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مه مقد

از عÇليشاه" "سÇلطان بÇه ملقب گنابادي د محم سلطان مال حاج مرحوم
دوره نعمتاللهيدر سلسله كه ايرانهستند اخير عرفايقرون ا@كابرعلماو
اللÇهي "نÇعمت نÇام بÇه يÇافت, كÇه شÇهرتي و رونÇÇق سÇÇبب بÇÇه ايشÇÇان
گÇنابادي" اللÇهي "نÇعمت بÇه ايشÇان, مÇوطن جهت به و سلطانعليشاهي"

شد/ ممتاز و مشهور
ÇÇ گناباد بيدخت در قمري 12ë1 االولي× جمادي 28 در بزرگوار آن
ظاهري تحصيلعلوم پساز نهادو وجود عرصه به قدم ÇÇخراسان واقعدر
را فقهي علوم و فشده عالياتمشر عتبات به مشهد, سپسدر و محل در
اجتهاد اجازة و انصاريكسبكرد مرتضي حاجشيخ چون علماييهم نزد
مÇالهادي حÇاج مرحوم نزد حكمت فرا@گرفتن به نيز سبزوار در @گرفت/
عارف, حكيم اين راهنمايي و معرفي به اينكه تا ورزيد اشتغال سبزواري
جناب جانشينمرحوم نعمتاللهيو قطبسلسله جنابسعادتعليشاه, با
از عÇليشاه سÇعادت جناب اينكه با و گرديد آشنا شيرازي, رحمتعليشاه

البÇط جسÇتجوگر ايÇن ولي نÇبود, بÇااليي مÇدارج در ظÇاهري علوم نظر



سلطانعليشاه جناب شهادت و زندگي در رساله دو شش

از چنديبعد, كه ي بهحد مجذوبشمسحقيقتشد; مولويوار حقيقت,
دست و افÇتاد راه بÇه حضرتش ديدار براي اصفهان سمت به پياده @گناباد
و كÇرد طي را اهللا الي سلوك مراحل زماني اندك در و داد ايشان به ارادت
سلسله سمتقطبيت به ايشان صريح اذن با بزرگوار, رحلتمرشد پساز

منصوبشد/ نعمت@اللهي
سÇرعت به بزرگ, عارفي و عالم مقام در ارشاد, دوره در جناب آن
از چند تني جمله از كثيري جمع و شد هدي× طريقه رهروان قبله و مشهور

العÇابدين زيÇن شيخ آقا مرحوم فرزند كوچكترين حايري عبداهللا شيخ حاج مرحوم زمان, معاريف و علما اين مشاهير از /1

سبزواري عمادالدين شيخ حاج ايزدگشسب, اسداهللا شيخ اصطهباناتي, جمعه امام قزويني, كيوان عباسعلي شيخ حاج مازندراني,

ايراني اخير رياضيدانان و مهندسين بزرگترين از بغايري زاق عبدالر سرتيپ مهندس و سبزواري, هادي مال حاج پسري نوه

,138ê حقيقت, انتشارات ل او چاپ چهاردهم, قرن در عرفان و علم نابغه در ايشان از يك هر احوال شرح از مختصري هستند;

است/ آمده ê70@Ç @êì9 و ê1ë Ç ê07 ,ê03 Ç 398 صص

موجب امر همين و دادند1 ايشان به ارادت دست زمان, بزرگآن علماي
1327 ل االو ربÇيع 2ì سÇحرگاه در ايÇنكه تÇا گرديد فقر دشمنان حسادت
شهادت به و مخنوق گناباد بيدخت در سالگي 7ì سن در را ايشان قمري,

رسانيدند/
تواريخ ا@كثر كه موجبشد خود زمان در شهرتجنابسلطانعليشاه
وشرح ميانآورده به ايشان كرياز ذ@ زمان, مكتوبدرآن سفرنامههاي و
و اجÇمال بÇه را اخÇالقشان مكارم و عرفاني و علمي مقامات علو و احوال

(ëê8 Ç ëê7 (صص عرفان و علم نابغه در كردهاند ذ@كر مطالبي خويش دورة در جناب آن از كه كتابهايي از لي مفص شرح /2

فÇÇÇÇÇÇÇÇرصت تأليÇÇÇÇÇÇÇÇف العÇÇÇÇÇÇÇÇجم آثÇÇÇÇÇÇÇÇار كÇÇÇÇÇÇÇÇتب, ايÇÇÇÇÇÇÇÇن جÇÇÇÇÇÇÇÇمله از است/ شÇÇÇÇÇÇÇÇده ذ@كÇÇÇÇÇÇÇÇر

Ñ

Ø

ايران, تاريخ سال چهل عنوان (با لطنه اعتمادالس خان محمدحسن تأليف الماثروالĤثار كتاب همچنين و (890 ص ,2 (ج شيرازي

نوشته ايشان احوال تفصيلدرشرح به كتابهاييكه اما تفصيلبيانكنند/2



هفت مه مقد

محجوب, د محم تصحيح اÄقالحقايق, طر ) در شيرازي در الص نايب معصوم ميرزا حاج است/ (239 ص ,1 ج افشار, ايرج تصحيح

(Sir Percy Sykes) سايكس رپرسي س است/ نوشته اماتي كر ذ@كر همراه به ايشان از حالي شرح (ê03 Ç ê01 صص ,3 ج

تهران, ,1 ج نوري, سعادت (ترجمه ايران در سال هشت به موسوم خويش سفرنامه در آمد, ايران به قمري 1313 سال در كه نيز

ميكند/ ياد ايشان از بيدخت, ذ@كر هنگام به (31 ص

و شهيديه رجومالشياطين, از: تأليفعبارتند بهترتيبتاريخ اسÇت, شده
نابغهعلموعرفان/

مÇالعلي حاج جناب ايشان, جانشين و فرزند رجومالشياطينتأليف
مÇرحÇوم حÇيات زمÇان در قÇمري 131ë سال در كه است ثاني نورعليشاه
ايشÇان, اثÇر مشÇهورترين بر تقريظ عنوان به و شده نوشته سلطانعليشاه
پنجشهاب نام به پنجبخش, اينكتابمشتملبر است/ عاده بيانالس تفسير
از قسمتي ذ@كر در روحاني, و جسماني نسب بيان در ترتيب: به كه است
كشÇفو مÇعني در حÇضرت, آن گفتار و شمايل و سيره ذ@كر در حاالت,

است/ فضلآن و عاده بيانالس تفسير از ذ@كري باالخره و @كرامت,
چÇاپ مÇحترم مÆÇلف حيات ايام همان در و يكبار فقط كتاب اين
ا@كنون استكه رساله اين خطي نسخة اصل فعلي, چاپ مرجع سنگيشد/
نسÇخة در فانه متأس است/ موجود گناباد بيدخت سلطاني مزار كتابخانة در
از موارد اينقبيل در لذا است, گرديده مفقود آن ميانه از صفحاتي مذكور,

شد/ استفاده سنگي چاپ
ايناستكه شود ذ@كر اينجا در دربارةرجومالشياطينبايد كه نكتهاي
در عÇاداتÇي خÇوارق كÇرامÇاتو دوم, شهاب در Hخصوص رساله, اين در
قبولو عدم مورد استكه آمده جنابسلطانعليشاه احوال @كيفيتتولدو
همينكتاب در مÆلفبزرگوار همينجهت, به است/ واقعشده انتقاد Hبعض
كرامات قبيل اين ذ@كر كردهاند/ درج را نكاتي كرامت" كشفو معني "در



سلطانعليشاه جناب شهادت و زندگي در رساله دو هشت

نÇيستو تÇازهاي امÇر عÇلما, و مÆÇمنان و اطÇهار ة مÇÄا و انÇبيا احÇوال در
در آنÇهاستو از مشÇحون عÇطار, االوليا¾ مثلتذكر¸ عرفاني تذكرههاي
كÇرامÇات قÇبيل ايÇن از نيز اردبيلي س مقد مرحوم مثل زاهد علماي مورد
اينكراماتبهتكتك انتساب سقم اثباتصحتو است/ نقلشده بسيار
آنÇها از برخÇي چهبسا استو خارج علمي تحقيق حيطة از اشخاص, اين
بهمنزلة آن وقوع اصل در ترديد اما باشد/ عوامفريبي براي و جعلي Âكام@
مقبوليتديني اين است/ اديان همة ميان در مقبول امور از يكي در ترديد
واقع قلمرويي همان در اوليا كرامات است/ متفاوت علمي مقبوليت با نيز
هÇر بÇر وارده اشكÇاالت استو يÇافته وقوع نيز انبيا معجزات كه ميشود
مبانيخاص با جديد علوم بيترديد ه البت استو وارد نيز ديگري به يك,

آن منكر كلي بهطور لذا است, غافل معني اهل ساحاتباطني فهم از خود,
مÆلف ارادتمندانة شوق و پرشور لحن همين به نظر تقدير هر به ميشود/
نÇيست, واقÇعيتآن عÇدم بÇهمعناي Hالزام ارادتÇمندانÇه لحن اين ه البت @كه
رضÇايت اظÇهار آن چÇاپ از جنابسÇلطانعليشاه خود كه است مشهور

دادند/ نيز جمعآوريآن به دستور حتي و نكردند
مطلبدرطراÄقالحقاÄقپس همين به اشاره در شيرازي در نايبالص
ارادت و مÇدح با توأم نيز آن كه سلطانعليشاه جناب ل مفص حال شرح از
را علي الÇم <حاج ميگويد: نورعليشاه آقاي مرحوم احوال ذ@كر در است,
د يÇس آقÇا Çباعة دارالط در و نÇهاده رجومالشياطين نامشرا است, رسالهاي
بود مندرج آن در مطالبي و شد مطبوع چون و شده, طبع تهران به مرتضي
آن كÇه كÇردند جÇمع را چÇاپ نسخه نموده همت بعضي نبود, سزاوار @كه



نه مه مقد

/ëê3 ص ,3 ج الحقاÄق, طراÄق /1

با ايام آن در وي است/>1 موجود جمعي نزد در ولي ماند, مستور فضايل
در نÇيز مÇرثيهاي و بÇود داده سÇلطانعليشاه جناب به ارادت دست اينكه
بÇهتدريج ولي است, آمÇده انÇتهايشÇهيديه در كÇه سرود ايشان شهادت
آقÇاي مرحوم خود بزرگوار پدر عم ÇÇ رعليشاه منو آقاي جانشيني دعوي

و خود احوال رعليشاه, منو به مشهور د محم آقا حاج مرحوم احوال شرح بههنگام كه است اين دعوي اين ظهور عالÄم از /2

را سعادتعليشاه جناب به بزرگوارش پدر فرمان اينكه ديگر /(ê3ê Ç ê33 صص همان, ) ميكند بيان وي به را ادتش ار سابقة

حÇوم مÇر جÇانشيني ت حÇص تÇا مÇيكند نÇقل نÇاقص است, ايشان به تامه اختيارات تفويض از حا@كي كه همانجايي در درست

حÇوم مÇر GاهرÇظ /(ê02 ص هÇمان, ) شÇود ايÇجاد خÇنهاي ر خÇودش جÇانشيني دعÇوي در مÇبادا كه نشود محرز سعادتعليشاه

ارشدش, فرزند رعليشاه, منو شد ه متوج در الص نايب كه چندي از پس ولي بود, داده او به جانشيني وعدة ابتدا در رعليشاه, منو

در لذا و بÇرداشت وي حÇمايت از دست كÇرده, تÇعيين خÇود جÇانشيني بÇه را وفÇاعليشاه به ب ملق ياستين ذوالر آقا علي حاج

نميبرد/ وفاعليشاه آقاي از نامي رعليشاه, منو جانشين بهعنوان اÄقالحقايق طر

جÇناب بÇه مسÇاعدي نÇظر ابÇتدا لذا مÇيكرد,2 اظÇهار را ÇÇ رحÇمتعليشاه
المÇلك سراج از نورعليشاه, آقاي حال شرح بهدنبال و نداشته نورعليشاه

/ëê3 ص همان, /3

ه البت ميداند;3 سزاوارتر جانشينيجنابسلطانعليشاه به را او و ميكند ياد
عÇهد تÇجديد و كÇرده ارادت اظÇهار نÇورعليشاه خدمتجناب بعد سالها
در را آن وي كÇه بÇرميآيد چÇنين نÇيز فحوايطراÄقالحÇقايق از ميكند/

است/ نوشته ترديدش دوران
Gبعد استكه كيوانقزويني عباسعلي تأليفحاجشيخ @كتابشهيديه,

ميپردازيم/ آن به بيشتري تفصيل با
شرححالحضرتآقاي @كتابنابغةعلموعرفاندرقرنچهاردهم:
بÇه مÇلقب گÇنابادي تابنده سلطانحسين تأليفجنابحاج سلطانعليشاه,
وقÇايع به استشهاد با را كتاب اين عارف, و مÆلفعالم است/ رضاعليشاه
سÇلطانعليشاه حÇضرت اشخاصمعاصر از خويش مسموعات و تاريخي



سلطانعليشاه جناب شهادت و زندگي در رساله دو ده

عÇلي حاج تأليف تابنده, خورشيد به شود مراجعه رضاعليشاه حضرت آثار ديگر و عرفان و علم نابغه كتاب في معر براي /1

/2ê1 Ç 1ì9 صص ,1383 تهران ,3 چ حقيقت, انتشارات عليشاه), (محبوب تابنده

از جديد, تاريخنويسي اصول برايرعايت ايشان كردهاند/1 تحرير و تهيه
خوشايند امروز علمي منظر از كه بزرگوار معنويآن احوال لطايفو نقل

/ëê8 ص چهاردهم, قرن در عرفان و علم نابغة /2

كÇه را نكاتي فقط شدهاند,2 متذكر Öخود چنانكه و نمودهاند پرهيز نيست,
كردهاند/ ذ@كر دارد تاريخي مقبوليتعلمي جنبة

دربÇÇارة كÇتÇابمÇرجÇع دقÇيقترين جامعترينو وعرفان نابغهعلم
كÇتاب ايÇن است/ شده استشهاد نيز ل او كتاب دو به آن در استو ايشان
آن, در كه باشد سبكجديد به عرفاني تذكرهنويسي كامل نمونة ميتواند
لطÇايف هÇم و شÇده رعÇايت تاريخنويسي علمي ضوابط مالحظاتو هم
مÇذكور آن در اسÇت, بÇيرون عÇلمي مشÇاهده قلمÇرو از Hماهيت كه معنوي

است/
تولد بدو از بزرگوار, زندگيآن مراتب همة وعرفانشامل نابغةعلم
تعدادي و اقوال بعضي تأليفاتو شرح اين, بر عالوه و ميباشد شهادت تا
دربÇارة كÇتاب آخÇر فÇصول است/ مÇندرج آن در نÇيز ايشان مكاتيب از
ذ@كر معاصر, مشهور بزرگان و علما نامي, گرويدگان و بستگان و فرزندان
قاتالن كيفررسيدن كيفيتبه ذ@كر نوشتهاند, ايشانمطالبي @كÔتبيكهدرباره
اين بيدختاست/ آنحضرتدر مزار ساختمان و بنا تاريخچة انتها, در و
تهران در شمسي 13ë0 سال سپسدر و 1333 سال در يكي بار, @كتابسه
است, اصالحاتمÆلفبزرگوار اضافاتو با كه چاپسوم رسيدهو طبع به

است/ شده منتشر (138ê (سال Gاخير
از چنانكه قزويني; كيوان عباسعلي كتابشهيديهتأليفحاجشيخ اما



يازده مه مقد

حÇضرت شÇدن كشÇته بÇه كÇه است وقايعي درباره Hعمدت نامشبرميآيد
و احÇوال شÇرح از مÇختصري آن, ضمن در ولي شد; منجر سلطانعليشاه
ميكند اشاره مقدمةشهيديه مÆلفدر خود است/ آمده نيز @كراماتايشان
اينجا در اوايلحاالتايشاندرجشده, مجملياز كتابرجوم, چوندر @كه
اخÇتصار حضرت شهادتآن شرح به فقط و ميكشد در قلم آنها ذ@كر از

/ì1 ص شهيديه, /1

كÇتاب انتهاي در است/ مكملرجومالشياطين شهيديه اينرو از ميكند;1
درج قاتالنهم رسيدن كيفر به نحوة و داد رخ گناباد در Gبعد حوادثيكه نيز
كÇه شÇده ذ@كÇر كتاب اواسط در آنچه بنابر تأليفكتاب تاريخ است/ شده

/98 ص همان, /2

سال در جناب آن اينكه احتساب با است>2 شهادت سال م سي كه <@كنون
آن انÇتهاي مÇطالب از كÇه آنگÇونه هÇمچنين و شÇدند شهيد قمري 1327

تهران, ناشر?, عباسي, محمود اهتمام به مجموعهاي در شده (چاپ سخن بهين كتاب در خويش اظهار بنابر قزويني كيوان /3

نوشته ف تصو موضوع در علمي مه مقد يك با سلطانعليشاه جناب مرثيه در بشر فرياد بهنام ديگري كتاب (293 ص ,137ì

يابد/ دست اخير كتاب اين از بيشتري العات اط به نتوانست نگارنده است/

است/3 قمري 1330 سال برميآيد,
حÇضرت بÇه ارادت دست كÇه است علمايي زمره در قزويني @كيوان
طالقتزبÇان به كه بود معروفي واعظ Öخود زمان در او داد, سلطانعليشاه

در رسÇاله دو در (مندرج سميعي كيوان نوشتة شده, تأليف قزويني كيوان حال ترجمة در كنون تا كه رسالهاي لترين مفص /ê

از سميعي كيوان مرحوم است/ (1370 تهران پاژنگ, انتشارات صدوقي, منوچهر و سميعي كيوان ايران, ف تصو جديد تاريخ

اين است/ داده وي به قزويني كيوان هم را "@كيوان" عنوان خودش, اظهار به بنا و بود قزويني كيوان نزديك شا@گردان و پيروان جمله

تحرير در تقدير, هر به نيست/ عرفاني مطالب ذ@كر در تاريخي غلطهاي و اشكاالت از خالي انصاف, و ت جامعي همة با حال شرح

است/ شده برده بهره رساله اين از اينجا در قزويني كيوان حال شرح

به قدم قزوين در قمري 1277 سال ه ذيحج 2ê ويدر داشت/4 شهرت نيز
جÇماعت امام و قزوين علماي از اسماعيل, مال پدرش, نهاد/ گيتي عرصه



سلطانعليشاه جناب شهادت و زندگي در رساله دو دوازده

قزوين, دينيدر ماتعلوم كسبمقد ويپساز بود/ آنجا مساجد از يكي
منبر به تحصيل, ادامه ضمن تهران در و تهرانآمد به قمري 1300 سال در
قÇزويني" "واعÇظ بÇه گرفتو مجالسوعظشرونق تدريج به ميرفتو
بÇه قÇمري 130ì سال در اسالمي, علوم تكميل منظور به وي شد/ مشهور
رشÇتي اهللا مÇيرزاحÇبيب حÇاج اصولي, فقيه شا@گردان جزو رفتو عراق
از نگذشتكه چندي ولي گرديد, او از اجتهاد اجازه اخذ به موفق درآمدو
خوانÇدن با و گرديد حقيقتسرخورده به رسيدن در ظاهري علوم @كسب
عرفايزمان اغلبمشاهير اينكه با تغييرحالتيافتو اهلاهللا و عرفا آثار
صفيمعروف حسن ميرزا حاج زمانيمريد Gظاهر حتي و بود ديده را خود
يافت جنابسلطان@عليشاه به ذلكتعلققلبي مع بود, شده صفيعليشاه به
رويدلش لذا بود; كربالديده سفرحجدر بازگشتاز هنگام به ايشانرا @كه
كرد آستان آن عزم گرديد/ ه متوج گناباد بيدخت قريه و صوبخراسان به
و ميكرد استفاده درسشان محضر از تها مد و داد ايشان به ارادت دست و
يافته كه عرفانياي تعلقات با و مينمود وعظ ميرفتو منبر بيدخت, در
طرف از نيز جناب شهادتآن پساز بود/ شده نيز منبرهايشگرمتر بود,
در مأذون گÇنابادي, نÇورعليشاه جÇناب ايشÇان, ارشÇد فرزند و جانشين

ضمن در واهي مسموعات بنابر كه است همين شده, مرتكب سميعي كيوان مرحوم كه كافي تحقيق عدم و اشتباه موارد از /1

مرشد از كه نگذشت بيش چند <سالي كه: مينويسد (1ëê ص ايران, ف تصو جديد تاريخ در رساله (دو قزويني كيوان حال شرح

زمان در كه ياطين الش رجوم كتاب جمله از جا هيچ در :Á او بود/> عليشاه منصور او درويشي لقب يافت/// دستگيري اجازه خود

فرمانهاي از يك هيچ در و شده نوشته ايشان شهادت از پس كه شهيديه رساله همين و شده تأليف عليشاه سلطان جناب حيات

در :Hثاني است/ نشده عليشاه سلطان جناب جانب از قزويني كيوان شدن مجاز به اشارهاي حضرت, آن از موجود صادرة فقري

جÇانشين ÇÇ نورعليشاه حضرت طرف از وي كه است شده تصريح عليشاه, صالح حضرت طرف از وي ت شيخي فرمان تنفيذ

ÇÇ بود علي" "منصور دادند او به فرماني طي نورعليشاه آقاي مرحوم كه وي لقب :Hثالث گرديد/ مأذون ÇÇ سلطانعليشاه حضرت

جنابنورعليشاه وپساز ملقبگرديد1, علي" "منصور به و دستگيريشد



سيزده مه مقد

خود را شاه كلمه و ÇÇ نمود مفتخر "منصورعلي" لقب به را بنده اين ميگويد: (12ê@ص) شهيديه رساله همين در وي خود چنانكه

افزود/ لقبش بر كند, في معر ت قطبي به را خود اينكه براي چهبسا و بعد تها مد قزويني @كيوان

مÇقام بÇر سÇال چÇند تا و كرد عهد تجديد عليشاه خدمتجنابصالح نيز
خدمت از داليلي, به قمري 13êëسال در اينكه تا بود باقي مأذونيتخود

معافشد/ خود فقري منصب و
عÇبداهللا شÇيخ حÇاج مÇرحÇوم بÇه كه بود اين وي عزل عمدة داليل از
از <پس و مÇيكرد مخالفت Hعلن او با و حسادت (رحمتعليشاه) حاÄري
برخالفميلبزرگان و مينمود دنيويابراز مقاصد دعوتخود چنديدر
بÇه نسÇبت انÇدرز و پند گناباد, مراسالت در چه هر و ميكرد رفتار سلسله

/ê10 ص عرفان, و علم نابغه /1

بÇا ابÇتدا دشمني پسروش آن از و نگرديد/>1 واقع مÆثر نمودند, ايشان
در نكÇرده, ا@كÇتفا هÇمين بÇه گÇرفتولي پÇيش عÇليشاه حÇضرتصÇالح
ارادتÇي كمال با نيز سلطانعليشاه و نورعليشاه حضرت با خود نوشتههاي
است, آن مÆيد نيز رسالهشهيديه همين و ميكرد اظهار Hغالب داشتو @كه
خودش آنچه حتي و داد سلسله بزرگان به نسبتهايدروغ و مخالفتكرد
شÇده واقع صوفيه بزرگان مالمت اعتراضو مورد آنرو از و آورده جا به

/ همانجا /2

سÇلطان اللÇهي نÇعمت طÇريقه خصومتبÇا در و داد/2 نسبت آنان به بود,
شÇده او شÇاغل شÇغل ÖمرÇع <دراواخÇر سميعي كيوان قول به كه عليشاهي

/13ë ص ايران, ف تصو جديد تاريخ در رساله دو /3

در آثÇارش در را مÇخالفت ايÇن و مÇيشد خÇارج انصاف جادة از بود>,3
ميداد/ سرايت نيز اسالمي عرفان فو تصو كل به ي حت اواخر,

نميكندو خلليوارد رسالهشهيديه اعتبار قدرو به اينمساÄل همه اما



سلطانعليشاه جناب شهادت و زندگي در رساله دو چهارده

رساله اين : Á او ميسازد/ اهميت واجد را آن جهتعمده, دو به Hخصوص
عليشاه حضرتسلطان احوال شرح در موجود تذكرههاي بهترين از يكي
نزديك از حياتآنحضرترا اواخر الاقل استكه شخصعالمي قلم به
مرجع ميتواند استو بوده حوادث از بسياري شاهد Hشخص و كرده درك

باشد/ خود موضوع معتبريدر
كيوان عباسعلي شيخ خود آراي احوالو سير در ازجهتمطالعه :Hثاني
بستگي ارادتو عشقو و شور چنان با رساله اين در استكه مهم قزويني
مÇعنويتو ÁوÇاص و ايشÇان جÇانشين و سÇلطان@عÇليشاه حضرت از قلبي
دعÇاوي اظÇهاراتو در را انسÇان كÇه مÇيگويد سخن فقر, سلسلة حقيقت
ضÇمير عÇمق در Hواقع آيا كه ميسازد مشكوك عمر, اواخر مخالفشدر

داشت? قبول دعاويكذبرا اين قلبخويش, كنه در باطنو
منبري نثرخاص اغلبآثارش, مانند رساله اين قزوينيدر كيوان نثر
و ميآميزد كتابتدرهم زبان با شفاهيخطابيرا زبان كه نحو اين به است,
با@لحني هم آن اصطالحاتعالمانه, كنار در محاورهايرا و @كلماتعاميانه

وي ميشد/ ديده نوشتههايش كل در وي عمر آخر سالهاي در ميكند, نقل نيز سميعي كيوان مرحوم چنانكه شتابزدگي اين /1

بÇدون مÇينوشت, را هرچه كه بود اين تأليف در رسمش و ميشد نوشتن صرف قزويني] @كيوان ] او اوقات <اغلب ميگويد:

مرحوم است/// داده رخ منقوالتش در بسياري خلطات و اشتباهات ت عل بههمين ميداد/// چاپخانه به اصالح, و حك و مراجعه

در رساله (دو ميكرد/> عجله هم آنها انتشار در بلكه ميداد, بهخرج شتاب خود نوشتههاي چاپ در نهتنها عباسعلي مال حاج

/(130 ص ايران, ف تصو جديد تاريخ

مÇعين فÇعل يÇا ص مشخ فاعل فاقد بسياري جمالت ميآورد/1 شتابزده
اصÇلي يكجمله ضمن در را بسيار فرعي جمالت آنچنان گاه و هستند
كه ميشود چنين حاصلكار, ميكندو گم خواننده را كالم رشتة كه ميآورد

نامأنوساست/ و نامفهوم بسياري جمالت



پانزده مه مقد

تأليÇفشÇهيديه پساز چÇندي قÇزويني, كيوان عباسعلي شيخ حاج
¹Çروض آن مشهور مثالهاي كه شهادتنامهها رايج شيوة به را ضميمهاي
است دهÇلوي بÇيدل روض¹ÇالسÇعدا¾ و سÇبزواري كاشفي واعظ الشهدا¾
شهادت به كه را صوفيه اولياي و الم عليهمالس ه مÄا و انبيا آن در نوشتو
استو آورده را كيفيتشهادتشان از مختصري شرح و برده نام رسيدهاند,
متن Öاصل در نوشته, اين ميكند/ ختم شهادتجنابسلطانعليشاه به را آن
بÇهمناسبت كه است بوده اليحهاي آن, مشهور زيباي بهتعبير يا سخنراني
مرحÇوم ايشان, جانشين به انتها در و كرده قراÄت آنجناب شهادت شب
مÇيرزا از مÇرثيهاي نÇيز آن خÇاتمة در ميگويد/ تسليت نورعليشاه, آقاي

اسÇÇماعيل شÇÇيخ حÇÇاج حÇÇوم مÇÇÇÇر بÇÇÇÇه نÇÇÇÇامهاي انÇÇÇÇتهاي در اليÇÇÇÇحه, ايÇÇÇÇن دربÇÇÇÇارة عÇÇÇÇباسعلي شÇÇÇÇيخ حÇÇÇÇاج /1

Ñ

Ø

روضه مجلس منزل, بنده در روز شش آقا, مرحوم شهادت ام اي <در ميگويد: ÇÇ يزد ميبد اهل مشهور فقراي و علما از ÇÇ صالحي

بÇين وقÇتش شÇد/ عÇمومي اطÇعام Öآخر روز ميشد/ ت جمعي نفر چهارصد قرب ميخواندند/ روضهخوانها همة نمودم; برپا

همان و شد/ خوانده نوشته, زمان اين تا اوليا و انبيا جمله شهادت بر مشتمل اليحه و شهادت/ وقت بهمناسبت بود لوعين الط

خيلي مرثيه بند شانزده و بفرستد/ شما براي بنويسيد كند ت هم د محم د سي آقا ا@گر داديم, قرار شهيديه كتاب جز¾ را اليحه

برهنه را سينهها همه شب, آن بود/ سينهزني يكي شد/ خوانده ساخت, جاللي به ص متخل فتحاهللاخان ميرزا آقا Öخوشمضمون

اين از را نگارنده كه صالحي اسماعيل د محم آقاي محترم فاضل از بودند/> فرستاده شيراز از هم مرثيه دو زديم/ سينه نموده,

نهادند, اختيارم در ÇÇ صالحي اسماعيل شيخ حاج مرحوم ÇÇ خويش جد به را قزويني كيوان نامه متن فتوكپي و كرده لع مط ضميمه

سپاسگزارم/

است/1 كرده درج جاللي متخلصبه فتحاهللاخان
سÇه ايÇن مÇقابلة از كÇه شد مشاهده خطي نسخه سه شهيديه رساله از
آقÇاي حÇضرت هخطÇب ل او نسÇخه گÇرديد/ ا هيÇم حÇاضر رسÇالة نسÇÇخه,
خÇان غÇالمرضا مÇرحÇوم بÇه مÇتعلق ÂبÇق نسÇخه ايÇن است; صالحعليشاه
اينك و خريداريشده مرحوم وارثآن از و بوده لي تفض لطان قالس مصد



سلطانعليشاه جناب شهادت و زندگي در رساله دو شانزده

ميباشد/نسخه به@كتابخانهشخصيمرحومجنابآقايحاجعليتابنده متعلق
مرجع نسخه نسخه, همين لذا استو كاملتر همه از خوشو خط به مزبور
جزو دوم نسخه است/ فاقدقسمتضميمه نسخه اين ا ام شد, گرفته اصلي و
تابنده نورعلي دكتر حاج آقاي جناب كتابخانه به متعلق خطي مجموعهاي
زنÇدگينامه يگانه آنها, لين او كه است رساله سه شامل مجموعه اين است;
كه ميباشد اصفهاني ار عبدالغف آقا قلم به سعادتعليشاه, حضرت موجود

/1372 تهران حقيقت, انتشارات اصفهاني, عبدالغفار آقا سعادتيه, شريفه رساله /1

ايÇن جÇز¾ دومÇين است/1 چاپشÇده رسالهسعادتيه عنوان تحت Âمستق
بÇيعنوان چÇون ولي است سÇلطانعليشاه حضرت زندگاني در مجموعه,

/12 ص مقدمه, سعادتيه, /2

مÇمكن كÇه شÇده زده حدس رسالÇهسعادتيه2 ل او چاپ مقدمÇه در است,
رسÇاله هÇمين حÇقيقت در ولي بÇاشد, جÇزوه سÇه اين كاتب نوشتة است
تأليÇفحÇضرت كÇتابتÇوضيح, اسÇتنساخ سÇوم, جÇز¾ است/ شÇÇهيديه
تÇاريخ كاتبو نام ل, او جز¾ دو يكاز هيچ آخر در است/ سلطانعليشاه
را خÇود خ مستنس مجموعه, كل انتهاي در فقط استو نيامده كتابت اتمام
قمري 1330 شعبانسال ماه 18 را استنساخ اتمام تاريخ درويششيرازيو

است/ كرده ذ@كر
استو قÇمري 1331 ال وÇش 1ìتابتشÇك اتمام تاريخ سوم, نسخه اما
حيم عبدالر بنمرحوم حسينعلي نام نعمت@اللهيبه فقراي از را خود @كاتب,
آقÇا <حاج شريفه رساله اين مÆلف ميگويد استو خوانده بيدگلي عطار
افÇاداتÇه ايÇام اهللا ادام مÇنصورعلي بÇه المÇلقب القÇزويني عÇباسعلي شÇيخ

نيز كاتب و است بوده فقرا ه توج مورد و فقري خدمت به مأذون هنوز عباسعلي شيخ حاج كه شده نوشته زماني در نسخه اين /3

حÇاالت در ل فصÇم كتابي نبعد م شايد كه ميكند اشاره استو الشريفه>3



هفده مه مقد

است/ نداشته منصورعليشاه لقب هيچگاه خود فقري خدمات ام اي در وي شد, گفته چنانكه و ميخواند علي" "منصور را او

ابÇتدايش در كÇه شرحÇي به را نسخه اين آيد/ نگاشته حضرت آن سه مقد
وقÇف قÇمري 13ê2 سال در كاشاني بيدگلي حسينعلي استاد مرحوم آمده,
ثÇاني, نÇورعليشاه حضرت و عليشاه سعادت حضرت مزار بقعة @كتابخانه
كÇه كÇرده شÇهرري در عبدالعÇظيم شاه مزار حمزه امامزاده صحن در واقع
جمله از كتابهايآن و تخريبشد شمسي 1370 سال در بقعه كل متأسفانه
در نسÇخه ايÇن فتوكپي رفت/ تاراج نفايسشبه ديگر و نسخه همين اصل
اينجا در كه است موجود تابنده علي حاج آقاي جناب شادروان @كتابخانة

تÇÇدوين و (@گÇÇردآوري ايÇÇران عÇÇرفان نشÇÇÇÇريه شÇÇÇÇمارة چÇÇÇÇند در ÂبÇÇÇÇق نگÇÇÇÇارنده, تÇÇÇÇوسط شÇÇÇÇهيديه رسÇÇÇÇاله /1

Ñ

Ø

و تجديدنظر با مجموعه يك در ديگر بار اينجا در و گرديد منتشر و تصحيح (ì و ë ,3 ,1 شمارههاي آزمايش, مصطفي د سي

ميشود/ چاپ آن, انتهاي در ضميمه بخش شدن افزوده و اضافات

گرفت/1 قرار استفاده مورد
مغلوط بهصورتي كه چاپآن براساستنها ضميمةرسالةشهيديهنيز
كÇلماتقÇصار بÇر شÇرحفÇارسي رسالةتÇوضيح, سنگي چاپ خاتمة در
شÇده مÇنتشر قÇمري 1333 سال در سلطانعليشاه تأليفجناب باباطاهر,
چاپديگري يا نسخه دارد, اطالع نگارنده كه آنجا تا و شد تصحيح است,

نيست/ موجود آن از



-¼‡B¼ط z§A¨±]n





حيم الرَّ من Öح الرَّ اهللا م Öس ب

درود و Çل×و¸ ص و واجبالوجÇود, له ا مÇعبود حÇضرت حÇمد از بÇÇعد
شهود, غيبو جامع تبيان و ودود سلطان رحمت تام جالي م بر نامحدود
ايÇن گÇويد چنين بود, عالم زمام مالكين او كرام آل و محمود د احمد@محم
به چيزي كه ميگذشته خاطرم در استكه تي مد كه علي, غيرمعدود, @كمنام
آن و نمايم, ضم Öتقريظ بهطريق عاد¸ بيانالس كتابمستطابتفسير مة مقد
Ôث ÖوÇ غ و دين اش الر ¾ا ه× ق Ôف Öال ÔرÖخ ف و المين الÖع× ¾ا لم× Ôع Öال ÔنÖي ضرتزÇفاتحمصن از تفسير
المعقول Ôع ام ج× و ول Ôص Ô Öواال روع Ôف Öال ي ف Ôل ام لÖك× @

ا و ين اد الÖه× ¾ا ف× رÔع Öال Ôياث غ و لين اض الÖف× ¾ا كم× Ôح Öال

د ه ت Öج Ôم Öال Ôد اه ج× Ôم Öال Ôو ابد الÖع× Ôمال الÖع× و Ôل ام لÖك× ا د اه الز ول Ôح Ôف Öال Ôف ر ش و ول Ôص Ô Öاال Ôل Öص ا ول, Ôق Öن م Öال و

جنابمستطاب ر الس Ñستضيي Ôم العقل وفير فس النَّ Ôهيد ز لب ق Öال Ôليم س نÖجد ت Öس Ôم Öال Ôريم الك و

است/ والد
اواخررجب اينوقتكه تا بوده مانع دنيويه هم و اهم ه ديني شواغل و
انسب نÇمود, راه بÇدرقة را عÇزم استتÇصميم پانزده و سيصد و هزار سنة
ضÇميمه هم را بزرگوار آن خود حاالت نسبو از قدري كه دانستم چنان
نقل بهطريق بلكه برنيايد, آن عهدة از بشر كه زيرا مدح, بهطريق نه نمايم
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كندذهن/ و كمفهم غبي: /1

جÇهت بÇه مÇيفهمد; آنرا غبي1 و ذ@كي هر كه محامدي و ظاهري حاالت
را او لهÇذا باشد/ بوده امر در بصيرت بر كتابمستطاب آن در ناظر آنكه
را او مÔسÇبب, اسم به ه ببي السَّ و Ôرجم سبب تسمية باب از و دادم قرار @كتابي
بر مشتمل Öت عز معرفتو ردا¾ سعادتو كسا¾ چون و گذاشتم/ نام رجوم

نمودم/ شهابقسمت پنج بر كتابرا اين لهذا بود, نور پنج

جناب آن ايماني و جسماني نسب بيان در ل: او شهاب

شده, افزوده لبه غÖال ب و نهاده نام جسماني والد جنابكه اسمشريفآن
طÇريقت مĤب فÇضاÄل مستطاب جناب والدشان و د سلطانمحم مال الحاج
از و نÇجبا اعاظم و علما و فضال افاخم از د, محم مالحيدر آخوند انتساب,
12ëê سنÇة در هفتادسالÇگي و پيÇري نÇس در و بودهانÇد عرفا فرقÇة زمرة
عÇزم بÇه كربال از سالÇي چند از بعÇد و شده ر بد وطÇن از كربال سفر عزم به
عمرشان زمانهÇا اين و شدهانÇد الخبر غاÄب مفقوداالثرو و رفته هند سفر
مÇرحÇوم بÇحسبالعÇاده, و گÇذشته هم سابق زمانهاي طبيعي عمرهاي از

شدهاند/
الÇم بÇن د حمÇدوستم الÇم بÇن د لطانمحمÇس الÇم پسÇر آنجÇناب و
قاسمعلي حاجي از استو قاسمعلي حاجي بن د محم حاجي بن د نورمحم
گاهيهر بودهاند محترم همه تا@كنون رشته ايندو و شدهاند رشته دو بهبعد
مسÇند بÇر رشÇته دو ايÇن مÇيان در نÇفر يك هÇميشه و يكÇي, گاهي و دو
موجب آنها ذ@كر كه ميشده آنها معارفاز بروز و بوده شريعتداريقاÄم
بÇه مÇينمايم وصيت و داشتهاند وصلت هم ميان در هميشه و است, طول
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دامادي/ پيوند, خويشي, مصاهرت: /1

و نÇنمايند ياالبÇد تÇح را وصلتمصاهرت1 قطع كه رشته دو اين آيندگان

بزرگداشت/ توقير: /2

بÇه وصيت امر بههمين و ميداشتهاند را بزرگان توقير2 هميشه @كوچكان
معاريفعÇصر و دهر اد زه از قاسمعلي حاجي خود و مينمايم/ آيندگان
و د يرمحمÇام بÇه مÇنسوبند كÇه بÇيچاره بÇه مشÇهوره طÇايفة از و بوده خود
طايفة و او اوالد و اميرسليمان و بودهاند اميرسليمان اوالد از كه اميراحمد
خامس نتيجة و هدي× اÄمة خدمترابع در بنياسد طايفة با بنيخزاعهاند, او
Çلياهللا Öع ا ÇÇ ه فويÇص سÇالطين فÇرامÇين مÇوافÇق و بÇوده حاضر عبا(ع) آل
مÇردم از كÇه شÇد خواهÇد امي اي كه بودند فرموده حضرت آن ÇÇ م هات ج× ر د
و امÇيرسليمان اوالد لهÇذا نÇمايند, مطالبه عوارضات ساير, و چوپانبگي
هÇنگام در و فرموديم معاف عوارضات ساير و چوپانبگي از را او طايفة
امÇير خÇراسÇان, بÇه ضÇا(ع) وسيالرÇم بÇن ليÇع حضرت ثامن امام ه توج
مÇقام صاحب را او و داشته او به اعتقاد كه طوايفچند ميان از سلطانقلي
ÇÇ خود اعمام بني ÇÇ د اميرمحم و اميراحمد با نموده, مفارقت ميدانستهاند
و امÇيرمحمد حÇضرت آن بÇودند, زده حضرت آن دامان به ل توس دست

فرمودهاند/ خود سركار به منسوب و به"بيچاره" خطاب را اميراحمد
لسان بر شد جاري كه اسمي همان رضا(ع) رحلتحضرت از بعد و
در و ميبودند معاف عوارضات از و طايفه اين بر ماند باقي حضرت, آن
له ا حÇضرت بين قرÇم و جاه حشمتو با خواقين و جمجاه سالطين زمان
و ن ييÇيدالوصÇس آÇÄين و مبين دين جان مرو كه صفويه عالية ة علي سلسلة
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ناپا@ك/ معني به نجس جمع انجاس: /1

گندگي/ و پليدي بهمعني رجس جمع جاس: ار /2

تÇرويج در تÇمام اهÇتمام و بÇودند رجاس2 ا 1 نجاس ا قاتالن ناسو هاديان
واجباالذعÇان فÇرمان طÇايفه اين ميفرمودند, اهلالبيت طريقة و ع تشي
زمان اين در فرامين آن و گرفتند فرمان آنها از و بردند را خراسان سلطان
تÇمام بÇه نÇمودهانÇد اعÇالم كÇه است مÇوجود گÇناباد بيچارة رشتة ميان در

اميران/ امير و رÄيس بگلربيگي: /3

اميرسليمانو طايفة چون كه داروغگان و ضابطان و حكام و بگلربيگيان3
بÇودهانÇد, مرفه معافو ديواني عوارضات ساير و چوپانبگي از بنياسد
ممهور سا@كنباشند;و كه باشنددرهركجا مرفه نيز اينزمانها بايددر لهذا
كÇه بÇعد فÇرمان, همان بهمضمون و اركان/ و وزرا و سالطين مهر به است
و بودهاند معاف سرشماري از رسيده, قاجاريه عاليه علية سلسلة به دولت
اين كه معروفه قحطي و وبا سال تا و نميداشتهاند دستي آنها حكوماتبر
از دارنÇد, خÇاطر ايÇنواليتدر اهل از بسياري و بودهام ضعيفمرتضع
در و مينموده را آنها امور رسيدگي و ميآمده كسي نقيبخراسان جانب
پريشاني و اختالطغموم همومو ترا@كم به كمكم بودهاند, سرشماريمعاف
ÇÇ گناباد بيچارگان باقي ا@گرچه نمودهاند/ سايرين چون را آنها مردم, حال
باب از چون ولي ميكنند, هياهويي سال هر ÇÇ قاسمعلي حاجي اوالد غير
و مÇعافند هÇم كنون قاين بيچارة كه شنيدهام و نيست, اثري مورث نيست
ناصرالدينشاه سعيد سلطان از بودن معاف فرمان كه گويند بغدادك بيچارة

بود/ ل مطلباو برايسند اينها ذ@كر و دارند هم
Çن م جÇناب آن جسÇماني نسÇبي سÇلسلة انÇتساب كÇه شد معلوم پس
و است/ رضÇا حضرت به منسوب واالختصاص, واالمتياز سمي¹ حيث@الت
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يÇقين راه بÇه ارشÇاد و ديÇن بÇه جÇناب آن دعÇوت اجÇازة سÇلسلة هكÇذا
حضرت به منسوب هم طاهرين اÄمة اخبار و احكام نشر و دالمرسلين سي
طÇريق ايÇن بÇه آن تفصيل و ميگويند رضويه را سلسله اين استو رضا

استكه:
تÇاج و خرقه و تربيتشده و ارادتورزيده و كرده بيعت آنجناب
حÇاجي نصاب معارف و حقايق جنابمستطاب معنوي دست بر پوشيده
و خليفه ايشان و بودهاند عليشاه سعادت به ملقب اصفهاني محمدكاظم آقا

خشان/ در تابان, روشن, اج: وه /1

مÇيرزا حÇاجي كÇامل مÇرشد و عامل عالم وهاج1 نقد و اج مو بحر قاÄممقام
عÇليشاه رحÇمت بÇه المÇلقب در, نايبالص به شهير شيرازي, زينالعابدين
ميرزا الحاج بينش بحار سباح دانشو ديار اح سي جانشين ايشان و بودهاند
جناب مريد ايشان و بودهاند مستعليشاه به ملقب شيرواني زينالعابدين
مجذوبعليشاه قرگوزليملقببه جعفر د مالمحم رينحاجي المتأخ غوث
حسÇين جÇناب فخرالكاملين المشايخ دستشيخ پوشيدة كسوت ايشان و
دستباب پوشيدة كسوت ايشان و بودهاند ايشان خليفة اصفهانيو عليشاه
سيداالصفيا¾ جانب از مجاز ايشان و اصفهاني نورعليشاه جناب طريق¹اهللا
جانب از دعوت به مأمور ايشان و شهيد معصومعليشاه سيد سندالعرفا¾ و
و دكÇني ين شمسالد جنابشيخ خليفة ايشان و بودهاند دكني رضاعليشاه
مÇيرشاه جÇناب خÇليفة ايشÇان و دكÇني مÇحمود شيخ جناب خليفة ايشان
مÇيرشاه جÇناب خÇود والد خÇليفة ايشÇان ثÇالثو حسÇيني يÇن مسالدÇش
مÇيرشاه جÇناب خÇود والد خÇليفة ايشÇان و ثÇاني عÇطي¹اهللا يÇن مالالدÇÇك@
مÇيرشاه جÇناب خÇود والد خÇليفة ايشÇÇان و مÇÇحمدثاني يÇÇن مسالدÇÇش
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يÇن مسالدÇش ميرشاه خود والد خليفة ايشان و ثاني اهللا محب ين حبيبالد
ايشان و ثاني خليلاهللا ين برهانالد ميرشاه خود والد خليفة ايشان و محمد
خÇود والد خÇليفة ايشÇان و عÇطي¹اهللا يÇن كمالالد ميرشاه خود والد خليفة
ين برهانالد ميرشاه خود والد خليفة ايشان و اهللا محب ين حبيبالد ميرشاه
ابوالمشايخ ضويه الر العلي¹ الطريق¹ د مجد خود والد خليفة ايشان خليلاهللاو
Çعادات ابوالس جناب پيرو ايشان و حسيني كرماني ولي نعمتاهللا د سي شاه
و بÇربري يÇن يالدÇرض صالح شيخ مريد ايشان و يمني يافعي عبداهللا شيخ
ايشان عيديو الص بوسعيد ابوالفتوح دستجنابشيخ گرفتة خلعت ايشان
دستجنابشيخ تربيتشدة ايشان اندلسيو ابومسعود جنابشيخ خليفة
از ايشÇان و بÇغدادي ابوالفÇضل شيخ جناب جانب از ايشان و ابوالبركات
عÇبداهللا شÇيخ مÇريد ايشÇان و طوسي الي غز احمد شيخ العلما¾ جانبشيخ
مÇريد ايشÇان و Çركاني Ôگ ابÇوالقÇاسم شÇيخ جÇناب خÇليفة ايشÇان و Çاج نس
قÇاÄممقام ايشÇان و مÇغربي سÇالم بÇن سÇعيد ابوعمران شيخ نزيلالحرمين
احÇمدبن شÇيخ پÇيرو ايشان و مصري احمد بن حسن شيخ كاتب, ابوعلي
جÇناب ريق¹ الط باب المشايخ شيخ خليفة ايشان و رودباري ابوعلي محمد
امام به دعوتشان ا@گرچه ايشان و اÄف¹" الط د سي" ملقببه بغدادي جنيد شيخ
بهمضمون و بوده آنحضرتبهحضرتقاÄم از بعد و عسكري(ع) حسن
او امر اجراي و بوده عسكري(ع) حسن امام از ايشان حديثكافياجازة

ري س شيخ خود جانبخال از بودند وليمنصوب آنحضرتميآمده, از
امÇام و عÇليالنÇقي(ع) امÇام بÇه دعÇوت ا@گÇرچÇه هÇم ايشÇÇان و سÇÇقطي
دست بÇر ايشÇان بÇيعت لكÇن بوده, ايشان از شيخ و داشته دتقي(ع) محم
آن از يافته منصب و بوده كرخي علي معروفبن ابومحفوظ شيخالمشايخ



9 ياطين الش رجوم رسالة

است/ جناب
اجازة بود: اجازه از نوع دو اÄمه و رسول زمانحضرت در كه بدان و
اذن چÇون اصÇخ امÇري در كÇه بود آن خاص اجازة / عام اجازة و خاص
مال زكاتو حقوقيو اخذ يا جماعتي يا جمعه يا بيعتتنها يا روايتتنها
كه بود آن عام اجازة و ذلكميبود/ امثال نظارتخرجيو و ه توج يا امام
مÇيفرمودند: كÇه را, مÇخصوصهاي اجÇازات بÇود جÇامع داشتو عÇÇموم
اجازات مشتملبر كه ي خاص اجازة و است>/ راجع ما به آنچه در <مÔجازي
اذن يكي تربيت/ درايتو اذن روايتو اذن بود: قسم دو به ميبود ديگر
تكميل و عباد تربيت در بود اذن ديگري و آنها اخبار روايت نقل در بود
ل او طÇريقت; آداب در ثÇاني شÇريعت, احكام در است اذن ل او نفوس;
ثانيدعوتاستبهدعوتو ه, اسالمي بيعتعامه دعوتو دعوتاستبه
به ثاني استو قالب احكام و ظاهر به آن ه توج ل او ه; ايماني ة خاص بيعت

اخالق; تهذيب قلبو
و "حلما¾" ديگر فرقة نام شريعتند, اهل كه بود "علما¾" اولي× فرقة اسم
جامعهردو فرقهايكه و عارفينتعبيرشده, اتقيا¾و و عرفا به اخبار در @گاه
اخÇبار: در نÇاميدند "حكما¾" را آنها ند عام اجازة صاحبان كه بودند اجازه

/3ë ص ه@/@ق, 1388 ,3 چ االسالمي¹, الكتب دار ,1 ج اري, غف ا@كبر علي تصحيح كليني, شيخ الكافي, /1

ساÄد/ و سيد جمع مهتران; ساد¸: /2

اوصÇيا¾ و منار و ساد¸2 به هم و كما¾;1 Ôالح عن Ôل القاب لما¾ Ôلح ل Ôعاب الت ¾لما Ôلع ل Ôالزمال
شده/ تعبير

صاحب و نميداشته اجازه كه كسي كند نقل را خبري كه نبوده رسم و
او و خÇوانÇده عÇالم بÇر را خبر ا@گر حتي نميداده, تغييري هيچ هم اجازه
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و خواندم/ او بر كه بگويد بايد بلكه فرمود, او كه بگويد نبايد نموده تصديق
را آن برميآمده, ارشاد و ايماني دعوت به هركس اجازه و اذن بدون هم
خÇبر دارد آنÇها ذم و دو ايÇن بÇه اشÇاره كÇه ميناميدهانÇد طاغوت و ضال

شكستند/ را من پشت نفر دو :238 ص ,2 چ ,1 ج الطبري, علي ابيالفضل االخبار, غرر في االنوار مشكا¸ /1

در بÇوده متصل اجازه رشتة دو اين و الن1/ Ôج ر ي هرظ م ص ق كه: امير حضرت
ال جه نهميان اهلطريقتند محسنينكه عرفا¾و اهلشريعتندو ميانعلما¾كه
امانتو به است مشروط Öروايت اذن چون ولي بيپا/ فان متصو و عالمنما
مشايخروايت لهذا ديگر, شرطي به نه فهم حفظو درستو اعتقاد صدقو

ميسپارد/ گوش كه هر دارد, قلب كه هر :37 آية ق, سورة /2

روايت, اذن بوده دو هر مع2 الس ي لق ا Öن م در و Õلب ق له كان Öن م در بودهاند/ بسيار
حÇضرت آنكÇه حÇتي چÇهارصد تا هفتاد از ميداشتهاند, بسيار اÄمه لهذا
اجÇازة ولي دادند, روايت اذن را نفر چهارصد و هزار كه شده گفته صادق
بÇر است اغلبمشتمل در نفسچون تكميل تربيتو و دعوت و ارشاد
تÇجلية و روح تÇحلية نفسو صفاي بر است موقوف و هم, روايت اجازة
بهمراتبحاالتو علم حوادثو و باليا و منايا علم و سر استضاÄة باطنو
Âمث شخصيافتميشد/ كم در لهذا استعدادات, حقيقت تفاوتمقاماتو
و ار مÇع و مÇقداد و سلمان اويس, با داشتند: شيخ نÔه رسول(ص) حضرت
اسام¹ و مدينه در ير م Ôع ومصعببن ذيفه Ôح و حبشه در ار طي جعفر و ابوذر
داشتند: نفر هشت مقداد و اباذر و سلمان اويسو غير علي(ع) و زيد/ بن
كميل Äليو Ôد ابواالسود و قنبر و جبير بن سعيد هجريو رشيد و ار تم ميثم
ابيبكر, بن د محم مالكاشترو و حقيقتبود اشرفاهل نخعيكه بنزياد
ثقفي مسعود بن سعيد حسن(ع) امام از و اختالفاست/ حسنبصري ودر



11 ياطين الش رجوم رسالة

بود/ جعفر بن عبداهللا و
جناب و قعقاع بن مسيب و بنصرد سليمان امير حسين(ع) امام از و
تÇا آنجÇناب سÇلسلة و بÇود ه نفيÇح مÇحمد امام حضرت عقيلو بن مسلم
از و كردند/ خالفادعا به عيان مد منقطعشدو بعد بودو جاري امام ابراهيم

بس/ و بود ه حنفي محمد اد(ع) سج د سي
به ابراهيم از هم رشته ا@گرچه بود; ادهم ابراهيم دباقر(ع) محم امام از و
اسماعيل يكي صادق(ع) مشايخحضرت و علي/ به ميرسد بصري حسن
از مأمÇور كÇه دي يÇس داللت بÇا بسÇطامي بايزيد يكي و بود حضرت پسر
و شدند/ باطل ابوالخطاب چون حضرت آن ديگر مشايخ و بود, حضرت

منحرفشدند/ همه ولي بود عديده مشايخ را كاظم(ع) موسي امام
جانب ا@گرچهشيخشقيقاز بلخي, غيرشيخشقيق ازحضرترضا(ع)
و حÇضرترضÇا مشÇايخ و مÇيرسد, هÇم بÇاقر محمد امام به ادهم ابراهيم
عرب مشايخ اجلة از كه معروفكرخي به بوده منحصر جواد(ع) حضرت
Öدرضمن داشتو خود جاي سر در را مردم ه, تقي ة سني سنت وفق بر و بود
امÇام جانب از هم مصري ذوالنون و مينمود/ ه مÄا حضرات به دعوت امر
حسÇن امÇام از و هÇم, ت(ع) جÇح حÇÇضرت از و بÇÇود ÇÇقي(ع) الن عÇÇلي
بÇاطل حÇضرت آن از بعد ديگر نفر چند و بود/ جنيد همان عسكري(ع)
شيخمحمد بنروحو ابوالقاسم شيخ ابوالحسنسمريو شيخ رشتة شدندو
بÇه و بÇود حسÇن امام از عثمان ا@گرچه سعيد, بن عثمان شيخ و عثمان بن
و بود ه خاص اجازة هم و شد/ قطع ابنروح در اما توصلشد حضرتحج
كÇه مÇيگوييم پس بÇودند, سفير و وكيل مثل و بود فقط غيبتصغري در
خدمتبهحضرتصادقوحضرتكاظمو تها جنابمعروفكرخيمد
روايت نÇقل اجÇازة و كÇرد درك را امام چهار عصر و نمود رضا حضرت
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دستحÇضرت شÇدة تكميل ولي است, صادق(ع) حضرت از آنجناب
و خÇرقه دعوتو و ارشاد بيعتو اجازة طريقتو اذن استو رضا(ع)
را جنيد ايشان و سري خود, از بعد يافتو حضرت دستآن از @كسوت
نÇصب در اذن حتي داشتند كه عامي اذن عموم مالحظة به فرمودند نصب
امÇام و مÇحمدتقي(ع) امÇام و مييافتند/ تكميل ة منص بر را او هرگاه غير,
خÇود ه, قيÇت كÇثرت بÇاب از عسكÇري(ع) حسÇن امÇام و Çقي(ع) ليالنÇع
و مÇيداشÇتند اجرا را آنها امر لهذا بخوانند, خود به آشكارا نميتوانستند
را آنÇها نÇميداشÇته, آنÇها به خروج گمان عامه و ميخواندند بهخود آنها
و اد(ع) سج د مثلسي نبودند ضآنها متعر و ميپنداشتند خود مشايخ چون
ضاو متعر Æذيين, Ôم و كرد دعوت د محم را بسياري كه زيرا ه, حنفي محمد
فاطمي چونكه فرمود دعوت كم نفيس, نفس به خود اد سج د سي و نبودند
ايÇنكه سÇبب شÇد پسمÇعلوم را/ آنجÇناب نگذاشÇتند معذلكآرام بود,
بوده, صادق(ع) ازحضرت روايتايشان اذن آنكه با حضرتمعروفرا
بوده عشري اثني× سلسله اين آنكه با و نسبتدهند بهحضرترضا(ع) چرا
يا ت(ع) جانبحج از جنيد بگو پسخواهي گويند, رضوي چرا هستند, و
امÇام از بÇعد بÇوده قاÄم حضرت آن استو مجاز عسكري(ع) حسن امام
از تقي(ع)وآنحضرتبعد محمد امام از قي(ع)وآنحضرتبعد عليالن
رضÇا(ع) جانبحÇضرت از معروف جناب بگو خواهي و رضا(ع), امام
دوازده امامت به قاÄل سلسله اين حال هر به دارد/ يكمعني دو استهر
زندهبودن به و كمتر, نه و زيادتر نه رسول(ص) از بعد اهلالبيت از امامند

بشر/ قاصرة انظار از االمر(ع) غيبتحضرتصاحب و
رشتههاي نيستو ذ@كر به حضرترسولمحتاج تا ازحضرترضا و
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ابيطالبمنتهيشد به بسياري و منتهيشده رسول حضرت به Hسابقجميع
قسÇم دو بÇه را حضرت رشتة ولي غيرهما/ و بحيرا مثل و شرم سلسلة مثل
عن Hجسمانيحضرتاستاب نسبي سلسلة موافق يكي اخبار: در نوشتهاند
ديگري و است/ مشحون نيستكتباخبار ذ@كر به احتياج آدم(ع)و ابتا

اختالف)/ كمي (با 17ì Ç 17ë صص ق, 1ê0ê قم, ,ê جلد اري, غف عليا@كبر تحقيق صدوق, شيخ الفقيه, يحضره ال من /1

اينخبر در ا@گرچه ÇÇاست الÖفقيه1 Ôه Ôر ضÖح ي ال× Öن كتابم در موافقخبريكه
الÇق است: ايÇن خÇبر آن و ÇÇ كردهاند تفسير ابيطالب به بعضي را برده هم
Ôت Öل عÇ ج و قي ÖلÇ خ Ôت ÖرتÇ ÖخI مÇ Ôث ̧ النبوَّ ب ¾بيا Öن  Öاال Ôت Öم كر@ ا ني ا آدم لي ا Ôاهللا حي Öوا (ص): Ôالرسول

Õيث ش Öصي Öوا و اهللا Ô¹ب ه هو و يث ش لي ا Ôآدم اوصي× ف , يث ش لي× ا ص Öوأ Ôم آد يا ¾وصيا Ñاال م Ôخياره

الي مÇحوق صي× Öوا و محوق الي مخلت صي Öوا و مخلت الي Ôبان ش أوصي× و Öان ب× ش ه نÖاب لي ا

Ôناحور ها ع ف د و ناحور الي Ôادريس وصي× ا و Ôادريس هو و اخنوخ لي ا غثميثا صي× Öوا و غثميثا

اوصÇي و ا غيثاش× Öرب الي عثاس اوصي و عثاس الي Õسام و سام لي ا Õنوح صي× Öوا و نوح لي ا

الي جÇفينه اوصÇي و جÇفينه الي بره اوصي و بره الي يافث اوصي و يافث الي ا غيثاش× Öرب

الي هو و اسحق الي هو و اسماعيل الي ابراهيم و الخليل ابراهيم الي عمران دفعها و عمران

الي موسي و موسي الي شعيب شعيبو الي بثريا و بثريا الي هو يوسفو الي هو يعقوبو

زكريا الي آصف و برخيا آصفبن الي سليمان و سليمان الي داود و داود الي يوشع و يوشع

الي يحيي و زكريا بن يحيي الي شمعون و شمعون الي عيسي اوصي و عيسي× الي زكريا و

ه×ا ع ف د و آله و عليه صلياهللا رسولاهللا قال ده/ رب الي اوصي سليمه و سليمه الي منذر و منذر

بودهاند سلسله اصولمشايخ اينها كه ميشود و ياعلي/ اليك ه×ا Ôع ف Öدا انا و ده رب ليَّ ا

آنجÇناب رشÇتة ا@گÇرچÇه هرحال به افتاده, اختصار براي بعضي بين در و
مÇلت ولي دستآدم, بÇه است وصÇل Öدست و مÇيرسد آدم به اليه يٌّ معز
آن به منتسب بهبعد حضرت آن از كه زيرا است, دي محم ملت آنجناب



سلطانعليشاه جناب شهادت و زندگي در رساله دو 14

ع تشي شهرت مالحظة به است جعفري جناب مذهبآن استو حضرت
دودة و رضÇوي آنجÇناب سÇلسلة چÇنانچه آنجÇناب, بÇÇه عشري اثÇÇني×

است/ نعمتاللهي

جناب آن تواريخ و حاالت از بعضي ذ@كر در دويم: شهاب

Çحال م در قÇريهايست شوراب و بوده شورابي Âاص قاسمعلي حاجي
ة ي قÇح طÇريقه زمÇان ايÇن در ÇÇ انÇاث و كÇور ذ@ ÇÇ آن اهل جميع كه @گناباد
بÇيدخت و پرداختهاند/ بيدخت به اوالدشان بعدها و دارند را نعمتاللهيه
كه است دهاتقديمه از و خانهوار سيصد مشتملبر مجموعه, قريهايست
صÇاحبآن/ اسÇم بÇه شÇده سÇاخته Hتقريب رستم و اسفنديار زمانهاي در
گويند "زهره" بيدخترا عربي به پادشاهيدرآنعصرو دختر بيدختنام

لغتفرهنگ/ و تاريخحبيبالسير بنابر
و هÇزار سÇنة در و مÇيبودهانÇد بيدخت در محمد حيدر مال آخوند و
آنكه از بعد بودندو تركمنشده ياغية طايفة اسير چهلهجرت, دويستو

عزلت/ گمنامي, خمول: /1

و ذ@كÇر عبادتو و زهد به و گزيده خمول1 زاوية بودند, نموده مراجعت
هما@كÇنون آنجا و بودند شده سا@كن را نوده مزرعة و بودهاند مشغول فكر
والد پيشنماز, د مالمحم آخوند با اغلب ت مد اين در و است, فقرا محل
حÇاجي جناب ادات, سالل¹الس با و بودهاند بنيعم كه ضعيف اين @امي جد
مÇحمد حÇاجي جناب و افضل د محم حاجي جناب و ريابي علينقي ميرزا
دابÇراهÇيم سي آقا جناب و آقا محمدعلي ميرزا آقا جناب و بيدختي حسن
جÇناب گÇرويدگان از تمام و بودهاند هم با كه را تي مد آن ميبردهاند/ بسر
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چيزي/ از آمدن بيرون انسالخ: /1

آنجنابو انسالخ1 اوقاتكثرتزهدو در و بودهاند/ اصفهاني نورعليشاه
ا@گرچه رسيده, بهم طينتآنجناب هم, با مذكورين فقراي جوشمحبت
اÇÄمة انÇوار فاضل و جبار حضرت نور از اخيار طينتآن Öاخبار برحسب
نور عالم در و شده تخمير حق بردستقدرت تها مد و شده پديد اطهار
و محبتشده نور برافروختة حضرتجبروت, شوق به و گرديده سرشته
م مكر لبآبا¾ Ôص در آنكه پساز بوده, ر ارجاسمطه از و ه منز كثافات از
رحم به مبارك وجود آن مبارك, ماهي در شده كشيده سالله و شده تصفيه
پدرو و بوده مشانمشاهد Ôا جبهة نوريدر انعقاد, روز از يافتهو انتقال مادر
جÇبهة در حقيقت نور بهظهور ميدادهاند بشارت را يكديگر ايشان مادر
قبل گفت: كه كردهاند آنجنابنقل والدة از زنانبسيار آنمباركطلعتو
بيداري در و بودم نشسته خود شوهر با شبها از شبي طفل, آن انعقاد از
بÇين گÇويا كÇه شنيدم بام باالي از صدايي نموده روي عالمي خواب, مثل
و گÇرفتيم شد, داده فرود آبي ديدم بگيريد; گفت: كه بود آسمان و زمين
كه آب همان از و راحتشدم كه كرد اثر دلم برودتشدر چنان خورديم,
بهسببهمانآب, انعقاد وشب شد/ مولود آن نطفة انعقاد خورديم دو هر
همچندان حمل زمان در و گفتنيايد به كه شد نمايان من بر حاالتي چنان
آسماننزول از ماه كه همانشبخوابديدم و نميديدم, خود سنگينيدر
كÇه دار مÇخفي كه: فرمود دادم, خبر شوهر به شد, فرو گريبانم در و @كرد
خÇود عÇصر در آنجÇناب ماجدة والدة و است/ سعيدي مولود به بشارت
بوده, آفاق طهارتشهيرة تو عف زهدوورعو در نداشته, عديل مماثلو
كه طعامي هرگونه از كه آنجناب زمانحمل در Hصالحخصوص و تقوا در
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ايÇن كÇه نÇميخواهÇم كÇه: ميفرمود و داشته اجتناب داشته شبهه احتمال
قÇرآن و دعا و روزه شبو نماز و بهعبادت پيوسته و باشد, آلوده مولود
ديگر پير زنان اينضعيفو ههاي عم و داشته/ قرآن به تامي ل توس و بوده
ر رÇمك كÇه مÇيكنند نÇقل ر رÇمك زنÇدهانÇد, بÇعضي هÇنوز كه بيگانگان از
بسيارشبها يستكه سر چه او در كه اينولد امر در حيرانم كه: ميفرموده
سÇورههاي و بÇرميخيزم كÇه نÇماز بÇه كÇه او حÇمل از سÇه ماه از بعد شده
خÇوانÇدن قÇرآن در مÇوافÇقت صÇداي شكÇم درون از ميكنم, بلندقراÄت
صÇبح اذان بÇهنادرتا ا@گÇر يÇا نÇماز بÇه برميخيزم هروقتدير و ميشنوم
شبهÇا ميدهد, حركت مرا و ميزند من بر پايي درون از باشم, خوابيده
تÇولد, وقت و وحشت/ استدر جÇليس وحÇدتو استدر انÇÇيسمÇÇن
حيات آخر تا تولد اوقات در و آن وقوع از قبل بود داده خبر آنجنابرا
طÇفل آن بÇر بÇيادبÇي بÇه دست و ميداشته محترم را ايشان هميشه خود,
طفل اين كه: ميگفته و مينموده تعظيم ايشان طفوليتبراي در و نميزده

ايشان/ به والده وثوق بوده گرفته شهرتي و كند پر علم از را عالم
نÇور تولد تاريخ نوشته: والدشان آخوند جناب ايشان تاريخ در لهذا
از قÇبل الخ, مÇحمدبن سلطان مادري, صدف در سعادتمند, ارجمند چشم
يك/ و پنجاه دويستو و هزار سنة جمادياالولي× 28 سهشنبه صبحشب
نرسانيد Gابد من به طفوليت, و رضاع زمان در كه: ميفرموده والده و
در و ميرسانند, مادرها به اطفال باقي كه زحماتي صدماتو و تعبها از
آثÇار و بÇزرگواري عÇالمت كه ميكردم مشاهده را امري او از هرچندي,

ميبود/ او آياتهدايتشعاري دينداريو
يÇا سÇي از بعد والده شده, ناپيدا والدشان ايشان, سهسالگي سن در و
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در و پÇنج/ يÇا چÇهار و هشÇتاد سÇنة در بÇود شده مرحومه يكسال سيو
بهطريقوقار هميشه نميداشتهاندو معاشرت چندان اطفال با طفوليتهم
و صÇوري بÇزرگي آثÇار و ميفرمودهانÇد رفتار ادب و سنگيني و نرمي و
فطانتآن هوشو ذ@كاوتو و عقل و بوده مÔبينشاليح جبين از معنوي
چÇون ولي بÇوده, مردم عموم بل م Ôا بو ا ب تعج طفوليتمحل جنابدر
عÇجب مÇلتفت بÇرنميآمده پÇي در چÇندان نÇبودهانÇد, بÇهامÇري مسبوق
بانجابتو و كي استذ@ طفلي بسيار كه ميدانستهاند همانقدر نميشدهاند,
بÇه بÇهصورت را پنجسالگي,آنجناب سن تمام از بعد و فراست/ هوشو
حÇفظ كÇثيره, مذا@كÇرة بدون ميشدهاند تعليم آنچه و دادهاند مكتبخانه
و خÇوان خÇط بÇوده, پÇنجماه گÇويا كÇه قÇليلي مÇاه چÇند بÇه و مينمودهاند
در و نمودهاند/ تركمكتب خوانده, فارسي از قدري شدهاندو قرآنخوان
آنكه تا ميداشتهاند مواظبتمرطاعاتوصالت قانونبزرگان, @كودكيبه

داهيه/ و حادثه صارفه, جمع صوارف: /1

و شده پيدا آنها مال بهحالو تغيير حوادثعصر, دهرو بهسببصوارف1
گÇرفتار بÇوده, آنجÇناب بÇزرگ بÇرادر كÇه مÇالمحمدعلي آخÇوند جناب
تÇحصيل پÇي در نتوانسÇته آنجناب لهذا و گرديده عيالمندي و پريشاني
بÇرادر امÇر بÇه و گÇرفتار دنيا شغل به سالي چند تا بروند, ه انساني @كماالت

آن/ مانند و آب و زمين عقار: /2

باركش/ چهارپايان و ستور بهمعني ماشيه, جمع مواشي: /3

تنظيم و مواشي3 بهتربيت و بوده عقار2 و زراع و بار و پيكار در بزرگتر,
عادتحضرت چنانچه وار موسي× را گاهايشان بلكه نموده, اشتغال حواشي
به و انداخته گوسفند نسق و نظم عقب در است, اخيار و انبيا¾ در @كردگار
در آنكÇه تÇا داشتهاند, پرداخته بهحسبظاهر را كمال سببتحصيل اين
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رفتهبودهاند بيلند بهقرية صلةارحام بهقصد روزي ,Hتقريب هفدهسالگي سن
به و بود, پيشنماز زاق عبدالر مال آخوند جناب خانة در خواهركه بهخانه
را ظÇاهري ومÇدرسة آورده يÇاد را خود اصلي موطن نموده عبور مدرسه
بÇه و بÇودند نÇموده مÇراجÇعت آنÇجا از پنداشÇته, ه الهي غمزه مكتبخانة
و فÇرموده حÇفظ را فÇارسيه رسالة و رسانده به@كمال عربيترا قليلزماني
بهجهت مگر بودند نيامده بيرون اطاق از سال تدو مد در و بودند نوشته
بلوككسيرا تمام در بلكه بودند زبردستشده خود اساتيد بر و ضرورت,
حÇيرت مÇورد نÇبوده, فÇن آن در ايشÇان بÇا مÇباحثه و مÇÇعارضه يÇÇاراي
كسانيكه جمعياز كنونهستند بودندو گرديده عبرتنظار اولياالبصارو
گويند وليخود رفتهاند بيگانگي راه از كنون ا@گرچه بودهاند زمانها درآن
آنجÇناب خÇود نكردهايم/ مشاهده اعجوبهطفلي چنان روزگار, در ما @كه
عÇقايد كÇه برآمدم آن پي در ه, فرعي اعمال مواظبتمر پساز كه: فرمود
اسÇاتيد از يكي خدمت در نمانم, صرف تقليد در و نمايم مضبوط را خود
وحÇدت اثÇبات مÇقام در نمودم/ بابحاديعشر خواندنشرح به شروع

ميشدند/ تباه دو هر ميبود, اهللا جز خداياني آسمان و زمين در ا@گر :22 آية انبيا, سورة /1

كÇرد, تا1 د س فÇ ل Ôاهللا اال Õ¹هÇ ل× ا ¾ ما فيه كان لو آية به استدالل استاد واجبالوجود,
ولي بودم, قواعدحكمتدور از بيخبرو اصطالحدوروتسلسل از ا@گرچه
پساز و توحيديم اثبات مقام در ما هنوز كه: راندم زبان بر و گفتم خود با
حقيقتو كنيمو ه خاص و تعامه نبو اثبات و عدليدرستنماييم بايد آن
در اسÇتاد نماييم/ قرآن آية به استدالل آنگاه بدانيم, را قرآن همين صدق
علما¾ و دينند اركان اينها كه داد دست حيرتي مرا ماند, عاجز جواب مقام

حيرانند! من مثل و مايند آيين
علميسري بههر نمودو اشتداد درسرم وحشت, اينحيرانيو @كمكم
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و بÇيابم را مقصود تا ميكردم غوري آن در مييافتم خبري ا@گر و ميزدم
اوليا¾ بازوي بهدستياري آنكه تا نديدم طالع دري هيچ از را مقصود چهره
چشÇمة كÇوبيدم, در دÇ ج به اهلالبيت خانة در بر و كوبيدم را دل در حق,
ن م ¹كم الح Ôينابيع Öرت ه ظ Hباح ص اربعين ل×ه ل صل Öخ ا Öن م لÔك گرفتو معارفجوشيدن

,1 جلد النجفي, المرعشي انتشارات الداماد, مرعشي حسيني باقر د محم امير االمامي¹, االحاديث شرح في ماوي¹ الس واشح الر /1

خواهد جاري زبانش به قلبش از حكمت چشمههاي گرداند, خالص خدا براي را خود روز چهل كه كس هر :200 ص ,1ê0ë قم

شد/

كمال به صرفرا نحوو آنكه پساز شكفت/ دلم غنچة در سانه1 ل لي ع لÖبه ق

مطالب خاطرو ملكة چهلروز در كتابمÔغنيرا كه ي بهحد بودند رسانيده
تكÇميل را مÇنطق و را بÇيان مÇعاني بÇودند, نموده دفاتر از محكمتر را آن
ات فرمودهاندبركتابتهذيبالمنطقمسم حواشيمعلق يكه بهحد نموده

منطقدانان/ ميزان, علم علماي /2

فÇطانت با اذ@كيا¾ و عصر ميزانيين2 و دهر حكما¾ بهتذهيبالتهذيبكه
است/ دشوار آن حل بامهارترا, ودانايان

حيرتو محل لايشان, تدريسمطو بودند, رفته كه بالدي تمام در و
بوده, بياعتبار اد حس سرافكندگي و اولياالبصار گزيدن دندان به انگشت
برآمده, خارجآن تكميلسطحو پي در بودند رفته فقه و اصول به چون و
فقه در و جسته ق تفو برهمگنان زماني اندك در رفته, آن غير عتباتو به
دست را احدي تفسير, علم و معرفترجال درايتو روايتو و اصول و
سين مدر و اساتيد ب, طال و بودند/ فرموده تهران به مراجعت نيافته, خود
لهÇذا بÇودند, شÇده مÇجتمع اخÇيار زبدة آن دور به پرگاروار وا@گذاشته, را
تÇالمذة بÇراي كÇالنتر مÇحمودخان نزد و بوده شده حاسدين حسد اسباب
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شدن/ باب فرقه پيرو ب: تبو /1

مينموده هم مت را كه آنزمانهر و ب1, تبو به بودند آنجنابسعايتكرده
بÇود, پÇرسيده را آنÇها آنجÇنابحÇال از مÇحمودخان ميكشتهاند/ بودند
آنÇها و بÇودند داده اطالع را پسآنها است/ دروغ امر اين بودند: فرموده

در ايشÇان آنجناب, خود براي بودند كرده سعايت لهذا بودند, كرده فرار
بÇه راههÇا در كÇه ي هحدÇب بÇودند نموده فرار سبزوار به بازگذاشته را اطاق
سبزوار در هفتشبانهروز بودندو رسانيده بهمنزل را خود پوستخربزه,
يا گران بار قرضو ل تحم يا آن, و اين تملق و بودند برده سر به بيقوت
كه بود رسيده خبر راه در و بودند نپسنديده خود بر امتنان, به وطن حوالة

آويختند/ دار به را محمودخان
از بعد بودند/ فرموده اشتغال حكمت بهتحصيل چندي سبزوار در و
سبزوار آنكه با بودندو نموده تكميل را كالم سبزوار به آمدن از قبل اينكه
هادي مال حاجي مرحوم تالمذة و بود ذ@كاوت اهل مجمع حكمتو منبع
شده مجتمع آنجا در بلدان اذ@كياي نخبههاي و بودهاند دانايي و علم با همه
عÇبرتسÇروران و ديگران حسرت مورد قليلزماني معذلكدر ÇÇ بودند
حواشي و رسانيده بهم اشراقي اÄيو حكمتمش در طولي× يدي ÇÇ بود شده
بÇه و ربÇوده ديگÇران از را سآن درÇت تÇدريسو گوي و نوشته براسفار

خاطر/ روشن زيرك, اد: وق /2

پيشيگيرنده/ ق: ب الس قصب /3

Çهتازان يك از كÇماالت Çبق3 السَّ قÇصب وقÇاد2, ذهÇن مركب دادن جوالن
طبيعيو الهيو و نجوم هيÃتو و هندسه ربوده, دانش حكمتو مضمار
ضÇبط و لغز عروضو اسطرالبو و طب عمل قياسو علم و اخالق علم
سفر زمانهاي بين در را غريبه علوم تواريخو علم و ه فارسي و ه عربي اشعار
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فÇني هÇيچ در كÇه بÇهنوعي رسانيده, به@كمال را همه للباب Gطرد بهتدريج
نميديدهاند/ خود براي زبردستي

بعض تحصيل بهظاهر و رفتهام اطراف به ا@گرچه ضعيف اين خود و
بهعنوانسياحت ذ, تلم رفتنو وليآن نمودهام, غيرآنجناب نزد در علوم

شدهها/ خوانده وات: Ôر Öق م /1

اوضاع بر اطالع و خود سابقة وات1 Ôر Öق م به دادن گوش و اساتيد تماشاي و
در هÇمه يÇافتهام, ايÇزديه مواهب و صوريه علوم از آنچه و بوده درسها
ضعيف اين بر را حقيقي النعم ولي آن غير و بوده آنجناب خود خدمت

نيست/ ني م يد و ي حق
شكسته جز و بودند نموده اصي غو علوم جميع بحار در آنكه پساز
مÇعرفتو چÇراغ شب گرانبهاي گوهر و نيافته چيزي جواهر پاشيدههاي
چهرة و نياورده بدست ربوبيترا اصطفاي تاج عبوديتو عميقه جوهرة
عÇلوم پÇردة از را حقايق معرفت جلوت طلعتبا و حقيقي مقصود زيباي
و سوارند سفيد خري بر كه بودند خوابديده شبيدر نيافته, طالع صوريه
كÇه قÇدري ميروند/ باال ندارد, راهي استو راسته كه بلندي بسيار كوه بر
را@كبو و مÇيلغزد او پÇاي زيÇاد, اضÇطراب خÇوفو تعبو به ميرود

خوردن/ ط Öل غ حالت در دهدهانه: /2

بود داده آواز هاتفي تعبزياد, از بعد ميآيند/ زمين به مركوبدهدهانه2
و نميرسد مقصود به آخر و دارد تعب همه اين كه ديدي كه راه همين @كه
هÇوشيار نÇفس و بيدار خواب از است/ حكمت راه نميشود, پيدا راحت
در بودند/ برآمده الريبي جمال و حقيقي كمال پي در مقام همان از شده,
بÇهخيال ايشان با محمدنامي آقا و نام محمدرضا مال آخوند اوقات همين
و بÇود رفÇته بÇيرون شÇهر از محمدرضا مال بودند/ افتاده مربي كردن پيدا
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آخوند خدمت به رفته آنجا از و مراجعتننمايم/ نيابم را مقصود تا @گفت:
مÇن نÇزد در خواهÇي تو آنچه بودند: فرموده ايشان و همداني اهللا ولي مال
بÇه و رسانيده را خود آنجا از اصفهاني/ محمدكاظم آقا نزد در برو نيست,
حÇضور در تالعمر مد مجذوبوار كه بهنوعي بود, شده ربوده اولي× نظرة

بود/ نداشته نظر جلوسيا يا تكلم ة قو ايشان
جانب از صاحبم تا نيايم بيرون و اطاق به رفتم بود: فرموده آقامحمد
بودند فرموده آنجناب و نيامد/ بيرون اطاق از ماه دو و بيايد, بهسرم حق
آقÇا حÇاجي آقاي مرحوم حق امر به آنكه تا بيابم/ تا سكنم تجس من @كه:
حÇاجي جناب و ميرسند سبزوار به و ميشوند خراسان روانة محمدكاظم
زيارت و برويد عارفآمده, مردي كه: شا@گردان به ميفرمايند هادي مال
مÇيگردد/ آسÇوده و ميشود ربوده آقامحمد ميان آن در ميروند/ @كنيد;
مايل تامه, حوصلة و استعداد و قوي× ت قو كثرت باب از هم والد حضرت
از بÇهتر و مÇيبينند را ايشÇان مÇديحة صÇفات و سÇيره سÇن Ôح و مÇيشوند
وردي نميشوندو تسليم نبرده ذاتايشان به پي ولي ميدانند, ديگرانشان

ميگيرند/ تعليم خود براي
مÇيل بÇه محمدكاظم, آقا آقاي مراجعتمرحوم از بعد طرف, اين از
ديÇده را پسÇر دامÇادي ت لذ خود حيات در آنكه خيال به آنجناب والدة
كÇرباليي بÇا مÇحمدعلي الÇم آخوند با حسن سيد آقا حاجي مرحوم باشد,
ايشان خواهشآمدن و سبزوار به بودند رفته ÇÇ ايشان پسرخال ÇÇ عبداهللا
به آنجا از و بودند آورده مشهد به را ايشان بوده حيله هر به و بودند نموده
كÇه مÇيدانسÇتهانÇد كه آنجا از و آمده وطن به آنها و بودند نيامده واليت
آن خود نميگذرند, اطاعتايشان از و نميشوند ر دب مادر امر آنجناباز
نÇزد بودند نموده روانه بود, شده كور گريه از ايشان فراق در كه را ماجده
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وطÇن بÇه را ايشÇان خÇواهشآمÇدن و بودند نموده برهنه را سر كه ايشان
سÇعيها مÇادر بÇودند/ آمÇده دانسته, واجب را مادر اطاعت بودند/ نموده
نموده عقد اينضعيفرا والدة و دامادي, به بودند راضيشده تا بود نموده
ديگÇري به كه بودند شده متفق واليت اهل از بسياري آنكه از بعد بودند
سفربروم/ ساليبه منبايدچند كه بودند عقدشرطكرده ودرضمن بدهند,
از يكÇي بÇودند/ رفÇته سÇفر بÇه ربÇوده, را ايشان جذبهاي چندي بعد
حÇاجي بÇه ÇÇ ضÇعيف ايÇن مÇادري جد ÇÇ علي مال حاجي مرحوم بستگان
بود: گفته اهللا/ اهل پي بودند: فرموده رفتند? كجا به كه: بودند عرضكرده
دوا او درد مÇن امÇثال و مÇن از بÇودند: فرموده نيستيد? اهللا اهل مگر شما

نميشود/
در محمدكاظم آقا حاجي مرحوم گناباد, از ايشان وقتحركت در و
روز چÇند و شÇده شعلهور خراسان از شوقي آتش بودند: فرموده اصفهان
رسÇم اوقات آن و بودند شده وارد موعود روز در ميرسد, اينجا به ديگر
اين گفتم كه آتشي آن بودند: فرموده ايشان, بهمحضديدن و نبوده/ چاپار
ايشانرا, بودند ديده سبزوار در روزيكه چنانچه بدانيد; شخصاستهمه
ذ خ تَّ ي Öن ا ¾شا Öن م الا شخص, اين مگر نبود اينسفر از غرضمن بودند: فرموده

بيابد/ راهي پروردگارش سوي به خواهد كه هر تا :@ë7 آية فرقان, سورة /1

1/Âسبي به ر الي×

سÇه گرفتن, مغز واليت ماية پنير نفخة با و گرويدن و رسيدن از بعد
فالنكس بودندكه: فرموده مرحوم محمدكاظم جنابحاجيآقا گذشته روز
مينمايد/ طي شصتسال كاركندر فقير كه كرد طي را راهي روز سه در

هو آدابقلبي رياضاتو به بزرگوار خدمتآن بهروزدر روز هكذا و
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دÇرحÇس به و گذشته شور درياي از زماني اندك به و نموده سلوك معنويه
صراطالمستقيم از و دريده را نوراني و ظلماني ب Ôج Ôح و رسيده قرب مقام
به را لطيفه آن, پساز دستداده, آنجنابرا تام فنا¾ و كرده عبور انساني
عباد تربيت نفوسو تكميل و دعوتخلق به مأمور داده, بقا اني حق بقا¾
از كه فقر خلعتكسوتمرقعة و نهاده جبرÄيليبرسر اصطفا¾ تاج فرموده,
نازنين جنود تمكينو انگشتر تمكنو عصاي و نموده بر در جنترسيده
امÇور رسÇيدگي بÇه امÇر را آنجÇناب بخشيده, كونين سلطنت و داده او به
امÇور تفويض بهظاهر ولي بودند, نموده كبير عالم و ملكصغير رعاياي

بودند/ داده وطنمراجعت به را ايشان و بوده Gصدر و Hشفاه بلكه نبوده
و بÇودند نموده س مقد صوب عزيمتآن جمعي با باز چندي از بعد
از [پس] و رفÇته كÇربال زيÇارت بÇه اينضعيف, تولد از روز چهار از بعد
داشÇته, اهÇتمام تجليه و تحليه به بزرگوار خدمتآن در چندي مراجعت,
شÇده ارشÇاد خلعت به مخلع 128ê سنة ال شو در و رسانيده بهم كامل سعة
آقÇاي مستطاب جناب و بودند/ فرموده آنجناب به تام تفويض و بودند
داده قÇرار دليÇل پÇير و ايشÇان مÇعاضد را ÇÇ اهللا رحم¹ ÇÇ عبدالحسين ميرزا
داللت بهامر چندي تا آنجنابهم و بودند, داده وطن مراجعتبه بودندو
بودهاندو بهحضرتحق واسطةرغبتقلوبعباد هو توج باعث بودهاندو
راهللا وÇن ÇÇ علينقي ميرزا حاجي آقاي جنابمستطاب ايشان, رحلت از بعد

دليلند/ آنجنابپير هم ا@كنون و بودهاند ÇÇ قلبه
حواله و نميفرمودهاند دستگيري آنحضرت تفويضخود از بعد و
مينمودهاند آنمرحوم به حواله ايشانهم ميدادهاند, خدمتآنجناب به
ارادة بÇودند, ديÇده عباد امور تعويق مورث را امر اين مرحوم آن چون و
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رحلتآن همانروز و بودند, انداخته را لباسبدن و فرموده جلوه Öتتمامي
اندوخته غم به و بود شده هويدا آنجناب مبين جبهة بر خون اثر مرحوم
رحÇلت Öروز هÇمان كÇه بÇود رسÇيده خبر ظاهر به تي مد از بعد بودند/ شده
بÇهسببي آنكه مشتملبر فقرا تمام به بودند نوشته نامهاي پس فرمودهاند/
نبود, موعود اجل هنوز ا@گرچه بدا¾ حكم به دركشيدند عالم اين از رخت

رسد/ د مجد خبر تا باشيد باقي داريد آنچه بر @كنون
و شد عليشاه سلطان حضرت به الياهللا فقرا¾ فقر روي بهبعد آن از و
مÇغفور مرحوم نمود, توبه تجديد و آمد آنجناب زيارت به كه كسي ل او
ه قرضي بهسببوجهي ايشان و بود اصفهاني محمدصادق ميرزا آقا جناب
آن سÇخط مÇورد ظÇاهر بÇه سÇعادتعليشاه, مرحوم از ديگر بعضامور و
حق وجه گشته رفيقشان توفيق زمانيتاÄبشده پساز بودند/ شده مرحوم
خانة در تابوتبر كه بودند رسيده وقتي بودند, بهتهرانآمده برداشته را اهللا
اينحالتسببيأس داشتهاند/ گردن به مÆمنينشالسياه و آنجناببوده
شÇده مبهوت داده, دست را ايشان ماسوي× و خود از انسالخي شده ايشان
ظÇاهر بÇه ا@گÇرچÇه غسلدهنده كه بودند كرده مشاهده مغسل در تا بودند
سبببصيرتايشانشده, امر همين آنجناباست/ واقع در اما ديگرانند,
بودند, آمده گناباد بهسمت ريابي عبدالحسين ميرزا جنابآقا با همانجا از
اشÇتغال ريÇاضات بÇه چندي پس بودند/ ديده ببينند بايد آنچه Öديدن به و
به مأذون ديگر, سفر دو پساز و بودند شده مأذون فاÄض, ذني ا به داشته
فقرا¾ ايشان ط توس به و بودند گشته سرافراز "فيضعلي" بهلقب گشته ارشاد
چنديآنجناببه از بعد تا آمدند, راه به كثير جمعي نمودندو توبه تجديد
شدهايد, ل تجم اسباب و تعميرخانه پي در شنيدهام كه: بودند نوشته ايشان
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بود/ موت آخرتو فكر در بايد است, كفايت جا نيم و يكزرع را انسان
چÇه كÇه بÇودند نداشته ابراز و هستند رفتني كه بودند دانسته مطالعه از بعد
يكديگر به بودند آمده كه بيرون فقرا¾ ولي نشكند/ فقرا¾ دل كه فهميدند
بودند/ شده مرحوم روز هجده از بعد و بود/ رفتن خبر اين كه بودند @گفته

مطاف و عباد مرجع ا@كنافعالم, اطرافو از آنجنابكمكم خود و
رحÇلت بÇه قريب و گرديدند بسياري تهذيب هدايتو سبب گشته, اد زه
والدة با شدند مرحوم هم والده والد علي مال حاجي سعادتعليشاه, مرحوم
ريÇاستو بÇه گÇرفتار آنجناب سبب اين به و مرضوبا/ ضعيفدر اين
و گÇرديدند ناسهم مرجع و شدند مردم از فوقالعاده ابتالÄات و زحمات
به كرد, بدي بهنوعي وليهركس سببعداوتبسياريشد/ امر, هميندو
ذ@كÇر بÇه محتاج است واليت اين اهل معلوم كه شد گرفتار ه الهي صدمات
و بÇزرگان و عÇلما¾ از كÇه مÇحمدمهدي ميرزا حاجي مرحوم بلكه نيست;
قÇصد مÇرتبه چند و ميگفتند بد منابر در بودند, واليت اين بزرگزادگان
فراهم عنداهللا من و ميشدند گرفتار مرتبه هر در و نمودند اذيتآنجناب
و خود, قرية اهل با تنازع بهسبب تهران در شدند مرحوم آنكه تا نميآمد
پسرشان به علي, مال حاجي مقام در قيام امامتجماعتو اذن چندي از بعد

دادند/ صالح د محم مال حاجي
بزرگتر, همشيرة و كوچكي ضعيفدر اين نشدن گرفتار جهت به و
غÇير آنجنابدر پا@ك نطف تا بودند نگزيده تأهل آنجناب هفتسال
عبدالحسين ميرزا آقا جناب صبية آنكه تا نگيرد قرار ره مطه نجيبة ارحام
عÇرفا¾ مشÇاهير از HعنÇم و نÇجبا¾ افÇاخم و عظما¾ سادات از Hصورت كه را
ايشان از اوالد پنج اينزمانهستندو تا و نكاحدرآوردند حبالة به بودهاند,
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بعد ÖنÇ م كه هست اميد ندارند, ضعيف اين غير ذ@كور هنوز و هستند زنده
باشند/ داشته پسريهم

سÇياحت عزم به ضعيف اين الهي تكميالت و ايزدي تقديرات به تا
گفته حسن سيد آقا حاجي مرحوم صبية رفتم/ بيرون خبر بهصورتبدون
بهسبب تو پريشاني و تو غيبتشوهر كه: ميفرمودند من به بارها كه بود
كÇه بوده بدياي را خودشان مگر است, تو كوتاه لباسهاي و تو بيبا@كي
ايÇزدي رحÇمت به تا بود نموده ورم او زبان روزها همان رفته? پسرشان

بود/ پيوسته
فبه مشر ¹االسالم ج ح قصد به 130ë آنجنابسنة آن, از بعد سال و
وجÇود, بÇذل به آنجا در و خود/ بستگان از كثير جمعي با شدند خدا خانة
و بودند نموده عبدالمطلبترويج ابيطالبو مزار در را هدا¾ دالش سي تعزية
مراجعتبر از و رسانيده عرفان يقينو و ايمان اسم خاص, و گوشعام به
آنجناب توقير خوشبرآمده, وضع به آنجا علماي با بودندو عتباتآمده
شÇيخ مÇرحÇوم الفÇضاÄل جÇامع و الكÇامل الفÇقيه HخصوصÇم بودند نموده
ايشÇان كÇوچك پسÇر و آنجÇناب امجاد اوالد و مازندراني زينالعابدين
شÇيخ آقÇا والفضال¾, والفقها¾ العلما¾ افضل مĤب, حقاÄق جنابمستطاب
ربوده همگنان ميدان از گوي فهم, فطانتو و علم ذ@كاوتو در كه عبداهللا
از اي ولي و طلبراه اوقاتدر بودهاندوآن فقها و ¸العينعلما¾ قر و داشته
زمÇان و بÇودهانÇد آه و گÇريه در مÇتصل بÇيتابو اله, حÇضرت اوليÇÇاي
آنجÇناب عÇنايت جÇذبة به و دريافته را ايشان توفيق بوده, استحقاقشان
سفر آن از مقصود گويا و بودند آمده كيشان ارادت سلك در شده, ربوده

بوده/ بصر نور همان ربودن زيارات, مناسكو از بعد
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بودندو مانده عبدالعظيم شاهزاده در روز ده تهران مراجعتبه پساز
زيÇارت قÇليل, بÇهجز انÇام و اركÇان و عÇوام و علما¾ و عام و خاص جميع
را آنجÇناب زيÇارت بÇرفتÇرك ت شد در شمرده, غنيمت را آنجناب

نمودند/ هدايت را جمعي و بودند ننموده
عÇتبات بÇه ضعيف اين ديگر سال مألوف, وطن به مراجعت از پس
تجانسروحاني, تعارفقلبيو به و حجاز هندو مراجعتاز از بعد رسيدم/
نزديك و اÄتالفصوريحاصلشد, نموده عبداهللا شيخ زيارتجنابآقا
در اوقÇات آن كÇه ايشÇان براي بود رسيده آنجناب از نامهاي اوقات آن
بÇرديم سÇر بÇه بهخوشي هم با چندي و ديد/ خواهند كه باشند تفحصمن
بركناره فقرا¾ از انظار در و بودم تحصيل بهعنوانسياحتو بهظاهر ا@گرچه
آنكه تا داشتيم/ همآوازي دل در رازيو هم با محرمانه باطن, در اما بودم,
را عÇبداهللا شÇيخ آقÇا جÇناب جÇذبهاي شور آنجا, اينضعيفدر بودن در
از بÇعد نÇصفشب و آمÇدند اطÇاقم به شب خود اهل خبر بدون برداشته
من فارش حسبالس ولي شدند, گناباد روانة سيدالشهدا¾(ع) حرم زيارت
سنگو محبتآنجناب گرمي اثر از راه در و شد/ ظاهر تا نمودم @كتمان
از بÇودند شده درگرفته بودند, ديده همه كه فقراÄي و شده نرم دلها @كلوخ

آنجناب/ آتشعشق
سفر ارادة كربال اينضعيفاز گناباد, به ايشان آمدن از چندي پساز

آمادگي/ :Æ تهي /1

گÇناباد روانÇة ظاهري امر به شده غيبي اشارة 1Æ هي ت از بعد داشتم/ سياحت
و ايشان هشتماه از بعد بردم/ بسر خدمتايشان در اينجا در چندي شدم
مال حاجي والحكما¾, والفقها¾ افضلالعلما¾ اياب جنابمستطابسعادت
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بودهاند, فيضعلي مرحوم گرويدگان از Âاص كه كاشاني برزكي جعفر د محم
سÇفري پس ÇصشÇدند/ رخÇم گشته مجاز و مأذون ي خاص اسم به هريك
خÇدمتو و فكÇر و ذ@كر يكسال پساز و خواستند را دو هر آن ديگر
1311 سÇنة ال وÇش در كشيدن, رياضت Öفطرت استعداد بهاندازة صحبتو
و "مÇحبوبعلي" بهلقب حاجي جناب و يافتند عباد دستگيري و ارشاد اذن

قلبهما/ اهللا نور ÇÇ شدند سرافراز بهلقب"رحمتعلي" جنابشيخ
نسÇخة اين در فيضعلي مرحوم فرمان و دو آن فرمان صورت ذ@كر و
آدابو جوامع بعضكلماتنصايحو ذ@كر هكذا مناسبنيستو مختصره
است هريكآيتي كلماتآنجنابكه غيرذلكاز و فقرا¾ سفارشعموم

نيست/ مختصر اين مناسب است, الكالم ملوك و متكلم كمال بر
و نمودند رضا زيارتمشهد چندي به مكه, سفر مراجعتاز از بعد و
حالت و تبي اعدا¾, كيد بهسبب و بودند رسانيده زخمي چشم سفر آن در
و يÇافتند صÇحت اندكي به و فرمودند مراجعت و بود عارضشده مرضي
ايÇن مÇناسب مÇردم گÇفتگوهاي ناسو رجوع و اسفارشان وقايع تفصيل

@كتابنيست/
كÇمتر مÇردم با و بسته قدري را آمد رفتو در مراجعت, اين پساز

نميگذارند/ مردم ا@گرچه ضرورت; بهقدر مگر مينمايند معاشرت
131ê سÇنه مباركرمÇضان ماه ل او و شعبان اواخرماه در قبل سال و
نيمة در مرض, همان اواخر در و كشيد طول اندك مرض و مريضشدند
خÇدمات و فÇرموده تÇفويض ضÇعيف اين به را فقرا¾ عموم امور رمضان,
اميد فرمودند/ امر را اقتدا¾ طريق طالبان و هدي× راه راهروان و خدا بندگان
در اينضعيفرا آنجناب كه هدايت سرچشمة آن فيضمواطن باطن از
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زمÇرة از و وانگذارند خود به آني و داشته محفوظ خود تربيت بال تحت
است 131ë سÇنة شÇعبان ة رÇغ كه ا@كنون و شمارند/ محسوب خود بندگان
سر بر تهايي مد كه اميد استو استقامت كمال مباركآنجنابدر مزاج

باشند/ بوده سايهافكن فقرا¾ ما عموم

گÇفتار و شÇمايل و رفتار و حاالت و بزرگوار آن سيرة ذ@كر در سوم: شهاب

است آنجناب

ابروو گشاده شيرينسخنو و مليحچهره گندمروو شمايلآنجناب;
ر دوÇم و صÇورت گÇرد حضرتحيدر, مثل قصر به مايل معتدل قامت در

باشد/ ريخته وي سر جلوي موهاي كه كسي اصلع: /1

است, كممو پيشسر علي(ع) مثل اصلع1 پيشاني, بزرگ و گشاده @گردن,
هÇيچ كÇه مÇقامشتÇيزرو در كÇند, نه و تند نه معتدل سخن در بزرگ, سر

درنگ/ و آهستگي Æده: Ôت /2

وقار و سكينه و Æده2 Ôت عين در نرسد/ آنجناب به رفتار مقام در تندروي

سبكسري/ و غضب خشم, طيش: /3

بÇدن Çوت/ الص مÇعتدل سÇنگين بسيار هيبت, با كمسخن, طيش3/ از خالي

پرپشت/ ريش حيه: الل وفير /ê

حÇضرت چÇون بله وافرالس و وفيراللحيه4 و كبير و كمرباريككثير الغر,

بود/ بسيار سبيل داراي حضرت :392 ص ,ë ج حسيني, احمد سيد تحقيق طريحي, البحرين, مجمع /ë

لحيه موهاي و نرم موهايسر , ¹ل ب السَّ رواف كان انه فيالمجمع5 كه رسول(ص)
درشت/

دوست نيستكه مانند فطانتآنجنابرا و شد/ علمآنجنابذ@كر و
و نمايند آنجناب از مشورت مهام, امور ا@كنافدر اطرافو از دشمن و
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حلÇم كÇه است امÇوري مينويسم كتاب اين در آنچه و شمارند/ كل اعقل
حسÇد اشÇتعال عدم مالحظة به بلكه شود, ب تعص بر حمل تا نيست انكار
مردم حياتآنجناباستو چوندر و ميشود, ذ@كر يكي هزار از اد حس
از بسÇياري نÇمايد/ امÇور ايÇنگونه بÇر حمل كسي نميشود شهودند, همه
وقوع قبلاز دادهاند, انجام زحمات از طبيعيبعد حكماي كه صنايعجديده

ميفرمودهاند/ ذ@كر را آنها تصوير آنها
مÇردم كه است چنان دشمن دوستو با آنجناب رفتار سلوكو اما
و آن, در آنÇها لÇك از آنجÇناب ا@كمليت سلوكو حسن به معترفند همه
با و ندارد/ احدي خلق با را ايشان سلوك كه گفتهاند ايشان دشمنان ر مكر
مÇعذلك شمارند بد و پندارند ديگر فرقة ناجنسي بهمالحظة بعضي آنكه
انÇام ة افÇك مÇلجاي و ندارنÇد روا احدي به بد هرگز دارند/ را محبت @كمال
را او Öت دÇش مقام در كرده, آنجناب با دشمني كمال كسكه آن و شدهاند
محضجز ر خي از كنند; احسان و بذل بلكه برهانند صدمه از و نجاتدهند
اينواليت در بلكه نرسيده آنجناببدي از احدي به هنوز و نايد/ نكويي
احسانيو نوعي هركسبه به آنكه نيستمگر احدي دشمن, دوستو از
چندين خالصنمايند/ مظلوميرا استكه اين كارشان بلكه خيريرسيده;
آنجنابرا آزار دلقصد در بلكه كوشيده شتم و سب در كه بودهاند نفرها
و مÇيشدهانÇد گرفتار صدمه به كه شده بسيار و نمودهاند اذيتها و داشته
و مطلع آفاق تمام را امور اين چون و ميفرموده خالص را آنها آنجناب

نگشادم/ دست بسطآن به لهذا شاهدند, و مستحضرند
دارند نوافل فرايضو بر مواظبتكثيره پسآنجناب عبادت; در اما
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زندهداري/ شب د: تهج /1

است/ بيدار بسيار را شب كه كسي ام: قو /2

و ام2 وÇق و يام كثيرالص و دعايند و د1 تهج شبدر از ثلثي تمام را شبها و
بÇهتدريسو سال تمام پيوسته و /¹ واالدعي للقرآن التالو¸ كثير و ام وغيرن
تÇعطيل ياالمكÇان تÇح روز هÇيچ و اخÇبارند كتب و تفاسير كتب مذا@كرة
اÄمه و ÇÇ الم عليهمالس ÇÇ انبيا¾ فة مشر زياراتمشاهد به مايل بسيار ننمايند/
و تمام خضوع زياراتبا در و نيكان, و عرفا¾ و علما¾ و ÇÇ الم عليهمالس ÇÇ
در و خراسان عتباتو زيارت در ميفرمايند ترغيب بسيار و , اتم حضور
و تكÇيهها و مسÇاجد در سÇال تÇمام خود و خاندان آن عزاي مراسم اقامة
راه آن در انفاقاتبسيار و مينمايند هدا¾ دالش سي عزاي مراسم اقامة خانهها
بÔكÇا¾ در كسÇي جÇناب آن بÇر حضرت آن مجالسعزاي در و مينمايند
ولي نشده آنجنابديده از گريهاي هرگز دنيا امور براي اما ندارد/ زيادتي
آيÇاتو و مÇواعÇظ آيات اهلالبيتو مجالسعزاي زياراتو و نماز در
فÇوت آنجناب از عبادتي هيچ و بÔكايند/ از خالي كم عيد, و و د Öع و اخبار
نمازي هيچ بود دشوار جناب نشستنبرآن اوقاتمرضكه در حتي نشده

زيارت/ تعقيبو ترتيلو و طمأنينه كمال با و ايستاده مگر نفرمود
ثÇلث از كمتر نداشتو جناب آن حال در فرق Gابد ه ديني امور در و
و ÇÇ عبادتند ثلثدر اغلبدو ا@گرچه ÇÇ نشدهاند عبادتديده در شبانهروز
از مÇبارك ماه تمام و عادلند جماعت امام به اقتدا¾ و مسجد به مايل بسيار
و آن تÇرويج و مراثي و منابر استماع و نماز به مسجد غروبدر الي ظهر
ق وÇمش بسÇيار و بÇاشند, قÇرآن دور بÇه مردمان با نشستن و قرآن تالوت
حتياالمكان آنها به احسان در علمو جطالبان مرو و ه ديني علوم به مردمند
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و ا@كرام ترغيبدر و آنها توقير شريعتو علم صاحبان از بسيار تعظيم و
و درسوتدريسهرروزه مواظبتبر و خود بهاندازة هريك آنها تكريم

بكوشند/ روزي هيچ ننمودن تعطيل
زمان از نشدهاند ديده م تيم يا وضو يا طهارتغسل از خالي هرگز و
عدم و ه مالي واجبة حقوق ادا¾ بر مواظبند بسيار و مرض/ در حتي فقرشان
شي¾ هر وضع و مستحق به شي¾ هر رساندن و خود مال با اهللا مال اختالط
پÇيوسته و اسÇتطاعت, با حج بر را مردم نمايند ترغيب و خود, موضع در
تجهيز و تشييع كربالو و مكه زيارتزاÄرين و عيادتمرضي× بر مواظبند

مصيبتديدگان/ و بيتابان به تسليتگويي جزعي: تسلية /1

بيشوهر/ زنان بيوهزنان, ارامل: /2

و انكÇاح و ارامÇل2 پÇرستاري و ايÇتام تÇربيت و جÇزعي1 تسÇلية و موتي×
غربا¾/ امداد و فقرا¾ دستگيري غراÄبو همراهي

درجنبآنجناب منكر, معتقدو از وهركسزيارتآنجنابكرده
ظاهر به بابلجاج از آنكه مگر نيانگارد اطاعت بر نشماردو عابد @كسيرا

خلوتمعترفباشد/ انصافدر مقام در اما بگويد, را خالفآن
ا@گر ياستكه بهحد ترخيصشان بديوعدم از پيروانرا حفظشان اما
را او نمايند قبول نيستهمراهيو ممكن شود, معصيتيديده او از فقيري
دوزخ اهÇل و كشيده ما روي به تيغ كه است چنان معصيتكار فرمايند: و
استآشكار معصيتي كه تريا@ككشيدن مثÂدر نصوح; توبة با استمگر
كÇتابي ضعيف اين و دانند بدتر شراب از كه ي بهحد دارند را ت شد @كمال

شمسي/ 1382 تهران, چهارم, چاپ حقيقت, انتشارات /3

مساÄل از مسÃله ده و صد و اربعه ادلة به حرمتآن و ذم در نام, ذوالفقار3
به ننمايند قبول معتادند كه را تريا@كي يا را چرسي و نوشتهام/ آن به متعلقة
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ة قص و را/ او ننمايند استرد محال تريا@كيشود فقيري ا@گر هكذا تربيتو
را دستمÇا جعفر ميرزا كه: امينالتجار آقاي به نوروزي روز فرمودنشان
تمام و هم, جانت برود مالت پنجساله يا كن تريا@ك ترك مبوسيا عبث
در چÇهارماه و سÇال پÇنج از بÇعد او مردن و مال تومان هزار شصت شدن
بودن طلبكار اسير هميشه وارثو براي مالي نماندن پريشانيو غربتبه
عÇرض حÇالتشو شدن بهتر به نمودم تعبير كه خوابي من خوابديدن و
مهلت را او اجل شده, قطع او از آنجنابكه فرمودن آنجنابو به @كردن
به احتياج است مذكور زبانها بر و مشهور ماه, دو از بعد او مردن و ندهد
ديگÇر معاصي و تريا@ك به مبتال فقرا¾ هركساز هكذا نيستو آن ذ@كر
ره مطه شريعت به د تقي كمال در د, تجر و درويشي كه: ميفرمايند و شده/

است/ حيواني تقويت استو بيديني ترخيصالمذهبيو استو
نفس براي كه بردبارند سنگينو پسآنجنابچنان حلم; مقام در اما
غÇضبي وقتي ا@گر و شديدند لل×ه غضب مقام در و آورد غضبشان به نتوان
فÇحش هÇزار ا@گر و ميباشد/ منكري از نهي يا معروف به امر براي شود,
بÇه حÇضور, در يÇا آورند خبر غيابو در بگويند بد و دهند را آنجناب
دروغ ا@گر و بوده جا راستاستپسبه ا@گر فرمايند: نشوندو ر متغي ظاهر
¾ر م Öل ل كفي× ندارد, روا او به بد و خوبكند را او خدا بس, او دروغ را استاو

398 ص دوم, چاپ المدرسين, جامع¹ انتشارات ,ê ج صدوق, شيخ الفقيه, يحضره ال من صادق(ع), امام حضرت از منقول /1

ميكند/ عمل خدا معاصي به دشمنش ببيند كه بس همين كشيدن, انتقام جهت به مسلمان مرد بر اختالف): اندكي (با

Çم ترح و دعا مستحق بدكنش, آن 1/ اهللا عاصي م ب Ôل م Öع ي ه و Ôد ع يري× Öن ا Hانتقام سلم Ôالم

غضب عبوديتشهوتو ذل در و سگنفسنموده اسير را خود استكه
درآمده/
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و نكرده/ ايشانمشاهده از احدي جزعي پسهرگز ايشان; صبر اما و
پساز جمعآن; خارو اد حرصبر عدم و بهدنيا ايشان بيرغبتي زهدو اما
يا برنداشته قدمي هرگز نشدو ديده دنيا مال و دنيا به بياعتناتر بزرگوار آن
Âمث رياستي منصبييا مالييا دنيوي خيري او در كه نياوردهاند بجا @كاري
بسÇيار بÇاشد/ بÇوده تي هي×لÇل و اجÇري آن در كÇه امÇري جز به باشد منظور
در نمايند/ مداخله مهم امور بعض در Âاق كه ايشان بر نمودهاند التماسها
بدترين اهل, نا براي را امر اين و نفرمودهاند اقدام Gابد ترافع و تنازع قطع
بÇر ا@گÇر و نÇنمايند, قÇبول بÇاشد تنازع بوي آن در كه مالي و دانند اعمال
بسÇتگان بÇراي و نمايند رفتار او ميل به باشد داشته حرفي كسي خودشان
تÇوقعي احدي از و نشمارند, ممدوح Öشرع عرفيا در ترافع بر اقدام خود
كه برادري دوستيو محبتو مقام در مگر نفرمايند قبول چيزي و ندارند
تقصيري اينروزها مردي ببوسند/ را دهنده دست شود نيازشان سيبي ا@گر
و زيÇاد مÇهمانداري از پس نمودند خالص را او و بود آورده پناه نموده,
بÇود; فÇرستاده گÇوسفندي نÇموده يÇادآوري خود رفتن از بعد طات/ توس
چشم به او احسان نميدهيم, و نداده امور اين عادتبه را خود ما فرمودند:
خان آقاجان وقتي و نمودند/ رد و كند, قبول دارد دوست را ما ا@گر اما ما,
گÇرم بÇودند آنجÇناب معتمدان از كه حسن سيد آقا حاجي جناب با نامي
بود, ميداده ايشان به تعارفي و نمود مهماني مرتبه چند بودو محبتگرفته
نÇه? يÇا كÇنم قÇبول كه: بودند كرده عرض مباركشان حضور به آقا حاجي

نميكند/ رد االغ جز به را احسان /1

خودشان به را گالبي چندبار گاهي مار/1 الح اال االحسان يرد ال بودند: فرموده
يك از بعد تا اشتدادي, محبتدر زياديو آمد رفتو و بود محبتكرده
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به شماستممهور از نوشته كه بود گفته سيدحسن حاجيآقا سالروزيبه
تÇجديد استو من مهر و خط كه داريد مرقوم و نماييد مالحظه شما, مهر
گÇوشزد كه خبر اين بود/ مرافعهجات او بعضخويشان و او بين و نماييد,
او محبتهاي اظهار همه اين كه شد معلوم كه: فرمودند نمودند, حضرتش
خÇدمت را آنÇچه كÇرده/ گمان بعضديگران همچون را ما بوده, اين براي
در را آن وجه حسابكرده, همه را او ديگر تعارفات و بود داده حاجيآقا
ايÇنگونه به عادت ما كه بودند نوشته فرموده ارسال او پا@كتبراي جوف
بÇه را آنÇها بÇود آورده خروس جوجه چند كسي وقتي ننمودهايم/ چيزها
كسي بر حرفي ابراز چندي از بعد باشد, ميداده چينه كه بودند داده @كسي
ذلك امثال و نماييد/ رد را او خروسهاي برويد بودند: فرموده بود, نموده

نميكند/ امور اينگونه احديجرأت استو بسيار
عياب اوقافو در مداخله Gابد كÔلند, بهحسبصورتمÔسلَّم آنكه با و
گردن در استو وليه الت منصوص كه وقفي جزÄي و غيرذلكنمينمايند و
هÇر براي كه ي بهحد مينمايند محاسباتآن در دقت كمال افتاده, ايشان
و دارنÇد مÇحاسبه گÇندم يكمÇثقال تÇا و دارنÇد مخصوص حسابي جزÄي
آن خÇرج خÇود از چندانمÇقابل, و برنميدارند را آن ولية حقالت معذلك
صوري بستگان و خود براي Gابد و شدهاند, آنها آبادي باعث و مينمايند
مسÇتمرياتو و مÇنازعات اوقÇافو دنÇبال رفÇتن بÇه نيستند راضي خود
پÇاي دستو در خداوند كه دنيايي آن كه: ميفرمايند ر مكر و تخفيفات,
پيدا خواهي تو آنچه و باشيخوباست, دينخود به@كار تو بريزدو انسان
عذاب و وبال باشد, تو خداي راه, مانع و خود سعي و خود همت به @كني
عÇرضكÇرده آمÇده حÇضورشان به نفري چند قبل سال چند است/ انسان
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براي كه بفرستيد كسيرا دارد, گندم خروار هزار سه دو بندسارها كه: بودند
نÇداريÇم, كار اينكارها به ما فرمودند: بگيرند; و حرضنمايند آن حقاهللا
ين مستحق به رساندن زحمت ما بياورد, خود باشدو او ذمة يبر هركسحق
صلي ÇÇ دي محم حق شمشير يا را كارها قسم آن فال/ اال و ميكشيم او براي

تازيانه/ ه: در /1

امر به نه يكنيستيم; هيچ ما و ميخواهد ري م Ôع ة1 ر د يا و ÇÇ آله و عليه اهللا
احÇدي بÇر ظÇلم نÇه نÇيستو بهمعروف امر شرايط كه مينماييم زور حق
بÇاشد, حÇرفي ديگري با ايشان بستگان از يكي بين وقتي ا@گر و ميكنيم/
راضي و او; براي بكشند تعص آنكه نه زجر, و نمايند منع را نزديكخود
احديصدمة به ايشان, معنوي صوريو بستگان از بابيكي از كه نيستند

برسد/ جاني يا مالي
ÇÇ دنيا اهل با و ننمودهاند رفتار تملقي نوع به كسي با دنيا براي هرگز
ل اج اب نو جانبجناب از تهران در ند/ ش و بيگانه ÇÇ ضرورت بهقدر مگر
و ببرند تشريف آنجا به كه بودند آمده بعضي لطنه بالسÄنا شاهزاده افخم
تÇهران در فÇقرا¾ كÇه: بÇودند كÇرده عÇرض آخر در بودند/ نفرموده قبول
فقير بودند: فرموده باشد/ آنها آسودگي بهسبباينآمدن ميشود بسيارند
خواست ا@گرخدا برساندو نتواندصدمه بهاو استغيرخدا واقعفقير ا@گردر
به رو تا خورد صدمه پسبايد نباشد واقعي فقير ا@گر و است, منتهايآمال
بÇودند نÇرفته دولت اركان از احدي بازديد يا ديد به تهران در و كند/ خدا
كه بودند سراجالملكرفته آقاي جاللتمĤب جناب منزل به روزي مگر
هم Hصورت و داشته وافر بستگي هم Hمعن و بوده ايشان اصحاب خواص از
بÇراي اليÇقه خÇدمات و بÇوده ايشان مهماندارشان عبدالعظيم شاهزاده در
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مÇحسوب را خÇود Öآستان آن بندگان بندة دل صميم از و آورده بجا فقرا¾
ب عجÇت بÇود, شÇده خبر كه شاه ين ناصرالد مرحوم شاه كه ي بهحد شمرده
و بÇوده ل تحمÇم را نÇوكرانÇه خÇدمات آنجÇناب خÇود آنكه از بود @كرده
جهت به واقع در هم رفتن آن و بوده/ ايستاده آستانه آن در در چا@كروار
آÇÄين و راه تÇلقين وعدة را دين طالبات زنان از نفر چهل سي كه بوده آن
فكÇر در تÇمام تÇهران, در ميبود دنيا اهل از و ديگري ا@گر و بودند/ داده
در كه كردند ذ@كر جنابسراجالملك و ميبود/ رجال از مال اخذ و اعتبار
كسي بود فرستاده داشته تشريف جاجرود در شاه تهران, اقامتدر اوقات
رسÇيدن از قÇبل شود/ مالقات كه ما آمدن تا نمايند توقف آنجناب كه را
بÇر دخÇال ا كه بودند فرموده رحيل به امر Hبغتت ظاهر به جناب, آن به خبر
است/و دين و زحمتدنيا نفسو اشتغال موجب آنها معاشرت سالطينو
امÇر بÇاشند مهمان جمعي با ا@گر و ميروند تنها جاييميروند هروقتبر
نشود/ ديگران حسد نار اشتعال سبب كه بروند جدا كه را همراهان فرمايند
و كنند ا@كتفا حاجت قدر لباسبر در و ندهند قرار ل تجم خود بر هرگز و
و بپوشند نمود نيكهديه لباس كسي ا@گر و بسازند يكلباس بر هميشه

جامه/ و پوشش : زي /1

شÇهرت ÖاسÇلب كه نپوشند را خود 1 زي از مندرسخارج بسيار لباسهاي
خÇود زي در مÇراتبرا اقل بلكه ننمايند س تقد و تزهد بر حمل و نباشد,
را, ه تجملي نفيسه بعضاشيا¾ نمايند هديه هرگاه و مأ@كل/ لباسو در دارند
بر باشد, مردم ميان در كم كه زينتي اسباب و نمايند; بذل نمودند قبول ا@گر
بوده تها يمدحت شود, مردم رسم آنچه ندارندمگر روا خود بستگان خودو
به محتاج هميشه اوقاتكه اين و بودند نداشته نگاه سواري محض Öمال @كه
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رفÇتار رعÇايا زي بر ذلك/ امثال و نمايند ا@كتفا يكمال بر باشند ركوب
دارند ا@كتفا زي اندازة به مايقنع اقل عمارتبر در و رÅسا/ زي نهدر نمايند
انÇدازة بÇر ا@كتفا قناعتو به نمايند امر تمام را خود اصحاب و بستگان و
كÇه امÇري و Öتبذير اسرافو منع و غير بر نداشتن نظر و خود كسبي دخل
صرفرا يي لباسمال نه ندارند, خوش باشند نام درآوردن و عنوان باعث

گردن/ و شانه بر ريخته فرو ل: مسد /1

و ر دوÇم و ر صدÇÔم و ل1 دÇسÔم Çنكهاي ح و بÇزرگ امههاي عم مثل دارند
را سÇفيد لبÇاس و نÇعلين, و عصا مخصوصو عباهاي و ممتاز @كفشهاي
عمامة درويشيصرفمثل نه و باشند, ر متنف لباسسياه از و دارند خوش

سازند/ نقره و طال از گاه كه خاص ريسمان رشمه: /2

تÇبرزين, و كشكÇول و رشمه2 و خاص جامههاي و رنگبخور مولويو
آنكه بهمالحظة دارند كراهيت ي تكد و سر موي و قلندري لباس از بلكه
تمام و بنگمبتاليند چرسو دريوزه@گريو گداييو اغلببه دارايانآن
عادت كه را كساني اغلب در ننمايند قبول بلكه است, مبغوضايشان آنها

دارند/ آن امثال بنگو چرسو به
تفريط و افراط از و دارند را اعتدال و وسط حد امر, هر در بالجمله و
مخصوص عنواني وضعيخاصو كه نروند هيچطرفچنان در بركنارندو
ماليات و باشند ناس ساير چون تي رعي امورات در كساÄرالناسو بل شود
آنها رسدوبر باقيمردم به شودضرر برداشته ما از ا@گر كه: بدهندوفرمايند
و كÇنند مÇاليات تقسيم شده مجتمع هم با محل سفيدان ريش شود, عالوه
نه جوابگويند, ايشان خبردهد كدخدا شودو بهاندازهايكهقسمتايشان
را خÇود يÇا مÇردمكنند بÇار و نÇروند تÇحميالت زيÇر كÇه رÅسÇا باقي مثل
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بههر آنكه عين در است/ مردم باقي به اضرار اين كه فرمايند و مقطعكنند,
مقام در هركسباشد, نيستو تخلفكننده حكومتي هيچ باشند مايل قسم
روا خود اصحاب تمام براي را رويه اين غير بلكه است تمكين اطاعتو

پناهگاه/ مناص: /1

مÇناص1 و مÇلجأ و بÇاشند عموم به رساندن خير فكر در هميشه و ندارند,
و شود مردم اجتماع و باشد عنواني كه بطوري نه ياتند, تعد رافع و مردمند
عيگريو بهطريقمد خواهشنه بهطريقامرو بلكه شوند حا@كمها عي مد

منكر/ از نهي شرايط به غيردانا بعضرياساتجويان مثل تنازع
دارنÇد نÇظر كÇه اغنيا و را اعيان رسانند, توانند آنچه فقرا¾ به آنكه با
مخصوصجز نوكري است/ نام بلندي مورثشهرتو اينها همة كه ندهند
جÇهت هÇمه از آنكÇه با نداشتهاند خود براي هرگز مدرسه و خانقاه خادم
و مشÇاغل جهتكثرت ضعيفبه اين و هست, ايشان در برداشتجالل
خانه در در را يكي رفقا¾, و فقرا¾ عموم بودن زحمت در و كارها برنيامدن
چا@كروارخدمتمينمايند, كهبزرگان داشتهامزيرا نگاه خود اسم به ايشان
چÇه نÇمايند كوچكي آيد عارشان اركان و سالطين نزد در كه كساني بلكه
را جÇناب آن ولي نÇمايند چشÇم سÇرمة را آستان خا@كآن خدمت, جاي
اسÇباب كÇه جÇايي مگÇر نبودهاند مجلس طالبصدر هرگز و بود/ نا@گوار
يككÇنار از و مÇينشينند مÇجلس اوسÇاط به هميشه و شوند مردم معطلي
هر و نباشد مجلسرا ذيلي و صدر كه مجالسخودشان در و دستبشويند
و بÇاشد آمده عمل به سنت تا نشويند يكدست به و بشويند دسترا دو

دارند/ خوش را اين هم پيروان براي
كمال آنكه حتي نرسيده, مخلوقي به اذيتشان پسهرگز رحمشان; اما
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چÇه و نÇخورد صÇدمه زيرپايشان در بيجهت مورچه كه دارند مواظبت
فرمودهاند/ م ترح آنها حالضعفبر در و نمودهاند اذيت كه كسان بسيار
بساستدر سنن, آدابو بر مواظبتشان و شعاÄراهللارا تعظيمشان اما
برداشت چندان عرف حكام به و دنيا رÅساي به كه وجودي با آنكه آن,
هم غيرعامل ا@گرچه ÇÇاست آنها بر شرع علم اسم كه كساني به نمينمايند,
عÇلما از كÇه مرحÇوم طبسي زينالعابدين آقا نمايند/ احترام كمال ÇÇ باشند
خودمشايعت منزل عرفدر حكام از كهشما شنيدهام كه: بودند گفته بودند
استو تÇملق آن بودند: فرموده فرموديد? مشايعت ما از چرا نمينماييد
مسجد به ل پايچپاو هرگز و آله/ عليهو اهللا صلي ÇÇ د محم اسم اينتعظيم
نشدهاند, مشغول دنيا امر به و نبوده مسجد عبادتدر از خالي نگذاشتهاندو
تربيتجهت و اشتغال كمال با نبودهاند فكر و ذ@كر از خالي آني هيچ بلكه

@كثرت:

/1393 بيت سوم, دفتر سبحاني, توفيق اهتمام به معنوي, مثنوي /1

شگÇرف1 سÇلطان ز جز نيايد مي معنيژرف چنين جمعصورتبا
و گÇذاشÇتهانÇد چشÇم به بوسيده آنكه مگر نگرفتهاند دست به قرآن
تعظيم ادبو كمال با فه مشر مشاهد در و ه, مÄا طب Ôخ و اخبار كتب هكذا
مجلسپÇا در قرآن بودن در و قاهري, سلطان حضور به رفتن چون روند
بگذرند/ برنداشته و ببينند افتاده برنجي يا نان ريزة كه نشده و نكنند دراز
نيستكه ممكن و آورند بجا احترام كمال باشد, دونانشان ولو را منبر اهل
به يا رانند زبان بر سالم صلواتو و تعظيم بدون دين بزرگان از يكي اسم
شكرترككاري بدونحمدو كاريو در شروع تسميه بدون يا نويسند قلم
را نÇبوي شÇرع سÇنن آدابو از دقÇيقهاي هكÇذا و ذلك/ امÇثال و نمايند
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آداب استنظافو و استحمام شربو و ا@كل آداب از ننمايند فروگذاشت
مو تيم سننغسلو آدابوضوو خانهوخارجو دخولوخرج معاشرتو
و پÇوشيدن لبÇاس و گÇفتن سÇخن خضابو و حلق برخاستو نشستو
همين و ه شرعي آداب باقي و بودن طهارت با داÄم و برخاستن و خوابيدن

بخواهند/ خود پيروان براي را امر
همه ا@كنافمردم اطرافو از آنكه تقواوورعشانهمينبسكهبا در
بÇه دستشان حايل بدون داشتهاند, مرجعيت و مينمودهاند طبابت را قسم
نبض است, طبابتجايز مقام در Hشرع آنكه با و نرسيده, نامحرمي دست
را دستشان زني كه نشدهاند راضي و نگرفتهاند/ خفيف پارچه بدون را زني
تÇمام كنند امر همين به و Âمث را تسبيح سر يا را عبا يا را جامه مگر ببوسد
رفÇتار بÇيبا@كÇانه مردم باقي محارم چون آنها محارم حتي را خود پيروان

ننمايند/
ظÇاهريشان اسÇتعداد عفÇض زمان در بسكه همان قلبشان ت قو اما
و دارند خانهها در ريختن ارادة امشب دشمنان كه ميآوردهاند خبر بسيار
در كÇه شÇده بسÇيار و بگÇذارنÇد/ بÇاز را خÇانهها امشبدر مÇيفرمودهانÇد
يÇراق بÇا پÇانصد و نÇفر دويست و طÇرفصÇد هر از كه مردم جنگهاي
روزي ميدادهاند/ اصالح را آنها ميرفته و ميشده سوار تنها ميبودهاند,

گناباد/ شهرستان حومة جويمند بخش از دهي رياب: /1

احديجرأت كشتند سرهنگرا اسكندرخان حاجي رياب1 ساداتدر @كه
فرمودند امر شب در فرموده, ق متفر را آنها رفته تنها خود برود, كه نكرد
ترسانيده بسيار آنكه با ميانرياب; از بردند بيرون گريزانيده را نعشاو @كه
كÇه بس همان هيبتشان اما است/ اعدا¾ هم را شما استو خوف كه بودند
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بÇهمحض و نÇمايند بياحÇترامÇي كه ميشدهاند متعاهد هم با جمعي ر مكر
حوصلة رو در دشمني هيچ و ميبودهاند ذليل اختيار بدون همگي ديدن,

ندارد/ معارضه
بزرگياي كه باشد مايل هركسخود همينبسكه ايشان تواضع در و
هÇركسرا و كÇند, حÇيا او خود مگر را او نمايند كوچكي نمايد, ايشان بر
ننمايند/ معارضه ا@گركسيفحششاندهد دارندو احترام زياده خود بهاندازة
بÇراي و بÇنشينند ÇÇ باشد پست ا@گرچه ÇÇ يابند جا كجا هر مجالسدر در و
نÇصيحت را ضÇعيف اين آخرم سفر سر در وقتي خواهند/ چنين اصحاب
كÇن; پÇيشه قÇناعت و كÇن اختيار تواضع چشم, نور فرمودند: ميفرموده,
ا@گر خوردهايو خود غذاي و@اال به به يافتي پلو ا@گر جو, نان به عادتكن
كفش به عادتكن خوردي; رنج نيافتي كه وقتيشد كرديو پلو به عادت
ا@گر و خودي, جاي سر در و@اال به به بردند صدر به را تو ا@گر مجلس, @كن
دو اين و دوزخي/ در افتادي النعال صف به وقتي و كردي صدر به عادت
آسÇايشها و بÇردم راحتهÇا سبب آن به و سفر در بود كارم ميزان @كالم

نمودم/
عÇميم بÇذل قÇصد به بلدان ا@كناف و اطراف از آنكه بس بذلشان در
تومان پنجاه آمده سبزوار از كسي نيستند/ قانع كم به و ميآورند رو ايشان
فقيريبدهند/ هر به كه ندارند وسعت اندازه گفتاين كسي او به خواست,
ريگ و ميبرند خرقه زير به دست هركسميآيد كه شنيدهام من @گفت:
باريك آب اين از نيست چنين ا@گر ميشود, جواهر ميريزند او بهدامان
ديگÇري نيست/ طمعي مرا است طبستخمكار صدمن سهمي كه بيدخت
ديگÇري نماييد/ مستغني مرا ندارم وجه و دارم ي مستقر حج كه بود نوشته
وسعت اينقدرها ا@گرچه خواستو تومان دويست و مشهد از بود نوشته
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بÇر است نÇمايان دليل خودش امور, اينگونه شهرت لكن نيست صوري
خواستكرده تومان صدهزار و بوده نوشته عريضه كسي تهران در و بذل/
خÇود سÇال تÇمام در [ايشان] بود/ كرده طلب ا@كسير نوشته ديگري بوده/

سنگي)/ چاپ نسخة (حاشية است قريهاي /1

در ثموÄي1 مزرعة در Âمث ميكنند/ پيدا عباداتو از بعد زحمتميكشند
تومان ده زمينباغ نمودند/ اندكخرجيآباد به برداشته باغ Öزمينهايباير
هزار بهقدر و دارد دخل صدتومان Âاق سال هر ا@كنون داشت قيمت ا@گر
افزود امال@كموروثيبيقيمتخودشان به باغ اطرافآن تومانملكدر
در بÇود, كم باغ بيدخت در و مردم/ ساير به نفع عالوهبر باغ آن خود غير
جÇزÄي خرج از بعد ميكردند, استهزا مردم و برداشتند باغ دور زمينهاي
بيستهزار باغ بهسببآن و قيمتميكنند تومان پانصد تومان پنج زمين
كÇه ميبينند مردم آنكه بهسبب و مردم/ ساير براي شده افزوده باغ تومان

دادن/ ترتيب و سامان /2

پيدا و ميروند خود پيكار در همه زراعتاست, پينسق2 در رÄيسخود
و مÇعافند رشÇوات و ديواني يات تعد از آنجناب بهسبب عالوه ميكنند/
ل تموÇم تÇمام لهذا شد/ يكنزاع امسال مگر ندارد نزاع احدي هرگز باهم
در بÇوده تومان بيدختبيستهزار قيمتتمام نمودهام تخمين و شدهاند
بيست و صد آنجا مياه اراضيو و خانهها باغاتو ا@كنون قبل, بيستسال
بهمضمون و ندارد/ دخل نيم ده وآبباريكآنجا دارد قيمت تومان هزار

هستند/ خود حا@كمان بهدين مردم :@8 ص ,1ê03 بيروت ,2 چ ,102 ج مجلسي, االنوار, بحار /3

بÇا و مسÇجد در مÇجتمع بزرگوار تبعيتآن به همه هم,3 لوك Ôم دين لي× ع Ôاس الن

بÇايرة اراضÇي هكÇذا و اورادنÇد/ و اذ@كÇار و منابر و نماز و قرآن به وثوق
قÇران دو مÇني هÇر زمÇين محضشروع به برداشتهاند, باغ تازه جعفرآباد
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ملكباقي بر تومان هزار پنج استو باغ تومان عنقريبهزار قيمتكرد,
جز¾ زارعين از ميكند, زارع آنكه با ايشان زراعت ميشود/ افزوده مردم
مÇلكها ريكÇش از يكÇي با ميباشد/ بهتر زراعتميكنند خود براي @كه
دو او زراعت و دارد, شريكبيشتر آن بلكه مزرعه ملكدر در مساويند
اهÇمال بÇه ا@گÇر كه ميفرمايند و خروار/ نه ايشان زراعت و داشته خروار
و بÇاشد محاسب سبب آن به استو شخصمÔسرف ندهد شخصحاصل

قياسبگير/ هكذا
تÇمام Öحقوق از و زحمات از ميشود پيدا آنچه و ميكشند زحمت و
شخصي مخارج و خود, خانهاي در بلكه خود خرج نه ميشود خرج آنها
پس جÇزÄي ا@گÇر و مÇيشود قÇناعت مÇردم باقي مرتبة ادناي بر خودشان
مسÇافر و مÇهمان و روند و آيند و مردم باقي خرج آن تمام و@اال بكشند,
و بهانÇدازه, قناعت ميفرمايند بلكه نميكنند خرج قرضهم به و ميشود
جÇزÄي بلكه و زياد نه باشد دخل بهاندازة خرج كه است اين بهاندازه/ بذل
آن ارزانÇي فصل در را هرچيز و احتياطي, شخصبراي نگاهدارد هميشه
قسميملكو و باشد, پول قسمي باشد: قسم سه مايملكبايد و خريد بايد

چهارپايان/ و ا@كب مر مواشي: /1

مواشي/1 قسمي و مال@التجاره, زراعتيا
و رسانند خير مردم به كه اندازند بهتعب را خود كه است اين غرض
غذا تنها كه افتاده فاق ات كم بخوراند/ كندو شكار باشد, شير بايد مرد @گويند
بر اطمينان باب از اين و ميشوند بسيار بود مهمان ا@گر يكنفر و خورند
هميشه فقرا خانقاه ندارند/ نظر احدي از و بخورانند هركس به است, بذل
وعدة شبجمعه هر در و است, ريزهخوار فقرا از هركس استو آبادان
آن در نيستند راضي استو مهمان آيد كجا هر هركساز استكه عمومي
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و صد به نبوده نفر سي از كمتر و باشد ديگر جاي در خارج از احدي شب
رسيده/ دويستهم

بهاندازة ين مستحق آنكه عالوهبر اينها از اعم است, دعوتي اعياد در
اني جÇم عÇمومي طÇبابت كه بود سالها شود/ رسيده هم Gنقد همه به خود,
هÇميشه و طبابت, به آمدند فرسنگبسيار چهل از كه ي بهحد مينمودند
قÇبول چÇيزي احÇدي از و مÇيبودند مÇريض زيÇادتر و كمتر و نفر پنجاه
و دوا خود خانة در فقرا براي و ميدادند نداشتند كه آنان به و نمينمودند
است اسبق ما حق گفتند: تنگآمدندو به خانه اهل آنكه تا مينمودند غذا
ا@گÇر نÇداريÇم را شÇما حÇال مÇا زحمت, در و باشيم رنج در هميشه بايد ما
ة قو چون و دهيد/ قرار آن مختص خدمة مخصوصو استجايي بنا@براين
را خود برادرزادة نجماالطبا¾, نام عبدالمنعم ميرزا لهذا نداشتند, را ماليآن

وا@گذاشتند/ ايشان به و فرمودند استاد نموده طبيب
كه مينمايند آن و اين و اعيان خرج قريه, اين يكماليات بهقدر و
بست مÇثل را ده اين كه است اين بگردند/ مرفه و باشند آسوده بيچارگان
از هسÇتند فÇراري اينجا در اطراف از نفر چهل سي ا@كنون و دادهاند قرار
فقيريبه ا@گر كه نوعيشده به اينقريه نباشد/ ضآنها كسيمتعر خوفكه
منبر در هكذا و آقا, حاجي جناب خانة در برو گويند رود, كسي خانة در
به بهآنسبباحسان ترككنندو Öاطمينان به همه مردم كسيسÆالكند ا@گر
آنجناب نزد از و خانه در از احدي برافتاده, ايشان غير از ده اين در فقير
وارد و دارنÇد خوش بسيار را مهمان رسيده/ او به زياد و كم نرفته مأيوس
كنند مشايعت و نمايند احترام خود به نسبت را مهماني هر و شمارند الهي
Çضياف م بÇالجمله ضÇيافت, نÇه شÇود تملق عنوان كه آنجا مگر رفتن, در
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دهرند/
ارحام زنان ندارند, نظير و مانند مردم جميع اتفاق به ارحام صلة در و
و نÇمايند زن و خانه صاحب هريكرا و اسبابدهند را مردان و جهاز را
دخÇتر نÇمايند/ وصلت ارحام به بلكه ننمايند بزرگان به نگاه وصلتها در
با و گذران, بهاندازة دهند را او Öخود از و دهند خود فقير خويش به را خود
تÇمام هÇم آنÇها ا@گÇرچÇه بÇاشند كوچكدلي و مهرباني وضع به ارحام تمام

بندهوارند/
ذ@كÇر چيزي چيزي, هر از است; آنجناب حاالت از نمونهاي اينها
هريك و ميشود/ برده رفتارشان باقي به پي االشار¸, كفيه ي Ôل والعاق ميشود
لعبو و لهÇو گÇرفتار بÇيكاري, به تا وادارند به@كاري را خود خويشان از
و سÇليمالحÇال و آسÇوده  الÇك بÇحمداهللا و نشÇوند/ ديگÇر اعمال و تريا@ك
و رساندن كمال به تكميلو پي در بسيار و البالند, ه مرف آنكه با @كمآزارند
تÇا نÇمايند تربيت را مردم اطفال بلكه آنهايند نمودن ربط و خط و باسواد
و وادارنÇد/ كسÇبي بÇه نپذيرفتند كمالي هركدام رسند, كمالي به خود براي
از هÇركس كÇه آنند پي در بسيار بلكه ننمايند مسلط غير بر را خود ارحام
نشوند, مبتال عمليقبيح به و باشند درسترفتار خود حال بهاندازة پيروان
قبولشده ا@گر نمايندو قبول استاورا محال مثÂهركستريا@ككشباشد

نپسندند/ را ذلكبدكردار امثال و شنمايند رد باشد
نÇرفته ايشÇان نزد از احدي آنكه بس ايشان حيا¾ و حسن خلق در و
كÇه مهدي ميرزا حاجي جناب آنكه بس ايشان صدق در و خوشدل/ مگر
فÇالن شهادت من كه ميگفته را, ايشان ميخوانده كافر و بوده ايشان عدو
بÇه احÇدي بالجمله و دارم/ قبول عادل شاهد صد به يكنفر, را كافر كس@
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اعمال در كه گويند دشمن دوستو و باشد داشته نتواند هيچجهتايرادي
مردمندولي جناببهتر آن علموعمل, گفتارو رفتارو اخالقو احوالو و
ديÇن از عÇرفان طÇريقة كÇه اندازند مردم دل در بابحسد, از بعضمردم
باور را خود مسموعات و ندارند تدبر هم عوام است, آÄين خارج بيرونو
معني خود آنكه نداردبا بگذارنددين پندارندكههركساسميبراو @كنندو
كنند, سÆال بدگويان همان انصافاز مقام خلوتدر در ا@گر و ندانند, دين

ندارند/ نيكي جز گويند خود
ظÇاهري حÇاالت از بÇود انÇدكي كÇردم ذ@كÇر كه را جمله اين الغرض
نÇنمودم, مدح و نيست انكار محل استو همه@كس مشهود كه آنجناب
مÇنكر بتوانÇد يكي كه نويسم را چيزي كتاب در كه نداشتم خوش كه زيرا
هركس نوشتمتا را اينها روزنامه برسبيل و كنند/ بگمان منتعص از يا شود
تÇمام دهÇد/ قÇرار خÇود عمل ميزان را اين و گيرد سبق رويه اين از ببيند,
اخالق احوالو اعمالو ميزان انساني, المستقيم صراط بود, حكمتعملي

است/ كامل انسان

چهارم شهاب

سنگي)/ چاپ نسخة (حاشية صريع جستن, غلبه و را خصم خواندن پيش ي: تحد /1

غÇلبه و ي1 حدÇت بÇرسبيل هرگاه عادات خوارق كه باشي دانسته بايد
ا@گربدونآنباشد, استو اسمآن"معجزه" ÇÇاست انبيا¾ در چنانچه ÇÇباشد
اسبابظاهر راه از اوليا¾ و انبيا¾ خوارق كه آنجا از و گويند "@كرامت" را او
راست آنÇها كÇه آنÇهاست ة اليÇع م مÇه و ه علي نفوس ه توج به بلكه نيست
و اشÇيا¾ علل و بهمبادي ايشان اتصال بهسبب امكان عالم كلية فدر تصر
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اراده با مگر اختيار به آنها نشودصدور لهذا اهللا, ماسوي× بر نفوسشان احاطة
كÇه خودشان مقام به نسبت آنها براي است نقصي سبب اين از و ه توج و

است/ خدا غير به التفات از انبيا توبة /1

ناظرين براي ا@گرچه غيراهللا1 لي ا االلتفات Öن م ¾االنبيا Ô¹توب كه نمايند استغفار بايد
تشÇريع و دعÇوت بÇه مأمورند كه انبيا¾ در اما آن/ صدق بر است شاهدي
صÇن خود, به خواندن و گرديدن دين ستون و سلسلهشدن سر شريعتو

ت حج اتمام براي استكه ناچار لهذا مردم, نيستبراي مفيد چندان سابق
ن معي را حق و نمايد ي تحد مقام عاداتدر خوارق اظهار خود, دعاوي بر
دعوت چون اوليا¾ ولي تشود, حج اتمام تا دارد اجرا دستاو بر استكه
ننمايند, شريعت تشريع و نمايند دعوت گذشته نبي به بلكه نكنند خود به

ميشود? شناخته لي او وسيلة به جز آخري آيا /2

ل?2 باالو اال ر خ Ðاال Ôف رÖع Ôي هل استكه معتبر اجازه و نص آنها در لهذا
ضÇرور كÇه بÇاشد نادري نيستمگر ضرور را آنها Öعادات خوارق و
خÇوارق اظÇهار و نÇمايد كرامÇات عاي اد خود ا@گر ضرورت بدون و باشد
آن استكه اين از است, او دنياداري دوستيو مريد بر دال نمايد, عادات
ساحتقربدور از زنان بهآنسببمردانچون كه نامند جال حيضالر را
عادتيشد كسيطالبخرق وقتي چنانچه افتند; تمناجاتمهجور لذ از و
بهدستبه اهلالبيتدست از نيست, داعيها اين را ما فرمودند: آنجناب
باشيم/ مشغول خود كار به و@اال برسانيم بيابيم طالبي ا@گر رسيده اموري ما
بسÇيار و مÇينمايد بروز كه است ت حج اتمام مقام در كه ميشود گاه ولي
خÇداونÇد يو حدÇت بÇدون مÇيشود جاري آنها زبان بر كالمي كه ميشود
ايشان كالم خود و گويند سخني كه ميشود بسيار و ميدارد, را آن اجراي
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بهذيل ل توس هستكسي گاه و عالم/ در دارد فاعليت كه زيرا ميشود مÆثر
ميرساند مقصود به را او خداوند خلوصاو, بهصدقو ميزندو آنها دامان
نفس Öچيز برايهر ا@گرچه ميشود; سببهدايت را بعضي امور اينگونه و
نÇفس و نشدم معذلكآرام و ديدم ر مكر خود چنانچه گذارد, پيش راهها
جÇذبة حقو توفيق هدايت, در عمده و مينمود/ تأويل و نميشد راحت
ميگويند بعضي كه هم في تصر از و رسد بهم اطمينان و آرامي استكه دل
قلبكسي كه زيرا نشود, هيچعالمت باشد اين غير ا@گر استو همين مراد
از ذلك امÇثال و نÇمودن ديÇوانÇه يÇا كردن خود به راغب اختيار بدون را

جادوگر/ ساحر, جمع /1

است آن در كمال بلكه نميشود, پيدا آن در كمالي و برميآيد هم ره1 ح س
كتابي را آنها ذ@كر كه رسيده اخبار آياتو در كه را خدايي ميزانهاي @كه
پي در فكر فتيلة با نموده چراغ را عقل و بگيرد بهدست ميخواهد, @كبير
بيابد هرجا را سابق نص عالماتبيابدو موافقآن را كسي تا تفحصبرآيد
Hخالص جهد, و جد به نمايد امر او به آنچه به و پيچد بهدستدل را او دامن
تا نمايد عمل كشف, و تماشا و سير و عقبي× جنتو و دنيا براي نه ,Hمخلص
فÇرموده مÇولوي كه نباشد بهدليل محتاج آنگاه شود گشوده او دل دريچة

است/ زشت مطلوب, به رسيدن از پس دليل طلب /2

به انبيا¾ و اوليا¾ امر ل او در 2/ Õبيح ق لوب Öط الم لي ا صول Ôعدالو ب ليل الدَّ Ôبل ط كه: اينجا
رسي, مقصود به الهي توفيق به و آنها امر به بايد پستو رسانندهاند, راه سر

است/ رهبري را قومي هر و هستي بيمدهندهاي تو كه نيست اين جز :7 آية رعد, سورة /3

بدانند مردم و شود متيمن كتاب محضآنكه اما هاد/3 قوم لÔك ل و Õنذر Ôم تÖن ا نما ا

جمع ا@گركسيخواهدآنهارا هستكه بهنيستواال امورمعتني× اينگونه @كه
را آنجÇناب كرامÇات و واقعات از آيه چند خواستم ميشود, كتابي نمايد
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و پنجاه بلكه است, كرامات عاداتو خوارق مردم انظار در كه نمايم ذ@كر
نقل بيگانگان و بودند شنيده و ديده مردم و نبود انكار محل كه فقره شش
دل در چنان ده مسو بر نوشتن از بعد ولي بنويسم كه آمد درنظر ميكردند,
شد, خواهد بغضبعضي فوران و هيجان و حسد نار اشتعال باعث كه افتاد
مكÇاشفاتو امÇا را/ آنها دادم قرار ه حد علي× جلدي و انداختم كتاب از لهذا
گفته ا@گر گفتنيايدو مشاهداتوسيرهاوحاالتكهدستميدهدپسبه

نيست/ پيشينيان اساطير جز چيزي اينها :2ë آية انعام, سورة /1

بازداشتم آنها از را پسقلم گويند/ ولين1 اال اساطير الا هذا Öن ا نفهمندو شود هم
بÇراي بÇلي است, امÇام و نÇبي درجة به مختص اينها كه نكند گمان كسي و
مÇحسوساتو وراي امÇري و پÇندارنÇد ظÇاهر هÇمين را ايمان كه @كساني

مينمايد/ دور اينها ندارند, گمان خود رات متصو متخيالتو

پنجم شهاب

و احÇي دÇم طÇريق بÇه نÇÇه آن فÇÇضل و مÇÇبارك تÇÇفسير ذ@كÇÇر در
منكر كه چيزهاييرا مگر نميكنم ذ@كر اينكتاب در بلكه عبارتپردازي,
دانيمو آنچه ا@گر كه استزيرا ذ@كرحاالتوواقعاترسمانه باشد/و نداشته

ميكشت/ يا كرده تكفير را او ميدانست, ميگذشت سلمان قلب در كه را آنچه ابوذر ا@گر /2

Çتله2 ق Öوا ره ف ك ل لمان س لب ق في ا م× ابوذر م ل ع Öول مصداق داريم, ابراز هاي شم بينيم
نا/ ث الو ÔدÔعب ي Öن مَّ م نت ا ل âقي ل شده, واقع

دادÇ م و Çور الن مل قÇ ب ور Ôح Öال ود Ôد Ôخ علي× كلماته تب Öك Ôي Öن ا ب Õق âقي ح سير Öف ذالتَّ ه× نَّ ا Öمل Öاع ف

كه است سزاوار و شود, نوشته حوريان چهره بر طال و نقره جوهر و نور قلم با تفسير اين كلمات است شايسته كه بدان پس /3

كسب مشكÇÇÇÇÇÇÇÇاتش نÇÇÇÇÇÇÇÇورهاي از آسÇÇÇÇÇÇÇÇمان و زمÇÇÇÇÇÇÇÇين اهÇÇÇÇÇÇÇÇل

Ñ

Ø

ض âفي ت Öس ي و
3/ ¾ا م× السَّ و ض Öر  Öاال Ôل Öه ا مشكوته ار نÖو× @

ا Öن م Ñي âضي ت Öس ي Öن ا ب Õدير ج و بور/ والتَّ ¹ ضَّ الف
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ازهاي ر روي از پرده رسيده, كمال به انÇعارف و نماينÇد فيض طلب سرشارش چشمههÇاي سر از بزرگ دانشمندان و كننÇد نور

و اصول اشÇارات از ويژه, برگزيدگان و كنند شنا معانيش درياهاي اعماق در خود بلنÇد تهÇاي هم با حكمÇا و بردارند پنهانÇش

و ر متبح پا@كان است] شايسته ] بنوشند/ آن زالل و دلپذير لطايÇف از ويژه, بسيÇار و ب رÇمق اولياي و كننÇد استنباط مبانيÇش

و فراوان موجش و بسيار نورش و بزرگ آن موضوع و شكوه با آن مقام بينديشند/ آن ريزه@كاريهاي و دقيق عبارات در ق, محق

يعني است[ دورتر ابرهم از آن نظير و است معاني] روي حجاب[از كاشف و بلند القاب داراي كتاب آن است/ دور ژرفايش

و بسيار, سودش نشاطانگيز, بسيار است راهي و درخشان, بسيار است نوري و تالطم, و پرموج است دريايي است]/ @كمنظير

و ر تدب آن معاني در كه كسي براي ميباشد/ امن گذرگاهش و استوار بلنديهايش و روشن, آن مباني و بزرگ, و عظيم بازدهش

و استوار آن پايههاي يافت/ دست آن به نميتوان ولي رسيد آن به زود ميشود ندارد/ وجود ترديدي شكو هيچ ميكند, بررسي

و انداخت, دور نميشود كه است مرواريدي و كشيد را آن آب (همه) نميشود كه است دريايي است/ پيوسته هم به آن بخشهاي

و نميماند پنهان كه است گنجي و نميشود فرسوده و كهنه كه است بنايي و نميشود خاموش كه است چراغي و پنهان است رازي

آن اجزاي و گوارا, و شيرين آبش ميباشد/ جوانب همة شامل و گسترده دامنهاش نميشود/ شكايتي آن از كه است رضايتي مورد

بÇÇيانكنندة و كÇÇتب سÇÇلطان است/ روشÇÇن و واضÇÇÇح خÇÇÇÇطبههايش و روشÇÇÇÇن, آن مÇÇÇÇغز و درون و شگÇÇÇÇفتانگÇÇÇÇيز,

Ñ

âفي وص Ôغ ي و / ¾ا ف× رÔع Öال ن م Ôل مَّ Ôالك ه ار ر× Öس ا وب Ôي Ôغ ف ش Öك ت Öس ي و / ¾ا لم× Ôع Öال ل ج ه ات اض× ف× ا عاب ن× م Öن م

نÇ م اص Çخو× Öال يه ان Çب× م ات ار× ش× ا Öن م ط ب Öن ت Öس ي و / ¾ا كم× Ôح Öال م م ه الي و× ع ه âاني ع× م ار ح× ب ات ق× âمي ع

ه ات ار× ب× ع قاي ق× د âفي كَّر ف ت ي و / ¾ا âلي Öو  Öاال ن م ون ص خ  Öاال ه ف اي لط× ل ال× Ôز Öن م ب ر Öش ت Öس ي و / ¾ا âفي Öص  Öاال

كل ذ× / Ôه Ôر ÖوÇ غ Õد âعي ب , Ôه Ôر Öو م Õرâفي و , Ôه Ôور Ôن Õرâثيك , Ôه Ôر Öما Õم âظي ع , Ôه Ôر Öد ق Õل âلي ج / ¾ا âكي@ Öز  Öاال ن م ون جرت Ôالم

و , Õاج ×ه و Õور Ôن و Õاج ×و م ÕرÖح ب , اب ح× السَّ ن ع Ôه Ôه Öب ش Õد âعي ب اب ج× حÖال Ôف اش ك× , اب لÖق×  Öاال Ôخ ام ش× Ôاب ت× كÖال

ه âفي بÖي ر ال× / يه ان ثو× Õس س Öا م , ه يال ع× م Õمك Öح Ôم هÇمباني Õح اض و× ̧ د Äا الع× Ôرâبيك , ̧ د Äا الÖف× Ôرâثيك , Õاج هب Õج Öه ن

Ôح زÖنÔي ال× ÔرÖح ب , ول Ôص Ôف Öال Ôل âصي و ول Ôص Ô اال Ôن âتي م ول, Ôص Ôح Öال Ôد âعي ب , ول Ôص ÔوÖال Ôب âري ق , يه ان ع× م بَّر دت Öن م ل

ضيٌّ ÖرÇ م و في× ÖخÇ ي ال× ÔزÖنÇ ك و âلي ÖبÇ ي ال× Õاس اس× و في× Öط Ôي ال× Õاج ر× س و Ôحف Öك Ôي ال× رٌّ س و Ôح رÖطÔي ال× رٌّ Ôد و

, ÔهÔبطÇ Ôخ Õق ارÇ ش× ÔهبÇ Ôل Õقال ف× ÔهÔب Öر ا Õق Äا ن× , ÔهÔب Öذ ع Õقاي ر× , اف @كÖن×  Öاال Ôعâسي و اف طÖر×  Öاال Ôامع ج× / كي× Öش Ôي ال×

Ø

تÇÇÇÇعديل يكÇÇÇÇديگر بÇÇÇÇا را دور و نÇÇÇÇزديك است)/ مÇÇÇÇÇÇعجزه نÇÇÇÇÇÇÇÇوعي (يÇÇÇÇÇÇÇÇعني است آيÇÇÇÇÇÇÇÇنده و @گÇÇÇÇÇÇÇÇذشته

را مÇÇÇÇرواريÇÇÇÇدها و دارد هÇÇÇÇم بÇÇÇÇا را شÇÇÇÇرف و ديÇÇÇÇن است)/ دور بÇÇÇÇÇÇه تÇÇÇÇÇÇÇÇفريط و افÇÇÇÇÇÇÇÇراط (از مÇÇÇÇÇÇÇÇيكند

مورد و استوار و شيوا عربي و بزرگ و اطاعت قابل و است چيدن قابل گلهايش و رسيده ميوههايش است/ داده جاي خود در

بÇÇÇÇÇÇÇÇا و فÇÇÇÇÇÇÇÇرد بÇÇÇÇÇÇÇÇه مÇÇÇÇÇÇÇÇنحصر و ب رتÇÇÇÇÇÇÇÇم يگÇÇÇÇÇÇÇÇانه, و اعÇÇÇÇÇÇÇÇتماد

است/ جنگ ميادين در االصل عربي اسبهاي همانند نميشود/ متروك كه است سرودهاي و بكر, بلندپايهو و ستوده و سعادت

نÇ âي الد Ôع م Öج م و
1 فل الز و ب رÔق Öال Ôان ميâز× و فل خ Öال و قب السَّ Ôان بÖي× ت و فÔح الص و بÔت Ôك Öال Ôان لÖط× Ôس
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نÇÇÇÇÇÇÇÇميتوانÇÇÇÇÇÇÇÇد گÇÇÇÇÇÇÇÇوينده هÇÇÇÇÇÇÇÇيچ است/ ثÇÇÇÇÇÇÇÇابت بÇÇÇÇÇÇÇÇنيانش و پÇÇÇÇÇÇÇÇايه

مÇÇÇÇوضوع نÇÇÇÇميتوانÇÇÇÇد صÇÇÇÇرف عÇÇÇÇلم ص تخصÇÇÇÇم هÇÇÇÇيچ و بگÇÇÇÇيرد ايÇÇÇÇراد آن نÇÇÇÇحوي قÇÇÇÇÇÇÇÇواعÇÇÇÇÇÇÇÇد بÇÇÇÇÇÇÇÇه

را آن اشÇÇÇÇÇÇÇتقاق مÇÇÇÇÇÇÇÇوارد نÇÇÇÇÇÇÇÇميتوانÇÇÇÇÇÇÇÇد زبÇÇÇÇÇÇÇÇانشناسي هÇÇÇÇÇÇÇÇيچ و دهÇÇÇÇÇÇÇÇد تÇÇÇÇÇÇÇÇغيير را آن صÇÇÇÇÇÇÇÇرف

هÇÇÇÇم و ي امÇÇÇÇع مÇÇÇÇردم هÇÇÇÇم كÇÇÇÇÇه است روان آن عÇÇÇÇÇÇÇÇبارتهاي بÇÇÇÇÇÇÇÇرگردانÇÇÇÇÇÇÇÇد/ ديگÇÇÇÇÇÇÇÇري بÇÇÇÇÇÇÇÇهصورت

نÇÇÇÇدارد وجÇÇÇÇود نÇÇÇÇاآشنا كÇÇÇÇلمه هÇÇÇÇÇÇيچ آن در مÇÇÇÇÇÇÇÇيفهمند/ خÇÇÇÇÇÇÇÇوب را آن كÇÇÇÇÇÇÇÇمال صÇÇÇÇÇÇÇÇاحب مÇÇÇÇÇÇÇÇردم

بÇÇÇÇهقدري كÇÇÇÇوتاه/ بÇÇÇÇيان بÇÇÇÇا است روشÇÇÇÇن عÇÇÇÇÇربي است; نÇÇÇÇÇÇÇÇزديك و مأنÇÇÇÇÇÇÇÇوس هÇÇÇÇÇÇÇÇم آن دور بÇÇÇÇÇÇÇÇلكه

تÇÇÇÇفسيرهاي چÇÇÇÇه ا@گÇÇÇÇر ÇÇÇÇÇ دهÇÇÇÇد تÇÇÇÇوضيح بÇÇÇÇيشتر را آن نÇÇÇÇميتوانÇÇÇÇد كÇÇÇÇتابي هÇÇÇÇيچ كÇÇÇÇÇÇÇه است واضÇÇÇÇÇÇÇÇح

آن وضÇÇÇÇوح بÇÇÇÇر نÇÇÇÇميتوانÇÇÇÇد آوازهاي پÇÇÇÇر خÇÇÇÇÇÇÇÇطابه و گÇÇÇÇÇÇÇÇفتار هÇÇÇÇÇÇÇÇيچ و بÇÇÇÇÇÇÇÇاشند/ بÇÇÇÇÇÇÇÇلند و بÇÇÇÇÇÇÇÇاال

نÇÇÇÇيست دلپÇÇÇÇذير آن مÇÇÇÇثل گÇÇÇÇفتاري هÇÇÇÇيچ بÇÇÇÇاشد/ پÇÇÇÇيشرفتهاي تÇÇÇÇعبيرات داراي چÇÇÇÇه ا@گÇÇÇÇر ÇÇÇÇÇ ايÇÇÇÇد بÇÇÇÇÇÇيفز

مأنÇÇÇÇوسي كÇÇÇÇالم هÇÇÇÇيچ و بÇÇÇÇاشد/ آن مÇÇÇÇعادل كÇÇÇÇه است نشÇÇÇÇÇÇده وضÇÇÇÇÇÇÇÇع لغÇÇÇÇÇÇÇÇتي و كÇÇÇÇÇÇÇÇالمي هÇÇÇÇÇÇÇÇيچ و

نÇÇÇÇميرسد/ آن اثÇÇÇÇر بÇÇÇÇÇÇه شÇÇÇÇÇÇÇÇدهاي پÇÇÇÇÇÇÇÇيروي گÇÇÇÇÇÇÇÇفتار هÇÇÇÇÇÇÇÇيچ و است نشÇÇÇÇÇÇÇÇده شÇÇÇÇÇÇÇÇنيده آن مÇÇÇÇÇÇÇÇثل

دلانگÇÇÇÇÇÇÇÇيز وعÇÇÇÇÇÇÇÇدههايش و تÇÇÇÇÇÇÇÇازه اشÇÇÇÇÇÇÇÇاراتش و است روشÇÇÇÇÇÇÇÇن اصÇÇÇÇÇÇÇÇولش و مÇÇÇÇÇÇÇÇفهوم مÇÇÇÇÇÇÇÇعانيش

مÇÇÇÇÇÇÇÇيباشد/ احكÇÇÇÇÇÇÇÇام و مÇÇÇÇÇÇÇÇعرفت احÇÇÇÇÇÇÇÇل مÇÇÇÇÇÇÇÇر شÇÇÇÇÇÇÇÇامل و است عÇÇÇÇÇÇÇÇزيز آن مÇÇÇÇÇÇÇÇقاصد است/

Ñ

Õد âري ف Õد âمي ع Õد âدي س Õد ي ج بٌّي رع و Õد ي س Õط×اع Ôم , ره الز ÔفÖل Ôق ر م الثَّ ÔفÖط ق , ر ر الد Ôف د ص , ف ر الشَّ و

ÔهÔان ÇنÖي× Ôب Õت ابÇ ث× ÔهÇ Ôات Çغيâر× Ôم Õب عرَّ Ôم د âهي ذ ÔرÖي غ Õريد س Õريد خ Õد âشي ر Õد âجي م Õد âمي ح Õد âعي س Õد âحي و Õد âضي ن

ÔليسÇ س ه, اق ق× تÇ ÖشI فâري Öص ت Õف صر Ôم Ôد ه Öج ي ال× و Ôه ف Öر ص Ôف ار ص× Ôري غ Ôي ال× و Ôه و Öح ن ظٌّ ف ال× طي× Öخ ي ال×

, Õب âريÇ ق ÕفÇ âلي ا Ôه Ôد âعي ب Öلب Õب âري غ Õظ Öف ل ه âفي سÖي ل ت اال× الÖكم× بÔوا اح ص× و Ôام و× ع Öال ا ه Ôم ه Öف ي ات ار× ب× عÖال

Ôوح Ôب ي ال× و ¹ق Äا ف× Öال Ôاسير التَّف× ت رÔثك Öن ا و Õاب ت× ك ه وح Ôض Ôو Ôح ض ي ال× Õحي ال× زوج Ôم ظ Öف ل ب Õح اض و× يٌّ âرب ع

Õظ ÖفÇ ل ÔهÔل اد يÔع× ال× و ÕوعÔب Öط م Õل Öو ق ÔهÔلÖث م سÖي ل , Ôابقه ×الس Ôرâابي التَّع× ت ره ظ Öن ا و اب ط× خ Ô¹ وق Ôب ني× Öع م Öال ب

, ه ن اي ب× م Õان بي× ه ي ان ع× م يٌّ ن Öع م , ÕوعÔب Öت م Õاب ط× خ Ôه رث أ Ôن×الي ال× و Õوع Ôم Öس م Õم كال× ÔهلÖث م Ôسأن ي ال× و Õوع Ôض Öو م

و م ا@ك ح× م Öال و ف ار ع× م Öال ب ات ر× م لي× ع Õل م ت Öش Ôم , ÔهÔات اد× ر× Ôم Õف âري ط , ÔهÔات ار× ش× ب Õف âطي ل , ÔهÔات ار× ش× ا Õعâدي ب

Ø

وجوه تمام با را قرآن عبارات است/ آشكار آن در انسانها مقاصد و آرزوها دقيق نكات هاست/ Öم عال بلند ازهاي ر آشكاركننده

ريزه@كاريهاي و ميكند بيان كامل بهطور را آن تركيب ت وضعي و ميسازد/ ق محق آن, اشتقاق اقسام و صرفي انواع و نحوي

تفسيري هيچ و سازد آشكار و دهد بروز آن مثل را قرآن عراب ا وجوه است نتوانسته كس هيچ و ميكند/ بيان Âكام را آن تأليف

بيان كاملترين با را قرآن لغات و بيان را قرآن لغات انواع تفسير اين نمايد/ توجيه را قرآن خطابههاي آن مثل است نتوانسته

را قرآن ميكشد/ تحرير به خوب خيلي فواÄدش تمام با را اشارات و ميكند نقل اشاره, بهطور را اÄتها قر انواع و ميكند آشكار

آن ÖرÔقÇ Öال ات ار× ب× ع قق ح Ôي
1, م دĤ مÖال ب رĤ م قÄا ق× د Ôات نك× ه âفي Õر اه ظ× و مال و× ع Öال ار اسر× مال ع× م ب Õح اي ب×
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ميكند بيان كمال و تمام را قرآن شيوايي دارد كه بالغتي و رسايي با و ميدهد/ توضيح باال سطح در دارد كه شيوايياي و بافصاحت

بتواند كه است نشده ديده تفسيري هيچ ميدهد/ سوق قرآن لطايف بهسوي را] انسان ] نو روشي با و ميدهد نشان را آن اشارات و

قرآن آيات ارتباط است نتوانسته بياني هيچ و كند, بيان را آن معاني و نوآوريها و تازگيها و دهد توضيح آن مثل را قرآن لطايف

و مÇنسوخ و نÇاسخ روي از و بÇردارد آن فÇضيلتهاي روي از پرده و بدهد پيوند هم به را آن جداييهاي و بداند آن مثل را

خÇÇÇÇبر آن مÇÇÇÇقامات و ارزشهÇÇÇÇا از و بÇÇÇÇÇÇردارد پÇÇÇÇÇÇÇÇرده خÇÇÇÇÇÇÇÇصوص, و عÇÇÇÇÇÇÇÇموم و مÇÇÇÇÇÇÇÇتشابه و مÇÇÇÇÇÇÇÇحكم

ظÇÇÇÇاهرش بÇÇÇÇه آن بÇÇÇÇاطن از و بÇÇÇÇاطنش بÇÇÇÇه آن ظÇÇÇÇاهر از و نÇÇÇÇÇمايد ذ@كÇÇÇÇÇÇÇÇر را آن نÇÇÇÇÇÇÇÇزول شأن و دهÇÇÇÇÇÇÇÇد

را آثÇÇÇÇار هÇÇÇÇمة و تÇÇÇÇعبيراتش در را اخÇÇÇÇبار هÇÇÇÇمة و تÇÇÇÇفسيرش مÇÇÇÇورد در را گÇÇÇÇفتارها ية لÇÇÇÇك و بÇÇÇÇبرد پÇÇÇÇÇÇÇÇي

Ñ

و ¹ âي ف âري Öص التَّ ه وف Ôر Ôص و ¹ي اق ق× شت  Öاال وقه Ôق Ôش Ôو ¹ي رف الصَّ âه وف Ôن Ôص و ¹َّي و Öح النَّ ه وه Ôج Ôو ميâع ج لي× ع

Õد حا ه اب عÖر× ا وه Ôج Ôو Öر ه Öظ Ôي Öمل / ل م Öك@ ا ه Öج و لي× ع ه ف âأليت ق Äا ق× د و مت ا و Öح ن لي× ع ه ب âركي ت وه Ôج Ôو Ôن ي ب Ôي

Ôر ه Öظ Ôي و رآنÔق Öال ات لÔغ× ¾ا نÖح× ا Ôرâفسي التَّ ذ ه× Ôن ي ب Ôي , ÔهÔل اد يÔع× Õرâفسي ت âه ات اب× ط× خ ات ه× âجي Öوت Öه ج وÔي Öمل و ÔهÔلÖث م

/ ̧ د Äا Çف× Öال ع مÇ Öج ا لي× ع ات ار× ش×  Öاال Ôد و ج Ôي و ̧ ار ش×  Öاال و Öح ن ب ات ×Äا قر× Öال Ôقل Öن ي ان, بÖي× ت م ت ا علي ه ات لÔغ×

لي× ا Õي مÆÇ Ôي و عâميÇ ج ع م Öج ب ه ت غ بال× Öن ع Ôح ص Öف ي و عâفي ر و Öح ن لي× ع رآنÔق Öال ه ت اح ص× ف Öن ع Ôح ض وÔي

Ôن ي بÇ Ôي و ه ف اي لط× Öن ع Ôح ض وÔي ÔهÔلÖث م Õرâسي Öف ت âأي ر ا م× , عâدي ب ه Öج و لي× ع ه ف اي لط× لي× ا Ôرâي Öس Ôي و ه ات ار× ش× ا

ÖنÇ ع ÔفÇ ش Öك ي و ه ت ال× صَّ ف Ôم Ôل وص Ôي و ه ات آي× Ôط ب Öري Ôه و Öح ن Õان بي× ري× اد م× و ه ن اي ع× م و ه ع اي بد× ق اي ق× د

و ه اص خ× و âه ام ع× و ه اب تش× Ôم و ه م ك Öح Ôم و ه وخ Ôس Öن م و ه خ اس ن× ه Öج و Öن ع ا, ط× غ Öال Ôف ش Öك ي و ه ت ال× ض Öف م

عâمي ج Ôع م Öج ي ه, ور Ôه Ôظ ون Ôط Ôب Ôر ه Öظ Ôي و ه ون Ôط Ôب وه Ôج Ôو ÔنÔطÖب ي و هول ÔزÔن ن Öأ ش ÔرÔك@ Öذي و ه ون ÔÃ Ôش Öن ع Ô¾ا بÖني

Ø

در يÇÇÇÇا ديگÇÇÇÇر تÇÇÇÇفاسير ÇÇÇÇا ام است/ كÇÇÇÇرده جÇÇÇÇÇÇÇمعآوري مÇÇÇÇÇÇÇÇختصر بÇÇÇÇÇÇÇÇهطور اسÇÇÇÇÇÇÇÇاطيرش مÇÇÇÇÇÇÇÇورد در

انÇÇÇÇواع بÇÇÇÇه يÇÇÇÇا و هسÇÇÇÇتند عÇÇÇÇبارات بÇÇÇÇودن طÇÇÇÇوالني نشÇÇÇÇانگر يÇÇÇÇا و نÇÇÇÇاقصانÇÇÇÇد عÇÇÇÇÇÇÇÇباراتش تÇÇÇÇÇÇÇÇوجيه

و است ماللآور كه دادهاند زيادي گسترش اخبار, مورد در يا و است ص نامشخ آنها در لغات ذ@كر يا و نكردهاند هي توج اÄتها قر

اختالفات و انواع و نزولها شأن و اÄتها قر و لغات و توجيهات به تفسير اين كه حالي در است/ مخل كه كردهاند ترك را آثار يا

آن, متون در ميكند/ اشاره كوتاه و معتبر و قطعي و مختصر بهطور ايت, در و رجال علم مراحل و مراتب و روايات اختالف و

با و دارد/ ه توج ان من حضرت كالم اهين بر و داليل به قواعدش, در و ميدهد شرح را متشابهات بطونش, در و قرآن محكم احكام

اهÇÇل راه دانسÇÇتنيهايش, كÇÇÇمك بÇÇÇÇه مÇÇÇÇيكند/ دفÇÇÇÇاع جÇÇÇÇدل اهÇÇÇÇل شÇÇÇÇبهههاي ايÇÇÇÇجاد از مÇÇÇÇنطق اهÇÇÇÇل روش

بÇÇÇÇهمساعدت و مÇÇÇÇيآيد بÇÇÇÇهدست يÇÇÇÇقين اهÇÇÇÇل نÇÇÇÇÇÇÇÇتايج آن, قÇÇÇÇÇÇÇÇوانÇÇÇÇÇÇÇÇين از و مÇÇÇÇÇÇÇÇيشناسد را ايÇÇÇÇÇÇÇÇمان

دقÇÇÇÇيق و ظÇÇÇÇريف رمÇÇÇÇزهاي بÇÇÇÇا و مÇÇÇÇيسازد ق حقÇÇÇÇم را عÇÇÇÇرفان مÇÇÇÇÇÇÇقامات حÇÇÇÇÇÇÇÇقايق راه آن, تÇÇÇÇÇÇÇÇحقيقات

كÇÇÇÇاركشته و ب جرÇÇÇÇم اسبهÇÇÇÇاي بÇÇÇÇا و مÇÇÇÇيسازد مسÇÇÇÇتحكم را قÇÇÇÇÇرآن بÇÇÇÇÇÇÇÇيان اصÇÇÇÇÇÇÇÇلي بÇÇÇÇÇÇÇÇخشهاي آن,

ÔرÄا س× و
1
ار ص× ت Öخ  Öاال ل âبي س لي× ع ه رâاطي اس× âفي ار ث× ÖÐاال و ه رâابي تع× âفي ار خÖب× Öاال و ه رâاسي تف× âفي ال و× Öق  Öاال
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ان نÇÇÇÇم بÇÇÇÇزرگ خÇÇÇÇÇÇداونÇÇÇÇد حÇÇÇÇÇÇÇÇضرت روي گÇÇÇÇÇÇÇÇل از ملوÇÇÇÇÇÇÇÇم بÇÇÇÇÇÇÇÇهشتهاي مÇÇÇÇÇÇÇÇيدانهÇÇÇÇÇÇÇÇاي در آن

و صÇÇÇÇفات مÇÇÇÇرواريÇÇÇÇدهاي صÇÇÇÇدفهاي و افÇÇÇÇعال جÇÇÇÇÇÇÇÇواهÇÇÇÇÇÇÇرات صÇÇÇÇÇÇÇÇندوقهاي مÇÇÇÇÇÇÇÇيكند/ @گÇÇÇÇÇÇÇÇردش

مشÇÇÇÇاهدات مÇÇÇÇÇÇيكند, نگÇÇÇÇÇÇÇÇاه را حÇÇÇÇÇÇÇÇقايق ت عيÇÇÇÇÇÇÇÇواق خÇÇÇÇÇÇÇÇوشبيني و مÇÇÇÇÇÇÇÇيكند بÇÇÇÇÇÇÇÇاز را احÇÇÇÇÇÇÇÇوال

روي از پÇÇÇÇرده چÇÇÇÇونان و مÇÇÇÇيبيني را آنÇÇÇÇÇÇÇÇها تÇÇÇÇÇÇÇÇو ايÇÇÇÇÇÇÇÇنكه مÇÇÇÇÇÇÇÇثل مÇÇÇÇÇÇÇÇيدهد شÇÇÇÇÇÇÇÇرح طÇÇÇÇÇÇÇÇوري را

Ñ

ض رع تÇ Ôم ÔرÖيÇ غ ا ×م ا و ات ار× تب× Öع Öاال ل âوي Öط ت ب ل ه Ôم ا ×م ا و ات ار× ب× عÖال ه âجي Öوت âفي Õص اق ن× ا ×م ا رâاسي التَّف×
ا ×م ا و ل م Ôم و Öح ن لي× ع ار خÖب× Öاال رÖك@ ذ âفي Õط اس ب× ا ×م ا و ات اللغ× ÔرÖك@ ذ ه âفي Õج م دÖن Ôم ا ×م ا و ات ×Äا قر× Öال ¾ا نÖح×  ال

اتÇ ×Äا Çقر× Öال و ات Çغ× الل و ات ه× âجي ÖوÇ التَّ Çي ل ا ÔرâيÇش Ôي ا Çذ× ه× و ل خ Ôم ز Öرط لي× ع Ôثار Ðاال ه âفي Õوك ÔرÖت م

ار ص× ت ÖاخÇ ب اتÇ اي× ر× الد ب ات ر× م و ات اي× و×  الر ف تال× Öخ ا و ات ف× تال× Öخ  Öاال و ات وه× Ôج ÔوÖال و ت وال× Ôزالن و

Ôات يÖص× وÇ Ôع ه ون ÔطÇ Ôب âيÇف ÔنÔطÖب ي و آن ÖرÔق Öال مÖك Ôح Ôات كم× Öح Ôم ه ون Ôت Ôم ب Ôره Öظ Ôي زوج Ôم ار تب× Öاع و زج Öن Ôم

ل د جÖال ل Öه ا به Ôش Öن ع âفي Öش ي و Öعف Öدي و ان ×ن مÖال م ال× ك ن âاهي بر× لي× ا ه د اع و× ق ب ÔرÔظ Öن ي و ان رق× Ôف Öال ع ام ج× م

ل Öه ا Ôج اي نت× ه ن âاني قو× ب Ôج تÖن Ôي و ان م× âي Öاال ل Öه ا ¹ ع âري ش لي× ا ه م ال ع× م ب Ôمل Öع ي و ان ميâز× Öال ل Öه ا ¹ ق âري ط لي× ع

ان بÔنÖي× ول Ôص Ôف âه وز Ôم Ôر فâطي ل ب Ôد ي ش Ôي و ان رف× ع Öال ات ام× ق× م قاي ق× ح هجن ه ات ق× âحقي ت ب Ôق ق ح Ôي و ان ق× âي Öاال

ر اش و× ق Ôب ق Öث ي و ان ×ن مÖل ا رâبيك Öال ان لط× الس ت ضر ح ¾ن×اق ياض ر ن âادي ي× م ه رâامي ض× م ب Ôول Ôج ي و ان التبÖي×

Ôح ض وÔي , قاي ق× ح Öال ¹ ق âقي ح لي× ا ه ت ب ط Öن ش ب ÔرÔظ Öن ي و ال و× Öح  Öاال و ات ف× الص ر ر Ôد ر اس و× ق و ال فع×  Öاال ر اه جو×

Ø

و ميشود قرآن شجره اعتالي و قرآن حروف خاصيتهاي شامل تفسير اين ميبيني/ را آنها تو خود گويي كه برميدارد ات كشفي@

است زباني تفسير, آن گويي پس بشكند/ را عرفان مغزهاي اسرار طلسمهاي و بجنگد (جفر) حروف علم ميدان در ميتواند

ÇÇ معتدل است حكمتي و عادل است ميزاني و ر ثÆم است اشتقاقي و سودبخش است صرفي و كامل است نحوي و صحيح, درستو

است خبري و فوايد] ] از سرشار است تفسيري و ب, مرت و موزون است كالمي و م مجس است عرفاني و ÇÇ تفريط و افراط از دور

و شواÄب, از ه منز است ي طب و ظريف, و دلپذير است تجويدي و شيوا, است اثري و واضح, و روشن آن باطن و ظاهر و صحيح

و درواقع آن پس است/ دار را متداوله علوم همة و ميكند اشاره غريبه علوم به و است كمنظير نوآوري و شريف, است بياني

آسمان در خورشيد مانند نقاط اقصي× در شهرت و اسفار و كتب نسخ و گسترش و دادن آ@گاهي و آموزش و پنددهي حقيقت,

دارم دعا التماس تفسير] اين بينندگان[ از و ترسان ار, قه عزيز عذاب از و اميدوار پروردگارش بخشش به بنده اين و است/ چهارم

باد/ نيكش خاندان و برگزيده د محم بر خداوند درود و سحرها/ در آن خواندن هنگام در

دادهاند)/ انجام باقري عباس آقاي محترم فاضل كه است جمهاي تر اساس بر همگي پاورقي اين عربي عبارات (ترجمة

ات Çار× ش× ا 1 لي× ع Ôل م ت Öش ي و Ôناي تÔع× ا نَّه× اك ات ف× اش ك× Ôم Öال ¾ا ط× غ Ôف ش Öك ي و تÔري× ا نَّه× اك دات اه ش× Ôم Öال

ات م× Öس لÇ ط رÇ Öس ك و ان يد× مÇ Öال رف Öج Ôم ب âري Öح ت و رآنÔق Öال ̧ رج ش ل âرمي ت و رآنÔق Öال وف ÔرÔح  اص خو×



Õاق ق× ت Öش ا و Õل اط ه× Õفâصري ت و Õل ب×اذ Õف Öر ص و Õل ام ك× Ôو Öح ن و Õ¸ دي ج Õ¹ غ Ôل Ôنَّه اك ف ان ف× Öر ع Öال وب Ôب Ôل ار ر× Öس ا

Õرب خ و Õون Ôح Öش م Õرâسي Öف ت و Õون Ôز Öو م Õم كال× و Ôل ث م ت Ôم Õان ف× Öر ع و Õل دت Öع Ôم Õ¹ م Öك ح و Õل اد ع× Õان ميâز× و Õل ام ع×

و Õفâري ش Õان بي× و Õفâني Ôم طبٌّ و Õفâطي ل Õد âوي Öج ت و Õحâصي ف Õح صَّ ف Ôم Õرث ا و Õحâري ص ÕنÖطب و ÕرÖه ظ و Õحâحي ص

رالنَّظÇ ب Ôق âقي حÇ Öال و ÔهÇ ف ¹ل او تد× Ôم Öال ومÔل Ôع Öال عâمي ج Ôع ام ج× , ¹ب âري غ Öال ومÔل Ôع Öال لي ا Õرâشي Ôم , Õف âري ط Õعâدي ب

ار ه× تÇ Öش  Öاال و ار Çف× Öس  Öاال و بÔت Ôك Öال خ Öس ن و ار ش× ت Öن اال و ر Öش النَّ و ار بÖص× ت Öس  Öاال و س ر التَّد و ار تب× Öع Öاال و

زâزي عÇ Öال ط خ س ÔفÄا الÖخ× و ار ×ب جÖال ه ب ر و Öف ع âاجي ×الر انا و ار النَّه× ¹ ع اب ر× âفي س Öم الشَّ ك ار قÖط×  Öياال ف

تار Öخ Ôم Öال د مَّ ح Ôم لي× ع Ôاهللا لَّي ص و ار ح× Öس  Öاال ي ف رنَّظ Öال دÖن ع âيÄا ع× Öلدا , ار ×ظالن ن م Ôس م ت Öل Ôم Öال , ار ×ه ق Öال

/¹ جَّ ذيح شهر الگلپايگاني, د Ôاو د× الÖفقيâر Ôرâقي حÖال Ôه ر حرَّ شده: نوشته سنگي چاپ پايان در /1

1/1315 ¹ن س âفي ار بÖر×  Öاال ار خÖي× Öاال هآل و

³½k¼´{³§Bwn
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جمعيâن ا اله و د محم لي× ع Ô¸و الصل و Ôستعين ن به و حيم الر ن حم× الر اهللا سم ب

مكÇمل انسÇاني, حÇضرت مسÇندنشين زندگاني گزارشدورة اجمال

سايهبان/ مظلل: /1

غيبو دايرة و اواخر اواÄلو معلم رÄوسشاخصه, مظلل1 و ناقصه نفوس
مركز فيضاقدسدر نمايندة حكما, سردفتر و فقها سرآمد ساÄر, را شهود
و مÇعاني لبÇاب مظهر عرفا, طريقة منطقة و اوليا مدار محور فلكاطلس,
دبن حمÇم سلطان مال الحاج هيد الش المولي× المثاني, سبع دايرة هفت قطب

الخراساني/ الجنابدي د محم حيدر

ملÇمس عÇلوم جÇامعيت در و دوران نÇادرة و زمان يگانة Öحضرت آن
حكما علماو وهماره بود, انجمن محامدشنقلهر ذ@كر دشمنو دوستو

كردن/ كوچ سفر, رحال: شد /2

و مÇيبودند مÇعتكف مسÇتفيضانه آستانش در و نموده رحال2 شد عقال و
وقÇاري و مÇفرط حÇيايي ميربودند/ دست به دست را تقريرش و تحرير

غبطه/ ماية مغبط: /3

بواطن تجلية در ميگماشت/ امور صعاب بر كه بلند تي هم داشتو مغبط3
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محبوبيت و جذبكل در و مينمود بيضا نفوسيد ظواهر تصفية قلوبو
درگاهش بود, نماينده را جوينده هر و رباينده را بيننده هر بود, آيتي عامه
رحÇمت و فÇقيه و صÇوفي مرجع خويشو و بيگانه درويشو و مال ملجأ

نبود/ ي شك آن در /1

مÇحضريو شÇيرين هÇمه بÇا بÇود, فÇيه1 يب الر ا مÇ م بيغرضيش و او عامة
نبود/ تكلم ياراي را مهابتشكسي از @گشادهرويي,

ميكرد/ م تبس او كه آنگاه مگر نميگفت سخن و ميبست او مهابت از يا حيا و شرم از را خود چشم /2

2 Ôم سَّ ب تÇÇ ي حÇÇين الا ÔملÇÇÇÇ ك Ôي ÇÇÇÇال ف ه تهابÇ م Çن م يÇغضي او ¾ياÇ ح ضي ÖغÇÇ ي

و هÇزار سÇنة از االولي× جÇمادي هشتم بيستو حضرتدر آن تولد
است, بلوكگنابد قراي از كه نوده قرية در يكهجري و پنجاه دويستو
ÇÇ است بشجÇنابد عرÇم كÇه بÇا¾ فتح و پارسي گاف ضم به ÇÇ گÔنابد و بوده
جÇملة از كه است مزرعه كوچكو بزرگو قرية سيصد قرب بر مشتمل
خÇود اسم به و نهاده بنا عجم سالطين از يكي دختر كه است ت Öخ Ôد Öيب آنها
ساخته قلعه كوه باالي هم آنجا قرب در و گويند "زهره" عربي به كه ناميد
با و مهمله دال ختبهضم Ôيدب و هدا/ الش وروض¹ تاريخحبيبالسير موافق
بÇحاراالنÇوار در و است/ زهره ستارة اسم است, بشبي"تا¾" معر كه "تا¾"
"بيدخ" به ات مسم زمين معراج, شب آنكه بر دارد داللت كه است خبري
العÇلما¾ اجل با جهتمصاهرت به بعد و گرديد/ دي محم حضرت مشهود
بÇيدخت قرية به بودهاند, مقتدا معروفو عالم عنجدHاب كه علي مال حاج
و سÇا@كÇنند آنÇجا در امجادش اوالد تمام الحال و شد سا@كن نموده انتقال
گمان عدم از بلكه بود بستان و باغ از خالي و ر بسمحق قرية Hبيدختسابق
دو به قريب آنكه با الحال كه ÇÇقناتش كفايتآب عدم و اراضي استعداد
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آنجا اهل ÇÇيكسنگنيست بيشاز ذلكچندان مع مقابلسابقشده سه
احداث حضرت آن ه توج يمن به الحال و بودهاند مأيوس بستان و باغ از

قÔري× اغلب از سبه بالن و افزوده Hكيف و H مزارعشكم بر و شده بسيار باغات
و اراضÇي قÇيمتآبو چÇنانكه شÇده; پرجمعيتتر و مرتبتر و آبادتر
تÇومان هÇزار ايÇنكدويست و بÇوده تÇومان بيستهزار عماراتشسابقا
زيادتي احكامشريعتو رواج آسايشسكنهو نو ازجهتتمد ميشودو
موظفو ن ذÆم دو با معمور دارد مسجدي استو گنابد قرية ل او ثروت,
حتي علمي هر از د درسهايمتعد با داÄر مدرسة لوقتو جماعتاو نماز
فÇقراي سكÇناي حلÇم هم و عصر, و صبح حكمتهر فنون ساير و طب
كه جدا مردانه و جدا زنانه ام حم موظفو خادم استو وافدين طريقتو
از شبهايسال تمام در و نظيفاست, خيلي و امهايآنقري× حم سرآمد
به نفر سه و مسجد باالي در ميشود مناجات به شروع صبح به ساعت دو
مسجد در بيدارندو اغلبمردم صادق لصبح او و ترتيبمناجاتميكنند
زمانآن در آنجا اهل نمازشبمشغولندو به بعضي روشنو چراغ سحرها
تÇخاصم و تÇرافÇع مÇحتاج و مÇينمودند تعيش آسودگي به سالها مرحوم
فقير و نادر آنجا گدايي و دزدي بالنسبه و بودند وفاق به باهم و نميشدند
كÇه كÇتابرجÇوم در چون و مينمايد تعيش جاها ساير غني از بهتر آنجا
تÇمجيد استدر حÇضرت آن صلبي ا@كبر فرزند و روحاني خليفة تأليف
و حاالت اوايل از مجملي نموده تصنيف حضرت آن كه تفسيري كتاب@
مختصر اين كه زيرا دركشيدم قلم آنها ذ@كر از اينجا در شده, سمرقوم تدر

رساله/ و نامه مكتوب, نميقه: /1

است/ شهادتآنحضرت فقطشرح نميقه,1
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اتدر ادبياتوحكمتوشرعي تكميل بالجملهآنحضرتپساز و
اهل ه توج و وثوق محل نموده گنابد به مراجعت نجف, و مشهد و سبزوار
ه علمي رياسات به را ايشان عامي, و عالم از گنابد تمام اهل كه گرديد وطن
حاج چنانچه كوشيدند; خدمتش در شمردند مبارك مشرا قدم و پذيرفتند
آبا¾ از و بود گنابد تمام مسلم زاهد و عالم جماعتبيدختكه امام علي مال
گÇناباد عÇلماي سÇاير كه خراسان در بودهاند, العداله مسلم و عالم اجداد و

ننگ/ بيزاري, /1

با ميداشته, پا بر را جمعه نماز و مينمودهاند او به اقتدا تأمل و بيتانف1
خليفة كه داد آنحضرت به را خود نيكگوهر مباهاتدختر شوقو فرط
العÇلوم جÇامع الوفÇيره, االÐيÇات و الكثير¸ التصانيف صاحب حضرت آن
الحكيم و العامل الفقيه العالم العجيبه, المراتب حاوي و الغريبه و الظاهره
الملقبفي و الله اليسبيل الهادي الباذل الخليق المجتهد الكاملو النحرير
پساز استو دختر آن از يكصبيه, مالعليبا الحاج بنورعليشاه الطريق¹
چنگال از ناطقه نفس خالصي و فكريه ه قو اعمال به زفاف, از قبل و عقد
نÇوع اخÇير فÇصل و اخيره فعليت كه روحانيت مراتب به ق تحق طبيعتو
تأخÇير زفÇافرا و پÇرداخÇته است ن حÇم× الر لي ا او موجبحشر و انسان
خدمتقطبوقتمرحوم در و شد اصفهان عازم 1279 سنة در انداخت,
و رسيد مطلوب به عليشاه سعادت به ملقب اصفهاني محمدكاظم آقا حاج
خÇالفت امÇر عليشاه سعادت آقاي سفر, چند در تكميل تربيتو پساز
عÇبدالحسÇين ميرزا آقا اسم به را داللت حضرتو آن تفويضبه را خود
رفÇته تÇهران بÇه خود و ساختند گنابد روانه را ايشان فرموده, ن معي ريابي
در نÇمÇوده مراجÇعت و شتافتند بيتاهللا حج به 1291 سنة در و شدند مقيم
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امÇامزاده صÇحن در عÇبدالعÇظيم شÇاه قرية در و نمودند رحلت 1293 سنة
مÇزار آنجا الحال و شدند/ مدفون الملك سراج به منسوبه حجرة در حمزه
منتقلو باطني, ارشاد و ه هيالل نعمت رياستسلسلة كلي امر معروفيستو
ه متوج بالد اطراف از طالبين و فقرا تمام و گرديد حضرت آن به منحصر
راهها سد تركمان تاز تاختو كه بود بسيار سالهاي آنكه با و شدند @گنابد
سÇال هÇمان ÇÇ بÇود كÇامل احتياط با ده به ده از عبور آنكه حتي ÇÇ داشت
مÇيرزا آقÇا مÇرحÇوم حÇضرت, آن زاÇÄر ل او كÇه شÇدند ايÇمن مسÇÇافرين
در و خÇراسÇان بÇه آمÇد دولتÇي اردوي تÇوپو بÇا اصفهاني محمدصادق
و گرديدند گنابد عازم HنÃمطم رشاد طالبين پس برگشت/ آسوده مراجعت
تÇمام بÇود, سال چهار و سي كه حضرت خالفتآن عمر اواخر قريب تا
دراز سÇاليان كÇه بÇود آرام و امÇن چنان ايران بالد داخلة و شوارع و طرق
آن بزرگواري از را امر اين جمعي و بود نديده آرامي اين به را خود ايران
تÇحريك بÇه آخÇر سÇال چند در كه آنست آن, مÆيد و ميدانند بزرگوار
و آنجا اشرار مشهد, نماهاي مال ترغيب گنابدو طبسو حكام و مسلطين
تي اذي ل او و اذيتدراويشبرآمدند پي در و آمده هيجان به بمشهد طال
مرحوم ولد ÇÇ عبداهللا حاجشيخ به بياحترامي اذيتو نمودند مشهد در @كه
جانبآنحضرت از كه رحمتعلي ملقببه ÇÇ مازندراني العابدين زين شيخ
فÇرمودند: رسÇيد كÇه خÇبر و (ع), حضرترضا حرم در نمودند بود شيخ
هالل ن ا حكم پسبه نمود/ خواهد برداشت ايران براي بزرگي بناي خداوند

شوند/ دگرگون خود مردم آن تا نكند دگرگون است مردمي آن از كه را چيزي خدا :11 آية رعد, سورة /1

فتواي سبب به و شد ايران انقالب آغاز هم,1 س Ôف Öن ا ب ما روا ي غ Ôي حتي بقوم ما Ôرغي Ôي ال
گرفتو در مسلمين و ارامنه نزاع سبزوار, ارمنيايدر قتل و علما از يكي
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كم كم و بود اغتشاش مايه تي مد تا و عشقآباد, به آنجا از و رسيد مشهد به
منقلب تهران كه تهرانآمد به آنجا از رفتو روسيه به درگرفته آتشفتنه
هÇر و كرد منقلب را ايران همة و حاال تا كشيده انقالب رشتة همان و شد,
ميفرمودند: نشده, اينبنايبزرگتمام آيا كه ميكردند ايشان از سÆال چه
ايÇرانÇيان نزاع ميشد, افزون اشرار شر قدر هر و دارد/ دراز سر رشته اين
كÇه كÇيلكي طÇبس اطÇراف در دزدهÇا تÇاز تÇاختو مÇيگشتو افÇزون
غارت را روشندهاتمعتبر چنانكهروز زيادشد; است, حا@كمنشينگنابد
آنجنابرا كه روزي تا مينشستند, خود كرده بيرون را سكنه بلكه @كرده
و شÇد مÇنقلب شÇهرها درگرفتو ايران انقالب يكمرتبه نمودند شهيد
اصفهان و توپشد مورد خراسان سابقو عنوان همان به منقلبشد تبريز
اسعد سردار و خورد, هم به قزوين و بختياريآمد ف تصر به و غارتشد
ÖلطنتÇس و شÇد پÇناهنده ايران سلطان و گرفتند را تهران قليلي و سپهدار با
خراب شهرها كشتنرفتندو به خلقها و شده كشته رÅسا گرديدو مشروطه
كÇلي انقالب مرحوم, شهادتآن شمسي سال ل او سال, هر تا@كنون و شد
اوقات ساير و ميرسد هم به گنابد خود در مخصوصحادثه ميدهد روي
ظÇهور بÇه صاالÇات روز هÇمان از انواعفتنه و برآمدهاند هم به يكسر هم
استو ازدياد در آشوب نيز نبعد م استو 1330 سنة كه تا@كنون ميرسد
شÇود واقÇع حادثه يكچنين سال صد در ا@گر كه تاريخي حادثة روز هر
آن از بÇزرگتر نشÇده كÇهنه آن و مÇيشود واقÇع بهتازه تازه عجيباست,
آن هÇر ايÇران مردم و عجيبيسلبشده امر هر از ب چنانكهتعج ميرسد,
و ÇÇ شود ذ@كر بعد چنانچه ÇÇ هستند جاني و مالي كن ريشه واردات منتظر
كمان كدام از اينتيرها و شوند ملتجي به@كجا كه نميفهمند را تكليفخود
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بوسيده: را كماندار دست شوند, تسليم سپرانداخته تا ميرسد آنها بهجان
كÇيست نÇدانÇند را رس فرياد @كه گÇريست بÇايد زار انÇجمن آن بر

كرد/ نابود را قوم بنياد و اساس او مرگ نبود, شخص يك مرگ قيس, مرگ /1

ا1 م× دَّ هÇÇ ت ومÇÇق Ôان ÇÇÇÇني× Ôب ÔنَّهÇÇÇÇ ك ل× و دÇواح كÖلÇ Ôه ÇلكÔه Ôه قÇيس انÇ ك× ÇÇا م× و

قرب در فرمود مرگ از شا@كي مريضي به حضرت آن خود چنانكه
مرگكسيسختاستكه استسختنيست, خدا مرگامر شهادتخود:
از خÇبرها ايران آينده اوضاع از راقم خود و شود/ عزادار مرگشعالم در
الحال آنكه با شد واقع خواهد و نه نوشتنشصالح كه حضرتشنيده آن

نميرود/ آنها احتمال Gابد

حضرت آن كرامات ذ@كر

منا كرَّ قد ل و حكم به راست آدم بني جملة Öذات مرتبة كرامتدر بدانكه

بخشيديم/ كرامت را آدم فرزندان ما :@70 آية اسرا¾, سورة /2

بلكه نيست ايمان به منوط آن استو فطري صفاتيا مرتبة در و 2/ م اد × بني
HالبÇغ آن استو كسÇبي يÇا و حاتم, سخاوت چون شود يافت هم دركافر
مÇقتضيات ترك كه است عدمي يا افعال مرتبة در و است/ ايمان به منوط
اهللا دÖنÇ ع ÖمÔك رمÇا@ك نَّ ا حكم به است مÆمنين جملة به Õمأمور آن و باشد طبيعت

شماست/ پرهيزكارترين خدا, نزد شما اميترين گر هرآينه :13 آية حجرات, سورة /3

و الهÇي مÇبدأ از كه است فعلي Öين محقق نزد آن وجوديستو يا و كÔم,3 قي× Öت ا
عÇادت وفق بر خواه و باشد عادت خارق خواه ÇÇ شود صادر رباني وجهة
وجودش الهيدر وجهة استكهجز كسي در وآن ÇÇ باشد داÄم خواه بشرو

باشد/ خواسته خدا كه نميخواهيد آن جز شما و :@30 آية انسان, سورة /ê

بزرگو اوليا¾ ايندر /4و Ôاهللا ¾ا يش× Öن ا × الا نÅشا ت ا م× حكمو به نمانده حا@كميباقي
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امÇضا¾ و يات ادÇع لو و بÇزرگان افعال جملة پس است, ن متيق قدر Öاقطاب
نيز ديگر مÆمنين در و است, كرامت طبيعينما غضبات اجرا¾ و شهوات
و نمود/ وي يقينيبه اشارة نتوان ولي شود ندرتپيدا اينگونهكسبه شايد
امتيازشاز و باشد عادت خارق استكه فعلي كرامتآن مردم, عموم نزد
كه است اين به شريكند, عادت مابهاالشترا@كخارق در كه شعبده و سحر
آن گرچه الهي; است موهبتي Öكرامت استكسبيو صناعتي شعبده و سحر
به احدو كلل Õاعمالمبذول رياضاتاستوليآن اتو عملي مسبوقبه هم
باشد, الهي موهبت به كه عادت خارق اين آنگاه نيست/ خواهشطبيعت
خÇواه و نÇاسخه شريعت عاي اد خواه ÇÇ باشد ي تحد و عا اد به مقرون ا@گر
است انبيا¾ در چنانكه نامند; معجزه را آن ÇÇ سابقه رياستشريعت عاي اد
كÇرامت را آن نÇباشد عا اد به مقرون ا@گر و ظهور/ زمان در نيز اوليا¾ در و
ميشود منقسم نيز كرامت آنگاه مÆمنين/ ساير و اوليا¾ در چنانچه خوانند
ف تصر يا مخفي, و آتي و ماضي از است غيب به اخبار يا صنف: چند به
ايÇنها از يك هÇر و طبيعت, معمول رسم خالف استبر كاÄنات مواد در
پس عÇمل/ و بÇهعلم مÇيشود راجع ¹جمل استو واديها شعبو و فنون
است انساني مة عال ة قو ناشياز يا ناس, عموم نزد وجوديه افعال @كرامتدر
چÇنانكه نيست; بيشتر دو اين از انسان, در افعال مبدأ و اله عم ة قو از يا و

است/ او قدرت و علم از ناشي نيز تعالي× ل او حق افعال
دقÇيق نÇظر در احÇوال و افعال جملة آنكه بر عالوه را حضرت آن و
ÇÇ شÇد ذ@كÇر كه امنيت شهادتو وقايع اين بر عالوه ÇÇ بود كرامت پا@كان
[@كه] كس هر شدن گرفتار مثل بود, احصا¾ فوق نيز ديگر عادت خوارق
نسبت بد مهديهروقتارادة ميرزا شدنحاج گرفتار ميشدو او طرفبه
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مثل و بود; او آخر گرفتاري آخر, شدن م مصم در تا ميكرد جناب آن به
بد دادن تحريكشهادت را قافله حاجيحسينعليبككه اللشدنمرحوم
قÇريه, آن در كÇه كسÇاني اوالد و خانه شدن ويران و بود; نموده نجف در
او ايشان خبردادن و اسكندرخان حاجي خوردن صدمه و بودند; او موذي
امين جعفر ميرزا تهديد و بÔعد; امكان خوفعدم و ق تصد در تعجيل به را
بÇرود مالت سال پنج كه ما ترك يا خودنما زشت اعمال ترك يا كه التجار
و سÇال پÇنج از پس او خÇود رفÇتن و او دولت آن شدن تمام جانتو بعد
و خود عمر قبلبه چندينسال ايشان خبردادن و افتضاح; كمال با چهارماه
كاذبه شهرت از بعد اطراف به امر اين نوشتن آسايشو به ت مد چند ¾بقا
واليو و حا@كم نايبو جهتتغيير به تأمل به كدخدا به نمودن امر و قتل;
خÇود فرزند حيات از خبر و ماليات; از او سÆال از پس شاه و صدر@اعظم
خÇبردادن و او شÇدن كشته به جمعي دادن شهادت با تي غيبتمد از پس
دادن خبر و قربآن; در خبر آمدن سالو سه پساز آمدنخبر به ثانوي
ذ@كر سببكه آن به آنها آمدن راه به و آنها حيل و آنها نيات از را بسياري

پنهاني/ چيزهاي مغيبات: /1

و خود شهادت به اخبار مثل ديگر مÔغيبات1 اخبار و شود/ انكار محل آنها
از قÇبل روز كÇه كسÇي بÇاب در قÇبل بيستروز ترحيم نوشتن و آن; نحو
از بعد بيدختي حسن زوجة چشم خوبشدن و شده; مرحوم كاغذ رسيدن
شÇفا و كنيم, خوب ترا چشم آمديم كه: جناب آن ديدن خواب به يأسو

نباشد/ آن در بهبودي كه بيماريهايي عيا¾: /2

خوابديدن يا سو فن يا و ظاهري ه توج به امراضعيا¾2 از جمعي دادن
يافتن نجات و نشود; آنها تعداد كه خوردن را او سور يا آنحضرترا آنها
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نجمله م حضرت آن اسم به ل توس به بيابان تشنگي درمهالكو نفر چند
ه هيÇت حضرت وقتآن هر كه بعضي نمودن تجربه و شيرازي; باقر استاد
اوالددار و ميداد; خالصي او را فقرا آنسال ميشدو گراني ميديد آذوقه
گرفتاري و ظاهر; به يأسآنها با بود فرموده او كه وعدهاي به جمعي شدن
سعادت فوتمرحوم شب خبردادن و جناب; آن سببآزار به خان قاسم
نقل او جناباز پيروانآن كه كراماتي و اسباب/ عدم مكانو بÔعد با عليشاه
ذ@كرآنها منكراستبه انكار كتابيشودوچونمحل ا@گرجمعشود ميكنند
نÇعالش, صف در راقم اين و هزارانند بندگانشكه از يك هر كه نپرداختم
نيست محرم قلم زبان را بعضي نگنجد; دفاتر در كه كردهاند مشاهده آنقدر

نيايد/ حرفدر كسوتلفظو به برخي و نه اظهارشصالح يا

است/ قاصر تو كماالت و بزرگيها ذ@كر از حرف, نه و بيست از بافتهاي اهن پير /1

1
ÕاصرÇق عاليكÇم ÇÇن م HرينحرفÇÇش ع و ¹ عÇ Öس ت جÇÇنس ÇÇن م يطÇÇخ HصâميÇÇق نَّ ا و

آن به اشارات و خود شهادت از حضرت آن اخبار

در عديده اسفار به اغلب 1327 سنة تا 1312 سنة از راقم آنكه Ç ل او
كسÇي راقÇم جÇز كÇه وقÇتي ÇÇ شهادت از قبل ماه پنج بود/ آستانشحاضر
در آنكه قسمشسختاستجز مرگهمه كه: فرمود HÄابتدا ÇÇ نبود حاضر
كÇه ميكرد گمان بنده اين و شود/ كشته Gفور گيرآمده يا شود جنگكشته
ر مكر نيز و خواهدبود, قسم دو اين از يكي به كه ميدهد مرگمن از خبر
بودن زحمتپرستار و افتادن رويرختخواب تي مد كه: فرمود مجامع در

است/ راحت خالصشدن يكدفعه ندارد, حسني
و نادر ة قص ر مكر شهادت, از قبل يكسال و گاهي آنحضرت Ç دوم
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ين مجدالد شيخ سببقتل به كه را كبري× ين الد نجم شيخ قتل و چنگيزخان
آب در بÇيخودي حال در را او خوارزمشاه د محم سلطان كه ÇÇ شد بغدادي
و آمÇد بÇود او مÇرشد كه ين الد نجم خدمتشيخ شده متنبه بعد كرد, غرق
و تو سر نه فرزندم خونبهاي فرمود: شيخ قصاصشوم; كه حاضرم @گفت:
نÇقل ÇÇ است خÇوارزم اهÇل جÇميع سÇر و تو سر و من سر بلكه است, من

نيستيم/ راضي قدرها اين به كه ما ميفرمود: آنگاه مينمود,
درس, محضر در 1327 سنة ل االو ربيع دوم بيستو سهشنبه ÇÇ سوم
عÇرض بÇودند حÇاضر نÇورعليشاه آقاي فرمود/ را چنگيز ة قص همين باز
شÇده ر مقد و خواسته خدا چه هر فرمودند: نيستيم; راضي كه ماها @كردند:

شد/ خواهد
از بعضي قتل و سلطانحسين شاه زمان ة قص روزها آن ر مكر Ç چهارم
چنان هم, حاال ميفرمود: و مينمود نقل را سلطنتآنها افتادن بر و عرفا¾

شده/
گاهي صحندولتمنزل, شهادتدر به روز ده آنحضرتاز Ç پنجم

رفتن/ و دويدن بين حركتي هروله: /1

ميكرده: ر مكر را اينشعر و مينموده له1 روه

/20ê رباعي سنايي, كتابخانة سوم, چاپ نفيسي, سعيد تصحيح ابوالخير, ابوسعيد منظوم سخنان /2

قÇÇضا دست در بÇÇرهنهايÇÇم تÇÇيغ مÇÇÇÇا
زد2 بÇرما هÇرآنكÇهخويشرا كÔشته خود
ريÇابي عÇبدالحسÇين ميرزا مرحوم دختر كه حضرت آن عيال بيبي,
آقاي مادر فوت از بعد كه بوده طريقت دليل ساداتو اجلة از كه ÇÇاست
و دخÇتر پنج ايشان از و درآوردند زوجيت حبالة به را ايشان نورعليشاه,
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اينچيست عرضميكرده: ÇÇاست ماندگار نام, باقر د ميرزامحم يكپسر,
خا@كمبهسر!خبرمرگ بود: بودند,عرضكرده ميخوانيد?مثليآورده @كه
را چÇنگيز ة صÇق آنگÇاه بÇاشد; آنÇطور خÇوب, بÇودند: فرموده ميدهيد?
راضÇي آنÇقدرها بÇه مÇن اما بود: فرموده بعد بود/ شده شاد بيبي فرموده,
بزرگوار آن قتل از بعد كه فتنهها و كشتنها همه اين وجود با لذا و نيستم/
بر باز و نزديكميرسد نرسيده طريق آن به شد, خواهد و شده ايران در

نيست/ چنگيز ة قص از كمتر ه بلي اينوضع چه ا@گر ميگردد,
تربتي صدرالعلما¾ چنديقبل, شهادتفرمود: قبلاز روز چند Ç ششم
خÇالص زود بÇايد مÇرد مÔرد/ راحت قدر چه كشتند; Hتربتعلن بازار در را

ندارد/ حسني رختخوابمردن در و شود
سم عليالر ل, االو ربيع پنجم بيستو عمرش, آخر جمعة صبح Ç هفتم
به مردم فرموده جلوس صبح, و فقرا¾ عمومي اطعام شبها جمعه هر @كه
واقع جلوسفرمايشهايبزرگمغتنم زيارتششرفيابميشدندودرآن

/ كبري× ين نجمالد شيخ /1

از مرگ, به كه نكنيد گمان نجم:1 شيخ ذ@كر پساز فرمود روز آن ميشد,
از بعد نكنده, دل دنيا از زندگي در آنكه بلكه مييابيد, نجات دنيا عاليق
بÇود; خÇواهÇد ب عذÇم و متأثر دنيا مفارقت از و محكمتر عالقهاش مرگ
اقسÇام به اشاره بعد دهيد/ نجات دنيا از را خود زندهايد تا كه نماييد همت
رگÇم كه ستوده را او مرگ و كرده تربتي صدرالعما¾ از ياد و نموده مرگ
ايÇن ار ضÇح برويم/ بايد هم ما كه: فرمود Hصريح بعد است/ خوش چنين,

نمودند/ وعظ بر حمل نيز را سخن
روغÇن و نÇان كه مدرسه خادم اسداهللا, مال جمعه همان عصر Ç هشتم
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چÇنين هم الحال و ÇÇ ميرساند غربا¾ عموم به حضرت جانبآن از چراغ
هفتهاي و روشناييشبها خورا@كشنانو بهقدر شود وارد كه هر استكه
كرباليي حضور با ÇÇاست نورعليشاه آقاي سفرة مهمان مطبوخ Öيكشب
چÇراغ روغÇن و قبضنان آمده دشتي حسين شيخ و داد اهللا حاج و @كاظم
بÇر حÇمل ار ضÇح و او خود شد/ تمام تو به ما قبضدادن فرمود: خواست/
كÇم كÇرد: عرض داد/ نوشته, كم مقداري قبض پس نمودند/ او مغضوبيت

داد/ خواهد باشد بعد كه هر فرمود: است/
عبدالحسينخان, آقاي گناباد, الحكومة نايب جمعه همان عصر Ç نهم
فرمود: صريح آمد, تربتيميان قتلصدر بود/ آنحضرتآمده حضور به

است/ بهتر خالصشود زود شخص, برويم; بايد شدهايم پير كه ما
مÇقوله هر از مدرسه در روزه همه كه بود حضرت آن مرسوم Ç دهم
از و فÇرموده آنجÇناب خÇود كÇه تفسيري مخصوصاز ميفرمود; درس
ا@كنون را مرسوم اين و ÇÇ نوروز روز سيزده و م محر دهة مگر كافي اصول
هشتم بيستو تحويلعصر كه 1327 سنة در و دارد/ نورعليشاه آقاي هم
بÇدون مÇيآوردند تشÇريف مدرسه به نيز بود نهم بيستو نوروز و صفر
كلماتقÇصار بر عربي است شرحي آن و كتابايضاح, مقابلة فقط درس
عÇرض بÇعضي نÇوشته/ فارسي نيز شرحي حضرتو آن خود از باباطاهر
جÇا به مرسوم خالف كه ندارد فوريت و لزوم همه, اين مقابلة كه: @كردند

نتوانيم/ بعد شايد فرمود: است; ممكن نيز سيزده از بعد آيد,
بÇود, بÇيدخت مÇقيم كÇه سÇبزواري تاجر نام قشم مال حاج Ç يازدهم
از نيز آنحضرت و بود مفلسشده او و نام تقي محمد شيخ از بود طلبكار
بÇلكه نÇميفرمود مطالبه Gابد ولي داشت, طلب تومان هفتصد شيخ همان
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Hغالب قشم مال اينحاج و بودند/ مريدان از دو هر و مينمود او به اعانتنيز
بيستو روز آنكه تا مينمود; سختي به ذ@كرآنطلبرا مبارك حضور در
آن ذ@كر بود حضرت درسآن Öآخر كه درس محضر در ل االو ربيع سوم
تقاضا آنحضرت خود از گويا كه نمود ستيزه تقاضايسختو با طلبرا
حÇلم مÇعدن آن چنانكه سختكشيد; سÆال جوابو به شيخ با و مينمايد
دنبالشرفت از فريادكنان پابرهنه هم قشم مال حاج نموده, حركت Hمغضب
ميخواهم شما خود از را وجه اين گرفتكه: دامنشرا و دولتمنزل در تا
ميان از هم طلبما نمينماييد, مطالبه او از را كهطلبخود شما بگيريد, @كه
خÇدايÇا كÇه: نÇمود آسمان به رو برافروخته چهرة با حضرت آن ميرود/

/Hمغضب شد خانه داخل و كن; زياد را اشقيا¾ شقاوت زودتر
مÇعلوم مÇردم, بÇا حÇضرت آن مÇحاسبات دستك قرار از Ç دوازدهم
تÇمام تÇفريق مشÇغول ششم بيستو تا ل االو ربيع هيجدهم از كه ميشود
ف تصر در امانتيبسيار و موقوفه امال@ك چونكه بود; شده محاسباتخود
دستكيكوقت Öبرحسبتاريخ سالهايديگر آنكه با بود, آنحضرت

نبود/ وقتحساب آنوقت, و نبود
بÇا را خÇود فÇرزندان سÇابقه بدون ل, االو ربيع بيستم شب Ç سيزدهم
بستبÇا عÇقد را خÇود پÇا@كگÇوهر دخÇتر آنها حضور در طلبيده, جمعي
چÇه هÇر بشÇود بÇايد كÇار اين فرمود: و محمود سلطان مال خود برادرزادة
يكدختر بودو عروسكرده ديگر دختر سه ايندختر, وجز زودتربهتر/
يكرا ايÇن اخÇتيار مÇن فرمود: آمد, خواستار ر مكر بود, باقي @كوچكتر
حمل مردم و است, علي مال برادرشحاجي اختيارشبا ديگر آن داشتمو
و مÇيشدند خÇواسÇتار نÇورعليشاه آقاي از ميآمدند Gفور نموده ظاهر بر
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هÇمان 1329 سنة در بعد و شد, معلوم ش سر آنكه تا بودند سا@كت ايشان
ريابي/ آقاي حسين ميرزا آقا بستبه عقد نورعليشاه آقاي را دختر

آنكÇه با داد; طول خيلي را نماز مسجد در شهادت شب ÇÇ چهاردهم

ر صÇ Öخ ا اهللا ÔولÇ Ôس ر ان ك× حكم: به بود اختصار رسم جماعت در را حضرت آن

بود/ مختصرتر مردم همة از پيامبر نماز و خطبه /1

دعÇاي و را, نÇافله نيز جلوت در و ل مفص خلوت در و 1, ¸ لو× ص و ¹بÖط Ôخ اس الن

Çن×ا بَّ ر يكÇي: بÇود, فقره دو اين اغلب فقرا¾ جماعت حضرتدر قنوتآن

مكن/ خواست باز را ما كردهايم اموش فر ا@گر ما, پروردگار اي :@28ì آية بقره, سورة /2

, ك اب بب× Ôك@ Ôرâقي ف , ك اب بب× ك@ ÔدÖب ع مَّ Ôه ×الل ديگر: بقره,و سورة آخر نسين×ا2تا Öن ا ن×ا Öذ اخÆ Ôت ال×
بعد دني Ôطرت فال , ¹الخيب Ôباب ال× ا¾ ج× الرَّ Ôاب ب× , ¹حم الر باب بابÔك هي ل× ا , ببابك ¹لÃالمس Ôاد عت× Ôم

است رحمت درگاه تو درگاه الهي, است/ تو درگاه به كرده خو تو از خواست در به كه كسي است, تو درگاه به بندهات الهي /3

خود به آنكه از بعد مترسان مرا و آوردي درگاهت به آنكه از بعد مگردان دور مرا پس نااميدي; درگاه نه است, اميدواري درگاه

دادي/ انس

همين بين در مناسب مضافات بعضي با 3 âني آنست ا م× عدب âني Öش توح ال و اوتيني ما

كÇه ميخواند جذبه با چنان گاهي كه اوقات در احوال اختالف به @كلمات
بلند شيون فرياد نيز مأمومين از و بدنشمفارقتكند از روح نزديكبود
به اشاره كه كرده غيرمرسوم مناجاتهاي قنوت شبدر آن در و ميشد;

باشد/ داشته جهتي بايد گفتند: هم با حاضرين داشته, شهادت
كلمة سطريدو هر صفحهايهفتسطرودر همانشببر Ç پانزدهم
هرگز و كوبيده ديوار به خود نشستن محل مواجه قبله پشتبه نوشته, اهللا يا
ورقÇه در ديگÇر ة يÇادع بعضي با را چهارقل دعاي و بود ننموده كار چنين
كÇه را عÇليشاه سÇعادت مرحÇوم موي قدري و گذارد قرآن وسط در نوشته
كردورويش پا@كتيسربسته در بود, سراجالملكنزدآنحضرتفرستاده
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برسد/ علي مال حاج م مكر نورچشم دست به نوشت:
كÇه مÇينمود نÇقل مÇحافل در ر رÇمك ÖمرÇع اواخÇر در ÇÇÇ شÇÇانزدهم
جوانبهماره اطرافو از معاندين و اد حس كه: ميفرموده مجذوبعليشاه
قÇتلÔوا Ôا Ô¸ رفÇ ك Öال ا هÇ ي ا قبيل: از ميترسم خواهد; چه خدا تا منتظرند, و د مترص

بكشيد/ را بدكاران كافران, اي /1

منكوبيت مقهوريتو هماره و نيستم راضي Hقلب چه ا@گر رسد; بهم 1 ¸ رج ف Öال
حÇضرت آن خÇود بÇعد كÇند/ چÇه او تÇا لكÇن خÇواهÇانم, حق از را اعدا¾

است/ چنان اشرار وضع و شده چنان حاال زمانه ميفرمود:
ايÇران جÇنگ پس مÇجذوبعليشاه, فرمايش مصداق اما گويد: راقم
ملي جهاد كه مجتهد د محم سيد وآقا عباسميرزا سرداري روسبه استبا
هفده دستاز شكستفاحشايراني, بر عالوه و دولتي; بر عالوه شد, نيز
گويندپساز نمودند/ عهود بعضي قبول روسوا@گذاشتو به برداشته شهر
ب تعج اظهار فانه متأس [و] نموده انجمنيبزرگ امرا¾ و علما¾ اينشكست,
نا@گاه شويم/ مسلم كافر ذليل مسلم, مسلم ما كه راضيشد خدا كهچرا داشتند
است, ب تعج جاي چه گفت: سالم از بعد رسيده دشت پهناي از درويشي
جÇنگروسو نÇيز و المسÇلمين/ رب نÇه گوييد العالمين رب را خدا شما
رشÇوة عÇثماني سركردة كه داد روي هجري 1300 سنة از قبل كه عثماني
فÇرمايش مصداق اما داد/ شكست را خود لشكر گرفته, روس از محرمانه
وقÇوع مÇيگذرد, شÇهادت از است سÇال سÇه قÇرب كه هنوز حضرت آن

انه/ جسور :Hمقتحم /2

از شهرها, تمام به ايران به 2HقتحمÔم روس افواج ورود ولي نيافته خارجي
م محر آوردنتوپدر و گرفتنبعضشهرها علنيو معارضة سالو لسه او
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شود/ چه بعد تا شده واقع 1330 سنة
بÇه آنÇها بÇود, ديگر مفسد و موذي ابوترابچند حاج جز ÇÇ هفدهم
اين ا@گر گفتكه: كسي وقتي بود/ رفته مكه ابوتراببه حاج مردندو مرور
بيموذي ÖمنÆم فرمود: آنحضرت برنميگشتخوببود, سفر اين از هم

است/ وجودشالزم كه برگردد بايد او نميماند,
مÇيكشم/ را مÇرد اين من كه: ميگفته ابوتراب حاج گاهي ÇÇ هيجدهم
از كه ما امر فرمود: الحال متأثر راللونو متغي نزدآنحضرتنقلشد, وقتي

نميرود/ ميان
يافتو حضرت شرفمالزمتآن 1312 سنة از كه راقم ÇÇ نوزدهم
حÇضرت آن نÇزد حكايت سبيل بر دوبار گرديد, عوام آزار و طعن مورد
بكشند/ را ما آنكه جز بكنند ما با ميتوانند چه مردم فرمود: نمود, شكايت

ميرفت/ خود دربارة گمان را راقم و
خا@ك بودند, مفسديندرصدد شهادتكه قبلاز سال چند از ÇÇ بيستم
و ÇÇ شود ذ@كر بعد چنانكه ÇÇ شد فارسي دزدهاي تاز تاختو مورد طبس
ظÇهر كه ميكنند نقل حضرت آن صباياي بودند/ مضطرب نيز گنابد اهل
بÇه دزدها ا@گر كه آمدند مضطرب زن چند جماعت, نماز از بعد جمعهاي
كÇه آنها فرمود: كنيم/ پنهان را خود اموال نفايس ما آمد خواهند نيز اينجا
براي نه بود خواهد ناميخطر لين برايمتمو بيايد, كسي ا@گرهم نميآيندو
خطري ا@گر گفتيم: افتاده, خا@ك به ماها زنان, آن رفتن پساز كس/ همه
فرمود: ايمنيم/ ما شما ساية زير در گرچه باشيم; خود فكر در ما بود خواهد
را تÇربتي صÇدرالعÇلما¾ مگÇر است, رنگينتر مردم خون از ما خون مگر

نكشتند/
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پروردة خواهرآنحضرتو نوادة كه قاتل نام عبداهللا ÇÇ يكم بيستو
الحÇال و بÇود سÇخنها بÇعضي مÇيالدش در اما نيك مرد پدرش نعمتو
شÇهادت از قÇبل روز دو شÇده, كشته كه است مشهور استو مفقوداالثر
ميكنند, شما كشتن ذ@كر بعضي كه داد پيام حضرت آن نزد زني, بهتوسط
قÇصد بÇايد چÇرا نخواسÇتهايÇم; را مورچهاي آزار Öعمر ت مد در ما فرمود:
مهدي نيز و دارد/ نفع بلكه ندارد آنها به ضرر كه ما بودن كنند? ما @كشتن
خدا چه هر فرمود: دارند, شما قتل خيال كه فرستاد حضرت به كاغذ قاتل
آن خÇواست, گÇندم قÇدري و چهارتومان خودشآمد بعد فرموده/ ر مقد
پس ببينم/ تا ندهيد حاال ميگفت: لب زير برگشتو ر متغي نداد/ حضرت
بÇياور/ چÇهارتومان كÇه: فÇرموده خود حليلة به حضرت آن Öشبشهادت
هميشه بايد مرد فرمود: ميكنيد? چه پول ميخوابيد, كه شب عرضكرد:

جيبشباشد/ در پول
مÇهر كÇه داشت انگشÇتر يك هÇماره كه بود حضرت آن رسم نيز و
از قÇبل روز چÇند نميبود/ حضرت انگشتآن در آن, جز و بود اسمش
كه نمود انگشت در الماس و ياقوت و فيروزه قيمتي انگشتر سه شهادت
بÇردند/ نمودن شهيد از بعد قاتلها پول, چهارتومان با را انگشترها همان
حماقت شرارتو آنها قيافة در ميشناخت/ ديده, را دو هر آن ر مكر راقم
وعدة به را آنها ابوتراب حاج ميشنيد/ مولد خبث و ميديد غلظتقلب و
تÇحقيق يكÇي بÇوده: چÇيز دو پÇيام ايÇن از غÇرضشان گويا فريفتو مال
را خود پيام همين بعد و باشند راسخ خود عزم در بياطالعيآنحضرتتا
همينغرضاست جوابمجملآنحضرتمطابق و براÄتنمايند شاهد
و اينمطلبنيست, احتمال مقام خوبمطمÃنشوندكهآنحضرتدر @كه
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مÇحرمانه را آنÇها افÇتاده, وهÇم به پيام اين از حضرت آن شايد آنكه دوم
مÇال آنÇها بÇه يا بكنند را خود كار Öسهولت به آنها و تحقيق براي بخواهد
آسوده چنينخبر شنيدن از بعد دنيا اهل استكه رسم چنانكه وافريدهد;
حÇاالت در سÇير كسÇي ا@گÇر و برميآيند/ درصدد گونه هر به و نميمانند
خون به زارم <عاشق را: مصرع اين س تفر مينمود, حضرت آن زندگاني
توقع معرفتنديده, حقيقتو به آنحضرترا آنكه و ميكرد خويشتن>
كه: گفتند آخر جمعة حاضرينصبح از نفر چند داشت/ نبايد او از را, او به
ديديمآنحضرت كه نظرآمد به دي تجر آنحضرتو از عظمتي آنروز

گفتيم/ را سخن همين يكديگر با و نميگنجد عالم اين در
كه: بود اين آنجمعه فرمايشآنحضرتدر جمله از ÇÇ دوم بيستو
چه هر كشتن استو بهتر خوب زندگي از برابر هزار باشد بد چه مرگهر
فÇرمود: بÇعد و است, بÇهتر رخÇتخواب مرگدر از برابر هزار باشد سخت
پيدا آن بر عالقه ميخواهد دل ديد كه همان داشت, خري عيسييكروز
مÇيپرستند/ را خÇر آن Çم Ôس اتباعشهنوز رفتو و كرد رها بيپروا @كند
مÇن بÇه دهÇليز در محضر, ق تفر از بعد ميگويد: خيبرگي حمزة @كرباليي
من ظاهري زيارت آخر همان, و باش; جمع خاطر ما از و برو تو فرمود:
و رفتم/ االمر حسب روز آن ميماندم, بيدخت در ديگر جمعههاي و شد
جÇمعي بÇا بÇرداشÇته اسÇلحه كÇردم, نزاعي گمان شنيدم چيزي شنبه صبح

است/ گذشته كار ديديم آمديم مريدان
يك نشÇد/ كارگر و دادند زهر بار سه را حضرت آن ÇÇ سوم بيستو
اوالدش و سختيمرد غربتبه در شخصآخر اهلشهروآن از يكي بار,
هÇمان هم آن دلويي, رÅساي از يكي ديگر و شدند/ مبتال نفاق و نزاع به
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آقا حاج مريدان از باشي خطيب م سي و شد, كشته Hعلن تمام زجر به روزها

طريقة از و گرديد رعليشاه منو به مشهور Gبعد وي بود/ شيرازي حمتعليشاه ر جناب عموي شيرازي د محم حاج مرحوم /1

شد/ منشعب هي نعمتالل

بود كرده خشكزهر نان در "دودر" مدرسة در مشهد در شيرازي1 محمد
سÇخت را حÇضرت ششسÇاعتآن از بÇعد و فرمود ميل گرم آب به @كه
داده دلداري را هÇمه حضرت آن شدند/ مأيوس همه چنانكه كرد منقلب
ترياقيه ادوية به را خود بعد و وقتشنيست, حاال اما ميكشند, را ما فرمود:
نÇبود, بÇهبودي امÇيد و بÇود بسÇتري كÇه روز پÇنج از پس فرمود/ معالجه
در باشي خطيب خود و بود ماه سه دو تا برخاستوليتبوضعفمفرط
بوده/ او كار كه شد معلوم و ميآمده احوالپرسي به روزه همه روز, پنج آن
لطف اظهار او به و شد مانع آنحضرت خود شوند, ضوي متعر خواستند
مÇيبايستحÇركت روز كÇه بÇوده سفر همين از مراجعت در و ميفرمود
فرمود رحيل به مغربامر ل او شريفآباد, منزل آنحضرتدر و نمايند
يارايدم ولي افتادند حيرت به همه برفشديديميباريد/ كه صورتي در

شد/ گرم هوا و شد منقطع برف نمودند حركت چون نداشتند, زدن
شÇهادت يافت جهتشهرت بدون 1312 سنة در ÇÇ چهارم بيستو
و بودند فرياد به دوستان و شاد دشمنان بالد همة در چنانكه حضرت; آن
تÇا نÇوشتند, اطمينان Öجواب در حضرت آن نوشتند/ عريضهها اطراف از
و سبزوار مالية امين الحال كه ÇÇ حسينعليخان ميرزا كه شيراز عريضة آنكه
فÇقرا¾ هÇمة زبÇان از بÇود نÇوشته ÇÇ است لطان موثقالس به ملقب دولت از
امÇر شÇهادت كÇه: داشÇتند مÇرقوم Hجواب و فرمودند عام مجلس در رسيد/
كشته يا ما مرگ كسمنتظر هر نيستو سعادت آن را ما هنوز بزرگيست
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آسÇايش بÇه و هسÇتيم ديگÇر تي مد هنوز ما كه باشد آسوده است ما شدن
مباركششصتو آنوقتعمر ودر قربهشتاد; تا كرد خواهيم زندگاني
تحقيق امتحانو براي و شد برداشته نسخهها دستخط آن از و بود يكسال
كه وله الد ركن ميرزا تقي محمد شاهزاده براي نسخهاي جمله از شد, ضبط
نيز گنابد در كه اوقات همان در نيز و فرستاد/ بود فارس وقتوالي آن در
جمعي حضور در ديگر روزي بود/ منتشر بالد از Hمتراجع واهي سخن اين
نباشد است منتظرمرگما كه هر فرمود: بودند, بعضمعاندين جمله از @كه
ا@گÇر است قرانÇي بعد ديگر; سال پانزده تا آسايش به هستيم هنوز ما @كه

محنت/ از يافتن خالص اندن: گذر ران ق /1

بود/ خواهيم تها مد تا بگذرد1
اصÇفهان در رمÇضاني مÇاه كه: ميفرمود نقل ر مكر ÇÇ پنجم بيستو
فرمود چهارشنبه بود/ يكشنبه ماه اول بودم; سعادتعليشاه آقاي خدمت
خوب شنبه از ابتدايروزه ولي استقبال قصد داشتبه روزه شنبه بايد @كه:
است پنجشنبه كه فردا از پس, نيزخوبنيست/ بيپنجشنبه جمعة نيستو
از روزه را خوبستما كه: عرضكردم دل در من نمود/ بايد روزه به شروع
آقÇاي كÇه داد دست خÇواب چÇون حÇالي شب, هÇÇمان بÇÇدهيد/ وجÇÇود
بنگر; و بردار سر كردي, بزرگي دعوي فرمود: شده, حاضر سعادتعليشاه
هرگاه است, عدوان اينبحر فرمود: مظلم/ بود بيپاياني درياي چونديدم,
مÇينمود, نقل كه مرتبه هر در و وجوديست/ روزة وقت گذشتي اينجا از
ايÇن باز شهادت از قبل روز چند آنكه تا نگذشتهايم; كه هنوز ميفرمود:

نزديكاست/ فرمود: نموده, نقل حكايترا
فرمود: بيت اهل به روزي شهادت, از قبل سال چند ÇÇ ششم بيستو
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و دÇ ج بÇيت اهÇل كنيد/ بيتابي شما بگويم ميترسم و دارم دل در سخني
فÇرياد صبايا ميكشد/ نامي د محم و ميكشند را ما فرمود: نمودند, التماس
سا@كت آنها ديد/ نخواهيد شما فرمود: ببينيم/ و نباشيم زنده كه بودند زده
در امÇر ايÇن كÇه بود اين مقصود و بود نخواهند زنده آنكه گمان به شدند
كه ميكنند نقل جمعي حاال آنكه تا نميبينيد; شما كه ميشود واقع پنهاني
كربالييحسينذ@كر حسينو عبداهللانامقاتلدرمنزلمال بهشهادت, دوماه
گفتهانÇد: ايشان كه بود گفته يكي ميكشم, را ايشان من Öآخر كه بود @كرده
و باشد/ د محم بعد به اين از من پساسم بود: گفته باشد/ د قاتلمنمحم اسم
نبوده/ مرتكبين در چه ا@گر است د محم او نام بوده قتل در اصل آنكه نيز
بÇاغبان شده, زياد مردم جمعيت كه: فرموده روزي ÇÇ هفتم بيستو
بعد و دو/ هر به يا بزرگي فتنة يا عام وباي به يا دارد دادن تراش ارادة ازلي
س Öنف قريبيككرور كه شده واقع ژاپون فرمايشجنگروسو اين از
ايران بالد در وبايسختعمومي دفعه سه دو تا بعد و تلفشده طرفين از
مÇا بÇه كÇه هنوز فرمود: نشده? تمام هنوز عرضشد: شده, واقع خارجه و
نÇفر هÇزار پنجاه و صد كنون تا كه استبداد و مشروطه نزاع بعد و نرسيده;
قتل بين همان در و باشد, هم سختتر شايد دارد دنبال هنوز و شده @كشته

شد/ واقع جناب آن
خدا فرمود: اثنايفرمايشات در Öآخر جمعة آن در هم هشتم بيستو

گفته: كه را طاهر بابا رحمتكند
بÇي جگÇر خÇونين بÇاغبان مدامش بي در به نخلشسر كه باغي آن هر
كÇه بÇودند حÇيرت به ار حض ميخواند, كم شعر حضرت آن آنكه با
به ل توس به قاتلها كه شد معلوم آنكه تا بود, چه اينشعر خواندن غرضاز
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آمدند/ باال درختتوت, شاخة

حضرت آن مبارك مزار سر در صادره عادات خوارق ذ@كر

بعدها تا ميشود نوشته واقعه چند استو 1330 سنة اواÄل كه حال تا
شود: ترقيم ه عليحد كتابي شود, جمع آن وقايع ا@گر

جÇراحت اثر و بود پنهان در بزرگوار شهادتآن چون آنكه ÇÇ ل او
آنكÇه تÇا نبود, معلوم قاتل و نبود ظاهر اما بود شهادت گفتگوي بود, هم
Öخواباندن لحد برايدر ايشان, ا@كبر عليفرزند حاجمال بزرگوار, خليفةآن
قبر ساعتدر قربنيم تا و پوشانيدند پرده به را قبر سر شده, قبر داخلدر
قبر, از بيرونآمدن پساز مشهودشد/ ايشان بر قتله قتلو خلوتداشتندو
تند نظر ن اشخاصمعي به نموده, دوره به نگاه جمعيت نفر دوهزار ميان در
تا و كرد فرار رفته قلعه خندق به يكي و ملتفتشدند آنها خود كه نمودند
كÇه دانستم كه كرد من به نظري چنان مالعلي حاج گفت: و نيامد چهارماه
فرار قلعه پشت از ديگري و سستشد/ پايم و دارد گمان من به را مطلب
شد/ ناله مشغول شده صاحبعزا انداخته خا@ك به را خود ديگري و @كرد/
را ايشÇان كه منكشفشد من بر قبر در فرمود: مالعلي حاج فراغ, از پس
نبود, نفرحاضر دو بودهاند, مرتكبينششنفر نمودهاندو مخنوق و @كشته
اين و نكرد/ او در اثر بيحيايي, از يكي و سستشدند من نگاه به نفر سه
را يكيككÇÇار آنÇها خود كمكم ايام, مرور به تا ظاهÇر در بود, پرده در
كأنه همانوقت از و معلومشد فراستهم با نزديك ار برحض دادندو بروز
كه پولده, و ساعي و آمر @كو محر و بوده كه قاتل كه دانستند مردم تمام

بوده/
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از پس بود رفته او زيارت به مرحوم آن بزرگ صبية عصري ÇÇ دوم
ل مقف بودند ساخته قبر سر بر عاريه كه كوچكخشتي خانة و ماهي, چند
او گÇوش بÇه زمزمهاي صداي بيايد/ خادم تا بود نشسته در پشت در بود,
بÇود/ نÇموده صÇبر شÇنيده, خواندني قرآن صداي فراداشته گوش رسيده,
بÇه غÇروبي/ دم تا بود شنيده را پدر خواندن قرآن آواز شده نمايان @كمكم
رفته ديگر زن چند و مرحوم آن برادر دختر بودند, برآمده صبيه آن سراغ
روز عÇصر شب/ از سÇاعت دو تÇا بودند شنيده را صدا همان و او سراغ به
در بود بزرگوار آن مرسوم كه ربي" "ربي صداي با را صدا همان رفته ديگر
خبر سوم روز بودند/ آمده هم ديگر جمعي بودند شده محو حياتشنيدند,

و مÇيباشد ÇÇ ايشان فقري جانشين و ارشد ذ@كور فرزند ÇÇ گنابادي نورعليشاه علي مال حاج جناب علي, مال حاج از منظور /1

دومشان همسر از سلطانعليشاه حضرت ذ@كور فرزند كوچكترين سلطاني, دباقر محم ميرزا مرحوم دباقر, محم ميرزا از منظور

آوردند/ در خويش ازدواج عقد به لشان او همسر فوت از پس سالها كه است

خÇواسÇتند ديگÇر بعضمردهاي و محمدباقر1 ميرزا با مالعلي حاج دادند
نشنيدند/ دادند گوش هرقدر رفتند جلو كه آنها بروند,

دم به بود غارتآمده به كه بلوچها از يكي ساالرخان زمان در ÇÇ سوم
ديده بسته را در بود/ آمده حجره در دم به نموده دلشكششي رسيده, مزار
گرفته قفلرا شود/ باز دستمن در قفل ند برحق اينها ا@گر بود: گفته خود با

بود/ منصرفشده برگشته همانجا از و بود شده باز
بÇعض در است, تÇعداد بÇه نÇوشتن از زيÇاده كه نفر چندين ÇÇ چهارم
آنÇها مÇقصود و نÇمودند مزار آن براي نذر Öحاجات معامالتو و ات مهم

شده/ برآورده
آن سÇر در خرجي نذر كه داده رخ را آنها گرفتاري بسياري, ÇÇ پنجم
خÇرج جÇلو بسÇياري و شÇده رفÇع و نمودهانÇد آنجا در تعزيه اقامة و مزار
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شده/ برآورده مقصودشان و @كردهاند
مÇعالجه از زده دانه بيدختي, اسماعيل بن حسن زوجة چشم ÇÇ ششم
در و مÇيخورد افسوس نموده, مرحوم طبابتآن از ياد[ي] مأيوسشد/
حÇضرت آن كÇه ديÇد خÇواب در بود مريدان از چون نمود/ گريه او مزار
بÇرخÇاست خÇواب از چون نمايم/ خوب ترا چشم آمدهام فرمودند: آمده,
را دالشÇهدا¾ يÇس روضÇهخوانÇي مÇجلس و نÇمود تشكر بود/ سالم او چشم

نمود/ برپا تشكرانه
كار از گرفتكه تدرد پايشبهشد مزار كار فعلههاي از يكي ÇÇ هفتم

دادند/ شفا را او پاي خواب در آنحضرتشد به ملتجي ماند, باز
1330 سنه صفر دوازدهم پنجشنبه روضهخواني مجلس در ÇÇ هشتم
قÇبر به شدم ملتجي بودم, مضطر گذشته پنجشنبه كه: گفت ساÄل درويشي
دستم به قران دوازده رسيدم خود منزل به مراجعتتا در مزار; صاحباين

آمد/
مزار مطلبيشبسر حاجتيو براي كه نمودند نقل نفر چندين ÇÇ نهم
را واقعه ميديدند خواب در خوابيدند/ آنجا ملتجيشده رفته, بزرگوار آن

بوده/ بابراجع آن تعبيرشدر كه خوابي يا بكنند بايد آنچه يا
نمودم عبور آنجا از تاريك شبي كه: كرد نقل نيكان از يكي ÇÇ دهم
زيÇاد چراغهÇاي و هستند مردم آنكه گمان به را, آنجا ديدم روشن خيلي

است/ روشن خانه آن نيستو احدي ديدم نزديكرفتم, است/
كسي كانه شدم بقعه داخلآن نÔببودم, Ôمنج گفت: ديگري Ç يازدهم
آنÇجا آنكه تا ميكرد درد گردنم روز چند تا و برگرد, كه زد من گردن به

خوبشدم/ نمودم توبه رفته
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حضرت آن شهادت سبب

نشستن/ فرو انطفا¾: /1

حرارتغريزيه نطفا¾1 ا كه طبيعي اجل به عظام اوليا¾ از كمتر كه بدان

شدن/ خشك انجفاف: /2

مزاج آنكه جهت به يا ميروند/ دنيا از است غريزيه رطوبت نجفاف2 ا يا
دوام كÇه ملكوت پسحكم يافته ملكوت به حادي ات اتصال آنها عنصري

بماند/ پايدار زمين در است سودمند مردم براي آنچه و :17 آية رعد, سورة /3

3, ض Öر  Öاال ي ف ÔثÔك Öم ي ف اس الن Ôعف Öن ي ا م× ا ام حكمو به يا و كرده, استپيدا خلود و بقا¾
فÇوق كÇه مÇصلحتي بÇه مگر نميبرد عالم اين از را آنها Öلطف باب از خدا
استو او شÇخصي كÇمال انساني, عمر نتيجة زيرا باشد; آنها بقا¾ منفعت
به مأمور مبعوثو جميعالجهاتنشدند, Öن م كامل اقطابتا بزرگو اوليا¾
بÇه راجÇع آنها بقا¾ نتيجة Öتمأموري از پسبعد نگشتند, بشر افراد تكميل
بÇه راجÇعة فÇايدة بÇراي نÇيز آنÇها پسرحلت خود/ شخص به نه نوعست
شÇدن امت فÇداي معناي شايد و باشد آنها بقا¾ فايدة از اعظم كه نوعست
فÇايدة و جاريست/ اوليا¾ همة دربارة كه همانست حسين(ع) امام دربارة
بÇزرگ, ولي هرگز كه ايشان خليفة وجود به است محفوظ نيز ايشان بقا¾

شود/ قيامتبرپا شده تمام دنيا آنكه مگر نميرود دنيا از بيخليفه
بÇعض دل در سالها آنكه حضرت, شهادتآن در ظاهري سبب و
ذلتآن و بود گرفته جا كينه رياست, حب و جوشحسد از گنابد رÅسا¾
خÇود شÇوكت بÇقا¾ ة ادÇم را حÇضرت آن فÇنا¾ تو زÇع مÇاية را حÇضرت
كÇه نÇام ابوتراب مخصوصحاج يافتند; عكس به بحمداهللا و ميپنداشتند
بيدخت غربي فرسخي نيم در استكه دهي كه بود نوغاب بزرگ @كو مال
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مÇحمدحسين حÇاج عÇموي نوادة و بود ف متصر بسيار موقوفات استو
اوقافگنابدو امين دولتمشروطه, طرفاوليا¾ از حاال االشرافكه معين
مÇوقوفات بÇراي اجÇدادي بلكه وي با و بود است حضرت آن مريدان از
حاج ولي مينمود/ تجديد بهنوعي سال هر و ميبود منازعه قتل اجداديو
غÇلبه او استبÇر دهÇر اعÇاجيب از تÇدبير هÇوشو در كÇه مÇحمدحسين
و ميديد نتيجه مقصود ضد و ميشد او عي مد او حامي چنانكه مييافت,
آنحضرت/ استبا محمدحسين حاج سببارتباط به كه ميكرد @گمان

از مرحوم عمادالملكبزرگ پسر خان, ابوالقاسم عمادالملك نيز و
جÇناب آن بÇه اخالصتام كه پدر برخالف ÇÇ محل انتظام كفايتدر عدم
عÇمر ل او از كÇه متولي غالمحسين ميرزا آقا و بود/ ناخواه Hباطن ÇÇ داشت
آن نÇفوذ و بÇود او امÇر صÇاحب و جان و خان ابوالقاسم حكومت حامي
گÇمان چنان خان ابوالقاسم با ميكرد, گمان خود رياست مانع را حضرت
آن ميل Öمباد ديگريستو حكومت به مايل حضرت آن شايد كه @كردند
عدوتراشي و چيني اسباب پي در هم االÐن چنانچه ÇÇ شود مجري حضرت
آنحضرتهستند/ نقصاعتبار وهنو فكر در آنحضرتو خليفة براي
و برعكسشد, كه خود به آن انحصار و خود حكومت استقالل براي لهذا
خيال به پيوسته خان ابوالقاسم و متولي آقاي ياتخود, تعد آزاديدخلو
وله رالد ني و نشد وله ركنالد ميرزا دتقي محم ايالت زمان در و بودند خرابي
نتوانسÇتند داشت, ايشان حال به معرفت و بود بيطمع و رسيدگي با كه را
خراسان, در شاهسون وله ايالتآصفالد زمان تا بودند مأيوس و بفريبند
نÇزاع علما¾ و رÅسا¾ مييافتميان حكومت هرجا به وله الد اينآصف و
نزاع در مشهد در چنانكه ميگذاشت; يادگار به ه مستمر فتنة ميانداختو
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حبس را شيخ Öدولت امر برحسب اسماعيل, شيخ و محمدباقر ميرزا حاجي

انداختن/ گريه به را خود تبا@كي: /1

پس در را او روز و مينمود حالش رقتبر و با@كي1 ت شيخ نزد شب نمود,
طرف بدگوييهاي او كه ميشد مكالمه گرم او, طرف با ميداشتو پرده
حÇاجي اوالد نÇيز و نشود; مرتفع فتنه هم منبعد كه بشنود خود دربارة را
خود نفر دو برادران, Öحال تا انداختكه هم به چنان را گنابدي مهدي ميرزا

نشدهاند/ آرام هنوز و كشتهاند را
بحمداللÇه كه ÇÇ خراسان در وله آصفالد Öآخر ايالت, اين در بالجمله
طينت نموده اغوا را او طبسيها ÇÇ نديد را خراسان ديگر آن از عزل از بعد
بÇهعماد نÇمود امر ظاهر در وله, رالد ني عليرغم كه كردند ظاهر را او ذاتي
ÇÇاست آنحضرت مريدان از كه خان شفيع ميرزا آقا حضور در ÇÇالملك
معني در ا@گرچه نما! جلوگيري سخت گنابد دراويشدر حضرات [از] @كه
تطميعي اندك به بودند, مشهد در كه را گنابدي ب طال نيز و بود/ برعكس
در رضا(ع) حضرت حرم در عبدالله شيخ حاج به نسبت تا آورد بههيجان
نشود جاري محل آن خوندر تا كه رسانيدند اهانت بااليسرآنحضرت
جÇري گنابد اهالي بعض كمكم و شد نخواهد دل خوش رضا(ع) حضرت
يÇافت مÇيدان ابÇوتراب حÇاج جÇمله مÇÇن و راهÇÇي/ از هÇÇركسي شÇÇدند
رÅسÇا¾ با گشتو جريتر و @كديد محر بلكه همراه, خود با را حا@كم @كه
كÇه قÇوژدي نÇام حسين الÇم مخصوصبا همدستشد, علمانماها و @گنابد
اهل بر او ي بهسببتعد ولي بود سابقمريدآنحضرت در و قوژد بزرگ
را او حÇضرت آن عÇرفا¾, نوع به را آنها اموال حليت دادن نسبت و قوژد
عÇناد و لجاج در از نيز او نپذيرفت/ گماشت, واسطه آنچه و نمود مردود



87 شهيديه رسالة

پسÇر پÇيشنماز, دنام حمÇم د يÇس بÇا و شÇد بÇدتر شÇود بهتر شايد كه برآمد
نÇام دحسين يÇس شÇرارتش مÇظهر و بÇود شÇرير كÇه جÇومند شÇÇريعتمدار
چنين قوژد و جومند نوغابو قرية سه آن در ساختو بود, روضهخوان
نÇفر سه آن گماشتگان ميديدند, را حضرت آن مريدان از هركس كه شد
زدن شاربچيدنو قبيل: از مينمودند, توهين اذيتو بهنوعي هركسرا
بيخبر را خود ظاهر در و ميخنديد باطن در حكومتهم و چيزگرفتن, و
ايÇنگونه كÇه سÇال چÇند تÇا داشتو مسÇامحه جÇلوگيري در مÇيگرفتو
بÇر دزدهÇا تÇاخت و گرفتاريها منازعاتو صدماتو داشتند شرارتها
از بÇعد لكÇن نÇبودند/ راحت كÇه بود اندازه همان به گنابد اطرافطبسو
هÇم دفعه, چند بالجمله و شد كلي انقالب و نمود بروز دفعه يك شهادت,
ابÇوترابو حÇاج خÇود مÇيانة بينها, آن در و نميداد نتيجه و شدند قسم
كÇه كÇمين در فÇرستاد را نÇفر ده شبي و افتاد نزاع ملكي سر در حسين مال
زخÇم آنÇقدر بيابان در ميكرده, مهماني از مراجعت كه وقتي را حسين مال
رÄيسدلويي كه لطان مظفرالس و وليخوبشد بود, مرگ به يقين كه زدند
مويشاربيكه هر عدد به گفت: او به عيادتاو در بود, احباباو از استو
از ات ليÇب ايÇن كÇه دانست حسين مال آنگاه برداشتي/ زخم زدي فقيري از
او توبة قبول ظاهر وليآنحضرتبه تاÄبشد و ميرسد او به جانبحق
از بعد حسين مال چونكه نورعليشاه آقاي حضرت, آن خليفة ولي نفرمود
كه داد او به قبولي وعدة نمود, ها محبت و حمايتها ياالمكان حت شهادت
بÇرنگشت, رفتو دنÇيا از سفر همان در كه كربال سفر از مراجعت از بعد
ايÇن از ر رÇمك ابوتراب حاج نيافتو وقوع صورت و نمايد بيعت تجديد
را نÇام محمدعلي مال خود, عم جوانيشپسر در چنانكه بود; كرده @كارها
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مسموم را كاخكي شريعتمدار ابوالقاسم ميرزا نيز انداختو چاه به @كشته
حاج كه برآمد پي در شده, جريتر نيز حسين مال زدن زخم اين از و نمود
نÇزاع فو صوÇت عÇنوان بÇه و بكشÇد نÇيز را لطان رالس مظف و حسين د محم
بعض كه زيرا مينمود/ همدست خود اينباببا در نيز را نماها مال مذهبي,
بÇاور مÇينمود عنوانها اينگونه هركس خود, حÔمق از مشهد نماهاي مال
حÇاج سÇر بÇر مشÇهد از مأمÇوري آنكه تا مينمودند, همراهي او با نموده
آنكه با نداد راه خود خانة به را مأمور او حسينو مال برايكار ابوترابآمد
به عريضهاي Hوضمن ميشده/ معروضوارد خانة به مأمور كه بوده مرسوم
حÇاج و نÇمود حسين الÇم زدن زخÇم از براÄت اظهار نوشته, خراسان والي
حÇاج از آذوقÇه و مÇنزل مÇطالبه ÖورÇمأم كه ناÄره اطفا¾ براي دحسين محم
جÇواب والي و نÇمود مهمانداري خود منزل در را مأمور داشت, ابوتراب
تيموري سوارهاي از ديگر يكمأمور با [و] بود نوشته سخت را عريضه
عبدالكريم شيخ ÇÇ خود بزرگ پسر با ديد, چنين كه ابوتراب حاج فرستاد/
در شÇبي و مÇختفي/ Çا ام برگشت روز چند از پس و قاين به كردند فرار ÇÇ
آنÇچه و مÇاند تي مد رفته تهران به سبزوار راه از بعد, و شد پنهان بيدخت
بلكه برآورد, تقصير از را خود نتوانست و نبرد پيش از كاري كرد تالش
خÇراسÇان, والي مÇوجبحكÇم بÇه نيز تهران در و علتشد فرارشمزيد
ترشيزي خانةشمساالفاضل چنديدر مغلولشدارند, و مأخوذ خواستند
نيز آنجا و آمد مشهد به Hمختفي آنجا از و بود استمخفي سا@كنتهران @كه
و عمر در كه را زادهها مال و را نماها روحاني بعض ولي ميزيست/ مخفي
تجويز براÄتخودو سنديدر او از كردو يار خود با بود, جوان علم عقلو
سند, استظهارآن به و بهدستآورد آنحضرت خود مريدانو جمله آزار
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مغرضانة راپورتهاي دستياري به نيز و خود/ خانة به آمد به@گنابد شادان
انÇجمن هÇم و داد فÇريب نÇيز را هراتÇي كاظم محمد مال آخوند حكومتي,
و وعÇده بÇه داده فÇريب را بÇعضي سند همان با و نمود همدست را مشهد
رفته, او خانة به قاين به او فرار از بعد مأمورها اما كرد خود همخيال تطميع,
چون برايحفظمالشبرگردد/ و بشنود شايد كه اتالفمالشكوشيدند در
او Hاتفاق دستگيرشنمايند; همانجا كه رفتند قاين به اينها برنگشت, ديدند
بهتندي خانهاش در باز برگشتند بود/ رفته تهران به رو و آمده ديگر راه از
به دستي و پر دلي با مأمورها رفته, تهران به كه شد معلوم چون و نشستند
رفتن دنبال و اموال اتالف اين ابوتراب حاج و رفتند مشهد به خالي ظاهر
دحسين حمÇم تحريكحاج از همه را خود تهران گرفتاريهاي و قاين تا
لوازم از برافÇراشتو مخالفت لوا¾ سند, آن بهاستظهار لذا ميكرد/ @گمان
او عمادالملكبه را همراهي لوازم Hضمن فرونگذاشتو چيزي @كينهوري
و مشÇروطه نÇزاع ل او و بÇود ايران انقالب دورة ل او زمان, آن و مينمود
كشÇمكش و برعكس, گاه و مشروطهطلبان بر دولتيان غلبة و نما استبداد
هÇمه ايÇران پÇوليتكي دوايÇر اداراتو كه است باقي نيز هنوز و بود آنها
ظالم مأيوسو تظلم از مظلوم مبتالو خود درد به جا هر در رÅسا¾ معطلو
ظÇاهر بÇيپروا داشت نÇهاد در آنÇچه هÇركسي و بÇود فارغ دادخواهي از
نوغابي بچة دو نزاع بهبهانة 1327 سنة ل ربيعاالو ماه در آنكه تا مينمود,
آنجا در دحسين محم حاج درگرفتو آنها جنگعلنيميان آنها, كسان از
بÇيدخت بÇه هجرت Öمراجعت راه از گيرد/ باال فتنه نخواستآتش و نبود
خÇراسÇان والي وله رالد يÇن شاهزاده كه رسيد خبر كه چندي از پس و نمود
بÇه مهربان و صحيحكار وله رالد ني آنكه اميد به نيشابور به تظلم براي شده,
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طÇرفيت بÇهسبب وله رالد يÇن ايÇالت قضا از است/ حقيقترس دراويشو
انه مجد و دولتايران امنا¾ با داشتند شخصي عداوت او با كه دولتروس
و نمود/ تهران به مراجعت Áمعزو و نكرد پيدا فعليت خواستند, را او عزل
عمادالملك ابوترابو عداوتحاج مزيد محمدحسين, حركتحاج اين
امال@كاو حاصل چنانكه نمود; بسيار ي امال@كشتعد ويو كسان بر شده,
كاغذي نيز و نداد صاحبشدست به چيزي و شد او ظلم پامال سال, آن در
را او كÇه نÇيشابور در دحسين محم حاج ميزبان به بود نوشته مالي وعدة با
قاتل بعد كه "سردار" به مشهور بود نام دعلي محم ميزبان آن بكشدو مخفي
دلخÇواه بÇه انسÇان كشتن كه: داد جواب آمد; خواهد بعد او ذ@كر و شد او
نÇدادهاي, مÇرا سÇال تفنگفÇالن قيمت هنوز كه تو بسان هم آن ديگري
من از توقع چنين كه تو احمقي چهقدر آدميتاستو از دور و خيليخطا

ميداري/
را دحسين محم حاج بودن مأيوسو Öجواب اين از كه ابوتراب حاج و
كÇه وله رالد يÇن ايÇالت با نيشابور در حضرت ارادتآن به Hمغبون و Hممتظل
بر ميديد, خود به عقيدتداشتخيليمضر آنحضرتمعرفتو دربارة
سست آنÇها كÇار نÇباشد حÇضرت آن ا@گÇر كه كرد گمان افزود/ شقاوتش
مهيج وله رالد ني عزل خبر و درختبركند ريشة كه برآمد پي در و ميشود
قسÇم هÇم جÇومند, و شهر نوغابو بيدختو اشرار از جمعي با كه شد او
جمعيت كمتر كه شنبه شب نÔه و بكشند باشد حيله هر به كه نفر چهل شدند
ششÇم بيستو شب باالخره بود/ نشده ممكن و بودند آمده ميبود, آنجا
علي الÇم جنابحاج حضرت, آن ارجمند فرزند كه 1327 سنة ل ربيعاالو
شÇمالي فÇرسنگي سÇه در كه برقيان ÇÇ خود مزارع از يكي در عليشاه, نور
پشت در اسلحه با نفر هيجده بودند, ÇÇ بود مفتوحشده تازه بيدختاستو
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جاسوسي/ راه, داللت قالوزي: /1

قÇالوزي1 و درضا, يÇس بÇرادر مسيح ميرزا راهداري به بودند ا مهي بيدخت
كÇرباليي جÇمعآوري و كÇاظم, حاج پسر يوسف و بيدختي, يوسف حاج
خانهداري دشريفبيدختيو محم كرباليي كشيكداري بيدختيو سلطان
و نÇانوا مÇنزل اجÇتماع و بعضديگÇر و تربتي, علي مال پسر دحسين محم

كوزه@گر/ داشگر: /2

نبود/ قسمت اين هم ديگر نسخ در و نشد خوانده كه بود كلمه سه صالحعليشاه حضرت خط به نسخه در /3

د////3 سي راپورتچيني و داشگر2 گرفتن اسباب
پسÇر عبدالكÇريم نفر شش آن از يكي شدند; قتل مباشر نفر شش و
همشيرة نوادة كه نام عبداهللا دوم شد; مقتول كه است ابوتراب بزرگحاج
قبول و مصاهرتآنحضرترا خواستگارياو بهسبب بودو آنحضرت
كه بعضاغراضديگر موقوفاتو دربارة خود عموي با معاندت و نشدن
تÇومان صÇد نÇموده, همدست را او ابوتراب حاج كه بهجايي كشيد @كمكم
بود امي حم تي مد نيز آنحضرتو تيخركار مد كه جعفر سوم داد; وعده
و خÇركاري از عÇزل بÇهسبب و بود باخبر حضرت آن منزل راههاي از و
ابوتراب حاج سلطان, كرباليي توسط به و كرده پيدا عداوت اميگري, حم
پسÇر حسين چهارم بود; نموده خود همدست داده, وعده صدتومان را او
از شÇقاوت آثار كه تربتي علي مال پسر مهدي پنجم نوغابي; مطلب حسن
كÇه بوده هم ديگري پنج, اين جز و است/ هويدا آن موي و چشم و بشره
قتله ساير كه آنحضرتهم خليفة و نداده بروز او خود يعني ننموده بروز
نشده/ نمايان هم ديگر بهطور و نفرموده اسم را او نموده, بيان را تفصيل و
بودهاندو كشيكچيانقاتل واعدينو آمرينو @كينو محر تمام درواقع, و
تمام بلكهآتشآنها شد; خواهند آخرتگرفتارشدهو بهعذابدنياو تمام



سلطانعليشاه جناب شهادت و زندگي در رساله دو 92

دارد/ دنباله سوختو خواهد و سوخته را ايران

است: قرار اين از حضرت آن شهادت @كيفيت

هÇفت در زرع هÇفت است كÇوچك باغچهاي حضرت آن منزل در
باغچه در درختي ليكن بلند; ديوارش و ميگذرد آنجا از آب نهر و زرع,
بÇوده/ ممكن درخت آن بر برشدن ديوار پشت از كه بوده ديوار نزديك
بÇه@كÇمين ديÇوار پشت در بعضي و بودهاند يراق با قريه بيرون در جمعي
كشيكو براي ماند درخت بر نفر يك برشده, درخت بر جمعي و نشسته
پشت از كÇه بÇوده اندرون سراي به كه دري و آمدند باغچه درون به باقي
صداي نا@گاه شود, گشوده كه گرفتند بريدن ه ار با را در آن پاشنة بود, بسته
داخÇل كه رفتند بام به باغچه از نفر پسدو كردند/ ترك آمد اندرون از پا
سه كشيكشدندو مشغول همانبام در لذا بود/ نشده ممكن شوند اندروني
بÇراي كÇه ديگچÇدني زيÇر در بود باغچه آن در كه مطبخي به رفتند نفر
همهشبرسم وآنحضرترا بودند/ شده پنهان بوده رختشوييمنصوب
آن خادمة وضو, برايتجديد و برميخاسته مانده دوساعتبهصبح كه بود
آن و بعدآنحضرتميرفت/ لبنهر, باغچه بهآن ميبرد حضرتچراغ
آن بودند, خوابيده بيت اهل و بود نخوابيده آنحضرتهيچ گويا شبكه
چراغ و نشد راضي حضرت آن ببرند, چراغ خواستند و شدند بيدار وقت
داخÇل بيچراغ و داد معاودت و نهاد زمين بر راه بين در برداشته, خود را
در مادامالعمر كه عظمتآنحضرت از و نشوند شرمنده قتله تا شد باغچه
رسÇيد, باغچه بهفضاي چون و نمانند كار از بود, كرده جا آنها دل و چشم

ظيم/ ع Öال لي ع Öال باهللا ×الا ¸ وَّ Ôق ال× و ل Öوح ال× فرمود:
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نگÇاه كشÇيد/ را حضرت آن جامة پشتسر از و درآمد عبداهللا ميرزا
او نداري/ شرم بيحيا اي فرمود: قاتل/ گفت: كيست? فرمود: نمود بهعقب
ترس از بعد, و فشرد قدري گرفته گلويمباركرا وليباز كرده, اندكيشرم
آن بÇر هÇجوم مÇهدي و جÇعفر و عبدالكÇريم افتاد/ كار دستشاز شرم, و
آب در حضرترا رويآن فشرده را گلو و مقتول Hمخنوق حضرتآورده
سÇه و انداخÇتند آب در بهرو را حضرت پسآن شدند/ مطمÃن تا داشتند
كه پول تومان چهار با Çالماس ياقوتو و فيروزه Ç را آنحضرت انگشتر
حÇضرتو آن امة مÇع بÇا بÇود, نÇهاده خود جيب به آنها شببراي همان
مباركآنحضرترا پيشاني جاي چند و بردند بوده آنجا در كه قطيفهاي

باشد/ رفته پيشانياش دوسوي از موي كه كسي انزع: /1

زخم بود, شده ديده پيشاني كمتر بلندي وسعتو بدان و بود تام ع1 نز ا @كه
از زخÇم جÇاي بÇههمان و جوي/ كنار درختو بر خوردن از بودند @كرده
ذ@كرش چنانكه Ç خورد گلوله شمسي سال دو پساز عبدالكريم پيشاني,

شد/ خواهد
گÇمان بÇرآمÇده بهجستجوي شد, دير مراجعت ديدند بيتچون اهل
بسته عقب از را سراي در آمدند شده/ مسجد به جاي آن از هم كه @كردند
را خود بااليدرختبود آنكه كه بود وقتي دويدند لبنهر پسبه ديدند/
احتمال وليچون گوشاهلبيترسيد, به صدايي كه رفت, انداخته بهزير
در بÇيحركت را حضرت آن آورده چراغ و نرفتند/ صدا دنبال نميدادند
در و آوردنÇد كÇرده, غشÇوه و ضÇعفمÇفرط گÇمان ديÇدند, افÇÇتاده آب

چكانند/ بيني در كه دارويي سعوط: /2

ط2 عوÇ س بÇراي داروهÇا و ي قوÇم دواهاي ساختن به خوابانيده رختخواب
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آقاينورعليشاه بهدنبال Gفور ميدادند/و احتمالمرگهم ا@گرچه پرداختند
رسانيدند را خود بهساعتي فرسنگرا سه خبر, رسيدن پساز كه فرستادند
فرط از بيت اهل و كردند بهفوت يقين سايرين هوا, شدن روشن از بعد و
تÇمام در و افتادند بهشيون همه ولي ميدادند حيات احتمال هنوز محبت
بيدخترسيد/ بهقرب نورعليشاه آقاي آنكه درگرفتتا بيدختزمزمه

چنانكه ناليدند بياختيار دشمن دوستو كه بلندشد نالهها يكمرتبه
ميريخت/ باران گويا اشك, تقاطر از و ناله, از بقعهايشد بيدخت فضاي

فغان/ و نوحه و آواز صياح: /1

زدن/ فرياد و كردن بلند گريه عويل: /2

افÇال@كÇيان گÇوش ويل, ويال نواهاي و عويل2 و اصواتصياح1 ترا@كم از

ديده/ آسيب خورده, صدمه م: متصد /3

سختيها/ و بالها زلزله; جمع زالزل: /ê

ويران/ و نابود م: متهد /ë

از و مختار گريه كسيدر بود/ م5 بنيانصبرمتهد Öقلوب اززالزل4 و م3 متصد
شÇيون چÇنين گشÇته, جهان احان سي و سالخورده پيران نبود/ هشيار فزع,
دهي/ هيچشهرو در نه آن غير نه و عاشورا ايام در نه نميدهند ياد عمومي
آه و مÇيبرد آسÇمان بÇر ناله كالم, و عوضسالم برميخورد هم با كه هر
تÇحقيق و زدن دم يÇاراي را كسÇي چÇنانكه بÇرميآورد, دل از آتشÇفشان
ل او از آنÇها شÇيون گÇرچÇه بÇودند بÇهشيون قÇتله حÇتي نبود/ مطلبكردن

پردهپوشي/ ر: تست /ì

نيز آنها درگرفت عمومي شيون همانكه ولي شود, تستر6 تا بود بهتكلف
كجا انقالباز اين كه نميدانستند زدندو سينه برسرو گريستندو بياختيار
چÇهل تÇا ضعف, تو شد از تفاوتي بهاندك عمومي شيون همين استو
آقÇاي كÇه تÇلگرافÇي رسÇيدن پساز كÇه راقÇم اين چنانكه بود; باقي روز
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ابÇقا¾ حÇضرتو بÇهشهادتآن اخÇبار در نÇمودند بÇهاطÇراف نورعليشاه
بÇا طÇهران, در عÇزاداري يكهÇفته از پس موقع, تا خود حال بر پيروان
آن خÇليفة زيارت تعزيتو بهعزم بعضديگر و عبداهللا شيخ حاج جناب
آن اربÇعين روز را خÇود نÇموده حÇركت طهران از امر, تجديد حضرتو
ديديم گريه از محشري و بيدخترسانيديم به عزا به اشتغال حضرتوقت
بلكه بود/ نديدستيببين>آنروز واقعH@@<@گرقيامترا داد, نتوانشرح @كه
و نÇخشكيده اشكهÇا مÇيگذرد, شÇهادت از است سال سه قرب كه هنوز
و بÇرميخيزد دل آتشاز ميخلد, خيال بر يا و ميگذرد بهزبان كه هرگاه
منقلب بهمحضشنيدن ناديده, Öدوران ميريزد/ سر خا@كبر و ديده آباز

فند/ متأس و ر متحس Öمالمتگر دشمنان و
نموده آسوده را زنها Gفور رسيدند, نورعليشاه آقاي چون عليالجمله
بدن زود تلفميكنند, را خود زنها ديدند آنكه بهمالحظة و فرمودند صبر
خÇانقاه چÇون و جنبسراي كه بهمدرسهاي داده حركت سرا از را مبارك

آمدن/ فرود جاي موضع, منزل, : محط /1

آن نهر در كه استآورد واردين مسكن وافدينو رجال 1 حطم درويشي,
Ôديق لصَّ ا بهحكم دريانمون, اشكي دليپرخونو با خود غسلدهندو مدرسه

ميدهد/ غسل دوست فقط را دوست /2

اعانتجنابشيخمحسنشيرازي پرداختبه تغسيل به 2 Ôديق الصَّ ×اال Ôسله Öغ Ôي ال×
آنحضرتو صدق با پيروان از و قليلالنظير دانشمندي كه ÇÇ سروستاني
آقÇاي جÇانب از الحÇال و بÇود بÇيدخت در آمده زيارت براي ايام آن در
وقت در و ÇÇاست به"صابرعلي" ملقب و بههدايتعباد مأذون نورعليشاه
زن از پر مدرسه بام و مرد از پر است, بسوسيع كه مدرسه صحن Öتغسيل
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شود/ حاصل آنان گفتار بهصدق قوي ظن كه است هاي عد خبر بهمعناي اصول علم در استفاضه: /1

استفاضه1 حد از برتر جمعي ولي بودند مدهوش گريه از اغلب گرچه بود/
مÇيشد; مÇتحرك حÇضرت آن بÇدن ÖلÇغس هنگام كه نمودند نقل و ديده
در كه شد مذكور و ميغلطيد ديگر بهپهلوي پهلويي از خود گويا چنانكه
حÇنوط نÇوبت چÇون مÇيماليدند, كÇافور سÇبعه بÇهمساجد كه حنوط وقت
و حÇنوط/ بÇراي گشÇود را خÇود دستهاي حضرت آن رسيد, بهدستها
معلوم كه شد موييكطرفمحاسنشريفجدا از بسياري غسل, هنگام
با بعضي هم قتل زمزمة و بود شده كنده ظالمان صدمة وقتشهادتاز شد
آقÇاي مÇرحÇوم پسÇر ÇÇ Çدر نايبالص آقا ميرزا حاج جناب و داشتند خود
آن مريدان از كه عليشاه سعادت از قطبوقتقبل شيرازي شاه رحمتعلي
وراي دارالش شاه دعلي تخريبمحم و صغير استبداد زمان در بود, حضرت
در گريخته بود, جاني خطر محل و شيرازيها انجمن مدير نيز او را ايران
بيدخت به دعليشاه محم بهاذن چندي پساز ن, متحص عبدالعظيم حضرت
بود, حاضر وقتغسل ÇÇ شد باطن و ظاهر پناهندة حضرت آن آستان به
با بود شده سياه و مانده ظالمان انگشت جاي كه را مبارك گلوي زير زخم
را آقÇا گÇويا دارد, زخم پيشاني و گلو كه: زد فرياد ديده, پيشاني زخمهاي
شÇهيد كÇه دانسÇتند ديÇده را يكيكآثÇار مÇردم آنگÇاه كردهاند/ شهيد

نمودن/ سا@كت تسكين, اسكات: /2

نورعليشاه آقاي Öدفن در آنكه تا دادند اسكات2 نورعليشاه آقاي نمودهاند/
جز و پوشيدند پارچهاي با ساعتي را قبر سر كه نمودند امر شده قبر داخل
مكثبسيار, پساز نبود/ صداييظاهر قبر درون بيرونو در گريه صداي
گÇردانÇده مÇردم بÇهدور مÇغضبانه نÇظر و كشÇيدند صيحهاي برآمده قبر از
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آن از نمودهانÇد/ مخنوق بهدست و كردهاند شهيد مرا پدر واي, فرمودند:
فهميدهاند; ايشانمطلبرا كه دانستند قتله همان نفر, هزار دو ميان در نظر
اطراف در كرد فقط بهماها نگاهي علي مال حاج كه بودند گفته بعد چنانكه
مكشÇوف فÇرمودند, ن عيÇم ايشÇان كه را همانها بعد و فهميده جمعيتو
و گريه انداختبه زمين به را خود عبداهللا Öنگاه پساز شدند/ قرÔم و @گرديد
مÇاه دو تا و گرديد ابوتراب حاج به ملحق رفتو پسپس جعفر و زاري,
بيدختخارجشد از بعد, پنهانشدو خانه در ماه دو مهديرفتتا و نيامد,

نيست/ قريه آن در هم هنوز و
قÇبر در كÇه: فÇرمودند خÇواص بÇه نÇورعليشاه آقاي شب پسهمان
خواهد روشن بالطبيعه بعدهم و مكشوفشد من بر قتله @كيفيتشهادتو
و نشده ضاحدي متعر و روشنشد عزاداري فراغتاز از بعد چنانكه شد;
نشده ديده گنابد در Hكيف و H مثلشكم كه سوگواري لوازم اتم به يكهفته تا
د حمÇم د يÇس ابÇوترابو حاج جز ÇÇ آمدند بهتعزيه دهات تمام اهل و بود
در را حÇضرت آن مÇدفن و شÇدند/ مشÇغول ÇÇ كÇردند شادي كه جومندي
در شÇده واقع است, جنوبي غرب كه آنجا قبلة سمت كه بيدخت قبرستان
بعيدالمنظر و هوا بسخوش استو اغلبفضا مشرفبر كه مرتفع زمين

درشت/ و استوار صلب: /1

بزرگو بقعهاي برداشت و دادند قرار لب1 Ôص خيلي بكري زمين استدر
شهادتاست, سال م سي كه كنون و شده آبانبار حجراتو وسيعو صحني

شالوده/ شاليده: /2

محكم خيلي شاليدهاي2 و ساخته حجره چند و آمده باال Öصحن ديوار چهار
كنده صحن در آبي چاه و تعميرند مشغول هماره و شده ريخته بقعه براي
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وقفبقعه قدريملكهم اجرايقناتمخصوصهستندو درصدد و شده

پاره/ شصت به آن تقسيم در قرآن بخش شصت از جزو يك /1

با پارهاي1 شصت تالوتقرآنندو مشغول قاريموظف, پنج الحال و شده
مÇخصوص وقف ساخته, اصفهاني پنبه@كار تاجر ابراهيم د سي آقا محفظه,
صحنمبارك در پنجشنبه هفتهروز هر در ميشودو تالوت كه نموده بقعه
و خÇوانÇد/ و آيد ذا@كري هر كه عام اذن با ميشود مجلسروضه تشكيل
هÇنگام كÇه شده ساخته ر منو مرقد سر بر كلي اطاق دو عاريه بهطور هنوز
درآن مجلسروضه برودتهوا, هنگام خواهدشدو برداشته ساختنگنبد

اطاقست/ دو

حضرت آن شهادت از بعد وقايع

از دو هر آن سيدمحمد, ابوترابو حاج به بعضقتله پناهيدن پساز
نÇموده جÇمعيت و اسÇلحه ه تهي Öحفظ بهاسم امر, بروزكردن و خود خوف
بلكه فقرا ترسجملة و آزار محل است, نشين حا@كم كه را نوغابوجومند
درصحرا نوغابوجومنديا در كسيرا ا@گر كه دادند بيدختنيزقرار عموم
طريق قطع چنانكه نميكشيدند; دست او آزار از Öشقاوت بهقدر ميديدند,
كه ميفرستادند پيامها داده بيم مردم بيدخترا اهل روزه همه و بود شده

بيدخت/ خود منافقين مخصوصاز ميآمد بهفزع دلهايضعفا
بودند, ايمن ي شر هر از و حضرتمستظهر حياتآن در چنانكه و
عÇجيب خÇود بÇر را صدمهاي هيچ و شده بيمها همه مورد شهادت از بعد
كه ميكردند گمان جاني خطر محل را نورعليشاه آقاي بيشتر و نميديدند
ميخواندندو نيز را بزرگوار قتلآن رجز قتله, ساير ابوترابو حاج هماره
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بÇهطرز قÇاتل نÇام عبداهللا حتي وقاحتميراندند/ ميدان در شقاوت اسب
نÇمايم/ حÇراست بÇيايم خÇودم بÇدهند اذن خÇوبست كÇه فÇرستاد دوستي,
جهتعلم به را بزرگوار آن خود ا@گرچه و نكشد! عبثزحمت فرمودند:
و تÇرتيبسÇالح در صÇالح احÇبا¾, از ا¾ اخص لكن نبود, با@كي Öكار لĤبهم
شبهÇا و مÇيگرديد تÇفنگدار سÇرا دور و سÇرا در هÇماره ديÇده حراست
بÇه يÇا ام مÇح به برآمده سراي از بزرگوار آن هرگاه و ميداشتند/ @كشيك
گرفته دورشرا اسلحه با فداÄيان نفر چند ميرفت, كار پيشغلو يا مدرسه
ديÇدم, را آلوده بÇيم ظهاي حفÇت اين العين بهرأي كه راقم اين و ميداشتند
چنان بايد يتيميبسنيستكه درد يارب كه دوانيدم ديده از اشكخونين
چون و نتوانند/ مختارانه حركت كه باشند اسير Öظلم فشار و بيم شكنجة در
معلوم او از هيچ كه مفقوداالثرشد هم عبداهللانام بودو شده هويدا قتله قتلو
آن بÇهبستگان ÁماÇاج نسبتقÇتل اعدا¾ و تلفشده يا كرده فرار كه نشد
اسÇبابي روزه هÇر و بÇودند خÇاÄف خÇود از اعدا¾ لهذا ميدادند, حضرت

اتي/ بهجعلي مينمودند اظهار خارج به تظلمي و ميچيدند
كÇه قوژدي حسين مال عزا, از روز چند از پس آنكه از بعد Hخصوص
شرمندگيو رفع براي بود, نادم زشت كردار از و خورده بدكنشرا صدمة
يوسف آمدو بهتعزيه دويستنفرمسلح با ابوتراب, حاج از او خوفخود
رسمانه مجلس چنديدر گرفته, قاتل مهدي با نبود قتل از بيخبر كه را نام
اسÇاس تأسÇيس حÇضرت آن قتل در كه باطني كهاي @ محر ساخت/ د مقي
عاي اد شفاعتمهديو گاهي كرده سربلند مينمودند, جنود تجنيد و جور
را او آنكه تا ميكردند او نكردن رها از تهديد گاهي و مينمودند براÄتش
پناهنده شهادت از بعد جعفر و شد بيدختپنهان خارج در او و كردند رها
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رفت بهمشهد بعد باشدو ايمن مÆاخذه از شايد جومنديتا محمد بهسيد شد
سلطان كرباليي مثل ديگر بعضي هكذا و نمود مراجعتبهتربت آنجا از و
و بÇلوچ بهساالرخÇان شدند پناهنده رفته تربت در علي مال محمدحسين و
نÇو از را ظلم طرح و افتاد ديگر فتنهاي انگيختن بهقصد نيز ابوتراب حاج
اوان آن در بود بلوچ سوارهاي از كه ساالرخان كه بود چنان آن ريختو
از خÇالي پرآشوبو بود استبداد و مشروطه ج تمو دچار كه را ايران خطة
چÇون كÇه ÇÇ تربت شهر بر نموده همدست خود با را جمعي ديد, دادرس
و تÇاخت ÇÇ مÇينامند "تÇربتحيدريه"اش است حÇيدر ين قطبالد مدفن
گنجهاي ميرفتو بشمار ايران اغنياي از كه را آنجا الملكحا@كم شجيع
قÇپان بÇا را او پولهاي گويا روز پنج بيستو تا كه شد ظاهر او از فراوان
چيده خمها او طويلههاي سر تحتعماراتو تمام و مينمودهاند قسمت
آنÇها بÇه و مÇيگرفته را فوج مواجبچند كه بود سال پنجاه كه زيرا ÇÇ بود
گÇزاف بÇهفرعهاي پول كرور و داشته هم ديگر دخلهاي بلكه نميداده,
و كشت/ ÇÇ ميدادند او به هم سلطاني خزانه يافتن نسبت و ميداد بهنزول
تربتبه در و درآورد را گنجها و نمود ضبط را او اموال تمام كشتن, پساز
بÇه و بÇود كÇرده پÇر را صفحات آن سكنة دل او رعب نشستو استقالل
صدرالعلما¾ بعد گرفت/ آنجا علما¾ از خود مشروطهخواهي نوشته تهديد,
تÇربت واليÇتي انÇجمن اجزا¾ با مشروطهخواهي بهاسم كÔشتو آشكار را
را او آنها چه داشت; استظهار نيز ايالتيمشهد انجمن از و همدستگشتند
بÇه المÇلكرا شÇجيع قÇتل نسÇبت و مÇيپنداشÇتند/ مÇلت غÇÇمخوار نÇÇيز
آخوند پسر محمد, برايشيخ ايران تومان هزار سي دادو مشروطهخواهي
و ديگري يكي براي هزار چهار و يكي براي [هزار] ده و هراتي @كاظم مال
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هÇزار دو و مشÇهد بÇه ديگÇر يكي براي هزار دو و ديگري براي هزار سه
به و شدند شاد پنداشته جنگي را او آنها و فرستاد تربت بعضرÅسا¾ براي

شده/ برده غارت به و شده تاراج منهوبه: /1

بÇهخود رو را آنÇها بÇود, Çنهوبه1 م امÇوال عشÇار ا از عشÇري كه مالها اين
ساخت/

نامهها و پيامها حضرت شهادتآن از بعد چندي ابوتراب پسحاج
حكومتمحل فقرا/ از تشكي و تربتفرستاد انجمنمشهدو به جعلياتي و
قآنهاشدوراپورتميدادوشاهدميشد بود,مصد @كومعلمآنها كهمحر@
را او فÇرستاده سÇاالرخÇان نÇزد نÇيز و نمودند او حمايت Öب بهتعص آنها و
بÇر استزايÇد پÇنهان خÇا@ك زيÇر گÇنجها را حضرت آن كه: كرد تطميع
ا@گربر جواهراست; اينجا نÔهكرورپولبود, ا@گرآن الملك; @گنجهايشجيع
شايان گنجي به پايت براندازي, را حضرت آن بازماندگان و بتازي @گنابد
تربت و انجمنمشهد از و تيز طمع دندان نيز ساالرخان رفت/ خواهد فرو
و اعلم را خود كه آخوند پسر از نيز قتل حكم گويا گرفتو اجازه بهمغلطه
بود, بدستآورده علما¾, قتلساير و زور به بود نموده مشهد رÄيسعلما¾
ابÇراهÇيم شÇيخ همراهي به عطاخان و خان برادرشحاتم و بلوچ سيصد با
شÇيخ حÇاج و بÇود, نÇاس اشÇقاي كÇه شÇÇاهرودياالÑصÇÇل روضÇÇهخوان
تÇربت انÇجمن از دو هÇر ايÇن كه تربتي عليا@كبر شيخ برادر محمدصادق
تÇربت در گÇنابد از كه آنها با گنابد, به بودند شده مأمور كار اين بهنظارت
و نشست/ است گنابد دارالحكومة و قريه معظم كه جومند در آمده, بودند
به و فرستاد بيدخت به نورعليشاه آقاي بهديدن را ابراهيم شيخ و عطاخان
دوسÇوار بÇهچاشتو نÇمود دعوت ديگر روز حضرتو تعزيتآن اسم
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رجب1327 دوازدهÇم جÇمعه روز آن و فرستاد احترام و امنيتراه براي
بود/

و بÇرادرزاده ار جÇ لكالتÇم محمدحسين حاج با نورعليشاه آقاي پس
آن ديگر داماد بيدختو پيشنماز صدرالعلما¾ و مرحوم آن داماد بزرگتر
نوغابيحركت محمدحسين حاج ريابيو محمدعلي حاجميرزا حضرتو
تعظيم در بهظاهر او و نمودند ساالرخان از ديدن شده, جومند وارد فرموده
ابراهيم شيخ منزل كه اطاقي در كه نموده خواهش كوشيده, ايشان تكريم و
صÇد سÇاالرخÇان آنها, خوردن چاشت اثناي پسدر خورند/ چاشت بود
بÇه نÇوغابي نÇفر چند ابوترابو حاج راهنمايي و بهسركردگي بلوچ سوار
شايد كه خرابي حضرتو آن كسان خانههاي تاراج براي فرستاد بيدخت

سالح/ يراق: /1

با نيز اغلبقتله مهديو جعفرو و يراق/1 رو گرفتنمقص اسم به بيابند @گنج
و كشتند را مردان و را آقا كه دادند شهرت بهمحضرسيدن, و بودند آنها
در عÇالم شÇده پÇا بيدستو حضرت آن كسان لذا آمدند; غارت به اينها
در كرده فرار وا@گذاشته را منزلها ل لباسمبد به زنها و شد تيره نظرشان
را درها بودند سراي مستحفظ كه مردهايي و شدند پنهان رعايا منزلهاي
فÇرزند محمدحسن شيخ حاج زنند/ تير و كنند دستباز خواستند و بستند
و مÇعقول داراي سن آن در و بود ايشان سن سال نوزده كه آنجناب ا@كبر
جÇانبآنجÇناب از ا@كÇنون و بÇودند آراسته صوري كماالت به و منقول
گرو در آنجا Öجان ما, كه باشيد تسليم كه: فرمود است, ملقببهصالحعليشاه

كشيدند/ دفاع دستاز لذا اينهايند; دست در ما بزرگان داريم,
اسÇباب و العلما¾ رÄيس اسماعيل د محم مال خانه به ريختند ل او آنها
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بÇرآمÇده, بام بر بيدختيها بعض راهنمايي پسبه زدند/ را بعضي و بردند
و بردند غيره قيمتيو از خواستند آنچه و نورعليشاه بهسرايآقاي ريختند
مÇيرزا صÇنعتهاي از داشتو جغرافيا نقشة كه كرهاي جمله از شكستند;
گفتند: شكستندو بود, سياسي مدرسة مهندسمعلم زاقخانسرتيپ عبدالر
دو و نÇيافتند چÇيزي و كردند خراب را بعضجاها و شكستيم/ را آنها بت
يكÇي داشتو اسÇناد يكي هميشه و بود بسته محكم كه آهني صندوقچه
كاغذهاي جز ولي , تام اميدواري با شكستند تمام زحمت به نحوه, و پول
خÇود كÇار تÇهية نورعليشاه آقاي Öوقت از پيش زيرا نيافتند, چيزي @كهنه
و مفيد كاغذهاي و ساخته روشن تفريقو را محاسباتخود بودندو نموده
كاغذهاي نيايدو بهنظر بودكه نهاده شكسته صندوقهاي در پنهانو را الزم
مراسالتو قبلو قبالهجاتدويستسال و نامهها تركه قبيل از را بيفايده
اسÇناد كÇه چÇون بود; بسته محكم و نهاده آهني صندوقچههاي در نحوها
ايشÇان خÇدمت در قبيل, هر از محال ساير از قدري بيدختو اهل اغلب
به حضرت آن قبل, روز چند نيز و بود/ نموده حفظ تدبير اين به و ميبود
كÇنيد پÇنهان را خÇود خانة اسباب كه بود فرموده خود كسان سراهاي اهل
كرده پنهان جاهايبيگمان در نيز آنها وغارتحسنيو خوفدزد بهاسم

بود/ وا@گذاشته خود بهحال را خود شخصي اسبابسراي و بودند
را خود باخبر كسان از يكي شد, غارتتمام روزحبسكه چند پساز
او بÇه و پول, ة تهي براي بردارند را او كه داده آنها مأمور بهدست حبس از
ضÇبط Hثاني محلشدرآورده, از را پنهاني آن كه محرمانه نمودند سفارش
شÇده خبر كه آنوقت نمايد/ باخبر آن از را اهلالبيتيكنفر از و نمايد
پÇنهان را قÇبالهجات و الزم اسÇبابهاي ايشان كه خوردند افسوس بودند
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خالص از پس لهذا منزل, اسباب ساير اخفا¾ از شدند مانع و بودند نموده
اسباب اين چرا نميدانستيد ا@گر كه كردند سÆال شدنآنحضرتجهترا
را ما چرا ميدانستيد ا@گر و داديد اخفا¾ اذن را سايرين و نموديد پنهان را
تÇمام بÇودند ديÇده قÇريه ايÇن خود در ما, دشمنان فرمودند: نداديد? اذن
تا مينمودند اذيت را ما مييافتند دستخورده ا@گر و را ماها خانة اسباب

است/ مفيد كاغذهاي و قبالهجات و الزم اسبابهاي منظور /1

موقوفات و غير و بهمن كلي خرابي اينها رفتن به و دهيم نشان نيز را اينها1
برده/ اسباب و برداشتند ما از دست ديدند سالم كه را اسباب اما ميرسيد,
را باطلهها چرا گفتند: و عوضنداشت; اينها و عوضدارد بخواهد خدا ا@گر
و كشند خجالت شايد كه زيرا فرمودند: بوديد? گذاشته آهني صندوق در
دروغ بردهانÇد, را ما اسناد كه آنها حرارت اطفا¾ براي بگويم ا@گر هم من
و ميبرد, ميخواهد هرچه دشمن بود درست كه اسبابظاهر هم و نباشد
و مÇيگرفتند/ سÇخت مÇحبوسين بÇر بÇرميگشتند خالي دست به@كلي ا@گر
نÇهي بسÇپارند, ايشÇان سÇراي در بÇياورند اسÇباب ميخواستهاند ديگران
كرامÇاتآن از هم اين و است; اينجا براي باشد خوفي ا@گر كه ميكردهاند

است/ بزرگوار
و نÇقد قÇدري كÇوچككÇه آهني يكصندوقچه آنكه عجايب از و
و بÇودند نشده ملتفت Gابد و بوده نظرشان پيش بود, آن در قيمتي قلمدان
آنÇجا از ولي رفÇتند نÇيز مÇرحÇوم آن خÇود سراي به و بود مانده سالم آن
امر به بودند كرده پنهان را قيمتي البيت اثاث آنها كه زيرا نبردند/ چنداني
بوده, مقفل درش بوده مرحوم آن خود منزل كه اطاقي آن حضرتو آن
خواستقفل يكبلوچ دادند/ بيمضايقه اهلمنزل خواستند, كليد بلوچها
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ب تعج شد, نهاده بهدستاو شده باز كليد قفلبدون دستزد تا بگشايد, را
نÇا@گÇاه شÇود, داخÇل كÇه گÇذارد اطاق درون به يكپا گشود, را در نمود;
مÇبهوتو ايسÇتاد هÇمانحال بÇه سÇاعت ربÇع بهقدر شد, پاهايشسست
گويا گفت: و نكرد غارت با همراهي ديگر رفتو و رالحال متغي برگشت
عقبميكشيدو از پايمرا يكي و نهيبميزد من بر اطاق درون از @كسي
نماند/ هم گنابد در ديگر و هال@كشوم, نزديكبود كه افتاد دلم در هيبتي
تÇوانسÇتند آنچه را غربا¾ و مدرسه به ريختند سراها, غارت از بعد و
به ر مكر و داشتند تاز بيدختتاختو كوچههاي در روز پنج تا و آزردند
آن در كسÇي چÇون Ç مÇينمودند غÇارت ريÇخته نÇورعليشاه آقÇاي سراي
داشÇتند دشÇمني كÇه هÇر با و بودند آنها با نيز بيدخت منافقين و نميبود/
مدرسه از روزي بود/ بيدختمحشري در آنچندروز در ميكردند, اظهار
نÇماز مÇهلت و گÇرفتند نÇماز سر در بودند كه را وافدين و ب طال نفر چند
سركردگيپسر ديو جال به مسجد در تا آوردند بسته را دستآنها ندادند/
بسÇته دست ÖيارÇبس زدن از بعد و ابوتراب, حاج داماد نوغابي ذبيحاهللابك

ميدوانيدند/ و ميزدند را آنها و انداخته اسبها جلو
نÇورعليشاه, آقÇاي سÇراي دربان بيدخت, سا@كن دشتي حسين شيخ
بÇچينند/ مÇرا شارب خواستند بسيار اذيت از بعد گرفتند, نيز مرا ميگويد:
كردم زاري بسكه ميدهم, بخواهيد هرچه و نميگذارم است, محال @گفتم:
شيخ گلپايگانيو اسداهللا شيخ جمله از كه را نفر چند وليآن كردند, رها مرا
حسينعلي سبزواريوآقا آقامحمد تقيطهرانيو شيخ دشتيو غالمحسين
نÇورعليشاه آقÇاي آنÇجا و بÇهجومند بÇردند همانحال به بودند, اصفهاني
مÇن بخواهÇيد آنها از هرچه فرمود: و داد مراجعت نموده را آنها ضمانت
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هÇرچÇه و داريÇد اراده صÇدمه هÇر هركس به ميفرمود: ر مكر و ميدهم;
و نÇميشنيدند/ ضنشÇويد, تعرÇم كسÇي به و داريد نگاه تنها مرا بخواهيد,
نوغابيدرحبسبودند محمدحسين حاج با بزرگوار روزآن بيستوچهار
كÇردند; ايشÇان به توانستند آنچه محترمانه اذيتهاي ولي محترم Hصورت
از مÇنع و شÇدن آمد رفتو كثرت مانع و نگريزند كه گذاشتن قالوز مثل
نشردادنو بازماندگان در آنها قتل اخبار همهروزه نمودنو مسجد امو حم
ديدند, كه پيروان از هركس آزار و خانهها وا@گذاشتن و آنها بودن پنهان

بود/ معاندين از يكي طرفعداوتبا مخصوصهركسكه
مطالبة شبي و كيميا مطالبة شبي الماسو كاسة مطالبة شبي جمله من
و اسماعيل شاه ع الماسمرص دسته تبرزين عباس, شاه تاج نمود: چيز سه
اشيا¾ اين فرمودند: توماني/ هزار هفتاد جواهرنشان نعمتاهللا شاه @كشكول
درويشي تاج ما تاج است, سالطين پسنزد تاج, اما نيست/ ما نزد بهظاهر
آن نميشود الماس دسته Öتبرزين و نميدهيم; سالطين تاج بهصد استكه
مÇنبتو نÇعمتاهللا شÇاه كشكول و باشد/ اينقدر نبايد حماقت ع; مرص هم
مÇيارزيÇد تÇومان بيست به منتهي بود ما منزل نقره, زنجير با خوشخط
ناظرش عليخان اطاق در االÐن و بردهاند خودش كسان و عالم, به ما براي
و نبود/ مطلبمخبر اين از كسي آنكه تا آبداري خورجين زير پنهانست

نمود/ قبول بود كرده پيدا ل مجلساو در ايشان صدق به اطمينان چون

اسارت/ سر: ا /1

شÇيخ حÇاج 1 رÇ Öس ا پي در كه شدند مجلسملتفت در روز چند پساز
طÇهران بÇه شبانهرو كه فرستادند بدو پنهاني قاصدي هستند/ حسن محمد
او پي در كه فهمانيد نيز را مرحوم كوچكآن پسر محمدباقر ميرزا رفتو
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شÇيخ حÇاج به شود ملحق كه نموده فرار ساله دوازده طفل آن هستند/ نيز
دادند خبر دولتمشروطه اوليا¾ به سبزوار از اينمطلبرا حسنو محمد
و قÇاين طÇبسو حا@كم و ساالرخان بهخود تلگرافاتسخت نيز آنها از و
نكÇرده اعتنا ساالرخان ميرسيد/ روزه همه ايشان استخالص در سيستان
مأمÇور و آمÇدهام آخÇوندزاده امر به من نيستم, دولت حكم به من @گفت:
سي نورعليشاه آقاي از و نميكنم/ نگويدمنرها او تا هستم, اينها به@كشتن
هÇمان در داشÇتند مÇرغوب امÇال@ك آنچه ايشان خواست/ نقد قران هزار
معهذا و قران; هزار پنج نيز محمدحسين حاج از و دادند فروخته, محبس
بنما زودتر ما, بردن قتلو از داري كه اراده هر فرمودند: ايشان نكرد/ رها
در يكماه بيرحم سوار سيصد معلومستكه بياسايند/ تو شر رعيتاز @كه
چه آنها, از بدتر بلكه همدست آنها با نيز آنجا اشرار و باشند رها يكجا

مشترعيتبيصاحب/ با كرد خواهند

نام مفهوم خالف بر كه تربتحيدريه توابع از است قريهاي ميشود, ر متذك ف لÆم كه همانطور اينجا در جنگل كلمه از مراد /1

گنابادي, تابنده سلطانحسين حاج گناباد, افياي جغر و تاريخ ) ندارد درخت و است ديم آن اعت زر باشد, درخت از پر بايد كه آن

/(29 ص پاورقي, ,1379 تهران دوم, چاپ حقيقت, انتشارات

استدر دهي كه برد جنگل1 به خود همراه داده حركت را ايشان لذا
حÇركت, روز و بÇبرد مشهد بهتربتو آنجا از كه بيدخت فرسخي هشت
از آنكه به@گمان بود محشرشده بيابان زنمريدان, مردو نالة از گنابد جلگة
تÇازيانه با را ناالنها آن بلوچان, و است/ كشتن عالمت بردن شاهراه غير
مطمÃن فرموده صبر را آنها ايشان خود ميكردندو تفنگحواله ميزدندو
خبر اينها بعضخواصبيشاز به و برميگرديم زنده و زود ما كه مينمود
كرده, دنيا و دين از سÆاالت بعض و شد/ واقع بعد سال دو تا همه و داده,
وبعدازحركتايشان, / انبساطتام با@كمالوقارو ميفرمودند ايشانجواب
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و يها عدÇت و بÇرنميگردند گÇنابد بÇه ايشÇان ديگÇر كÇه شÇدند شÇاد اعدا¾
ولي: نمودند فقرا¾ بر شماتتها

رسيد ماه اوج به برآمد چاه قعر ز حسود معاندان رغم به عزيزمصر
پسÇر مÇحمد شÇيخ نجفبراي و طهران از تلگرافات ورود كثرت از
مأموريت به بهقاين كه رسيد سايرين از و او از تلگرافي جنگل در آخوند,
براي كه خالصنميكني را آنها چرا كه: بودند گفته رÄيستلگرافخانه خود
آنجا از و گنابد به آورد تلگرافرا رÄيساين و شدهاي? اسبابصدمه من
حÇركت سÇوم روز كÇه كÇرد رهÇا را ايشان ناچار ساالرخان جنگل/ به برد
الوعده حسب را خود زندگاني نموده, به@گنابد مراجعت ت عز و بهخوشي
گÇرم, هÇواي و ظÇهر عين در روز آن و آوردند سوغاتي به دوستان براي

بلند/ و سخت زمين متن: /1

از هوا جو و سياه برهنه, پاهاي با زن و مرد استقباليان جمع از صحرا متن1
خÇنديد/ ديگر چشم نخشكيده اشكچشمي هنوز كه شد پر شادي فرياد
نÇمودند, چراغانيها و داده خبرآوران به مژدگاني به بسيار اموال دوستان
در آنكه با نموده; ل مفص چراغاني بيلند در بيلندي عباسعلي حاج جمله از

نيست/ فقيري ديگر يكگمنام و او جز بيلند
نÇبايد آنكه اسم به و رسيد گنابد اهل جملة به ساالرخان مجمÂضرر
اسبو همه@كسمطالبة از باشند, داشته اسلحه دولتمشروطه رعيتدر
بهمثل ولي ميگرفتند, پول غارتو را خانهها بهانه اين به و تفنگميكرد
تاختبه دهاتديگر از بيشتر قوژد, بيدختو ريابو خيبريو دلوييو
خيبري به تاختندو نا@گهاني دفعه بيدختسه به و ابوتراب/ راهنماييحاج
و كردند غارت را خانه چند و اسير را نفر چند دفعه هر در و دفعه چند نيز
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خود و بردند را آجرهايآن و كردند خانهاشخراب را قوژدي حسين مال
لنگ پÇاي بÇا داشÇتند او كشÇتن اراده فÇردا كه شبي بكشند/ خواستند را او
منبر از كردند: توانستند خدا نور اطفا¾ از آنچه بالجمله محبس/ @گريختاز
و دادن توبه Gمجبور را فقرا و كردن لعن و دادن زشت نسبتهاي و رفتن
را فقر اسم شايد كه واداشتن فقرا بر عا اد و منازعه به @كشدنو محر را مردم

است/ خويش نور كاملكنندة خداوند و :@8 آية صف, سورة /1

1/ ه ور Ôن م ت Ôم Ôاهللا و براندازند;
Gاستظاهر دشمني كسي با را كه مÔدهشهر آشوب چنين در ه البت و
كÇرده, كÇتمان است ضعيف ايمان را كه هر و مينمايد ظالم با را او و او با
الحÇال و كÇردند فÇقرا از بÇعضي چÇنانكه مÇيآورد; بجا براÄت لوازم بلكه
نÇميرفت ثÇبات گÇمان هÇيچ كه بعضي دربارة لكن و مطعونند و شرمسار
كÇارهاي فÇرزانÇه زنÇان بÇعضي حÇتي نمودند; پايداريها و ثباتورزيده
و عبدالبÇاقي محمدبن زوجة مثل بردند/ بهپايان را وفا راه و كردند مردانه
برادرش و پدر نوغابيو Âاص كه آن با ÇÇ كه بيدختي كربالييحسين زوجة
بÇهتحريكسÇيدمحمدرضا گÇرفتند را او ÇÇ بÇودند ابÇوتراب حاج اتباع از
بÇهمستحفظي زن آن ودÇخ خانة در داشتو او با دل كين كه روضهخوان
حضرت آن خانوادة اموال ات خفي كه نمودند شكنجه روز سه تا برادرش
نبود, جوابي Öسكوت و صبر جز را دريادل زن آن و بگو داري اطالع تو را
آوردند را او باالخره و زدند كارد نيش و سوزن پايشرا دستو آنكه تا
در بÇود ابÇوتراب حÇاج و بÇلوچ سÇوارهÇاي پÇايتخت كه سيدرضا بهخانة

كردن/ كوتاه : قص /2

شÇاربو 2 قص و آزار حبسو آنجا در را مأخوذ فقراي اغلب و بيدخت/
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يكشب و ميگرفتند او از ميسور بهقدر نقدي و ميكردند تكليفبراÄت
زن يگÇانه آن از قران پانصد و كردند قتل تهديد و آزار حبسو آنجا نيز
انÇجمن در شÇايد كه نمود تربت سفر زن آن آنگاه كردند/ رها و @گرفتند
را خÇود مÇنافق پÇدر و بÇرساند را اخبار و نمايد تظلم علما¾, نزد و واليتي
پÇنج و نÇمود سÇوار را پدر و پياده خود و برد محرميتهمراه براي ناچار
آن بÇه عÇمل ساالرخان ولي آورد, چندي احكام برگشتو رفتو روزه
روبÇروي و نÇمود رد را او از مأخÇوذ از قÇدري آنكÇه جÇز نÇنمود احكام
پس كه: داد جواب نمودند, قتل تهديد آنكه با نمود; هها محاج ساالرخان

است/ مرگ از بدتر ما زندگي حبسمواليم از
واقعشد: نمونةآن اجمالو كربالواقعشد در آنچه آنسال مجمÂدر
غارتو مردمانو خانههاي در پنهانشدن زنانو فرار و مردان ر Öس ا قتلو
سب لعÇنو و امÇور/ سÇاير و بتپرستي نسبت و اسباب, و درها شكستن
شÇماتتو و ديÇن, از خÇروج و كÇفر مجله و منبر در را آنها ه بنيامي اتباع
شÇدن جمع و شام, در سجاد(ع) د سي بردن نوع به جومند از دادن حركت
اميد قطع جنگلو در گيرنده وعدةوعده انتظار به ماندن بيشام تماشاÄيانو

اسباب/ همه از
بÇچة كÇه بÇهبيدخت فÇرستادند علي الÇم جنابحاج آنكه وقايع از و
ايشÇان بزرگ همشيره و بودند نداده ببينند, كه بياورند را ايشان @كوچك
مراد كه ميترسيم استو كربال ة قضي تجديد معلوم قرار از كه: بودند @گفته
د يÇس كÇه طريق بههمان و نميدهيم/ و باشد علياصغر قصة تجديد ايشان
آن مÇيفرمود, هÇدايت و نماند بيكار حبسهم در دين راه در سجاد(ع)
بÇيصالت, بيطهارت جمع آن از و بودند هدايت حبسبه در جنابهم
در مÇينمودند جÇناب آن به اقتدا قالوزان كم كم شده, گير طهارت بعضي
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و مÇينمودند لعن خود رÅسا¾ بر و مينمودند م ترح ايشان حال بر و نماز
كه بود اينجهت از نپسنديدند/ بهخود نمايند, فرار كه كردند استدعا ر مكر
ترك مردم كه نماييد ترتيبات اين ترك گفت: ايشان به ساالرخان روزي
يكÇي, كÇه ميدهيم به@كشتن را خود ما بگو فرمودند: نمايند; شما دشمني

بيايد: بهخدا رو قدمي
به@كشتناست گاهي گشتنو كشته @گاهيبه

كÇند اقÇتضا زمÇان هÇرچÇه بÇه ديÇن ترويج
ايÇن از مشغولم/ را خودت اجزا¾ نيستم, بيكار تو حبس در االن من

ايشان/ بهجرأت بهصدقو رسانيد بهم اطمينان سخن
ايشان به دحسن محم حاج دكتر آقاي روزي آنكه حبس; وقايع ة تتم
كÇه است خيريت حكمتو چيز چه ما تذل حبسو اين در كرد: عرض
ا@گÇر فرمود: است? ما خيريت بهحكمتو همه خدا كارهاي ميفرمايند
داشتن حاضر يقينو اين ميآمد, ما بهسر كشيده شمشير با توپو فوجيبا
را ظÇاهري طبيعي مرگ بخواهد خدا ا@گر و نميشد, هست حاال كه مرگ
و اوالد و مال از عاليق قطع و آورد بهفعليت نشده, اختياري مرگ بهغير
مÇرگست, دم حاالت كه آنها به دسترسي عدم و آنها بودن با غيره و خانه
نموده حبس را ما الملك, شجيع و قاتلصدر آنكه به مگر نميشد ممكن
بزنيد/ كه باشد ميشده آنها به اشاره ايستاده بهما تفنگتهپÔررو با هفتنفر

دارد/ كار چه من به كند تكميل ميخواهد را شما خداوند عرضكرد:
از مÇيخواهÇد ل مفص كتابي تفصيلش آنها, ر Öس ا حبسو گزارشات و
و گÇفتنها صÇدق و ام مÇح راه از دادن مراجÇعت و ساالرخان با مكالمات
دروغ جومندو از سواري ل او وقايع خودو كسان با كنند وداع كه نگذاشتن
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كه آنها ترتيباترفتار جنگلو مردم آمدن تماشا و راه خالصي, دادنخبر
ندارد/ گنجايش Öمختصر اين

ساالرخانيان و @كين محر و تله ق رسيدن بهسزا

مداخله از بعضاعيانطبسخالي پسچنانستكه طبسيها; حال اما
دخÇيل و هÇمراهÇي و مسÇامحه بÇهتحريكو نÇبودند حضرت آن قتل در
خواهند نيز منبعد بهمجازاترسيدندو مداخله, بهقدر لذا نمودنيكنفر;
و كسانشبرخÇاستند حضرتو آن بهمعادات باطن در كه وقتي از رسيد/
شÇرارت گÇنابد بÇعضدهÇات در و نÇمودند نوعي فساد بو تحريكطال
عÇلني دزدهÇاي دچÇار روزه هÇمه مÇينمودند, اذيت را فقرا و مينمودند

سواركار/ س: فار /1

ابوالقاسمخان عمادالملك كه حا@كم و شدند فقير Öت رعي كه بودند سي1 فار
از حتي شد واضح بود آنچه يعني شد/ بيكفايتمشهور و شد بيآبرو بود
از و فرستاد آنها براي طبيب و داد نيز او و گرفتند وافر باجي نيز خودش
از شÇهادت, از بÇعد دفÇعه دو شÇهادتو از قبل دفعة بعد و نمرد/ خجالت
از بÇعد و شÇد ر تضرÇم نيز Hدفعت تومان بيستهزار و شد حكومتمعزول
با و شد گنابد طبسو حا@كم وله ركنالد برادر وله اعدلالد شاهزاده شهادت,
آنكه با و گذرانيد عمادالملكبد به نمود/ رفتار نيكو آنحضرت مريدان
سال چند اين در نبود, عزلي و بود آنها خاندان پشتحكومتدر چندين
چÇند كه ÇÇ كاشاني حسين نايب آنكه تا ننمود باالستقاللي حكومت هيچ
هÇنوز و مÇيتازد ميخواهÇد بههرجا استو شا¾ ي ما Ôل ع Öف ي معافو سالست
چÇاره و رفÇته او براي قسم همه اردو, مرتبه چندين و نشده كسي مغلوب
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نوغابي محمدعلي تهييج به بود, سلطاني عيد ايام كه روز دوازده ÇÇ ننموده
قلعه اهلطبسبه نشستو خونخوار دويستسوار طبسبا پشتقلعة در
او از پسري داشتتا چنديمحاصره شدند/ ن طبسمتحص مخروبه ارگ و
آبÇادي مÇعظم ÇÇ و نمود غارت را خيابان تمام و غضبشد در شد/ @كشته
اغلب استو هوا خوش و خيابانشنامند استكه قلعه طبسبيرون حالية
آنچه نگذاشت فرو چيزي ÇÇ بود قلعه بيرون دولتهمه و جايند آن اعيان
بÇزرگ بÇرنجي سماور هفتصد چنانكه شكست; و سوزانيد ببرد نتوانست
نصفدارايي بهقدر كه بود گفته نايبحسين خود هذا/ شدوقسعلي برده
آنكه با بسيار, بيناموسيهاي عالوهبر آوردهام طبسمال از من @كاشان,
كÇرده جÇمع تÇومان هÇزار چÇند كÇه فرستاد قاصد و نامه بلكه نرفت Hغفلت
راضÇي نيز خيرخواه ¾بعضعلما رعيتو و نيايم شما شهر به كه بفرستيد
ولي ÇÇ بود خواهد اين از بيش ورودش ضرر كه ميدانستند زيرا ÇÇ بودند
بÇهجنگ را مÇردم و شÇدند مÇانع مÇتولي آقÇاي تÇصويب بÇه عمادالملك
واقÇعه آن در گÇويا نÇداشتو سÇودي پشÇيماني بÇعد و كÇردند تÇحريض

ÖرÇديگ روز چÇند ا@گÇر و رسيد ضرر تومان هزار پنجاه بهعمادالملكتنها
تسÇليم بÇيآذوقگي از رعÇيت مÇيكشيد, طÇول حسين نايب لشكر بودن
هÇزار از افÇزون كÇه خيابان خانههاي تمام Öروز دوازده اين در و ميشدند

است) بهاÄي شيخ حلوا و نان مثنوي در مندرج مصرع (اين ميشوند/ وارد كه كساني براي است باز آن در /1

زير در حتي مدفون گنجهاي و بود 1 ن âاخلي للد Õ¹وح Ôت Öف م ها Ôاب ب× لشكر, استبراي
آقÇاي عمادالممالكو عمادالملكو عمارات و نمودند پيدا حوضآب
و تÇير بÇا را آينه@كاري سقفهاي و نمود خراب را ديگر جمعي و متولي
و مردان لباسهاي حتي بردند داشتند آنچه و نارنجكشكستند/ سنگو
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بهعالوة مقابلشد صد Âاق دادند, رضا گنابد به آنچه غيره/ فروشو زنانو
است/ عقب از شخصي گرفتاريهاي هنوز بيناموسيو

اوقÇات در گÇنابد در يكسÇال از پس قتلاو: و حاجابوتراب اگرفتاري ام

حÇاج از كÇه ديگÇر شÇرارت بÇهانة بÇه طÇهران, در نورعليشاه آقاي بودن
والي وله نالدÇرك بÇه شد حكم Öبهتصويبمجلس بود, شده ابوترابصادر
يافته فرصتي گنابد در اوقات آن در و فرستد طهران به را وي كه خراسان,
اين اجرا¾ ميل, عدم با وله ركنالد و ميتاخته حضرتسخت آن كسان بر
را وي تأخÇير بÇدون نÇيز او خواست/ طبس حا@كم وله اعدلالد از را حكم
پسÇر آنجا در فرستاد/ مشهد به غالظ مأمورهاي بهدست و بدستآورده
منت زير كه هايي مال ساير و قزويني اسدالله سيد حاج و @كاظم مال آخوند
مÇفيد نÇمودند خالصيش در سعيها بودند, او با همدست ابوترابو حاج
حامي بهظاهر ¾علما از مشحون بود انجمني كه مشهد ه علمي هيأت و نبود/
ثÇمر كÇوشيدند خÇالصيش در G دÇج استبداد, طرفدار باطن در و مشروطه
تÇا و حبسشد نظميه در فرستادند, بهطهران ضجرت كمال با را او نكرد/
خيبركي نامي ذبيحاهللا شيخ نشد/ معلوم او عي مد حالشنپرسيدندو از تي مد
مÇفيد جÇواب شد ملتجي هرجا به وكالتش, به بود رفته همراهش @گنابدي
ه علمي هيأت هممقصد كه طهران ه علمي هيأت به شد ملتجي باالخره نشنيد/
بÇه و آوردنÇد ادارات بÇه تÇلگرافÇات نÇيز نجف و مشهد از و بودند مشهد
هÇيأت آن جÇا, همه از يأس از بعد نكرد/ فايده كردند, مجلسشكايتها
شفاعت يدر جد و فرستاده نورعليشاه آقاي خود نزد شفيعي Hرسم ه علمي
طÇرفيتو اظÇهار و نكÇردهام حÇبس را او كه من فرمودند: ايشان نمودند/
حÇال وخÇامت بÇه بيعه بالط اعمالش قباحت كه الحال و ننمودهام شكايت
مÇنبعد سا@كÇتيم; او گذشتههاي از كشيده, جا بدين الهي انتقام و انجاميده
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به را پيام اين شفيع آن نكند/ حمايت را حضرت آن قتلة و ايذا¾ در سعي
ابوتراب حاج نمودند, شگفت بزرگوار تآن فتو از همه برد/ ه هيأتعلمي
ادارات هيأتو مهر با شد نامه التزام نوشتن بر قرار شمرده/ عظيم فوز نيز
هÇمانوقت, در قضا از باشد/ دادني تومان هزار دو خالف درصورت @كه
بود مشروطه لدلسوز او Öبهظاهر كه بهبهاني عبداهللا آقايسيد نا@گهاني قتل
هيچ پرواي را كسي فوقاالنتظار فزعنا@ك وقعة اين از مدتي تا و شد واقع
نوشتهشدو التزام تي, مد پساز ماند/ عنه Õمحبسمغفول ويدر نبود; امري
مÇصدر كÇه عدليه وزير از رفتند پس رسيد/ ادارات مهر به تا برآمد تي مد
التزامنامه به ا@كتفا او خواستند/ خالصي اجازه بود حبسوي جلبو حكم
بÇنويسند HمÇرس خÇود هخطÇب علي الÇم حÇاج جÇناب بÇايد گÇفت: نÇنمود,
آنوقتمعلوم نمايند/ را خالصياو مطالبة اوو از اظهاررضا بهديوانخانهو
او از HورتÇص بÇزرگوار آن چÇون و بوده مطلب سببآن معني, در كه شد
بÇهجناب نÇوشتند ايشÇان لذا نÇداشت/ ثمر نوشته چنين بود, نشده شا@كي
شما كه بود خراسان وكالي مجلساز در كه سبزواري ميرزاي محمدهاشم
خÇود دعÇاوي از مÇا كÇه بكÇوشيد التزامنامه اخذ از بعد استخالصوي در
نمينويسم عدليه به خود نشدهام, بهجايي متظلم Hرسم خود چون سا@كتيمو
آمÇده نÇورعليشاه آقÇاي بÇهسالم مسÇتخلصشÇده, او پس بشود/ سند @كه
كÇه طÇهران اهل از بعضي وقت آن در شد/ گنابد عازم خواستو معذرت
راه بين در دنبالشبروند از كه شدند يكدل و عازم بوده, آنحضرت مريد
اوقاتحبسشبعضي در نيز و مانعشد شده مطلع بزرگوار آن بكشند/ را او
حبس و نمايند تقصيري كه درجه اين به حتي قتلششدند عازم مريدان از
فÇرمود: شÇده, مÇانع هم بكشند را او غيرمعلوم بهوضعي حبس در و شوند
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اقدام شما است, خونخواه خدا نيستو حضرت آن خون تالفي كه اينها
هÇمه مÇاية كÇه آخÇوندزاده قتل براي و ميكند/ تالفي بهتر خود كه نكنيد
بزرگوار اشخاصازطهرانحركتكردندوآن چنين دفعه چند بود, @كارها
ابÇوتراب حÇاج و برگردانÇيدند/ راه بين از رفتن, از بعد را يكي و شد مانع
نموده, تفتين و تجرÄت آغاز به@گنابد, رسيدن از پس هذا مع ات الذ شقي
و مÇينمود حÇضرت آن اذيتكسÇان بر وادار داشت دسترسي هركسرا
ويرا ريشة دستغيبي آنكه تا نيستيد/ ملتزم كه شما منملتزمم, ميگفت:
وقÇوع نوغابي سردار محمدعلي دست در تاريخي شگفت امر اين و @كند
برده كتاب اين در او از اسمي سابق استكه محمدعلي همان اين و يافت/
مÇوروثيش شغل كه چاهجويي مشغول است; نوغابي حسن پسر او و شده
بيدخت به بيغرضانه گاهي لكن نبود حضرت آن مريدان از و بود بوده,
در مرحوم, آن وقتدرسمرسوم روزيدر كه: بود گفته خود و ميرفت,
و خÇونريز چنگيز از سخن حضرت آن كه بودم نشسته كناري در مدرسه
نگاهي و ستود بودن الهي امر آلت و پردلي به را آنها آورده, بهميان نادر
پس آن از رانÇد/ زبÇان بÇر سÇخن آن ديÇد مÇرا چÇون گÇويا و نÇمود بهمن
ديگÇر شÇنيدههاي از و شÇنيده شÇوق بهسمع را سخن آن چون محمدعلي
آن در خÇيال بÇهچشم هÇماره و نÇمود خÇود حÇال آيÇنة بÇÇود, بÇÇرگزيده

بهحكم: مينگريستو

اختالف)/ كمي (با 1ì19 بيت سوم, دفتر مثنوي, /1

انÇداخÇتند1 دلش انÇدر آن شوق سÇاختند كÇاري بÇهر را هÇركسي
چاهجويي خروجشترك از قبل سال چند تا مينمود, سير Öخط همان در
تي دÇم از پس و شÇد ارمÇني پنبة كارخانة مستخدم رفتو بهنشابور @كرده
بÇه حضرت شهادتآن از بعد تا شد, فروختن و خريدن گوسفند مشغول
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وقايع بود/ ساالرخان غارت اوقات و كرد عبور گنابد به خريدن @گوسفند
وي كينة لذا و رسانيد بهساالرخان او از تفنگي ابوتراب حاج و ديد را آنجا
نمك رÄيسادارة روزياز آنكه تا بود رفتو بهنشابور كردو دلشجا در
نيشابوريه زني بر است, سابق نمكبهوضع منفصلو اداره ا@كنونآن @كه
تÇركانيده, داشÇتند ادارات اين از كه دلي آبلة نشابور اهل بود/ شده ي تعد
ا لم× Õيسر Ôم كÔلٌّ بهحكم علي د محم افتاد, راه آشوبي برخاستند زن بهحمايتآن

ساختند/ كاري بهر را كسي هر /1

آشگÇرمتر, از چونكاسة و شد طلبان آشوب جزو نموده هوسي 1, Ôهل ق ل خ
قانوني برحسبتكليف نظميه ادارة خواند/ رجز و كرد هياهو همه بيشاز
كرده پيدا را برجي گريختو پساو نمود; آشوبيان از دنبالگيري سخت
تÇمام ريÇخته بÇهمنزلش نÇظميه مأمÇورين شÇد/ حصاري و داد قرار سنگر
كÇلهاش و آمÇد بÇهدرد وي دل بÇردند/ بهغارت گوسفندانش با را اموالش
نهاد ياغيگري دلبر يكباره مكروبدماغيشبههيجانآمدو برآشفتو
ترشيز به كوچيده نشابور از ديگر نفر سه و عباسنام خود خواهرزادة با و
به@گنابد خود گذارده نام, بيجورد ترشيز, دهات از يكي در زنشرا و آمد
روزي گÇذاشÇته/ تÇاز تÇاختو بÇناي و كرد تحصيل يراقي اسبو و آمد
زخÇمي گÇرفته را او بÇود, آمده گنابد به مأموريت به كه پليسي به برخورد
نمود/ رها گرفته يراقشرا و پايشزد بر وافر چوبي پيشانيويو اندكبه
جÇراÇÄد در و مشهور نشابور و مشهد تربتو در ياغيگري نامشبه پس
اطÇرافبÇراي از سوارهÇا و بهدفعشبرخاستند ادارات و شد مذكور ايران
بود بلند محمدعلي بخت و Öپست سوارها همتآن ولي دستگيريشآمد,
از ژاندارم سوار امرشچند بدو در چنانكه نشد; ذليل و مأخوذ آخر تا @كه
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گنابد تحتجلگه رسمي سوار بود, وله اعدلالد كه نيز حا@كم آمدو نشابور

مردم/ به دادن اطالع كردن, ابالغ خبركردن, كردن: ايلجاري /1

چÇون وي كرد/ گرد فراوان جمعي نموده نيز ايلجاري1 و آورد فراهم را
آنÇجا در و نÇموده بÇهتربت فرار بودند, نفر شش كه بود اتباعشكم هنوز
گرفتارشد/ Hكشتهويكنفرمجروح او از نفر سه جنگيكردو به@گيرآمدو
ق تفرÇم نÇيز سوارها و شد گمنام چندي و كرد فرار پياده نفر دو با او خود
در حا@كم بودن با به@گنابدبرگشتو بهنا@گاه بودند, غافل او از مردم شدندو
چونمردم گرفتو بهعنفپول رعيتنيز از كشتو را يكسواره @گنابد,
دردمÇند را مسÇتمندان نÇميتاختو اغÇنيا¾ بÇر جÇز ميشناخت, نيك را
او و نÇمود فرار سوار, و استعداد تحصيل اسم به ناچار حا@كم نميساخت/
بهتاخت آمد ششنفر با ل او دفعة در آنكه عجب و نمود/ ف تصر را @گنابد
و بÇرد نÇزدش تقديمي الحكومه, ناÄب خان عبدالحسين و جومند ارگ به
نزد لطان رالس مظف و بود, همراه Hباطن شايد و داد بودي صفا و نمود ع تضر
جومند از آمدن بيرون در و نمايد تير را او خواست كه افتاد بهخا@ك وي
تير او به آنجا از كه را خانه تعاقبنمودآن برگشتو Gفور زدند/ او به @گلوله
امÇر به چندي پساز نمايد/ ظ تحف دشمن از كه نميكرد خيال Gابد و زدند
قÇاين طÇرف از اردويي تربتو و قرايي طرف از توپ با اردويي دولت
استدر Çحكمهاي Ôم كÇه ÇÇ را گيسور قلعة او و ننمودند فتح شده, او مأمور
و تون رفتبه شبي و داد قرار مركز ÇÇاست بيابان اطرافاو گنابدو سرحد
از بهنصفروزي نقد تومان هزار چندين نفرو دو كشتبا فوريرÄيسرا
تا نمودند او تعاقب اردو كرد, فرار چندي از پس برگشت/ گرفتو مردم
بÇه شÇدند نÇاچار ندادنÇد, دولتي اردوي به آذوقه طبسيان نزديكطبس,
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و شÇد كÇاشي نايبحسين به ملحق رفتو آنجا از محمدعلي و مراجعت,
و طÇبسآمÇدند بÇه رو يكديگر با و تاختند را حدود آن و قوشه و اهوان

است/ نام همين به نيز آن مركز است, فردوس شهرستان طبس بخش دهستانهاي از يكي نام حلوان /1

چاال@كي/ و چابكي جلددستي: /2

و فآورد هتصرÇب نÇامي, شÇجاعتي و بÇهجلددستي2 را حلوان1 محمدعلي
آيند; بهاستقبال خواستكه نايبحسين طبسبريزد, بر بيخبر خواست
و شدند ن متحص رفته ارگ به آنها خواست, وجهي و را طبسيان داد اطالع
خÇارج در و نمودند حفظ را ارگ در محصورين جان و جنگديدند تهية
ارگطبسچنان آنكه با نموديم نايبحسين با مقابلي ما كه دادند شهرت
خندق بارريزو آنحصارو با شود ممكننيستگرفته استكه محكمهاي

شده/ شنيده كم آن بهاستحكام روزگار در @كه
مÇيرفته, راه آسÇوده حسÇين نÇايب پسر روزي محاصره, اثنا¾ در و
غارتو را خيابان و نمود نايبحسينغضب شد/ كشته خورده او تيريبر
مراجعت نام محمدعلي و طبس, اموال تمام با نمود حركت نموده, خراب
كÇه نÇمود گÇنابد مأمÇور را او نايبحسين كه گويند بعضي و نمود گنابد به
او بÇه نÇموده مÇراجÇعت ابوتراب حاج ر Öس ا به و به@گنابد بيايد روزه پانزده

هستند/ نيز االÐن و بودند او با هم محمدعلي بعضاتباع و شود, ملحق
نÇزد فÇرستاد استو گÇنابد خÇا@ك اول كه عمراني به آمد دعلي محم
پسÇر كه: داد سخت جواب ابوتراب حاج تفنگبدهند/ اسبو كه رÅسا¾
روز ا@گÇر گÇويي جÇواب در حاضرم رسيده! اينجا به كارش چاهجو حسن
بÇه كÇه خÇبر گÇرفتند/ را برجها سر تفنگكه با را جمعي ديد ه تهي و بيايد;
چÇرا كÇه زد چÇوب را او و طÇلبيد را خÇود خواهر شوهر رسيد, محمدعلي
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شÇد? اينكار باعث كه و بردند جومند به قبل سال را خواهرم كه @گذاشتي
تمام صفتسرآمد آن در كه او ناموسداري غيرت ابوتراب/ حاج @گفت:
ربÇع كÇه رسيد دلويي به تا شد سوار Öاتباع با Gفور جوشآمده, به بود خلق
عÇمر ايÇن رÇش از را شÇما كÇه آنجا اهل به داد خبر نوغاب/ به است فرسخ
بÇه نگÇاه يا برگردد هركس كه را خود اتباع كرد پسامر مينمايم/ آسوده
اسبگذاشته بهيكجاتاخت/سربهزين خواهمنمودو را@گلوله عقبنمايد,او
پسرهاي و شدند ق متفر مردم گرفت, را او خانة اطراف و نوغابشد وارد
بيدختي نام محمدرضا و آورد زير به برج از داده امان محمدحسينرا حاج
تير محمدعلي از محمدحسينيكاسب حاجي برج از و بود نشانزن كه را
نام, عبدالكريم شيخ ابوتراب, حاج پسر و كشت/ را او و آورد زير به @كرد
طريق بههمان و شد, مرحوم آن به دراز كه دست همان بر خورد, تير ل او
بÇر او پÇيشاني بÇر و ساختند او براي عجيبي قبر لهذا و ماند دراز او دست
آورد برهنه را او پسعيال را/ ديگر پسر هكذا و خورد گلوله موضع همان
خÇون گÇفت: ابÇوتراب حاج ببين, و بيرون بيا زد: صدا جمعيتو ميان به
بÇيستهÇزار تا نداد امان خواست, امان و Öگرفت آخر مرا سلطان مال حاج
عجب داشتجنگنمودو جان تا اوهم نشد/ قبول نكشد, ميدادكه تومان
را او دور ديگر روز ظهر تا ظهر ل او از كه او است, بوده ستيزي با پردلي
خÇانه آن به خانه اين از و كردند خراب را او خانههاي و داشتند محاصره
او بر هيمه متصل و نقبها, و تو در توي خانههاي و سرا قلعه در ميرفته
دوازده و نÇمودند تÇمام را آنÇجا جنب ام حم هيمههاي كه ميدادند آتش
او بر ميفرستادند فرود و ميريختند او فرشهاي لحافو چليكنفتبر
تفنگاو قنداق و جنگميكرده/ مانده زنده ذلكاو مع و سقفخانهها از
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آخر تا و نينداخته دست از معذلكتفنگرا او, لباسهاي و بوده سوخته
را او سÇر زده, او چشÇم بÇر تير دري, شكاف از باالخره و بود ميزده تير
و پاره پاره را او اعضا¾ و بودند برداشته را او سر كه بودند زده تير چندان
او اسناد غارتو را او اموال بودندو آورده بهمحضر كشان كشان را نعشاو
كÇه او قÇديمه عÇيال و بودند زده تير را يكي كشته, او از پسر دو و تمام را
و ل لباسمبد به بود كرده فرار ل او همان بوده, دحسين حاجمحم همشيرة
به داده او به را او ة خاص اسباب بعد داشته, اسير شب آن را او ديگر عيال
را او غÇضب كمال با عالم سالطين ا@گر بالجمله و بود نموده روانه خيبري
به نميتوانستند, نمود او به سردار محمدعلي آنچه اذيتنمايند, خواستند
خيال و بود كرده مردم به سال تچهل مد در آنچه نميآمد/ وصف و حد
مدديانو تماشاÄيانو بعد گذشت/ او سر بر روز يكشبو در بود, نموده
نÇمود مÇراجÇعت پس رفÇتند/ بÇيدخت غÇير گنابد دهات تمام از غارتيان
علي مال حاج جنابآقاي از دهاتو به مأمور چندين فرستاد و بهعمراني
قاتلنصفشب جعفر با دوشببعد تفنگگرفتو اسبو رÅسا¾ ساير و
ا@گر كه منميروم گفت: حاجيصدر نمود/ ايشان احضار بيدختو به آمد
مÇنزل بÇه آورد و نمود خوشدل را او و شوم/ فدا من باشد بدرفتاري بناي
هÇمان رفتو و خورد غذايي سحر و شد رفتار بود او ميل آنچه و ايشان
بÇه رفت جÇنگي, از پس او و بود شده وارد شب ل او دولتي اردوي شب
بÇاالخره تÇا دومÇاه بÇود مÇحصور و گÇيسور قÇلعة به آنجا از و حسينآباد
را قÇلعه و زدنÇد تÇير را او تÇا بفريفت تطميع به را او اجزا¾ عمادالممالك
قلعة از مأيوسشدن پساز او لكن نمودند/ اسير را همه و دادند ف بهتصر
از ÇÇ گÇيسور در نÇمود شÇجاعتها چÇنان كشتو را خÇود و زد تير خود,
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آمÇدن شب ل او و دشمن, سنگر در آمدن بيرون نقب از و زدن شبيخون
بÇا را آنÇها سوارهاي از نفر هفت و جومند, در اردو بودن با قصبه بهقريه
چÇون شÇود, نÇوشته ا@گÇر كÇه ÇÇذلك امÇثال و بردن Gاسير تفنگ اسبو
در لكن بود, دستان رستم تالي و دوران نادر الحق و شود/ كتابي رستمنامه
و علي الÇم حاج جناب كه داشته بنا و گردانيده را خود نيت آخر روزهاي
و بود خواسته ايشان از غيرممكن بسيار اسلحة و بكشد/ نيز را رÅسا¾ ساير
HاطنÇب كÇه Çلطان رالس مظف پسر اسكندرخان او رفتن و او شدن تمام از پس
و او مصاهرت قبول بهسببعدم ÇÇ علي مال جنابحاج با بوده دشمنشده
ساالرخان زمان و بود نموده اسبابچيني دفعه چند و ÇÇ ديگري برگزيدن
دل نموده, رها تفنگي بيدختآمده, دور شبي بلكه نموده دشمني تهديد
مÇحمدعلي ل, او سÇفر در و شكسÇته را ايشان بستگان Hمخصوص ده اهالي
و نمايد تير كه بود درختبسته بر را آقايصدرالعلما¾ كه را او بود واداشته
عمراني در بود واداشته را او سفر اين در و نمود, خواهرشرها بهشفاعت
به روز همان رود/ بهبيدخت شب و نمايد علي مال حاج جناب احضار @كه
آتشÇي اال و بÇردارد ايÇنكارها از دست بگÇوييد او بÇه فÇرمودند: او والد
Çلطان رالس ظفÇم مريضشÇد, روز همان براندازد/ را خود نسل كه برافروزم
و شÇد سÇالم هرحال به نوعهايي, به نمود التماس و داد نذري شده ملتجي
و بود ايشان ملكي قلعة كه اينوقترفتبرايمرمتگيسور تا بود چندي
او و بوده, شدوشايدمرضطاعون يكشبتمام در ترسيدو گويا آنجا در
مÇصدر ميبود زنده ا@گر كه است محتمل و نمودند دفن آورده گنابد به را

ميشد/ بدي
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اتباعش و ساالرخان ه قص

در تاختگنابد, بر بود @كوي حاجحقداديمحر بلوچكه علي مال اما
بيرون بياختيار داشت پا برروي را تفنگ سر رسيد, كه بهمهنه سفر ل او
او حÇركت از بÇعد چÇندي و گÇنابد توقف ت مد و برد/ را انگشت رفتو

بود/ افتاده خان علم مير حاج خانة در درنوده,
نÇزد بÇود, بÇيدخت از ايشÇان آوردن مأمÇور مÇحمدبككÇه خÇان و

جنگل/ در شد كشته قبل چندي ساالرخان
و بود جليسموذي و گرفتن پول مأمور كه قمي اسماعيل كرباليي و
اسب سه بر دلويي, به ساالرخان با شده سوار همانروز برگردانيد, ام حم از
مشهدآتش در گنابد, رفتناز پساز زدندو زمين به را او سه هر شده سوار
ندارم/ او از ا@كنونخبري و تها مد مبتالشد بهمرضي و @گرفتصورتاو
پاي بر لگد Öاسب گنابد, بهقصد زاوه از حركت ل او ساالرخان خود و
و لنگبود گنابد در هم بعد و ميكرد معالجه و بود افتاده تي مد تا كه زد او
و دولتشد/ ر مقص خود, بهمحل برگشت آنكه بهمحض هم بعد يكسال
ديده شخصي كارهاي تهية بيستروز خالصي, عليپساز مال آقايحاج
تلگرافي حكم آنكه با رفتند د مجر و رمضان, ل او شدند طهران روانه شبانه
ايشان برايحفظهمراه سوار پنجاه كه منظم سردار به وزارتجنگشد از
اظÇهار HورتÇص ايشÇان و غنيمتشمرند اهالي مقدمشرا و مأمن تا برود
سÇاير و آنÇجا فÇقرا¾ تÇجديد و دعÇوت مشÇغول و ننمودند احدي به تظلم
مأمور را ÇÇ االصل قزويني عباسعلي الحاج اقل ÇÇ بنده اين و بودند اطراف
نمودن زد به@گوش نموده, مفتخر علي" "منصور بهلقب فرموده بهدعوت
كه تا@كنون بودم سفر در فرستادندو غيرها و هند و حجاز عراقينو به Öدين

بهخدمتشگشتهام/ ف مشر آمده گنابد در



سلطانعليشاه جناب شهادت و زندگي در رساله دو 124

بÇا را الوزاره مÇÇعتمد نÇÇظميه رÇÇÄيس ايشÇÇان, ورود چÇÇهارم روز و
بÇهمشهد دولت امÇنا¾ را ÇÇ سÇعيد سÇردار ÇÇ قشÇون رÄيس و لطان ظهيرالس
دو از پس خراسÇان رÄيسقشون نمودند/ محرمانه سفارشات و فرستادند
استدر سÇاالرخÇان مÇحكمة كÇه Çليكرا ع دور و رفته بيخبر شبانه ماه,
زخÇمي, چÇند از پس و نمود محاصره را او گرفته, تربت فرسخي دوازده
و شدند اسير نفر هفتاد كسانشقرب و اوالد و او عيال و نمود فرار او خود
دهÇات از كÇه رفت يÇن عدالدÇس تا او خود و شدند, زجرها انواع ماه دو تا
را او است, جÇوانÇمردي و شÇجاع كه ابراهيمخان ميرزا آنجا است/ ترشيز
بÇجا تÇمام را خود اسباب باقي مجروح, نفر چند نمودند/ تيرباران شناخته
غلطان بيرونشده, بودند ديده مبال راهرو در روز كه سوراخي از @گذاشته,
رسانيدند به@كوه را خود پياده شده, دور كشيكيان از تا بودند رفته شكم بر
بÇهطهران را خÇود مÇاه دو بÇه بيراهه از پياده پس چندي تا شدند/ متواري
مستخلص را خود بهتلگرافي بگيرند, را او خواستند سمنان در و رسانيدند
گÇويند كه خطيري مبلغ دادن و او التماس برحسب اعظم سپهدار كه نمود
العÇنان مÇطلق او خود كه بود نموده مخابره بود, تومان هزار پنج بيستو
او كه داده ترتيبها نورعليشاه آقاي فداÄيان از پسبعضي بهطهران/ بيايد
در چÇندي و شÇدند مÇانع را او ديگÇران نگÇرفته, صورت رساند قتل به را
سپهدار معني, در و چسبانيد سپهدار بهبستگان را خود تا شد پنهان طهران
مغضوبملتشد; او خود او, از سپهدار حمايت روز از و نمود را او حفظ
و زرگنده به پناهنده او و نمودند را او كشتن ارادة مجاهدين مرتبه چندين
گيرندة و محمدعليشاه خالع و مشروطه حامي ل او آنكه با روسشد سفير
ساالرخان شد/ استنطاق و طهران ه بهعدلي جلب پسبههرحال بود; طهران
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امÇوال اسÇم بÇه گÇماشت او سÇر پÇليسبÇر عيالعموم, مد چندي پساز تا
نÇزد زرگÇنده بÇه فÇرار شÇده, مضطر روز چند پساز Gظاهر شجيعالملك/
مÇريدان از عضدالملككه لطنه نايبالس پسر لطان ساالرالس نمود/ سپهدار
مÇحمدحسين حÇاجي نÇوشتو سÇÇپهدار بÇÇه گÇÇلهنامه حÇÇضرتست, آن
طÇهران به Hتلگراف حضرت آن امر به تظلم براي كه نوغابي معيناالشراف
ننگ كه برميداريم دعوايخود دستاز ما كه سپهدار نوشتبه بود, آمده
مأيÇوس را او او, لهÇذا نÇپسنديم/ آنجÇناب به را ساالرخاني مثل حمايت
وسÇيله و واسطه را او االشرافو معين نزد آمد بهطهران بيراهه از نموده,
حÇضرت در رسÇيد ايشÇان خدمت حضرتو آن از گرفت اذن كه نموده
است, عفو كرم خانوادة حق كه: نمود التماسها و شد ملتجي و عبدالعظيم/
رياست براي كه فالني آن Hمخصوص را شما اعدا¾ مقاصد آنكه وجود با و
مÇعذلك و نمودم نيكي من و ننمودم اجرا¾ واداشت, امر اين به مرا خود
سÇند و نÇماييد/ عÇفو گذاشÇتهام فرششما بر پا را بديها, تمام دارم قبول
داد بود, رسيده او بهشخصي معين حاجي حضرتو آن از كه نقدي همان
ننشستن حتي بود التماس الزمة آنچه بههرحال و نپرداخته/ هنوز ا@گرچه
عÇيالش و برادر آنكه بهعنوان دادند نوشته تا نمود آنها امثال و درحضور
آنÇها بÇه خرج براي جزÄي و نشود آنها ض متعر راه در كسي شدند, روانه
هستدر HحبوسÇم سÇالست, سه قربدو كه حال تا هنوز او خود و دادند

است/ نپرداخته را وجه آن او ضامن هنوز و طهران
رفتن پساز و شد فاحشه گرفتار گنابد همان در ل او ابراهيم; شيخ اما
در كÇه حÇضرت آن و شÇد كÇربال روانÇة و زشتي بهفعل شد بدنام بهتربت
بÇه و بÇرويد ا@كÇنون فÇرمودند: بÇهجمعي بÇودند, عÇÇبدالعÇظيم حÇÇضرت
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رفÇتند Gفور نمايند/ خبر آمد, شخصي چنين ا@گر كه بسپاريد @كاروانسراها
بÇهدست گرفتند را او درآورد, كجاوه از سر اردو و قافله بهمحضرسيدن
حÇبس مÇبال مرÇم در بÇرده را او شÇد/ طÇهران بÇه تلفن Gفور دادند, پليس
كÇه روز نÇه بيستو ت مد ميشد/ ميرفتمتظلم مبال به هركس نمودند,
خبيث آن بود, حضرت آن گرفتاري تمام بهقدر ابراهيم شيخ خود بهقول
راضÇي بÇاالخره تÇا برانگيخت واسطهها و شفيعها و محبوسشد آنجا در
نÇوشتهها و نمود عفو استدعا¾ و حضرت آن بهحضور آوردند را او شده,
مراجعتاز در رسانيدو خود بهعيال عتبات در را خود مرخصشده, و داد
كسي كه بودند آنحضرتسپرده آنكه با خوف, از سبزوار رفتتا بيراهه
نÇمودند, مرخÇص طهران از كه را ابوتراب حاج چنانكه نشود; ضاو متعر
راه در را او Öبستگان از كسي كه فرستادند بههمراهي االشرافرا معين حاج
با ابراهيم شيخ و دادند/ ساالرخان برادر حاتمخان به نوشته هكذا و نكشد
را او زشتديدند, بهفعل ه پسربچ با را او آنكه تا بود تربت ذلتدر @كمال

نمودند/ بيرون
نمود التماسعفو نوشتو بهطهران او پسخود صادق; حاجشيخ اما
پس بفرستم/ تا نداريد حالل ا@گر مندستنزدهام, را شما وجه نوشتكه و
به بود, نرسيده آزاري Hصورت او از چون و رسانيد ايشان به را وجه Hتلگراف

ضنشدند/ متعر او
در فساد تخم او كاشتن ل او كه مشروطه ل او پسدر وله, آصفالد اما
فÇروختن و امÇوال عÇاي اد و طÇهران در بهاستنطاق شد گرفتار بود, @گنابد
ثÇانيه مشروطيت دورة تا مغضوبيتكشيد رشتة اين و قوچان, دخترهاي
در كه خبر نمودند/ والي را بعضياو آخر تا كرد خرجها شدو سختگرفتار
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فÇرمودند: انÇجمني در بÇهجمعي حضرت آن رسيد, بعضي به@گوش پرده
او ا@گر كه نشود اينخبيثوالي كه بكنيد نميتوانيد كاري همينقدر شماها
رو نÇمود حÇركت كه شدند خبر مجاهدين تمامست/ بهمحل ما رفتن باشد

خشان/ در ا¾: غر /1

حÇضرت در ايÇي1 غر اجتماع كه صفر هشتم بيستو در پنهان بهخراسان

شادي/ و طرب براي زدن دست /2

هÇمانجا از و شÇد عزل و زدند دستكها2 Öجمع حضور در بود, عبدالعظيم
خجل خانه در و شد ر متضر مبلغي و برگردانيد ذلت با را او رفتو مأمور
كه كسي طلب تومان هزار پنجاه بهاسم مجاهدين شببعد چند تا نشست;
بودودو مرده وله صبحآصفالد رفتند, او بهخانه شب بگيرند, او از HكمÔح

است/ پايدارتر و سختتر آخرت, /3

3/ قي× Öب ا و د ش ا Ô¸ ر خ اال× و رفتند; او صبية بهخانة شببعد
لكن نصبشده, امسال باز و شد عزل سال پسهمان وله; ركنالد اما

است/ ا اطرافمهي مرجي هرجو روسيانو آمدن و او اسبابعزل
نمود, سلطنتانه رياست امسال تا كه هراتي آخوند پسر محمد شيخ اما
نÇمودند مسÇموم بÇود مÇفتي كÇه را او پÇدر ايران به روس آمدن به امسال
ترا بماني ا@گر كه نمودند تهديد روسيان را او خود و او خود اجزا¾ بهدست
داود فخر در رفتو بيرون شبانه البد زد; خواهيم دار به ثق¹االسالم چون
خويشكربالييهدايتبلوچكه قوشآبادي, نشابوري محمدخان @گرفتار
ترا ا@گر گفت: او كاغذهاي اراÄه پساز شد/ بود, شده كشته ايشان بهحكم
كشÇتن از بÇدتر بÇايد داشت, خواهÇند ترا عزاي و من لعن منابر بر بكشم,
توانست آنچه شب پسآن نمودي? ريز گلوله هدايترا چرا كرد/ رفتار
به@كمال رفتند, بهطهران HفÄخا نمود/ صبحرها آورده, بيادبيبجا اززجرو
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شود/ عاقبتچه تا هستند آنجا در @كمنامي
پستÇمام مشÇهد, در داشتند پا دستو اوقات آن كه مجاهديني اما

شدهاند/ ق متفر و شده كشته آنها
بزرگوار آنحضرتموكلآن لحبس دبككهشباو فيضمحم اما
آستانة از همانشب گفت, سخن درشتي اهانتو جسارتو بهطرز و شد
درد, روز ده پساز بست/ شكسÇتهبند پÇايششكستو و لغÇزيد اطÇÇاق
پس هكذا و داد جا باز شكستو Hثاني و ندادهاند درستجا گفت: ديگري
گÇوشهاي در و شكسÇتند/ مرتبه چهار بود گنابد در تا و ديگر روز چند از
و كردند درست راه بين در ديگر مرتبة ميرفتند كه جنگل در تا بود افتاده
پاي چرا دارم, نيكي شما با و نكردم بهشما بدي كه من كه: اوعرضميكرد

هستيم/ سايرين منتظر هنوز و نموديد ديگران پاي مثل مرا
بÇعد و بÇود خÇاÄف روزي چÇند نÇام عÇبداللÇه قÇتل, مÇرتكبين از اما
نوغاب به را او نسبتقتل بعضي كرده, فرار گويند بعضي شد; مفقوداالثر
چنان شده, كشته هم ا@گر هرحال به و حضرت/ آن كسان به بعضي و دهند
هركسهرچه و نشده ديده او از جسدي نه و اثري نه و صدايي نه كه بوده

است/ حدسيات ميگويد
و آمد به@گنابد ساالرخان با و تربتبود فراري پسچندي مهدي; اما
تÇمام او دندانهÇاي و خورد زيادي ضرب نزاعي در تا مخفي بود چندي
تا هنوز و شد ديوانه او زوجة و سا@كنشده جنگل در كرد فرار و شكست,

بنمايد/ چه خدا بعد
و نÇوغاب در چÇندي و نÇمود فÇرار شهادت ل او پسروز جعفر; اما
رفت GرارÇف تا بود خاÄف هميشه و بود او با Gفرار عيالشهم و بود جومند
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و نÇرسيد مÇيخواستو آنجا اشرار از خلعت هم آنجا تربتو و بهمشهد
داشتو جوالن آمده او همراه به@گنابد آمدنساالرخان تا نموده, مراجعت
مÇحمدعلي راه بÇين در نÇمودند/ احضار را او بهطهران ايشان رفتن پساز
در امر خوفبروز از ابوترابهم حاج پسر و ديد كافي را او كه نشابوري
جعفر مستخلصنموده, را دو آن دادكه بهمحمدعلي تومان هفتاد استنطاق,

همراه/ : ع م /1

محصورشد تا نمود نگاهداري را او به@گمانبراÄتاو, نمودو 1 ع م خود با را
است, حبس انبار در و بردند بهمشهد و نمودند اسير را جعفر شد/ كشته و
رسد/ بهسزا كي استتا عيالشپريشان محبوساستو است يكسال االÐن
وقÇعة در است مÇحمدعلي دست مÇقتول ل او پس عÇبدالكÇريم; امÇا

بنمايد/ چه خدا منبعد تا هستند ا@كنون ديگر نفر چند نوغابو
اذيت و را نÇوعي شÇرارت طÇبسيان تÇهييج ل او از ايÇران: اوضاع اما
طÇبس و ايران در شرارت و فساد اندازه بههمان دهات, در را فقرا نمودن
در طÇبسيان و وله آصفالد اغوا¾ به ب طال هرزگي روز از يافتو انتشار
حÇضرت سÇر بÇاالي در خون تا فرمودند كه رضا حضرت حرم در مشهد
بÇزرگي بÇناي بÇنيان خÇداونÇد و شد نخواهد حضرتراضي نشود, جاري
ايÇن ميشود تمام كي تا كه عرضكرده هروقتكسي تا@كنون و برداشته

دارد"/ دراز سر رشته "اين هنوز ميفرمايند: بنا?
در را ارمÇنياي مÇامقاني, حسÇن شÇيخ بÇهحكم اوقÇات آن مقارن و
به آنجا از و درگرفتآتشفتنه مشهد در و آتشكشيدند كشتندو سبزوار
برگشت و آتشكشيدند را يكديگر بادكوبه تفليسو و روسيه و عشقآباد
و فضلالله شيخ آقا و عبدالله آقاسيد نزاع بهبهانة آمد, بهطهران آتشفتنه
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رفتندومراجعت قم به طرفيان اوجگرفتو فتنه نوز, نخواستنمسيو @كمكم
آزادي مÇلت و آمد بهميان استبداد و مشروطه عنوان Hثاني و را آنها دادند
هريكقتل و نمودند دست روي را هروي @كاظم مال آخوند و طلبشدند
را مرحوم آن آنكه تا شد, فتنه و شر هيجان و شمردند عبادت را يكديگر

آتشدرگرفت/ يكمرتبه به نمودند شهيد Hمخنوق
شدند جمعيكشته گرفتو باال فتنه و مغشوششد تبريز بعد روز چند
و گÇرفتند را شÇهر بÇودند, اصÇفهان ذليÇل هميشه كه بختياري عقبآن و
مÇخالفت عÇلم گيالن رشتو در سپهدار طرفي از و شد پناهنده حكومت
را سÇپهدار جÇمعي و رسÇيدند هÇم بÇه مÇجاهديني برافÇراشتو سلطنترا
طهران دور به آمدند نفر هفتصد با و را اسعد سردار جمعي و دادند حركت
ابودن هيÇم و تÇمام استعداد و شاه دعلي محم تجمعي يكهزار بيستو با
بÇدون شدند شهر وارد صبح روس, از تام همراهي و ندادن راه براي اق قز
سلطنتشد از خلع سفارتروسو به شد پناهنده دعليشاه محم و جنگ/
و نÇمودند مشÇروطه سÇلطان بÇود, طÇفلي كه احمدشاه سلطان پسرشرا و
راحه بالص مرحوم آن كه وعدهاي برحسب لطان ساالرالس عضدالملكپدر
بود زنده تا و شد لطنه نايبالس او گنابد, سفر در بودند داده لطان ساالرالس به
از صÇدايÇي روزه هÇر بÇهبعد روز آن از و نمود/ مĤبي سلطنت باالستقالل
شÇد حسÇين نÇايب و اردو پامال كاشان شد, تمام اردبيل است: بلند جايي
و درآمÇد; فروس هتصرÇب و شÇدند كشÇته بسيار تبريز رشتو و ;Gكرار@
آن به آن كه ايران نيستاز نقطهاي هكذا غارتشدو ر مكر @كرمانشاهان
حÇضرت آن شهادت شمسي سال هر ل او Hمخصوص نباشد/ فشار @گرفتار
و ميشود آرام كمكم باز چندماهي/ تا گنابد خصوصدر شعله, ميگيرد اوج
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آقÇاي آسÇتان بÇه است راقÇم وفÇود مÇاه چÇهارم كÇه 1330 سنه صفر شهر
اسÇم به روس لشكر هزار چند م محر همين ل او كه رسيد خبر نورعليشاه,
دÇح از تÇركمان آمÇدن و مخلوع شاه محمدعلي ورود خبر از ايران تأمين
و شدند/ تبريز وارد سلطانآباد, و همدان تا وله يورشساالرالد و استرآباد
روسي نفر پنجاه و بودندوصد مشروطهخواهي در مجد و غيور بسيار آنها
كشتند را نفر سيصد و نموده توپخراب با را يكمحله هم آنها كشتند, را
آرام فو تصر را شهر زدندو بهدار علما¾ از ديگر نفر دو با را ثق¹االسالم و
نمودندو بود سرگردهايمحمدعليشاه از بهصمدخانكه وا@گذار نمودندو
اده هفتعر روسبا لشكر هزار سه م, همينمحر در نيز نمودندو مراجعت
ارگ در آمÇدهانÇد, است ايÇران سرحد كه رضا(ع) حضرت بهمشهد توپ
خود براي ما ميگويند و دارند رفتار آرامي به آنجا اهل با و نشسته ايالتي
سخنان اين مملكتي, هر ف تصر بدو در كه معلومست و ميكنيم امن شما

انگليس/ انگريز: /1

بÇا خداوند كند چه بعد تا هند, با انگريز1 مثل شد خواهد گفته اغفالآميز
سال چند اين در را ايران اوضاع ذ@كر و دارد دراز سر رشته اين و ايرانيان
و روزنÇامهها, به و ديگران بنويسند تاريخ اين در كه كتابي به واميگذارم

بود/ شهادتآنحضرت اثر اجمال ما مقصود
جناب از شعري چند به ميكنيم ختم مطالبو اين دارد باقي هنوز و
را بعد وقايع نمودندو انشا¾ گنابد بودن در كه در نايب@الص آقاي حاجميرزا

نمود/ خواهم ملحق و خواستدرج خداوند ا@گر
/ ه ت وَّ Ôق و اهللا ل Öوح ب ن Ðاال Ôه اد ايâر× Ôت Öد را ما تمَّ Öد ق و
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خويش پروردگار نزد به و زندهاند آنها مردهاند, شدهاند كشته خدا راه در كه كساني كه مپنداريد :1ì9 آية عمران, آل سورة /1

خورند/ روزي

1 ونÔق ز ÖرÔي م هب ر دÖن ع Õ¾ي×اÖحا Öلب Hات و× Öما اهللا بيل فيس قÔتلÔوا نâالَّذي بنَّ سÖحت ال×

Çلخراب ل ابÇنوا و فÇرمود سÇبب زين سÇراب و حÇبابي جÇز دنÇيا نÇيست
حÇباب بÇر آبÇي روي مÇاني چÇند آب بر نقشي چون است دنيا خانة
ويمÇپوي نيشاستگرد نوشآن مÇجوي وي در دوسÇتان فراق جز
هست چÇه را او دوستان مرگ غير است داÇÄم عمرش گويند را خضر
زنÇدگيست ايشان هجران از مردن مÇردگيست عÇزيزان از بعد زندگي

كردي? كوتاهي دربارهام آنكه از بعد بمانم باقي چگونه ديگر دادي, مهلت من به كه مرگي اي /2

تني2 Öل مÇÇ Öه ا مÇÇا د ÖعÇÇ ب ÇÇقي× Öب ا فÖيÇÇÇÇ ك@ تني Öل هÇÇ Öم ا âذيÇÇÇ الَّ Ôت Öو مÇÇÇÇ Öال ا هÇÇÇÇ ي ا

شدم سرگردان و رفت سر از عقلم شÇدم بÇيجانان رفتو جÇانم جان
صÇعود بÇنموده فÇرموده مÇا تÇرك وجÇÇود اقÇÇليم مÇÇÇلك پÇÇÇÇادشاه
راسÇÇتان امÇÇÇام از بگÇÇÇÇويم تÇÇÇÇا داسÇتان ايÇن دوسÇتان اي بشنويد
دلي صÇاحب هÇÇر ايÇÇقان @كÇÇعبة سÇلطانعلي حÇضرت خÇوبان شاه
او بÇÇÇود حÇÇÇÇقيقت راه هÇÇÇÇادي او بÇÇود شÇÇريعت عÇÇلم حÇÇÇÇافظ
بسديÇار و بسشÇÇهرها ديÇÇدهام نÇهار و ليÇل گÇرديدهام بسÇي مÇÇن
نÇاديدهام كسÇي مÇÇانندش و مÇÇثل بشÇنيدهام بسÇي نÇÇيكان صÇÇحبت
كÇريم زان بÇديدم كÇÇرامتهÇا بس مÇقيم بÇودم خÇدمتش روزگÇÇاري
نÇياز اهÇÇل بÇÇا كÇÇعبه طÇÇواف در مÇلكحÇجاز تÇا بÇوديم سÇفر هÇم
شÇÇديم اهللا رسÇÇول قÇÇÇبر زايÇÇÇÇر آمÇديم بيرون كه چون مناسك از
اسÇف صÇد با شدم هندستان به من نÇجف سÇوي جÇبل از جنابش شد
پÇرداخÇتم جÇÇهان سÇÇير در @گÇÇاه بگÇداخÇتم دوريش از سÇال چÇÇند
بÇاختم عÇالم دو خÇÇيالشهÇÇر بÇÇا سÇÇاختم طÇÇرايÇÇق تأليÇÇف @گÇÇاه
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يÇقين شÇÇهر تÇÇا آورد جÇÇذبهاش اين ششمهپيشاز آنكه الغرضتا
او كÇوي در مكÇان و كÇون از فارغ او سÇوي طÇهران شÇÇهر از آمÇÇدم
يÇافتم مÇعني مÇلك حÇÇضورش از بشÇتافتم خÇÇدمتش در شب و روز
خويش دلدار از باقي خود از فاني ملكمعنيچيستوصليارخويش
يÇاد به پيششرا تو آور بود @گفته شÇاد آنذوالر پيشازايندرمدحت
جÇبرÄيل بÇاب و اسÇماعيل حÇÇجر خÇÇليل مÇÇقامات تÇÇÇÇو آسÇÇÇÇتان
حÇرم و ديÇر در مÇقصود تويي اي مÇÇلتزم و مسÇÇتجار و حÇÇÇÇطيم اي
فÇراق بÇا وصÇالش تÇÇبديل @كÇÇرد نÇفاق روي از و بÇخل از روزگÇÇار
بÇÇيقرار خÇÇÇÇونيندالن غÇÇÇÇصة بÇيار پÇايان را قÇÇصه و گÇÇرد بÇÇاز
خÇبر گÇه اشÇارت مÇيفرمود @گÇاه دگÇر اوقÇات و درس در عÇÇصرها
خÇداست مÇرد شÇيوة گشتن @كشته ايÇنشهادتمقصدومقصودماست
اشÇقيا¾ قÇتيل يÇن جمالدÇن چÇو يÇÇا كÇÇربال دشت مÇÇظلومين هÇÇÇمچو
عÇÇلي مÇÇيثاق و عÇÇهد شÇÇهيد آن مشÇتاقعلي و يÇن شمسالد همچو
بÇيشكي آمÇد فÇخر گشÇتن @كشته چÇيزكي نÇÇباشد بسÇÇتر در مÇÇرده
گÇÇو راز شÇÇهيد تÇÇاريخ وصÇÇÇف بÇازگو نÇدارد پÇايان سÇÇخن ايÇÇن
حÇرم از رفت وضÇو تÇجديد بÇÇهر صÇÇبحدم قÇÇريب شÇÇÇنبه شب در
نÇبود او بÇÇا كسÇÇي تÇÇنها و ÇÇه يك بÇود خÇانه بÇيرون كه نهري جانب
Çهود ذوالش آن بÇر آوردنÇد حÇمله عÇÇنود قÇÇوم از بÇÇودند كÇÇمين در
بÇود اهللا ذ@كÇر مÇجراي نÇفس هÇÇر بÇود راه را خÇدا حÇلقومش چونكه
انÇداخÇتند آب در را پا@كش جسم سÇاختند بÇيجان سÇخت فشÇار از
مÇÇثنوي مسÇÇÇÇتطاب كÇÇÇÇتاب در مÇعنوي آن اينچنينفرمودهاست
زد> اهللا بÇر و كÇرد صÇورت قÇصد زد راه صÇورت كه كسرا بسا <اي
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خÇدا دربÇÇار سÇÇوي رفÇÇتن وقت اوليÇا¾ وضÇوي بÇاشد چÇنين ايÇÇن
شÇوند بÇيچون حÇضرت قÇبول تÇا كÇنند خÇود خÇون به را مرطهارت
نهار و ليل بيستوششبوديازآن بÇÇهار فÇÇÇصل و ل يعاالوÇÇÇÇرب در
است مÇقصد اضافه بيستوهفتشهم است سيصد و هزار از هجرت سال
نÇحيف و زار گÇل, هÇجران از بلبل خÇريف وي عÇاشقان بÇÇهار شÇÇد
بÇود كيش و شرع ترويج در جمله بÇود بيش اندي و هفتاد از عمرش
خÇÇيراالنÇÇام سÇÇنت قÇÇرآن درس تÇمام يكعمري ميبود جرمشاين

تÇعب و كشÇيدي ايشÇان زحÇÇمت شب و روز كاندر ميبود جرمشاين

طÇÇعام و دادي لقÇÇمه را جÇÇملگي شÇام و صبح ميبودكاندر جرمشاين

تÇيمارشان هÇم و بود عالجش هم بÇيمارشان همه بودي اين جرمش
طÇعام دادي و فÇرمودي مرحÇمت مÇدام را قÇاتل بوديكه جرمشاين
رسÇيد قÇلبم بÇر كه جراحتها وان بÇديد مÇن چشÇم آنÇچه @كسنبيند

ابر/ ميغ: /1

مÇÇيغ1 زيÇÇر انÇÇدر رفت آفÇÇÇتابم دريÇÇغ اي دريÇÇغا اي دريÇÇÇغا اي
بÇاطلي قÇوم جÇور از شÇÇهيد شÇÇد سÇلطانعلي شÇه فÇقر اهÇل قÇÇطب
شمساليقين شبگشتاي ما روز قين تÇÇالم امÇÇÇÇام اي فÇÇÇÇراقت از
للÇÇÇÇعالمين رحÇÇÇÇم¹ جÇÇÇÇوار در قÇرين هÇم سÇعادت بÇا بÇرفتي تÇو
مÇالل بÇحر در غÇرقه بÇÇمانده مÇÇا بÇÇيزوال دار سÇÇوي بÇÇرفتي تÇÇو
مÇن ايÇمان هم و كفر بودي تو اي مÇن قÇرآن و قÇبله بÇÇودي تÇÇو اي
مÇن المأواي ¹ نÇج بÇÇودي تÇÇو اي مÇن اقÇصاي مÇقصد بÇودي تÇو اي
انÇداخÇتي لحÇد را مÇهدش كÇه تÇÇا نشÇÇناختي او قÇÇÇÇدر گÇÇÇÇنابد اي
ظÇÇالمين شÇÇهيد تÇÇÇÇاريخ بÇÇÇÇهر غÇمين مÇحزون مÇعصوم رقÇÇم زد
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عÇÇلي نÇÇÇور سÇÇÇÇلطانعلي وارث جÇلي گÇفتا بÇر و نÇور از دلگرفت
مÇقام ايÇن در مÇÇولوي جÇÇناب از كÇالم ايÇن ز تسلي را خود ميدهد
گÇالب> از جوييم كه از را گل بوي <چونكه@گÇلرفتوگلستانشدخراب
فÇردوسيان بÇÇا است انس مÇÇجمع قÇدسيان بÇا قÇدسيش روح كÇه تÇÇا
ÔههÇÇÇÇ Öوج ¹اهللا جÇÇÇÇح پÇÇÇÇÇÇناه در او اعÇÇقاب و عÇÇالم بÇÇماني تÇÇÇÇو

شهيديه كتاب به است ملحق

بÇا هÇراتÇي يÇوسفخÇان شÇده, زياده روسيها جمعيت قبل چندي
باعث تربتي سيدحسن و ترشيزي وكيل حسين و قوشآبادي محمدخان
سÇنگر را رضÇا(ع) حÇضرت حرم صحنو اطراف و شده اغتشاشمشهد
به ما آنكه اسم به داشتند همراهي هم شهر رÅسا¾ و بعضعلما¾ و نمودند
هرقدر طهران از و رفته/ ه روسي به او آنكه با داريم دعوت شاه محمدعلي
بÇه را شÇهر امÇنيت بÇاالخره تا نمودند تسامح وله ركنالد كردند, تلگراف
و گنبد و توپبستند به گرفته را حرم صحنو دور روسها سپرد, روسها
از تÇوپ حÇتي رسÇانيدند, بياحترامÇي نهايت و نمودند خراب را منارهها
نمودندو حضرتجاري بااليسر در خون بستندو درونحرم بر رواقها
و گريزانيدند را نين متحص و رسيد پانصد به گويا و كشتند حرم در را جمعي
خبر و بستند/ صحن در مال و برداشتند بسترا و كشتند را ار زو بيگناهان
از شد حضرتراضي امرو شد تمام آيا و شد ظاهر آن اثر قبل, هفتسال
دارد/ دراز سر رشته اين مسموعشد آنچه قرار از ا@گرچه نه? يا اهاليمشهد
عدر نرسيدهوحرمتتشي اسالم به اسالم بدو تا@كنوناز بياحترامي چنين و
در شكستند كه بود عاشورا ديگر زدندو دار به و شكستند كه بود روحانيين
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حضرت حرمتحرم ع, تشي اهل جميع عليه Õفق مت بزرگ حرمت و تبريز
س س Æ Ôم Ôاهللا ن ع ل است, ما نماهاي علما¾ ذمة در امور اين تمام و بود رضا(ع)
گÇرفتار طÇهران راه در عÇزل پساز وله نالدÇرك نÇيز و ين/ الدÇب كات ت اله هذه

او خود و غارتشد او اموال و شد كشته او كسان از يكي و گرديد تركمان
من لي ع الم والس رسانيد/ را خود مأمن به گريختتا فرسخ چهار پياده ,Gفرار

دي/ Ôاله اتبع
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الياهللادرشهادتتمامانبيا¾ HمهكهمتظلياستازكتابشهيديÄجز

واوليا¾نگاشتهشده

نيافريدهاي/ بيهوده را جهان اين ما, پروردگار اي ميانديشند: زمين و آسمانها آفرينش در و :191 آية عمران, آل سورة /1

يÇا ;1Âاط ب× ا ذ× ه× ت Öق ل خ ا م× بَّنا ر رض  Öاال و ات و× م× السَّ قÖل خ في ون Ôكَّر ف ت ي و تعالي: قال

خا@كي/ گردآلود, غبرا: /2

انÇباشته? كÇه بÇراي غÇبرا2 تودة اين و افراشته چه براي مينا گنبد اين رب
مÇقصدي و گÇنجي چÇه مÇناعتبÇراي و اتÇقان ايÇن بÇه عناصر چارديوار
هÇماره چÇرا ه, لميÇع حÇضرت داراالمÇن از ات ماهي قوافل شده? برآورده
در و مÇبتال يكديگر فراق به متباعده Ãات شن در و Ãاتند شن بدر در و ل متنز
و مÇيشوند طبيعت ظلمات دچار و مسجون ه, شخصي و ه نوعي صور جن س
رو شتابانه دانه, و نطفه كÖمنهر م از ه فردي و ه نوعي استعدادات پردهنشينان
لگدكوب ناسپاسو هر دستچين تا مينهند فعلياتچرا پرخطر صحراي به
غÇيب بÇهپردة مÇراجÇعت طريق و نجويند عافيت راه شده, پا و بيسر هر
Çود Ôج Ôالو ÔيرÇس وÔه و ̧ و Ôالق ب ما لي ا عل الف ب ا م× Ôوع Ôج Ôر و Ôه و خ Ôناس الت استحال¹ بهحكم نپويند
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است/ عقب به وجود سير اين, و است ه بالقو آنچه به است بالفعل آنچه رجوع از است عبارت تناسخ /1

قهقري/1
عÇلويه آبÇا¾ شÇامخة اصالب از كه گونا@گون حوادث نÔطف همه اين
آمده كبير عالم ارحام به يكديگر, با اتصاالت و نظرات ة د عÔم بهسببعلل
از كÇه ه خصيÇش نÔطف همه اين و چيست? براي مييابند, تولد ساعت هر
گÇيرند مÇلكوت دامهاي كه ÇÇ اناثي ارحام به طير انسو وحشو اصالب
يÇافته ن عيÇت آنگÇاه مÇÇيريزند, ÇÇÇ نÇÇاسوتي وادÇÇم دانÇÇههاي بÇÇهفريب

چه? براي برميخيزند, هم با جدال بهخودخواهيو
مÇليونها مÇدير كÇه را گÇردون بÇزرگچÇرخ ايÇن حكÇيم, صانع آن
بÇراي ا@گÇر مÇيگردانÇد? چه براي است, واالثر الحرك¹ مختلف¹ چرخهاي

كردن/ آلود خا@كستر ترميد: /2

نهادن/ برهم تنضيد: /3

كردن/ ق متفر و جدا تشعيب: /ê

دم هر پسچرا است, طبيعت شجرة تشعيب4 صورتو تنضيد3 و ترميد2
چرا و ظلمه? و سباع تسليط هستيشكنو آفات مثل نقضغرضميشود
افعالو تكميل مجال منالو مالو از بال پرو سياسيرا دانشمندانصنايعو
و القÇول مسÇموع و اليÇد مبسوط را ايشان و نميدهد خيال تصفية فراغت

ندارد/ رأيي نميكنند, اطاعت او از كه كسي :@ì ص ,ë ج كافي, اصول /ë

خÇواري بÇه چÇرا حكÇيم سÇقراط طاع/5 Ôي ال ن مل راي× ال نميكند? العمر طويل
چÇرا ارسÇطو مÇيشود? كشÇته HلنÇع خÇود دستملت در زاري به و ميزيد
بÇهانه, بÇدان و شود وي هوسراني علمشماية تا باشد اسكندر زيردست
بÇجاي دفÇترها و زبانها در را خود افسانة و براندازد را ايران قديمة علوم
از بعد ÇÇ بهواقعي خوابشاه تعبير ردي, Ôخ در كه بزرگمهر دراندازد? آنها
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شطرنج يكشبه مطالعة به بيتعلم جواني, در نمايدو ÇÇ وظيفهخواران عجز
نÇصب و عÇزل رهÇين بÇايد چÇرا سÇازد, نÇرد ÖتراعÇاخ آن قÇبال در و بازد
بÇه و نÇباشد قÇادر نÇاني لقÇمه بر خرقاني ابوالحسن شيخ باشد? نوشيروان
بيبضاعتي از ÇÇ كÔلÔمب كريستÔف ÇÇ امريكا مستكشف پردازد? هيزمكشي
مÇددي و نÇنهند چÇندان وقعي آنها و شود غيره و اسپانيول شاه به ل متوس
خود او و ببرند رايگان به قطعهقطعه را امريكا استكشاف, پساز و ندهند
و جÇذب كÇه ه بيعيÇط قÇواي چÇرا نمود? نتواند دولتي تشكيل تصاحبو

كند/ نگهداري را بدن كه شراب و طعام از آنچه مسك: /1

هستو حيوان نباتو هر در Hممنظ و Âكام است, دفع و هضم و مÔسك1
ملل همة و زمين كرة گوشة هر در ه علمي قواي ولي كسبي, نه است طبيعي
در بÇرنيايد, عÇهده از آتشÇي هيچ كه را استخوانگدازي علم نيست? عالم

آب مانند و گردد حل ا@گر و نسوزد را آن آتش بمالند, چيزي بر چون كه معتقدند كيميا علم در كه اق بر و سفيد سنگي طلق: /2

گردد/ ا@كسير شود,

سيماب/ جيوه, ب معر زيبق: /3

گردانيدن/ نرم و كردن نرم تليين: /ê

تÇليين4 و زيÇبق3 عقد و طلق2 حل رشتة ولي نهاد, بيعه بالط درندگان معدة

زرگر/ ط توس زر كردن نازك و كشيدن تطريق: /ë

سÇنگ نÇداد? بهدستهركس را آن تطريق5 طريق و جديدالظهور نيكل
عÇالج را آن بالطبيعه آنها كه يابند مرغان آشيانة در حكما¾ بايد را يرقان
جويند اهلصنعتهرچه را م مكر ر ج وليح آرند, شناسندو دانندو زردي
روزيدر هر البلد, منفي خاÄن يا ر ددرب ياغي چون هماره علم بلكه نيابند?
حÇضيض نرسيده, اوج به هنوز و نموده بروز گوشهاي از و بوده طايفهاي
مملكتبهزبان درهر كه نبوده آزاد وهيچگاه وبالشده كيدو دچار يا يافته
خÇودداري يكزبÇاني ن ÖصÇ ح در زمÇاني هÇر بلكه يابد, شÇده ترجمه ملي
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و بÇود يÇوناني زبÇان ن تحصÇم تي مد بوده; مخفي زبانها ذ@كر از و نموده
كÇتابخانههاي تÇحريق بÇه ثاني خليفة را ن تحص پسآن بيبهره, ديگران
تÇا مÇاند بÇيآشيانه Öعلم طاير برانداخت, ام حم تونهاي بر تفريق و مصر
ظÇهور آنطور از چندي انداختو عرب زبان به گمنامي به را خود آنكه
اقÇوام نÇاسپاسي از بÇود, شÇرقي تركستان در يعني كاخنشين قرنها نمود,
زبÇان بÇه و نÇموده ظهور جنوبي غرب غربيو شمال از و كرده تركقهر
آواي ولي مÇينمايد, في معر را خود باشند فرانسه نيا@كان كه قديم ايرانيان
ميپذيرد; كسي كمتر نيز شنوندگان از و ميشنود گوشي كمتر را او في معر
يÇا عÇالمشكن طÇوفاني يÇا بÇنيانكن سيلي قرني, چند هر در همه اين با و
از طÇبيعترا مÇادر و دانشبÇركند ريشÇة و بÇرخÇيزد پÇرستيز خونريزي
يÇتيم عÇلم پدر از ملل نوباوگان سالها هزاران تا كه سازد عقيم دانشپژوه
احترام بهندرت را ر متبح عالمي Öمقتدر ظالمي ا@گر آنكه عجبتر و باشند,
جÇهت از بÇلكه جÇهتعÇلم از نÇه شÇود, بÇزرگ و مشهور عالم آن نمود,
گويد سلطان برايترويجعلمشتملق عالم كه ¾ اذال و مقتدر منظوريتآن
يا روگرداند ÇÇ گردنفرازانه يعني ÇÇ نÖفه  ال Hشامخ وي و جويد وي رضاي و

يابد/ نس Ôا كند, پشت ا@گر و آورد او به رو بگرداند, روي ا@گر /1

همه ياتدر حس چرا 1/ Ôسعب ت ن ا و Ôه س انÃست ا , لي× وت ن ا و قبلÔه ت Öس ا كند: رو مانه مترح
عÇلمي اخÇتالفات ايÇن كÇه پÇريشان مختلفو ات علمي ولي است يكسان
فين رتطعصبي ممد و متعلم سالباطمينان استو علم ترقي مانع بزرگتر
مÇركز كÇه نشÇده مÇلل  لÇك مسÇلم هنوز چنانكه شين; و زين پيرايهبندي و
نانÇروش و شÇمÇس, كÇرة اسÇتيÇا زمÇين Öسال و روز محسوسÇة حركات
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ضخامت/ ستبري, ثخن: /1

حÇركات حÇال هÇر به و سما¾; ن1 خث فروكوفته يا فضايند آويخته نمايان,
عÇلÇل بÇه Çه بÇتش و عÇقالنÇي ارادة به يا اسÇت تجÇاذب و بيعÇه بالط ات كر@

عاليه?
نÇامند, اسÇطقس و عÇنصر كه عالم مواليد مواد يا بسيطه اجسام آيا و
هر بدن اعضا¾ آيا و بيشمار? يا چهار شصتو استيا چهار در منحصر
غÇيبي حÇافظ و ه يÇزاجÇم بهصورت انتها¾ به است وحداني مركب جاندار
و قÇاÄمانÇد و ه خصيÇش وحÇدت آن از صÇادرند اعÇضا¾ كثرات كه شخصي
و ايÇنها وجود نحوة اوست و او بهسوي منتهياند و راجع و او به ماند متقو
اعضا¾, همه اين كه اينها خود ة تمتحدخودي و اينها حقيقي شخصي تعين
صلة تÇم مÇتغايرة جÇهازات آنكه يا شخصاند, يك ¹والماهي مختلف¹@االثر
مÇتجاوره دولتهÇاي چÇون انفعالي و فعل و احتياجي اتصال به هاند متحاب
و آهÇنريزي مÇثل مÇرتبطه كÇارخÇانههاي چÇون و يكÇديگر بÇه محتاجة
هيأت استو عصبهايريزه اوتارو كه بافندگي استو كبد كه قندسازي
هكذا است?و اتخون ذر كه رژيمان ادارة استو ه دماغي قواي كه وزرا¾
اعتباري وحدتآنها استو ده ناتمتعد تعي و اشخاصعديده بدني هر @كه
Öانتفاع همينارتباطو باشدو هم از انتفاع بههمو ارتباطآنها استكههمان
و مرگبدن باشد, كه علت هر به كلي ارتباط اين زوال استو حياتبدن
اجسÇام فÇقط نÇميماند باقي ديگر عالم در بدن از ن تعي هيچ مرگ از پس
شÇده زايÇل هÇوا ف صرÇت به هم آن و جمادي تعين با بود خواهد منفصله
عالم در نه ÇÇمرگنيست ميتپساز تيبراي اناني هيچ و ميشود, متالشي
نشكن تدي و است; همين فات مات معناي كه ÇÇ ديگر عالم در نه و اجسام



سلطانعليشاه جناب شهادت و زندگي در رساله دو 142

فÇقط مÇلل اديÇان و بود نخواهد دين براي موضوعي بنابراين, زيرا است,
فاعلة كيفيتاستدو هربدنچهار در وآيا بود/ خواهد نپرور قوانينتمد
اين از يكي وقتي هر يبوستو رطوبتو منفعلة دو برودتو و حرارت

سودا¾/ و صفرا¾ تان: مر /1

بÇلغم و دم و تان1 رَّ م كه است خلط چهار اين, مظهر و ميشود غالب چهار
ه الخاصيÇب بÇدن اجÇزا¾ تÇفاوت استو افسÇانه كل به اينهÇا آنكه يا باشد,

است?
روحÇانيتو تÇوليد براي آفريده را عالم اين حكيم, صانع آن ا@گر و
نشÃÇة كÇه روحÇانيت عÇالم تزيين و تعمير يا انسان نوع در ابدي بقا¾ ة ماد

آفرينندگان/ بهترين آن خداوند, است تعظيم درخور داديم; ديگر آفرينشي را او ديگر بار :@1ê آية مÆمنون, سورة /2

و 2, ن âقي ال Çخ× Öال ÔنÇ س Öح ا Ôاهللا ك@ ار Çتب× ف راخ × HقÖل خ Ôاه أÖن× شÖن @

ا مَّ Ôث نامند: ديگر عالم آخرتو
افعال به التزام استاز عبارت آن و گويند دين را تعمير و توليد اين طريق
يكديÇن پسچÇرا مÇخصوصه, اعÇتقادات و اخÇالق تÇحصيل و نه عيÇÇم
رالعÇقول حيÇم ت دÇش كثرتو اين به اختالف نيستو ملل بين عليه Õفق مت
دعÇوتي چÇه و اختالفي چه پس است, منجي و حق همه ا@گر زيرا است?
ظاهري? چه دعوتباطنيو چه دارند, مقلده اتباع و داشتند انبيا¾ استكه
دين كه گويد عقل نيستو شبههشكن آشكارا چرا است, يكيحق ا@گر و
اسÇتعداد آن آورنÇدة فعليت به و مطلوبه روحانيت منتج كه است آن حق
اسÇتعداد آن نÇيستو مÇوجودات سÇاير در كÇه است انسÇان در مكÇمون
ع منو پسفصل عرضي; نه است ذاتي آن, استو انسان نوع مابهاالمتياز
مأمول روحاني فقط آنكه نه است, انسان جسماني ة ماد در مكمون استو

بيمداخله/ به@كلي جسم و باشد منتظر
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مترقب انسان كه ديگر عالم يعنيآن است, جسماني Öانسان پسمعاد
نيست جسيم ذاتيبا مباين و عرضجسم در است, آن به ممكنالوصول و
ÖلطيفÇت و تصفيه بهسبب جسم همين بلكه است, جسم اين طول در بلكه
ÖانÇامك ايÇن و بÇهعالي, دانÇي انÇقالب نحو است عالم آن به ل ممكنالتبد
اميد Öانسان غير در كه ميشود اميد و رجا¾ به تعبير استو تكليف مصحح
اين بر استدالل توان شايد و هست/ انسان در نيستو ات روحاني به ترقي
تسويه Öبهبدن راجع كه اخر, × Hخلق Ôاه أÖن× شÖن @

ا م Ôمنصوبث بارز ضمير به نمود مطلب
خÇدا و ميشود معلوم آيه همين سابقه كلمات از كه است شده تمام و شده

ÖوÇنش و رويانيدن, "انشا¾", و داده قرار آخر خلق انشا¾ موضوع را بدن آن
آنچه استو تخم روييد آنچه كه تخم استمثلروييدندرختاز روييدن
و شÇده درخت كه است تخم پسهمان است, درخت Öروييدن از پس شد
و نرويد بادام درخت پسته, از كه زيرا نبود, درخت اين نبود تخم آن ا@گر
استو شÇده مÇنبسط و يافته فعليت بادام درختهمان اين پس بالعكس;
اضافه استمعني همين و ندماج, باال و باالستعداد است هميندرخت بادام
يÇعني درختخرما, آن استو بادام درخت اين گويند كه بهتخم درخت
ندارد, اسم خود بهخودي درخت و بود/ خواهد بادام آخرش و لشبادام او
گÇويند: كÇه است پسصÇحيح اوست, اخيرة فعليت عنوان شي¾ اسم زيرا

است/ نخل هسته, و است هسته نخل, /1

شد/ نخل و بود هسته /2

ÔاهÇنشأن ا نة بي پسالزمة 2, ¹نخل Ôتصير و نوا¸ انت يعنيك× 1; Õ¹خلالن Ô¸وا الن و وا¸ Ôن ¹لنخل ا

شد/ بالفعل آن از بعد و بود استعداد به ايجاد, از قبل /3

بعده/3 عل الف ب و ¾نشا اال بل ق اد عد× ست يعنيباال آخر; Ôخلق ن دالب ي ا و Ôه كه: افتاده آخر Hخلق
بÇراي باشد بيان نيكوترين شايد و ميشود معلوم جسماني معاد اينجا از و
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شود/ بدل اين جز زميني به زمين كه روز آن :@ê8 آية اهيم, ابر سورة /1

باشد اين 1, ض Öر  Öاال ير غ Ôض Öر  Öاال Ôل تÔبدَّ م Öوي خدا: قول از شايدمراد و جسماني; معاد
روحانيتحاصلة به االرضاشاره غير بدنياستو قواي به ارضاشاره @كه
است فعليت و استعداد مغايرت به اشاره غير و قوا, تكميلآن و صعود از
تÇلطفو از بÇعد ه عنصري مواد يعني است, غيرنوا¸ نخله جهت اين از @كه
طÇبيعت مسÇلم مÇحسوسة درجة آخرين كه كامله حيوانيت مقام به عروج
كه طوبي شجرة استبراي تخم منزلة به نامند, انسان و بشر را آن استو
و بشÇناسد را تÇخم اين كه باغباني و است/ آن سايه زير از عبارت بهشت
ÇÇ االنشا¾ امر اي ÇÇاست صاحباالمر خليف¹اهللاو وليو نبيو بروياند, بتواند
مظهريت بهحكم خداستو كار اينرويانيدن اخر, × HقÖل خ Ôاه أÖن× شÖن ا مÔث بهحكم @كه

به را امور اينكه از دارد پرهيز خداوند :@201 ص ,ê ج شعراني, ابوالحسن تصحيح مازندراني, دصالح محم كافي, اصول شرح /2

سازد/ جاري آن اسباب طريق از جز

كارصاحب ه×ا,2 اسباب ب الا ور Ôم Ôاال جري ي ان Ôاهللا بي الغيروا مع متكلم اشارةضمير و

مÇا قÇلبهاي :@2ìì ص ق, 1ê1ì تÇهران ,2 چ صÇدر, انÇتشارات ,ë ج اعلمي, حسين تصحيح كاشاني, فيض صافي, تفسير /3

است/ خداوند ت مشي ظرفهاي

هÇمين لساناهللا و يداهللا معني و اهللا,3 ¹ي ش م Ô¹اوعي لوبÔنا Ôق فرمود: كه است االمر
در اال و باشد فيضرحيمي كه خدايند انسانيآلتفعل تربيت در استكه
مÇردم همة جهتي از بلكه نيست اوليا¾ به منحصر يداللهي فيضرحماني,
الا Çلم الع وا Ôد جÇ ت لن وا, Ôب راوغ وا Ôق ر ش فرمود: كه علم استآن همين و يداللهاند,

اينجا/ در مگر نمييابيد را علم غرب, به چه رويد شرق به چه /ê

كه است بديهي و نميشود/ يافت غيرما در انساني تربيت علم يعني هÔن×ا;4 ه×
همينعلم بهيكمحلو كرد عقليمنحصر بهحصر نميتوان را علوم ساير
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نميداند/ خدا جز را آن تأويل كه حالي در :@7 آية عمران, آل سورة /1

Ôم Ôك Ôي ل و نَّما ا و اهللا,1 الا Ôهتأويل Ôمعل ي ا م× و تعالي: است حق در حقيقتآن كه است

خداست/ شما ولي كه نيست اين جز :ëë آية ماÄده, سورة /2

نميداند/ را غيب او جز كسي :@39ë@ص ,91 ج االنوار, بحار /3

نميسازد/ آشكار هيچكس بر را خود غيب و :2ì آية , جن سورة /ê

داد/ اختصاص خود به خداوند كه اسمي /ë

و ه/5 س Öف نÇ ل Ôاهللا Ôستاثره ا سم ا و 4,Gدحا يبه غ لي ع Ôر ظه Ôي ال و و,3 Ôه اال يب الغ Ôمل Öع ي ال× و اهللا,2

درجÇه و نÇامند امÇامت وديÇعة امامتو ه قو كه است كل ولي در آن ل تنز
ة وÇق است, كÇل ولي از مأذونÇين و باهللا علما¾ در كه را ل تنز آن از ضعيفة
دارد ل اينتنز به اشارة و گويند/ اجتهاد قوة ه, عرفحالي در نامندو ه قدسي

باشد/ خوشنود او از كه پيامبري آن براي مگر :27 آية , جن سورة /ì

و 6/ ولÇ Ôس ر ÖنÇ م Çضي× ت Öار ن م الا استثنا¾ و نÔوا آم ذين الَّ و وله Ôس ر و ون Ôخ اس الر و عطف
بشريفعليت مقام , عالمحس در زيرا ÇÇياتنيست حس اينمطلباز چون
طبيعتاستو اهل انكار مورد اوليا¾ و انبيا¾ عا اد لذا ÇÇاست طبايع اخيرة
ر ص ب Öال ع ج Öار ف فرمود: حق لذا است, منكر حقبا كه ميرود گمان Öنظر بادي در

كن/ باز چشم نيز ديگر بار كن, نظر ديگر بار پس :ê و 3 آيات ملك, سورة /7

عموم از بلكه نداشتند بادينظر در تصديق توقع هم انبيا¾ و 7, ر ص الب ع ج Öار ثمَّ
خواستند/ تفكر مردم

اختالف)/ كمي (با 112 بيت طهوري, انتشارات د, موح صمد دكتر اهتمام به شبستري, محمود شيخ راز, گلشن /8

است8 گناه عين ذاتحق در ولي است راه شرط فكركردن ل او در
رسول هاديبه و استوممد باطني رسول استكه عقل اعمال Öفكر و
كÇه مÇردم عÇقل Öتفصيلي هدايت از استو اجمالي هدايت اين و ظاهري
نÇيست ت جÇح ÖورÇام تفاصيل در عقل پس است/ عاجز است جزÄي عقل
از مÇقصودة نتيجة سليم عقل و نباشد, نفس هواي اسير كه سليم عقل مگر
در ÖقلÇع از اجÇمالي درجÇة اين و دين/ بهسوي هاديه مة مقد نه است دين
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دروني معاون قلبيو زاجر استو عذر قاطع استو مكلفينيكسان عموم
عÇقل كاملة ات فعلي درجات است, مختلف مردم عقل گويند آنچه و انبيا¾/
كÇه درجÇه آن و تÇدين جÇهت در هÇم بÇا است مردم مابهاالمتياز كه است
بÇه نسÇبت است اسÇتعداد مÇثل Öدرجات اين به نسبت است مابهاالشترا@ك
اسÇتعداد و اسÇتعدادي اخÇتالف ÖرÇام بدو در هم عقول اختالف و ات, فعلي
تربيتيÇابند و آورند ايمان كه وقتي تا بالفعل, اختالف نه است اختالف
هÇدايت در Á او مرتدين و ابوذر و سلمان Âمث شود; بالفعل اختالف پس
تربيتجذبي پساز آوردندو ايمان يكسان اجماليعقلشريكبودندو
به سلمان باشد, آنها خود كهعمل سلوكي باشدو باطنيمحمد(ص) نظر @كه
ل او درجة آن Öمرتدين و نهم درجة به ابوذر مثÂو رسيد عقل از دهم درجة
رفÇته بيرون اجمالي هدايت از و كردند باطل بود مابهاالشترا@ك كه نيز را
و , ضلÔم نه است ضال تخلفنمايد هدايتتفصيلي از آنكه و شدند; مضل
(اي كÃول Ôا تÇعالي: قÇال كÇما اختياري, نه است وجودي Öاضالل اين از مراد
(Ôظهره م نه ا ف المÆمن (اي تعالي Ôواهللا هم) ان لس× ب ال× م وده Ôج Ôوب (اي ار الن لي ا ون Ôدع ي ون) Ôشرك Ôالم

به دعوت مشركان) (يعني آنها ] ; هنÖذ اب ̧ رفÖغ مÖال و ¹َّن جÖال لي ا وا Ôع Öدي Ôاهللا و ار ×الن لي ا ون Ôع Öدي كÃ×ولÔا :@221 آية بقره, سورة /1

و بÇهشت بÇه دعوت است) تعالي خداي مظهر زيرا مÆمن (يعني خداوند و زبانشان) به نه وجودشان به (يعني ميكنند م جهن

خدا)]/ اجازة به (يعني خود اجازة به ميكند آمرزش

Á اوَّ اهللاÇ ب Ôريد Ôا نه ا ف Õدام استخ ا ذ× ه× و تعالي)/ اهللا باذن (اي 1 ه ن Öاذ ب ̧ ر المغف و ¹الجن لي ا وا Ôدع ي

استخدام, اين بدون و حقيقياش معناي Hثاني و است آن مجازي معناي Á او خدا, از مراد زيرا است كلمات استخدام اين و /2

نميشود/ درست آيه معناي

االيه/2 عني م Ôح ص ي ال× ستخدام اال ون Ôد ب و قيقي الح Ôعناه م Hثاني و جازي الم عناه م

علما¾ بهوجه نظر مجالستنيكانو به امر ر س ميشود معلوم اينجا از و
اخÇالق و عÇقايد سÇرايت خوف ار, كف مخالطت از نهي و مÆمنان تزاور و
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كÇتاب تنجيساهل از مراد شايد و طرفين التفات بدون درون راه از است
بگÇويند و شÇوند منكر قين محق آنكه تا بدني نجاست نهتنها باشد, همين
مسÇلمين ديÇن حفظ تنجيسبراي اين پس بود, نخواهد نجس انسان بدن
قانونياستوخروج نوعيو Öاينحفظ نيز اهلكتابو بهبدن ناظر استنه
مخالطت تايمانشاز بهجهتقو مسلمي كه پستمكين نيست, مضر فرد
Hغالب ار كف هدايت و كند كافر در اثر بهوجوده او بلكه نشود ر متضر ار كف با
مساوي از قويبهضعيفاستيا از اثر زيرا اسباباست, بهاينگونه منوط
ميدهندو مردم عموم اذنصحبتبا بعضيرا دين بزرگان لهذا مساوي, به
صحبت از منع را اغلبمريدان ولي ميناميدند صحبت" "پير را مأذون آن

خود مذهب به را هيچكس [و برداريد دست مردم از چه@كار, مردم با را شما تفاوت: كمي با ,1ìë ص ,1 ج كافي, اصول /1

زشتياي هيچ و نشناسد را او كه نيست چيز هيچ پس كند پا@ك را روحش بخواهد خير بندهاي براي خدا چون زيرا نخوانيد]

نكند/ انكار كه نيست

GيرÇخ دÖب عÇ ب Ôاهللا رادا ذا ا نه اÇف
1
اس الن ن ع ا كفو اس لنل و كÔم مال فيالكافي: مينمودند;

مسجد بيكردر ابن و / Ôره Ôنك ا الا Õرنك Ôم ال× و Ôه ف رع االَّ Õوف Ôعر م ليه ع Ôد ري فال Ôه وح Ôر اهللا يب ط

او اصحاببه از يكي روزي مينمود, صحبتمذهبي مردم با مينشستو
چرا تو فرموده, مذهبي مكالمة از نهي را ما صادق(ع) حضرت كه: @گفت
مÇرا بلكه مرا, نه فرموده نهي را تو حضرت كه: فرمود او ميگويي? سخن

/1ë1 ص شمسي, 13ì3 قم ,2 ج عشر, ¹ ت الس االصول /2

كÔم ود Ôبوج اي ÇÇ تكم2 ن س Öل @

ا ير غ ب ق الح لي ا ¸عا Ôد ونÔوا Ôك استكه خبر در نيز و داده/ اذن
شما با كه هر تا سازيد قوي را خود ايمان و تكميل را خود يعني كÔم; ن باط و

نفع مردمان به كه است كسي مردم بهترين ص128@: ,1ì ج صفو¸السقا, و حياني ابوبكر تصحيح الهندي, قي المت ال, العم كنز /3

رساند/

و Çاس/3 الن Ôعف ÖنÇ ي ن م اس الن Ôير خ كه: گردد مهتدي و متأثر شما وجود از نشيند,
عÇالم كÇه است آن است, ملي و طبيعي مابهاالشترا@ك كه عقلپذير سخن
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مÇمتاز ÖيلÇپسم است/ انسÇان ن مدÇت مة قدÇم حوادثها و بهاجزا¾ها اجسام
در  جدÔم طبيعي و است/ تدين خادم و مه مقد هم ميگويد اينكه به ميشود
و است, ال@ادري به قرÔم و ال@ابالي اغلب بلكه است نادر بسيار Öنتدي انكار
ند مجد و صرÔم Hاثبات و Hنفي چنانچه است, دين اهميتبه شاهد Öاختالفملل
خونريزيهاي قسمتعمدة كه درجهاي به طريق, انحصار و دين امر در
جنگهاي دستآويز را دين اسم هم هواپرستان و بوده تدين براي عالم

ميدهد/ قرار دنيا وسيلة را دين كه مردي /1

نÇيا/1 الد Çي ف ين الد ¹آل ل م ع ست ا Õل Ôج ر ميدادنÇد; قرار خود دنياطلبانة و مغرضانه

بكشيدش/ :2ê آية عنكبوت, سورة /2

2, Ôقتلوه Ôا ميگفتند: هم به كه ميفرمايد نقل انبيا¾ قتلة از قرآن در خدا چنانچه

دهيد/ نصرت را خود خدايان و :ì8 آية انبيا¾, سورة /3

شد/ كشته ش جد شمشير به حسين ص239@: ق, 1ê0ì قم بعثت, سة سÆم ,ê ج نقوي, حامد د سي االنوار, عبقات خالص¹ /ê

هÇمان بÇه يÇعني ه;4 دÇ ج فÖي س ب ل ت Ôق ين س Ôالح نَّ ا بر: الخ لي ا ب س Ôن و م;3 Ôك ت ه ال × وا Ôر Ôوانص

آن بÇه نÇيز يÇزيد مÇيكشيد, مردم روي به شمشير محمد(ص) كه عنواني
سوزانيدن براي نمود/ دنيوي شخصي اجرايغرض كشده, متمس عنوان
بزرگتر را هيزم آوردن و داشتند ني تدي اقدام مردم تمام خليل(ع) ابراهيم
آن افÇنا¾ و مÇيكردند واجب خود بر نذر به بعضي و ميپنداشتند عبادت
شÇهر دوازده اهÇل كه س الر اصحاب و ميدانستند/ دين احيا¾ را حضرت
ميپرستيدند, گويند عربصنوبر كه را درختكاج و بودند رس نهر @كنار
پسآن بÇود/ بÇينتيجه نمود, انذار تها مد شده مبعوث آنها بر پيغمبري
ولي شÇوند متنبه مردم شايد كه خشكيد كاج درخت نموده, نفرين پيغمبر
از درخت آن نكشتهاند, را درخت آن ب مكذ چون كه كردند گمان مردم
را پيغمبر آن اخضرارش, اميد درختو ترضية پسبراي شده, قهر به آنها
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منقوش آن درختبر آن شكل كه سنگپرقيمتي و انداختند چاه به زنده
شÇنيده چÇاه آن از پÇيغمبر آن نالة چندي تا و انداختند, چاه آن روي بود
پيغمبر آن خون مطالبة الهي عدل درگاه به خروشآمده به مالÄكه ميشد/
به يكباره را قوم آن همة برآمده عدل آستين از الهي دستقهر نمودند,

آبشد/ آتشنهاده, بر قلع چون آنها ابدان و كرد هال@ك ي سم هواي
تÇو آنكÇه جÇرم به و دين در اخالل تهمت به يهودان را مسيح(ع) و
حÇبسو پساز سÇازم, ويÇران را اورشÇليم بÇيابم دست ا@گÇر فÇÇرمودهاي

شد/ مشتبه ايشان بر امر بلكه :1ë7 آية نسا¾, سورة /1

لهÇم,1 ه ب Ôش ن لك و آية حكم به گرچه Ç نمودند دار بر لشكن, تحم آزارهاي
نميكند فرق ولي باشد, افتاده ين حواري از يكي بر عكسمسيح(ع) شايد
كشتند/ مسيح(ع) قصد به له ت ق كه عالوه مطلباست, بر شاهد هم او @كشتن
ذين الَّ Ôل اع ج× و وا Ôرف ك ذين الَّ ن م ك@ Ôر ه ط Ôم و ليَّ ا ك Ôع اف ر× و يك ف وت Ôم ني ا آية حكم به ولي

كه را آنان قيامت روز تا و ميسازم, دور كافران از و برميآورم, خود سوي به و برميگيرم, را تو من :ëë آية عمران, آل سورة /2

داد/ خواهم قرار كافران فراز كنند پيروي تو از

ظاهرتر عيسي(ع) حقيقت حقيقتو 2, ¹ي×م الق يوم لي ا وا Ôرف ك ذين الَّ وق ف وك Ôع ب اتَّ

عي دÇم ولو ÇÇباعشÇات مÇظلوميت, عÇوضآن و گÇرديد بلندتر او كلمة و
ÖنعتÇص و عÇلم بÇه و عالميان قاب مالكالر حكمراني به ÇÇ باشند متابعت

شدند/ جهانيان مقتدا¾
ÇÇا ن× ت ه ال × ي ف يوقÇÇع و ÇÇن وه Ôي آنكÇه جÇرم بÇه را خاتÇم يÇنب ÇÇه مك اهÇÇل و

ميكند/ بد ما با را ما جوانان و ميدارد باز آنان عبادت از و ميگويد بد آنها از و ميكند كوچك را ما خدايان /3

Çا م× ÔلÇثÇ م يÇبÇ ن ي وذÔا Çا م× مÇصÇداق نÇا,3 ان ب Ôش ينÇا ل ع ÔدÇ فس Ôي و Çم ه ت اد ب× ع عن نÇا Ôع من ي و

نشد/ ت اذي من مثل پيامبري هيچ :@ëì . 39 ج االنوار, بحار /ê

ابيطالب(ع) عب ش در مسلمين با چهارسال كه درجهاي به داشتند 4 Ôوذيت Ôا
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قبايل سران آنكه تا بودند, مهجور آنها مكالمة و ديدار از اقوام و محصور
ال× ا م م Ôرارالف بهحكم آنحضرت و نمودند قتلش بر اجتماعي همدستشده,

از كرد ل تحم نميتوان آنچه از گريختن :@8ë ص ,2 چ العلميه, الكتب دار ,2 ج الجراحي, عجلوني اسماعيل الخفا¾, كشف /1

است/ پيامبران تهاي سن

با جنگ هشتاد سالو ده آمدوپساز مدينه به Gفرار 1, Öلين رس Ôالم نن Ôس ن م طاق Ôي
بهانة امتبه مغرضين مÔسلميتيافت, دينآنحضرتمليتو چون فتح,
بيستو و كشيدند بيرون خانه تاز خف كمال با آنحضرترا وصي Öبيعت

گمنام/ @كر: خاملالذ /2

اسم د(ص) محم دين اسم به و نمودند @كر2 خاملالذ و خانهنشين سال پنج
يومالطف قÖعه و در آنكه تا داشتند, خوار را علي(ع) دوستان و بلند را خود
ديدة تا@كنون دودش كه آتشيبرافروختند ساخته وقود بيعترا دينو اسم
نÇزديك Çه ري Ôذ همه كه اطفال و عيال اسارت و دارد اشكآلود را شيعيان
را آنها گردانيدن بودندو فاطمه(س) بالواسطة فرزند بعضي و د(ص) محم

گذشته/ حد از و زشت و سخت كار فظيع: /3

هÇر عاقل و گرديد تاريخي حيرت فظيع,3 وضعي به شهرها در ماه چند تا
د(ص) محم آل بر زمين فراخناي عرصة و گزيد دندان به انگشت مذهبي
بÇه ديÇانت اسم به دستي در وقتي هر آتشظلم اين چنانكه گرديد; تنگنا
مÇذهب اهÇل چشÇم بÇه دودش و مÇيشد مشتعل ت شد اختالفضعفو
عهدمعتمد آنكهدر تا ميرسيد, د(ص) آلمحم سوزشبرجگر جعفريو
دوازدهمين كه عسكري(ع) حسن امام خليفة هجري 2ìë سنه در اسي عب
بود, خليف¹اهللا و جعفري مذهب يسكلÄر و د(ص) منصوصمحم وصي
اربعه سفرا¾ ط بهتوس را شرع احكام سال 73 تا و غايبشد نفسه علي Hخوف
به رفيع توقيع آخرين در ه تقي مصيبت اشتداد پسبراي ميرساند/ شيعه به
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عمومي دعوت ظاهريو فيض در و فرمود سفرا¾ سلسلة قطع Öصريح نص
صÇدرية طÇرق از بÇاطني و قÇلبي فيض ايصال به قناعت و بسته به@كلي را
بÇهروي را ه قلبي ة خاص دعوت در نموده, شيعيان از قليل اقل به مخصوصه

كمي (با 2ë9 ص ق, 1ê11 قم اسالمي, معارف سة سÆم ,1 ج ناصح, احمد علي و طهراني عبداهللا تصحيح طوسي, شيخ الغيب¹, /1

شد/ واقع كبري غيبت واقعة اختالف):

اب ذÇك رÅيترا عي دÇم و فÇرمود 1 Çبري× Ôالك ¹يبÇ الغ قعت و قد و گشود خاصان
عرصة تنگساخت, را خداجويان سينة پسغيبتآنحضرتكه خواند/
پيرايÇهها و الفاظ و بلند علمها و اسمها و داد وسعت را هوسنا@كان جوالن

گرديد: موسوم دين اسم به همه و مرسوم
بÇاز نشÇناسيش بÇبيني تÇÇو @گÇÇر سÇاز برگو او بر فزودند بسكه
كÇليد بÇه ه, اصÇخ واليت صÇحيحة متصلة رشتة در كه دانشمندي هر
حالل خونشرا و حرام متابعتشرا و بتدع Ôم را او گشود, علمي زبان اجازه
راهشرا و خستند جانشرا و شكستند عنوانشرا توانستند تا و شمردند
نÇه هسÇتند, مظلوم و ظالم هماره و پيوستند را پيشينيان ظلم رشتة و بستند

رساند/ اجرا به را خود كار خدا :3 آية طالق, سورة /2

نميخواهد/ خود نور رساندن كمال به جز خدا و :32 آية توبه, سورة /3

Ôاهللا و ه,3 ور Ôن مَّ ت Ôي Öن ا الا Ôاهللا بي Öأي و ه,2 مرا Ôغبال اهللا نَّ ا خوف; را مظلوم نه و رحم را ظالم

است/ غالب خويش كار بر خدا و :21 آية يوسف, سورة /ê

ه/4 امر لي× ع Õبغال

اختالف)/ اندكي (با 7ë1 بيت ل, او دفتر معنوي; مثنوي /ë

شور آب و شيرين آب اين است @گرگ ر
صÇÇور5 نÇÇفخ بÇÇي مÇÇيرود قÇÇيامت تÇÇÇÇا
از انÇدازد, فكÇر ميدان به را عقل توسن كه دين جوياي هوشمند هر
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نمود تواند ديانت اصل بر استدالل نحو دو مظلوم تحمل و ظلم رشتة تاب
دين اسم به ظلمها و خونريزها همه اين نبود, عالم در ي حق دين ا@گر @كه
و نفساني/ غرض به د متعم يا بود خواهد مشتبه يا مبطل زيرا نميشد, واقع
وجود چنانكه را; تكيه@گاه و معتمد Öد متعم و را عليه Õمشتبه دارد الزم مشتبه
آبÇروي را آن اسم كه خالصاست زر وجود بر دليل Öزراندود فلز شيوع و
را جÇانستاني يÇا جÇانفشاني نÇبود ن متيق ا@گر محق نيز و داده, قرار خود
×الا ا وÄهم× Ôوض ح ص ي ال× تان كع@ ر شق ع Öال ي ف نغمة وحضرتمنصور نمينمود, بيپروا

صاحبش/ خون به مگر درنميآيد درست وضويش كه هست عشق در ركعت دو /1

كÇه: نمينمود خود قاتلين به شهادتشدعا هنگام و نميسرود 1 به اح ص× م د ب

روز بÇيامرز/ مÇيكشند مرا تو حمايتشرع صالبتو به كه را اينان خدايا
را وي فÇردا فÇردا; پس و فÇردا فÇرمود: چيست? عشق كه پرسيدند پيش
بÇهپاي دار بÇهپاي بينا و دانا پس مباركشسوختند/ بدن فردا پس @كشتند
گÇويند چÇنانكه كرد/ رو بال به او بلكه كند رو او به بال آنكه نه رفت خود
احÇاطه لشكر آنكه با بود پيشرو از هدا¾ دالش سي زخمهاي آنكه حكمت
در او/ بÇه رو بÇال نÇه رفت بÇال بÇه رو حضرت آن كه است همان داشتند,

نÇ ع كه Öن ن لم وا گفت: او به و ايستاد منصور زيردار شبلي كه نفحاتاست

بوديم? نكرده نهي عالم مردم از را تو مگر :@70 آية حجر, سورة /2

ÇÇ او گÇفت: بÇود, حاضر بود داده وي قتل به حكم كه قاضي آن الميâن/2 الع×
گفت: شبلي كرد/ خدايي دعوي اين و ميكرد پيغمبري دعوي ÇÇلوط يعني
درافكند/ عقل را او و برهاند ديوانگي گفتلكنمرا او كه گويم آن منهم
بهطور قرآن تمام تفسير صاحب عطا¾ ابن كه نفحاتاست در نيز و

مرا/ ميكند زنده باز و مرا ميميراند :@81 آية شعرا¾, سورة /3

ثم ني ع ميتÔني Ôي گويد: يين,3 Öح Ôي مÔث ني Ôميت Ôي : تعالي× قوله تفسير در چنانكه اشارت
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گرداند/ زنده واسطه آن به آنگاه و بميراند خود از مرا /1

را مÇنصور كÇه وزيÇر آن زيÇرا شÇد كشته ج حال بهسببمنصور به1, ييني Öح Ôي
چندان خود تو گفت: گويي? چه ج حال <در كه: گفت را عطا¾ ابن بكشت
تÇعريض گÇفت: وزيÇر بÇازده/ مÇردمان سيم نپردازي, باز آن از كه داري
بردند بهسرويفرو دندانهايوييكيكميكندندو تا فرمود ميكني?

ص العات, اط انتشارات عابدي, محمود تصحيح و مه مقد جامي, حمان عبدالر ين الد نور القدس, حضرات من االنس نفحات /2

/1êê

شد/>2 كشته تا
منصور قتل آنكه با كه ميخواهد يقين چقدر ازصبر ايندرجه يارب
حÇضرت ÖرÇوزي بÇهحكم گويند ننمايد?! مداهنه وزير با و نهراسد ديده را
نه شبدوم نديدند/ را منصور ل او شب بردند/ زندان شببه سه را منصور
شب بگريزند/ بيموزير از خواستند زندانبانان را, زندان نه ديدند را منصور
دوست نزد من ل شباو فرمود: پرسيدند/ ديدند, زندان در را منصور م سي
مÇحبوسين به پس نبود, پيدا چيز هيچ لذا من نزد دوست دوم شب بودم;
فÇرمود: نÇاپيدا, ÖريزÇگ راه و مانع Öبند گفتند: آزاديد/ كه برآييد همه فرمود:
و رفÇتند شÇد/ پÇيدا كوچهها و ريخته بندها شدند روانه چون شويد/ روانه
فÇزعنا@ك زندانبان بامدادان نيست/ رخصت مرا فرمود: بيا; نيز تو @گفتند:
چÇرا خÇود گÇفت: كÇردم, آزاد خÇدا راه در فرمود: شد/ محبوسين جوياي

است/ اين حكم فرمود: نرفتي?

نيرومند/ و هيكل قوي شتر ختي: Ôب /3

اختالف)/ كمي (با 21êê بيت ششم, دفتر معنوي, مثنوي /ê

حÇق4 بÇار زيÇر بÇه فÇروبسته لب سÇبق انÇدر ÇÇختي3انÇد Ôب اشÇÇتران
ديÇدم رفÇته, حÇضرت آن نÇزد نÇماز وقت Öحبس در كه گفت @كسي
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پس آورد/ بجا پرگداز نمازي ساخته وضو ريخت, فرو بندها برخاستو
را خود چرا قدرت, ايمظهر گفتم: بيتابشده من كه چندان شد, گريه به
را; نÇيشابور گÇفتم: داري? آرزو را كجا تو الحال فرمود: نسازي? خالص
گÇرد بÇه ديده نيشابور بازار در را او و پسخود فروخوابان/ چشم فرمود:
حضرت كلماتآن از ديدم/ زندان در را او و خود پسباز برآمديم, شهر

بيتي: پنج غزلي استدر

گريزانم حاللش از من و ميانديشد آن حرام به پادشاه نميدانم/ را آن حال من كه گويي زند, گول مرا ميخواهد دنيا /1

ها1 ل حال× Ôاجتنبت انا او ه× ام ليكحر× الم رط خ Çاله×ا ح× Ôف رÖع ا Ôت Öس ل نَّي @

اك âتخادعني نيا Ôد

فرمود: بردار و
ÇÇياتي ح قÇÇÇÇتلي ÇÇÇÇي ف نَّ ا ÇÇÇÇقاتي ث يÇÇÇÇا لوني ÔتÇÇÇÇق Ôا

مرگم/ در زندگيم و است زندگيم در من مرگ و است/ من زندگي من, كشتن در كه معتمدانم اي بكشيد مرا /2

ÇÇماتي2 م فÇÇÇي اتي ÇÇÇÇي× ح و اتي ÇÇي× ح فÇÇÇي âماتيÇÇÇÇ م و

ديد ديگر منصور نا@گاه نمود/ را خدا حمد Öدم آن در منكران از يكي
ه ب Ôش Öن ل×ك و Ôوه Ôب ل ص ا م× و Ôوه Ôل ت اق م× و ميگويد: نهاده, آنحضرت شانة دستبر @كه

شد/ مشتبه ايشان بر امر بلكه نكردند دار بر و نكشتند را مسيح آنان آنكه حال و :@1ë7 آية نسا¾, سورة /3

بغداد خرابي بيم كرد, طغيان دجله آب سوختند, حضرترا آن چون 3/ Öم Ôه ل
مÇعتقدانش نشÇنيده? مÇنصور خود از كسي را اين عالج گفت: خليفه بود/
فرونشست/ آب بريختند چون دجله/ در او خا@كستر ريختن چرا, @گفتند:
وي دوسÇتي بÇهجرم را ابنعطا¾ باز Öكرامات اين ديدن از پس كه ياللعجب

نميپذيرد/ تغيير ذاتي /ê

Öاوليا¾وشهد قاتالن نهاد استدر ذاتي Öشقاوت تغيَّر/4 ي اتيال لذبليا ميكشند;

/2ë آية فين, طف Ôم سورة از مأخوذ نهادهاند/ هر Ôم آن سر بر كه خالص شرابي مختوم: رحيق /ë

بÇينند, يكديگر كÔشتة آنچه كه مختوم5 رحيق از شهدا¾ كام در است ذاتي
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چنانكهحضرتشمستبريزيرا گردند; سرمستتر بلكه نشوند دگرگون

ÖمسÇش نÇمود/ اشÇاره بÇيرون از كسÇي بÇود, نشسته موالنا با كه شبي آخر
بكشÇتنم فÇرمود: كÇجا? به گفت: موالنا گرفت/ دويدن فرحنا@كبرجسته,
كه آنحضرتراندند كارديبر برآمده كمين از نفر پسهفت ميخوانند/
ناخلفپسر آنها از يكي بيهوششدند/ هفت هر كه بزد نعرهاي ولي افتاد
جÇنازهاش بÇر مÇوالنا و بمرد چندي از پس كه ÇÇ ين عال¾الد ÇÇ بود موالنا

نشد/ حاضر
بÇر بÇنا چÇنگيز گÇويند تاختند, خوارزم به چنگيزيان كه اوان آن در
خوارزم از كه كبري, ين نجمالد وقت, شيخ حضرت به فرستاد پيام Öاعتقاد
يÇار خوشي در كه ما فرمود: نرفتو حضرت آن درامانيد/ شما كه برآييد
عزم به اصحابش پسبا نميگذاريم; وا را آنان سختي در بوديم, ديار اين

شدند/ شهيد برآمده, دفاع
و بÇرخÇيزيد فÇرمود: بÇعضي به Âقب حضرت آن كه درنفحاتاست
گفتند: سوخت/ خواهد مغرب تا كه برافروخت مشرق از آتشي كه برويد
شما است, آماده چهارپا گفتند: است/ بيعالج مبرم قضا¾ فرمود: كنيد; دعا
آن رفÇتند, رفتنيها پس شد/ خواهم شهيد اينجا من فرمود: برخيزيد; هم

خدا/ راه در بجنگيم تا خيزيد پا به خدا اسم به /1

پس اهللا/1 بيلÇ س فÇي Ôل قاتÇ Ôن اهللا اسم لي ع وا Ôوم Ôق فرمود: ماندهها باقي به حضرت
ار كف مقابل دست, بر نيزه پرسنگو بغل بست, محكم Öميان پوشيده, خرقه
شيخ سينة به تيري كردند, تيرباران آنها انداخت/ آنها بر را سنگها آمده,
پيچيده, بهدست را كافري پرچم تا دويد و كشيد حضرتبيرون آن آمده,
آنحضرت تدستمي از را كسنتوانستندآنپرچم ده دادو وجان بيفتاد
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غÇزل از شÇعر دو ايÇن گÇويند و بÇريدند; را عاقبتپرچÇم خالصنمايند,
است: اين به اشارة رومي مولوي

(با 8207 و 8200 ابيات تهران, ,ê چ اميركبير, انتشارات ,2 ج فروزانفر, مان بديعالز تصحيح تبريزي, شمس يات كل /3 و 1

اختالف)/ @كمي

گÇيرند سÇاغر كه محتشمانيم آن از ما
گيرند1 الغر بز كه مفلسكان آن از نه

نوشند ميخالصايمان دست بهيكي
گيرند3 كافر پرچم دستدگر يكي به

و صÇد از بÇعد مÇنصور حضرت روح كه فرمايد رومي موالناي نيز و
در كÇه عطار ابراهيم د محم ين فريدالد شيخ روح به نمود تجلي سال پنجاه
ين قطبالد عنايت نظر Öت طفولي در يافتو تولد ëì3 سنة در سنجر عهد
بغداديبه ين دستمجدالد خرقهپوشياز كهولتبه تافتودر او بر حيدر
كبري, ين نجمالد حضرت پرگرم دم از آنكه شتافتتا سلوك وادي هفت
ده و قÇربصÇد برافÇراختو ديگران ارشاد لم ع شناختو را خدا و خود
فÇتنة در عاقبتاالمÇر ساختو مواجيد و اذواق و توحيد اسرار از @كتاب
شÇده, مÇغولي اسÇير گويند چنانكه پرداخت; را عاريت حيات چنگيزي,
ÇÇ ارزم بÇيشتر كه مفروش فرمود: ميخريد/ دينارش هزار به ديگر مغولي
پس دارم/ بÇاطن در كÇه بÇينهايت مÇلك بÇه نظر حقيقتو بازار در يعني
بازار در يعني ÇÇ نيرزم بيشتر كه بده فرمود: مشتكاهشخريد/ به ديگري
آن ÖافلÇغ مغول پسآن ندارم/ هيچ خود از كه ذاتي فقر به نظر صورتو
رسÇيد حقيقت بازار به چون ساختو پياده طبيعت حلقة از را ثمين فص
دويÇد گرفته, دست دو به را خود بريدة سر لذا گرديد; @گرانيهايشظاهر
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تÇوبة ÖافلÇغ قÇاتل آن و داد جÇان و افتاد مرقدش در تا فرسخ, نيم Hتقريب
دنبالآنمظهرحقدويدوآنجسم نموده, خلق و خود حقيقيوپشتبر
مÇزار سÇر بÇر نÇموده, تÇدفين و تكÇفين و تغسيل اسالم طريق به را پا@ك

گرديد/ مجاور مادامالعمر مباركش
افÇÇروختم دل شÇÇÇÇمع فÇÇÇÇراقت در

سÇوختم زحÇيرت مÇن رفÇتي تÇو تÇا

/39338 و 3937 ابيات ,1378 تهران گوهرين, صادق د سي تصحيح نيشابوري, ار عط ير, الط منطق /1

مÇوي همچو اينجا گشتم زحيرت من
بÇازگوي1 آنÇجا است چÇون تÇو @كار

خود آ@گاهي چون كه است نكتهاي را صاحبنظر روشنگران اينجا در
بÇه درويشي عطاري, اشتغالشبه حال در كه بوده وجه بدين حضرت آن
دم در Öاينحرص با درويشگفتكه: پسبه نمود, خستهاش ÖالÆس تكرار
اماتة به مأمور عالي مبدأ از درويشچون ميكني? دنيا از دل چون مرگ
بÇر سر يعني Ç داد جان Gفور نهاده سر زير كشكول بود, غير احيا¾ نفسو
موتطبيعي نعمت, اين نظيري شكرانة آنحضرتبه لذا نهاد/ بندگي خط
را ارشاد رشتة و داد قرار قاتل عقالني حيات مة مقد Öشهادت بهنحو را خود

ساخت/ متصل بيعه مابعدالط به

ميخواهد/ ديگران براي را خود زندگي كه كسي اي ميخواهد/ خويش زندگي براي را ديگران هركس /2

Çاله2 Çرج× ل Ôهات Çي× ح Çريد Ôي من ي×ا ه ات ي× حÇ ل ÔهالÇÇ ج× ر ÔريدÇÇ Ôي @كÇÇلٌّ

يÇا مÇوت كÇه است مÇندرج اوليÇا¾ جÇملة وفات در نكته دقيق اين و
به ولو را, آيندگان زمانو بدايتاستاهلآن از يكدرجه شهادتاوليا¾
غÇفران و تÇرقي را اندوهنا@كÇان Öف تأس افسوسو بهسبب كه اندازه همين
خود, خلفا¾ ارشاد نحوة به خود ارشاد نحوة تبديل يا گردد حاصل ذنوب
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آنÇها شÇهادت اسÇتلزام ÇفاÄه/ للش ¾رجا مريضرا دواÄه طبيب تبديل مانند
مÇدخليت كÇه فكÇيف است عموميآور ل توس و تنبه كه را عالمگير ات بلي
از كÇه است درجهاي به توحيد نار ايقاد و آنها كلمة اعال¾ در اوليا¾ وفات
موت چنانكه ميشود; شمرده ه فيوضرحيمي اتم و ه اني رب امور اهم و الزم
و ه وعيÇن دوايÇر سÇعة بÇر استو ه فيوضرحماني اتم از ناس طبقات ساير
ولي مينمايد, امر فتور و منطقه انقطاع ظاهر به آنكه با ميافزايد, ه شخصي
است/ حسني اسما¾ در عالم اهل دادن سير تجليو شÆون تكرار درواقع

در ولي نÇعمتاهللا مسموميتحضرتشاه شهادتو پساز چنانكه
نمود هند آفاق به انتقال Öهدايت خورشيد هفتسالگي, و نود در 83ê سنة
را اقطاب بشريت برج دوازده عليرضا حضرتشاه وفيرالظهور زمان تا و
"عÇلي" اعظم اسم چنانكه گرفت; تام ظهور اثناعشري مذهب نموده, سير
فÇرمان بÇا مÇعصومعليشاه د يÇس حÇضرت و گÇرديد طÇريقت القÇاب جز¾
شÇاه دستواليتحضرت از خرقهپوشاني خرقهپوشي و خليف¹الخلفاÄي
وارد كÇريمخان عÇهد در هÇجري انÇد و نود و صد و هزار سنة در عليرضا
شهادتخود به و نمود ايران آفاق قطبيتبه خورشيد استرداد شده, شيراز
اختناق يا قراسو غرقدر بهبهانيبه دعلي محم دستموالنا در كرمانشاه در
نÇورعليشاه, حÇضرت تÇعيين به و فرمود امر تشييد و قلوب جلب باغ, در
هريك مشايخكه نفر اند بهنصببيستو متصلساختو اقطابرا سلسلة

برهنه/ شمشير مسلول: سيف /2 كوه/ طود: /1

داد/ وسعت را عرفا¾ طريقة منطقة بودند, راسخ طودي1 شامخو جبلي
دست از شهادترا جام Öآيين اينمشايخبراينصرتدينونشر ا@كثر
چÇنانكه فرمودند; مسلول2 Öطريقت اعدا¾ بر را انتقام سيف و قبول تقدير
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و داشÇته او مÇثل انÇتظار سابقه, ادوار كه اصفهاني مشتاقعليشاه حضرت
دارند, او به افتخار آتيه قرون

است ذات جÇلوة آيÇÇنه مشÇÇتاقعلي جلواتصفاتند خوبانهمگيمظهر
شÇد; شÇهيد صÇبر قتل به بيايمان عبداهللا بهحكم كرمان در 120ì سنة در
سÇنگو آنقÇدر ÖامعÇج مسجد در رمضان 27 ظهر در عام هجوم به يعني
جز غلطانشدو Öبهخون مجروحو بدن تمام كه مباركشزدند بدن چوببر
گرديد ظالمان دستآويز كلمه, همين و نشد شنيده مظلوم آن از علي" "يا
جÇنابدرويش دم آن و نگÇفت/ عÇلي" "يÇا جÇز كه ميگفتند تها مد @كه
دل پردة از و بهبركشيده را افتاده خون بهخا@كو بدن آن رسيده جعفرعلي
مظلوم دلسنگآن بينيكان آن سماليد, مقد خون بهآن ناليدوصورترا
و گرديد; متصل دريا به قطره و شهيد كه زدند چوب سنگو آنقدر نيز را
وخيمه, جريمه اين و نبود/ مهلك اما زدند زخم چند نيز درويشعباسرا
غارت قتلو به و دچار الهي انتقام به پسازچهلروز را آنجماعتلÃيمه
گردانيد, اولياالبصار مايةعبرت گرفتارو الوجوه اقطع به قاجار دخان محم

از و مجاز بهعنوان الهي طريق شهيدان ديگر بر آن اطالق و است حسين(ع) امام حضرت خاص لقب "ثاراهللا" كه است بديهي /3

است/ بزرگوار آن به بستگي نظر

ثÇاراهللا3 پا@كآن خون يكقطرة انتقام گردد ويران كرمان هزار ا@گر ولي
آن مÇقصد كه گردد خونبهايش حق راه رونق و خلق آ@گاهي مگر نيست
خا@ككرمان اهالي عموم نيز منبعد تا@كنونو چنانكه بود; حضرتهمين
بÇه مÇفطور طÇريقتو به مايل چنان است, فرسخ 180 در فرسخ 180 @كه
مÇجمعي هيچ جمعه ليالي كه قبرشهستند زيارت و حضرت عقيدتآن
قاتل بر لعن و نيست; است, معروف ه مشتاقي به كه آنحضرت مزار چون
نÇيفروخت, ا@گÇر افÇروختن آتش خصوصهÇنگام مرسوم, حضرت آن
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مشتاق/ قاتل بر لعن استاثر مشهور بو مجر
شببيستو در و مايل ه مشتاقي زيارت به 1329 سنة در راقم اين و
طÇبخي است, عÇمارت پر ية تك اينك كه ه مشتاقي همان در رمضان هفت
داللت بÇا خÇوابهÇاي و بÇردند و خوردند نفرها هزاران كه نمود عمومي
روي غذا بعد ميبوسيدند سرا مقد قبر Öل او Öشب آن در جمعي و شد ديده
غذا تناول بعد مينمودند, قاتل بر لعن Öحزن اظهار و كج گردن با نهاده قبر
سÇال تÇا خورد, غذا اين از كه هر كه: گفت عموم به راقم اين و ميكردند/
از كسÇي كÇه شÇد چÇنين حÇضرت كرامتآن از و بود; خواهد زنده ديگر
دفنشدن به ميجويند @ك تبر مردم تا@كنون و نمرد سال آن خورندگاندر
همانجا نيز نظامعليشاه و وحضرترونقعليشاه آنحضرت/ قبر جوار در
حÇضرتو آن قÇبر به روحش, چون جعفرعلي درويش قبر و مدفوناند

است/ روحشمتصل
رين مفس و افاضلعلما¾ از كه كهبناني كرماني جنابهدايتعليشاه و
نموده خراسان شاه زيارت سفر هشت عتباتو زيارت هشتسفر و بود
حكم به 1238 سنة در تا ديد, فراوان كرمانآزار حا@كم ابراهيمخان از بود,
منيرعليشاه منجمله ياران از جمعي با بيابان راه از شده بلد اخراج ظالم آن
جمعي زينه" "چهل منزل در گرديدند/ خراسان عازم دصالح, برادرشسي و
هÇوا Öدم آن در كÇردند/ شÇهيد را جÇناب آن آورده, قافله بر حمله بلوچ از
ر مطه جسد هوا صافشدن پساز وزيد, تند باد و شد تار و تيره ت بهشد
فرموده جناب آن خود و كردند/ دفن نموده كهبنان به حمل را جناب آن
زيÇارت تمÇهش سÇفر در زيÇرا شÇد, خواهÇم كشته سفر اين در من كه: بود
قÇبول كÇه اميد كردهام, شهادت حضرتدرخواست آن از هدا(ع) دالش سي



161 شهيديه رسالة ضميمة

تÇوانÇد مÇال و جان از سفر اين در كه هر كه: بود فرموده نيز و باشد; شده
اينسفر تعليقهايكهدر در اينبيترا و تواندگشت, منهمسفر @گذشتبا

داشتند: مرقوم نگاشته كسي به راه بين از
نÇيست ام حم ره اين است عشق راه نÇيست كÇام ره ايÇن در نا@كامي غير

بوده ثانيكهقرنها مولوي كرمانيمعروفبه رعليشاه وحضرتمظف
ننموده طلوع Öطريقت سپهر از تاباني اختر و ظهور Öجامعي فاضل چنين @كه
فتحعليشاه از مزبور ابراهيمخان سعايت به دلخراش آزارهاي پساز بود,
و گÇرفتار بÇهبهاني دعلي حمÇم مÇوالنا حÇبس به كرمانشاه, در بلد اخراج و
ا@كنون گرديد; مدفون تهران راه دروازة خارج در شهيدو او ستم عاقبتبه
و بÇرافÇراخÇته عÇالي بقعة دانشرا درياي آن قبر عرفا¾ سالسل از بعضي

كردهاند/ عمومي مزار و ساخته نيكو تكيهاي
رعلي ظفÇم كÇيست معتدل قدم از مسÇتوي نÇظر با سوي راه سالك

ص نوربخش, جواد دكتر به@كوشش كرماني, رعليشاه مظف حضرت آثار از نامههايي و ريه مظف ديوان انضمام به مشتاقيه ديوان /1

/30ë

رعلي1 مظف آبوگلكيست نورده فÇيضعلي دم وز ولي شÇاه دم از
تÇلميذ و شÇبستري شÇيخ نسÇل از كÇه كÇرماني مÇعطرعليشاه جناب و
بÇه بÇعد و بÇود حÇضرت آن مÇالزم تهران سفر در و رعليشاه مظف حضرت
1217 سÇنة در نÇموده, تهران به عود فتحعليشاه حكم به باز رفته, همدان
بÇدن بÇر تÇبرزين و چÇوب آنقدر شاه حكم به نسقچيباشي خان فرجاهللا
د يÇس مÇزار در و فÇرمود رحÇلت Öروز هفت ششيا پساز كه زد مباركش
شÇيخ قÇبر رفÇته; قÇبرش زيÇارت بÇه ر مكر راقم گرديد/ مدفون ين نصرالد

آنجاست/ معروفنيز چقندر
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در و بÇود القÇالده واسÇط¹ و الوقÇاده رابÇط¹ كه نورعليشاه حضرت و
HريبÇغ 1212 سÇنه در مÇوصل در گشود, حال اهل روي به جناتالوصال

است/ مرده شهيد بميرد, غريب هركس :@ê12 ص ق, 1ê10 قم داوري, انتشارات ,1 ج ثاني, شهيد لمعه, شرح /1

1/Gدâهي ش ات م× Hريبغ ات م× Öن م فيالخبر: فرمود; رحلت
بÇا حÇضرت به رسيد ه علي سلسله تامة رياست و ارشاد نوبت آنكه تا

العرشثراه/ اعلي لي× ع Ç مزيتسلطانعليشاه
عÇالي مÇعالي فÇرع هÇنرش از شÇد آنكه

مÇحكم معاني اصل سخنش از شد وانكه
آحÇاد واحÇده, بÇه منتهي سالسل كثرات و تفريق Öموانع و جمع دلها @كه
برخاست; مردهها فرونشستو گردها لوفگرديد; Ôا مĤتو به بالغ سلسله
طلسمات خستهو Öعيان مد ستو Ôچ خستهها بسته, فها Öرط شكستهو سدها
دراز, ÖوتهÇك امÇيدهاي بÇاز, ÖتهÇبس راههÇاي شÇد; شكسÇته مÇعني صورتو
پيچيد چنان مينا گنبد اين در آواز گرديدند; ساز برگو با طريق بيبرگان
دل دنيا از و طريق گرم Öرهروان گرويد/ معاند و شنيد فيالقبور من هر @كه
بر كه بودند ج متبه حضرت آن ساية در چنان شدند; شفيق Öخلق بر و سرد
تÇفضيل ÖهشتÇب بÇر را حÇضرت آن ديÇدار و ميدادند ترجيح طوبي ساية
وبال را خود اختر شرف و زوال نعمترا اين Öوجد استغراق در مينهادند;
يقين و برميداشتند برها كشتهها از و ميكاشتند اميد تخمهاي نميديدند;
شهادت از خبر حضرت آن خود آنچه چنانكه داشتند; جنت در خلود به
از آبÇا¾ خÇاطر كÇه نÇميرسيد ذهني ر تصو به صماخ پردة از ميداد, خود

نميميرد/ هرگز د محم /2

وت2 ÔمÇ ي ال× GدحمÇ Ôم نَّ ا الÇح زبÇان و مÇينمود حÇياتبخش آن مرگ تصوير
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بخشد/ دوام را عالي ام اي خداوند /1

يابد/ ادامه تو براي بقا كه است آن براي اين /2

مسÇتجاب را Çقا¾2 الب كل وم Ôدي ان كذل و الي1 ع× الم ام ×اي Ôاهللا ام دعاياد× و ميسرود

/17 آية رعد, سورة /3

ان و بقي× ي لخير ا مصراع و رض3 اال في ÔثÔك Öم ي ف اس ×الن Ôعنف ي ما ا ما و آية و ميشمردند

بگذرد/ زماني دير ا@گرچه ميماند باقي خير /ê

صÇورتو افÇضل جÇمع به استدالل گاهي ميآوردند/ شاهد را 4 ان م× الزَّ طال

مقصود مرتبة اين, كه مينمودند بود كمال نحو به آنحضرت در كه معني
مثل كه است همان د(ص) تمحمخاتمي سر و مراتباوليا¾, همة استاز
در دو هر باشد, عيسوي جمالي موسويو جاللي كمال توراتوانجيلكه

هستند/ مهربان يكديگر با و سختگير كافران بر :29 آية فتح, سورة /ë

ج ماز ت ما ثل م والبأس لم الح يه ف ج ماز ت م;5 Ôه ن Öي ب Ô¾ما ح Ôر ار فÔالك لي ع Ô¾ا د ش ا است; جمع او

ميآميزد/ درهم صبحگاهي انهاي بار بارش چنانكه آن بود شده تركيب دليري و بردباري او در /ì

بار ل تحم كه ميشدند ك متمس Öلطف قانون به گاهي و 6/Hق ع ات ي× الغاد وب ص

مركب/ و سواري ه: مطي / 7

دارد, عÇلم ة طيÇع و حلم ة7 طي م كه حضرت آن مثل كسي را خلق جهاالت

است/ او در ادوار, همة در خدا حقيقت و خدا ناقة /8

اوست/ نن8 بالس فيه م¹ Äالقا اهللا Ôنفس و ناق¹اهللا كه ننمايد
چÇهار و سي ,1327 سنة تا 1293 سنة از حضرت آن عهد در Âمجم
حÇقيقت راه سÇالمت بÇه اسÇتقامتشÇريعت, بÇا طÇريقت قÇوافÇل سÇÇال
ميسرودند: راتب نواي به مخالف, بيپرواي پرشور اق عش و ميپيمودند

يارا خوشبود چه جمعي شمعيو شبيو
را اعÇدا چشÇم كÇوري تÇو روي بÇه نÇظر
Öحوادث تندباد نا@گهان كه داشتند ابدوحياتمخلدوعيشسرمد عمر
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دست و بيفسرد رگها در خونها برچيد; نشاط بساط و برافكند اميد نخل
ماند/ باز چشمها چنانكه بيفشرد را گلو رگهاي قضا¾

روزگÇار انÇقالب و گÇيتي دور از زينهار
چÇنين گÇردد كÇانچنان نگشتي كس خيال در

آبستن قيامترا روز و تباه را دل چراغ و سياه عالم آن روز كه شبي
آل ور ÔدÔب ا ته× بيح ص ارت ص× Õ¹لÖيل رت م Öق ا ال× بود; ل ربيعاالو 2ì شبشنبه بزاد, و بود

شد/ ناپديد رسول خاندان دوران به آن از بعد صبح اينكه مگر نتابيد ماه شبي هيچ /1

1/ ف س خ في اهللا ول Ôس ر

جÇان ز سر ميبرآري قيامت كه د محم اي
بÇين خÇلق ميان قيامتدر وين برآور سر

بÇيدريغ خÇون مÇÇوج را حÇÇرم نÇÇازنينان
ماراخونچشمازآسÇتين زآستانبگذشتو

Ê Ê Ê

بÇارش دگÇر نÇهد مÇرهم كÇه شكسÇÇته دل
خÇارش بÇركند پÇاي از كÇه خسÇÇته يÇÇتيم

خÇلق سÇينة درونÇان فÇراق درد دنگÇÇخ
سوفارش نشست جان بر كه بخست چنان

مÇيگردد سÇربريده قÇلم كشÇته مÇرغ چÇو
مÇنقارش ز مÇيرود سÇيه خÇون چÇÇنانكه

درويش او فÇراق در نÇخورد غÇم چگÇونه
برفتغمخوارش ازسر @كهغمفزونشدو
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بÇريخت بساط بر كه عزيزان آبچشم از
يÇارش و صÇفه مÇÇانست بÇÇاران روز بÇÇه

عÇمر هÇمه در بود روز چنين حال به نظر
اسÇÇحارش دعÇÇاي و نÇÇÇيمشبان نÇÇÇÇماز

تÇقدير از زمÇانه روي بÇÇه رسÇÇيد غÇÇمي
بÇارش كÇند تا دو گردون پشتطاقت @كه

رسÇول فÇراق كÇز بÇود غم جراحت همين
انÇصارش و رسÇيد مÇÇهاجر روزگÇÇار بÇÇه

نداشت/ چنينخزان گمان هيچ صاحبنظران, اميد بهار
مÇانندش درخت آن نÇبود بÇاغ هÇÇيچ بÇÇه

بÇÇركندش بÇÇيدريغ اجÇÇل تÇÇندباد @كÇÇه

پهن/ نيزة فرخه: /1

نده/ ر ب حملة صايل: /2

پديد بيمنتها غمي و بيدوا درد صايله,2 فجيعة و هايله فرخة1 اين از
آمد/

دل از رود در بÇه هÇرگز كÇه دريÇغ آن نÇه
يÇاد از شÇود برون هرگز كه حديث آن نه

بÇÇپيوستي دلخسÇÇتگان ديÇÇدة آب @گÇÇر
بÇغداد دجÇلة هÇمچو بÇÇرود يكÇÇدگر بÇÇه

فرمايد: ميرمختوم مرثية در انوار قاسم جنابشاه
اسفا وا من فوتز شد چه كه گويم چه من

شÇهود درگÇاه سÇا@كÇن خÇÇدا راه سÇÇالك
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ازل مÇحبوب جÇانب فÇنا دار اين از رفت
المشÇهود نÇعم كÇه كÇرد خÇدا ديوار به رو

نيست/ اختياري ولي نميدهد, مافات عود Öگريه @گرچه
عÇمل خÇتم روز و بÇود ازل حكÇم قضاي

تكÇرارش و ذ@كÇر تÇعداد فÇاÄده چÇه دگÇر
دوري از زاري بÇه بگÇريد دوست وليك

زارش گÇريه بÇه نگÇÇردد بÇÇاز ا@گÇÇرچÇÇه
آن مÇنصوصة خليفة بقا¾ به يافته تسليت طاقتفرسا, مصيبت اين و
دامت ÇÇموالناعلينورعليشاهثاني الحاج فرزندروحانيوجسماني Öحضرت
شهادت, پساز ميگفتند كه Hقتلهخصوص و Hمعاندانعموم بهرغم ÇÇ بركاته
ميشود/ هدايتبرچيده مسند و ميرود ميان از به@كلي آنحضرت امر

او درگÇذشتن غÇوغاي بÇه گÇفت كÇه عدو
پÇندارش بÇود سÇهو شÇود, خÇراب جهان

مÇلك حديقة اندرين نبود درخت آن هم
اطÇيارش شÇوند ق تفرÇÇم او از بÇÇعد @كÇÇه

فÇرا@گÇيرند او از چÇÇراغÇي كÇÇه را چÇÇراغ
انÇÇوارش بÇÇماند بÇÇÇÇاقي و فÇÇÇÇرونشيند

ويلقباست نور اسمو علي كه خدايگان
اظÇهارش و ديÇن اعÇال¾ بÇه است قاÄم @كه

كÇام دولتو و زÇع بÇه خÇدايÇا بÇÇزرگوار
بسÇÇيارش سÇÇالهاي بÇÇÇده عÇÇÇÇمر دوام

بÇپرهيزش بÇد چشÇم كÇز نÇيكمردان بÇÇه
نگÇهدارش آسÇتان زنÇار كÇه راسÇتان بÇÇه
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Ê Ê Ê

بÇريخت شكÇفته گÇلبني خزان آفتاب @كز
شÇمشاد سÇاية و بÇÇاد روان سÇÇرو بÇÇقاي

بگÇرفت جÇهان دوم صÇبح و شد فرو قمر
بÇاد تÇو عÇمر مÇزيد آمÇد سر به او حيات

القزويني عباسعلي مÆلفه
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داشته: معروض جانكاه مصيبت اين در جاللي به المتخلص فتحاهللا موالي درگاه چا@كر و

حيم الر حمن الر اهللا بسم

فÇروگرفت را جÇهان گÇلوي نÇا@گÇهان غÇم
گÇÇرفت گÇÇلو انÇÇدر هام صÇÇغ نÇÇفسز راه

انس بهخلوتسراي است غلغل اينچه باز
گÇرفت گÇلو را مÇي شÇيشة كÇه مگÇر ساقي

دل كÇه شÇد كشÇته كسÇي صÇبح نماز يارب
گÇرفت نÇمازشوضÇو بÇهر ديÇده خون از

زلفمهوشان چون خضابكه شد كه موي
گÇرفت بÇهمو مÇو زششجÇهتم آشÇÇفتگي

دهÇر نÇامحرمان ز غÇÇيب حÇÇجله@گÇÇاه در
گÇرفت رو اقÇبال شÇاهد بÇÇاز كÇÇه @گÇÇويي

است گÇÇرفته حÇÇقيقت آفÇÇتاب @گÇÇÇويند
گÇرفت گÇفتگو ايÇن از آفÇتاب چÇو جانم

چÇرخ روي گشتو فشان ستاره دلم چشم
گÇÇÇرفت آبÇÇÇÇرو دل شÇÇÇÇبانة گÇÇÇÇرية از

شÇهي جÇهان از مكÇر ه صÇغ ز بگرفتدل
گÇرفت او از دل مÇينتوان كÇه دل بگرفت

مÇراد گÇل آن چÇيد كÇÇه وجÇÇود گÇÇلبن از
گرفت بو رنگو گلشنجان چيدنشز @كز

نÇقابهشت بÇهعارض هÇفته دو آنمÇه تا
گÇرفت چÇارسو فÇلكاز نÇه فضاي ظلمت
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جÇهانيان و جÇهان ز خÇود خÇوي بگرفت
گÇرفت خÇو چÇونكه ازلي شÇاهد عشÇق با

آبÇجو مسÇتسقي چÇو جÇوي كÇنار در شÇد
گÇرفت آبÇجو گÇلويش تشÇÇنگي فÇÇرط از

گÇلي گÇلستان ازآن چÇينم كÇÇه آرزو بÇÇود
گÇÇرفت آرزو گÇÇلوي اجÇÇÇل سÇÇÇÇرپنجة

است طپيدن در دل كه كيست عزاي يارب
است رسيدن به@گلويم جان وقت ه, غص از

سوگوار است چرخ كه كيست عزاي يارب
روزگÇار اركÇان بÇÇر لرزه فÇÇتاده غÇÇم از و

نÇيلگون گÇرديده كÇه سوگ فلكبه رخت
اشكÇبار گÇرديده كÇه مÇرگ به ملك چشم

مÇحيط اين در بينم كه شكسته شد فÔلككه
كÇنار بÇÇر خÇÇورشيد پÇÇارة تÇÇخته افÇÇتاده

عÇاشقان دامÇان كÇه بÇرگسست كÇÇه عÇÇقد
شÇÇاهوار در از پÇÇر زاشكديÇÇده بÇÇÇاشد

بÇÇاز ايÇÇنكه كÇÇيست سÇÇتم ة زار يÇÇÇÇارب
جÇويبار طÇرف پÇا ز اوفÇÇتاده شÇÇمشادي

رخت گÇرفت گÇلستان ز گÇل كÇدام يÇارب
خÇار خÇليده مÇحبان چشÇم بÇه فرقتش @كز

شÇد شÇهيد زاري بÇÇه شÇÇاه كÇÇدام يÇÇارب
زارزار گÇÇÇريند مÇÇÇÇالÄكه زاريش @كÇÇÇÇز
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زمÇويهات وجÇودم تÇÇار و پÇÇود بگسست
تÇار شÇام بÇه مÇويي كÇه فÇراق در تÇÇار اي

چÇنين ايÇن مÇيزاري كÇه مÇزار بÇر ابÇر اي
مÇزار ايÇن از بÇيش شÇÇدم نÇÇزار زاريت از

نÇبود او قÇتل بÇÇر تÇÇو دارÇÇم آسÇÇمان اي
مÇدار گÇمكردهاي كÇه مÇÇدار بÇÇهي چشÇÇم

مÇات و مÇحو و سكرند بهحالت همه مردم
آشكÇار شÇد كÇبري قÇيامت مگÇر @گÇÇويي

غÇمش كÇز افÇتاد اجÇل عÇقدة بÇه شÇمسي,
داغÇÇدار چÇÇرخ بÇÇود رسÇÇتخيز روز تÇÇÇا

عÇين حÇور پÇيشاني به كرده نگار خون از
پÇرنگار گشت دل كÇÇارخÇانة خÇÇون @كÇÇز

كÇيست عÇزاي اللÇَّه كه دوش عقل به @گفتم
چÇار هشتو پÇيوند رشتة گسست هم @كز

دريÇد غÇم ز را جان جامة و شنيد اين عقل
بÇهدار غمم از دست كه گفت ناله به وانگه

بÇÇرگشاد دست كÇÇين ز زمÇÇانه اسكÇÇÇندر
فÇÇتاد زمÇÇين بÇÇروي شÇÇهيد ديÇÇن داراي

است عالم باغ خون گل گل ز وگر @گلگون
است م حرÇÇم بÇÇهار تÇÇازه ربÇÇÇيع انÇÇÇÇدر

گÇرفت زغÇم امكÇان قÇلبعÇالم كه @گويي
است عÇالم اركÇان در انÇقالب كÇه ايÇنسان
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خلق آه سوز از كه است محشري چه آوخ
است دمÇادم گÇردون دامÇن بÇÇه سÇÇيه دود

دل اهÇل زغÇمخوار گشت كÇه مگÇر عÇÇالم
است غÇم از پÇر دلهÇا خÇانة بÇاز كه خالي

Çلم ع دگÇÇر ÇÇلÖوي ع عÇÇالم بÇÇه عÇÇالمي زد
است اعÇلم اعÇÇالم مÇÇعالم بÇÇر عÇÇلم @كÇÇز

حرفحقازآن حرفويو يكجنسبود
است مÇÇدغم تÇÇوحيد مĤثÇÇر او قÇÇÇتل ور

هÇفتسر ديÇو ايÇÇن ريÇÇمن اهÇÇريمنان ز
است جÇم مÇلكعÇجم ز رخت باز بربسته

را وقت سÇÇليمان زكÇÇينه اهÇÇÇرمن @كشت
است خÇاتم چار او از كرده بهدست اينك

را بÇÇاغ گÇÇلهاي و نÇÇغمه گÇÇرفت بÇÇÇلبل
است شÇبنم بهرخسÇاره اشك قطرههاي از

بÇهشتيان گÇريان و روضÇه سÇراست مÇاتم
است بÇهماتم خÇوانش مرثيه جبرÄيل خود

خÇلد عÇÇزاداريشز بÇÇهر كÇÇه كسÇÇي ل او
است آدم مÇن زعÇم بÇه گريه به برون آمد

چشÇم آب و تÇمكين سÇفينة بشكستآن
است غمشيم از نوح دامن و نمود طوفان

حÇÇاليا و نÇÇÇÇمرود آتش از سÇÇÇÇوزندهتر
است م رÇمك خÇليل بÇÇجان غÇÇمش سÇÇوز
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نÇهفترو واليت مÇصر عÇزيز آن چÇÇون
است هÇم و غÇم نÇيل به جامه كشيد موسي

سÇوزني چشÇم از تÇنگتر دار, و گير زين
است مريم بن عيسي ديدة به مكان و @كون

او قÇÇتل مÇÇاللتز مÇÇÇوجبات پÇÇÇÇيوسته
است فÇÇراهÇÇم را عÇÇلي آل و عÇÇلي اللÇÇÇَّه

را عÇÇظام صÇÇدور عÇÇزاش در مكسÇÇÇÇور
است مÇعظم عÇÇظام صÇÇدور دستغÇÇم از

او وز دمبÇÇهدم لقÇÇا جÇÇام ز مÇÇÇÇيكشد او
است هÇمدم چÇرخ آتشدل و آه دود بÇÇا

آسÇمان ربالÇغ ز كÇه ا@گÇر روزگÇار چÇون
است كÇم بسÇر را زمÇين خÇا@ك تمام بيزي

مصيبت/ زيه: الر /1

قÇدسيان ويÇل از كÇه زيÇه1 الر اعÇÇظم مÇÇا
است اعÇظم عÇرش قاÄمة خويش به لرزان

فÇتاد زمÇين بÇر جÇان Çدرة س @كÇرسينشين
فÇتاد بÇرين عرش به لرزه و لوح بشكست

دوش ÖروشÇخ بÇا مÇغان ديÇر سير به رفتم
سÇÇياهپوش را مÇÇغبچگان تÇÇÇمام ديÇÇÇÇدم

تÇاب ز بÇري مجمر و خسته جمع بسته در
خÇموش مÇغان نشسته شمع شكسته ساغر
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زمÇين بÇر افÇتاده شكم از و غشي كرده م Ôخ
جوش كرده بسكه از دهانشآمده @كفبر

بÇههايهاي بÇÇودي بسگÇÇريسته ز مÇÇينا
دوش روي سÇرشكشز سيل بود بگذشته

بÇود گÇرفته در زآتشغÇم و شÇمع بنشسته
گÇلوش تÇا سÇوز جÇان غÇم زان بود خونابه

بسÇر مÇيزدي غÇم ز دسÇته دو سبو بس از
تÇوش و زتÇاب خÇالي و بÇيخود بود افتاده

غÇم افÇÇص بÇÇودند زده بس رد Ôد جÇÇام از
نÇوش رد Ôد رنÇÇدان عÇÇربده مست بÇÇودند

نÇي و نÇاي آهÇنگ حÇريفان سÇÇر در نÇÇه
نÇÇوش و نÇÇاز آواز ظÇÇريفان لب در نÇÇÇه

پÇوست بÇردريده تÇن به و تار ه طر آشفته
خÇروش از مÇانده گÇلو گرفته چنگغمش

خÇراب و بÇيخود غÇم نشÇا¾ زور ز مسÇتان
هÇوش نÇه بÇيمغزشان سÇر در بود عقل نه

رو چه از كه حيران و گشتم مات حال زين
مÇيفروش پير از مصطبه استصدر خالي

شÇدم بيخبر خود برفتوز سرم از هوش
سروش از حالت آن در سرود اين بشنيدم

رفت مست زمÇيخانه مÇيفروش @كÇامروز
رفت زدست مÇحبت افÇص بسكشÇيد از
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گÇرفت جÇان رخسÇار ز پÇرده آفÇÇتاب آن
گÇرفت جÇهان جÇان پÇردة بÇه ره بÇيپرده

راز اهÇل كÇه تÇا رخ ز پÇرده گرفت رو زان
گÇرفت مÇيتوان جÇان رخ از پÇرده دانÇÇند

آسÇمان خورشيد كه چهره فروخت جايي
گÇرفت سÇايبان خÇود سر بر دره س شاخ از

كشÇيد بÇازپس نÇفس پÇاي كه ببين غيرت
بينشانگرفت ازآن خويشچوننشاني در

دوست كÇوي مÇقصود كÇعبة طÇوف بهر از
گÇرفت كÇهكشان بÇÇهسر جÇÇا راه بÇÇيرنج

پÇÇاي ز آزادگÇÇان گÇÇلشن سÇÇÇرو افÇÇÇÇتاد
گÇرفت دهÇان در زبÇان و آن بديد سوسن

خواب به مدهوششد عارضدل به چشمم
گÇرفت گÇلستان ازيÇن روزگار كه گل زين

بÇروزيد كÇه مÇخالف قÇيرگون بÇÇاد زيÇÇن
گÇرفت قÇÇيروان تÇÇا سÇÇياهي قÇÇيروان از

فتاد دل به را ما شورشاستكه چه اين باز
گرفت بهجان را ما آتشاستكه اينچه باز

كÇند بÇيان لبشرا شÇرح شÇمع ميخواست
گÇرفت زبÇان انÇدر آتشش سÇينه سÇÇوز از

بÇود زشÇور پÇر جÇهان كÇه شÇهادتش روز
گÇرفت زمÇان آخÇر فÇتنة ز خÇبر @گÇردون
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سÇÇيرتان ÇÇال دج فÇÇتنة ز هÇÇمي مÇÇÇهدي
گÇرفت جÇنان طريق و جهان از شد غاÄب

روزگÇار دسÇتان ز دست زديÇÇم سÇÇر بÇÇر
گÇرفت داسÇتان ايÇن چÇو شهر نيمروز در

جÇهان سÇر از گÇرفت سÇايه هÇماي آن تÇا
گÇرفت استخوان آتشغم سمندر همچون

زششجÇهت را انÇÇقالبجÇهان در بÇÇينم
گÇرفت مكÇان و كÇون عÇالم قÇلب كÇه مانا

سÇاخت مÇحيط كÇنارم كÇه ديدهام دو خون
گÇرفت مÇيان در مÇرا مÇچش ردمانÇم چون

قÇدس بÇاغ بÇه شد انسروان اهل جان آن
گÇرفت جÇان انسو دل زمÇانه وحشت وز

مÇليك مÇقتدر حÇرمتآن حÇريم در جÇÇا
گÇرفت نشÇان سÇلطان شه آن شكوه صد با

گÇرفتنش عÇالوز چÇرخ شÇمس بگÇÇرفت
گÇرفت آسÇÇمان دل و آفÇÇتاب كÇÇرد تب

آب مÇيان انÇدر كÇه است شÇنيده اين @كس
آفÇÇتاب گÇÇيرد شب دل در كÇÇينه روي از

شÇد چÇه رخشÇندهات مÇه ديÇن آسمان اي
شÇد چÇÇه ارزنÇÇدهات ر Ôد يÇÇقين قÇÇلزم اي

مÇاه فÇرق بÇه بسÇودي كه سروري تاج اي
شÇد چÇÇه بÇÇرازنÇÇدهات سÇÇرفراز سÇÇلطان
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شÇدي دل مÇرده كÇهن ديÇÇرپاي يÇÇر د اي
شÇد چÇه زندهات دل سيرت خضر پير آن

كÇني كÇÇجا چÇÇهرهنمايي حسÇÇن شÇÇاه اي
شÇÇد چÇÇه نÇÇمايندهات ÖمالÇÇÇج آيÇÇÇÇينة

پÇردلي آيÇÇين خÇÇوش ÖارÇÇي بÇÇيمثال اي
شÇÇد چÇÇه تÇÇابندهات طÇÇلعت آيÇÇÇينهدار

نÇÇفس نÇÇبرد بÇÇراي عÇÇقل شÇÇهسوار اي
شÇد چÇه ندهات رÇب خÇصمافكÇن شÇÇمشير

چشÇم بÇه نميبينيش باز كه شد چه دل اي
شÇد چÇه بÇينندهات ديÇدة و چشÇم نور آن

كجاست پرورت دل حارث كشتجود اي
شÇد چÇه ندهات ازÇت س فار دشتعشق اي

لبش از دور تÇو دل بÇÇود خÇÇون جÇÇام اي
شÇد چه خندهات از پر تابلعل آبو آن

مÇيكني زنÇده نÇوا بÇه دل كÇه مÇÇطربي اي
شÇد چÇه نÇÇوازنÇدهات كÇÇارساز دست آن

مÇيپري زنÇده چÇÇرا بگÇÇوي را پÇÇروانÇÇه
شÇد چÇه فÇروزندهات سÇوز حÇيات شÇمع

شÇدي آزادگÇان كÇÇدورت جÇÇان بÇÇاغ اي
شÇد چÇه فÇرازنÇدهات راسÇÇتين سÇÇرو آن

جÇو كÇنار انÇÇدر تÇÇو سÇÇرو فÇÇتاده پÇÇا از
جÇÇو كÇÇناره گÇÇلها ز بÇÇريده دل بÇÇاغ از
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است اهÇÇتدا اورنگ شÇÇه شÇÇÇهادت روز
است عÇزا صÇاحب عÇلي كÇه العزا اعظم ما

واقÇعاست چÇه اين غم خنجر ز ميبÔرد دل
ماجراست اينچه رگرگچشم خونميجهدز

دل زمÇين در بال و كرب ز خون جوش زد
كÇربالست دشت بÇال ز دل زمÇين @گÇÇويي

غÇم قÇرين شÇد جÇهان كÇه نÇاروا قتل زين
رواست فÇغان و آه ز كشÇيم ا@گÇر را خÇÇود

ريختخون ديده زبساز كÔشتخويشرا دل

است كجا دلستان آن دهد دل به تسليت تا
شÇد خÇموده صداهÇا گشتو خميده پا Öقد

ويلناست آنوايو صداييا@كنون هستار
مÇا دÇÇق نÇÇه يكÇÇتا شÇÇه آن عÇÇزاي انÇÇدر

است تÇا دو هÇم چرخ قد كه بود تا دو تنها
سÇپهر كشÇتي او از كه مهي خون غرق شد

است ابÇتال و طÇوفان مÇوجة بÇهچار اينك
گÇور قÇرين شÇد مگÇر قÇدر ختÇت هرامÇÇب

پÇرصداست قÇصه ايÇن از كÇبود گنبد @كين
سÇپرد روان آب بÇه خويش حيات جو در

است بقا چشمة او درگه خا@ك كه خضري
او ا@گÇرچÇه دل از نÇميشود جÇÇدا يكدم

جداست دوستان از همنشينبود دوست با
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بس خÇدايو دانÇد تو بهاي خود عشق اي
است دوستخونبها تورا كشتگان زيرا@كه

بÇهچشم من كه كن او تربت ز البصر @كحل
تÇوتياست چÇو بÇديدم بÇعينه را خÇا@ك آن

مگÇر خÇون چكÇانند سÇينه زسÇÇوز داÇÇÄم
اوليÇÇاست چشÇÇم او مÇÇرقد قÇÇÇنديلهاي

عÇÇزيزتر بÇÇاشد هÇÇمه از خÇÇداي پÇÇÇيش
مÇاست عÇزيز تÇنها نÇه يÇوسفشÇهيد آن

دشÇمنان چÇنگال بÇه دوست شÇهيد آمÇÇد
خÇداست كشÇتة خÇدا دشÇÇمنان دست بÇÇر

مÇÇواليÇÇان خÇÇÇيل ز و خÇÇÇÇدا كشÇÇÇÇتة او
راست كÇه عال و عز و بزرگي و تبت Ôر اين

مÇنزلت و بÇلندي عÇرض گÇÇاه بÇÇه ديÇÇدم
سÇماست از بÇر او مÇÇوهبت ارضسÇÇراي

زدنÇد جÇهان در شÇهنشهيش نÇوبت چون
زدنÇÇد آسÇÇمان سÇÇر بÇÇه دولتش خÇÇرگاه

است فÇزونتر آدم و عÇالم بÇه غÇم امÇروز
است تÇر چشÇمها خشكولي تمام لبها

نÇيست مÇجال را غÇم و ه غص كه محفلي در
است فÇزونتر غÇم و بÇيشتر ه غص امروز

تÇپش از كÇه بÇط خÇÇفقان استدر افÇÇتاده
است پÇيكر به را او شده فزون گوييا خون
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آفÇÇتاب كÇÇرده يÇÇÇرقان الم سÇÇÇÇوزش از
است كÇوثر بÇه شÇناور كÇه âاهييÇم هجر از

شÇفق در كÇه مÇاهي چÇو عشÇق بحر ماهي
است شÇناور لبجو به كنون خون بحر در

مÇتكا فÇلكداشت فÇÇراش بÇÇر كÇÇه را آن
است بالينوبستر چه خا@كبهر ازخشتو

سÇرشكچشÇم از نشد خراب آسمان @گر
است اخÇتر پÇر شب دل به چرا زمين روي

نÇÇبود اذان وقت نÇÇافله بÇÇه للÇÇعجب يÇÇÇا
است ا@كÇبر اهللا از سÇپهر نÇÇÔه گÇÇوش @كÇÇر

خا@ك كنند خون از ر Ôپ و زنند هم به مژگان
است نشÇتر Çاق عش ديÇدة بÇه مگÇر مÇژگان

بÇÇردميد صÇÇبح بÇÇرآ حسÇÇن آفÇÇتاب اي
است در گÇوشبÇر و ره به ما چشم كه باللَّه

جÇالل مÇطلع اي بÇرنيامدي و صÇÇبح شÇÇد
است ديگÇر صÇبح در تÇو طÇلوع مگر مانا

آفÇتاب صÇبح كÇند كسغÇÇروب نشÇÇنيده
است محشر روز استمگر ماجرا ياربچه

افÇق بÇر نÇيست ار مÇن ماه Öعكسخون از
است احمر گشته سبب چه از رنگسپيده

خÇا@ك ز پستتÇر زغم نشسته زمين بر ما
است بÇرتر چÇرخ نÇÔه ز قÇدر بساط را آن و
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هÇنوز ولي زد عÇلم گÇرچÇه ملكغيب در
است كشÇور هÇفت سÇر بÇه تش هÇاب چÇÇتر

او عÇالي و زÇع خÇرگه خÇÇا@كو زيÇÇر او
او مÇÇنتهاي از و بÇÇرتر ÇÇدره س ز ره صÇÇد

است نشسÇته عÇنقا خÇلوت بÇه ما طاووس
است نشسÇته اعÇال مÇنظر بÇه مÇا خÇورشيد

را وهÇÇم و راه نÇÇبود را عÇÇقل كÇÇه جÇÇايي
است نشسته آنجا كه نيست شبه جاي خود

هÇمالقا آن رÇف و سÇعادت يكجÇهان بÇÇا
است نشسÇÇته واال شÇÇهنشه تÇÇارك بÇÇÇÇر

شكÇÇوه صÇÇد دو بÇÇا وال بÇÇارگاه سÇÇلطان
است نشسÇته والÇت تÇÇخت بÇÇه فÇÇرمانروا

بÇرقوار بگÇذشته عÇدوان بÇحر ز شÇÇه آن
است نشسÇته دريÇا سÇاحل بÇه خÇود يار با

سÇان خÇضر و دريÇا ز كÇرده عÇبور ديشب
است نشسÇته خÇÇضرا جÇÇزيرة در امÇÇروز

جÇÇمال از پÇÇرده ازلي شÇÇÇاهد بگÇÇÇÇرفته
است نشسÇته تÇماشا بÇه او روبÇروي شÇÇه

ريÇاضقÇدس انÇدر مÇن سÇرو ÖلندÇÇب بÇÇاال
است نشسÇته بÇاال بÇاال, هست هÇرچÇه بÇر

مÇليك مÇقتدر رÇب كÇه Çحي والض مس والش
است نشسÇته عÇليا جÇÇنت بÇÇه اوليÇÇا¾ بÇÇا
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خÇدا بÇا بÇنشسته و خÇود از است برخاسته
است نشسÇته خÇدايÇا بÇÇه فÇÇرقتشدلم وز

گÇرفتدل تÇنها ز كÇه او ديÇد چÇه يارب
است نشسÇته تÇنها و بريده هم خويش وز

هÇنوز او گÇلگون عÇÇارض يÇÇاد رفتو او
است نشسÇته حÇمرا اللة چÇÇو دل بÇÇاغ در

گسÇÇيختند ثÇÇريا عÇÇقد خÇÇلق روي بÇÇÇÇر
است نشسÇته ثريا فرق به شمسحق @كان

شÇوق پÇيشچشÇم از نميرود لحظهام يك
است نشسÇته مÇÇا رÇÇب بÇÇه او هÇÇنوز مÇÇانا

زمÇان زمÇان مÇن دل بÇه مÇيكند جلوه هي
است نشسÇته عالÇم عÇرش بÇه مگÇÇر اللÇÇَّه

دورو از بÇاشد بÇهزر Çه سك اسمشچنانكه
است نشسÇته احÇبا عÇيار خÇوش قÇلب بÇر

روزگÇار مÇردمكچشÇم بÇود كÇه خا@كش
است نشسÇته سÇويدا رÇÇس چÇÇو دلم انÇÇدر

عÇزاش در كÇه نÇÇباشد كÇÇبود گÇÇنبد ايÇÇن
است نشسÇته دنÇيا سÇÇر بÇÇر سÇÇياه @گÇÇرد

سÇياهپوش شÇد او غÇم در كÇعبه نÇÇه تÇÇنها
است نشسÇته كÇليسا و ديÇر بÇه عÇزا @گÇÇرد

كشÇيشوار مÇرگش بÇه جامه سياه @گردون
است نشسÇته مسÇيحا چه او شمس دير در
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او بÇÇراي از كÇÇند نÇÇÇاله نÇÇÇÇيز نÇÇÇÇاقوس
او عÇزاي انÇدر سÇر بÇه مÇيزند تÇÇخته بÇÇا

كÇنيد قÇدر آن زغÇم گÇÇريه عÇÇزاش انÇÇدر
كÇنيد گÇذر گÇردون سÇر بÇر چشم آب @كز

عÇزا انÇدرين رخ و بÇÇر بÇÇر زنÇÇيد سÇÇيلي
بÇركنيد بÇه نÇيلي جÇامة چÇرخ چÇو يÇÇعني

گشت سÇياه مÇÇحبان روز و آفÇÇتاب رفت
كÇÇنيد خÇÇبر را نÇÇورعلي نÇÇÇاله و آه بÇÇÇÇا

ديÇÇدنش بÇÇتوانÇÇيد تÇÇا مÇÇلكغÇÇيب در
كنيد البصر كحل و سرشته خون خا@كشبه

خÇون مÇيان در بÇود جÇلوه بÇه خÇÇدا نÇÇور
كÇنيد نÇظر حÇقيقت چشÇم بÇه او خÇون در

بÇود مÇيهمان خÇدا اصÇخ بÇزم بÇÇه امشب
كÇنيد دگÇر قÇباي بÇÇدانكÇه پÇÇيكرش بÇÇر

سÇÇفيد جÇÇامة نÇÇو ز كÇÇنيد بÇÇرش انÇÇÇدر
كÇنيد ر دÇب پÇا@كش پÇÇيكر ز قÇÇبا خÇÇونين

روزگÇار مÇردمكچشÇم گÇفت گÇÇريه بÇÇا
كÇنيد بسÇر سÇياهي خا@ك ه زغص من چون

دود چÇو جگÇر سÇوز بÇه شعله بركشيد غم
كÇنيد آتشمÇقر سÇر بÇر كÇه ا@گÇر وقتست

شÇمع چÇو كÇنون دلهÇا اللة داغÇدار شÇÇد
كÇنيد جگÇر زسÇوز گÇÇريه كÇÇه روا بÇÇاشد
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انس بÇزم شÇمع اجÇل بÇاد ز شÇد خÇاموش
كÇنيد خÇÇبر را پÇÇر سÇÇوخته پÇÇروانگÇÇان

زارزار بگÇÇرييد نÇÇدبه بÇÇه او حÇÇال بÇÇÇÇر
كÇنيد بÇيشتر آن از خÇويش حÇال بÇه امÇÇا

جÇو طÇرف افÇتاده صÇنوبر آن هÇÇجر بÇÇر
كÇنيد رهگÇذر هÇر بÇه چشم ز روان جوها

رود رود و چشÇمان ز رود كÇÇنيد جÇÇاري
كÇÇنيد سÇÇحر تÇÇا سÇÇرشب از رود مÇÇانند

رفت بÇاد بÇÇه مÇÇا گÇÇل بÇÇوتراب ظÇÇلم از
كÇÇنيد شÇÇرر ÇÇÇÇر Ôپ تÇÇÇÇابنا@كدلش آه از

بÇÇاد گÇÇرفته آتش كÇÇه ابÇÇوتراب جÇÇÇÇان
داد بÇÇهباد را مÇÇا گÇÇل يكÇÇي مÇÇا خÇÇار از

ابÇوتراب از جÇهان بÇاغ بÇÇه فÇÇتنهها شÇÇد
آب روي داد گÇلي دسÇته كÇينه دست @كÇز

نÇهفت او ظÇÇلم از كÇÇه ابÇÇوتراب بÇÇر اف
خÇراب ايÇن در سÇعادت گنج تراب در رخ

زد خÇيمه العÇرش مÇÇلك قÇÇبة تÇÇحت در
قÇÇباب سÇÇÇاية در اوليÇÇÇÇاÄش بÇÇÇÇنشسته

خÇا@ك روي به غم از من جزع فشاند لولو
خوشاب ر Ôد آن گلو ز چون ريخت ياقوت

چÇرخ دور جÇور از و بÇداخÇتر آن ظÇلم از
آفÇتاب گشÇته خÇانهنشين قÇوس بÇÇرج در
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زنÇÇا زادة ازآن نÇÇهفتچÇÇهره عÇÇÇصمت
شÇÇراب تÇÇخمة ازآن پÇÇرده دريÇÇد فÇÇتنه

جÇور چÇنگ به شقاوت بحر سگماهيان
آب مÇÇيان را حÇÇق شÇÇيرماهي @كشÇÇÇÇتند

يÇوسفعÇزيز پÇÇيرهن كشÇÇيد خÇÇون در
كÇالب هÇمدستي بÇه گÇير شÇير گÇÇرگ آن

سÇرشت اهÇÇرمن پÇÇنج طاولÇÇت پÇÇنجة از
انÇÇتساب وبي رÇÇك فÇÇرشتة شÇÇد مÇÇخنوق

انÇتقام شÇمشير بÇه بÇريخت قÇضا خونشان
مÇلكدواب بÇجاي شÇته Ôنك كس چÇند هر

چÇرخ نÇوعروس فÇÇزع ز شÇÇهادتش روز
بÇيحجاب شÇرق هÇجله@گÇزح بÇرون آمÇد

بÇرفروخت كÇينه از كÇه فسÇÇاد آتش زآن
التÇهاب در غÇم از شÇد آفÇÇتابو لرزيÇÇد

آن التÇهاب خÇود كÇه بÇود شعله چه يارب
تÇاب و پÇيچ بÇه را جهان موي موي افكند

زبÇانهاش يك از كÇه بÇود سÇوز چÇÇه آوخ
اضÇÇطراب سÇÇيمابي سÇÇرادق در افÇÇÇÇتاد

قÇطرهاي زانكه ريختقضا آب خونشبه
خونآنجناب ا@گر ميريخترويخا@ك

افال@كجوشخون خا@كبر روي ز ميزد
لعاب اينطاسزر دل خون ميگشتغرق
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عÇذب آب از را حÇق حÇضرت نور رد Ôافس
والعÇذاب اللÇÇعن له شÇÇوم بÇÇدسرشت آن

بÇاد بÇريده دسÇتش كÇه ابÇوتراب حÇÇاجي
داد بÇÇاد بÇÇه را حÇÇق مÇÇواهب @گÇÇÇنجينة

است شÇماره انÇدر چÇه نÇفسبÇراي يارب
است پÇاره پÇاره پÇا@كچÇرا سينههاي اين

زمÇين بÇود امكÇان عÇÇالم بÇÇه چÇÇرا لرزان
است سÇتاره گÇردون دامÇن بÇه چÇرا ريزان

نÇيست چاره و استيم غم دچار و Ôس چهار از
است چÇاره راه او بÇر بسÇته آنكÇه بÇيچاره

بÇرفروخت ايÇام فÇتنة كÇÇه آتشÇÇي زيÇÇن
است شÇراره گÇردون دل بÇر تÇاب سوز از

اوست زسÇوز ا@كÇنون و بركشيده شعله غم
است سنگخÇاره دل آتشارچه پر دلها

نكÇرد مÇا كÇار در كÇه چÇرخ نÇماند ظÇلمي
است چكاره ايندون مگر حق دستگاه در

گÇÇون ديÇÇرپاي دايÇÇرة بÇÇÇÇيمدار شÇÇÇÇد
است اداره ايÇن چسÇان بÇÇيمدير بÇÇرپاي

خÇون بÇه زد پÇنجه اجÇل گرگ چگونه اللَّه
است شÇيرخÇواره بÇرش عقل پير كه را آن

ويÇم غÇالي مÇÇن كÇÇه قÇÇدس مسÇÇندنشين
است كÇناره انÇدر چÇÇه بÇÇراي فÇÇرشيان از
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زيÇادشان جÇور ز و چÇÇند شÇÇمر ظÇÇلم از
است داراالمÇاره بÇÇيتش اهÇÇل بÇÇر عÇÇالم

بÇدوختچشÇم او قد به چون عشق اط خي
است قÇباره شÇهادت قÇÇباي او بÇÇر @گÇÇفتا

دريÇدهانÇد و دوخÇتهانÇد كÇه بسجÇÇامهها
بÇريدهانÇد شÇهادت قÇباي قÇÇدش بÇÇر تÇÇا

شÇد بÇاز چÇÇو سÇÇعادت هÇÇماي رÇÇف رÇÇپ
شÇد بÇاز شÇاه آن پÇÇي در شÇÇاهباز چÇÇون

رفت بÇÇاز شÇÇاه آن پÇÇي در شÇÇÇاهباز آن
شÇÇد طÇÇلبشÇÇاهباز در بÇÇاز شÇÇاه, يÇÇÇÇا

مÇÇعرفت گÇÇنج گÇÇÇهر آن جÇÇÇÇلوههاي از
شÇÇد فÇÇراز دولت در قÇÇدسيان روي بÇÇÇر

فÇلك دالراشبÇر جÇان و زمÇين بÇÇر تÇÇن
شÇد فÇراز و نشÇيب پÇÇا@ك نÇÇور ز مÇÇملو

بÇلند شÇد نشÇابور بÇه نÇوا ايÇن و شÇور اين
شÇد حÇجاز و عÇÇراق بÇÇه اصÇÇفهان راه وز

راسÇÇتان سÇÇرو آن دامÇÇن ز دستطÇÇلب
شÇد دراز هÇÇجران ة صÇÇق و گشت @كÇÇوتاه

شÇد نÇياز هسÇتي شÇاهد بÇÇه ازل از چÇÇون
شÇد بÇينياز جÇان ز و كشÇيد جان به نازش

بÇاز پÇرده يÇار آن كÇن بÇاز پÇرده شÇاه اين
شÇد پÇردهساز آن و كÇرده پÇرده ازÇس اين
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بÇاز پÇرده بÇÇاز پÇÇردهنشين روي ز آخÇÇر
شÇد بÇاز پÇرده پس و كÇÇرد بÇÇاز پÇÇرده او

يÇافت راه چÇونكه حÇقيقتحÇق پردة در
شÇد مÇجاز اهÇل بÇه سÇاز پÇÇرده بÇÇيپرده

بÇچند تÇا نÇاز چÇم بÇه قÇدر بÇÇاغ سÇÇرو اي
شÇد نÇاز بÇه يكسÇر تÇو نÇياز مگÇر مÇÇا بÇÇا

گÇفت نÇياز از جÇام رسÇيدة لب بÇÇه جÇÇان
شÇÇد راز اهÇÇل دل خÇÇون تÇÇو لب از دور

سÇÇاز پÇÇرنگار گÇÇلو زخÇÇون را مÇÇÇحراب
شÇد نÇماز وقت و زد سÇر صÇبح كه زانرو

كÇنيم رو قÇبله اي تÇو سÇوي بÇه تÇا برخÇيز
كÇنيم وضÇو ما و كردهاي غسل تو خون از

رمÇÇيدهاي طÇÇبيعت سÇÇراي از آنكÇÇه اي
آرمÇÇيدهاي حÇÇÇÇقيقتحÇÇق دامÇÇÇÇن در

چÇÇرا بÇÇيرنگÃي عÇÇالم رنگروي تÇÇÇÇو
پÇÇÇÇريدهاي عÇÇÇÇالم رخ رنگاز مÇÇÇÇانند

ذوالجÇالل اجÇالل مشÇÇرق ز سÇÇحر وقت
دمÇيدهاي سÇعادت آفÇÇتابصÇÇبح چÇÇون

مرد/ و زن پستان يا سينه ثدي: /1

دهÇر مÇام ثÇدي1 از كÇه تÇو الحقايقي باب
مكÇيدهاي حÇقيقت شÇÇير كÇÇون مÇÇهد در
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پر آبحيات از است كوزهاي رحمتچو
چكÇيدهاي رحÇمت كÇوزه ز قÇطرهاي تÇÇو

ريÇاضحÇق نÇÇهال هست كÇÇه انسÇÇانيت
رسÇيده لطÇيفو كÇÇه مÇÇيوهاي تÇÇو را آن

آفÇÇريدگار از تÇÇو جÇÇان بÇÇه بÇÇÇادآفرين
آفÇريدهاي رهش بÇه جÇان نÇداد @كاينسان

رخت كشÇيد عÇالم ز نÇÇور و تÇÇاب و آرام
ديÇدهاي نÇور و دل قÇلبو و جÇان @كÇارام

نÇÇاريان بÇÇيداد پÇÇنجة فشÇÇار از خÇÇÇوش
كÇفيدهاي خÇود دل خÇون بÇه ناردان چون

تÇو كÇه دلم بÇردي و پÇيشديÇده ز رفÇÇتي
دويÇدهاي اعÇضا¾ در حÇيات شÇيرة چÇون

خموش باغجان در چه سوسنيز ايگلچو
شÇنيدهاي بÇلبل لب از حÇرفي كÇÇه @گÇÇويا

دم سÇپيده وقت كÇه سÇوگ بÇه آسÇمان اي
دريÇÇدهاي گÇÇريبان تÇÇو افÇÇق دامÇÇن تÇÇا

خÇا@ك روي بÇه افتي من چو تا دريغ باشد
چÇميدهاي جÇان چÇمن در كÇه قد سرو اي

پÇا@ك آب چÇو را مÇا كÇه مÇراد گÇÇوهر اي
پÇÇروريدهاي خÇÇود كÇÇرامت دامÇÇÇÇن در

هÇيچكس كÇه آنÇجا كÇه تو با رسيم چون ما
رسÇيدهاي كÇانجا تÇو بÇه نÇميرسد دستش
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خÇدا ار يÇاري كÇند تÇÇو بÇÇا رسÇÇيم شÇÇايد
ديÇدهاي چÇه را خÇدا ديÇده خداي اي هان

نÇفس نÇفس دل مÇÇيبÔردم ه صÇÇغ تÇÇيغ از
بÇريدهاي جÇانها سÇينة نÇفسز چÇون تÇا

تÇو بÇÇيحضور نÇÇفسي نÇÇميكشم هÇÇرگز
دركشÇيدهاي صÇحبتمÇا نÇفسز @گÇرچÇه

نÇفس از افÇتادي خسÇتگي فÇÇرط ز آخÇÇر
دويÇدهاي مÇÇحبت طÇÇريق در بسكÇÇه از

است نÇفسدركشÇيدن وقت يÇار غÇÇير از
است آرمÇÇيدن نÇÇفسي نÇÇوبت يÇÇار بÇÇÇÇا

كÇنيم وفÇا ت ودÇم عÇهد بÇÇه تÇÇا بÇÇرخÇÇيز
كÇنيم فÇدا جÇانش و بÇÇوسه زنÇÇيم پÇÇايش

مÇا خÇويشو حق خود گردن ز ادا كرد او
كÇنيم ادا حÇقش پÇايشو بÇه جÇان ريÇزيم

فÇلك بÇر كÇوبند كÇه كÇيست عÇزاي طÇÇبل
كÇÇنيم بÇÇپا مÇÇصيبت لواي تÇÇÇÇا زنÇÇÇÇهار

گÇل چÇو قÇبا گÇلگون مÇه آن فÇÇراق انÇÇدر
كÇنيم قÇبا جÇان پÇيرهن كه ا@گر است وقت

نÇمود شÇنا چÇون خÇون لجÇة مÇيان هÇم ما
كÇنيم شÇنا مÇاهي چÇو ديÇده آب در هم ما

ماش و سما بر روان ارضو جسمشفراز
كÇنيم سÇما در گÇه و زيÇارت زمÇين در @گه
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رسÇتخيز هÇنگام بÇه است لقÇا وعÇدة چون
كÇÇنيم لقÇÇا بÇÇراي مÇÇÇÇرگ آرزوي مÇÇÇÇا

بÇرون شÇد چÇو مÇحبت بÇزم ز دامÇنكشان
كÇÇنيم كÇÇجا رويش زيÇÇارت دگÇÇر آيÇÇÇÇا

او روي بÇه عÇالم بÇÇدو رضÇÇا دل مÇÇيبود
كÇنيم رضÇا را خÇود دل دگÇر رفتچون او

روزگÇÇار دامÇÇÇان نÇÇÇÇازپرور سÇÇÇÇرو اي
كÇنيم رهÇا كÇف از دامÇنت كÇه مكÇن باور

عشÇق به ما خون ا@گر بريزد غمت ره صد
كÇنيم خÇونبها طÇÇلب او از كÇÇي هÇÇيهات

آب بÇر رود عÇالم و تÇو از چشÇÇم بسÇÇتيم
وا@كÇنيم ديÇده ا@گÇر رويت بÇÇه دگÇÇر بÇÇار

تÇو فÇراق در مÇا و كÇردي آب زيÇÇر سÇÇر
كÇنيم مÇاجرا ازيÇن آخÇر خÇا@ك زيÇر سÇر

تÇÇو روي بÇÇود نÇÇÇÇما خÇÇÇÇداي آيÇÇÇÇينة
كÇنيم خÇدا بÇر نÇÇظري او در نگÇÇذاشÇÇتي

مÇا شÇويم آيين حق و حقگراي و حقبين
كÇÇنيم حÇÇقنما آيÇÇينة در نÇÇظر گÇÇه هÇÇر

سÇرو چÇو آزادگÇي سÇر از مÇÇيخواسÇÇتيم
كÇÇنيم نÇÇما و نشÇÇو تÇÇو زÇÇع جÇÇويبار در

مÇا كÇه بÇود آن راي و بÇرگرفتي سÇايه تÇو
كÇÇنيم التÇÇجا عÇÇلي نÇÇور آسÇÇÇÇتان بÇÇÇÇر
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بÇÇيريا و بÇÇنشينيم شكسÇÇÇتگان دل بÇÇÇÇا
كÇÇنيم كÇÇبريا حÇÇرم در نÇÇÇÇياز عÇÇÇÇرض

نÇÇهيم كÇÇبريا حÇÇرم در روي يكبÇÇÇÇاره
كÇنيم ريÇا و كÇبر سÇر بÇر خÇا@ك مÇÇردانÇه

راه نÇمود را مÇا مÇيكده سÇوي كÇÇه را آن و
كنيم دعا جان از شب و روز كه بود واجب

دور دهÇر فكÇر از و غافل خويش ذ@كر از
كÇنيم جÇا شاه آن دل در فكر و ذ@كر چون

را مÇÇجاز اسÇÇاسسÇÇراي كÇÇنيم ويÇÇÇÇران
كÇنيم بÇنا حÇقيقت نÇور بÇÇه خÇÇانهاي پس

را شÇاه و مÇهر از سÇر بÇركنيم حÇلقه زيÇÇن
كÇنيم دولتسÇرا در بÇر جÇاي حÇلقه چون

او جÇمال مÇهر بÇه زنÇيم دم صÇÇبح چÇÇون
كÇنيم ضÇÇيا ÇÇر Ôپ دمÇÇدمهاي بÇÇه را آفÇÇاق

چÇÇنگ كÇÇرمشآوريÇÇم ة رÇÇط تÇÇار بÇÇر
كÇÇنيم پÇÇرنوا زمÇÇزمهاي بÇÇه را افÇÇÇال@ك

مگÇÇر جÇÇهان دو زهÇÇر كÇÇنيم بÇÇيگانگي
كÇنيم آشÇÇنا نÇÇورعلي مÇÇهر بÇÇه را جÇÇان

است مÇÇا شÇÇاه امÇÇروز جÇÇاللي نÇÇورعلي
است مÇا مÇاه مÇهر از مÇهتري آسÇمان بÇÇر



1 شريفه آيات فهرست



فهرستها

Éفهرستآياتشريفه

Éفهرستاحاديث,اخبار,اشعاروعباراتعربي

Éفهرستاشعار

Éفهرستاشخاص

Éفهرستاما@كن

ÉفهرستكتبورساÄل





شريفه آيات فهرست

م, Ôه ن ÖيÇب Ô¾ا م× ح Ôر ار ف Ôالك لي ع Ô¾ا د ش ا
1ì3

1ê8 , Ôقتلوه Ôا
1êë ول, Ôس ر ن م تضي× Öار نم الا

,Âسبي ربه الي ذ خ تَّ ي Öن ا شا¾ من الا
23

ìë , ÖمÔك تقي× ا اهللا ند ع مكÔم كر@ ا نا
1ë1 ه, مر ا Ôغبال اهللا انَّ

وا Ôر ي غ Ôي ي× ت ح وم ق ب ا م× Ôر غيÔي ال اهللا نا
ì3 , Öم ه س ÔفÖن @

اب ا م×
ë0 , هاد م Öوق  لÔكل و ÕنذرÔم تÖن ا ا نَّم× ا

1êë اهللا, كÔم يل و ا نَّم× ا
ë1 ليâن, وَّ Öاال Ôاطير س× ا ×الا ا ذ× ه× Öنا

و لÇيَّ ا كÔعÇاف ر× و كâي ف و تÇ Ôم âيÇن ا

1ê9 ,/// ن âالَّذي ن م ك@ Ôر هط Ôم
1ë2 الميâن, الÖع× ن نهي×كعن لم و ا

Ôاهللا و ارÇ ×الن لÇي ا ون Ôع ÖدÇي كÃÇÇ×ول Ôا
¹ نَّ جÇÇ Öال لÇÇي ا وا Ôع ÖدÇÇ ي تÇÇعالي

1êì , هن Öاذب ̧ رف Öغ مÖال و
1êë , ر صالب ع ج Öار ثمَّ

Ôاهللا ك@ ب×ار ت ف ر آخ HقÖل خ Ôن×اه أ نش ا مَّ Ôث
1ê2 Ç êê , نâقيال الÖخ× Ôن حس ا
73 نا///, âسين Öنا ذن×ا اخ ×Æ Ôت ال× بَّن×ا ر

1êë , ر صالب ع ارجف
اهللا فيسبيل لÔوا ت Ôق الذين بنَّ حست ال×
ربÇهم عÇند Õ¾ياÇح ا بÇل Hات مÇو× ا

132 قÔون, رزÔي
تا, د س فÇل اهللا الا Õ¹هال × فيهما كان لو
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18
ì0 فيه, يب ر ال ا ×مم

. مع السَّ ي لق ا Öنم و Õقلب Ôهل ك×ان Öنم
10

127 , بقي× ا و د ش ا Ô̧ واالÐخر
ذينÇَّال و ÇÇوله Ôس ر و ون ÔخÇÇ اس الر و

1êë وا, Ôن آم
13ì , دي× Ôاله ع ب اتَّ نم علي× Ôالم والس

1ë1 ه, امر لي× ع Õبغال Ôواهللا
109 , ه ورÔن مت Ôم Ôاهللا و

فÇي ÔثÔمك يÇ ف اس×الن Ôع نف ي ا م× اما و
1ì3 ,@8ê االÑرض,
1ê8 كÔم, ت هال × وا Ôر Ôانص و

1êë ,Gد ح ا يبه غ لي ع ر ظهÔي ال و
ìë , م آد بني من×ا كرَّ د قل و

ìì اهللا, ¾يشا Öن ا ×الا ن ÔÅا تش× ما و
ه ب Ôش Öن ل×ك و ÔوهÔبل ص م×ا و ÔوهÔل ت ق ا م× و

1ëê , Öم Ôهل
1êë اهللا, الا تأويله يعلم ا م× و

1ë1 ه, ورÔن مت Ôي Öن ا الا Ôاهللا بي Öأ ي و
ات و× Çم× السَّ قÖلÇ خ فÇي ون Ôكَّر ف ت ي و
ا Çذ× ه× ت ÖقلÇ خ م×ا بَّن×ا ر رض Öاال و

137 ,Âباط
113 يشا¾, ما Ôلع Öف ي

1ë3 ني, âيي Öح Ôي مَّ Ôث âني Ôت âمي Ôي
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ال ا ÇÇور Ôم Ôاال ÇÇجري ي ن ا Ôاهللا بÇÇÇي ا
1êê باسبابها,

ان و Ôه سانÃتÇس ا لي× و ت Öنا و لÔه قب ت Öس ا
1ê0 , Ôبسعت

1ëê ثقاتي, يا لوني Ôقت Ôا
1ì3 , م×ان الز طال ان و بقي× ي لخير ا

1ëë ر, غيَّ ت ي ال اتي لذ ا
9ì , Ôديق الصَّ اال Ôسله Öغ Ôي ال× Ôديق لصَّ ا
Çنن Ôس ÖنÇ م Çطاق Ôي ال× ا مÇÇ م ÔرارÇÇالف

1ë0 لين, رس Ôالم
Ôلالقاب ¾لما Ôلحل Ôعاب ×الت ¾لماÔلعل زم الال

9 كما¾, Ôالح عن
ك@ ÔرâقيÇ ف كاب بÇب× ك@ ÔدÖبÇ ع مَّ ÔهÇÇ×الل
¹ل ÃÇÇس الم ÔعتادÇÇÇÇ Ôم كاب بÇÇÇÇب×

73 بابك///, ب
êê لوكهم, Ôم دين لي× ع Ôاسالن

1ê3 , Õ¹خل النَّ Ô̧ وا الن و نÔوا¸ ¹خل لن ا
1ê8 ه,  د ج فÖي سب لتÔق ين س Ôالح انَّ

1ì3 وت, Ôم ي ال× Gد حمÔم انَّ
30 , ¹ل ب السَّ راف و× كان نه ا

¾االنبيا Ôا@كرمت ني ا م آد اهللا ي وح Ôا
13 ,/// ̧ و بَّ الن ب

7ê , ̧ ر ج فÖال لوا Ôقت Ôا Ô̧ ر ف الك ا ه ي ا
132 لÖتني, ه Öم ا âالَّذي Ôت Öو مÖال ا ه ي ا
11ê , اخلين ×لدل Õ¹مفتوح ا ب×ابÔه×

مÇا Çثل م والبأس لم الح فيه ج مازت
,HقÇ ع الغاديات وب ص ج مازت

1ì3



سلطانعليشاه جناب شهادت و زندگي در رساله دو 198

الي فاتÇااللت ÖنÇ م ¾بياÇاالن Ô¹وبÇÇت
ê9 , غيراهللا

1ê7 الناس, Ôع ف Öن ي Öنم اسالن Ôير خ
Ôف ر Öع ا Ôت Öسل ني أÇك âتخادعني نيا Ôد

1ëê ا, اله× ح×
×الا لم الع وا Ôد جت لن وا Ôب ر غ او قÔوا ر ش

1êê ن×ا, Ôه ه×
لي ا ولÇص Ôالو عدÇب لÇلي الدَّ ÔبلÇÇط

ë0 , Õبيحق لوبÖط الم
اهللا طيب Gخير دÖب عب Ôاهللا راد ا ذا ا نه فا

1ê7 ,/// Ôد ري فال Ôه وح Ôر
ح صÇي ال× @كÇÇعتان ر شق عÇÇÖال فÇÇي
ه, ب احÇ ص× م دÇب

×الا ÇÇوÄهما Ôوض
1ë2

1ë1 , بري× Ôالك ¹ يب الغ قعت و قد
10 الن, Ôج ر ي هرظ م صق

1êê اهللا, ¹ ي ش م Ô¹ اوعي قÔلوبÔنا

بيل فيس ÔلقاتÔن اهللا اسم لي ع وا Ôوم Ôق
1ëì اهللا,

1ê3 , ¹نخل Ôتصير و نوا¸ @ك×انت
¹ ب Öط Ôخ اسالن ر ص Öخ ا اهللا Ôول Ôس ر ك×ان@

73 , ̧ ل×و ص و

يري× Öن ا Hنتقام ا مسل Ôالم ¾ر مÖلل @كفي×
3ê , اهللا عاصي مب Ôل مÖع ي Ôه و Ôد ع
Hباح ص اربعين اهللا صخل ا Öنم لÔك@
لبهق ن م ¹كم الح Ôينابيع Öت ر هظ

19 لسانه, لي× ع
117 , Ôهل قل خ ا لم× Õر يسÔم @كÔلٌّ

1ë8 اته, ي× حل Ôهال ج× ر ÔريدÔي @كÔلٌّ

ير غÇب  قÇ الح لÇÇي ا ̧ عÇÇا Ôد ÇÇونÔوا Ôك@
1ê7 تكم, ن سÖل ا

ا ه× Ôت بيحÇ ص Çارت ص× Õ¹ل Öيل رت مÖق ا ال×
فÇÇي اهللا ولÇÇ Ôس ر آل ور ÔدÇÇÇÇب

1ìê , ف س خ

 ليÇالع اهللاÇب ×الا ̧ Çوَّ Ôق ال× و ولÇÇ ح ال×
93 , العظيم

138 طاع, Ôي ال ن مل رأي× ال
3ë مار, الح اال االحسان د رÔي ال

لمانÇ س لبÇق في م×ا ر ابوذ مل ع لو
ë1 له, ت ق و ا ره ف كل

1ê9 , Ôوذيت Ôا ا م× Ôثل م بين ي وذ Ôا ا م×
, اسÇ الن نÇ ع ا كفو للناس و مالكÔم

1ê7
1ì2 ,Gهيد ش مات Hغريب مات Öنم
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فÇيه القÇاÄم¹ اهللا ÔفسÇن و اق¹اهللاÇÇن
1ìê نن, بالس

ê7 االشار¸, كفيه ي Ôلوالعاق
, ¹ ع Öست نسج ن م خيط Hقميص انَّ و

ì8
1êë هÔو, اال يب الغ Ôمل Öع ي ال× و
1ëê اتي, ي× ح في âماتيم و

ê9 , ل باالوَّ ×الا ÔخرÐاال Ôف عرÔي هل
ته, اب ه× م ن م âيغضي Öو ا ¾يا ح ضي Öغ ي

ì0
1ë3 به, ييني Öح Ôي ثÔم ني ع ني Ôميت Ôي

نا Ôع منÇي و تن×ا هال× في يوقع و وهن Ôي
Çلينا ع Ôد فسÇ Ôي و م هت اد Çب× ع Çن ع

1ê9 اننا, ×ب Ôش





اشعار فهرست

مÇعالي فÇرع هÇنرش از شد آنكه
1ì2 عالي,

بساط بر كه عزيزان چشم آب از
1ìë بريخت,

فيضعÇلي, دم وز ولي شاه دم از
1ì1

1ëê سبق, اندر بختياند اشتران
مÇيبرآري قÇيامت كÇه د محم اي

1ìê زجان, سر
گÇريست, بÇايد زار انجمن آن بر

ìë
دولتو و زÇع بÇه خدايا بزرگوار

1ì7 @كام,
ساز, برگو او بر فزودند بسكه

1ë1
بÇد چشÇÇم كÇÇز نÇÇيكمردان بÇÇه

1ì7 بپرهيزش,
درخت آن نÇبود بÇÇاغ هÇÇيچ بÇÇه

1ìë مانندش,
خÇالصايÇمان دستمي يكي به

1ëì نوشند,
مÇعني چÇنين بÇا صÇورت جÇÇمع

ê1 ژرف,
او از چÇÇراغÇÇي كÇÇه را چÇÇÇÇراغ

1ì7 فرا@گيرند,
او فÇراق در نÇخورد غÇم چگÇونه

1ìë درويش,
سÇربريده قÇلم كشÇته مÇرغ چÇÇو
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1ìë ميگردد,
وي نÇور و اسم علي كه خدايگان

1ì7 لقباست,
سÇينه انÇدرون فراق درد خدنگ

1ìë خلق,
دايÇم عÇمرش گÇÇويند را خÇÇضر

132 است,
جÇلوات مÇظهر هÇمگي خÇÇوبان

1ë9 صفاتند,
راه شÇÇرط كÇÇردن فكÇÇر ل او در

1êë است,
افÇروختم, دل شÇمع فÇÇراقت در

1ë7
نÇÇهد مÇÇرهم كÇÇه شكسÇÇÇته دل

1ìë دگربارش,
جÇÇانب فÇÇنا دار ايÇÇÇÇن از رفت

1ìì ازل, محبوب
و شيرين اينآب است رگرگ

1ë2 آبشور,
انÇقالب و گÇيتي دور از زيÇÇنهار

1ìê روزگار,
مسÇتوي, نظر با سوي راه سالك

1ì1
خوش چه جمعي شمعيو شبيو

1ìê يارا, بود
77 خويشتن, خون به زارم عاشق
در غÇوغاي بÇه گÇفت كÇه عÇÇدو

1ìì او, @گذشتن
مÇعاندان رغÇم بÇه مÇÇصر عÇÇزيز

108 حسود,
از زمÇانه روي بÇه رسÇÇيد غÇÇمي

1ìë تقدير,
نيست, كام ره اين در نا@كامي غير

1ì1
خÇتم روز و بود ازل حكم قضاي

1ìì عمل,
جÇهان دوم صÇبح و شد فرو قمر

1ì7 بگرفت,
شكÇفته گÇلبني خزان آفتاب @كز

1ì7 بريخت,
بÇه گاهي و گشتن كشته به @گاهي

111 است, @كشتن
دلخسÇÇتگان ديÇÇÇدة آب @گÇÇÇÇر

1ìì بپيوستي,
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سÇاغر كÇه مÇحتشمانيم آن از مÇا
1ëì @گيرند,

ì9 دستقضا, برهنهايمدر تيغ ما
من فوتز شد چه كه گويم منچه

1ìì اسفا, وا
هÇمچو ايÇنجا گشتم حيرت ز من

1ë7 موي,
خÇÇون مÇÇوج را حÇÇرم نÇÇازنينان

1ìê بيدريغ,
در بÇود روز چÇنين حÇال بÇه نظر

1ìë عمر, همه
از رود در به هرگز كه دريغ آن نه

1ìì دل,
از زاري به بگريد دوست وليك

1ìì دوري,
در بÇه نخلشسر كه باغي آن هر

81 بي,
سÇاختند, كÇاري بÇهر را كسي هر

117
حلقة اندرين نبود درخت آن هم

1ìì ملك,
فÇراق كÇز بود جراحتغم همين

1ìë رسول,





اشخاص فهرست

شÇيخ هÇÇراتÇÇي,
Ñ
آخÇÇوندزاده
د محم

ìë ,1ê ,13 آدم(ع),
,@8ì شÇÇاهسون, وله فالدÇÇÇآص

129 ,127
13 برخيا, آصفبن

,133 ,13 خÇليل,
Ñ
ابراهيم(ع)

171 ,1ê8 ,1êê
11 ادهم, ابراهيم

كÇرمان), (حÇا@كÇم ابÇراهÇيمخان
1ì1 ,1ì0

1ëë ,1ë3 ابنعطا,
10 دÄلي, ابواالسود
8 شيخ, ابوالبركات,

11 سمري, ابوالحسن
11 ابوالخطاب,

8 شيخ, بغدادي, ابوالفضل
11 بنروح, ابوالقاسم

1êì ,ë1 ,10 اباذر,
Ñ
ابوذر

ì9 ابوالخير, ابوسعيد
بÇن احمد شيخ رودباري, ابوعلي

8 د, محم
بÇن حسÇن شÇيخ كÇاتب, ابوعلي

8 مصري, احمد
8 شيخ, اندلسي, ابومسعود

27 ,13 ابيطالب,
130 [قاجار], احمدشاه

13 اخنوخ,
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درضا, محم مال آخوند [اردكاني],
21

138 ارسطو,
10 زيد, بن اسام¹
13 اسحاق(ع),

170 ,138 [مقدوني], اسكندر
133 ,13 اسماعيل(ع),
11 جعفر, بن اسماعيل

10ì حسينعلي, آقا اصفهاني,
دصادق حمÇم آقاميرزا اصفهاني,

ì3 ,29 ,2ë فيضعلي,
Ñ

شانزده ار, عبدالغف اصفهاني,
118 ,11ê ,112 الدوله, اعدل

1ê د, محم حاجي افضل,
71 حاج, داد, اهللا

امÇير اوالد (از سÇÇلطانقلي امÇÇير
ë خزايي), سليمان

11 بنصرد, اميرسليمان
ì7 ,3ê جعفر, ميرزا التجار, امين
پنج مرتضي, شيخ حاج انصاري,

10 اويس[قرني],
80 ,71 [عريان], باباطاهر

ëì عباس, باقري,
11 بسطامي, بايزيد

13 بثريا,
13 برده,

جعفر الÇم حاجي كاشاني, برزكي
29 محبوبعلي,

Ñ

13 برغيثاشا,
13 بره,

139 بزرگمهر,
شÇÇÇيخ ÇÇÇÇعيدي, الص بÇÇÇÇوسعيد

8 ابوالفتوح,
,11ë عبداهللا, د سي آقا [بهبهاني],

130
,1ë9 دعلي, محم موالنا بهبهاني,

1ì1
177 [@گور], بهرام

شهيد), آقاي دوم (همسر بي بي
70

ë اميراحمد, بيچاره,
ë د, اميرمحم بيچاره,

,97 ,93 ,91 جÇعفر, [بÇيدختي],
129 ,121 ,102 ,100
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1ê حسن, د محم حاجي بيدختي,
99 ,91 يوسف, حاج بيدختي,

ì7 حسن, بيدختي,
83 اسماعيل, بن حسن بيدختي,
109 حسين, كرباليي بيدختي,

,91 سÇلطان, كÇرباليي بÇيدختي,
100

شريف, د محم كرباليي بيدختي,
91

120 درضا, محم بيدختي,
هفده حسينعلي, كاشاني, بيدگلي
زاق, عبدالر مال آخوند [بيلندي],

18
87 د, محم د سي پيشنماز,

نÇورعلي, دكÇÇتر حÇÇاج تÇÇابنده,
شانزده

هفده شانزده, علي, حاج تابنده,
حÇÇÇÇاج گÇÇÇÇنابادي, تÇÇÇÇÇابنده,

ده سلطانحسين,
13ë حسن, د سي تربتي,

101 ا@كبر, علي شيخ تربتي,
101 صادق, د محم شيخ تربتي,

,7ì ,71 ,70 صدرالعلما¾, تربتي,
102 ,100

91 حسين, د محم تربتي,
100 ,92 ,91 علي, مال تربتي,

,100 ,97 ,93 ,92 مهدي, تربتي,
128 ,102

89 شمساالفاضل, ترشيزي,
131 ,127 االسالم, ثق¹

10 مسعود, بن سعيد ثقفي,
171 ,133 جبرÄيل,

10 ار, طي جعفر
13 جفينه,

اهللا فتح ميرزا
Ñ
جاللي

12 ,11 ,@8 بغدادي, جنيد
,98 ,97 د, حمÇم د يÇس جومندي,

100
ابÇراهÇيم, د يÇس آقا [جويمندي],

98 ,1ê
د يÇس آقÇا حÇاجي [جÇÇويمندي],

3ì ,3ë ,27 ,22 حسن,
11ì ,70 ,ì9 چنگيز,

12ì ,101 حاتمخان[بلوچ],



سلطانعليشاه جناب شهادت و زندگي در رساله دو 208

ìë [طايي], حاتم
121 حاجيصدر,

آقÇاي اجÇداد (از د حمÇم حÇاجي
ê سلطانعليشاه),

آقا
Ñ
عبداهللا شيخ حاج حايري,

رحÇمتعلي
Ñ
عÇبداهللا شيخ

سÇÇيزده, رحÇÇمتعليشاه,
Ñ

9ë ,@8ì ,ì3 ,28 ,27
10 حذيفه,

11 ,10 امام, حسن(ع),
11 ,10 بصري, حسن
120 جو, چاه حسن

,11 ,@8 امام, عسكري(ع), حسن
1ë0 ,12

هدا¾, دالش سي Ñ
امام حسين(ع),

,1ê8 ,@8ê ,@83 ,32 ,27 ,11
1ì1 ,1ë2

88 ,@87 ,@80 , مال حسين,
ì7 حاج, بيك, حسينعلي
7 اصفهاني, حسينعليشاه

مÇÇÇÇيرشاه ثÇÇÇÇالث, حسÇÇÇÇÇيني
7 ين, شمسالد

123 حاج, دادي, حق
1ëì ,1ë2 Ç ëê منصور,

Ñ
ج حال

1ê7 ابوبكر, اني, حي
(پÇدر الÇم آخÇوند د, محم حيدر
,1ê ,ê سلطانعليشاه), آقاي

ë9
11ê @كاظم, مال [خراساني],

139 ابوالحسن, شيخ خرقاني,
ë اميرسليمان, خزايي,

180 ,177 ,17ì ,132 خضر(ع),
78 خطيبباشي[مشهدي],

ابراهيم(ع)
Ñ
خليل

8 ين, برهانالد ميرشاه اهللا, خليل
مÇÇÇÇيرشاه ثÇÇÇÇاني, اهللا خÇÇÇÇليل

8 ين, برهانالد
77 كربالييحمزة, خيبرگي,

اهللا, ذبÇيح شيخ گنابادي, خيبرگي
11ê

13 داود(ع),
1ì0 ,1ë9 درويشجعفرعلي,

هفده درويششيرازي,
1ë9 درويشعباس,
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10ë ,71 حسين, شيخ دشتي,
10ì غالمحسين, شيخ دشتي,

ê , مال د, دوستمحم
11 مصري, ذوالنون

مÇيرزا حÇÇاجي رحÇÇمتعليشاه,
Ñ
شÇيرازي زيÇÇنالعÇÇابدين
9ì ,7 نه, پنج, در, نايبالص

122 ,1ê دستان, رستم
حÇبيباهللا, مÇيرزا حÇاج رشÇÇتي,

دوازده
10 هجري, رشيد

خÇراسÇان, شاه
Ñ
امام رضا(ع),

1ì0 ,@8ì ,12 ,11 ,ë@Ç@7
7 دكني, رضاعليشاه

8 شيخصالح, بربري, ين رضيالد
دتقي حمÇم شÇاهزاده وله, ركنالد
,11ê ,112 ,@8ë ,79 مÇÇيرزا,

13ì ,13ë ,127
87 حسين, د سي روضهخان,

109 درضا, محم د سي روضهخان,
االصÇل, شÇاهرودي روضÇهخان
12ì ,102 ,101 ابراهيم, شيخ

1ì0 رونقعليشاه,
2ì عبدالحسين, ميرزا آقا ريابي,

73 ,70 ,ì2 ,2ê Ç
دعلي, حمÇم مÇيرزا حÇاج ريÇابي,

102
,1ê علينقي, ميرزا حاجي ريابي,

2ê
د حمÇÇم الÇÇم العÇÇلما¾, رÇÇÇÄيس

103 اسماعيل,
13 زكريا(ع),

131 ساالرالدوله,
130 ,12ë ساالرالسلطان,

,100 Ç 102 ,@82 بلوچ, ساالرخان
,117 ,110 Ç 112 ,108 ,107

129 ,128 ,122 Ç 12ì
13 سام,

10ì د, محم آقا سبزواري,
پÇنج, هادي, الÇم حاج سبزواري,

22 ,20
مÇيرزا, دهاشم حمÇم سÇÇبزواري,

11ë
130 ,12ë ,12ê ,ìê سپهدار,
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7ê ,ì3 ,38 ,37 نه, الملك, سراج
130 ,ìê اسعد, سردار

12ê سعيد, سردار
123 منظم, سردار

اسكÇندرخÇان, حاجي سرهنگ,
ê2

12 ,@8 سقطي, سري
آقÇÇا حÇÇاجي سÇÇÇÇعادتعليشاه,
پÇنج, اصÇفهاني, دكاظم حمÇم
,23 ,22 ,7 هÇفده, شÇÇانزده,
9ì ,79 ,7ê ,ì8 ,ì2 ,2ì ,2ë

10 جبير, بن سعيد
8 ابوعمران, شيخ سالم, بن سعيد

138 حكيم, سقراط
ì9 حسين[صفوي], سلطان

حÇÇاج گÇÇنابادي, سÇÇلطانعليشاه
شش, پÇنج, د, محم سلطان مال
يÇازده, ده, نه, هشت, هفت,
چÇÇهارده, سÇÇÇيزده, دوازده,
هجده, هفده, شانزده, پانزده,
,132 ,120 ,ë9 ,2ë ,1ì ,ê

1ì2 ,13ë ,13ê

و (دامÇÇاد الÇÇم سÇÇÇلطانمحمود
آقÇÇÇÇÇÇÇÇاي بÇÇÇÇÇÇÇÇرادرزادة

72 سلطانعليشاه),
,70 دباقر, حمÇم مÇيرزا سÇلطاني,

107 ,@82
1êì ,ë1 ,10 سلمان,
171 ,13 سليمان,

13 سليمه,
چهارده كيوان, سميعي,

1ëì سنجر,
امام حسين(ع),

Ñ
هدا¾ دالش سي

,12 ,11 امÇام, اد(ع), جÇس د يÇÇس
111 ,110

10ì اسماعيل[صفوي], شاه
امام رضا(ع),

Ñ
خراسان شاه

,10ì ,@8 ولي, نعمتاهللا د سي شاه
1ë8

10ì عباس[صفوي], شاه
1ë8 [دكني], عليرضا شاه

13 شبان,
شÇيخ

Ñ
مÇحمود شيخ شبستري,

1ì1 شبستري,



211 اشخاص فهرست

1ë2 شبلي,
,111 ,101 ,100 المÇلك, شجيع

12ë
مÇÇيرزا كÇÇاخكي, شÇÇÇÇريعتمدار

88 ابوالقاسم,
13 شعيب,

8ì ميرزا, آقا شفيعخان,
11 بلخي, شقيق

133 ين, شمسالد
1ëë شمستبريزي,

7 [شيخ], دكني, ين شمسالد
13 شمعون,

حÇÇاجي جÇÇنابذي], [شÇÇورابÇÇي

1ê ,ê Ç ì قاسمعلي,
13 شيث,

1ì2 چقندر, شيخ
ì8 باقر, استاد شيرازي,

Ñ
د حمÇم آقÇا حÇÇاج شÇÇيرازي,

78 نه, رعليشاه, منو
محسن شيخ سروستاني, شيرازي

9ì صابرعلي,
Ñ

1ê7 ,10 Ç 12 امام, صادق(ع),

مÇنيرعليشاه), (برادر د سي صالح,
1ì1

شÇÇÇيخ حÇÇÇÇاج صÇÇÇÇالحعليشاه,
شانزده, سيزده, دحسن, محم

107 ,103 ,102 ,91
3ê شيخ, صدوق,

Ñ
حسÇن مÇÇيرزا حÇÇاج صÇÇفي,

دوازده صفيعليشاه,
ê1 زينالعابدين, آقا طبسي,

30 طريحي,
10ì تقي, شيخ طهراني,

12ê ظهيرالسلطان,
7ê عباسميرزا,

الحكومه (نايب خان عبدالحسين
118 ,71 @گناباد),

103 ميرزا, زاقخان, عبدالر
11 جعفر, بن عبداهللا

,93 ,91 ,@80 ,7ì قÇاتل, عÇبداهللا
1ë9 ,128 ,99 ,97

27 عبدالمطلب,
13 عثاس,

11 سعيد, بن عثمان
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130 ,12ë عضدالملك,
د حمÇم يÇن ريدالدÇف شÇيخ عÇطار,

1ëì هشت, ابراهيم,
بÇن حسÇÇينعلي بÇÇيدگلي, عÇÇطار

هفده حيم, عبدالر
8 ين, برهانالد ميرشاه عطي¹اهللا,
8 ين, كمالالد ميرشاه عطي¹اهللا,

مÇÇÇÇيرشاه ثÇÇÇÇاني, عÇÇÇÇÇطي¹اهللا
7 ين, كمالالد@

1ëë مولوي), (فرزند ين عال¾الد
,11 ,10 حيدر,

Ñ
امام علي(ع),

,1ë9 ,1ë8 ,1ë0 ,30 ,13
177 ,172

111 حسين(ع), بن اصغر علي
12 ,11 ,@8 امام, النقي(ع), علي
,@8ë ابوالقاسمخان, عمادالملك,

112 Ç 11ê ,90 ,@8ì
122 ,11ê عمادالممالك,

10 [ياسر], ار عم
13 عمران,

,77 ,13 مسÇÇيح,
Ñ
عÇÇيسي(ع)

181 ,172 ,1ëê ,1ê9

13 غثميثا,
8 احمد, شيخ طوسي, غزالي
1ë0 حضرت, فاطمه(س),

1ì2 ,1ì1 فتحعليشاه,
1ì2 نسقچيباشي, خان فرجاهللا

پانزده فضولي,
ميرزا آقا اصفهاني,

Ñ
فيضعلي

دصادق محم
ت حج حضرت

Ñ
امام قاÄم(ع),

,12 ,11 ,@8 مهدي(عÇج),
Ñ

17ë
11ê اسداهللا, د سي حاج قزويني,

72 , مال حاج قشم,
1ëì ,100 حيدر, ين قطبالد
123 اسماعيل, كرباليي قمي,

10 قنبر,
,99 ,@87 حسين, الÇÇم قÇÇوژدي,

109
نÇايب

Ñ
حسÇين نايب @كاشاني,

,119 ,113 كÇÇاشي, حسÇÇين
131

128 هدايتبلوچ, @كرباليي
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139 @كريستفكلمب,
1ë8 زند, @كريمخان

شÇÇيخ حÇÇاج قÇÇزويني, @كÇÇيوان
Ñ
مÇنصورعلي

Ñ
عÇباسعلي

Ç يÇازده نÇه, قÇزويني, واعÇظ
1ì7 ,12ê هفده, پانزده,
8 ابوالقاسم, شيخ @گركاني,

ëì داود, @گلپايگاني,
10ë اسداهللا, شيخ @گلپايگاني,

8ì مهدي, حاجيميرزا @گنابادي,
1ë2 لوط(ع),

زيÇنالعÇابدين, شÇيخ مازندراني,
ì3 ,27

10 مالكاشتر,
130 حسن, شيخ مامقاني,

,113 ,@8ë غÇالمحسين, مÇتولي,
11ê

7ê د, محم د سي آقا مجتهد,
,ì9 شÇيخ, بÇغدادي, يÇن جدالدÇم

1ëì
دجعفر حمÇم مال مجذوبعليشاه,

7ê ,7 قرگوزلي,

8 ين, حبيبالد ميرشاه محباهللا,
مÇÇÇÇيرشاه ثÇÇÇÇاني, مÇÇÇÇحباهللا

8 ين, حبيبالد
Ñ
رسÇÇÇÇول

Ñ
د(ص) حمÇÇÇÇÇم

,13 ,12 ,10 ,9 ,3 رسولاهللا,
,133 ,ì0 ,ë9 ,ëì ,ê1 ,30
,1ìê ,1ì3 ,1ë0 ,1ê8 ,1êì

1ìë
11 امام, دباقر(ع), محم
123 خان, بك, د محم
128 فيض, بك, د محم
10 ابيبكر, بن د محم

109 عبدالباقي, بن د محم
11 عثمان, بن د محم

حÇضرت
Ñ
امام دتقي(ع), محم
12 ,11 ,@8 جواد,

ين, شمسالد ميرشاه ثاني, د محم
7

12 ,11 امام, حنفيه, د محم
1ë9 قاجار, دخان محم
ì9 خوارزمشاه, د محم

2ì , مال حاجي دصالح, محم
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22 ,17 , مال آخوند دعلي, محم
88 , مال دعلي, محم

1ê ميرزا, آقا آقا, دعلي محم
,130 ,12ë ,9ì شÇاه, دعلي حمÇم

13ë ,131
8 ين, شمسالد ميرشاه د, محم
2ì ميرزا, حاجي دمهدي, محم
20 ,19 كالنتر, محمودخان

7 شيخ, دكني, محمود
13 محوق,
13 مخلت,

172 مريم(ع),
مÇÇيرزا حÇÇÇاج مستعÇÇÇÇليشاه,

7 شيرواني, زينالعابدين
11 عقيل, بن مسلم
11 قعقاع, مسيببن

عيسي
Ñ
مسيح

130 مسيونوز,
مشÇÇتاقعليشاه

Ñ
مشÇÇÇتاقعلي

,133 مشÇتاق,
Ñ
اصÇÇفهاني
1ì0 ,1ë9

لي, فضÇÇت مÇÇÇÇصدقالسÇÇÇÇلطان

شانزده غالمرضاخان,
10 عمير, مصعببن

,118 ,@88 ,@87 رالسÇلطان, ظفÇÇم
122

مÇولوي
Ñ
كÇرماني رعليشاه مظف
1ì2 ,1ì1 ثاني,

ابÇومحفوظ,
Ñ
كÇرخÇي معروف
12 ,11 ,@8

1ë8 ,7 د, سي معصومعليشاه,
حÇاجي نÇوغابي, معيناالشÇراف
12ì ,12ë ,@8ë دحسين, محم

10 مقداد,
هشت اردبيلي, س مقد

جÇÇمعه (امÇÇام حÇÇاج علي, الÇÇم
ì2 بيدخت),

مÇادري دÇج) حÇاجي علي, الÇÇم
,23 هفت, نورعليشاه), آقاي

ì0 ,2ì
123 بلوچ, علي مال

دحسين, حمÇم حاج التجار, ملك
102
13 منذر,
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ج حال
Ñ
منصور

1ì0 منيرعليشاه,
مÇÇÇÇيرزا السÇÇÇÇلطان, مÇÇÇÇÇÇوثق

79 ,78 حسينعليخان,
172 ,13 موسي(ع),

11 امام, كاظم(ع), موسي
مÇوالناي

Ñ
مÇÇوالنا

Ñ
مÇÇولوي

,1ëë ,13ë ,ë0 ,39 رومÇÇي,
1ëì

علي الÇÇم (پسÇÇر قÇÇاتل مÇÇهدي
,97 ,93 ,92 ,7ì تÇÇÇÇربتي),

128 ,102
10 ار, تم ميثم

پÇانزده, جÇاللي,
Ñ
فتحاهللا ميرزا
191 ,1ì8

91 مسيح, ميرزا
ì7 ,ê7 حاجي, مهدي, ميرزا

123 حاج, علمخان[نودهي], مير
1ìì ميرمختوم,

13 ناحور,
,11ì ,ì9 ايÇران, پÇادشاه نÇÇادر,

122

38 ,ì شاه, ين ناصرالد
37 ناÄبالسلطنه,

مÇيرزا حاج شيرازي, ناÄبالصدر
132 ,9ì هشت, آقا,

êì عبدالمنعم, ميرزا االطبا, نجم
,70 ,ì9 شÇيخ, كبري, ين نجمالد

1ëì ,1ëë ,133
10 زياد, بن كميل نخعي,

8 عبداهللا, شيخ اج, نس
129 دعلي, محم حاج نشابوري,
قÇÇÇÇوشآبادي, نشÇÇÇÇÇÇÇÇابوري

13ë ,128 دخان, محم
1ì0 نظامعليشاه,

171 نمرود,
171 ,13 نوح(ع),

,1ë ,7 اصÇÇفهاني, نÇÇÇورعليشاه
1ì2 ,1ë9

Ñ
علي مال حاج ثاني, نورعليشاه

نÇه, هشت, هÇفت, نÇورعلي,
,ì2 هÇفده, پÇانزده, سÇÇيزده,
,@81 ,7ê ,73 ,71 ,70 ,ì9
,99 ,9ê Ç 97 ,91 ,88 ,@82
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,107 ,10ì ,10ë ,103 ,102
,121 Ç 12ê ,11ê Ç 11ì ,110
,190 ,182 ,1ìì ,13ë ,131

191
130 فضلاهللا, شيخ آقا [نوري],

139 نوشيروان,
,7ì ,7ë ابوتراب, حاج [نوغابي],
,10ë ,102 Ç 97 ,91 ,@8ë
,119 ,11ê Ç 117 ,110 ,109
18ë ,183 ,129 ,12ì ,120
,102 دحسين, محم حاج نوغابي,

107 ,10ì
11ì حسن, نوغابي,

92 حسنمطلب, نوغابي,
10ë بيك, اهللا ذبيح نوغابي,

,@88 عبدالكريم, شيخ [نوغابي],
129 ,120 ,93 ,91

سÇردار,
Ñ
دعلي حمÇم نÇوغابي,

,121 ,11ì Ç 119 ,113 ,90
122

90 ,@8ì ,@8ë رالدوله, ني
117 ,ê1 نيكلسون,

پانزده سبزواري, كاشفي واعظ
13ë حسين, ترشيزي, وكيل

كÇهبناني, كÇرماني هدايتعليشاه
1ì0

دكاظم, حمÇم الÇم آخوند هراتي,
127 ,101 ,@89

Ñ
د حمÇÇم شÇÇيخ هÇÇÇÇراتÇÇÇÇي,

,11ì ,108 ,101 آخوندزاده,
127

101 @كاظم, مال هراتي,
13ë يوسفخان, هراتي,

130 @كاظم, مال آخوند هروي,
22 ولياهللا, مال همداني,

13 يافث,
8 عبداهللا, شيخ يمني, يافعي

13 زكريا, بن يحيي
22 ,21 د, محم آقا [يزدي]@,

13 يعقوب(ع),
,13 مÇصر, عÇÇزيز يÇÇوسف(ع)
18ê ,178 ,172 ,1ë1 ,108

13 يوشع,
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131 اردبيل,
139 (اسپانيا), اسپانيول

131 استرآباد,
,79 ,ìê ,ì2 ,23 شش, اصفهان,

18ì ,130
139 امريكا,
119 اهوان,

,7ë ,7ê ,70 ,ì3 Ç ìë پنج, ايران,
,100 ,9ì ,92 ,90 ,@89 ,@80
,131 ,129 ,127 ,118 ,101

1ë8 ,138
130 بادكوبه,
91 برقيان,

1ìì ,1ëê بغداد,

ì بغدادك,
117 بيجورد,

دوازده, ده, هفت, پنج, بيدخت,
,77 ,72 ,ì2 ,ì0 ,êê ,ê3 ,1ê
,9ê Ç 100 ,91 ,90 ,@88 ,@8ë
,109 ,107 ,10ë ,103 ,102

121 Ç 123 ,11ì ,110
1êë بيروت,
108 ,18 بيلند,

13ì ,131 ,ìê تبريز,
,70 حÇيدريه, تÇربت

Ñ
تÇÇربت

,118 ,110 ,107 ,100 Ç 102
129 ,128 ,12ì ,12ê

12ê ,117 ترشيز,
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1ê0 شرقي, تركستان
130 تفليس,
119 تون,

,19 دوازده, يÇازده, نÇه, تÇهران,
,êê ,38 ,37 ,33 ,28 ,2ì ,2ë
,107 ,9ë ,@88 Ç 90 ,ìê ,ì2
,130 Ç 123 ,11ì ,11ê ,108
,1ì1 ,1êê ,13ì ,13ë ,133

1ì2
êê ثموÄي,

38 جاجرود,
êê جعفرآباد,

,112 ,110 ,108 ,107 جÇÇنگل,
129 ,128 ,123

,90 ,@87 ,ê2 جومند,
Ñ
جويمند

,112 ,110 ,10ì ,102 ,98
129 ,122 ,120 ,118

1ì1 زينه, چهل
18ì ,133 ,12ê ,28 حجاز,

,@8ì ,ì3 حÇÇضرترضÇا, حÇÇرم
13ì ,13ë ,131 ,129

122 آباد, حسين

مكه
Ñ
خدا خانة

,22 ,ì ,ë دوازده, پنج, خراسان,
,@88 ,@8ì ,ì2 Ç ìê ,32 ,23
,127 ,12ê ,11ë ,11ê ,90

1ì1
121 ,109 خيبري,

1ìì ,1ëë ,1ëê دجله,
123 ,120 ,109 ,@87 ,78 دلويي,

1ê8 رس,
131 ,130 رشت,

,7ë ,7ê ,ìê روس,
Ñ
روسÇÇÇيه

,130 ,127 ,12ë ,90 ,@80
13ë ,131

هفده ري,
109 ,ê2 رياب,

123 زاوه,
12ë زرگنده,

80 (ژاپن), ژاپون
,ê3 ,23 ,22 ,20 پÇنج, سÇبزوار,
,107 ,@88 ,78 ,72 ,ìê ,ì2

130 ,12ì
12ê ين, سعدالد



219 اما@كن فهرست

131 آباد, سلطان
12ê سمنان,
107 سيستان,

110 شام,
78 شريفآباد,

1ë0 ابيطالب, شعب
1ê شوراب,

1ë8 ,78 شيراز,
ì3 هفده, حمزه, امامزاده صحن
هفده, صحنحضرتعبدالعظيم,
12ë Ç 127 ,9ì ,ì3 ,37 ,28
,107 ,@87 ,7ë ,ì3 ,ê3 طÇÇبس,

129 ,119 ,112 Ç 11ê
ìê كيلكي, طبس

,32 ,28 ,27 پنج, عتباتعاليات,
1ì0

7ê عثماني,
18ì دوازده, عراق,

12ê عراقين,
130 ,ìê آباد, عشق
12ê ليك[قلعه], ع
120 Ç 122 عمراني,

79 فارس,
127 داود, فخر
1ê0 فرانسه,
119 فردوس,

,108 ,107 ,@89 ,@88 ,ì قÇÇÇاين,
118

1ë9 قراسو,
ìê دوازده, قزوين,

122 قصبه,
130 ,19 قم,

109 ,@87 قوژد,
119 قوشه,

131 ,113 @كاشان,
,33 ,28 ,2ê ,ê دوازده, @كÇربال,
,133 ,12ì ,111 ,110 ,@88

177
1ì0 ,1ë9 @كرمان,

,131 كÇرمانشاهان,
Ñ
@كرمانشاه

1ì1 ,1ë9
مكه

Ñ
@كعبه

يازده هفت, Çپنج گنابد,
Ñ
@گناباد

,28 ,2ë ,23 ,1ê ,ì سيزده, Ç
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87 ,79 ,7ë ,71 ,ì0 Ç ìê ,ê2
,102 ,101 ,97 ,@89 ,@8ë Ç
,11ê ,112 ,108 ,107 ,10ë
Ç 132 ,12ê ,123 ,11ì Ç 121

13ë ,12ì
123 ,122 ,119 @گيسور,

130 @گيالن,
83 ,@81 سلطاني, مزار

1ì2 ين, نصرالد د سي مزار
1ì0 مشتاقيه,

,ì2 Ç ìê ,ê3 ,29 ,22 پنج, مشهد,
,100 ,@89 ,@88 ,@8ì ,78
,118 ,11ë ,11ê ,107 ,101
,13ë ,131 Ç 128 ,12ê ,123

13ì

1ê0 ,108 مصر,
,27 خÇدا, خÇانه

Ñ
كعبه

Ñ
مكه

,1ê9 ,133 ,7ë ,ì2 ,33 ,29
181

123 مهنه,
133 ,11ë ,108 ,ì7 ,ì2 نجف,

123 ,ì0 ,1ê نوده,
,109 ,98 ,90 ,@87 ,@8ë نوغاب,

129 ,128 ,120
,117 ,90 نشÇÇابور,

Ñ
نÇÇيشابور

18ì ,1ëê ,118
1ì2 ,131 همدان,

,12ê ,28 ,ê هÇندستان,
Ñ
هÇند

1ë8 ,133



رساÄل و كتب فهرست

20 اسفار,
,71 ,@8 كÇافي,

Ñ
كÇافي اصÇÇول

1ê7
71 ايضاح,

ì0 بحاراالنوار,
3 هفت, عاد¸, الس بيان

107 گناباد, جغرافياي تاريخو
هشت تذكر¸االوليا¾,
19 هذيب, الت تذهيب
هجده هفده, توضيح,
19 تهذيبالمنطق,
1ì2 الوصال, جنات
ì0 ,1ê ير, الس حبيب
پانزده السعدا¾, حديقه

33 ذوالفقار,
هشت, هÇفت, رجÇومالشÇياطين,

ì1 ,ê يازده,
شانزده سعادتيه, رساله

شهيديه
Ñ
شهيديه رساله

ì0 پانزده, روض¹الشهدا¾,
18 حاديعشر, باب شرح

يÇÇازده, نÇÇه, هÇÇفت, شÇÇهيديه,
هÇÇفده, شÇÇانزده, چÇÇهارده,

13ë هجده,
نه هشت, الحقاÄق, طراÄق

,êê ,ê1 ,32 ,18 Ç 1ì قÇÇÇÇÇرآن,
,13ê ,98 ,@82 ,7ê ,ëê@Ç@ëì

1ë3 ,1ê8 ,13ë
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كافي اصول
Ñ
@كافي

13ê ,117 معنوي, مثنوي
19 ل, مطو
19 مغني,

ده نه, هفت, عرفان, و علم نابغة
11ê حلوا, و نان

1ëë ,1ë3 ,1ë2 نفحات,










