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  قدمهم
  

  بسمه العلی االعلی
زبده العرفا و قدوة العلماء العامل العامل الربـانی و الفاضـل الکامـل    

درویـش  (آقاي آقا شـیخ اسـداهللا ایـزد گشسـب گلپایگـانی       السبحانی
ــان   ) ناصــرعلی ــالها تحصــیل در گلپایگ ــس از س ــود (پ ــوطن خ و ) م

چنـد  اصفهان و نجف اشرف و بمقام اجتهاد نائل شدن بواسطه مطالعه 
نـامی و حکـیم صـمدانی مرحـوم حضـرت       کتاب از تألیفـات عـارف  

ــاي  ــلطانمحمد آق ــاج س ــاه( ح ــراه  ) سلطانعلیش ــاب ث ــادي ط گناب
مخصوصاً مطالعه تفسیر شریف بیان السـعاده اشـتیاق زیـارت و آتـش     
ــا مصــاحبت    شــوق مالقــات آنحضــرت در قلــبش شــعله ور شــده و ب

یـز از مجتهـدین و   آقا شیخ غالمحسین حاجیانی کـه او ن  مرحوم آقاي
 طالب برگزیده حوزه علمیه نجف اشرف بود بقصد گنابـاد از نجـف  

بسـیار بـه    اشرف حرکت کردند و با زحمات طاقت فرسا و مرارتهـاي 
گناباد که از توابع خراسـان اسـت رسـیدند و پـس از چنـدروزي کـه       
بدرك زیارت مرحوم آقاي سلطانعلیشاه قدس سره و استفاضه کامـل  

رموقع تدریس و درمجالس میفرمود مجـذوب و شـیفته   از بیانات که د
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آنحضرت گردیده و بتلقین ذکر و فکر و تشرف بفقر و عرفـان موفـق   
گردیدند و چندین سـال در بیـدخت کـه یکـی از قراءگنابـاد و محـل       
اقامت مرحوم آقاي سلطانعلیشاه طیب اهللا روحه است اقامت گزیدنـد  

و بهــره منــد شــده  مســتفیض فیوضــات کاملــه آنحضــرت کــامالً و از
 ومراحـل ســیر و سـلوك را طــی کـرده و بهمــت و توجـه آنحضــرت    

پـس از شـهادت مرحـوم    . بمراتب عالیه عرفان نائل و موفق گردیدنـد 
مالعلــی  آقــاي سلطانعلیشــاه در زمــان مرحــوم حضــرت آقــاي حــاج 

جانشین و خلیفه آنحضـرت دوچـار زحمـت و آزار    ) نورعلیشاه ثانی(
در . نحضـرت باصـفهان مراجعـت نمودنــد   مخـالفین گردیـده و بـامر آ   

موقع اقامت در بیدخت با مرحوم آقـاي حـاج شـیخ عباسـعلی کیـوان      
ــوده پــس از مراجعــت     قزوینــی واعــظ مشــهور معاشــر و مصــاحب ب

سـال کمـال معاشـرت و مصـاحبت را بـا مرحـوم        25باصفهان قریـب  
آقاي حاج شیخ عباسعلی داشته و چون مطالبی بعداً از مرحوم کیـوان  

ار یافت که کامالً برخالف حقیقـت بـود درصـدد برآمـد از روي     انتش
کمال صدق و حقیقت آنچه را از ایشان دیده و شـنیده برشـته تحریـر    
درآورد این حقایق مناسب دیده نمیشد انتشار یابد و مرحوم حضـرت  
آقاي صالح علیشاه قدس سره مقتضی ندانسته و اجازه نفرموده بودنـد  

شود ولی چون آندسـتور مربـوط بقریـب     که درین باب جوابی نوشته
پنجاه سال قبل بوده و اکنون خیلی در اطراف، تحریکات و تهمتهـاي  
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ناروا وارد میاورند که سکوت در آن باره مناسب نبود حقیر و جمعـی  
رضـا  (تابنـده  از برادران از بندگان حضرت آقـاي حـاج سلطانحسـین    

و اجـازه فرمودنـد و   ارواحنا فداه استجازه چاپ آنـرا نمـودیم   ) علیشاه
برادر مکرم با محبت و فتوت آقاي حـاج عبـداهللا صـادقی نـژاد زاداهللا     
توفیقاته اجازه خواست که هزینـه چـاپ را عهـده دار گـردد و قبـول      
فرمودند و با موافقت برادر محترم آقاي عبـدالباقی ایـزد گشسـب زاد    
 توفیقه در چاپخانه خواجه با سعی و کوشش برادر مکرم آقاي حسـن 
خواجه وفقه اهللا بچاپ رسید و در دسـترس طالبـان قـرار گرفـت ایـن      
فقیر حقیـر صـمیمانه تشـکرات قلبیـه خـود را از بـرادر گرامـی آقـاي         
صادقی نژاد و برادر محترم آقاي خواجـه و کارکنـان جـدي چاپخانـه     
عرض داشته و خیر و سعادت و اجر دنیا و آخرت براي همگـی آنـان   

  .خواستار است
  سلطانعلیشاهی نعمة اللهیاء خاك پاي فقر

  اهللا جذبی ثابتعلی هبةفقیر سید  
  پانزدهم شعبان هزار و چهارصد و سه
  میالد مسعود حضرت قائم عجل اهللا فرجه الشریف

  1362مطابق هفتم خرداد  
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  هو
121  
  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  بنام ایزد بخشاینده مهربان

د وخشـوران و راهنمایـان   پس از حمد و سپاس پاك یزدان و درو
بویژه برگزیده یزدان راهنماي همه مـردان حضـرت محمـد صـلی اهللا     

چـون بعضـی از دوسـتان از ایـن     . علیه و آلـه و سـلم و آل طـاهرین او   
ناچیز از حال حاج شیخ عباسعلی کیوان قزوینی و مطالبی که راجع به 

رده رد تصوف و بی عقیدگی باقطاب صوفیه و عرفا نوشته استفسار کـ 
ــده در پاســخ ایــن ســئواالت    و حقیقــت امــر را پرســش نمــوده نگارن

  .بنگارش این رساله اقدام و بر دو مقدمه و دو مقصد مرتب کرد
  

  مقدمه اولی
و آیـا   آیا ممکـن اسـت بازگشـت شـیخی از مشـایخ طریقـت یـا نـه؟        

  بازگشت او دلیل بطالن اجازه دهنده و پیر او است یا نه؟
است امتحان و  امتناعی ندارد و ممکن بلی عقالً. جواب قسمت اول

. خطري در سلوك پیش آید و مخلصین را گذر از آن ممکن نباشد
ترك سجده آدم از روي  قصه ابلیس که معلم مالئکه بود و بواسطه
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بلعم باعورا که این آیه شریفه  و حکایت. استکبار مردود ابد شد
تيناه آياتنا فَانسلَخ منها فَأَتبعه و اتلُ علَيهِم نبأَ الَّذي آ«اشاره بآنست 

الشيطانُ فَكانَ من الْغاوين و لَو شئْنا لَرفَعناه بِها و لكنه أَخلَد إِلَى الْأَرضِ 
لْهي كْهرتت ثْ أَولْهي هلَيلْ عمحثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تكَم ثَلُهفَم واهه عبات ثْ و

 رضا از حضرت در خبر است ١»ذلك مثَلُ الْقَومِ الَّذين كَذَّبوا بِآياتنا
را ببلعم بن باعورا عطا فرمود  خود اعظم اسم خداوند که السالم علیه

میلی به فرعون . خواند اجابت میکرد می بطوریکه هرگاه خدا را باو
 در دلش پدید آمد وقتیکه فرعون در طلب موسی و اصحابش

شتافت ببلعم گفت خدا را بر ضرر موسی و اصحابش بخوان تا  یم
آنها را از رفتن مانع آید بلعم بر خر خود سوار شد تا بر اثر موسی 
شتابد خر او ممانعت کرد بلعم او را زد خداوند آن حیوان را به سخن 

خواهی من با تو بیایم  می زنی تو می آورد و گفت واي بر تو چرا مرا
غمبر خداوند و مؤمنین باو دعا کنی بلعم شروع کرد که بر ضرر پی

                                            
برایشان بخوان قصه و حکایت کسی را که . 175-176سوره اعراف، آیات  -1

ما آیات خودمانرا باو دادیم و او ناسپاسی کرده از آن منسلخ و خالی شد و 
ود قرار داده پس از گمراهان شد اگر میخواستیم بسبب شیطان او را پیرو خ

آیات او را بلند میکردیم ولی او بزمین طبیعت خود اعتماد کرد و پیرو هوي شد 
مثل او مثل سگ است اگر حمله بر او کنی عوعو میکند و اگر او را واگذاري 

 .این است مثل کسانیکه بآیات ما تکذیب میکنند. فریاد میکند



  

12 
 

و به . بزدن آن حیوان تا او را کشت و اسم اعظم از او منسلخ شد
وجوهی دیگر این حکایت نقل شده که همه مؤید مدعا است مولوي 

  :فرماید
  سود نامدشان عبادتها و دین               بلعم باعور و ابلیس لعین
فریـد الـدین عطـار حکایـت ابـتالي شـیخ        در کتاب منطق الطیر شیخ

صنعان را بعشق دختـر ترسـا بطوریکـه تـرك اسـالم گفـت و بعضـی        
 اعمال منکر را مرتکب شد مشروح است و آن حکایـت را در کتـاب  
طرائق الحقائق بعربی از سابقین نقـل کـرده و بـا ذکـر ابـتالء وامتحـان       

بهتـر  شیخ مزبور که بکناسی گذشت و در خیالش آمد کـه شـاید مـن    
از این باشم ناگاه ایمان مانند طائري از دلش پرواز کرد و مـأمور شـد   

پـیش آمـد قصـه یهـوداي      که بجانب روم بـرود و امتحـان در راهـش   
و پـیش آمـدن امتحـان حتـی     ) ع(اسخریوطی در زمان حضرت مسیح 

 عـد ب اسالن ارتدحدیث . براي رئیس الحواریین مؤید این مقصد است
کلهم هالکون اال العاملون و العاملون  و حديث الناس ٢عةًرسول اهللا اال سب

کلهم هالکون اال العاملون و العاملون کلهم هـالکون اال املخلصـون   

                                            
کفایت الخصام . د از رحلت رسول خدا مرتد شدند بجز هفت نفرمردم بع - 2

 .539ص 
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بر این مدعا کامالً داللـت دارد و انحـراف    ٣عظيمٍ واملخلصون فی خطرٍ
بعضی مشایخ ائمه اطهار علیهم السالم و خودسري بعـض مشـایخ بعـد    

مقولـه بـوده اسـت و     علیشـاه شـیرازي از ایـن   از رحلت مرحـوم رحمت 
بهیچوجه ببطالن اجازه دهنـده مربـوط نیسـت چـه مادامیکـه انحـراف       
قطعـی پیــدا نشــده و اذن و اجــازه بــاقی متبــع اســت و وقتــی کــه نظــر  

داشته شد چه بکلی یا فی الجمله اثـري بـر وجـود    رصاحب نظر از او ب
ن آية أَو ننِسـها نـأْت   ما ننسخ ماو مترتب نخواهد بود و آیه شـریف  

اي  را اشاره بمثل این صورت دانند که هرگـاه آیـه   ٤بِخيرٍ منها أَو مثْلها
کوینی هم بجهتی از جهات نسخ شده مثـل او یـا بهتـر از او    ت از آیات

آورده میشود بلی وقـوع اینگونـه مطالـب کمتـر اتفـاق میافتـد و جـزء        
 .نوادر است

 
                                            

همه مردم در هالکتند بجز دانایان و همه دانایان در هالکتند مگر آنانکه با  - 3
هاي خود عمل کنند و همه عمل کنندگان در هالکتند مگر آنانکه از  دانسته

. ك.ر. دارندروي اخالص عمل کنند و انسانهاي مخلص در خطر عظیم قرار 
، 638جلد سوم، چاپ دهم تفسیر مثنوي شریف تألیف محمد تقی جعفري، ص 

 . انتشارات اسالمی
ما هر آیه را که نسخ کنیم و یا به فرآموشی بسپاریم . 106سوره بقره، آیه  - 4

 .آوریم بهتر از آن و یا مثل آن را می
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  مقدمه ثانیه
  ال مؤلف کتاب رازگشا و کیوان نامه چه اطالعی دارید؟از ح

مؤلف این کتاب حاج شیخ عباسـعلی قزوینـی را در سـالهاي    : جواب
مرحــوم حــاج  قمــري در بیــدخت گنابــاد دیــدم بخــدمت 27و  1326

سلطانعلیشـاه آمـد و خیلـی اظهـار عقیـده      ه مالسلطانمحمد معـروف بـ  
دیگـر از او دیــدم   راسـخه مینمـود و چنـدین منبـر در آنجـا و جاهـاي      

تقریباً بیست مجلس که منبر او دیده میشـدباقی همـه مکـررات بـود و     
در فن منبر واعظی معروف و سالها دراین صـنعت ورزیـده شـده بـود     
ولــی در مراتــب ادبــی و فضــیلت و جامعیــت علــوم چنــدان اهمیتــی   
نداشت پس از مرحوم حاج مالسـلطانمحمد اجـازه ارشـاد از مرحـوم     

ل نمـوده ونقـل کرامـات و مقامـات بسـیار از مرحـوم       نورعلیشاه حاص
ــغ از    ــرویج بلی ــاي نورعلیشــاه مینمــود و ت حــاج مالســلطانمحمد و آق
تصوف و صوفیه میکرد پس از رحلت مرحوم نورعلیشـاه بـاز بگنابـاد    
شتافت و تجدیدعهد بیعت و ارادت نمود و آمده بدستگیري و ارشـاد  

نت و درشـتی بسـیار   پرداخت درغالب شهرها مخصوصاً اصفهان خشو
ــنقص    ــاو روب ــود ارادت مریــدان ب ــراء سلســله نمــوده ب بامریــدان و فق

بـود موضـوع    گذاشته بود و صدمات بسیار هـم از مـردم بیگانـه دیـده    
 فـروش آن  ملکی که در گناباد داشت پیش آمد و او تصور میکرد که
بنیـاد سـرد    را مانع آقاي صـالح علیشـاه میباشـد آغـاز کنایـه گـوئی و      
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گذاشت و تدریجاًبی ارادتـی و تردیـد خـود رابسـیار اظهـار       گوئی را
داشت دریافت کـرد   میکرد با آنکه قیمت ملک خود را بطوریکه میل

نموده بود پـس از ازدیـاد حـال     ومال االجاره همه ساله را هم دریافت
نمودنـد از آن پـس بنـاي نوشـتن      5انکار او را از خدمت ارشاد معـاف 

                                            
نرسیده عرض میشود مدتی است رقیمه از آن برادر  121هو  1/45ج5-6

مراسالت مختلف از همه جا اتصاال میرسد که حکایت از مذاکرات و مکاتبات 
شما مینماید و استفسار حال شما و کسب تکلیف مینماید هنوز جواب داده نشده 

مقصود این است که تمام (و برحسب مراسالت شما که رفع تمام افسردگیها شد 
شما بگناباد بودم که وفا  منتظر آمدن) قیمت ملک و مال االجاره را گرفتید

نکردید الزم شد بشما عرض شود نقداً با اینحال دستگیري ننمائید و یا مدتی در 
و بیگانه بسته تا مذاکرات خاتمه  يگوشه نشسته معاشرت ننموده در بروي خود

یابد واال با این وضع که موجب غیبت مؤمنین و اختالف فقرا است تکلیف 
وارم بفضل الهی امور و احوال اصالح گردد البته خدائی فقیر مشکل است امید

فوري جواب نوشته ارسال دارند چند روز کسالت و تب داشتم بحمداهللا رفع 
  اقل محمد حسن. شده و السالم علیک وفقک اهللا و نورقلبک واصلح امرك

عرض میشود محترم رقیمه آن برادر که شکایت  45/شعبان2-دستخط دیگر    
ودند  رسید برحسب  تقاضاهاي  خودتان و اقتضا حال نقداً از اصحاب  نموده ب

خود را مانند سایر فقرا دانسته و از خدمات معافید شاید بفضل الهی تدارك شود 
و حال اولیه و شوق خدمت پیدا شده عازم گناباد شوید باخوان هم اطالع دهید 

  .اقل محمد حسن. والسالم علیک وفقک اهللا واصلح امرك



  

16 
 

ز این تفصیل حـال و اقـوال مؤلـف کتـب     و زیاد ا. کتب مذکوره نهاد
مزبوره از شیوه و طرز کتاب نویسی ما خـارج و فایـده بـر آن مترتـب     

در ایــن مــورد فقــط صــورت . نیســت جــز تضــییع وقــت خواننــدگان 
را که در وقت انقالب احوال بخدا نوشـته مینگـارم بـا نقـل     اي  عریضه

 .خوابی که خود او دیده
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  صورت عریضه بخدا

  
اسـت فـردا مسـیحیان    ) ع(مه شب جمعه چهارم جدي مـیالد مسـیح  نی 

مـن سـوگ مسـیح    انـد   جشن دارند مرا نیز نامه کرده بجشنگاه طلبیـده 
درونی خود را دارم که بآسـمان رفتـه و برنگشـته مـردم همـه سـرگرم       
پندارند من بگمانم که جویاي دیدارم ندانم که ایـنهم چـون دیگـران    

ام  ال اسـت کـه در زنـدان تـن زیسـته     س 65پندار است یا راستی است 
که در دوزخ و زنـدانم امـا ازکجـایم    ام  بگمانم که در بهشتم تازه یافته

کـه مـرا    پـاك خـدایا سـپاس تـو را دارم    . و براي چه اینجایم نمیـدانم 
خـود   سـال اسـت کـه مـرا بجویـائی      45بکور دلی وانگذاشتی اکنـون  

جاهـا کـه    داختـه چـه  نه دور اناي  ویالن و دربدر داري نه آرامم کرده
بعشق تو دویدم و همـه جـا از دل و جـان گرویـده خـدمت کـردم تـا        

تا انجـام   وقتیکه دانستم که از آنجا دردم دوا نمیشود بدیگر جا دویدم
بدیدم سـرفکندم و دل از   بگنابد رسیدم اندکی بوي تو شنیدم و نورت

تـا  همه چیز برداشتم و براستی آویخته بـدانجا و گسـیخته از همـه جـا     
بـاز بامیـد سـالها دویـدم و      آنکه دیگر آن بو نشـنیده و آن نـور ندیـدم   

نـور نمـودم و مـال و آبـرو بخـاك       جانفشانی بـراي اوالد صـاحب آن  
ریختم و هیچ ندیـدم بازدیـدخود را خطـا پنداشـتم و بتنـدي قـدمهاي       
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باز چیزي از تو در آنها ندیدم بلکه همـه دنیـا    مریدانه صادقانه برداشتم
بتدبیر و زرنگی و اندوختن مال و گفتـار بیکـردار    و رفتارداري دیدم 

خدایا تو دانی که راسـت  . متعقب بخلفهاي  و دعوي بیگواه و وعده
است پس با جهانی پژمردگی و پژمانی و نژندي افسوسها خـوردم امـا   

در آنجـا داشـتم    کـه  ملکـی  همـین  نمیکـنم  و نکـردم  6با آنها دشـمنی 

                                            
با مطالعه کتب او خواهد دید که دشمنی و عداوت را بحد اعال بجا  خواننده -6

آورده است براي آنکه کذب جناب شیخ در بیان مطالب نامه فوق کامال مشهود 
گردد عین مرقومه آقاي صالح علیشاه را بآقاي دکتر علی نورالحکما درج 

  .میشود
ت آقاي حاج عرض میشود مرقومه آن برادر رسید مذاکرا 43/  2ع  5 121 هو

شیخ عباسعلی مورد تعجب شد جواب مرقومه سابقه را با پست قبل دادم چون 
. براي شما الزم فهرست این قضیع عرض شوداند  موضوع ملک را اظهار کرده

مرحوم آقاي غریب قدس سره ملکی براي ایشان خریده و چون اسناد باسم 
قود شده بود آقاي مرحوم آقا مرقوم است و بعد هم در قضیه روسها قدري مف

نوشتم از  حاج شیخ بعد از رحلت ایشان مطالبه اسناد نمودند سند از قول خودم
سابق هم از مرحوم آقا سند دارنداین موضوع اسباب خیالشان شد و در سفر 

بحاج صدراالشراف که ملک مرابفروشید ایشان اند  نوشتهام  عتبات که بوده
نم خوبست صبر کنید تا فالنکس که اعیان ملک را نمیدااند  جواب داده

مراجعت نماید در آن اوقات انگلیس هم در گناباد بودند و اجناس گران بود 
تومان و  35تومان سیب زمینی  14کاه تومان  35جو تومان  45گندم تبریزي 
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هکذا امالك هم گران شد و آن مظنه بدست ایشان بود مثالً یک فنجان خیبري 

اش دوتومان و نیم در سال بعد از مراجعت من چند تومان و اجاره  33قیمت به 
سختی شد و حاصلها صدمه خورد امالك ارزان شد که فنجان خیبري  سال
قران نوشتم قدري صبرکنیدتابه قیمت معمولی برسد 6تومان واجاره اش7رسید

تومان  18متدرجا باز ترقی کرد تا دو سال است حد متوسط است و خیبري حال 
ان است ایشان در سال ارزانی اصرار دارندکه وجهیکه من قر 11و اجاره اش 

بدهید  جواب دادم یا بمظنه عادله اجازهام  عینا بدهید چون شخصاً نتوانستهام  داده
بفروشند یا مدتی قرار دهید تا خریده شود ساکت شده و بازاظهاراولی را بعد از 

ي نوشته بودند من باالخره پارسال به آقاي مصدق السلطان چیزاند  چندي نموده
تومان هنوز کسر  400هم اختیار را بمصدق السلطان گذاشتم و چون بامظنه روز 

دارد قرار شد من و ایشان بدهیم تا موضوع تمام شود و ایشان هم شرحی بآقاي 
محمد قلیخان نوشتند که شما سند بگیرید و قبض سه ماهه بدهید و تلگراف 

مد قلیخان در جلسه اول که بوسایطی اجازه کنید تا من راه اندازم و بفرستم مح
که نقداً باید باشد و سند هم نمیدهم چون اصل اند  جواب شنیدهاند  دخول گرفته

ومن نوشتم باینطور بنویسید که امالکی که اند  آنها دست من نیست باز نوشته
مطابق خطوط و سند ایشان باین اند  مرحوم آقا طاب ثراه براي من خریده

اند  فروختم و سند را بدهند و شما قبض بدهید این مرتبه ابداً راه نداده... تفضیل
و این موضوع بهانه است بهرحال خیلی مجمل عرض شد حاال هم مطابق تفضیل 
که در ورقه علیحده نوشتم سند بگیرید و از هرجا ممکن است بهر فرع که 

درج شود که  میشود وجه راه اندازید و در سند محکم کاري کنید و این عبارت
هم رسیده و ضمان درك اصال و منفعتا و خسارتا برعهده ... ه تا تاریخراجا
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 فروشنده و مهر هم کنید که معتبر شود و سند را گرفته وجه بدهید در راه

انداختن حاج سید محمد هادي مساعدت خواهند نمود و اگر تمام شد تلگراف 
اما موضوع . وجه بفرستمکنید تمام شد موضوع ملک تا من فوري بفروشم و 
با اینکه چنانچه در اول ام  اجاره هم بعد از رحلت مرحوم آقا که من متکفل بوده

همان اجاره سابق را  نوشتم اجاره خیلی کمترشده اآلن هم هنوز کمتر است
هم اظهار نشده که کمتر است چون حالشان مشهود  و به ایشانام  محسوب داشته

وتماما هم وجه نقد و برات از غیر اشخاص ام  ادهبوده و ضرر خود را ترجیح د
برفرض هم باشد حساب هریک را و که عشریه و غیره تصور شده بوده است 

تومان ملک صید  284خود ثبت مینمایم مثال  خودم دارم و هرچیزي را در جاي
تومان در سبزوار گرفته برات  70ام  تومان ملک خیبري خریده 50آباد و 
تومان از رحمت اهللا خان  50اند  برات کرده ان مشهد گرفتهتوم 90اند  کرده
تومان از قرض حاج صمصام الممالک ایشان با من از باب پول  250اند  گرفته

که عمده ناگواري ایشان این موضوع بوده که شاید اند  کالسکه حساب کرده
براي خودبا ایشان  و مناند  حاج صمصام الممالک نیاز کردهاند  خیال کرده

و اند  را برات کرده تومان دیگر آقاي مصدق السلطان 150محسوب میدارم 
صورت منفصل با اسناد موجوده آن اند  هکذا که اگر الزم بود یا سهو کرده

ایشان  میفرستم اجاره امساله باقی است بعد از وضع مالیات بایدبرسانم میدانم
ا هم حاضر شوید و مقید خواهند شد که اجاره امساله تماما بایشان برسد آنر

تومان بعد از مالیات میشود بدهید بهرحال این موضوع را ختم  116تقریباً 
کنیدتا اگر قصورشود حجت الهی تمام باشد و حتی االمکان از خداوند 

ش که ایمان ایشان از بین نرود و راضیم یکی از اوالد صلبی من جانام  خواسته
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دارنـد   م نخریدند و مـرا سـرگردان  خواستم بفروشم نگذاشتند وخوده
دهند گاهی میخواهند نیمـه بهـا    نمی گاهی اجازهاي  هر روزي به بهانه
دهنـد خـدایا چکـنم بکـه بنـالم تـو میـدانی کـه          نمی بخرند بازهم پول

دربنــد ملــک نیســتم آنچــه میخواســتم نیســت اگــر بــود جــان و مــال   
ینجـا اسـت بـه    خدائیکه به من نظر داري اگر نور تـو در ا اي  .میفشاندم

نبینم جز خـالف اگـر   و من بنما و مرا برُبا تا کی الف بشنوم و گزاف 
نورت در آنجا نیست خدایا دل آنها را نرم کـن کـه تمـام پـول ملـک      

خدایا در محضر عدل تو سخنم همـین  . مرا بدهند و بهانه جوئی نکنند
اسـت و تــو براسـتی مــن گـواهی تــو دانیکـه آغــاز دشـمنی بــا کســی      

                                                                                   
جان خودشان بآن مربوط باشد و الّا شود اگر بغیر آن نشود فداي ایمان ایشان 
توکلت علی اهللا هو حسبی .زیاده عرضی ندارد. و دیگران شودفداي ایمان ایشان 

  .اقل محمد حسن. و نعم الوکيل والسالم عليک وفقک اهللا وايدک
عرض میشود 44/رمضان 12. 121مرقومه دیگر بخود حاج شیخ عباسعلی هو

با هم منافی مینمود بحمداهللا نظري براین مرقومه آن برادر رسید اول و آخر آن 
مطالب نبوده و نیست امالك را خریدند که درمراسالت جز وجهه فقري منظور 

را اشتباهاً دریافت کرده  116و 110مطالبه نکنند ولی  نوشتم نشود بمحمد قلیخان
دیگر را منظور  اید خوبست قدري تأمل کرده ایام خوشی را در نظر داشته وجهه

ملحوظ دارند زیاده ام  باشید باخوان هم مکرر در حفظ مراتب نوشتهداشته 
  .اقل محمد حسن! عرضی نیست
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و نگذار که بکنم و گله از بندگانت ندارم که با مـن دشـمنی   ام  نکرده
میکنندو مـردم را بـر مـن میآشـویند و آزارهـا و تهمتهـا میزننـد همانـا         

بینم خدایا آنهـا را بیـامرز ومـرا     می پاداش بدیهاي من است که در دنیا
آگاه کن خدایا ناتوانم نـادانم نـاچیزم بمهـر خـدائی در مـن نگـر مـرا        

اي  گــردان مــرا از درت مــران و دســتم را بوســیله آلــت آزار کســی م
  .ات عباس برسان بنده

اینک این مکتوب بخط و امضاي حاج شیخ عباسعلی موجوداسـت و   
از مطالعه تمام این مکتوب و مالحظه صدر وذیل آن بـه خـوبی حـال    

حقیقـت در گنابـد واضـح    وهمت وعلت انقـالب حـال ودیـدن آثـار     
  .میشود
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  اما رؤیا
ر گنابد خدمت مرحوم حاج مالسـلطانمحمد رضـوان اهللا   زمانی که د 

علیه بودم روزي فرمود که حاج شـیخ عباسـعلی مکتـوبی نوشـته و در     
آن صورت خوابی نقل کرده که در خـواب دیـدم شـما بـا جمعـی از      
اولیاء در اطاقی نشسته و میفرمائید هر که بخواهد در این اطـاق داخـل   

مـن سـرش را ببـرم مـن      شود باید ترك سـر کنـد و حاضـر شـود کـه     
حاضر شدم و شما آمدید و سر مـرا مقـداري کـه بریدیـد مـن طاقـت       

در این موقع مرحوم آقاي گنابـادي فرمـود   . نیاوردم و شما رها کردید
  .من باو نوشتم ایکاش گذاشته بودي تمام بریده شده بود

و مخصوصاً این جواب را خود حاج مالعباسعلی چنـد سـال قبـل در     
 7.فقراي اصفهان در حضور جمعی نقل کردمنزل یکی از 

                                            
در اینجا بی مناسبت نیست قسمتی از یادداشتهاي گردش افغانستان وپاکستان -7

پویا در کراچی بیان  آقاي حاج سلطان تابنده در جواب سئوال آقاي میرزا مهدي
ت مخالفت حاج شیخ عباسعلی در اواخر چه ذکر شود پرسیدند علاند  نموده

بود؟ گفتم چند علت داشت اوال ایشان نسبت بمرحوم حاج شیخ عبداهللا حائري 
که از همه جهت علما و عمال و از لحاظ سبقت در فقر و اجازه و از حیث 
و  شخصیت برایشان برتري داشتند و مقدم بودند پس از چندي حسادت ورزیده

الزمه علم و معرفت  نمود در صورتیکه می ي بلکه مخالفتدر اواخر ابراز بیمهر
تواضع و اتحاد با همدیگر و ترجیح دیگران برخود است و مخصوصاً مأذونین 
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در این قسمت باید سرمشق دیگران باشند مرحوم حاج شیخ عباسعلی این را 
رعایت نمیکرد و در اواخر مقید بود که بایشان توهین کند در صورتیکه مرحوم 

ي حاج شیخ عبداهللا مطابق مقام بلندي که داشتند صفات حسنه در ایشان بروز آقا
و ظهور داشت و کمال احترام بلکه کوچکی نسبت بحاج شیخ عباسعلی 

  .مینمودند
ثانیاً مرحوم حاج شیخ عباسعلی در اواخر جنبه مادیت برایشان غلبه کرده و 

ده و باعث لطمه درصدد جلب منافع مادي که مخالف مقام ایشان بود برآم
بحیثیت فقري بود و بارها از طرف حضرت آقاي والد بایشان در این باب 

  .تذکراتی داده شد ولی مؤثر واقع نشده بود
ثالثاً طبق همان رویه منبر که داشته و در مطالب ابتکاري داشتند در اواخر 
ه دستوراتی هم اضافه برآنچه رسیده به بعضی میدادند در صورتیکه امور شرعی

توقیفیه است و نباید زیاده از آنچه از شارع مقدس و ائمه اثنی عشر علیهم السالم 
رسیده دستوري داد و چیزي که احتمال بدعت در آن برود نباید گفت یا دستور 
داد و این نیز چند مرتبه بایشان تذکر داده شده بود و چون رعایت این قسمتها را 

. اف از خدمت فقراء و دستگیري نمودندنمیکردند حضرت آقاي والد ایشانرا مع
ایشان هم پس از معافیت شروع بمخالفت کرده و ابتدا در کتب خود بکنایه و 
بعداً بالصراحه بدگوئی نمودند و در مراسالت هم در ابتداي معافیت نسبت 
بشخص آقاي والد بدگوئی نموده ولی نسبت بجد امجد کمال احترام را منظور 

نرا هم مورد انتقاد قرار داده و گوئیا از مکتوبات سابق که همه میداشتند بعداً ایشا
آنها موجود است فراموش کرده بودند و در کتب اخیرشان بعض کنایات نسبت 

  .به بزرگان دین نیز موجود است
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و البته این اشکال ندارد که یک نفر در زمانی حالش خوب وداراي ایمان باشد 

  :است و بعداً تغییر حال بدهد که معروف
  ساعتی کافر کند صدیق را         ساعتی مؤمن کند زندیق را

بود بعداً روي ) ع( چنانکه بلعم باعورا که از مقربین و مأذونین حضرت شعیب
مخالفت کرد و اطاعت ننمود مطرود گردید و در ) ع( حسد با حضرت موسی
نیز کسانی بودند که نهایت عقیده مند و مورد ) ص(اصحاب حضرت رسول

ت بودند و بعداً خالف امر حضرت رفتار نمودند و در اصحاب ائمه هدي انایع
توان ایراد گرفت که اگر  نمی پساند  علیهم السالم نیز این قبیل اشخاص بوده

حال ایشان چنین بود و بمقامی نرسیده بود چرا از ابتدا اجازه دادند زیرا طبق 
مالیه نیز موجود است وساوس شیطانی در مراتب ک واملخلصون فی خطر عظيم

دوستان من زیر بارگاه ( هم غريیفُرِعبابی ال يقُ حتاوليائی تمگر کسانیکه مصداق 
به احادیث مثنوي بدیع . ك.شناسد، ر من هستند و غیر من کسی ایشان را نمی

واقع شده و مخلص بفتح الم شده باشند و آن نیز خیلی ) 52الزمان فروزانفر، ص 
 .کم است
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کتـاب   از انتقـاد  کـه  پس از ذکر این دو مقدمه شروع به مقصـدنموده 
واضح باشد که کتاب مذکور بنظر نگارنده سراپا غلـط  . رازگشا باشد

نظـر   ایـم  و خالف واقع است و اینکه ببعضی مطالـب اعتـراض نمـوده   
ال سکوت مـا  و اه بدان است که در بعضی مطالب فسادش ظاهرتر بود

از اعتراض بباقی مطالب دلیل صحت آنهـا نیسـت و محاکمـه آنهـا را     
کنـیم و بسـیاري مطالـب هـم از قـول       مـی  بوجدان خوانندگان محـول 

عرفا و صوفیه نوشته که در صورت صحت نقل تـرویج آنهـا نمـوده و    
بسیاري مطالب آنها را که بخیال خـود اسـتهزاء نمـوده یـا بـدون ذکـر       

شمرده ادله آنها در کتـب الطایفـه عقـال و نقـال مشـروح و      دلیل باطل 
ــا از محققــین و    مفصــل اســت هــر کــه بخواهــد بآنهــا رجــوع کنــد ی

والسالم علی مـن  دانشمندان آنها تحقیق نموده و دلیل را سئوال کنـد  
اهلدی واجتنب الغی والردی والصلوة علی حممد و آله و اوليائـه و   اتبع

 .خلفائه
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   الرمحن الرحيمبسم اهللا
  مقصد اول

شمسی در طهران کتابی از حاج شیخ عباسـعلی   1311در شهریورماه  
ــام  ــاب را  چــون) راز گشــا( کیــوان قزوینــی بنظــر آمــد بن مؤلــف کت

شناسم و از بیست و پنج سال قبل با ایشان سـابقه داشـته و خـوي و     می
خنان اخالق و مراتب فضل و دانش او را سنجیده و کراراً منبرهـا و سـ  

لـذا کتـاب مزبـور را مـن البـدو الـی        مجلس و نگارشـهاي او را دیـده  
الختم مانند سایر تألیفات او خواندم چون مطالب غیر واقع و انتقـادات  

او وارد دیـدم بـر آن شـدم کـه بقیـد تحریـر       ه بـ  و اعتراضات بسـیاري 
  .آورده تقدیم خوانندگان محترم کنم

هوشـمندم سـاختی   (ویددر بدایت کتاب بطور مناجات گ 3در صفحه 
در محـیط اسـالم بـودم     شـدم و چـون  ) راه بازگشـت (تا جویاي دیـن  

 بـه  بشعب آن دست انداختم و انجام کار دلمبـه تصـوف راغبتـر شـده    
آوردي و بمرکــز تصــوف  برتــرم آنجــا از و درآمــدم آن هــاي سلســله

ــالیان دراز گــوي وارم  ــاندي و س ــ رس ــاب  ه ب ــاي اقط ــان فرمانه چوگ
قطـب دیگـرم دوانـدي و از هـر      ه قطبـی بـدرگاه  غلطاندي و از درگـا 

دري سري و سرّي بمن بخشیده شیخ و سرم ساختی و بمسـند ارشـادم   
نشاندي تـا بـه پنـدار خـود هـزاران کـس را بسـوي تـو خوانـده بآنهـا           

ایـن جملـه هـا و    ) تعلیمات دادم و جاهـت و وقعـی در دل آنهـا یـافتم    
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مـن حـاج شـیخ     سایر جمله هائیکه از قلم این شخص فاضل که بقـول 
عباسعلی کیوان قزوینی و بقول دیگـران مالعبـاس تـراوش نمـوده در     

او کمال منافات دارد در قسـمت اول خـود را     8هم و برهم و با مقصد
در محــیط اســالم بــودم و بشــعب آن دســت (مختــار دیــده کــه گفتــه 

و یکباره خود را مجبور دیـده  ) تصوف درآمدمهاي  انداختم و بسلسله
از درگـاه قطبـی بـه قطـب     (ل جبر گرائیده چنانکه گوید و بسخنان اه

سـاختی و بمسـند    شـیخ و سـرم  (و بدتر از همـه جملـه   ) دیگر دواندي
مرحوم نورعلیشاه یا صالح علیشاه یـا صـفی   (که فعل ) ارشادم نشاندي

عـین فعـل خـدا دانسـته و     ) علیشاه را چنانکه او هم اذن ارشاد بمن داد
آنها را کردار حق و بعد آنها را تـابع  دست آنها را دست حق و کردار 

هوي دانسته خواننـده اگـر همـان صـفحه را رهـا نکنـد میرسـد بسـطر         

                                            
غرض و  انات او معلوم میشود از ابتدا در طلب حق و حقیقت نبوده بلکهاز بی -8

مقصد اصلی او هواي نفس و ریاست طلبی و شهرت بوده چه میگوید چون در 
مذهب  محیط اسالم بودم یعنی نه آنکه آنرا حق دیدم بلکه اگر در محیط

ید مذهب دست میانداختم و مؤید این نظرآنکه میگو دیگري هم بودم بشعب آن
راغبتر شد و نمیگویدآنرا راه حق و صواب  فتصوه ب) یعنی هواي نفسم(دلم 

دیدم بلکه دیدم مقاصد نفسانیه من در این طریقه بهتر صورت میگیرد چنانچه 
صورت هم گرفت و شهرت و نامی یافت بعد که دید دیگر این طریقه تمایالت 

 .ف پیوستنفسانیه او را انجام نمیدهد منصرف شده به مخالفین تصو
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بـر هوسـران قبایـل دیانـات       9پـس (ماقبل آخر آن صفحه کـه گویـد   
زي خود خواندند و نویـدها دادنـد پـاك یزدانـا بـه      . گردن نکشیده را

باسعلی یا این کالم جناب حاج شیخ ع) نیروي تو دست از همه شستم
صحیح است که مثالً حاج زین العابدین  بقول دیگران مالعباس وقتی

خان رئیس شیخیه وشوقی افندي رئـیس بهائیـه و مـدعیان قطبیـت در     
یا ) ع(سالسل و یا خلیفه احمد قادیانی یا پاپهاي اعظم حضرت مسیح

مذهب اسالم ایشانرا دعوت کـرده  هاي  آية اهللابعضی حجج اسالمیه و 
نویدها داده باشند ولی محقق است که چنین چیـزي صـورت    باشند و

خارجی پیدا نکرده و شیخ مزبور بطور عموم بهمه تهمت بسته و خود 
را شخص برجسته تصـور کـرده کـه مطلـوب رؤسـاي دیانـات اسـت        
بعالوه معقول نیست که مثـل جنـاب شـیخی را کـه بهمـه اساسـها بـی        

                                            
این مطلب را درست گفته زیرا مذاهب باطله همواره در صدد هستند کسانی  -9

را که داراي وجهه و نام و شهرت میباشند بطرف خود جلب کنند تا مروج و 
باعث پیشرفت آنان گردد و چون جناب شیخ از طرفی مشهور و از جهتی پا بند 

جود و بیان او مذهب خود نیست دعوت نمودند که از واي  بهیچ مذهب و طریقه
را ترقی دهند و چرا جناب شیخ قبول نکردند چون مقاصد نفسانیه که ایشان 

یافت و محتاج به پیوست به مذاهب  می طالب بودند در همین طریقه بهتر انجام
  .دیگر نبود
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لـب شـخص عقیـده    کـه طا ) البتـه حقـه  (عقیده است رؤسـاي دیانـات   
  .و نوید دهند مندند دعوت کنند و بخود بخوانند

خـود   گرچـه مـن در اثـر دونـدگیهاي    (گویـد   18سـطر   4در صفحه  
ب و برزخ بخود بستهام  فهمیده بهرنـام  انـد   که شعب اسالمیه از قشر و لُ

) آنسـت  ةو کام همه بیرون اسالم اسـت و گـم سـاختن و بـدنام کننـد     
ن معلوم است اخباري و اصـول  از شـیعه و سـنی کـه باسـم      ی و ظـاهریی

قشرند و لب کـه عرفـا و صـوفیه مدعینـد وبـرزخ کـه بعـض حکمـا و         
اسـالم دانسـته پـس اسـالم بـراي       همه را جناب شیخ بیروناند  متصوفه

کـه  انـد   بـوده  10معلوم نیست ایشان در چه حـالی . احدي باقی نگذاشته
ید برمـا و بـر   جـز ببخشـ  ! این جمله از قلم معجز شیمشان تراوش کرده

همه کس آسانتر است که باور کنیم خروج شـخص شـما را و آنهمـه    
دانشمندان و بزرگان فقها و مجتهدین و اخبارییین و عرفـاء کـاملین و   

  . حکماء محققین را از اسالمیت خارج  ندانیم
مقصد جناب شیخ از کتاب دوره کیوان معلـوم میشـود و همـه شـعب     

و اصـولی و شـیخی وصـوفی و غیـره      اسالمیه از سنی و شیعه اخبـاري 

                                            
مثلی است معروف کافر همه را بکیش خود پندارد و نیز هرکس هرچه در -10

ته دیگران هم خیال کند جناب شیخ چون خود را بیرون از چنته خود دارد در چن
  .اسالم و بدنام کننده آن دید در حق دیگران هم همین تصور را نمود
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همه را با لحن مخصوصی در لباس تاریخ استهزاءمینماید گـاهی ادلّـه   
نهد و گـاهی تمایـل مخصوصـی بمـذهب      می سنت را بر شیعه ترجیح

وهابی مینماید و برخ سـایر مـذاهب میکشـد معلـوم نیسـت ایـن شـیخ        
نحصـر  قزوینی خود از کدام فرقه مسلمین است با آنکه نوعـاً اسـالم م  
  .است در قشر و لب و برزخ و او همه را بیرون از اسالم میداند

همانا این عجـم هـا در هواخـواهی دیـن     (گوید  11سطر  5در صفحه 
ایشـان خـوب اینقـدر تفکـر نداشـته      ) کاسه از آتش گرمترنـد  11عرب

باشند که دیـن، عـرب و عجـم برنمیـدارد و نمیتوانـد عجـم دسـت از        
امـروزه دانشـمندان دنیـا    . ن عرب اسـت غیرت دینی بردارد که این دی

، سـعدي مـال دنیـا اسـت،     ندحکماء بزرگ مال وطن مخصوصی نیست
هسـتند و   12پاستور مال دنیا است، پیمبران بطریق اولـی مـال همـه دنیـا    

  .مختص بفرقه مخصوصی نیستند

                                            
ایشان دین عرب را دین غیر حق و مخصوص عرب تصور کرده که نباید  -11

  .اقوام دیگر پیروي از آن نمایند
ةً للناسِ بشرياً و نذيراً و لكن أَكْثَر الناسِ و ما أَرسلْناك إِالَّ كَافَّ 34سوره  28آیه  -12

و ما تو را براي همۀ مردمان فرستادیم که مژده دهنده و بیم کننده  .ال يعلَمون
 .دانند باشی، لیکن بیشتر مردمان نمی
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و نیز شاید پنـدار شـود کـه صـوفیان بـامن      (گوید  7سطر  6در صفحه 
ایـن پنـدار محـل دارد و    ) ل در میکنم الـخ و من داغ داند  کرده 13بدي

قصـه دلتنگـی    147پندار نیست معین است چون خود شما در صـفحه  
راجع بملک خودت را از رئیس صوفیه بتفصیل نوشـته و البتـه بهمـان    

  .تصورها خودت کینه جوئی و معارضه میکنی
گشـوده   چشم ناکنون همه حتی آیندگا(گوید  13سطر  7در صفحه 

) تو چیست نفی است یا اثبـات  14تا به بینند ره آورداند  وگردن کشیده
خودشان میکند هـم مـردم    این تصوري است که جناب شیخ در پیش

                                            
بتصدیق همه از طرف صوفیه نسبت بایشان همواره کمال تجلیل و احترام و -13

رادت و خدمت مبذول میشده و هیچ ابراز دشمنی و بدي نشده ابراز عقیده و ا
حتی پس از انقالب حال هم پاس احترامات ایشان صورتا بعمل میآمد فقط چون 
معاف از خدمت و دستگیري بودند از اطاعت و احترامات فقري خودداري 

  .داشتند و جناب شیخ این رویه را به بدي و دشمنی تلقی مینمودند
ن و تمام کسانی-14 که جناب شیخ را میشناختند یا اسم ایشان را شنیده بودند بتلو

ثبات و استقامت ایشان معتقدند و ابدا براه آورد عدم تردید و تزلزل عقیده و 
ایشان نفیا و اثباتا ترتیب اثر نمیدهند حتی کسانیکه بوسیله ایشان هدایت و راه 

حال ایشان حتی براي یکنفر یافته چون باخالق ایشان آشنا بودند پس از انقالب 
 .آنها هم تردید و تزلزلی حاصل نشد
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دانشمند و عـالم و فاضـل    15حالیه و هم آینده میدانند که چه اشخاص
قــی بطریــق عرفــان و تصــوف معتقــد و همــه اهــل اثبــات  و عابــد و متّ

یقـت و بزرگـواري اقطـاب    باین معنی که شهادت بصحت طراند  بوده
که خود شما هم در خـالل مباحـث ایـن کتـاب     اند  سلسله عرفان داده

بعلم و فضل بلکه تقواي آنهـا اقـرار نمـوده و معتقـد دیـده ایـد کـه از        
مـن دیـدم حـاج مالمحمـد جعفـر      (گوید  7سطر  13جمله در صفحه 

برزکی کاشی را کـه شـیخ بـود از جانـب حـاج مالسـلطان و عـالم و        
د من شش ماه باو خدمت کردم مالی و بدنی و یـک سـفر در   فاضل بو

اکنون گـوئیم نهایـت   ) خدمت او بگناباد رفتم او را معتقد واقعی یافتم
امر این است که شما شاهد نفـی میباشـید یعنـی میگوئیـد مـن چیـزي       
نیافتم و امثال مرحوم حاج مالمحمد جعفر شاهد اثباتند و وقتی شـاهد  

  .ضه کند شاهد اثبات مقدم استنفی با شاهد اثبات معار

                                            
مانند شهیدین و ابن فهد حلی و ابن طاوس و ابن ابی جمهور و قاضی نوراهللا  -15

شوشتري و سید حیدر آملی و شیخ بهائی و شیخ محمد تقی مجلسی اول و شیخ 
شیرازي و عبدالصمد همدانی و سید بحرالعلوم و شیخ انصاري و مرحوم میرزاي 

یا در رشته تصوف وارد بوده  رمحة اهللا عليهممال محسن فیض کاشانی و غیر هم 
 .اند یا اظهار میل و عالقه بدان مینموده
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و بدانید که مسلک راسخ من اکنـون ضـد   (گوید  5سطر  8در صفحه 
ریاست است مطلقا چه ریاست دینی چه دنیوي چه علمی چه فـامیلی  

تا آنجا کـه گویـد   ) زیرا براي هرکس ریاست سم نافع بی تریاق است
  :چه نیکو گفته ابوفراس که هم امیر بود و هم شاعر که شعر(

  عمرالفتی فهو النهاية فی احلالوة     اولی الذخائر فی احلماية و احلراسة
  ان کنت من اهل الکياسة                منتضييعه فحذار والنفاسة
  الرياسة مع والبالء               السالمة مع اخلمول وارض

ه ش نمود عمر است کـ ییعنی سزاوارتر اندوخته که باید بجان نگهدار
شیرین تر و ارزنده تر از همه چیز است پـس بتـرس از ببـاد دادن ایـن     
اندوخته پربها بریاسـت کـه دشـمن عمـر اسـت و بگمنـامی تـن ده تـا         
سالمت باشی زیرا رئیس بقدر ریاستش دشمن خـوبی دارد کـه همانـا    

دانـد کـه جنـاب شـیخ      مـی  خواننده بـا ذکـاوت  ) در کمین جان اویند
بآسـایش و تـن پـروري نائـل شـده      یـا  ه چون دستشان از ریاست کوتا

چنانکه تعلیل و استدالل ایشان بشعر ابوفراس میرساند این اظهـار غیـر   
مستقیم را نموده درصـورتیکه ایـن حـرف هـیچ مفهـومی نـدارد اگـر        
تعبیر میکردند حب ریاسـت بـراي اشخاصـیکه اهـل آنمقـام نباشـند و       

چنانکـه  ی صـحیح بـود   استحقاق و لیاقت نداشتند مـذموم اسـت حرفـ   
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امـا ایـن    ١٦ماخيرج من رؤس الصديقني حب اجلاه اخراند  بزرگان فرموده
است زیرا اگر شخصی مـثالً در آکادمیهـاي    بیانات ایشان بسیار مهمل

مجمـع   اعضاء آن دنیا یامجامع علمی اعلم و با اطالع تر از همه اجزا و
 )نیش غـولی (باشد و از روي تنبلی یا راحت طلبی یا آنکه به خیاالت 

ــا    رئــیس آن نخواهــد ــا غیرالیقــی بریاســت برخیــزد ی مجمــع باشــد ت
ق نماید آن شـخص نـزد عقـال مـذموم اسـت و      مفضولی بر فاضل تفو

شخصی که بتوانـد   این ترك ریاست پسندیده نخواهد بود و همچنین
کشتی چهار موجـه طوفـان حـوادث یـک ملتـی را بـه سـاحل نجـات         

ــور آن   ــراي او   برســاند بواســطه بدســت گــرفتن زمــام ام ــو ب ملــت ول
خطرناك باشد و نکند نزد عقال بـه پسـتی یـاد خواهدشـد وآنانکـه بـا       
ــد و متقبــل و ملتــی را     ــور و ریاســت جمهــور را متقل ــام ام لیاقــت زم
خوشبخت و مرفه الحال نمودند نزداهل عقول کـاري معقـول نمودنـد    

بـراي ایـن   و از فحول شمرده شدند پس اگر نزد جناب شیخ مذمومند 
نوابغ و بزرگان  عقلو  لیقه و عقل جناب شیخ غیر ازسلیقهاست که س

حـلّ و عقـد اسـت و همچنـین در ریاسـات دینیـه        17عالم و عموم اهل

                                            
 .شود حب ریاست است آخرین چیزي که از مکر و سر افراد صادق خارج می - 16
سید هبه اهللا جذبی نقل کرد در کذب ادعا و در حب ریاست طلبی وشدت -17

درموقع انقالب . جناب شیخ جریانی که خود او شاهد بوده ذکر میشود حسد
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مؤید من عنداهللا و مبعوث از جانب حـق بـراي هـدایت     هرگاه شخص
) ص( و حضـرت محمـد  ) ع( بندگان خدا باشد مانند حضـرت مسـیح  

عنـی خـود را   آیا صـحیح اسـت کـه تـرك سـروري و بزرگـی کنـد ی       
رئیس نداند و مرئوس شمارد و بگمنامی زیست کنـد کـه راحـت تـن     

را برسـر   مخـاطره افتـد و حـالش   ه در این اسـت و بترسـد کـه مبـادا بـ     
در یـک   آیـا صـحیح اسـت کـه    . اینکار گذارد؟ و اما ریاست فـامیلی 

خانواده پدر ریاست بر اطفال صغار و کلفت و خادم نداشـته باشـد؟ و   
؟ نهایت ریاست بمعنی مطلق العنانی یـا مـن غیـر    یستآیا این معمول ن

                                                                                   
هنگام اداي فریضه مغرب بمنزل مرحوم آقایآقا شیخ عبداهللا اي  ایشان شب جمعه

حائري آمد چون مشغول نماز بودند در عقب صفها رفته اقتدانمود در بین دو 
یشان صدا کرده ااند  نماز بآقاي آقا شیخ عبداهللا عرض شد که حاج شیخ آمده

فرمود آقاي حاج شیخ بفرمائید جلو و در سمت راستخود به احترام جا دادند و 
نماز عشاخواندهشد پسازنمازجلومرحوم آقاي آقا شیخ عبداهللا نشسته مصافحه 
نمود و گریه بسیار کرد که خود آقاي حائري و دیگران هم منقلب شدند و 

را یک یک آمده خدمت آقاي پهلوي ایشان نشست و چون مشاهده کرد که فق
حائري مصافحه کرده و اظهار نیازمندي میکنند و بایشان توجهی ندارند طاقت 
نیاورده بدون خداحافظی برخاسته و رفت و دیگر هم در مجالس فقري شرکت 

  .ننمود
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شیخ در قبال شعر ابوفراس ایـن   استحقاق مذموم است خوبست جناب
  :اشعار را هم میخواند

  العلی من قدم احلذرا والينال    کب اخلطرارامتيطی اد من مل ي
  وطرا من ادراکها قضی ومل يقض        بالتعب عفوالي و مناراد الع

  من مل حيمل الضررا النفع الحيبين              تعهمي البدللشهدمن حنل
  ملن صربا اال وال يتم املين            االبعدمرله اليبلغ السئول

منصـبی  (راجع بپرسش نخست حاصل مطلب این اسـت  12ر صفحه د
قهقـري برنمیگـردد   ه بـ  که بمن داده شد چون منصب الهی بود و نص
مـن دلیـل بطـالن آنهـا      زیرا وجود بقهقـرا برنمیگـردد پـس بازگشـت    

جواب همانست که در صدراین کتاب گذشت از آیـات  ) اهد بودخو
واتل علـيهم نبـأ   (و آیه شریفه  )ما ننسخ من آية(قرآنی از آیه اشاره 

و حـدیث شـریف   ) الذی آتيناه آياتنا فانسلخ منـها فاتبعـه الشـيطان   
قهقـري بلکـه   ه و عدم امتنـاع بازگشـت بـ   ) واملخلصون فی خطر عظيم(

  .و ابلیس وقوع آن مثل بلعم باعورا
مـال سـلطان    نزد حاج 1312تا آخر سنه (گوید  14سطر  13در صفحه 

فاضل یافتم بـاور   پس او را حکیمی(تا آنجا که گوید ) گنابادي رفتم
نکردم کـه او بـا ایـن علـم و تقـوي کـه از او ظـاهر اسـت کـاذب در          

خواننده ایـن کتـاب بایـد    ) دعوي قطبیت و عاجز در تکمیل بشر باشد
صـورت مکتـوب را کـه حـاج مالعباسـعلی در سـنوات       مالحظه کند 
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اخیره در اوان انقالب حال بخدا نوشته و چسان در آنجـا اقـرار کـرده    
و از طرفـی هـم   ) بوي خدا را شنیدم و نـور او را در گنابـاد دیـدم   (که 

اقــرار بحکمــت و فضــل و ظهــور علــم و تقــوي از آنشــخص میکنــد  
والفضهِل ما شمتنبـه شـده باشـد کـه بـا ایـن       پس باید  ١٨ت به االعداُءد

ـ ک شـخص اسـت   یـ عناوین که اعتراف بکمال صورت و معنـی   نم 
این درجه و عناد و لجاج و پرتـاب کـردن   ه ب او از اليشعراحنراف حيثُ

تیرهاي تهمت جز بسبب حـب دنیـا و نـزاع در امـر ملـک و حسـد بـه        
 حـب مشایخ عظام چنانکه نزد اغلب اهل این سلسـله واضـح اسـت و    

و این همه مطالبی که بر ضد تصوف و فقـر و   ١٩أس کل خطيئةالدنيا ر
پـایش روي بیـل   (طریقت نوشته بعد از آن اسـت کـه بوسوسـه نفـس     

  .و گردن بارش شده) رفته
شـد و   20پس از گرویدن من باو نامش عـالمگیر (گوید  14در صفحه 

نام من که واعظی معروف آفاق بودم در همه شـهرها بـا ارادت روزي   

                                            
 .فضیلت و فضل آن است که بوسیلۀ دشمنان تأیید شود - 18
 .دوستی دنیا در رأس تمام گناهان است - 19
جناب شیخ خیلی اشتباه کرده و خودستائی نموده است بلکه نام و شهرت  -20

شیخ بواسطه گرویدن باین سلسله و ترویج و احترام فقراء این سلسله نسبت باو 
بود و قبل از آن هیچکس نام او را نشنیده و منبر او قابل توجه نبود و بقول خود 



  

44 
 

گوینـد از همـین    جناب شیخ اینها میاي  )گذشت زبانها میهزار بار بر 
بلند پروازیها و غروري که بواسطه لفاظیهاي منبري که صـنعتی اسـت   
در اثر مشق چندین ساله براي تو حاصل شده بود تفوق بر هـر سـالک   
و شیخ و سابقین میخواسـتی و بـاالخره خـود را در چـاه پنـدار و قعـر       

کـه  (اظهار میـدارد   15از آنجا تا صفحه کبر انداختی و و جهنم غرور 
طریقتــی و شــریعتی و آثــار  21مــن قــرب پــانزده ســال چنــدبار عیــوب

                                                                                   
تیکه ایشان قبل از آمدن او خدمت آقاي گنابادي رسید در صور 1312او در سنه 

معروف و مشهور و مورد تجلیل و احترام همه طبقات حتی علماء بزرگ مانند 
که از زیارت  1306مرحوم حجه االسالم آیه اهللا میرزاي شیرازي که در سنه 

حج بعتبات مشرف بودند از طرف مرحوم میرزا مورد احترام و تجلیل واقع 
ورد توجه و احترام همه طبقات حتی سلطان شدند در همان سفر در طهران هم م

وقت ناصرالدین شاه واقع شدند که سلطان تقاضاي مالقات نموده بود و ایشان 
  .موافقت ننموده حرکت کردند

تمام کسانیکه ایشان را مالقات نموده حتی دشمنان و معاندین تقید فوق -21
حتی خود شما در  العاده ایشانرا بانجام وظایف شریعتی و طریقتی تصدیق دارند

پس این تناقض گفتار را اي  اقرار بتقوي و پرهیزکاري ایشان نموده 13صفحه 
بچه میتوان حمل نمود و اگر ایشان تهیدست و عاجز از تکمیل بشر بودند چگونه 
سالك و فقراء بزرگی که هریک مقام اجتهاد و روحانیت داشتند مانند مرحوم 

وم حاج مال محمد جعفر برزکی غیرهما آقاي حاج شیخ عبداهللا حایري و مرح
تربیت کرده و به بلندترین مقام ارشاد و روحانیت ) بقول خودت عالم و فاضل(
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تهیدستی او بر من نمودار شد و بازهم بامید ده سـال دیگـر بـه پسـرش     
خدمت کـردم و جـز زرنگـی و اخـاذي چیـزي       نورعلیشاه بجان و دل

م کـردم و  اظهار خلوص به پسر نورعلیشاه ه(تا در  22صفحه ) ندیدم
اینجـا بایـد بـاو گفـت     ) بعد از رحلت نورعلیشاه باو هم خدمت کردم

دوره مرحوم حـاج مالسـلطانمحمد متزلـزل بـودي      اگر در پانزده سال
چــرا بعــد از آن تصــدیق خالفــت مرحــوم نورعلیشــاه نمــودي و چــرا 

 او آقاي صالح علیشاه نمودي و اگر باطـل  دستگیري از طرف جانشین
که بر باطل مردند و هستند بگردن تـو   مه اشخاصیه پنداشتی گناه می

بلـی مـن اقطـاب را و بعضـی     (در پاسـخ پرسـش سـیم گویـد     . میباشد
ــیده    ــا دســت کش ــده و از آنه ــاذب و تهیدســت دی ــدان را ک از  22مری

ام خیلی عجیـب اسـت کـه     علمی خودم که دست برنداشتههاي  دانسته

                                                                                   
نائل ساختند که دوست و دشمن به عظمت مقام روحانیت آنها قائلند بلی عیبی 

  !!توان خیال کردن قبول کردن شخص ناقابلی را مثل شما میباشد می که
که از فضالي نامی و وکالي مجلس (محمد تدین مرحوم آقاي سید  -22

وقتی گفته بود آقاي ) شوراي ملی و وزارت فرهنگ را نیز مدتی عهده دار بود
و اکنون باشتباه خود پی ام  حاج شیخ شما میگوئید من چهل سال باشتباه بوده

از کجا که اآلن هم اشتباه کرده باشید و پس از مدتی پی ام  برده و دست کشیده
اشتباه ببرید خوبست در این آخر عمر یک طریقه ثابتی را اختیار کرده و با  باین

  .ثبات قدم و استقامت پایداري کنید
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قطبیـت و   جناب شیخ نمیداند کـه بـا تکـذیب تمـام مـدعیان ارشـاد و      
ارادت و مریدي و سلوك مفاهیم عرفانی و روحـانی بـر زبـان رانـدن     
مفاهیمی است بالمصداق مثال در حکمت الهیه کرارا بـر زبـان رانـدن    
که انسان کامل مظهر اسم اهللا اعظـم اسـت و خلیفـه اهللا اسـت و هـیچ      
راهی بانسان کامل نداشـتن و مـدعیان ندیـده را تکـذیب کـردن و نـه       

گـران را بـاین مقـام قابـل بـودن حـرف حـرف و حـرف         خود و نـه دی 
صرف است جنابعالی کمال را در این میـدانی کـه بایـد مـردم باینجـا      
برسند که هر مسلک و مذهبی را نفی کنند و راهـزن نفـوس از ایمـان    
بعلماء و حکماء و عرفا و مدعیان دیانتی و مذهبی باشـند بـراي اینکـه    

ت و معرفـت و دیـدار مـردم    من که حاج مالعباسعلی هستم عمري لذ
کامل را داشـتم پـس در وادي امتحـان افتـادم و یکبـاره همـه را نفـی        

  .دانم که همه را نفی کنند می کردم و بر همه الزم
کمال منوط و مشروط بارادت و خدمت یکنفـر  (گوید  31در صفحه 

معین نیست بلکه فکر میخواهد و تالش و ترك تنبلی و اعتمـاد بخـود   
و بدام مواقع و تزریقات معتـاد نشـدن و گـوش بـدرون      و یأس از غیر

از ) خود را بشنود و بکـار بـرد   23دل خود نهادن تا نداي حاکمانه عقل

                                            
اینجا تلویحاً جناب شیخ منکر دین و مذهب و ارسال رسل و انزال کتب -23

گردیده چه بقول او وقتیکه شخص بنداي حاکمانه عقل خود گوش دهد و بامر 
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واضحات است که تکمیل نفس از خود صـاحب نفـس امکـان پـذیر     
نیست خون بخون شستن محال است صاحب نفس امـاره بخـود نفـس    

ك در کتـب عرفـا   بخشد و احتیاج بهادي و مربی در سـلو  نمی مطمئنه
و حکما با براهین عقلی و نقلی ذکر شده و در اخبار و آیات تصـریحاً  

گنجـد و ایـن    نمـی  و تلویحاً ذکر شده که ذکـر آنهـا در ایـن مختصـر    
  حرفهاي جناب شیخ غیرمنطقی و بدون دلیل است

            دي شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر
  کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست 

            ایم ما نشود جسته می که یافت گفتم
  نشود آنم آرزوست می گفت آنکه یافت

و این مطلب چون بطور کلی ادا شده ممکن است همین عـذر قـائلین   
کمـال مشـروط   انـد   بعدم تسلیم انبیاء و اولیاء سـلف بـوده کـه میگفتـه    

                                                                                   
اج به پیغمبر و هادي و دستورات الهی نخواهد بود و عقل او رفتار کند دیگر محت

را در  او کافی براي تکمیل او خواهد بود در صورتیکه اگر حق تعالی مرد م
عقول خود مستقل میدانست انبیاء و رسل علیهم السالم برایشان نمیفرستاد و همه 

ولی بعد از  را حواله بعقول ایشان مینمود البته عقل پیغمبر درونی انسان میباشد
  .متابعت و پیروي انبیاء و اولیاء و انجام اوامر و نواهی الهیه
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بارادت و خدمت یکنفر معین نیست یا فقط اخذ بقول آنهـا را بانـدازه   
  .معلم بیش نمیگرفتند یکنفر

ریشــه تصــوف در هنـد بــود پــیش از  (گویـد   12ســطر  37در صـفحه  
طلوع اسالم و از هند بایران آمده و ایرانی آنـرا تزریـق باسـالم نمـوده     

انحصار ریاست اسالمی باهـل بیـت و غاصـب بـودن     «چنانچه تشیع را 
وم از اینجـا معلـ  .) تزریق نموده و ایندو تزریق متقـارب العهدنـد  » خلفا

میشود که جناب شیخ تشیع و تصوف را امري خارج از اسالم میدانـد  
در باطن عقیـده بـه صـحت    که ایندو باسالم تزریق شده و معلوم است 

نوشـته   124عبارتی که در کیـوان نامـه صـفحه     طریق اهل سنت دارند
وآنچـه نگارنـده از اسـالم فهمیــده آنسـت کـه مـذهب شــیعه دوازده       (

و شهود که مختص اهل کشف اسـت   24کشفامامی را جز به پیروي 
نمیتوان ثابت نمود اگر بناي مجادله رسمی در اداره معاف بشود شـیعه  

راجع بعدم تـالزم عرفـان    38در صفحه  )غالب است 25مغلوب و سنی
                                            

در اینجا اهل شهود و کشفی قائل شدند و این مخالف مذاق ایشان است که  -24
  .کلیه صوفیه و قشر و برزخ و غیره را باطل میداند

 سال تبلیغ و ترویج تشیع و تصوف هنوز تشخیص 45جناب شیخ پس از -25
است که مایه اختالف شیعه و سنی در چیست شیعه معتقد است که نداده 

معین شود و  مناصب الهیه باید با نص و اجازه صریح نماینده حق ازطرف حق
اهل سنت اجازه و نص را قائل نیستند و در اینکه نص صریح بدون تردید درباره 
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با تصوف که نسبت عرفـانرا بـا تصـوف عمـوم و خصـوص مـن وجـه        
تبـع  گرفته اشتباهی بـزرگ کـرده چـون بعقیـده نگارنـده چنانکـه از ت      

تواریخ و تذکره ها معلوم میشود علم عرفان زائیده از کلمـات و آثـار   
از انـد   و احوال سالکین و صوفیه سلف است در هر مـذهبی کـه بـوده   

قبیل قول بوحـدت حقیقیـه وجـود و مظهریـت انسـان کامـل و تـرك        
لذات فانیه و اقبال الی اهللا و سـلوك الـی اهللا و غیـره و اشخاصـی کـه      

یـا عـالم   انـد   یـا اهـل طریقـت و صـوفیه بـوده     انـد   همعروف بعرفـا بـود  
بکلمات و مطالب آنها نظمـاً یـا نثـراً و اینکـه در همـان صـفحه گفتـه        

شــمارند سـهو اســت اگرچـه باصــطالح    نمـی  محـی الـدین را از خــود  
و نیـز صـدراي شـیرازي را کـه     (ب ندانند و آنچه نوشته طمخصوص ق

همچه مطلبـی  ) دانند نمی مؤسس جمع حکمت و عرفان است از خود
روشن نیست و قویاً محتمل است کـه ماننـد شـیخ بهـائی و مالمحسـن      

                                                                                   
ر شد و بعد مولی الموالی علی بن ابیطالب از ناحیه حق بوسیله پیغمبر اکرم صاد

هم مرتب تا امام دوازدهم حضرت قائم حجه بن الحسن عجل اهللا فرجه صادر 
شده است قابل انکار نیست و بحکم عقل هم ریاست الهیه را نمیتوان مردم معین 
کنند بنابراین چگونه میگوید که در مجادله شیعه مغلوب و سنی غالب است جز 

کفانا را شرط ندانند و شاید در  اینکه ایشان هم مانند اهل سنت نص و اجازه
  .هم تردید داشته باشند) کتاب خدا براي ما کافی است( کتاب اهللا
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فــیض کــه آن یکــی اســتاد صــدرا و دیگــري تلمیــذ عزیــز او بــوده و  
دامـادش از اهـل تصــوف بـوده و در کتـبش هــم اشـاراتی اســت و از      
حاالتش در تذکره ها هم استنباط میشود بهر قدر تقدیر مسـلم آنسـت   

ه از قبیـل بایزیـد بسـطامی و جنیـد و حـالج و      که چون بزرگان صـوفی 
شیخ محی الدین عربی و عین القضات همدانی که نامشـانرا در اسـفار   
و شواهد و غیره بجاللت و عظمـت یـاد کـرده و استشـهاد بمطالـب و      

  .اقوال ایشان نموده معتقد بوده است
مگر شما غیر مالسلطان اقطاب دیگـر را هـم   ( 6پرسش  49در صفحه 
جـواب ایـن قسـمت    ) ید که بخود حق میدهید در ابطال آنهـا دیده بود

تا وقتی کـه از عمـرم قسـمت    (که گوید  51را تفصیلی داده تا صفحه 
مهمی در شناختن اقطاب امروزه دنیا تلـف شـده حـاال میتـوانم فتـوي      
ع و     دهم که امروز موضوع قطبیت وجود خارجی نـدارد و همـه متصـنّ

و  هق بـوده بدبختانـه تمـام شـد    کیسه خود پر کـن هسـتند اگـر در سـاب    
تخمش برافتاده چنانکه مسلمان گوید که نبوت تمام شد دیگر مفهـوم  

بـا   ماشـاءاهللا از ایـن فاضـل محقـق کـه     ) نبوت مصداق نخواهـد یافـت  
استقراء ناقص و آنهم دیدن دو سه نفـر مـدعی حکـم بـه بطـالن همـه       

ش از خودش به بـی  مدعیان ارشاد از سنی و شیعه نموده چون باعتراف
دو سه نفر خدمت نکرده و آنقدر ندانسته که حال یکنفر مرآت حـال  

 کـه  يدید را اشخاص غائب از نظر نمیشود و بعالوه عبارت مکتوبش
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و نـور خـدا را در او    بوي خدا را از مرحوم گنابادي شنیده اقرار کرده
دیده و متوقع بوده همـان را بـاز در فرزنـدانش ببینـد و بعـالوه تردیـد       

بسـیار حـرف بـی مغـزي      26ید سـابق بـوده و تخمـش برافتـاده    آنکه شا
است چه یا اساساً عنوان قطبیت و مظهریـت انسـان کامـل در هـر دور     
وهــم و غلــط بــوده و هســت و اگرنــه در همــه وقــت الزم اســت و در 
موضوع ختم نبوت گفته چنانکه مسلمان گویـد کـه نبـوت تمـام شـد      

مع الفارق و ابلهانـه   معلوم نشد عقیده خود جناب شیخ چیست و قیاس
  .است

سـخن   کـه راجـع باقطـاب و مرشـدین سـابق      4در سطر  52در صفحه 
ن امـروز یکـی از       (رانده مینویسد  وخصـوص مولـوي را بعـض طبیعیـی

گشته هرجا که  می ارکان طبیعی میشمارند که در اشعارش بی فرصت

                                            
جناب مجهول المذهب عالوه که وجود قطب و راهنما را در هر زمان الزم -26

ندانسته و امري زائد فرض کرده که گوید اگر در سابق بوده اکنون تخمش 
هم معتقد نبوده است که گوید مسلمان  برافتاده خاتمیت حضرت رسول اکرم را

میگوید شاید اگر چندي دیگر باقی میماند خود ادعاي نبوت میکرد در آنموقع 
بیان خود را که کمال منوط و مشروط بارادت و خدمت یکنفر معین نیست 

  .فراموش خواهد کرد
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نگارنـده گویـد   ) برانداز مذهب را جـا داده  27یافته یک جمله از ریشه
انصافی را نموده مولـوي   مولوي داده نهایت  بیه ن نسبت را هر که بای

را مــذهب عشــق حقیقــی و اســالم و ایمــان حقیقــی بــوده و از اشــعار  
فـی   مسِالشکَشمار او در دیوان شمس و مثنوي معنوي آشـکار و   بی

رابعة است و از بزرگـان عرفـا و صـوفیه بشـمار میـرود بجـان        ٢٨هارِالن
نسبتها بـه بزرگـان و نوابـغ روزگـار و اولیـا عـالی       جناب شیخ که این 

  .مقدار بخرج هیچ باسواد و با اطالعی نمیرود
در ذکر پنج چیز ما به االشـتراك صـوفیه گویـد     5سطر  53در صفحه 

) غلو درباره ائمه و افراط در معجزات آنها و کرامات فقهـا و اقطـاب  (
کـرده بـا آنکـه    اینکه همه سالسل صوفیه را قائل بکرامات فقها تصور 

گویــد صــوفیه فقهــا را باطــل بلکــه آنهــا را مســلمان واقعــی نمیداننــد  
  .مخالف است

مـدعی رؤیـت امـام غائـب شـده در خـواب و در        59و  58در صفحه 
  .بیداري، بخوانید و تأمل در پایه ادراك نویسنده کنید

                                            
خوب بود جناب شیخ براي اثبات این مدعا یکی دو جمله از جمالت ریشه -27

از مولوي را ذکر میکردند نه آنکه صرفا ادعا کنند تا همه ملتفت شوند که براند
 .یا صرف تهمت بوده یا فهم ایشان بمقصود مولوي رسا نبوده است

 .مانند خورشید در وسط روز - 28
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بعضی لقب را مخـتص بکامـل و مکمـل    (گوید  6سطر  60در صفحه 
شیخ باشـد مـرا لقـب منصـورعلی دادنـد و ممکـن        میدانند که قطب و

داننـد کـه لقـب داشـته      نمـی  میدانند که شیخ باشد بی لقب اما ممکـن 
این اسـتنباط جنـاب شـیخ صـحیح نیسـت چنانکـه       ) باشد و شیخ نباشد

بستان السیاحه را بخوانید بعضی صاحبان لقب ذکر شـده کـه صـاحب    
 ثــابتعلی ماننــد انــد نبــوده و شــیخ مصــطلحانــد  و کرامــات بــوده مقــام

و همچنــین در زمــان اخیــر بعضــی ســالکین صــاحب لقــب   قهفرخــی
یا آنکه فقط عنـوان  اند  درویش و طریقتی بدون اجازه دستگیري بوده

نه شیخ مصطلح از قبیل انیس علـی و ظفرعلـی مظفـر    اند  داللت داشته
علیشاه و کوثر علی چنانچـه در کرسـی نامـه منطبعـه در ریـاض جـزء       

  .شده اندمشایخ نوشته ن
در فرمانی کـه رحمتعلیشـاه شـیرازي بـراي     (گوید  62و 61در صفحه 

را  29کـه او  شیخ بودن طاوس العرفـا نوشـته دیـدم کـه آخـرش نوشـته      

                                            
تعجب در این است که این شیخ عالوه برآنکه مراتب معنوي و روحانی از  -29

عین فرمان آقاي . فراموش نموده استاو گرفته شده معلومات ظاهریه را هم 
رحمتعلیشاه اآلن موجود و در دسترس همه است و کلیشه شده در کتاب نابغه 

وایشان را در (سطر بآخر مانده مرقوم شده  6و9علم و عرفان درج است در سطر 
براي آنکه بر همه معلوم شود که ) طریقت درویش سعادتعلیشاه ملقب ساختم
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اینجـا هـم جنـاب شـیخ     ) درویش سعادتعلی نامیدم و لفظ شـاه نـدارد  
منتهاي اعمال غرض نموده چه اوالدر کتاب طرائق الحقـایق در ذکـر   

صــورت فرمــان درج اســت بــا لقــب درویــش خلفــاء رحمتعلــی شــاه 
سعادتعلیشاه و مؤلـف آن کتـاب حـاج میـرزا آقـا نایـب الصـدر پسـر         
رحمتعلیشاه است که خود مالعباسعلی در آخر کتـاب بهمـین سـخن    
ــوم       ــر مرح ــط و مه ــا خ ــان ب ــالوه اصــل فرم ــد و بع ــرا تمجیدمیکن آن
رحمتعلیشاه بدسـت آمـده و عینـاً عکـس برداشـته شـده و مخصوصـاً        

و نیـز حـاج مالسـلطان هـم     (لقب شاهی است و آنجا که گوید  داراي
و بهمان سند دعـوي   30از طاوس فقط فرمان شیخیت داشت نه قطبیت

جواب این است که برفرض تسلیم چون ایشـان مـدعی   ) قطبیت نمود
بالمعارض بودند و بسبب شـیخ بـودن مقـدم بـر همـه مریـدین دعـوي        

ه خـود جنابعـالی همـین    ایشان پذیرفته شده و حجت بوده است بعـالو 

                                                                                   
از روي غرض و عناد یابی اطالعی بوده باید مطالب خیلی  بیانات این شیخ تماماً

  .واضح را هم برخالف بنویسد
در عظمت مقام مرحوم آقاي حاج مالسلطانمحمد همین بس که غالباً پس  -30

از رحلت هریک از اقطاب چند نفر ادعاي خالفت نمودند ولی پس از رحلت 
فقرا از همان موقع مرحوم آقاي سعادتعلیشاه هیچکس دعوي ننموده و همه 

  .رحلت سر تسلیم به آستان مرحوم حاج مالسلطانمحمد فرود آورند



  

55 
 

فرمانرا که در حاشـیه اش خالفـت مرحـوم نورعلیشـاه تنصـیص شـده       
  .دیده بودي چرا چندین سال قانع بودي و این اعتراض را نکردي

در ذکر حاالت میـرزاي شـیرازي سـخنان تـوهین      69و  68در صفحه 
آمیز بآن فقیه مسلم و مرجع تقلیـد شـیعه نوشـته کـه هرکـه بخوانـد از       

شـخص و بغضـاء او نسـبت بهمـه بزرگـان دیـانتی از فقهـا و        حال این 
  .صوفیه و غیره معلوم میشود

چون نام حاج مالسلطانمحمدرا بتصـوف  (گوید  5سطر  70در صفحه 
از او نیــز مجــاز  و شــنیده بــودم رفــتم نــزد او ودســت ارادت بــاو دادم

کذب صـریح اسـت    اینکه گوید از او مجاز بارشاد شدم) بارشاد شدم
مغـز او اسـت چـون همـه میداننـد کـه حـاج         سایر حرفهاي بـی  و مانند

مالعباسعلی بعد از رحلت مرحوم حاج مالسـلطانمحمد پـس از چنـد    
نورعلیشاه اجازه ارشاد حاصـل   31ماه در طهران از فرزند ایشان مرحوم

  .کرده و ابداً از مرحوم حاج مالسلطانمحمد اجازه ارشاد نداشت
و (گویـد   12خـودش در سـطر    در ذکـر اجـازات   74و نیز در صفحه 

مرحوم حاج مالسلطان هم عالوه بر اجازه طریقتی که هم کتبـی بـود   

                                            
ربیع الثانی یکهزار و  6تاریخ صدور اجازه ایشان در روز عید نوروز مطابق  -31

سیصد و بیست و هشت قمري از طرف مرحوم آقاي نورعلیشاه بوده و قبل از 
  .دروغ واضح دیگر اینهم یک. این تاریخ هیچ سمت و اجازه نداشته
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دانم چه شده که در ایـن   نمی) و هم شفاهی اجازه روایتی هم بمن داد
جمله یکمرتبه لحن جناب شیخ لحن محبت میگردد و آقاي گنابـادي  

ن یـا  را بلفظ مرحوم یادآوري کرده چون جاهاي دیگر بلفظ مالسلطا
کرده و در باال هم گفته شد که اجازه طریقتـی   حاج مالسلطان یاد می

بمعنـی اجــازه ارشـاد از مرحــوم حــاج مالسـلطانمحمد نداشــته و ایــن    
  .ادعاي او کذبش نزد همه واضح است

رایگـان   اما کتاب بـه (دو سطر بآخر صفحه مانده گوید  77در صفحه 
و قصداســترداد  بکســی نمیــدهم میفروشــم و پــولش را بفقــرا میــدهم 

مال فقرا است و بعـد  ام  سرمایه کتاب را ابدا ندارم از خود خرج کرده
از مردن من هم ورثـه مکلفنـد کـه کتابهـا را بفروشـند و پـولش را بـه        

دهند خریداران کتب هم بدانند که پـول آنهـا بـه فقـرا خواهـد       32فقرا

                                            
عالقه به پول و مادیت جناب شیخ بحدي بود که پس از انقالب حال از هیچ  -32

امور خالف مروت و شئوناتی هم خودداري نداشت چنانچه، اطاقهاي منزل 
مسکونی خود را به چند نفر زنان معروفه اجاره داده بود و از آمد و رفت 

) جناب(میرزا هادي عاصم  مرحوم آقا. نمود نمی اشخاص ناشناس ممانعت
شیرازي که معلم صبایاي شاهزاده فرمانفرما بود نقل کردند که موقعی شاهزاده 
تمایلی به شیخ پیدا کرده بود و از او دعوت نمود که در منزل او بوده باشد او 
قبول کرد بشرط آنکه اطاق مخصوص و زندگی منفردانه داشته باشند شاهزاده 

تخدمی براي ایشان معین کرد و وسائل راحتی ایشانرا از قبول نمود و اطاق و مس
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اگر من باور کـنم کـه قصـد شـما از فـروش ایـن کتـب دخـل         ) رسید
فقـرا خـدمت کـرده باشـی ولـی اغلـب        نیست و میخواهی بهشخصی 

خوانندگان یقین دارند کـه غـرض شـما دخـل اسـت و بهـیچ فقیـري        
یکقران از قیمت این کتاب بـا آن سـختی و حـب دنیـا و پـول کـه در       
شما سراغ دارند نخـواهی داد و ورثـه بـه طریـق اولـی نخواهنـد داد و       

واسـتی ثـواب کـرده باشـی     میگویند اینکار عاقالنه نبود اگر شـما میخ 
میتوانستی وجه این کتب  را کتـب کالسـی بخـري هـر سـاله بایتـام و       
فقراء مدارس مجانی بـدهی چنانکـه شـیخ محمـد اصـفهانی کـرده یـا        

ــی ــی و     کتب ــع کن ــود و نصــاري و ملحــدین نوشــته طب در جــواب یه
 مجاناًبدهی یا وجه آنرا صرف فقرا کنی نه اینکه ضربتهاي مهلکـی بـه  

و  اسالم بزنی و در کتاب خـود از عرفـا و صـوفیه اسـالم     پیکر مقدس
در انظـار   فقها و مجتهدین اسالم و سایر شعب اسالمیه توهین کـرده و 

                                                                                   
هر جهت فراهم نمود در چند نوبت که مجموعه غذاي مفصل متنوعی فرستاد 
ایشان پیغام دادند که من با این غذاها عادت ندارم و سازگار نیست خوبست 

براي من بیاورند و وجه آنرا نقد مرحمت اي  حضرا واال امر کنند غذاي ساده
در این صورت آیا میتوان باور کرد که ایشان وجه فروش کتب را به فقرا . کنند
  .بدهند
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سایر ملل اسالم را خفیف نموده آنوقـت قیمـت آن کتـب را بـه فقـرا      
  ...بدهی این نظیر مثل معروف

من هم هرچه کتاب ببینم هم غلط آنرا تصـحیح  (گوید  78در صفحه 
شـیخ بهـائی    کنم و هم فهرسـت بـرایش مینویسـم و حـاال کشـکول     می

چاپ حاج نجم الدوله را در دست دارم فهرست مینویسم و اگر عمـر  
ابتکـار جنـاب شـیخ هـم محـض       )یابم میخواهم با فهرست چاپ کنم

کتاب را چاپ کرده دخـل ببرنـد واال    رضاي خدا نیست برآنست آن
د بنشــینند وقــت صــرف بیکــار نیســتند کــه هرکتــابی فهرســت بنویســن
هرچـه کتـاب ببیـنم هـم     (تصحیح اغالط آن نمایند و قطعاً این جملـه  

دروغ اسـت  ) کنم و هم فهرست برایش مینویسم می غلط آنرا تصحیح
گوید و نیز غیبت آنها و بهتـان زدن بـر    8سطر  87و تدلیس درصفحه 

سـنی ثـواب و دلیـل حکـم      تماننـد کـه هـم مخالفـ     33آنها جائز است
                                            

رفع  رساله( از ایشان به فتواي این مستنبط مجتهد جواب گفت بایدآفرین-33
شاید بعضی «: درج میشود) 61، ص شبهات تألیف آقاي حاج سلطانحسین تابنده

کنند و گویند مراد از آن که در حدیث وارد شده استشهاد  موهتباهبه کلمه 
 جبادلوهمبهتان زدن است در صورتیکه چنین نیست و منظور مبهوت نمودن که 

فی «و حدیث این است  .تفسیر شده یعنی با آنها گفتگو کنید و عزم نمائید
اذا رايتم ) ص( قال قال رسول اهللا) ع( عبداهللا الکافی عن داودبن سرحان عن ايب

ی فاظهروا الربائة منهم واکثروا من سبهم و القول فيهم اهل البدع و الريب من بعد
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والوقيعة و باهتوهم حتی اليطعموا فی الفساد فی االسالم وحيذرهم الناس و 

یعنی . اليتعلمون من بدعهم يکتب اهللا لکم بذلک احلسنات و يرفع لکم الدرجات
ري پیغمبر فرمود هرگاه بعد از من اهل بدعت و شک را دیدید از آنها بیزا

بجوئید و بد بگوئید و بدیهاي آنها را بهمه کس ظاهر کنید و با آنها مجادله و 
گفتگو نمائید تا طمع فساد در اسالم نورزند و مردم از آنها حذر کنند و از 
بدعتهاي آنها یاد نگیرند در این صورت خدا براي شما نیکیها مینویسد و 

ایمان و کفر، باب مجالست  اصول کافی، کتاب( .درجات شما را بلند میگرداند
از  باهتوهمولی نسبت بهیچکس اجازه بهتان و افترا داده نشده و ). اهل المعاصی

، آنکه کفر ورزید 258سورة بقره آیه ( »رفَذی کَالّ تهِبفَ«ماده بهت است مانند 
این هم که بعضی باین . نه از بهتان که خالف عقل و شرع است ).حیران شد

کنند صحیح نیست زیرا اول باید وجود بدعت را در میان آنها حدیث رد صوفیه 
و ) ص(ثابت کنند در صورتیکه آنها هرچه را میگویند مستند بفرمایشهاي پیغمبر

میدانند ایراداتی هم که دیگران بر آنها دارند و بدعت میدانند در ) ع(ائمه هدي
تهائی که باین میان آنها وجود ندارد و همه آنها جواب داده شده است پس نسب

دسته یا به بعض بزرگان آنها میدهند خالف واقع و عقل و شرع و بهتان محض 
  انتهی» .میباشد

 و بهین بر خواننده معلوم شد که تمام نسبتهائی که این جناب شیخ در این کتاب
ازروي فتواي خودشان اند  خود نسبت به این سلسله داده سخن و سایر کتب

واال با چهل سال اند  غیبت را جایز بلکه واجب دانسته است که بهتان و افترا و
نسبتهائی که  معاشرت با ایندسته و اطالع کامل از عقاید و عملیات آنان چنین
دروغ و افتراء  هرکس مختصر آشنائی هم با این سلسله داشته باشد میفهمد که
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 غیبــت و بهتــان زدن بــر او جــائز اســت بلکــه بقصــد تــرویج و   و هــم
حمایت دیـن و هـدایت مـؤمنین واجـب اسـت و ایـن اسـت خالصـه         

نسبت مطالب فوق بهمه شیعه ها خصـوص مسـئله جـواز    ) اعتقاد شیعه
  .اي گردن نمیگیرد بهتان و افترا محض ادعا است و هیچ فرقه

بغـرض و عـداوت   و من حق دارم با دل پاك نه (گوید  88در صفحه 
کاذبنـد در   آنکه این طایفـه یـا شخصـی   ) 1(بگویم این شش جمله را 

کـه سـر راه    34امـروز دزدي (گویـد   89تا صـفحه  ) که میکنند ادعائی
                                                                                   

همین کتاب عقیده بصحت طریق  124بعالوه ایشان که در صفحه . صرف است
ت کنایتاً اظهار کرده و تصریحاً گفته که اگر بناي مجادله شود شیعه ل سنّاه

ی غالب است یکمرتبه عقیدة خود را تغییر داده و غیبت و بهتان  بر مغلوب و سنّ
آنها را جائز بلکه واجب دانسته و مخالفت آنها را ثواب گفته است بعالوه نسبت 

ز ذکر همه شیعه فقط شخص داده که همه شیعه ها این عقیده را دارند و ا
تشیع بهتان و افترا و غیبت را جائز هاي  خودش بوده است واال هیچیک از فرقه
دارند و  رؤساي هیچ مذهبی را روا نمی نمیدانند حتی بزرگان صوفیه لعن و سب

که در میان فرق اسالمیه پیش آمده است در اثر لعن و  یک قسمت از اختالفاتی
سبل بجا میآورندای است که بعضی جه. 
آیا شما جناب شیخ دزد سر راه ساده لوحان هستید که میخواهیدیک عده -34

معتقدین به خدا و پیغمبر و دوازده امام و مقید به انجام آداب مذهبی و 
 18سطر  4دستورات اخالقی را متزلزل و از این راه منصرف کنید که درصفحه 

اسالم و گمساختن  زخ همه بیرونمیگوئید تمام فرق اسالمیه از قشر و لب و بر
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ســاده لوحــان نشســته و هــوش و عمــر آنهــا را میــدزدد همــین بابیــه و  
و طبیعت هم بدست کم هوشـان ایـران   (تا آنجا که گوید ) صوفیه اند

ق بجانـب بـراي آنهـا نفیـاً و اثباتـاً فـراهم نمـوده و از        قدري اسباب ح
ــان آنهــا و ترویجهــاي قهــري    ــن در می ــودن م ــه اســت ب و  1  35آنجمل

این ضمیرها چنانکه مالحظـه میکنیـد راجـع ببابیـه و     ) اختیاري از آنها
صوفیه است و معلـوم نیسـت ایشـان کـی و چـه زمـانی در میـان بابیـه         

   وده اند؟ فتدبرو چه ترویجی از آنها نماند  بوده
شاید روح بزرگ و جامعه خواسته بـود کـه مـن    (گوید  90در صفحه 

از  آنهـا را  36یک نفـر را فـداي هیئـات سـاده لوحـان کنـد و زحمـت       

                                                                                   
عقاید اسالمیه صحیح و خالف آن باطل و  که میگویند تماماي  هستند یا صوفیه

باید تمام وظایف شرعیه را از واجبات و محرمات بلکه مستحبات را عمل نموده 
قضاوت آن با خود . و در تمام احوال بیاد خدا بوده او را حاضر و ناظر دانست

  .شما است
این عبارت چنین فهمیده میشود که ایشان در همان موقع ارتباط با صوفیه از  -35

 .اند مند نبوده هم عقیده
دیانتی والمذهبی تربیت کنید که دنبال  اید یک عده را به بی شما خواسته - 36

تحقیق هیچ مذهب و دیانتی نروند و آنان را از زحمت تحقیق آسوده باشندولی 
یانات جنون آمیز شما هیچکس ارزشی قائل نیست و یقین داشته باشید که باین ب
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جهت تحقیق دیانتی و کنجکاوي شـعبه هـا و اشـخاص بـر دوش مـن      
نهد و چهل سال عمر مرا صرف تحقیق و دور گردیهـا کنـد و از ایـن    

یوه کتاب رازگشا بسـازد و بنمایشـگاه تـوده    درخت چهل ساله یک م
حاصل تعلیمات جناب شیخ براي ساده لوحـان مطـابق آنچـه    ) بگذارد

از کتاب کیوان نامه و رازگشا و غیره برمیآیـد آنسـت کـه مـن سـالها      
عمر خود را صرف تحقیق دیانتی نمودم علما و مجتهدین که شـعبۀ از  

همـه شـعب اسـالمیه     اسالمند و همچنین صوفیه کـه شـعبه دیگرنـد بـا    
باطلنــد و شــما بیجهــت زحمــت عقیــده و ارادت بخــود راه ندهیــد و  
بیمذهب باشید اگر تمام کتب دانشـمند قزوینـی را بخوانیـد اگـر جـز      
این فهمیدید اما ایـن درخـت چهـل سـاله را کـه شـما تصـور کردیـد         

اسـت متأسـفانه هرکـه    جامعـه  شجره طیبه است و میوه اش نافع بحـال  
  .شید بتلخی و زهر آلودگی آن شهادت دادمیوه اش را چ

تعـدد   دلیلی بر لزوم 37راجع به وحدت قطب یا تعددش 96در صفحه 
اقامه کرده که تالی فاسد آن بهمه انبیـا و اولیـا راجـع اسـت و جـواب      

                                                                                   
تأثیري نداشته و ندارد و آنکس را که خدا بخواهد هدایت و راهنمائی خواهد 

 .فرمود
جناب شیخ یکجا بکلی منکر مذهب است تا چه رسد بوجود قطب و در -37

  .اینجا بر تعددش قائل است
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و اصحاب ادیان  آن اختصاص به صوفیه ندارد و جمیع ارباب مذاهب
بایـد جـواب بدهنـد    و مسـلم   از بودائی و برهمـائی و یهـود و نصـاري   

نـام حـاج مالسـلطانرا و بـر     انـد   نشـنیده  مثالً سکنه چین و ینگـی دنیـا  (
فرض شنیدن قادر بآمدن نزد او نیستند تـا تحقیـق صـدق و کـذبش را     
نمایند و بر فرض قدرت وقت و عمر ندارند تا بیاینـد او مـرده خواهـد    

بعـین  ) بود الزم میشود بالتکلیف بودن اباعد یا لزوم تکلیف ماالیطاق
همین تقریر را در همه انبیاء بزرگ میتوان گفت که مثالً سـکنه چـین   

را نشـنیده بودنـد و بـر فـرض     ) ص( و ینگی دنیا نـام حضـرت محمـد   
شنیدن قادر بآمدن نزد او نبودند تا تحقیـق صـدق و کـذبش نماینـد و     
برفرض قـدرت وقـت و عمـر نداشـتند تـا بیآینـد او را زنـدگی بـآخر         

ایـن بـر مـذهب اثنـی عشـري و اسـمعیلی هـم وارد        رسیده بود و عین 
ــامی در حــدود ســی ســال   ــر طــول   اســت چــون دوره هــر ام ــا کمت ی

کشیده و ممتنع اسـت مطلـع شـدن همـه روي زمـین مخصوصـاً بـا         می
عنوان تقیـه و رقابـت خلفـاء بنـی امیـه و بنـی عبـاس و همـین اشـکال          

یه و بمذهب شیعه بنابر تقلید اعلم و ارادت وهمچنین بـر مـذهب شـیخ   
قول بلزوم متابعت رکن رابع و خود جناب شیخ هم ملتفـت شـده کـه    

ایـن سـئوال در همـه دیانتهـا و      کـه  19گوید در صـدر پاسـخ پرسـش    
سیاســتها و ریاســتهاي علمــی و عملــی جاریســت بــه ایــن عبــارت تــا  

قـائلین اتصـال    میآمدند او را زنـدگی بـآخر رسـیده بـود بهیچوجـه بـه      
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نـدگی فـالن ولـی بـآخر رسـیده ولـی       والیت وارد نیست چه فرضـاً ز 
جانشین و خلیفه او موجود و در دسـترس آن مسـافر اسـت بعـالوه در     

ــفحه 22پاســـخ پرســـش  ــول101در صـ ــود از قـ ــوم خـ ــاج  مرحـ حـ
تا آخر آن فصل نقل  13مالسلطانمحمد جواب این اشکال را از سطر 

کرده تفصیل اگـر راسـت گفتـه باشـد و بنـابر صـحت آن جـواب نـه         
ق و نه پاك بالتکلیـف بـودن سـایرین اسـت و هرگـاه      تکلیف مالیطا

آن جواب صحیح نبوده بایستی جناب شـیخ بـا دلیـل منطقـی آنـرا رد      
  . میکردند نه تکرار همان عقیده ها

عقایــد و تــأویالت و ادعاهــاي مرحــوم حــاج   113و  112در صــفحه 
 113خـودش نوشـته و در صـفحه     38سلطانمحمد را مطابق استنباطهاي

تو بچه رو شـهادت دادي پسـرت مالعلـی مصـداق آن     (نوشته  5سطر 
با آنکه از تصـور آنهـا عـاجز  اسـت تـا چـه رسـد         39همه مفاهیم است

                                            
حتی لفظ قطبیت چون مرحوم حاج مالسلطانمحمد نه دعوي امامت داشت و -38

پرسیدند  می و انحصار هم در کلماتش بطور صراحت نیست و وقتی از ایشان
میدانم و این ) ع(میفرمود این ضعیف خود را از پیروان و کمترین شیعیان علی

  .از استنباطهاي خودش استاند  دعاوي که جناب شیخ برایشان بسته
ن درباره این شیخ باید علماء معرفه النفس و اطباي متخصص در مجانی-39

قضاوت کنند این شیخ درباره کسیکه خود او میگوید در موقع انقالب حال که 



  

65 
 

باید از جناب شیخ پرسید اگر مرحـوم نورعلیشـاه عـاجز    ) بتحقیق آنها
 28پاسـخ از پرسـش    117بود از تصور آن مفاهیم پس چرا در صفحه 

ه اینهـا را و نیـز در همـان    بلی از پسرش نورعلیشاه شـنیدم همـ  اي  گفته
کـه در بعضـی مـوارد مقتضـی دیـدم یکبـار در قـزوین        (صفحه گوید 

ــاقر شــیرازي االصــل و یکبــار در   زمــان ( 1333طــرف شــدم پاســخ ب
در آباده با جمعی از بابیه طرف شدم ادعـاي  ) خالفت آقاي نورعلیشاه

ایــن طایفــه در جــواب شــیخ ) اعجــاز در مقابــل ادیــان دیگــر نمــودم 
شما بیربط ادعاي اعجاز نموده قدرت بر خرق عادت غیـر از   میگویند

ادعاي اعجاز است و ادعاي اعجاز مخصوص به نبـی و دعـوت عامـه    
نه امر والیت کلیه یا جزئیه که دعـوت خاصـه اسـت پـس از دعـوت      
عامه و استقرار آن و بعالوه محتاج باذن مخصوص است نه آنکه شـما  

                                                                                   
بوي خدا را از او شنیدم و نور خدا را در او دیدم با کمال وقاحت و بی شرمی 

  .بنحوه مردمان رذل و پست خطاب تو و پسرت بآن مرد بزرگ میکند
  به زشتی بردکه نام بزرگان        بزرگش نخوانند اهل خرد

و با وجودیکه در همین عبارت وقیحانه تصدیق ضمنی نموده که مرحوم 
گنابادي خود داراي آنهمه مفاهیم بوده ولی فرزندش مرحوم مالعلی مناسب و 
الیق نبوده است بعالوه او که در ظرف چهل سال از عوالم تصوف و عرفان 

یق و شایسته نبوده چیزي نفهمیده از کجا قضاوت میکند که مرحوم مالعلی ال
  .است با وجودیکه خود او تسلیم ایشان شده است
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چنانکـه در کتـاب ایضـاح     هر جا مقتضی دیدي بخواهی اعجاز کنـی 
ــفحه     ــاهر صـ ــات باباطـ ــرح کلمـ ــی شـ ــاج   157فارسـ ــوم حـ مرحـ

مالسلطانمحمد گنابادي میفرماید و تصرف در خلـق کـردن در هوایـا    
در زمین یا در موالید زمین کـردن تمـام اینهـا اذن خـاص میخواهـد و      
تغییر دادن عمل دزدان است و چون خودنمائی شما بـرخالف دسـتور   

  .فتادي و بر دست تو چیزي جاري نشدبوده باین حال ا
سه درجـه ادعـا بـراي مرحـوم حـاج       147صفحه  31در پاسخ پرسش 

  الوهیـت در  امامت و سوم دوم ادعاي کند که می مالسلطانمحمد ذکر
را  هیچیک از ایـن عنـاوین  اند  صورتیکه تمام اشخاصی که او را دیده

یر کبیربیـان  ذکر نکرده و بعـالوه عقایـد خـود را صـریحاً در اول تفسـ     
مجمـع   السعاده نقل کرده و نیز کتـب فارسـیه او ماننـد والیـت نامـه و     

همچــه ادعاهــا  الســعادات و ســعادتنامه در دســت اســت در هیچکــدام
ایـن ادعاهـا را در    نیست خصوصاً ادعاي آنکه امام غائـب منتظـر مـنم   

ــوم حــاج       ــر مرح ــرده و اگ ــاب ک ــد ب ــی محم ــرزا عل ــط می ــران فق ای
برپـا بـود    ن ادعائی نموده بود البته همان هنگامهمالسلطانمحمد همچنی

و بهیچوجه آثار این ادعا از اوالیح نبوده و نه در کتبش آثار این ادعـا  
هست بلکه اقرار و اعتراف بوجود قائم و لزوم انتظار وظهور او نمـوده  

گوید و چـون حـاج    12و معلوم است بقول جناب شیخ که در صفحه 
م در نحــو و صــرف و طــب و فنــون مالســلطان خیلــی فاضــل بــود هــ
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حکمت طبیعی و الهی و هم در خصوص عرفان هم تحقیقاتی در این 
نخـورده بـه قـول خـودش     برامور داشته که جناب شـیخ بـر کنـه آنهـا     

گاهی خیال کـرد کـه او    تحقیقات دقیقه بود و ایشان را بشبهه انداخته
ق دعوي دارد که امام غائب منم و گاهی خیال کـرد کـه دعـوي مطلـ    

امامــت دارد و گــاهی تصــورکرد کــه دعــوي الوهیــت دارد و گــاهی 
کند که یک عـالم ربـانی و مرجـع تقلیـد مـنم       می پنداشته فقط دعوي

البته مطالب عرفان و حقـایق تصـوف چنانکـه خـود ایـن شـیخ اشـاره        
 دقیقـه  شده صاحب بطون و حامل معانی جاري زبانش بر وحتی کرده

بطـون  (گویـد   8سـطر   82حه صورت و معنی است چنانکه در صـف  و
مطالب تصوف علماً و عمالً پایان ندارد و هفـت و هفتـاد و هفتصـد و    

پس صوفیه را میرسد که بگوینـد ایـن نسـبت    ) هفتاد هزار باالتر است
ها که به آنها داده هنوز نمایش بوده کـه از نظـر اول بخیـال تـو زده و     

داراي  بـه اعتـراف خـودت    همه معانی دیگـري داشـته کـه آن معـانی    
هفتاد هزار بطون و باالتر اسـت پـس تـرا چـه حـد کـه بـاین مختصـر         

و به خیال خودت مـردم را از فهـم    مطالب کشف اسرار و عقاید کنی
آسوده کردي در صورتیکه مطـالبی کـه ذکـر     اسرار و حقایق تصوف

کرده همه از قشرهاي تصوف و بعض تهمتها اسناد و برخـی خیـاالت   
  .استشما بوده  و تصورات شخصی
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یکی از عجایب تصورهاي خیالیه این شـیخ و پنـدارهاي اوایـن اسـت     
که عبارتی را که مرحوم حاج مالسلطانمحمد درحـق دیگـري نوشـته    
جناب شیخ در حق خـود تصـور کـرده و او را حربـه کـرده کـه چـرا        

  .مصداق آن عبارت در حق من واقع نشد بلکه بخالف شد
باباطـاهر رضـوان اهللا    آن عبارت این است که در آخر شـرح کلمـات  

هذا آخر مـا اردت مـن بيـان    (علیه بفارسی این عبارت نوشته شده 
الکلمات التی وصلت الينا و قدا وضحتها بالفارسـيه اجابـة لـبعض    

حـاال  ) حيق اجلنانر من الدنيا اهللا يف واذاقه احلدثان االخوان سلمه اهللا من
گویـد   13سـطر   29جناب شیخ چه اشتباهاتی کـرده در صـفحه    ببینید

در شرح کلمات باباطاهر خود او سیراب شدن را دربـاره مـن نوشـته    (
اخبار نه دعـا و یقـین دارم اگـر حـاال زنـده شـود و ببینـد مـن از          بطور

اینکه نوشـته اسـت ایـن جملـه سـطور      ) خود پشیمان شودام  اوبرگشته
اخبار است نه دعا هر بچه طلبه که قدري نحو و صرف خوانـده باشـد   

و جمله سـلمه   مله و اذاقه اهللا عطف بجمله سلمه اهللا استمیداند که ج
اهللا بالاشکال در مورد دعا اسـت و اگـر ایـن جملـه بـراي دعـا نباشـد        
عطف جمله خبریه بر انشائیه خواهد بود واگر واو حالیـه بـود بایسـتی    

از آنکـه ایـن عبـارت دربـاره کسـی       وقد اذاقه اهللا گفته باشـد گذشـته  
انددر شرح کلمـات باباطـاهر و آنشـخص     است که اجابت او را کرده
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نام است از اهل گلپایگان که پس از مدتی تحصـیل علـوم   ) 40اسداهللا(
ادبیه و منقول و معقول بطلـب انسـان کامـل و اهـل طریـق در عنفـوان       
جوانی شتافت و باالخره قرب دو سال در گناباد خدمت مرحوم حـاج  

ود و اتفاقـاً  و ظـاهري مشـغول بـ    مالسلطانمحمد به کسب علوم بـاطنی 
برخورد بکلمات عربی باباطاهر با شرحی قدیم مجهول القائل که نـزد  

بـود و گرفتـه استنسـاخ نمـود پـس از آن       مرحوم مالعبدالعلی بیلنـدي 
مالسلطانمحمد عـرض نمـود کـه ایـن کلمـات       روزي به مرحوم حاج

کـه   محتاج به شرح است و شرح قدیم عارفانه نیست حضـرت ایشـان  
خـاص و   میدانند بـا آن شـخص گلپایگـانی لطفـی     همه ارادتمندان او

مرحمتی باختصاص داشت کتاب مزبور را گرفته پـس از دو سـه روز   
شرح کـه نوشـته بودنـد بـه مدرسـه آورده بـه او میدادنـد و        هاي  جزوه

شدن با حضور مرحوم حـاج میـرزا آقـا     استنساخ میکرد و پس از تمام
د شـارح  نائب الصـدر کـه در آنجـا توقـف داشـت و در خـدمت خـو       

مقابله میکردند و آن شخص گلپایگانی میخواند و تصحیح میشد پـس  
از چنــدي حــاج مالعباســعلی بگنابــاد آمــد و چــون آن شــرح را دیــد 
پسندیدو مشغول استنساخ آن شده یک نسخه نوشت حاال از هـرکس  
که باشد انصاف میخواهم که این جملـه چـه دعـا باشـد بـه قـول مایـا        

                                            
  رمحة اهللا عليهمنظور جناب شیخ اسداهللا گلپایگانی درویش ناصر علی است -40
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ق چـه کسـی گفتـه شـده؟ عـالوه در چنـد       اخبار بقول مالعباس در ح
مینوشـت  ) عنقـا (بنام اي  سال قبل از این که آنشخص گلپایگانی مجله

در شرح حال میـرزا فـتح اهللا خـان جاللـی      117صفحه  8و7در شماره 
در اواخر شرح کلمات عربی باباطاهرکه حضرت (نوشته باین عبارت 

خـواهش نامـه   قطب العارفین مرحوم جنابذي شارح آن این کتاب را ب
فرمـوده در سـال    مـی  نگار شرح فرموده و با نگارنده مقابله و تصـحیح 

نیز چند بند در رثاء حضرت شـارح مرحـوم از جاللـی منطبـع     ) 1326
  .است

ــینعلی 130در صـــفحه  ــا مرحـــوم حـــاج  41دعـــوي میـــرزا حسـ را بـ
مالسلطانمحمد در یک درجه دانسته و مرحـوم نورعلیشـاه را باعبـاس    

نداشته و شوقی افندي را با آقـاي صـالح علیشـاه در    افندي هم ترازو پ
هر شـخص بـا اطالعـی میدانـد کـه دعـوي       . یک مشرب تصور کرده

                                            
انزلنی  الدهر« :بیاد میآید که فرمود) ع( در اینجا فرمایش مولی الموالی علی-41

گویند  روزگار مرا پائین آورد تا آنجا که می( »معاوية و علی انزلنی حتی يقالُ
بتواند تصور کند که مرحوم حاج انصافی است که  کدام بی )معاویه و علی

مالسلطانمحمد که در قرن اخیر یگانه شخصی است که جمع بین شریعت و 
یا عملیات طریقت و صورت و معنی نموده و کوچکترین ایرادي بعقاید اسالمی 

شریعتی او گرفته نشده مقابل با یکنفري نمود که بکلی منکر دین اسالم و مدعی 
  .دین جدیدي است
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مرحوم حاج مالسلطانمحمد عیناً همان دعـوي ارشـاد اسـت کـه شـاه      
و انـد   نعمه اهللا ولی و نورعلیشاه ناصـري و رحمتعلیشـاه و غیـره داشـته    

مامـت و الوهیـت و   دعوت ایشان بـدین جدیـدي نبـوده و نـه دعـوي ا     
خلفاء ایشـانهم همـان عنـوان را داشـته و دارنـد و ایـن نظـر و مقایسـه         

  .بیربط است
راجع به مرحـوم مالعبـدالعلی بیلنـدي مطـالبی نوشـته       142در صفحه 

مالعبـدالعلی  (که اعتراض بمرحوم آقـاي گنابـادي داشـته اوالًنوشـته     
سراغ نداشتیم  فضلی در او که ما او را دیده بودیم) پیرمرد فاضلی بود

فعــالً اشخاصــی ) فاضــالنه داشــت ســخنان درویشــی(و اینکــه گویــد 
را شنیده بودند انسی بـا کتـاب    حیات دارند که او را دیده و سخنانش

عـین القضـات همــدانی داشـت و مطالـب او را بطــور پریشـان گــاهی      
عنوان میکرد و او هم در قبال آقـاي گنابـادي تسـلیم شـده و خـودش      

 144در آخـر صـفحه   . مات ازآقاي گنابادي مینمودنقل کرامات و مقا
مالعلی بیهودي را رتبت و مقابل قطبیت آقاي نورعلیشاه تصور کرده 

 تبا آنکه خودش در چنـد جـاي ایـن کتـاب تصـریح کـرده برخالفـ       
ـ م اظهرآقاي نورعلیشاه و مطلبـی اسـت    فقـط چنـد نفـر     ٤٢مسن الش

گرویـده   رنگرز از عوالم تصوف و طریقت بیخبر بآن شخص بیهودي

                                            
 .آشکارتر از آفتاب - 42
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و حرفهــاي بــی مغــزي میــزده مثــل آنکــه فــالن کتــاب مرحــوم حــاج 
مالســلطانمحمد تــاریخ خــتمش تــا روز ورود مــن بدرویشــی بــوده و  

ایـن اسـت    ٤٣»شيشٍح بکلِ ثُبشتي«حکمت آنکه حاح مالعباسـعلی  
  .پدید آرد که بهر وسیله اغتشاش در عقیده و ذهن فقراء گنابادي

بگـویم او   ی نمیکـنم کـه  من حق کشـ (گوید  16سطر  182در صفحه 
دارد بـا مطـالبی    این عبارت منافـات ) عالم نبوده و صحیح العمل نبوده

که راجع به رفتار او با مرحوم مالعبدالعلی نسـبت داده و آنچـه راجـع    
  .بقرض ده شاهی از من قرض میگیرند و بمن بعدها دادند و غیره

ه امـا گوینـده نـا آسـود    (گویـد راجـع بشـارب     9سطر  188در صفحه 
است در خلوت عربده میکشد اگر اندك فشار ببینـدخودش شـاربش   

آنها هم این اوقات گاهی با هم صحبت مبکننـد  ) را بغایت از ته میزند
و میگوینــد حــاج مالعباســعلی را در طهــران مالقــات کــردیم دیــدیم 
برخالف سابق خودش شاربش را بغایت از تـه میزنـد ولـی نپرسـیدیم     

ن ابهامی اسـت کـه مالعبـاس آنـرا اراده     که مقصودشان از بغایت هما
  .و مقصودي نداشته انداند  کرده یا بطور ساده ادا کرده

                                            
یعنی کسی که دارد  شيشح لِكُبِ ثُبشتي ريقالغمأخوذ از ضرب المثل مشهور  - 43

 .زداندا شود به هر گیاهی چنگ می غرق می
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بالجمله چون الفاظ حکمت و عرفـان را نیکـو   (گوید  195در صفحه 
میدانست و عبارات اخبار شیعه را هم خیلی دیـده و درنظـر داشـت از    

  ا هزار افسوساین تحقیقات انیقه لهیقه فائقه خوب از عهده برمیآید ام
   واعظ چه خوش بیانی خوش نغز و نکته دانی

  لیکن همین زبانی کردار کو نباشد
آنها هم میگویند تو که عرفان علمی را تصدیق کرده که در حقیقـت  
همان الفاظ حکمت و عرفانست و براي حـج اسـرار عرفـانی نوشـته و     

گـران  کتاب عرفان نامه مینویسی چون نه خود را کامل میدانی و نه دی
پس عرفان تو لقلقه لسان است و چون واعظ هـم هسـتی ایـن شـعري     
که استشهاد بآن کردي اولین مصداق خودت میباشی و در حـق امثـال   

  .تو است
  واعظ چه خوش بیانی خوش نغز و نکته دانی

  لیکن همین زبانی کردار کو نباشد
کرامــــاتی از ســــید 248و  247و  246و 245و  244و در صــــفحات 

 نی نقل کرده و از درویش برهنه کاشـانی از قـول شـخص   حسین قزوی
کاشانی نقل نموده و متنبه نشـده کـه اینهـا بـا انکـار کرامـات سـابقین        
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 44والحقین که در آن کتاب رد نموده و همه را مجعول شمرده منـافی 
  .است

                                            
میشود ادعاي اعجازیکه جناب شیخ در قزوین و آباده کرده صرف  معلوم-44

  .ادعا بوده و نه قادر بوده و نه عقیده داشته است
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  مقصد دوم
  انتقاد بر کتاب بهین سخن کیوان

  
قـرآن کـالم   (د گویـ  5سـطر   5در مقدمه کتاب بهـین سـخن صـفحه     

) غیب است اما از زبان محمد به خلق رسیده پس کتاب محمـد اسـت  
این سخن برخالف قول همه مسلمین است که قرآن کتـاب اهللا اسـت   
نه کتاب محمد و تفصیلش محتـاج و بسـطی اسـت کـه از وضـع ایـن       

  .رساله خارج است
اثبـات  . و فهمیدن اعم است از اثبات ونفی(گوید  2سطر  9در صفحه 

بنحـو انحصـار بـه    نی امکان دیدن نیسـت مطلـق در رخسـار مـادت     یع
محل معین و نفی مطلق از غیر آن محل و آن محل وجود قطب اسـت  

اهللا و آینه تمام نماي خدا میدانـد و نفـی یعنـی عـدم      ةفيخلکه خود را 
) اساس دعـاوي اقطـاب کـه حـاال فهمیـدیم      امکان انحصاري و بطالن

کـه بـه خـدا نوشـته و در صـدر      اي  هخواننده اگر رجوع کند به عریض
مینویسـد انـدکی بـوي خـدا را در آقـاي       که کردیم کتاب آن را نقل

گنابادي شنیدم و نور او را دیدم در صورتیکه ایـن اقـرار را در همـین    
ـ ج«اواخر و موقـع انقـالب حـال یقـین دارد کـه از قبیـل        حـ بِ واد ا ه
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واستقَينتأَا هفُنسهل کنـد؟ یـا   ا قبـو ر باشد خواننـده اثبـات شـما    می ٤٥»م
نقیضـین اسـت یـا    در هر دو صادقید که اجتماع نفی را؟ یا باید بگوید 

  .در هر دو کاذبید یا یکی از این دو قول شما کذب است
و هــزار تومــان (دو ســطر بــه آخــر مانــده گویــد  11و نیــز در صــفحه 
تمام اشخاصیکه طرف معاملـه و معاشـرت بـا شـما     ) متدرجاً به او دادم

یـن  هرگز ااند  بودند و دقت و صرفه جوئی و کم گذشتی شما را دیده
جمله را باور نخواهند کرد خصـوص بـا اعتـراف خـودت بـا آنکـه از       
مطالبه قرض ده شـاهی یـا چهـار قـران نمیتوانسـت صـرف نظـر کنـد         

  .رازگشا شرح آن را نوشته اند 156چنانچه در صفحه 
فقهـا   مجمالً همراه نشـدن (چنین گفته  10از سطر  13و نیز در صفحه 

از اشتهار ترك من تصـوف   با من به ضرر خودشان شد که میتوانستند
آنهایند و آنهـا عاجزنـد    46را فائده براي دفع صوفیه که قوي تر دشمن

                                            
یعنی انکار کرد بظاهر و زبان و در نفس خود یقین دارند . سورة نمل 14آیه  -45

 .که این نحو کرده را کفر جحودي خوانند
دشمن چون جناب شیخ خود با تمام علما و رؤساي طبقات مذهبی مخالف و -46

 بوده تصور کرده است که صوفیه با آنها دشمنند در صورتیکه بزرگان صوفیه
احترام و موافقت را نسبت به علما قائل بوده و دستورات اکیده به  عموماً نهایت

پیروان داده و میدهند که در تکالیف شرعیه به آنها رجوع نموده و از آنها اخذ 
دیانت اسالم و نشراحکام شریعت الزم تکلیف نمایند و وجود آنها را براي تبلیغ 
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علت همراه نشدن فقها بـا شـما   ) از دفاع زیرا خبر از اسرار آنها ندارند
  :چند چیز است

دیدنـد شـما از همـه شـعب     انـد   آنکه چون کتـاب شـما را خوانـده    -1
ــر  زخ و همچنــین ســایر اســالم از صــوفی و شــیخی و قشــر و لــب و ب

مذاهب تبرّي میکنی یقین کردند که جز طبیعی مشربی و بـی مـذهبی   
نیستی لذا بـا شـما همـراه نشـدند بلکـه در مشـهد       اي  مروج هیچ طریقه

  .مقدس بر ضد شما اقدام کردند و مجبور شدي از آنجا خارج شوي
اینکه فقها امروزه مقتضیات عصر را میدانند که امروزه روز دامـن   -2
ن آتش اختالف بین مسلمین نیسـت و اسـلحه تکفیـراز بـس سـابقاً      زد

سوء استفاده شـده برنـدگی نـدارد و اگربرنـدگی داشـت حاجـت بـه        
 کــه آنهــائی سـابقه  ازمنــه در همراهـی شــخص شـما نداشــتند چنانکـه   

و اشـباه علمـا بودنـد در حـق ایـن طایفـه آنچـه کردنـد کـه در           مالنما

                                                                                   
و واجب میدانند و همانطور که عرفا مجازین در درایت و تلقین اذکار و 

احکام و دستورات  دستورات قلبیه هستند علما نیز مجازین در روایت و تبلیغ
باشند و بین ایندو دسته اتحاد و یگانگی کامل موجود بوده و هست و  شرعیه می

مانند دو دست یک  عمل میکنند و این دو سلسله هرکدام به وظایف خود
و با یکدیگر یگانه بوده وگفتگو و مخالفت اند  شخص و دو شعبه یک اداره

  .نداشته و ندارند
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عـارفین و طرائـق الحقـائق    تذکره ها از قبیل بستان السیاحه و ریـاض ال 
  .مندرج است

متدینند و لـذا بسـیاري از   اند  فقها چون غالب نسبت به آنچه فهمیده-3
ایشان چه در زمانهاي سابق و چه در زمانهاي اخیر یا رسـماً از عرفـا و   

یا آنکه اقالً معتقد به آنها بوده و هستند و از این جهـت  اند  صوفیه بوده
ن هوچیهـاي ایـن زمـان اسـت همراهـی      با حرفهـائی کـه ماننـد سـخنا    

  .نمیکنند
بعضـی اذکـار    این مطالبی که در حق این طایفه گفتـه ایـد از قبیـل   -4

قلبیه و اسرار تشـرف و مجلـس نیـاز و اعتقـاد بـه شـیخ و مرشـد خبـر         
کـه فقهـا نداننـد و از تـو یـاد بگیرنـد سـایر        اي  کشـف نکـرده  اي  تازه

همـین حرفهـا را کـم و بـیش     انـد   اشخاص که بر این طایفـه رد نوشـته  
و در کتـب ایـن طایفـه اسـتداللهاي بسـیار بـه آیـات قرآنیـه و         اند  زده

بر مشروعیت ذکر قلبی بلکـه لـزوم آن و آنکـه    ) ص(اخبار آل محمد
میباشــد هســت و در ) ع(اسـرار بســیاري نــزد اهــل ســرّو شــیعیان علــی 

اوصاف مؤمن و شیعه چیزهـائی اسـت کـه عقـل از ادراك آن قاصـر      
ادله بر لزوم وجود راهنمایـان و علمـاء ربـانی در هـر زمـان از       است و

عقل و نقل فوق احصـاء اسـت و بایـد خواننـده بـه آنهـا رجـوع یـا از         
  .محققین آنها سئوال کند
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اگــر حــاج مالســلطان در طهــران مقــیم میشــد  (گویــد  29در صــفحه 
علمیتش که بکلی بی عنوان میماند با بـودن میـرزا ابوالحسـن جلـوه و     

ایـن عبـارت   ) و فقه و اصول که هیچ نداشـت اي  محمد رضا قمشهآقا 
منافی است با آنچه در مقدمه کیوان نامه و غیره در جواب اول رشـید  

که از هزار میل راه خـود را در  ( 6سطر  12در صفحه اند  یاسمی گفته
گناباد به مرحوم حاج مالسلطان رساندم چون او حکیم عارف و فقیـه  

پس اینکه گوئی فقه و اصول هیچ نداشت و ) شتبود دلم ربوده او گ
با اقرار فقیه بودن آن منافات دارد و نیز منافی است بـا عبـارتی کـه در    

 13باب مرحوم حـاج مالسلطانمحمدنوشـته از قبیـل آنکـه در صـفحه      
و چون خیلی فاضل بود هم در نحو وصرف و طـب و  (رازگشا گوید 

چـون امثـال   ) فـان فنون حکمت الهی و طبیعی و هـم در خصـوص عر  
مرحوم آقا محمدرضا و مرحوم میرزا ابوالحسـن جلـوه جـز اینکـه در     
فنون حکمت و الهی و طبیعی ماهر بودند و شاید درادبیات هم دسـتی  

و شخصی را که شـما اقـرار میکنیـد    اند  عنوان دیگري نداشتهاند  داشته
که در طب و نحو و صرف و فنون حکمت چه طبیعی و چه الهـی بـه   

و انــد  خصــوص عرفــان خیلــی فاضــل بــوده کــه آنهــا نداشــته  عــالوه
همچنین در جاي دیگر از رازگشا اعتراف او بـه مهـارت اودر علـم و    

چطـور میشـود   انـد   که هم آنها نداشـته اي  اخبار و احادیث شیعه نموده
در قبال آنها بکلی بی عنوان بماند پس از حیثیت معلومات بنا به اقـرار  
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ها باشد یا همدوش آنها و اگر فرضـاً پسـت تـر    شما اعلم و افضل از آن
 دردرجـه  معنـی نـداردنهایت  ) بکلی بی عنوان میمانـد (باشد باز جمله 

 5سـطر   137اسـت بـا آنچـه در صـفحه      مخـالف  عالوه و بود می خود
و او هم اگر میخواست فلسفه و اسرار بگوید که مریـد را قـانع   (گوید 

بهین  78و در صفحه ) سازد میتوانست زیرا فاضل مدقق کم نظیر بوده
واگر مراد ازتصوف آن عقایـد و رفتارهـا و ادعـا اسـت     (سخن گوید 

که شخص مالسلطان داشت آن منحصر بود به خود او نه سـابق چنـین   
مذهبی بوده چه بنام دیگر و نه در زمان مـا یـک قطبـی اسـت کـه آن      
ادعاها را داشته بلکـه بـه تصـور در نیامـده و از جهتـی نمیتـوان آن را       

ف منسوب به اسـالم نامیـدآن هـم یـک مـذهب تـازه بـود ماننـد         تصو
و کتـب   تـو کلمـات   حـاال  آنچـه از ) بهـا   47ادعاهاي میـرزا حسـینعلی  

                                            
 معلوم نیست شیخ در چه حالی این جمالت را ادا کرده است آیا از حال -47

ته عادي خارج بوده و من حیث الیشعر گفته است یا در حال عادي بوده و خواس
است نهایت بغض و عداوت خود را باین جمالت ظاهر کند و نسبتهائی داده 
است که حتی دشمنان داخلی ایشان که معاشر و محشور با ایشان بوده و وسایل 

براي آنکه خواننده اند  این نسبتها را بایشان ندادهاند  قتل ایشانرا فراهم نموده
است راجع به عقاید اسالمیه منصف محقق بتواند خود کامال قضاوت کند الزم 

مرحوم حاج مالسلطانمحمد مقدمه تفسیر کبیر بیان السعاده را مطالعه کند و 
راجع به روحیات و اخالق ایشان فصل مکتوبات کتاب نابغه علم و عرفان تالیف 
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براي تعیین  آقاي حاج سلطانحسین تابنده را بخواند چه بهترین وسیله و مدرك

براي نمونه یکی  واندن مراسالت عادي آنها استروحیات و بواطن اشخاص خ
از آن مکتوبات را که به شیخ حسین بصیر سبزواري مرقوم داشته مینویسیم تا 

 خود رانی و دشمنی و غرض انصافی عداوت معلوم گردد که شیخ در نهایت بی
  مکتوب آن عین .است ظاهرکرده را
ه عرض میشود که کتاب مستطاب آنجناب واصل امید چنانست ک 110هو 

بصیرت آنجناب زیادتر و عیوب و نواقص این ضعیف را بیناتر شوید همه وقت 
چون دوست این ضعیف را بر نقایص و معایب متنبه فرمائید شاید انشاءاهللا توانم 
خودرا از نقایص خود پاك دارم اما آنچه را که اظهار داشته بودند ظاهرا این 

بقبول تلقی را مسموع خود  است که کمال غیرت آنجناب مانع از تفتیش شده و
کسیکه اند  اید در همه جا نوشته شده است مضمون اخباري را که فرموده نموده

عبادت کند اسم را کافر است و کسیکه عبادت کند اسم و مسمی را مشرك 
است و کسیکه عبادت کند مسمی را بایقاع اسما موحد است نه اینکه در کتاب 

 رشد کرد زحمت آنجناب در آمدن باینمه باید خطاب ب اياک نعبدبنویسیم که 
همان استغناء و غیرت آنجناب مانع آمد که گویا زبانحال آنجناب این  صوب

بود ارنی مگو و بگذر کسانیکه مدعی فقر و طریقتند و بانواع مناهی شرعیه مبتلی 
مبتلی شرعیه کسی که به مناهی خداوند را بشهادت میطلبم که شهادت میدهم 

و این ضعیف از او تبري داریم حتی ) ع( و ائمه هدي) ص( باشد خدا و رسول
یا بعد از اینکه دست بدست این ضعیف اند  ر تریاك بودهوافوه کسانیکه مبتلی ب

در دور این ضعیف راه ندارند با اینکه بیشتر حالل میدانند اند  مبتلی شدهاند  داده
که طریقت نیست مگر تصحیح ام  بآواز بلند میگویم و در بعضی نسخ نوشته
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عضی اخبار قلندریه و بسیاري از آنها که دعوي باطل بر زبان آورند و ب. شریعت

غرور انگیز را بهانه خود قرار دهند و مرتکب مناهی شوند از شریعت و طریقت 
هر دو دورند امر به معروف و نهی از منکر با تحقق شرایط آن واجب است و 
تارك با تحقق شرایط مستحق لعن و عقاب خواهد بود شخصی که پروا از 

و اگر نسبتی . نیستشراب و قمار و لواط نداشته باشد باین ضعیف منسوب 
داشته باشد لجام پیروي را از سرانداخته چنین کسی که سنش متجاوز از شصت 

ضعیف هیچ نسبت ندارد و اگر فقر بر خود  این به مبتلی مناهی انواع باشد و به
و بکلی از اند  بسته است چون سایر قلندریه خواهد بود که درویشی برخود بسته

امیر از گرویدگان آنحضرت هفتاد هزار دور حضرت . عالم درویشی بی خبرند
عایشه جمع شدند و زبان اعتراض برآنحضرت گشودند بحیثیتی که جهاد با او را 
فرض شمردند و قتل او را فرض عین شمردند و قتل او را واجب دانستند اینها 
گرویدگان عام بودند از گرویدگان خاص آنجناب دوازده هزار در نهروان جمع 

آنحضرت را واجب دانستند بعد از رحلت آن بزرگوار جور و  شدند و قتل
اعتراض نمودند که سالهاي عدیده لعن و سب آنحضرت را فرض و جزء 

رتبه پیروان آن  متعقیبات نماز خود قرار دادند این ضعیف را اگر پذیرند در هزار
ور شویم بزرگوار واقعم انشاءاهللا ماها را بعیوب ما بینا نمایند که از عیوب غیر ک

که بعیوب خود باید بینا بود و خوشتر باشد که دنیا را در پیش ریزند لکن نیاز 
کسی که از روي محبت نیازي کند پذیرفتن منت باو گذاشتن است و فقرا را 

خداوند شما را و مرا و علماء را ( .وفقکم اهللا وايای والعلماء. توسعه بخشیدن
  ).موفق بدارد
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مرحوم مالسـلطانمحمد الئـح و واضـح اسـت بیـان دعـوي ارشـاد در        
طریقه نعمه اللهیه است و همان خصوصیات درویشی از ذکر و فکر و 

عت مصـطفویه و طریقـت   مجلس نیاز و تربیت مریـدان بـه آداب شـری   
مرتضویه است بلی دقائق تصوف و تطبیق آن کـامالً بـا مـذهب شـیعه     

المـؤمنین و مجمـع السـعادات و تفسـیر بیـان       تچنانچه از کتاب بشار
السعاده الئح است از کتب سابقین به این وضوح مفهوم نمیشـود ولـی   

کـه راجـع بـه     از همه معلوم میشود که مطلب یکی است و آن مطالبی
وي بلند است و جناب شـیخ اسـتنباط کـرده و بخصـوص بدیشـان      دعا

مولـوي رومـی   نسبت داده اگر در کلمات و اشعار شاه نعمه اهللا ولی و 
در کلیات شمس و دیوان نورعلیشـاه و دیـوان مشـتاق و کتـب محـی      

نسبتها را به آنها هـم میـداد و میدانسـت     الدین عربی غور میکرد همان
که بیانات مختلـف اسـت و حقـائق    سنخ است  که مطالب همه از یک

ــی  ــب یک ــاج       مطل ــوم ح ــه مرح ــازه ب ــذهب ت ــبت م ــس نس ــت پ اس
دادن خالف واقع اسـت بلکـه همـان حقـائق و دقـائق       مالسلطانمحمد

عرفان و تصوف صوفیه است چنانکه بر متتبـع کتـب و اسـرار صـوفیه     
  .مخفی نمانده و نخواهد ماند

خواهـد   مـی  شعر طبع ذاتـی (در باب شعر گوید  9سطر  98در صفحه 
ـ مثالً اشـعار اقطـاب تصـوف ماننـد شـاه       خیلـی   اهللا و نورعلیشـاه  ةنعم

در همـان  انـد   رکیک است با آنکه آنها آنچه در درون خودشان داشته
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اوالً خوب بود که جناب شـیخ اشـعار خودشـان را کـه     ) اند سروده فن
است برکاکت یـاد کـرده    242رازگشا تا آخر صفحه  237در صفحه 

دانیم طبع شعر ذاتی نداشتند و بزور سـواد و مالئـی   باشند چون همه می
و هیچ محسناتی نـدارد و شـاید پـیش اهـل ذوق رکیـک هـم       اند  گفته

باشد ثانیاً اغلب اشـعار شـاه نعمـه اهللا ولـی و نورعلیشـاه ماضـی داراي       
مؤلفین شـعر  هاي  مزایا و محسنات صوري و معنوي است و در تذکره

دام شعر ایشان به نظر جناب شـیخ کـه   شناس منتخب شده و نمیدانم ک
از عوالم شعر و شاعري و لطائف آن بی خبرنـد رکیـک آمـده اینجـا     

  چند بیتی از اشعار شاه ولی ذکر میکنم و بعد از نورعلیشاه و
محاکمه فصاحت و رکاکـت آن را بـه نظـر خواننـدگان شـعر شـناس       

  .حواله میدهم
  :اهللا ولی فرماید تشاه نعم

  وان در نظر ماخوش آب حیاتی است ر
  عالم همه سیراب شد از رهگذر ما

  زلف پریشان نگاریم ةسودا زد
  تا در سر آن زلف چه آید بسر ما

  مستیم و نداریم خبر از همه عالم
  این است خبر هرکه بپرسد خبرما

  :وله ایضاً
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  نقش خیال رویش دیشب بخواب دیدم
  مه را به شب توان دید من آفتاب دیدم

  :نیز و
  ست و نرگس همه خوابچشمت همه نرگس ا

  لعلت همه آتش است و آتش همه آب
  رویت همه الله است و الله همه رنگ

  زلفت همه سنبل است سنبل همه ناب
  :ونیز

  گنجینه گنج پادشاهی دل تو است 
  وان مظهر الطاف الهی دل تو است

  مجموع کماالت وجودي دل تو است
  از دل بطلب که هرچه خواهی دل تو است

  :ونیز
  ه نوش که با جام همدمندرندان باد

  واقف ز سرّ عالم و از حال آدمند
  حقند اگرچه خلق نمایند در صور

  بحرند گرچه در نظر ما چو شبنمند
  دانندگان حضرت ذاتند اولیا

  آئینه صفات حق و اسم اعظمند
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  ظاهر درین مظاهر و باطن ز حد عقل
  آخر بصورتند و به معنی مقدمند

  باقی الیزالی و فانی لم یزل
  هستند و نیستند و سخنگوي ابکمند

  در اولیا به چشم حقارت نظر مکن
  زیرا که نزد حضرت عزت مکرمند

  :.ض.از اشعار حضرت نورعلیشاه ماضی ر
  کرد شهنشاه عشق در حرم دل ظهور 

  قد زمیان برافراشت رایت اهللا نور
  اي ز تو مشتاق را وي ز تو عشاق را

  دیده بساط نشاط سینه سراي سرور
  ن قاصر است در صفت اشتیاقشرح بیا

  ٤٨ تعلم ما فی الصدورريانک انت اخلب
  اي بشئون صفات وي ز تقاضاي ذات

  با همه نزدیکتر و از همه پیوسته دور
  حسن تو در هر زمان جلوه دیگر کند

  افکند اندر جهان فتنه و غوغا و شور

                                            
 .هاست دانی آنچه را که در سینه درستی که تو آگاهی و میبه  48
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  هرکه درین ره شتافت با قدم نیستی
  هستی جاوید یافت از تو ببزم حضور

  نکه جمال تو دید جام وصالت چشیدوا
  باده کوثر نخواست از کف غلمان و حور

  نور علی درنظر تا نشود جلوه گر
  زین ره خوف و خطر کس ننماید عبور

  :و نیز
  خوش درآمد سحري مهوشی از در ما را

  محفل دل ز رخش گشت منور ما را
  ساقی ار گردش ساغر نبود باکی نیست

  راگردش چشم تو بس گردش ساغر ما
  حاجت عنبر و مشکی نبود زانکه مشام

  نافه چین شده زان زلف معنبر ما را 
  لب گلبرگ تو کش جان ریزد

  غنچه را خون به دل از رشک تبسم ریزد
  سینه آماجگر تیر کمان ابروئی است 

  که ز تیر مژه خون دل مردم ریزد
  یارب آن کوچه رفیع است که اندیشه آن

  دبال فکرت همه از مرغ توهم ریز
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  کی بپاي خود آنراه شود طی که در آن
  تو ببین عشق بهرگام دو صد سم ریزد

  :ونیز
  اي کارگه نقش خیالت گهر من

  گلچین گلستان جمالت نظر من
  سلطان سراپرده تجریدم و باشد

  از خاك کف پاي تو تاجی به سر من
  از کثرت امواج حوادث ز چه ترسم

  پرورده شده در یم عصمت گهر من
  تو در مزرعه عقل از بارقه عشق

  یکباره فرو سوخت همه خشک و تر من
  در چمن دل انعشق تو نهانی است کز

  شد معرفت از بار حقیقت ثمر من
  حسن رخ تو کآینه وجه الهی است

  روشن شد از آن نورعلی در نظر من
با تأمل در لطافت امثال این اشـعار کـه داراي محسـنات بدیعیـه اسـت      

نعمـه اهللا و نورعلیشـاه دادن عـین    نسبت رکاکت باشعار حضرت شـاه  
  .رکاکت است
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نمیگوئیم از حیث ادبیت این تالی تلـو اشـعار سـعدي و حـافظ اسـت      
ولی اغلب اشعار شعراي عرفا هم شاید در آن درجه نیست ولـی آنهـا   
هم فی حد نفسه مطلوب و مرغوب و داراي محسنات لفظی و معنوي 

بـی انصـافی اسـت تـا     و عرفانی است و نسبت رکاکت به آنها دادن از 
اینجا به پایان رسید انتقاد و اعتراضهائی که بر کتـاب رازگشـا و بهـین    
سخن داشتیم و چنانکه در اول کتاب هـم اشـاره شـد بجهـاتی کـه در      
کتاب نتوان نوشت اعتراض به بسیاري از مطالب آنرا با آنکـه در نظـر   

  . والسالم علی من اتبع اهلدی. ما فاسد است فرو گذاشتیم
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  ضمیمه
  که از اهللا علیه ترحمشرح حال مرحوم مالعلی بیهودي 

  بیانات مرحوم آقاي حقیقت ذکر میشود
  
ذکـر   بی مناسبت نیسـت تـا تـاریخ مختصـري از مالعلـی بیهـودي       -1

مرحوم مالعلی نعمت اللهی اصالً اهل گریمـان وجـد اعـالي او    . شود
 عالء الملک از شیراز به گریمـان آمـده و گریمـان از دهـات قاینـات     
است پدر ایشان در گریمان به معامله و خرید و فروش اشـتغال داشـته   
مالعلی پس از فوت پدرش به مناسبت کوچک بودن گریمـان و دور  
از تمدن بودن اهالی آن و به مناسبت آنکه عموي او در بیهـود اقامـت   
ــؤمنین    ــرز و دارالم داشــت و بیهــود نســبتاً بزرگتــرو داراي علمــاي مب

میرود و در آنجـا بـه کسـب و تجـارت مشـغول      معروف بود بـه بیهـود  
میشود و ضمناً عالقه زیادي بـه انجـام آداب مـذهبی داشـته بطوریکـه      
مقید بوده تمام شبها در هریک از مساجد بیهود که متعدد بـوده اسـت   
نمازي بخواند و براي اداي فرایض و شرکت در جماعـت اول کسـی   

ز مسـجد خـارج   بوده که داخل مسجد شده و آخرین فردي بـود کـه ا  
میشده است و به قدري مقید بـه انجـام وظـایف دینـی بـوده کـه علـی        

بینـد   مـی  رؤیـا  مؤمن و علی مقـدس مشـهور شـده بـود شـبی در عـالم      
صحراي قیامت است و امامی را که به او اقتدامینمود با تمـام مـأمومین   
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داخل جهنم کردند او مضطرب و پریشان میشود کـه او را هـم داخـل    
کرد ناگاه میشنودهاتفی گفت که خداوند تو را معـاف  جهنم خواهند 

نمود پس از بیـداري پریشـانی عجیبـی بـه او دسـت میدهـد و از امـام        
مسجد سلب عقیده کرده دیگـر بـه جماعـت حاضـر نمیشـود خـود او       

ایسـتادم حـس    مـی  نقل کرده کـه در قبـل از پریشـانی وقتـی بـه نمـاز      
نند ولی پس از پریشـانی  از مالئکه به من اقتدا میکاي  عده میکردم که

و کیفیتـی   کلی این حاالت از من گرفته شد دیگر از عبادات لـذت  به
نمیبردم بدین جهت تقیدي به انجام آداب مذهبی نداشتم بـا هـر یـک    

نگردیـد و سـرگردان و    از سایر علما هم معاشرت کردم رفع پریشانیم
حیران بودم حال کسـب و کـار هـم نداشـتم و کلیـه سـرمایه دکـان و        

ضمن شنیدم کـه در بیـدخت گنابـاد     چه داشتم نابود گردید در اینهر
ري و یـک مـذهب طاوسـی دائـر         رسـ چند نفر عبداهللا نام یـک دیـن س

ــد  کــرده ــا ســحر و جــادو   ان ــیس آنهــا آخونــد مالســلطانمحمد ب و رئ
کارهاي عجیب میکند من جمله وقتی در قبرستان میـرود مـرده هـا بـا     

ــا در ف  ــرون میآینــد ی ــر بی ــه باغســتان کفــن از قب ــه صــل زمســتان ب  رفت
خشک سبز شده انگور میدهد یا در اطاق نشسته یـک   تاك درختهاي

ــرواز      ــوا پ ــاز شــده در ه ــاه ســقف ب ــه حاضــرین میدهــد ناگ چــاي ب
میکننـدمیل کــردم ایــن شــخص را مالقـات کــنم بــه بیــدخت رفــتم و   

مرحوم حاج مالسلطانمحمد رسیدم سئوال کـردم کـه دربـاره     خدمت
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 و خـارق العـاده نسـبت میدهنـد صـحیح اسـت      شما کارهـاي عجیـب   
فرمود از چه قبیل گفتم زنده کردن مـرده هـا و سـبز شـدن درختهـاي      

! در هوا فرمـود نـه   تاك و انگور دادن در فصل زمستان و پرواز کردن
این چیزها پیش ما نیست ایـن هـا شـعبده بـازي اسـت بعـد عـرض        ! نه

ر خـواب بـه آنهـا    کردم به خواب عقیده دارید فرمود بلی بیشتر انبیـا د 
کـه از چنـد نفـر علمـا سـئوال کـرده بـودم        اي  الهام میشد سپس مسئله

پرسیدم ایشان به قدري مفصل و دل چسب و قابل قبول جواب دادنـد  
دیگران در قبال جواب ایشان مانند قطـره ایسـت   هاي  جواب که دیدم

تمـام   نسبت به دریـا چنـد روزي خـدمت ایشـان توقـف کـردم دیـدم       
ایشان مطابق دستورات الهی و همان رویه ایست کـه بـه   اعمال و رفتار 

پیغمبر و ائمه هدي نسبت میدهند و قطع پیدا کردم ومطمئن شـدم کـه   
راه حق منحصر به طریق ایشان اسـت و اظهـار طلـب کـردم و پـس از      
چند روز بشرف فقر مشرف شدم و از آن پریشانی و حیرانـی خـالص   

لبیم اضافه میشـد و بـر عقیـده و    شدم و روز به روز بر یقین و اطمینان ق
مشـاهده کـردم و     اخالصم افزوده میشد و به تدریج هم درخوداثرهـا 

هم مکرر از ایشان کرامات دیدم و بسا میشد که وقایعی قبل از وقـوع  
بـراي مـن کشـف میشـد چنانچـه شـهادت آقـاي شـهید قبـل از آنکـه           
صورتاً خبر برسد براي من کشف شد و از کاخک که خیـال تشـرف   
خدمت ایشان را داشتم مراجعت نمودم مالعلی در میان فقراء سـرایان  
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و  و آنحدود داراي احترام و توجهی شده بود و با آنکه سواد نداشـت 
فقط قرآن میتوانست بخوانـد ولـی از اصـطالحات عرفـانی بـااطالع و      
بیانی گرم داشت و در همان زمان مرحوم آقاي شهیدهم مـذاق قلنـدر   

ر شرعیه چندان مقید نبـود بعـد از شـهادت آقـاي     مآبی داشت و به امو
شهید دعوي خالفت کرد و خود رانورعلیشـاه خوانـد و یـک عـده از     
فقراي ساده لوح که احترام وبرتري براي او قائـل بودنـد بـدون آنکـه     
ملتفت و متوجـه باشـندکه درخواسـت مـدرك و مأخـذ ایـن ادعـا را        

کـه متصـل بـه بیهـود     بخواهند پیرو او شدند و در محله رضوان بیهـود  
است بـا پیـروان خـود سـکونت اختیـار کـرد و مقـررات مخصوصـی         
مقررنمود مثالً هرکس پیروي او را اختیـار میکـرد بایـد تمـام دارائـی      
حتــی اجــرت و درآمــد روزانــه خــود را تســلیم او نمایــد و در مقابــل  
مالعلی تمام لوازم زنـدگی او را اداره کنـد بـه ایـن ترتیـب کـه یـک        

اکی تشکیل داده بود که خوراك و چاي در یـک محـل   زندگی اشتر
تهیه شده و همـه از آن محـل اسـتفاده میکردنـد و مصـرف مینمودنـد       

سهولت زندگی معین نموده بـود مـن جملـه در     براي مقررات دیگري
موقع ازدواج مهریه زن عبارت بود از یک کیلـو نمـک و یـک کیلـو     

ن گریه و شـیون  نبات وثواب سه صلوات در حین مرگ یکی از پیروا
ویقه باز کردن و سـیاه پوشـیدن منـع بـود و تمـام پیـروان جمـع شـده         
ــاك     ــه خ ــذهبی ب ــریفات م ــس از تش ــد و پ ــل میکردن ــازه را حم  جن
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چــاي  سـپردند سـپس مجتمعـاً بـه منــزل صـاحب عـزا آمـده یـک         مـی 
مصرف کرده و اخالصی خوانده متفـرق میشـدند ومجلـس تـرحیم و     

پـس از صـرف صــبحانه    پیــروان. شـب هفـت و شــب چهلـم نداشـتند    
مختصر به دنبال کسب و کار و کشت و زرع میرفتنداز امـور ممنوعـه   
کسب و کشت و اعتیاد به تریاك بوده و باآنکه کشت تریـاك بـراي   

کردند در سال قحطـی کـه گنـدم و     آنها سود زیاد داشت بکلی ترك
بـود فقـط یکدفعـه بـه پیـروان غـذائی از        مواد خوراکی کـم و نایـاب  

میشد از قبیل ذرت و ارزن و سیب زمینی میـداد و همـه   هرچه موجود 
ه بــه    . بـه آن قناعـت میکردنــد   در انجـام وظـایف شــرعیه و آداب دینیـ

مذاق قلندر مآبی که داشت و بعـد از آن پرشـانی بـی عالقـه بـه امـور       
مذهبی شده بود چندان مقید نبوده و عقیـده داشـت ایمـان مربـوط بـه      

یري ندارد و بدین جهـت غالـب   و اعمال ظاهري چندان تأث قلب است
و چـون خـود سـواد نداشـت     . آشناي به اعمـال شـرعیه نبودنـد    پیروان

پیروان را به آموختن، خواندن و نوشتن وادار و تشـویق نمینمـود و بـه    
هوالحجــاب االکبــر ســواد را حجــاب داریــن فــرض   مضــمون العلــم

میکرداز مخالفین و دشمنان و اهل ظـاهر صـدمات زیـاد دیـد ومکـرر      
عمـومی و اسـتفاده از   هـاي   تکفیر صادر شـد از رفـتن بـه حمـام     حکم

مخصوصاً یکـی   ندنمود آسیاها و شستشو در آبهاي جاري ممانعت می
از علما موسوم به شیخ محمد حسن که به حبس هم افتاده و از حـبس  
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اي  فرار کرده در مخالفت و بـدگوئی از مالعلـی جـدیت فـوق العـاده     
از هیچ چیز حتـی جـان خـود دریـغ     داشت پیروان مالعلی نسبت به او 

اسـتاد اسـمعیل صـباغ کـه از اهـالی سـرایان و       (نداشتند سه نفر از آنها 
مردي شجاع و متهور و قوي هیکل و از فقراي با عقیده زمان مرحـوم  

) آقاي شهید بود و بعداً با مالعلی همراه شـده بـود بـا محمـد و حسـن     
ن را بـه قتـل   بدون اطالع مالعلی داوطلب شدند که شیخ محمـد حسـ  

برسانند و شبانه به خانه او رفته او را کشتند و یک زن هم در ایـن بـین   
کشته شد پس از کشف و آمدن مأمور هر سه نفر بدون پروا اقـرار بـه   

  .قتل کردند و حکم اعدام آنها صادر شد و هر سه را به دار زدند
بـدورد حیـات    1354ذیحجـه   20مطـابق   1314اسفند  23مالعلی در  

و در اطاق مخصوص خود در بیهود دفن شد و در حیات خـود   گفت
مالغالمرضا حقیقـت را بـه نـام طریقتـی ولـی اهللا جانشـین و وصـی و        

  .کفیل عیال و اوالد خود قرار داد
 زحمـت چیـزي   بـه  و نداشـت  سواد مانندمالعلی مال غالمرضاحقیقت

بـا   خواند و قادر به نوشتن نبود ولی در عـوالم فقـر بسـیار معتقـد و     می
جـذاب و  اي  داراي قـامتی بلنـد و قیافـه   . ایمان و زحمت کشـیده بـود  

تمام پیروان مالعلی با او تجدیـد بیعـت کردنـد و بـه     . متین و موقر بود
همان رویه مالعلی پیروان را اداره میکرد عیال مالعلی را هـم ازدواج  

  .کرده و فرزندان او را مانند فرزندان خود تربیت و پرستاري مینمود
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  :ن چند بیت را خود آقاي حقیقت گفته استای
  در طفولیت مرا غالمرضا        نام اول والدم داد از عطا
  از ازل من را حقیقت داده بود       نام ثانی هم خداوند ودود
ود د       نام ثالث هم ولی اهللا ب و در طریقت این ز پیر ما ب  

قمـري متولـد شـده     1307شمسی مطـابق   1269آقاي حقیقت در سال 
ش مردمان مقدس و زراعت پیشه بودند او را هـم بـه امـور    پدر و مارد

مــذهبی تربیــت کردنــد چــون بــه حــد بلــوغ رســید بــاپیروان مالعلــی  
ارتباطی یافت و در خیال فقر و درویشی افتاد و در نزد مالعلـی آمـده   
اظهار طلب نمود ولی چهار سال مدت طلـب او طـول کشـید در ایـام     

 شـماري  سیعی جمعیـت بـی  در محوطه و بیند که می طلب شبی خواب
باشند در این بین آقاي شهید کـه مـن    منتظر آمدن شخصی می ایستاده

در عالم خواب شناختم حاضـر شـدند و مـرا     ایشان را ندیده بودم ولی
از عقب جمعیت احضـار کردنـد و در دسـت مبارکشـان چیـزي بـود       

ولی به کسی نشان مده من گرفتم و در زیر لباس دسـتم   فرمودند بگیر
ردم یک گـوهر بسـیار شـفاف و درخشـنده اسـت کـه چشـم        را باز ک

انسان را خیره میکند از شدت خوشحالی از خواب بیدار شدم و تعبیـر  
راسخ تـر   به تشرف فقر نمودم و بر عقیده و ایمان من نسبت به مالعلی

گردید و پـس از مـدتی مشـرف بـه فقـر شـدم ولـی از طـرف پـدر او          
بـه اجبـار نزدیکـی از علمـا      مخالفت و ممانعت شدید میشد حتی او را
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برد که اگر توبه و ترك نکند حکم کفر و قتل او را صادر کنـد ولـی   
در محضر آن عالم مذاکراتی میکند و سئواالت آن عالم را جوابهـاي  
کافی میدهد و خود را مستخلص مینماید بعدها هم دست از مخالفـت  

نبـود کـه   و دشمنی برنداشته و صدمات زیاد به او زدند ولی او آدمـی  
اداره کـردن   به این بادها از میدان در رود و با کمال عقیده و صدق به

زحمـت او بودنـد و    پیروان مشغول بود و چون در بیهود زیـاد اسـباب  
به اختیار بـا تمـام پیـروان     مخالفتهاي شدید مینمودند و ناراحت بودند

ده بزناباد که از دهـات قاینـات    مساکن و منازل خود را واگذاشته و به
و مختصــر عالقــه ملکــی در آنجــا داشــت هجــرت نمــود و در آنجــا   

منــزل محقــري  ســکونت اختیــار کــرد و پیــروان هریــک بــه ســاختن 
پرداختنــد پــس از هجــرت آن زنــدگانی اشــتراکی را تــرك گفتــه و  

ایـن مهـاجرت اسـباب    .هریک از پیروان در امور زنـدگی آزاد بودنـد  
ارشـد ایشـان   آسایش و راحتی خیـال آقـاي حقیقـت نگردیـد و پسـر      

محمدعلی بناي مخالفت و دشمنی را بـا پـدر آغـاز کـرد و نـزد علمـا       
رفته توبه کرد و معروف بـه جدیـد االسـالم شـد و حکـم الحـاد پـدر        
خود را صادر کرد و تمام امالك پدر را ضبط کرده به نام خود ثبـت  
 داد وآقاي حقیقت هرچه دفاع کرد نتیجـه نبخشـید و بـا اقـدام بعضـی     

ولی بعـد از اصـالح هـم دسـت از مخالفـت و دشـمنی       اصالح کردند 
کنـد و   را فراهم می برنداشته و هر روز به نحوي اسباب زحمت ایشان
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و قریـب  . گذراننـد  ناراحتی مـی  از این جهت آقاي حقیقت در نهایت
امور فقري و تربیت مریدان اشـتغال داشـت    سال با همه زحمات به 25

لت اضطراب و پریشانی بیند و چون بیدار میشود حا می تا شبی خوابی
شدیدي بر او مستولی میشـود و تصـمیم میگیـرد بـه بیـدخت بیایـد در       

کـرد و اگـر میلیونهـا     تا آن موقع خیال بیدخت را هـم نمـی   که حالتی
 1379و در سـال  دادند حاضر نبـود بـه بیـدخت بیآیـد      پول و وعده می

به قصد اینکه ایـن اخـتالف را   آید  قمري با یکی دو نفر به بیدخت می
نزدیـک   مرتفع کند به این طریق که چون مـن پیـر و فرسـوده شـده و    

مردن میباشم آقاي حاج سلطانحسین تابنده فرزند آقاي صالح علیشـاه  
اختالف برطـرف شـود پـس از     این که کنم را براي بعد از خود معین

هـاي   مرحوم آقـاي نورعلیشـاه و نامـه    چند روز مذاکره و دیدن فرمان
شود که این قصد بی اسـاس اسـت و از    می مرحوم آقاي شهید متوجه

این چند روز و مشـاهده رفتـار و گفتـار و عقایـد      طرفی در اثر توقف
صالح علیشاه و پیروان ایشـان معتقـد میگـردد و اطمینـان      جناب آقاي

کامل به حقانیت ایشان پیـدا میکنـد و خـدمت ایشـان تسـلیم و بیعـت       
 و عهد میکند که به دستورات و رویه ایشان عمل کند بعـد هـم   میکند

بیـدخت   صـد نفـر بودنـد بـه     متدرجاً پیروان او که از زن و مرد قریـب 
آمده مشرف شدند و به راهنمـائی و فضـل حـق و از خـود گذشـتگی      

متوجـه میشـود کـه آن     آقاي حقیقت ایـن اخـتالف مرتفـع گردیـد و    
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گوهري را که مرحوم آقاي شـهید درخـواب بـه او مرحمـت کردنـد      
مقصود این گوهر گرانبهاي ایمان بوده است و اکنون با کمال صـدق  

چند مدت گاهی به بیدخت آمده و پس از چنـد  و خلوص عقیدت هر
آقاي حقیقت بسیار وزین و متین و مـوقر  . تشرف مراجعت میکند روز

ــا   ــار و رفتــار ب و داراي اخــالق حمیــده و صــفات پســندیده و در گفت
زندگانی ایشان از مختصر زراعـت و  . صدق و حقیقتاً با حقیقت است

ي و عجـز از یـک پـا    پارچه بافی خانواده ایشان است که با وجود پیـر 
خود عهده دار امور زراعتـی میباشـند و بـا کمـال قناعـت و مناعـت و       

بـه ایشـان    نسـبت  سـابق  پیروان هم هنوز. مینمایند زندگی استغناء طبع
ــرپیچی     ــان س ــر و صــالحدید ایش ــد و از اوام ــرام دارن  اطاعــت و احت

کنند و برحسب دستور جناب آقاي صـالح علیشـاه در امـورات و     نمی
ه ایشـان رجـوع کـرده و ایشـان از روي کمـال مهربـانی و       منازعات بـ 

یدخت هـم پیـروان سـابق    بخیرخواهی قطع و فصل مینمایند در آمدن 
سابق کمتر در مجـامع مـذهبی و    در. باید با اجازه ایشان حرکت کنند
و رفتن در مسجد شـرکت میکردنـد    عزاداري حضرت خامس آل عبا

 زاداري شــرکتولــی اکنــون در همــه مجــامع مــذهبی و مجــالس عــ  
کنند به همین جهت عموم مخالفین مشاهده مینمایند کـه وضـعیت    می

 و رفتار ایشان با سابق به کلی تغییر کرده و تا حدي دست از مخالفـت 
داشـتند   که به بیـدخت مشـرف میشـدند میـل     در سفرهائی. اند برداشته
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اجازه دهند که نماز به طور فرادي بلند خوانده کـه دیگـران بـا ایشـان     
قمـري شـفاها بـه     1384از بخوانند ولی اجازه نمیفرمودند تا درسال نم

ــه     ــالی جمعــه و دوشــنبه اقام ــد کــه لی ایشــان اجــازه مرحمــت فرمودن
جماعــت نماینــد بــراي پیــروان خــود غالبــاً ایشــان گرفتــار کســالت و  

بـه شـاهرود بـراي     46مخصوصاً اگزاما و آماس پـا بودنـد در تابسـتان    
ام الدین که کارمنـد کارخانـه قنـد بـود     مالقات فرزند خود آقاي حس

میآیند و در آنجـا مبـتالي بـه تـورم همـه اعضـا شـده و چـون وسـایل          
 معالجه در شاهرود نبود ایشان را با آمبـوالنس بـه تهـران آوردنـد ودر    

بیمـه   ازطـرف  کـار گـران   بیماران پرستاري محل که خزانه بیمارستان
ه شـاهرود و سـپس   است بستري شدند و پس از مدتی بهبودي یافتـه بـ  

به بزناباد رفتند در شـعبان همـان سـال مجـدداً بـه شـاهرود آمـده و بـه         
کسالت مبتلی شدند و با آمبوالنس در همان بیمارستان خزانـه بسـتري   

مطـابق دهـم آذر    1387شـعبان   28جمعـه  (شد ولی روز بعـد از ورود  
رحلت نموده و بـا تجلیـل و مشـایعت آقایـان فقـرا در صـحن       ) 1346
  .رمحة اهللا عليهاده عبداهللا مدفون گردید امامز

  
  سلطانعلیشاهی نعمة اللّهیتراب فقرا 

  جذبی هبة اهللافقیر سید  
  


