﭽﻪ در آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﲔ اﺳﺖ ،ﻻزﻣﮥ

ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﺣﻘﺘﻌﺎﱃ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ او ﺑﺎ ﺣﻘﯿﻘﺘﺶ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ.

از دم زدن ﻣﻮرﭼﻪ ﺗﻮ آﮔﺎﻫﯽ

ﮔﺮ ﻣﻮرﭼﻪای دم اﻧﺪر ﺗﻪ ﭼﺎه

ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ دو ﻧﻔﺮ راز ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﻪ او ﺳﻮﻣﯽ آﻧﻬﺎﺳﺖ .و ﻫﺮ ﺳﻪ ﻧﻔﺮی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻬﺎرﻣﯽ او

ﺑﺎﺷﺪ .وﱃ ﻋﯿﺴﻮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اب و اﺑﻦ و روحاﻟﻘﺪس .و ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﺛﺎﻟﺚ ﺛﻠﺜﻪ وﱃ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻧﻔﺮی ﭼﻬﺎرﻣﯽ آﻧﻬﺎ
ﺧﺪاﺳﺖ و ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﺤﯿﻂ اﺳﺖ .و اﮔﺮ آﻧﻬﺎ را در ردﯾﻒ و ﺧﺪا را ﭼﻬﺎرﻣﯽ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﻣﺜﻞ آﯾﮥ ﻓﻮق در آن ﺻﻮرت
ﺗﻮﺣﯿﺪ اﺳﺖ .وﱃ اﮔﺮ ﺳﻪ اﺻﻞ ﻗﺪﯾﻢ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ در ﻋﺮض ﻫﻤﻨﺪ ﺷﺮک اﺳﺖ .وﱃ اﮔﺮ ﺗﻘﺪم رﺗﺒﯽ واﺟﺐ ﺑﺎ اﻗﻨﻮم

اﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺮک ﻧﯿﺴﺖ .ﻗﻀﯿﻪای ﺑﻪ ﺑﻬﻠﻮل ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪﮐﻪ ﻫﺎرون اﻟﺮﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﻠﻮل ﮔﻔﺖ ﻣﺮا ﻧﺼﯿﺤﺖ
ﮐﻦ .ﺑﻬﻠﻮل ﮔﻔﺖ ﻫﺮ وﻗﺖ ﺧﻮاﺳﺘﯿﻤﻌﺼﯿﺘﯽ ﻧﻤﺎﺋﯽ از ﻣﻠﮏ ﺧﺪا ﺧﺎرج ﺷﻮ .ﻫﺎرون ﮔﻔﺖ ﻫﺮﮐﺠﺎ روم ﻣﻠﮏ اوﺳﺖ.
ﺑﻬﻠﻮل ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﻣﻌﺼﯿﺖ اوﮐﻨﯽ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎی او را ﻣﺨﻮر ،ﻫﺎرون ﮔﻔﺖ ﺗﻤﺎم ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ از اوﺳﺖ .ﺑﻬﻠﻮل

ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﻣﻌﺼﯿﺖ ﮐﻨﯽ ﺟﺎﺋﯽ ﺑﺮو ﮐﻪ ﺗﺮا ﻧﺒﯿﻨﺪ و آﮔﺎه ﻧﺸﻮد .ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﻢ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﯿﻨﺎ و آﮔﺎه اﺳﺖ .ﺑﻬﻠﻮل ﮔﻔﺖ ﺣﯿﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ ﮐﻪ در ﻣﻤﻠﮑﺖ او از ﻧﻌﻤﺘﻬﺎی او ﻣﯽﺧﻮری و در ﺣﻀﻮر او
ﻣﻌﺼﯿﺖ او را ﻣﯽﮐﻨﯽ .ﺑﻬﻠﻮل از اﺻﺤﺎب ﺣﻀﺮت ﺻﺎدق )ع( و از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﻮد .ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از اﺻﺤﺎب

ﺣﻀﺮت ﺻﺎدق )ع(ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻗﻀﺎوت ﮐﺮده ﺑﻮد آﻧﻬﺎ از ﺣﻀﺮت ﮐﺴﺐ دﺳﺘﻮر ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﺸﺖ ﻧﺎﻣﮥ آﻧﻬﺎ

ﺣﻀﺮت ﺣﺮف ج ﻣﺮﻗﻮم ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ از ﻣﺸﺎﻫﺪهٔ ﺣﺮف ج ﺟﻼء وﻃﻦ ﻓﻬﻤﯿﺪ و از وﻃﻦ ﻓﺮار ﮐﺮد،
دﯾﮕﺮی ﺟﻼل ﻓﻬﻤﯿﺪ و ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎوت را ﻗﺒﻮل ﮐﺮد .ﺑﻬﻠﻮل ﻫﻢ از اﯾﻦ ﺣﺮف ﺟﻨﻮن ﻓﻬﻤﯿﺪ و ﺧﻮد را ﺑﻪ دﯾﻮاﻧﮕﯽ زد.
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺮ ﻧﯽ ﺑﻠﻨﺪی ﺳﻮار ﻣﯽﺷﺪ و ﭼﻮﺑﯽ در دﺳﺖ داﺷﺖ و ﺑﺮ ﻧﯽ ﻣﯽزد و ﻣﯽدوﯾﺪ و ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽﮐﺮد ﻣﺮدم ﮐﻨﺎر

روﯾﺪ ﮐﻪ اﺳﺒﻢ ﺑﺸﻤﺎ ﻟﮕﺪ ﻧﺰﻧﺪ .آﺗﺸﯽ اﻓﺮوﺧﺘﻪ در ﯾﮑﺪﺳﺖ داﺷﺖ و ﻇﺮﻓﯽ آب در دﯾﮕﺮ و ﺷﺘﺎﺑﺎن ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ.
ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﺌﯿﺖ ﺑﮑﺠﺎ ﻣﯽروی .ﮔﻔﺖ :ﻣﯽروم ﺑﺎ اﯾﻦ آﺗﺶ ﺑﻬﺸﺖ را آﺗﺶ ﺑﺰﻧﻢ و ﺑﺎ اﯾﻦ آب دوزخ را

ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﻢ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﺮدم ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﺑﻬﺸﺖ و ﺗﺮس از ﺟﻬﻨﻢ ﺧﺪا را ﻋﺒﺎدت ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺧﺪا ﻋﺒﺎدت
ﮐﻨﻨﺪ .زﯾﺮا ﮐﻪ راه دﯾﮕﺮی ﻏﲑ از او ﻧﯿﺴﺖ ﯾﺎ ﻗﻀﯿﻪ ﻋﺎﺑﺪی ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻮر ﭘﯿﻐﻤﱪ زﻣﺎن ﻣﺸﻐﻮل رﯾﺎﺿﺖ ﺷﺪ .ﺷﺒﯽ آن

ﭘﯿﻐﻤﱪ ﺧﻮاب دﯾﺪﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪﮔﻔﺖ آن ﻋﺎﺑﺪ ﻣﻐﻀﻮب درﮔﺎه ﻣﻨﺴﺖ و ﭘﯿﻐﻤﱪ ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪ .ﺷﺐ دﯾﮕﺮ ﺑﺎز ﻫﻤﺎن

ﺧﻮاب را دﯾﺪ و ﺷﺐ ﺳﻮم ﻧﯿﺰ ﺧﻮاب دﯾﺪ .ﺑﻪ آن ﻋﺎﺑﺪﮔﻔﺖ ﺑﺮای ﺗﻮ ﭘﯿﺎم ﺗﺄﺛّﺮآوری دارم زﯾﺮا ﺳﻪ ﺷﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺧﻮاب ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﻣﻐﻀﻮب درﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻋﺎﺑﺪ ﺣﺎل اﻧﺒﺴﺎط و وﺟﺪی دﺳﺖ داد ﮐﻪ ﺷﺮوع ﮐﺮد ﺑﻪ

رﻗﺼﯿﺪن .ﺳﺆال ﮐﺮدﻧﺪ ﻋﻠﺖ ﺳﺮور و اﻧﺒﺴﺎط ﭼﯿﺴﺖ .ﻋﺮض ﮐﺮد اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا ﺑﺮاﻧﺪ آﯾﺎ درﮔﺎه دﯾﮕﺮی ﻫﺴﺖ ﮐﻪ

٢٦٤

ﻣﻦ ﺑﺮوم .ﻣﻨﮑﻪ درﮔﺎه دﯾﮕﺮی ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ ،در ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﺑﻪ آن ﭘﯿﻐﻤﱪ اﻟﻬﺎم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺎﺑﺪ ﺑﮕﻮ ﺑﻨﺪﮔﯽﻫﺎی ﺗﺮا ﻗﺒﻮل
ﮐﺮدم .ﺑﻌﺪآﻗﺎی ﺧﻠﻮﺻﯽ ﻣﻨﺎﺟﺎﺗﯽ ﺧﻮاﻧﺪ .ﻓﻘﺮا ﺣﺎﱃ داﺷﺘﻨﺪﮐﻪ ﻣﻦ از ﺗﻮﺻﯿﻒ آن ﻋﺎﺟﺰم – در ﻣﻮﻗﻊ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ

آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﻋﻄﺎء اﻟﻠّﻪ ﭘﺪر آﻗﺎﯾﺎن ﺳﯿﺪ ﺟﻼل اﻓﺸﺎر و ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ اﻓﺸﺎر اﻇﻬﺎر داﺷﺖ اﯾﻦ رﺑﺎﻋﯽ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﺎر
دادداﺷﺖ ﮐﻦ:

ﻣﻦ ﻧﺪاﻧﻢ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺗﺪﺑﲑ ﺑﺪام آرﻣﺸﺎن

ﺧﻮب روﯾﺎن ﺟﻬﺎن رﺣﻢ ﻧﺪارد دﻟﺸﺎن

ﺳﻨﮕﯽ اﻧﺪرﮔﻠﺸﺎن ﺑﻮد ﻫﻤﺎن ﺷﺪ دﻟﺸﺎن

روز اول ﮐﻪ ﺳﺮﺷﺘﻨﺪ در آب و ﮔﻠﺸﺎن

ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺮض ﮐﻨﻢ اﯾﻦ ﭘﺪر و دو ﻓﺮزﻧﺪ و ﻧﻮادهﻫﺎ ،ﺧﻼﺻﻪ ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻧﻮاده اﻓﺸﺎر درا ﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﻣﺤﺒﺖ و ﺻﺪق
و اﺧﻼص ﺑﺨﺪﻣﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ از ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ آﻗﺎی اﻓﺸﺎر آﺋﯿﻨﻪ و ﻗﺮآن در دﺳﺖ داﺷﺖ

داﺧﻞ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺷﺪﯾﻢ ،آﻗﺎی ﺧﻠﻮﺻﯽ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ اذان ﻣﯽﮔﻔﺖ و ﻓﻘﺮا ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪﮔﺮﯾﻪ و ﻧﺎﻟﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و

ﺳﭙﺲ از آن ﻣﻨﺰل ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ روح ﺑﺴﻮی اﺻﻔﻬﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .از ﻣﻨﺰل آﻗﺎی اﻓﺸﺎر ﺗﺎ دروازهٔ ﻗﺮآن ﮐﻪ آراﻣﮕﺎه

ﺧﻮاﺟﻮی ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ﻗﺮار دارد  ۹ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺖ .از دروازه ﻗﺮآن ﺗﺎ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﯿﺪ  ۵۲ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ از ﺷﲑاز ﺗﺎ
اﺻﻔﻬﺎن  ۴۸۲ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

از ﺷﲑاز ﺑﺴﻮی اﺻﻔﻬﺎن )اﺻﻔﻬﺎن(
ﻫﻮای ﺷﲑاز از ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺶ و ﻧﯿﻢ ﺻﺒﺢ اﺑﺮی و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻄﺒﻮع ﺑﻮد .درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮه ﭘﺮ ازﮔﻞ ﺳﺒﺰهﻫﺎی ﺑﻬﺎری ﺑﺮ اﺛﺮ

ژاﻟﻪ ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دل ﻋﺎﺷﻘﺎن ﻟﺮزان و درﺧﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﺸﻮق ﺧﻮد ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻨﺪ ،ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮐﺜﲑی از ﻓﻘﺮا ﺑﺎ
اﺗﻮﻣﺒﯿﻠﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﺑﻪ ﺑﺪرﻗﻪ آﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و اﺟﺎزه ﻧﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻪ ﺟﻠﻮﺗﺮ

ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ .ﻣﻌﻬﺬا ﻋﺪ ّهای ﺗﺎ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﯿﺪ آﻣﺪﻧﺪ .ﻫﻤﺮاﻫﺎن از ﺷﲑاز ﺑﻪ اﺻﻔﻬﺎن ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از :ﺣﺎج آﻗﺎی راﺳﺘﲔ،

ﺣﺎج ﻋﻠﯽ آﻗﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ،ﺣﺎج ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺟﻮاﻫﺮﯾﺎن ،ﺣﺎج ﻣﻬﺪی ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺤﯽ ،ﻣﻬﻨﺪس اﺣﻤﺪروح
اﻻﻣﲔ ،آﻗﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ راﻧﻨﺪه ﺣﻀﺮت آﻗﺎ و ﺑﻨﺪهٔ ﻧﮕﺎرﻧﺪه .آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﺟﺬﺑﯽ و ﺣﺎج ﺑﺼﲑی و ﻋﺪهای دﯾﮕﺮ از

ﻓﻘﺮا ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺪرﻗﻪ ﮐﻨﻨﺪه و ﺑﻌﻀﯽ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮدﻧﺪ .دﺷﺘﻬﺎی ﻣﺮودﺷﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺒﺰ و ﺧﺮّم

ﺑﻮد.

از ﭘﻞﺧﺎن ﮐﻪ اﻣﲑ ﻋﻀﺪا ّﻟﺪوﻟﻪ دﯾﻠﻤﯽ ﺑﺮ روی رودﺧﺎﻧﮥ ﮐُﺮ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﭘﻞ ﺟﺪﯾﺪی ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ اﻣﺮوزی ﭘﺎﺋﲔﺗﺮ از
آن ﻗﺮار دارد ﺗﺎ ﺷﻬﺮ ﻣﺮودﺷﺖ و از آﻧﺠﺎ ﺗﺎ ﺗﺨﺖﺟﻤﺸﯿﺪ در دو ﻃﺮف راه درﺧﺘﻬﺎی زﯾﻨﺘﯽ و ﺳﺮو ،وﮐﺎج و ﺳﻔﯿﺪار

و ﮐﺒﻮده و ﻏﲑه ﺑﺎ ﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺒﺎ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﯿﺪ در ﺟﻠﻮ ﭘﺎﺳﮕﺎه ژاﻧﺪارﻣﺮی ﺳﺮﮐﺎر
ﺳﺮﮔﺮد ﺳﻌﯿﺪی ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ادب و ﻣﺤ ّﺒﺖ ﺷﺮﻓﯿﺎب ﺷﺪ و ﻋﺮض ﮐﺮد .ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺗﺨﺖﺟﻤﺸﯿﺪ از ﺳﺎﻋﺖ  ۸/۳۰ﺷﺮوع
ﻣﯽﺷﻮد ،ﻗﺪری در اﯾﻨﺠﺎ اﺳﱰاﺣﺖ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﭼﻨﺪ ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﱰ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻓﻀﺎی آﻧﺠﺎ در ﭘﺮواز ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﺳﺮﮐﺎر ﺳﺮﮔﺮد و آﻗﺎی ﻧﺪﯾﻤﯽ ﻋﻀﻮ ﻋﺎﻟﲑﺗﺒﮥ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﲑاز ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮدﻧﺪ اﺑﺘﺪا ﻧﻘﺶ رﺳﺘﻢ را

ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ .ﻧﻘﺶ رﺳﺘﻢ در ﺷﺶ ﮐﯿﻠﻮﻣﱰی ﺗﺨﺖﺟﻤﺸﯿﺪ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﻣﻘﱪهٔ ﺳﻼﻃﲔ اﺳﺖ ﮐﻪ در دل
ﮐﻮه دﺧﻤﻪ ﯾﺎ ﻏﺎرﻫﺎﺋﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﮐﻨﺪهاﻧﺪ و ﺟﺴﺪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن را در آﻧﻬﺎ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﯿﺎد ﻧﻮﺷﺘﮥ ﺟﻨﺎب

آﻗﺎی ﻣﲑزا زﯾﻦاﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ ﺷﲑواﻧﯽ )ﻣﺴﺘﻌﻠﯿﺸﺎه( ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﻗﻄﺎب ﺳﻠﺴﻠﮥ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻌﻤﺔ اﻟﻠّﻬﯿّﻪ ﺑﻮد اﻓﺘﺎدم ﮐﻪ ﭼﻨﲔ

ﻓﺮﻣﻮده» :در ﯾﮏ ﻓﺮﺳﺨﯽ آن )ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺨﺖﺟﻤﺸﯿﺪ( دﺧﻤﻪﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ در ﮐﻮه ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ و ﻃﺮﻓﻪ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻏﺮﯾﺐ
ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ ،ﻣﻦ ﺟﻤﻠﻪ دﺧﻤﮥ ﻓﺮﯾﺪون ﺑﻐﺎﯾﺖ ﻋﱪت اﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ و در ﻗﺮب آن دﺧﻤﻪ ،دﺧﻤﻪ دﯾﮕﺮ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ اﺷﮑﺎل

)ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﯾﺮان( ﻣﻠﻮک ﻋﺠﻢ را در آﻧﺠﺎ ﻧﻘﺶ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻋﺠﺐ ﺣﲑتآﻣﯿﺰ اﺳﺖ و ﻋﻤﺎرت ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮐﻌﺒﮥ

٢٦٥

ﻣﻌﻈﻤﻪ ﻧﺰدﯾﮏ آن دﺧﻤﻪﻫﺎﺳﺖ .ﮔﻮﯾﻨﺪ آن ﮐﻌﺒﻪ زردﺷﺘﯿﺎن و ﻗﺒﻠﮥ ﯾﺰداﻧﯿﺎن ﺑﻮده و آﻧﺠﺎ را ﺑﺎﺷﺎرت زردﺷﺖ
ﮔﺸﺘﺎﺳﺐ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮده«.

ﺧﻼﺻﻪ ﻟﺤﻈﮥ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻓﺮا رﺳﯿﺪ ،ﺳﺮﮐﺎر ﺳﺮﻫﻨﮓ ﺣﻤﯿﺪی ﻋﻀﻮ اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺨﲊاﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻧﻤﻮد و از

رﻓﱳ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ اﻇﻬﺎر ﺗﺄﺳﻒ ﮐﺮد .اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﺗﻮﻗﻒ اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺷﲑازﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ از اﺧﻼق ﺣﺴﻨﻪ و

رﻓﺘﺎر ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه و ﻓﺮوﺗﻨﯽ آن ﺣﻀﺮت ﺷﯿﻔﺘﻪ و ﻓﺮﯾﻔﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎرﮐﻢ ﺑﻮد .ﺑﻬﺮﺣﺎل ﺑﻘﻮل ﺧﻮاﺟﻪ ﺷﲑاز:
ﻫﺮﮐﺠﺎ ﻫﺴﺖ ﺧﺪاﯾﺎ ﺑﺴﻼﻣﺖ دارش

آن ﺳﻔﺮﮐﺮده ﮐﻪ ﺻﺪ ﻗﺎﻓﻠﻪ دل ﻫﻤﺮه اوﺳﺖ

ﺑﺎ ذﮐﺮ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻘﺮا ﻫﻤﮕﯽ دﺳﺘﻬﺎ ﺑﺴﻮی آﺳﻤﺎن ﺑﻠﻨﺪﮐﺮده و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﺮ ﺑﻬﺎری ﻣﯽﮔﺮﯾﺴﺘﻨﺪ و آﻣﲔ ﮔﻔﺘﻨﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﻘﺮای ﺷﲑاز )ﺟﺰ آﻗﺎی ﻣﻮدّت ﮐﻪ ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺟﺎزه ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﺮﺣﻤﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد و آﻗﺎی

ﺣﺎج ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻟﮑﯽ( ﮐﻪ از ﺷﲑاز ﺑﺮای ﺑﺪرﻗﻪ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪﺑﻪ ﺷﲑاز ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .راﺟﻊ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در ﺑﺴﺘﺎن

اﻟﺴﯿﺎﺣﻪ آﻗﺎی ﺷﲑواﻧﯽ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ».ﺻﻔﺖ آن ﻗﺼﺮ اﯾﻨﮑﻪ در ﭘﺎی ﮐﻮه دﮐّﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ از ﺳﻨﮓ

ﺳﯿﺎه و دﮐّﻪ ﻣﺮﺑﻊ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﻃﺮف ﺷﺮق آن ﺑﮑﻮه ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﺳﻪ ﻃﺮف دﯾﮕﺮش ﮔﺸﺎده اﺳﺖ .ارﺗﻔﺎع آن دﮐّﻪ ﺑﻌﺾ

دون ﺑﻌﺾ از ﺳﻪ ﮔﺰ اﱃ ﺑﯿﺴﺖ ﮔﺰ ﺗﺨﻤﯿﻨﺎً ،و ﺳﻨﮕﻬﺎی ﻋﻈﯿﻢ در آن ﻣﮑﺎن ﺑﮑﺎر ﺑﺮدهاﻧﺪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﯾﮏ ﮔﺰ و
دو ﮔﺰ و زﯾﺎده ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ .و دو ﭘﻠﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻐﺮب از دو ﻃﺮف ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ و ﺳﻨﮕﻬﺎی ﻃﻮﯾﻞ و ﻋﺮﯾﺾ ﺗﺮاﺷﯿﺪه

ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﻋﻤﺎرت ﺑﺎرﮔﺎه ﺟﻤﺸﯿﺪ اﺳﺖ ،ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﻮده ﺑﺮ ﭼﻬﻞ ﺳﺘﻮن از ﺳﻨﮓ ﺳﻔﯿﺪ .ارﺗﻔﺎﻋﺶ

ﻗﺮﯾﺐ ﻧُﻪ ﮔﺰ و ﺑﺮ آن ﻋﻤﺎرات و ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ ﭼﻨﺎن ﻧﻘﺎری وﮐﻨﺪهﮐﺎری ﮐﺮدهاﻧﺪﮐﻪ ﺑﺮ ﭼﻮب ﻣﺸﮑﻞ ﺗﻮان ﮐﺮد و دو ﺳﻪ
ﺟﺎی آن ﻋﻤﺎرت ﺧﻄﯽ ﺑﺮﺳﻢ ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪﮐﺴﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺧﻮاﻧﺪ و ﻃﺎﯾﻔﻪ ﻓﺮﻧﮕﺎن ﻧﯿﺰ اﻫﺘﻤﺎم ﺗﻤﺎم در ﺧﻮاﻧﺪن آن
ﺧﻄﻮط ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﺑﻤﺮﺗﺒﻪای ﮐﻪ ﺑﺮ اﻫﺎﱃ ﺗﻤﺎم ﻓﺮﻧﮓ اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪﮐﻪ ﻫﺮﮐﺲ آن ﺧﻂ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﺑﺮ ﺿﻤﲑﻣﻠﻮک

ﻓﺮﻧﮓ اﻋﻼم ﮔﺮداﻧﺪ ﻣﺒﻠﻎ دوازده ﻫﺰار دﯾﻨﺎر زر ﺳﺮخ ﺑﻪ آﻧﮑﺲ اﻧﻌﺎم ﮐﻨﻨﺪ .در ﻓﺎرسﻧﺎﻣﻪ آﻣﺪه ﮐﻪ ﺳﻨﮕﻬﺎی آن

ﻋﻤﺎرت ﺑﻤﺮﺗﺒﻪای ﺻﻠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻧﺸﻮد و ﭼﻮن ﺑﻪ ﺳﻮﻫﺎن ﺑﺮاده ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ زﺧﻤﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﺷﻨﺪ
اﻟﺘﯿﺎم ﯾﺎﺑﺪ ﭼﻨﺎن ﺳﻨﮕﯽ در ﻓﺎرس ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ آن ﺳﻨﮓ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ را از ﮐﺠﺎ آوردهاﻧﺪ .ﺻﻮرﺗﻬﺎی

ﻏﺮﯾﺐ و ﭘﯿﮑﺮﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ ﺑﺮ آن ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﺟﺪار دﯾﻮار و ﻋﻤﺎرت آﻧﺠﺎ ﻧﻘﺶ ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﮐﻨﻮن ﺳﻘﻒ ﺑﺎرﮔﺎه ﻓﺮو
رﯾﺨﺘﻪ و اﮐﺜﺮ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی آﻧﺠﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ وﮔﺴﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻗﺮﯾﺐ ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺘﻮن ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﺳﺘﻮن آن از ﺳﻪ ﭘﺎرﭼﻪ
ﺳﻨﮓ اﺳﺖ و ﭼﻨﺎن وﺻﻞ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪﮐﻪ درز و ﺷﮑﺎف آن ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻤﯽﺷﻮد .و ﻧﯿﺰ آن ﻋﻤﺎرت ﺑﭽﻨﺪﯾﻦ ﺟﺎی ﺻﻮرت

ﺟﻤﺸﯿﺪ را در ﺳﻨﮓ ﻧﻘﺶ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﻄﺮﯾﻘﯽ آن ﺻﻮرت را ﺑﺮآوردهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﺮی در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺨﻮر ﻣﯽ
ﺳﻮزاﻧﺪ و ﭘﯿﺶ آﻓﺘﺎب ﺑﺮﺳﻢ ﭘﺮﺳﺘﺶ اﯾﺴﺘﺎده و در ﺑﻌﺾ ﻣﻮاﺿﻊ ﺑﻄﺮﯾﻖ ﻋﺠﺰ و ﻧﯿﺎز دﺳﺖ ﭘﯿﺶ آﻓﺘﺎب ﮔﺸﺎده و در

ﺟﺎی دﯾﮕﺮ دﺳﺖ در ﮔﺮدن ﮐﺮﮔﺪن ﻧﻬﺎده و ﺑﺪﺳﺖ دﯾﮕﺮ ﺧﻨﺠﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻗﺼﺪ آن ﺣﯿﻮان دارد و در ﻣﺤﻞ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ

ﻫﻤﲔ ﻫﯿﺄت اﻣﺎ ﺑﺸﮑﻞ ﺷﲑی ﮐﺸﯿﺪهاﻧﺪ و ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺻﻮرت ﺑﺮاق ﺣﻀﺮت رﺳﺎﻟﺖ ﭘﻨﺎه )ع(را در ﺳﻨﮓ ﻧﻘﺶ ﻧﻤﻮده

اﻧﺪ ،ﺻﻮرﺗﺶ ﺑﺸﮑﻞ آدﻣﯽ و ﺗﺎج ﺑﺮ ﻓﺮق و دﺳﺖ و ﭘﺎ و دم ﺻﻔﺖ ﮔﺎو .و در آن ﮐﻮه ﮔﺮﻣﺎﺑﻪاﯾﺴﺖ ﮐﻪ از ﺳﻨﮓ ﮐﻨﺪه
اﻧﺪ و در زﯾﺮ آن دﮐﻪ ﻣﻬﺮﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﻮام را اﻋﺘﻘﺎد آن اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺠﺎ ﭼﺮخ اﻟﻤﺎس اﺳﺖ .ﮐﻠﻤﺎت ﻋﻮام ﻣﻌﺘﻨﺎﺑﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ

و در ﻧﻈﺮ اوﻟﻮاﻻﺑﺼﺎر ﻣﻘﺪاری و اﻋﺘﺒﺎری ﻧﺪارد .ﻣﺸﺮق دﮐﻪ ﮐﻪ ﺑﮑﻮه ﻣﺘﺼﻞ و ﺳﺎﯾﺮ اﻃﺮاﻓﺶ از ﺟﺒﺎل ﻣﻨﻔﺼﻞ و

زﯾﺮ آن ﮐﻮه ﮐﻬﻒ ﺑﺰرگ و ﻏﺎری ﻋﻈﯿﻤﺴﺖ و در ﺑﺎﻻی آن ﺻﻮرت ﺟﻤﺸﯿﺪﮐﺸﯿﺪهاﻧﺪ ﺑﻄﺮﯾﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت آﻓﺘﺎب

٢٦٦

ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺖ« ۱.ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎ در آن دﯾﺪن ﮐﺮده وﮐﺘﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺪان را ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮدم و ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎی ﻟﻮحﻫﺎی
دارﯾﻮش
 -۱ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﯿﺪ از آﺛﺎرﮐﺎخ دارﯾﻮش اول ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ)ﺟﻠﻮس  ۵۲۲ﺗﺎ  ۴۸۶ق .م( اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۵۲۰ق.م ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﻣﻀﺎﻓﺎﺗﯽ
ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﺧﺎﻧﺪان ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﺑﻪ آن ﺑﻪ آن ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺷﺪ .ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﮑﻨﺪر ﻣﻘﺪوﻧﯽ)ﺟﻠﻮس  ۳۳۶ﺗﺎ  ۳۲۳ق.م( ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۳۳۴ق.م ﺑﺎ
 ۴۰۰۰۰ﺳﭙﺎه ﺑﺎﯾﺮان ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد در ﺳﺎل  ۳۳۱ﻗﺒﻞ از ﻣﯽﮐﻨﺪ)ﻣﯿﻼد ﺑﻨﺎ ﺑﻮﺳﻮﺳﮥ ﻣﻌﺸﻮﻗﻪاش ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﻔﺮتاﻧﮕﯿﺰ ﺗﺎرﯾﺦ را اﻧﺠﺎم داده

ﮐﺎخ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ را ﺑﻪ آﺗﺶ ﮐﺸﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎخ دارای ﭼﻨﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻮده از ﺟﻤﻠﻪ:
 ۱ﭘﻠﮑﺎن ﺑﺰرگ :ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد آن ﺗﺎ ﺑﺎﻻی ﺗﺨﺖ  ۱۱۰و درازی ﻫﺮ ﯾﮏ  ۶۰/۹ﻣﱰ و ﭘﻬﻨﺎی ﻫﺮ ﯾﮏ  ۳۸ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﱰ و ﺑﻠﻨﺪﯾﺶ  ۱۰ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﱰ ﻣﯽ

ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﻪ دﯾﺪارﮐﻨﻨﺪه ﭘﺲ از ﻃﯽ آن وارد ﻣﺪﺧﻞ ﯾﺎ ﺳﺮدر ﺑﺰرگ ﻣﯽﺷﻮد.

 ۲ﺳﺮدر ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﭼﻬﺎرﮔﻮﺷﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ دارای ﭼﻬﺎر ﺳﺘﻮن ﺑﻮده اﺳﺖ و  ۴ﺳﺮدر ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﺟﻬﺖ داﺷﺘﻪ و اﮐﻨﻮن ﭼﻬﺎر ﺟﺮز دو
درﮔﺎه و دو ﺳﺘﻮن ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ.
 ۳درﮔﺎه ﻏﺮﺑﯽ ﻣﺪﺧﻞ ﮐﻪ در ورودی ﺑﺰرگ ﺑﻮده و ﺑﻄﺮف ﻣﻐﺮب ﺑﺴﻮی ﺳﺮدر ﺑﺰرگ ﺑﺎز ﻣﯽﺷﺪه و در ارﺗﻔﺎع دو ﻣﱰی ازﮐﻒ ﻣﺠﺴﻤﻪ
دو ﺣﯿﻮان ﮐﻪ ﺑﺪﻧﺶ ﺷﺒﯿﻪ ﮔﺎو و ﺳﺮش ﺷﺒﯿﻪ ﺷﲑ اﺳﺖ ﺣﺠﺎری ﺷﺪه)ﮔﺎو ﻣﻈﻬﺮ ﺗﻘﺪّس ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دورهٔ ﻗﺒﻞ از ﺟﺪاﺋﯽ آرﯾﻦﻫﺎ از ﺳﺎﯾﺮ
اﻗﻮام ﻫﻨﺪ و اورﭘﺎﺋﯽ و ﺷﲑ ﻣﻈﻬﺮ و ﯾﺎ ﺗﻮﺗﻤﻢ و ﺳﻤﺒﻞ آرﯾﺎﺋﯿﻬﺎ و ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﺟﻨﮕﺎوری و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی و ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪهٔ زﻧﺪﮔﯽ
ﭼﻮﭘﺎﻧﯽ و ﺷﮑﺎر ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ(.
 ۴درﮔﺎه ﺷﺮﻗﯽ :اﯾﻦ درﮔﺎه دروﻧﯽ ﺑﻮده و ﺑﻄﺮف ﺷﺮق واﻗﻊ اﺳﺖ و ﺟﺮزﻫﺎی آن دارای دو ﮔﺎو ﺑﺎﻟﺪار ﺑﺎ ﺳﺮ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و ﺗﺎﺟﯽ ﻫﻢ ﺑﺮ
ﺳﺮ دارد ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﺗﻘﻠﯿﺪ از آﺷﻮرﯾﺎن ﺑﻮده)ﺷﺎﯾﺪﮔﺎو ﺑﺎﻟﺪار ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻘﺪّس ﮔﺎو و ﺳﺮ اﻧﺴﺎن دوره اﻗﺘﺪار و ﺳﻤﺒﻞ ﻗﺪرت اﻧﺴﺎن و ﺷﺎﻫﺎن ﭘﺲ

از دوران اوﻟﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺤﻮّﱃ در ﻋﻘﯿﺪه آﻧﻤﯿﺴﻢ ﺑﺴﻮی اﻣﺎﻧﯿﺴﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻏﻠﺒﻪ دارد

 ۵آﭘﺎدان ﺑﺎرﮔﺎن)ﮐﺎخ آﭘﺎداﻧﺎ( :در ﺟﻨﻮب ﺳﺮدر ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﮥ  ۵۰ﻣﱰ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺘﻮﻧﺪاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎخ آﭘﺎدان ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎرﻋﺎم

ﻣﻌﺮوف ﺑﻮده اﺳﺖ و دارای  ۱۳ﺳﺘﻮن اﺳﺖ و ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﯾﮏ ﭘﻠﮑﺎن ﮐﻬﻨﮥ ﺷﻤﺎﱃ و ﯾﮏ ﭘﻠﮑﺎن ﻧﻮ ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻪ آن ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ .روی دﯾﻮار

ﭘﯿﺶ ﺑﺴﺖ ﭘﻠﮑﺎن ﻧﻘﻮض ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دارای ﯾﮏ ﺗﺎﻻر ﭼﻬﺎرﮔﻮﺷﻪ ﻣﺮﮐﺰی دارای  ۳۶ﺳﺘﻮن و
ﭼﻬﺎر اﯾﻮان ﺑﺸﮑﻞ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﺑﻮده و ﻫﺮ اﯾﻮاﻧﯽ  ۱۲ﺳﺘﻮن داﺷﺘﻪ و ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی ﺑﺎرﮔﺎه  ۱۸ﻣﱰ ﻃﻮل و ﻗﻄﺮ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ  ۲ﻣﱰ اﺳﺖ و ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ

دارای ۳ﺟﺰء اﺳﺖ؛ اول ﺳﺮﺳﺘﻮن اﺻﻠﯽ ،دوم ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺎر ﭘﯿﭻ دو ﮔﺎﻧﻪ ،ﺳﻮم ﺗﻨﻪ دو ﮔﺎوی ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ دادهاﻧﺪ و در ﺑﺎﻻی ﺗﻤﺎم
ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی ﺗﺎﻻر ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺠﺴﻤﮥ ﮔﺎوﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﲔ ﺷﮑﻞ ﺑﻮده وﱃ روی ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی اﯾﻮان ﺷﺮﻗﯽ ﻣﺠﺴﻤﻪ دو ﺷﲑ و در ﺑﺎﻻی ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی اﯾﻮان
ﻏﺮﺑﯽ ﻣﺠﺴﻤﻪ دو ﮔﺎو ﺑﺪون ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺎر ﭘﯿﭻ دوﮔﺎﻧﻪ و ﺳﺮﺳﺘﻮن اﺻﻠﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
 ۶ﭘﻠﮑﺎن ﻧﻮ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﮐﻪ در ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻮده ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۳۱۱ﺷﻤﺴﯽ ﮐﺸﻒ ﺷﺪه و ﻃﺒﻖ ﮐﺘﯿﺒﮥ ﻣﻮﺟﻮد آن از ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺧﺸﺎﯾﺎرﺷﺎه اﺳﺖ.

 ۷ﺑﺎرﮔﺎه ﺻﺪ ﺳﺘﻮن :ﮐﻪ در ﻣﺸﺮق ﮐﺎخ آﭘﺎداﻧﺎﺳﺖ و از ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺧﺸﺎرﯾﺎرﺷﺎه اﺳﺖ.
 ۸ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﺎﻻر ﺻﺪﺳﺘﻮن
 ۹درﮔﺎﻫﻬﺎی ﺷﻤﺎﱃ ﺻﺪ ﺳﺘﻮن.
 ۱۰درﮔﺎﻫﻬﺎی ﺷﺮﻗﯽ.

 ۱۱درﮔﺎﻫﻬﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ.

 ۱۲درﮔﺎﻫﻬﺎی ﻏﺮﺑﯽ.
 ۱۳اﯾﻮان ﮐﺎخ ﺻﺪ ﺳﺘﻮن.
 ۱۴ﮐﺎخ ﺳﻪ دروازه ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﺑﺮاﻋﺎم دارﯾﻮش اول ﺑﻮده.
 ۱۵ﭘﻠﮑﺎن دو ﻃﺮﻓﯽ ﮐﺎخ ﺳﻪ دروازه.
 ۱۶اﯾﻮان ﺷﻤﺎﱃ ﺳﻪ دروازه.

 ۱۷ﺗﺎﻻر ﻣﺮﮐﺰی ﮐﺎخ ﺳﻪ دروازه.
 ۱۸اﯾﻮان ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﺎخ ﺳﻪ دروازه.
 ۱۹ﻋﻤﺎرت آﺋﻴﻨﻪ ﯾﺎ ﮐﺎخ ﺗﭽﺮا ﮐﻪ آن را ﻫﻢ دارﯾﻮش اول ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻧﻘﻮش ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻠﺘﻬﺎی ﺑﺎج ﮔﺬار در آن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.
 ۲۰ﺗﭙّﻪ ﻣﺮﮐﺰی.
 ۲۱ﮐﺎخ ﮐﻮﭼﮏ ﺧﺸﺎرﯾﺎرﺷﺎه)ﻫﺪﯾﺶ(.

٢٦٧

را دﯾﺪه ﺑﻮدم ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد :اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﻣﻦ دارم ،از ﺳﮑﺴﺘﺎن آن ﻃﺮف ﺳﻨﺪ از آﻧﺠﺎ ﺗﺎ ﮐﻮﺷﺎ )ﺣﺒﺸﻪ( از
ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺗﺎ ﺳﺎرد )ﺗﺮﮐﯿﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ( ﮐﻪ اﻫﻮراﻣﺰدا ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﻤﻦ داده اﺳﺖ ،اﻫﻮراﻣﺰدا ﻣﺮا و ﺧﺎﻧﺪان ﻣﺮا

ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﺪ«.ﯾﺎد اﯾﻦ ﺷﻌﺮ ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ اﻓﺘﺎدم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﭘﺮوﯾﺰ ﺑﻪ ﻫﺮﺧﺎﻧﯽ زرﯾﻦ ﺗﺮه آوری

زرﯾﻦ ﺗﺮه ﮐﻮ ﺑﺮﺧﻮان ،رو ﮐﻢ ﺗﺮﮐﻮا ﺑﺮ ﺧﻮان

و آﻧﮕﺎه ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺿﻤﻦ ﯾﺎدآوری»ﻓﺎﻋﺘﱪوا ﯾﺎ اوﱃ اﻻﺑﺼﺎر« از ﺗﻨﮕﮥ ﺳﻌﺎدت آﺑﺎدﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﻠﮑﮥ ﻣﺮﻏﺎب ﯾﺎ

ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد وارد ﺷﺪﯾﻢ.و ﺑﺪﯾﺪن آراﻣﮕﺎه ﮐﻮرش رﻓﺘﯿﻢ ﻋﻮام آﻧﺠﺎ را ﻣﺸﻬﺪ ﻣﺎ در ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .و ﻗﱪﮐﻮرش را
ﻗﱪ ﻣﺎدر ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻣﯽداﻧﻨﺪ .در دو ﻃﺮف راه ﺑﻮﺗﻪﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﮔﻠﻬﺎ ﻟﯿﻤﻮﺋﯽ و ﺳﻔﯿﺪ رﻧﮓ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ داﺷﺖ ﺑﻄﻮر وﺣﺸﯽ

و ﺧﻮدرو دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ ﻗﱪﮐﻮرش در روی ﺳﮑﻮﺋﯽ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﭘﻠﻪﮐﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪﮐﻪ ﺗﺎ ﻣﺤﻞ ﺷﺶ ﭘﻠﻪ ﺳﯽ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﱰی
وﺟﻮد داﺷﺖ و در ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﺳﮑﻮ اﻃﺎﻗﯽ ﺑﻄﻮل ﺳﻪ ﻣﱰ و ﺑﻌﺮض دو ﻣﱰ ﺑﻮد ﻗﺮار داﺷﺖ و ﻗﺒﻮر ﺳﺎﯾﺮ ﺳﻼﻃﲔ در

ﻧﻘﺶ رﺳﺘﻢ و ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ آﻗﺎی رﺷﯿﺪ ،ﻗﺼﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﮐﻮرش ﮐﻪ ﺟﺰ ﻗﺎﻋﺪه ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی ﺳﻨﮕﯽ
آن ﺑﺸﮑﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ و ﯾﮏ ﺳﺘﻮن ﺑﺎرﺗﻔﺎع  ۱۳ﻣﱰ ﺑﯿﺸﱰ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ دﯾﺪن ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻی آن ﺳﺘﻮن

ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﻣﺮﻏﯽ ﺑﻨﺎم ﺣﺎﺟﯽ ﻟﮏ ﻟﮏ ﻻﻧﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،و ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ در آن ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻏﺮور ﺧﺎﺻﯽ ﮔﺮدش

ﻣﯽﮐﺮد ،و ﮔﻨﺠﺸﮑﺎن ﺑﺴﯿﺎری در آﻧﺠﺎ در ﭘﺮواز ﺑﻮدﻧﺪ .در ﺿﻠﻊ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ ﻗﱪ ﮐﻮرش ﺑﺨﻂ اﯾﻼﻣﯽ ،ﺑﺎﺑﻠﯽ و
ﭘﺎرﺳﯽ روی ﯾﮏ ﺳﺘﻮن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻣﻦ ﮐﻮرش ﺷﺎﻫﻨﺸﺎه ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﻫﺴﺘﻢ .آﻧﮕﺎه از ﻣﺠﺴﻤﮥ ﻧﯿﻢ ﺗﻨﻪ ﮐﻮرش
دﯾﺪن ﻧﻤﻮدﯾﻢ.

۱

آب ﻧﻤﺎﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در داﺧﻞ داﺷﺘﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ .اﮐﻨﻮن از آﻧﻬﻤﻪ ﮐﺎﺧﻬﺎی ﺑﺎ ﺷﮑﻮه و ﺑﺎﻏﻬﺎی ﻓﺮاوان آﺛﺎری دﯾﺪه ﻧﻤﯽ
ﺷﻮد .ﻗﺮﯾﻪای ﺑﻨﺎم ﻗﺎدر آﺑﺎد وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺤﻘﺮ روﺳﺘﺎﺋﯽ اﺳﺖ و ﯾﮑﻌﺪه ﭼﺎدرﻫﺎی ﺳﯿﺎه داﻣﺪاران در

آﻧﺠﺎ ﻗﺮار داﺷﺖ .ﻓﻘﻂ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻨﺎم ﻫﺘﻞ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد ﺑﺎ ﺳﯿﻤﺎن ﺑﺘﺎزﮔﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ .از ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد ﺗﺎ ﺗﺨﺖ

ﺟﻤﺸﯿﺪ ﻫﺸﺘﺎدﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد .از آﻧﺠﺎ ﺑﺴﻮی آﺑﺎده و اﺻﻔﻬﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،در ﺣﺪود ﻫﻔﺘﺎدﮐﯿﻠﻮﻣﱰی آﺑﺎده
ﻫﻮا ﮐﺎﻣﻼً اﺑﺮی ﺷﺪ و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﮕﺮﮔﻬﺎی رﯾﺰ ﺗﻮأم ﺑﻮد )اﯾﻦ ﺗﮕﺮﮔﻬﺎی رﯾﺰ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎرﯾﺰه ﻫﻢ

ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ( ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﮕﺮگ زﻣﲔ ﮐﺎﻣﻼً ﺳﻔﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد .از ده ﺑﯿﺪﮐﻪ ﮔﺬﺷﺘﯿﻢ در ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ »ﮔﺮدﻧﻪ
 ۲۲ﺑﻨﺎی اردﺷﲑ ﺳﻮّم.
 ۲۳ﻋﻤﺎرت ﺟﻨﻮﺑﯽ ﯾﺎ ﺣﺮﻣﺴﺮای ﺧﺸﺎرﯾﺎرﺷﺎه.
 ۲۴ﺗﺎﻻر ﻧﻮﯾﺎﻓﺘﻪ  ۱۰۰ﺳﺘﻮﻧﯽ ۲۵ ،ﺳﺘﻮﻧﯽ.
 ۲۵ﺗﺎﻻر ﻧﻮ ﯾﺎﻓﺘﻪ  ۹۹ﺳﺘﻮﻧﯽ.
 ۲۶آب اﻧﺒﺎر ﺳﻨﮕﯽ.

 ۲۷دﺧﻤﻪﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اردﺷﲑ دوم ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ و اردﺷﲑ ﺳﻮم و دارﯾﻮش ﺳﻮم ﺑﻮده و ﻗﱪ آﻧﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ.
)ﻧﻘﻞ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر ازﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎی ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﯿﺪ و ﻓﺮﻫﻨﮓ دﻫﺨﺪا و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﲔ(.

 -۱ﻣﺸﻬﺪ ﻣﺮﻏﺎب ﯾﮑﯽ از دﻫﺴﺘﺎﻧﻬﺎی ﺑﺨﺶ زرﻗﺎن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﲑاز اﺳﺖ و ﻗﺮاء ﻣﻬﻢ آن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﻣﺮﻏﺎب ،ﻣﺎدر ﺳﻠﯿﻤﺎن و ﻗﱪﮐﻮرش
ﺑﺰرگ در ﺷﻬﺮ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎدﮐﻪ ﺑﻤﻌﻨﯽ ﭘﺎرﺳﻪ ﮔﺎد ﯾﻌﻨﯽ اردوی ﭘﺎرﺳﯿﺎن اﺳﺖ واﻗﻊ اﺳﺖ .و اﻣﺎ ﮐﻮرش ﺑﺰرگ ﻣﺆﺳﺲ ﺳﻠﺴﻠﮥ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ در
ﺳﺎل  ۵۵۹ﺗﺎ  ۵۲۹ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮد و در ﺳﺎل  ۵۳۹ﺑﺎﺑﻞ را ﻓﺘﺢ و ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ در زﻧﺪان ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻮدﻧﺪ آزادﮐﺮد و ﭼﻮن ﺧﻮد

ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ و ﻣﺮدمدار ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﺎن ﯾﻬﻮدی ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮد در ﻧﺰد ﯾﻬﻮدﯾﺎن اﺣﱰام زﯾﺎدی ﮐﺴﺐ ﮐﺮده و در ﺗﻮرات در اﻋﻤﺎل
ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن از او ﺑﻪ ﻧﯿﮏ ﻧﺎﻣﯽ ﯾﺎد ﺷﺪه و ﺑﺎﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮی ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ دﮐﱰ اﺑﻮاﻟﮑﻼم آزاد ﻫﻤﺎن ذواﻟﻘﺮﻧﲔ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺮآن آﻣﺪه و ﻟﻘﺒﯽ

ﺑﻮده ﮐﻪ اﻧﺒﯿﺎء ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮی داده ﺑﻮدﻧﺪ و در ﻧﺰدﺷﺎن ﻣﺤﱰم ﺑﻮده از ﭘﯿﺎﻣﱪ اﮐﺮم)ص( درﺑﺎرهٔ او ﺳﺆال ﮐﺮدهاﻧﺪ وﺣﯽ ﻧﺎزﻟﻪ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ

ﮐﻮرش ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻄﺒﯿﻖ دارد .ﺑﺮای اﻃﻼع ﺑﯿﺸﱰ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﻗﺼﺺ ﻗﺮآن از ﺑﻼﻏﯽ و ﺳﻪ داﺳﺘﺎن اﺳﺮار آﻣﯿﺰ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ از ﺟﻨﺎب ﺳﻠﻄﺎﻧﺤﺴﲔ

ﺗﺎﺑﻨﺪه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ.

٢٦٨

ﮐﻮﱃ ﮐُﺶْ« ﺑﺎران ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﺗﮕﺮگ ﻣﯽﺑﺎرﯾﺪدر اﯾﻦ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺗﮑﻪﻫﺎی ﺿﺨﯿﻢ ﺑﺮف وﺟﻮد داﺷﺖ ،در
ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﺧُﺮﱠهْ ﺳﯿﻞ ﺷﺪﯾﺪ ﺟﺎری ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺷﺪت ﺑﺎران و ﺗﮕﺮگ ﻗﺎدر ﺑﺤﺮﮐﺖ ﻧﺒﻮدﯾﻢ .ﻧﺎﭼﺎر

ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ از ﺷﺪت ﺑﺎران ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ .ﺳﺎﻋﺖ ﯾﮑﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ  ۱۲را ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد .ﭘﺲ از ﺑﯿﺴﺖ دﻗﯿﻘﻪ
ﺗﻮﻗﻒ اﺑﺘﺪا ﻣﺎﺷﯿﻨﻬﺎی ﺑﺎری و ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺎﺷﯿﻨﻬﺎی دﯾﮕﺮ ازﮔﺬرﮔﺎه ﺳﯿﻞ ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ و ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﻼﻣﺖ ﻋﺒﻮر ﮐﺮدﯾﻢ،
در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﺎران ﻣﯽﺑﺎرﯾﺪ .در ﺣﺪود  ۲۰ﮐﯿﻠﻮﻣﱰی آﺑﺎده آﻗﺎﯾﺎن ﺷﲑزادی و اﻣﯿﻨﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻘﺮای آﺑﺎده ﺑﻪ

اﺳﺘﻘﺒﺎل آﻣﺪه ﺑﻮودﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﺣﺪود دﺷﺘﻬﺎی وﺳﯿﻊ و ﻟﻢﯾﺮزع وﺟﻮد داﺷﺖ .وﺟﻮد داﺷﺖ .در  ۳۰ﮐﯿﻠﻮﻣﱰی ﻧﯿﺰ

ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ از ﻓﻘﺮا ﺑﺎﺳﺘﻘﺒﺎل آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،در اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻮا ﻗﻄﻊ و ﻫﻮا ﻧﯿﻢ اﺑﺮی ﺷﺪ ،ﻫﻔﺖ ﻓﺮوﻧﺪ ﻫﯿﻠﻮﮐﻮﭘﱰ از

ﺳﻤﺖ ﺷﲑاز ﺑﻄﺮف ﺗﻬﺮان در ﭘﺮواز ﺑﻮدﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﺰﻟﺰﻟﻪ زدﮔﺎن ﻗﲑ و ﮐﺎزرون رﻓﺘﻪ

ﻼ
اﻧﺪ ،ﭼﻨﺪ ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﺑﻪ آﺑﺎده ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎز ﻋﺪهای از ﻓﻘﺮا اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﻪ ﻣﻨﺰل آﻗﺎی اﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻗﺒ ً
آﻣﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد وارد ﺷﺪﯾﻢ ﻧﻢ ﻧﻢ ﺑﺎران اداﻣﻪ داﺷﺖ .ﻓﻘﺮا ﺑﺎ دﺳﺘﻪﻫﺎی ﮔﻞ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً در

اﻃﺎﻗﯿﮑﻪ ﺳﺠﺎده ﮔﺴﱰده ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺸﺮﯾﻒﻓﺮﻣﺎ ﺷﺪﻧﺪ .ﺣﺎج آﻗﺎی ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺤﯽ اذان ﮔﻔﺘﻨﺪ .ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ و ﻋﺼﺮ ﺑﻪ
ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮔﺰارده ﺷﺪ .ﺑﻌﺪ از ﺻﺮف ﻧﻬﺎر ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﺮای ﻣﺼﺎﻓﺤﻪ ﺑﺎ ﻓﻘﺮا ﺑﻪ اﻃﺎق دﯾﮕﺮ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﺮدﻧﺪﮐﻪ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ

ﺑﺮاﺣﺘﯽ ﻧﻬﺎر ﻣﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺟﻨﺎب ﺣﺎج آﻗﺎی راﺳﺘﲔ در ﺣﯿﺎط ،ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻓﺘﺎب ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .دو ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ
ﺑﻌﺪ از ﺑﺎران ﻫﻮای آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﻟﺬتﺑﺨﺶ ﺑﻮد .درﺧﺖ ﮔﯿﻼﺳﯽ ﮐﻪ در ﺣﯿﺎط ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮد ﺗﺎزه ﮔﻞ ﮐﺮده و ﺷﮑﻮﻓﻪﻫﺎ

ﺑﺎز ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .آﻗﺎی ﻣﻨﺒﺘﯽ دو ﻋﺪد ﻗﺎب ﻋﮑﺲ ﻧﻔﯿﺲ ﮐﻪ دﺳﺖ ﮐﺎر ﺧﻮد او و از ﻋﺎج ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺗﻤﺜﺎل
ﺣﻀﺮت آﻗﺎی ﺻﺎﻟﺤﻌﻠﯿﺸﺎه و ﺣﻀﺮت آﻗﺎی رﺿﺎ ﻋﻠﯿﺸﺎه ﻣﺰﯾﻦ ﺑﻮد ﺑﺤﻀﺮت آﻗﺎ و ﺣﺎج آﻗﺎی راﺳﺘﲔ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﻮد.
ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﻓﻘﺮا زﯾﺎرت ﻧﻤﻮدﻧﺪ در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۲/۳۰ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ از آﺑﺎده ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺻﯿﺤﻪ

ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ دو ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ از آﺑﺎده ﺧﺎرج ﺷﺪﯾﻢ ﻣﺠﺪداً ﺑﺎران ﺷﺮوع ﺷﺪ ،از آﺑﺎده ﺗﺎ

اﯾﺰدﺧﻮاﺳﺖ ﮐﯿﻠﻮﻣﱰﻫﺎ دﺷﺖ ﺻﺎف و ﻟﻢﯾﺮزع وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﱃ در آن دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﺪ .ﺳﺎﻋﺖ  ۳ﺑﻌﺪ از

ﻇﻬﺮ ﺑﻪ اﯾﺰدﺧﻮاﺳﺖ رﺳﯿﺪﯾﻢ ،ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﭼﻮب وﮔﻞ و ﺧﺸﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺷﻬﺮﺿﺎ ﺷﺼﺖ

ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد در دو ﻃﺮف راه دﺷﺘﻬﺎی ﭘﻬﻨﺎور ﺑﺎﯾﺮ و ﻟﻢﯾﺮزع وﺟﻮد داﺷﺖ .در ﺣﺪود  ۱۳۰ﮐﯿﻠﻮﻣﱰی ﺗﺎﺑﻠﻮی

ﺑﺰرگ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن را از اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده ﺑﻮد .آﻗﺎی ﻣﺸﻬﺪی اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ در ﺻﺤﻦ
ﮐﻮﺛﺮ ﻣﺰار ﺣﻀﺮت ﺳﻠﻄﺎﻧﻌﻠﯿﺸﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﻗﺪس ﺳﺮه اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺳﺎﮐﻦ ﺑﯿﺪﺧﺖ ﮔﻨﺎﺑﺎد ﺑﻬﻤﺮاﻫﯽ

ﺟﻤﻌﯽ از ﻓﻘﺮای ﺷﻬﺮﺿﺎ و اﺻﻔﻬﺎن ﺗﺎ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻨﺎم»اﻣﲔآﺑﺎد« ﺑﺎﺳﺘﻘﺒﺎل آﻣﺪه ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﺟﻤﻊ ﺳﺮﮐﺎر

ﺳﺮﮔﺮد ﺳﺮی و آﻗﺎﯾﺎن ﺟﻌﻔﺮﯾﺎن و ﺑﮑﺘﺎش ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻢ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ،وﱃ ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻘﺮا ﺑﻮدﻧﺪﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﻢ آﻧﻬﺎ

آﺷﻨﺎﺋﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ .در ﺣﺪود ده دﺳﺘﮕﺎه اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ از ﻓﻘﺮای اﺻﻔﻬﺎن ﺗﺎ ﻗﻠﻌﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﺑﯿﮓ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺿﺎ ﺑﺎﺳﺘﻘﺒﺎل

آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺣﺎج آﻗﺎی ﻗﻮام در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻫﻨﻮز ﭘﺎﻟﺘﻮ ﺑﻠﻨﺪ آﺑﯽ رﻧﮕﯽ ﺑﱳ و ﺷﺎﭘﻮ ﺑﺮ ﺳﺮ داﺷﺖ ﺑﺎ ﻋﺸﻖ و ﺷﻮر ﺧﺎﺻّﯽ
ﺟﻌﺒﮥ ﺑﺰرﮔﯽ ﺷﲑﯾﻨﯽ در دﺳﺖ داﺷﺖ و ﺑﲔ ﻓﻘﺮاﺋﯽ ﮐﻪ ﺟﻠﻮی ﮐﺎﻓﻪ ﺻﺒﺎ ﮔﺮداﮔﺮد ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺣﻠﻘﻪ زده ﺑﻮدﻧﺪ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﻌﺪ ﺑﺘﺪرﯾﺞ اﺗﻮﻣﺒﯿﻠﻬﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺳﺘﻘﺒﺎل آﻣﺪﻧﺪ .و ﭼﻮن ﻋﺪه آﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻮد ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺸﱰ آﻧﻬﺎ را

ﺑﺎﺳﻢ ﻣﯿﺸﻨﺎﺧﺘﻢ وﱃ ﺑﺪﻟﯿﻞ اﺧﺘﺼﺎر ﺑﺎ ﭘﻮزش از ذﮐﺮ ﻧﺎم آﻧﺎن ﺧﻮدداری ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از
وﻃﻦ ﻋﺰﯾﺰ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻫﻮای ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﮔﻮﺋﯽ اول ﻓﺮوردﯾﻦ ﺑﻮد .در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۴ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ وارد ﺷﻬﺮﺿﺎ ﺷﺪﯾﻢ.

ﭘﺲ از ﻃﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎی ﺧﯿﺎم و ﮔﻠﺴﺘﺎن در ﮐﻮﭼﻪای ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻣﺮﺣﻮم اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ رﺿﺎﺋﯽ ﮐﻪ از ﺻﺎﺣﺐ

ﻣﻨﺼﺒﺎن وزرات ﮐﺸﻮر در ادارهٔ آﻣﺎر و ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﺑﻮدﻧﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻠﯿﺖ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن آن ﻣﺮﺣﻮم ﺗﺸﺮﯾﻒ ﻓﺮﻣﺎ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻋﺪهٔ زن و ﻣﺮد در ﻣﻨﺰل ﻣﺮﺣﻮم رﺿﺎﺋﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﻘﺪم ﻣﺒﺎرک ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ از ﻗﺮاﺋﺖ ﻓﺎﺗﺤﻪ و دﻟﺠﻮﺋﯽ از ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن و
ﺻﺮف ﭼﺎی از آﻧﺠﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ و ﺑﺴﻮی اﺻﻔﻬﺎن رﻫﺴﭙﺎر ﺷﺪﯾﻢ .در ﺷﻬﺮﺿﺎ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺪادی ﮐﻮرش،
٢٦٩

ﻣﻬﻤﺎﻧﺴﺮا و ﺑﻌﻀﯽ از دواﺋﺮ دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .از ﺷﻬﺮﺿﺎ ﺗﺎ اﺻﻔﻬﺎن  ۸۰ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد.
در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺷﻬﺮﺿﺎ اﻣﺎم زادهای وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺮﺿﺎ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯿﺸﻮد .ﻧﺎم ﻗﺪﯾﻢ ﺷﻬﺮﺿﺎ ﻗﻤﺸﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ در زﻣﺎن

ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺿﺎ ﺷﺎه دﺳﺘﻮر داد اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ آن اﻣﺎم زاده ﺷﻬﺮﺿﺎ ﻧﺎم ﮔﺰارﻧﺪﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﻢ او ﻫﻢ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ داﺷﺘﻪ

ﺑﺎﺷﺪ .از آن زﻣﺎن ﺑﺒﻌﺪ ﻗﻤﺸﻪ ﺑﻮد ،ﺷﻬﺮﺿﺎ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻓﻘﺮا ﺑﻪ زﯾﺎرت آن اﻣﺎم زاده ﻣﺸﺮف

ﺷﺪﻧﺪ .اﻣﺎ وﺻﻒ اﻣﺎﻣﺰاده؛ اﯾﻦ ﺑﻘﻌﻪ ﻣﺒﺎرﮐﻪ دارای ﺻﺤﻨﯽ وﺳﯿﻊ اﺳﺖ ،ﺣﻮض ﺑﺰرﮔﯽ در وﺳﻂ ﺻﺤﻦ و ﺑﯿﺪﻫﺎی
ﻣﺠﻨﻮن در اﻃﺮاف آن ﺣﻮض ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه و درﺧﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ دارد .ﺻﺤﻦ ﺑﺎ ﻣﻮزاﺋﯿﮏ ﻓﺮش ﺷﺪه ،ﺣﺮم

آﺋﻴﻨﻪﮐﺎری اﺳﺖ و ﺿﺮﯾﺢ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺰرگ و زﯾﺒﺎ روی ﻗﱪ ﻗﺮار دارد .در زﯾﺎرتﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺷﺎﻫﺮﺿﺎ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ
ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ،اﯾﻦ اﻣﺎﻣﺰاده در داﻣﻨﮥ ﮐﻮﻫﯽ ﮐﻪ در ﺷﻤﺎل آن ﻗﺮار دارد واﻗﻊ اﺳﺖ و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺋﯽ ﻧﯿﺰ در اﻃﺮاف آن وﺟﻮد

دارد .در ﺳﻤﺖ ﺷﺮق و ﺟﻨﻮب و ﻣﻐﺮب دﺷﺘﻬﺎی وﺳﯿﻊ ﺑﺎﺻﻔﺎ ﻗﺮار دارد .و ﻣﺪﺗﯽ ﺣﻀﺮت آﻗﺎی زﯾﻦاﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ
ﺷﲑواﻧﯽ ﻣﻌﺮوف ﺑﺴﯿّﺎح و ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻤﺴﺘﻌﻠﯿﺸﺎه ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﮥ اﻗﻄﺎب ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻋﻠﯿﮥ رﺿﻮﯾّﻪ ﻧﻌﻤﺔ اﻟﻠﻬﯿّﻪ ﺑﻮده در ﺟﻮار اﯾﻦ

اﻣﺎﻣﺰاده ﺳﮑﻮﻧﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ و از ﻃﺮف ﻗﺎﺳﻢﺧﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﻤﺸﻪ ،آزار و اذﯾﺖ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮ اﯾﺸﺎن وارد ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﭘﺲ از زﯾﺎرت در ﺳﺎﻋﺖ  ۵٫۳۰ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺑﻄﺮف اﺻﻔﻬﺎن رواﻧﻪ ﺷﺪﯾﻢ .ﺑﺎران ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺎ داﻧﻪﻫﺎی درﺷﺖ ﻣﯽﺑﺎرﯾﺪ،

و ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﺎﯾﻦ ﺟﻤﻼت ﺳﻌﺪی ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺮﺣﻤﻪ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺑﻮدﻧﺪ :ﺑﺎران رﺣﻤﺖ ﺑﯽﺣﺴﺒﺎش ﻫﻤﻪ را رﺳﯿﺪه و ﺧﻮان

ﻧﻌﻤﺖ ﺑﯽدرﯾﻐﺶ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﮐﺸﯿﺪه «.از ﺷﺎﻫﺮﺿﺎ ﺗﺎ اﺻﻔﻬﺎن  ۶۲ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ دﺷﺘﻬﺎی وﺳﯿﻊ ﻟﻢ ﯾﺮزع و ﺑﺪون ﮐﺸﺖ وﺟﻮد
داﺷﺖ .اﺑﺮﻫﺎی ﻣﱰاﮐﻢ اﻧﺒﻮه و ﮐﻮﻫﻬﺎی ﺳﺮ ﺑﻔﻠﮏ ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﮑﻮه در اﻃﺮاف اﯾﻦ دﺷﺖ ﻣﻨﻈﺮهای ﺧﺎص

ﺑﻮﺟﻮد آورده ﺑﻮد ،از ﯾﮏ ﻃﺮف دﺷﺖ ﺷﻌﺎع آﻓﺘﺎب ﺑﭽﺸﻢ ﻣﯽرﺳﯿﺪ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺎران ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺎ داﻧﻪﻫﺎی
ﺑﺴﯿﺎر درﺷﺖ ﻣﯽﺑﺎرﯾﺪ ،در ﺣﺪود ﭼﻬﻞ ﮐﯿﻠﻮﻣﱰی اﺻﻔﻬﺎن اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ آﻗﺎی ﺣﺎج ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻟﮑﯽ ﺗﺼﺎدف ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ

ﺧﻮد اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺑﯿﮏ ﻃﺮف راه ﭘﺮﺗﺎب ﺷﺪه ﺑﻮد .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﻟﺒﻬﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﺼﺎدف
ﻣﺘﻮرم و زاﻧﻮی ﭘﺎ ﻫﻢ ﺻﺪﻣﻪ دﯾﺪه ﺑﻮد .ﺣﻀﺮت آﻗﺎ اﯾﺸﺎن را در اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺧﻮدﺷﺎن ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﺑﻨﺪه ﺑﺪاﺧﻞ

اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﻓﻀﻞاﻟﻠّﻪ ﻣﺆﻣﻨﯽ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ در اﺻﻔﻬﺎن ﮐﻪ داﻣﺎد ﺣﺎج آﻗﺎی ﺟﺎوﯾﺪاﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ

آﻗﺎی ﺻﺎدق ﺟﺎوﯾﺪاﻧﯽ و آﻗﺎی ﺻﱪی ﺑﺮوﺟﻨﯽ و آﻗﺎی ﺣﯿﺪرﻋﻠﯽ رﻓﯿﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺒﺎل آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺳﻮار ﺷﺪم
در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺶ و ده دﻗﯿﻘﻪ وارد اﺻﻔﻬﺎن ﺷﺪﯾﻢ.

در آﻏﺎز ورود داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮﮐﺮد .ﻋﻤﺎرات داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺼﻮرﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ در زﻣﯿﻨﯽ ﻣﺘﺠﺎوز از
ﺳﯽ ﻫﮑﺘﺎر ﺑﻨﺎ ﮔﺮدﯾﺪه و ﻣﺸﺠّﺮ ﺑﻮد در ﺳﻤﺖ دﺳﺖ راﺳﺖ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ و ﺷﺮﮐﺖ واﺣﺪ اﺗﻮﺑﻮﺳﺮاﻧﯽ

وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﺟﻨﻮب داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن ﮐﻮه ﻣﺮﺗﻔﻌﯽ وﺟﻮد دارد ﻣﻌﺮوف ﺑﮑﻮه ﺻﻔّﻪ ﮐﻪ در داﻣﻨﮥ آن ﭼﺸﻤﻪ آب و

ﭼﻨﺪ درﺧﺖ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ آب آن در ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻪ ﻋﺎﱃ ﻗﺎﭘﻮ ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺘﻪ ،در ﺳﻤﺖ ﻏﺮﺑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ

اﺳﺖ و ﺧﯿﺎﺑﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﻔﻠﮑﻪ اﻗﺒﺎل ﻣﺘﺼّﻞ ﻣﯽﮔﺮددﮐﻪ در وﺳﻂ آن ﭼﻤﻦ وﮔﻠﻬﺎی ﺳﺮخ ﺑﺎﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه .ﺑﻌﺪ وارد ﺑﻠﻮار ﻓﺮح ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﺎرک ﻓﺮح و ﻫﺘﻞ ﮐﻮرش در آﻧﺠﺎ ﻗﺮار داﺷﺖ .از روی ﭘﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﺑﲔ ﭘﻞ
ﻣﺎد ﺑﲔ و ﺳﯽ و ﺳﻪ ﭘﻞ ﺑﺮ روی زاﯾﻨﺪهرودﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮده از ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎی ﭘﻬﻠﻮی و آذر و ﻋﺒﺎس آﺑﺎد

وارد ﮐﻮی ﺳﺮور و ﮐﻮﭼﮥ ﺷﺎﻫﺰاده اﺑﺮاﻫﯿﻢ وﮐﻮﭼﮥ ﺣﺎج آﻗﺎی ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﺷﺪﯾﻢ .درﺳﺖ ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺶ و ﻧﯿﻢ ﺑﻌﺪ

از ﻇﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺣﺎج آﻗﺎی ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﻧﺰول اﺟﻼل ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ .ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﺟﻠﻮی ﭘﺎی ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻘﺮا ﻓﻮقاﻟﻌﺎده زﯾﺎد ﺑﻮدﻧﺪﮐﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻮا ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺳﺮد ﺑﻮد ﺻﺤﻦ ﺣﯿﺎط را ﻓﺮش ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،زﯾﺮا
اﻃﺎﻗﻬﺎ ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ آن ﻫﻤﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ را ﻧﺪاﺷﺖ .ﻋﺪﻫّﺎی ﻫﻢ از ﺗﻬﺮان آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء ﺗﻤﺎم ﻓﻘﺮا ﺑﻪ

ﺣﻀﺮت آﻗﺎ اﻗﺘﺪا ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز دو ﻧﻔﺮ ﻣﺼﺪوم را آﻗﺎی دﮐﱰ ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزﻣﻪ
را اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ .ﭘﺲ از آن ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺷﺮح ﻣﻔﺼﻠﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﻓﺮت و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﺎل ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و اﻇﻬﺎر
٢٧٠

داﺷﺘﻨﺪﮐﻪ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﮐﺮم )ص( و اﺋ ّﻤﻪ ﻃﺎﻫﺮﯾﻦ ﺻﻠﻮات اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻬﻢ اﺟﻤﻌﲔ از روز ﻧﻮروز ﺗﺠﻠﯿﻞ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ و
ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻮروز را در ﻣﮑّﻪ ﻣﻌﻈﻤّﻪ ﺑﺴﺮ ﺑﺮدﻧﺪ و ﺿﻤﻨﺎً ﻋﺪم ﺗﱪﯾﮏ ﻣﺆﻣﻨﲔ ﺑﻮاﺳﻄﮥ ﺗﺼﺎدف ﺑﺎ ﻣﺎه ﻣﺤﺮم و ﺻﻔﺮ

ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺆﻣﻦ ﻫﺮ آن ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺳﺖ ﺑﻤﺼﺪاق اﯾﻦ ﺷﻌﺮ:

ﻋﺎرﻓﺎن در دﻣﯽ دو ﻋﯿﺪﮐﻨﻨﺪ

ﻋﻨﮑﺒﻮﺗﺎن ﻣﮕﺲ ﻗﺪﯾﺪﮐﻨﻨﺪ

ﻣﺆﻣﻦ ﻫﺮ آن در ﺣﺎل ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﻮاﻫﺪﮐﻪ ﺣﺎل او را از ﺑﺪی ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ و ﻫﺮ آن ﺑﮕﻮﯾﺪ:

»ﯾﺎٰ ﻣُﻘﻠﱢﺐُ اﻟْﻘُﻠًﻮبِ وَاﻟْﺎﺑْﺼﺎٰر ﯾﺎٰ ﻣُﺤَﻮﱠلَ اﻟْﺤَﻮْلِ وَاﻟْﺎَﺣﻮاٰلِ ﺣَﻮﱢلْ ﺣﺎٰﻟَﻨﺎٰ اِﻟﲐ اَﺣﺴَﻦِ اﻟﺤٰﺎلْ «.ﭼﻮن ﻏﲑ از او ﮐﺴﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺎلﻫﺎ را از ﺑﺪی ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ .آﻧﮕﺎه دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﻏﺰﱃ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد .ﺣﺎج آﻗﺎی ﻗﻮام از

ﮐﺘﺎب ﺷﻤﺲ ﺗﱪﯾﺰی ﺗﻔﺄﱃ زدﻧﺪ اﯾﻦ ﻏﺰل آﻣﺪﮐﻪ در ﺣﺎل اﯾﺴﺘﺎده روﺑﺮوی ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺷﺮوع ﺑﺨﻮاﻧﺪن ﻧﻤﻮد:
رﺳﯿﺪه

ﭘﯿﻐﻤﱪ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ ﺑﺎﺻﺤﺎب رﺳﯿﺪه

اﯾﻦ

ﻧﯿﻤﺸﺒﺎن

ﭼﻮ

ﻣﻬﺘﺎب

آورده ﯾﮑﯽ ﻣﺸﻌﻠﻪ آﺗﺶ زده در ﺧﻮاب

از ﺣﻀﺮت ﺷﺎﻫﻨﺸﻪ ﺑﯿﺨﻮاب رﺳﯿﺪه

اﯾﻦ ﮐﯿﺴﺖ ﭼﻨﲔ ﻏﻠﻐﻠﻪ در ﺷﻬﺮ ﻓﮑﻨﺪه

ﺑﺮ ﺧﺮﻣﻦ دروﯾﺶ ﭼﻮ ﺳﯿﻼب رﺳﯿﺪه

اﯾﻦ ﮐﯿﺴﺖ ﭼﻨﲔ ﺧﻮان ﮐﺮم ﺑﺎز ﮔﺸﺎده

ﺧﻨﺪان ﺟﻬﺖ دﻋﻮت اﺻﺤﺎب رﺳﯿﺪه

ﺟﺎﻣﯿﺴﺖ ﺑﺪﺳﺘﺶ ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻓﻘﲑ اﺳﺖ

زآن آب ﻋﻨﺐ رﻧﮓ ﺑﻌُﻨّﺎب رﺳﯿﺪه

ﯾﮏ دﺳﺘﻪ ﮐﻠﯿﺪ اﺳﺖ ﺑﺰﯾﺮ ﺑﻐﻞ او

رﺳﯿﺪه

ﺷﺎﻫﯽ

اﯾﻦ ﮐﯿﺴﺖ ﺑﮕﻮﺋﯿﺪﮐﻪ در ﮐﻮن ﺟﺰاوﻧﯿﺴﺖ

دﻟﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﻟﺮزان ﺷﺪه ﺟﺎﻧﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﯽﺻﱪ

ﺑﺪرﺧﺎﻧﮥ

ﺑﻮاب

رﺳﯿﺪه

ﯾﮏ ﺷﻤّﻪ از آن ﻟﺮزه ﺑﺴﯿﻤﺎب رﺳﯿﺪه
از

ﺑﻬﺮ ﮔﺸﺎﯾﯿﺪن

اﺑﻮاب

ﯾﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﮕﻮش ﺗﻮ ﺧﻮد آداب رﺳﯿﺪه

ﺧﺎﻣﺶ ﮐﻪ ادب ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺜﻠﻬﺎی ﻣﺠﺴﻢ
ﺑﻌﺪ آﻗﺎی ﻧﻮراﻟﻠّﻪ ﺑﮑﺘﺎش اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺟﺎت را از ﺳﻌﺪی ﺧﻮاﻧﺪ:
ﺗﻨﻢ ﻣﯽﺑﻠﺮزد ﭼﻮ ﯾﺎد آورم

ﻣﻨﺎﺟﺎت ﺷﻮرﯾﺪهای در ﺣﺮم

ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺷﻮرﯾﺪهٔ دﻟﻔﮕﺎر

اﻟﻬﯽ ﺑﺒﺨﺶ و ﺑﺬّﻟﻢ ﻣﺪار

ﺑﻠﻄﻔﻢ ﺑﺨﻮان و ﻣﺮان از درم

ﻧﺪارد

ﺳﺮم

ﻧﻤﯽﺗﺎزداﯾﻦ ﻧﻔﺲ ﺳﺮﮐﺶﭼﻨﺎن

ﮐﻪ ﻋﻘﻠﺶ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺮﻓﱳ ﻋﻨﺎن

ﺑﻤﺮدان راﻫﺖ ﮐﻪ راﻫﯽ ﺑﺪه

وزﯾﻦ دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ ﭘﻨﺎﻫﯽ ﺑﺪه

ﻓﺮو

ﺗﻮ داﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﮑﲔ و ﺑﯿﭽﺎرهام

ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻔﺲ ﺳﺮﮐﺶ ﺑﺮآﯾﺪ ﺑﺰور

ﺑﺠﺰ

ﻣﺎﻧﺪهٔ

آﺳﺘﺎﻧﺖ

ﻧﻔﺲ

اﻣّﺎرهام

ﻣﺼﺎف ﭘﻠﻨﮕﺎن ﻧﯿﺎﯾﺪ زﻣﻮر

آﻧﮕﺎه آﻗﺎی ﺗﻮﺳﻠﯽ ﻓﺎﺗﺤﺔ اﻻوﻟﯿﺎ ﺧﻮاﻧﺪ و ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺎﻓﺖ .ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﺎ ﻓﻘﺮا ﻣﺸﻐﻮل ﺻﻔﺎ
ﮐﺮدن ﺑﻮدﻧﺪ آﻗﺎی ﺷﻤﺸﲑی ﻣﺪّاح ﻣﻌﺮوف ﮐﻪ از ﺗﻬﺮان آﻣﺪه ﺑﻮد اﯾﻦ ﻏﺰل را ﺧﻮاﻧﺪ:
ﺑﺪﯾﻦ دردم ﻃﺒﯿﺒﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﮐﺮد
ﭼﻨﲔ

ﺻﯿّﺎد

ﻣﺴﺘﻐﻨﯽ

ﮐﻪ درد ﻫﺮ دو ﻋﺎﻟﻢ را دوا ﮐﺮد

ﻧﺪﯾﺪم

ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺻﯿﺪ ﺧﻮد ﮐﺮد و رﻫﺎ ﮐﺮد

ﺧﻮﺷﺎ آﻧﮑﺲ ﮐﻪ اﻧﺪر راه ﺟﺎﻧﺎن

ﺳﺮی در ﺑﺎﺧﺖ ﯾﺎ ﺟﺎﻧﯽ را ﻓﺪا ﮐﺮد

ﻋﺒﺎدﺗﻬﺎی دﯾﺮﯾﻦ را ﻗﻀﺎ ﮐﺮد

دل ﻣﻦ ﺗﺎ ﻣﺮﯾﺪ ﻣﯽﮐﺸﺎن ﺷﺪ

ﻣﮕﺮ ﻣﯿﺨﻮارهای ﺑﺮ ﻣﺎ دﻋﺎ ﮐﺮد

در ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ را ﺑﺮ ﻣﻦ ﮔﺸﻮدﻧﺪ

٢٧١

ﻋﺪه زﯾﺎدی از ﻓﻘﺮای ﺗﻬﺮان آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻣﺠﻠﺲ ﻋﺪ ّهای از ﻓﻘﺮای ﺗﻬﺮان و اﺻﻔﻬﺎن و ﻫﻤﺮاﻫﺎن در
ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ در ﯾﮑﯽ از اﻃﺎﻗﻬﺎی ﺑﺰرگ ﺣﺎج آﻗﺎی ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﺷﺎم ﺻﺮف ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻫﻤﺮاﻫﺎن و ﻋﺪ ّهای

دﯾﮕﺮ از ﺗﻬﺮان ﮐﻪ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ در ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ اﺳﱰاﺣﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﺟﻤﻌﻪ اوّل اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ) ۱۳۵۱ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ(
ﺳﺤﺮﮐﻪ ﺑﯿﺪار ﺷﺪﯾﻢ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻘﺮا در ﻣﺤﻮﻃﮥ ﻣﻨﺰل ﮔﺮد آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.ﺣﺎج آﻗﺎی راﺳﺘﲔ در ﻗﺴﻤﺖ دﯾﮕﺮ
ﺗﺸﺮﯾﻒ داﺷﺘﻨﺪ .ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻣﺸﻐﻮل دﺳﺘﯿﮕﺮی ﻃﺎﻟﺒﲔ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻫﻮا ﺳﺮد ﺑﻮد و داﺧﻞ اﻃﺎﻗﻬﺎ ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ ﺗﻤﺎم ﻓﻘﺮا را

ﻧﺪاﺷﺖ .ﻧﺎﭼﺎر ﺻﺤﻦ ﺧﺎﻧﻪ را ﻫﻢ ﻓﺮش ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﺼﺤﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺸﺮﯾﻒ آوردﻧﺪ و
ﻫﻤﮕﯽ ﻧﻤﺎز را ﺑﺤﻀﺮت اﯾﺸﺎن اﻗﺘﺪا ﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ از ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن در ﺗﻔﺴﲑ ﺳﻮرهٔ ﻣﺒﺎرﮐﮥ ﺟﻤﻌﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :در اﯾﻦ

ﺳﻮرهٔ ﻣﺒﺎرﮐﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ دارد ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﲔ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻧﺪای روز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪﮐﺎر دﻧﯿﺎ ﺗﺮک ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﻧﻤﺎز ﺗﻤﺎم

ﺷﺪ ﻣﺘﻔﺮق ﺷﻮﯾﺪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﺪا را ﯾﺎدﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ رﺳﺘﮕﺎر ﺷﻮﯾﺪ .ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻣﻘﺼﻮد ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ دو

ﺧﻄﺒﻪ دارد و دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز اﺳﺖ .ﺑﲔ ﻋﻠﻤﺎء در زﺑﺎن ﻏﯿﺒﺖ در وﺟﻮب ﯾﺎ اﺳﺘﺤﺒﺎب آن اﺧﺘﻼف اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ
ﺑﻌﻀﯽ ﻣﮑﺮوه و ﺣﺮام ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﯾﮑﯽ از اﺣﮑﺎم ﻣﻬﻤّﻪ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .در ﺻﺪر اﺳﻼم ﺣﺎﺿﺮ و ﻏﺎﯾﺐ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،اﮔﺮﮐﺴﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﯽﺷﺪ اول ﺗﺬﮐﺮ ﻣﯽدادﻧﺪ ،دﻓﻌﻪ دوم ﺗﻮﺑﯿﺦ و ﻣﻼﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪاً ﺣﺘﯽ ﺗﺄدﯾﺐ

ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ؛ و ﺳﺨﺖﮔﲑی زﯾﺎد ﻣﯽﺷﺪ اﻣﺎ ﺗﻌﺠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺗﺮک ﺷﺪه و ای ﮐﺎش زﻣﺎن ﻗﯿﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﻓﺮا
رﺳﺪ ۱.و اﻣﺎ ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ ﯾﮏ ﺧﻄﺒﻪ دارد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻣﺮاد از ﺗﺮک ﻧﻤﻮدن ﮐﺎر دﻧﯿﺎ

ﻓﻘﻂ در ﻫﻨﮕﺎم اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز اﺳﺖ و در ﻏﲑ آن دﻻﻟﺖ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺗﺮک ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺮاد ﺑﺎﺷﺪ

ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن رﻓﺘﻪاﻧﺪ دﯾﺪهاﻧﺪ ﺑﻤﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺪای اذان ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﯾﻮﻣﯿّﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ ﻓﻮراً ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻬﻤّﻪ را
ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻨﻤﺎز ﻣﯽروﻧﺪ و اﺧﺘﺼﺎص ﺑﺠﻤﻌﻪ ﻧﺪارد .اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﻈﺎﻫﺮ آﯾﮥ ﺷﺮﯾﻔﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎز ﻫﻢ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ
ﺷﺐ و روز ﺟﻤﻌﻪ دارد ﭼﺮا ﮐﻪ ﻋﺮب ﺷﺐ را ﻟﯿﻞ و روز را ﻧﻬﺎر ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .وﱃ ﯾﻮم دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﻣﯽﮐﻨﺪ و

آن از اول ﻏﺮوب ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰء ﺟﻤﻌﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪﮐﺎرﮐﺮد .ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎی ﺷﻬﯿﺪ دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ ﻃﺒﻖ

اﯾﻦ آﯾﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش در ﺷﺐ و روز ﺟﻤﻌﻪ ﺣﺮام اﺳﺖ و ﻣﺎ ﺗﺎ ﻇﻬﺮ ﺟﻤﻌﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪﮐﺎر دﻧﯿﺎ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ .ﻣﺜﻼً ﺑﻌﺪ از
-۱ﭼﻮن در ﻣﻮرد ﺟﻤﻌﻪ و ﻧﻤﺎز آن ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﻔﺴﲑ ﺑﯿﺎن اﻟﺴﻌﺎده در ﺳﻮرهٔ ﺟﻤﻌﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﻓﻘﲑ ﻻزم داﻧﺴﺖ ﺗﺮﺟﻤﻪ آﻧﺮا

ﺟﻬﺖ اﻃﻼع ﺑﯿﺎورد)) :ﻳَﺎ أَ ﱡﻳﻬَﺎ ا ﱠﻟﺬِﻳﻦَ آﻣَﻨُﻮا إِذَا ﻧُﻮدِي ﻟِﻠﺼﱠﻠَﺎةِ ﻣِﻦ ﻳَﻮْمِ ا ْﻟﺠُﻤُﻌَﺔِ(( ﺑﺪان ﮐﻪ روزﻫﺎی ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻈﺎﻫﺮ روزﻫﺎی رﺑﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،و
اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ روزﻫﺎی ﻫﻔﺘﻪ و دوران زﻣﺎن ﺑﺮ ﻫﻔﺖ ﻗﺴﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺿﻊ ﺑﺸﺮی ﻧﯿﺴﺖ و اﮔﺮ ﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﺧﺘﻼﻓﯽ در دوران وﺟﻮد ﻣﯽ

داﺷﺖ .وﮔﺮوﻫﯽ ﺷﺶ و ﯾﺎ ﭘﻨﺞ ﯾﺎ ﭼﻬﺎر ﯾﺎ ﮔﺮوﻫﯽ ﻧﻪ روز ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ و ﻏﲑ از آن ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ...و اﯾﺎم رﺑﻮﺑﯿّﻪایﮐﻪ اﯾﻦ اﯾﺎم ﺑﺎزاء آن
اﺳﺖ ،روزﻫﺎی ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺠﺮدات اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از -۱ :ﻫﻢ ﻗﯿﺎم ﯾﻨﻈﺮون)آﻧﺎن اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﻧﮕﺮﻧﺪهاﻧﺪ( -۲ .ﯾﻮم اﻟﺼّﺎﻓﺎت ﺻﻔّﺎ -۳ .ﯾﻮم
اﻟﻤﺪﺑﺮات اﻣﺮاء -۴ .ﯾﻮم ذوی اﻻﺟﻨﺤﻪ ﻣﺜﻨﯽ و ﺛﻼث و رﺑﺎع) .روز ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻧﯽ ﮐﻪ  ۳ﯾﺎ  ۳ﯾﺎ  ۴ﺑﺎل دارﻧﺪ( -۵.ﯾﻮم اﻟﺮّﮐﻊ واﻟﺴّﺠﺪ-۶ ،

اﻟﻤﻘﺘﺪرات اﻟﻤﺠﺮده ﻋﻠﻮﯾﲔ ﺑﺎﺳﻔﯿﻠﲔ )روز ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺷﺪهای ﻣﺠﺮد ﻋﻮاﻟﻢ ﺑﺮﺗﺮ ﯾﺎ ﻓﺮوﺗﺮ( و اﯾﻦ اﯾﺎم ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺳﻮره اﻋﺮاف ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
اﺷﺎره ﺷﺪه روزﻫﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﲔ را از ﺧﺪا در آﻧﻬﺎ آﻓﺮﯾﺪه و ﺑﺎ آن اﯾﺎم ﻣﺠﺮده ﺧﺪا از ﺧﻠﻖ ﺗﺤﺠﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ)ﯾﻌﻨﯽ اﻧﻮار
ﻣﺠﺮدّه ﻃﻮﻟﯿّﻪای ﮐﻪ از ﺧﺪا ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﺠﻠﯿﺎت ﻓﯿﺾ اﻗﺪس ﺗﺎ ﻇﻬﻮر ﺧﻠﻖ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ﺣﺠﺎب و ﭘﺮدهﻫﺎی واﺳﻄﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ( .و روز ﺟﻤﻊ
اﻟﺠﻤﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﺸﯿﺖ و ﻣﻘﺎم ﻇﻬﻮر ﺗﻌﯿﲑ ﺷﺪه .و از ﺟﻬﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻤﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﺎزاء ﯾﻮماﻟﺠﻤﻊ اﺳﺖ در ﺳﲑ ﻃﻮﱃ ﻟﺬا ﺧﺪای ﺗﻌﺎﱃ

ﻣﺮدم را ﺑﻪ اﻧﻌﻘﺎد ﺟﻤﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎن داده اﺳﺖ .و اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﮐﻪ ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﱰ از ﻫﻔﺖ ﯾﺎ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﺸﻮد .و ﭼﻮن ﯾﻮم اﻟﺠﻤﻊ
ﻣﺨﺼﻮص ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ)ص(اﺳﺖ وﮐﺲ دﯾﮕﺮ را اﯾﻦ ﺑﻬﺮه ﻧﯿﺴﺖ و ﻟﺬا ﺟﻤﻌﻪ را ﻋﯿﺪ ﺧﺎص ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ)ص( ﻗﺮار داده و ﺳﻔﺮ

را در آن ﺣﺮام ﻧﻤﻮده ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺑﲔ ﺷﺨﺺ و ﺟﻤﻊ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪﮐﻤﱰ از  ۲ﻓﺮﺳﺦ ﯾﺎ  ۳ﻧﺒﺎﺷﺪ)ﺑﺮای اﻃﻼع

ﺑﯿﺸﱰ ﺑﺎﺻﻞ ﺗﻔﺴﲑ و ﻧﯿﺰ درﺑﺎره ﺟﻤﻌﻪ رﺳﺎﻟﮥ ﻣﺤﻤﺪﯾّﻪ و ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد(.
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ﺳﻮرهٔ ﺣﻤﺪ ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ آﻣﲔ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺣﺮام اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ ﺳﻮرهٔ ﻣﺒﺎرﮐﻪ را ﺑﻌﻨﻮان ﻗﺮآن وﮐﻼم ﺧﺪاﺋﯽ ﻣﯽ
ﺧﻮاﻧﯿﻢ و ﮐﻠﻤﮥ آﻣﲔ در ﺳﻮره ﻧﯿﺴﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ آﻣﲔ ﮔﻔﺖ وﱃ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻌﻨﻮان دﻋﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ آﻣﲔ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .اﮔﺮ

ﮐﺴﯽ در روز ﺟﻤﻌﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻨﺪ ﺣﺮام اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ ﺳﻮره ﻣﺒﺎرﮐﻪ را ﺑﻌﻨﻮان ﻗﺮان وﮐﻼم ﺧﺪاﺋﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ و
ﮐﻠﻤﮥ آﻣﲔ در ﺳﻮره ﻧﯿﺴﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ آﻣﲔ ﮔﻔﺖ وﱃ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻌﻨﻮان دﻋﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ آﻣﲔ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .اﮔﺮﮐﺴﯽ در روز

ﺟﻤﻌﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻨﺪ ﺣﺮام اﺳﺖ وﱃ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﻧﺘﯿﺠﺘﺎً ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺮای آن ﻧﯿﺴﺖ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽ

ﻓﺮﻣﺎﯾﺪﮐﺎر دﻧﯿﺎ را ﺗﺮک ﮐﻨﯿﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﮐﺖ ﻣﯽدﻫﺪ.اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ ﯾﺎ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺴﺘﺤﺐ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.وﱃ ﻋﺪهای ﺧﻼف اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﯾﺎ ﻟﻬﻮ

و ﻟﻌﺐ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺑﺮای ﯾﺎد ﺧﺪا ﺟﻤﻌﻪ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﻧﻪ ﺑﺮای ﺗﻔﺮﯾﺢ و ﻟﻬﻮ و ﻟﻌﺐ اﮔﺮ اﯾﻨﻄﻮر

ﺑﺎﺷﺪﮐﺎر دﻧﯿﺎ ﺑﻤﺮاﺗﺐ ﺑﻬﱰ اﺳﺖ .ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺗﺎﺳﻮﻋﺎ و ﻋﺎﺷﻮرا و  ۲۱ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن را ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و

ﺑﺮای ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺑﻪ ﮐﻨﺎر درﯾﺎ ﻣﯽروﻧﺪ .اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻄﺮﯾﻖ اوﱃ ﺣﺮام اﺳﺖ .ﻣﺴﯿﺤﯽﻫﺎ ﻣﺼﻠﻮب ﺷﺪن ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ
)ع( را روز ﺟﻤﻌﻪ در وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺎه ﺑﺪر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮده ﻣﯽداﻧﻨﺪ )وﱃ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺮآن او را ﺑﺪار زدﻧﺪ(و
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪﮐﻪ آن ﺣﻀﺮت روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ زﻧﺪه ﺷﺪ و روز ﭼﻬﻠﻢ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن رﻓﺖ .روز ﭘﻨﺠﺎﻫﻢ را ﻧﯿﮑﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و ﺟﺸﻦ
ﻣﯽﮔﲑﻧﺪ.آﻧﻬﺎ روز ﺟﻤﻌﻪای ﮐﻪ اول ﺑﻬﺎر ﺑﺎﺷﺪ آﻧﺮوز را ﻣﻘﺪس ﻣﯽداﻧﻨﺪ و روز ﻣﺼﻠﻮب ﺷﺪن ﺣﻀﺮت ﻣﺴﯿﺢ )ع(

ﻣﯽﮔﲑﻧﺪ .در آﻧﺮوز ﺗﻤﺎﻣﺎً ﺑﺎ ﺣﺎل ﺣﺰن و اﻧﺪوه و آراﻣﺶ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻣﯽروﻧﺪ و روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ را ﮐﻪ روز زﻧﺪه ﺷﺪن

ﻣﺴﯿﺢ )ع( ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﻋﯿﺪ ﻣﯽﮔﲑﻧﺪ .وﱃ ﻣﺎ ادﻋﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،اﻣﺎ روز ﻋﺎﺷﻮرا ﺑﮕﺮدش و ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻣﯽروﯾﻢ و

در ﻋﯿﺪ ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻟﻬﻮ و ﻟﻌﺐ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .روز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺮای ﻋﺒﺎدت ﺑﺎﯾﺪ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﻮد.

ﺑﺮای اﺻﻼح ﮐﺎر ﻣﺆﻣﻨﲔ ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺪام ﻧﻤﻮد .ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎی ﻧﻮرﻋﻠﯿﺸﺎه در آن ﻓﺮﻣﺎن ﻧُﻪ ﻣﺎدهای ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪهاﻧﺪﮐﻪ ﺟﻤﻌﻪ
ﻣﺨﺼﻮص ﻋﺒﺎدت اﺳﺖ و ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻫﻢ )ﻣﻨﻈﻮر آﻗﺎی ﺻﺎﻟﺤﻌﻠﯿﺸﺎه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ( ﻣﻌﻤﻮل ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ.ﺣﺘﯽ اﮔﺮﮐﺴﯽ

ﺑﺎﯾﺸﺎن ﺑﺪﻫﮑﺎر ﺑﻮد و روز ﺟﻤﻌﻪ ﭘﻮل ﻣﯽاورد ﮐﻪ ﻗﺮﺿﺶ را ﺑﺪﻫﺪ ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ .ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم
ﺑﯿﺎﻧﺎﺗﺸﺎن دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﻣﻨﺎﺟﺎﺗﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد .و ﺣﺎج آﻗﺎی ﻗﻮام اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺟﺎت را ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ:
اﻟﻬﺎ

ﺑﺼﺪق

ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎ

ﺳﯿﻨﮥ

ﭘﺎﮐﺎن

ﺑﺤﻖ

ﺑﺤﻖ
ﺧﺪاوﻧﺪا

ﺻﱪ
ره

ﻧﻮردان
ﺑﺤﻖ

ﻋﺎﺷﻘﺎن

ﺑﺎرﮔﺎﻫﺖ

ﺧﺪاوﻧﺪا

ﺑﯽﻧﯿﺎزا

ﺑﺸﻮق

راﻫﺖ

ﺑﻪ

ﺑﺸﺐ ﻧﺎﻟﯿﺪن ﭘﺎ در ﮐﻤﻨﺪان
ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن

ﮐﺮﯾﻤﺎ

ﮐﺎرﺳﺎزا

آه

ﺳﻮزﻧﺎک

ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان

ﺑﻪ اﺷﮏ ﭼﺸﻢ ﺧﻮﻧﺒﺎران ﯾﻌﻘﻮب

اﯾﻮب

ﺑﺤﻖ

ﻃﺮﯾﻘﺖ

ﺑﺴﻮز

ﭘﺎﮐﺒﺎزان

ﻧﯿﮏ
ﺳﯿﻨﮥ

ﻣﺮدان

ﺻﺎﺣﺐ

ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﻧﯿﺎزان

در رﺣﻤﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﯿﭽﺎره ﺑﮕﺸﺎ

ﮐﻪ ﺑﺮﺟﺎن ﻣﻦ ﻣﺴﮑﲔ ﺑﺒﺨﺸﺎ
ﻣﺮا زﯾﻦ ﺑﯿﺸﱰ در ،درد ﻣﭙﺴﻨﺪ

ﺑﻔﻀﻞ ﺧﻮد ﺑﺮآور ﭘﺎﯾﻢ از ﺑﻨﺪ

دﱃ ﭘﺮدرد و ﺑﺨﺘﯽ ﺧﻔﺘﻪ دارم

دﻣﺎﻏﯽ ﻫﻤﭽﻮ دل آﺷﻔﺘﻪ دارم

ﮐﺮم ﮐﻦ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﯿﭽﺎره ﮔﺸﺘﻪ

ﭼﻨﲔ ﮔﺮد ﺟﻬﺎن آواره ﮔﺸﺘﻪ

دراﯾﻦ دردم ﮐﺴﯽﻓﺮﯾﺎدرس ﻧﯿﺴﺖ

ﺑﻐﲑ از آه ﺳﺮدم ﻫﻤﻨﻔﺲ ﻧﯿﺴﺖ

رﻣﯿﺪه ﺻﱪ و دل از ﺟﺎی رﻓﺘﻪ

زﺑﺎن از ﮐﺎر و زور از ﭘﺎی رﻓﺘﻪ

دﱃ دارم در او ﻏﻢ ﺗﻮی ﺑﺮ ﺗﻮی

روان ﺧﻮﻧﺎﺑﻪ از وی ﺟﻮی ﺑﻪ ﺟﻮی

ﻣﻨﻢ آن ﺑﯿﺪﱃ ﮐﺰ ﺑﯿﻘﺮاری

ﮐﻨﻢ ﺑﺮ درﮔﻬﺖ ﻓﺮﯾﺎد و زاری

ﺗﻨﯽ ﺧﻔﺘﻪ دﱃ ﻏﻤﻨﺎک دارم

ﺑﺪﺳﺘﯽ ﺑﺎ دو دﺳﺘﯽ ﺧﺎک دارم
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رواﻧﯽ ﻧﺎوک ﻏﻢ ﺑﺮ ﻧﺸﺎﻧﺪه

وﺟﻮدی ﺗﺎ ﻋﺪم راﻫﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه

دﻟﻢ ﺳﲑ آﻣﺪ از اﯾﻦ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ

داﻧﯽ

ﺧﺪاﯾﺎ

ﺷﻔﺎ و رﺣﻤﺖ ﻫﺮ دردﻣﻨﺪی

ﻋﻼج
ز

روی

ﺳﯿﻨﮥ

ﺑﯿﺪﱃ

دوا

دﻟﺨﺴﺘﮕﺎﻧﯽ

و

و

ﭼﺎره ﮐﺎرم

ﻣﺪاوای

ﺑﯿﻘﺮاری

ﭼﺎرهٔ

ﻫﻤﯽﮔﻮﯾﻢ،

اﻣﯿﺪ از وﺻﻞ روﯾﺖ ﺑﺮﻧﮕﲑم

ﺑﻐﻢ

ﻫﺮ

ﺗﻮ

ﻣﺴﺘﻤﻨﺪی

ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﺎﻧﯽ

ﻫﻤﯽﺟﻮﯾﻢ

ﺑﺰاری

ﻣﮕﺮ از ﻏﺼّﻪ ﻫﺠﺮت ﺑﻤﲑم
ﺑﻪ

ﭼﻪ ﺧﻮش ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﻈﺎری

اﻣﯿﺪی

رﺳﺪ

اﻣﯿﺪواری

آﻧﮕﺎه ﻃﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ آﻣﺪه ﺑﻮد ﺑﺪﻻﻟﺖ ﺟﻨﺎب ﺣﺎج آﻗﺎی راﺳﺘﲔ ﻣﺸ ّﺮف ﮔﺮدﯾﺪ .ﭘﺲ از ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﻃﺎﻟﺒﯽ دﯾﮕﺮ
ﻣﺸﺮّف ﺷﺪ .اﮐﺜﺮ ﻓﻘﺮای ﺗﻬﺮان ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺻﺒﺤﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺣﻀﺮت ﻫﻢ در اﻃﺎق ﻣﺨﺼﻮص

ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﻓﻘﺮا ﺑﻮدﻧﺪ.

ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ آﻗﺎی دﮐﱰ ﺗﻮﺳﻠﯽ ﺑﺮاﻧﻨﺪﮔﯽ ﺳﺮﭘﺎﺳﺒﺎن اﺷﺮاﻗﯽ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﺟﻨﺎب آﻗﺎی راﺳﺘﲔ و ﺣﺎج
آﻗﺎی ﺗﻮﺳﻠﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻠﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﻣﻬﺪی ﺧﺎﻟﻪزادهٔ آﻗﺎی ﺷﻬﯿﺪ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﻓﺮﻣﺎ ﺷﺪﻧﺪ .از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ

زﯾﺎرت ﻣﻘﱪهٔ ﻓﯿﻀﲔ ۱رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺣﺎج آﻗﺎی ﺗﻮﺳﻠﯽ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ اﮔﺮ اﯾﻨﺠﺎ را ﻫﻢ ﺗﻌﻤﲑ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﮑﻨﯿﺪ ﺑﻬﱰ اﺳﺖ زﯾﺮا
ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻘﺮای زﻣﺎن آﻗﺎی ﺷﻬﯿﺪ و آﻗﺎی ﻧﻮرﻋﻠﯿﺸﺎه اﻃﺮاف اﯾﻦ ﻣﻘﱪه ﻣﺪﻓﻮﻧﻨﺪ .ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺗﮑﯿﮥ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی
ﻧﺎﺻﺮﻋﻠﯽ ۲ﺗﺸﺮﯾﻒ ﻓﺮﻣﺎ ﺷﺪﻧﺪ.

ﭼﻮن در اﺻﻔﻬﺎن روزﻫﺎی ﺟﻤﻌﻪ ﻣﺠﻠﺲ دروﯾﺸﯽ در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺷﺮﯾﻒ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﮔﺮدد ،ﻟﺬا ﺟﻤﻌﯿﺖ زﯾﺎدی از
ﻓﻘﺮاء آﻧﺠﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .اﺑﺘﺪا آﯾﺎﺗﯽ ﭼﻨﺪ از ﮐﻼم اﻟﻠّﻪ ﻣﺠﯿﺪ ﻗﺮاﺋﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺑﻌﺪ ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻂّ ﻣﺮﺣﻮم ﻣﲑزا اﺣﻤﺪ
ﺗﱪﯾﺰی ﭼﺎپ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ آﻗﺎی ﺣﺴﻦ اﯾﺰدی ﻓﺮزﻧﺪ ارﺷﺪ آﻗﺎی دﮐﱰﮐﺮﯾﻤﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮده ﺑﻮد در ﯾﮑﯽ از ﺻﻔﺤﺎت

آن ﻋﺒﺎراﺗﯽ ﺑﺎﯾﻦ ﺷﺮح ﻣﺮﻗﻮم ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ.

 -۱ﻣﻨﻈﻮر از ﻓﯿﻀﯿﲔ اوﱃ ﺟﻨﺎب ﻓﯿﺾ ﻋﻠﯿﺸﺎه اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ،واﻟﺪ ﺟﻨﺎب ﻧﻮرﻋﻠﯿﺸﺎه اول ﻗﺪس ﺳﺮه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ اﺟﺪاد اﯾﺸﺎن از ﻋﻠﻤﺎء
ﺑﻮدهاﻧﺪ وی و ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن ﺟﻨﺎب ﻧﻮرﻋﻠﯿﺸﺎه ﺑﺎ ﻫﻢ ﺧﺪﻣﺖ ﺳﯿﺪ ﻣﻌﺼﻮم ﻋﻠﯿﺸﺎه رﺳﯿﺪه دﺳﺘﮕﲑ ﺷﺪه و اﺟﺎز ٔه ارﺷﺎد ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .وﱃ ﭘﺪر در
ﺳﺎل  ۱۱۹۹ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی رﺣﻠﺖ ﮐﺮد وﱃ ﻧﻮرﻋﻠﯿﺸﺎه ﺑﻌﻨﻮان ﺟﺎﻧﺸﲔ ﺳﯿّﺪ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﮐﻤﺮ ﻫﻤّﺖ ﺑﺮﺑﺴﺖ وﻣﻠﺖ ﺧﻔﺘﻪای ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺳﺘﻢ ﺷﺎﻫﺎن
آﺧﺮ ﺻﻔﻮی و ﺧﻔّﺖ ﻋﻘﻞ ﺷﺎه ﺳﻠﻄﺎﻧﺤﺴﲔ و ﻓﺘﻨﻪ اﻓﺎﻏﻨﻪ وﮐﺸﻤﮑﺸﻬﺎی زﻧﺪﯾّﻪ و ﺗﻠﻘﯿﻨﺎت ﺳﻮء ﺑﻌﻀﯽ ﻇﺎﻫﺮﯾﻮن و اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺟﺪﯾﺪ در

ﻣﻨﺘﻬﺎی ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ روآوردن ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﻼم ﮐﻪ ﻃﺮﯾﻘﺖ وﻻﯾﺖ ﻋﻠﯽ)ع( و ﻋﺮﻓﺎن وی اﺳﺖ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻼش ﻧﺎﯾﺴﺘﺎد ﻫﻤﮥ ﻣﻼﻣﺘﻬﺎ

را ﺑﺠﺎن ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﭼﻮن ﺳﯿﺪﺑﺤﺮاﻟﻌﻮﻟﻮم از ﻓﯿﺾ وﺟﻮدش ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﺪ .ﺷﻬﺎدت ﻣﻈﻠﻮﻣﺎﻧﻪ ﻣﺸﺘﺎﻗﻌﻠﯿﺸﺎه ﺑﺪﺳﺖ ﺣﻤﻘﺎء و
ارازل و اوﺑﺎش و ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺴﺎد و ﻓﺘﻨﻪ روح وی را آزرد .و ﺑﻌﺪ از ﺷﻬﺎدت ﭘﲑو اﺳﺘﺎدش ﻣﻌﺼﻮمﻋﻠﯿﺸﺎه در ﺳﺎل  ۱۲۱۲ﺑﻪ
ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻪ ارﺷﺎد ﭘﺮداﺧﺖ و ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۳۱۵رﺣﻠﺖ ﮐﺮد در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺗﺨﻢ ﻋﺮﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ را در اذﻫﺎن اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺎﱃ
ﭘﺎﺷﯿﺪه ﺑﻮد؛ اﻣﺎ ﻓﯿﺾ دوم ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق ﻧﻤﺎزی ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﻓﯿﺾ ﻋﻠﯽ از ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺣﻀﺮت ﺳﻠﻄﺎﻧﻌﻠﯿﺸﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ آن ﺣﻀﺮت در ﺳﺎل
 ۱۳۲۷ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻔﺴﺪﯾﻦ ﺷﻬﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،رﺣﻤﺔ اﻟﻠّﻪ ﻋﻠﯿﻬﻤﺎ .ﺑﺮای ﺷﺮح ﺑﯿﺸﱰ ﺑﻪ ﻃﺮاﺋﻖ و ﻧﺎﺑﻐﻪ و رﻫﱪان ﻃﺮﯾﻘﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.

 -۲ﻣﺮﺣﻮم ﺷﯿﺦ اﺳﺪاﻟﻠّﻪ اﯾﺰدﮔﺸﺴﺐ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ دروﯾﺶ ﻧﺎﺻﺮﻋﻠﯽ از ﻣﺸﺎﯾﺦ ﻣﺮﺣﻮم ﺣﻀﺮت ﺻﺎﻟﺤﻌﻠﯿﺸﺎه ﻗﺪس ﺳﺮه ﺑﻮده

اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۰۳ﻗﻤﺮی) ۱۲۶۳ﺷﻤﺴﯽ( درﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎن زاده ﺷﺪ و در ﺳﻦ  ۶۳ﺳﺎﻟﮕﯽ در ﺳﺎل  ۱۳۶۶ﻗﻤﺮی رﺣﻠﺖ ﻓﺮﻣﻮد .وی

ﻧﺨﺴﺖ ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ و ﻓﻘﻪ واﺻﻮل و ﻓﺼﻮص اﻟﺤﮑﻢ را ﻧﺰد اﺳﺎﺗﯿﺪ اﺻﻔﻬﺎن ﺧﻮاﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻋﺮاق رﻓﺘﻪ در ﮐﺎﻇﻤﲔ و ﻧﺠﻒ اﺷﺮف ﺑﻪ
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻮم ﻋﺎﻟﯿﻪ ﭘﺮداﺧﺖ و ﭼﻮن از ﻋﻠﻮم ﻇﺎﻫﺮ ﺳﲑاب ﻧﮕﺮدﯾﺪ ﺟﻬﺖ ﻋﻠﻮم ﺑﺎﻃﻦ و ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻟﻬﯿﻪ ﺑﺴﻮی ﺑﯿﺪﺧﺖ ﺷﺘﺎﻓﺖ و ﺑﺪﺳﺖ
ﻣﺮﺣﻮم ﻧﻮرﻋﻠﯿﺸﺎه ﺑﻪ ﺷﺮف ﻓﻘﺮ ﻧﺎﺋﻞ ﺷﺪ .در ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻔﺘﻢ ﺷﻮال  ۱۳۳۲ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺷﺪه و در ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۳۵۰از ﻃﺮف ﺣﻀﺮت

ﺣﻀﺮت ﺻﺎﻟﺢﻋﻠﯿﺸﺎه ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﯿﺦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎ ﻟﻘﺐ دروﯾﺶ ﻧﺎﺻﺮﻋﻠﯽ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪﻧﺪ و در ﺷﺐ ﺟﻤﻌﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺟﻤﺎدی اﻻوﱃ ۱۳۶۶
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻫﻔﺘﻢ ﻓﺮوردﯾﻦ  ۱۳۲۶ﺷﻤﺴﯽ رﺣﻠﺖ و در ﺗﺨﺖ ﻓﻮﻻد اﺻﻔﻬﺎن در ﺗﮑﯿﻪای ﺑﻨﺎم ﺗﮑﯿﻪ دروﯾﺶ ﻧﺎﺻﺮﻋﻠﯽ ﻣﺪﻓﻮن ﺷﺪﻧﺪ.

٢٧٤

ﻫﻮ
۱۲۱

ﺗﻘﺪﯾﻤﯽ آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﺣﺴﻦ اﯾﺰدی وﻓﻘﻪ اﻟﻠّﻪ ﺑﻪ آراﻣﮕﺎه ﺷﯿﺦ اﺟﻞ آﻗﺎی ﺷﯿﺦ اﺳﺪاﻟﻠّﻪ اﯾﺰد ﮔﺸﺴﺐ ﻧﺎﺻﺮ ﻋﻠﯽ
ﻗﺪس ﺳﺮه در ﺗﺨﺖ ﻓﻮﻻد اﺻﻔﻬﺎن ﮐﻪ ﺑﺮادران اﯾﻤﺎﻧﯽ در آراﻣﮕﺎه اﯾﺸﺎن ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و از آﻧﺠﺎ ﺧﺎرج ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ

ﺑﺘﺎرﯾﺦ ﺷﺸﻢ رﺑﯿﻊ اﻻول  =۱۳۹۲ﯾﮑﻢ اردﯾﺒﻬﺸﺖ .۱۳۵۱

آﻧﮕﺎه آﻗﺎی ﻋﺒﺎس ﻧﺎﻇﻢ ﺑﺎ ﺻﺪای روح ﭘﺮور ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب اﯾﻦ ﻏﺰل را از دﯾﻮان ﺷﯿﻔﺘﻪ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ:
زﮐﻮی ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺮاﻧﯿﺪ ﻣﻨﺰﻟﻢ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ

ﮐﺠﺎ روم ﺑﮑﻪ رو آورم دﻟﻢ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ

ﺳﺮی ﮐﻪ ﺷﻮق ﺗﻮ دارد ﺑﺮ آﺳﺘﺎﻧﮥ ﺗﺴﺖ

دﱃ ﮐﻪ ﮐﺮده ﺑﺮوی ﺗﻮ ﻣﺎﯾﻠﻢ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ

ﺑﺒﲔ ﮐﻪ ﭘﺎی ﺑﮕﻞ ﻣﺎﻧﺪهام ﭼﻪ ﭼﺎره ﮐﻨﻢ

ﻋﻼﻗﻪای ﮐﻪ ﺳﺮﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﮔﻠﻢ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ

ﭼﺮاغ اﻧﺠﻤﻦ و ﺷﻤﻊ ﻣﺤﻔﻠﻢ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ

ﭼﻪ ﻣﻨّﺖ از رخ ﺧﻮرﺷﯿﺪ و روی ﻣﺎه ﮐﺸﻢ

ﺳﻔﯿﻨﻪای ﮐﻪ رﺳﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻠﻢ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ

ﺑﺲ اﺳﺖ ﮐﻨﺪزﺟﺎن ﺑﺮﺷﮑﺴﺘﻪ ﺗﺨﺘﮥ ﻋﻤﺮ

ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺣﻞ ﮐﻨﺪآﺷﻔﺘﻪ ﻣﺸﮑﻠﻢ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ

ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻬﺎن ﻋﺸﻖ ﻓﺎﯾﻖ آﻣﺪ و ﺑﺲ

ﺑﻌﺪ دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﺘﺎب اﺳﺮاراﻟﻌﺸﻖ )ﮐﻪ ﻧﺎﻇﻢ آن ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻧﺎﺻﺮﻋﻠﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ(ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد .آﻗﺎی ﻗﻄﺮه
ﮐﺘﺎب را ﺑﻄﻮر ﺗﻔﺄل ﺑﺎز ﻧﻤﻮد اﯾﻦ اﺷﻌﺎر ﮐﻪ ﺷﺮح ﻃﻠﺐ ﮐﺮدن ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ )ع( ﺣﻀﺮت ﺧﻀﺮ )ع( را ﮐﻪ

ﺿﻤﯿﻤﮥ ﮐﺘﺎب اﺳﺮاراﻟﻌﺸﻖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ آﻣﺪ:
ﭼﻮن ﺑﻤﻮﺳﯽ داد ﺣﻖ ﺗﻮرات را

دﯾﺪ ﻧﻮر ﻃﻮر و ﻫﻮ ﻣﯿﻘﺎت را

ﮔﻔﺖ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻫﺴﺖ آﯾﺎ ﭼﻮن ﻣﻨﯽ

ﻋﺎﻟﻢ و واﻗﻒ ﺑﻬﺮ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﯽ

ﺑﻮد در ﺗﻮرات ﻓﺼﻞ ﮐﻞ ﺷﯿﺊ

در ﻧﺒﻮت ﺑﻮد ﮐﺎﻣﻞ ﯾﺎ ﺑﻔﻨﯽّ

ﭘﺲ ﺧﻄﺎب آﻣﺪ ﺑﺮ او از ذواﻟﺠﻼل

ﻣﻮﺳﯿﺎ ﺑﮕﺬر از اﯾﻦ ﺣﺎل و ﺧﯿﺎل

ﺣﺠّﺖ ﺧﻠﻘﯽ ﺑﺤﻖ ای ﭘﺎﮐﺪﯾﻦ

ﻟﯿﮏ رو ﯾﮏ ﺑﻨﺪهای از ﻣﺎ ﺑﺒﲔ

ﻣﻮﺳﯿﺎ ﻫﻢ رﻫﺮو

و ﭘﯿﻐﻤﱪی

ﺧﻠﻖ را اﻧﺪر ﺷﺮﯾﻌﺖ رﻫﱪی

ﻧﯿﺴﺖ ﻋﻠﻤﺶ ﻏﲑ ﻋﻠﻢ ﻓﯿﺾ ﻣﺎ

ﻋﻠﻢ ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ او را ﻣﻮﺳﯿﺎ

ﻧﯽ زﯾﺎداﺗﺴﺖ و ﺑﺎب ﺳﻠﺴﻠﻪ

ﻋﻠﻢ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ اﯾﻦ و درﺳﺶ وﻟﻮﻟﻪ

ﻣﺤﻮ ﮔﺸﱳ در رخ ﺧﻮب ﻧﮕﺎر

ﭼﯿﺴﺖ ﻋﻠﻢ ﻋﺸﻖ دل دادن ﺑﯿﺎر

ﻋﺸﻖ ﭼﺒﻮد از ﺧﻮدی ﺑﲑون ﺷﺪن

ﺑﻬﺮ ﯾﮏ ﻟﯿﻠﯽ و ﺷﯽ ﻣﺠﻨﻮن ﺷﺪن

ﻋﺸﻖ ﭼﺒﻮد رﺳﱳ از ﮐﻞّ ﻗﯿﻮد

ﺑﺴﱳ دل در ﺣﻖ و ﺻﺮف وﺟﻮد

ﻋﺸﻖ ﭼﺒﻮد ﻣﺎت و دﯾﻮاﻧﻪ ﺷﺪن

ﻫﻤﭽﻮ ﮔﻨﺠﯽ ﺟﺎ ﺑﻮﯾﺮاﻧﻪ ﺷﺪن

ﻋﺸﻖ ﭼﺒﻮد ﺑﺮق ذات اﯾﺰدی

ﮐﻪ ﺗﺮا راﻧﺪ ﺑﺴﻮی ﺑﯽﺧﻮدی

ﻋﺸﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﺖ زﯾﺮ و زﺑﺮ

ﻋﺎﺷﻘﺎ

ﻋﺸﻖ را ﺟﺰ راه ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﻣﺪان

ﻫﺮﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎﻣﺠﻮ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﺨﻮان

ﻋﺸﻖ را ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮑﻒ ﺗﯿﻎ ﻓﻨﺎ
ﻋﺸﻖ

ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ

ره

ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ

از

ﻫﺴﺘﯿﺖ

ﻧﺎﻣﯽ

ﺑﱪ

ﺗﺎ ﮐﻨﺪ

را

ره

ﻧﻤﺎﯾﺪ

ﻣﺮ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﺮا ﺳﺮﺟﺪا
وﺻﻞ

آﻧﺠﺎﻧﺎﻧﻪ

را

در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۱۱ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺣﺎج آﻗﺎی ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﺑﻔﻘﺮ ﻣﺸﺮّف ﺷﺪﻧﺪ .ﻓﻘﺮاﺋﯽ
ﮐﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ و ﻋﺼﺮ را ﺑﻪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ اﻗﺘﺪا ﮐﺮدﻧﺪ .ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻓﻘﺮاﺋﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز را ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ دو
٢٧٥

رﮐﻌﺖ آﺧﺮ را ﺑﺎ آﻗﺎی ﺳﯿّﺪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ )اﺟﺎزه ﻧﻤﺎز ﺑﺎﯾﺸﺎن ﻗﺒﻼً داده ﺷﺪه ﺑﻮد( اﻗﺘﺪا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺣﺎج آﻗﺎ
ﻣﻬﺪی ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻬﺎر ﻣﻔﺼﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﻬﯿّﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺮای ﻓﺮد ﻓﺮد ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن ﻏﺬای ﺑﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ

ﻣﺨﺼﻮص اﺻﻔﻬﺎن اﺳﺖ ﺗﻬﯿّﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﺲ از ﺻﺮف ﻧﻬﺎر دو ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ اﺳﱰاﺣﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ .ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ

ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺳﻪ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺮ و ﺻﺪای ﺧﺎﻧﻤﻬﺎی ﻣﺸﺮّﻓﻪ ﺑﯿﺪار ﺷﺪﯾﻢ ﭘﺲ از ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎس ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﮐﻪ ﺑﯿﺶ از

ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻘﺮای ﻣﺮد ﺧﻮاﻫﺮان ﻓﻘﲑه ﺻﺤﻦ ﺣﯿﺎط و اﻃﺎﻗﻬﺎ را ﭘﺮﮐﺮدهاﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺣﺎل ﻧﻮﺑﺖ ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ از ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎت

ﭘﲑ ﺑﺰرﮔﻮارم ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ .ﭼﻮن ﺣﮑﻢ اﺧﺮاج ﺿﻤﻨﯽ ﺧﻮد را از ﻣﻨﺰل از ﮐﻠﻤﺎت ﺧﻮاﻫﺮان ﻣﺆﻣﻨﻪ اﺳﺘﻨﺒﺎط

ﻧﻤﻮدم ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﻫﺘﻞ ﺷﺎه ﻋﺒﺎس دﯾﺪن ﻧﻤﺎﯾﻢ .زﯾﺮا ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺟﺎﻫﺎی

دﯾﺪﻧﯽ اﺻﻔﻬﺎن را از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﭘﻞﻫﺎ و ﻋﻤﺎرات دﯾﺪﻧﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده ﺑﻮدم .اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﻠﻨﺪ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﮐﻪ

ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺪرﺳﮥ ﭼﻬﺎر ﺑﺎغ ﻗﺮار دارد رﻓﺘﻢ .ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﮥ ﺧﯿﺎم رﻓﺘﻢ .ﻣﺪﯾﺮ آﻧﺠﺎ آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﺣﺒﯿﺐاﻟﻠّﻪ
ﻣﺸﮑﻔﺮوش ﭼﺎﯾﺨﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﮐﺎﻣﻼً ﻗﺪﯾﻤﯽ در اﺻﻔﻬﺎن ﺗﺮﺗﯿﺐ داده ﺑﻮد .و ﺳﻪ اﻃﺎق ﺗﻤﺎم ﺑﻄﺮز ﻗﺪﯾﻢ ﺗﺰﯾﲔ

ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻋﺪهّای ﺗﻮرﯾﺴﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ و ﻓﺮاﻧﺴﻮی در ﯾﮏ اﻃﺎق ﮐﻪ ﻣﺨ ّﺪهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را دور اﻃﺎق ﻧﯿﻢ روﺷﻦ

ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،روی زﻣﲔ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻻﻣﭙﻬﺎی رﯾﺰ ﻗﺮﻣﺰﮐﻤﺮﻧﮓ روﺷﻦ ﺑﻮد .ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ زن و ﻣﺮد اﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ در ﯾﮏ
ﮔﻮﺷﮥ اﻃﺎق ﺑﺎﻻی ﻣﺨ ّﺪه ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﻗﻠﯿﺎﻧﻬﺎی ﻧﯽ ﭘﯿﭻ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ در دﺳﺖ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻌﺎﺷﻘﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.

۱

در وﺳﻂ اﻃﺎق ﯾﮏ ﺳﯿﻨﯽ ﺑﺰرگ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،ﻗﻠﯿﺎن و ﺳﻤﺎور ﺑﺮﻧﺠﯽ و ﭼﻨﺪ ﻗﻮری ﭼﯿﻨﯽ ﺑﺎ روﻗﻮری ﺑﺎﻻی آﻧﻬﺎ

در ﺳﯿﻨﯽ ﺑﻄﺮز ﻣﺮﻏﻮﺑﯽ ﭼﯿﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﯾﮏ ﻣﻨﻘﻞ ﮐﻮﭼﮏ ﻧﯿﺰ درﮐﻨﺎر آﻧﻬﺎ ﻧﻬﺎده ﮐﻪ زﯾﺒﺎﺋﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﻔﻞ اﻧﺲ
و ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺗﻮرﯾﺴﺖﻫﺎ ﻣﯽداد! در ﺟﻨﻮب اﻃﺎق ﻧﯿﻤﮑﺘﻬﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﻗﺪﯾﻢ ﺑﺎ ذوﻗﯽ ﺧﺎص ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد.
دﯾﻮارﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﯿﻨﯽﻫﺎی ﻗﻠﻤﺰدهٔ ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﭘﺮدهﻫﺎی ﻗﻠﻤﮑﺎر و ﺗﺎﺑﻠﻮﺋﯽ از ﺑﺰم ﺧﯿﺎم ﻣﺰﯾّﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد .و ﺑﻬﻤﲔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ

ﻧﺎم آﻧﺠﺎ را ﭼﺎﯾﺨﺎﻧﻪ و ﻏﺬاﺧﻮری ﺧﯿّﺎم ﻧﻬﺎده ﺑﻮدﻧﺪ .از ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ ﻏﺬاﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﭘﺬﯾﺮاﺋﯽ ﻣﯽﺷﺪ .ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻠﻮ از
ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﻧﯿﺰ وﺟﻮد داﺷﺖ ،اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺨﺼﻮص ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻮد .و اﮔﺮ اﺷﺨﺎص ﻣﺠﺮد ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ وارد ﺷﻮﻧﺪ
ﺟﻠﻮﮔﲑی ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ .در و دﯾﻮار ﺑﺎ ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮐﺎر اﺻﻔﻬﺎن ﺗﺰﯾﲔ ﺷﺪه ﺑﻮد.در اﻃﺮاف ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺧﯿﺎم ﺗﱪزﯾﻦ و

ﮐﺸﮑﻮل ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ وﮔﺮز و ﺧﻨﺠﺮ ﻗﺪﯾﻤﯽ آوﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺿﻤﻨﺎً ﻣﯿﺰ و ﻧﯿﻤﮑﺖﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ روﻣﯿﺰی ﮐﺎر اﺻﻔﻬﺎن ﻧﺰﺋﲔ

ﺷﺪه ﺑﻮد وﺟﻮد داﺷﺖ .اﻃﺎق ﺳﻮﻣﯽ ﻫﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ از آﻧﺠﺎ وارد و ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .در اﻧﺘﻬﺎی آن دﺳﺘﮕﺎه ﭼﺎی و
ﻗﻠﯿﺎن وﻣﻨﻘﻞ وﺟﻮد داﺷﺖ و ﺑﺴﺒﮏ ﻫﻤﺎن ﺣﻮﺿﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﻗﺪﯾﻢ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﮐﺎﺷﯽ ﮐﺮده ﻣﺠ ّﺰا ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻃﺒﻘﮥ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ
ﻞ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺮوب اﻟﮑﻠﯽ
دارای ﺳﻪ اﻃﺎق ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻏﺬاﺧﻮری و ﭘﺬﯾﺮاﺋﯽ داﺷﺖ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در اﯾﻦ ﻣﺤ ّ

ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﻬﺎ داده ﻧﻤﯽﺷﺪ ،ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺐ آن و ﻣﺪﯾﺮآﻧﺠﺎ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ .روﺑﺮوی ﻣﺎ دو ﻣﺮد و دو زن
ﺟﻮان ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺸﮏﻓﺮوش ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽداد و در ﻣﻮرد ﺷﻬﺮ زﯾﺒﺎی اﺻﻔﻬﺎن

ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺶ از آﻧﻬﺎ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﺷﺎه ﻋﺒﺎس رﻓﺘﻢ .آﻗﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﮔﻔﺖ
ﭼﻮن ﺗﻤﺎم ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﻫﺘﻞ ﭘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﺗﻤﺎﺷﺎی آن ﻣﻘﺪور ﻧﯿﺴﺖ .در ﺳﺮﺳﺮای ﻫﺘﻞ آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس
ﻋﻠﲑﺿﺎ اﻣﲑ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ و ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن را ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻤﻮدم.

 -۱ﺑﺤﻤﺪاﻟﻠّﻪ اﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﺧﻼف ﻋﻔﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان ﮐﻪ ﻫﺪﻓﯽ ﺟﺰ اﻣﺤﺎء ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺻﯿﻞ اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ
ﺑﺴﻌﯽ ﻣﻠﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن اﯾﺮان ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺑﺮﭼﯿﺪه ﺷﺪ .و اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ﺧﻮاب ﻏﻔﻠﺖ ﺑﯿﺪار ﺷﺪه ﻇﺎﻫﺮ و ﺑﺎﻃﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺷﻌﺎﺋﺮ و اﺧﻼق اﺳﻼﻣﯽ ﺑﯿﺎراﯾﻨﺪ و اﯾﻦ ﻧﻮع اﻋﻤﺎل ﺧﻼف را رﯾﺸﻪ ﮐﻦ ﺳﺎزﻧﺪ .و ﻓﻘﺮاء ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﻧﺘﻢ اﻻﻋﻠﻮن ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﻋﻠﯽ)ع(

ﻋﻠﻮ دارﻧﺪ درﮔﻔﺘﺎر و ﮐﺮدار ﺳﺮﻣﺸﻖ اﻣﺤﺎء ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﻼف اﺧﻼق ﺑﻮده و ﭘﺮﭼﻤﺪار ﻋﻔﺖ و ﺣﮑﻤﺖ و ﻋﺪاﻟﺖ و ﺷﺠﺎﻋﺖ و اﺧﻼص

ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﻤﻮاره ﻗﻠﺒﺎً و ﻟﺴﺎﻧﺎً و ﻋﻤﻼً اﯾﻦ اﻋﻤﺎل را ﺗﻘﺒﯿﺢ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
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وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدم دﯾﺪم ﺑﻪ زﯾﺎرت ﺣﻀﺮت آﻗﺎ آﻣﺪهاﻧﺪ .در ﻫﻤﲔ ﺳﺎﻋﺖ  ۶/۳۰ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻣﺮا ﺻﺪا
ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ اﺷﺎرهٔ دﺳﺖ ﺑﻪ آﻗﺎی ﻧﺼﺮت اﻟﻠّﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ اﯾﺸﺎن رﺋﯿﺲ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻫﺘﻞ ﺷﺎه ﻋﺒﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﺮ

وﻗﺖ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﻣﺤ ّﺒﺖ راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء در ﺣﺎﱃ ﮐﻪ ﻓﻘﺮا ﺣﻘﻪوارﮔﺮد
آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻨﺪه و آﻗﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ اﺟﺎزه از ﻣﻨﺰل ﺧﺎرج ﺷﺪﯾﻢ .اﺑﺘﺪا ﺑﺮﺳﺘﻮران ﭼﻬﻞ ﺳﺘﻮن رﻓﺘﻪ و از ﺗﺎﻻر

زرﯾﻦ دﯾﺪه ﻧﻤﻮده وارد ﻗﻬﻮهﺧﺎﻧﻪ ﺷﺪﯾﻢ ،ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻟﺒﺎس اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ﻗﺪﯾﻢ ﻣﺸﻐﻮل ﭼﺎی دادن ﺑﻮد ،ﺑﻨﺎم اﮐﱪﮐﺎﻇﻤﯽ

و ﺑﺰﺑﺎﻧﻬﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﻋﺮﺑﯽ و ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ واردﯾﻦ ﺧﻮش آﻣﺪ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺑﻨﺪه ﺑﺎ او ﺑﺎﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﻋﺮﺑﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدم

و او ﺟﻮاب ﻣﯽداد ،در اﻧﺘﻬﺎی ﺷﻤﺎﱃ ﻗﻬﻮهﺧﺎﻧﻪ ﭘﲑﻣﺮد ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﻻﺋﯽ ﮐﻪ ﭘﲑاﻫﻦ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻠﻨﺪی ﺑﱳ داﺷﺖ و ﯾﮏ

ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ در دﺳﺖ در وﺳﻂ ﭼﺎﯾﺨﺎﻧﻪ ﻗﺪم ﻣﯽزد و ﺑﺎ ﺻﺪای ﮐﻠﻔﺖ ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﺷﺪﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮐﻪ ﻗﻬﻮهﺧﺎﻧﻪﻫﺎ
ﻗﺪﯾﻢ ﻣﯽزدﻧﺪ و ﻣﻌﺮﮐﻪ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﻫﻢ ﻗﺪم ﻣﯽزد و اﯾﻦ اﺷﻌﺎر ﭘﺮوﯾﻦ اﻋﺘﺼﺎﻣﯽ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ.
ﻣﺤﺘﺴﺐ ﻣﺴﺘﯽ ﺑﺮه دﯾﺪ و ﮔﺮﯾﺒﺎﻧﺶ ﮔﺮﻓﺖ

ﻣﺴﺖﮔﻔﺖ ایدوﺳﺖ اﯾﻦﭘﲑاﻫﻦ اﺳﺖاﻓﺴﺎرﻧﯿﺴﺖ

ﮔﻔﺖ ﻣﺴﺘﯽ زان ﺳﺒﺐ اﻓﺘﺎن وﺧﯿﺰان ﻣﲑوی

ﮔﻔﺖ ﺟﺮم راه رﻓﱳ ﻧﯿﺴﺖ ره ﻫﻤﻮار ﻧﯿﺴﺖ

ﮔﻔﺖ ﻣﯽﺑﺴﯿﺎرﺧﻮردی زان ﺳﺒﺐ ﺑﯿﺨﻮد ﺷﺪی

ﮔﻔﺖ ای ﺑﯿﻬﻮده ﮔﻮ ﺣﺮف ﮐﻢ و ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺴﺖ

ﮔﻔﺖ ﭘﻨﻬﺎن درﻫﻤﯽ ﺑﺴﭙﺎر و ﺧﻮد را وارﻫﺎن

ﮔﻔﺖ ﮐﺎر ﺷﺮع ﮐﺎر درﻫﻢ و دﯾﻨﺎر ﻧﯿﺴﺖ

ﮔﻔﺖ در ﺳﺮ ﻋﻘﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯽﮐﻼﻫﯽ ﻋﺎر ﻧﯿﺴﺖ

ﮔﻔﺖ آﮔﻪ ﻧﯿﺴﺘﯽ از ﺳﺮ در اﻓﺘﺎدت ﮐﻼه

ﮔﻔﺖ ﻧﺰدﯾﮑﺴﺖ و اﱃ زﯾﻦ ﺳﺮا آﻧﺠﺎ روﯾﻢ

ﮔﻔﺖ واﱃ از ﮐﺠﺎ در ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻤﺎر ﻧﯿﺴﺖ

ﮔﻔﺖ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺗﺮا ﺗﺎ ﺧﺎﻧﮥ ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺮم

ﮔﻔﺖ ﻗﺎﺿﯽ از ﮐﺠﺎ در ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻤﺎر ﻧﯿﺴﺖ

ﮔﻔﺖ ﭘﻮﺳﯿﺪهاﺳﺖوﻧﻘﺸﯽﺟﺰ زر ﭘﻮد وﺗﺎرﻧﯿﺴﺖ

ﮔﻔﺖ از ﺑﻬﺮ ﻏﺮاﻣﺖ ﺟﺎﻣﻪات ﺑﲑون ﮐﻨﻢ
ﮔﻔﺖ ﺗﺎ داروﻏﻪ را ﮔﻮﺋﯿﻢ در ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺨﻮاب

ﮔﻔﺖ ﻣﺴﺠﺪ ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﻣﺮدم ﺑﺪﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ

ﮔﻔﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪ زﻧﺪ ﻫﺸﯿﺎر ﻣﺮدم ﻣﺴﺖ را

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 اﮐﱪ
ﮐﺎﻇﻤﯽ ﻧﺎم ﻣﺮا ﭘﺮﺳﯿﺪ و رﻓﺖ ﭘﺸﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻬﻮهﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮد و اﯾﻦ اﺷﻌﺎر را ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻤﻦ داد:
رﺿﺎﺧﺎﻧﯽ ﻣﺤﻤّﺪ ﻧﺎم دارد

ﺑﮕﺮدش ﺧﻮد در اﯾﻦ ا ّﯾﺎم دارد

ﺳﻮی اﯾﺮان زﻣﲔ ﭘﯿﻤﻮده ره را

ﻧﻤﺎﯾﺎن ﮐﺮده ﻣﺎه ﭼﺎرده را

زﺷﻬﺮ ﻣَﻮْزُ ﭼﺎﻫﯿﻬﺎی ﺳﯿﻼن

زﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻬﺮ ﭘﯿﻼن

ﺳﺮاﻓﺮاز از ﻣﺤ ّﺒﺖ ﮐﺮده ﻣﺎ را

زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮ اﯾﻦ ﻣﺮد داﻧﺎ

ﺑﺪوران ﺧﺼﻢ اوداﺋﻢ ﮐﺴﻞ ﺑﺎد

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻨﺪرﺳﺖ و ﺷﺎد دل ﺑﺎد

ﭘﺲ از دﯾﺪن ﻫﺘﻞ ﺷﺎه ﻋﺒﺎس آﻗﺎی ﻧﺼﺮت اﻟﻠّﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﻣﺤ ّﺒﺖ ﺑﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺧﻮدش ﻣﺮا ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺣﺎج آﻗﺎی
ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺤﯽ رﺳﺎﻧﯿﺪ .ﭘﺲ از ﺷﺎم اﺳﱰاﺣﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ.

ﺷﻨﺒﻪ دوّم اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ) ۱۳۵۱ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﺧﺮت(
ﺳﺤﺮ ﮐﻪ ﺑﯿﺪار ﺷﺪﯾﻢ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻮﺷﱳ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی وارده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ در ﻣﻨﺰل را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ،
وﻗﺘﯿﮑﻪ در را ﺑﺎزﮐﺮدم دﯾﺪم در آن دل ﺷﺐ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻔﺮ از ﻓﻘﺮای ﭘﲑ و ﺟﻮان ﭘﺸﺖ در اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ

ﻗﺒﻼً دﺳﺘﻮر داده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮای ﺗﺸﺮّف ﺑﻪ اﻃﺎق ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﺪﻧﺪ .ﻓﻘﺮا در آن ﻫﻮای ﺳﺮد داﺧﻞ

ﺣﯿﺎط و اﻃﺎﻗﻬﺎ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ .ﭘﺲ از اﻗﺎﻣﮥ ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ و ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﻓﺮزﻧﺪ آدم ﭘﲑ ﻣﯽﺷﻮد وﱃ آرزوﻫﺎی او

٢٧٧

ﺟﻮان ﻣﯽﮔﲑد .اﻟﺒﺘﻪ در ﮐﺎرﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿّﺖ ﮐﻨﺪ .وﱃ ازﮐﺎر آﺧﺮت ﻫﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻏﺎﻓﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﮑﺮﮐﻨﺪ
اﻣﺸﺐ ﻣﯽﻣﲑد ،در ﮐﺎر دﻧﯿﺎ ﻓﮑﺮﮐﻨﺪﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ زﻧﺪه اﺳﺖ .و درﮐﺎر آﺧﺮت ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺮگ را ﺟﻠﻮ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد

ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﻓﮑﺮ آﺧﺮت ﺑﺎﺷﺪ .در ﮐﺎر دﻧﯿﺎ درﺧﺘﺎﻧﯽ را ﻣﯽﻧﺸﺎﻧﯿﻢ اﮔﺮ اﻣﯿﺪوار ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ از ﺛﻤﺮ آن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﯾﻢ ﻋﯿﺒﯽ
ﻧﺪارد .اﻧﺴﺎن وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﻪ او روی ﻣﯽآورد ﺗﻮﺳّﻞ ﻣﯽﺟﻮﯾﺪ و اﻟﺘﻤﺎس ﻣﯽﮐﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﲑی ﯾﺎ داراﺋﯽ ﺑﻪ

او ﻣﯽرﺳﺪ از اﻫﻠﺶ ﻣﻨﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺼﺎﺣﺒﺸﺎن ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ .و در راه ﺧﺪا ﻣﺼﺮف ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ در ﻫﺮ

ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ روی ﻧﯿﺎز ﺑﺪرﮔﺎه ﺑﯽﻧﯿﺎز ﺑﯿﺎورد ،اﻣﺎ آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ و ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا زﮐﻮت ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،آﻧﻬﺎ

ﻫﻤﯿﺸﻪ در دل ﺑﯿﺎد ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ و دﻣﯽ از ﯾﺎد او ﻏﺎﻓﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﻣﯽداﻧﻨﺪ داراﺋﯽ و ﻧﺎداری از او ﻣﲑﺳﺪ .داﺋﻢ

ﺑﯿﺎد او ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق ﺧﺪاﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﻏﻔﻠﺖ ﻧﺪارﻧﺪ ،و آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ روز ﺟﺰاﺋﯽ
ﻫﺴﺖ و آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ روز ﺟﺰاﺋﯽ ﻫﺴﺖ از ﻋﺬاب او ﺗﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .ﻫﯿﭽﮑﺲ از ﻣﮑﺮ و ﻋﺬاب ﺧﺪا ﻧﺒﺎﯾﺪ در اﻣﺎن

ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﺄس و اﯾﻤﻦ ﺑﻮدن از ﻣﮑﺮ ﺧﺪای ﺗﻌﺎﱃ ﺧﻮد ازﮔﻨﺎﻫﺎن ﮐﺒﲑه اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﺮم او زﯾﺎد اﺳﺖ و ﺑﺴﻮی
او ﻧﺮوﯾﻢ اﯾﻦ ﻫﻢ ﺧﻮد از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮐﺒﲑه اﺳﺖ.و ﻫﻤﲔ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺒﺎرک و ﺗﻌﺎﱃ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻓَﻠَﺎ ﺗَﻐُﺮﱠﻧﱠﻜُﻢُ
اﻟْﺤَﻴَﺎةُ اﻟﺪﱡﻧْﻴَﺎ وَﻟَﺎ ﻳَﻐُﺮﱠﻧﱠﻜُﻢ ﺑِﺎﻟﻠﱠﻪِ اﻟْﻐَﺮُورُ« )ﻟﻘﻤﺎن آﯾﻪ  ۳۳و ﻓﺎﻃﺮ آﯾﻪ  (۵ﯾﻌﻨﯽ زﻧﺪﮔﯽ دﻧﯿﺎ ﺷﻤﺎ را ﻧﻔﺮﯾﺒﺪ و ﺑﻪ ﮐﺮم و

ﻟﻄﻒ ﺧﺪا ﻧﯿﺰ ﻣﻐﺮور ﻧﺸﻮﯾﺪ .ﻣﺆﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻔﺲ از ﺧﻮد و ﻋﺬاب ﺧﺪا ﺑﮕﺮﯾﺰد و ﺻﻔﺖ دﯾﮕﺮ ﻣﺆﻣﻦ اﯾﻦ

اﺳﺖ ﮐﻪ رﻋﺎﯾﺖ اﻣﺎﻧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺣﻔﻆ ﺳﺮّﻫﻢ اﻣﺎﻧﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪ اﻟﻬﯽ ﻣﻮاﻇﺒﺖ ﮐﺮده در آن

ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﻮرزﯾﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﯿﻄﺎن را در آن راه ﻧﺪﻫﯿﻢ و ﺧﻼف ﻋﻬﺪ رﻓﺘﺎر ﻧﮑﻨﯿﻢ ،ﻣﺆﻣﻨﲔ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺘﻤﺎن

ﺷﻬﺎدت ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺷﻬﺎدت ﺑﺪروغ ﻫﻢ از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮐﺒﲑه اﺳﺖ ،ﻣﺆﻣﻨﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻧﻤﺎزﻫﺎی ﯾﻮﻣﯿّﻪ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﺆﻣﻦ ﻣﻮرد ﻋﻔﻮ ﺧﺪا ﻗﺮار ﻣﯽﮔﲑﻧﺪ.

ﺑﻌﺪ از ﺳﺨﻨﺎن اﯾﺸﺎن ﻣﻨﺎﺟﺎت ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ و ﺣﺎل ﻧﯿﺎز و ﺗﻮﺳﻞ و اﻧﺎﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ .در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺶ ﺻﺒﺢ
ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﻣﯿﻞ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﺧﻮاﻫﺮان ﺗﺸﺮّف ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮدﻧﺪ .در ﺳﺎﻋﺖ  ۸/۳۰آﻗﺎی دﮐﱰ ﻣﻮﺛﻖ ﺑﻪ زﯾﺎرت
ﺣﻀﺮت آﻗﺎ آﻣﺪ .ﺑﻌﺪ ﺑﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺑﻨﺰ ﻣﺸﮑﯽ رﻧﮓ ﮐﻪ ﺧﻮد دﮐﱰ راﻧﻨﺪﮔﯽ آن را ﺑﻌﻬﺪه داﺷﺖ ﺑﻪ ﻋﯿﺎدت آﻗﺎی ﺣﻤﯿﺪ

ﺑﺼﲑی ﮐﻪ اﺳﺘﺨﻮان راﻧﺶ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﻮد )ﺑﺮادر زادهٔ آﻗﺎی ﺣﺎج ﺑﺼﲑی ﺷﺸﺪﻫﯽ( رﻓﺘﯿﻢ .ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ

در آن اﻃﺎق ﺑﺴﱰی ﺑﻮدﻧﺪ اﻇﻬﺎر ﻣﺤ ّﺒﺖ ﻓﺮﻣﻮده و ﺑﺮای ﺷﻔﺎ ﺑﯿﻤﺎران دﻋﺎ ﮐﺮدﻧﺪ .و ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﻫﻤﺎن اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺑﻪ ﻋﯿﻨﮏ
ﻓﺮوﺷﯽ آﻗﺎی ﺻﻮﻟﺖ ﮐﻪ از ﻓﻘﺮا ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺸﺮﯾﻒﻓﺮﻣﺎ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻌﺪ ﮐﻤﯽ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﭼﻬﺎر ﺑﺎغ ﮔﺮدش ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،ﻫﻮا
آﻓﺘﺎﺑﯽ و ﻣﻼﯾﻢ ﺑﻮد ،در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ده ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ .ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ و ﻋﺼﺮ در ﻣﻨﺰل ﺣﺎج آﻗﺎی ﻣﻠﮏ

ﺻﺎﻟﺤﯽ ﺑﺤﻀﺮت آﻗﺎ اﻗﺘﺪا وﻧﻬﺎر در ﻣﻨﺰل ﺣﺎج آﻗﺎ ﻣﺤﻤﻮد ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﻣﻌﺮوف ﺑﻘﻮام ﺻﺮف ﺷﺪ و ﺧﻮد ﺣﺎج
آﻗﺎی ﻗﻮام ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﻣﺤ ّﺒﺖ و ادب از ﭘﲑ ﺑﺰرﮔﻮار و ﻣﺪﻋﻮﯾﻦ ﭘﺬﯾﺮاﺋﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮد.

ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺴﻮی اراک
در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۱/۳۰ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ اراک از اﺻﻔﻬﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .ﺣﻀﺮت آﻗﺎ در دروازهٔ ﺗﻬﺮان در
ﻣﺤﻠّﯽ ﮐﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای داﻧﺸﮕﺎه ﻧﺮده ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻮ ّﻗﻒ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ .و اﺟﺎزه ﻧﺪاﻧﺪﮐﻪ ﻓﻘﺮای اﺻﻔﻬﺎن ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ.ﻫﻮا

ﻧﯿﻢاﺑﺮی و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻌﺘﺪل ﺑﻮد .ﺳﻤﺖ راﺳﺖ راه ﺑﺎﻏﺎت ﺑﺰرگ ﻣﯿﻮه و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺑﺎ ﺣﻔﺮ ﭼﺎﻫﻬﺎی ﻋﻤﯿﻖ درﺧﺘﺎن

ﺗﺎزه ﻏﺮس ﺷﺪه ﺑﻮد.ﮐﺎرﺧﺎﻧﮥ ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﺎﻓﯽ آﻗﺎی ﻣﲑاﺷﺮاﻗﯽ ﻧﯿﺰ در ﻫﻤﲔ ﺟﺎ ﺑﻮد .از دروازهٔ ﺗﻬﺮان ﺗﺎ ﺳﺎوه ﺗﺎﺑﻠﻮ
وزارت راه ﺷﻤﺎرهٔ  ۲۹۰ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد .ﻋﺪهای از ﻓﻘﺮا ﺗﺎ دﻟﯿﺠﺎن ) (۱۳۶ﮐﯿﻠﻮﻣﱰی ﺣﻀﺮت آﻗﺎ را ﺑﺪرﻗﻪ
ﮐﺮدﻧﺪ .از  ۵۴ﮐﯿﻠﻮﻣﱰی اﺻﻔﻬﺎن ﮐﻪ ﻣﺤﻠّﯽ اﺳﺖ ﺑﻨﺎم ﻣﻮرﭼﻪ ﺧﻮرت ﺗﺎ دﻟﯿﺠﺎن در ﻃﺮﻓﲔ راه آﺑﺎدﯾﻬﺎی ﻣﺨﺘﺼﺮی

وﺟﻮد داﺷﺖ و ﮐﯿﻠﻮﻣﱰﻫﺎ دﺷﺘﻬﺎی وﺳﯿﻊ ﻟﻢ ﯾﺮزع ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺸﺖ و زرع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺮ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد .ﺳﺎﻋﺖ ۳/۳۰
٢٧٨

ﺑﻘﺼﺒﮥ دﻟﯿﺠﺎن رﺳﯿﺪﯾﻢ ،آﻗﺎﯾﺎن رﺿﺎﺋﯽ ،ﻣﻬﻨﺪس اﺧﻮان و ﺻﺎﻟﺢ اردﺑﯿﻠﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .اﻃﺮاف اﯾﻦ ﻗﺼﺒﮥ
ﮐﺸﺎورزی ﺑﺴﯿﺎر اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .در ﻧﺰدﯾﮑﯽ دﻟﯿﺠﺎن ﻣﺤﻠّﯽ ﺑﻨﺎم رﺣﻤﺖ آﺑﺎد ﻗﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ

ﺑﺎﻏﻬﺎﺋﯽ ﺑﺎ اﺳﻠﻮب ﮐﺸﺎورزی اﺣﺪاث ﺷﺪه ﺑﻮد در دو ﻃﺮف راه اراﺿﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺸﺖ ﺑﺴﯿﺎر دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ .در ﺣﺪود

ﻋﺒﺎس آﺑﺎد ﺑﺎران ﺷﺮوع ﺷﺪ .ﺳﻤﺖ ﭼﭗ راه ﻗﺮﯾﮥ ﺑﻨﺎم اوزﺑﮏ ﻧﺴﺒﺘﺎً درﺧﺖﮐﺎری و آﺑﺎد ﺑﻮد .ﮐﻤﯽ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﮐﻪ
ﮐﯿﻠﻮﻣﱰﻧﻤﺎ ﻋﺪد  ۹۰ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﺗﺎ ﺳﺎوه را ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز ﺑﻪ ﺷﻮروی ﭼﻨﺪﯾﻦ

ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ اﯾﺠﺎدﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد .در ﻧﲑزارﮐﺎرﺧﺎﻧﮥ ﺳﺮاﻣﯿﮏﺳﺎزی وﺟﻮد داﺷﺖ .در دو راﻫﯽ اﺻﻔﻬﺎن

– اراک ﮐﻪ ﻋﺪ ّهای از ﻓﻘﺮای ﺗﻬﺮان و ﻗﻢ و اراک ﺑﺎﺳﺘﻘﺒﺎل آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺎ ﺑﺴﻮی اراک ﭘﯿﭽﯿﺪﯾﻢ .آﻗﺎی
ذواﻟﺸﺮاﻓﺘﲔ و ﻫﻤﺴﺮش ﺗﺎ اﯾﻦ دو راﻫﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺪود ﻧﯿﺰ دﺷﺘﻬﺎی وﺳﯿﻊ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺸﺖ

ﻓﺮاوان ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺮ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ۴۰ .ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ اراک آﻗﺎی ﻓﺮﯾﱪز راﺳﺘﲔ ﺑﺎ ﺧﻮاﻫﺮ زادهاش ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺟﻮاﻧﯽ

دﯾﮕﺮ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻘﺒﺎل آﻣﺪه ﺑﻮﻧﺪ .درﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺴﲑ زﻣﲔ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺸﺖ و زرع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ وﺟﻮد داﺷﺖ
ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺮ ﺑﻮد .ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ اراک ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی :ﻣﺎﺷﲔﺳﺎزی ،ﺗﺮاﮐﺘﻮرﺳﺎزی وﮐﺎرﺧﺎﻧﮥ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻢ و ﺷﻬﺮ

ﺻﻨﻌﺘﯽ اراک ﻗﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﺪرن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .در ﻗﺴﻤﺖ دﯾﮕﺮ اﻣﻮر ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ و
ﻣﺨﺎﺑﺮات وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺴﮑﻦ ﮐﺎرﮔﺮان وﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻌﺪ از ﻃ ّ
ﯽ ﻣﺴﺎﻓﺖ  ۳۲۳ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ از اﺻﻔﻬﺎن در ﺳﺎﻋﺖ  ۵/۳۰وارد ﺷﻬﺮ اراک ﺷﺪﯾﻢ .ﻫﻮا اﺑﺮی و ﺳﺮد

ﺑﻮد ،و  ۱۸ﻧﻔﺮ از ﻓﻘﺮای ﻫﻤﺪان ﺑﻪ اﺗﻔﺎق آﻗﺎی ﺛﻘﻔﯽ و ﺣﺎج ﻋﻠﯿﺨﺎن ﭘﲑان و آﻗﺎﯾﺎن ﺳﯿﺪ ﺟﻼل و رﻫﺮو ﺟﻬﺖ
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﻪ اراک آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،آﻗﺎی رﻓﯿﻌﯽ ﺳﺮدﻓﱰ از ﻧﻬﺎوﻧﺪ آﻣﺪه ﺑﻮد .ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﺳﺮﮐﺎر ﺳﺮﻫﻨﮓ
ﺳﺮوردی رﺋﯿﺲ ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﯽ اراک و آﻗﺎی ﻣﻌﺪﱃ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺑﻪ زﯾﺎرت ﺣﻀﺮت آﻗﺎ و ﺣﺎج آﻗﺎی راﺳﺘﲔ آﻣﺪﻧﺪ .ﻣﻨﺰل

ﺑﲑوﻧﯽ ﺣﺎج آﻗﺎی راﺳﺘﲔ ﻣﻤﻠﻮّ از ﻓﻘﺮای اراک و ﺣﻮﻣﻪ ﺑﻮد .ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء ﺑﻪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ اﻗﺘﺪا ﻧﻤﻮدﻧﺪ و

ﻓﻘﺮای اراک ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ دو رﮐﻌﺖ آﺧﺮ ﻧﻤﺎز ﻋﺸﺎء ﺑﺤﺎج آﻗﺎی راﺳﺘﲔ اﻗﺘﺪا ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز
ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﺆﻣﻨﲔ ﺑﻮﺟﻬﮥ اﯾﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮدﮐﻪ ﻣﺆﻣﻦ ﺑﯿﺎد ﺧﺪا ﺑﯿﻔﺘﺪ .ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮐﺴﯿﮑﻪ ﺑﻪ زﯾﺎرت ﻣﺆﻣﻦ ﻣﯽرود ﻏﺴﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻏﺴﻞ ﻣﻨﺤﺼﺮاً ﺟﻬﺖ زﯾﺎرت ﺑﺰرﮔﺎن ﻧﯿﺴﺖ وﱃ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ )ﯾﻌﻨﯽ

ﺣﻀﺮت آﻗﺎی ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﯿﺸﺎه(ﻫﺮ وﻗﺖ ﺑﻪ زﯾﺎرت ﺣﻀﺮت ﺳﯿﺪاﻟﺸﻬﺪاء )ع( ﯾﺎ زﯾﺎت ﺣﻀﺮت رﺿﺎ )ع( ﻣﺸﺮف ﻣﯽ
ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﮔﺮد راه ﺗﺸﺮﯾﻒ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ و ﻣﯽﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﮔﺮد راه ﻣﯽروﯾﻢ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺎ را ﭘﺎک ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،در اﯾﻦ
ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻣﺎ ﻫﻢ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﺆﻣﻨﲔ رﻓﺘﯿﻢ ﺑﺤﻤﺪاﻟﻠّﻪ ﻫﻤﻪ ﺣﺎل ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﺤﺒّﺖ ﺑﻮدﻧﺪ.

اﻣﯿﺪوارم ﻣﺤﺒّﺖ اﯾﻤﺎﻧﯽ آﻧﻬﺎ روز ﺑﺮوز ﺑﻪ ﺗﺰاﯾﺪﮔﺬارد .آﻧﮕﺎه آﻗﺎی ﻏﻔﺎری اﯾﻦ ﻏﺰل را از ﺳﻌﺪی ﺧﻮاﻧﺪ:
ﺑﯿﻔﮑﻦ ﺧﯿﻤﻪ ﺗﺎ ﻣﺤﻤﻞ ﺑﺮاﻧﻨﺪ

ﮐﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﻋﺎﻟﻢ رﻫﺮواﻧﻨﺪ

ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺴﱳ اﻧﺪر ﺻﺤﺒﺘﯽ دل

ﮐﻪ ﺑﯽ اﯾﺸﺎن ﺑﻤﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ

ﭘﺲ آن ﺑﻬﱰ ﮐﻪ اول آﺧﺮ ﺧﻮﯾﺶ

ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﻨﺪ و ﻗﺪر ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﻨﺪ

زن و ﻓﺮزﻧﺪ و ﯾﺎرو ﻗﻮم و ﭘﯿﻮﻧﺪ

ﺑﺮادر

ﺧﻮاﻧﺪﮔﺎن

ﮐﺎرواﻧﻨﺪ

زاول ﺧﺎک ﺑﻮده اﺳﺖ آدﻣﯿﺰاد

ﺑﻪ آﺧﺮ ﭼﻮن ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ

زﻣﲔﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺨﻮردازﺧﻠﻖ وﭼﻨﺪی

ﻫﻨﻮز از ﮐﱪ ﺳﺮ ﺑﺮ آﺳﻤﺎﻧﻨﺪ

ﯾﮑﯽ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺘﯽ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽﮐﺮد

ﮐﻪ

ﺑﮕﻔﺘﺎ ﺗﺨﺘﻪ ﺑﺮﮐﻨﺪن ﭼﻪ ﺣﺎﺟﺖ

ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﯽ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻨﺪ

ﺑﮕﻔﺘﻢ ﺗﺨﺘﮥ ﺑﺮﮐﻦ ز ﮔﻮرش

اﯾﻨﺎن

ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن

ﺟﻬﺎﻧﻨﺪ

ﺑﺒﲔ ﺗﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﺎ ﭘﺎﺳﺒﺎﻧﻨﺪ

ﻧﺼﯿﺤﺖ داروی ﺗﻠﺦ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ

ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟ ّﻠﺎب در ﺣﻠﻘﺖ ﭼﮑﺎﻧﻨﺪ
٢٧٩

ﭼﻨﲔ

ﺳﻘﻤﻮﻧﯿﺎی

ﺷﮑﺮ

زداروﺧﺎﻧﮥ

آﻟﻮد

ﺳﻌﺪی

ﺳﺘﺎﻧﻨﺪ

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﺳﻮّم اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۵۱
ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺤﺮ در ﻣﻨﺰل ﺑﲑوﻧﯽ ﺣﺎج آﻗﺎی راﺳﺘﲔ ﻓﻘﺮا ﺑﺪرﮔﺎه ﺧﺪا ﺑﺮاز و ﻧﯿﺎز ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ .ﺟﻮاﻧﯽ ﻗﺒﻞ از ﻧﻤﺎز
ﺻﺒﺢ ﺑﻔﻘﺮ ﺗﺸﺮّف ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻮد .ﭘﺲ از آن ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﻓﻘﺮا ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﺮدﻧﺪ ،ﻫﻤﮕﯽ ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ را ﺑﺎﯾﺸﺎن

اﻗﺘﺪا ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :اﻫﻞ ﺳﻨّﺖ در ﺣﺪود ﺳﯿﺼﺪ آﯾﻪ از ﻗﺮآن ﺑﺮای وﻻﯾﺖ ﻋﻠﯽ )ع( ﻗﺎﺋﻠﻨﺪ.
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺧﱪ ﺷﻬﺎدت ﻋﻠﯽ )ع( را ﺷﻨﯿﺪ از ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و ﻧﺸﺴﺖ وﮔﻔﺖ :ﻣﺎدر دﻫﺮ ﻋﻘﯿﻢ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪی ﭼﻮن ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ )ع(ﺑﺰاﯾﺪ :ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ ﺣﺴﻨﲔ )ع( ﻣﺮﯾﺾ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﯿﻤﺎرﯾﺸﺎن ﺧﻄﺮﻧﺎک

ﺑﻮد .رﺳﻮل ﺧﺪا )ص( و ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﯿﺎدت آﻣﺪﻧﺪ .ﺳﻠﻤﺎن ﻋﺮض ﮐﺮد ﺑﻌﻠﯽ )ع( ،ﻧﺬری ﮐﻨﯿﺪﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺴﻨﲔ

)ع( را ﺷﻔﺎ ﺑﺨﺸﺪ ﻋﻠﯽ )ع( و ﻓﺎﻃﻤﻪ )ع( و ﻓﻀّﻪ ﺧﺎدﻣﻪ ﻧﺬر ﮐﺮدﻧﺪﮐﻪ ﺳﻪ روز روزه ﺑﺪارﻧﺪ .ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺣﺴﻨﲔ

)ع( ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺬر ﺧﻮد وﻓﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﭼﻮن ﻋﻠﯽ )ع( ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ داﺷﺖ ﺑﲔ ﻓﻘﺮا ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﻧﻤﻮد
ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ اﻓﻄﺎر ﭼﯿﺰی در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮد ،ﻓﺎﻃﻤﻪ )ع( ﻋﺮض ﮐﺮد ﭼﯿﺰی در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺪارﯾﻢ .ﻋﻠﯽ )ع( ﻓﺮﻣﻮد ﺑﺎﻏﯽ دارم

آﻧﺮا ﻣﯽﻓﺮوﺷﻢ .ﺑﺎغ را ﻓﺮوﺧﺖ و ﭘﻮﻟﺶ را ﮔﺮﻓﺖ .ﻓﻘﺮای ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺧﱪدار ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ )ع( ﭘﻮﻟﺪار ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻃﺮاف آن ﺣﻀﺮت را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻋﺮض ﺣﺎﺟﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .او ﻫﻢ ﻫﺮ ﭼﻪ داﺷﺖ ﺑﻪ ﻓﻘﺮاداد و ﺑﺎ دﺳﺖ ﺗﻬﯽ ﺑﺨﺎﻧﻪ آﻣﺪ.
ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ )ع( ﭘﺮﺳﯿﺪ ﭼﻪ ﮐﺮدی؟ ﺳﺮش را ﭘﺎﺋﲔ اﻧﺪاﺧﺖ و ﻓﺮﻣﻮد ﻫﻤﻪ را ﺑﻪ ﻓﻘﺮا ﺑﺨﺸﯿﺪم .ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ

)ع( ﮔﻔﺖ ﺧﻮب ﺑﻮد ﺣﺴﻨﲔ )ع( را ﻫﻢ ﺟﺰو ﻓﻘﺮا ﺣﺴﺎب ﻣﯿﮑﺮدی .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻘﺪاری ﺟﻮ ﺑﻘﺮض ﯾﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ

ﭘﺸﻢ رﯾﺴﯽ ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ )ع( و ﻓﻀﻪ آﻧﺮا آرد ﻧﻤﻮده و ﻫﻤﮕﯽ روزه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺣﺴﻨﲔ )ع(ﻫﻢ ﺑﻪ ﭘﺪر
ﺑﺰرﮔﻮار ﺧﻮد ﺗﺄﺳﯽ ﺟُﺴﺘﻨﺪ و روزه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .در ﻣﻮﻗﻊ اﻓﻄﺎر در ﺷﺐ اول ﻧﺎن را ﺑﻪ ﻣﺴﮑﲔ وﺷﺐ دوم ﺑﻪ ﯾﺘﯿﻢ و ﺳﻮم

ﺑﻪ اﺳﲑ دادﻧﺪ و ﺧﻮد ﺑﺎ آب اﻓﻄﺎرﮐﺮدﻧﺪ .در اﺧﺒﺎر رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺳﺎﺋﻞ ﺟﱪﺋﯿﻞ ﺑﻮده و ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ آﻧﺎن را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﺪ

در واﻗﻊ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اﺳﺖ .ﺟﱪﺋﯿﻞ درﺧﺎﻧﮥ ﻋﻠﯽ )ع(ﻣﺴﮑﲔ اﺳﺖ .ﭘﯿﻐﻤﱪ ﺑﺪﯾﺪن ﺣﺴﻨﲔ )ع( آﻣﺪ دﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ
ﺿﻌﻒ دارﻧﺪ .ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ را ﭘﺮﺳﯿﺪ .ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺤﻀﻮر آن ﺣﻀﺮت ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻨﺪ .رﺳﻮل ﺧﺪا )ص( ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪ

ﻓﻮراً ﺳﺠﺪه ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ اﻟﺤﻤﺪاﻟﻠّﻪ ﺧﺎﻧﺪان ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان را ﺑﺮﺧﻮد ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪ ﻣﺎﺋﺪهٔ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ رﺳﯿﺪ .ﯾﺎﻫﻤﺎن وﻗﺖ از ﺧﺎﻧﮥ ﯾﮑﯽ از ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻏﺬا آوردﻧﺪ و ﻫﻤﮕﯽ ﺗﻨﺎول ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و
ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ و از اﯾﲊو ﺳﻮرهٔ ﻫﻞ اﺗﯽ ﻧﺎزل و و آﯾﻪ  ۷و ۸در آن ﺳﻮره ﺷﺄن ان ﺑﺰرﮔﻮاران اﻧﺰال ﯾﺎﻓﺖ .ﮐﻪ ﻣﯽ

ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

»ﻳُﻮﻓُﻮنَ ﺑِﺎﻟﻨﱠ ْﺬرِ وَﻳَﺨَﺎﻓُﻮنَ ﻳَﻮْﻣًﺎ ﻛَﺎنَ ﺷَﺮﱡهُ ﻣُﺴْﺘَﻄِﻴﺮًا وَﻳُﻄْﻌِﻤُﻮنَ اﻟﻄﱠﻌَﺎمَ ﻋَﻠَﻰ ﺣُﺒﱢﻪِ ﻣِﺴْﻜِﻴﻨًﺎ وَﻳَﺘِﻴﻤًﺎ وَأَﺳِﻴﺮًا« وﻓﺎی ﺑﻪ ﻧﺬر
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﺷﺎرهٔ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺬر اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ از ﺳﺨﺘﯽ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ .و ﻏﺬای ﺧﻮد را در راه دوﺳﺘﯽ ﺧﺪا ﺑﻪ
ﻣﺴﮑﲔ و ﯾﺘﯿﻢ و اﺳﲑ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ﺑﻈﺎﻫﺮ ﻫﻢ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .و در دل ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺮای رﺿﺎی ﺧﺪا ﺑﺨﺸﯿﺪﯾﻢ

ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ در راه ﺧﺪا ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎرﮐﺎری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪﮐﻪ اﺟﺮ آن را ﺿﺎﯾﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺣﺘﯽ

اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﺗﺸﮑﺮ ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﻣﺎ ﺑﻪ او ﭼﯿﺰی ﺑﺨﺸﯿﺪﯾﻢ و او اﻇﻬﺎر ﺗﺸﮑﺮ ﻫﻢ ﻧﮑﺮد .اﮔﺮ ﻃﺮف

ﺗﺸﮑﺮ ﻫﻢ ﻧﮑﻨﺪ ﺑﻬﱰ اﺳﺖ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﺟﺮ او ﮐﻢ ﻣﯽﺷﻮد؛»إِﻧﱠﻤَﺎ ﻧُﻄْﻌِﻤُﻜُﻢْ ﻟِﻮَﺟْﻪِ اﻟﻠﱠﻪِ ﻟَﺎ ﻧُﺮِﻳﺪُ ﻣِﻨﻜُﻢْ ﺟَﺰَاء وَﻟَﺎ
ﺷُﻜُﻮرًا «.آﻧﻬﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮاً ﺑﺮای رﺿﺎی ﺧﺪا ﻣﯽدﻫﯿﻢ و ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ اﻧﺘﻈﺎری ﻧﺪارﯾﻢ .آﻧﮕﺎه ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﺎ
ﻣﻨﺤﺼﺮاً ﺑﺮای رﺿﺎی ﺧﺪا ﻣﯽدﻫﯿﻢ و ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ اﻧﺘﻈﺎری ﻧﺪارﯾﻢ .آﻧﮕﺎه آﻗﺎی ﻏﻔﺎری اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺟﺎت را ﺧﻮاﻧﺪ:

»اﻟﻬﯽ ﺑﯽﭘﻨﺎﻫﺎن را ﭘﻨﺎﻫﯽ« .ﭘﺲ از ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ اﺑﺘﺪا ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻠﯿﺖ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺮﺣﻮم ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﮐﻪ از

ﻓﻘﺮای ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار و ﺻﺪﯾﻖ و ﺑﺰرﮔﻮار ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﺰل آن ﻣﺮﺣﻮم رﻓﺘﯿﻢ.ﺳﭙﺲ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻠﯿﺖ آﻗﺎی
٢٨٠

ﻧﺎﺻﺮﺧﺎن ،داﻣﺎد ﺟﻨﺎب ﺣﺎج آﻗﺎی راﺳﺘﲔ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﺗﺸﺮﯾﻒﻓﺮﻣﺎ ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺳﮑﻮت ﺳﻮرهٔ ﻓﺎﺗﺤﻪای
ﺑﺮای ﺷﺎدی روح آن ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ ﻗﺮاﺋﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ،ﭘﺲ از ﻣ ّﺪﺗﯽ در ﺑﺎغ ﮔﺮدش ﻧﻤﻮدﻧﺪ .درﺧﺘﺎن ﺑﺎغ ﻏﺮق در ﮔﻞ و
ﺷﮑﻮﻓﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﯾﮏ ﺟﻔﺖ ﻃﺎووس ﺑﺎ وﻗﺎر و ﻓﺮﯾﺒﻨﺪﮔﯽ ﺧﺎ ّ
ﺻﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﮔﺮدش ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺮﻏﺎن ﻋﺸﻖ و ﻗﻨﺎرﯾﻬﺎ

در ﻗﻔﺲﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل زﻣﺰﻣﻪ و آوازﺧﻮاﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .اﻧﻮاع ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﮐﻮﻫﯽ و آﻫﻮ و ﻏﲑه در ﺑﺎغ ﺧﻮدﻧﻤﺎﺋﯽ ﻣﯽ

ﻧﻤﻮدﻧﺪ .دو ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﻨﺪه در ﺧﺪﻣﺖ ﺟﻨﺎب ﺣﺎج آﻗﺎی راﺳﺘﲔ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ آﻣﺪم .ﺻﯿﺒّﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﺷﻮﻫﺮش و

ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ در ﻃﺒﻘﮥ دوم ﻋﻤﺎرت ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .آن ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ از ﭘﺪر ﺑﺰﮔﻮار ﺧﻮد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﻤﻮد ،ﻣ ّﺪﺗﯽ درآﻧﺠﺎ ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ
و ﻣﺸﻐﻮل ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺑﺎغ و اﻧﻮاع ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻮدﯾﻢ ،وﱃ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺗﺄﺳﻒ اﺛﺮی از آن ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ ﻧﺒﻮد .ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ

ﺑﺎ ﺣﺴﺮت ﺑﻪ آن ﮔﻠﻬﺎ و ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﯿﻨﮕﺮﯾﺴﺘﻨﺪ .ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﻋﯿﺎدت آﻗﺎی اﺳﺪاﻟﻠّﻪ اﺑﻄﺤﯽ

ﺗﺸﺮﯾﻒﻓﺮﻣﺎ ﺷﺪﻧﺪ و از آﻧﺠﺎ ﺑﺪﯾﺪار ﺑﺮادرآﻗﺎی اﺑﻄﺤﯽ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﺒﻮد رﻓﺘﯿﻢ .در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۹/۳۰ﺑﺎ

ﻫﻤﺮاﻫﺎن و ﻋﺪّه زﯾﺎدی از ﻓﻘﺮا ﺑﺮای دﯾﺪن ﮐﺎرﺧﺎﻧﮥ ﻣﺎﺷﲔ ﺳﺎزی اراک ﻋﺎزم ﺷﺪﯾﻢ .در ﻣﺪﺧﻞ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﺪﯾﺮ

داﺧﻠﯽ ﺗﯿﻤﺴﺎر ﺟﺎوﯾﺪ ﺗﺎ ﺟﻠﻮی در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ از ﺣﻀﺮت آﻗﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﻤﻮد وﮐﺎرت ﻣﺨﺼﻮص ورود ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺎن داده

ﺷﺪ و ﺑﺎ ﯾﮏ اﻓﺴﺮ ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻨﺎم ﺳﺮﮐﺎر ﺳﺮوان ﺧﻠﺞ ﺑﺪاﺧﻞ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ رﻓﺘﯿﻢ .اﺑﺘﺪا ﻣﮑﺎن ﻓﺮز را ﮐﻪ ﭼﺮخ دﻧﺪه
ﺗﺮاﺷﯿﻮ ﻏﲑه ﺑﻮد دﯾﺪن ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﻣﺘﺼﺪی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ آﻗﺎی ﺳﯿﺪﺣﺴﻦ ﻣﺘﻘﯿﺎن و آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ رﺿﺎﭘﻮر ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﻮﻧﺘﺎژ
ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ادب و ﻋﻼﻗﻪ ﺗﻤﺎم ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ را ﻧﺸﺎن داده و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯿﺪادﻧﺪ ،ﻓﻘﺮاﺋﯽ ﮐﻪ در ﺧﺪﻣﺖ
ﺣﻀﺮت آﻗﺎ از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ دﯾﺪار ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ :ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺣﺎج آﻗﺎی راﺳﺘﲔ )دروﯾﺶ روﻧﻘﻌﻠﯽ( ،ﺟﻨﺎب

ﺣﺎج آﻗﺎی ﺳﻠﻄﺎﻧﭙﻮر ،ﺣﺎج آﻗﺎی ﻣﻤﺘﺤﻨﯽ ،ﺣﺎج آﻗﺎی ﺟﻮاﻫﺮﯾﺎن ،ﺣﺎج آﻗﺎی ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺤﯽ ،آﻗﺎی ﻣﺴﻌﻮد ﺷﺮﯾﻔﺎن،
آﻗﺎی ﻋﻠﯽ رﻫﺮو و ﻣﻬﻨﺪس ﺻﺎﻟﺢ اردﺑﯿﻠﯽ .ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ آﻫﻨﮕﺮی رﻓﺘﯿﻢ .در آﻧﺠﺎ ﮐﻮرهٔ آﻫﻨﮕﺮی و اﻧﻮاع ﭘﺮس آﻫﻦ
وﺟﻮد داﺷﺖ .اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ دو ﺑﺨﺶ داﺷﺖ ﻗﺴﻤﺖ آﻫﻨﮕﺮی و ﭘﺮس و ﻗﺴﻤﺖ ذوب آﻫﻦ – در ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺨﻂ

درﺷﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد»آﺗﺶ ﺧﺎدم ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ اﮔﺮ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﱰل ﺑﺎﺷﺪ« ﺑﻌﺪ ﻗﺴﻤﺖ ذوب آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم و ﺗﺎﻧﮑﺮﺳﺎزی را
دﯾﺪن ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ ﺗﺎﻧﮑﺮﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺨﺎرج ﺣﻤﻞ ﻣﯽﺷﺪ در اﯾﻨﺠﺎ روی ﺗﺎﺑﻠﻮی »ﺑﺮق ﺧﺎدﻣﯽ اﺳﺖ

ﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﯽ
ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺎﺗﻞ ﺑﺎﺷﺪ« در آن ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ  ۱۵۰۰ﻧﻔﺮﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻌﺪادﮐ ّ

ﺼﺺ از ﻣﺴﻠﻤﺎن و زردﺷﺘﯽ و ﻫﻨﺪی ﺑﻮد .در ﺗﺎﺑﻠﻮﺋﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ» :ﮐﺎر ﺧﻮد
رﺳﯿﺪ .ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ دارای ﻋ ّﺪهای ﻣﺘﺨ ّ
را ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﯽ اﻫﻤﯿّﺖ ﺗﻠّﻘﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ« .ﻣﺴﺌﻮﻟﲔ اﻇﻬﺎر ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﺟﺎری اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮥ ﻋﻈﯿﻢ ﺗﺎ ۲۵

درﺻﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻗﺮارﮔﲑد .ﭘﺲ از ﺑﺎزدﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﻗﺴﻤﺘﻬﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮﮔﻨﺠﺎﯾﺶ ﺷﺮح آن را ﻧﺪارد

ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ .ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ و ﻋﺼﺮ ﻓﻘﺮا در ﻣﻨﺰل ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺣﺎج آﻗﺎی راﺳﺘﲔ ﻧﻬﺎر را در ﺧﺪﻣﺖ

ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺻﺮف ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻨﺪه ﺑﻌﻠّﺖ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ ﺷﺪﯾﺪ در ﺑﺴﱰ اﻓﺘﺎده ﺑﻮدم .ﻋﺼﺮ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﺎ ﻋﺪهای

از ﻓﻘﺮا ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻗﺪس ﺟﻬﺖ ﺑﺎزدﯾﺪ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .و ﭼﻮن ﻣﺠﻠﺲ دروﯾﺸﯽ در ﺷﺒﻬﺎی دوﺷﻨﺒﻪ در اراک
ﻣﻨﺰل آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد اﺧﻮان ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ،ﺣﻀﺮت آﻗﺎ و ﺗﻤﺎم ﻓﻘﺮا ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﺮده و ﻧﻤﺎز

ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎ اﻗﺎﻣﻪ و ﻣﺠﻠﺲ را ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ .آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ذواﻟﺸّﺮاﻓﺘﲔ و ﺧﺎﻧﻮادهاش ﺑﻪ اراک آﻣﺪه و در
اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﮐﻪ ﻣﻨﺰل داﻣﺎدﺷﺎن ﺑﻮد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﭘﺲ از ﺧﺎﺗﻤﮥ ﻣﺠﻠﺲ ﺣﺪود ﺑﯿﺶ از دوﯾﺴﺖ ﻧﻔﺮ از ﻓﻘﺮا

ﺷﺎم ﺻﺮف ﻧﻤﻮدﻧﺪ وﱃ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻨﺪه ﺑﺎ ﻋﻼﻗﮥ ﺷﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺠﻠﺲ داﺷﺘﻢ ،در ﺑﺴﱰ اﻓﺘﺎده و از اﯾﻦ
ﻓﯿﺾ ﻣﺤﺮوم ﺑﻮدم.

٢٨١

دوﺷﻨﺒﻪ ﭼﻬﺎرم اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ) ۱۳۵۱ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺴﻮی ﻗﻢ(
ﺳﺤﺮ ﮐﻪ ﺑﯿﺪار ﺷﺪم ﺳﺎﻋﺖ  ۳ﺑﻌﺪ از ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﺑﻮد .در اﻃﺎﻗﯽ ﮐﻪ اﺳﱰاﺣﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدم ﺣﺎج آﻗﺎی ﺳﻠﻄﺎﻧﭙﻮر
ﺗﺸﺮﯾﻒ داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﻮاﺳﻄﮥ ﺗﺐ ﺷﺪﯾﺪ در روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻘﺎﻫﺘﯽ ﺗﻤﺎم ﻋﺎرض ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد .در ﺑﲑوﻧﯽ ﻣﻨﺰل ﺣﺎج آﻗﺎی

راﺳﺘﲔ ﮐﻪ ﻓﻘﺮا ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻠﺲ داده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮاز و ﻧﯿﺎز ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺷﺮﻓﯿﺎب ﮔﺮدم .در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ۷
ﺻﺒﺢ ﭘﺲ از ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ از اراک ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻗﻢ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .ﻫﻮای اراک اﺑﺮی و ﺳﺮد ﺑﻮد ﺳﺎﻋﺖ  ۸/۳۰وارد

ﻗﻢ ﺷﺪﯾﻢ ،ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺗﻮ ّﻗﻒ ﮐﺮد از ﺳﻤﺖ راﺳﺖ دو ﻣﻐﺎزه ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺘﯿﻢ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮﯾﻌﺖ و

ﺑﺮادرش آﻗﺎ ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺖ در داﺧﻞ ﻣﻐﺎزهٔ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺴﺐ ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﺗﻮ ّﻗﻒ در ﺟﻠﻮ ﻣﻐﺎزه در

ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﻪ زﯾﺎرت ﻣﺮﻗﺪ ﻣﻄﻬﺮه ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻋﻠﯿﻬﺎ اﻟﺴّﻼم ﻣﺸﺮّف ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﺲ از زﯾﺎرت ﻗﺪم زﻧﺎن
ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺟﻨﺎب ﺷﺮﯾﻌﺖ )ﻫ ّﻤﺖ ﻋﻠﯽ( ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﺮدﻧﺪ.

۱

از ﻫﻤﺎن ﺳﺎﻋﺖ  ۹/۳۰ﻓﻘﺮای ﻗﻢ و ﺗﻬﺮان در اﻃﺎق ﺑﺰرﮔﯽ ﺟﻬﺖ زﯾﺎرت ﺣﻀﺮت آﻗﺎ آﻣﺪﻧﺪ .ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﺣﯿﺎط

ﺧﺎﻧﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .از ﺗﻬﺮان آﻗﺎی ﻗﺎﻧﻌﯽ و آﻗﺎی ﺷﺮﯾﻒ و ﻋﺪهٔ زﯾﺎدی از ﻓﻘﺮا از ﻫﻤﺎن ﺻﺒﺢ ﺑﻪ

اﺳﺘﻘﺒﺎل آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ و ﻋﺼﺮ ﻫﻤﮕﯽ ﻧﻬﺎر را در ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺻﺮف ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﻧﻤﺎز در ﻣﻨﺰل
آﻗﺎی ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ و ﻧﻬﺎر در ﻣﻨﺰل آﻗﺎ ﻋﻠﯽ ﺻﺮف ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺎ ﮐﻤﺎل اﺧﻼص و ﻣﺤﺒﺖ از ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﺎن ﭘﺬﯾﺮاﺋﯽ

ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺣﻀﺮت آﻗﺎ و ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ از ﻗﻢ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﺣﺮﮐﺖ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ از آﯾﺔ اﻟﻠّﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری دﯾﺪن ﮐﺮدﻧﺪ.

ﭘﺲ از ﺻﺮف ﭼﺎی آﯾﺖ اﻟﻠّﻪ دﺳﺘﻮر دادﻧﺪ ﯾﮏ ﺟﻠﺪ رﺳﺎﻟﮥ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺤﻀﻮر ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮدﻧﺪ .در ﺣﺪود دو
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﭘﺲ از ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ از آﻗﺎی ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﺠّﺪداً ﺑﺤﺮم ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ )ع( ﻣﺸﺮّف ﺷﺪﻧﺪ.

ﺣﺮﮐﺖ از ﻗﻢ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان و ورود ﺑﻪ ﺗﻬﺮان
ﭘﺲ از زﯾﺎرت ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺗﻬﺮان ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ .اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ آﻗﺎی ﮐﺎزروﻧﯽ ﺑﺮاﻧﻨﺪﮔﯽ آﻗﺎی ﻣﺤ ّﻤﺪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺣﻘﯿﻘﺖﮔﻮ
از آﺑﺎدان ﺗﺎ ﺗﻬﺮان در ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻮد .و در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣ ّﺪت ﺣﻀﺮت آﻗﺎ و ﺑﻌﻀﯽ از ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺣﺮﮐﺖ
 -۱ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺣﺎج ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺳﯿﺪﺣﺒﯿﺐ اﻟﺪﯾﻦ ﺳﯿﺪﻣﺤﺴﻦ ﺷﺮﯾﻌﺖ)دروﯾﺶ ﻫﻤّﺖ ﻋﻠﯽ( در ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻔﺘﻢ رﻣﻀﺎن  ۱۲۱۴ق در ﺷﻬﺮ
ﻗﻢ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ .ﺟﺪ اﻣﺠﺪش آﻗﺎی ﺳﯿﺪﻣﺤﺴﻦ در آﺳﺘﺎﻧﮥ ﻣﻘﺪﺳﻪ ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪﻋﻠﯿﻬﺎ اﻟﺴّﻼم ﺑﺨﺪﻣﺖ اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺖ .ﭼﻮن در
ﻋﻠﻢ ﺗﺠﻮﯾﺪ اﺳﺘﺎد و زﺑﯿﻮر ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ آراﺳﺘﻪ ﺑﻮد و آداب ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻘﺪّﺳﻪ را ﺑﯿﺶ از ﺣ ّﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﺑﻪ ))ﺷﺮﯾﻌﺖ(( ﻣﻠﻘﺐ و

ﻣﻌﺮوف و رﺋﯿﺲ اﻟﻘﺮاءِ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﮔﺮدﯾﺪ .ﭘﺲ از ﻓﻮت ﺟﺪّ ،ﭘﺪرﺷﺎن ﺳﯿﺪ ﺣﺒﯿﺐ اﻟﻠّﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﻋﻠﻢ اﺷﺘﻐﺎل ورزﯾﺪ و ﺑﻪ
زﻫﺪ و ﺗﻘﻮی ﻣﺸﻬﻮر و ﺑﻪ ﭘﺮﻫﯿﺰﮐﺎری و ﺗﻮاﺿﻊ و ﻓﺮوﺗﻨﯽ ﻣﻌﺮوف ﺑﻮد .ﺟﻨﺎب ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮﯾﻌﺖ در ﻃﻔﻮﻟﯿﺖ دروس ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ را از

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

ﻋﻠﻤﺎءِ اﻋﻼم ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮد و در ﺗﻔﺴﲑ و ﺗﺠﻮﯾﺪ و ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ ﻣﻘﺎﻣﯽ ارﺟﻤﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻓﻦ او را اﺳﺘﺎد ﺗﺠﻮﯾﺪ ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ.
ﻟﮑﻦ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﱳ اﯾﻦ ﻋﻠﻮم ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ روح ﺑﺰرﮔﻮارش را اﻗﻨﺎع ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﲔ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﻤﺖ ﮔﻤﺎرد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﻦ ۱۷

ﺳﺎﻟﮕﯽ در ﺗﻬﺮان ﺑﺪﺳﺖ ﻣﺮﺣﻮم ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ ﺣﺎﺋﺮی)رﺣﻤﺘﻌﻠﯿﺸﺎه( ﻗﺪّس ﺳّﺮه ﺑﻪ ﺷﺮف ﻓﻘﺮ ﻣﺸﺮّف ﮔﺸﺖ و در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﺮای اﻣﺮا
ﻣﻌﺎش ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﻋﻄﺎری ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﺣﻮزهٔ ﻋﻠﻤﯿﮥ ﻗﻢ ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ داده ﻧﺎﻣﱪده ﻫﻤﭽﻨﲔ در راه ﻓﻘﺮ و دروﯾﺸﯽ ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ ﻗﺪم
ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﻫﻔﺪﻫﻢ ﺻﻔﺮ ﺳﺎل  ۱۳۵۸ه .ق از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎی ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺻﺎﻟﺤﻌﻠﯿﺸﺎه ﮔﻨﺎﺑﺎدی ﻗﺪس ﺳﺮّه

اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ ﺟﻤﺎﻋﺖ و ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺠﺎﻟﺲ ﯾﺎد ﺧﺪا ﻣﺄذون در اﻗﺎﻣﮥ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮔﺸﺖ .ﺟﻨﺎب ﺷﺮﯾﻌﺖ ﭘﺲ از ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻃﺮﯾﻖ
اﱃ اﻟﻠّﻪ ﺑﺎ ﮔﺬراﻧﺪن رﯾﺎﺿﺎت ﻓﺮاوان ﺣﺴﺐ اﻻﻣﺮ ﭘﯿﺰ ﺑﺰرﮔﻮار ﺣﻀﺮت آﻗﺎی ﺻﺎﻟﺤﻌﻠﯿﺸﺎه ﮔﻨﺎﺑﺎدی در ﺳﺎل  ۱۳۸۳ه.ق از ﻃﺮف ﺣﻀﺮت
آﻗﺎی ﺻﺎﻟﺤﻌﻠﯿﺸﺎه ﻗﺪّس ﺳﺮّه اﻟﻌﺰﯾﺰ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ دﺳﺘﮕﲑی و ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ )دروﯾﺶ ﻫﻤّﺖ ﻋﻠﯽ( ﮔﺸﺖ .و ﭘﺲ از رﺣﻠﺖ ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ ﺟﺎﻧﺸﲔ

اﯾﺸﺎن ﺣﻀﺮت آﻗﺎی ﺣﺎج ﺳﻠﻄﺎﻧﺤﺴﲔ ﺗﺎﺑﻨﺪه رﺿﺎﻋﻠﯿﺸﺎه ارواﺣﻨﺎ ﻓﺪاه ﻣﺠﺪداًﻋﲔ ﻓﻮق را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺮ اﺛﺮﮐﺴﺎﻟﺖ در

ﻣﻨﺰل ﺑﺴﱰی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در ﺧﺎﻧﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﻓﻘﺮاء و ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺑﺎز اﺳﺖ.

٢٨٢

ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺣﺎج ﻋﻠﯽ آﻗﺎ ﺗﺎﺑﻨﺪه و آﻗﺎﯾﺎن ﻋﻠﯽ اوﯾﺴﯽ ،ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮔﻠﺴﺮﺧﯽ ،و ﻋ ّﺪهٔ دﯾﮕﺮ از ﻓﻘﺮا ﺗﺎ
ﮐﻮﺷﮏ ﻧﺼﺮت ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻗﻢ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﻫﻮا در ﺳﺎﻋﺖ ﺳﻪ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ اﺑﺮی و ﻣﻌﺘﺪل ﺑﻮد .ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺳﺒﺰ

و ﺧﺮم ،ﻧﻢ ﻧﻢ ﺑﺎران ﺑﺮ ﺷﺎداﺑﯽ و ﻃﺮاوت ﺻﺤﺮا ﻣﯽاﻓﺰود .ﺣﺎج ﮐﺎﻇﻢ آﻗﺎ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ و آﻗﺎی ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ و

ﺻﺒﯿﻪﻫﺎی ﻣﺮﺣﻮم وﻓﺎﻋﻠﯽ ۱و آﻗﺎی دﮐﱰ ﺷﻔﯿﻌﯿﺎن و ﺣﺎج ﻋﺒﺪاﻟﺼّﺎﻟﺢ ﺟﻮاﻫﺮﯾﺎن و آﻗﺎﯾﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ ﺟﻮاﻫﺮﯾﺎن ﻓﺮزﻧﺪ
ﺣﺎج ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ آﻗﺎ ﻣﲑزا اﺳﺪاﻟﻠّﻪ دروﯾﺶ و ﻓﺮزﻧﺪش و ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻫﺎدی ﺣﺎﺋﺮی ﺗﺎ ﭼﻨﺪﮐﯿﻠﻮﻣﱰی ﺑﻌﺪ از ﺣﺴﻦ
آﺑﺎد ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻘﺒﺎل آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .آﻗﺎی دﮐﱰ ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻧﺼﲑی داﻣﺎد ﺣﻀﺮت آﻗﺎ و ﺻﺒﯿﻪﻫﺎی ﺣﻀﺮت اﯾﺸﺎن ﻧﺮﺳﯿﺪه

ﺑﻪ ﺣﺴﻦ آﺑﺎد از ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺣﻀﺮت آﻗﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﻤﻮدﻧﺪ .دو ﭘﺴﺮ ﺳﺮﮐﺎر ﺳﺮﻫﻨﮓ دﮐﱰ ﻧﺼﲑی ﺑﻨﺎم ﺣﻤﯿﺪ و ﻣﺠﯿﺪ،

ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻟﻪ و ﺷﺶ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﺎ ﭼﺸﻤﺸﺎن ﺑﻪ ﺟ ّﺪ ﺑﺰرﮔﻮارﺷﺎن اﻓﺘﺎد ﺑﺎ اﺷﺘﯿﺎﻗﯽ ﻓﺮاوان ﺑﻪ داﺧﻞ اﺗﻮﻣﺒﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ

ﺗﺸﺮﯾﻒ داﺷﺘﻨﺪ آﻣﺪه و ﺑﺎ ﺷﲑﯾﻦ زﺑﺎﻧﯽ ،ﻫﻤﺮاﻫﺎن را ﺷﺎد و ﻣﺴﺮورﮐﺮدﻧﺪ .از ﺣﺴﻦ آﺑﺎد ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻗﺪم ﺑﻪ ﻗﺪم ﻓﻘﺮا ﺑﺎ

اﺗﻮﻣﺒﯿﻠﻬﺎی ﺧﻮدﺷﺎن از ﭘﲑ ﺑﺰرﮔﻮارﺷﺎن اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺳﺮﮐﺎر ﺳﺮﻫﻨﮓ اﺳﮑﻨﺪری و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ آﻗﺎﯾﺎن :ﺣﺎج
آﻗﺎی ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ،دﮐﱰ آزاده ﺑﺮادر ﺑﺰرﮔﻮار ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ،ﺳﺎﻻر اﻗﺪس ،ﻣﻬﻨﺪس ﻋﻠﲑﺿﺎ اﻣﲑﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ،ﺗﯿﻤﺴﺎر ﺳﺮﻟﺸﮑﺮ

ﺳﻬﯿﻠﯽ ،ﻣﻬﻨﺪس ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ و ﺑﺮادرش و ﻋﺪهٔ زﯾﺎدی از ﻓﻘﺮای دﯾﮕﺮﮐﻪ ﻣﻘﺪور ﻧﯿﺴﺖ ﻧﺎم ﻫﻤﮥ آﻧﻬﺎ را ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﻢ در

ﭘﯿﭻﻫﺎی اﺳﺪآﺑﺎد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮدﻧﺪ .ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻋﺰّﺗﻌﻠﯽ و آﻗﺎی دﮐﱰﮐﻨﮕﺮﻟﻮ و آﻗﺎی ﮐﺎوه ﺧﺪﻣﺖ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،در اﯾﻦ

ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎری ﮔﻠﻬﺎی ﺻﺤﺮاﺋﯽ ﺑﯿﺰ ﺑﺎ ﻃﺮاوت ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﲔ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﯽزدﻧﺪ .ﺳﺮﮐﺎر ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻧﻌﻤﺘﯽ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق

ﺳﺮﮐﺎر ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻧﺼﺮت اﻟﻠّﻪ ﭘﻮر زﻧﺪ و ﺟﻨﺎب اﺳﺪاﻟﻠّﻪ ﻧﺼﲑی و دﮐﱰ ﺻﺎﻟﺤﯽ و ﺟﻤﺎﻋﺖ زﯾﺎدی از ﺑﺮادران و
ﺧﻮاﻫﺮان اﯾﻤﺎﻧﯽ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻮاﺳﻄﮥ داﺷﱳ ﺣﺠﺎب ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﺪﻧﺪ و ﻧﯿﺰ آﻗﺎﯾﺎن دﮐﱰ ﻧﻮرﻋﻠﯽ ﺗﺎﺑﻨﺪه و
ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺼﺮاﻟﻠّﻪ ﺗﺎﺑﻨﺪه و ﻣﻬﻨﺪس ﺷﮑﺮاﻟﻠّﻪ ﺗﺎﺑﻨﺪه ،ﺑﺮادران ﻣﻌﻈﻢ ،ﺣﻀﺮت آﻗﺎ و آﻗﺎی ﺳﻌﯿﺪی ﭘﺴﺮ ﻋ ّﻤﻪ ﺣﻀﺮت

اﯾﺸﺎن وآﻗﺎی ﺗﻤﺪن دوﺳﺖ از ﺣﻀﺮت آﻗﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺗﻌﺪاد اﺗﻮﻣﺒﯿﻠﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﲔ ﺑﺤ ّﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎرش آﻧﻬﺎ

ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﻘﺪور ﻧﺸﺪ .وﻗﺘﯿﮑﻪ وارد ﺗﻬﺮان ﺷﺪﯾﻢ ﻫﻮا ﮐﺎﻣﻼً اﺑﺮی و ﻣﻌﺘﺪل ﺑﻮد .در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۵/۳۰ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ وارد
ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﻣﺸﲑ اﻟﺴّﻠﻄﻨﻪ ﺷﺪﯾﻢ ،ﺗﻤﺎم ﻓﻘﺮا زن و ﻣﺮد ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﻘﺪم ﭘﲑ ﺑﺰرﮔﻮارﺷﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .ﭼﻨﺪﮔﻮﺳﻔﻨﺪ در ﺟﻠﻮ

ﻗﺪم ﻣﺒﺎرﮐﺸﺎن ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻫﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ﺷﺮح ﻣﻔﺼﻠﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﻓﺮت و زﯾﺎرت اﻗﻄﺎب در

ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن و ﻣﮑّﻪ ﻣﻌﻈّﻤﻪ در ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ و زﯾﺎرت ﻣﺪﯾﻨﮥ ﻣﻨﻮرهّ و آﻣﺪن ﺑﻪ اﯾﺮان از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻮﯾﺖ و ﺧﻮزﺳﺘﺎن

 -۱ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎی ﺣﺎج ﻣﻬﺪی آﻗﺎی ﻣﺠﺘﻬﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ﻧﺠﻞ ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺔ اﻟﻠّﻪ آﻗﺎی آﻣﲑزا ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﻋﻼﻣﻪ ﺗﻨﮑﺎﺑﻨﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺘﺎب
ﻗﺼﺺ اﻟﻌﻠﻤﺎء در ﺳﻨﺔ  ۱۲۹۷ﻗﻤﺮی در ﺳﻠﯿﻤﺎن آﺑﺎد)از ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﻬﺴﻮار( ﺗﻮﻟّﺪ ﯾﺎﻓﺖ و در ﺳﻦ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﻮار اﯾﺸﺎن رﺣﻠﺖ

ﻓﺮﻣﻮد و در ﺳﻦ ده ﯾﺎزده ﺳﺎﻟﮕﯽ ﭼﻮن ﺑﺮادر ﺑﺰرﮔﻮارش ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎی آﻣﲑزا ﻋﻠﯽ ﻧﻘﯽ ﮐﻪ در ﺗﻬﺮان ﺑﻮد ﺑﻪ ﺗﻬﺮان آﻣﺪﻧﺪ و درآﻧﺠﺎ از

ﻣﺤﻀﺮ آﻗﺎﯾﺎن آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ ﺑﺰرگ و ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎی ﺷﯿﺦ ﻓﻀﻞ اﻟﻠّﻪ ﻧﻮری و ﻣﺮﺣﻮم آﺧﻮﻧﺪ ﻣﻼ اﺣﻤﺪ آﻣﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺧﻮد
ﺑﺎزﮔﺸﺖ.

آن ﺑﺰرﮔﻮار ﺗﺎ ﺳﻨﻪ  ۱۳۴۲ﻗﻤﺮی در ﻣﺤﻞ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ اﺣﱰام اﻣﺎﻣﺖ داﺷﺘﻪ و در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺟﺬﺑﻪ اﻟﻬﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل اﯾﺸﺎن ﺷﺪه و ﺷﻮق
و ذوق ﻃﻠﺐ ،اﯾﺸﺎن را ﻣﻨﻘﻠﺐ ﻧﻤﻮده و ﻋﺎزم ﺗﻬﺮان ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻬﺪاﯾﺖ اﻟﻬﯽ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺣﻀﺮت ﺷﯿﺦ اﻟﻤﺸﺎﯾﺦ آﻗﺎی ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ
ﺣﺎﺋﺮی ﻣﺎزﻧﺪراﻧﯽ)رﺣﻤﺖ ﻋﻠﯿﺸﺎه( ﺗﺸﺮّف ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺟﺎم ﻣﺤﺒّﺖ و ﻫﺪاﯾﺖ را ا ز دﺳﺖ اﯾﺸﺎن ﻧﻮﺷﯿﺪ.

و در ﻏﺮه رﺟﺐ  ۱۳۶۵ﻗﻤﺮی ﻣﻄﺎﺑﻖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺧﺮداد  ۱۳۲۵ﺷﻤﺴﯽ ﻓﺮﻣﺎن دﺳﺘﮕﲑی و اﺟﺎزهٔ راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ از ﻃﺮف ﺣﻀﺮت ﻗﻄﺐ اﻟﻌﺎرﻓﲔ

آﻗﺎی ﺻﺎﻟﺤﻌﻠﯿﺸﺎه ﻗﺪّس ﺳﺮّه اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺻﺎدر و ﻣﻠﻘﺐ )وﻓﺎﻋﻠﯽ( ﮔﺮدﯾﺪ .و در ﻏﺮه رﺑﯿﻊ اﻟﺜﺎﻧﯽ  ۱۳۸۶ﻗﻤﺮی ) ۱۳۴۵ﺷﻤﺴﯽ( ﻫﻨﮕﺎم ﻇﻬﺮ
در ﺳﻦ  ۸۹ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻧﺪای ﺣﻖ را اﺟﺎﺑﺖ ﻓﺮﻣﻮد و ﺑﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺠﻠﯿﻞ و اﺣﱰام ﺟﻨﺎزهٔ اﯾﺸﺎن را ﺣﻤﻞ و در ﺑﻘﻌﻪ ﻣﺘﱪک ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎی

ﺳﻌﺎدﺗﻌﻠﯿﺸﺎه ﻃﺎب ﺛﺮاه واﻗﻊ از ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﯿﻢ ﺻﺤﻦ اﻣﺎم زاده ﺣﻤﺰه ﺑﺨﺎک ﺳﺮﭙده ﺷﺪ.

)ازﮐﺘﺎب ﺑﺎب وﻻﯾﺖ و راه ﻫﺪاﯾﺖ ص (۲۵۳ - ۲۵۰
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ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪ آﻗﺎی ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠّﻬﯽ اﺷﻌﺎر ذﯾﻞ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺗﺸﺮﯾﻒﻓﺮﻣﺎﺋﯽ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺳﺮوده ﺑﻮد ﺑﺎ ﮐﺴﺐ
اﺟﺎزه از ﺣﻀﻮر ﻣﺒﺎرﮐﺸﺎن ﺷﺨﺼﺎً ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻤﻮد:

ﻫﺪی

ﻓﯿﺾ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻈﻬﺮ ﻟﻄﻒ ﺧﺪا

ﺷﮑﺮ

ﻟِﻠّﻪ

ﻫﺎدی

راه

ﺑﺎ ﺷﮑﻮه و ﻧﺼﺮت و ﻓﺘﺢ و ﻇﻔﺮ

ﺑﺎز آﻣﺪ آن ﮔﺮاﻣﯽ از ﺳﻔﺮ

ﻫﺠﺮ او ﻣﺴﺘﻠﺰم رﻧﺞ و ﻣﻼل

وﺻﻞ او ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺮﯾﻦ ﺷﻮق و ﺣﺎل

ﮔﺸﺖ ﻓﺼﻞ ﻋﺸﺮت و ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻮش

ﭼﻨﺪ ﺑﺎﺷﯽ ﺳﺮد و ﺑﯽذوق و ﺧﻤﻮش

ﺑﺎدهٔ ﺻﺎﻓﯽ ﮐﻨﻮن آﻣﺪ ﺑﺠﺎم

ﺻﻮﻓﯿﺎ دﻧﯿﲐ و ﻋﻘﺒﲐ ﺷﺪ ﺑﮑﺎم

ﮐﺎن ﻣﮑﺮّم ﻣﻠﺠﺎء ارﺑﺎب ﺣﺎل

آﻣﺪ از ﻃﺮف ﺣﺮﯾﻢ ذواﻟﺠﻼل

ﺑﺎز آﻣﺪ از ره ﻟﻄﻒ و ﮐﺮم

زاﺋﺮ ﺣﻖ ﻣُﺤﺮم ﺑﯿﺖ و ﺣﺮم

ﺑﺮ ﻋﻠﻮ ﻗﺪر آن ﺷﻪ ﻋﺎرﻓﻨﺪ

رﻓﯿﻌﺶ

واﻗﻔﻨﺪ

اﮐﺮم

رﺳﯿﺪ

اﻣﺎﻣﺎن

ﺑﻘﯿﻊ

از ﻗﺪوﻣﺶ ﺑﺰم ﻣﺎ ﺷﺪ ﻏﺮق ﻧﻮر

وﻗﺖ ﺷﺎدی ﮔﺸﺖ و ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺮور

ﮔﺸﺖ رﺷﮏ ﺟﻨّﺖ و ﺑﺎغ ﺑﻬﺸﺖ

ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺎ در ﻣﻪ اردﯾﺒﻬﺸﺖ

ﻧﺎودان و زﻣﺰم و ﺧﯿﻒ و ﻣﻨﯽ

ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ

ﺑﺮ

ﺑﯿﺸﮥ ﺗﻮﺣﯿﺪ را ﺿﯿﻐﻢ رﺳﯿﺪ

زاﺋﺮ
زاﺋﺮ

ﺳﺮ

ﺣﻠﻘﮥ

اﻗﻤﺎر

اﻫﻞ

ﺗﺎﺑﺎن

زاﺋﺮ

ﺻﻔﺎ

ﭘﯿﻐﻤﱪ

اﯾﺠﺎد

ﻣﻘﺘﺪای
اوﻟﯿﺎء

ﻫﻢ زﯾﺎرت ﮐﺮده آن ﺳﻠﻄﺎن دﯾﻦ

ﻋﺰﯾﺰ

ﻣﻘﺎﻣﺎت

ﻋﻠّﺖ

رﻓﯿﻊ

آن

ﺧﻠﻖ
ﺣﻖ

ﻋﺎﻟﻢ
و

آﺷﻨﺎ

ﻣﺼﻄﻔﲐ

ارﺑﺎب

ﺑﻘﲔ

ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺐ و ﭘﲑ ﻋﺎﻟﯿﻘﺪر را

ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎص ﺻﺎﺣﺐ درد را

ای ﺳﻔﺮ ﮐﺮده ﺳﻮی ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن

ﺑﻮد در راه ﺗﻮ ﭼﺸﻢ دوﺳﺘﺎن

آری آری ذﮐﺮ ﺗﻮ ﻣﯽآﺋﯽ ﺑﯿﺎد

روح و ﻗﻠﺐ ﻣﺎ ﺷﻮد آزاد و ﺷﺎد

ﻗﻮل و ﻓﻌﻠﺶ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻘﺒﻮل ﺧﺪاﺳﺖ

آﻧﮑﻪ اواز ﺣﻖّ و ﺣﻖّ از او رﺿﺎﺳﺖ

ﻗﻠﺐ ﻣﺎ ﺑﺎ ﯾﺎد ﺗﻮ آرام ب-ود

ﻓﮑﺮ ﻣﺎ ذﮐﺮ ﺗﻮ ﺻﺒﺢ و ﺷﺎم ﺑﻮد

ﻓﺎرغ از اﻧﺪوه و رﻧﺞ و ﻏﻢ ﺑﻮد

ﺑﺎ ﺧﯿﺎﻟﺖ ﺟﺎن و دل ﺧﺮّم ﺑﻮد
از ﮐﻤﺎل ﻟﻄﻒ و از ﻓﺮط وﻓﺎ

آﻣﺪی ﺧﻮش ﻧﺰد اﺧﻮان اﻟﺼّﻔﺎ

ﺟﺎن ﻣﺮده زﻧﺪه ﮔﺮدد از دَﻣﺖ

ای ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﻬﺎ ﻧﺜﺎر ﻣﻘﺪﻣﺖ

زان ﺷﺮاب ﻧﺎب ﺑﯽدُرد و ﺗﻤﯿﺰ

ﺗﺸﻨﮕﺎن را ﺟﺮﻋﮥ در ﮐﺎم رﯾﺰ

آﺗﺸﲔ

ﮐﻪ ﺑﻮد ﻣﻄﺒﻮع ﻃﺒﻊ دﻟﻨﺸﲔ

ﺳﺎﻗﯿﺎ

از

آن

ﺷﺮاب

ﺗﺎ ﻣﮕﺮ زان ﺑﺎده ﻣﺎ ﮔﺮدﯾﻢ ﻣﺴﺖ

ﻣﺴﺖ ﺣﻖ و ﺑﻨﺪهٔ ﯾﮑﺘﺎﭘﺮﺳﺖ
ﻣﺤﻮ ﺣﻖ ﮔﺮدﯾﻢ و ﻣﺎت آن ﺟﻤﺎل

وارﻫﯿﻢ از ﺷﺮک و از ﮐﻔﺮ و ﺿﻼل

رﻓﺘﻪ از دﺳﺖ و زﭘﺎ اﻓﺘﺎدهاﯾﻢ

ﻣﺎ ﮐﻪ ﻧﻘﺪ ﻫﺴﺘﯽ از ﮐﻒ دادهاﯾﻢ

ﻧﺎﻣﮥ

از ﺧﻄﺎ و ﻟﻐﺰش و ﺟﺮم و ﮔﻨﺎه

اﻋﻤﺎل

ﻣﺎ

ﺑﺎﺷﺪ

ﺳﯿﺎه

اﺗﻤﺎم
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ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺂﺧﺬ
 ۱ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ اﻟﻬﯽ ﻗﻤﺸﻪای و ﻣﺼﺒﺎح زاده

 ۲ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﯿﺾاﻻﺳﻼم

 ۳اﺻﻮل ﮐﺎﻓﯽ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﯿﺦ ﮐﻠﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺳﯿﺪ ﻫﺎﺷﻢ رﺳﻮﱃ

 ۴ﻧﻬﺞاﻟﻔﺼﺎﺣﻪ ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪه و ﻣﱰﺟﻢ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﭘﺎﯾﻨﺪه
 ۵اﻟﺤﯿﺎة از ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ و ﻣﺤﻤﺪ و ﻋﻠﯽ ﺣﮑﯿﻤﯽ

 ۶ﺗﻔﺴﲑﮐﺸﻒ اﻻﺳﺮار وﻋﺪة اﻻﺑﺮار ﺗﺄﻟﯿﻒ اﺑﻮﻟﻔﻀﻞ رﺷﯿﺪاﻟﺪﯾﻦ ﻣﯿﺒﺪی ﺑﻪ ﺳﻌﯽ ﻋﻠﯽاﺻﻐﺮ ﺣﮑﻤﺖ
 ۷ﻟﻐﺖ ﻧﺎﻣﻪ دﻫﺨﺪا

 ۸ﺗﻔﺴﲑ ﺑﯿﺎناﻟﺴﻌﺎده ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺣﺎج ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪﮔﻨﺎﺑﺎدی ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻠﻨﻌﻠﯿﺸﺎه

 ۹وﻻﯾﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺣﺎج ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪﮔﻨﺎﺑﺎدی ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻠﻨﻌﻠﯿﺸﺎه

 ۱۰ﻧﺎﺑﻐﻪ ﻋﻠﻢ و ﻋﺮﻓﺎن ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺣﺎج ﺳﻠﻄﺎﻧﺤﺴﲔ ﺗﺎﺑﻨﺪه ﮔﻨﺎﺑﺎدی ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ رﺿﺎﻋﻠﯿﺸﺎه
 ۱۱رﻫﻨﻤﺎی ﺳﻌﺎدت ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺣﺎج ﺳﻠﻄﺎﻧﺤﺴﲔ ﺗﺎﺑﻨﺪه ﮔﻨﺎﺑﺎدی ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ رﺿﺎﻋﻠﯿﺸﺎه

 ۱۲ﺳﻪ داﺳﺘﺎن اﺳﺮار آﻣﯿﺰ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺣﺎج ﺳﻠﻄﺎﻧﺤﺴﲔ ﺗﺎﺑﻨﺪه ﮔﻨﺎﺑﺎدی ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ رﺿﺎﻋﻠﯿﺸﺎه
 ۱۳ﺗﺠﻠﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ در اﺳﺮارﮐﺮﺑﻼ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺣﺎج ﺳﻠﻄﺎﻧﺤﺴﲔ ﺗﺎﺑﻨﺪه ﮔﻨﺎﺑﺎدی ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ رﺿﺎﻋﻠﯿﺸﺎه
 ۱۴ده ﺳﺨﲊاﻧﯽ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺣﺎج ﺳﻠﻄﺎﻧﺤﺴﲔ ﺗﺎﺑﻨﺪه ﮔﻨﺎﺑﺎدی ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ رﺿﺎﻋﻠﯿﺸﺎه

 ۱۵ﻃﺮاﺋﻖ اﻟﺤﻘﺎﯾﻖ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻣﲑ ﻣﻌﺼﻮم ﻋﻠﯿﺸﺎه ﺷﲑازی ﺑﻪ ﺳﻌﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﺠﻮب
 ۱۶ﺑﺴﺘﺎن اﻟﺴﯿﺎﺣﻪ و رﯾﺎض اﻟﺴﯿﺎﺣﻪ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻣﲑزا زﯾﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ ﺷﲑواﻧﯽ )ﻣﺴﺘﻌﻠﯽ ﺷﺎه(
 ۱۷رﻫﱪان ﻃﺮﯾﻘﺖ در ﻋﺮﻓﺎن ﻧﮕﺎرش ﺣﺎج ﻣﲑزا ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎﺑﺎدی
 ۱۸ﺗﺮﺟﻤﻪ رﺳﺎﻟﻪ ﻗﺸﲑﯾﻪ ﺑﻘﻠﻢ ﺑﺪﯾﻊ اﻟﺰﻣﺎن ﻓﺮوزاﻧﻔﺮ

 ۱۹ﮐﻠﯿﺎت ﺷﻤﺲ ﺗﱪﯾﺰی و ﻣﺜﻨﻮی ﻣﻌﻨﻮی از ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ ﻣﻮﻟﻮی
 ۲۰ﮐﻠﯿﺎت ﺳﻌﺪی وﮐﻠﯿﺎت ﺣﺎﻓﻆ وﮐﻠﯿﺎت ﻫﺎﺗﻒ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ و دﯾﮕﺮ دواوﯾﻦ ﺷﻌﺮا
 ۲۱ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺒﯿﺐ اﻟﺴﲑ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺧﻮاﻧﺪﻣﲑ ﺑﻪ ﺳﻌﯽ دﮐﱰ دﺑﲑ ﺳﯿﺎﻗﯽ

 ۲۲ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ ﺗﺄﻟﯿﻒ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﯾﻌﻘﻮب ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ آﯾﺘﯽ
 ۲۳اﺧﺒﺎر اﻟﻄّﻮال ﺗﺄﻟﯿﻒ اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ اﺣﻤﺪ داوود دﯾﻨﻮری

 ۲۴ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺼﻄﻼﺣﺎت ﻋﺮﻓﺎ ﺗﺄﻟﯿﻒ دﮐﱰ ﺳﯿﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﺳﺠﺎدی
 ۲۵ﮐﺸﻒ ﻫﻨﺪ از ﺟﻮاﻫﺮ ﻟﻌﻞ ﻧﻬﺮو

 ۲۶ﻓﺎرﺳﯽ ﮔﻮﯾﺎن ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﺄﻟﯿﻒ دﮐﱰ ﺳﯿﺪ ﺳﺒﻂ ﺣﺴﻦ رﺿﻮی
 ۲۷دﯾﻮان ﻣﻠﮏ اﻟﺸﻌﺮای ﺑﻬﺎر
 ۲۸ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان از ﺣﺴﻦ ﭘﲑﻧﯿﺎ

 ۲۹ﺗﺎرﯾﺦ ادﺑﯽ اﯾﺮان ﺗﺄﻟﯿﻒ ادوارد ﺑﺮاون ﺗﺮﺟﻤﻪ ﭘﺎﺷﺎ ﺻﺎﻟﺢ

 ۳۰ﺗﺎرﯾﺦ رواﺑﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﺮان ﭘﯿﺶ از اﺳﻼم از دﮐﱰ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﻣﺸﮑﻮر

 ۳۱ﺧﻼﺻﻪ ادﯾﺎن ﺗﺄﻟﯿﻒ دﮐﱰ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﻣﺸﮑﻮر

 ۳۲ﻧﻘﺶ ﭘﺎرﺳﯽ ﺑﺮ اﺣﺠﺎر ﻫﻨﺪ از ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﺣﮑﻤﺖ
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 ۳۳ﺳﺮزﻣﲔ ﻫﻨﺪ از ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﺣﮑﻤﺖ
 ۳۴ﮐﻠﯿﻠﻪ و دﻣﻨﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺑﻮاﻟﻤﻌﺎﱃ ﻧﺼﺮاﻟﻠّﻪ ﻣﻨﺸﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﯿﻢ ﻗﺮﯾﺐ

 ۳۵ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺷﻬﲔدﺧﺖ ﮐﺎﻣﺮان ﻣﻘﺪم

 ۳۶ﻓﺘﻮحاﻟﺒﻠﺪان ﺗﺄﻟﯿﻒ از ﺑﻼوزی ﭼﺎپ ۱۳۵۰

 ۳۷ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺬﮐﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ در ﻫﻨﺪ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﺄﻟﯿﻒ دﮐﱰ ﻋﻠﲑﺿﺎ ﺗﻘﻮی
 ۳۸ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﺳﻼم و اﯾﺮان ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﻄﻬﺮی
 ۳۹ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺷﺮق از ﻣﻬﺮداد ﻣﻬﺮﯾﻦ

 ۴۰ﺗﺎرﯾﺦ ادﯾﺎن دﮐﱰ ﻋﻠﯽ اﮐﱪ ﺗﺮاﺑﯽ

 ۴۱ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﻮﺳﯿﻠﻪ از آﯾﺖ اﻟﻠّﻪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ
 ۴۲ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ و اﺳﻼم از ﯾﺤﯿﯽ ﻧﻮری
 ۴۳ﮔﯿﺘﺎ ﺷﻨﺎﺳﯽ

 ۴۴ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮑﺪه ادﺑﯿﺎت ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ آﻗﺎی دﮐﱰ ﻣﺸﺎﯾﺦ ﻓﺮﯾﺪوﻧﯽ
 ۴۵ﺗﺬﮐﺮه ﺧﺰاﻧﻪ ﻋﺎﻣﺮه از آزاد ﺑﻠﮕﺮاﻣﯽ
 ۴۶ﻃﺒﻘﺎت ﻧﺎﺻﺮی از ﻣﻨﻬﺎج اﻟﺴﺮاج

 ۴۷ﮐﺸﻒ اﻟﻤﺤﺠﻮب از ﻋﻠﯽ اﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن اﻟﺠﻼﺑﯽ اﻟﻬﺠﻮﯾﺮی
 ۴۸ﻧﺸﺮﯾﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﻨﺪ و اﯾﺮان ﺷﻤﺎره ﭘﻨﺠﻢ

 ۴۹ﻣﻘﺎﻻت اُﺗﺎر ﻣﻬﺮﺑﺎﺑﺎ
 ۵۰ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯿﺴﺘﺎن

 ۵۱ﺳﺮزﻣﲔ و ﻣﺮدم ﻫﻨﺪ از ﻣﺎﻧﺎروﻣﺎ
 ۵۲ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺎﻣﻞ اﺑﻦ اﺛﲑ
 ۵۳ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺮﺷﺘﻪ

 ۵۴ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ اﺑﻦ ﺣﻮﻗﻞ

 ۵۵ﺟﻮاﻣﻊ اﻟﺤﮑﺎﯾﺎت از ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻮﻧﯽ
 ۵۶ﺷﺌﻮن وﻻﯾﺖ از دﮐﱰ ﺷﻔﺎﺋﯽ

 ۵۷اﻧﻌﮑﺎس ﺗﺼﻮف دراوﺿﺎع اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ادﺑﯽ اﯾﺮان )ﭼﺎپ ﻧﺸﺪه( از ﺣﺸﻤﺖ اﻟﻠّﻪ رﯾﺎﺿﯽ
 ۵۸ﺗﻔﺴﲑاﻟﻤﯿﺰان از ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﺑﺎﺋﯽ

 ۵۹ﺗﻔﺴﲑ ﭘﺮﺗﻮی از ﻗﺮآن ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ اﻟﻠّﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ

 ۶۰اﭘﺎﻧﯿﺸﺎدﻫﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ داراﺷﮑﻮه ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪ دﮐﱰ ﺗﺎراﭼﻨﺪ و ﺟﻼﱃ ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ

 ۶۱آﺋﲔﻫﺎی ﻫﻨﺪو ﺗﺄﻟﯿﻒ ک م ﺳﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻋﻠﯽ ﭘﺎﺷﺎﺋﯽ
 ۶۲ﻣﻬﺎﺑﺎرات ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺟﻼﱃ ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ
 ۶۳ﺑﻬﮕﻮد ﮔﯿﺘﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺤﻤﺪ دارا ﺷﮑﻮه

 ۶۴ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﺎﻣﻊ ادﯾﺎن ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺟﺎن ﻧﺎس ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﺣﮑﻤﺖ

 ۶۵راز ﺑﺰرگ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻣﻮرﯾﺲ ﻣﱰﻟﯿﻨﮓ ﺗﺮﺟﻤﻪ ذﺑﯿﺢ اﻟﻠّﻪ ﻣﻨﺼﻮری
 ۶۶ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ادﯾﺎن از دﮐﱰ ﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ
 ۶۷ﻣﻨﺘﻬﯽ اﻻﻣﺎل از ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺎس ﻗﻤﯽ )ره(
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 ۶۸ﻫﺴﺘﯽ در ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻋﺮﻓﺎن از ﺳﯿﺪ ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ
 ۶۹اﺳﻔﺎر واﻟﻤﺒﺪأ واﻟﻤﻌﺎد از ﻣﻼﺻﺪرا
 ۷۰ﺳﲑه اﺑﻦ ﻫﺸﺎم )ﺳﲑة اﻟﻨﺒﯽ(

٢٨٧

