
اÔسوةحسنه

سÇلسله وقت قÇطب تÇولد سÇال صÇدمين يك بÇهمناسبت كÇه صÇالح يÇادنامه كÇتاب از مÇقاله ايÇÇن /1
بÇههمت صÇالحعليشاه بيدختي بيچاره محمدحسن شيخ حاج آقاي حضرت گنابادي نعمتاللهي
و انÇتخاب شÇمسي) 13ìì (تÇهران, بÇود شÇده چÇاپ تÇهران اميرسليماني حسينيه صالح  كتابخانه
مرداد ì 138ì(مطابق ربيعالثاني نهم در بزرگوار آن رحلت سالگرد يادبود بهمناسبت تا شد مختصر
و اضÇافات چÇاپ ايÇن بÇراي مÇحترم مÆÇلف شÇود/ چÇاپ ايران عرفان در (19ìì ژوÄيه 28 و 13êë

كردند/ اعمال مقاله در اصالحاتي

 گوشهايازشÆوناخالقيواجتماعيحضرتآقايصالحعليشاه1

تابنده نورعلي دكتر حاج آقاي نوشتة

الرحيم الرحمن بسماهللا

ضÇميرم از شÇد گÇم خويش نقش دوست كه از سÇينه فÇضاي شد پر چنان
به بدانم, خطا هر از مصون و كل عقل بهاصطالح را خود اينكه بدون مخلص
كه عقالني استدالل طريق همان به كه مادام و معتقدم خود فكري نتيجه گيريهاي
پÇايبند بدان نشود, ثابت برايم فكر آن خالف است كرده القا من بر را  كلمهاي
و نÇفس ضÇعف يÇا بÇيني دهان بين اعتدال حد رويه اين ميكنم ر تصو و ميباشم

باشد/ خودكامگي يا لجاجت
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تسليم هم آن و داشتم رويه اين بر استثنا¾ يك فقط خود زندگي طول در اما
بود/ صالحعليشاه حضرت بزرگوارم پدر دستورات و اوامر برابر در كامل و مطلق
عÇيناليÇقين بÇه علماليÇقين از كردم, احساس سپس و دريافتم تجربه به Gبدو زيرا
كه ميدانم آنجا از را شيريني اين و بود> شيرين كند خسرو آن <هرچه كه رسيدم,

/(9ì آيه يوسف, (سورة ندانيد شما كه دانم آن خداي از من /1

شنيدم/ را 1 مون ل Öع ت ال ما اهللا ن م Ôمل Öع ا ني ا وي دل زبان از جان گوش با

/1730 بيت ل, او دفتر نيكلسون, طبع معنوي, مثنوي /2

زنÇم2 دم تÇو بÇا سÇه هر اين بي كه تا زنÇم هم بر را گفت و صوت و حرف
تم شخصي وجودو نقش Hواقع ايشان برابر در كه شوم عي مد ميتوانم بديننحو
ت لذ كمال در و كرده احساس خود بر را معنوي سلطة اين و بود شده گم ضميرم از

بودم/ تسليم بدان معنوي
دارم ايشÇان از كÇه عÇرفاني و مÇعنوي خÇاطرات تÇمام بÇهجاي را مه مقد اين
مÇعنوي مقامات از ندارم قصد مختلف بهداليل يادداشتها اين در زيرا مينگارم

زيرا: بنگارم سطوري ايشان

/130 بيت ل, او دفتر همان, /3

نÇيست3 يÇار را او كه ياري آن شرح نÇيست هشيار رگم يك گويم چه من
و بÇود كرده پر مرا سينة فضاي و گرفته من از مرا كه ميكنم ا كتفا بههمين و
به معنوي و عرفاني مسايل :Á او اينكه به Hمضاف است/ كافي من براي آيت همين
از من نارساي قلم و بيان در عاليه معاني آن كردن زنداني و درنميآيد قلم و بيان

بيافزايد: آن بر آنكه نه ميكاهد آن ارزش و قدر

/112 بيت ل, او دفتر همان, /ê

آن4 از گردم خجل آيم عشق به چون بÇيان و شÇرح را عشÇق گÇويم هرچÇه
بÇزرگوار آن مكارم از دارم, قرار معرفت از پاÄيني سطح در خود چون :Hثاني
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سطح خواننده براي نه آن بيان و نكردهام درك است, سطح اين شايستة آنچه جز
شأن از لذا و باشد من معرفت از باالتر سطوح ف معر ميتواند نه و است مفيد باال

ميكاهد/ مطلب

است/ خاليق فسهاي ن تعداد به خدا بهسوي راههاي /1

و ميباشد الÄق1 خ Öال فاس Öن ا د د ع ب اهللا لي ا Ôق Ôرألط روشن مصداق معنوي مسايل :Hثالث
بكنم ي خاص باور القا¾ ديگري در خويش معرفت سطح بيان با نميخواهم من لذا

دارم/ ابا باشم ديگران به باوري القاي مسÃول اينكه از و
روش جهان, اين زندگي به مربوط كه را يادداشتهايي و خاطرات بنابراين
در دقت از خواننده و نوشت خواهم است, امور ظواهر خالصه و اخالق زندگي,
احساس خويش درك بهاندازة را بزرگوار آن معنويت و عظمت خاطرات, همين

نمود/ خواهد

فرانسوي مستشرق كربن هانري

دكتراي رشته در تحصيل ادامة براي چه ÇÇ كردم اروپا به كه سفري چند طي
بÇورس از اسÇتفاده چه يافتم, توفيق آن انجام به شمسي 133ì سال در كه حقوق
محقق و مستشرق كربن هانري با ÇÇ گردشي سفر چه و فرانسه دولت نيمة يكسالو
گÇنابادي سلطانمحمد الÇم حÇاج آقÇاي مÇرحÇوم كÇتب و بودم تماس در فرانسوي
و بÇود نموده را او جلبنظر كه دادم وي به را ايشان جانشينان و (سلطانعليشاه)
اصرار حتي و توصيه اثر در ميداد/ نشان عالقه عاد¸ الس بيان تفسير به بهخصوص
و گرفته وي زيرنظر عاليه تحقيقات انستيتوي در تفسير مÆلف دربارة رسالهاي او
مشكالت كه مخلص پاسخ در كه بود حد بدان تا امر اين به او عالقة رساندم/ ثبت به
به آمدن امكان و مشغولم قضاوت بهسمت كه داشتم اشعار و گفتم را فرانسه به سفر
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امكÇان ايران در كه رساله متن ة تهي اما داشت: اظهار ميدهد, دست كمتر فرانسه
رسÇاله تهية از بعد داد/ خواهي انجام آنجا در ميباشد; نيز مناسبتر بلكه و دارد
است عملي پست با اوست) خود (منظور راهنما استاد و ه كننده تهي بين نظر مبادلة
بعد رفته, اداري تشريفات دنبال Hشخص رساله تايپ و تكميل از بعد كه داد قول و
دعÇوتنامة و داده اطÇالع ايÇنجانب به را مناسب موقع تز از دفاع جلسة تعيين از
مÇن بÇراي را فرانسÇه) دولت مربوطه سات سÆم ساير (يا انستيتو طرف از رسمي
بÇراي فÇرانسÇه دولت هزينة به و گردد فراهم مأموريت اعطاي امكان كه بفرستد
سلب امكانات اين و نگرديد آماده رساله فانه متأس بروم/ اروپا به رساله  گذراندن
آن از قسÇمتهايي خÇالصة ايÇنك و دارم/ را آن قة تفرÇم يÇادداشتهÇاي ولي شد
آن تدوين جمعآوريو توفيق خداوند اينكه اميد به ميدارم تقديم را يادداشتها

نمايم/ عالقهمندان تقديم مستقل كتابي بهصورت كه فرمايد اعطا را يادداشتها
يك و گÇنابادي سلطانمحمد مال حاج روش و مكتب "شرح رساله موضوع

1. H agiograph ie de Hadj Molla Soltan Mohammad, Soltan Ali Shah e t une

Siècle de Son Ecole.

ارشÇاد مÇنصب بÇين فÇاصلة او" مكتب قرن "يك از منظور بود/ او"1 مكتب قرن
سÇال صد كه است صالحعليشاه آقاي مرحوم وفات و سلطانعليشاه آقاي مرحوم

ميشود/ شمسي
مÇالعلي حÇاج آقÇاي خÇود روحÇاني و صÇلبي فÇرزند سÇلطانعليشاه آقÇاي
فÇرزند نيز ايشان كه كردند منصوب خود جانشيني و ارشاد مسند به را نورعليشاه
آقاي كردند/ منصوب سمت بدين را صالحعليشاه) (آقاي خود روحاني و صلبي
آماده خويش معنوي تربيت تحت Hمستقيم را خويش نوة و فرزند سلطانعليشاه

نمود/ ارشاد منصب بر تكيهزدن
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تÇربيت و زيÇرنظر صÇالحعليشاه آقÇاي فوت زمان تا را حياتم دوران كه من
دÇج كÇتب در كÇه بÇود هÇمان ايشÇان روش كÇه بگويم ميتوانم گذراندهام, ايشان
بنابر و بود/ شده بيان عرفاني مشرب و اسالمي عالية تعاليم برمبناي بزرگوارشان
حÇضرت و بوده بزرگوارشان جد روش Hعين قديم پيرمردهاي و مسنترها  گفتة
در HمدتÇع را سÇلوك مراحÇل گفت ميتوان بودند/ الهي مكتب اين م تجس ايشان
كÇوتاهي بÇهفاصلة رحÇلتشان از بعد كه بهنحوي بودند, گذرانده بزرگوار جد زمان
يعني قمري 1330 سنة در و كرده طي را ارشاد تدريجي درجات و مختلف مناصب
زمان در ايشان بود/ شده اعالم ايشان جانشيني پدر, حيات زمان و سالگي 22 سن
از نيابت به كمااينكه ميكردند جانشيني بهعنوان دخالت و فات تصر پدر حيات
اعÇطاي كربال مقيم (فرهنگ) قزويني حايري حبيباهللا ميرزا حاج آقاي به پدر

/37ë ص دوم, چاپ تابنده, سلطانحسين حاج عرفان, و علم نابغة /1

نمودند/1 منصبي
مسÇافرت كÇاشان و تÇهران به نورعليشاه آقاي مرحوم كه سفري آخرين در
خÇدمتشان در صÇالحعليشاه آقÇاي مرحÇوم گرديدند, مسموم كاشان در و  كردند
محيط ناماليمات همچنين پير و پدر ديدار اشتياق بودند/ مانده گناباد در و نبودند
ملحق ايشان به كاشان يا تهران در تا بخواهند اجازه Hتلگراف گرديد, موجب  گناباد
گناباد طرف به موقوف, شما <حركت دادند: پاسخ چنين نورعليشاه آقاي  گردند/
سلطانعليشاه) (حضرت آقا مرحوم مانند Hتمام شما رفتار و رويه كنيد/// حركت

زياد///>/ و كم بدون است
هÇمسنگ و مشابه را صالحعليشاه آقاي رفتار كه بود دستورالعمل آخرين و
دسÇتورات ساير مانند دستورالعمل اين الحق و بود داده قرار سلطانعليشاه آقاي

گرديد/ اجرا Hدقيق
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شود) تكرار همين هم باز بهناچار شايد (و زدم حرف زياد خود از اينكه از
دارم كه خاطرههايي در ناچار كه است جهت اين از من معذوريت ميخواهم/ عذر
گÇل بÇدنبال كÇه هر ميكنم/ بيان را خويش شخصي برداشت ÇÇ شنيدهام و ديده ÇÇ
را نوشته اين كه هر و باشد داشته نيز را خار Hاحيان و برگ و شاخ ل تحم بايد است,
دور يا را خارها و داد خواهد جاي سينه و دل در است, گل به مربوط آنچه بخواند

كرد/ خواهد ل تحم يا و انداخته

تربيت انتقال سلسله Ç تربيت و سلوك

بشÇري جÇامعه و انسان سرنوشت در تربيت و است تربيتپذير بشري هر
دارد/ عمدهاي نقش نيز فطرت كه همانطور دارد, اساسي نقش

بÇه آن از عÇرفان روحاني و معنوي عوالم در اخص بهمعناي كه تربيت اين
نقش آن, مقابل در است/ معنوي تكامل ضروري شرط ميگردد, تعبير <سلوك>
فطرت كه توضيح بدين ميشود, جلوه گر <جذبه> بصورت الياهللا سير در فطرت
ميكشاند مقصد بهسوي را او الهي عشق و معنوي عوالم با تجانس لحاظ از شخص
جÇذب كÇه آهن همانند باشد, شاعر طريق طي به Âكام او خود حتي اينكه بدون
مÇقصد بÇه هÇواپÇيما با كه ميكنند تشبيه مسافري به را مجذوب ميشود/ آهنربا
رو پÇياده, پÇاي كه كسي به را سالك و باشد آ گاه راه رنج از اينكه بدون ميرسد

است/ افتاده راه به بهمقصد
سÇلوك اندكي الاقل همواره هم مجذوب (ا گرچه صرف سالك يا مجذوب
راهÇنماي نميتواند نميافتد) راه به باشد نداشته جذبه اندكي تا نيز سالك و دارد
وصÇول درصÇورت كÇه است سÇالك جذوبÇم يا مجذوب سالك باشد/ ديگران
طÇي در را ديگÇران كمال اين درجه برحسب ميتواند خويش استعدادي به كمال
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روانشÇناسي عÇلماي كÇه است همان نكته اين كند/ راهنماÄي و نموده مدد طريق
بÇه كÇمال را شÇخص بÇاشند, هماهنگ فطرت و تربيت ا گر كه ميگويند تربيتي

ميرسانند/ خويش استعداد
ضÇرورت شÇخص هر مشاهدات و تربيتها زندگي, محيط به توجه عليهذا
در خانواده) محيط در (بخصوص مشاهدهها و تربيتها اين اينكه به اعتقاد داردو
كم آنها شأن از است, مÆثر معنوي شخص واالترين حتي بعدي روشهاي افكارو
هر از مي سو و بيادبان از يكي و ميآموزد باادبان از را ادب يكي منتهي نميكند/
سÇلوك و تÇربيت آب با را الهي فطرتهاي معصومين, حتي و بزرگان گروه/ دو

رسيدند/ خويش به كمال و ساختند بارور
قريش, ستم و ظلم ه, مك مشركين رفتار مشاهدة از آله و عليه اهللا صلي پيغمبر
داد دستور او به فرمود عجين را او خمير كه الهي دست و آموخت ادب بيادبان از

است يگÇانه خÇدايÇي شما خداي كه ميشود وحي من به اينكه اال هستم شما همانند بشري من /1
/(110 آية كهف, (سورة

بعد را وي جهت بههمين و 1/ Õواحد Õله ا كÔم Ôله ا نما أ ليَّ ا وحي× Ôي كÔم Ôثل م Õر ش ب انا دارد: اعالم  كه
مÇبعوث ت بوÇن به سالگي ê0 سن در خويش, الهي تكامل و بشري عادي سير از

فرمود/
ادب بÇيادبÇان از نÇيز يÇافت پرورش پيغمبر مكتب در كه الم عليهالس علي
و ت بوÇن مكتب از هم الم عليهماالس نين س ح و الم عليهاالس زهرا فاطمة آموخت/

گرفتند/ تعليم واليت
زيرا نميكاهد, اوصيا¾ و اوليا¾ و انبيا¾ شأن از چيزي گرفتن تعليم به بشر نياز

/(29 آيه بقره, (سورة داد تعليم آدم به را اسما¾ خداوند /2

دارد اعالم كه ميشود مأمور پيغمبر ,2 ¾سما اال آدم لَّم ع و ميفرمايد: خداوند جاييكه
بشÇري فÇطرت الزمÇة آنچه لذا ديگر; نمونة هزاران و است ديگران مانند بشري
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هست/ صادق نيز آنها مورد در فطرت مقتضيات تمام داشتهو وجود آنها در است
دارد/ تكامل به تمايل كه است بشر فطرت جز¾ گرفتن تعليم به نياز

و تÇربيت تحت Hمستقيم را خويش عمر اعظم قسمت صالحعليشاه حضرت
از نÇيز سلطانعليشاه مرحوم بودند/ پدرشان نيز و بزرگوارشان جد مرحوم ارشاد
حÇاج مÇرحÇوم مÇحضر از عرفان سلك در ورود از بعد بخصوص و جواني اوايل
ثÇاني) نÇورعليشاه مÇالعلي حÇاج مرحوم مادري جد) خويش همسر پدر مالعلي
مÇينمودند, فيض كسب ايشان از تربيتي مراتب و سلوك در و ميكردند استفاده
وحÇدتهايي و تشÇابهات اجÇتماعي برداشتهÇاي و امور از بسياري در عليهذا
بهطور ميشود, مقال تطويل موجب آنها همة به اشاره چون كه ميشود مشاهده
حÇاج مÇرحÇوم سÇلطانعليشاه, حضرت صالحعليشاه, حضرت برخورد سه نمونه

ميشود: ذ كر Âذي اقتصادي اجتماعي, مساÄل قلمرو در مالعلي

زندگي در تكلف عدم و سادگي

جÇماعت امÇامت سمت بود, اد زه و فقها بزرگان از كه مالعلي حاج مرحوم
داشت عرفاني مسلك و شده وارد عرفان عالم در ايشان داشتند/ را بيدخت مسجد
مÇورد ايشان مقبرة هم هنوز بهطوريكه بود, اهالي همة احترام و اعتماد مورد و
مÇنقول در آنكه از بعد سلطانعليشاه آقاي ميگيرد/ قرار اهالي زيارت و تبر ك
و شÇده وارد عÇرفان عÇالم در گشÇتند, ر متبح معقول در و رسيده, اجتهاد بهدرجة
منسوب اين كه مالعلي حاج مرحوم ايام اين در كردند/ آغاز را خود معنوي سلوك
و مينهاد ارج عرفان عالم در را او ورود همچنين و ديده قابل و مستعد را خويش
و بÇرگزيد خÇويش بهدامادي را وي مينمود, احساس را فيمابين معنوي تجانس
هÇم تÇا داد قÇرار خويش تربيت تحت و آورده بيدخت به گناباد نوده از را ايشان
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دهÇد/ قرار موردنظر را ايشان سلوك Hمعن هم و بشناساند جامعه به را ايشان Gظاهر
از پس نگÇارنده مÇادري ة جد و سلطانعليشاه حضرت فرزند بيگم زهرا مرحومه

ميكردند: نقل زير بهشرح را داستاني مطلب اين بيان
متداول چاي كه زمان آن مردم عامة عرف طبق مالعلي حاج مرحوم
كشÇمش بÇا قند بهجاي و سبز) (زيرة كرابيه جوشانده با مهمانها از نبود
را ه كرابي ميجوشيد ايشان خود اطاق در كه قهوهريزي از ميكرد/ پذيراÄي
آقÇاي مÇيداد/ مهمانها به Hشخص ريخته, محل ساخت كاشي پيالههاي در
پÇذيرايÇي در بÇودند دامÇاد تازه و جوان ايام, آن در كه هم سلطانعليشاه

ميكردند/  كمك
حاج حضور خدمت بدو در نايبالحكومهها و (فرماندار) حكومت
ديÇدن بÇه واليت وارد تÇازه حا كم كه يكبار و ميشدند شرفياب مالعلي
آقاي حا كم, رفتن و مالقات خاتمة از بعد بود, آمده علي مال حاج مرحوم
شما است بهتر <خالو, گفتند: كرده, علي مال حاج به خطاب سلطانعليشاه
كه او امثال و حا كم قبيل از مهمانهايي تا باشيد داشته استكان و سماور
بياورند/> قند و استكان با را آن و شود دم چاي ديگري اطاق در ميرسند

است///> خوب همينطور من از خالو! <نه فرمودند: پاسخ ايشان

خÇواهÇر (هÇمسر مÇعيناالشÇراف سÇعيدي صادق محمد حاج آقاي مرحوم
ايشÇان ارشاد دوران در سلطانعليشاه حضرت از داستاني صالحعليشاه) حضرت

ميكردند: نقل شرح بدين
حÇضرت زيÇارت بÇه شÇهرستانها از يكÇي يÇا تهران فقراي از يكي
مÇيخواست بود بناÄي وي شغل چون بود/ آمده بيدخت به سلطانعليشاه
كÇرد خÇواهش ايشÇان از لذا بÇاشد, كÇرده خدمتي خويش شغل حدود در
بÇودند كÇاه گÇلي هÇمه و بÇود مردانه پذيرايي محل كه را بيروني اطاقهاي
را خود درخواست مشاراليه نفرمودند/ اجازه ايشان كند/ سفيد و  گچكاري
اجÇازه او) محبت از امتنان اظهار با هم (شايد ايشان كرده تكرار بار چند
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موطن از خارج در كه زراعاتي از سركشي بهقصد ايشان روزي نفرمودند/
دوري از مطلع كه مذكور شخص فرمودند/ عزيمت داشتند بيدخت, خود,
آفÇتاب غروب از زودتر ايشان بود متوقع معموله عادت طبق و بوده راه
و كÇرد سÇفيدكاري به شروع و كرده تهيه گچ مقداري نفرمايند, مراجعت
شادمان او كار از كرده مي تبس او به فرمودند مراجعت كه عصر بود اميدوار
فÇرمودند مÇراجÇعت ايشÇان كه بود نكرده تمام را اطاق يك هنوز شوند/
و شÇدند بيروني وارد وقتي بودند) كرده عزيمت فسخ راه بين در (شايد
چÇه فÇرمودند: تÇندي با است اتمام به نزديك اطاق يك گچكاري ديدند
و برگردان ل او حال به كردهاي را آنچه االÐن همين داد? اجازه تو به  كسي
ب تعج با همچنين و فراوان ندامت و تأثر با درويش آن بتراش/ را  گچها
از بÇعد كÇرد! گÇچها تÇراشÇيدن بÇه شروع انتظارش خالف برخورد اين از
روز) آن فÇرداي هÇم شÇايد يÇا (و اوليÇه حÇال به اطاق وضع برگرداندن
به و ستودند را او محبت مالطفت و م تبس با سلطانعليشاه آقاي حضرت
سفيدكردن كه شود ه توج) كنيم گچكاري باشيم داشته قصد ا گر فرمودند: او
اما داريم را آن توان ميشد) تلقي لوكس و اعياني عمل ايام آن در اطاق
مالعلي حاجي (يا مالعلي فردا كنم, گچكاري را اطاق يك امروز من ا گر
ايشÇان جÇانشيني و ارشÇاد مÇنصب به بعدها كه است ايشان فرزند منظور
صدرالعلما¾ محمد مال آقاي (منظور پيشنماز و اطاق دو گرديد) منصوب
و كÇرد خواهÇند گچكاري را اطاق سه اينجانب) مادري جد و ايشان داماد
و گÇناباد و بÇيدخت اهÇالي سÇپس و خانواده بين در حيث اين از رقابتي
كاه گلي كه بهتر همان ما منزل افتاد, خواهد دراويش همة ميان در چهبسا

باشد/

رفت بيدخت در كنم/ بيان بايد مهاي مقد ديگري خاطرة شرح براي اينك و
از بعضي كه رعايا از كساني Hغالب بودو زياد صالحعليشاه) (حضرت ما منزل آمد و
باشد, آنها بكار مبرمي نياز اينكه بدون و ميآمدند ما منزل بودند, هم نيازمند آنها
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غيره و در زنگ جوابگويي يا لباس, ظرف, شستن در منزل كار در ميل و عالقه با
بودند/ قبيل اين از عدهاي همواره و ميكردند/  كمك

پÇدر خÇدمت در گÇناباد در مÇنزلمان ايوان در تابستاني تعطيالت در روزي
رختشويي ماشين يك كردم پيشنهاد من بود/ ميان در قي متفر صحبتهاي بودم/
<مÇاشين فÇرمودند: پÇاسخ شÇود/ خÇريده احÇتياجمان مÇيزان بÇا مÇناسب بÇزرگ
ولي است خÇوبي و مÇفيد چÇيز بسيار اخير) اختراعات بسياري (مانند رختشويي
مÇاشين بÇه االÐن نÇزند/ لطÇمه ديگÇري بÇه درصورتيكه همچنين نياز, درصورت
كÇه روسÇتاييان از بهيكي (اشاره او بخريم ماشين ا گر و نداريم نيازي لباسشويي
دادند: توضيح چنين پاسخ, اين بهدنبال ميبيند/>و لطمه بود) لباس شستن مشغول
منزل در كه ميداند او است/ بيكار زن اين كه است چنان اجتماع كلي وضع <االÐن
به گرچه است/ موجود كار همواره زياد رفتوآمد و عاÄله زياد تعداد بهواسطه ما
كسر و شرمندگي بدون ميداند خود منزل را منزل اين كه او اما نباشد, نيازي او  كار
خÇودمان كÇه غÇذايÇي همان از ناهار موقع حتي و ميكند كار و ميآيد اينجا شأن
لذا و ميكند تلقي مزد بهعنوان ميگيرد هم پولي ا گر و ميكند مصرف ميخوريم
جنبه من براي رختشويي ماشين از استفاده بيكار, كارگر وفور و شرايطي چنين در

ميشود/> ي تلق تجملي و لوكس نداشته نياز
طرز مورد در ايشان روش و نظريه يكي ميشود: استنتاج دو خاطره اين از
جدا گانهوباذ كرچندخاطره  كمكومساعدتماليبهنيازمندان( كهاينمبحثرا
از ضروري كاالي تشخيص مورد در ديگري و داشت) خواهم بيان Âمفص ديگر
در ديگÇر داستان دو بهدنباله را مطلب اين كه مصرف اقتصاد از احتراز و لوكس,

كرد/ خواهم تحرير مطلب اين با ارتباط
اجتماعي برداشت نوعي از سلسلهاي بگذاريد هم بهدنبال كه را ه قضي سه اين
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مشÇهود اخÇالق و عÇقايد تÇربيت, انÇتقال نÇحوة نيز و ميآيد بدست اقتصادي و
ميگردد/

بيشتر رفاه پي در بشر است/ شده مصرف اقتصاد و ي ماد دنياي امروز دنياي
بÇهصورت دارد زايÇد و لي جمÇت جنبة امروز كه را چيزي بهتدريج و ميرود جلو
بشريت كه آنگاه و ميافزايد خويش نيازهاي بر روزبهروز ميآورد/ در ضروري
فÇراهÇم را نياز رفع وسايل مردم همة براي نيازها اين ازدياد با همزمان نميتواند
ظلم آمده پيش بشري جوامع اخالقي سقوط انقالبات, اجتماعي, تشنجات آورد,
مÇضمون مÇيگردد/ اجÇتماعي طبقات فراوان فاصلة باعث ي ماد اقتصاد يا ستم و

نبوي)/ (حديث بينجامد كفر به فقر كه است نزديك /1

Ôآه ر Öنا غي× Öط يÇ ل انÇنس اال نَّ ا شÇريفة آيÇة و 1Gفر Ôك كون ي Öن ا Ôقر الف كاد ا كÇرم: رسول فرمايش

/(7 و ì آيات لق, ع (سورة ميكند طغيان ببيند بينياز را خود ا گر انسان همانا /2

ميداند اجتماعي اعتدال از انحراف را آن و خطرنا ك را ه قضي انتهاي دو ,2 ني× Öغ ت Öاس

ميشود: زاييده هيجانات و انقالبات ي, ماد مكاتب  كه

حافظ/ غزليات ديوان /3

كÇند3 پÇربال جÇهان كه نياورد غيرت گÇداي تÇا باده بده عدل جام به ساقي
ي ماد نيازهاي از بهاينكه دهند عادت را مردم كه است قوم رهبران عهدة بر
زندگي بهوضعي خود همچنين و باشند, نمونه و الگو نيز خود و بكاهند تشريفاتي
خويش ي ماد ضعف از Hاحيان آنان و گردد ضعفا¾ خاطر آرامش باعث كه نمايند
عبداهللا به الم عليهالس علي است مشهور كه همانگونه ننمايند/ شرمندگي احساس
بهروية و شمرده ح مرج را زهد او وقتي و بخوران/ و بخور داري كه تو فرمود: عمر
هسÇتم اميرالمÆÇمنين كه من فرمودند: جوابش در نمود, استناد حضرت آن خود
جÇلوي نمك و نان ي, ماد فقر بهلحاظ زني بيوه ا گر است, دوخته بهمن چشمها

است/ همين غذايش نيز خليفه كه بخوريد ميگويد: آنان به بگذارد, فرزندانش
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در بÇهمصرف تشÇويق و جÇديد, نÇياز ايجاد براي تبليغ مصرف, در مسابقه
نيازهاي رفع براي بايد كه ما كشور مانند كشورهايي در بخصوص و امروز جهان
و اسÇتعمار به بزند, خارجي دامن به دست مصرفي) و خورا كي مواد (حتي خود
خÇارج مÇختصر ايÇن حوصلة از آن نتايج و آثار در بحث كه ميانجامد وابستگي

ببيند/ بهچشم را آن آثار از بسياري كرده, انديشه خود ميتواند خواننده و است
و اخÇالق تÇمام و مÇيكند حكÇومت مÇصرف اقتصاد كه جامعهاي چنين در
و است ضÇروري تÇجمل از احتراز ميدهد, قرار سيطره تحت را عرف و عادات
بخصوص و ميباشد اجتماعي رهبران اجتماعي وظايف از احترازي چنين تبليغ
شد, خواهد واجبات از احتراز اين كه آمد خواهد روزگاري كه امر اين پيشبيني
حاج مرحوم مانند واالمقامي عرفاي و است راهنمايان و رهبران وظيفة و شأن در
داشته ه توج رهبري وظيفه اين به جهت اين از بودند لبنان با ÇÇ Õمشار كه نيز مالعلي

كردهاند/ منتقل آيندگان به را آن تقبل و
137ë ربÇيعالثÇاني 10 تÇاريخ به دستورالعملي در صالحعليشاه آقاي مرحوم
عÇنوان را مÇطالبي اهللا> سلمه تابنده سلطانحسين حاج عزيز چشم <نور به خطاب
در HخصوصÇم لنما جمÇت اسباب> فرمودهاند: دستور آن خاتمه در سپس و  كرده

نكني>/ اقدام اوايل

نيازمندان به مساعدت

ه وجÇت و عÇالقه نÇيازمندان بÇه مسÇاعدت و كمك در صالحعليشاه حضرت
نزد كه شرعيهاي وجوه يا مستحبات و واجبات از اعم آن انجام در و داشته ي خاص
و مخفيانه بهصورت Áاو كه داشتند دقت نيز و كرده ابراز خاص اهتمام بود ايشان
به كجا از كه نميگرديد ه متوج نيز شخص خود گاهي حتي و شود داده انظار از دور
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گيرنده خود Hاحيان كه ميشد داده مختلفي بهبهانههاي Hثاني و است شده كمك او
مانده محفوظ Âكام شخص حيثيت كه ميشد كوشش Hثالث نبودو آن ماهيت ه متوج

نگردد/ وارد لطمه شخصيتش به و ننمايد حقارت احساس و

دارد/ سال 81 قريب وي شمسي 13ìì سال يعني اينك /1

تÇعريف بÇود, ايشÇان مÇورداعÇتماد و امÇين كارگر كه سلماني1 محمدحسين
و من گذشته شب از ساعاتي درآمدم ايشان خدمت به كه جواني اوايل در ميكرد:
قÇريب كÇه خÇان به (مشهور مرده ده د محم كرباليي بهنام كارگران از ديگر يكي
بزرگ ظرف يك و فرمودند احضار را است) شده مرحوم است سال چند و چهل
شخص فالن منزل ببريد فرمودند: دادندو بهما روغن ديگري بزرگ ظرف شيرهو
آنجا از داد را شما درزدن جواب همينكه بزنيد, در و بگذاريد در جلو را ظرفها
ببيند در جلو را روغن و شيره ظرف و نبيند را شما در بازكردن موقع كه شويد دور
زود خيلي مردم كه محل عرف برحسب و تاريك شب افتاديم راه به ما بردارد/ و
ظرفها رسيديم كه مقصد به ميديديم/ عابر از خالي و خلوت را كوچهها ميخوابند
كÇه شÇد بÇلند صÇاحبخانه صداي همينكه كرديم/ الباب دق و گذاشته در جلو را
هم با نفري دو اما شديم/ دور آنجا از ما بود, در بازكردن براي او عزيمت از حا كي
مشÇاهده بÇرابÇر در او وا كنش ببينيم شده, مخفي گوشهاي در است خوب  گفتيم
طرف آن و اينطرف هرچه و كرد باز را در صاحبخانه بود/ خواهد چه ظروف
او بÇراي فهميد كه ديد خود جلو دربستهاي ظروف بعد نديد/ را كسي كرد نگاه را
خÇود بÇا بلند صداي با ديد را آنها محتوي وقتي و برداشت را آنها سر آوردهاند/
روغنو تو از ندارم بساط در آه كه زمستان شب اين در خدايا شكر, الهي ميگفت:

ميكنند/ تهيه شيره و روغن از كه گناباد در مرسوم محلي غذاي نوعي /2

رساندي/ برايم كه شكر كنم, درست چنگالي2 كه خواستم شيره
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مخفي يا آشكار مستقيم, بهصورت نداشتند, كاري هيچ قدرت كه نيازمنداني
كه كاري قدرت يا كه بودند نيز ديگري نيازمندان اما ميگرفتند قرار كمك مورد
اجÇتماعي بÇحرانهÇاي اثÇر در يÇا نداشتند بنمايد, را معاششان كفاف كار آن مزد
طرز كه بودند, كمك به محتاج و بيكار داشتند, كار قدرت اينكه وجود با بيكاري

ميشد/ عملي ديگري بهنحو آنان نيازهاي رفع و برخورد
كÇار و مينمود يا بود بيشتر سالي چند ايشان سن از سنش كه بود پيرمردي
را ريگي تل و است نشسته آب جوي دم كه ميديدم را او برنميآمد, او از مÆثري
قرار ايي بن كارگران مورداستفاده كه ميسازد توده را شسته ريگهاي و ميشويد
آنكه حال ميگرفتو را كارگران) متداولوقت (مزد ريال 3 روز آخر در  گيردو
در صÇالحعليشاه حÇضرت كÇه ديدم بارها نبود/ ريال نيم بهاندازه او كار مجموعه
بقا, عالم به رفتگان از دور, گذشتههاي از كرده, توقف او نزد كارها از بازديد موقع
او ميكردند/ صحبت او با بودند, گذرانده هم با كه گذشته ايام و جواني خاطرات از
هÇمبازي هÇم با آقا حضرت و من كه ميكرد شخصيت احساس و ميشد سرحال

هستيم/ باهم نيز اينك و بودهايم
و كÇمك بÇلكه نÇبود او مÇزد مÇيگرفت, كÇه ريÇالي سه واقع در شخص اين
ميكند كار كه ميكرد احساس بدينطريق وي منتها ميشد; او به كه بود مساعدتي
از اعم بهديگران و او بهخود همچنين و باشد كسي سربار اينكه نه ميگيرد مزد و
ميشد داده درس Âعم بودند هميشه كه اري زو و مسافران يا بيدخت اهالي تمام
امور اولياي ا گر همچنين و كرد/ كار بايد هست قدرت تا و نشست بيكار نبايد  كه
بÇايد جامعه در كه ميآموخت درس نيز آنها به باشند يا بودند گرفتن درس اهل
دارند> دريافت جامعه از خود نياز بهاندازه و كنند كار خود قدرت بهاندازه <همه

نباشد/ نيازمند و بيكار هيچكس كه بهطوري
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تا ميفرمود اقدام آنها اشتغال و بيكاران براي كار ايجاد براي موارد بعضي در
اينكه ولو بدهد كار مزد آنها به كردنشان, بدعادت و آنها به صدقه اعطاي بهجاي
از كÇوچكي ايÇراد فÇيالمÇثل كÇه ميافÇتاد فاق ات بسيار Âمث نباشد/ مÆثر  كارشان
دو و بÇرداشÇته را سنگفرش تمام آنگاه و ميگرفتند منزل يا كوچه سنگفرش
دسÇتور ÂثÇم يÇا وامÇيداشÇتند/ به كÇار را هاي عد بدينطريق و ميگذاشتند مرتبه

ميكردند/ بنا را ديوار همان دومرتبه و كنند خراب را ديواري ميدادند
ا گر نميشدو ديده به كف سايل بيدخت كوچك محيط در ديگر بدينطريق
كه بود مهاجري يا مسافر بلكه نبود بيدخت اهل ميشد, ديده سايلي گاهي Hاحيان

ميكرد/  گدايي

پرورش و آموزش و فرهنگ به توجه

وا د ع ا و آية بود معتقد داشته, اعتقادي و عالقه نوباوگان تعليم به حضرت آن

را خÇود خÇدا) دشÇمنان تÇرساندن بÇهمنظور نÇيروها همه به شدن ز مجه ميتوانيد(با كه آنجا تا /1
/(ì0 آية انفال, (سورة كنيد آنها با مقابله مهياي

دربرميگيرد, را معنوي و ي ماد نيروي همه گونه و است عام 1 ̧ و Ôق Öن م ÖمÔت Öع ط ت Öاس ما Öم Ôه ل

عالقهمند حتي بود پيشرو سوادآموزي تشويق و جديد مدارس تأسيس در عليهذا
الاقÇل و جديده علوم بايد مختصري بحد هم قديمه علوم مدارس در بود معتقد و

نمايد/ تكميل را آن توانست هركس Gبعد تا داد تعليم را اروپايي زبانهاي
را بروشورها و گرفته ياد را آنها مختصر خواندن و التين الفباي ايشان خود
هÇر زيÇرا گÇرفت, يÇاد بايد را جديد فنون و علوم همه بودند معتقد و ميخواندند
بÇهطور اتÇومبيلرانÇي از <مÇن مÇيگفتند: مÇثال بهطور است, جهل از بهتر علمي
داشت نگه را اتومبيل راننده گردنه سر يكبار بودم/ بلد را گاز ترمز, فرمان, تÃوري
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در ماشين كه نميكرد كار يا و نشده كشيده خوب يا آن ترمزدستي گويا شد/ پياده و
همينقدر كشيدم/ را ترمز و گذاشتم ترمز روي را پا من افتاد/ بهحركت سرازيري

شد/> سرنشينان جان نجات موجب بودم بلد كه رانندگي از
سÇپس و دبسÇتان ايشÇان خÇود و بÇوده پÇيشقدم جÇديد مدارس تأسيس در
تشÇويق بÇراي و كÇردند تأسÇيس Hج متدر بيدخت در دخترانه و پسرانه دبيرستان
دسÇتگاه بÇا عÇناد روي از يÇا و قشÇريگري ب عصÇت روي از يا Hاحيان كه ديگران
پÇيشقدم خÇود نمايند, اقبال جديد پرورش و آموزش به نميخواستند حكومتي

ميشدند/
دفÇتر بÇه نÇزديكان نÇفر چند با Hشخص مدرسه به خود فرزندان سپردن براي
در جشÇني تÇحصيلي سال هر آخر در ميكردند/ ثبت را فرزند نام و رفته مدرسه
كÇرده تÇهيه شÇخصي هزينه به كه را جواÄزي Hشخص و نموده برگزار مدرسه محل

مينمودند/ تقسيم كالسها ممتاز دانشآموزان بين بودند
كرده, طي را تحصيلي عاليه درجات ايشان فرزندان تمام كه است همينگونه
در ديÇني معنوي و اخالقي تربيت از نقشپذيري و ايشان اخالق به تخلق ضمن
ارث يا مال به اتكاي و ه توج بدون كدام هر و كوشيدهاند يك هر نيز جديد علوم
استقالل و بهنفس اعتماد اين و ميكنند معاش امرار خود عمل و فكر از پدر مالي
چه باشد وراثتي چه آنان زندگي ات خصوصي اين است/ آنان ة ارثي بهترين فكري

است/ حضرت آن از تربيتي
و داشÇته زايدالوصفي ه توج دختران تعليم و تربيت به بخصوص اينباره در
مجاور سالن در هم بانوان و ميفرمودند بياناتي كه مذهبي جلسات از گذشته حتي
بÇانوان ختصÇم غÇيره و قÇرآن تÇفسير در ي خاص جلسات داشتند استفاده امكان

داشتند/
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و مÇملكت آتية به را آنجناب ه توج كه ميكنم نقل را داستاني زمينه اين در
ميدهد: نشان فردا نسل پرورش و آموزش

فÇرهنگ خÇيابان در عÇليه رحÇم¹اهللا زنÇجاني سيدرضا حاج آيتاهللا مرحوم
بود سالها من داشتند/ منزل صالحعليشاه آقاي حضرت منزل همسايگي و تهران
مÇوجب انس ايÇن بÇوديم/ مأنÇوس و داشÇتم مراوده و آشنايي آيتاهللا مرحوم با
آقاي آوردند, تشريف تهران به صالحعليشاه آقاي حضرت كه سفري در  گرديد
ديدن اولين خودشان بهقول و كنند ديدن كه كردند عالقه اظهار من توسط زنجاني
ديد روابط پس آن از و شد هم بازديد كه كردند ديدن و شد ر مقر معيني وقت بود/
كÇه كÇردند ذ كر داستاني آيتاهللا حضرت مناسبت بههمين بود/ برقرار بازديد و

گفتند: است/ آموزنده و جالب

شمسي/ 1318 سال به متوفي قم, مقيم اعلم, و تقليد مرجع /1

درواقع و يزدي1 عبدالكريم شيخ حاج آيتاهللا مرحوم خدمت كه ايامي <در
مÇنظورشان و بÇهمن (خطابشان پدرت بودم, ايشان امور ي متصد و مشار و مشير
شيخ حاج مرحوم و ميكردند مراجعت عتبات از بود) صالحعليشاه آقاي حضرت
به عبداهللا شيخ حاج آقاي هروقت بودند/ آمده استقبال به قم تا هم حاÄري عبداهللا
پيغام نرفتم/ بهديدن سفر آن در ولي ميكردم ديدن ايشان از ميشدند, ف مشر قم
آقا آن خدمت در حاال چون كه گفتم پاسخ در نكردي? ديدن من از چرا كه دادند
بعدازظهر روزي نميكنم/ ديدن هستيد است) صالحعليشاه آقاي حضرت (منظور
رفتم/ ايشان بهديدن من بياييد/ ديدن ميتوانيد نيستند, آقا آن حاال كه دادند پيغام
من و شدند منزل وارد كرده مراجعت آقا و كشيد طول بسيار ما مجلس و صحبت
قÇدري نÇاچاري روي از و كÇنم حÇركت Gفور كه ديدم اسالمي ادب خالف ديگر
شيخ حاج آقاي كاره همه گفتند و كرده معرفي مرا عبداهللا شيخ حاج آقاي نشستم/
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حاج آقاي خدمت را سالمشان Gبدو كه خواستند من از ايشان هستند/ عبدالكريم
اينها كه بود اين پيغامشان برسانم/ را پيغامشان سپس و كنم عرض عبدالكريم شيخ
مÇدارس ميخواهÇند شمسي) هجري 1312 سال در بود وقت حكومت (منظور
را اقدامي چنين نيز ايراني و بشري جامعه و جهان مقتضيات كنند, ايجاد دخترانه
و فÇردا مÇÇادران امÇÇروز دخÇÇتران طÇÇرفي از دارد/ اقÇÇتضا¾ و نÇÇموده تسÇÇهيل
و بÇدبيني با نكرده خداي ا گر ميباشند, ايران ملت و آينده نسل تربيتكنندگان
بخواهيم چه ما شد/ خواهد منحط ما آينده جامعه شوند تربيت فساد يا بداخالقي
بهتر پس گرفت را آن جلو نميتوان و كرد خواهد را كار اين دولت نخواهيم چه
و شÇرعي اصÇول بÇا مÇنطبق دخترانÇه مدارس شده بكار دست خود ما كه آنست
ايشان طريق اين در بگيريم/ دولت دست از را فردا مادران و كنيم تأسيس اخالقي
اطÇاعت Hشخص هم من كنند حكم هرچه اسالم شريعت تام مرجع و اعلم بهعنوان

شود/ انجام ايشان بهدست امر اين تا كنند كمك و اطاعت همه ميگويم و  كرده
هÇم ÁوÇاص كÇه ايشÇان كردم عرض عبدالكريم شيخ حاج آقاي به كه را پيام
خود در كار قدرت و شده پير من يا گفتند: زده لبخندي بودند, كار مالحظه قدري
مÇيكنند, پÇيشنهاداتÇي چÇنين كه هستند احساساتي و جوان خيلي آقا يا نميبينم
مادران كرده, ايجاد دخترانه مدارس ميخواهند اينها كه دليلي و انگيزه بههمان

شد/> خواهند امر اين در ما دخالت مانع بگيرند ما از را فردا
آن داشت, اسÇالمي ايرانÇي فرهنگ به كه عميقي و خاص عالقة به باتوجه
فÇرهنگي سÇابقه از را شا گردان جديد مدارس دروس Hج متدر اينكه از حضرت

بود/ متأثر ميدارد, نگه بيخبر الاقل و دور خويش ملي و اسالمي
مÇبذول ي اصÇخ ه توج تفسير درس به ه علمي حوزههاي در كه بود عالقهمند
مبناي كه آسماني كتاب اين و گردد اقدام قرآن احياي و تدريس به همهجا و شود
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و جÇديده علوم به بايد حوزهها در كه بود معتقد گردد/ احيا ميباشد فرهنگ اين
ه توج باستاني فرهنگ به Hعميق نيز جديد مدارس و شود ه توج نيز خارجي زبان

دهند/ قرار ه توج و تدريس مورد علم تاريخ بهعنوان ولو را گذشته علوم و  كرده
در فرزندانشÇان كه سنواتي يا تابستان تعطيالت ايام در كه بود زمينه اين در
كه قديمهاي علوم فرا گرفتن به تشويق را آنان بودند, ايشان مستقيم زيرنظر  گناباد
بÇوعلي طب HخصÇش فيالمثل ميكردند/ داشت درسشان و فكر و باذوق تناسب
از تÇابنده نÇعمتاهللا دكÇتر آقاي و آزاده محباهللا دكتر آقاي به را قانونچه يا سينا
تÇدريس نÇويسنده بÇه HخصÇش را نÇجوم و هÇيÃت يا نمودند/ تدريس فرزندانشان
ديگÇر اسÇاتيد قديمة دروس جلسات از Hغالب ايشان تشويق با همچنين فرمودند;

كردند/ بهره گيري فرزندانشان بعضي
بودند معتقد و داشتند كامل ه توج نيز بومي هنرهاي و صنايعدستي حفظ به
مÇلت ف عرÇم مÇنطقه, اقتصاد الاقل توسعة و اقتصادي جنبة از گذشته هنرها اين
در Âقب زيبايي چيني ظروف ميباشد/ اسالم و ايران ن تمد نمايانگر و است ايران
آخرين اينكه از قبل فرمودند: ايشان گرديد/ متروك Hج متدر كه بود مرسوم  گناباد
بÇا لذا كÇرد; احÇيا¾ را هÇنر اين بايد گردد, نابود هنرشان و كنند رحلت فن اساتيد
از بعد و انداختند بهراه را كورهها دوباره صين متخص ايشان معنوي و ي ماد  كمك
خود پاي روي كارگاهها اين محصوالت, اين صدور دولتو از كمك اخذ با مدتها

بايستند/ توانستند

خلق حسن و  كرامت

را طÇرف خÇوشرويي بÇا مÇهمانان و مراجعين تمام با برخورد در حضرتش
ميگرفت/ قرار او احترام و محبت مورد بود كه هر مهمان ميساخت/ خود فريفتة
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بÇه را الم عليهالس خليلاهللا حضرت داستان بارها و نداشت كار او مذهب و دين به
مهمان و بگويد بسماهللا كرد تكليف خويش مهمان به كه ميفرمود يادآوري ماها
از نمود/ ترك را ابراهيم حضرت منزل و برخاسته سفره سر از امر اين از امتناع با
تو نخواستيم چيزي او از و داديم نان او به عمر تمام ما كه آمد ندا پروردگار جانب
و اصÇرار بÇا و دويد مهمان بهدنبال حضرت رنجاندي? را او غذا وعده يك براي
خليلاهللا به نسبت الهي عتاب از وقتي مهمان برگرداند/ سفره سر به را او التماس

گرديد/ حضرت شيفتة نموده, اقرار را خويش عبوديت خاطر طيب به شد آ گاه
عÇلماالبÇدان در مÇحقق و دانشمندان از كه مستشفي پزشكپور دكتر آقاي
مرتاضين خارقالعاده اعمال به نسبت كه مطالبي مورد در سخنراني يك در هستند
باور بودم نديده خود چشم با هرگاه كه نمود اضافه و كرده صحبت ميشود,  گفته
ما علم و نيست معلوم آن علت ميگويم دارم باور و ديدهام كه نيز ا كنون نميكردم/
پرسيدم: مشاراليه از سخنراني خاتمه در است/ نشده موفق امور اينگونه كشف به
چÇه مÇورد آن در شÇنيدهايÇد, مÇيگويند عÇرفا از كÇه قصصي و داستانها شما آيا
پÇدر بÇا كÇه بÇرخÇوردي و است عاجز آن درك از ما فهم و علم گفت: ميدانيد?

ميدهم: شرح برايت داشتم, صالحعليشاه) آقاي (حضرت خودت
عÇيدفطر روز در مÇيگذرانÇدم/ را دكÇترا دورة ژنÇو در 1333 <سÇال
هÇمين در ايÇرانÇي روحانيون از يكي گفتند ايراني دانشجويان و دوستان
لذا دارد هÇم روحÇاني جÇنبة و است هÇموطن است/ بسÇتري بÇيمارستان
بستري ايشان كه اطاقي به نفر چند ما برويم/ او تبريك به است مناسب
كرديم معرفي را خود داده دست ايشان با همه ورود موقع در رفتيم/ بودند,
يك يك سÇپس كÇرده اسÇتفاده ايشان بيانات از تبريك عرض از بعد و
موقع در نفر آخرين شديم/ خارج داده دست Gد مجد خداحافظي بهعنوان
"شÇما پرسيدند: و داشتند نگه لحظهاي مرا دست ايشان بودم/ من خروج
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شما "بيدخت فرمودند: ايشان گفتم/ را خود نام من چيست?" اسمتان  گفتيد
و ميدهد معني چه "بيدخت" كلمة كه كردم فكر تي مد من ديد/" خواهيم را
بهطور است, شهري) (يا روستا نام بيدخت كه نميدانستم روز آن چون

كردم/ فراموش را آن لذا و نفهميدم را جمله معني  كامل
مأمÇوريتي بÇودم, شÇده كار مشغول و برگشته ايران به كه بعد مدتها
بÇه اتومبيل با شد, ارجاع من به زاهدان حدود و خراسان جنوب بهطرف
در شب ل او اتÇومبيلمان حÇيدريه, تربت از بعد فرسخ بيست افتاديم/ راه
نام بمانيم/ اينجا در را شب ناچاريم گفت: راننده و شد خراب آبادي يك

بيدخت/ گفتند: پرسيدم, را آبادي
تميزي اطاقهاي آنجا قهوهخانه تنها و نبود مهمانسرايي يا هتل چون
جاي ا گر كه كرديم پرسوجو كنيم/ چه كه نگران و بوديم ناراحت نداشت,
بÇه كÇه كÇردند راهÇنمايي مÇا بÇه بگذرانيم/ را شب و برويم باشد ديگري
كسÇي مزاحم ناشناخته كه داشتيم ابا ما ل او برويم/ آقا) (حضرت بيروني
خÇانه در كÇه دادنÇد اطÇمينان مÇا بÇه اينكه و ناچاري روي از ولي بشويم
مÇيگفتند كÇه را مÇنزلي در و رفتيم است باز همه روي به آقا) (حضرت

زديم/ آقاست حضرت بيروني
اطÇالع آقÇا حضرت به را مهمان ورود و پذيرفتند را ما مستخدمين
آقÇايي همان ديدم من و آمدند بيرون آقا خود كه نشد دقيقه چند دادند/
شما به گفتند: من با دادن دست موقع ديدهام/ ژنو بيمارستان در كه است
كه را جمله آن نا گهان من ديد/ خواهيم را همديگر بيدخت در كه  گفتيم

آوردم/> بهخاطر بودم, كرده فراموشش معنايش درك عدم بهواسطه

ايشان, مذهبي اعمال و اعتقادات رعايت و مهمان به احترام و زمينه اين در
ميآورم: Âذي بودم آن شاهد خود كه خاطرهاي
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مسيحي كشيش با مذا كره

مÇزار در جÇمعه صÇبح هÇر كÇه روضهخوانÇي و يادبود مجلس از بعد Áمعمو
مÇيكشيد, طÇول ساعت دو الي يك بين و ميشد تشكيل سلطانعليشاه حضرت
مÇنزل در ساعت يك الي نيم حدود كرده مراجعت بهمنزل صالحعليشاه حضرت
خÇدمتشان بÇودند آمÇده بÇهزيارت كه بانواني فاصله اين در ميكردند/ استراحت
مÇهمانان, و ارادتÇمندان از هاي دÇع و مÇيرفتند بÇيروني بÇه آنگÇاه مÇÇيرسيدند/
شهرستانها ساير از كه ارادتمنداني يا آمده دهات ساير از كه گناباديها Hمخصوص
ايشÇان ناحيه از بياناتي يا ميشد خوانده كتابي و بودند خدمتشان در بودند, آمده

ميشد/ ايراد
از چÇهارنفري سÇه مÇيسيون يك بودم, بيدخت در كه جمعهها اين از يكي
مÇالقات اجÇازة كرده, توقف آنجا در بيدخت از عبور و سفر ضمن در  كشيشها
از بÇعد آمÇدند/ عÇمومي مÇجلس هÇمان بÇه آنÇان و دادنÇد اجازه ايشان خواستند/

Õ¾سوا ¹كلم لي× ا عالوا ت الكتاب هل ا يا Öل Ôق آية ايشان تشريفات, مبادلة عاديو صحبتهاي

(متفق شماست و ما بين مشترك كه كلمهاي در بياييد كتاب اهل اي پيغمبر) به الهي (خطاب بگو /1
/(ìê آيه عمران, آل (سورة ندهيم قرار شريك را چيز هيچ و واحد خداي جز نپرستيم كه شويم)

و راه ايÇن در گÇفتند: و فرموده تالوت را 1HÃشي به ك ر Öش Ôن ال و اهللا الا دÔب Öع ن الا كÔم ن Öي ب و ننا Öي ب

را عÇيسي(ع) حÇضرت به مربوط آيات آنگاه مشتركيم/ هم با خداوند به دعوت
كرده بحث پيغمبران عصمت به شيعه اعتقاد و آنحضرت مورد در نموده, تالوت
به قرآن كه آنگونه عيسي(ع) و ميشناسيم شما از بهتر را عيسي(ع) ما فرمودند: و
مÇا مÇيگوييد, شما كه است آن از بيشتر خيلي مقامش عظمت است, شناسانده ما
ما است/ شناسانده ما به و كرده معرفي قرآن كه داريم قبول پيغمبري به را عيسايي
بÇا را الهي اديان خداوند ميگوييم و ميدانيم عيسي م متم و مكمل را د(ص) محم
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وحÇي و مÇحمد(ص) گÇفته از را عيسي(ع) ما رساند/ كمال به محمد(ص) ارسال
ميشناسيم/ الهي

هم ما گفت: بود, ميسيون رÄيس و داشت سايرين بر م تقد مت س كه  كشيشي
ميدانيم پيامبران ا كمل را عيسي منتها ميدانيم پيامبري و ميدانيم بزرگ را د محم

مييابد/ نجات بشريت او پيروي با  كه
پÇيغمبر دو بÇين مÇقايسه بحث نميخواستم فرمودند: صالحعليشاه حضرت
دو در و مÇختصر خÇيلي كرديد, عنوان را مطلبي چنين شما چون ولي آيد بهميان
پيروانشقدمبرجاي ا گر كه است كسي پيشوايتام ا كملرهبرانو ميگويم:  كلمه
تو صورت طرف يك به ا گر فرمود: عيسي(ع) كنند, پيدا نجات بگذارند, او پاي
را خود رداي بردند را تو قباي ا گر و بزنند كه آور پيش را ديگر طرف زدند سيلي
روز تا خداوند اينكه به باتوجه همچنين و ميبينيم امروز كه دنيايي در آيا بده/ نيز
چÇنين مÇيتوان آيÇا كÇند, اغوا را بنيآدم كه است داده مهلت شيطان به بازپسين
و ظÇلمه تÇجري مÇوجب آيÇا امÇر اين و كرد? اجرا جا همه و هميشه را قاعدهاي

صاص فيالق ÖمÔك ل و فرمود: ما پيغمبر اما نميشود? مظلومان بر آنها تسلط ستمكارانو

/(179 آية بقره, (سورة است شده داده قرار حيات قصاص حكم) (تشريع در شما براي /1

وجÇود شÇما براي حيات قصاص اجراي در خرد صاحبان اي ,1 لباب اال ولي Ôا ي×ا Õ¸حيا

بترسند/ مجازات از ظÇلمه كه اجتماع نظم براي اجتماعي است قاعدهاي اين دارد/

Ôب حÇ Ôي Ôواهللا اسÇ الن نÇ ع عافينÇ Öوال يظ الغ والكاظمين دارد: مسلمين به ديگري خطاب اما

(سÇورة مÇيدارد دوست را نيكوكاران خداوند و مردم بر عفوكنندگان و خشم فروخورندگان و /2
/(13ê آيه عمران, آل

هÇرگاه و نÇمايد كÇظم و بÇرد فرو را خود غيظ ميدهد دستور مÆمن به /2 نين س Öح Ôالم

مÇحو سÇينه از را غÇيظ بÇلكه نمايد غيظ كظم نهتنها داشت بيشتري روحي قدرت
او به كسيكه همان به يافت بيشتري روحي قدرت هرگاه و ببخشد را مجرم و نمايد
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مÇنطبقبر كÇه را روحي لÔو Ôع مرحلة آخرين اين هرگاه كند/ احسان است, كرده بد
طاقت Hغالب چون كنيم تحميل همه بر بخواهيم است, عيسي(ع) حضرت فرمايش
رفÇتار دستور برخالف كرده, سرپيچي اطاعت از ندارند را قاعدهاي چنين تحمل
ايÇنكه يÇا مÇينمايند/ عÇادت الهÇي اوامÇر بÇرابÇر در طÇغيان به Hتدريج و ميكنند
يا است مفيد جامعه براي كنند ي تأس او به پيروان همه ا گر نكرد ازدواج عيسي(ع)

نه?!
كÇه خÇواست اجÇازه كشÇيش و يÇافت خÇاتمه مÇجلس صحبت اين خاتمة با
نمود قراÄت را انجيل از آياتي او و فرمودند اجازه ايشان بخواند/ دعايي و مناجات

كردند/ شركت او دعاي در محل در حاضرين و ايشان خود و

طبع استغناي و  كرامت

عÇضدالمÇلك عÇليرضا فÇرزند مشÇيرالسÇلطنه اميرسليماني مصطفي مرحوم
اسماعيل شيخ حاج مرحوم به عالقه و انس جهت به جواني در كه بود نايبالسلطنه
آقاي ارادتمندان از كه قاجار دوران سلطنتي كتابخانه رÄيس المشايخ شيخ دزفولي
و بÇالواسÇطه نÇقل زيÇر وقايع درآمد/ ايشان مريدان سلك به بود, سلطانعليشاه

است: آنان گفتار باواسطه
و شÇده نÇاراحت فÇرزندش شÇدن درويش از عÇضدالمÇلك مرحوم
زنÇدگي پÇدر مÇطرود حالت به Hتقريب او و ميكرد سرزنش را او همواره
وضعيت اين از داشت, پدر به نسبت وي كه احترامي و عالقه با ميكرد/
در بود/ شده حرام او بر خور و خواب مدتها و بود نگران و ناراحت بسيار

/(2ì0 آيه بقره, (سوره گيرد آرام قلبم تا /1

كÇه مÇيخواست خداوند از قلÖبي1 Ãنَّ مÖطي ل بهمصداق و شده پيدا خدشه دلش
شÇبي سÇازد/ ه توجÇم هم را پدرش و بخشيده اطمينان او قلب بر بهنحوي
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به برو ميدهند: دستور او به كه ميبيند بهخواب را سلطانعليشاه حضرت
بر/// شاه ديگر شب چهل كه است اين تو راه صحت عالمت بگو پدرت
كني وساطت و بروي دربار به بايد ميخواهند/ ترا سحر و ميكند غضب
بيدار خواب اين از بعد رفت/ خواهد دست از او جان بروي دير ا گر  كه
است مÇيدانسÇته چÇون است/ صÇبح اذان مÇÇيكند مشÇÇاهده و مÇÇيشود
ورود اجÇازه رفÇته پÇدر خÇدمت بÇالفاصله است, سÇحرخÇيز عضدالملك
ب عجÇت بÇيموقع مÇراجÇعه از او پÇذيرفتن از بÇعد عضدالملك ميخواهد/
بÇهبعد روز آن از مÇÇيگويد/ را خÇÇود خÇÇواب مشÇÇيرالسÇÇلطنه مÇÇيكند/
نÇيز فÇرزندش با وي سلوك و برده بسر انتظارآميز درحالتي عضدالملك

است/ بوده حالتي چنين با منطبق
بسÇر نگÇرانÇي و انÇتظار حÇالت بÇا مشيرالسÇلطنه مرحوم چهلم شب
بÇاريتعالي درگÇاه بÇه نياز و دعا به بخوابد, لحظهاي اينكه بدون ميبرد,
كÇه نÇميماند منتظر ميشنود/ شديدي الباب ق د صداي سحر, ميگذراند/
پيام ميگويد كسي ميكند/ باز را در دويده بهسرعت كنند, باز را در خدمه
خود و ميكند هدايت عضدالملك نزد را او دارم/ عضدالملك براي فوري
لحÇظاتي از بÇعد مÇيماند/ پÇدر اخÇتصاصي اطÇاق در دم انÇÇتظار بÇÇهحال
خود اطاق از شتابان است, پوشيده لباس عجله با بود معلوم كه عضدالملك
مÇيشود/ خÇارج كÇرده مشÇيرالسÇلطنه به عميقي نگاه در دم آمده, بيرون
بÇهدنبال ميكند, مراجعت بيرون از عضدالملك كه آفتاب طلوع نزديك
و مÇحبتآميز بÇرخÇورد هÇÇميشه, بÇÇعكس مÇÇيفرستد/ مشÇÇيرالسÇÇلطنه

ممكن مختصر تفاوتهاي اين چون كه شنيدهام نيز متن اين با تفاوتي مختصر با را داستان اين /1
مطابق را آن نيست, ر ثÆم مطلب اصل در ديگر طرف از و باشد داشته روات حافظه به بستگي است

نمودم/ نقل فوق شرح

يافت/1 وقوع Hعين تو خواب همان ميگويد: نموده, احترامآميزي

در را سÇلطنتي كÇالسكه حتي كرده ارادت اظهار نيز عضدالملك پس آن از
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و حÇاÄري عÇبداهللا شيخ حاج آقاي مرحوم معيت در كه ميگذارد فرزندش اختيار

در و دانشÇمندان از المشÇايخ" "شÇيخ بÇه مÇعروف دزفولي اميرمعزي اسماعيل شيخ حاج آقاي /1
اشعار و بود يگانه نستعليق و نسخ خط در و استاد افي صح و نقاشي در و اطالع با نقلي و عقلي علوم
دنÇيا از خÇورشيدي 1319 بهمن نهم مطابق قمري 13ì0 سال محرم ل او در و ميگفت نيك و نغز

/(ê12 ص عرفان, و علم رفت(نابغة

شود/ ف مشر پير زيارت و ديدار به المشايخ1 شيخ حاج
از كÇه قÇراري به و بود پا كباخته حاالت اين مشاهده با مشيرالسلطنه مرحوم
كÇه بÇود كÇرده تÇقاضا و عرض ايشان به بارها شنيدم, صالحعليشاه حضرت خود
كÇند/ تقديم ايشان به داشت, بسيار ارزش كه (بابل) دونهسر در را خود مايملك
زنÇدگي در مÇا روزي بÇقدر خÇداونÇد و نداريÇم نيازي بودند: فرموده ايشان ولي

نرسيد/ بهجايي مرحوم آن اصرارهاي لذا است/ داده من به خانواده, معمولي
و روسÇتايي سÇاده زنÇدگي بÇه قناعت همچنين بينيازي و طبع استغناي اين
از ميبخشد, قدرت كه قضيه الهي و معنوي جنبه از گذشته لي, تجم هيچگونه بدون
شخصي نياز رفع براي آنها خدمات كه ميفهماند ارادتمندان به نيز اجتماعي لحاظ
خداوند نزد لذا و است محبت رويلطفو از شود, قبول خدمات اين ا گر نيستو

بود/ خواهند مأجور
حضرت مزار داخل فرمايند اجازه بود كرده درخواست مشيرالسلطنه مرحوم
خود و داشته مزار به كه تامي عالقه وجود با ايشان كند/ آينه كاري را سلطانعليشاه
نداريم/ Âفع را آن نگهداري بودجه فرمودند: و نداده اجازه ميدانستند آن خادم را
و فرمودند اجازه وي, ر مكر درخواستهاي با و مشكل اين رفع و سال چند از بعد

افتاد/ اتفاق نيز بيدخت مزار گنبد كاشيكاري مورد در جريان همين عين
( كه خويش جد مزار براي حتي هدايا قبول از استنكاف و طبع استغناي اين
خÇلوص از اطÇمينان باوجود ميخواندند) مزار" "خادم را خود بارها حضرت آن



ايران عرفان 3ê

ميكرد تحكيم را ايشان معنوي تسلط و ميبخشيد روحي قدرت متقاضيان, نيت
پÇا از سÇر هديهدهنده ميفرمود, قبول مزار براي هديهاي Âمث هرگاه كه بهنحوي

ميكرد/ افتخار تقديمي هديه قبول به و نميشناخت

اجتماعي مضيقههاي با مواجهه

عÇرفان مÇخالفين جÇانب از هÇمواره كه اجتماعي مضيقههاي با برخورد در
از عÇرفان و ديÇن مصلحت به بنا داشته, ماليم بسيار روش است, ميشده تحميل
چÇنين نÇميخواست حÇضرت آن داشت/ امÇتناع انÇتقامگيري و پÇÇرخÇاشجويي
تشديد و انداختن تفرقه با تا بدهد ملت و دين دشمنان بهدست وسيله اختالفاتي

شنيدهام: ايشان شخص از را ذيل داستان اينباره در شوند/ مسلط تشتتها,
عتبات زيارت به صالحعليشاه حضرت قمري هجري 1338 سال در
يكي عوام, تحريكات بعضي برحسب كربال در ميشوند/ ف مشر عاليات
مÇوجباتي و ندانسÇته جايز مطهر حرم به را ايشان ف تشر وقت علماي از
آورنÇد/ بهعمل ممانعت ايشان ورود از آستانه ام خد كه بود نموده فراهم
مÇيشوند, ف مشر زيارت براي ايشان دستور, اين از بعد كه روزي اولين
با و ايستاده در دم همان حضرت آن ميكنند; ممانعت ورودشان از خدام
در طÇريق بÇههمين و ميفرمايند مراجعت و داده سالم دعاهايي خواندن
شب همان ميفرمايند/ ا كتفا ر مطه حرم در دم از سالم عرض به بعد دفعات
كÇه كÇنم فÇراهÇم ترتيبي من مايلند ا گر كه ميدهد پيغام انگليس  كنسول
نÇنمايند/ مÇمانعت ايشÇان ورود از حÇرم خدام مجتهد آن دستور عليرغم
است داده رأيÇي شريعت عالم و مجتهد چون ميفرمايند پاسخ در ايشان
در قÇبول تÇوفيق ما زيارت ا گر نميدانم/ جايز را آن از اطاعت عدم من

ندارد/ فرقي در دم يا ضريح محاذي باشد داشته درگاه
داسÇتان ايشÇان كÇه بÇود جدا گانه بهصورت يا واقعه همين ذ كر دنباله به يا
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فÇرمودند, بÇيان برايÇم عليه رحم¹اهللا شيرازي ميرزاي مرحوم مورد در را مشابهي
شرح: بدين

بÇه نسÇبت سنت اهل مسلمانان از هاي عد جاهالنه, تعصبات اثر در
ميكنند/ غارت را ايشان منزل گويا و كرده توهين شيرازي ميرزاي مرحوم
تأسف اظهار ضمن و داده پيغام شيخ مرحوم به انگليس كنسول شب همان
ايÇن از بÇود) انگÇلستان سيطره تحت عتبات ايام (آن خواهي معذرت و
خÇواهÇد مجازات را مرتكبين و كرد خواهد جبران كه ميدهد قول واقعه
نÇزاعÇي و اخÇتالف بÇرادر دو بÇين كÇه ميدهند پاسخ شيخ مرحوم نمود/
در كه نيست اغيار بر و هستند قضيه حل به اولي× آنان خود است درگرفته

نيست/ كنسول دخالت به نيازي لذا كنند, دخالت برادر دو اختالف
به را آنان ميشد, واقع ارادتمندان براي كه اجتماعي مضيقههاي در همچنين
بÇازميداشت/ انتقامجويي و معارضه از و ميفرمود توصيه اخالقي تدبير و صبر

است: نكته اين نمايانگر ذيل خاطره
ارادت اظهار به Hصرف يا بوده سÆاالتي حاوي چه را نامه ارسال ايشان
نÖها م ن س Öحاب يوا ح ف ¹َّحيتب ÖمÔيتيÔح ذا ا بهدستور و كرده تلقي تحيت نوعي بود شده ا كتفا

پÇاسخ را آن عÇين (الاقل) يا دهيد پاسخ آن از بهتر درودي شما فرستادند, شما به درودي وقتي /1
/(8ì آيه نسا¾, (سوره دهيد

چÇون و دهÇند پاسخ خود خط به و Hشخص Hحتم كه بودند مقيد وها1, د Ôر Öوا

يا ارادت نظر با و ميكرد حساب نامه كلمه هر روي Hمسلم ايشان مخاطب
ميشود/ روشن كار اين مشكلبودن مينمود, دقت عناد و انتقاد نظر

را پا كتها كه بود اين برميآمد ديگران از مورد اين در كه كمكي تنها
بعد شب اوايل Hغالب بردارند/ ايشان از را پا كت نوشتن زحمت و بنويسند
ميداديم/ انجام را مختصر كمك اين ايشان حضور و منزل در ما نماز, از
و دادند من به پا كتي بودم, مشغول خدمت همين به ايشان خدمت در شبي
(يÇادم يÇا/// بروجرد يا مالير از نامه بخوان/ و بردار را نامهاش فرمودند:
در واعظي كه بود نوشته چنين ارادتمندان از يكي بود/ شهر) كدام نيست
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از انÇتقاد و حÇمله مÇصروف هÇمش تÇمام و مÇيرود منبر Gاخير شهر آن
است نموده تهييج درويشها عليه را مردم افكار و است عرفان و ف تصو
هÇم كسÇبه و نميدهند راه حمام به حتي را آنان او دستور به كه بهنحوي
وضÇع ايÇن از نÇامه خاتمه در ميشوند/ آنان با معامله به حاضر بهزحمت
را واعÇظ آن مÇركز از كÇه شÇود اقدامÇي بود كرده تقاضا و ناليده روزگار

نمايند/ تبعيد شهر آن از و نموده احضار
تÇو نظر پرسيدند: من از كردم, مسترد را آن كه نامه خواندن از بعد
و عÇرفان مكÇتب مÇن بÇهنظر كÇردم: عرض بدهم? جواب چه و چيست
زيرا دشمنان, تا است ديده لطمه بيشتر دوستان از تاريخ طي در درويشي
توجه عدم در علي(ع) واليت دامان بذيل تمسك بهاتكاي گاهي دوستان
كب رب رَّ كغ ما Ôنسان اال يها ا يا خÇطاب: شده جسور طريقت و شريعت آداب به

/(ì آيه انفطار, (سوره كرد? مغرور كريم پروردگار به( كرم) را تو چيز چه انسان اي /1

اينكه بهعنوان را خود استنباطات و افكار يا مينمايند فراموش را 1

الكريم

اشتباه موجب امر اين و ميكنند بيان است///> اعتقاد چنين درويشي <در
از چه و جهل روي از چه باشد علت هر (به دشمنان و ميشود زيادي عده
و داده قÇرار انÇتقاد و قضاوت مال ك را اعمال و عقايد همان عناد) روي
در شده, توجه انحراف يا ضعف نقطه به آنها, حمله اثر در ميكنند/ حمله
عمل نتيجه چهبسا بديننحو و ميشود, كوشش سال ك تربيت و آن رفع
معتقدم مقدمه اين با لذا بود/ خواهد سود دشمن عمل نتيجه و زيان دوست
ا گر بكوشيد/ خود اصالح به شهر آن در <شما كه فرماÄيد مرقوم پاسخ در
بÇاشد, نÇادرست ميگيرد شما اعمال بر كه ايراداتي و ميكند كه انتقاداتي
خواهد منتفي او تبليغات ¾سو آثار نهتنها و فهميد خواهند مردم Hتدريج
از بيش محبت عكسالعملشان و شده منزجر واعظ اين از عامه بلكه شد
خداي و ميبينيد وارد را او انتقاد ا گر اما بود/ خواهد شما مورد در پيش
شده ر مقر كه سلوك و تربيتي بهدستورات شما از نفر چند يا يك نكرده
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براي شده, خويش در نقص وجود ه متوج او ايراد از نميكنيد, رفتار است
شÇويد/ مÇنتفع هم دشمنان از بدينطريق و كنيد استفاده خود نقيصه رفع
مÇجازات يا تبعيد زيرا واعظ اين مجازات يا تبعيد نه است, همين راهحل
او از و كرده گريزان بيشتر شما از را مردم و دارد اثر ¾سو واعظي چنين

ميسازد/> وجيهالملهاي محبوب مرد

نÇامة بÇه نوبت ميگذاشتند, پا كت داخل را نامهها و شد نوشته پا كتها وقتي
نوشتم/ جواب گفتي تو كه همانطور گفتند و فرموده تأييد مرا نظر رسيد كه مذكور

معاش ممر و محاسبات در دقت

را امر هر كه دشمني منتقدين كه بهطوري بودند نمونه معاشي فعاليتهاي در
مÇعرفي دنÇيا ه توجÇم دÇح از زايÇد را ايشÇان مÇيكردند, تعبير خويش نظر برطبق
نيت كه ميشد مشاهده محسوس بهطور فعاليت اين عين در آنكه حال و ميكردند
عبادت بهنوعي را ايشان ات عملي خويش مولد به بهوطن, بهجامعه, خدمت پا كو

/(23 آيه معارج, (سورة هستند نماز در داÄم كه آنان /1

بادآورده پول از ميداد/ قرار 1 مونÄدا م ه الت ص لي× ع م Ôه ذين لَّ ا مصداق و مينمود تبديل
دوري بÇود, شان حق اينكه ولو مشكوك پول از و داشتند احتراز زحمت بدون و

مينمودند/
كه پدرم مرحوم سفرهاي از <يكي ميكرد: نقل حاÄري هادي آقاي مرحوم
ديÇدن بÇراي روزي بÇوديم, سÇلطانعليشاه حÇضرت خÇدمت گÇناباد در مÇاه چند
موقع آن ( كه صالحعليشاه آقاي مرحوم و من بردند/ تشريف كشتزار به زراعات
يك از وقتي راه وسط ميرفتيم/ خدمتشان در بوديم) تميز سن در و كودك دو هر
كرت همان در ابتدا درآورده, را خود كفش رفتند, ديگري كرت به زراعت  كرت
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آنگÇاه پوشيدند/ رفتن راه ادامة براي سپس و ريخت آن خا ك كه تكاندند لي او
مÇن چÇون تكÇاندم? را خود كفش چرا ميداني هادي گفتند: كرده, من به خطاب
و بÇود وقÇف ل او زمÇين اينكه براي فرمودند: داده ادامه بدهم, كه نداشتم جوابي
مÇلكي زمÇين قاطي من كفش با وقف خا ك از هاي ذر نخواستم ملكي/ دوم زمين

ميآورد/> من براي وبال و وزر و ميگيرد مالك از را بركت زيرا بشود
بÇنا وقتي 1331 سال در كه بود مانده حاÄري مرحوم ذهن در چنان گفته اين
سÇرپرستي ي هتصدÇب حÇاضر وقت, نخستوزير ق مصد دكتر مرحوم بهخواهش
نخوردند اداره در چاي يك خودشان بهقول ي تصد ت مد تمام در گرديد, اوقاف
حÇقوق بÇههمان و نگÇرفتند ذلك امÇثال و كÇار اضÇافه و حÇÇقوق ديÇÇنار يك و

كردند/ ا كتفا فرهنگ وزارت بازنشستگي
بÇعد حÇضرتش خÇود و بÇوده مÆثر نيز صالحعليشاه حضرت در تربيت اين
دقت و داشت امور اين به نسبت وسواس, حد در دقت و بود خصلت همين مربي
حÇضرت كارهاي و فعاليت تمام در آن محاسبات داشتن جدا و موقوفات امر در

بود/ مشهود صالحعليشاه

فرزندان تربيت

مÇبذول كÇافي ه وجÇت فÇرزندان پÇرورش در نÇظارت و تÇربيت و تÇعليم بÇÇه
فÇرزندان شÇود, اجÇباري احسÇاس ايÇنكه بÇدون و ايشÇان نÇظارت با ميداشتند/
آنان حضرت آن عاليه, نظارت با و بودند آزاد Âكام زندگي روش در عليالظاهر
و نماز ديني, امور به نسبت بخصوص و داشتند ارشاد و نظر تحت موارد تمام در را

اجبار/ با نه منتهي ميكردند ابراز كاملي عالقة عبادات ساير و روزه
نÇماز مÇيپرسيدند: مÇا از Gر مكر عالقه همين داشتن با مادرمان مرحوم Âمث
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ايÇن پÇدرمان حضور در دارم بهخاطر يكبار بخوان! را نمازت شو بلند خواندي?
نماز ا گر نكرده خداي ميكنيد? سÆاالت اينگونه چرا دادم: پاسخ كردند/ را سÆال
نÇاراحت را شÇما كÇه گÇفت خواهم راستي يا گفت, خواهم دروغ يا باشم نخوانده
ايشÇان شÇد/ مÇواجÇه بزرگوارم پدر تأييدآميز لبخند با من پاسخ اين كرد/ خواهد
و آن امثال و عبادت مزاياي گاهبه گاه بيان وقت, ل او نماز يعني خود عمل با بيشتر

/(132 آيه , ط×ه× (سوره كن مداومت كار اين بر و بده نمازخواندن دستور را خود خانواده /1

و اطÇاعت را يها1 ل ع Öربط Öواص ̧ و ل× بالصَّ كل Öه ا Öر Ôم Öا و دستورالعمل غيرمستقيم, روشهاي با
بلكه بگوييد بسماهللا غذا از قبل نگفتند بهما هرگز سفره سر Âمث ميكردند/ پيروي
را لقÇمه ليÇن او و گÇفته بسÇماهللا بÇلند صÇداي بÇا خÇود مÇينشستيم, كÇه سÇفره سر
رفÇتار بÇاشد حا كÇم محبت و مهر وقتي بخصوص خانواده در چون برميداشتند/
طريق اين از مستقيم امر بهجاي ايشان ميگيرد, قرار نمونه فرزندان براي والدين

ميكردند/ تربيت و فكر القاي
"آقازادگي" بهاعتبار است ممكن كه خودبينياي و تكبر Hاحيان داشتند سعي
نيايد بوجود ما در بدانند, ديگران از غير را خود و شود آنها دامنگير فرزندانشان
سايرين فرزندان مانند و دهاتي لباس همان ما لباس دبستان در Âمث كه بهطوري
Hصرف مدير و معلم نميدادند اجازه هرگز بوديم/ مشابه همكالسها ساير با و بوده
مÇدرسه در هÇمه خوشبختانه ولي بكنند/ بيشتري ه توج بهما "آقازادگي" بهاعتبار
تÇمام در بÇحمداهللا و نÇداشÇتيم آقازادگي بر تكيه به نياز كه بهطوري بوديم ممتاز
فÇرزندانش, از بÇزرگوار آن تÇربيت و نÇداشÇتهايÇم را نÇياز ايÇن زندگيمان دوران
خÇويش شÇغل در هÇريك كÇه بهطوري آورده بار فعال و مÆمن معتقد, اشخاص

دارند/ بهنفس اعتماد و بهخداوند اتكاي
(ابراز ميكردند ابراز و داشته فوقالعاده محبت و احترام بهمادر, نسبت خود
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و اطاعت در توصيه ما به Hخصوص و همگان به و بود) فرزندان تربيت براي آن
يادآور است, مانده باقي ايشان از كه وصايايي در ميفرمودندو والدين به مهرباني

شدهاند/

تشريفات از پرهيز

و مÇيدادنÇد پÇرهيز نÇيز را مÇا و داشÇته پرهيز زايد تقييدات و تشريفات از
ميشود/ نيز خسارتها بروز موجب د تقي محدوديت, از گذشته ميفرمودند:

خÇبر مشÇهد از و بÇودند تÇهران عÇازم صÇالحعليشاه حÇضرت كÇه سفري در
ظاهري جلوههاي بدرقهو استقبالو از ايشان Áاصو چون بودند, داده را حركتشان
اسÇتقبال ايÇنكه براي ديگري سفر حتي و ÇÇ نميآمد خوششان تجليلها اينگونه
كه بودند نوشته وفاعلي آقاي به لذا ÇÇ شدند تهران عازم مشهد از اتوبوس با نشود
ديدار اشتياق جهت هر از كه ايشان فرزندان نفر چند ما نيايند/ بهاستقبال آقايان
ماشينها وقتي رفتيم/ استقبال به وفاعلي آقاي خدمت در داشتيم را زودتر هرچه
آقاي به خطاب رفتيم/ خدمتشان دستبوسي براي و شديم پياده ما رسيدند, بههم
نÇيايند? اسÇتقبال بÇه آقÇايان گفتيم كه ما آمدهايد, استقبال چرا فرمودند: وفاعلي

هستم/ بندگان از من نيامدهاند, استقبال آقايان كردند: عرض پاسخ در ايشان
زيÇور و زر به بياعتنايي نمايانگر هم حضرت, آن بيپيراية و ساده زندگي
مÇعنويت ايشÇان, اعمال و حاالت كه درحالي ديگران براي درسي هم و بود دنيا
در ميدانست/ مردم ارشاد و خلق خدمت وقف را خود ميداد/ نشان را زندگيشان
آمÇاده ÁعموÇم كÇه صبح نماز از بعد و كرده پيدا كسالتي تهران در سفرها از يكي
كشÇيده دراز اختصاصي اطاق در ميفرمودند, بياناتي و بوده ارادتمندان پذيرايي
شÇهر (يÇا كÇاشان از عدهاي كه آوردند خبر بود/ خدمتشان در نيز پزشك بودند/
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شدند/ آنان نزد رفتن آماده و برخاسته Gفور ايشان آمدهاند/ زيارت براي ديگري)
به وي نفرمودند قبول چون و دهند ادامه استراحت به كرد خواهش معالج پزشك
ديÇدار بÇراي و هسÇتم اينها براي <من فرمودند: كرد/ اصرار خود تقاضاي قبولي
آيÇا آمدهاند, من بهديدن دور راه از زياد زحمات با اينان آمدهام, تهران به فقرا¾
اطÇاق آن بÇه اطÇاق ايÇن از و بÇرندارم آنÇها ديدن براي قدم دو من است شايسته
هÇمهجا راه بÇين و نÇموده مسÇافرت اتومبيل با Hغالب سفرها در همچنين نروم?>
از يكÇي يكبار حتي مينمودند/ بشاشت اظهار فقرا¾ ديدار از و ميكردند توقف
ايشان بود, نموده سفر هواپيما با بالعكس) يا (و مشهد به تهران از ايشان مشايخ
پياده پاي بايد بتوانيد ا گر <شما بودند: فرموده نوشته, توبيخآميز ي حد تا نامهاي

ببينند/> را شما بخصوص مردم, و ببينيد را مردم جا همه كه برويد
اين به خداوند ميفرمودند: داشته, خاصي ه توج فقرا¾ دل معنوي خواستة به
قÇاÄل اثر شود خارج درويشي دهان از كه گفتهاي بر ميفرمايد/ ه توج خواستهها
بهحضرت و ديده زنداني دو كه را خوابي داستان تشبيه) نه (و مثال بهطور و بودند
نموده, يادآوري كردند, بيان حضرت آن كه تفسيري و كرده عرض يوسف(ع)
ÂÇاص و گÇفتم دروغ مÇن گفت: تعبير شنيدن از بعد زندانيان از يكي ميفرمودند:
كÇالمي در بلكه نيست تو خواب در اثر فرمودند: حضرت نديدهام/ خوابي چنين

/(ê1 آيه يوسف, (سوره شد كرده حكم چنين كرديد, سÆال كه امري به الهي قضاي در /1

بÇعضي در هÇمچنين يان1/ ت Öف تÇ Öس ت فيه ي الذ Ôمر اال ي ض Ôق شد: خارج من دهان از كه است
كه يكبار Âمث قضيه/ اصل در نه ميدانستند خالص گوينده گفتة در را اثر رات, تطي
هيچكس داريم, مسافرت قصد ما فرمودند: عمومي جلسة در داشتند مسافرت قصد
وقتي (دو كرد خواهيم حركت صفر 13 از قبل و دوشنبه روز زيرا نگويد, چيزي
كÇه فرمودند بيان را داستاني آنگاه نيست)/ مناسب سفر براي عامه اذهان در  كه
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كه بودند كرده زياد اصرار راه بين شهرهاي از يكي فقراي سفرها از يكي در  گويا
نكردهاند, قبول ولي بمانند, و شده منصرف ديگر روز چند تا سفر ادامه از ايشان
و بÇود, كÇرده مÇعطلشان تها دÇم و كÇرده پÇيدا غÇيرمنتظره خرابي اتومبيل راه بين

كرد/ جلوه كالمشان در كه بود آنها دل خواستة اين ميفرمودند:
و بود ايماني شخصيت به قاÄل ارادتمندان براي معنوي تربيت در بديننحو
احترام قابل همه براي را خدا با مرتبط صاف دل و ايمان آن طريق اين به درواقع
احÇترام مÇورد بÇايد نÇيز خÇويش در حتي را آن وجود شخصي هر كه ميدانستند

ميشود/ خدا خواسته او دل خواسته زيرا نگيرد, كم دست را آن و دانسته

صالح پند

صÇالح پÇند شÇده د متعد چاپهاي كتاب بصورت كه ايشان ن مدو نوشتة تنها
طوري Gظاهر و است تن و دل دستورات جمع كوچك, جزوه و كتاب اين است/
و بهداشت براي كه دانست ماهري پزشك نسخة بهمنزلة را آن ميتوان كه است
از كند عمل نسخه آن به كسي ا گر كه بهنحوي است, شده نوشته ارگانها تمام بهبود
فÇقط و مÇيشود اسÇتدالل كÇمتر نسÇخه در گÇرچÇه مÇيگردد, مصون بيماري هر
درك را آن نÇويسنده واالي مقام ببيند, را آن پزشكي هر ولي است دستورالعمل
بÇهمنزله بÇبيند را آن كÇه مÇتخصص طبيب ميگردد: بهرهمند آن از خود و  كرده
نسÇخه بÇدان كÇردن عÇمل بÇا نيز غيرمتخصص ميكند, تلقي خويش براي درسي
مفيد طبقات تمام براي نسخهاي چنين كه است نحو بدين دربرميگيرد را عافيت
قرآن آيات به مستند تمام كه درمييابد بخواند ري مفس ا گر را صالح پند ميباشد/
و فÇقيه مÇيدانÇد, اخالقي كتاب بهترين را آن بخواند اخالق علم عالم ا گر است,
عÇرفاني مقام باالترين عارف و ميبيند, آن در را فقهي احكام و روايات ث محد



ê3 حسنه اÔسوة

/ë1 ص پنجم, چاپ صالح, پند /1

يÇار>1 با دل و كار به <دست مختصر عبارت اين در را سلوك و جذبه جمع يعني
است/ كوتاه كلمات در عالي معاني كردن جمع شاهكار كتاب اين درمييابد/

قÇدرتهاي تÇمام رضÇاشاه بود: چنين صالح پند تأليف زماني جو و موقعيت
مÇمكن بÇهطرق مذهبي نفوذهاي با بخصوص و كرده سركوب را مردمي و محلي
گفته و ترسانده دراويش كيفي و ي كم نفوذ از را وي مبحث, خلط با مينمود, مقابله
اضÇافه را شÇاه كÇلمة خود لقب دنباله در و ميدانند شاه را خود Âاص اينها بودند:
مÇيشورند/ تÇو بÇر بتوانند ا گر و ميدانند شاه را "صالحعليشاه" نيز االÐن ميكنند,
درويشÇي از كÇه قÇزويني كÇيوان عÇباسعلي شÇيخ حاج مرحوم كتب بعضي انتشار
با 131ì سال در عليهذا بود/ كرده مشوب را او ذهن نيز مينوشت, يه رد و برگشته
بهوي را تريا ك قاچاق اتهام ايشان, ارادتمندان از يكي براي خاصي پروندهسازي
يك وجود تا يافت ادامه پروندهسازي سپس و كردند بازداشت را او داده, نسبت
دادگÇاه در قÇضيه قاضي خوشبختانه نمايند/ ثابت گناباد بيدخت در را قاچاق باند
بهدستور شد/ رضاشاه عصبانيت موجب قضيه اين كه داد را متهم تبرÄه حكم جنحه
سپس كردند, رشوه اخذ به متهم را او نموده معلق را قاضي دادگستري وزارت وي,
تÇبريز, از را هاي عد حتي و نموده تعقيب رشوه دادن بهعنوان را قبلي نيت همان
حÇضرت جÇريانات ايÇن در كÇردند/ احضار دادگاه به اتهام اين به گناباد و تهران
و 131ì سÇال زمسÇتان در يكÇي كÇردند: مسÇافرت بÇهتهران دوبÇار صالحعليشاه
مÇقارن و شÇد توهم رفع رضاشاه از م دو سفر در /1317 سال زمستان در ديگري
صÇالحعليشاه حÇضرت 1318 بÇهار در كÇلي دسÇتورالعÇمل بÇيان براي ايام همين
مÇتوجه آن مÇضمون از اطÇالع بÇا نÇيز رضاشاه گويا كه كردند تأليف را پندصالح

بود/ شده خود استنباط خطاي
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نميشدند غافل نيز عادي زندگي و صورت از هرگز معنوي مقام اين با ايشان
نÇهي و امÇر بÇهترين البÇته <و بÇودند: صÇالح پÇند عÇبارت ايÇن مÇصداق خÇود و

/ 8ì ص صالح, پند /1

مÆثرست/>1 كه بهرفتارست
شگÇرف زسÇلطاني جÇز نÇÇيايد مÇÇي ژرف مÇعني چÇنين بÇا صورت جمع

كشاورزي در مهارت و فعاليت

گفت ميتوان بودو نمونه كشاورزي مختلف رشتههاي در ايشان فعاليت Âمث
كه كودكي ايام در دارم بهخاطر ارادتمندان/ و منطقه اهالي تمام براي بود اسوهاي
بÇنام خÇودشان احÇداثÇي قÇنات چاه) (مادر ليه او چاههاي تا خدمتشان در يكبار
به را كار طرز و قنات حفر ادامه نحوه دستور Hشخص ايشان ميرفتيم "صالحآباد"
اين در را ايشان برتري و مهارت بود, ص متخص خود كه او و ميدادند خبره قني Ôم
آب, رگههاي وضعيت از و ميآمدند قنيها Ôم Hغالب نيز بعدها داشت/ قبول قسمت
مشورت كار ادامه نحوة مورد در و ميدادند گزارش آن امثال و آب جهش مسير
تشكيل خراسان استان در يكبار كه كشاورزي محصوالت نمايشگاه در ميكردند/
جايزه برندة ايشان, آورد دست ندارم) بخاطر كه ديگر محصول يك (و انار شد

گرديد/ نمايشگاه
امÇور و كشÇاورزي رشÇتههاي تÇمام در ايشÇان مهارت و كشاورزي فعاليت
و مازندران قبيل از كشاورزي مساعد محيطهاي در ا گر كه بود درجهاي در نوات ق
ميآوردند/ بدست داشتند دارايي و درآمد آنچه برابر هزارها ميشد عملي  گيالن,
آقÇاي مÇرحÇوم مÇزار كÇه داشÇتند گÇناباد و بÇيدخت آبÇادانÇي بÇر نظر ايشان ولي
ايÇن خÇادم من ميگفتند: بارها و بود آنجا در مربيشان اولين و جد سلطانعليشاه



êë حسنه اÔسوة

اهÇالي بÇه مÇيخواسÇتند ايشÇان شÇدند/ دفÇن هÇمانجا در هÇم GعدÇب و هستم/ مزار
كنند/ اراÄه فعاليت نمونه گناباد, قانع و زحمتكش

مÇهمان و بÇود) شمسي 1327 سال (بهنظرم كردند مازندران به كه سفري در
اقÇامت بÇابل دونهسر در واقع وي ملكي باغ در بودند, اميرسليماني مشيرالسلطنه
اقÇدام كشÇاورزي دستورات و باغ در گردش به عادت طبق صبح هرروز داشتند,
مÇرحÇوم امÇر بÇدو در باغ, خيابان در رفتن راه ضمن صبح روز يك ميفرمودند/
ناله و گفته چاهها شدن خشك و آب نبودن و سال آن خشكسالي از مشيرالسلطنه
و بودند ايستاده يكباره دادن, گوش ضمن ايشان ميداد/ توضيح بيآبي از را مردم
با آرتزين چاه و كردند عمل دستور همان طبق بزنيد/ چاه همينجا دادند دستور
سه هر و زدند ديگر چاه دو راستا همان در گرديد/ نتيجه زياد فشار و فراوان آب

ديدم/ را آنها Hشخص خود 13êê تا 13ê3 سال در بعدها كه بود آرتزين
بÇيزحÇمت كÇه مÇالي به بياعتنايي دقيق, حسابرسي احتياط, و دقت اين با
و دارد انسÇان فÇرد هر كه اشتباهي و خطا از صرفنظر اينها, امثال و آيد بدست
شÇيعه نÇظر در مÇعصومين عدد اينكه به باتوجه و نبودند مصون Hمسلم نيز ايشان
عÇمل و رأي در حرام و حالل چنان Áاصو الغير, و است نفر چهارده در منحصر
حرام و حالل مال ك ميتواند ايشان عمل من, نظر در كه ميشد داده نشان ايشان

گردد/ ي تلق امري بودن

سياسي و اجتماعي امور در قضاوت

شمسي 13ê1 سال ارضي اصالحات

خÇالف را آن ايشÇان آمÇد, پيش كه 13ê1 سال در ارضي اصالحات مسÃلة
بÇنام ايشÇان از كه امال كي نشدند/ آن به تسليم و راضي عليهذا و ميدانستند شرع
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را آن سÇند كÇردند) تÇحميل خريداران بر گفت ميتوان حتي (و نوشتند ديگران
افراد در نظرشان عملي اعالم چنين كه نگرفتند نيز را آن اقساط و نفرمودند امضا¾
سند ميدانم, شرع خالف را عمل <چون ميفرمودند: كرد/ جلوه مختلف بهصور
قÇدرتي و زوري امÇا نÇميگيرم, نيز را اصطالحي بهاي اقساط و نميكنم امضا¾ را
از ي دÇح هÇمان امÇر ايÇن و بÇايستم/> HخصÇش دولت نÇيروي مÇقابل در كه ندارم
انظالم از احتراز و ميباشد ممكن آن انجام كه است منكر از نهي و امربهمعروف
دقيق مطالعه داشتند/ نيز سياسي اجتماعي مساÄل در را روش همين ميگردد/ تلقي
روشن تاحدي را مطلب آن تأليف انگيزه و زماني موقعيت به توجه و صالح پند

ميسازد/

/ 8ê ص پنجم, چاپ صالح, پند /1

مÇيفرمايد: داشÇته, بيان روشني و صريح خيلي دستورالعمل صالح1 پند در
كه شيعه Hمخصوص عمومHو مسلمين براي زمان هر در جنگ آداب آموختن و ///>
ايÇن و است/> الزم دارنÇد را بÇزرگوار آن ركÇاب در جÇهاد و امÇام ظÇهور انتظار
در اما نداشتهاند/ بيان زمان آن در مبارزه عيان مد از هيچكس را دستور و صراحت
كه هيجاني از داشتن برحذر و دستور اين نرمش براي ي جو چنان و شرايط چنان
از ديگÇر جÇاي در شÇود, ايÇجاد افراد در شخصي عواطف بر بتني Ôم است ممكن
بتوانيد تا و بود بايد مطيع دانسته, محترم را مملكتي <قوانين ميفرمايند: پندصالح

دخالت سياست در پرداخته خود به كار بلكه ننماييد تجاوز خود شخصي وظيفه از

/10ë ص همانجا, /2

گرديد/>2 ديگران مقاصد اجراي بهانه و دست آلت مبادا كه ننماييد
بÇيان شÇدن دست آلت از دوري بÇراي را سÇياست در دخÇالت عدم درواقع
بودهانÇد/ دراويش از سياسي مختلف گروههاي در دورانها همه در اال و داشتهاند



ê7 حسنه اÔسوة

كه داشتند حضور اعتمادالتوليه و معتمدالتوليه مرحوم مشروطيت انقالب در Âمث
و مكÇاتبات بÇود/ مشÇروطيت مÇخالف ديگري و موافق يكي كه بودند برادر دو
طÇرف از سÇپس و سÇلطانعليشاه حÇضرت طرف از انقالب اوايل در كه مطالبي
شده ايراد آنان به خطاب زمينه اين در صالحعليشاه حضرت و نورعليشاه حضرت
و مÇيفرمودند تÇوصيه خÇلق خدمت و برادري و نيت خلوص به را آنان Âك بود
حÇاصل اشتباه) به (ولو نيت خلوص با كه اعتقادي به كردن عمل از را هيچكدام
فÇرمود: كÇه بود پيغمبر(ص) فرمايش به ايشان نظر Hقطع نكردند/ نهي بود, شده
خود شخصي بهاعتبار دراويش اينكه ديگر نكته رحم¹/// امتي) علما¾ (يا تي مَّ Ôا Ôاختالف

داشÇته اجÇتماعي فعاليتهاي مردم به خدمت قصد و نيت خلوص با كه بودند آزاد
بÇهدرويشي مÇنتسب را خود عقيده يا را خود اينكه و درويشي بهعنوان اما باشند
بيان دستور بهعنوان را مساÄل اينگونه هرگز نيز ايشان خود بودند/ ممنوع  كنند,

ندارد/ درويشي به ربطي ميفرمودند و نميكردند
خلوص و عواطف و دل جاي عرفان مكتب كه بود اين از حا كي بياناتشان
ذخيره هيچ كه اباذر باشد/ مختلف است ممكن آن خارجي جلوههاي كه است نيت
مÇدتي ذخيرة كه سلمان و دارم توكل خداوند به ميگفت: و نميگذاشت منزل در
مÇتوجه حÇواسش نÇماز ضمن مبادا تا ميداشت نگه Hاحتياط را يكسال) (بهنظرم

بودند/ عرفان اعالي حد در دو هر گردد, معاش
و دنيا انقالبات بايد <البته داشتهاند: بيان چنين را مطلب همين صالح پند در
موقع از و شويم بيدار و نمايد اثر نيز ما در است مشهود موردي هر در كه جنبش
در دنيوي كارهاي در دخالت و دستهبندي و حزب عنوان ا گرچه و كنيم استفاده
را آسايش قدر و بوده انجامبين و زيرك بايد مÆمن ولي نيست بندگي و درويشي
در و بكوشد عمل و توجه در بود كمتر موانع هرموقع و باشد شكرگزار و دانسته
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/ë ص پنجم, چاپ صالح, پند /1

مÇوقع" از "اسÇتفاده ايÇن و نÇنمايد/1> فÇروگذار مÇذهبي اختالفات و شبهات رفع
توأم شدن دست آلت از احتراز و قوانين از اطاعت با شد ذ كر Âقب كه همانطور

بود/ خواهد
اين به نميفرمودند اظهارنظر سياسي Hصرف و حاد مساÄل در ايشان خود اما
و تفكر راه كه بود جهت اين به Hمعن و نداريم" خبري و هستيم ده گوشه "ما كه بهانه
د متعه و د مقي را خود مخلص, پيروان زيرا نبندند, پيروان و ارادتمندان بر را تأمل

ميدانستند/ ايشان اعمال و افكار از بهاطاعت
منسوب خبر به پاسخ در Hغالب پرسشها بعضي درباره زندگي مساÄل مورد در

ني/ م ÔملÖعا دÔنيا كÔم بامور انÇÖتÔم /2

ازماهستيد>2 دنياتانآ گاهتر به كار <شما فرمودهاند: كه ميكردند استناد بهمعصوم
از بÇعضي نيز سياسي و اجتماعي مساÄل ميكردند/ امور در تفكر به تشويق لذا و
در نيز بعضي و ميگرفت قرار شخصي تصميم و تفكر قلمرو در كه بودند قبيل اين
خÇود تÇقليد مرجع از شريعت قلمرو در ميفرمودند: كه بود شريعت امور قلمرو

كنيد/ پيروي

ديدار آخرين

نوشتم كه همانطور ميكنم/ اشاره نيز ديدار آخرين به سطور آخرين اين در
مأنÇوس ايشÇان بÇا و داشتند خاص مهري و عالقه حاÄري هادي آقاي مرحوم به
گÇناباد به هم با كه كرد پيشنهاد من به حاÄري مرحوم 13êë سال اوايل در بودند/
كÇوتاهي ت دÇم از بÇعد كنم/ قبول نتوانستم داشتم كار چون برويم/ ايشان خدمت
138ì عÇاشوراي و تاسوعا تعطيل از كه رسيد بهخاطرم فكر اين چگونه نميدانم
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برگشت و رفت بليط حاÄري, آقاي با تماس از بعد لذا بروم/ گناباد به و كنم استفاده
گناباد به زيارت از بعد بالفاصله هم مشهد از گرفتم/ نفر دو براي مشهد تا هواپيما
بعد آمديم كه منزل بودند/ روضه مجلس در حضرت آن شديم, وارد وقتي رفتيم/
بليط پول آمديمو وسيلهاي چه به كه بود اين كردند كه سÆالي لين او احوالپرسي, از
آن پول فرمودند: خريدم/ هواپيما بليط دو من كردم: عرض است/ داده كسي چه را
كردهام/// احضارتان من ميدهم, من را بليط دو هر پول نگيري, حاÄري آقاي از را
(مÇاه بÇود بÇعد ماه دو كه ايشان رحلت از بعد خورد/ تكان من دل روز دو آن در
مÇتأسفانه كردهاند/ حساب مذهبي محاسبات در را بليطها پول ديديم ربيعالثاني)

شديم/ گناباد وارد دفن از بعد روز ما كه بود نا گهاني چنان ايشان رحلت




