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۲۰ 

  
  هو
۱۲۱  

  محرتم سندهیشرح حال نو
  

 یقتین و لقب طرین العابدیفش حاج زینام شر. شاهیه الله، جناب مست علیوَجهُ الله و مَرجعُ عِبادالله و مُسَبّحُ بِحار تَنز
در . افتهیوان صورت ريش یاز شهرها یکهزار و صد و نود و چهار در شماخیمه ماه شعبان سال ی، تولّدش ن»شاهیمست عل« یو

مجاور شدند و تا آخر عمر آنجا  یمعلّ یبه طرف عراق عرب رفته، در کربال یه خانواده ویر و کلپدر و ماد یسّن پنج سالگ
  . بودند

   
بان یاز آن وقت دست طلب گر. ل مشغول بودیر علماء به تحصیدر عراق نزد پدر و سا یجنابش تا سّن هفده سالگ 

ل آقا محمد باقر یار و علماء و مجتهدان از قبیاز اخ یقت برآمد و خدمت جمعیراه حق یق و جستجویش شده، در مقام تحقريگ
، و از عرفا ینیبحر یخ موسیو ش یزا محمد اخبارريو حاج م یو موالنا عبدالصّمد همدان یبهبهان ید علی سريو م یبهبهان

صاحبت آنان ده و میرس یشاه کرمانیو رونق عل یشاه هرویو رضا عل یشاه اصفهان یو نور عل یشاه دکن ید معصومعلیحضور س
 بالد ريپس از س. احت پرداختیدر آن بالد به س یرا به مسافرت عراق عجم وادار نمود و مدت یآنگاه شور طلب و. افتهیرا در
ازده به خراسان و از آنجا به هرات و زابل و کابل و سپس یست و یکهزار و دویجان در سال یوان و طالش و آذرباريالن و شیگ

احت و یت سند را سیر هندوستان را گردش نموده، و والیاز جزا یگجرات و پنجاب و دکن رفته و قسمتات یبه هندوستان و وال
 وارد و از آنجا به طخارستان و توران و جبال بدخشان و خراسان رو آورد، و از خراسان به قصد ادامه رياز راه جبال به کشم

ل حبشه رفته و عاقبت به حجاز مشرّف و پس از یمن و قبای ت عمّان و حضر موت و بالدیاحت حرکت نموده و سپس به والیس
ران مراجعت و همدان و یمت و باالخره به طرف اینه منوره به صوب مصر و شام و روم و ارمنستان عزیارت مدیاداء حجّ و ز

  . ف فرما شدیاصفهان و فارس و کرمان را دور زده، مجدداً به طرف بغداد تشر
احت و گردش بالد و ممالک گذرانده، عاقبت االمر شرف مالقات جناب ی و سريس ن سال دریجنابش مدت چند  

من ی و سلوک مشغول بود، تا از ريل و مدتها در خدمتش به سینا ی ذکر و توبه از دست ونيافت و به تلقیشاه را دریمجذوب عل
و نه  یست و سیکهزار و دویو در سال . دز آمیرا حا یو ینیو جانش یفة خلفائیده رتبه خلیت آن جناب به ذورۀ کمال رسیترب

امور فقرا و ارشاد خلق را به آن جناب واگذار نمود و جنابش مستقالً بر  ینمود، سرپرست یشاه خرقه تهیکه جناب مجذوب عل
و  ن بودکست و پنجاه سه بر مسند ارشاد متمیهزار و دویکد تا سال یت عباد اشتغال ورزید و به هدایت متمکن گردیمسند قطب

.  نموده بودینيش تعیخو ینیرا به جانش یازريشاه شین رحمت علین العابدیزا زرينمود، و قبالً جناب م یدر آن سال خرقه ته
  . ه داشته استیت تکیپنجاه و نه سال، و چهارده سال بر مسند قطب یمدت عمر و

  : از طرف آن جنابنيمأذون 
  یلیجناب صدر الممالک اردب - ۱ 
  . شاهی علريملقب به من یکرمانشاه ید محمدعلیجناب حاج س - ۲ 
  :از مؤلفات آن جناب 
  احهیبستان الس - ۱ 
  احهیاض السیر - ۲ 
  احهیحدائق الس - ۳ 
  . کشف المعارف - ٤ 
  :ن آن جناب از علماء و فقهای معاصرريمشاه 
  یخ احمد احساویش - ۱ 
  یمال احمد نراق - ۲ 
  ید محد باقر شفتیحجة االسالم س - ۳ 



۲۱ 

  یم کرباسیحاج محمد ابراه - ۴ 
  خ جعفر کاشف الغطاءیخ حسن بن شیش -  ۵ 
  یحائر ید محد کاظم رشتیس - ۶ 
  . زا حسن امام جمعه ملقب به سلطان العلماءريحاج م - ۷ 
  :خیاز عرفا و مشا 
  یذهب یفیزا فضل الله شرريم - ۱ 
  یذهب یفیشر یزا عبدالنّبريم - ۲ 
  یازريشاه ش ی خاکنيزا امريم - ۳ 
  یقهفرخ یثابت عل - ۴ 
  یشاه هرو یرضا عل -  ۵ 
  . شیزا ابوالقاسم دروريم - ۶ 

  :از شعراء و حکماء
  یزا عبدالوهاب نشاط اصفهانريم - ۱ 
  تیهدا ی الشعرا رضا قلريام - ۲ 
  عبدالرزاق مفتون - ۳ 
  یحجت الر - ۴ 
  یازريساغر ش -  ۵ 
  یب الله قا آنیزا حبريم - ۶ 
   .یازريوصال ش - ۷ 
  : و امراءنياز سالط 
  محمد شاه قاجار  -۱
  شاه قاجاریفتحعل -۲
  یزا آقاسريحاج م - ۳
  . یزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانريم -۴



۲۲ 

  

  باچهید
  بسم الله الرحمن الرحیم

نهایـت و فـرط منتها مختص واجب الوجودیست جل شـانه و عـم احسـانه کـه از فـیض بـیریاض حمد و ثنا و حدایق سپاس بی
  .ت ریاحني موجودات را از گلشن عدم بچمن وجود جلوه دادمرحم

مثمـر و  انـی جاعـل فـی االرض خلیفـةبثمـر  ولقد کرمنا بنی آدمکریمی که از کمال احسان نهال وجود بنی آدم را به آبیاری 
  .بارور فرمود

حمن باشـجار االبذکراللـه قلب المؤمن بـني االصـبعني مـن اصـابع الـررحیمی که بساتني قلوب مقربان درگاه را بدستیاری 
  .القلوب مخضر و ریان نمود تطمئن

  .جمیعاً دمانیده ان الله یغفر الذنوبگلهای  التقنطوا من رحمةاللهغفوری که از گلزار 
  .برویانیدهیبدل الله سیئاتهم حسنات زواهر  التیأسوا من روح اللهرؤفی که در بهارستان 

  .گویانماعرفناک حق معرفتک معرفتش  مانندی که اقلیم ادراک از سیاحت بیدایبی
الاحصی ثناءاً علیـک پویان،  العلم لنا اال ماعلمتنادانائی که مرحله پیمایان کشوردانش به پیمودن صحرای کمالش در وادی 

  :بیت  انت کما اثنیت علی نفسک 
 ســــبحان خــــالقی کــــه صــــفاتش ز کربیــــا

 

ـــی ـــز م ـــاک عج ـــر خ ـــاءب ـــل انبی ـــد عق  فکن
 

  .ان تعدوا نعمةالله التحصوها آالء اوابکمو طوطی بیان در شاخسار نعماء و شکرستان  منعمی که بلبل زبان
  .قادری که خرد خورده دان و عقل دوربني در تماشای گلستان صنایع و بوستان بدایع اوحريان و ماقدر واالله حق قدره

قیـاس او و بقـدم عجـز و نـاتوانی سـپاس بـی انـدمنتهـای او نمـودهزبانی ادای ثنای بـیخداوندی که جمیع موجودات بزبان بی
  .تعاىل شانه الله اکرب: اند مصرعپیموده

  :نظم  عند لیبان روضه ایجاد از هر غنچه کتابی خوانند و هر ورقی از اشجار امکان را بابی دانند
 درختــــان ســــبز در نظــــر هوشــــیاريبرگــــ

 

ــــار ــــت کردگ ــــت معرف ــــی دفرتیس ــــر ورق  ه
 

بیح و تحمید و نورسیدگان گلشن مکونـات جملگـی در تهلیـل و تمجیـد اگـر سـرو اسـت در اطفال چمن ممکنات همگی در تس
و اگر چنار است کف تضرع گشاده و اگر صـنوبر اسـت بـه بنـدگیش قـد کشـیده و اگـر بیـد اسـت والـه و  هوایش پا در گل فتاده

ش در بـه خـدمتگر شمشـاد اسـت مجنونش گردیده و اگر ارغوانست ز عشقش غرقه در خون و اگر تاکست بدارش سرنگون و ا
قیام و اگر نخل است ز ذکرش شريین کام اگر بنفشه است از غمش سوگوار و اگر الله است ز دردش داغدار اگـر سـنبل اسـت 
پریشانیش از اوست اگر گل سوریست از مهرش سرخ روست اگر خار است از گلزار آن نگار اسـت و اگـر نـرگس اسـت بیمـارآن 

ان مـن شـییء االیسـبح بحمـده و لکـن ت حمد او گوید و اگر سـمن اسـت راه تسـبیح او جویـد و دلدار است اگر سوسن اس
  .التفقهون تسبیحهم

  :بیت
 آســــــمان و زمــــــني و هرچــــــه در اوســــــت

 

 ذاکــــــــر و حامــــــــد و مســــــــبح اوســــــــت
 

ان جنـات بعد از حمد آفریدگار و ثنای حضرت کردگار زواهر تحیات و جواهر صلوات بر ارواح ساکنان فرادیس قدس و عاکفـ
سـبحان الـذی اند، علی الخصوص آن دایـر دیـار انس که هر یک در ریاض نبوت و حدایق رسالت درو زیبنده و سرو خرامنده

و آن شاهد یوم مشهود و  ماارسلناکو آن ثمرۀ شجرۀ و  لوالک، آن شکوفۀ باغ قاب قوسني او أدنیو آن سایر فضای  اسری
  یدۀ بنی آدم خاتم االنبیاء و سید االصفیاء ابوالقاسم محمدبن عبداللهو زبدۀ عالم و برگزآن شفیع روز موعود 

  :بیت
ــــرت ــــا و آخ ــــرت دنی ــــد و مه ــــید خل  خورش
ــــاب  کــــان بــــود کــــل عــــالم و او بــــود آفت

 

ـــونني مصـــطفی  ســـلطان عـــرش و خواجـــه ک
 مــــس بــــود خــــاک آدم و او بــــود کیمیــــا

 

بر جان پـاک صـاحب مقـام سـلونی و مالـک مسـند هـارونی و صلوات الله و سالمه علیه و آله و اصحابه و اوالده الطیبني سیما
پیشوای اهل طریق و مقتدای اهل تحقیق قطب الموحدین و غوث الواصلني امريالمؤمنني اسدالله الغالب غالب کل غالـب مظهـر 



۲۳ 

  :العجائب و مظهر الغرائب علی بن ابیطالب بیت
ـــد ـــرب ده ـــدرش خ ـــدی ق ـــه از بلن ـــاهی ک  ش
 فوصـــف کمـــال اوســـت ســـلونی ولـــو کشـــ

 

 ایـــــــزد بهـــــــل اتـــــــی و بتاکیـــــــد انمـــــــا
ــــا ــــد انبی ــــن بع ــــوده عرضــــه ای  کــــس را نب

 

  .رضوان الله علیه واوالده و اشیاعه اجمعني
اما بعد محرر این دفرت و مسود این کلمات صدق اثرالفقري الحقري الجـانی ابـن اسـکندر زیـن العابـدین الشـريوانی النعمـة اللهـی 

بنابر اقتضای قضاهای گردون و از گردش سپهر بوقلمون از وطـن معهـود دور و از مسـکن  غفرالله ولوالدیه و احسن الیهما و الیه
والد و سـایر علمـاء بتحصـیل علـوم  مالوف مهجور گشته در عتبات عالیات مجاورت اختیار نموده مدت دوازده سال در خدمت

حضـرت قـدیر  بـه فرمـان کـم تقـدیر بـل سبحانی از مراحل زندگانی هفده مرحله طـی کـرده بح به امر رسمیه مشغول بود چون 
سیاحت اقالیم مختلفه از باد دور و نزدیک و ترک و تاجیک دست داد و مجالست اعـاىل و ادانـی و معاشـرت افاضـل و اراذل 
بهر کشور اتفاق افتاد و مخالطۀ طوایف امم از کفر و اسالم و نور و ظالم روی نمود و مصاحبت گروه بنی آدم از وضیع و شریف 

ی و ضعیف حضـرت خداونـد مقـدر فرمـود بمقـدار اسـتعداد فطـری از صـحبت دانایـان روزگـار و دانشـمندان لیـل و نهـار وقو
  :مصرع  ور گردیدمستفیض و بهره

  .ولالرض من کاس الکراب نصیب
  :بیت  ئی ا زخرمن فضالی عاىل مقام برچیدو گلی از روضۀ اصحاب کرام و خوشه

ـــــــودم ـــــــاچیز ب ـــــــن گـــــــل ن  بگـــــــویم م
ــــــ ــــــال همنش ــــــردکم ــــــر ک ــــــن اث  ني در م

 

ـــــــا گـــــــل نشســـــــتم ـــــــیکن مـــــــدتی ب  ول
 وگرنــــه مـــــن همـــــان خـــــاکم کـــــه هســـــتم

 

در حني گردش عالم و سیاحت طوایف امم جمعی از اخوان با صفا و اخالء با وفـا التمـاس نمودنـد و درخواسـت کردنـد کـه از 
-هـر فـرق از صـحیح و سـقیم بـیآنچه دیده و مشاهده گردیده شطری از احوال و اوضاع هر اقلیم و فصلی از مـذهب ومشـرب 

تعصب و تقیه در سلک تحریر و تسطري منتظم گردد و زمرۀ انبیاء عظام و اولیای کرام و علمای دیـن و حکمـای صـاحب یقـني و 
اند و در هـر مقـام کـه اقامـت و خواقني نامدار و خواتني گردون وقار و وزرای خردپرور و شعرای بالغت گسرت از هر دیار که بوده

زیاده و نقصان مـذکور و مسـطور شـود دوسـتان را یادگـاری و آینـدگان را اند در ذیل آن دیار و ضمن آن مقام بینمودهسکونت 
  :بیت    تذکاری بوده باشد

ــــــــاری ــــــــرد را از یادگ ــــــــرت م ــــــــه به  چ
 

ـــــــد روزگـــــــاری  کـــــــه بعـــــــد از وی بمان
 

اهد مقصـود وعـروس مـراد بـدو جهـت در گردیـد و شـایصال مراد اخوان و انجاح مقصد دوستان بدو علت تأخري و تعویق مـی
  :گنجیدآغوش تمنا نمی

دید و درترازوی فضـل نخست آنکه بنابر فقد بضاعت و عدم استطاعت خود را مستعد این امر خطري و قابل این کار بزرگ نمی
  :بیت    .سنجیدو هرن بافضالی دانشور نمی

 در محفلی که خورشید انـدر شـمار ذره اسـت
 

ـــدن ـــزرگ دی ـــود را ب ـــدخ ـــرط ادب نباش  ش
 

.نمـودپریـدن مگـس باجنـاح همـا و پشـه بـا پـر عنقـا مـی به سـانگشود اگر احیاناً طایر آرزو در هوای تألیف و تصنیف بال می
  :بیت  

 عقــــــاب آنجــــــا کــــــه در پــــــرواز باشــــــد
 

 کجــــــا از صــــــعوه صــــــید انــــــداز باشــــــد
 

  .کاالی معرفت از سرحد رواج باقلیم کساد رسیدهدیگر آنکه مزاج روزگار و طباع خلق از صالح بفساد انجامیده ومتاع هرنو 
  :نظم  

 خـــرد ایـــام بـــیش از ایـــنم نیســـتهـــرن نمـــی
 

ــــاع ــــاد مت ــــدین کس ــــارت ب ــــا روم بتج  کج
 

و فضـل در سـتمگری رواج  در بـي هـرني عامۀ اهل روزگار جمله دون همت و ایام لیل و نهار مست باده غفلت در این ایام هرن
نادانی بر خاطر اکابر و اصاغربر تافته، طبایع جمهور از تحصیل کماالت نفسانی دور و از فضائل تمام یافته و پرتو جهل و اشعه 

  رایت اهل غرور و اعالم ارباب سرور بر سپهر برین رسیده :انسانی نفور گردیده
ــــــــوانی ــــــــالم را بخ ــــــــاریخ ع ــــــــر ت  اگ

 

 همـــــــــه احـــــــــوال عـــــــــالم را بـــــــــدانی
 

اعتبار نبوده و هیچ آنی از اوان مانند این زمان بر دانشوران گونه خوار و بی نکه در هیچ عصری از اعصار هرنمندان روزگار بدی
یأس و حرمان روی ننموده طرفه حال و شگفت احواىل است که مالکان ممالک دانائی در شهرستان یأس قرین محنت و الـم و 



۲۴ 

  سالکان مسالک نادانی در ریاض امانی همواره شاد و خرم 
  :نظم

 ون دون شـــــددور گـــــردون نگـــــر کـــــه چـــــ
ــــــــــــان را ــــــــــــمان لئیم ــــــــــــید آس  برکش
 ایـــــــن لئیمـــــــان کـــــــه ســـــــر برآوردنـــــــد

ـــــادان ـــــت ن ـــــرا کـــــه هس ـــــت آن  تـــــرهس
ــــن و دنیــــا چیســــت  آنکــــه دانــــد کــــه دی

 

ــــــــد  جنــــــــبش اخــــــــرتان دگرگــــــــون ش
 تـــــــــريه کـــــــــرد اخـــــــــرتان کریمـــــــــان را
ـــــــــد ـــــــــر آوردن ـــــــــني دیگ ـــــــــم و آئ  رس

 تــــــــــرکــــــــــار او از همــــــــــه بســــــــــامان
ــــی ــــود نم ــــس خ ــــک نف ــــتی ــــد زیس  توان

 

در سر ونه تمنای تصنیف در خاطر بود ناگاه سروش غیبی و هاتف الریبی بگوش هوش رسـانید کـه ی تألیف بناء علیهذا نه هوا
مغرب زوال رسید و شام مالل به صبح بهجت مبدل گردید آفتاب اقبال از ه دل خوش دار و خاطر رنجه مدار اینک اخرت و بال ب

نشـینان سـایه انـداخت و همـای اوج جـالل بـر فـرق خـاکمشرق سعادت طلوع نمود و عنقای کمال از قاف عزت بـال گشـود 
شاهباز دولت بر ساعد بخت نشیمن ساخت گل مدعا از گلـنب آرزو دمیـدن گرفـت و اللـۀ مـراد در چمـن آمـال طـراوت پـذیرفت 

  :ونهال مقصود در باغ تمنا بارور گشت و ایام غم و روزگار الم درگذشت نظم
 شـــــــاه اقلـــــــیم جســـــــم و جـــــــان آمـــــــد

 وانیهـــــــــــــارخـــــــــــــت بربســـــــــــــت نات
 جــــــان خفــــــاش وش کنــــــاری جســــــت

 زر و ســـــــــیم مفلســـــــــان مـــــــــردهبـــــــــی
 کودکـــــــــــان نبـــــــــــات عطشــــــــــــان را

ـــــــوه ـــــــویجل ـــــــوت عل ـــــــد فت ـــــــر ش  گ
 آشـــــــــــــکارا طریقـــــــــــــت رضـــــــــــــوی

 

 مــــــــــاه افــــــــــالک المکــــــــــان آمــــــــــد
 دل عشـــــــــــــاق را تـــــــــــــوان آمـــــــــــــد
ـــــــــد ـــــــــان آم ـــــــــور خورشـــــــــید در می  ن
ـــــــــد ـــــــــان آم ـــــــــید زرفش ـــــــــور خورش  ن
ــــــــــاض ز آســــــــــمان آمــــــــــد  ابــــــــــر فی
ــــــــــد ــــــــــان آم ــــــــــد و نش ــــــــــام او آم  ن

ـــــــــری ع ـــــــــذهب جعف ـــــــــدم ـــــــــان آم  ی
 

گفـتم ای پیـک . بها زیـور نمـایبی این عروس معانی را بنام نامی آن گوهر یکتا بیارای و این شاهد غیبی را باسم سامی آن دّر
جهان و جهان جان را گوهر از چه کان اسـت و آن نتیجـۀ آبـای علـوی و امهـات سـفلی را چـه  جلیل و ای مسرع خلیل آن جان
فروزندۀ خاتم سلیمانی تاجدار چه دیهیم است و آن رونق ده اورنـگ خالفـت و زینـت بخـش  مکان آن زیبندۀ تخت سلطانی و

گشای و داور عدل آرای فرماندۀ چـه زمـني اسـت و آن خـدیو بیهمـال و خداونـد مسند والیت شهریار چه اقلیم، آن دارای عقده
  بیمثال قهرمان چه ماه و طني؟

رمود که میدان مدحت آن مردمک دیدۀ آفاق از آن وسیعرت است که سمند فکرت زبان حقیقت بیان گشود و پاسخ معرفت بنیان ف
اش تـوان در عرصۀ بیکران آن توان تاخت و قصر عظمت آن برگزیده حضرت خالق از آن رفیعرت است کـه کمنـد خیـال بکنگـره

نگی نه از این آسمان، آن طینـت انداخت آن گوهر پاکی و پیکر افالکی نه از این آخشیجان است و آن بدر فرزانگی و نجم مردا
رسـیده آن شـهریار عـدل گسـرت بـر  فنفخـت فیـه مـن روحـیمخمر گردیده و آن روح روان از مکان  خمرت بیدیپاکی از کان 

انـی و در اقلـیم و آتـاه اللـه الملـک و الحکمـة فرمـان روا، آن داور دادپـرور بحکـم  و لقد کرمناتخت فی احسن تقویم تاجدار 
حملنـاهم فـی نافـذالفرمان اسـت و در اورنـگ  ان االرض یرثها من عبادی الصالحوندر کشور  خلیفةجاعل فی االرض 

قهرمان، آن قضا جریان قدر فرمان شهریارنیست که در مسند سروری جـوزاش کمـر بنـدگی بسـته و بـر سـریر برتـری  البحر و الرب
  :م رزم آوری بهرامش در زینهار بیتپاسبانی نشسته در مقام هرنپروری برجیست آموزگار و هنگاه کیوانش ب

 آفتــــــــاب از روی او شــــــــد در حجــــــــاب
 

 ســـــــایه را باشـــــــد حجـــــــاب از آفتـــــــاب
 

  از تکریم شریعت غراش ناهید مصحف خوان گشته و از تعظیم طریقت بیضاش تري از دورنگی گذشته 
  :نظم

ــــــا مــــــاه گــــــردون ــــــان مــــــاه مــــــن ت  می
 

 تفــــــــاوت از زمــــــــني تــــــــا آسمانســــــــت
 

نه جودش طباخ آشی و بادبوستان افروز در بارگـاه جاللـش کمینـه فراشـی سـحاب طـراوت بخـش در سوز در کارخا آتش جهان
کریاس گردون اساسش سقائی و خاک پاک نهاد در آستان منیعش جبني سایه سـائی نهنـگ از مهـابتش در لجـۀ بحـار مسـکن 

ه هراسان و از سـهم سیاسـتش گـرگ از ه جبال در کنجی خزیده، ازصیت شجاعتش شري در بیشگزیده و پلنگ از صالبتش در قلّ
میش گریزان از جود بیحدش ابر بهاری خجل و از سخای بیمرش بحر و دریا منفعل، لعلی خلـق عظـیم اشـارت بخلـق کـریمش 

دل حق دانـش، آن خسـرو ماکذب الفؤاد مارأی بیان عرفانش،  و علمناه من لدنا علماًوظل ممدود کنایت از لطف عمیمش، 



۲۵ 

-نواز جهلاعتقاد صوفی ضمري عرفان مصري وحدت آئني کثرت اساس اطاعت گزین والیت اقتباس دانش و درویش نهاد صاف

  پ:سوز تحقیق طراز حکمت آموز ناصر شریعت نبوی و سالک طریقت رضوی واقف کنوز معرفت و عارف رموز حقیقت نظم
ــــــــانی ــــــــک مع ــــــــرو مل ــــــــدانش خس  ب
 جهانـــــــــدارو جهـــــــــان آرای وعـــــــــادل
ـــــــم آد ـــــــل و فه ـــــــداری کـــــــه عق  مجهان

 

ــــــانی ــــــبع المث ــــــف س ــــــنش کاش ــــــه بی  ب
ـــــــرو لقمـــــــان رای و کامـــــــل  ســـــــلیمان ف
ـــــــــــــــــارد زدن دم  ز ادراکـــــــــــــــــش نمی

 

  :المؤید الموفق ينواب مستطاب گردون جناب مالک رقاب حسام الدوله و الدین و الدینا و الجود و المجد و العل
قدوم میمنت لزوم آن زبده عـالم و ن که از فرّخلدالله ظله علی مفارق المحبني اىل یوم الدی ابوالفتح شاهزاده محمدرضا مريزا

عالمیان زمني گیالن رشگ گلستان و غريت جنـان گشـته و از شـرف وجـود ذیجـود آن قـدر جهـان و جهانیـان خطـۀ رشـت عنـرب 
سرشت از خلد برین و نگارخانه چني درگذشته، بدین افتخار سر عزت اهاىل آن دیار بر اوج آسمان رسیده و بدین عطیه عظمی 

بهیه کربی از سایر اهل بالد ممتاز ومستثنی گردیده جمله خالیق در ظل معدلت آن آفتاب سپهر سلطنت آسوده و مرفه الحال و و 
  .در زمان دولت آن نور حدقه حکومت کافه ناس خرم و فارغ البالند

ثـار آن مهـر سـپهر خالفـت و امید از کرم کریم و لطف حضرت قدیم بر وفق آرزو و تمنای صوفیان صفوت شعار و فدویان جان ن
  .سرو بوستان والیت و بسیط زمني و بساط زمان تابنده و خرامنده باد

چون برید ملک بقا و هد هد شهر سبا بدین اشارت بشارت نمود و بدین کلمات حقیقت سمات زبان گشود از این خـرب بهجـت 
  :مصرع  رتنم آمداثر دیده دل روشن و فضای خاطر چون گلشن گشت و بلبل طبع بدین مقال م

  بدین مژده گرجان فشانم رواست
بدان اشارت غیبی این مجموعه را بنام نامی و اسم سامی بندگان درگاه و مالزمان واالجاه مزین گردانید و از این مباهات علـم 

  :نظم    مفاخرت بر سپهر عزت و آسمان رفعت رسانید
ـــــــــو ـــــــــای ت ـــــــــآالی و نعم ـــــــــی ب  اله
ـــــــدیم ـــــــد ق ـــــــت کـــــــه آم  بحـــــــق کالم

ــــــان ــــــدیو جه ــــــاد خ ــــــور ب ــــــاه منص  ش
 

ـــــــــو  باســـــــــرار اســـــــــمای حســـــــــنای ت
 بحـــــــــق رســـــــــول و بخلـــــــــق عظـــــــــیم

 ر غــــــــم از خــــــــاطرش دور بــــــــاداغبــــــــ
 

  .االعانة والتوفیق من الودودبر امضاء و استقصای این تألیف مبادرت نمود 
ن روایـت رسـیده های شريیهای گوناگون حکایت و نوباوهچون در این دفرت انواع گلهای خرب و اقسام ریاحني سري روئیده و میوه

گردیده و تذکار بالد و امصار هر دیار را به ترتیب حروف تهجی معني و مقرر گردانید توفیـق  ریاض السیاحةبناء علیه مسمی به 
  .انه علی ذلک قدیر و باالجابة جدیراتمام و نصرت انجام از حضرت ملک عالم درخواسته آمد 

  فهرست کتاب
و عالمان معالم نکته پروری پوشیده و مستور نخواهد بود که بنیاد این مجموعه بـر خلـدی بر ضمري منري ناظمان مناظم سخنوری 
  .و چهار روضه و بهاری نهاده گشت

  
  .خلد در چگونگی تقسیم زمني بحکم حکمای حکمت آئني

  روضه اول مشتمل بر یک سفر و چهار حدیقه است
  .سفر در تفصیل احوال ایران بر سبیل اجمال

  بر پنج گلزار است حدیقه اول محتوی
  .گلزار اول در گفتار دیار آذربایجان

  .ه کربیيگلزار دوم در ذکر بالد ارمن
  .گلزار سوم در بیان بقاع شريوان

  .گلزار چهارم درتبیني والیت طالش
  .گلزار پنجم در تبیان اماکن موغان

  حدیقه دوم بر چهار گلستان است
  .گلستان اول در باز نمودن مملکت خراسان
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  .ن دوم در یافنت ملک زابلستانگلستا
  .گلستان سوم در دانسنت ممالک طربستان

  .گلستان چهارم در توضیح دیار کرمان
  حدیقه سوم مشتمل بر چهار چمن است

  .چمن اول در ذکر کشور عراق عجم
  .چمن دوم در تحقیق مداین عرب
  .چمن سوم در تقریر زمني گیالن

  .چمن چهارم در کیفیت دیار کردستان
  چهارم محتوی بر سه گلشن است حدیقه

  .گلشن اول در شرح دادن خاک فارس
  .گلشن دوم در تشخیص بنادر فارس
  .گلشن سوم در اعالم جزایر فارس

  روضه دوم مجتمع بر یک سیاحت و سه بوستانست
  .سیاحت در بیان کشور توران و دیار کابلستان و خطه کشمري بطریق ایجاز

  .لنهربوستان اول در ذکر بقاع ماوراءا
  .بوستان دوم در کیفیت بالد کابل

  .بوستان سوم در چگونگی ملک کشمري و لواحق آن
  .روضه سوم مشتمل بر یک سري و چهار فردوس است

  .سري در باز نمودن اقلیم روم
  .فردوس اول در بازیافنت دیار ارمنیه صغری

  .فردوس دوم در بیان مملکت اناطوىل
  .فردوس سوم در توضیح کشور روم ایلی
  .فردوس چهارم در تحقیق جزایر روم

  روضه چهارم محتوی بر یک تفرج و سه جنان است
  .تفرج در ذکر جزیره عرب و دیار مصر و ملک شام به سبیل اختصار

  .جنان اول در بیان بالد جزیره عرب مشتمل بر پنج خضرت است
  .خضرت اول در ذکر ملک حضر موت

  .خضرت دوم در بیان ارض حجاز
  .ر گفتار دیار عمانخضرت سوم د

  .خضرت چهارم  در تقریر ملک یمن
  .خضرت پنجم در باز نمودن زمني یثرب

  جنان دوم در تبیان مملکت شام و آن محتوی بر چهار نزهت است
  .نزهت اول در تحقیق دیار حمص و لواحق آن
  .نزهت دوم در ذکر والیت دمشق و توابع آن

  .نزهت سوم در تبیني مملکت عسقالن
  .ارم در بیان ملک قنسریننزهت چه

  جنان سوم در تبیني دیار صعید و مصر و آن مشتمل بر دو مینوست
  .مینوی اول در تقریر دیار صعید بر سبیل تفصیل
  .مینوی دوم در توضیح اقلیم مصر بطریق بسط

  بهار مجتمع بر یک نظر و هشت جنت و یک گردش است
  .در ذکر ممالک هندوستان بطریق اجمال نظر
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  .ل در کیفیت احوال ملک اودجنت او
  .جنت دوم در ذکر بالد بنگاله

  .جنت سوم در تحقیق دیار سنجاب
  .جنت چهارم در توضیح ملک دهلی و توابع آن

  .جنت پنجم در یافنت مملکت دکن
  .جنت ششم در تبیني کشور سند

  .جنت هفتم در تبیان والیت کحرات
  .جنت هشتم در ذکر جزایر هندوستان

  .الد متفرقه و احوال ختا و فرنگ بر سبیل ایجاز و خاتمه کتابگردش در بیان ب
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  حکمای حکمت آئني خلد در چگونگی تقسیم زمني بحکم
بر رای جهان آرای والیان کشور خرب و مالکان ممالک اقلیم سري مخفی و پوشیده نماند که در تقسیم معمـورۀ عـالم طوایـف امـم 

اند که چـون حضـرت نـوح از طوفـان بـال بسـاحل سول انام به قلم خجسته رقم نمودهاند مورخان اسالم و پريوان راختالف کرده
نجات رسید تمام ربع مسکون را بسه قسمت منقسم گردانیده و دیار مغرب و زنج و حبشـه و هنـد و سـند و جمیـع بـالد سـودان 

ام بـالد مشـرق و شـمال را بکـف بحام تفویض و کشور مصر و شام و روم و جزیره عرب و تمام ایـران بسـام مسـلم داشـت و تمـ
  .کفایت یافث گذاشت هر یک بسر قسمت خویش شتافته در معموری و آبادی آن کوشیدند

اند که هرمس پیغمرب خدا و حکیم دانا و پادشاه توانا بـود و ایـزد متعـال علمای عجم و فضالی معرفت توأم بدینگونه رقم نموده
  :روی زمني را بطریق هفت دایره یکی در وسط و شش در حواىل تقسیم نمودخلق ارسال فرمود آن حضرت  به ارشاد او را 

  .کشور هندوستان اقلیم اول
  .ملک عرب و دیار حبش اقلیم دوم
  .ملک مصر و شام و بالد مغرب اقلیم سوم

  .که در میان افتاده مملکت ایران است اقلیم چهارم
  .مرز و بوم روم و سقالب و مملکت فرنگ اقلیم پنجم

  .بالد ترک و خزر ششم اقلیم
  .مملکت چني و دیار ختار و خنت و تبت اقلیم هفتم

  . اندحکمای فرنگ و دانشمندان با فرهنگ جهان را به چهار قسم تقسیم نموده
قسم اول افریقیه جمیع بالد سودان و مصر و تمام مغرب داخل این بخش است، محدود است از طرف شمال به دریای روم کـه 

  .ن او و آسیا، و ازطرف مشرق به بحر محیط که فاصله است میان او و امریکا و یوروپفاصله است میا
قسم دوم آسیا، دیار ایران و ترکستان و هندوستان و شام و بعضی بالد روم داخل این قسم است، محدود اسـت از طـرف شـمال 

ن، و از سمت مشـرق بـه بحـر محـیط و از به دریای محیط که ساحل آن یخ بندانست متصل، و از جانب جنوب به بحر هندوستا
  .یوروپه طرف مغرب ب

قسم سوم یوروپ که تمام ممالک فرنگ و اکثر بالد روم داخل این حصه است محدود است از طرف شمال بـه دریـای محـیط 
از سـمت  گردد که فاصله اسـت میـان او و افریقیـه، وکه ساحل آن یخ بندانست متصل، و از جانب جنوب به بحر روم منتهی می

  .مشرق متصل است به ملک آسیا، و از طرف مغرب ایضاً به بحر محیط که فاصله او و امریکا است
قسم چهارم امریکا است که در ربع مسکون نیست ملکی است بقدر ربع شماىل که حدود نهصد و اند هجری حکیم مسـرتکلیس 

او و افریقیه به بحر محیط اتصال دارد که فاصله است میان  که او را قلون نیز گویند ظاهر ساخت حدود اربعه آن از سمت مشرق
اند از شدت برودت ا هشتاد درجه عرض رفتهتو یورپ، و غرب آن به دریای محیط که ساحل آن یخ بندان است، و از شمال او 

  .اندهرچه بود نابود گشت هر قدر آتش افروختند فی الفور خاموش شد، سمت جنوبی وی را معلوم نکرده
  .اندجزایر عالم را نیز چهار بخش نموده بیکی از ممالک اربعه منسوب داشته و

اند که نصف سطح ارض در بحر اعظم مغمور و نصف دیگـر آن اما حکماء متقدمني و دانشوران پیشني تقسیم زمني را چنني کرده
مـی کـه مکشوفسـت نیمـی کـه جانـب جنـوبی ظهور دارد مانند بیضه که در آب افکنند که نیمی ظاهر و نیمی مستور باشد و آن نی

واقع است ویران، پس از چهار بخش زمني یک بخش آبادان است و آن در شـمال خـط اسـتوا اتفـاق افتـاده ودانشـمندان آن را 
  .گرددشود از این ربع مسکون محسوب میاند و جمیع جبال وبعضی از بحار که مشاهده میبربع مسکون نام نهاده

انـد هـر والیـت و ت که حکماء در سطح معدل النهار محاذی روی زمني از مشرق تا مغرب اعتبـار نمـودهخطی اس و خط استوا
شهری که بر این خط واقع شود همواره لیل و نهار او برابر و یکسان بود چون در آن اماکن و مساکن هر دو قطـب عـالم بطریـق 

  .مدار سهیل به قربی و فرقدین و دیگر از سمت جنوب مدار جد به قربتساوی مالزم خط استوا باشد یکی از طرف شمال 
عالم از مشرق اىل مغرب صد وهشتاد درجه است که بزعم بطلمیـوس حکـیم چهـارهزار فرسـخ باشـد و ابتـدای  وطول معموره

  .مغرب و انتهای آن نهایت مشرق است اما اصحاب زیجات بدان عمل ننمایند يطول معموره نزد حکمای متقدمني از اقصا
انـد و جمعـی دیگـر از جزایـر خالـدات اعتبـار ئی از حکمای متأخرین طول عمارت را از ساحل بحر محیط غربـی گرفتـهزمرهو 

  .اند که قدیم االیام معمور بوده اکنون در آب مغمور و مستور شده و این جزایر غربی اراضی سودان افتاده استکرده
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وده که هزار و چهارصد و شصت و شش فرسخ و ثلـث فرسـخ باشـد عالم از خط استوا شصت و شش درجه ب و عرض معموره
گوید که از عقب خط استوا به مسافت شانزده درجه و بیست و پنج دقیقه که هزار و هشتصد و سی و یک بطلمیوس دانشمند می

ا جزایـر خالـدات هر جای طول بالد ذکر کنند عبارت از بعد آن موضع باشد از ساحل بحر یا اقصای مغرب ی .فرسخ و نیم است
  .و هرجا عرض بالد مذکور شودغرض دوری بقاع باشد از خط استوا

مخفی نماند که ابتداء خط استوا از شرقی اراضی چني است و بـر جزایـر جمکـوت و جنـوبی بـالد چـني و جزایـر ارض الـذهب 
-ده بـدریای اعظـم منتهـی مـیگذشته و بر شمال سراندیب و معظمات بالد زنجان و شمال جبل قمرو جنوبی سودان عبور نمـو

  .گردد و هر شهر و موضعی که خط استوا است شب و روز مساوی باشد چنانکه قبل مذکور شد

  اقالیم سبعه
ابتدای آن از سمت مشرق و از شماىل جزیره یاقوت بود آنگاه بر جنوب بالد چني و شمال سراندیب و دیـار دکـن و  اقلیم اول

قطع کند و بر جنوب یمن و حضر موت و عمان بگذرد و دریای قلزم را قطـع نمایـد و بـر  کجرات و سند بگذرد و بحر عمان را
ه گذر کرده به دریای محیط انتهـا یابـد ایـن اقلـیم بـ وسط بالدحبشه گذر کند و از آنجا رود نیل را طی کند و از بالد نوبه و بربر
ست کوه رفیع و سی نهر عظـیم اسـت و جمیـع اهـل زحل منسوبست و در آن سیصد و چهل شهر بزرگ و هزار قصبه سرتگ و بی

  .نهایت گرم و درازترین روزها سیزده ساعت استآن کشور اسوداللون و سیاه فامند هوایش بی
ابتدای آن اقلیم از مشرق بر وسط بالد چني و دکن و کجرات و سند و بلوچستان گذشته و بحر فارس را قطع نموده  اقلیم دویم

ز و یثرب عبور کرده و بحر قلزم را قطع نموده و از وسط دیار صعید و افریقیه و بربرستان و جنوب قريوان و بر بالد عمان و حجا
شود این اقلیم بمشرتی منسوب است و در آن سیصد و شصت مدینه مشهوره و چندین قصبه گذشته بساحل بحر اعظم منتهی می

ن اقلـیم میـان سـمورة و سـواد اسـت و اکثـر الغـر انـدام باشـند معموره و هفده کوه بزرگ و سی نهر سرتگ است ولون مردم ایـ
هوایش بسیار حار و ظهور حضرت خاتم االنبیاء و سیداالوصیاء از این کشور است و درازترین ایـام آن سـیزده سـاعت و نصـف 

  .باشد
لک کابل و زابل و بکـران ابتدای این کشور از مشرق بالد چني و ماچني و جنوب دیار ترک و بالد هند و از وسط م اقلیم سوم

دریـای محـیط ه ق عرب و جنوب دیار بکر و میان شام و مصر و بالد مغـرب گذشـته بـاو سیستان و کرمان و فارس و اهواز و عر
پیوندد و صاحب این اقلیم مریخ است و در آن سیصد و شصت ونه شهر آباد و قریب سه هزار قصبه کثرت بنیاد و شـش کـوه می

چهارده  حرارت مایل و اطول ایام آنه نهر چون تسنیم است و رنگ مردم آن کشور همگی اسمر و هوایش بعظیم و بیست و دو 
  .اندساعت است اکثر انبیای مرسلني و ائمه صاحب یقني از آن سرزمني برخاسته

بـالد ترکسـتان و ابتدای آن از مشرق بر دیار چني و ختاو خنت و تبت و جبال کشـمري و بدخشـان گذشـته بـر وسـط  اقلیم چهارم
ر و دیار بکر و شمال بالد شام گذشته و بحر روم غطخارستان و خراسان و کرمان و عراق عجم و دارالمرز آذربایجان و ارمنیه اص

خداونـدش  .شـودعبور نموده و جزیره قربس و شمال مصر و از بالد جزایر مغرب و اندلس در ساحل بحـر اعظـم منتهـی مـی را
در آن پانصد شهر بزرگ و چهار هزار قصبه سـرتگ، و جبـال عظـیم و انهـار چـون تسـنیم بسـیار اسـت  آفتاب ضیاءگسرت است و

اعتدال شده لهذا شکل و شمایل مردم آن کشور معتـدل و خلقـاً و ه چون این اقلیم در وسط معموره اتفاق افتاده هوایش قریب ب
انبیای عظام و اولیای کرام  .اقالیم اکمل و افضل باشند خلقاً در سريت و صورت احسن و اجمل و در فطانت و ذکاوت از سایر

و حکمای هوشمند و علمای خردمند زیاده از چون و چند از این کشور ظهور یافته، بمجاورت آن ساکنان اقلیم سـیم و پـنجم را 
ودان و بعضـی دیـار فی الجمله اعتداىل در هیئت و صورت واقع است، و اهاىل اقلیم اول و دوم ماننـد بـالد زنـج و حبشـه و سـ

اعراب برکاکت طبع و کراهت هیئت و کثافت صورت موصوف و بخباثت مزاج و دنائت حال و پستی احوال معروفند و همچنني 
اقلیم ششم و هفتم که طوایف یاجوج و ماجوج و مغول و تاتار و مردم سقري و بلغار و روس و سقالبه و اکثـر اهـل فرنـگ کـه از 

الم انســانیت مهجورنــد و اگــر شــخص لطیــف طبــع و نیــک محضــر و مهــذب االخــالق ظهــور یابــد اطــوار مردمــی دور و از عــ
  .اطول ایام این اقلیم چهارده ساعت و نیم است -نادرخواهد بود و النادر کالمعدوم

از مملکت ابتدای آن از مشرق از ممالک ختا و ترکستان و ماوراءالنهر و خوارزم گذشته و دریای خزر را قطع کرده  اقلیم پنجم
ته به بحر اقیانوس شیه اکرب و روم مرور کرده و بحر روم را قطع نموده و از بالد اندلس گذنشريوان و موغان و گرجستان و ارم

پیوندد، و خداوند این اقلیم زهره است و در آن دیار دویست و یازده مدینه مشهوره و دو هزار و هفتصد قصبه معموره و سی می
مایل، و نهایت ایام آن کشور زیاده  به برودتولون سکنه این اقلیم سفید بود، و هوایش  هر سرتگ است،کوه بزرگ و چندین ن
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  .از پانزده ساعت نشود
ابتدای آن از مشرق بر بالد یاجوج و ماجوج و مغولستان و تاتارستان و دشت قبچاق و اسفیجاب و بعضی دیار  اقلیم ششم

یابد، مربی این طنیه و اکثر بالد روم ایلی وممالک فرنگ گذشته به بحر اعظم انتها میروس و جبال الربز و مملکت قرم و قسطن
قصبه و بیست و دو کوه عظیم و سی نهر چون تسنیم است و مردم آن اقلیم عطارد است و در آن دویست و چهل شهر و دو هزار 

  .ساعت و نیم استباشند هوایش بغایت سرد و اطول نهار آن دیار پانزده کشور اشقراللون می
ابتدای آن از مشرق از بالد یاجوج و ماجوج و کیمتاک والدن و قرقن وتمام ملک روس و سقالب و فرنگ  اقلیم هفتم

پیوندد صاحب این اقلیم قمر است و در آن پنجاه شهر معترب است و هزار والیت خورد و بزرگ و ساحل محیط میه گذشته ب
است، اهاىل آن دیار زرد رو و سرخ مو و ازرق چشم باشند، هوایش در غایت برودت و  دو کوه بلند و نه رود فرات مانند

  .آیددرازترین روزها شانزده ساعت است جهة سهولت صورت اقالیم نموده می
اما مواضعی که ماوراء اقالیم سبعه است انقسام بدو قسم یافته قسم اول از پس خط استوا است که باصطالح اهل هیئت مـاوراء 

ط استوا گویند و عمارت آن قریب شانزده درجه و کسری باشـد در عـرض جنـوب و بقـول بطلمیـوس سیصـد و شصـت و پـنج خ
قسم . اندفرسخ بود و در آن مداین و قصبات بسیار و جبال و انهار بیشمار است هوایش در غایت حرارت و خلقش بهایم صفت

قوىل ه نند وعمارت آن از پنجاه درجه و ثلثی که آخر اقالیم هفتم است بدوم موضعی چند است که آن را ماوراء اقالیم سبعه خوا
حساب بطلمیوس حکیم چهارصد و هشـتاد فرسـخ و نـیم اسـت، در آن دیـار ه تا عرض شصت و شش درجه باشد و فراسخ آن ب

ند و از اهاىل سـایر سباع زندگانی کن به سانرسد مردمش والیت بسیار است و نهایت روز آن مملکت به بیست و دو ساعت می
اقالیم نفور دارند چون از آن معموره بگذرند از شـدت بـرودت و کثـرت بـرف پیشـرت نتواننـد رفـت حیوانـات و نباتـات در آنجـا 

  .موجود نیست والله اعلم بحقایق عالم االمر و الخلق
  

  روضه اول مشتمل بر یک سفر و چهار حدیقه است

  السفر در تفصیل احوال ایران بر سبیل اجم
گفتند چه بر ضمایر معماران امصار اخبار و سرایر مهندسان دیار آثار پوشیده ومخفی نماند که در قدیم الزمان ایران را فارس می

اسم خویش مسمی فرمود تازیان پـا را مبـدل کـرده فـارس گفتنـد ه آن ملک را آباد نموده ب) ع(پارس بن پهلوان بن سام بن نوح
الفارسیة نسبة اىل فارس بن : منت صحیح بخاری در شرح باب من تکلم بالفارسیه ذکر کرده کهشیخ ابن حجر عسقالنی شارح 

عامور و قیل عامر بن یافث ابن نوح علیه السالم، و قیل نسبة اهل الفارس اىل رام بفتح الراء و قیل بذرام بفتح البـاء و 
م وانه والد بضعة عشر ولدکلهم کانوار جاالفارساً ذال المعجمة، بای تقدیر هو ابن ارفحشد ابن سام بن نوح علیه السال

شجاعاً الفرس بالفروسیه و کان دینهم الصابیة ثم تجسسوا و بنوابیت النريان و کانوا اهل الریاسة و تدبر للحرب و حسن 
  .المملکة و وضع االشیاء فی مواضعها وهی الرسل و اللطافة و النظافة و تألیف الطعام و الطیب

عموم اهل سري در خصوص این خرب متفقند که . ان گویند فارس بن طهمورث بن کیومرث آن ملک را معمور نمودجمعی ازمورخ
تـوران شـهرت دارد و ه چون فریدون بن اتقیان بن جمشید ممالک محروسه را تقسیم به سه قسم گردانیـد دیـار مـاوراءالنهر کـه بـ

بوم روم که طرف غربی ایران واقع شده بسلم مسلم داشـت، و مملکـت  تور عنایت کرد، و مرز وه جانب شرقی ایران واقع شده ب
ایران گشت از قدیم االیام وسـعت آن مقـام از لـب فـرات تـا کنـار جیحـون ه ایران را در کف کفایت ایرج گذاشت لهذا موسوم ب

اسم صاحب ایـالتی مسـمی ه ی بمرور دهور و کرور شهور هر والیته طوالً و از باب االبواب در بنداىل ساحل عمان عرضاً بوده ب
و آن دیارمشتمل است بر اقلیم دوم و سوم و چهارم و پنجم و مربی اکثر آن سرزمني کوکـب فلـک چهـارمني اسـت در آن . گردید

والیـت تـوران و کابـل و سـندواز سـمت ه محـدود اسـت از طـرف مشـرق بـ. و جبال بیشرت از صحاری و بیابان باشدمکان تالل 
  .جزیره عرب و مرز و بوم روم، از جهة شمال جبال الربز و بحر خزره ، و از جانب مغرب بنجنوب به دریای عما

  ذکر والیات ایران
اول والیت آذربایجان، دوم والیت ایروان، سوم والیـت ارمنیـه، چهـارم والیـت جـیالن، : آن دیار مشتمل است بر بیست والیت

زابلستان، هشتم والیت سیستان، نهم والیـت شـريوان، دهـم والیـت  پنجم والیت خراسان، ششم والیت خوزستان، هفتم والیت
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طالش، یازدهم والیت طربستان، دوازدهم والیت عراق عرب، سیزدهم والیت عراق عجـم، چهـاردهم والیـت فـارس، پـانزدهم 
ن، بیسـتم والیت قهستان، شانزدهم والیت کرمان، هفدهم والیت گرجسـتان، هیجـدهم والیـت کردسـتان، نـوزدهم والیـت موغـا

والیت مغازه، و هریک ازوالیات مذکوره محتویست بر والیات و قصبات معموره و مخفی نماند که بعضی مملکت دیار بکـر و 
اند که در زمني ایران چهارصد شهر و والیت و یکصد و دانند، نقلۀ اخبار گفتهداغستان و مکران و بلوچستان را از کشور ایران می

رس گـروه انبـوه و قـوم اه جزیره و چهارده بندر بشمار آمده، بـر اربـاب هـوش پوشـیده نمانـد کـه اهـل فـهفتادویک قلعه و شانزد
-حسـب عقـل و هـوش از اهـل ربـع مسـکون بـیه باشند که در تناسب پیکر و صباحت منظر از سایر اقالیم ممتاز و بـباشکوه می

  .نیازند
-دولت گشتاسب بن لهراسب اهل فارس همگی بر دین صابیه بـوده اعتقاد مورخان اسالم آنست که از زمان سام بن نوح تاأوان

اند شود ایشان بر کیش مهاباد بودهاند اما آنچه از اخبار و آثار دانیال معلوم و مفهوم مینمودهاند و پرستش و عبادت کواکب می
تعـاىل در عهـد گشتاسـب، زردشـت بـن  آباد و مه آبادیان در طبق توضیح دیار آذربایجان مسطور خواهد گشت انشاءاللهاحوال مه

-یورشسب از نژاد ایرج بن فریدون در آن والیت ظاهر گشته دعوی نبوت نمود بعد از سؤال و جواب بسیار و اظهـار بـراهني بـی

ه را گداخته بر سینه زردشـت ریختـه متـألم و متضـرر نگشـت الجـرم گشتاسـب دیـن او را قبـول نمـوده بـ الجمله فلزاتشمار فی
بـا طبقـۀ از طبقـات فـارس سـر در فرمـان زردشـت نهادنـد ومضـمون ایـن بیـت خواجـه را  ناس علی دین ملـوکهمالمضمون 
  :بیت  خواندند

 گــر پــري مغــان مرشــد مــا شــد چــه تفــاوت
 

 درهــیچ ســری نیســت کــه ســری ز خدانیســت
 

  ذکر پادشاهان ایران
انند این فرقه ده نفر بودنـد کـه درجهـان سـلطنت نمودنـد اند نخستني ایشان پیشدادیموافق تاریخ اسالم این فرقه چهار طبقه بوده

این زمره کیومرث بن الدم بن آدم بن سام است که در سنه دو هزار و دویست و چهل و چهـار سـال از هبـوط حضـرت آدم  اول
 گذشته بر سریر حکومت تمکن یافت آخرایشان ذاب بن طهماسب است در انقالب افراسیاب باجل خویش وفات یافت، مدت

  .دولت این طایفه بروفق کتاب نظام التواریخ دو هزار و پانصد و شصت و هشت سال بوده
اند اول آن گروه کیقبادبن تـراب کیانیانند آن زمره سیزده نفر بودند که در روزگار ناپایدار تاجداری و شهریاری فرموده طبقه دوم

هبوط ابوالبشر افسر جهانداری بر سر نهـاد و آخـر ایـن طایفـه  از اسباط نوذر است که چهارهزار و هشتصد و دوازده سال بعد از
داراابن دارابست که در محاربه اسکندر بر دست خادمان خویش پایمال شد مدت سلطنت ایشان هشتصد و سـی و هشـت سـال 

  .است
ن اشک ابن اشکان بقوىل اند که در جهان فانی کامرانی نمودند نخستني ایشااشکانیانند که این طایفه بیست نفر بوده طبقه سوم

ابن داراست که سنه پنج هزار و پانصد و پنجاه سال بعد از نزول حضرت آدم بر تخت دارائی قدم گذارد و آخر این گروه اردوان 
بن نرسی است که در جدال اردشري بن بابکان مقتول گشت زمان حکومـت ایشـان بقـول صـاحب روضةالصـفا پانصـد و کسـری 

  .است
اند نخستني ایشان اردشـري بابکـان نیانند این فرقه سی و یک تن بودند که در این سرای سپنج سلطنت فرمودهساسا طبقه چهارم

بروایتی ابن ساسان ازنسل بهمن بن اسفندیار است که سنه شش هزار و پانصـد و کسـری بعـد از هبـوط آدم ملقـب بـه شاهنشـاه 
اسالم در مرو شایجان کشته گشـت و آن سـلطنت و جهانـداری ایشـان گردید آخر ایشان یزدجرد بن شهریار است که در ایام فتح 

چهارصد و بیست و نه سال بوده طبقات مسطوره تمادی چهار هزار و دویست و بیست و پنج سال در مساحت اکثر ربع مسکون 
رهزار و فرس کامرانی راندند وصیت عـدل وداد بگـوش هـوش اعـاىل و ادانـی رسـاندند و بروایتـی مـدت سـلطنت ایشـان چهـا

  .هفتصد و سی و پنج سال بوده در این باب روایات مختلفه بسیار وارد است
  

  تاریخ طبقات حکمرانان ایران از ظهور اسالم بر سبیل اجمال

  نيظهور اسالم و خلفاء راشد
مـتم یطفئوا نوراللـه بـافواههم واللـه صمصام یریدون ان ه اخت بتو زهق الباطل چون فارس میدان جاء الحق در عرصه 

پایمردی عبیـده و سـعد ه معدوم و نابود ساخت در روزگار خالفت عمربن خطاب و ب نوره وجود من لم یحکم بما انزل الله



۳۲ 

دست اسالمیان افتاد و در زمان خلفاء راشدین اهل اسالم بر جمیع آن دیـار راه یافتنـد کارکنـان قضـا ه وقاص مقالید فتح ایران ب
  .کسری تمشیت دادند مدت خالفت را مدت سی و سه سال و

  بنی امیه
چون فراش قدر مسند خالفت برچید بساط حکومت بنی امیه را در بسیط زمني منبسط گردانید و سـیزده تـن از آن قـوم در عـالم 
کون وفساد حکومت نمودند مدت هزار ماه ابواب ظلم و جور بر روی اهل روزگار گشودند اول این فرقه معاویة بن ابـی سـفیان 

مـروان حمـار شـهرت ه سنه چهل هجری نبوی افسر حکومت جهانیان بر سر نهاد وآخر ایشان مروان بن محمـد کـه بـ است که در
  .دارد دولت بنی امیه را بر باد داد

  بنی عباس
چون فراش روزگار بساط دولت امویه را از بسیط عالم در نور دید زمان اقبال و اوان جالل عباسیان بر عالم ظاهر گردید از ایـن 

اعتضـاد ابومسـلم مـروزی ه اوج خالفت و سلطنت رسیدند نخستني ایشان عبدالله السفاح ابن محمـد بـه ایفه سی وهفت تن بط
سنه یکصد و سی و یک هجری بر اورنگ خالفت اجالل نمود و سواد نام بنی امیه را از صفحه جهان محو ناچیز فرمود و آخر 

د و پنجـاه و شـش هجـری هالکوخـان بـن تولیخـان بـاغوای مؤیدالـدین صـشایشان المستعصم ابن المستنصر است که در سنه ش
العلقمــی القمــی و باستصــواب خواجــه نصــريالدین طوســی بــدار الســالم بغــداد اســتیال یافــت و بحکــم هالکوخــان مستعصــم 

یران بتزایـد و بدارالخالفه عدم شتافت یکباره اساس دولت بنی عباس از صفحه روزگار برافتاد و دولت هالکوخان در سرزمني ا
  .ترقی روی نهاد، مدت خالفت عباسیان پانصد و بیست و پنج سال و کسری بوده

  حکمرانی مغول
رتبۀ خانیت رسیدند نخستني ایشان چنگیزخان بن میسوکابها در است کـه در ه از تخمه چنگیزخان چهارده نفر در ممالک ایران ب

ونهایـت ایشـان ارپاخـان بـن سوسـه از نـژاد تولیخـان اسـت کـه در چنـگ سنه ششصد و هفده بر اکثر بالد ایران مستوىل گردید 
موسی خان بن علی بن بایدو خان کشته گشت مدت اقبال و زمان استقالل چنگیزیان در دیار ایران یکصد و یازده سال بوده در 

احب ایالتی پیدا گردیـد کـه در ارکان سلطنت چنگیزیه فتور رسید در هر دیاری شهریاری و درهر والیتی صه ایام دولت ارپاخان ب
  .موضع خویش مذکور خواهد شد انشاءالله تعاىل

  تیموریان
تا آنکه نهال اقبال امري تیمور بن طوغای بهادر گورکانی بالیدن گرفت از فرقه گورکانیه سی و یک تن بودند که در ملک ایران و 

سنه هفتصد و هفتاد و یک هجری در قبةاالسـالم بلـخ بـر  اند اول ایشان امري تیمور است که درتوران حکومت و سلطنت نموده
بـه سریر جهانگريی جلوس نموده ونهایت ایشان بدیع الزمان ابن سلطان حسني مريزاست که از جنگ سبیل خان بن خلیل خـان 

رقـه عراق شتافت عاقبةاالمر در اسالمبول بمرض طاعون از سرای فانی به عالم جاودانی درگذشت مـدت سـلطت ایـن ف صوب
  .صد و شانزده سال بوده

  ایلکانیان و ترکمانان
  .مقارن دولت گورکانیه ملوک ایلکانیه و ترکمانیه ظهور نمودند این دو فرقه قریب صد و نه سال بر مسند حکومت متمکن بودند

  ذکر مذهب ایرانیان از بدو اسالم
اعالم لوای اسالم تا غایت دولت تیموریه و ترکمانیه بر رأی فضالی روزگار و بر ضمري عقالی نامدار مخفی نخواهد بود که بدو

نمودنـد و ساکنان ایران بر طریقه اهل سنت و جماعت بودند، اهل فارس و عراق به مذهب محمدبن ادریـس شـافعی عمـل مـی
 وداد فرمودند مگر مدینـه چندکـه همیشـه آن بـالد در گلشـن دل ریـاحنيطریق ابوحنیفه سلوک میه سکنه خراسان و آذربایجان ب
  .اندافراشتهاند و بدین سعادت عظمی و عطیه کربی پیوسته علم مفاخرت میکاشتهخاندان ولکن قوم هاد می

  ظهور شاه اسماعیل
وان جوانی و عنفوان زندگانی قهرمان ماء وطني شهنشاه فتا آنکه بتابید توتی الملک من تشاء فی شهور سنه نهصد و شش در عن
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آن دیار تاخت در اندک زمان وجود خس و خاشاک اعـداء را  سلطان حیدر کمیت اقتدار بر ساحت روی زمني شاه اسمعیل ابن
مرتبه سرتگ رسیدند و آخر ایشان شاه عباس ثالث ابن شـاه طهماسـب ه نابود و معدوم ساخت دوازده کس از آن سلسله بزرگ ب

  .طنت این دودمان دویست و پنجاه سال کشیدثانی است که بر دست رضا قلی مريزا ابن نادرشاه به قتل رسید و مدت سل

  فتتنۀ افغان
در زمان دولت شاه سلطان حسني ابن شاه سلیمان سنه هزار و صد و سی و چهـارهجری محمـود بـن مـريویس بـافوجی از خیـل 

لملـک ایـران را ایـران آورده در قلیـل الفرضـة داراه شکوه از دارالقرار قندهار روی بغلجائی افغان از اواسط الناس آن گروه بی
جرباً و قهراً مسخر نمودند مدت هفت سال اشرف و محمود پسرعم وی بنابر مخالفت کیش و ملت الزمه جور و عـداوت را بـه 

  .تقدیم رسانیدند و گروه انبوهی از اناث و ذکور معدوم و نابود گردانیدند

  نادرشاه
و صد و چهل و یک آن ملک را از مخالفان انتزاع نمـوده در نادرشاه افشار ابن امامقلی بیک از جماعت قزلباش در سنۀ هزار 

اندک زمانی براقع بسیار از چهره عرایس بقاع گشود مـدت دوازده سـال قهرمـان باالسـتقالل بـود آخراالمـر اقـارب آن پادشـاه 
بهم رسید و انواع فتنه و  آن نادر روزگار پرداخته هرج و مرج کلی در دیار ایران به قتلذیجاه االقارب کالعقارب را ظاهر ساخته 

  .نهایت انجامید ذکر هر یک در محل خویش از فضل این مأمولسته فساد ب

  زندیه
مقارن این حال کوکب اقبال زندیه از مشرق جالل طالع و المع گردید و شش نفر از فرقـه زندیـه برتبـۀ امـارت رسـیدند نخسـتني 

ق خان چهارم علیمراد خان پنجم جعفرخان ششم ایشان لطفعلـی خان سوم صاد خان بن جعفر خان دوم زکی ایشان محمدکریم
  .خان قاجار کشته شد خان است که در دست آغامحمدخان ابن محمد حسن

  قاجاریه
آنگاه آفتاب جالل قاجاریه از افق اقبال طالع گردید مقدم ایشان شهریار جهانگري آغامحمدخان بود که در سنۀ هزار و صد و نود 

ران را مسخر گردانید تمادی چهارده سال لوای جهانگريی و جهانـداری بـر سـپهر بـرین رسـانید عاقبـت در و هشت اکثر ملک ای
سنۀ هزار و دویست و یازده در بلده شوشه بدست خادمان خویش به قتل رسیدقبای دارائی بـر بـاالی دارا شـکوه فتحعلـی شـاه 

نـدهی اسـتقالل یافـت و هـر یـک از اعـداء دولـت بـه وصیت عم خویش بر تخت فرما به موجبابن حسینقلی خان راست آمد 
ئی شتافت اکنون که سنۀ هزار و دویست و سی و هفت هجری است مدت بیست و شش سال است کـه در مسـند سـلطنت بیغوله

مخفی نماند که ملـوک کامکـار و سـالطني گـردون وقـار از زمـان ملـوک عجـم تـا اوان دولـت .در کمال استقرار و استقالل است
اند و جمعی از ایشان پادشاه عهد را اطاعت و انقیاد و بعضـی دیگـر از غایـت شـوکت تـاج بخـش ه در کشور ایران بودهقاجاری

اند ذکـر هـر یـک اند و برخی جهت صالح دولت خویش ابواب وداد و انقیاد بر روی سالطني عصر گشودهوممالک ستان بوده
حاصل آنکـه دیـار ایـران همیشـه مسـکن سـالطني جـم شـوکت و مقـر . در موضع خویش از خداوند توانا و درویش مأمول است

اند همـواره آن مکـان بـه زیـور عرفـای خوانني فریدون حشمت بوده پیوسته ائمه دین و علمای صاحب یقني آن سرزمني را ستوده
ز ایشـان را مسـود ایـن کبار و حکمای عاىل تبار آراسته و بحلیۀ دانشوران عظام و دانشمندان واالمقـام پرياسـته و ذکـر بعضـی ا

  :بیت  اوراق ذکر خواهد نمود االعانة والتوفیق من الله المعبود
ـــــــــای ـــــــــد بگش ـــــــــه امی ـــــــــی غنچ  اله

 

ــــــــد بنمــــــــای ــــــــی از روضــــــــۀ جاوی  گل
 

  حدیقۀ اول محتوی بر پنج گلزار است

  گلزار اول در گفتار دیار آذربایجان
یار مخفی و محجوب نماند که آذربایجان دیاریست معروف بر ضمري منري دانشوران روزگار و بر رأی جهان آرای خردمندان هر د

های خـوش و مراتـع دلکـش جبـال و در السنۀ و افواه موصوف بحسب آب و هوا و صفوت و صفا ممتاز، مشتمل است بر چمن
حاب راسیه و تالل عالیه وهفده شهر آباد و بیست و نه قصبه خجسته بنیـاد، مسـکن اربـاب حشـم از قبایـل قزلبـاش و مـأمن اصـ
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خدم از عشایر نصرت تالش، محدود است از طرف شمال بوالیت موغان و شريوان و جبال الربز و از سمت جنوب بعراق عجم 
و کردستان و از جانب مشرق به دیار خلخال و گیالن و طالش و دیلم و از جهت مغرب به بالد ارمن و گرجسـتان قـدیم االیـام از 

پنج فرسخ طوال و از قصبۀ ماجردان تا جبل سینا پنجاه و پنج فرسخ عرضا بوده و تختگـاه بندر بادکوبه اىل والیت خلخال نودو 
ده اکنون سالهای فراوانست که دارالملک آن دیار قبةاالسالم تربیز است و جمیع آن والیت وآن سرزمني قبل از این شهر مراغه ب

فرس آتش را گویند و پیگان بکاف فتند چه که آذر در لغت گمشتمل است بر اقلیم چهارم قدیم الزمان آن مکان را آذرپیگان می
پرستی در آنجا آتشـکده چنـد احـداث نمودنـد الجـرم پارسی محل ومکان را نامند یعنی آتشگاه و آتشکده چون در بدایت آتش

آن کشـور هنگامی که اهـل اسـالم در تسـخري آن والیـت پرداختنـد مالکـان ممالـک خـرب در عمـارت . آذرپیگان گردیده مسمی ب
اند جمعی گویند بانی آن مقام آذربـن اسـود ابـن سـام و بعضـی گوینـد آذرپیگـان بـن پـوردبن سـام آن والیـت را نمودهاختالف 

عمارت فرموده و برخی گویند که در زمان شاپور ذواالکتاف آذربادنام در آن اطراف دعوی نبوت کرده گروه بسیار و قوم بیشـمار 
اش شاپور رسید او را گرفته روی گداخته بر سـینه به سمعرضا شنیدند چون دعوی آذرباد  به سمعرا بر آن فریفته گشته دعوت او 

ئـی از دیـار از اوسـت فرقـه ریخته آذرباد متالم و متضرر نگردید و این معنی سبب ازدیاد اعتقاد مـردم آن بـالد گشـت آبـادی آن
رشسب است حکایت زردشت و کیش زردشتیان در ضمن ذکـر اند که باعث عمارت آن والیت زردشت بن یومورخان عجم گفته

ئـی کـه در ن را یزدانیان و زردشتیان نیـز گوینـد بـر وفـق وعـدهابلخ مذکور خواهد گشت و احوال مه آباد و ملت مه آبادیان که ایش
  .گرددضمن ذکر ایران کرده بود مذکور می

  احوال مهابادیان
اند که اعتقاد پريوان مهاباد که بدو ظهور عـالم و ابتـدای خلقـت بنـی آدمنـد بـر وش مخفی نميبر ارباب هوش و احبای معرفت ن

عقالی معرفت توأم مخفی است و از مبدء حضرت انسان تا ایـن زمـان هـیچکس عـالم و دانـا نیسـت امـا مسـتحفظان اخبـار و 
خـویش م بود که ایزد متعال او را با جفت اند که در بدایت این دور را مه آباد نامستخربان آثار به قلم صداقت شعار اشعار نموده

بقید حیات مقید نمودو سایر ناس طریق عدم پیش گرفتند وحضرت خداوند مه آباد را ذریه عظیم و اوالد بسـیار کرامـت نمـودو 
حکـم وحـی آسـمانی و الطـاف یزدانـی رسـوم ملـت و قواعـد ه به تاج نبوت و افسر خالفت مفتخر و سرافراز فرمود و مهاباد بـ

  :و اصناف خالیق را به چهار قسمت تقسیم نمود لت آشکار کرد و قانون مهرتی و طریق کهرتی در عالم پدید آورددو
علمای دین و فضالی صاحب یقني جهت محافظت ملت بیضا و شریعت غرا مقرر فرمود و ایشان را موبد و امريبد نام  نخستني

  .نهاد
هان را آباد و رعیت را دلشاد نمایند و ظلم در ظالمان و ستم از زیردستان منـع خسروان کشور و سپه داران لشگر که ایشان جدوم 

  .فرمایند و این فرقه را چرتی نام کرد چه که عامه انام در ظل چرت معدلت فرجام ایشان آسوده و مرفه الحالند
عنی بسیار باشد چون این گـروه مه اند ایشان را پاس اسم گذاشت و پاس در لغت مه آبادیان باهل زراعت و ارباب حرفت سوم

معنی آبـادی نیـز آمـده چـه ایـن جماعـت آبـادی و سـبب ه پاس موسوم ساخت و پاس به ند الجرم ایشان را برتاز سایر فرق بیش
  .معموری عالمند

سود گردانید زیرا که ایشان سـبب تـن ه سمی بمگروهی جهت هرگونه خدمات و رفع زحمات معني ساخت و این فرقه را  چهارم
جهان را به مثابۀ چهار عنصر گشوده ساخت اسباب نظام عـالم و اوضـاع بنـی آدم . اندجهت ایشان آسودهه آسائی خلق و خلق ب

را مرتب و منتظم پرداخت و در روزگار بوقلمون طریق مهر و قهر آشکار گشت معرفت حضرت یزدان و پرستش خـدای عالمیـان 
کتابی فرستاد سـپایش نـام کـه در آن هرگونـه علـم و هـر زبـان اعـالم و آن مشـتمل پدیدار شد حضرت سبحانه و تعاىل مهاباد را 

زبان جهانیان مشابهت نداشت و آن کتاب را زبان آسمانی ه بچندین لغت و بهر لغت چندین دفرت داشت و در آن زبانی بود که ب
پارسـی و تـازی و ترکـی و امثـال آن آشـکار موضع مناسب ارسال داشت اززبان مهباد ه نام گذاشت مهباد بهر طایفه لغتی داده ب

ها نمودند من جمله ترجمه بزرگمهر اسـت کـه جهـت گشت در این خراب آباد کتابی است از مهباد آن کتاب را شرحها و ترجمه
ذات یـزدان از جمیـع الـوان و اشـکال : قباد و پسرش نوشريوان معدلت نهاد ترتیب داده بعضی از مضامني آن ترجمه اینست کـه

را و از وصف فصحای روزگار و بلغای هر دیار مرباسـت عقـول عقـالء و فهـوم حکمـاء در معرفـت صـفت آن ذات حـريان و مع
جمله مخلوقات در چگونگی آن ذات بیچون سرگردان و همه موجودات پرتوی است از وجـود حضـرت یـزدان و علمـش بهمـۀ 

ان و هرچه ادراک آدمی درک نماید برتر است از آن و نیز در آن ممکنات یکسانست و کار سبحانه وتعاىل برتر از اقرار زبان آور
کتاب مذکور است که مبدء حقیقی سبحانه و تعاىل اجرام سماوات و کواکب را چنان آفرید کـه از گـردش و حرکـات آثـار ایشـان 
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و قبلـه حاجـات  شبهه از آبای علوی اسـت لهـذا تعظـیم ایشـان نمـودنشک در جهان پدید است و حوادث امهات سفلی بیبی
دانسنت رو او هر یک آن اخرتان را در هنگام خود عبادت کردن سزاست الجرم مهبادیان هر موضـعی کـه آتشـکده بـود برابـر آن 

-پرداختند و جمهور خالیق هنگام شداید استغاثه نزد پیکر اخـرت مـیساختند و بتعظیم و تکریم آن اخرتکده میهیکل اخرتی می

سرپدند و آتش را هم از مظـاهر تامـه داننـد و در ندگی و عبودیت حضرت ایزد را در آتشگاه پیکرکده میبردند و همواره طریق ب
آزار کشنت حرام و تند بار یعنی جانوران سباع و مـردم آزار قتـل نمـودن شریعت مهباد مقرر چنانست که زندیار یعنی حیوانات بی

آوردند و در آبادی عالم و عالمیان جـد تمـام و سعی موفور بجای میواجبست خالصه مهباد و مهبادیان در معموری این جهان 
کردند و در تاریخ ایشان مذکور است که بعد ازمهباد سیزده پیغمرب متعاقب یکدیگر موسوم به آباد مبعوث گشتند جهد الکالم می

هـارده آبـاد نیـز پسـران بعـد از و از صحف و کتب آنچه برایشان نزول یافت مضمون همگی بر تقویت دیـن مهبـاد بـود بعـد از چ
نمودنـد جمعـی از ایشـان بتـاج نبـوت سـرافراز و پدران بطنا بعد بطن مقتدا و پیشوای خلق بودند و راه و رسـم داد و عـدل مـی

خالفت ممتـاز شـدند مـدتهای مدیـد نبـوت و سـلطنت در خانـدانهای ایشـان دوام یافـت چنانکـه در حسـاب  به خلعت بعضی 
 مـاه داننـد و دوازده مـاه را یـک روز است و چنني سـی روز را یـک حل که عبارت از هزار سال باشد یکدوره ز مهبادیان یک

سال خوانند و چنني هزار سال را یک فرد خوانند و چنني هزار نفر را یک مرد دانند و هزار مرد را یک جاد اسم گذارنـد وهـزار 
موجب صدزاد سال دین و دولـت وملـک و ملـت در دودمـان مهبـاد زاد گویند بدین  راد شمارند و هزار راد را یک جاد را یک

برقرار ماند نهایت این طایفه آباد آزاد است که از سلطنت و حکومت دست کشیدو در گوشۀ خمـوىل انـزوا گزیـد و از کـار و بـار 
د عـالم رو بـه عزلت آبـاد آزا به علتیزدان و پرستش حضرت سبحان پرداخت  به عبادتجهانداری خویش را معزول ساخت و 

خرابی نهاد و ملک کج رفتار ابواب محن و فنت بر روی روزگار خالیق بگشاد دیو سريتان جهت حب مال دشمن جـان مردمـان 
بـه شدند گروه اشرار بر زیر دستان خريه گشته چندان سفک دماء نمودند که ازخون بیچارگان از هر طرف سـیل برخاسـت و خلـق 

مسکن ساختند و رسوم دین و قواعد آئني از جهان برانداختند بر طبایع کافۀ نـاس سـبوعیت  سبوع و وحوش در قالل جبال سان
جـی افـرام  به خـدمتغالب گردید  و آتش ظلم وجور بفلک مینا فام رسید جمعی از دانایان که در زوایای خموىل انزوا داشتند 

گفتنـد چـه کـه در گشتند بنابر پاکی افرام راجی افرام می ایزد متعال مشغول بود روان به عبادتابن آباد آزاد که در کهوف جبال 
لغت مهبادیان جی پاک را گویند زمرۀ دانشمندان بعرض جی افرام رسانیدند که تباهی جهـان را جـز ذات بـا برکـات تـو پنـاهی 

کـرد اللـت مـیدانیم بعضی احادیـث کـه بـر فضـیلت آن کـار دنیست ومرض اختالل عالم را غري از آمیزش وجود تو شفائی نمی
برجی افرام خواندند و برخی اخبار که بر رعایت رعیت و زیردسـتان مناسـبت داشـت بعـرض وی رسـانیدند التمـاس خردمنـدان 

ملک عـالم بـر سـریر نبـوت و سـلطنت  به فرمان بدرجۀ قبول نیفتاد تا آنکه حضرت عزت برجی افرام وحی فرستاد وجی افرام 
ت و کف کفایت خویش آسوده و مرفه الحـال نمـود مـردم اشـرار و گـروه تبـه روزگـار روی اجالل فرمودو خالیق را در ظل حمای
بیشـمار ملـک و ملـت در خانـدان جـی افـرام  هـای بسـیار و مـدتها یو آشتی کردند قرن بغار ادبار آوردند شري با آهو و باز باتیه

روز اسـت و چنـني سـی روز رامـاه  اشـد یـکامتداد کشید چنانکه در حساب فرقه جیان یک دورزحل که عبـارت از سـی سـال ب
گویندو دوازده چنني ماه را سال گویند و صدهزار چنني سال را یک سالم خوانندو صد سالم را یک شمار دانند و صد شمار را 

 بـه موجـبزار و صد زار را یک آواز و صد آواز را یـک پـی آواز گوینـد  یک اسپار و صد اسپار را یک راده و صد راده را یک
ساب مذکور یک اسپار سال دین و دولت در خانوادۀ جیان امتداد یافت ونهایت این فرقه جی آالد بود که از میان خلق کنـاره ح

  .نمود و به عبادت معبود حقیقی مشغول گردید
افرام پسر بر فضالی دانشمند مخفی نماند که در کتب مبسوطه مه آبادیان مسطور است که جی افرام از نژاد آباد آزاد است، جی 

اند که بعد از آباد آزاد در خوبی سريت و نیکی سریرت به کمـال جـی افـرام کـس نبـود واالمیـان جـی آن گفته به جهتآباد آزاد 
افرام و آبادآزاد قرنهای فراوانست و همچنني میان شائی گلیو و جـی آالد واسـطۀ بسـیار اسـت و میـان شـائی مهبـول و یاسـان و 

ه اند که چون محرمان جی آالد را در معبد خود نیافتند مالزمان درگـاه بـورخان مه آبادیان چنني گفتهم. گلشاه وسایط فراوانست
انیـان بیشـرت از پیشـرت پریشـان و ابـرت هجستجوی وی بهرجانب شتافتند کسی از جی آالد اثری ندید و خربی نشنید کار جهـان و ج

ستم بـر یکـدیگر گشـادند گـروه اشـقیا بـر خـون عـاجزان طالـب و فرقـه در کج افتادند و خالیق پیمان بسته دست گردید عالمیان 
ردسـتان را زبردسـتان یغمـا کردنـد الجـرم يستمگران بر فقريان غالب گشتند قومی را از حیز شمار بـريون بـه قتـل آورنـد و مـال ز

گفتند یعنـی ی شادی و شائی میگروهی از دانشمندان به بارگاه شائی گلیو بن جی آالد شتافتند شائی گلیو را از کثرت حق پرست
یزدان و یزدان پرست، خردمندان روزگار برخی از پریشانی هر دیار به خدمت شائی گلیو عـرض نمودنـد شـمۀ از ظلـم و عـدوان 

حضرت الهی بجای پـدر نشسـت و عـالم پريدگـر بـاره جـوان  به امر اهل اشرار تقریر فرمودند شائی گلیو باشاره وحی سمائی و 
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اروی دین و دولت روی بمعموری نهاد اساس ظلم و جور از گیتی برافتادو جمهور خلق در مهـد امـن و امـان آرام و ب گشت برج
نمودند قرنهای فراوان کافۀ رعایا و برایا در ظل حمایت شائیان بن جی آالم آسودند موافق حساب جیان یک شمار سال ملـک 

ی مهبول بود که از جهانیان ملول گشته گوشۀ انـزوا اختیـار نمـود و سـبب و ملت درخاندان شائیان امتداد یافت و آخر ایشان شائ
-دیدند و گروه سفها و اشقیا در روزگار بسیار مـیانزوای مه آبادیان این بود که چون شقاوت و شرارت در طباع خلق غالب می

شـدند چـون شـائی هسـار منـزوی مـیتار نبود الجرم در کـنج غـار و کهـوف و کفگردیدند ایشان را طاقت دیدن اشرار و شنیدن گ
مروت دگربـاره دمـار از روزگـار خلـق بـرآورد اصـناف رنـج و عنـا و اقسـام مهبول کنج عزلت بر گنج سلطنت اختیار کرد سپهر بی

محنت و بال در عالم و بنی آدم ظاهر شد و مردم اشرار و خلق بدکردار از گوشـه و کنـار بهـم رسـیدند و اهـل ظلـم و جـور دسـت 
بریخنت خون بیچارگان پرداختند از خون زیردستان انهار و شطوط جـاری شـد و نالـه و افغـان سـتم رسـیدگان از طبقـات یافتند و

یاسان بن شائی مهبول رسـیدند فصـلی از صـدمات عفاریـت زمـان  به خدمتآسمان درگذشت جمعی از دانایان چاره جو گشته 
مودند یاسان به فرمان حضرت سبحان تاج رسالت بر فرق نهاد یاسان عرض کردند وشطری از شیاطني انس شکایت ن به خدمت

اند جهـان و و خالیق را نوید عدل گسرتی و امید رعیت پروری داد یاسان یعنی الیق و بحق معبوث گشته لهذا آن را یاسان گفته
اندازه بخشـیده ارت بیجهانیان در سایۀ مرحمت یاسان خرم و شادان گردیدند دین و دولت وملک و ملت را طراوت تازه و نض

بر طبق حساب سابق نود ونه سالم سال سلطنت و رسالت در طایفه یاسائیان امتداد یافت آخر ایشان یاسان آجام بود که باخیـل 
روزگار عاطل و باطل گردید زیرا که گلشـاه  خویش از این سرای فانی بعالم جاودانی خرامید بعد از انتقال یاسان آجام کار و بار

ه جهانداری میل ننمودی و راه و رسم ملک داری نه پیمودی همواره به عبادت معبود عمـر سـرپدی و کسـی بـه ان آجام ببن یاس
خلوتگاه گلشاه راه نربدی الجرم ستمگران عهد بستند و دست ظلـم و جـور بـر ضـعیفان گشـادند و صـالی سـتمگری و بیـداری 

خاک یکسان گردید قـرای معمـوره و بـالد ه بقاع رفیع و قالع منیع بدردادند و سرهای سروران چون گوی بمیدان در غلطید و 
جهان عدم شتافت نقود و جواهر از حیـز حسـاب بـريون و اجنـاس و امتعـه از شـمار و هـم افـزون تـاراج یافـت شـیوه ه مشهور ب

  .وحشیان در غار و کوهسار مسکن ساختند به سانمردمی و آدمیت از گیتی برانداختند خالیق 

  مرثظهور کیو
نهایـت انجامیـد حضـرت سـبحان گلشـاه را کـه بـني ه غایت رسید و جور اهـل ظلـم و عـدوان بـه چون پریشانی عالم وعالمیان ب

کافه عبادوهدایت خالیـق  به ارشاد مورخني اسالم به کیومرث شهرت دارد بافسر رسالت وتاج سلطنت مفتخر و سرافراز گردانید 
 دین و داد بر عالم و عالمیان ظاهر سـاخت و رسـوم ظلـم و سـتم از جهـان و جهانیـان حکم یزدان آئنيه ارسال فرمود کیومرث ب

برانداخت جهان را آباد و خلق را دلشاد کرد و اهل دانش را در آغوش لطف و احسان برپورد و حضرت خالق از راه اشفاق به 
اه را ابوالبشر گویند به سبب آنکه غري از گلشـاه و کیومرث کتاب فرستاد و جمیع خالیق به فرمان گلشاه گردن نهادند یزدانیان گلش

  .فرزندان او در عالم بنی آدم نبود زیرا که همگی در ساحت جدال و قتال راه عدم پیش گرفتند
گردد اینست که جمیع کتب و صحایف مه آبادیـان وفرقـه بر ضمري ارباب بصريت مستور نماند که آنچه ازتاریخ موغان مفهوم می

شائیان و طبقه یاسائیان و گروه پیشدادیان و قاطبه کیانیان تازمان دولـت گشتاسـب آنچـه نـازل شـده همگـی موافـق جیان و زمره 
اند و زنـد و اوسـتا کـه هـر دو کتـاب زردشـت ابـن یورشسـب نمودهشریعت مهبادیان بوده و تمام پیغمربان تقویت ملت مهباد می

  .وخشور سیمپازی یعنی پیغمرب رمزگوی خواننداست بر وفق شریعت مهباد تاویل نمایندو زردشت را 

  ظهور زردشت
جـز اسـم و از آئـني یـزدان ه اوان گشتاسب کیش مهباد سستی و آئني اهرمن پرستی ظهـور یافـت از طریـق ایزدشناسـی بـ چون در

سبحانه و تعاىل پرستی غري از رسم در میان مردم نماند بازار خداپرستی کاسد و مزاج عالم و طباع بنی آدم فاسد گشت حضرت 
برخالیق شفقت فرمود زردشت ابن یورشسب را که از نژاد ایرج بود به تشریف رسالت مشرف نموده بهدایت کافه عبـاد ارسـال 

حضرت یزدان به مجلس گشتاسب خرامید در حینی که گروه حکیمـان و مؤبـدان و جـادوگران از هـر فرقـه حاضـر  به امر فرمود 
وت نمود خسرو ایران معجزه ودانشمندان برهان طلب فرمودند زردشت بمعجزه ظاهره و براهني بودند گشتاسب را بدین بهی دع

آوردن خسـرو ایـران در ضـمن  باهره شاه ایران و زمرۀ دانشوران را ملزم و عاجز گردانید چگونگی الـزام دانایـان و کیفیـت ایمـان
مقـرون سـاخت و در ایـن کـیش وملـت  ه اجابت باحوال بلخ از مساعدت بخت مأمول است چون گشتاسب دعوت زردشت را 

راسخ گشت رسوم مذموم از عالم برانداخت دگرباره آئني دینداری وقانون نکوکاری در روزگار آشکارا گردید و ریاحني بهجت و 
 زردشـت بـه امـر خرمی از بوستان ملک وملت دمید کار وبار عالم انتظام یافت و قواعـد بـدعت بـدیار ادبـار شـتافت گشتاسـب 
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و امصار عالم آتشکده سازند و خالیق بروش دین و آئني زردشت پردازند چون منشاء مولود زردشت دیار  در اقطار فرمان داد که
آذربایجـان موسـوم ه ممالک محروسه بنام زردشت احداث شد در آن والیت بود لهذا ب رد ئی کهآذربایجان بود نخستني آتشکده

  .گردید

  اسالم وبعد از آن حکمرانان آذربایجان قبل از
 مـی فرمانـدهی  پوشیده نماند کـه پیوسـته گماشـتگان ملـوک فـارس درآن والیـت اسـتقالل داشـتند وگـاهی ازنـژاد ایشـان لـوای

تابیدن گرفـت در سـال بیسـت و دو هجـری در زمـان خالفـت عمـربن خطـاب  چون آفتاب دولت اسالم ازمشرق ایمان فراختندا
فتـوح سـاخت بنیـاد کفـر و اسـاس شـرکت از آن دیـار برانـداخت بعـد از خالفـت خلفـاء آن طریق صـلح مه مغريه آن والیت را ب

دید در تصرف محوزۀ تسخري بنی عباس درآمد مدتهای ه سرزمني مسخر اولیای بنی امیه گردید چون دولت امویه به پایان رسید ب
حکام اتابکان ایلدگز در سـنۀ پانصـد و چون اساس خالفت بنی عباس رخاوت و سستی پذیرفت عباسیان بود چون به حکم بی

چهل هجری از طرف سالطني سلجوقیه در آذربایجـان اسـتقالل یافتنـد بعـد از انقـراض دولـت اتابکـان چنـدی ملـوک عـراق و 
خراسان به آن والیت حکـم نمودنـد تـا آنکـه کوکـب دولـت چنگیزیـه ازمشـرق جـالل طـالع و المـع گردیـد وصـیت جهـانگريی 

دور و نزدیک رسید فرقه چنگیزیان جمیع بـالد آذربایجـان را گشـودند بعضـی از حکـام و سـالطني آن چنگیزخان بگوش هوش 
الیزال دولت ایشان زوال یافت امراء چوپانیان در آن والیت ظاهر شدند  به امرفرقه قالع خوب و بقاع مرغوب بنانمودند چون 

تصرف امري تیمور و اوالد اودرآمد و فرقۀ آق قیونلـو از اولیـای مقارن دولت ایشان ملوک ایلخانیان ظهور یافتند و چندی بحوزۀ 
آل تیمور انتزاع نمودند و زمرۀ قراقیونلو از آن طایفه اسرتداد فرمودند و سـالطني صـفویه از ملـوک قراقیونلـو انتـزاع نمودنـد در 

ز رومیـان بازگرفـت بعـد از زمان سلطان محمد خدابنده اولیـای دولـت عثمانیـه بحیطـه تصـرف درآوردنـد شـاه عبـاس ماضـی ا
انقراض صفویه دیگر باره بدست رومیان افتاد نادرشاه عالیجاه از آن گروه اسرتداد کرد چون دولت نادری انقراض یافـت والت 
آن والیت بطریق ملوک الطوایف سلوک نمودندی و ملوک زندیه را بنا بر مصلحت فی الجمله انقیـاد کردنـدی تـا آفتـاب اقبـال 

افق سلطنت ساطع گردید اکنون که سنه هزار و دویست و سی و هفت هجریسـت اکثـر بـالد آن دیـار در کـف کفایـت قاجاریه از 
  .شاهزاده کامکار عباس مريزا ابن سلطان فتحعلی شاه است

  حاصل دیوانی آذربایجان
از ده هـزار مثقـال نقـره  حاصل دیوانی آن والیت در زمان دولت سلجوقیان دو هزار تومان موغلی بوده،تومـان آن زمـان عبـارت

خالص است، در زمان سابق دیار آذربایجان بغایت معمور بوده و در این اوان در نهایـت پریشـانی اسـت، مسـود اوراق در حـني 
  .گرداند انشاء الله تعاىلسیاحت آنچه از آن والیت دیده مسطور می

  داراالرشاد اردبیل
ه در السنه و افواه مذکور است از اقلـیم چهـارم طـولش ف لـب و عرضـش اردبیل شهریست مشهور به برودت هوا و عذوبت میا

  .کح در چهار فرسخی جبل سیالن طرف شرقی شهر تربیز واقع و جوانب اربعۀ آن والیت واسع است

  بنای اردبیل
ن یونـان بـن صاحب روضةالصفا گفته که اردبیل از بناهای کیومرث است بعضی گویند که از ابنیۀ اردبیل بن اروسی بن ملطـی بـ

عامربن شالخ بن ارفحشدبن سام بن نوح است و بعضی از ائمه تاریخ را عقیده آنکه در هنگـام معارضـۀ کیخسـروبن سـیاوش و 
فریربز بن کیکاوس در امر سلطنت در کوه سیالن حصاری بود در غایت حصانت موسوم به بهمن دز در قـرون بسـیار کمنـد هـیچ 

ه و خیال تصرف هیچ صاحب حشمتی بگـرد آن نگردیـده فـتح آن قلعـه را برفـع خصـومت شوکتی بر شرفات آن قلعه نرسید ذی
مقرر ساختند و با اسباب و آالت بفتح آن قلعه پرداختنـد نخسـت فریبـز بـاطوس رفتـه بعـد از تـرددات بسـیار محـروم و مـأیوس 

  .داراالرشاد را طرح فرمودبازگشتند آنگاه کیخسرو با گودرز به نريوی اقبال آن قلعه را گشود همان وقت بنیاد 

  آبادی اردبیل و صفت مردم آن
سبب تـرودات سـپاه ه غایت معمور و مالذ و ملجأ نزدیک و دور بود بعد از انقراض دولت آن طایفه به در عصر دولت صفویه ب

و سـه هـزار ایـل  بـاقیمخالف و مؤفلا مانند سایر بالد آذربایجان ویران گشته اکنون بقدر دوهزار باب خانـه و صـد قریـه ویرانـه 
بهـره و شاهسون من طوایف قزلباش ساکن آن دیار و ساکنانش ترک زبـان و سـفیدچهره از صـباحت منظـر و مالحـت پیکـر بـی
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امتیـاز اسـت و حقـوق دیـوانی موافـق حسـاب قـدیم ه از فواکه گیالس ممتـاز و گنـدمش بـ .ادبندهمگی شیعه مذهب و گروه بی
  .رياالنوار شیخ صفی الدین قدس سره در آن دیار مطاف طوایف اهل روزگار استمزار کث. هشتادهزار دینار بوده

  

  علی سبیل االجمال آن جناب اوالد  در ذکر احوال مفخر الواصلني شیخ صفی الدین و
  .نمودجناب برابری نمی آنه شیخ صفی الدین اسحق قدوۀ اولیای آفاق بوده در علو نسب و سموحسب هیچکس ب

  نسب شیخ صفی
آن حضرت بدین موجبست هوا بن شیخ امني الدین جربائیل ابن شیخ صالح بن سید قطـب الـدین بـن سـید صـالح الـدین  نسب

رشید بن سید محمدالحافظ لکام الله بن سید عـوض الخـواص بـن سـید فـريوز شـاه زریـن کـاله بـن سـید شـرف شـاه بـن سـید 
ید محمـدبن سـید اسـماعیل بـن سـید احمـدبن سـید محمدبن سید حسن بن سید محمـدبن سـید ابـراهیم بـن سـید جعفـر بـن سـ

  .احمداالعرابی ابن ابومحمدقاسم بن ابوالقاسم بن حمزةبن االمام الهمام موسی الکاظم علیه السالم
غایـت محـرتم بودنـدی و سـالطني روزگـار نسـبت بـدان سلسـله علیـه کمـال احـرتام ه دیـار بـ آباء و اجداد آن والیت نـژاد در آن

  .وال والیت مآل آباء و اجداد آن حضرت در کتاب روضةالصفاء بر سبیل تفصیل مذکور استنمودندی چنانکه اح

  حاالت شیخ صفی
شـرياز شـتافت و در  به صوبچون شیخ صفی الدین بسن رشد رسید طالب مرشد و پري گردید پای عزیمت در وادی طلب نهاده 

یک نـداد زیـرا  هیچه دست ارادت ب هل الله را دریافت اماآنجا صحبت شیخ مصلح الدین سعدی و امريعبدالله فارسی و سایر ا
آن جناب  شیخ تاج الدین زاهد رسید درخدمت به مالزمتدید آخراالمر باشارت امريعبدالله در گیالن که مرتبه خود را برتر می

ین درآورد بـا آنکـه درجۀ عاىل و مرتبه متعاىل یافت و شیخ زاهد یکی از بنات مکرمات خـود را بحبالـۀ نکـاح شـیخ صـفی الـد
 بـه موجـبوی تفویض فرمـود شـیخ صـفی الـدین ه فرزندان صاحب جالل صاحب کمال داشت منصب ارشاد و هدایت عباد ب

عبادمشغول بـود جمعـی کثـري و  به ارشاد هدایت خالیق اشتغال نموده زیاده از سی سال ه وصیت شیخ زاهد در خطريۀ اردبیل ب
از کثـرت مریـدان . رگوش کشیدند و از یمن همت آن صاحب والیت بمرتبه بلند رسیدندجمعی غري حلقه ارادت آن حضرت راد

آن حضرت منقولست که روزی امري چوپان سپه ساالر ایران آن زبدۀ اهل ایقان را پرسید که مریدان شما بیشرتند یا لشگریان مـا؟ 
ایست که در برابر هر یـک از اصـحاب شان به مثابهآن حضرت فرمود که در ممالک ایران قطع نظر از سایر بلدان وفور ارادت کی

  .جالدت صدنفر ارباب ارادتند

  سلسله طریقت
رسد بدین موجب که آن مصدر سالسل اولیا حضرت علی بن موسی الرضا علیه التحیة و الثناء میه و سلسلۀ طریقت آن جناب ب

ل الدین تربیزی و او مرید شیخ شهاب الـدین اهـری و او جناب مرید شیخ تاج الدین زاهد گیالنی بوده و او از مریدان شیخ جما
مرید ابوالغنایم رکن الدین سحباسی و او مرید قطب الدین ابوبکر ابهری و او مرید ابونجیب سهروردی و او مریـد قاضـی وجیـه 

غدادی و بشیخ جنید ال ابیوردی و او مرید ممشاد دینوری و او مرید ابوالقاسم الدین بن عمروالبکری و او مرید شیخ احمد اسود
  .ید ابومحفوظ شیخ معروف بواب حضرت امام رضا علیه السالم استراو مرید شیخ سری سقطی و اوم

وفات آن بزرگوار فی شهور سنه هفتصد و سی و پنج هجری وقوع یافت رحمةالله علیه معاصـرین آن حضـرت از مشـایخ عظـام 
ئی و شیخ محمود شبسـرتی ومـري عبدالرزاق کاشانی و شیخ اوحدالدین مراغهابوالمکارم رکن الدین عالء الدوله سمنانی و شیخ 

حسني سادات هروی، و از علماء قاضی ناصرالدین بیضاوی و جمال الدین عالمه حلـی، و از سـالطني سـلطان غـازان خـان بـن 
  .دمحمد خدابنده ابن ارغون خان و سلطان ابوسعید بن سلطان محمد خدابنده بو ارغون خان و سلطان

  شیخ صدرالدین موسی بن شیخ صفی الدین
آن جناب دخرتزاده تاج الدین زاهد بود به موجب وصیت پدر بر مسـند ارشـاد جلـوس نمـود و در فضـایل و کمـاالت ظـاهری و 
باطنی درجۀ عاىل داشت و درمحامد اخالق و مراسم اشفاق عدیل ونظري نداشت چنانکه سید محمدبن نـوربخش آن جنـاب را 

  .جم گفتهاز جلیل ع
بزرگوار کاشف االسرار شاه قاسم انوار اسـت، اکثـر سـالطني روزگـار نسـبت بـه آن زبـدۀ ابـرار طریـق ارادت  نیکی از مریدان آ
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گذاشـتند چنانکـه در خالصـه تـواریخ مسـطور اسـت کـه امـري تیمـور ئـی فـرو نمـیداشتند و از مراسم خـدمت دقیقـهمسلوک می
زیارت آن حضرت رسید استدعا نمود که خدمتی رجوع فرما پس از الحاح بسیار و عجـز و صاحبقران بعد ازتسخري بالد روم به 

آن حضرت تمـامی  ره ئی اطالق نمای امري صاحبقران حسب االشاانکسار آن حضرت فرمود اسرائیکه از بالد روم و شام آورده
ه حلقـه بنـدگی بگـوش کشـیدند و بعضـی آن گروه را ازذل اسريی خالصی داد جمعی از آن طایفـه در مالزمـت آن جنـاب مانـد

ارمنیـه کـربی بسـیارند و خـود را بـه  و اوطان خویش مراجعت نمودند اکنون از آن فرقه در دیار روم و دیار بکره مرخص گشته ب
دارند مسود اوراق بسیار از آن گروه را دیده و به صحبت ایشان رسیده دروالیـت روم آن جماعـت را خاندان صفویه منسوب می

دیار اتفـاق افتـاده شـاه قاسـم انـوار ایـن قطعـه را در  وفات شیخ صدرالدین در زمان دولت امري تیمور در همان. نامندفی میصا
  :مرثیه آن بزرگوار گفته

 صـــدر والیـــت کـــه نقـــد شـــیخ صـــفی بـــود
ـــت ـــه زد و گف ـــل عطس ـــت رحی ـــانش بوق  ج
 حالـــت او را ملـــک چـــه دیـــد عجـــب مانـــد

 

 قـــــرب نـــــود ســـــال بـــــود رهـــــرب ایـــــن راه
 ملــــک المــــوت قــــد وصــــلت اىل اللــــه یــــا

ــــه ــــا شــــیخ فلا یرحمــــک الل ــــت کــــه ی  گف
 

معاصرین آن مقرب درگاه از طایفه اهل الله مريسید علی همـدانی و سـید شـاه نعمـت اللـه وىل ماهـانی و سـید محمـدنوربخش 
ريازی و شـیخ کمـال قهستانی و شیخ زین الدین قادیانی وشیخ بهاء الدین نقش بند بخارائی و موالنـا شـمس الـدین حـافظ الشـ

الدین خجندی و شیخ تقی الدین علی دوستی و شیخ شرف الدین مزدقانی و شیخ محمد شريین تربیزی المعروف بـه مغربـی، و 
  .از زمرۀ علماء سعدالدین تفتازانی و امري شریف الدین علی جرجانی

  سلطان علی بن شیخ صدرالدین موسی مظهور به خواجه علی سیاه پوش
نشني ارشاد خالیق گشت به زیور کماالت صوری و معنوی آراسته و از اخالیق ذمایم پرياسته بود بعضی گویند جادهبعد ازوالد س

امري تیمور حسب الفرمودۀ سلطان علی اسرای روم را اطالق نمود و صحبتی که فیمابني امري صاحبقران و سلطان علی واقع شده 
  .تفصیل مذکورمشهور است و در بعضی کتب تواریخ علی سبیل ال

منقولست که در اواخر عمر عزیمت حج اسالم نمود بعد از حج بیت الله الحـرام و زیـارت ائمـه انـام در بیـت المقـدس در سـنۀ 
  .هشتصد و سی و دو بخلد برین انتقال نمود

  شیخ ابراهیم بن سلطان علی علیه الرحمة
 ارجعـی اىل ربـکفرمود چون فرمـان و اجداد خود سلوک میپس از فوت پدر بر متکای ارشاد عباد تکیه نمود و بر سنن آباء 

  .شنود بدارالقرار رحلت نمود راضیة مرضیة

  سلطان جنید بن شیخ ابراهیم
نمـود چـون اربـاب به زیور فضل وکمال آراسته و بحلیه محامد و محاسن پرياسته بود بر وفق سنن آباء و اجداد خویش عمل مـی

گذشـت کـه تـرویج دیـن مبـني نمایـد و ابـواب مـذهب اثناعشـری گشـاید چـون خطـريش مـیارادت بسیار گشت پیوسته از خاطر 
ت با جمعی از اهـل رن حضآ. جهانشاه ترکمان در مذهب مخالف ایشان بود الجرم آن حضرت را از قلمرو خویش اخراج نمود

دیـار بکـر برافراشـت  حلب عزیمت فرمود چندگاه در بلده حلب تشریف داشت آنگاه رایـت حرکـت بـه سـمت به صوبارادت 
دیـار مخـرب شـده بقـدم ارادت اسـتقبال نمـود ازمراسـم اخـالص هیچگونـه مهمـل ومعطـل  ابوالنصر حسن بیک فرمانفرمـای آن

نگذاشت چنانکه بمصاهرت آن حضرت مفاخرت کرده خواهر اعیانیه خود خدیجه بیگم را به نکاح آن حضرت درآورد سلطان 
نمود آن حضرت تمادی ایام در غایت عزت و احرتام در مهد فراغت برآسود بعـد از چنـدگاه خاتون مهر افزون تولد  حیدر از آن

طرابـوزان تشـریف بردنـد و بـاکفره آن دیـار غـزا کـرده وجـود  بـه طـرفغزای کفار  به عزمبا صوفیان صفوت شعار از دیار بکر 
لیل واىل شريوان از شوکت ایشان ترسیده لشـگر جمعی را از لوح هستی سرتدند آنگاه روی توجه به ملک شريوان نمودند امري خ

ضرت فرستاد میان فریقني جنگ عظیم دست داد آن حضرت درین جنگ ازین سرای فـانی درگذشـت و ح بیحد و مر مقابل آن
بحیات جاودانی واصل گشت این  والتقولوالمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء و لکن التشعرونآیه کریمه  به موجب
  .ایله در سنۀ هشتصد وشصت و نه وقوع یافت رحمة الله علیهواقعه ه

  سلطان حیدر بن سلطان جنید رحمةالله
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حیدر بر مسند ارشاد و هدایت عباد جلوس نمود چون بعد  چون سلطان جنید از قید هستی رسته بدارالسرور انتقال یافت سلطان
 ایـنه گرفتـه بـود از وفـور اعتقـاد کـه بـ لنصر حسن بیـک تعلـقآن خاندان والیت نشان بابوا به همت از جهانشاه سلطنت ایران 

دودمان داشت مجدداً دخرت خود عالمشاه خاتون را در سلک ازدواج سلطان حیدر کشید و شاه اسمعیل در اول صـباح روز سـه 
منقولسـت کـه شنبه بیست و پنجم رجب سنه هشتصد نود و دو از آن دخرت پاکیزه گوهر از عالم جـود بـه فضـای وجـود خرامیـد، 

سلطان حیدر شبی در عالم واقعه دید که حضرت امريالمؤمنني علیه السالم و سـایر ائمـه معصـومني علـیهم السـالم حاضـر گردیـده 
فرمودند ای فرزند ارجمند جهت امتیاز مخلصان از سایر مردمان عالمتی مقررنمای و فرق میان موافق و منافق معني فرمـا چـون 

یدار گشت در ضمري الهام پذیرش گذشت که کسوتی اخرتاع نماید که تمیز مخالف و مـؤفلا گـردد لهـذا آن جناب از عالم خواب ب
باشاره غیبی تاجی از سقرالت قرمزی مشتمل بر دوازده ترک ساخته نخست بـر فـرق همـایون خـویش نهـاد آنگـاه بـه مریـدان و 

عابعان ایشان را قزلباش گفتند معمول تاج تا زمـان شـاه مخلصان خود داد چون ترکان سرخ را قزل و سر را باش گویند الجرم مت
سلطان حسني بن شاه سلیمان متداول بود در عصر آن پادشاه غافل آن رسم برافتاد اکنـون اسـم قزلبـاش در ایـران و سـایر بلـدان 

سـتان و تـوران هـر و مؤفلا مذکور است در مملکت روم مطلق شیعه را قزلباش گویند و در ملـک هندو مشهور و در افواه مخالف
کس شیعه مذهب و اهل ایران باشد قزلباش نامند و در کشور ایران هر شخصی که از ارباب سپاه بوده باشد قزلباش دانند چـون 
در بدو ظهور طایفه قزلباشیه که متوج بتاج شدند همگی ترک و اهل سیف و شیعه مذهب بودند بنابراین تغلیبا قاطبۀ سپاه ایران 

شـريوان لشـگر  به صـوبد در تواریخ مسطور است که سلطان حیدر جهت انتقام خون پدر و جهاد با گروه بدسري را قزلباش گوین
کشید و در هشتصد و نود و سه در محاربه فرخ یسار تري از کمان قضا و قدر بمقتل سلطان حیدر رسـیده جرعـه شـهادت بدسـتور 

ز آن سرور سه پسر بل سه درخشـنده گـوهر یادگـار مانـد دوازده نفـر از کشید رحمةالله علیه ا شهید ومامنا االمقتولپدر از جام 
  .اوالد و احفاد آن بزرگوار در جهان ناپایدار شهریاری کردند و جمهور خالیق را در ظل معدلت و سایه خویش پروردند

  در ذکر احوال مروج مذهب اثناعشری شاه اسمعیل بن سلطان حیدر
ن میدان سري مخفـی و مسـترت نمانـد کـه شـاه اسـماعیل پادشـاه صـاحبقران و سـلطان اآرای بر رای جهان گشایان کشور خرب وصف

ممالک ستان بود خروج و عروج آن شهریار از بدایع روزگار بود به سن سیزده سالگی افسر شاهی بر فرق فرقـدان سـای نهـاد و 
بنداىل ساحل عمان عرضاً بگشاد و اعـدای دیـن در اندک زمانی از حدود دیار بکراىل کنار جیحون طوال و از باب االبواب در 

شـبهه آن پادشـاه رسـتم ودولت و ملک و ملت را نابود و معدوم ساخت و چندین پادشاه عظیم و خاندان قدیم را برانداخت بی
ء وحـداثت رزم و بهرام بزم و شاپور عزم و مؤید من عندالله و جمله مأمور من جانب الله بود، با وجود قلت انصار و کثرت اعدا

سن محاربات عظیم و معارکه بزرگ نمود و در ترویج مذهب اثنی عشری و اظهار شعار حیدری مساعی جمیله ظاهر فرمـود، در 
شجاعت و مردانگی چنان بود که با قلیل صوفیان به میدان هزار سوار تاختی در شکارگاه شـري ژیـان را بـه تنهـائی انـداختی، در 

ود که سالطني روزگار را در مجلس منیعش یارای گفتار نبود، مفاخر و مآثر آن شهریار گردون وقار ئی بصالبت و مهابت به مرتبه
بیحد و شمار است اگر کسی متصدی بیان تفصیل آن شود کتـابی علیحـده گـردد دریـن دفـرت شـرح حـاالت و بیـان فتوحـات آن 

  .یق مختصر تحریر خواهد یافتپادشاه صاحبقران و کیفیت رسیدن این خاندان والیت نشان به سلطنت بطر
اند که چون بعد ازواقعۀ هایله سلطان حیدر، یعقوب بیک ولد ابوالنصر حسـن بیـک کـه بعـد از پـدر بـر سـریر سـلطنت ممخفی ن

را که هر یک مهر سپهر والیت و ماه آسـمان سـلطنت بودنـد  تمکن یافت لوای بغض و کینه اوالد حیدر برافراشت آن شهزادگان
محـبس بودنـد و اوقـات  ش نهاد قریب چهـار سـال و نـیم در آنصطخر فرستاد و این منقصت بر جمال دولت خویگرفته بقلعۀ ا

روزگـار خـود و  زنمودند یعقوب بیک در حقیقت قصد خاندان خویش کرده و دمـار اگرامی خود را به عبادت الهی صرف می
بـا : مصـرع. عد ازوفاتش اوالد او هر یک کشته گشـتاوالدش برآورد یعقوب بیک در ریعان جوانی از جهان فانی درگذشت ب

  .آل علی هرکه درافتاد برافتاد
آذربایجـان طلبیـد سـلطانعلی کـه ه را بـ ردر تواریخ مسطور است که چون دولت آق قیونلو برستم بیک رسـید اوالد سـلطان حیـد

نه در اواخر سنۀ هشتصد و نود و هشت ظاهر بزرگرتین اوالد سلطان حیدر بود بتیغ غدر رستم بیک جهان را بدرود نمود، این فت
ن اوان حکومـت گـیالن بسـید آگیالن بردند در به صوبگشت جمعی از صوفیان صفوت شعار که حاضر بودند شاه اسماعیل را 

داشت بقدم خدمت گذاری استقبال نموده از لوازم اعزاز و اکرام فرونگذاشت مـدت شـش سـال در آن دیـار علی کیان تعلق می
کارو بار عـالم از نسـق و انتظـام برافتـاد قواعـد ظلـم و  تراجع نهاد در ممالک ایرانبه رمود چون دولت آق قیونلو روی توقف ف

جور شیوع و رسوم نهب و غارت وقوع یافت و هرکه را فی الجمله قوتی و قدرتی بود بـوادی خـود سـری و غـارتگری شـتافت 
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-ن از طبقـات آسـمان درگذشـت پریشـانی اهـل ایـران بغایـت رسـید وبـیجهان بکام اهل عصیان گشت، فغان مسکینان و فقريا

  .ان نرسدمتا پریشان نشود کار بسا: سامانی ایرانیان به نهایت انجامید به حکم آنکه مصرع
رو درویش نهاد را برانگیخـت و سحضرت خالق از راه اشفاق بر بندگان خویش و خالیق معصیت اندیش مرحمت نموده آن خ

وی تريه بختان را به باد داده به خاک مذلت ریخت الجرم مقارن اختالل احوال اهل ایران آن پادشـاه والیـت آتش موقدش ابر
روایتی هفتاد کـس از فـدویان جـان نثـار در اواسـط ه قوىل با هفت نفر از صوفیان صفوت شعار به عون عنایت الهی به جاهی ب

دیلمان حرکت و طرح قشالق  به صوبخنگ جهان گشای سوار گشته تمام بر  به همت درست و  به عزممحرم سنه نهصد و پنج 
در ارجوان من محال استاره انداخت و در بهار همان سـنه لـوای جهـانگريی و جهانـداری برافراخـت چنـدگاه در اردبیـل نـزول 

قرب پنج هـزار کـس درگاه عالم پناه آمدند ه اجالل فرمود آنگاه به طرف آذربایجان نهضت کرده مریدان و مخلصان فوج فوج ب
رنگ و صوفیان با فرهنگ از طایفه استاجلو و شاملو و قاجار و افشار وغريهم حاضر شدند در اوایل سنۀ نهصـد  از فدویان یک

انتقام متوجه فرخ یسار حاکم شريوان گشت و آن نیز با بیست و دوهزار سوار پادشاه دین پناه را اسـتقبال نمـود  به جهتو شش 
سار مقتول گشت خود نیز به تیغ تیز صوفیان از این جهان درگذشت، در سنۀ نهصد و هفت بر يبسیار از فرخ لشگر شکست یافته 

سر الوند مريزا ابن یوسف بن حسن بیک رفت در حدود نخجوان مقاتله نموده هشت هزار کس از لشگر الونـد مـريزا را بـه قتـل 
وم میمنت لزوم خویش شهر تربیز را مزین گردانید بعـد از آن صـولت رسانید آنگاه با فتح و نصرت و شوکت هرچه تمامرت بفر قد

اقلیمـی ه آوازه ایشـان از اقلیمـی بـ به مجـردو صالبت و رعب مهابت صوفیان صفوت نشان در دلها چنان اثر نمود که مخالفان 
غولـه نیسـتی شـتافتندی ظاهر شد و اعداء دین و دولت به بی» شهر« نصرت بالرعب مسريةانهزام یافتندی و سر حدیث صحیح 

زیـور ده ه وجود پنج تن از صوفیان صفوت نشان آراسـته گـردد و محفلـی بـه فی الواقع چنني بود اآلن کماکان چنانکه مجلسی ب
نفر از عارفان معرفت بنیان پرياسته شود مزاج اهل زمان و طباع ابنای دوران تغیري پذیرد و عامه نـاس خـوف و هـراس بـر خـود 

کینۀ قدیم اسـت کـه  العداوة تورث) ص(ور معامله نشناس کینۀ صوفیان در دل نهند همانا بر طبق حدیث نبویراه دهند و جمه
گوینـد کـه قبـل از ظهـور آن شـهریار والیـت با صوفیان دارند و همواره طریق عداوت این گروه معرفت پژوه سپارند، این را نمـی

نمودنـد، اغلـب خراسان و آذربایجان بـر مـذهب ابوحنیفـه عمـل مـی شعار قاطبۀ سکنۀ ایران اهل سنت و جماعت بودند و خلق
پیمودند و بعضی سکنه جبال مازندران و گیالن یزیدی بودند چـون پادشـاه دیـن پنـاه ساکنان عراق و فارس طریق شافعی را می

شـتند وداخـل سـلک خروج نمود و قالع و بقاع ایران بگشود به نريوی شمشري صوفیان اهاىل ایران ازمـذهب آبـای خـویش گذ
امامیه و مذهب اثنی عشریه گشتند این معاندت از آنجاست و این عداوت از آن زمان برخاسـت، از کـرم کـریم و لطـف حضـرت 
قدیم مرجو است که جمیع مسلمني را از وساوس شیطانی و هواجس نفسانی محافظت نمایـد و بطریـق حـق و صـراط المسـتقیم 

چون سـریر سـلطنت آذربایجـان بشـکوه پادشـاهی زیـب و زینـت و رؤس منـابر و . االمجادوالیت هدایت کناد بحق محمد و آله 
وجوه دنانري بنام دوازده امام علیهم الصلوة و السالم و القاب آن سرور ثریا مقام رونق پذیرفت خالیق فـوج فـوج بمـذهب اثنـی 

سرافراز شـدند کافـه رعایـا و برایـا از جـور اهـل  عشری درآمدند و بتاج و هاج دوازده ترک که از سقرالت سرخ ترتیب یافته بود
عدوان رستند و به یمن مرحمت و هدایت آن پادشـاه دیـن پنـاه در مهـدامن و امـان نشسـتند، در ایـن سـال شـهریار گـردون وقـار 

الیـت ن وآ جانب آذربایجان نهضت نمـود تـا حـدود مملکـت ذوالقـدر کـه واىله قشالق در تربیز فرمود و در بهار سنه مذکوره ب
عالء الدوله ذوالقدر بود تاراج کرد چون عالءالدولـه قـوت مقابلـه ومقاتلـه در خـود ندیـد الجـرم بکـنج خمـوىل خزیـد پادشـاه 
نصرت پناه بعد از قتل و غارت مراجعت نموده در اوایل سنه نهصد وهشت بدارالملک آذربایجان وارد گشت و در اواخر همني 

عراق کرد در بیست و چهـارم ذی الحجـةالحرام در حـدود همـدان دمـار از بیک آهنگ  دفع سلطان مرادبن یعقوب به عزمسال 
فـارس انهـزام  بـه صـوبسلطان مراد را بدار البـوار فرسـتاد و نـامراد  لشگرروزگار سلطان نامراد برآورد و قریب ده هزار کس از 

 بـه طـرفل فرمـود و سـلطان مـراد نـامراد یافت و خسرو جهانگري از عقب وی شتافت در سنه نهصد ونـه در شـرياز نـزول اجـال
حـوزۀ تصـرف نـواب مالـک ه خوزستان و عراق عرب بطریق فرار توجه نمود در این یورش مملکـت فـارس و عـراق و کرمـان بـ

غـار کـرده و فريوزکـوه و دماونـدوخوار و لطربسـتان ای به صـوبرقاب درآمد و قشالق در معصومۀ قم اتفاق افتاد در آخر زمستان 
در . قلعه ستارا مسخر نموده و اکثر مردم راه عدم پیش گرفتند و بقیةالسیف حکم جهان مطاع را از دل و جان پذیرفتندسمنان و 

عـیش شـکار اوقـات گذرانیـد و در پـائیز متوجـه دارالسـلطنه ه سنه نهصد و ده اردوی کیهان پوی به ییالق خرقان حرکت کرده بـ
سـزای خـویش رسـانید آنگـاه بـا ه یزد عزیمت نمود مخالفان آنجا را ب به طرف سال از اصفهان اصفهان گردید در اواسط همان

تیـغ تیـز ه عساگر نصرت اثر بجانب طبس ایلغار فرمود قریب یک هفته در طبس توقف نمـود و هفـت هـزار کـس از مخالفـان بـ
مودنـد، و در سـنه نهصـد و جاروب نهب و غـارت اکثـر آن دیـار را مصـفی نه غازیان راه عدم پیممودند و فدویان دشمن سوز ب
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همدان حرکت نموده مضرب خیام گردون احتشام الکـای قلمـرو گردیـد ودر آنجـا جمعـی کـه در  به صوبیازده خسرو عالم گري 
جنگ سلطان حیدر با مخالفان همراه بودند به قهر جهانسوز گرفتار و در ملک نیستی آرمیدند، و در سنه نهصد ودوازده سـلطان 

صـدق نیـت و صـفای ه رالملک آذربایجان خرامید حکـام و سـالطني از دور و نزدیـک و تـرک و تاجیـک بـداه ممالک ستان ب
طویت بشرف بساط بوسی آن پادشاه عالم پناه سرافراز شدند همگی عاطفت خسروانه و عنایت پادشاهانه شامل حالشان شـد و 

احتشـام تمـام ه ودنـد، و در سـنه نهصـد و سـیزده بـاوطـان خـویش مراجعـت نمه به تاج زرین و کمر گوهر آگني اختصاص یافته بـ
شهریار کیوان غالم را حرکت از حدود روم گذشته و بسیاری از اعدای دین کشـته بـر سـر عالءالدولـه ذوالقـدر رفـت عالءالدولـه 

تـه جاروب نهب و غـارت رفه های پردرخت پناه گرفت الکای او را بکوهستانهای سخت و بیشهه چون طاقت مقاومت نداشت ب
یک موصلو که از جانب ملـوک آق قوینلـو مـدتها حـاکم دیـار بکـر بـود بـا ه به آذربایجان مراجعت نمود در حني مراجعت امري ب

موقف اسـتادگان پایـه سـری را علـی ه ی همایون مفتخر گشته هدایای بسیار و تحف نفیسه بیشمار بساقوام و عشایر بعز بساط بو
منصـب مهـرداری همـایون سـرافراز ه لک محروسه گشت و حضرت اعلی امريبیـک را بـعرض نمودو بالد دیار بکر ضمیمه مما

نموده پایه قدر و منزلتش از ایوان کیوان درگذشت، در سنه نهصد و چهارده عـازم عـراق عـرب شـده بایزیـد بیـک پرتـک واىل 
ود روم و شـام شـتافت بغـداد و حـده بغداد چون از وصول رایات نصرت آیات خربیافت سلطانمراد را برداشته به سـبیل فـرار بـ

زحمت و تعب مفتوح گردید جمعی کثري از مخالفان دولت جرعۀ فنـا از جـام صمصـام صـوفیان عظـام سایر بالد عراق عرب بی
نوشیدند جم غفري از اعراب نفاق پیشه کسوت ممات از دست غازیان خون آشام نوشیدند شهریار دیندار بعـد از رتـق و فتـق آن 

ت عتبات عالیات مشرف شده رعایـت معتکفـان سـدۀ سـنیه ائمـه هـدی علـیهم السـالم را فرمـود آنگـاه متوجـه دیار بشرف زیار
بـه خوزستان گردیده فتح شوشرت و دزفول نمود و حویزه و بهبهان بگشود و سرکشان از حکـام و الـوار و اعـراب شراسـت مئـاب 

دنـد، و در اوایـل سـنه نهصـد و پـانزده از کـوه کیلویـه شـرياز را رسیدند و بقیة السیف بعز بساط بوسی مفتخر و سرافراز گردی قتل
بفرقدوم میمنت لزوم خویش مشرف ساخته و از آنجا آفتاب جهانتاب عاطفتش بدیار عراق عجـم پرتـو انـداخت بعـد از انتظـام 

وان نهضت فرمـود تـا شري به صوبآذربایجان عزیمت نمود و چندگاه توقف نمود آنگاه در اثنای زمستان  به طرفمهام آن دیار 
  .دارالملک آذربایجان افراخته باب االبواب دربند و بادکوبه بگشود و در بهار لوای مراجعت ب

  جنگ با ازبکان
چون ضمري الهام پذیر شهریار جهانگريی از معظمات امور آذربایجان و شريوان وموغان و اران و عراقني و فارس و کرمان و دیار 

ت آنگاه تسخري ممالک خراسان و قهستان و زابلسـتان و جهـۀ همـت عـاىل نهضـت سـاخت و اعـالم بکر و خوزستان باز پرداخ
ز توجه خسرو ایران خرب یافته پای خان مشرق برافراشت شاهی بیک خاک  به سمتدفع شاه بیک خان ازبک ه کشورگشائی ب

اسـتمداد همـت از ) ع(وسـی الرضـاهزیمت بوادی فرار گذاشت دارای سکندر جاه بعد از استحصـال شـرف زیـارت علـی بـن م
مقتدای اولیا نمود بیستم شعبان سنه مذکور نزول اجالل در ظاهر مرو فرمود یک دوروز در میان صوفیان جـان فشـان ومخالفـان 
جدال و قتال دست داد چون صرفه جنگ در آن مکان با مخالفان نبود الجرم شهریار از پـای حصـار کـوچ نمـود پسـت نشسـت 

تصور آنکه شهریار غضنفر شکار فرار اختیار کرده با غرور هرچه تمامرت با سی هزار سوار از حصار پای جرئت شاهی بیک خان ب
تأیید یزدانی در یک منزىل مرو باشاهی بیک خان مصـاف کـرده بـني الفـریقني از صـباح تـا زوال ه بريون نهاد پادشاه دین پناه ب

بود قریب ده هزار کس از معاندین دین کشته گشت و شاهی بیک خـان را در  قتاىل در پیوست که ناسخ داستان رستم و اسفندیار
حربگاه مقتول یافتند و سردار او را دستگري کرده گردن زدند، تصرف لشگریان منصور غنایم نامحصور درآمد مدت سـه روز شـهر 

ه ان و زابلسـتان وسیسـتان و قهسـتان بـمرو را غارت کردند و دود از دودمان ازبکان برآوردند بعد از ایـن فـتح تمـام بـالد خراسـ
تصرف بندگان درگاه فلک اشتباه درآمد در این سال قشالق همایون در شهر هرات جنت آیات اتفاق افتاد، در بهار سنه نهصـد 

تسخري توران نهاد بعد از طی منازل و مراحـل کنـار آب آمویـه مخـیم عسـاکر نصـرت مـآثر ه و هفده اردوی گردون شکوه روی ب
ه بـ ای عالیجاه برده طلب شـفاعت نمودنـد حضـرت اعلـی شـفاعت ایشـان را قبـول فرمـودبه امرخوانني ماوراءالنهر پناه  گردید

عـراق افراخـت در سـنۀ مـذکور نجـم ثـانی  بـه صـوبآن دیـار علـم مراجعـت دولت و اقبال باجاه و جالل بعد از ضبط و ربـط 
هصد و هیجده از آب آمویه گذشته شهر قرشی را جرباً و قهراً گرفته قتـل تسخري ماوراءالنهر مأمور گشت وی در سنه نه اصفهانی ب

عام کرد در پای قلعۀ عجذوان بسبب نفاق غازیان از سالطني توران منهزم گشته به قتل رسید بـه سـبب قتـل نجـم ثـانی در تمـام 
خراسان تاخـت چـون بنـدگان  وببه صست خراسان فتنه و آشوب ظهور یافت، در سنۀ نهصد و نوزده پادشاه جمجاه عنان یکرا

بهـرات نـزول اجـالل نمـود اقدس بمشهد مقدس رسید ازبکان خراسان را خاىل ساخته بماوراءالنهر رفتـه پادشـاه فریـدون جـاه 
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تجدید ممالک خراسان از غبار آشوب و فتنه مخالفان صافی گشت هرات و توابع آن را بزینل خان شاملو ارزانی داشت و شـهر 
بـه ستان را به کف کفایت دیو سلطان روملو گذاشت آنگاه بـا حشـمت و شـوکت هرچـه تمـامرت رایـت مراجعـت بلخ وتمام طخار

عراق برافراشت در این سال قشالق در اصفهان واقع شد مبشـران دولـت و منهیـان سـعادت بشـارت رسـانیدند کـه آفتـاب  طرف
سلطان سریر عـدل و  صۀ عالم از نور والدت پادشاه زمانسلطنت ازمطلع اقبال طالع و اخرت والیت از افق شاهی المع گردید عر

  .احسان شاه طهماسب بهادرخان منور و روشن گشت

  جنگ چالدران
در سنه نهصد و بیست سلطان سلیم خان قیصر روم با سیصد هزار کس از طایفه نیکچری و زمره دىل و فرقه سکیان و گروه نونـد 

به منزل چالدران رسید چون پادشاه دین پناه در اصفهان این خرب شنید باهفـده با سیصد ضرب توپ از حدود آذربایجان گذشته 
هزار سوار جان نثار حرکت در همان موضع التقای فریقني دست داد در اوایـل بـر حسـب پادشـاه ایـران بـا سـلیم خـان مقابلـه و 

از فدائیان جان فشان و صوفیان صفوت مقاتله نموده در این جنگ قرب پنج هزار کس از طرفني طریق عدم پیمودند جمعی کثري 
نشان در این معرکه شهادت یافتندو جم غفري از امرای جلیل القدر و منشرح الصدر در پای مرشد کامل و پري مکمل خود بریاض 

گ رضوان شتافتند، چون سلطان روم عرادها درهم کشیده و زنجريها بر حواىل آن استوار گردانیـده و بـر کنارهـای آن تـوپ و تفنـ
نمـود الجـرم حاصـل مـیچیده مانند حصار استوار ساخته در میان آن تحصن جسته و ظفر بر آن مشکل ودر این حال جنگ بـی

 ناحیت در گـزین نهضـت کـرد قیصـر روم وارده شهریار گردون وقار صرفه در جنگ ندیدند به تربیز معاودت فرمودند و از آنجا ب
احتشـام تمـام وارد تربیـز  توجه به دیار روم آورد دارای عقده گشای در همان ایـام بـاتربیز شده چند یوم توقف نمود آنگاه روی 

گشت در سنه نهصد و بیست و یک مملکت خراسان را به شاه طهماسب بهادرخان شفقت نمـود در سـنه نهصـد و بیسـت و دو 
ر سنه نهصـد و بیسـت و چهـار اردوی واقع شد و د قشالق در تربیز اتفاق افتاد ودر سنه نهصد و بیست و سه قشالق درنخجوان

وقـوع یافـت در سـنۀ نهصـد و بیسـت و پـنج سـالطني  دارالملک آذربایجان حرکت نموده قشالق در همـان دیـاره وی بپکیهان 
بـه عنایات خسروانه و عاطفت شاهانه مفتخـر گشـته ه دارالمرز و شیخ شاه پادشاه شريوان بعز بساط بوسی همایون مشرف شده ب

بازآمدند در سنه نهصدو بیست وشش قشالق در دارالملک عراق افتاده سلطان سلیم خـان سـلطان روم از بـاطن  خویش اوطان 
پای به عالم آخرت نهاد، در سنه نهصد و بیست و هفت خسـرو جهانـدار بـه  ،طاعون به علتواطن اوالد سلطان حیدر ه فیض ب

یست و هشت شاه طهماسب بهادر خـان را از خراسـان احضـار و زمستان در نخجوان گذشت، د رسنه نهصد و ب آذربایجان رفت
و درمش خان را در مالزمت شاهزاده به خراسـان ارسـال داشـت در سـنه  فرمود آن والیت را به شاهزاده سام مريزا عنایت نمود

شـکی  جانـب بلـدهه شـکار بـ بـه جهـتنهصد و بیست و نه قشالق در دارالملک آذربایجان وقوع یافت در سنه نهصـد و سـی 
خرامید بود از نیل مقصود در مراجعت از آن حدود درقرب محال سـراب مـزاج نـواب مالـک رقـاب از اعتـدال بـاعتالل کشـید 

غالب بود سعی اطباء بجائی نرسید روز شنبه نوزدهم شـهر رجـب سـنه  »یا ایتها النفس المطمئنة ارجعی«چون جاذبه داعی 
  :بیت   .ن خرامیدمذکوره جهان فانی را وداع نموده بروضه رضوا

ــــــــــاحبقران ــــــــــاه ص ــــــــــغ آن شهنش  دری
 دریـــــــغ آنکـــــــه دیگـــــــر نبینـــــــد ســـــــپهر

 

ــــــتان ــــــک س ــــــاج بخــــــش ممال  جــــــم ت
 نظـــــــــريش در آئینـــــــــه مـــــــــاه و مهـــــــــر

 

  .نعش مورداالنوار آن شهریار دیندار را بداراالرشاد اردبیل نقل نموده در حظريه مقدسه صفویه مدفون ساختند
  :بیت  

ــــت ــــريد خداس ــــت و نم ــــرده اس ــــه نم  آنک
 

 کـــــــــه تغـــــــــري نپـــــــــذیرد خداســـــــــتآن
 

عمر شریف آن پادشاه والیت جاه سی و هشت سال بود ومدت بیست و چهار سـال مـن حیـث االسـتقالل پادشـاهی نمـوده آن 
نمود در حق سادات و علماء عـاىل شهریار والیت شعار بغایت شکار دوست بود در صیف و شتا از آن شغل خود را معاف نمی

ردی و درباره فقرا و مساکني مراسم شفقت و مرحمت بجای آوردی با فرقه صوفیان و عارفـان کمـال درجات پیوسته انعام وافر ک
س بدیـده شـفقت منظـور نظـر كـمحبت داشتی و همواره تخم لطف و احسان در دلهـای گوشـه نشـینان و منزویـان کاشـتی و هـر 

چهار پسر نامدار در صـفحه روزگـار یادگـار مانـد عاطفتش گشتی مرتبه آنکس از سپهر برین و چرخ اثري درگذشتی از آن شهریار 
  .ه طهماسب بهادرخان،دوم القاص مريزا، سیم سام مريزا، چهارم بهرام مريزاااول ش

  شاه طهماسب بن شاه اسماعیل
مظهر آیات الهی و مصدر عنایات نامتناهی مستخدم سالطني نامدار و مستعبد خـواقني جـم اقتـدار بـود در قهـر اعـداء و تربیـت 
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نمود با وجود جمعیت اسباب سلطنت اکثر اوقـات فرخنـده سـاعاتش باء و ترویج شریعت غرا و طریقت بیضا، ید و بیضا میاح
  :بیت  . بمالهی نگذشته و اغلب روزگار سعادت آثارش بعد از ادای طاعت صرف غمخواری جهان و جهانیان گشته

 هم والیت در نسب هـم پادشـاهی در حسـب
 لســش حاضــر کننــدآب و آتــش را اگــر در مج

 

ــد انگشــرتی ــا در انگشــتش کن ــلیمان ت ــو س  ک
 از میــــان هــــر دو بــــردارد شــــکوهش داوری

 

بنـده شـاه والیـت : تاریخ والدت آن شهریار دل افروز و آفتاب عالم سوز و تـاریخ جلـوس میمنـت مـأنوس آن پادشـاه دیـن پنـاه
  ).۹۱۹(طهماس 

روی داد با حدائت سن و بسیاری اعداءو کمی احبـاء کارهـای خطرنـاک در بدو سلطنت آن شهریار باعوان و انصار فتور بسیار 
از آن شهریار ظهور نمود نخست دشمن خانگی دفع نمود آنگاه مملکتـی کـه از دسـت رفتـه بـود از مخالفـان اسـرتداد فرمـود بـا 

کثـر حـروب فضـل حـق و ره روم و خاقان ترکستان و توران و حکام گرجستان و شاهان شريوان محاربات عظیم نمـود ودر اصقیا
مـدار لطف خداوند شامل حال آن پادشاه صاحب اقبال گردید آخراالمر در شـهور سـنه نهصـد و هشـتاد و چهـار از ایـن دار بـی

  .بدارالقرار خرامید
  :بیت

 اگـــــر صـــــد ســـــال مـــــانی در یکـــــی روز
 

ـــــروز ـــــاخ دل اف ـــــن ک ـــــت از ای ـــــد رف  ببای
 

  
  بود این رباعی در هنگام توبه از مالهی فرمود شوکت پنجاه و چهار سال زمان سلطنت آن پادشاه ذی

  :رباعی
ــــدیم ــــوده ش ــــرد آس ــــی زم ــــد پ ــــک چن  ی

ـــــو ـــــاردآل ـــــدیم آخـــــر ک ـــــگ ب ـــــر رن  ه به
 

ــــدیم ــــوده ش ــــر آل ــــاقوت ت ــــد بی ــــک چن  ی
 شســــــتیم بــــــآب توبــــــه آســــــوده شــــــدیم

 

  اسماعیل مريزا ابن شاه طهماسب
نمـود چنانچـه ارحـام هیچگونـه تقصـريی نمـی پادشاه جبار و شهریار ستمکار بود در قساوت قلـب و سـفک دمـاء و قطـع صـلۀ

هیجده نفر از برادران و برادرزادگان و بنی اعمام قتل فرمود بـه سـبب افـراط قتـل صـیت صـالبت و مهابـت وی بگـوش دور و 
نزدیک رسیده سطوت و شوکت آن شهریار در دلهای ترک و تاجیک مستقر گردیـد الجـرم طبقـات امـم طریـق متـابعتش جـرباً و 

ش گرفتند و فرمان قضا جریانش را طوعا و کرها پذیرفتند، فی شهور سنه نهصد و هشـتاد و شـش بـدارالقرار شـتافت و از قهراً پی
  .اندگري و دار جهانداری و مردم آزاری رهائی یافت مدت حکومتش یکسال و نیم بود بیشرت و کمرت نیز گفته

  سلطان محمدبن شاه طهماسب
شنت دار بود در روزگار آن شهریار در احوال ایران فتور فراوان روی نمـودو طوایـف قزلبـاش شهریار سخاوت شعار و پادشاه خوی

رسـانیدند و طایفـه ازبکـان و رومیـان از  بـه ظهـوررسـمی آن کـافر نعمتـان  اندامی و بـیسر از گریبان طغیان کشیدند و انواع بی
برآوردند مدت ده سال در کمال اختالل پادشاهی نمـود  محروسه تصرف کردند و دود از نهاد دودمانها و آتش از خانهاممالک 

  .آخراالمر خویش را از سلطنت معزول فرمود

  سلطان حمزه مريزا ابن سلطان محمد
پادشاهی با عدل و داد و شهریاری شجاعت نهاد بود بحکم پدرش بر سریر سلطنت عروج نمود با طایفه رومیه محاربان بـزرگ 

گشـت زمـان سـلطنتش  دار جنان روانه پسری ب دریغ دالکتیغ بیه نه نهصد و نود و چهار بو جنگهای عظیم کرد، فی شهور س
  .اندشش ماه بود بیشرت و کمرت نیز گفته

  ابوالمظفرشاه عباس بن سلطان محمد
لباش عذر طغیان امرای قزه اتفاق افتاد پادشاه دولت یار و شهریار معدلت شعار بود ب) ۹۹۶(عباس بهادر خان : تاریخ جلوسش

چنرب اطاعت درآورد و به نـريوی بخـت ه عقل و حسن تدبري اهل طغیان را ب به قوتو استیالی ازبکیه و رومیه بر ملک موروثی 
کشی و تربیت احبا و دفـع اعـدا قـوانني نیـک نهـاد و آن لشگرورای صایب مملکت را از جنگ اعداء دین بريون کرد و در آئني 

ات عظـیم روی داد و در همـه معـارک بو خوانني توران و حکام گرجستان و عساکر هند محارجاه را با سالطني روم  پادشاه ذی
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دریغ گذرانید و چندین هزار از دیـن بیگانـه بحسـن و ظفر برپرچم علم آن شهریار نامدار بوزید و چندین کافر از تیغ بینسیم فتح 
مدت پادشـاهی آن . فرادیس قدس خرامیده سی و هشت ب سعی آن پادشاه زمانه با حق آشنا گردید عاقبت فی شهور سنۀ هزار و

  .ظل الهی چهل و چهار سال بود

  شاه صفی بن صفی مريزا ابن شاه عباس
اسم سامی آن شهریار گرامی سام مريزا بود چون بر سریر سلطنت تمکن یافت شاه صفی مناسب نمود تـاریخ جلـوس آن شـهریار 

    .شودمی ماز این مصرع مفهو
  م نریمانی هم شاه صفیهم سا     :صرعم

حوزۀ تسخري امناء آل عثمان درآمد از آن تاریخ ه در زمان آن شهریار عراق عرب از تصرف اولیای دولت صفویه بريون رفت و ب 
حیطه تصـرف ملـوک هنـد ه تا حال در تصرف گماشتگان آل عثمانست ممالک زابل را علیمردان خان بن گنجعلی خان زنگنه ب

ران بر جمال خاندان خود نهاد شاه صفی مدت چهارده سال من حیث االسـتقالل پادشـاهی کـرد در شـهور لعن و کفداد و خال 
  .اقلیم بقا روی آورده سنه هزار و پنجاه و دو ب

  شاه عباس ثانی ابن شاه صفی
و عـدالت سـلوک اند پادشاه کامکار و شهریار گردون وقار بود با جمهور خالیق بطریق نصـفت ظل معبود، یافته: تاریخ جلوسش

نمود چون علیمردان خان مملکت زابل را به تصرف ملوک هند داده بود الجرم آن پادشاه واالجاه بنفسه بـا لشـگر ظفـر اثـر می
عـالم جـاودانی خرامیـد و ه فی سنه هزار و هفتاد و پنج از این سـرای فـانی بـ. عزیمت آن کشور نموده از آن طایفه انتزاع فرمود

  .پنج سال کشید زمان سلطنتش بیست و

  شاه سلیمان بن شاه عباس ثانی
به وفور عدل و داد معروف و به فضایل و کماالت موصوف بود در زمان آن شهریار معدلت شعار جنگ و جدال اتفاق نیفتاد و 
اه هیچ ستمگری دست ظلم و بیداد نگشاد مگر جنگ ایروان که در اواخر عهد شاه عباس ثانی طایفه رومیه تصرف کردنـد و شـ

سلیمان از آن گروه اسرتداد نمود، در زمان آن پادشاه دین پناه مملکت ایران بغایت معمور و رعایا مسرور بودنـد و مـدت سـی و 
  .روضه رضوان انتقال فرموده فی شهور سنه هزار و صد ونه ب. چهار سال باالستقالل پادشاهی نمود

  شاه سلطان حسني بن شاه سلیمان
نمود امور چند از آن شهریار روی خویشنت دار بود در نظام امور انام ومهام خاص و عام اهتمام نمیپادشاهی غفلت شعار و خس

که اولیـای دیـن ومشـایخ اهـل یقـني را رنـج  رسید که هر یک باعث اختالل سلطنت و انقراض دولت گردید نخست آن به ظهور
هر محفل که فقـريی شـنیدی آن بینـوا را ذلـت و اهانـت نمودی و همواره دست جور و کني بر صوفیان صفوت آئني گشادی و در 

رسانیدی و بهر مکان که درویشی دیدی بدار مذلت و حقارت کشیدی و در هر مجلسی که حلقه ذکر استماع نمودی آن ذاکران 
ان و آتـش را از حلق آویخنت گفتی و بهر انجمنی لفظ هو برده شدی خون آن بیچارگان را ریخنت فرمودی دود از دودمان درویش

مقـرب سـبحانی مالمحمـد  ئی از دقایق اذیت و عداوت بهیچ گونـه تقصـري نکـردی چنانکـهاز خاندان صوفیان برآورده و دقیقه
وحید زمان وفرید دوران بود بعد از ایذای بسـیار حکـم بـر اخـراج آن زبـدۀ اخبـار نمـود و طفـل  صادق اردستانی قدس سره که

  :بیت    . رودت هوا وفات یافتصغري آن جناب در عرض راه از شدت ب
 چــــون خــــدا خواهــــد کــــه پــــرده کــــس درد

 

 مـــــــیلش انـــــــدر طعنـــــــه پاکـــــــان بـــــــرد
 

جاهالن عالم نما و عالمان جهالت پريا باعتقاد آن شاه نادان صـفت بـر اصـحاب ایقـان آنچـه الزمـه ظلـم و عـدوان بـود ظـاهر 
مشت طعن خاطرخاصـان الـه را خسـتند و بسـنگ ضـرب ه ساختند و مانند حکام بنی امیه هرجا مرد خدائی یافتند برانداختند ب

دل مقربان درگاه را شکستند در هر دیاری نکوکاری و بهر ملوکی اهل سلوکی بود دست ستم بر ایشان گشودند و در هر مملکتی 
بـود  اعتبار نمودند و در هـر محـاىل صـاحب حـاىل و بهـر منـزىل اهـل دىلصاحب والیتی و بهر دهی دل آگهی بود خوار و بی

ابواب جور و اهانت بر روی او گشادند درهر ناحیتی اهل معرفتی و بهر زمینی صاحب یقینـی بـود انـواع زحمـت بـر وی دادنـد 
مناسـب مقـام اسـت احـوال شـیخ . طرفه اینکه این امر شنیع را صواب پنداشتندی و این فعـل قبـیح را درد دیـن نـام گذاشـتندی

ب تواریخ مسطور است که شیخ مجدالدین مرید شیخ نجم الدین خـوارزمی بـود بنـابر مجدالدین بغدادی رحمت الله علیه در کت
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ه افساد اهل فساد و سعایت ارباب حساد سلطان محمد خوارزم شاه آن والیت پنـاه را قتـل نمـود آنگـاه نـادم و پشـیمان گشـته بـ
  .اینک سر خدمت شیخ نجم الدین رسیده عرض کرد که اگر دیه خواهی اینک زر و اگر قصاص نمائی

در انـدک زمـانی . شیخ فرمود که دیه مجدالدین زر نیست و قصاص او سرمن و تو و سر سروران تو و سـر اهـاىل مملکـت تسـت
  چنگیزخان از سمت مغولستان ظهور یافته کرد آنچه کرد وشد و آنچه شد بلی

  :بیت
ـــــــدرد ـــــــد ب ـــــــدا نای ـــــــرد خ ـــــــا دل م  ت

 

 هــــــیچ قــــــومی را خــــــدا رســــــوا نکــــــرد
 

ی که بدایت آن بطریق ارادت و قانون طریقت ظهـور نمایـد و بـه نـريوی صـوفیان جـان فشـان بـالد امصـار علی الخصوص دولت
آن فرقه رواج مذهب و احیای ملت شود و بـه شـوکت آن طایفـه اعـدای دیـن و دولـت معـدوم گـردد و قریـب  به قوتگشاید و 

ازه ملک و ملت انتظـام پـذیرد آنگـاه صـاحب ایـن دویست وسی و چهار سال اساس دین ودولت بر آئني مذکور قرا رگريد و شري
دولت با آن گروه بنیان خصومت کند و بر قتل و اخراج ایـن جماعـت فرمـان دهـد همـواره ایشـان را مخـذول و منکـوب دارد و 

نـدان را انعدام و جود این زمره را الزم شمارد و گروه اراذل و ادانی را بر اشـراف قـوم مسـتوىل سـازد و فرقۀدانشـمندان و خردم
ان الله الیغري مابقوم حتی یغريوا براندازد، نهال این افعال چه ثمره خواهد داد و فکرت این اعمال چه گره خواهد گشاد آری 

  .ما بانفسهم
که اعداء دین و مخالفني حضرت سیدالمرسلني را بر مملکت استیال داد ابواب رنج و محـن بـرروی رعایـا گشـاد سـیما  آن دوم

ان، آن کافران مال مسلمانان را بردند و خون بیچارگـان را خوردنـد و گوشـت فقـريان را بریـان سـاختند و پوسـت ایمگرجیان بی
که امور بـزرگ و کارهـای سـرتگ را باشـخاص پسـت فطـرت و  آنسیم مسکینان را کندند و دمار از روزگار زیردستان برآوردند 

ف کفایت امراء دانشمند و عظماء پایـه بلنـد گذاشـت آنـان از مردان دون همت رجوع داشت و مهمات دون و خدمات زبون بک
خایـه و مالزمـان دانش و مردان بدمنش و خادمـان بـیکه زنان بی آنچهارم . عهده برنیامدند و اینان از علو همت تن در زدند

ت چنانکـه در روزگـار مایه را برای مشورت ساخت و نظام دولت و مهام مملکت را بر عهدۀ گروه جاهل و قوم اراذل انـداخبی
-خردی مالک مسندی بود و هر بـیقدری صاحب صدری و هر بیآن شهریار غفلت شعار هربی نسبی خداوند منصبی و هر بی

انی بسامانی و هربـی فراسـتی بریاسـتی و دئی و هر نائی بلندپایهمعرفتی صاحب منزلتی و هر گمراهی صاحب جاهی و هر بیمایه
وهربی تدبريی دبريی و هر شریری امريی و هر سیهکاری سپهداری گردید و هر جاهلی عالمی و هـر هردون همتی بدولتی رسید 

  .گذشتمدبری مدبری و هر بی تمیزی عزیزی گشت و بی میانجی زنان و خواجه سرایان امور مردان بهیچ وجهی نمی
  :بیت  

ـــــد ـــــل و دینن ـــــان چـــــون ناقصـــــان عق  زن
 

ــــــــد ــــــــان گزینن ــــــــردان ره ایش ــــــــرا م  چ
 

قدیر ایزدی چون اسباب تفرقه جمع و سامان نکبت فراهم گشـت محمـودبن مـريویس غلجـائی از خیـل افغـان بـا شـش بعد از ت
اصفهان رسید و قلیل فرصتی محاصره نمود فی شهور سنه هزار و صـد و  به ظاهرسامان از دارالقرار قندهار بی لشگرهفت هزار 

ر از خویشـان و فرزنـدان آن شـهریار را قتـل کـرد و چنـدین هـزار نهـال عمـر سی و چهار جرباً وقهراً مسخر گردانید هفتاد و دو نف
انتبـاه را بـدارالملک نیسـتی ارسـال نمـود وشـهر اصـفهان کـه سـالهای فـراوان از گاه آن پادشاه بی نازنینان را از پای درآورد آن

رسـانید و معنـی  بـه ظهـور هاان الملـوک اذادخلـوا قریـة افسـدوحوادث دوران مصون بود دست غارت گشود و مضمون آیه 
  .آشکار گردانید، زمان سلطنتش سی سال بود وجعلو اعزة اهلها اذلة

  شاه طهماسب ثانی ابن شاه سلطان حسني
قـدم از درون شـهر بـريون  لشـگرحکـم پـدر جهـت جمـع نمـودن ه هنگامی که محمود افغان بمحاصره اصفهان اشتغال داشت ب

تحریـک ه ه اوقات گذرانیدی و در نهایت پریشانی روزبه شب و شب بروز رسانیدی بـگذشت چند سال در جبل مازندران و غري
تختگـاه مـوروثی ه اعتضـاد نادرشـاه سـنۀ هـزار و صـد و چهـل و یـک بـه امرای خراسان و سایر بزرگان بدان صوب شتافت و ب

عاقبت امر و پایان کـار مالحظـه غایت مایل بود و از امور مملکت ذاهل و غافل بود در ه عیش و عشرت به تمکن یافت چون ب
داری معزول ساخت و نام آن پادشاه را  ننمودی الجرم فی شهور سنه هزار و صد و چهل و پنج نادرشاه وی را از مشاغل جهان

  .مدت پادشاهی آن شهریار من حیث االختالل یازده سال بود. از وجود دنانريو دراهم برانداخت

  شاه عباس ثالث ابن شاه طهماسب
نادرشاه شاه طهماسب را از سلطنت معزول گردانید پسر هشت ماهه او را بر اورنگ شاهی نشانید و حکم کرد وجوه دینـار  چون
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و درهم را بنام نامیش مزین دارند و در ممالک محروسه فرمان قضا جریانش را قبول کردند تا آنکه سنۀ هـزار و صـد و چهـل و 
خت ودودمان صفویه را یکباره معدوم سـاخت و از ایشـان جـز حکـایتی در جهـان هشت اسم شاه عباس ثالث را از سکه براندا

  :بیت    .نماند
 جمشــید جــز حکایــت جــام از جهــان نــربد

 

ـــــوی ـــــباب دنی ـــــر اس ـــــد ب ـــــار دل مبن  زنه
 

  شیخ ابوذرعه
ان یکی از کامالن اسم آن جناب عبدالوهاب بود و سفر بسیار اختیار نمود و بسیاری از مشایخ زمان را دیده و از یمن انفاس ایش

  :بیت    .درگاه گردید
ـــــدی ـــــر ب ـــــنگ صـــــخره و مرم ـــــو س  گرت

 

 صـــاحبدل رســــی گـــوهر شــــدیهچـــون بــــ
 

در نفحات مسطور است که آن حضرت در علوم ظاهری و بـاطنی یگانـه و در زهـد و ورع وحیـد زمانـه بـود و بـا شـیخ عبداللـه 
اسی در سنه چهارصد و بیست و پـنج در دارالعلـم شـرياز خفیف در سفر حجاز صحبت نموده در روزگار خالفت القادر بالله عب

  .غایت اشتهار دارده خلد برین انتقال فرمود مزار آن بزرگوار در آن دیار به ب

  موالنا احمد
ی عصـر گـوی الدر علم فقه و اصول امامیه ماهر و در فنون دیگر فی الجمله قادر بوده در تقـدس ذات و سـالمتی نفـس از فضـ

ئی از علمای ظاهر کتاب حدیقةالشیعه رابدو منسوب دارند و در طعن مشـایخ عظـام از آن کتـاب شـاهد آرنـد، هفرق. تقوی ربوده
نماید که این گونه کتاب تألیف فرماید و زبان طعن بر اولیـای دیـن راقم گوید که از محامد اخالق و محاسن ذات موالنا بعبد می

بهره داشته و گاهی در حلقه فقـراء قـدم گذاشـته، میـان محققـان چنـني شـهرت و عرفای صاحب یقني گشاید و موالنا از نشأ فقر 
افراشـته لهـذا دارد که موالنا شاگردی داشته قمی االصل مشهور بروحی معرکه گري که نسبت بـه مـردان خـدا لـوای معـاودت مـی

در آنجـا تحریـر فرمـوده، در کتاب مذکور را جهت قبول عامـه بنـام موالنـا تـألیف نمـوده و هـر نـوع رطـب ویـابس کـه خواسـته 
رشحات مالیوسف بهبهانی مسطور است که جمعی کتاب حدیقةالشیعه را به نظـر موالنـا محمـدباقر خراسـانی رسـانیده عـرض 

فرمائیـد؟ موالنـا فرمودنـد کـه فهرسـت نمودند که موالنا احمد اردبیلی در این کتـاب رد مـذهب صـوفیه را فرمـوده شـما چـه مـی
نیست و این حدیقه تألیف مالمعز اردستانی است و مذمت صوفیه نیز  ام کتاب حدیقةالشیعه در آنرا دیده تألیفات موالنا احمد

گفته که من مالمعز اردسـتانی کتابست انکار صوفیه نفرموده و نیز مالشاه محمد شريازی می الحاق شده و مالمعز که مصنف آن
منسوب و از مـذمت صـوفیه هـیچ  به خودام کتاب حدیقةالشیعه را پرسیده و از معزی الیهام را که مؤلف حدیقةالشیعه است دیده

فرماید که کتاب حدیقةالشیعه که در هندوستان نگفت مؤید این مقال نیز نقل نمود که مالمحمود خراسانی که عالم ربانی بود می
والنـا احمـدظاهر نبـود از ایـن جهـت نوشته شده بود دیدم و در آن کتاب مذمت صوفیه نبود، چـون حدیقةالشـیعه ثبـوت از آن م

مالمحمد باقر مجلسی در کتاب خود از موالنا احمد نقل انکار و مذمت صوفیه ننموده و اسم حدیقه را مذکور ننمـوده بـا آنکـه 
  .نام چند کتاب غري مشهور از علمای شیعه در انکار صوفیه ذکر کرده است

  :بیت    .حمت الله علیهوفات موالنا در زمان شاه عباس ماضی اتفاق افتاد ر
ــــــــا ــــــــن واعظ ــــــــدگانی بک ــــــــان زن  چن

 

ــــرد ــــد م ــــی نگوین ــــرده باش ــــون م ــــه چ  ک
 

  قبةاالسالم تربیز
از مداین مشهوره و از بالد معروفه است از اقلیم رابع، و سه طرف آن واسع است و طـولش از جزیـره خالـدات قـب و عرضـش 

ازمنه و کرور ایام روی  مروره ز ملوک عجم او را احداث کرده و بگویند یکی ا. فضل و هرن از همراهان گذشنته ب يلح، تربیز یعن
شـهر بنیـاد نمـود و  خرابی آورد فی شهور سنۀ صد و هفتاد و پنج زبیده خاتون دخرت جعفربن منصور عباسی زوجه هـارون آنه ب

در زمان خالفـت متوکـل  خرابی افتاد،ه مرغوب بنافرمود در سنۀدویست و چهل و چهار به سبب زلزله ب رعمارات خوب و قصو
امري سودان مفوض بود در آن وقت ابوطـاهر مـنجم ه بار دیگر رو به عمارت نهاد، درعهد خالفت القائم بالله ایالت آن والیت ب

شريازی حکم نمود که شب جمعۀ چهارم صفر سنیۀ چهارصد و سی و سه زلزله عظیم شود و جمیع آن دیار خراب و منهدم گردد 
�ً ظـاهر زلزلـوا زلـزاال شـدیداشهر نظاره نمودنـدی در آن وقـت مصـدوقه وه کوه سرخاب رفته به در آن شب بالجرم اغلب خلق 

سرای جاودانی درگذشت امري ناصر خسرو در سفرنامۀ خود آورده که در ه گردید و جمعی کثري وجمی غفري از این سرای فانی ب
نمـودم جمعـی از مردمـان بـريون نرفتـه قـول مـنجم را خـوار ظه مـیآن تاریخ در تربیز بودم و قدرت حق سبحانه و تعاىل رامالح
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آباد قدم نهادند و همان مـنجم مـذکور در سـنۀ  به عدمپنداشتند و حکم او را مهمل و مزخرف انگاشتند زیاده از چهل هزار کس 
ی آنجا را طرح انداخت چهار صد و سی و چهار بطالع عقرب آن شهر را بساخت و بعضی گویند در زمان خالفت واثق بالله بنا

شـمار بشـهر ند در زمان کریم خان زند زلزلـه شـدید ظهـور یافـت و خلـق بسـیار و گـروه بـیدبومدتها زلزله ساکن و خالیق ایمن 
ئی رسید که سیصـد هـزار مؤلف نگارستان گوید که در زمان سلطنت سلطان اویس ایلکانی آبادی شهر تربیز بمرتبه. نیستی شتافت

ون درگذشت و بمردم معلوم نگردید که در آن شهر کسی وفات یافته بالجمله شهر تربیز آبش معتـدل و هـوایش طاع به علتکس 
به برودت مایل محتویست بر باغات دلگشا و بساتني خرم پريا و مشتملست بر قـراء معظـم و نـواحی بهجـت تـوأم خلقـش تـرک 

رند مشرب سفید رخسار و از متاع حسن برخـوردار، انـواع  زبان و در عقل معاش سردفرت اهل زمان همگی شیعه مذهب و اکثر
ن والیـت آها با امتیاز و پانزده هـزار بـاب خانـه در فواکه فراوان و اقسام نعمت ارزان، مطبوخات بازارش ممتاز و انواع پختنی

لبـاش در اطـراف آن دیـار مهیا و آماده و چهل هزار خانه ایل شقاقی و شاهسون و غـريه از قبایـل قز لشگرمسکون و بیست هزار 
  .افتاده

  وصف مردم تربیز
عدیل اما اکثر مردمش بدکردار و فقري آزارند از عـالم معنـی غافـل و در دام صـورت مسود اوراق گوید آن دیار بحسب مکان بی

آثـار بسـلک گرفتارند از مشرب مردمی دور و از روش آدمیت منفرد چنانکه زمرۀ دانشمندان در مدح و ذم آن دیار اشعار صدق 
  :رباعی.    شوداند من جمله دو رباعی نوشته مینظم کشیده

 هرگـــــز نشـــــود ز طبـــــع تربیـــــزی دوســـــت
 آن را کـــــــه بدوســـــــتی بیـــــــابی صـــــــادق

 

 مغزنــــد همـــــه جهـــــان و تربیـــــزی پوســـــت
ـــزی خوســـت ـــه تربی ـــب اســـت ن ـــز غری  او نی

 

  رباعی
ــــز بهشــــت اســــت و گــــروهش ز صــــفا  تربی
 گفتــــی کــــه بدوســــتی نــــه صــــادق باشــــند

 

 ینــــه پـــاک جملــــه از زنـــگ جفــــاچـــون آئ
ــــــدا ــــــه چــــــرا عکــــــس نگــــــردد پی  ز آئین

 

مقابر اولیاء و اکابر فقراء در آنجا بسیار است من جمله موالنا فقیه زاهد و شیخ ابراهیم جعده و بابافرج و بابـا حسـن و خواجـه 
لفضایل خاقانی و ظهري الـدین و در مقربۀ سرخاب از شعراء ابوا. ضامن الدین و شیخ حسن بلغاری و شیخ نورالدین بیمارستانی

و جمعی ازصحابه کرام در کوه سند . فاریابی و شمس الدین سجاسی و فلکی شريوانی و شاقور نیشابوری و مجري الدین بیلقانی
  .مدفونند رحمت الله علیهم

  بطریق اجمال انددرذکر احوال سالطني که در آن سرزمني سلطنت نموده
اند که حاکم آذربایجان از جانب بنی امیـه و عباسـیان مقـرر بـود چـون در بنیـان خالفـت بنـی بر ارباب دانش و کمال پوشیده نم

عباس اختالل ظهور نمود در عصر دولت سلطان مسعود بن ملکشاه سلجوقی اتابک ایلدگز از جانـب سـلطان واىل نافـذالفرمان 
  .گشته شهر تربیز را تختگاه فرمود

  ذکر ملوک ایلدکزیه
ت سال حکومت نمودند نخستني اتابک ایلدگز درم خریدۀ وزیـر سـلطان مسـعود بـود فدند و مدت هفتاد و هآن فرقه پنج نفر بو

سـلطان لـوای  به فرمان بنابر استعداد فطری سلطان وی را تربیت نموده با لشگر مستعد بجانب آذربایجان روان ساخت وایلدگز 
اران و موغان و شريوان روی آورد و تمامی آن والیت  ه طرفبگاه  صوب برافراخت و آن ملک را ضبط کرد و آن عزیمت بدان

تربیز گردانید فی شهور سـنۀ پانصـد و شصـت و هشـت سـایه نشـني دیـوار عـدم گردیـد و  به سمترا مسخر نموده عنان مراجعت 
  .مدت حکومتش بیست و یک سال بود

  اتابک محمد بن ایلدگز
نمـود چـون وزارت سـلطان طغـرل بـن ملـک ارسـالن اشـتغال مـیه زمانی بغایت دانا و در امور مملکت توانا بود مدت ه وی ب

ضـبط امـور ملـک و مـال پرداخـت و اطـراف مملکـت را ه غایت طفل بود لهذا مدت سیزده سال در کمال استقالل به سلطان ب
در . یرفتنـدیچنان مضبوط و مربوط ساخت که ملوک عالم و طوایف امم از وی حسـاب گرفتنـدی و امـر او را از جـان و دل پذ

  .عالم دیگر شتافته سنه پانصد و هفتاد و یک ب
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  اتابک قزل ارسالن بن ایلدگز
حکومـت آذربایجـان اشـتغال ه نمود در زمان بـرادرش بـلهو و لعب مشغول و مایل بود و با جوانان ساده رو میل میه غایت به ب

عاقبت میان او و سـلطان غبـار نـزاع ارتفـاع یافـت و  داشت بعد از برادر در خدمت سلطان طغرل رایت امرياالمرائی برافراشت
موجب اشاره ناصر خلیفه برمتکـای سـلطنت تکیـه نمـوده ه آتش حرب و قتال سر به باال کشید در سنۀ پانصد و هشتاد و هفت ب

  .دن اوان بدست امراء حسود یا فدائیان به قتل رسید زمان حکومتش پنج سال بوآپادشاه باالستقالل گردید و هم در 

  اتابک ابوبکر بن محمد
بعد از قتل عم خود در تربیز بر مسند حکومت نشست و ابواب ظلم و جـور بـر روی اهـاىل آن دیـار بربسـت میـان او و بـرادرش 

وىل نعمـت خـویش کـرده بـود گریختـه رو بـه ه قتلق اینانج مکرر جنگ و جدال اتفاق افتاد قتلق اینانج بنابر کیـدی کـه نسـبت بـ
عراق آورد و دولت آل سلجوق را منقرض کرد و هم شآمت کفران نعمت شامل ه خوارزم شاه را تحریک نموده بخوارزم نهاد و 

حال او گشته یکی از امراء خوارزمشاه او را بکشت و اتابک ابوبکر مدت بیست سال در کمال جاه و جـالل حکومـت فرمـود و 
  .فی شهور سنه ششصد و هفت بملک بقا توجه نمود

  داتابک بن محم
بعد از فوت برادر در آن کشور سرور گشت چون پانزده سال از حکومتش گذشت فی شـهور سـنۀ ششصـد و بیسـت و دو سـلطان 
جالل الدین بن سلطان محمد خوارزمشاه قصد آذربایجان کرده و اتابک تاب مقاومت در خـود ندیـده بقلعـۀ البخـق گریخـت و 

جئه انتقال کرد و دولت اتابکان بدو منقرض گشـت چنـدگاه ف به علتخرب  سلطان منکوحۀ او را بدست آورد بعد از استماع این
  .عرصۀ آن مملکت از حاکم نافذالفرمان خاىل بود تا آنکه دولت چنگیزیه ظهور نمود

  در ذکر احوال ملوک چنگیزیه
هی نمودنـد و مـدت بر اصحاب فضل و افضال پوشیده نماند که سالطني چنگیزیـه چهـارده نفـر بودنـد کـه در دیـار ایـران پادشـا

  .سلطنت آن فرقه یکصد و سی و یکسال کشید
نخستني چنگیزخان بن میسوکابها در ابن قبل خان بن تومنه خان ابن بایسنقر خان بن قایدوخان بـن دوتـونني خـان بـن توقاخـان 

خان بن النجه خان بـن بن بوزنجر خان بن االن قواست و آالن قوا از نژاد مغول بن النجه خان بن کیوک خان بن دیب یاوقوی 
ترک بن یافث بن نوح علیه السالم است گویند ترک با کیومرث که اول ملوک عجم است معاصر بوده و آالن قوازنی بود کـه بـه 

شـوهر سـه پسـر بیـک شـکم از وی ظهـور نمـوده بـوزنجر کـه بـن آالنقواسـت معاصـر ابومسـلم مـروزی بـوده و قدرت ایزدی بـی
هـل و نـه در زمـان خالفـت المقتضـی المراللـه عباسـی و سـلطنت سـلطان محمـود سـلجوقی در چنگیزخان در سـنه پانصـد و چ

مغولستان متولد گشت و پدرش میسوکابها در سنه پانصد و شصـت و دو از ایـن سـرای فـانی بعـالم جـاودانی درگذشـت در سـنه 
شـاه چنگیزخـان بـر اورنـگ خـانی پانصد و نود و نه در روزگار خالفت الناصـر باللـه و سـلطنت سـلطان محمـود تکـش خوارزم

جلوس نمود در بدایت حال و اوایل احوال او را تمـوچني نـام بـود چـون سـه سـال از پادشـاهی او بگذشـت باشـارت درویشـی 
  :بیت  .مخاطب بچنگیز خان گشت

ــــــــی چنگیزخــــــــان ــــــــرو کــــــــه معن  از آن
 

 بــــــود خــــــان خانــــــان بتــــــوری زبــــــان
 

  کشی چنگیزلشگر
الل پادشاهی بود بعد از سلطنت دولت او روز بروز تزاید و تضاعف گرفت و سـال بسـال چنگیزخان مظهر قهر الهی و مصدر ج

مرتبه جاهش بلندی و رفعت پذیرفت بر تمامت صحرانشینان و بالد ختا و خنت و چني و ماچني و مغولستان و سقسـني و بلغـار و 
ر زمان خالفت الظاهر بالله بقصد قلع و قمع تاتارستان و روس و دشت قبچاق واران سروری یافت آنگاه در سنه ششصد و ده د

سلطان محمد خوارزمشاه بجانب ترکستان شتافت در سنه ششصد و شانزده بوالیت ماوراء النهر تاخت و آنچه ا زجـنس صـامت 
ر درسنۀ ششصد و هفـده از جیحـون عبـو و ناطق بود سوخت و کند و قتل و عام فرمود بعد از خرابی تمام بالد توران و ترکستان

کرده لواز تسخري ایران برافراخت و آنچه لوازم تاخنت و انـداخنت و کنـدن و سـوخنت و بسـنت و کشـنت بـود ظـاهر سـاخت صـاحب 
رسـیدند در مقدمـه ظفرنامـه مـذکور  به قتـلصدرالعباد گفته که در این فتنه از شهر ری که مولد و منشأ فقري بود هفتصد هزار کس 

رسـیدند و در  بـه قتـلاطفال که بجای بودند هزار هزار و هفتصد و چهل و هفـت هـزار کـس  سوان وناست که در نیشابور غري از
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آمدند ظهور او از بلیات عظمی و حوادث کربی بـود  به قتلروضةالصفا مسطور است که در هرات هزار هزار و ششصد و کسری 
مقید نبوده و جمیع ادیان در نظـرش یکسـان از ظهور حضرت آدم تا این دم بالئی مانند وی ظهور ننموده وبهیچ مذهب و ملت 

نموده اما دریاسا و یوسون خویش مسلمان را برسایر مردمان ترجیح دادی چنانچه دیـت ختـائی بـر دراز گوشـی و مسـلمان را می
چهــل بــالش نقــره نهــاده درویشــان و گوشــه نشــینان هــر ملــت را دوســت داشــتی و از مراســم نصــفت و مــروت هیچگونــه مهمــل 

  .دانایان هر قوم را در آغوش لطف و احسان پروری و بدان گروه قواعد مرحمت و شفقت ظاهر کردینگذاشتی، 

  احوال و سیاست چنگیز
نمـود بـا گـروه در تواریخ مسطور است که چنگیز خان را حاالت غریـب و حکایـات بـدیع بـود یکـی از اخـرتان را پرسـتش مـی

ارق عـادات زبـان گشـودی در فـن شـانه کمـال مهـارت و برامـورات صـعب روحانیان او را انس بودی و همواره بر مغیبات و خ
غایت قدرت داشتی از علو همت و سمو منزلت جهان وجهانیـان نـابود و معـدوم انگاشـتی و گـاهی او را حـالتی ماننـد غـش و 

دی و آن جملـه حالت از حادثه جهان و ظهور خصمان و فتوح و عزیمت و گرفنت مملکت زبان گشا بیخودی رخ نمودی و در آن
را کاتب در قلم آوردی چون از آن حالت بازآمدی بر وفق گفتار خویش عمل کردی همگی مطابق واقع شدی الجرم مغـوالن او 
را پیغمرب دانسته و احکامش را شریعت خواندندی فرمانش را از دل و جان بردندی و طریق خلوص وبندگیش سرپدندی چنگیز 

کیاست و سیاست رنام به زبان ایغوری یکی در نظام مملکت ودیگری در نظام مهام رعیت، د خان را دو کتابست یاسا و یوسون
چنان بود که زیاده از آن تصور نتوان نمود چنانچه اگر کسی تازیانه در راه مشاهده نمودی جز مالک یـارای برداشـنت او نبـودی، 

دم نگذاشتی، و هـر عـورت کـه درهنگـام غـارت احدی بجز صداقت و شجاعت ق کذب و سرقت در اردوی او ظهور نداشتی و
و محرمـان را  در حـني وفـات مقربـان. بدست یکی از لشگریان آمدی اگر آن عورت شـوهر داشـتی دسـت تصـرف باونگشـادی

کنم که ازدین خود برنگردیـد احضار نموده بر این کلمات صدق سمات زبان گشوده که شما که پريوان و مطیعان منید وصیت می
گران را قوت و شوکت ندهید اگر در دین خود ثابت و راسخ باشید در نزد همدینان و هـم کیشـان معـزز و محرتمیـد و مذهب دی

مـذهب مقتـدا اسـت مردمـان او را بـزرگ شـمارند و شـما را  آنچون از دین خود برگردید و ملت دیگر اختیار کنید کسی کـه در 
آنکه هـر  به جهتو منزلت نماندوهیچکس شما را پیشوا و مقتدا نخواند  خوار و ذلیل گذارند و در نزد قوم خود هم شما را قدر

 مراه شما بدین دیگر درآید آن دین را تعظیم و تکریم نماید و آنکس که در دین من ثابت قدم باشد ازشـما بیـزار شـوده کس به
د عزیز و گرامی بودند چون ازگفتـه فی الواقع تا بر وصیت چنگیزخان عمل کردن. که وصیت پدر کار نبستید وعهد او را شکستید

وفات چنگیز خان در زمان خالفت المستنصر بالله سنه ششصد و بیسـت و چهـار بـود . اعتبار شدنداو تجاوز نمودند خوار و بی
  .مدت بیست و پنج سال در کمال استقالل سلطنت نمود

  اوکتای قاآن بن چنگیزخان
یر خانیت گذاشت در عدل و داد و تعمري بـالد وقهـر اعـداء و تربیـت احبـاء بحکم وصیت پدر و اتفاق برادران پای عزت بر سر

بدل و در سـخاوت و سـماحت ضـرب المثـل بـود اکثـر بـالد شـرقی وشـماىل کـه عدیل و نظري نداشت در صالبت و مهابت بی
و احسـان  وصیت برّ آتش ظلم و تعدی انطفا پذیرفت چنگیزخان فتح نکرده بود وی بگشود در زمان آن پادشاه مکرمت دستگاه

آن شهریار معدلت شعار هفت کشور بگرفت کرمش خط نسخ و بطالن بر حکایات حاتم و آل برمـک کشـید و از خـوان احسـان 
  .اندبهره نگردید،علماء اخبار از جود و کرم آن شهریار حکایات غریب و روایات عجیب نوشتهنصیب و بیاو هیچکس بی

ن در مدت سیزده سال که زمام سلطنت در کف قدرت اوبود مبلغ صد و شصت هزار تومـان در روضةالصفاء مسطور است که قاآ
مخفی نماند که تومان مغوىل عبارت از ده هزار تومان این زمانسـت و یـک بـالش . بر وضیع و شریف وقوی و ضعیف کرم نمود

فی شهور سنه ششصـد . نار و دو دانگزر بقوىل پانصد مثقال زر است و بروایتی هشت درهم و دودانگ و بقول دیگر هشت دی
  :بیت. بعالم جاودان انتقال یافتوسی و نه در روزگار خالفت السمتنصر بالله عباسی آن جهان احسان اعنی اوکتای قاآن 

ــــش ــــن درخــــواه ســــلطان خــــواه دروی  درب
 

ـــــه آخـــــر ـــــیشب ـــــۀ مـــــرگ آیـــــدش پ  عقب
 

  :بیت.   وزگار یادگار ماندذکر عدالت وصیت سخاوت آن شهریار تادامن آخرالزمان بر صفحات ر
 نــــــام نیکــــــی گــــــر بمانــــــد ز  آدمــــــی

 

 بـــــــه کـــــــز او مانـــــــد ســـــــرای زرنگـــــــار
 

  کیوک خان بن اوکتای قاآن
نمـود الجـرم هـیچ بشهامت و صالبت موصوف و بسخاوت و سماحت معروف بود اما کیش نصاری بر ملـت بیضـا تـرجیح مـی
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احدی را قدرت نه که طریق مخالفت ترسایان پوید در آخـر حیـات  مسلمان را یارای آن نبود که با ترسائی سخنی سخت گوید و
  .مایل بسري بالد غربی گردید بالشگر عظیم از تختگاه حرکت کرده بسمرقند رسید در آنجا ابویحیی روح او را مقبوض گردانید

  :بیت  
 تلــــــخ آمــــــد ایــــــن کــــــاخ دالویــــــزنآاز

 

ـــز ـــدت خی  کـــه چـــون جـــا گـــرم کـــردی گوی
 

  .مدت سلطنش یکسال بود

  منکوقاآن بن تولیخان بن چنگیز خان
پرور و شهریار شـجاعت گسـرت بـود منکو بسعی و اهتمام با تو ابن جوجی ابن چنگیزخان افسر خانیت بر فرق نهاد پادشاه رعیت

بسیاری از ممالک ختا و خنت و چني و ماچني که مفتوح نشده بود وی بگشود فی شهور سنه ششصد و پنجاه و یک بـرادر خـود 
ایران فرسـتاد و ضـبط و ربـط و قـبض و بسـط ممالـک ایـران و روم و شـام و  به سمتکوخان را با صد و بیست هزار سوار هال

مصر بکف کفایت وی نهاد و برادر دیگرش قویالقاآن را به تسخري دیار ختا و چني نامزد کرد و خود نیز با شصت تومان عسـکر 
ویالقاآن مملکت ختا را از وجود دشـمن مصـفا سـاخت و ملـوک قـدیمش را بدان کشور روی آورد قبل از وصول بدان والیت ق

برانداخت و شهر خانبالغ را در غایت وسعت و عظمت بنا نمود عمارات دلگشا و قصور فرح افزا طرح فرمود، تا حال مملکـت 
منکوقاآن بزمني چني درآمد ختا و خنت و مغولستان و تاتارستان و اکثر بالد شرقی در تحت تصرف اوالد قوی القاآن است چون 

یس بقاع و قالع بگشود و آنچه الزمۀ اسر ونهب و قتل و غارتست در آنویـت ظـاهر نمـود آخراالمـر در ابسی براقع از چهرۀ عر
خالق ارض و سماء سنه ششصد و پنجاه و پنج از ایـن سـرای فـانی  به امر محاصرۀ یکی از قالع تنگتاش بسبب عفوت هوا بل 

  .در معمورۀ عدم آسوده گشتسپنج درگذشت و 

  هالکوخان بن تولیخان
پادشاه قهار و شهریار ستمکار بود فی شهور سنه ششصد و پنجاه و سه از جیحـون عبـور نمـود نخسـت خـس و خاشـاک وجـود 

  انعـدام ملـوک اسـماعیلیه توجـه نمـود خورشـاهره ااعدا را از ساحت خراسان پاک کرد آنگاه فی سنه ششصد و پنجاه و چهار ب
بدست آورد خورد و بزرگ آن بالد را از تیغ گذرانیـد در سـنه ششصـد و پنجـاه و شـش باستصـواب خواجـه نصـريالدین محمـد 
طوسی و اغوای محمد مؤیدالدین العلقمی قصد بغداد کرده دولت بنی عباس را منقرض گردانید و شهر بغداد که زیاده از پانصد 

ون بـود ویـران سـاخت و اشـراف و اعیـان و اکـابر و اعـاظم عـرب و عجـم را سال از حوادث روزگار و نوائب لیـل و نهـار مصـ
آبـاد فرسـتاد بعـد از  بـه عـدمبرانداخت در مرآت الجنان مسطور است که در بغداد هالکوخان هزار هزار و هشتصد هزار کس را 

هر را به قتـل عـام فرمـان داد و شام عزیمت کرد و اکثر قالع و بالد آنجا را بحوزۀ تصرف درآورد و چند ش به صوبفتح بغداد 
  .چندین ملوک نامدار به ملک عدم فرستاد بعد از سرانجام مهام آن دیار مراجعت کرد تربیز فرح انگیز را دارالملک ساخت

  اخالق هالکو
علـم ه هالکوخان حکیمان و دانشمندان راعظیم دوست داشتی و همواره تخم محبت و شفقت بر دلهـای ایشـان کاشـتی او را بـ

یمیا میلی تمام وشعفی بسیار بود و در وجه کیمیاگران چندان خرج نمود که قارون عشـری از اعشـار آن در خیـال نیـاورده بـود ک
  قطعه      .اندفی سنه ششصد و شصت و سه بدارالجزا علم افراشت، در تاریخ وفات او گفته

 چــــون هالکــــو ز مراغــــه برمســــتانگه شــــد
 سال بد ششصد و شصت و سـه شـب یکشـنبه

 

 کـــــرد تقـــــدیر ازل نوبـــــت عمـــــرش آخـــــر
ــــر ــــع اآلخ ــــد ز ربی ــــوزدهم ب ــــب ن ــــه ش   م

 

  .زمان سلطنتش نه سال و کسری بود

  اباقاآن ابن هالکوخان
سلطان معدلت نشان و شهریار نافذالفرمان بود ودر شهر تربیز عمارات متني و قصرهای دلنشني بنا نمود و از کنار جیحون تـا لـب 

کنار عمـان او را مسـلم گشـت وصـیت رعیـت پـروری آن شـهریار از ایـوان کیـوان درگذشـت،  فرات و ازباب االبواب در بنداىل
وزیری چون خواجه شمس الدین محمد جوینی داشت و ناصحی ماننـد خواجـه نصـريالدین محمدطوسـی کـه قرینـه نداشـت در 

ل برآسود و مدت هفـده سـال مـن زمان او مملکت ایران بزیور معموری آراسته بود و جمهور خالیق در ظل معدلت او مرفه الحا
  :بیت    .حیث االستقالل سلطنت نمود و در سنه ششصد وهشتاد بعالم آخرت توجه فرمود



۵۲ 

 جهـــان بـــاغی اســـت پرگـــل لـــیکن افســـوس
 

 کــــه بــــر وی چــــريه باشــــد دســــت گلچــــني
 

  نکودار ابن هالکوخان
ري را سـلطان احمـد تحریـر فرمـود طریـق وی بتوفیق ایزدی دین احمدی اختیار نمود منشی تقـدیر لقـب آن شـهریار معـدلت مصـ

دینداری و نیکوکاری پیش گرفت در زمان او ریاض دین احمدی نضارت و طـراوت پـذیرفت، مـدت دوسـال ودومـاه د رکمـال 
  .آورد رو قلیم بقابه ااش ارغوان خان حشمت حکومت کرد، فی شهور سنه ششصد و هشتاد و سه بحکم برادرزاده

  ارغون خان بن اباقاآن
از قتل عم خود افسر سلطنت برسر نهاد و هر یک از برادران را باقطاع مملکت فرستادو نزدیکان خویش را بمناصـب بلنـد  بعد

سـتمگر بـود در سیاسـت و قطـع صـله ارحـام هیچگونـه  و مراتب ارجمند اختصاص داد ارغون خان پادشاه ظلم پرور و شـهریار
لطنت پرداخت، فی شهور سنه ششصد و نود علـم عزیمـت بکشـور عـدم نمود مدت هفت سال باالستقالل بشغل سمضایقه نمی
  .برافراخت

  کیخاتوبن اباقاآن
احسان گشود و خالیق را درمهد امن و  بعد از برادر بتخت خانیت نشست و ابواب جور و ستم برروی خالیق بربست ودست بر

تـرین اوالد هالکوخـان گردیـد کیخاتوخـان سـخیکشید و از آن سـفر منصـور و مظفـر باز لشگرروم  به صوبامان جای داد خود 
عصـمتی ئی ازدقایق بیشرمی و بیبودی امابدخرتان و پسران خرد و بزرگ دست تعدی دراز نمودی و بقدر وسع و امکان دقیقه

مهمل نگذاشتی الجرم امراء از سلطنت وی بتنگ آمده بر مخالفت او و حکومت بایدوخان متفق شدند فی شهور سنه ششصـد 
  .رسید زمان حکومتش سه سال و هفت ماه کشید به قتلبایدوخان  به فرمان ود و چهار در والیت موغان و ن

  بایدوخان بن مطرغای بن هالکوخان
سلطنت اشتغال نمود فی سنۀ مذکوره بحکـم سـلطان  به امر بعد از قتل کیخاتوخان بر مسند خانیت تکیه فرمود مدت هشت ماه 

  :صراعم  .غازان شربت ناگوار چشید
  ای کشته که راکشتی کامروز ترا کشتند

  سلطان غازان خان بن ارغون خان
پادشاه دولت یار و شهریار سعادت دثار بود، در سنۀ ششصد و نود چهار بر تخت خانیت جلوس نمود بهدایت ازىل در خـدمت 

دی پـذیرفت و تـرک شـرک و شیخ صدرالدین ابراهیم بن سعد الدین حموی قدس سره زبـان بـه کلمـۀ توحیـد گشـوده دیـن احمـ
متابعت مذموم آباء و اجداد خویش گرفت بوساطت آن شهریار دیندار صدهزار مشرک موحد گردید و از ظلمت کفر نجات یافتـه 

ایـا و رعبتوحید رسید آن پادشاه عدالت پناه با سادات عظام و علماء گرام بطریق پسندیده سلوک نمودی و با جمهـور خالیـق و 
آوردی و بـا مشـایخ  بـه ظهـورعدل و نصفت زندگانی فرمودی در بنـای خـريات و مـربات بغایـت مسـاعی جمیلـه  قانونه برایا ب

دانشمند و حکمای پایه بلند رادوست داشتی و طریق محبت و خدمت روزگار و اولیای عاىل مقدار صحبت بسیار کردی علمای 
ان عدالت نشان زمني ایران آبادو جمهـور رعایـا و کافـه برایـا طایفه را هیچگونه فرونگذاشتی الجرم در زمان سلطنت آن سلط آن

دلشاد گشت وصیت صالبت ومهابتش بگوش اعاىل و ادانی رسید و از شرق و غرب درگذشت ملـوک و سـالطني روزگـار از آن 
  .شهریار معدلت مدار حسابها گرفتند وحکم جهان مطاعش را طوعاً و رغبتاً پذیرفتند

سلطان غازان در عزای یکی از امراء حاضر بود و از حاضران استفسار فرمود که در همه عالم در دنیا  در تواریخ مسطور است که
تر چیست جمعی گفتند مفلسی و بعضـی گفتنـد بیکسـی و بعضـی عـرض کردنـد پـريی و برخـی معـروض داشـتند از همه سخت

ست و اگـر حیـات مله محنت و مشقت بواسطۀ حیاتدرجهان بدنیا آمدن از همه دشوارتر است زیرا که ج اسريی سلطان فرمود که
متی روی ننمودی در روزگار هیچ راحت و آسایش جز مرگ نیست اگـر خواهیـد کـه ایـن معنـی بـر شـما نبودی هیچ رنجی و زح

تر اسـت عـرض نمودنـد آنکـه خوابیـده روشن گردد قیاس کنید اگر یکی آهسته رود و یکی نشسته باشدو یکی خفته کدام آسوده
بـه باالخره فی شهور سـنۀ هفتصـد و سـه در نـواحی قـزوین . آسایش تر استه هریار فرمود پس بحقیقت مرده از خفته باست ش
  :قطعه  .آخرت عزیمت نمود چنانکه ابن یمني در تاریخ وفاتش گفته صوب



۵۳ 

 بســـال هفتصـــد و ســـه بـــدبهجرت از شـــعبان
ـــــنبه ـــــت عصـــــر یکش ـــــازدهم وق ـــــروز ی  ب

 

ـــان غـــازا ـــزوین شـــه جه ـــواحی ق  نشـــد از ن
 بســـوی خلـــد کـــه بـــاد آن جهـــان ازیـــنش بـــه

 

  .و مدت حکومتش هشت سال بود

  سلطان محمد خدابنده ابن ارغون خان
توفیق حضرت ه موجب وصیت برادر پای عزت بر اورنگ سروری نهاده و در تشیید قواعد ملک و ملت ابواب سعی گشاده به ب

اسم سامی ائمه اثنی عشر علیهم السالم مزین گردانید آن شهریار ه بایزدی بسعادت متابعت امامیه رسید و وجوه دنانريودراهم را 
  .مباحثات علمی باعلماء هر فرقه شعف تمام نمودیه و مردان راه یقني مایل بودی و ب صحبت علمائ دینه ب

دانایـان انـد و ابـواب حکمـت و معرفـت بـر روی ئـی ترتیـب دادهاز فواید کلمات معرفت سمات آن شهریار معدلت شعار رسـاله
فرماید که پادشاهی کسی را شاید که آزادمـردان را بـه اند از آنجمله این چند کلمه از آنجاست پادشاه ارسطو جاه میروزگار گشاده

ئی که هرگز کهنه نشود و مندرس نگردد نیکنامی است وزیوری که بر مرد نیکی بنده نماید و بندگان را باحسان آزاد فرماید، جامه
راستی است شريینی که هرکه نوشد و نمريد علم خداشناسی و خودشناسی اسـت و هـرکس معرفـت اللـه تحصـیل  و زن نیک آید

نکرد و خود را نشناخت آدم نیست بلکه نسناسی است، عالم ترین مـردان آنسـت کـه علـم او را از نـاکردنی بـازدارد و در ورطـۀ 
هر شهوت غضب قـادر باشـدو بـه سـبب آرزوی نفسـانی دل ضاللت وهالکت صاحبش را نگذارد، عاقلرتین خلق آنست که بر ق

بندگان خدا را نخراشد، غرض از نماز یادکردن حق سبحانه و تعاىل است و مطلب از روزه قهر کردن قوت غضب و آرزوهاست، 
ر سـفر از فایدۀ زکوة آنست که دوسـتی مـال از دل بـريون اندازنـد و درویشـان فرومانـده را باحسـان بنوازنـد، فایـدۀ حـج آنکـه د

مشاهدۀ غرائب و عجایب بسیار قدرت آفریدگار معلوم نمایند و باهل دانش و معرفـت صـحبت داشـته از مکـارم اخـالق کسـب 
فرمایند، هرکه پیوسته باحق در نیاز است بمعنی همواره در نمـاز اسـت و هرکـه را شـهوت و غضـب او را درلجـام اسـت الجـرم 

بـريون انـدازد و درویشـان و فقـريان را باحسـان بنـوازد و حاجـت مسـکینان را آنکس در صوم مدامست هرکس حب مـال ازدل 
گذارد و هرکه بیشرتاوقات درعجایب زمني و آسمان نظر عربت گشاید و در کمـال قـدرت او تأمـل برآورد بمعنی پیوسته زکوة می
  .معنی همیشه در حج نمودنسته نماید و اکتساب خلق کند ب

بهجت مآل انتقال نموده زمان سـلطنتش دوازده سـال بـود  يسراه و شانزده از این دار پرمالل ب آخراالمر فی شهور سنه هفتصد
  :رباعی  .انداین رباعی را در تاریخ وفاتش گفته

 از هفتصـــد و شـــانزده چـــه نـــه مـــاه گذشـــت
 وفـــا را بگذاشـــتبگذشـــت و جهـــان بـــی

 

 ازگـــــاه و کـــــاله خســـــروی شـــــاه گذشـــــت
گـــــاه ز حـــــال خـــــویش ناگـــــاه گذشـــــت  آ

 

  ن ابوسعید بهادرخان بن الجای توسلطانسلطا
بعد از پدر به سن دوازده ساىل بـر سـریر خانیـت اجـالل فرمـودو ابـواب عـدل و بـذل بـر روی کافـه رعایـا و برایـا گشـود بزیـور 

حل و عقد امـور مملکـت را بـر امـري چوپـان  سشجاعت و مردانی آراسته و از خصایل جنب و بددىل پرياسته بود در بدایت جلو
امري چوپان خالف رای سلطان سلوک داشت الجرم ابوسعید خان بر استیصال امري  امري ملک تفویض فرمود بعد از چندگاه ابن

آورد در آن  بـه قتـلوزارت اشتغال داشت  به امرچوپان و اوالد او همت گماشت نخست دمشق خواجه را که در خدمت سلطان 
زند شنید جزع نموده باهفتادهزار سوار بانتقام خـون پسـر عزیمـت دارالملـک اوان امري چوپان در خراسان بود چون خرب قتل فر

یان امري چوپان باردوی سلطان ملحق لشگرسلطان مسافت بود که مقدار سی هزار سوار از  لشگرنموده هنوز یک منزل میان او و 
نید اجل گریبـان گـري امـري گشـته جـرباً و گردید و امري چوپان بر سایر لشگریان بی اعتماد شده عنان مراجعت بسوی خراسان گردا

هرات لشگر کشانید و ملک غیاث الدین بن ملک شمس الدین کهني بحکم سلطان امري چوپان را با یـک پسـرش  به صوبقهراً 
به قتل رسانید سلطان ابوسعید بعد از استیصال چوپانیان برتق و فتق مملکت توجه نمود و مـدت نـوزده سـال و کسـری در کمـال 

الل سلطنت نمود عاقبت فی شهور سنه هفتصد و سی وشش از سرای فانی بدار جاودانی انتقال کرد این قطعه را در تاریخ استق
  :قطعه    اند،وفات وی گفته

 هفتصد و سی و شش از هجرت تاریخ عـرب
 بوســــــعید آن شــــــه واالگهــــــر اعــــــدل دل

 

ـــــر ـــــع اآلخ ـــــاه ربی ـــــیزده ازم ـــــب س  در ش
ــــد حاضــــر ــــرین ش ــــردوس ب ــــاغ بف  از قراب

 

  ارپاخان بن سوسر



۵۴ 

اسـتمالت سـرداران ه موجب وصیت سلطان ابوسعید خان واتفاق امـراء بـر سـریر سـلطنت نشسـت و زبـان بـه از تخمه تولیخان ب
گشوده ابواب جور و اعتساف بربست اما روزگار ناسازگار امانش نداد در اوایل اقبال اختالىل باحوال ملک و مـالش روی داد 

که مدت پنجماه از سلطنتش گذشته بـود امـري علـی پادشـاه باغویـا حاجیـه خواتـون مـادر سـلطان فی سنه هفتصد و سی و شش 
را  ابوسعید و سایر امرای عالیشان موسی ابن علی ابـن بایـدوخان را بـدارائی برداشـته و لـوای مخالفـت و مخاصـمت ارپاخـان

مساعدت بخـت و نـريوی ه مري علی پادشاه بافراشته قدم در میدان محاربه گذاشت جنگ عظیمت وقتال صعب بوقوع پیوست ا
اینمـا عمل نموده فرار کرد و بحکـم الفرار مماالیطاق من سنن المرسلني  به مضمونطالع لشگر ارپاخان را بشکست ارپاخان 

سـی خـان او را بـه قتـل آورد و دولـت وم بـه فرمـان در ناحیه سجاس دسـتگري شـده امريعلـی پادشـاه  تکونوا یدرککم الموت
  .ان درمملکت ایران بدو منتهی گشتچنگیزخ

چون امري علی و موسی خان از مهم ارپاخان فارغ شدند بشهر تربیز آمده لوای استیال و اعتال بـر اوج گـردون زدنـد مقـارن ایـن 
ه حال امري شیخ حسن بن امري حسني ایلکانی که شیخ حسن بزرگ اشتهار دارد سلطان محمدبن پول قتلغ از نژادهالکوخان را بـ

رزم امريعلی و موسی خان علم محاربت برافراخت چون این خرب بایشان رسـید  به عزمنت موسوم ساخت و از مملکت روم طلس
الجرم امريعلی پادشاه در مالزمت موسی خان بدفع شیخ حسن و محمدخان خرامید در مضوع فراره التقای فریقني دسـت داده 

نسیم نصرت بر پرچم محمدیان وزید امري علی در آن معرکه مقتـول ومـوی  جنگ اتفاق افتاده اول موسویان غالب شدند عاقبت
اتیمور بـن غـدیار عدم شتافت درین وقـت طه دست افتاد از عقب امريعلی به خراسان انهزام یافت عاقبت االمر ب به صوبخان 

فرمود چـون شـیخ حسـن ایـن آذربایجان حرکت  به طرفاغوای مخالفان شیخ حسن از خراسان ه سورای از تخمه یسوکابها در ب
طغاتیمور خان آهنگ نمود در نواحی مراغه تالفی فریقني دست داد طغاتیمورخان بی استعمال سیف  به جنگخرب استماع کرد 

ه و سنان روبگریز نهاد و شیخ حسن بعد از دفع خصمان قوی محمد خان را در تربیز بـر مسـند جهانبـانی نشـانده در اسـتقالل بـ
رداخت احبای دولـت و اولیـای سـلطنت را منظـور نظـر عاطفـت اثـر سـاخت درخـالل ایـن احـوال دولـت ضبط امور مملکت پ
  .چوپانیان ظهور یافت

  ذکر احوال چوپانیان بر سبیل ایجاز
اران و موغان مدت بیست و یکسال حکومت  بر ارباب شعور مستور نماند که از اوالد امري چوپان دوکس دروالیت آذربایجان و

شـیخ حسـن بـن تیمـور تـاش بـن امـري چوپـان کـه بشـیخ حسـن کوچـک معـروف وبـني المـورخني بحیلـه و مکیـدت  نمودند امري
مذکور است فی شـهور سـنۀ هفتصـدو سـی و  موصوفست در ظلم پروری و ستم گسرتی مشهور و در مکر و فریب در السنه وافواه
ست از دیار روم بدفع شیخ حسن بزرگ بوالیـت هشت هوس جهانگريی بر خاطرش استیال یافت بنوعی که در تواریخ مسطور ا

ان دشمنان را استقبال کرده بنابر مکیـدتی لشـگر شـیخ حسـن بـزرگ شکسـت و خآذربایجان شتافت شیخ حسن بزرگ با محمد
اتیمورخـان بمشـورت امريحسـن غمملکت آذربایجان واران و موغان شیخ حسن کوچک را مصفا گشت و شیخ حسن بزرگ و ط

فتاد و شیخ حسن کوچک نام سلطنت بر سای بیک بنت سلطان محمدخدابنده نهاده بـر حـل و عقـل امـور بزرگ بعراق عرب ا
  .مملکت دست گشاد

  :بیت
 خـــوش گرفتنـــد حریفـــان ســـر زلـــف ســـاقی

 

 گــز فلــک شــان بگــذارد کــه قــراری گرينــد
 

سلطنت تمکن داد و ساقی بیـک  بعد ازچندگاه ساقی بیک را از سلطنت عزل نموده سلیمان خان از نژاد هالکوخان را بر سریر
را طوعاً و کرهاً در سلک ازدواج کشید سنه هفتصد و چهل امريحسن بزرگ جهان امـري تیمـور را از تخمـه هالکوخـان بـر سـریر 
خانیت نشانده متوجه آذربایجان گردید شیخ حسن کوچک بعد از استماع این خرب از منزل او جـان بـا سـپاه گـران آهنـگ شـیخ 

نی به بغداد رفـت و کـار شـیخ ابعد از مقابله ومقاتله او رامنهزم گردانیدو امري شیخ حسن بزرگ در کمال پریش حسن بزرگ کرده
حسن کوچک بعد از این فتح باالگرفت و شوکت تمام وعدت الکـالم بهـم رسـانیده بعـد از چنـدگاه در خـدمت سـلیمان خـان 

راخت عمارت مسلمانان و خرمنهای زارعان را بسوخت و از آنجا بدیار بکرلشگر کشید و دروالیت شوشی آتش ظلم و بیداد براف
 بروم رفته خرابی بسیار کرد و بسا دود از دودمانها برآورد و هر موضعی که بر امري حسن تعلق داشت اثری از آثـار ودیـاری در آن

ريی دیگـر یعقـوب شـاه را ورزید شـیخ حسـن بنـابراین بـا تقصـدیارنگذاشت چون حرم محرتم آن ظالم با یعقوب شاه تعشق می
دن خایه هالک ساخت و ظلم آن ظالم را راش با دو سه کنیز لوند آن دیوث را بفشمحبوس گردانید لهذا از غريت عشق زن قحبه

  :قطعه  .از سر کافه انام و جمهور خاص و عام برانداخت خواجه سلمان ساوجی درین باب گوید
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ــه هفتصــد و چــل و چــار ــوی رفت  زهجــرت نب
 ه زنــی خــرب خــري هــات جهــانزنــی چگونــ

 داشـت تـا بمـرد و برفــتگرفـت ومحکـم مـی
 

ـــــن ـــــاق حس ـــــاد اتف ـــــب افت ـــــر رج  در آخ
ـــازوی خـــود خصـــیتني شـــیخ حســـن ـــزور ب  ب

ـــه ـــی خای ـــته زن ـــی خجس ـــردافکنزه  دار و م
 

  .مدت حکومت آن ستمگر هفت سال بود

  ملک اشرف بن تیمور تاش
رروی خلق بگشاد و در روضةالصفا مذکور است که اشرف از غایت بعد از برادر بر اورنگ حکومت پانهاد ودست ظلم و ستم ب

نمود او را نه عهد بود نه پیمان نه کیش بود جور و بیداد حجاج کهنپ چاکرش بود و ازنهایت ظلم و فساد با ابن زیاد برابری می
  :قطعه  .اندو نه ایمان چنانکه گفته

 چـــــه اشـــــرف درظلـــــم و طغیـــــان گشـــــود
ـــــــم و ف ـــــــريوی ظل  ســـــــادبرافروخـــــــت ن

 

ــــــريی نمــــــود  بخــــــون ریــــــزی مــــــردم دل
 برافراخـــــــت اعـــــــالم جـــــــور و عنـــــــاد

 

ملک اشرف چندان آتش ظلم و بیداد برافروخت که چهارصد قطار اسرت و هزار قطار شرت نقود از جواهر بیندوخت چـون فسـاد  
ت قپچاق برانگیخـت ازبک خان را از دش نآن ستمگر بغایت رسید و جورش بنهایت انجامید خداوند منتقم جانی بیک خان ب

 بـه جـز فی شهور سنه هفتصد و پنجاه و هشت رشته حیاتش بگسیخت خزاین و دفاین آن ستمگر نصیب جانی بیک خان گردید 
  :بیت  .اندخسران و بدنامی دو جهان چیزی بدو نرسید چه خوش گفته
ـــــر ـــــرف خ ـــــرد اش ـــــه ک ـــــه چ ـــــدی ک  دی

 

ـــــــک زر ـــــــر دو جـــــــانی بی  او مظلمـــــــه ب
 

مـدت حکومـت آن سـتمگر سـیزده سـال بـود و هـم بـدو دولـت  ظلمـوا و الحمدللـه رب العـالمنيفقطع دابرالقـوم الـذین 
  .چوپانیان منقرض گشت

  ذکر ملوک ایلکانیان علی سبیل االختصار
  .بر رأی عالم آرای سالکان خرب پوشیده نماند که ملوک ایلکانیان چهار نفر بودند و مدت هشتادو شش سال حکومت نمودند

ئی از احـوال آن شـهریار مـذکور گشـت حسن بن امري حسني بن امري آق بوقا ابن امري ایلکان است چنانکه شمه نخستني امري شیخ
امريحسن در آخر دولت ابوسعید ایالت دیار روم بوی مفوض بود و او تا انقراض دولت سلطان ابوسعید بحکومت آن مرز و بوم 

رزم از  بـه عـزمقـوم جالیـر  به اتفاقی پادشاه مستوىل شده بود امري حسن اشتغال نمود بعد از ارپاخان بدیار آذربایجان چون عل
سنه هفتصدو سی و شش با علی پادشاه داد مصاف دادو غالب آمد و دلشـاد خواتـون دخـرت امـري  روالیت روم حرکت کرده و د

ه اکـراه از او گرفتـه بـود بـه بـدمشق که محبوبه سلطان ابوسعید بوددر نکاح درآورد و خیال بغـداد خواتـون کـه سـلطان ابوسـعید 
وصال دلشاد خواتون بدل کرد مدت هفده سال دروالیت عراق عرب و دیار بکر و خوزسـتان علـم اقتـدار برافراخـت وفـی سـنه 
هفتصد و پنجاه وهفت قدم در میدان عدم گذاشت، گویند در زمـان حکومـت او کوفـه خـراب گردیـد و مـرد آنجـا کجـراد منتشـر 

  .ن خراب و ویرانستاهمچن اىل یومناقت متفرق شدند از آن و

  سلطان اویس بن امري شیخ حسن
را بر  موجب وصیت پدر بر مسند دارائی تکیه نمود آن پادشاه بغایت رعیت پرور و عدالت گسرت بود چون والیت عراق عربه ب

یـام اخـی جـوق نـام از امـراء ملـک ن اآوفق دلخواه تمشیت داد آنگاه فی شهور سنۀ هفتصد و پنجاه و نه روی به تربیز نهاد در 
ئـی مهمـل نگذاشـتی چـون خـرب وصـول سـلطان اویـس اشرف در مملکت آذربایجان اقتدار داشتی و در طریق ظلم و ستم دقیقه

و سلطان بـا شـوکت تمـام  استماع نمود مسافت یک منزل سلطان را استقبال نمود بعد از مقابله و مقاتله اخی جوق انهزام یافته
سـبب پریشـانی سـپاه ه رسـانیدو سـلطان بـ به قتلربیز شتافت بنابر عذری چهل و هفت نفر از امراء ملک اشرف را بدارالملک ت

  .شهر تربیز مستوىل گشت وظلم و جورش از ایوان کیوان درگذشته بغداد گردانید و اخی جوق کرت دیگر ب به صوبعزیمت 
رياز لشگر به تربیز کشیدی و اخی جوقرا در کمال پریشـانی منهـزم و در سنۀ هفتصد و شصت امري مبارز الدین محمدبن مظفراز ش

  .والیت خویش بازگردیده گردانید مقارن این حال خرب توجه سلطان اویس را شنیده ب
در شهور سنۀ هفتصد و شصت و پنج تمامی مملکت آذربایجان و اران و موغان و ارمن و موصل را بگرفت و کـاوس بـن ملـک 

رفت در سنه هفتصد و هفتادو یک در تربیز وبای صعب دست داد و قـرب ياردل و جان فرمان سلطان را پذ کیقباد واىل شريوان
ر آن اوان شـهر تربیـز چنـان معمـور و آبـادان بـود کـه بعـد از رفـع آن بلیـه د سیصد هزار کس بخاک هالک افتاد نقـل اسـت کـه
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و شـوکت پادشـاهی نمـود آخراالمـر در سـنۀ هفتصـد و هیچگونه معلوم ننمود سلطان اویس مدت نوزده سال در غایت حشـمت 
  .هفتاد و شش از جهان فانی بعالم جاودانی انتقال فرمود

  سلطان حسني بن سلطان اویس
شهریاری بود که از طراوت رخسـارش گـل سـوری را رشـک خـواری بـر دل و از غـريت لوامـع عـذارش خورشـید و مـاه منفعـل 

  :رباعی
 خـــــــدیو جهـــــــان بخـــــــت فـــــــرخ لقـــــــا

 قــــــدم زیــــــب تــــــاج و ســــــریربفــــــرق و 
 

ــــــــــــــوا ــــــــــــــال ســــــــــــــریر و مظفرل  مع
ــــري ــــان در نف ــــر و ک ــــش بح ــــت و دل  ز دس

 

موجب وصیت پدر و اتفاق ارکان دولت پای عزت بر مسند سـلطنت نهـاد و ابـواب عـدل و عـیش بـر روی روزگـار ه و سلطان ب
آذربایجـان  به صـوببالشگر مستعد رعایا و برایا برگشاد فی شهور سنۀ هفتصد و هفتاد وهفت شاه شجاع بن مبارزالدین محمد 

شتافت سلطان حسني او را استقبال نمود بعد از وقوع قتال سلطان منهزم گردیـده شـاه شـجاع بـه تربیـز رسـید و مـدت چهارمـاه 
شرياز گردانید سلطان حسني بار دیگـر از  به صوببعیش و عشرت گذرانید چون مخالفت برادران را استماع نمود عنان عزیمت 

عاقبـت االمـر فـی شـهور سـنه . ی توجه به تربیز نهاده بر مسند کامرانی نشسته ابواب عیش و طرب بیشرت از پیشـرت گشـادبغداد رو
شـهریار معـدلت شـعار هشـت سـال  سعادت ابدی رسید، مدت سلطنت آنه هفتصد و هشتاد و چهار بتیغ ستم برادر ظالم پرور ب

  .کشید

  سلطان احمدبن سلطان اویس
باک و فتنه انگیز بود در بعضی فضایل مـاهر سـیما در علـم موسـیقی غایـت قـدرت ظـاهر نریز و شهریار بیپادشاه سفاک و خو

ه نمود چون در تربیز سلطان حسني را کشت میان سایر برادران فتنـه قـایم شـد شـیخ علـی و پريعلـی بـرادران سـلطان بودنـد بـمی
امداد قرامحمـد ترکمـان ه ب سلطان احمد راه یافت و سلطان باغوای عادل آقا با سلطان احمد محاربه نمودند و شکست برجان

جنگ برادران شتافت بعد از مقابله و مقاتله شیخ علی و پريعلـی شکسـته شـدند و چنـدین امـراء بـزرگ را گـردن زدنـد  به عزم
امتـداد نکشـید و وساطت هوشنگ بن کـاوس واىل شـريوان صـلح بـرادران ه عاقبت با سلطان بایزید که یکی از برادران او بود ب

یکـی از امـراء بـزرگ بـود بنیـاد  فتند به بغداد فرسـتاد و بـا عـادل آقـا کـهرغبار نزاع مرتفع نگردید باالخره در سلطانیه وی را گ
د بغـدا بـه صـوبمحاربه نهاد در این اثناء ماهیجه رایات امري تیمور از خراسان ظهور یافت و سـلطان احمـد تـرک جنـگ کـرده 

ري صاحبقران طریق نزاع پیش گرفت و فرمان نپذیرفت چون طاقت مقاومت با امري نداشت لهـذا لـوای فـرار شتافت سلطان با ام
مملکت روم برافراشت و چنـدگاه در پنـاه ایلـدرم بایزیـد قیصـر روم گذرانیـد چـون امـري تیمـور مملکـت روم را مسـخر  به صوب

رب تمام یافت آخراالمر سلطان مصر او را باقرایوسـف مصر شتافت وچندی در خدمت سلطان مصر تق به طرفگردانید سلطان 
وقت خرب وفات امري رسید سلطان هر  خواست که بندکرده نزد امري صاحبقران ارسال دارد که درینترکمان محبوس گردانید و می

عـراق ه و سـلطان بـآذربایجـان ه عراق شـتافتند امريقـرا یوسـف بـه دو را مطلق العنان گردانیده قرایوسف بآذربایجان و سلطان ب
آذربایجـان لشـگر کشـید و  بـه صـوبعـدت و شـوکت تمـام ه استیال یافتند چون سلطان احمد در بغداد اسـتقالل بهـم رسـانید بـ

روم  به سمتآنمملکت را بحوزه تصرف درآورد و عهدی که فیمابني او و قرایوسف شده یاد نکرد در ان اوان قرایوسف ترکمان 
یورش معاودت نمود در سنۀ هشتصد وسیزده میان سـلطان احمـد و قرایوسـف جنـگ عظـیم دسـت لشگر کشیده بود چون از آن 

سلطان احمد افتادو چندروز در تربیز مخفی بود تا آنکه او را بدست آورده قتل نمود و دولـت ایلکانیـان  به طرفدادو شکست 
اقلـیم عـدم شـتافتند زمـان ه امـا هـم در آن زودی بـبدو بنهایت رسید اگر چه دو سه نفر از آن طایفه در خوزستان ایالـت یافتنـد 

  .حکومت سلطان احمد من حیث االختالل بیست و نه سال بود
مخفی نماند که چون رایت جهانگريی امري تیمورگورکان از ایوان کیوان درگذشت و فرمان قضا جریانش دربهرتین رپع مسـکون 

رتـق و فتـق آن ه رزند خویش مريانشاه عنایت فرمود و مريانشاه چنـدی بـنافذ گشت والیت آذربایجان و توابع و لواحق آن را بر ف
شوکت تمام اشتغال نمود ناگاه از قضا در شکارگاه روزی از روی زین بر زمني غلطید بنابراین دمـاغ آن شـهریار اخـتالل ه دیار ب

ت پس از فـوت صـاحبقران مـريزا عمـر کلی بهم رسانید امري صاحبقران آن والیت را به کف کفایت مريزا عمربن مريانشاه گذاش
لوای مخالفت پدر و برادر برافراشت بعد از مقابله و مقاتله فرار بر قرار اختیـار کـرد مـريزا ابـوبکر بـرادر مـريزا عمرشـهر تربیـز را 

اخـاىل عراق لشگر کشید چون شیخ ابراهیم واىل شـريوان تربیـز ر به سمتن والیت آبحیطۀ تسخري درآورد و بعد از ضبط و ربط 
تربیز رسید و شیخ ابراهیم تربیز را خاىل کرده عنان مراجعت  به ظاهرنهضت نمود در این وقت سلطان احمد از بغداد . دید بدان
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بـه  آذربایجان آورد سلطان احمده استخالص تربیز روی توجه به شريوان گردانید مريزا ابوبکر بعد از استماع این خرب ب به سمت
  .بغداد فرار کرده مقارن این حال اعالم دولت قراقیونلو ارتفاع یافت به سمتا ابوبکر شنیدن وصول مريز مجرد

  در ذکر احوال ملوک قراقیونلو
  .بر ضمري دانشوران پوشیده نماند که ملوک قراقیونلو چهار نفرند و مدت شصت و سه سال در آن دیار سرور بودند

  امريقرایوسف بن قرامحمدبن پريام خواجه ترکمان
نمود و پريام خواجه ترکمان کـه شهریار رستم روزگار و اسفندیار زمان بود در صف آرائی و لشگرکشی کسی با او برابری نمیآن 

جد آن شهریار بود بعد از وفات سلطان اویس حکومت بوحل و بخارا و ابرحني بنمود و قرامحمد از امراء جلیـل القـدر سـلطان 
داشـت وقرایوسـف حبالۀ خویش درآورده سرداری الوس قراقیونلو بدو تعلق مـیه و را باحمدایلکانی بود و سلطان احمد دخرت ا

لهذا بـا امـري تیمـور مخالفـت  .نگاشتو حال از امراء بزرگ و خوانني سرتگ بود همواره رقم جهانگريی بر لوح ضمري میدْدر بَ
بود بعد از فـوت امـري تیمـور برده مدتی در آنجا میروم  به سلطاننمود چون او را با صاحبقران طاقت مقاومت نبود الجرم پناه 

آذربایجان توجه فرمود از حد مصر تا کنار فرات صد و هشتاد موضع بـاکو تـواالن قـالع و مسـتحفظان  به صوببا پانصد سوار 
شهر اخالط دیار بکر برآمد نواحی آنجا را غارت کرده به حدود محاربه نمودو در تمامی ان معارک مظفر و منصور گشت چون ب

ملک شمس الدین حاکم اخالط بساط جهانگريی بگسرتد در آن اوان مريزا ابوبکر بـن مريانشـاه  به قوتگذشت در آن والیت 
دفع وی قـرار داده متوجـه آن جانـب گردیـد بعـد از تالقـی ه ابن تیمور در تربیز بود چون استعداد قرایوسف استماع کرد خاطر ب

م بی سبب ظاهری مريزا ابوبکر شکسـت یافتـه پـای در میـدان گریـز قابله و مقاتله روی داد روز سيّني مفریقني سه روز بني الجانب
 نهاد و در اکثر بالد آذربایجان خرابی رسانید امري قرایوسف فی شهور هشتصد و نه با شوکت تمام به تربیز خرامید و بساط عدل

رسید در سـنۀ هشتصـد و  به قتلن معرکه آوبکر مصاف داده مريانشاه در و دادو تعمري بالد بگسرتانید و در سنۀ مذکوره بامريزا اب
تمـامی مملکـت عـراق عـرب و ه سیزده سلطان احمد را با چند پسرش عقب مريانشاه فرستاد امري قرا یوسف در اندک زمـانی بـ

شـیخ ابـراهیم واىل آذربایجان مستوىل گشت ولوای اقتدارش از ایوان کیوان درگذشـت فـی شـهور سـنه هشتصـد و بیسـت و سـه 
مقر خویش شتافت در سنۀ هشتصد و ه شريوان را بدست آورده و شیخ مبلغ گرامند تقبل کرده رخصت یافت و درهمان نزدیکی ب

آورد و در سـنه هشتصـد و  به قتـلپانزده باکشندیل واىل گرجستان مصاف کرد و کشندیل را منهزم ساخته با جمیع اقوام و اقارب 
عـراق عجـم برافراخـت ودیـار قـزوین و سـلطانیه و سـاوه و طـارم را ضـمیمه محروسـه ملحـق  به صـوبی شانزده لوای جهانگر

یه نـزول نمـود مـريزا بـه سـلطانساخت،در سنۀ مذوره مريزا شاهرخ بن امريتیمور بادویست هزار سـوار قصـد امريقـرا یوسـف کـرد 
خـتم نماینـد لهـذا  »انـا فتحنـا«ه هزار بـار سـورۀ اظ را فرمود که دوازدشاهرخ از غایت خوف جهت استقبال وی جماعتی حفّ

تکفني و تجهیز نگشود و کسی را فرصت نشـد کـه او ه عالم دیگر انتقال نمود هیچکس دست به امريقرا یوسف در منزل او جان ب
بـريون کـرده هـا را از تـنش رادفن نماید در همان خرگاه که وفات یافته بود بگذاشتند وی را کـه خرگـاه او را غـارت کـرده جامـه

  .برنداشتند مدت حکومتش چهارده سال و کسری بود

  امرياسکندر بن قرا یوسف
بعد از پدر پای عزت بر سریر حکومت نهاد پادشاه سکندر جاه و رستم نهاد بود مکرر بامريزا شـاهرخ گورکـان مقابلـه و مقاتلـه 

غـارت آن دیـار را پـاک گردانیـد در سـنۀ هشتصـد و  جاروب نهـب وه رسانیده و ب به ظهورنمودو در زمني شريوان خرابی بسیار 
بیست و هشت عز الدین شري بیک کردستانی و امري شـمس الـدین بیـک اخالطـی را بکشـت و در سـنۀ هشتصـد و سـی سـلطان 
احمد کرد را به قتل آورد در نواحی شريوان و موغان قتل و غارت بسیار کرد، فی شهور سنۀ هشتصد و چهل بدست پسـرش قبـاد 

  .عالم آخرت قدم نهاد مدت سلطنتش شانزده سال بوده اد ببدنه

  مريزا جهانشاه بن قرایوسف
حکم مريزا شاهرخ براورنـگ دارائـی عـروج نمـود و مملکـت عـراق و فـارس و ه شهریار دولت یار و پادشاه عدالت شعار بود ب

بحـوزۀ تصـرف درآورد و هـم در سـنۀ کرمان بر ملک موروثی اضافه کرد در سنۀ هشتصد و شصـت و دو طربسـتان و جرجـان را 
تختگاه خراسان عزیمت نمود در شهر شعبان المعظم بـی زحمـت والـم در ظـاهر هـرات نـزول فرمـود ه مذکوره با لشگر فراوان ب

ید کـه سئی از مراسم عدالت گسرتی نامرعی نگذاشت در این اثنا خرب راعالم عدل و انصاف در آن دیار برافراشت و هیچ دقیقه
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پسرش از محبس نجات یافته در جمع کردن اسباب تفرقه رعایا مشغولست لهذا بـااوالد امـري صـاحبقران بسـاط صـلح  حسینعلی
کنارشـان نهـادو او را در ه تربیز انعطاف داد و سزای بدخواهان بـ به طرفگسرتد در سنۀ هشتصد و شصت و سه عنان مراجعت 

استیصال حسن بیک که دشمن قدیم اوبود کمربست و حسن ه و دو بمملکت هیچ منازعی نماند فی شهور سنه هشتصد و هفتاد 
آبـاد  بـه عـدمبیک به نريوی اقبال و مساعدت بخت لشگر جهانشاه را بشکست و جهـان شـاه را بدسـت آورده بـا یـک پسـرش 

  .فرستاد

  امريحسینعلی شاه بن جهان شاه
انتقـام خـون پـدر سـلطان سـعید را از  بـه جهـتم داد و بعد از واقعۀ پدر ابواب خزاین گشاده صدهزار سوار را مواجب و مرسـو

رسیده بود فایده بر آن مرتب نگشت فی شـهور سـنه هشتصـد و هفتـادو  به آخرخراسان تحریک نمود وىل چون دولت قراقیونلو 
  :بیت    .سه از جهان فانی درگذشت و دولت آن طایفه بدو انقراض یافت

 کـــــدام ســـــرو ســـــهی را ســـــپهر آبـــــی داد
ـــــک ـــــاد فل ـــــاج ســـــروری برســـــر کرانه  ت

 

 بیـــدادبـــه آتـــشکـــه بـــاز خشـــگ نکـــردش
 کــه بنــد حادثــه بــر دســت و پــای او ننهــاد

 

  

  در ذکر ملوک آق قیونلو
  .بر خاطر عاطر طالبان خرب پوشیده نماند که از طایفه آق قیونلو نه نفر بر مدارج شهریاری رسیدند

  حسن بیک
ود در بـقتلـق بـن حـاجی بیـک پادشـاه کامکـار و شـهریار دولـت یـار نخستني ابوالنصر حسن بیک ابن امري علی بن عثمـان بـن 

نمـود چـون بسـاط اقتـدار مـريزا جهانشـاه و اوالدش از شجاعت و مردانگی و سماحت و فرزانگی هیچکس با او برابـری نمـی
لفرمان گشـت و از ران و موغان و ارمن و آذربایجان و عراقني و فارس و کرمان نافـذااصفحه روزگار درنوشت در تمامی والیات 
معمـوری نهـاد و مهمـات طبقـات انـام رادر سـلک نظـام انتظـام دادو آن شـهریار ه حسن معدلتش اطراف و اکناف بالد روی ب

شیخ صفی ارادت تمام بود چنانکه خواهر پاکیزه گوهر خویش را به سلطان جنید تزویج نمود و دخـرت نیکـو  به خاندانرانسبت 
وساطت این مواصلت مواد سـلطنت و اسـباب ه ن سلطان جنید که خواهرزادۀ وی بود عقد فرمود بحیدر ب به سلطانود را خسري 

حشمت آن شهریار سمت تزاید گرفت تا زمان حلول اجل رسید و ایام حیاتش سمت اختتـام پـذیرفت فـی شـهور سـنۀ هشتصـد و 
  .بودهشتاد و دو بسرای جاوید نقل نمود، زمان اقبال و اوان استقاللش دوازده سال 

  سلطان خلیل
حکومت فـارس اشـتغال داشـت در اواخـر زنـدگانی پـدر بنـا بـر ه سلطان خلیل بن ابوالنصر حسن بیک در زمان حیات پدرش ب

تربیز برافراشت بعد از لوازم تعزیت قدم بر مسند سلطنت نهادو ایالـت والیـت دیـار بکـر را بـه  به سمتطلب امراء علم عزیمت 
ت طبع وبخالت و سوء تدبري موصوف بود کما ینبغی از عهدۀ دارائـی نتوانسـت خسّه زا داد چون ببرادر خود سلطان یعقوب مري

 بـه مالزمـتیعقـوب مـريزا یکـدل گردیدنـد و بسـیاری از ایشـان  بـه سـلطنتبرآمد الجرم امراء و ارکان دولت از وی متنفر گشته 
طرف  آنش اظهار کرده به میدان جدال و قتال خرامید و از یعقوب مريزا رسیدند بنابراین یعقوب مريزا شعار مخالفت برادر خوی

شوکت هرچه تمامرت بـه تربیـز ه نیز سلطان خلیل بدان حدود رسید بعد از مقابله و مقاتلة سلطان خلیل کشته شد و یعقوب مريزا ب
  .توجه نمود مدت حکومت سلطان خلیل شش ماه بود

  سلطان یعقوب
اورنگ خسروی جلـوس فرمـود  دل و داد و شهریار مکرمت نهاد بود پس از قتل برادر بربن ابوالنصربن حسن بیک پادشاه با ع

امـا در . کمـال رسـیده کوشید در زمان آن شهریار معموری وآبادی مملکت بـدر تقویت شریعت غرا و رواج ملت بیضا بسیار می
در تغیـري عقیـدت فرمـود و لشـگر بامـداد حیـ بـه سـلطانسـیئه مبـدل نمـود نسـبت  به افعـالاواخر زندگانی اعمال حسنۀ خود را 

شريوانشاه فرستده او را بعز شهادت رسانید و اوالد سلطان حیدر را در قلعۀ اصطخر محبوس گردانید و سـلطان یعقـوب در سـنۀ 
  .هشتصد و نود و شش از این جهان انتقال نمود زمان حکومتش سیزده سال و کسری بود
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  سلطان بایسنقربن سلطان یعقوب بیک
امراء و ارکان دولت پای عزت بر سریر حکومت نهاد وبر عامه رعایا و کافـه برایـا نویـد عـدل داد جمعـی از  به اتفاقاز پدر  بعد

حکومت برداشتند ورایت مخالفت بایسنقر برافراشـتند در ه امراء که بر سلطنت او راضی نبودند مسیح مريزا ابن حسن بیک را ب
رسـیدند  به قتـلوقوع انجامید نسیم فتح بر پرچم بایسنقر وزیده مسیح مريزا با اکثر امراء ه ب حدود قراباغ در میان ایشان محاربه

نـريوی مخالفـان بایسـنقر ه دارالملک تربیز خرامید در خالل این حال محمود بن غریو محمدبن حسن به بعد از فتح و فريوزی ب
فـاق افتـاد محمـود بیـک شکسـت یافتـه فـرار نمـود و هـم در آن ستیز رو به تربیز نهاد جنگ عظیم میـان او و بایسـنقر ات به عزم

استصواب امرا بایسنقر او را خفه نمود مقارن این حال رستم بیـک ولـد مقصـودبن حسـن بیـک از قیـد ه نزدیکی بدست آمده ب
مسـاوک داشـته نـزد اعتضاد جمعی از تراکمه قصد بایسنقر نمود بعد از مقابله امراء بایسنقر طریق بیوفـائی ه حبس بريون آمده ب

رسـتم  بـه جنـگشريوان فرار کرد چون داماد شريوانشاه بود اسباب سلطنت وی را مهیا کـرده  به طرفرستم بیک آمدند بایسنقر 
استصواب امراء اوالد سـلطان حیـدر را از قیـد خالصـی داده سـلطانعلی مـريزا کـه اکـرب اوالد ه بیک ارسال فرمود رستم بیک ب

شـريوان  بـه صـوببایسنقر ارسال نمود بی آنکه غالـب و مغلـوب امتیـاز یابـد بایسـنقر علـم هزیمـت  به جنگسلطان حیدر بود 
آذربایجان روان گردید و در منزل اهر بامداد سـلطانعلی مـريزا بایسـنقر  به طرفب انتقام فراهم آورده ابرافراشت و بار دیگر اسب

  .یکسال و هشت ماه کشیدرسید، مدت حکومت وی بروایت نگارستان  به قتلدر آن معرکه 

  رستم بیک بن مقصود بیک
فکر انهدام وجود سلطانعلی ه راه داد ب به خودتخت حکومت جلوس کرده ملک موروثی بتحت تصرف درآورد توهمی ه چون ب

یکـی عـالم آخـرت فرسـتاد و هـم در آن نزده مريزا افتاد در سنۀ ششصد ونودو هشت در میان اردبیل و تربیز آن سلطان معنی را ب
  .رسید به قتلحکم احمد پادشاه ه منتقم جبار اساس وجودش را زیر و زبر گردانید، فی شهود سنه نهصد و سه ب

  احمد پادشاه ولداغریو محمد بن حسن بیک
روم توجـه نمـود پادشـاه آن مـرز وبـوم آثـار شـهریاری از ناحیـه حـالش  به صوببعد از فوت سلطان یعقوب از قراباغ فرار کرده 

فـراغ بـال در ظـل عاطفـت قیصـر بـر آسـود ه وی عقـد فرمـود احمـد پادشـاه چنـد سـال بـه کرد یکی از بنات خود را بمشاهده 
آذربایجان عزیمت نمود رستم بیـک بعـد از  به صوبآخراالمر هوس تسخري ملک موروثی کرده با سپاه روم و جمعی از تراکمه 

وفـائی استقبال نمود بعد از تقارب فـریقني امـراء رسـتم بیـک طریـق بـی استماع این خرب علم مقابله ومقاتله افراشته عم زاده را
نزد احمدشاه بردند چون عدم رستم بیک رجحان داشـت لهـذا وجـود او را از لـوح  مسلوک داشته رستم بیک را دستگري نموده

مقـارن . فه و آسـوده گردانیـدهستی سرتدند احمد پادشاه در کمال استقالل بدار الملک خرامید و خلق را در مهاد عدل و داد مر
این حال ابیه سلطان وقاسم بیک که از امراء بزرگ بودند لوای مخالفت برافراشـته بـا احمـد پادشـاه محاربـه نمودنـد در اثنـای 

  .قتال احمد پادشاه مقتول گشت مدت حکومتش شش ماه بود

  مريزا محمدبن یوسف بیک بن حسن بیک
دو سه نفـر از امـراء قـدم بـر مسـند سـلطنت نهـاد در انـدک  به اتفاقبوالیت یزد رفته  که احمد پادشاه کشته گردید وی هنگامی

زمانی در تمامی عراق نافذالفرمان گشت وصیت اقتدارش از ایوان کیوان درگذشت با ابیه سلطان و سلطان مراد مقاتلـه کـرد بـر 
تربیز خرامید و بر تخـت بخـت نشسـته لـوای شـوکت  میدان عدم شتافت آن گاه ببلدۀه ایشان ظفر یافت و ابیه سلطان در معرکه ب

باوج آسمان رسانید تا آنکه فی شهور سنه نهصد و چهار در جنگ سلطان مراد جام نامرادی نوشید زمـان حکـومتش شـش مـاه 
  .بود

  الوند مريزا ابن یوسف بیک
باعتضـاد امـراء تراکمـه پـای عـزت بـر سـریر  رسید الوند مريزا بوالیت دیار بکر افتاد و در آنجا به قتلدر وقتی که احمد پادشاه 

آذربایجان افراشت چون مـريزا محمـد از توجـه بـرادر بالشـگر  به صوبحکومت نهاد چون استقالل نداشت لهذا لوای عزیمت 
ت آمد و شد بیگانه آذربیگان را مسخر سـاخیه شتافت الوند مريزا بیبه سلطانخرب اطالع یافت تاب مقاومت نیاورده ازتربیز  بی

و با سلطان مراد بنیاد صلح انداخت، در خالل این احوال آفتاب دولت حضرت شاه اسماعیل از مشرق اقبال تابیدن گرفت فـی 
آورد  بـه قتـلشهور سنه نهصد و هفت با شهریار کشور گشامحاربه کرد و جناب شهریاری هشـت هـزار نفـر از لشـگر الونـد مـريزا 



۶۰ 

االمـر در نـواحی دیـار های عظیم برانگیخت عاقبـتارزنجان گریخت و چند گاه فتنهه بناچار مملکت آذربایجان را وداع نموده 
  .بگریخت هستی بدیار نیستی کشید

  سلطان مرادبن سلطان یعقوب
فرمانفرمای فارس و عراق و خوزستان بود با هفتاد هزار سوار جرار باشاه اسماعیل مقاتلـه نمـود شکسـت یافـت و از عـراق دل 

س شتافت چون خرب وصول شهریاری استماع نمود در فارس تاب نیاورده و به خوزستان گریخـت و در آنجـا فار به صوبکنده 
نزد عالءالدولـه پادشـاه مـرعش شـتافت بعـد از ه سبب استیالی یار یک پیکر ناک از بغداد به نیز توقف نکرده به بغداد رفت ب

 رفـه م یافت آخراالمر فی شهور سنه نهصد و بیسـت در نـواحی اونزد سلطان سلیم قیصر روم رفته تقرب تماه انقراض دولت او ب
  .در جنگ قورمیش سلطان درگذشت و دولت ملوک آق قیونلو بدو منتهی گشت

  حکومت تربیز از عهد صفویه تا زمان مولف
یـز نشـیمن ور نماند که چون دولت سالطني صفوت نشان ظهور نمود پیوسـته از طـرف ایشـان شـهر تربتبرارباب خري پوشیده و مس

امراء عظام بود، در عصر دولت سلطان محمد صفوی رومیان بر آن شهر مسـتوىل شـدند و مـدت بیسـت و دو سـال آنچـه الزمـه 
خرابی بود کردند، شاه عباس ماضی ابن سلطان محمد از رومیه انتزاع فرمود و در زمان شـاه طهماسـب ثـانی ولـد شـاه سـلطان 

جاه از آن طایفه اسرتداد کرد،بعد از انقراض دولت نادری امـراء قزلباشـیه بحیطـه تصـرف حسني کرت ثانی بگرفتند و نادرشاه ذی
درآوردند، در ظهور دولت زندیه بکریم خان زند اطاعت کردند،بعد از فوت آن شهریار مکرمت مدار دیگر بملوک زندیـه انقیـاد 

، چـون نهـال اقبـال و آفتـاب جـالل قاجاریـه بالیـدن بودنـدننمودند و هرچندگاه یکی از طایفه قزلباشیه در آن والیت حاکم مـی
گرفت و شیوۀ ملوک الطوایف انجام و اختتام پذیرفت تمامی آن دیار بالواحق و توابع بحـوزۀ تصـرف اولیـای دولـت قاجـار در 

نـون کـه سـنۀ آمد چندین سال بسبب تردد سپاه مخالف و مؤفلا و استیالی گروه مختلف کمال ویرانی بـه آبـادانی او راه یافتـه اک
هزار و دویست و سی هفت است مدت بیست و یکسال است که شاهزاده کامکار و شهریار سلطنت مدار عباس مريزا دارالملک 
فرموده لهذا بحلیه آبادی و زیور معموری آراسته و از سـمت ویرانـی و پریشـانی پرياسـته، امیـد کـه همـواره از حـوادث روزگـار و 

  .وظ مانادنوائب لیل و نهار مصون و محف

  در ذکر نور حدقه سرافرازی شاهزاده عباس مريزای غازی
علو همت و سمو منزلت و کمال فراست و وفور کیاست موصوف و بر تمهید بساط نصفت و تشیید اسـاس معـدلت ه آن شهریار ب

لطنت و وکالـت سـه ووفور لشگرکشی و قانون دشمن کشی مشعوف، بمزیـد عواطـف خسـروانه و عنایـات شـاهانه مخصـوص، بـ
و عنـا در عـدم آبـاد  و از سیاست و سطوتش انـواع رنـج والیت دولت منصوص، در ظل معدلتش عامۀ رعایا و کافۀ برایا آسوده

غنوده، با اعداء دین ودولت محاربات عظیم و جنگهای بزرگ نموده دربار معدلت مدارش بزیور امـراء سـنجیده اطـوار و امنـاء 
سرداران لشگرکش و سپهداران دشمن کش پرياسته در کریاس گردون اساسش سـربازان جنگجـو حلیه ه پسندیده کردار آراسته و ب

اند آن شهریار با ایستاده و غازیان صف شکن و دلريان شريافکن در مالزمتش مهیا و آماده به خدمتو قدر اندازان پرخاشخوی 
ه غالباً برای جنگ و جـدال بهـرت از آن تصـور نتـوان لشگر فرنگ ترتیب داده و اسم آن سپاه را سرباز نهاد به سانفرهنگ سپاه 

تر از آن لشگر نخواهد بود آن شـهریار شـجاعت شـعار در ضـبط و ربـط و قـبض و بسـط چنـان نمود و جهت جهان گريی منتظم
نـی از مبالغه دارد که مزیدی بر آن متصور نیست چنانکه از سیاست آن شهریار مشهور است و العهدة علی الـراوی کـه روزی پريز

یکی از لشگریان شاهزاده کاسۀ ماست ایـن بیچـاره را : دست مرد لشگری نزد آن جناب سپهر رکاب شکایت برده عرض کرد که
داد بعد از استفسـار لشـگری از تـرس پـای در وادی انکـار نهـاد آن  احضار آن لشگری فرمانه خورده آن شهریار معدلت مدار ب

رمود ما شکم این لشگری را پاره کنیم اگر خالف عرض کـرده باشـی تـرا چـاره کنـیم آنگـاه شهریار بعد از تأمل بسیار به پريزن ف
فرمان داد که شکم او را چاک و وجود آن ظالم را از لوح هستی پاک کنند معلوم گشت که گناه لشگری بوده و بر آن پريزن سـتم 

  :لم به بیغوله عدم شتافت بیتنموده بیک سیاست سطوت ومهابت آن شهریار در دلها قرار یافت و جور و ظ
 قهــــر و لطفــــی از بــــرای خــــاص و عــــام

ْ�

 دارد روا بگــــــــذار گــــــــامشــــــــرع مــــــــی
 

  .احواالت آن نواب کامیاب را دفرت دیگر الیق خواهد بود مسود اوراق بنابر سیاق کالم باشارات مبادرت نمود

  در ذکر بعضی از مشایخ کبار آن دیار



۶۱ 

  شمس الدین بن عالء الدین
نژاد کیا امید بزرگ بود گویند عالءالدین ترک مذهب اسمعیلی نموده شعار اسالم ظاهر نمود و در نهانی ولد خـود آن جناب از 

  .تربیز ارسال نمود و او در آنجا علم و ادب آموخت و انواع فضایل و کمال اندوخته شمس الدین را بخواندن علم ب
نیست بلکه او تربیزی االصل پسر بزازیست، بعضی برآنند که اصل صاحب نفحات آورده که شمس الدین از خاندان اسماعیلیان 

  .شمس الدین از خراسان بوده و خود در شهر تربیز تولد نموده را قم گوید
  مصرع

  روید گل استشاخ گل هر جا که می
ه بـوده بعـد از گویند شمس الدین عامی بوده و تحصیل علوم و فضایل نکرده اصلی ندارد فاضـل یگانـه و عـالم زمانـاینکه می

شیخ رکن الدین سجاسی و بابا کمال خجندی شتافته  و از یمن همت آن دو بزرگوار مقام عـاىل  به خدمتتکمیل علوم ظاهری 
  .و درجه متعاىل یافته اللهم ارزقنا

  بیت
 کــــــار نــــــه ایــــــن گنبــــــد گــــــردان کنــــــد

ْ�

  هرچـــــــه کنـــــــد همـــــــت مـــــــردان کنـــــــد

 

الدین یا اینکه باباکمال یکـی از ایـن دو بزرگـوار فرمودنـد کـه تـو را بایـد  چون آن جناب را مرتبه کمال حاصل گشت شیخ رکن
باید مشتعل کرد شمس الدین فرمان پذیرفته متوجه روم گردیـد در حـني سـیاحت ئی است میبوالیت روم رفت و در آنجا سوخته

موالنا براسرتی سـوار بـود و بکوکبـه تمـام مرز وبوم روم بشهر قونیه رسید در کاروانسرای شکر فروشان منزل گزید روزی در بازار 
گذشت شمس الدین بفراست مطلوب را شناخت بلکه محبوب را یافت در رکابش روان شده پرسید که غـرض از مجاهـده و می

ریاضت و دانسنت علوم چیست موالنا گفت جز بروش سنت و آداب شریعت مطلبی دیگر نیست شمس الـدین فرمـود ایـن خـود 
شاهراه حقیقت کشاند و ه معلوم رسانده و به گفت ورای این چیست شمس الدین فرمود علم آنست که تو را ب ظاهر است موالنا

  :بیت. این بیت حکیم سنائی را برخواند
 علــــــــم کــــــــز تــــــــو تورانــــــــه بســــــــتاند

ْ�

ــــــیار ــــــود بس ــــــه ب ــــــم ب ــــــل از آن عل  جه
 

آرمید مواىل و اصحاب موالنا شور و نشست و مییموالنا ازین سخن متحري ومتأثر گشته مرید شمس الدین گردید همواره با او م
ئی ظهور نموده و مقتدای مسلمان را گمـراه غوغا برآوردند و بر شمس الدین طعن و تشنیع کردند که سر و پا برهنه و شکم گرسنه

لـدین اشـعار تربیز روان گردید و موالنا را سوز عشـق زبانـه کشـید در فـراق شـمس ا به صوبکرده است شمس الدین بالضرورة 
سوزناک گفته و بمشتق عشق گوهرهای معنی سفته آخراالمـر طـاقتش طـاق شـده سـوی تربیـز شـتافت و بعـد از زحمـات بسـیار 

  :مطلوب را یافت در مثنوی از زبان وام دار در این باب اشارتی کرده مثنوی
 ســــــــاربانا بــــــــار بگشــــــــا ز اشــــــــرتان
ــــــالیز را ــــــن ف ــــــردوس اســــــت ای ــــــر ف  ف

ـــــز ـــــوج روح انگی ـــــانی م ـــــر زم ـــــان ه  ج
ْ�

 شــــــهر تربیــــــز اســــــت و کــــــوی دلســــــتان
ـــــز را ـــــن تربی ـــــت ای ـــــرش اس ـــــعه ع  شعش
ـــــــــان ـــــــــر تربیزی ـــــــــرش ب ـــــــــراز ع  از ف

 

موالنا و شمس الدین هر دو بروم آمدند و چندی خـاىل از اغیـار مشـغول صـحبت شـدند بـار دیگـر مریـدان موالنـا بنیـاد حسـد 
  :بیت. نهادند و در تقبیح و تعییب شمس الدین زبان گشادند

ــــدازدخــــدای تخــــم  حســــود از زمــــني بران
ْ�

ــــت ــــان گلستانس ــــد جه ــــود نباش ــــر حس  اگ
 

شام عزیمت نمود و مدت دو سـال در نـواحی شـام اقامـت فرمـود در ایـن مـدت موالنـا از فـراق  به طرفاین بار شمس الدین 
نـداخت موالنـا ساخت و عشق شمس الدین بنیاد صرب وقرار موالنا را یکباره براسوخت و غزلهای عاشقانه میشمس الدین می

الدین ولد داده گفـت بـزودی بسـوی شـام بخـرام و شـمس الـدین را در مقـام صـالحیه مبلغ چهل هزار دینار زر به پسر خود بهاه
سازد و بازد زنهار بخاطر خطره میارکه آن پسر یکی از مردانست از این راه آگاهش میئی شطرنج میخواهی دید با فرنگی زاده

  :و این ابیات را بخواند غزل -الدین نثار کن و کفش آن حضرت را بسوی روم گرداناین زر را بعتبه شمس 
ــــا را ــــار م ــــید ی ــــان بکش ــــد ای حریف  بروی
 اگــــر او بوعــــده گویــــد کــــه دم دگــــر بیــــایم

ْ�

ــــا را ــــز پ ــــنم گری ــــدم ص ــــد یک ــــن آوری  بم
ـــــد او شـــــما را  مخوریـــــد مکـــــر او را بفریب

 

  .این غزل قرب یازده بیت است بر این اکتفا رفت
روم مصـمم گردیـد در آن  بـه صـوبءالدین ولد بحکم پدر بشام رفته و آنچه موالنا فرموده بود بانجام رسـانید شـمس الـدین بها

سفر بهاءالدین در رکاب شمس الدین مسافت یک ماه راه طی کـرد و هرچنـد آن حضـرت مبالغـه کـرد کـه سـوار شـو بهاءالـدین 



۶۲ 

  :یتشود بنشنود و گفت شاه سوار بنده سوار چگونه می
ــــــــــدری ــــــــــر پ ــــــــــرین خــــــــــدای ب  آف

ْ�

 کـــــه تـــــو پـــــرورد و مـــــادری کـــــه نـــــوزاد
 

ن يیه رسیدو موالنا بشرف مواصلت مشرف گردید آن حضرت دربني صـحبت اظهـار بهجـت از بهاءالـدنچون شمس الدین به قو
اءالدین ولـد را هـزار ر به پسرت بخشیدم اگر بهبتو دادم و سَ ی بود سرّری و سرّولد فرمود و گفت من از او راضی گردیدم مرا سَ

  .سال عمر بودی و در طلب خدا صرف نمودی آنچه در این سفر او را حاصل گشت هزار یک حاصل نشدی
افراشت ناگاه کسـی از داشت و اعالم طریقت بر فراز حقیقت میمنقولست که شبی آن حضرت با موالنا در خلوت صحبت می

کننـد چـون بـريون رفـت موالنـا کشتنم طلب مـیه یست؟ آن حضرت گفت بشمس الدین اشارتی کرد موالنا گفت که بريون در ب
ن زمان تـا ایـن اوان از شـمس الـدین چـون عنقـا نـامی اسـت بعضـی آئی شنید بريون دوید چند قطره خون ریخته دید از صیحه

سر چـاه رسـید ه دار شده بموالنا گفت که مرا کشته بچاه انداختند چون موالنا از خواب بیه گویند در عالم واقعه شمس الدین ب
جسد شمس الدین را بريون کشید و در مقام مناسب دفن کرد این قول صحیح است چنانکه اکنون مزار فـیض مـدار آن بزرگـوار 

  .یه مطاف طوایف اهل روزگار استندر قو
بـود پسـر  دهنشـانه شـ انـه لـیس مـن اهلـکدر نفحات مسطور است که باعث هالک شمس الدین عالءالدین محمد که به تـري 

  .ناخلف موالنا بود بعد از قتل آن حضرت بمرض مزمن گرفتار شده بمرد موالنا بجنازه وی حاضر نگشت
مخفی نماند که در کیفیت مالقات شمس الدین با موالنا اخبار متعدده وارد است که ذکر تمامی آن باعث مـالل خـاطر خواهـد 

  .شد
  .آشیانه قدس پرواز نمود در سنه ششصد و شصت و یک طایر روح آن حضرت به

  ذکر امريشاه قاسم انوار
عمدةالعارفني شیخ صدرالدین بني صـفی الـدین اردبیلـی ه در نفحات مذکور است که آن بزرگوار در بدایت حال دست ارادت ب

شـود کـه م نمـیمسود این اوراق گوید که از کالم آن جناب معلـو. آستانه شیخ صدرالدین علی یمنی نهادهه داده آنگاه سر تسلیم ب
مرید شیخ صدرالدین علی یمنی بوده باشد بلکه از بدایت حال تا نهایت احوال ارادت خود را بشیخ صدرالدین اردبیلی درست 

طریـق ارادت شـیخ ه انـیس العـارفني بـه کند چنانکه در دیوان اشعار بر این اشعار نموده ودر کتاب مثنوی که موسوم اسـت بـمی
شود جناب فخراالنامی شـیخ جـامی خ صدرالدین علی یمنی رادر هیچ جا ذکر ننموده آنچه مفهوم میصدرالدین را ستوده و شی

خاىل از تعصبی نبوده شاهد این مقال آنکه مشایخی که در تشیع مشـهور عـالم و معـروف طوایـف امـم بـوده ماننـد شـیخ صـفی 
امثال ایشان در نفحات ذکر نکـرده بلـی کسـانی  الدین و پسرش شیخ صدرالدین و شاه نعمت الله وىل و سید محمد نوربخش و

  .مثابه سها است در مقابل آفتابه این عزیزان و بزرگواران به را نام برده که منزلت ایشان نسبت ب
بـه تقدیر جناب والیت انتساب بعـد از تکمیـل فضـایل صـوری و معنـوی از آذربایجـان بگـیالن و از آنجـا بخراسـان افتـاد  بایّ

بنیاد سکونت در بلدۀ هرات نهاد اکثر اکابر و اعاظم خراسان نسـبت بـآن قـدوۀ اهـل عرفـان  سواد االعظمعلیکم بال مضمون
طریق اخـالص بجـای آوردنـدی  آن جناب اظهار ارادت کردندی و جمیع امراء و ارکان دولت مريزا شاهرخ گورکان در خدمت 

ودی و از کمال علوشأن چنانچه مامول داشـتند ایشـان را بامريزا شاهرخ و اوالدش در غایت استغنا سلوک فرم آن حضرت چون 
-تعظیم ننمودی از این رهگذر غبار کدورت بر خاطر مريزا شاهرخ و اوالدش نشسته عـذر آن جنـاب را خواسـته و او تغافـل مـی

کنـد آن حضرت رسید آن حضرت پرسید که پدرت بچـه جـرم مـرا از هـرات بـريون مـی به خدمتفرمود روزی پسر مريزا شاهرخ 
  :عرض کرد بفرموده خودت بیت

 قاسم سـخن کوتـاه کـن برخیـز و عـزم راه کـن
ْ�

ــر طــوطی فکــن مــردار پــیش کرکســان  شــکر ب
 

آن جناب را دل خوش شده از بلدۀ هرات به سمرقند تشریف ارزانی داشـت مـريزا الـغ بیـک بـن مـريزا شـاهرخ از قواعـد نیکـو 
د در آن دیار در کمال احرتام اوقات گذرانیده و در اواخر حیات از بلدۀ خدمتی هیچگونه نامرعی نگذاشت آن جناب مدتی مدی

فی مقعد صدق خراسان خرامید فی شهور سنه هشتصد و سی و هفت در قصبه لنکران من توابع جام در مقام  به طرفسمرقند 
بالغـت شـعارش در السـنه و افـواه  منزل گزید ومزار کثرياالنوار آن بزرگوار در آن دیار مشهور و دیوان اشـعار مقتدرعند ملیک 

  :ئی تیمناً و تربکاً نوشته گشت غزلمذکور است من جمله غزىل و قطعه
ــــد ــــت صــــبح ســــعادت دمی ــــق مکرم  از اف
ــت ــالم جــان را گرف  صــولت صــیت جــالل ع

ـــت رســـید  محـــو مجـــازات شـــد شـــاه حقیق
 صـــدمۀ ســـلطان عشـــق بـــاز علـــم برکشـــید



۶۳ 

ـــی ـــگ غمـــش م ـــارۀچن ـــر ت ـــر دل ه ـــد ب  زن
 بـــر ســـر بـــازار عشـــق ســـود کســـی کـــرد کـــو

ـــرادشـــادی جـــان مـــی ـــاده بجـــام م  دهـــد ب
 د هرکــــه نشــــد در طلــــبراه بوحــــدت نــــرب

ـــار یافـــت ـــده دىل ب ـــار زن  در حـــرم وصـــل ی
ْ�

 کنـــد معنـــی حبـــل الوریـــدکشـــف روان مـــی
ـــد ـــاتم خری ـــت و م ـــداد محن  شـــادی عـــالم ب

 زنـــد نعـــره هـــل مـــن مزیـــدمطـــرب دل مـــی
ــــــد ــــــۀ ذرات را از دل و از جــــــان مری  جمل

 ن بـــار مالمـــت کشـــیدکـــز همـــه خلـــق جهـــا
 

  قطعه
ـــت دارد ـــنج انگش ـــت پ ـــی اس ـــا شخص  قض
 دو بــــر چشــــمش نهــــد دو نیــــز بــــر گــــوش

ْ�

 چــــــه خواهــــــد از کســــــی کــــــامی بــــــرآرد
 یکــــی بــــر لــــب نهــــد گویــــد کــــه خــــاموش

 

  موالنا محمود شبسرتی
ن، شـرح ایست سمت غربی تربیز مسافت هشت فرسخ دور آن، آن جناب اعرف عرفـای زمـان و افضـل فضـالی دوراشبسرت قریه

اش ملجأ قریـب و فضایل و کمایل آن جناب خارج از حیز امکانست در زمان الجایتو سلطان و پسرش سلطان ابوسعید سده سنیه
  .نمودهکشف حقایق و شرح دقایق و تکمیل ناقصان و تربیت مریدان ید و بیضا میه بعید بوده همواره ب

و گلشـن  من جمله کتاب حق الیقني و مثنوی گلشـن راز حقـري دیـدهاز آن حضرت تألیفات خوب و رساالت مرغوب بسیار است 
صاحب نزهةاالرواح گفته و الحق بمثقب الهام گوهرهای تحقیق و درهای دقیق  راز را در جواب هفده سؤال امري حسني سادات

خ علی الهیجانی بسیار نیکو اند و شرح شیسفته این گمنام را به سخنان ایشان اعتقاد تمام است شروح بسیار بر گلشن راز نوشته
  .است

ئی نکاح کرد و پسری از آن عفیفـه متولـد کرمان تشریف آورده و در آنجا مکرمه به صوبگویند جناب شیخ در اواسط زندگانی 
گشت اکنون از اوالد و احفاد آن زبدۀ اوتـاد در کرمـان هسـتند عزیـز و محـرتم و اربـاب قلمنـد و جمعـی از ایشـان اهـل حـال و 

ر سـنه هفتصـد و وند و مشهور بخواجگانند در نیکی سريت و خوبی سریرت سرور جهاننـد وفـات موالنـا فـی شـهلکمااصحاب 
ئی چند از کتـاب حـق بیست در قریه مذکوره وقوع یافت و بریاض قدس و جنات انس شتافت این چند بیت از گلشن راز با فقره

  :بیت. الیقني نوشته شد
ـــــان ـــــید تاب ـــــه او خورش ـــــادان ک ـــــی ن  زه
 دانجهـــــان جملـــــه فـــــروغ نـــــور حـــــق

 تــــو پنــــداری جهــــان خــــود هســــت دائــــم
 کســـــــی کـــــــو عقـــــــل دورانـــــــدیش دارد
 ز دوراندیشــــــــــی و عقــــــــــل فضــــــــــوىل
 حکـــــیم فلســـــفی چـــــون هســـــت حـــــريان

 کنــــــد اثبــــــات واجــــــبز امکـــــان مــــــی
 گهــــــــی از دور دارد ســــــــري معکــــــــوس
ــــــه اشــــــیاء بضــــــد اســــــت ــــــور جمل  ظه
 هـــــر آنکـــــس را کـــــه ایـــــزد راه ننمـــــود
ــــو ــــال ب ــــک ح ــــر ی ــــید ب ــــر خورش  دیاگ

 ندانســـــتی کســـــی کـــــني پرتـــــو اوســــــت
ــــل ــــل و تحوی ــــدارد نق ــــق ن ــــور ح ــــه ن  چ
 خــــــرد را نیســــــت تــــــاب نــــــور آنــــــروی
ــــت احــــول ــــفی چــــون هس ــــم فلس  دو چش
ــــــــــــد راه تشــــــــــــبیه ــــــــــــائی آم  ز نابین
 تناســـــخ ز آن ســـــبب شـــــد کفـــــر و باطـــــل

 نصـــیب از هـــر کمـــال اســـتچـــه آنکـــه بـــی
ـــــــد ـــــــدارد ذوق توحی ـــــــو ن ـــــــی ک  کالم

ـــــــــور شـــــــــمع جویـــــــــد در بیابـــــــــان  بن
 حــــــق انــــــدر وی ز پیدائیســــــت پنهــــــان
ـــــایم ـــــت ق ـــــته اس ـــــویش پیوس ـــــذات خ  ب
 بســـــــــی سرگشـــــــــتگی در پـــــــــیش دارد
ــــــوىل  یکــــــی شــــــد فلســــــفی دیگــــــر حل

 بینـــــــد ز اشـــــــیاء غـــــــري امکـــــــاننمـــــــی
 از آن حـــــريان شـــــد انـــــدر ذات واجـــــب

ـــــل  ـــــدر تسلس ـــــی ان ـــــوسگه ـــــته محب  گش
ـــــه نداســـــت ـــــد و ن ـــــه مانن  وىل حـــــق را ن
ـــــــود ـــــــیچ نگش ـــــــق ه ـــــــتعمال منط  ز اس
ــــــــودی ــــــــوال ب ــــــــک من ــــــــعاع او بی  ش
ــــت ــــا پوس ــــز ب ــــیچ از مغ ــــرق ه ــــودی ف  نب
 نیابــــــــد انــــــــدر او تغیــــــــري و تبــــــــدیل
ــــــم دگــــــر جــــــوی ــــــر او چش ــــــرو از به  ب
 ز وحـــــــدت دیـــــــدن او باشـــــــد معطـــــــل
ــــه ــــات تنزی ــــمی اســــت ادراک ــــک چش  ز ی
 کــــه آن از تنــــگ چشــــمی گشــــت حاصــــل

 کــــــــو را طریــــــــق اعتزالســــــــتکســــــــی 
ـــــــدربتـــــــا  یکی در اســـــــت از عـــــــني تقلی



۶۴ 

ـــــــاهر ـــــــل ظ ـــــــم اه ـــــــد دارد دو چش  رم
 بگفتنـــــد از کـــــم و بـــــیشاز او هـــــر چـــــه 

ـــــد و چـــــه و چـــــون ـــــش از چن ـــــزه ذات  من
ـــــار ـــــر ک ـــــل ه ـــــدم اص ـــــردم بدی ـــــر ک  نظ
 میـــــان بربنـــــد چــــــون مـــــردان بمــــــردی
ـــــــادت ـــــــان عب ـــــــم و چوگ ـــــــرخش عل  ب
ــــــد ــــــار آفریدن ــــــن ک ــــــر ای ــــــو را از به  ت
 رهـــــا کـــــن ترهـــــات و شـــــطح و طامـــــات
 کرامــــات تــــو انــــدر حــــق پرســــتی اســــت
 کرامـــات تـــو گـــر در خـــود نمـــائی اســـت

 نائیکســــــی را هســــــت بــــــا حــــــق آشــــــ
ــــار ــــت زنه ــــق اس ــــا خل ــــو ب ــــه روی ت  هم
 چـــــه بـــــا عامـــــه نشـــــینی مســـــخ گـــــردی
ـــــار ـــــرو ک ـــــت س ـــــا عام ـــــیچ ب ـــــادا ه  مب
 تلــــــف کــــــردی بهــــــر زه نــــــازنني عمــــــر
ــــــــون بجهــــــــال ــــــــاده ســــــــروری اکن  فت
ـــــــا چگونـــــــه  نگـــــــر دجـــــــال اعـــــــور ت
 نمونــــــه بــــــاز بــــــني ای مــــــرد حســــــاس
 خـــــر او را بـــــني همـــــه در شـــــکر آن خـــــر
 چـــــه خواجـــــه قصـــــه آخـــــر زمـــــان کـــــرد

 ور و کـــــر شبانشـــــدببـــــني اکنـــــون کـــــه کـــــ
 نمانــــــــــده در میانــــــــــه رفــــــــــق و آزرم
 همــــــــه احــــــــوال عــــــــالم باژگونســــــــت
 مـــــرا در دل همـــــی آیـــــد از ایـــــن کـــــار
 دگــــــر بــــــاره رســــــید الهــــــام از حــــــق
 اگــــــــر کنــــــــاس نبــــــــود در ممالــــــــک
 بـــــــود جنســـــــیت آخـــــــر علـــــــت ضـــــــم
ــــــــــز ــــــــــل بگری  وىل از صــــــــــحبت نااه
 هـــر آنکـــس کـــو بمـــرد و چـــون ملـــک شـــد
ـــــــد ـــــــو فروش ـــــــر ک ـــــــتی ه ـــــــر نیس  ببح

 یــــدا شــــد ز شــــهوتنســــبت کــــه پ هــــر آن
 چــــــه شــــــهوت در میانــــــه کــــــارگر شــــــد

 گــــویم کــــه مــــادر یــــا پــــدر کیســــتنمــــی
ــــــــواهر ــــــــام خ ــــــــاده ناقصــــــــی را ن  نه
 عــــــدوی خــــــویش را فرزنــــــد خــــــوانی
ـــت ـــم چیس ـــال وع ـــا خ ـــو ت ـــاری بگ ـــرا ب  م
ــــــــد ــــــــاتو در طریقن ــــــــه ب ــــــــانی ک  رفیق
 بمــــردی وارهــــان خــــود را چــــو مـــــردان
 ز شـــــرع ار یـــــک دقیقـــــه مانـــــد مهمـــــل
 حقــــــــوق شــــــــرع را زنهــــــــار مگــــــــذار

ـــ ـــافرب ـــت ک ـــون هس ـــا چ ـــس م ـــاطن نف  ه ب

ـــــه ـــــاهر ن ـــــه از ظ ـــــاهرک ـــــز مظ ـــــد ج  بین
ـــــــزل خـــــــویشنشـــــــانی داده ـــــــد از من  ان

 تعــــــــــاىل شــــــــــانه عمــــــــــا یقولــــــــــون
 د زنـــــــارقـــــــنشـــــــان وحـــــــدت آمـــــــد ع

 درآ در زمــــــــــــرۀ اوفــــــــــــوا بعهــــــــــــدی
 ز میــــــــدان در ربــــــــا گــــــــوی ســــــــعادت
 اگرچـــــــــه خلـــــــــق بســـــــــیار آفریدنـــــــــد
 خیــــــــال خلــــــــوت و نــــــــور و کرامــــــــات

ــا و عجــب و هســتی اســتجــز ایــن کــرب   و ری
 تـــو فرعـــونی و ایـــن دعـــوی خـــدائی اســـت
ــــــــــائی ــــــــــز از وی خودنم ــــــــــد هرگ  نیای
ـــــار ـــــت گرفت ـــــن عل ـــــود رادر ای ـــــن خ  مک
ــــردی ــــخ گ ــــره فس ــــخ یک ــــای مس ــــه ج  چ
 کـــــه از فطـــــرت شـــــوی ناگـــــه نگونســـــار
ــن چنــني عمــر ــت ای ــوئی در چــه کــار اس  نگ
ـــــدحال ـــــه ب ـــــردم جمل ـــــتند م ـــــن گش  از ای
 فرســــــــتاده اســــــــت در عــــــــالم نمونــــــــه

ـــر او ـــت جســـاس خ  را دان کـــه نـــامش هس
ـــــگ آن خـــــر ـــــیش آهن ـــــل پ  شـــــده از جه
ــــان کــــرد ــــی بی ــــن معن ــــدین جــــا از ای  بچن
ـــــد ـــــمان ش ـــــر آس ـــــه ب ـــــن هم ـــــوم دی  عل

ـــــــی ـــــــرمنم ـــــــی از جـــــــاهلی ش  دارد کس
 اگـــــر تـــــو عـــــاقلی بنگـــــر کـــــه چونســـــت
ـــــــار ـــــــق زن ـــــــان خل ـــــــدم در می ـــــــه بن  ب
 کـــــه بـــــر حکمـــــت مگـــــري از ابلهـــــی دق
ــــــک ــــــدر مهال ــــــد ان ــــــق اوفتن  همــــــه خل

ـــــــني آمـــــــد جهـــــــان وال ـــــــمچن ـــــــه اعل  ل
ــــــز ــــــادت برپهی ــــــواهی از ع ــــــادت خ  عب
ــــد ــــک ش ــــارم فل ــــر چه ــــه ب ــــه روح الل  چ
ــــــــد ــــــــت او ش ــــــــد وق ــــــــاب نق  فالانس
 نــــــدارد حاصــــــلی جــــــز کــــــربو نخــــــوت
ـــــدر شـــــد ـــــادر شـــــد ودیگـــــر پ  یکـــــی م
 کــــه بــــا ایشــــان بحرمــــت بایــــدت زیســــت
ــــــــرادر ــــــــب کــــــــرده ب  حســــــــودی را لق
ــــــوانی ــــــاوند خ ــــــه خویش ــــــود بیگان  ز خ
 در ایشـــان حاصـــلی جـــز درد و غـــم چیســـت

ــــــزل  ــــــی ه ــــــدپ ــــــم رفیقن ــــــرادر ه  ای ب
 ولـــــیکن حـــــق کـــــس ضـــــایع مگـــــردان
 شـــــوی در هـــــر دو کـــــون از دیـــــن معطـــــل
ـــــــدار ـــــــم نگه ـــــــنت را ه ـــــــیکن خویش  ول
ــــــدین اســــــالم ظــــــاهر  مشــــــو راضــــــی ب



۶۵ 

 زنـــــو هـــــر لحظـــــه ایمـــــان تـــــازه گـــــردان
ـــــلمان �ْ ـــــو مس ـــــلمان ش ـــــو مس ـــــلمان ش  مس

 

  انتخاب از رساله حق الیقني شبسرتی
اللـه نورالسـموات و ئی هسـتیها بدوسـت پیداسـت و پیـدا بـه خـودهستی تبارک و تعـاىل پیـداتر از هستیهاسـت کـه او  :حقیقة
   .االرض
اولـم حقیقت جز او نیست که هیچگونه کثرتی را بهستی او راه نیست و دلیل را از هستی ناگریز بود ه دلیلی هستی او ب :حقیقة

  .یکف بربک انه علی کل شی شهید
و تحقیـق والیـت در وحـدت کـه  ةفـانی ابـاهی بکـم االمـم یـوم القیمـکثرتسـت ه کمال نبوت از روی نبوت بـ :سری نازک

نور قمر است که از  به مثابه اگر چه قوت نبوت بحسب قوت والیت است که نور او  الیسعنی فیه ملک مقرب والنبی مرسل
وتـری الشـمس اذاطلعـت تـزاورعن کهفهـم ذات آفتاب والیت مستفاد است لیکن مخالفت از جهت وحدت و کثرتسـت کـه 

  .الشمال الیمني و اذاغربت تقرضهم ذات
  .قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم اللهمبدأ والیت غري نبی نبوتست ومبدأ نبوت نبی والیت  :نکته
باشد که وىل غري نبی از خاصیت متابعت بمقامی رسد که ازوالیت نبی بدو فیض رسد و اتحاد تا غایتی انجامد کـه نبـی  :دقیقة

حقیقت متابعـت خـود کـرده باشـد در مرتبـه دویـم وحـی و ایـن هنگـام ه باشد و باز وجه نبوت محض در بعضی امور تابع وىل 
و هـذافراق بینـی  -هـل اتبعـک علـی ان تعلمنـی مماعلمـت رشـداًباثبات مخالفت در غري نبوت خاتم النبیني اتفـاق افتـاد 

  .وبینک
  .ال اله االهوشهد الله انه ذات هستی اقتضای یگانگی مطلق کند که غري هستی جز نیستی نبود  :حقیقة
الزم آیـد پـس هسـتی واجـب  تقـدم الشـئی علـی نفسـهذات هستی دیگر که غريهستی است بر هستی مقدم نیست کـه  :حقیقة

  .الاله االهو فی االخرةواالوىلیگانه بود 
  .ما خلقنا هما اال بالحقوجود عني خري است و عدم عني شر، و شر از اعتبارات و نسب خیزد و  :الزمة
نهایـت طـور ه امری است اعتباری که عقل بر وفق خویش از ادراک وجود و عدم در ذهن ترکیب کند و چون بـ ممکن :حقیقة

ان هی االاسماء سمیتموها انتم و خویش رسد که مبدأ طور کشف است حکم کنند بر آنکه اعتبارات رادر خارج وجود نیست 
  .آباؤکم
کمثـل غیـث حقیقـت وجـود خـارجی ندارنـد ه ور اعتبارینـد کـه بـجسم و جسمانیات از جواهر واعراض جملگی از ام :حقیقة

  .اعجب الکفار نباته ثم یهیج فرتیه مصفراً ثم یکون حطاماً
عجز غري و اضـطرار بـه عبـادت و تعظـیم ذات معبـود حقیقـی و غایـت  به ظهورحکمت در تکلیف اظهار هستی است  :حقیقة

مـا عبـدناک حـق که وجود است ممتـاز گـردد و ایـن بـود معنـی آنست که حصه عبدیت ممکن که عدمی است از حصۀ آلهیت 
  .عبادتک و ما عرفناک حق معرفتک و ما قدروا الله حق قدره

خلق و قـدرت و ه تر است از اضطراری از آنکه اختیاری مسبوق است بواجب الوجود زیادهه اری را احتیاج بيفعل اخت :حقیقة
-ایجاد اسباب و علل بـیه داعیه ارادت و باز هر یکی از این جمله محتاجند ب ارادت و اختیار و داعی و تحریک اعضا بر وفق

خالف اضطراری که مجرد ایجـاد اسـت و چـون مختـار در اختیـار خـود مضـطر ه اضطرار، به شود بحصر که آن جمله منتهی می
  .و ما کان لهم الخريةاست پس اختیار عني اضطرار است 

شود که از گردد و تعینات از اوضاع و هیئات بر وفق آن نشأ عارض او میمعاش پیدا می چنانکه قوت باطنه مبدئی در :حقیقة
کنـد بخصـوص در خـواب، و جـن و گردد و متخیلـه تصـویر معـانی مـیقوت عناصر و امتزاج ایشان انواع و اصناف موالید می

فعل آید و ظـاهر گـردد و ه بدنی در معاد ب که قوت باطنۀ معاش نفسی و گردند همچناناشکال مختلفه متشکل میه مالئکه که ب
مناسب آن نشأ مصور و مجسم شود و بر وفق آن قوت از عمل و علم و خلـق کـه نتیجـه آن بـود، و صـور و هیئـات اسـماء آن در 
نصوص وارد است چون حور و قصور و طوبی و رضوان و اثمار و انهار و باز اضداد آن از مار و کژدم و آتـش ومالـک، و وجـه 

انمـا اعمـالکم یـرد آن بـر صـاحب بصـريت پوشـیده نمانـد کـه ه اسبت هر یک از اجزاء با هریک از عملی که مرتتب است بـمن
  .فکشفنا عنک غطائکه فبصرک الیوم حدید. علیکم

  موالنا همام تربیزی
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ی در هنگـام سـفر فاضل دانشمند و شاعر پایه بلند بوده خواجه نصريالدین طوسی او را تربیت نمـوده شـیخ مصـلح الـدین سـعد
باهمام الدین مالقات فرموده صحبتی عجب آمیز فیمابني آن دو بزرگوار اتفاق افتاد که بغایت مشهور است، در زمان اباقآان بـن 

  :هالکوخان باوجود عزت تمام این فرد را در عدم مساعدت بخت گفته شعر
ـــريین اســـت ـــب و ش ـــخن دلفری ـــام را س  هم

ْ�

 ازیوىل چـــه ســـود کـــه بیچـــاره نیســـت شـــري
 

  در ذکر خوی
طولش عطم و عرضش بوم از اقلـیم رابـع و جـوانبش واسـع و سـمت غربـی تربیـز  ایست بهجت افزاوی شهریست دلگشا و بلده
جبال شامخه قریب و مردمش از صباحت و مالحت پیکر با نصیب محتویست بر صد و بیسـت قریـه ه واقعست طرف غربی او ب

اغات دلنشني و بساتني بهجت قرین هوایش سازگار و آبش خوشـگوار خـاکش حسـن خیـز و آباد و هفده ناحیۀ خجسته بنیاد و ب
انگیز خوبان آن دیار رشگ بتان کشمري و قندهار است چنانکه از کثـرت خوبرویـان مورخـان شـهر خـوی را خـوارزم زمینش فرح
مای آن شهر مانند جهـالی مـاوراءالنهر از اند مردمش ترک زبان و نامهربان و جملگی شیعه مذهب و قلیل االدبند علایران گفته

معرف انسانی معراو از فضایل نفسانی مربا در آن دیار عیسوی مذهب نیز بسیار اسـت و مسـکن دوازده هـزار ایـل دنبلـی اسـت 
اکثر تختگاه امراء نیکو نهاد بوده سالهای فراوان حکام ایشـان ماننـد ملـوک ذیشـان سـلوک نمودنـدی همـواره در ظـل معـدلت 

ان نواحی آبادو رعایا دلشاد بودندی صیت عدالت و داد آن طایفه بگوش هوش دور و نزدیک رسـیده خالیـق تـرک اوطـان ایش
خویش نمودندی و در سایۀ رعایت ایشان توطن کرده آسودندی چون هر بهاری را خزان و هر آغازی را پایانی مقرر و هر اقباىل 

  :را زواىل و هر بهجتی را مالىل مقدر است بیت
 مـــــار و گـــــل بیخـــــار نیســـــتگـــــنج بـــــی

ْ�

 شـــــادی بـــــیغم در ایـــــن بـــــازار نیســـــت
 

مهر از گل بخت نسیم راحتی بمشام صاحب شوکتی رساند هزار زکام ناکامی از پی رسیده صـدهزار خـواری اگر احیاناً سپهر بی
خالفـت خویشـان باعـث در دل روزگارش نشاند مصداق این کلمات صدق سمات احوال امرای دنبلیه است که نفاق اخوان و م

  :زوال دولت گردید و ریاست چندین ساله بنهایت انجامید بیت
ـــــــــزد  دولـــــــــت همـــــــــه از تفـــــــــاق خی

ْ�

 بیـــــــــــــدولتی از نفـــــــــــــاق خیـــــــــــــزد
 

مجمل آنکه جعفر قلیخان ابن احمدخان که در شجاعت ومهابـت یگانـه و در لشگرکشـی وصـف آرائـی مردانـه بـود بنـابر عـدم 
خویش راه داده و قدم در طریـق بغـی و عصـیان گذاشـت و ه هراس و خوف بیقیاس ب مساعدت بخت از دولت قاجاریه ترس و

  شعر: و طغیان در آن والیت برافراشت عالنیه اعالم مخالفت
 چــــــو تــــــريه شــــــود مــــــرد را روزگــــــار

ْ�

 همــــــــه آن کنــــــــدکش نیایــــــــد بکــــــــار
 

اولیای دولت رومیه ملتجی گردید اما آنچه  هچون طاقت مقاومت با دولت قاجاریه در خود ندید ناچار فرار بر قرار اختیار کرده ب
منتهای آمال او بود از نهال دولت آل عثمان نچید الجرم از رومیه روگردانیده بامنای دولت روسیه التجا آورده باعتضـاد دولـت 

ج و عنـا روسیه بسی خاندان عظیم برانداخت و بسا دودمان قدیم معدوم ساخت و چندگاه منقالی لشگر روسیه بود و ابواب رنـ
بر روی اهاىل آن دیار گشود و الحق در آن باب دادستمگری و ظلم پروری داد و آنچه الزمـۀ خرابـی بـالد و پریشـانی عبـاد بـود 
تقصري نکرد و دمار از روزگار اهل آن دیار برآورد امرای روسیه بنابر صالح دولت خـود حکومـت بلـدۀ شـکی را بـوی تفـویض 

معزول و معاف فرمودند آخراالمر فی شهور سنۀ هزار و دویست و سی بدار القـرار خرامیـد و از  نمودند و از امورات دیگر او را
  .این دارالغرور جز حسرت و حرمان چیزی حاصل او نگردید
 دریـــــــن فـــــــريوزه کـــــــاخ دیـــــــر بنیـــــــاد
 نباشـــــــــد دأب او نعمـــــــــت شناســــــــــی

ْ�

ـــــــزاد ـــــــت آدمی ـــــــل نهادس ـــــــب غاف  عج
 نباشـــــــــد کـــــــــار او جـــــــــز ناسپاســـــــــی

 

ز آن سرور عاىل مقدار یادگار ماند بیوک خان و اسمعیل خان چون فرزند بزرگ خان ذیشأن حضور نداشـت دو فرزند ارجمند ا
وصیت پدر و حکم امنای دولت روسیه علم حکومت برافراشت اکنـون کـه سـنه هـزار و دویسـت  به موجبالجرم اسمعیل خان 

  .وسی هفت است حکومت بلده مذکوره متعلق به اسمعیل خان است

  بن احمدخان حسني خان
ربود و در امور  برادر بزرگرت جعفر قلیخان وارشد اوالد احمد خان بود در شهامت و سیاست از امثال و اقران گوی مسابقت می

دولـت قاجاریـه خـدمت و ه ملک داری و حکومت گزاری ممتاز، در عواقب امور و دوراندیشی بامتیاز بود و از غایت کاردانی ب
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حکومت آن والیت پرداخت فی سنه هزار و دویست و بیست و دو در سـرای جاویـد  به امرلطان زمان س به فرمان اطاعت نمود 
  :بیت. منزل ساخت

 اگـــــر صـــــد بمـــــانی و گـــــر صـــــد هـــــزار
ْ�

ــــــار ــــــرانجام ک ــــــد س ــــــدر آی ــــــرگ ان  بم
 

  .منسوبان سلطان زمان گرفته بعد از فوت آن خان معدلت نشان توابع و لواحق آن دیار بالکلیه تعلق ب

  خال از بالد آذربایجانذکر خل
دل نزدیکست قدیم الزمـان یکـی از ملـوک ایـران شـهری بـر سـر کـوهی بنـا نمـوده و آن شـهر را ه خلخال جائی نیک و مکانی ب

کوهسـتان  مشتملست بر صد پـاره موضـع تمـامی آن قـراء در میـان. فريزوآباد نام بوده الحال مجموع آن والیت را خلخال گویند
اردبیـل و از طـرف ه بالد گـیالن و از جانـب مشـرق بـه ایش بسردی مایل محدود است از سمت مغرب بواقع آبش معتدل و هو

والیت زنجان، گویند حکومت آن والیت از عهد سالطني ترکمانیه تا حـال در یـک ه الکای طالش و از طرف جنوب به شمال ب
له اعلم، خلقش تـرک زبـان و سـفید رخسـار و فـی سلسله است مردم قرای آنجا همگی درم خریدۀ حکام آن مرز و بوم است وال

از فواکـه سـیب آن دیـار ممتـاز و . الجمله از متاع حسن برخوردار عموماً اهل آن دیار شیعۀ اثناعشری و از فضایل انسـانی بـری
دلرينـد و نواز است محرر اوراق مکرر از آنجا عبور نموده و راه و رسم مردم آنجا مشاهده کرده بغایـت شـجاع و خاکش مهمان
  .نظرينددر ترياندازی بی
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  گلزار دوم
  در ذکر بالد ارمنیه اصغر

سري مخفی نماند که دیار ارمن بر دو قسم است ارمنیه اکرب و ارمنیـه اصـغر امـا ) ثغور(بر حافظان حدود خرب و مستحفظان شعور 
د شد و اما ارمنیـه اصـغر از ایرانسـت و آن ارمنیه اکربداخل والیت روم است ذکر آن مرز و بوم در طبق احوال روم مذکور خواه

والیتی است دلگشا و مملکتی است روح افزا مشتمل است بر بالد مشهوره و نواحی معموره و چمنهای خوش و مراتع دلکـش 
سـت ن از اقلیم چهارم و قلیلی از اقلیم پنجم، کوهستان آن مکان بیشـرت از بیابانآمایل اکثر  به برودتآبش بس معتدل و هوایش 

دیار بکر و ارمنیه کربی و از سمت مشرق به آذربایجان و از جانب جنوب به کردستان و ازجهت ه محدود است از طرف مغرب ب
شمال به اران، طولش قریب هشتاد فرسخ و عرضش هفتاد فرسخ مسکن طوایف بسیار و گروه بیشمار است خلقش در صـباحت 

نی است و برین مدعا شريین شـورانگیز دلیـل و گواسـت قبـل از بعثـت عیسـی بـر منظر و تناسب اعضا از سایر جاها ممتاز ومستث
کیش صائبیه و زردشتیه بودند چون آن حضرت مبعوث گشت دین او را اختیار کردند تا آنکه رایت اسالم سر بـر سـپهر مینـا فـام 

سـیار هسـتند مـن جملـه جمعـی کشید وصیت ملت بیضا بشرق و غرب عالم رسید اکنون صاحبان مـذاهب مختلفـه در آن دیـار ب
پرستند و گروهی عیسوی ملتند و ایشان را ارمنی گویند و این فرقه اهل حرفـه و زراعتنـد و جمعـی یزیدبن معاویه و ابلیس را می

اند این جماعت از فرق مذکوره کمرتند وگروهی دیگر ئی نصريیاند این طایفه در غایت قلت و کمال ذلتند، و زمرهدیگر موسوی
ئـی حنفـی و انـد طایفـهه مذهبند در قلت چون کربیت احمرند و قومی اهل ملت سنت و جماعتند و ایشان متفـرق بـدو فرقـهشیع

اند کثرت و عدت این دو طایفه از حیز احصا بريون و از حد و حصر افزونست ریاست و امارت این مملکت بـر جماعتی شافعی
  .کننددست که بغایت صعب المسالک است قوم ارامنه حکومت میاین دو جماعت منحصر است و قلیلی در جبال دور 

-پیمـودهقدیم االیام عامل آن والیت از طرف ملوک عجم بوده و در هنگام فرصت گاهی حکام آنجا طریق عصیان و طغیان می

آن و الیـت را بگشـود اند فی شهور سنه بیست و چهار هجری در زمان خالفت عثمان بن عفان سلمان بن ربیعـه صـلحاً و قهـراً 
بعد از سلمان حبیب بن سلمه تمامی آنجا را فتح نمود و در اخالط که دارالملـک آن دیـار بـود قتـل بـافراط فرمـود چـون زمـان 
خالفت خلفا سرپی شد امنای دولت بنی امیه تصرف نمودند و چندگاه اولیای مختاربن ابوعبیدۀ ثقفی ضبط کردند و دیگر بـار 

یه درآمد بعد از انقراض دولت ایشان ملوک عباسیان تصرف نمودند چون دولـت بنـی عبـاس رو بـه بحوزۀ تصرف و تسخري امو
تنزل و تراجـع نهـاد در حیطـه ضـبط ملـوک نامـدار و خـوانني گـردون اقتـدار افتـاد پیوسـته شـاهان آذربایجـان بـدان دیـار حکـم 

نقراض دولت ملوک آق قیونلو مسخر اولیای دولـت نمودندی، و در ظهرو ملوک الطوایف حکام آن دیار منفرد بودندی بعد از ا
لشـگر کشـید و آنجـا را از تصـرف گماشـتگان دولـت  بدان جانبصفویه گردید سلطان سلیمان بن سلطان سلیم قیصر روم بنفسه 

پادشـاهان  صفویه منتزع گردانید و شاه طهماسب بن شاه اسماعیل جرباً و قهراً از رومیان اسرتداد کرد، میان سالطني آل عثمان و
صفوت نشان بر سر آن مکان مکرر جنگ و جدال افتاد و آخراالمر سلطانمراد رابع ابن سلطان سلیم در عهد دولت شـاه صـفی 
بن صفی مريزا ابن شاه عباس ماضی در حیطه تصرف درآورد تا حال که سنۀ هزار و دویست و سی و هفت هجریست جمیـع آن 

  .بالد در تصرف گماشتگان آل عثمانست
شایر و قبایل آن بالد طایفه اکرادند در شجاعت و مردانگی همه رستم نهادند قریب بصد هـزار خانوارنـد کـه در صـیف و شـتا ع

طریق ییالمیشی و قشالمیشی سپارند عموما غریب پرور و مهمـان نـواز و در جـودو احسـان از سـایر امکنـه ممتازنـد امـا گروهـی 
لطریقی نرپهیزند در قتل و غارت سر دفرت بنی آدم و در فساد و فتنه خمري مایـۀ عالمنـد خونریز و فتنه انگیزند از سرقت و قطاع ا

حاکم شهر اطاعت و انقیاد ننمایند و دو قبیله ابواب مصادقت بر روی یکـدیگر نگشـایند الجـرم تـردد ه که رؤسای قراء ب چنان
م حضرت عزت چنانست کـه بـدان والیـت کسـوت غایت دشوار است مأمول از کره مسافران صعب االمکان و آمد و شد تجار ب

و بـدان بـالد رسـیده  صلح و خريیت مبدل گرداند مسود دفرت آنچه از آن کشور دیـدهه در پوشاند و فساد را ب» ظ«اهلیت امنیت 
  .آورد و من الله التوفیقتحریر میدر سلک 

  شهر اخالط
رم در کنار بحريه واقـع و اطـرافش واسـع، سـمت شـماىل وی قرین از اقلیم چها به جهتاخالط شهریست دلنشني و مدینه ایست 

کوهی است مسافت نیم فرسخ، و دور آن مشتمل است بر چند قریه معموره آبـش خوشـگوار و هـوایش ناسـازگار محتویسـت بـر 
 غایـت مرغـوب قـدیم الزمـانه باغات نیکو و بسـاتني چـون مینـو، از فواکـه زردآلـوی آن بسـیار خـوب و از حبوبـات گنـدمش بـ
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خرابی نموده، در زمان خالفت عثمـان بـن عفـان حبیـب بـن سـلمه ه مرور ازمنه و صدمات مختلفه رو به دارالملک ارمن بوده ب
تیغ گذرانید و زنان و اطفال آنجا را اسري گردانید در روزگار خانـان چنگیـزی و ملـوک چوپـانی خرابـی و ه مردان آن والیت را ب

ر بر بنیان او خرابی و آبادی راه یافته اکنون نارین قلعۀ آن شهر آبادان و خارج آن حصـار پریشانی آن والیت بغایت رسید و مکر
  .پانصد باب خانه بی اوضاع و پریشان، خلقش ترک زبان و حنفی مذهب و از شیوه مردمی دورند و از طرز انسانیت نفورند

صـورت و مالحـت سـريت  بـه صـباحتروف و حاکمش شیخ احوز نام و از خاندان با احتشام بعلو همت و وفـور سـخاوت معـ
  .موصوف امري فقريپرور غریب نواز در عدالت و نصفت از سایر امرای آن اطراف ممتاز است

  ارمن بحريهء
ه جنـوب و مشـرق اتفـاق افتـاده و دورش بـه بر ضمایر سیاحان خرب پوشیده نماند که آن بحـريه در وسـط مملکـت ارمـن مایـل بـ

غایت شور و اطراف و اکنافش بسیار معمور سمت مشرق او قلعۀ وان و قصبه اردشري و شماىل ه بمسافت هشتاد فرسخ و آب آن 
آن قصبةالجواز و اخالط و طرف مغربش شهر موس و بدلیس و جانب جنوبش قصبات و قرای معموره و جبال سـخت مشـتمل 

  .ضت کشانستبر جنگلهای پردرخت، و در میان آن بحريه سه جزیره است که مسکن رهبانان و ریا
مولف روضة الصفا گفته بحريه ارمنیه که در حدود الزجرد واقع است مراغه و سلماس و خوی در سواحل اوسـت و در میـان آن 

  :این سخن از چند راه سقیم است. اندجزیرها باشد که آنجا زراعت کنند و بحريه آذربایجان را علیحده ذکر کرده
  .دو روز راهست آنکه قصبۀ الزجرد تا ساحل بحريه -اول
  .ئی از او دور استآنکه بلدۀ خوی و سلماس مرحله -دوم
ئی نیست که زراعت نمایند چه جای آنکه جزیرها باشد چون مؤلف بحـريه را ندیـده و آنچـه آنکه در میان آن بحريه جزیره -سیم

فـروغ در راه تملق و مداهنه سخنان بی شنیده مرقوم گردانیده است و اکثر مورخان همني شیوه را معمول دارند و بعضی دیگر از
  :بیت. نگارندتألیفات خود می

 چـــــــــرا عاقـــــــــل ره نادیـــــــــده پویـــــــــد
ْ�

 قلنـــــدر هـــــر چـــــه بینـــــد دیـــــده گویـــــد
 

  الجواز
ایست خورد و سکنه و اطرافش طوایف کرد و سمت جنوبش بحريه و جوانب ثالثه آن متصل به کوهستان، مشتمل است بر قصبه

های خوش و چمنهای دلکش در قـرب آن قریـه بسـیار اسـت مـردمش ترکـی بساتني بهجت نهاد و چشمه دوازده پاره قریه آباد و
زبان و خنفی مذهب نسبت با فقرا و مسافران رحیم و مؤدبند آن قصبه محتویست بر پانصد باب خانـه، حصـارش بـر سـر کـوهی 

ده گروه یزیدی بـه آن سـمت شـماىل قصـبه مـذکوره اتفاق افتاده از غایت بلندی و رفعت گوئی با برج فلک بنیاد هم چشمی نها
  .سپارندمسکن دارند و طریق ییالمیشی و قشالمیشی می

  گفتار در مذهب یزیدیان
اند کـه در اعـالم دیـن گویند که بعد از احمد مختار خلفای ثالثه و معاویه بر حق بودهکه ایشان را امویان نیز گویند این طایفه می

اند اکثر بالد بجد و اجتهاد ایشان بر اهل ایمان مسلم گشت وصیت اسالم بگوش هـوش حصور نمودهمبني سعی موفور وجد نام
اعاىل و ادانی رسیده از شرق و غرب درگذشت چنانکـه پیغمـرب خـرب داده بـود کـه عنقریـب امتـان مـن بـر معمـوره عـالم حکـم 

از بنی امیه بر جهان استیال یافتند و بسـبب شـوکت و  خواهند کرد بنابر فرموده آن حضرت خلفای ثالثه و معاویه و یزیدو جمعی
خالفت ایشان ایمان داریم و از امامت پسـر ابوطالـب و  به امر عظمت ایشان اعدای دین و گروه مخالفني به بیغوله عدم شتافتند 

زمني کربالسـت و امـروز روز روز عاشورا بر اسبان بادپیما سوار شوندو باهتمام به صحرا روندو چنان نمایند که . اوالدش بیزاریم
عاشوراست طبل جنگ نوازند و اسب تازند و تري اندازند یعنی ما نیز از متابعان یزیـدیم و پسـر معاویـه را از جـان و دل مریـدیم 
شادی کنان و دستک زنان بمنازل خویش مراجعت کنندو ابواب لهو و لعب و طـرب و عـیش بـر صـغري و کبـري و انـاث و ذکـور 

  .باد گویند و خاطر یکدیگر جویند، و بزرگان ایشان سیاه پوشند بعضی جربی و برخی قدری باشند هم مبارکگشایند و با 

  گفتار در اعتقاد جربیان
ضـاللت از درگـه . یفعل الله ما یشـاء و یحکـم مـا یریـد همـني معنـی اسـت. گویند عبد را هیچگونه اختیاری نیستاین فرقه می

  :بر این مطلب گواه  بیت» الله فالهادی لهمن یضلل «و آیه . حضرت آله است



۷۰ 

 گلــــیم بخــــت کســــی را کــــه بافتنــــد ســــیاه
ْ�

ــــرد ــــوان ک ــــوثر ســــفید نت ــــزم و ک ــــآب زم  ب
 

چـون بخوانـد : شـاهد ایـن مقـال مصـرع» من یهدی اللـه فمـا لـه مـن مضـل«خلعت هدایت از فضل ایزد متعال است و آیۀ 
  .خویش کی ترا راند

و لو شاءالله لجعلکم امة واحدة و لکن یضـل «آدمی روش مستقیم اختیار نمودی و آیه  اگر اراده حق سبحانه و تعاىل بودی
  :از این معنی کنایت است بیت» من یشاء و یهدی من یشاء

ــت ــن مس ــر م ــاه ب ــارت نگ ــم حق ــن بچش  مک
ْ�

 مشـــیت اوکـــه نیســـت معصـــیت و زهـــد بـــی
 

بر این معنی اشارتست  »کن الله یهدی من یشاءانک التهدی من احببت و ل«عنان اختیار هدایت بدست خلق نیست و آیۀ 
  :بیت

ـــــري ـــــد فضـــــلش خب ـــــادی را کن ـــــر جم  ه
ْ�

 عــــــــاقالن را کــــــــرده قهــــــــر او ضــــــــریر
 

  :بدین ایماء است بیت »تعز من تشاء و تذل من تشاء«زمام توسن ذلت و عزت در کف مردم نباشد آیۀ 
ــــــیکن ــــــاز م ــــــد رو ن ــــــزت ده ــــــر ع   اگ

 

ــــــاز مــــــیکن ــــــه چشــــــم حســــــرت ب  وگرن
 

فطرةالله التی فطرالناس علیها التبدیل «هرچه مقرر و مقدر شده همان است و جف القلم، و آیه  »نحن قسمنا«و در روز 
  :گواه این مدعاست بیت» لخلق الله

ـــت ـــوش اس ـــر گ ـــانم ز ازل ب ـــري مغ ـــه پ  حلق
ْ�

ــود ــد ب ــان خواه ــودیم و هم ــه ب ــانیم ک ــا هم  م
 

  :بیت یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء. هرکه را خواهد بدوزخ فرستد و هر که را خواهد مغفرت نماید
ــــــــن ــــــــا بگلخ ــــــــی را ت ــــــــاند گلخن  کش

ْ�

 رســـــــــاند گلشـــــــــنی را تـــــــــا بگلشـــــــــن
 

  :بیت قل ال املک و لنفسی نفعاً و الضراً اال ما شاء اللهو جمیع انبیاء عظام و اولیای کرام در تحت امر جبارند 
 دســــت نــــی تــــا دســــت جنبانــــد برفـــــع

ْ�

 نطــــق نــــی تــــا دم زنــــد از ضــــر و نفـــــع
 

  :ی امر او سبحانه و تقدس کسريا یارائی و قدرتی نیست و هو القاهر فوق عباده، و الله غالب علی امره بیتب
 آســــــــمان و زمــــــــني کــــــــه درکارنــــــــد

ْ�

ـــــــــد ـــــــــر جبارن ـــــــــۀ در تحـــــــــت ام  هم
 

   من ذالذی یشفع عنده اال باذنه اذن او جل شانه احدی را توانائی شفاعت نیو بی
  :بیت

ــــده  نوداش خشــــاگــــر خــــدای نباشــــد ز بن
ْ�

 شـــــفاعت همـــــه پیغمـــــربان نـــــدارد ســـــود
 

  مارمیت اذرمیت ولکن الله رمی هرکه اظهار قدرت و ارادت نموده او نموده آری 
 گــــــر برپانــــــیم تــــــري آن نــــــی ز ماســــــت

ْ�

ـــــدازش خداســـــت ـــــري ان ـــــان و ت ـــــا کم  .م
 

  :شعر قل کل من عنداللهبهر کسی هرچه رسد از او بود 
ــــــود مــــــا از داد اوســــــت ــــــاد مــــــا و ب  ب

 ريان وىل شــــــري علــــــممــــــا همــــــه شــــــ
ْ�

 هســـــتی مـــــا جملـــــه از ایجـــــاد اوســـــت
 مــــــان از بــــــاد باشــــــد دمبــــــدمحملــــــه

 

  :شعر الحول و القوة االباللهاجناس قوت و قدرت مختص ذات کامل الصفات حضرت اله است 
ــــــق بارگــــــه ــــــه خل ــــــرش جمل ــــــیش ام  پ
 گــــــاه نقــــــش دیــــــو و گــــــه آدم کنــــــد
 ســـــــــاعتی کـــــــــافر کنـــــــــد صـــــــــدیق را

 صـــــنعت آزراســـــت و مـــــن صـــــنمبـــــه او 
 مــــرا شــــیطان کنــــد ســــرکش شــــوم گــــر

ــــــريین شــــــوم ــــــد ش  ور مــــــرا شــــــکر کن
ـــــم ـــــد خـــــرمن ده ـــــاران کن ـــــرا ب ـــــر م  گ
 گـــــر مـــــرا یـــــاری کنـــــد مهـــــر افکـــــنم
ــــــان اصــــــبعني  مــــــن چــــــو کلکــــــم در می
ـــــای حکـــــم کـــــن فکـــــان ـــــیش چوگانه  پ

 ایــــم انـــــدر جهــــان پـــــیچ پـــــیچمــــا کـــــه
ْ�

ـــــه ـــــوزن کارگ ـــــیش س ـــــون ن ـــــاجزان چ  ع
ـــــد ـــــم کن ـــــه غ ـــــادی و گ ـــــش ش ـــــاه نق  گ
 اســـــــــاعتی زاهـــــــــد کنـــــــــد زنـــــــــدیق ر
 مـــــــن شـــــــوم آن آلتـــــــی کـــــــو ســـــــازدم
ــــــوم ــــــش ش ــــــد آت ــــــوزان کن ــــــرا س  ور م
ــــــوم ــــــرکني ش ــــــد پ ــــــل کن ــــــرا حنظ  ور م
ــــــم ــــــن جه ــــــد در ت ــــــاوک کن ــــــرا ن  ور م
 ور مــــــرا مــــــاری کنــــــد زهــــــر افکــــــنم
 نیســــــتم در صــــــف طاعــــــت بــــــني بــــــني
 میـــــــدویم انـــــــدر مکـــــــان و المکـــــــان
 چــــون فلا کــــان خــــود نــــدارد هــــیچ هــــیچ

 



۷۱ 

  :گری قبای لعنت در بر مردود ازلش گردانید نظمیکی تاج اصطفا بر سر مسجود افالکیان گردید ودی
ـــــد ـــــور و صـــــفا دی  یکـــــی از معصـــــیت ن
 یکـــــی هفتصـــــد هـــــزاران ســـــاله طاعـــــت

ْ�

ـــــد ـــــور اصـــــطفا دی  چـــــه توبـــــه کـــــرد ن
ــــــــت ــــــــوق لعن ــــــــرده ط ــــــــا آورده ک  بج

 

  :نشسته بیت ما ارسلناک اال رحمة للعالمنيیکی بر سریر و 
 یکـــــی را کـــــرده اســـــت شـــــريین و طنـــــاز

ْ�

ــــو شــــريی ــــازکــــه شــــريینی ت ــــاز کــــن ن  ن ن
 

  :پای بسته بیتفی جیدها حبل من مسد کمند ه و دیگری را ب
ــــل ــــرد نااه ــــن م ــــدر ازل ای ــــود ان ــــه ب  چ

ْ�

ـــــل ـــــن ابوجه ـــــد ای ـــــد آن محم ـــــه باش  ک
 

  بلی و ما منا االوله مقام معلوم
ـــــن  مقـــــدر گشـــــته پـــــیش از جـــــان و از ت

ْ�

ـــــــني ـــــــری مع ـــــــی ام ـــــــر یک ـــــــرای ه  ب
 

  :نظمهو بکلشیی محیط حکم او قدمی بخرابات نگذارد و ندارد و بی ای درویش عزیز بی امر او کسی بمناجات راه
 یکـــــــی حلقـــــــه کعبـــــــه دارد بدســـــــت
 گــــــر آنــــــرا برانــــــد کــــــه بــــــاز آردش؟

ْ�

ـــــــت ـــــــاده مس ـــــــات افت ـــــــی در خراب  یک
ــــــذاردش؟ ــــــه نگ ــــــد ک ــــــن را بخوان  ور ای

 

یگـری قـرین سـوز و نشـني نـاز و نعمـت و ددریغا یکی را شاهد سعادت در آغوش و دیگری گلـیم شـقاوتش بـر دوش یکـی هـم
-محنت یکی باعیش و طرب دمساز و دیگری از رنج و تعب درگداز یکی در ملک عزت شهریار و دیگری بر خاک مذلت بـی

الملک آخر آن چه پیش آورد و این چه گناه کرد  الشقی شقی فی بطن امهو دیگری  السعید سعید فی بطن امهاعتبار یکی 
  :نظم لله الواحد القهار

 چهــــــره حبشــــــی راطلعــــــت رومــــــی و
 چهـــــره هنـــــدو و روی تـــــرک چـــــرا شـــــد
ـــاد و از چـــه شـــقی شـــد  از چـــه ســـعید اوفت
 نعمـــــت مـــــنعم چراســـــت دریـــــا دریـــــا

ْ�

ــــت زشــــتی ــــود و عل ــــت خــــوبی چــــه ب  آل
 همچـــــــو دل دوزخـــــــی و روی بهشـــــــتی

ـــــــی ـــــــد محراب ـــــــتی زاه ـــــــیش کنش  و کش
ــــتی ــــس چراســــت کشــــتی کش ــــت مفل  محن

 

  :بدان ای عزیز نظم
 اگــــــر لطفــــــش قــــــرین حــــــال گــــــردد

ــــر جا ــــتبه ــــیچ اس ــــش روی پ ــــه لطف  ئیک
ْ�

 همــــــــــه ادبارهــــــــــا اقبــــــــــال گــــــــــردد
 همــــه تــــدبريها هــــیچ اســــت هــــیچ اســــت

 

یکی از بزرگان این طایفه را سؤال کردم که بعثت انبیاء و تربیت اولیاء و تهدید استاد و تخفیف زهاد چیست گفت ای عزیز این 
که ظلومی و جهوىل و از غایت جهل فضوىل از کمـال نـادانی تر گردانید نهایت و فرط عاطفت اوست که تو را معلومنیز از کرم بی

انسـانیت  بـه خلعـت بلی گفتی و از جاهلی امانت پذیرفتی حضرت عزت از کمال مرحمت تو را بوجود آورد و از فرط مکرمت 
ر تخت خالفت نشـانید و از غایـت شـفقت مسـجود مالئکـه گردانیـد غـرض از تکلیـف اظهـاه مخصوص کرد و از عني عنایت ب

  .تعظیم ذات معبود حقیقی است به عبادتعجز غري و اضطرار  به ظهورهستی است 
همتاسـت و قـادر مطلـق و تواناسـت شریک و بـیحاصل آنکه خداوند عالم خالق ارض و سماست و ایجادکنندۀ کل اشیاء و بی

قدرت و ارادت اسـت در آن قـدرت  و اگر شخصی را ما کان لهم الخريةاختیار است اگر کسی را اختیاریست در آن اختیار بی
  :طور اضطرار است نظمه و ارادت ب

 هـــر آن کـــس را کـــه مـــذهب غـــري جرباســـت
 مراتــــــــب بــــــــاقی و اهــــــــل مراتــــــــب

ْ�

ـــــد گـــــرب اســـــت ـــــه کـــــه او مانن ـــــی گفت  نب
ــــــــب ــــــــه غال ــــــــم رب و الل ــــــــر حک  بزی

 

  :بیت ولوالفضل الله علیکم و رحمته ما زکی منکم من احدا بداً و لکن الله یزکی من یشاء
 لـــــه مـــــا و مـــــن بـــــه پـــــیش او نهیـــــدجم

ْ�

ــــد ــــک او رادهی ــــک اوســــت مل ــــک مل  مل
 

و مـن و کسی بند قضا را از پای خود نتواند گشود  مامنا االوله مقام معلومای عزیز هیچکس از حد خود تجاوز نتواند نمود و 
  .لم یرض بقضائی فلیطلب رباً سوائی، اذاجاء القضا عمی البصر

  گفتار در مذهب قدریان
ایـن کـالم اسـت چـون  ان احسنتم احسـنتم النفسـکم شـاهدگویند آدمی را قدرت و ارادت و اختیار تمام است ه میاین گرو

انجام رسانید دیگر بدو شغل و کار ندارد و بر او دسـت ه استاد بنیادی نهاد و او را تمام گردانید و آنچه مقصود او بود در آنجا ب



۷۲ 

  .نگذارد
از روح فنفخـت فیـه مـن روحـی آدم بیدی طینـت آدم را مخمـر گردانیـد و بـر طبـق  چون بروفق خمرت طینةچون حضرت بی

تشریف ارزانی داد و تاج خلق اللـه آدم علـی صـورته بـر فـرق  انی جاعل فی االرض خلیفة به خلعت خویش بدو دمید او را 
و سـخرلکن گردانید و بحکم  ونفسجد المالئکة کلهم اجمعبنی آدم نشانید و مسجود  و لقد کرمناهمایونش نهاد و بر سریر 

حکـم او درآورد و در ذات او صـفات متقابلـه و اسـماء متضـاده ه نیک و بد و دیـو و دد را بـ اللیل و النهار و الشمس و القمر
درج کرد آنگاه آمرو مأمور و ناهی و منهی و ساجد و مسجود و عابد و معبود گشت وصیت دور باشش از زمني و آسمان و زمان 

امور خري و شر و نفع و ضر بـد و عمل مثقال ذرة خرياً یره و من یعمل مثقال ذرة شراً یره يفمن حکم ه رگذشت بو مکان د
بر هر چه اقدام نماید خواهد دید، بهشت و رضـوان و ان سعیه سوف یری ، و لیس لالنسان االماسعی به امر مفوض گردید و 
و عـذاب جهـنم و ین امنوا و عملوالصالحات لهم مغفرة واجـر عظـیم وعدالله الذاعمال آدمی مقرر نمود ه حور و غلمان ب

او را فاعـل مختـار و  و الذین کفـرواو کـذبوا بایاتنـا اولئـک اصـحاب الجحـیمانسان مقدر فرمود به افعالدوزخ و جحیم را 
کفـره و مـن عمـل  من کفر فعلیهو بر جنود محاسن و قبایح مبسوط الیدنمود کل امرء بما کسب رهني عامل بااقتدار ساخت 
و هرچـه انسـان بـر او مرتکـب شـود  ان الله سخرلکن ما فی االرضآنچه در جهانست مسخر آدمی فرمود  صالحا فال نفسهم

  :آدمی مختار مطلق و مقدر بر حق است مثنوی. انی الاضیع عمل عامل منکمضایع و ناچیز نگردد 
 آدمـــــــی بـــــــر خنـــــــگ کرمنـــــــا ســـــــوار
 هفــــــــت گــــــــردون پایــــــــۀ ایــــــــوان او

 و مختــــــار انــــــدر خــــــري و شــــــرگشــــــته ا
ـــــــی ـــــــاری هســـــــت او را ب  گمـــــــاناختی

ــــــا ــــــد کــــــس بی  ســــــنگ را هرگــــــز نگوی
ــــــرپ ــــــني ب ــــــد ه ــــــس نگوی ــــــی را ک  آدم
ــــــد ــــــوخی را زن ــــــر کل ــــــل م ــــــیچ عاق  ه
ــر چــوب و ســنگ ــد ب ــل کــی حکمــی کن  عق
ـــــد ـــــن کن ـــــل ای ـــــیچ عاق ـــــا ه ـــــیچ دان  ه
 گفــــت یــــزدان مــــاعلی االعمــــی حــــرج
 امــــر و نهــــی وخشــــم و تشــــریف و عتیــــب

ـــی ا ـــر و نه ـــه قـــرآن ام ـــدجمل ـــت و وعی  س
ــــــد  خــــــالقی کــــــه اخــــــرت و گــــــردون کن

ــــــی ــــــرتی را م ــــــرتبان اش ــــــر ش ــــــدگ  زن
ـــــا آن چـــــوب او  خشـــــم اشـــــرت نیســـــت ب
ـــــار ـــــوانی چـــــه دانســـــت اختی ـــــل حی  عق
ـــــنم ـــــا آن ک ـــــنم ی ـــــن ک ـــــردا ای ـــــه ف  اینک
 جملـــــــــۀ عـــــــــالم مقـــــــــر در اختیـــــــــار

ْ�

 بـــــــر کـــــــف درکـــــــش عنـــــــان اختیـــــــار
 جــــــــزء و کــــــــل در حیطــــــــه فرمــــــــان او
 شـــــــد ممیـــــــز درک او نفـــــــع و ضـــــــرر

 نگــــــردد کــــــس عیــــــان حــــــس را منکــــــر
 وز کلــــــوخی کــــــس کجــــــا جویــــــد وفــــــا

 نگـــــریـــــا بیـــــا ای کـــــور در مـــــن مـــــی
ـــــد ـــــابی کـــــس کن ـــــا ســـــنگی عت  هـــــیچ ب
ـــگ ـــش چن ـــر نق ـــد ب ـــی زن ـــی ک ـــرد چنگ  م
ــــد ــــني کن ــــم و ک ــــنگ خش ــــوخ و س ــــا کل  ب
 کـــــی نهـــــد بـــــر مـــــا حـــــرج رب الفـــــرج
ــــب ــــاک جی ــــار را ای پ ــــز مخت ــــت ج  نیس
 امـــــر کـــــردن ســـــنگ را هرگـــــز کـــــه دیـــــد
ــــــد ــــــه چــــــون کن ــــــی جاهالن ــــــر و نه  ام

ـــــــده مـــــــیآ ـــــــدن شـــــــرت قصـــــــد زنن  کن
ــــر ــــت ب ــــرده اس ــــرت ب ــــاری ش ــــس ز مخت  پ
ـــــل انســـــان شـــــرم ـــــن مگـــــو ای عق  دارای

 ایـــــن دلیـــــل اختیـــــار اســـــت ای صـــــنم
ــــــار ــــــار و آن می ــــــن بی ــــــی ای ــــــر و نه  ام

 

قبض و بسط و رتق و فتق گیتی بر رای آدمی منـوط و امـور عـالم و خـري و شـر جهـان بـر تـدبري . شیئاً وجد وجدمن طلب آری 
طفیل آدم ایجـاد ه جمله موجودات ب یابن آدم خلقت االشیاء الجلک و خلقتک الجلی قدسیبر وفق حدیث  انسان مربوط

  گشته و پایه قدر و منزلتش از کیوان درگذشته
  :نظم  

 شناســــــــی قــــــــدرخویشــــــــنت را نمــــــــی
ــــب ــــه نس ــــم خلیف ــــام و ه ــــف ن ــــم خل  ه
ــــــــه اســــــــمی تــــــــو  ذات حــــــــق را مهین
 ببـــــــــــدن درج اســـــــــــم ذات شـــــــــــدی

 هاســــــتســــــر مــــــوی تــــــو را دو کــــــون ب
ـــــــــــی ـــــــــــا الله ـــــــــــۀ ان ـــــــــــت قب  قالب

ـــــی ای صـــــدر ـــــم کس ـــــس محتش ـــــه ب  ورن
 نـــــــه ببـــــــازی شـــــــدی خلیفـــــــه لقـــــــب
 گــــــــنج تقــــــــدیس را طلســــــــمی تــــــــو
ـــــــــدی ـــــــــفات ش ـــــــــر ص ـــــــــوا مظه  بق

ـــی ـــون ب ـــتی دو ک ـــه هس ـــتزانک ـــم و کاس  ک
ـــــــه ـــــــک در جب گـــــــاهیلی ـــــــه آ ـــــــی ن  ئ
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 مشــــــکل عــــــالم از تــــــو آســــــان شــــــد
 ســــنگ چــــون مــــوم زیــــر تیشــــه تســــت
 پوســـــت بـــــريون کنـــــی ز شـــــري و پلنـــــگ
ــــــالب ــــــی ق ــــــر زن ــــــل ب ــــــر پی ــــــر س  ب
 دگــــــــــران زیــــــــــر بــــــــــازوان توانــــــــــد
 نــــــــه فلــــــــک در دل تــــــــو دارد گــــــــنج
ـــــــی ـــــــاز آئ ـــــــرتک و ت  گـــــــر زمـــــــانی ب
ـــــت ـــــی گف ـــــو دان ـــــی ت ـــــی جبت ـــــیس ف  ل
ـــــــــودی ـــــــــدی و گـــــــــاه معب  گـــــــــاه عب

 ت بتــــــــــوآفــــــــــرینش تمــــــــــام گشــــــــــ
 بـــیش از ایـــن گـــرد و حـــرف بـــر خـــوانی
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 دد و دامــــــــــت ز دم هراســــــــــان شــــــــــد
ــــــــت ــــــــه تس ــــــــی ز پیش ــــــــن یک  آب آه
ـــــــگ ـــــــاب و کلن ـــــــی عق ـــــــوا برکش  وز ه

ـــــــــابگـــــــــر  دن شـــــــــري برکشـــــــــی بطن
 ســـــــر در افســـــــار و در عنـــــــان توانـــــــد
 بــــــا کواکــــــب و لیــــــک در یــــــک کــــــنج
 بـــــــروی تـــــــا بعـــــــرش و بـــــــاز آئـــــــی
 ویـــــن انـــــا الحـــــق تـــــو میتـــــوانی گفـــــت
ـــــودی ـــــالم محم ـــــون غ ـــــب چ ـــــه عج  چ
ــــــو ــــــر گذشــــــت بت  خــــــاک ز افــــــالک ب
ــــــبحانی ــــــه س ــــــی ک ــــــر جه ــــــمت ب  ترس

 

  

  در بیان مذهب ابلیسیان
م که ابلیس را به بزرگی ستودندی و بندگی و پرستش او نمودنـدی و او را طـاوس مخفی نماناد که جمعی از آن جماعت را دید

المالئکه گفتندی و فرمان او از دل و جان پذیرفتندی یکی از سر گـروه آن طایفـه را پرسـیدم کـه ابلـیس کیسـت و وجـه بنـدگیش 
گردان امـا اربـاب عرفـان و اصـحاب چیست؟ گفت بدانکه خردمندان از درک ذات او حريانند و دانایان در وادی معـرفتش سـر

یعنی اگر ابلـیس نـور خـود  لواظهر نوره للخلق لعبدبااللهیةاند که فتهساند و در تحقیق را چنني ایقان در صفت اوسخن گفته
فعال را بخلق ظاهر گردانیدی هر آینه او را بخدائی پرستیدندی، در عني پیدائی از همه مستور و از غایت نزدیکی از همه دور بر ا

  :آدمی دانا و بر اعمال انسان بینا است بیت
ـــــــام ـــــــاه از ب ـــــــد گ ـــــــوار آی ـــــــه از دی  گ
ــــــان ــــــو پنه ــــــوال ت ــــــد ز اح ــــــی دان  هم
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ـــــدام ـــــر ان ـــــه ب ـــــیند گ ـــــر دل نش ـــــی ب  گه
 تـــــــــو از دانـــــــــائی او گشـــــــــته نـــــــــادان

 

شـیطان اعـوذ باللـه مـن ال بـه مضـمونموجب خرب ان ابلیس من نار العزة حضـرت عـزت ابلـیس را از نـار عـزت آفریـده و به 
بـر آدمیـان  واجلب علیهم بخیلک و رجلک و شارکهم فی االموال و االوالد پاسبان درگاه الوهیت گردیده بحکم  الرجیم

فناست لهـذا او را زوال و بیتا روز قیامت سلطنتش بی فانک من المنظرین اىل یوم الوقت المعلوم به امر فرمان رواست و 
  .ودیتش پیمودن سزاستبه بزرگی ستایش نمودن روا و طریق عب

را چه میگوئی گفـت مـراد از کـافر سـاتر اسـت چـون جـالل سـاتر  ان من الکافرین و ان علیه لعنتی اىل یوم الدینكو گفتم 
لعنت پیمودن صفت جـالل و رحمـت صـفت جمالسـت ایـن هـر دو صـفت در  من الکافرین ای من الساترینجمالست یعنی 

ید و هر دو یک گردد، ای نکوکردار اکنون بسـیط زمـني بسـاط او اسـت و عرصـه گیتـی کارند چون روزدین شود قیامت قیام نما
نزل و سماط او بازار هفتاد ودو ملت از او در رونق و کار و بار جهان و جهانیان از اومنتسق، کعبه و کنشت از او معمور و خـوب 

عشقش در خوش اگر کفر است از او نظـام گرفتـه و  تیان زاو زشت عالم از او مسرور میخوارگان از او بیادش جرعه نوش و خراب
اگر اسالم است از او انجام پذیرفته اگر ترساست ناقوس او نواخته و گر یهود است او را قبله ساخته و اگـر گـرب اسـت نعلـش در 

ریـش اوسـت اگـر  د اسـت دلآتش اوست و اگر هندوست از غمش زرد روست و اگر ملحد است در کیش اوست و اگـر موحّـ
لطانست بنده فرمان اوست و اگر فقري است واله و حريان اوست اگر عالم است طریـق او پویـد اگـر واعـظ اسـت از او سـخن س

  :گوید شعر
ــوی در چوگــان اوســت ــان چــون گ ــن جه  ای
ــــــغ ــــــرب و م ــــــودو گ ــــــا یه ــــــؤمن و ترس  م
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ــــــت ــــــان اوس ــــــدۀ فرم ــــــالم بن ــــــق ع  خل
 جملــــــه را رو ســــــوی آن ســــــلطان الــــــغ

 

اند آنکه بنـدۀ او اند و سر در پای او نهادههوای او دادهه پرستند ودل برا می هستند عموماً شیطان حاصل آنکه اکثر جهانیان که
فرقه مخلصان  فبعزتک الغوینهم اجمعني االعبادک منهم المخلصنينیست کیست؟ و کسی که فرمان او نربد چون زیست؟ 

چه گوئی از آن کمرت بلکـه ماننـد کربیـت احمـر قـومی در بـدر و اند بغایت قلیل ودر میان مردم بینهایت خوار و ذلیل از هرجمعی
یار و مددکار بهر شهری برسند اخراج بلدشـان اعتبار و بهر محل که وارد شوند بیپا و سرند هرجا بروند بیکس و بیگروهی بی
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زنند و بهر انجمنی اتفـاق  شوند به تري مالمت خاطرشان را نشانه رنمایند و ابواب زحمت بررویشان گشایند بهر مجلس که حاض
تیغ کنایه دل ایشان را مجروح کنند از باطن فیض مواطن شیطان از دست عالمیان نه آنی فراغـت دارنـد ه افتد مردم آن انجمن ب

محنـت بـر روی  و نه آرامی و از همت واال نهمت ابلیس زمانی نه راحت کنند ونه سرانجامی آری هر که از نظر شـاه افتـادی درِ
ادی طرفه خاىل و شگفت احوالیست این خواری ومـذلت بـر خـود راه دهنـد و بـار زحمـت بـر گـردن خـویش نهنـد سـر خود گش
ان شیطان جملگی عزیز و محـرتم وخدمت ابلیس فرو نیاورند و قدم در راه مطاوعت شیطان نگذارند منت ایزد را پريه اطاعت ب

ت همواره بر مراد خویش دست یافت از لطف او بود که کـار قابیـل درگاه عالم پناهش شتافه و در گیتی شاد و خرم هر آنکس ب
نظام گرفت و فرمان فرعون چهارصد سال انجام پذیرفت شداد چنان بهشتی طرح انداخت که از مبـدأ بنیـاد عـالم دیـده گـردون 

ار سـال رشـتۀ نظريش ندیده و گوش زمانه مانندش نشنیده و نمرود زیاده بـر سیصـد سـال پادشـاهی یافـت و ضـحاک مـدت هـز
تیغ یمنی جهانی را مسخر گردانید بنی امیـه هزارمـاه خالفـت نمودنـد و ه رسانید و ب به قتلسلطنت یافت بخت النصر عالمی را 

جـاج را دیـدی و ابـن زیـاد را شـنیدی یـاجوج و مـاجوج لشـگر آن حبنی عباس زیاده بر پانصـد سـال طریـق سـلطنت پیمودنـد 
  :بیت  ا سردارند بزرگوارند و چنگیز و هالکو او ر

 خوشــــــــا آنــــــــان کــــــــه او را پريواننــــــــد
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 ورا از جــــــان و دل هــــــر لحظــــــه جوینــــــد
 

  بدلیس
ایست بهجت توأم سمت غربی اخالط مسافت شش فرسخ دور محتویست بر بیست پـاره قریـه معمـور آن شهریست خرم و مدینه

اند در وسـط شـهر ای آنجا را بلند و پست ساختهاند و بسبب جبال و تالل خانهشهر را در درۀ کوه بشکل طوالنی طرح انداخته
انـد آن شـهر قریـب پـنج هـزار بـاب خانـه همگـی از ئی در غایت متانت بر زبر آن بنا نهـادهمخروطی الشکل اتفاق افتاده و قلعه

و در ر عظیم در میان شهر جـاری و بـر مجمـوع خانهـا ساریسـت هسنگ تراشیده در نظر بیننده بغایت خوب و پسندیده است ون
تمامی آن خانها باغات خرم و بساتني چون ارم، آبش گوارنده و هوایش فرخنده خاکش باطرب و خلقش با ادب همگـی تـرک 

باب خانه از اهل سلوک در آنجا مسکن دارند و  هزبان و مذهب حنفی دارند و گروهی شافعی و ارامنه نیز بسیارند و قریب پنجا
انـد ارباب فضل و کمال و اصحاب وجد و حال از آنجا برخاسـته .ندرمتاع حسن برخورداتمامی اهل آن دیار سفید رخسار و از 

  :شودیک نفر از ایشان مذکور می

  کاشف االسرار شیخ عمار
آن بزرگوار افضل مشایخ روزگار و اعرف عرفای هر دیار بود شیخ نجـم الـدین کـربی در بـدایت حـال در مالزمـت آن حضـرت 

شیخ روزبهان کبري مصری شتافت و از همت ایـن دو بزرگـوار درجـۀ عـاىل و  به خدمتآن جناب  حکمه کرده و هم بسلوک می
مرتبه متعاىل یافت و آن حضرت مرید شیخ نجیب الدین سهروردی اسـت در روزگـار خالفـت مستنصـر عباسـی بـوده در کشـف 

صفات مـذکو اسـت وفـات آن حضـرت نمود در نفحات احوال آن خجسته برابری نمی آن جناب حقایق و شرح دقایق کسی با 
  .هم در زمان مستنصر وقوع یافته رحمةالله علیه، مدفن آن بزرگوار در آن دیار است

  موش آباد
میان درۀ کوه اتفاق افتاده و طرف شرقی وی گشاده است و سمت غربی او بسیار بلند و دامـن آن  ایست خجسته بنیاد و آنقصبه

نهب وغارت ه آن قصبه شهری بزرگ و بغایت معموره بوده شیخ حسن چوپانی کرکی کرده ب کوه بسیار دلپذیر است قدیم االیام
زیور عمارت مزین و ممتلی گردیده اکنون مشتمل است بـه ه خراب نموده در بنیان عمارات آن قصبه مکرر خرابی رسیده و هم ب

رودت محتویسـت بـر چمنهـای دلگشـا و آبـش در کمـال عـذوبت و هـوایش در غایـت بـ هزار باب خانه و صدپاره قریه مرغوب
مرغزارهای بهجت افزا مردمش حنفی مذهب بغایت متعصب و بد نهاد و ترک زبان و کردنـژاد از دیرگـاه تختگـاه امـرای اکـراد 

پیمـوده مراد پاشا نام پدر حاکم حال امري مستقیم االحوال بوده طریـق عـدل و داد و راه و رسـم و داد مـی. گروهی مایل بافساد
  :بیت    یشان و مسافران را معزز و محرتم گردانیدی و حاجت ارباب حاجات بانجاح رسانیدی درو

 از روی یــار خــر گهــی ایــوان همــی بیــنم تهــی
ْ�

 سـرو سـهی خـاىل همـی بیـنم چمـنوز قد آن
 

  وان
ل آزادگـان انگیز و دیاریست بهجت آمیز در ساحل بحريه واقع و اطـرافش چـون کـف کریمـان و دآن جنت نشان شهریست طرب
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ئی اش چون بهشت و دور آن مسافت شش هزار گام، در قلۀ آن کوه قلعهواسع و قلعۀ آن قطعۀ کوهیست در دشت و جوانب اربعه
اند مانند بنیاد محبت مستحکم و دور آن قریب بهشت هزار اند چون بنای شرع محکم و بر دور آن حصاری طرح انداختهساخته

ه اند در میان حصار چشمۀ عظیمی است مانند رود روان که در میان جمیع خانیق و عریض کندهگام و دور آن حصار خندقی عم
 ها روانست و مشتمل است بر هزار باب خانه آباد و دویست باب سرای عاىل بنیاد و شهر آن دیار در خارج حصار مسافت یک

بساتني خرم بنیان، آبش خوشگوار و هوایش سـازگار  میل دورودر آن قریب پنج هزار خانه معمور است و در هر خانه آب روان و
و خاکش دلنشني و زمینش بهجت قرین، مردمش نیکو نهاد و درویش اعتقاد همگی صاحب و جـد و حـال و خداونـد حسـن و 

  :نظم  جمالند در صفت مردمش این چند شعر بغایت مناسب افتاده 
ـــــرار ـــــا االب ـــــکن فیه ـــــه تس ـــــة عالی  جن
ــــــذاالع ــــــا و تل ــــــا تفجــــــر عین  نيتحته

ـــا ســـاخته آن روضـــه چورخســـاره حـــور  دلرب
 از بتــــان نمکــــی وز لــــب چــــون نــــو لبــــان
 همه مشکني خط و سیمني ذقن و غنچـه دهـن

ْ�

ـــــادات ـــــا الس ـــــزل فیه ـــــة تن ـــــدة طیب  بل
 فوقهـــا روضـــة رضـــوان بـــاعلی الـــدرجات
 مــــن نبــــات حســــن انبتهــــا ســــبع نبــــات
 ولهـــا ملـــح اجـــاج ولهـــا عـــذب فـــرات
ــات ــريین حرک ــب وش ــکر ل ــره وش ــه گلچه  هم

 

ست بر صد پاره قریۀ دلگشا، و اقسام فواکه سردسريیش در غایت رخاء و ده هزار خانـه ایـل شـکاکی حنفـی مـذهب و ا شتملم
 ادب قوم ستمکار وطایفۀ غدارند حق سبحانه و تعاىل کافۀ مسلمني را از شر ظالمـان و مفسـدان در امـان خـویش نگـاهگروه بی

  .دارد بلطفه و کرمه

  دیاردر ذکر ارباب معارف آن 
مستور نماند که در آن والیت با بسیاری از ارباب حال و کمال و اصحاب جالل و جمال مالقات اتفـاق افتـاد ذکـر همـه باعـث 

  :ذکر سه کس اکتفا نموده تطویل سخن و مالل صاحبان فطن خواهد شد الجرم ب

  اسحق آقا
نظـري تثنی، در علو همت و وفور سخاوت بیامري با شوکت و بزرگ با حشمت است بحسن سريت و صفات سریرت متفرد و مس

دریغش چون ابر بهـاری بـر همـه یکسـان و همتاست همواره درگاهش پناه و ضیع و شریف و ملجأ قوی و ضعیف جود بیو بی
نشینان پیوسته انیس و زیاده و نقصان از صفای عقیدت با درویشان همواره جلیس و با گوشهخوان احسانش بر خاص و عام بی

خجسته صفاتش بزیور فضایل نفسانی و کماالت انسانی آراسته و از افعال نکوهیده و اقوال ناپسندیده پرياسـته از سـطوت ذات 
  :بیت  سیاستش کسی را یارای اشارت نه و از همت مهابتش احدی را قدرت مکالمت نه 

ـــــل ســـــلوک ـــــی در تواضـــــع چـــــه اه  گه
ْ�

ــــــوک ــــــف قهــــــر ســــــوزد مل  گهــــــی از ت
 

  اسعد بیک
از صورت زیبـایش پیـدا و حقیقـت و  ان هذا ملک کریمکشور کمال و شهسواریست در عرصۀ جمال که معنی  شهریاریست در

از طـاق  قـاب قوسـنياز چشـم جـادویش آشـکارا و آیـت  هذا سحر مبـنياز حال جان فزایش هویدا رمز  آتیناه الحکم صبیا
از خال  التنقسمسرو خوش رفتار اوست، نقطه  ایمشی سویلعل شکربار اوست و  کانهن الیاقوت و المرجانابرویش پدیدار 

علمنـا از لوح جبینش بـاهر، و  مطلع الفجراز زلف مشکینش ظاهر،  لیلةالقدرایست موهوم، سیاهش معلوم و سردهانش نکته
ظـل اشـاره بخلـق کـریم اوسـت، و  لعلـی خلـق عظـیمدل حـق دانـش،  ما کذب الفواد مـارایبیان عرفانش،  علما من لدنا
  :نظم  ایه از لطف عمیم اوکن ممدود

 جملـــــه عـــــالم جســـــم و جـــــان آن نگـــــار
ـــــــــــــی ـــــــــــــار خرم ـــــــــــــزد از به  برنخی

ْ�

ــــار ــــود آن نگ ــــیش از آن ب ــــویم ب  هرچــــه گ
ـــــــوب ـــــــد محب ـــــــا اب ـــــــیت ـــــــر زو آدم  ت

 

سپهر صلح ه آن گوهر یکتا از کان سعید پاشا است همواره آباء گرام آن عاىل مقام ایالت آن والیت داشتندی ورایت عدل و داد ب
افراشتندی اکنون آن پادشاه کشور سعادت در مسند عزت و جاللت حکمران و کامکار است، کلمات معرفـت سـمات از و سداد 

آن واقف رموز تحیت بسیار چنانکه وقتی از اوقات که اسعد ساعات بـود مسـود اوراق از آن زبـدۀ آفـاق سـؤال نمـود کـه عشـق 
دود و زیانیسـت گونه پرواز داد که عشـق آتشـی اسـت بـی را بدینچیست و محبت را چه معنی است آن طایر قدسی بلبل ناطقه 

  :بیت    درمانپایان و دردیست بیمفتاح راهیست بیصباح و قفلی است بیسودو شبی است بیبی
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 راهیســت راه عشــق کــه هــیچش کنــاره نیســت
ْ�

ــپارند چــاره نیســت ــه جــان بس  آنجــا جــز آنک
 

  درویش پاشا
حسن خلق و نظافت طینت موصوف بود در تشیید معالم عدل عـالم افـروز و در عمـارت علو حسب و سمو نسبت معروف و به ب

نمود در ترسیم صوامع و تجدید مصانع و تعظیم اولیا و تکریم اتقیـا سـعی عی جمیله ظاهر میافضل ثنااندوز، بر مشاهد خري مس
مجالست دانایـان روزگـار و خردمنـدان ه و بصحبت صوفیان صفوت شعار و فقريان طریقت دثار طالب ه فرمود پیوسته ببلیغ می

عاىل مقدار از دل و جان راغب است قرب هفتاد سال اباً عنجـد از جانـب آل عثمـان در آن دیـار نافـذ الفرمـان بـوده و ابـواب 
حکومـت آن ه اند و خود مدت دوازده سال اسـت کـه مـن حیـث االسـتقالل بـگشودهعدالت و نصفت بر روی رعایا و مرایا می

  .امید که سالهای دراز بر مسند کامرانی کامروا گردد. اشتغال دارد دیار

  من الغرایب
روزی در حضور الزم النور اسحق آقا و اسعد بیک راقم حاضر بود ناگاه درویش ژولیده موئی رسید آغاز صحبت نمـود حضـار 

دند که این درویش را صنعتی است که در مجلس را از صحبت اوبهجت ومسرت افزود آن دو امري بر این فقري التفات نموده فرمو
  :گردد گفتمرود و سوخته نمیتنور افروخته می

  شنیدن کی بود مانند دیدن
دو بزرگ و سایر امراء درویش در تنور افروخته رفته قرب نیم ساعت قرار گرفته آنگاه  روزی مقرر نمودند در حضور پادشاه و آن

چنـان نبـوده فقـري  ان بعـض الظـن اثـم بـه مضـمونبود استفسـار نمـوده معلـوم شـد کـه بريون آمد گفتم غالباً بر تدبريی خواهد 
  .ازدرویش عدم سوخنت را سؤال نمودم جواب گفت عدم تأثري نار از گرمی نفس پري است
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  گلزار سوم
  در بیان بقاع شريوان

ست معروف و بکثرت آب وطراوت هـوا بر ضمایر سیاحان بالد اخبار و مساحان دیار آثار مخفی نماند که مملکت شريوان دیاری
ه رود کر و موغان و از سـمت مشـرق بـه موصوف محدود است از طرف شمال بجبال الربز و ملک داغستان و از جانب جنوب ب

گرجستان، محتویست بر هفت مدینه مشهوره و ده قصبۀ معموره و هشت قلعۀ محکم و سه بنـدر ه دریای خزر و از سمت مغرب ب
غایت سخت و مشتمل بر جنگلهای پردرخت ه میع آن بالد از اقلیم پنجم کوهستانش بیشرت از بیابان و جبال آن بمتانت توام و ج

والیت محتویست بر چمنهای خوب و مراتع مرغوب، هر والیت او را صاحب ایالتی بنا کرده چـون انوشـريوان عـادل  و زمني آن
 راسهولت اسـتعمال انـو به جهتنام آن پادشاه عدالت پناه اشتهار یافته ه در عمارت آن دیار مساعی جمیله ظاهر گردانیده لهذا ب

  .اندانداخته شريوان گفته
همواره ایالت آن والیت از جانب ملوک عجم بودی و بعضی اوقات یکی از نژاد ایشان در آن دیار حکومـت نمـودی فـی شـهر 

 بـه صـوبد آذربایجـان را بگشـاد بکـربن عبداللـه را سنۀ بیست و دو در زمان خالفت عمر بن خطاب چون سراقة بـن عمـر بـال
شريوان فرستاد و عبدالرحمن بن ربیعه را مقدمةالجیش نمود و خـود از تعاقـب نهضـت فرمـود در آن اوان از نـژاد ملـوک ایـران 

بـه طلبیـده شريوان رسید شهریار طاقت مقاومت در خود ندیـد امـان  به قربشهریار نام در شريوان حاکم بود چون لشگر اسالم 
دیگر افراشتند، در سـنۀ بیسـت و چهـارم در  به صوبخود گذاشتند و اعالم مراجعت  به حالیه راضی شد اهل اسالم او را جز 

حوزۀ تسخري اهل اسالم نیامده بود ه زمان خالفت عثمان بن عفان سلمان بن ربیعه از ارمن بدان والیت رسد و بعضی بالد که ب
ملوک بنی امیه مسلمة بن عبدالملک رو بدان والیت آوردو کافه ناس را بملت بیضـا دعـوت نمـود و او مسخر گردانید، در عصر 

در آن باب سعی و اجتهاد بسیار نمود و خلق کثريی طوعاً و کرهاً دین اسالم قبـول کردنـد مسـلمه محمـدبن یزیـد را کـه از نسـل 
اه را مطیع و منقاد گردانید مؤلف حبیـب السـري گفتـه کـه در بهرام چوبني بود بر مسند حکومت نشانید و محمد مسافت یک ماه ر

زمان عثمان اهل شريوان عصیان ورزیدند و سـالک مسـالک بغـی و طغیـان گردیدنـد و عثمـان ولیـدبن عقبـه را بـه تنبیـه ایشـان 
عـني گشـته شـهریار ایـاالت آن والیـت مه فرستاد میان ولید و اهل آن دیار صلح افتاد بعد از مراجعـت ولیـد سـلمان بـن ربیعـه بـ

باب االبواب در بنـد  به طرفاسالم بگشود آنگاه روی توجه  به قوتشريوان با سلمان صلح نمودو سلمان اکثر بالد شريوان را 
 بـه قتـلآوردو با خاقان که سیصد هزار کس داشت مقاتله نمود خاقـان بـر لشـگر سـلمان غالـب گردیـد و تمـامی سـپاه اسـالم را 

سلمان و امـداد مسـلمانان فرسـتاد حبیـب حسـب الفرمـوده  به مددعثمان رسید حبیب بن سلمه را  ه سمعبرسانید چون این خرب 
ملـک آذربایجـان و موغـان و شـريوان ه والیت ارمن درآمده آن را مفتوح ساخت آنگـاه بـه عثمان بدان صوب رو نهاد نخست ب
سـال معـزول  بن الیمـان بشـريوان آمـده بعـد از یـکانجامید از عقب حبیب حذیفة به صلحشتافت و مهم اهل عصیان با حبیب 

به مغريةبن شیبه رسید در اندک زمانی عثمان رقم عزل بر صحیفه حال مغريه نیز کشبده اشعث بن قیس ه گردید نوبت حکومت ب
وان عثمان بر مسند حکومت آن والیت قدم گذاشت تا آخر حیـات عثمـان در والیـت اران و آذربایجـان و موغـان و شـري فرمان 

حکـام بنـی امیـه منتقـل گردیـد در اوان ه نهایـت رسـید ایالـت آن والیـت بـه رایت ایالت برافراشت چون زمان خالفت خلفـا بـ
شريوان ه جراح بن عبدالله مفوض نمود ملک خزر بمعاونت پسر خاقان به حکومت هشام ابن عبدالملک مروان ایالت آنجا را ب

نیاد محاربه نهادند اهل اسالم را وهن بزرگ و شکست عظیم دادند تا حدود طربستان و توجه نمود با لشگر بسیار با مسلمانان ب
هشام رسید سعدبن الحرش را بالشگر مستعد نامزد اعداء دین فرمود سعد  به سمعمازندران را بگرفتند چون این خرب ماللت اثر 

تیـغ مجاهـدان جـالدت شـعار جـان بمالکـان دوزخ  بادشمنان دین جنگهای مردانه و ترددات دلريانـه نمـود اکثـر سـپاه کفـار از
سرپدند و غازیان اسالم بتیغ بیدریغ وجود چندین هزار معاندان را از لوح هستی سرتدند چون سعد از معظمات امـور آن والیـت 

 دیگر افراخت پیوسته گماشتگان ملـوک به صوببرپداخت برادر خود سلمه را در مسند حکومت متمکن ساخته رایت مراجعت 
شکوه را از صفحه روزگار زدودند زمام حکومت آن والیت ه بیونمودند چون کارکنان قضا دولت آن گربنی امیه آن را ضبط می

ن مکان حکـم نمـودی و گـاهی حـاکم آذربایجـان آکف کفایت اولیاء بنی عباس افتاد در زمان خالفت ایشان عامل ارمنیه در ه ب
روایت دیگر در زمان چنگیزیه ظهور فرمودند بعـد از ه لوک شريوان ظهور نمودند و بحکم فرمودی در اواخر دولت بنی عباس م

انقراض دولت آن طایفه سالطني صفویه اقتدار داشتندو در زمان سلطان محمدصفوی چنـدی رومیـه رایـت حکومـت افراشـتند، 
دولت صفویه رومیـه آن ملـک را گرفتنـد  فی شهور سنه هزار و پانزده شاه عباس ماضی از رومیان اسرتداد فرمود بعد از انقراض

نادرشاه و االجاه جرباً و قهراً از ایشان انتزاع نمود چون شوکت نادری درگذشت از آن زمـان تـا ایـن اوان دیـار شـريوان ملـوک 
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  .الطوایف گشت
وانني چوپانیـه اکنون که سنه هزار و دویست و سی و هفت است اکثر آن بالد در تحت تصرف روسیه و قلیلی در ضبط طایفه خـ

  .است
ني صـاحب حشـمت بـوده بوفـور مـردان و کثـرت نشوکت و مرکز خوا حاصل آنکه والیت شريوان در اغلب زمان مقر خوانني ذی

شجاعان از سایر بالدگوی مسابقت ربوده مسـکن طوایـف مختلفـه تمـامی تـرک زبـان و شـجاع و دلرينـد در تناسـب اعضـاء و 
ذاهب اربعه دارند شیعه مذهب و عیسوی و موسوی نیز بسیارند از عشایر عرب و قزلبـاش صباحت پیکر دلپذیر، بیشرت مردمش م

و خان چوپانلو قریب بصد هزار خانوار و در شجاعت و مردانگی ماننـد رسـتم و اسـفندیارند در سـخاوت و مـروت وحیـد اهـل 
یار در روزگار چنگیزخان هفتصد و سـی و روزگار اما از فضایل انسانی دور و از معارف نفسانی مهجورند، حاصل دیوانی آن د

  .اندنمودهچهار تومان مغوىل بوده بعد از انقراض دولت مغول ملوک شريوان هشتصد و پنج هزار تومان تحصیل می
  :نماید التوفیق من الله تعاىلمسود دفرت آنچه از آن کشور دیده مذکور می

  بادکوبه
از اقلـیم پـنجم او را بـاد کـوو » لطـل«و عرضش » قدل«مرحله دور طولش یست در ساحل دریای شور از شهر شماخی سه ربند

وزد کـه عمـارات و حیوانـات را گردد و گاهی چنان مـیبادکوبه نیز گویند که مخفف بادکوبه است چه که بیشرت اوقات بادکم نمی
انـد قـري انـدوده سـاختهه انها را بـرساند بنابراین خانهای آن شهر را از سنگ تراشیده طرح انداخته و سطح خضرر و نقصان می

دریـا متصـل و جانـب ه گرمی مایل و ناسازگار و زمینش ریگـزار سـه طـرف آن بـه گوار و هوایش ب در غایت قلت و خوش آبش
و ملوک شريوان سه حصار تو بر تو از سنگ رخام در غایـت اسـتحکام  شماىل او ساحل است از بناهای نوشريوان بن قباد بوده

  .سه هزار خانوارنده اند و در آن بندر قریب بند مابني هر حصار خندقی عمیق کندهابنا نموده
برنـد و در ملـک فرنـگ ادبند، حاصل آن زعفـران ونفـت سـفید و سـیاه کـه بامصـار و اقطـار مـیخلقش شیعه مذهب و گروه بی

ند که قریب هفتاد سـال ریاسـت و حکومـت باشبقیمت اعال میخرند و در آن دیار خاندان عظیم المقدار و دودمان عاىل تبار می
آن والیت برایشان تعلق داشته و در آن اوان که گذار راقم بدان دیار افتاد حاکمش حسینقلی خان نـام مـرد بـدفرجام و بـد نهـاد 
و  بود بر عموم رعایا و برایا اهانت رسانیدی و با خصوص دانشوران استخفاف ورزیدی و پیوسـته صـله ارحـام را آزرده داشـتی

برتبیت اراذل و مردم دون همـت گماشـتی از ارتکـاب معاصـی او را بـاک نبـودی و در امتثـال منـاهی ومالهـی شـعف نمـودی 
عاقبةاالمر از شئامت افعال شوم و اسائت اخالق مذموم دید آنچه دید و کشید آنچه کشید مجملی از احوال بدمآل او آنکـه فـی 

آورد لهذا طایفـه روسـیه جـرباً وقهـراً او را  به قتلطریق مکر و غدر ه ان روسیه را بشهور سنه هزار و دویست و دو یکی از سردار
محاصره کرده در قلیـل فرصـتی قلعـۀ بـآن متانـت را گشـادند ناچـار حسـینقلی خـان سـرخویش گرفتـه پـای گریـز بـريون نهـاد تـا 

بسـیار شـتافت بنـابر عـدم قابلیـت عواطـف امراء و ارکان دولت پادشاهی  به خدمتدارالملک طهران در هیچ مقامی نایستاد و 
شهریاری بروجنات احوالش نتافت خائب و خاسر چون بخت خویش برگشته به تربیز مراجعـت نمـوده شـاهزاده کامکـار عبـاس 

  :ظاهر گردید نظم کل امرء بما کسب رهنيمريزا نیز بدو التفات نفرمود آخراالمر بدار االرشاداردبیل آمده مسکن گزید و معنی 
 ه داننـــــد ایـــــن اگـــــر تـــــو نگـــــرویجملـــــ

ــــــدم برویــــــد جــــــو ز جــــــو ــــــدم از گن   گن

 

ـــــــــدروی  هرچـــــــــه میکـــــــــاریش روزی ب
  .از مکافــــــــات عمــــــــل غافــــــــل مشــــــــو

 

  ذکر العارف بالله شیخ علی بن محمد الدعو بابوعبدالله
ت نمـوده در در علوم ظاهری و باطنی منفرد و در عالم فقر و فنا متفرد بوده و در ریعـان جـوانی شـیخ عبداللـه  خفیـف رامالقـا

حني سفر در نیشابور ابوالقاسم قشريی و شیخ ابوسعید ابوالخري را دیـده مـابني آن جنـاب و شـیخ سـخنان بسـیار رد و بـدل شـده 
 آن جنـاب فضـل ه مدتی با شیخ ابوالعباس نهاوندی صحبت داشته ومیان ایشان کلمات طریقت بسیار گذشته و شیخ ابوالعباس بـ

شـهر اسـت عزلـت گزیـد و اغلـب ه دارالعلم شرياز آورده در غار کوهی کـه قریـب بـه مر روی توجه بکرده در اواخر عاعرتاف می
صحبت آن جناب رسیده و در زمان خالفت القادر بالله عباسی فی شهور سنه چهارصد و چهـل و ه مشایخ آن دیار و علما کبار ب

  .دو وفات یافت و بریاض جنان بشتافت رحمةالله علیه

  زا اسداللهذکر استادی مري
زبدۀ اخیار و سالله اعاظم آن دیار است آباء و اجداد آن جناب ایالت و حکومت مـآب بـوده و خـود تـرک زخـارف  آن جناب 
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حضرت نور علی شاه قدس سره العزیز مشـرف گردیـد  به خدمتدنیای فانی نموده قدم در طریق طلب نهاده در عتبات عالیات 
مدت مدیـد در  ذلک فضل الله یوتیه من یشاءمرتبه عاىل و درجه متعاىل رسید ه وی باندک زمانی در فضایل صوری و معنه ب

وطن خویش مراجعت نمود بنـابر جـور و تغلـب روسـیه تـرک مسـکن مـألوف کـرده در ه عتبات مجاور بود بعد از حصول مرام ب
  .قبةاالسالم تربیز سکونت اختیار فرمود

  آتشکدۀ بادکوبه از عجائب است
شرقی بندر مذکور مقدار سه فرسخ دور واقع اسـت طایفـه هنـود از  روزگار یکی آتشکده آن دیار است که سمت از حريت افزای

سـپارند قاعـدۀ آورنـد و راه و رسـم عبودیـت در آن محـل مـیروش کیش خویش طریق پرستش بجا مـیه هند آمده ب اقصی بالد
شود نخست زمني را قلیلی حفر نموده شـعله از خـارج بـر روشن ساخنت آتشکده مذکوره چنانست که چون خواهند آتشی مشتعل 

شـود و چـون زار بـود تمـامی زراعـت سـوخته و معـدوم مـیگردد و اگر اراضی آن کشـتنمایند فی الفور مشتعل میآن زمني می
ی نقـل کننـد پذیرد عجبرت آنکه اگـر اراده نماینـد کـه آن آتشـرا جـائخواهند منطفی شود قدری خاک بر آن آتش ریخته انطفا می

را محاذی محفور دارند چون پرباد گردد سـر اور ا محکـم سـازند هرجـا کـه خواهنـد  زمني را مساوی نیم ذرع حفر نموده انبانی
حمل و نقل نمایند چون خواهند مشتعل گردد لوله آهنی بر لب انبانگذارندو شعله از خارج بر لـب دیگـر لولـه نماینـد مادامیکـه 

  .رسد مانند چراغ روشن خواهد بودباد در انبان بر لوله ب

  سالیان
بندریست شایسته بنیان طرف مشرق و جنـوب او متصـل بـدریای گـیالن و دو جانـب دیگـر بـرود کـر و صـحرای موغـان وسـعت 

غایت دلگشاست، سمت شمال وی ه زمینش طوال بیست فرسخ و عرضاً ده فرسخ تمامی آن صحرا از کثرت خضرت و نضارت ب
دوهزار باب خانه است از بناهای یکی از ملـوک شريوانسـت و مشـتمل بهشـت پـاره قریـه ه سالیان قریب ب هایست مسمی بقصبه

غایـت ناسـازگار ه وفور است دو قسم ماهی آن در امتیاز مشهور اسـت و آب هـوای آن دیـار بـه معموره و اقسام ماهی در آنجا ب
سکونت در آنجا برارباب فطانت و ذکاء دشـوار اسـت خلقـش تابستانش از شدت گرما و کثرت پشه و عفونت دریا و تعفن هوا 

اند حاکمش از طرف شهریار شماخی مقرر اما طایفه روسیه غلبه دارند باین بهانـه شیعه اثنی عشری و از طرز ورویه مردمی بری
-و اکناف می اطرافه گذاریم ارمغانش نمک و ماهی است که بکه نمک وماهی اجاره داریم اگر کسی خالف قانون کند نمی

  .امتیازاش بیخرند از فواکه گرمسريی انجريش ممتاز و سایر میوهبرند سیما بالد روس که بقیمت اعال می

  شماخی
شهریست معروف و در السنه و افواه مذکور از قدیم االیام میـان کوهسـتان بـوده شـهر جدیـد را نادرشـاه در زمـني همـواره چهـار 

از اقلـیم » نم«و عرضـش » قدل«و نیز گویند وشهر قدیم را نوشريوان احداث فرموده طولش فرسخی شهر عتیق بنا نموده و آقس
اش انگیز باغاتش دلگشا و بسـاتینش بهجـت افـزا، میـوهپنجم آبش ناگوار و هوایش ناسازگار خاکش حسن خیز و زمینش طرب

اهل سنت و قرب هزار باب خانه فرقه ارامنه و  اش فراوان قرب دوهزار باب خانه شیعه مذهب و سه هزار باب خانهارزان و غله
یهود و اکثر سکنه قراء ارامنه و اهل سنت و قلیل شیعه، همگی ارباب مکنت و اصحاب ثروتند قرب شش هزار بـاب خـانوار از 
 قبایل قزلباش و قرب سی هزار خانوار ازایـل خـان چوپـانلو در آن دیـار مسـکن دارنـد مـردمش سـفید رخسـار و از متـاع حسـن

  .همتا امارند مشرب و باطربندنظري و بیبرخورداند، در غریب نوازی و مهمانداری ممتاز و مستثنی و در جود و احسان بی
مشتمل است بر نواحی مشهوره و قرای معموره از قدیم الزمان دارالملک شريوان بوده و مدت فراوان ملوک شريوان آن والیـت 

را از نسل بهرام چوبني ذکر نموده و بهرام چوبني از نـژاد  در نظام التواریخ ملوک شريوان اند قاضی ناصرالدینرا تختگاه فرموده
تخمـة نوشـريوان شـمرده وبـدین موجـب ایـراد کـرده زاردشري بن بابک بوده و قاضی احمد غفـاری مؤلـف جهـان آرا ایشـان را ا

فرامرزبن سـاالربن یزیـدبن چـون بـن مرزبـان بـن ابوالمظفر منوچهر بن کسران بن کاوس بن شهریار بن گرشاسب بن فریدون بن 
  .معارج شهریاری عروج نمودنده هرمزبن نوشريوان یازده نفر از آن طایفه ب

پادشاه عادل و سلطان باذل و شهریار فاضل بود همواره زنگ جور و ستم از مرآت خاطر ملـک  -نخستني ابوالمظفر منوچهر
ح این بس که ممدوح سحبانی ابوالفضـل خاقـانی و سـخنور نـامی شـیخ نظـامی و ملت میزدود و آن شهریار عدالت شعار را مد

  .بود
شهریار رعیت پرور عدالت نهاد بود مدت مدید در کمال عدل و داد جهانداری و شهریاری نمـود در انعـدام  -کاوس بن کیقباد
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ا آنکه ظلم وبیـداد آن ظـالم را رسانید ت به ظهوروجود ملک اشرف چوپانی در خدمت جانی بیک خان چنگیز خانی سعی بلیغ 
  .عالم باقی خرامیده از سر کافۀ عباد مندفع گردانید فی شهور سنه هفتصد و هفتاد و چهار ب

پادشاه با فرهنگ بود بعد از پدر بر تخت سلطنت جلوس نمود در سنۀ هفتصد و هشتاد و چهار از رود کر  -هوشنگ بن کاوس
  .د نزاع بود باعث صلح جانبني گشتيبایزگذشت میان سلطان احمد و برادرش سلطان 
  :نظم  بعد از عم زاده افسر حکومت بر فرق نهاد  -شیخ ابراهیم بن سلطان محمدبن کیقباد

ـــــد افســـــری از ســـــری ـــــرگ افکن   چـــــو م

 

ـــــــری ـــــــر دیگ ـــــــر س ـــــــمان ب ـــــــد آس  نه
 

ان صـداقت نمـود در بعضـی غایت دانا و بر امور سلطنت بینا بود از غایت خردمندی با امـري تیمـور صـاحب قـره شیخ ابراهیم ب
رسانید وقتی پیشکش عاىل از نظر امري گذرانید و از هر جنسی نه نه مقرر فرمـود  به ظهورمحاربات در رکاب امري مساعی جمیله 

مگر غالم که هشت نفر بود خود را نهم حساب نمود این معنی دل امري صـاحبقران را ربـوده الجـرم در تراضـی خـاطر او سـعی 
آن والیـت رسـانید و شـیخ ه شريوان لشگر کشید خرابی بسیار بـ به صوببعد از فوت امري تیمور قرایوسف ترکمان  فرمودبلیغ می

ابراهیم را دستگري گردانید مبلغ گرامندی از وی گرفته حکومت شـريوانرا بـاو واگذاشـته شـیخ ابـراهیم در سـنه هشتصـد و بیسـت 
  .آخرت افراشت به صوبلوای عزیمت 

ورزیـد تاریخ جلوسـش گردیـد ماننـد پـدرش بـا تیموریـه صـداقت مـی» سلطان خلیل«اتفاق  -یخ ابراهیمسلطان خلیل بن ش
ر االجرم قرا اسکندر بن قرا یوسف لشگر فراوان بوالیت شريوان کشید سلطان خلیـل فـرار نمـوده از صـدمۀ تراکمـه خرابـی بسـی

عـالم دیگـر ه ع گردانید در سـنۀ هشتصـد و شصـت و هشـت بـرا مندف ایشان رکانی شرّوبدان دیار رسید و بامداد مريزا شاهرخ گ
  .خرامید مدت سلطنتش چهل و هشت سال بود

بعد از پدر افسر سلطنت بر فـرق گذاشـت و لـوای جهانـداری و فرمانـدهی  -شريوانشاه المشهور بفرخ یسار بن سلطان خلیل
آخر االمـر فـی شـهور سـنۀ نهصـد و شـش در  پیمودفرمود و طریق سلطنت میبرافراشت و مدت مدید حکومت و حکمرانی می

  .جنگ شاه اسمعیل رحلت نمود مدت حکومتش سی و هفت سال و چند ماه بود
  .شهریار معدلت شعار بود مدت یکسال حکومت نموده ازین دار پرمالل انتقال نمود -بهرام بیک بن فرخ یسار
رسـانید فـی شـهور سـنه مـی به ظهـورداد مساعی جمیله پس از برادر سرور گردید و در رسوم عدل و -غازی بیک بن فرخ یسار

  .نهصد وهشت بعالم جاودانی درگذشت زمان ایالتش قریب یکسال بود
بـا شـاه اسـماعیل مصـالحه نمـود کمـال اطاعـت و انقیـاد بجـا آورد و یکـی از مخـدرات   -شیخ ابراهیم المعروف بشیخ شـاه

ماعیل در مالزمت شاه طهماسب نیز بغایـت اعتبـار داشـت مـدت بیسـت عصمت را بآن پادشاه مؤید تزویج نمود بعد از شاه اس
  .سال سلطنت نموده فی شهور سنه نهصد و سی بعالم عقبی علم افراشت

مزید اعتبار از امثال و اقران گوی مسابقت ه شهریار معدلت پناه بود و در خدمت شاه طهماسب ب -سلطان خلیل بن شیخ شاه
ز مصـاهرت مفتخـر و سـرافراز فرمـود مـدت دوازده سـال مـن حیـث االسـتقالل علـم حکومـت مريبود و شاه طهماسب او را بعـ

  .افراشت فی شهور سنۀ نهصد و چهل و دو بجهان جاوید خرامید
حکومـت شـتافت چـون طفـل  به امر امراء و ارکان دولت  به اتفاقبعد از عم خویش  - شاهرخ بن سلطان فرخ بن شیخ شاه

ۀ تصـرف زحـوه ۀ نهصد و چهل و پنج شاه طهماسب عزیمـت شـريوان نمـود تمـامی آن ملـک را بـبود کارش نظام نیافت در سن
درآورد و دولت ملوک شريوان بر او انقراض یافت و در نهصد و چهل و شش بوادی خموشان شتافت برهان نامی از آن سلسـله 

حکـایتی یادگـار  بـه جـز ایفه در صـحفۀ روزگـار نشني دیوار عدم گردید و از آن طچندی کر و فری کرد بجائی نرسید او نیز سایه
  :نظم    .نماند

  جهــــــــان ای بــــــــرادر نمانــــــــد بکــــــــس

 

ـــــس ـــــد و ب ـــــرین بن ـــــان آف ـــــدر جه  دل ان
 

و در عهد سلطان محمد خدابنده صفوی امنای دولت عثمانیه آن والیت را تصرف نمودند اولیای شاه عباس ماضـی از رومیـان 
ایت رسید بار دیگر باولیای دولت آل عثمان منتقل گردید نادرشـاه ذیجـاه جـرباً و انتزاع فرمودند چون دولت سالطني صفویه بغ

  .قهراً از ایشان اسرتداد کرد
بعد از دولت نادری طایفـه خـان چوپـانلو اسـتیال داشـتند و مـدتی لـوای اقتـدار برافراشـتند و چنـدی حسـینعلی خـان و پسـرش 

مرای خان چوپانلو بدیار تفرقـه شـتافتند و فتحعلـی خـان بـر جمیـع بـالد فتحعلیخان از عشایر عرب در آن ملک امارت یافته و ا
حیـد زمانـه و البت یگانه و در سخاوت و سـماحت وشريوان مستوىل گردید و از امارت بمعارج سلطنت رسید در شجاعت و ص

ني عـاىل مقـام و از دسـت در جود و کرم سواد نام حاتم از بیاض عالم محو نموده درگاه عالم پناهش ملجأ امرای عظام و خـوان
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خـان  دریا نوالش فقر و فاقه از جهان گمنام بود و در سنۀ هزار و دویست داعی حـق را لبیـک اجابـت فرمـود بعـد از انتقـال آن
عالیشان هرج و مرج فراوان بملک شريوان راه یافته مصـطفی خـان بـن آقاسـی خـان از طایفـۀ خـان چوپـانلو بوالیـت شـماخی 

خان ذیشان منتزع گردانید و تمامی آن دیار را قلم اختصاص کشید اکنون قریب سی سالست کـه حـاکم  شتافت از تصرف اوالد
 به جهـتباالستقاللست بسبب هجوم سپاه روسیه و قاجاریه شهر را ویران ساخته در قله جبل مسمی بفوت شهری طرح انداخته 

پوشـیده . گشـایدت بـر روی امنـای روسـیه نمـیقصـدا نماید و ابوابحصانت مکان و متانت جای بدولت قاجاریه اطاعت نمی
نماند که احوال ملوک شـريوان و تفصـیل احـوال ایشـان در هـیچ تـاریخ بنظـر حقـري نرسـیده قـول قاضـی ناصـرالدین بیضـاوی و 

  .عبدالغفار الری و صاحب زبدةالتواریخ مذکور گردیده والله اعلم بحقایق االمور

  سبیل اختصار ذکر بعضی از ارباب کمال آن دیار بر

  حکیم خاقانی
هوافضل الدین ابراهیم بن علی النجار افضل فضالی روزگار و اعلم علمای هر دیار بود بنا بر قول مشهور در خـدمت ابـوالعالء 

-نموده معاصر خاقان کبري شريوانشاه و المستضیء بالله بوده در بـدایت حـال حقـایقی تخلـص مـیگنجوی اکتساب فضایل می

تقریب ملک و مالزمـت سـالطني مـدتی زحمـت ه دمت خاقان خاقانی یافته آخراالمر براه ترک و تجرید شتافته بفرموده و از خ
حبس کشیده عاقبت رهائی یافته عازم حج اسالم گردید در عرض راه تحفة العـراقني بـنظم آورده و بسـی حقـایق بلنـد و معـانی 

انـد رشـید وطـواط در مـدح او خن قادر است او را حسان عجم گفتهانواع سه دقیق در وی درج کرده و در جمیع فنون ماهر و ب
  :نظم  .گوید

 ای ســــــپهر قــــــدر را خورشــــــید و مــــــاه
ــــر فضــــل ــــدین بوالفضــــایل بح   افضــــل ال

 

 وی ســـــــریر فضـــــــل را دســـــــتور و شـــــــاه
ـــــــاه ـــــــر ک ـــــــزا و کف ـــــــن ف  فیلســـــــوف دی

 

نـد اگرچـه از اشـعار آن بزرگـوار چیـزی ادر طریق سخنوری طرز خاصی اخرتاع فرموده که اکثر شعرای روزگار پـريوی او نمـوده
  :نظم  . شود که شعر گفنت او دون مرتبۀ او بوده چنانکه فرمودهمفهوم می

ـــــا ـــــط کربی ـــــر نم ـــــا ب ـــــرد پ ـــــق بیفش  عش
  مــا و شــما را بنقــد بیخــودییی درخــور اســت

 

ـــا را ز جـــا ـــرد ز دســـت نخســـت مســـتی م  ب
 زانکـــه نگنجـــد در او زحمـــت مـــا و شـــما

 

  :نظم  . در جای دیگر گفته
ــ ــه اوص ــا هم ــد صــفت م ــه اوش ــا هم  ورت م

  نــزنم هــیچ دری تــا کــه نگوینــد کــه کیســت

 

ــدر ســخنم ــنود ان ــن و مــا نش ــرم کــس م  الج
 چـــون بگوینـــد مـــرا بایـــد گفـــنت کـــه مـــنم

 

گردد که این بزرگوار مشرب عاىل و درجه متعاىل داشته اما معلـوم نیسـت کـه سـر ارادت بآسـتانه از امثال این سخنان مفهوم می
داشته وفات آن حکیم الهی فی شهور سنۀ پانصد و نود اتفاق افتاده و صـاحب نفحـات پانصـد و نـود و پـنج قـرار کدام بزرگ 

  مدفنش مقربۀ سرخاب تربیز است قطعه و رباعی از دیوان او نوشته شد. داده
 هان ای دل عربت بـني از دیـده نظـر کـن هـان
 یکـــــره ز ره دجلـــــه منـــــزل بمـــــداین کـــــن

ـــه چـــون کـــف  ـــده ره دجل ـــدهان آرداز دی  ب
ـــه ـــان جگـــر دجل  از آتـــش حســـرت بـــني بری
ـــاتش ده ـــده زک ـــواز دی ـــه گـــری نون ـــر دجل  ب
ــــب و ســــوز دل ــــه درآمــــوزد بادل  گــــر دجل
 تــــا سلســــلۀ ایــــوان بگسســــت مــــداین را
ــــوان را ــــان اشــــک آواز ده ای  گــــه گــــه بزب
ـــو ـــدت نون ـــدی ده ـــر قصـــری پن ـــه ه  دندان
 گوید که تو آن خاکی مـا خـاک تـوئیم اکنـون

 یم بــــدرد ســــراز نوحــــه جغــــد الحــــق مــــائ
ـــا ـــن دنی ـــدر چم  آری چـــه عجـــب داری کان
 مـــا بارگـــه دادیـــم ایـــن رفـــت ســـتم بـــر مـــا

 ان مـــــــداین را آیینـــــــه عـــــــربت دانایـــــــو
ـــداین ران ـــر خـــاک م ـــه ب ـــده دوم دجل  از دی
ـــدان ـــه زد چن  گـــوئی ز تـــف آهـــش لـــب آبل
ـــان ـــدش بری  خـــود آب شنیدســـتی کـــاتش کن
 گرچــه لــب دریــا هســت از دجلــه زکــوة اســتان
 نیمـــی شـــود افســـرده نیمـــی شـــود آتـــش دان
 در سلسله شـد دجلـه چـون سلسـله شـد پیچـان

ـــنوی ز ا ـــوش دل پاســـخ ش ـــه بگ ـــوانتابوک  ی
ــــدان ــــن دن ــــه بشــــنو زب ــــد از ســــر دندان  پن
 گامی دوسـه برمانـه اشـگی دوسـه هـم بفشـان
 از دیــــده گالبــــی کــــن دردســــرما بنشــــان
 جغـد اســت پــی بلبــل نوحــه اســت پــی الحــان
 بــر قصــر ســتمکاران گــوئی چــه رســد خــذالن
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 راشـگوئی که نگون کرده است ایـوان فلـک و
ــی ــدی کاینجــاز چــه میگری ــن خن ــدۀ م ــر دی  ب
 نــــی زال مــــداین کــــم از پــــريه زن کوفــــه
ـــه ـــر ن ـــه براب ـــا کوف ـــداین را ب ـــه م ـــی چ  دان
 ایــن هســت همــان ایــوان کــز نقــش رخ مــردم

ــ ــن هســت هم ــودیای  ان درگــه کورازشــهان ب
 ایــن هســت همــان صــفه کــز هیبــت او بــردی
 پندار همـان عهـد اسـت از دیـدۀ فکـرت بـني
ــه ــني رخ ن ــر خــاک زم ــو ب ــاده ش  از اســب پی
 نی نی که چونعمان بني پیـل افکـن شـاهان را
ــی ــد بشــه پیل ــل افکــن کافکن  ای بــس شــه پی
 مستست زمني زیراک خورده است بجای مـی

 ادج ســرش پیــبــس پنــد کــه بدآنگــه بــر تــا
 کســـــری و تـــــرنج او پرویـــــز و بـــــه زریـــــن
 پرویــــز بهــــر خــــوانی زریــــن تــــره آوردی
ـــون گـــم شـــد از گمشـــده کمـــرت گـــو ـــز کن  پروی
 گفتـــی کـــه کجـــا رفتنـــد آن تـــاجوران اینـــک
ـــد آبســـنت خـــاک آری ـــر همـــی زای  بـــس دی
 خون دل شريین است آن می که دهـد بـر زیـن
ــاران کــني خــاک فروخــورده ــن جب ــدین ت  چن

 ســــرخاب رخ آمیــــزد از خــــون دل طفــــالن
 خاقـــانی از ایـــن درگـــه دریـــوزه عـــربت کـــن
ـــه ـــد توش ـــدی طلب ـــلطان رن ـــه از س ـــروز ک  ام
ـــر شـــهری  گـــر زادره مکـــه توشـــه اســـت به
 هـــر کـــس بـــرد از مکـــه ســـبحه ز گـــل جمـــره

 شـرکت از او بگـذراین بحـر بصـريت بـني بـی
ـــــد ره آوردی ـــــد آرن  اخـــــوان کـــــه ز راه آین
  بنگــر کــه دریــن قطعــه چــه ســحر همــی رانــد

 

ــا حکــم فلــک گــردان  حکــم فلــک گــردون ی
ـــان ـــده کاینجـــا نشـــود گری ـــر آن دی ـــد ب  خندن

 رت ز تنــــور آننــــی حجــــرۀ تنــــگ ایــــن کمــــ
ــان ــده طلــب طوف ــوری کــن و از دی  از ســینه تن
ـــــتان ـــــوار نگارس ـــــودی دی ـــــاک در او ب  خ
ــــدو شــــه ترکســــتان ــــم ملــــک بابــــل هن  دیل
ـــه شـــري شـــه شـــادروان ـــر شـــري فلـــک حمل  ب
 در سلســــــلۀ درگــــــه در کوکبــــــۀ میـــــــدان

ــده ــات ش ــه م ــني ش ــیلش ب ــی پ ــر پ ــان زی  نعم
ــــی دوران ــــیالن شــــب و روزش گشــــته ز پ  پ

ـــات ـــدیرش درم ـــطرنجی و تق ـــه ف ش ـــانرگ  م
 در کاســــه ســــر هرمــــز خــــون دل نوشــــروان
 صــد پنــد نوشــت اکنــون در مغــز ســرش پنهــان
ــا خــاک شــده یکســان ــاد شــده یکســر ب ــر ب  ب
 کــــردی ز بســــاط زر زریــــن تــــره را بســــتان

 تـر کوابرخـوانزرین تـره کـو بـر خـوان؟ رو کـم
ـــدان  ز ایشـــان شـــکم خاکســـت آبســـنت جاوی
 دشــــوار بــــود زادن نطفــــه شدنســــت آســــان

 رویز اسـت آنخـم کـه نهـد دهقـانز آب و گل پ
 این گرسـنه خشـم آخـر هـم سـري نشـد ز ایشـان
 ایــن زال ســفید ابــرو ویــن نــام ســیه بســتان
 تـــا از در تـــوزین پـــس در یـــوزه کنـــد خاقـــان
ــــلطان ــــد س ــــه طلب ــــدی توش ــــردا ز در رن  ف
ـــر توشـــه ســـوی شـــروان ـــو زاد مـــداین را ب  ت
 پـــس تـــو ز مـــداین بـــر تســـبیح گـــل ســـلمان

 شــدن نتــوان کــز شــط چنــني بحــری لــب تشــنه
ــوان ــر دل اخ ــه ره آورد اســت از به ــن قطع  ای
 معشــــوق مســــیحا دل دیوانــــه عاقــــل جــــان

 

  رباعی
 خاقــــانی اســــاس عمــــر کــــم خواهــــد بــــود
ـــــــن ـــــــد اول در م ـــــــتم درآم ـــــــا بس   جانه

 

ــــود ــــد ب ــــم خواه ــــک به ــــتم فل ــــرو س  عم
ــــود ــــم بســــتم خواهــــد ب  و آخــــر شــــود آنه

 

  سید ذوالفقار
مایـه و شـاعر بلندپایـه اسـت اوایـل حـال در خـدمت سـلطان  ین علی، فاضل گراننام نامیش سید قوام الدین حسني بن صدرالد

نمود چنانکه مشهور است که جایزه یـک قصـیده هفـت خـروار محمدخوارزم شاه بودو آن پادشاه ذیجاه او را بغایت رعایت می
ني مغول نهاد بوساطت وزیـر و ابریشم بسید فضیلت شعارصله داد بعد از انقراض دولت خوارزمشاهیان روی توجه بدرگاه سالط

اباقاآن بن هالکوخان مدتی لوای حکومت برافراشت در خوزستان و کـوه کیلویـه و جربادقـان، و اتابیـک  به امر اتابیک یوسف 
داشت و او در مدح اتابیک قصاید غرابسلک نظـم کشـیده در صـنایع نهایت مبذول مییوسف دربارۀ آن فاضل یگانه عنایت بی

ظاهر گردانید اشعار بالغت آثارش در کتب تواریخ و غريه مسطور است در زمان سلطنت اباقاآن وفـات یافـت،  شعر صنع خویش
  .در مقربه سرخاب مدفون گردید

  موالنا کمال الدین
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افضل فضالی زمان و اعلم علمای دوران بود در زمان سلطنت حسـني بـایقرا در بلـده هـرات در مدرسـه گوهرشـاد بـیگم و امـري 
وزیر بدرس و افاده مشغول بود جمیع افاضل خراسان بفضل و کمال او معرتف بودنـد و بقـدم اعـرتاف طریـق اطاعـت و علیشري 

بـه نشر علوم اشتغال داشت فـی شـهور سـنۀ نهصـد و پـنج علـم عزیمـت ه پیمودند سالهای فراوان در آن بلده طیبه بانقیادش می
  .آخرت برافراشت صوب

  مالمريزا جان
ربـود در زمـان شـاه سـلیمان بـن شـاه عصر بود در علوم عقلیه وفنون نقلیه گوی مسابقت از اقران و امثال مـی فاضل دهر و فرید

عباس ثانی در بلدۀ اصفهان بدرس و افاده اشتغال داشت ودر بعضـی علـوم متداولـه تـالیف کـرده در صـفحات روزگـار یادگـار 
و کمال او اعـرتاف نمودنـد و چنـدگاه در عتبـات مجـاور بـوده در  مباحثات علمی با علماء بسیار کرده و همگی بر فضل هگذاشت

  .زمان سلطان حسني بن شاه سلیمان از این دار غرور بسرای سرور انتقال نمود

  در ذکر احوال مسود دفرت بر سبیل مختصر
سـنه هـزار و نـود در آن  بر رای فارسان ساحت عرفان و مرحله پیمایان وادی ایقان مخفی و پنهان نماند که فقري در نیمـه شـعبان

سـبحانی از  بـه امـر دیار از بیداری عدم بفضای وجود قدم نهادم و از عالم راحـت و سـرور بـدار محنـت و غـرور افتـادم چـون 
عراق عـرب نهضـت  به صوبمراحل زندگانی پنج مرحله طی گشت بر وفق تقدیر بل بحکم حضرت قدیر والد حقري با متعلقان 

رحل مجاورت انداخت و بتحصیل علوم دینیه و سعادت اخرویه و ذخريه ابدیـه ) ع(باعبدالله الحسنيفرمود و در عتبۀ حضرت ا
فقري مدت دوازده سال در خدمت والد و سایر علماء باستحصـال علـوم رسـمیه وفنـون ادبیـه مشـغول گردیـده بمقـدار  .برپداخت

طم امواج هموم روزگار آسوده و از تـراکم غمـوم لیـل ئی از خرمن افضال ارباب فضل و کمال چیدم از تالاستعداد فطری خوشه
تعطیـل اوقـات حاصـل نگشـت و عمـر  به جز نمودم چون از تحصیل ونهار غنوده با فراغت بال و اسرتاحت احوال تحصیل می

در بحـر  گرانمایه بیهوده و عبث درگذشت نه از عالم مبدأ خربی ونه از جهان معاد اثری ظاهر گردید و سـنني عمـر بهفـده رسـید
بفکـر دقیـق و اندیشـه تحقیـق  خرب من عرف نفسه فقد عرف ربـهحريت افتاده قدم در جستجو نهادم مقارن این حال شبی در 

تأمل و تفکر نموده بخاطر رسید نفس کیست و حقیقت آن چیست که شناخت حق سبحانه و تعالی بشـناخت او منـوط اسـت و 
اگرچـه بـه چـني بایـد رفـت  العلـم فریضـة علـی کـل مسـلم و مسـلمةطلـب معرفت جنـاب بـاری بمعرفـت وی مربـوط گفـتم 

بوسـیله دانـائی و چشـم  وابتغواالیـه الوسـیلةبر ضمري آمد که دامن مطلوب دست نیاید مگر بـر وفـق  اطلبواالعلم ولو بالصني
خـدمت علمـاء  جـز بـه بینائی، عزیزی گفت استحصال مراد  به همت  فسئلوااهل الذکربجمال شاهد مقصود نیفتد اال بر طبق 

ایشان شتاب  به خدمتدر حق اینان تعجیال  علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیلدر شان ایشانست و  العلماء ورثةاالنبیاءمحال 
عالمان صورت بنیان و ظاهر جویـان کـه از  به خدمتدریاب چون این سخن را شنیدم الجرم  خذالعلم منافواه الرجالو رمز 

غـري ه حريت نیفـزود و بـ به جز ردد نمودم جد و جهد بسیار کردم و مراسم تفحص و تجسس بجا آوردم عالم معنی بیخرب بودندت
  .از شبهه روی ننمود

انـد قاد خود اعتماد کـرده بـر امضـای مشـتهای طبـع خـویش مقصـور شـدهتعاقبت االمر نظر کردم دیدم که هر فرقه بر اعه چون ب
ان الظـن الیغنـی مـن الحـق دهند از منزل خـویش ر وفق گمان خود نشانی میاند بوموافق مطلوب خود دلیلی احداث نموده

لـیس انـد داشـته اند و قومی دل بر ورق الخیال داده چون جان خود نگاهگروهی بر ظنون خویش گرفتار آمده یقني پنداشتهشیئاً 
  .الخرب کالمعاینه

العـارف باللـه سـید معصـومعلی شـاه  بـه خـدمتهمان دیـار دراین اثناء توفیق سبحانی رفیق این سرگشته وادی حريانی شده در 
هندی و واقف سر سبحانی نورعلی شاه اصفهانی و سایر مشایخ قدس اسرار هم رسیده ارادت جنـاب نـورعلی شـاه طیـب اللـه 

کـرة دریـافتم  حضرت الیزال بدار السالم بغداد شتافته مالزمت آن جناب را کـرة بعـد به امر ثراه برگزیدم بنابرانقالب احوال بل 
مشایخ عظام و علمای عالیمقـام آن والیـت رسـیدم و بقـدر  به خدمتآنگاه عازم عراق عجم گشته و براکثر بالد آن دیار گذشته 

دار المـرز گـیالن برآمـده از قلـت یـاران و کثـرت ه استعداد از فیض صحبت ایشان مستفیض گردیدم بعد از گردش آن مملکـت بـ
اه در بالد شريوان و موغان و طالش و آذربایجان سـیاحت کـرده مراسـم مجالسـت و معاشـرت بـا هـر باران ترآمده برآمدم چند گ

جماعتی و هر ملتی بجای آوردم چون مقدر بود که فقري سفر دور نماید و طریـق بـالد بعیـده پیمایـد الجـرم بکشـور طربسـتان و 
بالد توقف کرده مراسم زیـارت سـلطان االولیـاء و سـایر خراسان افتادم بصحبت خوبان و بزرگان آنجا دل نهادم و مدتی در آن 

مشایخ بجا آوردم آنگاه بملک قهستان و زابلستان عزیمت نمودم بنابر حکم ازىل چندی در آن دیار بـودم و طریـق مخالطـت بـا 
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  .اکابر و اصاغر ایشان پیمودم
قـدس سـره دریـافتم مـدت مدیـد در خـدمت آن  بعد از گردش آن کشور به دیار کابل شتافته مالزمت تقرب درگاه حسینعلی شـاه

حضرت بوده مالزمتش نمودم در سنۀ هزار و دویست و شانزده در بلـده پیشـاور داعـی حـق را اجابـت کـرد بـدین سـبب تالطـم 
هموم و تراکم غموم بدین فقري هجوم آورده باقلیم هندوستان شتافتم و بملک پنجاب و دهلی ورود واله آباد و بنگاله و کجـرات 

نشني شدم ابواب موافقت و مرافقت بر روی هـر دکن درآمدم و با فرقه مهراج و مالکان دیهیم و تاج و زمرۀ نواب و بواب هم و
گروه گشودم و با جماعت جوکیان و ستاسیان و برياکیان مصاحبت نمودم بانانگ شـاهیان و بـت پرسـتان و زردشـتیان موانسـت 

دریان طریق معاشرت بجا آوردم و با زمرۀ دهریان و حلولیان و مباحیان راه اتحـاد سـرپدم نمودم و با فرقه جاللیان ومداریان و قا
  .و با جماعت رائیان و راجگان و برهمنان و گريیان ایامی چند بسر بردم مدتی مدید در آن بالد ساکن گشته

و غرایب بحـار دیـدم و از تالطـم امـواج ایر هندوستان و سودان و ماچني و بنادر گذشتم بسیاری از عجایب روزگار به جز آنگاه 
ها زحمت بسیار کشیدم عاقبت االمر بوالیت سند آمده از راه ملتان بخطه کشـمري رسـیدم در اثنـاء راه دریاها و تراکم افواج راجه
ان های پر درخت مشاهده شد مسالک بسیار صعب و تردد مسافران بغایت دشوار بود مدتی باقوم قلنـدرکوهستان سخت و بیشه

  .پوشان پیوستم و چندگاه با طایفه بینوایان و خاکساران ونانک شاهبان نشستمو پنج پريان و سیاه
بعد از سري و تفرج آن دیار از راه مظفر آباد و کابل به والیت طخارستان و توران و ترکستان و جبال بدخشان افتـادم و بصـحبت 

ه اسماعیلیان و ختائیان و مانویـان صـحبت داشـتم و بـا زمـرۀ مزدکیـان و نقشبندیان و چشتیان و سفیدجامگان دل دادم و با گرو
خرمیان و الغوریان مراسم مخالطت بجای آوردم باالخره از راه خراسان و عراق بخاک فارس آمده بنابر تقدیر شهور چند در آن 

از طریـق ذهبیـان و نوربخشـیان و  دیار ساکن شدم معاریف و مشاهري آن دیار را دیده و بصحبت جمعی از صـغري و کبـري رسـیدم
  .سایر بزرگان واقف گردیده

آنگاه هوای حجاز و یثرب کرده از راه دار ابجـرد و رامهرمـز بعمـان و حضـر مـوت آمـده و بنـادر یمـن و بـر حـبش را گردیـده و 
و عمـره بـا طایفـه  حجاز افراخته بعد از مناسک حـج به صوبصحبت ناصبیان وزیدیان و متربیان و کیانیان شنیده علم سیاحت 

وهابیان و صاحبان مذاهب اربعه طرح صحبت انداختم در یثـرب زیـارت خرياالنـام و ائمـۀ بقیـع علـیهم السـالم دریافتـه بـاقلیم 
مشایخ و  به خدمتصعید و مصر رفته از روش قبطیان و ملحدان عربت گرفتم بسیاری از دانایان و دانشمندان آن دیار را دیدم و 

  .یدمبزرگان ایشان رس
بعد از آن بملک شام جنت مشام و ارض مقدس رسیده بزیارت انبیاء مرسلني و اولیاء دین مشرف گردیـده در مسـجد اقصـی دو 
رکعت نماز شکرانه بجای آوردم آنگاه بطور رفته مناجات کردم در هر جا بزرگـی بـود بـا او طریـق مجالسـت بجـای آوردم و بـا 

  .ریان همدم و با سامریان و یهودان و رهبانان همقدم شدمپرستان و جربیان و قدامویان و شیطان
بعد از گردش آن والیت بارمنیه کربی وروم ایلی و قرامان و قسطنطنیه و آیـدن و مغـرب زمـني و جزایـر بحـر اخضـر و بـالد بربـر 

ن معاشرت نمـودم و بـا نشني گشتم با فرقه یکتائیان و رفاعیان و عشاقیان و حمزویاگذشته با ارباب ملوک و اصحاب سلوک هم
زمرۀ نصريیان و صافیان و مولویان و خلوتیان و فراموشیان ابـواب مخالطـت گشـودم بـا گـروه فرنگـان و گرجیـان و ارامنـه طریـق 

  .مخالطت پیمودم
بعد از سیاحت آن ممالک از دیار بکر و ارمنیه اصغر و آذربایجان بدارالملک طهران وارد شـده بشـرف خـدمت حسـینعلی شـاه 

هانی ومجذوب علی شاه و کوثر علی شاه مشرف شدم در آن والیت جمعی بمحبت داعی برخاستند و برخی بعـداوت فقـري اصف
مجلس آراستند نزد خسرو ایران در سـعایت داعـی سـاعی شـدند و مـزاج پادشـاه ایـران را متغـري سـاختند شـهریار عـذر فقـري را 

بـه رس کشـیده از راه قلمـرو بشـرياز وارد گردیـدم بعـد از چنـدگاه فـا به صـوبدرخواست فرمود آنگاه قسمت ازىل عنان حرکت 
کرمان حرکت کردم در آن دیار بصحبت صوفیان با صفا و عارفان باوفا رسیدم زیارت قطب االولیاء جناب شاه نعمت الله  طرف

رین فقري ستمی نمـوده آزرده ربود و بوىل را دریافتم حاکم کرمان مرد ستمگر بود و در شیوۀ ظلم گوی مسابقت از ستمکاران می
  .نمود

آنگاه بر وفق تقدیر بشرياز مراجعت نموده ساکن شدم در سنه هزار و دویست و سی وشش تاهل اختیار نموده چون مدتی بـرین 
بگذشت جاهالن عالم نما و عالمان جهالت پريا بر پریشانی داعی جمعیـت سـاختند حـاجی محمدحسـن مجتهـد و مالباشـی و 

و شیخ موسی اخباری و مريزاهادی و جمعی دیگر بـی حجـت شـرعی فتواهـا پرداختنـد چـون مقـدر بـود خیـال مالاحمد یزدی 
  :بیت  ایشان صورتی پیدا نمود 

  چـــــون قلـــــم بـــــر دســـــت غـــــداری بـــــود

 

 الجـــــــــرم منصـــــــــور بـــــــــرداری بـــــــــود
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و بـدینحال منقصـت جمـال مزاج فرمانفرمای فارس را متغري گردانیدند و در این زیان سود خویش میدیدند عـذر فقـري خواسـتند 
جان خود را آراستند چون چهل پنجاه روز از زمان نفی فقري بگذشت منتقم حقیقی لشـگر و بارابرایشـان بگماشـت مـدت چنـد 

فقري از راه کرمان بشهر یزد  ان الله الیغري ما بقوم حتی یغريواما بانفسهمهزار کس بدار الجزاء قدم گذاشتند  یوم قریب هشت
ه بقصـه شرياز رفته عیال خود را برداشـته بـبه دار الملک اصفهان رسیدم چون بالی وبای شرياز استماع افتاد ه ا بآمده و از آنج

قومشه آوردم اکنون که سنه هزار و دویست وسی هفت هجریست در قصبۀ مذکوره سکونت دارم و از قیل و قال عالم و عالمیان 
  .برکنارم

اقالیم سبعه گردیده و زحمات گوناگون و مشقات از حد افزون کشیده با اولیای هـر غرض اینست که مدت بیست و پنج سال در 
مذهب و فقرای هر ملت و علمای هر فرقه و عقالی هر زمره و عظمای هر مملکت و فهمای هر والیت مجالست نمـودم در هـر 

نقاهی دل آگاهی و در هر اقلیمی طریقی صاحب تحقیقی و در هر دینی صاحب یقینی و در هر مکانی اهل عرفانی و در هر خا
حکیمی و در هر دیاری شهریاری بود طریق مصاحبت پیمودم هر کسی را بچیزی مفتون و هر شخصی را بخیاىل مرهون مشـاهده 

بـه نمودم عالم بعلم خود دربند و حکیم بحکمت خـود خورسـند عاقـل بگفتـار خـود مغـرور جاهـل بکـردار خـود مسـرور عابـد 
خود درناز و گدا بمسکنت خود دمساز هر یکی بهوائی دل  به سلطنتزاهد از زهد خود سرمست سلطان خود پابست و  عبادت

داده و در پی تمنائی افتاده، جهان را دیدم سـرائی بـی بـود و نمـودی بـی وجودنـه عـزتش را اعتبـاری ونـه ذلـتش رامـداری در 
مثـل اهـل بیتـی  به مضمونته ورشتۀ تعلقات گسسته شهدش صربی مضمر و در لطفش قهری مسترت الجرم از این گري و دار رس

اکنون در سفینه اهل بیت نشسته شریعت نبوی و طریقـت  کمثل سفینة نوح من رکب فیما نجی و من تخلف عنها فقد غرق
  :نگارم   بیترضوی و مذهب جعفری دارم و محبت سلسلۀ علیه عالیه نعمت اللهی را بر جان و دل می

ـــ ـــف ت ـــافظ از آن زل ـــدارمبادخـــالص ح   ا ب

 

ـــــتگارانند ـــــو رس ـــــد ت ـــــتگان کمن ـــــه بس  ک
 

سلطان االولیاء و برهان االتقیاء و مالذ العالم و ملجأ طوایـف االمـم قطـب اآلفـاق خلیفـه باالسـتحقاق مجـذوب علـی شـاه را 
  .مریدم وبندگی آن حضرت و مالزمت آن درگاه را بخواجگی عالم و سلطانی بنی آدم برگزیدم

  خود راذکر نمودن مؤلف سلسله 
چون سخن بذکر سلسسلۀ علیه عالیه نعمت اللهی رسید و زمام مقصد بمرکز دایرۀ وجود شخص کامل و هادی زمانه کشـید لهـذا 

  :بیان نمودن سلسلۀ علیه مناسب آمد
بدانکه فقري مستعلی شريوانی مرید مجذوبعلی شـاه همـدانی و آن حضـرت مریـد حسـینعلی شـاه اصـفهانی و آن حضـرت مریـد 

شاه اصفهانی و آن حضرت مرید مجدد سلسلۀ علیه نعمت اللهیه معصومعلی شاه هندی و آن حضرت مرید شاه علريضـا  نورعلی
دکنی و آن حضـرت مریـد موالنـا شـمس الـدین و آن حضـرت مریـد موالنـا محمـود و آن حضـرت مریـد مريشـاه شـمس الـدین 

نی و آن حضرت مرید مريشاه شـمس الـدین محمدالحسـینی الحسینی الثالث و آن حضرت مرید شاه کمال الدین عطیةالله الحسی
الثانی و آن حضرت مرید مريشاه حبیب الدین محب الله الحسینی الثانی و آن حضرت مرید مريشاه شمس الدین محمدالحسینی 

الحسینی و آن و آن حضرت مرید مريشاه برهان الدین خلیل الله الحسینی الثانی و آن حضرت مرید مريشاه کمال الدین عطیةالله 
حضرت مرید مري شاه حبیب الدین محب الله الحسینی و آن حضرت مرید شاه برهان الـدین خلیـل اللـه الحسـینی و آن حضـرت 
مرید شاه نعمة الله ماهانی و آن حضرت مرید شیخ عبدالله یافعی و آن حضرت مرید شیخ صالح بربری و آن حضرت مرید شیخ 

شیخ سعید شهید ابوالفتوح و آن حضرت مرید شیخ ابـی مـدین و آن حضـرت مریـد شـیخ  کمال الدین کوفی و آن حضرت مرید
ابومسعود اندلسی و آن حضرت مرید شیخ ابوالربکات و آن حضرت مرید شیخ ابوالفضل بغدادی و آن حضرت مرید شیخ احمد 

سم گورکانی و آن حضرت مریـد غزاىل الطوسی و آن حضرت مرید شیخ ابوبکر النساج الطوسی و آن حضرت مرید شیخ ابوالقا
شیخ ابوعمران مغربی و آن حضرت مرید شیخ ابوعلی کاتب و آن حضرت مرید شیخ ابوعلی رودباری و آن حضرت مریـد شـیخ 
جنید بغدادی و آن حضرت مرید شیخ سری سقطی و آن حضرت مرید شیخ معروف کرخی و آن حضرت مرید علـی بـن موسـی 

  :نظم الرضا علیه التحیة و الثناء است
ـــــــن رضـــــــا ـــــــاه دی ـــــــا حـــــــق ش  باراله
ــــــــــاء عظــــــــــام آن امــــــــــام  حــــــــــق آب
 کـــــــه ز مـــــــا مـــــــا را بکـــــــل آزاد کـــــــن
 تاتومــــــــا را ســــــــمع باشــــــــی و بصــــــــر

ــــــاه مامضــــــی ــــــا گن ــــــبخش از م ــــــه ب  ک
ــــــــــام ــــــــــرام آن هم ــــــــــاء گ ــــــــــق آب  ح
 بــــــود مــــــا از بــــــود خــــــود بنیــــــاد کــــــن
 تــــــا تــــــو مــــــا را فکــــــر باشــــــی و نظــــــر



۸۶ 

  مـــــــائی مـــــــا را ز مـــــــا بســـــــتان تمـــــــام

 

ــــــــالم ــــــــه والس ــــــــانی جاودان ــــــــا توم  ت
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  گلزار چهارم
  در تبیني والیت طالش بر سبیل ایجاز

طالش والیتی است خرم و دیاریست بهجت توأم مشتمل بـر عقبـات بسـیار و جبـال سـپهر آثـار، محـدود اسـت از طـرف شـمال 
افتـاده بوالیت موغان وشريوان و از جنوب بگیالن و از مشرق بدریای خزر و از مغرب به آذربایجان، آن مملکت طوالنی اتفاق 

مشهوره وقرای معموره تختگاهش بلده لنکرانست و زمني هموارش در غایـت  اند محتویست بر قصباتو در آن شهری بنا ننهاده
در نهایت صعوبت، مجموع آن دیار از اقلیم چهارم و قلیلـی پـنجم اسـت،  قلت است و کوهسارش از کثرت اشجار تردد مسافران

اند، حاصـلش بـرنج و کتـان حـاکمش ی بوجهلند اغلب شیعه اثناعشری وبعضی پريوابوحنیفهاهلش عموماً نااهل ودر علوم نادان
همواره از طرف ملوک آذربایجان و گیالن بوده و بعد از انقراض دولت نادری حاکم آن والیت بهیچ پادشاهی اطاعـت ننمـوده 

رام فرمانروا بود و بـا کافـه رعایـا و برایـا بطریـق هنگامیکه مسود اوراق را گذار بدان والیت افتاد مصطفی خان نام از خاندان گ
نمود از پادشاه زمان هراس برداشته به دولت روسیه التجابرده و لشگر روس را بدان مملکـت آورده نصفت و عدالت سلوک می

بـر اهـل  چندی قبل از این طایفه روسیه را با امنای دولت قاجاریه محاربه عظیم اتفاق افتاد شکسـت فـاحش در الکـای طـالش
  .باعث مالل ارباب کمالست اهل اسالم بسعادت ابدی فایز گشته که تفصیل آن زاسالم روی آورد جمعی کثري و جمی غفري ا

  مصطفی خان
سیدی جلیل القدر و امريی منشرح الصدر بود به فضایل انسانی آراسته و از رذایل نفسانی پرياسته بود پیوسته اهل فضل و کمال 

ئـی مهمـل نوازی دقیقـهداشت در مسافر پروری و غریبنمود  و باجمهور خالیق طریق پسندیده مسلوک میمی را توقري و تکریم
  .گذاشت در سنه هزار و دویست و بیست ونه به روضۀ رضوان شتافت و از گري ودار روزگار رهائی یافتنمی

  ابانخان ابراهیم بیک
فقرا و مسعود امرا، و منظور اولیاء و مقبول اتقیاست در رزم آتش و در  اصلش از آن دیار و از اعاظم جاللت شعار است محمود

ممتاز و به کسر نفس  بزم دلکش و در سريت بیغش و در صورت زیباست به علو همت و سمو منزلت و لطافت طبع و دقت ذهن
اشـق وفـا اندیشـه در کشـور و حسن خلق و صفوت ضمريو اصابت رای بني االمثال و االقران بامتیاز است، صوفی صفاپیشه و ع

سی نرسیده پريان سال خورده خدمتش گزیده دخلش خرج غنـی و ه محبت یگانه و در عرصۀ مودت مردانه است سنني عمرش ب
داده و سر تسـلیم بـر آسـتان آن  حضرت مجذوبعلی شاهدرویش ومنزلش مأمن بیگانه و خویش است دست ارادت به خدمت 

آن امري جاللت مصـري  ان قهرمان ایران آن والیت را مسخر گردانید والد و متعلقانخآغامحمد سر حلقه راستان نهاده هنگامی که
را به طهران کوچانید در آن اوان آن سعادت نشان طفل بود در همان دیار نشو و نما نمود از بـدایت حـال تـا نهایـت احـوال در 

ت ارباب کمال و اصحاب وجد صتا حال به طریق مخالخدمت خواقني بزرگ و خوانني سرتگ تربیت یافته و از هنگام صباوت 
و کردستان نموده با اکثر فقـراء ایـران ابـواب مصـاحبت گشـوده  و حال شتافته به فرمان شاهی سفارت خراسان و عراق و فارس

  :مثنوی  اش به مثنوی گفنت مقرون، من جمله این چند بیت نوشته شد و در این سفینه ثبت افتادطبع گرامیش موزون و سلیقه
ــــــخن ــــــازم س ــــــه آغ ــــــد ک ــــــت آن آم  وق
ــــــــرب  یای تــــــــو خورشــــــــید ســــــــپهر دل

 ای کـــه عشـــقت گشـــته مـــا را دیـــن و کـــیش
ـــــــــــم  ای وصـــــــــــالت چـــــــــــارۀ درد دل
 ای غمــــــت بــــــر جــــــان و دل آتــــــش زده
 مـــــن روا دارم کـــــه ســـــوزد جـــــان مـــــن
ــــــــعله ــــــــد ش ــــــــق توباش ــــــــش عش  ورآت

ـــــــوخته ـــــــالمی را س ـــــــقت ع ـــــــور عش   ن

 

 در مــــــــدیحت ای بــــــــت عیــــــــار مــــــــن
ـــــی ـــــو جـــــان م  پـــــروریدلـــــربی امـــــا ت

 ای غــــــم تــــــو مــــــرهم جانهــــــای ریــــــش
 ای شــــــده حــــــل از جمالــــــت مشــــــکلم
ــــــو آتشــــــکده  جــــــان شــــــده از عشــــــق ت
ـــــن ـــــان م ـــــم پنه ـــــن غ ـــــد ای ـــــس ندان  ک
ــــــترت ــــــان و مس ــــــردد نه ــــــی گ ــــــعله ک  ش
ــــــه ــــــزون افروخت ــــــن ف ــــــان م ــــــک ج  لی
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  گلزار پنجم
  در تبیان اماکن موغان
تی است نزهت توأمان مشتملست بر بالد عظیمـه و بردانشوران زمان مخفی نماناد که موغان والیتی است خضرت نشان و مملک

قصبات قدیمه از کریوه سنگ بر سـنگ کـه محـاذی بلـوک مشـگني اسـت تـا کنـار آب ارس والیـت موغانسـت در ایـن مسـافت 
چندانکه جبل سیالن باشد گیاه زهردار بسیار باشد و چارپایان را هالک گرداند و در بهار زهر آن کمرت است و حیـوان گرسـنه را 

  .بیشرت ضرر رساند چون سیالن پیدا شود آن مضرت در این گیاه نباشد
آن والیت محدود است از طرف شمال به شريوان و از جنوب به آذربایجان و ازمشرق بـه طـالش و دریـای خـزر و از مغـرب بـه 

ن و لطافـت از اهـل و جمیع بالدش از اقلیم خامس و مردمش دررنگ و رخسار قریب باقلیم سادس و در حس. گرجستان واران
ارمن کمرتند، صحاری و جبالش به غایت سخت و مشتمل بر جنگلهای پردرخت اکثر زمني آن دیار چمن و مرغزار و انواع گـل 

شمار، هر والیت آن را صاحب ایالتی بنا نموده و چـون قـدیم الزمـان جمعـی از موغـان و دانشـمندان مجوسـان و ریاحني آن بی
اند لهذا موغان شهرت یافته، گنجه و قراباغ و بیلقان و بردع از موغانست، فواکه سردسريی ر نمودهجهت سکونت آنجا را اختیا

فراوان است در ایام سابق مردمش دین صابئیه داشتند چون زردشت ظاهر شد دین بهی افراشتند بعـد از  به آتشآن ارزان و حبو
روش گذشتند در سـنۀ بیسـت و دو در زمـان خالفـت عمـربن  بعثت عیسی عیسوی ملت گشتند چون ملت بیضا ظهور نمود از آن

خطاب اسالمیان آنجا را گشادندو اهل آن دیار طوعاً بر دین احمدی گردن نهادند قبل از اعالم سلطنت صفویه خلقش حنفی و 
هـراً مـذهب شافعی و ارامنه بودند چون بحکم یزدان سالطني صفوت نشان آن ملک را گشودند مجموع خلق آن دیـار جـرباً و ق

اثناعشری اختیار نمودند اکنون شیعه اثناعشری و گروه عیسـوی موجـود و سـایر فـرق و ملـل در آن دیـار مفقـود اسـت، در قـدیم 
فرمای آن مکان از جانب شهریار آذربایجان بودی و بعضی اوقات حاکم شريوان حکـم فرمـودی در عهـد دولـت سـلطان  فرمان

عباس ماضـی از گماشـتگان آل عثمـان انتـزاع فرمـود، بعـد از انقـراض دولـت صـفویه محمد صفوی رومیه تصرف کردند و شاه 
بودو نادرشاه ذیجاه از ایشان اسرتداد نمود بعد از انقراض دولت نادری مانند سایر بـالد ) روسیه(چندی در حوزۀ تسخري رومیه 

  .نمودندشريوانیه می آذربایجان و شريوان ملوک الطوایف بودند و فی الجمله خدمتی به ملوک زندیه و
-رحمـی و بـیاند بنابر مخالفت مذهب الزمـه بـیاکنون قرب هفده سالست که اغلب بالد آن دیار را امنای روسیه تصرف کرده

سـی هـزار خانوارنـد کـه طریـق ه آوردندلهذا اکثر مـردم آن دیـار مضـطر و پریشـان روزگارنـد و از ایـالت قریـب بـرسمی بجا می
سپارند، حقوق دیوانی آن والیت در عهد ملوک سلجوقیه رایج الوقت پادشاهان صفویه صـدو نـود و می ییالمیشی و قشالمیشی

  .اندپنج هزار تومان بوده خوانني چنگیزیه سی تومان و سه هزار دینار خاقانی مقرر فرموده
-نـد و داخـل بـالد اران مـیدارمخفی نماند که بعضی از اصحاب تاریخ شهر گنجه و قراباغ را از والیت موغان محسـوب نمـی

اند و بـالد آن را اش مبني مساحان دقیقه یاب حدود آن را تحدید کردهشمارند راقم گوید والیت اران معني است و جوانب اربعه
اند محدود است از سمت جنوب به ارمنیه اصغر و شمالش به گرجستان و مشـرق آن بـه آذربایجـان و مغـربش بـه به تعداد آورده

رب و بالد آن قارص و افجه قلعه و الکای سرور و چخور سعد کـه آن را نیـز ایـروان گوینـد دارالملکـش ایروانسـت واللـه ارمنیه اک
  .اعلم بالصواب

  .نماید بعون الله تعاىلمسود اوراق آنچه از بالد موغاندیده مذکور می

  قلعه حسن خان
آبش به غایت معتدل و هوایش به حـرارت مایـل طـرف شـرقی  در کنار رود ارس و کر اتفاق افتاده جوانب اربعۀ آن گشاده است

آن صحرائیست طولش بیست فرسخ و عرضش ده فرسخ هنگام بهار از کثرت گل و ریاحني مانند خلـد بـرین و رشـگ نگارخانـه 
خانـه چني است در تابستان از شدت حرارت و کثرت باران تردد مسافران خارج از حیز امکان است و مشتملست بر پانصد باب 

اوضاع و کـم معـاش و در نـواحیش پـنج هـزار خـانوار از ایـل قزلبـاش اکثر آنها از نی و چوب و به نهایت نامرغوب مردمش بی
گذارند، حاکمش صالح خان بن حسـن سکونت دارند نسبت به مسافران و مرتددان از رسوم مهمانداری هیچ گونه نامرعی نمی

  .ر طور مردمیت یگانه زمانستخان از توابع واىل شماخی مصطفی خانست د

  ماجردان
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ئی معمـور اسـت قدیم الزمان دارالملک موغان بوده به مرور دهور روی به خرابی نموده اکنون از حلیۀ آبادی دور و به قدر قریه
ه واسع در مسالک الممالک مسطور است ک آبش خوشگوار و هوایش ناسازگار در کنار رود کر واقع و اطرافش چون دل آزادگان

حکایت خضربن ملکان و موسی بن عمران علیهما السالم که در کالم ملک عالم مذکور اسـت آن صـخره صـخره شـريوان و آن 
بحر بحر گیالن و آن قریه قریه ماجردان بوده، در کتاب صور اقالیم آمده که مالقات خضر وموسی در والیت انطاکیه و شام روی 

  .نموده و الله اعلم به حقایق االمور

  سار
-خیزد به والیت ارمن و اران عبور نموده آبهای آن حدود بروی میرودی مشهور و میمونست از جبال فالیقا و ارزنةالروم بر می

گـردد طـولش شود و از حدود والیت کشتاسفی گذشته به دریای خزر متصل میریزد و در آخر اران به رود کر و قراسو منضم می
آبش سرخ رنگ و در آن سـنگ بسـیار اسـت و تـردد کشـتی بسـیار دشـوار، بـه غایـت سـریع صد و پنجاه فرسنگ، هنگام طغیان 

شـمار بردارنـد در عجایـب المخلوقـات الجریان و از طرف جنوب به شمال روان، در مجرای آن زراعت بسیار کنند و منفعت بی
یشرت در آب باشد همان لحظـه از آن علـت مسطور است که اگر معلول به علت رشته از آن بگذرد به شرط آنکه پایش تا زانو یا ب

نجات یابد و اگر شخصی از آب بگذرد چنانکه نیمۀ زیرین او در آن باشد چون دست بر پشت زن عسـر الولـد کشـد فـی الحـال 
  .رود ارس مخصوصات بسیار دارد هر که خواهد به کتب عجایب المخلوقات و غريه رجوع نماید. وضع حملش روی نماید

  رود کر
ریزد از میان تفلیس گذشته از کنار خیزد و آب اطراف بر او میف عربی رودیست مشهور از جبال گرجستان و ارمن بر میکر بکا

پیونـدد گردد و از کنار سالیان گذر کرده به دریـای خـزر مـیکند در قرب قلعۀ حسن خان داخل رود ارس میملک اران عبور می
  .تشمالیش خاک شريوان و جنوبیش زمني موغانس

  دریای خزر
مخفی نماند که خزر پسر یافث بن نوح است در هنگام سیاحت و تفرج مملکت از شماىل آن دریا عبور نموده به کنار رود اتـک 
رسیده در تعمري و آبادی آن مکان سعی موفور بجای آورده شهر خوب و عمارات مرغـوب طـرح انداختـه باسـم خـویش مسـمی 

مارات و آبادانی نبود لهذا آن دریا را بـدان شـخص یـا بـدان والیـت کـه خـزر آبـاد کـرده بـود نمود چون قبل از آن در آن دیار ع
انـد بطلیمـوس بازخوانده بعد از عمارت ملک خزر والیت جرجان و جیالن آباد گردید و آن را بحـر جرجـان و جـیالن نیـز گفتـه

دانند زیرا که بحر قلـزم طـرف مشـرق یمـن و مغـرب حکیم آن بحر را ارقانیا گفته و عوام بحر قلزمش گویند این خطاست و نمی
اش معلـوم و متصـل بـه مصر و بربر و متصل به دریای محیط است در موضع خود مذکور خواهد شد و بحر خـزر جوانـب اربعـه

و جبال الربز ) کذا(دریای محیط نیست محدود است از طرف مشرق به ملک خوارزم و سقسني و بلغار و از مغرب بغزل رواالن
جنوب به طالش و جیالن و مازندران و زمینش گل است از این جهت آبش تريه نماید و  زو از شمال به دشت خزر و قبچاق و ا

نماید، و در این بحر جواهر و لؤلؤ نیست و قرب دویست جزیره دارد اما آبادی نـدارد و سایر بحاری که ریگست آبش صاف می
سفیدرود، و قـرب هـزار فرسـخ دور  و من جمله رود جیحون و اتک و گرگان و ارس و کر ریزد وهای بسیار برین دریا میرودخانه

آن و دویست و شصت فرسخ طول آنست بجهة تنگی و کم حوصلگی موجش عظیم و عبورش در غایت ترس و بیم اسـت، جـزر 
  .کشدمی به خودو مد ندارد و گردابی بزرگ دارد چنانکه از مسافت بعیده کشتی را 
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  وم مجتمع بر چهار گلستان استحدیقه د

  گلستان اول در باز نمودن مملکت خراسان
و مسـتور نمانـد کـه مملکـت خراسـان مشـهور جهـان و رکـن اعظـم کشـور  بر رای دانایان مصر خربو حامیـان ملـک سـري مخفـی

شـمال وی بـه دیـار  ایرانست مشتمل است بر بالد عظیمه و مداین قدیمه، محدود است از سمت مشرق به ملک زابل و توران و
خوارزم و جرجان و غربی آن به عراق و مازندران و جنوب او به مفازه و قهستان، اکنون تمامی بالد قهستان و مفازه و سیسـتان 

اول : شـودو آن مملکـت محتویسـت بـر چهـار بلـوکو زابل و جرجان و بعضی بالد طربستان از مملکت خراسـان محسـوب مـی
  .سیم بلوک نشابور، چهارم بلوک هرات طخارستان، دویم مروشایجان،

انـد، سیاحان دهور و مساحان نزدیک و دور در زمـني خراسـان بیسـت و دو شـهر و هیجـده قصـبه و پـانزده قلعـه بـه شـمار آورده
و جام و چشـت و خـواف  اسفراین و بیهق و جاجرم و خبوشان و طوس و نشابور وکالت و اسفرار و فوشنج و باخزر و بادغیس

و غور و غرجستان و بامیان و خلم و ختالن و طالقان و فاریاب و ابیورد و مینا و خـاوران و سـرخس و شـربغان از بـالد  و زواره
  .آنجاست

  .و جندق و طبس گینکی و ترشیز و قاین و تون و طبس سینا و دشت بیاض و گنابد از بالد قهستانست
ی برابـر و یکسـان اسـت و زمـني آن بـه شـکل طـوالنی از مشـرق بـه و جمیع بالد آن از اقلیم چهارم و جبال و تالل آن باصـحار

مغرب کشیده تخمیناً یک ماه راه است خلقش بصفت شجاعت و مردانگی موصوفند و بعلو همت و کیاست و فرزانگی معروفند 
ر بـرین کشـید وصـیت اند تا آنکه رایت دین مبني بـر سـپهاند آنگاه کیش زردشت اختیار نمودهدر بدایت حال بر دین صابیه بوده

  :اسالم بگوش اعاىل و ادانی رسید اکنون صاحیان چند مذهب در آن مملکت سکونت دارند
  .اول طایفه اثناعشری ایشان قوم بیشمارند

  .سنت و جماعت ایشان نیز گروه بسیارند لدوم طایفه اه
  .اندعدت کمرت از دو طایفه مذکوره سیم اسماعیلی این زمره در جبال بدخشان و هزاره و بامیان مسکن دارند ایشان در

  .در کوهستان هزاره و بند بربر و بدخشان فراوانند چهارم نصريی این جماعت
  .پنجم یهود در غایت قلت و نهایت ذلتند

  .ششم گروه هنود ایشان از فرق دیگر کمرتند و در غایت قلتند
من جمله از طوایف قزلباش قریب به چهل هـزار خانـه ) تاس(از حساب بريون و از حیز احصا افزون ) خراسان(قبایل و عشایر 

و از عشایر عرب که در زمان ملـوک امویـه و خلفـاء بنـی . دیار سکونت دارند و از قبایل اکراد قریب پنجاه هزار خانوراند در آن
  .باشنداند اکنون زیاده از شصت هزار خانوار میعباس بدان والیت آمده

  .یموری و جمشیدی از حد جبال بامیان تا نزدیک خواف و باخزر از صدهزار خانوار افزوننداز ایالت هزاره و تیمنی و ت
اول ابداىل ایشان را درانی نیـز گوینـد سـلطنت افغـان در ایـن طایفـه اسـت ایـن گـروه : اندطایفه افغان که ایشان متفرق بدو فرقه

  .صدهزار خانوارند
  .باشند قرب بسی هزار خانوارندمی دوم غلجائی و این طایفه آنچه در والیت خراسان

و فرقه اوزبک و ترکمان این گروه آنچه در والیت سرخس و باد غـیس و مـرو و نـواحی آن و بلـخ و اطـراف آنسـت از صـدهزار 
  .اند هر یک از ایشان در مقام خویش مذکور خواهد شد انشاءالله تعاىلخانه زیاده

ند و سان محل و مکان را دانند چون آن مملکـت سـمت شـرقی ایـران اتفـاق مخفی نماند که در لغت فرس خورشید را خور نام
اند وآن کشور همواره در تصرف گماشتگان ملوک پیشدادیان بود بعد از انقراض افتاده بنابراین آن مملکت را خراسان نام نهاده

د پشـنگ را از ایـران برانداختنـد دولت ایشان مدت دوازده سال افراسیاب پسر پشنگ آن را تصرف نمود چون ملوک کیان اوال
به دستور سابق آن را مقر سـلطنت سـاختند چـون اسـکندر رومـی دولـت کیـان را بـه بـاد فنـاداد بعـد از آن طایفـه طریـق ملـوک 
الطوایف را بنیاد نهاد و آن طایفه را اشکانیان گویند در آن والیت مدتی حکومت داشتند به روایتی سیصدو هیجده سـال لـوای 

در آن مکــان  رافراشــتند چــون دولــت و اقبــال بــه طایفــه ساســانیان اقبــال نمــود همــواره از جانــب ایشــان امــراء ذیشــاناقتــدار ب
  .ند تا آنکه اعالم ظفر فرجام دین اسالم سر به ثریا کشید و رایت ملت بیضا و شریعت غرا بر سپهر مینا رسیددنافذالفرمان بو

خراسان روان گردید و احنـف بـن قـیس را مقدمـةالجیش  به صوبارت عثمان فی شهور سنه سی و یک عبدالله بن عامر به اش
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گردانید نخست مرو و طبس و قهستان را به لطف و عنف مفتوح ساختند آن گاه لـوای عزیمـت بـدان جانـب برافراختنـدو اکثـر 
تأمـل و بـی بـه جنـگرخـی را بعضـی بـه صـلح و ب ز و امثـال آنبه آخربالد خراسان مانند نشابور و سبزوار و جوین و خواف و 

درنگ مسخر نمودند چندگاه در بلده نشابور رحل اقامت انداخته لشگر به سرخس ارسال نمودند آن خطه را نیز مفتوح ساختند 
دالله بن حازم را به خطه هرات ارسال داشتند به قوىل خود رایت عزیمت بدانجا افراشتند باواىل هرات صـلح نمـوده مبلـغ بو ع

مرو شتافتندو آنجا را نیز به طریق صلح مفتوح نموده بعد از آن عبدالله بن علمرا حنف بن قـیس  به صوبگرفتند و گرامند از او 
را به بلخ فرستاد احنف در قلیل زمانی مملکت طالقان و طخارستان و امثـال آن را مسـخر گردانیـد حاصـل آنکـه در زمـان خلفـا 

بعد از اوان خالفت خلفاء حکام آن دیار از طرف ملوک امویه مقرر بود در عهد تمامی آن سرزمني مسخر اولیاء دین مبني گردید 
مروان بن محمد که آخر ملوک مروانیانست آفتاب جالل بنی عباس از مشرق اقبال طالع و ماه جاه امویه در مغـرب زوال غـروب 

  .نمود
و بـر اورنـگ امـارت عـروج فرمـود آن  اس خروجفی شهور سنه صدو بیست ونه ابومسلم مروزی از نژاد گودرز از اولیای بنی عب

والیت را از مروانیان مصفی ساخت و دشمنان دین و اعدای اهل یقني را از ساحت خراسـان برانـداخت و تمـامی آن مملکـت 
مسخر اولیاء بنی عباس گشت و لوای اقتدار عباسـیان از ایـوان کیـوان درگذشـت در زمـان خالفـت مـامون سـنه دویسـت و پـنج 

هریه ظهور نمودند و در مجموع آن مملکت مقتدر و مسلط بودند در سنه دویست و سـی و هفـت در عهـد المعتمـدبن ملوک طا
المتوکل صفاریان بر آن کشور مستوىل شدند و در اوان دولت المقتدر بن المعتضد سنه دویست و هفتاد و هفت سـامانیان در آن 

لمقتدر سـنه سیصـد و پنجـاه و هفـت غزنویـان در غـزنني و بلـخ ظهـور والیت کوس استقالل زدند در عصر خالفت المطیع بن ا
نمودند در زمان الطایع بن المطیع جمیع آن دیار را مسخر فرمودند در عصر حکومت القائم بن القادر در سنه چهار وصد و سی 

هـل و سـه غوریـان در اکثـر و هشت سلجوقیان بران مملکت استیال یافتند و در عهد دولت المقتفی بن المستظهر سنه پانصدو چ
آن سرزمني لوای حکومت افراختندو در زمان خالمت المستنجدبن المقتفی سنه پانصد و پنجاه ویک خوارزمشاهیان آن دیـار را 
مسخر ساختند در اوان حکومت الظاهربن الناصر سنه ششصد و هفده چنگیزیان آن ملک را گشودند و مجموع اهاىل آن دیار و 

حکم آل چنگیـز در بلـدۀ ه نمودند در اوان دولت المستنصربن الظاهر سنه ششصد و چهل و سه ملوک کرت ب گروهی بسیار قتل
هرات و اطراف آن مسلط گردیدند و در سنۀ هفتصد و سی هفت سربداران در سبزوار و نواحی آن دیار به مرتبه امارت رسـیدند 

مودنــد و در ســنۀ هفتصــد و شصــت وانــد امــرای جقتــای در و در ســنه مــذکوره طغاتیموریــان در جرجــان و توابــع آن خــروج ن
طخارستان و مضافات آن باعث خرابی بالد و پریشانی عباد شدند و در سـنه هفتصـد و هشـتاد و دو تیموریـان در کـل خراسـان 
کوس استیال زدند و در نهصـد و بیسـت و سـه شـاهی بیـک خـان آن ملـک رامسـخر کـرد در سـنه نهصـد و بیسـت و شـش شـاه 

بدالمؤمن خـان و عبـداللطیف خـان عون آورد بعد از چندی عبیدخان و عبدالله خان و یل صفوی از تصرف بیگانگان برياسماع
  .روزه نوبت اوست هر کسی پنج: به مضمون

ه تصرف خویش درآوردند بعد از انقراض دولت زچندسال علی سبیل االختالل حکومت کردند آنگاه اولیای دولت صفویه بحو
رج کلی بر احوال آن دیار رسید آخراالمر نادرشاه ذیجاه در حدود هـزار و صـد و چهـل و پـنج بـاهزار زحمـت و صفویه هرج وم

رنج بر آن والیت مستوىل گردید بعد از انقراض دولت نادری تا حال که سنه هزار و دویست وسی و هفت اسـت امـراء آن دیـار 
آرند نخست اولیای دولـت قاجاریـه از انقیاد بریکدیگر فرو نمیدارند وهیچیک سر اطاعت و طریق ملوک الطوایف مسلوک می

بسطام اىل مشهد نافذالفرمان شدند و دیگر جماعت افغان در هرات و توابع آن حکمرانند، طایفه ازبک در بلـخ و نـواحی آن و 
نـان در سـرخس و بـادغیس و گروه افشار دراندخود و شربغان، و فرقه جالیر در کالت حاکم بخارا در مـرو و توابـع آن، و ترکما

قرائـی در تربـت، و  تقبیله عرب در قاین، و کیائیان در سیستان، و جماعت هزاره در باخزر، و طوایف اکراد در خبوشان، و ایـال
قبایل خزیمه در طبس، و ملکان غور در غرجستان، و گروه مسک در خلم، و قومی دیگر از هزاره در جبال هرات، و جمعی دیگر 

  .آورند یچکس فرو نمیه ان در نساء ابیورد، در گوشه و کنار نیز بسیارند که سر اطاعت بهاز ترکمان
حاصل آنکه دیار خراسان پیوسته مرکز سالطني جم شوکت و خواقني فریدون حشمت بوده و علمای دین و فضالی دانش قـرین 

همواره آن کشور بزیور  عاىل مقام از آنجا برخاستهبمدح آن سرزمني زبان گشوده بسیاری از اولیای عظام و مشایخ گرام و عرفای 
، انام و ائمۀ گـرام در وصـف بعضـی از آن مقـام لحکمای خردپرور و شعراء بالغت گسرت پرياسته کالم معجز نظام حضرت رسو

احـوال مسـود دفـرت آنچـه از آن کشـور دیـده و بحقیقـت . مسرت انتظام یافته و ذکر آن کالم در هنگام خویش مذکور خواهد شد
  .االعانة و التوفیق من الله الودودنماید رسیده مذکور می
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  اسفرار
والیتی است مسرت آثار از توابع هراتست مشتمل است بر بیست پاره قریه که همگی محتویسـت بـر باغـات نیکـو بسـاتني چـون 

آدمیـت مؤدبنـدو ایالنـش مش تاجیک و حنفی مذهب در طـرز مردمـی و ددر دشت واقع است و اطرافش واسع مر مینو اکثر آن
  :پردازیمطایفه ابداىل از جماعت افغان قریب به پنج هزار خانوارند و ارباب معارف آن دیار بسیارند بذکر یک کس می

همال بوده در نظم و نثر از امثال و اقران گوی مسابقت ربوده از تالیفاتش تاریخ مثل و بیموالنا معني الدین در فضل و کمال بی
  .ست در زمان سلطان بایقرا بعالم عقبی توجه نمودبلدۀ هرات

  اسفراین
ایست دلنشني آبش معتدل هوایش بهجت قرین طرف شماىل سبزوار و از توابع نشابور اسـت مشـتمل اسـت بـر پنجـاه قریـه قصبه

فقـراء ه بـ دلگشا و نواحی روح افزا از فواکه میوۀ سرد سريیش ممتاز و گردگانش بامتیـاز اسـت خلقـش شـیعه مـذهب و نسـبت
  .باادبند

  در ذکر بعضی از ارباب معارف آن دیار

  ابوالعباس فضل بن احمد
نمود چون کوکـب اقبـال فـایق بسـرحد هبـوط در بدایت حال به کتابت فایق که در سلک امرای آل سامان انتظام داشت قیام می

ید بعد از فوت امري پسرش سلطان محمود نیـز امري سبکتکني رسانید و بر مسند وزارت امري متمکن گرد به مالزمترسید خود را 
آن منصب را بوی ارزانی داشت و مدت مدید رایت وزارت سلطان محمود برافراشت عاقبت االمـر مـزاج سـلطان بـر وی تغیـري 

  .یافت بعد از اخذ و نهب مال بسعایت امراء در زیر شکنجه بعالم آخرت شتافت

  شیخ نور الدین حسن
نمود شیخ جمال مسالک دین بود در خدمت شیخ جمال الدین ذاکر بریاضت و سلوک اشتغال میعارف معارف یقني و سالک 

الدین از مریدان شیخ رضی الدین الالاست و او مرید شیخ نجم الدین کربی است شیخ نورالدین جامع علـوم ظـاهری و بـاطنی 
  :بوده و بزبان ترکی و فارسی اشعار آبدار نظم نموده این دوبیت از اوست

 کــنمهرحــم فتــاده اســت نگــارم چــوخ بــیشــ
  کنـــدم خلـــق کـــه زاری تـــاکیســـرزنش مـــی

 

 برداندیشــــه او خــــواب و قــــرارم چــــه کــــنم
 مـــن دلســـوخته چـــون عاشـــق زارم چـــه کـــنم

 

  شیخ صدرالدین
به فضایل صوری و معنوی و کماالت ظاهری و بـاطنی آراسـته بـود در مکـارم اخـالق و مراسـم اشـفاق از فضـالی زمـان گـوی 

ربود در بدایت حال به سفر حج اسالم عزیمت کـرد در بـالد مصـر و شـام اربعینـات بـرآورد چنـدگاه در مدینـه منـوره سبقت می
بـه خالیق مشغول گردید در زمان سلطان ابوسعید گورکان علـم عزیمـت  به ارشاد ه داوقات گذرانید آخراالمر به وطن مألوف آم

اخت و پادشاه آن حضرت را منظور نظر عاطفت سـاخت، فـی شـهور سـنه هرات برافراخت و در آن بلده رحل اقامت اند صوب
  .هشتصد و هفتاد ویک هم در آن بلده به عالم عقبی شتافت

  بیهق
  .اعتدال هوا و عذوبت ماء موصوف محتویست بر چهل پاره قریه تختگاه آن شهر سبزواره والیتی است معروف و ب

  شیخ نورالدین حمزةبن علی المتخلص به آذری
آن بزرگوار از آن دیار است حاوی علوم صـوری و معنـوی و جـامع فضـایل ظـاهری و بـاطنی بـوده در کهولـت جذبـة مـن  اصل

بـه در بدایت حال به صحبت شیخ محی الدین طوسی الغزاىل رسیده و در نهایت احـوال  روی داده آن جناب جذبات الحق بر 
هـا کشـیده از یمـن مشرف گردیده و در مالزمت آن حضـرت اربعـني قطب العارفني السید شاه نعمةالله ماهانی قدس سره خدمت

تربیت آن حضرت مرتبۀ اعلی و درجۀ اقصی یافته عاقبت از آن حضرت اجازه و خرقه گرفته و دو نوبت پیاده به حج رفته مدت 
ر فرمـود آن جنـاب از علـو یک سال در بیت الله الحرام مجاور بوده آنگاه سفر اقلیم هند نموده سلطان هند شیخ را رعایت بسیا
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  :بیت. همت بزخارف دنیوی التفات ننموده و درین باب گفته
  اممــــن تــــرک هنــــدو جیفــــۀ جیفــــال گفتــــه

 

 خــــرمبــــاد و بــــروت چانــــه بیکجــــو نمــــی
 

سـجاده طاعـت مشـغول عبـادت ه خراسان خرامیده مدت سی سـال بـ به صوببعد از چندگاه بمقتضی حب الوطن من االیمان 
سنه هشتصد و شصت و شـش بروضـۀ رضـوان پیوسـت تصـانیف مفیـده از آن بزرگـوار در صـفحات روزگـار  گردیده، فی شهور

  .یادگار است من جمله کتاب جواهر االسرار و عجایب الغرائب و دیوان اشعار بنظر حقري رسیده این اشعار از آن بزرگوار است
 مقتــدای خلــق بعــد از انبیــاء پیداســت کیســت

 اســالم ودیــنصــاحب تیــغ و لــواء و ناصــر 
ـــی ـــه م ـــه تشـــریف کـــالم الل ـــلور ب  آری دلی
 گــوئی ســخنور ز تمکــني و وقــار وجــود مــی

ــم قــدر رانــی ســخنقــور ز   در حضــرت و عل
 صاحب السیف بر ارباب دین پوشیده نیسـت
 در حرم همچون خلیـل اللـه گشـته بـت شـکن

ــد  ــق درمانن ــاء و خل ــامی کانبی ــه خــوددر مق  ب
 بیتآنکه بعد از مصطفی کرد او خالف اهل 

 شـــرط امـــت بـــا نبـــی بدعهـــد کـــردن باوفـــا
ــرده ــت ک ــه حیل ــر جیف ــه به ــد آنک ــدروبهانن  ان

ـــد ـــرای دیگرن ـــد س ـــت دربن ـــل بی ـــه اه   جمل

 

ــاء پیداســت کیســت ــردان و شــاه اولی  ســرور م
 خویش وپیوند وصی مصطفی پیداست کیست
 حلــه پــوش هــل اتــی و انمــا پیداســت کیســت
 کوه حلم و موج دریای عطـا پیداسـت کیسـت

 ۀ ســـر قضـــا پیداســـت کیســـتواقـــف گنجینـــ
 قابــل تشــریف و قــول الفتــی پیداســت کیســت
 آنکـه بـر دوش نبـی بنهــاد پـا پیداسـت کیســت
 روز محشر حامی جرم و خطا پیداست کیسـت
ـــت ـــت کیس ـــاء پیداس ـــۀ خريالنس ـــمن ذری  دش

 وفا پیداست کیسـتبعد از آن با اهل بیتش بی
 در میـــان روبهـــان شـــريخدا پیداســـت کیســـت

 تنگنـا پیداسـت کیسـتز اهل عـالم بسـته ایـن 
 

  قطعه
ـــــــه ـــــــت نکت ـــــــت بیآموزم ـــــــیز حکم  ئ

ــــــــی ــــــــت چــــــــه در برکن ــــــــاس طریق  لب
 

ـــــرفراز ـــــوی س ـــــالم ش ـــــر دو ع ـــــه در ه  ک
ـــــــــذ ـــــــــازلب ـــــــــزت من ـــــــــرنج و بع  ت م

 

  باخزر
والیتی است خوش و آب و هوایش دلکش ومشتمل است بر پنجاه پاره قریه آباد، مردمش حنفی اعتقـاد اکثـر قـرایش در میـان 

ات واقعست و سمت شمالیش واسع و از طایفه هزاره محمدخان نـامی شـهری وسـط آنجـا بنـا نهـاده و جبال و طرف شرقی هر
موسوم بنوشهر ساخته عمارات خوب و قصورات مرغوب در آن شـهر طـرح انداختـه مشتملسـت تخمینـاً بـر هـزار بـاب خانـه، و 

شرارت نفس معروف و بصفات جور و ظلم شود، خلقش در سفک دماء و انواع فواکه و حبوب در آن دیار به غایت خوب می
نماینـد و از روز شـمار و یـوم الحسـاب و فساد موصوفند چنانکه مسافرین و مرتددین را بطایفه ازبک و ترکمان بیـع و شـراء مـی

، ن والیت سکونت دارند تمامی اهل قراء و عشایر فارسی گوی و بدخوی باشـندآنمایند قرب ده هزار ایل هزاره در اندیشه نمی
راقم حروف از یکی از اهل آن دیار سؤال نمودم که مردم کدام دیاری و گل کدام گلزاری؟ در کمال خشونت و بـدخلقی جـواب 

غرض اینکـه عمـوم اهـل آن دیـار مـردم آزار و تبـه . گفتم باخزری تو را با مردی چه کار و با آدمیت چه شمار. امداد که باخززی
  :اندایقان از آن مکان برخاسته روزگارند قدیم الزمان ارباب فضل و

  در ذکر بعضی از مشایخ کبار و معارف آن دیار

  ابوالمعاىل سیف الدین سعیدبن مظفر الملقب بشیخ المعالم
نموده تکمیل نفس در آن جناب عالم بعلوم صوری و معنوی بوده و در فضایل ظاهری و باطنی کسی با آن حضرت برابری نمی

ی فرموده در فرتات چنگیزخانی در بخارا تشریف داشت و منکوقاآن بن تولیخان بـا آنکـه متابعـت مالزمت شیخ نجم الدین کرب
  .گذاشتئی نامرعی نمینمود در احرتام آن بزرگوار دقیقهملت عیسوی می

ی و اند مانند شیخ سعدالدین حمـوی و شـیخ عزیـز نسـفی و شـیخ نجـم الـدین رازجمعی از مشایخ کبار معاصر آن بزرگوار بوده
شیخ رضی الدین الال و شیخ فریدالدین عطار و شیخ کمال الدین خجنـدی و شـیخ مجدالـدین بغـدادی قـدس اللـه ارواحهـم و 

انـد، در نفحـات مـذکور اسـت کـه با اکثر آن طایفه شبها بروز برده بلکه همه این عزیزان از یک جـوی آب خـورده. امثال ایشان
ید، شیخ پیش روی بایستاد و زبان بـادای ایـن ئگردید حضار گفتند شیخنا تلقني فرماروزی آن جناب بر سر جنازه درویشی حاضر 

  :رباعی گشاد
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  رباعی
 گــــــر مــــــن گنــــــه روی زمــــــني کردســــــتم
ــــريم ــــتت گ ــــز دس ــــروز عج ــــه ب ــــی ک   گفت

 

 عفــــو تــــو امیــــد اســــت کــــه گــــريد دســــتم
ـــتم ـــاکنون هس ـــواه ک ـــن مخ ـــر از ای ـــاجز ت  ع

 

شهور سنه ششصد و پنجاه و هشت بوقوع پیوسـت، مـزار فـیض مـدارش در وفات آن جناب بعد از فوت منکوقاآن بسه سال فی 
  .بخارا در غایت اشتهار است

  موالنا زین الدین تایبادی
همتـا بـوده و کسـب علـوم ایست از باخزر، موالنا در فضایل علوم عقلی و نقلی یکتا و در کماالت ظاهری و باطنی بیتایباد قریه

  .مودهظاهری در خدمت نظام الدین هروی ن
موالنا اویسی بوده و از روحانیت حضرت قطب االمام شیخ احمدجام تربیت حاصل کرده و چندین  در نفحات مسطور است که

  .اربعینات در مزار آن بزرگوار برآورده
بیـان  الهامه و در حبیب السري مذکور است در وقتی که امري تیمور عزیمت خراسان کرد قصد زیارت موالنا نمود آن جناب زبان ب

امري سخنان سودمند فرمود امري سؤال کرد شما چرا ملک غیاث الدین پري علريا نصیحت نفرمودید جـواب فرمـود او را ه گشاده ب
پند دادم نشنید الجرم دید آنچه دیداگر شما نیز قبول نکنید حضرت ایزد دیگری را بـر شمامسـتوىل خواهـد گردانیـد امـري تیمـور 

تیال خواهد یافـت موالنـا فرمـود عزرائیـل امـري از ایـن سـخن خـرم گردیـد و بفـال نیـک گرفـت کـه پرسید که کدام کس بر من اس
  .هیچکس از سالطني بر من ظفر نخواهد یافت و چنان اتفاق افتاد

موالنا فی شهور سنه هفتصد و نود و یک داعی حق را لبیک گفته بسوی خلدبرین خرامید رحمةالله علیـه، در تـاریخ آن جنـاب 
  :بیت  بدار بسلک نظم کشیده بر این یک بیت اکتفا رفت اشعار آ

ـــــــــاد ـــــــــب اوت ـــــــــات قط ـــــــــاریخ وف    ت

 

ــــــه ــــــک نقطــــــه بن ــــــه آخــــــری  صــــــادب
 

  .مدفن موالنا در تایباد مشهور است بمزار متربک

  بامیان
طـرف جنـوبش والیتی است از طخارستان از اقلیم رابع میان بلخ و کابل واقع در میان جبال شامخه و تالل عالیه اتفاق افتاده و 

ضحاک تازی آن را بنا نموده در زمان ملوک غور بغایت معمور بـوده » لدله«و عرضش » قب«فی الجمله گشاده است طولش 
چنگیزخان خورد و کالن آن مکـان را قتـل فرمـود، آبـش در کمـال عـذوبت و هـوایش در غایـت بـرودت چنانکـه راقـم حـروف 

در آن دیار معـدوم  میزان بود برف عظیمی باریدن گرفت لهذا اشجار میوه داروالیت گذر نمود شمس در برج  هنگامی که بر آن
  .و طباع خلقش از برودت هوایش معلوم

اند بر فقري معلوم نشد که از بناهای کیست از هـر کـس سـؤال قدیم الزمان در جبال آن مکان عمارات خوب بر وضع مرغوب کنده
چنـان اشـتهار دارد کـه آن عمـارت شـش هـزار خانـه اسـت بـر خردمنـدان مخفـی نمودم گفتند بانی آن معلوم نیست در آن دیار 

نخواهد بود که شش هزار خانه بوضع سراهای ارباب دولت از کوه تراشیدن و مانند آن عمارات اصحاب قدرت اتمام گردانیدن 
زرگ که صـورت مؤنـث در غایت صعوبت و در کمال اشکالست و چند صورت دیگر بشکل انسان تراشیده من جمله دو هیکل ب

اند مذکر آن موسوم بصلصال و مونث بشمار طول هر یک شصت ذرع و عرض آن شانزده ذرع جمیـع و مذکر آنرا ظاهر گردانیده
» بـت«انـد در السـنه و افـواه خالیـق اند کمـال صـنعت را ظـاهر کـردهاند و پشت آنها را بکوه دادهابدان آن دو صورت را نموده

مسطور است در زیر بتان غاریست طوالنی راهش باریک بغایت ظلمانی آثار عمارت » بت بامیان«لغت مذکور است و در کتب 
  .و سکونت در آن غار نبود فقري نهایت آن غار را معلوم نتوانست نمود و حقیقت آن نیز معلوم نگشت

حنیفـه ه اب خانوارند اغلب مـذهب اوبـوالیت بامیان مشتملست بر پنج قلعۀ گلني بغایت متني و چهل پاره قریه اصل شهر هزار ب
اش سادات صحیح النسبند قریب هزار خانوار در اطرافش مسکن دارند اکثراً دارند بعضی قرای آن شیعه مذهب و بعضی سکنه

غریـب را مسـهل  شیعه اثنی عشری و بعضی غاىل و قلیلی خوارجند، همگی قطاع الطریق و شیخ نجـدی را رفیقنـد آبـش مـردم
ا که چند فرسخ از روی گیاه سقمونیاجاریست معدن فلـزات نفیسـه، و نباتـات غریبـه و عقـاقري عجیبـه در آن دیـار قوی است زیر
  .بسیار است

  من البدایع
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ه نخست آنکه طرف غربی آن والیت بمسافت یک فرسخ تلـی اسـت مشـهور بـ: دیار مشاهده شد از بدایع روزگار دو چیز در آن
گام و آخر آن تل دوشاخ گشـته ماننـد سـر اژدهـا و  چهل ذرع و عرضش شانزدهه قریب ب جبل طولشه تل اژدر و متصل است ب

ا جاریست مسافت ده گـام نرفتـه ه ایست آب باریکی از آن چشمهدو چشم چشمه به مثابه طولش سه ذرع بیشرت و در آن شاخها 
رع و عمقـش پـنج ذرع در گردد و دیگر در وسط آن تل شـکافی اسـت عـرض آن یـک ذرع و طـولش قریـب شـش ذریگ می

گردد ساىل چند بـار خلـق بسـیاری جمـع صدای مهیب لفظ یا علی از آن مسموع میه نهایت آن شکاف آبی است بسیار قلیل ب
کنندو هر شخصی که از روی اخالص بـر آن آب خطـاب کـرده بگویـد ای آب تـو را بـه والیـت شده در آنجا و گوسفند ذبح می

گردد کـه دسـت ئی بلند میبه مثابه آلهی در مدت نیم ساعت آن آب بجوش و خروش آمده  به امر  دهم که باالبیا،علی قسم می
وهـوعلی کـل شـیء   رسد چون ابتداء حال این احوال شنیدم افسانه پنداشتم بعد از مشاهده گفتمجمهور خالیق بدان آب می

  .قدیر
افتاده که سیاحان جهان و مسـاحان زمـان در هـیچ مکـان  مسافت چهار فرسخ غاری اتفاقه دیگر آنکه سمت شرقی آن والیت ب

اند، راقم دفرت احوال آن غار را در هیچ تـاریخی ندیـده و از هـیچکس حقیقـت آنـرا نشـنیده آنچـه بـرأی چنان غاری نشان نداده
 اقـت حـاکم آنرفه نماند فی شهور سنه هـزار و دویسـت و بیسـت و یـک بـالعني مشاهده کرده از هزار یک و از بسیار اندک می

نفر مالزم چهار نفر آنها کاه برداشته که وقت رفنت بریزند که هنگام مراجعت راه گـم نشـود و هشـت نفـر آذوقـه  نواحی با شانزده
حمل نموده و دو نفر هیزم و دو نفر دیگر روغن و چراغ و با سازمان تمام داخل غار شدیم و مدت سـه روز گردیـدیم تمـامی آن 

آمدیم آنچه مشاهده شد قریب دوازده هزار خانه و هزار باب دکان و مشتمل به چندین چهار سوقهای رفیع و  غار را ندیده بريون
انـد کـه فـی الواقـع خـرد های منیع همگی بطرز بدیع و بطور غریب بسیار خـوش و بغایـت دلکـش مرتـب و مـنظم گردانیـدهصفه

در وادی عـربت بیهـوش، ر ل دقیقه یاب از شنیدن چنـني آثـا خورده دان از دیدن غارچنان در سنگالخ از حريت مدهوش، و عق
تر آنکه آن غار بغایت مظلم و تار و مغربش بدوره انحصار است اکنـون بـني الجمهـور بغـار ضـحاک مشـهور و اللـه اعلـم عجب

  .بحقایق االمور
ئی کابل معني است درالملک فرقهحقوق دیوانی آن دیار در این روزگار هفتاد هزار مثقال نقره مقرر و حاکمش از جانب ملوک 

  .از ملوک غور بوده و جالل الدین بن بهاءالدین سام بر سر کوهی قلعه متني بنا فرموده بمرور دهور منهدم شده آثار آن باقیست

  ذکر ملوک غور بطریق اجمال
ني بـن قطـب الـدین حسـن اول آن طایفه ملک فخرالدین مسعود بن عزالـدین حسـ: اندمخفی نماند که ملوک غور شش نفر بوده

غوریست که چون اوالد عز الدین حسني ملک موروثی را قسمت کردند ملک بامیان و نواحی آنرا فخرالدین مسـعود برداشـت و 
  .سالهای فراوان علم اقتدار در آن دیار برافراشت هنگام رحلت سه فرزند خلف در صفحه روزگار یادگار گذاشت

در مسـند حکومـت قـایم مقـام پـدر گشـت و پایـۀ رفعـتش از ایـوان کیـوان  سـعودملک شمس الدین محمـدبن فخرالـدین م
  .آخرت برافراشت به صوبداشت و در اندک زمانی رایت عزیمت  درگذشت اخالق پسندیده و احوال گزیده
ز پـرور و شـهریار عـدالت گسـرت بـود در عـدل و داد و فضـل و کمـال اپادشاه درویـش بهاء الدین سام بن شمس الدین محمد

ئی داشت و در رعایت خاطر ایشان دقیقهربود زمرۀ علماء و فضالء و دانشمندان را محرتم و مکرم میپادشاهان گوی سبقت می
ئـی بنـام آن شـهریار عـاىل مقـام در سـلک تحریـر کشـیده و آن شـهریار گذاشت امام فخرالدین رازی رسـالهمهمل و نامرعی نمی

اص مخصوص گردانید، فی شهور سنۀ ششصد و دو بعالم آخـرت توجـه نمـوده و مـدت معدلت شعار آن بزرگوار را بعطاهای خ
  .حکومتش چهارده سال بود

  .آخرت شتافت به صوبچندگاهی حکومت یافت بزودی  عالءالدین علی بن بهاء الدین سام
  .رسید به قتلاش قلیل وقتی صاحب ایالت گردید بدست برادر زاده ملک مسعود بن عالءالدین

مدت هفت سال من حیت االستقالل حکومت نموده ناگاه سلطان محمدخوارزمشاه رسیده  دین ابن بهاء الدین سامجالل ال
  .و کارش باتمام رسانید و مملکت او را مضبوط کرده دولت آن طایفه بنهایت انجامید

  بلخ
و عرضـش از » قـا«زایـر خالـدات از باد مشهوره و مداین معروفه مشتمل است بر نواحی دلگشا و قرای فرح افـزا، طـولش از ج

اند که بالخ بن اخلوخ آنجا را بنیاد کرده اما جمهور علمـاء ایـن در بنای او اختالفست بعضی از مورخان گفته» لوما«خط استوا 
اند کیومرث که اول ملوک پیشدادیان است آن شهر را بنا نمود و طهمورث دیوبند ابن هوشـنگ او را تمـام فرمـود فن بیان نموده



۹۶ 

رسانید و لهراسب بن اروندشاه دور آن شهر را بارو کشید بمرور دهـور  به ظهورکیکاوس بن کیقباد در عمارت او مساعی جمیله 
ئـی بـود بـه مثابـه و کرور شهور چنان شهری عظیم گردید که او را ام البالد نام نهادند در زمان اسالم کثرت و ازدحام اهل ایمان 

  :بیت  ناظم مناظم سخنوری حکیم انوری در عظمت او گویدکه وی را قبةاالسالم گفتند 
  آسمان گر طفل بـودی بلـخ کـردی دایـه گـیش

 

ـــادری ـــانرا م ـــور جه ـــرد معم ـــد ک ـــون توان  چ
 

در حبیب السري مسطور است که در زمان عثمان عبدالله بن احنف آن بلده را بلطف و عنـف بگشـود در روزگـار ملـوک امویـه و 
و آبادان بود که دروقت فرتات چنگیزخان در اصـل شـهر و قـراء هـزار و دویسـت جـا سـجاده صـلوة ئی معمور بنی عباس بمرتبه

مقام موجود بود پنجاه هزار کس از سادات عظام و مشایخ کرام و  گسرتدند و هزار و دویست حمام راحت انجام در آنجمعه می
ن و اطفـال و نسـوان آن مکـان را بـاقی نگذاشـتند و نگیزخان خـورد و کـالچعلماء ذوی االحرتام در آنجا مسکن داشتند لشگر 

عمارات بلند وقصور دلپسند آنرا بخاک برابر و یکسان کردند و باغات جنت آیات و بساتني خلد آئني آنـرا از بـیخ وبـن برآورنـد 
  :بیت

ــــرد ــــف دســــت ک ــــخ را چــــون ک ــــه بل   هم

 

 عمـــــــارات عـــــــالیش را پســـــــت کـــــــرد
 

ةاخری بسعی و اهتمام سالطني گردون احتشام کسوت تعمري پوشـید و بسـبب تـرددات بعد از قتل و خرابی چنگیزخان آن دیار کر
مخالف ومؤفلا ویران و پریشان گشته اکنون که سنۀ هزار و دویست و سی و هفت است بغایـت پریشـان و قلعـۀ آن معمـور و  سپاه

و هـزار بـاب خانـه، فـی الجملـه آبـش آبادانست مشتمل است بر پانصد باب خانه، و خارج قلعه که شـهر گوینـد محتویسـت بـر د
معتدل و هوایش بگرمی مایل مردمش سفید رخسار و ازمتاع حسن برخوردارند مشتمل بر هفت نهر عظیم و هفده بلـوک معتـرب 
است سکنه شهر و قراء فارسی گوی، اویماقات آن ترک زبان قریب بسی هزار خانه دارند، از طوایف ازبک و جقتای و ترکمـان 

پـرور دوست و غریبوانب آن دیار سکونت دارند همگی شمشري زن و تريانداز و نیزه گذارند، عامه مردمش مهمانو سنگ در ج
  :شعر  :انداما از فضایل و کماالت انسانی برکنارند،و کافه اهلش حنفی مذهب و بغایت متعصبند چنانکه گفته

ــــــــی ــــــــان ب ــــــــد در جه ــــــــريدو گروهن   پ

 

 ســــــــــنی بلــــــــــخ و شــــــــــیعۀ کشــــــــــمري
 

مایه و درمدارج سماحت شاه بن الب ارسالن سلجوقی در رساله خود آورده که مردم بلخ از متاع غريت و حمیت بیسلطان ملک
اند غالباً سلطان معدلت نشان درست گفته و بمثقب فراست در حقیقت سفته، حبوبات آن دیـار فـراوان و هـر پایهو مردانگی بی

  .هندوانه ممتاز و از حبوبات گندمش بامتیاز است گونه نعمت ارزانست، از فواکه انگور و خربوزه و
بر خردمندان پوشیده و پنهان نماند که قبةاالسالم بلخ همواره مقر سالطني زمان بوده و پادشاهان کیان که بر اکثر معمـوره حکـم 

رصدو نه سالست از نظر داشتند آنجا را تختگاه نموده بعد از ظهور ملت بیضا نیز مدتها دارالملک حکام اسالم بوده اکنون چها
  بوم نوبت میزند در گنبد افراسیاب  : ملوک روزگار افتاده بل بحکم حضرت کردگار رو بخرابی نهاده مصراع

  ذکر ملوک کیان
  :مخفی نماند که سالطني کیان با اسکندر رومی ده نفر بودند و مدت هفتصد و سی و هشت سال طریق عدل وداد پیمودند

  کیقباد
بـود در قهـر اعـداء و تربیـت احبـاء یـد و  کیقبـاد بـن ذابصدی امورسلطنت گردید و بمدارج پادشاهی رسید اول ایشان که مت

نمود قالع بسیار از تصرف بیگانگان اسرتداد کرد و دمار از روزگار دشمنان بـرآورد افراسـیاب کـه دشـمن خانـدان بـود بیضا می
ب او را قبول نمود گویند تختگاه آن شهریار اصطخر بوده حمدالله دست از ایران کشیده طالب صلح و صالح گردید کیقباد مطال

آخـرت گشـت، در روضةالصـفا مسـطور  بـه صـوبمستوفی دارالملکش را در اصفهان گفته مدت صد سال سلطنت کـرد متوجـه 
رسـتم  اس و الیسواشع موئیل و خرقیل در روزگار آن شهریار معدلت شـعار بوقـوع رسـیده و شـجاعتياست که بعثت حضرت ال

  .دستان در زمان آن سلطان آشکار گردید

  کیکاوس
بقوىل پسر کیقباد بود بعد از پدر از کنار آمویه تا زمني بابل تصرف نمود در زمان شهریاری بدست حاکم یمن و پادشاه مازنـدران 

ار در حسن و جمـال و فضـل و افتاد پور زال او را از آن دومهلکه نجات داد آن پادشاه را فرزندی بود سیاوش نام که دهر ناپاید
کمال مانندش نزائیده ودایۀ روزگار مثلش در آغوش خویش نرپوریده بنابر سببی از پدر رنجیـده نـزد افراسـیاب شـتافت نخسـت 
باصناف الطاف افراسیاب اختصاص یافت و افراسیاب فرنگیس دخرت خود را بنکاح او درآورد باالخره نقش وجود سیاوش را 
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د و در آن اوان فرنگیس به کیخسرو حامله شد چون آن مولود مسعود به عرصه وجود قدم نهاد و به سن رشـد از لوح هستی بسرت
ایران خرامید کیکاوس او را بمسند سلطنت نشانید وخود در گوشۀ انزوا منزل گزید احوال رفـنت سـیاوش و  به صوبو تمیز رسید 

به ایران در تواریخ بر سـبیل تفصـیل مـذکور اسـت موالنـا جـالل الـدین رفنت او به توران و باعث کشته شدن او و آمدن کیخسرو 
  :نظم    .رومی قدس سره به طور لطیف بسلک نظم کشیده

 کیخســـــرو و ســـــیاوش و کـــــاوس و کیقبـــــاد
ــنم ــان ک ــر بنیوشــی بی ــزی خــوش اســت گ  رم
 زایــــران جــــان ســــیاوش عقــــل ســــعادروی
ـــود ـــاش ب ـــل مع ـــه عق ـــه ک ـــريان مکـــر پیش  پ

ــــیاب ــــر افراس ــــرد را ب ــــرد م ــــا ب ــــس ت  نف
 تـــــــا چنـــــــدگاه درخـــــــنت کــــــــام و آرزو
ــــاد ــــه و فس ــــی کین ــــد ز پ ــــیوز حس ــــر س  گ
ــــا گــــروه آز و وفــــور غضــــب بهــــم  شــــد ب

 هــــای زشــــتتــــدبريهای باطــــل و اندیشــــه
ــــفله درخشــــتده گــــوهرش ــــر ســــفال س  زی
 کیخســــرو وجــــود زتــــزویج عقــــل و نفــــس
 گیــــو طلــــب بیامــــد و شــــهزاده بــــر گرفــــت
 ز آنجـــــــاش بـــــــاز بـــــــرد بزابلســـــــتان دل

  دســـت زال علـــم ســـیمرغ قـــاف قـــدرتش از

 

ــــــیاب زاد ــــــرنگیس افراس ــــــز ف ــــــد ک  گوین
 احـــوال خلـــق و قـــدرت شـــاهی و علـــم وداد
 از بهـــر ایـــن نتیجـــه بـــه تـــوران تـــن نهـــاد
ــــتاد ــــش ایس ــــب در پیش ــــم حاج ــــد برس  آم
 بـــس ســـعی کـــرد دخـــرت طـــبعش بـــزن بـــداد
 بیچــــاره بــــا فــــرنگس شــــهوت ببــــود شــــاد
ــــــاد ــــــامور فت ــــــه ن ــــــان آن دوش ــــــد می  آم
 رفتنــــد پــــیش نفــــس خســــیس دنــــی نهــــاد
ــــزاد ــــا هــــالک ســــیاوش از آن ب ــــد ت  کردن
 پنهــان نشــد کــه داشــت ز تخــم ســهان نــژاد
 موجـــود گشـــت و بـــال بزرگـــی همـــی گشـــاد
 از تـــورش بـــرد بـــاز بـــه ایـــران جـــان چوبـــاد
ــــم کــــه او بــــود اوســــتاد  دادش بخــــاک عل
ــاد ــنش برگش ــان بی ــم جه ــتد بلطــف و چش   بس

 

  .ان در زمان وی روی نمودسلطنت کیکاوس صد و پنجاه سال بود گویند بعثت حضرت داود و سلیم

  کیخسرو بن سیاوش
نمود و فرمان قضا جریانش بـا زبدۀ سالطني روزگار و قدوۀ پادشاهان گردون اقتدار بود همت عاىل نهمتش با چرخ بر ابری می

ني و قدر برتری نمود در روزگار آن شهریار معدلت شعار جهان معمور و جهانیان مسرور علمـاء حـق گـزین و حکمـاء حقیقـت آئـ
پرور و فقراء قناعت گسـرت و پـريان نیـک کـردار و جوانـان پرهیزکـار و پسـران ادب وزراء باتدبريو امراء کشورگري و اغنیاء درویش

آموز و دخرتان حیااندوز و مردان باهمت و زنان باعفت، اسباب شادی تمام و سامان خرمی بانجام بود کـه در ایـن زمـان چـون 
لصفا مسطور است که چـون کیخسـرو بـر اورنـگ خسـروی نشسـت نخسـت بطلـب خـون سـیاوش سیمرغ و کیمیاست، در روضةا

افراسیاب ارسال نمود  به جنگبرخاست و از طبقات حشم لشگر جنگجوی و سپاه دشمن کش بیاراست باستعداد هرچه تمامرت 
ساالرترکان شکسـت یافتـه روی  و خود نیز از عقب جنود نامعدود نهضت فرمودمیان او و افراسیاب محاربۀ صعب اتفاق افتادو

فرستاد چون کیخسرو خاطر دریا مقاطر خود  به عدمتوجه به راه هزیمت نهاده باالخره خسرو ایران ساالر توران را بدست آورده 
را از ممر دشمن فارغ گردانید روی بمهام مملکـت و نظـام رعیـت نمـوده بطـور شایسـته بانجـام رسـانید آنگـاه باشـارات غیبـی 

ئی آن پادشـاه را ندیـد مـدت سـلطنتش موافـق جمهـور ی عزلت گزید بعد از آن هیچ آفریدهراولیعهد ساخته از جهاندالهراسب ر
  :نظم  مورخني شصت سال بود اما مولف عجم گفته

ــــــدار ــــــرو نام  چــــــه صــــــد ســــــال کیخس
ــــــــان  ــــــــه فرزانگ ــــــــر چ ــــــــت آخ بدانس
ـــــرت ـــــی بیش ـــــد پ ـــــر چن ـــــنه ه ـــــی تش  هم
ـــــــروی ـــــــر خس ـــــــه لهراســـــــب داد افس   ب

 

 رد شــــــد کامکــــــاربهــــــر چــــــه آرزو کــــــ
کــــه گیتــــی ســــراب اســــت و مــــا تشــــنگان 
 نهـــــــــد تشـــــــــنگی باشـــــــــدش بیشـــــــــرت
ـــــــــــروی ـــــــــــاج کیخس ـــــــــــدی و ت  ولیعه

 

دیـن ه کیخسـرو بـ اکثر مؤبدان برآنند که  مخفی نماند که بعضی مغان کیخسرو را پیغمرب دانند و احکامش را شریعت خوانند اما 
-وشنگ از برداشتی و مضمون جام گیتی نمـای فریـدون مهمـل نمـیکرده لیکن نامه هگفتار فریدون عمل میه فریدون بوده و ب

کنم سخنان جمشید چون خورشید باضیاء است و هرقـدر بکارهـای گذاشتی پیوسته گفتی که هرچند برازهای نهانی مشاهده می
اونـد روزی رسـان و نگرم گفتار فریدون با برهان و راهنماست اما بر خردمند پوشیده نیست که پروردگار آدمیـان و خدآشکار می

آفرینندۀ جان جانوران و آسایش جهانیان آفتابست و هر کس منکـر ایـن شـود او را از خـرد نصـیب نیسـت بلکـه از جملـه دواب 
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نیـافتی و او را روزی از هـیچ وجـه  است زیرا که اگر آفتاب نبودی هیچ شیء در جهان ظهور ننمودی در جهان جانداری حیـات
ای تاریک بودی و کسی در آنجـا آسـایش ننمـودی چـون آفتـاب بـا مـا نیکوکـار اسـت الجـرم بـه بدست نیامدی و این جهان ج

  .پرستش سزاوارتر است
کیخسرو را کتابیست و مجاس نام سخنان بلند در آن درج کرده ابـوزرجمهر گفتـه کـه نامـه و مجلـس از مؤلفـات هوشـنگ بـودو 

  .هوشنگ نزد فریدون اعتبار تمام داشتنمود چنانکه نامه هدی از تصنیفات کیخسرو بر آن عمل می
یسـت عـرض چدر تاریخ مغان مذکور است که چون جام جمشید به کیخسرو رسید از دانایان آن زمان پرسید که حقیقت این جـام 

نمود آن جام جام دیگر ساخت و آن را جام گیتـی نمـا نـام نهـاد آن هـر دو  کردند که مایۀ این جام ما را معلوم نیست کیخسرو از
نمود هنگامی کـه بیـژن پسـر گیـو بحکـم جام را هنگام بهار روشنی تمام بود و کیخسرو از آن دو جام بسی رموز غیبیه دریافت می

و افراسیاب او را گرفته در چاه محبوس ساخت حیات و ممات او کسی را معلوم نبود کیخسـرو نظـر  گراز رفته به جنگکیخسرو 
ئی کرده بیژن را از چاه بريون آورد اکنون آن جام گیتی نمـا در آن در چاه است رستم حیله در آن جام انداخت و خرب داد که بیژن
اند که اسکندر بزیـارت کیخسـرو در آن غـار رفـت و قصـد آن نمـود کـه جـام را از آن غـار غار است که مزار کیخسرو است، آورده

لـوح نوشـته کـه یکـی از ملـوک روم جهـان را مسـخر نمایـد و بريون آورد ناگاه نظر اسکندر به لوحی افتاد دید که کیخسرو بر آن 
  .بزیارت در این غار بیاید و قصد آن کند که این جام را بريون برد چون اسکندر خط را بخواند از خیال جام بردن بازماند

هر امـری در عـالم  نظري است چهبعضی از ارباب تحقیق برآنند که جام گیتی نما اشاره بر مرآت ضمري عکس پذیر آن شهریار بی
  .بوقوع انجامیدی پرتو آن بخاطر خورشید مظاهرش تافتی

  ذکر سخنان کیخسرو

  صفت پادشاه
از سخنان معرفت بنیان کیخسرو است که پادشاه آنست که در سريت برعیت بماند وداد مظلومان از ظالمان بستاند عامل عادل و 

و امراء زحمت کشیده تربیـت نمایـد  را بدست آرد، وزراء جهان دیده ضابط عاقل بر رعیت بگمارد و دل زیردستان ودرماندگان
و بر روی اصحاب سیف و قلم ابواب لطف و احسان بگشاید ودانایان هر قومی را در آغوش مرحمت و شفقت پرورش دهـد و 

یفان را برنجاند و عامل نشینان را نرنجاند نه آنکه مال رعیت بعنف و ستم بستاند و ضمري مسکینان و ضعدرون درویشان و گوشه
ستمکار و حاکم غدار بر رعیت مقرر سازد و خاندان قدیم و دودمان عظیم را براندازد و مردم رذل و دون فطرت را پرورش کند 

  .و ضمري دانایان را به تري جور نشانه زند

  صفت سردار
مواعید خوب بنـوازد ه مشقت کشیده بود سپاه را بسردار آنست که بر احوال لشگر دانا و بر امور سپاه توانا باشد زحمت دیده و 

و به سخنان مرغوب امیدوار سازد داد دهد وداد سـتاندو بالطـاف ملوکانـه لشـگر را دل خـوش گردانـد و در آغـوش قهـر و مهـر 
 جـز  بـهپرورش دهد و از اوضاع خصم آگاه بود و در هنگام نربد استوار باشد نه آنکه مغرور خـود پسـند بـود و از صـف آرائـی 

موجب واجب دانسته مواجـب لشـگر ندهـد یـا خودآرائی نداند و به مردم نخوت و تکرب نماید و زبان الف و گزاف گشاید و بی
  :بیت  آنکه به والیت بعیده حواله کند آنگاه خمس آن عاید نگردد در روز نربد بگریزد یا سر بباد دهد

ـــــــــــوازی و سرلشـــــــــــگری ـــــــــــت ن   رعی

 

 نـــــــه کاریســـــــت بازیچـــــــه و سرســـــــری
 

  صفت علماء
گاه شود ب آنچه گوید بر آن کار گـذارد و کسـی را نـادان و ه دانا آنست که از این وآن و سایه یزدان باخرب بود از پایان امر خویش آ

جاهل نشمارد هر آنچه گوید بحق گوید و راه مداهنه و رشوت نجوید شریعت بیضا را خوار ندارد و احکام آن را مهمل نگـذارد 
ن نفروشد و ردای مکر و تزویر نپوشد او را قلب سلیم و رأی مستقیم بود وضیع و شریف و قوی و ضـعیف نـزد دین به دنیای دو

جـاه  بـه جهـتاو یکسان باشد دل روشن و خاطر چون گلشن او را حاصل شود در پیش ارباب جـاه و منصـب متملـق نگـردد و 
را بکـار نبنـدد در هـر دانشـی  س العلماء عندباب االمراءوبئبدرشاه و وزیر نرود بسبب وسعت دستگاه پیش خان و امري ندود 

نشنیده » فعل یفعل« به جز دعوی کند باید در آن داناو توانا باشد، نه آنکه از مبتداء او را خربی نباشد و خود را نحوی داند و 
کالمـی گـردن و هـر بـینطقـی دعـوی منطقـی نمایـد معانی زبان بیان گشـاید و هـر بـیباشد و خویش را صرفی خواند و هر بی
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خـربی خـودرا اخبـاری فروعی خود را اصوىل سازد و هر بوالفضـوىل خـود را فاضـلی شـمارد و هـر بـیازد و هر بیرمتکلمی اف
پندارد و هر مخنثی ادعای محدثی کند و هر وخیمی الف حکیمی زندو هر سفیهی فقیهی باشد و هر مقلـدی مجتهـدی شـود و 

حسی مدرسی بود و هر بوابی خود را نوابی گوید و هر عامی طریـق شـیخ االسـالمی دد و هر بیطهارتی امام جماعتی گرهر بی
جوید هر اباضی خود را قاضی شناسد و هر ناشی خود را مالباشی داند و هر بیطاری خود را طبیبی خواند و هر بدنهادی خود 

د را معربی گوید و هر طبیعی طریق آلهی جوید و هر را اعدادی شمارد و هر ریگ شماری خود را رماىل پندارد و هر مدبری خو
شـعوری خـود را شـاعری دانـد و هـر فالحـی خـود را دربدری گردن کیمیاگری افزازد و هر کذابی خود را منجمی سازد و هر بی

گـارد مساحی خواند و هر سخن ندانی خود را لغت دانی شناسد و هر قبیحی خود را حسن شمارد و هر ظلمتی خود را نوری ان
ئی بود وهر ابوجهلی احمدی گردد و هر آزری ابراهیمی شود و هر گوسفندی اسماعیلی باشد و هر بقری خود و هر مضلی هادی

  :نظم    را باقری شناسد چنانکه عارف ربانی مظفر علی شاه کرمانی قدس سره در این باب فرموده
 دوریســـت پرمحنـــت و قرنیســـت پـــر زغـــم

 وشــناساشــراک و منقصــت شــده مقبــول و ر
 مــــردان حــــق غریــــق بالگشــــته ســــر بســــر
 مســــتأنس عــــوام شــــده راحــــت اخـــــص
 از ظلـــم ظلمـــان نتـــوان گفـــت حـــرف عـــدل

 گــــاهوشــــان دعــــوی شــــريی بجلــــوهروبــــه
ــــرگ  ــــون گ ــــته اســــري زب ــــه گش ــــان گل چوپ

ـــده ـــوه آم ـــیشگرگـــان بجل ـــاس م ـــد در لب  ان
ــــان ــــردون ز طوطی ــــته گ ــــغ داش ــــکر دری  ش
 بـــر رهـــرو ضـــعیف بعـــدوان کننـــد حکـــم

ــــز از چهــــار ســــویمســــدود گشــــته را  ه گری
ــــــود گریزگــــــاه دریــــــن دور پــــــر فــــــنت   نب

 

ـــم ـــه ال ـــان هم ـــقت و درم ـــه مش  راحـــت هم
ــــد و معرفــــت شــــده مــــردود و مــــتهم  توحی
 خاصـــــان رب اســـــري جفاگشـــــته دمبـــــدم
ـــــت اعـــــم  مســـــتقیل خـــــواص شـــــده محن
 وز جهــــل جــــاهالن نتــــوان زد دم از حکــــم
ــــه ز غــــم گوشــــه اجــــم  شــــريان حــــق گرفت
ــــم پیشــــه شــــده حــــارس غــــنم  گرگــــان ظل

 غـــــان چـــــو عنـــــدلیب بگلـــــزار در نغـــــمزا
ـــاح گـــالب و شـــکر بهـــم ـــر گـــاو و خـــر مب  ب
ـــــان رود قلـــــم ـــــف بطغی  بـــــر بیـــــدل نحی
ـــــــتم ـــــــوت س ـــــــه و از ق ـــــــدت زمان  از ش
ــــــرم ــــــاب مرتضــــــوی صــــــاحب ک  اال جن

 

  صفت دینداران
د خـود را و رشته تعلقات گسسته بود دلش با یزدان بسته و جانش باو پیوسته باشـ خداپرست آنست که از جهان و جهانیان رسته

از گرداب غفلت برهاند و بساحل آگاهی و آزادی رساند به امر دانائی بذکر دوام و فکر مدام مستدام بود و تعظیم احکام یزدان 
و شفقت با همدینان کند دیده را ندیده انگارد و شنیده را نشنیده شمارد ازماضی و مسـتقبل نسـنجد حـال را نقـد شـمرد ازدادۀ 

منع نکند و هرچه نیاید طمع نکند آنچه برسد جمع نسازد و درویشان را بلطف بنـوازد اعمـال شـریعت را  یزدان نرنجد آنچه آید
بجای آرد و افعال طریقت را مهمل نگذارد تا که او را معرفت حاصل شود و حقیقت بروی منکشف گردد آنگاه او را دل شاد و 

عالم ورد قبول بنی آدم او را یکسان شـودو جودعـالم و عالمیـان جان آزاد و تن صابر و لسان شاکر حاصل بودو هستی و نیستی 
کـل مـن در نظر حقیقت اثرش جز نمودی ننماید و جمیع ذرات موجودات در دل خورشید منزلش ناچیز و نابود آیـد و پیوسـته 

ماعرفنـاک نکـه بخواند، نه آنکه هر نادانی دعوی عرفـانی کنـد دلـیلش آ علیها فان و یبقی وجه ربک ذوالجالل و االکرام
و هـر شـریری خـود را فقـريی خوانـد  الصوفی المـذهب لـهمذهبی خود را صوفی داند حجتش اینکه و هر بی حق معرفتک

سـواد الوجـه فـی الـدارین «کیشـی خـود را درویشـی شـمارد شـاهدش اینکـه و هـر بـی الفقـر فهـو اللـهبرهانش آنکه اذاتم 
، و هـر ملحـدی گـردن موحـدی اولیائی تحت قبابی الیعرفهم غـريینکه و هر دغلی خود را وىل پندارد گواهش ای »درویش

، و وهو معکم اینما کنـتم ، و هر الحادی خود را اوتادی سازد دلیلش آنکه لیس فی الوجود احداالاللهاش اینکه افرازد بینه
اسـخی شناسـد حجـتش ، و هرتناسـخی خـودرا در حـق راالانه بکل شـی محـیطهر حلوىل خود را بهلوىل گوید برهانش آنکه 

وجوه یومئـذ ناضـرة اىل ، و هر مجرمی خود را محرمی داند گواهش بخري منها او مثلها او ننسهانات ما ننسخ من ایةاینکه 
، وهر بوالهوسی خـود را کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتهاينكه  شاهدش، و هر گدائی خود را مقتدائی شناسد ربها ناظرة

، وهر نامقیـدی دعـوی وارسـتگی کنـد حجـتش اینکـه الطرق اىل الله بعدد انفاس الخالیقنکه صاحب نفسی گوید دلیلش ای
، و هر اهل بالهتـی خـود را اناعندالقلوب المنکسرة، و هر نادرستی الف دل شکستگی زند برهانش آنکه القید کفرولو بالله

، یعنی من عرف الله طـال لسـانهاجوئی خواند ، وهر پرگوئی خود را خدالجنةالبلهاء اهلاهل جنتی داند گواهش آنکه اکثر 
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، و هر شاهدبازی خود را اهـل رازی نمایـد شـاهدش اینکـه اعنی من عرف الله کل لسانهو هر مسکوتی خود را الهوتی گوید 
-و هـر بـی النظراىل الخضراء تزیـد نورالبصـرو هر بنگی زبان اهل بصريت گشاید گواهش اینکه  »المجاز قنطرة الحقیقة«

صاحب مسلکی باشد و هر کثیفی اهل کشفی شود و هرهوامی صاحب الهامی باشد و هر جبلی شبلی گردد و هر یزیـدی  مدرکی
بایزیدی شود و هر مغروری کوس منصوری زند وهر اهل شـیدی دعـوی جنیـدی کنـد امیـد از کـرم کـریم و لطـف حضـرت قـدیم 

  :شعروساوس شیطانی و هواجس نفسانی محفوظ دارد  چنانست که همگی را براه قویم و صراط مستقیم هدایت کناد و از
  دام ســـخت اســـت مگـــر لطـــف خدایارشـــود

 

ــــیم ــــیطان رج ــــربد صــــرفه ز ش ــــه آدم ن  ورن
 

  صفت سپاهی
سپاهی آنست که دلري و از فنون سپاهی خبري بودو در ایام محنت و شدت صبور و حمول باشد حق وىل نعمت را فـرو نگـذارد و 

منش روی بگرداند چون وىل نعمتش بخواند مغرور نشود و چون از برش برانـد غمـني نگـردد و دوستش رادوست داند و از دش
در آشکار و نهان بامورش برپدازد و خویش و بیگانه را مطیعش سازد و در هنگام نربد زره مردی و خـود مردانگـی بپوشـد و در 

ن رزم نگریزد اگر کشته شود نام نیـک در صـفحه ش از دل و جان بکوشد از آفت جنگ نرپهیزد و از میدايرکاب وىل نعمت خو
روزگار یادگار گذاشته و اگر فتح کند خرمن راحت از زمني برداشته، نـه اینکـه سـینه را فـراخ و ریـش را دوشـاخ کنـد و هرجـائی 

دواسـبه نشیند الف خود نمائی زند قبا را تنگ و دست و پا را رنگ نماید و هرجـا بزمـی باشـد رزمـی گشـاید و در روز میـدان 
گریزد وآبروی خویش و بیگانه بریزد حقوق وىل نعمت را نگاه نـدارد و او را بچنـگ محنـت دوسـت ودشـمن سـپارد اگـر وىل 

  .نعمتش بنوازد گوید بمن محتاج است و اگر بزحمتش گدازد گوید آتش مزاج است

  صفت دهقان
اضـی و شـاکر باشـد حقـوق پادشـاه را بگـذارد و دهقان شایسته آنست که کار کن و خورسند بود بکـاری کـه مشغولسـت در آن ر

ئی خورسند دارد نه آنکه هرزه گرد و صحرانورد بود بدگوی و بدخوی باشد از ادای حقوق سلطانی ذاهـل و را بحصه محتاجان
  .از رعایت محتاجان غافل گردد

و پرسـتش یزدانسـت گروهـی خیـال  و دیگر گفته که گیتی برای آسایش است نه از خواسته بسیار و قرب شاهانست بلکه ازدانش
ئی خوردیم و پوششی یافتیم روی از نیک و بد عالم برتافتیم و این خیال بیهوده است زیرا که چون آنها یافته دارند گاهی که مایه

شد و خرسند نگشت دانست که آن خیال بر حق نبوده که بر وی چنني نموده، دانشمندان دانسـتند کـه سـاخنت ایـن چیـز دربـاخنت 
است و بدانش و پرستش یزدان پرداخنت است الجرم نه بستوه آمدند و نه پشیمان شدند آری زندگانی مردم پیداست که چه قـدر 

  .است و نادان آنکه قدر این قدر نداندو عمر را به غفلت و نادانی به پایان رساند

  لهراسب
دشاه شجاعت دثار بوده اما به غایت درشـتخوی و قهـار لهراسب بن اروند شاه بن کی نشني بن کیقباد شهریار عدالت شعار و پا

نمود چون کیخسرو او را ولیعهد فرمود عظماء فارس زبان اعرتاض گشودند و زال زیاده ئی ابقانمیچنانچه بر هیچ مجرمی لحظه
ایالـت لهراسـت  هنمود کیخسرو او رامنع فرمود زال برسم اعتداز مشتی خـاک بـر دهـان افکنـد بقـوىل زال مطلقـاً بـاعرتاض می

در روضة الصفا مذکور اسـت کـه لهراسـب رهـام بـن گـودرز را کـه بخـت . راضی نگردید و این کدورت باوالد و احفادش رسید
والیت شام لشگر کشید ه بابل آمده به فرمان شهریاری ب به موجبحکومت بابل و دیار مغرب نامزد گردانید رهام ه النصر گویند ب

بیت المقدس برافراشت و در آن دیار از لوازم کنـدن و سـوخنت و  به صوبدمشق لوای کشور گشائی بعد از تمشیت مهام حلب و
چـون . ئی نـامرعی نگذاشـت تفصـیل آن در ذیـل احـوال بیـت المقـدس مـذکور خواهـد شـد انشـاءالله تعـاىلبسنت وکشنت دقیقه

سـریر سـلطنت نشـانده در بلـدۀ مـذکوره عزلـت لهراسب صدو بیست سال بدولت و اقبال گذرانید ولد ارشد خود گشتاسب را بر 
  .گزید، و در زمان گشتاسب ساالر توران به ایران لشگر کشیده در همان بلده لهراسب به قتل رسید

  گشتاسب
نمـود، در بـدو پادشاه دانشور و خسرو خردپرور بود در شجاعت و مردانگی و سخاوت و فرزانگی ابنای زمان با او برابری نمـی

در تواریخ مسطور است قیصر بی آنکه او را بشناسد دخرت خود  طریقی کهه روم افتاد به از اسباب از پدر رنجیده بحال به سببی 
اغـوای گشتاسـب از شـهریار ایـران خـراج طلبیـد ه و مکرم گردید سـلطان روم بـ را به وی داده گشتاسب در خدمت قیصر مقرب
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نمود که باعث آن فتنه چیست و منشأ دلريی قیصـر کیسـت الجـرم جهـت  شته باالخره معلومگلهراسب از جرئت قیصر روم متحري 
استمالت ولد ارشد خودزریر را با تاج و سریر و لشگر کشورگري بروم فرستاد از استماع این خرب افواج غموم بر قصر وجود قیصر 

یـان بـه موجـب وصـیت لهراسـب تـاج رو نهاد گشتاسب متعهد مهم شده جریداً نزد برادر آمد اخوین با هم مالقات نمودنـد ایران
کیانی بر فرق گشتاسب نهاده بر تخت خسروانی متمکن فرمودند آنگاه گشتاسب قاصدی ارسال فرموده قیصر را احضار گردانیـد 

  :نظم  قیصر چون بمعسگر ایرانیان رسید داماد خود را بر تخت اجالل نشسته دید 
  بدانســــت قیصــــر کــــه گشتاســــب اوســــت

 

ـــــــب ـــــــت لهراس ـــــــده تخ ـــــــتبرازن  اوس
 

ر استعداد یافته در همان روز مجمعی ساخته زمام امور سلطنت و عنان مهام مملکت را به کف دچون گشتاسب بشرف خدمت پ
انقطاع شتافته چنانکه مذکور گشت چون گشتاسب از خرابـی بیـت المقـدس خـرب یافـت  کفایت گشتاسب گذاشته خود به گوشه

دارالملک طلب فرمودو فرمان داد که اسـريان بنـی اسـرائیل را ه کرده بخت النصر را بایالت والیت بابل مقرر ه کورش نامی را ب
اطالق نموده به وطن خودمراجعت نمایند و در تعمري بیت المقـدس سـعی و اهتمـام تمـام فرماینـد و زمـام حکومـت یهـود رادر 

مورخـان  بـه اتفـاققصی را بـه معمـوری آورد قبضۀ اقتدار یکی از اوالد یهودا نهاد بنابراین کرت دیگر بیت المقدس و مسجد ا
  :گشتاسب ظهور نمودو خالیق را بدین بهی دعوت فرمود زردشت در زمان

  حوال زردشت موافق اخبار زردشتیاندر ذکر ا
بر ضمري منريدانایان سخن و دانشوران اخبار نو و کهن پوشیده نماند که زردشـتیان و زمـرۀ مغـان در چگـونگی ظهـور زردشـت و 

اند خالصۀ سخن مغان آنست کـه چـون اورنـگ شـهریاری و دیهـیم مالقات او با گشتاسب تصانیف مبسوط تألیف کردهکیفیت 
جهانداری بوجود گشتاسب زیب و زینت گرفت و کیش مهبادیان وملت یزدانیان رخاوت و سستی پذیرفت جهـان بکـام دیـوان و 

فسـاد از ایـوان کیـوان درگذشـت شـیوۀ جـادوگری وقـوع و رسـم  روزگار بر وفق مراد اشرار گشت و لوای ظلم و عتـاد و فسـق و
آدم بـه غایـت ی بخلوت عدم شتافت چون تباهی عالم و شـرارت بنـی رافسونگری شیوع یافت و طریق دینداری وروش نیکوکا

و خالیـق رسید و فساد زمان و فتنه جهان به نهایـت انجامیـد دادار جهـان آفـرین و خداونـد آسـمان و زمـني بـر بنـدگان خـویش 
  .معصیت اندیش تفضل نموده زردشت را به تاج نبوت وخلعت رسالت سرافراز فرمود

راه رشاد ه و هدایت عباد پیغمربی ارسال نماید که خالیق را ب مفصل این مجمل آنکه چون حضرت عزت خواست جهت ارشاد
نمود ین بهیه کربی غري از تخمه ایرج بایسته نمیو سبیل سداد ارشاد فرماید این عطیه عظمی جز از نژاد فریدون شایسته نبود و ا

بنابراین یورشسب بن تربسب را که از نسل فریدون بن اتقیان بن جمشید بود و جفت او رغدویه را کـه نسـبت او نیـز بـه فریـدون 
ای عـدم بـه گوهر یکتا در بدو جلوس گشتاسب از بید بها و آنبی رسید حضرت ذوالمنن صدف گوهر زردشت گردانید آن دّرمی

فضای وجود قدم نهاد و از فر قدوم میمنت لزوم خـویش جهـان و جهانیـان را خرمـی داد از آن تـاریخ تـا حـال کـه سـنه هـزار و 
  .دویست و سی و هفت هجری است دو هزارودویست و پنجاه و سه سال گذشته

  یورشسب گفت حاضرین شنودند در کتاب مغان مذکور است که زردشت در حني تولد خنده نمود چنانکه
  بیت

ــــــت ــــــره ایزدیس ــــــني ف ــــــت ک ــــــدل گف   ب

 

 جــــز ایــــن هــــر کــــه آمــــد ز مــــادر گریســــت
 

چون این معجزه در جهان منتشر گردید وبه سمع دور و نزدیک رسید یکی از بزرگان آن مرز و بوم که از طایفه کاهنان شنیده بود 
بهی آشکار سازد و کیش اهرمنی براندازد چـون  که عنقریب شخصی ظاهر شود و از نور وجود اوعالم منور و روشن گردد و دین

آن شخص همني است به تعجیل تمام و سرعت الکالم به بـالني  آن امري رسید یقني کرد کهه خرب تولد زردشت وخنده نمودن او ب
سـت بـه قائمـه دریغ او را دونیم سـازد چـون دزردشت آمده او را از گهواره در ربوده به یکی از مالزمان خویش داد که به تیغ بی

شمشري رسانید فی الحال به حکم قادر متعال دست حاکم ومحکوم خشک گردید چون طایفه کاهنـان و جـادوگران ایـن مقدمـه 
پرستی آشکار سازد شنیدند دانستند  کسی که وجوداهرمن پرستان و جادوگران را از دوری زمني براندازد و آئني دین بهی ویزدان

عاندان و مخالفان در انعدام وجود زردشـت بـا یکـدیگر عهـود بسـتند و شیشـۀ نـاموس خـویش را همني طفل خواهد بود لهذا م
مـن حفـر بئـراً  بـه مضـمونبجهالت شکستند هر چند در هالک او سعی و اهتمام نمودند و طریق مکر و حیله پیمودند عاقبت 

  .همگی خائب و خاسر گردیده به بالی گوناگون مبتال شدند الخیه فقد وقع فیه
راه سـحر و افسـون و  بـه جـز در تاریخ ایشان مذکور است که در آن روزگار طریقـۀ سـحر و جـادو را بهـرتین کـیش شـمردندی و 
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واسـطه از ایشـان فراگرفتنـدی کهانت طریق دیگر نسرپدندی ابالسه و شیاطني با خلق مجالست کردندی و علم سحر و کهانت بی
اعتبـار گردیـد دنیـا و زخـارف دنیـا را مقـدار و بـیو اسباب آن در نظر همتش بیچون عمر گرامی زردشت به پانزده رسید جهان 

سنگی و اعتباری ننهاد شب و روز از شهوت وغضب ترسان و هراسان گشته به فکر عاقبت افتادی همـواره در عبـادت معبـود و 
آوردنـد مطلقـا نـه پـذیرفتی هـر مـی بندگی حضرت ودود قرار و آرام نگرفتی و آنچه از زخارف دنیـا و اسـباب و اشـیاء نـزد وی

ئی یافتی پی خوشنودی و رفاه وی شتافتی بنابراین در میان قـوم بامانـت و دیانـت مشـهور و در السـنه و افـواه ئی و برهنهگرسنه
ی عزیمت و به طرفی نیت نمودو با چندین نفر از خویشـان و اقـارب به سمتمذکور گشت چون از سن شریفش سی سال گذشت 

ده به عبادت یـزدان مشـغول گردیـد ربه کنار رودی رسیده منزل گزید و در کنار نهر تن و بدن را پاک ک فرمود در بني راه ساز سفر
در آن وقت مهني بهمن که اهل اسالم او را جربئیل گویند با کسوت نورانی و به صورت روحانی بر زردشت نزول کرده به طریـق 

ستفسار احوال آغاز نمود که ای زردشت از این دنیـای فـانی و از آنسـرای جـاودانی مؤانست زبان سؤال گشاد و پرسش حال و ا
گـذاری؟ زردشـت زبـان برگشـاد و بدینگونـه جـواب داد کـه غـري از چه آرزو داری و در سرت هوای کیست ودر راه که قـدم مـی

سپارم مرا هوای وفا طریق دیگر نمیصدق و صفاو مهر و  به جز رضای پروردگار و خوشنودی کردگار آرزوئی و هوائی ندارم و 
لقای الهی در سراست و غري از رضای سبحانه و تعاىل ابرت، امیدوار چنانم که مرا در نیکی و خري مشاهده نمائی و طریـق صـدق 

رسـاند و ني بهمن به زردشت گفت که حضرت یزدان ترا درود میهو صواب و سلوک سبیل حضرت وهاب به من نمائی آنگاه م
خواند برخیز و نزد حضرت یزدان روان شو آنچه خواهی مسئلت کن و جواب شنو که اصناف الطاف الهی درباره یش مینزد خو

تو بسیار است و نظر مرحمت یزدان در حق تو بیشمار پس به فرمان مهني بهمن از جای برخاست و به اشارت پیک دادار چشـم 
نمود آنجا انجمنی دید از حوران و فرشتگان همگی نزد او آمدند و از  فروبست چون چشم بگشود خود را در مهني مینو مشاهده

  .روی محبت وموانست او را تهنیت گفتند
نزدیک بارگاه قرب حضرت اله رسید زبان نیاز و لسان عجـز طـراز گشـوده گفـت کـه ای ه آنگاه نزد یزدان پاک روان شد چون ب

تو بهرت و مهرت کیست؟ جواب آمد که آن کس که براستی و درسـتی زیسـت، پروردگار جهان و ای کردگار زمني و آسمان ازبندگان 
زبانی سؤال نموده همه را جواب شنود دگربـاره عـرض یزدان رازهای نهانی و اسرار پنهانی که بود به زبان بی وخشوربعد از آن 

حدوث اشیاء و از حقیقت عـالم فنـا و  کرد که ای دانای اسرار مرا از نیک و بد روزگار و از گردش چرخ دوار اعالم نمای و از
بقاء آگهی فرمای حضرت یزدان فرمود من آفرینندۀ خري و خواهان نیکم و با نیکان و نیکوکاران نزدیکم، شـر و شـرارت و بـدی 

  .کار اهرمن است و خیل اهرمن دشمن منست ایشان را در دوزخ گذاشنت و در عذاب جاوید داشنت بر من الزم است
ق از روی اشفاق او را بر گردش افالک و سکون خطه خاک دانا و بر سري اخرتان و سـعود و نحـوس ایشـان آنگاه حضرت خال

بینا گردانید و بر حقیقت جنات پرنور و قصور پرحور و جحیم پر سقیم و دوزخ پرحمیم واقف و بـر عـالم بقـاء و حقیقـت فنـا و 
  .سرکنوز آغاز و رموز انجام عارف نمود

دان کتاب زند و استاو را بدو عنایت فرمود و از غایت الطاف بـه او خطـاب نمـود کـه ای زردشـت مـا تـرا بعد از آن حضرت یز
بافسر رسالت و کسوت نبوت زینت دادیم و بجهة هدایت و ارشاد بندگان بخطه خاک فرستادیم این نامه نامی و صحیفه گرامـی 

سب برسـان و بگـو کـه از دیـوان و جـادوگران کنـاره گرينـد و کـیش و را بردار و قدم در راه ارشاد خالیق گذار و پیغام مرا بگشتا
ملت ترا از جان و دل بپذیرند و در هنگام عبادت و پرستش من روی توجه به آتش آورند زیرا که مخلوقات زمینی محتاج آذرند 

غلمان را از نـور آفریـدم  و فروغ و روشنی او از پرتو نور منست ودر زمني باعث آسایش روح و بدنست بهشت و حور و قصور و
و دوزخ و زقوم و جهنم را از ظلمت آشکار گردانیدم چون زردشت به تشریف رسالت و خلعت مکالمت مفتخر و سرافراز گشـت 
و پایۀ قدر و منزلتش از افالک در گذشت به کنوز اسرار و رموز کردگار و حقایق اشیاء و دقایق ارض و سماء راه یافت به فرمان 

  .قام المکان بخطه امکان شتافتیزدان از م
مخفی نماند که میان علماء زردشتیان اختالفست که معراج زردشت روحانی بوده یـا آنکـه در عـالم جسـمانی رخ نمـوده علمـاء 

  .فقند بر اینکه معراج زردشت با پیکر انسانی و جسد عنصری اتفاق افتادهتم ني زردشت آئنيبظاهر
که رسیدن مهني بهمـن در پیکـر انسـانی وسـخن گفـنت او بـه طریـق آدمـی اشارتسـت بـر آنکـه گویند اما معرفت جویان ایشان می

حقیقت انسانی مجرد و بسیط است نه جسم و جسمانی یعنی تجرد مهـني بهمـن بـه زردشـت ظـاهر گشـت و اینکـه گفـت چشـم 
ه بهشـت جاودانیسـت عـروج فروبند عبارت از قطع عالیق بدنی و خلع عوایق تنی است چـون روح مجـرد گـردد بـر آسـمانها کـ

نماید انجمن اول کنایه از نفوس علویست و انجمن دویم اشاره بـه عقـول سـماوی و سـخن گفـنت مالئکـه چـون نفـس از عـالم 
  .علویست در این جهان سفلی غریب و مسافر افتاه چون به جذبه مهني بهمن و خرد رو به باال نهاده مالئکه شاد و خرم شدند
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است که چون زردشت با دل پرنور و خاطر مسرور از افالک به خطه خاک رسید نزد گشتاسب رفـت در  در کتاب ایشان مسطور
گاهی دید ازوجود خردمندان و دانشوران آراسته و فیلسوفان و حکیمان از هر طرف برخاسته زیرا که سلطان ایران گـروه دانایـان 

کاشتی چون وخشور یزدان خسرو زمان را با تاج گرانمایه بـر  غایت دوست داشتی و تخم محبت دانشمندان را در زمني دله را ب
سریر بلند پایه دید به زبان فصیح و لسان ملیح او را آفرین گفت طبع پادشاه ازآفرین وخشور خدا مانند گـل شـکفت در آن وقـت 

ن نهـاد او را نیـز متضـرر رسانید آن آتش را بر کف دسـت شـاه ایـرااکرب درخشنده آذری بود که او را المی نمی وخشوردر دست 
زمان روی گداخته چهار نوبـت بـر سـینه  وخشور به امر نگردانید آنگاه به دست دانشمندان داد ایشان را نیز نسوزانید بعد از آن 

را دریافت نمود الجرم قدر و منزلـت  وخشوراش ریختند هیچگونه بدنش را زحمتی و مضرتی نرسید خسرو ایران مقدار کینهبی
داد که کرسی بیارند ودر نزدیک سریر شهریاری گذارند پیغمرب دادار به فرمان شـهریار بـر آن کرسـی  زد را برافزوده فرمانرسول ای

گران بها را از صـدف خـاطر بـريون انـداخت فضـالی دانـش  قرار گرفته آنگاه جواهر گرامی که در دل داشت آشکار ساخت ودرّ
واجـب  وخشـوردالیل و بـراهني عقلـی و نقلـی بـر پیغمـرب خـدا شـمردند رسـول کـریم قرین از یسار و یمني طریق مناظره سرپدند 

  .التعظیم تمامی ایشان را الزام داد به تقریر خوش و بیان دلکش مهر سکوت بر دهان آن جماعت نهاد
ر در کتاب ایشان مسطور است که در مجلس گشتاسب شصت نفر حکیم پیوسته حاضر بودنـدی سـی نفـر طـرف یمـني و سـی نفـ

نمود در طرف شمال قرار گرفتندی مانند آن حکیمان و فیلسوفان در جهان نبود و در فضل و کمال هیچکس با ایشان برابری نمی
ایزد نهادند و فیلسوفان دست راست بر دانشمندی آن مقبـول درگـاه  وخشورحکیمان دست چپ سرعجز و الزام در پای  آن روز

دادار را پیش خوانده پایه منزلـت او را بـر سـپهر اعـال و فلـک مینـا رسـانید و از  وخشوراله گواهی دادند و شهریار دانش شعار 
جهت تکمیل یقني از رسول امني از علوم روزگار و اخبار لیـل ونهـار آنچـه استفسـار نمـوده همـه را جـواب شـافی شـنود الجـرم 

او گشاد حکیمان و فیلسوفان بـا کـوه انـدوه پروردگار را در جنب سرای خود مسکن داده ابواب خلوص بر روی روزگار  وخشور
از درگاه گشتاسـب بسـرای خـویش مراجعـت نمودنـد و تمـام شـب از روی حقـد و حسـد باعتضـاد یکـدیگر در مطالعـۀ کتـب و 

  .چون برآمد آفتاب و روز شد: مصرع. پیمودندطریق اندیشه و سکالش می وخشورالزام ساخنت  به جهتصحایف بودند و 
ماء حسد بنیان به مجلس گشتاسب آمدند نخست حکیمان سخن گفنت آغاز کردند آنچه از کالم ایشـان موافـق رسول یزدان و حک
ذوالمنن در ابطال آن سخن صد دلیل عقلی و نقلی بیان فرمودی و اگر خود بـه تکلـم زبـان گشـودی  وخشورنفس االمر نبودی 

را افزوده از نام و نسب و حال و  وخشورنشاه با شکوه پایۀ قدر صد دلیل در اثبات آن بیان نمودی لهذا پادشاه دانش پژوه و شه
أنام پادشاه عاىل مقام را سخنان سنجیده و کلمات پسندیده فرمود پس از آن به شهریار گفت که  وخشورحسب او استفسار فرمود 

و همـه حکیمـان و دانشـمندان را فردا اول ماه و عید سعید است امر فرما تا سرداران شـاه و مهـرتان سـپاه بـه درگـاه جمـع آینـد 
ئی باشد وی را از آن شبهات برهانم بعـد حاضر فرمائید تا ایشان را مانند این جمع نیز خاموش گردانم و هرکس را شک و شبهه

به نزد شاه معدلت موفور مقبول افتاد وبدین موجب باحضـار سـران  وخشوراز آن پیامی که دارم به شهریار جهان بگزارم سخنان 
  .بدان خانه آمد که شه گفته بود: هر کدام به مأوای خویش بازگشتند مصرع آن روز فرمان دادرداران و گروه دانشوران و س

خدا بنیاد مشورت نهادند سرور انجمن ابتداء بـه سـخن  وخشورو گروه دانشوران مجمعی عظیم ترتیب و تنظیم دادند و در الزام 
اعتبـار سـاخت وخـود لـوای این مرد بیگانه ما مردم فرزانه را نزد شهریار خوارو بینموده و زبان شکایت باهل مجلس گشود که 

ها کردنـد و کمـر عـداوت آن رسـول حـق را بـر عزت و اقتدار برافراخت از این گونه سخنان در میان آوردند و در الزام او اندیشه
  :بیت    نستندمیان بستند وعزت خود را در ذلت برگزیدۀ خدا دانستند و این معنی را ندا

  چراغــــــی را کـــــــه ایــــــزد بـــــــر فـــــــروزد

 

ــــد ریشــــش بســــوزد ــــف کن  هــــر آنکــــس پ
 

روز دیگر به موجب وعده مهرتان ملت و سروران دولت ودانشـوران حسـد پیشـه و فیلسـوفان حیلـت اندیشـه بـه مجلـس شـهریار 
یـزدان  وخشـورد در آن وقـت خداوند کریم و پیغمرب واجب التعظیم به نريوی یکـدیگر رای زدنـ وخشورحاضر شدند و در اذالت 

بانجمن پادشاه ایران خرامید و مجلس را از وجود دانشـمندان آراسـته دیـد بـه فرمـان خـدیو زمـان در قـرب سـلطان منـزل گزیـد 
انـام بـه جـای  وخشـورحکیمان بنیاد مناظره و مجادله نمودند و طریق معارضه و مکابره پیمودند هرچند سعی و اهتمام در الزام 

بـه ستند آخراالمر سر در قدم عجز نهـاده بـه قصـور خـویش اعـرتاف کردنـد چـون مجـال سـؤال و محـل مقـال نمانـد آورند نتوان
  .دست بذیل اعتذار زده ابواب مکابره بسته در نفاق گشودند یقولون بافواههم مالیس فی قلوبهموافی هدایه  آیۀ مضمون

یافتنـد گشتاسـب او را آفـرین گفتـه پـیش خوانـد و پایـۀ قـدر و چون دانشمندان حسد نهاد که وجود حسـود در جهـان مبـاد الـزام 
منزلتش را بایوان کیوان رساند رسول انام به شهریار واالمقام توجه نموده فرمود که ای پادشاه بدان و آگـاه بـاش کـه مـن رسـول 

راض و عقـول و نفـوس را یزدانم و فرستادۀ خدای زمني و آسمانم خداوندیکه زمني و آسمان و عرش و سـتارگان و جـواهر و اعـ
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آفرید و زمان و مکان و طبـاع و گـوهر رخشـان و موالیـد سـه گانـه و سـقم و صـحت و زحمـت و راحـت و جمیـع محسوسـات و 
معقوالت را از کتم عدم به عرصۀ ظهور رسانید و ترا قدرتی چنني و سلطنت روی زمـني و شـوکت وافـر و دولـت متکـاثر و عقـل 

راء زمان و مهرتان دوران و حکمای روزگار ودانشمندان هر دیار سر بر خـط فرمـان تـو نهـاده و مـرا دوربني و فکر متني داده و ام
براستی و درستی جهت ارشاد وهدایت عباد ارسال کرده ونزد تو فرستاده آنگاه وخشور خداوند کتاب استاوزند را از بغل بـريون 

انی داشته باید که باین فرمان بگروی و سـخنان حقیقـت بنیـان مـرا از آورده به شهریار گفت که ایزد متعال این کتاب را به من ارز
اعتبار ترا کامکار و با اعتبار گردانید در عاقبت به بهشت جاوید و مینـوی جان و دل بشنوی چنانکه حضرت دادار در روزگار بی

ود و سـالطني روزگـار و خـواقني پی ندید خواهد رسانید همواره خسروان جهان و سروران زمان محکـوم و مـأمور تـو خواهنـد بـ
نامدار تو را به دینداری خواهند ستود و اگر فرمان یزدان را انکار و در ضاللت خود اصرار نمائی و سخن مرا که رسول خـدایم 
اذعان نفرمائی حضرت دادار بر تو غضب گريد و اساس پادشاهی تو خلـل پـذیرد و در جهـان جاویـد بـه عـذاب الـیم و عقـاب 

ر خواهی بودو اسباب شاهی و اساس پادشاهی بر تو فایده نخواهد نمود اکنون بیندیش و تامل نمـای و در عاقبـت جحیم گرفتا
    خویش اندیشه فرمای

  :بیت
ـــــــار ـــــــه دیوک ـــــــر گفت ـــــــیچ ب ـــــــن ه   مک

 

ــــس ــــن پ ــــانازی ــــه فرم ــــن گــــوش دارب  م
 

خداونـد فرمـود کـه از  وخشـورگـذاری میخسرو زمان زبان بیان گشود که بر این مدعا چه برهان داری و بر این ادعا چه معجزه 
معجزات من یکی این کتاب حقیقت انتساب است که در آن کنوز دو جهان و رموز زمني و آسمان و از علوم گردش چرخ دوار و 
حقیقت لیل و نهار و کیفیت احوال روزگار و از فنون اخرتان و سعود و نحوس ایشان و معرفت اشیاء و سلوک طریق خدا دریـن 

  .ست، دیگر اینکه هر کس او را بخواند و بشنود سحر ساحران و فنون کاهنان بر او کار نکندکتاب
خداونـد فصـلی  وخشـورمن رسان  به سمعشهریار ایران وخشور یزدان را گفت که از کتاب سماوی فصلی بخوان و شطری از آن 

سـندید و بـر آن کـالم آسـمانی نگرویـد و گفـت کـه چند استاوزند نزد شهریار خواند خسرو نامدار در آن سـاعت چنانچـه بایـد نپ
دعوی بزرگ و ادعای سرتگ نمودی و بر کیش تازه و ملت جدید زبان گشودی این به تعجیل راست نیاید و این باب به مفتـاح 
شتاب نگشاید چند روزی بکنه این کتاب غور نمایم و بـا تامـل ایـن عقـده راگشـایم تـو بـر سـبیل عـادت خـویش بیـا و در ظـل 

د بـروش عـادت روی توجـه بـه عبـادت آورد رواطف ما بخاطر جمع بیاسا آنگـاه وخشـور خـدا بـه سـرای خـویش معـاودت کـع
فیلسوفان نفاق پیشه از سخنان وخشور به غایت رنجور شدند و به طریق معهود مجمعی ساخته در هالک پیغمرب خـدارای زدنـد 

 الحـق یعلـو والیعلـی علیـهایـزدی بزنـدان شـتافت بـه مصـداق اگرچه مکر و دروغ آن طایفه یک چند فروغ یافت و وخشور 
  .عاقبتان را بدیار ادبار و انکسار فرستادعاقبت حضرت عزت برگزیده خود را به فريوزی اختصاص داد و آن بی

نشوران دربان سلطان تسلیم نمودی روزی داه و بیان این سخن آنکه چون وخشور یزدان نزد پادشاه ایران آمدی مفتاح وثاق را ب
ایمان را فریب داده کلید را از وی گرفتـه حجـره را گشـادند و چیزهـای پلیـد ماننـد خـون و مـوی و اسـتخوان دانش دربان بیبی

و شـهریار  مردگان و امثال آن در خریطه کرده در زیر بالني وخشور نهادند بعد از آن بادل خـرم نـزد مالـک ملـک عجـم شـتافتند
دیـده از غایـت حسـد متغـري گردیدنـد آنگـاه زبـان طعـن و  زند یافتند وخشور یزدان را در پیش شاهدانش پژوه رادر مطالعه استاو

گـری و افسـونه نمائی سحر و افسونست و این مـرد بـتشنیع گشوده به خدمت شهریار عرض کردند که این کتاب را که مطالعه می
خواهـد کـه در جهـان نیده و خالیق را شورانیده است مـیجادو مفتونست به نرينگ و افسون دل پادشاه ربع مسکون را نرم گردا

فتنه و فتور و شر و شور اندازد و مردم را از کیش و ملت آباء و اجداد خویش دور انـدازد و صـالح دولـت شـهریار آنسـت کـه از 
  .جو از جانرود و به سخن این ساحر شور طلب نگروددمدمه این مرد فتنه

تفحـص و تجسـس وثـاق وخشـور امـر فرمـود حسـب ه سخنان استماع نمـود همـان زمـان بـ چون خسرو زمان از دانشمندان این
الفرمان سلطان به سرای وخشور یزدان شتافته آنچه از اسباب و حوائج یافتند بحضور پادشاه رسـانیده چـون او راگشـودند آنچـه 

وخشـور یـزدان بنیـاد ه و غضـبناک گشـته بـفیلسوفان پنهان کرده بودند ظاهر گردید پادشاه زمان از مشاهده آن اسباب خشـمگني 
و مالحظه اشیاء در حريت افتاد و زبـان صـدق بیـان گشـاد کـه مـرا از ایـن احـوال خـربی  خشونت نهاد و پیغمرب خدا ا زمشاهده

ایمـان نیست و شهریار تحقیق کند که باعث این کیست سلطان دربان را احضار نمـوده از او تفحـص و تفتـیش فرمـود دربـان بـی
وخشور گفت کـه ایـن کیسـهارا از ه کرد که فاعل این فعل ناپسند خداوند استاوزند است شهریار از این سخن برآشفت و بعرض 

آسمان نیاوردند که در زیر بالني تو پنهان کنند آنگاه از کمال خشـم اسـتاوزند بـزمني انـداخت و برگزیـدۀ ایـزد را محبـوس و مقیـد 
هفتـه  وخشور رساند و صیانت و محافظت او را بر خود الزم داند چون مدت یک هساخت و حاجبی بروی گماشت که وظیفه ب
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شهریار را اسبی بود که در رفتار بر باد صبا سبقت گرفتی و پادشاه  اذا اراد الله شیئاهیاً اسبابه به موجببر این قضیه بگذشت 
ذاشتی صبحگاهی مالزم آن بادپیما بسر وقـت او ئی نامرعی نگآن باره را بسیار دوست داشتی و در تیمار و محافظت وی دقیقه

پایگـاه آمـد ه عرض سلطان رسانید چـون پادشـاه بـه رسید قوائم اربعۀ او را در شکم فرورفته دید همان لحظه صورت واقعه را ب
گـی فرس بافراست را چنان مالحظه نمود زمره حکماء و اطبـاء و بیطـاران را حاضـر سـاخته از حقیقـت آن استفسـار فرمـود هم

دانشمندان در معالجۀ آن حیوان کوشیده سودمند نیفتاد و شهریار از کمال دلتنگی و آزردگی سر بر بالني راحت ننهاد و از غایـت 
پیغمرب خدا نرسید چون حاجب وظیفه را ه غم و الم چیزی نخورد و شب و روزی با کدورت تمام بسر برد بنابراین غذا و عشاء ب

پادشـاه عـرض کـن کـه  بـه خـدمتحاجب فرمود که ه عرض وخشور رسانید وخشور یزدان به نیز ب حاضر گردانید احوال اسب را
خسرودادگر رسـانید خـدیو زمـان ه گشایم روز دیگر پیام وخشور داور را بنمایم و عقده کار شهریار را میچاره آن باره را من می

 بـه خـدمتچنانست که مرا از این غم والم برهاند حاجـب  از این خرب خرم شده فرمود که وخشور را بدرگاه مبارک رسانید امید
وخشور رسیده عرض کرد که سلطان خواهان حضور شماست، وخشور خـدا نخسـت بحمـام رفتـه بـدن خـویش را پـاک و طـاهر 

ا مجلس شهریار تشریف ارزانی فرمود خسرو ایران وخشور یزدان را نزد خود جای داده و حقیقـت احـوال بـاره ره نموده آنگاه ب
  :باز نمود و گفت

ـــــی ـــــه ب ـــــر زانک ـــــو گ ـــــربیت ـــــبهه پیغم   ش

 

 مـــــــر ایـــــــن بـــــــاره را باصـــــــالح آوری
 

خدیو جهان فرمود که اگر در چهار کار با من پیمان نمائی چهار دست و پای اسب را بسالمت مشاهده فرمـائی ه وخشور یزدان ب
گاه نمایم و عقده تـرا در آنجـا بگشـایم آنگـاه همـراه شهریار گفت که آن چهار کدام است؟ وخشور فرمود که در بالني باره تو را آ

  :پایگاه آمده گفت ای پادشاه زمان بدانکهه پادشاه ب
از آن چهار اینست که زبان را بادل یکی کنی و گواهی دهی که من فرستادۀ یزدانم و یقني دانی کـه رسـول خداونـد جهـانم  یکی

زدان نالیده دست خویش بر دست باره مالید بقدرت الـه و معجـزۀ رسـالت آن شهریار دیندار قبول فرمود آنگاه وخشوراله پیش ی
  :ست اسب از شکم بريون آمد شاه و تمامی سپاه وخشور اله را آفرین گفتندوخشور فرمودد پناه یک

سـفندیار آنکه فرزند ارجمند خود اسفندیار را بگوئی با من پیمان کند که در تقویت دین و آشـکارا کـردن آئـني کمـر بنـدد ادویم 
  :عهد نمود آنگاه وخشور دعائی فرمود پای راست باره از شکم برآمد بعد از آن بخسرو ایران گفت که

رسالت ونبوت من اقرار آورد بانوی بانوان نیز قبول کرد وخشور زبان بدعا گشـود پـای دیگـر ه آنکه بانوی شهریار ب سوممطلب 
  .اسب از شکم ظهور نمود
آنست که دربان را طلب نمائی و تحقیق آن فرمائی که اسباب سحر و افسـونگری کـدام  چهارممقصد  آنگاه پادشاه را فرمود که

کس بوثاق من نهاده و باب حجرۀ مرا کدام اهل نفاق گشاده است به فرمان وخشور یزدان پادشاه ایران دربان را احضار فرموده 
ایمان چاره ندید داسـتان حکیمـان و رشـوت سار نمود دربان بیوعده و وعید تطمیع و تهدید کرده از حقیقت حال استفه او را ب

دادن ایشان و پیمان گرفنت بر کتمان آن من اوله اىل آخره بعرض شاه رسانید سلطان زمان از سخن دربان برآشفت آنگاه جالد را 
شکم برآمد آنگاه شاه و سـپاه فرمان داد تا حکیمان را بدار عربت کشید، بعد از آن وخشور یزدان دعا کرده دست دیگر اسب از 

روی پیغمرب کردگار را بوسـه نمـود و تقصـري مـا سـلف را عـذر درخواسـت  و کیش وخشور دادگر گرویدند و شهریار دیندار سره ب
  .فرمود

آنگاه فرمود که کتاب زندواستا را بر هفتصد چرم گاو بخط خوب و تذهیب مرغوب نوشته در مخزن مخزون داشتند و جمعی از 
منع کرد گویند چون اسکندر ایـران را بگرفـت کتـاب  محافظت آن گماشتند مردم دون و رذل را از تعلیم آنه ن و هريبدان بمؤبدا

  .زندواستا بباد حوادث رفت اکنون در میان گربان قلیلی از آن باقیست
آنکه قبل از  :اولرزوست، زردشت گفت مرا چهار آه در شارستان که یکی از تالیفات مغانست مذکور است که روزی گشتاسب ب

اینکـه نیـک و بـد  سـوم. اینکه روئني تن شوم که در جنگ المی بمـن نرسـددوم . ممات مرتبه خود را در آخرت مشاهده نمایم
:اینکـه زنـده جاویـد بمـانم زردشـت گفـت کـه ایـن چهـار آرزوی تـو را از خداونـد ایـزد درخـواهمچهـارم . این جهان را بدانم

  :نظم  
ـــــو بایـــــد ـــــیکن ت  کـــــه از ایـــــن چهـــــارول

  ســــه حاجــــت ز بهــــر ســــه کــــس برگــــزین

 

ــــــــار ــــــــی اختی  یکــــــــی خویشــــــــنت را کن
 کــــــه تــــــا مــــــن بخــــــواهم ز داد آفــــــرین

 

پس زردشت بفرمود تا شراب و شريوبه و ناری بیاوردند دعائی خواند و بر آن دمید آنگاه جامی شراب به گشتاسب داد بخـورد 
حور و غلمان و قصور و ولدان و سایر نعمتهای جنان و منزلت نیکوکـاران  همان دم بیهوش افتاده روانش بخلد شتافته و درآنجا
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و درجه خود معاینه بدید آنگاه زردشت به بشوتن کاسه شريی عنایت فرموده او نیز از رنج ممات رسته بحیـات جاویـد پیوسـت، 
ه ز فناپـذیر نیسـت آنگـاه بـه رابـاند کـه مـراد از زنـدگانی جاویـد معرفـت ذات نفـس اسـت کـه هرگـبعضی از دانایان ایشان گفته

اسـفندیار عنایـت فرمـود وی روئـني تـن گردیـد ه داد چون خورد علوم اولني و آخرین بر دل او پرتو انداخت، وانار را ب بجاماس
  .رسیدلهذا زخم باسفندیار نمی

  .هر مملکتی آتشکده بنا نمایند رآنگاه گشتاسب فرمان داد که تمام خالیق بدین بهی درآیند و د
مخفی نماند که در اصل زردشت اختالف فراوانست بعضی برآنند که وی زابلی االصل بوده و برخی گویند از والیت ری ظهـور 
نموده اکثر مؤبدان گویند مولد آن گرامی آذربایجان بوده در وفات زردشت نیز روایات مختلفه است علماء مغان برآنند کـه گـروه 

مغـان دیـن زردشـت را دیـن بهـی خواننـد و زردشـت را وخشـور یـزدان داننـد و . رسانیدنداشقیاء آن رسول خدا را بعز شهادت 
انـد کـه تفصـیل آنهـا باعـث معنی پیغمرب است و در کتب ایشان از زردشت آیات بسیار و معجزات بیشمار روایت کـردهه وخشور ب

  .بخت مأمولستطول کالم خواهد بود اما بعضی سخنان او را در ضمن احوال بوذرجمهر از مساعدت 

  ذکر طریقت اهل سلوک زردشتیان
مخفی نماند که گروه زردشتیان و مه آبادیان اهل حال و صاحب کمال نیز دارند کـه طریـق ریاضـات و مجاهـدات و روش بـاطن 

وشـند سپارند و به تزکیه نفس و تصفیۀ قلب و تخلیه سرو تحلیه روح کوشند و کسوت تجرید و پرهیزکاری و توکل و بردباری پمی
گویند طالب یزدان از نخست باید ترک دین و مذهب آباء خویش نماید و بـا همـه خلـق صـلح کـرده آنگـاه دانـائی را ایشان می

اند طلب فرماید به امر دانا خلوت گزیده از غذای معتاد روزی سه درم گم گرداند تا بسه درم رساند بعضی بیک درم نیز رسانیده
  :بیت  گرسنگی و خواموشی و بیداری و تنهائی و یاد یزدان : اندصر گردانیدهو مدار ریاضت بر پنج چیز منح

  صمت وجـوع و سـهر و عزلـت و ذکـر بـدوام

 

 ناتمامـــان جهـــان را کنـــد ایـــن پـــنج تمـــام
 

  طریقه ریاضت و اذکار زردشتیان
ار را گوینـد و روب ضـرب ایشان را اذکار بسیار است آنچه پسندیده این فرقه است ذکر مکت روبست، مکت در لغت ایشان چه

را نامند یعنی ذکر چهار ضرب و ذکر سپاروبست یعنی سه ضرب و طریق جلسه نیز بسیار است آنچه نـزد ایشـان پسـندیده اسـت 
انـد یکـی آنکـه چهـارزانو نشسـته پـای راسـت اند و از آن نیز دو اختیـار نمـودهچهارده است و از این چهارده جلسه پنج برگزیده

و پای چپ را باالی ران راست بدارد و دستها پس برده بدست یمني سرانگشت پای یسار گريد و بدست یسار  باالی چپ گذارد
شصت پای یمني را گريد و چشم بربینی گمارد این جلسه را فرنشني گویند، و اگر خواهد بذکر مکت روب مشغول گردد چهارزانو 

رد و هـر دو بغـل را گشـاده دارد و پشـت راسـت سـازد و سـر در پـیش نشیند و هر دو چشم فرو بندد و هر دو دست بر رانها گـذا
تمام برآورده سر را راست نماید و هستی گویان بسوی پسـتان راسـت اشـاره فرمایـد و بزیـر  به قوتاندازد و نفس را از سر ناف 

نیسـت «اید چنني گوید که دم فز کلمات فاصله نیاورد و اگر تواند چند ذکر بیک پستان چپ که محل دلست ختم کند و در میان
پرستش سـزای ایـن «یا » نیست بایستی جز بایست«یا » نیست ایزدی جز یزدان«یا آنکه . یعنی الاله اال الله» هستی مگریزدان

  ».چگونه و برينگ و نمونه استاو بیچون و بی«یا آنکه » معنی است که بایسته بود
ذکر خفی است و شرط است که ذاکر در حني ذکر سه چیز را حاضـر و نـاظر اذکار مذکور بجهر نیز جایز است اما پسند هريبدان 

  .نخست یزدان، دویم دل، سیم روان پري: داند و خود را از این سه چیز غافل نگرداند
آنکه هنگام ذکر سوراخ راست بینی را گرفته نـام ایـزد را از یـک تـا شـانزده بشـمارد و در هنگـام شـمردن نفـس  :طریقه دیگر

بینـی  آنگاه هر دو سوراخ بینی را گرفته شصت و چهار دفعه نام ایزد را گفته در وقت رها کردن نفس از سوراخ راسـتباالکشد 
هفـتم خـوان رسـاند و از کثـرت ذکـر بجـائی ه بیست و دوبار بگوید هنگام شمردن نفس را باالکشد و از شش خوان گذرانیده بـ

ان هفت پایه را نامند بدین موجب اول نشسنت گاه، دویم تهی گاه، سیم ناف، رسد که پندارد نفس مانند فواره میجهد و هفتم خو
کامالنسـت و کسـی کـه نفـس  کـارِ ،چهارم دل صنوبری، پنجم نای گلو، ششم میان دو ابرو، هفتم تارک سر، و میان سر رسـانیدن

  .بدانجا رساند خلیفه خدا گردد
را بعـالم  افعال ناستوده بردارد و بگوشه خلوت و عزلـت قـدم نهـد و دل دست از کارهای بیهوده و ،پري به فرمان  :طریقه دیگر

  .حرکت زبان و بهر لغت که خواهد مانند ترکی و تازی و غريه رواستباال بندد و بدل یزدان گوید بی
ات از گویند که آنچـه در حقیقـت جامعـۀ انسانسـت مجمـوع کاینـتصور پري است در حني ذکر، هريبدان ایشان می :طریقه دیگر

علوی و سفلی مفصل آنست اگرچه حق سبحانه و تعاىل از زمان و مکان معرا و از حلول در اجسام و اتحاد با اجساد مربا است 
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اما نسبتی میان یزدان و قلب صنوبری واقعست بنابراین پیکر پري را بدل گريد و چنان داند که حاضر و ناظر اسـت و حقیقـت پـري 
و نمونه داند و از جمیع اشکال والوان و صفت بريون و منزه شناسد و پیوسـته از ایـن اندیشـه جـدا  چون و چگونه و بیمثلرا بی

نشود و از فکر پیکر پري غایب نگردد و همه حواس ظاهری و باطنی را بر آن گمارد و بـا وجـود ایـن خیـال جمیـع موجـودات را 
چگـونگی بـر روی سـالک گشـاید ابـواب برينگـی و بـی عدم انگارد، درین حالت الشک کیفیت غیبیت و بیخودی رخ نماید و

و از نهـادش برآیـد  الموجود االاللهاختیار ندای جمال یکرنگی و یگانگی ظهور کند و خیال دوئی و دورنگی معدوم گردد بی
  :نظم     بسراید لیس فی الوجود االالله

ــــل باشــــی ــــو گ ــــۀ ت ــــود اندیش ــــل ب ــــر گ  گ
ـــد ـــو گـــر روزی چن ـــو جـــزوی و او کـــل و ت   ت

 

ـــــــــل باشـــــــــیور ـــــــــرار بلب ـــــــــل بیق  بلب
 اندیشـــــه کـــــل خـــــود کنـــــی کـــــل باشـــــی

 

در حبیب السري مسطور است که گشتاسب بعد از آنکه صدو بیست سال من حیث االستقالل شهریار بود بهمن بن اسفندیار را بر 
  .اورنگ خسروی نشانیده خود منزوی گردید

  بهمن بن اسفندیار بن گشتاسب
همن است در لغت یونانی به معنی نکو ملت باشد چون بر سـریر سـلطنت و اجـالل اسـتقالل اسم آن شهریار اردشري و لقب او ب

پـرور و گفتنـد بغایـت عـدالت شـعار و رعیـتفرمود دست تصرف بر اکثر اقالیم سبعه بگشود بنابراین او را بهمن دراز دست می
آورد و  بـه قتـلکشـید پسـر سـتم را  ن جانببدار و نصفت گسرت بود چون پدرش در سیستان مقتول شده بود لشگری امکرمت دث

  .را اسري کرد باالخره او را نوازش نموده مطلق العنان ساخت زال
رسـانیده بهمـن از  بـه قتـلنزد بنی اسرائیل فرسـتاد بـزرگ آن طایفـه ایلچـی را به در تاریخ طربی مسطور است که بهمن رسوىل 
ئـی مهمـل و معطـل رسـال داشـته و او از لـوازم قتـل و غـارت دقیقـها بـدان جانـبشنیدن این سخن متأثر گشته بخـت النصـر را 

نگذاشت و صدهزار کودک نارسیده بذل اسريی کشیده به عراق عرب آورد و بهمن در اواخر حیات دخرت خـود همـای را کـه از 
تخـت و افسـر گـردد سلطنت و شهریاری مقرر فرمود و گفت که اگر از آن دخرت پسری متولد شـود صـاحب  به امر پدر حامله بود 

  :نظم    مدت حکومت بهمن صد و دوازده سال بود
ـــن دو شصـــت ـــر بهم ـــت از عم ـــه بگذش   چ

 

 در افتـــــاد ناگـــــه چـــــه مـــــاهی بشســـــت
 

  .انداز اکابر حکماء بقراطیس و بقراط معاصر آن شهریار بوده
یار و از خواب غفلت بیدار در تاریخ مغان مذکور است که بهمن در هنگام سکر با دخرت خویش خلوت نموده چون از مستی هش

گردید آتش ندامت و پشیمانی در نهاد او افتاد گـروه مؤبـدان و هريبـدان را حاضـر سـاخته بگنـاه خـویش اعـرتاف نمـوده آنگـاه 
پرسید که کفاره این گناه چیست و چاره این جرم نزد کیست مؤبدان عرض نمودند که این آلودگی بهیچ تدبريی پاک نشود و هیچ 

گناه چگونه حکم کنـد و بـر نیکوکـاران و پرهیزکـاران رعیت بیه کار بره این جنایت نگردد بهمن گفت که پادشاه گناهانابتی کفا
 بــه عبــادتامــر فرمایــد فــی الحــال از اورنــگ خســروی فــرود آمــده خــود را از امــور ســلطنت معــزول نمــوده و در زاویــۀ عزلــت 

رعیت اختالل کلی بهم رسیده در گوشه و کنار مردم تبه روزگار ظـاهر معبودمتعال پرداخت بدین جهت در حال مملکت و احوال 
یکی از هريبدان که در بندگی یزدان باعال مراتـب کمـال رسـیده و از جهانیـان رمیـده و بـا  به خدمتگردیدند جمعی از دانایان 

انیدند درصدد چاره برآمدند آن عرض او رسه ایزد آرمیده بود رسیدند و چگونگی احوال بهمن و ظهور اختالل ملک و فنت را ب
پري بعد از تأمل بسیار جواب داد که اگر بهمن مصدر چیزی شود که بر دوام باشد هر آینه خداوند جهان عذر او را بپذیرد و او را 

د اخرتاع قنات ملهم گردید و در زمان خویش دوازده هـزار قنـات احـداث فرمـوه بهمن رسید به بدان گناه نگريد چون این خرب ب
  .گویند قبل از آن قنات نبود

اند در تـاریخ خـویش تحریـر فرمـوده کـه موالنا محمدمطهر مروج ملوک عجم که آباء واجداد وی وزرای سالطني ساسانیان بوده
حـب  بـه جهـتهمای دخرت یکی از بزرگان ایران بوده و بهمن او را بسـلک نکـاح خـود کشـیده داراب از همـای متولـد گردیـد 

  .والله اعلم بحقیقةاالموردولت مخفی گردانید  ریاست از امنای

  همای بنت بهمن ملقب بچهر آزاد
ر خالیـق را ودر عدل وداد پیشرو خسروان پیشدادیانست چون همای همایون اقبال بر اورنگ جهانداری پـای عـزت نهـاد جمهـ

چـون پـنج مـاه از سـلطنت آن  برعیت پروری و عدالت گسرتی نوید داد و ابواب جور و اعتساف بربست و دست شفقت بگشاد
اش پیـدا و امـارات خورشید منظر بگذشت از آن اخرت برج جهانبانی پسری قمر پیکر متولد گشت عالمات گیتی ستانی از ناصـیه
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جهانبانی از جبینش هویدا بود بهمن وصیت کرده بود که اگر از همای پسری متولد شود افسر شاهی بر فرق همـایونش موضـوع 
بسبب حب ریاست همای آن مولود را مخفی ساخت و در صندوق قرياندود نهاده در آب  کلمه الملک عقیم مقتضیه گردد ب

اصطخرانداخت قضا آن صندوق بدست گازری افتاده چون آن درخشنده آذرشاهی را در آب یافته الجرم او را داراب نـام نهـاد 
کـل «گازری را دون و پست دیده بدو میـل نکـرد بـر وفـق  و گازر برتبیت وی مشغول گردید چون به سن رشد و تمیز رسید شغل

  :نظم    »شیء یرجع اىل اصله
ــــویش ــــل خ ــــد از اص ــــی کوبازمان ــــر کس   ه

 

ـــــــد روزگـــــــار وصـــــــل خـــــــویش  بازجوی
 

آن امري  محاربه رومیان رفته در آن سفر آثاردولت و اقبال در ناصیۀ احوال به مالزمت یکی از امرای همای را اختیار نمود اتفاقاً 
همـای مراجعـت نمـود کیفیـت حـال را بعـرض همـای رسـانیده و همـای  به خدمتمشاهده فرمود چون از آن مرز و بوم  داراب

بدو تسلیم نمـود مـدت  را یقني دانست که پسر اوست الجرم زمام ملک و ماله داراب را طلبیده استفسار احوالش فرمود چون ب
  .سلطنت همای سی سال بود

  ادداراب بن بهمن ملقب بچهر آز
ربـود در انـدک پادشاه دولت یار و شهریار شجاعت شعار بود در علو همت و اظهار قدرت از ملـوک جهـان گـوی مسـابقت مـی

زمانی براقع فراوانی از چهرۀ بقاع و قالع بگشود و ملک بابل را دارالملک خـویش نمـود و سرکشـان تـرک و تاجیـک آسـتان 
ور و نزدیک مالزمت درگاه رفیعش را سرمایۀ ملـک و ملـت پذیرفتنـد مگـر منیعش را شرف دین و دولت گرفتند و گردنکشان د

فیلقوس فرمانفرمای روم که چندی گوی معارضه در میدان مخالفـت تاخـت چـون صـورت ایـن معنـی بـر ضـمري خورشـید تـأثري 
اسباب حرب ساز کرد و روم نهاد قیصر نیز  به صوببالشگر آراسته روی توجه  فرمان داداجتماع عساکر ه داراب پرتو انداخت ب

خصم روی آورد بعد از تالقـی عسـگرین صـف جنـگ بیاراسـتند و داد جـدال و قتـال از  به جنگاز مقر خویش حرکت نموده 
وزید و رومیان هزیمت یافته قیصر در حصار استوار متحصـن گردیـد  بیکدیگر خواستند آخراالمر نسیم فتح و ظفر بر پرچم دارا

را بريون آورد و ایوان بزم را بمیدان رزم گزیده دخـرت فیلقـوس را عقـد کـرده مملکـت روم را بقیصـر بوعده و وعید قیصر  بدارا
  .ارزانی داشت و هر سال هزار بیضه طال هر بیضه چهل مثقال بر ذمه فیلقوس گذاشت

چـون داراب  نهج دلخواه فیصل دیده یافت عنان مراجعـت بسـوی تختگـاه خـویش تافـته را ب چون داراب مهم مرز و بوم روم
مشام شهریار ایران رسـیده پادشـاه از وی بـدین ه پای حشمت در فراش قربت دخرت قیصر نهاد بوی ناخوش از دهان ملکه روم ب

روم فرستاد در آن حني دخرت قیصر از داراب حامله بود بنابر رعایت ناموس فیلقوس صورت حال را از ه جهت متنفر شده او را ب
دم گفت که اسکندر پسر منست چون مـدت دوازده سـال علـی اخـتالف الـروایتني از سـلطنت داراب  به امرمردم نهان داشت و 

کشـور بقـا ه بود ولیعهد گردانیده آنگـاه از اقلـیم فنـا بـ اسم خویش موسوم کردهه منقضی گردید پسر خود را که از غایت محبت ب
  .خرامید

-ی گشاید مانند حنظلی  اسـت کـه ظـاهر او تـازه و حـالوت بـیاز سخنان اوست که اگر دشمن با تو روی نماید و در خوشخوئ

روئـی او مغـرور نشـود بلکـه اندازه بود و اوراق او باخضرت ونضارت باشد مرد دانا بطراوت ظاهر امر فریفته نگردد و از گشاده
را او بنا نمود و افالطـون شرایط حزم و احتیاط را زیاده گرداند تا از حوادث مکر و غدر او محفوظ ماند گویند شهر داراب جرد

  .از حکماء الهی از معاصرین او بود

  داراابن داراب
داراب ثانی لقب داشت و همـواره رایـت عـدل و تکـرب وبـدخلقی میافراشـت الجـرم ارکـان دولـت از سـلطنت وی متنفـر شـده 

بـا سیصـد  بران گردیـده و دارااسکندر رومی را به تسخري ایران ترغیب کردند اسکندر با هشتصدهزار یاسی هزار کس متوجه ایـ
شمشـري غـدار دو شـخص ه هزار مرد خنجر گذار بمقابله خرامید بعد از التقای فریقني محاربه عظیم اتفاق افتاده در آن اثنا دارا ب

وارث تعجیل تمام به بالني دارا شـتافت ه رسید چون شهریار روم از این حادثه خرب یافت ب به قتلهمدانی که از مقربان او بودند 
ملک کیان را هنوز رمقی از حیات باقی بود صورت شماتت دشمن در صفحۀ حال خویش مشاهده نمود آهی سـرد ازدل پـردرد 
برکشید اسکندر سر او را در آغوش کشیده ببوسید و بایمان غالظ سوگند یاد کرد که از این حال غافل بودم و بـدین قضـیه کسـی 

اری خورده بود و امید حیات از خود منقطع نموده از اسکندر درخواسـت نمـود کـه را اذن و رخصت نفرمودم چون دارا زخم ک
قصاص رساند و روشنگ دخرت او را زن خود گرداند و بیگانگان را بر ملک فرس نگمارد اسـکندر بـر وصـایای ه قاتالن او را ب

  نظم    :مود آخرین سخن دارا این بودردارا بحسن قبول تلقی ف
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 یکنــــــــپــــــــذیرفتگاری کنــــــــون مــــــــی
ـــــی ـــــر نه ـــــر افس ـــــر س ـــــوهرم ب ـــــر از گ  گ
 مــــــرا دســــــت قــــــدرت برایــــــام بــــــود
ــــذر ــــن درگ ــــرد ازی ــــی ک ــــون هم ــــدر چ  پ
ــــس اســــت ــــامن نصــــیحت ب ــــرد ب ــــرا م   م

 

ــــرون مــــی ــــک خویشــــم ب ــــیکــــه از مل  کن
ـــــــــدهی ـــــــــني فرمان ـــــــــت آئ ـــــــــه اینس  ن
 چنیـــــــــنم ز گیتـــــــــی ســـــــــرانجام بـــــــــود
 مراگفـــــــت کـــــــی نـــــــور چشـــــــم پـــــــدر
 جهـــــان یادگـــــار فـــــراوان کـــــس اســـــت

 

از سخنان داراست که نظر کن در پادشاهی پادشاهان که خداوند اقالیم سبعه بودند . هارده سال بوددارای اصغر چمدت سلطنت 
از جهان گذشته و مجروح گشته بر خاک افتاده و روی بزمني نهاده از یاران دور و از هواداران مهجور شـده ملـک ازوی رفتـه و 

و اسـتیال بـر ایـن گنبـد بـاال  بـه قـوتعربت بندگان گردید و اگر  بینید پیش از آنکهبخاک و خون خفته عربت گريید از آنچه می
روی و از طریق رفعت و شوکت همنشني سهیل و صهبا شوی و اگر این عرش مرفوع سقف قصر و ایوان تـو گـردد و ایـن بسـاط 

را حجاب نیایـد و موضوع جوالنگاه یکرنگ تو شود اگر تیغ آفتاب از نیام برکشی و قرص ماه را چون سرپ بر سرکشی تري اجل 
  :قطعه  ضرب شمشري عزرائیل را مانع نشود

 هــــــر ذره کــــــه در هــــــوا و در هامونســــــت
ــــت ــــردش گردونس ــــه گ ــــی ک ــــريه کش   از خ

 

 کیخســــــرو و کیقبــــــاد و افریــــــدون اســــــت
 ایـــن عـــالم خـــاک نیســـت طشـــتی خونســـت

 

  اسکندربن فیلقوس
داننـدو برخـی ولـد صـلبی فیلقـوس ر داراب مـیذوالقرنني لقب اوست در نسب آن شهریار اختالف بسیار است بعضی او را پسـ

  .گویند در این باب روایات نیز وارد شده استمی
نامنـد و صـاحب سـد یـاجوج و ئـی از نـاقالن اخبـار او را ذوالقـرنني اصـغر مـیاسکندر بلفظ یونانی حکمت دوست باشد زمره

بن فیلقـوس در میـان مورخـان پادشـاه باشـکوه و اسـکندر. داننـدماجوج را که در قرآن مجیـد مـذکور اسـت ذوالقـرنني اکـرب مـی
پژوه مذکور است و داستان شجاعت و ذکر سخاوت او در بسیط جهان مشهور چون به حکـم وصـیت پـدر بـر سـریر خسرودانش

پـروری پادشاهی بر نشست ابواب جور و اعتساف بر وی خالیق بربست ودست عدل و داد صلح و سداد بگشاد و قوانني رعیت
سرتی بنهاد لهذا در قلیل زمانی از حدود روم و فرنگ و فارس و زنگبار تاختاو خنت و چني و ماچني و حـبش و یمـن گو عدالت

  :نظم  آدم درگذشتامصار و اقطار بنی  زو هندوسند او را مسلم گشت وصیت صالبت و آوازۀ مهابتش ا
ــــر آفــــاق چــــون دســــت یافــــت  ســــکندر ب
ــــــود ــــــار ب ــــــدلت ک ــــــه مع ــــــروزش هم  ب

ــــــش ــــــزم ارچــــــه کوش ــــــودی و رزم بب  نم
 بفرزانگــــــــــــــــان ســــــــــــــــیم دادی و زر
ـــــــتی ـــــــان داش ـــــــو ج ـــــــد را همچ   هرنمن

 

ـــــــــــامی شـــــــــــتافت ـــــــــــردانش و نیکن  ب
ـــــود ـــــذکار ب ـــــه ت ـــــا ســـــحر پیش  شـــــبش ت
 بـــــدانش همــــــی فخـــــر کــــــردی و حــــــزم
 برانــــــــــــــــدی فرومایگــــــــــــــــان را ز در
 ز مــــــــــــه رایــــــــــــتش را برافراشــــــــــــتی

 

ن خـاطر و فـراغ بـال عمـر گذاشـت، زمـان و هشـت سـال دیگـر باطمینـا مدت نه سال اوقات خود را به محاربه مصروف داشت
نمـود ارسـطو را بـه غایـت عزیـز ومکـرم عمرش سی و شش سال بود ارسطو معلم او بود ودر تحصیل حکمت مالزمت او رامی

داشتی و از مراسم عزت و حرمت هیچگونه مهمل نگذاشتی از او پرسیدند استاد نزد پادشاهان عالم پنـاه از پـدر چـرا عزیزتـر و 
است؟ جواب داد که او مربی باطن و این مربی ظاهر است و استاد سبب حیات باقی و پـدر سـبب حیـات فـانی اسـت  ترگرامی

  .پدر مرا از آسمان به زمني آورد و استاد مرا از زمني به آسمان برد
ره خـوار و صاحب مروت و کرم پیوسته عزیز و محرتم بود اگرچه درویش باشد و خداوند بخل و خست همـوا: از سخنان اوست

  .مقدار باشد اگرچه توانگر باشدبی
دانائی کتابی بنام اسکندر بیاراست و به زیور اسم آن پادشاه به پرياسـت شـهریار سـخاوت پیشـه دویسـت : در تایخ مسطور است

و بـر  هزار مثقال طال به آن دانا عنایت نمود و خـاطر دانـا را از خـود خوشـنود فرمـود امنـای دولـت بـر آن حرکـت منکـر شـدند
دریافت فرمود و گفت اگر طبیبی داروئی ترتیب  »ارباب الدولة ملهمون«بخشش اسکندر طعن زدند پادشاه جهان به مضمون 

دهید ودر عوض آن چه خدمت کنید؟ عرض نمودند کـه هرچـه کند جهت شما که زندۀ جاوید باشید در ازای او به طبیب چه می
م در ازای او اندکی است، خسرو دانشور فرمـود کـه ایـن دانـا مـا را در ایـن کتـاب داده شود عوض نیست و اگر تمام عالم بدهی

بزرگ شمرده و به بزرگی نام برده و تمجید ما را کرده و به عظمـت شـأن بـه زبـان آورده مـا را مشـهور عـالم و مـذکور بنـی آدم 
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اعتبـار کـه اکثـر او مقدار چه باشد و این قـدر یبیساخته و لوای ثنا و ستایش ما را بر سپهر برین افراخته در ازای او این مقدار 
  :شعر    .قلیل و فانی است چه نمودی دارد که شما زبان طعن دراز کنید ودر انکار بروی ما باز نمائید

 جهان وهرچه دراوهست سهل ومختصر اسـت
  کنــی ســخن اینســتچــه ذکــر خــري طلــب مــی

 

ـــدار ـــغ م ـــن مختصـــر دری ـــت ای  ز اهـــل معرف
 م و زر دریــغ مــدارکــه در بهــای ســخن ســی

 

هـای اسـتوار سـاختند و قصـرهای زرنگـار کنید که سالطني روزگار و خـواقني گـردون اقتـدار حصـنبینید و مشاهده نمیآخر نمی
و جواهر خویش را آرایش نمودند و در میان پرند و پرنیان بودنـد چمنهـای چـون گلشـن آراسـتند و دخـرتان مـاه  دّره پرداختند ب

شـید منظـر خواسـتند لباسـهای زریـن و کسـوتهای گـوهر آئـني پوشـیدند و شـربتهای شـريین و طعامهـای نمکـني پیکر ودلربان خور
نوشیدند و بدیوهای بادپیما سوار شدند و با پریان حورلقا همنشني آمدنـد عاقبـت بـا هـزاران حسـرت از ایـن جهـان رفتنـد و در 

وال آنها خربی مگر آنکـه دانایـان ودانشـمندان ذکـر جمیـل ایشـان در سرای نیستی منزل گرفتند نه از آثار ایشان اثری و نه از اح
-اند و باسم ایشان دفرتها پرداختـهاند بنام ایشان تصنیفات ساختهاند و در تألیفات خود آثار و اخبار ایشان آوردهکتابها یاد کرده

چون امنـای اسـکندر بـر ایـن . اندرب عالم رسانیدهو غ شرقه اند و محامد و مکارم ایشان باند و نام آنها را زنده جاوید گرانیده
بر اربـاب خـرد : استفهام -کلمات حقیقت سمات گوش دادند همگی به خاک عجز افتاده بر قصور فهم خویش اذعان نهادند

اض مخفی نیست که اگردانائی کسی را مدح و ثنا نماید سزاست و اگر زبان رد و قبول گشاید رواست زیرا که جـان دانـا از اغـر
یص نبـود و درونـش از خیـاالت رطمعـش چـون گلشـن باشـد و نفـس او حـغـرض او روشـن و دل بـینفسانی پاک و چشم بی

  :بیت    ا الجرمنفسانی مربا باشد و ضمريش از تسویالت شیطانی معرّ
ــــــیم ــــــن راض ــــــد م ــــــم کن ــــــل ار ذم  عاق
  جاهــــــل ار حلــــــوا نهــــــد انــــــدر لــــــبم

 

 زانکـــــــه فیضـــــــی بخشـــــــد از فیاضـــــــیم
 و انـــــــدر تـــــــبممـــــــن از آن حلـــــــوای  ا

 

هوشان نژند خـود را هوشـمند پندارنـد بـرای لقمـۀ نـانی خبـازی را قاسـم نه آنکه متملقان چند خویش را دانشمند شمارند و بی
شربت آبی سقائی را خضر خوانند، بسبب مشت حب البقری گـاوی را موسـی گوینـد و بـه علـت  به جهتاالرزاق نام گذارند و 

  .ئی گرگی را یوسف دانندپرکاهی خری را عیسی شناسند و برای بره به جهتل نامند و دسته گیاهی گوسفندی را اسماعی
رسـد و سـال آینـده نیـز روزی اسکندر از ارسطو پرسید که آن چیست کـه سـال گذشـته نرسـیده و امسـال نیـز نمـی :من اللطایف

م پنـاه آن مواجـب کمـرتین بنـدگان بـان عجـز عـرض نمـود کـه ای پادشـاه عـالزنخواهد رسید یکـی از مالزمـان حاضـر بـود بـه 
گوینـد شـهر هـرات و سـمرقند و  .درگاهست شهریار از این سخن بخندید و به تشریفات خسروانه او را مفتخر و سرافراز گردانیـد

  اسکندریه از بناهای اوست و اخرتاع آئینه منسوب بدوست 
  :بیت

ــــر ــــام جــــم اســــت بنگ ــــکندر ج ــــه س   آئین

 

ـــو عرضـــه دارم احـــوال ملـــک ـــر ت ـــا ب  دارا ت
 

  .باعتقاد مؤلف تاریخ گزیده وامق و عذرا در زمان اسکندر بود و الله اعلم بحقیقةاالمور

  بعضی از مشایخ کبار و ارباب معارف آن دیار علی سبیل االختصار

  ابراهیم ادهم بلخی
به سلوک اشتغال نمـود از ابنای ملوک ساسانی بود در جوانی توفیق توبه یافته  شیخ ابواسحق ابراهیم بن ادهم بن سلیمان

کردند و چهل سرپ زرین و چهل گـرز گـوهرآگني در پـس و در بدایت کار آن بزرگوار شهریار بلخ بود و عالمیان او را اطاعت می
سرپدند شبی بر تخت شاهی خفته و راه تردد بسته بود ناگاه از سقف قصر صـدائی شـنید پرسـید ایـن چـه صداسـت پیش او می

  :ام ابراهیم گفت ای نادان بیتی گفت شرتی گم کردهرت گفت چه مطلب داجواب آمد که آشنا اس
  ئــــــی انــــــدر بیابــــــانشــــــرت گــــــم کــــــرده

 

 شـــــرت جـــــوئی کنـــــی در قصـــــر شـــــاهان
 

جوئی هیهـات هیهـات بسـیار بسـیار دوری و از طریـق طلـب ندا رسید که توغافلی که خدا را در تخت زرین و جامۀ ابریشمی می
اش آن بـود کـه روزی و باعـث توبـه. انتبـاهی حاصـل کـرده آه دردنـاک از دل سـوزناک بـرآوردمهجوری ابراهیم از این سـخن 

نکه تـرا بـه مـرگ بیـدار کننـد چـون آواز شـنید آعزیمت شکار نمود از لشگر دور افتادناگاه هاتفی آواز داد که بیدار باش پیش از 
اند نه مرا بصید تو فرستاده غول گرداند آهو به سخن درآمد کهآرام گردید در این اثنا آهوئی دیده خواست خود را مشقرار و بیبی

کار کنی نه بهر آنکه شکار کنی بعد از این گفتگو آهو رو بگردانید، و ماننـد گفتـار  اند کهتو را بصید من و تو را از برای آن آفریده
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خود را دریـده بـراه تـرک وتجریـد شـتافت  آهو از قرپوس زین و غريه شنید از این سخنان خود در دل ابراهیم بجوش آمده جامه
رسـید شـاید شـرف ) ع(جنـاب سیدالسـاجدین بـه مالزمـترادریافت بعضی گویند ) ع(آخراالمر صحبت امام الهمام محمدباقر

خدمت هر دو امامان را دریافته باشـد و مـدتی در حـرم مجـاورت اختیـار نمـوده بـا شـقیق بلخـی و فضـیل عیـاض و ابویوسـف 
پیوندنـد اکنـون در خراسـان و طخارسـتان و مـیآن جنـاب ثوبان و سفیان ثوری معاصر بوده سلسله چشتیه بدغسوىل و محمدبن 

  .توران و کشور هندوستان آن سلسله متداولست
خواهی وىل باشی گفت بلـی خـواهم، فرمـود کـه رغبـت مکـن بـدنیا و آخـرت و نقل است که آن حضرت مردی را فرمود که می

 بـه قـوتمگـر  برای خدا و همگی روی بخدا آر و طعام حالل بخـور کـه کسـی بمقـام مـردان نرسـیده فارغ کن نفس خود را از
لطف الله الخفی و الجلی مريزا رضـاقلی خـان ه حالل در حني تحریر احوال آن بزرگوار فرزند مکرم و سعادتمند محرتم الواثق ب

  :بیت  م کشیده در این سفینه ثبت گردید سلک نظه الملقب به درویش هدایت علی یکی از کرامات آن حضرت را ب
ــــرد راه ــــن ای م ــــوش ک ــــت گ ــــن حکای  ای

ـــــــّم ـــــــلآن س ـــــــاک خلی ـــــــرت پ  ی حض
ـــــــور ادهـــــــم آن شـــــــه اهـــــــل یقـــــــني  پ
ـــت ـــود شکس ـــس خ ـــتی نف ـــت هس ـــون ب  چ
 کوکــــــب دولــــــت چــــــو دیــــــد از آفلــــــني
ـــــومراد ـــــال ب ـــــک و م ـــــرک کـــــرد آن مل  ت
 روزی آن ســــــــــلطان اقلــــــــــیم شــــــــــهود
ــــــی رشــــــگ طــــــور ــــــدر تجل ــــــادىل ان  ب

ـــــق بـــــر لـــــب بحـــــری بـــــری از  یـــــاد خل
 در رســـــــــــید از راه امـــــــــــري کردگـــــــــــار
ــــــه  دیــــــد درویشــــــی بســــــاحل یــــــک تن
 بــــــادىل دریــــــا صــــــفت از مــــــوج نــــــور
ـــــوی ـــــا س ـــــاد م ـــــت و دل زی ـــــته دس  شس
ــــب ســــلطان بشــــوکت اســــب تاخــــت  جان
 از بــــــرون بــــــس خــــــدمت بســــــیار کــــــرد
ــــروری ــــاج و س ــــنج و ت ــــغ آن گ ــــی دری  ک
ــــلطنت ــــزو س ــــک و ع ــــن آن مل ــــیش ازی  پ
 شـــــیخ کـــــش دل غـــــرق نوراللـــــه بــــــود

ـــــــان ا ـــــــاندر زم ـــــــد آن قطـــــــب زم  فکن
 کــــــرد آنگــــــه ســــــوزن خــــــود را طلــــــب
ـــــان ـــــاهی آنجـــــا شـــــد عی  صـــــدهزاران م
 ماهیــــــــان را گفــــــــت ســــــــوزنها بریــــــــد
ــــــت ــــــه زرپرس ــــــم ن ــــــتار حق ــــــن پرس  م
ــــــــگفت ــــــــاهی ای ش  ســــــــوزنش آورد م
ـــــــا شـــــــرمندگی ـــــــت ب ـــــــريش گف  وان ام

 امیـــد و بـــیم خواســـتهرکـــه حـــق را بـــی
  ای هــــــدایت کــــــان لللــــــه بــــــاش تــــــا

 

ــــــه ــــــا ب ــــــهت ــــــی رحمــــــت فضــــــل ال  بین
ـــــــــی ع ـــــــــلواف ـــــــــد جلی ـــــــــد خداون  ه

 رهنمـــــــــای رهـــــــــروان اهـــــــــل دیـــــــــن
ــــــت ــــــت دس ــــــلطنت برداش ــــــوای س  از ه
ــــــــني ــــــــد مب ــــــــنش ش ــــــــب اآلفلی  ال اح
ــــــاد ــــــان رو نه ــــــی در بیاب ــــــو وحش  همچ

 عشـــــــق خـــــــالق ودود مســـــــت جـــــــام
ـــــور ـــــوار حض ـــــرق ان ـــــر غ ـــــا س ـــــای ت  پ
ــــق ــــدوخت دل ــــته و می ــــوش بنشس ــــود خ  ب
 کوبـــــــــــدی پـــــــــــروردۀ آن شـــــــــــهریار
 بـــــــا ســـــــری پرشـــــــور و پـــــــای برهنـــــــه

 ر ز شـــــوروز محبـــــت همچـــــو دریـــــا پـــــ
 نــــــوا از یــــــاد حقــــــش صــــــد نــــــوابــــــی

 بنـــــدگی بنمـــــود چـــــون شـــــه را شـــــناخت
ـــــــرد ـــــــار ک ـــــــیخ را انک ـــــــر ش  وز درون م
 کــــاین چنــــني ســــلطان شــــد از آنهــــا بــــری
ـــــــر و مســـــــکنت ـــــــن ذل و فق ـــــــا ای  حالی
ـــــــــود گـــــــــاه ب ـــــــــدگمان آ  از گمـــــــــان ب
ـــــران ـــــر بیک ـــــوی بح ـــــف س ـــــوزن از ک  س
ــــــیض رب ــــــود از ف ــــــه ش ــــــري آگ ــــــا ام  ت
 هــــــــر یکــــــــی را ســــــــوزن زر بردهــــــــان

ــــــد ســــــوزن خــــــود ــــــرا آوری  خــــــواهم آن
ــــق ــــتح ــــق برس ــــري ح ــــد غ ــــت از قی  پرس

ــــــت ــــــانش برگرف ــــــاحل از ده ــــــوی س  س
ـــــد آن بنـــــدگی ـــــت ب ـــــن اس ـــــلطنت ای  س
 حــــق هــــم او را همچــــو ابــــراهیم خواســــت
 برتـــــــو کـــــــان اللـــــــه لـــــــه آیـــــــد جـــــــزا

 

وفات آن جناب در زمان خالفت مهدی بن جعفر عباسی فی شهور سنه صـد و شصـت در جبلـه شـام اتفـاق افتـاده در همانجـا 
  .مدفون گشت

  شقیق بلخی
یگانه دوران و شیخ زمان بود و در انواع ریاضـات و عبـادات جـد تمـام و جهـد  -الشیخ المحقق ابوعلی شقیق بن ابراهیم
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نمود و در علوم ظاهری و باطنی عدیل و نظري نداشت و در اکثر فنون تصانیف مفیده در صفحات روزگار بیادگـار ماال کالم می
بوده و با ابراهیم ادهم صـحبت نمـوده چنـدبار بـا کفـار ) ع(تاد حاتم اصم و شاگرد امام موسی الکاظمگذاشت و آن جناب اس

  .غزا نمود و چند بار حج اسالم بجا آورده
نقل است که هرون الرشید آن جناب را گفت مرا پندی فرمای و راه ارشاد و طریـق سـداد بنمـای آن جنـاب فرمـود کـه خداونـد 

انـد کـه بـه آن سـه چیـز بایـد خلـق را از دوزخ او رادوزخ خوانند و تو را دربان آن ساخته سه چیز بتـو دادهمتعال را سرائیست که 
اول مال، دوم تازیانه، سیم شمشري، مال از حاجتمندان دریغ نداری، و کسـی کـه خـالف فرمـان حـق کنـد بتازیانـه او را : بازداری

  .ندازیمؤدب سازی، و وجود کفار و مشکرین را به شمشري برا
آن بزرگوار در روزگار خالفت هرون الرشید فی شهور سنه صد و نود در والیـت خـتالن بجـرم تشـیع بـه سـعادت شـهادت فـایز 

  .گردید رحمةالله علیه

  شیخ ابوحامد احمد بن خضرویه
عبـادات درجـات  از اکمل اولیاء و مشایخ حقیقت انتماء بود در کشف حقایق و شرح دقایق او را مثـل و ماننـد نبـود در زهـد و

گذاشت احوال آن جناب را صـاحب تـذکرةاالولیاء بتفصـیل ذکـر ئی نامرعی نمیعاىل داشت و در ریاضات و مجاهدات دقیقه
نموده فی شهور سنه دویست و چهل و پنج در زمان خالفت متوکل بن معتصم در همـان دیـار بـه جـوار رحمـت کردگـار انتقـال 

  .نمود رحمةالله علیه

  الدین محمد بن بهاء الدین محمدبن حسنيموالنا جالل 
ـــه جـــربوت ـــاده خان ـــراب کـــش ب ـــان ش  هم
 رمــــوز گــــوی ازل مولــــوی کــــه داد نجــــات
ـــدهای کالمـــش کـــه مثنویســـت گرفـــت  ز جل
ـــه حـــدمن اســـت ـــه شـــعر او ن   ســـخن ز مرتب

 

 همـــان همـــای بلنـــد آشـــیان عـــرش نشـــني
 مقیـــــدان هـــــوا را ز قیـــــد ایـــــن ســـــجني
ـــــزیني ـــــد ت ـــــۀ اب ـــــه پريای ـــــات ســـــته ب  جه

 عرش بلند است و همچو شرع متني که همچو
 

  .والدت آن جناب در بلخ در ششم ربیع االول سنه ششصد و چهار بوده و در پنج سالگی بهر سه چهار روز یکبار افطار فرمودی
نمود، نسـب آن جناب سلطان المحققني و برهان المدققني بود در شرح دقایق و کشف حقایق هیچکس با آن جناب برابری نمی

پیوندد بـدین موجـب هـو جـالل الـدین محمـدبن بهـاء الـدین محمـدبن حسـني بـن احمـدبن رگوار بابوبکر خلیفه اول میاین بز
  .محمود بن ثابت بن مسیب بن مطهربن حمادبن عبدالرحمن بن ابوبکر

هیزکـار وزخـارف آباء و اجداد آن بزرگوار علماء عاىل مقدار آن دیار بودند و شیخ حسني که جد موالناست به غایت متقـی و پر
خوارزمشـاه را فرمـود کـه مـادخرت تـو را بشـیخ عقـد ) ص(نقلست در واقعه حضرت رسالت پنـاه. اعتبار بوددنیوی در نظرش بی

نمودیم تو نیز قبول کن اتفاقاً وزیر خوارزمشاه نیز همان خـواب را مشـاهده نمـود و شـیخ حسـني نیـز درخـواب دیـد کـه حضـرت 
تزویج کردیم خوارزمشـاه بفرمـودۀ حضـرت صـبیه خـود را بـه نکـاح شـیخ حسـني درآورد بهاءالـدین را بتو  فرمودند ما صبیه شاه

محمد از آن دخرت پاکیزه گوهر بوجود آمد چون بهاء الدین به سن رشد و تمیـز رسـید بـه تحصـیل علـوم مشـغول شـده در انـدک 
شیخ نجم الدین کربی شتافت از یمن توجـه  دمتبه خزمانی در اکثر علوم رسمیه ماهر گردید چون از علوم ظاهری حظی نیافت 

  .آن جناب درجه عاىل یافت
بـه منقولست که بهاءالدین محمد در آن دیار به هدایت عباد و ارشاد اهل بالد مشغول بودو جمع کثريی از اکابر و اصاغر نسبت 

ی و زسد برده و به سعایت علماء مجانمودند لهذا سلطان محمد خوارزم شاه از کثرت اهل ارادت حاظهار ارادت می آن جناب 
فخرالدین رازی طریق معاندت سرپدند بهاءالدین از سلطان رنجیده با فرزند و عیال به عزم حج اسالم ترک وطن مألوف فرمـود 
و در نشابور با جناب فریدالدین عطار مالقات نمود در آن وقت موالنا جالل الدین محمد به سن شش سالگی بود جناب شیخ 

الدین اسرارنامه را به موالنا داده و به بهاءالدین فرمود که ایـن فرزنـد را گرامـی بـدار، زود باشـد کـه از نفـس گـرم آتـش بـه فرید
سوختگان عالم زند موالنا بهاءالدین جناب شیخ را وداع کرده عازم بیت الله الحرام گردیـد بعـد از حـج اسـالم و زیـارت ائمـه 

به والیت شام آمده در آنجا سید برهان الدین ترمدی که در آن سفر همراه ایشـان بـود وفـات  انام به بیت المقدس رسید از آنجا
نموده وصیت فرمود که گشاد کار شما در روم خواهد بود بنابراین موالنا بهاءالدین در زمان سلطنت سلطان عالء الدین کیقبادبن 

والیت نشـان ارادت عظـیم  آن جناب فرمودو سلطان نسبت به  روم رفته والیت قونیه را اختیاره سلطان غیاث الدین سلجوقی ب
-پیدا نمود و جمهور خالیق مرید و معتقد آن جناب شدند، موالنا چند سال به نشر علوم مشغول بود بر جمیع علمای تفوق مـی
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ت والد بـر مسـند عالم بقا رحلت فرمود موالنا جالل الدین به موجب وصیه نمود تا اینکه فی شهور سنه ششصد و سی و یک ب
افاده قدم گذاشت و لوای نشر علوم و درس فنون و امر بمعروف و نهی از منکر برافراشت نقلست کـه یومیـه قریـب بچهـار صـد 

نمودند و سلطان عالءالـدین بـه آن جنـاب کمـال اعتقـاد ظـاهر نفر از طالبان علم در حلقه درس موالنا حاضر بوده استفاضه می
ور نگردید الجرم خدمت مشایخ را گزیـده و جمـع کثـريی از علمـاء زمـان را مالقـات نمـوده سمی بهرهنموده چون از علوم رمی

رسـد آخراالمر نسبت خود را به شمس الدین تربیزی درست فرموده و نسبت طریقت شمس الـدین بـه شـیخ معـروف کرخـی مـی
ن کربی، و او مرید شیخ عمار بن یاسر اندلسی، الدین مرید باباکمال الدین جندی،و او مرید شیخ نجم الدی سشم: بدین موجب

و او مرید شیخ نجیب الدین سهروردی، و اومرید شیخ احمد غزاىل، و او مریـد شـیخ ابـوبکر نسـاج، و او مریـد شـیخ ابوالقاسـم 
یخ جنیـد علی رودبـاری، و او مریـد شـوگورکانی، و او مرید شیخ ابوعمران مغربی، و او مرید شیخ ابـوعلی کاتـب، و او مریـد ابـ

بغدادی و او مرید سری سقطی، و او مرید شیخ معروف کرخـی، و او مریـد نـواب حضـرت علـی بـن موسـی الرضـا علیـه آالف 
  .التحیة و الثنا

و در این معنی خداوندم شیخ شمس الدین  التصلحوا بني غريابنائ الجنساز سخنان آن بزرگوار است که صحبت عزیز است 
شـت و اگـر ناگـاه در صـحبت افتـد چنـان ادم بیگانه صحبت نتوانـد دبه امر یافته آنست که اصال فرموده که عالمت مرید قبول 

  .باشد که منافق در مسجد و کودک در مکتب و اسري در زندان
روزی یکی از اصحاب را غمناک دید فرمود که همه دلتنگی تو از دل نهادن در ایـن عالمسـت هـر دمـی کـه از ایـن جهـان آزاد 

ا غریب دانی و هر رنگ که بنگری و هر مزه که بچشـی دانـی کـه بـه آن نمـانی و جـای دیگـر روی هـیچ دلتنـگ باشی و خود ر
  .نباشی

  .و از سخنان آن جنابست که آزاد مرد آنست که از رنجانیدن کسی نرنجد و جوانمرد آنست که مستحق رنجانیدن را نرنجاند
مولوی بسیار خوش آمده کـه همـواره از خـادم سـؤال کـردی کـه امـروز در شیخ رکن الدین عالءالدوله فرمود که مرا این سخن از 

خانه ما چیزی هست اگر گفتی که هیچ نیست منبسط گشتی و شکر کردی الحمدلله امروز خانه ما بخانه پیغمـرب و علـی میمانـد و 
  .آیداگر گفتی که مایلزم به مطبخ مهیاست منفعل گشتی و گفتی بوی خانه فرعون می

اوصــیکم بتقــوی اللـه فــی الســروالعالنیة و بقلــةالطعام و قلــة المنــام و هجــران : آن جنابســت کــه فرمودنــد کــه از وصـایای
المعاصی و االثام و مواظبةالصیام و دوام القیام و ترک الشهوات علی الدوام و احتمال الجفاء من جمیع االنام و ترک 

ان خريالناس مـن ینفـع النـاس و خـريالکالم مـا قـل و دل و  مجالسة السفهاء و العوام و مصاحبة الصالحني و الکرام، و
  .الحمدلله وحده

و از آن جنابست که من این قسم نیستم که در نظر عاشقان منظورم بلکه من آن ذوق و خوشیم که در باطن مریدان از کالم من سر 
وقتی در خدمت آن جنـاب . گذار که من آنمدار و شکرها مین ذوق را بچشی غنیمت میآدم را بیابی و زند الله الله چون آنمی

چنان دل و جان را  گوید که دل و جان در خدمتست فرمود که خموش، در میان مردم این دروغ مانده است آنگفتند که فالن می
ید نشست کـه در خدمت باشد بعد از آن رو بحسام الدین چلبی کرده فرمود الله الله با اولیای حق زانو به زانو با از کجا یافت که

  :نظم  .قرب را اثرهای عظیم است
ــــــاید ــــــه زودوری نش ــــــک لحظ ــــــی ی  یک
ــــاش ــــیش او ب ــــی پ ــــه باش ــــاىل ک ــــر ح   به

 

ـــــــــــد ـــــــــــا فزای ـــــــــــه از دوری خرابیه  ک
ــــــد ــــــر زای ــــــودن مه ــــــک ب ــــــه از نزدی  ک

 

 وقتی موالنا در اثناء سماع بود درویشی را در خاطر گذشت کـه سـؤاىل کنـد فقـر چیسـت موالنـا در اثنـاء سـماع ایـن ربـاعی را
  :رباعی. خواند

 الجـــــوهر فقـــــر و ســـــوی الفقـــــر عـــــرض
ـــــــــه خـــــــــداع و غـــــــــرور ـــــــــالم کل   الع

 

 الفقـــــر شـــــفاء و ســـــوی الفقـــــر مـــــرض
 الفقـــــــر مـــــــن العـــــــالم ســـــــرو غـــــــرض

 

از معاصرین آن زبده اهل یقني شیخ اوحدالدین حامد کرمانی و شیخ بهاءالدین زکریای ملتانی و شـیخ نجـم الـدین رازی و شـیخ 
شیخ محی الدین العربی االندلسی و شیخ صدرالدین قونوی و شیخ مؤیـد الـدین جنـدی و شـیخ مصلح الدین سعدی شريازی و 

ابوالحسن المغربی السـافلی و شـیخ ابوالعبـاس المرسـی و ابـن الفـارض الحمـوی المصـری و شـیخ عزیـز الـدین نسـفی و شـیخ 
ین برغش الشريازی و شیخ برهان الدین ابوالحسنعلی الصعیدی المعروف بابن صباغ و شیخ فخر الدین عراقی و شیخ نجیب الد

الغزنوی و شیخ سـیف  ءِالرتمدی و شیخ نورالدین عبدالله جمال االسفراینی و شیخ جمال خرقانی و شیخ رضی الدین علی الال
ی و شیخ سعدالدین الحموی و شیخ ابومحمدعبدالله المغربی و شیخ یاسني المغربی و شیخ عفیف الـدین سـلیمان به آخرالدین 



۱۱۴ 

هانی و شیخ ابوالغیث الیمنی و شیخ موسی صدرانی و شیخ سعد الـدین فرغـانی و عـني الزمـان جمـال الـدین کیلـی و حـاجی تل
بکتاش وىل و شیخ صالح الدین زرکوب قدس الله اسرارهم، و از سالطني هالکوخـان در ایـران و بنـدوق دار در مصـر و عـالء 

و مقبول طوایف امـم اسـت حسـب التمنـای شـیخ حسـام الـدین چلبـی کـه از  کتاب مثنوی که مشهور عالم. الدین کیقباد در روم
خلفای موالنا و سردفرت اهل وفاست فرموده و دیوان غزلیاتش بـني الجمهـور مشـهور و کتـاب فیـه مـا فیـه در السـنه و افـواه فقـرا 

یت قونیه در غایـت اشـتهار و وفات آن حضرت فی شهور سنه ششصد و هفتادو دو بوده و مزار کثرياالنوارش دروال.مذکور است
بهاءالدین ولد نمانده احوال اوالد موالنا در ذکـر  به جز از موالنا فرزند ذکور . مطاف طوایف اهل روزگار است رحمةالله علیه

  :قصیده  از دیوان و مثنوی آن بزرگوار این اشعار نوشته شد. شهر قونیه از مساعدت بخت مأمولست
 آفتــــــــــاب وجــــــــــود اهــــــــــل صــــــــــفا

 کـــــــه قـــــــائم اســـــــت بـــــــاو آن امـــــــامی
ـــــــــة ـــــــــب العظم ـــــــــت واج  ذات او هس
ـــــــــــکن او ـــــــــــت مس ـــــــــــالم وحدتس  ع
ــــــــان ــــــــت انس ــــــــت جــــــــان حقیق  اوس
 جنــــــــبش او بــــــــود ز حــــــــی قــــــــدیم
ـــــاقی چـــــه ذات خـــــالق حـــــی ـــــت ب  هس

 ســــــت خــــــاىل صــــــفات حــــــق از ذاتين
ـــــــت آن ـــــــوت اوس ـــــــی اله ـــــــز مخف  کن

ـــــــی ـــــــم ب ـــــــنج عل ـــــــد آن گ ـــــــاننق  پای
 حکمــــــــت او جــــــــز او ندانــــــــد کــــــــس
 اول او بــــــــــــــــــــــود بــــــــــــــــــــــال اول

ـــــــــا اســـــــــت   او الحـــــــــقناصـــــــــر انبی
 او بحـــــــق حاضـــــــر اســـــــت در کـــــــونني
ــــــاهر ــــــق از او ظ ــــــت و ح ــــــق اس  او بح
ـــــــــــــور روی او کـــــــــــــرده  لمعـــــــــــــۀ ن
ـــــــــــــــــــــور اودل آدم ـــــــــــــــــــــود از ن  ب
 مطلـــــع گشـــــته اســـــت بـــــر همـــــه شـــــیء
 ســــــــجده بردنــــــــد نــــــــزد او ملکــــــــوت
 شـــــــیث درخـــــــم بدیـــــــد نـــــــور علـــــــی

ـــــی  طلبیـــــدنـــــوح از او یافـــــت آنچـــــه م
ــــــدر دهــــــر ــــــان غــــــريت ان ــــــت طوف  یاف
 کـــــــرد ذکـــــــرش خلیـــــــل بـــــــا خلـــــــت

 ن و ســــــنبل و گــــــل شــــــدجملــــــه نســــــری
 یـــــــاد او کـــــــرد یوســـــــف انـــــــدر چـــــــاه
ــــــــیش او یعقــــــــوب ــــــــد پ  بســــــــکه نالی
ـــــــــد موســـــــــی عمـــــــــران ـــــــــور او دی  ن
ــــــــانی ده ــــــــرا نش ــــــــا رب م ــــــــت ی  گف
ـــــــــریم ـــــــــدم م ـــــــــود هم ـــــــــف او ب  لط
 ســــــــــر او دیــــــــــد ســــــــــید کــــــــــونني

 شـــــــنید نطـــــــق علـــــــیاز علـــــــی مـــــــی
ــــــد بــــــرش روشــــــن  علــــــم جاویــــــد ش
ـــــــــان ز راه یقـــــــــني ـــــــــا امت  گفـــــــــت ب
ــــــــد ــــــــاو دارن ــــــــه رو ب  صــــــــادقان جمل

ـــــــــــــني وىل خـــــــــــــدا  وان امـــــــــــــام مب
 هـــــــم زمـــــــني و زمـــــــان و ارض ســـــــما

ــــــــر و  ــــــــزه ز کف ــــــــرک و ریــــــــااو من  ش
ــــــــرون از صــــــــفات مــــــــا و شــــــــما  او ب
 جملــــــه فــــــانی و جــــــان بــــــود برجــــــا
 گــــــــــردش او بــــــــــود بگــــــــــرد بقــــــــــا
ـــــــــــاىل را ـــــــــــی ع  دان صـــــــــــفاتش عل
ـــــــدا ـــــــذات خ ـــــــوس او ب ـــــــت ممس  هس
ـــــــدا  کـــــــه زحـــــــق او بحـــــــق شـــــــده پی
ــــــــال ــــــــی ع ــــــــود آن عل ــــــــت مقص  هس
ـــــو حکـــــیم اســـــت و عـــــالم االشـــــیاء  ک
 آخـــــــــــر اوبـــــــــــود بـــــــــــال اخـــــــــــری
 اولیـــــــــــا راســـــــــــت دیـــــــــــده بینـــــــــــا

 روز جـــــزاتـــــو یقـــــني دان کـــــه اوســـــت 
ــــــــا ــــــــاودان حق ــــــــت ج ــــــــق اس  او بح
ـــــــــدا ـــــــــود پی ـــــــــیاء خ ـــــــــاب از ض  آفت
ــــــــماء ــــــــر اس ــــــــاج مظه ــــــــده ت  ز آن ش
ـــــــــــــا ـــــــــــــام تق ـــــــــــــم آن ام  آدم از عل
 زانکــــــــــه بــــــــــدنور خــــــــــالق یکتــــــــــا
 گشـــــــــت واقـــــــــف ز عـــــــــالم اعـــــــــال
ــــــــــا ــــــــــزل علی ــــــــــا رســــــــــاندش بمن  ت
ـــــال ـــــد ز ب ـــــته ش ـــــه رس ـــــاجی ک ـــــوح ن  ن
 تـــــــا کـــــــه شـــــــد نـــــــار اللـــــــه حمـــــــرا
ــــــــل خــــــــدا ــــــــر خلی ــــــــار نمــــــــرود ب  ن
 تـــــــــا گـــــــــرفتش ســـــــــریر مصـــــــــر آرا
 بــــــوی یوســــــف شــــــنید و شــــــد بینــــــا
 گشــــــــت والــــــــه در او شــــــــب یلــــــــدا
ـــــــــد و بیضـــــــــا ـــــــــرا ی ـــــــــت دادم ت  گف
ـــــــدا ـــــــبب پی ـــــــی از آن س ـــــــت عیس  گش
 در شـــــــــب قـــــــــرب در مقـــــــــام دنـــــــــا
ــــــــد آنجــــــــا ــــــــی نب ــــــــی جــــــــز عل  بعل
 کـــــــرد تحقیـــــــق ســـــــر مـــــــا اوحـــــــی
 کــــــه علــــــی هســــــت رهنمــــــای شــــــما
 کــــــــو امرياســــــــت و هــــــــادی و مــــــــوال



۱۱۵ 

 او بـــــــــــود در دیـــــــــــناول و آخـــــــــــر
ــــــی ــــــن معن ــــــو رمــــــز ای ــــــدانی ت ــــــا ب  ت
ــــا شــــود روشــــنت کــــه عــــاىل او اســــت  ت
ــــــــــــم ــــــــــــه عل ــــــــــــریعت درمدین  در ش
 ره روان طالبنـــــــــــــــد و او مطلـــــــــــــــوب

 ایــــــــم و او خورشــــــــیدمــــــــا همــــــــه ذره
 شــــمس دیــــن چــــون توعاشــــقی در عشــــق
ــــــان ــــــل جان ــــــت واص ــــــود جان ــــــا ش   ت

 

 ظـــــــــاهر و بـــــــــاطن او بـــــــــود بخـــــــــدا
ـــــــــــــت واال ـــــــــــــا رســـــــــــــی در والی  ت

 ای خواجـــــه کـــــم کنـــــی غوغـــــا بـــــا مـــــن
 در حقیقــــــــت امــــــــري هــــــــر دو ســــــــرا
ــــــــــــا ــــــــــــان صــــــــــــامتند و او گوی  ناطق

ـــــــره ـــــــه قط ـــــــا هم ـــــــام ـــــــم و او دری  ای
ـــــــــا ـــــــــر موالن ـــــــــداکن ز به  جـــــــــان ف
ـــــــا ـــــــق راه نم ـــــــی بعش ـــــــه باش ـــــــا ک   ت

 

  وله قدس سره
ـــتانم آرزوســـت ـــای رخ کـــه بـــاغ و گلس  بنم

 بـــر ســـر خشـــگی همـــی طـــپم آن مـــاهیم کـــه
 ای عشـــق عقـــل را تـــو پراکنـــده گـــوی کـــن

 بـــاد خـــوش کـــه درچمـــن عشـــق میـــوزیای 
ــــــل را ــــــو آواز طب ــــــوای ت ــــــنیدم از ه  بش
 وز نــور و نــار صــورت خوبــان همــی نمــود
 زیـــن همرهـــان سســـت عناصـــر دلـــم گرفـــت
ــه نیســت ــروره بخان ــه ب ــدنت ک ــب گزی  و آن ل

 سـت تـار زلـفد ست جام باده و یـکد یک
 دی شـــیخ بـــا چـــراغ همـــی گشـــت گردشـــهر

 ایــــم مــــانشــــود گشــــتهگفتنــــد یافــــت مــــی
 و آب و چـرخ چـه سـیل اسـت بیوفـا این نـان
 هـــای فاســـد خلقـــان دلـــم گرفـــتز اندیشـــه

ـــک او ـــون و مل ـــت ز فرع ـــول گش ـــانم مل  ج
  گویـــــاترم ز بلبـــــل و امـــــا زرشـــــگ عـــــام

 

ـــت ـــراوانم آرزوس ـــد ف ـــه قن ـــب ک ـــای ل  بگش
 دریــــای صــــاف بیســــر و پایــــانم آرزوســــت

 هــــای پریشــــانم آرزوســــتای عشــــق نکتــــه
 بـــر مـــن بوزکـــه بـــوی گلســـتانم آرزوســـت

ــــدم ــــت بازآم ــــلطانم آرزوس ــــاعد س ــــه س  ک
 دیــــدار یــــار دیــــدن ایــــن ســــانم آرزوســــت
 شـــــري خـــــدا و رســـــتم دســـــتانم آرزوســـــت
ـــانم آرزوســـت ـــدی درب ـــاز و خشـــم و تن  آن ن
ــــت ــــدانم آرزوس ــــه می ــــني میان ــــی چن  رقص
 کــــز دیــــو ودد ملــــولم و انســــانم آرزوســــت

ــی ــت م ــه یاف ــم آرزوســتگفــت آنک ــود آن  نش
 مــــن مــــاهی و نهــــنگم و عمــــانم آرزوســــت

 کــــوه و بیابــــانم آرزوســــتهمــــراه شــــو کــــه 
 ی عمـــرانم آرزوســـتســـآن نـــور دســـت مو

ــــانم آرزوســــت ــــانم و افغ ــــر زب  مهریســــت ب
 

  وله قدس سره
ــــاه گ ــــی کــــس آ ــــر عل ــــد از س ــــی نش  روم
  یـــک ممکـــن و ایـــن همـــه صـــفات واجـــب

 

ــــه ــــر ال ــــه از س گ ــــس آ ــــد ک ــــه نش ــــرا ک  زی
ـــــــــــــه ـــــــــــــوة اال بالل  الحـــــــــــــول والق

 

  وله قدس سره

م جان از بخارا گریخت باز عشقش کشید موکشان که کار جان سهلست عاشق قصۀ وکیل صدر جهان که متهم شد و از بی
  را

 در بخــــــــارا بنــــــــدۀ صــــــــدر جهــــــــان
 مــــــدت ده ســــــال ســــــرگردان بگشــــــت
ــــــــــس ده ســــــــــال او از اشــــــــــتیاق  از پ
ــــد ــــس نمان ــــن پ ــــرقتم زی ــــاب ف ــــت ت  گف
 از فــــــراق ایــــــن خاکهــــــا شــــــوره شــــــود
 بادجــــــان افــــــزا و خــــــم گــــــردد وبــــــا
ـــــت شـــــود دارالمـــــرض ـــــاغ چـــــون جن  ب

 فــــــــــراق دوســــــــــتان عقــــــــــل دراک از
 دوزخ از فرقـــت چنـــان ســـوزان شـــده اســـت
 گــــــر بگــــــویم از فــــــراق چــــــون شــــــرار

ـــــان ـــــدرش نه ـــــت از ص ـــــد گش ـــــتهم ش  م
ــــاه دشــــت ــــتان گ ــــه قهس ــــه خراســــان گ  گ

 فــــــراق طاقــــــت ز ایــــــامگشــــــت بــــــی
 صــــــرب کــــــی تانــــــد خالعــــــت را نشــــــاند
 آب از او گندیــــــــــده و تــــــــــريه شــــــــــود
ــــــــا ــــــــش از خاکســــــــرتی گــــــــردد هب  آت
ـــــــدر حـــــــرض ـــــــا ان ـــــــزان برگه  زرد و ری
 همچـــــــه تريانـــــــداز اشکســـــــته گمـــــــان
 بیـــــدازفرقت چنـــــني لـــــرزان شـــــده اســـــت
 تــــــا قیامــــــت یــــــک بــــــود از صــــــدهزار



۱۱۶ 

ـــــس ـــــس ز شـــــرح ســـــوز او کـــــم زن نف  پ
 وی شــــــاد گــــــردی در جهــــــان زهرچــــــه ا

 ز آنچـــه گشـــتی شـــاد بـــس کـــس شـــاد شـــد
  از تـــــو هـــــم بجهـــــد تـــــو دل بـــــراو منـــــه

 

 رب ســــــــلم رب ســــــــلم گــــــــو و بــــــــس
 از فــــــــــراق او بینــــــــــدیش آن زمــــــــــان

 همچــــون بــــاد شــــدآخــــر از وی جســــت و 
ــــو زاو بجــــه ــــد ت ــــر جه ــــیش از آن کــــو ب  پ

 

  واروکیل از عشق که رجوع کند به بخارا الاباىل عزم کردن آن
ـــــــان او ـــــــان در ج ـــــــت صـــــــدر جه  فرق
 گفــــــــــت برخیــــــــــزم بــــــــــدآنجا واروم
 واروم آنجــــــــــــا بیفــــــــــــتم پــــــــــــیش او
ـــویش ـــان خ ـــت ج ـــه پیش ـــدم ب ـــویم افکن  گ
 کشــــــته و مــــــرده بــــــه پیشــــــت ای قمــــــر
 آزمــــــودم مــــــن هــــــزاران بــــــار بــــــیش
ــــــور ــــــن النش ــــــی لح ــــــا منیت ــــــن ىل ی  غ
ــــــــدکفی ــــــــاً ق ــــــــا ارض دمع  ابلعــــــــی ی
 عـــــــدت یـــــــا عیـــــــدی الینـــــــا مرحبـــــــا
ـــــــت ای یـــــــاران روان گشـــــــتم وداع  گف

ــــــی ــــــان م ــــــدم در ســــــوز بری  شــــــومدمب
ـــی ـــنگ خـــارا م ـــه دل چـــون س  کنـــدگرچ

  مســــــکن یــــــار اســــــت وشهرشــــــاه مــــــن

 

ـــــــد ارکـــــــان او ـــــــاره کـــــــرده ب ـــــــاره پ  پ
 کـــــــــافرار گشـــــــــتم دگـــــــــر ره بگـــــــــروم

 اوپـــــــیش آن صـــــــدر نکـــــــو انـــــــدیش 
ـــیش ـــه م ـــا را چ ـــرب م ـــر ب ـــا س ـــن ی ـــده ک  زن
 بــــــه کــــــه شــــــاه زنــــــدگان جــــــای دگــــــر

 بیـــنم کـــار خـــویشتـــو شـــريین مـــی نـــه بـــی
ــــــرور ــــــم الس ــــــاقتی ت ــــــا ن ــــــی ی ــــــر ک  اب
ــــــد صــــــفا ــــــس ورداً ق ــــــا نف ــــــربی ی  اش
 نعـــــــم مـــــــا روحـــــــت یـــــــاریح الصـــــــبا
 ســـوی آن صـــدری کـــه مـــري اســـت و مطـــاع
 رومهرچـــــــه بـــــــادا بـــــــاد آنجـــــــا مـــــــی
 کنــــــدجــــــان مــــــن عــــــزم بخــــــارا مــــــی

ــــق  ــــیش عاش ــــوطنپ ــــب ال ــــود ح ــــن ب  ای
 

  پرسیدن معشوق از عاشق غریب خود که از شهرها کدام شهر را خوشرت یافتی
ـــــی ـــــای فت ـــــوقی بعاشـــــق ک ـــــت معش  گف
ــــهر از آنهاخوشــــرت اســــت ــــدامني ش ــــو ک  گ
ـــــاط ـــــا را بس ـــــه م ـــــد ش ـــــا باش ـــــر کج  ه
 هــــر کجــــا کــــه یوســــفی باشــــد چــــو مــــاه
ـــزا ـــان ف ـــت ای ج ـــت اس ـــو دوزخ جن ـــا ت  ب
ــــــاتو رضــــــوان و نعــــــیم  شــــــد جهــــــنم ب

ــــ ــــر کج ــــدلمه ــــن خوش ــــی م ــــا من ــــو ب  ا ت
ـــــود ـــــان آنجـــــا ب  خوشـــــرت از هـــــر دو جه
  بـــس دراز اســـت ایـــن ســـخن زیـــن انتظـــار

 

 ئــــی بــــس شــــهرهاتــــو بــــه غربــــت دیــــده
 گفـــــت آن شـــــهری کـــــه در وی دلرباســـــت
ــــاط ــــم الخی ــــود س ــــر ب ــــحرا گ ــــت ص  هس
 جنتســـــت ارچـــــه کـــــه باشـــــد قعـــــر چـــــاه
ــــا ــــت ای دلرب ــــن اس ــــدان گلش ــــو زن ــــا ت  ب
 بیتـــــو شـــــد ریحـــــان و گـــــل نـــــار جحـــــیم

 ود در قعـــــــــر گـــــــــوری منـــــــــزلمور بـــــــــ
 کــــه تــــو را بــــا مــــن ســــرو ســــودا بــــود
ــــــرار ــــــان شــــــد بیق  عاشــــــق صــــــدر جه

 

  منع کردن دوستان او را از رجوع کردن به بخارا و تهدید کردن و الاباىل گفنت او
ـــــی  خـــــربگفـــــت او را ناصـــــحی کـــــای ب

 در نگـــــــر پـــــــس را بعقـــــــل و پـــــــیش را
ــــــه ــــــريوی دیوان ــــــارا م ــــــون بخ ــــــیچ  ئ

ـــــم ـــــد ز خش ـــــی خای ـــــن هم ـــــو آه  او ز ت
ـــــی ـــــو کـــــاردم ـــــد او تیـــــز از بهـــــر ت  کن

 چــــــــون رهیــــــــدی و خــــــــدایت راه داد
ــــل آمــــدی ــــو گــــر صــــد گــــون موک ــــر ت  ب
ــــر تــــو هــــیچکس  چــــون موکــــل نیســــت ب
ـــــري ـــــود او را اس ـــــرده ب ـــــان ک ـــــق پنه  عش
ـــــی اســـــت ـــــل مختف ـــــل را موک ـــــر موک  ه
 خشـــم شـــاه عسشـــق بـــر جـــانش نشســـت

 زنــــــد او را کــــــه هــــــني او را بــــــزنمــــــی

 عاقبـــــــت انـــــــدیش اگـــــــر داری هـــــــرن
ــــــه مســــــوزان خــــــویش را ــــــو پروان  همچ

ـــــــه ـــــــدان خان ـــــــق زنجـــــــري زن ـــــــیالی  ئ
 چشــــم او همــــی جویــــد تــــو را بــــا بیســــت

ـــــــان آرد ـــــــو انب  او ســـــــگ قحطســـــــت ت
ـــــت فتـــــاد ـــــوی زنـــــدان مـــــريوی چون  س
 عقـــــل بایســـــتی کـــــز ایشـــــان کـــــم زدی
ـــس ـــیش و پ ـــو پ ـــر ت ـــته گشـــت ب  از چـــه بس

ــــــــرآن موکــــــــل را نمــــــــی ــــــــد آن نزی  دی
ــــد ســــگ طبعــــی ز چیســــت ــــه او دربن  ورن
ــــــیش بســــــت ــــــر عــــــوانی و ســــــیه روئ  ب
ــــــــن ــــــــان م ــــــــان افغ ــــــــان نه  زان عوان



۱۱۷ 

 هـــــــر کـــــــه بینـــــــی در زیـــــــانی مـــــــريود
ــــــان زدیگــــــر از او و ــــــدی افغ ــــــف ب  اق

 ریختــــی بــــر ســــر بــــه پــــیش شــــاه خــــاک
 مـــــري دیـــــدی خـــــویش را ای کـــــم زمـــــور
ــــال ــــر و ب ــــني پ ــــن دروغ ــــتی زی ــــره گش  غ
 پـــــــــر ســـــــــبک دارد ره بـــــــــاال کنـــــــــد
ـــــوده مکـــــن ـــــر را گـــــل آل ـــــن پ ـــــد ک   جه

 

 رودگرچــــــه تنهــــــا بــــــا عــــــوانی مــــــی
 ن ســـــــلطانان شـــــــدیپـــــــیش آن ســـــــلطا

 تــــــا امــــــان دیــــــدی ز دیــــــو ســــــهمناک
 زان ندیـــــــدی آن موکـــــــل راتـــــــو کـــــــور
 پـــــــر و بـــــــاىل کوکشـــــــد انـــــــدر وبـــــــال
 چـــــو گـــــل آلـــــوپ شـــــد گرانیهـــــا کنـــــد
 لیــــک گوشــــت کــــر شــــد و پنــــدم کهــــن

 

  الاباىل گفنت عاشق ناصح عاذل را از سر عشق
ـــد ـــد پن ـــن چن ـــش ک ـــت ای ناصـــح خم  گف

ـــــوت ســـــخ ـــــد ت ـــــد منســـــت از پن ـــــر بن  ت
 یـــــــافزود دردآن طـــــــرف کـــــــه عشـــــــق م

 تـــــو مکـــــن تهدیـــــد از کشـــــنت کـــــه مـــــن
 عاشــــــقان را هــــــر زمــــــانی مردنیســــــت
 او دو صــــــد جــــــان دارد از نــــــور هــــــدی
ــــــا ــــــتاند ده به ــــــانرا س ــــــی ج ــــــر یک  ه
ـــــت رو ـــــن آندوس ـــــون م ـــــزد خ ـــــر بری  گ
 آزمـــــودم مـــــرگ مـــــن در زنـــــدگی اســـــت
ـــــــــات ـــــــــا ثق ـــــــــونی ی ـــــــــونی اقتل  اقتل
ـــــــــا ـــــــــا روح البق ـــــــــد ی ـــــــــا منريالخ  ی
 ىل حبیــــــــب حبــــــــه یشــــــــوی الحشــــــــا

ـــازی خوشـــرت اســـت پارســـی گـــو گـــر  چـــه ت
ـــــران مـــــی ـــــرب چـــــو پ  شـــــودبـــــوی آن دل

 بـــــس کـــــنم دلـــــرب درآمـــــد در خطـــــاب
ـــرتس ـــون ب ـــرد اکن ـــه ک ـــق توب ـــه عاش  چونک
ـــــی ـــــارا م ـــــق بخ ـــــن عاش ـــــه ای  رودگرچ

 عاشــــقان را شــــد مــــدرس حســــن دوســــت
ـــــــــــان ـــــــــــرۀ تکرارش ـــــــــــند و نع  خامش
ــــــه ــــــرخ و ولول ــــــوب و چ ــــــان آش  درسش
ــــــگبار ــــــد مش ــــــوم جع ــــــن ق ــــــله ای  سلس

ـــــو  ـــــس ت ـــــد ک ـــــیس ار برپس ـــــئله ک  رامس
ــــــــی ــــــــارا م ــــــــع و مب ــــــــر دم خل  رودگ

ــــــد خاصــــــیتی ــــــزی ده ــــــر چی ــــــر ه  ذک
 در بخــــــــــــارا در هرنهــــــــــــا بــــــــــــالغی
 آن بخــــــاری غصــــــه دانــــــش نداشــــــت
 هــــر کــــه در خلــــوت بــــه بیــــنش یافــــت راه

ـــه ـــد همکاس ـــه ش ـــان چ ـــال ج ـــا جم ـــیب  ئ
 دیـــــــد بـــــــردانش بـــــــود غالـــــــب فـــــــزا
ــــــد عــــــني ــــــی بینن ــــــا را هم  زانکــــــه دنی

ـــــــوی حـــــــدیث آن ـــــــاز رو س ـــــــوان ب   ج

 

ــــد کــــم ده زانکــــه بــــس س ــــدپن  ختســــت بن
 عشـــــــق را نشـــــــناخت دانشـــــــمند تـــــــو
 بوحنیـــــــف و شـــــــافعی درســـــــی نکـــــــرد
 تشــــــــــــنۀ زارم بخــــــــــــون خویشــــــــــــنت

 نــــوع نیســــت مــــردن عشــــاق خــــود یــــک
 کنــــد هــــر دم فــــداوانــــدو صــــد را مــــی

 از نبـــــــــی خـــــــــوان عشـــــــــرة امثالهـــــــــا
 پــــــای کوبــــــان جــــــان برافشــــــانم بــــــر او
 چـــــون رهـــــم زیـــــن زنـــــدگی پایندگیســـــت
ــــــات ــــــی حی ــــــاً ف ــــــی حیان ــــــی قتل  ان ف

ـــــــی و ـــــــذب روح ـــــــا اجت ـــــــدىل باللق  ج
 لویشــــــا یمشــــــی علــــــی عینــــــی مشــــــا
 عشــــق را خــــود صــــد زبــــان دیگــــر اســــت

 شــــــودآن زبانهــــــا جملــــــه حــــــريان مــــــی
 گــــــوش شــــــو واللــــــه اعلــــــم بالصــــــواب
ـــــــردار درس ـــــــد ب ـــــــاران کن ـــــــه عی  کوچ
 رودنـــــی بـــــدرس و بحـــــث اســـــتا مـــــی

ــــــبق ــــــرت درس س ــــــتدف ــــــان روی اوس  ش
ـــــی ـــــانم ـــــت یارش ـــــرش و تخ ـــــا ع  رود ت

ــــــــاب سلســــــــله ــــــــی زیاداتســــــــت و ب  ن
ـــــــئله دو ـــــــارمس ـــــــیکن دوری ـــــــت ل  ر اس

 هـــــاگـــــو نگنجـــــد گـــــنج حـــــق در کیســـــه
ـــــــی ـــــــني ذکـــــــر بخـــــــارا م ـــــــد مب  رودب

 زانکـــــــه دارد هـــــــر عـــــــرض مـــــــاهیتی
 چــــــون بخــــــواری رو نهــــــی زان فــــــارغی

 گماشـــتچشـــم بـــر خورشـــید بیـــنش مـــی
 او ز دانشـــــــــــها نجویـــــــــــد دســـــــــــتگاه

ـــــار و داشـــــن تاســـــه ـــــیباشـــــدش ز اخب  ئ
 زان همـــــــی دنیـــــــا بچربـــــــد عامـــــــه را

 دیـــــــنو آن جهـــــــانی را همـــــــی داننـــــــد 
ـــــاتوان ـــــان شـــــد ن   کـــــز غـــــم صـــــدر جه

 

  روی نهادن آن عاشق به بخارا



۱۱۸ 

ـــــــز ـــــــه ری ـــــــق خوناب ـــــــاد آن عاش  رو نه
ـــــر ـــــیش او همچـــــون حری ـــــو پ ـــــگ آم  ری
 آن بیابـــــــان پـــــــیش او چـــــــون گلســـــــتان
 در ســــــمرقند اســــــت قنــــــد امــــــا لــــــبش

ئــــــی ای بخــــــارا عقــــــل افــــــزا بــــــوده
 جــــویم از آنــــم چــــون هــــاللبــــدر مــــی

 چـــــــون ســـــــواد آن بخـــــــارا را بدیـــــــد
ــــــــــا ــــــــــاعتی افت ــــــــــوش و درازس  د بیه

 زدنـــــدبـــــر ســـــر و رویـــــش گالبـــــی مـــــی
 او گلســـــــــتان نهـــــــــانی دیـــــــــده بـــــــــود
ــــــی  تــــــو فســــــرده در خــــــور ایــــــن دم نئ
 رخــــت عقلــــت بــــا تــــو هســــت و عــــاقلی
ــــــزران ــــــدارد تی ــــــان ن ــــــن خســــــن پای   ای

 

 دل طپـــــان ســـــوی بخـــــارا گـــــرم و تیـــــز
 آب جیحــــــون پــــــیش او چــــــون آبگــــــري
 میفتـــــــاد از خنـــــــده او چـــــــون دلســـــــتان

ــــــ ــــــت و آن شــــــد م  ذهبشاز بخــــــارا یاف
ــــوده  ئــــیلــــیکن از مــــن عقــــل و دیــــن برب

 جــــویم دریــــن صــــف نعــــالصــــدر مــــی
ــــــد  در ســــــواد غــــــم بیاضــــــی شــــــد پدی
ـــــــــــتان راز ـــــــــــد در بس ـــــــــــل او پری  عق
 از گــــــــالب عشــــــــق او غافــــــــل بدنــــــــد
ـــــود ـــــده ب  غـــــارت عشـــــقش ز خـــــود بربی
ــــــی ــــــه نی ــــــی گرچ ــــــرون نئ ــــــکر مق  باش

ـــــــ ـــــــافلیك ـــــــا غ ـــــــم تروه ـــــــوداً ل  ز جن
 تــــــــا رود ســــــــوی بخــــــــارا آن جــــــــوان

 

  اىل در بخارا و تهدید دوستان او را از پیدا شدن اودرآمدن عاشق الاب
ــــــــادمان ــــــــارا ش ــــــــد در بخ ــــــــدر آم  ان
 همچـــــو آن مســـــتی کـــــه پـــــرد بـــــر اثـــــري
ــــز ــــت خی ــــارا گف ــــدش در بخ ــــه دی ــــر ک  ه

 جویــــد آنشـــــه خشـــــمگنيکــــه تـــــرا مـــــی
 اللــــــه اللــــــه در میــــــان خــــــون خــــــویش
ـــــــودی وراد ـــــــان ب  شـــــــحنه صـــــــدر جه
 هـــــم مشـــــريش بـــــودی و هـــــم محـــــرتم
 غـــــــدر کـــــــردی وز جـــــــزا بگریختـــــــی
ــــــل ــــــا صــــــد حی ــــــی ب ــــــال بگریخت  از ب
 ایکــــــه عقلــــــت بــــــر عطــــــارد دق کنــــــد
 نحـــــس خرگوشـــــی کـــــه باشـــــد شـــــريجو
 هســـــت صـــــد چنـــــدین فســـــونهای قضـــــا
  صــــدره مخلــــص بــــود از چــــپ و راســــت

 

 پــــــیش معشــــــوق و خــــــود دار االمــــــان
ـــــري ـــــه گ ـــــد ک ـــــريد و گوی ـــــارش گ ـــــه کن  م
ــــــز ــــــدا شــــــدن منشــــــني گری ــــــیش از پی  پ
ـــــني ـــــوده ســـــاله ک ـــــد از جـــــان ت ـــــا کش  ت

ـــ  ن و افســـون خـــویشنکتـــه کـــم کـــن در ف
 معتمــــــــد بــــــــودی مهنــــــــدس اوســــــــتاد
ـــــــــتهم ـــــــــاهی م ـــــــــر گن ـــــــــتی از به  گش
ــــــی ــــــون آویخت ــــــاز چ ــــــودی ب ــــــته ب  رس
ــــــــل ــــــــا اج ــــــــا ی ــــــــی آوردت اینج  ابله
ــــــد ــــــل را قضــــــا احمــــــق کن ــــــل عاق  عق
ـــــــو ـــــــت ک ـــــــل و چاالکی ـــــــی و عق  زیرک
 گفـــــت اذا جـــــاء القضـــــا ضـــــاق القضـــــا
 از قضـــــا بســـــته شـــــود گـــــر اژدهاســـــت

 

  
  گان راجواب گفنت عاشق عاذالن را و تهدیدکنند

ــــــد ــــــم کش ــــــقیم آب ــــــن مستس ــــــت م  گف
 هـــــــیچ مستســـــــقی نـــــــه بگریـــــــزد ز آب
 گــــــر برآماســــــد مــــــرا دســــــت وشــــــکم
 گــــــویم آنگــــــه گــــــر برپســــــند از بطــــــون
ــــــوج آب ــــــدر از م ــــــکم گوب ــــــگ اش  خی
ــــــو ــــــنم آب ج ــــــه بی ــــــر جائیک ــــــن به  م
 دســـت همچـــون دف شـــکم همچـــون دهـــل
 گـــــــر بریـــــــزد خـــــــونم آن روح االمـــــــني
 امچـــون زمـــني و چـــون جنـــني خونخـــواره

ــم ــی جوش ــگ شــب هم ــو دی ــش همچ  در آت
 مــــــن پشــــــیمانم کــــــه مکــــــر انگیخــــــتم
 گـــو بـــران بـــر جـــان مســـتم خشـــم خـــویش

ــــی ــــه م ــــدگرچ ــــم کش ــــم آب ــــه ه ــــم ک  دان
 گـــــردو صـــــدبارش کنـــــد مـــــات وخـــــراب
 عشـــــق آب از مـــــن نخواهـــــد گشـــــت کـــــم
ــــــــودی درون ــــــــکی بحــــــــرم روان ب  کاش
 گـــــر بمـــــريم هســـــت مـــــرگم مســـــتطاب
 رشــــــگم آیــــــد بــــــودمی مــــــن جــــــای او

 کـــــوبم چـــــه گـــــلطبـــــل عشـــــق آب مـــــی
 جرعـــه جرعـــه خـــون خـــورم همچـــون زمـــني

 امام ایـــــن کـــــارهتـــــا کـــــه عاشـــــق گشـــــته
 روز تـــا شـــب خـــون خـــورم ماننـــد ریـــگ
 از مــــــــــــراد خشــــــــــــم او بگــــــــــــریختم
ــــیش ــــاو و م ــــاق گ ــــت و عش ــــد قربانس  عی
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ــــورد ــــزی خ ــــر چی ــــبد اگ ــــر خس ــــاو اگ  گ
ـــــداده ـــــرا جان ـــــی دان م ـــــاو موس ـــــیگ  ئ
ـــــان کشـــــته ـــــود قرب ـــــیگـــــاو موســـــی ب  ئ

 بـــــر جهـــــد آن کشـــــته ز آســـــیبش بجـــــا
 یـــــــا کرامـــــــی اذبحـــــــوا هـــــــذا البقـــــــر
ـــــــدم ـــــــامی ش ـــــــردم و ن ـــــــادی م  از جم
ــــــــــدم ــــــــــوانی و آدم ش ــــــــــردم از حی  م

ـــــــــ ـــــــــۀ دیگ ـــــــــر رحمل ـــــــــريم از بش  بم
ـــــو ـــــنت ز ج ـــــدم جس ـــــم بای ـــــک ه  وز مل
ــــــان شــــــوم ــــــک قرب ــــــار دیگــــــر از مل  ب
ــــون  پــــس عــــدم گــــردم عــــدم چــــون ارغن
 مـــــــــرگ دان آن، کاتفـــــــــاق امتســـــــــت
 همچـــــه نیلـــــوفر بـــــروزین طـــــرف جـــــوی
ـــــــــای آب ـــــــــت او جوی ـــــــــرگ او آبس  م
 ای فســـــــرده عاشـــــــق نمگـــــــني نمـــــــد
 ســـــوی تیـــــغ عشـــــقش ای ننـــــگ زمـــــان
ــــز ــــدر جــــوی ری ــــوزه ان ــــدی ک  جــــوی دی

 ب کــــــوزه چــــــون در آب جــــــو شــــــودآ
ـــــا ـــــش بق ـــــد و ذات ـــــانی ش ـــــف اوف  وص
  خــــــــویش را بــــــــر نخــــــــل اوآویخــــــــتم

 

ــــــی ــــــن م ــــــد ت ــــــح عی ــــــر ذب ــــــروردبه  پ
ــــــر آزاده ــــــر ه ــــــزوم حش ــــــیجــــــز و ج  ئ
 ئـــــیکمـــــرتین جـــــزوش حیـــــات کشـــــته

ـــــــــــها ـــــــــــربوا ببعض ـــــــــــاب اض  در خط
ـــــــــــم حشـــــــــــر اروا  ح النظـــــــــــران اردت

ــــــــر زدم ــــــــوان س ــــــــردم بحی ــــــــا م  وزنم
ـــدم ـــم ش ـــردن ک ـــی ز م ـــم ک ـــه ترس ـــس چ  پ
 تـــــــا بـــــــرآرم از مالیـــــــک بـــــــال و پـــــــر
 کـــــــــل شـــــــــیء هالـــــــــک االوجهـــــــــه
 آنچــــــه انــــــدر وهــــــم نایــــــد آن شــــــوم
 گویـــــــــدم کانـــــــــا الیـــــــــه راجعـــــــــون
 آب حیــــــوانی نهــــــان در ظلمــــــت اســــــت
 همچـــــه مستســـــقی حـــــریص و آب جـــــوی

ــــــم بالصــــــوابمــــــی ــــــه اعل  خــــــورد والل
 رمـــــدن مـــــیکـــــو ز بـــــیم جـــــان ز جانـــــا

 صـــــدهزاران جـــــان نگـــــر دســـــتک زنـــــان
ـــــــز ـــــــرا از جـــــــوی کـــــــی باشـــــــد گری  آب
 محـــــــو گـــــــردد در وی و او جـــــــو شـــــــود
ـــی بـــدلقا ـــود و ن ـــم ش ـــی ک ـــپس ن ـــن س  زی
  عــــــــذر آنــــــــرا کــــــــه از او بگــــــــریختم

 

  
  رسیدن آن عاشق به معشوق خویش چون دست از جان و سرشست

ـــر رو و ســـر  همچـــون گـــوئی ســـجده کـــن ب
 دل ســـــوی صـــــدر جهـــــانرفـــــت آن بـــــی

 کفـــــن هـــــم تیـــــغ انـــــدر دســـــت اوهـــــم 
 جملــــــه خلقــــــان منتظــــــر ســــــر در هــــــوا
 ایــــن زمــــان ایــــن احمــــق یــــک لخــــت را
ــــــد ــــــور دی ــــــه شــــــرر را ن  همچــــــه پروان
 لیـــک شـــمع عشـــق چـــون آن شـــمع نیســـت
ــــــت ــــــی اس ــــــمعهای آتش ــــــس ش   او بعک

 

 جانـــــب آن صـــــدر شـــــد بـــــا چشـــــم تـــــر
 بــــــا رخ چــــــون ارغــــــوان و اشــــــگ روان
 چونکــــــه بــــــود آن عاشــــــق سرمســــــت او

ـــــــــ ـــــــــا درآوی ـــــــــوزد ی ـــــــــه بس  زد وراک
 آن نمایــــــــد کــــــــه زمــــــــان بــــــــدبخت را
 احمقانــــــــه درفتــــــــاد از جــــــــان بریــــــــد
ـــنی اســـت ـــدر روش ـــن ان ـــدر روش  روشـــن ان

ـــی ـــتم ـــی اس ـــه خوش ـــش و جمل ـــد آت  نمای
 

  مالقات کردن عاشق صادق با صدر جهان
ــــــر شــــــمع زد  آن بخــــــاری خــــــویش را ب
 آه ســـــــوزانش ســـــــوی گـــــــردون شـــــــده
 گفــــت بــــا خــــود در ســــحرگه کــــای احــــد

 م لیــــــکاو گنـــــاهی کـــــرد و مـــــا دیـــــدی
ــــــود ــــــان ب ــــــا ترس ــــــرم ز م ــــــاطر مج  خ
 مـــــــــن برتســـــــــانم و قـــــــــیح یـــــــــاوه را
ــــــــی ــــــــر دیــــــــگ ســــــــرد آذر م  رودبه

ــــــــم ــــــــن برتســــــــانم بعل ــــــــان را م  ایمن
ـــــــم ـــــــع نه ـــــــاره در موض ـــــــاره دوزم پ  پ

ــــّره ــــت س ــــت س ــــیخ درخ ــــون ب ــــرد چ  م

 گشـــــته بـــــود از عشـــــقش آســـــان آن کبـــــد
 در دل صــــــــدر جهــــــــان مهــــــــر آمــــــــده
 حـــــــــال آن آوارۀ مـــــــــا چـــــــــون بـــــــــود

 دانســــــت لیــــــکرحمــــــت مــــــا را نمــــــی
ــــــود ــــــد در ترســــــش ب ــــــک صــــــد امی  لی
 آنکــــــه ترســــــد مــــــن چــــــه ترســــــانم ورا
ــــی ــــر م ــــوش از س ــــز ج ــــر آن ک ــــی ب  رودن

ـــــــم ـــــــر دارم بحل ـــــــرس ب ـــــــان را ت  خایف
ــــر  ــــمه ــــور ده ــــدر خ ــــربت ان ــــی را ش  کس

ـــــاش از چـــــوب ســـــخت ـــــد برگه  زان بروی
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ــــــــا ــــــــته برگه ــــــــیخ رس ــــــــور آن ب  در خ
 بـــــر فلـــــک برهاســـــت ز اشـــــجار وفـــــا
ــــر آســــمان ــــر ب  چــــون برســــت از عشــــق پ

 گنـــــــهمـــــــوج میـــــــزد در دلـــــــش عفـــــــو 
ـــــــود ـــــــا دل یقـــــــني روزن ب  کـــــــه ز دل ت
ــــــــود ســــــــفال دو چــــــــراغ  متصــــــــل نب
 هــــیچ عاشــــق خــــود نباشــــد وصــــل جــــو
 لیـــــک عشــــــق عاشـــــقان تــــــن زه کنــــــد
 چـــون در ابـــن دل بـــرق مهردوســـت جســـت
ــــــو ــــــد دوت ــــــق آم ــــــر ح ــــــو مه  در دل ت
 هــــــیچ بانــــــگ کــــــف زدن نایــــــد بــــــدر
ـــــــد کـــــــه کـــــــو آب گـــــــوار  تشـــــــنه مینال
ـــا ـــر جـــان م ـــن عطـــش ب  جـــذب آبســـت ای

 در قـــــــدرحکمـــــــت حـــــــق در قضـــــــا و 
 جملــــه اجــــزای جهــــان ز آن حکــــم پــــیش
ـــواه ـــت خ ـــالم جف ـــر جـــزوی ز ع  هســـت ه
ــــــــا ــــــــني را مرحب ــــــــد زم ــــــــمان گوی  آس
 آســـــــمان مـــــــرد و زمـــــــني زن در خـــــــرد

ــــــی ــــــد گرم ــــــون نمان  اش بفرســــــتد اوچ
 بـــــرج خـــــاکی خـــــاک ارضـــــی را مـــــدد
 بـــــــــرج بـــــــــادی ابرســـــــــوی او بـــــــــرد
ـــــــید ازو ـــــــی خورش ـــــــش گرم ـــــــرج آت  ب
ـــــن ـــــدر زم ـــــک ان ـــــرگردان فل ـــــت س  هس

ــــــدبانو ــــــني ک ــــــن زم ــــــیوی ــــــدئیها م  کن
 پـــــس زمـــــني و چـــــرخ را دان هوشـــــمند

 مزنـــــدگرنـــــه از هـــــم اینـــــدو دلـــــرب مـــــی
ـــــی ـــــد ارغـــــوانب  زمـــــني کـــــی گـــــل بروی

 بهـــــر آن میـــــل اســـــت در مـــــاده بـــــه نـــــر
 میـــــل انـــــدر مـــــرد و زن حـــــق زان نهـــــاد

ـــز میـــل هـــر جـــزوی   وی هـــم نهـــدبـــه ج
ــــــاق ــــــدر اعتن ــــــاروز ان ــــــني ب  شــــــب چن
 روز و شـــــب ظـــــاهر دو ضـــــد و دشـــــمنند

 را همچـــه خـــویش هــر یکـــی خواهـــان دگـــر
ــــی ــــه ب ــــع رازانک ــــود طب ــــل نب ــــب دخ   ش

 

 در درخــــــــت و در نفــــــــوس و در نهــــــــی
 اصــــــلها ثابــــــت و فرعــــــه فــــــی الســــــماء
ـــــــد در دل صـــــــدر جهـــــــان  چـــــــون نروی
 کــــــه زهــــــر دل تــــــا دل آمــــــد روزنــــــه
 نـــــی جـــــدا و دور چـــــون دو تـــــن بـــــود
 نورشـــــــان ممـــــــزوج باشـــــــد در مســـــــاغ
 کــــــه نــــــه معشــــــوقش بــــــود جویــــــای او

ـــــدعشـــــق معشـــــوقان خـــــوش و  ـــــه کن  فرب
ــــدان کــــه هســــت ــــدر آن دل دوســــتی می  ان

 گمـــــانی مهـــــر تـــــوهســـــت حـــــق را بـــــی
ــــــو بیدســــــت دگــــــر  از یکــــــی دســــــت ت
ــــــوار ــــــو آن آبخ ــــــه ک ــــــد ک ــــــم نال  آب ه
ـــــــــــا ـــــــــــم زان م ـــــــــــا از آن او و او ه  م
 کــــــــرده مــــــــا را عاشــــــــقان همــــــــدگر
ـــت خـــویش ـــقان جف ـــت و عاش ـــت جف  جف
ـــــاه ـــــرگ ک ـــــا و ب  راســـــت همچـــــون کهرب
 بـــــــاتوام چـــــــون آهـــــــن و آهـــــــن ربـــــــا

ـــــد ـــــه آن ان ـــــیهرچ ـــــن م ـــــرورداخت ای  پ
ـــــری ـــــد ت ـــــون نمان ـــــد اوچ ـــــم بده  اش ن

ــــــــدد ــــــــیش او را م ــــــــی در پ ــــــــرج آب  ب
ــــــــارات  ــــــــا بخ ــــــــدخَوَ ت ــــــــرا در کش  م

 همچـــه تـــا بـــه ســـرخ ز آتـــش پشـــت و رو
 همچـــــه مـــــردان گـــــرد مکســـــب بهـــــر زن

ـــــــی ـــــــر والدات و رضـــــــاعش م ـــــــدب  تن
 چونکـــــــه کـــــــار هوشـــــــمندان میکنـــــــد

ـــدپـــس چـــرا چـــون جفـــت درهـــم مـــی  خزن
ـــــاب آســـــما ـــــد زاب و ت ـــــس چـــــه زای  نپ
 تــــــــــابود تکمیــــــــــل کــــــــــار یکــــــــــدگر
 تـــــا بقـــــا یابـــــد جهـــــان زیـــــن اتحـــــاد
ــــــــدی جهــــــــد  ز اتحــــــــاد هــــــــر دو تولی
 مختلـــــــف در صـــــــورت امـــــــا اتفـــــــاق

ــــی ــــت م ــــک حقیق ــــر دو ی ــــک ه ــــدلی  تنن
ـــــویش ـــــار خ ـــــل و ک ـــــل فع ـــــی تکمی  از پ
ــــــا ــــــدر خــــــرج آرد روزه ــــــس چــــــه ان  پ

 

  جذب هر عنصری جنس خود را که در ترکیب آدمی بغري جنس محتبس شده
ـــــن ـــــد خـــــاک ت ـــــازگرد خـــــاک گوی  را ب

 تــــــریجــــــنس مــــــائی پــــــیش مــــــا اوىل
 امگویـــــــد آری لیـــــــک مـــــــن پابســـــــته

ـــــــــد آب ـــــــــن را بجوین ـــــــــری ت  هـــــــــات
ــــــري ــــــد اث ــــــن را همــــــی خوان  گرمــــــی ت
ــــــدن ــــــت در ب ــــــاد و دو عل ــــــت هفت  هس

 تـــرک جـــان گـــو ســـوی مـــا آهمچـــو گـــرد
ــــن ســــوپری ــــه کــــه جــــان بگــــذاری و ای  ب
ــــته ــــران خس ــــو ز هج ــــون ت  امگرچــــه همچ

ـــــا ـــــوی م ـــــت س ـــــری آی از غراب ـــــی ت  ک
 کــــــه زنــــــاری راه اصــــــل خــــــویش گــــــري
 از کششــــــــهای عناصــــــــر چــــــــه رســــــــن



۱۲۱ 

ـــــــلد ـــــــدنها بگس ـــــــا ب ـــــــد ت ـــــــت آی  عل
 چهــــار مرغنــــد ایــــن عناصــــر بســــته پــــا
 پایشــــــان از همــــــدگر چــــــون بــــــاز کــــــرد
 جذبـــــــــۀ ایـــــــــن اصـــــــــلها و فرعهـــــــــا

 هـــــا را بـــــردردتـــــا کـــــه ایـــــن ترکیـــــب
ــــل ــــن عج ــــد زی ــــانع آی ــــق م ــــت ح  حکم
 گویــــــد ای اجزااجــــــل مشــــــهود نیســــــت
  چونکـــــه هـــــر جـــــزوی بجویـــــد ارتفـــــاق

 

ـــــــــدتـــــــــ  ا عناصـــــــــر یکـــــــــدگر را واهل
 مـــــــرگ و رنجـــــــوری و علـــــــت پاگشـــــــا
ـــــرد ـــــرواز ک ـــــني پ ـــــر عنصـــــر یق ـــــرغ ه  م
ــــا ــــم م ــــر جس ــــد ب ــــی نه ــــی رنج ــــر دم  ه
 مـــــرغ هـــــر جـــــزوی باصـــــل خـــــود پـــــرد
 جمعشـــــــان دارد بصـــــــحبت تـــــــا اجـــــــل
 پــــر زدن پــــیش از اجلتــــان ســــود نیســــت
 چــــون بــــود جــــان غریــــب انــــدر فــــراق

 

  د و منقطع شدن از اجزای اجساممنجذب شدن جان نیز بعالم ارواح و میل او بمقر خو
ـــــــیم ـــــــت فرش ـــــــد ای اجـــــــزای پس  گوی
ــــــــــبزه و آب روان ــــــــــن در س ــــــــــل ت  می
ـــات و درحـــی اســـت ـــدر حی ـــل جـــان ان  می
ـــوم ـــت اســـت و در عل ـــل جـــان در حکم  می
ــــــرف ــــــی و ش ــــــدر ترق ــــــل جــــــان ان  می
ـــل و عشـــق آن شـــرف هـــم ســـوی جـــان  می
 گـــــر بگـــــویم شـــــرح ایـــــن بیحـــــد شـــــود
ــــود ــــب ب ــــه او طال ــــر ک ــــه ه ــــل آنک  حاص

ــــــــ ــــــــوان نب ــــــــی حی ــــــــادآدم  اتی و جم
 تننـــــــدبیمـــــــرادان بـــــــر مـــــــرادی مـــــــی

ـــد ـــر کن ـــوش و خـــوش ف ـــوقان خ ـــل معش  می
ـــــــــه  عشـــــــــق معشـــــــــوقان دورخ افروخت

 نیـــــــازکهربـــــــا عاشـــــــق بشـــــــکل بـــــــی
ــــان ــــته ده ــــق آن بس ــــن عش ــــا ک ــــن ره  ای
ــــــــــکده ــــــــــم آتش ــــــــــق و غ  دود آن عش
 لیــــــــک از نــــــــاموس و پــــــــاس آبــــــــرو
ــــــده ــــــکني ش ــــــتاق آن مس ــــــتش مش  رحم
 عقــــل حــــريان کــــاین عجــــب او را کشــــید

 کــــزین تـــــا واقفـــــی تــــرک جلـــــدی کـــــن
ــــخن ــــان س ــــی زینس ــــر دم ــــدم ه ــــب ببن  ل
 کـــاین ســـخن را بعـــد از ایـــن مـــدفون کـــنم
 کیســــــت آن کــــــت میکشــــــد ای مقتنــــــی
ــــــفر ــــــر س ــــــی به ــــــت میکن  صــــــد عزیم
ـــــــام ـــــــو آن لگ ـــــــر س ـــــــد به  زان بگردان
ـــت ـــی اس ـــو پ ـــار زان نیک ـــرک س ـــب زی  اس
 او دلــــت را بــــرد و صــــد ســــودا ببســــت
 چــــون شکســــت او بــــال از رای نخســــت

ــــل تــــدبري   ت گسســــتچــــون قضــــایش حب

 

 تــــــر مــــــن عرشــــــیمغربــــــت مــــــن تلــــــخ
 زان بـــــــود کـــــــه اصـــــــل آن آمـــــــد ز آن
ـــــت  زانکـــــه جـــــان المکـــــان اصـــــل ویس
ـــــاغ و راغســـــت و کـــــروم ـــــن در ب ـــــل ت  می
 میــــــل تــــــن در کســــــب اســــــباب علــــــف
ـــــــوان ـــــــون را بخ ـــــــب و یحب ـــــــن یح  زی
 مثنـــــــوی هفتـــــــاد مـــــــن کاغـــــــذ شـــــــود
 جــــــان مطلــــــوبش بــــــر او راغــــــب بــــــود

 مـــــرادهـــــر مـــــرادی عاشـــــق هـــــر بـــــی
 کننـــــدشـــــان مـــــیوان مـــــرادان جـــــذب ای

 لــــــیکن میــــــل عاشــــــقان الغــــــر کنــــــد
 عشـــــــق عاشـــــــق جـــــــان او را ســـــــوخته

 کوشــــــــــد در آن راه درازکــــــــــاه مــــــــــی
 تافــــــت انــــــدر ســــــینه صــــــدر جهــــــان
ـــــــه در مخـــــــدوم آن مشـــــــفق شـــــــده  رفت

 آمــــــد کــــــه واجویــــــد از اوشــــــرم مــــــی
ــــــده ــــــانع آم ــــــف م ــــــن لط ــــــلطنت زی  س

 جانـــــب رســـــید یاکشـــــش زان ســـــوبدین
 لـــــب بـــــه بنـــــد اللـــــه اعلـــــم بـــــالخفی

ــــــر  ــــــه آرم ه ــــــنتوب ــــــدبار م ــــــان ص  زم
 آن کشـــــنده میکشـــــد مـــــن چـــــون کـــــنم

 نگــــــذاردت کــــــه دم زنــــــیآنکــــــه مــــــی
ـــــــر ـــــــای دگ ـــــــرا ج ـــــــر ت ـــــــاند م  میکش
 تـــــا خـــــرب یابـــــد ز فـــــارس اســـــب خـــــام
 کــــوهمی دانــــد کــــه فــــارس بــــروی اســــت

 مــــرادت کــــرد و بــــس دل را شکســــتبــــی
 چـــون نشـــد هســـتی بـــال اشـــکن درســـت
ــــو قضــــای او درســــت ــــر ت ــــد ب   چــــون نش

 

 والیظهر من ذلک الجذب اثرفی العاشق  یعلمه العاشق و الیرجوه و الیخطر ببالهجذب عاشق معشوق را من حیث ال
  بالیأس مع دوام الطلب االالخوف الممزوج
 آمـــــدیم اینجـــــا کـــــه در صـــــدر جهـــــان
ــــــــــراق ــــــــــدی او از ف ــــــــــکیباکی ب  ناش

ـــــان ـــــودی جـــــذب آن عاشـــــق نه  گـــــر نب
ـــــوی وثـــــاق ـــــی دوان بـــــاز آمـــــدی س  ک



۱۲۲ 

ـــــــوقان نهانســـــــت و ســـــــتري ـــــــل معش  می
ــــار ــــا اعتب ــــت ز اینج ــــت هس ــــک حکای  ی
ـــرک آن کـــردیم کـــو در جســـت و جوســـت  ت

ـــــد از ـــــا ره ـــــد نجـــــاتت ـــــا یاب ـــــرگ ت  م
ـــــرگ ـــــع م ـــــد او نباشـــــد دف  هـــــر کـــــه دی
ــــت ــــتاق مس ــــت ای مش ــــار اس ــــار آن ک  ک
 شـــــد نشـــــان صـــــدق ایمـــــان ای جـــــوان
ــــان چنــــني ــــو ای ج ــــان ت ــــر نشــــد ایم  گ
 هـــر کـــه انـــدر کـــار تـــو شـــد مـــرگ دوســـت
ــت ــرگ نیس ــود م ــت آن خ ــت رف ــون کراه  چ
ــــع شــــد ــــردن نف ــــت م  چــــون کراهــــت رف

 کســی کــش گفــت او دوســت حــق اســت آن
 رســـده عاشـــق مـــیگـــوش دار اکنـــون کـــ

 

ــــري ــــل و نف ــــا دو صــــد طب ــــق ب ــــل عاش  می
ـــــار ـــــاری ز انتظ ـــــد بخ ـــــاجز ش ـــــک ع  لی
ـــد روی دوســـت ـــرگ بین ـــیش از م ـــه پ ـــا ک  ت
 زانکــــــه دیــــــد دوستســــــت آب حیــــــات

 اســـتش نـــه بـــرگدوســـت نبـــود کهنـــه میـــوه
ـــدر آن ـــت کان ـــد مرگـــت خوشس ـــار ار رس  ک

ــــد خــــوش  ــــه آی ــــرگ انــــدرانآنک ــــرا م  ت
ـــــن ـــــال دی ـــــو اکم ـــــل رو بج ـــــت کام  نیس

 کراهــــت دوســــت اوســــتبــــر دل تــــو بــــی
ـــــت ـــــالن کردنیس ـــــت و نق  صـــــورت مرگس
 پــــس درســــت آمــــد کــــه مــــردن رفــــع شــــد
 کـــــــه تـــــــوئی آن مـــــــن و مـــــــن آن تـــــــو
 بســـــته عشـــــق او را بحبـــــل مـــــن مســـــد

 

  رسیدن بخاری عاشق در بندگی صدر جهان
ـــــان ـــــرۀ صـــــدر جه ـــــد او چه  چـــــون بدی

ــــا ــــک افت ــــنشهمچــــه چــــوب خش  د آن ت
ــــــد از بخــــــور و از گــــــالب  هرچــــــه کردن
ــــــر روی او ــــــد آن مزعف  شــــــاه چــــــون دی

ـــی ـــت م ـــق دوس ـــت عاش ـــتگف ـــد بتف  جوی
ــــــو ــــــی و حــــــق آنســــــت ک  عاشــــــق حق
 صــــد چــــه توفــــانی اســــت پــــیش آن نظــــر

 ئــــــی و عاشــــــقی بــــــر آفتــــــابســــــایه
ــــــاد ــــــد ب ــــــیش تن ــــــه پ ــــــه زور پش   همچ

 

ــــــا پریــــــدش از تــــــن مــــــرغ جــــــان  گوئی
ــــــاخنش ــــــرق ســــــرتا ن  ســــــرد شــــــد از ف

 و نیامـــــــد در خطـــــــابنجنبیـــــــد مـــــــی
 پـــــس فـــــرود آمـــــد ز مرکـــــب ســـــوی او
ــــت ــــد آن عاشــــق برف  چونکــــه معشــــوق آم
 چـــــون بیایـــــد نبـــــود از تـــــو تـــــار مـــــو
ــــر ــــه مگ ــــی خــــود خواج ــــر نف ــــقی ب  عاش
 شــــــمس آیــــــد ســــــایه را گــــــردد شــــــتاب
ــــــداد ــــــم بالس ــــــه اعل ــــــود والل ــــــون ب  چ

 

  نواخنت معشوق عاشق بیهوش را تا بهوش باز آمد
 اش در میــــــانکشــــــید از بیهشــــــیمــــــی
ــــگ ــــدا بان ــــای گ ــــه ک ــــوش او ش  زد در گ

ـــــی ـــــراقم م ـــــدر ف ـــــو کان ـــــان ت ـــــدج  طپی
 ای بدیـــــــده در فـــــــراقم گـــــــرم و ســـــــرد

ــــــی ــــــرتی را ب ــــــه اش ــــــرغ خان ــــــردم  خ
ـــــاد ـــــا نه ـــــرغ اشـــــرت پ ـــــه م  چـــــون بخان
ــــا ــــوش م ــــل و ه ــــرغ اســــت عق ــــه م  خان
ـــــش ـــــه چـــــون ســـــر کـــــرد در آب و گل  ناق
 کـــــرد فضـــــل عشـــــق انســـــان را فضـــــول
 جاهــــل اســــت و انــــدرین مشــــکل شــــکار

ــــــ ــــــی يک ــــــدر کش ــــــار ان  دی شــــــري راکن
 ظالمســـت او بـــر خـــود و بـــر جـــان خـــود
 جهــــــــل او مــــــــر علمهــــــــا را اوســــــــتاد

 دمـــــش دســـــت او بگرفـــــت کـــــاین رفتـــــه
 تـــن مـــن زنـــده شـــود ایـــن مـــردهه چـــون بـــ

ـــــم ـــــان محتش ـــــن ج ـــــنم او را ازی ـــــن ک  م
ـــــه ـــــامحرم ن ـــــد روی دوســـــتجـــــان ن  بین

ـــــدر جهـــــان ـــــدک از کـــــرم ص ـــــدک ان  ان
 زر نثـــــــــار آوردمـــــــــت دامـــــــــن گشـــــــــا
 چونکــــه زنهــــارش رســــیدم چــــون رمیــــد

 خـــــودی و بـــــازگردبـــــا خـــــود آی از بـــــی
 بـــــــردرســـــــم مهمـــــــانش بخانـــــــه مـــــــی

ــــدرفتاد ــــقف ان ــــت و س ــــران گش ــــه وی  خان
ــــــدا ــــــه خ ــــــب ناق ــــــالح طال ــــــوش ص  ه

 جـــان و دلـــش نـــی گـــل آنجـــا مانـــد نـــی
ـــول ـــوم اســـت و جه ـــزون جـــوئی ظل ـــن ف  زی

ـــــی ـــــارم ـــــربی در کن ـــــوش ش ـــــد خرگ  کش
ــــــــدی شــــــــري را  گــــــــر بدانســــــــتی و دی
ــــــربد  ظلــــــم بــــــني کــــــز عــــــدلها گــــــو می
 ظلــــــم ومـــــــر عــــــدلها را شـــــــد رشـــــــاد
 آنگهــــــی آیــــــد کــــــه مــــــن دم بخشــــــمش
 جــــــان مــــــن باشــــــد کــــــه روآرد بمــــــن

 بینــــد بخششــــمجــــان کــــه مــــن بخشــــم بــــه
 جــز همــان جــان کاصــل او از کــوی اوســـت



۱۲۳ 

 وار ایــــــن دوســــــت رادر دمــــــم قصــــــاب
ــــــــال ــــــــده از ب  گفــــــــت ای جــــــــان رمی

ــــتی  ــــودی و مس ــــا بیخ ــــتای خــــود م  اس
 لــــب ایـــن زمـــان مـــن نوبنــــوبـــا تـــو بـــی

ــــب مــــی ــــن ل ــــا از ای ــــدز آنکــــه آن لبه  رم
 گوشــــی در ایــــن دم برگشــــاگــــوش بــــی

 چـــــون صـــــالی وصـــــل بشـــــنیدن گرفـــــت
ــــوه صــــبا ــــز عش ــــم از خاکســــت ک ــــی ک  ن
ـــــاب ـــــز خط ـــــود ک ـــــه نب ـــــم ز آب نطف  ک
 کـــــم زبـــــادی نیســـــت شـــــد از امـــــر کـــــن
ـــــاری نیســـــت کـــــز امـــــر ســـــالم  کـــــم زن
ـــــدو ـــــع ع ـــــت در دف ـــــم ز چـــــوبی نیس  ک

ـــــم ز  ـــــز والدک ـــــود ک ـــــنگ نب ـــــوه و س  ک
  زیـــــن همـــــه بگـــــذر نـــــه از مایـــــه عـــــدم

 

ـــــــت راتا ـــــــزش پوس ـــــــز نغ ـــــــد آن مغ  هل
 وصــــــــل را مــــــــادر گشــــــــادیم الصــــــــال
 ای ز هســــــت ماهمــــــاره هســــــتی اســــــت

ـــــــه مـــــــی  گـــــــویم شـــــــنورازهـــــــای کهن
ـــــــب جـــــــوی نهـــــــان برمیدمـــــــد ـــــــر ل  ب
ـــــــــاء ـــــــــه مایش ـــــــــل الل ـــــــــر راز یفع  به
ـــــت ـــــدن گرف ـــــدک مـــــرده جنبی ـــــدک ان  ان
ـــــــا ـــــــرآرد از قب ـــــــر ب ـــــــد س ـــــــبز پوش  س
ـــــــاب ـــــــون آفت ـــــــد رخ چ ـــــــفان زاین  یوس
 در رحـــــم طـــــاوس مـــــرغ خـــــوش ســـــخن

ــــتان  ــــالمگلس ــــوش ک ــــل خ ــــر خلی ــــد ب  ش
 گشــــــت اژدرهــــــای منکــــــر ز امــــــر هــــــو

ــــــه ــــــه ناقــــــه زاد زادناق ــــــی کــــــان ناق  ئ
 عــــــــــــالمی زاد و بزایــــــــــــد دمبــــــــــــدم

 

  با خویش آمدن عاشق بیهوش و روی آوردن به ثنا و شکر معشوق
 برطپیـــــــد و برجهیــــــــد و شــــــــاد شــــــــاد
 بشـــــــــکفید از روی او وشـــــــــاد شــــــــــد
ــــای حــــق جــــانرا مطــــاف ــــت ای عنق  گف

 شــــــــقای ســــــــرافیل قیامــــــــت گــــــــاه ع
 اولــــــني خلعــــــت کــــــه خــــــواهی دادنــــــم
ـــــن ـــــدانی بصـــــفوت حـــــال م  گرچـــــه می
ـــــــد ـــــــدر فری ـــــــار ای ص ـــــــدهزاران ب  ص
ــــــــو ــــــــغای ت ــــــــو و اص ــــــــمیعی ت  آن س
ــــــــرا ــــــــیش م ــــــــم و ب ــــــــیدن ک  آن نیوش

ــــب ــــتقل ــــوم تس ــــه آن معل ــــن ک ــــای م  ه
ـــــره ـــــوخ غ ـــــو ش ـــــتاخی ت ـــــر گس ـــــیبه  ئ

ـــــت ـــــدم بشس ـــــه چـــــون مان ـــــنو ک  اوال بش
 ثانیــــــــاً بشــــــــنو تــــــــو ای صــــــــدر ودود

ـــــــريون ر ـــــــو ب ـــــــا از ت ـــــــاً ت ـــــــهثالث  امفت
ـــــه ـــــا را مزرع ـــــوخت م ـــــون س ـــــاً چ  رابع

 ای صــــــدر جهــــــانخامســــــاً در هجــــــرت
ـــــو ـــــاروی ت ـــــت ب ـــــش جه ـــــاً از ش  سادس
ــــــــدانم ضــــــــاله ــــــــامن ن  امســــــــابع از ث

ــــا ــــر خاکه ــــو خــــون ب ــــابی ت  هــــر کجــــا ی
ــني ــن چن  بانــگ مــن رعــد اســت و بانــگ ای

ـــــی ـــــه م ـــــت و گری ـــــان گف ـــــن می ـــــنمم  ت
 گـــــردد بکـــــاءگـــــر بگـــــویم فـــــوت مـــــی

ــــــی ــــــده خــــــون دل شــــــهام ــــــد از دی  فت
ــــن ــــد آن ای ــــه ورش ــــت و گری ــــف بگف  نحی

 از دلــــــش چنــــــدان برآمــــــدهای وهــــــوی
 خــــريه گویــــان خــــريه گریــــان خــــريه خنــــد

ــــاد ــــدر فت ــــک دو چرخــــی زد ســــجود ان  ی
ـــــــد هجـــــــر آ  زاد شـــــــددر وصـــــــال از بن

ـــــاف ـــــوه ق ـــــدی از ک ـــــاز آم ـــــه ب  شـــــکر ک
 ای تــــو عشــــق عشــــق وای دلخــــواه عشــــق
 گـــــوش خـــــواهم کـــــه نهـــــی بـــــر روزنـــــم

 پـــــرور گـــــوش کـــــن اقـــــوال مـــــنبنـــــده
ـــــــو هوشـــــــم پریـــــــد  ز آرزوی گـــــــوش ت

ــــــم ــــــووان تبس ــــــزای ت ــــــان اف ــــــای ج  ه
ـــــــرا ـــــــدیش م ـــــــد ان ـــــــان ب ـــــــوۀ ج  عش
ــــد درســــت ــــو چــــون نق ــــذیرفتی ت ــــس پ  ب

ـــــــت ذره ـــــــیش حلم ـــــــا در پ ـــــــیحلمه  ئ
ــــــــن ــــــــیش م ــــــــت اول آخــــــــر ز پ  بجس

ـــــود ـــــانی نب ـــــی ث ـــــتم بس ـــــرا جس ـــــه ت  ک
 امگوئیـــــــــا ثالـــــــــث ثالثـــــــــه گفتـــــــــه

ـــــــــه مـــــــــن ـــــــــدانم خامســـــــــه از رابع  ن
ـــــــان ـــــــودم در زی  از حـــــــواس خمســـــــه ب
 گوئیـــــا باریـــــد بـــــر مـــــن غـــــم دو تـــــو
 امخـــــون همـــــی گریـــــد فلـــــک از نالـــــه

ـــــری باشـــــد یقـــــني از چشـــــم مـــــا  پـــــی پ
ـــــني ـــــر زم ـــــارد ب ـــــا بب ـــــد ت ـــــر خواه  ز اب
 یـــــا بگـــــویم یـــــا بگـــــریم چـــــون کـــــنم

ــــــا ور بگــــــریم چــــــون  کــــــنم شــــــکر و ثن
 بـــــني چـــــه افتـــــاده اســـــت از دیـــــده مـــــرا
 کـــه بـــر او بگریســـت هـــم دون هـــم شـــریف
 حلقــــــه کــــــرد اهــــــل بخــــــارا گــــــرد اوی
 مــــرد و زن خــــورد و کــــالن حــــريان شــــدند
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 ریــــزشــــهر هــــم همرنــــگ او شــــد اشــــگ
 دم بــــــــــازمني آســــــــــمان میگفــــــــــت آن

 عقل حـريان کـه چـه عشـق اسـت و چـه حـال
ـــــــه را ـــــــت نام ـــــــده قیام  چـــــــرخ برخوان
ـــــــانگی ـــــــق را بیگ ـــــــالم عش ـــــــا دو ع  ب
 ســــــخت پنهانســــــت و پیــــــدا حــــــريتش

ـــــــاد ـــــــري هفت ـــــــیش او غ ـــــــت ک  و دو مل
 مطـــــرب عشـــــق ایـــــن زنـــــدوقت ســـــماع
ــــدم ــــای ع ــــق دری ــــد عش ــــه باش ــــس چ  پ
ــــــــوم شــــــــد ــــــــدگی و ســــــــلطنت معل  بن

ـــــــتی  ـــــــگی هس ـــــــتیزکاش ـــــــانی داش  ب
 هرچـــــــــه گـــــــــوئی ای دم هســـــــــتی ازان
 آفـــــــــت ادراک آن قالســـــــــت و حـــــــــال
 مــــــن چــــــه بــــــا ســــــودائیانش محــــــرمم

 ئـــــیســـــخت مســـــت و بیخـــــود و آشـــــفته
ــــی ــــاری دم ــــر ن ــــدار ب ــــان هش ــــان و ه  ه

 و بگشـــــــاده زبـــــــانعاشـــــــق و مســـــــتی 
 چونکـــــــه راز و  نـــــــاز او گویـــــــد زبـــــــان
ـــــه آذر اســـــت ـــــم و پنب  ســـــرت چـــــه در پش
ــــنم ــــان ک ــــرش پنه ــــا س ــــم ت ــــون بکوش  چ

 هـــــردو گـــــوش رغـــــم انفـــــم گـــــريدم آن
ــــــیده ــــــه برجوش ــــــویمش رو گرچ ــــــیگ  ئ

 گویــــد او محبــــوس خمســــت ایــــن تــــنم
ـــــیش کـــــه گـــــردی گـــــرو  گـــــویمش زان پ
 گویــــــد از جــــــان لطیــــــف آشــــــام مــــــن
ــــــن ــــــام م ــــــام دزدد ج ــــــد ش ــــــو بیای  چ
 ز آن عــــــرب بنهــــــاد نــــــام مــــــی مــــــدام
ــــــــق را ــــــــادۀ تحقی ــــــــد ب ــــــــق جوی  عش
 چــــــون بجــــــوئی مــــــی بتوفیــــــق حســــــن
 چــــــــون بیفزایــــــــد مــــــــی توفیــــــــق را
ــــــت آب ــــــم مس ــــــاقی و ه ــــــردد س  آب گ
 پرتـــــو ساقیســـــت کانـــــدر شـــــريه رفـــــت
ـــــن خـــــريه را ـــــرپس ای ـــــی ب ـــــدرین معن  ان

  تفکـــــر پـــــیش هـــــر داننـــــده هســـــتبـــــی

 

 مــــرد و زن درهــــم شــــده چــــون رســــتخیز
ــــــــني ــــــــتی بب ــــــــت را ندیدس ــــــــر قیام  گ
ـــــــا وصـــــــال ـــــــرت ی ـــــــا فـــــــراق او عجب  ی
ـــــــه را ـــــــده جام ـــــــر دری ـــــــره ب ـــــــا مج  ت

ــــــــــاد و د ــــــــــدر او هفت ــــــــــوانگیان  و دی
 جــــــان ســــــلطانان جــــــان در حســــــرتش
ـــــیش او ـــــدی پ ـــــه بن  تخـــــت شـــــاهان تخت
ـــــــدی صـــــــداع ـــــــد و خداون ـــــــدگی بن  بن
ــــــــدم ــــــــل را آنجــــــــا ق  درشکســــــــته عق
ـــــد ـــــوم ش ـــــقی مکت ـــــرده عاش ـــــن دو پ  زی
 تازهســــــــــــتان پردهــــــــــــا برداشــــــــــــتی
 پـــــــــردۀ دیگـــــــــر بـــــــــراو بســـــــــتی ازان
 خــــون بخــــون شســــنت محالســــت و محــــال
ــــــدمم ــــــس در می ــــــدر قف ــــــب ان  روز و ش

 ئــــیه پهلــــو خفتــــهدوش ای جــــان بــــر چــــ
ــــــــی ــــــــب کــــــــن محرم  اوال برجــــــــه طل
 اللـــــــه اللـــــــه اشـــــــرتی بـــــــر نردبـــــــان
ــــــمان ــــــد آس ــــــرت خوان ــــــل الس ــــــا جمی  ی
 تـــــا همـــــی پوشـــــیش او پیـــــداتر اســـــت
 ســــر بــــر آرد چــــون علــــم کاینــــک مــــنم

 پوشــــی بپــــوشکــــای مــــدمغ خــــویش مــــی
ـــــیده ـــــدائی و پوش ـــــان پی ـــــه ج ـــــیهمچ  ئ
 زنــــمچــــون مــــی انــــدر بــــزم خنبــــک مــــی

 تــــــــا نیامــــــــد آفــــــــت هســــــــتی بــــــــرو
 زم تــــــــــا نمازشــــــــــام مــــــــــنیــــــــــار رو

 گــــــویمش واده کــــــه نامــــــد شــــــام مــــــن
 زانکــــه ســــريی نیســــت میخــــور را مــــدام
 او بــــــــود ســــــــاقی نهــــــــان صــــــــدیق را
 بـــــــاده آب جـــــــان بـــــــود ابریـــــــق تـــــــن

ـــــــــی ـــــــــوت م ـــــــــق راق ـــــــــکند ابری  بش
 خــــــود بگــــــو واللــــــه اعلــــــم بالصــــــواب
ــــت ــــت تف  شــــريه برجوشــــید ورقصــــان گش
ــــريه را ــــودی ش ــــده ب ــــی دی ــــني ک ــــه چن  ک
ـــــت ـــــوراننده هس ـــــوریده ش ـــــا ش ـــــه ب  آنک

 

  شیخ ابوعلی بن عبدالله بن سینا
از اکابر حکماء اسالم و اعاظم فالسـفه ایـام بـوده در نـزد اکثـر مخـالف و مـؤفلا جمـال حـالش سـتوده اسـت چنانکـه از شـیخ 

داند، و از ابـوعلی سـؤال کردنـد کـه بینم او میابوسعید ابوالخري بعد از مالقات از حال ابوعلی پرسیدند شیخ فرمود آنچه من می
  .بینددانم او میشیخ ابوسعید را چون یافتی جواب فرمود که آنچه من می

در تواریخ مسطور است که والد ابوعلی مردی دانشمند و از اعیان پایه بلند بود در زمان امري نوح بن منصور سامانی ببخارا آمـد 
مـود در آنجـا زنـی خواسـت سـتاره نـام در سـنه ئـی ارسـال فرمالزمت امري را اختیار نمود یکی از وزراء جهت عملی او را بقریه
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حفـظ قـرآن و ضـبط بسـیاری از علـوم  يسیصد و هفتاد و سه ابوعلی چون ماه شب چهارده از آن ستاره متولد شد در ده سـالگ
دینیه و فنون ادبیه او را حاصل گشت و در هیجده سالگی فارغ التحصیل گردیده صیت فضیلتش از شرق و غرب درگذشـت در 

چـون والـد . ن امري نوح را مرضی صعب روی نموده اطباء از معالجۀ آن عاجز شده بتدبري آن افالطون زمان صحت یافـتآن اوا
سامانی به دولت سامانی روی آورد الجرم شیخ بخوارزم شتافت خوارزمشاه علی بن مـأمون شـیخ ابـوعلی را شیخ وفات کرد بی

قري مهمـل نگذاشـتی چـون سـلطان محمـود غزنـوی را اربـاب سـعایت گفتـه غایت عزت و احرتام داشتی و از دقایق تعظیم و تو
بودند که ابوعلی بد مذهب است و فالسفه قدماء را هم مشرب، و سلطان چون در دین خود بسـیار متعصـب بـود لهـذا باحضـار 

درآمـدن و سـرپدن  و هـم ان نبـودطابوعلی بخوارزمشاه امتثال ارسال نمود چون خوارزمشـاه را قـوت مقاتلـت و مقاومـت بـا سـل
نمود ابوعلی را عذر خواسـته شـیخ فـرار نمـود در بیابـانی کـه میانـۀ خـوارزم و ابیورداسـت ابوعلی بفرستادگان سلطان جایز نمی

ابیورد رسیده و از آنجا بجرجان افتاد، واىل آن دیار قابوس بـن وشـمگري ه سرگردانی بسیار کشید بعد از زحمت و مشقت بسیار ب
در آنجـا  رپا ایستاد، در رعایت و خدمت شیخ هیچگونه تقصري نکرد والزمه لطـف و احسـان را بجـا آورد شـیخدر تعظیم شیخ ب

واسطۀ گرفتاری قابوس و فرتات کلی پرتو عزیمـت بـه والیـت ری ه بعضی معالجات غریبه ظاهر ساخت و بعد از اندک زمانی ب
م شمرده و پسرش مجدالدوله که مرض مالیخولیا پیدا کرده بـود انداخت ملکةالزمان زوجۀ فخرالدوله دیلمی خدمت شیخ را مغتن

  .شیخ سرپده شیخ در معالجه او یدو بیضا نموده مرض رو بصحت نهاد و کتاب معاد را بنام مجدالدوله ترتیب داده ب
توجـه والیت ری رسید و شیخ چون کمال خـوف و هـراس از سـلطان داشـت م در خالل این احوال خرب توجه سلطان محمود به

وزارت شمس الدوله حاکم آنجا را پذیرفت بعد از فوت شمس الدولـه بـه وزارت پسـرش  قزوین گردید و از آنجا به همدان رفته
کار مالل گرفته کتابتی پنهـانی بعالءالدولـه کاکویـه  تاج الدوله اشتغال داشت بنابر حسد حساد که وجودشان در جهان مباد از آن

-آنکه نسخهبود نوشته و از مشاغل وزارت گذشته در سرای یکی از اعیان همدان مخفی گشته بیکه در آن زمان حاکم اصفهان 

ئی در نظر باشد جمیع طبیعیات و الهیات شفا را به تقدیم رسانید تاج الدوله خرب مکاتیب شـیخ را شـنیده و او را پیـدا کـرده در 
محبوس بوده کتاب رسـاله هدایـه وحـی بـن یقظـان و کتـاب یکی از قالع همدان محبوس گردانید مدت چهار ماه شیخ در قلعه 

چون عالءالدوله قصد همدان کرد تاج الدوله طاقت مقاومـت نیـاورد در همـان قلعـه کـه . قولنج را در محبس قولنج تالیف نمود
شیخ محبوس بود متحصن گشت بعد از صـلح و صـالح عالءالدولـه از سـر همـدان درگذشـت و شـیخ درزی صـوفیه از همـدان 

کـرد در باصفهان شتافت عالءالدوله خدمت شیخ را دریافته خدمات شایسته بجا آوردی شیخ در اتمام کتاب شفا سعی بلیغ مـی
اثنای کتاب حکمت عالئريا بنام عالءالدوله انگاشت در وقتی که عالء الدوله به محاربـه یکـی از اعـداء دولـت اشـتغال داشـت 

یش سعی فراوان به ظهور رسانید اما بـه جـائی نرسـید عالءالدولـه او را در همـان شیخ را قولنجی عارض گردید و در عالج خو
مرض به همدان آورد شیخ دانست که معالجه پذیر نیست الجرم دست از چـاره بـاز داشـت و خـود را بـه لطـف حـق سـبحانه و 

غول شد به سال چهارصد و بیست و تعاىل گذاشت آنگاه غسلی برآورد و اموال خود را به فقراء قسمت کرد و به تالوت قرآن مش
هفت از این سرای فانی به عالم جاودانی درگذشت، مدفنش در همـدان مشـهور اسـت تـاریخ تولـد و تکمیـل علـوم و فـوت آن 

  :قطعه  حکیم در این قطعه مذکور است 
ــــــــینا ــــــــوعلی س ــــــــق اب ــــــــت الخل  حج
ــــــــا حاصــــــــل ــــــــرد علمه  در شصــــــــا ک

 

 در شــــــــجع آمــــــــد از عــــــــدم بوجــــــــود
ــــــــدروددر تکزکــــــــرد ایــــــــن جهــــــــان   ب

 

  :رباعی  و در حني رحلت از این جهان این رباعی را گفته
ــــــا اوج زحــــــل  از جــــــرم گــــــل ســــــیاه ت
 هـــر بنـــد کـــه بســـته بـــود از مکـــر و حیـــل

 

 کـــــردم همـــــه مشـــــکالت گیتـــــی را حـــــل
ــــل ــــر اج ــــر مک ــــد مگ ــــاده ش ــــده گش  از بن

 

  :رباعی    نمودند این رباعی را فرموده است در وقتی که جمعی شیخ را تکفري می
 منـــــی گـــــزاف آســـــان نبـــــودکفـــــر چـــــه

ــــافر ــــم ک ــــن یکــــی و آنه ــــر چــــو م  در ده
 

ــــم ــــودمحک ــــان نب ــــن ایم ــــان م ــــر از ایم  ت
 پــــس در همــــه دهــــر یــــک مســــلمان نبــــود

 

  :رباعی    این رباعی را نیز گفته است
 انـــــدتـــــا بـــــادۀ عشـــــق در قـــــدح ریختـــــه

ــــــی ــــــر عل ــــــوعلی مه  در جــــــان و روان ب
 

ــــه ــــدر پــــی عشــــق عاشــــق انگیخت ــــدوان  ان
ــــهچــــون شــــري و شــــکر بهــــم درآ  انــــدمیخت

 

  جعفر  برمکی
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نمـود بنـابر سـابقه عنایـت ازىل رسد در اوایل حال مجوسی بودو در نوبهار بلخ به عبادت نار قیام مـینسبش به ملوک فرس می
هدایت یافت و با اهل و عیال بدار الملک امویه شتافت در مجلس سلیمان بن عبدالملک مروان رفته حـال سـلیمان دیگـر گـون 

از مجلس بريون کرد بعضی ازندماء سبب آن را استفسار نمودند گفت جعفر زهر همراه دارد زیرا که بر بازوی مـن گشته جعفر را 
مهره حرکت نماید چون کیفیـت حـال را از جعفـر سـؤال نمودنـد گفـت بلـی در زیـر  ایست هرگاه زهر در مجلس درآورند آنمهره

ام شدت والم برمکم بنابراین سخن ملقب به جعفـر برمـک گردیـد زهر است گفتند بچه جهت با خود داری گفت هنگ نگني من
-در روزگار دولت امویه جعفـر و اوالدش بـه عـزت و احـرتام اوقـات مـی. بعد از آن جعفر در خدمت سلیمان اعتبار تمام یافت

دیـد و آواز اقبـال و رسانیدند چون بساط دولت امویه منطوی گرگذرانیدند و مروانیان نسبت بایشان اصناف الطاف به ظهور می
نمودنـد و در اسرتضـای خـاطر او سـعی جالل عباسیان به سپهر برین رسید خلفای بنی عباس بروش مذکور جعفر را رعایت مـی

  .فرمودندبلیغ می
  .صاحب تاریخ گزیده گفته اول کسی که بر مسند وزارت قدم نهاد برمک بود که در زمان ابوالعباس تکفل امور وزارت نمود

وزارت اقـدام فرمـود خالـدبن برمـک بـود بعـد ازفـوت خالـد ولـدش یحیـی  به امر یافعی نخستني کسی که از آل برمک  به قول
و زا افعـال نکوهیـده و اعمـال  متصدی امر وزارت هرون گشت و جمال حال یحیی بفضایل انسـانی و کمـاالت نفسـانی آراسـته

فضـل و جعفـر و : ند رشید بل چهار ولـد صـاحب تاییـد کرامـت فرمـودمنت یحیی را چهار فرزناپسندیده پرياسته بود بخشندۀ بی
محمد و موسی و ایشان سریر خالفت را به مثابۀ قوایم اربعه بودند و در فضل و سـخاوت و بـذل و سـماحت گـوی مسـابقت از 

ز خوان احسـان ایشـان ربودند آل برمک مدتها در کمال جاه و جالل روزگار گذرانیدند و همواره جمهور خالیق اابنای زمان می
  .مهر دادۀ خود را اسرتداد نمودو ابواب ذلت و خواری بر روی آن طایفه بگشودگردیدند تا آنکه سپهر بیمند میبهره

در تاریخ مسطور است که اسباب تغیري مزاج هارون از برامکه بسیار ظهور نمود سبب اعظم و علـت بـزرگش آن بـود کـه هـارون 
صحبت جعفر عیش هارون تلـخ ت دوست داشتی و تخم محبت او را پیوسته بر زمني خاطر کاشتی و بیجعفر بن یحیی را به غای

بودی و هارون را خواهری بود عباسه نام به صحبت او نیز شعف تمام نمودی چون به مجلـس طـرب نشسـتی خـواهر را حاضـر 
دانم کـه نمودی نوبتی هارون به جعفر گفت میفرمودی و جعفر را نیز طلب کردی جعفر از دخول مجلس به علت عباسه امتناع 

سبب تخلف تو از بزم ما چیست و مانع داخل شـدن بـه محفـل مـا کیسـت مـا عباسـه را در نکـاح تـو درآوریـم و وتـو را از ایـن 
  شرمساری برآوریم مشروط بر آنکه میان شما و عباسه جز مشاهده و مکالمه مطلبی روی ندهد اگر چیز دیگر اتفاق افتد

  .»سد کار بجائی که خدا ننمایدمري«
  :بیت  نمودبدین شرط عقد عباسه با جعفر منعقد شده جعفر بی دهشت خاطر به مجلس هرون تردد می

 ولکــــــن بیــــــک چیــــــز رنجــــــور بــــــود
 

 کــــــه انگشــــــت ز انگشــــــرتی دور بــــــود
 

ین و کلمـات نمکـني دل چون جعفر به زیور کماالت نفسانی آراسته و بحلیۀ فضـایل انسـانی پرياسـته بـود همـواره بحرکـات شـري
  ربود لهذا عباسه از دل و جان طالب وصال جعفر گردیده بدو پیغام فرستاد عباسه را می

  :بیت
 مــــرا کاریســــت مشــــکل بــــا دل خــــویش
 خیالــــــت دانــــــد و جــــــان مــــــن از غــــــم

 

ــــی ــــنت م ــــه گف ــــویشک ــــکل خ ــــارم مش  نی
 کـــه هـــر شـــب در چـــه کـــارم بـــا دل خـــویش

 

  :بیت  ای یار جانی و ای دلدار جنانی
ــــــــا آوردها ــــــــروت از کج ــــــــن م ــــــــیی  ئ

 

ــــــرورده ــــــا پ ــــــوت در کج ــــــن فت ــــــیوی  ئ
 

  :بیت  که تشنه وادی هجران را آب وصال ندهی و زخم رسیدۀ تري حرمان را مرهم لطف ننهی
ـــــــــــــــانی ـــــــــــــــني وفـــــــــــــــا و مهرب  آئ

 

 در شــــــــــهر شــــــــــما مگــــــــــر نباشــــــــــد
 

به لب آرزو رساند جامۀ وصـل آن دلـدار  جعفر جواب داد که بنده را چه یارای آنکه این تمنا بخاطر گذراند و جام وصال آن دلرب
مقدار را جرم خورشید نتافتـه، سـهارا بـا مـاه چـه نسـبت و گـدا را باشـه چـه اند و ذرۀ بیرا درکارگاه خیال امثال ما فقريان نبافته

عرض  صحبت پشه را با همای و صعوه را با عنقای چه یارای، ممکن را با واجب چه مناسبت و عدم را باوجود چه مصاحبت،
را با جوهر چه اتحادی و حنظل را با شکر چه ودادی، ظلمت را با نور چه رازی و دیو را با حور چه سازی، خار را بـا گـل چـه 
حرفی و سرکه را با مل چه ظرفی، قطره را با عمان چه مقاىل و ذره را با خورشید تابان چه مجاىل، مور را با سلیمان چه آشنائی 

راهی، خاک نشینان کوی ذلت را باخاندان عزت چه سـالمی و منزویـان زاویـۀ مسـکنت را بـا دودمـان  و بنده را با خداوند چه
اشـته امـا از سیاسـت سـلطنت دخالفت چه پیامی، اگرچه دارای شرع در میان ما مانعی نگذاشته و حاجب نکاح پردۀ امتناع بر
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  ترسانم و از سطوت خالفت هراسان
  بیت

ـــــــت ـــــــد زار بگریس ـــــــنه ببای ـــــــر آن تش  ب
 

ـــنه ـــد تش ـــب آب و بای ـــر ل ـــه ب ـــتک  اش زیس
 

چون میل هر دو جانب روی در آرزوی نهاد و محبت جانبني دست استیال بر وجود ایشان بگشاد سـلطان عشـق لـوای اقتـدار بـر 
ئـی گریخـت و اره بگوشهچمملکت قلوب ایشان بر افراخت لشگر خوف و رجا و سپاه شرم و حیا یکبارگی سرپ انداخت عقل بی

  :نظم    یت هوش یکباره بگسیختسلک جمع
 عشــــــق آمــــــد عقــــــل او بیچــــــاره شــــــد
ــل چــو شــحنه اســت ســلطان چــو نرســید  عق
ــــدم ــــای ع ــــق دری ــــد عش ــــه باش ــــان چ  ه
ــون برفروخــت ــو چ ــت ک ــعله اس ــق آن ش  عش
ـــــس ـــــرت از مگ ـــــته کم ـــــه گش ـــــد خلیف  ص

 

 عشــــــــق آمــــــــد هــــــــوش او آواره شــــــــد
 شـــــــحنۀ بیچـــــــاره در کنجـــــــی خزیـــــــد
 در شکســــــــته عقــــــــل را آنجــــــــا قــــــــدم

 باشــــد جملــــه ســــوختهرچــــه از معشــــوق 
 پــــــــیش خشــــــــم آتشــــــــینش آن نفــــــــس

 

هم در دارالخالفه فرصتی یافتند و رشته مواصـلت بـا یکـدیگر تافتنـد، . العشق نار فی القلوب یحرتق ماسوی المحبوبآری 
  :غزل  گفتسفت و در لیل و نهار بزبان حال میگوهر صدف خالفت می يجعفر مدت

 گل در برومی در کف و معشـوقه بکـام اسـت
 مع میاریـــد در ایـــن بـــزم کـــه امشـــبگـــو شـــ

 در محفـــل مـــا عطـــر میاریـــد کـــه جـــان را
ــــــد و ــــــد مگوئی ــــــنی قن ــــــکر  از چاش ز ش

 

 ســــلطان جهــــانم بچنــــني روز غــــالم اســــت
ــت ــام اس ــت تم ــاه رخ دوس ــا م ــس م  در مجل
 هر لحظـه ز گیسـوی تـو خوشـبوی مشـام اسـت
 ز انــرو کــه همــه در لــب شــريین تــو کــام اســت

 

راز آشـکار گـردد و معلـوم هـارون  عفر را از عباسه دو پسر متولـد گشـت از بـیم آنکـه مبـادا آنچون مدتی برین منوال بگذشت ج
عاشقی و مستی و دیـوانگی : »مصرع«الرشید شود عباسه هر دو فرزند را بخادمی داده به جانب مکه معظمه فرستاد به موجب 

  .نتوان نهفت
-گردید تبیني این مقال آنکه روزی میان عباسه و یکی از جاریه عاقبت این سخن به هارون رسید و باعث انقراض دولت برامکه

های هارون مقالتی رفت آن کنیز کینه عباسه را در سینه گرفت آنگاه خدمت خلیفه رفت چگونگی را عرضه داشت و ذکر پسـران 
رمک مصمم گردید، در سنۀ و آنچه میان ایشان بود بر طبق ماوقع عرض نمود هارون از این سخن برنجید و بر انعدام وجود آل ب

صدو هشتاد و هشت عازم مکه معظمه گشت بعد از تحقیق در هنگام مراجعت در اثنای راه جعفر را به قتل رسانید بعد از جعفر 
هر دو پسران را طلبیده به قول طربی به قتل ایشان پرداخت و به روایت مقدسی هر دو را به چاه انـداخت و یحیـی بـن خالـد را 

رفته اول پسران او را در برابرش قتل نمود آنگاه یحیی را کشته بر سر جسد صلب فرمود و فرمان قضا جریان بـاطراف در بغداد گ
برامکه را گرفته اموال و ضـیاع و عقـار ایشـان را در حیطـۀ  تاقو اکناف ممالک محروسه ارسال کرد و مجموع منتسبان و متعل

نشـني بـود و بـه عبـادت محمدبن خالـد را کـه آن مـرد گوشـه به جز ود ساخت تصرف درآورد و جمیع آل برامک را معدوم و ناب
  :پرداخت بیتمعبود می

 جهــــــان بــــــا همــــــه زینــــــت و زیــــــب او
 

ــــــــیب او ــــــــج و آس ــــــــدین رن ــــــــريزد ب  ن
 

گوید که سبب انقراض دولت آل برمک قصۀ عباسه نبود، چون یحیی بر هالکت انسـان کامـل اقـدام نمـود لهـذا دیـد دانائی می
  .و کشید آنچه کشید آنچه دید
بر اصحاب هوش و ارباب معرفت نیوش پوشیده نماند کـه از بـدو ایجـاد آدم تـا ایـن دم خداونـد عـالم چنـني مقـرر : استدراک

لت با نفس مقدسۀ طریق ستیزه پوید زیرا که ونموده و بر این نمط مقدر فرموده که چون دولتی خواهد سرپی جوید صاحب آن د
رض نگردیده و آفتاب اقبال هیچ ذی شوکتی به مغرب زوال نرسیده مگـر آنکـه یکـی از نفـوس زکیـه را هیچ دولتی منهدم و منق

» خسرالدینا و االخره«اج و اهانت اوامر نموده و یا آنکه بر قتل و اذیت او راضی بوده، هیچ شخصی به آخرقتل نموده یا آنکه 
  :بیت  نگشته مگر آنکه با اهل حق عناد نموده 
 د کــــه پــــرده کــــس دردچــــون خــــدا خواهــــ

 

 مـــــــیلش انـــــــدر طعنـــــــه پاکـــــــان بـــــــرد
 

  :بیت  هیچ قومی هالک نشده مگر آنکه در انکار انبیاء و اولیاء دم زده
 تـــــــادل مـــــــرد خـــــــدا نایـــــــد بـــــــدرد

 

 هــــــیچ قــــــومی را خــــــدا رســــــوا نکــــــرد
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  :بیت  تافتنداگر بنابر مصلحتی یا اتمام حجتی مهلتی یافتند عاقبت االمر باهزاران زحمتی و فضیحتی بدارالجزاء ش
ـــــد ـــــداراها کن ـــــو م ـــــا ت ـــــق ب ـــــف ح  لط

 

 چونکـــــه از حـــــد بگـــــذرد رســـــوا کنـــــد
 

ملعون گردیدن شیطان و غرق شدن قوم نوح به طوفان و مبتال گشنت نمرود به عذابهای نامعدود و غرق شدن فرعون و قومش به 
الح وهالک شـدن طایفـۀ قـریش و دریا و به قتل رسیدن قوم یهود و هالک شدن قوم هودو معدوم گشنت قوم لوط و شعیب و ص

انقراض یافنت دولت بنی امیه و نهایت انجامیدن اساس بنی عباس همگـی بـه سـبب قتـل انبیـاء و اولیـاء یـا بـه جهـت اذیـت و 
اهانت رسانیدن ایشان بود، ملوک عجم قریب چهار هزار سال سلطنت نمودند و طریق عدل و داد پیمودنـد چـون بانسـان کامـل 

تیغ بر روی اولیای دین کشیدند لهذا جناب حـق سـبحانه و تعـاىل دولـت ایشـان را برانـداخت و خانـدان آن  عداوت ورزیدند و
  .طایفه را مفقود و نابود ساخت

علت انقراض دولت خوارزمشاهیان قتل مجدالدین بغدادی بود، منقـرض شـدن سـلطنت چنگیـز خـان قتـل نفـوس کاملـه سـبب 
نـدان اتیمور قتل محمد مؤمن مريزا بود، چون شاهان شريوان و سـالطني ترکمـان بـه خنمود، و جهت نهایت انجامیدن دولت آل 

والیت نشان صفوی عداوت کردند الجرم حکومت ایشان درگذشت، و چون سلطان حسني صـفوی بـا اولیـای دیـن مخاصـمت 
ی الدین بود، و باعـث نمود لهذا دولت صفویه منقرض گشت، نهایت رسیدن دولت نادرشاه به سبب قتل بعضی اوالد شیخ صف

  :نظم  انهدام یافنت حکومت زندیه اهانت بعضی اولیای دین شد
 گــــــر بگــــــویم شــــــرح او بیحــــــد شــــــود

 

 مثنـــــــوی هفتـــــــاد مـــــــن کاغـــــــذ شـــــــود
 

آدم بوجود انسان کامل منوط است و امور جزوی و کلـی جهـان و جهانیـان بوجـود نفـس کـل حاصل آنکه قوام عالم و نظام بنی
شـاهد ایـن  و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهمبر این مطلب گواه است و آیۀ کریمه  خلقت االفالکلوالک لما مربوط، خرب 

بنی اسرائیل گروه مؤمنان و عالمان اجـزاء انسـان کاملنـد، و  المومنون کنفس واحدة و علماء امتی کانبیاءمدعا است بر طبق 
فرقـه اولیـاء اعضـای  یدون وجهه والتعـد عینـاک عـنهمو اصرب نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یربر وفق 

انـا یریداللـه و سلمان صفتان از اهل بیـت انسـان کاملنـد، و بحکـم  السلمان منااهل البیت سلماننفس کلند، به موجب خرب 
 المـةیاعلی انا و انـت ابواهـذه اآن گروه از آالیش پاکند، و بفحوای  الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهرياً لیذهب عنکم

زمره متابعان اوالد نفس کلند، از کالم معرفت انجام انسان کامل معلوم شد اگر فرزند را کسی قتل نمایـد پـدر انتقـام خـون پسـر 
  .خواهد گرفت و هیچگونه عذر قاتل را نخواهد پذیرفت

مـان و اهـل ایقـان نیسـت اگر کسی سؤال کند که در والیت ختا و خنت و چني و ماچني و هند و فرنگ و روم و زنگبار صاحب ای
نخست آنکه ممکن اسـت مـؤمنی در : پس باعث انقراض دولت و انعدام سلطنت آن فرقه کیست؟ این مسئله را اجوبهءی هست

خویش را از  اسرتذهبک و ذهابک و مذهبکخرب صحیح  به موجبوالیت مخالف ساکن گردد، و نیز ممکنست ساکن شده 
  نظم  .عمل فرماید ینی و دین آبائیالتقیة دبیگانه مخفی نماید و بحدیث 

ــــــوالنم ای صــــــنم ــــــت اح ــــــه جف  چونک
 چونکــــــــــه نــــــــــامحرم درآیــــــــــد از درم

 

ــــــــــــم ــــــــــــه دم زن  الزم آمــــــــــــد احوالن
ــــــرم ــــــل ح ــــــوند اه ــــــان ش ــــــرم پنه  الج

 

ایمان » کشف االسرار کفر«دیگر آنکه بسا باشد پرتو ایمان بر دل بعضی از آن طایفه تابش کند و از اهل بینش شود به مصداق 
پنهان دارد مانند مومن آل فرعون و غري از او نیز بسیار ظهور یافته خرد از این معنی انکار ندارد و در وادی امتنـاع قـدم خود را 
دیگر آنکه چون خالف ملت طریق عدل وداد و صلح و سداد پیماید و بیگانه مذهب خویش را اذیت و اهانت ننمایـد . نگذارد

ایمان لهذا دولـت ایشـان بـر دوام و سـلطنت ایـن گـروه مسـتدام ین مومن است و آن بیو نگوید این کافر است و آن مسلمان و ا
  .است

اگر معرتض گوید این اهانت رسانیدن و مالمت نمودن از انسان کامل بما رسیده و مـا را بـر ایـن محکـوم و مـأمور فرمـوده دانـا 
لـو علـم «صريتی نه زیـرا انسـان کامـل فرمـوده اسـت گوید که معرتض را بر اقوال انسان کامل خرب نیست و بر احوال نفس کل ب

دیگر آنکه چون انسـان کامـل مسـتقیم و صـاحب نفـس مطمئنـه و قلـب  .»الناس کیف خلق الله خلقه فال یلومن احد احداً
از تسـویالت  »اسلم شـیطانی بیـدی«از خیاالت نفسانی مرباست و بر طبق  »ونهی النفس عن الهوی«سلیم است بر وفق 

پرتـو  »وقـاب قوسـني او ادنـی«ادب یافته، و بمصـداق  »ادبنی ربی باحسن تادیب«ری است، در مکتب خانه شیطانی مع
 »ماکـذب الفـؤاد مـا رای«چشمش بینا، و بفحوای  »مازاغ البصر عنه و ما طغی«قرب بر جان دلش تافته، بکحل الجواهر 

لقد جائکم رسول من انفسکم عزیـز « به امر ان، و رحمت عالمی »ماارسلناک االرحمة للعالمني«دلش دانا گشته، بر طبق 
از  »و مـا ینطـق عـن الهـوی«رحیم و راحت جهانیان شده و بحکـم  »علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنني رؤف رحیم
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حق کار نبندد، خلیفه یزدان و نایب حضـرت سـبحان  به امر جز  »ان هواال وحی یوحی« به امر رای و گمان سخن نگوید، و 
  :نظم  است 

ــــــان   چــــــون خــــــدا انــــــدر نیایــــــد در عی

 

ـــــــــربان ـــــــــن پیغم ـــــــــد ای ـــــــــب حقن  نای
 

  :نظم  چنانکه اگر گذارد بجاست 
ـــد رواســـت ـــر بکش ـــد اگ ـــان بخش ـــه ج  آنک
ــــد او وحــــی و جــــواب  آنکــــه از حــــق یاب

 

ـــب اســـت و دســـت او دســـت خداســـت  نای
ــــــود عــــــني صــــــواب ــــــد ب  هرچــــــه فرمای

 

ان کامل کرده هرچه به خیالش درآید بهمان اقدام نماید و بـر وفـق ظـن و و اگر زید را نوازد سزا، نه آنکه نادان جاهل تقلید انس
المرء «نهراسد و بگوید  »التتبعوا الظن فان الظن الیغنی من الحق شیئا«گمان خود بر رد و قبول زبان گشاید و از تازیانه 

از خرگاه برآیـد و خـویش را برعایـا  یعنی باب علم مسدود است و انسان کامل مفقود ای نادان اگر پادشاه گاهی »متعبد بظنه
بنماید و گاهی درون خیمه منزل گزیند و جز مقربان کسی را نبیند درین هنگام الزم نیاید که پادشاه نباشد تو سعی نمای خـود را 

  :بیت  »والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا«از آالیش برهان و بدرون خرگاه نزد پادشاه برسان 
ــــی ــــه دور اچــــه م ــــویم ک ــــادهگ  ام از راهفت

 

ـــــه ـــــل الل ـــــت ق ـــــا جائ ـــــد م ـــــذرهم بع  ف
 

غرض از تهمیدات و مقدمات آن بود که یحیی بن خالد برمکی نخست نسبت بسدۀ سنیه قطب دایـرۀ والیـت و خورشـید سـپهر 
خدمت و ارادت بجا آوردی و از رسوم بندگی هیچگونه تقصري نکـردی آخراالمـر ) ع(ی الکاظمسامامت امام هفتم حضرت مو

 بـه مضـمونهـرون آن مـردود دون امـام معصـوم را مسـموم سـاخت و  به امر ب حب جاه دشمن خاندان رسالت پناه شده و بسب
هارون دودمان برامکه را برانداخت، دانائی چه خـوب فرمـوده اسـت الهـی هـر کـه را  »من اعان ظالما فقد سلطه الله علیه«

  .خواهی براندازی باماش در اندازی

  تربت حیدریه
بـه آن ی است مشهور و در السنه و افواه مذکور چون قطب الدین حیدر مقدم حیدریان در آنجا مدفونست لهـذا آن والیـت والیت

منسوبست آب و هوایش به غایت خوب و مشتمل بـر پنجـاه قریـه مرغوبسـت، حبوبـات و فـواکهش ارزان و ممتـاز علـی  جناب 
نظريند بعضی گندم گون و برخی سفید چهـره و ر طریق مردمی بیالخصوص سیبش بامتیاز است مردمش شیعه مذهب و دلري ود

اند، شهرش در زمني هموار اتفاق افتاده و حصار آن را اسحاق خان بنا نهاده، محتویست بر هزار بهرهازمتاع حسن و مالحت بی
  .و پانصد باب خانه و ایالتش قریب به دوازده هزار خانه

  قطب الدین حیدر
نموده چنانکه شاه سـنجان اهری و باطنی بوده و در فنون صوری و معنوی کسی با آن جناب برابری نمیآن جناب جامع علوم ظ

  :رباعی  .این رباعی را در جاللت قدر آن حضرت گفته
ــــگ زمــــني ــــر خن ــــدم نشســــته ب  رنــــدی دی
ــني ــه یق ــت ن ــه طریق ــت ن ــه حقیق ــی حــق ن  ن

 

 نــه کفــر و نــه اســالم و نــه دنیــا و نــه دیــن
 زهــــره ایــــن انــــدر دو جهــــان کــــرا بــــود

 

آن جناب در زمان الناصر عباسی فی شهور سنه ششصد و هیجده از این جهـان پـرغم بـه سـرای خـرم انتقـال نمـود، مـزار فـیض 
  .مدارش در آن دیار مشهور و مطاف طوائف اناث و ذکور است

  ذکر احوال اسحق خان
ال یوماً فیوماً ترقی نمود در اندک زمانی تمامی آن در اوایل حال از اواسط الناس ایل قرائی بود به مساعدت بخت و نريوی اقب

اعاىل وادانی  به سمعوالیت را بحیطۀ تصرف درآورد و طریق عدل وداد پیشنهاد خاطر کرد الجرم صیت شوکت و شجاعت وی 
خراسـان  رسید و صالبت و مهابت او در دلهای صغري و کبري جای گرفت باالخره ملقب بسردار خراسان گردید و پیوسـته امـرای

و بـا اولیـای دولـت قاجاریـه بطریـق اسـتبداد و . وی در حساب بودندی و با او بطریـق محبـت و صـداقت سـلوک نمودنـدی از
استقالل سلوک میکردی چنانکه باید و شاید گردن اطاعت بچنرب شـوکت شـهریاری نیـاوردی پادشـاه جهـان پنـاه بنـا بـر صـالح 

پیوسته او را بشمول عواطف شاهانه و عنایات خسروانه مستظهر فرمـودی، شـاهزاده دولت در قلع و استیصال او تأخري نمودی و 
گشود اما در بـاطن او را محمد وىل مريزا فرمانفرمای خراسان بنابر مصلحت در ظاهر ابواب مالطفت بر روی روزگار سردار می

خواست که گلشن تسـلط عنی کرده الجرم نمیبود سردار نیز استشمام رایحۀ این مخائن دولت دانسته درصدد قلع و قمع وی می



۱۳۰ 

شاهزاده در ساحت خراسان رونق و طراوت گريد و چمن اقتدارش خضرت و نضارت پذیرد به مرور ایام و کـرور شـهور و اعـوام 
امراء سر مطاوعت از مالزمت شاهزاده پیچیده هیبـت و شـوکت  به اتفاقالفت صوری که فیمابني بود بوحشت انجامید و سردار 

هزاده را از انظار مردم بینداخت و یکباره شاهزاده را از مهمات ملکـی و مـاىل معـزول سـاخت چنـدگاه بـدین منـوال گذشـته شا
کدورت جانبني بصفا مبدل گشت کرة بعد اخری میان شاهزاده و سردار ظاهراً اساس الفت قائم اما باطناً امواج وحشت مرتاکم 

اده سردار را با یک ولد ارشدش در مشهد مقدس قتل نمـود چـون زو سی و یک شاهبود تا آنکه فی شهور سنۀ هزار و دویست 
  .این خرب وحشت اثر به سایر اوالد سردار رسید بعضی که در خارج حصار بودند درون شهر آمده عالنیه کوس عصیان زدند

اطر اوالد سردار مرد خردمندی بـا شهریار ایران رسید جهت اطفاء شعله فساد و استمالت خ به سمعچون این اخبار کدورت آثار 
و شرفات حیاتش ساقط گشـته بـود ایـن امـر  خلعت گرامند ارسال گردانید و پیغام فرمود که چون کوکب اقبال اسحق خان هابط

رضای خاطر همایون ما روی نمود بنابر اسرتضای خاطر شما رقم عزل بر صحیفۀ حکومـت فرزنـدی محمـدوىل مـريزا ناگزیر بی
زند ارجمند شهریاری حسینعلی مريزا را فرمانفرمای آن دیار گردانیدیم من بعد باصناف الطـاف شـاهانه و عواطـف کشیدیم و فر

خسروانه امیدوار بوده و از جاده اطاعت منحرف و از طریق مطاوعت منصرف نگردنـد بعـد از آن پادشـاه فریـدون جـاه محمـد 
فرمائی آن دیار مقرر نمود، اکنون که سنه هـزار و  به فرمان نعلی مريزا را وىل مريزا را احضار فرموده و شاهزاده عاىل مقدار حسی

دویست و سی و هفت است اوالد سردار در آن دیار حاکم و فرمانروا و در بسط دولت و بسیاری مکنت از سایر امرای خراسان 
و توانـا بـود و در مهمـات مملکـت و اند، فی الواقـع اسـحق خـان امـريی مـدبر ودانـا و در امـور حکومـت قـادر ممتاز و مستثنی

عـدیل و  نمود، در احرتام مسافرین و اکرام مرتددین و توقري سادات و ایصال مراد اهل حاجـاتامورات رعیت فروگذاشت نمی
  :بیت  .والیت رایت حکومت افراشت هنگام کشته شدن عمرش از هفتاد متجاوز بود نظري نداشت، قریب بچهل سال در آن

ـــــان  ی ور یکـــــی روزاگـــــر صـــــد ســـــال م
 

ـــــروز ـــــاخ دل اف ـــــن ک ـــــت از ای ـــــد رف  ببای
 

  جام خجسته فرجام
والیتی است معروف و به لطافت هوا و عذوبت ماء موصوف از اقلیم رابـع و سـمت غربـی بلـدۀ هـرات و جنـوبی بـاد غـیس و 

ی نهـاده اکنـون شماىل باخزر واقع و جوانب قصبۀ وی واسـع اسـت قبـل از ایـن شـهر وسـطی بـوده بـه مـرور زمـان رو بـه خرابـ
ارزانسـت، خلقـش حنفـی  بـه آتـشمشتملست بر هزار باب خانه و دویست قریه، باغات و بساتینش فراوان و انواع فواکه و حبو

مذهب و بغایت متعصـبند و شـیعه اثنـی عشـری قریـب بـه پنجـاه خانـه سـکونت دارنـد از طایفـه هـزاره و قزلبـاش دو سـه هـزار 
  .خانوارند

  لنامقی الجامیفخراالنامی شیخ احمد ا
کنیت وی ابوالنصر احمدبن الحسن است از اوالد جریربن عبدالله البجلی بوده فـی شـهور سـنه چهارصـد و چهـل و یـک تولـد 

کرده در بیسـت و دو سـالگی توفیـق توبـه یافتـه رو بسـوی حضـرت حـق آورد نموده در اوایل حال بارنود و اوباش معاشرت می
و خرقـه از  م ریاضت کشیده و بشرف صحبت خضرعلیه السالم رسیده و تلقني از او گرفتهمدت هیجده سال در یکی از جبال جا

عباد مامور گردیده قریب ششصد هزار کس بـر دسـت  به ارشاد دست شیخ ابوطاهر فرزند شیخ ابوسعید ابوالخري پوشیده و آنگاه 
جناب عامی بوده سیصد ورق کاغذ در علم توحیـد و  اند، با آنکه آنآن جناب توفیق یافته از راه معصیت بر سبیل طاعت شتافته

  .معرفت و روش طریقت و اصناف حقیقت تصنیف کرده و همه را آیات و احادیث مؤید آورده
گفتنـد آن جنـاب فرمـود کـه شـما بـه درنفحات مسطور است که روزی اکابر هرات در خدمت شیخ بودند و سخن از توحید مـی

اگـر ده هـزار دلیـل  تغري شده گفتند هر یک از ما را هزار دلیل حفظ باشد آن جناب فرمود کـهگوئید ایشان متقلید این سخن می
دارید جز مقلد نیستید ایشان برهان طلب کردند شیخ فرمودند که سه دانه مروارید وطشتی آوردنـد از ایشـان پرسـید کـه اصـل ایـن 

طشت افکنده فرمود هر که محقق است رو باین طشت کنـد و در  رامروارید چه بوه است گفتند قطرات باران شیخ آن مرواریدها 
بگوید بسم الله الرحمن الرحیم چنانکه هر سه مروارید آب گردد و در یکدیگر دود، گفتند ایـن عجـب باشـد شـما بگوییـد شـیخ 

جنـاب رسـید فرمود نخست شما بگوئید چون نوبت بمن برسد بگویم ایشان به نوبت گفتند اثری ظهور ننمود چون نوبت بـه آن 
پس هر سه مروارید آب گشت و در یکدیگر دویـد  بسم الله الرحمن الرحیمحالتی بروی ظاهر گردید روی فراطشت کرد گفت 

فی الحال یکدانه مروارید ناسفته منعقد شد همه متحـري شـدند و  »اسکن باذن الله تعاىل«گردید آنگاه فرمود و در طشت می
و از معاصـرین آن جنـاب شـیخ احمـد غـزاىل و خواجـه یوسـف همـدانی و شـیخ . نمودنـد بآنچه آن جناب فرموده بود اعـرتاف

وفات شیخ بزرگـوار . ابوالفضل بغدادی و شیخ نجیب الدین سهروردی و خواجه مودود چشتی و ابونصربن جعفر الهروی است
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تـاریخ وفـات » جامی قدس سـرهاحمد«در زمان خالفت المقتفی بالله عباسی فی شهور سنه پانصد و سی و شش اتفاق افتاده 
  .اوست، مزار فیض آثارش در آن دیار مطاف طوایف اهل روزگار است

  خواجه ناصرالدین خلیل الله
رسد در فضل و کمال و علم و اعمـال یگانـه زمـان بـوده در مکـارم و معـارف از سـایر نسبش به قطب االنام شیخ احمد جام می

ان مريزا شـاهرخ بـن امـري تیمـور گورکـان اعتبـار تمـام داشـت و هـم در زمـان آن ربوده، در زماوالد آن حضرت گوی سبقت می
  .آخرت برافراشت به صوبشهریار فی شهور هشتصد و سی علم عزیمت 

  موالنا نورالدین عبدالرحمن متخلص بجامی
لـم سـلوک ارادت خـود در فضل و کمال مانند هالل انگشت نما و در شعر و شاعری از شعرای زمان ممتاز و مستثنی بود و در ع

نمود، در زمان سلطان ابوسعید و سـلطان حسـني بـایقرا و سـایر ملـوک و امـراء احـرتام را بخواجه سعدالدین کاشغری درست می
گذاشت، علماء و فضـال ئی از دقایق خدمت و ارادت نسبت به موالنا نامرعی نمیتمام داشت و هیچکس از طوایف امم دقیقه

گردیدند، موالنا در اکثر علوم نظمـاً و مند میه مالقات موالنا مريسیدند و از صحبتش فیض یاب و بهرهاز بالد دور و نزدیک ب
  .نثراً عربی و فارسی تصنیف و تألیف نموده و در جمیع فنون سخن قاهر و قادر بوده

یـات، ولـوایح، و شـواهد النبـوة، بهارستان، دیـوان قصـاید و غزل: از تألیفات موالنا آنچه به نظر حقري رسیده بر این موجب است
ونفحات االنس، و رساله مناسک حج، و فواید ضیائیه فی شرح مشکالت الکافیه، و رساله معما، و مناقب مولـوی، و شـرح دو 

گوینـد موافـق . بیت مثنوی، و سلسلةالذهب، و تحفةاالحرار، و سبحةاالبرار، و یوسف زلیخا، و لیلی مجنون، و سالمان و ابسـال
موالنـا مریـد خواجـه : د نوشته بر این موجب اسـتوطریقت موالنا به طریقی که در نفحات خ. تصنیف دارد» ۵۴«می عدد جا

سعدالدین کاشغری و او مرید نظام الدین خاموش و او مرید خواجه عالء الدین غجدوانی و او مرید خواجه بهاءالدین نقشبند و 
ی و او مرید خواجه علی رامینـی و او مریـد خواجـه محمـود فغنـوی و او مریـد او مرید سید امري کالل و اومرید محمد باباسجاس

خواجه عارف ریوکردی و او مرید خواجه عبدالخالق غجدوانی و او مرید خواجه ابویعقوب یوسف همدانی و او مریـد ابـوعلی 
  .رسد چنانکه سابق مذکور شدفارمدی و او مرید شیخ ابوالقاسم گورکانی است و او به پنج واسطه به شیخ معروف کرخی می

رسـانند و همـواره زبـان قاضی نورالله شوشرتی و جمعی از علماء اثنی عشری نسبت طریقت موالنـا را بـابوبکر خلیفـه اول مـی
گشایند و این سخن را اصلی نیست و مأخذی ندارد زیرا که مسود اوراق از فقرای نقشبندیه نشینده و طعن و تشنیع بر موالنا می

  .کتاب نیز ندیده و موالنا سلسله خویش را در نفحات مذکور نموده در هیچ
  .صدشکر که سک سنی و خر شیعه نیم: مصرع: مودهراگرچه موالنا اظهار عرفان ف
آنکـه  اول: نمـوده، و ایـن قـول بـه چنـد وجـه صـحیح اسـته و بطریق ابوحنیفه کوفی عمل مـیداما از اهل سنت و جماعت بو

انـد چنانکـه در نفحـات بـدین مطلـب اشـاره نمـودهشک اهل سنت و جماعت بـودهاءالدین نقشبند بیسلسله مولوی تا شیخ به
  :بیت  

ــــار خــــویش نیســــت ــــگ ی ــــه او همرن  هرک
 

 عشـــق او جـــز رنـــگ و بـــوئی بـــیش نیســـت
 

ات آنکه مشایخی که تشیع ایشان کالشمس فی وسط السماء آشکار بوده در نفحات هیچگونه بر ذکر احوال آن طایفـه التفـ دوم
  :بیت  ننموده و بنیاد کتاب را بذکر طایفۀ نقشبندیه فرموده

 منـــع مهـــر غـــري نتـــوان کـــرد یـــار خـــویش را
 

 هرکــه بینــی دوســت دارد دوســتدار خــویش را
 

آنکه در کتاب شواهد النبوة در کشف و کرامات و خارق عادات خلفاء ثالثه شرحی و بسطی داده و در کفر ابوطالـب زبـان  سیم
  :نظم  ز حد گشاده، در سلسلةالذهب نیز بدین مطلب اشاره نمودهمبالغه بريون ا

 تهــــــــی ز طلــــــــببــــــــود بوطالــــــــب آن
ــــــان ــــــا ایش ــــــود ب ــــــک ب  خــــــویش نزدی
 هـــــــیچ ســـــــودی نداشـــــــت آن نســـــــبش

 

ــــــــی را اب ــــــــم و عل ــــــــی را ع ــــــــر نب  م
ــــــان ــــــا خویش ــــــت ب ــــــن نیاف ــــــبت دی  نس
ــــــــولهبش ــــــــقرچه ب ــــــــر در س  شــــــــد مق

 

ه اسمعیل صفوی قریب العهد مولـوی بـوده هنگـامی کـه تسـخري بلـدۀ کند چنانکه شاو امثال این سخنان داللت بر تسنن وی می
جمعی از اهل تشیع که . هرات فرمود بنابر تعصب مذهب قرب مولوی را منهدم ساخت و آثار عمارت و مزار را بالتمام برانداخت

طریق سنت و جماعـت بـوده بر احوال مولوی اطالع ندارند او را بر مذهب تشیع مسلم دانند و بعضی برآنند که مولوی نخست ب
گفته کـه دو بیـت ) ع(ئی که در حني ورود بنجف اشرف در مدح امريالمؤمننيو در اواخر عمر مذهب تشیع اختیار نموده قصیده
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  :نظم    نماید شاهد آرندآن را مذکور می
ـــف ـــحنة النج ـــا ش ـــک ی ـــراً ل  اصـــبحت زائ

 بوســـــم آســـــتانه قصـــــر جـــــالل تـــــومـــــی
 

 بهــــر نثــــار مقــــدم تــــو نقــــد جــــان بکــــف
 در دیـــده اشـــگ عـــذر ز تقصـــري مـــا ســـلف

 

آصفی دخرتزادۀ مولوی احوال سفر حج او را جمع نموده و هرچـه در آن سـفر  : آنکهنخست : این قول از دو جهت سقیم است
اتفاق افتاده ضبط فرموده در آن کتاب مسطور است که چون مولوی بدارالسالم بغداد رسید جمعی از اهل تشیع اعتقـاد مولـوی 

رسانیده او را به غایت رنجانیده و غوغای عظیمی برپا شده نزدیک بود که مولوی  به ظهورسته نسبت بوی کمال فضیحت را دان
باده پیمای دیار عدم گردد، و جمعی دیگر حمایت مولوی نموده از آن مهلکه نجـات یافـت و هـم در آن اوان بـه زیـارت مشـهد 

قدمـۀ غـدر اهـل بغداداسـت و قصـیدۀ غرائـی در تعریـف شـهر حلـه نیـز ف اشرف شتافت در قصیده تمهید و مجو ن) ع(حسني
  .بسلک نظم کشیده

زیرا که اهل سـنت ) ع(ر شد مولوی اهل سنت و جماعت بوده نه منکر والیت و خالفت حضرت امريالمؤمننيومذک : آنکهدوم 
ارباب طریقت که تمـامی سلسـلۀ :  ماّیسآن حضرت را خلیفه بر حق دانند و آن جناب را امريالمؤمنني وغوث الموحدین خوانند 

ئی رسد چگونه مدح آن حضرت را ننمایند و زبان به ثنای آن جناب نگشایند و حال آنکه هر فرقهایشان بآن زبدۀ اهل ایقان می
  .انداند و جمیع فرق اسالم به بزرگی آن زبدۀ انام اعرتاف نمودهبه زبان خویش آن خالصۀ امکان را ستوده

گویند  که موالنا در عرفان از اصـحاب قـال بـوده نـه از اگر کسی مولوی را سنی گوید بعید نخواهد بود عارفان می حاصل آنکه
  .ارباب حال چنانکه رسالۀ لوایحش شاهد این مقالست

ئـی و ربـاعی نوشـته دریـن وفات موالنا جامی فی شهور سنۀ هشتصد و نود و هشت روی نمود از منظومـات وی غـزىل و قطعـه
  .موعه ثبت افتادمج

  :غزل   
ـاءفیشوقکجمراتاوقدت،وصلکنفحات  الحش
ـانگشـتهخـودلبتوداشت  مراسـکونخون،زتوبودج

 نهـد قـدم وفـا بـره طلـبدل من بعشق تو مـی
 ئی فتاده بکـار مـنندزلف تو هرشکن گرهمزک

 صـوفیان توصـدای صـیحۀزجلـوۀکـهمظهـریتوچه
 مشـاودعایصبحوردپیوصومعهمسجداهلهمه
 زجدائی تو نه میکشددلخستهجامیجفاکهچه

 

 شـاءبسینه کم آتشی، که نـزد زمانـه کماتزغمت
 متوحشـــــاًجعلتنـــــی متحرياًفهجـــــر تنـــــی ف

 فلـئن سـعیت فیـه ســعی فلـئن مشـیت فیـه مشــا
 گشـا  ودکـه زکـارمن گـرهخبگره گشائی زلـف 

 المکان که خوشا جمال ازل خوشاگذردزذروۀ
 داة اىل العشـاءمن و ذکرطرۀ طلعت تو من الغ

 قدم از طریق وفا بکش سوی عاشقان بالگشـا
 

  
  قطعه

ـــــــــــون ـــــــــــت ذوالن  واىل مصـــــــــــر والی
ــــــــودم ــــــــاور ب ــــــــه مج ــــــــت در کعب  گف
ـــــــــدم ـــــــــوانی دی ـــــــــفته ج ـــــــــه آش  ناگ
 الغــــــــر زرد شــــــــده همچــــــــو هــــــــالل
 کـــــه مگـــــر عاشـــــقی ای شـــــیفته مـــــرد
 گفـــــت آری بســـــرم شـــــور کســـــی اســـــت
ــــــــت ــــــــو نزدیکس ــــــــار بت ــــــــتمش ی  گف
ــــــم همــــــه عمــــــر ــــــه اوی  گفــــــت در خان

 یــــــک دل و یکروســــــت بتــــــوگفــــــتمش 
 گفــــــت هســــــتیم بهــــــم شــــــام و ســــــحر

ــــــر چــــــه ــــــده به ــــــتمش زرد ش ــــــیگف  ئ
ـــــی ـــــه عجـــــب ب ـــــت رو رو ک  خـــــربیگف

 محنـــــــت قـــــــرب ز بعـــــــد افزونســـــــت
 نیســـــــت در بعـــــــد جزامیـــــــد وصـــــــال

 

ـــــــــــت مشـــــــــــحون  آن باســـــــــــرار حقیق
ــــــــودم ــــــــاظر ب ــــــــرم حاضــــــــر و ن  در ح
ــــــدم  چــــــه جــــــوان ســــــوخته جــــــانی دی
 کــــــــردم از وی ز ســــــــر مهــــــــر ســــــــؤال

 و زرد کـــــــه بدینگونـــــــه شـــــــدی الغـــــــر
ــی اســت ــیداش بس ــق و ش ــن عاش ــو م ــه چ  ک
 یــــــا چــــــه شــــــب روزت از او تاریکســــــت
 شـــــــمع کاشـــــــانۀ اویـــــــم همـــــــه عمـــــــر
 یــــــــا ســــــــتمکار و جفاجوســــــــت بتــــــــو
ــــــکر ــــــري و ش ــــــون ش ــــــه چ ــــــم آمیخت  به

 ئــــــیســــــر بســــــر درد شــــــده بهــــــر چــــــه
ــــــذری ــــــخن درگ ــــــه س ــــــزین گون ــــــه ک  ب
 جگـــــــر از محنـــــــت قـــــــربم خونســـــــت
 هســـــــت در قـــــــرب همـــــــه بـــــــیم زوال
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  رباعی
ـــــد  ام ســـــوی وجـــــودهاز شـــــهر عـــــدم آم

ـــن کـــوی چـــه داری جـــامی ـــی کـــه دری  گفت
 

 افتـــــاده غـــــریبم بســـــوی کـــــوی وجـــــود
 خـــواهم عــــدمی کــــه نشــــنوم بــــوی وجــــود

 

  ٭٭٭
شود لهذا مناسب نمود کـه بیـان مـذهب هـر دو فرقـه مخفی نماند که درین کتاب در هر فصل و باب ذکر شیعه و سنی شده و می

  .قیقت مذهب هر دو فرقه مطلع شودزیاد و نقصان مذکور گردد و هر کسی بر حبی

  اجمال ذکر مذهب اهل سنت و جماعت بر سبیل
سـتفرق امتـی «فرمـود کـه ) ص(و از خود آن گروه شنیده خالصۀ آن اینست که حضرت رسالت پناه در کتب معتربه ایشان دیده

هفتاد و دو فرقه که از اهل آتشـند گویند که اصل این می »من بعدی علی ثالثة و سبعني فرقة کلهم فی النار االفرقة واحدة
تشبیه، و تعطیل، و جرب، و قـدر، و رفـض، و نصـب، اهـل تشـبیه حضـرت تعـاىل و تقـدس را بصـفات ناسـزا : شش مذهب است

توصیف کنندو به مخلوقات تشبیه و مانند نمایند و اهل تعطیل صفات ایزد متعال را منکـر شـوندو بـر صـفات حضـرت خداونـد 
اختیار فعل مخلوقات را انکار کنند و بندگی خود را بخداوند اضافه نمایند و اهل قدر قـدرت خداونـدی را و اهل جرب . نگروند
ابـوبکر و عمـر طعـن ه اضافه کنندو خود را خالق افعال خود دانند و اهل رفض در محبت امريالمؤمنني علی غلو کنندو بـ به خود

حق علی بن ابی طالب طعن زنند و هر یک از ایـن شـش فرقـه دوازده  زنند و اهل نصب در دوستی ابوبکر و عمر غلو کنندو در
 »االفرقةواحـدة«همگی به دوزخ رونـد  »کلهم فی النار«فرقه شدند و جمله به هفتاد و دو فرقه آمدند بحکم حدیث نبوی 

طیـل و جـرب و رفـض و و آن غري هفتاد و دو فرقه است و اهل نجات است و آن اهل سنت و جماعتند زیرا که در وی تشـبیه و تع
قدر و نصب نیست در زمان رسول مذاهب سته نبوده بعد ازوفات آن حضرت ظهور نموده ابتدای هر یکی از آن مذاهب معلـوم 

اهـل اسـالم  بـه اتفـاقپس مـذهب مسـتقیم و روش غريسـقیم . است که در چه ایام و کدام شهر و از چه کس و از چه سبب بوده
نت وجماعت سنةالرسول و عقدالصحابه است و ایشان گویند که خداوند تعاىل یکی است و مذهب سنت و جماعتست، معنی س

عـدد و ذات بـا صـمد اسـت، و هرچـه غنی و مطلق است اول او بودو آخر نیز او خواهد بود و عالم را او موجود نمود واحد بی
و منزه است از صفات ناسزا، صفات و ذات آدمی خیال کند از آن برتر است و او خالق خري و شر است موصوف به صفات سزا 

الهـو «قدیم است وهیچ صفات او حادث نیست، او محل حوادث نیست و صفات او عني ذات او نیست و غري ذات او نیست 
ند نیست، و او بر چیزی و از چیزی و در چیزی نیست، و دیدنی ززن و فر و او را ضد و مانند و »و الغريه کالواحد من العشرة

، و خـالق عبـاد و وجـوه یومئـذ ناضـرة اىل ربهـا نـاظرةو دیدار او در دنیا ممکن نیست و در بهشت جایز خواهـد بـود نیست 
افعال عباد اوست، و خلق خالق افعال و اعمال خود نیستند اما فاعل مختارند، و هیچ صفتی از صفات او به مخلوقـات و هـیچ 

، فعل او از علت و غرض خاىل است و هیچ چیـز و هوالسمیع البصريلیس کمثله شیء صفتی از صفات مخلوقات بوی نماند 
  .بر وی واجب و الزم نیست، فرستادن انبیاء از روی فضل و گروه انبیاء معصوم و غري از رسل معصوم نیستند

بقون والسـا«محمدمصطفی بهرتین رسل و داناترین جزو و کل اسـت و خـاتم االنبیـاء اسـت، و بعـد از وی بـر وفـق آیـه کریمـه 
  ابوبکر است وبعد از وی عمرو بعد ازوی عثمان و بعد علی، رضی الله عنهم  »االولون من المهاجرین و االنصار

  :نظم  
ـــــــــق ـــــــــود حقی ـــــــــه نب ـــــــــان هم  در می
 وز پـــــــــــــی او نبـــــــــــــود از احـــــــــــــرار
 بعــــــــد فــــــــاروق جــــــــز نــــــــذوالنورین
 بـــــــود بعـــــــد از همـــــــه بعلـــــــم و وفـــــــا

 

ـــــــدیق ـــــــه از ص ـــــــی ب ـــــــت کس  در خالف
ـــــار ـــــن ک ـــــق ای ـــــاروق الی ـــــس چـــــه ف  ک
 کــــــار ملــــــت نیافــــــت زینــــــت وزیــــــن
ــــــــــــــا ــــــــــــــاتم الخلف ــــــــــــــدالله خ  اس

 

  .خالفت خلفاء الراشدین ثابت است» الخالفة ثالثون سنة«بر طبق 
آید که خلفای حضرت رسالت پنـاهی نیـز چهـار باشـند چنانکـه قـادر، و قـاهر، و وچون اکثر اسماء الهی چهار حرفست الزم می
و خبري و بصري و سمیع و حافظ و حفیظ و نصري و ناصر و ظاهر و باطن و عزیز  حلیم ، و حکیم، و عظیم و کریم و رازق و صادق

و جبار و قهار و جلیل و جمیل و قابض و باسط و صابر و شاکر و عادل و قاسم و شاهد و نیز اسماء انبیاء عظام چهار حرفیست 
و عیسی و محمد و احمـد و رسـول و  چنانکه آدم و المخ که اسم حضرت نوح است و خلیل و یوسف و ایوب و موسی و یوشع

و کتـب . عالم الهوت، عالم ناسوت، عالم جـربوت، عـالم ملکـوت: خاتم صلوات الله علیهم اجمعني و همچنني عالم نیز چهارند
مقام شریعت، مقـام طریقـت، مقـام حقیقـت، : و کذلک مقامات نیز چهارند. توراة، و زبور و انجیل و فرقان: سماوی نیز چهارند
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رود نیـل، : شود چهار اسـتآب، آتش، خاک، باد و رودی که قطرۀ آب بهشت داخل آن می: و عناصر نیز چهارند. معرفتمقام 
و حروف و لفظ کعبه، و زمزم، و طواف و مقام و وقوف . ارکان کعبه نیز چهار است. و ورد فرات، و رود جیحون، و رود سیحون

مام و حاجی و مسلم و مؤمن و عالم و عارف و عامل و زاهد و متقی و هـادی و و عرفه و حرم و مشعر، کعبه ومسجد، و منرب و ا
مهدی و عاقل و امريو سلوک و طریق و سبیل و مذهب و نجات و عذاب و منکر و عقاب و کتاب و حساب چهـار باشـد از ایـن 

اشـارت » االسالم غریـب«یث گردد و در حدکلمات حقیقت سمات معلوم شد که خلفاء چهارند و از لفظ خلفاء نیز مفهوم می
  لطیفی است زیرا که لفظ غریب نیز چهار حرفیست خالصه آنکه 

  :بیت
ـــــــرب  چـــــــراغ مســـــــجد و محـــــــراب و من

 

 ابــــــــوبکر و عمــــــــر عثمــــــــان و حیــــــــدر
 

اجماع علماء بعد از صحابه حجت، و اجتهاد و رأی و قیاس از علمـاء جـایز اسـت و رسـتگاری در مطاوعـت مـذهب حنفیـه و 
ه و حنبلیه است، وسب شیخني کفر است، و معاویه خال المؤمنني و از صحابه گزین است، و تکفري اهل قبله جایز مالکیه و شافعی

  :نظم  نیست 
ــــد ــــو پدی ــــر ت ــــه ب ــــل قبل ــــد اه ــــه ش  هرک
ـــــل ـــــدعت و خطـــــا و خل  گـــــردو صـــــد ب
ــــــــري ــــــــش تکف  مکــــــــن او را بســــــــر زن

 

ــــــــــد ــــــــــی گروی ــــــــــه آوردۀ نب  کــــــــــه ب
 بینـــــــــی او را ز روی علـــــــــم و عمـــــــــل

ــــــــار  ــــــــل ن ــــــــمارش ز اه ــــــــعريمش  و س
 

  .این بود خالصه اعتقاد اهل سنت

  علی سبیل االختصار در ذکر مذهب فرقه شیعه اثنی عشریه
از ) ص(نواصب، و روافض، زیرا که هنگامی که حضرت رسول: گویند که اصل این هفتاد و سه مذهب دو مذهبنداین طایفه می

ودند و همگی ایشان با ابوبکر بیعت کردند مگر هیجده کس دار فنا بدار بقا رحلت نمود از صحابه گرام چهل هزار کس حاضر ب
علی مرتضی و هفده نفـر دیگـر و متابعـان ابـوبکر بـا ایـن هفـده نفـر گفتنـد : که با او بیعت نکردند و بخالفت او راضی نشدند

تابعـان ابـوبکر  گردید و ایـن هیجـده کـس بـه» روافض«یعنی ترک ما کردید و از ما جدا شدید بنابراین لقب ایشان رفضتمونا 
آنکـه در حـق او نصـی باشـد بـدین وجـه لقـب ایشـان یعنـی نصـب خالفـت ابـوبکر کردیـد بـی نصبتم بابی بکر بالنصگفتند 

  .گشت» نواصب«
پس هر یک از این دو مذهب را دو نام شد یکنام خود گذاشتند و یک نام خصم برایشان نهاد تمام صحابه خود را اهل سنت و 

ده کس ایشان را نواصب خواندند؛ و این هفـده کـس خـود را مـؤمن و شـیعه گفتنـد و صـحابه ایشـان را جماعت گفتند و آن هف
روافض خواندند، آنگاه مذهب نواصب پنجاه و پنج فرقه شدند و مذهب روافض هیجده فرقه شـدند و ایـن جملـه هفتـاد و سـه 

شند مگر یـک فرقـه کـه از اهـل نجاتنـد زیـرا کـه بـر همه در آت »کلهم فی النار االفرقة واحدة«حکم حدیث نبوی ه اند بفرقه
مذهب مستقیمند و مذهب مستقیم آنست که به توحید و عدل و رسالت و امامت و معـاد ایمـان آرنـد و معنـی توحیـد آنسـت کـه 

نـی یک قدیم بیش ندانند و در آن قدیم کثرت و اجزاء روا ندارند و ذات را احـد حقیقـی داننـد بجملـه جهـات و اعتبـارات، یع
ه عالم بعلم و نه قادر به قـدرت و نـه حـی بـه نیک قدیم گویند و آن قدیم را عالم بالذات و قادر بالذات و حی بالذات خوانند 

آید، و او را صفات ذات و صفات افعال است، و صفات ذات او قدیم است و غري حیات زیرا که این چنني تعدد قدماء الزم می
ث است و غري ذات اوست و قائم بذات اوست، و او عادلست و ظالم نیست، و خالق قبایح ذات او نیست، و صفات افعال حاد

  .و معاصی و شرنیست و خالق افعال عباد نبود، و بنده مختار است و خالق افعال خود بود
ایـد و در جهالـت و بر خدا الزمست که یکی از بندگان خود را برگزیند و به هدایت عباد ارسال دارد تـا خلـق را راه مسـتقیم بنم

نگذارد و این کس از صغایر و کبایر باید معصوم باشد تا قول او حجت باشد، و نصب امام نیز بر رسول واجبست بایـد کـه یکـی 
از امتان خود را برگزیند تا بعد ازوی جانشني او باشد و این خلیفه هم باید معصوم باشد و بر این خلیفه هم الزمست که یکی از 

و بقیـاس و . برخالف خود برگزیند تا بعد ا زوی بجای او باشد تا هرگز روی زمني از امـام و حجـت خـاىل نباشـدامتان خود را 
  .رأی و اجتهاد خود حکمی در شریعت زیاد کردن روا نیست، و اجماع امت حجت نیست مگر آنکه در میان معصومی باشد

وم غدیر علی بن ابیطالب را برگزیده و بفحوای حدیث در ی »من کنت مواله فهذا علی مواله«حضرت رسول به موجب خرب 
انمـا «وصی و خلیفه خود گردانید، و حضرت امريالمؤمنني بفحوای آیه کریمه  »یا علی انت منی بمنزلة هارون من موسی«

دانـاترین بعد از رسول بهـرتین و  »ولیکم الله و رسوله و الذین امنوا الذین یقیمون الصلوة و یوتون الزکوة و هم راکعون
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اند اول ایشان آخـر و آخـر ایشـان اولسـت، و امت بود و اعلم و افضل انبیاء و رسوالن است و باقی ائمه و فرزندان وی همچنني
اول علی بن ابی طالب، دویم حسن بن علـی، سـیم حسـني بـن علـی، چهـارم علـی بـن : عدد ائمه بنابر اخبار نبوی دوازده است

جعفر بن محمد هفتم موسی بن جعفر، هشتم علی بن موسـی الرضـا، نهـم محمـد بـن علـی،  الحسني، پنجم محمدبن علی، ششم
و غایب منتظـر اسـت و ) عج(دهم علی بن محمد، یازدهم حسن بن علی، دوازدهم محمد بن حسن، آن حضرت صاحب الزمان
دل نماید چنانکه پر شده باشد از یازده تن گذشتند صلوات الله علیهم اجمعني و آن حضرت عاقبت ظهور کند و جهان را پر از ع

  .ظلم و عدوان
اللـه الـه : چون اکثر جوامع الکلم دوازده حرفی است لهذا الزم آید که بعد از رسول خدا عدد ائمه هـدی دوازده باشـند چنانکـه

م صفوةالله، موسـی کلـیم واحد، هوالحق المبني، العلی العظیم، العلی اسم اعظم، السمیع البصري، الحکیم الخبري، الاله اال الله، آد
الله، عیسی روح الله، محمدرسول الله، علی وىل الله، علی بن البیطالب، امريالمؤمنني، غیـاث الموحـدین، مالذالعـارفني، القلـب 
بیت الله، الفتی االعلی، شافع یوم الجزاء، قادر و قاهر علی، باطن و ظاهر علی، حامد و شاکر علی، عابد و ذاکر علـی، اکـرم و 

ظم علی، افضل و اعلم علی، عارف و کامل علی، صوفی و عامل علی، مالک و عادل علی، مسجد و منرب علی، کعبـه و زمـزم اع
علی، همت و رحمت علی، و نیز بعضی از آثار علوی و عالمات سفلی مؤید این مقاالتست چنانکه عدد بروج، و شـهور سـنني، 

ناب، و انفجار عیون از حجر برای قوم آن حضرت، و حواریون عیسـی در و نقباء حضرت موسی، و انفالق یم جهت عبور آن ج
اعداد و بعضی کلمه حقیت خالفت علی بن ابی طالب و بطالن متقلبان نیز ظاهر است و خالفت خلفاء خالفست چنانکه علی 

  ه نیز مساویست الحاصلبحق، ابوبکر نفاق، عمر منکر، عثمان خائن، معاویه عدوالله، در عدد مساویند و عدد قلب و معاوی
  :شعر

 آیــــد ز روی اعتقــــادمــــر مــــرا بــــاور نمــــی
 آنکــه او را بــر ســر حیــدر همــی خــوانی امــري

 داری روااز پی سلطان ملـک شـه چـون نمـی
 از پی سلطان دین خود چـون همـی داری روا

 

ــــردن و دیــــن پیمــــرب داشــــنت  حــــق زهــــرا ب
 توانــــد کفــــش قنــــرب داشــــنتکــــافرم گرمــــی

 ه ســنجر داشــنتتخــت و تــاج پادشــاهی جــز کــ
ــرب داشــنت ــراب و من ــرتتش مح ــی و ع ــز عل  ج

 

اگر کسی مجتهد یـا مقلـد نباشـد از دیـن بریسـت  »الناس صنفان مجتهد او مقلد«رستگاری در مذهب اثنی عشریست بحکم 
  .این بود خالصه مذهب شیعه اثنی عشری که مذکور شد

  خواف
و هـوایش فـی الجملـه مرغـوب، خلقـش اهـل سـنت و  والیتی است بهجت مطاف مشـتمل اسـت برسـی پـاره قریـه خـوب، آب

جماعت و شیعه مذهب در غایت قلت است آسیای بادی در آن والیت موجود و شیوه مردمـی در آن دیـار مفقـود اسـت اربـاب 
  :نمایداند به ذکر بعضی مبادرت میفضل و کمال از آن دیار بسیار برخاسته

  شیخ زین الدین ابوبکر
نمـود آن حضـرت برابـری نمـی آن جناب اعمال یگانه بود و در ترک و تجرید و مشرب توحید کسی با در فضل و کمال و علم و 

پیمـود و طوایـف امـم را ارشـاد و مرید شیخ عبدالرحمن مصری بوده و مدت سی سال در بلده هرات طریـق ارشـاد خالیـق مـی
  .لم جاودانی انتقال نمودفرمود فی شهور سنه هفتصد و سی و هشت از این سرای فانی به عاهدایت می

  امري قوام الدین نصرالله سجاسی
نویسـندگی آن  بـه امـر ایست از آن دیار آن جناب عارف معارف عرفان و سالک مسالک ایقان بود در بدایت حال سجاس قریه

را کتـابی  نمود ناگاه جذبة من جذبات الحق بوی رسید از حساب و کتـاب دنیـوی فـارغ گردیـد، آن حضـرتوالیت اشتغال می
وفات آن جناب در زمان . است در طریقت که مسمی به جنون المجانني نموده و در آن سخنان غریب و کلمات بدیع درج فرموده

  :شودمريزا شاهرخ بوده، تاریخ تولد و رحلتش از این قطعه معلوم می
  قطعه

 امـــري تـــارک ســـالک قـــوام ملـــت و دیـــن
ـــیالدش ـــار م ـــی و چه ـــد و س ـــال هفتص  بس

ــارقت  ش در شــهور هشتصــد و بیســتشــب مف
 

 کـــه در طریـــق طلـــب مثـــل شـــاه ادهـــم بـــود
ـــــود ـــــالم ب ـــــد ع ـــــاز عی ـــــلخ روزه و آغ  بس
ــــود ــــدم ب ــــنج شــــب مق  باقتضــــای قضــــا پ
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  جوین
مشـتمل بـر » لـح«و عرضـش » سـول«ایست بهجت افزا، آبش خوشگوار و هوایش سازگار طولش والیتی است دلگشا و ناحیه

اش فراوان، خلقش همگـی اش ارزان و غلهاثنا عشری و ایالتش طایفه بغایری، میوهقوای خوش و مراتع دلکش، مردمش شیعه 
  .فارسی زبان و باغرباء به غایت مهربان حاکمش از طرف پادشاه زمانست

  ذکر بعضی از ارباب معارف آن دیار

  شیخ سعد الدین محمد حموی
بـه سـلوک اشـتغال نمـوده، شـهریار کشـور طریقـت و  آن جناب از اوالد محمدبن حموه بوده و در خدمت شیخ نجم الدین کربی

فرمـوده، تصـانیف آن حضـرت در فارسـی و عربـی بسـیار خسرو اقلیم حقیقت بوده در کشف حقایق و شرح دقایق یدو بیضا می
شمار من جمله سنجنجل االرواح از تألیفات اوست این چنـد ربـاعی از آن جنـاب نوشـته است، و تحقیقاتش در علم سلوک بی

  .شد
  رباعی

ـــــی ـــــارم بین ـــــف نگ ـــــوی ار زل ـــــافر ش  ک
ـــــــاویزو در ایمـــــــان منگـــــــر  در کفـــــــر می

 

ـــــی ـــــارم بین ـــــارض ی ـــــوی ار ع ـــــؤمن ش  م
ـــــــی ـــــــار و افتقـــــــارم بین ـــــــا عـــــــزت ی  ت

 

  رباعی
 بیتونــــــه بهشــــــت بایــــــدم نــــــه رضــــــوان
 بـــــا قهـــــر تـــــو دوزخ اســـــت دار رضـــــوان

 

ـــــوان ـــــر حی ـــــل و بح ـــــوثر و زنجبی ـــــی ک  ن
 بــــا لطــــف تــــو دوزخ همــــه روح و ریحــــان

 

  رباعی
ــــــــــــــراق خســــــــــــــتگیها دارمدر د  ل ز ف

 بـــا ایـــن همـــه غـــم تـــو نیـــز پیمـــان مـــرا
 

ــــــــــتگیها دارم ــــــــــرخ بس ــــــــــار ز چ  در ک
ــــتگیها دارم ــــن شکس ــــز ای ــــه ج ــــکن ک  مش

 

  رباعی
ــــــــی و نورالبصــــــــر ــــــــا راحــــــــة مهجت  ی
ـــــری ـــــا قم ـــــاطری ی ـــــمري خ ـــــت ض  ناجی

 

 اســـــتیقظ قلبـــــی یـــــک وقـــــت الســـــحر
 انــــــی انافیــــــک و انــــــک فــــــی نظــــــری

 

و در روز عید اضحی سنه ششصد و پنجاه از این دار فنا بدار بقـاء انتقـال نمـوده،  عمر شریف آن جناب شصت و سه سال بوده
  .مزار فیض مدارش در بحرآباد است رحمت الله علیه

  شمس الدین جوینی
-پژوه بود بوزارت هالکوخـان قیـام مـیخواجه شمس الدین محمدبن خواجه عالءالدین محمد، وزیری با شکوه و دبريی دانش

ز بوزارت اباقاآن خان و برادرش سلطان احمد اشتغال داشت و همواره تخم محبت و شـفقت بوفـور احسـان و نمود و چندی نی
کاشت، پیوسته مرید اهل حال و مراد ارباب کمال بود، و در تحصیل سعادات و ایصال اربـاب بذور امتنان در دلهای خالیق می

رسـانید، ودر رعایـت اربـاب ع مبني مساعی جمیله به ظهـور مـینمود، و در تقویت دین و محافظت شرحاجات اهتمام تمام می
و سه بسـعایت اهـل  خراالمر فی شهور سنه ششصد و هشتادگردانید آفضل و کمال و اصحاب وجد و حال سعی موفور ظاهر می

آن وزیـر  بفرمودۀ ارغون خان ولد اباقاآن خان بسعادت ابدی رسید، یکـی از فضـالء در مرثیـه فی جیدها حبل من مسدحسد 
  :نظري این رباعی را بسلک نظم کشیدهبی

 از رفــــنت شــــمس از شــــفق خــــون بچکیــــد
 شـــب جامـــه ســـیه کـــرد در آن مـــاتم و صـــبح

 

ـــــد ـــــد و زهـــــره گیســـــو بربی ـــــه روی بکن  م
ـــــان بدریـــــد ـــــس ســـــرد و گریب ـــــر زد نف  ب

 

  :نظم  آن جناب اشعار فارسی و عربی بسیار دارد این چند بیت از اوست 
 وزمیــــــــا  تــــــــو را مــــــــن وفــــــــا بیــــــــام

 یـــــا وفـــــا یـــــا جفـــــا ازیـــــن دو یکـــــی
 بــــــا تــــــو چنــــــدان وفــــــا کــــــنم صــــــنما
 بـــــه کـــــدامني دعـــــات خـــــواهم یافـــــت

 

ــــــــاموزم ــــــــو مــــــــن جفــــــــا بی ــــــــا ز ت  ی
 یـــــــــــا بیـــــــــــاموز یـــــــــــا بیـــــــــــاموزم
 کـــــــــاین جهـــــــــان را وفـــــــــا بیـــــــــاموزم
ـــــــــــــاموزم  کـــــــــــــه روم آن دعـــــــــــــا بی
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  عطاءالملک جوینی
-کرد و طریق عدل وداد و بذل و کرم مـیومت میعطاءالملک برادر خواجه شمس الدین است چندگاه در دارالسالم بغداد حک

و دگشا از رشحات قلم معجز رقم اوست و در نظم نیز طبع قادر داشت در چهارم ذیقعده سنه ششصد و هشـتاپیمود تاریخ جهان
  .آخرت افراشت به صوبیک علم عزیمت 

  بهاءالدین جوینی
فت سبعی بر مزاج او غلبه داشت بحکـم اباقـاآن خـان بهاءالدین محمد ولد خواجه شمس الدین محمد است قوت غضبی و ص

در بلدۀ اصفهان رایت حکومت برافراشت در سیاست و عقوبت بغایت ساعی بود و باندک خیانتی خانـدان عظـیم را مستأصـل 
-ور مـیفرمود و طوایف امم را از خوان احسان خویش محظوظ و بهرهو دانشمندان را تعظیم و توقري می ءنمود مع هذا علمامی

پـدرش خواجـه شـمس الـدین  بـه سـمعآخرت برافراخت چون خرب وفاتش  به طرفساخت و هم در عالم جوانی لوای عزیمت 
  :رسید این رباعی را در مرثیۀ قرةالعني خود بسلک نظم کشید
ــــــدویت ــــــک هن ــــــد ای فل ــــــد محم  فرزن
 تــــو پشــــت پــــدر بــــدی از آن پشــــت پــــدر

 

ــــــت ــــــک موی ــــــا ی ــــــه را به ــــــازار زمان  ب
ـــرو ـــه اب ـــت چ ـــیخـــم گش ـــان ب ـــتی بت  روی

 

  سبزوار
اش واسـع، سمت غربی نیشابور واقع است و جوانـب اربعـه» لوه«عرضش » صال«از بالد قدیمه و مداین عظیمه است طولش 

ارزان، محتویسـت بـر نـواحی مشـهوره و قـرای  بـه آتـشآبش گوارنده و هـوایش فرخنـده، انـواع فواکـه آن فـراوان و اقسـام حبو
  .غایت معمور و آبادان بوده بنابر استیالی گروه مخالف به مرور ازمنه رو به خرابی نهادهمعموره، قدیم الزمان به 

در اوایل جلوس شاه عباس ماضی که در مملکت ایران اختالل بود عبـدالمؤمن خـان اوزبـک بـر آنجـا مسـتوىل شـده اهلـش را 
قلیل االسـتطاعتند همگـی شـیعه مـذهب و در  تماماً قتل نمود، اکنون مشتملست بر دو سه هزار باب خانه خلقش کم بضاعت و

  :مثنوی  اعتبارست چنانکه مولوی در مثنوی فرمودهدین خود متعصبند، ابوبکری در آن والیت خوار و عمری بی
 ســــبزوار اســــت ایــــن جهــــان و مــــرد حــــق
ـــــن جهـــــان بیمـــــدار  ســـــبزوار اســـــت ای

 

 نســــقرونــــق اســــت و بــــیانــــدرا و بــــی
 مـــــا چـــــه بـــــوبکریم در وی خـــــوار و زار

 

  .یالتش طایفه بغایری و حاکمش از جانب دولت قاجاریه مقرر استا
  .اندمدتی آن دیار دارالملک ملوک سر بداریه بوده و دوازده نفر از ایشان مدت چهل و پنج سال حکومت نموده

  ذکر ملوک سربداریه بطریق اجمال
بـوده، » عبدالرزاق بن خواجه فضل الله باشـتینیامري «مخفی نماند که نخستني کسی که از سربداران بر مسند حکومت قدم نهاد 

ایست از قرای بیهق، وی به سببی از اسباب به مالزمت سلطان ابوسعید خان بن سلطان محمد خدابنده شتافت بنابر باشتني قریه
وجاهت صورت و وفور شجاعت و سخاوت در خدمت سلطان تقرب تمام یافت بعد از چنـدگاه جهـت تحصـیل امـوال سـلطان 

مال او را به کرمان فرستاد و در اندک زمانی آن مال را به بـاد فنـا داده و متوجـه وطـن شـد در بـني راه خـرب فـوت سـلطان را بیه
ئی که در قریه ظاهر شده بود طالب ریاست گردید با عالءالدین شنیده در سنه هفتصد و سی و هفت به وطن رسیده به سبب فتنه

د محاربه نموده وی را به قتل آورد و اسباب بسـیاری از عالءالـدین محمـد تصـرف نمـوده محمد که در آن اوان وزیر خراسان بو
بعد از آن مردم قریه را جمع کرده گفت که فتنۀ عظیم برپا شده اگر مساهله کنیم همه کشته شویم بمردی خود را بر سـر دار دیـدن 

ان آن طایفه ملقـب بسـربداریه شـدند و در انـدک وقتـی جمـع رسیدن بنابراین قول یا بقول دیگر به قتلهزار بار بهرت که بنامردی 
کثريی به متابعت امري عبدالرزاق درآمدند در سنه هفتصد و سـی و هشـت بـا هفتصـد مـرد جنگـی سـبزوار را بـه حیطـۀ تصـرف 

منـاهی درآورد و باستقالل بر مسند حکومت نشسته سکه و خطبه بنام خویش کرد چون بسـیار شـریر و مفسـد بـود و ازمالهـی و 
انـد در سـنه مـذکوره او را بـه نمود الجرم برادرش امري وجیه الدین مسعود به طریقی که مورخان ذکر کـردهبهیچ گونه احرتاز نمی

  .قتل رسانید و شر او را از سر کافه ناس دفع گردانید

  امري وجیه الدین مسعود
مردانگی با دوازده هزار کـس بـر هفتـاد هـزار لشـگر غلبـه نظري بود و از غایت امريی بود شجاع و دلري و در کیاست و جرأت بی
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نمود ارغون خان را که حاکم نیشابور بود شکست دادن آن والیت را ضمیمه مملکت خود کرد، فی شهور سنه هفتصد و چهل و 
ان سـال سه میان او وملک عزالدین حسني حرب صعب اتفاق افتاد نخست مظفرگشته آخراالمر روی بانهزام نهـادو در آخـر همـ

میان او و شیخعلی کاون برادر طغاتیمورخان محاربه عظیم دست داد و نسیم فتح و نصرت بر پرچم امري وجیه الدین وزیده شیخ 
علی در آن معرکه به قتل رسید و غنیمت فراوان نصیب سر بداران گردید بعد از چنني فتح مبني امـري مسـعود بـه عـزم تمـام خطـۀ 

مازندران تافت و در آنجا شکست یافته اسري پنجه تقدیر گشت و به حکـم  به صوبه عنان عزیمت جرجان را ضبط گردانید آنگا
  .جالل الدوله اسکندر در سنه هفتصد و چهل و پنج از این سرای سپنج درگذشت

  محمد آی امري تیمور
د در زمانی که امري وجیه الـدین ربووی از بندگان پدر امري وجیه الدین بود در صفت شجاعت گوی مسابقت از امثال و اقران می

به مقابله امري شیخعلی کاون عزیمت نمود او را در سبزوار بنیابت خویش مقرر فرمود چون محمد آی امـري تیمـور خـرب قتـل امـري 
مسعود شنود در استمالت خاطر خالیق کوشیده از روی استقالل بر انجام امور مملکت اقـدام نمـود بعـد از آنکـه دو سـال و دو 

  .حکومت کرد در سنه هفتصد و چهل و هفت شمس الدین علی وی را به قتل آورد ماه

  کلو اسفندیار
امرای سربداری بر سریر حکومت جلوس کرد چون او را اصل و نسب و فضـل وادب نبـود  به اتفاقبعد از قتل محمد آی تیمور 

آورد بنـابراین سـربداران از و تعـدی بجـای مـیکـرد و رسـم ظلـم جـرم سیاسـت مـیلهذا طریق ناستوده پیش آورد و مردم را بی
  .حکومت وی متنفر گشته او را نیز کشتند

  امريشمس الدین فضل الله
فرمـود نمود لهذا در مهام مملکت اهتمام نمـیوی برادر امري وجیه الدین مسعود بود چون به عیش و عشرت به غایت شعف می

کردن لشگر متوجه گردید کیفیت حال و خرب خیال طغـاتیمور بـامري شـمس  چون خرب فتور سربداران بطغاتیمورخان رسید به جمع
  :نظم  :الدین فضل الله رسیده با خود گفت

 دالگـــدائی و رنـــدی زهـــر چـــه خـــواهی بـــه
 

 دمـــــی فراغـــــت خـــــاطر ز پادشـــــاهی بـــــه
 

  .زمام حکومت را بطوع و رغبت بکف کفایت خواجه شمس الدین علی نهاد زمان حکومتش هفت ماه بود

  شمس الدین علی خواجه
ربـود در اجـرای ریاسـت و تمشـیت امريی بافراست و کیاست بود و در دلريی و شجاعت گوی سبقت از اماثل و اقارن خـود مـی

فرمود که جمیع مناهی و مالهی را از قلمـرو خـویش ئی رعایت میبه درجه نمود ظاهر شریعت را مملکت قدرت تمام ظاهر می
ا کشـته زمـني معمـوره را پـاک سـاخت، چـون طغاتیمورخـان از ایالـت خواجـه شـمس الـدین و برانداخت قرب پانصد فاحشـه ر

شجاعت و سیاست وی خرب یافت ترک لشگر کرده عنان عزیمت بگوشه فراغت تافت فی شهور سنه هفتصد و پنجاه و سه بزخم 
  .حیدر قصاب که یکی از مالزمان او بود به عالم آخرت شتافت

  خواجه یحیی کرائی
کاشت، بـه غایـت ت شجاعت وعدالت و امانت اتصاف داشت و به وفور احسان تخم محبت در دلهای خاص و عام میبه صف

  .فرمودور میدریغ جمهور خالیق را بهرهپرهیزکار و دیندار بود، همواره از جود بی
ه بـاالخره بحسـب ظـاهر در مطلع سعدین مسطور است که طغاتیمور خان خواجه یحیی را دعوت نمود خواجه نخست ابـا نمـود

بـه قبول فرمود در اواخر سنه هفتصد و پنجاه و سه با سیصد مرد دشمن کش متوجه اردوی خان گردیدند قبـل از دخـول سـالح 
زفراش و حاجب و خواجه سرا نبودنـد بودند و بدرگاهش بجم نزد خان میمرتب گردانیده هنگامی که دو سه نفر طالب عل خود

را از تن  ادند یکی از مالزمان خواجه تربزینی به سر خان زد چنانکه بروی درافتاد و خواجه یحیی سرشقدم جرأت به بارگاه نه
نمودند در میان ایشان فزع روز محشر ظهور یافت و مصـداق  جدا نمود چون مغوالن این جرأت غریب و جالدت بدیع مشاهده

ئی شتافت سربداران تیغها کشیدند و دمـار ده هر مغوىل به بیغولهظاهر ش یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه
  .از روزگار ایشان برآوردند با اموال ویراق بسیار به سبزوار مراجعت نمودند

اش موفـور گشـت فـی چون مدت چهار سال و هشت ماه از حکومت خواجه گذشت مملکتش به غایت معمور و آبادان و خزانه
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هفت برادر زنش خنجری بـر سـینه خواجـه زد و خواجـه هـم وی را زخمـی زده فـی الحـال هـر دو  شهور سنه هفتصد و پنجاه و
  .وفات کردند

  خواجه ظهريالدین کرائی
حیـدر  بـه اتفـاقبه روایت مطلع سعدین وی خواهرزاده خواجه یحیی بوده و به قوىل برادرش، بهـر تقـدیر بعـداز خواجـه یحیـی 

نمـود و حیـدر قصـاب بانجـام لیم و کم آزاری بود و پیوسته برند و شـطرنج اشـتغال مـیقصاب سرور سر بداران شده و او امري ح
  .مهام فرق انام مشغوىل داشت بعد از انقضاء چهل روز حیدر خواجه رامعزول کرد لوای حکومت برافراشت

  پهلوان حیدر قصاب
  .آورد به قتلرا  بعد از آنکه چهارماه حکومت سربداران کرد غالم پهلوان حسن، قتلق بوقا نام وی

  امري لطف الله بن امري وجیه الدین مسعود
به سبب حسن اهتمام دامغانی بر مسند ایالت جلوس فرمود بعد از آنکه یک سال و سه ماه حکومت کرده بود پهلوان حسن وی 

  .را گرفته نخست حبس و عاقبت قتل نمود

  پهلوان حسن دامغانی
ریر حکومت گذاشت و مدت چهـار سـال و چهـار مـاه سـلطنت داشـت در اوایـل فی شهور سنه هفتصد و شصت و دو قدم بر س

حکومت شنید که درویش عزیز مرید شیخ حسن جوری خروج کرده قلعۀ طوس را مسخر سـاخته پهلـوان حسـن بعـد از ایـن خـرب 
ابریشـم بـه  طوس برافراخت چون پهلوان حسن طوس را بگرفت چنـد خـروار به صوبباجتماع لشگر فرمان داده لوای عزیمت 

درویش داده او را به اصفهان فرستاد بعد از چندی خواجه علی مؤید در دامغان خروج کرده پای عزت بر مسند حکومـت نهـاد 
مقارن این حال جمعی در قلعۀ شغان اظهار خالف پهلـوان حسـن نمودنـد پهلـوان حسـن دفـع ایشـان را اوىل دانسـته سـبزوار را 

توقف و اهمـال بـدان طـرف متوجـه گردیـد و چون این خرب به سمع خواجه مؤید رسید بی خاىل گذاشته بدان جانب روان گشت
زحمت و مشقت سبزوار را به حیطه تصرف درآورد آنگاه به سرداران پهلوان مکتوبی ارسال داشت که پهلـوان را قتـل نماینـد بی

  .تندایشان به حکم فرمان خواجه پهلوان را قتل نموده به مالزمت خواجه مؤید شتاف

  خواجه علی مؤید
چون به تأیید الهی بر سریر امارت نشست ابواب ظلم و جور بر روی خالیق بسته دست عدل و احسان و بذل و امتنان بگشـاد و 

نمـود و در تعظـیم سـادات و علمـاء گـرام خوان جود و کرم نهاده صالی عام در داد و در شعار مذهب امامیه به غایت مبالغه می
کشید و در اجرای شریعت غـراء و تـرویج ملـت هر صباح اسب می) ع(مود به امید ظهور حضرت صاحب االمرفرسعی بلیغ می

کوشید، در زمان آن شهریار فتور موفـور بـه دولـت سـربداران رسـیدو از هـر طـرف منقصـت قـوی دسـت داد بیضاء به غایت می
ور سنه هفتصـد و هشـتاد و سـه اعـالم ظفـر فرجـام پرداخت تا آنکه فی شهخواجه چند سال من حیث االختالل به حکومت می

امري تیمور گورکان بر ممالک خراسان پرتو انداخت خواجه مؤید به مراسم استقبال استعجال نموده در نواحی نشابور خود را به 
راغـت موکب امري تیمور رسانید و باصناف الطاف امري صـاحبقران مفتخـر گشـته بـاقی حیـات را در ظـل دولـت صـاحبقران بـه ف

گذرانید دولت ملوک سربداران بدو منقرض گردید آری سلطنت ابـد و ملـک مخلـد مخصـوص مالـک الملـک علـی االطـالق 
  .است

  ذکر بعضی ازدانشمندان آن دیار

  امري شاهی
گـاه و شـاعری فضـیلت دسـتگاه و در اسم سامیش آقاملک جمال الدین نسب آن دانشمند به ملوک سربداریه مـی رسـد مـردی آ

  .نمودندیمی اشتغال می به امر یسنقر ولد مريزا شاهرخ گورکان خدمت با
نقل است که پدر امري شاهی در نخجريگاه یکی از ملوک سربداران را کشته بود روزی بایسـنقر در شـکارگاه بـا امـري شـاهی تنهـا 

ت ندادی امري شاهی متغري شده بیکجا افتاده بایسنقر زبان به کنایت گشاده که پدرت در هالک دشمن فرصتی مانند امروز از دس
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پسری که در طریقه پدر نباشد او را باولیاء پدر نتوان گرفت من بعد از خدمت سالطني . »والتزروازرةوزراخری«عرض کرد که 
اعراض نموده به قلیل زراعتی قناعت کرد و باقی حیات را به فراغت گذرانید، فی شهور سنه ششصـد و پنجـاه و هفـت در بلـدۀ 

داعی حق را لبیک اجابت گفته به جهان جاویدان خرامید و در سبزوار مدفون گردید گویند در اشعار او شور خسروی و  اسرتاباد
  :قطعه  قطعه و رباعی او را نوشته شد. لطافت حسن و نازکیهای کمال و صفای سخن خواجه حافظ جمع است

ـــال ـــزار س ـــک در ه ـــرخ فل ـــدار چ ـــاها م  ش
 گــر زیــر دســت هــر کــس و نــاکس نشــانیم
 بحریســـت مجلـــس تـــو و در بحـــر بـــیخالف

 

ـــه ـــن یگان ـــون م ـــرنچ ـــد ه ـــد بص ـــی ننمای  ئ
 ئیســــت بــــدانم مــــن اینقــــدراینجــــا لطیفــــه

 لؤلـــــؤ بزیـــــر باشـــــدو خاشـــــاک بـــــر زبـــــر
 

  رباعی
ـــري ـــته گ ـــان خواس ـــباب جه ـــه اس  ای دل هم
ـــبی چـــون شـــبنم ـــر آن ســـبزه ش ـــاه ب  و آنگ

 

ـــــه ســـــبزه آراســـــته گـــــري ـــــت ب ـــــاغ طرب  ب
 بنشســـــــته و بامـــــــداد برخاســـــــته گـــــــري

 

  موالنا کمال الدین حسني الواعظ المتخلص بکاشفی
ربود همواره بصوت خوش و گوی سبقت از امثال و اقران می فاضل یگانه و عالم زمانه بود در علوم نجوم و انشاء و فنون غریبه

سـاخت قه بیـان مـیپرداخت معانی قرآن و احادیث نبوی را به عبارات الیقه و اشارات رایوعظ خالیق می به امر لحن دلکش 
موالنا را تصانیف مفیده بسیار است من جمله جواهر التفسري، و مواهب علیه، ولـب لبـاب مثنـوی و اشـعار آبـدار از آن بزرگـوار 

  .است این بیت از اوست
  :بیت

 ســبز خطــا ز مشــگ تــر غالیــه بــر ســمن مــزن
 

 ســـنبل تـــاب داده را بـــر گـــل نســـرتن مـــزن
 

هرات رفته به مصاهرت موالنا جامی مقرر گردید وهم در آن بلده در زمان سلطان بایقرا از ایـن  موالنا به مقتضای تقدیر به بلدۀ
  .سرای فانی به عالم جاودانی خرامید

  طوس
جمشـید پیشـدادی او را بنـا » لومـا«و عرضـش » صب«از مداین مشهوره است از اقلیم رابع در دامن کوهی واقع است طولش 

رابی آورده طوس ابن نوذر بعد از مراجعت از قلعه کالت و کشنت فرود و تشویش از کیخسـرو آنجـا کرده و به مرور دهور رو به خ
را تجدید کرده بنام خویش موسوم نمود تا زمان خالفت مامون عباسی آن والیت به غایت معمـور بـود چـون حضـرت علـی بـن 

آن خرابی رسید و قریه سناباد شـهر گشـت اکنـون سـالهای  موسی الرضا در قریه سناباد مدفون گردید یوماً فیوماً به بنیان عمارات
  .یه سناباد شهر عظمت بنیانستربسیار است که شهر طوس ویران و ق

  آن دیار علی سبیل االختصار ذکر بعضی از ارباب دانش و اصحاب بینش

  شیخ احمد غزاىل
صـوری و معنـوی آن حضـرت از حیـز شـمار آن جناب عمدۀ سالکان طریق یقني و قدوۀ ناظمان مناظم دین بوده شرح کمـاالت 

بريون و آنچه از فضایل ظاهری و باطنی آن جناب گویند از آن افزونست، وی مرید شیخ ابوبکر عبدالله نسـاج الطوسـی بـوده، و 
انـد، شیخ ابوالفضل بغدادی و عني القضاة همدانی و شیخ نجیب الدین سهروردی کسب طریقت در خدمت آن حضـرت نمـوده

ناقصان و تربیت مریدان ید و بیضا داشته و تألیفات خوب و تصنیفات مرغوب در صفحۀ روزگار یادگـار گذاشـته مـن در تکمیل 
جمله رسالۀ سوانح است، در فصلی از آن مذکور است که معشوق بهر حال خود معشوقست پس استغناء صفت اوسـت و عاشـق 

میشه معشوق باید پس همیشه افتقارش باشد و معشوق را بهمۀ حال خود عاشق است پس افتقار صفت اوست چون عاشق را ه
  :رباعی    .الجرم صفت او استغنا باشد دباید پس باید که خود را دارهیچ چیز نمی

ـــــوده ـــــو دل رب  ئـــــی معـــــذوریهمـــــواره ت
ــودم ــون در ب ــه خ ــزار شــب ب ــو ه ــی ت ــن ب  م

 

ــــــازموده ــــــذوریغــــــم هــــــیچ نی ــــــی مع  ئ
 ئــــی معــــذوریتــــو بــــی تــــو شــــبی نبــــوده

 

  :قطعه  او است و این قطعه از
ـــاد  چـــون چـــرت ســـنجری رخ بخـــتم ســـیاه ب
ــیم شــب ــرب از ذوق ن ــن خ ــان م ــت ج ــا یاف  ت

 

ـــنجرم ـــک س ـــوس مل ـــود ه ـــر ب ـــر اگ ـــا فق  ب
 خـــرمصـــد ملـــک نیمـــروز بیـــک جـــو نمـــی
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  .وفات آن جناب در زمان خالفت مسرتشد فی شهور سنه پانصد و هفد هجری در قزوین اتفاق افتاده رحمةالله علیه

  ن محمدالغزاىلحجةاالسالم محمدب
فاضل گرانمایه و حکیم بلندپایه بود در سنۀ چهارصد و پنجاه در همان دیار تولد نمود، کنیت او ابوحامد، و لقبش زین الـدین و 

  .از مریدان شیخ ابوعلی فارمدیست
نمـود آنگـاه بانظـام در اوایل حال در طوس و نشابور نزد ابوالمعاىل که بامام الحرمني مشهور است به تحصیل علوم اشـتغال مـی

الملک وزیر مالقات نموده با جمعی از افاضل که در خدمت وزیر بودند در مجالس متعدده مناظره کرده همگی مغلـوب شـدند 
پس نظام الملک نظامیه بغداد را بوی تفویض نمود در سنۀ چهارصد و هشتاد و چهار رو به بغداد آورد همه اهـل عـراق شـیفته 

ده و به طریق تجرید راه حج االسالم پیمـوده مـدتی ول عزت اوقات گذرانیده بعد از آن همه راترک نموی گردیده مدتی در کما
در شام و بیت المقدس و اسکندریه و مصر ساکن گردید آخراالمر عنان مراجعـت بـه وطـن خـویش معطـوف گردانیـده در آنجـا 

ان، و مشکوةاالنوار، و ذخرية، و نصایح الملوک، و تفسري آغاز تصنیف کرد من جمله کیمیای سعادت و احیاءالعلوم و جواهر القر
  .یاقوت التأویل در چهل مجلد از تألیفات اوست

ئی بنا نموده و اوقـات خـود را بـر وظـایف خـري از خـتم قـرآن وتـدریس از برای صوفیان خانقاهی و از برای طالبان علم مدرسه
  .علوم و صحبت ارباب قلوب توزیع فرمود

ر است که مؤید الملک وزیر امام محمد غزاىل را در ایام عزلت به جهـت تـدریس بـه بغـداد طلـب کـرد وی در در تواریخ مسطو
جواب نوشت الحمدلله رب العالمني و لصلوة علی محمد و آله اجمعني اما بعد خدمت خواجه جهانیان متع الله المسلمني بطول 

نمایـد بـدین فرمایـد کـرم و بزرگـی مـیغداد عمره الله دعوت مـیبقائه این ضعیف را از حضیض خرابه طوس باوج دارالسالم ب
حقري واجب است که خواجه را از حضیض بشـری بـاوج مراتـب ملکـی دعـوت نمایـد ای عزیـز از طـوس و بغـداد بـه خداونـد 

وقـت  انـد الشـک فقـري رایکسانست اما از اوج انسانی تا حضیض حیوانی راه فراوانست و التماس حضور ایـن حقـري کـه کـرده
فراغت نه بل وقت سفر عراقست ای عزیز فرض کن که غزاىل به بغداد آمد و به تعاقب فرمان در رسید نه فکر مدرسی بایـد کـرد 

  .امروز را همان روز انگار و دست از این بیچاره بدار و السالم علی من اتبع الهدی
یخه ابـی القاسـم الگرگـانی قـدس اللـه تعـاىل قد سمعت الشیخ اباعلی الفارمدی قدس الله روحه عن ش«و نیز گفته که 

  .»روحه انه قال ان االسماء التسعة و التسعني تصري اوصافا للعبد السالک و هو بعد فی السلوک غري واصل
و آن جناب فی شهور سنۀ پانصد و پنج در زمان خالفت المستظهر باللـه عباسـی بـه عـالم بقـا خرامیـد و در همـان دیـار مـدفون 

  .گردید

  المحقق ابوجعفر محمدبن حسن الشیخ
  .ربوداز اکابر علماء و از اعاظم فضالء بود و در فضل و کمال گوی مسابقت از فضالی عصر می

نمود چـون در سـال چهارصـد و ابن کثري شامی در تاریخ خویش آورده که آن جناب فقیه شیعه بود و در بغداد بافاده اشتغال می
ئی که در بـاب الکـرخ داشـت سـوخته و کتـب او بني شیعه و سنی در بغداد واقع گشت خانهئی که فیماچهل و هشت بواسطه فتنه

  .ضایع گردید از آنجا به نجف اشرف آمده سکونت گزید فی شهور سنه چهارصد و شصت در ماه محرم به فردوس اعال خرامید
ه امامیه و عالم اثنا عشریه بوده و تفسري کبري در تاریخ مصر و قاهره که تصنیف یکی از اشاعره است آورده که ابوجعفر طوسی فقی

  .را در بیست مجلد تصنیف نموده تصانیف دیگر نیز دارد
  .در ایامی که مجاور نجف اشرف بود در آنجا وفات نمود رحمةالله علیه

  ابوالقاسم حسن ابن اسحق بن شرف شاه المتخلص به فردوسی
ــــرس فردوســــی ــــدان ف ــــه فارســــی می  یگان

 م رانـده شـخص فطـرت اوبر آن زمني کـه قـد
 

ـــان ـــري ژی ـــو ش ـــد همچ ـــه غری ـــه در محارب  ک
ـــــني ـــــاده جب ـــــد نه ـــــا اب ـــــخنوران ازل ت  س

 

حکیمی دانشمند و شاعری پایه بلند بوده و در مرتبۀ سخنوری از ابتداء و بنیاد شعر و شاعری تا این زمان هیچکس با او برابری 
که انوری که ملـک الشـعراء زمـان خـود بـوده در اشـعار خـود بـدان اند چنانننموده و جمیع استادان سخن او را باستادی ستوده

  :نظم  اشاره فرموده 



۱۴۲ 

 آفـــــــــــــرین بـــــــــــــر روان فردوســـــــــــــی
ــــــاگرد ــــــا ش ــــــود و م ــــــتاد ب ــــــه اس  آن ن

 

 آن همــــــــــــایون نهــــــــــــاد فرخنــــــــــــده
ــــــــــــده ــــــــــــود و مابن ــــــــــــد ب  آن خداون

 

  :نظم  و حکیم خاقانی که خاقان کشور فضل بوده زبان به مدح آن وحید زمانه گشوده
ــع هو  شــمندان اســت در دیجــورغمشــمع جم

 زادگـــان طبـــع پـــاکش جملگـــی حوراوشـــند
 

 ئـــی کـــز خـــاطر فردوســـی طوســـی بـــودنکتـــه
 زاده حــوراوش بــود چــون مــرد فردوســی بــود

 

در بعضی سري بنظر رسیده که او منصوربن فخرالدین احمدبن موالنا فرخ الفردوسی بوده و چون پدر او باغبان چهار بـاغ بـوده 
این مناسبت تخلص به فردوسی نموده، و برخی برآنند که روز مالقات سـلطان محمـود از بـس کـه اشـعار موسوم به فردوس بنابر

رنگني و سخنان متني گذرانید سلطان را خوش آمده از غایت بهجت گفت لله درک مجلس ما را فردوسی ساختی لهذا متخلص 
ئـی بـزد و جـواب بامی رفته رو به جانب قبلـه کـرده نعـرهبه فردوسی گردید گویند چون متولد شد پدر او به خواب دید که وی بر 

ئی زد و از هر جانب جوابی به گوش او رسید علی الصباح از شیخ نجم الدین که داناترین شنید آنگاه به طرف یمني و یسار نعره
رکن عالم رسـد و در همـه  معربان بود کیفیت این واقعه را استفسار نمود شیخ فرمود پسر تو سخنگوئی شود که آوازۀ او به چهار

  .جهان سخن او مقبول گردد
چون فردوسی به سن رشد و تمیز رسید به تحصیل علوم مشغول گردید باندک زمانی سرآمد دوران گشت وصیت فضل و دانـش 
او از شرق و غرب عالم درگذشت، کتاب شاهنامه بر پادشـاهی او در کشـور فضـل دلیلـی اسـت واضـح و برهانیسـت الیـح، فـی 

ئـی، ظـاهراً در لبـاس افسـانه و ایست، و قصۀ پادشاهان مجرد بهانـهاقع سخنان آن دانشمند یگانه از احوال مبدأ و معاد نشانهالو
باطناً ترانه عاشقانه و رمزی چند حکیمانه است، اگرچه به صورت تاریخ پادشاهان عجم است اما به معنی فهرسـت وجـود بنـی 

  . آدم است
  :نظم

ـــــــــــم ـــــــــــاهان عج ـــــــــــدیث پادش  راح
 نخوانـــــــــــد هوشـــــــــــمند نیکفرجـــــــــــام
ـــــريد ـــــد گ ـــــان پن ـــــوی نیک ـــــز خ ـــــر ک  مگ

 

 حکایـــــــت نامـــــــه ضـــــــحاک و جـــــــم را
ـــــــام ـــــــرد ضـــــــایع خـــــــريه ای ـــــــاید ک  نش
ــــــــذیرد ــــــــربت پ ــــــــدان ع  وز انجــــــــام ب

 

اند که فردوسی بعد از تحصیل علوم رسمیه همواره به مطالعه کتـب مواظبـت نمـودی و اوقـات بـدان مصـروف فرمـودی و آورده
بودی و آب از رود طوس بدان جوی رفتی و ازدیدن آن آب غنچـه خـاطرش شـکفتی و هروقـت کـه سـیل  مقام او در کنار جوئی

آمدی بند آب شهر را بردی و آب از آن جوی منقطع شدی احوال فردوسی مشوش گشتی و پیوسته آرزو کردی که چـه شـود بنـد 
الزم نمود که هرچـه در تصـرف او درآیـد بندند بگنج و سنگ و آهک محکم شود بر خود آب شهر را که بخاک و خاشاک می

بآن بند صرف نماید چون نهال وجودش از جویبار تحصیل کمال بارور گردید و ثمره نـوادر منظومـات و بـدایع آیـات در شـجرۀ 
حد و مراسـت لـیکن خـال کسـوف و خسـوف بـر رخسـاره خاطرش به کمال رسید به حکم آنکه هرچند سپهر گردون را ستاره بی

ست بواسطه جور و عدوان حاکم طوس از اهل و وطن مأیوس گشته رو به غزنني آورد تا بدستیاری و قوت بازوی شمس و قمر ا
زده وادی سـرگردانی برتابـد  معدلت سلطان محمود سر پنجه ظلم او را برتابد و اشعه آفتاب انصاف سلطانی بر سـراپای آن غـم

عنصـری و فرخـی و عسـجدی هـر یـک بـا : فاق آن روز شعرای سلطانچون بکنار شهر غزنني رسید در باغی منزل گزید من االت
داشتند لوای عشرت بر آسمان بهجت میافراشتند چون فردوسی واقف گردید خواسـت جوانی خوب صورت در باغ صحبت می

ه ایـن نزدیک ایشان رود چون حریفان او را در کسوت روستائی دیدند و رایحۀ زهد خشک از هیئت او شـنیدند بـا هـم گفتنـد کـ
الدفع است چه رونق عیش ما را خواهد شکست یکی گفت بد مستی آغاز کنیم عنصری منع نمـود کـه نبایـد زاهد خشک واجب
  .با همه کس دلري بود

  :بیت
 چــــه در بســــته باشــــد چــــه دانــــد کســــی

 

 ورکـــــه جـــــوهر فـــــروش اســـــت یـــــا پیلـــــه
 

ش خود نگذاریم آنگاه عنصری گفت ای برادر مـا شـاعرانیم او را امتحان نمائیم اگر تمام عیار آید صحبت داریم واال وی را پی
  نگنجد ما هر یک مصرعی گوئیم تو مصرع رابع بگوی وگرنه ما را رنجه مدار،در مجلس شعراء جز شاعر می

  چون عارض تو ماه نباشد روشن: عنصری گفت
  مانند رخت گل نبود در گلشن: عسجدی گفت
  مژگانت همی گذر کند از جوشن: فرخی گفت



۱۴۳ 

  مانند سنان گیو در جنگ پشن: فردوسی گفت
همگنان از حسن کالم او تعجب نمودند، عنصری گفت نغـز گفتـی و در معنـی سـفتی مگـر تـو را از تـاریخ ملـوک عجـم وقـوفی 
هست گفت بلی تاریخ عجم را همراه دارم عنصری او را به میزان امتحان سنجیده نقد کمال او را تمام عیار دید از وی معـذرت 

نمودیم آنگاه فردوسـی را مصـاحب خـود سـاخته و پرتـو مهـر و ست که مافضل تو را ندانسته بودیم واال اینگونه سلوک نمیخوا
چون سلطان عنصری را به نظم تاریخ ملوک عجم امر فرموده بـود و او در گفـنت آن عجـزی . محبت بروجنات احوال او انداخت

بر نظم آن تاریخ هستی گفت بلی انشاءالله عنصری حرم شده چگونگی را بعرض نمود از فردوسی پرسیدند که تو قادر اظهار می
سلطان رسانیده او را بعز بساط بوسی سلطان برده مشمول نظر عواطف گردانیده فردوسی بالبدیهه این بیـت را در مـدح سـلطان 

  :گفت، بیت
 چـــه کـــودک لـــب از شـــري مـــادر بشســـت

 

ـــــــت ـــــــد نخس ـــــــود گوی ـــــــواره محم  بگه
 

  .غایت خوش آمده او را به نظم تاریخ عجم امر نمودسلطان را به 
اند کـه چـون فردوسـی در آن اند و گفتهچهار مصرع و امتحان فردوسی را در مجلس سلطان نقل نموده بعضی دیگر حکایت آن

بود ماهـک و به سخن در آمدند و فردوسی از آن مجلس آزرده خاطر بريون رفت گویند سلطان را ندیمی اباغ نزد شعرا رسید با 
بر سبیل ضـیافت او  گرفتهنام در آن حالت به فردوسی رسید با او به سخن درآمد او را فصیح و دانشمند یافت محبت او را بدل 

را به خانه برده انواع مردمی بجای آورد آنگاه از او پرسید از کدام دیاری و چـه مقصـود داری؟ فردوسـی تمـام احـوال خـود را 
کایت سريالملوک و تکلیف سلطان شعرا را به نظم وی نقل نمود فردوسی به غایـت خـرم گردیـده گفـت بیان فرمود، ندیم نیز ح

مرا هم به نظم قدرت هست در محل فرصت به عرض سلطان برسان، ندیم قبول کرده روز دیگر خواست به عرض سلطان رساند 
طلـع گشـته بـود هـر شـب کـه از خـدمت سـلطان مجال نیافته تا یک هفته بدین منوال گذشـت چـون نـدیم بـر فضـل و کمـال او م

مراجعت کردی همه شب را با فردوسی به عیش و عشرت به روز آوردی فردوسی درخواست کرد که او را به نظـر سـلطان جلـوه 
دهد که در مالزمت سلطان از خاک مذلت برهد ندیم گفت امروز شعرا در مجلس سلطان حاضـر بودنـد و اشـعاری کـه در نظـم 

فته بودند عرض نمودند عنصری دوبیت داستان رستم و سهراب را به نظم درآورده بـود بـه سـبب آن سـلطان تمـام تاریخ عجم گ
نظم کتاب را در عهدۀ او فرمود فردوسی پرسید که آن دو بیت کدام و در چه مقام است گفت چون رستم بر سهراب دست یافت 

زینهـار خواهـد داد رسـتم خنجـر کشـیده سـهراب را امـان نـداد الجـرم  سهراب اندیشه کرد که چون او را زینهار دادم او نیـز مـرا
  :نظم  سهراب در زیر خنجر گفت

 ه کــــه تشــــنه شــــدی تــــو بخــــونگــــهــــر آن
ـــــــود ـــــــنه ش ـــــــو تش ـــــــون ت ـــــــه بخ  زمان

 

ــــــــــــالودی آن خنجــــــــــــر آبگــــــــــــون  بی
ـــــــود ـــــــنه ش ـــــــوی دش ـــــــو م ـــــــدام ت  بان

 

را بسلک نظم کشیده چنانکه ماهـک واقـف چون فردوسی این سخن را از ماهک شنید باندک زمانی داستان رستم و اسفندیار 
  :نظم    نگردید اول آن داستان اینست 

ـــــگوار ـــــی خوش ـــــد م ـــــورد بای ـــــون خ  کن
ـــــر ز جـــــوش  هـــــوا پرخـــــروش و زمـــــني پ
 درم دارد و نقــــــــــل و نــــــــــان و نبیــــــــــد
 مــــرا نیســــت ایــــن خــــرم آن را کــــه هســــت
 همــــه بوســــتان پــــر ز بــــرگ و گــــل اســــت
ــــــــــی ــــــــــد هم ــــــــــل بنال ــــــــــالیز بلب  بپ

ــــد ه ــــل چــــه گوی ــــد کــــه بلب ــــیکــــه دان  م
 

ــــار ــــد از جویب ــــوی مشــــگ آی ــــی ب ــــه م  ک
 خنــــــک آنکــــــه دل شــــــاد دارد بنــــــوش
 ســـــــــر گوســـــــــفندی توانـــــــــد بریـــــــــد
ــــــــت ــــــــردم تنگدس ــــــــر م ــــــــای ب  ببخش
ــــــت ــــــنبل اس ــــــه و س ــــــوه پرالل ــــــه ک  هم
ـــــــــی ـــــــــد هم ـــــــــه او ببال ـــــــــل از نال  گ
 بزیــــــر گــــــل انــــــدر چــــــه پویــــــد همــــــی

 

انـد، ظـم آن را باحسـن طریـق گشـودهاند و ابـواب نفردوسی بماهک گفت پیش از این استادان سخن تاریخ عجم را نظم نموده
ماهک گفت این معنی صورت نپذیرفته فردوسی گفت اینک داستانی در پیش منست آنچـه بـه نظـم آورده بـود بـه ماهـک داده 

وارش در میان جان جای داده ازماهـک پرسـید کـه ایـن  وی به نظر سلطان رسانید و در نظر سلطان به غایت مستحسن افتاده فلا
از فکر کدام روشن رأی طلوع کرده و این در گرانبها را صدف خـاطر کـدام دریـادل پـرورده؟ ماهـک عـرض کـرد کوکب رخشان 

شخصی بواسطۀ ظلم حاکم طوس که مسقط الرأس اوست روی به درگاه عالم پناه آورده به حکم سـابقه ازىل مـرا بـا او اسـاس 
انـد گفت این کتاب را پـیش از ایـن در سـلک نظـم کشـیدهموانست محکم گردیده چون کیفیت نظم تاریخ ملوک عجم را شنیده 

این داستان را به من داد که به مطالعۀ شهریاری رسانم سلطان را وقت خوش شده باحضار فردوسی فرمان داد چون حاضر گشت 



۱۴۴ 

  :نظم  .سر ارادت بر زمني خدمت نهاد و چند بیتی در مدح سلطان برشته نظم کشیده به عرض سلطان رسانید
ـــــــزدا ـــــــرینز ی ـــــــاد آف ـــــــر شـــــــاه ب  ن اب

ــــــــد گــــــــنج ــــــــاج و خداون ــــــــد ت  خداون
ــــی ــــد هم ــــتش ببال ــــه تخ ــــنجش ب ــــه گ  ک
ــــــا ســــــپاه وی اســــــت ــــــه دری ــــــا ب  ز دری
 بـــــه گیتــــــی بکـــــان انــــــدران زر نمانــــــد
ـــــــت ـــــــدار بخ ـــــــاه بی ـــــــم آن ش  ابوالقاس
 جهـــــــان تـــــــا جهـــــــان آفـــــــرین آفریـــــــد
 ز خـــــــــاور بیاراســـــــــت تـــــــــا بـــــــــاخرت
ــــــــــداد ــــــــــني را ب ــــــــــت روی زم  بیاراس
 جهانــــــــدار محمــــــــود شــــــــاه بــــــــزرگ

ــــــمري ــــــنيز کش ــــــای چ ــــــیش دری ــــــا پ   ت
 ش جهـــــان شـــــد چـــــو ابـــــر بهـــــارز فـــــّر

 بــــــه بــــــزم انــــــدرون آســــــمان وفاســــــت
 بـــه تـــن ژنـــده پیـــل و بـــه جـــان جربئیـــل

 

ــــني ــــاج و نگ ــــت و ت ــــدو تخ ــــازد ب ــــه ن  ک
ــــــنج ــــــان و س ــــــري و خفت ــــــد شمش  خداون
ــــــد همــــــی ــــــه تــــــاجش ببال ــــــی ب  بزرگ
 جهـــــــان زیـــــــر فـــــــر کـــــــاله وی اســـــــت
ــــــــد ــــــــر ورا برنخوان  کــــــــه منشــــــــور مه

ــــــاج خورشــــــید ــــــر ت  تخــــــت نهــــــاد از ب
 چـــــــــو او مرزبـــــــــانی نیامـــــــــد پدیـــــــــد
ـــــــــان زر ـــــــــر او ک ـــــــــد از ف ـــــــــد آم  پدی
ــــــاد ــــــر ســــــر نه ــــــاج ب  برپداخــــــت زان ت
 بـــــه آبشـــــخور آرد همـــــی مـــــیش و گـــــرگ
ـــــــــرین ـــــــــد آف ـــــــــراو شـــــــــهریاران کنن  ب
ــــــر نگــــــار ــــــرو زمــــــني پ ــــــر ز اب  هــــــوا پ
 بـــــرزم انـــــدرون تیـــــز چنـــــگ اژدهاســـــت
ــــــــل  بکــــــــف ابــــــــربهمن بــــــــدل رود نی

 

نشد فردوسی بعد از آن عرض نمود که مرد غریبم از والیت طـوس از ضـربت  و بعضی ابیات دیگر هست به علت تطویل نوشته
به ظـل معـدلت » السلطان ظل الله یأوی الیه کل مظلوم و ملهوف«سهام تعدی ایام از اهل و عیال دور و از وطن مهجور بحکم 

را معلوم کردم ایـن داسـتان را بـه  ام چون قضیه این کتابه مرحمت خاقانی از آسیب ظلم ظالمان آرمیدهيسلطان خزیده و در سا
  .نظم آوردم

سلطان بعد از استماع این سخنان به غایت خوشوقت گردیده به طریق انبساط احـوال طـوس و اهـاىل آنجـا را از وی پرسـید در 
ای آن این اثنا پرسید که طوس را که بنا نهاده است فردوسی عرض کرد که از بناهای طوس پسر نوذر بن منوچهر است و سبب بنـ

افراسیاب به توران فرستاد گفت زینهار که از راه کـالت نـروی کـه بـرادرم  به جنگشهر این بود که هنگامی که کیخسرو طوس را 
فرود که از دخرت پريان ویسه است در آنجاست مبادا اندیشه چنگ آورد و بر دست تو کشته شود چون طوس بسرحد تـوران رسـید 

الت گذشته میان ایشان جنگ قایم گشته و فرود کشته گردید چون این خرب به کیخسرو رسـید بـه سخن کیخسرو را نشنیده از راه ک
غایت رنجید، طوس بعد از مراجعت از توران نـزد کیخسـرو نتوانسـت رفـت در خراسـان رحـل اقامـت انـداخت و در آن موضـع 

د وقوف او بر کماهی تاریخ ملوک عجـم شهری ساخته بنام خویش موسوم گردانید، چون فردوسی این سخن به عرض شاه رسانی
معلوم سلطان گردید آنگاه سلطان شعراء را طلب نموده اشارت به فردوسی کرد که این مرد شـاعر اسـت و اینداسـتان را بـه نظـم 
آورده امراء و شعراء از سـخنان او بـه غایـت متحـري شـدند آنگـاه سـلطان فردوسـی را خلعـت گرانبهـا عنایـت نمـوده دیگـر بـاره 

نظريید ایشان انگشـت قبـول بـر وداکنون شما چهار شاعرید هر یک مصرعی بدیه بگوئید تا معلوم شود کدام در فصاحت بیفرم
  . که گذشتاندیده نهاده وهر یک مصرعی در مدح سلطان گفتند چن

  :رباعی
ــــاه ــــو م  نباشــــد روشــــنچــــون عــــارض ت

 مژگانـــــت همـــــی گـــــذر کنـــــد از جوشـــــن
 

 ماننــــــد رخــــــت گــــــل نبــــــود در گلشــــــن
 ســــــنان گیــــــو در جنــــــگ پشــــــن ماننــــــد

 

چون فردوسی مصرع چهارم بگفت شعراء گفتند سنان گیو در جنگ پشن چگونه بوده است فردوسی داستان گیو و جنگ پشـن 
را در مجلس سلطان به نوعی بیان نمود که کسی آنرا نشـنیده بـود سـلطان بـه غایـت خـرم گردیـده امـراء و شـعراء آفـرین کردنـد، 

ود چون لطافت شعر فردوسی را مشاهده نمود انصاف داد که کسی در ایـن روزگـار چنـني اشـعار آبـدار عنصری که مقدم شعراء ب
بها بدقت طبع نتواند سفت چون جوهر وجود عنصری از گوهر انصاف گرانمایه بود و شاهد طبع او نتواند گفت و چنني گوهر بی
اذعان بوسه بر دست فردوسی داده و سایر شعراء نیـز زبـان بـه بهره نبود الجرم بلسان اعتذار و لب از جواهر نفایس اوصاف بی

تحسني و آفرین او گشادند سلطان نظم کتاب را در عهدۀ فردوسی نهاده در این حـال سـلطان دو بیـت در حسـن و خـط دلفریـب 
  آورداشارت به فردوسی کردند وی فی البدیهه این رباعی را به نظم  به اتفاقایاز از شعرا درخواست کرد شعرا 



۱۴۵ 

ــري بدســت ــو و ت ــم ت ــی چش  مســت اســت هم
 گــــر پوشــــد عارضــــت زره عــــذری نیســــت

 

 بــس کــس کــه ز تــري چشــم مســت تــو بخســت
 کــز تــري برتســد همــه کــس خاصــه ز مســـت

 

، مجلس ما را فردوسی ساختی آنگاه او را بانواع نـوازش شـاهانه لله درک یا فردوسی: سلطان را به غایت خوش آمده فرمود
صاص فرمود و به صیقل تربیب زنگ کـدورت از آئینـه ضـمريش زدود و نظـم تـاریخ معهـود را بشـأن وی و عنایت خسروانه اخت

مقرر نمود و فرمود در پهلوی قصر سلطانی قریب بحرمسرای خاص جائی دلگشا و منـزىل روح افـزا از بـرای او بیاراسـتند و بـه 
جانوران از اسب و پیل و شري و پلنگ و غري هم چهار موجب درخواست فردوسی به زیور تمام و آالت حرب و صور پهلوانان و 

دیوار آنرا پرياسته و صورت پادشاهان ایران و توران ودیگر بزرگان را برابر یکدیگر با سالح جنگ متصور نمودنـد و بـه غـري از 
که منظوم گردانیـدی  ایاز و یک خواجه سرا در خدمت او باقی ممنوع بودند در آنجا بگفنت شاهنامه مشغول گردید، هر داستانی

ام اما نظم فردوسی چیـز دیگـر اسـت پـس خواجـه حسـن بعرض سلطان رسانیدی سلطان فرمودی که بارها این داستان را شنیده
میمندی را فرمود هر هزار بیتی بنظم آورد هزار مثقال طال بدو دهد فردوسی بجد تمام و سعی الکـالم بگفـنت شـاهنامه مشـغول 

فرمـود نیـت آن داشـت کـه دادی اما او قبـول نمـینمودی هزار مثقال طال میبیت که فردوسی تمام میبود و خواجه حسن هزار 
  .همه را یک دفعه ستاند و بصرف بنائی بند آب طوس رساند چنانکه مذکور شد

وانند از ناحیه و در بعضی از رسایل نظامی عروضی مذکور است که استاد ابوالقاسم فردوسی از دهاقني بود از دهی که آنرا باژخ
نمود و همه همت او آن بود کـه از طربان وفردوسی در آن ده اسباب تمام داشت و یک دخرت بیش نداشت و شاهنامه منظوم می

صلۀ آن جهاز دخرت خویش بسازد پس کتاب را تمام کرد و نساخ او علی دیلم و خوانندۀ او ابودلف و مربی وی حسني قتیب کـه 
فرمـود، فردوسـی نـام ایـن سـه کـس را در بعضـی نمود و در خراج مسامحت میرا رعایت بسیار میعامل طوس بود و فردوسی 
  :ابیات شاهنامه مذکور ساخته

ــــــــهر ــــــــداران ش ــــــــه از نام ــــــــن نام  ازی
 حســــــــني قتیــــــــب اســــــــت ز آزادگــــــــان
ـــــرع و خـــــراج گـــــه از اصـــــل و ف ـــــیم آ  ن

 

ــــــم وبودلــــــف راســــــت بهــــــر  علــــــی دیل
ـــــان ـــــخن رایگ ـــــد س ـــــن نخواه ـــــه از م  ک

ــــــــدر م ــــــــان دواجهمــــــــی غلطــــــــم ان  ی
 

پس شاهنامه را علی دیلم در هفت مجلد بنوشت و فردوسی ابودلف را برگرفته روی به غزنني نهـاد و بـه واسـطۀ خواجـه حسـن 
میمندی کتاب را عرضه کرده قبول افتاد و محمود از خواجه منتها داشته اما خواجه را مخالفان بودند که پیوسته قدح جاه و مقام 

پنجاه هزار درم و این عفو بسیار باشـد زیـرا کـه او مـرد  داعت مشورت نمود که فردوسی را چه دهیم گفتنبا آن جم. نمودنداومی
  بیت  رافضی است و این ابیات را برفض او دلیل آورند که در توحید گفته 

ـــــــــــــده را ـــــــــــــدگان آفرینن ـــــــــــــه بینن  ب
 

 نــــــــه بینــــــــی، مرنجــــــــان دو بیننــــــــده را
 

  :نظم  :و در مدح حضرت پیغمربو آل اطهار او گفته
ـــــــــــربت راه جـــــــــــوی ـــــــــــار پیغم  بگفت
 چـــــه گفـــــت آنخداونـــــد تنزیـــــل و وحـــــی
ــــت ــــیم در اس ــــم عل ــــهر علم ــــن ش ــــه م  ک

 هـــا از اوســـتگـــواهی دهـــم کـــني ســـخن
ــــــــی ــــــــت نب ــــــــدۀ اهــــــــل بی  مــــــــنم بن
ــــا نهــــاد ــــن جهــــان را چــــه دری  حکــــیم ای
ــــــــــاخته ــــــــــتی در او س ــــــــــاد کش  دوهفت

 عــــروس بــــه ســــانیکــــی پهــــن کشــــتی 
 محمـــــــد مـــــــدد انـــــــدرون بـــــــا علـــــــی

 دیـــــــــدخردمنـــــــــد کـــــــــز دور دریـــــــــا ب
ـــــــد زدن ـــــــوج خواه ـــــــو م ـــــــت ک  بدانس
ــــــــانبی و وىل ــــــــت اگــــــــر ب ــــــــدل گف  ب
 همانــــــا کــــــه باشــــــد مرادســــــت گــــــري
ـــــــرای ـــــــدیگر س ـــــــم داری ب ـــــــر چش  اگ
 گـــــرت زیـــــن بدآیـــــد گنـــــاه مـــــن اســـــت

 دل از تريگیهــــــــــا بــــــــــدین آب شــــــــــوی
ــــــــی ــــــــد نه ــــــــر و خداون ــــــــد ام  خداون
 درســــت ایــــن ســــخن قــــول پیغمــــرب اســــت
ـــــت ـــــر آواز اوس ـــــم ب ـــــوئی دو گوش ـــــو گ  ت
ـــــــــای وصـــــــــی  ســـــــــتایندۀ خـــــــــاک پ
 برانداختــــــــه مــــــــوج از آن تنــــــــد بــــــــاد
ـــــــــــــه ـــــــــــــا برافراخت ـــــــــــــه بادبانه  هم
 بیاراســــــــته همچــــــــو چشــــــــم خــــــــروس
ـــــــــی و وىل ـــــــــت نب ـــــــــل بی ـــــــــه اه  هم

ـــــــه ـــــــه ن ـــــــد کران ـــــــن ناپدی ـــــــدا و ب  پی
 کـــــس از غرقـــــه بـــــريون نخواهـــــد شـــــدن
 شــــــــوم غرقــــــــه دارم دویــــــــار وفــــــــی
ــــــــریر ــــــــوا و س ــــــــاج و ول ــــــــد ت  خداون

ـــــزد ـــــه ن ـــــای ب ـــــري ج ـــــی گ ـــــی و وص  نب
ـــن اســـت ـــم و راه م ـــن رس ـــت ای ـــني اس  چن



۱۴۶ 

 بـــــــدین زادم و هـــــــم بـــــــاین بگـــــــذرم
ـــــل اســـــت ـــــراه خطـــــا مای ـــــت گـــــر ب  دل

ـــش بغـــض علیســـت هـــر آنکـــس کـــه  در دل
 پـــــــدر دشـــــــمنشنباشـــــــد مگـــــــر بـــــــی

 نگـــــــر تـــــــا نـــــــداری ببـــــــازی جهـــــــان
 ایـــــــن در ســـــــخن چنـــــــدرانم همـــــــیاز 

 

 چنــــــان دان کــــــه خــــــاک پــــــی حیــــــدرم
 تـــو را دشـــمن انـــدر جهـــان خـــود دل اســـت
 از آن خــــــــوارتر در جهــــــــان زار کیســــــــت

 تــــــش تــــــنشکــــــه یــــــزدان بســــــوزد در آ
ـــــ نـــــه برگـــــردی از نیـــــک  ی همرهـــــانپ

ـــــــــی ـــــــــدانم هم ـــــــــرانش ن ـــــــــا ک  همان
 

 محمود مردی متعصب بود این تخلیط در وی رسوخ نمود بالجمله هفتـادهزار درم بـه فردوسـی رسـید و فردوسـی از غصـۀ ایـن
مت کرد و محمـود خسارت رنجور گردید آنگاه به حمام رفته چون بريون آمد فقاعی بخورد آن سیم را میان حمامی و فقاعی قس

را هجو نموده در شب از غزنني بريون آمده رو بهرات آورد و در خانه اسمعیل وراق پدر ارزقی حکیم آمد شش ماه متواری بـود 
هـای محمـود کـه بجسـت و جـوی او مـأمور بودنـد بـه طـوس رسـیدند هـر چنـد او را طلـب کردنـد نیافتنـد و مـأیوس تا فرستاده
  .بازگردیدند

وجبات مالل خاطر سلطان آن بود که فردوسی هر داستانی که از شاهنامه به نظم آوردی آن داستان را باطراف و گویند یکی از م
اکناف بردندی ارباب کمال جهت فردوسی صالت ارسال نمودندی و او بوعدۀ سلطان اعتمـاد نمـوده همـه را صـرف کـردی و 

  .مراسم ذخريه و احتیاط بجا نیاوردی
ه کسـی داسـتان رسـتم و اسـفندیار را پـیش فخرالدولـه دیلمـی آورده و او پانصـد دینـار رکنـی جهـت در تواریخ مـذکور اسـت کـ

فردوسی ارسال کرد و اعالم نمود که اگر بدین جانب آئی وظایف اکرام و اعزاز چنان مشـاهده نمـائی کـه مزیـدی بـر آن تصـور 
میان سـلطان و ملـوک دیالمـه عـداوت جبلـی  ید زیرا کهنتوان نمود چون سلطان محمود این احوال را متواتر شنود به غایت رنج

 بـه خـدمتهای سلطان ایمن گردید از هرات به طوس آمده و شاهنامه را گرفته بود، بالجمله چون فردوسی از جستجوی فرستاده
ده عـرض نمـود کـه شهریاربن دارا که پادشاه طربستان و از اوالد قباد پدر نوشريوان بود رسید هجو سلطان محمود را بر او خوانـ

این کتاب را از نام او محو و بنام تو خواهم کرد زیرا که همه آثار و اخبار از پدران تست شـهریار فردوسـی را بنواخـت و بـانواع 
اعزاز و اکرام مخصوص ساخت آنگاه به فردوسی گفت صاحب غرضان محمود را بر این خست داشتند و کتاب تـو را چنانچـه 

 به نـزدداشتند محمود پادشاهی بزرگ و شهریاری سرتگست تو شاهنامه را بنام او واگذار و هجو او را بایست به سلطان عرضه ن
دانم که محمود جستجوی حال تو خواهـد کـرد و رضـای من آر تا شسته و پاک نمایم و در برابر آن تو را خدمتی فرمایم یقني می

ردوسی فرستاد و گفت هر بیتی بهزار درم خریدم آن صد بیت هجـو خاطر تو را بجای خواهد آورد، روز دیگر صدهزار درم نزد ف
بـه دار فردوسی قبول نموده خود را از انتقام محمود درگذرانید وابیـات را محمود را بمن سپار و او را عفو کن و با او دل خوش

  :نظم  ممنون گشت شهریار ارسال گردانید و شهریار آن هجوها را بشست و محمود از وی در این خدمت بغایت خدمت
 خوشست قدرشناسـی کـه چـون خمیـده سـپهر
 گذشـــت نوبـــت محمـــود و در زمانـــه نمانـــد

 

 ســـــهام حادثـــــه را کـــــرد عاقبـــــت قوســـــی
ــدر فردوســی ــناخت ق ــه نش ــانه ک ــن فس  جــز ای

 

ه در بعضی تواریخ مسطور است که چون ماجرای فردوسی با سلطان بقهستان رسید ناصرالملک که واىل آن دیار بود و مشهور بـ
محتشم بود با فردوسی محبت تمام داشت آن قضیه را شـنید در آن وقـت فردوسـی بقهسـتان رسـیده کسـی بعـرض ناصـرالملک 
رسانیده او جمعی از مقربان خود را باستقبال فردوسی ارسال گردانید و خود نیز استقبال نمود او را باعزاز تمام بقهستان آورد و 

خواست که در باب قصه خود و سلطان و ستم وزیر داستانی نویسـد کـه ردی فردوسی میاز الزمه برواحسان هیچگونه تقصري نک
خواهان سلطان و مـردی  دولت زاکثر آن متضمن بر شکایت و مذمت باشد که در روزگار از وی یادگار بماند چون ناصرالملک ا

سـیما نسـبت بـه پادشـاهان و آنچـه خريخواه و صاحب حال بود به فردوسی فرمود که مذمت و شکایت روش اهل کمـال نیسـت 
مروض خاطر او بود قوال و فعال ظاهر نموده مبلغ صدهزار مثقال نقره بـدو داده و درخواسـت کـرد کـه هـیچ سـخن در شـکایت 

ی قبول نمـوده تـردد و تفرقـه از ضـمري خـویش دور کـرد و از آنچـه گفتـه بـود سسلطان نگوید و طریق هجو مذمت او نپوید فردو
  و این اشعار بگفتپشیمانی خورد 

 بغزنــــــی مــــــرا گرچــــــه خونشــــــد جگــــــر
ــــاله ــــی س ــــج س ــــد رن ــــیچ ش ــــز آن ه  امک

 همــــــی خواســــــتم تــــــا فغانهــــــا کــــــنم
ـــــــدرش ـــــــز از پ ـــــــادرش نی  بگـــــــویم ز م

ـــــــــــــدادگر ـــــــــــــداد آن شـــــــــــــاه بی  ز بی
 امشــــــــنید آســــــــمان از زمــــــــني نالــــــــه

 بگیتــــــــــــی از آن داســــــــــــتانها کــــــــــــنم
 نرتســــــــم بغــــــــري از خداونــــــــد عــــــــرش



۱۴۷ 

 کــــــنمش آنچنــــــان روســــــیاه از نخســــــت
 دانــــد از دوســــت بــــازچــــه دشــــمن نمــــی

 ولـــــــــــــیکن بفرمـــــــــــــودۀ محتشـــــــــــــم
ـــــــــه  ئـــــــــی داشـــــــــتمفرســـــــــتادم ار گفت

 هـــــا ناصـــــواباگـــــر باشـــــد ایـــــن گفتـــــه
ــــــــک رایگذشــــــــتم  ــــــــا ســــــــرور نی  ای

ــــــن ــــــاد م ــــــزدان بفری ــــــف ی ــــــد لط  رس
 

 کــــــه نتوانــــــد آنــــــرا بهــــــیچ آب شســــــت
ـــــاز ـــــت ب ـــــنم پوس ـــــانش ک ـــــغ زب ـــــه تی  ب
 نــــــدانم کــــــزین پــــــیش چــــــون سرکشــــــم

 یــــــک خــــــود هــــــیچ نگذاشــــــتمبــــــه نزد
ــــــوزان  ــــــه بس ــــــشب ــــــآب آت ــــــویان ب  بش

ـــــــرای ـــــــدیگر س ـــــــا ب ـــــــن داوری ت  از ای
 بمحشـــــــــــر ســـــــــــتاند از او داد مـــــــــــن

 

ئی نوشت که عجـب از بالجمله ناصرالملک او را باعزاز تمام روانه ساخت بنابر محرمیت و گستاخی که با سلطان داشت عریضه
ین چنني طوماری در صفحۀ روزگار بنام بندگان سلطان که فردوسی را بعد از سی و پنج سال محنت که در نظم شاهنامه کشید و ا

شهریار یادگار گذاشت بنا بر افساد هر صاحب غرض او را از چنان درگاه بارفعت نومید داشت و این قصه را در زبـان خـاص و 
عام انداخت و هر قدر عجز و نیاز که از فردوسی مشاهده کرده بود در آن عریضه مسطور ساخت و این دو بیت اخري فردوسی را 

  :در آن درج فرمود
ــــــــک رای ــــــــا ســــــــرور نی  گذشــــــــتم ای
ــــــن ــــــاد م ــــــزدان بفری ــــــف ی ــــــد لط  رس

 

ـــــــرای ـــــــدیگر س ـــــــا ب ـــــــن داوری ت  از ای
 بمحشـــــــــــر ســـــــــــتاند از او داد مـــــــــــن

 

اتفاقاً سلطان روز جمعه به مسجد رفته بود و بیتی که فردوسی در حني خروج از غزنی بر دیوار مسجد نوشته بـود خوانـده بسـیار 
ید و ازمطالعـۀ او بسـیار متـألم و متـأثر سون از مسجد به بارگاه خرامید عریضه محتشم مذکور به نظر او رمتغري و متفکر گردیده چ

معتقـد فردوسـی بودنـد و مـدتی مجـال سـخن  گشته و از آن دو بیت حزنی در دل سلطان پیدا شده جمعی از مقربان سلطان کـه
لمی عنیف بـه فردوسـی رسـیده کـه تـا روز قیامـت ایـن قضـیه نیافته در این وقت فرصت یافته عرض نمودند که از حسد حساد ظ

خاص و عام مذکور خواهد گردید و در داستانها باین حکایت مثل زنند و حمل بر بخل و خسـت کننـد شصـت  بدفرجام در زبان
طان بـه غایـت رساند و هم در آن روز ایاز ابیات سـابق را بنظـر سـلطان رسـانید سـلهزار مثقال طال بر خزینۀ شاهی چه زیان می

آزرده خاطر وغمناک گردید و بدان جماعت که خبـث فردوسـی کـرده بودنـد کـه فـی الحفیفـه ننتیجـه و بـدی آن بنـام و نـاموس 
 به قتلرا بخطابات عنیف مخاطب گردانید بعد از اذیت و آزار و جنایت بسیار  سلطان برات بود غضب فرموده و حسن میمندی

  .رسانید
سـامانی در حسد و لجاج کار آن بزرگان را بکجا کشانید چه حال فردوسی بـآن حـال عجـز و بـی عاقبت شآمت خبث و بخل و

بدر و شهر به شهر افتادن کشید و حسن میمندی به قتل رسید خست و حسد و نفاق گریبان عرض و دامان ناموس او را گرفت و 
و بدگوهری و کم اصلی و انواع معایب تـا روز سلطان باین هجو رکیک و شهرت بخست و بخل شنیع که از امهات رذایل است 

قیامت بر زبان خاص و عام افتاد و این حال منقصت بر رخسارۀ حال محمودی نهاد و همچنـني اسـت حـال ابـراهیم خـان سـتم 
بنیان حاکم کرمان بواسطه محمدحسني خان بد نهاد و مالباشی اهل فساد که جمعی از ارباب حال و اصحاب کمال را رنجانیده 

رسانیده بدین جور و عدوان جمال حال  به ظهورو آنچه الزمه شرارت نفس و خباثت طبع و دنائت فطرت و نهایت رذالت بود 
خویشنت یادگار گذاشت مجملی از احوال آن بدمآل در  به جهتحکومت خود را آراسته داشت و این نام نیک را تا قیام قیامت 

  .تعاىل ضمن ذکر کرمان مذکور خواهد شد انشاءالله
و آنچه در بعضی تواریخ مسطور است که فردوسی از غـزنني بـه هندوسـتان رفـت محـض خطاسـت، و دیگـری نوشـته کـه حسـن 

شودمیمندی مربی فردوسی بوده و ایاز با او دشمنی کرده عني افرتاست، آنچه از محاسن اخالق و مراسم اشفاق ایاز فهمیده می
  :نظم    

 شــــــاه شاهانســــــت بلکــــــه شــــــاه ســــــاز
 

 بــــــرای چشــــــم بــــــد نــــــامش ایــــــازاز
 

آنچه نظامی عروضی از حسن میمندی نقل کرده در هنگامی که سلطان را گذر بیکی از قالع هندوستان افتاد بتقریبی کـه سـابقاً 
  :مذکور گشت ایاز فرصت یافته این بیت فردوسی را بر سلطان خواند

ـــــواب ـــــد ج ـــــن آی ـــــام م ـــــز بک ـــــر ج  اگ
 

ـــــــدان و افراســـــــیاب ـــــــرز و می ـــــــن و گ  م
 

اند که سلطان روزی با ایلگرخان حاکم توران بقوىل خرب محض دروغ است زیرا که محققان ارباب سريبوجه دیگر نقل کرده این
یا بعضی از الوسان ترک که از ترکستان به خراسـان آمـده بودنـد و بـه روایتـی بـا حـاکم دهلـی محاربـه خواسـته بـود و در بـاب 

  :بیت:ان گفت در تهدید ایشان چه خواهی نوشت گفت آنچه فردوسی گفتهمصالحه و اشرتاط بعض شروط با یکی از منشی
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ـــــواب ـــــد ج ـــــن آی ـــــام م ـــــز بک ـــــر ج  اگ
 

ـــــــدان و افراســـــــیاب ـــــــرز و می ـــــــن و گ  م
 

سلطان را احوال محنت چندین سالۀ فردوسی بخاطر رسیده بسیار متأثر گردیده گفت آن بیچاره از دولت مـا منتفـع نگردیـد پـس 
او به طوس برند و عذر گذشته ازوی در خواهنـد فردوسـی  به جهت با یکدست خلعت گرانبها بفرمود تا شصت هزار مثقال طال

  :خواندنمود شنید که کودکی این بیت را میمعاودت نموده بود روزی از بازار طوس گذر می سدر آن زمان از بغداد به طو
ـــــــدر ـــــــودی پ ـــــــاه ب ـــــــاهرا ش ـــــــر ش  اگ

 

ـــــــادی بســـــــر تـــــــاج زر ـــــــرا بـــــــر نه  م
 

مان و مکاره زمان آهی سرد از دل گرم برکشید چون او را بخانه آوردند مرغ روحـش از قفـس قالـب پریـد فردوسی از شدت حر
بردند صله سلطان رسید فردوسی را دخرتی بود بعضی گویند خواهری بود صله سـلطان را پـیش وی هنگامی که او را بمقربه می

ب طوس را بسنگ و آهک سازد آن وجه را صرف آن باید کرد بعـد بردند قبول ننمود گفت برادرم را همواره عزم آن بود که بندآ
  .از اذن از سلطان از آن وجه بندآب طوس و رباطی بنیاد کردند

  اصح روایات در احوال فردوسی
نماند که اصح روایت در احوال فردوسی آنست که در ایام نظم شاهنامه ارکان دولت سلطان با فردوسی انـواع محبـت و  هپوشید

ردندی و مراسم اعزاز واکرام نسبت باو بجا آوردندی و فردوسی نیز در مدح ایشان سخن گفتی و حسن میمندی بـدین احسان ک
سبب با فردوسی کینه ورزیدی و غبار نفاق در میان ایشان مرتفع گردیدی بحدی که فردوسی گفـت کـه حضـرت حـق سـبحانه و 

تمـام شـود و مـرا در مـال سـلطان طمعـی نیسـت و بجـاه حسـن میمنـدی  تعاىل در ازل چنني تقدیر کرده که این کتاب بر زبان من
احتیاج ندارم و این سخن را بعرض سلطان رسانید و حسن خارجی مشرب بوده و فردوسی شیعه مذهب بالطبع باحسن بـدبودو 

  :نظم    :نمود از آنجمله گفتهگاه گاهی تشنیعی باو می
 بــــدل هــــر کــــه بغــــض علــــی کــــرد جــــای

 خصـــــم شــــــاهکـــــه ناپـــــاک زاده بــــــود 
 ز میمنـــــــدی آئـــــــني مـــــــردی مجـــــــوی
ـــــن ـــــو م ـــــزن همچ ـــــر آن ب ـــــر س ـــــم ب  قل

 

 ز مــــــــادر بــــــــود عیــــــــب آن تــــــــريه رای
ــــــــد باشــــــــد در ایــــــــوان و گــــــــاه  اگرچن
 زنـــــــام و نشـــــــانش مکـــــــن جســـــــتجوی
ـــــن ـــــر انجم ـــــامش به ـــــاد ن ـــــم ب ـــــه گ  ک

 

را بجائی رسانید که کشید آخراالمر میان فردوسی و شاه لجاج رسانیدند و حسن انتظار فرصت مینمامان سخن او را بحسن می
  :بیت  او فرستاده بود بحمامی و فقاعی بخشید وسلطان و حسن را هجوهای رکیک فرمود بلی به جهتآنچه سلطان 

 ســــــــتیزه بجــــــــائی رســــــــاند ســــــــخن
 

ـــــــد خانـــــــدان کهـــــــن  کـــــــه ویـــــــران کن
 

ند فردوسی کتـاب مفصل این مجمل آنکه چون فردوسی شاهنامه را بشصت هزار بیت رسانید سلطان اجازت عرض داد که بیاور
ایازداده بعرض سلطان رسانید در نظرش به غایت مستحسن افتاد حسن میمندی را فرمود کـه شصـت هـزار مثقـال طـال بـه ه را ب

رخشـان در میـزان احسـان فطـرت بلنـد سـلطان بـه وزن  فردوسی دهد وی را عرق حسد به حرکت آمده عرض نمود اگـر چـه زر
انـدازه هـادم یشان در فضای سلمدوه جهان نگنجد اما چون شادی بـافراط و غـم بـیند امئی نسنجد و شخص همت ارجپرپشه

بنیان حیاتست اکنون اگر این صله که سلطان سریر احسان فرمان داده بوی رسد حوصـله تنـگ او گنجـایش آن نخواهدداشـت و 
اء بـزرگ بـه امـر  عنایت فرماید هر آینه موجب هالک او گردد، و دیگر آنکه روستائی شاعری را سلطان شصت هزار مثقال طال

در نظر ایشان درآید، دیگر آنکه خزانه سلطان باین احسان و انعام کفایـت ننمایـد اگـر  چقدر انعام مرحمت نماید که نسبت باین
صالح دانند شصت هزار مثقال نقره باو دهند سلطان باین داستان همدستان گشته فرمان داد که شصت هزار مثقال نقره در صـره 

هـا را در نظـر او جلـوه داد فردوسـی را تصـور رده بتوسط ایاز نزد فردوسی فرستاد، وی در حمام بود چون بريون آمد ایاز صرهک
ایاز گفـت سـلطان نـه چنـني فرمـوده بـود ایـاز حکایـت ه آنکه زر سرخ است چون معلوم گردید که نقره است بسیار غمگني شده ب

ایاز بخشـیده بیسـت ه کرد فردوسی را عرق حمیت جنبیده بیست هزار مثقال آن را بسلطان و حسن را چنانکه گذشته بود عرض 
ایـاز ه نوشید و بـ کرد داده و پیالۀ شربت گرفتههزار مثقال بحمامی و بیست هزار دیگر بفقاعی که بر در حمام شربت فروشی می

بردم نه از بهر دینار و درم بود بلکه بنای آنرا بـر  ئی بعرض سلطان برسان تا بداند که مایۀ رنجی که درین کارگفت که آنچه دیده
عرض سـلطان ه ام چون ایاز این سخن بام و ابواب ثنای جزیل بر چهرۀ خود گشادهتخلید ذکر جمیل و تایید ناموس و نام نهاده

ناصواب عرض  رسانید سلطان از این معنی برحسن خشمناک گردیده و او را بخطابات عنیف مخاطب نمود که بواسطۀ حرکات
انواع نکوهش و عیب جوئی در زبان آن طایفه انداختی حسن عرض کرد که یـک درم صـلۀ ه و ب مرا عرضۀ توبیخ شعرا ساختی

سالطني باصد هزار برابر است بلکه اگر مشتی خاک از حضرت سلطان بدو فرستادی بایستی که از روی اعزاز و اکرام تمـام بـر 



۱۴۹ 

  :بیت    سر نهادی
 دهــــــد پادشــــــاهعطــــــاگر چــــــه انــــــدک

ــــــداء ــــــره از ابت ــــــود قط ــــــاران ب ــــــه ب  ک
 

ـــــــد نگـــــــاه ـــــــه بســـــــیاریش کـــــــرد بای  ب
ـــــــــا ـــــــــیکن شـــــــــود ســـــــــیل در انته  ول

 

چون حسن این سخن را از روی غرض بعرض سلطان رسانید خاطر سلطان از فردوسی گران گردیـد و گفـت فـردا آن قرمطـی را 
کایت سلطان را به فردوسی رسانیدند فردوسی از این خـرب در پای پیل اندازم و عقوبت او را عربت سایر شعراء سازم، ناقالن ح

طهارت اقدام نمود فردوسـی فرصـت  به عزمترسیده متحري گردید چون وثاقش در حریم حرم سلطانی بودی بامداد چون سلطان 
انـد ودهسلطان رسانیده زبان عجز و اعتذار گشود عرض نمود اگر حاسدان در حضرت سـلطان چنـان نمـ به خدمتیافته خود را 

ام به عنایات سلطان باز بسته است و سلطان ادبی که صله سلطان را نگرفتهاند و بیام حقا که خالف گفتهکه از قرامطه و رافضه
چندین هزار گرب و ترسا رعیت دارد بنده را یکی از آن طایفه انگارد چون سلطان از این مقوله سخنان از فردوسـی شـنید التهـاب 

مبدل گردید و از اندیشه سیاست بازآمده فردوسی زمني ادب را بوسیده بمنزل خود مراجعت نمود چند هـزار نريان قهرش بلطف 
  :نظم    بیت دیگر گفته بود هنوز بیاض نربده در آتش سوخته و در آن باب گفته

 زالل روان بخــــــــش آن نظــــــــم پــــــــاک
ـــــــش ز آب ـــــــته آت ـــــــود کش ـــــــه ش  اگرچ

 

 در آتــــــــش فکنــــــــد و نیــــــــاورد بــــــــاک
 ز آتـــــش خـــــرابولـــــیکن شـــــد ایـــــن آب 

 

نشسـت ایـن قطعـه را بـر دیـوار چون عازم گشت که از غزنني بريون رود بمسجد جامع رفته در موضعی که سلطان روز جمعه مـی
  قطعه  نوشت

ـــی دریاســـت  خجســـته درگـــه محمـــود زابل
 چـــــه غوضـــــها ز دم و انـــــدران ندیـــــدم در

 

 چگونـــــه دریـــــا کانراکرانـــــه پیـــــدا نیســـــت
 ســتگنــاه بخــت منســت ایــن گنــاه دریــا نی

 

پس از مسجد بريون آمده کتاب شاهنامه را بتـدبريی از کتابـدار گرفتـه و هجـو سـلطان را در آخـر شـاهنامه الحـاق نمـوده بدسـت 
نظر ه ایاز داده گفت ای فرزند چون بیست روز بگذرد این نوشته را به کتابدار داده و بريون رفت هنگام رفنت مکتوبی سر بمهر ب

نظر سلطان رسـانید چـون مهـر او را برداشـتند ایـن ابیـات نوشـته ه منقضی شد ایاز آن نوشته را بسلطان برسان چون مدت معني 
  :بود

ــــــود کشــــــور گشــــــای ــــــا شــــــاه محم  ای
 کـــیش خـــوانی مـــرادیـــن و بـــیکـــه بـــی

ــــــل ــــــای پی ــــــه در پ ــــــیم دادی ک ــــــرا ب  م
ــــــــــه ــــــــــم ک ــــــــــن دىل نرتس  دارم ز روش

ـــــــی ـــــــیلم کن ـــــــای پ ـــــــف پ ـــــــر در ک  اگ
 بـــــر ایـــــن زادم وهـــــم بـــــر ایـــــن بگـــــذرم

ـــــــدۀ  ـــــــا رســـــــتخیزمـــــــنم بن  هـــــــر دو ت
 چــــــه ســــــلطان دیــــــن بــــــد نبــــــی و وىل
 گــــــر از مهــــــر ایشــــــان حکایــــــت کــــــنم
ــــــذرد ــــــن بگ ــــــود زی ــــــاه محم ــــــر ش  اگ
 پشــــــــیزی بــــــــه از شــــــــهریاری چنــــــــني
 ندیـــــدی تـــــو ایـــــن خـــــاطر تیـــــز مـــــن
ــــــود ــــــه نب ــــــدر زمان ــــــی ان ــــــه فردوس  چ
 نکــــــردی دریــــــن نامــــــه مــــــن نگــــــاه
 هــــر آنکــــس کــــه شــــعر مــــرا کــــرد پســــت
ــــــزار ــــــر در ه ــــــه پ ــــــني نام ــــــتم چن  بگف

 در ســــــرای ســــــپنجبســــــی ســــــال انــــــ
 بســـــی رنـــــج بـــــردم دریـــــن ســـــال ســـــی
 ز ابیــــــــات غــــــــرا دو ره ســــــــی هــــــــزار

ــــان کــــرده  ام از ســــخن چــــون بهشــــتجه

ـــــدای ـــــرتس از خ ـــــی ب ـــــر نرتس ـــــن گ  ز م
 مـــــنم شـــــري نـــــر مـــــیش خـــــوانی مـــــرا
ـــــــــل ـــــــــد نی ـــــــــایم بمانن ـــــــــت را بس  تن
ـــــــــــــی و وىل ـــــــــــــر آل نب ـــــــــــــدل مه  ب
ـــــــی ـــــــیلم کن ـــــــاتوان همچـــــــو ن ـــــــن ن  ت
 ثنــــــــــــاگوی پیغمــــــــــــرب و حیــــــــــــدرم
ــــــز ــــــز ری ــــــد پیکــــــرم ری  اگــــــر شــــــه کن
 بفـــــــــــر آلهـــــــــــی و شـــــــــــأن ملـــــــــــی

 ت کـــــنمچـــــو محمـــــود را صـــــد حمایـــــ
ــــــــرد ــــــــنجد خ ــــــــو نس ــــــــراو را بیکج  م
 کـــــه نـــــه کـــــیش دارد نـــــه آئـــــني و دیـــــن
 نیندیشــــــــی از تیــــــــغ خــــــــونریز مــــــــن
ـــــود ـــــه نب ـــــد کـــــه بخـــــتش جوان ـــــدان ب  ب
ـــــــــــتی ز راه ـــــــــــدگوی گش ـــــــــــار ب  بگفت
 بــــــــربدش گــــــــردون گردنــــــــده دســــــــت

ــــــــــــته ــــــــــــدارســــــــــــخنهای شایس  ی آب
 بســـــــی رنـــــــج بـــــــردم بامیـــــــد گـــــــنج
ــــــدین پارســــــی ــــــده کــــــردم ب  عجــــــم زن
ـــــــــه در شـــــــــیوۀ روزگـــــــــار  مـــــــــرا جمل

 بــــیش تخــــم ســــخن کــــس نکشــــت کـــزین



۱۵۰ 

 بســـــــی تاجـــــــداران و گـــــــردن کشـــــــان
همـــــــــــه مـــــــــــرده از روزگـــــــــــار دراز 

 را تمــــام چــــو عیســــی مــــن آن مردگــــان
ـــــــهریار ـــــــردم ای ش ـــــــدگی ک ـــــــی بن  یک
ـــــــــراب ـــــــــردد خ ـــــــــاد گ ـــــــــای آب  بناه
ــــــــد ــــــــاخی بلن ــــــــم ک ــــــــاکردم از نظ  بن

 عمرهـــــــا بگـــــــذرد بـــــــدین نامـــــــه بـــــــر
 نــــه زیــــن گونــــه دادی تــــو بــــر مــــن نویــــد
 بدانــــــــــدیش را روی نیکــــــــــی مبــــــــــاد
ـــــــر پادشـــــــه پیکـــــــرم زشـــــــت کـــــــرد  ب
ـــو ـــت گی ـــوده اس ـــه ب ـــرو ک ـــت خس ـــرا گف  م
ـــــت ـــــو اس ـــــهریاری ن ـــــان ش ـــــرا در جه  م
 چــــو ســــی ســــال بــــردم بشــــهنامه رنــــج

ـــــی ـــــان ب ـــــن جه ـــــرا زی ـــــدم ـــــازی ده  نی
ـــــــاد ـــــــنج را در گش ـــــــاداش چـــــــون گ  بپ
ــــــــاه ــــــــنج ش ــــــــدم از گ ــــــــاعی نريزی  فق

 یهــــــــیم دارش نبــــــــد در نــــــــژادچــــــــه د
ـــــــتان ـــــــودی از باس ـــــــبتی ب ـــــــرش نس  گ
ــــــخن ــــــاد س ــــــن در نه ــــــه م ــــــی ک  بگفت
 جهانــــــــدار گــــــــر نیســــــــتی تنگدســــــــت
 بــــــــدانش نبــــــــد شــــــــاهرا دســــــــتگاه
ـــــــدر ـــــــودی پ ـــــــاه ب ـــــــاهرا ش ـــــــر ش  اگ
 وگــــــــر مــــــــادر شــــــــاه بــــــــانو بــــــــدی
ــــــود ــــــی نب ــــــارش بزرگ ــــــدر تب ــــــو ان  چ
 زبـــــــد اصـــــــل چشـــــــم بهـــــــی داشـــــــنت
ـــــــــــــد بکـــــــــــــار  پرســـــــــــــتار زاده نیای

ـــــان ـــــني و جه ـــــت آئ ـــــني اس ـــــاز را چن  س
 ســـــــتاند ز خـــــــاک و نشـــــــاید بتخـــــــت
ــــــــپاس ــــــــود ناس ــــــــوئی ش ــــــــد نک  ندان
 ســـــــــر ناســـــــــزایان بـــــــــر افراشـــــــــنت
 ســــــر رشــــــته خــــــویش گــــــم کردنســــــت
 درختــــــی کــــــه ایــــــزد بتلخــــــی سرشــــــت
 ور از جــــــــوی خلــــــــدش بهنگــــــــام آب
ــــــــــــار آورد ــــــــــــوهر بب ــــــــــــرانجام گ  س
 بعنـــــــــرب فروشـــــــــان اگـــــــــر بگـــــــــذری
ـــــر ـــــت گ ـــــزد انگش ـــــوی ن ـــــو ش ـــــر ت  وگ
 ز بــــــــدگوهران بــــــــد نباشــــــــد عجــــــــب

ـــــــــــاک زاده  ـــــــــــدز ناپ ـــــــــــد امی  مداری
 بزرگــــــــی سراســــــــر بگفتــــــــار نیســــــــت
ــــــار ــــــد و روزگ ــــــان باش ــــــا جه ــــــنم ت  م
ـــــت ـــــاک جف  کـــــه فردوســـــی طوســـــی پ

 کــــــه دادم یکایــــــک از ایشــــــان نشــــــان
ــــن نامشــــان زنــــده بــــاز ــــد از گفــــت م  ش
ـــــــام  سراســـــــر همـــــــه زنـــــــده کـــــــردم بن
ــــــان یادگــــــار ــــــو در جه ــــــد ز ت  کــــــه مان
ــــــــــــاب  ز بــــــــــــاران و از تــــــــــــابش آفت
 کــــــه از بــــــاد و بــــــاران نیابــــــد گزنــــــد

ـــــ  کـــــه دارد خـــــرد سبخوانـــــد هـــــر آنک
ـــــد ـــــی امی ـــــاه گیت ـــــودم از ش ـــــن ب ـــــه ای  ن

ـــــــد  ـــــــیکم بب ـــــــادســـــــخنهای ن  کـــــــرد ی
 فروزنـــــده اخگـــــر چـــــه انگشـــــت کـــــرد
 همــــان رســــتم و طــــوس و گــــودرز و نیــــو
 بســـــی بنـــــدگانم چـــــو کیخســـــرو اســـــت
ــــــاداش گــــــنج  کــــــه شــــــاهم ببخشــــــد بپ
ـــــــــد ـــــــــرفرازی ده ـــــــــالن س ـــــــــان ی  می
ـــــــداد  بمـــــــن جـــــــز بهـــــــای فقـــــــاعی ن
 از آن مــــــــن فقــــــــاعی خریــــــــدم بــــــــراه
ــــــــــــاد ــــــــــــآورد ی  ز دیهــــــــــــیم داران نی
ـــــــتان ـــــــن داس ـــــــردی در ای ـــــــه ک  باندیش

ـــــــــــع داد ـــــــــــتم از طب ـــــــــــخن بدادس  س
 مــــــرا بــــــر ســــــر گــــــاه بــــــودی نشســــــت
ـــــــــرا برنشـــــــــاندی بگـــــــــاه ـــــــــه م  وگرن
ـــــــادی بســـــــر تـــــــاج زر ـــــــرا بـــــــر نه  م
ـــــــدی ـــــــو ب ـــــــا بزان ـــــــرا ســـــــیم و زر ت  م
 نیاراســـــــــت نـــــــــام بزرگـــــــــی شـــــــــنود
ــــــــنت ــــــــده انباش ــــــــاک در دی ــــــــود خ  ب
 اگـــــــــر چنـــــــــد دارد پـــــــــدر شـــــــــهریار
ــــــــرفراز ــــــــه را س ــــــــازد فرومای ــــــــه س  ک
 کنـــــــد بارمنـــــــدش بـــــــه نـــــــريو بخـــــــت
 نباشــــــــد خداونــــــــد را حــــــــق شــــــــناس

 امیـــــــــد بهـــــــــی داشـــــــــنت وز ایشـــــــــان
ـــــت ـــــار پروردنس ـــــدرون م ـــــب ان ـــــه جی  ب
ـــــاغ بهشـــــت ـــــه ب ـــــر نشـــــانی ب  گـــــرش ب
 بپــــــای انگبــــــني ریــــــزی و شــــــهد نــــــاب
 همــــــــــان میــــــــــوه تلــــــــــخ بــــــــــار آورد
ـــــــربی ـــــــه عن ـــــــو هم ـــــــود جامـــــــۀ ت  ش
 از او جــــــــز ســــــــیاهی نیــــــــابی دگــــــــر
 نشــــــــاید ســــــــیاهی ســــــــرتدن ز شــــــــب
 کــــــه زنگــــــی بشســــــنت نگــــــردد ســــــپید
 دو صــــد گفتــــه چــــون نــــیم کــــردار نیســــت

ــــــــــ ــــــــــامی فرســــــــــتم ب  ر شــــــــــهریارپی
ــــت ــــود گف ــــام محم ــــر ن ــــه ب ــــن نام ــــه ای  ن
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ـــــــــــــه ـــــــــــــی و وىل گفت ـــــــــــــام نب  امبن
 گــــــرم گشــــــت تــــــريه بــــــر شــــــاه گــــــنج

 خداونـــــــد جـــــــان آفـــــــرین بـــــــه نـــــــزد
ـــــت ـــــی اس ـــــامم عل ـــــد ام ـــــفیعم محم  ش

 داری تـــــــو آل رســـــــول مگــــــر دوســـــــت
 نیـــــــایش بـــــــود گفـــــــت مـــــــن یـــــــادگري
ــــــــرای ــــــــی س ــــــــاد دارم بعقب ــــــــه آب  چ

ــــــــد ــــــــتگريخ ــــــــاور و دس ــــــــوئی ی  ایا ت
روان کــــــــن مــــــــرا در مقــــــــام صــــــــفی 

 

ــــــــی بســــــــی ســــــــفته  امگهرهــــــــای معن
ـــــــرنج ـــــــاد گـــــــنجم ب ـــــــی شـــــــد آب  بعقب

ــــــرده ــــــی ب ــــــرینبس ــــــان آف ــــــن جه  ام زی
ــــی اســــت ــــی و مل ــــر دو جــــانم و ف ــــر ه  ب
ـــــد قبـــــول ـــــر محم ـــــد ب ـــــت فت ـــــه دین  ک
ــــــــــاد گــــــــــري ــــــــــدارالبقاء قصــــــــــر آب  ب
 چـــــه خــــــواهم ز دنیـــــای مــــــردم ربــــــای
 ببخشـــــــای تقصـــــــري ایـــــــن مـــــــرد پـــــــري

  رت مصــــــــــطفیفــــــــــرود آر در حضــــــــــ

 

زاد و راحلـه روی توجـه بسـفر آورد بسـیاری از بزرگـان و معتقـدان بالجمله چون فردوسی مکتوب را تسلیم ایاز کرد از غزنني بی
مانند علی دیلم و ابودلف و حسني قسیب از اکابر و امراء زمان بودند خواستند که از عقب فردوسـی اسـباب سـفر ارسـال دارنـد 

ننمودند لیکن ایاز از عقب فردوسی چنانچه شایسته فتوت ومروت بود اسباب و مرکـب مرتـب کـرده  اما از خوف سلطان جرأت
ارسال نمود و چگونگی احوالش چنان گذشت که قبل از این مذکور شد و در سـنه چهارصـد و بیسـت و یـک در طـوس از ایـن 

زیده وفات او را در چهارصد و بیست و شش گفته خارستان دنیا بروضۀ بقا خرامید و در همان دیار مدفون گردید مؤلف تاریخ گ
  .والله اعلم بحقایق االمور

صاحب تذکرۀ دولت شاهی سمرقندی نوشته که شیخ ابوالقاسم گورگانی قدس سره بر جنازۀ حکیم فردوسی نمـاز نکـرده کـه او 
ات جنان هم صـحبت حـور و عمر عزیز خود را در مدح مجوس صرف نموده ودر همان شب فردوسی را درواقعه دید که در غرف

غلمان است از وی سؤال نمود که این درجه از کجا یافتی با آنکه تمام عمر در راه باطل شتافتی جواب داد از این یک بیـت کـه 
  :بیت  امدر توحید گفته

ــــــــدی و پســــــــتی تــــــــوئی  جهــــــــانرا بلن
 

 ئـــــی هرچـــــه هســـــتی تـــــوئینـــــدانم چـــــه
 

دوسی عازم گردید و در سر خاکش از روح پـاکش معـذرت طلبیـد رحمةاللـه شیخ از خواب بیدار شده هماندم بزیارت تربت فر
  .علیه

حکیم را بغري از شاهنامه اشعار آبدار نیز بسیار است من جمله یوسف و زلیخا در بحر تقارب و قصاید متـني و قطعـات رنگـني و 
  :رباعیات نمکني نیز هست که این چند بیت از آن جمله است

  قطعه
ــــردم بســــی ــــدمبســــی رنــــج ب ــــه خوان  گفت

 حســــرت و جــــز وبــــال گناهــــان بــــه جــــز 
ــــــــه دارم ــــــــون موی ــــــــاد جــــــــوانی کن  بی

 

ـــــــــــوانی ـــــــــــازی و وز پهل ـــــــــــار ت  ز گفت
 نــــــــدارم کنــــــــون از جــــــــوانی نشــــــــانی
 دریـــــــغ از جـــــــوانی دریـــــــغ از جـــــــوانی

 

  رباعی
بیـــا بگـــوی کـــه پرویـــز از زمانـــه چـــه خـــورد
ــر آن گرفــت ممالــک بــدیگری بگذاشــت  گ

 

 ردبـــرو بـــرپس کـــه کســـری ز روزگـــار چـــه بـــ
ــــدیگری بســــرپد ــــن گرفــــت خــــزاین ب  ور ای

 

  رباعی
ـــه و درد ـــود غص ـــر دل خ ـــی ب ـــد نه ـــا چن  ت

 ان پـــیش کـــه گـــردد نفـــس گـــرم تـــو ســـردز
 

ـــــی ســـــیم ســـــفید و زر زرد ـــــع کن ـــــا جم  ت
 بــا دوســت بخــور کــه دشــمنت خواهــد خــورد

 

  خواجه نظام الملک حسن بن علی بن اسحق
مورخان مانند خواجه وزیر دانشمند و دبري پایه بلند کم ظهور نموده و  به اتفاقدر صنوف فضایل و فنون کماالت شهرۀ آفاق بود 

وزارت الب ارسالن و پسرش سلطان ملک شاه اشتغال داشت و همواره در  به امر مدت بیست و پنج سال من حیث االستقالل 
  .گذاشتئی نامرعی نمیرعایت علماء و مراعات فقراء و نشر خريات و اشاعۀ مربات دقیقه

وضةالصفا مسطور است که خواجه نظام الملک بعد از تکمیل اقسام فضایل و کمال روی توجه بغربت آورد و بحسب اتفاق در ر
دی ابن شاذان بنابر لئامت طبـع و وبه بلخ رفته مالزمت ابن شاذان اختیار کرد خواجه در خدمت وی هر وقت سامانی حاصل نم
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ا بعنف گرفتی چـون ایـن امـر شـنید از آن قبـیح الفعـل تکـرار یافـت الجـرم دنائت فطرت گفتی خواجه فربه شده مایعرف وی ر
خواجه از وی متنفر گشته به مالزمت جعفر بیک سلجوقی شـتافت، اگـر صـاحب روضةالصـفاء در ایـن روزگـار بـودی و کیفیـت 

رحـم اللـه علـی دی سلوک حاکم کرمان را با مالزمان خویش معلوم نمودی حاش لله که این گونـه در تـاریخ خـود اظهـار نمـو
چون جعفر بیک در ناصیۀ خواجه آثار اقبال مشاهده کرد او را به پسر خود الـب ارسـالن سـرپد و خواجـه مـادام . النباش االول

برد بعد از کشته شدن الب ارسالن در خدمت پسرش سلطان ملکشاه بطریق معهـود الحیات الب ارسالن در امر وزارتش بسر می
افزود عاقبت میـان خواجـه و ترکـان خواتـون  نمود و سلطان قدر ومنزلت خواجه را بیشرت از پیشرت میمیوزارتش اشتغال به امر 

گشـاد آخراالمـر سـلطان منکوحه سلطان نزاعی افتاده لهذا ترکان خواتون درخلـوت تقریبـات انگیحتـه زبـان بعیـب خواجـه مـی
  .بخواجه متغري شده وی را از وزارت معزول ساخت

  .ار صد و هشتاد و پنج در نواحی نهاوند یکی از فدائیان حسن صباح بنیاد هستی خواجه را برانداختفی شهور سنه چه
  نظري این رباعی را بسلک نظم کشیدهحکیم انوری در مرثیه آن وزیر بی

 حــــامی جهــــان ز جــــور افــــالک برفــــت
 او رفـــت و ســـعادت از جهـــان پـــاک برفـــت

 

ــــــت ــــــاک برف ــــــالم خ ــــــام ع ــــــاد نظ  بنی
ـــور ـــه خ ـــر زمان ـــو زه ـــت ت ـــاک برف ـــه تری  ک

 

  خواجه نصريالدین محمد بن حسن
  .از جهرود ساوه است اما در طوس متولد شده آن جناب اعلم علمای زمان وافهم حکمای دوران بوده، اصل 

در مراتب حکمت تلمیذ فرید الدین داماد است که او از تالمذۀ صدر الدین سرخسـی، و او شـاگرد افضـل الـدین غیالنـی، و او 
  .العباس او کری، و او شاگرد بهمنیار و او شاگرد ابوعلی سیناستشاگرد ابو
  .تلمیذ والد خود بوده و اواستفاده ازامام فضل الله راوندی نموده و او از تالمذه سید مرتضی علم الهدی است تو در شرعیا

ج مذهب امامیـه و طریـق اثناعشـریه خواجه در اکثر علوم عقلیه و نقلیه بلکه در جمیع فنون مهارت تمام داشت و همواره به تروی
  .گماشتهمت می

ر قهستان افتاد و حاکم آن خطه ناصرالدین محتشم ابواب انقل است که خواجه در زمان مستعصم خلیفه از صدمه مخالفان به دی
مـدح ئـی در لطف و کرم بر روی روزگار خواجـه نامـدار گشـاد، و خواجـه هـم کتـاب اخـالق ناصـری را تـألیف نمـوده و قصـیده

د ایـن صـورت موافـق مـزاجش نیفتـاد در پشـت ومستعصم بسلک نظم کشیده به بغداد ارسال فرمود مؤیدالدین که وزیر خلیفه بـ
ناصرالدین محتشم فرستاد و ناصرالدین چون نوشـته را دیـد از خواجـه نصـريالدین بـد مظنـه ه همان قصیده کلمات چند نوشته ب

  .الدین محمد به قلعۀ الموت عزیمت نمود خواجه را همراه برده بعالءالدین سرپدگردیده او را حبس نمود در وقتی که عالء
بنابراین عالمه زمانه مدتی در میان اسماعیلیان اقامت نموده تا آنکه اساس سلطنت آن طایفه از صدمۀ جنـود هالکوخـان درهـم 

اصناف الطف اختصاص یافته در سلک شکست خواجه از قلعه بريون آمده به خدمت هالکوخان پیوست و در خدمت ایلخان ب
خواص و مقربان منتظم گردید و ایلخان انتظام کلیات امور خود را بر رای حکومت آرای او مفوض گردانیـد خواجـه در تسـخري 

  .رسانید به ظهورعراق عرب و انهدام دولت بنی عباس مساعی جمیله 
اغـه را بجنـاب خواجـه رجـوع فرمـود و مؤنـت اسـتعمار و بعد از تسخري عراق و انهدام دولت بنـی عبـاس هالکوخـان رصـد مر

  .استجماع اسباب آن را بر وجه اتم از خزانه تسلیم نمود و خواجه باتمام زیج موفق گردید
  .اندفی شهور سنه ششصد و هفتاد و دو بجهان جاوید خرامید رحمةالله علیه و این قطعه را در تاریخ او گفته

  رباعی
ـــاه ک ـــن پادش ـــت ودی ـــور فضـــلنصـــري مل  ش

 بســال ششصــد و هفتــاد و دو بــذی الحجــه
 

 ئـــی کـــه چـــه او مـــادر زمانـــه نـــزادیگانـــه
 بــــروز هیجــــدهم انــــدر گذشــــت در بغــــداد

 

من جمله کتاب زبده در هیأت، و قواعدالعقاید، و شرح اشارات، و تجرید، و رساله جرب و : جناب خواجه را تألیفات بسیار است
و اوصاف االشراف، و آغاز و انجام کـه ایـن دو کتـاب در سلوکسـت، و غـري از  ،ناصری قدر و رساله در مبحث امامت و اخالق

نمـوده شود جناب خواجه از ارباب تصوف بوده و ارادت خود را بباباافضل کاشانی درست میاین نیز هست، و آنچه معلوم می
  :چنانچه در بعضی اشعار خود اشعار باین مطلب فرموده من جمله این رباعی است

ـــــــدم ـــــــد اول باش ـــــــق واح ـــــــود بح  وج
ـــــرت ـــــدر نظ ـــــزوی آیدان ـــــه ج ـــــز ک  هرچی

 

 بـــــــــاقی متـــــــــوهم و مخیـــــــــل باشـــــــــد
ـــــد ـــــول باش ـــــم اح ـــــني ز چش ـــــش دوم  نق

 



۱۵۳ 

  :و این بیت نیز از اوست
 لـــذات دنیـــوی همـــه هـــیچ اســـت نـــزد مـــن

 

 در خــــاطر از تغــــري آن هــــیچ تــــرس نیســــت
 

بـود کـه او را در جـوار تربـت امـام بزرگـوار  در جامع رشیدی مسطور است که خواجه نصريالدین در وقـت وفـات وصـیت کـرده
کاری ظاهر شد و بعد از لـوازم ئی کاشیموسی بن جعفر علیهماالسالم دفن نمایند چون در پایان قرب آغاز حفر کردند ناگاه زاویه

وده خود ساخته و پسرش طاهر بخالف وصیت پدر را در رصافه دفـن نمـ به جهتتفحص بوضوح پیوست که آن را ناصر خلیفه 
بود اتفاقاً سردابه در روز شنبه یازدهم جمادی االول سنه پانصد و نود و هفت تمام شده بود و در همان روز خواجه تولد نمـوده 

 .بود، مدت عمرش هفتاد و پنج سال و هفت ماه و هفت روز بود العلم عندالله المعبود

  قدسمشهد م
بـني «: بن موسی الرضا علیه التحیة و الثناء در وصف آنجـا وارد اسـتافزا و از جناب علیایست روحشهریست دلگشا و مدینه

از اقلیم رابع و جوانب او واسع است در ازمنه سابق دهی بوده موسوم بسناباد بسبب مـدفن  »الجبلني روضة من ریاض الجنة
ری مشهد مقدس به کمال به مرور ایام رو بعمارت نهاد و شهر طوس منسوخ بلکه مطموس گردید و معمو) ع(حضرت امام ثامن

رسید چنانچه دور باروی آن دیار دو فرسخ است و از مدینه طوس چهـار فرسـخ دور، آن شـهر مـابني دو کـوه کـه طـرف شـرقی و 
آبش خوشگوار و هوایش ناسـازگار و : غربی آنست بعد سه فرسخ اتفاق افتاده و سمت جنوبی و شمالیش به غایت گشاده است

در آنجا آشکار، مشتملست بر دویست بل سیصد پاره قریه نزهـت نشـان هـر یکـی روضـة  تلذاالعني وماتشتهیه االنفس ومعنی 
من ریاض الجنان، چمنهای خوب و مرغزارهای مرغوب در آن دیار بسیار که هـر قطعـه آن چـون خلـد بـرین و رشـک نگارخانـه 

آن دیار بوجود مشایخ کبار و سـادات عـاىل چني است، خلقش همگی شیعه مذهب و به مراسم اخالق گزیده و مهذبند، همواره 
  .اندمقدار آراسته، علماء دین و فضالء صاحب تمکني از آنجا بسیار برخاسته

مکرر به سبب سپاه مخالف و مؤلف ویرانی و پریشانی بر آن دیار راه یافته سیما جنود اوزبکیه کرات ومرات بتاخت و تـاز آنجـا 
اســب و پســرش ســلطان محمــد و شــاه عبــاس ماضــی، عبیداللــه خــان وعبداللــه خــان و انــد، در اوایــل ســلطنت شــاه طهمشــتافته

عبدالمومن خان روی بدان والیت آورند بنابر مخالفت مذهب از لوازم قتل وغارت و ظلم و عداوت هیچ تقصري نکردنـد چـون 
بازگرفـت تـا زمـان دولـت  اساس سلطنت شاه عباس فی الجمله استحکام پذیرفت مملکت خراسان را از تصرف خانان اوزبکیه

سالطني صفوت نشان آن دیار به غایت معمور آبادان بود، چون دولت ملوک صـفویه بـه نهایـت رسـید دیگـر بـاره بسـم سـتوران 
طوایف مختلفه پایمال و پریشان گردید، قبل از ظهور نادرشاه ملک محمود سیستانی یک چند مدت تصرف نمود چون نادرشاه 

را از سـاحت آن مکـان بلکـه از تمـامی ایـران برانـداخت و چـون منشـأ ء عـروج فرمـود وجـود اعـدا خروج و بر مدارج سلطنت
ومولدش آن نواحی بود آنجا را دارالملک ساخت، در زمان نادرشاه به غایت، معمور و آبادان بـوده بعـد از دولـت نـادری یومـاً 

  .فیوماً رو بخرابی نموده
هجری اسـت شـاهزادة کـامران و شـهریار معـدلت نشـان حسـینعلی مـريزا آنـدیار را اکنون که سنه  هزار و دویست و سی و هفت 

پروری و عدالت گسرتی بر روی روزگار اهاىل آن دیار گشوده الجرم فی الجمله روی به عمـارت دارالملک فرموده ابواب رعیت
  .و آبادانی نهاده

  ذکر احوال نادرشاه افشار بر سبیل اختصار
ن اخبار نو و کهن پوشیده نماناد که نادرشاه ولد امامقلی نام از ایل قراقیونلـو از ایمـاق ان و معرکه آرایبر رأی فارسان میدان سخ

-نمود فی شهور سنه هزار و صد بخشنده بیافشار، و افشار از طایفه ترکمانست گویند پدر وی به شغل پوستني دوزی اشتغال می

سن رشد رسید پدر و مادرش به جهان جاوید خرامیدنـد عمـش در تربیـت او  منت نادرقلی را باو عنایت فرمود چون نادرقلی به
آورد تا آنکه وی نیز از عالم غرور انتقال کرد، نادر قلی مخلفات پدر و عم را بمعـرض بیـع درآورده قیمـتش اهتمام تمام بجا می

د شتافت ودراندک زمانی در خدمت وی را اسب و سالح گرفته به مالزمت باباعلی بیک که بزرگ ایل افشار و حاکم ابیورد بو
تقرب تمام یافت در آن اوان نادرقلی را هوای وصلت و تمنای مواصلت بر سر افتاده صبیه باباعلی بیـک را خواسـتگاری نمـود 

کرد لهذا قبول فرمود اما به علت کفو رؤسای افشار بدین پیوند چون باباعلی بیک در ناصیه احوالش عالمات اقبال مشاهده می
همداستان نشدند بلکه در مقام اباء و امتناع درآمدند لیکن چون بر وفق تقدیر الهی بود این معنی بـزودی صـورت گرفـت و در 
سنه هزار و صد و سی و یک از آن عفیفه رضاقلی مريزا به عرصۀ وجود جلوه نموده بعد از پـنج سـال آن مسـتوره از ایـن جهـان 

باباعلی بیـک را بسـلک ازدواج کشـید نصـرالله مـريزا و امـام قلـی مـريزا از ایـن عفیفـه فانی رحلت فرمود نادر قلی صبیه دیگر 
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نادر قلـی بیـک مشـهور گشـت مقـارن ایـن حـال بابـاعلی ه بمنصۀ ظهور رسیدند به سبب این دو وصلت بني االماثل و االقران ب
یزدانی حکومت ابیورد را از پسران بابـاعلی  بیک از این جهان پر مالل درگذشت نادر قلی بیک بنابر رشد و کاردانی بل بتأیید

مهروروزگـار ناپایـدار دادۀ نمود تـا آنکـه سـپهر بـیبیک انتزاع نمود و مدتها در آن حدود با طایفه کرد و ترکمان زد و خورد می
الطوایـف شـیوع و خود را از اوالد شیخ صفی الدین اسرتداد کرد و طوفان بال و امواج عناء بر اهاىل ایران روآورد شـیوه ملـوک 

انواع قتل و غارت وقوع یافت چنانکه طایفه غلجائی افغان فی شهور سنۀ هزار و صد و سـی و چهـار از دارالقـرار قنـدهار اىل 
اصفهان تصرف نمودند و اولیای دولت عثمانی از سمت آذربایجان تا سلطانیه و از عـراق اىل دارالمـرز رشـت در حیطـۀ ضـبط 

ن تمامی مملکت شريوان را تا کنار رود کر تسخري کردند، سید احمد نـام در کرمـان و سـلطان احمـد در درآوردند، و مردم داغستا
بلوچستان ظاهر شدند، و ملک محمود در خراسان، و اسمعیل مريزا در گیالن کوس استقالل زدند، جماعت الوار در کوهستان، و 

ت ترکمان صـاین خـانی اطـراف و اکنـاف جرجـان را نهـب و غـارت عشایر اکراد در اردالن سر از گریبان طغیان برآوردند، ایال
کردند و طایفۀ ابداىل در هرات و نواحی آن ابواب فتنه و آشوب گشودند و فرقۀ اوزبکیه در اطراف مـرو از لـوازم تاخـت و تـاز 

ن و صـحرانوردان در نشـیناتقصري ننمودند، اعراب حویزه و بنادر پای عصیان در وادی سرکشی و مـردم کشـی نهادنـد حتـی کـوه
  :بیت  شورش و غوغا گشودند، عجب شور و غوغائی و طرفه رنج و عنائی در مملکت ایران ظاهر گردید

ـــــی ـــــنيآســـــمان م ـــــا زم ـــــدم ب ـــــت آن  گف
 

ــــــــني ــــــــتی بب ــــــــت را ندیدس ــــــــر قیام  گ
 

امـرای  گذرانیـد بواسـطۀ تحریـکپسر شاه سلطان حسني در طربستان به غایت عسرت اوقـات مـی بدر این فقرات شاه طهماس
خراسان عنان عزیمت بدان صوب گردانید نادرقلی بیک در حـواىل خبوشـان بـه مالزمـت شـاه واال جـاه شـتافته بـدرگاه او راه 

قلی خان گردیـد و بـه نـريوی  بماسطه یافت بنابر ترددات مردانه و کوششهای دلريانه در سنه هزار و صد و سی و نه مخاطب به
را از تصرف دشمنان قوی دست منتزع گردانید و در سنه هـزا رو صـد و چهـل و پـنج شـاه اقبال در اندک فرصتی ساحت ایران 

طهماسب را از مشاغل سلطنت معزول ساخت و پسر هشت ماه او را که شاه عباس نام داشت نام شهریاری بر وی انداخت بعـد 
رای موغان بر سریر پادشاهی قدم نهاد و در صح »الخري فیما وقع«از آنکه تمامی مملکت ایران را براحتی ضبط کرد به تاریخ 

از جلوس خویش بخورد و بـزرگ و تاجیـک و تـرک خـرب فرسـتاد، در سـنۀ هـزار و صـد و پنجـاه دیـار کابـل و کشـور هندوسـتان 
بگشود، و در پنجاه و یک ملک سند و نواحی آنرا مفتوح نمود، و در پنجاه و سه مملکت توران و خوارزم را مسـخر سـاخت، و 

اش علـی ه و چهار طایفه لکزیه را از ساحت جبال الربز برانداخت، در شهور سنه هزار و صد و شصت باغوای برادرزادهدر پنجا
قلی خان در دو فرسخی بلدۀ خبوشان مقتـول گشـت و اردوی آن شـهریار بـر هـم خـورده شـعالت نهـب و یغمـا از ایـوان کیـوان 

وران افاغنه و امراء اوزبکیـه همداسـتان شـده بـود کـه روز آینـده طوایـف درگذشت گویند شبی که وی را به قتل رسانیدند با سر
  :بیت. قزلباشیه را قتل نمایند

ـــــت ـــــاراج داش ـــــل و ت ـــــر قت ـــــب س  سرش
ــــــــوفری ــــــــردش چــــــــرخ نیل ــــــــک گ  بی

 

 ســـحرگه نـــه تـــن ســـر نـــه ســـر تـــاج داشـــت
ـــــادری ـــــه ن ـــــد و ن ـــــا مان ـــــادر بج ـــــه ن  ن

 

نهایت توانا ی به غایت دانا و در قواعد لشگرکشی و دشمن کشی بیفی الواقع آن پادشاه ذیجاه در امور رزم آزمائی و کشورگشائ
نمود کـه نمود و اما باعمال چند و افعال ناپسند قیام و اقدام میبود روز مصاف با شب زفاف در نظر همتش یکسان و برابر می

ایـران در ظـل عاطفـت و سـایه  آنکه خاندان صفویه را که قرنهای فـراوان اهـلاول : باعث زوال دولت و انتقال مملکت او شد
آنکه ولد ارشد خود رضاقلی مريزا را که نور دیده و دولتش بود چشم جهان بینش  دویم. معدلت ایشان آسوده بودند برانداخت
آنکه گروه مخالفان را بر اهل ایـران خـريه گردانیـد و ایشـان را بـر معـارج اقتـدار و سیم . را از حلیه بینش عاطل و باطل ساخت

در تمامی مملکت ایران فرمان داد که بروش اهل سنت و جماعـت عمـل نماینـد و رؤس منـابر را باسـامی چهارم رسانید تسلط 
نمود اما رومیان بـدین افسـون و نرينـگ خلفاء ثالثه بیارایند اگر این فعل از روی تدبري بود که ازبرای تالیف قلوب اهل روم می

آنکه در اواخر دولت اسـاس سـتم و بنیـاد جـور را بجـائی رسـانید کـه پنجم نگشادند بدام نیفتادند و ابواب موافقت و مؤالفت 
دست هیچ ستمگری بدانجا نرسد و خیال هیچ ظالمی گرد آن نگردد و مصادرات عنیف و ترجمانات زیاده از تکلیف بـر کبـري و 

جبـار و منـتقم قهـار دمـار از روزگـارش  ها برآورد الجرم حضـرتصغري مقرر کرد بدین سبب دود از دودمانها و دمار از خاندان
بعد از قتل نادرشاه چندگاهی علی قلی خان خـویش را علـی  فقطع دابرالقوم الذین ظلموا والحمدلله رب العالمنيبرآورد 

قلی شاه نامیده بر اورنگ شهریاری قدم نهاد و اوالد واحفاد نادرشاه را بدست آورده سـوای شـاهرخ مـريزا همگـی را بـه دیـار 
ضبط و ربط بدیار عراق ارسال داشت و ابراهیم خان به عـراق آمـده افسـر  به جهتفرستاد برادر کهرت خود ابراهیم خان را  عدم

رزم از  بـه عـزمشاهی بر سر نهاده رایت مخالفت برافراشـت چـون خـرب مخالفـت ابـراهیم خـان بـه سـمع علـی قلـی شـاه رسـید 



۱۵۵ 

قی فریقني گردید جمعی از لشگر علیقلی شاه در حربگاه جدا شده بابراهیم خان مازندران بريون آمده مابني زنجان و سلطانیه تال
طهران  به صوبپیوسته سلسله نظام لشگر علیقلی شاه از هم گسسته علیقلی شاه با سه نفر از برادران و معدودی از خواص خود 

علیقلی شاه را کور و اخوان را مقهور  گرفتهران گریخت ابراهیم خان جمعی از سپاه خود را بتعاقب وی مأمور کرده او را با براد
  .ساخت و لوای شوکت و استقالل بر اوج مهر و ماه برافراخت

اتفـاق افتـاد مقـارن » سلطان اعظم«امراء در مشهد مقدس تاج بر سر نهاد و تاریخ جلوسش  به اتفاقاز آن طرف شاهرخ مريزا 
خویش شتافتند  به اوطان ئی اشته گروهی به مالزمت شاهرخ شاه و فرقهوفائی مسلوک داین حال رؤسای ابراهیم خان طریق بی

ناچار ابراهیم خان با طایفـه افاغنـه کـه بـا اوموافقـت داشـتند شـهر قـم و اطـراف آن را غـارت کـرده اعـالم سـتمگری افراشـتند 
چگـونگی احـوال را بـه دربـار آخراالمر از خوف دشمن در قلعه متحصن گشته اهل آن قلعـه آن مقیـد را گرفتـه مقیـد نمودنـد و 

شاهرخی عرضه داشت نمودند شاهرخ شاه جمعی را برای آوردن ابراهیم خـان و علیقلـی شـاه بـه قـم فرسـتاده ابـراهیم خـان را 
گرفته به قتل رسانید و علیقلی شاه را به مشهد مقدس آورده به خون اوالد نادرشاه به قصاص آوردند در این اوان مري علم خان 

و بر تخت سلطنت عروج نموده شاهرخ شاه را که وارث ملک نـادری بـود گرفتـه هـر دو چشـم او را کـور و از نـور  عرب خروج
  :بیت    به مضمونبینش بری نمود و مري علم خان 

ــــ ــــدی کــــرد ب ــــر کــــه ب ــــدهه ــــار شــــد ب  ی
 

 بــــــد خـــــویش گرفتــــــار شــــــدههـــــم بــــــ
 

وی را گرفته از هر دو چشم نابینا نمـود، شـاهرخ شـاه بـار  کمند اعمال خویش گرفتار گردیده یوسف خان جالیره بعد از دو ماه ب
دیگر رایت سلطنت برافراخت بنابر نابینائی کاری نساخت همان نام پادشاهی با او بود بسبب امـرای تقلـب پیشـه و اوالد نفـاق 

  .اندیشه بمشهد قناعت نمود
 آقا محمدخان بن محمد حسن خان قاجـار بـر آن نظريتا آنکه فی شهور سنه هزار و دویست و هفت شهریار کشورگري و خسرو بی

دیار استیال یافت و شاهرخ شاهرا با جمیع اوالد و احفادش گرفته شاهرخ از شـدت شـکنجه بـه عـالم جاویـد شـتافت و دولـت 
ه نادری بدو منتهی گردیـد و اوالد شـاهرخ را در بـالد عـراق و فـارس و آذربایجـان و مازنـدران کجـراد منتشـر متفـرق و پراکنـد

فرخنده آن خردمندی که بدولت دنیای فانی مغرور نگردد  تلک االیالم نداولها بني الناس و مایعقلها االالعالمونگردانید و 
و به چهارروزۀ جهان بچاه غفلت نیفتد بوفور مال وکثـرت رجـال مفتـون نشـود و بـه شـهوات نفسـانی و لـذات دنیـوی سـعادت 

  :شعر  اخروی را از کف ندهد
 زینــــــت و زیــــــب اوجهــــــان بــــــا همــــــه

 جهــــــــان ای بــــــــرادر نمانــــــــد بکــــــــس
 

ــــــــیب او ــــــــج و آس ــــــــدین رن ــــــــريزد ب  ن
ـــــــدوبس ـــــــرین بن ـــــــان آف ـــــــدر جه  دل ان

 

-اند و ترکمان در اصل ترک نیستند بلکه ترک مانندند از کثرت استعمال ترکمان شدهمخفی نماند که طایفه افشار از قبیلۀ ترکمان

انـد اند این قوم یعنی جماعت افشار پیوسته از جملـه اشـرار بـودهذا ترک گشتهاند لهاند چون ایشان با طایفه اتراک آمیخته شده
نعمت خود بسی خیانت نمودند چون بر وفـق تقـدیر نادرشـاه  وىله چنانکه در زمان سلطان محمدصفوی و شاه عباس ماضی ب

ود گردانیـد رضـاقلی مـريزا ولـد بودند معدوم و نـابصاحب تاج و سریر گردید خاندان صفویه را که مروج مذهب اثنی عشری می
بود نخست چوب زده آنگاه هر دو چشم جهان بینش نادرشاه مريزا صادق تفرشی را که از جملۀ سادات عظام و عرفای گرام می

ئـی داشـت و باطل ساخت شاهرخ شاه پسر رضا قلی مريزا بهمه صفات ذمیمه آراسته بود خست و دنائت بمرتبه را از نور عاطل
آخراالمـر قهرمـان ایـران وی را » مال مـوذی نصـیب قاضـی«: مثل مشهور به موجباوالدخویش مضایقه می نمود  که فلسی از

گرفته به نريوی شکنجه مبلغ گرامند جواهر از وی بگرفت و نادر مريزا ولد شاهرخ بس مرد ناخشنود بود مريزا مهدی را که اجل 
بن موسـی الرضـاعلیه آالف دیگر آنکه چون ضریح مقدس حضرت علی سادات و اعلم علماء و ادق حکماء بود به قتل رسانید

التحیة و الثناء طال بود آن دشمن خدا به سبب حب دنیا و طمع ذهب ترک مذهب کرده کـوره و دم پـای ضـریح مطهـر آورده بـا 
بنیـاد وجـودش  ادب ضریح حضرت را منهدم ساخت عاقبت آن مردود دون بدست سلطان ایـران افتـادهو تعب آن بی هزار رنج
  .برانداخت

خلیل مريزا ولد دیگر شاهرخ شاه اکنون در شرياز است مرد دون همت و مدام مست بادۀ غفلـت اسـت همـواره بفسـق و فجـور 
معروف و به مردم آزاری و تبه روزگاری موصوفست، در شرارت نفس و دنائت طبع و پستی فطـرت منفـرد و در جـور و فسـاد و 

محمود شریعت غراء است مردود آن سر حلقۀ سفهاء است او را نـه از عـالم مبـدأ خـربی ونـه از جهـان  ظلم و عناد متفرد، آنچه
معاد اثری است از زیور عقل نیز معرا و از حلیۀ مردی ومروت مرباست بنـابراین دولـت نـادری ماننـد شـعلۀ خـس فرونشسـت و 

  .بمثابۀ خاشاک بیک اشارت بشکست
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  بیان جهت بقا ملک و زوال آن
بر رأی ارباب معرفت و اصحاب بصريت پوشیده نیسـت کـه واسـطه و سـبب نظـام عـالم وانتظـام بنـی آدم بمقتضـای : صاراستب

اند تا بوساطت ریاست و سیاست ایشان آتـش ظلـم لهی و ارادت غريمتناهی ملوک نامدار و سالطني صاحب اقتدار شدهامشیت 
ر متقلبان از سر کافۀ ناس منـدفع شـود بنـابراین حکومـت و سـلطنت و جور اهل فجور و طغیان منطقی گرددو ظلم ظالمان و جو

به حکومت این دنیـای دون  تؤتی الملک من تشاءوسیلۀ اصالح امور عالم و انتساق جمهور بنی آدم است بفحوای آیۀ کریمه 
حـروم نگـردد و از نباید مفتون گشت و بچند روزۀ سلطنت مغرور شده از ملک جاودان نبایـد گذشـت تـا از فـیض عـدل و داد م

  .عنایت الهی مهجور نشود
پس بباید دانست که از ابتداء تاریخ عالم وهبوط حضرت آدم تا این دم مابني طوایف امم عادت خداوند جهان آفـرین مقتضـی 

و چنني بوده که نوع بشر در حني تمدن و اجتماع محتاج باشند بسیاسی و مدبری، در اکثر اوقات مراتب اعمـار واطـوار سـیاس 
بـر ایـن معنـی ایمـائی دارد  وقد خلقکم اطواراًمۀ يمدبر هر دولت مناسب احوال ایشان بوده در نشو و نما و مدت عمرو آیۀکر

از عمرطبیعی که صد و بیست سال باشد زیاده معمر نشود کذلک اجتماعات در دول االماقل در اغلب اوقات  چون افراد انسان
 والشاذ کالنـادرن مقدار تجاوز کند مانند بعضی افراد معمرین که بوده و هستند شاذ است از این مقدار نگذرد و بعضی که از ای

و این بسبب قوت و ضعف در تألیف و ترکیب بود و اعتباری در آن نیست چون انسـان را سـه حالـت از بـدایت سـن تـا نهایـت 
لت انحطـاط و تنـزل، و همچنـني دولـت و حاسیم زیاده و نقصان در بدن، حالت وقوف بی دویمنمو وترقی، اول رحلت است 

سلطنت را این سه حالت موجود است و مغایرت هر یک از این حاالت باعتبار تغایر اوقات بـا حالـت دیگـر ظـاهر اسـت و بـر 
مـن حال صباوتست مربی و سیاس مثل والدین او  خردمندان معلوم است که هر فرد انسان را از هنگام والدت تا حد تمیز که آن

الزم و متحتم است همچنني بدو ظهـور هـر دولتـی محتـاج اسـت بمربـی از رئـیس دانـا و صـاحب عـزم توانـا و  مقامهمایقوم 
تعصب مردان کاردان و قبایل ومعاونت ایشان و چون هر فردی از افراد انسان بقدر عقـل و رأی کـه دارنـد تـدبري اسـاس معـاش 

که او را قانون عدل و حسن سلوک بارعایا و جلب قلوب برایا واعوان  نمایند همچنني هر پادشاهی و دولتی ناچار استخود می
و انصار بوده باشد تا سبب عمارت بالد و جلب اموال و تحصیل خزاین شود و امور ملک و ملت منتظم گردد و چنانچه انسـان 

ز کوشش پادشـاه و مـدبران ذیجـاه در حال نمو روز بروز و ماه به ماه در ترقی و نشو و نماست همچنني هر دولتی در بدو ظهور ا
باشد تا حد وقوف و نیز انسان هرگاه بحد کمال رسد چندگاه بر یک و تريه توقف نماید و در جسم و بدن او در تزاید و ترقی می

مملکت و حسـن سـلوک و  گذرد که ازتدبري زیادتی والیت و وسعتمدتی بر یک قرار می شود همچنني اواسط دولتترقی نمی
خرياالمـور حـدیث  بـه موجـبب غافلند و از قهر اعدا و تربیت احباء و از حال رعایا و احوال برایا یکباره ذاهل امـا جلب قلو
وامامـا هر پادشاهی که عدل وداد اجراء حقوق عبادالله نماید و ابواب شفقت و رأفت بر روی عبادالله گشاید بر طبق  اوسطها

انه آن پادشاه را توفیق و طول عمر دهد و ملک او را معمـور گردانـد هـر حضرت عزت جل ش ینفع الناس فیمکث فی االرض
یابند، مملکتی و رعیتی که مادۀ ایشان قابل چنني پادشاهی باشد عنایت الهی شامل حال ایشان گشته و توفیق چنني شهریاری می

گـردد حساس حواس او ناقص میو چون فرد انسانی هرگاه از حالت سن وقوف بگذرد و بسر حد انحطاط برسد عمل قوی و ا
شود و همچنني هر دولتی کـه انصـار و اعـوان و اجتماعـات آن رو بـه تنـزل نهـد از و حالت ضعف و شیخوخیت بر او غالب می

حالت توسط به حالت انحطاط تنزل نماید و ابواب ضعف و فتور موفور بر روی شوکت آن دولت بگشاید، مانند انسان که منشأ 
بـه حرارت نقصان پذیرد و قوی از جذب غـذا  و باطنی او از حرارت عزیزیست و چون پريی ظاهر گردد آنقوت حواس ظاهری 

و تنزل سلطنت بسـبب  رسد و همچنني انحطاط دولتشود و در آن قوی فتور و اختالل کلی بهم میتربیت بدن ناقص می جهت
طمع ایشان باعـث اخـتالل حـال اعـوان و انصـار و لشـگر نقص کیفیت احوال وزراء و وکالء و قصور رأی و سوء تدبري و کثرت 

رسـد، و چنانچـه در مـی بـه ظهـوراست مانند حواس انسانی که حرارت غریزی از او کم شده فتور موفور در آن دولت و سلطنت 
ت انسان سفیدی موی و چني در روی عالمت انحطاط است عالمت انحطاط دولت و تنزل سلطنت مایل بودن ایشانست به زین

درملبس و مسکن و منکح، و امواىل که جهت نظام لشگر و تدبري دولت الزم و متحتم است برای الطایـل از تقطیـع در لبـاس و 
ترفیع اساس صرف نمایند و این معنی از اقوی عالمت ضعف دولت و سلطنت است چنانکه بتجربه رسـیده ومشـاهده گردیـده، 

کند اصحاب اندولت در زینت تن و رفاهیت بدن و دولت از حد وقوف تجاوز میدر تواریخ نیز مسطور است که اکثر اوقات که 
پوشـند و پروری وعدالت گسرتی و ازمهام مملکت و نظام رعیت یکباره چشم مـیکوشند و از رعیتکامرانی و خوشگذرانی می

پردازنـد و صـالح صـاحب در مـیاعتبـار و رفعـت قـ هءنمایند وزراء و وکالء در توسیع دایـروضع دولت و سلطنت را مهجور می
سازند و احوال اواسط الناس ایشان بل ادنی مالزم ایشان در ملـبس و مسـکن ماننـد لبـاس و دولت را بالکلیه از خاطر محو می
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-لعـب بـر روی خـود مـی و نمایند و ابـواب عـیش و طـرب و لهـوگردد، راحت و رفاهیت را شعار خویش میمسکن ملوک می

شوند بسبب آنکه هر که عادت به راحت نماید رجحان اقامت و سـکون ت غافل و از دفع دشمن ذاهل میگشایند از احوال رعی
دهد زیرا که در سفر زحمـت و مشـقت موجـود اسـت و آسـایش و راحـت مفقـود از ایـن جهـت از حفـظ و بر سفر و حرکت می

حدی برسـانند حمـل بـر کـذب و بهتـان و ماننـد و هرگـاه منهیـان خـربی از جـائی و سـرحراست مملکت ورعایت رعیت باز مـی
آیـۀ کریمـه  بـه مضـمونگـردد اگرچـه کنند و این غفلت و راحت باعث زوال دولت و انقراض سـلطنت مـیتأویالت پریشان می
یمحوالله مـا یشـاء داللت بر آن دارد که هر بدایت را نهایتی مقدر و هر ابتداء را غایتی مقرر است اما بمفاد  لکل اجل کتاب

  کند که فنای معلق نیز هستداللت می تو یثب
  بیت

ــــی ــــس ب ــــه ک ــــردگرچ ــــد م ــــل نخواه  اج
 

 تــــــــــو مــــــــــرو در دهــــــــــان اژدرهــــــــــا
 

آنکه انسان در حالت ثالثه در ابتداء انحطاط بلکه قبـل از آن  به جهتبلکه الزم نیست در حني انحطاط دولت البته زایل گردد 
ن نکند بلکه تناول سم نماید هرچند هنگام نمو بوده باشـد قبـل از حلـول هرگاه بدن را تربیت ننماید و تا حد سن طبیعی تدبري آ

انـد و سیاسـت شود همچنني بعضی دول ماضیه چون اصحاب آن بر وفـق عـدل و قـانون داد معمـول نداشـتهاجل البته فوت می
بـه میـدان ظلـم و سـتم اند و طریق جور و عدوان شعار خود ساخته و بـر سـمند هـوا و هـوس سـوار شـده ملکی را مهمل گذاشته

تاختند ناچار قبل از وقت شوکت ایشان خلل پذیرفت ودولت آن گروه انقراض یافت، اما هر انسانی کـه تربیـت بـدن نـزد طبیـب 
رسد همچنني نظم اصحاب دولت حني شروع در انحطاط یا قبل حاذق نماید و حسن تدبري او موافق آید البته به عمر طبیعی می

  .گرددقدیر و حسن تدبري امراء و امناء و وزراء بوده باشد باعث دوام دولت و بقای سلطنت میاز آن اگر بر وفق ت
آنکـه احـد اقسـام  به جهـتحاصل آنکه شرط بقای دولت سیاست است و سیاست یا عقلی است که او را حکمت عملیه نامند 

-نماینـد از سیاسـت عقلـی مسـتغنی مـی آن علم سیاست است، یا شرعی است و هرگاه سیاست شرعی باشد و بشروط آن عمـل

انـد و هـر پادشـاهی کـه از سیاسـت شـرعی عـدول و گردند لهذا اکثر ملوک اسالم سیاست شرعی را دستور العمل خـود سـاخته
تجاوز ننموده اکثر اوقات بتأییدات الهی مظفر و منصور بوده و هر پادشاهی که سفاک و غیور بوده که سیاست شرعی را معیـار 

 خسرالدنیا و االخـرةانیده و پريوی هوا و هوس نموده و تابع نفس اماره گردیده البته غريت الهی بر وی استیال یافته خود نگرد
گویند سیاست بغایت است، دانایان می به امر شده بدارالجزاء شتافته، و بقای ملک کفار از سیاست عقلی است و اعتناء ایشان 

بنابراین هر عملی که منـافی شـرع و عقـل اسـت موجـب زوال دولـت و انقـراض  ظلمالملک یدوم مع الکفر و الیبقی مع ال
  مملکت است،

عاقبـت  الیفلح قـوم و آمـرهم امـرأةحدیث  به موجبدیگر آنکه هر طایفه که زمام والیت و مهام رعیت بدست نسوان دادند 
دولت و سـلطنت آن طایفـه بـه نهایـت انجامیـد  بدریای فنت و بالی محن افتادند و هرج و مرج کلی بامور ایشان رسیده باالخره

و همچنـني هـر پادشـاهی و . چنانکه در کتب تاریخ مسطور است ودر السنه دانایان مذکور و نیز به تجربه رسیده و مشاهده گردید
جربـه کند و به تباک بوده معمر نگشته زیرا که عدل الهی اقتضای اعدام چنني شخصی میحاکمی که سفاک و در خونریزی بی

و . شـوداین معنی ظاهر و باهر اسـت، و همچنـني هـر پادشـاهی خسـیس و قـاطع ارزاق و معینـات معمـول بـوده قصـريالعمر مـی
ئی که جرأت به قتل پدر نموده از عمر خود برخوردار نبوده بلکه ایام زندگیش بعد از پـدر بـه شـش مـاه همچنني هر پادشاه زاده

  :بیت  نرسیده 
 ایدپــــــــدر کــــــــش پادشــــــــاهی را نشــــــــ

 

ــــر شــــاید ــــه جــــزاگ ــــدب ــــه نپای  شــــش م
 

همچنني هر کس که باعث ظهور دولت ظالمی شد عاقبت بدست آن دولت به قتل رسید، همچنني هر وزیری یـا وکیلـی کـه سـبب 
جلوس چنني پادشاهی گشته باالخره آن پادشاه وی را کشـته چنانکـه در کتـب مورخـان مفصـال مسـطور اسـت چـون تفصـیل آن 

امید است که جنـاب حـق سـبحانه و تعـاىل پادشـاهان را  .د الجرم عنان کمیت قلم را در میدان شرح دیگررانیدانجامتطویل می
توفیق دهاد و سعادت ابدی قرین ایشان گرداناد که به سیاسـت عـدل ظالمـان را نواختـه دارنـد و مظلومـان را بدسـت سـتمگران 

  :بیت  .و حیلند عمل و مالهای پرمکرترین مردم علمای بیظالم  .نگذارند
 دولــــت فقــــر خــــدا یــــا بمــــن ارزانــــی دار

 

 کــني کرامــت ســبب حشــمت و تمکــني منســت
 

 بن موسی الرضا علیه آالفالهدی و غورث الوری علی گفتار در بیان احوال زبدة االولیاء و قدوة االوصیاء امام
  یجازصوفیه صافیه بطریق ا التحیة و الثناء بر وفق اعتقاد شیعۀ اثنی عشریه و فرقه
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بر رأی قمر اعتالی دانایان رموز معرفت و خاطر مهر مآثر عارفان کنوز حقیقت مخفی و مستور نخواهد بود کـه فـرق مخـالف و 
دانند، گویند به نـص خوانند و زمرۀ شیعه آن جناب را امام هشتم و امرش را واجب و متحتم میمؤفلا آن حضرت را وىل الله می

ل عالم و مقتدای بنی آدم است و هر که منکـر ایـن مطلـب شـود در کفـر مسـلم اسـت، فرقـه خفی و جلی آن حضرت پیشوای اه
  :نظم  .گویندصوفیه آن ذات معلی صفات را قطب دایرۀ والیت و مرکز خطه معرفت می

 حـــــــرف اول از نبـــــــوت حـــــــرف نـــــــون
ــــــــرف واو ــــــــت ح ــــــــرف اول از والی  ح
ـــــــــــــــــت فلا ـــــــــــــــــرف اول از الوهی  ح
 پـــــس وىل قلـــــب نبـــــی و جـــــان اوســـــت

 

ـــــــون ـــــــب ن ـــــــونقل ـــــــده ای ذوفن  واو آم
ــــــــــد فلا ای کنجکــــــــــاو ــــــــــب واو آم  قل
 مبـــــــــدأ جملـــــــــه حـــــــــروف مؤتلـــــــــف
ـــــر هوســـــت ـــــه س ـــــبش ذات الل ـــــب قل  قل

 

  مثنوی  .پویندگروه غالت آن قبله حاجات را داود گفته راه عبودیتش را می
 مــــن چــــه گــــویم یکــــرگم هشــــیار نیســــت
ــــان ــــل جه ــــا اه ــــت ب ــــني اس ــــرح او ع  ش
ـــــدانیان ـــــا زن ـــــف اســـــت ب ـــــدح او حی  م

 و تخریــــــق حجــــــاب مــــــدح تعریفســــــت
 قــــــــدر او بگذشــــــــت از درک عقــــــــول
ــــان  گرچــــه عــــاجز آمــــد ایــــن عقــــل از بی
 ان شــــــــــــــیئاً کلــــــــــــــه الیــــــــــــــدرک
 گرچــــه نتــــوان خــــورد طوفــــان ســــحاب
ــــت ــــه آن صــــعوه نیس ــــازی لقم ــــه ب  چونک

 

ــــار نیســــت ــــه او را ی ــــاری ک ــــف آن ی  وص
 همچــــــــــو راز عشــــــــــق دارم درنهــــــــــان
ــــــــان ــــــــع روحانی ــــــــدر مجم ــــــــویم ان  گ
ــــاب  فــــارغ اســــت از مــــدح و تعریــــف آفت
 عقــــل در شــــرحش چــــه باشــــد بوالفضــــول
 عاجزانـــــــــــه جنبشـــــــــــی بایـــــــــــد در آن
 اعلمــــــــــــــوا ان کلــــــــــــــه الیــــــــــــــرتک
ـــــورد آب ـــــرتک خ ـــــردن ب ـــــوان ک ـــــی ت  ک
ــــون آب و روغــــن کــــرد نیســــت  چــــاره اکن

 

مدینۀ منوره بود، فی یوم الخمیس یازدهم ذی الحجة سنه پنجاه و سـه آن » هل اتی«و آن در بحر » انما«میالدآن گوهر صدف 
بفر قدوم میمنت لزوم خـویش جهـان را منـور نمـود، نـام واجـب االحـرتام آن امـام انـام علـی اسـت و کنیـتش  واجب ممکن نما

گفتنـد بعـد از وجـود ابوالحسن و مشهورترین القاب همایونش رضا، مادر آن پـدر عالمیـان ام ولـد بـود او را تکـتم و نجمـه مـی
ست و نه سال و دو ماه گذشته بود که آن فلـک امامـت بـر ذیجود آن حضرت مسماة بطاهره گشت، از عمر شریف آن حضرت بی

مأمون بن هرون عباسی آفتاب سپهر والیت بخاک خراسان پرتو انـداخت و  به امر سریر هدایت جلوس فرمود، در سنه دویست 
مون در شهر رمضان المبارک در سنۀ مذکوره مأمون برای مصلحتی آن عزیز مصـر هـدایت را ولیعهـد خـود سـاخت بـه حکـم مـأ

�ً وعلمنـاه مـن لـدنا علمـا صاحبان مذاهب و مالکان ملک و دانایان هر قوم با آن حضـرت منـاظره کردنـد عاقبـت از آن معلـم 
همگی مجاب و ملزم گردیدند، جاثلیق که بزرگرتین دانایان بود با سایر دانشمندان بلب عجز طراز دست آن سر حلقه اهل راز را 

تاجیک و دور و نزدیک بدید از زوال مملکت و انقراض دولـت خـویش برتسـید بـه موجـب  بوسیدند چون الزام دانایان ترک و
بـه آن مالک ملک فانی را از کشور جاودانی نصیب نبـود  کان یرید حرث الدنیا نؤته منها و ماله فی االخرة من نصیبمن 

ود درماه صفر در سنۀ مذکوره به روایتـی آن مردود دون عمل نم انا وجد نا آبائنا علی امة و انا علی آثارهم مقتدون مضمون
چون خالصۀ کاف و نون را در انگور و بقوىل در انار زهر داد، نه از حضرت کردگـار شـرم دویست و سی آن دشمن حضرت بی

ونه از رسول مختار آزرم کرد و آینه سراپا نمای حق را شکست آورد عاقبت آن حضرت از این عالم فانی دامن التفـات افشـانده 
  .یک یاربه نزددوست بر دوست رفت یار :مصرع. سرای جاودانی انتقال فرمودب

  .ه فرموده بودند مدفون گشتزدر محلی که ابوالصلت هروی را بطریق معج انالله و اناالیه راجعون
ر اسـت در عیون االخبار مـذکو: نمایددر ثواب زیارت آن حضرت حدیث بسیار وارد است من جمله بر تقریر مطلب مبادرت می

  قال رسول الله ستد فن بضعة منی بارض طوس الیزوره مؤمن االاوجب الله عزو جل له الجنة و حرم جسده علی النار 
  :ایضاً در آن کتاب مسطور است

قال امريالمؤمنني علی ابن ابی طالب سیقتل رجل من ولدی بارض خراسان بالسم اسمه اسـمی و اسـم ابیـه اسـم ابـن 
ره فی غربته غفرالله تعاىل ذنوبه ماتقدم منها و ما تـاخر ولـو کانـت مثـل عـدد النجـوم و قطـر ی االفمن زاسعمران مو

  االمطار و ورق االشجار
  :ایضاً در کتاب مذکور مسطور است

از کـالم  .قال ابوالحسن الرضا انی ساقتل بالسم مظلوماً فمن زارنـی عارفـاً بحقـی غفرلـه ماتقـدم مـن ذنبـه و ماتـاخرا
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ئـی از خورشـید تابـان خواهـد بـود نوشـته ئی از عمان و ذرهمقتدای اهل طریق و پیشوای اهل تحقیق که قطره حقیقت انجام آن
تزیني وآرایش این مجموعه خواهد نمـود و زبـان بـه ترجمـۀ حـدیث نخواهـد گشـود زیـرا کـه هـر کـس بقـدر فهـم و ادراک ذوق 

  .خودمعنی دریابد
علیهم السالم قال قال رسـول اللـه ان اللـه عـزو جـل قـدر المقـادیر و  روی عن علی بن موسی الرضا عن ابیه عن آبائه

  .تدبر التدابري قبل ان یخلق آدم بالفی عام
ایضاً عن علی بن موسی الرضا عن ابیه عن آبائه عن علی بن ابیطالـب قـال سـمعت رسـول اللـه یقـول قـال اللـه جـل 

و قال رسول الله فـی کـل قضـآء اللـه عزوجـل خـرية  جالله من لم یرض بقضائی و لم یومن بقدری فلیلتمس الهاغريی
  .للمؤمن

  .سائلی از آن حضرت سؤال نمود
هل خلق الله االشیآء بقدرةام بغري قدرة قال علیه السالم الیجوزان یکون خلق االشیآء بالقـدرة النـک اذا قلـت خلـق 

االشـیاء و هـذا شـرک، و اذاقلـت خلـق االشیاء بالقدرة فانک قد جعلت القدرة شیئاً غـريه و جعلتهـا آلـة لـه بهـا خلـق 
االشیاء بغري قدرة فانما تصفه انه جعلها باقتدار علیها و قدرة و لکن لیس هو بضعیف و العاجز و المحتاج اىل غريه بل 

  .هو قادر بذاته البالقدرة
  :سائلی از آن حضرت سؤال نمود که

آدم علـی صـورته فقـال قـاتلهم اللـه لقـد حـذفوا اول  یابن رسول الله ان الناس یروون ان رسول الله قال ان الله خلق
الحدیث ان رسول الله مربرجلني یتسابان فسمع احدهما یقول لصاحبه قبح الله وجهک و وجه مـن شـبهک فقـال لـه 

  .یاعبدالله التقل هذا الخیک فان الله عزوجل خلق آدم علی صورته
  کسی از آن جناب سؤال کرد

لناس عن رسول الله انه قال ان الله تبارک و تعاىل کل لیلةالجمعـة ینـزل اىل السـمآء ماتقول فی الحدیث الذی یرویه ا
الدنیا فقال علیه السلم لعن الله المحرفني للکلم عن مواضعها و الله ما قال رسول الله کذلک انما قال ان الله تبـارک 

الجمعـة فـی اول اللیـل فیـأمره فینـادی هـل مـن و تعاىل ینزل ملکاً اىل السمآء الدنیا کل لیلة فی الثلث االخـري و لیلـة 
سائل فاعطیه و هل من تأئب فاتوب علیه و هل من مستغفر فاغفرله یا طالب الخري اقبل یا طالـب الشـر اقصـر فالیـزال 

  :بعد از آن فرمود ینادی حتی یطلع الفجر فاذا طلع الفجر عاداىل محله من ملکوت السمآء
  .عن رسول الله حدثنی بذلک ابی عن جدی عن آبائه 

آن حضرت روایت می قال رسـول اللـه «) ع(کند از پدر بزرگوار خود و آن حضرت از آباء کرام خود و آن حضرت از علیایضاً 
ان موسی بن عمران لمانا جی ربه عزو جل قال یا رب ابعیدانت منی فانادیک ام قریب فاناجیک فاوحی اللـه جـل جاللـه الیـه 

  »وسی یا رب انی اکون فی حال اجلک ان اذکرک فیها فقال یا موسی اذکرنی علی کل حالانا جلیس من ذکرنی فقال م
  :سائلی از آن حضرت سؤال نمود

هل کان الله عارفا بنفسه قبل ان یخلق الخلق قال نعم قلت یراها و یسمعها قال ما کان محتاجاً اىل ذلک النه لم یکن یسئلها و «
رته نافذة، فلیس یحتاج ان یسمی نفسه و لکنه اختارلنفسه اسمآء لغريه یدعوه بهاالنه اذالم الیطلب منها هو نفسه و نفسه هو، قد

یدع باسمه لم یعرف فاول ما اخرتا لنفسه العلی العظیم النه اعلی االشیآء کلها فمعناه الله، واسمه العلی العظـیم هـواول اسـمآئه 
  »النه علی کل شی

الفقـه الحلـم و العلـم و الصـمت، ان الصـمت بـاب مـن ابـواب الحکمـة ان الصـمت  من عالمـات«قال ابوالحسن الرضا : ایضاً
  یکسب الجنة انه دلیل علی کل خري

فقال االمانـة الوالیـة آیه سؤال نمود  اىل آخراناعرضنا االمانة علی السموات واالرض ایضاً در آنجا مذکور است کسی از آیه 
  .من ادعاها بغري حق فقد کفر

عن الرضا انه قال لرجل ای شیء السکینة عندکم؟ فلم یدر ماهی فقـال جعلـت فـداک : مسطور است ایضاً در آن کتاب
ماهی عندکم؟ قال ریح یخرج من الجنة طیبة لها صورة کصورة االنسان تکون مع االنبیآء و هی انزلت علـی ابـراهیم 

  .حني بنی الکعبة فجعل یأخذ کذا و کذاوبنی االساس علیها
ن الرضا قال السخی یاکل من طعام الناس لیاکلوا من طعامه و البخیل الیاکل من طعام الناس لئال ایضاً عن ابی الحس

یاکلوامن طعامه قال الراوی سمعت ابی الحسن یقول السخی قریب من الله و قریب من الجنـة و قریـب مـن النـاس و 
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السخاء شجرة فی الجنة مـن تعلـق بغصـن  البخیل بعید من الله و بعید من الجنة و بعید من الناس قال و سمعته یقول
  .من اغصانها دخل الجنة

  .االیمان اقرار باللسان و معرفة بالقلب و عمل باالرکان: ایضاً قال ابوالحسن الرضا قال رسول الله
  .الضاللة بعد المعرفة و مضالت الفنت و شهوة البطن و الفرج: ایضاً قال رسول الله ثلث اخافهن علی امتی من بعدی

یضاً قال قال رسول الله مثل المؤمن عندالله عزوجل کمثل الملک ملک مقرب و ان المؤمن عندالله اعظم من ذلک ا
  .و لیس شیءاحب اىل الله من مؤمن تائب ومن مؤمنة تائبة

  .ایضاً قال علیه السالم قال رسول الله ماکان و الیکون اىل یوم القیمة مؤمن االوله جار یؤذیه
  .راس العقل بعد الدین التودد اىل الناس و اصطناع الخري اىل کل احد بروفاجر: ول اللهایضاً قال قل رس

  و ما من شیء فی المیزان اثقل من حسن الخلق : ایضاً قال قال رسول الله
  .ایضاً قال قال علی بن ابیطالب حسن الخلق خري قرین

  .فی معصیة الخالق ایضاً عن علی بن ابیطالب انه قال الدین لمن دان بطاعة المخلوق
ایضاً عن علی بن موسی الرضا عن ابیه عن ابائه عن علی قال قال رسول الله من کان مسلماً فالیمکروالیخـدع فـانی 
سمعت جربئیل یقول ان المکروالخدیعة فی النار ثم قال علیه السلم لیس منا من غش مسلماً و لیس منا من خان مسلماً 

ند رب العالمني فقال یا محمد تشبه علـی بحسـن الخلـق فانـه ذهـب بخـري الـدنیا و ثم قال ان جربئیل نزل علی من ع
  .االخرة اال وان اشبهکم بی احسنکم خلقا

ایضاً عن علی بن موسی الرضا عن ابیه عن آبائه عن سیداالنبیآء محمـد قـال التنظـروا اىل کثـرة صـلوتهم وصـومهم و 
  .روا اىل صدق الحدیث واداء االمانةکثرة الحج و المعروف وطنطنتهم باللیل و لکن انظ

  .ایضاً قال قال رسول الله من احبنا اهل البیت حشره الله تعاىل معنایوم القیمة
  .ایضاً قال الراوی سمعت اباالحسن علی بن موسی الرضا یقول صدیق کل امرء عقله و عدوه جهله

  .هو من اهله و انت اهله ایضاً قال قال رسول الله اصطنع الخري اىل من هو اهله واىل من لیس
  .ایضاً قال قال علی بن ابیطالب اکملکم ایماناً احسنکم اخالقاً

  .ایضاً قال قال رسول الله المؤمن ینظر بنورالله

  نقل قول سنی و شیعه و صوفی درباره عصمت امام
در آن کـافی اسـت و آن  گویند که در امام عصمت شرط نیست و اجماع امـتمخفی نماناد که جماعت اهل سنت می :استعالم

  .باشدجهت نظام عالم و انتظام امور بنی آدم است و تعیني امام بر خدا و رسول واجب و الزم نمی
گویند که امام باید از جانب حضرت عالم و رسول انام معني شود تا هر کـس تـابع هـوای خـویش نگـردد و امـام می فرقه شیعه

گویند عصمت امرکسبی است اگر کسبی نبـودی تـرک اوىل و می. سهواً معصوم بوده باشد باید که از کبایر و صغایر مقرره عمداً و
مـدت مدیـد در جبـل حـری بـه عبـادت اقـدام ننمـودی و ابـواب محنـت و ریاضـت و ) ص(بر انبیاء جایز بودی، و جناب نبوی

آن جناب مخصوص نگشتی و مجاهده بر روی خود نگشودی و امر و نهی الهی بدان حضرت نازل نشدی و بعضی تکالیف بر 
  .ائمه هدی در عبادات و ریاضات نیفتادندی وراه زحمت و مشقت بر خود ندادندی

  .گویند که تکلیف معصوم چنني باید و چنان شاید تکالیف امام را معني نمایند و بعضی را بر بعضی تفضیل دهنددیگر آنکه می
ه و صغريه عمـداً و سـهواً امـا نـه ایـن معاصـی و منهیـات معینـه زیـرا کـه گویند که امام باید معصوم باشد از کبريمی زمره صوفیه

آید که هر کـس مرتکـب الهی جهت پريوان مقرر فرمود پس الزم می به امر معصوم منهیات را که اعم از کبایر و صغایر بوده باشد 
وی گنـاه کبـريه و صـغريه سـر نزنـد  صغایر و کبایر نشود معصوم گردد اگر معرتض بگوید که ممکن نیست کسـی را مـدت عمـر از

آید که اوامر و نواهی الهی لغو و از جمله ماالیطاق بوده باشد و حال آنکه دانایان اتفاق دارنـد کـه بـر جواب گوئیم پس الزم می
خدا و ائمه هدی لغو روانیست حاصل سخن صوفیه آنست که عصمت انبیاء و ائمه هدی فطری است و کسبی نیست و آیه وافـی 

کنـت نبیـاً و کـان االدم بـني المـاء و ) ص(شاهد این معنـی اسـت و حـدیث نبـویو ما ارسلناک االرحمة للعالمني ایت هد
بـر اول مـا خلـق اللـه نـوری مقوی این حال و خرب لوالک لما خلقت االفالک مؤید این مقال است و حدیث قدسی الطني 

تریهم ینظـرون الیـک و بر این مقصد انتما است و و کتاب مبني قد جائکم من الله نور این مطلب راهنما است و آیه کریمه 
  .دلیل مدعا هم الیبصرون
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فی خطبته الشریفة انما کتب اسمی علـی العـرش فاسـتقر، و ) ع(قال امريالمؤمنني: خرب دیگر بشنو و بر گرد عارفان بگرد
لمـع و علـی الـورق فهـم و علـی علی السموات فقامت و علی االرضني فاستقرت و علی الـریح فـدرت و علـی الـربق ف

  السحاب فدمغ و علی الرعد فخشع و علی النور فسطع و علی اللیل فدجی و اظلم و علی النهار فانار و تبسم
  :نظم  . عارف ربانی خطبه مسطوره را به نظم دلکش بیان فرموده

ـــــــق ـــــــري ح ـــــــا آن ش ـــــــل وف ـــــــۀ اه  قبل
ـــــدیم ـــــار ق  کـــــه مـــــنم آن کـــــس کـــــه جب
 چـــون ز نــــامم عـــرش اعظــــم کـــام یافــــت
ـــــــوری ـــــــني بنوشـــــــت خـــــــالق ال  همچن
ــــــــود ــــــــم ب ــــــــاینچنني دای ــــــــمانها ک  آس
ـــــــــالمني ـــــــــت رب الع ـــــــــني بنوش  همچن
ــــتمر ــــت و مس ــــم اس ــــه دای ــــان ک ــــن زم  ای
 همچنــــــني بنوشـــــــت فـــــــرد ذوالجـــــــالل
 ایــــن جبــــاىل کــــه علــــی شــــامخ اســــت
ــــــــماح ــــــــت رب ذوالس ــــــــني بنوش  همچن
 ایـــــــن ریـــــــاح عاصـــــــفات و جاریـــــــات
ـــــرب ـــــرق و غ ـــــت رب ش ـــــني بنوش  همچن
 ایـــــــن بـــــــروق بـــــــا شـــــــروق ســـــــاطعه
ــــــدر ــــــني بنوشــــــت خــــــالق ق ــــــن چن  ای
ـــــود ـــــزان ب  ایـــــن مطرکـــــه جـــــان تـــــو خی
ـــــــني بنوشـــــــت ســـــــلطان قـــــــدیر  همچن
 ایـــــن ســـــحابی کـــــه دلـــــش بریـــــان بـــــود
 همچنــــــــني بنوشــــــــت دیــــــــان حبیــــــــب
ــــــود ــــــو خاضــــــع ب ــــــد ک ــــــبح رع  آن مس
ـــــــني بنوشـــــــت خـــــــالق شـــــــکور  همچن
ــــــده ــــــع ش ــــــن و الم ــــــه روش ــــــا ک  نوره

ــــــــــني بنوشــــــــــت آن  ســــــــــتاررب همچن
 شب که این گون غاسق است و سـاجی اسـت

ـــــــــارهم ـــــــــت رب ذوالوق ـــــــــني بنوش  چن
 روز کارزاقســــــــــــــت در وی منقســــــــــــــم

 

ـــــه مـــــی ـــــا نظـــــم و نســـــقخطب  فرمـــــود ب
ـــــر عـــــرش عظـــــیم  نـــــام مـــــن بنوشـــــت ب
ـــــــــــزل جـــــــــــان او آرام یافـــــــــــت  از تزل
ـــــــی ـــــــر ســـــــموات العل ـــــــاکم ب ـــــــام پ  ن
ـــــــود ـــــــایم ب ـــــــم و ق ـــــــامم دای  هـــــــم ز ن
 نــــــام پــــــاک مــــــن بــــــر اطبــــــاق زمــــــني
ــــــــتقر ــــــــت و مس ــــــــامم ثابتس ــــــــم ز ن  ه
ـــــال ـــــالل و جب ـــــر ات ـــــن ب ـــــاک م ـــــام پ  ن

 م ز نــــامم راستســــت و راســــخ اســــتهــــ
 نــــــام پــــــاک مــــــن بــــــر الــــــواح ریــــــاح
 هـــــم ز نـــــامم همچنـــــني شـــــد زایـــــرات
ــــرق ــــر رعــــد و ب ــــن دگــــر ب ــــاک م ــــام پ  ن
ــــــه ــــــني شــــــد المع ــــــامم همچن  هــــــم ز ن
ــــــر اقطــــــار مطــــــر ــــــاک مــــــن ب ــــــام پ  ن
 هـــــم ز نـــــامم ایـــــن چنـــــني ریـــــزان بـــــود
ــــــــر مطــــــــري ــــــــررخ اب ــــــــاکم ب ــــــــام پ  ن
 هـــــم ز نـــــامم ایـــــن چنـــــني گریـــــان بـــــود

ـــــــر رخ رعـــــــد ـــــــاکم ب ـــــــام پ ـــــــب ن  نهی
 هـــــم ز نـــــامم ایـــــن چنـــــني خاشـــــع بـــــود
 نـــــام پـــــاک مـــــن دگـــــر بروجـــــه نـــــور
 همچنــــــني از نــــــام مــــــن ســــــاطع شــــــده
ـــــر روی شـــــب ـــــام پـــــاک مـــــن دگـــــر ب  ن
ـــم اســـت و داجـــی اســـت ـــامم مظل ـــم ز ن  ه
ـــــــار ـــــــار نه ـــــــن برخس ـــــــاک م ـــــــام پ  ن
ـــــم ـــــت و مبتس ـــــن اس ـــــامم روش ـــــم ز ن  ه

 

مت معصـوم نباشـد چنانکـه حـدیث از جنـاب گویند که اگر عصمت کسبی بودی الزم بـودی کـه قبـل از تحصـیل عصـدیگر می
قال رسـول اللـه ان آدم لمـا رأی النـور و لـم یتبـني االشـباح فقـال یـارب مـا هـذه االنـوار فقـال . رسالت مآب وارد است

عزوجل انوار اشباح تقلبهم من اشرف بقاع العرش اىل ظهرک ولـذلک امـرت المالئکـة بالسـجود لـک اذکنـت وعـاء 
یارب بینهاىل فقال الله عزوجل انظر یا آدم اىل ذروة العرش فنظر آدم و وقع نور اشباحنا من لتلک االشباح فقال آدم 

ظهور آدم اىل ذروة العرش فانطبع فیه صورة انوار اشباحنا التی فی ظهره کما ینطبع وجه االنسان فـی المـرآت فـرای 
و بریاتی هذا محمد و انا الحمید المحمود  اشباحنا فقال ماهذه االشباح یا رب فقال یا آدم هذه اشباح افضل خالیقی

فی فعاىل شققت له اسماً من اسمی و هذا علی و اناالعلی العظیم و هذه فاطمـة و انـا فـاطر السـموات و االرض فـاطم 
اعدائی من رحمتی یوم فصل قضـائی و فـاطم اولیـائی عمایضـرهم و یشـینهم فشـققت لهـا اسـماً مـن اسـمی و هـذان 

  ا المحسن المجمل شقت اسمهما من اسمیالحسن و الحسني و ان
  :نظم  .عارف ربانی حدیث مذکور را بنظم خوش بیان نموده

ـــــا ـــــباح م ـــــد اش ـــــه ب ـــــرب ک ـــــت پیغم  گف
 بوالبشـــــــر را چونکـــــــه خـــــــالق مجیـــــــد

ــــــــوه  گــــــــر در ذروۀ عــــــــرش خــــــــداجل
ــــــد ــــــه نقصــــــی آفری ــــــر گون ــــــاک از ه  پ



۱۶۲ 

 نقـــــل کـــــرد اشـــــباح مـــــا را حـــــق تعـــــال
ــــود ــــف نب ــــون واق ــــه چ ــــر ز آن نقل  بوالبش
 نـــــــور پیـــــــدا و شـــــــبح بـــــــودی نهـــــــان

 گـــــرجلـــــوه پیـــــدا بـــــود و پنهـــــان جلـــــوه
ـــــــعاعچو ـــــــطوع را و آن ش ـــــــه آن مس  نک

ـــــــب ـــــــر بوالعج ـــــــاف س ـــــــرد استکش  ک
ـــــن کـــــالم  در جـــــوابش از حـــــق آمـــــد ای
 هـــــــــذه لمـــــــــا اىل قربـــــــــی وصـــــــــلت
 آدمــــــا چــــــون ظــــــرف اشــــــباح آمــــــدی
 چونکـــــه آدم را شـــــد آن مســـــتور فـــــاش
ــــــاک ــــــاک تابن ــــــباح پ ــــــن اش ــــــر م  به
 تـــــا جمـــــال وجـــــه پاکـــــت ای جمیـــــل
 در جـــــوابش گفـــــت رب عـــــرش و فـــــرش
 چونکــــه آدم ایــــن خطــــاب از حــــق شــــنید
 ذروۀ آن عـــــــــرش و ظهـــــــــر بوالبشـــــــــر
ـــــــر ســـــــنی ـــــــر آن اشـــــــباح ز آن ظه  ظه
ــــــــل ــــــــباح جمی ــــــــد اش ــــــــع گردی  منطب

ــــــوه  گــــــرگشــــــت آن اشــــــباح در وی جل
ــــد آن شــــبحهای عجــــب ــــت چــــو ندی  گف
ــــو مستکشــــف از آن ســــر خفــــی  شــــد چ
 هـــــــذه االشـــــــباح خمـــــــس اصـــــــطفیت
 آدمـــــــا هـــــــذا محمـــــــد خـــــــتم کـــــــل
ــــــال ــــــل الفع ــــــی ک ــــــود ف ــــــا المحم  وأن
 اســـــمه المحمـــــود مـــــن اســـــمی شـــــققت

ـــــــــــا  ـــــــــــرمآدم ـــــــــــی اک ـــــــــــذا عل  ه
ـــــتق اســـــت ـــــم مش  اســـــم او از اســـــم ذات
 هــــــــــــــذه ام الکــــــــــــــرام فاطمــــــــــــــة
 وانــــــــا اللــــــــه ذوالجــــــــالل والبهــــــــاء
ــــــن ــــــاب ذی حســــــن و زی ــــــاطم االحب  ف
ـــــــی فطـــــــرا  اســـــــمها مـــــــن اســـــــم ذات
 آدمـــــــا هـــــــذا الحســـــــن هذاالحســـــــني
ــــــل ــــــانی جمی ــــــن و احس ــــــا المحس  و ان

 

ـــــر ـــــر بوالبش ـــــوی ظه ـــــالس ـــــل الرج  اص
 کـــــه ز صـــــلبش نـــــام مـــــا ســـــاطع نمـــــود
 شـــــمس پیـــــدا و ضـــــیاء بـــــودی عیـــــان
ـــــور مـــــه مکشـــــوف و قرصـــــش مســـــترت  ن
ـــــــالع ـــــــه آن را اط ـــــــلبش ن ـــــــداز ص  دی
 قــــــــــــائال ماهــــــــــــذه االنــــــــــــوار رب
 هـــــــــــذه االشـــــــــــباح ارواح العظـــــــــــام
 مـــــن ذری العــــــرش اىل ظهــــــرک نقلــــــت
ـــــــــدی ـــــــــالک و ارواح آم ـــــــــجد ام  مس
 حـــــق تعـــــاىل را بگفـــــت ای رب کـــــاش

ـــــوه ـــــاکگـــــر فرمـــــودجل  ی ای خـــــالق پ
ـــــــل ـــــــبحهای جلی ـــــــی در آن ش ـــــــد م  دی
ــــــــرش ــــــــوی اوج ع ــــــــر بس ــــــــا بنگ  آدم
ـــــــــــد ـــــــــــدا را بنگری ـــــــــــرش خ  ذروۀ ع
ـــــــدگر ـــــــا یک ـــــــرو ب ـــــــل روب ـــــــد مقاب  ب
 تافــــــــت بــــــــر آن ذروۀ عــــــــرش علــــــــی
 در دلـــــــــش آئینـــــــــه عـــــــــرش جلیـــــــــل
ــــــور ــــــافی ص ــــــه ص ــــــز آین ــــــان ک  آن چن

 گــــــــر ماهــــــــذه االشــــــــباح ربجلــــــــوه
 حـــــق تعـــــاىل گفـــــت او را کـــــای صـــــفی
ـــــت  عـــــرتت حـــــق آل عصـــــمت اهـــــل بی
ــــــــت ایجــــــــاد و ســــــــلطان رســــــــل  غای
ـــــــال ـــــــال و الکم ـــــــی الجم ـــــــد ف  الحمی
 نــــــوره المقصــــــود مــــــن نــــــوری فتقــــــت
ــــــــــم ــــــــــی االعظ ــــــــــه العل ــــــــــا الل  وان
ــــــم منشــــــق اســــــت  ســــــر او از ســــــر ذات

 قائمـــــــــــــة ذروة العـــــــــــــرش لـــــــــــــدّی
ـــــــــــاطر ألر ـــــــــــی ف  و الســـــــــــماء ضانن

 عـــــــن مصـــــــاص اال ذی کـــــــره و شـــــــني
ـــــــّو ـــــــور وجهـــــــی ن  راوجههـــــــا مـــــــن ن
 شــــرح صــــدر و ضــــوء قلــــب و نــــور عــــني

 مـــــــل و اجمـــــــاىل جلیـــــــلوانـــــــا المج
 

تواند برای امام تکلیف مقرر نمایـد و گویند که معصوم بر هر چه اقدام نماید حق است و اقوال و افعالش حجت و کسی نمیمی
ابواب تکلیف بروی معصوم گشاید زیرا که ماسوای معصوم در عقل قاصر و در علم جاهل است جاهل و ناقص العقـل تکلیـف 

داند خود مفتی این کالم نیست که محاط بر محیط احاطه کند و نادان دم از دانش انسان کامـل زنـد، یاعلم و اکمل خود را نم
دو نفر یا چهار نفر گواه است اگر ایشان بگویند که چنني است تو خـواهی گفـت همـني اسـت و ه ای نادان شکوه دانش مربوط ب

دروغ است، همیشه در افعال و اعمال شکاکی و در استخراج فروغ است تو خواهی گفت این از اصل اگر ایشان بگویند آن بی
ادراکی، فعل و قول تو همگی منوط بظن و گمانست و بهرچه اقدام نمائی پای گمانت در میان، تو کـه در کـار تکلیف خویش بی

  .خویش حريانی تکلیف انبیاء را چه میدانی
زیاده و نقصان، همگی از یک نورند و ثمـره مت و طهارت بیگویند ائمۀ هدی در امامت و والیت یکسانند و در عصدیگر می

  .»اولنا آخرنا و آخرنا اولنا«یک شجرند 
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نمـود کـه نخسـت مخفی نماند که چون در این مجموعه عنقریب احوال فرقه صوفیه مذکور خواهد شد انسـب و الیـق چنـان مـی
  .اقوال علماء ظاهر در حق صوفیه گفته شود

  ظاهر در حق صوفیهگفتار در اعتقاد علماء 
گویند کـه در حـق صـوفیه از جنـاب رسـالت مـآب مـذمت بر ارباب دانش و اصحاب بینش مستور نماند که زمرۀ علماء ظاهر می

یا اباذر یکون فی آخر الزمان قوم یلبسـون الصـوف «وارد شده وقتی حضرت مصطفی اباذر غفاری را مخاطب ساخته فرمود که 
بنابراین فرقـه صـوفیه مـردود » ل لهم بذلک علی غريهم اولئک یلعنهم مالئکة السماء واالرضفی صیفهم و شتائهم یرون الفض

و حدیث دیگر از حضرت علـی بـن موسـی الرضـا علیـه آالف التحیـة و . باشندحضرت الهی و مطرود جناب رسالت پناهی می
و قلبه فلـیس منـا و مـن انکـرهم فکانمـا جاهـد ومن ذکر عنده الصوفیة ولم ینکرهم بلسانه ا«الثناء مرویست که آن جناب فرمود 

  .الکفار بني یدی رسول الله
باشند اخبار و آثار در مذمت ایشـان بسـیار اسـت گردد که جماعت صوفیه مانند کفار حربی میاز مضمون حدیث ثانی معلوم می

جـای ایشـان در دوزخ معـني و » نـاران المنافقني فی الـدرک االسـفل مـن ال«بلکه در حقیقت صوفیه از اهل نفاقند بر وفق آیۀ 
  .مقرر است

این فرقه ضال و مضل و گمراه کنندگانند مردم را، بل اشد از جماعت کفارند، در شیطنت شیاطني را سـاالرند زیـرا کـه قـوم کفـار 
کسـوت کوشـند و گذارند و در ضاللت و غوایت اهل ایمـان نمـیبدین اسالم کار ندارند و در وادی اضالل مسلمني قدمی نمی

اندازند پوشند لباس صالح و سداد در بر کرده جماعت مسلمانان را در ضاللت و گمراهی نمیتزویر و خدعه جهت گمراهی نمی
سـازند و خـود را بـه خـاتم االنبیـاء و و مانند این فرقه به آیات فرقانی و احادیث نبوی تمسک جسته مؤمنان را تباه و گمراه نمی

  .فرمایندایند و برای تبه نمودن خلق از اقوال اهل بیت طاهرین استدالل نمینمسیداالوصیاء منسوب نمی
نوازنـد و خلـق را بـه اند هر یک از ایشان طنبـور دیگـر مـیاند و بعضی برآنند که هفده طایفهاین فرقه مضله بیست و یک طایفه

-و ساده لوحان به کالم پریشان انجام آنهـا مـی شوندسازند مردم عوام به سخنان ضاللت بنیان ایشان فریفته مینوعی گمراه می

  .گروند
انـد و جمعـی شـش و برخـی هفـت انـد و بعضـی بـه چهـار قایـل شـدهبباید دانست که علماء اصول مذهب این فرقه را دو گفتـه

واصـلیه، اول جماعـت حلولیـه، دویـم اتحادیـه، سـیم : باشـنداند، ظاهراً بر وفق جهات سته اصل آن طایفه شش فرقه مـیفرموده
  .چهارم عشاقیه، پنجم تناسخیه، ششم وحدتیه

تعـاىل عمـا یقـول «گویند که حق سبحانه و تعاىل بر ما حلول کـرده ماننـد حـالوت در خرمـا و شـريینی در شـکر می اما حلولیه
  .»الظالمون علوا کبرياً

 متـان اللـه خلـق الخلـق فـی الظلمـة « گویند که حضرت باری تعاىل با ما یکی شده و مع گردیده حـدیثایشان می اما اتحادیه
  .را دلیل آرند» رش علیهم من نوره

ایزد متعال واصل شدیم و مقصـد اقصـی حاصـل کـردیم طاعـات و عبـادات بـر مـا الزم ه گویند که ما باین گروه می اما واصلیه
  .شوندمتمسک می» واعبدربک حتی یأتیک الیقني«و بآیۀ » طلب الدلیل بعد حصول المطلوب قبیح«نیست 

گویند که زمرۀ انبیاء و ائمۀ هدی مشغول به غري شدند و از حق تعاىل بازماندنـد و خلـق را متکلـف بـه این فرقه می واما عشاقیه
مانند هرچه آدمی را از حق بازدارد و از یاد حق فراموشی آرد باطل اسـت پـس بـه خوانند و از این جهت به حق باز میخدا می

  .التفات نباید نمود و باب انقیاد بروی ایشان نباید گشود قول انبیاء و ائمۀ هدی
داننـد و بعضـی بـه توحیـد باشند عالم و نفوس را قدیم میایشان فرق چندند بعضی منکر حق سبحانه و تعاىل می اما تناسخیه
زنند و ترقـی و تنـزل و میگویند ارواح در همني عالم اجسام دور رانند و میاند اما سخن در انکار بهشت و دوزخ میقائل شده

  .باشندکنند و غري از اجسام عالمی دیگر قائل نمیبهشت و دوزخ خود را در این عالم مشاهده می
وجود مطلق جناب حق سبحانه و تعاىل است و وجود عني واجب است تجـزی و انقسـام هـم  گویند کهاین فرقه می اما وحدتیه

جـودات و ظـاهر گشـته اسـت در مکونـات خـاىل نیسـت ازو شـیئی از اشـیاء بلکـه او قایل نیستند بلکه منبسط شده در هیاکل مو
  .»تعاىل عما یقول الملحدون علواً کبرياً«. حقیقت اشیاء است و امتیاز در میانۀ ایشان بتقیدات و تعینات اعتباریه است

قادات فاسدۀ ایشـان بـر هـر یـک چنـد این بود خالصۀ اقوال صوفیه که شنیدی و احوال آن فرقه را بکرات دیدی در بطالن اعت
  .وجه ظاهر و باهر است
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راننـد و خـود را اهـل طریقـت و دیگر آنکه این فرقه در معرفت وجود باری تعاىل و اسماء و صفات و حقیقت اشیاء سـخن مـی
ذات شـوند و از خلـق منـزوی شـده بگـرد لـدانند و بذکر خفی و جلـی کـه بـدعت اسـت مشـغول مـیمعرفت و کشف و الهام می
باشـد جمیـع سالسـل گردند همۀ این اطوار و کردار اخرتاع در  دین و بدعت در ملت سید المرسلني میجسمانی و نفسانی نمی

  :بیت  صوفیه اخرتاعی است و بر ائمۀ معصومني منسوب نیست
ـــــن کـــــالم ـــــا قیامـــــت زی  گـــــر بگـــــویم ت

 

 صــــــد قیامــــــت بگــــــذرد ویــــــن ناتمــــــام
 

یدن الزم و اذیت نمودن متحـتم اسـت و در ایـن بـاب احکامـات زیـاد از جنـاب حـاجی الجرم بر این طایفۀ مضله اهانت رسان
محمد حسن قزوینی مجتهد زمان و مريزا باقرمالباشی مقلد ایشان و شـیخ موسـی اخبـاری سـاکن بلـدۀ مـذکوره و حـاجی مـريزا 

ده و فتـاوی جمعـی از علمـاء هادی ابن شیخ عبدالبنی امام جمعه و جماعت و مالاحمد یزدی ساکن همـدان بنظـر داعـی رسـی
  .اعالم دیگر ایران مسموع گردید

  .این بود خالصۀ کالم علمای ظاهری که مذکور گشت

  گفتار در بیان مبدأ اشتقاق لفظ صوفی و زمان وضع آن
وینـد کـه گبر ضمري منري آفتاب تنویر اصحاب ایقان و بر رأی معرفت پريای ارباب عرفان مستور و پوشیده نماند که ایـن فرقـه مـی

  .صوفی مشتق است از صفوة المال یعنی برگزیده و منتخب آن
: چون بعد از مرتبه نبوت و والیت مطلقه که وصی نبی است این فرقه اجل و اعز بنی آدمند زیرا که هر چیزی را سه مرتبه اسـت

  .ادنی، واوسط، واعلی
الحـاق » صـفوة«انـد چـون یـای نسـبت بـر الجـرم برگزیـده زمرۀ انبیاء و اوصیاء اعلی نوع انسانند و فرقیه صوفیه اوسط نوعنـد
کـه عـني » فـا«را کـه الم الفعـل اسـت بجـای » واو«نمـود نمودند صفوی شد چون لفظ کثرياالستعمال بود در زبانها ثقیل مـی

  .را بمجانست واو ضمه دادند صوفی شد» صاد«الفعل بود نهادند و 
ز مهاجرین اصحاب و متقني ایشان که اموال و مکنتی نداشـتند و همـواره رایـت اند که در زمان رسول خدا جماعتی ابعضی گفته

بردنـد و بصـیقل مجاهـده زنـگ های مسجد رسول بسـر مـیئی از صفهعبادت و ریاضت بر سپهر قرب الهی میافراشتند در صفه
کمـال لطـف و مرحمـت سرتدند ایشان مسمی باصحاب صفه بودند و جناب رسالت مآب شکوک و اوهام از دلهای خویش می

  .اندفرمود و بالحاق یای نسبت ایشان را صوفی گفتهرا بایشان می
  .اندگویند به سبب لبس صوف مسمی باین اسم شدهبعضی می

فضل اصحاب صفه الریب فیها است موافق آیات و احادیث کثريه، از جمله آیات و احادیث در فضل و مدح ایشـان آنسـت کـه 
حضرت رسول آمدند چون ایشان قبیله بزرگ بودنـد  به خدمتکه جماعتی از اکابر و صنادید قبیله مضر در تفاسري مذکور است 

نمودو ایشان را در صـدر بود و آن حضرت به سبب مصلحت در تعظیم ایشان مبالغه میو اسالم آنها باعث قوت اهل اسالم می
حقـري و متلـبس بـه لبـاس  به ظاهرت با اصحاب صفه که داد چون ایشان چنانچه رسم اهل دنیا است از مجالسمجلس جای می

نمودند الجرم از آن حضرت درخواسـت کردنـد کـه مـا بزرگـانیم و از جملـه صدرنشـینان در گلیم و حصري بودند ننگ و عار می
ضرت رسـول ن این آیه نازل گشت خطاب به حآپوشان نیایند و زبان صحبت با ما نگشایند بعد از مجلسی که ما باشیم این خرقه

واصرب نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة و العشی یریدون وجهه والتعدعیناک عنهم ترید زینـةالحیوة الـدنیا «که 
والتطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنـا واتبـع هویـه و کـان امـره فرطـا و قـل الحـق مـن ربکـم فمـن شـاء فلیکفرانـا اعتـدنا 

جویند رضـای او خوانند پروردگار خود را در صبح و شام و میآنهائی که می یعنی صرب فرمای نفس خود را با »للظالمني نارا
خواهی زندگانی دنیا را، و اطاعت مکن کسی را کـه غافـل ئی و میرا و بر مدار چشمهای خود را از روی ایشان مگر اراده کرده

است کار او بريون از حد اعتدال بگو حق را از ایم ما دل او را از ذکر و یاد خود و متابعت کرده است هوای خود راو بوده کرده
  .ایم از برای ظالمان آتش دوزخ راجانب پروردگار خود پس هر که خواهد کافر شود به درستی که ما مهیا کرده

بالجمله فضیلت اصحاب صفه محتاج به بیان نیست همان صفات که اصحاب صفه بدان موصوف بودندصوفیان صفوت نشـان 
انـد چنانکـه مقـرب درگـاه بـاری خواجـه خوانـدهمیان این فرقه متعارف بوده که صوفی را اصحاب صـفه مـیبآن موصوفند در 

  .ای سالک روشن بني اهل صفه را بدین چشم مبني: عبدالله انصاری گفته
-یوسـتهد کدورتست زیرا که ایشان از کدورت نفسانی رسته و به صفای قلـب پضاند که صوفی مشتق است از صفا که بعضی گفته

-از بعضی اکابر این فرقه منقولست که از زمان آدم تا خاتم مسلمانان افاضل و اهل کمال خود را بنام علیحده مسـمی نمـی. اند
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دانستند، و اهل عصر دویم کـه از صـحابه فرمودند سوای صحابه زیرا که هیچ فضیلتی را زیاده از شرف صحبت آن حضرت نمی
صحابه حضرت رسول رسـیده و از ایشـان احادیـث و اخبـار و آداب شـنیده بودنـد تـابعني  به خدمتکسی نماند جماعتی را که 

گفتند تا اهل عصـری دانستند، و در عصر سیم آنها که تابعني را دیده اتباع تابعني میترین لقبی میگفتند و این نام را شریفمی
و اهتمام به امور دیـن داشـتند ایشـان را زهـاد و عبـاد که از عهد حضرت بسیار دور شدند خاصان امت را که نهایت پرهیزکاری 

گفتند تا آنکه ظاهر شد بدعتها و بسیار شد مذهبهای باطل مثل خوارج و غالةو مالحده و زناذقه و غري ایشان هر یک ادعـا می
رف گردانیـدن نمودند تا آنکه اهل حق خاصان خود را که ممتاز بودند بزیادتی زهـد ومحافظـت نفـس از متابعـت هـوا و صـمی

اوقات خود را در طاعات و اذکار و اوراد و عزلت و اجتناب نمودن از اهل دنیا باسم صوفی مخصوص ساختند و این نام پیش 
  از سنۀ دویست از هجرت برایشان اطالق شده،
تص بـاین اسـم شود آنست که این فرقه در زمان حضرت رسول و زوج بتـول مخـبالجمله آنچه از احادیث و کتب تذکره ظاهر می

اند چنانکه روایت شده است در کتاب بشارةالمصطفی بشیعةالمرتضـی و مالمحمـد بـاقر مجلسـی در فهرسـت بحـاراالنوار بوده
قـال رسـول اللـه مـن سـره ان «خود نسبت این کتاب را به شیخ عمادالدین محمـدبن ابـی القاسـم علـی الطـربی داده باسـنادش 

شـود بـا آنکـه آیـد و مسـرور مـییعنی حضرت رسول فرموده که هـر کـه را خـوش مـی» یجلس مع الله فلیجلس مع اهل التصوف
همنشني خدای تعاىل باشد پس باید بنشیند با اهل تصوف، مقـوی ایـن مطلـب حـدیث قدسـی اسـت کـه حـق سـبحانه و تعـاىل 

پـس حضـرت اللـه تعـاىل  یعنی من جلیس آن کسم که ذکر و یاد من نماید، صوفیان اهل ذکرنـد» انا جلیس من ذکرنی«فرموده 
  :جلیس ایشانست بیت

 هرکــــــه خواهــــــد همنشــــــینی بــــــا خــــــدا
 

 گـــــــو نشـــــــني انـــــــدر حضـــــــور اولیـــــــاء
 

  .صوفی وىل است و وىل صوفی است
قال رسول الله التطعنوا علی اهل التصوف و الخرق فان اخالقهم اخالق االنبیـاء و لباسـهم «ونیز در آن کتاب روایت نموده که 

پوشان پس بدرسـتی کـه اخـالق و حضرت رسول فرمود طعن مکنید و عیب منمائید بر اهل تصوف و خرقهیعنی » لباس االنبیاء
  .اوصاف ایشان اخالق و اوصاف انبیاء است و لباس ایشان لباس انبیاء است

لـیهم و قال رسول الله راغبو فی دعاء اهل التصوف و اصحاب الجوع و العطش فان اللـه ینظـر ا«ونیز در آن کتاب مرویست که 
-یعنی حضرت رسول فرمود که میل نمائید و دعا طلب کنید از اهل تصوف و گرسنگان و تشنگان یعنی روزه» یسرع فی اجابتهم

  .نماید دعای ایشان راکند بسوی ایشان و زود اجابت میداران پس بدرستی که حق سبحانه و تعاىل نظر رحمت می
للحساوی که مالمحمدباقر درفهرست بحاراالنوار نسبت ایـن کتـاب را بـابن جمهـور و در کتاب غواىل اللئاىل ابن ابی الجمهور ا

قال امريالمؤمنني التصوف اربعة احرف تـاء و صـاد و واو وفـاء، التـاء تـرک و توبـه و تقـی، الصـاد صـرب و «داده روایت شده که 
رمود که تصوف و معنـی آن کسـی کـه مسـمی بـه یعنی حضرت امري ف» د ووفا، الفاء فرد و فقر و فناصدق و صفاء، الواو ورد و وُ

تصوف است چنانکه این اسم چهار حرفست بـه ترتیـب مـذکور هـر حرفـی از آن مشتملسـت بـر سـه وصـف کـه مجمـوع دوازده 
گانه نیز باید متصف باشد تا آنکه موضوع له باید شخصی که مسمی باین اسم باشد بدین صفات دوازدهشود پس میوصف می

تواند بود و هر کس که مستجمع صفات مذکوره نباشد اطالق این لفظ بر او مجاز خواهد بود و ترتیب اوصاف  حقیقی این لفظ
و تحصیل آن اول ترک هواو توبه نمودن و رجوع کردن از معاصی است که صادر شده و بعد تحصیل مرتبه تقوی است پس هـر 

شود و ایـن موافـق ل حاصل نشود داخل در مراتب مرتبه ثانیه نمیمرتبه موقوفست بحصول مرتبه ماقبل، پس تا آنکه سه مرتبه او
زیرا که صرب و صدق و صفا از اخالق حمیده و اوصاف اولیاء است و این مرتبۀ ثانیه » لن اولیائه االالمتقون«است با آیه کریمه 

د، و وفاء است مرتبـه ثانیـه ازوالیـت و مرتبۀ اوىل از والیت و معرفت است که مسمی بعلم الیقني است و مرتبه ثالثه که ورد، و و
معرفت است مسمی بعني الیقني و اول ظهور آثار والیت و تصرف است و مرتبه چهارم که فرد و فقر و فناء اسـت مرتبـه ثالثـه از 

  .والیت ومعرفت است و آن مرتبه مسمی بحق الیقني است
خ صـوفیه در بیـان منـازل و سـلوک در کتـب ضـبط نمـوده و هرگاه در این حدیث به نظر صافی تأمل کرده شود جمیع آنچه مشای

گوینـد کـه توان نمود زیرا که چهار حـرف عبارتسـت از چهارمرتبـه سـري و سـلوک و اسـفار اربعـه نیـز مـیاند استنباط میقرارداده
  :نیست سرياىل الله و مع الله و فی الله و در تقدم اىل الله و فی الله بر یکدیگر خالفی است و در خالف ضرری

باشـد مگـر در اینکه دوازده وصف در مراتب اربعه حضرت فرموده اشارتی است لطیف و کنایتی است شریف یعنی صوفی نمی
اینکه شیعه اثنی عشری بوده باشد و از اینست که در میان صوفیه مضبوط و مشهور اسـت و در بسـیاری از کتـب مشـایخ مسـطور 

شود چنانکه عنقریب مذکور ضرت امريالمؤمنني یا یکی از ائمه معصومني منتهی میاست که انتساب هر یک از سلسله صوفیه بح
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  .خواهد شد انشاءالله تعاىل

  در بیان صفت صوفی
بدان ای درویش که موضوع این اسم بچه صفت متصف باشد تا آنکه اطالق این اسم بر او حقیقتاً جایز باشد، بر وفـق حـدیث 

اوصاف ملحوظ در شخص موضوع له لفظ مذکور بوده و اگر کسـی صـاحب بصـريت بـوده  مذکور از امريالمؤمنني مجمال جمیع
  .باشد احتیاج به تعریف دیگر ندارد اما از برای توضیح اقوال دیگر مذکور خواهد شد

مري سید شریف محقق در حاشیه شرح مطالع فرموده است و مضمونش اینست بدان بدرستی که سعادت عظیم و مرتبـه عـاىل از 
نفس ناطقه انسانی معرفت صانع است تعاىل و تقدس بآنکه از برای اوست صفات کمالیه و منزه است از صفات نقایص  برای

شود از صانع از آثار در دنیاو آخرت و بالجمله معرفت مبدأ و معاد است که کمال نفس ناطقـه اسـت و امکانیه و آنچه صادر می
و رونـدگان . هل نظـر و اسـتدالل و دیگـری طریـق اهـل ریاضـت ومجاهـدتطریق تحصیل آن بدو وجه میسر است یکی طریق ا

-طریق اول یعنی اهل نظر و استدالل اگر مالزم و متابع ملت انبیائند یعنی در هر زمان ودر هـر ملـت پـس ایشـان را مـتکلم مـی

یعنـی اهـل ریاضـات و  نامنـد و سـالکان طریـق ثـانیگویند و اگر تـابع ملـت و دیـن نبـی نیسـتند ایشـان را حکمـاء مشـائی مـی
-اند و ریاضت و مجاهدت ایشان به قانون و قرارداد نبی آن زمانسـت ایشـان را صـوفیه مـیمجاهدات اگر تابع دین و ملت نبی

گفته باشـند زیـرا کـه ایـن لفـظ عربیسـت گویند آن نیست که بهمني لفظ بعینه میمراد از این قول که ایشان را صوفیه می(گویند 
ماعتی که تکلم بعربی و سریانی و یاغري آن کنند هر یک فرقۀ متصف باین اوصاف را بلفظی که به قانون خود از مثال در میان ج

نمودند که در لغت عرب به معنی صوفی اسـت و آن ئی تسمیه میاند موصوفني باین صفات را بکلمهبرای تسمیه اشیاء قرار داده
ت ایشـان موافـق قـانون و قـرارداد نبـی آن زمـان نیسـت ایشـان را حکمـاء و اگر ریاضت و مجاهـد). سه لفظ دیگر بدین طریق

  .گوینداشراقی می
و بدین مضمون نیز از محقق طوسی در بعضی کتب خود نقل نموده، بنابراین تقسـیم و تعریـف اهـل ریاضـت و مجاهـدت تـابع 

شـود یوم القیامه است پس صوفی اطـالق مـیاند پس وضع این لفظ از برای این فرقه از زمان آدم اىل شریعت را صوفی نامیده
  .بمرتاض مجاهد مطلق موافق قواعد و قوانني شرعیه

  .یعنی تصوف رجوع و بازگشت راست و درستست بخداوند تعاىل» التصوف صدق التوبة«اند که جمعی گفته
ده اسـت و برطـرف یعنـی تصـوف کسـب نمـودن اوصـاف حمیـ »التصوف اکتساب الفضایل و محوالرذایـل«اند که بعضی گفته

  .گردانیدن اوصاف رذیله است
یعنی تصوف ترک نمودن آنچه در آخرت بکارنیایـد و حفـظ کـردن » التصوف ترک الفضول و حفظ االصول«اند و برخی گفته

  .آنچه در آخرت کار گشاید
  .پروردگار یعنی تصوف ثابت داشنت قلب است در وقت طاعت» التصوف ثبوت القلب عند خدمة الرب«اند قومی گفته
یعنی تصوف پنهان داشـنت آنچـه از معـارف بـر او » التصوف حفظ االسرار و حب االبرار و مجانبةاالشرار«اند ئی گفتهو طایفه

  .وارد شود از غري محرم و دوست داشنت نیکوکاران و دوری نمودن از بدکاران
  .ترک هوا و تمنای نفسانی و مالزمت پرهیزکاری استیعنی تصوف » التصوف رفض الهوا و مالزمة التقوی«اند ئی گفتهو فرقه
یعنی تصوف شکرگذاری نعمتهای حضرت الهی اسـت و صـرب » التصوف شکر علی النعم و صرب علی النقم«اند ئی گفتهو زمره

  .نمودن بر بالها و مصیبتها است
ی تصوف انداخنت نفس اسـت در عبودیـت و یعن» التصوف طرح النفس فی العبودیة و تعلق القلب بالربوبیة«اند و گروهی گفته

یعنـی فـانی دانسـنت » التصوف فنـآء الناسـوتیة و ظهـور الالهوتیـة«اند متعلق گردانیدن دل است در آثار ربوبیت و جماعتی گفته
  .ناسوتست و مراد از ناسوت ماسوی الله است و ظهور و غلبه الوهیت است

یعنـی صـوفیه آناننـد کـه » دة و المعرضـون عـن الـدنیا و المقبلـون علـی االخـرةالصوفیة المشـتغلون بالعبـا«شیخ شهید اول گفته 
  .تبه آخراند اند از دنیا و رو آوردهمشغولند به عبادت پروردگار خود و اعراض نموده

یعنـی صـوفی ماننـد » الصوفی کاالرض یطأها الرب و الفاجر، و کالسحاب تظل کل شیء، و کالمطریسـقی کـل شـیء«دانائی گفته 
اندازد بر سر هر چیز، و مثـل بارانسـت کـه ابر است که سایه می به سانگذارد بر سر او نیکوکار و بدکردار، و مني است که پا میز

  :نظم  این کنایه است از منتفع شدن عموم خالیق از نفوس شریفه ایشان. دهد هر چیزی راآب می
ــــود ــــامش نب ــــه ن ــــود ک ــــی ب ــــش کس ـــــــود دروی ـــــــامش نب ـــــــع زگ ـــــــر راه رود طم  گ
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 در آتـــــش فقـــــر گـــــر بســـــوزد صدســـــال
 

ـــــود ـــــه و خـــــامش نب ـــــع پخت  از کـــــس طم
 

  مقال در بیان احوال صوفیان و فرق ایشان
گویند آنچه علمـاء بر رای معرفت پريای اصحاب خرب و بر ضمري خورشید نظري ارباب سري پوشیده و مستور نماند که این فرقه می

له مفرتیات و سخنان پریشان این سخن را نه اصلی ونه فرعی و نه فضـلی اند کذب و بهتانست و از جمظاهر در فرق صوفیه گفته
است زیرا که در کتب ایشان هیچیک از فرق مذکوره مسـطور نیسـت و در افـواه والسـنه ایشـان مـذکور نـی بلکـه جمیـع صـوفیان 

رد و انکـار طوایـف مـذکوره را اند و طریـق صفوت نشان طایفۀ حلولیه و اتحادیه و واصلیه و عشاقیه و تناسخیه را مذمت نموده
اند آن نیز مذموم و مردود ایـن فرقـه اسـت آن مـذهب بعضـی از حکمـاء اند و بطریقی که معنی وحدتیه را اهل ظاهر کردهپیموده

  باشد چنانکه موالنا محمود شبسرتی که از کملني این طایفه است در این باب فرموده تناسخیه می
  :نظم

 کســـــــی کـــــــو عقـــــــل دورانـــــــدیش دارد
ــــــــــوىل ــــــــــل فض ــــــــــی عق  ز دور اندیش
 حلـــــول و اتحـــــاد اینجـــــا محـــــال اســـــت
ـــــود احـــــول  دو چشـــــم فلســـــفی چـــــون ب
ــــــــــــدر راه تشــــــــــــبیه  زنابینــــــــــــائی ان
 تناســـــخ ز آن ســـــبب شـــــد کفـــــر و باطـــــل

 نصـــــیب از هـــــر کمالســـــتچواکمـــــه بـــــی
ـــــــد ـــــــدارد ذوق توحی ـــــــو ن ـــــــی ک  کالم
ـــــــاهر ـــــــل ظ ـــــــم اه ـــــــد دارد دو چش  رم
 عــــدم کــــی راه یابــــد انــــدر ایــــن بــــاب

ــــود کــــه بــــا حــــق  واصــــل آیــــد عــــدم چب
ــــاه گ ــــی آ ــــن معن ــــود زی ــــت ش ــــر جان  اگ
 منـــــــزه ذاتـــــــش از چندوچـــــــه و چـــــــون

 

 بســـــــــی سرگشـــــــــتگی در پـــــــــیش دارد
ــــــوىل  یکــــــی شــــــد فلســــــفی دیگــــــر حل
 کـــه در وحـــدت دوئـــی عـــني ضـــالل اســـت
 ز وحـــــدت دیـــــدن حـــــق شـــــد معطـــــل
 ز یـــک چشـــمی اســـت کوراکاســـت تنویـــه
 کــــه آن از تنــــگ چشــــمی گشــــت حاصــــل
 کســــــی کــــــو را طریــــــق اعتــــــزال اســــــت

 درســـــت از عـــــني تقلیـــــد بـــــه تـــــاریکی
ـــــه ـــــاهر ن ـــــه از ظ ـــــاهرک ـــــز مظ ـــــد ج  بین

ـــــاب ـــــارب ارب  چـــــه نســـــبت خـــــاک را ب
 وزاوســــــــريو ســــــــلوکی حاصــــــــل آیــــــــد
ـــــــــــان اســـــــــــتغفرالله  بگـــــــــــوئی در زم
ـــــــــــــایقولون ـــــــــــــأنه عم ـــــــــــــاىل ش  تع

 

-بدان که صوفی یک فرقه بیش نیست باعتبار رجوع ایشان بخلق جهت ارشاد عباد باذن الله تعاىل مسمی بشیخ و مجذوب می

  .شوند
نخسـت مرتبـه کـامالن و آن طبقـه علیـا اسـت، دویـم مرتبـه : بباید دانست که طبقات مردم علی اختالف مـراتبهم بـر سـه قسـمند

کـامالن فرقـه مقربـان و . سالکان طریق کمال و این طبقـه وسـطی اسـت، سـیم مقیمـان کـوی طبیعـت و ایـن طبقـه سـفلی اسـت
و مقیمان زاویۀ نقصان قوم اشرار و اصحاب شمالند چنانکه آیۀ کریمه شاهد  اند،سابقانند، و سالکان زمرۀ ابرار و اصحاب یمني

وکنـتم ازواجـاً ثلثـة فاصـحاب المیمنـة مـا اصـحاب المیمنـة و اصـحاب المشـئمة مـا اصـحاب المشـئمة و السـابقون «بر اینست 
انـد اول ایشـانند و ایشـان دو طایفـه اهل سابقون و مقربون بعد از انبیاء عظام و اوصیاء گرام مطلـق» السابقون اولئک المقربون

اند که بواسطه کمال متابعت رسول مختار و ائمۀ اطهار بمرتبه کمال که عبارت از فنای حقیقـی عـني سـالک اسـت مشایخ صوفیه
نوافل و بعد از فناء رجوع بخلـق کـرده و  به قربفرایض و فناء و اضمحالل او است در احدیت جمع  به قربدر احدیت ذات 

نماینـد، ایـن طایفـه اند و این رجوع بخلق را تعبري از آن ببقاء بالله مـیاند و بهدایت خلق مأمور گشتهمتابعت مأذون شده بطریق
کامالن و مکملند جناب حق سبحانه و تعاىل ایشان را بعني عنایت بعد از استغراق در بحر توحید از شکم نهنگ فنا بساحل بقا 

  .لق را بطریق نجات وفوز بدرجات داللت نمایندخالصی ارزانی فرموده تا آنکه خ
کمال که عبارت از فناء است حواله تکمیل و رجوع بخلق بایشان نشده  به درجه آن جماعتند که بعد از وصول  اما طایفه دویم

باب عـزت انخـراط اند که از ایشان اثری و خربی بناحیه بقا نرسیده و در زمرۀ سکان قدر وادی فناء چنان مفقود و نابود گردیده
اند از عالم فنا بسرای بقـا یافتند و بعد از کمال وصول مرتبه والیت به تکمیل دیگران نشتافتند ایشان به تکمیل خلق مأمور نشده

باشند، از برای اظهار فضل و کمال این فرقـه بـر مردمـان تـا آنکـه پـاس رعایـت ایشـان اند این طایفه مسمی بمجذوبني مینیامده
الهـی حققنـی بحقـایق اهـل القـرب و اسـئلک مسـلک «فرماید رت سیدالشهداء و خامس آل عبا در دعای عرفه مینمایند حض
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  .ستآن جناب مطلب از آن اظهار عظمت شان ایشانست و االکمال اهل جذب پرتو آفتاب کمال » اهل الجذب
یکـی متصـوفه، . البـان حـق نیـز بـر دو قسـمندط. طالبان مقصد اعالء و مریدان وجه الله: نیز بر دو قسمند سالکان طریق کمال

انـد و اند وبه بعضی از صفات صوفیان موصوف گشتهاند که از بعضی صفات نفسانی گذشتهمتصوفه آن جماعت. ودیگر مالمتیه
-مانـدهاند اما هنوز بقید بعضی از صفات نقـص بازاند و به مراتب ایشان علم بهم رسانیدهمطلع بر نهایات احوال ایشان گردیده

  .انداند بدان سبب بوصول غایات اهل قرب و صوفیه خود را نرسانیده
کوشـندو طاعـات و عبـادات خـود را از اند که در رعایت معنـی اخـالص و محافظـت صـدق بـه غایـت مـیآن فرقه اما مالمتیه

انـد کـه بعضـی گفتـه. شـندپوشند چنانکه عاصی از ظهور معصیت بر حذر است ایشان از ظهـور طاعـات برحـذر باانظاراغیار می
فرماینـد هـر چنـد ایـن فرقـه عزیزالوجودنـد لـیکن هنـوز نماینـد و خیـال شـری نمـیمالمتیه آن جماعتند که اظهار فعل خريی نمی

اند بدان سبب از مشاهده جمال توحید از نظر ایشان بکلی مرتفع نگشته و از خیال اغیار و فکر خلق نگذشته ،حجاب وجود غري
و سرت احوال از نظر غري مشـعر اسـت برؤیـت  اند زیرا که اخفای اعمالاند و به مقام کمال و منزل تقدیر نرسیدهمحجوب گردیده

  .وجود غري و نفس خود که قاطع معنی توحید است
جذبۀ قدیم صوفیه را بکلی از ایشان برداشته و حجاب خلق و انانیت خود در میان نگذاشته در اتیان طاعـات  صوفی آنست که

بیند و اخفاء اعمال و سرت احوال را بر ظهور و بروز نگزینـد اگـر مصـلحت وقـت در اظهـار صدور خريات خود را و خلق را نهو 
 »المخلصـون فـی خطـر عظـیم«طاعات باشد اظهار فرمایند و اگر نباشد اخفاء نمایند پس مالمتیه مخلصـانند بکسـر الم و 

  .اللهم اجعلنامنهم. وصف حال ایشانست »انااخلصناهم بخالصة«و  بیان حال ایشانست، و صوفیه مخلصانند بفتح الم
  .چهارم عباد. سیم خدام. دویم فقراء. اول زهاد: اندایشان چهار فرقه -اماطالبان آخرت

ت ور ایمان جمال عقبی را مشاهده کنند و دنیا را بصورت قبیحه معاینه بینند الجرم روی التفـاه نئی باشند که بطایفه -اما زهاد
جمال نعم باقی اخروی رغبت نموده دایم وقایم دانند، فرق این طایفه از صـوفیه ه از زینت فانی و متاع ناجاودانی بگردانند و ب

و فیهـا ماتشـتهیه اال « بـه موجـببآنست که زاهد بحظوظ نفسانی از مشاهده جمال سبحانی محجـوب شـده زیـرا کـه بهشـت 
الـدنیا حـرام علـی اهـل «مـال حـق ازل و محبـت ذات لـم یـزل بفحـوای مقام حظ نفس است و صوفی بمشـاهدۀ ج »نفس

از هر دو کون محجوب گشته پـس صـوفی اهـل اللـه » االخرة و االخرة حرام علی اهل الدنیا و هما حرامان علی اهل الله
  .ت رسیدبه آخرگردید و زاهد 

ـرک  ئی باشند که مالک چیزی از اسباب و اموال دنیوی نباشـندطایفه -اما فقراء و همگـی را در طلـب فضـل و رضـوان الهـی ت
رجاء تخفیف و خوف عقاب زیرا که حـالل را حسـاب الزم، و  نخست : نموده باشند و باعث این طایفه بر ترک سه چیز است

پانصد سال داخـل ه و ثواب و مسابقت دخول جنت چه که فقراء پیش از اغنیاء ب توقع فضلدویم  .حرام را عقاب متحتم است
فـرق میـان فقـراء و . طلب فراغت بال و جمعیت احوال از برای اکثـار طاعـات وحضـور قلـب در آن فقـرسیم . شوندمیبهشت 

ایسـت فـوق متصوفه بآنست که فقري طالب نفس خود است و ایشان خواهان حق و قرب اویند، و ورای این مرتبـه در فقـر مرتبـه
ج است بسبب آنکه صوفی را عبور بر مقام فقـراء از لـوازم اسـت و از هـر مرتبه فقراء، اما خالصۀ مقام فقر در مقام صوفی مندر

مقام که ترقی نمایند خالصه و صفای آن را انتزاع فرمایند پس فقر را در مقام صوفی وصـف دیگـر نیـز آیـد و آن سـلب نسـبت 
بینـد مقـام را از خـود نـهجمیع اعمال و احوال و مقاماتست از خویش و عدم تملک از کم و بیش چنانکـه هـیچ عمـل و حـال و 

بیند پس او را نه وجود باشد و نه ذات، و نه وصف باشد و نه صفات بلکه محو در محو و فنائ در فناء باشـد و بلکه خود را نه
  .این حقیقت فقر است

الفـانی  مـراد از فقـري فـانی اسـت یعنـی هلـالفقـري الیحتـاج اىل ال: از مشایخ ایضاً در نفحـات سـخنان منقولسـت ماننـد آنکـه
است و احتیاج فرع و الزم وجود است چون وجود نماند فـرع و الزم آن نیـز  من لیس له الوجود زیرا فانیالیحتاج اىل الله 

نماند و آنچه پیش از این گفته شد در معنی فقر آن رسم و صورت فقر است و فوقیت مقام صوفی از فقري بآنست که فقري بارادۀ 
و صوفی را ارادۀ مخصوص نمانده در صورت فقر و غنا ارادۀ او در ارادۀ حق محو گشته بلکه خود در حظ نفس محجوب بوده 

ار خود محجوب نبود زیـرا کـه ياخته بصر شده است پس اگر صورت فقر یا غنا را اختیار نماید بسمع و بیاو را اراده نمانده بی
د فقر و غنا و صحت و عنـا و امثـال آنهـا در نـزد او مسـاوی ئی نبود و این صفت موافق آن حدیث است که مؤمن بایاو را اراده

  .باشد و این صفت در صوفیانست
ی ثابت اما هنـوز رغبـت آن به عزموجود زهد ممکن است چنانکه کسی ترک دنیا نماید و فرق میان زهد و فقر آنست که فقر بی

د اسباب میلش از آن مصـروف باشـد، فقـر را رسـمی فقر نیز ممکن است چنانکه کسی با وجدر اندرون او بوده باشد و زهد بی
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، و رسـم فقـر بـه خـوداست و حقیقت رسم آن عدم امالکست و حقیقت آن بـريون آمـدن از احکـام و سـلب اختصـاص چیـزی 
چون حق سبحانه و تعاىل خواهد که بعضـی از  -صورت زهد است و عالمت آن و معنی زهد صرف رغبت است از دنیا و مافیها

دمان پوشیده دارد و کسی طریق معرفت ایشان را نسپارد ظاهر ایشان را به لباس غنا ررا در تحت قباب عزت از نظر م اولیاء خود
و ثروت که صورت رغبـت اسـت بپوشـاند تـا اهـل ظـاهر ایشـان را از جملـه راغبـان دنیـا پندارنـد و جمـال حـال ایشـان از نظـر 

  .وفی استحقیقت فقر و زهد وصف خاص ص -نامحرمان مستور ماند
اذا «داود نبـی ه جماعتی باشند که خدمت فقراء و طالبان حق را اختیار نمایند چنانکـه حـق تعـاىل خطـاب فرمـود بـ اما خدام

ایشان اوقات خود را بعد از اداء فرایض سـعی در ترفیـه خـاطر طالبـان حـق نماینـد و اوقـات  »رایت ىل طالبا فکن له خادماً
ان مصروف دارند و آن را بر نوافل طاعات مقدم شمارند و در تحصـیل مایحتـاج طالبـان حـق خود را بر اعانت امور معاش ایش
  .رسانندسعی نموده راحت بایشان می

نماینـد از جهـت نیـل ثـواب اخـروی ابـواب ئی باشند که پیوسته عبادات و فنون نوافل را مواظبت و مالزمت میطایفه اما عباد
ین وصف در صوفی موجـود اسـت لـیکن از شـوایب علـل معـرا و از اغـراض مرباسـت گشایند اطاعت و عبادت بروی خود می

  .ایشان حق را برای حق پرستند و از شراب رضای حق مدام مستند
نمایند و اند یکی آنکه بعد از وصول و فنا حق تعاىل ایشان را برای ارشاد خالیق رجوع میپس معلوم شد که واصالن دو طایفه

  .ل و فنا ایشان را به خلق رجوعی نیست فرقه اول مشایخند و فرقه دویم مجذوباندیگرآنکه بعد از وصو
و چهـار . اند دو فرقه از ایشان سالکان طریق حق و طالبان جمال مطلقند یکی متصوفه و دیگری مالمتیـهشش طایفه و سالکان

ر یـک از ایـن طوایـف هشـت گانـه را غـري از طایفۀ دیگر سالکان و طالبان آخرتند که ایشان زهـاد و فقـراء و خـدام و عبادنـد هـ
  .باشد یکی متشبه محق و دیگری مبطلمتصوفه دو متشبه می

  بیان اقسام متشبه محق و مبطل
اند که مطلع به نهایت احوال صوفیان شده و بـآن مشـتاق باشـند و بـه سـبب بقـای بدانکه متشبه محق بصوفیان، متصوفه -فایدة

  . قصود معوق و ممنوعندصفات نفسانی از بلوغ بمقصد و م
بصوفیان جماعتی باشند که خود را درکسوت ایشان درآرنـد و از کلیـه عقایـد و اعمـال و احـوال ایشـان باطـل و  و متشبه مبطل

گوینـد تقیـد باحکـام شـریعت و اعمـال چرند و میعت از گردن برداشته خلیع العذار در مرتع اباحت میاعاطل باشند و ربقۀ اط
تر است که برسوم ظـاهر ام است که نظر ایشان بر ظاهر اشیاء است اما حال خواص و اهل حقیقت از آن عاىلطریقت وظیفه عو

  .پردازند و خود را بظواهر شریعت و اعمال طریقت اندازند این طایفه را باطنیه و مباحیه خوانند
در قطع منازل نفوس ایشان اتمـام نیافتـه و ئی باشند از اهل سلوک که سريایشان هنوز طایفه اما متشبه محق بمجذوبان واصل

ازتابش حـرارت طلـب وجودشـان در قلـق و اضـطراب درآمـده و پـیش از ظهـور تباشـري صـبح کشـف ذات اسـتوار در مقـام فنـا 
ئی از نفحات وصل ازمهب فنا بمشـام دل ایشـان گاهگاهی برقی از بوارق کشف در نظر شهود ایشان الیح و المع گردد و نفحه

نانکه ظلمات نفوس ایشان در لمعان نوران برق منطوی گردد و هبوب آن نفحۀ باطن ایشـان را از تهـیج آتـش طلـب و وزد چمی
قلق شوق روحی و آرامی بخشد و دیگرباره چون برق منقطع گردد و آن نفحه ساکن شود ظهور صفات نفوس و حـرارت طلـب 

نسلخ و منخلع گردد و غـرق بحـر فنـا شـود و از تعـب وجـود معاودت نماید و سالک خواهد که بکلی از مالبس صفات وجود م
یکبارگی بیاساید چون آن حال هنوز مقام او نگشته گاه گاه بدو نازل گردد و بـاطن او مشـتاق آن مقـام باشـد، او را لقـب متشـبه 

  .محق بمجذوب واصل کرده شد
 بـه خـودفنـا کننـد و حرکـات و سـکنات خـود را ئی باشند که دعوی استغراق در بحر طایفه اما متشبه مبطل بمجذوبان واصل

اضافه ننمایند گویند حرکات ما مثل حرکات ابوابست که بدون محرک حرکت ممکن نبود غرض ایشان از این سخن تمهید عـذر 
  .معاصی ومناهی خود و حوالۀ آن بارادۀ حق سبحانه و تعاىل ودفع مالمت از خود است این طایفه را زنادقه خوانند

ده ننماینـد و اکثـر سـعی ایشـان در تخریـب ائی باشند که بتعمري و تخریب بنظر خلق خود را زیطایفه -ه محق بمالمتیهاما متشب
رسوم و عادات و اطالق از قیود و آداب مخالطات بود و سرمایۀ ایشان فراغ خاطرو طیب قلب بود و برسم و طریقۀ زهاد وعباد 

اعات از ایشان نیاید و تمسک بعزایم اعمـال ننماینـد و جـز بـادای فـرایض مواظبـت بندد و اکثار نوافل و طاز ایشان صورت نه
  ب نباشند و بطیب خاطر قانع باشند، ایشان را قلندریه گویند،ونکنند و بجمع اسباب دنیوی منس

افـل و فـرایض این طایفه از جهت عدم ریاء بمالمتیه مشابهت دارند و فرق میان ایشـان و مالمتیـه آنسـت کـه مالمتـی بجمیـع نو
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تمسک جوید ولیکن آن را از نظر خلق پنهان دارد اما قلندریه از حد فرایض درنگذرند و باظهـار و اخفـاء اعمـال از نظـر خلـق 
  مقید نشوند،
ئی که در این زمان بنام قلندریه موسومند ربقه اسالم از گردن برداشته و از دایرۀ مالهی و مناهی و فسق و فجور قـدمی اما طایفه

  .ون نگذاشته این اسم برایشان عاریه است اگر ایشان را حشویه گویند و خوانند اوىل استبر
ئی باشند از زنادقه کـه دعـوی اخـالص نماینـد و طریـق فسـق و فجـور پیماینـد و در منـاهی و طایفه -امامتشبه مبطل بمالمتیه

ط نظر مردم است و حق سبحانه و تعاىل از طاعـت و مالهی سعی بلیغ فرمایند گویند مراد ما از این معاصی مالمت خلق و اسقا
  .نیاز است و معصیت را در آزاد خلق شناسد و طاعت را در احسان رسانیدن دانندمعصیت خلق بی

ئی باشند که هنوز رغبت ایشان بکلی ازدنیا مصروف نشده و خواهند که به یکبارگی از دنیا رغبت طایفه -اما متشبه محق بزهاد
  .یشان را متزهد خوانندبگردانند و ا

تکلفـی ایشان جماعتی باشد که از برای قبول عامه ترک زینت دنیـا نماینـد و طریـق زهـد و ورع و بـی -اما متشبه مبطل بزهاد
پیمایند خاطر از جمیع اسباب دنیوی بازگريند و هر چه از اسباب دنیوی برای ایشان بیاورند نپذیرند که بدان سـبب طلـب جـاه و 

اند و حـال آنکـه تـرک جـاه کنند و شاید که بر بعضی حال ایشان مشتبه شود و پندارند که ایشان ازدنیا اعراض نموده جلب اعتبار
و ممکن است که حال ایشان برخود ایشان نیز پوشیده شـود و گمـان برنـد چـون خاطرشـان  ترکوالدنیا للدنیااند ومال را خریده

دانند که عالم ودنیا ماسوی الله است این طایفه را مرائیه از دنیا نموده نمی بطلب اسباب دنیوی مشغول نیست پس اعراض کلی
  .خوانند

ئی باشند که ظاهر ایشان برسم فقر مرتسم و باطن ایشان خواهان حقیقت فقر باشد و لیکن هنـوز طایفه -اما متشبه محق بفقراء
  .میل بغنا و ثروت دارند و بتکلف بر فقر صربی نمایند

ئی هستند که ظاهر ایشان برسوم فقر مرتسم و باطنشان غري مایل بحقیقت مرادشـان از رسـم فقـر طایفه -بطل بفقراءاما متشبه م
  .برای قبول خلق وصیت ایشان در بالد است ایشان را نیز مرائیه گویند

نـد کـه خـدمتی از ایشـان خواهنمایند و میسالکان و طالبان می به خدمتاند که همیشه سعی ئیطایفه -اما متشبه محق بخدام
باشـند امـا چـون هنـوز بحقیقـت فقـر بدون شایبۀ غرض دنیوی ماىل و جاهی صادر شود و درصـد تحصـیل اخـالص در آن مـی

اند لهذا گاهی بسبب غلبه نوریات یا صفای صفات نفـس خـدمات از ایشـان در محـل اسـتحقاق واقـع شـود و گـاهی بـه نرسیده
گـردد و بعضـی ن در غري محل استحقاق بتوقع محمدت و ثناء بکمال مبالغه صادر میجهت غلبه صفات نفس خدمات از ایشا

  .گرداند، ایشان را متخادم خوانندرا که مستحق خدمتست محروم می
اند که ایشان را در خدمت قصد ثواب اخروی نباشد بلکه خدمت را دام منـافع دنیـوی خـود جماعتی -اما متشبه مبطل بخدام

ن سبب استجالب قوت از اوقاف و غريه و ارباب خري نمایند، اگر خدمت را در حصول غـرض و مـدعای خـود گردانیده تا به آ
  .اندمؤثر ندانند ترک خدمت و رفض مالزمت کنند ایشان نیز داخل مرائیه

عدم کمال  جماعتی باشند که اوقات خود را مستغرق عبادات گردانند و گاهی به سبب بقایای طبیعت و -اما متشبه محق بعباد
-تزکیۀ نفس ایشان را در طاعات و عبادات و اوراد و اذکار کسالت و کاهلی روی دهد و بمشقت و تکلف خود را به طاعت مـی

  . خواننددارند و ایشان را متعبد می
نـور جماعتی باشند از جمله مرائیه که نظر ایشـان در طاعـت محـض قبـول خلـق باشـد و در دل ایشـان  -اما متشبه مبطل بعباد

  .گردانند اعاذنا الله منهم بفضله و منهمشغول نمی به عبادتایمان نباشد اگر کسی را بر طاعت خود واقف ندانند خود را 
عباد، و مجـذوبان واصـل  به ارشاد از این تقریرات معلوم شد که صوفی منحصر است به آنانکه مأمورند بعد از حصول مرتبه فنا 

گویند که صوفی فرق متعددند غلط محض ومحض غلط است زیرا که صراط آن جماعت که می پس. خالیق به ارشاد غريمأمور 
شود اما متشـبه محـق اند و تفاوت بعضی بر بعضی سبب تعدد فرقه نمیالمستقیم بحق یکی است و سالکان طریق نیز یک فرقه

ف در مسائل اصول امـا اخـتالف در مسـائل گردد مگر باختالاند نیز یکی است زیرا که تعدد فرق حاصل نمیایشان که متصوفه
انـد باعتبـار چنـد فرقـه) انـد و اگـر کسـی بگویـدیـک فرقـه(شود بدلیل آنکه مثالً شـیعه اثنـی عشـریه ب تعدد فرق نمیبفروع س

التفـرق فرمایـد اختالف در مسائل فروعی این قول در نزد اهل خرد و دانش پسندیده نیست، و جناب حق سبحانه و تعاىل مـی
زیرا که میان رسل در مسائل اصول هیچ خالفـی نیسـت بـا آنکـه در مسـائل فروعـی اخـتالف بسـیار دارنـد . ني احد من رسلهب

  .پسوحدت فرقه باعتبار اتفاق در مسائل اصول است و صوفیه در اصول خمسه و مسائل ملحقات بآن متفقند
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  گفتار در بیان سبب انکار منکران
اند این گروه منکران خـود را عـالم ا همیشه منکران بوده که انکار سالکان مسالک حق را نمودهگویند که اهل حق راین فرقه می

اند یا متعلم، با فرقه متعلم کسی را نزاعی نیست غري از آنکه تقصري نمـوده در تحصـیل عـالمی کـه شـرعاً تـابع او تـوان دانستهمی
  .شد

شـمارد ماننـد مـريزا بـاقر مالباشـی شـريازی و جنـاب حـاجی الزم مـیپنـدارد و انکـار اهـل حـق را اما آنکه خـود را عـالم مـی
باید که او نیز تابع عالم الزم االطاعـه شـود و یـا آنکـه مشـتبه مريزاهادی پیش نماز اگر این عالم را در منت واقع علمی نیست می

گردد مگـر از ضـعف عقـل وقلـت صل نمیشده بر او احوال او تا آنکه خود را عالم دانسته و مقتدا و پیشوا شمرده و این نیز حا
علم و کثرت حمق و عدم تتبع احادیث و اخبار حضرت رسول مختار و ائمه اطهار زیرا انکار نمودن غري عـالم کـه خـود را عـالم 

اگر فرض کرده و درصدد انکار اهل الله برآمده یا انکار مسائل اصول و اعتقادات ایشان نموده یا آنکه اعمال فروعیۀ ایشان را، 
مسائل اصول و اعتقادات باشد بريون از آن نیست که مسئلۀ اصول که بزعم آن عالم فرضی خالف قول حضـرت الهـی و جنـاب 
رسالت پناهی است از شخصی بالعذر شرعی و عدم فهم سامع استماع نموده و قابل تأویل بهیچ وجه نبوده آن شـخص داخـل 

و اسم راموضوع له است موافق آنچه در مبدأ اشتقاق و تعریفات از احادیـث در تحت اسم صوفی نخواهد بود زیرا که این لفظ 
و اقوال علماء که قبل از این مذکور شد معلوم و مفهوم است پس متسمون باین حقیقت مورد قدح و طعن نخواهند بود الشـرعاً 

عقل است و او خود بدین طعن والعقال پس آن عالم فرضی را طعن و قدح نمودن بر متسمون حقیقی این اسم خالف شرع و 
  .و قدح اوىل است

و اگر آنچه استماع نموده و در نظر او واقع خالف نموده آن قائل را عذر شرعی مانند تقیه و یا کالم قابل تأویل بوده و هر چند 
رای مالحظـه قائـل آن تأویل دور بوده باشد نیز بر آن عالم فرضی سامع الزم است که تأویل نماید مطـابق فرمـان شـارع نـه از بـ

چنانچه احادیث بسیار منقولست که شما اقوال و افعال مسلمانان و مؤمنان را تأویـل نمائیـد تـا آنکـه وارد شـده کـه هفتـاد قسـم 
تاویل کنید و اگر باز نفس شما راضی نشود و ظن سوء و گمان بد درحق آن قائل یا فاعل زایل نگردد باز نفس خـود را بایـد کـه 

  .اندلوم و قدح را در موضع اشتباه بر مسلم و مؤمن تجویز ننمودهمالمت نمائید، 
اگر کسی گوید که لزوم در محل اشتباه بر قول و فعل مسلم و مؤمن است و اسالم وایمان آن قائل یا فاعل غـري ثابـت اسـت پـس 

شـته اری که داللت بر اسالم و ایمان او دگوید که اگر از آن فاعل یا قائل غري از این امر مشتبه امدانائی می. لزوم تأویل غريثابت
اند و مسلمان زادگی آن شخص نیز معلوم نباشد آن شخص راداخل مسلمانان شمردن و درحوزه اهل ایمـان آوردن باشد ندانسته

صحیح نیست پس چگونه صحیح باشد که او راداخل صوفیه شمارند و حال اینکه این لفظ وضع شده از برای کامالن در ایمـان 
چند آن شخص گوید که مسلمانم و از اهل ایمانم و صوفیم، اگر آن قول در اصول که محـل اشتباهسـت در کـالم شـخص غـري هر

حاضر دیده در این صورت مراعات مذکوره مع شیء زاید بر آن عالم فرض بل متحتم است زیرا که در این وقت ممکن است که 
حاسدی ودشمن جاحدی داخل کالم آن شخص نموده باشد هرچند آن قول  گفته شود که این قول را که محل اشتباه است عدّو

متداول باشد میان جماعتی که این اعتقاد بآن صاحب کالم دارند زیرا که معقتدان آن شخص آن قـول را تـاویالت و توجیهـات 
ز راه پـذیرای تاویـل و نمایند و قبول نمودن معتقدان آن شخص این قـول را و منسـوب گردانیـدن اصحیحه موافق امر شارع می

نماینـد پـس اگـر دارند و از او قبول میتوجیه صحیح است نه آنکه هر چند آن معنی فاسد مقصود او بوده باشد منسوب باو می
شـد جـرأت و بود و داخـل اهـل امانـت و دیانـت مـیآن شخص منکر را ربط باحادیث سید المرسلني واخبار ائمه معصومني می

-نمود پس معلوم شد که آن قادح و طاعن عالم نبوده و خود را چنني میبر اقوال مشتبه قابل تأویل نمیجسارت در قدح و طعن 

قـل هـل «بایست که آن نادان عالم فرضی هم مقلد عالمی باشد تا آنکه باین بالء مبتال نگردد و در تحت آیـۀ کریمـه نموده می
  .داخل نباشد »نیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعاًننبئکم باالخسرین اعماالالذین ضل سعیهم فی الحیوة الد

دانـد کـه قـوىل نیسـت دیگر آنکه هر قسم کالم که از ایشان در میان است اگر کسی عالم و مربوط بکالم معصومني بوده باشد می
یـا بـآن مضـمون  در کالم عرفاء و مشایخ صوفیه مگر آنکه آن در کالم معصومني همان قسم، یا آن معانی در کـالم معصـوم بعینـه

نمـود بهمـان وجـه کـالم شـیعیان و مؤمنـان را نیـز توجیـه و تاویـل وارد شده پس بهر قسم که کالم معصوم را توجیه و تاویل مـی
اند دانسته در این صورت یا آنکه موضوع قدح ارتکاب ایشان را در بعض مسائل خالفی فروعی  که ترک مشهور نموده -نماید

رضی اثبت و اظهر است زیرا که اتفاق اهل اسالمست که استعمال مسـائل مختلـف فیـه فروعـی باعـث خطا و خلل انکار عالم ف
شود اگر آن مسئله مخالف اجماع ثابت و محقق مذهب امامیه بوده باشد حمل استعمال آن را بـر قدح و طعن در عامل آن نمی

خود را عالم فرض کـرده تقصـريش بیشـرت از آن جاهـل  توان نمود و قدح و طعن نیز جایز نیست پس این منکر جاهل کهتقیه می
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  .مقلد است زیرا که آن جاهل گمراه و ضال است و این شخص ضال ومضل است
یا آنکه آن منکر اهل حق کسی بوده که علم ظاهری داشته و تتبع اخبارو احادیث معصـومني نمـوده ماننـد حـاجی محمـد حسـن 

قه بر او ظاهر شـده امـا حـب دنیـاو حـب جـاه بـر او غالـب بـوده و نفـس او نیـز قزوینی و شیخ موسی اخباری و حقیقت این فر
توانسته که وا نماید که آنکه صورت اهل دانسته و لیکن نمیسرکش بوده و بحسب ظاهر نیز خود را اهل ریاضت و مجاهدت می

روش سلوک انبیاء و اوصیاء و متقیان عبادت و ریاضت را دام و سبب تحصیل دنیا و جاه که مقصود او بوده گردانده و طریقه و 
  .و اهل ایقان اشهر و اعرف از آن بوده که انکار آن تواند نمود

و سلوک انبیاء و روش اوصیا از قناعت باقل شئی از لباس و معاش و مسکن و انزوا و کثرت و انواع طاعات و عبادات در ایـن 
  .دتر از آن بوده که توانند انکار نماینفرقه اظهر و روشن

نمودند و دست جفا و پیش از ظهور و غلبه مذهب اثنی عشری بعضی از علماء سوء عامه این فرقه را منسوب برفض و تشیع می
-اعتبار شدند و همیشه در معرض اذیت و آزار مـیگشودند تا آنکه در نظر عوام الناس از عامه این فرقه بیایذاء بر این فرقه می

اند چنانکـه از کـالم بعضـی از نمودند تا آنکه اهل عامه گمان بردند که ایشان از عامهاظهار تسنن میبودند با آنکه اخفاء تشیع و 
نمودند و بدین اظهار تسنن و اخفای مذهب حقه شود که در کتب خود مدح خلفاء ثلثه بر حسب تقیه میمشایخ صوفیه ظاهر می

پناهی و از عهد جناب والیت جاهی مـدت مدیـد و عهـد بعیـد فی الجمله از شر ناس محفوظ تا آنکه از زمان حضرت رسالت 
گذشته و نفوس مردمان بزینت دنیا و زخارف آن مایل و راغب گشته طریقۀ انبیاء و روش اوصیاء از قناعـت و عبـادت و زهـد و 

ص جاه مائـل و راغـب اعتبار گردید و باز علماء سوء بحب دنیا و حرعزلت در نظر دنیاپرستان و عبید بطون و فروج بی وفرو بی
گشته اظهار مذمت و انکار این فرقه را بطریق آنکه روش و سلوک این فرقه طریق رهبانیت ممنوعه در اسالم است، و قناعت در 
طعام و لباس و مسکن و ترک زینت در اسالم مرغوب نیست، اظهار زینت و توسعه در لباس و معاش مستحب و مطلوب شـارع 

مقـدار و ظاهر گردانیدند تا آنکه طریق عزلت و کثرت مجاهدت و ریاضـت در نظـر شـیاطني انسـی بـی است در نظر عوام شایع و
اعتبار گشت و همني سبب اعتبار علماء سوء گردید، اگر ایشان مذمت دنیا وزخارف آن و مدح ترک دنیا و قناعـت و عزلـت و بی

بـه وفیه و معتقـدان ایشـان پـس مردمـان میـل و رغبـت شد مگر در فرقه صـنمودند و این صفات محموده یافت نمیریاضت می
گردیدنـد بـازار ایشـان کاسـد و کـاالی ایشـان نموند و عبید بطون و فروج از نیل مقصود و مراد خود محروم میایشان می طرف

  .گذشتگشت و از گوشه هنگامه ایشان احدی نمیفاسد می
و از بـرای حصـول مطالـب نفـوس و هواهـای خـود اظهـار انکـار و  این فرقه علماء سوء که حقیقت صوفیه برایشان ثابـت بـوده

  .مذمت ایشان نموده بدتر از آن منکرانند که بنادانی انکار نموده بودند
بالجمله سبب انکار منکران جهل است و حب دنیا از جهل است و این انکار اهل یقني و فساد در دیـن از بعضـی علمـاء عامـه 

  .شده
ن ائمه اىل زماننا که سنۀ هزار و دویست و سی و هفت است کسی کـه از ایشـان اسـمی و رسـمی در میـان اما علماء شیعه، از زما

اند مگـر آنکـه نقـل مجهـوىل از شیعه داشته باشد انکار این فرقه ننموده بلکه علماء هر زمان معتقد و خود را از این فرقه شمرده
انـد یکـی از آنهـا ئی نوشته که صوفیه هفـده فرقـهکه سید مرتضی رسالهآنه سید مرتضی رضی الله عنه در میان مردم شایع شده ب

صحیح و باقی فاسدند، نسبت این رساله بسیداز عقل بعید است زیرا که این فرقه هفده گانه که ذکر هـر یـک را بوصـفی خـاص 
  .نموده و مجموع را صوفی نامیده

ه است درکتاب ملل و نحل که از مصنفات اوسـت اکثـر مـذاهب محمد شهرستانی که از اعاظم متکلمني و مقدم بر زمان او بود
تواند بـود بتفصیل ذکر شده این فرقه هفده گانه را که در رساله منسوب بسید صوفی شمرده باسم صوفی مذکور نساخته، پس می

ی حدیقةالشـیعه را تـالیف که اهل انکار این رساله را نوشته باسم سید از برای اعتبار شهرت داده باشند چنانکه مالمعزار دسـتان
  .کرده بنام موالنا احمد اردبیلی شهرت داده چنانچه در ضمن احوال موالنا مذکور گشت

حاصل آنکه انکار نمودن سید این فرقه را ثابت نیست و از جهت عدم نبوت این رسـاله از سـیدنا، مالمحمـدباقر مجلسـی نقـل 
اله را نیز مذکور نساخته سابق براین مذکور شد که صـوفی یـک فرقـه بـیش از سید در کتب خود ننموده و اسم رس) صوفیه(انکار 

  .نیست هر کس غري از این بگوید کاذب و مفرتی است
اما مالمحمد باقر مجلسی در کتاب عني الحیوة از عالمۀ حلی رحمةالله علیه نقل نموده که عالمه در کتاب کشف الحق خود در 

اند که حق سبحانه و تعاىل نمایند گفته که صوفیه از اهل سنت قائل شدهىل و تقدس میموضعی که نفی جواز حلول از جناب تعا
گردد و نیز گفته که من فرماید و بازگفته که ایشان قایلند بآنکه عرفاء بعد از وصول عبادت از ایشان ساقط میدر عرفاء حلول می
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را که نماز شام کردند و یکی از ایشان نماز نکرد بعد از آن نماز  در روضۀ امام همام اباعبدالله الحسني دیدم چند نفر از صوفیان
عشا کردند و آن یکنفر نماز نکرد پس پرسیدم از ایشان که آن یک نفر چرا نماز نکرد ایشان گفتند که او را احتیـاج بنمـاز نیسـت 

  .هشود که عالمه انکار این فرقه نمودزیرا که او واصل بخدا شده از این کالم معلوم می
جواب آنکه عالمه انکار صوفی سنی و حلوىل را فرموده و حال آنکه سنی و حلوىل هیچیک صـوفی نیسـت پـس عالمـه انکـار 

شـود کـه او نیـز بتفصـیل قائـل صوفی ننموده و زبان طعن بر این فرقه نگشوده، از این قید که صوفی از اهل سنت گفته ظاهر مـی
شـود زیـرا کـه نباشند نیکوداند و این منافی آنسـت کـه در کتـب دیگـر از او ظـاهر مـیباشد و بعضی از صوفیه که مقید باین قید 

رسانند چنانکه در منهاج الکرامـة کـه یکـی از عالمه را اعتقاد آنست که صوفیه جمیعاً انتساب خود را بحضرت امريالمؤمنني می
ایـن اعتقـاد بـود خـاىل از آن نیسـت کـه انتسـاب تصنیفات اوست در اثبات امامت و دیگر کتب از او مذکور اسـت، هرگـاه او را 

گردد زیـرا کـه سـید و منتهی می) ع(بدون واسطه بحضرت رسول به ترتیب اىل آدم آن جناب ایشان بحضرت امريالمومنني و از 
ء مقتداحضرت رسول است صلی الله علیه و آله و سلم بعد از آن دیگران بنیابت و خالفـت آن حضـرتند یـا آنکـه بواسـطه خلفـا

دانند هیچ فردی از ایشان سنی نخواهند بود زیرا کـه شـیعه رسد پس اگر بدون واسطه میثالثه مقدم به حضرت امريالمؤمنني می
اند پـس عبارتست از جماعتی که حضرت امريالمؤمنني را بالواسطه نایب و خلیفه حضرت رسول دانند و حال آنکه صوفیه چنني

دانند هیچیک از ایشان شیعه نخواهند بود زیرا که سـنی عبارتسـت ست، و اگر بواسطه میصوفیه را از اهل سنت گفنت صحیح نی
دانند و حال آنکـه صـوفیه چنـني نیسـتند بلکـه شـیعه از جماعتی که حضرت امريالمؤمنني را بالواسطه خلیفه حضرت رسول نمی

خالف و مغایر یکدیگرند و این منافی علم و واقعی ایشانند پس قول عالمه در کتاب کشف الحق با آنچه در کتب دیگر اوست م
  .دانش است

دیگر گفته که خود در روضۀ مبارکه حضرت امام حسني دیدم یعنی بحکم قطع و جـزم بـال اشـتباه یکـی از صـوفیه را کـه رفیقـان 
اب گفتند این قول اونماز شام و عشا کردند و آن یک نماز نکرد و از احوال او سؤال نموده رفیقان او بطریقی که مذکور شد جو

نیز از عالمه و اهل دانش و دیانت صحیح و جایز نیست زیرا که عالمه یا نماز در خارج روضه کـرده و بعـد از آن داخـل روضـه 
شده و نماز کرده یا او نیز در روضه بوده و نماز نکرده پس اگر عالمه در خارج روضه نماز کرده و آنکـس پیشـرت از او در روضـه 

که عالمه بعد از نماز آنکس داخل روضه شده باشد پس حکم قطعـی بآنکـه او نمـاز نکـرده خـالف شـرع و  بوده ممکن است
تدین است زیرا که سوءظن به مسـلمانان گنـاه عظـیم و معصـیت بزرگسـت و در نبـوت اسـالم آن کـس همـان بـودن اودر روضـۀ 

شده و آنکس نیز در اول وقت داخل روضه بوده  مقدسه کافی است، واگر عالمه نمازدر روضه کرده و دراول وقت داخل روضه
ممکن است که در اثنای نماز عالمه آنکس نیز نماز کرده باشد و عالمه به سبب حضور قلب و مشغول بودن به نمـاز اطـالع بـه 
س نماز آنکس بهم نرسانیده باشد پس در این صورت حکم قطعی بر ترک نماز آنکس نیز غري جایز است، و اگـر عالمـه و آنکـ

اند و عالمه نماز نکرده و آنکس نیز نکرده بنابر قول عالمه هر مانعی که عالمـه را منـع هر دو از اول وقت تا آخر در روضه بوده
از نماز کرده ممکن است که آنکس را نیز همان مانع یا مانعی دیگر بوده باشد، پس حکم قطعـی بآنکـه آن کـس تـارک الصـلوة 

ه تفحص از جمله مناهی ثابتـه از قرآنسـت، و دیگـر قبـول شـهادت رفیقـان آنکـس بـر او در تـرک بوده نیز غري جایز است زیرا ک
رود کـه رفیقـان آنکـس بـا او عـداوتی صلوة و اعتقاد او به سقوط عبادات از واصالن، او نیز جایز نیست زیرا که احتمال آن مـی

ت عقالً و نقالً، اما عقالً اتفاق اهل خرد است باین قول داشته باشند و باین احتمال قبول شهادت ایشان بر آنکس غري جایز اس
اذا وقـع االشـتباه فـی الحـدود درأ : ، و اما نقال بورود احادیث بدین مضـمون کـهاذا حصل االحتمال بطل االستدالل: که

ه ایـن فقـرات پس باید توجیه کرده شود وقوع این قول از عالمه و کتاب کشف الحق یا آنکه ممکنست اهل انکـار صـوفی. الحد
رادر کتاب عالمه از برای اعتبار قول باطل خود داخـل نمـوده باشـند و بـدین سـبب ضـعفاءالعقول را از راه حـق بـريون برنـد و 
درصدد انکار اهل الله درآورند و به کثرت تابعني باطل خود بر اهل حق غالب آیند، اگر این توجیه کرده نشود و اگر این قول را 

آید به موجبی کـه مـذکور شـد از قلـت علـم و عـدم تـدین و ارتکـاب بـه اسدی که از لوازم این قول حاصل میاز عالمه دانند مف
داللت  شود پس الزم است بر هر کس که عالمه را عالم و متدین داند این قول او کهچندین امر غريمشروع برای عالمه ثابت می

  .صوفی و اهل الله نداند تا اینکه این مفاسد در حق او ثابت نشود بر انکار صوفیه دارد از او نفی نماید و عالمه را منکر
قبل از این مذکور شد از احادیث و اقوال علماء و اسم صوفی که وضع و علم شده از برای مؤمنان کامل و ارباب یقـني و فانیـان 

نکه عالم بـوده اسـت باینکـه ایـن اسـم اند، پس هر کس مذمت و انکار نماید متسمون باین اسم را یا آفی الله و ایشان یک فرقه
وضع از برای چگونه جماعتی بوده است و عالم به صفات جماعتی که موضوع له این اسمند بوده یا آنکه عالم نبوده، پس اگر 
عالم بوده است که موضوع له ایـن اسـم اتقیـاه و اولیـاء و مؤمنـان و کـامالن و عرفاانـد و مـذمت و انکـار ایشـان نمـوده هرچنـد 
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  صف باین صفات باشند این منکر و مذمت کننده بدون تقیه کافر و مرتد از دین اسالم است،مت
گـویم و ف و موضوع له این اسم و لفظند بلکه من صوفی میااگر گوید که قصد من از صوفی نه جماعتیند که متصفان باین اوص

ظ صوفی اراده زنادقـه و مالحـده نمـوده باشـد نیـز آن مراد من زنادقه و مالحده است باز این منکر و مذمت کننده هرچند از لف
شخص ملحد است موافق حدیث که در اصول کلینی از حضرت صادق روایت نموده که سؤال نمودند از آن حضرت کـه ادنـای 
الحاد چیست فرمود که ادنای الحاد آنست که کسی سنگریزه را هسته و هسته را سـنگ ریـزه گویـد یعنـی اسـتعمال لفـظ در غـري 

و اگر عالم به صفات جماعتی که موضوع له این لفظ و اسمند نبوده و انکار و مذمت این فرقه نموده آنکس  -موضوع له نماید
  .از اهل علم و عقل و تدین نخواهد بود

یـز گرداننـد بازهـد زمـان موالنـا احمـد اردبیلـی قـدس سـره او نشود که کتاب حدیقةالشیعه که آنرا منسوب مـیاما آنچه گفته می
صوفی را چند فرقه کرده و یکی از ایشان را نیکو شمرده و باقی را مذمت نموده نسبت حدیقةالشیعه به موالنا در ضـمن احـوال 

  .ایشان مذکور شد احتیاج به تکرار نیست
یـز صـوفیه اما مالمحمد باقر مجلسی در کتاب عني الحیوة و رساله اعتقاد و دیگر تصانیفش که انکار و مذمت صوفیه نموده، و ن

در میـان اهـل حـق یعنـی شـیعه : را از اهل سنت گفته در موضعی از آن کتاب که در بیان مذمت صـوفیه اسـت بـدین عبـارت کـه
اند و راه قرب و مناجات و عبادت و اند و بر طریق حق مستقیم بودهشمردهاند ایشان را داخل صوفیه میهمیشه عبادوزهاد بوده
ان العلماء و المحققني و برهان االصفیاء و الکاملني شیخ صفی الدین، و سیدالفاضل ابن طـاووس، اند سلطبندگی خدا را داشته

و زبدةالمتعبدین ابن فهد حلی، و شیخ سعادتمند شیخ زین الدین رضـوان اللـه علـیهم اجمعـني و غـري ایشـان از زهـاد کـه طریقـۀ 
-ز کمال در علوم دین متوجه عبادت و ریاضت و هدایت بـودهاند و بعد اریاضت و عبادت به قانون شریعت مقدسه نبوی داشته

اند لهذا مالجامی ایشان راداخـل در نفحـات نکـرده وداخـل اند و بدعتی از ایشان نقل نکردهگفتهاند و علوم حقه را درس می
ان عالم منـور گردیـده، تـا قیـام و اوالد امجاد و تصانیف ایش راند، از آثادر صوفیه ندانسته با آنکه ایشان از آفتاب مشهورتر بوده

انـد و جـان خـود را در راه ها کرده قیامت از برکات ایشان عالم ظاهر و باطن معمور است، در ترویج دین ائمه اثنی عشریه سعی
  .اند و بعد از آن بر سر مذمت رفتهدین بذل نموده

باشند پس مذمت مطلق از او با اتفاق ه شیعه بوده و میمراد از بیان این فقرات آن بود که مال محمد باقر نیز معرتفست که صوفی
منکر غري جایز است و از هیچ احدی انکار مطلق واقع نشده زیرا که قبل از ظهور تشیع بعضی از علمـاء عامـه کـه انکـار صـوفیه 

  .انداند صوفیه را به سبب تشیع ایشان انکار نمودهنموده
قید تسنن و نه مطلق امـا چنـد نفـر با اند نه د غري از این چهار کس انکار صوفیه نکردهو از علماء شیعه کسی که اعتماد بر او باش

دیگر از علماء شیعه که مالمحمد باقر نقل انکار از ایشان نموده و کتب غري مشهور نسبت به ایشان داده آن کتب و اسناد آنهـا بـر 
شـود مگـر از جهـل و مـتکلم و عـدم و تنـاقض در کـالم نمـی آن علماء غري ثابتست و در کالم مالمحمد باقر تناقض بسیار است

اند یکی ذکر جلی و دیگر ذکر خفی و حال گفته است که صوفیه دو بدعت کرده: مالحظه بماقال و بماقیل، اما نقض اول آنکه
  :آنکه شیخ صفی الدین در تذکره احوال او که بمقاالت مشهور است از این قرار مذکور است

و ذکـر خفـی از ایشـان اظهـر و . در مجالس ذکر جلی از وجد و سماع و حاالت از مشایخ ماقبل و مـا بعـد اوبیان احوال شیخ 
  .اشهر از آنست که انکار وقوع توان نمود

و ابن فهد در عدة الداعی احادیث در مدح مجالس ذکر و اهل آن و امـر بـدخول در حلقـۀ ذکـر نقـل نمـوده و ذکـر جلـی را از 
ذکر خفی را افضل شمرده پس اگر ذکر خفی و جلی بدعتست پس شیخ صفی و ابـن فهـد از اهـل بـدعت اقسام ذکر شمرده و 

  .خواهند بود و حال آنکه ایشان را مدح نموده و این نقض قول اوست که ذکر جلی و خفی را بدعت دانسته
ست و تصانیف او مثل شـرح مـن و دیگر مالمحمد تقی والد مال محمد باقر که در تصوف اظهر من الشمس و ابني من االمس ا

الیحضره الفقیه و رساله در جواب ورد مالمحمد طاهر قمی و دیگر کتب مدح مشایخ و اثبات مشروعیت طریقه ایشان نمـوده و 
مالمحمد باقر در بعضی از مواضع کتبش فرموده که پدر من صوفی نبـوده، و . شده و مطربها داشتههای ذکر میخود داخل حلقه

شـود و در ن نموده که پدرم آخر کار توبه کرده و حال آنکه خود احادیث نقل نموده که توبه از اهل بدعت قبـول نمـیدرجائی بیا
نمود تا آنکه ایشان را هدایت نماید، قبل از این مـذکور شـد کـه معـرتف بـود کـه موضع دیگر گفته که پدر من نزد صوفیه تردد می

یخ صفی و ابن فهدو غريه ایشان را صوفیه شیعه شمرده ومدح نموده اگر کسی متوجه اند مثل شصوفی از شیعه جماعتی نیز بوده
  .تناقض سخن مالمحمد باقر بشود دفرت دیگر و کتاب علیحده گردد

پندارند و مقتدا و اما مريزا باقر مال باشی شريازقبل از این بطریق اشارت مذکور شد که وی از جماعتی است که خود را عالم می
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ه و خویش را مرجع عوام دشمارد و احوال او اجماال آنکه در زمان هزار و دویست و هفت مالباشی شرياز گردیخلق میپیشوای 
  .کاالنعام گردانیده در اینجا همني قدر کافیست و بر عدم تدین و ادراک او دلیل شافی
ئـی شوای مردم شـده او را در دانـش پایـهاما حاجی مريزا هادی امام جمعه و جماعت شرياز خود را هادی خلق فرض کرده و پی

چـرد تـدین فروختـه ئی نی، همواره تابع هوای خویش است و پريو نفس کافر کیش، در مرتع خود رائی مینیست و در بینش مایه
  .خرداموال مردم را می

عارف به سبب حب جاه  اما حاجی محمد حسن قزوینی بر اخبار و احادیث ائمه اطهار واقف و باحوال فرقه صوفیه فی الجمله
تازد ومردم حرص برخارف و زینت دنیا چشم پوشیده و در تیه جحد و انکار اسب اصرار می به جهتدشمن این فرقه گردیده و 

را به تخییالت چند و تسویالت ناپسند میاندازد چون از بدایت حال تا نهایت احوال بطریق ارث، تـاجر پیشـه و معاملـه اندیشـه 
گویـد عـوام النـاس بـه علـت طمـع طریـق ی وافر و ثروتی متکاثر حاصل نموده به سبب دولت و ثروت آنچـه مـیبوده لهذا دولت
  .پوینداطاعتش می

اما شیخ موسی اخباری ساکن شرياز در اخبار ائمه معصومني خبري و بر احادیث اهل بیت طاهرین فی الجمله بصري است امـا در 
پیشرو مردم دنیادار است احوال هریک از ایشان بطریق تفصیل جهت تنبیه اهل غفلت مایل بودن او بدنیا و حرصش بزر و سیم 

  .در ضمن ذکر شرياز از مساعدت بخت مأمولست
  ٭٭٭

که  دویم اخباریکه در کشور ایران عدت و شوکتی تمام دارند  اول اصوىل: اندکه علمای امامیه به سه فرقه :گویددانائی می
، این فرقه در انکار یکدیگر سعی بلیغ دارند و در رد و مذمت همدیگر اصرار بسـیار سیم حکماءجالس مجالس گوشه و کنارند 

دهنـد بـه سـبب حـب جـاه و رفعـت دسـتگاه در اهانـت کنند و فتوی بر قتل همدیگر مینمایند و حکم بر تکفري یکدیگر میمی
  .نمایندمیصوفیه موافقت دارند در کمال نفاق با یکدیگر در اذیت این فرقه اتفاق 

 بـه موجـب دفـرت زیـن العابـدین ابـن اسـکندر شـريوانی نعمـةاللهیبنده درگاه و تراب اقدام اهل اللـه اعنـی نگارنـدۀ ایـن 
نماید اوال جمیـع بنـدگان خـویش و غایت حق سبحانه و تعاىل مسئلت مینهایت و فضل بیاز لطف بی ادعونی استجب لکم

  .ط مستقیم هدایت فرمایدخالیق معصیت اندیش را براه راست و صرا
گشاید که جمیع مسـلمانان را اهـل ایمـان و صـاحب عرفـان نواز میدویم سر نیاز بزمني عجز سوده دست تمنا بسوی کارساز بنده

کند که جمیـع مؤمنـان را بـه کمـال ایمـان و نهایـت ایقـان سیم به زبان عجز طراز از درگاه اکرم االکرمني درخواست می -گرداند
  .برساند

باشد که عالمان دین مبني و عارفان سید المرسلني را از خطـرات نفسـانی و خطـوات هارم از حضرت ارحم الراحمني سائل میچ
  :بیت     .شیطانی در امان خود محفوظ دارد بمحمد و آله االمجاد

 دام سخت است مگر یـار شـود لطـف خـدای
 

ــــیم ــــیطان رج ــــربد صــــرفه ز ش ــــه آدم ن  ورن
 

  ٭٭٭
که او را والیت مطلقه نیـز گوینـد، دیگـر والیـت  هیکی والیت کلی: گویند والیت بردو گونه استرقه صوفیه میمخفی نماناد که ف

شـود و بـه جزئیه که والیت خاصه نیز نامند، گویند والیت کلیه موهب است یعنی بوفور طاعـات و کثـرت عبـادات تحصـیل نمـی
نمایـد یاض مطلق بر هر کـه خواهـد از عـني عنایـت کرامـت مـیگردد حضرت فشمار حاصل نمیمجاهدات بسیار و ریاضات بی

  .و آن بدوازده کس منحصر است »ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء«
اماوالیت جزئیه بحسن متابعت صاحب نبـوت مطلقـه و کمـال انقیـاد والیـت کلیـه بوفـور عبـادات و کثـرت طاعـات و بارتکـاب 

فرمایـد و بـه سـبب اهتمـام در تزکیـه نفـس و کمال مرحمـت شـفقت مـیشمار حضرت وهاب از مجاهدات بسیار و ریاضات بی
تصفیه قلب و تصفیه روح به طریق عزلت تمام و ذکر مدام و فکر دوام بر وفق شریعت مصـطفوی و طریقـت مرتضـوی صـاحب 

  .گرددوالیت خاصه می
در اصـطالح ایـن طایفـه مـراد از . هگردد مگر بحسن متابعت صاحب والیت کلیفرقه صوفیه متفقند بر اینکه والیت حاصل نمی

خواهند و هر جای عشق جمال نبوت مطلقه است ومراد از جالل والیت مطلقه است، همچنني هرجا حسن گویند نبوت کلیه می
خواهند و قلندر گویند والیت خواهند، و در خواهند و همچنني در اکثر مواضع مراد از صوفی نبوت میگویند والیت کلیه میمی

  .جای صوفی گویند عالم کثرت خواهند، و قلندر گویند عالم مجردات خواهندبعضی 
شود به یکی از ائمه هـدی علـیهم السـالم و در ایـن سـخن علمـاء ظـاهر و بـاطن و مخـالف لهذا جمیع سالسل ایشان منتهی می

هسـتانی و موالنـا محقـق اند چنانچـه مالجـامی و بعضـی دیگـر از دانایـان نـامی ماننـد سـید محمـد نـوربخش قاختالف نکرده
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سلسـله صـوفیه کـه اکنـون میـان : انـداند و گفتهاند و باب تحقیق بروی طالبان طریق گشودهبهبهانی در تألیف خویش ذکر نموده
-اهل سنت و شیعه امامیه و غريه معمول و متداولست از چهار امام رسیده و مصدر سالسل مشایخ صوفیه چهار معصـوم گردیـده

عض ائمه هدی طریقه سلوک و روش باطن ظهور یافته و مهر معرفت ایشان بر سپهر قلوب طالبان راه تافتـه اسـت اند اگرچه از ب
اما چندان انتشار نیافته است، شجرۀ سلسله معروفیه که بني العرفاء بـام السالسـل معروفسـت بـآن سـاللة امکـان و نقـاوۀ عرفـان 

رسـد اکثـر و اغلـب مشـایخ صـوفیه از الرضا علیه آالف التحیة و الثناء می پیشوای اولیاء و مقتدای اصفیاء اعنی علی بن موسی
  .انداند بلکه تمامی طبقات ثانیه و ثالثه و رابعه از این طریق ظهور نمودهاین سلسله بوده

گمـان  ردبـه مجـانـد اند و طریق احوال ایشان نـه پیمـودهچون بعضی از علماء صورت و مالهای ظاهر تتبع کتب این فرقه نکرده
سرپند و بر جمعی دیگر از علماء ظاهر فی الواقع مشتبه گشته و از عالم برند طریق افرتا و بهتان این فرقه میدانش که بر خود می
نمایـد اند لهذا جامع این مجموعه جهت دفع اشتباه و رفع شبهه صورت سالسل را بنهج دایره تحریـر مـیقشر و صورت نگذشته
  .التوفیق من الله االحد. ب انصافی از تیه ظنون و شکوک برآیدتا هر ذی شعوی و صاح

  صوفیه صافی طویه رضی الله عنهم در بیان تربیت و رجوع و اخذ طریقت و خرقه و سالسل
بر ضمري طالبان طریق تحقیق پوشیده نماند که عالمه حلی در منهاج الکرامـه و ابـن ابـی جمهـور اللحسـاوی در کتـاب مجلـی و 

بهبهانی در کتاب رشحات و موالنا عبدالرحمن جامی در کتاب نفحـات و موالنـا محمـد مـؤمن طبسـی در کتـاب  موالنا یوسف
اند کـه انتسـاب مناهج العرفا و موالنا حاجی محمد جعفر همدانی در کتاب مراحل السالکني رحمةالله علیهم اجمعني بیان نموده

ل مشـایخ صـافی طوبـه کلهـم اجمعـني بحضـرت قطـب الموحـدین خرقۀ زمرۀ صـوفیه و اخـذ آداب طریقـت فرقـه علیـه و سالسـ
و ایضاً سید عالمه سید حیدر آملی فرموده است . رسدامريالمومنني و یابیکی از ائمه طاهرین صلوات و سالمه علیهم اجمعني می

ی و او از علـی که شیخ ابوالقاسم جنید بغدادی پوشیده است خرقه از خالوی خود شیخ سری سقطی و او از شیخ معروف کرخـ
  .بن موسی الرضا علیه التحیه و الثناء

  .باشد یکی نسبت صحبت و دیگری نسبت خرقهاند که از برای مشایخ صوفیه در علم طریقت دو نسبت میپس گفته
  نسبت خرقه شیخ محمد حمویه

مـدی و او از شـیخ ابوالقاسـم اما صحبت شیخ االسالم شیخ محمد حمویه باخضر بوده و اما خرقه او برکن االسالم ابـوعلی فار
  .گورگانی و او از ابوعثمان مغربی و او از ابوعلی کاتب و او از ابوعلی رودباری و او از شیخ جنید بغدادی

ام که شیخ ابوعثمان پوشیده است خرقه از دست شیخ الحرم ابـوعمر و زجـاجی راقم گوید که در بعضی از شجره این طایفه دیده
هر دو بزرگوار رسـیده اسـت و از دسـت ایشـان خرقـه پوشـیده باشـد، و شـیخ جنیـد  به خدمتادی و گویا و او از شیخ جنید بغد

انـد در نسـبت بغدادی پوشیده است خرقه از دست خالوی خود شیخ سری سقطی و او از شیخ معروف کرخی، و اختالف کـرده
خرقه نموده از موالی خود قطب االولیاء علی بن خرقه شیخ معروف، پس رفته اکثر محدثني از مشایخ که معروف اخذ طریقه و 

اند بعضی از مشایخ که معروف اخذ خرقه و طریقه را از شـیخ داود طـائی و او از جیـب موسی الرضا علیه التحیة و الثناء، و رفته
  .نموده است) ع(عجمی و او از حسن بصری و او از خدمت سید اولیاء علی المرتضی

  سهرودی به چند طریق نسبت خرقه شیخ شهاب الدین
اما بعد پوشیده اسـت الشـیخ المقـرب : اما شیخ شهاب الدین عمر سهروردی معلوم است نسبت او از قول خود که فرموده است

المحدث المعمر نجم الدین ابوالولید اسماعیل بن ابراهیم بن ابی بکر التفلیسی المعروف بابن االمام خرقـه تصـوف را بشـروط 
ی بن عبدالرحمن بن علی بن محمود جعفری، و او از جمال الدین ابوحامد محمدبن شیخ ابوالحسن علی بن از نزد اهل آن یحی

جمال سرابی، و او از ابوالفتح محمود المحمودی الصابونی السالمی در خانه او و فرمود کـه بپوشـانیدند مـرا خرقـه بشـرایط آن 
مدبن ابراهیم بن احمد الحمريی الفارسی بود، و او پوشیده است خرقه مشایخ ثالثه که یکی از ایشان محی الدین ابوعبدالله مح

از دست والدش الشیخ االمام ابواسحق ابراهیم بن احمدالحمريی الفارسی، و والد او از شیخ الشیوخ احمدبن خلیفه بیضـاوی، 
و از جعفر حداد، و او از امام ابـوعمر و او از ابواسحق ابراهیم بن شهریار الکازرونی، و او از شیخ ابوعبدالله محمد خفیف، و ا

اصطخری، و او از امام ابوتراب نخشبی، و او از امام ابوعلی شقیق بلخی، و او از امـام ابـوعمر وموسـی بـن زیـدالراعی و او از 
  ).ع(اویس قرنی و او از امريالمؤمنني علی

  .از آن حضرت خرقه پوشیده است امام موسی الکاظم رسیده و به خدمتاند که ابوعلی شقیق بلخی و نیز گفته
  طریقه دیگر
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آنکه شیخ ابوعبدالله محمد بن خفیف اخذ طریقه نموده از شیخ ابوالقاسم جنید بغدادی و نسبت شیخ جنید قبل از ایـن مـذکور 
  .شد

والحسـن که پوشانید مرا خرقه شـیخ صـدرالدین اب: و طریق ثانی در نسبت خرقه ابوالفتح محمود محمودی الصابونی گفته است
محمدبن عمربن علی بن محمد حمویه جوینی، و او از شیخ عمادالدین ابوالحفص عمربن علی بن شیخ الشیوخ ابوعبداللـه بـن 
حمویه و او رسیده بصحبت شیخ ابوالفضل محمدفارمدی و او بصحبت شیخ عبدالله بن علی بن عبیدالطوسی معروف بکرکـان 

ابــوعمرو محمــدبن ابــراهیم زجــاجی نیشــابوری و او بصــحبت شــیخ جنیــد و او بصــحبت ســعدبن ســالم مصــری و او بصــحبت 
  .بغدادی

  طریقه دیگر
اند که شیخ ربانی شهاب الدین فرموده که خرقه پوشانید ماراعم ما شیخ االسالم ابونجیب ضیاءالدین عبدالقاهربن عبداللـه گفته
جیـه الـدین عمـربن بـن محمـد المعـروف بعمویـه و دی و عم ایشان گفته که پوشانید مـرا خرقـه عـم مـن شـیخ االسـالم ورسهرو

پوشانیده بودند او را دو شیخ یکی پدر من محمد بن عمویـه و او از شـیخ احمـد اسـود دینـوری و او از ممشـاد دینـوری و او از 
از شـیخ  شیخ جنید بغدادی و شیخ ثانی اخی فرج زنکانی و او از شیخ ابوالعباس نهاوندی و او از شیخ ابوعبدالله خفیـف و او

  .جنید بغدادی و نسبت شیخ جنید قبل مذکور شد
  طریقه دیگر

ئی که متضمن خرقه شیخ محمد بن طلحـه شـامی کـه او شـیخ بـوده در شـام و حلـب و سیدمحمدنوربخش فرمود که دیدم نسخه
توفیـق مگـر باللـه گفته بود شیخ محمد که استماع نمـودم مـن و نیسـت مـرا : بغداد و سایر بالد و صورت آن نسخه این است که

تعاىل از شیخ خودو قبلی و قدومی و سبب نجاتی و آزادکننده گردن من و خالص گردانندۀ من از صفات بشریه و ملحق سازندۀ 
من باشباح نوریه یعنی عالم ارواح و معلم و معرف در علم وزن یعنی محاسبه و مراقبه اجـل و اوجـد عـالم الصـفی الـدین تـاج 

بن ارمویه، و او استماع نموده از شیخ صالح رغیـب الـدین خرابـی، و او شـنیده از شـیخ شـهاب الـدین  االسالم ابوالحسن علی
سهروردی، و او از شیخ لیث الدین جبائی، و او از شیخ عفیف الدین حلبـی، و او از شـیخ ذوالنـون مصـری، و او شـنیده بـود از 

او از پدرش االمام الهمام التمام محمد بن علی التقی الجـواد و او موالنا و سیدنا االمام الهمام علی بن محمدالنقی الهادی، و 
از پدرش االمام الهمام التمام علی بن موسی الرضا العلیم و او از پدرش االمام الهمام موسی بن جعفـر الکـاظم الحلـیم و او از 

الهمام التمام علی بن الحسـني ذوالثفنـات  پدرش االمام الهمام التمام جعفر بن محمد الصادق البار االمني و او از پدرش االمام
سید العابدین و او از پدرش ابی عبدالله الحسني الشهید و او از برادرش االمام الهمام التمام ابی محمد الحسن الزکی المجتبـی 

و النبیـاء و المرسـلني  و او از پدرش االمام الهمام علی بن ابی طالب امريالمؤمنني و امام المتقني و او از سید االولني و االخـرین
 محمدالمصطفی صلوات الله و سالمه علیهم اجمعني و آن حضرت از جربائیل و جربئیل عن الله سبحانه و تعاىل، و مشاهده این
نسبت در بیست و هفتم ربیع االول سنه هشتصد و شصت و هفـت در دارالسـالم بغـداد شـد و صـلی اللـه علـی سـیدنا و نبینـا و 

  .قلوبنا و شفاء صدورنا و انیس نفوسنا محمد سیداالنبیاء و المرسلني و آله الطیبني الطاهرینحبیب الهنا وطبیب 
  نسبت خرقه اعزالدین دانیاىل

دهند خود را بواسطه معدودی از اولیـاء بـه سـوی و فرموده است صاحب مناهج العرفاء که بعضی از صاحبان سالسل نسبت می
او از قطب الدین عبدالله دانیاىل و او از شیخ شمس الدین محمد ابودلـف دانیـاىل و او شیخ اعزالدین احمد دانیاىل و استماع 

از شیخ مجدالدین اسماعیل دانیاىل و او از شیخ االمني عبدالسالم منجی و او از شیخ احمد بادازوی و او از شیخ خضر و او از 
یـاث الـدین و هـر دو خطیـب از خطیـب تـاج الـدین شیخ رکن الدین دانیال و او از شیخ جمال الدین احمد خطیب و خطیـب غ

عبدالمحسن بن عبدالکریم و او از خطیب ابوبکر و او از خطیب ابونصـر محمـود و او از خطیـب ابوالقاسـم عبـدالکریم و او از 
بـوحفظ شیخ ابواسحق ابراهیم کازرونی و او از شیخ حسني اکارشريازی و او از عبداللـه خفیـف المـدفون بشـرياز و او از شـیخ ا

حداد نیشابوری و او از شیخ ابوعمر اصطخری و او از شیخ ابوتراب نخشبی و او از شیخ شقیق بلخی و او از امام همـام موسـی 
، و شیخ شقیق نیز شنیده است از شیخ ابراهیم ادهم و او از شیخ زیدبن موسی الراعی و او از شیخ اویـس قرنـی و )ع(بن جعفر

  ).ع(او از امام همام امريالمؤمنني
امام محمد باقر رسیده و خرقه از آن حضرت پوشـیده و سلسـله چشـتیه از آن جنـاب  به خدمتاند که ابراهیم ادهم و جمعی گفته

  .جاری شده است عنقریب مذکور خواهد شد
  سلسله دیگر
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شی و او از مشایخ خـود سید اجل الدین عبدالله الحسینی و او از شیخ زین الدین خوافی و او از شیخ نورالدین عبدالرحمن القر
ظهري الدین عیسی بن ابی آذری و او از عبدالسالم اقلیدی و او از شیخ ابوالفتح واسطی و او از سید احمد رفاعی و او از شـیخ 
نورالدین عبدالرحمن قرشی و او از شیخ یوسف کورانی و او از مشایخ خـود شـیخ یوسـف و او از شـیخ حسـني سـیمری و شـیخ 

و او از شیخ احمد جامی نامقی و او از شیخ ابوطاهر المهـدی بـن ابـی سـعید ابـوالخري و او از شـیخ ابونصـر ظهري الدین عیسی 
  .سراج و او از شیخ عبدالله نشابوری و او از شیخ مجمد مرتعش و او از شیخ جنید بغدادی

بدالصـمد نطنـزی و او از شـیخ شیخ نجم الدین محمود اصـفهانی بـوده و او شـنیده از شـیخ ع: و شیخ ثانی شیخ یوسف کورانی
اند از او شیخ ظهري الدین و شیخ عزالدین ابراهیم و شیخ حاجی شمس الدین محمدبن ابی نجیب الدین برغش شريازی وشنیده

النجم و شیخ نجیب الدین از شیخ شهاب الدین عمر سهرودی و او از شیخ عبدالقادر الجیالنی و او از شیخ ابوسـعید مخزومـی 
ابوالحسن الهکاری و او از شیخ ابوالفرج طرطوسی و او از شیخ ابوالفضل عبدالواحد و او از شیخ ابوبکر شـبلی و  و او از شیخ

  .او از شیخ جنید بغدادی
و شیخ شهاب الدین استماع نموده از شیخ ابونجیب ضیاء الدین عبـدالقاهر سـهروردی و او از مشـایخ شـیخ عبـدالقاهر و شـیخ 

شیخ ابوبکر عبدالله نساج طوسی و او از شیخ ابوالقاسم گورگانی و او از شیخ ابوعثمـان مغربـی و او  احمد غزاىل است و او از
  .از شیخ ابوعلی کاتب و او از شیخ ابوعلی رودباری و او از شیخ جنید بغدادی

شـیخ اخـی فـرج  و شیخ عبدالقادر نیز استماع نموده از قاضی وجیه الدین عمـر سـهروردی و او از مشـایخ قاضـی وجیـه الـدین
  .زنکانی و او از شیخ ابوالعباس نهاوندی و او از شیخ محمد روم و او از شیخ جنید بغدادی

  سلسله دیگر
شیخ امري فانی باستماع او از شیخ زین الدین علی ابوبکر خوافی و از جمله مشایخ شیخ زین الدین شیخ محمد تبارکـانی اسـت 

ل و شیخ قطب الدین محمد و شیخ شمس الدین محمـد مطهـر و شـیخ محمـد و و شیخ احمد جامی و شیخ شهاب الدین اسمعی
  .شیخ احمد نامقی

و ایضاً شیخ زین الدین خوافی از شیخ صدر الدین قوینوی و او از شیخ علی ساوجی و او از شیخ عالءالدولـه سـمنانی بواسـطۀ 
تایبادی و شیخ حافظ دروینی و شیخ محمود حـافظ  مرید او شیخ عبدالله غرجستانی و شیخ قتلقشاه عالم اتراری و شیخ ابوبکر

و شیخ عالء الدوله باسـتماع او از شـیخ عبـدالرحمن اسـفراینی و او از مریـدان شـیخ عبـدالرحمن شـیخ جربائیـل لـودی و شـیخ 
  .صدرالدین ابوالربکات شريازی و بروایتی سید نعمت الله کرمانی

  سلسله صفویه
تاج الدین زاهد گیالنی و او از شیخ جمال تربیزی و او از شیخ شـهاب الـدین اهـری و او شیخ صفی الدین اردبیلی و او از شیخ 

از شیخ ابوالغنایم رکن الدین سجاسی و او از شیخ قطب الدین ابوبکر ابهری و او از شیخ نجیب الدین سـهروردی و او از شـیخ 
  .قاضی وجیه الدین عمرالبکری و او از شیخ جنید بغدادی

  سلسله نوربخشیه
شیخ محمد بن علی الالهیجی و او از سید محمد نوربخش قهستانی و او از خواجه اسحق ختالنی و او از سید علی همدانی و 
او از شیخ محمود مزدقانی و او از عالءالدوله سمنانی و او از شـیخ نورالـدین عبـدالرحمن اسـفراینی و او از شـیخ احمـد ذاکـر 

غزنوی و او از شیخ نجم الـدین کـربی و او از مریـدان باباکمـال الـدین جنـدی و شـیخ  جوزقانی و او از شیخ رضی الدین الالء
سیف الدین باخزری و شیخ سعدالدین حموی و شیخ بهاءالدین ولد و شیخ مجدالدین بغدادی است و شیخ عزیز الـدین نسـفی 

  .از مریدان شیخ سعدالدین حموی است
  سلسله ذهبیه

ه بود، وی از آقا محمد هاشم شـريازی و او از سـید قطـب الـدین تربیـزی و او از شـیخ علینقـی آقا محمد کازرونی راقم او را دید
فارسی و او از شیخ نجیب الدین الرضا و او از شیخ محمدعلی مؤذن خراسانی و او از شیخ حـاتم و او از شـیخ درویـش محمـد 

او از شیخ حاجی محمد خبوشانی و او از شیخ شـاه مذهب کار و او از شیخ تاج الدین حسني و او از شیخ غالمعلی نشابوری و 
  .اسفراینی و او از شیخ عبدالله برزش آبادی المشهدی و او از خواجه اسحق ختالنی

  سلسله چشتیه
امري خسرو دهلوی و نجم الدین حسن دهلوی هر دو مرید شاه نظـام الـدین دهلـوی بودنـد و او از فریدالـدین شـکر گـنج و او از 

بختیاری و او از خواجه معني الدین حسن سنجری و او از خواجه عثمان هروی و او از حاجی شریف زندی  خواجه قطب الدین
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و او از قطب الدین مودود چشتی و او از خواجه یوسف سمعان چشتی و او از خواجه محمد بـن احمـد چشـتی و او از خواجـه 
و از شیخ هريه بصری و او از حذیفه مرعشی و او از سلطان احمد چشتی و او از شیخ ابواسحق شامی و او از علوالدین دری و ا

  .ابراهیم ادهم و او از امام همام محمد الباقر علیه السالم
  سلسله مولویه

شیخ حسام الدین چلبی و شیخ صالح الدین زرکوب و شیخ بهاءالدین ولد هر سه مرید موالنا جالل الدین رومی بودنـد و او از 
  .ز باباکمال الدین جندی و او از شیخ نجم الدین کربیشمس الدین تربیزی و او ا

  سلسله نقشبندیه
بطریقی که موالنا جامی در کتاب نفحات نوشته بر این منوال است موالنا عبدالرحمن جامی و او از خواجه عبیدالله احرار و او 

دوانی و او از خواجه بهاءالدین نقشـبند از خواجه سعدالدین کاشغری و او از نظام الدین خاموش و او از خواجه عالءالدین غج
بخارائی و او از سید امري کالل و او از خواجه محمد باباسجاسی و او از خواجه علی رامتیی و او از خواجه عـارف دیـوکردی و 

 فقـري گویـد کـه بعضـی از. او از خواجه عبدالخالق غجدوانی و او از ابویعقـوب یوسـف همـدانی و او از احمـد غـزاىل الطوسـی
رسد دلیل ایشان استوار نیست در موضع خود اند بر اینکه سلسله نقشبندیه بابوبکر بن ابی قحافه خلیفه ثانی مینقشبندیه مدعی

  .شودمذکور می
  سلسله طیفوریه

سلسله ابویزید بسطامی است و او مشهور است در اخذ طریقت از امام الهمام جعفرالصـادق علیـه السـالم بعـد از آنکـه خـدمت 
انـد سـقائی آن و سیزده شیخ رسیده و حضرت صادق صد و چهاردهم بوده، و مـدت هشـت سـال و زیـاده بـر ایـن نیـز گفتـهصد 

آن حضرت وی را اذن هدایت فرموده و ابویزیـد بـه وطـن مراجعـت کـرده و چندسـال در بسـطام  ،حضرت را نموده و بعد از آن
شـیخ زیـن الـدین ابـوبکر : ت ایـزدی واصـل شـده سلسـله او اینسـتبوده و جمعی کثري را هدایت فرموده و هم در بسـطام برحمـ

خوافی و او از شیخ جمال الدین عبدالحمید بسطامی و او از علی بسطامی و او از عبداللـه بسـطامی و او از ابوالصـدق ابـوبکر 
و او از مجدالـدین شاهنشـاه و ابن داود و او از امرينظام الدین محمود و او از نجم الدین فضل الله و او از جالل الدین مسـعود 

او از جمال الدین علی و او از عزالدین و او از عبـدالعزیز و او از جمـال ادلـني عبدالحمیـد و او از شـیخ کبـري اردسـتانی و او از 
م جعفر حسن درزخی و او از ابی بکر امیمان و او از ابراهیم کشبان و او از عمو موسی و او از ابویزید بسطامی و او از امام هما

  .الصادق
  طریقه دیگر

و به طریق دیگر شیخ ابواسحق و او از شیخ علی صوفی و او از شیخ یوسف بناء و او از شیخ ابوالعبـاس موسـوس و او از شـیخ 
محمد اسماعیل مغربی و او از شیخ ابوبکر وراق و او از شیخ ابوعبدالله ترمدی و او از شاه شجاع کرمانی و او از شیخ ابوعبید 

و او از شیخ عبدالله بصری و او از شیخ عبدالله مکی و او از بوعبدالله و او از فضـل و او از احمـد واو از یحیـی و او از  بصری
ابوالحسني نوری و او از سیدزقه منصور و او از عمار و او از احمد و او از عاصم و او از ابوتراب نخشـبی و او از عمـر حـداد و 

حیی بن معاذ رازی و او از حاتم اصم و او از سلیمان دارانی و او از ابویزید بسطامی و او از شـیخ او از احمد خضرویه و او از ی
شقیق و او از حارث محاسبی و او از بشر حافی و او از سری سـقطی و او از معـروف کرخـی و او از فضـیل بـن عیـاض و او از 

  .امام همام امريالمومنني علیه السالم ذوالنون مصری و او از ابراهیم ادهم و او از حسن بصری و او از
  سلسله کمیلیه

شیخ اسماعیل قصری از شیخ اسمعیل مانکیل و او از شیخ محمد خادم قصری و او از شیخ ابوالعباس بن ادریـس و او از شـیخ 
رجـوری و او از ابوالقاسم رمضان و او از شیخ ابویعقوب طربسی و او از شیخ ابوعبداللـه بـن عثمـان و او از شـیخ ابویعقـوب نه

  .شیخ عبدالواحد بن زید و او از کمیل بن زیاد النخعی و او از امريالمومنني علیه السالم
  سلسله پري جماىل

پري جمال الدین صوفی اردستانی و او از پري مرتضی اردستانی و او از پري امام الدین نائینی و او از شیخ عالءالدولـه زواری و او 
و او از شیخ امام الدین پـدر خـود و او از شـیخ عبدالسـالم کاموسـی و او از مریـدان شـیخ عبدالسـالم  از شیخ زین الدین نائینی

باباعارف مقاری و شیخ محمد اصفهانی است و شیخ عبدالسـالم اسـتماع نمـوده از شـیخ فخرالـدین عراقـی و او از بهاءالـدین 
  .زکریای ملتانی و او از شیخ شهاب الدین سهروردی

  سلسله دیگر



۱۸۰ 

خ ابــوالعالء احمــدبن محمــود یــزدی و او از شــیخ محمــود شــريوانی و او از شــیخ احمــد یســوی و او از شــیخ شــهاب الــدین شــی
  .سهروردی اىل آخر

  سلسله دیگر
شیخ صدرالدین قوینوی و او از شیخ محی الدین عربـی و او از شـیخ ابومحمـد یـونس قصـار نشـابوری و او از شـیخ عبـدالقادر 

بویزید مخزومی و او از شیخ ابوالحسن قزوینـی و او از شـیخ ابـوالفرج طرطوسـی و او از شـیخ ابوالفضـل جیالنی و او از شیخ ا
  .عبدالواحد تمیمی و او از شیخ ابوالحسن المشهور بزدید فارسی و او از ابوبکر شبلی و او از شیخ جنید بغدادی

  سلسله دیگر
م و او از شیخ عبدالله انصاری و او از شیخ ابوالحسـن خرقـانی و مشهور به پري حاجات شیخ محمد بن احمد بن ابی نصر الحاز

  .او از ابوالعباس قصاب آملی و او از شیخ محمدبن عبدالله نطنزی و او از شیخ ابومحمد جریرانی و او از شیخ جنید بغدادی
  سلسله دیگر

علی دقـاق و او از شـیخ ابوالقاسـم نصـر شیخ ناصرالدین ابن محمد کوفی و او از ابونصـر عبـدالرحمن قنسـری و او از شـیخ ابـو
  .آبادی و او از شیخ ابوبکر شبلی و او از شیخ جنید بغدادی

  سلسله دیگر
شیخ روزبهان بقلی و او از شیخ محمودبن خلیفه بیضاوی و او از شیخ ابوبکر محمد خطیب و او از شیخ ابونصر محمد خطیب 

کازرونی و او از شیخ حسني اکارشريازی و او از شیخ ابوعبداللـه خفیـف و و او از شیخ ابوالقاسم خطیب و او از شیخ ابواسحق 
  .او از شیخ محمد رویم و او از شیخ جنید بغدادی

  سلسله ادهمیه
بابا حافظ مشهور به کهنه پوش و او از سید محمد ماهروی و او از سید زین اله بدین هاشمی و او از شیخ ابراهیم رومـی و او از 

  .ی و او از ابومعدن صنعائی و او از سلطان ابراهیم ادهم و او از امام همام محمدالباقر علیه السالمشیخ ابراهیم خطائ
  طریق دیگر

اخذ نموده سید محمد ماهروی از سید احمد ترمدی و او از حاجی نظام الـدین فارسـی و او از حـاجی محمـد بغـدادی و او از 
او از حاجی عمران طایفی و او از حاجی منصور بلخی و او از سـید حسـام شیخ محمود عدنی و او از سید نصري الدین بلخی و 

الدین رودباری و او از حاجی خلیل دریاآبادی و او از شیخ عبدالعزیز بخاری و او از شیخ ابـراهیم تسـرتی و او از جـالل الـدین 
  .م ادهم و او از امام همام محمدالباقرمشهدی و او از شیخ ابراهیم خطائی و او از ابوالمعدن صنعائی و او از سلطان ابراهی

  طریق دیگر
  .اند از شیخ احمد غزاىلعني القضاة همدانی و مجدالدین حکیم سنائی غزنوی و نجیب الدین سهروردی اخذ نموده

  سلسله رفاعیه
ابوالحسـني رسـد و او از شـیخ علـی قـاری و او از طریقه ایشان به سید احمد رفـاعی ابـن ابـی الحسـني بـن علـی الموسـوی مـی

العجمی و او از ابوالفضل بغدادی و او از ابوالفضل کاهج و او از علی عظام و او از علـی قارغـانی و او از شـیخ شـبلی و او از 
  .جنید بغدادی

  سلسله بکتاشیه
  .پیونددشود و نسبت او بامام همام موسی بن جعفر علیه السالم میاین سلسله بحاجی بکتاش وىل منتهی می

  گرسلسله دی
قطب الدین حیدربن جالل الدین تونی از حاجی نظام الدین فارسی و او از شـیخ حـاجی محمـد بغـدادی و او از شـیخ حـاجی 
محمود عدنی و او از شـیخ حسـني ترمـدی و او از شـیخ حـاجی محمـود فارسـی و او از سـید نصـريالدین بلخـی و او از حـاجی 

د حسام الـدین رودبـاری و او از سـید جـالل الـدین مشـهدی و او از شـیخ عمران طایفی و او از حاجی منصور بلخی و او از سی
  ).ع(ابراهیم خطائی و او از سلطان ابراهیم ادهم و او از امام همام محمد الباقر

  سلسله قادریه
منسوبست به شیخ عبدالقادر جیالنـی و طریقـه آن بـدین منـوال اسـت کـه او از شـیخ ابوسـعید مخزومـی و او از ابواسـحق علـی 

و نسب  -هکاری و او از ابوالفرج طرسوسی و او از ابوالفضل عبدالواحد تمیمی و او از شیخ ابوبکر شبلی و او از جنید بغدادی
  .او حسینی الحسنی است و طریقه او در عراق و فارس معمول بوده همچنانکه در سایر بالد اسالم معمولست
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  سلسلۀ نعمة اللهیه
نمایند فقـري مـدت سـی و شـش سـال در اىل بالد هندوستان در این زمان بدان طریقه عمل میاکثر سالکان ایران و بعضی از اه

اولیای دین و عرفای صاحب یقني و علمـای عصـر و حکمـای دهـر رسـیدم همـواره در آن  به خدمتاکثر بالد اسالم گردیدم و 
بـردم خاصی که گمان نیک و حسن ظن مینمودم طالب طریق مستقیم ومنهج قویم بودم و در هر طریقه باشمدت که سیاحت می

شمردم تا اینکه به خدمت اکابر سلسلۀ نعمةاللهیـه رضـویه مشـرف شـدم و بـه دایـرۀ صحبت و خدمت ایشان را بر خود الزم می
بنــدگی و ارادت آن بزرگــواران درآمــدم و مالزمــت ســلطان العــارفني و برهــان المحققــني العــارف الربــانی الحــاج محمــدجعفر 

همدانی الملقب به مجذوب علی شاه طیب الله ثراه را برگزیدم و از یمن انفاس قدسی اساس آن حضرت به مقـدار  قراگوزلوی
  .الحمدلله الذی هدانالهذا و ما کنا لنهتدی لوالان هدینااللهاستعداد فطری فیض یاب گردیدم 

و الجلی جناب مريزا علی الملقب بثابت علی  اکنون بدان که فرزند سعادتمند مکرم فضایل و کماالت توأم الواثق بلطف الخفی
  :نظم  :قهفرخی اسامی مشایخ سلسله علیه را برین نهج نظم نموده است

 منـــــت ایـــــزد را کـــــه جـــــان بخشـــــید ودل
 داد دل تــــــــا جایگــــــــاه جــــــــان شــــــــود
ـــــــــــی ـــــــــــادش گل ـــــــــــزار ایج  آدم از گل
ـــــــاب  ظـــــــاهراز هـــــــر ذره همچـــــــون آفت
 ذکــــــر خــــــود را صــــــیقل دلهــــــا نمــــــود

 ینقـــــــرین امـــــــا بهـــــــر رازی قـــــــربـــــــی
ـــــــــــه ـــــــــــه و دیوان  اشعقـــــــــــل اول وال

 احمـــــد مرســـــل کـــــه جـــــان آدم اســـــت
ــــــــــــود او ــــــــــــل ب ــــــــــــالم و آدم طفی  ع
 آن زمـــــــانش در نبـــــــوت حـــــــق ســـــــتود
ـــــدم شـــــدی ـــــا اخـــــالص او هم ـــــه ب  گرن
ــــــدی ــــــتی اخالصــــــش ش ــــــه در کش  گرن

 گشــــــتی عطــــــای او دلیــــــلگــــــر نمــــــی
 پـــــــرده گـــــــر وی برنیفکنـــــــدی زکـــــــار

ــــــی ــــــت م  نگشــــــتی آشــــــکارگــــــر والی
 آینــــــه ذات خــــــدا دانــــــی کــــــه کیســــــت

 ای هـــــــــر نبـــــــــی و هـــــــــر وىلرهنمـــــــــ
ـــــــــد ـــــــــتان وین ـــــــــل دبس ـــــــــاء طف  انبی
 عـــــرش اعظـــــم پایگـــــاه پســـــت اوســـــت
ـــــمان ـــــب آس ـــــت زی ـــــر اس ـــــا مه ـــــاد ت  ب
 بــــــــــــــــــر روان او و آل طــــــــــــــــــاهرین
 گفــــت پیغمــــرب کــــه دانــــش کــــن طلــــب
 کـــــن طلـــــب از مهـــــد تـــــا وقـــــت لحـــــد
ــــــــادگري ــــــــم را ز افــــــــواه مــــــــردان ی  عل
 مـــــرد کبـــــود؟ آنکـــــه از دنیـــــا گذشـــــت
 جـــــز خـــــدا از هرچـــــه بینـــــی پاکشــــــید

 یــــــاد خــــــدا آتــــــش فروخــــــت آنکــــــه از
 آرزوی خـــــــویش بـــــــر یکســـــــو نهـــــــاد
ـــــــانی اســـــــتند ـــــــد رب ـــــــن گـــــــروه رن  ای
 بیشـــــه شـــــريان نـــــه جـــــای روبـــــه اســـــت
ـــن ـــت ای ـــاش اس ـــاه خف ـــه جوالنگ ـــود ن  خ

ــــــل ــــــدر آب و گ ــــــید ان  جــــــان و دل بخش
ــــــود ــــــان ش ــــــزل جان ــــــا من ــــــان ت  داد ج
 جربئیــــــــل از بــــــــاغ صــــــــنعش بلبلــــــــی

 حجــــــابدر هــــــزاران پــــــرده امــــــا بــــــی
ــــــای صــــــافی جــــــانمود ــــــس در آن دله  پ

ـــــــی ـــــــتکنيب ـــــــق مس ـــــــا رفی ـــــــق ام  رفی
ــــــه ــــــمعی ز خلوتخان ــــــل ش ــــــس ک  اشنف

ـــــت ـــــالم اس ـــــان ع ـــــه ج ـــــان آن آدم ک  ج
 هـــــر دو عـــــالم خوشـــــه چـــــني جـــــود او

ــــــــتی آد ــــــــان از هس ــــــــه نش ــــــــودک  م نب
 آدم خـــــــــــاکی کجـــــــــــا آدم شـــــــــــدی
ـــــــودی زدی ـــــــاه برج ـــــــی خرگ ـــــــوح ک  ن
ـــــل ـــــتی خلی ـــــون رس ـــــرود چ ـــــش نم  ز آت
ــــــکار ــــــت آش ــــــور والی ــــــدی ن ــــــی ش  ک
 دارکــــــــی شــــــــدی ذات خــــــــدا آئینــــــــه

 آنکـــــه اوصـــــاف خـــــدا بـــــاوی یکیســـــت
 مظهــــــــر ذات خــــــــدا یعنــــــــی علــــــــی
 اولیــــــــــا گلهــــــــــای بســــــــــتان وینــــــــــد
 دســـــت موســـــی آســـــتني دســـــت اوســـــت
ـــــب بوســـــتان ـــــا ســـــرو اســـــت زی ـــــاد ت  ب

ــــــرینصــــــدهزاران  ــــــت از جــــــان آف  رحم
ــــب ــــام و حل ــــواه در ش ــــني خ ــــواه در چ  خ
ـــــا جـــــد و جهـــــد ـــــم روزان و شـــــبان ب  عل
 هرچــــــه غــــــري از قــــــول مــــــردان بــــــادگري
 آنکــــــــه از دنیــــــــا و مافیهــــــــا گذشــــــــت
 رخـــــت از خشـــــگی ســـــوی دریـــــا کشـــــید
ــــــوخت ــــــود را بس ــــــتی خ ــــــني دم هس  اول
ـــــاد ـــــو نه ـــــف حـــــق پهل ـــــاط لط ـــــر بس  ب
 دیگــــــــران مــــــــردان ایــــــــن ره نیســــــــتند

ــــــأوای  ــــــه م ــــــش ن ــــــرمن آت ــــــتخ  کهس
ـــــن ـــــاش اســـــت ای  مظهـــــر مهـــــر ضـــــیا پ



۱۸۲ 

ـــــــن  چونکـــــــه منزلگـــــــاه رندانســـــــت ای
 چـــــون ســـــخن از حلقـــــه مـــــردان رســـــید
ــــــــــت ره رود ــــــــــه در راه طریق ــــــــــر ک  ه
ــــــله ــــــن سلس ــــــس نگــــــارم نســــــبت ای  پ
ـــــــن ره نیســـــــتم ـــــــه از مـــــــردان ای  گرچ

 بــــــود جــــــان چــــــاکر اهــــــل دلــــــم تــــــا
ـــــــــده  امبـــــــــر در پـــــــــريان ایـــــــــن ره بن

 گــــــر بخواننــــــدم ســــــگ ایــــــن آســــــتان
 بنـــــــــــــده درگـــــــــــــاه ســـــــــــــلطان وىل
 چونکــــــــه روی از دو جهــــــــان برتــــــــافتم
 پــــــري کامــــــل قطــــــب گــــــردون کمــــــال
 در شـــــــریعت پیشـــــــوای اهـــــــل دیـــــــن
 آنکـــــه از جـــــام وفامســـــت علـــــی اســـــت
 پريشــــــــه مســــــــت علــــــــی شــــــــاه وىل
 آنکـــــــه مـــــــثلش مـــــــادر گیتـــــــی نـــــــزاد

 آن امــــــــام خــــــــافقنيپــــــــري مجــــــــذوب 
ـــــــاه وىل ـــــــني ش ـــــــلطان حس ـــــــري آن س  پ
ـــــــد ـــــــاه فری ـــــــی ش ـــــــور عل ـــــــري آن ن  پ
ـــــــی شـــــــاه رضـــــــا ـــــــري وی آمـــــــد عل  پ
ـــــــود ـــــــري وی آن صـــــــاحب تمکـــــــني ب  پ
 پــــري شــــاه شــــمس دیــــن محمــــود بــــود
 پــــــــري محمــــــــود آن شــــــــه فــــــــرد ودود
 هـــــم محمـــــد نـــــام و هـــــم احمـــــد نـــــژاد
ـــــــــود ـــــــــه ب ـــــــــانی ک ـــــــــه ث  آن عطیةالل
ـــــانی پرياوســـــت ـــــدین ث  شـــــاه شـــــمس ال

ـــــ ـــــمس دی ـــــري ش ـــــت پ  ن پـــــاک زادهس
 مـــــري شـــــمس الـــــدین محمـــــد پرياوســـــت
ــــــر کــــــاملني ــــــري شــــــمس الــــــدین فخ  پ
گـــــه اســـــت  پـــــري برهـــــان کـــــز همـــــه ره آ
ــــود ــــی شــــه ب ــــه دان ــــدین ک ــــال ال ــــر کم  ب
 پــــــريوی برهــــــان خلیــــــل اللــــــه بــــــود
ــــــزلش ــــــد من ــــــر دىل ب ــــــدر ه ــــــه ان  آنک
 از جنــــــــــــاب نعمــــــــــــت اللــــــــــــه وىل

ــــــــه ــــــــافقنيجمل ــــــــاه خ ــــــــد از آل ش  ان
 پـــــــــــري وی را دان بوجـــــــــــه نـــــــــــافعی

ــــــــــه   شــــــــــاه راســــــــــتنيپــــــــــري عبدالل
 پــــري صــــالح آنکــــه خــــود معروفــــی اســــت
ـــــــرد شـــــــهید ـــــــريوی باشـــــــد شـــــــه ف  پ
 پــــــــري شــــــــیخ بوســــــــعید آن شــــــــاه راد
 شــــــیخ بومــــــدین امــــــام نیــــــک نــــــام
 پــــــريوی کــــــزوی جهــــــانی مــــــات بــــــود

ــــــن ــــــت ای ــــــه زندانس ــــــد طرف ــــــر زاه  به
 پــــــس قلــــــم بایــــــد بهــــــر دفــــــرت کشــــــید
گـــــــــه شـــــــــود ـــــــــريان ره آ ـــــــــد از پ  بای
ــــــــــــه ــــــــــــر آرم ولول  از دل شــــــــــــريان ب
ــــــــــانی اســــــــــتم ــــــــــريان رب ــــــــــريو پ  پ
ـــــــــــم  مهـــــــــــر ایشانســـــــــــت در آب و گل
ـــــده ـــــا زن ـــــن آســـــتان ت ـــــن ســـــگ ای  امم

 پـــــــــای بگـــــــــذارم بفـــــــــرق فرقـــــــــدان
ـــــــی  چـــــــاکر اهـــــــل صـــــــفا ثابـــــــت عل

ـــــــ ـــــــن لق ـــــــافتمای ـــــــل ی ـــــــري کام  ب از پ
ــــــال ــــــای وص ــــــر دری ــــــق مه ــــــر ح  مظه
ــــــــني ــــــــل یق ــــــــع اه ــــــــت مرج  در طریق
ـــــت ـــــی اس ـــــت عل ـــــا دس ـــــاد کاره  در گش
ــــــی ــــــرد مجــــــذوب عل  هســــــت شــــــاه ف
ـــــــاد ـــــــارد بی ـــــــل او ن ـــــــري گـــــــردون مث  پ
 مظهـــــــر نـــــــور علـــــــی باشـــــــد حســـــــني
ــــــی ــــــور عل ــــــان ن ــــــاض جه ــــــت فی  هس
ـــــی شـــــاه شـــــهید  هســـــت آن معصـــــوم عل
 مصــــــــــطفی المجتبــــــــــی المرتضــــــــــی

 بــــــودمــــــاه اوج فخــــــر شــــــمس الــــــدین 
 کـــــآدم آســـــا خلـــــق بردنـــــدش ســـــجود
ــــود ــــه ب ــــث آنک ــــدین ثال ــــمس ال ــــاه ش  ش
ـــــــدین راد ـــــــال ال ـــــــلطان کم ـــــــريوی س  پ
 مخـــــــــــزن اســـــــــــرار ســـــــــــبحان ودود
 مغـــــــز عرفـــــــان او بـــــــرآورده ز پوســـــــت
ــــــه راد ــــــب الل ــــــه مح ــــــب الل ــــــه حبی  ش
ـــــــري اوســـــــت ـــــــا و م ـــــــت رهنم  در طریق
ـــــن ـــــان دی ـــــود بره ـــــه ب ـــــل الل ـــــه خلی  ش
ــــــة اللهســــــت  شــــــه کمــــــال الــــــدین عطی

 اللـــــه بـــــود شـــــه حبیـــــب الـــــدین محـــــب
ــــود ــــه ره نم ــــت الل ــــن ره نعم ــــش در ای  ک
 گرنــــه جــــای اوســــت کــــی خــــوانم دلــــش
 تـــــا بـــــه شـــــمس الـــــدین ثالـــــث منجلـــــی
ـــــــازی حســـــــني  شهســـــــوار دشـــــــت جانب
 شــــــــــیخ عبداللــــــــــه شــــــــــاه یــــــــــافعی
ـــــن ـــــود مـــــرد پـــــاک دی  شـــــیخ صـــــالح ب
 آن شــــــه کامــــــل کمــــــال کــــــوفی اســــــت
 مخــــــــزن اســــــــرار یــــــــزدان بوســــــــعید
 هســـــــت بـــــــو مـــــــدین وىل پـــــــاک راد

ــــــــود ابومســــــــعود آن عــــــــ  اىل مقــــــــامب
ــــــــود ــــــــات ب ــــــــات ابوالربک ــــــــه برک  مای
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ـــــــزین ـــــــري بوالربکـــــــات ابوالفضـــــــل گ  پ
ــــــــد غزالیســــــــت ــــــــريوی شــــــــه احم  پ
ـــــود ـــــاج ب ـــــردان ت ـــــرق م ـــــر ف ـــــريوی ب  پ
 پــــــري بــــــوبکر آن شــــــه نــــــورانی اســــــت

 صــــــــافی مشــــــــربیپــــــــري بوالقاســــــــم ب
ــــــــاک زاد ــــــــام پ ــــــــوعمران ام ــــــــري ب  پ
ــــــوعلی ــــــیخ ب ــــــري ش ــــــی پ ــــــت دان  کیس
ــــــید ــــــام ص ــــــایر اله ــــــودش ط ــــــه ب  آنک
 شـــــــیخ اوســـــــری ســـــــقطی شـــــــاه راد
 کیســــــت بــــــر معــــــروف دانــــــی رهنمــــــا
 مظهــــــــــــر ذات خداونــــــــــــد جلــــــــــــی
ـــــالم اســـــت ـــــرام ع ـــــاب الم ـــــش ب  درگه
ــــــــــت ــــــــــا آن حضرتس ــــــــــای اولی  رهنم
ـــــــدر ـــــــدر او داشـــــــت او هـــــــم از پ  از پ
ــــــام ــــــتم تم ــــــله گف ــــــن سلس ــــــبت ای  نس

 

ــــــــداد شــــــــاه پاکــــــــدین  مســــــــکنش بغ
ــــــت واىل اســــــت ــــــک والی  آنکــــــه در مل
 شـــیخ ابـــوبکر اســـت و خـــود نســـاج بـــود
 کنیــــــــــتش بوالقاســــــــــم گورگانیســــــــــت
ـــــــــی ـــــــــوعمران امـــــــــام مغرب ـــــــــود اب  ب
 بـــــــوعلی کاتـــــــب شـــــــه عـــــــاىل نـــــــژاد
ـــــــــــــــــــــاری وىل ـــــــــــــــــــــوعلی رودب  ب
ـــــــد ـــــــدانی جنی ـــــــایش کیســـــــت می  رهنم
 شـــــــیخ او معـــــــروف آن صـــــــافی نهـــــــاد
 در طریقـــــت شـــــه علـــــی موســـــی الرضـــــا
 نورچشــــــــم ســـــــــرور مـــــــــردان علـــــــــی
 منکــــر ایــــن قــــول در عــــالم کــــم اســــت

ــــــــــا آن حضرتســــــــــت  پیشــــــــــوای راه م
ــــــــر ــــــــرت خريالبش ــــــــا حض ــــــــل ت  متص
 تـــــــــا بمانـــــــــد یادگـــــــــاری والســـــــــالم
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  گفتار در اصطالح صوفیه در انسان کامل
نماینـد منجملـه جربئیـل و خوانند و از وجهـی و مناسـبتی مسـمی باسـمی مـیپوشیده نماند که انسان کامل را باسامی مختلفه می
میکائیـل از . دهـدگویند جربئیل از آن جهت که از عالم حقایق و دقایق خرب میمیکائیل و اسرافیل و عزرائیل انسان کامل را می

گویند که از معاد و بازگشت مریدان و مکارم بطالیان رزق بخش است، و اسرافیل بدین سبب می گویند که از معارفبرای آن می
گاه می   :نظم  نمایدگویند که قتل نفس امارۀ مریدان میفرماید، عزرائیل به علت آن میرا آ

 قطــــــب وقتســــــت او و اســــــرافیل جــــــان
 گـــــر ســـــرافیلش بخـــــوانی تـــــو بجاســـــت
ـــــــــور ـــــــــل ارزاق حض ـــــــــت میکائی  اوس

ـــــــکآدم کـــــــل اســـــــ  ت و مســـــــجود مل
 

 مــــــرده ســــــازد زنــــــده ســــــازد در زمــــــان
ـــــت ـــــم رواس ـــــوئی ه ـــــر بگ ـــــیلش گ  جربئ
ــــــل نفــــــس پــــــر شــــــرور  اوســــــت عزرائی
 غایــــــــت ایجــــــــاد و مقصــــــــود فلــــــــک

 

نجـات دهنـده از طوفـان بـالء اسـت، ابـراهیم  برای آنکـه: گویندگویند زیرا که معلم طالبان راه هدایتست، نوحش میآدمش می
گوینـد تی گذشته و نمرود خواهش را کشته و خلیل حضرت حـق جـل شـانه گشـته اسـت، موسـی مـیگویند زیرا که از نار هسمی

آنکـه از آب  بـه جهـتگوینـد کند، خضـر مـیبرای آنکه فرعون هستی را به نیل نیستی غرق نموده در طور قرب اله مناجات می
جالوت هستی را کشته و خلیفه خدا گشته، لقمـان گویند زیرا که حیوان علم لدنی خورده و به حیات جاودانی پی برده، داود می

گویند زیرا که طبیب نفوس اسـت و گویند زیرا که حکیم الهی و بحقیقت اشیاء او را کمال آگاهی است، افالطون نیز مینیز می
احـوال مریدانسـت داند یعنی مطلع بر در شناخنت علل و امراض باطنی مانند جالینوس، سلیمان نیز گویند زیرا که زبان مرغان می

سـازد و دجـال نامند بـرای آنکـه دلهـای مـرده را زنـده مـیو به طیور حواس ظاهری و باطنی خود حکمران، عیسی زمان نیز می
  :بیت  . گویند چنانکه مولوی گفتهاعور آمال را بر میاندازد، و مهدی و هادی نیز می

 هـــــادی و مهـــــدی ویســـــت ای راه جـــــو
 

ـــــرو ـــــته روب ـــــم نشس ـــــان ه ـــــه پنه ـــــم ب  ه
 

-بنـدد، و سـیمرغ نیـز مـیگویند زیرا که سد یاجوج و ماجوج خطرات نفسانی و خطوات شیطانی مریدان را مـیاسکندر نیز می

گویند برای آنکـه هـر طالـب کـه خـود را گویند بدان جهت که در پس قاف قالب مخفی است، سواد اعظم و بحر محیط نیز می
-گویند جهت آنکه در مصر والیت عزیـز اسـت، آفتـاب نیـز مـیند، یوسف نیز میگردارساند او را از آلودگی پاک میبدان می

سازد، ترسا نیز گویند برای آنکه طالبان را از معارف سرياب میگویند زیرا که پرتو شفقت بر هر کس میاندازد، ابوسحاب نیز می
شـود اگـر متقـی اسـت نیـک بـوی مقابـل مـی گویند برای آنکه مجرد و آزاد است، مرآت و آینه نیز گویند از جهت آنکه هر کـس

  :بیت  . کند کما قال المولوینماید و اگر شقی است زشت مالحظه میمشاهده می
 ام مصـــــقول دوســـــتگفـــــت مـــــن آئینـــــه

 

 تــــرک و روم و هنــــدو آن بینــــد کــــه اوســــت
 

-سالکان طریق طرب و فرح می گویند زیرا که نشئه بخش طالبان است، مطرب نیز گویند زیرا که برپري می فروش و ساقی نیز می

گوینـد و بخشد، درویش و صوفی و مرشد و شیخ و مؤمن ممتحن و محسن و عارف و معشوق و عزیز و کامـل و پادشـاه نیـز مـی
  :نظم  .خوانندغري از اینها که مذکور گشت نیز باسامی بسیار و نامهای بیشمار انسان کامل را برمز و کنایه و استعاره می

ــــــــتمش پوشــــــــیده ــــــــرت ســــــــریارگف  به
ــــــربان  خوشــــــرت آن باشــــــد کــــــه ســــــر دل

 

ــــت گــــوش دار ــــو در شــــمن حکای  خــــود ت
ــــــــد در حــــــــدیث دیگــــــــران ــــــــه آی  گفت

 

  گفتار در بیان اعتقادات صوفیه بطریق اجمال
همـني معنـی اسـت وحـدت او  قل هو الله احـدگویند که حق سبحانه و تعاىل واحد است که ثانی برای او نیست، این فرقه می

معنی او اینست که همتا و عدیل و نظري ندارد نه آنکه مراد وحدت عـددی یـا شخصـی یـا نـوعی یـا جنسـی  ذاتی حقیقی است
باشد چه هر سه از خواص ممکناتست، وأحداست که اجزاء خارجی و وهمی و عقلی در او نیست و بهیچ وجه ترکیب در حـریم 

و بصـر و اراده و تکلـم آراسـته اسـت، و منـزه اسـت از  و به جمیع صفات کمال مثل قدرت و علم و حیات و سمع. او راه ندارد
جمیع نقایص و رذایل مانند جسم و ترکیب و حال و محل و شریک و ماده و صـورت و احتیـاج ودیـده شـدن و زوجـه و ولـد و 

  .یمحوالله ما یشاء و یثبتجوهر و عرض، و او را زوال نباشد، موجود و معدوم ساخنت از او است 
اول و آخر بالآخر اجل است از اینکه بوده باشد پیش از او یا با او شیء بلکه بوده است و هـیچ موجـودی و و او است اول بال 

باشد به عدم حقیقی نفس االمـری، و همـه اشـیاء را بـه شیئی نبوده است، و همه اشیاء مخلوق و مصنوع او است، و مسبوق می
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ئی با عالم سوای خالقیـت او و مخلوقیـت ده است، و نیست او را رابطهعلم و قدرت و ارادۀ خود از کنم عدم به دایرۀ وجود آور
آنها، مباین است با آنها ذاتاً و صفاتاً و فعال، طریق جرب و تفویض هر دو باطل اسـت بلکـه فعـل عبـاد در طاعـت و معصـیت از 

  .هو علی کلشی قدیراویست و خود ایشانست اول بتوفیق الهی و ثانی بخذالن او بهم رسیده و بجمیع ممکنات قدرت او متس
پـس ایجـاد کـرده اشـیاء را  االیعلم من خلق و هو اللطیـف الخبـريو علم او باشیاء سابق بر ایجاد والحق بر آن بال تفاوتست 

-مطابق علم خود، علم او به جزئیات مثل علم او است به کلیات و عالمست به غیب و شهادت و غیبیت غیب نسبت بـه مـا مـی

ت باو همگی یکسانند، و باراده ایجاد نموده است هرچه را ایجاد کرده است، ونـه از راه احتیـاج اسـت ایجـاد او باشد واال نسب
باشـند باوجـل و عـال، و بکنـه ذات او احـدی را راه بلکه غنی است از همه اشیاء و همگی در اصل وجود و قوام بقامحتاج می

ولقـاء ورویـت و معرفـت کـه در اخبـار و آثـار و  الیحیطـون بـه علمـاً فاذننیست خواه ادراک عقلی یا خیاىل یا بصری باشد 
، ومنزه است لیست الرؤیة بالقلب کالرؤیة بالعنيباشند به بصريت کامله قلبیه چنانکه مأثور است که ادعیه وارد است راجع می

دریغـش زقی است که همـه برخـوان بـینماید رااست همه را تربیت می رب العالمنياو سبحانه و تعاىل از تشبیه و تعطیل، و او 
خورند و آسمانها را او در گردش دارد هر یکی را به حرکت خاص، قاضی الحاجاتست که حاجتی را اند و نعمت او را مینشسته

  .افتدامر او برگی از درخت نمیفرماید بلکه بیکه باو عرض نمایند اجابت می
االنبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه و آله را و مبعوث کرد او را بکافه نـاس و و همه انبیاء برحقند و او فرستاد حضرت خاتم 

بشري و نذیر وداعی اىل الله باذن اودر رسانیدن آن جناب بامت خود آن چیزی را که مأمور بود برسانیدن او، واداء فرمود امانـت 
مال از آن جمله معراج است که ایمان بجسمانیت ایمان و اقرار واجبست بهرچه آن حضرت فرموده است مج. مودعه نزد خود را

  .و روحانیت هر دو الزم است
و خلیفه او بالفصل سرور اولیاء علی مرتضی و یازده فرزند او است و اخريی موجود وحی است و در هـر وقـت کـه مشـیت اللـه 

لـو از ظلـم و جـور شـده باشـد و ایشـان قرار گرفته است ظاهر خواهد شد و عالم را مملو از عدالت خواهد فرمود بعد از آنکه مم
باشند از جمیـع مخلوقـات، و مشـیت و همگی مخلوق و معصومند از گناه کبريه و صغريه، بعد از جناب رسول افضل و اکمل می

، و شـفاعت ثابتسـت از جهـت ه یعملـونبـه امـر و هم  الیسبقونه بالقولاراده ایشان تابع مشیت و اراده حضرت باری است 
ری از ادهد خدای تعاىل به شـفاعت ایشـان بسـیپناهی و ائمه والیت جاهی و اهل صالح از مؤمنني و نجات می جناب رسالت
  :بیت    .گناهکاران را

ــــت ــــه نکوس ــــی ن ــــب عل ــــه او جان ــــر ک  ه
 

 هـــــر کـــــه گوبـــــاش مـــــن نـــــدارم دوســـــت
 

صراط حق است، بهشت و دوزخ فشار قرب و سؤال نکري و منکر و عذاب قرب و احیاء اجساد در قبور همگی حق است و میزان و 
  .الحال موجودند

و آنچه قرآن مجید و احادیث که ائمه اطهار باو ناطقند از حور و  غلمان و قصور و رضوان و ماکوالت و مشروبات و غري ذلک 
  .باشند گروهی در جهنم و گروهی در بهشت خواهند بوداز مستلذات و مولمات همگی حق و ثابت می

طهارت و صلوة و صوم و زکوة و خمـس و حـج و جهـاد و امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر نـزد تحقـق و  دیگر آنکه فرایض از
.حاصـل کـالم آنکـه »حالل محمد حالل اىل یوم القیامة و حرامه حرام اىل یوم القیامـة«شرایط اینها حق و ثابت است، 

  :بیت  
 ز شـــــرع ار یـــــک دقیقـــــه مانـــــد مهمـــــل

 

 شـــــوی در هـــــر دو کـــــون از دیـــــن معطـــــل
 

  گفتار در بیان اعتقادات صوفیه در وحدت وجود
فرمایـد کـه جنـاب حـق سـبحانه و تعـاىل بر رای طالبان طریق و سالکان راه تحقیق پوشیده نماند که شیخ ما ادام اللـه برکاتـه مـی

ري بـه وانیت محض است، در آن مرتبه اسمی و رسـمی و نعتـی نیسـت بلکـه کـل در آن مسـتهلکند و آن مرتبـه را تعبـوجود بحت
تـوان گشـاد عقـول توان داد و لسـان بیـان آن نمـیاند باعتبار آنکه خربی نمیمجهول مطلق نموده و صوفیه غیب الغیوب فرموده

امـر : انـدعقالء و فهوم فهماء در آنجا قاصر و معرفت عرفاء و بصريت انبیاء همه در آن فاتر است نظر باین مقام است کـه گفتـه
اند و عرفـاء او را بشـرط ال، واحـدیت ذاتیـه این مرتبه را حکماء وجود خاص موسوم گردانیده عینهمعقول یری اثره و الیری 

اند جمیع انبیاء و اولیاء و حکماء باختالف مشارب از این مقام خربی و علمـی ندارنـد و چگونـه صرفه را بطن کل باطن نامیده
  .تعاىل الله عن ذلکمحدود و محاط خواهد شد  خربی و علمی توان داشت که اگر خربی یا علمی بآن مرتبه رسد

و فی الکافی عن عبدالرحمن بن ابی نجران قال سئلت اباجعفر عن التوحید فقلت اتوهم شیئاً فقال نعم غري معقول 
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کنی شیء را که معقول بذات مقدسه خود نعم تصدیق است که واقع شده است موقع جمله یعنی توهم و تصور می .والمحدود
محدود باجزاء حقیقیه مثل ماده و صورت نیست و محدود بحدود عقلیه و حسیه نیست چه اگر باین وجه او را توهم و نیست و 

تصور نموده باشد محدود و مقصور است بتوحید معتقد نشده بلکه او را شریک بامخلوقات سـاخته و اشـاره فرمـوده اسـت بـاو 
فه الیشبهه شیء والتدرکه االوهام کیـف تدرکـه االوهـام و هـو فما وقع و همک علیه من شیء فهو خال: بقول خود که 

یعنـی منحصـر اسـت طریقـه معرفـت او باینکـه تـوهم  خالف مایتصور فی االوهام انما یتوهم شیء غري معقول و المحدود
 شـود او را وجـود و شـیئیت و ملحـقکرده شود اینکه شیءاست بحقیقت شیئیت، موجود است در خـارج لذاتـه و عـارض نمـی

باشـد معقـول بکنـه قطعـا و نـه محـدود اسـت بحـدود اصـال، و نـه منعـوت بصـفات گردد او را صفات و نه کیفیـت و نمـینمی
والخرقـت االوهـام حجـب الغیـوب الیـک : ممکنات و نه مشابه بچیـزی از مخلوقاتسـت جنـاب سـرور اولیـاء فرمـوده اسـت

عاىل از حیثیت ذات و حقیقت در حجاب عزت و غیبت باشد حق سبحانه و تچونکه می فاعتقد منک محدوداً فی عظمتک
باشد خوض در او از این جهت و تشوق بطلـب او باعـث تضـییع وقـت و طلـب و نیست نسبتی میانه او و میانه ماسوی، پس می

و یحـذرکم اللـه نفسـه واللـه رؤف مطلوب غري ممکن و از این جهت است که جناب باری بلسان الرحمه اشاره فرموده اسـت 
  .لعبادبا

اند ماج مرتبه دیگر از وجود وجودیست که فعل و ظل آن وجود است و جمیع نعوت جمالیه و جاللیه در او مندمنج است نه مثل
جزو در کل یا مظروف در ظرف بلکه مثل اندراج الزم در ملزوم و مثل اندراج نصف بودن و ثلث بـودن و ربـع بـودن در واحـد 

چهار شود یعنی عدد یک را چون مالحظه کنی قبل از آنکه جزو دو شـود نصـف دو بـودن  عددی پیش از آنکه جزو دو و سه و
در او مندمج است و پیش از آنکه جزو سه شود ثلث سه بـودن در او منـدمج اسـت، همچنـني احاطـه وجـود منبسـط بماسـوی و 

موجودات حسیه این وجـود نسبت این وجود باو مثل نسبت شعاع وضوء شمس است باو چنانچه شعاع شمس منبسط است بر 
هم منبسط است بر جمیع موجودات و عمومش بر سبیل کلیت نیست بلکه نحو دیگر است برای اینکه وجـود محـض تحصـل و 
فعلیت است و کلی اعم از اینکه طبیعی بوده باشد یا عقلی مبهم است و محتاج است در تحصل و وجود بانضمام شیء دیگر تا 

  .و بشودآن شیء منشأ وجود و حصول ا
وجـود منبسـط بـر هیاکـل ممکنـات و بـر الـواح  شود برای اینکه ایـنوحدت این وجود وحدت عددیه نیست که مبدء اعداد می

ماهیات منضبط نیست در وصـف خـاص و منحصـر نیسـت در حـد معـني از قـدم وحـدوث و تـأخر و کمـال و نقـص و علیـت و 
است بذات خود از جاعل و منشئی خود، و جمیع حقایق خارجیه  معلولیت و جوهریت و عرضیت و تجرد و تجسم بلکه موجود

منبعث از ذات اویند و انحاء تعینات و تطورات اویند و او اصل عالم و فلـک حیـات و عـرش حقیقـی رحمانسـت، و در عـرف 
یم اسـت و اند که متعدد است در عـني وحـدت بـه تعـدد موجـودات بـا قـدیم زمـانی قـدگویند و گفتهعرفاء حقیقةالحقایقش می

باحادث حادث است، بامعقول معقول و با محسوس محسوس و باین اعتبار توهم شده است کلی است و اما نیست، و عبـارات 
اند بر سبیل تمثیـل و تشـبیه و بـاین سـبب از بیان انبساط او بر ماهیات و اشتمالش بر موجودات قاصر است مگر اشاراتی نموده

اشاره و تمثیل نیست که آن مرتبه احدیت صرفه ذاتیـه باشـد چـه اوداخـل تحـت اشـاره و  ممتاز است از وجودی که داخل تحت
  تمثیل نیست مگر از قبل آثار و لوازمش،

نسبت این وجود به موجودات عالم نسبت هیوالی اوىل است باجسام شخصـیه از وجهـی، و  اند کهو از این جهت است که گفته
مندرجه تحت او، و این تمثیالت مقربند از وجهی و مبعدنـد از وجـوهی، و ایـن نسبت جنس االجناس است باشخاص و انواع 

وجود غري وجودانتزاعی عام بدیهی است باعتبار اینکه وجود انتزاعی از معقوالت ثانیـه و مفهومـات اعتباریـه اسـت و در کـالم 
دیت اسـت و ظـل آن ذاتسـت و ایشان تصریحات بسیار است بوجود خارجی وجود منبسط و این بمنزلۀ شعاع شـمس ذات احـ

باشـد و احدیت صرفه منزه و مقدس است از نقص و تعلق و تقید و تنزل و تغري و ترقی، و غنی الذات مـن جمیـع الجهـات مـی
  .باشدوجود منبسط بوجهی متعلق و متقید بتعینات و تطورات نزوىل و صعودی می

  .یشان ذات اقدس غنی الذات مباین الذات از مخلوقاتستپس هرجا که کالم ایشان مشعر بر ثبات و التغري است مراد ا
باشد مراد ایشان ذات فاقرالذات این وجود اسـت کـه تجلـی سـاری و هر جا که مشعر بر تعینات و تطورات صعودی و نزوىل می

ث صدور در حقیقت ممکناتست و گاه است اطالق وجود مطلق که مراد از اودر اصل وجود بشرط ال است باین وجود چون باع
گویند آفتاب تا منزل آمـده اسـت یـا نـه، کنند و در عرف میکنند چنانکه اطالق شمس بر شعاع میو منشأ ظهور شده است می

یا اینکه لباس را بآفتاب انداز، و ظاهر است که مراد شـعاع آفتابسـت نـه خـود آفتـاب و بعـد از فـرق و مالحظـه مراتـب وجـود 
عل حقست و فعل مباین فاعل است و در مرتبه او معدوم است نه ذات احدیت است و فـرق مفاسد الزم نیاید چه هویت سایه ف
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  :بیت    :است در اینکه بگویند او بشود یا از او بشود و نظر باین دو مرتبه است که یکی گفته
ـــــــان ـــــــنم عی ـــــــو بی ـــــــۀ عـــــــالم ز ت  جمل

 

ــــــی ــــــالم نم ــــــو در ع ــــــانوز ت ــــــابم نش  ی
 

  :نظم    :و دیگری گفته
ـــــی ع ـــــید و گه ـــــاه خورش ـــــویگ ـــــا ش  نق

 نـــه تـــو آن باشـــی نـــه ایـــن در ذات خـــویش
 

ـــــوی ـــــا ش ـــــه دری ـــــاف و گ ـــــوه ق ـــــاه ک  گ
ـــــم ـــــرون از وه ـــــیشای ب ـــــیش ب ـــــا از ب  ه

 

انـد در حـدیث وارد اسـت کـه عنصر اول و بعضی بماء تعبـري نمـودهه از این وجود باسامی متعدده تعبريواقع شده است بعضی ب
انـد و رحمتـی وسـعت کـل شـی کـه در ضی بنفس رحمانی تعبـري فرمـوده، و بعضی بحق مخلوق به و بعاول ما خلق الله الماء

کـه  برحمتک التی مننت بها علی جمیـع خلقـککه در دعای کمیل آمده است و  برحمتک التی وسعت کلشیقرآنست و 
اشـرقت  و: انـد چنانکـه در قـرآن مجیـد اسـتاند، و تعبري بنوراللـه نیـز فرمـودهدر دعای سمات وارد شده است حمل باو نموده

  .االرض بنورربها
، و الحـدیث. رش علـیهم مـن نـوره ان الله خلق الخلق فی ظلمة ثـماند که فرمود و از حضرت رسالت پناهی روایت کرده

خلق در این حدیث به معنی تقدیر است و تقدیر سابق بر ایجاد است ورش نور کنایت از این افاضـه وجـود بـر ممکنـات اسـت
  :بیت  

ـــــــــور او با ـــــــــن بن ـــــــــه روش ـــــــــدهم  ش
 

 هرچـــــــــه باشـــــــــد ز نـــــــــور او باشـــــــــد
 

اول ظلمت عدم، دویم ظلمت جهـل، سـیم ظلمـت محسـوس، رفـع ظلمـت : مراد از ظلمت عدم است و ظلمت بر سه قسم است
محسوس بضوء شمس و قمر و باضائت نار است، و زوال ظلمت جهل بنور معرفت کامله اسـت، و طمـس ظلمـت عـدم باضـافه 

ویبقـی وجـه د از وجه الله که در قرآن مذکور است همني وجود منبسط اسـت مثـل آیـه شـریفه اند مرامحققني گفته. وجود است
بنـابراین کـه ضـمري وجـه راجـع بـذات  و کـل شـی هالـک االوجهـه -و اینما تولوافثم وجه الله -ربک ذوالجالل و االکرام

  .احدیت باشد نه بشیء
و احادیث بسیار در بصایرالدرجات و توحید صـدوق و . شیءبوجهک الباقی بعد فناء کل و : و در دعای کمیل فرموده است

  .باشند و اول ماخلق الله نوری و روحی نیز ماثور استکافی در تفسري وجه وارد است که وجه الله رسول خدا و ائمه هدی می
  .پس بنابراین باید مراد از وجود منبسط انوار و ارواح مطهرۀ حضرات عظام باشند

محمولست به موجودات عالم جسمانی، لـیکن حـق چنانچـه بعضـی دیگـر  »اول ما خلق الله الماء«ث اند حدیو بعضی گفته
ماء ظـاهری نیسـت و  »وجعلنا من الماء کل شیء حی«اند آنست که مراد از او ماء عنصری نیست چنانچه در آیه شریفه گفته

انـد اللـه که بجمیع افـالک و عناصـر دیگـر پـس گفتـهااللفظ کل علی الظاهر منتقض خواهد شد بمالئکه مقربني و بطبقه نار بل
باشـد اول مخلوقـات از عـالم یعلم، کنایت است از ماده جسمانیات از جهت قبول نمودن او تشـکالت را بـه سـهوالت و او مـی

بـا اجسام چنانچه عقل اول اول موجودات است از عالم ارواح لیکن بهرت آنسـت کـه اشـاره باشـد بـه وجـود منبسـط و منافـاتی 
ندارد چه عقل اولست نسبت به موجودات متعینه، و مالیمت دارد با این توجیـه آنچـه وارد  »اول ما خلق الله العقل«حدیث 

ما خلق الله جوهرة فنظر الیها بعني الهیبة فذابت اجزائها فصـارت مـاء فتحـرک المـاء وطفـی فوقـه شده است ان اول 
اشـارت » جوهرة«باینکه بوده باشد  الدخان و االرضني من ذلک الزبدزبداً وارتفع منه دخان فخلق السموات من ذلک 

و ذوبان اجزائه بعـد به زبان این طایفه که او ماده جمیع مبدعات ومادیات است  »حق مخلوق به«باین وجود منبسط اعنی 
کانـت : اشاره است بقـول او اشاره است بورود تعینات و تقیدات و فتق بعد از اینکه بودند رتق و بسوی او النظر بعني الهیبة

  .السموات و االرض رتقاً ففتقناهما
پـس  فسبحان الذی بیده ملکـوت کـل شـیء و الیـه ترجعـونو در این آیه شریفه باید مالحظه و تأمل نمود که فرموده است 

ل و نفس فـراگريیم یدی و ملکوتی و شیئی که مراد از شییء عالم شهادت باشد اگر ملکوت را اعم از عالم عق باشدخدا را می
شود و در این آیۀ شریفه صدور اشیاء از حق و ترتیب بعضی بر بعضی و رجوع کـل بحـق مـذکور ید عبارت از وجود منبسط می

  .و ما یعلم جنود ربک االهواست و هر یک از عوالم مذکوره غريمتناهی است 
از سـرور اولیـاء علـی مرتضـی مرویسـت کـه  ه الکـربیو لقد رأی من آیات رب -عم یتسائلون عن النبأ العظیمو در آیه شریفه 

  .والله لیس لله آیة اکرب منی والنبأ اعظم منیفرمود 
  .انا اسم الله االعظمو آن حضرت فرموده است 
  .نحن والله االسماء الحسنی التی الیقبل الله من العباد عمال االبمعرفتنااند و حضرات ائمه هدی فرموده
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  .باشندداللت است بر اینکه اشیاء مظاهر اسماء الهی می و باسمائک التی مالت ارکان شیءاست و در دعای کمیل فرموده 
باشند پس عـوالم بنـور ایشـان قیـام خواهـد داشـت و و در احادیث سابقه تصریح شده بود که اسماء حسنی انوار ائمه اطهار می

  :بیت  قبل ان یخلق الخلق کنت انا و علی نوراً بني یدی اللههمان نور محمد است که فرموده 
 ئــــی ز نــــور حقنــــدهــــر دو یــــک لمعــــه

 

 اولــــــــــني جلــــــــــوۀ ظهــــــــــور حقنــــــــــد
 

و از جهت این مرتبـۀ  نحن صنایع الله و الخلق صنایع لنادر حدیث است که فرمود انا من الله و الکل منی و درروایت دیگر 
باشـند از هـت فـیض ده بجمیـع عـوالم مـیو از ایـن ج. خصصت بفاتحة الکتاب و خـواتیم البقـرةایشانست که فرموده است 

باشـند محـل فعـل و مشـیت الهـی مـی ارواح و اجسام و مجموع اینها مربوب اویند نه باین معنی کـه مسـتقلند در آن امـور بلکـه
  .و ماتشاؤن اال ان یشاء اللهچنانچه فرموده است 

و این ارواح طـاهره بالـذات عـدم محضـند  شودپس فاعل بالحقیقه جناب احدیت است که آن فعل از آن محل خاص ظاهر می
قـل اند و از جهت بشریت و جسمانیت ایشانست که جناب احدیت تنبیه باو فرموده است بافاضۀ او محل و مظهر افعال او شده

 فرمـود تـا اینکـه تنبیـه کنـد لمـا قـام عبداللـهو همچنني تبـارک و تعـاىل  انما انا بشر مثلکم یوحی اىل انما الهکم اله واحد
  .باینکه اومظهر الوهیت است

  .نزلونا عن الربوبیه ثم قولوا فی فضلنا ماشئتمچنانچه حضرت علی مرتضی فرموده است 
  .محل ظهور فعل او بود آن جناب پس اسناد رمی را بخویش داد چه  .مارمیت اذرمیت و لکن الله رمی: و فرموده است

پس این فقره صریح است که باشیاء ضوئی که عبارت از وجود  ءو بنور وجهک الذی اضاءله کل شیودر دعای کمیل است، 
باشد افاضه شده است ودر این فقره رد صریح بر مذهب ذوق المتألهني اسـت چـه ایشـان قایـل بقیـام وجـود بـر اشـیاء نیسـتندو 

بتعــدد  همچنــني مشــعر اســت بــر رد قــول متصــوفه چــه ایشــان قائــل بتعــدد وجــود نیســتند و حــال آنکــه لفــظ اضــاء مشــعر اســت
  .کماالیخفی
اخبار ائمه اطهار باعتبار حسن متابعـت  به مضمونمتالهني حکماء و محققني عرفاء این امت مرحومه بعد از ایمان  حاصل آنکه
اند و در رسایل و کتب خود مشاهدات قلبیـه را نظمـاً و نثـراً بیـان نور والیت وىل مطلق مشاهده عینی قلبی نمودهه نبی مطلق وب

احدی مظهر اسـم ذات کـه  باشند وکه جمیع موجودات مظاهر نبی و وىل است و ایشان بالواسطه محل فعل الهی می اندفرموده
  .اندئی که باید برسند رسیدهالله باشد نشده است مگر محمد و آل اطهار او و همه انبیاء بتوسط ایشان بمراتب عالیه

ظی است چرا که وجود ممکن فعل واجب و ظل اوست و مباینـت و دیگر آنکه اشرتاک وجود میانه واجب و ممکن اشرتاک لف
در ممکنات معنویست پـس تنزیهـی کـه مختـار محققـني حکمـاء و متکلمـني  غريیت میانه فعل و فاعل ظاهر است و اشرتاک آن

  .است بجاست
یـت کلیـه مطلقـه و مقـام که این وجود البشرط که فعل الله است مسمی اسـت در نـزد عرفـاء باسـماء بسـیار مثـل مقـام وال بدان

و ماامرنـا اال اوأدنی و مقام سرو مقام عظمت و حقیقـة الحقـایق و نوراالنـوار و نقطـه و مقـام وحـدت چنانچـه فرمـوده اسـت 
و ایجـاد و اعـدام و آنچـه بـني . و کـذلک اوحینـا الیـک روحـاً مـن امرنـا -و تنزل االمالئکة و الروح من امر ربهم -واحدة

برای نظام تقید و اطالق سلسله وجود کال او جزءاً ضرور افتاده قایم باوست و اوست قـایم بحـق چنانچـه  االیجاد و االعدام از
یعنی قبول شیئیت کردن اشیاء در ایجاد و فانی گردانیدن در اعدام و تقلب بینهما بتعظـیم  یامن انقاد لعظمته کل شیءفرموده 

والشمس و القمر و النجوم توانند نمود که رد از خواست و امر او نمیامر اوست که مطلق موجودات فی ذاتهم عدمند یارای تم
لیس ذاتـی  به جهتچه ذات موجودات من حیث المجموع  ه االله الخلق و االمر تبارک الله رب العالمنيبه امر مسخرات 

و سـلطنت حـق را . عبـاده و هوالقـاهر فـوق. والله غالب علی امـرهباشند ازال و ابداً مقهور و مغلوب این سلطنت و امر می
کـان اللـه و لـم یکـن معـه تواند بود که بود و نبود هر دو در جنب کربیائی حق یکسانست کـه جاللیست که هیچ چیز با او نمی

حق گفته زیرا که در آن مقام همه اشیاء معدوم ومستهلکند چنانکه مـأثور اسـت کـه در . االن کماکان: و اینکه عارفی گفته شیء
اسـت  او اکرب من ان یوصفاند که مراد اکرب من کل شیء باشد که در آنجا شیء کجا بود بلکه معنی اکرب منع فرمودهتفسري الله 

مـایکون مـن نجـوی ثلقـه االهـو رابعهـم والخمسـة اال معیـت قیومیـت اوسـت بـا همـه اشـیاء کـه  بـه جهـتو افاضه وجود 
  .ثم ینبئهم بما عملوا یوم القیمة ان الله بکل شیء علیمهوسادسهم والادنی من ذلک والاکثراالهو معهم اینما کانوا 

در کافی از حضرت صادق روایت کرده است در تفسري این آیه که مراد آنست که جناب حق سبحانه و تعاىل با ایشانست باحاطه 
  .دن اوو علم نه بذات خود زیرا که اماکن محدودند بحدود اربعه پس اگر ذات با آنها باشد الزم آید محدود بو

گردانـد هـر خواهد و فانی مـیسازد چنانچه میخواهد، و منقلب میدارد تا میآورد و نگاه میو همه چیزها را از عدم پدید می
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فـی خواهد و او دارای آنها است و با آنها است که همه اسريید قدرت و در پنجۀ تقـدیر وینـد آنهـا کـه وقت و بهر کیفیت که می
  .باشند مع کل شیء البالمقارنة و غري کل شیء البالمزایلةمیپا راو بب اندذاته و اثره لیس

ذلت لقدرتک الصـعاب و تسـبب بلطفـک االسـباب و جـری بقـدرتک القضـاء و مضـت فقرۀ صحیفه کامله شاهد است که 
  .علی ارادتک االشیاء فهی بمشیتک دون قولک مؤتمرة و بارادتک دون نهیک منزجرة

بیک امر کن وجودی بغري لفظ و آلت تلفـظ کـه ناشـی از  و نشآت و مافیها و ما بینهماعوالم پس مجموع من حیث المجموع 
انما امـره اذا اراد شـیئاً ان یقـول لـه باشند اراده حق سبحانه و تعاىل است بالتوهم حدوث در ذات کل فی مقامه موجود می

  :نظم  .کن فیکون
ــــــت ــــــر اس ــــــالم از ام ــــــد بع ــــــه زای  آنچ
 خــــــــرد و جــــــــان و صــــــــورت مطلــــــــق
 آتـــــش و آب و خـــــاک و بـــــاد و فلـــــک
 همـــــــــه در تحـــــــــت امـــــــــر جبارنـــــــــد
ــــــــاهر ــــــــدرتش ق ــــــــور و ق ــــــــه مقه  هم
 کـــــــرده یـــــــک امـــــــر جملـــــــه را وادار

 

ــــت ــــر اس ــــم از ام ــــی ه ــــد نب ــــه گوی  و آنچ
ــــــــق ــــــــر از ح ــــــــردان و ام ــــــــه از ام  هم
 زبــــــرش عقــــــل و جــــــان میانــــــه ملــــــک
ــــــــــد ــــــــــر برکارن ــــــــــق ام  همــــــــــه بروف
 صــــــــنع او بـــــــــر ظهورشـــــــــان ظـــــــــاهر
 همکنـــــــــــــان آمدنـــــــــــــد در پرگـــــــــــــار

 

و همچنـني . یفصل نور نامن نور ربنا کشعاع الشمس من الشمساب روضةالجنان و غريه از حضرت صادق مرویست که در کت
بالباء ظهر الوجود و بنقطته تمیز العابد عن المعبود و انا نقطة تحـت : از حضرت سرور اولیاء علی مرتضی مأثور است که

  .باء بسم الله
وىل مع الله وقت الیسعنی فیه ملک مقـرب «در بدو،  »و آدم بني الماء و الطنيکنت نبیاً «و فرمودۀ جناب رسالت مآب 

  .در عود، مبني این مطلب است »والنبی مرسل
و . آمنت بسر آل محمد و عالنیتهم وظاهر هم و باطنهم و اولهـم و آخـرهم: و مضمون فقره این دعا شاهد مدعا است که

  :بیت  .نهم االانهم عبادکالفرقه بینک و بی: در دعای رجبیه مأثور است
ـــــا اوســـــت ـــــه ب  صـــــفتهای خـــــدای جمل

 

ـــــی ـــــنت نم ـــــتوىل گف ـــــدا اوس ـــــاید خ  ش
 

فمـن عـرقکم فقـذ عـرف اللـه و مـن جهلکـم «بدیده سر و عني الیقني معرفت ایشان را حاصل نمود که  ای عزیز پس باید که
رفت موقوف بموت ارادی اسـت قبـل و این مع »فقد جهل الله و من احبکم فقد احب الله و من ابغضکم فقد ابغض الله

واللـه : از طبیعی تا نور ایشان رادر قلب خود مشاهده نماید چنانچه در روایت ابوخالد که در کافی است مذکور است کـه فرمـود
یا اباخالد نوراالمام فی قلوب المؤمنني انور من الشمس المضیئة بالنهار وهم والله ینورون قلوب المؤمنني و یحجـب 

  الحدیث. جل نورهم عمن یشاء فیظلم قلوبهمالله عزو
یا سلمان الیکمل : و در حدیث وارد است از حضرت سلمان و اباذر رضی الله عنهما از سرور اولیاء علی مرتضی اینکه فرمود

المومن ایمانه حتی یعرفنی بالنورانیة و اذا عرفنی بـذلک فهـو مـؤمن امـتحن اللـه قلبـه لالیمـان و شـرح اللـه صـدره 
م و صارعافاً بدینه مستبصراً و من قصر من ذلک فهو شاک مرتاب یا سـلمان و یـا جنـدب ان معرفتـی بالنورانیـة لالسال

  .معرفة الله ومعرفةالله معرتفی و هوالدین الخالص
 انـدواند و در فکر مجاهده و قطع مسافت نفس امـاره نیفتـادهگوید عجب دارم از اشخاصی که قدم در سلوک ننهادهدانائی می

اند کمـال علـم ایشـان ظـن و گمانسـت و نهایـت غري از عالم طبیعت چیزی معلوم نکردهه اند و بمعرفت خویش را حاصل ننموده
گشـایند ای طالـب راه نمایند و زبان بمعرفت نبی مطلق و وىل حق میبنیاد چگونه دعوی معرفت الله میمعرفت ایشان وهم بی

تو گردد که منتهای مطلوب  ئی بعني الیقني مشاهده شود و حق الیقني نقدعلم الیقني شنیدهیقني سعی نما و کوشش فرمای تا آنچه ب
  .سالکان همني است زیرا که معرفت باحدیت صرفه در اینست

وبـاطنی «اشـاره بامتثـال بـاو امـر و اجتنـاب از منهیـات شـرعیه اسـت  »اللهـم نـور ظـاهری بطاعتـک«: در دعا وارد است
 »و قلبـی بمعرفتـک«شـود اول سلوکست زیرا که تا محبتی بمطلوب بهـم نرسـد طالـب آنکـس نمـیاشاره بمقام  »بمحبتک

و ســری باســتقالل اتصــال «اشــاره بــه مقــام عــني الیقــني اســت  »و روحــی بمشــاهدتک«اشــاره بــه مقــام علــم الیقــني اســت 
لـه و جمیـع المحبـني الوصـول زرقنـا الاشاره به مقام حق الیقني است و عبارتست از فنای کلی در وجود منبسط  »حضرتک

  .اىل هذاالمقام العاىل و التمکني منه بحرمة محمد و آله الطاهرین



۲۰۰ 

  گفتار در بیان امر بذکر و مدح و فضل اهل ذکر
گویند آیات قرانی و احادیث در امر بذکر کثري موقت و غري موقت بسیار است بحدی که هیچ جاحدی پوشیده نماند که صوفیه می

جناب حق : شودوان نمود بلکه بر هیچ جاهل نیز پوشیده نخواهد بود بعضی از آیات جهت زیادتی تفهم بیان میتانکار آن نمی
واذکـر ربـک : و نیـز فرمـوده یا ایهاالذین امنوا اذکرو الله ذکراً کثرياً و سبحوه بکرة و اصیالسبحانه و تعاىل فرموده است 
  .فی نفسک تضرعاً و خیفة

  .اذکرکم واذکرونیو نیز فرموده 
  .قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون: و نیز فرموده
  .واذکر ربک بکرة واصیال: و نیز فرموده

  .واذکروا الله کثرياً لعلکم تفلحون: و دیگر فرموده
  .فسبح باسم ربک العظیم: و نیز فرموده
  و سبح بحمد ربک حني تقوم و من اللیل فسبحه و ادبارالنجوم : و نیز فرموده

  .کان من المسبحني للبث فی بطنه اىل یوم یبعثونه فلو ال ان: موده در باب یونس کهو نیز فر
  .رجال التلهیهم تجارة و البیع عن ذکر الله: و دیگر فرموده است
  اىل اخر. فاعرض عن من توىل عن ذکرنا واتبع هویه: و دیگر فرموده که

  .والتطع من اغفلنا قلبه عن ذکرناو نیز فرموده 
  .واصرب نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة و العشی یریدون وجهه الخ: ب بحضرت رسول فرمودو دیگر خطا

الـذین یـذکرون اللـه قبامـاً و قعـوداً و علـی جنـوبهم و یتفکـرون فـی خلـق السـموات و : فرمایـدودیگر در مقام مدح می
  الخ. االرض

  .والذین اذا ذکرالله وجلت قلوبهم: فرمایدونیز در مقام مدح می
  .و تطمئن قلوبهم بذکر الله االبذکر الله تطمئن القلوب: فرمایدونیز می

اال ان خري اعمالکم واذکارکم عند ملیککم و ارفعها عنـد منـزلتکم فـی : و اما احادیث در ارشاد القلوب دیلمی عن النبی
انا جلیس من ذکرنی و ارفع  و قال -درجاتکم و خري ماطلعت علیه الشمس ذکر الله سبحانه وتعاىل و هو خري من نفسه

  .منزلة من جلس الله تعاىل
و نیز در آن کتاب مسطور است که سرور اولیاء علی مرتضی فرمود که حق سبحانه و تعاىل گردانیده است ذکر و یاد خود را جال 

ای حاصـل از معاصـی و شوند به سبب ذکر دلها بعد از آنکه کر شده بودند به سبب زنگهـو صفا دهنده از برای دلها و شنوا می
شوند به سبب ذکـر بعـد شوند اهل ذکر بعد از آنکه در شبهات و شکوک بودند و منقاد و فرمان بردار میبینا و صاحب یقني می

نماید حق سبحانه و تعاىل که عزیزند اسماء او ایشان را سـاعة بعـد سـاعة ودر نمودند پس امتحان میاز آنکه عناد و عصیان می
گوینـد بایشـان در حـالتی کـه شان را فتور و سستی در عبادت روی دهد، بندگانیند یعنی ذاکرون کـه راز و پنهـان مـیزمانی که ای

نمایند حکم و معارف را از عقـل ایشـان نمایند با ایشان در اصل عقول ایشان یعنی اظهار و ابراز میایشان متفکرند و تکلم می
غفلت در حالتی که شنوا و بینایند و دلهای ایشـان متذکرنـد در ایـام حیـوة و بمنزلـه نمایند با نور بیداری از خواب پس صبح می

  دالیل و راه نمایانند در قلوب مردان،
کننـد از بـرای او طریقـه و پس هر کس از مردمان که راه راست را پیش گرفتند و بـه عبـادت مشـغول شـدند اهـل ذکـر مـدح مـی

هند آن مشغول به عبادت را به نجات و هر یک از مردمـان کـه از صـراط مسـتقیم و دمشغول بودن به عبادت او را و بشارت می
کنند از رای او طریق افـراط و تفـریط را حد اعتدال عدول نمایند و بافراط و تفریط که هر دو مذمومند مشغول شوند مذمت می

  ترسانند او را از آفات مهلکات که در طریق افراط و تفریط است،و می
ند اهل ذکر به سبب ارشاد و راه نمائی مردمان را به طریق حق و صراط مستقیم به منزله چراغها در ظلمات و تريگی باشپس می

  حاصله در نفوس اهل غفلت و راه نمایانند در امور مشتبه به مردمان،
گردانـد دنیـا پـس مشـغول نمـی اند ذکر ویاد حق را به دل ازاند که گرفتهو به درستی که ازبرای ذکر و یاد حق جماعتی و گروهی

-آنکـه زجـر و منـع مـیه کننـد بـذکر ایام حیات خود را و آواز میه اشتغال به آورند بایشان را از ذکر تجارت ونه بیع، و سر می

نماینـد شـنوانند اهـل غفلـت را، امـر بـه معـروف مـیآنکه میه نمایند از چیزهائی که حق سبحانه و تعاىل حرام گردانیده است ب
  .شوندنمایند دیگران را و خود نیز مرتکب نمینمایند و نهی از منکر میمان را و خود به آن عمل میمرد
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بینندو بینند غري از آنچه مردمان میاند پس میاند حیات دنیا را به سوی آخرت و ایشان در آخرتپس گویا که ایشان قطع نموده
انـد در بـرزخ و ثابـت و متحقـق گردانیـده برزخ را از آن مدت طوالنی که ماندهاند امور پوشیده از احوال اهل گویا اطالع یافته

شوند بر احوال ماضیه و مستقبله اهل آخرت از حني موت تـا است قیامت عذابهای مقرر در خود را بر اهل برزخ یعنی مطلع می
از ابتداء موت ایشان تا به قیامت از برای اهـل نمایند احوال ایشان را دارند پرده از احوال اموات و بیان میبه قیامت پس برمی

  .اند از احوال آخرتدنیا چنانکه انبیاء و اوصیاء و کمل از اولیاء خربداده
بینند چیـزی را کـه شود تا آنکه گویا که ایشان میآنکه از برای اهل ذکر احوال آخرت مکشوف میه و این داللت دارد صریحاً ب

  .شنوندچیزی را که مردمان نمی شنوندبینند و میمردمان نمی
نمودی ایشان را بعقل خود در آن مقامات عالیه و محموده که از برای ایشان حاصل شـده و مجـالس پس اگر تمثیل و تشبیه می

انـد از شوند به تحقیق که پراکنده شـده دفـاتر و دیـوان اعمـال ایشـان پـس فـارغ شـدهومحافل شریفه که ایشان در آن حاضر می
فوس خود، یعنی از جمله مقامات عالیه و مجالس شریفه حاصله از برای ایشان آنست که ایشـان را در قیامـت حسـابی حساب ن

  .نخواهد بود زیرا که یکی از افعال و اعمال ایشان محاسبه نفس خود است
رض الفـرایض ما من شیء االوله حـدینتهی الیـه االذکراللـه فلـیس لـه حـدینتهی الیـه فـ) ع(در اصول کافی عن الصادق

یعنی صلوة الخمس فمن اداهن فهـو حـدهن، و شـهر رمضـان فمـن صـامه فهـو حـده، و الحـج فمـن حـج فهـو حـده 
االالذکر فان الله لم یرض فیه بالقلیل و لم یجعل له حداً ینتهی الیـه ثـم تالهـذه االیـة یـا ایهاالـذین آمنـوا اذکروااللـه 

و قال کان ابی کثريالذکر لقد کنت امشی معـه و انـه لیـذکر اللـه و . ه حداًذکراً کثرياً و سبحوه بکرة و اصیال و لم یجعل ل
آکل معه الطعام و انه لیذکرالله، ولو کان یحدث القوم مایشغله ذلک عن ذکرالله و کنت اری لسانه الصقاًبحنکه یقـول 

کان یقرؤمنا و مـن کـان الیقـرؤ منـا الاله االالله و کان یجمعنا و یأمرنا بالذکر حتی تطلع الشمس و کان یأمر بالقرائة من 
یامره بالذکر، و البیت الذی یقرؤ فیه القران و یذکرالله فیه تکثر برکته و تحضـره الملئکـه و تهجـره الشـیطان و یضـیء 
الهل السماء کما یضیء الکواکب الهل االرض و البیت الذی الیقرء فیـه القـران و الیذکراللـه فیـه تقـل برکتـه وتهجـره 

  .حضره الشیاطنيالملئکة و ت
در خصوص امر بذکر و مدح اهل ذکـر اخبـار و آثـار زیـاده از آنسـت کـه حصـر آن . بعضی از این فقرات مشعر بذکر خفی است

  .توان نمود و یا آنکه جاحدی و منکری زبان انکار تواند گشود

  و ترغیب در آن گفتار در بیان امر بحضور حلق و مجالس و تحریص
هـا و مجـالس ذکـر الهـی را فضـل و بر ارباب دانـش و اصـحاب بیـنش مخفـی نیسـت کـه حضـور حلقـه گویند کهاین طایفه می

مزیتیست از حضور حلق و مجالسی که در آن ذکر حـق سـبحانه و تعـاىل ننماینـد بلکـه بغـري از لهـو و لعـب بـه چیـز دیگـر زبـان 
 و مالئکـه اسـت و حلـق و مجـالس دیگـر نگشایند زیرا که حلق و مجالس ذکرالله محل فیوض و رحمت حـق سـبحانه و تعـاىل

محل نزول قهر و سخط الله تعاىل است و شیاطني بلکه شیاطني اهل آن حلـق و مجـالس اسـت روایـت نمـوده شـیخ زیـن الـدین 
عن رسول الله قال اذا مررتم فی ریاض الجنة فارتعوا قالوا یا رسول الله ما ریاض الجنـة قـال هـی عاملی در منیةالمرید 

ه یعنـی حضـرت فرمـود بـ تعاىل سیارات من المالئکة یطلبون حلق الذکر ماذا اتوا علیهم حفـوابهم فان لله حلق الذکر
اصحاب خود که هرگاه مرور و گذر شما واقع شود در باغهای بهشت پس چرا کنید و لذت برید عرض نمودند که یـا رسـول اللـه 

است پس بدرستی که از برای اللـه تعـاىل مالئکـه چندنـد کـه های ذکر الهی چیست باغهای بهشت حضرت فرمودند که آن حلقه
-ئی کـه ذکـر الهـی در آنجـا مـینمایند حلقهای ذکر را پس هرگاه که آمدند و رسیدند به مجلس و حلقهکنند و طلب میسري می

بـه » حفـوا«شـان اگـر نماینـد بـردور ایبه معنی طافوا باشد یا آنکه احاطه مـی» حفوا«نمایند بایشان اگر نمایند پس طواف می
  .معنی احاطوا باشد

قال رسول الله حضور مجلس الذکر افضل من الصلوة فلا رکعة و حضـور مجلـس : من جمله حدیث ابی ذر رضی الله عنه
یعنی حضرت رسول فرمودنـد  العلم افضل من شهود فلا جنازة قیل و مالمن یقرء القرآن فقال هل ینفع القرآن االبالعلم

مجلس ذکر بهرت است از هزار رکعت نماز و حاضر شـدن در مجلـس علـم بهـرت اسـت از حاضـر شـدن هـزار  که حاضر شدن در
دهـد قـرآن یعنـی جنازه گفته شد که یا رسول الله چه چیز است ثواب از برای قاریان قرآن پس حضـرت فرمـود کـه آیـا فایـده مـی

مجلس ذکر راو مجلس علم را هر یک علیحده بیان  حدیث شریف که حضرت رسالت پناهی فضل از این. قرائت آن مگر باعلم
دانست که جمـاعتی از عبـاد هـوا و ابنـای دنیـا و عبیـد بطـون و فرموده است خاىل از وجه معجزه نیست زیرا که آن حضرت می
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جالس آن نفس امارۀ مفتون بهم خواهد رسید و ظاهر خواهد گردید که انکار اهل ذکر و اهل علم نمایند و احادیث حلق ذکر و م
اند تا آنکـه را تاویل بحلق و مجالس درس و علم فرمایند چنانکه بعضی از علماء سوء و تابعني سالطني و مخالطني ایشان نموده

من الیحضره روایت نموده شیخ ابوجعفر محمدبن علی بن بابویه القمی در کتاب  -حدیث تکذیب تاویل ایشان بوده باشد این
 ریاض الجنة فی دار الدنیا فقیل یا رسول الله و ما ریاض الجنـة فـی دار الـدنیا فقـال حلـق الفقیه قال البنی بادروااىل

فنت بسوی باغهای بهشت که در دار دنیا است پس گفتند اصحاب که یا رسول رمبادرت نمائید در یعنی حضرت فرمود که الذکر
  .ذکرالله چه چیز است باغهای بهشت در دار دنیا پس حضرت فرمود که حلقهای 

ان در دعای دوشنبه منقولست از حضرت کاظم و در مصباح کبـريو غـري آن مـذکور اسـت و بعضـی از طلـب در آن دعـا اینسـت 
یعنـی  تجعل راحتی فی لقائک و عملی فی سبیلک و حج بیتـک الحـرام و االخـتالف اىل المسـاجد و مجـالس الـذکر

ت او را در لقای حـق و عمـل و شـغل او را در اعمـال مقربـه و حضرت طلب نموده از حق سبحانه و تعاىل بآنکه بگرداند راح
  .حج بیت الله الحرام و آمد و شد مجالس ذکر ومساجد

دخول حلق و مجالس ذکر وارد شده است هر که به مطالعه آن راغب و طالب بوده باشد رجوع نماید به کتـب ه احادیث بسیار ب
  .احادیث

  بوده باشد و افضل بودن اواز سایر اقسام ذکر قلبی گفتار در بیان ذکر خفی که عبارت از ذکر
گویند که افضلیت ذکر خفی بـر جلـی بـر طبـق آیـات و احادیـث ثابـت اسـت و عقـل نیـز حکـم بـر مخفی نماند که این فرقه می

کـر ربـک واذشود از قرآن و احادیث اقسام ذکر چهار است اما از قرآن مجید موافـق آیـه نماید و آنچه ظاهر میافضلیت آن می
را تفسـري بجهـر و » نضـرعا«در تفسري ابواللیث و بعضی از تفاسري دیگـر  فی نفسک تضرعا و خیفة و دون الجهر من القول

جهـر و خفـی : تا آنکه ازین آیه سه قسم ذکر بريون آید را بحد وسط میان جهر و سرّ» دون الجهر من القول«اند و عالنیه نموده
ادعـواربکم تضـرعاً اند که استاد مفسرین استو علی بن ابراهیم در آیه لله بن عباس روایت نمودهو متوسط و این قول را از عبدا

و خفی از لغات اضـداد اسـت یعنـی بـه معنـی . وآهستهرا به سرّ» خیفة«را به جهر و عالنیه تفسري فرموده و  »تضرعاً«و خیفة 
یـن آیـه ذکـر جهرئنهـا مـراد باشـد و خیفـة را بوجـه عطـف بیـان تواند بود که از ادو آمده است در این صورت می هر جهر و سرّ

  .شودفرموده باشد وبهر تقدیر ذکر جهر از این دو آیه و دو قسم دیگر از آیۀ اول ظاهر می
، سیم وسط بینهما، ظاهر از آیه اول استعمال نمودن نفس اعضاء و جـوارح را اول جهر، دویم سرّ: و ذکر لسان بر سه قسم است

نمایـد و هرگاه نفس ذاکر شد استعمال می واذکر ربک فی نفسکفرماید او امر واجتناب از نواهی است زیرا که میبارتکاب 
  .اعضاء و جوارح را بر صدور افعال مقرره معینه از جانب صاحب شریعت

یـک کـدام اسـت از فرماید به تحقیق دانستی فضل دعا و ذکـر را و دانسـتی کـه افضـل از هـر ابن فهد حلی در عدة الداعی می
الیکتب المالئکة االماسمع و قال اللـه واذکـر است فضل است از جهر بهفتاد مرتبه و روایت زراره قال  و آنچه سرّ جهرو سرّ

اشاره و ایمـائی اسـت بقسـم  ربک فی نفسک تضرعاً و خیفة فال یعلم ثواب ذلک الذکر فی نفس الرجل غريالله لعظمته
است و آن قسم ثالث آنست که مرد در نفس خود ذکر نماید به وصفی که نداند آن را  که جهر و سرّ ثالثی از ذکر غري  از دو قسم

  مگر حق سبحانه و تعاىل بعد از آن،
باشـد از ذکـر و آن یـاد نمـودن اللـه تعـاىل اسـت در نـزد اوامـر و نـواهی و بدان بدرستی که غـري از ایـن اقسـام قسـم رابعـی مـی

در این صورت ابن فهد ذکـر لسـان را دو قسـم شـمرده اسـت  -ن نواهی و از آنکه او را حاضر داندبجاآوردن اوامر و ترک نمود
جهراً و سراً پس آنچه از آیۀ اول ظاهر شده ذکر لسان سه مرتبه است جهراً، و سراً، و الواسطة بینهما، پس باز ذکـر واسـطه را در 

شـود کـه خـود نشـنود و آن ذکـر خفـی بـني  در نفـس گفتـه سـت کـهتحت یکی از جهر یا سر شمرد و آن قسم ثالث که قرارداد آن
  .اذنادی ربه نداء خفیاً: المشایخ است و آن اقرب باخالص و ابعد از ریا است و مدح فرمود حق سبحانه و تعاىل زکریارا

منـافقني یـذکرون من ذکرالله عز و جل فی السر فقد ذکر الله کثـرياً ان القال امريالمؤمنني : در اصول کافی است باسنادش
یعنـی حضـرت سـرور اولیـاء  الله عالنیة و الیذکرونه فی السر فقال الله عز و جل یراؤن الناس و الیـذکرون اللـه اال قلـیال

و پنهانی پس بتحقیق که ذکر اللـه تعـاىل بسـیار کـرده اسـت  علی مرتضی فرمود هرکس که ذکر کند حق سبحانه و تعاىل را در سرّ
نمودند در سـر و پنهـانی پـس حـق سـبحانه و تعـاىل نمودند عالنیه و ذکر او نمیودند که ذکر الله تعاىل میبدرستی که منافقني ب

  .کنند مگر اندکیکنند و ذکر خدا نمیفرمود که ریا می
قال الخفی یعنی حضرت فرمود برای  رسول الله البیذر اذکرواالله ذکراً خامال قال ما الخامل؟ قال: در عدة الداعی است
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حضـرت سیدالسـجاد . ابوذر ذکر کنید الله تعاىل را ذکری خامل ابوذر عرض کرد که خامل چیست حضرت فرمود که خفی است
مراد از  و فلا و الم درایند و موضع فلا و الم عهد است و احتمال اقرب آنست که. وآنسنابالذکر الخفیدر مناجات خود فرمود 

-ر حدیث اول مخاطب ابوذر است و این بعید است که او ذکر در سروآهسته نمید خفی خفی معهود میان مشایخ است زیرا که

و  کرده باشد تا آنکه محتاج بدین امر بوده باشد و مناجات حضرت آنسنا فرموده این بعید است که آن حضـرت انـس بـذکر سـرّ
یثیت صورت فعـل و تحمـل معنـی و آهسته نداشته باشد تا آنکه طلب کند آن را چون این ذکر خفی صعوبتی بر نفس دارد از ح

  .فرمایدظهور خاصیت آن حضرت انس و رفع صعوبت آنرا طلب می
در اثبات افضلیت ذکر خفی که عبارت از ذکر قلبی بوده باشد بر سایر اقسام ذکر براهني عقلیه و شواهد نقلیه زیاده از آنست که 

اشد انکار این مطلب نتوان نمـود بلکـه هـر عـالمی کـه از عـالم احصا توان نمود اگر کسی را فی الجمله شعوری و تمیزی بوده ب
گـردد کـه ذکـر قلبـی افضـل از ذکـر اند اگر اندکی تأمل نمایند برای ایشان نیز علمی و یقینی حاصل میحس قدمی بريون نهاده

  :بیت    شودزبانی است چنانکه مشاهده شد ومی
ـــت ـــدانم کیس ـــته دل ن ـــن خس ـــدرون م  در ان

 

 و درفغان و در غوغـا اسـتکه من خموشم و ا
 

  تحقیق فکر صوفیه گفتار در بیان
ل در جهانسـت اجمـاال ل آدم هرچه مفصّم مفصّست وعالَمَگویند که جمهور دانایان متفقند بر آنکه آدم مجمل عالَاین طایفه می

  در وجود انسانست کالم معجز نظام سرور اولیاء علی مرتضی مربهن این بیانست
ـــــــــک جـــــــــرم صـــــــــغري ـــــــــزعم ان  ات

 

 و فیـــــــک انطـــــــوی العـــــــالم االکـــــــرب
 

  و آیـــۀ وافـــی هدایـــة ســـرنیهم آیاتنـــا فـــی االفـــاق و فـــی انفســـهم حتـــی یتبـــني لهـــم انـــه الحـــق مؤیـــد مـــدعا اســـت
  :نظم

ــــــی ــــــاق م ــــــه در آف ــــــد عآنچ ــــــباش  اني
 وانچـــــه در آفـــــاق وانفـــــس محتویســـــت

 

ـــــه ـــــانجمل ـــــاش و نه ـــــود ف ـــــس ب  در انف
ــــت ــــوی اس ــــل منط ــــان کام ــــه در انس  جمل

 

ترین مردم نزد حق سبحانه و تعاىل بعد از انبیاء و ائمۀ هدی اشخاص پرهیزکارنـد، گرامی کم عندالله اتقیکمان اکرمبفحوای 
  .جناب حق جل شانه را دوستار یحبهم و یحبونهو به موجب 

ا بـه بناء علیهذا سالک راه قویم و ناهج صراط مستقیم در بدایت حال و ابتداء احوال الزم بل متحتم است کـه صـورت مرشـد ر
نماید در نظر بگريد تا آنکه خاطر سالک و حواس طالـب تفرقـه نپـذیرد زیـرا کـه فرماید و بنهجی که ارشاد میطریقی که امر می

سالک را در بدوحال خیاالت پریشان است و حواس ظاهری و بـاطنی او پیوسـته بـه محسوسـات نگـران بلکـه آنـی و زمـانی از 
  .ات و عبادات آدمی را همني مشغولستخیاالت محسوسی خاىل نیست حتی در طاع

هـیچ عبـادت از عبـادات قلبیـه و قالبیـه و مـداومت بـر هـیچ طاعـت از ه این مقدمه بر اصحاب خرد پوشیده نیست که اشتغال بـ
  .طاعات خیالیه و لسانیه و ارکانیه بدون حضور نافع نیست

محـل ظهـور نـور خـدا و  »ب عبـدی المـؤمنالیسعنی ارضی و السمائی و لکن یسعنی قل«قدسی  و چون به حکم حدیث 
ایست ربانی و مجردی روحانی و حقیقت قلب روحانی را صورتی اسـت آئینه تجلیات حضور موال حقیقت قلب است که لطیفه
شـود در هرچه تجلی معنوی که درقلب معنوی واقع مـییسرصدر است وجسمانی که عبارت ازمضغه صنوبریه واقعه در تجویف ا

ی که به منزلۀ روزنۀ آن لطیفۀ ربـانی و بـه مثابـه خلیفـه آن مجـرد روحانیسـت صـورتی مطـابق آن معنـی و مثـاىل این قلب صنوبر
گردد وهرگاه تجلی از تجلیات جامعه باشد المحاله صورت تمثیلیه صورتی جامع خواهـد بـود و در گر میموافق آن تجلی جلوه
صورت انسان کاملست چنانچه علی بن  علم ادم االسماء کلهاو  و بر طبق »خلق الله آدم علی صورته«جمیع صور به حکم 

فرموده  هوالذی انزل السکینة فی قلوب المومننيموسی الرضا علیه التحیة و الثناء در شرح سکینه قلبیه مذکوره در آیه شریفه 
ن الصورة االنسانیة او از کلمات شریفه حضرت صادق است  »السکینة ریح تفوح من الجنة لها وجه کوجه االنسان«است 

هی اکرب حجة الله علی خلقه و هی الکتاب المبني الذی کتبه بیده وهی الهیکل الـذی بنـاء بحکمتـه و هـی مجمـوع 
  .صورالعالمني و هی الصراط المستقیم اىل کل خري و هی الجسر الممتدبني الجنة و النار

از مراقبه صـورت مرشـد غافـل نشـود در هنگـام ذکـر و ورد و پس در این حال باید که سالک در مجامع احوال و افعال و اقوال 
طاعت و خدمت از وجه شیخ خود ذاهل نگردد تا آنکه سالک را از کش مکش خیال و اضطراب باز دارد و در پنجـه خطـرات 

من لم یکـن لـه واعـظ مـن قلبـه وزاجـر عـن نفسانی و خطوات شیطانی نگذارد، و کالم حقیقت نظام حضرت صادق است 
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بر ایـن  مکن عدوه عنقه مقوی مدعا است و آیه وافی هدایه و فی انفسکم افال تبصرونتيولم یکن له قرین مرشد نفسه 
  .مطلب ایماست

تفکروا فـی آالء اللـه والتفکـروا فـی بر طبق خرب صحیح . تفکر ساعة خري من عبادة ستني سنة: از اهل بیت عصمت مرویست
د شده و در آالی الهی امر آمده است بر اهل خرد مخفی نیست اعظم آالی الهـی وار نهی تفکر در ذات اقدس الهیذات الله 

  .مؤید بیان و التعد عیناک عنهم اىل آخرهاانسانست و آیۀ کریمه 
نظر انصاف بگشای  یا ایهاالذین آمنوا کونوا مع الصادقنيمالحظه نمای و بر آیۀ  المؤمن مرآت المؤمنای اخري درحدیث 
السـلمان ابوذر صدیق هـذه االمـه نشـنیده و حـدیث : باشند مگر خربمراد از صادقني ائمه هدی می رسد کهیدانم ترا به خاطر م

بر دوش، در مجالسة الصلحاء داعیة اىل الصالح  کسوتگوش کن و  کالم من تشبه بقوم فهو منهمئی ندیدهمنااهل البیت 
ه کن اگرچه توجه آن حضرت از جهت افاضه و افاده است اندیش واصرب نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة و العشیآیه 

کنـایتی اسـت دریـاب و در  لو علم ابوذر مافی قلب سلمان لقد کفـره: خرب -اما از طالبان و مریدان استفاده و استفاضه است
  :شعر  کالم سیدالساجدین

ــــــــه ــــــــوح ب ــــــــم لواب  و رب جــــــــوهر عل
 

ــــــا ــــــد الوثن ــــــن یعب ــــــت مم ــــــل ىل ان  لقی
 

  .بفهم آن بشتاب
وان للذکر اهـال اخـذوه : رور اولیاء علی مرتضی درخطبه اهل ذکر در نهج البالغه مذکور است در ضمن آن خطبه فرمودهاز س

من الدنیا بدالفلم تشغلهم تجارة والبیع عنه، یقطعون به ایام الحیوة و یهتفون بالزواجر عن محـارم اللـه فـی اسـماع 
لرأیـت اعـالم : مهم المحمـودة و مجالسـهم المشـهودة اىل ان قـالفلو مثلتهم بعقلک فی مقاو: الغافلني اىل ان قال

الهدی و مصابیح الدجی، قد حفت بهم المالئکة و تنزلت علیهم السکینة و فتحت لهـم ابـواب السـماء و اعـدت لهـم 
  .مقاعد الکرامات فی مقعد اطلع الله علیهم فیه فرضی سعیهم و حمد مقامهم

بصريت بگشای و بـه نظـر دقـت مشـاهده نمـای تـا آنکـه جاللـت قـدر اهـل ذکـر بـر تـو رمزی است چشم » فلومثلتهم«در فقره 
انـد ودر درک معـانی گرفتـار منکشف و عظمت شان این فرقه جلیله بر تـو معلـوم گـردد دریغـا مردمـان بـس مختصـر فهـم آمـده

  .اندصورت شده
-ئی و از معانی آن چه بدسـت آوردهفهم کرده گوئیم که از حضور قلب چهمی الیتم الصلوة اال بحضور القلبدرخرب است که 

بیند و یا کسی که مشاهده امام کرده باشد مشاهدش نشود ونمـاز ئی، یکی از مسائل فقهی آنست که اگر مأموم شخص امام را نه
اگـر مراد از حضور قلب رفع خیاالتست مشاهدۀ شخص امـام عـني آن خیالسـت و  اگر گوئی که. بگذارد نماز آن مأموم باطلست

کنی که حـق سـبحانه گوئی که جمع نمودن خاطر است ازتفرقه این خیال خود تفرقه است و اگر خیال و مالحظه این مطلب می
کلمـا میزتمـوه باوهـامکم گوینـد آن وهـم محضـر و پنـدار وقتسـت و تعاىل حاضر و ناظر است به طریقی که علمای ظاهر می

  .مبادق معانیکم فهو مردود الیکم و مخلوق مثلک
  .شود که آن ضد غیبت است فهم ما فیهمبر اهل خرد پوشیده نیست که از لفظ حضور چیزی مفهوم می

فی الشیخ معـني نشـود وی را بوالیـت کلیـه  را که فنا هر سالکی المجاز قنطرة الحقیقهخالصه کالم ایشان اینست که به حکم 
-یه ممکن نشود قبول صاحب نبوت مطلقه نیست و هر روندهگردد و هر طالبی را که محرمیت به والیت کلمحرمیت حاصل نمی

ئی که قبول صاحب نبوت مطلقه نباشد برای او قرب آلهی حاصـل نیسـت زیـرا کـه مرشـد ظـاهر عکـس مرشـد کـل اسـت وظـل 
تـر مرشد باطن که عبارت از صاحب والیـت کلیـه اسـت قریـبه شود بتر میست هر قدر از مرشد ظاهر روح سالک قویلپرياکم
  :فرمایدگردد، موالنا رومی در حضور صورت شیخ میمی

ـــــن ـــــار م ـــــال ی ـــــد خی ـــــل آم  چـــــون خلی
 

ـــــکن ـــــت ش ـــــاطن او ب ـــــت ب ـــــاهرش ب  ظ
 

  فرمایدخواجه حافظ نیز بدینگونه ادا می
 خیــــال روی تــــو در کارگــــاه دیــــده کشــــیدم

 

ــــنیدم ــــدم و نش ــــاىل ندی ــــو جم  بصــــورت ت
 

  :نظم  دین نمط بیان فرموده است زو عارفی نی
 ده کــــــه بیــــــت حــــــرامدر حــــــدیث آمــــــ
 ایســــــت کعبــــــه بنــــــامدر جهــــــان خانــــــه

 دل مــــــا کعبــــــه اســــــت ســــــینه مقــــــام
ــــــــــــاق ــــــــــــینۀ عش ــــــــــــرم روح و س  ح

ـــــــــــــــــی ـــــــــــــــــیزاده در وی عل  عمران
 زاده در وی علــــــــــــــــی جســــــــــــــــمانی
ــــــــــــــــــورانی ــــــــــــــــــی ن  زاده در وی عل
ــــــــت الحــــــــرام روحــــــــانی  دل چــــــــه بی
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ـــــــــــــۀ دل ـــــــــــــوی بکعب ـــــــــــــی معن  عل
 صــــــــورت مطلــــــــق و مجــــــــرد پــــــــاک
ــــــــــــق احــــــــــــدی ــــــــــــوۀ ذات مطل  جل
 یوســــــــــف غیــــــــــب ذات مطلــــــــــق را
ــــــــــه پــــــــــرياهن ــــــــــه ال ــــــــــش وج  نق
ــــــــف ــــــــن یوس ــــــــت ای ــــــــف اولس  یوس
 روح باشــــــــــــد مــــــــــــذکر ارشــــــــــــنوی
 روح قدســـــــــــی بـــــــــــود ابوطالـــــــــــب

 ن طالـــــــــب الـــــــــه بـــــــــوددل کـــــــــه آ
ـــــــــــــد ـــــــــــــس را بای ـــــــــــــه ز نف  مطمئن
 روح قدســــــــــــی بمطمئنــــــــــــه کنــــــــــــد
 زایـــــــــــد از ازدواج ایـــــــــــن زوجـــــــــــني
 علــــــــــی مظهــــــــــر العجائــــــــــب مــــــــــا
 صــــــــنمی صــــــــورت اســــــــت تمثــــــــاىل
 در دل مؤمنــــــــــــان کنــــــــــــد نــــــــــــازل
ـــــــا ـــــــی رض ـــــــدل عل ـــــــد ب ـــــــت آی  گف
ــــــود ــــــکینه ب ــــــوش س ــــــاد خ ــــــام آن ب  ن
ــــــــــت ــــــــــتري و محجوبس ــــــــــی او س  معن
ــــــت ــــــر اس ــــــان و در نظ ــــــورت او عی  ص

 

ـــــــــــانی ـــــــــــه رب ـــــــــــش وجـــــــــــه آل  نق
ــــــــــــوت هیــــــــــــوالنی ــــــــــــارغ از کس  ف
 کـــــــــرده در بـــــــــر لبـــــــــاس وحـــــــــدانی
 آمـــــــــده چـــــــــون قمـــــــــیص ریحـــــــــانی
 ذات مطلــــــــق چــــــــه مــــــــاه کنعـــــــــانی
ــــــــانی ــــــــف ث ــــــــف مصــــــــر و یوس  یوس
ـــــــــی ـــــــــث اردان ـــــــــس باشـــــــــد مؤن  نف
ــــــــــــــبحانی ــــــــــــــدر مرتضــــــــــــــی س  پ

ــــــــــــــــدس  ــــــــــــــــانیزاده از روح ق  عرف
ـــــــــت االســـــــــد خـــــــــوانی  فاطمـــــــــه بن
ـــــــــوانی  ازدواجـــــــــی کـــــــــه شـــــــــرح نت

 دانـــــــــیدر دل مـــــــــا چنانکـــــــــه مـــــــــی
 صـــــــــنمی لیـــــــــک فـــــــــرد صـــــــــمدانی
ــــــــی ــــــــت فردان ــــــــی اس  صــــــــمدی معن
 حــــــــــق ســــــــــکینه بــــــــــنص قرآنــــــــــی

ــــــــه ــــــــوانینفح ــــــــت رض ــــــــی از بهش  ئ
ـــــــــــــی  دل مـــــــــــــا را ســـــــــــــکینه ارزان
ـــــــــانی ـــــــــف پنه ـــــــــاد لطی ـــــــــو ب  همچ
ـــــــــانی ـــــــــه انس  همچـــــــــو وجـــــــــه وجی

 

  اعتقاد صوفیهء ظاهر بر وفق گفتار در بیان علما
گویند که بنای هر عمل به نیت عاملست ونیت امریست ازمردم مخفـی امـا بـر بر ضمایر ارباب بصایر پوشیده نماند که صوفیه می

دهـد چنانچـه جناب باری تعاىل مخفی و پوشیده نیست هرگاه نیت خالص و قید نباشد صحت صورت عمل فایدۀ اخروی نمـی
النبی انما االعمال بالنیات وانما لکل امرء مانوی فمن کان هجرته اىل الله و رسوله  قالاز طرق خاصه و عامه مرویست 

و روایـت دیگـر  .فهجرته اىل الله و رسوله ومن کان هجرته اىل دنیا یصیبها اوامراة ینکحها فهجرتـه اىل ماهـا جرالیـه
قـال مخـرباً عـن جربائیـل ودیگـر  لی نیاتهمانما یبعث الناس عو نیز فرموده  نیة المؤمن خري من عمله: قال علیه السالم

  .عن الله تعاىل انه قال االخالص سر من اسراری استودعه فی قلب من احببت من عبادی
قال من سلک طریقاً یلتمس علما سلک الله له طریقاً اىل الجنة، نوم مع علم خري مـن صـلوة از حضرت رسول مرویست 

  .علی جهل
  .ة مثل نشرالعلمما تصدق الناس بصدق و نیز فرمود
  .افضل الصدقة ان یتعلم المرء علماً یعلمه اخاهو نیز فرمود 
  .قلیل من العلم خري من کثريالعبادةو نیز فرمود 

من طلب العلم الربع دخل النار لیباهی به العلماء اولیمـاری بـه السـفهاء اولیصـرف حدیث دیگر از آن حضرت مرویست 
  .وجوه الناس الیه اولیاخذبه االمرآء

خواهـد کـه  بود اول آنکه یعنی حضرت فرمود که هر کس طلب علم نماید از برای یکی از چهار چیز او داخل آتش جهنم خواهد
مفاخرت کند بآن علم با علماء، یا آنکه مجادله کند باسفهاء یا آنکه بگرداند بسبب آن علم مردمان را به طرف خود یـا آنکـه بـه 

  .و سالطني سبب آن علم چیزی بستاند از امراء
قال طلبةالعلم ثلثة فاعرفوهم باعیانهم و صفاتهم صنف یطلبـه روایت نموده شیخ کلینی در اصول کافی از حضرت رسول 

للجهل و المراء و صنف یطلبه لالستطالة والختل و صنف یطلبه للفقه و العقل فصاحب الجهل و المراء موذی ممـاری 
لم و صفة الحلم قد تسربل بالخشوع و خال من الورع فدق الله تعاىل مـن متعرض للمقال فی اندیة الرجال بتذاکر الع

هذا خیشومه و قطع منه حیزومه، و صاحب االستطالة والختل ذوخب و ملق یستطیل علی مثله من اشـباهه و یتواضـع 
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لمـآء اثـره، و لالغنیاء مندونه فهو لحلواهم هاضم ولدینهم حاطم اعمی الله تعاىل علی هذا خربه و قطع من آثـار الع
صاحب الفقة و العمل ذوکابة و حزن و سهر قدتحنک فی برنسه و قام اللیل فی حندسـه یعمـل و یخشـی وجـال داعیـاً 
مشفقاً مقبال علی شانه عارفاً باهل زمانه مستوحشاً من اوثق اخوانه فشدالله تعاىل عن هذا ارکانه و اعطـاه یـوم القیمـة 

اند پس بشناسید ایشان را باصل و صفات ایشان یک صنف از ایشان لبان علم سه فرقهیعنی حضرت رسول فرمود که طا »امانه
-نمایند از برای گردن کشی و مردم فریبی و یک صنف دیگر طلب علم را از برای فقه و دانائی و عمل کـردن مـیطلب علم می

اند مجادل و منـازع خـود را، در معـرض انندهکنند رنجاننده و آزاررسنمایند، پس آن فرقه که طلب علم از برای تجهیل ناس می
نمایند و اظهار خشوع کنند و بیان صفت حلم میبحث و جدال در مجالس و حضور مردمان درمیآورند و ثناء علم و مسائل می

ه تعـاىل کنند و اکثر طالبان علم این زمان باین بال گرفتارند و خالیند از ورع و پرهیزکاری پس بکوبـد وبشـکند اللـو خضوع می
بدین سبب دماغ و بینی او را و قطع کند و برطرف سازد از او علم ودانش را، و آنکه طلب علم برای گردن کشـی و عـام فریبـی 

کند باقران و امثال خود و متملق و متواضع اسـت از بـرای نموده چاپلوس و تملق کننده است از برای اهل دنیا و گردن کشی می
متملق از برای اغنیاء هاضم حلویات و شريینیهای ایشانسـت و دیـن خـود را شـکننده و خـراب کننـده  اهل دنیا و اغنیاء پس این

است پس برطرف کند الله تعاىل بدین سبب خري او را یعنی اسم او را قطع کند و برطرف نماید از میان علماء آثار و عالمات او 
انـد انـدوهگني ومحزوننـدو شـب بیدارنـد و آن حنـک ن کـردهرا، و آن صنف که طلب علم از بـرای دانـائی و عمـل بـدان نمـود

کند و خائف و ترسانست و خواننده است پروردگار خـود بربرنس و عمامه خود بسته و قیام در تاریکی از شب دارد و عمل می
د از شناسـد و وحشـت داررا و مشفق و روآورنده است بر شغل و عمـل خـود و بفکـر دیگـری نیسـت و اهـل زمـان خـود را مـی

معتمدترین برادران خود پس قایم و محکم گرداند الله تعاىل بدین سبب ارکان او را و عطا نماید و کرامت کند او را اللـه تعـاىل 
  .بدین سبب در قیامت امان و ایمنی از نار

د بدرسـتی کـه روایت نموده شیخ صدوق ابوجعفر محمدبن علی بن بابویه در کتاب خصال باسنادش از ابی عبداللـه کـه فرمودنـ
دیگری نمایند و این قسم از علمـاء در درک  دارند که تعلیمدارند که علم تحصیل نمایند ودوست نمیبعضی از علماء دوست می

دارند و خوش نمیآیـد ایشـان را اول از نارند و بعضی دیگر از علماء کسانیند که اگر ایشان را موعظه و نصیحت نمایند ننگ می
کننـد پـس ایـن عـالم در درک دوم از نـار دم مـیبه امر نمایند در حالت موعظه تندی و بدخوئی گری میو اگر خود موعظه دی

کننـدو صـرف و است و بعضی دیگر از علماء طریقه ایشان آن است که علم خود را بذل و صرف اغنیاء و اهـل جـاه و دنیـا مـی
ز نارند و بعضی دیگر از علماء وضع و سـلوک ایشـان بطریـق نمایند پس ایشان در درک سیم ابذل و تعلیم فقراء و مساکني نمی

انـد کـه طلـب احادیـث و اخبـار از جباران و سالطني است پس ایشان در درک چهارم از نارند وبعضی دیگر از علماء جمـاعتی
د پـس ایشـان در نمایند تا آنکه بدین سبب علم ایشان بسـیار شـود و نقـل و قصـه بسـیار تواننـد نمـویهود و نصاری و تواریخ می

گویند سؤال کنیـد از مـا و احتمـال دراد بلکـه دهند و میدرک پنجم از نارند و بعضی از علما گروهیند که خود را مفتی قرار می
دارد کسـی را کـه چیـزی را ندانـد و بـر خـود بـه بنـدد اند والله تعاىل دوست نمـییقني است که یک حرف را به تحقیق ندانسته

نمایند باعتبار تعارف میـان اند که طلب علم مین فرقه در درک ششم از نارند و بعضی دیگر از علماء جماعتیدانسنت آن را و ای
  .مردم وهم چشمی و این طایفه در درک هفتم از نارند اعاذناالله عن الکون من جمیع االقسام

کنـد کـه عمـوم نمایـد علـم الیقـني حاصـل مـی هرگاه کسی بدیدۀ تحقیق بر احوال علماء زمان سیما برکردار علماء ایران مالحظه
ئی کـه صدرنشـني ایشان از اقسام سبعه بريون نیستند بلکه هر یک از ایشان اقسام سبعه را علی شیء زاید دارا هستند مگر شرذمه

  .شاهد مدعا است و قلیل من عبادی الشکورمحفل حقیقت باشند و آیۀ شریفه 
  .بدان علمایند و نیکوترین نیکوکاران نیکان علمایندحضرت رسول فرمود که بدترین بدکرداران 

علـی ابـن  العلم علمان فعلم فی القلب فذلک العلم النافع و علم علی اللسان فـذلک حجةاللـه: بروایت دیگر فرموده
عنـی یعنی حضرت فرمود که علم بر دو قسم است یکی در دل و آن علم مفید و نفع رساننده است و قسم دیگر بر زبانست ی ادم

  .مجرد قولست و عمل بمقتضای آن نیست پس آن علم حجت خداست بر اوالد آدم
اذارایتم العالم محباً للدنیا فاتهموه علی دینکم فان کل محب لشـیء یخـوض فیمـا «: از حضرت ابوعبدالله مرویست که

د یعنی اعتماد بقول ایشان در مسائل دارد دنیا را پس او را متهم بردین خود گردانییعنی هرگاه دیدید که عالم دوست می» احب
  .دین خود منمائید پس بدرستی که دوست دارنده هر چیزی در فکر محبوب خود است

باشـند و اگـر شود آنست که اگر دنیا رو کرد بایشان خوشحال و فرحناک مـیعالمت حب دنیا آنچه از بعضی احادیث ظاهر می
  .اندپشت نمود محزون و اندوهگني
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الفقهاء امناء الرسل مالم یدخلوا فی الدنیا قیل یا رسول الله وماعالمة دخولهم حضرت رسول که فرمود  روایت است از
یعنـی حضـرت فرمـود کـه علمـاء امینـان پیغمرباننـد  فی الدنیا قال اتباع السلطان فاذا فعلوا ذلک فاحذروهم علی دینکم

مت دخول ایشان چیست در دنیا حضـرت فرمـود کـه عالمـت دخـول اند گفته شد که یا رسول الله عالمادامی که داخل دنیا نشده
ایشان در دنیا متابعت و موافقت نمودن ایشانست سلطان را پس هرگاه که این کار کردند یعنی متابع سلطان شدند بر حذر باشـید 

  .از ایشان بر دین خود
یعنـی  م القیامة عـالم لـم ینفعـه اللـه بعلـمقال رسول الله اشد الناس عذاباً یوروایت دیگر از حضرت رسول مرویت که ه ب

بدترین مردمان و اشد عذاباً در روز قیامت عالمی است که الله تعاىل نفع نرساند بآن عالم از علم او زیرا کـه هرگـاه عـالم عمـل 
  .العلم بال عمل وبال والعمل بالعلم ضاللننماید بر علم خود آن علم وبال است چنانچه روایت شده که 

د هـدایت او یعنـی آثـار هـدایت از زهـد و تقـوی و دوایت شده از حضرت رسول که هر کس زیاد گردد علم او و زیاد نگـرو نیز ر
  .شود از رای او از حق سبحانه و تعاىل مگر دوری از رحمت الله تعاىلورع، زیاد نمی

م خـود ننمایـد نیـز حـدیث بسـیار اسـت پوشیده نماند که در مدح عالم و علم احادیث بسیار است و در مذمت عالم که عمل بعل
آنکسی که خرب داده بمدح عالم نیز آنکس خربداده بـه مـذمت عـالم مقصـر در عمـل، علمـاء مقصـرین اشـد حالنـد در نـزد حـق 

  .سبحانه و تعاىل از جهال، پس ایمان به بعضی کتاب و کفران به بعضی جایز نباشد
ه و مهلکات و وجوب تخلص از آن و منحصـر نبـودن علـوم در آنچـه فقهـا شیخ زین الدین درمنیةالمرید بعد ازذکر صفات ذمیم

بلکه ناچار است از برای دفع ورفع صفات ذمیمه و مهلکـات و حصـول منجیـات کـه صـفات حمیـده باشـد : اند گفتهنقل نموده
و نیـز فرمـوده چـه عظـیم اند رجوع نمودن به سوی علمای حقیقت و عاملون به علم خود و کتابهای ایشان که در این باب نوشته

    است احرتاز عالم که راضی شود به علوم رسمیه و غافل گردد از اصالح به فهم خود و حصول و رضای حق سبحانه و تعاىل
  :نظم

 علـــم رســـمی ســـر بســـر قیـــل اســـت و قـــال
ـــــــان ـــــــت یونانی ـــــــد از حکم ـــــــد چن  چن

 

 نــــــه از او کیفیتــــــی حاصــــــل نــــــه حــــــال
 حکمــــــــت ایمانیــــــــان را هــــــــم بــــــــدان

 

  
  ٭٭٭
  

  و معاصرین به سبیل اختصار عضی ازمشایخ و علماء آن دیار و متقدمنيذکر ب

  شیخ عمادالدین فضل الله
عارج معارج راه یقني بود بعد از تحصیل علوم ظاهری در عنفوان جوانی در خدمت شـیخ حـاجی محمـد جنوشـانی بـه سـلوک 

از اکمـل اولیـاء گردیـده بعضـی از محققـني ایـن اشتغال نمود و در اندک زمانی بیمن انفس شیخ به مرتبه اعـال رسـیده و یکـی 
  .طایفه آن جناب را قرین مجدالدین بغدادی دانند و برخی از او افضل واکمل انگارند

در میان این دو بزرگوار عاىل مقام در احوال ظاهر نیز موافقت تمامسـت مانندآنکـه هـر یـک از ایشـان  از لطایف اتفاقات آنکه
انـد و در ایـام پوشـیدهانـد وهـر یـک از ایشـان لبـاس اهـل ظـاهر مـیبل از شیخ خود وفات نمودهاند و قمحبوب شیخ خود بوده

رسـد بـر سلسلۀ طریقت آن جناب به چهار واسطه به شیخ اسحق ختالنی مـی. اندجوانی به حکم سلطان شربت شهادت نوشیده
الهیجی و او مرید سید محمـد نـوربخش این موجب آن جناب مرید شیخ حاجی محمد جنوشانی و او مرید شمس الدین محمد

شهادت آن جناب فی شهور سنه نهصد و چهارده در همان دیار به جـرم تشـیع بـه حکـم . و او مرید خواجه اسحق ختالنی است
  .اشعار آبدار آن بزرگوار بسیار است یک رباعی تیمناً نوشته شد. شیبک خان اتفاق افتاده

  :رباعی
ــــربی ــــان ن ــــه جزج ــــت تحف ــــه دوس  بردرگ

 درد ز درد دوســـــت نـــــاالن گشـــــتییبـــــ
 

 دردت چودهنــــــد نــــــام درمــــــان نــــــربی
 خــــاموش کــــه عــــرض دردمنــــدان نــــربی
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  امربصدرالدین ابراهیم
عمدۀ علمای زمان و قدوۀ سادات فضیلت نشان بود در زمان سلطان حسني مريزا در بلدۀ هـرات بـدرس و افـاده قیـام و اهتمـام 

  .آخرت علم برافراشت به طرفداشت فی شهور سنه نهصد ونوزده  ان غایت احرتامنمود و در نزد سلطان و سایر امراء ذیشمی

  مالاسمعیل بن مالحسن مؤذن
تولد آن عزیزدر قریه زغی که سمت غربی و پنج فرسـخی مشـهد مقـدس اسـت اتفـاق افتـاده، ذات خجسـته صـفاتش از عالیـق 

زهد و ورع سردفرت، چندگاه به سیاحت خراسان و جرجان و  ور و درنفسانی و عوایق جسمانی آزاده است و از علوم رسمیه بهره
عراقني و فارس و خوزستان قدم گذاشته و از صحبت فقراء و مشایخ حظ وافر و نصیب متکاثر برداشته و آخراالمر دست ارادت 

هاشم شريازی بـود بود و آقامحمد گازرونی را که از خلفای آقامحمد به جناب سیدعالم شاه هندی داده چندی در خدمت او می
  .فرمود ظاهراٌ از هر دو بزرگوار نظر عاطفت دیدهگاهی بطریق ارادت تمجید می

مسود اوراق فی شهور سنه هزار و دویست و بیست و دو به صحبت آن عزیز رسیده، محفلش باصـفا و صـحبتش روح افزاسـت، 
  .اغب استاکثر اوقات خلوت و انزواء را طالب و گاهی شعر گفنت را بطریق مثنوی ر

  .فی شهور سنه هزار و دویست و سی و پنج مسموع گردید که در همان دیار به عالم جاوید خرامید رحمةالله علیه

  شیخ ابومحمدبن شیخ حسن
به مصداق الولدسرابیه در علوم عقلیه و نقلیه یگانه و در فنون متداوله فرید زمانه سیما در فـن ریاضـی سـرآمد اهـل روزگـار و از 

یاب و برخوردار است، اطوارش پسندیده و اخالقش حمیده است، بتوفیق حج اسـالم و زیـارت قبـور ائمـه انـام نیز بهرهنشأ فقر 
موفق گردیده و در آن سفر به خدمت و صحبت جمعی از مشایخ علماء رسیده بامسود اوراق لطف خاص و محبـت باختصـاص 

ت اکنون در همان ارض اقدس بـدرس و افـاده اشـتغال دارنـد و گذاشئی نامرعی نمیداشت و از مراسم مودت و محبت دقیقه
  .شمارندکافه ناس صحبت آن جناب را از جمله مغتنمات می

  مالعلی اکرب
آن جناب از اسرای داغستان بود جد حقري وی را خریده آزاد فرمود بنابر استعداد فطری عزیمت مشهد مقدس نمود قرب چهـل 

سمیه مشغول بود در علم فقـه و حـدیث بغایـت دانـا و در زهـد و عبـادت و تقـوی بـه درجـه سال به تحصیل علوم دینیه وفنون ر
گشـود و نمود و ابواب معاشرت بر روی ابنای روزگـار کمـرت مـیقصوی بود و عمر عزیز خود را بهیچ گونه در بطالت صرف نمی

و در سنه هزار و دویست و بیست ونه استماع سخنان لغو و بیهوده بر زبان نیاوردی و نسبت به حقري بطریق پدری سلوک کردی 
  .افتاد که از این جهان بعالم باقی قدم نهاد رحمةالله علیه

  مال لطفعلی
-والده آن جناب از بلدۀ بروجرد بوده و تولد آن حضرت در ارض اقدس روی نموده از علوم رسمیه وفنون ادبیه فی الجمله بهره

چشیده در وادی فقر و فنا بارافتقار کشیده و سیاحت خراسان و کابل و پیشاور و عـراقني  ور گردیده آنگاه بادۀ فقر از جام مالمت
و فارس نموده و طریق خدمت مشایخ روزگار و فقرای هر دیار پیموده از خدمت آقامحمد هاشم شريازی و مسکني شاه پیشاوری 

گماشـت، ذات خجسـته نشـینی و عزلـت مـیگوشـه و سید عالم شاه هندی تربیتها یافته و پیوسته همـت عـاىل نهمـت خـود را بـر
صفاتش جامع افعال گزیده و خصال پسندیده، و سنني عمرش به سبعني رسیده غالبا گرد هیچ مناهی و مالهی نگردیـده بـود، بـه 

شمرد، فی شهور سنه هزار و دویست و سـی فرمود و حقري نیز صحبت آن جناب را از مغتنمات میفقري غالب لطف و محبت می
  .وچهار در شرياز از این تنگنای جهان بریاض جنان خرامید و در حافظیه مدفون گردید

  سید محمد مشهور به سید کوچک
مردی بزرگ منش و درویش روش است بحلیۀ فضل و کمال آراسته و به زیور علوم عقلی و نقلی پرياسته، صاحب مراسم اشفاق 

ده و صدمات روزگار چشیده و چندی در عتبات مجاور گردیـده و در آنجـا و خداوند مکارم اخالق است و از نشأ فقر ذوقی دی
نماید و زیارت حج بیـت اللـه به خدمت جمعی از مشایخ کبار رسیده اما ارادات خود را به جناب شاه طیب الله ثراه درست می

آن دیار بدرس و افـاده اشـتغال دارد و الحرام و ائمۀ انام بجا آورده از راه شام و عراق به وطن مألوف مراجعت کرده، اکنون در 
سپارد، حقري مکرر به فیض صحبت آن جناب رسیده به غایت زیـرک و هوشـیار اسـت و گاهی طریق ریاضت و تصفیه باطن می
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دارنـد و حـاالت غریـب و حرکـات بـدیع از آن از همه جا خربدار است، جمیع کثريی کرامات و خرق عـادات بـدو منسـوب مـی
آورند اگر چه حقیقت عالم در وجودبنی آدم است لـیکن چـون فقـري بـرأی العـني ندیـده لهـذا بگـرد تـذکار او جناب به زبان می

  .نگردید

  مريزا مهدی بن مريزا هدایت الله
از سادات حسینی است در علوم عقلیـه مجتهـد زمـان و در فنـون حکمیـه سـرآمد دوران بـود و در اکثـر فنـون گـوی مسـابقت از 

طبع وقادش مشگل گشا و ذهن نقادش راهنما، وجودش مرجع عام و خاص و جمیع امورات شرعیه بدو  ربود،فضالی عصر می
گماشت پیوسته محفلش مجمع علماء و فضال بودی و با هر فرقه اختصاص داشت همواره همت بر نشر علوم و ترقیه خالیق می
ن را دیده و بـه طـواف حـج اسـالم و زیـارت ائمـه انـام یر بلداابروش پسندیده زندگانی نمودی بسیاری از دانشمندان ایران و س

نمـود در اکثـر اطـوار و باحکام و سالطني ذی شوکت اظهار عظمت می رموفق گردیده و دولت و ثروت و ضیاع و عقارا و بسیا
  .حمیده آراسته و از کردار نکوهیده پرياسته بود

  استدارک
به براهني عقلی و نقلی ممکن السهو و جایزالخطا و به غري از ائمـه هـدی  بر ارباب فضل و رشاد پوشیده نماناد که بنی نوع بشر

صدور عصیان از جمیع طوایف انسان ممکن و آیات فرقانی و احادیث نبوی بر این مدعا گواه است بلکه موافـق اکثـر مـذاهب 
حسـنات االبـراب ه خطا است و حدیث اصدار خطا از گروه انبیا سزا اما اعتقاد مذهب شیعه ترک اوىل از زمرۀ پیغمربان به منزل

  :بیت  .شاهد این مدعا، عارف الریب حضرت لسان الغیب گفته سیآت المقربني
 جائیکــــه بــــرق عصــــیان بــــر آدم صــــفی زد

 

 گنــــاهیمــــا را چگونــــه زیبــــد دعــــوی بــــی
 

  .بنابرین ظهور زلت وصدور معصیت از بنی نوع انسان ممکن لیکن نسبت به حال هر شخصی متفاوتست
این مقدمات اینکه مريزائی هنگامی که واقـف سـر سـبحانی حضـرت نـورعلی شـاه اصـفهانی قـدس اللـه سـره جهـت  غرض از

رابـدان آسـتان شـمس آسـمان والیـت مالیـد  استحصال مآرب دارین به زیارت امـام ضـامن مشـرف گردیـد و رخسـار چـون مـاه
م از فالح پوشیده بودند برتاشیدن گیسوان آن بوسوسۀ عوام کاالنعام و اغوای خواص جهالت اختصاص که کسوت صالح و چش

حضرت فتوی داد و این خال منقصت را بواسطه جمعی بداندیش جهالت کیش بر رخسار کمال خویش نهاد بعد از صـدور ایـن 
زو امر شنیع همواره اظهار ندامت نمودی و ازین کار نکوهیده نادم و پشیمان بودی چون این امر ناالیق بنـابر اقتضـای بشـریت ا

رسیده بود الجرم بکفاره این غفلت در وقتی کـه پادشـاه ایـران استیصـال بقعـۀ نـادری را وجهـه همـت سـاخت و پرتـو  به ظهور
اهتمام بهر انتظام مملکت خراسان انداخت بدست نادر مريزا ابن شاهرخ شاه بـن رضـاقلی مـريزا ابـن نادرشـاه کـه وجـود اور ا 

ه و فی الواقع چنني بود در سنۀ هزار و دویست و پانزده در پنجم شهر رمضـان مقتـول بانی اختالل و عدم استقالل خویش دانست
او را در علوم عقلیه و فنون نقلیه تالیفات خوب و تصنیفات مرغوبست و سه فرزند ارجمند و سـه فاضـل دانشـمند از او . گردید

  .یادگار و هر سه عالم و بزرگوار و مرجع و مطاع خلق روزگارند

  نشابور
و عرضـش » صـب ل«یست مشهور و به مسافت ده فرسخ از مشهد مقـدس دور از اقلـیم رابـع و جوانـب او واسـع، طـولش شهر

آبش خوشگوار و هوایش سازگار خاکش فرح انگیز و زمینش بهجت آمیز مشتملست بر باغات نیکو و بساتني چـون مینـو، » له«
  :بیت  ر تعریف او گفتهمحتویست بر نواحی دلگشا و قرای مسرت افزا، چنانکهانوری د
 حبـــذا شـــهر نشـــابور کـــه در پشـــت زمـــني

 

ــه خــود نیســت ــر بهشتســت همانســت وگرن  گ
 

بانی آن شهر نخست طهمورث دیوبند بوده به مرور دهـور رو بـه خرابـی نمـوده اردشـريبن بابـک ساسـانی جـائی دیگـر شـهری 
ت نافـذالفرمان خراسـان بـود آنجـا را از پـدر ساخت و عمارات رفیع و قصـور منیـع در وی طـرح انـداخت شـاپور کـه در آن وقـ

درخواست نمود اردشري بنابر انتظام دولت و نظام مملکت از فرزند مضایقه فرمود چون شاپور پادشاهی غیور بود بعد از پدر آن 
شهر را برانداخت و در جای قدیم شهر عظیم بنا نمـوده باسـم خـویش موسـوم سـاخت بقـاع خـوب و ضـیاع مرغـوب در آنجـا 

. داث فرمود دور شهر باروی محکم کشیده و دور آنرا پانزده هزار گام مقرر گردانید و در وسـعت و عظمـت آن بغایـت کوشـیداح
فی شهور سنه ششصد و پنج به سبب زلزله عظیم آن شهر خراب گردید و در آن حواىل شهری دیگر ساخته شد موسـوم بشـادباخ 

ه علت زلزله خراب افتاد و هم در آن حواىل شهر دیگر بنا نهادند بار دیگر کردند و در سنه ششصد و شصت و شش دیگر باره ب
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  :انددر سنه هشتصد و هشت به جهت زلزله شدید رو به خرابی نهاد در این باب این قطعه را گفته
 اندرســــه زمــــان ســــه زلزلــــه نــــازل شــــد
ــود ــه ب  درششصــد و شصــت و شــش دوم زلزل

 

 شـــد پانصـــد وانـــد اولـــني شـــهر چـــو دشـــت
ــــتوان زل ــــیم هشتصــــد و هش ــــار س ــــه ب  زل

 

تا حال شهر مذکور باقیست، در زمان ملوک سامانیان تا اواخر دولـت طاهریـان داراالمـاره خراسـان شـهر بلـخ و مـرو بـود چـون 
یعقوب بن لیث به خراسان مستوىل شد نشابور را دارالملک نمود بعد از آن اکثر زمان مقر سالطني عظام و مرکز حکـام گـردون 

نامیدنـد ید به مرور دهور و کرور شهور عظمت و وسعت آن مکان به غایت رسید چنانکه او را ام البالد خراسـان مـیاحتشام گرد
  :اما غارتگر روزگار چندین بار برساحت آن دیار تاخت و تاز نمود

پانهـاد و فی شهور سنه چهار صد و یک به علـت قحـط و غالصـد هـزار پـريو برنـا از ایـن سـرای فـانی بـه عـالم بـاقی  نخست
  .بسادلربان سیمني بروبتان زرین کمر که جان شريین را به بهای قرص جوین دادند

فتنه غزان بود که بسبب گرفتاری سلطان سنجر روی نمود در سنه پانصد و چهل و هفـت آن طایفـه بـر آن والیـت مسـتوىل دویم 
ن گل رخسار از گلشن هستی بریاض نیسـتی خرامیدنـد و دریغ ایشان چندین هزار سمنربان الله عذار و سرو قداشدند و به تیغ بی

  ایمان سر به نقاب عدم کشیدند،چندین هزار پري و جوان از ظلم و عدوان گروه بی
فتنه عظمی و حادثه کربی چنگیزخانی بود که در سنه ششصد و هفده ظهور نمود مؤلف روضةالصفا آورده که چون مغوالن سیم 

وران جداکرده سایر خالیق را به قتل آوردند و هفت شبانه روز آب بـر شـهر بسـته چهل نفر از پیشهبر شهر نشابور مستوىل شدند 
  آثار عمارتی باقی نگذاشتند و شهر را بازمني یکسان نموده جو کاشتند،

تصد و چهل در تاریخ خراسان مذکور است که دوازده روز مقتوالن نشابور را شماره کردند سوای اطفال و نسوان هزار هزار و هف
  .و هفت هزار بقلم آوردند

فرتات اوزبکیه است که در زمان دولت صفویه روی داد سیما که در اوایل دولت شـاه عبـاس ماضـی اتفـاق افتـاد کـه در چهارم 
  شمار کردند،سنه هزار و اند عبدالله خان و بعدالمؤمن خان در آن دیار قتل بسیار و خرابی بی

یه قبایل بیات و اکراد لوازم فتنه و فساد به ظهور آوردنـد و در اوان خـروج نادرشـاه و بعـد از بعد از انقراض دولت صفو پنجم
شـمار ویرانـی آن دیـار بـه غایـت وی طوایف مختلفه مصدر آشوب و غوغا شدند الجرم به علت صدمات بسـیار و تـرددات بـی

  .ریت بر آن نتوان اطالق نمودرسیده و پریشانی مردمش به نهایت انجامید چنانچه از کثرت خرابی نام شه
  .اکنون که سنه هزار و دویست و سی و هفت است زیاده از سه چهار هزار خانه در آن والیت نخواهد بود

  در ذکر ملوک صفاریه
بر ضمري والیان ملک خرب و مالکان کشور سري پوشیده نمانـد نخسـتني کسـی کـه شـهر نشـابور را تختگـاه گردانیـد و در وسـعت و 

مساعی جمیله به ظهور رسانید یعقوب بن لیـث صـفاری بـود وی اول ملـوک صفاریانسـت آن شـهریار عـزم راسـخ و عظمت آن 
ئـی همت عاىل و فراست کامل و سخاوت وافر داشت و در امور سلطنت و مهمات مملکت و تنظیم لشگر و تسخري کشـور دقیقـه

  .گذاشتمهمل و معطل نمی
یعقـوب بـن لیـث بـن سـینان بـن : پیوندد بـدین موجـبنوشريوان عادل میه یعقوب ب خ جهان آرا مسطور است که نسبتيدر تار

  .ماهان بن کیخسروبن اردشريبن قبادبن خسروبن هرمزبن نوشريوان
گـری مشـغول بـود بـاالخره بـدان شـغل سـرفرونیاورده خیـال روی به امر در حبیب السري مسطور است که یعقوب در اوایل حال 

گذاشت تا آنکه ئی از دقایق عدل و انصاف فرونمیدزدی وقطاع الطریقی اشتغال داشت اما دقیقه ر به امسروری نمود چندی 
به خدمت در هم بن نصر واىل سیستان رسید و در مالزمت او روز به روز ترقی نمـوده بـه منصـب امـارت لشـگر سـرافراز گردیـد 

ه اقتدار درآورده در آن دیار نافذالفرمان گشت در سـنه هم به فرمان ایزدی درگذشت یعقوب زمام ملک و رعیت به قبضرد چون
در آن سال والیت کرمان را تصرف کـرد، و در دویسـت پنجـاه و پـنج  دویست و پنجاه و سه فوشنج را بحیز تسخري برآورده و هم

فـت محمـدبن فارس را مسخر نمود بعد از آن ممالک طخارستان و کابل و لواحـق آن را مسـخر نمـود، و در دویسـت پنجـاه و ه
طاهر که آخرملوک طاهریان بود به قتل رسانید و در دویست و شصت به طربستان لشگر کشیده واىل آنجا حسن بن زیـد علـوی را 
منهزم گردانید اما به سبب بارندگی بسیار و برودت مفرط قرب چهل هزار کس از لشگریانش تلف گردید بنابر سببی که در تاریخ 

بغداد آورد معتمد برادر خود موفق را با لشگر بیمـر بـدفع  به صوبمعتمد خلیفه کرده روی توجه  روضةالصفا مذکور است قصد
یعقوب فرستاد و در سنه دویست و شصت و دو تالقی فریقني دست داد در حني کارزار موفق حیله کرده یعقوب انهزام یافت بـه 
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سـنه دویسـت و شصـت و پـنج از ایـن  رقولنج گرفتار گشـت و درنج ه خوزستان رفته بار دیگر به طرف بغداد شتافت در بني راه ب
  .سرای سپنج درگذشت، مدت حکومتش یازده سال بود

  عمروبن لیث
نمـود بعـد از بـرادرش یعقـوب پادشاه قهار و شهریار ستم کردار بود اما در مهام لشگرکشی و جهان گريی کمال قدرت ظاهر مـی

ی به پایۀ سریر خالفت مصري ارسـال داشـته اظهـار اطاعـت و انقیـاد نمـود معتمـد رایت جهانبانی و کشورستانی برافراشته قاصد
خلیفه معتقد او شده منشور ایالت خراسان و فارس و عراق و سیستان را به نـام اونوشـته روان فرمـود عمـرو ممالـک مـذکوره را 

  .براحتی مطیع و منقاد گردانید
سان معتمد خلیفه رقم عزل بر صفحه حال عمرو کشیده صاعدبن مخلد را در سنه دویست و هفتاد و یک بنا بر شکایت اهل خرا

با لشگر جرار بحرب او نامزد گردانید بعد از وقوع قتال عمرو شکسـت یافتـه متوجـه فـارس گردیـد در آنجـا نیـز تـاب مقاومـت 
بن هرثمـه در خراسـان خـروج سیستان تافت مقارن این احوال رافع  به صوبنیاورده به کرمان شتافت و از کرمان عنان مراجعت 

  .کرده خطبه بنام محمدبن زید علوی خواند عمرو دفع او را اهم دانسته
با رافع محاربه نموده رافع بدست افتاد عمرو او را با اصناف تحف و هدایا به بغداد نزد خلیفه فرستاد  ددر سنه دویست و هشتا

داً منشور خراسان و ماوراءالنهر و فارس و کرمـان و سیسـتان را بنـام او بنابراین خلیفه نسبت به عمرو در مقام عنایت برآمده مجد
  .نوشته بر قافله حجاج خراسان خواند

و در سنه دویست و هشتاد و هفت امري اسماعیل بن احمد سامانی باشارات خلیفه و باقتضای رای خـود بمحاربـه عمـرو اقـدام 
استعمال سیف و سـنان غالـب آمـده ا بصف اعداء رسانید امري اسمعیل بینمود بعد از تالفی فئتني اسب عمرو توسنی کرده او ر

او را گرفته محبوس گردانید و آخراالمر وی را به بغداد ارسال داشت خلیفه او را حبس کـرده از شـدت گرسـنگی قـدم بـه عـالم 
عیل شد نظرش بر یکی از شـاگرد ، نقلست که در آن روز که عمرو گرفتار لشگر امري اسمفاعتربوایا اوىل االبصارآخرت گذاشت 

گانش افتاد او را طلبیده از گرسنگی شکایت کرد شاگردپیشـه قطعـه گوشـتی بـه وی داد بنـابر فقـدان دیـگ عمـرو او را در پیشه
سطلی گذاشته و آتش افروخته بمهمی رفت ناگاه سگی آمده سر در سطل نمود چـون سـر بـرآورد دسـته سـلطل بگـردن او افتـاد 

از دیدن این صورت غریب بخندید یکـی از حارسـان وی پرسـید کـه در ایـن وقـت چـه جـای خنـده اسـت عمـرو دوید عمرو می
-کشد و حاال مشاهده میکرد که سیصد شرتادوات مطبخ را به زحمت میجواب داد که امروز بامدادخوانساالر من شکایت می

  .بردکنم که سگی او را به سهولت می

  طاهربن محمدبن عمروبن لیث
ش شـتافتند به مالزمـتاکابر و اعیان سیستان از گرفتاری عمرو وقوف یافتند طاهر را بر سریر سلطنت نشانده جمهور خالیق  چون

و او در سنه دویست وهشتاد ونه به فارس لشگر کشیده و عامل خلیفه را از آن والیـت اخـراج گردانیـد و از آنجـا عزیمـت اهـواز 
ن یابد بنابر مکتوب امري اسـمعیل بـه سیسـتان بازگشـته بـه همـان والیـت قـانع گردیـد بـه نموده قبل از اینکه در آن مملکت تمک

  روایتی خلیفه بالتماس امرياسمعیل بعضی از مملکت موروثی را به طاهر بازگذاشت،
لـب در سنه دویست و نود و سه شکری غالم عمر و بن لیث لوای مخالفت طاهر بر افراشت میان ایشان محاربه افتاد شـکری غا

اش لیــث گردیـده طـاهر و بـرادرش یعقــوب را اسـري سـاخته بدارالخالفـه فرســتاد بعـد از طـاهر بـرادر دیگــرش معـدل و عمـزاده
  .چندگاهی تردد نموده اما هیچکدام به سلطنت نرسیدند و حکومت نیمروز به نواب آل سامان منتقل گردید

جمعـی خـروج نمـوده  بـه اتفـاققوب بن محمدبن عمروبن لیـث در سنه سیصد که امري احمدابن اسمعیل پادشاه بود عمروبن یع
منصور بن اسحق سامانی را که داروغه آن والیت بود گرفته مقید گردانید و امرياحمد حسني بن علی را به دفع او نامزد گردانیـده 

بـن احمـد در تصـرف حسني بر عمرو غالب گردیده بار دیگر آن مملکت به حوزۀ تصرف سامانیان درآمده تا زمان ظهـور خلـف 
  .اولیای آل سامان بود

  ذکر خلف بن احمد
-اندو بدیع همـدانی در قصـیدهبه روایت ابن اثري نبريۀ دخرت عمرو بن لیث بود و بعضی دیگر از مورخان او را نبريۀ یعقوب گفته

  هر دو پادشاه نسبت داده،ه ئی که در مدح خلف گفته او را ب
خلف بن احمدبن جعفـربن لیـث صـفار و او : یخ مرآت النسب نسبت خلف را چنني آورده کهموالنا معني الدین اسفراری در تار
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در زمان امري منصور بن نوح سامانی خروج کرد و زمام ایالت نیمروز را به قبضه اقتدار خود درآورد و در بعضـی کتـب آمـده کـه 
گردان نظرش بر جوانی افتـاد کـه آثـار بزرگـی از ساخت ناگاه در میان شاوقتی امرياحمد سامانی در حرمسرای خود عمارتی می

ناصیه حالش پیدا بود امري سؤال از نسبش فرمود جواب داد که از سـاللۀ بنوصـفارم امـري را دل بـر حـال وی بسـوخت و اسـباب 
سلطنت او را مهیا ساخت و خلف سالهای فـراوان لـوای حکومـت سیسـتان برافراخـت و او شـهریاری بـود بـه عـدل و انصـاف 

رسـانید و اصـحاب شـعر و وف و به وفور علم و فضل معروف و در باب تربیت علماء و فضال مساعی جمیله به ظهـور مـیموص
  .گردانیدور میغريه را از فواید انعام خود بهره

در سنه سیصد و پنجاه و سه عزیمت حج نموده و طاهربن حسني را که خویش او بود نایب خود فرمود چون از آن سفر مراجعت 
کرد طاهر او را در سیستان راه نداد الجرم خلف به بخارا رفته و از امري منصور امداد گرفتـه رو بـه سیسـتان نهـاد قبـل از وصـول 
خلف طاهر درگذشت و خلف در سیستان متمکن گشت بعد از این وقایع او را باملوک سـامانی و دیالمـه و غزنویـه مخالفـات و 

محمود گرفتار شده در قلعه محبوس افتاد و هم در محبس طایر روحش از قفـس تـن محاربات دست داد عاقبت بدست سلطان 
داشـت و گـاهی یکـی رسته بریاض قدس بال گشاد بعد از خلف حکومت سیستان گاهی بگماشتگان ملوک با استقالل تعلق می

لطان ملکشـاه بـه حکومـت آن افراشت تا آنکه طاهر بن محمد به تقویت سـلطان الـب ارسـالن و سـاز صفاریان رایت ایالتی می
والیت رسیده مدتی مدید در عمارت ملک ورعیت مساعی خوب به تقدیم رسانید آخراالمر از جهـان گـذران بسـرای جاویـدان 

  .شتافت

  تاج الدین ابوالفضل نصربن طاعر
دل بـود و در دولـت بعد از پدر در سنه چهارصد و هشتاد پای عزیمت بر مسند حکومت نهاد و او به غایت شجاع و کـریم و عـا

ئی که میان سلطان سنجر و قراختای واقع شد سلطان سنجر مساعی مشکور مبذول نمود در سنه پانصد و سی و هفت در محاربه
آثار جالدت به ظهور رسانید آخر گرفتار شده بعد خالص گردید و در سنه پانصد و پنجاه و نه وفات نمود عمـرش زیـاده از صـد 

  .اد سال بودسال و مدت حکومتش هشت

  ملک شمس الدین محمد بن تاج الدین ابوالفضل
باک بود چنانکه سیزده نفر از برادران خود را قتل نمود و برادر دیگرش عبـدالملک را میـل به غایت سفاک و در خونریزی بی

  .کشیده و خود نیز به حکم خواهرش به قتل رسید

  ملک تاج الدین حوب بن تاج الملک
اعیان ملک بر سریر حکومت شتافت صد و بیست سال عمر کرد در سنه ششصد و دوازده از ایـن  به اتفاقبا وجود پدر مکحول 

  .دار پر مالل انتقال یافت

  ناصرالدین بن ملک تاج الدین
  .در زمان پدرش واىل بود و هم در حیات پدر فوت شد

  ملک یمني الدین بهرام شاه ابن ناصرالدین
ی امر حکومت گردید و مکرر بقاین بر سر مالحده لشگر کشید و در سنه ششصد و هیجـده از در روزگار جدش بعد از پدر متصد

  .رسید ابونصر صاحب نصاب مداح او بوده به قتلخنجر فدائیان 

  ناصرالدین ابن بهرام شاه
بعـد از محاربـه بعد از پدر سروری یافت در آن وقت برادرش رکن الدین در بند بود از قید خالص گردید به حرب برادر شتافت 

رکن الدین غلبه یافت اما بار دیگر ناصرالدین با او مقاتله کرده نصرت یافت آخراالمـر در اوایـل فـرتات مغـول هـر دو بـرادر بـر 
دست مغوالن کشته گردیدند و هرج و مرج بسـیار بـه حـال آن دیـار راه یافتـه در حکومـت صـفاریان رونقـی نمانـد و چنـدگاهی 

ملک ناصرالدین که از خوارزم شاهیه بود متوجه امر حکومت گشته او نیز به تیغ مغـوالن کشـته گردیـد شهاب الدین محمود ولد 
آخراالمر ایالت آنجا به ملک قطب الدین رسید و او معاصر امري تیمور گورکانی بود بعد از آن ملک شاه یحیی و پسـرش ملـک 

ند حاکم شدند بعد از ایشان مملکت سیستان متعلق به سـلطان شاه محمود که معاصر سلطان ابوسعید و سلطان حسني بایقرا بود
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  .ابوالمظفرشاه اسمعیل صفوی گردید و دولت ملوک صفاریه به نهایت رسید
  بیت

 جهــــــــان ای بــــــــرادر نمانــــــــد بکــــــــس
 

ـــــس ـــــد و ب ـــــرین بن ـــــان آف ـــــدر جه   دل ان

 

  در ذکر بعضی از مشاهري و معاریف آن دیار

  ابومحمد فضل بن شاذان
فضل مشهور جهانست و او مبدع جواهر عقلیـه و مـوزع قـوانني نقلیـه بـود، در مـذهب امامیـه بـدقایق اصـول مانند نام خود در 

نمـود گوینـد فضـل را روایت مـی) ع(ایشان عالم بود و پدرش شاذان از اصحاب یونس بن عبدالرحمن بود او از محمد الجواد
بر امامت امريالمـؤمنني چـه دلیـل داری گفـت دلیـل بـر آن  یکصد و هفتاد کتاب تصنیف بوده منقولست که یکی از وی پرسید که

 یا ایهاالذین آمنوا اطیعواالله و اطیعواالرسـول و اوىلاما کتاب خدا قوله تعاىل : کتاب خدا و سنت رسول و اجماع امتست
خـود و طاعـت خداوند متعال در این آیه ما را دعوت نموده به طاعـت اولـواالمر چنانکـه دعـوت کـرده بـه طاعـت االمرمنکم 

انـد در اوىل رسول خود پس محتاج شدیم بآنکه اوىل االمر را بشناسیم چون در اقاویل امت نظر کردیم دیـدیم کـه خـالف کـرده
اند در تفسري آیه بر وجهی که مخصص نزولست بر امريالمؤمنني زیرا که جمعی گفته اند که مراد از آن امرای االمر و اجماع نموده
به معروف و نهـی از منکـر  به امر اند مراد قوام نظام کار زمره انام اند مراد از آن علماست و برخی گفتهتهسرایاست و بعضی گف
اند که مراد از آن امريالمؤمنني علی و یازده امام از اوالد گرام آن حضرت است چون از فرقه اولني پرسیدیم که است و گروهی گفته

گفتند بلی هست وزمره دویم نیز گفتند که آن حضرت از اعلم علماء است طایفه سـیم گفتنـد  آیا امريالمؤمنني از امرای سرایانیست
شود که مراد از اوىل االمر در به معروف و نهی از منکر و از اینجا معلوم می به امر که آن جناب از قوام نظام کار کافۀ انام است 

  .موجب این آیه واىل والیت امامت اوستاهل درایت وروایت حضرت شاه والیتست پس به  به اتفاقآیه 
آنکه جناب رسالت مآب آن حضرت را قاضی مملکت یمن و امريالجیوش آن محال و وىل اموال گردانید و امر فرمود سنت اما 

که تقسیم اموال به بنی خزیمه نماید که خالدبن ولید ایشان را به ظلم کشته بود، و همچنـني اختیـار کـرد آن حضـرت را بـه جهـت 
ادای رسالت ملک عالم و ابالغ و اعالم سورۀ برائت بکفار تريه انجام، و همچنني در بعضی ایام غیبت خود او را خلیفه خـود 

  .گردانید و هیچکس از اصحاب آن حضرت نیست که این سنن در شان او مقرر و معني شده باشد و این مسلم جمهور است
نخست آنکه اجماع امت است بر اینکه علی : مت امريالمؤمنني به چند وجه استبدرستی که استدالل از آن بر اما اجماعو اما 

بن ابی طالب امام بود بعضی گویند بعد از نبی بافصل بسیار در وقت خاص امامت نمود برخی گویند بعد از نبی بالفصل و در 
شت ودر غري او خالفست دیگر آنکه اجمـاع اند بر آنکه امريالمؤمنني علی لیاقت امامت داجمیع اوقات امام بود و اجماع کرده

ئی گویند معصـوم نیـز است که حضرت امري بعد از رسول انام به ظاهر عدالت که از شرایط امامت و ایالت است باقی بوده فرقه
ی او اند بر نفی عصمت ابوبکر و اختالف نموده اند در عـدالت او جمعـو دیگر اجماع کرده. ئی گویند معصوم نبودبود و زمره

اند و ظاهر است کسی که اجماع بر عـدالت او واقـع باشـد و را عادل گفته و بعضی بواسطه غصب خالفت نفی عدالت او کرده
اختالف در عصمت او داشته باشند اوىل و احق است بامامت از کسی که اختالف در عدالت اوداشـته باشـند و اتفـاق بـر عـدم 

  .عصمت او کرده باشند
مذکور است که فضل در روزگار عبدالله بن طاهر در نشابور بود و عبدالله او را به جرم تشیع اخـراج نمـوده در کتاب مختارکشی 

  .دیگر باره به نشابور مراجعت فرمود و در همانجا طایر روحش به آشیان علیني بال گشود

  ابوالحسني مسلم بن الحجاج
حجاز و مصر و شـام نمـوده و صـحیح خـود را از سیصـد هـزار وی از عظماء و کربای اهل سنت و جماعت بوده و سفر عراق و 

  حدیث مسموعه تصنیف فرموده و با بسیاری از محدثني و علماء عصر صحبت داشته،
  .آخرت برافراشته به صوبفی شهور سنه دویست و شصت و یک در زمان معتمد عباسی عنان عزیمت 

  ابوحفص عمروبن سلمه الشهري بحداد
نمـوده و رفیـق و پـريو عثمـان یگانه جهان بوده و ارادت خود را به عبداللـه مهـدی بـاوردی درسـت مـیآن جناب قدوۀ زمان و 

  حريی و شاه شجاع کرمانی است و رفیق احمدخضرویه و بایزید است،
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آداب  رفت روی توجه به بغداد آورده و جنید او را استقبال کرده وی پـري بـود مریـدان گـرد او ایسـتادهگویند وقتی که به حج می
داشـنت ادب ظـاهر دوسـتان حـق را عنـوان  ئی فرمود نگـاهاصحاب خود را آداب ملوک آموخته: ورزیدند جنید گفتنیکوئی می

  .ادب باطن است حق را
هر که در هر وقتی افعال و اقوال و احوال خود را به میزان کتاب و سنت نسنجد و خاطر خود را مـتهم نـدارد : و آن جناب فرمود

  .شمریممله مردان نمیوی را از ج
  .الفتوة اداء االنصاف و ترک مطالبةاالنصاف: ستآن جناب و هم از 

نقلست که یکی از وی پرسید که دنیا را چرا دشمن داری گفت از آن که هر ساعت آدمـی را بـه گنـاه دیگـر میانـدازد آن شـخص 
شود به یقني لیکن ت اما گناه در دنیا حاصل میگفت اگردنیا بداست توبه نکو است و توبه در دنیا حاصل است گفت چنني اس

  .در قبول توبه شک دارم
انـد، گفتنـد کسی از وی پرسیدند عبودیت چیست گفت آنکه ترک هرچه تراست بگوئی و مالزم باشی به چیـزی کـه تـرا فرمـوده

روزی کـه بمـريی  درویشی چیست فرمود بر خدای تعاىل شکستگی عرضه نمودن، پرسیدند عالمت دوستی چیسـت گفـت آنکـه
  .دوستان شاد شوند و چنان مجرد از دنیا بروی که از تو چیزی نماند

  .وفات آن جناب در زمان خالفت معتمد عباسی فی شهور سنه دویست و شصت و پنج بوده رحمةالله علیه

  منبع الحقایق و االسرار شیخ فریدالدین محمدبن ابراهیم العطار
 همــــان خریطــــه کــــش وادی فنــــا عطــــار

 بــــــل عــــــدد ســــــورۀ کــــــالم نوشــــــتمقا
ـــرد ـــلوک خ ـــده در س ـــۀ او دی ـــون ز جذب  جن

 

 کــه نظــم او اســت شــفابخش عاشــقان حــزین
ـــــفینه ـــــزینس ـــــای گ ـــــز و کتابه ـــــای عزی  ه

 خـــرد ز منطـــق او جســـت ودر ســـخن تلقـــني
 

گانه و در اند در علوم شریعت و فنون طریقت یآن جناب را مرتبۀ عاىل و مشرب صافی بوده، سخن او راتازیانه اهل سلوک گفته
شوق و نیازو سوز و گداز شمع شبستان زمانه بـود اصـل آن بزرگـوار از قریـه کـدکن از توابـع نشـابور اسـت خرقـه از دسـت شـیخ 
مجدالدین بغدادی پوشیده و ناب عرفان از جام شیخ نجم الدین کربی نوشیده و در طفولیت نظر از قطب الـدین حیـدر دیـده و 

است که روح منصور بعد از صد و پنجـاه سـال بـه روح آن جنـاب تجلـی فرمـوده و مربـی او  از سخن موالنا جالل الدین رومی
  .بوده

در روزگار سلطان سنجر سـنه پانصـد و سـیزده تولـد نمـوده موالنـا جـالل الـدین رومـی بسـیار معتقـد وی بـوده چنانکـه فرمـوده
  :بیت  

ـــــت ـــــار گش ـــــق را عط ـــــهر عش ـــــت ش  هف
 

ــــک کوچــــه ــــدر خــــم ی ــــوز ان ــــا هن ــــمم  ای
 

  :بیت  موضع دیگر گفتهو در 
 عطـــــار روح بـــــود و ســـــنائی دو چشـــــم او

 

 مــــــا از پــــــی ســــــنائی و عطــــــار آمــــــدیم
 

  :بیت  و جای دیگر فرموده
 گــــــــــرد عطــــــــــار گشــــــــــت موالنــــــــــا

 

ــــوش ــــودش ن  شــــربت از دســــت شــــمس ب
 

هـی نامـه، و منطق الطـري، و اسـرارنامه، و ال: حضرت شیخ را مصنفات مشتمل بر اسرار توحید و اذواق مواجید بسیار است مانند
مصیبت نامه، و وصلت نامه، و جوهرذات، و مظهرالعجایب، و لسان الغیب، و اشرتنامه، و بیسرنامه، و مختار نامه، و هیالج نامه، 
و خسرونامه و تألیفات دیگر مثل تذکرةاالولیاء و حیدرنامه، و گل و بلبل، و محمود و ایاز، و لیلی و مجنون، و دیوان و غزلیات و 

نها نیز به نظر رسیده که تفصیل آن باعث تطویل است آن بزرگوار آن مقدار اسرار طریقـت و حقیقـت اظهـار فرمـوده کـه غرياز ای
  .اندهمانا هیچیک از این طایفه عشری از اعشار آن را بیان ننموده

ی بـه شـغل عطـاری در تواریخ مسطور است که سبب آگاهی شیخ بزرگوار آن بود که جناب شیخ در بدایت حال به طریق موروث
اشتغال داشت روزی درویشی از اهل سلوک در کسوت فقر به در دکان شیخ رسید چون آثار قابلیت ازناصیه حـالش پیـدا بـود و 
نور فطرتش از چهرۀ احوالش هویدا بود، درویش بهانه نموده زبان سؤال گشود و چیزی از جناب شیخ درخواسـت فرمـود شـیخ 

نواخت و به لطف و احسان وی را مبتهج و مسرور ساخت درویش بـه در دکـان مکـرر آمـده در نظر به فطرت اصلی درویش را ب
سؤال بازوسلسله ابرام دراز نمود شیخ دیگرباره از خوان جود خویش درویش را محـروم نفرمـود چـون تکـرار فقـري بسـیار گشـت 

گفـت ای شـیخ تـو بـا ایـن تعلـق چگونـه  آسـائی درویـشنمائی و در بسرت قناعت نمیشیخ فرمود که ای درویش چرا حرص می
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خواهی مرد و چه قسم جان به جهان آفرین خواهی سرپد شیخ فرمود تو که با این حرص و آزی و رشته املت باین درازی چگونه 
وفات خواهی یافت و به چه طریق بوادی خاموشان خـواهی شـتافت درویـش گفـت چشـم عـربت بـني بگشـا و مـردن درویشـان 

آخرت برافراشـت شـیخ از مشـاهده  به صوببگفت و کشگول زیر سر بگذاشت و الله بخواندو لوای عزیمت  مالحظه نمای این
داری گذشته تمام اسباب خویش را به تاراج داده سالک راه قویم گردیـد و از نظـر آن این امر بدیع متغري گشته از خود و از دکان

  :نظم  .درویش به درجه عاىل رسید
ـــی ـــآنچـــه زرم ـــیاهشـــود از پرت ـــب س  و آن قل

ـــیب زوال ـــم از آس ـــد غ ـــه نباش ـــی را ک  دولت
ـــب دارد ـــت کـــه طلســـمات عجای  گـــنج عزل

 

 کیمیائیســـت کـــه در صـــحبت درویشانســـت
ــــی  تکلــــف بشــــنو دولــــت درویشانســــتب

 فـــــتح آن در نظــــــر همـــــت درویشانســــــت
 

 کـه مـرا مفـروش کـه قیمـت مـنخرید شیخ فرمـود عاقبت االمر در فتنه چنگیزی اسري مغوىل گشته دیگری او را به هزار دینار می
زیاده بر اینست آنگاه مغوىل دیگر وی را بمشت کاهی خریدار گردید شیخ فرمود بده بیش از این نمیارزم مغـول غضـبناک شـده 

  .آن جناب را بعز شهادت رسانید
لیـه مرقـد او اسـت نقلست که چون آن جناب بعز شهادت رسید سر خود را بدو دست گرفته بقدر نیم فرسخ بدوید تا آنجا کـه حا

  .بایستاد و از پای در افتاد همای روح پرفتوحش بآشیان علیني خرامید و کان فی شهور سنه ششصد و هفده رحمةالله علیه
مذکور است که قاتل شیخ نادم و پشیمان گشته شیخ را بطریق اسالم غسل داده کفن کرده دفـن نمـود مـادام الحیـوة بـر سـر مـزار 

  .دیار در غایت اشتهار است نآد و تربیت آن جناب در کثرياالنوارش مجاور بو
  :قصیده  از ابیات آن بزرگوار قصیده و قدری از اشعار از منطق الطري تیمناً و تربکاً نوشته در این مجموعه ثبت افتاده

 چشـــــــم بگشـــــــا کـــــــه جلـــــــوۀ دلـــــــدار
 نحـــــــن اقـــــــرب الیـــــــه آمـــــــده اســـــــت

 بیـــــــنمکـــــــل شـــــــیء محـــــــیط مـــــــی
 او بـــــه پـــــیش تـــــو ایســـــتاده چـــــه ســـــرو

ــــــیهســــــرم ــــــور ب ــــــی گــــــر ز ن  یبصــــــرئ
ـــــــراز ـــــــرون نشـــــــیب و ف ـــــــدرون و ب  زان
 شــــــــــــــــاهد الالــــــــــــــــه االهــــــــــــــــو
 کــــــــاروان نفخــــــــت مــــــــن روحــــــــی
 ثــــــــم وجــــــــه اللــــــــه آیــــــــدت بنظــــــــر
 ایـــــــن تماشـــــــا چـــــــه بنگـــــــری بینـــــــی
ــــا ــــن دری ــــت و ای ــــره اس ــــک قط ــــه ی  هم
ــــــو بشــــــماری  احــــــد اســــــت او اگــــــر ت
 اســــــــب و پیــــــــل و پیــــــــاده و فــــــــرزین
 زاغ و طـــــاوس و مـــــار و مـــــور و مگـــــس

 حــــــول تــــــونمایــــــد بــــــه چشــــــم امــــــی
ــــــم الیقــــــني بدســــــت آری  گــــــر تــــــو عل
ــــــــی ــــــــان بین ــــــــني عی ــــــــق الیق  روی ح
 محــــــــو گــــــــردی چنانچــــــــه از مســــــــتی
 بـــــــه همـــــــني دیـــــــده بنگـــــــری ظـــــــاهر

ــــه خــــودپــــس   گــــوئی وز خــــود شــــنوی ب
 عشــــــق اگــــــردر دلــــــت فــــــروزد شــــــمع
 گــــــر بــــــاین بــــــال و پــــــر کنــــــی پــــــرواز

ـــــــه ـــــــیروی بیگان ـــــــی کـــــــه م ـــــــنمئ  بی
 هــــــر کــــــه اینجاندیــــــد محــــــروم اســــــت
ــــــــق ر ــــــــد رای الح ــــــــی فق ــــــــن رآن  ام

ـــــــــــوار ـــــــــــی اســـــــــــت از در و دی  متجل
ـــــــــاده ـــــــــودور افت ـــــــــی ت ـــــــــدار ئ  از پن
 بیــــــنمش بــــــنقش و نگــــــارهرچــــــه مــــــی

ـــــرگس وار ـــــو ن ـــــی ت ـــــرده ئ ـــــرو ب  ســـــر ف
 بکشـــــــی در دو چشـــــــم چـــــــون زنگـــــــار
 وز پـــــــس و پـــــــیش وز یمـــــــني و یســـــــار
 پــــــیش تــــــو پــــــرده گــــــريد از رخســــــار
 در ســـــــرای تـــــــو گــــــــر گشـــــــاید بــــــــار
 و هــــــــو معکــــــــم نمایــــــــدت دیــــــــدار
ـــــــــار ـــــــــک واحـــــــــد القه ـــــــــن المل  لم
 همـــــه یکدانـــــه اســـــت و ایـــــن خـــــروار
ــــــــــــزار ــــــــــــاندت به ــــــــــــدیت رس  واح

ـــــــپه ـــــــد آن س ـــــــن واح ـــــــر ت ـــــــاالرب  س
 قمـــــــری و بلبـــــــل و چکـــــــاوک و ســـــــار
ـــــار ـــــاو و حم ـــــل و گ ـــــب و پی ـــــرت و اس  ش
ـــــــار ـــــــابی ب ـــــــني بی  ســـــــوی عـــــــني الیق
 شــــــــــــوی از کاینــــــــــــات برخــــــــــــوردار
ــــــــتار ــــــــر از دس ــــــــني س ــــــــی هم  نشناس
ـــــار ـــــه صـــــورت ی  صـــــورت خـــــویش را ب
 لــــــــیس فــــــــی الــــــــدار غــــــــريه دیــــــــار
 روز روشــــــــن نمایــــــــدت شــــــــب تــــــــار
 شــــــــــــاهبازی و جربئیــــــــــــل شــــــــــــکار

 دم هـــــــــــر بـــــــــــارآشـــــــــــنائی برآیـــــــــــ
 در قیامـــــــــــــت ز لـــــــــــــذت دیـــــــــــــدار
ــــــــار  از چــــــــه رو گفــــــــت احمــــــــد مخت
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 فرمـــــــودمـــــــن عـــــــرف نفســـــــه نمـــــــی
 رمــــــــز مــــــــن کــــــــان هــــــــذه اعمــــــــی
 مــــــن طلبنــــــی وجــــــدنی آمــــــده اســــــت
ـــــأثري ـــــد ت ـــــی کن ـــــو ک ـــــخن در ت ـــــن س  ای
 کـــــار کـــــن کـــــار پـــــیش از آنکـــــه اجـــــل
 چنــــــد خــــــواهی نشســــــت صــــــم بکــــــم
 قاطعـــــــــــــان طریـــــــــــــق در راهنـــــــــــــد
 منــــــــزل تــــــــو نــــــــه دور و نزدیکســــــــت
 انــــــــا لیلــــــــی بگــــــــو اگــــــــر مــــــــردی
ـــــات ـــــی هیه ـــــی رس ـــــار ک ـــــاین ک ـــــو ب  ت

 بـــــــا مـــــــاعـــــــني اوئـــــــیم و او بـــــــود 
ــــــــدر ماســــــــت ــــــــیم و آب ان ــــــــني آب  ع
ـــــــا توانـــــــد کـــــــرد ـــــــید عنقـــــــا کج  ص
ـــــــو پیشـــــــرت ز اجـــــــل  گـــــــر بمـــــــريی ت
ــــــني ــــــه یق ــــــوت را شــــــود ب ــــــک الم  مل
 فتمنــــــــــــــوا لمــــــــــــــوت ان کنــــــــــــــتم
ـــــت ـــــدای درخوابس ـــــتی خ ـــــو هس ـــــا ت  ت
ــــــــني ــــــــه مب ــــــــو در میان  خویشــــــــنت را ت
 دع نفســــــــــــک تعــــــــــــال را بشــــــــــــنو
 هرچـــــــه بـــــــا او بنوشـــــــی و بخـــــــوری
 در شـــــریعت هـــــر آنچـــــه هســـــت حـــــالل

ــــــــت  ــــــــرداردچــــــــون حقیق ــــــــاب ب  نق
ــــــو ــــــلمان ش ــــــزین مس ــــــد گ ــــــن احم  دی

 زنـــــد مـــــوج انـــــدر ایـــــن معنـــــیمـــــی
 در صـــــفت ســـــر زنـــــد از ایـــــن معنـــــی
ــــــاموش ــــــود خ ــــــان ش ــــــل اللس ــــــا بک  ی
ــــــــار ــــــــبالن به  او خروشــــــــان چــــــــو بل

 شــــــود لیــــــک طــــــال اللســــــان هــــــالک
 آنکـــــه کـــــل الســـــالن شـــــود چـــــه شـــــود
ــــــو ــــــک م  کــــــم نگــــــردد ز کــــــاکلش ی
 هرچـــــــه گفـــــــتم برفـــــــت از انصـــــــاف
ـــــد ـــــا ســـــخن گوی  غـــــري حـــــق کیســـــت ت
ـــــــــیمم ـــــــــد بالم ـــــــــا احم ـــــــــت ان  گف

ـــــی ـــــی بگـــــوش خـــــود م ـــــترب ارن  گف
 بـــــازخود رفـــــت و لـــــن ترانـــــی گفـــــت
 نـــاظر خـــود خـــود اســـت و خـــود منظـــور
 خـــــود کنـــــد ســـــاز هرگنـــــاه کـــــه هســـــت
 از بـــــرای قریـــــب خـــــود خـــــود کشـــــت
ــــــرو ــــــر اب ــــــف و وســــــمه ب ــــــاب در زل  ت
ـــــــــــــاقوت ـــــــــــــگ در آب و آب در ی  رن
ــــــه ــــــوطی و خــــــود آئین ــــــود ط  خــــــود ب

ــــــــی ــــــــر نم ــــــــرارگ ــــــــدر ک ــــــــد حی  دی
 نشـــــــــنوند ایـــــــــن خـــــــــران ناهنجـــــــــار
ـــــــرار ـــــــت ق ـــــــن بدس ـــــــقان را از ای  عاش
ـــــــــــــار ـــــــــــــت ز نگ ـــــــــــــه دل  دارد آئین
ـــــــــار ـــــــــو دم ـــــــــتی ت ـــــــــدر آرد ز هس  ب
 پـــــــا بـــــــدامن چـــــــه صـــــــورت دیـــــــوار
 پــــــــای مــــــــردی بنــــــــه قــــــــدم بــــــــردار
 شرتمســـــــــت تـــــــــو گسســـــــــته مهـــــــــار

ــــــان ســــــ ــــــه چــــــون ابله  ری میخــــــارورن
 کـــــــه خـــــــرت بـــــــاز مانـــــــده از رفتـــــــار
 بهـــــــــم آمیخـــــــــت مســـــــــکر کـــــــــردار

ـــــــی ـــــــو لؤلـــــــؤ شـــــــهوارم  نمـــــــائیم چ
 بوالفضـــــــــــوىل اگـــــــــــر رود بشـــــــــــکار
ــــــار ــــــر ک ــــــريو خنج ــــــو ت ــــــر ت ــــــد ب  نکن
 همچـــــــو ســـــــیماب کشـــــــتنت دشـــــــوار
 صــــــــادقني آمــــــــده اســــــــت در اخبــــــــار
 چـــــــو بمـــــــريی تـــــــو او شـــــــود بیـــــــدار
 ســـــــــد اســـــــــکندر از میـــــــــان بـــــــــردار
 ای بـــــــــــرادر ز گـــــــــــوش پنبـــــــــــه درآر

 ســــت گرچــــه هســــت مهــــره مــــارزهــــر ت
ــــــــردار ــــــــود م ــــــــان ب ــــــــت هم  در طریق
 هـــــر دو یــــــک گـــــردد ای نکــــــو کــــــردار
 بگــــذر از خـــــویش و بگســــل ایـــــن زنـــــار
ـــــــــوار ـــــــــع ان  مطلعـــــــــی همچـــــــــو مطل
 بطــــــــــــــرازم بصــــــــــــــفحه اظهــــــــــــــار
ـــــــار ـــــــان شـــــــود گفت ـــــــال اللس ـــــــا بط  ی
 او خروشــــــــان چــــــــو طبلــــــــه عطــــــــار
 ســـــــر دهـــــــد آن و گـــــــم کنـــــــد دســـــــتار
ـــــــــوار ـــــــــتد هم ـــــــــالمت بایس ـــــــــه س  ب

 تــــــار یــــــکاش کــــــم نگــــــردد ز خرقــــــه
ــــار ــــک معی ــــن مل ــــو ای ــــخن در ت ــــن س  ای
 یــــــــا خمــــــــش برنشــــــــیند آن دلــــــــدار
ــــــــــــــار ــــــــــــــارک مخت  از زبــــــــــــــان مب

 کـــــرد حـــــريت دیـــــدار بـــــه خـــــودخـــــود 
ــــــــازار ــــــــی ب ــــــــر گرم ــــــــه به ــــــــر چ  به
ــــــار ــــــا ک ــــــود تماش ــــــا و خ ــــــود تماش  خ
 خــــــود کنــــــد بــــــاز توبــــــه و اســــــتغفار
ــــــار ــــــدم رفت ــــــر ق ــــــد و ب ــــــر ق ــــــوه ب  جل
ـــــار ـــــر رخس ـــــازه ب ـــــم و غ ـــــرمه در چش  س

ــــــگ در تا ــــــگ و مش ــــــوی در مش ــــــارب  ت
ــــــه ــــــوطی آین ــــــیش ط ــــــود پ  دارخــــــود ب



۲۱۷ 

 عاشـــق خـــود خـــود اســـت و خـــود معشـــوق
ـــــــــام آور  خـــــــــود پیمـــــــــرب شـــــــــد و پی
 حمــــد خــــود از زبــــان خــــود خــــود گفــــت
 قـــــــم بـــــــاذنی و قـــــــم بـــــــاذن اللـــــــه
ـــــی ـــــر و بم ـــــرق زی ـــــت ف ـــــر دو را نیس  ه
 بعــــد از ایــــن مــــا و ســــاقی و لــــب جــــوی
 بعــــــد از ایــــــن مــــــاو نغمــــــه مطــــــرب
 تـــــو بـــــدین پایـــــه کـــــی رســـــی هیهـــــات
ـــــت کفـــــر اســـــت ـــــی انانی ـــــه چـــــه معن  ب
ــــــــی  خویشــــــــنت را مگــــــــوی مــــــــن یعن
ــــــــــــ ــــــــــــیم الل  هروزی از روزهــــــــــــا کل
ـــــــرو ـــــــیم ب ـــــــه ای کل ـــــــد ک ـــــــم آم  حک
 راه ســــــــر کــــــــرد و رو بحکــــــــم نهــــــــاد
ـــــــــادم ـــــــــرای ارش ـــــــــزد ب ـــــــــت ای  گف

ــــعله ــــو ش ــــخن همچ ــــن س ــــدزی ــــی پیچی  ئ
ـــــــــــــــــن از دم ازل دارم ـــــــــــــــــت م  گف
 تـــــــو نـــــــدیم اللهـــــــی نـــــــداری ننـــــــگ
ــــــام ــــــن احک ــــــق ای ــــــا و طری ــــــن کج  م
ـــــگ عصـــــمت و جـــــاه ـــــنگم پلن ـــــن پل  م
 راه و رســـــــم بـــــــداعت از مـــــــن پـــــــرس
 بـــــــه زبـــــــان نیـــــــاز بـــــــازش گفـــــــت

ــــــــان  ــــــــیدرس کــــــــر و بی ــــــــی گفت  هم
ـــــــــــــود ـــــــــــــد و بگش ـــــــــــــتکلم برآم  ب
ــــن نشــــوی ــــا چــــو م ــــت ت ــــن مگــــو گف  م
ــــرد ــــن مشــــو ســــره م ــــی اول چــــون م  یعن
ــــرتس از آن ــــن م ــــو م ــــوی همچ ــــون ش  چ
ـــــــرداز ـــــــت پ ـــــــاطن ربوبی ـــــــه ب  شـــــــو ب
 ظــــــاهر خــــــویش پــــــاکن کــــــن بوضــــــوء
 مســـــــجد تـــــــو مقـــــــام تســـــــلیم اســـــــت
 روزه حفــــــــظ دل اســــــــت از خطــــــــرات
 ای پســــــــــر در ره شــــــــــریعت فــــــــــرض
ـــــــــده ده ز کـــــــــوه از هســـــــــتی ـــــــــو ب  ت

 تـــــر از کـــــوه اســـــتایـــــزد گـــــرانفـــــرض 
ـــــــــد ـــــــــود بورطـــــــــه توحی  غســـــــــل چب
 چیســــــــــــت تفریــــــــــــد گشــــــــــــنت آزاده
ـــــــــد ـــــــــدت تجری ـــــــــد بای ـــــــــد تفری  بع
 فــــــــارغ الــــــــدین و تــــــــارک الــــــــدنیا
 پـــــس وضـــــو چیســـــت پـــــاک کـــــردن دل
ـــــو ـــــو چیســـــت هســـــتی ت ـــــک غـــــري ت  لی
ـــــــوی ـــــــري بش ـــــــش غ ـــــــوح دل را ز نق  ل
 نــــــور چشــــــم مــــــن از خطــــــر بگــــــذر

 خـــود طبیـــب خـــود اســـت و خـــود بیمـــار
 گشــــــت خــــــود منکــــــر و نمــــــود اقــــــرار
ــــــذیرفتار ــــــد پ ــــــن بش ــــــر م ــــــه ب ــــــا ک  ت
ــــار ــــب ی ــــت از ل ــــه اس ــــک نغم ــــر دو ی  ه
ــــار ــــک ت ــــد ســــر از ی ــــم کــــی زن ــــر و ب  زی
 بعــــد از ایــــن مــــا و یــــار و بــــوس کنــــار
 بعـــــــد از ایـــــــن مـــــــا و خانـــــــه خمـــــــار
 کـــــــه خـــــــرت بـــــــاز مانـــــــده از رفتـــــــار

ــــــــیچ فه ــــــــرداره ــــــــو ک ــــــــدی ای نک  می
ــــــــــی بگــــــــــو پیمــــــــــرب وار  مــــــــــن رآن
ــــــــــن در دادار  خواســــــــــت ارشــــــــــاد زی
ــــــــیس مفســــــــد آن ســــــــاالر ــــــــیش ابل  پ
 رفــــــــت در پــــــــیش آن لعــــــــني ناچــــــــار
 بـــــــر ســـــــر تـــــــو نهـــــــاد تـــــــاج مـــــــدار
 جســـــت از جـــــا نشســـــت همچـــــو شـــــرار
ـــــــــار ـــــــــت بگـــــــــردنم از ی  طـــــــــوق لعن
 تـــــــو کلـــــــیم اللهـــــــی نـــــــداری عـــــــار
ـــــــار ـــــــن رفت ـــــــق ای ـــــــن کجـــــــا و طری  م
 مـــــــن نهـــــــنگم نهنـــــــگ ایـــــــن ادبـــــــار
 زیــــــــــر ایــــــــــن چــــــــــرخ گنبــــــــــد دوار
 کــــــی تــــــو در راه عشــــــق پــــــاک عیــــــار

 ئــــــی هــــــم بــــــرای مــــــن بگمــــــارنکتــــــه
 لــــــــب گــــــــوهر فشــــــــان شــــــــکر بــــــــار
ـــــــاطر دار ـــــــن بخ ـــــــخن را ز م ـــــــن س  ای
ـــــــــار  زخـــــــــم او را ســـــــــرپ بســـــــــینه می
ـــــدار ـــــاک م ـــــوی ب ـــــواهی بگ ـــــه خ  هرچ
 کـــــــن بـــــــه ظـــــــاهر عبودیـــــــت اقـــــــرار
 بـــــــــاطن خـــــــــویش را نمـــــــــاز گـــــــــذار

ــــــه ــــــارقبل ــــــروی ی ــــــو طــــــاق اب  گــــــاه ت
 اهده افگـــــــــارپـــــــــس بـــــــــود از مشـــــــــ

 عشـــــــــر ده یـــــــــک بـــــــــود بـــــــــدنیا دار
ـــــــار ـــــــن و دل بکـــــــن ایث ـــــــش دی  در ره
 کــــــــوه بــــــــر گــــــــردن فرشــــــــته مــــــــدار
ــــــــار ــــــــدن بکن ــــــــه خــــــــوردن نیام  غوط
 از هـــــــــزاران هـــــــــزار بـــــــــار ز بـــــــــار
 یعنـــــــی از مـــــــا ســـــــوی شـــــــدن بیـــــــزار
 نکنـــــــــد فـــــــــرق افســـــــــر از افســـــــــار
 صـــــــاف دل گشـــــــنت از همـــــــه اغیـــــــار
ـــــــــار ـــــــــري کن ـــــــــاره گ ـــــــــنت را کن  خویش
 خــــــویش را در خــــــدای خــــــود انگــــــار
 ایــــــن خطــــــر اژدریســــــت مــــــردم خــــــوار



۲۱۸ 

ــــــا خــــــود شــــــوی خــــــداگوئی ــــــه ب  ورن
 ســــــــــــالکی مرجنیــــــــــــد را پرســــــــــــید
 بــــــــتکلم درآ کــــــــه مشــــــــرک کیســــــــت
 هــــــــر کــــــــه نادیــــــــده نــــــــام او گویــــــــد
ــــــر ــــــاالحق س ــــــزد ان ــــــه از وی ن ــــــر ک  ه
 هرکــــــه منکــــــر شــــــود بــــــود مشــــــرک
ــــــــزد ــــــــه برخی ــــــــی از میان  چــــــــون دوئ
ـــــــــــرب ـــــــــــه بـــــــــــر ســـــــــــر من  روز آدین
 کــــــــــرد توحیــــــــــد ایــــــــــزدی آغــــــــــاز
 مگـــــــر آنجـــــــا جنیـــــــد حاضـــــــر بـــــــود

ـــــه ـــــو گفت ـــــا ت ـــــن ب ـــــه م ـــــتآنچ  ام بنهف
ـــــــۀ عصـــــــر ـــــــات ای یگان ـــــــت هیه  گف

ــــــی ــــــویم و هم ــــــی گ ــــــن هم ــــــنوم م  ش
ــــــــانگی را تخــــــــم  تــــــــا نکــــــــاری یگ

 خفــــی و جلــــی: شــــرک چنــــد اســــت؟ دو
ــــــــــــــه االهــــــــــــــو ــــــــــــــی الال  آن یک
 چیســــــت شــــــرک جلــــــی رســــــول اللــــــه
ـــــی ـــــرون آئ ـــــر ب ـــــرک گ ـــــن ش ـــــو از ای  ت
ــــــــزع شــــــــبلی را ــــــــت ن  آن یکــــــــی وق
ــــــــــه ــــــــــه اال الل ــــــــــو ال ال ــــــــــه مگ  ک
 بـــــــــه تبســـــــــم درآمـــــــــد و بشـــــــــکفت
ــــــــتغنا ــــــــن ز اس ــــــــوق م ــــــــت معش  گف

 

 مشــــــــــــرکی باشــــــــــــی و خــــــــــــدا آزار
 کــــــی ز ســــــر تــــــا قــــــدم همــــــه اســــــرار
ـــــار ـــــردون س ـــــرزه گـــــرد گ ـــــتش ای ه  گف
ــــــــــاهموار ــــــــــت آن فضــــــــــول ن  مشرکس
 بـــــــــــــود او از جماعـــــــــــــت کفـــــــــــــار
ـــــــزار ـــــــدای او بی ـــــــون خ ـــــــن از او چ  م
ــــــــــد اقــــــــــرار  تــــــــــو نمــــــــــانی و او کن
ــــــه ســــــوار  گشــــــت شــــــبلی بــــــرای خطب
ـــزار  چـــه یکـــی و چـــه ده چـــه صـــد چـــه ه

ـــــــت کـــــــی  ـــــــادره کـــــــارگف ـــــــاز ن  پاکب
 تـــــــو عیـــــــانش همـــــــی کنـــــــی اظهـــــــار
 ســــــــــــخن مشــــــــــــرکانه را بگــــــــــــذار
 نیســـــــــت در دار غـــــــــري مـــــــــن دیـــــــــار
ـــــــار ـــــــنائی ب ـــــــاخ آش ـــــــد ش ـــــــی ده  ک
 هـــــــر دو را پـــــــیش تـــــــو کـــــــنم تکـــــــرار
ـــــه ـــــی اســـــت آین  دارخـــــود ز شـــــرک خف

ــــــرک بــــــرآر ــــــن دو ش ــــــنت را از ای  خویش
ـــــار ـــــه فصـــــل به ـــــد و ن ـــــزان مان ـــــه خ  ن
ــــــــار  گفــــــــت ای قــــــــدوۀ صــــــــغار و کب

 ر دادارمغفـــــــــــرت خـــــــــــواه زیـــــــــــن د
ــــــار ــــــرۀ ی ــــــار و چه ــــــو فصــــــل به  همچ
ـــــــــــار ـــــــــــوت ب ـــــــــــاید ز روی رش  نگش

 

  در بیان وادی طلب
ــــــــار ــــــــاز ک ــــــــب آغ ــــــــت وادی طل  هس
ــــــب ــــــوادی طل ــــــی ب ــــــرود آئ ــــــون ف  چ
ـــــود  صـــــد بـــــال در هـــــر نفـــــس آنجـــــا ب
 جــــــد و جهــــــد آنجــــــات بایــــــد ســــــالها
 مـــــــــال آنجـــــــــا بایـــــــــدت انـــــــــداخنت
 در میــــــــان خونــــــــت بایــــــــد آمــــــــدن
 چـــــون نمانـــــد هـــــیچ معلومـــــت بدســـــت

 گـــــردد از صـــــفات چــــون دل تـــــو پـــــاک
ـــــکار ـــــر دل آش ـــــور ب ـــــود آن ن ـــــون ش  چ
 گـــــــر شـــــــود در راه او آتـــــــش پدیـــــــد
 وارخـــــــــویش را از شـــــــــوق اودیوانـــــــــه

 ســـــر طلـــــب گـــــردد ز مشـــــتاقی خـــــویش
 ئــــی زان بــــاده گــــر نوشــــش شــــودجرعــــه

ـــــب ـــــگ ل ـــــد خش ـــــا بمان ـــــه در دری  غرق
 ز آرزوی آنکــــــــــه ســــــــــر بشناســــــــــد او
ــــدش ــــیش آی ــــم پ ــــر به ــــان گ ــــر و ایم  کف

  دیـــندرش بگشـــاد چـــه کفـــر و چـــه  چـــون

 

ـــــــار ـــــــد و کن ـــــــت بیح ـــــــی وادیس  آن یک
ـــــد هـــــر زمـــــانی صـــــد تعـــــب  پیشـــــت آی
ــــــود  طــــــوطئی گــــــردد مگــــــس آنجــــــا ب
ــــــردد حالهــــــا ــــــب گ ــــــا قل ــــــه آنج  زآنک
ــــــــرداخنت ــــــــدت پ ــــــــا بای ــــــــک آنج  مل
 وز همـــــــــه بريونـــــــــت بایـــــــــد آمـــــــــدن
 دل ببایــــد پــــاک کــــرد از هــــر چــــه هســــت
ـــــــور ذات ـــــــافنت گـــــــريد ز حضـــــــرت ن  ت

ــــــک ــــــو ی ــــــزار در دل ت ــــــردد ه ــــــر گ  نظ
ــــــاخوش ــــــود صــــــد وادی ن ــــــد ور ش  پدی

ـــــــه ـــــــی پروان ـــــــش زن ـــــــر آت ـــــــر س  وارب
ــــه ــــاقی خــــویشجرع ــــد از س ــــی میخواه  ئ

 هـــــر دو عـــــالم کـــــل فراموشـــــش شـــــود
 ســــــر جانــــــان میکنــــــد از خــــــود طلــــــب
 ز اژدهـــــــــای جانســـــــــتان نهراســـــــــد او
ـــــــــــایدش ـــــــــــادری نگش ـــــــــــزد ت  در نری

ــــی ــــوان شــــد رهــــی ب ــــنزانکــــه نت  آن و ای
 

  حکایت



۲۱۹ 

 دیــــــد مجنــــــون را عزیــــــزی دردنـــــــاک
ــــني ــــون چــــه میجــــوئی چن  گفــــت ای مجن

ـــــاگ ـــــی را کجـــــا ی  ی ز خـــــاکبفـــــت لیل
 جــویمش هرجــا کــه هســتگفــت مــن مــی

 

ــــی ــــذر م ــــان رهگ ــــه می ــــاکک  بیخــــت خ
 گفــــــت لیلــــــی را همــــــی جــــــویم ببــــــني

 پـــــاک ّرکـــــی بـــــود در خـــــاک شـــــارع دُ
ـــــت ـــــدمش آرم بدس ـــــائی یک ـــــه ج ـــــو ک  ب

 

  در بیان وادی عشق
ــــــد ــــــد پدی ــــــق آم ــــــد از آن وادی عش  بع

ـــن وادی  ـــه جـــز کـــس در ای ـــاد ب ـــش مب  آت
ـــــــودگـــــــرم رو ســـــــوزنده و   ســـــــرکش ب

 عاقبــــــــت انــــــــدیش نبــــــــود یکزمــــــــان
ــــنلحظــــه ــــه دی ــــد ن ــــه کــــافری دان ــــی ن  ئ

ــــــود ــــــان ب ــــــد در راه او یکس ــــــک و ب  نی
 ایــــن مبــــاحی ایــــن ســــخن آن تــــو نیســــت

ـــــ ـــــازد ب ـــــاک درب ـــــه دارد پ ـــــده هرچ  نق
 دیگـــــــــران را وعـــــــــدۀ فـــــــــردا بـــــــــود
 تـــــــا نســـــــوزد خـــــــویش را یکبـــــــارگی
ــــا کــــه جــــوهر در درون خــــود نســــوخت  ت

 طپــــــد پیوســــــته در ســــــوز و گــــــدازمــــــی
 هی از دریاچــــــه بــــــر صــــــحرا فتــــــدمــــــا

ــــت و عقــــل دو ــــش اس ــــا آت ــــق آنج  دعش
ــــق اســــتاد نیســــت ــــل در ســــودای عش  عق

 ئــــی بخشــــند راســــتگــــر ز غیبــــت دیــــده
 هســــت هــــر یــــک ذره از هســــتی عشــــق
ـــــاز شـــــد ـــــی ب ـــــرا آن چشـــــم غیب  گـــــر ت
 ور بچشــــــــم عقــــــــل بگشــــــــائی نظــــــــر
 مــــــرد کــــــار افتــــــاده بایــــــد عشــــــق را
ـــــقی ـــــه عاش ـــــادئی ن ـــــار افت ـــــه ک ـــــو ن  ت

ــــــد در ایــــــ  ن ره صــــــدهزارزنــــــده دل بای
 

 غــــرق آتــــش شــــد کســــی کانجــــا رســــید
 هـــر کـــه آتـــش نیســـت عیشـــش خـــوش مبـــاد
ــــود ــــش ب ــــون آت ــــه چ ــــد ک ــــق آن باش  عاش
 درکشـــد خـــوش خـــوش در آتـــش صـــدجهان

 ئـــــی نـــــه شـــــک شناســـــد نـــــه یقـــــنيذره
ـــود ـــه آن ب ـــن ن ـــه ای ـــد ن ـــق آم ـــه عش  چونک
ــــت ــــو نیس ــــان ت ــــن ذوق در ج ــــدی وی  مرت

ــــی ــــت م ــــال دوس ــــوز وص ــــازد ب ــــده ن  نق
 آنجـــــــا بـــــــودلیـــــــک او رانقـــــــد هـــــــم 

 کـــــی توانـــــد رســـــت ازیـــــن غمخـــــوارگی
 در مفـــــــرح کـــــــی توانـــــــد دل فروخـــــــت
ـــــاز ـــــاه ب ـــــد ناگ ـــــود رس ـــــای خ ـــــا بج  ت

ـــــــدمـــــــی ـــــــا فت ـــــــا زود در دری ـــــــد ت  طپ
 عشــــــق چــــــون آیــــــد گریــــــزد عقــــــل زود
 عشــــــق کــــــار عقــــــل مــــــادر زاد نیســــــت
ــــی کــــز کجاســــت  اصــــل عشــــق آنجــــا ببین
ــــــده از گســــــتی عشــــــق  ســــــر بســــــر افکن
ــــــد ــــــراز ش ــــــان هم ــــــو ذرات جه ــــــا ت  ب

ـــــا و ســـــر عشـــــق را هرگـــــز ـــــی پ ـــــه بین  ن
 مــــــــــــردم آزاده بایــــــــــــد عشــــــــــــق را
 عشــــــق جانــــــان را نــــــه هرگــــــز الیقــــــی
 تــــا کنــــد در هــــر نفــــس صــــدجان نثــــار

 

  حکایت
ـــــی ـــــاز آن مفلس ـــــر ای ـــــق ب ـــــت عاش  گش
ـــــاس ـــــدر ره ای  چـــــون ســـــواره گشـــــتی ان
 چــــون بــــه میــــدان آمــــدی آن مشــــگبوی
 ایـــــن ســـــخن گفتنـــــد بـــــا محمـــــود بـــــاز
 روز دیگــــر چــــون بــــه میــــدان شــــد غــــالم

ــــــوی ایــــــا ــــــم بــــــر گ  ز آورده بــــــودچش
ـــــان نگـــــاه  کـــــرد ســـــلطان ســـــوی او پنه
 پشــت چــون چوگــان و ســرگردان چــو گــوی
ـــــدش محمـــــود و گفـــــتش ای گـــــدا  خوان
ـــــــیم ـــــــتش گـــــــر گـــــــدایم ورن ـــــــد گف  رن
 عشـــــق و افـــــالس اســـــت در همســـــایگی

ـــــی ـــــق از افـــــالس م  گـــــريد نمـــــکعش
ـــــــــه ـــــــــان داری و دل افروخت ـــــــــو جه  ت

 ایـــــن ســـــخن شـــــدفاش در هـــــر مجلســـــی
ـــــی ـــــناسم ـــــق ش ـــــدای ح ـــــدی آن گ  دوی

ــــــد هرگــــــز ننگرســــــتی جــــــز بگــــــوی  رن
ــــاز ــــق برای ــــته اســــت عاش ــــدا گش ــــان گ  ک

 مدویــــد آن رنــــد بــــر عشــــقش تمــــامــــی
 گوئیـــا چـــون گـــوی چوگـــان خـــورده بـــود
 دیـــد جـــانش را چـــو جـــورویش چـــو کـــاه

ـــدان چـــو گـــویمـــی ـــد از هـــر ســـوی می  دوی
ـــــــا پادشـــــــاه  خواســـــــتی همکاســـــــگی ب
 عشـــــــــق بـــــــــازی را ز تـــــــــو کمرتنـــــــــیم

ـــــــی ـــــــرمایه ب ـــــــت آن س ـــــــرمایگیهس  س
ــــی ــــس را ســــزد ب  هــــیچ شــــکعشــــق مفل

ـــــوخته ـــــن دل س ـــــو م ـــــد چ ـــــق را بای  عش



۲۲۰ 

ـــس ـــوداری و ب  ســـاز وصـــل اســـت آنچـــه ت
ـــار و  ـــازی ک ـــه س ـــدین چ ـــاروصـــل را چن  ب

ـــــــرب ـــــــتی بیخ ـــــــتش ای ز هس ـــــــاه گف  ش
 گفـــت زیـــن رو گوچـــو مـــن سرگشـــته اســـت
 قــــــــدر مــــــــن آن دانــــــــد و مــــــــن آن او

ـــــــاده ـــــــتگی افت ـــــــردو در سرگش ـــــــمه  ای
 او خــــــــــرب دارد ز مــــــــــن مــــــــــنهم از او

ــــی ــــوی ب ــــون گ ــــه همچ ــــرمگرچ ــــا و س  پ
 گــــوی بــــر دل زخــــم از چوگــــان خــــورد
ـــــاس  گـــــوی اگـــــر چـــــه زخـــــم دارد بیقی
ــــــیش از آن  مــــــن اگرچــــــه زخــــــم دارم ب

 گــــه درحضــــور افتــــاده اســــت گــــوی گــــه
 رســـــدآخـــــر او را چـــــون حضـــــوری مـــــی

ــــن نمــــی ــــوی بــــردم ــــارم ز وصــــلش ب  ی
ــــــن ــــــش م ــــــت ای دروی ــــــهریارش گف  ش

ـــــــی ـــــــر نم ـــــــواگ ـــــــوئی دروغ ای بین  گ
ـــــیم ـــــس ن ـــــود مفل ـــــا جـــــانم ب ـــــت ت  گف
 لیــــک اگــــر در عشــــق گــــردم جانفشــــان
ـــــی عشـــــق ـــــو ای محمـــــود کـــــو معن  در ت
ــــان ــــت جــــانش از جه ــــت و رف ــــن بگف  ای

 خــــاکراه چــــون بــــداد آن رنــــد جــــان بــــر
ـــر بـــه نزدیـــک تـــو جانبازیســـت خـــورد  گ

 آیرگــــر تــــو را گوینــــد یــــک ســــاعت د
ـــان بـــی ـــردی مـــدامچـــون چن ـــر گ  پـــا و س

ـــــرا ـــــا خـــــرب باشـــــد ت ـــــی ت  چـــــون درافت
 

 صـــــرب کـــــن در درد هجـــــران یـــــک نفـــــس
 مــــــرد عشــــــقی پــــــای دار هجــــــر را گــــــر

 داری نظـــــرچـــــون همـــــه بـــــر گـــــوی مـــــی
ـــته اســـت ـــن سرگش ـــه م ـــه او و او چ ـــن چ  م
 هـــــــر دو یـــــــک گـــــــوئیم در چوگـــــــان او

ـــــی ـــــر و ب ـــــتادهبیس ـــــن بجـــــان اس ـــــمت  ای
ــــــی ــــــاز م ــــــم از اوب ــــــت غ ــــــوئیم مش  گ

ــــرم ــــش ت ــــت ک ــــوی محن ــــن از گ ــــک م  لی
 ویـــــن گـــــدای دلشـــــده برجـــــان خـــــورد

ـــــــی ـــــــی او او م ـــــــاساز پ ـــــــر ای  دود آخ
 یش آندر پـــــــی آنـــــــم مـــــــن ونـــــــی پـــــــ

 ویـــــن گـــــدا پیوســـــته دور افتـــــاه اســـــت
ـــــی ـــــروری م ـــــرش س ـــــس هج ـــــداز پ  رس

ــــــرد ازمــــــن دســــــتربد  گــــــوی وصــــــلی ب
 دعــــــوی افــــــالس کــــــردی پــــــیش مــــــن
 مفلســــــــــــی خــــــــــــویش را آور گــــــــــــوا
 مـــــــدعیم اهـــــــل ایـــــــن مجلـــــــس نـــــــیم
ــــان ــــس را نش ــــت مفل ــــاندن هس ــــان فش  ج
 جانفشـــــان ورنـــــه مکـــــن دعـــــوی عشـــــق
 داد جــــــان بــــــر روی جانــــــان ناگهــــــان

 م ســـــیاهغـــــ شـــــد جهـــــان محمـــــود را زان
ـــــه ـــــود ب ـــــا خ ـــــو درآ ت ـــــتربدت ـــــی دس  بین

ـــــگ درآی ـــــن ره بشـــــنوی بان ـــــو زی ـــــا ت  ت
ــــــام ــــــازی تم ــــــه درب ــــــه داری جمل  کانچ
 عقـــــل و جـــــان زیـــــر و زبـــــر باشـــــد تـــــرا

 

  در بیان وادی معرفت
ـــــــر ـــــــیش نظ ـــــــدت پ ـــــــد از آن بنمای  بع
ــــاه ــــن جایگ ــــه ای ــــه ن ــــود ک ــــیچکس نب  ه
ـــت ـــر اس ـــم آن دیگ ـــه آنه ـــیچ ره در وی ن  ه
ـــــان و کمـــــا ـــــن ز نقص ـــــان و ت ـــــاز ج  لب
ــــد ــــد پدی ــــیش آی ــــه پ ــــس ره ک ــــرم ب  الج
ـــــل ـــــن راه جلی ـــــد در ای ـــــد ش ـــــی توان  ک
 ســــــري هــــــر کــــــس تــــــا کمــــــال او بــــــود

 ئــــی چندانکــــه هســـــتگــــر بــــرپد پشـــــه
 الجـــــرم چـــــون مختلـــــف افتـــــاد ســـــري
ــــه اســــت ــــاوت یافت ــــا تف ــــت ز اینج  معرف
 از ســــــــپهر ایــــــــن ره عــــــــاىل صــــــــفت
 هـــر یکـــی پیـــدا شـــود بـــر قـــدر خـــویش
ــــــش همــــــه روشــــــن شــــــود  ســــــري در آت

 ون نـــــــه پوســـــــت اومغـــــــز بینـــــــد در در
 هرچـــــــه بینـــــــد روی او بینـــــــد مـــــــدام

ــــــــی ــــــــت را وادی ب ــــــــرمعرف ــــــــا و س  پ
 مختلـــــــــــف گـــــــــــردد ز بســـــــــــیاری راه

 گــــر اســــتيســــالک تــــن ســــالک جــــان د
 هســــــــــت دایــــــــــم در ترقــــــــــی و زوال
 هــــر یکــــی بــــر حــــد خــــویش آیــــد پدیــــد
 عنکبـــــــــوت مبـــــــــتال همســـــــــري پیـــــــــل
 قــــرب هــــر کــــس حســــب حــــال او بــــود

ـــــرش ـــــال صرص ـــــی کم ـــــت ک ـــــد بدس  آی
 هـــــم روش هرگـــــز نگـــــردد هـــــیچ طـــــري
 آن یکـــی محـــراب و آن بـــت یافتـــه اســـت
ـــــــــت ـــــــــاب معرف ـــــــــد آفت  چـــــــــون بتاب
 بـــــاز یابـــــد در حقیقـــــت صـــــدر خـــــویش
 گلخـــــــن دنیـــــــا بـــــــر او گلشـــــــن شـــــــود

ــــه ــــود ن ــــد ذرهخ ــــت اوبین ــــز دوس ــــی ج  ئ
ـــــــــــدام ـــــــــــد م ـــــــــــوی او بین  ذره ذره ک



۲۲۱ 

 صــــــد هــــــزاران ســــــري در زیــــــر نقــــــاب
 صــــــدهزاران مــــــرد کــــــم گــــــردد ز کــــــام
 کــــــاملی بایــــــد در او جــــــان شـــــــگرف
 گــــــرز اســــــرارت شــــــود ذوقــــــی پدیــــــد
ـــــــود ـــــــا ب ـــــــال آنج ـــــــر کم ـــــــنگی ب  تش
 گـــــر نیـــــابی دســـــت تـــــا عـــــرش مجیـــــد
 خــــویش را در بحــــر عرفــــان غــــرق کــــن
ـــــت ـــــل تهنی ـــــه چـــــه اه ـــــی خفت  گـــــر نئ

 ادئی از وصــــــل یــــــارگــــــر نــــــداری شــــــ
ــــــوگــــــر نمــــــی ــــــار ت ــــــی جمــــــال ی  بین
ـــــر نمـــــی  دانـــــی طلـــــب رو شـــــرم دارگ

 

ــــــاب ــــــون آفت ــــــدش چ ــــــود بنمای  روی خ
 تـــــا یکـــــی اســـــرار بـــــني گـــــردد تمـــــام

ــــــد  ــــــا کن ــــــن بحــــــر ژرفت  غواصــــــی ای
 هـــــر زمانـــــت نـــــو شـــــود شـــــوقی پدیـــــد
 صــــد هــــزاران خــــون حــــال آنجــــا بــــود

 »هــــل مــــن مزیــــد«دم مــــزن یکســــاعت از 
 ورنـــــه بـــــاری خـــــاک ره بـــــر فـــــرق کـــــن
 پـــــس چـــــرا خـــــود را نـــــداری تعزیـــــت
 خیـــــــز بـــــــاری مـــــــاتم هجـــــــران بـــــــدار
ــــــو ــــــب اســــــرار ت ــــــز و منشــــــني میطل  خی

 فســــارچــــون خــــری تــــا چنــــد باشــــی بــــی
 

  حکایت
ــــــهشــــــد مگــــــر محمــــــود د ــــــیر ویران  ئ

ــــت ــــه داش ــــدوهی ک ــــرده بان ــــرو ب ــــر ف  س
 را چـــــون دیـــــد گفتـــــا دور بـــــاش شـــــاه

ــــی ــــس دون همت ــــه ب ــــاهی ز آنک ــــه ش  تون
ـــــــو ـــــــافر نگ ـــــــودش مراک ـــــــت محم  گف

 خــــــربگفــــــت گردانــــــی کئــــــی ای بــــــی
ـــــی ـــــامم ـــــاک تم ـــــرت و خ ـــــدی خاکس   ش

 

ـــــــی ـــــــد آنجـــــــا ب ـــــــهدی ـــــــیدىل دیوان  ئ
ــــه  ــــوهی ک ــــار آن ک ــــر ب ــــت زی ــــتدپش  اش

ــــاش ــــد صــــد دورب ــــت رس ــــر جان ــــه ب  ورن
ـــــــیدر  ـــــــافر نعمت ـــــــویش ک ـــــــدای خ  خ

 یــــک ســــخن بــــا مــــن بگــــو دیگــــر مگــــو
ــــــاده ــــــه دور افت ــــــروز ک ــــــر و زب ــــــی زی  ئ

ـــــر ســـــر مـــــدام ـــــی ب ـــــه آتـــــش ریخت  جمل
 

  در بیان وادی استغنا
 بعـــــــــــد از آن وادی اســـــــــــتغنا بـــــــــــود

 نیــــــازی صرصــــــریجهــــــد از بــــــیمــــــی
 هفـــــت دریـــــا یـــــک شـــــمر اینجـــــا بـــــود
 هفــــت دوزخ همچــــو یــــخ افســــرده اســــت
ــــم آنجــــا ای عجــــب ــــوری را ه  هســــت م
ــــــله ــــــر حوص ــــــود پ ــــــی را ش ــــــا کالغ  ت
 صـــــدهزاران ســـــبزپوش از غـــــم بســـــوخت
ـــــد ز روح ـــــاىل ش ـــــم خ ـــــدهزاران جس  ص
 صــــــد هــــــزاران پشــــــه در لشــــــگر فتــــــاد
ـــــده شـــــد ـــــل ســـــر بربدی  صـــــدهزاران طف
ـــــــار گشـــــــت ـــــــق در زن  صـــــــدهزاران خل
ـــــن و دل تـــــاراج یافـــــت ـــــدهزاران دی  ص
ـــــن ـــــه که ـــــدر دارد ن ـــــا ق ـــــو اینج ـــــه ن  ن

ــــــده ــــــابی دی ــــــانی دل کب ــــــیگــــــر جه  ئ
ــــ ــــن دری ــــادگــــر در ای ــــزاران جــــان فت  ا ه

ــــآب ــــر ب ــــزاران س ــــد ه ــــد ص ــــر فروش  گ
ــن افــالک و انجــم لخــت لخــت  گــر شــد ای
 گــــر ز مـــــاهی در عــــدم شـــــد تــــا بمـــــاه
 گــــر دوعــــالم شــــد همــــه یکبــــاره نیســــت
 گــــــر نمانــــــد از دیــــــو و از مــــــردم اثــــــر

ـــــۀ تـــــن ـــــد ایـــــن جمل  هـــــا بخـــــاکگرفت

 دعــــــوی و نــــــه معنــــــی بــــــودنــــــه در او
 زنــــــد بــــــرهم بیکــــــدم کشـــــــوریمــــــی

 هفــــت اخگــــر یــــک شــــرر اینجــــا بــــود
ــــت ــــرده اس ــــا م ــــز اینج ــــت نی ــــت جن  هش

ـــــی ـــــل اجرب  ســـــببهـــــر نفـــــس صـــــد پی
ــــــه ــــــده در صــــــد قافل ــــــد زن  کــــــس نمان
ـــــــا کـــــــه آدم را چراغـــــــی برفروخـــــــت  ت
 تــــا درایــــن حضــــرت دروگــــر گشــــت نــــوح
 تـــــا بـــــراهیم از میـــــان بـــــر ســـــر فتـــــاد
ـــــد ـــــده ش ـــــه صـــــاحب دی ـــــیم الل ـــــا کل  ت
ــــت ــــرار گش ــــاحب اس ــــی ص ــــه عیس ــــا ک  ت
 تــــــا محمــــــد یکشــــــبی معــــــراج یافــــــت
 خــــواهی اینجــــا کــــار کــــن خــــواهی مکــــن

ــــده ــــوابی دی ــــه خ ــــد ک ــــان باش ــــیهمچن  ئ
 پایــــــان فتــــــادشــــــبنمی در بحــــــر بــــــی

 ئــــــی بــــــر ســــــایه شــــــد از آفتــــــابذره
ـــــان کـــــم گـــــري برگـــــی از درخـــــت  در جه
ــــاه ــــر چ ــــد در قع ــــگ ش ــــوری لن ــــای م  پ
 در زمـــــني ریگـــــی همـــــان انگـــــار نیســـــت

 قطــــــره بــــــاران درگــــــذر از ســــــر یــــــک
 مــــوی حیــــوانی اگــــر نبــــود چــــه بــــاک



۲۲۲ 

 گــــر شــــد اینجــــا جــــزو و کــــل کلــــی تبــــاه
 گــــر بیکــــره گشــــت ایــــن نــــه طشــــت کــــم

 

ـــــني یکـــــربگ کـــــاه  کـــــم شـــــد از روی زم
 ئـــــی از هفـــــت دریـــــا گشـــــت کـــــمقطـــــره

 

  تمثیل
 دیـــــده باشـــــی کـــــان حکـــــیم پـــــر  خـــــرد
ــــر نقــــش و نگــــار ــــه پ ــــد آن تخت ــــس کن  پ
 هــــــم فلــــــک آرد پدیــــــد و هــــــم زمــــــني
 هـــــم نجـــــوم و هـــــم بـــــروج آرد پدیـــــد
ـــــد ـــــم ســـــعادت برکش ـــــم نحوســـــت ه  ه

ــــر ــــاب نحــــس گ ــــعدازچــــون حس  نآدد س
 برفشـــــــــاند گوئیـــــــــا هرگـــــــــز نبـــــــــود
ـــــیچ ـــــیچ پ ـــــر پ ـــــالم پ ـــــن ع  صـــــورت ای
ــــــنج گــــــزین ــــــن گ ــــــاب ای ــــــاری ت  تونی
 جملــــــه مــــــردان وزنــــــان آنجــــــا شــــــدند
 چــــــون نــــــداری طاقــــــت ایــــــن راه تــــــو

 

 تختـــــــۀ خـــــــاک آورد در پـــــــیش خـــــــود
ــــــــــــت و ســــــــــــیاره آرد آشــــــــــــکار  ثاب
 گـــه بـــر آن حکمـــی کنـــد گـــاهی بـــر ایـــن
 هــــــم نــــــزول و هــــــم عــــــروج آرد پدیــــــد

ــــــــــوت و  ــــــــــۀ م ــــــــــدجام  والدت برکش
ـــــــد از آن ـــــــريد بع ـــــــه گ ـــــــۀ آن تخت  گوش
ــــــود  آنهمــــــه نقــــــش و نشــــــان هرگــــــز نب
 هســــت همچــــون صــــورت آن تختــــه هــــیچ
 گــــرد ایــــن کــــم گــــرد در کنجــــی نشــــني

 نشـــــان آنجـــــا شـــــدنداز دو عـــــالم بـــــی
ـــــو ـــــاه ت ـــــنجی ک ـــــوهی نس ـــــه ک ـــــر هم  گ

 

  در بیان وادی توحید
ـــــــــدت ـــــــــد آی ـــــــــد از آن وادی توحی  بع
 رویهــــــا چــــــون زیــــــن بیابــــــان درکننــــــد

ــــــدکیگــــــر بســــــ ــــــی عــــــدد در ان  ی بین
ـــک مـــدام ـــی در ی ـــد یک ـــون بســـی باش  چ
 نیســــت آن یــــک کــــان احــــد آیــــد تــــرا

 رونســـــت از احـــــدوین از عــــــددبچـــــون 
ــــد هــــم جــــاودان  چــــون ازل کــــم شــــد اب

ـــن ـــیچ ای ـــود ه ـــه هیچـــی ب ـــه چـــون هم   هم

 

 منــــــــزل تفریــــــــد و تجریــــــــد آیــــــــدت
 جملــــــه از ســــــر یــــــک گریبــــــان برکننــــــد
 آن یکــــــی بینــــــی در ایــــــن ره بیشــــــکی

 ی بینـــــــی دوامآن یکـــــــی انـــــــدر یکـــــــ
ــــــرا ــــــد ت  زان یکــــــی کــــــان در عــــــدد آی
ـــــــد ـــــــا اب ـــــــن ت ـــــــر ک ـــــــع نظ  از ازل قط
ــــــان ــــــد در می ــــــیچ مان ــــــی ه ــــــرد را ک  م

ـــن ـــیچ ای ـــز ه ـــود در اصـــل ج ـــی ب ـــه ک  هم
 

  حکایت
 گفــــــت یــــــک دیوانــــــه را مــــــرد عزیــــــز
ـــن عـــالم پرنـــام و ننـــگ ـــت هســـت ای  گف
ــــــدیکی ــــــگ را مال  گــــــر بدســــــت آن رن
ـــت ـــز نیس ـــر چی ـــت دیگ ـــه مومس ـــون هم  چ

ــــ ــــه نب ــــد هم ــــی باش ــــون یک ــــیچ  ود دوئ
 

 زمایــــه خیــــچیســــت عــــالم شــــرح ده ایــــن
ـــم ـــگ ه ـــته از صـــدگونه رن ـــی بس ـــه نخل  چ
 همـــــه چـــــون مـــــوم گـــــردد بیشـــــکی آن

ــز نیســت ــز یــک چی ــدین رنــگ ج ــه چن  رو ک
ــــوئی ــــه ت ــــا ن ــــر خیــــزد اینج ــــی ب ــــه من  ن

 

  در بیان وادی حريت
ـــــــــدت ـــــــــريت آی ـــــــــد از آن وادی ح  بع
ــــدت ــــی باش ــــه تیغ ــــا چ ــــس آنج ــــر نف  ه
 از بــــن هــــر مــــوی ایــــن کــــس نــــه ز تیــــغ
ـــــــــــوزهم ـــــــــــد س ـــــــــــد درد باش  آه باش
 آتشـــــــی باشـــــــد فســـــــرده مـــــــرد ایـــــــن

 رســــد ایــــن جایگــــاه مــــرد حــــريان چــــون
 هرچـــــه زد توحیـــــد بـــــر جـــــانش رقـــــم
ـــــــد مســـــــتی یـــــــانئی  گـــــــر بـــــــدو گوین
 در میـــــــــانی یـــــــــا برونـــــــــی ازمیـــــــــان
 فــــــانئی یــــــا بــــــاقئی یــــــا هــــــر دوئــــــی

ـــــز مـــــن گویـــــد اصـــــال مـــــن  نـــــدانم چی

ـــــــدتکـــــــار ـــــــرت آی ـــــــم درد و حس  دای
 هردمــــــــــی درد و دریغــــــــــی باشــــــــــدت

ـــــی ـــــغمیچکـــــد خـــــون م ـــــارد ای دری  نگ
 روز و شــــب باشــــد نــــه شــــب نــــه روزهــــم
ـــــــن ـــــــوخته از درد ای ـــــــادىل بـــــــس س  ی
ــــــــرده راه ــــــــم ک ــــــــرده و گ ــــــــري م  در تح
 جملـــــه کـــــم گـــــردد از آن کـــــم نیـــــز هـــــم
ـــــی ـــــا نئ ـــــتی ی ـــــه هس ـــــوئی ک ـــــتی گ  نیس
ـــــــان ـــــــا عی ـــــــانی ی ـــــــا نه ـــــــاری ی  برکن

 ه تــــوئییــــا نئــــی هــــر دو تــــوئی یــــا نــــ
 وان نــــــــدانم ز آن نــــــــدانم نیــــــــز مــــــــن



۲۲۳ 

 امعاشـــــــــقم امـــــــــا نـــــــــدانم برکـــــــــه
 لیــــــــک از عشــــــــقم نــــــــدارم آگهــــــــی

 

ـــــه ـــــس چ ـــــافر پ ـــــه ک ـــــلمانم ن ـــــه مس  امن
 هــــــم دىل پــــــر عشــــــق دارم هــــــم تهــــــی

 

  حکایت
ـــــــاب ـــــــون آفت ـــــــود دل چ ـــــــدی ب  نومری
 گفــــت از حــــريت دلــــم در خــــون نشســــت
ــــــــــروختم ــــــــــت شــــــــــمع دل اف  در فراق
ـــوی ـــو م ـــا همچ ـــتم اینج ـــريت گش ـــن زح  م

 ام حـــــريان و مســـــتپـــــري گفـــــتش مانـــــده
 و چــــاه مــــن بســــی در قعــــر ایــــن زنــــدان

ــــــــراذره ــــــــی م ــــــــريت عقب ــــــــی از ح  ئ
 

ـــواب ـــب بخ ـــک ش ـــویش را ی ـــري خ ـــد پ  دی
ـــر گـــوی کانجـــا چـــون گذشـــت  کـــار تـــو ب
 تـــــا تـــــو رفتـــــی مـــــن ز حـــــريت ســـــوختم
ــــــازگوی ــــــت آنجــــــا ب ــــــو چونس  کــــــار ت

ــــی ــــتم ــــت دس ــــدان پش ــــم بدن ــــزم دای  گ
 جایگــــــاه از شــــــما حــــــريان تــــــرم ایــــــن

 بـــــــیش از صـــــــد کـــــــوه در دنیـــــــا مـــــــرا
 

  در وادی فقر و فنا
ـــــابعـــــد از ایـــــن وا  دی فقـــــر اســـــت و فن

 عـــــــني ایـــــــن وادی فراموشـــــــی بـــــــود
 صـــــــد هـــــــزاران ســـــــایۀ جاویـــــــد تـــــــو
ـــــرد رای ـــــبش ک ـــــون بجن ـــــی چ ـــــر کل  بح
 هــــــر دو عــــــالم نقــــــش آن دریــــــا بــــــود
 هــــر کــــه در دریــــای کــــل کــــم بــــوده شــــد

ـــــوده ـــــر آس ـــــای پ ـــــن دری ـــــیدل در ای  گ
ـــوده ـــم ب ـــن ک ـــر از ای ـــدگ ـــازش دهن ـــی ب  گ

 ســـــــــالکان پختـــــــــه ومـــــــــردان مـــــــــرد
 ســـودگـــم شـــدند اول قـــدم زیـــن پـــس چـــه 

 چـــــــون همـــــــه در گـــــــام اول گمشـــــــدند
 درشــــوند بــــه آتــــشعــــود و هیــــزم چــــون 

ــــن بصــــورت هــــر دو یکســــان باشــــدت  ای
ـــــدی گـــــم شـــــود در بحـــــر گـــــل  گـــــر پلی
ــــا شــــود ــــن دری ــــاکی در ای ــــک اگــــر پ  لی
 جنــــــــبش او جنــــــــبش دریــــــــا بـــــــــود
ـــــن ـــــد ای ـــــود چـــــون باش ـــــود او و او ب   نب

 

ــــــود اینجــــــا ســــــخن گفــــــنت روا  کــــــی ب
 گنگــــــــی و کــــــــری و بیهوشــــــــی بــــــــود

ــــ ــــده بین ــــم ش ــــوگ ــــید ت ــــک خورش  ی ز ی
ـــــای ـــــد بج ـــــی مان ـــــر ک ـــــر بح ـــــها ب  نقش
 هـــــر کـــــه گویـــــد نیســـــت آن ســـــودا بـــــود
 دایمـــــــاً کـــــــم بـــــــوده و آســـــــوده شـــــــد

 گـــــینیابـــــد هـــــیچ جـــــز کـــــم بـــــودهمـــــی
ـــــد ـــــی رازش دهن ـــــردد بس ـــــني گ  صـــــنع ب
ـــــــدان درد ـــــــد در می ـــــــرو رفتن ـــــــون ف  چ
ــــــود ــــــدم را کــــــس نب  الجــــــرم دیگــــــر ق
 تـــــو جمـــــادی گـــــريا گـــــر مـــــردم شـــــدند
ـــــون ـــــرت ش ـــــای خاکس ـــــر یکج ـــــر دو ب  ده
ـــــــراوان باشـــــــدت ـــــــرق ف  در صـــــــفت ف
 در صـــــــفات خـــــــود فرومانـــــــد بـــــــدل
ــــــــاپروا شــــــــود  از وجــــــــود خــــــــویش ن
ــــــود ــــــا ب ــــــان زیب ــــــود در جه  او چــــــه نب
ــــــن ــــــريون باشــــــد ای ــــــال عقــــــل ب  از خی

 

  حکایت
 یـــــک شـــــبی محمـــــود طوســـــی بهـــــر راز
 تـــــا چـــــه انـــــدر عشـــــق بگـــــدازی تمـــــام

 شــــود از شــــخص تــــو مــــوئی نــــزار چــــون
ــــوی او ــــر ب ــــود ب ــــوئی ش ــــون م ــــه چ  هرک

ــــــو هســــــتی ــــــده گــــــر ت ــــــني ودی  ورراه ب
 گــــــر ســــــر مــــــوئی بمانــــــد از خودیــــــت

 

ــــــداز ــــــم میگ ــــــت دای ــــــدی گف ــــــا مری  ب
ـــدام ـــوئی م  پـــس شـــوی از ضـــعف چـــون م
 جایگـــــــاهی باشـــــــدت در زلـــــــف یـــــــار

 شــــک آن مــــوئی شــــود در مـــــوی اوبــــی
ـــــدرنگر ـــــني ان ـــــن چن ـــــوی ای ـــــوی در م  م
ـــــدیت ـــــر شـــــود هـــــم از ب  هفـــــت دوزخ پ

 

  حکایت
 گفـــت چـــون اســـکندر آن صـــاحب قبـــول

 شـــــاه جهـــــان ر آنچـــــون رســـــوالن آخـــــ
 گفتــــی اســــکندر چنــــني فرمــــوده اســــت

 دانســــــت کــــــسدر همــــــه عــــــالم نمــــــی
ـــت ـــکندر نداش ـــم اس ـــون چش ـــیچکس چ  ه

 خواســـــــتی جـــــــائی فرســـــــتادن رســـــــول
ـــــانيجامـــــه پوشـــــ ـــــی خـــــود نه  دی و رفت

 پـــس بگفتـــی آنچـــه کـــس نشـــنوده اســـت
 کـــاین رســـول اســـکندر روم اســـت و بـــس

ــــاور ن ــــکندرم ب ــــت اس ــــه گف ــــتگرچ  داش



۲۲۴ 

  راهســـــت راهـــــی ســـــوی هـــــر دل شـــــاه

 

 لیــــــــــــک نبــــــــــــود ره دل گمــــــــــــراه را
 

  ٭٭٭
  ابوعثمان بن سعدبن اسمعیل الخري النشابوری

آن جناب از قدوۀ مشایخ زمان واجله دوران بود در فنون شریعت و روش طریقت و ریاضات و کرامات کسی با آن جناب برابری 
اع کرمانی و امثال ایـن بزرگـواران صـحبت نمود و با جنید و رویم و ابوحفص و یوسف و حسني و یحیی و معاذ و شاه شجنمی

 از نموده و او در خراسان طریق تصوف و روش فقر را جاری فرموده محمد رازی که یکی از این طایفه است گفته که عارف تـر
نـد یکـی بینوی ندیدم و دلپذیرتر از کلمات وی نشنیدم چنانچه آن جناب را گفتند که جوانمردان کیانند؟ فرمود آنانکه خود را نـه

گردد گفت شکر کن که یک عضو مطیع شد و جزوی از ترا راه دادند باشـد کـه او یار نمیه گویم و دل بپرسید که به زبان ذکر می
  .دل نیز موافق شود

  .التهاون باالمر من قلة معرفة صاحب االمرو هم آن جناب فرمود که 
  .امید و در همان دیار مدفون گردید رحمةالله علیهو در ماه ربیع االول سنه دویست ونود و هشت بروضه رضوان خر

  عمر خیام
بود چنانکه از کمال اعتبار با سـلطان روزگـار بیـک حکیم زمان و از شعرای دوران بود در زمان سلطان سنجر به غایت معترب می

  .نمودتخت جلوس می
دبسـتان بودنـد ودر خـدمت امـام موفـق  یکدر تواریخ مسطور است که خیام با نظام الملک و حسن صباح در طفولیت شاگرد 

ن اوان با هم شـرطی کـرده و قـراری داده کـه هـر یـک از مـا را روزگـار تربیـت آنمودند در نشابوری به تحصیل علوم اشتغال می
فرماید با آندو نفر دیگر شرکت نماید بعد از آنکه نظـام الملـک بـر مسـند وزارت مـتمکن گردیـد بـا حسـن داعیـه شـراکت بهـم 

در امـر وزارت طمـع ننمـود  مالل انجامید چنانچه در موضع خود مذکور خواهد شـد و عمـر خیـام چـونه ید عاقبت االمر برسان
نظام الملک چند قریه بدوعنایت فرمود و او مدت العمر به فراغت اوقات گذرانید گویند در اوایل حـال در زهـد و تقـوی سـعی 

پیمود و از بعضـی اشـعار او مفهـوم ازگشت نموده و همواره باساده رخان باده میرسانید و عاقبت از آن راه بمی به ظهورموفور 
آخـرت برافراشـته و از فنـون نظـم بگفـنت  به صـوبشود که اعتقاد درستی نداشته و هم در زمان سلطان سنجر رایت عزیمت می

  :رباعی    رباعی مایل و فصحای زمان باستادی اوقایل این چند رباعی نوشته شد
 ه چــو مــن عاشــق زاری بــوده اســتایــن کــوز

 بینــــیایــــن دســــته کــــه بــــر گــــردن او مــــی
 

 در بنــــد ســــر زلــــف نگــــاری بــــوده اســــت
 دســتی اســت کــه بــر گــردن یــاری بــوده اســت

 

  رباعی
ـــــدند ـــــل و آداب ش ـــــیط فض ـــــه مح  آنانک
 ره زیـــــن شـــــب تاریـــــک نربدنـــــد بـــــرون

 

ــــدند ــــمع اصــــحاب ش ــــال ش ــــع کم  در جم
 ئــــی و در خــــواب شــــدندگفتنــــد فســــانه

 

  رباعی
ــــا ــــنی ــــت ک ــــن رحم ــــري م ــــدل اس  رب ب

 برپـــــــای خرابـــــــات رو مـــــــن بخشـــــــای
 

 بــــر خــــاطر غــــم پــــذیر مــــن رحمــــت کــــن
 بــــر دســــت پیالــــه گــــري مــــن رحمــــت کــــن

 

  حاجی مريزا محمد اخباری
دیار افضل فضالء و اعلم علماء روزگار بوده اما در اکربآباد هند متولد شده بعد از تحصیل فضل و کمال با اهل و  اصلش از آن
ش رسـیده به خدمتوجه به زیارت عتبات آورده و مدتی در عتبه علیني حسني بن علی مجاورت کرده و حقري در آنجا عیال روی ت

گردید فی الواقع در جمیع علوم ماهر و بانواع سـخن قـادر بـود چنانکـه گـاهی خـارق عـادت و از فیض صحبتش مستفیض می
همتش زر و خاک برابـر و یکسـان، بسـیار صـبیح المنظـر و نیکـو نمود و در سماحت و سخاوت یگانه زمان و در نظر اظهار می

نمود و بـه عـالم فقـر و عرفـان آشـنائی بسـیار داشـت و بـا سري و غیور و دلري بود و با ابنای زمان بطریق مداراسلوک و مواسا می
را بـه غایـت منکـر بـود پیمود و طریق اصول و اجتهاد افراشت و در شریعت طریق اخباری میایشان لوای صحبت وموافقت می

د در سـچون علمای آن دیار بفضایل صوری و معنوی او واقف گردیدند وجود اورا منشأ اختالل رونق بازار خود دیدند دیگر ح



۲۲۵ 

آوردند الجرم غبار مالل بـر ضـمري  به ظهورکانون سینه ایشان بجوش آمده بنیاد عداوت برپاکردند والزمه معارضت و معاندت 
عراق آورده بمقتضای تقدیر چندگاهی سفر بـالد عـراق و فـارس و  به صوبنشسته با اهل و عیال روی توجه نظري آن فاضل بی

کردنـد تـا آنکـه وارد خراسان و گیالن کرده اغلب علمای آن بالد بفضل و کمال و مرجعیت او حسد برده تفسیق و تکفـري او مـی
لطان بر چگونگی احوال و فضیلت او مطلع گردیـد پایـۀ قـدر او دارالملک طهران گردید و به خدمت پادشاه زمان رسید چون س

-را بر ایوان کیوان رسانید و مدت چهار سال با کمال عزت و احرتام اوقات گذرانید و شهریار نسـبت بـدوغایت ادب ظـاهر مـی

گانه از دارالملک مزاج پادشاهی بر او تغري یافت لهذا آن فاضل یفی جیدها حبل من مسد گردانید آخر بسعایت ارباب حسد 
  بغداد شتافت و مدت چهار سال و کسری در کاظمیني مجاورت نموده، به صوبطهران 

تطمیع و اغوای علمـای جهالـت شـعار از خداشـرم ه فی شهور سنه هزار ودویست و سی و دو جمعی از اراذل و اشرار آن دیار ب
سـعایت شـهادت رسـانیده امـوال و اسـباب او را ه لصـني بـنکرده بر سر خانه او ریخته آن جناب را با یک پسرش و یکی از مخ

  .غارت کردند رحمةالله علیه
تر از آن بود کـه شـعر بگویـد امـا جهـت طبـع او را در اکثر علوم تالیفات خوب و رساالت مرغوبست اگرچه مدارج قدرش رفیع

بود و نسب خود را در فقر و طریقت به نمود در حني شهادت سنني عمرش از ستني متجاوز آزمائی گاهی اشعار خوب منظوم می
  .فرمودسلسلۀ مهدویه که در صفحات دکن هند هستند درست می

  کرامت
-در آن هنگام که آن عاىل مقام در دارالملک طهران تشریف داشـت و پادشـاه ایـران محبـت آن بزرگـوار را بـر لـوح خـاطر مـی

 بـه صـوببود به فرمان قـرال روسـیه بـه عـزم تسـخري ایـران  نگاشت یکی از سرداران روسیه که بمزید شهامت و شجاعت منفرد
آذربایجان عزیمت نموده چند نوبت با سپاه ایران محاربات صعب کرده چشم زخم کلی بر لشگر اسالم رسانیده پریشانی فراوان 

ار استمداد نمـود آن بر مملکت آذربایجان رسیده از این مقدمه سلطان زمان پریشان خاطر گردیده از باطن فیض بواطن آن بزرگو
جناب فرمود که جام جهان نمای ضمري شهریار کشورگري از این رهگذر متغري نشود و خاطر دریا مقـاطر پادشـاه عـالم پنـاه مکـدر 
نگــردد ســر ســپهدار روســیه را از ایــزد قهــار درخــواهم کــه روز چهلــم نــزد پادشــاه حاضــر باشــد در آن اوان ســپهدار در نــواحی 

شت و لوای محاربت با حاکم آن دیار میافراشت و از آنجا تا دارالملک مسـافت یـک مـاه راه بـود یکـی از بندربادکوبه منزل دا
 بـه قتـلعمل نموده در بني مکالمـۀ صـلح و جنـگ سـپهدار را  »الحرب خدعة« به مضموندالوران آن دیار ابراهیم بیک نام 

طان ایران حاضر ساخت و شهریار ایران از این مسـرت علـم رسانیده سر او را از حصار بدن جدا گردانید روز موعود بحضور سل
  .بهجت بر سپهر برین برافراخت

  در ذکر احوال مزدک بر وفق عقیده مزدکیان
بر رای اذکیای دهور پوشیده و مستور نماند که اصل مزدک از آن دیار بوده بعضی گویند در اصطخر تولد نموده چـون از دولـت 

و شانزده سال و بروایتی صد و بیست و چهار سال قبل از هجرت نبوی بوحی بزدانی بمـدائن  قبادبن فريوز ده سال گذشت صد
خرامیده دعوی نبوت آغاز نمود و خلق را از طریق تباهی و گمراهـی بسـوی حضـرت الهـی دعـوت فرمـود در سـر و علـن بـدین 

  :کلمات زمان گشود که
مال سیئه را دو مبدع است یکی فاعل خري و آن یزدانسـت از وی عالم علوی و جهان سفلی را دو صانعست و افعال حسنه و اع

نیکوئی نیاید ودیگری فاعل شر و آن اهرمن است و از او جز بدی نشاید ایزد متعال عقول و نفوس و سموات و کواکـب  به جز 
نمـودن آب و حـرق را ایجاد کرد اهرمن را بدان دست تصرف نیست موذیات و مهلکـات را ماننـد درنـدگان و گزنـدگان و غـرق 

کردن آتش و امثال اینها را اهرمن پدید آورد؛ یزدان نور است و اهرمن ظلمت آن خالق رحمت است و این فاعل زحمت، یزدان 
زندگی بخشدو اهرمن بکشد، حق بهشت آفرید و اهرمن دوزخ خلق گردانید یزدان صحت پیـدا کـرد و اهـرمن رنـج آورد، یـزدان 

  .واب نفاق گشودمراسم اشفاق نمود اهرمن اب
بالجمله آنچه خري محض است از پروردگـار اسـت و آنچـه شـر محـض اسـت از اهـرمن تبـه کـار اسـت اهـرمن را جـز در جهـان 
آخشیجان دسرتس نی و پريوان او را در عالم علوی فریادرس نه، هر کـه یزدانـی گشـت و از اهرمنـان درگذشـت روح او آسـمانی 

آنست که خود را از اهرمن بازدارد هر چند اهـرمن او را بیـازارد تـا از تـن رهـائی یابـد و  گردید و روانش بمینو خرامید خردمند
  .روانش به آسمان شتابد

: مالزمان آن چهار به سانیزدان در عالم اصلی بر کرسی نشسته مانند شهان و چهار نفر کمر خدمت او را بر میان بسته : و او گفته
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دیگرنـد کـه از آن  نماینـد، و دوازده روحـانیوت سرور است و اینهـا تـدبري جهـان مـیققوت تمیز، و قوت حفظ، و قوت فهم، و 
خواهنده، و دهنده، و ستاننده، و برنـده، و خواننـده، : چهار قوی فروترند و پیوسته یزدان را چاکرند و آن دوازده روحانی اینست

هر که در این عالم صاحب قوای اربعه و دوازده روحانی گـردد ورونده، و چرنده، و کشنده، و زننده، و آینده، و شنونده، و پاینده، 
  .وی به مثابۀ پروردگار شود و تکلیف از وی برخیزد به آنچه خاطر خواه او است برآمیزد

  .پس زنان را خالص نمود و اموال را مباح فرمود تمال وزن اس بیشرت نزاع و قتال خلق جهت: و دیگر گفته
زر و سیم آسوده گردند آنکه زر و سـیم دارد بـا  به جهتو سیم از بهر آن آفرید که مردم منتفع شوند و که خداوند کریم زر : و گفته

آنکه ندارد باید بالسویه قسمت نماید اگر کسی غنی و مالـدار باشـد و از محتاجـان و بینوایـان منـع کنـد وی اهرمنـی باشـد الزم 
کننـد، دیگـر آنکـه شخصـی زن دارد و دیگـری نـدارد شـرط عـدالت  است که از وی بعنف گرفته بریزدانیان بطریق عـدل تقسـیم

آنست که زن خود بعزب بدهد تا از وی انطفای شهوت کند و اگر ندهد ظلم فاحش کرده باشد آن عزب توانـد بـزور گرفتـه دفـع 
  .ضرورت نماید زیرا که زن برای دفع شهوت ضرور است
پیکـر شـرط دینـداری آنسـت کـه چنـدی آن زن جمیلـه را بـدان کـس  بددیگر آنکه اگر کسی زن خوش منظر دارد و شخصی زن 

  .سپارد و زن قبیحه او را نزد خود نگاهدارد
میـوه اسـت تـادیگری پـس دخـرت  اگر کسی درختی بکارد و در پای آن زحمت کشیده به ثمر آرد آنکس اوىل بخوردن آن: و گفته

  است از آنکه بیگانه تصرف کند و بگريد،خود و محارم مانند خواهر و عمه تصرف نمودن و گرفنت بهرت 
  و دیگر آنکه آزار رسانیدن و قتل نمودن حیوانات را حرام نمود و خوردن لحوم و دسوم رامنع فرمود،

  ا بکشد وی را گردن زنند،رآزار باید مردم در خوردن نباتات و تخم مرغ و پنري و امثال آنها قناعت کنندو هر که بی و گفته که
بـه جامۀ پشم پوشیدی و به عبادت یزدان و پرستش سبحان کوشیدی از مخالف مذهب به غایت احرتاز نمودی و  مزدک پیوسته

دمان مشفق و مهربان بودی چون قباد را به کیش خود دعوت نمـود پادشـاه از وی معجـزه درخواسـت فرمـود مـزدک گفـت امر 
د آنگاه قباد به آتشکده رفته مزدک در حضور قباد هرچه معجزه من آنست که آتش با من سخن گوید و طریق گواه صدق من پوی

  .سؤال نمود همه را جواب شنود بنابر این قباد بوی گرویده دین وی قوی گردید و جمع کثري وی را مطیع و منقاد شدند
رادر زی درویشـان  اکنون جمعی از پريوان او بر این اعتقاد در ایران و سایر بلدان در کسوت مسلمانان پنهان و اکثر ایشان خـود

خواننـد و و صوفیان جلوه داده و نام وارستگی و القیدی بر خودنهاده و خویشـنت را بهـرت اهـل عـالم و زبـدۀ اوالد بنـی آدم مـی
  .دانندخود را برتر از انبیای عظام و اولیای گرام می

  :بیت
ــد راز ــرون افت ــرده ب  مصــلحت نیســت کــه از پ

 

 نیسـتورنه در مجلس رندان خربی نیست کـه
 

  :اند چنانکهفقري را مکرر با این طایفه اتفاق صحبت افتاده و زبان بر اعتقادات خویش گشاده
وقتی از اوقات با یکی از این طایفه اتفاق مالقات افتاده گفت مردی زنی را معني نمودن و از دیگران منع کردن و محارم را بـر 

کنـد از خـرد بیگانـه سی که گوید که عقل بـر تصـرف محـارم تجـویز نمـیخود حرام گردانیدن بنابر عادت و رسوم ملت است و ک
  .است و هرکه را عقل نیست دیوانه است

-در کتب علماء عجم مسطور است که نوشريوان بن قباد به مزدک اعتقاد نداشت و پیوسته هدم وجود وی را بر لوح خـاطر مـی

ستیصال مـزدک و پـريوان او را وجهـۀ همـت سـاخت باحسـن نگاشت چون لوای فرمانروائی بر اوج آسمان برافراخت نخست ا
گشـودند شـهریار روایت آنکه روزی مندزبن ماءالسماء و مزدک در مجلس نوشريوان بودند و هر یک از ایشان زبان محاوره می

دز را بملـک فرمود که مرا قبل از تقلد امر سلنطت دو چیز آرزو بود مزدک آن را استفسار نمود نوشريوان گفت نخست آنکـه منـ
عرب حاکم سازم و دیگری آنکه مزدکیان را از جهان براندازم مزدک گفت همۀ عالم را چون توانی قتل کرد پادشاه در غضـب 

ختنـد و چنـدین هـزار پـريوان او را يآورد آنگاه حکم فرمود در یک چاشـتگاه صـدهزار مزدکـی را خـون ر به قتلرفته مزدک را 
قتل بافراط رسید ترسید که رعیت بکلی مستأصل شوند الجرم بر بقایای آن طایفـه ابقـا کـرده  دید بحلق آویختند نوشريوان چون

  .فرمود که تا مالهای مردم را که بتاراج برده بودند بستانند و به خداوندان مال سپارند

  در ذکر احوال بابک خرمی
بایجـان اسـت و در آن والیـت خـروج نمـوده ده اصـلش از آذروپريوانش مذهب او را خرم دین گویند و او مجدد کیش مزدک ب
  :چون از تابعان مزدک بود در ذیل احوال او ذکرش انسب نمود
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مخفی نماند که بابک خرمی در سنه دویست وده در نواحی بیلقان ظهور کرد و گروه انبوهی را در تحـت اطاعـت و انقیـاد خـود 
را به عدم فرسـتاد گوینـد عـدد مقتـوالن وی زیـاده از هـزار هـزار  درآورد و دین مزدک را رواج تمام داد و از مخالفان جمع کثري

بوده و چند نوبت لشگر مأمون و معتصم را شکسـت داده و اهـل همـدان و اصـفهان گـردن بچنـرب اطاعـت او نهـاده بـا معتصـم 
فرمـان  جـببـه موخلیفه طریق مخالفت پیموده معتصم اسحق بن ابراهیم بن مصـعب را بـدان حـدود ارسـال گردانیـد و اسـحق 

رسانید اما بجائی نرسید و در سنه دویست و بیست و یک حیـدربن کـاوس  به قتلمتوجه عراق گردیده قرب شصت هزار کس را 
را که از کربای ماوراءالنهر و به افشني ملقب بود بالشگر سنگني بدفع خرم دین نامزد نمود و مدت دو سال میان او و بابک چنـد 

آخرت نهاده باالخره بابک شکستی فاحش یافتـه بـا معـدودی  به صوبنهایت رو ز جانبني خلقی بینوبت قتال اتفاق افتاد و ا
نمـود چـون شـنید کـه ئی بود که سهل ابـن سـنباط رومـی در آنجـا حکومـت مـیارمنیه شتافت و در آن نواحی قلعه به طرفچند 

المري خاطر جمـع دار کـه بخانـه خـود ا رفته گفت ایها بابک به نزدبابک در آن حواىل فرود آمده فی الفور با جمعی از مالزمان 
ئی بابک به سخن او مغرور شده به درون قلعه قدم نهـاد سـهل او را در قصـر امـارت بـر تخـت نشـانده ودر مقـام تشریف آورده

-نمـیخدمت بایستاد چون هنگام طعام رسید نشسته باوی مشغول طعام خوردن گردید بابک از کمال نخوت گفت ای سهل تـرا 

خردی پیش آوردم مراچه حد آن باشـد رسد که بامن در یک طبق طعام خوری سهل برجست و گفت ایها الملک خطا کردم و بی
که با ملوک چیزی خورم و طریق برابری سرپم آنگاه آهنگری طلبیده گفت پـای دراز کـن تـا اسـتاد بنـدی بـر او نهـد حـداد او را 

نیه فرسـتاد تـا سـهل و بابـک را نـزد او مبه ارآگهی یافته معتمدی را با چهارهزار کس  مقید گردانید چون افشني از صورت واقعه
سـامره برافراشـت چـون بابـک  به صوبآوردند دربارۀ سهل اصناف الطاف مبذول داشته بابک را بر شرت نشانده علم مراجعت 

به درجه قبول نرسید از موقف خالفت فرمان بدارالخالفه رسید خواست مبلغ گرامندی به معتصم دهد تا از سر خون او درگذرد 
ست او را بریدند بدست دیگر مقداری خون دصادر گردید که دست و پای او را بریده سرش را از قلعۀ بدن جدا کنند چون یک 

برگرفته بر روی خویش مالید بعضی از حاضران سبب این حرکـت را پرسـیدند جـواب داد ترسـیدم رنـگ مـن زرد گـردد و مـردم 
بر جزع کنند بعد از آنکه مهم بابک فیصل یافته جسد او را آویخته سرش را با برادرش عبدالله بدارالسالم بغداد فرستادو حمل 

  .و بیست وسه اتفاق افتاد حاکم آن بلده اسحق بن ابراهیم، عبدالله را به دستور بابک به قتل آورد قتل ایشان در سنه دویست

  هرات
» صـدک«و قدمت بنیان موصوف از اقلیم رابع و جوانبش واسع طولش از جزایر خالـدات  شهریست معروف و به عظمت شان

اذا جمـع تـراب «انـد هـوایش سـازگار و آبـش خوشـگوار چنانچـه در خـوبی هـوای آنجـا گفتـه» لـه«و عرضش از خط استوا 
  »االصفهان و شمال الهرات و ماء الخوارزم فی بقعة لم یمت الناس فیها ابداً

  :نظم    :رای عجم در حق خوشی آنجا گفتهو یکی از شع
ــرا از شــهرها خوشــرت کــدام  گــر کســی پرســد ت
 این جهان راهمچودریادان خراسان را صدف

 

 هـری:درجواب ارراست خواهی گفنت او را گو
 در میــان آن صــدف شــهر هــری چــون گــوهری

 

شهر در میان دو کوه و طرف شـماىل اتفـاق مشتملست بر نواحی دلگشا و قرای بهجت افزا و باغات خرم و بساتني چون ارم آن 
افتاده و میان آن دو کوه مسافت سه فرسـخ و نـیم گشـاده اسـت و طـولش بیسـت و پـنج فرسـخ و مجمـوع ایـن جلگـاه معمـور و 

  .اش بامتیاز استاش ممتاز سیماانگور و خربزهآباداست و هفت نهر بزرگ در آنجا جاریست اکثر میوه و غله
نای آن دیار اختالف بسیار است مؤلف تاریخ هرات گفته نخسـتني شـهری کـه در آن سـرزمني بنـا شـد شـهر مخفی نماناد که در ب

پشنگ است و او در چهار فرسخی هرات بوده و پشنگ بن افراسیاب بن نمرود بن کنعان او را بنا نموده باسـم خـویش موسـوم 
نموده پارس را فارس و گرگان را جرجان گویند پشنگ بفوشنج فرمود بنا بر قاعدۀ عرب که در تلفظ به پاوگاف تبدیل بفا و جیم 

  .شهرت یافت بعضی از مورخني را اعتقاد آنکه فوشنجرا هوشنگ بن سیامک بن کیومرث احداث کرده
  :شیخ ثقةالدین عبدالرحمن قاضی که جامع تاریخ قدیم هراتست اسباب بنای هرات را بر شش وجه بیان فرموده

نمـود از پرور بود همواره دست تعدی بذیل عرض و اموال مـردم دراز مـیسابق پادشاهی ستمگر و ظلمآنکه در زمان  وجه اول
کثرت ظلم آن ظالم زبردست مظلومان زیردست دلگري شدند و از سبب محنت و فاقه و گرسنگی از عمـر و زنـدگانی سـري آمدنـد 

دنـد و دسـت عیـال خـود گرفتـه قـدم در وادی جـالو یکدیگر با خاطر مشـوش دل بـرخالف آن سـتمگر قـرار دا به اتفاقالجرم 
سرگردانی نهادند بیشرت از خدم و حشم و اکثر طوایف امم از مملکت او در اطراف عالم متفرق و پراکنده گردیدند و قـرب پـنج 

او به مشـهور هزار خانوار از صحرانشینان قندهار بعد از قطع منازل و مراحل به والیت غور رسیدند به موضعی که اکنون بقصبه 
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  است وطن ساختند و عمارات رفیع و بناهای منیع در آنجا طرح انداختند،
بعد از مدتی مدید به شومی دخرتی که شخصی بکارتش بسفاح زایل کرده وحامله گشته بود میان ایشان نـزاع عظـیم و کـدورت 

مـر آن سـفاح بنکـاح پیونـدد بنـابر عـدم عاقبت وخیم حادث شد اعیان قوم و اشراف قبایل جهت اصالح جانبني خواسـتند کـه ا
کفویت اقرباء بدان وصلت رضا ندادند آخراالمر بشومی مخالفت کار ایشان از معارضه به مجادله کشـید جمعـی کثـري و جمعـی 

م مغلـوب وغفري از طرفني به قتل رسیدند باالخره چنانکه از لوازم جدال و قتال است یکی غالب و دیگـری مغلـوب گردیـد و قـ
گفتنـد آمدند و بر ساحل شط که اکنون برود ماالن معروفست به موضـعی کـه کراشـان علویـان مـی محل بريون م یافته از آنانهزا

نمودند هرچند گـاه ازحـواىل بودند و آن جماعت غالب برایشان تحکم و تطاول میساکن شدند سالهای فراوان در آن مکان می
خوردند چه بردند مدتهای مدید اموال آن بیچارگان را بدین و تريه میخرج می و حواشی ایشان از مراعی و مواشی برسم باج و

  .که ایشان را حصن حصني و ملجأ متني نبود از روی عجز و اضطرار بدین مذلت و احتقار تن داده بودند
مـرد صـفت در غایـت  تا آنکه اوالد و اعقاب ایشان موفور و اتباع و اشیاع آن طایفه نامحصور گشت در میان ایشـان زنـی بـود

جمال و کمال معرفت و با حسن صورت بصفای سريت و زکاء سریرت موصوف بود به طهارت ذیل و عفت حال و پاکی طینت 
مشهور و معروف و نام اوشمريه بنت حمـان از نـژاد کیـومرث بـود در آن اوان جمیـع آن قبایـل مـأمور و محکـوم او بودنـد روزی 

-بریـد و از رای و تـدبري مـن نمـیخوار و به محنت باج گذار باشیم اگر شما فرمـان مـرا مـی مجمعی ساخته با قوم گفت تا چند

گذرید باندک روزگاری شما را از مذلت بريون آرم و حق حمایـت و حراسـت شـما را بـواجبی گـذارم تمـام قـوم از پـريو جـوان 
  .یکدل و یک زبان قبول کردند

وجوه آینده بدان قوم رسانیم و بهر وضعی که باشد ایشان را راضـی گـردانیم  آنگاه شمريه گفت که مصلحت آنست که چهار ساله
تا ایشان بطلب مال نیایند و با ما تعدی و تطاول نفرمایند و مـا را نیـز فرصـتی باشـد و مجـال آن شـود کـه جهـت خـود حصـنی 

 این اندیشه متفق شدند شـمريه مکتـوبی بـه ئی استوار و پایدار بسازیم و بدین واسطه بدفع آن گروه پردازیم چون برنامدارو قلعه
-تحصیل مال و منال می یاطله نام که در آن اوان واىل آن قوم بود ارسال نمود به مضمون آنکه عامالن شماسال به سال جهته

یۀ آن بینند ما نیز به سبب حقارت تحف و قلت هدایا شرمساریم اکنون داعشمار میآیند و از آن تردد زحمت بسیار و مشقت بی
داریم که چهار سال وجوه آینده را به خدمت ارسال داریم تا عـامالن شـما را سـرگردانی و فقـريان مـا را نگرانـی نباشـد هیاطلـه 

  .نعمت را غنیمت عظیم شمرده ملک فرجون بن برکوفان را که از نژاد هوشنگ بود به جهت تحصیل آن مال ارسال نمود
را که طرف شماىل هرات واقع است بنـا فرمـود بـاروئی چـون  ساعت سعد قلعه شمريانچون شمريه از تسلیم مال فراغت یافت ب

هـر دری ه ئی از آهن برپداخـت و بـکوه و برجی باشکوه و دیوار استوار به سه فرسنگ طول بساخت و قرب هر فرسنگی دروازه
د بعد از چهار سـال نـواب هیاطلـه بطلـب حارسی و بوابی باده نفر مقرر نموده آنچه از لوازم حصانت و متانت بود رعایت فرمو

دیوارشایگان و حصار بلند مکان مالحظه نمودنـد بـه خـدمت هیاطلـه آمدنـد و چگـونگی را عـرض کرنـد  خراج آمدند چون آن
چون هیاطله آن سخنان را بگوش هوش جای داد دیگر کسی به طلب مال پیش ایشان نفرستاد آن طایفه در قلعۀ شمريان سالهای 

رغ البال و آسوده حال بماندند تا زمان دولت منوچهر بن ایرج بن فریدون رسید و اوالد ایشان بسیار و اعـداد آن فرقـه فراوان فا
شمار گردید در آن اوان ملک ایشان خرنوش نام از فرزندان سام بن نریمان بود جمعی از عقالی قوم نزد ملـک آمـده عـرض بی

که به شاهنشاه مکتوبی ارسال داشته اجازه حاصل نماید که شهری بنا کنیم که مـا را نمودند که از عدل و احسان ملک امیدواریم 
  .در این مکان امکان سکونت متعذر گشته
ئی نوشته مشتمل بـر التمـاس عمـارت شـهر و بـه خـدمت منـوچهر ارسـال داشـت بعـد از ملک خرنوش بنابر التماس ایشان نامه

یشان باز رسیده این مقدمه در روزگار حضرت موسی بود بعد از آن وقت تا حال چندگاه جواب نامه متضمن بر ایجاب التماس ا
که سنه هزار و دویست و سی و هفت هجری است گویند سه هزار و شصت و هفت سال مـرور نمـوده اسـت بعـد از استحصـال 

زه یکی از جانـب جنـوب طالع فرخنده باعتضاد قوم شهر قهندز را بنا نموده ودو درواه نريوی هوش به رخصت ملک خرنوش ب
و یکی از طرف شمال در غایت متانت و وسعت اتمام فرمود چنانچه شهر شمريان در میانۀ شهر قهندز واقع شـد در عهـد بهمـن 

  .بن اسفندیار اهاىل شیمران بدان حصار انتقال کردند پس از مرور ایام و کرور اعوام کثرت اقوام و ازدحام به کمال رسید
هری بنا کنند تر از قهندز شمقام ارغاغوش نام بود از او درخواست نمودند که از بهمن التماس نماید که وسیع در آن ایام ملک آن

بعد از حصول اذن جمع گشته بر آن قرار دادند که شانزده هزار کس مشغول کار شوند و چهار صد استاد حاضـر باشـند تـا بعـد از 
تحقیق سعادت وقت بکار مشغول گردند منجمان تقویمها در دست حاضر و ناظر و خالیق خشتها و گلها برداشته منتظر که چـون 

پخت که ناگاه کودکی چند گـرده بیکبار از چهار طرف بنیاد شهر نمایند مقارن این حال عورتی نان می اهل نجوم اعالم فرمایند
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طاقت شده آواز برآورد که نانها را بینداز بیکمرتبه شانزده هزار خلـق پـیش از درآمـدن آن نان او را ربوده بگریخت آن عورت بی
ینداختند و از غاغوشرا از ایـن معنـی اندیشـه نـاک و پریشـان خـاطر سـاختند ساعت که اختیار افتاده بود به طالع ثور خشتها را ب

چون ارغاغوش از اهل نجوم استفسار طالع نمود منجمان عرض کردند که صاحب خانه زهره واقع شده و مریخ ناظر او اسـت از 
ان صـفت و طرفـه خـوی شود که مردم این دیار عشـرت دوسـت و خـوش الحـان و جنگجـوی و پهلـودالیل احکام او معلوم می

باشند و ابنای ایشان از طفلی پردل و قوی زهره شوند و بسیاری از پادشاهان و گردنکشان در این مکان به قتل رسند چون خانـه 
دویم که بیت المال برج جوزا است بادی است مال در دست ساکنان این دیار قرار نگريد و با سخاوت و مهمان دوسـت شـوند 

و نظافت فضا باشد و هر کس به نیـت عبـور در ایـن بلـده درآیـد مـدتهای فـراوان در وی بمانـد و سـکونت و  مأمن غربا و فقراء
  .توطن نماید و هر کس در خرابی و پریشانی اهاىل و سکنه این دیار کوشد در اندک وقتی برافتد و دولتش به نکبت مبدل گردد

فرمود که خالیق بکار عمارت پردازند پس شـانزده هـزار کـس مـدت ارغاغوش بعد از شنیدن این سخنان فی الجمله تسلی یافته 
هشت سال در عمارت آن شهر کار کردند تا دیوار شهر را به باال آوردند و چهـار سـال بگذاشـتند تـا آن بنـا نشسـت نمایـد آنگـاه 

چـون پادشـاه آن هشت سال دیگر عمارت باالی دیوار نمودند عرض جدارده زرع و رفعـتش چهـل و پـنج زرع مقـرر فرمودنـد 
وقت ترسا بود لهذا بر هر برجی صورت صلیبی ساخته از درون و بريون خاکریزی بس عظیم برآوردند و خندقی بقعر زمـني فـرو 

ئـی بـدان عظمـت و حصـانت ندیـده و ایـن بردند و شهری تمام گردید که گردون با هزاران دیده هر چند گـرد عـالم گردیـد خطـه
  .ده که تا این زمان هزار و پانصد و نود و پنج سال مرور نمودهعمارت در زمان حضرت عیسی بو

  .آنکه هرات نام دخرت ضحاک تازی بوده و شهر هرات را او بنا نموده وجه دویم
  .آنکه هرات از بناهای ذوالقرنني است که ذکر او در قرآن مجید مذکور است وجه سیم

  .آنکه هرات را پیغمربی بوحی ساخته وجه چهارم
ته سیاوش بن کیکاوس دیوار اندرون او برکشید و اسکندربن فیلقوس دیـوار بـريون خآنکه بارۀ هرات را چندکس سا موجه پنج

او را تمام گردانید، داراء بن داراب مدور ساخته چیزی بر دیوار او بیفزود، اشگ بن دارا در عظمـت و وسـعت او اهتمـام تمـام 
  ر است،این رباعی نیز در باب بنای هرات مشهو -فرمود

  :رباعی
 لهراســــب نهــــاده اســــت هــــری را بنیــــاد
 بهمـــــن کـــــه در آن عمـــــارتی از نـــــو کـــــرد

 

ــــــاد ــــــر بنه ــــــای دیگ ــــــب در او بن  گشتاس
ـــــــاد ـــــــه داد بب ـــــــیش هم ـــــــکندر روم  اس

 

آنست که ابوالحسني صفوانی روایت کرده است از ابوالعباس انصـاری و او از ابوالحسـني شـیبانی و او از جـد خـود  وجه ششم
حمید و او از ابوامامة الباهلی که حضرت رسول انـام علیـه الصـلوة و السـالم فرمـود بدرسـتی کـه حضـرت حـق منصور بن عبدال

اند و حضـرت تعـاىل و سبحانه و تعاىل را در خراسان شهریست که او را هرات خوانند خضر و الیاس و ذوالقرنني او را بنا نهاده
  .تقدس بر آن شهر برکت خواسته

ماضـی  فرمالینی زاهد رحمة الله علیه گفت روزی بربارۀ هرات نشسـته بـودم و از روی عـربت بـر احـوالنقلست که شیخ ابوالمظ
کردم ناگاه خضر را دیدم مرا گفت در چه کاری گفتم در اندیشۀ روزگار و گردش لیل و نهار و طول و بنای ایـن تأمل و تفکر می

ای آب یاددارم بعد از آن خشک دیده ام آنگاه خـارزار گشـته بعـد بارۀ استوار، آن حضرت فرمود که ای محمد این موضع را دری
بینی و  نیز فرمـود کـه موضـع هـرات دریـای ز خـار بـود و آن زمینـی کـه ضیاعی شده و تخمها کشته بازچنني شهری گردید که می

نـاکی بـود کـه هـر شـدند و جـای خطرگناه در وی غرق لجه فنا مـیچهارسوی هرات است در هر ساىل چند خلق گناهکار و بی
یدی غرق لجۀ فنا گردیدی والله اعلم پوشیده نماناد شهر بندی که اکنون معمور و آبادانست در جانب جنـوبی سکشتی که آنجا ر

اوج قالل افالک کشیده و دندانهای شـرفات بـروجش گـوش کـو تـوال ه شمريان رقهندز اتفاق افتاده و قلعه اختیارالدین که سرب
ده داخل شهربند درونی است ومتصل ببارۀ شماىل شهر است و این شهر مشتمل بر پنج دروازه اسـت و بـر قلعۀ هفتم آسمان گزی

ئی تـا چهـار سـو یـک اند مگر درب ملک که دو باب دارد و در اندرون چهار بازار است از هر دروازههر دروازه سه در نشانیده
ا چهار سو راسته بازار دارد و مجموع دکاکني مسقف و در جوانبش بازار است که بنام همان دروازه خوانند االدرب قبچاق که ت

کاروانسراهای مکلف است و در خارج هر دروازه نیز بازاری بوده تا آخر سـواد شـهر و آن تخمینـاً یـک فرسـخ طـول داشـته در 
انـد در بـدیع سـاخته فرتات ازبک و افغان و نادرشاه به مرور ایام خراب و ویران گشته و مسجد جـامع کـه بوضـع غریـب وطـرح

اندرون شهر واقع است فی شهور سنه پانصد و نود و هفت سلطان غیاث الدین محمدبن سـام آن مسـجد را در غایـت متانـت و 
  .رفعت و در کمال وسعت و عظمت اتمام گردانیده تا حال که سنه هزار ودویست وسی و هفت است معمور و آبادانست
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هد بود که به شهر هرات حوادث روزگار و نوایب سپهر بیمدار بسیار رسـیده بـذکر بعضـی بر عالمان حوادث روزگار مخفی نخوا
والیت روی نمود فتنـه الغريیانسـت کـه ظهـور ایشـان در سـنۀ صـد و پنجـاه  ئی که بداناول حادثه: پردازد از آن جملهاز آنها می

ی داود بـن کـزاز البـاهلی بـود الغريیـان هـرات را هجری بود و ایشان سیصدهزار مرد بودند و حاکم هرات از قبل منصـور عباسـ
منصور رسید و او معاذبن سلمه را بامداد ارسال گردانید بعد از تالقی فریقني محاربـه عظـیم واقـع شـده ه محاصره نمودند خرب ب

  .رسید به ظهورقتل بافراط 
ود و عبـدالرحمن بـن عبداللـه عمـار ظهور خوارج است فی شهور سنۀ دویست و شش سرکرده ایشان حمزه نامی ب حادثه دیگر

عبـدالرحمن پیوسـته آهنـگ جنـگ خـوارج ه دفع آن طایفه از نشابور بدآنجا ایلغار کرده و در اثنـای راه خلقـی انبـوه بـ به جهت
بـه نمودند و در صحرای کاریزگاه که اکنون بگازرگاه مشهور است حرب عظیم و قتال صعب کردند و جمـع کثـريی از دو طـرف 

جستند رفته رفته در آنجا خانها د آن مقتوالن را در هفت چاه دفن نمودند مردم آنجا به زیارت آن مقام رفته تربک میرسیدن قتل
ساختند و کاریزها کندند تا وقتی که شیخ اسماعیل صوفی که به شیخ عمویه مشهور است مسجد و رباطی متصـل یکـدیگر بنیـاد 

ری بدان مقام میل تمام داشت مردم به موافقت آن جناب عزیـزان خـود را در آن نموده چون مقرب الباری خواجه عبدالله انصا
کردند چون آن حضرت وفات یافت در آنجا مدفون نمودند به مرور دهور بسیاری از اهـل اللـه در آنجـا آسـودند و مقام دفن می

  .شیخ عبدالهادی خلف خواجه عبدالله انصاری نیز در آنجا مدفون گردید
ی شهور سنه دویست و بیست و هشت وقوع یافته و به سبب قحط و غال خالیق گرفتار رنج و عنـا شـده چنـدین ف حادثه دیگر

  .هزار سرو قدالله عذار بدیار عدم شتافتند که حساب آن را جز خدای علیم کسی را معلوم نیست
یـک اختیـار آن مملکـت را بدسـت استیالی باطنیانست که سلطان برکیارق بن ملکشاه در سنه چهـار صـدو نـود و  حادثه دیگر

مجدالملک فتی داد و زمام ایالت والیت هرات را بکف کفایت امريحبشـی النـون سـاق نهـاد و عمـل والیـت را بعمیـد الدولـه 
منصور جربادقانی عنایت نمود و کوتواىل شمريان را بعمیدبن احمد تفویض نمود و این جمله باطنی مذهب بودند چون سـلطان 

بی شهر تدبريها نمودند شیخ عبدالهادی ابن خواجه عبدالله انصاری قدم در طریق رفع حادثه گذاشت زیـرا کـه کوچ کرد در خرا
داشت بدین سبب فتور موفور و غوغای نامحصور ظاهر گشت باالخره شـیخ را بـا جمیـع کثـريی بـه قتـل آوردنـد و از  قبول عامه

  .لوازم قتل و غارت بهیچ گونه تقصري نکردند
ملـوک کـرت سـیفی هـروی نوشـته کـه تولیخـان پسـر  که از حوادث عظمی است قتـل چنگیزخـان اسـت در تـاریخ حادثه دیگر

چنگیزخان قصد هرات کرد نخست زینورک نام را ایلچی فرستاد و باهل هرات پیغام داد که ملک و امري و معارف واکابر هرات 
نـد در آن اوان از قبـل سـلطان جـالل الـدین خوارزمشـاه ملـک باستقبال موکب همایون شتابند تا از سخط عالم سوز ما امان یاب

نمود چـون ایلچـی شمس الدین جوزجانی حاکم بود در عدالت گسرتی و رعیت پروری و در شجاعت و دالوری ید و بیضا می
لیخان بعـد را به وی رسانید ملک شمس الدین ایلچی را به قتل آورده مستعد قتال گردید تو تولیخان نزد وی رسید و حکم خان

از شنیدن این احوال مصمم جدال شده فیما بني محاربتی عظیم دست داد و بسـیاری از سـپاه و سـرداران تولیخـان کشـته شـدند 
ومدت هفت روز مقاتله غریب اتفاق افتاد روز هشتم ملک به قتل آمده مردم شـهر دو فرقـه شـدند قـومی بـه صـلح و گروهـی بـه 

شهر را بدست خود بتولیخان دادند و ابواب رنج و عنا و قتل و بـال بـروی خـود گشـادند  جنگ مایل گشتند چون قضا مربم بود
  .ئی بريون بردند و تمامی آنها را به قتل آوردندپس تولیخان خلق آنجا را به چهار قسمت کرد و هر قسمتی را از دروازه

می کشته گشت و قریب بصدهزار دخرت الله عـذار در تاریخ سراج المنهاج مسطور است که در آن روز بهر دروازه ششصد هزار آد
مان داد که دیگر کسی را نکشند هنـوز دویسـت هـزار کـس رکردند بعد از آن تولیخان فی بردند آن روز تا نماز عصر قتل میباسري

به یکـدیگر  باقی بودند قوىل دیگر در گرفنت هرات نیز هست در اظهار آن چندان نفعی نخواهد بود زیرا که مضمون هر دو قریب
گـی است تولیخان بعد از قتل و غارت فراوان حکومت آنجا را بابوبکر مرحقی داد و ازمخصوصان خود منکتای نامی رابشحنه

دیگر نهاد ابوبکر و منکتای ابواب شفقت ومرحمت بروی خلق مفتوح نمودند  به صوبمقرر کرده بعد از هشت روز روی توجه 
نمودنـد امـا زراعت و عمارت قیام و اقـدام مـی به امرو حسن رأفت ایشان برآسودند و مردم  و بازماندگان مردم بمیامن عاطفت

سـازیم کـه اگـر نمودند که اسباب و آالت جنـگ آمـاده مـیبودند و چنان میترتیب سالح و آالت حرب مشغول میه ب و در جز
تای این سخن را باور داشـتند و ایشـان را بـه حـال امداد او برپدازیم ملک ابوبکر و منکه ی حرکت کند ببه طرفرایات چنگیزی 

  .یکدیگر بگذاشتند تا آنکه قوت تمام و شوکت الکالم حاصل کردند و دود از دودمان خویش برآوردند
انـد اصـح روایـت آنسـت کـه مـوفلا تـاریخ هـرات معـني الـدین مخفی نماند که در قتل عام هرات در مرتبه ثانی سه روایت آورده

که دو نوبت لشگریان چنگیز خان قلعه کالیون که اکنون ته برتو شهرت دارد محاصره  نمودند فـتح قـادر نشـدند  اسفراری نوشته
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سـازند حیلـه برانگیختـه عیـاری فرسـتاده رد مهیـا مـیبَته برتو رسید که اهل هرات سالح نَه بعد از آنکه هرات را فتح کردند خربب
هـا زنـده شـدند اغی ساختند چون خرب بچنگیز خان رسید متعجب شد گفت مردهملک ابوبکر و منکتای را کشته اهل هرات را ی

ایلچکدای نویني را با هشتادهزار سوار جرار از نواحی غزنني حرکـت داده و پنجـاه هـزار سـوار پیـاده دیگـر از خراسـان و افغـان 
ردم بسیار بـه قتـل رسـیده بـاالخره جمع نموده متوجه هرات گردید و مدت شش ماه و هفده روز محاصره کرده از هر دو طرف م

ی بـه عـگشته و جم(کثرت انجامید و اهل هرات دو فرقه شدند جمعی مایل به حرب ه آذوقه محصوران به قلت و آذوقه دشمن ب
شدند عاقبت سپاه دشمن چون مور و ملخ هجوم آورده مانند زنبور قلعه را سوراخ کرده شهر را گرفتند ایلچکدا ) مصالحه راغب

مود تا خالیق را صغرياً کبرياً از تیغ بگذرانند وهیچکس را سری در بدن وبـاری در گـردن نباشـد چنـان کردنـد عمـارات و امر فر
  .خانه و برج و بارو و خندق همگی را برابر و یکسان نمودند

و خورشـید منظـر جـدا چنان گویند که هزار هزار و ششصد هزار و کسری بشمار آمد که کشته بودند و چندین هزار دخرت مـاه پیکـر 
کرده باغنایم بیحد و مرکه الیق چنگیز خان بود بپای تخت فرستاد، آن خطه که از نزاهـت و نظافـت چـون روضـه ارم خـرم بـود 

ارسـال  بـه عـدمویران افتاد چون ایلچکدای از شهر بريون رفته بوادی رسید دو هزار سوار بازگردانید که اگر کسـی مخفـی باشـد 
  .نیز دو هزار نفر به تقل آوردند بعد از سه روز نزد ایلچکدای مراجعت کردند دارید در این نوبت

در این بلیه شانزده نفر در کهوف غار پنهان شده بودند نجات یافتند بعد از رفنت سپاه چنگیزی بدان والیت شـتافتند چـه دیدنـد 
ر مقـامی دل آرامـی بـر خـاک افتـاده و در هـر در سر هر راهی ماهی را دیدند کشته و در هر قدمی خون محرتمـی ریختـه و در هـ

رهگذری دلربی به خاک هالک سر نهاده مدت بیست روز از فراق احباب و اصحاب و اقرباء و اصدقاء ناله و زاری برآوردنـد 
ئی مسکن ساختند هر کسی که از چنگال آجال جان بـدر کردند بعد از آن در بريون درب خوش حمام کهنهشیون و سوگواری می

رده بود بایشان پیوستند تا عدد ایشان بچهل رسید آنگاه بدرون شهر آمده در مقامی لنگر اقامت انداختند و یکـی را کـه شـرف ب
الدین خطیب نام بود بر خود بزرگ ساختند و مدت شانزده سال بعیـاری و راه زنـی در آن شـهر زنـدگانی کردنـد در ایـن مـدت 

  .تا آنکه اوکتای قاآن پسر چنگیز خان بر عمارت آن دیار حکم فرمود بغري از چهل مرد در آن دیار دیاری نبود
بلیه طاعون بود که فی شهور و سنه هشتصد و سی و هشت از مکمن غیب ظهور نموده حکماء این بلیه را از نتیجه  حادثه دیگر

  :ند کما قال المولوی فی المثنویااند و اهل تحقیق نتیجه ذمایم افعال و قبایح اعمال شمردهعفونت هواو کثافت ماء دانسته
 ابــــــــر نایــــــــد از پــــــــی منــــــــع زکــــــــوة

 

ــــــات ــــــدر جه ــــــاء ان ــــــد وب ــــــا افت  وز زن
 

در حبیب السري مسطور است که در ان ایام کثرت ازدحام خالیق خاص و عام چنان بود که جلگای سی فرسخ عرض بنظر بیننده 
نـاف جمـع شـده بودنـد كاز غلبه مردم که از اطراف و ا نمود لهذا اگر عفونت هوا پیدا شود دور نخواهد بود و همیک شهر می

  .نمودههر آینه هر گونه افعال ناشایسته و اعمال نابایسته ظهور می
در تاریخ هرات مسطور است که در آن بلیه ششصد هزار کس دفـن نمودنـد غـري از آنکـه مـردم بسـیار در خـاک مانـده تغسـیل و 

ی از مقبوالن بود در رفع آن بلیه بسی دعا فرمود حتی گفـت مـن جـان خـود را بـه تکفني ننمودند شیخ زین الدین خوافی که یک
سازم زهی جوانمردی که جان خود را در راه بندگان خدا فدا سازد و برای آسودگی خلـق خـود را بـه جهت بندگان خدا فدا می

  :نظم    هالکت اندازد
 رحـــــــــــــم اللـــــــــــــه معشرالماضـــــــــــــني
ــــــــدای ــــــــدگان خ ــــــــان بن ــــــــت ج  راح

 نشــــــوندنــــــده مــــــیوان بزرگــــــان کــــــه ز
 

ـــــــــدم ســـــــــرپدندی ـــــــــردی ق  کـــــــــه بم
ـــــــــــمردندی ـــــــــــنت ش ـــــــــــت خویش  راح
ــــــــدی ــــــــن ناکســــــــان بمردن  کــــــــاش ای

 

  .در آن اوان مريزا شاهرخ گورکان در حدود ری قشالق کرده بود
قتل و غارت امري تیمور گورکانیست که سبب آن ملک غیاث الدین پريعلـی ولـد ملـک عزالـدین حسـني گردیـده و  حادثه دیگر
  .س هباء و چندین مال بیغما رفتچندین هزار نف
فتنۀ شیبک خان بن خلیل خان از تخمه چنگیز خان فی شهور سنه نهصد و بیست ونه، بعد از فوت سلطان حسـني  حادثه دیگر

بایقرا ظهور نمود چون شیبک خان آن والیت را به حیطۀ تصرف درآورد آنچه آتش بر خس و خاشاک کند او بر اهاىل آن دیار 
  .کرد

خروج شاه اسماعیل بن سلطان حیدر صفویست که در سنه نهصد و بیسـت و شـش اتفـاق افتـاد چـون بـدان دیـار  دیگرحادثه 
  .مخالفت مذهب چندین هزار کس بدیار عدم شتافت و بسا اموال مردم که بغارت رفت به علتاستیال یافت 
ت صفویه ظهور و در حدود سـنه هـزا رو صـد و شورش طایفۀ ابداىل از جماعت افغان بود که بعد از انقراض دول حادثه دیگر
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مخالفت مذهب آنچه لوازم قتل و نهب و غارت بـود هیچگونـه تقصـري  به جهتسی واند آن والیت را بحوزۀ تصرف درآوردند 
  . نکردند

ر بـدان دیـار ظهور نادرشاه افشار است که به سبب جدال و قتال با طایفۀ ابداىل اتفاق افتاد خرابی و ویرانی بسـیا حادثه دیگر
روی نهاد و بعد از انقراض دولت نادری بسـم سـپاه مخـالف و مـؤفلا صـدمات بسـیاری نیـز بـدآنجا رسـید تـا آنکـه بـاز مسـخر 

  جماعت ابداىل گردید،
تا حال که سنه هزار و دویست و سی و هفت است در قبضۀ اقتدار آن جماعت است و فی الجمله بجلیه آبادی آراسته و به زیور 

ئی آباد است اکثر مـردم شـهر شـیعه رياسته است اصل شهر مشتملست به شش هزار باب خانه و بريون هر دروازه محلهمعموری پ
  .مذهب و ساکنان قرای آن سنی و شیعه مختلط است

مخفی نماناد کهدر هنگام ظهور دین اسالم اول کسی که به فتح خراسان آمـد و آن والیـت را بـه طریـق صـلح فـتح نمـود موافـق 
یخ هرات عبدالله عامر بود او چندگاه بضبط و ربط و حل و عقد آنجا اشتغال فرمود بعد از وی حکم بن عمرالغفاری بعد از تار

وی سعید بن عثمان بن عفان القرشی بعد از وی عبدالله بن زیاد بعد از وی عبدالرحمن بن یاد بعد از وی سالم بن زیاد بعد از 
در زمان قتیبة بن مسلم سه سال در خراسان بود بعد ازوی امیة بن عبدالله القرشی چهار سـال وی عبدالله بن حازم السلمی و او 

حکومت نمود بعد ولد خود یزید را خلیفه کرد و یزید برادر خود فضل بن مهلب را خلیفـه سـاخت بعـد از وی قتیبـة ابـن مسـلم 
ی و کیـع بـن اسـود، بعـد از وی یزیـد بـن مهلـب بـن یزیـد الباهلی دو سال حاکم بود و در سنۀ نود و شش او را کشتند، بعد از و

و او مـدت  بخراسان آمد اول عامل عراق بود و مدت یکماه در هرات مقام نمود و مهلب بن یزید را در خراسان عامـل سـاخت
حمن شش ماه لوای حکومت برافراخت آنگاه عتبةبن الجراح الحاشی بیامد یکسال ودو ماه حکومـت نمـود بعـد از وی عبـدالر

داللـه البجلـی بعـد از وی عب بن مسلم االیادی بدان دیار توجه فرمود بعد از وی سعید بن عبدالعزیز القرشـی بعـد ازوی اسـدبن
حکم بن عوانه بعد ازوی جنیدبن عبدالرحمن مزنی بعد از وی عامرةبن الحرب بن المری بعد ازوی عاصم بن عبدالله العامری 

  .بعد ازوی جعفر بن حنظله بعد از وی نصربن سیار بعد ازوی واحدبن عبدالله البجلی
  .تمامی اینها عامالن خلفای اربعه و ملوک بنی امیه بودند

آنگاه ابومسلم مروزی خروج نموده خالفت از خاندان امویه بآل عباس منتقل گردید و روزگار مؤسس اساس دولت بنی عبـاس 
آخر واىل هرات که ازجانب امویه بود ابراهیم بن الحارث الحنفی بود بعـد از گردیده نام و آوازۀ ایشان را از سپهر برین گذرانید 

وی نهاربن عبدالرحمن العادی حکومت نمود و دولت بنی امیه از خراسان بدیشان منقـرض گردیـد و سـلطنت آن گـروه بنهایـت 
  .انجامید

دنـد اکثـر ایشـان در کمـال اسـتقالل ایالـت و پوشیده نماند که ازاوان خـروج ابومسـلم تـا ایـن زمـان والتـی کـه در آن والیـت بو
نخست معاذیان ایشان از اوالید معاذبن مسـلمند، بعـد از ایشـان بطاهریـان منتقـل گردیـد، بعـد از : ند بر این وجهدحکومت نمو

ز ایشان بـآل ایشان به صفاریان رسید، بعد از ایشان سامانیان حکومت یافتند، بعد از ایشان تیموریان بدان والیت شتافتند، بعد ا
به سلجوقیان متعلق بود، بعد از ایشان بدست غوریان افتاد، بعد از ایشان حکومت خـوارزم  نسبکتکني انتقال نمود، بعد از ایشا

شاهیان روی داد، بعد از ایشان بدست غوریان افتاد، بعد از ایشان حکومت خوارزم شاهیان روی داد، بعـد از ایشـان چنگیزیـان 
مغوالن ملوک کرت بدانجا آمدند، بعد از ایشان گورکانیان تختگـاه فرمودنـد، بعـد از ایشـان  به امراز ایشان مستوىل شدند، بعد 

چندی طایفه اوزبکیه ضبط و ربط نمودند، بعد از ایشان نوبت به سالطني صفویه رسـید بعـد از ایشـان بـه طایفـه ابـداىل منتقـل 
  .ی باز طایفۀ ابداىل دست تصرف گشادندگردید، آنگاه بدست نادرشاه افشار افتاد، بعد از و

  .ه هزار ودویست و سی و هفت است بحوزۀ تصرف ایشانستنتا حال که س

  اندروزگار آن خطه را تختگاه نموده در ذکر طوایف ملوک که در آن دیار حکومت و اکثر
ه که بعد از اعالم دین اسـالم والیـان بر رأی دانشوران دهور پوشیده و مستور نخواهد بود که در بعضی کتب تواریخ به نظر رسید

فرمودنـد بعـد از ظهـور دیـن بودند و نواب و گماشتگان به بالد دیگر ارسـال مـیخراسان در اکثر زمان در دیار هرات ساکن می
مبني نخستني طایفه که آنجا را نشیمن کردند و در عظمت و وسعت آن سعی موفور بجای آوردند ملوک طاهریان بودنـد و ایشـان 

  .اندپنج نفرند که مدت پنجاه سال حکومت نموده
بود که بحکم مأمون بن هارون عباسی یکسـال و نـیم حکومـت نمـود مولـف  اول ایشان طاهر بن حسني بن مصعب خزاعی

روضةالصفا آورده که طاهر بصفت شجاعت و علو همت بود، در مالزمت مـأمون خـدمات پسـندیده نمـود چنانچـه امـري عسـکر 
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لی بن عیسی را در نواحی ری شکست داد آنگاه متوجه بغداد گشته محمد امني را گرفته بدارالخالفه عدم فرسـتاد محمد امني، ع
ب خمـر مشـغول بـود کـه رچون مأمون از مرو بدارالسالم بغداد شتافت طاهر در سلک مقربان او انتظام یافـت روزی مـأمون بشـ

ئی چند بطـاهر داده در ایـن اثنـاء گریـه عظیمـی بمـأمون افتـاد طـاهر سهطاهر به مجلس درآمد مامون حسني شرابدار را فرمود کا
عرض کرد یا امري عرصۀ ربع سکون در تصرف مالزمانست سبب گریه چه خواهد بود؟ مأمون سخنی مناسـب وقـت تقریـر نمـود 

بخانـه رسـانیده یکـی از اما چنان گریه بر وی غلبه کرد که طاهر را دیگـر مجـال سـؤال نمانـد طـاهر خـود را بـاهزار تـرس و بـیم 
مخصوصان حسني شرابدار را طلبیده و مبلغ دویست هزار درهم باو داده که نزد حسني بـرده او را بـر آن دارد کـه ازمـأمون سـبب 
گریه را معلوم نماید خادم آن وجه را بنظر حسني رسانیده چگونگی را عرض نمود روز دیگر که مامون از حسني شراب خواسـت 

اسـت حسـني  رندهم تا خلیفه موجب گریه روز گذشته را باز نگوید مامون گفـت تـرا بامثـال ایـن امـور چـه کـا گفت والله شراب
عرض کرد این گستاخی به سبب اندوهی است که از گریه خلیفه بر من مستوىل گشـته مـامون بعـد از وصـیت در کتمـان گفـت کـه 

داشت حسني کیفیـت را بطـاهر  میآید خود را از گریه نتوانم نگاه هرگاه چشم من بر طاهر میافتد قتل برادرم محمدامني به خاطرم
  .رسانیده

طاهر از مامون بغایت ترسیده نزد احمدبن خالد وزیر که دوستی فیمابني بود رفته صورت واقعـه را بیـان نمـود آنگـاه درخواسـت 
از اثر غضب خلیفه مصون ماند وزیر قبول  کرد که نزد خلیفه نوعی نماید که حکومت خراسان بدو تعلق گريد تا به آن حدود رفته

مطلب نموده چون به مالزمت مامون رسید پریشانی احوال خراسان را به عرض رسانید مـامون گفـت مصـلحت چیسـت جـواب 
داد که طاهر بامور مملکت دانا و بر احوال رعیت بینا است مامون گفت از وی ایمن نتوان بود وزیر عرض کرد هـر مخالفـت کـه 

تدارک آن قیام نمایم مامون راضی شده احمد منشور ایالت خراسـان را بنـام طـاهر نوشـت و طـاهر بـه ه ظاهر شود من ب از طاهر
را از خطبـه بینـداخت و خطبـه بنـام یکـی از  ئی از جمعات بر منرب رفته نام مامونخراسان رفته بعد از یک سال ونیم روز جمعه

انـه رفتـه علـی الصـباح او را مـرده یافتنـد گوینـد پسـرش طلحـه از زوال دولـت اوالد امام موسی کاظم خواند در همـان شـب بخ
  .اندیشید همان شب پدر را خفه کرده

کـرد گفـت دسـت گفتند که چون با حضرت امام رضا علیه التحیة و الثناء بیعت مـینقل است که طاهر را برای آن ذوالیمینني می
ضرت بیعت کرده گفت یساری کـه در بیعـت امـام مشـغول گشـت او را راست من به بیعت مامون مشغول است بدست چپ با ح

  .یمني نیز توان گفت از این سخن او را ذوالیمینني لقب کردند
چون خرب فوت طاهر به مامون رسید فی شهور سنه دویست و نه جهت طلحه مثال و خلعت ارسـال گردانیـد و  -طلحةبن طاهر

ر سریر حکومت تمکن یافت و در زمـان او حمـزه نـامی در سیسـتان خـروج کـرده او به موجب فرمان مأمون دروالیت خراسان ب
وی شتافت بعد از وقوع حرب حمزه را منهزم گردانیده بدارالملک خویش باز گردید فـی شـهور سـنه دویسـت و  به جنگطلحه 

در جنـگ خـوارج بـه قتـل بیست و سه بدار الملک عدم خرامید بعد از وی پسرش علی قایم مقام پدر شـده در نـواحی نشـابور 
  .رسید

-مـأمون بـدفع بابـک خـرم دیـن همـت مـی بـه امـر در زمان وفات برادرش در حدود دینور اقامت داشت  -عبدالله بن طلحه

گماشت مأمون ضبط خراسان را اهم دانسته عبدالله را بدان صوب نامزد گردانید و او بخراسان آمـده در معمـوری بـالد و رفـاه 
رسـانید تـا زمـان خالفـت واثـق در کمـال اسـتقالل حکومـت نمـود، گوینـد وی نشـابور را دارالملـک  ظهوربه عباد سعی موفور 

  .فرموده، مدت ایالتش هفده سال بود
بعد از فوت پدر فی شهور سنه دویست و چهل پای عزت بر مسند ایالت نهاد بعد از فوت واثـق متوکـل بـه  -طاهر بن عبدالله

 به صوبی تا زمان خالفت مستعني حکومت داشت و هم در اوان دولت مستعني لوای عزیمت جهت او منشور مجدداً فرستاد و
  .آخرت برافراشت
لهـو و ه چون پدرش وفات یافت به فرمان مستعني بامارت خراسـان شـتافت وی بفضـل و ادب موصـوف و بـ -محمدبن طاهر

نمود الجرم یعقـوب بـن لیـث در والیـت ل نمیمملکت و سپاهی و رعیت اشتغا به امر لعب به غایت مشعوف بود بدین جهت 
سیستان قوی شده بـه طـرف هـرات لشـگر کشـیده و آن والیـت را از عـامالن محمـد مسـتخلص گردانیـد و محمـد از فوشـنج کـه 
دارالملک طاهریان بود به نشابور گریخت و آبروی دولت طاهریان را بر خاک مذلت ریخت آخراالمـر یعقـوب بـن لیـث دسـت 

  .از امور مملکت کوتاه گردانید ودولت طاهریان به نهایت انجامید تصرف محمد را

  در ذکر ملوک کرت
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بر ضمري صاحبان خرب و واقفان سري مخفی و مسـترت نمانـد کـه ملـوک کـرت هشـت نفـر بودنـد و مـدت یـک صـد و چهـل سـال 
-ر ابـن ملکشـاه سـلجوقی مـیسنج به سلطانحکومت نمودند بعضی گویند صد و سی سال لوای ایالت برافراشتند نسب ایشان 

  :پیونددرسد و از طرف مادر بملوک غور می
 وی از نژاد سلطان سنجر ابن ملکشاه است اکثر مورخان برآننـد کـه -نخستني ایشان ملک شمس الدین محمدبن ابوبکر بود

و عزالـدین در  شـودملک شمس الدین دخرت زاده ملک رکن الدین است و نسب رکن الـدین بعزالـدین عمـر مرغنـی منتهـی مـی
اش مشاهده فرمـود همگـی گردد چون رکن الدین عالمات اقبال در ناصیۀ احوال نبريهسلک بنی اعمام سلطان غیاث الدین می

  .نمودهمت خویش را در تربیت وی مصروف می
ت ملک شمس الدین محمد در اندک مدتی بوفور فضل و کمال و شجاعت و سخاوت از سایر ارباب شوکت و اصـحاب حشـم

ممتاز و مستثنی گردید و در مکارم اخالق و مراسم اشفاق بدرجۀ اعـال و مرتبـه قصـوی رسـید و در وقـت اسـتیالی چنگیزخـان 
بملک رکن الدین یرلیغ فرستاد و حکومت خیسار و غور و توابع آن دیار بروی مسلم داشت وملک هرگاه لوای عزیمت به طرف 

داشـت و ملـک شـمس الـدین از حـدت فهـم بریاسـا و مـد را همـراه برمـیافراشت ملک شمس الـدین مح اردوی چنگیزی می
یوسون چنگیزی وقوف کامل حاصل گردانیده در نزد امراء دولت چنگیزخان اعتبار تمام بهم رسانید، فـی شـهور سـنه ششصـد و 

  .چهل و سه ملک رکن الدین وفات نمود
ی منکوقاآن فرمـود اتفاقـاً در یکـی از معـارک حـرب کـه ملک شمس الدین بعد از فوت جد بنابر حوادث روزگار عزیمت اردو

رسـانید لهـذا منظـور نظـر عنایـات  بـه ظهـورومردانگی در آن معرکه  ن آثار شجاعتيبود ملک شمس الدقاآن را با مخالفان می
نمـوده  شاهانه گردیده امارت مملکت هرات و غور و غرجستان و اسفرار و فراه و سیستان بدو مفـوض گردانیـد ملـک مراجعـت

هرات را دارالملک ساخت و در آن جا عمارات نیکو و باغات چون مینو طرح انداخت و در معموری شهر و آبادی والیت جد 
فرمـود آنگـاه سـیف الـدین ملـک نمود و در تنظیم مملکت و رعایت رعیت مسـاعی جمیلـه ظـاهر مـیتمام و جهد ماالکالم می

ري کرده بـه قتـل آورد و قلعـۀ بکـر را کـه در غایـت متانـت و حصـانت بـود مسـخر غرجستان و نصريالدین حاکم سیستان را دستگ
  .ساخت

بعد از فوت هالکوخان به مالزمت اباقاآن شتافت بنابر اظهار مردانگی از آن شهریار خالع فاخر و طبل و علم یافت بعـد از آن 
  .ل گردیدرعیت پروری و عدالت گسرتی مشغو به امر اجازت گرفته بمقر خویش خرامید و 

تسخري خراسان از آب آمویه گذشت ملک شمس الدین طوعاً او کرهاً  به جهتچون در سنه ششصد و شصت و هشت براق خان 
جانب خیسار گردانید چون بر اقیان ه ش رسیده بعد از مالحظه اطوار براقیان پسند خاطرش نگردیده عنان مراجعت ببه مالزمت

ی از اهل فساد که وجودشان در جهان مباد در خدمت اباقاآن خان ملک را سعایت کردند از لشگر اباقاآن خان مهزم شدند بعض
که در تقویت براقخان ساعی بوده از این سخن مزاج سلطان بروی متغري شده باحضار ملک یرلیغ خاقانی صدور یافت ملک 

رضی خاطرش بود از پادشاه ندید و شتافت چنانچه م به مالزمتاستمالت شهریار ه شمس الدین نخست ابانموده باالخره ب
مدتی میان خوف و رجاء اوقات گذرانید تا آنکه فی شهور سنه ششصد وهفتاد و شش بشربت مسموم رخت هستی بملک 

  :آخرت کشیده در تربیز مدفون گردید موالنا وجیه الدین نسفی در تاریخ وفات او گفته قطعه
ــعبان ــه ش ــاد و شــش م ــال ششصــد و هفت  بس

ـــــفدر ای ـــــام ص ـــــرتبن ـــــد ک ـــــان محم  رانی
 

 قضــا ز مصــحف دوران چــو بنگریســت بفــال
 برآمـــــد آیـــــه والشـــــمس کـــــورت درحـــــال

 

وی بملک شمس الدین کهني مشهور بود بعد از پـدر در اردوی اباقـاآن خـان  -ملک رکن الدین بن ملک شمس الدین کرت
د اباقاآن خان او را باطبـل و علـم بهـرات بود و به سعی و اهتمام قشني اغول بن هالکوخان منظور نظر عواطف شاهانه گردیمی

ونـه رایـت عزیمـت  دارسال فرمود ملک بهرات رسیده باندک زمانی آن والیت را معمور و آبادان ساخته در سنه ششصد و هفتا
ار بسـر غور برافراخت و قالع و بقاع آنجا را بمردان مرد و گردان نام آورد سرپد و چندماه در قلعۀ خیسار در کمال اقتد به صوب

قندهار لشگر کشیده آن مملکت را جرباٌ و قهرا مطیع و منقاد گردانید بعـد از فـوت اباقـاآن  به طرف دبرد ودر سنۀ ششصد و هشتا
خان ولد خود عالءالدین را به حکومت هرات گذاشته به قلعه خیسار رفته هم در آنجا فی شهور سنه هفتصد و پنج علم عزیمت 

  نا حکیم الدین غوری در تاریخ وفات او گفتهموال. بعالم دیگر برافراخت
  :قطعه

 روز یکشــــــــــــــــنبه از صــــــــــــــــفرده ودو
ـــــــدین کـــــــرت خســـــــروآفاق  شـــــــمس ال

 

 ســــال هجـــــرت رســـــیده هفتصـــــد و پـــــنج
ــــه فــــردوس از ایــــن ســــرای ســــپنج  شــــد ب
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د رن و کاردانی موصوف بـوده و در شـجاعت و پهلـوانی از اقـران خـوه از بدوحال به -ملک فخرالدین بن ملک رکن الدین
ربود و در نظم و نثـر و انشـاء و امـالء از ابنـای ملـک وملـوک امتیـاز داشـت و پـدر همـواره او را مشـمول نظـر قصب السبق می

ن اوان که ملک رکن الـدین منـزوی بـود ملـک فخـر الـدین بـرتک ادبـی آگماشت اما در عطوفت گردانیده همت برتربیت او می
بود تا در سـنه ششصـد و لک با خواص خود مدت هفت سال در حبس پدر میجسارت نمود پدر از او رنجیده حبسش فرمود م

نود و سه فرصت یافته خود را خالص گردانیده هم در آن قلعه متحصن گردید هرچند پدر او را اسـتمالت داد و پیغامهـا فرسـتاد 
بود در اسـتخالص ملـک فخرالـدین  او بر قول پدر اعتماد نکرد امري نوروز بیک که در آن زمان راتق و فاتق دولت غازان خانی

دال درگذشـت تـکلمه چند بقلم آورده نخست ملک رکن الدین بمعاذیر دلپذیر متمسک گشت چون مبالغه امري نـوروز از حـد اع
ه امـري رسـید او را بـ به مالزمـتامري نوروز فرستاد چون ملک  به خدمتملک رکن الدین بعهد و پیمان او را از قلعه بزیر آورده 

اعزاز معزز گردانید تا آنکه برادرزادۀ خود را بسلک ازدواجش کشیده و کیفیت قابلیتش را به عرض غـازان خـان رسـانیده انواع 
هرات روانش گردانید ملـک فخرالـدین بعظمـت تمـام بـدان والیـت درآمـده باسـتمالت لشـگر و رعیـت  به طرفبا طبل و علم 

معمور ساخت و قلعۀ اختیار الدین که متصل به شـهر هـرات اسـت طـرح پرداخت و در عدل و انصاف کوشیده آنجا را به غایت 
  .انداخت

نموده وفا بوده و در پاس حقوق هیچگونه مالحظه نمیشود ملک فخرالدین مردی غدار و بیاما آنچه از کتب تواریخ معلوم می
قـوق تربیـت امـري عـادل نهـاد را نـابود چنانچه در سنه ششصد ونود و نه امري نوروز از سیاسـت غازانخـان بـدو پنـاه بـرد و او ح

انگاشته او را بکسان غازانخان سرپد تا به قتل آوردند و دانشمند بهادر که در زمان سلطنت اولجایتو سلطان بجانب هرات لشگر 
زار کشیده به شمشري غدر محمدسام و اشاره ملک فخرالدین در قلعه اختیارالدین کشته گشت و فتنه عظیم ظهور یافتـه چنـدین هـ

  .کس در آن حادثه درگذشت و خود نیز در سنه هفتصد و شش در قلعه خیسار درگذشت
در آن اوان کـه امـري دانشـمند بخراسـان آمـده متوجـه هـرات بـود بنـابرآزاری کـه از  -ملک غیاث الدین بن ملک رکن الـدین

د سام دالور، شهریار عدالت گسرت او را مت نمود بعد از فوت برادر و محميبرادران در خاطر داشت باردوی اولجایتوسلطان عز
هرات فرستاد ملک بدان والیت درآمده جمهور خالیق را نوید عـدل و انصـاف  به صوبنواخته با خیل و خدمت وطبل و علم 

داد بعد از چندگاه بنابر سعایت امرای خراسان اولجایتو سلطان وی را طلب نمود و مدت چند سال در اردو سر گردان و پریشان 
ال بود تا آنکه در سنه هفتصد و پانزده مرخص شده بهرات مراجعت نموده در ترویج شریعت غرا و ملت بیضا بغایـت سـاعی ح

فرمود در سنه هفتصد و بیست و یک با دویست نفر توفیق حج اسـالم و زیـارت روضـه بود و در تعمري بقاع خري مبالغه تمام می
و زیارت در ضمان عافیت به مقـر دولـت شـتافت در مراجعـت از سـلطان ابوسـعید  خرياالنام در یافته بعد از ادای مناسک حج

خان و امري چوپان نوازشها یافت چون امري چوپان از سلطان ابوسعیدخان گریخته در سنه هفتصد و بیست و هشت بهـرات آمـده 
ري نوروز کرده بود امري چوپان را با یک پناه بدو برد ملک غیاث الدین با امري چوپان همان کرد که برادرش ملک فخرالدین با ام

پسرش بحکم سلطان ابوسعید خان بکشت ودست او را بریده نزد سـلطان نشـانه فرسـتاده در هفتصـد و بیسـت و هشـت مـریض 
  .شده وفات یافت

ف اعیان هرات بر مسند ایالت نشست و ابـواب جـور و اعتسـا به اتفاقبعد از فوت پدر  -ملک شمس الدین بن غیاث الدین
اتفاق افتاد بمداومت شرب مدام او را شـعف » خلد ملکه«بر روی خالیق بربست ودست عدل و احسان گشاد تاریخ جلوسش 

از مـی شـبانه و صـبوحی  تمام بودی چنانچه مدت ده ماه حکومت نمود ده روز او هشیار نبود، بر ارباب فطانت ظاهر است کـه
  .تصد و سی در هرات انتقال نمودبامداد وخواب چاشت چه خواهد گشود و در سنه هف

نـویس بعد از برادرش بر مسند حکومت جلوس نمود و او جوانی خوب صورت و خوش -ملک حافظ بن ملک غیاث الدین
هم راضی نشده در سـنه  دادند بر آناستصواب ملک مهمات را فیصل میبود در زمان ایالت او غوریان بر ملک استیال یافته بی

  .لک را به عالم جاوید فرستادندهفتصد و سی و دو م
شهریاری بود بصفت نصـفت و رعیـت پـروری موصـوف و بوفـور جـالدت و  -ملک معزالدین حسني بن ملک غیاث الدین

  .سرافرازی معروف و به تقویت شریعت به غایت راغب و مایل و همگی همتش مقصور به خدمت و تربیت مشایخ و افاضل
لدین حسني بعد از کشته شدن ملک حافظ، حافظ ملک و مال گردید و با وجـود صغرسـن در تواریخ مسطور است که ملک معزا

را مطیع و منقاد گردانیـد چـون در سـنه هفتصـد و سـی و شـش سـلطان ابوسـعید بجهـان جاویـد  با رای پريوبخت جوان غوریان
ظم هـر بـالد بصـیت عـدل و داد ملـک شتافت و اختالل تمام باحوال بالد عراق و خراسان و سایر بلدان راه یافت اکـابر و اعـا

را در ظل حمایـت خـویش جـای داد و ابـواب انعـام و اکـرام بـر روی فـرق انـام  روی توجه ببلدۀ هرات نهادند و ملک همگی
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بگشاد موالنا سعدالدین تفتازانی کتـاب مطـول بنـام وی مـزین سـاخت چـون امـراء خراسـان طغـاتیمور خـانرا بـر سـریر خانیـت 
را در سرانجام مهام هرات و مضافات آن تمکني نداده خطبه بنام خویش خواند و در سنه هفتصـد و چهـل  نشاندند ملک ایشان

سـتملش بیـک و مهـر خواجـه  بـه جنـگو سه با امري وجیه الدین سربدار مقاتله نموده ظفر یافت و در سنه هفتصد و پنجاه و نه 
ت سـی ونـه سـال در کمـال دت ملک حسني روی بارتفاع نهاد و مـایزدی شتافته در آن محاربه هر دو کشته شدند لهذا لوای دول

  انداستقالل حکومت کرد و در سنه هفتصد و هفتاد و یک روی توجه بعالم آخرت آورد در تاریخ وفات او گفته
  رباعی

ــــــاه ــــــالم پن ــــــاه اس ــــــات ش ــــــاریخ وف  ت
ــــــده ــــــث ذوالقع ــــــوانی ز ثال  چــــــون برخ

 

ـــــه ـــــن ظـــــل ال  ســـــلطان جهـــــان معـــــز دی
 لـــــــه ثـــــــراهمعلـــــــوم شـــــــود ز طیـــــــب ال

 

بعد از فوت پدر در بلـدۀ هـرات لـوای حکومـت برافراشـت و خطـه  -ملک غیاث الدین پري علی بن ملک معزالدین حسني
وصیت پدر به برادر خود ملک محمد مسلم داشت چندگاه میان ایشان موافقـت بـود آخراالمـر بنابرافسـاد  به موجبسرخس را 

نمود لهذا ملک غیاث الدین با لشک پرکني متوجـه سـرخس گردیـده ملـک  اهل فساد ملک محمد به برادر بزرگ خود عصیان
هرات گردانیده و  به طرفحصاری شده بعد از امتداد محاصره لشگر سرمای هوارسید الجرم ملک غیاث الدین عنان مراجعت 

  .انجامید به صلحمیان برادران هم 
نمود و سر منرب و روی زر را باسامی ائمـه معصـومني مـزین میچون در زمان او خواجه علی مؤید در سبزوار شعار مذهب امامیه 

فرمود بعضی فقهای حنفی مذهب فتوی نوشته بعرض ملک رسانیدند که دفع شـیعه بـر ملـک واجـب بـل اوجبسـت بنـابراین می
هر و ملک چندسال متعاقب لشگر به نیشابور که در تصرف خواجه علی مؤیـد بـود کشـیده از مراسـم قتـل و غـارت و تخریـب شـ

رسانید، در نوبت سیم در ویرانی بیشرت مبالغه نموده غالت مسـلمانان را چرانیـده و باغـات را بـا  به ظهوروالیت آنچه الزم بود 
  .داشتتر آنکه از این حرکات ناستوده ثواب مأمول مینباشت عجبازمني هموار کرده کاریزها را بی

فرمـود یکـی از اهـل رسـاتیق ر نشابور نشسته بتخریب و تحریق امر مـیدر مطلع السعدین مسطور است هنگامی که ملک در ظاه
تأمل جواب داد که به مذهب آخند ای مرد بنای مسلمانی بر چند چیز است؟ آن مرد بی: بنظرش درآمده او را پیش طلبید فرموده

لک از شنیدن این سخن منفعـل گشـته م. غالت مسلمانان چرانیدن، و کاریزها را انباشنت، و درختها را انداخنت: ملک بر سه چیز
  .مراجعت نمود و در سنه هفتصد و هفتاد و هفت نوبت دیگر به نشابور آمده آنجا را مسخر نمود

صـاحبقران فرسـتاد و  بـه مالزمـتو در هفتصد و هفتاد و هشت با امري تیمور در مقام اخالص برآمـده پسـر خـود پـري محمـد را 
را بعنایات شاهانه نواخته خواهرزاده خود را باو تزویج ساخت چون امري در سنه هفتصـد  امريدوست نواز دشمن گداز پري محمد

و هشتاد و دو بر فتح خراسان همت گماشت ملک غیاث الدین الطاف شهریاری را عدم انگاشته لوای مخالفت برافراشـت بعـد 
و سه بپای تضرع و نیاز از شهر بـريون آمـده  دهشتا تواند نمود و در سنه هفتصد واز چهارروز دانست که بالشگر امري مقابله نمی

امري شتافت و امري صاحبقران او را بعواطف شاهانه دریافـت و کمـافی السـابق ایالـت هـرات را بـوی مسـلم داشـت و  به خدمت
ت ایـران شـتاف بـه طـرفسمرقند برافراشت و در هفتصد و هشتاد و چهار نوبت دیگر امري هفـت کشـور  به صوبلوای مراجعت 

چون در غیاب امري از ملـک حرکـات نـاالیق و ناسـتوده ظهـور یافتـه بـود در وقـت معـاودت او را بـا اوالد واقربـا مقیـد نمـوده 
بماوراءالنهر برد و در سنه هفتصد و هشـتاد و پـنج روزنامـۀ حیـات او و سـایر اوالد ابـی بکـر کـرت را از صـفحۀ روزگـار بسـرتد 

  .ودولت آن طایفه انقراض یافت

  ملوک گورکانیه در ذکر
ئی در مملکت ایران و فرقه: اندبر ضمري منري کشور گشایان ملک اخبار پوشیده نماند که ملوک گورکانیه متفرق بدو فرقه بوده

  .اندئی در کشور هندوستان پادشاهی نمودهاند و فرقهتوران سلطنت کرده
وی صاحب قران بود و در جهانگريی و جهانداری پادشاهی عظیم الشان و خسر -نخستني ایشان امري قطب الدین تیمور

نمودند، اکابر مورخان صاحبقران را در صف آرائی و کشورگشائی و در سالطني روزگار به آن شهریار گردون اقتدار برابری نمی
ند و در ااند و در بیان حاالت او تصنیفات ساختهصولت و جهانگريی و در شجاعت و دلريی نظري اسکندر و چنگیزخان گفته

  .اندوقایع آن خسرو کشورستان مجلدات پرداخته
امـري تیمـور طرغـای بـن برکـل بـن النگرينویـان بـن انجـل نویـان بـن قراچـار نویـان : نسب امـري صـاحبقران بـدین موجـب اسـت

قـاابن بنسوغوخجن بن ایردمجی برالس بن تاچوىل بهادر بن تومنه خان بن بایسـنقر بـن قایـد و خـان بـن در ثـومني خـان بـن بو
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نسب صاحبقران و نسب چنگیزخان در تومنه خان که پدر چهارم چنگیزخان و پدر نهـم صاحبقرانسـت . بوزنجر بن آالنقوا است
انـد و امـارت لشـگر و حکومـت کشـور پیوندد، آباء و اجداد صاحبقران و خوانني چنگیزیه همواره صاحب حشمت بـودهبهم می

 جم صاحبقرانست در زمان خانیت جغتای خان بن چنگیزخان منصب امرياالمرائـی داشـتهنموده اند امري قراچار نویان که پدر پن
نموده مدت هشتاد و نه سـال زنـدگانی یافـت ودر سـنه هفتصـد و پنجـاه و دو بـه عـالم و ضبط لشگر ونسق رعیت را قراچار می

  .جاودانی شتافت
هر بلـدۀ کـش از بـالد مـاوراء النهـر از بیـدای عـدم بـه امري تیمور در شب بیست و پنجم شعبان سنه هفتصد و سی و شش در ظا

فضای وجود جلوه نموده در همان سال سلطان ابوسعید خان بن سلطان محمد خدابنده که آخر ملوک چنگیزیـه اسـت در ایـران 
می کـه به جهان جاودان انتقال فرمود در آن وقت قزاق خان از نسل جغتـای خـان پادشـاه مـاوراءالنهر بـود بـه سـبب ظلـم و سـت

افراشت امريقذغن که یکی از امرای معدلت پريای بود بر او خروج نموده در سـنه هفتصـد داشت ولوای جوری که بر آسمان می
-و چهل و هفت وی را از میان برداشت بدین سبب به دولت چنگیزیه فتور موفور راه یافته عزل و نصب ایشان بدست امراء می

بخانیت نصب نمود بعد از دو سال او را شونغار کرده بیان قلی اغالنرا از نسل جغتای خـان  بود امري قذغن دانشمند چه اغالنرا
نصب فرمود و مملکت ماوراءالنهر به یمن معدلت امري غذغن روی به معمـوری و آبـادی آورد چـون دوازده سـال و کسـری او را 

  .قتل یکی از نزدیکان خود درگذشت حکومت باالستقالل میسر گشت در سنه هفتصد و پنجاه و نه در شکارگاه به
بعد از آن ولدش مري عبدالله مدت یکسال حکومت کرده بیان قلی خان را به جهت غرض فاسـدی کـه بـاحرم اوداشـت بـه قتـل 
آورد وغورشـاه اغــالن را بـه پادشــاهی برداشـت امــراء مـاوراءالنهری بــاوی نسـاختند و در ســنه هفتصـد و شصــت او را از میــان 

  .د از آن در مملکت توران هرج و مرج تمام ظهور نموده هر امريی به نفسه بدعوی أناو الغريی زبان گشودبرانداختند بع
در خالل این احوال تقل تیمورخان از نژاد جغتای خان که باستقالل فرماندهی والیت حبه بود باسـتجماع عسـگر فرمـان داد و 

تـوران نهـاد اکثـر امـرای عظـام بـه خـدمتش پیوسـتند وکمـر  در سنه هفتصد و شصت و یک با شـوکت هرچـه تمـام تـر روی بـه
مالزمتش بر میان بستند پدر امري صاحبقران در آن سال وفات کرد و امـري دخـرت امـري سـالءبن امـري غـذغن را بـه نکـاح خـویش 

  .درآورد در آن وقت از سن امري بست و پنج سال گذشته بود
آثار دولت از جبني او ظاهر و عالمت سلطنت ازناصیۀ احوالش باهر بود در این هنگام به خدمت تقل تیمور مشرف گشت چون 

الجرم امري را در دیوان تقل تیمورخان اکرام کردند و مراسم احرتام به جای آوردند ایالـت والیـت کـش و توابـع آن را کـه تعلـق 
ابتدای اعـتالی امـري کشورگشـای در  باقوام وی داشت بامري تفویض نمودند و ابواب لطف و احسان برروی روزگار امري گشودند

  .این اوان اتفاق افتاد
مراجعت نهاد امريحسني ابن سال که برادر زن امري بود حاکم توران گردید امري به  به صوبچون لشگر تقل تیمورخان عنان توجه 

بودنـد و ابـواب اهم مـیسبب خویشی در زمان او باعلی درجۀ امارت رسید امري تیمور و امري حسني مدتها در دولـت و نکبـت بـ
میان امري و امري حسني مخـالف وقـوع یافـت امـراء تـوران جانـب امـري  گشودند تا آنکهمرافقت و مصادقت بر روی یکدیگر می

  .گرفتند امريحسني در شهر بلخ به حکیم امري به وادی خاموشان شتافت
و سیور غتمش خان را از تخمه جغتای بـه خانیـت نصـب  در سنه هفتصد وهفتاد امري تیمور نافذالفرمان جمیع بالد توران گردید

 گردانید بعد از آن پیوسته او را دولت و اقبال تزاید گرفت و چمن جاه و جاللش یوماًفیوماً طـراوت پـذیرفت بهـر دیـار کـه توجـه
آورد شکست نخـورد نمود آن والیت را بگشود و با هر دشمن که مصاف داد خاندان خصم از گیتی برافتاد و بهر معرکه که روی 

ومدت سی و شش سال تمام مملکت توران و ترکستان وخوارزم و خراسان و هندوستان و عراقني و فارس و کرمان و مازندران و 
آذربایجان و دیار بکر و خوزستان و روم و شام و گرجستان را مسـخر سـاخت و بسـیاری از قـالع و بقـاع را گشـاده سـالطني آن 

و حکومت این کشـورها بـه پسـران نامـدار و پسـرزادگاه عـاىل مقـدار و امـراء ذوی االقتـدار تفـویض  ممالک را تمام برانداخت
  .فرمود

و در سنه هفتصد و هشتاد ونه در اصفهان به جهت مخالفت هفتاد هزار کس قتل نمود چون توقتمش خان پادشاه دشت قبچـاق 
رزید امري دونوبت به قصد او به دشت قبچاق که طولش هـزار که از تربیت یافتگان صاحبقران بود کفران نعمت کرده مخالفت و

چنـد دفعـه بـه . فرسنگ و عرضش ششصد فرسنگست لشگر کشید و در هر دو  نوبت باتوقتمش خان مقاتله نمـوده مظفـر گردیـد
. اسـري فرمـود والیت گرجستان رفته و با کفار آن دیار جنگ کرده بر ایشان جزیه معني نمود و چندین هزار سمن سیمای گلرخسار

چون در سنه هفتصد و نود سیور غتمش خان به دیار نیستی رخت بربست پسرش سلطان محمود خان به حکـم امـري صـاحبقران 
ایران توجه نمود در قراباغ آذربایجـان قشـالق فرمـوده در سـنه ه بر سریر خانیت نشست و نوبت آخر سنه هفتصد ونود و دو که ب



۲۳۸ 

و جمیع آن بالد را به حیطۀ تصرف درآورد چندین امراء بزرگ آن والیت به حکم امري به قتل  هفتصد و نود و سه سفر شام کرد
رسیدند و چندین هزار دخرتان ماه پیکر و پسران خورشید منظر اسري گردیدند اکثر آن بالد به جاروب نهب و غارت مصفا گشت 

ود و اجناس از حـد افـزون و امتعـه و اقمشـه از حسـاب و سلطان فرخ فرمان فرمای مصر منهزم گشته به جانب مصر شتافت و نق
  .دست عساکر منصوره افتادببريون 

در همني سال به جهت مخالفت اهل بغداد امري صاحبقران بدان صوب عزیمت نموده بـه قتـل عـام آن دیـار فرمـان داد، در ایـن 
رز و بوم روم توجه فرمـود، در سـنه هفتصـد و نـودو سال امري کشورگري قشالق را در قراباغ اختیار نمود و در سال دیگر به سفر م

چهار در حدود انگوریه با سلطان ایلدرم بایزید قیصر روم مصاف داد و قیصـر بدسـت امـري صـاحبقران افتـاد لشـگر قیامـت اثـر 
روم لنگر جغتای بر تمام مملکت روم مستوىل شدند و از مراسم قتل و غارت هیچگونه قصور نکردند امري قرب یکسال و نیم در 

اقامت انداخت و خاندانهای بزرگ ودودمانهای سرتگ آنجا را برانداخت در آن اوقـات سـلطان محمودخـان و سـلطان ایلـدرم 
بایزید در اردو وفات یافتند و از این گريودار جهان فانی رسته به سرای جاودانی شتافتند و امري صاحبقران در سنه هفتصد ونـود 

نمـودو قـرب یکسـال و نـیم در آذربایجـان و عـراق توقـف فرمـود و سـالطني اطـراف از گـیالن و  و پنج بـه آذربایجـان مراجعـت
مازندران و سایر مکان به خدمتش روی نهادند و بعضی پیشکشـهای الیـق فرسـتادند پادشـاه مصـر وجـوه دنـانريودراهم را بنـام 

اللـه تشـریفا و تکریمـا خطبـه باسـم سـامیش صاحبقران مزین ساخته به خـدمتش ارسـال داشـت و در حـرمني الشـریفني زاد همـا 
  .خواندند

  .و در سنه هفتصد و نود و شش ملوک مازندران و آل مظفر و سایر حکام را برانداخت
و در سنه هفتصد و نودو هفت از راه خراسان متوجه ماوراءالنهر شده طوی بزرگ ساخت از آنجا به عزم تسخري مملکت ختـای 

  :ان در شب هفدهم شهر شعبان از آنجا متوجه عالم آخرت گردید یکی از فضال گفتهبه والیت اترار رسید در زمست
ـــود ـــور آنکـــه همچـــو او شـــاه نب  ســـلطان تم
ـــاد و یکـــی کـــرد خـــروج  در هفتصـــد و هفت

 

 در هفتصــــد وســــی و شــــش آمــــد بوجــــود
ــــدرود  در هشتصــــد و هفــــت کــــرد عــــالم ب

 

  .ت خود ترتیب کرده بوده دفن کردندنعش او را از اترار به سمرقند نقل نمودند و در گنبدی که جه
ئـی از مراسـم تعظـیم امري صاحبقران باوجودی که در اکثر اوقات بامور جهانگريی و تنظیم والیت ستانی اشـتغال داشـت دقیقـه

گماشـت و گذاشت و همواره برعایت مشایخ عظام و عرفـای عـاىل مقـام همـت مـیعلماء و تکریم سادات مهمل و معطل نمی
کاشت پیوسته طلب همت از باطن فـیض مـواطن ایشـان درخواسـت نشینان میمرحمت در دلهای منزویان و گوشهتخم محبت و 

رسـانید در گردید واردات تمام به خدمت مشایخ گـرام بـه ظهـور مـینمود به خدمت الزم السعادات این فرقه علیه حاضر میمی
پوشید و در وصف اعدای دیـن نشینان و فقريان میدعای گوشه ورزید و جوشنبندگی شیخ زین الدین تایبادی اخالص تمام می

  .کوشید الجرم بعروس مرادهم آغوش گشت وصیت صالبتش از ایوان کیوان درگذشتو دولت می
امري غیاث الدین جهـانگري کـه در اوایـل سـلطنت پـدر در سـنه هفتصـد و هفتـاد و شـش علـم اول : امري چهار پسر نامدار داشت

اول محمد سلطان که امري او را ولیعهد کرده بود بعد از فتح روم در شـهر : ت برافراشت و از او دو پسر ماندآخر به صوبرحلت 
پريمحمـد بعـد از فـوت بـرادرش والیـت عهـد بـدو دویـم شعبان فی سنه هفتصد هفتاد و پنج در همان مرز و بوم وفـات نمـود، 

ودند به اطاعت و سـلطنت او وصـیت نمـودو پـري محمـد در آن مفوض گشت امري در حال احتضار امرائیکه در خدمتش حاضر ب
 -هنگام حاکم زابل و کابل و حدود هند بود تا آنکه در سنه هشتصد و نه بدست پريعلی یار که یکی از امـراء او بـود کشـته گشـت

بـاتو تـريی بـدو دویم معز الدین عمر شیخ که حکومت فارس داشت در زمان پدر در سنه هفتصد و هفتـاد و شـش در پـای قلعـۀ 
جالل الدین مريانشاه تختگاه  سیم -رسید و بدان درگذشت بعد از آن امري تیمور جای اورا به پسرش پريمحمد بن عمر شیخ داد

هالکوخان که عبارت از آذربایجان بوده باشد تا حدود روم و شام بدو عنایت گردیده بود بعد از پدرش در سنه هشتصد و ده در 
چهـارم معـني الـدین شـاهرخ سـلطان کـه  -در ذکر قرایوسف احوال وی درگذشـت کمان کشته گشت چنانکهمحاربه قرایوسف تر

  :شودشرح حال او اجماال گفته می

  سلطان شاهرخ بن امري تیمور
گسرت فتوت دثار بود و در تقویت دیـن مبـني و تـرویج شـریعت سیدالمرسـلني و پرور مروت شعار و شهریار عدالتپادشاه شریعت

نمـود و در هـر حـال در ادای فـرایض و سـنن و نوافـل مـداومت و م سادات و تکریم عرفای معرفت سمات سـعی بلیـغ مـیتعظی
آورد بـه صـفت کرد ودر خريات ومربات و تعیني مدارس و طالب و خانقاه و تبجیل مشایخ جهد موفـور بجـای مـیمواظبت می
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  .صالبت معروف بود گسرتی موصوف و به علوهمت و شجاعت وپروری و عدالترعیت
در سنه هفتصد و نود و نـه بـه حکـم امريصـاحبقران بـر مسـند حکومـت خراسـان قـدم گذاشـت و بعـد از فـوت امـري مـن حیـث 
االستقالل لوای سلطنت برافراشت بابرادرزادها که در اطراف ایران و توران لوای حکومت افراختـه در مقـام مخالفـت بودنـد و 

پیمودند کرات و مرات جنگ کرد و ایشان باندک فرصتی بعضی نیست و نـابود و برخـی تبداد میدر هر والیتی طریق عناد و اس
باطاعت و انقیاد آمدند آن پادشاه بر تمامت ممالک ایران و توران که در تصرف گماشتگان امري تیمـور بـود اسـتیال یافـت و سـه 

بایجـان شـتافت در نوبـت اول و ثـانی بعـد از فـوت نوبت به قصـد استیصـال امـري قرایوسـف ترکمـان و پسـران او بـه سـمت آذر
امريقرایوسف که در آن اثنا واقع شده بود با امري اسکندر و مريزا جهانشاه پسران وی مقاتلـه نمـوده غالـب آمـد و در نوبـت سـیم 

افـت بـه جانـب ش رسید چون امرياسکندر از توجـه مريزاشـاهرخ خـرب یبه خدمتمريزا جهانشاه در مقام اطاعت و انقیاد در آمده 
روم منهزم گردید و مريزا شاهرخ حکومت آذربایجان را به مريزا جهانشاه مسلم داشت و مملکت فـارس را بکـف کفایـت مـريزا 
پري محمد ابن عمر شیخ گذاشت ودارالملک اصفهان را به مريزا رستم ابن عمـر شـیخ تفـویض نمـودو بلـدۀ همـدان را بـه مـريزا 

  .داسکندر بن عمر شیخ مرحمت فرمو
بعد از چندگاه مريزا پري محمد بر دست بعضی از مالزمان خویش به قتل رسید و برادرانش مريزا رسـتم و مـريزا اسـکندر بـا هـم 
مخالفت کرده فتنه حادث گردید مريزا اسکندر چندی طرح سلطنت انداخت و بامريزا شاهرخ مخاصمت ظاهر کرده مخالفـت را 

کـرد بـه فرمـودۀ وی بـه اهرخ برادرش مريزا رستم او رامیل کشید و چون همچنان فتنه مـیاظهار ساخت بعد از انهزام از مريزا ش
  .قتل رسید

مريزا شاهرخ در سنه هشتصد و بیست و هشت والیت فارس را به پسر خود ابوالفتح ابراهیم سلطان شفقت نمود و امور مملکت 
ال بعـد از امـري صـاحبقران مـن حیـث االسـتقالل و نظام رعیت را از هر جهت بـواجبی منضـبط ومنسـق فرمـود مـدت چهـل سـ

پادشاهی کرد و در احداث مدارس و مساجد و خوانق بسیار مساعی جمیله بجای آورد آخراالمر در بیست و پنجم ذیحجـه سـنه 
اندهشتصد و پنجاه در نواحی ری وفات نمود والدتش در چهاردهم ربیع االول سنه هفتصد وهفتاد و دو بود در تاریخ او گفته

  :نظم  
ــــور ــــر ن ــــاهرخ آن مظه ــــان ش ــــلطان جه  س
ــه شــاهی مشــهور  در هشتصــد و هشــت شــد ب

 

 در هفتصــــد و هفتــــاد و دوآمــــد بــــه ظهــــور
ـــــرور  در هشتصـــــد و پنجـــــاه شـــــد ازدار غ

 

مـريزا الـغ بیـک کـه  اولآخرت برافراشت پنج پسر نامدار در صفحۀ روزگار گذاشـت  به صوبچون مريزا شاهرخ لوای عزیمت 
مريزا ابوالفتح ابراهیم سـلطان بـه حکـم پـدر مـدت  دویمو ترکستان بوی مفوض بود احوالش مذکور خواهد شد سلطنت توران 

بیست سال حکومت فارس نمود و در زمان پدرش در سنه هفتصد و سی و هشت از این جهان انتقال فرمود موالنا شرف الدین 
مـريزا بایسـنقرااو نیـز  سـیماو ترتیب داده بنامش موشح ساخت  یزدی کتاب ظفرنامه را که به تاریخ تیموری مشهور است باشارۀ

  .در زمان حیات پدر در سنه هضتصد و سی و هفت جهان را بدرود کرد
مريزا عالءالدوله و مريزا سلطان محمد و مريزا بابر احوال هر یـک اجمـاال مـذکور خواهـد : از مريزا بایسنقرا سه پسر یادگار ماند

تمش ایالت والیت زابل و کابل و حدود هند بدو مفوض بود او نیز در ایام پدر سنه هشتصـد و سـی مريزا سیور غ چهارمگشت 
  .وفات نمود پنجم مريزا محمد جوکی او نیز در زمان پدر در سنه هشتصد و چهل و هشت از این عالم فانی درگذشت

  مريزا خلیل سلطان بن مريانشاه بن امري تیمور
بعضی از امراء بزرگ  به اتفاقبود چون امري در اترار به حکم ملک الجبار بدارالبوار انتقال نمود در یورش ختاهمراه امريتیمور 

اب خزاین بگشود و حاصل ودر نواحی تاشکند براورنگ سلطنت جلوس فرمود و از آنجا باعدت تمام متوجه سمرقند گردیده اب
اللـه : آن را بوضیع و شـریف و قـوی و ضـعیف بخشـید مصـرع بحر و کان که سالهای فراوان امري اندوخته بود چهار سال تمامی

الله که تلف کرد و که اندوخته بود در سنه هشتصد و هشـت بـا پسـر عـم خـود مـريزا پريمحمـد در نـواحی نسـف مصـاف داده او 
بوس نمـود و شـمع رامنهزم گردانید در سنه هشتصد و یازده امري خداداد که یکی از امراء بزرگ او بود یاغی شده او را گرفته مح

جهان پادشاه مغولستان را به سلطنت توران طلبید چون شمع جهان به حدود توران رسیده امري خداداد به خدمتش مستعد گردیـد 
در حني مالقات به حکم پادشاه مغولستان سراو را بریدند و نزد مريزا شاهرخ به خراسان ارسال داشتند و مريزا خلیـل سـلطان از 

در بعضی حصون متحصن گردید در این اثنا مريزا شاهرخ به توران آمده مريزا خلیل سلطان بعـد از عهـد و  حبس خالصی یافته
پیمان به خدمت او رسیده احرتام تمام یافت مريزا شاهرخ او را به حکومت عراق نامزد فرمود چون مريزا خلیل سلطان به عـراق 



۲۴۰ 

  .در کشور نیستی برآسود نزول اجالل نمود بعد از مدتی در سنه هشتصد و چهارده

  مريزا الغ بیک بن مريزا شاهرخ
پروری در آل تیمور نظري نداشت، در کثرت علوم و کماالت نفسـانی ممتـاز و مسـتثنی سـیما محمدترغای نام داشت و در فضیلت
افراز گشت و به یمن همتا بود، در سنه هشتصد و دوازده به فرمان پدر به ایالت کشور توران سردر فن ریاضی در زمان خویش بی

 به اتفاقمعدلت آن شهریار باندک روزگاری آن مملکت به غایت معمور گشت در سنه هشتصد وبیست و چهار در ظاهر سمرقند 
موالنا صالح الدین موسی قاضی زادۀ رومی و مالعالء الدین علی قوشجی که شارح تجرید است و موالناغیاث الدین جمشید 

  .انی رصدی بنیاد نهاده باتمام رسانید و باکثر خريات و مربات آن پادشاه خجسته صفات موفق گردیدو موالنا معني الدین کاش
در سنۀ هشتصد و پنجاه و یک خرب فوت پدر بدو رسیده به عزم تسخري خراسان به طرف بلـخ خرامیـد در آنجـا شـنیده کـه مـريزا 

اند و پسرش مريزا عبـداللطیف را گرفتـه گی به خدمتش بستهعالءالدوله در هرات به تخت سلطنت نشسته و اهل خراسان کمربند
اند بنابراین با مريزاعالءالدوله از راه صلح برآمده مريزاعبداللطیف را طلب نموده عالءالدوله مـريزا عبـداللطیف محبوس فرموده

  .ف دادسمرقند عط به صوبرا به خدمت پدر فرستاد و میان ایشان صلح شده مريزا الغ بیک عنان مراجعت 
چون مدت یک سال بر این بگذشت کرت ثانی مريزا الغ بیک با مريزا عبداللطیف و مريزا عبدالعزیز پسران خود عازم خراسـان 
گشت و در چهارده فرسخی هرات با مريزا عالءالدوله جنگ در پیوست و عالءالدوله را شکسته به هرات آمده بر سریر سلطنت 

ءالدوله و مريزا ابراهیم با هم طریق موافقت و مرافقت پیموده خیال مخالفت دارند الجـرم از پدر نشست چون شنید که مريزا عال
شهر هرات بريون خرامید و پسرش مريزا عبداللطیف تا بسطام بجاروب غارت مصفا ساخت و به هرات مراجعت نمودنـد چـون 

د که یارعلی ترکمان ولد مريزااسکندر بن قرایوسـف در غیبت او در هرات فرتت شده بود ومردم بريون شهر بدان متهم گشته بودن
اند لهذا محالت بريون شهر را بر امراء قسمت کرد تا غارت کردنـد بعـد از آن از هـرات بـه جانـب را در فتنه چنگیزی مدد کرده

ا پدر جنـگ کـرده توران حرکت کرده بدارالملک رسید و مريزا عبداللطیف به بلخ آمده با پدر یاغی گردید و در حدود سمرقند ب
پدر را بگرفت و بدست عباس نامی داده تا به قصاص پدرش به قتل رسانید و بعد از قتـل پـدر بـرادرش مـريزا عبـدالعزیز را بـه 

  :بیت    اندقتل آورد این بیت را در تاریخ وفات مريزا الغ بیک گفته
ـــــا ـــــغ جف ـــــه تی ـــــاس کشـــــتش ب  چـــــو عب

 

 بـــــود ســـــال تـــــاریخش عبـــــاس کشـــــت
 

  .یابت پدر در ماوراءالنهر سی و هشت سال و کسری و بعد از پدر دو سال و هشت ماه و نیم بودنه مدت حکومتش ب

  مريزا عبداللطیف بن مريزا الغ بیک بن مريزا شاهرخ
به فضل و کماالت نفسانی معروف و به لطف طبـع وحـدت ذهـن و مراسـم ادب موصـوف بـود اماتنـدخوی و سیاسـت بـافراط 

نمود در ضبط ملک ودفع اعداء سعی بلیغ داشت چنانکه از بیم سطوت و صـولت او بسیار می داشت و باندک خیانتی عقوبت
گذرانید بعـد از فـوت آن گذاشت درایام صباوت در ظل تربیت مريزا شاهرخ روزگار میاوزبک بصد فرسنگی توران قدمی نمی

آخراالمر آن بدبخت پدر را گرفته به قتل رسانید بود تا آنکه محبت پدری به عداوت انجامید شهریار در خدمت پدر بزرگوار می
  :بیت نظامی به مضمونو 

 پــــــــــدرکش پادشــــــــــاهی را نشــــــــــاید
 

ــــر شــــاید ــــه جــــزاگ ــــدب ــــه نپای  شــــش م
 

  اندبعد از شش ماه در سنه هشتصد و پنجاه و چهار بابا حسني نامی او را باغوای امرای پدرش به قتل رسانید در تاریخ او گفته
  :بیت  

 اش بــه تــريت شــب جمعــهبابــا حســني کشــ
 

 تـــاریخ فـــوت اوســـت کـــه باباحســـني کشـــت
 

شـود سبحان الله آدمی چه مقدار جاهل و شقاوت بنیاد است که به جهت دو روزه عمر این امر شنیع و فعل قبیح را مرتکب مـی
  .نعوذ بالله من غضب الجبارنماید و از عذاب مؤبد و عقاب مخلد اندیشه نمی

دلیـل ایـن معنـی  »انه لیس مـن اهلـک«که نجابت صوری مایۀ سعادت معنوی نیست و آیۀ وافی هدایۀ گوید دانائی می: نکته
ئی در میان نبود نجابت ظاهری او بر خباثت باطنی سودی نکرد، و علـی بـن است قابیل که پسر حضرت آدم بود و هنوز واسطه

ی نفعی ننمود، و مستنصـربن متوکـل بـن معتصـم بـن اسمعیل بن حضرت امام جعفر الصادق ابن امام محمد باقر را نسبت صور
هرون الرشید که به هفت پشت خلیفه زاده بود بر قتل پدر اقدام نمود، و شريویه بن خسـروبن هرمـز بـن نوشـريوان کـه تـاکیومرث 

یمـور نسب عاىل داشت بر قتل پدر همت گماشت، همچنني مريزا عبداللطیف بـن مـريزا الـغ بیـک بـن مـريزا شـاهرخ ابـن امـري ت
صاحبقران که پدر بر پدرخان بن خان بود پدرش را قتل نمود، از این گونه بسیار ظهور یافته و نجابت ظاهری بر خیاثـت بـاطنی 



۲۴۱ 

  .باطنیت اصلی چه کند بدگهر افتاد: ایشان سودی نداده و ناخن نژاد ظاهری گره سعادت باطنی نگشاده است مصرع

  بینش
گـردد بلکـه دانـش ظـاهری و علـوم رسـمی نیـز باعـث ری سـرمایۀ سـعادت معنـوی نمـیبه خاطر کنی نرسد که همني نجابت صو

دانش ابلیس او را راه رشـاد و طریـق سـداد ننمـود، و علـم بلعـم بـاعور وی را سـعادتی  شود زیرا کههدایت و سبب نجات نمی
نا کـه رئـیس المحققـني اسـت او را نبخشود، فخرالدین رازی که رئیس المتکلمني است او را رئیس المشرکني، و شیخ ابوعلی سی

خـوار  خواننـد، ای نـادان تـو کـه بـاقیگویند، و ابوحنیفه که رئیس االصولیني است او را رئیس المضلني میرئیس الملحدین می
نمـائی و زبـان گوئی که باب دانش مسدود است و علم شهود مفقود الهام را انکار مـیتر اینکه منکر ایشانی میدیگرانی عجب

گشائی که عمل کردن به ظن را مأمورم و طریق شک و گمان را معذور پس هدایت تو از کجا معلوم گردیـد بر این طایفه می طعن
و این علم قطعی تو از که رسید؟ مناسب مقامست احوال قزوینی ساکن شرياز پوشیده نماند که وی عالم ومجتهد آنجاست ظـاهر 

وی درعـالم ظـاهر نیـز کـور و اعمـی  ه ازعلم باطن آگاه نیستم و کافه ناس متفقند بر اینکهاو نابینا است و نیز بلسان اقرار دارد ک
است فقري فتوی از او دیدم که در حق یکی از اهل ایمان نوشته بود که در کفر زید علم قطعی دارم و از شکوک و ظنون برکنـارم 

الیقني گذشته بعني الیقني رسیده اسـت و از بـرای وی یعنی درخصوص کفرزید وبدانش من شک وریب راه ندارد و از مقام علم 
چند یوم قبل خالف این  اینگونه علم از شهادت دو کس بهم رسیده بود یک نفر مالمکتبی و یک نفر دیگر مثل او و حال آنکه

  .فتوای داده بودو بعد نوع دیگری نیز ظهور نموده
باشـند در مسـائل اصـول دو فاضل گرانمایه و عـالم بلنـد پایـه مـیبدانکه سید مرتضی علم الهدی که شاگرد شیخ مفید است هر 

انـد اند وزبان بر تکفري و تفسیق یکدیگر نگشادهاند و حال آنکه در کفر یکدیگر فتوی ندادهقریب بدویست مسئله اختالف کرده
عملـی چگونـه بـه شـهادت دو عالم الغیوب کسی را معلوم نیست ایـن ا به جز کفر و اسالم امر اعتقادیست و او مخفی است و 

نفر بر امر مخفی دانا و بر امور حقیقت بینا شده و حکـم بـر کفـر اهـل ایمـان نمـوده اسـت و حـال آنکـه جمعـی کـه در خـدمت 
-نمودند و نفس و اموال خود را در رکاب آن جنـاب ایثـار مـیمصاحبت می آن جناب حضرت رسول بودند و به شب و روز با 

آوردند چون آن حضرت از جهان فانی بسرای جاودانی رحلت فرمود دو سه ی و خدمتگذاری بجا میکردند و مراسم جان سپار
نفر از اواسط صحابه و زیاده بر بیست هزار کس مشتبه نمودند و حق صاحب والیت کلیه را غصب کردنـد و حقیقـت امـر را بـر 

ین اعمی را چگونه از گفته دو نفر مجهول النسب علـم صحابه پوشیده ساختند و همگی را به تیه حريت و اشتباه انداختند بس ا
انظروا «گوید که حضرت صادق فرموده است حدعني الیقني رسید این اعمی می رقطعی حاصل گردید و چه نوع دانسنت او بس

اىل من کان منکم قدر وی حدیثنا و نظر فی حاللئا و حرامنا و عرف احکامنا فارضوا به حکمافـانی قدجعلتـه علـیکم 
حاکما فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانما بحکم الله استخف و علینـارد و الـراد علینـا کـالرادعلی اللـه وهـو علـی 

بنابر مضمون حدیث هر کس ردوانکار من نماید رد و انکار ائمه هدی نموده و هر کس رد و انکـار   »حدالشرک بالله عزوجل
و هرکس رد و انکار حضرت باری تعاىل نماید مشرک و کافر است پس هـر  ائمه هدی کند رد و انکار جناب اقدس الهی نموده
  .کس رد و انکار من کند مشرک و کافر خواهد بود

باشـند و آن گوید بباید دانست علمائی که رد و انکار ایشان ثانی رد و انکار ائمه اطهار است چه صنف از علماء مـیدانائی می
صول است یا فرقۀ اخباری یا هر دو اگر در حق علمـاء اصـول ایـن حـدیث وارد شـده صفات که معصوم فرموده در حق علماء ا

آید علمـاء اصـول مشـرک و کـافر آید که فرقۀ اخباری مشرک و کافر باشند و اگر در حق اخباری وارد گشته الزم میاست الزم می
نماینـد و هـد قـول یکـدیگر را رد و انکـار مـیباشند دیگر آنکه دو مجتباشند و حال اینکه هیچ یک از ایشان مشرک و کافر نمی

گویـد گویند فالن مجتهد احکام صاحب شرع را نفهمیده و اگر فهمیده غلط فهمیده است مجتهد دیگر نیز همني سخن مـیمی
ا رد پوید چنانچه حاجی مريزا ابراهیم فسوی عالم یگانه و مجتهد زمانه است و اقوال و افعال ابن اعمـی رو طریق تخطئه او می

آیـد ایشـان مشـرک و گشاید پـس الزم مـیرد بر این اعمی می نماید و شیخ موسی اخباری ساکن شرياز زبان طعن وو انکار می
  .کافر باشند

آید که هفده فرقه از ایشان مشرک و کافر باشند و ایـن نیـز محـل نظـر اسـت اند الزم میدیگر آنکه گروه شیعه متفرق بهیجده فرقه
داننـد مگـردو سـه نفـر از علمـاء ماننـد سـید اند بلکه فرقـه عامـه را نیـز کـافر نمـیلمائ حکم بر کفر ایشان نکردهزیرا که فحول ع

مرتضی علم الهدی پس این اعمی چگونه بر کفر اهل ایمان حکم نموده و علم یقـني از کجـا آورده اسـت نعـوذ باللـه مـن شـرور 
  .انفسنا



۲۴۲ 

  .م هدایت نماید و از وساوس نفسانی و هواجس شیطانی محافظت فرمایدحق سبحانه و تعاىل همگی را بر صراط مستقی

  مريزا ابوالقاسم بابربن مريزا بایسنقربن مريزا شاهرخ
مولف حبیب السري آورده که مريزا بابر پادشاهی بود بلطف طبع و حسن خلق موصوف و به بسط بساط عیش و نشاط به غایـت 

سلطنت بر تخت سلطنت ننشست و از نهایت مکارم ابواب شفقت بر روی اربـاب مشعوف از کمال تواضع و کسر نفس در مدت 
اعتنا بود و مواجبی که جهـت او معـني بـود بـه همـان حاجت نبست در زمان مريزا شاهرخ نسبت به برادران خویش به غایت بی

  .نمودقناعت کرده به جفای ایام صرب می
خراسان نهضت فرمـود چـون بـه بسـطام رسـید  به صوبمريزا خلیل سلطان بعد از فوت مريزا شاهرخ از والیت ری به همراهی 

قاصد هند که در آن سال به موجب فرمان مريزا شاهرخ در جرجان قشالق کرده بود به شرف مالزمت مريزا بـابر فـایز گشـته او را 
لطنت و لـوازم پادشـاهی بـه مـريزا به سلطنت جرجان نوید داد بنابر آن مريزا بابر به طرف جرجان روان شده امري هندو اسباب س

 بـه طـرفبابر پیشکش کرده مستحسن افتاد و آن مملکت در قبضۀ اقتدار مريزا بابر قرار گرفت و در سنه هشتصـد و پنجـاه و سـه 
خراسان شتافت و دارالملک هرات را مفتوح ساخت، و در سنه هشتصد و پنجـاه و پـنج در موضـع چنـاران بـابرا در خـود مـريزا 

مد مقاتله کرده او را اسري ساخت باالخره مهر اخوت از لوح خاطر محو کرده بنیاد حیاتش برانداخت آنگاه بـه عـراق سلطان مح
و فارس رفته آن والیت را در حیطۀ تسخري کشیده و ازجانب خود حکام وداروغه نصب کرده به خراسان بـاز گردیـد، در هشتصـد 

ابر بريون رفت و به تصرف اولیای دولت مريزا جهانشاه درآمد و مريزا بابر به و پنجاه و هفت عراق و فارس و کرمان از تصرف ب
سبب مخالفت که در توران به سلطنت رسیده به والیت مذکوره التفات ننمود و مدت هفت سال من حیث االستقالل پادشـاهی 

راشت و در تـاریخ وفـات آخرت براف به صوبداشت، ودر سنه هشتصد و شصت و یک در مشهد مقدس لوای عزیمت  خراسان
  :رباعی    انداو گفته

 ناگــــــــاه قضــــــــا و قــــــــدر ســـــــــبحانی
 در هشتصــد و شصــت و یــک ازتــاریخ رســول

 

 برخــــــــاک فکنــــــــد تــــــــاج بابرخــــــــانی
 در ســــــادس و عشــــــرین ربیــــــع الثــــــانی

 

  مريزا سلطان محمد بن مريزا بایسنقربن مريزا شاهرخ
روت موصوف در اکثر معارک هولناک خود بنفسه مباشر امـر خسروی بود به کمال و فهم و فراست معروف و به وفور فضل و م

خ مـدت پـنج سـال هرقتال گردیدی هر چند لشگر خصم به شوکت و قوت بودی اصال از آن نیندیشیدی در زمان حیات مريزاشـا
اد در مملکت عراق به دولت گذرانید و چون آفتاب عمر آن شهریار بـه سـر حـد غـروب رسـید مـريزا سـلطان محمـد در خـرم آبـ

لرستان بود از آنجا به والیت ری حرکت نموده اردو بازار مريزا شاهرخ را غارت کـرده از آنجـا بـدارالملک اصـفهان شـتافت و 
بعد از ضبط و ربط آن بلده عنان یکران بجانب شرياز تافت مريزا عبدالله فرمـان فرمـای فـارس بـه قـدم مقاتلـه پـیش آمـده بـني 

داد شکست به طرف مريزا عبدالله افتاده روی به وادی فرار نهـاد مـريزا سـلطان محمـد  الجانبني حربی در غایت صعوبت دست
مملکت فارس را ضمیمه عراق ساخت آنگاه لوای عزیمت به جنگ مريزا جهانشاه پادشاه آذربایجـان برافراخـت بـاالخره میـان 

طرف فارس گردانید ومدت پنج سـال در کمـال آن دو پادشاه کینه خواه به صلح انجامید و مريزا سلطان محمد عنان مراجعت به 
استقالل پادشاهی نمود در سنه هشتصد و پنجاه و پنج عزیمت خراسان کرده در جنگ برادر خود مريزا بابر کشته گشـت چنانچـه 

  .در ضمن احوال مريزا بابر گذشت

  مريزا عالءالدوله ابن مريزا بایسنقر ابن مريزا شاهرخ
عـراق برافراشـت عالءالدولـه را قـائم مقـام خـود سـاخته در شـهر هـرات  بـه صـوبرایت حرکـت در نوبت آخر که مريزا شاهرخ 

بگذاشت چون خرب وفات مريزا شاهرخ بدو رسید بر سریر حکومت نشسته خزاین جد خود را که در قالع بود متصرف گردیـد و 
رخ در اردوی پادشـاه حـاکم شـده بـود و شوکت تمام وعدت الکالم بهم رسانید چون مريزا عبداللطیف بعد از فوت مريزا شـاه

گوهرشاد بیگم حرم مريزاشاهرخ را که جدۀ مريزاعالءالدوله بود در میان سمنان و خوار در سنه هشتصـد و پنجـاه گرفتـه و نعـش 
جاه و برد چون به حد نیشابور رسید جمعی از امراء عالءالدوله در سنه هشتصد و پنمريزا شاهرخ را با اهل اردوی به سمرقند می

یک مريزا عبداللطیف را گرفته نزد عالءالدوله آوردند مريزا الغ بیـک نـزد عالءالدولـه کـس فرسـتاد مـريزا عبـداللطیف را طلـب 
نمود و مريزا عالء الدوله با او صلح کرد و مريزا عبداللطیف را نزد پدر ارسال فرمود و حدود بلخ و شربغانرا به مريزا الـغ بیـک 

انجامیـد و  بـه صـلححال مريزا بابر لوای خروج برافراشت بعد از التقـای فـریقني و تسـویۀ صـفوف امـر  مسلم داشت مقارن این



۲۴۳ 

  .طرف غربی خراسان از خبوشان اىل اسرتاباد و دامغان به مريزا عالء الدوله مسلم گردید
ن نهـاد ودر چهـارده فرسـخی بعد از این در سنه هشتصد و پنجاه و دو مريزا الغ بیـک بـا عسـاگراوزبک از تـوران رو بـه خراسـا
آنکه بامريزا ابراهیم مقابل گردد هرات جنگ کرده شکست بر عالءالدوله افتاد و نزد مريزا بابر رفته و دیگر روی دولت ندید بی

مشهد فرار نموده مريزا ابراهیم بعد از استماع این خرب در غایت شوکت و حشمت متوجه هرات گردید و بساط عیش و  به طرف
ی با دل شادمانی مبسوط گردانید در خالل این حال استماع نمود که مريزا شاه محمود با جنود نامعدود متوجـه هراتسـت کامران

بنابراین مريزا ابراهیم با لشگر آراسته روی عزیمت به طرف دشـمن نهـاد، سـیزده سـال و یـک روز در قیـد حیـات بـود و از ایـن 
بدخشـان افتـادو از آنجـا بدشـت قبچـاق روی نهـاد و چنـدگاه بـا پسـر خـود نمـود مـدتی بـه جبـال طرف به آن طرف تـردد مـی

گذرانیـد نمود و بعضی اوقات در عراق در مالزمت مـريزا جهانشـاه روزگـار مـیمريزاابراهیم بود و گاهی با برادران مخالفت می
  .دیگر خرامید عاقبت در خانه ملک بیتون رستمداری در سنه هشتصد و هفتاد و پنج با هزاران رنج به جهان

  مريزا ابراهیم بن مريزا عالءالدوله ابن مريزا بایسنقر بن مريزا شاهرخ
گذرانیـد از قضـا روزی مسـتحفظان غافـل گشـته از مدتی در حبس مريزا بابر بود بعد از فوت آن شهریار نیز در قید روزگـار مـی

ظل اعالم آن شاهزاده عاىل مقام دست داد و مريزا  مرغاب خرامید و در اندک وقتی ازدحام تمام در به طرفحبس بريون آمده 
شاه محمود بعد از شنیدن این خرب روی توجه بدفع مريزا ابراهیم نهاد بعد از تالقی فریقني نخست مريزا ابـراهیم مغلـوب و بعـد 

ل فرمـود و ابـواب جرجان فرار نمود و مـريزا ابـراهیم در دارالسـلطنه هـرات نـزول اجـال به طرفغالب گردید مريزا شاه محمود 
  .عیش و کامرانی و عشرت و خوشدىل بداد

در این اثنا خرب رسید که مريزاشاه محمود در جرجان باسـتجماع جنـود اشـتغال دارد الجـرم مـريزا ابـراهیم رایـت عزیمـت بـدان 
ساخت و مريزا ابـراهیم طرف انداخت و مريزا شاه محمود نیز باجنود اسرتاباد باستقبال عم زاده توجه نموده ظاهر شهر را سنگر 

در اثنای راه شنید که مريزا جهانشاه ابن قرایوسف کینه خواه عزم خراسان نموده قریب به نواحی اسرتاباد رسیده است نخست از 
دانسـت طاقـت مقاومـت بـا لشـگر تراکمـه نـدارد بـه مضـمون الفـرار قبول این سخن ابا و امتناع نموده بعد از تحقیق چون مـی

سنن سیدالمرسلني بدست اضطرار عنان هزیمت را براه بیابـان انعطـاف داده قریـب بـه پانصـد کـس از مـريزا زاده مماالیطاق من 
های جغتای کشته شدند و مريزا ابراهیم رو به هرات نهاد چون وصول مريزا جهان شاه را به هرات شنید هـرات را گذاشـته فـرار 

ان ابوسعید جنگ واقع شده هزیمت یافت تـا در سـنه هشتصـد و شصـت و نمود بعد از مراجعت مريزا جهان شاه میان او و سلط
  .کشید در اثنای راه به عالم دیگر خرامیدسه دروقتی که از دامغان به مشهد مقدس لشگرمی

  مريزا شاه محمود بن مريزا ابوالقاسم بابر بن مريزا بایسنقربن مريزا شاهرخ
امراء و ارکان دولت پای عزت بر مسند حکومت نهـاد ودر آن  به اتفاقا افتاد وی در هنگامی که مريزا بابر را رخت بقا به باد فن

زمان به سن یازده سالگی بود بعد از هیجده روز از مشهد بـه سـمت هـرات توجـه نمـود چنـدی در هـرات توقـف فرمـود آنگـاه 
مشـهد مقـدس تافـت در سـنه  بـه صـوبت آنکه مقابله و مقاتله واقع شود عنان عزیمـمتوجه مريزا ابراهیم بن عالءالدوله شد بی

هرات انعطاف داد و مريزا ابراهیم متوجه خصم شـده دل بـر  به صوبهشتصد و شصت و یک با لشگر نامعدود عنان مراجعت 
مقاتله نهاد نخست غلبه از جانب شاه محمود بود باالخره مريزا ابراهیم فتح نموده و مريزا شاه محمود به سـمت مشـهد مقـدس 

غایـت رباره سلک جمعیت آن شاهزاده از هم گسـیخت ومـدتی در مشـهد و نـواحی آن سـرگردان بـود و از آنجـا دگریخت و یک
  .پریشانی به طرف سیستان حرکت نمود

ئی که میان امري خلیل هندو و حاکم کابل امري بابا روی نمـود بـه ضـرب در سنه هشتصد و شصت و سه در همان دیار در محاربه
  .ه عالم آخرت انتقال نمودتیغ یکی از لشگریان ب

  مريزا پريمحمدبن مريزا جهانگري بن امري تیمور
امري صاحبقران در وقت وفات وصیت کرده بود که او را بر سریر سلطنت نشانند و بررؤس منابر خطبه بنام آن قرةالعني شـهریاری 

صـاحبقران در کابـل نمود بعـد ازوفـات امريخوانند خسروی سلیم النفس و کم آزار بود و پادشاهی کریم خلق و عدالت شعار می
پای عزت بر سریر سلطنت نهاد و زمام ملک و مال را بکف کفایت پري علی یار بازگذاشت و بشرب مدام و صحبت خوبان گـل 
اندام مشغول گردید و با ساقیان سمن سیما و دلربان ماه لقا هم آغوش گشت و صدای نای و نوش از سپهر بـرین درگذشـت، بـر 

خرد مخفی نیست که نهال شراب شبانه و خواب روزانه چه ثمر خواهد داد و صحبت دلربان ساده روی و دخـرتان مشـکني اهل 



۲۴۴ 

  :بیت  موی چه گره خواهد گشاد
ـــــی ـــــد ز م ـــــرانداز باش ـــــلطان س ـــــه س  چ

 

ـــــی ـــــرش ب ـــــد از س ـــــیفت ـــــاج ک ـــــرب ت  خ
 

  :نظم  عارف ربانی در منع مسکرات گفته فی الواقع در نصیحت سفته
 فـــــــروش کنـــــــدمـــــــی صـــــــافت نمـــــــد

 بنگــــــــت آن اشــــــــتها دهــــــــد بــــــــدروغ
 مـــــــــی خیانـــــــــت کنـــــــــد بنـــــــــادانی
 دل ســــــــــــــیاهی دهنــــــــــــــدو رخ زردی
ـــــــربد ـــــــاده غـــــــم ب ـــــــدگوئی کـــــــه ب  چن

 دینـــی اســـتئـــی ز بـــیغمـــی شـــعبهبـــی
 بهــــــــرت از غــــــــم کــــــــدام یــــــــار بــــــــود
ـــن ـــوز و غصـــه کاهســـت ای  گرچـــه غـــم س
 بـــــــت پرســـــــتی ز مـــــــی پرســـــــتی بـــــــه
ـــــــگ ـــــــش رن ـــــــاش ز آب آت  برحـــــــذر ب
ــــیش ــــت ارب ــــم اس ــــش ارک ــــن آت ــــل ای  می

 اده نوشــــــــندگان جــــــــام الســــــــتبــــــــ
ـــــــت ـــــــتی نیس ـــــــان بخـــــــم مس  ذوق پاک
ـــــــد  هـــــــر کـــــــرا عشـــــــق او خـــــــراب کن
ـــــــو شـــــــد ـــــــار ت  گرچـــــــه اخـــــــرت باختی
 تـــــــــو بیکبـــــــــارگی ز دســـــــــت مشـــــــــو

 

 بنـــــــگ ســـــــبزت گلـــــــیم پـــــــوش کنـــــــد
ــــــــــی دوغ ــــــــــل بلیس ــــــــــه ماءالعس  گرچ
ـــــــوانی ـــــــری خ ـــــــاده را پ ـــــــز م ـــــــه ب  ک
 بهـــــل ایـــــن ســـــرخ و ســـــبز اگـــــر مـــــردی
ــــــــــربد ــــــــــم ب ــــــــــد وال ــــــــــوش بفزای  ه

 ســـــــتطـــــــرب دخـــــــرتی ز خـــــــودبینی ا
ـــــــــود ـــــــــرار ب  کـــــــــه شـــــــــب و روز برق
ــــــن ــــــآب زیرکــــــاه اســــــت ای ــــــرم ک  زو ب
ـــــــــه ـــــــــتی ب ـــــــــاقالن ز مس ـــــــــردن ع  م
ـــــگ ـــــاب نهن ـــــش او اژدهـــــا اســـــت ت  نق
ــــیش ــــدر پ ــــی اســــت ان ــــه درشــــت آتش  ک
ــــــــت ــــــــا مس ــــــــراب دنی ــــــــدند از ش  نش
ـــــت ـــــتی نیس ـــــرب و هس ـــــان بک ـــــاه نیک  ج
ـــــــد ـــــــراب کن ـــــــگ و از ش ـــــــارغ از بن  ف
 ورچـــــه شـــــري و فلـــــک شـــــکار تـــــو شـــــد
 وز شــــــــراب غــــــــرور مســــــــت مشــــــــو

 

ه هشتصد و نه پريعلی یار قصد جان آن شهریار کرده در نواحی شربغان آن سلطان را بـه قتـل رسـانید مـدت حکـومتش دو در سن
  .سال بود

  مريزا سلطان ابوسعید ابن سلطان محمد بن مريزا مريانشاه بن امري تیمور
پـروری و تشـیید تمهیـد بسـاط رعیـتآن شهریار بعلو همت و سمومنزلت و کمال فراست سرآمد ملوک دودمان تیموری بـود و در 

نشینان ارادت تمام داشـت و همـواره تخـم محبـت بـر دلهـای نمود با زمرۀ مشایخ و گوشهاساس عدالت گسرتی کمال اهتمام می
کاشت در ایام دولـتش بـالد تـوران و ترکسـتان و خراسـان و زابلسـتان و سیسـتان و مازنـدران بـه کمـال طبقه علماء و فضالء می

سید و از حسن معدلتش خللهای چندین ساله تدارک یافته جناح امن و امان بر مفارق متوطنان بـالد مـذکوره مبسـوط معموری ر
  .گردانید

فرمود این جهان در نهایت تنگی است و قابل دو کدخدا نیست آن شهریار در بدو حال در خـدمت از غایت علو همت مکرر می
پادشاه کسب نمود مريزا عبـداللطیف بعـد از قتـل پـدر او را محبـوس سـاخت بنـابر  بود و آداب سلطنت از آنمريزا الغ بیک می

غفلت حارسان از حبس گریخته خود را به بخارا انداخت بعد از قتل مريزا عبداللطیف در بخارا خروج کـرد و مـريزا بـابر مکـرر 
عید در توران و ترکستان استقالل تمـام یافـت باوی منازعه نموده لشگر به سمرقند آورده باالخره باوی صلح نمود و سلطان ابوس

  .ن والیت شتافتآچون بعد از فوت مريزا بابر در خراسان هرج و مرج شده بود به تسخري 
در سنه هشتصد و شصت و یک بدارالملک هرات رسید و گوهرشاد بیگم را به قتـل رسـانید بـه سـبب اخبـار مـوحش از تـوران 

فت و مريزا جهانشاه خراسان را بگرفت و در سـنه هشتصـد و شصـت ودو مـريزا جهانشـاه در خراسان را گذاشته بام البالد بلخ ر
مريزا جهانشاه در مرغاب اوطراق فرمود عاقبت صلح در میـان آمـده  مهرات نزول نمودو سلطان ابوسعید با سپاه انبوه به عزم رز

عـراق  بـه صـوبد و شصـت و سـه لـوای مراجعـت مريزا جهانشاه خراسان را به سلطان ابوسعید مسلم داشت، و در سنه هشتصـ
  .برافراشت و در هنگام مراجعت بهر دیار که رسید اثری ازمعموری نگذاشت و سلطان ابوسعید در خراسان نزول نموده

مـريزا عالءالدولـه و پسـرش مـريزا ابـراهیم در حـدود  به اتفـاقدر اواسط سنه مذکوره مريزا سنجر بن مريزا احمد بن مريزا بایقرا 
ت نهاد و مريزا عالء الدوله با پسرش فرار نمودند، به آخرسرخس با سلطان ابوسعید مصاف داد و مريزا سنجر در این جنگ رو 

در سنه هشتصد و شصت و چهار سلطان باسرتآباد توجه نمود و مريزاسلطان حسني که در آنجا استقالل یافته بود از او فرار نمود 
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  .و شادمان و غزنني و کابل و سیستان را بحیطۀ تصرف درآوردبعد از آن بالد بدخشان و حصار 
و چون مريزا جهانشاه در سنه هشتصد وهفتاد و دو بدفع حسن بیک حاکم دیار بکر متوجه گردید به حکم قضا اسري پنجه تقدیر 

طلـب سـلطان ابوسـعید کـس سامان شدند و از عراق و فارس و کرمان و آذربایجان بـه گشته به قتل رسید و لشگر او پریشان و بی
فرستادند و از هر طرف بدرگاه عالم پناهش رونهادند سلطان پسر خود سـلطان احمـد را در تـوران گذاشـته در اواخـر حـوت در 

عراق و آذربایجان توجه نمود قبـل از وصـول او امـراء از پـیش رفتـه تسـخري عـراق  به صوبهنگامی که قمر در برج عقرب بود 
بوسعید از عراق عبور کرده به محل میانه رسید ومريزا حسنعلی پسـر مـريزا جهانشـاه بـه خـدمت آن شـهریار نموده بودند سلطان ا

اردوآمدند و درخواست صلح کردند سلطان از غایت غرور قبـول التمـاس حسـن ه خرامید و از جانب حسن بیک مکرر زابلیان ب
نپذیرفت و حسن بیـک را ناامیـد فرمـود حسـن بیـک بـا سـلطان بیک را بجا نیاورده از راه اردبیل به قراباغ رفت چون سلطان 

مخالفت نموده راه تردد مسدود ساخت و قحط عظیم در اردوی سلطان انداخت الجـرم اردوی سـلطان پریشـان و حسـن بیـک 
بود پـس  رسیدند در وقتی که از اردو بريون رفته اوه جنگ کرده مظفر گردید و سلطان خواست فرار نماید حسن بیک با پسران ب

او را گرفتند بعد از سه روز حسن بیک سلطان را بدست یادگار محمد نبريۀ گوهرشاد نیگم داد و او سلطان را بـه قصـاص جـدۀ 
  :خود بدارالجزا فرستاد موالنا جالل الدین این رباعی در تاریخ او گفته

 ســـــلطان ابوســـــعید کـــــه در فـــــر خســـــروی
ــود ــه کشــته نگشــتی کــه گشــته ب  الحــق چگون

 

 هر پــــري چــــه او نوجــــوان ندیــــدچشــــم ســــپ
ـــــل ســـــلطان ابوســـــعید  تـــــاریخ ســـــال مقت

 

  .مدت سلطنت او هفتاد سال بود

  مريزا سلطان احمد بن سلطان ابوسعید
نمـود چـون واقعـه سـلطان ابوسـعید آن شهریار بصفت رافت و نصفث متصف بود در زمان حیات پدرش حکومت سـمرقند مـی

» العوداحمـد«تیالی سلطان حسني بر آن والیت استماع نمود بـه مقتضـای کلمـۀ تسخري هرات لشگر کشید چون اس به عزمشنید 
اودت فرمود قریب به بیست و هفت سال سلطنت ماوراءالنهر کرد در سنۀ هشتصد ونودونه از دار فنا به کشور بقـا عبمقر خویش م

  .روی نمود

  مريزا سلطان محمود بن سلطان ابوسعید
نصاف و انهدام قواعد جور و اعتساف از سـالطني روزگـار ممتـاز ومسـتثنی بـودو در مکـارم آن پادشاه در تمهید بساط عدل و ا

-نمود در سنه هشتصد و هفتاد و سه بدارالملک هرات خرامید و خلق را به نویـد رعیـتاخالق و اهل استحقاق یگانه آفاق می

ن حسني اظهار کردند سـلطان محمـود صـالح پروری و عدالت گسرتی مطمئن خاطر گردانید چون مردم شهر شعار هواداری سلطا
سمرقند رو نهاد بعد از وصول بدان بلده سلطان احمد ابـواب لطـف و احسـان بـر  به صوبامراء  به اتفاقتوقف در شهر ندیده 

 جمعـی از به اتفاقروی برادر بگشاد و چندگاه میان برادران طریق موافقت مسلوک بود آخراالمر سلطان محمود به بهانه شکار 
حصار و شادمان حرکت نموده در آن والیـت بـر تخـت سـلطنت مـتمکن گشـته بانـدک زمـانی والیـات خـتالن و  به طرفامراء 

الت گسرتی و رعیت پروری دبدخشان و قهندز و بقالن و ترمد وتوابع آن را در حیطۀ تصرف درآورد و آن مملکت را از غایت ع
کندرو جبال سیاه پوشان کشـیده و لـوازم جهـاد بجـای آورده جمعـی کثـري از آن معمور و آباد گردانید و چند نوبت سپاه به سمت 

نوشـت و گروه را به قتل رسانید الجرم ملقب به سلطان محمود غازی گشته در طغرای فرمان خود را سلطان محمـود غـازی مـی
و نه بعد از فوت سلطان احمـد سلطان محمود را با سلطان حسني چند نوبت جنگ و صلح اتفاق افتاد و در سنه هشتصد و نود 

در سمرقند دست استیالء بگشاد و هم در سنه مذکوره از دار فانی به سرای جاودانی روی نهاد مـدت سـلطنتش بیسـت و هفـت 
  .سال بود

بعد از فوت او پسرانش مريزا بایسنقر ومريزا سلطانعلی مـدت چهـار سـال در امـر سـلطنت بـا یکـدیگر منازعـه نمودنـد و طریـق 
پیمودند مريزا بایسنقر از مريزا سلطانعلی انهزام یافته نزد امري خسرو شاه که از برگزیدگان پدرش بود شتافت و آن کافر  مخاصمت

  .نعمت در سنه نهصد و پنج او را به قتل رسانید
زا سـلطانعلی را ره نمود و والده مـريصدر آن اثنا شاهی بیک خان قصد توران کرده بخارا را مسخر گردانید آنگاه سمرقند را محا

بنکاح خود نویددادومريزا سلطان علی به ترغیب و تحریص مادرش به خدمت شاهی بیک خان رسید و شاهی بیـک خـان اورا 
  .و مادرش را به قتل رسانید
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  مريزا ابراهیم سلطان بن مريزا شاهرخ
رکان امتیـاز تمـام داشـت و در تقویـت آن شهریار به وفور مکارم اخالق و محاسن آداب و تربیت اهل فضل از سایر سالطني گو

شریعت غرا و ترویج ملت بیضا همواره علـم سـعی و اهتمـام میافراشـت در وقتـی کـه مـريزا شـاهرخ مملکـت عـراق و فـارس را 
نمود والیت فارس را به فرزند ارجمند خویش مريزا ابراهیم سلطان عنایت فرمـود شـاهزاده در برفرزند و برادرزادگان قسمت می

دیـار بگشـاد و در سـنه  تصد وهفده پای عزت بر مسند حکومت فارس نهاد و ابواب عدل وداد بر روی اهل روزگـار آنسنه هش
هشتصدو هیجده مريزا بایقرا قصد وی نموده در نواحی بیضا با شاهزاده مصاف داد و مريزا ابراهیم شکست یافته پـای گریـز بـه 

ال خرب یافت با لشگر فراوان بدفع مريزا بایقرا شـتافت چـون مـريزا بـایقرا سمت خراسان نهاد چون مريزا شاهرخ از حقیقت احو
طاقت مقاومت با شوکت شاهرخی نداشت لهذا قدم در طریق اطاعت و انقیاد گذاشت مريزا شاهرخ والیـت فـارس را از وجـود 

مريزا ابـراهیم . ملک خراسان گردیدخصم مصفا ساخته مريزا ابراهیم سلطان را متمکن گردانیده و خود از راه کرمان متوجه دارال
سلطان سالهای فراوان در کمال استقالل وکامرانی روزگار گذرانیده تا آنکه در سنه هشتصد و سی وهشت مریض گشته به جهـان 

  .جاوید خرامید

  مريزا عبدالله بن مريزا ابراهیم سلطان بن مريزا شاهرخ
نت رسید سلطان ابوسعید بر او خروج کرد و جنگ نموده منهزم گردید چـون بعد از قتل مريزا عبداللطیف در ماوراءالنهر به سلط

ابوالخري خان پادشاه بن جوجی خـان در سـنه هشتصـد و  به اتفاقاز پادشاهی مريزا عبدالله یک سال بگذشت سلطان ابوسعید 
د و سـلطان ابوسـعید بـه سـلطنت پنجاه و پنج با مريزا عبدالله در چهار فرسخی سـمرقند مصـاف داده مـريزا عبداللـه کشـته گردیـ

  .رسید

  مريزا اسکندربن عمر شیخ بن امري صاحبقران
-در اواخر دولت امري حکومت همدان به وی مفوض بود در وقتی که مريزا ابوبکر بن مريانشـاه دعـوی اسـتقالل و سـلطنت مـی

دات برادرانه دریافت و حکومت یزد را نمود وی متوهم شده از همدان به جانب شرياز شتافت و برادرش پري محمد او را به تفق
بدو عنایت نموده چندگاه میان برادران طریق محبت مسلوک بود و در سنه هشتصد و نه یگانگی به بیگانگی انجامید مـريزا پـري 

ته مريزا شاهرخ گسیل گردانید مريزا اسکندر در قرب طبس بند را گسسته و ازمیان محافظـان جسـ به خدمتمحمد او را بند کرده 
باصفهان توجه نمودو با همراهی مـريزا رسـتم عـازم شـرياز گشـته بعـد از چهـل روز گرمسـريات فـارس را غـارت کـرده باصـفهان 
معاودت فرمودو مريزا پري محمد به جهت دفع او باصفهان لشگر کشیده مريزا اسکندر رو به فرار نهاد و جمعی از اهل فساد بـدو 

نگیخت عاقبت به دست مريزا شاهرخ افتادو به  حکم شـاهرخی مطلـق العنـان شـده پـای پیـاده پیوسته به بلخ رفته فتنه بسیار برا
  .عازم شرياز گردید و مريزا پريمحمد او را بانواع اعزاز و احرتام نواخته خاطرش مطمئن گردانید

بـه مـريزا اسـکندر داده دار کشته گشت تمام امـراء دسـت بیعـت چون مريزا پريمحمد در سنه هشتصد و دوازده بغدر حسني شربت
اصفهان حرکت نمـوده زیـرا کـه سـلطان معتصـم  به صوبجاه و منزلتش از ایوان کیوان درگذشت آنگاه با حشمت هرچه تمامرت 

بن سلطان زین العابدین بن شاه شجاع از جانب شام آمده بدآنجا استیال یافته بود در موضع آتشگاه اصفهان به هم رسیده آتش 
  .مريزا اسکندر ظفر یافته سلطان معتصم در آن جنگ به قتل رسید قتال اشتعال نمود

شرياز گردانید در سـنه هشتصـد و سـیزده بـا بـرادران مـريزا رسـتم و مـريزا  به طرفآنگاه مريزا اسکندر با فتح و ظفر عنان یکران 
ارس و عـراق را درحـوزۀ تصـرف بایقرا در نواحی اصفهان محاربه کرده آنها را شکست داد بعد از آن در انـدک زمـانی تمـام فـ

درآورد و بلدۀ اصفهان را دارالملک خویش کرد و با مريزا شاهرخ شعار مخالفـت اظهـار سـاخت و در جمیـع قلمـرو خـود اسـم 
شاهرخ را از خطبه بینداخت چون در سنه هشتصد و هفده مريزا شاهرخ در حدود طربستان ایـن خـرب شـنید جهـت گوشـمال وی 

عد از وقوع محاربه و محاصره دستگري شـده بـرادرش رسـتم چشـمش را میـل کشـید ودر سـنه هشتصـد و متوجه اصفهان گردید ب
  .هیجده او را به قتل رسانید

  مريزا رستم بن عمر شیخ بن امري تیمور صاحبقران
بـه  حکومت اصفهان مشغول بود در سـنه هشتصـد و نـه بـاغوای بـرادرش مـريزا اسـکندر به امر در وقت حیات امري صاحبقران 

نیل مقصود عنـان مراجعـت شرياز حرکت نمود و با برادر بزرگرتش مريزا پري محمد بنیاد محاربه نهاد بعد از چهل روز بی صوب
حد بوالیـت عـراق درآمـده بعـد از تالقـی داد چنانچه سابقاً مذکور گشت مريزا پريمحمد با لشگر بی طافبه جانب اصفهان انع
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و التجـا بـدرگاه مـريزا شـاهرخ آورده بجانـب خراسـان شـتافت بعـد از چنـدگاه از مـريزا شـاهرخ فریقني مريزا رستم انهزام یافت 
اجازت مراجعت خواسته متوجه عراق گردید و در سه فرسخی اصفهان با مريزا اسکندر مصاف داده انهزام یافت در ایـن نوبـت 

اصـفهان شـتافت و  بـه صـوبف توقف نمود آنگاه بدولت امري قرایوسف ترکمان التجا آورد چندگاه رد ظل حمایت امري قرایوس
شـاهرخ بایالـت اصـفهان و  بـه امـر در سنه هشتصد و هفده به فرمان مريزا شاهرخ لوای حکومت اصـفهان برافراخـت و مـدتی 

  .پرداخت در سنه هشتصد و سی و شش در همان دیار در دارالقرار منزل ساختنواحی آن می

  مريزا یادگار
در آن زمـان کـه مـريزا جهانشـاه ترکمـان از خراسـان بـه  -محمـدبن مـريزا بایسـنقربن مـريزا شـاهرخمحمدبن مريزا سلطان 

آذربایجان مراجعت فرمود مريزا یادگار محمد باشارت عمه خویش که زن عاقله بود مالزمت جهانشاه را اختیار نمـود و چنـدگاه 
هفتاد و یک جهانشاه به تیغ حسن بیـک کشـته گردیـد در ظل رعایتش در غایت فراغت اوقات گذرانید چون در سنه هشتصد و 

رسانید و سـپاه انبـوهی بـه وی داده او را بـه تسـخري ملـک  به ظهورامري حسن بیک در تعظیم مريزا یادگار محمد مساعی جمیله 
  .موروثی ترغیب فرمود

والیـت جرجـان را تسـخري کـرد  در سنه هشتصد وهفتاد و چهار مريزا یادگار بالشگر جرار به طرف خراسان حرکت نمـود نخسـت
آنگاه متوجه مقصد شده در نواحی چناران سلطان حسني به وی رسید بعد از التقای فریقني جنگ عظیم دست داده شکست بـه 
جانب مريزا یادگار افتاد جمعی کثري از لشگرش کشته شدند و برخی دیگر به خدمتش به مالزمت امريحسني بیـک آمدنـد نوبـت 

لشگری مصحوب او کرده او را به خراسان ارسال داشت در این نوبت مريزا یادگار محمد مملکت مـوروثی  دیگر امريحسن بیک
را مسخر کرده لوای اقتدار برافراشت آنگاه با حشمت تمام بدارالملک هرات خرامید چون اکثـر اوقـات از بـادۀ انگـور مسـت و 

نمود لهذا سلطان حسـني در سـنه هشتصـد و هفتـاد و پـنج بـا یشعور بود و هرگز خیال ضبط مملکت در کاخ دماغ او گذر نمبی
ششصد و پنجاه سوار جرار ایلغار کرده چون بالی ناگهان بسر وقت آن شاهزاده غافل رسید در باغ زاغان وی را دریافته به قتـل 

  :بیت  تهرسانید و نسل مريزا شاهرخ بدو منتهی گردید موالنا کمال الدین عبدالواسع در تاریخ واقعۀ وی گف
 شـــد شـــهر صـــفر شـــهید و هـــم شـــهر صـــفر

 

 از ســــــال شــــــهادتش دهــــــد بــــــاز خــــــرب
 

  مريزا عمربن مريانشاه بن امري تیمور
امري صاحبقران در نوبت آخر سنه هشتصد و دو که از توران به کشور ایران آمد مريزا عمـر را در تـوران حکومـت داد و او مـدت 

مري از سفر شام و روم به آذربایجان مراجعت نمود در قراباغ او را از مـاوراءالنهر سه سال در آن دیار داد عدل و داد بداد چون ا
طلب فرمود و حکومت آذربایجان تا سرحد روم و شام را بدو تفویض کرده حکام فارس و عراق را تابع او سـاخت و حکومـت 

بغداد برافراخت بعد از دو سال و نـیم خـرب  به صوبعراق عرب را به برادرش مريزا ابوبکر داده و او رامريانشاه رایت مراجعت 
فوت امري در تربیز به مريزا عمر رسید و او از پدر و برادر حسابی نگرفته سریر سـلطنت را بـه وجـود خـود مـزین سـاخت و مـريزا 

رستاد کـه مـريزا یه فبه سلطانابوبکر را بخدعه از بغداد طلب کرده در قلعۀ سلطانیه بقید انداخت بعد از چند روز کسی معني کرده 
ن خانـه کـه مـريزا ابـوبکر محبـوس بـود داخـل اکس بـد ابوبکر را به قتل رساند و خاطر خود را از ممر او فارغ گرداند چون آن

ه قلعه را تصرف نمود و ایـن واقعـه دگشت مريزا ابوبکر پیش دستی کرده آن شخص را با دو نفر دیگر بکشت و از بند بريون آم
  .ددر سنه هشتصدو هشت بو

در این هنگام مريانشاه در محل کالپوش توقف داشت مريزا ابوبکر نزد پدر رفته بر سلطنت عـراق همـت گماشـت مـريزا عمـر در 
آذربایجان بود مريزا ابوبکر سلطانیه را بگشود آنگاه با سپاه کینه خواه آهنگ جنگ مريزا عمر نمود مريزا عمـر نیـز بمنـزل میانـه 

وفائی مسلوک داشته از وی روگردان شدند و نزد مريزا ابوبکر آمدند چون مريزا عمر قوت مقاتله با رسید اکثر امراء او طریق بی
مريزا ابوبکر را در خودندید ناچار به طرف عراق و فارس نزد پري محمد و مريزا رستم روانه گردید از آنها استمداد نمود و ایشان 

د درگزین آمدند و مريزا ابوبکر نیز با لشگرهای آراسته آذربایجان برابر رفتـه باعساکر فارس و عراق به قصد مريزا ابوبکر به حدو
با یکدیگر جنگ کردند مريزا ابوبکر غالب آمد و مريزا عمر منهزم شـده بـه خراسـان نـزد مـريزا شـاهرخ رفـت آن شـهریار وی را 

  .گرفت بامريزا شاهرخ یاغی گشت اعزاز و احرتام کرده اسرتآباد و مازندران را بدو عنایت نمود چون در آنجا قوت
مرغاب فرار نمود و خواست به سـمرقند رود بـه سـبب  به طرفدر سنه هشتصد و نه در حدود جام جنگ کرده شکست یافت و 

  .زخم کاری که در بدن داشت به سوی آخرت علم برافراشت
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  مريزا ابوبکر بن مريانشاه بن امري تیمور
نمود مـريزا عمـر او را فریـب داده طلـب کـرده در قلعـۀ سـلطانیه ري در بغداد  حکومت میشهریار شجاع و دلري بود و به حکم ام

متفق ساخت و بر قلعه سـلطانیه مسـتوىل گشـته لـوای  به خودمحبوس ساخت بعد از اندک زمانی از قید خالص شده جمعی را 
ابوبکر طاقت مقاومت در خودندید و به محـل اقتدار برافراخت چون این خرب به مريزا عمر رسید جهت دفع او لشگر کشید مريزا 

متوجه آذربایجان گشت و نوبت دیگر قلعه سلطانیه را تصرف نمود  مرّکالپوش نزد پدر فرار کرد آنگاه در خدمت پدر با لشگر بی
خره رقم شوکتش از ایوان کیوان درگذشت بعد از آن باستصواب بعضی از امراء روزی چند پدر را به تخت سلطنت نشانیده باال

  .عزل بر صفحه حالش کشیده بر سریر فرماندهی متمکن گردید
و در سنه هشتصد وهشت در نـواحی درگـزین بـا بـرادر و اوالد شـیخ عمـر مصـاف داده ایشـان را منهـزم گردانیـد چنانکـه قبـل 

از آنجـا بـا سـپاه ه عنان مراجعت به سـمت آذربایجـان گردانیـد و دعراق و فارس روان شده صلح نمو به صوبدرگذشت آنگاه 
فراوان به دفع امري قرایوسف ترکمان عازم شده بعد از تالقی فریقني سـه روز بـني الجـانبني مقابلـه و مقاتلـه روی نمـود روز سـیم 

  .سبب ظاهری به طرف مرند و تربیز فرار کرد و در آنجانیز توقف نکرده به سلطانیه رسیدبی
فراوان جمع نموده با امري قرایوسف جنگ عظیم نمود مريانشاه در آن جنـگ بـه و در سنه هشتصد ونه از قزوین و همدان لشگر 

کرمـان  بـه طـرفقتل رسید و پرده گیانش بدست سپاه امري قرایوسف افتاد و خود پای فرار در وادی هزیمت نهاده عنان یکـران 
ا بقدم خدمت اسـتقبال نمـود و عاقبـت انعطاف داد در آن اوان حاکم کرمان سلطان اوانس بن ابدکو بود نخست مريزا ابوبکر ر

  .مخالفت کرده مريزا ابابکر به سیستان افتاد و به سبب لشگر مريزا شاهرخ نوبت دیگر به کرمان بازگشته کشته گردید

  سلطان حسني بن مريزا منصور بن مريزا بایقرا ابن مريزا شیخ عمر بن امري تیمور
ان جغتائیه بود در شجاعت و عدالت و رعایت اهـل فضـیلت گـوی مسـابقت از آن شهریار زبدۀ سالطني گورکانیه و سالله دودم

ربود و در اعانت علماء و تقویت فضالء و تعظیم مشایخ عظام اهتمام داشت و برای هر مدارس عاىل و خوانق سایر خواقني می
فراغـت آسـودند و از خـوان احسـانش  متعاىل وظایف وادرارات بناگذارد در زمان او فرقۀ علماء و عرفاء در مهاد امن و امان و

کردنـد و تمتعها و راحتها نمودند و مردمان ترک اوطان نموده از بالد بعیده آمده در سـایه مـرحمتش تحصـیل حـال و کمـال مـی
-مراسم رعایت طالبـان دانـش و بیـنش بجـای مـیمدلول  الناس علی دین ملوکهم ه بوزرای آن دولت و امرای آن حضرت 

  .آوردند
نمودنـد و ده ئی معمور بود که به جهت روی نان بیست و دو خروار کنجد مصرف مـیعهد دولت او بلدۀ هرات به مرتبه لهذا در

بودند بنابراین اکثر اهل فضل و کمال و اصحاب وجد وحال بنام نـامی آن پادشـاه صـاحب هزار طالب علم در آن شهر جمع می
ت و امراء آن حضرت تالیفات مرغوب پرداختند که تا قیام قیامـت نـام نیـک اقبال تصنیفات خوب ساختند و باسم وزراء آن دول

آن شهریار در صفحۀ روزگار یادگار خواهد بـود و دانایـان هـر زمـان ذکـر جمیـل وزراء و امنـاء آن پادشـاه را یـاد خواهنـد نمـود
  :بیت  

ـــــــی ـــــــد ز آدم ـــــــر بمان ـــــــو گ ـــــــام نیک  ن
 

ـــــــار ـــــــرای زرنگ ـــــــد س ـــــــزو مان ـــــــه ک  ب
 

اند که شاه قاسم فیض بخش بن سـید محمـد نـوربخش را ادشاه نسبت به مشایخ و عرفاء مورخان نوشتهاز اخالص وارادت آن پ
  .آن شهریار از عراق طلب نمودو به شکر آنکه شهریار عراق آن بزرگوار را اذن دهد قصبۀ سمنان به شهریار عراق تفویض نمود

نمـود و ات در ماوراءالنهر خدمت مريزاسلطان ابوسـعید مـیدر تواریخ مسطور است که سلطان حسني در ابتداء جوانی بعض اوق
بود در سنه هشتصد و شصت و یک پای عزت بر سریر خروج و عروج بعضی دیگر از زمان در مالزمت مريزا بابربن بایسنقر می

سـنۀ هشتصـد و  وفائی بعضـی امـراء تـرک مـرو نمـوده رو بـه صـحرا آورد و درنهاده چندگاه بلدۀ مرو را ضبط کرد و بواسطۀ بی
شصت ودوبا حسني بیک معدلو که مريزا جهانشاه او را حکومت اسرتآباد داده بـود جنـگ نمـود اسـرتآباد را مسـخر فرمـود و در 

تخت سلطنت جلوس نمود و در سـنه هشتصـد و ه ازکشته شدن سلطان ابوسعید در بلدۀ هرات ب سنه هشتصد و شصت و سه بعد
قتل نمود و در اواخر همني سال با سلطان محمود بن سلطان ابوسعید مصـاف داده هزیمـت شصت و پنج مريزا یادگار محمد را 

بجانب محمود افتاد و بعد از این هر کس در کار خراسان با او مخالفت کرد مغلـوب گشـت و پایـۀ شـوکت و جاللـتش از ایـوان 
کنـار آب آمویـه تـا والیـت سـمنان را در حضرت سبحان در انـدک زمـانی از  به امرکیوان درگذشت و به نريوی بخت جوان بل 

تحت تصرف آورد تا در سنه نهصد و دو در غایت دولت و اقبال و کمال جاه و جالل پادشاهی کرد و در اواخر دولت بـه سـبب 
عارضۀ افلیج بعضی از اوالد و احفاد آن شهریار مخالفت کرده در انهدام وانعدام دولت و مملکت سعی نمودند مکـرر میـان او 
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اش محمد مؤمن یر پسران نایرۀ قتال اشتغال یافت و در سنه مذکوره به فرمان آن پادشاه پسرزادهاپسر ناخلفش بدیع الزمان و سو 
همـال  مريزا که در فضل و کمال یگانه عصر بود به مرکز اصلی شتافت بدین سبب فتور موفور باحوال ملک و مال آن خسـرو بـی

  .ده در موضع باباالهی از توابع بادغیس به جهان جاوید خرامیدرسید عاقبت در سنه نهصد و یاز بهم

  بدیع الزمان مريزا ابن سلطان حسني
حکومـت پرداختنـد و سـایر بـرادرانش هـر یـک در والیتـی لـوای  بـه امـر شـرکت بـرادرش مظفـر حسـني ه بعد از فوت پدرش ب

تعجیـل هرچـه تمـامرت از آب آمویـه ه گشـت بـحکومتی افراختند چون نفاق اوالد سلطان حسـني نـزد شـاهی بیـک خـان محقـق 
شـرف مالزمـت ابـوالمظفر شـاه اسـمعیل صـفوی متوجـه ه درگذشت و در سنه نهصد و سیزده در نواحی بادغیس بدیع الزمان ب

گردید و پادشاه جهان او را باصناف الطاف مخصوص گردانیده به حکم فرمان همایون او را در شنب غازان تربیز منزل دادنـدو 
ز یک هزار دینار جهت اخراجات او تعیني کردند مدت هفت سال در تربیز بود در سنه نهصد و بیست سـلطان سـلیم خـان هر رو

قیصر روم به تربیز آمد او را همراه خود بروم برد و در اسالمبول بمرض طاعون جان به جهان آفرین سـرپد و دولـت گورکانیـه در 
  .والیت ایران بدو منقرض گشت

  .آل تیمور در کشور هندوستان سلطنت نمودند و در تلواحوال آن دیار آن فرقه مذکور خواهد شد انشاءاللهفرقه دیگر از 

  بر سبیل اختصار گفتار در ذکر بعضی از اکابر و مشایخ آن دیار

  خواجه عبدالله انصاری
یم و تا مثناة فوقانیه وی پسر ابو ابواسماعیل عبدالله بن منصور االنصاری و منصور از فرزندان مت انصاری است، مت بفتح الم

ایوب انصاری از صحابه حضرت رسول بوده و مت در زمان خالفت عثمان بن عفان با احنف بن قیس به خراسان آمده بود در 
بلدۀ هرات سکونت نمود خواجه عبدالله در سنه سیصد و نود و شش در زمان خالفت القادر بالله از صـحرای عـدم بـه فضـای 

و عالم بعلوم ظاهری و باطنی بوده گویند سیصد هزار حدیث باسناد حفظ نموده حـاالت قـوی داشـت و کرامـات  وجود خرامید
  .شدبسیار از او ظاهر می

وی مرید شیخ ابوالحسن خرقانی و او مرید ابوالعبـاس قصـاب آملـی و او مریـد ابومحمـدجریری و او مریـد عبداللـه یحیـی و او 
در زهد وورع یگانه و درمجاهده و ریاضت وحید زمانـه بـوده کتـب مفیـده بـه زبـان . ادی استمرید سیدالطایفه شیخ جنید بغد

  .عربی و فارسی تالیف فرموده است
اند شیخ ابوعبدالله طائی، و شیخ ابوعبدالله باکو، و ابونصر ترشیزی، و ابوالحسـن بشـری، و مشایخی که معاصر آن بزرگوار بوده
زه عقیلی، و خواجـه احمـد چشـتی، و ابـوحفص مخـاوردانی، و شـیخ احمـد جـامی، و شـیخ و کاکاابوالقصربستی، و شریف حم

خضر، و ابوالحسن طرزی، و شیخ ابوسلمه یـاوردی، و ابوعبداللـه رودبـاری، و ابـو علـی کیـال، وابـوعلی زرگـر، وابـوعلی بوتـه، 
ــم، و ابو ــعید معل ــی، و ابوس ــمعیل جرقن ــیخ اس ــماعیل نصــرآبادی، وش ــیخ اس ــیخ وابوعاصــم، و ش ــورتی، و ش ــد حفــص ک محم

عموابوالعباس نهاوندی، و شیخ احمـدکوفانی، و ابوالحسـن نجـار، وابـوعلی سـیاه، و شـیخ ابوسـعید ابـوالخري، و شـیخ ابوزرعـه 
  .اردبیلی، بسیاری از ایشان را مالقات و مصاحبت نموده است

باسی اتفاق افتاده و در محل گازرگـاه مـدفون وفات آن بزرگوار در سنه چهارصد و هشتاد و یک در عهد خالفت القائم بالله ع
  .گردید مزارش در آن دیار در غایت اشتهار است

  .ئی چند نظماً و نثراً نوشته در این مجموعه ثبت گشتاز کلمات معرفت سماتش فقره
  غزل

ــت خســتگان را بــوی درمــان آمــده  ای زروی
ــینه ــنم زســوز هجــر تــو بریــان شــدهس  هــا بی

 نم بـــر امیـــدصـــدهزاران عاشـــق سرگشـــته بیـــ
ـــی ـــری م ـــر فخ ـــره الفق ـــقانت نع ـــدعاش  زنن

 ئــیپريانصــار از شــراب شــوق خــورده جرعــه
 

 یــاد تــو مــر عاشــقان را راحــت جــان آمــده
 هـــا بیـــنم ز درد عشـــق گریـــان آمـــدهدیـــده

ـــــه گویـــــان آمـــــده  در بیابـــــان باغمـــــت الل
ـــده ـــان آم ـــای کوب ـــت پ ـــوی مالم ـــر ک ـــر س  ب
 همچو مجنون گرد عـالم مسـت و حـريان آمـده

 

  .ر که تو را شناخت هرچه غري از تو بود بینداخته الهی
  رباعی
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 آنکــس کــه تــورا شـــناخت جــانرا چــه کنـــد
 دیوانــــه کنــــی هــــر دو جهــــانش بخشــــی

 

 فرزنــــد و عیــــال و خانمــــان را چــــه کنــــد
ــــد ــــه کن ــــان را چ ــــر دو جه ــــو ه ــــه ت  دیوان

 

  .ا دریدماز هر دو جهان محبت تو گزیدم و جامۀ بال بر تن خود بریدم و پردۀ عافیت خود ر الهی
  .اگر کاسنی تلخست از بوستانست و اگر عبدالله مجرم است از دوستانست الهی

  رباعی
 مـــن بنـــدۀ عاصـــیم رضـــای تـــو کجـــا اســـت
ــــو اگــــر بطاعــــت خــــود بخشــــی ــــا را ت  م

 

 تاریــک دلــم نــورو ضــیای تــو  کجــا اســت
ـــو کجاســـت ـــود لطـــف و عطـــای ت ـــع ب  آن بی

 

  .د پاک بودیکاشکی عبدالله خاک بودی تا نامش از دفرت وجو الهی
  رباعی

 دی آمــــــــدم و زمــــــــن نیامــــــــد کــــــــاری
ــــــی ــــــروم ب ــــــردا ب ــــــراریف ــــــرب از اس  خ

 

 امــــــروز ز مــــــن گــــــرم نشــــــد بــــــازاری
ـــــ ـــــیارین ـــــدین بس ـــــدی ب ـــــه ب ـــــده ب  ا آم

 

  .سازند» نحن قسمنا«توانگران بزر و سیم نازند درویشان با  الهی
  .دیگران مست شراب و من مست ساقی، مستی ایشان فانی و از من باقی الهی

  عیربا
ـــــــان آزادم ـــــــادۀ ج ـــــــوام از ب ـــــــت ت  مس
ــــوئی ــــه ت ــــه و بتخان ــــن از خان ــــود م  مقص

 

ـــــــــــه ودام آزادم ـــــــــــوام از دان ـــــــــــد ت  بن
 ورنـــــه مـــــن از ایـــــن هـــــر دو مقـــــام آزادم

 

  .اگر مجرمم مسلمانم و اگرگناه کارم پشیمانم همه از تو ترسند و عبدالله از خود زیرا که همه از تو نیک آیدو از عبدالله بد الهی
  .دعا فرمانست، قلم رفته را چه فرمانستاگر ب الهی
  .چون حاضری تو را چه جویم و چون ناظری تو را چه گویم الهی

  افضل الدین ابوباکن المتخلص به آذری
بانواع کماالت و فضایل آراسته و از خصایل  ناستوده پرياسته وی از مریدان اوالد خواجـه عبداللـه انصـاری بـوده و در بـدایت 

نموده و در آخر حال درخدمت طغانشاه سلجوقی اعتبـار تمـام داشـت ودر مالزمـت آن ن ابراهیم غزنوی میحال مالزمت سلطا
شهریار لوای ملک الشعرائی میافراشت کتاب الفیه و شلفیه از منظومات او است سبب نظم آنکه پادشـاه را ضـعف بـاه دریافتـه 

شـبکه حایـل  به جز ئی که میانه ایشان و سلطان اکنیزی درخانهبود حکیم کتابی نظم کرده مصور نمود آنگاه غالمی از خواص ب
نبود جای داد و آن کتاب رادر پیش ایشان نهاد و غالم را امر نمود که بآن صور مختلفه با کنیز مباشرت نماید و پادشاه را گفـت 

شده ماده را که مـانع قیـام آلـت وقوف ایشان مشاهده نماید چون این امر تکرار یافت حرارت غریزی زیاد که از عقب شبکه بی
  .بود منقطع ساخت

نظـر بـه غـرور  خواسـت اتفاقـاً دو یـک آمـد سـلطانباخت سلطان دو شش میدر تواریخ مسطور است که روزی طغانشاه نردمی
مـه جوانی به غایت متغري گردید حکیم این رباعی را بالبدیهمه انشـاء کـرده بمطـرب رسـانید و مطـرب آن را بـه آواز خـوش و نغ

  :رباعی اینست  دلکش بگوش سلطان رسانید 
 گر شاه دوشش خواست دو یـک زخـم افتـاد
ــــاد ــــود شاهنشــــه ی  آن نقــــش کــــه کــــرده ب

 

ــــداد ــــني داد ن ــــه کعبت ــــربی ک ــــان ظــــن ن  ه
ــــــاد ــــــاک نه ــــــر خ ــــــاه روی ب  در خدمتش

 

یم در زمـان گویند سلطان را به حدی خوش آمد کـه چشـم حکـیم را بوسـه داد ودهـانش را از جـواهر مملـو سـاخت وفـات حکـ
  :غزل    سلطان ابراهیم درهمان دیار وقوع یافت این چند بیت از اوست
ــاد ــودگی بب ــه بیه ــر خــویش ب ــه عم  یــک نیم
ــــــزدی ــــــدیر ای ــــــمانی و تق ــــــت آس  از گش

ـــه کـــش از مـــردو آتـــش ا  تســـیاروزگـــار کین
 امتـــر کـــه مـــن قـــدری وام کـــردهویـــن طرفـــه

 زان پیشــرت کــه چشــم گشــایم ز خــواب خــوش
 د بـــه پـــیش مـــنچـــون کـــوه بیســـتون بنشـــین

ــــه شــــاد ــــم و ســــاعتی نشــــدیم از زمان  دادی
 بـــر کـــس چنـــني نباشـــد و هرگـــز چنـــني مبـــاد
ـــاد ـــرت اوفت ـــن کم ـــش م ـــن ز دان ـــم م ـــا قس  ی
ـــــــل ســـــــبکبار بـــــــدنژاد  از مـــــــردک بخی
ـــــــه گـــــــريدم بتقاضـــــــای بامـــــــداد  درخان
ـــاد ـــد همچـــو کیقب ـــه زن  برجـــای خـــواب تکی
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ــر آنچــه خواهــد ومــن در جــواب او ــد ه  گوی
 

 جوابـــــداددارم بســـــی جـــــواب و نیـــــارم
 

  رباعی
 تـــــا تـــــن شـــــدم از هـــــوا قـــــرین نفســـــی
ــــی ــــو کس ــــري از ت ــــت بغ ــــم نیس ــــاد رس  فری

 

ــــــی ــــــد نفس ــــــده برنیای ــــــه ز بن ــــــز نال  ج
ــــاد رســــی ــــو فری ــــاد ز دســــت چــــون ت  فری

 

  ابی نصر ابن ابی جعفر
حبت فرمود سیصد پري را خدمت کرد و بـه صـجامع علوم ظاهری و باطنی بود و در عبادت و ریاضت و مجاهدت سعی بلیغ می

خضر رسید در حرم و مکه و بیت المقدس اربعینات کشید در آخر عمر به وطن مراجعت نمود صد و بیسـت و چهـار سـال عمـر 
  .یافت در سنه پانصد در زمان خالفت المستظهر بالله بسرای جاوید شتافت قرب وی در همان دیار است

  امري حسني بن عالم بن ابی الحسني
  .نموددوبیضا میياوی فضایل ظاهری و باطنی بود و در کشف حقایق و شرح دقایق جامع علوم صوری و معنوی و ح

ازد او ددر نفحات مسطور است که سبب آگاهی آن جناب این بود که روزی عزم شکار نمود آهوئی پیش آمد خواست تـريی انـ
و ما را بـه خـاک میـافکنی حضـرت  زنیرا صید خویش سازد آهو بوی نگاه کرد و سخن بر زبان آورد که ای حسني تري برما می

کردگار تو را برای معرفت آفرید نه برای شکار و غایب گردید آتش طلب از نهاد وی برافروخـت و هرچـه بـود و نبـود جملگـی 
بسوخت و با جماعتی از صحرانوردان بمولتان رسید شیخ رکن الدین آن جماعـت را ضـیافت نمـود و چـون شـب شـد حضـرت 

که فرمود فرزند مرا از میان این جماعت بريون آر و بکار آخرت مشغول دار روز دیگر شیخ بایشان گفـت رسول را در خواب دید 
در میان شما سید کیست ایشان اشارت بامري حسني کردند شیخ وی را از میـان آنهـا بـريون آورد و تربیـت کـرد تـا بـه مقامـات  که

شود کـه او مریـد شـیخ بهاءالـدین کتاب کنزالرموز آن بزرگوار معلوم می عالیه رسید آنگاه اجازت یافته متوجه هرات گردید اما از
  .زکریاست

اما اصح روایت آنست که وی مرید شیخ رکن الدین ابـوالفتح و او مریـد پـدر خـود شـیخ صـدرالدین و او مریـد پـدر خـود شـیخ 
  .بهاءالدین زکریا و او مرید شیخ شهاب الدین سهروردی است

ار است بعضـی منظـوم چـون کتـاب کنزالرمـوز و بعضـی منثـور چـون کتـاب نزهـت االرواح و صـراط آن جناب را تصنیفات بسی
المستقیم و آن بزرگوار رادیوان اشعاریست به غایت لطیف و آبدار و سواالت منظوم که از شیخ محمود شبسرتی نموده و جواب 

جناب امري . دیده شده اما اسامی آنهادر خاطر نبود ناب آن جفرمود و بنای کتاب گلشن راز برآنست و غري از این تالیفات نیز از 
نمود تا آنکه در سادس شهر شوال سنه هفتصـد و سـی و هشـت از مدتها در بلدۀ هرات بنشر طریقت و تربیت طالبان اشتغال می

  .دار فنا بدار بقا انتقال فرمود
مقـداری از . عفـر طیـار واقـع شـده در غایـت اشـتهار اسـتمزار کثرياالنوار آن بزرگوار در مصرخ هرات بريون گنبد عبدالله بن ج

  :نظم  ئی از نثر آن بزرگوار تحریر یافتاشعار و فقره
 شــــــبلی چــــــه در ایــــــن تحــــــري افتــــــاد
ــــــــر شــــــــور ــــــــرآن جهــــــــان پ  آمــــــــد ب
 پرســــــید کــــــه ایــــــن چــــــه کارسازیســــــت

 دارد از مســـــــــما هـــــــــر اســـــــــم چـــــــــه
از عـــــــــني حقیقـــــــــت آگهـــــــــم کـــــــــن 

 نـــــام اســـــت اللـــــه چـــــه لفـــــظ یـــــا چـــــه
 از کجــــــــاکرد ایــــــــن نکتــــــــه اشــــــــارت

ـــــد داشـــــت ـــــه نم ـــــن کل  حـــــالج کـــــز ای
گـــــــــاه  گفتـــــــــا نـــــــــیم از حقیقـــــــــت آ
 بــــريون ز تــــو چــــون مــــرا ســــفر نیســــت

 تـــــو بـــــودن تحقیـــــق تـــــو چیســـــت بـــــی
 حرفــــی کــــه بگــــوش مــــا و مــــن گفــــت

ـــــــــــن ســـــــــــؤال بگشـــــــــــاد  روزی در ای
ــــــــــــول ازل حســــــــــــني منصــــــــــــور  مقب
ـــــــت ـــــــره بازیس ـــــــه مه ـــــــه بگوچ  در حق
ــــــــــان ایــــــــــن معمــــــــــا  چونســــــــــت بی
 ره تـــــــا بکجاســـــــت بـــــــر رهـــــــم کـــــــن

ـــــاص ـــــان خ ـــــوورد زب ـــــت ک ـــــام اس  و ع
 الم و الفــــــــش چــــــــه اقتضــــــــا کــــــــرد

ــــر صــــفحه ن ــــش بنگاشــــتب ــــر چــــه نق  گ
ــــــن راه ــــــنم ای ــــــو بی ــــــه در ت ــــــیکن هم  ل
 هســـــــتی تـــــــو وجـــــــه راهـــــــرب نیســـــــت

ـــــــیش نمـــــــی ـــــــن ب ـــــــودنزی ـــــــوان نم  ت
ــــــت ــــــو ســــــخن گف ــــــان ت ــــــو بزب ــــــا ت  ب



۲۵۲ 

ـــــی ـــــه م ـــــفتی ک ـــــم و ص ـــــاداس ـــــد ی  کن
 در آینـــــــه حســـــــن خـــــــود نظـــــــر کـــــــرد
ـــــــــد ـــــــــک باشـــــــــارتی دویدن  هـــــــــر ی
 در دیدنشــــــــــــان شــــــــــــکی نباشــــــــــــد
ــــــول ــــــد اح ــــــش آم ــــــدۀ دان ــــــون دی  چ

ـــــــد ـــــــهآندی ـــــــی ن ـــــــده کـــــــه آن دوئ  بین
ــــامی کــــه همــــه بگفــــت و گــــوی اســــت  ن
 حرفیســـــــــت نشســـــــــته بـــــــــر زبانهـــــــــا
 خلقــــــــی بحجــــــــاب ایــــــــن حروفنــــــــد
 گـــــــــــر پـــــــــــرده حرفهـــــــــــا بیفتـــــــــــد
ــــــــانی  قــــــــومی ز وجــــــــود خــــــــویش ف

 هـــــــــا گذاشـــــــــتنداز ظلمـــــــــت پـــــــــرده
 ئـــــــی کـــــــه اصـــــــل کارنـــــــدآن طایفـــــــه

 بــــــــريون شــــــــده از صــــــــفات واســــــــما
 فــــــــارغ ز خــــــــود و حــــــــروف نامنــــــــد

ـــــــــــت  ـــــــــــن درستس ـــــــــــد ای اول فلا آم
 الم و الفســــــــــــــت وصــــــــــــــف آن ذات
 هـــــــا دایـــــــره اســـــــت ماســـــــوی اللـــــــه
ــــــذات ــــــت واجــــــب ال ــــــه او اس  اول هم
ــــــــق ــــــــت مطل ــــــــه وحدتس ــــــــا هم  آنج
 از چـــــــــــون و چگونـــــــــــه و عالیـــــــــــق

ــــــه ــــــا چ ــــــف آنج ــــــیچ واق ــــــت ه  نگش
 نــــور و صفتســـــت و فعـــــل از ایـــــن پـــــس
ـــــــه در راه ـــــــا برهن ـــــــر و پ ـــــــان ای س  ه
 خـــــون در دل عارفـــــان بجـــــوش اســـــت
 کــــــاری نــــــه بــــــزور غالــــــب ماســــــت

 هــــــر کــــــه زد گــــــام تــــــاظن نــــــربی کــــــه
ـــــــا  ـــــــه آنج ـــــــدب ـــــــه کردن ـــــــارتی ک  اش

ــــــــد ــــــــل گوی ــــــــه عق ــــــــر از آنک  ای برت
 ای آنکـــــــــــه ورای ایـــــــــــن و آنـــــــــــی
 کــــــس واقــــــف تــــــو بهــــــیچ رو نیســــــت
 آنجـــــــــا نتـــــــــوان بهـــــــــوش بـــــــــودن

ــــــو ذره ــــــس را ز ت ــــــهک ــــــان ن ــــــی نش  ئ
 دارد او شـــــــــــماری هـــــــــــر ذره کـــــــــــه

ـــــــــــــالت ـــــــــــــل روضـــــــــــــۀ رس  آن بلب
 از غـــــــم چـــــــه نمـــــــريهم دمـــــــی مـــــــن
 از دوری خویشــــــــــنت عجــــــــــب کــــــــــرد

ــــــــــو  ــــــــــگدر راه ت ــــــــــب دلتن  ای غری
ـــــــــه ز آشـــــــــنائی مـــــــــا اســـــــــت  بیگان
 برگــــردن تــــو هــــم از تــــو بــــاری اســــت

 بــــــری راه بــــــه خــــــودبــــــر هــــــیچ ز خود

 زانجــــــا کــــــه تــــــوئی تــــــو را نشــــــان داد
ــــــرد ــــــرب ک ــــــه را خ ــــــد و جمل ــــــق آم  عش
 کردنـــــــــد بیـــــــــان چنانکـــــــــه دیدنـــــــــد
ـــــــد ـــــــه جـــــــز یکـــــــی نباش ـــــــیکن هم  ل

 شـــــــود حـــــــلایـــــــن مشـــــــکل مـــــــانمی
ـــــــه ـــــــوی ن ـــــــدت معن ـــــــز وح ـــــــدبیج  ن

 از دســــــته گــــــل مثــــــال بــــــوی اســــــت
ــــــــــــا ــــــــــــرح او بیانه ــــــــــــد ز ش  در مان
ـــــــــــد ـــــــــــن ره مخوفن ـــــــــــته در ای  سرگش
 آتـــــــــــــش بوجودشـــــــــــــان درافتـــــــــــــد
ـــــــــــــانی ـــــــــــــرف برمع ـــــــــــــد ز ح  رفتن
 در نـــــــــور صـــــــــفات محـــــــــو گشـــــــــتند
ـــــــــد ـــــــــرب ندارن ـــــــــان خ ـــــــــام ونش  از ن
 وز اســــــــــم ندیــــــــــده جــــــــــز مســــــــــما
ــــــــد ــــــــني حضــــــــور خــــــــود مدامن  در ع
 زیــــــرا کــــــه یگــــــانگی نخســــــت اســــــت
 دوری تـــــــو از ایـــــــن حـــــــدیث هیهـــــــات

 عنـــــــــی ســـــــــروپای ایـــــــــن گـــــــــذرگاهی
ــــــــــــاالت ــــــــــــريون ز تصــــــــــــور و خی  ب
ــــــــق ــــــــت الح ــــــــت اس ــــــــق حقیق  تحقی
 برتـــــــــــــــر ز تصـــــــــــــــور خالیـــــــــــــــق
ــــــــارف ــــــــد ع ــــــــان بمان ــــــــته زب  زان بس
 گــــــر مــــــرد رهــــــی تــــــرا همــــــني بــــــس
ــــــــــه ــــــــــان حــــــــــرف الل ــــــــــت بی  اینس
ـــت ـــروش اس ـــخ ف ـــه ی ـــس چ ـــه ک ـــا هم  آنج
 راهــــــی نـــــــه بپـــــــای مرکـــــــب ماســـــــت
ـــــــــود ســـــــــرانجام ـــــــــزل او ب ـــــــــن من  ای
ـــــــــد ـــــــــه را قمـــــــــاش بردن  صـــــــــد قافل

 ز آنکــــــــــــه روح جویــــــــــــدبــــــــــــاالتر ا
 کیفیـــــــــت حـــــــــال خـــــــــویش دانـــــــــی
 آنکــــــس کــــــه تــــــرا شــــــناخت اونیســــــت
 مـــــــارا چـــــــه بـــــــه از خمـــــــوش بـــــــودن
ـــــــــه ـــــــــان ن ـــــــــراق در می ـــــــــز درد ف  ج

ـــــــــی ـــــــــاریب ـــــــــت ب ـــــــــراق نیس  درد ف
ــــــن پــــــرده زده بــــــ ــــــت حالــــــته ای  وق

 ای کــــــــاش همــــــــی نبــــــــودمی مــــــــن
ــــــــرد ــــــــب ک ــــــــابودن خــــــــویش را طل  ن
 بـــــريون ز تـــــو نیســـــت هـــــیچ فرســـــنگ
 پیوســـــــــنت او جـــــــــدائی مـــــــــا اســـــــــت

ــــتی ــــن هس ــــت ای ــــاری اس ــــب ک ــــو عجی  ت
گـــــــــــاه ـــــــــــدت آ  از دوری خـــــــــــود کنن



۲۵۳ 

 زنــــــم مــــــنآه ایــــــن چــــــه ترانــــــه مــــــی
 از خویشـــــــــــــتنم خـــــــــــــرب نیایـــــــــــــد
ـــــــدم از چـــــــپ و راســـــــت ـــــــیار دوی  بس
 صـــــــــدبار قـــــــــدم زدم بهـــــــــر کـــــــــوه
 هــــــــــــــر طایفــــــــــــــه را بیــــــــــــــازمودم

 هـــــــا بـــــــزرق و طامـــــــاتدر صـــــــومعه
 عمـــــــــــری بـــــــــــدر نیـــــــــــاز بـــــــــــودم

ـــــــــلرســـــــــهدر مد ـــــــــر تاوی ـــــــــا ز به  ه
 بســـــــــیار شــــــــــبم بـــــــــروز پیوســــــــــت
ـــــس را ـــــن نف ـــــم زد ای ـــــه دل ـــــر ک ـــــا ه  ب
ـــــــت ـــــــذر نیس ـــــــتش گ  کـــــــس را بحقیق
 یـــــــا هـــــــیچ کســـــــان و هـــــــیچ کـــــــاریم
ــــن هــــیچ ــــر ای ــــیم پــــس ب  چــــون هــــیچ نئ
ـــــــان خـــــــود چـــــــه تـــــــابی ـــــــد عن  گوین
 ایـــــــــن نکتـــــــــه نمـــــــــود ناصـــــــــوابم
ـــــده اگـــــر کـــــس دگـــــر خواســـــت ـــــا بن  ی
 خــــــــود را چــــــــه نیــــــــافتم درایــــــــن راه

ـــــــــه را کســـــــــی چـــــــــه  ـــــــــدنایافت  جوی
ـــــــــن ـــــــــم زدم م ـــــــــه را به ـــــــــر هم  آخ
ــــــــن او را ــــــــن ت ــــــــبم در ای ــــــــاکی طل  ت
گـــــاه  کـــــز هـــــیچ شـــــوم مـــــن از خـــــود آ
ـــــــودی ـــــــم نم ـــــــرم ره ـــــــن اگ ـــــــی م  ب
 از بهـــــــــــــــــــر تصـــــــــــــــــــوری زره دور
 چــــــــون دره بســــــــی بســــــــر دویــــــــدم
ــــیش ــــویم از پــــس و پ ــــک و پ ــــن ت ــــا ای  ب
 از محنـــــــت خـــــــویش اشـــــــک ریـــــــزان
ـــــــــنم ـــــــــور بی  در حســـــــــرت آنکـــــــــه ن
 نزدیکــــــــــــی او مــــــــــــرا کنــــــــــــد دور

 پرهیـــــــــز خورشـــــــــید کنـــــــــد ز ســـــــــایه
 همســــــــایه خــــــــود شــــــــدم از آنســــــــت
ـــــــــن بیابـــــــــان  امـــــــــروز مـــــــــنم در ای
ــــانم ــــایه ب ــــه س ــــود چ ــــر خ ــــر س ــــود ب  خ
ــــــال بازیســــــت ــــــرده چــــــه بیخی ــــــن پ  ای
ـــــتم ـــــال گش ـــــن خی ـــــه ت ـــــود هم ـــــن خ  م
ـــــــدم ـــــــاز بن ـــــــال ب ـــــــه خی ـــــــود را ب  خ
ــــــــــــريه روزی ــــــــــــردۀ غــــــــــــم ز ت  در پ

ـــــــــی ـــــــــیم ـــــــــد و م ـــــــــوشآی  روم مش
ــــــــدم ــــــــال خــــــــویش دی ــــــــرده خی  در پ
ـــــــر روی ـــــــاد ب ـــــــن فت ـــــــه م ـــــــن بخی  ای

ــــــت ــــــش رخ ــــــت دل نق ــــــده بنگاش  بدی
 از خانــــــــه بــــــــرون دویــــــــد سرمســــــــت

 عمریســـــت کـــــه جـــــان همـــــی کـــــنم مـــــن
 جــــــــــز یکــــــــــدم ســــــــــرد برنیایــــــــــد
 حاصــــل نشــــد آنچــــه دل همــــی خواســــت
ـــــــــــوی ـــــــــــافتم ب ـــــــــــاک درش نی  از خ
ــــــــودم ــــــــد ب ــــــــی مری ــــــــري گه ــــــــه پ  گ
ــــــــــات ــــــــــۀ مناج ــــــــــه بهان ــــــــــتم ب  رف
 در روزه و در نمـــــــــــــــــــاز بـــــــــــــــــــودم
ــــــــیل ــــــــر تحص ــــــــدم ز به ــــــــغول ش  مش
ـــــــود در دســـــــت ـــــــاد صـــــــبا نب  جـــــــز ب

ــــــــــــد  ــــــــــــوده ندی ــــــــــــیچکس راآس  ه
ــــــــت ــــــــرب نیس ــــــــدن خ ــــــــنت و آم  وز رف
 در هـــــــــیچ گمـــــــــیم اگـــــــــر شـــــــــماریم
 ایــــــن واقعــــــه چیســــــت هــــــیچ در هــــــیچ
 گــــم شــــو کــــه چــــه گــــم شــــوی بیــــابی
ـــــابم ـــــی چـــــه ی  چـــــون گـــــم شـــــوم آنگه

 خواســــتاز گــــم شــــدنم پــــس او چــــه مــــی
 نایافتـــــــــه را چـــــــــه گـــــــــم کـــــــــنم راه
ـــــــد ـــــــافنت چـــــــه جوی  گـــــــم گشـــــــته ز ی
ـــــــــــن  سرگشـــــــــــته ز دوری خـــــــــــودم م
 را ایـــــن چیســـــت کـــــه گـــــم کـــــنم مـــــن او

 خــــــــود را بــــــــدر افکــــــــنم از ایــــــــن راه
ـــــــــن ـــــــــودی ای ـــــــــم نب ـــــــــت دوری  محن

 بــــــودم همــــــه عمــــــر خــــــویش مهجــــــور
 جـــــــــز ســـــــــایۀ خویشـــــــــنت ندیـــــــــدم
ــــــرم ز ســــــایه خــــــویش ــــــده ت ــــــس مان  ب
 چــــــون ســــــایۀ خــــــود ز خــــــود گریــــــزان
 افتــــــــاده چــــــــه ســــــــایه بــــــــر زمیــــــــنم

 شــــــــودنوربــــــــا ســــــــایه بهــــــــم نمــــــــی
 گفتــــــا چــــــه مــــــن آمــــــدم تــــــو برخیــــــز
 ایـــــــن درد دلـــــــم کـــــــه بـــــــر زبانســـــــت

 چـــــــه ســـــــایه پویـــــــان از هـــــــر طرفـــــــی
ـــــــــم  محـــــــــروم ز عکـــــــــس تـــــــــو از آن

ـــــم مجازیســـــتهـــــر نقـــــش کـــــه مـــــی  زن
 وز پـــــــــــردۀ خـــــــــــویش درگذشـــــــــــتم
 باشــــــــد کــــــــه بــــــــه پــــــــرده در ببنــــــــدم
ـــــــــــال دوزی  ســـــــــــوزن شـــــــــــدم از خی
 در پــــــرده چــــــو ســــــوزن علــــــم کــــــش
 گفـــــــــــــتم بحقیقتـــــــــــــی رســـــــــــــیدم
 ویـــــن پـــــرده دیـــــده شـــــد در ایـــــن کـــــوی
 یعنــــــی بخیــــــال کــــــل تــــــوان داشــــــت
ــــــــــــت ــــــــــــال در دس ــــــــــــتارچۀ خی  دس



۲۵۴ 

 سرگشــــــــته شــــــــد و بســــــــر درافتــــــــاد
 تحقیـــــــق نشـــــــد مجـــــــاز هـــــــم رفـــــــت

 

ـــــــــــــــــــاد در داددســـــــــــــــــــتارچه را ب  ب
ــــــــود و آن قــــــــدم رفــــــــت  واندیــــــــده نب

 

  من رسالۀ نزهت االرواح

  مناجات
ملکا پادشاها زبان ما را از هرچه زیان ما است خاموش کن و در دل ما جز یاد خودت هرچه هست فراموش گردان آن قالـب مـا 

لمـت آب و گـل را بـر بـاد دهـیم و را به توفیق هدایت کرداری ده و قل مـا را بـه تبلیـغ عنایـت گفتـاری بخـش و نـوری ده کـه ظ
  :رباعی  ئی بامل رسانئی بعمل رسان و یقینی که ره نمودهحضوری بخش که از فضوىل جان ودل برهیم علمی که عطا کرده

 ای کــــــــــار ز تــــــــــو همــــــــــه فــــــــــراهم
 زان پـــــــــیش کـــــــــه ریـــــــــزی آبـــــــــرویم

 

ـــــــه ـــــــی مـــــــراهمچـــــــون مـــــــرهم جمل  ئ
 از روی کــــــــــــــــــــرم ده آرزویــــــــــــــــــــم

 

خیـال پندار معرفت، آشنائی ده بـیجد و سکونی ده که دوعالم بیکجو نسنجد شناسائی بخش بیخلوتی ده که آنجا ما و من نگن
  محبت، در مجلس انس نشاطی فرست، بر بساط قرب انبساطی کرامت فرما

  :نظم
 خـــــرد ســـــر رشـــــته گـــــم کـــــرد از تحـــــري

ـــــی ـــــدیشفضـــــوىل م ـــــس بدان ـــــد نف  کن
 دلـــــم را در غـــــم خـــــود شـــــادئی بخـــــش

 تمنـــــــــــائی بـــــــــــرون آردرون را بـــــــــــی
 

ـــــــــیی ـــــــــر او را ب ـــــــــی ده م ـــــــــريقین  تغ
 تــــو دانــــائی کــــه مجــــروحم از ایــــن نــــیش
 بخــــویش از بنــــد خــــویش آزادئــــی بخــــش

 گــــویم کــــه چــــون داررا مــــن نمــــی بــــرون
 

وقتی ده که اندوه گذشته نخوریم، حالتی بخش که رنج ناآمده نربیم، بغرور وقت حال را مهجور مکـن، بـه گمـان نزدیکـی مـا را 
  :نظم  بگشای، راحتی که روح خندد بیفزای دور میفکن، گرهی که نفس بندد

ـــــــب ـــــــالم الغی ـــــــق و ع ـــــــالق خل  ای خ
ـــــته ـــــتآراس ـــــا راس ـــــه م ـــــو هرچ ـــــی ت  ئ

ـــــــذیرد ـــــــو پ ـــــــف ت ـــــــه لط ـــــــذر هم  ع
ـــــــــم ـــــــــیم داری ـــــــــد و ب ـــــــــرمایه امی  س

 

 مـــــــــائیم و دمـــــــــی و عـــــــــالم غیـــــــــب
ـــــــــو کـــــــــار ماراســـــــــت  ای از نظـــــــــر ت
ـــــــــی تـــــــــو از بـــــــــدی رد  کســـــــــرا نکن

ـــــــیم ـــــــه ب ـــــــم رحـــــــم آر کـــــــه جمل  داری
 

دار شکسـتگی مـا را باعتقـاد درسـت شمار نفی و اثبات قـدیم تجریـد را ارزانـیتوحید روزی کن بییخمار تشبیه و تعطیل مبی
پیوند کن آلودگی ما را بیقني خالص بدل گردان غفلتی که رفت بـر مـامگري تقصـريی کـه آیـد از مـا در پـذیر نفـس مـا را بـانفس 

  :نظم    برابری ده قدم ما را بادم سراسری بخش
 از ایـــــن درد دم نقـــــدم فراغـــــی بخـــــش

ــــــعادت ــــــم س ــــــم تخ ــــــدر دل ــــــاش ان  بپ
 

ــــورد ــــوان خ ــــی ت ــــا ک ــــردا ز وی ت ــــم ف  غ
ــــــادت ــــــیخ ع ــــــم و ب ــــــاد رس ــــــن بنی  بک

 

لهی باین و آنم مگذار گرم داغ تست، اگرچه من یاغیم کرم باغ تست، میدانی که نفس عاصی آلودۀ معاصی اسـت، و ارتکـاب ا
صادقست اگرچه استطاعت نیسـت ولـیکن اندیشـه را پـای  مناهیش نامناهی است امید واثق است اگرچه طاعت نیست عزیمت

  کند است و زبان الل تقصري از عاجز آمدنه از ضال
  :بیت

 اگـــــر کـــــار یـــــک خـــــس بســـــامان شـــــود
 

 ز دریـــــای رحمـــــت چـــــه نقصـــــان شـــــود
 

  در قاعدۀ طریقت فرماید
در حضور متفق اللفـظ و المعنـی هرکه دعوی عشق کند قاضی وقت از وی دو گواه طلبد یکی ذکر مدام دوم فکر تمام تا هر دو 

ادای شهادت نکنند دعوی بقطع نرسد و کاالبخصم تسلیم نکنند جهد کن تا بکنه این نکته برسی عزیز مـن عـالم گفتـار در ایـن 
عالم بسیار است اما عالم کردار بودن دشوار است این آیت را مفسران روایت نکنند و از شان و نزولش مسـافران حکایـت کننـد

  :نظم  
 ایســـــت ســـــورۀ عشـــــقالعجـــــب ســـــورهبو

ـــــــــت ـــــــــه درس نگف  عشـــــــــق را بوحنیف
 چــــار مصــــحف در او یــــک آیــــت نیســــت
ــــــــــت ــــــــــت نیس ــــــــــافعی را درو روای  ش



۲۵۵ 

ـــــت ـــــرب اس ـــــق بیخ ـــــان عش ـــــک از ک  مال
 

 حنبلــــــــــی را در او درایــــــــــت نیســــــــــت
 

پشـم در  هر که در وجود خود سیاحت نکرد در بحر معنی سباحت نکرده، صوفی کسی است که پنبه از گوش برکشد نه آنکه پـارۀ
سر کشد، تصوف تخم اقبالست که در برآید نه آنکه از ادبار گرد هر درآید رونده ایـن راه تشـتت بایـد و گوینـده ایـن راز خـاموش 

  :نظم    دفرت عقل شسته باید و خود را فراموش
ــــــد ــــــت دگرن ــــــت جماع  مجــــــردان طریق
ــر دری کــه رســی خــم مشــو چوطــاق آخــر  به

 

 بــاین صــفت کــه تــو داری بــآن درت نربنــد
 کـــه اهـــل صـــفه مـــا غـــري خلـــق کـــم نگرنـــد

 

  .اگر خواهی سر از گریبان برآری نخست پای در دامن کش و اگر مردی خط در ما و من کش
  ٭٭٭

  ابوالولید احمدبن ابی الرجال
ربـود در جامع علوم ظاهری و باطنی و حاوی فنون صوری و معنوی بود سیمادر علم حدیث از امثال و اقـران گـوی سـبقت مـی

سطور است که وی در اوایل حال مال بسیار داشـته و همـه رادر راه حـج و غـزا صـرف نمـوده چیـزی بـاقی نگذاشـت نفحات م
منقول است که یکی از دوستان او به چهار هزار درم محتاج گشته بوی اظهارکرد ابوالولید مبلـغ مـذکور را در صـره کـرده نـزد آن 

ل نکـرد و بـدان کـس بـازداد آن ووده آن مبلغ را نزد او فرستاد وی قبـمهم خود را کفایت نم شخص آورد بعد از مدتی آندوست
دوست پیش آمده سالم کرد ابوالولید گفت اگر رد سالم نه واجب بودی جواب سالم نشنودی آخـر چهـار هـزار درم چـه مقـدار 

یـار درگذشـت و در قریـه اران د باشد که آنرا باز فرستی در سنه دویست و سی در زمان خالفت الواثق بالله آن بزرگوار در همـان
  .که تولد وی بود مدفون گشت قربش در آنجا معروف و مشهور است

  گفتار در ذکر بعضی از معاصرین

  مريزا محمد شریف
نمود خط نسـخ را بـه از ایماق شاملو است فقري دانشمند و عارف پایه بلند بود در مکارم اخالق و مراسم اشفاق یگانه آفاق می

گذشت در بدو حال سفر خراسان و عـراقني کـرده و بـا بسـیار علمـاء و وشت و مدار معاش آن بزرگوار از او مینغایت نیکو می
بود همواره بوظـایف طاعـات و عبـادات مشایخ عصر بسر برده آنگاه ترک مسافرت و مخالطت نموده قرب سی سال منزوی می

زا محمـدتقی جـواهری کـرده بـود در سـنه هـزار و دویسـت و فرمود و کسب طریقت از خدمت مالعبدالله یزدی و مرياشتغال می
  .شانزده از این جهان فانی بعالم جاودانی درگذشت

  صوفی اسالم
فرمـود نمـود و در طریقـت نقشـبندیه سـلوک مـیاز طوایف اوزبک بود و در ناحیه کرخ بضم کاف از توابع هرات سـکونت مـی

چون واىل آنجا منکر ذکر جلی بود لهذا او را از بخارا اخراج نمود مـدتی مذهب ابوحنیفه داشت در بدایت حال در بخارا بود 
در ماوراءالنهر سفر کرد و مرید بسیار آورد باالخره به هرات آمده در قریه مذکوره لنگـر اقامـت انـداخت قریـب بشصـت سـال بـر 

  .مسند وعظ نشسته لوای ارشاد برافراخت
وی را دیدم در آن وقت سنني عمرش از نود متجاوز بود، در مجلـس وی پیوسـته گوید که در سال دویست و بیست و دو فقري می

کردنـد داشت که در والیات خراسان و توران خالیق را ارشاد می نمود زیاده بر دویست خلیفهخواندند و او معنی میمثنوی می
ن وی بود دولت وافر و ثـروت متکـاثر قریب صدهزار خانوار مطیع ومنقادش بودند و لباس زرد برنگ خاکی شعار خود ومتابعا

 به طرفدر سنه مذکور لشگر قزلباش  گذاشت و چونئی مهمل و معطل نمیداشت و در لوازم مهمانداری و غریب نوازی دقیقه
دیار و جمعی دیگر از افاغنـه او را بـدفع لشـگر قزلبـاش تکلیـف کردنـد و او را طوعـاً و کرهـاً بـه  هرات عزیمت نمود حاکم آن

قزلباش بريون آوردند بعد از التقای فریقني مابني هرات و غوریان جنگ عظیم اتفاق افتاد و جنـود افاغنـه شکسـت یافتـه جنگ 
صوفی اسالم دستگري شده طایفه قزلباشیه همان دم وی را به قتل آوردند و بعضی از اعضای او را سوختند و بسیاری از مریدان 

مسکن خویش آورده مـدفون سـاختند ه و جمعی دیگر جسد نیم سوخته وی را برداشته ب او که قدم ثبات فشرده بودند کشته شدند
  .و قبه عظیم بر سر قربش برافراختند واوالد و احفاد بسیار از وی یادگار ماند
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  گفتار در بیان سلسله نقشبندیه
نقشـبند بخـارائی و آن فرقـه را بر ارباب علم و اصحاب حلم پوشیده نمانـد کـه سلسـله نقشـبندیه منسوبسـت بـه شـیخ بهاءالـدین 

ن قریه بود لهذا بدین اسـم آایست دریک فرسخی بخارا چون شیخ بهاءالدین در بدوجهت نقش بند گویند اول آنکه نقشبند قریه
ایست از قراء هرات چون خواجه احمد از آن قریه برخاست بدین سـبب بـاین اسـم شهرت نموده مانند سلسله چشتیه چشت قریه

رسـانند و تمـام عمـر  به ظهـوردویم مدار طریقت ایشان بذکر خفی ومراقبه است و در این دو چیز جد و جهد تمام .معروف شده
  :بیت  خود را بر این دو چیز صرف گردانند

ـــــــــــبند ـــــــــــق نقش ـــــــــــرادر در طری  ای ب
 

 تـــــــا تـــــــوانی بـــــــر دل خـــــــود نقشـــــــبند
 

اند که موسوم اند اول جماعتیه نقشبندیه متفرق بسه فرقهگوید که آنچه از آن طایفه دیده و مشاهده گردید آنست که سلسلفقري می
اند ایشان رسوم شریعت ندانند و شریعت را از جمله مقیدات خوانند طاعت و عبادت بجا نیارند ونماز و روزه نگذارند بقلندریه

یار خورنـد و چـرس بسـیار نکاح را حرام دانند و تجرد صوری را واجب و الزم شمارند اوراد و اذکار را منکـر باشـند بنـگ بسـ
دانند همواره سیاحت نمایند و طریق مسافرت پیمایند ایام پنجشـنبه در یـوزه را فـرض شـمارند و کشند خویش را دیوانه خدا می

آنچه بدست آید خدمت شیخ آرند و اشعار مشـایخ کـه مناسـب حـال ایشـان باشـد بسـیار خواننـد آزار رسـانیدن و اذیـت نمـودن 
  .لباس مشابهتی نی به جز عظیم دانند آن طایفه را با اسالم به غري از اسم مناسبتی نیست و در فقر و فاقه بمخلوقات را گناه 
انــد از اهــل ســنت و جماعــت لــوازم شــریعت و طریقــت بجــای آرنــد و آداب و ســنن حتــی المقــدور و االمکــان دویــم جمــاعتی

اضات ومجاهـدات شـاغل باشـند بطریـق تصـفیه بـاطن و فرونگذارند و در وحدت وجود بطریق ظل و ذی ظل قائل و بروش ری
تجلیه روح و تخلیه سر سعی بلیغ دارند و بتهـذیب اخـالق و تحصـیل احـوال بغایـت کوشـند و کسـوت عزلـت و سـهر وجـوع و 
صمت پوشند و جمیع مسکرات را حرام دانند حتی قلیان و تریاق، بذکر خفی و جلی و مراقبه جد و جهد تمـام دارنـد و بعضـی 

گوینـد کـه حلقـه ذکـر از شـایبۀ ریاخـاىل نیسـت و ایـن طایفـه در مملکـت باشند و میآن فرقه منکر ذکر جلی و حلقه ذکر می از
خراسان و زابلستان و کابل و هندو کشمري و ماوراءالنهر و ترکستان و کشور روم و شام و مصر و حجاز و یمن و غريه بسیارند چون 

  .باشندعی بلیغ دارند لهذا اکثر علماء ظاهر از اهل سنت داخل این جماعت میاین فرقه در مواظبت امور شرعیه س
انـد و ایـن فرقـه در غایـت قلتنـد بلکـه اقـل اند بجمیع اقوال و افعال و اعمال مذکوره عمل نمایند اما شیعه مذهبسوم جماعتی

گفتنـد طریقـه مـا نقشـبندیه و مـذهب مـا یقلیلند فقري در مدت بیست و پنج سال سیاحت دو سه نفـر از ایـن طایفـه دیـدم کـه مـ
  .اثناعشریه است والله یعلم بحقایق االعتقاد

  عني علی شاه
فاضل گرانمایه و عارف بلندپایه بود و در فقر و فنا و صدق و صفا وی را عدیل و نظري نبود در کشور ایران و هندوسـتان و کابـل 

خلفای عارف ربانی نور علی شاه اصفهانی بود فراست کامـل و قناعـت اکثر مشایخ روزگار رسیده از  به خدمتبسیار گردیده و 
کاشت اغلب اوقات و اکثر زمان منزوی شامل و قدم راسخ داشت و همواره تخم شفقت بر دلهای فقراء و ضعفاء و مساکني می

  .نمود و در حدود سنه هزار و دویست و چهارده وفات یافتو به عبادت قلبی و قالبی اشتغال می

  مد کاظم خان بن محمد علی خانمح
امريی بود که در علو نسب و سموحسب و عظمت شان و شرافت دودمان معروف و بوجاهت صـورت و محاسـن سـريت و کسـر 
نفس وجودت ذهن موصـوف در تکـریم شـریعت نبـوی و تعظـیم طریقـت رضـوی منفـرد و در صـدق و صـفاومهر و وفـا متفـرد 

  .هرچه گویم در کمالش بیش بود: مصرع
در آن وقت که والد بزرگوارش امري گردون وقار وفات نمود بسن دوازده سالگی بود چون آثار سعادت و اقبال در ناصیۀ حـالش 
پیدا و عالمت جاه و جالل از وجنات احوالش هویدا بود لهذا محمود شاه بن تیمور شاه بن احمد شاه افغان او را مشمول نظـر 

ه در انـدک زمـانی بوفـور فضـایل و کمـاالت نفسـانی ممتـاز گردیـد مـدتی در مالزمـت عطوفت گردانید وهمت برتربیتش گماشـت
پادشـاه واالجـاه  بـه سـمعنظـري محمود شاه در کمال عزت روزگار گذرانید تا آنکه صیت فراست و کیاست و کاردانی آن امـري بـی

پـدر  به خـدمتمان کرده او را باعزاز تمام تیمورشاه رسید مسرعی فرستادو بدارالملک کابل احضار فرمود محمود شاه امتثال فر
ثریا مقام ارسال نمود چون خان عالیشاه مالزمت پادشاه قدردان دریافت شهریار قدر و منزلت وی را یافته پرتو اصناف الطـاف 

ت بلند و مرتبـۀ ارجمنـد رسـید تـا آخـر حیـات تیمـور شـاه در غایـت رفعـت و جـاه اوقـا به درجه وجنات حالش تافته  شاهی بر
 بـه اتفـاقدر سنه هزار و دویست و هفت پادشاه درگذشـت و پسـرش شـاه زمـان  »کل من علیها فان«گذرانید چون به حکم 
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خـان عالیشـان ننمـود زیـرا کـه توجـه محمـودی را دربـارۀ وی  به حـالامراء افغان بر سریر سلطنت متمکن گشت التفات چندان 
  .ه باتو نسازد تو با زمانه بساززمان: معلوم کرده بود خان ذیشان بحکم آنکه مصرع

مدت نه سال بشداید زمان مصابرت نموده نظر بلطیفه غیبی داشت تا آنکه در سنه هزار و دویسـت و پـانزده شـاه محمـود لـوای 
شاهی در آن دیار برافراشت و شاه زمان و وزیر او رحمت اللـه خـان را گرفتـه بـر ملـک مـوروثی اسـتیال یافـت و بـه حکـم شـاه 

محمود شاه رفته اعتبار تمام یافت و شهریار  به خدمته زمان کور و رحمت الله خان بدیار عدم شتافت خان واالجاه محمود شا
رسـانید و موجـب  بـه ظهـوراو را بر تمام امراء و ارکان دولت مقدم نمود جناب خـانی در مالزمـت سـلطانی خـدمات پسـندیده 

مشورت او بهیچ امـری روی طنت دخل تمام کرد چنانکه محمودشاه بیتحسني دوست ودشمن گردید و در امور جزوی و کلی سل
  .آوردتوجه نمی

نمود امراء افغـان بنـابر مغـایرت مـذهب و چون محمود شاه با طایفه قزلباش به غایت مایل بود و به آن فرقه سلوک پسندیده می
دیدند هنگامی که خان عالیشـان و جمعـی از مخالفت مشرب سلوک محمودیرا نه پسندیدند ومجموع افاغنه از محمود شاه برگر
را گرفته در باالی حصار به حبس انداختند  امراء قزلباش به جنگ غلجائی رفته بودند امراء ابداىل اتفاق نمودند و محمود شاه

ان و شجاع الملک ابن تیمورشاه برادر اعیانی شاه زمان را در حکومت متمکن ساختند چون امراء مخـالف و مـؤفلا عظمـت شـ
بودند بودن او را در پای تخت دولت صالح ندیدند و فرمایش شـهر برمـه بـروی محـول شـده بخطـه  جناب خان را معلوم کرده

کشمري ارسال نمودند قرب دو سال در کمال عزت و جالل در آن دیار روزگار گذرانید و اوقات فرخنده ساعات خود را به ترفیه 
  .احوال فقراء و مساکني مصروف گردانید

بود بعد از انقراض مدت مذکور شـجاع الملـک جنـاب خـان را از کشـمري احضـار راقم این دفرت در آن وقت در خطه کشمري می
ئی بوجود گـرامیش کـاری گردیـد چـون قضـا مـربم و اجـل متحـتم بـودعالج اطبـاء سـودی فرمود چون بدارالملک رسید عارضه

را اجابت کـرد فقـري نعـش آن عزیـز مصـر عـزت را از کابـل بـه مشـهد  نبخشید و در سنه هزار و دویست و بیست و دو داعی حق
  .مقدس آورده در دارالحفاظ آسوده گشت رحمت الله علیه
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  گلستان دویم
  در یافنت ملک زابل که آن را زاول نیز گویند

اخبار و مؤلفـان صـحف بر ضمري خورشید نظري اهل خرب و بر رای قمر اعتالی علماء سري پوشیده و مسترت نماند که مصنفان کتب 
  .انداند و ابواب شرح و بسط آن کشور نگشودهآثار طریق تحقیق آن دیار نه پیموده

زابل کشوریسـت عـریض و : نماید کهنگارندۀ این دفرت یعنی زین العابدین بن اسکندر بر ایستاده گان سریر فضل و هرن عرض می
کابلستان و از طرف مغرب به ملک سیستان و از جانب جنـوب مملکتی است مستفیض محدود است از سمت مشرق به والیت 

به دیار سند و از جهت شمال به جبال هزاره و خراسان طولش تقریباً بیست مرحلـه و عرضـش پـانزده مرحلـه، بیابـان او بیشـر از 
افغـان و  کوهستانست محتویست بر بالد قدیمه و قصبات عظیمه، مشتملست بر چمنهای خوش و مراتع دلکش مسـکن طوایـف

هزاره و قلیلی ترک و تاجیک، قندهار و تبت و غزنني و زمني داور و میمند و فريوزکوه و فراه از جمله شهرهای آن دیـار اسـت و 
جمیع آن والیت از اقلیم سیم و قلیلی از جبال هزاره داخل اقلیم چهارم است قدیم الزمان در تصرف سالطني عجم بـوده مـدتی 

زال نموده بدین جهت رستم را زابلی گویند بعد از انقراض دولت عجم در زمان خالفـت عثمـان بـن  حکومت آنجا را رستم بن
عفان آن والیت مسخر اهل اسالم گشت چون اوان خالفت درگذشت اولیای دولت امویه مسخر کردند و مدت هـزار مـاه رسـوم 

  .بدعت بجا آوردند
ل عباسـیان از مشـرق جـالل طـالع گردیـد امنـای دولـت ایشـان تصـرف چون ماه جاه امویه به مغرب زوال رسید و خورشید اقبـا

  .نمودند و مدتهای مدید در آن کشور مقتدر بودند
چون در اواسط دولت ایشان بارکان خالفت فتور موفور رسید مسخر ملوک صفاریان گردید از آن فرقه سالطني سامانیان اسرتداد 

جا را گشودند و سلطان محمود غزنني را دارالملک سـاخت و قـالع محکـم و کردند در اواخر دولت آل سامان ملوک غزنویه آن
بقاع مستحکم طرح انداخت چنانچه در ضمن ذکر غزنني مذکور خواهـد شـد چنـدگاه ملـوک غـور و سـالطني سـلجوقیه مسـخر 

  .هرکه را پنج روزه نوبت اوست: مصرع به موجبکردند و فرقه خوارزمشاهیه از تصرف ایشان درآورند 
  .اء چنگیزیه آن والیت را تصرف نمودند و از جانب چنگیزخان و اوالد او ملوک کرت حکومت فرمودندامر

بعد از انقراض سلطنت چنگیزیه مـدتی ملـوک کـرت و امـراء جغتائیـه در آن دیـار اقتـدار داشـتند و هـر یـک لـوای انـاوالغريی 
اٌ و کرهاً فرمان واجب االذعان امـري درپـذیرفت و همـواره افراشتند چون کوکب سلطنت امري تیمور بالیدن گرفت حاکم آنجا طوع

  .در حیطۀ تصرف گماشتگان آل تیمور بود
نمود چـون دولـت امريتیمـور درگذشـت مسـخر شـاهی در زمان دولت سلطان حسني بایقرا حکومت آنوالیت را ارغون بیک می

صـفوی از وی انتـزاع فرمـود بعضـی اوقـات  بیک خان اوزبک گشت قهرمـان المـاء و الطـني سـلطان السـالطني شـاه اسـماعیل
نمـود عاقبـت االمـر بدسـت اولیـای دولـت صـفویه درآمـد در بواسطۀ آن والیت میان ملوک هند و سالطني ایران نزاع ظهور می

زمان سلطنت سلطان حسني صفوی از تصرف ایشان برآمد و طایفه غلجـائی از جماعـت افغـان آنجـا را مسـخر کردنـد و گماشـته 
ني را به قتل آوردند نادرشاه واالجاه از آن طایفه انتزاع نمودو به فرقه ابداىل تفویض فرمود بعـد از انقـراض دولـت سلطان حس

نادری احمدخان بن ذوالفقارخان سد و زائی از جماعت ابداىل در سنه هزار و صد و هفتاد افسر شاهی بر فرق نهـاد ومملکـت 
  .ستان و قهستان و بعضی از خراسان را مسخر نمودزابل و کابل و سند و پنجاب و کشمري و طخار

راقم حروف احوال او و اوالدش را در ضمن تحریر کابل مذکور خواهد نمود انشاءالله تعـاىل اکنـون کـه سـنه هـزار و دویسـت و 
  .سی و هفت هجریست ایالت آن والیت باجماعت افغانست

  استدراک
انـد اول طایفـه غلجـائی دویـم فرقـه ابـداىل کـه جماعت متفرق بـدو فرقـه مخفی نماند که در نسب افغان اختالف فراوانست آن

  .ایشان را درانی نیز گویند
مؤلف مؤید الفضالء گفته که در زمان حضرت سلیمان شخصی بوده افغان نام در هنگامی که آن حضرت مسجد اقصی را اتمام 

انـد کـه طایفـۀ افغـان از و بعضی از اصحاب انسـاب گفتـه. ندفرمود افغان را سر کار عمله مسجد نمود و این طایفه از نسل ویمی
  .باشیمباشند و ایشان مدعیند که ما از اوالد خالد بن ولید مینژاد حضرت اسحق بن ابراهیم می

این طایفه از حد هرات و زابل و کابل و سند و هند و کشمري و جبال بدخشـان اىل اقصـای هندوسـتان مسـکن دارنـد و مجمـوع 
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سپارند آنچه در تخمني فقري آمده زیاده از هزار هزار خانوارنـد یـورت اصـلی فرقـه ابـداىل والیـت زابـل ق ییالمیشی میآنها طری
  .است

در کتب انساب ایشان مسطور است که زیرک ولد حسن بن ابدال اسـت و جمیـع فرقـه ابـداىل بـه او منسوبسـت از زیـرک چهـار 
حبیـب،  اولمنت پویل را دو فرزنـد عطـا فرمـود بخشنده بی. میلکو چهارمک بار سیمپویل  دویماسی  اولفرزند بوجود آمد 

دویـم صالح  اولاسمعیل، بام را دو فرزند بوجود آمد سیم حسن،  دویمبام،  اولگر گشت و از حبیب سه پسر جلوه. پار دویم
  .باشدنام اکنون سلطنت در میان اوالد سدو می گر گشت سدواز صالح یک پسر جلوه كوبن
  .رسید اول کرج، دویم نورالدین، سیم عبدالله، چهارم برماژ پنجم نصرت ششم باکل به ظهوراز بارک شش پسر  و

از نورالدین سه فرزند حاصل گشت اول محمد، دویم اچک، سیم بیان، هـر کـس از اوالد زیـرک باشـد او را پـنج پایـه نگوینـد و 
ل پنج پایه است چون بطن بگردد آخر اسم او را زائی آرند یعنـی زاده هرکس از احفاد نورالدین و اسحق و علی بوده باشد داخ

  .فالن کس مانند سدوزائی و نورزائی و بارک زائی

  فرقۀ غلجائی
مخفی نماند که غلجائی در اصل غلن زائی بوده و غلن بکسر اول و دویم و سکون سیم در لغت ایشان حرام را گویند غلن زائی 

زائـی جماعت ابداىل با زنی فساد کرد پسری از او به ظهور رسید چون پدرش معلوم نبـود بـه غلـن یعنی حرامزاده چون مردی از
-جمیع فرق ایشـان حنفـی مـذهب و قـومی بـی. زائی گفتند از کثرت استعمال غلجائی گردیدموسوم گردید و اوالد او را نیز غلن

نماید به سـبیل نـدرت خواهـد بـود و اکثـر آن جماعـت در ادبند اگر احیانا در میان ایشان ارباب دانش و اصحاب بینش ظهور 
باکی ضـرب المثلنـد فقـري طوایـف اکـراد و قبایـل اعـراب و عشـایر الـوار و بدل و در سفاکی و بیراهزنی و قطاع الطریقی بی

  .جماعت افغان را بیک مسلک و یک طبیعت دیده

  قندهار
اش انگیـز آبـش خوشـگوار و خلقـش سـازگار غلـههوایش فرح ایست بهجت قرین خاکش حسن خیز وشهریست دلنشني و مدینه

قدیم االیام آن شهر بجبل متصل بود نادرشاه خراب کـرده در قـرب آن » لح«و عرضش » قوم«اش فراوان، طولش ارزان و میوه
یـد طـرح شهری بنا نمود و مسمی بنادر آباد ساخت و احمدشـاه افغـان آن را منهـدم کـرده در نـیم فرسـخی شـهر قـدیم شـهر جد

انداخت وموسوم با شرف البالد گردانید و دور آن باروئی کشید و دور باروی آن را نه هزار گام قرار داده آب روان در میان شـهر 
  .آورد و چهارسوی خوب و عمارات مرغوب بنا نهاد و در اندرون شهر طایفه هند و جماعت شیعه و قلیلی افغان جای داد

ار دروازه و محتویست به قرب سه هزار باب خانه و صد پاره قریه و چهـل هـزار ایـل ابـداىل و مشتمل است بر چهار محله و چه
قرب احمدشاه در اندرون شهر واقع مشتملست بر قبه رفیع و صـحن وسـیع و عمـارات نیکـو و باغـات چـون مینـو مـردمش سـفید 

ان نوازی بر سـایر آن بـالد سـر دفرتنـد در بعضـی پرور و در مهمرخسار و شريین گفتار صبیح منظر و لطیف پیکر و عموماً غریب
  .شمارندبی يقرای آن طوایف شیعه سکونت دارند و طایفه هزاره سمت شماىل آنجا واقع است قوم

  استنباط
-در اصل قوم هزاره آنچه از آن طایفه شنیده شده آنست که وقتی بندی در آن دیار بنا نمودند و هر روزی هزار نفر در آن کار می

  رسید تا آنکه صاحب والیت کلیه آنکه او راگردید و بانجام نمید بند بسته نمیکردن
ــــــــی ــــــــنطیاش م ــــــــی ش ــــــــدارمن  خوانن
ـــــــــاش مـــــــــی ـــــــــان باوف ـــــــــدعارف  دانن

 

ـــــــی ـــــــاش م ـــــــود ایلی ـــــــم یه ـــــــده  دانن
ــــــــی ــــــــاش م ــــــــقان مرتض ــــــــدعاش  دانن

 

  دانندهم نصريی خداش می
ب علیـه الصـلوة و السـالم بطریـق طـی االرض بـدانجا یعنی مظهرالعجایب ومظهر الغرائب حضرت امريالمؤمنني علی بن ابیطالـ

انـد و از قیـد ذلـت اطـالق اند و حضرت آن هزار نفـر را آزاد نمـودهاند و آن قوم از بالی زحمت رستهتشریف آورده بند را بسته
  .گویندما را هزاره می گویند که ما از اوالد آن هزار نفریم لهذانامند این طایفه میاکنون آن بند را بندامري و بند بربر می

و مسکن ایشان از سمت غرب از هرات اىل جبال بدخشان و چرتال طوالقرب دو ماه راه، و جانب جنوب از حدقندهار و غزنی 
و کابل اىل بلخ و خلم و قندز و جهت شمال عرضاً قریب بدوازده مرحله است و مساکن ایشان مشتملست بجبـال راسـیه و تـالل 

شود اغلب خوراک روید و نمک و پنبه حاصل نمیدت چنانکه از شدت سرما در اکثر امکنه آنجا گندم نمیعالیه در غایت برو
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  .و پوشاک ایشان گوشت و پوست گوسفند است
باشند اغلب آن طایفـه شـیعه از کثرت و عدت ایشان سخنان استماع افتاد اما آنچه تخمني فقري آمد قریب پانصد هزار خانوار می

بیست هزار خانوار غاىل و دوازده هزار خانوار سنی و قریب بدو سه هزار خانوار خوارج لـیکن همگـی جبلـی و مذهب و قریب 
نوازی ممتاز و در شجاعت ودلريی بامتیازند و دو طایفـه جنگی از معارف انسانی دور و از کماالت نفسانی نفورند امادر مهمان

  .یشه درکارندبا یکدیگر اتفاق ندارند و در جنگ و جدل با هم هم
سنگ شاه مسعود که مشهور به سنگ پازهر است در قرب هفت فرسخی شهر قنـدهار اسـت و بعضـی آثـار از سـالطني کیـان در 

گفتند که ما ز وهـم نمودند و میئی دیدم به زی صوفیه بودند و بروش وهم و خیال عمل میآنجا یادگار است در آن والیت فرقه
  .ایمراغت و آزادی پیوستهایم و به عالم فو خیال رسته

  گفتار در بیان اعتقاد وهمیه و خیالیه
گردد همگی وهم و خیال است و اصلی ندارد و هر کس به خیال خـویش شود و مشاهده میگویند که آنچه دیده میاین فرقه می

می است هر کـس بـه چیزی پندارد و هر کس به خیال خویش ضبطی دارد بهشت و دوزخ موجود نیست و ثواب و عذاب امر وه
  :بیت  شاهد این گفتار است قل کل یعمل علی شاکلتهوهم و پندار خویش گرفتار است، 

 هـــــر تصـــــور در نهـــــادت غالـــــب اســـــت
 

 هــــم بــــر آن تصــــویر حشــــرت واجبســــت
 

مالئکه و شیاطني و اجنه معدوم است و عقول و نفوس و افالک محض موهوم حسن و قبح اشیاء ومدح و ذم اهـل دنیـا جملـه 
  :بیت       ار است و فخر و ننگ و صلح و جنگ به وهم و خیال آشکارپند

 از خیـــــــــاىل صلحشـــــــــان و جنگشـــــــــان
 

ــــــــــان ــــــــــان وننگش ــــــــــاىل فخرش  وز خی
 

بعثت انبیاء و هدایت اولیاء کذب و بهتانست و اوامر و نواهی کتـب و صـحایف سـماوی سـخنان پریشانسـت جهـت نظـام امـور 
اند که هر چیزی بـه وهـم پدیـدار اسـت و هـر شـیئی باقتضـای خیـال آشـکارا دانسته اند و صالح خود را چننيخویش چنني یافته

  :نظم  اگروهم نبودی هیچ چیز ظهور ننمودی
 ئـــــــیای بـــــــرادر تـــــــو همـــــــه اندیشـــــــه

ــــــود اندیشــــــه  ات گــــــل گلشــــــنیگــــــر ب
 

ــــــو اســــــتخوان و ریشــــــه ــــــابقی ت ــــــیم  ئ
ــــــی ــــــو هیمــــــه گلخن ــــــود خــــــاری ت  ور ب

 

  دربند هر آنچه آیی آنی: مصرع وهم خالق اشیاء است و پدید کنندۀ مذهبها
شـود و گویند که اگر کسی خريات و حسنات جهت اموات نمایـد بـه مردگـان اثـری مرتتـب مـیعالمان جاهل و مالیان غافل می

گردد و این وهم بزرگ و خیال سرتگ است زیرا کـه اگـر شخصـی گرسـنه بـوده باشـد و شخصـی دیگـر باعث درجه و ترقی می
بلـی اگـر کسـی تشـنه بـوده  والتـزروازرة و زراخـریشـود گردد و رفع جوع او نمیخص گرسنه سري نمیغذائی تناول کند آن ش

گـردد کـه تمـام امـور باشد و به خیال آب خواب رود آن شخص در خواب آب مشاهده کند همچون مستسقی از ایـن معلـوم مـی
  . وهم اوخیالکلما فی الکن : مصرع  عالم به وهم و خیال مربوط است چنانکه بزرگی گفته 

دیگر آنکه کسی را به حکم سلطان به زندان برند و بگویند فردا سلطان تو را خلعت خواهد داد و بایالت فـالن والیـت خواهـد 
سـلطان در  به امـر فرستاد آن زندان بر آنکس مانند روضۀ رضوان خواهد بود اگرچه آن کس را سلطان بکشد و اگر شخصی را 

بنشانند و اصناف الطاف بروی اظهار نمایند آنگاه بگویند که فردا پادشاه تراقتـل خواهـد نمـود آن بوستان و عمارت چون جنان 
  .بوستان بر آن شخص مثال زندان بلکه حفرۀ نريان خواهد بود اگرچه پادشاه آن شخص را نکشد

حب جاه و وسعت دستگاه گوی و مالهای فتنه جوی جهت پس معلوم شد که جمیع امور عالم موهومی است این علمای بیهوده
انـد از نکـري و منکـر و فشـار قـرب و هیبـت عزرائیـل مـردم را اند و عوام کاالنعام را به خیال حريان ساختهخلق را به وهم انداخته

مشوش سازند تا بدین وسیله و باین حیله نان خود را بروغن اندازند هر کسی را گوشی است در تن او هر موئی را هوشـی اسـت 
درنـد و خورند و چندین هزار کس در صحرا گم گشـته پلنگـان مـیمی نن واحد چندین هزار کس به دریا غرق شده نهنگاکه در آ

سوزانند سؤال و جواب نکري و منکر کجاسـت و در زمـان واحـد کـی رسـید و چندین هزار کس را در والیات هندوسند و غريه می
  چگونه نموده پس معلوم شد که این جمله وهم و خیال بود فشار قرب چگونه است و عزرائیل کی آمده و قبض روح

  :بیت  
 فکرهــــــائی کــــــه پخــــــت واعــــــظ خــــــام

ــــــــــــی ــــــــــــاالت ب ــــــــــــات وراآن خی  ثب
 

 بیــــــــــنمهمگــــــــــی را خیــــــــــال مــــــــــی
ــــــــال محــــــــال مــــــــی ــــــــنممــــــــن خی  بی
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اگر وهم و خیال نبودی شخص واحد بر اهل کشوری چگونه حکم نمودی و اهل آن کشور چگونـه از وی ترسـیدندی و همگـی 
ئـی پـیش آن مـرده بـرود البتـه از وی برتسـد سـیما هنگـام شـب و ئی بوده باشد زندهئی درخانهدندی دیگر آنکه اگر مردههراسی

همـه عـالم وهـم و  همچنني اگر کسی در زمني هموار رود همان کس اگر بر سر دیوار رود خم شود و بهراسـد پـس معلـوم شـد کـه
-ئـی از معرفـت مـیئی از حقیقت میالفند و زمرهزنند و فرقهز طریقت دم میاند و گروهی اخیالست جمعی شریعت را دام کرده

  .آرند و آن نیز وهم و پندار استکنند وادله و براهني در اثبات واجب میبافند هر یک دعوی حق می
فـه پوزبنـد شاهد این گفتار است این اعتقاد طر »کلما منريتموه باوهامکم بادق معانیه فهو مخلوق مثلکم مردود الیکم«

سوخته جان به باد فنا دهد که من فـالن مـذهب دارم و دل از آبـروی شسـته و سـر  به آتشو صاحبش شگفت خورسند است تن 
گذارم اگر از صاحبان هفتاد و سه مذهب بلکـه از جمیـع اصـحاب ملـل و بخاک هالک نهاده که من در وادی فالن ملت پامی

نگـاری جـوابش جـز وهـم و پنـدار و کیش داری و بر لوح خاطر چه مـذهب مـی مذهب سؤال نمائی و در پرسش گشائی که چه
سؤال را جوابسـت اگـر  اناوجدنا آبائنا علی امة و انا علی آثارهم مقتدونپاسخش جز خیال و انگار نیست اگر ترقی نماید 

  .بر سؤال بیفزائی ضرب و شتم مشاهده نمائی
  .م امور بنی آدم به خیال مربوط اگر وهم نبودی احدی اطاعت کسی ننمودیحاصل آنکه نظام عالم به وهم منوط است و انتظا

گرند گویند مبدع این مذهب سوفسـطا بـوده و شخصـی در زمـان باشند و در لباس مسلمانان جلوهاین فرقه در سایر ایران نیز می
  .ل نقلیه اثبات مذهب خیالیه کردهراهني عقلیه و دالیب سلطان محود در غزنني در مذهب وهمیه کتاب مبسوط تالیف نموده و

  گفتار در بیان اعتقاد هندوان بر سبیل اختصار
بر رای محققان اخبار و مدققان آثار پوشیده و مسترت نماند که هندوان گروه بسیار و قوم بیشمارند و اعتقاد مختلف دارند همگی 

  .هندوستان مذکور خواهد شد تناسخی مذهب باشند و احوال تمام آن فرقه به طریق تفصیل در تلو کشور
  ار روزگار بر چهار دور است ابتدایدگویند ماین فرقه می
هفده لک و بیست و چهار هزار سالست و این دور به زبان هندوان بیت جالست در این دور اوضاع تمام جهان فـرداً  دور اول

گفتار باشند و در مرضیات الهی سـلوک نمایـد و  فرد بر صالح و سداد باشد و غنی و فقري و صغري و کبري راست کردار و درست
  .عمر طبیعی مردم این دوریک لک سالست

مسمی برتنیاست بقای این دور دوازده لک و نود و شش هزار سال باشد در این زمانه سه حصـه اوضـاع آدمیـان بـه  دور دویم
  .مقتضای رضای آلهی باشد و عمر طبیعی آدمیان در این روزگار ده هزار سالست

بنام دوایر اشتهار دارد این دور هشت لک و شصت و چهار هزار سال باشد در ایـن ایـام دو حصـه روش جهانیـان در  ور سیمد
  .ست گفتاری و راست کرداریست و عمر طبیعی مردمان هزار سالسترد

سـه حصـه اطـوار که بکل چک شهرت دارد امتداد این دور در چهار لک و سی و دو هزار سال باشـد در ایـن دور  دور چهارم
  .عی در این زمان صد سالستيعالمیان بر فساد و ناراستی است و عمر طب

شود و چون مقدار کل چک بـر مـدت ترنیـا ا میتريناو ضابطه ایام هر دو آنست که مقدار کل چک که بر دوایر افزون شود مدت 
و سـی و هفـت هجریسـت چهـار هـزار و  گردد، به حساب آن فرقه الحال که سنه هـزار و دویسـتزیاده شد مدت ست چک می

  .هشتصد و نودسالست از دور کل چک گذشته است
اتفاق ایشان بر آنست که عنصریان پنج است چهار معروف و خامس اکـاس اسـت عـوام آن طایفـه اکـاس آسـمان را گوینـد امـا 

گوینـد کـه آنچـه خواهنـد و مـید مـینامنـدانایان آن قوم به وجود آسمان قائل نیستند و از اکاس محـل خـاىل کـه آن را هـوا مـی
بکواکب اشتهار دارد ذوات قدسیه بزرگان سلف است که بواسـطۀ ریاضـات نفـس االمریـه و عبـادات قدسـیه نـورانی هیکـل و 

نماینـد و بـارادت نفسـیه روحانی پیکر شده تخلق باخالق الهی و تشبه باوصاف کماهی پیدا کرده در مدارج ارتفاع سروری می
فرمایند حضرت خالق شخص تجرد نهاد ودانش نژادی را که مسمی به برهماسـت بـاختالف روایـات طريان می در عالم علوی

از کتم عدم بجلوگاه وجود آورد و او را وسیله ابداع آفرینش و سبب ایجاد عالم کرد و برهمـا انسـان را از مکمـن کـون بمصـطبۀ 
پسس، چهارم سود، طایفه اوىل را به جهت مجاهـدات و ریاضـات ظهور آورده چهار فرقه ساخت اول برهمن، دویم کرتی، سیم 

و حفظ احکام و ضبط حدود معني نمودو پیشوائی معنـوی بایشـان مفـوض بـود و گـروه ثـانی را بـه جهـت ریاسـت و حکومـت 
ایر صوری نصب کرد و مقتدائی عالم ظاهر را به حیطۀ تصرف ایشان درآورده و فرقـه ثالـث را بـه جهـت مـزارع و مکاتـب و سـ

  .حرفه معني نمود، جماعت رابع را به جهت اقسام خدمت مقرر فرمود
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نامنـد و آن برهما بتاییدات سلطانی و الهامات ربانی کتابی که متضمن صالح معاش و معاد باشد به ظهـور درآورد آنـرا پنـد مـی
هـر جـرن کمـرت از یـک اچهـره و پند مشتمل است بر صدهزار شکول که عبارت از چهار جرن بکسر اول و دویم و سکون نون و 

  .زیاده از بیست و شش اچهره نیست و اچهره عبارت از یک حرف یادو حرف ساکن باشد
گویند که عمر برهما که مخرتع کتاب پند است صد سالست و هر سال آن سیصـد و شصـت روز اسـت و هـر روز آن این گروه می

ر روز متضـمن هـزار و چهـار شـب مسـطور اسـت تـا حـال چنـدین مشتمل بر هزار و چهار روز مذکور است و هـر شـبی بـه دسـتو
آنچه از دانشوران ایشان شرح احوال برهمـا شـنیده شـد آنسـت . اندبرهمای بیحد و شمار در عالم آمده و در پرده اختفا خرامیده

ل پنجـاه و یکـم مای موجود هزار و یکم است و از عمر او پنجاه سال و نه روز گذشته اسـت و شـروع در نصـف روز سـاهکه بر
  .سبحان الله العلی العظیماست 

گویند کمال بر دو نوع است کمال نـاقص و کمـال تـام امـا کمـال نـاقص آنسـت کـه شـخص در ایـن نشـأه طاعـت و این گروه می
گذارد به طمع آنکه حـق تعـاىل او را بـه بهشـت بـرد موافـق اطاعـت و عبـادت وی را بـه آورد و نماز و روزه میعبادت بجا می

رسـد و اش بـه غایـت مـیرسـاند چـون مایـهماند وحظوظ نفسانی خود را بکمـال مـیبرد و مدتی معني در بهشت میهشت میب
آیـد ودوبـاره ابـواب آورد از راه عنصـر وموالیـد بـه دنیـا مـیانجامد الله تعاىل او را از بهشـت بـريون مـیاش به نهایت میذخريه

برد و ابدال آبـاد بـدین آمـد و رفـت ون مستحق بهشت میشود او را به بهشت میگشاید باز چمحنت و ریاضت بروی خویش می
شخصی در این عالم طاعت و  گرفتار است اگرچه این ظاهراً نوعی کمالست اما در باطن نقص کمالست اما کمال تام آنست که

رضـای  بـه جـز در رضای مـوال او را شود لیالونهاراً به یاد خداست سراًو جهراً کند ومرتکب مجاهده و ریاضت میعبادت می
کنـد کـه او مسـتحق باشد از برای آن پرستش مـیحق مطلب و مقصدی نیست بلکه در فکر و رضای حق سبحانه وتعاىل نیز نمی

پرستش وعبودیت است و سزای بندگی و عبدیت چون بر این خیال ورزش نماید و از ایـن اندیشـه بـريون نیایـد بعـد از انقطـاع 
گردد و احوال او مانند گندم است که او را برشته کرده باشند شود و قرب یزدان او را حاصل میبدن بحق واصل میمتعلقات از 

  .و او هرگز نخواهد روئید و بر این نشاء رو نخواهد گردانید
اسـت بـه زنـد اگـر گنـاهش بسـیار اگرشخصی گناهکار و تبه روزگار است در همني عالم موافق گناه و معصـیت خـویش دور مـی

شود و چندین هزار سال در ایـن ادوار رسد و حیوان انسان میآید و از نبات به حیوان میپیوندد و ازجماد به نبات میجماد می
رود و اگـر دیگـر کمـرت چشد واگر عصیانش کمرت است بـه مقـام نبـاتی مـیکشد و مرارت از حدافزون میعذابهای گوناگون می

شـود و اگـر در شـهوت گردد چنانکه اگر حسود بـوده گـرگ مـیل خود و مناسب آن حیوان میشودمطابق اعمااست حیوان می
شود و اگر غریـب را شود و اگر از خلق رشوت پذیرفته شغال میگردد و اگر مردم را پیکار گرفته گاو میحرص نموده خوک می

شود و اگر داشته موش میزر و سیم دوست می شود و اگرگردد و اگر مطلق موذی بوده مار و عقرب میکرده سگ میآزار می
  شودشود و اگر حریص حب و جاه و نسب بوده شري و پلنگ میحرص و آز و آز داشته مورچه می

ـــــــت ـــــــادت غالبس ـــــــور در نه ـــــــر تص  ه
 

 هــــم بــــر آن تصــــویر حشــــرت واجبســــت
 

مبـدأ برسـد و اگـر نرسـد بـه همـني عـذابهای باید که اینهمه ادوار و اطوار را طی نموده انسان بشود و سعی بلیغ نموده که بـه می
این بود . رسد همني دوزخ استزند و به کمال نمیجالىل و جماىل مبتال شود تا به کمال برسد بسا باشد که صدهزار بار دور می

  .خالصۀ اعتقاد هندوان که مذکور گردید والعلم عندالله تعاىل

  غزنني
» لح له«و عرضش » قدک«تدل و هوایش بسردی مایل، از اقلیم سیم، طولش ایست روح افزا، آبش معشهریست دلگشا و قصبه

آن شهر در دامان کوه اتفاق افتاده سمت شماىل وی گرفته سه طرفش گشاده است آن قصبه از بالد زابل، و میان کابل و قنـدهار 
غایت معمور بـوده، از وسـعت وعظمـت  اند و در زمان دولت ایشان بهاتفاق افتاده است ملوک غزنویه آنجا را دارالملک نموده

شهر بوده چـون سـلطان حسـني جهانسـوز  در زمان دولت سبکتکني هزار باب مسجد وهزار مدرسه در آن اند کهآنجامورخان گفته
غوری آن والیت را مسخر نمود مدت شبانه روز آتش برافروخت و تمام عمارت و محالت و قالع و بقاع او را بسوخت اکنون 

اش اش خـوب و میـوهادبنـد غلـهباب خانه و بیست پارچه قریه ویرانست مردمش حنفی مذهب و قوم متعصب و بـی قریب هزار
فی الجمله مرغوبست در کنار آن شهر رودی جاری منبعش از کوهستان هزاره از سـمت شـماىل آنجـا برخاسـته بـه طـرف جنـوب 

  .روانست

  گفتار در بیان احوال ملوک غزنویه



۲۶۳ 

ر ناصبان رایات دانش و خاطر معرفت مـدار فارسـان میـدان بیـنش مخفـی و پوشـیده نمانـد کـه ملـوک غزنویـه بر ضمایر مهر مآث
  .چهارده نفر بودند و مدت نود و هشت سال سلطنت نمودند

  البتکني
ىل اش میـافزود تـا امـري عبـدالملک وی را وامملوک عبدالملک بن نوح سـامانی بـود بنـابر قابلیـت و اسـتعداد روز بـروز درجـه

خراسان گردانید چون عبدالملک از اقلیم فنا به کشور بقا خرامید ولدش امري منصور در صـغر سـن بـود امـراء دولـت سـامانی از 
 بـه درجـه البتکني در امر سلطنت استمزاج کرده وی اسحق را بر منصور ترجیح نمود بنابر تقدیر و مسـاعدت بخـت امـري منصـور 

متمکن گردید چون کینه دیرینه از البتکني در سینه داشت خواست از وی انتقام کشـد  سلطنت رسید و باحداثت سن در حکومت
جان امان نیابد لهذا غالمان و مالزمان ه بنابراین فرمان صادر شد که بدارالملک شتابد البتکني دانست که اگر پیش منصور برودب

نمـائیمت شمائیم و بهرچه اشاره شود بدان اقـدام مـیخود را جمع کرده با ایشان مشورت نمود جواب دادند که ما بندگان حضر
  :بیت  

ـــــریم ـــــان ب ـــــان فرم ـــــائی بج ـــــه فرم  هرچ
 

 گــــــــر خــــــــالف آن کنــــــــیم ماکــــــــافریم
 

غزنني روانه شد منصور ده هزار سـوار بگـرفنت او مـأمور کـرد و البتکـني در درۀ تنـگ رحـل اقامـت  به صوبالبتکني به عزم رزم 
نمـود لشـگر منصـور داخت چون آن محل ضیق بـود و کثـرت و قلـت لشـگر برابـر مـیافکند و با هفتصد غالم طرح جنگ در ان

شکست یافت و البتکني بغزنني شتافت و در سنه سیصد و پنجاه و دو آنجا را بگرفـت و حـاکم غـزنني طوعـاً و کرهـاً فرمـان وی 
  .آخرت برافراشت وببه صبپذیرفت مدتی بحکومت آنجا اشتغال داشت در سنه سیصد و پنجاه و سه علم جهانگريی 

  اسحق بن البتکني
بعد از پدر بر سریر حکومت نشست و ابواب جور وستم بر بست ودست عدل وداد بگشاد و بنیاد حکومت بر عدل نهاد بعـد از 
چندگاه عزیمت تختگاه آل سامان کرد وسبکتکني را در آن سفر همراه آورد و در غیبت امري منصـور فرمـان ایالـت بنـام اوصـدور 

و اسحق مراجعت نموده بدارالملک شتافت چون بوعلی غالم پدرش یاغی بود باوی جنگ کرده غزنني را مسخر نمـود و  یافت
  .در سنه سیصد و پنجاه و پنج وفات یافت

  مريکد
وی سرور حجاب و مقدم بواب بود بر معارج حکومت عروج نمود بعد از چندگاه متوجـه قلعـۀ کـردین گردیـد در پـای قلعـه بـر 

  .و تريی رسیدو در سنه سیصدو شصت و دو در قلعه عدم منزل گزیدمقتل ا

  سبکتکني
بررای عالم آرای ارباب نسب و اصحاب حسب پوشیده نماند که چون یزدجرد بـن شـهریار از لشـگر اسـالم هزیمـت یافتـه بمـرو 

کسـتان متوجـه شـدند و باترکـان خویشـی دریغ آسیابانی رو به عالم دیگر نهاد اوالد یزدجرد بـه دیـار ترافتاد و در آنجا به تیغ بی
سبکتکني بن قراحق بن قرا ارسالن بن قرانعمان بن یاری جان بن فـريوز : رسدکردند نسب سبکتکني بر این موجب بیزدجرد می

در زمان عبدالملک بن نوح تـاجری سـبکتکني را بـه بخـارا آورد چـون البتکـني آثـار اقبـال از جبهـه حـالش . بن یزدجرد شهریار
ده کـرد وی را خریـداری نمـود دخـرت خـود را بعقـدش درآورد و سـبکتکني بعـد از فـوت البتکـني و عـزل بـوعلی بـر سـریر مشاه

حکومت متمکن گشت چون از حکومتش قریب بیست سال درگذشت در بلخ بیمار شده هوای غزنني نمود در اثنای راه در سنه 
وی ناصرالدوله بود و بسیاری از بالد هندو سند بگشود در شـدت و  سیصد و هفتاد و پنج از این سرای سپنج انتقال فرمود لقب

  .محنت صبور و در دین و ملت متعصب و غیور بود

  ودبن سبکتکنيمسلطان مح
-ربـود در رعیـتخسروی نامدار و شهریاری معدلت شعار بود و در جهانگريی و جهان داری گوی سبقت از سـایر سـالطني مـی

در تکریم علماء و فضالء و تعظیم مشایخ و فقراء متفـرد بـود قـرب هـزار بتخانـه و آتشـکده در  پروری و عدالت گسرتی منفرد و
کشور هند به مسجد و خانقاه مبدل کرد و بسیار از ممالک هند و سند و تـرک و مـاوراء النهـر و خـوارزم و خراسـان و عـراق در 

و از دارالخالفـه بـه یمـني الدولـه و امـني الدولـه ملقـب  حیطه تصرف آورد امري نوح سامانی او رامخاطب بسیف الدوله گردانید
  .گردید
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در تواریخ مسطور است که عمارت روضۀ رضویه از آن شهریار است سبب عمارت آن بود که سلطان محمود در مـذهب خـویش 
ور اولیـاء علـی نمود گنبد آن حضرت را انداخت و خلق را از زیارت منع ساخت شبی که بهرت از روز بدبختان بود سرتعصب می
را در خواب مشاهده نمود که اشارت بدان گنبد خراب کرده فرمود کـه ایـن تـاکی خواهـد بـود پـس صـباح آن روز ) ع(مرتضی

  .فرستاد و بنیاد آن عمارت نهاد اکنون گنبدی که بر سر مزار کثرياالنوار آن بزرگوار است همان بناء است سمعمار بطو
ئـی کـه نمود فرمود فرشهای زرنگـار در صـفهن محمود در دو سه روز قبل از آنکه فوت میدر روضةالصفا مسطور است که سلطا

مقابل مجلس او بود بگسرتدند و خزاین و دفاین بريون آوردند نقود و عقود و جواهر واقمشـه و امتعـه هفـت کشـور در آن صـفه 
مـان مـاه پیکـر و مالزمـان زریـن کمـر در برابـرش گذاشتند اسبان و اسرتان و اشرتان و فیالن در محاذی قصـر او بازداشـتند غال

ایستادند وزراء و امناء دولت همگی گوش بر فرمان او نهادند وآن صفه که در آن اقسام جواهر ریختـه بـود در نظـر بیننـده ماننـد 
ل بـر ایـن نمود سلطان محمود به نظر حريت در آن ها نگریستی و به چشم حسرت گریستی سـه روز علـی االتصـاگلستان ارم می

دانست که دو سه روز دیگر رحلت خواهد نمود از آن مال که عشر عشري آن از خیال قـارون نگذشـته منوال بود با وجود آنکه می
بود درمی به مستحق نداده دیناری به کف محتاجی ننهاد آخراالمر به حسرت بمرد و آن خزاین و دفاین را به وارثان سرپد معنی 

  .همني و عالوه بر آن حسابش باکرام الکاتبني است »بحادث اووارثبشر مال البخیل «حدیث 
نمایند و در اندوخنت زر و سیم ابواب مکر و حیـل شمار جمع مال میگوید اشخاصی که به محنت بسیار و مشقت بیدانائی می

مال آتش ظلم و ستم  گشایند و به کذب و نفاق و حقد وشقاق دولت و ثروت میاندوزند و به سبب حببروی کس و ناکس می
-گرداننـد ولـب نـانی بـه محتـاجی  و پریشـانی نمـیمیافروزند و در رضای حق سبحانه و تعاىل مفلسی را بفلسی خوشنود نمـی

را چـه  »الذین یکنزون الذهب و الفضة والینفقونها فی سـبیل اللـه فبشـرهم بعـذاب الـیم«دانم که آیه کریمه رسانند نمی
فهمند خردمند آنست کـه چه می »یوم الینفع مال و البنون االمن اتی الله بقلب سلیم«ملک عالم کنند و از کالم تفسري می

اگرجائی رود دشمن همراه نربد و مرادف دوست شود چون کسی زر و سیم دوست دارد بایـد کـه در دنیـا نگـذارد و او را لوجـه 
  .الله ایثار کند تا در آخرت با ثواب اوهمنشني گردد

  سلطان محمود سلطان محمدبن
نمـود و از سـرانجام مهـام مملکـت ملقب به جالل الدوله بود ولیعهد پدر بود به جام مدام و دلربان سیم انـدام رغبـت تمـام مـی

غافل و از امور جمهور رعیت ذاهل بود و در بدو جلوس از اقصای هندوستان تا نشابور خطبه شاهی بنامش خواندنـد و بوجـوه 
در تـواریخ مسـطور اسـت کـه .برادرش سلطان مسعود در حني فوت سـلطان محمـود در اصـفهان بـود دنانريسکه باسمش زدند و

سلطان محمود در آخر حیات چون خواست محمد را ولیعهد سازد اندیشه نمود که مسعود را دور انـدازد زیـرا کـه بـرادر بـزرگرت 
ه عـراق گردیـد و ملـک ری را از ملـوک دیالمـه بود شاید که با محمد منازعه نماید و بـاب موافقـت نگشـاید بـدین سـبب متوجـ

مستخلص گردانید و از ری تاهمدان را مسخر کرد و بـه مسـعود سـرپد و بـا او گفـت کـه سـوگند یـادکن کـه بـا بـرادر خـود محمـد 
ا مـن پیمائی مسعود جواب داد که او بیاید قسم یاد نماید که بعد از تو مجموع اموال تـرا بـمخاصمت ننمائی و طریق مخالفت نه

خورم که از خصومت بگذرم اکنـون مـن در همـدان و نیز سوگند می ز نزند مناعلی کتاب الله قسمت نماید و از حکم الهی سرب
او در غزنني این معنی چگونه صورت بندد واین امر را سلطان چگونه پسندد هرچنـد سـلطان محمـود سـعی نمـود مسـعود قبـول 

برادر بزرگرت التفات نکرد و شب و روز را بعیش و طرب و لهو لعب بسر آورد سـلطان چون سلطان محمد بعد از پدر به . نفرمود
مسعود بالشگر نامحدود رو به زابل نهاد و سلطان محمد نیز با سپاه آن دیار آمده در مقابل ایستاد علی الصباح ناگاه کاله از سر 

رای محمودی در سنه چهارصد و بیسـت و یـک وی را گرفتـه سلطان محمد به زمني افتاد عقالء این معنی را به فال بد گرفتند ام
از سلطنت خلع کردندو سلطان مسعود را باحتشام تمام به غزنني آوردند و بر سریر ملک مـوروثی نشـاندند و خطبـه بنـام نـامیش 

  .خواندند

  سلطان مسعود بن سلطان محمود
باد محبوس گردانید در امور سـلطنت مـتمکن گشـت وصـیت ملقب به نصريالدوله بود چون برادرش را میل کشید و در قلعه بکتا

اقتدارش از گردون درگذشت امادر زمان او کار سالجقه باال گرفت و ارکان دولتش سستی پذیرفت در سـنه چهـار صـد و سـی و 
با لشگر یک با آن فرقه مصاف داد و از ایشان شکست یافت روی به غزنني نهاد وبعد از وصول بدارالملک پسر خود مودود را 

-آراسته در سنه مذکوره بدفع سالجقه فرستاد و خود به عزم قشالق با برادر مکحول روانه هند گشت در حینی که از آب سند می

گذشت غالمان بروی خروج کرده محمد مکحول را به سلطنت برداشتند و لوای مخالفت سلطان مسـعود را برافراشـتند سـلطان 
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در روضـة الصـفا .یافت باالخره بدسـت احمـد بـن محمـد مکحـول بـوادی عـدم شـتافت مسعود باخوارج مقاتله نموده شکست
ئی که مسعود را بازداشـته بوددرآمـد و کـاله از فـرق عـم مذکور است که چون سلطان مسعود اسري پنجه تقدیر شد احمد به خیمه

ایـت ادب کـه عاشـت بواسـطۀ همـني ربرداشت عبدالرحمن برادرش احمد را دشنام داده طاقیه از سرش گرفته بر فرق مسعود گذ
  .نمود چون سلطان مودودابن مسعود بر عم استیال یافت احمد را کشت و ازخون عبدالرحمن درگذشت

  

  سلطان مودود بن سلطان مسعود
نمود چون خرب واقعه پدر شنید یورش خراسان ترک نموده لقبش شهاب الدوله و کنیتش ابوالفتح بود در عدل و دادسعی بلیغ می

توجه دارالملک گردید در سنه چهارصد و سی و دو با سلطان محمد مکحول و پسرش مصاف داده بر ایشان اسـتیال یافتـه هـر م
دو را به عدم فرستاد و با سالجقه صلح کرده دخرت جعفر بیک سلجوقی را به نکـاح درآورد و درسـنه چهارصـد و چهـل و یـک 

  .انتقال نمود مدت سلطنت وی نه سال و دو ماه بود

  سلطان علی بن سلطان مودود
  .ملقب به بهاء الدوله بود بعقیده صاحب گزیده دو سال سلطنت نمود
ئـی کـه سـر راه بسـت واقـع اسـت محبـوس بـود هنگـامی کـه عبدالرشید بن سلطان محمودلقبش سیف الدوله بود مدتی در قلعه

خالص گشت و آن لشگر را به خود دعوت نمود ایشان گذشت عبدالرشید از قید عبدالرزاق باعساکر سیستان برگشته از آنجا می
او را به سلطنت برداشتند طغرل نام نمک به حرام کـه بـزرگرتین حجـاب بـود عبدالرشـید را گرفتـه دعـوی سـلطنت نمـود دخـرت 

اء غزنویـه و سلطان محمود را نکاح کرد و تیغ کني بر اوالد سلطان محمود نهاده دمار از روزگار ایشان برآورد عاقبت به تیـغ امـر
  .به تحریک خر خريامري هندوستان به قتل آمد

  فرخ زاد بن سلطان مسعود
ملقب به جمال الدوله بود بعد از قتل طغرل کافر نعمت در سنه چهارصد و چهل و چهار بر تخت سلطنت جلوس نمـود غالمـی 

طایفـه گرفتـه چنـدان تـالش کـرد کـه  چند بر وی عاصی گردیدند و در حمام قصد وی کردند فرخ زاد تیـغ از دسـت یکـی از آن
مالزمانش رسیدند بعد از این واقعه فرخ زاد از سلطنت دل سرد شده همواره یاد مرگ کردی در سنه چهارصـد و پنجـاه و یـک 

  .از این جهان پرمالل به سرای بهجت مآل درگذشت

  سلطان ابراهیم بن سلطان مسعود
سلطنت جلوس فرمود زبده سالطني غزنویـه و نقـاوۀ آن دودمـان بـود در تعظـیم  ملقب به ظهري الدوله بود بعد از برادر براورنگ

نمود همیشه ماه رجب و شعبان و رمضان را باروزه بسرآوردی و خط بـه غایـت نیکـو نوشـتی و هـر علماء ومشایخ سعی بلیغ می
طني گفتندی و جمیع امـراء غزنویـه ساله مصحفی به خط خود نوشته با اموال فراوان به مکه معظمه ارسال کردی او را سیدالسال
در رسید در سنه چهـار صـد و  شمثالش از دل و جان پذیرفتندی مدت چهل سال من حیث االستقالل پادشاهی نمود چون اجل

  .نود ویک رحلت فرمود

  میسلطان مسعود بن سلطان ابراه
دل و خلیـق بـوده و خالیـق در زمـان اودر ملقب بعمادالدوله بود بعداز پدرش بر تخت سلطنت عـروج نمـود شـهریار کـریم و عـا

ارسـالن شـاه و بهـرام : مهدامن و امان غنوده بودند خواهر سلطان سنجر را در حبالۀ نکاح داشت و از آن دو پسـر متولـد گردیـد
  .شاه

  .وفاتش در سنه پانصد و هیجده بوقوع انجامید

  ارسالن شاه بن سلطان مسعود بن سلطان ابراهیم
شاه شد قصد برادر خود بهرام شاه کرد بهرام شاه پناه به خال خود سلطان سنجر برده سلطان وی را شفاعت چون بعد از پدر پاد

نمود ارسالن شاه قبول نفرمود سلطان سنجر لشگر به غزنني کشید ارسالن شاه پناه به قلعه برده آخـر بدسـت بهـرام شـاه بـه قتـل 
  .رسید
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  بهرام شاه بن سلطان مسعود بن سلطان ابراهیم
استعانت سلطان سنجر بر تخت سلطنت عروج نمود یکی از امراء هند که او را باجلیم ه لقبش معزالدوله بود بعد از فوت برادر ب

گفتند عصیان ورزید و بهرام شاه به دفع او بدهلی لشگر کشید باجلیم با بهرام شاه مقاتله نموده گرفتار گردید بهرام شاه بـروی می
دارالملک خویش برافراخـت آنکـافر  به صوباو را به حکومت هند سرافراز ساخت وی علم مراجعت ترحم نموده نوبت دیگر 

نعمت کرة بعد اخری اظهار طغیان نمودو بهرام شاه به دفع او عزیمت فرمود در روز مصاف آن کافر نعمت را با دو پسرش زمني 
  .فرو برد ونام آن نمک به حرام را از صفحه روزگار بسرتد

خ مسطور است که میان بهرام شاه و عالءالدین حسني جهانسوز غوری نزاع و خصومت روی نمـود وعالءالـدین حسـني در تواری
به عزم تسخري غزنني نهضت فرمود و بهرام شاه از وی انهزام یافت و عالءالدین به طرف غزنني شتافت آن شهر را به برادر خـود 

داد بهـرام شـاه بـا سـوری جنـگ نمـوده وی را دسـتگري کـرد و بـر گـاوی سوری داد و عنان مراجعت به والیت خویش انعطـاف 
نشانده گرد غزنني برآورد آنگاه به قتل وی مبادرت نمود و سرش را نزد سلطان سنجر ارسال فرمود چون عالءالدین از قتل برادر 

وسـتان روان گردیـد عالءالـدین خرب یافت با سپاه آراسته به غزنني شتافت بهرام شاه تاب مقاومـت در خـود ندیـد بـه طـرف هند
شمار معدوم و نابود ساخت و شهر غزنني که سـالهای غزنني را گرفته مدت سه روز به قتل و غارت پرداخت گروه بسیار و قوم بی

فراوان از آفات مصون بود بسوخت و آتش ظلم و جور را چنان افروخت که شعالت آن از کرۀ نار درگذشـت الجـرم عالءالـدین 
  .ز ملقب گشتبه جهانسو

بعد از این قضیه بهرام شاه در سنه پانصد و چهل و هشت رحلت نمود مدت حکومتش سی و شش سال بـود حکـیم سـنائی در 
  :اوایل مداح او بوده چنانکه این بیت شاهد مقالست

 عـــــــــرش اگـــــــــر بارگـــــــــاه را شـــــــــاید
 

ــــــــــرام شــــــــــاه را شــــــــــاید  شــــــــــاه به
 

  خسروشاه بن بهرام شاه
ارکان سلطنت ضعف تمام رسید ملوک غوریه غزنني و بست را تصـرف نمودنـد ه در زمان دولت او ب بعد از پدر پادشاه گردید و

  .و دست استیال بر سایر مملکت ایشان گشودند خسرو شاه به طرفی رفته در سنه پانصد و پنجاه و پنج وفات یافت

  خسرو ملک بن خسرو شاه
س نمود از کثرت شرب مدام و صحبت ساقیان گـل انـدام او را پـروای ملقب به تاج الدوله بود بعد از پدر بر سریر حکومت جلو

ملک داری نبود الجرم سلطان شهاب الدین غوری وی را گرفته مملکت هند را تصرف نمود و دولت ملـوک غزنویـه بـدو زوال 
  :بیت  .آری مدت مؤبد و سلطنت مخلد مختص ذات واجب الوجود است. یافت

ــــت ــــريد خداس ــــت و نم ــــرده اس ــــه نم  آنک
 

 آنکـــــــــه تغـــــــــري نپـــــــــذیرد خداســـــــــت
 

  بر سبیل اختصار مقال در بیان احوال بعض ارباب معارف آن دیار

  شیخ رضی الدین علی بن شیخ سعید بن عبدالجلیل الال
عالم عامل و عارف کامل بوده و فضایل صوری را با کماالت معنوی جمع نموده از مریدان شـیخ نجـم الـدین کـربی خـوارزمی 

نمـود از آن جملـه ی از مشایخ رسیده از صدو بیست وىل خرقه پوشـیده چـون از جهـان فـانی رحلـت مـیاست به صحبت بسیار
صدو سیزده خرقه باقی بود مدتی سفر هندوستان نمود در آنجا صحبت ابوالرضا تن دریافت و امانـت جنـاب رسـالت پنـاه را از 

صحب یعنی الشیخ رضی الـدین علـی «: ده و گفتهوی گرفت چنانکه شیخ عالء الدین سمنانی قدس سره آن را تصحیح فرمو
الالال صاحب رسول الله اباالرضا تن ابن ابی نصري رضی الله عنه فاعطاه مشطاً من امشاط رسول الله صلی الله علیـه و 

یعنی صحبت داشته شیخ رضی الدین علی الال با صـحبت دار رسـول اللـه ابوالرضـا تـن پسـر نصـري پـس داد بـوی » اله و سلم
شانه را در خرقه پیچیده و آن خرقه را در کاغذ پیچیـده  ئی از شانهای رسول الله چون آن شانه به شیخ عالء الدوله رسید آنهشان

هذا المشط من امشاط رسول الله وصل اىل هذا الضعیف من صاحب رسول اللـه وهـذه «به خط خود بر آن کاغذ نوشت 
یعنی این شانه از شانهای رسول باین فقري رسید از صـحبت دار رسـول  »الخرقه وصلت من ابی الرضا تن اىل هذا الضعیف
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الله یعنی بواسطۀ آن و آن واسطه شیخ علی الال است و این خرقـه رسـید بـاین ضـعیف از ابـی الرضـا تـن آن نیـز بواسـطۀ شـیخ 
  .بزرگوار

ی الـدین الال بـوده اسـت از حضـرت و هم شیخ عالءالدوله به خط خود نوشته است که چنني گویند که آن امانت برای شیخ رض
  .رسالت پناه

  .وفات آن جناب در سیم ربیع االول سنه ششصد و چهل و دو اتفاق افتاده است این رباعی از انفاس قدسیه آن بزرگوار است
  :رباعی  

ـــ ـــو اســـتههـــم جـــان ب ـــار ت  هـــزار دل گرفت
 انـــدر طلبـــت نـــه خـــواب یابـــد نـــه قـــرار

 

ـــ ـــم دل ب ـــتهه ـــدار تواس ـــان خری ـــزار ج  ه
ـــ  ر کـــس کـــه در آرزوی دیـــدار تـــو اســـته

 

در نفحات مسطور است که پدر شیخ رضی الدین علی پسر عم حکیم سنائی است و در وقت عزیمت حج به خراسان آمده و بـه 
  .صحبت خواجه ابویعقوب یوسف همدانی رسیده است و از مریدان خواجه گردیده است

  الشیخ الکامل مجدود بن آدم السنائی
ــر ــه ف ــود آنک ــه ب ــزننيک ــت کــوس در غ  و کوف

 محـــــیط فقـــــر ســـــنائی کـــــه از حدیقـــــه او
ــمر ــم مض ــه حک ــت در آن نام ــا اس ــه رازه  چ

 انقـــراض ســـپهره ز ابتـــدای جهـــان تـــا بـــ
 در این گروه چه اونیست هیچ خـوردو بـزرگ

 

 کـــه بـــود آنکـــه علـــم بـــر فراشـــت در غـــزنني
 تـــــوان گرفـــــت عروســـــان خلـــــد را کـــــابني
 چـــه گنجهـــا اســـت در آن دفـــرت کمـــال دفـــني

 شــــام مبــــنيه ح اول آفــــاق تــــا بــــز صــــب
ــرد ــیچ ف ــن نیســت ه ــه ازای ــن میان ــني در ای  مه

 

آن بزرگوار از عظماء روزگار و از کربای شعرا و صوفیه عاىل مقدار است از مبدأ بـه فـیض خـاص مخصـوص بـوده و در جمیـع 
-دانـد و مـیآن بزرگـوار مـیستوده است عارف قیومی موالنا رومی با وجود آن فضل ومال خود را از متابعـان آن جناب السنه 

  :بیت    .گوید
 عطـــــار روح بـــــود و ســـــنائی دو چشـــــم او

 

 مــــــا از پــــــی ســــــنائی و عطــــــار آمــــــدیم
 

  :بیت    فرمایدو جای دیگر در مثنوی می
ــــرده ــــی ک ــــرک جوش ــــامت ــــیم خ ــــن ن  ام م

 

ــــــــام ــــــــنو تم ــــــــوی بش ــــــــیم غزن  از حک
 

اسم شریفش مجدود و کنیتش ابوالمجـدو تخلصـش  دارند ن جناب او فرقه شعرا حکیم انوری و حکیم خاقانی کمال اعتقاد بد
  .سنائی است با پدر شیخ رضی الدین علی الال پسر عم بوده و از مریدان خواجه ابویعقوب یوسف همدانی است

آن بود که بدوحال شعری فرمود در هنگامی که سلطان ابراهیم غزنوی به تسخري قـالع کفـرۀ هندوسـتان  آن جناب سبب آگاهی 
ئی بـود مشـهور شهر دیوانه خواست بعرض سلطان رساند و از او جایزه ستاند در آنئی گفته بود میآن جناب قصیدهعازم بود و 

در حمـامی رسـید و از گلخـن آوازی شـنید کـه الی ه بالی خوار که الی شراب خوردی و سخنان مستانه از وی بروز کردی شیخ ب
رم و از این خیاالت بگذرم ساقی گفت سلطان مردی غازی است گفت کوری چشم سطان تا بخوه ی بحگوید پرکن قدخوار می

بس مرد ناخشنود و پادشاه نامحمود است زیرا آنچه در تحت حکم آورده آن را ضبط نکرده کار اسالم نظـام نـداده رو بـه کفـار 
گفـت قـدحی پـرکن بکـوری نهاده است اسالمیان از ظلم عامالن او پریشان و او به جهت مال عازم هندوستانست، نـوبتی دیگـر 

چشم سنائی شاعر ساقی گفت سنائی فاضل گرانمایه و شاعر بلند پایه و مرد لطیف طبع اسـت الی خـوار گفـت اگـر وی لطیـف 
آیـد و در روز شـمار آید اقدام ننمودی گزافی چند و دروغـی ناپسـند نوشـته کـه بکـاروی نمـیطبع بودی شغلی که بکار وی نمی

ئـی جـواب خواهـد ردا که از وی سؤال کنند که به درگاه ما چه آورده و برای آخرت در دنیا چکار کردهگشاید فعقده از وی نمی
اند و او بچه کار مشـغول داند که او را برای چه آفریدهام نمیام و گزاف چند و دروغ ناپسند گرد کردهگفت که مدح سلطان آورده

حال وی متغري گردید از خواب غفلت بیدار شـد و از مسـتی خطـا هشـیار گردیده است چون حکیم این سخنان بشنید متنبه شده 
  :بیت  .گشت و از جهان و منصب آن یکباره درگذشت

ــــــه ــــــی منصــــــبی ن  ز منصــــــب روی در ب
 

ـــــهزهـــــر منصـــــب یقـــــني بـــــی  منصـــــبی ب
 

  .مانند عنقا در قاف انزوا منزل گزید
ورزید و به سـفر حـرمني شـریفني عزیمـت فرمـود و درحـني  بهر امشاء خواست خواهر خود را به شیخ دهد آن جناب ابا و امتناع

شـیخ را درجـه اعـال و مرتبـه قصـوی  آن جناب مراجعت به خدمت خواجه یوسف همدانی رسید و ازیمن همت و حسن تربیت 
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  .اللهم ارزقناحاصل گردید 
از فرمـودی یکـی از اربـاب منقولست که جناب شیخ همواره منزوی و منقطع بـودی و از مخالطـت ابنـای زمـان اعـراض و احـرت

مند گرد جنـاب شـیخ مکتـوبی نوشـته بـه وی شوکت عزیمت آن کرد که به مالزمت وی برسد و از فیض خدمت و زیارت او بهره
ارسال نمود و در آن بسی لطایف درج فرمود و این کلمات از آنجاست آن داعـی را عقـل و روح هـر دو پـیش خـدمت اسـت و 

کالته منـدرس چـه طاقـت بارگـاه  ان الملوک اذادخلواقریةافسدوهات تفقد وقوت تعهد ندارد لکن بنیه ضعیف دارد که طاق
در این خطه  تاب سرپنجه شريان دارد باری تعاىل عز اسمه داند که هر بارگه سراپرده حشمت ایشان جباران داردوشريزده ناقه چه

ت خانـه غـوالن بـرده و بضـاعت قناعـت را مختصر زدند حاجب آمده اسـت و ایـن ضـعیف منـزوی را رخـت عافیـت بـه عشـر
باین بزرگ دین و دنیا عنایت کرده اسـت کـه گوشـۀ دل  »ذوالفضل الکبري«بهمراهان خضرو الیاس سرپده اکنون به بزرگی که 

  .این گوشه گرفته را به تفقد ستایش خود خراب نکند که جسم حقري این بنده نه سزای حشم قرین خداوندیست
  :راقم بدین مقام چه مناسب است احوال

  دانش
نماینـد فقـري را کنند و عـزم مالقـات مـیمخفی نماند که جمعی از ارباب دولت و اصحاب شوکت قصد دیدن این گوشه گري می

دهد توقع دارنـد میل به مجالست بالذات نیست و مخالطت ابنای زمان نی چون بر وفق تقدیر اتفاق میافتد و مجالست روی می
زمان بایشان منسلوک شود و بر طبق میل ایشان معمول گردد چون اکثر ابنای زمان بل عمـوم مردمـان نسـبت  که مانند سایر اهل

کنند و ستایشهای بـارد و مـدحهای بیجـا و تعظیمـات مزه میارباب جاه و جالل و صاحبان دولت و اقبال تملق و مداهنه بیه ب
خـوش آمـد گویـان نیـز در لبـاس خواصـند و در کسـوت دانشـمندان  نماینـد و ایـن متملقـان وموضـع مـیموقع و کرنشهای بـیبی

شـود و از هـر کـس اینگونـه اختصاص دارند لهذا اینگونه معاشرت و مجالست باعث غرور و سـبب تکـرب و موجـب تفـرعن مـی
مجالسـت معامله را توقع و مأمول دارند و داعی را حالت تملق و طاقت مداهنه نیست زیـرا کـه مـدت العمـر مرتکـب ایـن طـور 

  .نبوده
تحصیل دین مشغول و کسـب دانـش و ه از بدایت حال تا نهایت احوال تملق احدی ننموده در هنگام صبی و شباب در عتبات ب

نـان خشـک و لبـاس کهنـه ه نمودم چون به سن رشد و تمیز رسیدم طالب حق شده در معموره عالم گردیدم نفـس را بـکمال می
نیاز نربدم و کار و بار خـویش را بـه خان و امري نیفتادم و عجز و نیاز جز به درگاه خداوند بی عادت داده به درگاه شاه و وزیر و

دامن قناعت بلوث طمع آلوده نسـاختم قـرب چهـل و سـه سـال از  »عز من قنع و ذل من طمع«تقدیر الهی سرپدم به موجب 
نماینـد و ضات الله ولوحه الله باداعی مجالسـت مـیگذرد در این ظرف مدت هرگز بامور دنیا نرپداختم جمعی لمرعمر فقري می

ام یحسـدون النـاس علـی «کنند بعضی دیگر به موجب آیۀ کریمه برخی بنابر تباین حال و تعارض احوال وحشت و نفرت می
ی و دو سـه اند به گفته دو نفر جبلاند و به صحبت حقري نرسیدهبرند گروهی که فقري را ندیدهحسد می »ما آتیهم الله من فضله

 »یا ایهاالذین امنوا اجتنبوا کثرياً من الظـن ان بعـض الظـن اثـم«نفر جنگلی رجما للغیب از مضمون حقیقت مشحون آیه 
دانـم آیـه شـنوند نمـیگویند و مـیظن و گمان کلماتی که دور از حال فقري و بعید از روش حقري است می به مجرداندیشه ننموده 

ومـن لـم یحکـم بمـا انـزل اللـه «کننـد و کـالم معجـز نظـام را چه معنـی مـی »عضکم بعضاًوالتجسسوا والیعتب ب«کریمه 
  :بیت  .نمایندرا چه تفسري می» فاولئک هم الفاسقون

 گـــــویم کـــــه دور افتـــــادم از راهچـــــه مـــــی
 

 قــــــذرهم بعــــــد ماجائــــــت قــــــل اللــــــه
 

در همان دیار مدفون گردید آن جناب کتـب وفات جناب شیخ اتمام حدیقه بوده یعنی در سنه پانصد و بیست و پنج روی نموده 
حدیقه، و طریق التحقیـق، و کارنامـه بلـخ، والـه نامـه همگـی منـتظم اسـت و دیـوان نیـز از آن : مفیده تصنیف فرموده است مانند

 بزرگوار در صفحۀ روزگار یادگار است، الحق جمیع تالیفات آن جناب عدیل و نظري نـدارد سـیما کتـاب حدیقـه آن مقـدار بیـان
اعتقاد تمامست از دیوان و آن جناب کسی بیان نموده باشد این گمنام را با  اذواق و مواجید و اظهار معرفت و توحید ننموده که

  :نظم    .حدیقه جناب ایشان مقداری نوشته شد
ــــــنیدی صــــــفت روم و چــــــني ــــــکه ش  بس

 حـــرص و بخـــلتـــا همـــه دل بینـــی و بـــی
 پایــــــــه نــــــــه و چــــــــرخ بزیــــــــر قــــــــدم

ــــــــه و کــــــــان ملکــــــــی زیرد  ســــــــتزر ن

 خیـــــــز و بیـــــــا ملـــــــک ســـــــنائی ببـــــــني
 کــــرب و کــــنيتــــا همــــه جــــان بینــــی و بــــی

 دســـــــت نـــــــه و ملـــــــک بزیـــــــر نگـــــــني
 جونــــــه و اســــــب فلکــــــی زیــــــر زیــــــن
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ـــــــان ـــــــت چن ـــــــد او هس ـــــــاه وىل گوی  گ
ـــــــــوش ـــــــــارغ و آزاده خ ـــــــــه ف  او ز هم
ــــر اعــــداش هــــیچ ــــوده اســــت ب  خشــــم نب

 

ــــــني ــــــد او هســــــت چن  گــــــاه عــــــدو گوی
 چــون گــل و چــون سوســن و چــون یاســمني

ـــــده اســـــت  ـــــم ندی ـــــروش چـــــنيچش  براب
 

  وله ایضاً 
ـــــــار  طلـــــــب ای عاشـــــــقان خـــــــوش رفت

 هـــــان ســـــوی صـــــحراتـــــا کـــــی از خانـــــه
ـــــــــرب ـــــــــاله در من ـــــــــا ک ـــــــــه روی ب  چ
ـــــد  خـــــود کـــــاله و ســـــرت حجـــــاب توان
 کلـــــــه آنگـــــــه نهـــــــی کـــــــه درافتـــــــد
ــــــــود ــــــــدمت نب  گرچــــــــه از مــــــــال و گن
 پـــــس تفـــــاخر مکـــــن کـــــه انـــــدر حشـــــر

ـــــــرده ـــــــا ک ـــــــمره ره ـــــــی گ ـــــــی از آن  ئ
ـــــیس ـــــر ابل ـــــت اســـــت ب ـــــدان لعن ـــــه ب  ن

ـــــدان ـــــن زان ب ـــــدر دی ـــــت اســـــت کان  لعن
ـــــراهیم ـــــک چـــــه اب ـــــر فل ـــــاک شـــــو ب  پ
 همچــــــو نمــــــرود قصــــــد چــــــرخ مکــــــن
ــــــــال ســــــــریش کــــــــرده نشــــــــد  از دو ب

ـــ ـــق ب ـــال عش ـــت ح ـــوان گف ـــی ت ـــله ک  عق
 هــــــر کــــــه از چــــــوب مرکبــــــی ســــــازد
 ســــــــــایق وقایــــــــــد صــــــــــراط اللــــــــــه
 جـــــــز بدســـــــت و دل محمـــــــد نیســـــــت
 بــــــر خــــــودآنرا کــــــه پادشــــــاهی نیســــــت
ــــر ــــر س ــــد ب ــــن نه ــــه دی ــــان ن ــــری ک  افس

ــــــــق ــــــــد نکندعش ــــــــس زن ــــــــولنف  ه قب
 هرچـــــه نـــــزروی دیـــــن خـــــری و خـــــوری
ــــــــش ــــــــدان ره ک ــــــــرغ را ب ــــــــره و م  ب
ــــــم باشــــــد ار بکشــــــد ــــــدین ظل  جــــــز ب
ـــــت جـــــوی ـــــرد و حکم ـــــا مگ  گـــــرد دنی

 انــــــد پــــــیش از مــــــاخواجگــــــان بــــــوده
 ایــــــن بخــــــیالن وقــــــت مــــــا همــــــه روز
 دربـــــــن چـــــــاه بـــــــني ســـــــر ســـــــرهنگ
 تــــــا پــــــس از روزگــــــار خــــــواهی دیــــــد
 در طریقـــــــت خـــــــود ایـــــــن ببایـــــــد ورد

 اهمتــــــــگــــــــر ســــــــنائی ز یــــــــار بــــــــی
ــــــد آب ــــــني کــــــه چــــــون همــــــی نال  را ب

ــــــال مرداریســــــت  ایــــــن جهــــــان بــــــر مث
 را همــــــی زنــــــد مخلــــــب ایــــــن مــــــر آن

ــــــــــه ــــــــــد هم ــــــــــر پرن ــــــــــر ب  آخراالم
 

 طــــــــرب ایشــــــــاهدان شــــــــري شــــــــکار
 تـــــــا کـــــــی از کعبـــــــه هـــــــني در خمـــــــار
ـــــــــزار ـــــــــا زکـــــــــام در گل  چـــــــــه روی ب
ــــــــتار ــــــــه دس ــــــــر کل ــــــــزای ب ــــــــو میف  ت
ـــــــلوار ـــــــک در ش ـــــــوزه کی ـــــــک در م  ری
ـــــار ـــــم انب ـــــت و ه ـــــر اس ـــــه پ ـــــم خزین  ه

ـــــــدمت  ـــــــارگن ـــــــت م ـــــــت و مال  کژدمس
 ئـــــــی از آنـــــــی خـــــــوارعـــــــز ندانســـــــته

 کـــــــه ندانـــــــد همـــــــی یمـــــــني و یســـــــار
ــــــــد کــــــــار ــــــــم نکن ــــــــد بعل ــــــــم دان  عل
ـــــزار ـــــن بی ـــــان و ت ـــــل و ج ـــــته از عق  گش
ــــــــردار ــــــــا م ــــــــرکس و دو ت ــــــــا ک  بادوت
 هـــــــــــیچ طیـــــــــــار جعفـــــــــــر طیـــــــــــار

ـــ ـــوان ســـفت ســـنگ خـــاره ب  خـــاره کـــی ت
 مرکـــــــب آســـــــوده دان رســـــــانده ســـــــوار
 نــــــه ز قــــــرآن بــــــدان و نــــــه ز اخبــــــار

ــــــــــد ــــــــــل وعق ــــــــــرار ح ــــــــــۀ اب  خزین
ـــــــو پادشـــــــه مشـــــــمار ـــــــر کســـــــانش ت  ب

 ش افســـــر شـــــمار و خـــــواه افســـــارخـــــواهَ
ـــــــاز مـــــــوش مـــــــرده شـــــــکار ـــــــد ب  نکن
 در شـــــــــــمارت کشـــــــــــند روز شـــــــــــمار
 کـــــــــه بانســـــــــان رســـــــــند در مقـــــــــدار

ــــــــــــی ــــــــــــبحی را زارب ــــــــــــازی مس  نم
 زانکـــــــه ایـــــــن اندکســـــــت و آن بســـــــیار
 در عطـــــــا ســـــــخت و در کـــــــرم ســـــــیار
 راخ خوارنــــــــــد و مســــــــــرتاح انبـــــــــــار
ــــــــن ســــــــر ــــــــني ت ــــــــر ســــــــردار ب  دارب

 هـــــــم ســـــــپه مـــــــرده هـــــــم سپهســـــــاالر
 اول الحمــــــــــــد وآخــــــــــــر اســــــــــــتغفار

 ئــــــی کــــــرد از او شــــــگفت مــــــدارگلــــــه
ــــــــــــاهموار ــــــــــــني ن ــــــــــــردم از همنش  م
 کرکســـــــــان گـــــــــرد او هـــــــــزار هـــــــــزار
ــــــار ــــــد منق ــــــی زن ــــــن را هم ــــــر ای  آن م
ـــــــردار ـــــــن م ـــــــد ای ـــــــاز مان ـــــــه ب  از هم

 

  و له ایضاً 
 بـــــا همـــــه خلـــــق جهـــــان گرچـــــه از آن
ــــــی ــــــريی بره ــــــه بم ــــــان زی ک ــــــو چن  ت

 

 و کمــــــــــرت برهنــــــــــدبیشــــــــــرت گمــــــــــره
 نـــــه چنـــــان چـــــون تـــــو بمـــــردی برهنـــــد

 



۲۷۰ 

  و له ایضا فی الرباعیات
 برســــني ســــریر ســــر ســــپاه آمــــده عشــــق
 بـــر کـــاف کمـــال کـــل کـــالم آمـــده عشـــق

 

ــــوک ملــــک مــــاه آمــــده عشــــق  برســــیم مل
 بـــــا اینهمـــــه یکقـــــدم ز راه آمـــــده عشـــــق

 

  رباعی
ــــاید ــــان فرس ــــق ج ــــراه عش ــــه ب ــــردی ک  م

ـــــان مـــــی  بایـــــدعاشـــــق بـــــره عشـــــق چن
 

ـــــ ـــــه ب ـــــد ک ـــــدبای ـــــود نگرای ـــــار خ  رون ی
ــــــد ــــــادش نای  کــــــز دوزخ و از بهشــــــت ی

 

  رباعی
ــــا ز کــــوی ماشــــد پرگــــرد ــــره م  چــــون چه
 انـــــدر ره عاشـــــقی چنـــــان بایـــــد مـــــرد

 

 زنهـــــــار بهـــــــیچ آبـــــــی آلـــــــوده نگـــــــرد
ــــرد ــــد و از دوزخ پ ــــک آی ــــا خش ــــز دری  ک

 

  رباعی
 ای عشــــــق تــــــو را روح مقــــــدس منــــــزل
ـــــــی دل ـــــــت یعن ـــــــان معرف ـــــــیاح جه  س

 

 ســــــودای تــــــرا عقــــــل مجــــــرد محمــــــل
 ز دســـت غمـــت دســـت بســـر پـــای بگـــلا

 

  رباعی
 در بـــــاغ خالفـــــت نبـــــی چاربـــــه اســـــت
 و آن بـــه کـــه دراولســـت ز آنچاربـــه اســـت

 

 و آن چــــار بــــه لطیــــف دربــــاغ بــــه اســــت
ــه اســت ــار ب ــر اســت زآنچ ــه در آخ ــه ک  وان ب

 

  رباعی
ــــدم ــــی بخری ــــو فروخت ــــه ت ــــوه ک ــــر عش  ه
 هـــــر زرق و حیـــــل کـــــه داشـــــتم ورزیـــــدم

 

 هــــر تلــــخ کــــه بــــود در جهــــان بشــــنیدم
 بیـــــنم آخـــــر دیـــــدمتـــــا دوری تـــــو نـــــه

 

  من مثنوی حدیقه
ـــــــــــــــرون آرای ـــــــــــــــرور و ب  ای درون پ
 کفـــــر و دیـــــن هـــــر دو در رهـــــت پویـــــان
 هـــــــــــــرزه بینـــــــــــــد روان بیننـــــــــــــده
ــــــت دلیــــــل  هســــــت در وصــــــف او بوق
 نـــــه بعجـــــز اســـــت دیـــــری و زودیـــــش
ــــت ــــیش از آن ره نیس ــــو ب ــــیش ت ــــه پ  آنچ
 احــــــد اســــــت و شــــــمار از او معــــــزول
 آن احــــد نــــه کــــه حــــس شناســــد و وهــــم
ـــــــمار شکســـــــت ـــــــرا از درون ش ـــــــا ت  ت
 پســــــــری احــــــــول از پــــــــدر پرســــــــید
ـــــون ـــــد چ ـــــی دو بین ـــــول یک ـــــی اح  گفت
 احــــــــول از هــــــــیچ کــــــــره شمارســــــــتی
 بـــس غلـــط گفـــت آنکـــه ایـــن گفتـــه اســـت
 بـــــدونیک تـــــو برتـــــو زنـــــده او اســـــت
 کـــــــرده آخـــــــر خـــــــدای در هـــــــر فـــــــن
 تـــــــــا چـــــــــه راه مشـــــــــیمه بگشـــــــــایند
ـــــــتاد برنوشـــــــت و برانـــــــد ـــــــه اس  هرچ
ـــــت ـــــدر حـــــذر اس ـــــه در ق ـــــدگان را ک  بن

 تنـــــت چـــــون روی کـــــه جانـــــت نیســـــتب
ـــــن ـــــان که ـــــت در جه ـــــر نیس ـــــري و ش  خ
ــــام نکوســــت ــــام زشــــت و ن ــــو ن  ســــوی ت
ــــو را ــــت ت ــــد نکوس ــــد ب ــــر چن ــــرگ اگ  م

ـــــای ـــــرد بخش ـــــش و وی خ ـــــرد بخ  ای خ
ـــــــــان ـــــــــه گوی ـــــــــریک ل  وحـــــــــده الش
ـــــــــــــــده ـــــــــــــــرین جـــــــــــــــز بآفرینن  آف
 نطـــــــــق تشـــــــــبیه خـــــــــدمتی تعطیـــــــــل
 نـــــه بصـــــرب اســـــت خشـــــم و خشـــــنودیش
 غایــــــــت فکرتســــــــت اللــــــــه نیســــــــت
 صــــــمد اســــــت و نیــــــاز از او مخــــــذول
 آن صــــمد نــــه کــــه عقــــل دانــــد و ضــــم
 چـــه یکـــی گـــو چـــه دو کـــه هـــر دو یکســـت

 ای بســـــته را چـــــه کلیـــــدکـــــی تـــــو درهـــــ
ـــــنم از آنچـــــه هســـــت فـــــزونمـــــن نـــــه  بی

ــــتی ــــت چارس ــــرخ دو اس ــــر چ ــــه ب ــــه ک  م
 کـــــاحول ارطـــــاق بنگـــــرد جفـــــت اســـــت
ــــــت ــــــمنی یادوس ــــــه دش ــــــدانی ک ــــــا ب  ت
 قــــــــــــــوتی را بفعــــــــــــــل آبســــــــــــــنت
 ز آنچـــــــه گشـــــــتند حامـــــــل آن زاینـــــــد
 طفــــــل در مکتــــــب آن توانــــــد خوانــــــد
 آن نــــه ز ایشــــان کــــه آنهــــم از قــــدر اســــت

ـــت نی ـــه پای ـــی ک ـــون نه ـــس چ ـــای پ ـــتپ  س
 نســـــبت خـــــري و شـــــر بتوســـــت و بمـــــن
ـــه محـــض عطاســـت هرچـــه از او اســـت  ورن
ـــــو را ـــــه زوســـــت ت ـــــرياث جمل ـــــال و م  م



۲۷۱ 

ـــــرگ ـــــرا ب ـــــالک و آن ـــــن را ه ـــــرگ ای  م
ــــــــد ــــــــیش بگزای ــــــــژدم ز ن ــــــــه ک  گرچ
ــــــت ــــــیت بدخوس ــــــه بخاص ــــــار اگرچ  م
اژدهــــــــا گرچــــــــه عمــــــــر کاهانســــــــت 
ــــــرده او اســــــت ــــــر پ ــــــار زی  آنچــــــه مخت
 دســـــت وپـــــائی همـــــی زن انـــــدر جـــــوی
ــــــت ــــــا او اس ــــــرون گله ــــــد ب ــــــش بن   نق

 

 زهــــــر ایــــــن را قضــــــا و آنــــــرا مــــــرگ
ــــــــــــد ــــــــــــار آی ــــــــــــت بک  داروی مرهم
 پاســـــــبان درخـــــــت صـــــــندل او اســـــــت
 هــــــــم نگهبــــــــان گــــــــنج شاهانســــــــت
 وانچــــــه مجبــــــور بنــــــد کــــــرده او اســــــت
ـــــوی ـــــوی مگ ـــــی ز ج ـــــدریا رس ـــــون ب  چ
  تنقـــــــــش دان درون دلهـــــــــا او اســـــــــ

 

  وله ایضاً 
 ابهلــــــــــی دیــــــــــد اشــــــــــرتی بچــــــــــرا
ـــــار ـــــن پیک ـــــدر ای ـــــه ان ـــــرت ک ـــــت اش  گف
 در تــــــن مــــــن نکــــــن بــــــنقش نگــــــاه
 لطـــــــــف او بینـــــــــوا نـــــــــواز شـــــــــده
ـــــــرد ـــــــس ک ـــــــف او ک ـــــــان را بلط  ناکس
 گـــــــر نبـــــــودی از او عنایـــــــت پـــــــاک
ـــــــــیش پســـــــــر  راد مـــــــــردی کـــــــــریم پ
 پســـــــرش چـــــــون بدیـــــــد بـــــــذل پـــــــدر
 گفــــــــت بابــــــــا نصــــــــیبه مــــــــن کــــــــو

 انبــــــازوصــــــی و بــــــیقســــــم تــــــو بــــــی
ـــــــه جـــــــز او  ـــــــت ب ـــــــاز جانهانیس  کارس

ــــــاد  هــــــر یکــــــی را عــــــوض دهــــــد هفت
ـــــــــود ـــــــــش و درم نب ـــــــــرا دان  گـــــــــر ت

ــــــه ــــــی ن ــــــه نه ــــــو خزین ــــــازت ــــــی ب  بین
 

ــــت نقشــــت همــــه کــــج اســــت چــــرا  گف
 کنـــــــی هشـــــــدارعیـــــــب نقـــــــاش مـــــــی

ــــــو ز مــــــن راه راســــــت رفــــــنت خــــــواه  ت
 قهــــــــــر او نــــــــــازنني گــــــــــداز شــــــــــده
ـــــــــدس کـــــــــرد ـــــــــه مق  خـــــــــاک را قبل
 کــــی شــــدی تــــا جــــدار مشــــتی خــــاک
ــــــــــــدرۀ زر ــــــــــــزار ب ــــــــــــدین ه  داد چن
 تـــــر زبـــــان شـــــد بعیـــــب و عـــــذل و هـــــرن
ـــــــۀ هـــــــو  گفـــــــت قســـــــم تـــــــو در خزین
 مــــــــن بــــــــاو دادم او دهــــــــدبتو بــــــــاز
 نکنــــــــد بــــــــاتو ظلــــــــم ز آنهانیســــــــت
ـــــاد ـــــو ده بگش ـــــر ت ـــــت ب  چـــــون دری بس
 کــــــو تـــــــرا بـــــــود هـــــــیچ کـــــــم نبـــــــود
ـــــاز ـــــو ب ـــــد بت ـــــاو ده ـــــه دادم ب ـــــن چ  م

 

  در مدح سرور اولیاء علی مرتضی گوید
ـــــــــوتای ســـــــــنائی ـــــــــه ق  ایمـــــــــان ب

ــــــــــــق ــــــــــــدایح مطل ــــــــــــدیحش م  بام
ـــــــان ـــــــود و دل راک ـــــــر ب ـــــــق را بح  عش
 او زخصـــــمان چـــــه نـــــام بـــــود از ننـــــگ
 نــــــــام او کــــــــرده در والیــــــــت علــــــــم
 تــــــــاج حلمــــــــش گذشــــــــته از پــــــــروین
 هرکــــه بــــا جانــــب علــــی نــــه نکوســــت

 

 مــــــدح حیــــــدر بگــــــو پــــــس از عثمــــــان
 زهــــــق الباطــــــل اســــــت و جــــــاء الحــــــق
ـــــان ـــــن را ج ـــــود و دی ـــــده ب ـــــرع را دی  ش
ـــــنگ ـــــود از س ـــــل ب ـــــه لع ـــــردم چ  او ز م

ـــــــوتر ـــــــم و ب ـــــــی از عل ـــــــمعل  اب از حل
 تخــــــت علمــــــش نهــــــاده بــــــر در دیــــــن
 هرکـــــه گـــــو بـــــاش مـــــن نـــــدارم دوســـــت

 

  موالنا سید حسن غزنوی
ربـود در محاسـن اخـالق و محامـد فاضل یگانه و عالم زمانه بود و در فصاحت و بالغت از امثـال و اقـران گـوی مسـابقت مـی

نمود منقولست که عباد و هدایت خلق اشتغال می دبه ارشااوصاف وحید زمان و در ورع و زهد وتقوی فرید دوران بود همواره 
روزی در مجلس وعظ آن سرحلقۀ اسرار قریب هفتادهزار کس حاضر بودند من جملـه چهـارهزار کـس اظهـار ارادت و اخـالص 

شاه سعایت کردند بهرام شاه یکی از نـدمای خـاص را دو  نزد بهرام فی جیدها حبل من مسدنمودند جمعی از اهل حسد می
 و یک غالف داده به خدمت آن بزرگـوار ارسـال داشـت جنـاب ایشـان مطلـب را دریافتـه هـم در آن اوان بـزودی لـوای شمشري

عزیمت به جانب مکه معظمه برافراشت بعد از حج بیت الله الحرام و زیارت خرياالنام بدارالسالم بغداد شتافت و مدت مدیـد 
  :رباعی    یاض رضوان خرامید این چند رباعی از او استدر آن دیار توقف نمود آخراالمر در والیت جوین بر

 ای کـــــرده بســـــی بـــــدی بجـــــای دل مـــــن
 ئــــی رضــــای دل مــــنیــــک روز نجســــته

 

ـــن ـــای و دل م ـــای پ ـــد زج ـــو ش ـــق ت  از عش
 اینســـــت و از ایـــــن بـــــرت ســـــزای دل مـــــن

 



۲۷۲ 

  رباعی
 تـــــا چنـــــد ز جـــــان مســـــتمند اندیشـــــی
ـــد اســـت  آنچـــه از توتـــوان ســـتد همـــني کالب

 

ـــــد ـــــر گزن ـــــا کـــــی ز جهـــــان پ  اندیشـــــیت
ــــی ــــد اندیش ــــاش چن ــــه گــــو مب ــــک مزبل  ی

 

  رباعی
 ز آنجـــا کـــه نداشـــت هـــیچ ســـودم تـــو بهـــی

ـــی زان ـــو به ـــودم ت ـــو نم ـــش ت ـــه نق ـــد ک  دی
 

ــــو بهــــی ــــدل کــــه فروگذاشــــت زودم ت  ز آن
 دیــــــدم همــــــه را و آزمــــــودم تــــــو بهــــــی

 

  



۲۷۳ 

  گلستان سیم
  در دانسنت ملک طربستان

م سري مخفی و پوشیده نمانـد کـه طربسـتان والیتـی اسـت معـروف و بـه ی محاسبان اقلیأر بر ضمري منري مهندسان کشور خرب و بر
هـای پردرخـت کثرت ماء و رطوبت هوا موصوف، محتویست بر بالد قدیمه و قصبات عظیمه و مشتمل به جبـال سـخت و بیشـه

و برخـی از  گرمـی مایـله هوایش خرم و زمینش بهجت توام همگی از اقلیم چهارم به سبب قرب دریا هوای بعضی از بالدش ب
در تـواریخ مسـطور . دیارش به غایت معتدل، میوه گرمسري و سردسريی در آنجا موفور است و از حبوبات برنجش به وفـور اسـت

انـد بـدین انـد و باعـث آبـادی آن دیـار ایشـان بـودهاست که زمان حضرت سلیمان طایفه دیوان جهت سکونت آنجا را آباد کرده
گویند چون مردم آن والیت شجاع و دالورند و در جرأت و جسـارت سـردفرت لهـذا د بعضی میگوینسبب مردم آنجا را دیو می

اند که ابتـدای بنـای آن والیـت را طهمـورث دیوبنـد نمـوده بعـد از آن هـر صـاحب آنجا را دیوسار گویند جمعی از مورخان گفته
انـد و دیـار مازنـدران از اند لهذا آنجا را طربستان گفتههنمودایالتی والیتی بر او افزوده چون مردم آن دیار آلت طرب استعمال می

انـد مازنـدران مشـتمل بـر هفـت بلوکسـت اول مضافات طربستان است بعضی گویند ملک مازندران خارج ازآنست چنانکه گفته
بلوک وعـد،  بلوک جرجان، دویم بلوک موردستان، سیم بلوک اسرتآباد چهارم بلوک آمل، پنجم بلوک رستمدار و دهستان، ششم

هفتم سیاه رستاق، و طربستان مشتملست بر والیت چند من جمله بسطام و دامغان و سمنان و فريوزکوه و خرقان از بالد او است 
داننـد و ماننـد اند لهذا داخل خراسان میچون مدتی در تصرف سالطني خراسان بوده و قرون بسیار بر بالد مذکوره حکم نموده

  . دانندن و مفازه که قدیم االیام جزو خراسان نبوده اکنون همه آن مملکت را جزو خراسان میمملکت قهستان و سیستا
جبال و تالل طربستان بیشرت از صحاری و بیابانست جبل عام در وسط مایل به جنوبی آن دیار واقع و جبل عام کـه بعضـی او را 

از بالد سودان در اواسط خط استواست و منبـع رود نیـل نیـز  کوه قاف نیز گویند و ابتداء آن جبل قمر است که در مملکت سنار
ممتد شده از ملک سودان گذشته باقلیم صعید در قرب قاهره مصر مایـل بـه سـمت مشـرق گردیـده  همانجا است به طرف شمال

رامـان و کنـد آنگـاه بارمنیـه کـربی و قگردد قریب یـک مـاه را طـی مـیقرب هشت منزل طی کرده بعد به جانب شمال ممتد می
شـود و بعـد از بـالد داغسـتان و گرجسـتان و آذربایجـان رسد به جانب مشـرق ممتـد مـیاناطوىل آمده چون بوسط اقلیم رابع می

گـذرد و جنـوبی و زابل و کابـل و سـیاه پوشـان مـی گذشته و از شماىل دارالملک طهران مرور نموده از دیار طربستان و خراسان
گذرد آنگاه از غربی ملک تنگتاش و خنت و چـني گذشـته از شـرقی ر تمام بالد کشمري و تبت مینماید و ببالد بدخشان قطع می

  .شودهندوستان و پیتال و بنگاله مرور کرده بدریای محیط منتهی می
و اند و دوازده هزار شهر و والیت در قرب و جوانب آن آبادانست طول آن کوه را هزار فرسخ و بعضی هزار و پانصد فرسخ گفته

به سبب قرب هر والیت باسمی علیحده موسوم است چنانکـه فقـري نزدیـک بـه هفتـاد لغـت اسـم آن کـوه را شـنیده و زیـاده بـر 
انـد دیـده دویست طایفه که زبان هر یک علیحده بوده مسموع گردیده و قرب سیصد فرقه که هر یـک مـذهب دیگـر گونـه داشـته

  .است
ست قبل از ظهـور اسـالم مـردمش زردشـتی بودنـد چـون اهـل اسـالم آنجـا را فی الجمله طربستان جای خوش و محل دلکش ا

تصرف نمودند در آن دیار مذاهب مختلفه بهم رسید تا آنکه دولت سـالطني صـفویه ظـاهر گردیـد در زمـان سـلطنت آن خانـدان 
  .همگی شیعۀ اثنی عشری گشتندو از ملت آباء و اجداد خویش گذشتند

آنجا را بهشت نشان  اکثر اهل الجنة البلهاءد چون عموماً خاىل از بالهت نیستند به مضمون خلقش بدوسه زبان مکالمه نماین
  .نمایدگویند راقم حروف آنچه از آن دیار دیده و مشاهده کرده مذکور میمی

  

  بسطام
-میـوه شهریست خجسته فرجام و محلی است فرخنده مقام هوایش دلگشا و خاکش فرح افزا آبش خوشگوار و خلقش سـازگار

اش فراوان آن شهر در زمني هموار واقع و اطرافش چون کف کریمان واسـع طـرف جنـوبی جبـل دماونـد اتفـاق اش ارزان و غله
افتاده سمت غرب و جنوبش فی الجمله گرفته و شرق و شمالش گشاده است گویند از بناهای بسطام خالوی خسروبن هرمـز بـن 

باد و بیست پارچه قریه فرخ بنیاد سمت شرقی او قریب بـه نـیم فرسـخ دور چمنـی نوشريوان است مشتملست به قرب هزارخانه آ



۲۷۴ 

است مشهور به چمن بسطام رشک گلشن مصر و شام است مزار فیض آثار سلطان العارفني ابایزید اندرون شـهر اسـت و اعـاظم 
  .آن دیار اوالد آن بزرگوارند

  بن سروشان سلطان العرفا و برهان االولیاء ابویزید بن عیسی بن آدم
کرد بنا بر سابقه ازىل وی از محتشمان درگاه و از طبقه اوىل است اسم شریفش طیفور بوده وجدش در بدو حال عبادت نار می

انـد وی را حـاالت غریـب و ئـی رسـید کـه او را سـلطان العرفـا گفتـهترک گربی کرده مسلمان گردید بایزید در فقر و فنا بـه مرتبـه
اند و در بدو طلـب بسـیاری جمله او را معراج معنوی روی نموده که فحول محققان آن را تصدیق کردهمقامات عجیب بوده من 

از مشایخ را دیده و بـه خـدمت شـقیق بلخـی رسـیده، گوینـد صـد وسـیزده شـیخ را خـدمت کـرده عاقبـت بـه مالزمـت حضـرت 
فرمودند کتـاب را از طاقچـه بیـار، رجوع نموده مدت هفت سال سقائی دولت سرای آن حضرت کرد روزی حضرت ) ع(صادق

ئـی بایزیـد ای فدای تو هم دل و هم جان طاقچه کجاست حضرت فرمودند در این خانه طاقچه ندیده: بایزید عرض کرد مصرع
ام فرمود کار تو تمام است باید بـه ام بلکه جهت دیدن طاق ابروی آن قبله اولیاء آمدهگفت من برای دیدن خانه و طاقچه نیامده

یت خود رفته خلق را ارشاد نموده مردم را به راه حق دعوت نمائی آنگاه یکی از فرزندان خود را همراه وی کرده به بسـطام وال
  .فرستادند بعد از مدتی قبل از وفات ابایزید امامزاده عالیمقدار روی توجه به سرای جاودانی نهاد

شنیدند وقتـی اهـل بسـطام او آمد و خلق مین سینه ابایزید آواز مینیاز از استخوانقلست که در هنگام نماز از هیبت حضرت بی
کردند پرسید جرم من چیست گفتند تو کافری فرمـود خوشـا حـال مـردم بسـطام کـه کـافرش ابایزیـد باشـد در را از شهر بريون می
نکـردم مگـر از سـر  یعنـی الهـی هرگـز تـرا یـاد ماذکرتک االمن غفلة و ما خدمتک االمـن فـرتةگفت الهی هنگام وفات می

  .غفلت و هرگز نرپستیدم ترا مگر از سر فرتت این بگفت و از این جهان پرمالل به جهان بهجت مآل انتقال نمود
ئی و به درگـاه گویند او را به خواب دیدند پرسیدند که حال تو چونست گفت از من سؤال کردند که در دنیا برای عقبی چه کرده

ئـی بلکـه ام زیرا کسی که به درگاه پادشاه التجا نماید باو نگوینـد چـه آوردهتم نیستی و محتاجی آوردهئی گفنیاز ما چه آوردهبی
  .پرسند چه حاجت داری بدین سخن مرا آمرزیدند

احوال آن جناب در کتب اخبار به طریق تفصیل مذکور اسـت هـر کـه خواهـد بـدان رجـوع نمایـد ایـن دو ربـاعی از آن بزرگـوار 
  :رباعی  .است

ــــو کشــــته عــــارف و عــــامی راا  ی عشــــق ت
ـــــرون ـــــو آورده ب ـــــون ت ـــــب میگ ـــــوق ل  ش

 

 ســــــودای تــــــو کــــــم کــــــرده نکونــــــامی را
ــــــــــطامی را ــــــــــد بس  از صــــــــــومعه بایزی

 

  رباعی
ــــــدنامی داد ــــــوی ب ــــــه ره بک ــــــا را هم  م
ــــت بکــــام دل دوســــت ــــامی مــــا هس  ناک

 

 از ســــــــوختگان نصــــــــیب ماخــــــــامی داد
ــــــاد  کــــــام دل مــــــا همیشــــــه ناکــــــامی ب

 

  خرقان
ایست بهجت توام در سه فرسخی شهر بسطام واقع است شـماىل آن فـی الجملـه گرفتـه و اطـرافش واسـع یهدهی است خرم و قر

است هوایش خوب و آبش مرغوب آن قریه بر سر تلی اتفاق افتاده و در دامن آن باغات مفرح بنیاد نهاده اسـت مشتملسـت بـر 
  .صد باب خانه شیخ ربانی شیخ ابوالحسن خرقانی همانجاست

  لحسن علی بن جعفرشیخ ابوا
نمـود از مریـدان ابوالعبـاس آن جناب وحید زمان و قطب دوران بود در ریاضت و مجاهده و روش باطن کسی با او برابری نمی

  :نظم    .آملی است وی امی بود ابایزید از ظهور او خرب داده بود چنانچه موالنا رومی در مثنوی ذکر فرموده است
 آن شــــــــــــنیدی داســــــــــــتان بایزیــــــــــــد

ـــــیآروزی  ـــــوی م ـــــتن ســـــلطان تق  گذش
ـــــان ـــــر او را ناگه ـــــد م ـــــوی خـــــوش آم  ب
 هــــــم در آنجــــــا نالــــــۀ مشــــــتاق کــــــرد

 کشـــــیدبـــــوی خـــــوش را عاشـــــقانه مـــــی
ـــــد ـــــد پدی ـــــردی ش ـــــار م ـــــون در او آث  چ

ـــــنید ـــــني ش ـــــن پیش ـــــال بوالحس ـــــه ز ح  ک
ـــــت ـــــب صـــــحرا و دش ـــــدان جان ـــــا مری  ب
 در ســـــــــــــــــواد زرد روی خارقـــــــــــــــــان
ــــــــرد ــــــــاق ک ــــــــاد استنش ــــــــوی را از ب  ب

ــــــی ــــــاده م ــــــاد ب ــــــان او از ب ــــــیدج  چش
 یـــــــــک مریـــــــــد او از آن دم در رســـــــــید
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ـــوش ـــوال خ ـــن اح ـــه ای ـــیدش ک ـــس برپس  پ
 گـــــاه ســـــرخ و گـــــاه زرد و گـــــه ســـــفید

ـــی ـــه ظـــاهر نیســـت گـــلم ـــوی و ب  کشـــی ب
ـــــره ـــــبوقط ـــــا ز آن س ـــــر م ـــــز ب ـــــی برری  ئ

ــــان  ــــت زینس ــــیگف ــــاری م ــــوی ی  رســــدب
 زایـــــد شـــــهیبعـــــد چنـــــدین ســـــال مـــــی

 رویـــــش از گلـــــزار حـــــق گلگـــــون بـــــود
 چیســــت نــــامش گفــــت نــــامش بوالحســــن
ــــــــــکل او ــــــــــگ او و ش ــــــــــد او و رن  ق
ــــــــــود ــــــــــم نم ــــــــــای روح او را ه  حیله
ـــت ـــاریخ خاس ـــت آن ت ـــید آن وق ـــون رس  چ
ـــــدا شـــــد و مرکـــــب بتاخـــــت  از عـــــدم پی
 از پــــــــس آن ســــــــالها آمــــــــد پدیــــــــد
 جملــــــه خوبیهــــــای او امســــــاک وجــــــود

 

ــــش ــــنج و ش ــــاب پ ــــت از حج ــــه برونس  ک
 شــــود رویــــت چــــه حالســــت و نویــــدمــــی

 پشـــــک از غلـــــت اســـــت و از گلـــــزار گـــــل
 ســـــتان بـــــر مـــــا بگـــــوئـــــی ز آن گلشـــــمه

ـــــــی ـــــــدرین ده شـــــــهریاری م  رســـــــدکان
ـــــــیمـــــــی ـــــــر آســـــــمانها خرگه ـــــــد ب  زن

ــــــود ــــــدر مقــــــام افــــــزون ب  از مــــــن او ان
ــــــن ــــــرو و ذق ــــــت ز اب ــــــه اشــــــرا گف  خیل
ــــــو و رو ــــــت از گیس ــــــک را گف ــــــک بی  ی
ــــــود ــــــق و جــــــا و ب  از صــــــفات و از طری
ــــدا گشــــت راســــت ــــني آن شــــاه پی  ز آن زم
 بـــــر ســـــریر تخـــــت نـــــرد ملـــــک باخـــــت

ـــــــات بای ـــــــد از وف ـــــــن بع ـــــــدبوالحس  زی
 آن چنـــــان آمـــــد کـــــه شـــــه فرمـــــوده بـــــود

 

  :رباعی  .این دو رباعی به شیخ ابوالحسن منسوب است
ــــن ــــه م ــــی و ن ــــو دان ــــه ت  اســــرار ازل را ن
ـــو ـــن و ت ـــرده گفتگـــوی م ـــس پ  هســـت از پ

 

ــه مــن ــو خــوانی و ن ــه ت ــن حــرف مســمی ن  ای
ـــه مـــن ـــی و ن ـــو دان ـــه ت ـــد ن ـــرده برانن  گـــر پ

 

  رباعی
ــــم ــــد چش ــــدنش بیارای ــــه دی  آن دوســــت ک

ـــــا را  ـــــمم ـــــد چش ـــــدنش بای ـــــرای دی  ز ب
 

ـــــی ـــــمب ـــــاید چش ـــــه نیاس ـــــدنش از گری  دی
ـــه ـــمور دوســـت ن ـــد چش ـــار آی ـــد بچـــه ک  بین

 

  .در زمان خالفت القادر بالله عباسی در سنه چهار صدو بیست و پنج به جهان جاودانی انتقال نمود

  دامغان
اش چـون دل زمني هموار واقع و جوانـب اربعـهاز بالد قدیمه و از مداین عظیمه بوده مدتها است که رو به خرابی نموده وی در 

آبـش معتـدل و هـوایش بـه گرمـی مایـل هوشـنگ بـن » لـدک«و عرضـش » ع نـه«آزادگان واسع است از اقلیم چهارم طولش 
سیامک بن کیومرث آنجا را بنا کرده در زمان دولت عجم و بعد از آن به غایت معمور بوده مکـرر بـه قتـل عـام رسـیده و بـالمره 

ردیده اکنون قریب بدو هزار باب خانه آباد و سـی پـاره قریـه مسـرت بنیـاد دارد اهـل آنجـا عمومـاً از فضـایل انسـانی و منهدم گ
  .کماالت نفسانی عورند و از فواکه امرودش خوب و نانش مرغوبست

  من العجائب
ختان بشکند و اذیت کلی رساند ایست که چون قازورات در او اندازند چنان باد برخیزد که مجموع دروالیت چشمه در قرب آن

کسی که قابل نوشنت باشد از آن دیار مشاهده نشده و در کتب اخبار و تـواریخ نیـز  -و چون نجاست را بريون آرند باد ساکن شود
  .دیده نگشت

  سمنان
و  از بناهـای طهمـورث دیوبنـد، آبـش خـوب» لومـا«و عرضـش » فح ما«ایست مسرت قرین طولش نشني و مدینهشهریست دل
پسند است مشتمل است به قرای خرم و باغات نزهت توام، قدیم شـهری بـزرگ بـوده بـه مـرور دهـور رو بـه خرابـی هوایش دل

اش ممتاز انار و انگور و انجري و مویز و بادام و فستقش بامتیاز است آن شهر در زمني نشیب و فـراز نموده اکثر حبوبات و فواکه
اسـت مـردمش نـامردمی دارنـد بسـیار بـدنهاد و بدکردارنـد در قـدیم مردمـان نیـک از آنجـا اتفاق افتاده اکثر محالتـش گشـاده 

انـد اند چنانکه در عهد دولت اوالد امريتیمور صاحبقران اکثر وزراء از آن دیار بـودهبرخاسته و به زیور کماالت و فضایل آراسته
  .اندو قبل از آن نیز اهل عرفان از آنجا ظهور نموده

  .نمایدندکس از ایشان را مذکور میراقم حروف چ
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  محمدالبیابانکی قدس سره ابوالمکارم عالءالدوله بن رکن الدولةاحمدبن
اعرف عرفای زمان و اکمل مشایخ دوران بود در کشف حقایق و شرح دقایق و تکمیل ناقصان آن جناب را عـدیل و نظـري نبـود 

سلطان وقت اختیار نمـود تـا در یکـی از حـروب کـه سـلطان را بـا در اصل از ملوک سمنان بود و در سن پانزده سالگی خدمت 
اعدا اتفاق افتاد جذبة من جذبات الحق بوی رسیده از صلح و جنگ فراغت یافت بعد از آن در سنه ششصد و هشـتاد و هفـت 

د چون از سفر مکه بدارالسالم بغداد شتافت و در آنجا به خدمت شیخ نورالدین کسرتی رسید و از آنجا متوجه مکه معظمه گردی
به خدمت شیخ مراجعت کرد جناب شیخ در سنه هشتصد و هشتاد و نه او را اذن ارشاد فرمود آنگاه به والیت سـمنان مراجعـت 
کرد و در خانقاه سکاکیه در مدت شانزده سال صد و چهل اربعني برآورد گویند در سایر اوقات نیـز صـد و سـی اربعـني بـرآورده 

تاد و هفت سال رسیده و در سنه هفتصد و سی و شش در برج احرار صوفی آباد از عالم فنا به سرای بقا بود عمر گرامیش به هف
  .گذشت و در خطريه قطب زمان عمادالدین عبدالوهاب مدفون گشت رحمةالله علیه

ت و مکاتیب نیـز از آن بزرگوار تصانیف مفیده در صفحه روزگار یادگار است من جمله تفسريیست بر وفق مشرب عرفا و رساال
  .بسیار است

اند تا چشم خلق را بگشایند به عیب خود و کمـال حـق و از کلمات قدسیه او است که فرموده است که جمله انبیاء برای این آمده
بعجز خود و قدرت حق و به ظلم خود و عدل حق و به جهل خود و علم حق و به مذلت خود و عزت حق و بـه بنـدگی خـود و 

به فقر خود و غنای حق و به تقصري خود و نعمتهای حق و به فنای خود و بقای حـق و هـم بـر ایـن قیـاس نیـز خداوندی حق و 
شیخ برای آنست که چشم مریدان را باین معانی باز نماید و دیدۀ بصريت ایشان را بگشاید پس هرچنـد مریـد در اثبـات خـود و 

رت ظاهر شود شیخ از او بیشرت برنجد چه که شـیخ ایـن همـه رنـج از کمال و معرفت خود بیش کوشد یا علی بکند که کمال او بیش
کشد تا چشم کمال بني نفس او را ببندد و چشمی که کمال حق بیند بگشاید و او هر لحظه در کمال خود چشم دیگر برای او می

ی بدیدن کمـال خـود بگشـاید و گشاید در هر حال او را بند نماید و اگرنه چنني کند تا او را خرب شود نفس از هر موی چشممی
  .از مشاهدۀ حال حق کور گرداند که خاصیت نفس همني است

بایـد کـه او گویند که درویش البته مـیآرند و میدیگر فرموده است این مردمان عجیب اعتقادها دارند و طرفه سخنان به زبان می
شته و هیچ شیخ را پریشـان نگذاشـته اسـت چـرا بایـد کـه دانند که حق تعاىل هیچ مرشد را به خلق محتاج ندامحتاج باشد و نمی

دارد پس ایشان را چرا درمانده ىل محتاج باشند آخر این دنیا را به برکت ایشان به پای میعابندگان خدای تعاىل جز به خدای ت
ده و مـن حسـاب و پریشان بگذارد شیخ مجدالدین بغدادی قدس سره در هر سال خرج سفرۀ خانقاه وی دویست هزار دینـار بـو

  .ام بر صوفیه که بر طریق ما باشدپانصد هزار دینار امالک وقف نموده
و دیگر فرموده که ممکن نیست کسی به مرتبه والیت برسد االکه حق تعاىل پرده بر سـر او بپوشـد و او را از چشـم خلـق مسـتور 

این قباب صفات بشری است چنانکـه از صـفات  این قباب نه پرده کرباس و غريه است بلکه اولیائی تحت قبابینماید معنی 
آنست که تـا بـه نـور ارادت  »الیعرفهم غريی«بشریت در او عیبی ظاهر کند یا هرنی را از اودر چشم مردم عیب نماید و معنی 

  .باطن کسی را منور نکند آن وىل را نشناسد پس آن نور او را شناخته باشد نه آنکس آن نور را
گذارند بایـد کـه بطـال و بیکـار در شان که بکار باطن اشتغال دارند و همواره به سلوک و مجاهده قدم میو دیگر فرمود که دروی

و فـی . اند که یک مرد بیکار صدمرد کار را از کار و بار بازداردمیان خود راه ندهند که ایشان طایفه مضل و گمراهند چنانکه گفته
  :نظم    نمایدا که فقري مکرر دیده و مشاهده نموده است و میالواقع همني طور است که جناب شیخ فرموده زیر

 گریـــــــزاز یـــــــار بـــــــدای بـــــــرادر مـــــــی
 مــــار بــــد تنهــــا همــــی بــــر جــــان زنــــد

 

ــــــ ــــــود از م ــــــدتر ب ــــــد ب ــــــار ب ــــــدای  ر ب
 یــــار بــــد بــــر جــــان و بــــر ایمــــان زنــــد

 

ی در بغداد در خدمت شیخ بـودیم روز بدایة االولیاء نهایة االنبیاءاند که دیگر فرموده حکیم ترمدی و جماعتی از مغاربه گفته
بدایـةاالولیاء نهایـةاالنبیاء فـی انـد کـه از آن سـخن ایـن خواسـتهبدایةاالولیانهایـةاالنبیا انـد فرمود که آن جماعتی کـه گفتـه

 مالیوم اکملت لکم دینکزیرا که چون شریعت در آخر کار نبی تمام شد که  الشریعة و نهایةاالولیاءبدایةاالنبیاء فی الطریقه
وىل تا شریعت را به کمال تعلیم نکرد قدم در والیت نتواند نهاد پس آنچه نبی را در شرایع بانتهای کار باشد وىل را بابتدا باشد 
زیرا که اگر کسی بدان احکام که در مکه نازل شده سلوک و باحکامی که در آخر عمر در مدینه نازل شده التفات ننماید هرگز به 

طریق انکار پیماید کافر شود و از درجه اسالم ساقط گردد پس ابتدای والیت آنست که همه شـرایع را بـه  والیت نرسد بلکه اگر
کمال قبول کند و متابعت نماید اما در طریقت آنست که هرچند وىل سعی نماید و طریق جد و جهد پیماید و مرتبه او عاىل شود 

که جسم نبی را بوده حاصل نشود و محالست که حاصل گردد چون در  و او را قرب اله حاصل گردد روح او را آن نوع معراجی
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  .باشد نهایةاالولیا بدایةاالنبیاءیابد به جسم نبی، در طریقت انتهای والیت روح نبی مشابهت می
ان مرویست دیگر فرموده که زمرۀ انبیاء از گناه معصومند و فرقه اولیاء از خوار داشت گناه محفوظ چنانکه از جناب رسالت پناه 

ئیسـت کـه یعنی اگر فتح باب مغفرت نمائی آلهی همه را مغفرت فرمـای کـدام بنـده تغفراللهم فاغفرجماوای عبدلک الالما
گوید هیچ گناهی بدتر از خودبینی نیست و خود را مجـرم فقري می. بروی گناهی نرسیده و از لوث عصیان تردامن نگردیده است

  :رباعی    رباعی از آن بزرگوار استو این . ندانسنت بزرگ تقصريیست
ــــادکنی ــــت آب ــــه طاع ــــر ب ــــه اگ  صــــد خان
 گـــــــر بنـــــــده کنـــــــی ز لطـــــــف آزادی را

 

 بــــه زان نبــــود کــــه خــــاطری شــــاد کنــــی
 بـــــــه زانکـــــــه هـــــــزار بنـــــــده آزاد کنـــــــی

 

اخی علی مصری و شیخ نجم الدین محمد اردکـانی واخـی علـی دهسـتانی و ابوالربکـات تقـی الـدین دوسـتی سـمنانی و شـیخ 
  .اندغرجستانی و شاه علی فراهی از جمله خلفای جناب شیخ بوده عبدالله

  ابوالربکات تقی الدین علی دوستی
نمود روزی عالءالدوله فرمـود آن جناب عالم عارف و عامل واقف بود و سالهای فراوان در خدمت شیخ عالءالدوله سلوک می

باشد و حق تعاىل را از آن صـورت منـزه بایـد داشـت کند آن تجلی صورتی مادامی که سالک در وقت تجلی صورتی درک می
اما آن تجلی را حق باید دانست چنانکه موسی از درخت شنید که انی اناالله هر که گوید درخت خدا بود کافر شود و هر که گوید 

اضـر بـود این سخن خدانگفت هم کافر گردد پس تجلی صورتی را بدین نوع اعتقـاد بایـد کـرد در آن روز اخـی علـی دوسـتی ح
شیخ فرمود که مرا امسال واقعه علی دوستی بغایت خوش آمد و جهت ثبات اعتقـاد درویشـان بگـویم حـق تعـاىل امسـال بـروی 

رانـد یک نوبت در صورت کل موجودات تجلی نمود بعد از آن وی تسبیح و تنزیه از صور به لفظی که حـق تعـاىل بـر زبـان مـی
ال فرمود که مرا دیدی گفت نه خداوند فرمود پس  اینها که دیـدی چـه بـود گفـت ی خود از وی سؤبه خودگفت حق تعاىل می

این آثار و افعال و صور صفات تو و تو از همه صـور منزهـی حـق تعـاىل در ایـن سـخن وی را ثنـا گفـت و ایـن معنـی را از وی 
  .پسندیده بود
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  گلستان چهارم
  در توضیح دیار کرمان

منري علماء سري صورت این معنی عکس پذیر خواهد بود کرمان والیتی اسـت معـروف و  بر مرآت خاطر فضالی خرب و بر ضمري
محـدود اسـت از جانـب جنـوب بـه والیـت شـبانکار و . مشهور و باعتدال هوا و عذوبت ماء در افواه و السنه موصوف و مذکور

  .ن و از جهت مغرب به والیت عراقمکران و از سمت شمال به دیار مفازه و قهستان و از طرف مشرق به وادی لوت و سیستا
مسافت آن والیت یک صد و هشتاد فرسخ در یک صد و هشتاد فرسخ محتویست بر بالد قدیمـه و قصـبات عظیمـه مشـتمل بـر 

  .هیجده بلوک معمور و بلوکاتش از هم دور اکثر آن از اقلیم سیم و قلیلی از چهارم است
رفسنجان و خبیس و نرماشـري و شـهر بابـک از جملـه بلوکـات آن دیـار اسـت و انار و بم و جريفت و سريجان و بردسري وزرند و 

  .آبش از قنوات
انـد تـا آنکـه آفتـاب نمـودهاند وهمیشه گماشتگان ملوک عجـم در آنجـا حکومـت مـیباعث آبادی آن والیت سالطني کیان بوده

سـت و دو هجـری عاصـم بـن عـامر آنجـا را دولت اسالم برکشور ایران پرتو انداخت و در زمان خالفت عمر بن خطـاب سـنه بی
مفتوح ساخت بعد از انقراض خالفت خلفا گروه بنی امیه آن دیار را مسخر کردند و رسوم جور و بدعت بجا آوردند چون اخـرت 

هابط گردید و نوبت طلوع ماه جاه عباسیان رسید همواره اولیای دولـت بنـی عبـاس در آن والیـت  دولت ایشان به زوال نکبت
نمودند تا در اواسط دولت ایشان ملوک صفاریان از گماشتگان آن طایفه انتزاع فرمودند، ملوک سامانیان از چنـگ مت میحکو

صفاریان برآوردند مدتی بدست امنای دولت سامانیان بود آخراالمر سالطني غزنویه از ایشـان اسـرتداد نمودنـد آنگـاه بـه حـوزه 
ت ایشان روی به زوال نهاد بدست خوارزم شاهیان درآمد تا آنکه طایفه قراختائیان تصرف ملوک سلجوقیه افتاد چون آفتاب دول

بدانجا استیال یافتند و از جانب خانان چنگیزیه رشئه سلطنت آنجا را تافتند چون دولت ایشان منقرض گشت و زمان سلطنت آن 
مظفر گرفتـه در حیطـه تصـرف درآورنـد، چـون در درگذشت آل مظفر مسخر کردند،و امري تیمور صاحبقران و اوالدان از آل  گروه

ارکان دولت آل تیمور فتور پیدا گردید ونوبت سالطني ترکمانیه رسید ایشان آن ملـک را بسـلک تسـخري کشـیدند، چـون خورشـید 
سلطنت صفویه از مشرق اقبال طلوع نمود شاه اسمعیل از تصرف تراکمه انتزاع فرمود، بعد از انقراض دولت صـفویه جماعـت 
افغان بر آن دیار مستوىل شدند و از فواید قتل عام و غارت هیچ گونه تقصري نکردند، نادرشاه عالیجاه از آن طایفه انتزاع فرمود 
و دود از دودمان افغان برآورد چون دولت نادری درگذشت چندی ملوک الطوایف گشت، عاقبـت االمـر امـرای زندیـه آنجـا را 

ن دیار فرمان زندیـه پذیرفتنـد تـا کوکـب اقبـال زندیـه بـافق زوال غـروب نمـود و آفتـاب اقبـال گرفتند و جمهور رعایا و برایای آ
جا را مسخر کرد اکنون که سنۀ هزار و دویست و سی و هفت هجـری  قاجاریه طلوع نمود آقامحمدخان بن محمد حسن خان آن

  .است در تصرف اولیای دولت قاجاریه است
آن مکان زردشتی بودند چون اسالم ظهور نمود مانند سایر اهل ایران اهـل سـنت و جماعـت  پوشیده نماند که قدیم الزمان مردم

شدند و طریق مذهب ابوحنیفه پیمودند تا آنکه مروج مذهب اثنی عشری شاه اسمعیل بن سلطان حیدر خروج کرد و اهل ایـران 
اول شـیعه : والیت پنج مذهب موجود اسـت را به زور شمشري صوفیان صفوت ضمري در حیطۀ مذهب حقه در آورد اکنون در آن

چهـار فرقـه مـذکوره در . اثنا عشریه، دویم زمره بکری و عمری، سیم گروه اسمعیلی، چهـارم طایفـه غـاىل، پـنجم جماعـت مغـان
  .نمایدغایت قلتند، راقم دفرت آنچه از آن کشور دیده مذکور می

  بردسري
بدهات دلنشني و قرای بهجت قرین هوایش سازگار و آبـش خوشـگوار آن ایست دلگشا و بلوکیست روح افزا مشتمل است ناحیه

در اکثـر آنجـا چـون چهارمـاه از نـوروز  ئی در کوهستان واقع هوایش به غایت سرد چنانکهبلوک محتوی بر دو قطعه است قطعه
جنـان، و مسـکن  های روان و باغهای چـونگذرد اول حصاد است لیکن محتوی به مراتع خوش و چمنهای دلکش و چشمهمی

خاندان عظام ودودمان گرام است قلعه عسکر یکی از ضیاع آنجاست مسـکن طوایـف ذوالعـالء و مـأمن قبایـل ذوالنهـی اسـت 
  :بزرگ ایشان

  علريضا بیک بن رضاعلی
وجود گرامیش به زیور فضایل انسانی آراسته و بحلیه کماالت نفسانی پرياسته سالک مسالک شریعت و مالک ممالک طریقـت 
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در صدق و صفا و مهر و وفا یکتا و در برو امتنان و لطـف و احسـان از سـایر اهـل آن دیـار مسـتثنی اسـت در مملکـت فـارس و 
عراقني وآذربایجان گردیده و به خدمت بسیاری از مشایخ روزگار رسیده است وی از مریدان عارف بالله رونق علـی شـاه قـدس 

ر مراسم سماحت و سـخاوت و شـجاعت مردانـه اسـت اکنـون کـه سـنه هـزار و سره است در اصناف اخالق و مکارم یگانه و د
ئـی مهمـل و معطـل دیار سکونت دارد و از قواعد مهمان نوازی و قریب پروری دقیقه دویست وسی و هفت هجری است در آن

گرانمایه خویش را بـه  گذارند و عمرگذارد به قلیل زراعت قناعت نموده اوقات فرخنده ساعاتش را به خدمت اهل الله مینمی
گرداند از کرم صاحب کرم مرجواست که فرزند ارجمند و خلف سـعادتمند بـآن سـرحلقه اهـل ذکر دوام وفکر مدام مصروف می

  .وفا کرامت کناد به محمد و آله االمجاد
اش نگیـز غلـهاش واسع اسـت آبـش از کـاریز و هـوایش معتـدل و فـرح اقطعه دیگر سمت شماىل در دشت واقع و جوانب اربعه

  .اش فراوان داراالماره آنجا قریه مشیز است و خاکش بهجت آمیز مشتمل است بر باغات نیکو و بساتني چون مینوارزان و میوه
زبـدۀ آن خانـدان و نقـاوۀ آن دودمـان بـود در بیک  عبدالحسني خان بن عبدالواحدایست مشهور به چنگیزیه در آنجا سلسله

ربود امري جلیل القدر همیشه بر لوح خاطر رقم والیت گـريی فرزانگی گوی مسابقت از اقران می شجاعت و مردانگی و فتوت و
کاشت اباًعن جد از اعاظم و اکابر آن دیـار بودنـد و گماشت و تخم لطف و احسان و بروامتنان بر قلوب ترک و تاجیک میمی

انـد اند و هیجده بلوک کرمان را بحیطـۀ تصـرف آوردهردهنمودند و گاهی حکومت کرمان کپیوسته ریاست و امارت آن ناحیه می
دیـار  خان ذیشان بعد از فرتات کرمان به نريوی اقبال و مساعدت بخت تمام آن والیت را مسخر نمود بلکه بـر هجـده بلـوک آن

ملک را مصفا حکم فرمود چندبار بالشگر اعدا مصاف داد و شکست به جانب سپاه خصم افتاد ازدشمن بريونی و اندرونی آن 
و هر کس سرکشی و بیهشی نمود برانداخت خان واالشان چند سال در کمـال اسـتقالل حکمرانـی نمـود تـا آنکـه ابـراهیم خـان 

فـارس شـتافت مـدتی در فـارس سـاکن  به صـوببایالت آن والیت تعني یافت بر نفاق عظمای آن دیار طاقت مقاومت نیاورده 
  .ست و بیست و پنج از عالم فانی بسرای باقی درگذشتگشته باالخره در حدود سنه هزار و دوی

-عبدالحسني در اکثر صفات حمیده آراسته و از خصال نکوهیده پرياسته بود و با فرقه علماء و فقرا و مشایخ تکریم و تعظیم می

بـر روی لئیمـان و  این منقصت نبود که طایفه اراذل را بـر افاضـل قـوم تـرجیح دادی و ابـواب تربیـت به جز نمود در بزرگی او 
ـــــت : مصـــــرع  پست فطرتان گشادی مضمون مصرع شیخ مصلح الدین سعدی به خاطر عاطرخان واالشان نرسیده بود تربی

  نااهل را چون گردکان بر گنبد است،
 بنابراین اکابر و اعاظم از وی نفرت یافتند و طایفـه اراذل او را بـه چنـگ دشـمن گذاشـتند بـه وادی گریـز شـتافت بعـد از فـرار
عبدالحسني خان ابراهیم خان بر ملک و مال وی دست یافته مجموع آن را در حیطۀ تصرف کشید و همۀ متعلقانش را محتاج و 
مستأصل گردانید دو فرزند ارجمند از خان مغفرت پناه یادگارماند محمد سلیم بیـگ و عبدالواحـد بیـگ بنـابر رشـد و کـاردانی 

  .نداخت و چنان محتاج ومستأصل ساخت که مزیدی بر آن تصور نتوان نمودابراهیم خان ایشان را در چاه پریشانی ا

  سريجان
ایست خرم محتوی بقراء آباد و دهات خجسته بنیاد هوایش به گرمی مایلو آبش معتدل اکثر قـرای آن بلوکی است معظم و ناحیه

طرف آن گشاده است مجموع آب آن دیار  در دشت واقع و قلیلی در دامن و میان کوهستان اتفاق افتاده طرف شمالش گرفته سه
ارزان و فواکهش فی الجمله گران است گوینـد سیصـد و شصـت پـاره  به آتشکاریز و هوای قهستانش به غایت بهجت آمیز حبو

قریه و مزرعه در او هست من جمله قریه زیـدآباد و سـعادت آبـاد و گـران و نصـرت آبـاد قـراء اوسـت مسـکن خانـدان بـزرگ و 
انبازنـد علـی الخصـوص علـم است که در غریب پروری و مهمان نوازی ممتاز و در اصـناف فتـوت و مـروت بـی دودمان سرتگ

  .جناحی از طوایف عرب همگی قوم با محبت و با ادبند

  ذکر احوال درویش عباس رحمةالله علیه
علم جناحی است در بدو حال نمود وی از طایفه خویش و فقري حقیقت اندیش بود در فتوت و مروت فرید زمان میدرویش بی

در سیستان دبري محمد حسني خان بود ناگاه کشش غیبی رسیده او را در ربود از مریدان العارف بالله نورعلی شاه طیب الله ثراه 
گردید و از یمن همت آن حضرت به مرتبه عاىل رسید در آخر ملبس به لباس فقر گشت و از دولت و ثـروت و خـویش و بیگانـه 

ا بسیاری ازمشایخ ایران صحبت داشته و چندی علم سیاحت خراسان و عراقني و کردستان افراشـته در واقعـه جنـاب درگذشت ب
 به صـوبوقت نرسیده بود از آن ورطه جان به سالمت برده در اواخر عمر  مشتاق علی شاه قدس سره چندین زخم خورده چون

فت، از وی چهار فرزنـد سـعادتمند در صـفحه روزگـار یادگـار مانـد عراق شتافت ودرحدود سنه هزار ودویست و پانزده وفات یا
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همگی اهل حال و صاحب احوالند از درگاه حق سبحانه و تعاىل مأمول است کـه ایشـان را باعالمرتبـه » الولد سرابیه«بفحوای 
  .حال و کمال برساند و از جمله کاملني و عارفني بالله گرداند

  رفسنجان
ست به قرب شصت پاره قریه آبش از قنوات ارمغانش گنـدم و پنبـه، هـوایش در تابسـتان در غایـت بلوک معظم کرمانست مشتمل

حرارت و در زمستان در نهایت برودت، اکثر قرای آن در زمني هموار اتفاق افتاده، سمت شمالیش گرفته و سایر اطرافش گشـاده 
ه قابـل ذکـر باشـد دیـده نشـده و در تـواریخ نیـز مـذکور است مردمش از فضایل انسانی دور و از کماالت نفسانی نفورند کسی ک

  .نیست

  شهر بابک
ایست خوش و محلـی اسـت دلکـش آبـش خـوب و هـوایش مرغـوب محتویسـت بـه قـرای دلنشـني و دهـات نزهـت قـرین قصبه

ز حصارش میانه مشتملست به هزار باب خانه و محل زرعش در غایت قلت و باغاتش وسط و مواشی آن در کمـال کثـرت وی ا
بناهای بابک سامانیست طرف شمالش جبال و جنوبش تالل شرق و غرب آنواسطع بلدش در زمني همواره واقع است مـردمش 

  .درشت گوی و بدخوی وباوجود این صفت به کراهت منظر و سقامت پیکر موصوفند وبعداوت فقراء معروف

  گواشري
نویسـند محرران عطارد دستگاه آن ملک را داراالمان کرمـان مـیوی دارالملک کرمان و در زمان ما مراد از کرمان مطلق آنست، 

اش مرغـوب سـیما فسـتقش ممتـاز و اش خـوب ومیـوهآبش گوارنده و هوایش فرخنده خاکش نیک و مردمش بدل نزدیک غلـه
گشـاده  اشلحومش بامتیاز است مشتملست به قرای معظم و دهات خرم آن شهر در زمني همواره اتفـاق افتـاده و جوانـب اربعـه

  .»لط مه«و عرضش از خط استوا » قب لب«است از اقلیم سیم طولش از جزایر خالدات 
اند در تاریخ کرمان مسطور است که بدو حال گشتاسب بن لهراسب در آنجـا خانـه سـاخت واردشـريبن در بنای او اختالف کرده

بود بهرام بن شاپور ذواالکتاف بر آن عمارت  بابک حصار استوار طرح انداخت مسمی بیزدشري نمود طالع عمارتش برج میزان
افزود و بهرام بن یزدجرد در وسعت و عظمت آن کوشیده در اواسط و اواخر دولت سامانیان به نهایت انجامیـد در کتـاب سـمط 

ه جا نامزد نمود چون غضبان به قرب آن والیت رسید به حجاج نوشـت کـ العال مذکور است که حجاج غضبان قشريیرا بفتح آن
حجاج آن لشگر را طلب فرمود در زمان عمر بن عبدالعزیز مفتوح گردیـد وعمـر  ان قل الجیوش بها ضاعوا و ان کثرت جاعو

  .فرمود مسجد جامعی در آنجا ساختند
 و مؤفلا بر بنیاد آنجا مکرر خرابی رسیده در سنه هـزار و دویسـت ئی طرح انداخت بنابر تردد مخالفامري علی الیاس در او قلعه

و شش به فرمان قهرمان ایران آغامحمدخان بل به حکم حضرت سبحان یکباره منهدم گردیده اکنون قرب چهارهزار باب خانـه 
در او است مأمول از کرم خداوند کریم و لطف حضرت واجب التعظیم چنانست کـه خلعـت آبـادی بـدان والیـت درپوشـاند و از 

  .حوادث زمان و مکاره دوران محفوظ گرداند
خرند و دیگر زیره است کـه برند و در والیات شام و روم به قیمت اعال میحایف آن دیار متاع شالست که باطراف عالم میاز ت

اند به ترتیب اند و گروهی که سلطنت و بزرگی نمودهئی که در آنجا بودهمشهور جهانست اکنون مناسب سیاق چنانست که طایفه
  .مذکور نماید

  بر سبیل اختصار ارباب حکومت آن دیار گفتار در بیان بعضی از
از جمله خدام امـري نصـر بـن احمـد سـامانی بـود بـه سـبب خیـانتی مغضـوب شـده  ابوعلی بن الیاس بن الیسع السغدیاول 

محبوس گشت و محمدبن علی بن عبدالله بلعمی وزیر امري نصر شفیع شده او را خـالص نمـود آنگـاه مصـحوب امـري محمـدبن 
ه جرجان فرستاد در هنگامی که یحیی برادر امري نصر بر او خروج کرد بدو پیوسته از نشابور متوجه تسخري کرمان مظفر گردانید و ب

گردید و آن والیت را در سنه سیصد و دو از دست اولیای خلفا بـريون کـرده مفتـوح سـاخت چـون امـري نصـر از مهمـات بـرادر 
حمدبن الیاس کرمان را گذاشته روی بـدینور نهـاد چـون ماکـان از کرمـان بازپرداخت ماکان بن کاکی را بدان والیت فرستاد و م

بريون آمد بار دیگر محمد را آن والیت مسخر شد در آخر مرض فلج عارض او گشته الیسع بن محمد بر او خروج کـرد و بتغلـب 
  .کرمان را بحیطۀ در تصرف آورد و محمد به بخارا رفته در سنه سیصد و پنجاه و شش درگذشت
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  یسع بن محمدال
چون بر سریر حکومت پای عزت نهاد در میـان او و معزالدولـه محاربـات اتفـاق افتـاد در کتـب تـواریخ مسـطور اسـت کـه چـون 
عمادالدولة بن بویه فارس را در حیطۀ تصرف درآورد برادران خویش حسن و احمد را به جهان گريی ارسـال کـرد احمـد لـوای 

چون تاب مقاومت با او در صحرا نداشت الجرم حصار شهر را محکـم سـاخت و همـه  حرکت به طرف کرمان برافراشت الیسع
فرسـتاد و آنچـه پرداخت و هنگـام شـب جهـت ایشـان طعامهـای الـوان و علوفـه حیـوان مـیروزه با دیالمه به جنگ و پیکار می

ال از الیسـع پرسـید جـواب داد کـه داد معزالدوله احمد از این حال متعجب گردیـد و از حقیقـت ایـن حـمایحتاج بود بایشان می
نمـائیم و چـون شـب غریـب و مهمانیـد چون روز قصد جان و مال ما دارید الجرم حفظ مال و نفس نموده به جان مدافعـه مـی

ی که دست رس داریم شرط ضـیافت بجـای آریـم معزالدولـه از کرمـان برخاسـته گفـت بـا رگشائیم بماحضابواب مهمانداری می
نتوان نمود زیرا که از طریق مروت و فتوت دور خواهد بود آخراالمـر میـان او و عضـدالدوله نزاعـی روی چنني شخصی محاربه 

نمود بعضی از امراءالیسع نزد عضدالدوله رفته مراعات یافتند او را بر بقای لشگر خود اعتمـاد نمانـده آخـر یکبـاره هـزار سـوار 
ه شتافتند الیسع ناچار باخواص خود در سنه سیصـد و پنجـاه و هشـت ازمعاریف مالزمانش از وی رو گردان شده نزد عضدالدول

راه بخارا گرفت و عضدالدوله بر کرمان استیال یافت الیسع از بخارا به خوارزم شتافت در اثنـای راه درد چشـمی بـر وی عـارض 
  .گشت و از شدت وجع هر دو حدقه خود را بريون آورده بدان درگذشت

  سامريابوعلی سلیمان بن الیا
در عهد برادرزاده واىل سريجان بود الیسع به تحریک بشريبن مهدی او را از آنجا اخرج نموده و او به بخارا روی به امري منصور 
بن نوح سامانی نهاد و امري در سیصد و پنجاه ونه بالشگر گران وی را به تسخري کرمـان فرسـتاد و سـپاه عضـدالدوله بـا او جنـگ 

  .علی به قتل رسید و این دولت بدو ختم گردیدکرده در آن گري و دار ابو

  گفتار در بیان ملوک قراختائیان

  براق حاجب
از امراء کورخان فراختای بود برسالت نزد سلطان محمد خوارزمشاه توجه نمود بعد از چندگاه از سلطان اجازت خواست و اذن 

مغوىل به کرمان شتافت و بر آن والیت مستوىل گردیده به مراجعت نیافت بنابر رشد و کاردانی از ارکان دولت او شده در فرتات 
-درجه سلطنت رسید ومدت پانزده سال حکومت نموده در سنه ششصد و سی و دو رحلت فرمود بعد از براق حاجب برادرزاده

  .اش سلطان قطب الدین به حکم اوکتای قاآن عزلت گزید

  سلطان رکن الدین مبارک خواجه بن براق حاجب
  .پادشاهی نمود به فرمان منکوقاآن در گوشه انزوا بود آخراالمر بر دست سلطان قطب الدین به قتل رسید شانزده سال

  سلطان قطب الدین محمدبن حمید
برادرزاده براق حاجب بود به موجب یرلیغ منکوقاآن شش سال حکومت نمود بساط عدل وداد گسرتد و عماراتی عاىل احـداث 

  .یا و برایا کاشت در سنه ششصد و پنجاه و پنج درگذشتکرد و تخم شفقت بر دلهای رعا

  سلطان حجاج بن قطب الدین
ه فرمان منکوقاآن پادشاه گردید چون طفل بود منکوحه پـدرش نیابـت نمـود بعـد از آنکـه سـلطان حجـاج بـه حـال ببعد از پدر 

ه گردید حکم شد کـه سـلطان حجـاج در کرد خاتون از وی رنجیده به درگاه اباقاآن متوجمردی رسید حرمت خاتون رعایت نمی
کرمان مداخله نکند و حکومت را باقتلغ ترکمان گذارد سلطان حجاج را خوف راه یافـت و در سـنه ششصـد و شصـت و نـه بـه 
دهلی شتافت قتلغ ترکمان بعد از آن دوازده سال در حکومت مستقل گشت باالخره در سنه ششصد و هشـتاد و یـک درگذشـت 

  .پنج سال بود مدت حکومتش بیست و

  سلطان جالل الدین سیور غتمش بن قطب الدین
بعد از قتلغ ترکمان به حکم ارغون خان به حکومت کرمان رسید مدت نه سال در کمال جاه و جالل رایت حکومـت برافراشـت 
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  .یافتدخرت منکوتیموربن هالکوخان را در حباله نکاح داشت در سنۀ ششصد ونود و یک به فرمان کیخاتون خان عزلت 

  پادشاه خاتون بنت قطب الدین
وی در حباله کیخاتون خان بود بعد از عزل سیور غتمش بـه حکـم کیخـاتون خـان بـه حکومـت رسـید و بـرادر سـیور غـتمش را 
مقتول گردانید در سنه ششصد و نود و چهار دو چني خاتون منکوحه بـرادرش سـیور غـتمش و دخـرتش شـاه عـالم خـاتون بنـت 

  .کاح بایدوخان بود به قتل رسانیدسیور غتمش که در ن
  :فرموده این دو رباعی از اوستپادشاه خاتون زن فاضله و عاقله بوده و اشعار خوب می

 بـــر لعـــل کـــه دیـــد هرگـــز ازمشـــک رقـــم
  جانـــــا اثـــــر خـــــال ســـــیه بـــــر لـــــب تـــــو

 

 یاغالیــــــــه بربــــــــوش کجــــــــاکرده ســــــــتم
ـــــــــم ـــــــــت به ـــــــــاریکی و آب زندگانیس  ت

 

  رباعی
ــــــــد ــــــــانش کردن ــــــــه در ازل نش  آن روز ک

 کـــــرد نبـــــاتدعـــــوی لـــــب نگـــــار مـــــی
 

 آســـــــایش جـــــــان بیـــــــدالنش کردنـــــــد
ــــد ــــانش کردن ــــه غنچــــه در ده ــــروی س  زان

 

  نظم
ــن نکوکاریســت ــار م ــه ک ــه هم ــم ک ــن آن زن  م
ـــت ـــاه منس ـــه جایگ ـــمت ک ـــرده عص  درون پ

 دارمجمـــــال ســـــایه خـــــود را دریـــــغ مـــــی
ــدبانو ــت ک ــه اس ــز مقنع ــدو گ ــی ب ــر زن ــه ه  ن

 

ـــت ـــه داریس ـــی کل ـــن بس ـــه م ـــر مقنع ـــه زی  ب
ــــــافران ــــــت مس ــــــذر بدشواریس ــــــا را گ  می

 از آفتــــاب کــــه آن شــــهر گــــرد بازاریســــت
ــه کالهــی ســزای سرداریســت ــر ســری ب ــه ه  ن

 

  سلطان مظفرالدین بن سلطان حجاج
به حکم غازان خان در اول سنه ششصد و نود و پنج بر سریر حکومت جلوس نمود مدت هشت سال در کمال اسـتقالل بـود آن 

کاشت مدت عمـرش بیسـت و و همواره تخم کرم واحسان به قلوب کافه ناس می شهریار صورت خوب و سريت مرغوب داشت
  .سه سال بود در سنه هفتصد و سه رحلت نمود

  سلطان شاه جهان بن قطب الدین
بعد از عم زاده لوای حکومت برافراشت زندگی بر نهج راستی داشت اولجایتو سـلطان رقـم عـزل بـر حکـومتش کشـیدو دولـت 

ید وسلطان شاه در شرياز سکونت نمود و صاحب مال فـراوان بـود مـدتی مدیـد عمـر بـه فراغـت گذرانیـد ایشان بدو منتهی گرد
آخراالمر به عالم آخرت خرامید از او یک دخرت ماند امري مبارز الدین محمدمظفر وی را نکاح کرد جالل الـدین شـاه شـجاع و 

  .قطب الدین شاه محمود و عمادالدین احمد از او متولد شدند

  دیار به طریق اختصار ار در بیان احوال بعضی از مشایخ آنگفت

  شاه شجاع قدس سره
نمـود و او آن بزرگوار سرآمد اهل عرفان و سرحلقه اصحاب ایقان بودو ارادت خود را بـابوحفص حـداد نشـابوری درسـت مـی

ریـد و دربـان حضـرت علـی بـن مرید عبدالله مهدی بایرودی و او مرید شیخ سری سقطی و او مرید شیخ معـروف کرخـی و او م
وجـدنا فـی فرمـود وی گفتـه اسـت موسی الرضا علیه التحیة و الثناء است شاه شجاع از اوالد ملوک بود و ملوکانه سـلوک مـی

بـابوتراب نخشـبی و ابوعبداللـه ذراع بصـری و ابوعبیـد . یعنی آنچه در عبا طلبیدیم در قبـا رسـیدیم. القباء ما طلبنا فی العباء
گوید که در فضـل داشته بوده و او را کتابیست در آنجا فقر را بر غنا ترجیح نموده است چنانکه هست، دانائی می بسری صحبت

درویشی بر توانگری این کفایت که سـرور انبیـا درویشـی را بـر تـوانگری برگزیـد و حـق سـبحانه و تعـاىل ایـن را از آن حضـرت 
  .پسندید

غض بصره عن المحارم و امسک نفسـه عـن الشـهوات و عمـر باطنـه بـدوام من و از کلمات قدسی سمات آن جنابست که 
داشت خـود را  یعنی آنکه پوشانید چشم خود را از جمیع محرمات و نگاه فراسته المراقبة و ظاهره باتباع السنة لم یخطأله

ريوی سـنت نبـی فراسـت وی از انواع لذات طبیعی و معمور ساخت باطن خود را به مراقبه و پاسبانی دل و ظاهر خـود را بـه پـ
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  .وفات وی در زمان خالفت المعتمد بالله در سنه دویست و هفتاد اتفاق افتاد رحمةالله علیه. خطا نکند

  ابوحامد اوحدالدین
نمود بسیاری از مشایخ عصر را دیده و به عارف دانشمند و صوفی پایه بلند بود در تربیت طالبان و تکمیل ناقصان ید وبیضا می

ی الدین اعرابی رسیده آخراالمر از مریدان شیخ رکن الدین سجاسی گردیـده اسـت او را حـاالت غریـب و مقامـات صحبت مح
عجیب بوده چون در سماع گرم شدی پرياهن خود و حضار را چاک کردی و سینه به سینه ایشان نهادی و از آن تشـفی حاصـل 

ت خرب ورود شیخ بشـنید قصـد حضـور مجلـس شـیخ نمـود بـاو نمودی چون شیخ به بغداد رسید خلیفه پسری بدیع الجمال داش
روم اگر این گونـه نسـبت بمـن گفتند که طریقه شیخ اینست خلیفه زاده گفت از قرار تقریر شما آن کافر خواهد بود مجلس او می

گشت شیخ بـه کرامـت در سماع گرم  حرکتی کرد او را قربةاىل الله به قتل رسانم و از وجود آن مبدع جهان را پاک گردانم چون
  :در یافت و این رباعی بگفت

 ســـهل اســـت مـــرا بـــر ســـر خنجـــر بـــودن
 ئـــــی کـــــه کـــــافری را بکشـــــیتـــــو آمـــــده

 

ــــی ــــراد دوســــت ب ــــای م ــــودندر پ  ســــر ب
 غــــازی چــــو تــــوئی رواســــت کــــافر بــــودن

 

مریدان شـیخ گردیـد خلیفه زاده گریبان خود را درید و به قدم معذرت پیش آمده سر به قدم شیخ نهاده معذرت طلبید و از جمله 
وفات شیخ در شهر قونیه روم اتفاق افتاده در آنجا مشهور و معروفست تاریخ وفـاتش بـراقم حـروف معلـوم نشـد او را کتابیسـت 

  :منظور موسوم به مصباح االرواح و اشعار آبدار از آن بزرگوار یادگار است این چند بیت از آن کتاب با رباعیات نوشته شد
 دامتــــــــاجنبش دســــــــت هســــــــت مــــــــا

 چــــــون ســــــایه ز دســــــت یافــــــت مایــــــه
ــــه خــــود نیســــت ــــزی کــــه وجــــود او ب  چی
 هســـــت اســـــت و لیـــــک هســـــت مطلـــــق
 هســــــتی کــــــه بــــــه خــــــود قــــــوام دارد
 بـــــر نقـــــش خـــــود اســـــت فتنـــــه نقـــــاش
ــــــنید ــــــت و خوداش ــــــت حقیق ــــــود گف  خ
ـــــه ـــــت والل ـــــه نیس ـــــني ک ـــــاد یق ـــــس ب  پ

 

 ســـــــــــــایه متحرکســـــــــــــت ناکـــــــــــــام
 پـــــس نیســـــت خـــــود آن دو اصـــــل ســـــایه
 هســـــــتیش نهـــــــادن از خـــــــرد نیســـــــت

ــــــک حکــــــیم نیســــــت جــــــز حــــــقنزد  ی
ــــــــــــام دارد ــــــــــــک ن  او نیســــــــــــت ولی
ــاش ــو خــوش ب ــان ت ــن می  کــس نیســت در ای
 و آنــــروی کــــه خــــود نمــــود خــــود دیــــد
ـــــــــه ـــــــــوی الل ـــــــــی س ـــــــــود حقیقی  وج

 

  رباعی
ـــــی ـــــی آخـــــر دل کـــــواوحـــــد در دل م زن
گــــــردیوفـــــا مـــــیدر دنیـــــی دون بـــــی

 

ـــی ـــه راه م ـــت ک ـــری اس ـــوعم ـــزل ک  روی من
 پنجـــــاه و دو چلـــــه داشـــــتی حاصـــــل کـــــو

 

  رباعی
ـــــ ـــــؤآلاس ـــــود حـــــل بس ـــــت نش  رار حقیق

 تـــــاخون نکنـــــی دیـــــدۀ دل پنجـــــه ســـــال
 

ــــال ــــمت و م ــــاخنت حش ــــدر ب ــــز ب ــــی نی  ن
ــــال  ــــد راهــــت از ق ــــه حــــالهرگــــز ندهن  ب

 

  رباعی
 هــــا جــــواب گفتــــارم نیســــتدر مدرســــه

ــــــ ــــــاق ب ــــــده سرتاســــــر آف  هــــــیچم نخرن
 

 هــــا صــــلیب و زنــــارم نیســــتدر میکــــده
 یــــارب چــــه متــــاعم کــــه خریــــدارم نیســــت

 

  رباعی
ــــتم چشــــمم گ ــــت شــــرابی کــــم گــــريگف  ف

 گفـــتم کـــه دلـــم گفـــت کـــه در کوچـــه عشـــق
 

 گفــــتم جگــــرم گفــــت کبــــابی کــــم گــــري
ـــــی کـــــم گـــــري  صـــــدخانه خرابســـــت خراب

 

  ٭٭٭
  وحشی

اصلش از بافق من اعمال کرمانست دانائی بلندپایه و شاعری گرانمایه است در انواع سخن قادر و بر فنون عشق و عاشقی ماهر 
مثنویات نمکینش بر مطلب گواه در ایام شـاه طهماسـب بـن شـاه اسـماعیل صـفوی بـوده  غزلیات و نگینش شاهد مدعا است و

سالهای فراوان در یزد سکونت نموده سه کتاب مثنوی گفته در فرهاد و شريین، به مثقب فکرت در معانی سفته اما توفیـق اتمـام 
  مثنوی فرهاد و شريین نوشته شدنیافته و همدر زمان دولت شاه طهماسب به عالم آخرت شتافته این چند بیت از 
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  :نظم  
ــــــی ده آتــــــش افــــــروزالهــــــی ســــــینه  ئ

 هـــر آن دل را کـــه ســـوزی نیســـت دل نیســـت
ــــــدارد ــــــابی ن  ســــــخن کــــــز ســــــوز دل ت
ـــــاز ـــــار طن ـــــريین ک ـــــاخت ش ـــــی را س  یک

ـــــر ســـــر فرســـــتادیکـــــی را تیشـــــه ـــــی ب  ئ
 مبـــــادا آنکـــــه او کـــــس را کنـــــد خـــــوار

 کــــنگــــرت عــــزت دهــــد رو نــــاز مــــی
 یکــــــی میلســــــت بــــــا هــــــر ذره رقــــــاص

 گلشـــــــنه ا بــــــتــــــند گلشــــــنی را رســــــا
 همــــــني میلســــــت کــــــاهن را درآموخــــــت
ــــــــــون را مشــــــــــوش  بــــــــــرون آورد مجن
 ز گـــــل بربســـــته بـــــا بلبـــــل پـــــر وبـــــال
ــــل چــــون گــــردد قــــوی پــــی  غــــرض اینمی
ـــــوان خـــــورده باشـــــی  اگـــــر صـــــدآب حی

 

 در آن ســـــــینه دىل و آن دل همـــــــه ســـــــوز
 دل افســــــرده غــــــري از آب و گــــــل نیســــــت
ــــــــدارد ــــــــی ن ــــــــر آب ازو آب ــــــــد گ  چک

ــــو شــــ ــــازکــــه شــــريینی ت ــــاز کــــن ن  ريین ن
 کـــن تـــو فرهـــادی تـــو فرهـــادکـــه جـــان مـــی

 کـــــه خـــــوار او شـــــدن کاریســـــت دشـــــوار
 کـــــنوگرنـــــه چشـــــم حســـــرت بـــــاز مـــــی

ـــــــا مقصـــــــد خـــــــاص ـــــــاند ذره را ت  کش
 گلخـــــــنه دوانـــــــد گلخنـــــــی را تـــــــا بـــــــ

ـــــن ربادوخـــــت ـــــر آه ـــــه خـــــود را بردب  ک
ـــــــه ـــــــريش ک ـــــــی داد زنج ـــــــیکش بلیل  م

 شکســـــته خـــــار بـــــر جـــــانش کـــــه مینـــــال
 بشـــــــور عشـــــــق آیـــــــد در رگ و پـــــــی
ــــی ــــرده باش ــــود م ــــدر تونب ــــق ان ــــه عش  چ

 

  وله ایضاً 
ــــوئی ــــب ج ــــت روزی عی ــــون گف ــــه مجن  ب
ــــفت ــــون برآش ــــو مجن ــــب ج ــــرف عی  ز ح
ـــــینی ـــــون نش ـــــدۀ مجن ـــــر دی ـــــر ب ـــــه گ  ک
ـــــاز ـــــوه و ن ـــــون جل ـــــدبینی و مجن ـــــو ق  ت

ـــــو مـــــو مـــــی ـــــیچش مـــــوت ـــــی و او پ  بین
ــــت ــــه چونس ــــدان ک ــــی و او دن ــــب بین  تول

 

ـــــوئی ـــــی نک ـــــه از لیل ـــــن ب ـــــدا ک ـــــه پی  ک
ـــــ  د و گفـــــتدر آن آشـــــفتگی خنـــــدان ش

 بینـــــیبـــــه غـــــري از خـــــوبی لیلـــــی نـــــه
 تــــــو چشــــــم و او نگــــــاه نــــــاوک انــــــداز
ـــــــــرو ـــــــــارتهای اب ـــــــــرو او اش ـــــــــو اب  ت
 دل مجنــــــون ز شــــــکر خنــــــده خونســــــت

 

  و له ایضاً 
 مـــزاج عشـــق بــــس مشـــگل پســـند اســــت
 اســـــري عشـــــق نبـــــود هـــــر هـــــوس نـــــاک
 عقــــــاب آنجــــــا کــــــه در پــــــرواز باشــــــد
 گـــــــوزنی بـــــــس قـــــــوی بنیـــــــاد بایـــــــد
 ممکــــن بــــاور کـــــه هرگــــز تـــــر کنــــد کـــــا
ــــــــا کیســــــــت ــــــــان دان رمــــــــوز کیمی  زب
 نــــــه بحــــــث مــــــادرآن امــــــر محالســــــت
 ســـــخن در کیمیـــــای جســـــم و جانســـــت
ــــــا زر کــــــن مســــــت را ــــــن کیمی ــــــا زی  بی
ــــــا تــــــأثري عشــــــق اســــــت  مــــــراد از کیمی

ـــــدازه ـــــی نیســـــتصـــــفات عشـــــق را ان  ئ
ــــــــوان ــــــــو نت ــــــــدگانی مگ ــــــــاره زن  دوب

 

ــــــت ــــــد اس ــــــاق بلن ــــــق برط ــــــول عش  قب
 بنــــدد عشــــق هــــر صــــیدی بفــــرتاکنــــه

ـــــــا از صـــــــعوه صـــــــیداند ـــــــدکج  از باش
ـــــــد ـــــــروی شـــــــري ســـــــیلی آزمای  کـــــــه ب
 ز آب جونهنـــــــــــگ لجـــــــــــه آشـــــــــــام
ــــت ــــا چیس ــــد کیمی ــــویم حــــل و عق ــــه گ  ک
ــــل و قالســــت ــــیش قی ــــات و نف  کــــه در اثب
ــــت ــــت آنس ــــائی هس ــــر خــــود کیمی ــــه گ  ک
 غنــــــــی گــــــــردان وجــــــــود مفلســــــــت را
 کــــه اکســــري وجــــود اکســــري عشــــق اســــت

ـــازه ـــرف ت ـــق ح ـــز عش ـــا ک ـــتکج ـــی نیس  ئ
 کــــه گــــر عشــــقت مــــدد بخشــــد تــــوانی

 

  وله ایضاً 
ــــــاتوان کــــــرد ــــــريی ن  زلیخــــــا را چــــــه پ
 ز چشــــــــمش روشــــــــنائی بــــــــرد ایــــــــام
ــــــدار ــــــروی کمان ــــــتش اب ــــــان بشکس  کم
ــــوش ــــمۀ ن ــــبش را خشــــک شــــد سرچش  ل
 در آن پــــريی کــــه صــــدغم حاصــــلش بــــود

ـــــش را دســـــت فرســـــود خـــــزان کـــــرد  گل
ـــــ ـــــا ب ـــــادش پلکه ـــــادامنه  ر هـــــم چـــــو ب

ـــــتش از کـــــار ـــــزه رف ـــــداز غم  خـــــدنگ ان
ــــوش ــــدش شــــد فرام ــــوش خن ــــی ن ــــه کل  ب
 هنـــــوز انـــــدوه یوســـــف بـــــر دلـــــش بـــــود



۲۸۵ 

ـــــی ـــــق او نم ـــــوئی ز عش ـــــر م ـــــتس  کاس
 بمـــــــــــزد آنکـــــــــــه داد بنـــــــــــدگی داد

بایـــــــدت عمـــــــر دوبـــــــاره اگـــــــر مـــــــی
ـــــازی ـــــت ن ـــــا هس ـــــت هرج ـــــازی هس  نی
ـــــــون درآغـــــــ ـــــــد از مجن  ازنگـــــــاهی بای
ـــــــــــاروح  زراه نســـــــــــبت هـــــــــــر روح ب
ـــــــاز ـــــــود ب ـــــــني درب ـــــــان آن دو دل ک  می
 اگــــــر عــــــالم همــــــه گردنــــــد همدســــــت
 غـــــــرض گـــــــر آشـــــــنائیهای جانســـــــت
ــواه در دشــت ــواه در حــی خ ــون خ ــه مجن  ک
 بهــــــــای صــــــــحبت جانهــــــــا بجانهــــــــا
ــــــه ــــــدر زمان ــــــع ان ــــــازک دو طب ــــــود ن  ب
 یکــــــــی طبــــــــع شــــــــهان و شــــــــهریاران
 ز طبـــــــــــع زود رنـــــــــــج پادشـــــــــــاهان
 زخـــــوی دیـــــن و صـــــلح فتنـــــه ســـــازان
 بـــــه عشـــــقی گـــــر نباشـــــد یـــــار مشـــــغول
ــــدائی ــــريین ج ــــت از ش ــــرو جس ــــه خس  چ
ــــد ــــت خــــاطر شــــريین غمــــني مان ــــه غای  ب

 یـــــاری دىل بـــــودش چنـــــان تنـــــگزبـــــی
 دلــــــــش در تنگنــــــــای ســــــــینه خســــــــته
 بجاسوســــــــــان ســــــــــرپده راه پرویــــــــــز
 کـــه گـــر بـــر ســـنگ خـــوردی نعـــل شـــربنگ
 هنـــــــوز آثـــــــار گرمـــــــی در شـــــــرر بـــــــود

 

ــی ــه جــز یوســف نم ــیب  خواســتگفــت و نم
 دوبــــــــــاره عشــــــــــق او را زنــــــــــدگی داد
ــــــاره ــــــق پ ــــــر از عش ــــــد عم ــــــن پیون  مک
 نباشـــــــــد نـــــــــازی ار نبـــــــــود نیـــــــــازی
 کـــــه آیـــــد چشـــــم لیلـــــی بـــــر ســـــر نـــــاز
 دری از آشــــــــــنائی هســــــــــت مفتــــــــــوح

ــــــــــــو  د از آه دایــــــــــــم قاصــــــــــــد رازب
ـــــت ـــــوان بس ـــــآن در ت ـــــن مربک ـــــان ای  گم
ـــان اســـت ـــان در می  چـــه غـــم گـــر صـــد بیاب

ــــــی مــــــی ــــــد گشــــــتبجوالنگــــــاه لیل  کن
 عجــــب قفلــــی اســــت محکــــم بــــر زبانهــــا
ــــــه ــــــی رنجــــــش بهان ــــــد از پ  کــــــه جوین
 دگــــــــــــر از گلرخــــــــــــان و گلعــــــــــــذاران
 مــــــرپس از مــــــن بــــــرپس از دادخواهــــــان

 نیـــــازانمـــــرپس از مـــــن بـــــرپس از بـــــی
 نــــــــــاز معــــــــــزول بمانــــــــــد کــــــــــاروان

ـــــــــائی ـــــــــد شـــــــــغل دلرب  معطـــــــــل مان
 رونقـــــــی انـــــــدوهگني مانـــــــدوزان بـــــــی

 کـــــه بـــــودی بـــــا در و دیـــــوار در جنـــــگ
 بــــه لــــب جـــــان در خــــرب گــــريی نشســـــته
 خـــــــــربدار از شـــــــــمار گـــــــــام شـــــــــبدیز
ــــنگ ــــتی از س ــــراری جس ــــوردن ش  وزان خ
ـــــود ـــــس شـــــريین خـــــرب ب  کـــــز آن در مجل

 

  در بیان احوال معاصرین بر سبیل اجمال
اصحاب عرفان پوشیده و پنهان نماند که در والیت کرمان خاندان بزرگ و دودمـان سـرتکند کـه بـه عظمـت بررأی معرفت پريای 

در اکثـر زمـان  اسـت کـه شاه رخیهشأن و قدمت دودمان معروف و بر نیکی سريت و خوبی سریرت موصوفند من جمله سلسله 
ند بنفسه لوای امارت برافراشته شاهرخ خان از اوالد حکومت کرمان به آن سلسله تعلق داشته وشاهرخ خان در عهد کریم خان ز

بکتاش خان بوده در عصر سلطنت شاه عباس ماضی بعد از عزل گنجعلی خان زنگنه حکومت کرمان نموده اکنون که سنه هـزار 
و دویست و سی و هفت هجری است رئیس آن خاندان عبدالرشید خانست به صفت شجاعت و سیاسـت موصـوف و باصـابت 

فطانت ضمري معروف بر امور ریاست دانا و بر عواقب امور بیناست بواسـطه سـتم ابـراهیم خـان منکـوب و مخـذول و از رأی و 
  .مشاغل حکومت یکباره معزولست

انـد، بـزرگ آن سلسـله سـید سلسله سادات قادریه است ایشان سادات عظیم الشـأنند همگـی اهـل حـال و صـاحب کمـال دیگر
مقام است به زیور فضایل انسانی آراسته و به کماالت نفسانی پرياسته به معارف صوری و معنوی محمد صالح نام دانائی عاىل 

انباز فقري را به قـوت مدرکـه آن بزرگـوار اعتقـاد بسـیار اسـت چنانکـه فقـري مخاطـب ممتاز و به کرامت نفس و وسعت خلق بی
و عراقني کرده و با بسـیاری از علمـاء و عرفـاء عصـر بزیرک جهان نموده و صحبتش به غایت مفرح و منبسط بوده سفر خراسان 

  .بسر برده نسبت طریقت آن بزرگوار به شاه نعمت الله وىل است
طایفه آقاعلی است که بعظمت شأن و سـمو مکـان مشـهورند بـزرگ آن طایفـه مـريزا حسـني خانسـت کـه بحلیـه کمـاالت  دیگر

سته است به حسن تدبري و فطانت ضـمري معـروف و بـه کسـر نفـس و صوری و معنوی آراسته و به خصایل حمیده و پسندیده پريا
حسن خلق موصوفست قرب پانزده سال به شغل وزارت ابراهیم خان اشتغال داشت و در قواعد کفایت رسانی و رشد و کاردانی 

-اند بهانـهگذاشت، از خصایل ابراهیم خانست که چون مالزمی در خدمت وی دولت و مکنت رسئی مهمل و معطل نمیدقیقه
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ئی نموده اموال مالزم را بستاند لهذا در سنه هزار و دویست و سی و چهار وزارت مآبرا گرفته جمیع مـال و ضـیاع و عقـار وی 
  .را گرفته تصرف کرد وآتش ستم افروخته دود از آن خاندان برآورد

دمانسـت امـري جلیـل القـدر و خـان منشـرح سلسلۀ کالنرتیه است مريزا حسن بن مريزا تقی زبدۀ آن خانـدان و قـدوۀ آن دو دیگر
الصدر است به علو نسب و سمو حسب بسخاوت طبع و کرامت نفس ممتاز و به صدق نیـت و صـفای طویـت وجـودت ذهـن و 

انباز است از زمان دولت شاه عباس ماضی تا حال اباًعن جد کالنرت آن دیار بوده و گاهی نیز بر سـریر امـارت و فطانت ضمري بی
اند خان معدلت نشـان مطبـوع جمهـور نـاس و مقبـول عرفـای معرفـت اسـاس اسـت مـدت هفـت سـال س نمودهحکومت جلو

شـفقت و رافـت بـر قلـوب تاجیـک و تـرک و خـورد و  محکومت سريجان بآن امري عدالت نشان تعلق داشـت در آن مـدت تخـ
ه نموده آنچه در این مدت اندوخته بود کاشت چون کفایت و کاردانی جناب خانی نزد ابراهیم خان محقق گردید بهانبزرگ می

از خان گرفته او را حاکم بلوک بردسري وزرند و کیـوک گردانیـد در آن نـواحی بـه تعمـري بـالد و ترفیـه عبادسـعی بلیـغ دارد و از 
 گذارد با وجود مشاغل دیوانی با اهل حال جلیس و بـا اصـحاب کمـالئی فرو نمیقواعد رعیت پروری و عدالت گسرتی دقیقه

ور و ازمعارف ایقان باخرب اسـت و خـان ذیشـان را چهـار بـرادر اسـت قـوایم مهـام مملکـت را انیس است از مراتب عرفان بهره
  .اند امید از کرم خداوند کریم که آن خاندان را پایدار و برقرار دارد به محمد و آله االمجادچهار رکن

  رونق علی شاه
ربود از خلفاء واقف سرسـبحانی فقر و فنا و صدق و صفا گوی مسابقت از همگنان میعارف بلندپایه و صوفی گرانمایه بود در 

نورعلی شاه اصفهانی قدس سره است سفر خراسان و عراقني و فارس نموده و بـه صـحبت بسـیاری از مشـایخ رسـیده و جـوری 
عـداوت فقـر و اهـل اللـه مجبولسـت بسیار از ابنای روزگار کشیده و زهر مالمت از دست اهل زمان چشیده چـون ابـراهیم خـان ب

الجرم آن بزرگوار را اذیت فراوان کرد نخست حکم نمود در چهار سوق چوب زدند آنگاه مؤاخـذه عنیـف و مصـادره زیـاده از 
تکلیف فرمود چون از زخارف دنیوی آن بزرگ را چیزی نبود الجرم مردمان لمرضات الله هر کدام چیزی دادند و زبان طعـن و 

نمود تادر حدود سنه هـزار و ستمگر گشادند چندگاه دیگر در قید حیات بود و اوقات خود را بتالیف کتب صرف می تشنیع بر آن
دویست و سی از این سرای سپنج درگذشت و در قرب مزار مشتاقعلی شاه آسوده گشت، اگر مرگ را لـذتی نباشـد همـني لـذت 

رهـد، آن بزرگـوار از د و از دست اشرار روزگار و مردم تبه کـار مـیدهکافیست که از جور جابران و از ظلم ظالمان خالصی می
ور و در فنون نظم و نثر سردفرت بوده و قرب چهـل هـزار بیـت تـألیف فرمـوده اسـت مـن جملـه چهـار جلـد علوم ظاهری نیز بهره

تاقعلی شاه را نظـم فرمـوده ئی که احوال مشجنات الوصال از اوست و دیوان غزلیات و قصاید و رساله مرآت المحققني و رساله
      چون دیوان غزلیات حاضر نبود به تحریر چند بیت از جنات الوصال مبادرت نمود. است
  :نظم

 چــــــار وادی در محبــــــت پــــــس بکــــــار
 چـــون محبـــت تخـــت شـــاه آمـــد نخســـت

ــــــی ــــــاق ب ــــــر عش ــــــواو آن ب ــــــرگ و ن  ب
ـــه  هـــا هـــر یـــک در ایـــن ره وادی اســـتپای

ـــــــراه ـــــــود سرافشـــــــاندن ب  مـــــــاتمش چب
ـــــان حـــــب ـــــني بی ـــــت ه ـــــتني وادیس  نخس

 وادی حـــــب اســـــت تـــــو ســـــهلش مگـــــري
 ای بســـــاتن کـــــز مغـــــیالن شـــــد هـــــالک
 هـــــیچ رهـــــرو گـــــامی از وی طـــــی نکـــــرد
ـــــــــرد  صـــــــــدهزاران کـــــــــاروان در ره بم
ـــال اســـت ـــن صـــحرا مگـــر کـــوه ب ـــگ ای  ری
ــــــروی یکــــــدیگر ــــــتم ب ــــــط گف ــــــی غل  ن
 جــان پاکـــان بـــس در ایـــن ره گشـــته خـــاک
ـــــــب ـــــــزی از دوم لق ـــــــان رم ـــــــن بیاب  ای

ـــــه ز تخـــــت پادشـــــا ـــــني پای  ه اســـــتدوم

 ز آنکــــه القــــاب حــــروفش هســــت چــــار
ـــــــت ـــــــابش درس ـــــــد ز الق ـــــــه ش  چارپای
 حـــــب و ود و دیگـــــران عشـــــق و هـــــوی
ـــــــاتمی و شادیســـــــت  هـــــــر قدمشـــــــان م
 شـــــــــادیش قـــــــــرب قبـــــــــول پادشـــــــــاه
ـــدم صـــدماتم اســـت و شـــادی اســـت ـــر ق  ه
ـــــري ـــــراهش چـــــرخ پ ـــــده ســـــرگردان ب  مان

ــــــدرین وا ــــــاده چــــــاک چــــــاکدان  ی فت
 تاکمیــــت جــــان بصــــد جــــا پــــی نکــــرد

 پایـــــان کـــــس نـــــربد ویـــــن بیابـــــان را بـــــه
ـــــت ـــــزاران مبتالس ـــــامی ه ـــــر گ ـــــش به  ک
ــــــــر ــــــــا و س ــــــــتگان را پ ــــــــاده خس  اوفت
ـــاک ـــان پ ـــاک و خـــاکش ج ـــزد از خاش  خی
ـــــــــب ـــــــــود وادی ود ای منتخ ـــــــــان ب  ک
ــــت ــــا اس ــــه ج ــــدوم خان ــــه ز دل او را ب  ک



۲۸۷ 

 خانـــه دل هســـت هفـــت ای ســـینه صـــاف
 پـــــس فـــــؤاد و مهجـــــة القـــــب اربعـــــني
 نــــــور ود آمــــــد بحــــــب گردیــــــد یــــــار

ــــــــهــــــــان ز الق ــــــــت ســــــــیمنيل  ب محب
ـــــرد ـــــز نم ـــــت او هرگ ـــــه عاشـــــق گش  هرک
 عشـــق باشـــد حـــب و ودش چـــون دوبـــال
ـــــرد ـــــاز ک ـــــر ب ـــــون پ ـــــق چ ـــــاهباز عش  ش
ـــــرد رو ســـــوی هـــــوی  کـــــش کشـــــانش ب
 آن هــــوی نــــه کــــز هــــوای نفــــس خاســــت

ـــب و  آن ـــز ح ـــوی ک ـــته  ودو عشـــق خاس
 آن هـــــــــوائی کاولیـــــــــا را در سراســـــــــت
 آن هــــــــوائی کاصــــــــفیا را صفوتســــــــت
ـــــــوی ـــــــت آن ه ـــــــی راعـــــــني قربس  متق
ــــوی اســــت ــــام آن ه ــــه ن ــــدرین وادی ک  ان
ــــــود ــــــا ب ــــــم دنی ــــــز غ ــــــه ک ــــــا ن  آن فن
 چـــــه غـــــم دنیـــــای محســـــوس الـــــزوال
 حــــور و غلمــــان نیســــت وجــــه اللــــه یقــــني
 غريوجـــــه اللـــــه بـــــاقی هســـــت نیســـــت

ـــا ا ـــه م ـــاقی چـــه وجـــه الل   ســـتســـاقی و ب

 

ـــه شـــغاف  ـــب اســـت و ســـیم خان صـــدرو قل
ـــــني ـــــانش هفتم ـــــس جن ـــــویدا پ ـــــس س  پ
 جـــــــــــــــان و دل را داد آرام و قـــــــــــــــرار

ـــــرح ـــــق آورم ش ـــــود عش ـــــان ب ـــــنيک  ی مب
 چــــون دلــــش از چشــــمۀ خضــــرآب خــــورد
 در هـــــــوای حســـــــن هوجـــــــل جـــــــالل
 در هــــــــوای صـــــــــیدگه پــــــــرواز کـــــــــرد
ـــــــــــاب را ـــــــــــارمني الق ـــــــــــت چ  ازمحب
 آن هـــــــوائی کـــــــز والی پادشـــــــا اســـــــت
ــــــت ــــــا اس ــــــوب ذات کربی ــــــوا محب  آن ه
 آن هـــــــوائی کانبیـــــــا را رهـــــــرب اســـــــت
 آن هـــــــوائی کاتقیـــــــا را قربـــــــت اســـــــت
ـــــوی ـــــد از ماس ـــــد ش ـــــوی زه ـــــه تق  زانک

 دیگـــر بقـــا اســـتیـــک قـــدم باشـــد فنـــا 
ـــــــــود ـــــــــوال ب ـــــــــدر ره م ـــــــــا کان  آن فن
 چـــــه غـــــم حـــــورا و غلمـــــان در خیـــــال
 کـــــــل شـــــــیء هالـــــــک االهـــــــو ببـــــــني
 انــــدرین میخانــــه ســــاقی هســــت نیســــت
گــــــاه مــــــا اســــــت   فــــــانی و بــــــاقی دل آ

 

  موالنا مظفر علیشاه بن مريزا کاظم قدس سره
ون نقلیه فرید دهـر بـود، کتـاب بحراالسـرار بـر زبده عرفای زمان و قدوۀ حکمای دوران بود، در علوم عقلیه وحید عصر و در فن

کمال آن قدوۀ احرار دلیل قاطع، و دیوان مشتاقیه برهان ساطع است، همانا سالهاست که مانند وی دانائی ظهـور ننمـوده و مثـل 
  .او حقایق و دقایق بیان نفرموده است

مشهور اسـت کـه موالنـا  بت نیز هست چنانکهآن حضرت ثانی عارف قیومی جالل الدین رومی است و میان آن دو بزرگ مناس
شمس الدین امی بود و موالنا ربودۀ وی شد مشتاقعلی شاه نیز امی بوده و موالنا مظفـر علـی شـاه را ربـوده، و چنانکـه موالنـا 

آباء . دهمقطع غزلیات خود را بنام نامی شمس الدین کرده موالنا مظفر علی شاه نیز مقطع غزلیات باسم سامی مشتاقعلی شاه کر
بودند و آن موالنا در بدایت حال به تحصیل نمودند و در کمال عزت و احرتام میو اجداد آن موالنا به شغل طبابت اشتغال می

نمودند در اندک زمان در علوم عقلیه و نقلیه گوی مسابقت از همگنان ربود چون از علوم ظاهری باطنی ندیـد کمال اشتغال می
عنـی نشـنید الجـرم طالـب پـري و مرشـد گردیـد ودر همـان دیـار بـه خـدمت عارفـان باللـه نورعلیشـاه و و از معالم صورت بـوی م

علیشاه گردید باذن نورعلی شاه رونق علیشاه موالنا را تلقني نمود و چندسـال  مشتاقعلی شاه و رونق علیشاه رسیدو ربوده مشتاق
ت پاکان از لـوت ظنـون و شـکوک پـاک گشـت و از عـالم کرد از یمن همعلی شاه سلوک می در مالزمت آن حضرت و مشتاق

صورت و علوم ظاهر درگذشت به مرتبه اعال و درجه قصوی رسید و اجـازت یافتـه خلیفـه آن حضـرت گردیـد، موالنـا از علمـاء 
ایـران  ظاهر جور بسیار دید و زحمت زیاده از حد کشید مالعبدالله کرمانی که یکی ازمعاندین اهل یقني بـود در خـدمت قهرمـان

 به مضـمونگشود آقامحمدخان سعایت نمود چو ن آن شهریار دانا و در عواقب امور بینا بود و به ناخن معرفت گره حقیقت می
شهریار دریافت که عرض مالعبدالله خاىل از شایبه غرض نیست و آنچه دربارۀ موالنا عـرض نمـوده در  ارباب الدول ملهمون

الله التفات نفرمود و موالنا را از کرمان بدار الملک طهـران طلبیـد چـون آن پادشـاه بـه وی مدعی است الجرم به عرض مالعبد
ازجهان فانی به سرای جاودانی خرامید آقا محمد علی کرمانشاهی که بازمره عرفاء و مشایخ معاندت  حکم کل من علیها فان

یـد و نسـبت بـه موالنـا بسـاایذاء و آزار رسـانید چـون نمود باعتضاد حاجی ابراهیم خان شريازی موالنا را به کرمانشاهان طلبمی
دید لهذا درصدد مناظره و مکالمه نگردید مدتی بـه عـذاب وی گرفتـار بـود تـا فضیلت موالنا را نسبت به خود به مرتبه اعال می

  .رحمةالله علیه نمود ودر خارج شهر درب شرقی مدفون گشت آنکه در حدود سنه هزار ودویست و پانزده در بلدۀ مذکوره انتقال
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موالنا را ورای بحراالسرار و مشتاقیه در اکثر علوم تصانیف مفیـده اسـت مـن جملـه آن جنـاب را کتابیسـت مسـمی بـه خالصـة 
ایست موسوم به کربیت احمر در روش طاعت قلبیه و عبـادت لسـانیه و جنانیـه العلوم مشتمل است بر علوم عقلیه و نقلیه و رساله

اللهیه به طریق رمز چون آن رساله مانند اسمش کمیاب و عزیز الوجود است لهذا آن رسـاله و قـدری از  در طریقت سلسله نعمت
بحراالسرار و از دیوان مشتاقیه تحریر یافت وجه تسمیه دیوان مشتاقیه آنکه چون مشتاقعلی شاه به سعادت شهادت رسید موالنـا 

نام نامی مشتاق علی شاه قدس سره مزین گردانید چنانکه در آخـر ه از شدت محنت و مصیبت دیوانی ترتیب داده مقطع آن را ب
چون فقرۀ شهادت کثريالسعادت مشتاق حضرت شاه وىل علی مشتاق علی قـدس : دیوان موالنا باین فقره اشارت فرموده و گفته

طاقـت داشـت خـاطر یسره العلی اتفاق افتادو آتش جان سوز این مصیبت دل محبت منزل بنـده آسـتان ایشـان مظفـر علـی را بـ
اسم سامی و نام نـامی آن حضـرت باشـد مرتـب ه دید که دیوانی که مقاطع غزلیات آن مسمی ب محبت مآثر تسلی خود را در این

گرداند در اواخر محرم سنه هزار و دویست و شش شروع شد و در آن عرض مدت که مشغول نظم غزلیـات بـود فرزنـد مکـرم و 
ام مريزا عبدالرحیم الحسینی الملقب به درویش نعمت علی وفقه الله تعـاىل متعهـد تحریـر کتـاب سید محرتم ساللةالسادات العظ

شده و درلیلةاالثنني یازدهم شهر ذیقعدةالحرام همني سال اتمام این دیـوان شـریف برخامـه مشـگني رقـم فرزنـد مشـارالیه جـاری 
اتمـام ه این نظـم جمیـل بـه مان قلیل این دیوان جلیل بگردید و الحق از برکت انفاس قدسی اساس آن حضرت بود که در این ز

  .ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء و الله ذوالفضل العظیمرسید 

  رساله کربیت احمر
بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله الحلیم الکریم العلی العظیم و الصلوة علی النبی المصطفی و الوىل المرتضـی و 

  .عرتتهما اصحاب التسلیم و الرضا
و بعد چون مقتضای عبودیت حقیقی اشتغال قلب و قالب عبداست به عبادت معبود باستحقاق و توجه ظـاهر و بـاطن بطاعـت 

بینـد جـز او نـهمقصود علی االطالق تعاىل شانه و عظم برهانه چنانکه ظاهر و باطن او نشنود جز کالم حق را، و دیـده سـر و سـرّ
جز نام حق را تا در سلک فرقه صـم بکـم عمـی منسـلک نگـردد و در تحـت زمـرۀ  کتاب حق را، و زبان قلب و قالب او نگوید

مندرج نگردد، همچنني سایر اعضاء و جـوارح  عون بهاملهم قلوب الیفقهون بهاولهم اعني الیبصرون بهاولهم آذان الیس
عقاید حقـه اشـتغال لسـان و باطن و ظاهر و باقی حواس و قوی و مدارک و مشاعر لهذا همچنانکه عبادت قلب بعد از تحصیل 

قلب است به ذکر علی الدوام به حسب اجازه صاحب نفس مأذون از امام معصوم علیـه الصـلوة و السـالم کمـا قـال اللـه تعـاىل 
واسطۀ قلم اعلی که عبارت از روح ه س مکتوبه بر لوح قلب بوو استغراق عني در مشاهدۀ صور نف االبذکر الله تطمئن القلوب

و اشـتغال اذن قلـب بـر تلقـی و  و ایـدهم بـروح منـه اولئک کتب فی قلـوبهم االیمـانل سبحانه و تعاىل اعظم است کما قا
ارادت و الهامات و بانیه و حکم و خطابات سبحانیه کما قال عزو جل و تعیها اذن واعیة، همچنني عبادت قالب بعـد از اقامـت 

مشغول ساخنت جوارح و ارکانست به خدمت آن صـاحب  »حیةعلی صادعها و آله فلا صلوة و سالم و ت«ارکان ظاهره شرعیه 
نفس مأذون که شیخ راه و پري آگاه عبارت از آن کامل ذوفنونست و همچنني مشغول ساخنت لسان به تالوت اوراد وارده از نفس 

قیقـت کـه است از انفـاس و اجـازات مشـایخ سلسـلۀ طریقـت ومرشـدان راه ح مأخوذکه  »او من ینوب عنه«و اجازه شیخ راه 
  .سلسلۀ اجازتشان یداً بیدونفساً به نفس منتهی شود بامام

و چون مقصود از تحریر این صفحه بیان اوراد موظفه است به جهت یکی از فرزندان باتوفیق اذاقه الله عن رحیق التحقیق و آن 
عروج بر معـارج و منازلسـت و  اوراد موظفه بر دو قسم است قسمی که مداومت بر آن منتج قرب نوافل و مداومت بر آن موجب

مهما امکن ترک نباید نمود تا وقتی معني و مدتی معهود و قسمی که درهنگام جمعیت و اقبال و فرصت و فراغ بال بآن اشتغال 
نماید و اگر حضور و جمعیت و فرصت و فراغت نباشد ترک آن خسـران و ضـرری نـدارد لهـذا آنچـه بیـان آن متصـور اسـت در 

  .شود بعد ازمقدمه جامعه و من الله تعاىل المعهاد میضمن دو فصل ایر
  مقدمة جامعة

هیچ عبادت از ه که سالک طریق قویم و ناهج صراط مستقیم را اشتغال ب ثبتک الله علی سواءالطریقبدان ای فرزند باتوفیق 
حضور نـافع نیسـت و چـون بـه حکـم عبادات قلبیه و قالبیه و مداومت بر هیچ طاعت از طاعات جنانیه و لسانیه و ارکانیه بدون 

محل ظهور نور خدا و آینۀ تجلیات حضور مـوال  الیسعنی ارضی و سمائی و لکن یسعنی قلب عبدی المؤمنحدیث قدسی 
ایست ربانی ومجردی روحانی و حقیقت قلب روحانی را صورتیست جسمانی که عبـارت از مضـغه حقیقت قلب است که لطیفه
شود در این قلب صـوری کـه بـه منزلـه ف صدر است و هر تجلی معنوی که در قلب معنوی واقع میصنوبریه واقعه در ایسر تجوی
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گـردد گـر مـیئی از مجرد روحانیست صورتی مطابق آن معنی ومثاىل موافـق آن تجلـی جلـوهروزنه لطیفه ربانی و به مثابۀ خلیفه
امع خواهد بود که در جمیـع صـور بـه حکـم خلـق اللـه هرگاه آن تجلی از تجلیات جامعه باشد المحاله صورت تمثلیه صورتی ج

آدم علی صورته و بر طبق وعلم آدم االسماء کلها صورت انسانست چنانچه حضرت علی بن موسی الرضـا علیـه التحیـة و الثنـاء 
مـن الجنـة  السکینه ریـح تفـوحدر شرح سکینه قلبیه مذکوره در آیه شریفه هوالذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنني فرموده که 

ظهور کند و در خارج ممثـل گـردد و  به ظاهرحدی قوت کند که از باطن ه تجلی قلبی ب و گاه باشد که آن لهاوجه کوجه االنسان
القـدس  ملحوظ چشم ظاهر شود چنانکه حکایت تمثیل جربئیل بصورت دحیـه کلبـی از بـرای نبـی عربـی مشـهور و تمثیـل روح

کان از برای مریم بنت عمران در قرآن مذکور اسـت، و از جملـه انفـاس الهیـه کـه از لسـان بصورت انسان مستوی االجزاء و االر
حقــایق ترجمــان حضــرت فیــاض الحقــایق موالنــا ابوعبداللــه جعفــربن محمــد الصــادق ظهــور کــرده ایــن کلمــات شــریفه اســت 

ی الهیکل الذی بناه بحکمتـه الصورةاالنسانیة هی اکرب حجة الله علی خلقه و هی الکتاب المبني الذی کتبه بیده و ه
  .و هی مجموع صور العالمني و هی الطریق المستقیم اىل کل خريوهی الجسر الممدود بني الجنة و النار

بناء علی هذه المقدمات الزم است سالک را که رد جمیع احوال و افعال و اقوال و حرکـات و سـکنات و لهجـات و لمسـات و 
مراقب قلب صنوبری باشد تا انواع تمثـیالت کـه از انـواع تجلیـات بـر قلـب  ت و خدمتلمحات و در هنگام ذکر و ورد و طاع
  :بیت  گردد ملحوظ چشم و دل گردد چنانکه عارف فرمودهصنوبری از قلب معنوی منعکس می

 عجایـب نقشـها بینــی خـالف رومـی و چینــی
 

ــا و آخــرت غافــل  اگــر بادوســت بنشــینی زدنی
 

الهیه و اخبار معصومیه باضافه براهني عقلیـه و شـواهد کشـفیه بسـیار اسـت کـه در ایـن مقـام وادله بر صحت این مطلب از آیات 
  .گنجد و من الله االعانة و التوفیقنمی

  فصل اول
مداومت بر آن منتج قرب نوافل و موجب عروج بر معارج و منازلست و مهما امکن نباید ترک نمود تا  در ذکر قسمی از اوراد که

نـوم و یقظـه انسـان کـه  »کماتنـامون تموتـون و کماتسـتیقظون تبعثـون«معهود چون بمقتضـای حـدیث  وقتی معني و مدتی
عبارت از توجه روح است از ظاهر به باطن و التفات آن از باطن به ظاهر نمونۀ موت و بعث است پـس بنـابراین سـالک راه را 

ر حـالتني مـذکورتني باشـد و از ایـن جاسـت کـه غالـب در هنگام بیدار شدن از خواب و هنگام ارادۀ خـواب متـذک الزم است که
این دو وقت دارد صبح که از خواب بیدار و از مستی هشیار میشود قبل از تکلـم ه شود تعلق باورادی که در این فصل مذکور می

تخلق باخالق الله و ان الله و مالئکته یصلون علی النبی مکالم و اشتغال به همۀ اقوال و افعال بالتمام بر طبق آیۀ کریمه ه ب
نفـس ه متـنفس بـ والصـبح اذا تـنفسمقتضـای ه فـالق االصـباح بـ بـه امـر گردیده چنانچـه صـباح  متادب بآداب مالئکةالله

نفس رحیمی گردیده کلمـه محمدیـه اجمالیـه را بـه عـدد معصـومني صـلوات اللـه علـیهم ه گردد سالک نیز متنفس برحمانی می
گـردد بـر ه داخل نور نهـار ظـاهر مـیدری گرداند، و همچنانکه از ظلمت لیل ظاهر بريون آماجمعني بر زبان عقیدت ترجمان جا

واسـطۀ تـأثري ه بـ هوالذی انزل السکینة علیکم و ملئکته لیخرجکم من الظلمات اىل النور و کـان بـالمؤمنني رحیمـاًوفق 
همان عـود اقـال باقامـه ه و حضور گردد و بنفس رحیمی از ظلمات حجب لیاىل بريون آمده داخل نورنهار شود وظهور و تجلی 

صلوات کربی و مراقب سکینه قلبیه باید بود تا از ادای فریضه فجر فارغ شود و بعد از فراغ به تالوت آیۀ العظمةتامة که صراط 
تعطیل  نفیه منطوی و ب» تعاىل مجده«المستقیم عقاید حقه است و بر اسرار اصول معارف محتویست و بر سر علو و دنو ذات 

و تشبیه و اثبات امربني االمرین از صفات و نفی جرب و تفویض و اثبات امر بني االمرین در افعال بیشرت اشـتغال نمایـد و بعـد از 
  .قرائت کلمه طاهره یعنی سبحه زاهره که کتاب اجماىل معارف الهیه و علوم ربانیه است مشغول گردده آن ب

مة تامة و قرائت سبحه زاهره اختصاص بصـلوة فجـر نـدارد بلکـه بعـد از مجمـوع صـلواة و این دو ورد را اعنی تالوت آیه العظ
خمس بر وجهی که از ائمه هدی صلوات الله علیهم مأثور است باید خوانده شود بعد از آن متخلـق بـاخالق الهـوتی و متـادب 

  .متنفس گرددبآداب ملکوتی گردیده یکدفعه بکلمۀ محمدیه اجمالیه متکلم و بنفس رحیمی اجماىل 
باشـد و مقـرر اسـت کـه چون سالک را از صورت بمعنی انتقاىل و از ظاهر به بـاطن التفـاتی و از شـهادت بـه غـري تـوجهی مـی

صورت ظاهر و شهادت و نبوت محمدیه معنی و باطنی و غیبی بـه غـري از والیـت علویـه نیسـت لهـذا بایـد بعـد ازتخلـق بخلـق 
استنزال رحمت رحیمیه از حضرت ذات بر صاحب نبوت و امني رسالت علیه و  حضرت الهوت و تادب بادب حضرت ملکوت

آله افضل الصلوة از ظاهر نبوت به باطن والیت توجه نموده یک دفعه به کلمۀ جربئیلیـه کـه مانندکلمـه توحیـد بـر نفـی و اثبـات 
فتوت از اولیاء طاغوت نموده بواسطه  مشتمل است تکلم نماید و بواسطه تخلیه اوىل نفی کمال و جمال و کرم و نعم و مروت و

اللـه وىل الـذین امنـوا تحلیه اوىل اثبات مروت و کمال و کـرم و فتـوت و نعـم و جمـال از بـرای حضـرت ذوالجـالل نمایـد کـه 
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و بواسطۀ تخلیـه  یخرجهم من الظلمات اىل النور و الذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور اىل الظلمات
حول و قوت و سلطنت و قدرت و ارادت و اختیار از اغیار نموده بواسطه تحلیه ثانیه اثبـات جـالل و قـدرت و قهـر و ثانیه نفی 

الذین امنـوا یقـاتلون فـی سـبیل قوت و اختیار و ارادت از برای صاحب اختیار مالک اقتدار یعنی صاحب ذوالفقار نماید که 
و ایـن نفـی و اثبـات  تلوا اولیائ الشیطان ان کیدالشیطان کان ضـعیفاًالله و الذین کفروایقاتلون فی سبیل الطاغوت فقا

باشـد ایست باطنیه و همچنانکه صاحب مجاهده ظاهریه در مقام نفی کفار و فجار ظاهر و اثبات ابرار و اخیار ظاهر میمجاهده
مایـد کـه االان حـزب الشـیطان هـم نصاحب این مجاهده نیز کفار و فجار باطن را که عبارت از جنود جهلیه دنیه اسـت نفـی مـی

بعد  االان حزب الله هم المفلحونفرماید که الخاسرون و ابرار و اخیار باطن را که عبارت از جنود عقلیه علیه است اثبات می
ه ه باز آن از مقام مجاهده به مقام مشاهده عروج نموده اغیار را بالکلیه فراموش و نقش جمال یار را بر لوح سینه منقوش فرمود

دفعه به کلمه علویـه اجمالیـه کـه بـه سـبب اشـتمال بـر چهـار اسـم  اقبال کلی و توجه تام متوجه حضرت والیت کلیه گردیده یک
  .عظیم االقتدار محیط بر چهار قائمه عرش اسرار و چهار رکن کرسی انوار است تکلم نماید

ضـعف وجـود بسـا باشـد کـه ه شود و نظر بالنا ظاهر میو چون سالک را بعد از توجه کلی به حضرت والیت کلیه آثار جالل مو
عروةالوثقـای ه بـاز ملتجـی بملجـا والیـت و متمسـک بـ المنجی منک االالیـکارکان و اطمینان او راه یابد به حکم ه تزلزل ب

هیت و والیت کلمه علویه تفصیلیه تکلم نماید و چون انسان انموزج عالم کبري است و از حقایق الوه هدایت گردیده یک دفعه ب
باشد الجـرم بایـد اوال بلسـان حضـرت جربئیـل کلـی و نبوت و مراتب ملکوت و جربوت و الهوت در عالم او نمونه ونشانه می

روح از جناب حضرت اعالی الوهیت ذات تعاىل شانه حضرت نبوت کلیه قلب را که مبعوث بمقاتله کفار جنود نفس است امر 
ده به فتح باب اول از کلمه علویه تفصیلیه که مسمی است بـه بـاب الظـاهرو بـاب النبـوة و بنداکردن حضرت والیت کلیه سرفرمو

  .باب المحمدیه و باب االمر و باب الندا افتتاح نماید
آنگاه به لسان حضرت نبوت کلیه قلب در مقام امتثال امر حضرت اعالی الوهیت ذات تعاىل شانه حضرت والیـت کلیـه سـر را 

ثانی از کلمه علویه تفصیلیه که مسمی است به باب الباطن و باب الوالیت و باب العلویه و بـاب االمتثـال  ندا کرده بدخول باب
و باب االجابة اختتام فرماید تا بواسطه تاییدات ربانیه الهیه و الهامات ملکوتیـه جربوتیـه و شـفاعات احمدیـه محمدیـه نشـئات 

حروف آخر را از کلمه علویه تفصیلیه که مسمی است بسـر مکنـون بعـدد عـني علویه و جذبات ولویه بر باطن او فایض شود باید 
 الجملع مکرر نماید و چون از غلبه نشأ علویه و قوت جذبه و لویه کار سالک بجائی رسد که عنان سلوک از دست او بـريون رود

-ار جهالـت را دسـتگريی نمـیآورد لیکن غریقان شطوط و بحو مجذوب مطلق اگرچه گلیم خویش از امواج خطرات بريون می

تواند نمود و اگر قانون سلوک که نتیجه مقام نبوتست از میانه مرتفع شود راه افاضه عاىل بـر سـافل و استفاضـه سـافل از عـاىل 
نسـخه  منقطع گردد چرا که وصول فیض موقوف بر وجود برزخ ذوجهتني و متوسط بـني العـالمني کـه عبـارت از انسـان کامـل کـه

  .جذوب و مجذوب سالک باشد منقطع استانسان سالک م
لهذا سالک باید از جذب مطلق رجوع به سلوک نموده و نشئه و شـراب زنجبیلـی جـذب را بـا کیفیـت شـراب کـافوری سـلوک 
بیامیزد و عود به مقام نبوت که فرق بعد الجمع است فرموده ثانیاً متخلق بخلق الهوت ومتأدب بآداب ملکـوت گردیـده و یـک 

محمدیه تفصیلیه که عبارت ازنفس رحیمی تفصیلی است تکلم نماید و کام جان و مذاق روان را از نشآت مقامات دفعه بکلمۀ 
ملتـذ فرمایـد و » اولنا محمد واوسـطنا محمـد و آخرنـا محمـد«محمدیه اولیه واوسطیه و اخرویه که مستفاد است از کلمه جامعه 

گـردد و حجـابی رقیـق چهـره نیه آینه قلب را غباری عارضی عـارض مـیچون بواسطه اشتغال به لوازم سلوک و تربیت قوای بد
باید درخواتیم اعمال و اوراد موظفه یعنی در ختم سجده شکر نماز عشا با حضور تمـام و مراقبـه قلـب و پوشاند میخاطر را می

رت نبـوت محمـدی و توجه به حضرت الوهیت ذات تعاىل شانه و استشفاع از حضرت انسان کامـل کـه جـامع میـان ظـاهر صـو
باطن معنی والیت علوی است بکلمه فتحیه که مفتاح ابواب کنوز دل است تکلم نماید اقالسه دفعه یا پنج دفعه یا هفـت دفعـه 

توانـد نمـود و اوراد صـلوة فجـر و عشـا را بـه زیـارت حضـرت و اگر حضور و وقتی باشد هر قدر خواهد این کلمه را تکرار مـی
ولیا سبط النبی و ابن الوىل موالنا ابی عبدالله الحسني بن علی صلوات الله علیه و علی آبائه سیدالشهدا و قرةعني اال

ابوالحسـن علـی بـن موسـی الرضـا و حضـرت قطـب سالسـل االولیـاء و منبـع والیـت االصـفیاء موالنـا  و ابنائه الطاهرین
  .نمایدختم  صلوات الله و سالمه علیهما و علی الطاهرین من آبائهما و ابنائهما

حالت نزع و احتضار اموات و مناسب وقت مرگ و تودیـع حیـات و  به مثابه  النوم اخ الموتو درهنگام خواب که به موجب 
صورت مقام فنا و مقدمه منزل بقا است باید محتضروار به پشت خوابید به تالوت اوراد صلوة فجر ررطب اللسـان گردیـد یعنـی 

ک دفعه به کلمه جربئیلیه و یک دفعه به کلمـه علویـه اجمالیـه و یـک دفعـه بـه کلمـه علویـه یکدفعه به کلمه محمدیه اجمالیه و ی
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مسمی بسر مکنونست بعدد عني الجمع و یک دفعه به کلمه محمدیه تفصـیلیه تکلـم نمایـد  تفصیلیه به شرط تکرار حرف اخري که
نه عقلیه ابـواب ظـاهره را کـه مـدخل اغیارنـد مغلـق آنگاه به ختم باب قلب به خاتم سکینه صدریه و ترقیم لوح ناصیه برقم سکی

نموده باب باطن را که مدخل یار است بر رخسار خویش گشاید ودر هنگام ختم باب قلب به خاتم سکینه صدریه تشهد کامـل را 
بـا شـرایط به ختم مذکوره منضم سازد بر وجهی که افتتاح تختم با افتتـاح تشـهد و اختتـام تخـتم بـا اختتـام تشـهد مقـارن باشـد 

  .ۀ شفاهیهمأخوذ
و درهنگام ترقیم لوح ناصیه برقم سکینه عقلیه دفعه دیگر بکلمه محمدیه تفصیلیه تکلـم نمایـد بـراین وجـه کـه افتتـاح تـرقیم بـا 
افتتاح تکلم و اختتام ترقیم، اختتام تکلم مقارن باشد با شرایط مقرره معهوده و چون سکینه صدریه خلیفه سکینه قلبیه و سـکینه 

قلیه خلیفه سکینه صدریه است مناسب این است که با سکینه قلبیه که نعت بطون او را ثابتست صلوت کربی که اشاره به بطون ع
مقارن باشد و با سکینه عقلیه که وصف طهور  »انا المعنی الذی الیقع علیه اسم والشبه«محضر ودالست بر مصداق مفهوم 

اشاره اسـت بـه ظهـور حـرف و دال اسـت بـر مظـاهر حقیـه تفصـیلیه و مراتـب نوریـه او را ثابت است کلمه محمدیه تفصیلیه که 
ظهوریه اولنا و اوسطنا و آخرنا محمد مقارن باشد و با سکینه صدریه که جامعست بني الظهور والبطون و برزخ است بـني الغیـب 

غیـب مطلـق و شـهادت مطلقـه و غیـب  و الشهود تشهد کامل جامع مراتب الوهیت و رسالت و والیت و مشتمل بر مراتـب ثالثـه
  .مضاف مقارن باشد تا استیفاء حقوق منازل و معارج و استقصاء واجبات مقامات و مدارج بعمل آمده باشد

و بدانکه همچنانکه سالک را مراقبه سکینه قلبیه که از اعمال مستمره عني قلب است در هنگام اقامۀ صلوة کـربی کـه از فـرایض 
ی الدوام فی اللیاىل و االیام در مجـامع حرکـات و سـکنات الزم اسـت همچنـني مراقبـه سـکینه صـدریه و دائمه لسان قلبست عل

سکینه عقلیه از باطن شیخ نشأۀ جامعه بني الجذب و السلوک و البطون و الظهور است و گـاهی کـه حجـاب مراقبـه سـکینه قلبیـه 
ینه قلبیـه کـه فـی الحقیقـه توجـه بـه جانـب کعبـه باطنیـه و تـوىل نشود خاىل از تقویتی نخواهد بود مخفی نماند که در مراقبه سک

بسوی شطر قبله معنویه است در هنگام اقامه صلوة کربی خصوص بر تقدیری که اقامۀ مذکوره به کلمه سرالسر باشـد رمـوز خفیـه 
باشـد اله علیحـده مـیگنجد و از عنایت مـوىل مشـرف توفیـق تـرقیم رسـعظیمه و کنوز مخفیه جلیله است که در این مختصر نمی

  .انشاءالله العلی العظیم
و بدانکه عبادات سالک بعد از عقاید حقیه و ارکان شرعیه منحصر بر دو قسم است اول اقامه صلوة کربی و صلوة صـغری دوم 

سـمعیه الزم مراقبه سکینه قلبیه و صدریه و عقلیه، و اقامه صلوات کربی ازمقوله عبادات لسـانیه اسـت غالبـاً و المحالـه عبـادت 
عبادت لسانیه است از آنجا که هرچه لسان قلب بآن ناطق گردد سمع قلب آن را واعی شود و هرچه لسان بـآن تکلـم نمایـد اذن 
قالب آن را سامع گردد و مراقبه سکینه قلبیه از مقوله عبادات بصریه است قلباً و مراقبه سکینه قلبیه و صـدریه از مقولـه عبـادات 

قلـب «و در این مقام عبادت ارکانیه نیز هست و آن ختم باب قلب است به قلم ذوشفتني اعنی صورت معنـی بصریه است مثاال 
  .و همچنني ترقیم لوح ناصیه به قلم مذکور» المؤمن بني االصبعني

سـت و و نظري این معنی است ترقیم سکینه قلبیه بر لـوح قلـب بـه قلـم مصـورۀ قلبیـه کـه خلیفـۀ قلـم اعـال و مظهـر اسـم المصورا
اولـم یـر الـذین کفـروا ان مشتملست بر دو شق جمع و فرق و مجال است هر دو اسم راتق و فاتق را کما قال سـبحانه و تعـاىل 

  .السموات واالرض کانتا رتقا ففتقناهما
و  سـبحانه«ی بیانیسـت کمـا قـال يلو از این مقام است ظهور قرآنی که نزول جمعی اجماىل است و ظهور فرقانی که نزول تفص

و از این حقیقت است فصل و جمع یوم القیمة که  »و قرآنه فاذا قرانا فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه عز شانه ان علینا جمعه
و این بابی عظیم است  »هذا یوم الفصل جمعنا کم واالولني«یوم الجمع و یوم الفصل عبارت از آنست کما قال جل سلطانه 

ظاهریه و باطنیه آنست که هر اسم از اسماء حسنی الهیه که المحاله در عـالم غیـب حقیقتـی از علم که مجموع علوم و صناعات 
مجرده دارد چون به عالم شهادت ظهور کند ظهور آن بـر دو نـوع ممکنسـت اول ظهـور در عـالم اصـوات و حـروف و الفـاظ و 

خیـال حقیقـی غـري وهمـی و بـرزخ میـان دو کلمات که عبارت از اسماء مکتوبه است، و همچنني ظهور اسماء در عالم مثال کـه 
عالم غیب و شهادتست بدو نوع تواند بود نوع اول ظهور در عالم اصوات و حروف قلبیه که منطوق لسان قلب ومسـموع سـمع 
قلب است، نوع دویم ظهور در عالم خلوت ونقوش قلبیه که مکتوب لوح قلب و ملحوظ عني قلبست و چون سالک راه خـدا را 

باطن و ظاهرو معنی و صورت و قلب و قالب بحق مشغول باشد پس همچنانکه حقیقت قلب او بایـد مشـغول بیـاد  باید مجامع
حق و حضور ذات تعاىل شانه باشد باید لسان قلب او باقامۀ صلوة کربی که نطـق قلبـی اسـت مشـغول باشـد و عـني قلـب او در 

الب او باقامۀ صلوة صغری که نطق قالبی است اشتغال نماید و سمع یه که رقم قلبی است مستغرق باشدو لسان قبمراقبه سکینه قل
باطن او باستماع صلوة کربی و سمع ظاهر او باستماع صلوة صغری ملتذ گردد وباب قلب او که عنوان صـدر اسـت بـرقم سـکینه 
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نه او از حق خـاىل نباشـد و صدریه مرتسم گردد و لوح ناصیۀ او به نقش سکینه عقلیه منقش باشد تا هیچ از اجزای ظاهره و باط
راهزنان شیاطني جن و انس را بهیچ حال و از هیچ منفذ در او مجال تطرق و نفـوذ نمانـد چنانکـه عـارف الریـب لسـان الغیـب 

  :بیت  .اندقدس سره فرموده
 مــن آن نــیم کــه دهــم نقــد جــان بهــر شــوخی

 

ــــ ــــه ب ــــتهدر خزان ــــانه تس ــــو و نش ــــر ت  مه
 

  .و من الله التوفیق
  فصل دویم

ر ذکر قسمی از اوراد که در هنگام جمعیت و اقبال و فرصت و فراغ بال اشتغال باید نمود و اگر حضور و جمعیت و فرصتی و د
فراغتی نباشد ترک آن را مضرتی نباشد از آن جمله بعد از فراغ از اوراد مذکوره صلوة فجر اگـر خواهـد کلمـه جربئیلیـه را بعـدد 

لقدرة را بعدد خمس عني الجمع مکرر نماید و آیة القدرة مشتمل است بر پنج فعل که دالست عني الجمع بخواند و همچنني آیة ا
بر پنج اصل لهذا چون بعدد خمس عني الجمع خوانده شود ضمنا رعایت عدد عني الجمـع بعمـل آمـده باشـد و در تـالوت آیـة 

ض و بسـط ظـاهر و بـاطن اعنـی منـع و اعطـاء القدرة و جهة قلب را متوجه حضرت قدرت کامله که یدالله معنویست والزمه قـب
صورت و معنی بکف کفایت و قبضۀ والیت او است نموده انسان کامل را که مظهر تام مالک الملک و والیت بخش اولیاءهـا 

نوشـان جـام تجریـد تعبـري ازوی بـه دین و والیت ستان گستاخان راه دین است و در اصطالح دردکشان مصطبۀ توحیـد و جرعـه
  :بیت   .کنند کما قال الحافظ العارفیقلندر م

ـــــند ـــــدر باش ـــــدان قلن ـــــده رن ـــــر در میک  ب
 خشــت زیــر ســر و بــر تــارک هفــت اخــرت پــای

 

ــــاهی ــــر شاهنش ــــد افس ــــتانند و دهن ــــه س  ک
 دســت قــدرت نگــر و منصــب صــاحب جــاهی

 

مقـام حضـور  و همچنني آیةاالعرتاف که مشتملست بر سه فصل و محتویست بر سه اصـل بـه عنـوان خطـاب بـارب االربـاب در
حضرت نورالنور عالسلطانه و جل برهانه بعـدد عـني الجمـع تـالوت نمایـد و باصـل اول اثبـات وحـدانیت ذات و باصـل ثـانی 
تصدیق بقدس صفات نموده و باصل ثالث که متضمن اعرتاف به ظلم نفس است اشاره بعدل در افعـال نمایـد تـا بـه مقتضـای 

فاسـتجبنا لـه و نجینـاه ز ظلمات بطون حوت طبیعت برآید کما قـال سـبحانه و تعـاىل وار ایونس» االعرتاف بالذنب کفارة له«
  .من الغم و کذلک ننجی المومنني

و بعد ازنماز عصر کلمه جربئیلیه را به عدد عني الجمع بخواند و بعد از نماز مغـرب و فـراغ از تـالوت آیةالعظمـة تامـة و سـبحۀ 
 بعـد از فـراغ از نمـاز عشـاء و نيبه تـالوت سـورةالعظمة اشـتغال نمایـد و همچنـ زاهره بر وجهی که در فصل اول نگارش یافت

تالوت آیه و سبحه مذکورتني به قرائت سورةالربکة مشغول گردد و قرائت سـورتني مـذکورتني را بـه قصـد اتحـاف و اهـداء ارواح 
ارواح مؤمنـان ممـتحن کـه در حـدیث شـریف طاهره زاکیه و بواطن طیبه علیه عالیه ائمه معصومني صلوات الله علیهم اجمعني و 

اشاره به کمال درجه و  بدامتحن الله قلبه باالیمانعان حدیثنا صعب مستصعب الیحتمله االملک مقرب او نبی مرسل او
شـود و ایشـان را درویشـان و اند و در اصطالح اهل البیت علیهم السالم اسم شیعه بر ایشـان اطـالق مـیعلو مقام ایشان فرموده

رتني مذکورتني طـوىل دارد بیـان دقـایق و اسـرار هـر یـک مفصـال در ایـن سونامند به عمل آرد و چون اء و عرفاء و اولیاء میفقر
گنجد باید با حضور کامل خوانده شود و بارواح قدسیه متحف الیهم توسل جسته شود که منتج افاضۀ انـوار عجیبـه مختصر نمی

  .ی کامل حاصل خواهد شد بعون الله العلی االعلیو اسرار غریبه خواهد بود و در قلب رقت
و بعد از قرائت سورة الربکة تالوت سورة النبـوة یـک دفعـه و سـورة الوالیـة سـه دفعـه اشـتغال نمایـد بـه قصـد اسـتعجال ظهـور 

ن و قصـد حضرت صاحب االمر و العصر و الزمان و خلیفة الرحمن و قاطع الربهان علیه و علـی آبائـه صـلواة اللـه الملـک المنـا
  .»فقطع دابر القوم الذین ظلموا و الحمدلله رب العالمني«تقویت دین مبني و تنویر شمع یقني واذالل مکذبني بیوم الدین 

  
تردمـاغ بایـد  نور و شمع و چراغ شاهد بیان را بایاغ مواظبت آن در ذکر اذکاری که در هنگام وقوع عطسه و مشاهدۀ

  نمود
عالمی به عالمی بدون ظهور و حضـور حضـرت والیـت کلیـه کـه واسـطۀ ایجـاد عـوالم و رابطـۀ بدانکه چون انتقال هر نفس از 

بندد چرا کـه از فقـرات بالغـت آیـات خطـب نهـج انعقاد سلسله وجود بنی آدم و برزخ بني الحدوث و القدم است صورت نمی
مشهور است البته در حني تولید مولدات و البالغه که اخبار مأثور و به موجب بعضی احادیث صحیحه که بني الخواص و العوام 

گـردد چنانکـه عـارف الریـب درهنگام تودیع حیات حضرت والیت کلیۀ به تجلی جالىل و جماىل بر مودع و متولد متجلی می
  :بیت    . فرمایدحضرت لسان الغیب می



۲۹۳ 

 این جان عاریت که بـه حـافظ سـرپده دوسـت
 

ـــــنم ـــــلیم وی ک ـــــنم و تس  روزی رخـــــش ببی
 

در هنگام عود روح به بدن در قرب نیز چون در حقیقت یـک نـوع از حیـات و ممـات ویکـی از عـوالم انتقـاىل اسـت و همچنني 
گـريد در ایـن حضـور و اسـتیذان از ایشـان صـورت صـدور نمـیظهور حضرت والیت کلیه ضرور و سؤال نکريین نیـز در قـرب بـی

تـاب سـپهر وجـود موجـب ظهـور روشـنی در نظـر مـودع و  اوقات عود روح به بدن باعث وقوع عطسه و ظهور آن آفتاب عـالم
گردد بـر سـالک طریـق حـق منتقل خواهد بود و از آنجا که به موجب براهني محکمه طبیعت انسانی از امر معادیه منصرف نمی

و  الزم و برمتذکرین محقق و متحتم است کـه در حـني وقـوع عطسـه بـه قرائـت آیةاالستشـهاد کـه در حقیقـت اقـرار بـه عبودیـت
استشهاد بر این معنی از آن حضرتست مواظبت نماید تا در این حني که به علت معاودت روح به بدن متعطس خواهد گردیـد بـه 
عنوان عادت زبان به آن جاری و از حضرت والیت کلیه و حضرات نکريین به شهادت بر عبودیت خود و ربوبیت رب االرباب 

  .معاونت و یاری نماید
مشاهده شمع و چراغ به بیان عقاید حقه اسالمیه رطب اللسان گردد تا در هنگامی که به ظهور آفتاب جمـال  و پیوسته در هنگام

موىل چشمش روشن و بضیاء شموع عیون نکريین بزم عودو محفل قربش مزین گردد سطوات ظهـور نـور النـور تزلـزل در ارکـان 
اموش نساخته قبل از سـؤال باعتبـار سـایر احـوال بـه بیـان اش چون وحشت زدگان خحواس او نینداخته صولت وقوع آن واقعه

عقاید حقه اسالمیه اشتغال نماید و الحمدالله رب العالمني و الصلوة و السـالم علـی محمـد وآلـه اجمعـني و صـلوات اللـه علـی 
  .االئمةالطاهرین الهادین المهدین و سلم تسلیماً کثرياً کثرياً

  من بحراالسرار
  یا امريالمؤمنني ما الحقیقة؟: قال عن موالنا امريالمؤمنني عن الحقیقة ن زیادشرح حدیث سؤال کمیل ب

 مرتضـــــــی آن پادشـــــــاه پـــــــاک ذیـــــــل
 گفـــــت بـــــا او آن کمیـــــل پـــــاک دیـــــن
ــــــن ــــــاتم راه ک ــــــن دریانج ــــــوش از اب  خ
ــــو ســــاقی جــــان  جــــان مــــن عطشــــان و ت
ــــــنم ــــــی مستســــــقی عطشــــــان م ــــــا عل  ی
 ســــــاقی فیــــــاض ایــــــن میخانــــــه تــــــو
 ســـــاقیا یـــــک جرعـــــه در جـــــامم بریـــــز

ـــــا یـــــک نغمـــــه بهـــــر گـــــوش مـــــنمط  رب
 ســـــــــاقی میخانـــــــــه یـــــــــزدان تـــــــــوئی
 ذوق مـــــن ایـــــن بـــــاده را جـــــاذب شـــــده

 

ــــــل ــــــر کمی ــــــت ب ــــــیض حقیق ــــــه ف  ریخت
ــــــــــــا امريالمــــــــــــؤمنني  ماالحقیقــــــــــــه ی
گــــــاه کــــــن  از حقیقــــــت خــــــوش مــــــرا آ
ـــــــــان ـــــــــاقی ج ـــــــــادۀ ب ـــــــــاقی آن ب  س
 تشـــــــنه ایـــــــن چشـــــــمه حیـــــــوان مـــــــنم
 مطــــــرب دمســــــاز ایــــــن کاشــــــانه تــــــو
ــــــز ــــــیض در کــــــامم بری ــــــزا ف  جرعــــــه ری

 ا رخـــــت بنـــــدد هـــــوش مـــــنســـــازکن تـــــ
ــــــــوئی ــــــــبحان ت ــــــــانه س ــــــــرب کاش  مط
ــــده ــــب ش ــــه را طال ــــن نغم ــــن ای ــــمع م  س

 

  مالک و الحقیقه: قال امريالمؤمنني علیه الصلوة و السالم
ــــــار ــــــل عی ــــــآن کام ــــــا ب ــــــی گفت  مرتض
ــــــا ــــــت از کج ــــــن حقیق ــــــا و ای ــــــو کج  ت

ــــــابذره ــــــت آفت ــــــن حقیق ــــــو ای ــــــی ت  ئ
ــــره ــــت همچــــویمقط ــــن حقیق ــــو ای ــــی ت  ئ
ـــــــــــابذره ـــــــــــور آفت ـــــــــــا را از حض  ه

ــــــه ــــــد ک ــــــب ذات منی ــــــر طال ــــــما گ  ش
 بگســــــــلید از خــــــــویش ای ذرات مــــــــن

 هــــــا را دایــــــم از دریــــــای جــــــانقطــــــره
 کــــــــای گــــــــروه قطــــــــرۀ ذوالمســــــــکنه
ـــــــد ـــــــوب ش ـــــــالبی مطل ـــــــت را غ  گردل
ــــل ــــا کمی ــــت ی ــــمس حقیق ــــنم ش ــــان م  ه
 هــــــان مــــــنم بحــــــر حقیقــــــت ای ولــــــد
مالـــــــــک و الشـــــــــمس ای ذره حقـــــــــري 

 

 بـــــا حقیقـــــت مـــــر تـــــو را باشـــــد چکـــــار
ــــــحی ــــــمس الض ــــــت ش ــــــو طاق  ذره را ک
ــــــاب ــــــاب حــــــق چــــــه ت ــــــا آفت  ذره را ب
ـــــم ـــــره ن ـــــارد قط ـــــت نی ـــــم طاق ـــــیش ی  پ

ــــــی ــــــاً م ــــــابدایم ــــــه خط ــــــد اینگون  آی
 از وجــــــــــود خویشــــــــــنت دل برکنیــــــــــد
 محــــــــو بایــــــــد ذاتتــــــــان در ذات مــــــــن

ـــــی ـــــابی ب ـــــد خط ـــــني آی ـــــن چن ـــــانای  زب
 غــــــــالبم مــــــــن قــــــــاهرم ذوالســــــــلطنه
ــــــد ــــــوب ش ــــــرآن مطلــــــوب را مغل  دل ه
ــــــــل ــــــــدین ذرات ذی ــــــــاالیم ب ــــــــه نی  ک

 د چــــه حــــدئــــی تــــو قطــــره را باشــــقطــــره
 مالـــــــک والبحـــــــر ای قطـــــــره صـــــــغري

 

  قال کمیل بن زیاد قدس سره اولست صاحب سرک؟



۲۹۴ 

 مــــــوج زن شــــــد بهــــــر اســــــتغناء و نــــــاز
ـــــــــاب پرســـــــــتیز ـــــــــغ زن شـــــــــد آفت  تی
ـــگ ریخـــت ـــت رن ـــل از آن مهاب  چـــون کمی
 گفــــــت شــــــاها گرچــــــه مــــــن فانیســــــتم
 تـــــــــو نگفتـــــــــی ذره احقـــــــــر کمیـــــــــل
ـــــه ـــــن گنجین ـــــور و م ـــــوئی گنج ـــــه ت  اتن

 دذره را گــــــــــــر آفتــــــــــــابی دل دهــــــــــــ
ــــــاب ــــــو شــــــاهی آفت ــــــد ت  خاصــــــه مانن

 

 چــــــــاره چبــــــــود قطــــــــره را االنیــــــــاز
 کــــــو عــــــالج ذره جــــــز عجــــــز و گریــــــز
ـــــــت ـــــــر گریخ ـــــــوی در دیگ ـــــــرم س  الج
 صــــــــاحب ســــــــر تــــــــو آیــــــــا نیســــــــتم
ـــــل ـــــاک ذی  صـــــاحب ســـــر منســـــت ای پ
ــــــه ــــــن آیین ــــــور و م ــــــوئی منظ ــــــه ت  اتن

 خــــوش قــــدم بــــر فــــرق نــــه گــــردون نهــــد
 حســــــــابئــــــــی را التفاتــــــــت بــــــــیذره

 

  یکن یرشح علیک مما یطفح منیقال علیه السالم بلی ول
 شــــــــــاه فرمــــــــــودش وىل ای محــــــــــرتم
ــــــــک یرشــــــــح ــــــــیکن علی  محرمــــــــی ل
 اممــــــــن کــــــــه فیاضــــــــیت را آمــــــــاده

ـــــــیض ودود ـــــــز از ف  چـــــــون شـــــــوم لربی
ــــــ ــــــنماســــــاقی مخت ــــــق چــــــون م  ر مطل

 هرچــــه خــــواهم بــــاده بخشــــم ای عیــــار
 قــــــــدرت محــــــــض اختیــــــــار مطلقــــــــم

ــــو چــــه ــــاده خــــوارا ت ــــی حــــد مــــن ب  دان
 اختیـــــــارتوچـــــــه مجبـــــــور منـــــــی بـــــــی

 ادبور قــــــــــدرتم ای بــــــــــیدر حضــــــــــ
 

ـــــی ـــــی ب ـــــیش و کـــــمصـــــاحب ســـــر من  ب
 کـــــــل فـــــــیض مـــــــن جنـــــــابی یطفـــــــح
 امســــــــاقیم امــــــــا چــــــــه خــــــــم بــــــــاده

ـــزم رشـــحه ـــو ری ـــر ت  ئـــی ز آن فـــیض جـــودب
 بـــــــاده خـــــــواران را براهـــــــی روشـــــــنم

 اختیـــــاردهـــــم بـــــیچشـــــانم مـــــیمـــــی
 هـــم حقـــم هـــم بـــا حقـــم هـــم بـــر حقـــم
ـــــــن ـــــــول ورد م ـــــــر قب ـــــــو اســـــــريی ب  ت

 اقتــــــدارتــــــو چــــــه مقهــــــور منــــــی بــــــی
ــــــوی ــــــب دع ــــــی ذاک العج ــــــدرت کن  ق

 

  او مثلک یخیب سائال: قال قدس سره العزیز
 ای ســـــــؤالت در حضـــــــور شـــــــاه فـــــــرد
ــــرم شــــد ــــريت چــــه آن شــــه گ ــــش غ  ز آت
 آن کمیــــــــل پاکــــــــدل ماننــــــــد مــــــــوم
ــــــود ــــــارد و جامــــــد ب  رســــــم عــــــادت ب
 آتــــــــــش عشــــــــــقش چنــــــــــان آورد زور
 گــــرم شــــد چــــون در حضــــوری الجــــرم
ـــــک کـــــامال ـــــن صـــــرت من ـــــا م ـــــال ی  ق

ــــان ســــا ــــت کــــاین زم  ئل شــــدممــــن کمیل
 از تــــــو کامــــــل شــــــد کمیــــــل معنـــــــوی
ــــو ــــوب ت ــــن مرب ــــو، م ــــاها ت ــــن ش  رب م
 عشـــــق تـــــو برجـــــان مـــــن غالـــــب شـــــده

 ات بــــــر جــــــان مــــــن آورده زورجذبــــــه
ــــــده ــــــن گردی ــــــو م ــــــرماز ت ــــــرق ک  ام غ

 ایـــــــن کــــــــرم را از دل مــــــــن وامگــــــــري
 نگـــــــر شـــــــاها باشـــــــگ ســـــــایلممـــــــی

ــــــــیم  ــــــــن آن در یت ــــــــک م ــــــــرۀ اش قط
 رب التقهــــــــــــر یتیمــــــــــــاً خــــــــــــامال

 ی پـــــــدرتـــــــو یتیمـــــــان را پـــــــدر باشـــــــ
ـــــیم ـــــه یت ـــــائل ن ـــــروم س ـــــو مح ـــــه ز ت  ن

 

 دهــــد نــــه بــــوی وردبــــوی هســــتی مــــی
ـــــد ـــــرم ش ـــــرو ن ـــــده زان ـــــش دی ـــــوم آت  م
ـــــداخت از بـــــرد رســـــوم ـــــد بگ  گـــــرم ش
 عشــــــق خواهــــــد کــــــز بــــــرودت وارهــــــد
ــــرودت رفــــت و شــــد گــــرم حضــــور  کــــه ب
ــــــــــــدرگاه کــــــــــــرم  عجــــــــــــز آوردش ب
ــــــــــــائال ــــــــــــب س ــــــــــــک رب یخی  مثل
 ناقصــــــی بــــــودم ز تــــــو کامــــــل شــــــدم
 از تـــــو راشـــــد شـــــد کمیـــــل بـــــس غـــــوی
ــــو ــــوب ت ــــن مغل ــــو، م ــــن ت ــــر م ــــالبی ب  غ
ــــده ــــاذب ش ــــو ج ــــق ت ــــن را عش ــــان م  ج
 کــــه بــــرودت رفــــت شــــد گــــرم حضــــور
ــــــــدم ــــــــانم دمب ــــــــت بج ــــــــه فیض  ریخت
 رشـــــح فـــــیض از حاصـــــل مـــــن وامگـــــري
 ســــــــــائلی را رد مکــــــــــن ای ذوکــــــــــرم
ـــــــریم ـــــــو ک ـــــــون ت ـــــــرره چ ـــــــاده ب  اوفت
ـــــــــــــائال ـــــــــــــرياً س ـــــــــــــر فق  رب التنه
 ســـــــائالن را درگهـــــــت نعـــــــم المقـــــــر
ــــــو کــــــریم ــــــو کریمــــــی ت ــــــو کریمــــــی ت  ت

 

  الحقیقه کشف سبحات الجالل من غري اشارة: قال



۲۹۵ 

 چــــــون کمیــــــل آمــــــد بــــــدرگاه کــــــرم
 در جـــــــوابش گفـــــــت آن بحـــــــر نـــــــوال
 ایـــن حقیقـــت ســـر تـــو کشـــف الغطاســـت
ـــــتري ـــــوق س ـــــه معش ـــــد وج ـــــف ش  منکش
منکشـــــــف گردیـــــــد ســـــــبحات جـــــــالل 
 پـــــرده خورشـــــید جـــــز انـــــوار چیســـــت
ــــان ــــم ج ــــد چش ــــوار افت ــــر آن ان ــــون ب  چ
 شــــاه چــــون در حقیقــــت خــــوش بســــفت

ــــــت آن ــــــئون چیس ــــــواع ش ــــــبحات ان  س
 چیســــت آن ســــبحات حــــق جلــــوات نــــور

 جــــــــــال نآذات از فــــــــــرط ظهــــــــــور و 
 چـــــون بطـــــونش را ظهـــــور آمـــــد ســـــبب
ــــــــال ــــــــیم کم ــــــــاه اقل  مرتضــــــــی آن ش
 منکشــــف شـــــد چــــون حجابـــــات صـــــفا

ـــــولاقاصـــــر اســـــت آنجـــــا اشـــــار  ت عق
 

ـــــرم ـــــان الج ـــــر احس ـــــد بح ـــــوج زن ش  م
 الحقیقــــــه کشــــــف ســــــبحات الجــــــالل
ـــــت ـــــرده کجاس ـــــو پ ـــــد بگ ـــــاف آم  انکش

ـــــــــی انکشـــــــــافی  اشـــــــــارت مشـــــــــريب
ـــــــرده ـــــــزالپ ـــــــاه الی ـــــــه ش ـــــــای وج  ه

ـــــور او ســـــتار چیســـــت  شـــــمس را جـــــز ن
ــــــــی ــــــــد ب ــــــــانذات را تســــــــبیح گوی  زب

 ز آن ســــــبب انــــــوار را ســــــبحات گفــــــت
 ذات را هــــــم زان ظهــــــور و هــــــم بطــــــون
ـــــود گـــــوش کـــــن عـــــني ظهـــــور ـــــور چب  ن
ــــــــا ــــــــت و خف ــــــــدر بطونس ــــــــا ان  دائم
 الجــــــــــرم از آن شــــــــــئون بوالعجــــــــــب
 کـــــرد تعبـــــريی بـــــه ســـــبحات الجـــــالل

 ان را والیـــــــح گشـــــــته ذاتدیـــــــده جـــــــ
ـــــول ـــــارات عق ـــــا عب ـــــت آنج ـــــر اس  خاس

 

  زدنی بیاناً : قال قدس سره
ـــن شـــرح عجیـــب  گفـــت چـــون بنشـــید ای
 ســـــــاقیا یـــــــک جرعـــــــۀ دیگـــــــر بـــــــده
 مطربــــــا یــــــک نغمــــــه دیگــــــر بســــــاز

 هـــــا منشـــــق شـــــودتـــــا زجـــــانم پـــــرده
ـــــــواز ـــــــی ن ـــــــردۀ اجل ـــــــانم پ ـــــــر ج  به

 

ـــــی اصـــــیب ـــــاً ک ـــــی بیان ـــــی زدن ـــــا عل  ب
ــــــده ــــــزونرت ب ــــــاده اف ــــــس حریصــــــم ب  ب

 گوشـــــــم پـــــــردۀ دیگـــــــر نـــــــواز بهـــــــر
 از مقیـــــــــد وارهـــــــــد مطلـــــــــق شـــــــــود
 بهــــــر ذوقــــــم شــــــربتی احلــــــی بســــــاز

 

  قال محو الموهوم مع صحوالمعلوم
 چونکـــــه ســـــاقی دیـــــد حرصـــــش بیشـــــرت
ـــت ـــازه یاف  مطـــربش در جـــان چـــه وجـــد ت
ــــل شــــناخت ــــه ســــازد جــــان او کام ــــا ک  ت
ـــــــنعم ـــــــاض ال ـــــــار دیگـــــــر شـــــــاه فی  ب
ـــــده ـــــوم آم ـــــو موه ـــــت مح ـــــاین حقیق  ک

ــــــرده ــــــپ ــــــه الی ــــــمس وج ــــــای ش  زاله
 نیســـــــــت االهســـــــــتی موهـــــــــوم تـــــــــو
ـــــــــــا ـــــــــــا و بینن ـــــــــــني ربن ـــــــــــیس ب  ل
 شــــمس حــــق را هســــتی و همــــی حجــــاب
 صـــــــحو چبـــــــود انکشـــــــاف آن غمـــــــام
 محـــــو مســـــتی صـــــحو هشـــــیاری بـــــود
ـــــــا ـــــــدر فن ـــــــا ان ـــــــود آن فن  محـــــــو چب
ـــــــــزل حـــــــــق الیقـــــــــني  واصـــــــــالن من

 اختیـــــارفـــــانی فـــــی اللـــــه همـــــه بـــــی
 

ـــــر ـــــام دگ ـــــی ج ـــــامش یک ـــــت در ک  ریخ
ـــــد و انـــــدازه یافـــــت ـــــوقی بیح  ذوق و ش

 ســــــمعش پــــــردۀ دیگــــــر نواخــــــتبهــــــر 
 در جــــــــــوابش گفــــــــــت از روی کــــــــــرم
ـــــده ـــــوم آم ـــــا صـــــحو معل ـــــرین ب ـــــه ق  ک
 کــــه معــــرب شــــد بــــه ســــبحات الجــــالل
ـــــو ـــــوم ت ـــــود معل ـــــا ش ـــــر ت ـــــاش حاض  ب
 حاجبـــــــــــــاً یحجبـــــــــــــه االعیننـــــــــــــا
ــــــاب ــــــف شــــــد آفت ــــــد منکش ــــــر واش  اب

 ظـــــــــالماز رخ شــــــــمس منــــــــري بــــــــی
 ایـــن چـــه خـــواب و ایـــن چـــه بیـــداری بـــود
 صـــــــحو چبـــــــود آن بقـــــــا انـــــــدر بقـــــــا

 ســــــــتان هشــــــــیار آفــــــــرینجملگــــــــی م
ــــــــــدار ــــــــــه همــــــــــه بااقت  بــــــــــاقی بالل

 

  زدنی بیانا: قال قدس سره
 چـــون کمیـــل از جـــام ســـاقی گشـــت مســـت
ــــــــد ــــــــومش دری ــــــــتی موه ــــــــردۀ هس  پ

بــــــــاده را اینگونــــــــه خاصــــــــیت بــــــــود 
 چــــون فــــزودش ذوق بــــاده حــــرص جــــان

 رد خــــوش او را ز دســــتدســــت ســــاقی بــــ
ـــــد ـــــزود شـــــوقش شـــــد فری  حـــــرص او اف
ــــــود ــــــت ب  هرچــــــه نوشــــــی بیشــــــرت رغب
ـــــــان ـــــــر زب ـــــــاً ب ـــــــی بیان ـــــــدش زدن  آم



۲۹۶ 

 ســـــــاقیا جـــــــام دگــــــــر انعـــــــام کــــــــن
ـــــد ـــــوقش بدی ـــــاض چـــــون ش  ســـــاقی فی
ــــــا ــــــردش عط ــــــرم جــــــامی دگــــــر ک  از ک

 

 جرعـــــــۀ دیگـــــــر بمـــــــن اکـــــــرام کـــــــن
 وجـــــد ســـــکر و مســـــتی و ذوقـــــش بدیـــــد
ـــــدر صـــــفا ـــــدر صـــــفا ان ـــــد صـــــفا ان   ش

 

  هتک السر لغلبة السر: قال علیه السالم
 ماالحقیقــــــه گــــــوش کــــــن گــــــر طــــــالبی
ـــــ ـــــر معن ـــــه س ـــــب چونک ـــــت غال  ویگش

 هســـــتی مطلـــــق وجـــــود بـــــس لطیـــــف
 نورهســــــتی غالــــــب آمــــــد شــــــد مزیــــــد
ــــق مغلــــوب شــــد  ســــرچه غالــــب شــــد غل
ــــــــتاب ــــــــد برش ــــــــار آم ــــــــیل از کهس  س
ــــار ــــر کن ــــد ب ــــد ش ــــد ز ب ــــخ ش ــــا ی  بحره
 تیــــــــغ زن شــــــــد آفتــــــــاب باشــــــــکوه
 زور آتــــــش دیــــــگ را پرجــــــوش کــــــرد

ــــی ــــل ب ــــد عق ــــق آم ــــتعش ــــی گریخ  معن
 

 هتــــــــک ســــــــر عنــــــــد ســــــــر غــــــــالبی
 شـــــاه دل در ملـــــک جانـــــت شـــــد قـــــوی

 وی آمــــد تعــــني شــــد ضــــعیفچــــون قــــ
ـــــــی را دریـــــــدپـــــــرده  هـــــــای ســـــــر معن

ـــد ـــاروب ش ـــار و خـــس ج ـــد خ  صرصـــر آم
 بنــــد وبســــت و پشــــته و پــــل شــــد خــــراب
ــــکار ــــید آش ــــت خورش ــــرو گش ــــوخت اب  س
 لشــــــگر ظلمــــــت گریــــــزان شــــــد بکــــــوه
ــــــدر هســــــتی ســــــرپوش کــــــرد ــــــه ان  رخن
 شـــــاه آمـــــد شـــــحنه بنـــــد دل گســـــیخت

 

  زدنی بیاناً : قال قدس سره
 وش کـــردچــون کمیـــل ایـــن نکتـــه از شـــه گـــ

ـــــوار ـــــاده خ ـــــزودش ب ـــــر ف ـــــتی دیگ  هس
 ســـــــاقیت بخشـــــــد چـــــــه در دور ســـــــوم
ــــس ــــس و دن ــــت رج ــــردد از دل ــــته گ  شس
 حـــــافظ عـــــارف کـــــه در عشـــــق ســـــفت

 مــــی پــــر زور دیــــرین ســــاله خــــورد چــــون
 شســـــته گشـــــتش نقـــــش هشـــــیاری ز دل
ــــــــــــاکیزه دىل ــــــــــــرة اخــــــــــــری ز پ  ک
ـــــــه واضـــــــحرت بگـــــــو  در حقیقـــــــت نکت

 ده تـــــــــرکن ســـــــــاقیموبـــــــــاده را پـــــــــال
 آلــــود بــــود صــــاف مــــن زیــــن پــــیش درد

ــــــدهام از جــــــود صــــــافیجرعــــــه ــــــر ب  ت
 چشـــــم از نـــــور رخـــــت روشـــــن شـــــده

ــــی ــــت ب ــــور رخ ــــم از ن ــــتچش ــــور نیس  ن
ـــــــرده  هـــــــا دارد جمـــــــال شـــــــاه مـــــــاپ

ـــــی ـــــد در حضـــــورشـــــاه گـــــر ب ـــــرده آی  پ
 هــــــا از نــــــور ظلمــــــت آن جلیــــــلپــــــرده

ــــــــــال ــــــــــات کم ــــــــــل دل رادر مقام  اه
 انکشـــــاف هـــــر حجـــــابی زیـــــن حجـــــب
 چـــــون یکـــــی پـــــرده گشـــــاید شـــــاه دل

 انــــــدر منــــــزىل مســــــتقل شــــــد دل چــــــه
 

ــــــرد ــــــوش ک ــــــاقی ن ــــــیم ز س ــــــۀ س  جرع
ــــــئه ــــــارنش ــــــودش اختی ــــــر رب ــــــی دیگ  ئ

 جرعــــــه تحقیــــــق از ســــــر جــــــوش خــــــم
ـــــوس ـــــوث ه ـــــت از ل ـــــردد جان ـــــاک گ  پ
 زان ثالثـــــــه جرعـــــــه را غســـــــاله گفـــــــت
ـــــــه جرعـــــــه را غســـــــاله خـــــــورد  آن ثالث

ـــــی ـــــتی متصـــــلم ـــــزودش عشـــــق و مس  ف
 گفـــــت خـــــوش زدنـــــی بیانـــــا یـــــا علـــــی
 پـــــــــرده را بـــــــــردار والیحـــــــــرت بگـــــــــو

ــــــــــــ ــــــــــــا س ــــــــــــراقیمروی بنم  اقی اش
ـــــــزود ـــــــی صـــــــافت مراصـــــــفوت ف  از م
ــــــــده ــــــــی ترب ــــــــیض واف ــــــــمتم از ف  قس
 از بهــــــــارت گلخــــــــنم گلشــــــــن شــــــــده
 گــــــر زرخ برقــــــع گشــــــائی دور نیســــــت
ـــــــا ـــــــاه م گ ـــــــاید دل آ ـــــــه بگش ـــــــا ک  ت

 د طــــــــاقتش از فــــــــرط نــــــــورردل نیــــــــا
 خـــــــوش فکنـــــــده او برخســـــــار جمیـــــــل
ــــرده وجــــد و ذوق و حــــال ــــس هــــر پ  در پ
ــــــب ــــــرای اهــــــل ل  هســــــت معراجــــــی ب

ــــــــدر مقــــــــامی  مســــــــتقل دل شــــــــود ان
ـــــــدش چشـــــــمی دگـــــــر، دیگـــــــر دىل  بای

 

  جذب االحدیة بصفت التوحید من غلبة السر: قال علیه السالم
 تـــــــا مقـــــــامی دیگـــــــرش الیـــــــق بـــــــود
 پــــــرده پـــــــرده پادشـــــــاه پـــــــاک ذیـــــــل
 چـــــون حجـــــاب ســـــیمش از چشـــــم و دل

 اش پــــالوده بــــود وصــــاف صــــافبــــاده

ـــــــود ـــــــق ب ـــــــوی اوف ـــــــر ب ـــــــزل دیگ  من
 کـــــرد بـــــر چشـــــم کمیـــــلمنکشـــــف مـــــی

ـــــــتقل ـــــــردش مس ـــــــود ک ـــــــف فرم  منکش
 کـــــــرده اســـــــتدعای دیگـــــــر انکشـــــــاف



۲۹۷ 

ــــــــــودش آن ودود ــــــــــر گش ــــــــــردۀ دیگ  پ
ـــــــارحی ـــــــارم ش ـــــــت را چه ـــــــر حقیق  م

 االحــــــــد الحقیقــــــــه مــــــــاهی جــــــــذب
ـــــد را جـــــاذب شـــــود  چـــــون احـــــد توحی
 زانکـــــه مجذوبســـــت مغلـــــوب جـــــذوب
 قــــــل لنــــــا التوحیــــــد مــــــاهوای پنــــــاه
ــــــــند ــــــــة ای س ــــــــا ماالواحدی ــــــــل لن  ق
ـــــد ـــــر االح ـــــد و بح ـــــر الواح ـــــرح بح  ش
 آن معـــــــــانی را تـــــــــذکر کـــــــــن دگـــــــــر
ــــــار وحدتســــــت ــــــد اعتب ــــــه توحی  چونک
ــــــود جــــــاذب ورا ذات احــــــد  چــــــون ش
ـــــري ـــــوبش شـــــود حکـــــم کث  چونکـــــه مغل

 جــــذوب تــــوحکــــم جــــاذب کــــرد ایــــن م
ـــــتري ـــــک س ـــــد هت ـــــه کن ـــــب گ ـــــر غال  س
 ســــــر مهتــــــوکی کــــــه مغلــــــوب ویســــــت
ـــــس جـــــواب ســـــیم و چـــــارم جـــــواب  پ
ــــده ــــو آم ــــا مح ــــه ب ــــومی ک  وصــــف موه
 آن بــــــــود توحیــــــــد کآمــــــــد ذوالعــــــــدد
 پــــــس جــــــواب دوم و چهــــــارم جــــــواب
ـــــني آن کشـــــف ســـــبحات الجـــــالل  همچن
 وصــــف توحیــــد اســــت آن ســــبحات حــــق
 چــــــون شــــــود مجــــــذوب آن ذات احــــــد
ــــــــني و چــــــــارمني ــــــــس جــــــــواب اول  پ

 

 دیـــــــده دیگـــــــر ببخشـــــــیدش ز جـــــــود
 شــــــــاه فرمــــــــودش بقــــــــول واضــــــــحی
ــــــــــــد ــــــــــــاالیجزی الیع ــــــــــــد م  باالح
 ایـــــن شـــــود مغلـــــوب و آن غالـــــب شـــــود
ــــــوب ــــــر قل ــــــب ب  شــــــاه جذابســــــت غال
ـــــــــــــه ـــــــــــــة الال ـــــــــــــا بالواحدی  حکمن

ــــــدراج الکــــــل فــــــی  جمــــــع االحــــــد ان
 پـــــیش از ایـــــن گفتـــــیم بـــــا تـــــو ای ولـــــد

ــــوه ــــردد جل ــــو گ ــــر ت ــــانی ب ــــني مع ــــرک  گ
ــــــت ــــــف کثرتس ــــــوقی ز وص ــــــدرو ش  وان

 شـــــــود توحیـــــــد مغلـــــــوب احـــــــدمـــــــی
 رود از وی ایـــــــــــامري و وزیـــــــــــرمـــــــــــی

 نعـــــت غالـــــب کـــــرد ایـــــن مغلـــــوب تـــــو
ـــــی ـــــد ای ب ـــــز ذات اح ـــــت ج ـــــرينیس  نظ

ــــت ــــذوب ویس ــــه مج ــــدی ک ــــت توحی  هس
 متحـــــد شـــــد بـــــا هـــــم ای مردصـــــواب

 می کــــــه بــــــا صــــــحو آمــــــدهذات معلــــــو
 ایـــــــن بـــــــود ذات احـــــــد کـــــــه التعـــــــد
ــــاب ــــم ای شــــخص لب ــــا ه ــــد ب ــــق ش  متف
 عـــني ایـــن معنـــی اســـت ای صـــاحب کمـــال
 محتجــــــــب در وی جمــــــــال ذات حــــــــق
 منکشـــــــف گــــــــردد حجــــــــاب الیعــــــــد
 عـــــــني یکـــــــدیگر شـــــــدند ای پاکـــــــدین

 

  زدنی بیاناً : قال قدس سره
 چـــــون کمیـــــل آن جرعـــــه چـــــارم چشـــــید
ــــــار ــــــن عق ــــــت از ای  نشــــــاۀ دیگــــــر گرف

 شــــــد در بحــــــر جمــــــع التحــــــدغــــــرق 
 جمـــــــع مطلـــــــق آن چنـــــــان او راربـــــــود
ـــم ـــرجوش خ ـــد س ـــه ب ـــافی ک ـــی ص  ز آن م

ــــــی ــــــنتب  خــــــرب شــــــد از وجــــــود خویش
 چونکـــه غالـــب گشـــت بـــر وی حکـــم حـــال
 از میـــــان شـــــد چـــــون کمیـــــل معنـــــوی
ـــــم ـــــر حق ـــــل ای ب ـــــی کمی ـــــت معن  چیس
 آن کمــــــــال مطلــــــــق ســــــــلطان کمیــــــــل
 گشــــــت ســــــائل گفــــــت امامــــــاً عارفــــــاً
 ای گزیــــــــده ســــــــاقی فرخنــــــــده خــــــــو

 ز میـــــت ســـــريابی از دون همتـــــی اســـــتا
 

ـــــــــد ـــــــــد پدی ـــــــــاۀ بحراالحـــــــــد آم  نش
ـــــــار ـــــــیب خم ـــــــت ز آس ـــــــز او وارس  مغ
ـــــــق آن بحراالحـــــــد ـــــــع مطل  بحـــــــر جم
ــــــود ــــــق نب  کــــــه ز فــــــرقش آگهــــــی مطل
ـــــم ـــــت گ ـــــود گش ـــــزود از خ ـــــتیش اف  مس
ـــــن ـــــا و م ـــــاب م ـــــر از حج ـــــت یکس  رس
 شـــــد کمیــــــل و مانـــــد بــــــاقی ذو کمــــــال
 شــــد ضــــعیفش صــــورت و معنــــی قــــوی
ـــــــــــــارونقم ـــــــــــــق ب  آن کمـــــــــــــال مطل

ــــــا ــــــلب ــــــاک ذی ــــــام پ ــــــر زان ام  ر دیگ
 خامســـــــــاً زدنـــــــــی بیانـــــــــاً کاشـــــــــفاً
 جـــــــام لربیـــــــز از مـــــــی انعـــــــام تـــــــو
ـــــت نیســـــت نیســـــت ـــــت را نهای  ذوق جام

 

  علی هیاکل التوحید نور یشرق من صبح االزل فیلوح: قال علیه السالم
ـــــراب ـــــاها ش ـــــت ش ـــــد ازکف ـــــه نوش  هرک
ـــع غـــرق ـــه بحـــر جم ـــدش ب  شـــاه چـــون دی
 جـــــانش در بحـــــر احـــــد غـــــرق آمـــــده

ـــــــاب ـــــــوم الحس ـــــــد اىل ی ـــــــب آی  در طل
ــــــــرق ــــــــده از احکــــــــام ف  بیخــــــــرب گردی
 آن چنـــــان کـــــه بیخـــــود از فـــــرق آمـــــده
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 احـــــــد غالـــــــب شـــــــدهنشـــــــأه جمـــــــع
ـــــــــــب بیخـــــــــــرب ـــــــــــات و مرات  از مقام
ــــور ــــر ظه ــــب ب ــــته غال ــــاطن گش ــــم ب  حک
ـــــــــــزال ـــــــــــئونات صـــــــــــفات الی  از ش

 گـــــربـــــر دلـــــش حکـــــم والیـــــت جلـــــوه
 مـــــــر شـــــــریعت را حقیقـــــــت غـــــــالبی
ــــــدل ــــــا جــــــانش گــــــردد معت  الجــــــرم ت
 خــــــوش کشــــــانیدش بــــــه بحــــــر تفرقــــــه
ـــــــر ـــــــر صـــــــادق شـــــــه عـــــــاىل اث  جعف
 ان جمعـــــــــاً ینفـــــــــرد عـــــــــن تفرقـــــــــه
 ان تفریقـــــــــاً عـــــــــن الجمـــــــــع خـــــــــال

 مــــع بــــني الجمــــع و الفــــرق ای مــــدلج
ـــــــه از صـــــــبح االزل ـــــــت دان ک  آن حقیق
ـــــــرا ـــــــح ت ـــــــار آن الی ـــــــس شـــــــود آث  پ
 بــــــــــر مرایــــــــــای تجلــــــــــی وجــــــــــود
هــــــــر یکــــــــی از آن مرایــــــــای کمــــــــال 
 واحــــــــدیت راســــــــت تمثــــــــاىل دگــــــــر
 آن هیاکــــــــــل آن تماثیــــــــــل لطیــــــــــف
 وصــــف وحــــدت در همــــه ســــاری بــــود
ـــــــــام ـــــــــا نظ ـــــــــل ب ـــــــــع کمی  از دم راب

 علـــــی بـــــه ارشـــــاد وقـــــت آن شـــــد کـــــه 
ــــــــلاوال ا ــــــــاک ذی ــــــــاه پ ــــــــن ش  ز یم

 گشــــت از جــــام ســــاقی جــــانش مســــت
 از دم آن شـــــــــــاه کامـــــــــــل اقتـــــــــــدار
ــــود ــــل ش ــــل اکم ــــه کمی ــــد ک ــــت آن ش  وق

ـــــه ـــــري اىل الل ـــــود س ـــــون ش ـــــامچ  ات تم
 تفرقــــــهای عجــــــب زیــــــن کامــــــل بــــــی

ــــــــا و حبــــــــذا زنــــــــدیق خــــــــاص  مرحب
 کیســــت ایــــن زنــــدیق غــــرق بحــــر جمــــع
 کیســـــت ایـــــن زنـــــدیق آن مســـــت عتیـــــق
 عاشـــــقی را نســــــبت از معشـــــوق پــــــاک

ــــــــود حــــــــد بیگانگــــــــان جــــــــرح  او نب
 عاشـــــق حقســـــت چـــــون شمشـــــري حـــــق
ـــاک نیســـت ـــود شمشـــري حـــق کـــج ب  گـــر ب
ـــت ـــج تراس ـــی ک ـــا ببین ـــو ت ـــني ش ـــت ب  راس
ـــدر کجـــی اســـت ـــغ را خـــود راســـتی ان  تی
 گـــــر بـــــود ابـــــروی خـــــوب یـــــار کـــــج
 خـــــال گـــــر باشـــــد ســـــیه عـــــاری ز نـــــور
 آن ســــــــواد الوجــــــــه درویــــــــش فقــــــــري
ــــــریف ــــــان ش ــــــني ایم ــــــا ع ــــــر اینج  کف
 زندقــــــــه عــــــــني کمالســــــــت ای پســــــــر

 ش فـــــرق را حاجـــــب شـــــدهعـــــني جمعـــــ
 غــــــرق بحــــــر جمــــــع از پــــــا تــــــا بســــــر
ــــــــور ــــــــوات ن ــــــــده از جل  بیخــــــــرب گردی
 بیخــــــــرب مســــــــتغرق دریــــــــای حــــــــال
ـــــــــوت مســـــــــترت  گشـــــــــته احکـــــــــام نب
ـــــــل طریقـــــــت را حقیقـــــــت حـــــــاجبی  ب
ـــــــریط مضـــــــل ـــــــراط و تف ـــــــد ز اف  واره
 تـــــــــا زتعطـــــــــیلش بـــــــــرد در زندقـــــــــه
ــــــر ــــــا باصــــــحاب نظ ــــــني گفت ــــــن چن  ای
ـــــل اســـــت و عـــــني زندقـــــه  محـــــض تعطی

 اً ظـــــــــاهراًکـــــــــان تشـــــــــبیهاً و شـــــــــرک
ـــــــــدل ـــــــــد قـــــــــویم معت  هســـــــــت توحی
 شــــــارق آیــــــد نــــــور شــــــمع لــــــم یــــــزل
 پــــــس شــــــود احکــــــام آن واضــــــح تــــــرا
 بـــــــر مجـــــــاىل ظهـــــــور نـــــــور جـــــــود
 هــــــــر یکــــــــی از آن مجــــــــاىل جمــــــــال
 هیکــــــــــل توحیدیســــــــــت ای بابصــــــــــر
ـــــــی شـــــــریف  واحـــــــدیت راســـــــت مرآت
ـــــود  حکـــــم وحـــــدت در همـــــه جـــــاری ب
 کــــــرد چــــــون ســــــري اىل اللــــــه را تمــــــام
 متصــــــــف گــــــــردد بوصــــــــف اکملــــــــی

 عنــــــوی نــــــامش کمیــــــلبــــــود مــــــرد م
ـــت ـــودش رخـــت بس  وصـــف تصـــغري از وج
 شـــــــد کمیـــــــل معنـــــــوی کامـــــــل عیـــــــار
 فاضــــــلی عــــــارج شــــــود افضــــــل شــــــود
 کامــــــل الــــــذاتی تــــــو ای عــــــاىل مقــــــام
ــــــه ــــــني زندق ــــــت ع ــــــالش هس ــــــه کم  ک
ـــاص ـــدیق خ ـــر ص ـــه ب ـــد طعن ـــد ص ـــه زن  ک
ـــــه احـــــد او را چـــــه شـــــمع  او چـــــه پروان
 کــــــه امــــــامش خوانــــــد زنــــــدیق طریــــــق
 ســــــوی زنــــــدیقی دهــــــد بــــــا اشــــــرتاک

 یــــــــن قــــــــوم ای فرزانگــــــــانالحــــــــذر ز
ـــــف او را شـــــري حـــــق  کـــــه گرفتـــــه در ک
ـــت چـــاالک نیســـت ـــی کـــج دل ـــو بین  گـــر ت

ـــی ـــغ حـــق ب ـــی تی  کـــم و کاســـتراســـت بین
 اقومیــــــت تیــــــغ را در اعــــــوجی اســــــت
ـــــــوج ـــــــتقامت آن ع ـــــــني اس ـــــــت ع  هس
ــــور ــــا حض ــــور ای ب ــــني ن ــــتش دان ع  ظلم
ــــــري ــــــد ای ام ــــــم آم  خــــــود ســــــواد اعظ
ــــــف ــــــد لطی ــــــني توحی ــــــد ع ــــــه ش  زندق

ــــه خــــا ــــدیق ن ــــن زن  کش بســــرهــــر کــــه ای
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ـــــت ـــــه اس ـــــن زندق ـــــرم ای ـــــت الج  کاملی
 اکملیــــــت چیســـــــت دانـــــــی ای رفیـــــــق
ـــــدن ـــــاهر ش ـــــق ظ ـــــو ح ـــــا همچ  در مرای
 ســـوی فـــرق از جمـــع خـــوش بـــاز آمـــدن
 در همـــــــــه اطـــــــــوار ســـــــــایر آمـــــــــدن
 فــــرق بعــــد الجمــــع باشــــد ایــــن مقــــام
ـــــده ـــــع آم ـــــنش ســـــوی جم  آن یکـــــی عی
 فـــرق چشـــمش را حجـــاب از جمـــع نیســـت
 فــــرق قبــــل الجمــــع فــــرق اهــــل ســــمع

 جمــــع غــــرق آنکــــه جــــانش گشــــت انــــدر
ـــاب ـــر دو حج ـــن ه ـــع زی ـــع الجم ـــرد جم  م
ــــع ــــني جم ــــاب ع ــــه حج ــــرقش ن ــــني ف  ع
 ســـــالک مطلـــــق نباشـــــد ســـــمع محـــــض
 جمـــع کـــرده خـــوش بهـــم جـــذب و ســـلوک
ــــــان او ــــــد ج ــــــا ش ــــــک بق ــــــک مل  مال
 عاشـــــقان جملـــــه عبیـــــد او شـــــده اســـــت

 

ـــــت ـــــه اس ـــــری از تفرق ـــــع ع ـــــه جم  زندق
 منـــــــزل ســـــــري مـــــــع اللـــــــه ای عشـــــــیق
ــــــاظر شــــــدن ــــــر خویشــــــنت ن  در همــــــه ب
 همچــــو حــــق ســــر تــــا بپــــا نــــاز آمــــدن
 بــــــــــا همــــــــــه ادوار دایــــــــــر آمــــــــــدن
ــــــرد تمــــــام ــــــن م ــــــني ای  هســــــت ذوالعین
ــــــنش ســــــوی فــــــرق آمــــــده  وانــــــدگر عی
ـــت ـــمع نیس ـــل س ـــرق اه ـــون ف ـــرق وی چ  ف
ــــع ــــني جم ــــاب ع ــــا حج ــــرق آنج ــــني ف  ع

 ب عــــني فــــرقعــــني جمعــــش شــــد حجــــا
ــــاب ــــر جمعــــش نق ــــد نیســــت ب ــــارغ آم  ف
ـــمع ـــون اصـــحاب س ـــه چ ـــق ن ـــالک مطل  س
 نــــه بــــود مجــــذوب مطلــــق جمــــع محــــض
 جــــــامع وصــــــف عبیــــــد وهــــــم ملــــــوک
ــــــر جهــــــان ســــــلطان او ــــــب آمــــــد ب  غال
ـــــــه اســـــــت ـــــــانی ظـــــــل الل ـــــــب رب  نای

 

  زدنی بیاناً : قال قدس سره
ــــار ــــنجم ز آن عق ــــام پ ــــل ازج ــــون کمی  چ
ــــاج بخــــش  تاجــــداری خواســــت گــــردد ت

 تـــــا قلنـــــدر دل شـــــود خواســـــت صـــــوفی
ـــــود ـــــومی ش ـــــت قی ـــــق خواس  حـــــی مطل
ــــدار ــــد تاج ــــت بخش ــــاهی خواس ــــاج ش  ت
ـــــــــرق پادشـــــــــاه ـــــــــد ز ف ـــــــــاج بربای  ت
ــــــــا ــــــــاج بق ــــــــلطان آن ت ــــــــوت س  کس

ــــــــوه ــــــــدر جل ــــــــوآن قلن ــــــــاه ذات ه  گ
 شـــــــد کمیـــــــل آنشـــــــاه عـــــــاىل مرتبـــــــه
 بــــــود مستســــــقی کنــــــون ســــــاقی شــــــود
ـــــــاض ودود  گفـــــــت کـــــــای ســـــــاقی فی
 ســــــــاقیا ای شــــــــاه کامــــــــل بخششــــــــم

ــــــاقی ــــــوم س ــــــدر دل ش ــــــا قلن ــــــوم ت  ش
ـــــا  هـــــر کـــــه را خـــــواهم دهـــــم جـــــام بق

 گــــــــاه ذات ســــــــبحانی شــــــــومجلــــــــوه
ـــ ـــنيپ ـــد از ای ـــودم بع ـــاج ب ـــن محت  ش از ای

ــــــــوم ــــــــتاقی ش ــــــــاجیم مش ــــــــد محت  بع
 

 مالــــــک ملــــــک بقــــــا شــــــد تاجــــــدار
ـــــراج بخـــــش ـــــراجش شـــــود مع ـــــد مع  بع
 ذات حــــــــق را مظهــــــــر کامــــــــل شــــــــود
ـــــود ـــــومی ش ـــــت دیم ـــــم خواس ـــــود دای  ب

ــــــک ســــــازد آشــــــکار ســــــّر ــــــؤتی المل  ت
ــــــ ــــــود مم ــــــی ش ــــــزع الملک ــــــاءتن  ن تش

 بــــــــر ســــــــر اربــــــــاب عــــــــز و ارتقــــــــا
ـــــو ـــــد بت ـــــه بخش ـــــاج و گ ـــــتاند ت ـــــه س  گ
ـــــن مصـــــطبه  خواســـــت گـــــردد ســـــاقی ای
 نشـــــــئه بخـــــــش نشـــــــئۀ بـــــــاقی شـــــــود
 سادســـــــاً زدنـــــــی بیانـــــــاً کـــــــی اجـــــــود
 در گلــــــــویم ریــــــــز آن جــــــــام ششــــــــم
 ســـــــــاقی آن جرعـــــــــۀ بـــــــــاقی شـــــــــوم
 هرکــــــــه را خــــــــواهم ببخشــــــــم ارتقــــــــا
ـــــوم ـــــی ش ـــــد و فردان ـــــدر ون ـــــوش قلن  خ
 نيگــــــردم از فــــــیض تــــــو مشــــــتاقی مبــــــ

 بعـــــــــد مخلـــــــــوقیم خالقـــــــــی شـــــــــوم
 

  اطف السراج فقد طلع الصبح: قال علیه السالم
 در جــــــوابش گفــــــت ای عــــــادل مــــــزاج
 اطـــــــف مصـــــــباحاً فـــــــان الصـــــــبح الح
ــــــت آن صــــــبح ازل ــــــح چیس  صــــــبح الی
 الم فلا در لفـــــــــظ الصـــــــــبح ای امـــــــــري
 در جـــــــــواب پنجمـــــــــني صـــــــــبح االزل
 در جــــــواب چــــــارمني جــــــذب االحــــــد

ـــــراج ـــــوی اطـــــف الس ـــــل معن ـــــای کمی  ک
 ســـــــــکن المصـــــــــباح اذ الح الصـــــــــباح
 حضـــــــــــرت ذات احـــــــــــد عزوجـــــــــــل
 ســــــــوی آن صــــــــبح ازل آمــــــــد مشــــــــري

ـــــــی ـــــــول شـــــــاه ب ـــــــادکن از ق ـــــــدل ی  ب
 زل دان ای ســـــــندجـــــــذب آن صـــــــبح اال



۳۰۰ 

ـــــــور احـــــــد صـــــــبح ازل ـــــــت آن ن  چیس
ـــــ ـــــور واح ـــــالن ـــــباح کم ـــــت مص  د چیس

 ایــــــن همــــــه اطــــــالق و تجریــــــد آمــــــده
ـــــح ســـــراج ـــــد اســـــت آن الم ـــــور توحی  ن

ـــــــــــآن هیا ـــــــــــدهك ـــــــــــایق آم  ل آن حق
 گــــــــــاه اللهــــــــــی و ربــــــــــانی بــــــــــود
ـــــــود قســـــــم یکـــــــم  عـــــــالم اســـــــماء ب
ـــــــده همچـــــــون زجـــــــاج ـــــــم اول آم  قس
ـــــود ـــــن قی ـــــق ع ـــــاص اطل ـــــل خ  ای کمی
ــــت ــــان تس ــــد ج ــــه قی ــــل جمل ــــن هیاک  ای
 حـــــــاجبني شـــــــه کـــــــه قوســـــــني آمـــــــده

ـــــني ـــــاب قوس ـــــاب ق ـــــذراز حج ـــــن گ   ک
ـــــر حجـــــاب قـــــاب قوســـــني بـــــردری  گ
 چــــون بــــاو ادنــــی رســــیدی زیــــن دنــــو
ــــــو ــــــو آمــــــد عل  زانکــــــه حــــــق را در دن
 قـــــاب قوســـــني چیســـــت بحـــــر احمـــــدی
 آن یکــــــی قوســــــش بــــــود بحــــــر احــــــد
ـــــو بحـــــر  احـــــد ـــــت او ادنـــــی بگ  چیس
ـــــی ـــــا ای عل ـــــت اینج ـــــه اس ـــــع الل  ىل م
 احمـــــدیت خـــــود حجـــــاب تســـــت بـــــني
 در مقــــــــام ىل مــــــــع مــــــــاذا الوصــــــــول

ــــــري  ی احمــــــداتــــــو ســــــراج و بــــــس من
 گشــــــــت طــــــــالع ازدل صــــــــبح احــــــــد

ــــــان ــــــوت از می ــــــار آن نب ــــــر کن ــــــد ب  ش
ـــــــــــدر ـــــــــــی مقت ـــــــــــوۀ ذات آن عل  جل
ــــا اســــت ــــه بطــــالن و فن  اســــتتار اینجــــا ن
 معنـــــی اطـــــف الســـــراج ابطـــــال نیســـــت
ــــــــــــوره ــــــــــــه مــــــــــــتم ن  انمــــــــــــا الل
 چیســـــت ایـــــن اتمـــــام تخریـــــق حجـــــاب
 نیســــت ایــــن کشــــف الغطــــا ابطــــال نــــور
ــــــد مســــــتبني ــــــا ش ــــــف الغط  ذات از کش

ـــــ ـــــی از کشـــــف اف ـــــر کس ـــــاله  زودش کم
 زانکــــه پــــیش از کشــــف شــــد کامــــل یقــــني

 زوالدر شـــــــبش بـــــــود آفتـــــــاب بـــــــی
ـــــــود ـــــــده ب ـــــــی را دی ـــــــور م  در دل انگ

ـــــو کشـــــف الغطـــــاء از  ـــــاب ســـــر ل آن جن
 

ــــــــزل ــــــــم ی  اولســــــــت و باطنســــــــت و ل
ـــــزال  آخـــــر اســـــت و ظـــــاهر اســـــت و الی
 ایــــــن همــــــه تعلیــــــق و تقییــــــد آمــــــده
 هیکــــــل التوحیــــــد مشــــــکات الزجــــــاج
ــــــــــــده ــــــــــــارق آم ــــــــــــایق نورش  از حق
ـــــــــود ـــــــــانی و اکـــــــــوانی ب  گـــــــــاه اعی
ـــــــــود قســـــــــم دوم  عـــــــــالم اکـــــــــوان ب
 قســــــم دوم چیســــــت مصــــــباح و ســــــراج
 اطـــــــف مصـــــــباحاً بداصـــــــبح الشـــــــهود

ـــــب ع ـــــایق حاج ـــــن حق ـــــتای ـــــان تس  ین
ــــــردۀ عــــــني آمــــــده  خــــــود حجــــــاب و پ

 رســـــــی ای بابصـــــــر» أوادنـــــــی«ابـــــــه ت
 خــــــــــوش بخلوتگــــــــــاه اوادنــــــــــی دری
 حاصــــــل آمــــــد جــــــان تــــــو ســــــر علــــــو
 ذات شــــــــه را در علــــــــو باشــــــــد دنــــــــو
ـــــــــــدی ـــــــــــدی و بیح ـــــــــــاع باح  اجتم
 قــــــوس دیگــــــر بحــــــر واحــــــد ذوعــــــدد
 خـــــــالص از تعلیـــــــق و تقییـــــــد و عـــــــدد
ـــــــی مرســـــــلی  احمـــــــدا تـــــــو خـــــــود نب
ــــــــني ــــــــداز ای ام ــــــــد بین ــــــــه احم  خرق

ـــــ ـــــولیم ـــــه رس ـــــی و ن ـــــه نب ـــــد ن  نگنج
 نــــــــوربخش هــــــــر ضــــــــمريی احمــــــــدا
ـــــــدد ـــــــراج ذوالع ـــــــد آن س ـــــــی ش  منطف

ــــــــوه ــــــــدارجل ــــــــی بااقت  گــــــــر ذات العل
 شـــــد نبـــــوت مســـــترت چـــــون عیـــــان شـــــد

 بلکـــــه خـــــود تکمیـــــل نـــــور کربیاســـــت
 اکمـــال نیســـت بـــه جـــز ســـر ایـــن اطفـــا 

 یخـــــــــرق االســـــــــتار عـــــــــن مســـــــــتوره
 واشــــــد منکشــــــف شــــــد آفتــــــاب پــــــرده

 هــــوربلکــــه خــــود ابطــــال نــــور اســــت و ظ
 بعـــــــد کشـــــــف الحجـــــــب از دارالیقـــــــني
 غـــــــــــريذات آن علـــــــــــی ذوالجـــــــــــالل
 شــــــمس حــــــق عــــــني یقیــــــنش را ببــــــني

ـــــوه  گـــــر بـــــر دیـــــدۀ صـــــاحب کمـــــالجل
 در فنـــــای محـــــض شـــــیء را دیـــــده بـــــود
ــــــواب ــــــم بالص ــــــه اعل ــــــود والل ــــــن ب  ای

 

  وله ایضاً من قصایده
 محتشـمتوایمویراهیست سوی کوی توچون

ــو ــدهای توبت ــدها چــون عق ــیار در وی عق  بس
ــتراه ــنيوضــاحیس ــکومب ــارلی ــنيازیس  وازیم

 سرتابپاعشــق وجنــونمســت ذوفنــون عشــاق

 باریک و تاریک وسیه طوالنی و پرپیچ و خـم
 وی دامهــا چــون دامهــای خــم بخــم بســیار در

 واندرمراصــددرکمني در هــر قــدم یــک شــريدم
 ام کویــت بســته چــون لبیــک گویــان حــرمراحــ
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ـــــده ـــــجد ودرمیک ـــــان درمس  ذکرتووردهرزب
ــرمچني ــزت ب ــان ع ــازنني دام ــان ای ن  ازخاکی
 روزیکه چونسروروان سوی چمـن آئـی چمـان

 عجباینسازیمنسوخچون دولبآریدرگفت
 دلربچــــه بیدارآمــــده چــــاالک و عیارآمــــده

ــه جبــنيني تــوتريهتوبانیــازآن نــازن ــت اوم  بخ
 بهـم ترکیـب کـن اندرقـدحساقی گـالب ومـی
ــدجلوه ــارخ نمای ــی ازصــنع وهــاب الصــورت  ئ
 وش بیـــنم وجودحـــق عیـــاندرباطـــل معـــدوم

 خویشـت مـنممنم درویـش بـیشتيدروشاهای
 صــفه لشگرصــف باغیــارگرداگردمن لشــگرب

ــرتب ــان مق ــرامن دوروایش ــد م ــزت کجامان  ع
 را زهــر تــو لطفســت مــاراقهرتونوش اســت مــا

ــني ای ــان یق ــاه ماه ــني ای م ــاهان زم ــاه ش  ش
 درحضرت علم وعیان نور تو کشـاف الحجـب

 ادباهل طرب چه با ادب چه بیغماصحاب
 جودت بـری از الولـن بـودت عـری ازمـاومن
ــی ــز نگــردد مختف ــال عصــمتت هرگ ــور جم  ن

 جــری وش گــرگتوخرگــوشدرمعــرض جــوالن 
 کوچــک نــربد همتــت دریــای پهــن مــوج زن

 بـا نـور کملـت شـمس مشـیئی آمـده با شـمس
 ئی رخسار توشمس الضحیذرهعالم همه یک

ـــــه ـــــهآئین ـــــو اســـــکندر آئین  گـــــردار روی ت
ــنمای ــاقت م ــتاق عش ــنم مش ــتاقت م ــاه مش  ش

ـــی ـــتدرجني ب ـــا مس ـــار دغ ـــور اغی ـــااز ج  حی
 اغیـــار را مطـــرود کـــن حســـاد را مـــردود کـــن
ـــا ـــل مـــدلهم تاگشـــته ســـتار الفی  گیســـوی لی

 ت ای نعـم المقـرجان محبـان سـر بسـر بـانور
ـــزدوج ـــه م ـــاکرب و کین ـــزج ب  ارواح اعـــدای ل

 

 نــام تــو حــرز هــر جنــان در کعبــه وبیــت الصــنم
 حشــی مشــو از مــامرمآخرغــزاالبیش از ایــن و

 سروســهی را بــني چســان درگــل فرورفتــه قــدم
 رســم فصــاحت از عــرب ســرمالحت از عجــم
ــنم ــد خســبی الت ــا چن ــو را کارآمــده ت  ای دل ت
ــم ــدار و محتش ــتکني اوتاج ــار و مس ــو خاکس  ت
 مطرب رباب و می بهـم تـألیف کـن انـدر نغـم

 ئـی از حسـن خـالق العـدمبرقع گشـاید عشـوه
ــنم ر ــدمدرحــادث موهــوم خــوش بی  خ شــاه ق

 یــار وفــا کیشــت مــنم ایــن الوفــا ایــن الکــرم؟
 نام خوش تو ورد من لحظـه بـه لحظـه دم بـدم
 حرمت کجا ماندمرا من خوار و ایشـان محـرتم
 تریاق باشد بهر تـو گـر روز و شـب نوشـیم سـم
 ای نعمةاللـــه نـــوردین ســـلطان فیـــاض الـــنعم
 در ظلمت شک وگمان روی تو مصباح الظلـم

 وشـند از فضـلت نعـمپیش از تقاضا و طلـب ن
 وکـم ازکیـف وظن ذاتت فزونازعلمبرونشأنت

 ذیــــل کمــــال عفتــــت هرگــــز نگــــردد مــــتهم
 در عرصــۀ میــدان تــو روبــه صــفت شــرياجم
ـــم ـــاب هم ـــت ادراک ارب ـــل عزت ـــه ز ذی  کوت
ــم ــم وســیع آمــد چــه ن ــا بحرجــود ســاملت ی  ب

 ئـی هسـتی تـو ماننـدیمکونني همـه یـک قطـره
ــب ســاز جــام جــم ــو ترکی ــزم کــوی ت  ســاقی ب
 درعاشقی طاقت منم تاچند باشـی جفـت غـم
 بیحد رود بر من جفا افزون شـود بـر مـن سـتم
ـــاره از شمشـــري دم ـــن یکب ـــابود ک  اشـــرار را ن
ـــبهم  رخســـار روز مبتســـم تاگشـــته کشـــاف ال
 همــواره چــون شــري و شــکر آمیختــه مــا را بهــم
 همـــواره بـــادا ممتـــزج یکســـر بظلمـــات نقـــم

 

  وافاضة الفیض عن المستفیض الطالب لمن غزلیات له فی االخبار عن ظهور الکام
 از در درآمــد صــبحدم ســاقی ســیمني ســاق مــا

 بود این خسـته دلمسمومگسلجاننفسزافعی
 زین می بیاشام ای پسر بشنو نصـیحت از پـدر
 تاکی زمشاء ایصیبی تا چند زاشراق ای غبـی
ــو ــت را بپ ــو راه حقیق ــه ه ــور وج ــراق ن  ز اش

 ه شومشائی اندرراه شوخوش چابک و دلخوا
 چنــد از رواقــی ای مضــل انــدر رواق قهــر دل
 خوش نعمـت اللـه از کـرم گسـرتده الـوان نعـم

 نظر تحصیل کن چشم دگرخواهی شوی زاهل
 

 آورد بهـــر دفـــع ســـم انـــدر قـــدح تریـــاق مـــا
ــا ــدیل کــرد اخــالق م ــدل تع  جــام شــراب معت
ــا ــه باشــی عــاق م ــد ننیوشــی اگــر البت  کــني پن

ــنو ببــني اشــراق ــی ســویاً از نبــی بش  مــا یمش
 رب المشــارق را بجــو آن حضــرت خــالق مــا
گــاه شــو در حلقــه عشــاق مــا  ز اشــراق حــق آ
ــی رواق مــا ــام م ــش متصــل ج ــني و درک  بنش
 برخــوان او بنشــني تــو هــم تــا بنگــری رزاق مــا

ـــی را مـــی ـــور عل ـــان ـــه مشـــتاق م  نگـــر ز آئین
 

  ستقامة و الدخول فی متابعة الکاملالتصفیة والوفاء و الذکر و اال وله قدس الله روحه فی الرتغیب علی الصرب والجدو
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ــرج ــد ح ــرا آی ــه ت ــنم هرگ ــق آن ص  در راه عش
 و جد یک دم میاسا از طلب زانرو که من جّد

 دل از کدورت کن صفی، عهدخدا را شـووفی
 بـاش عـدل و مسـتویپیوسته بر راه سوی، می

 ربــانی بــاهوش شــو، باخــاطر خــاموش شــو
ــانی کامــل شــود، حــالل هــر مشــکل شــود  رب

 لـیععلـی اصـحاب مشـتاق  شـتاقجمع م آن
 

 در صرب ثابت کن قدم که الصـرب مفتـاح الفـرج
 و لــج مــن لــجّ زن در دل بــا ادب زیــرا کــهمــی

 باش خوش بریک نهجباذکر خفی، میهمواره
 بگــذر ز راه هرغــوی، وز هــر طریــق ذی عــوج
 از پــای تــا ســر گــوش شــو،ورنه رعــاعی وهمــج

 عن هوی النفس خرجشود،مندلالشک زاهل
ـــه بـــذل مهـــج ر ز مشـــتاقیکســـ ـــی آموخت  عل

 

  وسوءخاتمة الشیاطني وله قدس سره فی االشارة اىل وخامة عاقبة المنکرین
ــــــاد ــــــا درافت ــــــني بم ــــــه ز ک ــــــس ک  آن ک
ــــــاده ــــــام ب ــــــت ج ــــــه شکس ــــــس ک  آنک
ــــــانون ــــــار ق ــــــت ت ــــــه گسس ــــــس ک  آن ک
 تحریـــــــــف کتـــــــــاب کربیـــــــــا کـــــــــرد
 تکــــــــذیب بــــــــآل مصــــــــطفی کــــــــرد
ــــــــــــازرد ــــــــــــاء بی ــــــــــــرکس دل اولی  ه
ـــــــــرد عاشـــــــــق ـــــــــمرد م ـــــــــت بش  نعم

ــــــادقرا ــــــخص ص ــــــناخت ش ــــــت بش  ح
ــــــــــــتش ــــــــــــت دس ــــــــــــتاقعلی گرف  مش

 

ـــــاد ـــــدا درافت ـــــا خ ـــــه ب ـــــه ک ـــــا ن ـــــا م  ب
ــــــــــاد ــــــــــا در افت ــــــــــاقی دلرب ــــــــــا س  ب
ـــــــــاد ـــــــــانفزا درافت ـــــــــرب ج ـــــــــا مط  ب

ـــــــ ـــــــه ب ـــــــس ک ـــــــاده آنک ـــــــا درافت  کربی
ــــــــاد  آنکــــــــس کــــــــه بمصــــــــطفی درافت
ــــــــــاد ــــــــــاء درافت ــــــــــرور اولی ــــــــــا س  ب
 آنگــــــــــاه کــــــــــه در بــــــــــال درافتــــــــــاد
 آنگــــــــــاه کــــــــــه در عنــــــــــا درافتــــــــــاد
 دآنکــــــس کــــــه ز غــــــم ز پــــــا درافتــــــا

 

  اضمحالل الباطل و زهوقه ان الباطل کان زهوقا وله عزت حکمته فی تبشري قرب ظهور الحق و
 آیــــدعاشــــقان مــــژده کــــه فریادرســــی مــــی

ــخنی ــدم از وی س ــوش آی ــه بگ ــود اینک  دل ب
ـــادند ـــرم بگش ـــا را بک ـــان و عط ـــاب احس  ب
ـــزده را ـــر غم ـــاطر ه ـــی برســـد خ ـــم زدائ  غ
 بوالعجــــب بــــازی شــــطرنج جهــــانرا بنگــــر

 وی میکــــــدۀ مــــــا آوردزاهــــــدی رو بســــــ
ــی ــا و ســریعشــق ســلطان و خــرد شــحنه ب  پ

ــد ــه بدی ــر ک ــا ه ــان وىل نعمــت م  خــوان احس
ـــد ـــاک کنی  جـــان و دل را ز هـــواو هوســـی پ
ــــــا ــــــی من ــــــور عل  ارجعــــــوا فالتمســــــوا ن
ــــک ــــداد فل ــــد ز بی ــــدالن شــــکوه مداری   بی

 

 آیــــدشــــاه روحــــانی و عیســــی نفســــی مــــی
 آیـــدیـــا کـــه از دیـــر صـــدای جرســـی مـــی

ـــی م ـــا ز پ ـــس اینج ـــر ک ـــیه ـــی م ـــدلتمس  آی
 آیــــدبــــیکس دل شــــده را بــــاز کســــی مــــی

 آیــــدرود اینــــک فرســــی مــــیبیــــدقی مــــی
ــــا مگســــی مــــی ــــزل عنق ــــا بســــر من ــــدی  آی
ــــد گــــر عسســــی مــــی ــــروا نکن ــــدشــــاه پ  آی
ـــه فلـــک در نظـــر چـــون عدســـی مـــی ـــدن  آی
 آیـــدکـــه قلنـــدر دل پـــاک از هوســـی مـــی
 آیــــدموســــی اینجــــا بامیــــد قبســــی مــــی
ــــی ــــتاقعلی دادرســــی م ــــه چــــه مش ــــدک  آی

 

  بالذات و بیان سر استوی علی العرش دام علوه فی اتصال النفس بالقلب و القلب بالروح و الروح و له
 ذات مستعان،دل عرش جان مستقلعرشجان
 علـی جان عـرش هـوذاتنورعلی،جانعرشدل
 بـود جان عـرش رحمـانیروحانی بود،عرشدل
 مستمد،دل گردد از جان مستعدباشدازحقجان

 ن همچـو طـور منجلـیگاه از تجلی خدا، جـا
 جان موسی آسا متسع، القلـب و الـنفس وسـع
 نفسی که خود عادل شده، حمال سر دل شـده

 را ایـوىل، حامـل بـود ذات علـی البلکه جان
 ذات علی را مستوی، عرش العلـی مشـتاق مـا

 

 دل برعـرشمسـتویجـانجـان،برعـرشمسـتویحق
 شده دل معتدلاز هوشده جان منجلی، از جان

 ن ثـانی بـود، ایـن مسـتقر آن مسـتقلاین اول آ
 جان گشته باحق متحد،دل گشته با جان متصل
 گاه از فروغ جان ما، دل همچو کـوه مضـمحل
 نه نفس ازدل منقطع، نه قلب از جان منفصـل

 شده،دل گشته جان را محتملراحاملذاتجان
 حاملی،دل حامل این مشت گلرادلجان کرده

 ی برعرش دلمشتاق عني و الم و یا، شد مستو
 

  الظهور و البطون والدنو و العلو و التعطیل والتشبیه وغريهما وله قدس سره فی ظهور نور الوالیة واالشارة اىل
ـــــــدی ازىل قدبــــــــــدا منکشــــــــــفا منجلیــــــــــاًنورعلی ـــــــدی اب ـــــــاب اح ـــــــن حج  م
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 گــر گشــت چــه نــور علــی از پــرده غیــبجلــوه
 پـــرده کـــی عشـــق وىل پـــرده آن حســـن نبـــی
 آن بــــود نــــور ظهــــور حــــق و آن ســــربطون

 مثــــــل ذوصــــــفتیدر بطــــــونش متحقــــــق 
ـــی ـــا مقرتب ـــه وصلســـت و بم ـــوش هم  در عل
ـــو ـــني دن ـــو ع ـــت و عل ـــني صفاتس  ذات او ع
 اشـــعری ســـر علـــوش بحقیقـــت نشـــناخت
 اشــعری راســت در ایــن منظــره عیــب عــوری
 عارفـــان گشـــته ز تعطیــــل و ز تشـــبیه بــــری
 ایـــن بـــه تفـــریط زره دور شـــده آن ز افـــراط

 

ــــــــی و وىل ــــــــه کــــــــل نب ــــــــدا دان ل  عاب
 عشــق سریســت خفــی حســن کمالیســت جلــی
 الیــــــزال ابــــــد ایــــــن، آن ابــــــدلم یــــــزىل

 مثلـــــیدر ظهـــــورش متقـــــرر صـــــفت بـــــی
ـــا منفصـــلی ـــه بعداســـت و بم ـــوش هم  دردن
 بعـــــد او قـــــرب بـــــود منفصـــــلی متصـــــلی
 کـــــور از نـــــور دنـــــوش بصـــــر معرتفـــــی
ـــــوىل ـــــور ح ـــــت قص ـــــزىل راس ـــــر معت  نظ
 اشـــــعری ذوالشـــــبهی معتـــــزىل ذوالعطلـــــی
ـــــد ـــــود و معت ـــــارف ب ـــــتقیمی دل ع  ىلمس

 

  وله ایضاً رباعیات
ـــــــب ـــــــود درد طل ـــــــق ب ـــــــدم عش  اول ق
ـــــز و ادب ـــــدگی و عج ـــــدمش بن ـــــیم ق  س

 

 دویـــــم قـــــدمش بریـــــدن از کـــــل ســـــبب
 چــــارم چــــه وصــــول فهــــم نعــــم المطلــــب

 

  و له ایضاً 
 در قـــــدرت مرتضـــــی اســـــت فـــــتح در دل

 کشـــد مرحـــب نفـــسجـــز شـــريخدا کـــه مـــی
 

 تســـــخري عـــــدو نفـــــس و هـــــم کشـــــور دل
ــــی ــــه م ــــی ک ــــرب دلجــــزذات عل ــــد خی  کن

 

  وله ایضاً 
ـــه ـــا گفت ـــه ماه ـــو را ک ـــو ت ـــو بگ ـــن ت ـــا م  ب
 گـــــر نـــــرگس فتـــــان بنمـــــائی ز نقـــــاب

 

 کـــــــني طـــــــره برخســـــــار کنـــــــی آشـــــــفته
ـــــــه ـــــــدار شـــــــوند فتن ـــــــهبی ـــــــای خفت  ه

 

  وله ایضاً 
 ای مســــت شــــراب عشــــق ســــرمد مــــددی
ــــــددی ــــــد م ــــــدان احم ــــــرم خان  وی مح

 

 ای آینـــــــــۀ علـــــــــی اوحـــــــــد مـــــــــددی
 ای رنــــــــد قلنــــــــدر مجــــــــرد مــــــــددی

 

  ٭٭٭
  معطر علی شاه

نمود جذبۀ آن جنـاب شریفش مهدی ابن آقا شفیع عارف بلندپایه و صوفی گرانمایه بود در علوم ظاهری و باطنی یگانه می اسم
رسد خاندان بر سلوک غلبه داشت ودرمراتب اذواق و وجدان عدیل و نظري نداشت نسب گرامیش به موالنا محمود شبسرتی می

وده در بدو حال ترک مشاغل دنیوی فرموده و در خدمت موالنا مظفر علی شـاه آن جناب اباعن جد ارباب قلم و عامل دیوان ب
 بـرده بـاالخره مشـتاقنموده از غایت تقوی و پرهیزکاری ترک متعلقان کرده و در مدرسـه بسـر مـیو سایر علماء تحصیل علم می

  .یدنمارباید و از مشاغل درس و تدریس یکباره فارغ میعلی شاه قدس سره آن جناب را می
  :بیت        

ـــــد ـــــزد بخوان  هـــــر کســـــی را حضـــــرت ای
 

ــــــد ــــــار مان ــــــان بیک ــــــار جه ــــــه ک  از هم
 

باشاره عارف ربانی نور علی شاه اصفهانی قدس سره از خدمت رونق علیشاه کرمانی رحمةالله تلقني یافـت و از برکـت انفـاس 
ب الله ثراه گردید چه قبل از سـلوک و قدسی اساس آن حضرت باعلی مراتب فقر وفنا رسید و از خلفای جناب نورعلی شاه طی

بود هنگامی که شهریار ایران آقامحمد خان موالنا مظفر علی شاه را از کرمان چه بعد از آن در خدمت موالنا مظفر علی شاه می
د بپای تخت احضار فرمود باحضار آن بزرگوار نیز فرمان داد مدتی در پایتخت سکونت داشت و چندگاه در همدان ساکن گردی

پادشـاه زمـان آن جنـاب را  بـه امـر و بار دیگر به فرمان شاهی بدارالملک معاودت نمود بنابر حسد حساد و سعایت اهل فسـاد 
چوب زدند و بعد از شش هفت روز وفات یافت درامامزاده ناصرالدین مدفون گردید این واقعه در حدود سنۀ هزار ودویسـت و 

  .هفده روی نمود رحمةالله علیه

  علی آقامحمد
وی برادر جناب معطرعلی شاه قدس سره است باوصاف حمیده آراسته و به خصایل پسندیده پرياسته بـه صـدق نیـت و صـفای 
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طویت موصوف و به لطافت طبع و بساطت حال معروفست عمر گـرامیش بـه هفتـاد سـال رسـیده و تمـام آن بـه عـزت و حرمـت 
اجگانست آن بزرگ را شش فرزند ارجمند بل شش گـوهر گرامنـد اسـت گذرانیده خاندان ایشان در والیت کرمان مشهور به خو

ارشـد آقـا محمـدعلی اسـت  آقا علی اکرب ولـد: همگی جمال حالشان به زیور حال و کمال آراسته و از خصایل نکوهیده پرياسته
بـه وفـور دانـش و عقل و حسن تدبري متفرد، به کسر نفـس و علـو همـت ممتـاز و  به قوتباصابت رای و صفوت ضمري منفرد و 

والیت کرمان است با وجود کثرت مشاغل دیوانی مصـاحب اهـل عرفانسـت از  انباز است، وی مستوفی دیوانکثرت ادراک بی
 مند و در معالم صدق و صفاپایه بلند مکرر سفر عراق نموده و با اکثر بزرگان صحبت داشته اکنون کهعوالم ذوق و وجدان بهره

هفت هجریست در آن والیت به شغل مذکور اشتغال دارد امید از کرم صاحب کـرم چنانسـت کـه آن  هزار و دویست و سی و سنه
  .خاندان صفوت نشان را از حوادث دوران و سوانح زمان در امان خویش نگاهدارد به محمد وآله االمجاد

  نظام علی شاه بن حاجی عبدالواحد
ت و از کربای اصحاب وجد و حال و از مریدان عارف باللـه رونـق وکمالس اسم شریفش موالنا احمد آن جناب از خاندان فضل

علی شاه کرمانی قدس سره و از خلفای موالنا مجذوبعلی شاه همدانیست در فقر وفنا و صدق و صـفا وحیـد زمـان ودر تشـویق 
ر سـلوک گذاشـت آن مریدان و ترغیب طالبان فریددوران، در بدو حال به تحصیل علوم اشتغال داشت و در ریعان جوانی قـدم د

بود آن جناب بـه صـحبت فقـري همت پريان به منزىل آرمید هنگامی که فقري در مدینه شرياز می زجوانمرد به صحبت پري رسید و ا
 بـه طـرفشرياز حرکت فرمود چندی در فارس تشریف ارزانـی داشـت آنگـاه علـم مراجعـت  به صوبمیل نمود و از آن والیت 

  .کرمان برافراشت
الزم السعادتش روح افزا و مجلس ارم مونسش به غایت دلگشا اکنون در آن والیـت تشـریف دارد و همـواره در  الحق صحبت

نمایـد و اصـناف الطـاف بـه زنـان مـیگمـارد انـواع لطـف و احسـان بـه مسـکینان و بیـوهسرانجام امور فقراء و ضعفا همت می
جواست که وجود آن بزرگوار رادیرگـاه نگاهـدارد بـه محمـد و آلـه فرماید از جناب حق سبحانه و تعاىل مرعاجزان و غریبان می

  .االمجاد

  هدایت علی شاه
اسم شریفش موالنا محمد اصل آن جناب از بلوک کهبنان است و در زهد و تقوی و ورع سرآمد اهل زمـان، در بـدایت احـوال 

ب السـبق ربـود بعـد از حاصـل تحصـیل به تحصیل علوم مشغول بود در اندک زمانی در فن فقه و حدیث از علمـای عصـر قصـ
تحصیل حاصل دیده دست طلب گریبان گري آن جناب گردیده سفر عراق عرب و عجم و خراسان کرده و به صـحبت بسـیاری از 

شمار در وادی طلب شتافته بـاالخره در خـدمت شـیخ ربـانی مالعبدالصـمد علماء و عرفای ایران رسیده روزگار بسیار و ایام بی
سره تلقني یافته بعد ازواقعه شـهادت کثريالسـعادت آن جنـاب بـه فـیض خـدمت عـارف ربـانی حسـني علـی شـاه همدانی قدس 

درگذشـت بعـد از مـدتی اذن ارشـاد یافتـه متوجـه  اصفهانی قدس سره فایز گشت و از برکت آن جناب در فقر و فنا از ایـن و آن
  .وطن مألوف گردید

ل عرفان زینت گرفته و از نفوس سـیمنت مـأنوس آن زبـدۀ اصـحاب ایقـان رونـق اکنون والیت کرمان بوجود ذیجود آن قدوۀ اه
گذارد و اوقات فرخنـده سـاعاتش را ئی مهمل نمیپذیرفته در ترویج شریعت غراسعی بلیغ دارد و در اهتمام طریقت بیضا دقیقه

که جناب حق سـبحانه و تعـاىل آن  بعد ازوظایف طاعات و عبادات در ترفیه فقراء و ضعفا است امید صادق و رجاء واثق است
  .بزرگوار را از سوانح روزگار و حوادث لیل ونهارمحفوظ دارد بمنه و کرمه

  ماهان
واسع، آبـش خوشـگوار و هـوایش  ایست نزهت قرین، در زمني هموار واقع و اطرافش چون دل آزادگاندهی است دلنشني و قریه

نو، محتویست به قرب هفتصد باب خانه و مردمش متوسط و میانه در هفت سازگار، مشتملست بر باغات نیکو و بساتني چون می
  .فرسخی کرمان و سمت شرقی آنست

  .مزار کثرياالنوار ماه ماهان وخورشید تابان سیدنورالدین شاه نعمت الله وىل قدس سره در آنجاست

  ذکر احوال شاه نعمت الله وىل قدس سره
ی بن جعفر بن سبن محمدبن عبدالله بن کمال الدین موسی بن یحیی بن هاشم بن مو وهو سید نورالدین نعمت الله ابن عبدالله



۳۰۵ 

صالح بن محمد بن حسن بن محمـدبن جعفـر بـن محمـدابن محمـدبن اسـمعیل بـن ابـی عبداللـه بـن محمـدباقر بـن علـی زیـن 
  .م اجمعنيالعابدین ابن حسني السبط بن علی الوصی و فاطمة بنت النبی صلوات الله و سالمه علیه و علیه

  :بیت    اندو به همني ترتیب خود سید نورالدین نعمت الله فرموده
 بیســــــتم جــــــد مــــــن رســــــول خداســــــت

 

 آشــــــــکار اســــــــت نیســــــــت پنهــــــــانی
 

  گویند در روز پنجشنبه بیست و دویم رجب در حلب متولد شده بعد بعجم آمده چنانکه خود گفته
  نظم

 نعمــــــت اللــــــه نــــــور دیــــــن دارد لقــــــب
 ممــــــــدتی هســــــــتم مجــــــــاور در عجــــــــ
ـــــک فـــــارس ـــــا در مل  مـــــن مجـــــاور حالی

 

 طلــــــبنــــــوردین از نعمــــــت اللــــــه مــــــی
ـــــک عـــــرب  گرچـــــه اصـــــلم باشـــــد از مل
ــــــب ــــــک حل  جــــــد مــــــن آســــــوده در مل

 

شود والدت جناب سید نورالدین نعمت اللـه الحسـینی طـاب و خود فرموده دال بر والدت من ذال ملفوظ است لهذا معلوم می
آمـده و بـه عبـادات مـی به ظهـوروده است و از صغر سن آیات و کرامات از او ثراه در سنه هفتصد و سی و یک در شهر حلب ب

پرداخته مقدمات علوم را در نـزد سـید رکـن الـدین شـريازی و فقـه و تفسـري و کـالم را خـدمت سـید شرعیه و ریاضات شاقه می
هار سالگی بر کتب اربعه شمس الدین خوارزمی و سیدشمس الدین مکی اخذ نموده منت فصوص را حفظ داشته، در بیست و چ

عالم شده به مسافرت و سیاحت ودیدن علماء و حکماء رغبت نموده بسیاری از مشـایخ خاصـه و عامـه را دیـده هفـده سـال در 
  .یک نمد بسر برده

له هم رسانیده و آن سلسـ هب گویند در اوایل حال وآغاز طلب ارادتی به سید محمد آفتابی که پريومرشد سید حسني اخالطی بوده
شـوند و در زمـان ارادت سـید محمـد آفتـابی دوازده سـال سـیاحت می) ع(اغلب سادات عظام و منتهی به حضرت امام موسی

ایران کرده بر قلۀ کوه دماوند که معدن گوگرد است دواربعني برآورده و قوت افطار او برف بوده پس بکـوه الونـد رفتـه مـدتی در 
آنجا به حلقۀ ارادت سید درآمده و بعد از سی سال دیگرباره در کرمان به حضور سید آنجا میزیسته بابا حاجی محمد صامت در 

 بـه جـز کـرد درحـواىل حلـه کـه ) ع(رسیده گویند سید از همدان قصد زیارت عتبات عالیات عرش درجات حضرت امام حسني
الله معروف شـده بعـد از زیـارت  آب شور آبی دیگر بدست نیامدی چاهی حفر نموده که آب شريین داشته و به چاه سید نعمت

کربال چهل روز در هوای گرم تابستان در محل قتلگاه به صیام یوم و قیام لیل و عبادت و ریاضت و سوگواری و اشـکباری بسـر 
ئـی در مـدحت آن حضـرت عرضـه برده پس به زیارت امام موسی الکاظم و حضرت امريالمـؤمنني علـی مشـرف شـده و قصـیده

اراضی مصر و سرچشمۀ نیل مسافرت گزیده اگرچـه در آن راه خطـر و ضـرر سـباع درنـده بسـیار بـود عـون داشته پس به جانب 
  .خداوند سید را محفوظ داشت

گویند وقتی سید نعمت الله باسید حسني اخالطی رحمه الله صـحبت داشـته جمعـی از اعـاظم سـادات و علمـاء بـا سـید همـراه 
زی و خواجه ضیاءالدین ترکه و موالنا شرف الدین علـی یـزدی و پـري تـاج کیـل رحمهـم بودند و از آن جمله سید قاسم انوار تربی

را در حواىل خلوتش در طاقی منزل داده و نقل فرستاده جناب سـید نعمـت اللـه بـه اند و سید حسني ایشان بودهالله اجمعني می
فـرود آمـد و سـید حسـني از  طـاق و سـقف بناگـاه دادنـد تغیـري منـزل همراهان گفته که از این منزل نقل از نقل اوىل است چون

  .آمده با سید مصافحه کرده به صحبت مشغول شدندر خلوت خود بد
اند سید حسني اخالطی صاحب بعضی علوم غریبه از قبیل کیمیا و سیمیا و لیمیا بوده و بعضی از آنهـا را بـه خـرج سـید هم گفته
مشرف بوده است نشسته بودند سید اخالطی دریچه راگشاده چنان به نظـر آمـد  ئی که برود نیلداده چنانچه در غرفه هلنعمت ال

نمود که همه شرياست و بازچنـان نمـود کـه  که در تمام آب دست و پای بریده است که روانست دیگر باره بست و گشود و چنان
وز دیگر عزیمت مکه معظمه کـرده و همان آبست که بوده سید اعتنائی به آنها نفرموده گفت مقصود ما کیمیای فقر محمدیست ر

در عرض راه حقه سربسته به درویشی داد که به سید اخالطی رساند چون گرفت و سرحقه را گشـاد قـدری پنبـه و آتـش در حقـه 
دید متفکر ومتأثر شده گفت دریغ که صحبت سید نعمت الله را قدر ندانستم گویند درویشی که حامل حقه بود چون شـنیده بـود 

سني اخالطی صاحب عمل کیمیا بوده بخاطرش گذشت که کاش سید نعمت الله روزی چند در صحبت سید اخالطی که سید ح
بآن درویش داد و گفت  گرفتهالله سنگی از زمني  گذرانیدیم سید نعمتآموختیم و به فقر و فاقه نمیتوقف نموده تا ماکیمیا می

-گوید قیمت این لعل یک هزار دینار است اگـر مـید گفت صريفی میصريفی برده قیمت برپس و بازگوی چون رفت و بازآمه ب

ئی چکانید وایـن غـزل را در فروشی زر حاضر است سید آن لعل را به زیر سنگی صالیه کرده شربتی ساخته و بهر درویشی قطره
  :بیت    آن وقت منظوم کرد



۳۰۶ 

ــــیم ــــا کن ــــر کیمی ــــه نظ ــــا خــــاک راه را ب  م
 

ـــــیم  صـــــد درد را بگوشـــــه چشـــــمی دوا کن
 

  :بیت    اىل آخره و خواجه حافظ نیز گفته
ـــــد ـــــا کنن ـــــر کیمی ـــــاک را بنظ ـــــه خ  آنانک

 

 آیــــا بــــود کــــه گوشــــه چشــــمی بمــــا کننــــد
 

گویند در مغازه مصر درویشی بود که باباحاجی علی نام داشت و پیوسته در پیش او آتش افروخته بود و جذبۀ قوی داشت و بـا 
ست و ازخود غایب شده توجهی به درویش آتش افروز کرده بعد از اندک وقتی میخت چون سید به مغازۀ او رفته بنشآمردم نمی

که سید از آن توجه رجوع کرده بوقت خود بازآمد درویـش را دیـد بـر روی افتـاده و آتـش او خاکسـرت شـده چـون مجـذوب بـه 
  .تخویش آمد در خدمت سید اظهار ارادت کرده از مغازه بريون رفته به عبادت پرداخت و تکمیل یاف

پردازد سید فرمود زنانه یا مردانه عرض کردند در مدت یک اربعـني چهـل دانـه گویند وقتی به سید گفتند که درویشی باربعني می
خورد پس سید فرمود این اربعني زنانه است اربعني مردانه آنست که چهل روز هر روز روزه دارنـد و هـر شـب یـک مغز بادام می

روز اول اربعني تا روز چهلم درنمازهای فـرض و سـنت باطـل وضـایع نگردیـده باشـد حضـار گوسفند بافطار بخورند و وضوی 
استدعای دیدن این اربعني راکردند سید قبول کرد و اربعینی به همان نحو بسر آورده بعد از فراغت از اربعني مریدان به خـدمت 

غازه که سید در آن بـاربعني نشسـته بـود باباحـاجی فرموده ازنظر آن جماعت غایب شد و خادم آن مآمدند رسید تجدید وضو می
  .لطف الله نام داشت و یک صد و ده سال عمر یافت و بعد به دیگری واگذاشت

گویند جناب سید پس از زیارت مکه معظمه در حرم کعبه به صحبت شیخ عبدالله یـافعی ملقـب بـه تنزیـل الحـرمني رسـیده بـاو 
کرده و هفت حج با شیخ گذاشته بعـد از توقـف مکـه بـه سـیاحت شبانی او میارادت حاصل کرد و مدت هفت سال خدمت و 

زن ایران رغبت کرده به مشهد مقدس رفته از آنجا به سمرقند حرکت کرده بماند وبا امري تیمور مالقات کرده حکایـت بـره و پـريه
  .که نذرسید کرده بود و ناظر امري از او به عنف گرفته مشهور است

د چندی به کوه مالکدار از کوهستان سمرقند رفته زمستان سرد باربعینی برآورده صاحب تاریخ مرقاةاالدوار نوشته اند که سینوشته
ها پوشـیده بـا آذوقـه بکـوه که چون سورت سرمای سمرقند بحد افناء رسید امرائی که ارادت با سید داشتند مشوش شده پوستني

سید رسانیدند سید را دیدند بر روی برف نشسته و پرياهنـی از نمـد پوشـیده چنـان مذکور رفتند و برف را بریده خود را به مغازه 
ریـزد از صـحت و سـالمتی سـید اش مرتاکم گردیده و برف از گرمـی او آب شـده و از اطـرافش مـیمتذکر است که عرق بر جبهه

نـود هـزار سـوار از ایـالت آن  و کثـرت مریـدان سـید بجـائی رسـید کـه. مسرور شدند ومزید ارادت ایشـان شـده مراجعـت کردنـد
صفحات با سید بیعت کردند و امري کالل نقشبندی این معانی را بنا خوبرت صورتی بامري تیمور عرض کرده او را متـوحش نمـودو 

ثـم ینکرونهـا و اکثـرهم چنانکه مذکور شـد امـري تیمـور سـید را از توقـف سـمرقند منـع کـرد سـید فرمـود یعرفـون نعمـت اللـه 
ز سمرقند بريون آمده به خانه خواجـه زکریـای بـاغی رفتـه متوقـف شـده در هفـت فرسـخی آنجـا خانقـاه و بـاغی و ا الکافرون

ساختند و حاصل آن باغ را بر فقراء وقف نمود و قریه تل حله را خریده وقف خانقاه نموده بعد از زیارت امـام همـام علـی بـن 
ه علیـه لـس به هرات آمـده در محلـه مريحسـینی سـادات رحمـت النجا توقف و عبادت نمود پآیک اربعني در ) ع(موسی الرضا

بماند مري حسینی در سنه هفتصد و بیست و شش رحلت یافته وصیت کرده بود که در سنه هفتصد و شصت و سه سیدی مرتاض 
وقـت سـید نعمـت نعمت الله نام باینجا آید و صبیه زادۀ من که دخرت سید حمزه است بطلبد البته بدهید که امانـت اوسـت در آن 

الله شصت ساله بود که زن گرفته و سید برهان الدین خلیل الله بن سید نعمـت اللـه بعـد از هفـت سـال در کـوه بنـان کرمـان روز 
جمعه یازدهم شهر شعبان سنه هفتصد و هفتاد و پنج از آن سیده متولد گردیده و متدرجاً به کمال رسید که جناب سید در مدحش 

  :نظم    فرموده
 اللـــــــــه مـــــــــن ای نوردیـــــــــدهخلیـــــــــل

ـــــــــه ـــــــــت الل ـــــــــار نعم ـــــــــانی یادگ  بم
 

ــــــده ــــــه مثلــــــت دیــــــده گــــــردون ندی  ک
ــــــاه ــــــا م ــــــا ســــــال و بس  بســــــا روز و بس

 

در ایام توقف در کوه بنان جمعی از اطرف بدیدن سید آمدند از جمله فضالی شرياز سید عمادالدین و سید نظـام الـدین احمـد 
د عمادالدین بـه هندوسـتان و سـید نظـام الـدین احمـد و بـرادرش کـه هـر دو شرفیاب شدند و توبه وتلقني و تعلیم ذکر یافتند سی

خلیفه سید بودنـد بـه شـرياز مـأمور شـدند شـیخ آذری طوسـی اسـفراینی و شـاه داعـی الـه شـريازی و شـیخ ابواسـحق داخـل در 
طیبـت فرمـوده کـه طـرزی  اند روزی سید بابواسحاق اطعمه که اشعارش متضمن خوردنیها و اطعمه بوده بر وجهارادتمندان بوده

  .گویمتوانم از الله سخن گفت از نعمت الله میتازه اخرتاع کردی عرض کرد چون من نمی
نشسته و کف دست راست بـر اند که سید به هر دو زانو متوجه قبله میاما طریقه تلقني ذکر کلمه طیبۀ الاله االالله چنني بوده نوشته

دست چپ ساق دست راست گرفته حرکت از جانب قلب که طرف چپ است به جانب روی ران و زانوی چپ نهاده و به کف 
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راست نمایند حمایلی الاله گفته شود و از جانب راست رجوع کرده و سـر زیـر آورده میـل بـه جانـب چـپ تـا بـه محـاذی قلـب 
  .االالله گفته شود و در نفس هرچه توانند مکث نمایند

هفت سال توقف در کوه بنان کرمان به تماشای یزد رغبت کردند و مردم یزد استقبال  الحاصل جناب سید نعمت الله وىل بعد از
نمودند و سید به قریۀ تفت مقام کردند و خانقاه و عمارت بنیاد نهاده بابرقو نیـز رفتـه در منـزل باباحـاجی شـريازی نـزول نمـود 

سید فرمود عجبست که این درخـت شـکوفه نکـرده  گویند اگرچه فصل بهار بود درخت سیبی در آنجا دید که شکوفه نکرده بود
عرض کردند که چون اطفال هر سال سنگ بسیاری بر این درخت میانداختند باباحاجی دعا کرده که این درخت شکوفه و سیب 

  :بیت    نیاورد تا از آسیب سنگ در امان باشد سید فرمود ای درخت
ـــی  آســـیب نیســـتهـــر کجـــا ســـیبی اســـت ب

 

ـــــی ـــــیب ب ـــــتاس ـــــیب در بس ـــــتآس  ن ماس
 

  .هرکه سنگت زند ثمر بخشش وهمچنني شد که فرمود: مصرع  و درخت را در برگرفته گفت امسال سیب بیاور 
گویند سید در حواىل آسیا طرح باغی انداخته عمـارتی در میـان بـاغ از دروکاشـی کـرده بـه خـط جلـی بـر آن نقـش فرمـود کـه 

گشته عمارت و بستان را باتمام آورده به شهریزد درآمـد و بعـد از بجانب موقف تفت باز زو با شفاءالقلوب فی لقاءالمحبوب
  .چندی از راه بافق باز به کوه بنان رفت

گویند وقت رفنت در چاه قادر قطاع الطریق بر قافله ریخته بگرفتند و بستند و قصد سید نیز نمودند سید از روی غضـب بایشـان 
بـه خـدمت سـید آوردنـد سـید آنهـا را  گرفتـهانیان بر دزدان غلبه کـرده همـه را نهیب داده دست و پای دزدان از کار افتاد و کارو
  .نصیحت فرمود و توبه داده مرخص کرده برفتند

ر امري تیمور است برادر خود احمدخان را امرياالمراء کرده صصاحب تاریخ فرشته نوشته که سلطان فريوزشاه بهمنی دکنی که معا
الله شريازی انجوی را که ناصح خريخواه او بود وکیل السلطنه خوانـده در سـال ششصـد و  خان خانان لقب داده بود و مريفضل

ده مريسید محمدگیسودراز که از معاریف عرفا بوده از دهلی بدکن آمده در حسن آباد گلربگه که تختگاه شاه بود آرمید احمـدخان 
رد و در ششصد و هیجده فريوزشاه پسراکرب خود حسن خان خان خانانرا ارادتی به سید پیدا شده با او رابطه آمد و شد حاصل ک

ایـم شـما هـم دربـاره اودعـای خـري نمائیـد را ولیعهد کرده ممضی شده به سید پیغام داد که ما حسن خان پسر خود را شاهی داده
، سید گفت از عالم احتیاج است سلطان در این باب اصرار افزود اید بدعای فقري چهسید جواب داد که چون شما شاهی باوداده

فایـده اسـت سـلطان از سـید رنجیـده او را از شـهر عـذر باالتاج شاهی تو به بـرادرت احمـدخان نـامزد شـده اسـت کوشـش بـی
  .خواسته وی بريون رفته در کنار شهر خانقاهی عاىل ساخته که اکنون مرقد اواست

ا وجـود محاصـره مفتـوح نشـد و دراردو وبـا افتـاده سلطان فريوز شاه در سال ششصد و بیست قصد تسخري قلعه پانگـل نمـود بـ
اعاظم متفرق شده برفتند و دیو رای هندوباراجهای دیگر بر سر سلطان آمدنـد و در آن منازعـه مـري فضـل اللـه وکیـل شـهید شـد 

و بـه سلطان انهزام یافت و اکثر والیات او بدست دیورای هندو افتـاد و لشـگرش در قتـل و غـارت و خرابـی مسـاجد کوشـیدند 
سعی احمدخان دیورای ازوالیت مراجعت نموده برفت و سلطان فريوز از غم وغصه مریض شده در ولیعهدی حسن خان اصرار 
افزود امنای دولت گفتند وقتی پسرت ولیعهد وشاه خواهد بود که احمدخان در میـان نباشـد سـخن سیدمحمدگیسـودراز بیـادش 

ان شب خربدار شده با پسرش عالءالدین خدمت سیدآمده سید دسـتار خـود را دو آمده قرارداد که احمد خان را کور کند وی هم
پاره کرده باو و پسرش داد و بهر دو مژده سلطنت رسانید و هر سه در یک طبق غذا خوردند و احمدخان فردا از شهر بريون رفته 

ایسـتاده و بـه طریـق سـلطنت بـر  ا احمـدخان داشـت بـريون دروازهه تاجری موسوم به خلف حسن بصـری کـه آشـنائی سـابقه بـ
احمدخان تعظیم کرده در رکاب اوروانه شد سلطان فريوز شاه از فرار احمدخان آگاه و امراء را بگرفنت او مأمور کرد احمد خان 
ملول و متحري در سایه درختی فرود آمده خوابش در ربود درخواب شخصی رادید در لباس درویشان که تاجی سبز دوازده تـرک 

آید احمدخان استقبال کرده سالم کرد و آن درویش تهنیت گفته تاج را بر سر احمدخان نهـاده گفـت گذاشته بسوی او می بر کف
نشني برای تو فرستاده احمدخان از خـواب برجسـته حـال را بـاخلف حسـن بصـری گفـت این تاج شاهی را یکی ازمشایخ گوشه

موافق تقدیر بود بر سپاه سلطان که عني الملک ونظام الملـک بـزرگ آنهـا  وباوی مستعد مقاتله و مجادله شدند و به تدبريی که
  .بودند غلبه کردند و اسب و فیل وغنایم بسیار بدست احمدخان درآمد

سلطان فريوز شاه با وجود ضعف بیماری پس از استماع شکست لشگر در محفه نشسـته چـرت شـاهی بـر سـر حسـن خـان گرفتـه 
رآمدند و در حواىل حسن آبـاد گلربگـه صـف آراسـتند چـون سـلطان مـریض بـود در آن وقـت بـر باسپاهی به محاربه احمدخان د

احمد خان پیوسـتند نظـام الملـک ۰۰ه حسب تقدیر ضعفی بر او مستوىل شده از خود برفت وآوازۀ فوت او انتشار یافت و سپاه ب
مـده از بـازی روزگـار بلکـه از قـدرت کردگـار پالکی سلطان را برداشته روانه شهر شد چون به دروازه رسـید سـلطان بـه هـوش آ
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حريان بماند احمدخان در گرد قلعه فرود آمده باالخره وارد شهر شد و به خدمت سلطان رفته بگریست سـلطان گفـت الحمدللـه 
ر تو رادر زندگی خود شاه دیدم اکنون تو را به خدا و حسن را بتو سرپدم احمدخان در هشتصد و بیست و پنج تاج شـاهی بـر سـ

  .نهاده بر تخت فريوزآمده احمدشاه بهمنی شد و سلطان فريوز در پانزدهم شوال وفات یافت
احمد شاه بهمنی در هشتصد و سی و هشت صیت بزرگواری سیدنورالدین نعمت اللـه وىل را شـنیده شـیخ حبیـب اللـه را کـه از 

ن روانه کرد که به وکالت سلطان دست ارادت بـدامن مریدان خاندان فقرا بود باشمس الدین قمی و هدایای وافر از هند به کرما
و  ءآن قطب زمان زنند و همت طلبند بعد از رسیدن به خدمت آن بزرگوار جناب سید موالنا قطب الدین کرمـانی را کـه از علمـا

ید به وی برسـانی ئی باو دادند که این امانت سلطان احمدشاه بهمنی است بامریدین بود با آنها روانه دکن فرمودند و صندوقچه
اختیار فریـاد بـرآورد کـه ایـن همـان درویـش اسـت کـه در زیـر فـالن چون موالنا بدکن رسید و از دور نظر سلطان بروی افتاد بی

درخت دروقت محاربه با لشگر سلطان فريوزشاه درخواب دیدم که تاج سبز دوازده ترکی به من داده بود و مـن چگـونگی تـاجر 
م اگر این قسم تاج باوی باشد امر غریبی است چون قطب الدین بـه حضـور شـاه آمـد گفـت جنـاب شـاه ارا هنوز باحدی نگفته

که از فالن تاریخ تا حال این تاج را برسم امانت نگاهداشـته بـودم چـون امـری  نورالدین نعمت الله دعا و سالم رسانیده و گفته
گردیـد و تقربـی پیـدا لله جنیدی را فرستاده بودید و بـاز مـیآمد اکنون که شیخ حبیب اکه موجب فرستادنش شود به وقوع نمی

  .شده واجب افتاد که امانت شما را به شما برسانم
اند که گفته چون سخن قطب الـدین کرمـانی بـدینجا کشـید حـالتی عجیـب در خـود مشـاهده کـردم از سلطان احمدشاه نقل کرده

زده ترک باشد جای شک نخواهد بـود قطـب الـدین در عـالم کشـف و سراپا حريت شده در دل گفتم که اگر این تاج سبز و دوا
صفا دریافته گفت ای شاه دغدغه بخاطر راه مده که من همان کسم که در زیر فالن درخت در عـالم رؤیـا بـه حکـم شـاه والیـت 

متصـف بـه صـفات  اختیـار در صـندوق را گشـاده تـاجپناه این تاج را که دوازده ترک و سبز است به نظر شـما درآوردم مـن بـی
  .تب صداقت و ارادت افزودمامذکوره را بر سر نهادم و بر مر

طان احمد را در مکتوب بـه خـط خـود اعظـم السـالطني شـهاب الـدین احمدشـاه وىل لعلی الجمله چون شاه نعمت الله وىل س
ن کرامت عجیب و تصرف غریب نوشته بود از آن پس مقرر شد که همان القاب را در خطب و منابر و محراب مذکور نمایند و ای

که برهان قاطع و تبیان ساطع است بر بزرگواری و والیت و غلبه و احاطه نفس سید نورالدین نعمت الله رحمةالله علیه معروف 
  :بیت  .اند در کتب تواریخ مسطور استومشهور و شعری که در این باب گفته

ـــــــان ـــــــیخ در ماه ـــــــد و ش ـــــــاه در هن  ش
 

ــــــاها ــــــني ش ــــــن چن ــــــند ای ــــــاج بخش  نت
 

ودر همني سال احمدشاه وىل خواجه عمادالدین سمنانی و سیف الله حسن آبادی را با عریضه و هدیـه بـه خـدمت جنـاب شـاه 
لهذا آن جناب نوراللـه بـن . نعمت الله وىل فرستاده استدعا نمود که جناب شاه فرزندی از فرزندان خویش را روانه دکن فرمایند

  .نامیدند روانه دکن فرمودندسن صباوت پادشاه هند می شاه خلیل الله نبريه خود را که در
چون سید نعمت الله وىل از روی علم و مکاشفه دانسـته بـود کـه کرمـان در احاطـه شـیخ نورالـدین ابـدال خـوارزمی خلوتیسـت 

شغول شده درجـه درویشی را با تحفۀ الیق به خدمت او فرستاده مقصود را بیان کرد شیخ از دریافت سید متحري شده به مراقبه م
ایـد کـه والیـت کرمـان را از مـا بگريیـد بلـی متعلـق سید را در نهایت علو دید فرمود دانستم که از جانب سید نعمتاللـه وىل آمـده

بایشانست بعد از این واقعه سید از کوه بنان به کرمان آمده شاه سید خلیل الله و عیال خـود را بـه شـهر خواسـته در حـواىل بقعـۀ 
ین مقام و خانه ساخته متوقف شدند گویند وقتی بسر آسیای ماهان رفته پريزنی سفره نان و کاسۀ ماست به حضـور شیخ قطب الد

سید آورده استدعای توقف در ماهان کرد و سید طرح خانقاه خريآباد و باغ خلوت و بـاغ شـهدا را در آنجـا انداختـه گـاهی در 
ایام مريزا اسکندر از اوالد امري تیمور حکومت فارس داشـت خـواهش نمـود زیست در این شهر کرمان و گاهی در قریه ماهان می

آمـد و بـر مـزار که سید از کرمان به شرياز آید سید قبول کرده روانه شد روز ورود بـه شـرياز از راه قـالت مرقـد شـیخ سـعدی مـی
سید با جمعـی از علمـاء و مشـایخ  سعدی فاتحه خوانده جناب مري سید شریف عالمۀ شریف جرجانی که در شرياز بود باستقبال

  .الحمدلله رحمةالله علینا و نعمت الله معنابارید مريسید شریف گفت تقدم جسته در آن وقت باران می
روز جمعه در جامع عتیق که از آثار عمرو لیث صفاریست مريزا اسکندر و جمعی برای ادای نماز اجتماع کردند و مقرر بـود کـه 

د شریف و سایر علماء به مسجد آیند چون سید نعمت الله به شـهر رسـید و راه مسـجد گرفـت يهمراه مريسشاه نعمت الله وىل به 
چندان ازدحام و اجتماع خالیق برای زیارت و دست بوس سید نعمت الله شده بود که مريسید شریف با آن معروفیـت و تقـرب 

اور ا گرفته از میان خالیق بـريون آورده مريسـید شـریف سلطان در زیردست و پای مردم قریب به هالکت شده بود و سید دست 
  .گفته که اگر امروز نعمت الله دست شریف را نگرفته بود پایمال خلقی و هالک قومی بودمی



۳۰۹ 

گویند حافظ رازی که صدر مريزا اسکندر واىل شـرياز و شـاگرد مريسـید شـریف بـوده گفتـه بـود کـه سـجاده شـاه نعمـت اللـه را 
مقرر کرد سـجادۀ سـید را  گسرتانند و سجادۀ مريسید شریف را بر یمني بگشایند مريسید شریف بر خالف آنبرطرف یسار واىل ب

  .دانی شرط ادب اینست که من کردمبر یمني و از خود را بریسار گسرتدند و گفت به حافظ رازی که تواحوال اولیاء را نمی
تنک الله اکرب است و به مزار پهلوان علـی شـمس مشـهور اسـت و  گویند جناب سید نعمت الله در شرياز بر کوهی که در حواىل

اند در ایامی که سید نعمت شدهاند و خواص و عوام غالباً در آنجا شرفیاب میسرچشمه فیضان آب رکن آباد است نزول فرموده
ود کـه ازمریـدان خواجـه الله در شرياز بوده قریب سی هزار کس در حلقـه ارادتـش درآمدنـد از جملـه فخرالـدین نـام درویشـی بـ

عبدالله اصفهانی بود و خواجه طریقه نقشبندیه داشت و فخر الدین نیز پـريو او بـود سـالها بـود کـه مشـکلی در خـاطر داشـت و 
شد روزی به محض ورود به مجلس سید نعمت الله آن مطلب مشکل بر او مکشوف شـد و دسـت ارادت بـه بهیچوجه حل نمی

ر بار به خدمت خواجه عبدالله نقشبندی رفت خواجه به وی گفت دور شو که بوی گند غريی از تو سید نعمت الله داد چون دیگ
آید فخرالدین شرح باز گفت خواجه متغري شده برای حجت و غلبه قصد مجلس سید کرده چون به مجلس رسـید سـید نعمـت می

ادب رعایـت نـاکرده خواسـت سـخن سـید را بـه الله مشغول بیان بود ومردم همه ساکت و صامت گوش داشتند خواجه عبدالله 
حرفی و بیانی قطع نمایدوىل زبانش بسته شد و نتوانست سخنی بگوید بعد از ساعتی از سید عـذرخواهی کـرده اظهـار خلـوص 

  نمود و از طریقت نقشبندیه به طریقت نعمةاللهی بازگشت و به کسوت خاص درآمد جناب سید نعمت الله فرمود
  :بیت

ــــــی ــــــتب ــــــف نعم ــــــرتکل ــــــه را نگ  الل
 

ـــــــــــذر ـــــــــــبندان درگ ـــــــــــق نقش  وز طری
 

اند و اکمل آنها حاجی نظام الدین کیجی بود کیج و مکـران والیـات معروفسـت همانـا او رادشـمنی از خلفای سید جمعی بوده
ن بهم رسیده بر او غلبه کرده وی از کیج و مکران عزیمت کرمان نمود که استمدادی از سـلطان کـرده مراجعـت نمایـد و بـر دشـم

وارد شـد سـید در بـاغ چهارطـاق در خلـوت انـزوا بـود درویشـی را  مد روزی کهآ خود غالب شودوباغالمان بسیار به کرمان می
آنهـا سواریسـت بـه فـالن عالمـت ونشـانهااز شـمایل و شـکل مخصـوص و اسـب و  آیند در میـانطلبیده گفت سواران بسیار می

رویش رفته آن سوار را دیده و وی را شناخته پیغام سید را به وی رسانیده حاجی طلبد داسباب، نزد او رو بگو نعمت الله ترا می
نظام الدین اطاعت کرده روانه شد چون قریب به خلوت سید شد سید از خلوت بريون آمده آن سوار را تنگ در بغل گرفته چون 

خـودو نظام الـدین سـه روز و سـه شـب بـیدست از او بازداشت امري نظام الدین بیهوش شد و سید به درون خلوت خود رفته و 
قوت افتاده بود بعد از آن به خویش آمده سواران خود را احضار کرده لباس امارت خود را برآورده بایشـان داده بـه بیهوش و بی

والیت خویش مرخص گردانید وخود در لباس فقر درآمده دروالیتی دیگر والیت یافت در خدمت شاه نعمت الله وىل بمانـد و 
  مصرع. بعد از چندی خلیفةالخلفاء شد

ـــار ـــد ک ـــرد بای ـــه ک ـــان چ ـــد بزرگ ـــني کنن  چن
 

 بـرددر ابرقو وگاهی در اقلید بسر میباباگاهی
 

و سید نعمت الله در پنجشنبه بیست ودویم رجب سنه اربع و ثلثني و ثمانمأة جامه گذاشت وصیت کرده بود که بابا حـاجی نظـام 
سـید ابـراهیم  بـه اتفـاقد و در آن وقت باباغایب بود بناگاه حاضر شده سید را تغسـیل نمـوده الدین بعد از فوت او را غسل ده

  .بمی ودیگران نعش سید را به ماهان برده به خاک سرپدند رحمةالله علیه
شمار مریدان سید نعمت الله را کس نداند چرا که شصت سال حالت سیاحت داشت چهل سـال و کسـری حالـت سـکونت و در 

  .وی رجوع داشتنده مدت یک صد و چهار سال غالباً از همه والیات مریدین ب این عرض
انـد بـه غـري از علمـاء و اند که دوازده هزار سید صحیح النسب در سلک ارادتمنـدان منسـلک بـودهارباب تواریخ و تحقیق نوشته

بادی از فرزندان جنـاب شـیخ تـاج الـدین شیخ نعمان محمود آ: مشایخ و اواسط الناس و اسامی بعضی از آنها از این قرار است
ابراهیم زاهد گیالنی قدس سره، شیخ عبدالحمید اصفهانی، شیخ فخرالدین احمد المعروف به سید خرمی، امريناصرالدین بمـی، 
سید حسني کوثری، نظام الدین سید احمد ترمدی، حاجی شیخ نظام الدین معروف به شـیخ خـرجن، سـید علـی سـبزواری، سـید 

ن اقطابی در تربیز معني بوده، سید نورالدین ایجی، سید مجنون رومی، شیخ محمود مورچه گري مـدرس هـرات، شـیخ شمس الدی
داود مشهدی، سید محمد بدخشانی، سید عمادالدین شريازی، سید محمـد حلـوائی شـريازی، سـید عزالـدین آملـی، سـید محـب 

گیالنی، سید محمد ترمدی کابلی، سید تاج الدین سیسـتانی، شريازی، شیخ محمد شريوانی، شیخ قاسم شريوانی، درویش حسني 
شیخ محمد طوسی، موالنا طبسی، سید قنرب طونی، مالشادی کوه صافی، موالنا حاجی بن موالنـا عبداللـه سـندی، سـید حبیـب 

یلی، حاجی اختیار الله پابرهنه، سید شمس الدین الهروی، شیخ کمال الدین شريازی، سید جالل الدین هربونی، موالنا شیخ اردب
تفتی یزدی، سید شمس الدین خاکی کرمانی، موالنا عالء الدین محمدقاضی گازرون فارسی، سید بابای قلندر، سید منهاج، پـري 



۳۱۰ 

  .خريالدین گیالنی، شیخ برهان الدین خلیل الله طاوسی پدر جناب سید نصرالله
رساالت جناب سید بسیار است از سید عالءالدین مهدی نقل دیوان شاه نورالدین نعمت الله وىل معروفست مکرر دیده شده و 

و نظم ونثر جناب شاه نعمت الله در حضـور خـود حاضـر دارم  اند که گفته من در شام سیصد و چهل رساله فارسی و عربیکرده
در تفسري آیـۀ اللـه ) ۳(در تفسري سوره اخالص )۲(در تاویل فاتحةالکتاب ) ۱(داریم اسامی بعضی از آنها را در اینجا مرقوم می

رسـاله ) ۷(در معنـی الوالیـة احاطـة بکـل شـیء ) ۶(در سـجدات کـالم اللـه ) ۵(در حرف مقطعـه ) ۴(نورالسموات و االرض 
رسـاله ) ۱۳(رسـاله بـرازخ ) ۱۲(رسـاله کمیلیـة ) ۱۱(رسـاله معرفـت ) ۱۰(رساله جامع اللطایف ) ۹(رساله روحیه ) ۸(مکاشفات 

رسـاله صـغار ) ۱۸(رساله اصول تصوف ) ۱۷(رساله حقایق االیمان ) ۱۶(رساله لطایف تصوف ) ۱۵(رساله ذوقیه ) ۱۴(محبت 
مقامـات ) ۲۴(رسـاله فتـوح ) ۲۳(رسـاله فتوحـات ) ۲۲(هـدایت المسـلمني ) ۲۱(رسـاله اعتقـادات ) ۲۰(رساله تحقیقـات ) ۱۹(

در شـرح ) ۳۰(رساله حورانیـه ) ۲۹(رساله لوامع ) ۲۸(رساله لوایح ) ۲۷(رساله اختطاب ) ۲۶(رساله مطالع ) ۲۵(القلوب عربی 
در شـرح ) ۳۴(اسـئله سـلطان اسـکندر واجوبـه سـید ) ۳۳(اسم و رسم ) ۳۲(جنب عربی ) ۳۱(رباعیات شیخ ابوسعید ابوالخري 

) ۳۷(مناقـب مهـدی ) ۳۶(در بیان هرفصی از فصوص با کلمه آن پیغمرب و شرح نقـش الفصـوص ) ۳۵(ابیات فصوص الحکم 
بلـوغ کمـال و کمـال بلـوغ )۴۲(منشـئات ) ۴۱(نقطـه ) ۴۰(شـرح لمعـات ) ۳۹(رساله وجود و شجرۀ نسب خود ) ۳۸(نصیحت 

مقامـات صـوفیه بـه طریـق ) ۴۴(اصطالحات شیخ محـی الـدین در ترجمـه اصـطالحات کمـال الـدین عبـدالرزاق کاشـی ) ۴۳(
) ۴۹(در تحقیـق ارکـان اسـالم ) ۴۸(زالت وجـود تنـ) ۴۷(توحیـد ) ۴۶(در بیـان معنـی توکـل ) ۴۵(پريهرات عبدالله انصـاری 

الهامـات ) ۵۳(رسـاله االذواق ) ۵۲(ت شیخ قال کذا و کذاالیعول علیه اترجمه وارد) ۵۱(رساله زن ) ۵۰(ترجمۀ سؤال و جواب 
) ۵۸( رسـاله التنبیهـات) ۵۷(رسالة االعیان فـی السـلوک ) ۵۶(رساله فی االعیان بل رساالت فی االعني ) ۵۵(انعامات ) ۵۴(

سـؤال ) ۶۴(در نصیحت سید برهان الدین خلیل اللـه ) ۶۳(نصایح ) ۶۲(لطایف ) ۶۱(حواس ) ۶۰(نکات ) ۵۹(صفات مهدی 
) ۶۸(ذوق ) ۶۷(فیـوض اسـرار ) ۶۶(در تحقیـق مراتـب و بیـان مسـائل  ) ۶۵(و جواب اسم اعظم و آیات سبعه الهیه و غريهـا 

  :بیت  سالةها، کماقال رحمةالله علیهر) ۷۱(امانات ) ۷۰(اصول ) ۶۹(رسالةالتعاریف 
ـــــــام او کـــــــردیم هـــــــا ـــــــن رســـــــاله ن  ای

 

ـــــــه ـــــــت نکت ـــــــی بشـــــــنو زمـــــــااز هوی  ئ
 

در بیان حـدیثی کـه در تسـبیحات اربعـه وارد ) ۷۶(در ادب ) ۷۵(در غیبت و حضور )۷۴(خلق افعال )۷۳(آداب خلوت) ۷۲(
در کماالت انسـان، کـه ) ۸۱(در ترک عالیق ) ۸۰(قب در تحقیق منا) ۷۹(در تحقیق فلا و نقطه ) ۷۸(اسئله واجوبه ) ۷۷(شده 

فـی ) ۸۴(در بیـان تفصـیل مراتـب نفـس ) ۸۳(در بیان نبـوت و والیـت ) ۸۲(باستدعای همام الدین عبدالرزاق کرمانی نوشته 
در  )۸۹(معنـون بهـدایت ) ۸۸(در معرفت مشتمل بر ده فصل ) ۸۷(در بیان ارکان ایمان ) ۸۶(در بیان مستی ) ۸۵(المقدمات 

در بیان معنـی ان ) ۹۱(در ترتیب منازل و مناسبت بعضی از اسماء با بعضی از کواکب ومنازل ) ۹۰(بیان فص فصوص از فلوک 
رسـاله ) ۹۵(در مراتب ) ۹۴(در تنزالت و مراتب ) ۹۳(در معنی حدیث السلمان منا اهل البیت ) ۹۲(الله خلق آدم علی صورته 

رسـاله فیهـا ) ۹۸(در بیان محبت آل عبـاء و مراتـب ایشـان ) ۹۷(حروف مبسوطه ) ۹۶(رار موسومه بجامع االنوار و مجمع االس
) ۱۰۲(در حمـد و شـکر ) ۱۰۱(در کالم ) ۱۰۰(در بیان آیۀ هواالول و االخر و الظاهر و الباطن و هو بکل شیء علیم ) ۹۹(الدوایر 

  .بهمنی رساله نسبت خرقه سلطان احمدشاه) ۱۰۳(در خلق افعال و اختالف علماء 
مخفی نماند که مدار طریقت این سلسله اعنی نعمت اللهیه در راه صدق و صفا و متابعت شریعت مصطفی و اطاعـت بـه طریـق 
مرتضی بودن است و مخالفت نفس و هوی و مجانبت از بدعت و معصـیت نمـودن و پیوسـته بـه تصـفیۀ قلـب و تزکیـه نفـس و 

ر و نامحرم پوشیدنست ذکر جهر و خلوت و ترک حیوانی و سـماع در طریقـه آن تخلیه روح کوشیدن و روش خود را از نظر اغیا
حضرت نیست و سلوک ایشان خلوت در انجمـن اسـت یعنـی در ظـاهر بـا خلـق و در بـاطن بـا حـق سـبحانه و تعـاىل بودنسـت     

  :بیت
 از درون بـــاش آشـــناوازبرون بیگانـــه بـــاش

 

ــی ــم م ــاروش ک ــني زیب ــاناینچن ــدر جه ــود ان  ب
 

ده است هرکس نه در متابعت رسول الله است اگر همه زاهد زمانه بود گمـراه اسـت و هـر سـالگی نـه در پـريوی مرتضـی و فرمو
علیست گر همه شیخ روزگار باشد دغلی است سلوک سالکان آن سلسله در لیاىل جمعه بایکدیگر بسر بردن و آنچه برسـد برسـم 

را بروز آوردن و همواره در تزکیه نفس و تصفیه قلب و تخلیه سـروتجلیه نیاز در حضور شیخ صرف کردن و به ذکر و مراقبه شب 
  .روح کوشیدن و پیوسته کسوت رضا و تسلیم و توکل و قناعت و بردباری پوشیدنست

  وىل قدس سره این قسم نوشته شده و نیز در نسخه دیگر احواالت سید نورالدین شاه نعمت الله



۳۱۱ 

ربـود در تکمیـل ناقصـان و تربیـت ظاهری و باطنی گـوی مسـابقت از ابنـای زمـان مـیمظهر آیات ومجمع کرامات بود در علوم 
مریدان یگانه و در فقر و فنا و صدق و صفا وحید زمانه بود وصف فضایل و کماالت آن جناب مستغنی از بیانسـت و از محامـد 

ولیاء وغوث االصفیاء حضـرت علـی و محاسن آن بزرگوار هرچه نویسم بیشرت از آن است نسبت طریقت آن حضرت به قطب اال
پیوندد و در اکثر محل در این دفرت مذکور شده است به تکرار آن حاجت نیسـت و بن موسی الرضا علیه آالف التحیة و الثناء می

  رسد چنانچه آن جناب نسب خویش را به سلک نظم کشیدهنسب شریفش به حضرت امام الهمام محمدالباقر علیه السالم می
    

  :نظم
 مــــــــــــت اللهــــــــــــیم ز آل رســــــــــــولنع

ــــــــــــــه ــــــــــــــري عبدالل ــــــــــــــرةالعني م  ق
ــــــــــــــــــــــید ــــــــــــــــــــــدر او محمدالس  پ
ـــــــــان ـــــــــا ز جه ـــــــــلطان اولی ـــــــــاز س  ب
ـــــــی ـــــــن یحی ـــــــال دی ـــــــل کم ـــــــري کام  م
ـــــدرش هاشـــــم اســـــت و جـــــد موســـــی  پ
ــــــــا ــــــــته لق ــــــــر خجس ــــــــر آن جعف  دیگ
ــــــام  ســــــید صــــــالح اســــــت و احمــــــد ن

 نـــــــزد همـــــــت او پـــــــس محمـــــــد کـــــــه
 بـــــــاز جعفـــــــر کـــــــه بـــــــود عالیقـــــــدر
 پــــــس حســــــن پــــــس محمــــــد آن ســــــید

ـــــــــــــک  ـــــــــــــاه ممال ـــــــــــــشپادش  دان
 مـــــــــري احمـــــــــد کـــــــــه بنـــــــــدگان درش
 شـــــــــاه ســـــــــادات ســـــــــید اســـــــــمعیل
ــــــــني ــــــــه آنکــــــــه روح ام ــــــــی عبدالل  اب
ـــــــــــاقر ـــــــــــد ب ـــــــــــام محم ـــــــــــاز ام  ب
ــــــــــی ابــــــــــن حســــــــــني  پــــــــــدر او عل
ـــــــاز امـــــــام بحـــــــق حســـــــني شـــــــهید  ب

ــــــول  ــــــی رس ــــــر آن وص ــــــه ام ــــــدا ب  خ
ـــــــــم ـــــــــه عل ـــــــــد در مدین ـــــــــه باش  آنک
 بیســــــتم جــــــد مــــــن رســــــول خداســــــت
  هســـــــت فرزنـــــــد مـــــــن خلیـــــــل اللـــــــه

 

 محـــــــــــــــرم عارفـــــــــــــــان ربـــــــــــــــانی
 قـــــــــت و پـــــــــري روحـــــــــانیمرشـــــــــد و

ـــــــــانی ـــــــــیچ رو ث ـــــــــودش به ـــــــــه نب  ک
ـــــــــی ـــــــــا دان ـــــــــت ت ـــــــــه اس  مريعبدالل
 ســـــــــــــــید مســـــــــــــــند مســـــــــــــــلمانی
ــــــــــــامانی ــــــــــــادرش شــــــــــــاهزاده س  م
ـــــــــانی ـــــــــف روح ـــــــــض و لطی  روح مح

 بـــــــــود از پریشـــــــــانیجمـــــــــع مـــــــــی
ــــــــــانی ــــــــــالم ف ــــــــــود ع  مختصــــــــــر ب
 کــــــــان احســــــــان و بحــــــــر عرفــــــــانی
ــــــــــــخندانی ــــــــــــه س ــــــــــــد گ  روح بخش
ـــــــــانی ـــــــــت خاق ـــــــــرب اس ـــــــــر اک  جعف
ــــــــــــلطانی ــــــــــــد س ــــــــــــان یافتن  در جه

ــــــــــــــ ــــــــــــــاب س ــــــــــــــبحانیآفت  پهر س
 گفـــــــت او را کـــــــه جملـــــــه را جـــــــانی
 مخـــــــــرب کفـــــــــر و دیـــــــــن را بـــــــــانی

ـــــــاد مـــــــی ـــــــن العب  خـــــــوانیآنکـــــــه زی
ــــــــــی ــــــــــی عمران ــــــــــور چشــــــــــم عل  ن
 واىل ملکـــــــــــــــــــــت ســـــــــــــــــــــلیمانی
ــــــــــــی  کــــــــــــوری خــــــــــــارجی و مروان
 آشــــــــکار اســــــــت نیســــــــت پنهــــــــانی
 بــــــــاد یــــــــارب بــــــــه بنــــــــده ارزانــــــــی

 

ار عـرب نمـوده بسـیار از علمـاء عصـر را دیـده و بـه و دیـ اصل آن جناب از بلوک کهبنان بوده ودر بدو طلب سفر ایران و توران
صحبت مشایخ حرمني شریفني رسیده و چندین اربعني در خدمت شیخ خود شیخ عبدالله یافعی کشیده و مرارت زحمت و اذیـت 

  .از علماء ظاهر چشیده
حکم بـر اخـراج نمودنـد  منقولست که آن حضرت مدتی در یزد ساکن بود اهل آن شهر نسبت به آن جناب اهانت کرده باالخره

  .یعرفون نعمةالله ثم ینکرونها و اکثر هم الکافرونرفتند این آیۀ کریمه را خواندند هنگامی که بريون می
در تواریخ مسطور است که قرب سیصد هزار کس بدست آن جنـاب توبـه نمودنـد و در سـلک ارادت آن جنـاب منسـلک شـدند 

ان برتسید و آن جناب را بدارالملک هرات طلبید مدتی حسب الحکم مريزا شاهرخ آن مريزا شاهرخ بن امري تیمور از کثرت مرید
ارادت داشـتند و از  آن جنـاب نمود اکثر امرای شاهرخیه بدجناب در هرات ساکن بود و همواره نشر علوم ظاهری و باطنی می

فرمـود لهـذا از ایـن رهگـذر تغنا سلوک میگذاشتند چون آن جناب با شاهرخ مريزا به طریق اسقواعد خدمت و ارادت فرو نمی
رسـید و از بـاطن آن جنـاب غبار کدورت و مالل بر حاشیه ضمري شهریار نشسته بود با وجود آن پیوسته به زیـارت آن جنـاب مـی

گردید روزی مريزا شـاهرخ از آن جنـاب پرسـید بـا آنکـه شـما بـه والیـت معـروف و مشـهورید بـا امـراء دولـت مـا مستفیض می
  :کنید آن جناب فرمود   بیتت نموده چرا لقمۀ شبهه ناک میل میمجالس
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 گــــر شــــود از خــــون دو عــــالم مــــال مــــال
 

 کــــــــی خــــــــورد مــــــــرد خــــــــدااالحالل
 

ه ئـی بـپسند نیامد ودر مقام امتحان برآمد یکی از مالزمان را فرمود بريون رفته بره کالم کرامت انجام آن جناب مريزا شاهرخ را
ب نموده گفت اباخ سپار و طباخ طبخ نمود به نظر شهریار درآورد چون خوان حاضر گردید روی به آن جنستم گرفته بیاور و بر ط

از این طعام تناول فرمائید جناب شاه نعمت الهل طعام تناول فرموده و حمد باری تعاىل بجای آورد مريزا شاهرخ گفت این چـه 
نگارید آنگاه ماجرای پري زال را گفت آن جناب فرمود ای پادشـاه اخورید و حالل میحالت است و آن چه مقام طعام حرام می

در تحقیق این امر سعی نمای و تفحص فرمای شاید در ضمن این حکمتی باشد مريزا شـاهرخ امـر فرمـود کـه پـريه زال بیایـد و 
البی رفته بـود مـدتی احوال خویش را بیان نماید چون پريه زال حاضر گردید عرض نمود ای پادشاه فرزندی داشتم بسرخس بج

ئـی نیـاز شـاه نعمـت اللـه وىل شد نیامد و خربی ناخوش شنیدم و مشوش گردیدم نذر کردم که اگر فرزندم به سـالمت بیایـد بـره
آوردم مالزم شهریار در اثنای راه از مـن ئی به جهت آن جناب مینمایم روز گذشته هنگام شام فرزندم وارد گشته بر وفق نذر بره

زال شـنید منفعـل و شرمسـار گردیـد و عـذر تقصـري خـویش عجز نمـودم نپـذیرفت چـون مـريزا شـاهرخ سـخن پـريه بگرفت هرچه
درخواست کرد و مراسم خدمت و ارادت بجای آورد آنگاه آن جنـاب رامـرخص نمـوده بـه وطـن تشـریف ارزانـی فرمـود مـدت 

  :رباعی  چنانکه خود بیان نموده استالعمر در قریه ماهان ساکن بود زیاده بر نود و هفت سال زندگانی نمود 
 نـــــود و هفـــــت ســـــال عمـــــری خـــــوش
 گرچــــــه امســــــال هســــــت ســــــال قــــــران

 

ـــــــــــــده ـــــــــــــی پاین ـــــــــــــده را داد ح  بن
ــــــــده ــــــــد ز ســــــــال آین ــــــــا چــــــــه زای  ت

 

وفات آن جناب در سنه هشتصد و هفتاد و هفت اتفاق افتاده، مزار فیض آثار آن بزرگوار در قریه ماهان در غایت اشـتهار اسـت 
لیفات مرغوب از آن جناب در روزگار یادگار است من جمله دیوان اشعار و غريه آن جنـاب قـرب نـود هـزار تصنیفات خوب وتأ

  :غزل  بیت است غزىل و رباعی تیمناً و تربکاً در این مجموعه ثبت افتاد 
 گفتـــــــــیم خـــــــــدای هـــــــــر دو عـــــــــالم
ـــــــــــــت ـــــــــــــوت و والی ـــــــــــــیم نب  گفت
ـــــــــا اســـــــــت ســـــــــید  آن برهمـــــــــه انبی
ـــــــون ـــــــب کـــــــن از ن ـــــــی طل  و او ار طلب

 و آخــــــــــــرش نظــــــــــــر کــــــــــــن در اول
ـــــــــیکن ـــــــــاه م ـــــــــی نگ ـــــــــني عل  در ع
 شـــــهباز علـــــی اســـــت نیـــــک دریـــــاب
ــــــــــــاش ــــــــــــابع آل مصــــــــــــطفی ب  روت
 کـــــــــم بـــــــــاد محـــــــــب آل مـــــــــروان
ـــــــا نشـــــــان آل اســـــــت ـــــــدق م ـــــــر بی  ب
ــــــم ســــــنجق خــــــویش ــــــر عــــــرش زدی  ب

ــــــــی ــــــــاقیب ــــــــت ب ــــــــرت او بهش  حض
ــــــــه ــــــــت الل ــــــــم نعم ــــــــوردو چش  ای ن

 

 گفتـــــــــیم محمـــــــــد و علـــــــــی هـــــــــم
 در ظــــــــــــاهر و باطننــــــــــــد همــــــــــــدم
ــــــــدم ــــــــا مق ــــــــه اولی ــــــــر هم ــــــــن ب  وی

 زواو فلا بجـــــــــــــوی فـــــــــــــا هـــــــــــــم و
ــــــــو ســــــــر خــــــــاتم ــــــــا دریــــــــابی ت  ت

ــــــه عــــــالممــــــی ــــــان جمل ــــــو عی ــــــني ت  ب
ـــــــــــــــــت ودام آدم ـــــــــــــــــه روح  اس  دان
ــــــــم ــــــــن ملج ــــــــور اب ــــــــابع پ ــــــــی ت  ن

ــــــــد کــــــــم ــــــــد کمــــــــرت از کــــــــمهرچن  ان
ــــــــــــــتم مســــــــــــــلم  ز آنســــــــــــــت والی
 بربســــــــــته ز زلــــــــــف یــــــــــار پــــــــــرچم
ـــــک خـــــاىل از جـــــم  جـــــامی اســـــت و لی
ــــــــــــــم ــــــــــــــواىل معظ ــــــــــــــرد م  ای م

 

  رباعی
ـــار اســـت و ـــیم ن ـــه او قس ـــاه ک ـــانآن ش  جن

 ملــــک دو جهــــان مســــخر اوســــت بلــــی
 

 در ملــک و ملــک صــاحب سیفســت و ســنان
ــــن را بســــنان ــــان گرفــــت و ای  آن را بســــه ن

 

آن جناب را چند خلیفه بوده موالنا محمود و موالنا شاه داعی الله و موالنا نورالدین آذری از جمله خلفاء بودند موالنا محمود 
کن ارسال نمود و موالنا شاه داعی الله را به والیت فـارس ارسـال داشـت وموالنـا را به جهت ارشاد وهدایت عباد به والیت د

نورالدین آذری را به مملکت خراسان فرستاد و سلسله طریقت آن جناب در اقلیم دکن تا حـال باقیسـت و در کشـور ایـران قریـب 
  .پنج سالست که جاری است

  یه استنعمت الله گفتار در طریقت آن جناب که معروف به سلسله
ئی که به آن جناب منسوبست خصوصیات چنـد بر ارباب معارف عرفان و اصحاب مواقف ایقان پوشیده و پنهان نماند که طریقه

تر از قبض است به خالف بعضی سالسل، دویم آنکـه کسـوتی به آن سلسله منسوبست اول آنکه بر سالکان آن سلسله بسط بیش
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و فرموده است که حق پرستی و خداجوئی در هر لباس ممکنست و لباس را اعتبـار جهت عامالن طریقت آن جناب معني نیست 
انـد سـیم آنکـه در آن نیست و این نیز خالف جمعی از سالسل است زیرا که اکثر ایشان برای خود لباسی و طـرزی معـني نمـوده

 انسان را بـرای معرفـت و عبـادت باشد وفرموده است حق جل و عالسلسله ترک کسب و کار کردن و روی در بطالت آوردن نمی
اول اکل که قوام بدن باوست،دویم لباس که سرت عورت و دفع اذیت از اوست، : آفریده و بسه چیز محتاج و مفتقر گردانیده است

اول بـه کسـب، دویـم : شود مگر از سـه چیـزگردد و ممکن نمیسیم مسکن که آرام و آسایش بدوست و این سه چیز حاصل نمی
جمهور دانایان دو قسم آن مذموم و مردود حضرت باری است پـس در ایـن سـه قسـم کسـب  به اتفاقسیم به سرقت، و به طمع، 

خود کسـبی بگزینـد و در آن ضـمن  به جهتمحمود و در آن رستگاریست پس انسان را الزم بل متحتم است که بیکار ننشیند و 
  .اشاره به همني مقام است »هیهم تجارة و البیع عن ذکراللهرجال التل«معرفت الله تحصیل نماید و باب عبادت بگشاید 

ومخالفـت ) ع(مدار طریقت آن جناب علی الدوام در راه صدق و صـفا ومتابعـت شـریعت مصـطفی و اطاعـت بطریـق مرتضـی
  .نفس و هوی نمودنست
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  حدیقه سیم

  :مشتمل است بر چهار چمن
  چمن اول در ذکر کشور عراق عجم

نش و بر ضمري مهندسان اقلیم بینش مخفی ومستور نماند که عراق عجـم کشوریسـت مشـهور و باعتـدال بر رای مساحان کشور دا
هوا و عذوبت ماء در السنه و افواه مذکور مشتمل است بر بالد قدیمه و مداین عظیمه و جبال عالیه و تالل راسیه و مرغزارهـای 

فـازه و کرمـان و از سـمت مغـرب بـه دیـار کردسـتان و خوش و شکارگاههای دلکش، محدود است از طرف مشـرق بـه والیـت م
خوزستان و از جانب جنوب به مملکت فارس و از جهـت شـمال بـدارالمرز و آذربایجـان، طـولش از سـفید رود اىل یـزد صـد و 

ی لـيشصت فرسخ و عرضش از گیالن تا خوزستان صد فرسخ، محتویست بر چهل پاره مدینه و قصبه اکثر آن از اقلیم چهارم و قل
از سیم، جبال و تالل آن بیشرت از صحاری و بیابانست مسکن طوایف تاجیک و ترک و لر و کرد، قدیم الزمان اهل آن مکان گـرب 

نمودند در حدود سنه نهصد و پنج به نريوی قوت بازوی شـاه بودند چون اسالمیان گشودند مردم آنجا به حکم شافعی عمل می
  .اسماعیل صفوی شیعه شدند

اول شیعه اثنی عشـری، دویـم اهـل سـنت، : سنه هزار ودویست و سی و هفت هجریست هفت مذهب در آن دیار استاکنون که 
 اصفهان و: از این چهار شهر معترب در آن کشور بوده قبل. سیم غاىل، چهارم اسماعیلی، پنجم زردشتی، ششم یهود، هفتم عیسوی

  .ری و قم و همدان اکنون ری و قم رو به خرابی نموده
ر تواریخ مسطور است که از بدو سلطنت پیشدادیان تـا نهایـت دولـت ساسـانیان آن ملـک در تصـرف ملـوک عجـم بـوده مگـر د

  :دوکس از بیگانگان آنجا را مسخر نمود
بـه کـف  گرفتـهن والیت حکومـت داشـت دویـم اسـکندر رومـی آن والیـت را آنخست افراسیاب ترک که مدت دوازده سال در 

گذاشت، در سنه بیست و دو هجری در زمان خالفت عمربن خطاب بدسـت اسـالمیان افتـاد چـون مـاه  کفایت ملوک اشکانیان
خالفت خلفاء به مغرب زوال روی نهاد طایفه امویه آن والیت را تصرف کردند و مراسم جور و عدوان بجا آوردند چون دولت 

ظهـور نمـود مـدتهای مدیـد آن دیـار در تصـرف ایشان به نکبت مبدل شد و زمان تغلب آن گروه درگذشت خالفت بنـی عبـاس 
ایشان بود در اواسط دولت ایشان ملوک صفاریان آنجا را گرفتند و جمهور رعایا و برایا فرمان آن فرقه پذیرفتند چندی سـالطني 

ان محمود طربستان در حیطۀ تصرف کشیدند چون ملوک دیالمه ظاهر گردیدند سالهای فراوان در فرمان آن فرقه بود تا آنکه سلط
غزنوی از ایشان انتزاع فرمود چنـدگاه در حکـم غزنویـه بـود آنگـاه در تصـرف ملـوک سـلجوقیه درآمـده ضـبط کردنـد سـالطني 
خوارزمشاهیان از حکم ایشان برآوردند چون خانان چنگیزیه بـدان والیـت اسـتیال یافتـه ملـوک خوارزمشـاهیان بـه بیغولـه عـدم 

ع و تنزل نهاد بدست آل مظفر افتاد، تیموریه از آن فرقـه انتـزاع کردنـد و مـدتی دیگـر در شتافتند چون دولت مغوالن رو به تراج
حیطۀ تصرف ملوک آق قیولنلو و قراقیونلو بود تا آنکه حضرت شاه اسماعیل صفوی انارالله برهانه ظهور نمود و قرون بسیار آل 

ور کـرده آن مملکـت را از اوالد صـفوی گرفتنـد و صفویه در آن والیت شاهی کردند ودرآخر دولـت ایشـان جماعـت افغـان ظهـ
ومرج بسیار کریمخان زند آن ملک را مسخر کرد و در  نادرشاه از آن طایفه باز گرفت و بعد از انقراض دولت نادری و ظهور هرج

و حیطۀ تصرف درآورد چون زمان حکومت زندیه درگذشت اوان سلطنت قاجاریه گشت اکنون که سـنه هـزار و دویسـت و سـی 
  .در تصرف اولیای دولت قاجاریه است هفت هجریست آن والیت

در تاریخ حمدالله مستوفی مسطور است که حقوق دیوانی عـراق در زمـان دولـت سـلجوقیان دو هـزار و پانصـد و بیسـت تومـان 
  .مغوىل بوده که هر تومان مغوىل دویست و پنجاه تومان رایج و شایع  این زمانست

  

  اصفهان
صـبهان اسـم مشـتق مـن الجندیـه و ذلـک ان االاند صاحب معجم البلدان گفته که بوده عربان معرف نمودهدر اصل اسپهان 

در اول لشـگرگاه کیقبـاد بـوده بـه  .لفظ اصبهان اذارداىل اسمه بالفارسیه کان اسباهان وهی جمع اسباه و االسباه الجنـد
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عظمت شان مشهور جهانست از اقلیم چهارم اما به حسب طول  مرور ازمنه روی به عمارت آورده، وی از بالد قدیمه ایران و در
در زمـني همـوار » لـب«و عرضـش از خـط اسـتوا » قوم«اند، طولش از جزایر خالدات و عرض حکماء آن را از اقلیم سیم گفته

قصـر، و بـاب الدشـت، و بـاب ال: اتفاق افتاده جنوب وی فی الجمله گرفتـه سـه طـرفش گشـاده اسـت در اول چهـار قریـه بـوده
  .جوباره، و کران، بتدریج زمان ازدحام تمام در آن شهر روی نموده

در بنای آن اختالفست بعضی گویند کیقباد که اول ملوک کیانست آنجا را دارالملک ساخته بقـاع خـوب و عمـارات مرغـوب در 
آنند که جمشید بنیاد کرده و اسـکندر آنجا طرح انداخته و برخی گویند طهمورث دیوبند پیشدادی آن شهر را بنا نهاده و جمعی بر

اند و در وسعت و عظمتش طریق سـعی در عظمت آن شهر سعی بلیغ بجا آورد ظاهرا سالطني اربعه در عمارت او تصرف نموده
اند، رکن الدوله حسن بن بویه دیلمی دور آن شـهر را حصـار کشـیده ودور آن را بیسـت اند وطالع بنایش را برج قوس گفتهپیموده

ک هزار گام قرار داده ودر تعمـري آن کوشـیده سـلطان ملـک شـاه سـلجوقی نـارین قلعـه تـربک نـام در غایـت اسـتحکام طـرح وی
ن بلده حصار محکم ساخت در زمان دولـت صـفویه آن شـهر بـه آانداخت و اشرف بن مريعبدالله غلجائی از جماعت افغان در 

  .ه خرابی نمودهغایت معمور بوده بعد از انقراض دولت آن خاندان رو ب
اکنون که سنه هزار و دویست و سی و هفت هجریست محتویست بر هفده محله و قرب پانزده هزار باب خانه و هزار پاره قریه و 
مزرعه در بعضی محالت آن آب جاریست آبش معتدل و هوایش باعتدال مایلست خاکش بدن میت را متفرق نگرداند و هرچـه 

بـه ها ممتاز و حبواش از سایر میوهاش بغري از انجري و انار وسط وارزان و به و خربزهاقسام میوه بدوسپارند نیکو محافظت نماید
امتیاز است، نهر زنده رود که آن را زاینده رود نیز گویند ابتدای آن از سمت غربی آن والیت از جبـال فی الجمله گران و بی آتش

ریـزد در عجایـب المخلوقـات آورده کـه فاضـل آب زاینـده وضع گاوخانی میخیزد و از جانب آن شهر گذشته در مبختیاری برمی
. ریـزدشود و به دریای فـارس مـیریزد و بعد ازمسافت شصت فرسنگ در والیت کرمان پیدا میرود در موضع گاوخانی فرو می

هل اصفهان در قدیم الزمان یهـود ا. گوید که این روایت مردود خردمندانست زیرا که زمني گاوخانی فروتر از کرمانستدانائی می
نمودنـد بـه اند آنگاه مجوسی شده بعد از ظهور اسالم بر مـذهب شـافعی عمـل مـیاند و بدین سبب آنجا را دارالیهود گفتهبوده

انـد اکنـون همگـی شـیعه اثنـی اند و از ملت آبـاء و اجـداد خـویش گذشـتهقوت و اهتمام شاهان صفوی شیعه اثنی عشری گشته
رب هزار باب خانه عیسوی در خارج شهر در قریه جلفا و دویست خانه موسـوی و صـدخانه سـنی سـنوی در انـدرون عشری و ق

اعتبارند مردمش زیرک و به تحصیل دنیا راغب و بزخارف آن طالب و مکـر و تزویـر بـر شهر سکونت دارند و بغایت ذلیل و بی
  :نظم    اندمزاجشان غالب چنانکه در مذمت اهل آنجا گفته

 اصـــــــفهان شـــــــهر کیســـــــت پرنعمـــــــت
ـــــــزش نکوســـــــت اال آنـــــــک  همـــــــه چی

 

ــــــــی شــــــــاید ــــــــب کن  هرچــــــــه در او طل
ــــــــــــی ــــــــــــداصــــــــــــفهانی در او نم  بای

 

عموماً بشرارت نفس مشهورند چنانکه در تواریخ مذکور است که خواجه بهاءالدین ولد خواجه شمس الدین در زمان حکومتش 
ات بهاءالدین اهل آنجا بـاهم نـزاع کردنـد زیـاده بـر هفتـادهزار نفـس قرب هفتادهزار کس از اهل آن دیار قتل نمود و بعد از وف

ئی در نفرین آن گروه بسـلک نظـم کشته شدند وخالق المعانی کمال الدین اسمعیل اصفهانی از شرارت خلق آنجارنجیده قطعه
انـد و آن قطعـه به قتـل رسـانیده کشیده و عنقریب بهدف اجابت رسیده لشگر مغول و تاتار بر آنجا استیال یافته اهاىل آن دیار را

  :اینست
ــــــــــــیاره ــــــــــــت س ــــــــــــد هف  ای خداون
 تــــا کـــــه دردشـــــت را چــــه دشـــــت کنـــــد
ــــــــــــــد ــــــــــــــان بیفزای ــــــــــــــدد مردم  ع

 

ــــــــــواره ــــــــــت خوانخ ــــــــــاهی فرس  پادش
ــــــــــــاره  جــــــــــــوی خــــــــــــون آورد بجوب
ــــــــدپاره ــــــــد دو ص ــــــــی را کن ــــــــر یک  ه

 

ل عـام نمـوده اکثـر مـردمش را بـدیار رگانی بنابر افساد اهل فساد آن دیار را در سنه هفتصد و هشتاد حکم بـر قتـووامري تیمور گ
عدم فرستاد و سلطان مسعود بن سلطان محمود در سنه چهارصد و بیست و سه بدان والیـت اسـتیال یافتـه بنـابر خباثـت بـاطنی 
فرمان بر قتل عام داد و اشرف بن مريعبدالله افغان در سنۀ هزاروصد و سی و چهار به سبب مخالفت صوری و معنوی تیـغ کـني 

ن نهاد و قتل بافراط کرد و دمار از روزگار ایشان برآورد و گاه نیز لشگر وبا و طاعون بآنجا مريسید و مردم را بسـیار تلـف برایشا
کرد چنانکه در سنه هزار و چهار طاعونی بدان والیت رسیده اکثر اهـاىل آنجـا بـه شـهر نیسـتی روان گردیدنـد و گـروه انبـوه می

  .جالی وطن کردند
انـد در زیـر مسطور است که هرکس چهل روز آنجا بماند بخست طبـع و لئآمـت مـزاج مبـتال گـردد و دیگـر گفتـه در کتب متداوله

نوبت خانه آن والیت چاهیست چون فکر مدققان عمیق، دجال بدمآل از آن چاه برآمده خلق را بچاه ضاللت خواهد انـداخت 
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اصفهان مشهور و درالسنه و افواه مردمان مذکور است معنـی و مردمان را از دین و ایمان بری خواهد ساخت، حدیث در مذمت 
در آنجـا مفقـود و نـادر اسـت و  حدیث آنکه مردمان اصفهان را عفت و عصمت نیست و غريت و حمیت و مـروت و سـخاوت

  .شودسماحت ناموجود در تواریخ مسطور است که ابتداء قحط و غال در عالم از آنجا ظاهر می
کـه از اشـعار شـعرای متقـدمني و متـاخرین کتـابی ترتیـب داده و اسـم آن کتـاب را  تخلـص آذر حاجی لطفعلی بیـک شـاملو

مـزه تر بودی زیرا که اشعار خنک و ابیات بیکتاب را یخچال نمودی بدان کتاب مناسب آتشکده نهاده و بزعم فقري اگر اسم آن
  .بسیار در آن کتاب درج کرده اصفهان را نصف جهان گفته وصف جهان کرده

رسـد زیـرا کـه بـه موجـب حـدیث کند بلکه بکنایت مذمت آنجا مـیگوید که این سخن داللت بر خوبی اصفهان نمیدانائی می
 به جهتشود الدنیا ملعونة نصف لعنت جهان باید در اهل اصفهان بوده باشد دیگر آنکه عظمت شهر سبب مدح و تعریف نمی

شـان محـل ظهـور و سیداالوصیا از آنجا ظهـور نمـوده و اصـفهان بـا آن عظمـتآنکه مکه معظمه با وجود خوردی خاتم االنبیا 
دجال خواهد بود معنی حدیث علیکم بالسواداالعظم آن نیست که والیت بزرگ بوده باشد بلکه در حقیقت سواد اعظم انسـان 

  :بیت  اندکامل است چنانکه گفته
ــــــش ــــــدارین دروی ــــــی ال ــــــوادالوجه ف  س

 

ــــــی ــــــد ب ــــــیشســــــواداعظم آم  کــــــم و ب
 

اگر معنی حدیث نه چنني بودی الزم آمدی که در بغداد و شام و مداین هند و فرنگ که به مراتب سواد آنها از اصفهان اعظمند 
بایستی سکونت نمود و در مکه معظمه و مدینه منوره و اماکن شریفه که سواداعظم نیست نبایـد بـود و حـال آنکـه اکثـر انبیـای 

  .انداند و درمحل خویش یا مانند او ساکن بودهصبات ظهور نمودهعظام و اولیای گرام از قراء و ق
 بـه امـر در تاریخ اصفهان مذکور است که از اثر دعای حضرت ابراهیم، اصفهان از سی نفر وىل خاىل نیست به سبب آنکه چون 

بـه حضـرت رب  نمرودبن کنعان سی نفر از اصفهان در پای منجنیـق حضـرت حاضـر شـده از سـطوت نمـرودی اندیشـه نکـرده
ام ظهور حضرت گو این کالم نیز خاىل از اشکال نیست زیرا که در هن. العالمني ایمان آوردند و تصدیق رسالت ابراهیم راکردند

-صاحب االمر و خاتم االولیا از هر اقلیمی و والیتی اهل ایمان و اصحاب ایقان بريون آمده شـرفیاب خـدمت آن حضـرت مـی

اهند بود و در هیچ جا مذکور نیست که شخصی از اصفهان بريون آید چـه جـای آنکـه سـی نفـر شوند ودر رکاب آن حضرت خو
ظهور نمایند مگر آنکه بگویند که در زمان ظهور آن حضرت آن سی نفر مفقود خواهد بـود و دجـال در آن وقـت خـروج خواهـد 

-بسیاری از علماء و حکماء از آنجا برخاستهنمود چه مضایقه ارباب دانش و اصحاب بینش از آنجا ظهور نموده باشند چنانچه 

اند کـه عنقریـب احـوال بعضـی از اصـحاب کمـال و اهـل دیـار حـال آنجـا نوشـته اند و به زیور کماالت ظاهری و باطنی پرياسته
  .خواهد شد انشاءالله تعاىل

انـد چـون را دارالملـک نمـودهمخفی نماند که اصفهان اکثر زمان مرکز سالطني جم شوکت بوده و خواقني فریدون حشمت آنجا 
  .اند الجرم در تلو احوال آن دیار ذکر آن فرقه را نمودن مناسب خواهد بودبعضی از ملوک سالجقه آنجا را مقر سلطنت کرده

  گفتار در بیان احوال ملوک سلجوقیه به طریق اختصار
 اولاند نماند که ملوک سالجقه متفرق بسه فرقه بر رای جهان گريان کشور خرب و بر ضمري جهانداران اقلیم سرب مخفی و پوشیده

 بـه درجـه بدو خـروج و عـروج ایشـان .ملوک کرمانسیم ملوک توران و خراسان و عراق و فارس و آذربایجان  دویمملوک روم 
گفتنـدی  سلطنت چنان بود که دروالیت قبچاق مردی بود از امرای معترب آن دیار موسوم به سلجوق کـه ترکـان او را تیمـور تـالیغ

یعنی سخت کمان بعد از فوت سلجوق پسرش قایم مقام او گردید و در اندک زمانی او راترقـی دسـت داده بـه مرتبـه بلندرسـیده 
نوبتی سلجوق به مجلس پادشاه خوارزم رفته برخواتون بزرگ او تقدم نمود خواتون با ملک گفت این پسر اکنون چنني جرئتهـا 

ت چه خواهد کرد پادشاه قصد ایذاء سلجوق نموده وی از این قضیه آگاه شده با خیل و حشـم کند چون استقالل یابد پیداسمی
از دیار قبچاق بريون آمده متوجه ماوراءالنهر گشت چون به حواىل سـمرقند رسـید فضـای سـینه او بـانوار ایمـان روشـنی پذیرفتـه 

بـرد در آن اثنـا مسکن کرد مدتی بدین منوال روز بسر میایمان آورد در زمستان درحوال بخارا و در تابستان صحرای سمرقند را 
پذیرفتنـد محصـلی بـرای گرفتند و اهل اسالم حکم آن گروه را بـه کراهـت مـیئی ازکفار که هر سال از اهل جند خراج میطایفه

ه مسـلمانان طرف فرستادند سلجوق از صورت آن معنی خربدار شده بـه زبـان آورد کـه مـن راضـی نیسـتم کـ خراج معموىل بدان
را باج دهند و فرمان آن گروه را اهل اسالم به گردن نهند سلجوق مردم خود را جمع نموده اهل آن دیار نیز بـا او اتفـاق  کافران

دریغ بر آن قوم نهادند بدین سـبب علـم کرده با گروه کفار مصاف دادند و جماعت کفار شکست فاحشی یافته مسلمانان تیغ بی
عیوق رسید و در عدل و داد مشهور آفاق گردید صد و هفت سال زندگانی یافتـه آخراالمـر از ایـن سـرای دولت سلجوق بر اوج 
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  .فانی بسرای جاودانی شتافت
. اسـرائیل، و میکائیـل، و موسـی، و یـونس: از سلجوق چهارپسر نامدار بـل چهـار گـوهر شـاهوار در صـفحه روزگـار یادگـار مانـد

  :ان محمود غزنوی وی را گرفته محبوس ساختاسرائیل که جد سالطني روم است سلط
مفصل این مجمل آنکه چون سلطان محمود از کثرت و شوکت آل سلجوق خرب یافت ایلچی نزد ایشان فرستاد و استدعای قدوم 
یکی از اوالد سلجوق نمود اسـرائیل از میـان بـرادران متوجـه غـزنني گردیـد چـون بـه خـدمت سـلطان محمـود رسـید سـلطان او 

را بـاوج عیـوق رسـاند روزی در اثنـای مکالمـه بـا وی گفـت  موفور نمود و بـا خـود بـر تخـت نشـاند و پایـه مرتبـه اش راتعظیم
اعانت ما تواند آمد اسرائیل سه چوبه تري وکمـان داشـت یـک ه اگروقتی ما را مددی احتیاج افتد چه مقدار سوار از خیل شما ب

ل ارسال نمائی صدهزار سـوار بـه مـدد شـهریار توجـه نماینـد سـلطان تعجـب تري از آن پیش سلطان گذاشت گفت اگر تري را بخی
نموده پرسید اگر زیاده باید اسرائیل تري دیگر را داد و گفت اگر این تري را بخیل ارسـال فرمـائی صـدهزار دیگـر متوجـه خـدمت 

گفـت اگـر ایـن تـري را بـه مـاوراءالنهر  پادشاه خواهند گردید سلطان گفت اگر زیاده احتیاج شود اسرائیل تريسیم راتسـلیم نمـود و
رسانند صدهزار دیگر بیایند سلطان گفت اگر لشگر کافی نباشد اسرائیل کمان را تسلیم کرد گفت اگر این کمان را بـه میـان اهـل 
ماروان سازی دویست هزار مرد متوجه خدمت شوند سلطان محمود از کثرت آل سلجوق خوف نموده بگرفنت اسرائیل فرمان داد 
و او را در قلعه کالنجر در حواىل ملتان در حبس نهاد تافوت شد پسرش قتلمش که باستخالص پدر رفته بود چون خرب فوت پدر 
شنید از راه بیابان سرخ کالهان برگردید با قوم خود پیوسته ایشان را بر انتقام تحریص نمود طایفه سلجوقیه بعد از فوت سـلطان 

چی نزد سـلطان مسـعود فرسـتادند و جهـت سـکونت یـورتی درخواسـت کردنـد سـلطان مسـعود محمود از جیحون عبور کرده ایل
سالجقه آنست که در مملکت من نباشند چون سلجوقیان ایـن خـرب را شـنیدند در مخالفـت سـلطان  به حالجواب داد که انسب 

سلطان گشادند سـلطان مسـعود خـرب مسعود یک دل گردیدند و خاطر بر انتقام اسرائیل قرار دادندو دست قتل و غارت بر ملک 
مخالفت ایشان شنیده مهم آن طایفه را سهل انگاشت و علم عزیمت به طرف کشور هندوستان و غزای کافران برافراشت هرچند 
بعضی امرای صاحب رای عرض کردند که دفع ترکان سلجوقی اهم واوىل است قبول ننمود و بعد ازمراجعت از هندوستان دفـع 

قدرت احدی نبود چند مرتبه پسران میکائیل طغرل بیک و جعفر بیک که مقدم الوس بودند با حاکم خراسان کـه ایشان در حیز 
امرياالمراء سلطان بود محاربه نمودنـد واردوی سـلطان را منهـزم سـاختند و مملکـت خراسـان را از وجـود مخـالف پرداختنـد و 

 .شان از این و آن درگذشتسلطنت خراسان بر ایشان مقرر گشت و پایۀ قدر و منزلت ای

  محمدبن میکائیل بن سلجوق
ابوطالب بود و مجموع مملکت خراسان را مسخر نمود در روز جمعه غرۀ رمضان المبارک سـنه ه ملقب به طغرل بیک و مکنا ب

هان گذران چهارصد و سی و دو در نشابور خطبه بنام او خوانده گشت و در همان روز شیخ الرئیس ابوعلی سینا در همدان از ج
درگذشت بعد از تسخري خراسان طغرل بیک در قلیل زمان دیار عراق عجم و عرب و فارس و خوزستان و آذربایجـان را مسـخر 
کرد چون لباسريی غالم بهاءالدوله دیلمی به مستنصر اسماعیلی پیوسته لشگر از وی گرفته به تسخري بغداد آمده بود القـائم باللـه 

قوت رفع او نداشتند قائم قاصدی به طغرل بیک فرستاده او را بـه بغـداد طلـب نمـود لهـذا طغـرل  عباسی و ملک رحیم دیلمی
ی نمود و در آن خصومت اکثـر بغـداد بـه غـارت رفـت طغـرل بیـک ملـک وبیک به بغداد رفته میان ترکان و بغدادیان نزاعی ر

ری آمده خواست زفاف کند در هشتم شهر رمضـان ه د برحیم را دستگري کرده ودفع لباسريی کرد و دخرت خلیفه را به نکاح درآور
المبارک سنه چهارصد و چهل و دو رعاف مفرطی بروی مستوىل گشت وبه همان علت از عالم فـانی درگذشـت مـدت ده سـال 

  .پادشاهی نمود او را فرزندی نبود
 ّماُ ل بیک جعفربیـک گردیـد و اوچون سالجقه ایران را متصرف شدند ممالک را قسمت کردند خراسان نصیب برادر کهرت طغر

البالد بلخ را دارالملک گردانید وآل سبکتکني را مغلـوب سـاخت و نیکـان و بزرگـان خراسـان را بنواخـت در سـنه چهارصـد و 
طغـرل بیـک . سـلیمان و الـب ارسـالن، و قـادر: تش ابوسلیمان بود از او سه پسر مانـديپنجاه و یک وفات نمود اسمش داود کن

ن را خواسته او را ولیعهد فرمود و بعد از وفات طغرل بیـک وزیـرش عمیـدالملک کنـدری سـلیمان را پادشـاه نمـود والدۀ سلیما
نهند خطبه به نام الـب ارسـالن خواندنـد و پایـه دهند و فرمانش را بگردن نمیچون دید که ایل و الوس به سلطنت او تن درنمی

  .قدرش را به درجۀ پادشاهی رساندند

  بوشجاع بن جعفر بیکالب ارسالن ا
پادشاه دولت یار و شهریار گردون اقتدار بـود بعـد از عـم بـر تخـت نشسـته از آب جیحـون اىل شـط فـرات مسـخر نمـود در سـنه 
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چهارصد و پنجاه و سه با قیصر روم در ملک ارمن با قلیل لشگری مصاف داد لشگر او را منهزم کرده او را گرفته خراج بر قیصر 
صد و پنجاه وهشت حسب الصالح نظام الملک در النک رادگان پسر خود ملک شاه را ولیعهد گردانیـدو بـر نهاد، در سنه چهار

سریر سلطنت و والیت نشانید و قدمی چند در رکابملکشاه رفت و گستوان اسبش را بر دوش گرفت آخر عزیمـت تسـخري تـوران 
ارزمی که حـاکم قلعـه بـود بـه نظـر سـلطان رسـید یوسـف بـه نمود ودر  کنار آب و قلعه بزم آن عزم فتح نمود یوسف کوتوال خو

دست ازجان برداشته و قدم به میدان سربازی گذاشته » هرکه دست از جان بشوید هرچه در دل دارد بگوید«موجب مثل مشهور 
پـدر خـود ردی از موزه کشیده بر سلطان زد، و سلطان در سنه چهارصد و پنجاه و چهار بـدان زخـم درگذشـت و در مـرو نـزد اک

  .مدفون گشت مدت پادشاهی او دوازده سال بود

  جالل الدین ابوالفتح ملکشاه بن الب ارسالن
پادشاه عالم و عادل و باذل بود از حدیمن تا سر حد خنت ضبط نمود و چهل و شش هزار لشگر همواره در رکاب داشت و امور 

بـه دقـایق امـور ملکـی و مـاىل مريسـید و سـاىل یکبـار در  ملک را بر رای ورویت خواجه نظام الملک باز گذاشت بـا وجـود آن
گردید مدت بیست و سه سـال در غایـت اسـتقالل پادشـاهی کـرد و قلـوب اعـاىل و ادانـی را نیـز در حیطـۀ مملکت خویش می

  .تصرف آورد و تاریخ جالىل را وضع نمود آخراالمر در سنه چهارصد و هفتاد وهفت به جهان جاودان انتقال فرمود

  لفوارس بر کیارق بن ملکشاهبوا
به حکم وصیت پدر افسر شاهی بر سر نهاد و با برادران خود محمود و محمـد مکـرر مصـاف داد ومحمـود در زمـان او خـروج 
نمود و عبدالملک عطاش را باصفهان فرستاد و سلطان برکیارق در سنۀ چهارصد و هشتاد و نه پای بـه عـالم دیگـر نهـاد مـدت 

  .سال بودپادشاهی او دوازده 

  ابوشجاع غیاث الدین محمدبن ملک شاه
بعد از برادر پادشاه گردید به قصد بغداد به عراق خرامید ایاز و صدقه که غالمان پـدرش بودنـد بـا آن شـهریار مصـاف نمودنـد 

ده سـال بـه قتـل آورد مـدت سـیز گرفتـهصدقه به قتل رسید و ایاز اسري گردید آنگاه باصفهان عزیمت کرد عبـدالملک عطـاش را 
  .سلطنت یافت در سنه پانصد و دو به کشور نیستی شتافت

  معز الدین ابوالحارث سنجربن ملکشاه
سلطان تاج بخش وممالک ستان بود پای جور بربست و دست عدل بگشود در ایام برادران درملک خراسان بود بعد از ایشـان 

والقاسم محمود بن محمد بـر سـلطان خـروج کـرده منهـزم سلطان گشت و پایه سلطنتش از ایوان کیوان درگذشت مغیث الدین اب
نیابـت خـود والیـت عـراق بـه وی داد ه ده عذرخواسـت سـلطان بـمـشده روی به وادی فرار نهاد بعد از آن به خدمت سـلطان آ

 و در زمان سلطان سنجر طایفه غـزان از جیحـون گذشـتند ومـدبرالملک عجمـی کـه وزیـر. ابوالقاسم بعد از چهار سال فوت شد
دیشان بتازد و آن فرقه را پریشان و مستاصل سازد سلطان در جنگ غزان اسري شده ملک بسلطان بود سلطان را بر آن داشت که 

فتند جمعی که از غالمان و مالزمان سـلطان بـاغزان آمیختـه خراسان و کرمان را گرفتندو به جاروب ظلم و جور اکثر آن بالد را رُ
خواست که از غزان انتقام کشد امان نداد و در سنه پانصـد و چهـل و دو لعۀ ترمد بردند سلطان میبودند سلطان را گریزانده به ق

  :به سرای جاوید روی نهاد مدت پادشاهی او چهل سال بوده در حالت نزع این ابیات را انشاء نموده شعر
ـــای ـــه گش ـــرز قلع ـــانگري و گ ـــري جه ـــزخم ت  ب
 بســـی حصـــار گـــرفتم بیـــک نمـــودن دســـت

 ورد هـــــیچ ســـــودنکردچـــــومرگ تـــــاخنت آ
 

ـــخر رای ـــنم مس ـــد م ـــن ش ـــخر م ـــان مس  جه
 بســی مصــاف شکســتم بیــک فشــردن پــای
 بقابقـــای خدایســـت و ملـــک ملـــک خـــدای

 

  ابوطالب رکن الدوله طغرل بیک بن محمد بن ملک شاه
تقالل زدنـد قایم مقام سلطان سنجر بود و با برادران به کرات محاربـات نمـود در زمـان او نـواب و مـواىل آن خانـدان دم از اسـ

  .چنانکه اتابک ایلدگز در آذربایجان و اتابک پهلوان درعراق و سنقریان در فارس

  مغیث الدین ملکشاه بن محمود بن محمد
پسران خود محمود و مسعود را باتابک بوزانه و تاج الدین وزیر به فارس فرسـتاد و خـود روی توجـه بـه دارالسـالم بغـداد نهـاد 
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آورده بر سریر حکومت نشانید سلطان آهنگ ایشان کرد بوزانـه را بـه قتـل رسـانید آخـر امـراء او متفـق بوزانه ایشان را باصفهان 
  .شدند در ضیافت وی را گرفته محبوس کردند

  غیاث الدین ابوشجاع مسعود بن محمود
عـراق رفتـه آنجـا را پادشاه دانا و بر عواقب امور بینا بود بعد از پدر بر تخـت سـلطنت جلـوس نمـود بـه عـزم تسـخري بغـداد بـه 

محاصره کرد در خالل آن حال استماع نمود که برادرش ملکشاه و اتابک ایلدکز که شوهر مادر ارسالن بن طغرل بود با ارسـالن 
اند بدین سبب بازگشت تارفع ایشان نماید چون بـه همـدان رسـید ایشـان منهـزم شـدند و سـلطان باهم همدان را محاصره نموده

  .ردید و به علت مرض سلسل البول در سنه پانصد و پنجاه و چهار در گذشتگ زکدعازم بالد ایل
در تواریخ مسطور است که سلطان در حالت نزع فرمـود تـا امـراء آن دولـت و امنـای آن حضـرت حاضـر شـوند و سـران سـپاه و 

وال که در خزاین بود از زر سروران کینه خواه به حضور آیند سپاهان تیغ زن و لشگران صف شکن در مقابل صف آرایند تمام ام
ن او جواهر حاضر کردند و غالمان ماهروی و کنیزان مشـگبوی بـه نظـر درآینـد پـس سـلطان از منظـر در ایشـان نگریسـت و فـراو

تواننـد نمـود و ایـن بگریست و گفت این همه سرداران و سواران و حشم موفور و خدم نامحصور یـک ذره از رنـج مـن کـم نمـی
تواننـد افـزود و این کنیزان سیمني بر وگنجهای از حد افزون و جواهر ازحساب بريون یکدم برعمر مـن نمـی غالمان زرین کمر و

توانند گشود بدبخت کسانی که در جمع اسباب دنیـوی سـعی نماینـد و در اینهمه نعمت و حشمت گرهی از محنت و الم من نمی
دشمن اهل کمال شوند و وزر و وبال عامه ناس بگردن گرينـد تحصیل زخارف فانی عمر گرامی ضایع فرمایند به سبب حب مال 

و به هزار رنج و محنت گردآرند و باهزار سوز و حسـرت بـوارث گذارنـد و در روز شـمار بـه عـذاب حسـاب گرفتـار شـوند و بـه 
  .عقاب مخلد گردند

د را از عذاب حساب فارغ گردانید سلطان بیداربخت بعد از تقریر این سخنان همه آن اموال و اسباب را بحاضران بخشید و خو
و نام نیک در صفحه روزگار یادگار گذاشت و علم ذکر جمیل بر سپهر برین برافراشت مدت سه سال و چهار ماه پادشاهی نمود 

ایـن او را پسری طفل بود فرمود دانم که امراء مطیع نشوند و منقاد او نگردند او را بافسنقور احمد دیلمی واىل مراغه سرپد و از 
  .جهان فانی نام نیک برد

  مؤیدالدین ابوالحارث سلیمان بن مسعود
بعد از غیاث الدین امراء مخالفت کردند بعضی به ملک شاه برادرش مایل شدند و جمعی بـه سـلیمان شـاه کـه عـم ایشـان بـود 

اضی صدرالدین خجنـدی چون سلیمان به اصفهان رسید اتابک الکه فارس و سکمه ترکان واىل گری خوزستان باوی بود پسر ق
اصفهان را بوی سرپد و لشگر گه در حدود همدان بود طلب داشت ایشان متابعت ننمودند سلیمان شاه به محاربـه آن گـروه رفتـه 

  .گرفتار گشت و در سنه پانصد و پنجاه بجور امراء درگذشت مدت پادشاهی او شش ماه بود

  ارسالن شاه بن طغرل بیک
در همدان به سریر پادشاهی نشاندند و خطبه بنام آن شـهریار در منـابر خواندنـد مـدت پـانزده سـال و  پسران اتابک ایلدگز او را

  .هفت ماه پادشاهی نمود در آن مدت اتابک محمد بن ایلدکز حاکم کل بود

  سلطان طغرل بن ارسالن شاه بن طغرل بن محمد بن ملکشاه
ت سالجقه رسید بلکه به نهایت انجامید مفصل ایـن مجمـل آنکـه سـلطان بعد از پدر پادشاه گردید و در زمان او اختالل به دول

خوارزمشاه در سنه پانصد و نود قصد عراق کرد قبل از این به دو سال قتلـغ اینـانج بـن اتابـک محمـدبن ایلـدکز بـه سـبب آنکـه 
گاه گشته سلطان را اعالم نم ود چون شربت مسـموم حاضـر مادرش سلطان طغرل را قصد زهر دادن نمود از این مقدمه کنیزکی آ

بدان خاتون گفت از این شربت بخور ناچار بخورد و در سـاعت بمـرد و سـلطان قتلـغ را محبـوس گردانیـد چـون  گردید سلطان
ن وقت با امراء عراق به خدمت خوارزمشـاه شـتافت و خـوارزم شـاه آن نمـک بـه حـرام را بالشـگر عـراق در آخالص یافت در 

طغرل در سه فرسخی ری لشـگرگاه عظـیم سـاخته قتلـغ نزدیـک لشـگر سـلطان رسـید سـلطان طغـرل  مقدمه بازگردانید و سلطان
محاربه گرزی بر سر زانوی اسب سلطان خورده بیفتاد و قتلغ بدو رسیده مقتول گردانید جسـد او  سوارگشته مصاف داد در اثنای

اعضای او را در بازار ری بدار کشیدند و خون اکثـر  ضیبه بغداد نزد خلیفه فرستادند وبع را پیش خوارزمشاه آوردند و سرش را
  .امراء سلطان طغرل را ریختند
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در تواریخ مسطور است که یکی از ندمای سلطان طغرل را پیش وزیر خوارزم شاه نظام الملک مسعودبن علی بردند وزیـر گفـت 
  :بیت  یم بدیهه گفت، ود که طاقت مقدمه پادشاهی اسالم ننمود آن ندبصیت و آوازه طغرل بیک همه این 

ــــــزور ــــــان ب ــــــود هام ــــــزون ب ــــــژن ف  ز بی
 

 هـــــرن عیـــــب گـــــردد چـــــه برگشـــــت هـــــور
 

  .دولت سلجوقیان در مملکت ایران بدو سرپی گشت

موالنا محمدباقر بن موالنا محمدتقی مجلسی  آن دیار بر سبیل اجمال مقال در ذکر احوال بعضی از علماء و عرفای
  ره

ود در اکثر علوم گوی تفوق از همگنان ربـوده سـیما در فـن فقـه و حـدیث بـه غایـت دانـا و در مایه وعالم بلندپایه ب فاضل گران
تألیف و ترجمه توانا آن مقدار که کتب عربی و فارسی آورده و اخبار ائمه معصومني ترجمه فرموده اگر اصل داشـته باشـد ظـاهراً 

باشد اما چنان منقولست که چون موالنـا در زمـان  مدت که هزار و دویست و سی و هفت هجریست کسی نیاورده این در عرض
نمودند سی نفر شاگرد داشت ایشان همگـی شاه سلطان حسني صفوی مالباشی بود و رفع و رجوع علماء و فضال را موالنا می

ت غـرا عالم بودند من جمله پانزده نفر اصحاب شمال و پانزده نفر اصحاب یمني مشهور بودند و خدمت موالنا در ترویج شـریع
گذاشـت ئی از دقایق جد و جهد در انتظام امور دین و ملت مهمل و معطل نمـیو نشر علوم ملت بیضا سعی بلیغ داشت ودقیقه

گردیـد امضـا رسانیدند چون منظور موالنا میالجرم اصحاب یمني و شمال بنام موالنا تألیف و تصنیف نموده به نظر ایشان می
نخست آنکه مشهور است که دانایان عـدد تألیفـات موالنـا را حسـاب : ه خاىل از قوتی نیستفرمودند و این سخن از دو وجمی

نمودند از بدو تولد موالنا تا هنگام وفات باید روزی هزار بیت تألیف فرموده باشد و این خود از جمله محاالتسـت دویـم آنکـه 
  .بنددهبا منصب کذائی و کثرت مشاغل و ازدحام ارباب حوایج این معنی صورت ن

جنـاب موالنـا منکـر مطلـق  مخفی نماند که در افواه و السنه اکثر ناس مذکور است بلکه در میانه عامه معامله شناس مشـهور کـه
  .صوفیه بوده و مخرب اساس ذکر و اوراد و ریاضات شده چنانکه در بعضی کتب نیز این فرقه را مذمت نموده است

ئـی را انکـار نمـوده ن طایفه نبوده است و مذمت اهل ذکر و اوراد نفرمـوده بلکـه طایفـهگوید که موالنا منکر مطلق ایدانائی می
است و صفات چند در حق آن فرقه بیان کرده که فی الواقـع آنانکـه متصـف بـآن صـفاتند مـردود جنـاب اقـدس الهـی ومطـرود 

  :بر اینست بلی فی الحقیقه چنني استاند بنای کالم موالنا حضرت رسالت پناهی و مذموم ائمه هدی و مقدوح جمله اولیاء
اول در طریقـه : چنانکه یکی از افاضل زمان در سه مسئله که از مهمات مسـائل اسـالمیه اسـت از موالنـا استفسـار نمـوده اسـت

حکماء و حقیقت و بطالن آن، دویم طریقه مجتهدین و اخباریني، سیم طریقه فقهاء وصـوفیه آنچـه موالنـا در جـواب سـه سـؤال 
مخفی نماند کـه هرکـه در راه دیـن خـود را از اغـراض نفسـانی : نگارد صورت اجوبه اینسته است فقري صورت آن را میفرمود

نمایـد و او را براه راست هدایت میوالذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا خاىل و طالب حق شود البته حق تعاىل به مقتضای 
توانیـد از کـالم هـدایت نظـام ایشـان آنچـه حـق اسـت در ایـن مسـائل د و خـود مـیانـبحمدالله شما را با خبار و آثار آشـنا کـرده

استخراج نمائید و چون مبالغه فرموده بودید طریقه حقـه امامیـه را در ایـن سـه مسـئله کـه از امهـات مسـائل اسـالمیه اسـت ایـن 
گـردد و ها نموده مجمال مصـدع مـیی به ذکر آنننماید لهذا به جهت اطاعت امر و رعایت حقوق اخوت ایماشکسته تحریر می

  .نمایدتفاصیل آنها را حواله به کتب مبسوطه می
-یعنی طریقۀ حکما و حقیقت و بطالن آن باید دانست که حـق تعـاىل اگـر مـردم را در عقـول خـود مسـتقل مـی اما مسئله اول

نمـود و چـون چنـني نکـرده و مـا را ایشان مـیفرستاد و همه را حواله بعقول دانست انبیاء و رسل علیهم السالم را بر ایشان نمی
پـس در زمـان ومـاآتیکم الرسـول فخـذوه و مـانهیکم عنـه فـانتهوا  باطاعت انبیاء و اوصیاء مامور گردانیده و فرموده اسـت 

کـه انـی تـارک فـیکم الثقلـني حضرت رسول رجوع باو باید نمود و چون آن حضرت را ارتحال به عالم بقا پیش آمـد فرمـود 
و ما را حواله به کتاب خدا و اهل بیت خود نمود و فرمود کتاب با اهل بیت است و معنی کتـاب را ایشـان  لله و عرتتیکتاب ا

دانند پس ما را رجوع بایشان باید کرد در جمیع امور دین از اصول و فروع و چون معصوم غایب شد فرمود کـه رجـوع کنیـد می
و راویان احادیث مـا را پـس در امـور بعقـل خـود مسـتقل بـودن و قـرآن و احادیـث  در امور مشگله که بر شما مشتبه شود آثارما

  .متواتره را از شبهات ضعیفه حکماء تاویل کردن و دست از کتاب برداشنت عني خطاست
که طریقه مجتهدین و اخباریني سوال فرموده بودید از جواب و سوال سابق جواب این مسـئله نیـز قـدری معلـوم  امامسئله دویم

شود و مسلک فقري در این باب وسط است افراط و تفریط در جمیع امور مذموم است و بنده سلک جماعتی را که گمانهای می
انـد مسـاعی ایشـان را دانم و ایشـان اکـابر دیـن بـودهدانند خطا میبرند و ایشان را به قلت تدین متهم میبد به علماء امامیه می
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دهند ومخالفت ایشـان را در هـیچ دانم و همچنني مسلک گروهی که ایشان را پیشوا قرار میمشکور و زالت ایشان را معذور می
دانم و عمل باصـول عقلیـه کـه درکتـاب و سـنت مسـتنبط نباشـد و لـیکن شوند درست نمیدانند و مقلد ایشان مییز نمیاامر ج

دانم و تفصـیل ایـن بخصوصه اینها را متبع میاصول و قواعد کلیه که از عمومات کتاب و سنت معلوم شود با عدم معارض نص 
  .امور در مجلد بحاراالنوار مذکور است

که ازحقیقت طریق فقهاء و صوفیه سوال کرده بودید باید دانست که راه دیـن یکتاسـت حـق تعـاىل یـک پیغمـرب  اما مسئله سیم
ند و جمعی از مسلمانان عمل به ظـواهر باشولیکن مردم در مراتب عقل و تقوی مختلف می فرستاد و یک شریعت مقرر ساخت

شرع نبوی نمایند و به سنن و مستحبات عمل نمایند و ترک مکروهـات و شـبهات کننـد و متوجـه زوایـد دنیـا نگردنـد و پیوسـته 
اوقات خود را صرف عبادات و طاعات کنندو از اکثر خلق که معاشرت ایشان موجب تضییع عمر اسـت کنـاره جوینـد ایشـان را 

تـر و اند زیرا که در پوشش خود از نهایت قناعت به پشـم کـه خشـنساخته زگویند و مسمی به صوفیه نیزاهد و متقی میمومن و 
شـوند کـه اند و این جماعت زبدۀ مردمند و لیکن چون در هر سلسـله جمعـی داخـل مـیکردهها است قناعت میترین جامهارزان

باشند تمیز میـان آنهـا بایـد کـرد چنانچـه شیعه و زیدی و صاحبان مذاهب باطله می کنند و در هر فرقه از سنی وآنها را ضایع می
باشـند و یکـی از علمـاء شیطانسـت و یکـی میان علماء باید کرد و چنانچه علماء اشرف مردمند میان ایشان بدترین خلق هم مـی

هـای له شـیعه در میـان ایـن امـت از سلسـلهباشند و چنانچـه سلسـابوحنیفه است و همچنني میان صوفیه شیعه و سنی و ملحد می
اند همچنني سلسله صوفیه شیعه از غري ایشان ممتاز بوده و چنانچه در عصـرهای ائمـه معصـومني علـیهم السـالم دیگر ممتاز بوده

ایـن  اند و براند در زمان غیبت امام صوفیه اهل سنت معارض و معاند صوفیه اهل حق بودهصوفیه اهل سنت معارض ائمه بوده
  :معنی شواهد بسیار است

آنکه مالجامی که نفحات را نوشته باعتقاد خود جمیع صوفیه را ذکر کرده است حضرت سلطان العارفني و برهان الواصلني  اول
شیخ صفی الدین نورالله برهانه را که از آفتاب مشهورتر بود و در علم و حلم و فضل و حال و مقام و کرامات از همه پیش بـوده 

نکرده است و ازمشایخ نقشبندیه و غري ایشان جمعی را ذکر کرده است که بـه غـري از اوزبکـان نـادان دیگـری نـام ایشـان را  ذکر
نشنیده و همچنني سید بزرگوار علی بن طاوس که صاحب کرامات و مقامات بـوده و شـیخ بـن فهـد حلـی کـه در زهـد و ورع و 

ر صوفیه مشهور است و امثال ایشان از صوفیه امامیه از برای تعصـب ومخالفـت کمال مشهور آفاق بوده و کتب او در دقایق اسرا
  .طریقه ایشان را ذکر نکرده

اند در زمانها تقیه مردم را به ریاضات ومجاهدات از اغـراض باطلـه کردهصوفیه شیعه که علم و عمل با یکدیگر جمع می دویم
کننـد اند و صوفیه که تابع اهل سنتند مـردم را منـع از تعلـم علـم مـییدهگرداناند و به حلیه علم و عمل محلی میکردهصاف می
ر باطـل را قبـول مـداند پس باید جاهل باشند که این قسم ادانند که با وجود علم کسی عمر را بهرت از امريالمومنني نمیزیرا که می

ن حق تشیع آورده از برکات اوالد امجاد آن کنند چنانچه حضرت شیخ صفی الدین چندین هزار کس را باین طریقه مستقیمه بدی
  .بزرگوار عالم به نور ایمان منور شد

انـد در ذکـر و فکـر و ریاضـت و ارشـاد مبـاین اسـت بـا طریقـه صـوفیان کـه طریقه صوفیان عظام که حامیان دین مبني بوده سیم
باشـد و بـه غـري ن که در میان ایشان نمـیمشایخ منسوبند بآن مثل چرخ زدن و سماع کردن و برجسنت و شعرهای عاشقانه خواند

تهلیل و توحید حق تعاىل و توسل بانوار ائمه بدی و حمایت حامیان و شیعیان امريالمومنني چیزی در میان ایشان نیسـت و اینهـا 
ایشـان انـد و اطـوار و اخـالق همه موافق شریعت مقدسه است و در ایام بسیاری از علماء دین طریقه مرضیه صوفیه حقـه داشـته

میان این جماعت مشهور بود مانند شیخ بهاءالدین محمد رضوان الله علیه که کتب او مشحونسـت بـه تصـنیفات صـوفیه و والـد 
آورد و جمـع کثـري از تابعـان شـریعت مقدسـه موافـق قـانون مرحوم فقري از او تعلم ذکر نموده و هر سال یک اربعني به عمـل مـی

ها بسر آوردم و در احادیث معتربه وارد شده اسـت کـه هرکـه چهـل صـباح  نیز مکرر اربعنيداشتند و فقريشریعت ریاضت نیز می
گردانـد پـس از ایـن اعمال خود را از برای خدا خالص گرداند حـق تعـاىل چشـمهای حکمـت از دل او بـه زبـان او جـاری مـی

ن سلسـله علیـه را کـه مروجـان دیـن مبـني و يـشواهد و دالیل که ذکر آنها موجب تطویل کالم است باید بر شما ظـاهر باشـد کـه ا
هادیان مسالک یقینند با سایر سالسل صوفیه که سالک مسالک اهل ضاللتند ربطی نیست و ایشان برای ترویج امـر خـود بـاین 

  .گردانندسلسله علیه خود رامنسوب می
اند میان صـوفیه شـیعه و صـوفیه اهـل کردهبصريتی ایشانست که فرق نو باید دانست که آنها که تصوف را عموما نفی کنند از بی
انـد و غافـل شـده از اینکـه طریقـه کننـد کـه همـه چنـنيانـد گمـان مـیسنت و چون اطوار و عقاید ناشایست از آنها دیده و شنیده

قـه خواص شیعیان اهل بیت علیهم السالم همیشه ریاضت و مجاهده و ذکر خدا و ترک دنیا و انزوای از اشرار خلق بـوده و طری
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  .صوفیه حق طریقه ایشانست
و  طریقه خوب طریق وسط است چنانچه حق تعاىل فرمـوده اسـت  همه امور تفریط خوب نیست و دانست که در و مجمال باید

والله یهدی من یشـاء اىل شود و اگردر آنچه گفتیم تفکر نمائید در هر باب حق بر شما ظاهر می کذلک جعلناکم امة وسطا
  .صراط مستقیم

موالنا در زمان دولت افغان اتفاق افتاد و در مسجد جامع اصفهان مدفون گردید مـزارش در غایـت اشـتهار اسـت یـزار و  وفات
  .یتربک به

  

  موالنا محمدتقی مجلسی
نمـود، در زهـد و تقـوی سردفرت علمای زمان و سرحلقه عرفای دوران بود و در علوم صوری و معنوی بر علمای عصـر تقـدم مـی

صل کرده و چندین اربعني در ریاضت و مجاهده بسر آورده و بروش باطن از مریدان شـیخ الملـه شـیخ بهاءالـدین درجه عاىل حا
نمـود و سلسـله طریقـت شـیخ عاملی بوده بعد از تحصیل کماالت اجازه یافته بـه تکمیـل ناقصـان و تربیـت طالبـان اشـتغال مـی

  .رسدبهاءالدین به معروف کرخی می
و غريه تصانیف مفیده دارد از آن جمله بـر مـن الیحضـره الفقیـه شـرح عربـی و فارسـی نوشـته و رسـاله  موالنا در فقه و حدیث

فارسی مسمی بحدیقةالمتقني در فروع تالیف فرموده است اکثر علماء برآنند کـه در فـروع هـرکس بـدان عمـل نمایـد کافیسـت و 
ئـی در بیـان سـلوک و ر اثبات طریقـت تحریـر کـرده و رسـالهاحتیاج به تقلید مجتهدی نیست و رساله دیگر بررد مالطاهر قمی د

بیـان فرمـوده اسـت  والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سـبلنا و ان اللـه مـع المحسـننيروش باطن و مراقبه در تفسري آیه شریفه 
  :چون آن رساله عزیزالوجود بود لهذا نوشته در این مجموعه ثبت افتاد موالنا فرموده است که

زلت و انقطاع تام داشته باشد از خالیق و مطلق با مردم الفت نداشته باشـد و شـب و روز بـه ذکـر مشـغول باشـد سالک باید ع
رعایت دل کند که در خـاطرش چیـزی درنیایـد و اگـر درآیـد رفـع آن را بتضـرع و  هز را با حضور قلب به عمل آورد و همیشاونم

مشغول دعاها باشد مثل دعای پانزده مناجات و گاهی متوجه ذکر یا الله  ابتهال از خداوند طلب نماید و باز مشغول شود و گاهی
جسمی تصور نماید خداونـد  باید مالحظه نماید وبداند که حق سبحانه و تعاىل همه جا حاضر است نه به عنوان آنکهشود و می

نـد بـه کـوچکی جسـمانی، خود را خواه جسمی لطیف و خواه جسمی کثیف، بزرگش داند نه بزرگ جسمانی و نه کـوچکش دا
حاضرش داند نه بحضور جسمانی و نه غـایبش دانـد بـه غیـب جسـمانی کـه اعظـم حجـب اعتقـادات فاسـده اسـت و از لـوازم 
بشریت است که آدمی خداوند خود را جسم نداند چنانکه روح نه در بدنست و نه خارج بـدن نـه بزرگسـت و نـه کوچـک و نـه 

مقدس خداوند خود را حاضر داند نه از قبیل حضور جسمانیات و نـه روحانیـات چـون  باید ذاتسیاه است و نه سفید پس می
تر است و با این همه تنزه که حق سبحانه و تعاىل دارد نهایت قرب به بنـدگان دارد و اقـرب مـن چیزی هر چند اقوی است رفیع

   .نات راحبل الورید است ومدبر ومربی او است انواع مکوّ
ردن و خداوند خود را حاضر دانسنت و در هر ذکـر او را یـادکردن و دل را متوجـه او سـاخنت و ذکـر را از دل این نحو ذکر که و ب

ام فـتح ابـواب در ده روز شـده اسـت و در حـني شود و آنچه این فقري تجربه کـردهکردن باندک زمانی ترقیات عظیمه حاصل می
کنند و چون هرچند ولیکن شیاطني جن و انس ممانعتهای عظیمه میتوان کرد اربعني تمام چیزها ظاهر شده است که وصف نمی

-کنند بلکه معاونـت مـیتر است و لهذا شیاطني در مباحات متعارفه هرگز ممانعت نمیتر است ممانعت ایشان عظیمراه نزدیک

شـود وقـات ضـایع مـیگویند که ایـن خـوب نیسـت و تحصـیل علـم واجبسـت و انمایند و هر که متوجه این راه شد هزار وجه می
چنانچه اگر خواهد تصدقی خالص از جهت خدا کند هزار وجه از ممانعت دارد و اگر خواهد چیزی باطـل صـرف نمایـد هـزار 

باید که مبتدی هر کوشند و مجاهده همني معنی دارد که بر نفس دشوار است و بر شیاطني دشوارتر پس میوجه در تحسني او می
 الحول والقوةاالبالله العلـی العظـیمیند او نیز به جناب اقدس الهی متوجه شود ایشان را به سهام چند که ایشان معارضه نما

باید که همه با حضور قلب باشدو از خوددور نماید تا آنکه به مرتبه محبت فایز شود و دیگر معارضه کم شود در اوقات صلوة می
ىل داشته باشد که مطلب عظیم از این مجاهدت اینست کـه نمازهـای او را بفهمد و دل را با خداوند تعا آیات و اذکار و دعوات

برند باز تدارک کند و خود را متوجـه سـازد و متوسـل بـه ئی که شیاطني خاطر را بجای دیگر میهمه با حضور قلب شود و لمحه
ارحنـا یـا . فرمایدلمرسلني میجناب احدیت شود تا به مرتبه محبت برسدو از آن مشقت نماز بالکلیه برطرف شود چنانکه سید ا

  .بالل فقرة عینی فی الصلوة
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مجمال تاکسی به مرتبه محبت فایز نشود نه اسالم دارد و نه ایمان ونه نمازش مقبولست و نه سایر عبـادات ونـه تصـور کنـی کـه 
مچنني کتب کالمیه کتب حکمت خواندن منافات ندارد با راه خدا بلکه از حجب ظلمانیه است که ضد صریح این راه است و ه

شـود بلکـه و معارضات و محاورات لهذا ممانعت عظیمه در نهی از همه وارد شده است و اصال از دالیل آنها ایمان زیاده نمی
شود و یک شبهه تأثريش بیشـرت از هـزار برهانسـت و زیـادتی آنست که ایمان فطری که حق تعاىل باو عطا فرموده است زایل می

شود به قانون شریعت مقدسه و نصوص قرآنیه و حدیثیه پس اگر معارضات نفس و شیطان به کثـرات ضت میایمان و ایقان بریا
  .شود استعانت جوید به تضرعات و توجهات مقربان که در این راه هستندو جلوات و تضرعات کم نمی

  .وفات موالنا در روزگار شاه سلیمان صفوی اتفاق افتاد رحمةالله علیه

  دالرزاقجمال الدین عب
مقدم شعرای عراق و در فضل و کمال مشهور آفاق بـود و در قصـیده گـوئی قصـب السـبق از سـخنوران زمـان مريبـود و در عهـد 

دانســته و ایــن دور از ســلطان محمدخوارزمشــاه بــوده معاصرابوالفضــایل خاقــانی شريوانیســت و پایــۀ خــود را بلنــدتر از وی مــی
  :نظم    بر دقایق آن قاهر است این ابیات از او است  سخندانی است اما بر انواع سخن قادر و

 الحـذر ای غــافالن زیــن وحشــت آبــاد الحــذر
 بگرفت ونشد جانتان ملولای عجب دلتان نه

 عرصـــــــۀ نادلگشـــــــا و بقعـــــــۀ نادلپـــــــذیر
 مـــرگ در وی حـــاکم وآفـــات دروی پادشـــاه
 امــن در وی مســتحیل و عــدل در وی ناپدیــد

 را ننــگ محــاق ومهــر را نقــص کســوف مــاه
 ه را خفــاش دشــمن شــمع را پروانــه خصــممــ

ـــه ـــی الل  اش دل ســـوختهنرگســـش بیمـــار بین
 شري را از مور صد زخم اینـت انصـاف جهـان
 از پس قصـد مـن و تومـوش همدسـت پلنـگ
ــو محســود فلــک هــم آز را گشــتی اســري  ای ت
ـــان ـــز ازمی ـــت و دود بگری ـــرد اس ـــو گ ـــر ت  زی

 بـرگ در غربـت بخـواری تـن زدهتو چنني بـی
ـــاردا ـــودر گشـــاده ب ـــر ت ـــاده به  ده خـــوان نه

 بینی در سر چنگال شـريدىل خواهی نه خوش
 چنــد ســختی بــا بــرادر ای بــرادر نــرم شـــو

 شوی یک مشت خاکو میآبقطرهیکبودۀ
ــیالن مجــوی ــا پ ــداری جنــگ ب  قــوت پشــه ن
 لقمۀ از شري مرگ و زیـن پلنگـان یـک جهـان

ــی ــو م ــوردیاز ت ــا ج ــر روزی دریغ ــد ه  گوین
 دلهـــا بولهـــبهـــا گشـــتت بوالعبـــاس و روی

ــن ــه م ــت ورن ــدد در قیام ــم صــورت درنبن  ظل
 

 الفـــرار ای غـــافالن زیـــن دیـــو مـــردم الفـــرار
ـــاگوار ـــای ن ـــن آبه ـــن وی ـــای عف ـــن هواه  زی
 فرقــــــۀ ناســــــودمند و شــــــربتی ناســــــازگار
ـــکار ـــه دروی پیش ـــان و فتن ـــم دروی قهرم  ظل
ـــدار ـــادر و رحمـــت در او ناپای  کـــام در وی ن

ـــج ـــرخ را رن ـــب زالزل چ ـــاک را عی  دوار خ
 را در دست دار و عقـل را در پـای خـارجهل 
ـــابی و بنفشـــه ســـوگوارغنچـــه ـــگ ی  اش دلتن

 پیــل را از پشــه صــد رنــج اینــت عــدل روزگــار
 از پــی قتــل مــن و تــو چــوب و آهــن گشــته یــار
 وی تو مسجود ملک هم دیـو را گشـتی شـکار

 کز دودوگردت دیدگان گردد فکـار پیش از آن
 وزبـــــرای مقـــــدمت روحانیـــــان در انتظـــــار

 واراعــراض کــرده از همــه بیگانــه تــو چنــني
 عافیـــت خـــواهی نیـــابی در بـــن دنـــدان مـــار
 دارتــــاکی آزار مســــلمان ای مســــلمان شــــرم

 در میانه چیست ایـن آشـوب و چنـدین کـارزار
ـــی پیشـــانی شـــريان مخـــار ـــوری نئ ـــدم م  هم
 قطــرۀ از بحــر قهــر وزیــن نهنگــان صــدهزار

 گوینــد هــر ســاىل عفااللــه ظلــم پــاراز تــو مــی
 لخمار است و زبانهـا ذوالفقـارزانکه سرهاذوا

 گفتم اینـک شـد قیامـت نقـد و دوزخ آشـکار
 

  در رستخیز روز قیامت گوید
 چــــو در نــــوردد فــــراش امــــر کــــن فیکــــون
ــــــد ــــــق براندزان ــــــماوی تت ــــــدرات س  مخ
 نـــه کلـــه بنـــدد شـــام از حریـــر غالیـــه رنـــگ
 عــــدم بگــــريد ناگــــه عنــــان دهــــر شــــموس
ــاد ــون و فس ــغل ک ــرد او را ز ش ــر ب ــک بس  فل

ــــــه ــــــات هم ــــــد مکون ــــــتی گرين  داغ نیس

 ســــرای پــــرده ســــیماب رنــــگ آینــــه گــــون
ــــدهون ــــه م ــــت قلع ــــن هف ــــد ای  بجــــا نمان

ـــه پوشـــد  ـــه حل  بح از نســـیم ســـقالطونصـــن
ــــــان حــــــرون ــــــرزان جه ــــــا درآرد در زی  فن

ــــرد او را ز  ــــر بســــر ب ــــالعرجون«قم  »عادک
ـــــد از ـــــی نمان  ضـــــربت زوال مصـــــون کس
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ــه ــر عمام ــر س ــدد ب ــه صــبح بن ــای قصــبن  ه
 چهـــار مـــادر کـــون از قضـــا شـــوند عقـــیم

ــــزد قراضــــه  هــــای نجــــومزروی چــــرخ بری
 چهار قابله شـش مـا شـطه سـه طفـل حـدوث
 طــــالق جوینــــد ارواح از مشــــیمۀ خــــاک
 نـــه خـــاک تـــريه بمانـــد نـــه آســـمان لطیـــف
 بــــنفح صــــور شــــود مطــــرب فنــــا موســــوم

 ات خــــداهمــــه زوال پذیرنــــد جــــز کــــه ذ
ــد ــان خوان ــر جه ــک ب ــن المل ــه لم ــه خطب  چ
ـــوده ـــرگ فرس ـــزای م ـــوی اج ـــد س ـــدا رس  ن
 بــــرون جهنــــد ز کــــتم عــــدم عظــــام رمــــیم
ــویش ــز خ ــوی مرک ــزو س ــر ج ــد ه ــی گرای  هم
ــروق ســوی عــروق ــام ســوی عظــام و ع  عظ
 همــه مفاصــل از اجــزای خــود شــود مجمــوع
 چـــــــه دردمنـــــــد بنـــــــاقور لشـــــــگر ارواح
ــــودج روح ــــاز ه ــــد ب ــــم درآرن  بقصــــر جس

 ی بــه ثــواب و عقــاب حکــم کننــدپــس آنگهــ
 یکــــی بــــه حکــــم ازل مالــــک نعــــیم آیــــد
ــود جاهــل ــن ب  هــر آنکــه معتقــدش نیســت ای

 

ــــون ــــه اکس ــــت حل ــــريد زر بف ــــام گ ــــه ش  ن
 بصـــلب هفـــت پـــدر در ســـالله گـــردد خـــون
ـــــارون ـــــایر ق ـــــد ذخ ـــــاک برافت ـــــر خ  ز زی
 ســـــبک گریزنـــــد از رخنـــــه عـــــدم بـــــريون

 دون از اینکـــه کفـــو نباشـــند ایـــن شـــریف آن
ـــون ـــه نجـــدی ملع ـــد ن ـــدس بمان ـــه روح ق  ن
ـــأذون ـــا م ـــاع کوهه ـــرب وبایق ـــرقص و ض  ب

ــــدبر و ــــی و م ــــادر وح ــــدیم و ق ــــون ق  بیچ
ــــا ابــــد شــــود مقــــرون  نظــــام ملــــک ازل ب

ــورده ــاگر نخ ــواب فن ــد خ ــه چن ــونک ــد افی  ای
ـــجون ـــدم مس ـــورۀ ع ـــود بمطم ـــده ب ـــه مان  ک
ـــون ـــری مغب ـــردد ز دیگ ـــیچ جـــزو نگ ـــه ه  ک
ــون ــون بســوی عی ــون و عی ــون بســوی جف  جف
 همــه قوالــب از اعضــای خــود شــود مشــحون
 چـــه خـــل نحـــل شـــود منتشـــر ســـوی هـــامون
ــــکون ــــر شــــود مس ــــار دگ ــــب ب  ســــواد قال
 بحســـب کـــرده خـــود هرکســـی شـــود مرهـــون
 یکــــی بســــبق قضــــاهالک عــــذاب الهــــون
ـــر حکـــیم ارســـطالس اســـت و افالطـــون  وگ

 

  وله ایضاً فی الرباعیات
 در راه دلــــم ز عشــــق تــــو صــــد دام اســــت

ــی ــار چــه ب ــوئی ی ــار کــس اســتآن را کــه ت  ی
 

 امیــــد مــــن ســــوخته دل بــــس خــــام اســــت
 و آنرا که توئی دوسـت چـه دشـمن کـام اسـت

 

  رباعی
ـــید ـــتم کـــه ز جـــان م ـــو گف  ترســـمر هجـــر ت

 آنگـــــــه ز زبــــــــان دشــــــــمنان ترســــــــیدم
 

 ترســــموصــــل آمــــده و مــــن همچنــــان مــــی
 ترســـــمامـــــروز ز چشـــــم دوســـــتان مـــــی

 

  علی بن سهل بن االزهر
نمـود از کنیت او ابوالحسن و از طبقه ثانیه و از قدمای مشایخ آن دیار بود و ارادت خود را به محمدبن یوسف بناء درسـت مـی

سید الطایفه شـیخ جنیـد بـود و میـان ایشـان مکاتـب و رسـالت روی نمـوده و بـا ابـوتراب نخشـبی صـحبت داشـته وی را  اقران
ریاضات عجیبه بوده گاه بودی بیست شبانه روز اکل و شرب تناول نفرمودی و تمام شب را بایسـتادی و دسـت تضـرع بـدرگاه 

  .شوو نما نموده چه او از ابنای دولت و ثروت بودهنیاز گشادی این ریاضات بعد از آن بود که در تنعم نبی
یعنی تصوف بیزار شدنست از هر کـه غـري او اسـت و تهـی  التصوف التربی عمن دونه و التخلی عمن سواهست اوی فرموده 

  .شدن از هرچه غري او است
زیـرا کـه تحقـق توحیـد گـاهی  جمعی از وی سؤال نمودند از حقیقت توحید وی فرمود که توحید به فهم قریبست و ازتحقـق دور

پیدا شود که قوه مدرکه از وی تهی گردد و این متعسر است و دیگر گفت محبوب مـا حکـم آفتـاب دارد در اینکـه روشـنی و اثـر 
  .وی نزدیکست اما رسیدن بذات وی محال

ین مردمانند زیـرا کـه هـر کـه وهم وی فرموده است که روانیست این طایفه را پیش ما محتاج و درویش خوانند که ایشان توانگرتر
 بغنی مطلق توکل نمود وبه درگاه حق سبحانه و تعاىل بود وی توانگر است و هرکـه بزخـارف دنیـای فـانی حـریص گردیـد و بـه

  .ترین مردمانست اگرچه او پادشاه زمانستجهت تحصیل آن بدر مخلوق دویدوی محتاج
درهم قرض برآمـد و بـه جهـت ادای قـرض عزیمـت اصـفهان کـرد  منقولست که عمروبن عثمان مکی رادرمکه معظمه سی هزار
آنکه معلوم عمرو شود مبلغ مذکور را به مکـه فرسـتاد و او را از بنـد ونزد علی بن سهل رفت و علی مطلب او را معلوم نموده بی
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مکـه معظمـه رسـید  قرض آزادی داد آنگاه عمرو را بنواخت و به مکه روان ساخت عمرو بـادل پراندیشـه روان گردیـد چـون بـه
  .دریافت که علی بن سهل قرض او را اداء نموده و بند تفرقه که در خاطر او است گشوده است

کان علی بن سهل یقول لیس موتی کموت احدکم انما هودعاء و اجابة ادعی فاجیب فکان کما قال کـان یومـاً قاعـداً 
  .فی جماعته فقال لبیک و وقع میتا

  محمد شیخ نجم الدین عبدالله بن
آن جناب مرید شیخ ابوالعباس مرسی بوده و سالهای فراوان در مکه معظمه مجاورت نموده مناقب آن جنـاب بسـیار و کرامـات 

اند که در تاریخ هفتصد و سه بسعادت زیارت حرم شریف مشرف شمار است، به خط یکی از اکابر خراسان یافتهآن حضرت بی
رسیدم روزی از من پرسید که این حـدیث بتـور جم الدین بود به خدمت وی گاهی میشدم و در آن وقت شیخ حرم محرتم شیخ ن

گفـتم رسـیده اسـت امـام را مشـکلی  »بدالء امتی اربعون اثنی عشر فی العراق وثمانیة عشرون فی الشام«رسیده است که 
ع عـالم را دو قسـمت فرمـوده باشند شیخ فرمود که حضرت رسـالت پنـاه جمیـاست که چون این طایفه همی در شام و عراق می

است نصف شرقی و نصف غربی از عـراق نصـف شـرقی خواسـته اسـت و از شـام نصـف غربـی، پـس عـراق فرمـوده عـراق و 
ن چون بـالد مصـر و مغـرب همـه در آخراسان و هند و سند و توران و ترکستان و سایر بلدان در عراق داخل است، و شام و غري 

در این وقت در خاطر من افتاد که ازحال خواجه قطب الدین یحیی نشابوری سؤال نمایم قبل از ناقل نوشته که . شام داخل است
  .آنکه سؤال کنم فرمود که خواجه قطب الدین یحیی یکی از آن دوازده تن است که در عراقند

  کمال الدین اسماعیل بن جمال الدین عبدالرزاق
ستادی بني الشعراء مذکور است از معاریف دانشوران و افاضل سخنوران به فضل وهرن مشهور و برا »الولد سرابیه«به مضمون 

بوده بانواع سخن قادر ودر اکثر علوم ماهر بود بسکه از او مضـامني غریـب و افکـار بـدیع ظهـور نمـوده وی را خـالق المعـانی 
  .اند سزاست و اشعار و ابیاتش شاهد مدعااند آنچه گفتهگفته

ای قاآن به علت مطالبه مال در سـنه ششصـد و سـی و پـنج در زیـر شـکنجه درگذشـت و درهمـان در هنگام قتل عام بحکم اوکت
  :رباعی.     وقت شهادت این رباعی را گفته روالیت مدفون گشت منقولست که د

 شــد و شــرط جانگــدازی اینســتدل خــون
ــــن همــــه هــــیچ دم نمــــی  یــــارم زدبــــا ای

 

ــــــازی اینســــــت ــــــه ب  در حضــــــرت او کمین
ـــــده   نـــــوازی اینســـــتشـــــاید کـــــه تـــــرا بن

 

  :غزل  و این اشعار آبدار از اوست
ـــــابی ـــــر دری ـــــاقی عم ـــــه ب ـــــوش ک  دالبک
ــردی ــان گ ــر ز خــویش برآئــی و در جه ــو گ  ت

 کنـــد تـــو را مشـــغولزهرچـــه جســـنت او مـــی
ـــدنئی ـــه دردمن ـــه داری ک ـــگ چ ـــر زه بان  به
ـــی ـــالل کن ـــدر ح ـــون پ ـــادر خ ـــري م ـــه ش  چ
 چنــان بــه عــالم صــورت دلــت برآشــفته اســت

ـــ ـــان ق ـــو جه ـــر ت ـــح نظ ـــودچـــو مطم  دس ب
 بـــه پـــای فکـــر نظـــرکن در آفـــرینش خـــویش
 کشـــــیده دار بدســـــت ادب عنـــــان نظـــــر
 طـــــواف قبلـــــه دل کـــــرد صـــــورت معنـــــی
ــــت کــــنم روزی ــــد تهنی ــــک اب ــــه مل ــــرا ب  ت
ـــود ـــخ ب ـــو ســـخن حـــق اگرچـــه تل ـــذوق ت  ب

 ئــی طریــق نجــاتبــدین رهــی کــه تــوگم کــرده
ـــه یکیســـت ـــروز در زمان ـــن بزرگـــان ام  از ای
 شــــهاب دیــــن عمــــر ســــهروردی آن رهــــرو

 

 عمـــر بـــاقی از ایـــن عمـــر برگـــذر یـــابیکـــه
ـــریابی ـــت مختص ـــد اس ـــرش مجی ـــه ع  اگرچ
 فراغــــت تـــــو از آن بهـــــرت اســـــت گریـــــابی
 تودردجــــوی کــــه درمــــانش بــــر اثــــر یــــابی
 بگــــــاه کینــــــه اگردســــــت برپــــــدر یــــــابی

 یـــابیکـــه گـــر بـــه عـــالم معنـــی رســـی نمـــی
ــــابی  وجــــود را همــــه خاشــــاک رهگــــذر ی
ــــــدرین ســــــفریابی ــــــت آن کان  بســــــا غنیم

 مــــد شــــد نظــــر یــــابیکــــه فتنــــۀ دل از آ
 چــــو آنقــــدر طلبــــی الیــــق آن قــــدر یــــابی
ــــابی ــــنت ظفری ــــريی و از خویش ــــو بم ــــه ت  ک
ــــــکریابی ــــــذت ش ــــــه از او ل ــــــرش ک  فروب
 ز پـــــــــــريوی بزرگـــــــــــان راه دریـــــــــــابی
ـــابی ـــه بحـــر و بری ـــا ب ـــه همان ـــل او ن  کـــه مث
ـــــابی ـــــذر ی ـــــري برح ـــــک آن پ ـــــه ازمهال  ک

 

  وله ایضاً فی الرباعیات
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 دردیســــت اجــــل کــــه نیســــت درمــــان او را
 خــوردکــه بحکــم دوش کرمــان مــی شــاهی

 

ـــــان او را ـــــت فرم ـــــر هس ـــــاه و وزی ـــــر ش  ب
ـــــــان او را ـــــــد کرم ـــــــروز همـــــــی خورن  ام

 

  رباعی
 گل خواست که چون رخش نکوباشدونیسـت
 صـــــــد روی فـــــــراهم آورد هـــــــر ســـــــاىل

 

 چـــون دلـــرب مـــن برنـــگ و بوباشـــد و نیســـت
 باشــد کــه یکــی چــه روی او باشــد و نیســت

 

  رباعی
ـــوب ـــل آش ـــاز بلب ـــه ب ـــت ک ـــت اس ـــدوق  کن

 گــــــل پــــــريهن دریــــــدۀ خــــــون آلــــــود
 

 فــــــراش چمــــــن ز بــــــاد جــــــاروب کنــــــد
ــــد ــــوب کن ــــر چ ــــر س ــــو ب ــــت رخ ت  از دس

 

  رباعی
 خورشــــید اگرچــــه در جهــــان فــــرد بــــود
ــــود ــــرد ب ــــش س ــــدن دم ــــت برآم ــــم وق  ه

 

ــــــود ــــــر از درد ب ــــــدنش دىل پ ــــــد ش  ز آم
 هــــم وقــــت فــــرو شــــدن رخــــش زرد بــــود

 

  رباعی
ـــــذران ـــــان گ ـــــم ز جه ـــــور غ ـــــز مخ  برخی

ـــــ ـــــر وف ـــــان اگ ـــــع جه ـــــودیدر طب  ائی ب
 

ـــــــی بشـــــــادمانی گـــــــذران  بنشـــــــني و دم
ـــــدی از دگـــــران ـــــو خـــــود نیام ـــــت بت  نوب

 

  رباعی
ـــــن بـــــازآری ـــــی دلـــــم بم ـــــر بـــــاز آئ  گ
ــــی ــــه اگــــر رای کن ــــن رفت  جــــانی کــــه ز ت

 

ـــــــازآری ـــــــنت ب ـــــــر و روان ب ـــــــم بس  هوش
ـــــازآری ـــــک ســـــخن ب ـــــازش بی ـــــیم ن  از ن

 

  رباعی
ـــــی ـــــگ کن  هـــــر دم ز دمـــــی بجـــــورم آهن
 تـــو ســـنگ زنـــی بـــر ســـر ومـــن شـــکر کـــنم

 

ـــا ـــیت ـــگ کن ـــم تن  چـــون دهـــن خـــویش دل
 مـــن بوســـه زنـــم بـــر لـــب و تـــو جنـــگ کنـــی

 

  حکیم ناصرخسرو علومی
ئی تحریر نمـوده و درآن وقـایع خـود را بـه مانند و دانای پایه بلند بوده و حقیقت احوال خود را حسباً و نسباً در رسالهحکیم بی

  :نماند صورت آن رساله اینستم بنگارش آن اقدام میطریق اجمال بیان فرموده است چون کمیاب و عزیز الوجود است الجر
امابعد چنني گوید کمرتین خلق الله ناصربن خسروبن حارث ابن عیسی بن حسن بن محمدبن علی بن موسـی الرضـا علیـه آالف 

سـماوی کـه التحیة و الثناء که در ریعان عمر مشغول بودم به تحصیل علوم و کماالت تا مشرف بحفظ کتاب الهی و سر تنزیالت 
نازل گردیده است بر پیغمرب ما در سن نه سالگی شدم و بعد از آن مدت پنج سال دیگر به علم لغت و صرف و نحو و عروض و 
قافیه مشغول گشتم و سه سال دیگر تتبع نجوم و هیئت و رمل و اقلیدس و مجسطی نمودم و از هفده سالگی تا پانزده سال دیگر 

اخبارو ناسخ و منسوح و وجوه مختلفه مصروف داشتم و جامع کبري و سري کبري را کـه تصـنیف کـرده  اوقات به علم فقه و تفسري و
است امام اعلم و زکی اقدم محمد بن الحسن شیبانی و کلیات مسائل را که فرموده است جدم حضرت علی بن موسـی الرضـا و 

ام و قریب هفده تفسري بعضی بتلمذ قه و اخبار خواندهتصنیف امام رضا و تصنیف محمد شیبانی و نسخ متداوله بسیار از کتب ف
و برخی به مطالعه گذشتم و در سن سی و دو سالگی زبان اصحاب هر سه کتاب یعنی تورات و انجیل و زبور آموختم و این سه 

و اسـالم و کتاب را به فضالء آن مذاهب درس گفتم و مدت شش سال دیگر درین کتابها فکر کـردم و بعـد از رسـوخ در ایمـان 
شرایع به تهذیب باطن مشغول شدم و بمنطق اکرب و حکم جاماسبی و الهی و طبیعی و قانون اعظم وطب و ریاضی و شکل صد 
درصد که جد بزرگوارم حضرت امريالمؤمنني در روز قلع در خیرب حق سبحانه و تعاىل او را حاصل نموده و در سن چهل سالگی 

همه را فراگرفتم و کتاب قسـطای لوقـا کـه از حضـرت  به آخرنچه بآنها تعلق دارد از اول تا تسخريات و طلسمات و نرينجات و آ
  .عیسی شنیده بود کشف نمودم و به حقیقت آن رسیدم

و بعد از آن بخاطرم رسید که در دنیا هیچ دقیقه از دقایق نمانده که برمن ظاهر شده آنگاه بواسطه گردش روزگار و اختالف لیـل 
شـمار رسـیدم در وزارت پادشاه مشغول شدم و بجائی خطري و ماىل کثري و اعوان بسیار و خـدم بـی به امر افتادم و و نهار بمصر 

آن زمان مرا تعلق نزد پسر پادشاه بهم رسیده بود و تسخري او کرده بودم بنوعی که درهیچوقت از مطالعه نسخه مالطفت و التفات 
  :رباعی    رسانیدمپهر اقبال میمحو نبودم و مضمون این مقال بمسامع آن س
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ــــــم ــــــار آوردی ــــــه یادگ ــــــرا ب ــــــق ت  ماعش
ـــــزول ـــــرد ن ـــــا ک ـــــت در دل م ـــــاه غم  ناگ

 

 برخـــــاک تـــــو عجـــــز و انکســـــار آوردیـــــم
 جــــان پــــیش رهــــت بهــــر نثــــار آوردیــــم

 

ء ودر آن ایام عزت زیاده از حد نزد آن پادشاه یافتم و در امور ملکی و ماىل صاحب اختیـار گشـتم بـه غـایتی کـه علمـاء و فضـال
همگی بر من حسد بردندو در غیبت من مرا به نزد ملک به کفر و زندقه نسبت کردند و بر قتل من فتوی نوشتند و کتاب مـن کـه 
در فقه تصنیف کرده بودم و آن کتاب موسوم است به مستوفی بسوختند وملک مصر از سخن ایشان از جای درآمـده انقیـاد رای 

  .خواند و شاگردی من میکرد مرا از این معنی خربدار ساختکه نزد من چیزی میباطل ایشان نموده قصد من کردند پسرش 
القصه کار بجائی رسید که در شب تريه و تاریک از جمله مواىل و اعیان و خدم و حشم و اسباب سـلطنت دل برداشـته بـا بـرادر 

هرمصر بريون آمدم و توکل بر عالم ضمایر زاد و راحله از شکهرت خود ابوسعیدبن خسرو علوی بادل حزین و خاطر اندوهگني بی
ام اضـعاف پیمودم تا آنکه به بغداد رسیدم و در زمان دولت القادر باللـه بـوزارت اختصـاص بهـم رسـانیدم و مرتبـهکرده راه می

ع مرتبه اول گردیده در جمیع امور ملکی و ماىل او دست تصرف من قوی گشت و بعد از مدتی مرا بـه دیـار مالحـده یعنـی قـال
جیالن و نواحی آن برسالت فرستاد چون با برادرم ابوسعید به گیالن رسیدم ملک مالحده که سابقاً خواهان و جویای من بود و 
با خلیفه ضمناً یاغی و درمقام خالف و من از این معنی غافل بودم چون به دیار او رسیدم و پیغام خلیفه بگذاردم اول نـام مـرا 

ام پرسید که کدام ناصر از سـؤال او سـخت برتسـیدم و بخـالف آنچـه مطلـب او بـود جـواب یر خلیفهپرسید گفتم ناصر است و وز
گفتم و این پادشاه مالحده شخصی بود زیرک و عاقل و پرفهم و نیکوروی و خوش خوی گفت تـو پسـر خسـرو علـوی نیسـتی؟ 

ئـی؟ حکمت مطالعـه کـرده زنی، هیچ چیز اجواب گفتم او مرد حکیم دانشمند است او را برسالت چکار گفت بر سیمای حکیما
جمله تصنیفات ناصرخسرو اسـت و هـیچکس از علمـاء  زگفتم خاىل از حکمی نخواهم بود فرمود کتابی آوردند مرا گفت این ا

را  توانند بود باری تو نظر کن چون کتاب برگرفتم ونگاه کردم دیدم کتابی بود که منطق الهیقادر بر تحقیق معانی این کتاب نمی
ئی از وجود واجب برای من بیان کـن مـن از آن کتـاب مسـئله چنـد جمع آورده او را اکسري اعظم نام کرده بودم مرا گرفت مسئله

  .ام اما این سهل استئی؟ گفتم نخواندهاداء نمودم بمن گفت مگر تو این کتاب را خوانده
گرد بود در آن انجمـن حاضـر شـد چـون چشـمش بمـن افتـاد در این سخن بودیم که ناطوس مغربی که در نزد من در بابل شا ما

مد پادشاه از او پرسید آئی بزد و بیهوش شد رئیس مالحده از این حالت در تعجب افتاد چون بعد از زمانی ناطوس بهوش نعره
رئـیس  که این چه کس است که تو را از وی این حال پیش آمد ناطوس گفت ای شهریار این حکیم ناصر خسرو علویست چـون

مالحده این سخن را بشنید بر خاسته مرا در کنار گرفـت و دسـت مـرا بوسـیده گفـت الحمدللـه کـه طالـب بمطلـوب و عاشـق بـه 
عات بسیار کـرده امعشوق رسید بعد از آن پرسید که این شخص کیست گفتم این برادر من ابوسعید خسرو علوی است او را نیز مر

خلیفه را بوی دادم چون آن را مطالعه نمود مخالفت و عصـیان ظـاهر سـاخت مـن از  بعد از فراغت از صحبت و گفتگو مکتوب
طر گشتم اما هیچ نتوانستم گفت در همان روز جمیع امور ملکی و ماىل را بمن بازگذاشت و به نوعی بـامن اآن متفکر و آزرده خ

رسول دیگر فرستاده تا حقیقت احوال مـن سلوک پیش گرفت که شرح نتوانم کرد چون مدت غیبت من بدور و دراز کشید خلیفه 
دریابد چون رسول خلیفه ادای رسالت نمود پادشاه مالحده گفت ما تو را انقیاد نخواهیم نمـود و حکـیم ناصرخسـرو را نیـز بـه 
خدمت تو نخواهیم فرستاد چون رسول خلیفه بازگشت و خلیفه را از آن حالت آگـاهی داد بـه غایـت آزرده گشـت امـا علمـاء و 

داد که مرتبۀ دیگر کس نزد پادشاه مالحـده فرسـتد  آنه الء و حکماء خوشحال شدند و خلیفه چون دید حکیم بازنیامد قرار بفض
چون مدتی برآمد من از ملک مالحده بگریختم پادشاه جماعتی از عقب من فرستاد تا مـرا گفتـه آوردنـد بنـدم نمـوده گفـت ای 

جان طالب تو بودم اکنون که فلک ترا بدست من انداخته بهیچ وجه مفارقت ممکن خواستم بپسر خسرو علوی من ترا سالها می
خواندنـد و بسـیاری از نیست مگر بموت، و من دو سال در حبس بودم و همان وزارت او با من بود و پسران او نزد من چیز مـی

خواهم از حکیم فاضل تفسريی می حکمت و نجوم و سایر علوم را تحصیل کردند روزی ملک مالحده مرا طلب کرد و گفت ای
برای من بقرآن بنویسی من کالم الهی را بنوعی تاویل کـرده کـه موافـق مـذهب ایشـان بـود و در اتیـان آن امـر مجبـور بـودم و از 

دانـد خوف تلف نفس خود بنابرخصت شرع شریف آن تفسري را نوشتم و حق سبحانه و تعاىل اعتقاد و اخالص ضمري مـرا مـی
اه نسخه آن را باطراف و اکناف عالم فرستاد و علماء و فقهاء آن روزگار آن کتاب را مطالعه نمودند و مرا به کفـر و پس آن پادش

نمودند و عجب از ایشان که نظر برخصت شـرع شـریف نفرمودنـد و از مسـئله کردند و بر من نفرین و لعنت میزندقه نسبت می
طلع است که به صـحبت او راضـی نبـودم و مصـاحبت مـن بـا او نبـود مگـر از غافل گشتند و خدای تعاىل و تقدس برحال من م

  .روی ترس و ضرورت
چون در میان ایشان عالمی نبود که با او صحبت توان داشـت دلگـري و آزرده خـاطر بـودم تـا آخـر پرسـیدم کـه در مملکـت شـما 
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ت کـه او را فـارابی گوینـد اگـر او را طلـب هیچکس هست که با او صحبتی توان داشت گفتند آری در این حواىل بزرگواری اس
نمائی فی الجمله از آن دلگريی خالصی یابی من چون این سخن بشنیدم از ملک التماس حضور او کردم پادشاه کس بطلـب او 
فرستاد بعد از چندگاهی خرب آوردند که بجوار رحمت ایزدی پیوسته است از ایـن رهگـذر بسـیار انـدوهگني گشـتم زیـرا کـه از آن 

بودم تا روزی برادرم ابوسعید گفت ای برادر چرا طور جائی آن طور دوستی غنیمت بود القصه بطریق اضطرار در میان ایشان می
ئی طلسم اعظـم بسـاز و روحانیـان را بخـوان و شـراین کـافر را از خـود ئی دور ماندهاز علم روحانیان که به روزگار تحصیل کرده

ملک آمدم و گفتم ایهاالملک برادر مرا در جمیع  به خدمتدم و سخن او را قبول کردم بعد از آن دورگردان بفکر دور و دراز افتا
امور مهارتی تمام است امیدوارم که وزارت و رتق و فتق امـور دولـت را از مـن بازگرفتـه بـاو تفـویض فرمـائی تـامن بـدعای تـو 

ز آن تست از هرکه خواهی بگري و بهر که خواهی بده مـن منصب ا کرده باشم رئیس مالحده گفت اینمشغول بوده نشر علوم می
شغل وزارت را به برادرم ابوسعید گذاشتم و خود بدعوت روحانیان مشغول شدم چون روحانیان را مسخر کـردم حاجـت خـود را 

دهـی ایـن  م خالصی دهید یکی از روحانیان گفـت اگـر فرمـانلعرض نمودم و التماس کردم که مرا در این دوروز از شر این ظا
لحظه او را هالک کنم گفتم نه بیمارش کن تا بتدریج از هـم بگـذرد و هـیچکس را ظـن بـدی در حـق مـن نباشـد آنگـاه مـدت 
بیماری او را به بیست و پنج روز قرار دادم در همان روز حالت او متغري شد در ساعت مرا طلبید و گفت نظـرکن کـه عـالج ایـن 

باید کرد تا مرض تشخیص یابـد چـون دو سـه روز بگذشـت بـاز مـرا دو سه روز صرب میمرض چیست و این چه بیماریست گفتم 
دانـم و مثـل طلب کرده گفت نظرکن تا معلوم شود که این مرض از چیست تامل کردم و گفتم که من حقیقت این بیمـاری را نمـی

را نتوانستند نمود چون وقت مرگ نزدیک  ام پس فرمود تا جمیع اطبا را حاضر کردند و عالج این بیماریاین مرض هرگز ندیده
شد روحانی بنوعی او را حرکت داده که از هیبت آن مدهوش شد چون بهوش آمد مرا طلب نمود از او سـخت ترسـیدم زیـرا کـه 
هالک آدمی کاریست خطري چون نزدیک او رفتم گفت ای پسر خسروعلوی دانستم که تو مـرا کشـتی و ایـن بیمـاری مـن نیسـت 

و تسخري تو مرروحانیان را حواله کردی ایشان را برمن تاکار باینجا رسید بعد از آن گفت من تو را و شرف علـم تـو را مگر از تو 
رسانم اگر راست گفتی و اگر دروغ گفتی برخیز و از مملکت من بـريون رو کـه بعـداز مـن دارم و بتو هیچ آزاری نمیدوست می

له ترا و خود را بخدای واگذاشتم آنگاه از نـزد او بـريون آمـدم و ترسـان و لـرزان تو را هالک کنند ای پسرخسرو علوی من معام
بخانه رفتم و برادر خود ابوسعید را طلب کردم و گفتم این ظالم کشته شد و مارا باید امشب از این شهر بـريون رفـت چـون شـب 

بان او را بگرفت و بعد از آن بخاطرم بگذشت کـه درآمد یکی از روحانیان را گفتم که زبان او را بگري تا سخن نگوید روحانی ز
پسر ملک رفتم و گفتم در صـحراهای دمشـق گیاهیسـت  به خدمتچون روز شود بحیله و تدبري از شهر بريون رویم چون روز شد 

 که این مرض را عالج است اگر فرمان دهی من بروم و آن گیاه را بیـاورم پسـر ملـک رخصـت داده آنچـه از ضـروریات در کـار
برادر خود بريون آمدیم چون این سخن را علمائ و فقهاء ایشان شنیدند به خدمت پسر ملک رفتند و  به اتفاقداشتم برداشتم و 

گفتند حکیم ناصر را مگذار برود که ملک را او کشته و بالفعل گریخته مريود پسر ملک گفت چگونه نگذارم و حال آنکه بطلـب 
نفر همراه من کردند و مرا با بـرادر رخصـت دادنـد چـون بیسـت فرسـنگ از شـهر دور رود عاقبت سیصد دوای مرض ملک می

شدیم شبی در قربستان فرود آمدیم ابوسعید نزد من آمده گفت چرا به مریخ التجانمیربی تا ایـن جماعـت را دفـع کنـد روز دیگـر 
  .نوعی که یک نفر نماند که خرب بريون بردبمریخ التجا بردم چون شب شد مریخ فرود آمده تمام آن ملحدان را به قتل آورد ب

القصه بعد از مشقت بسیار به نشابور رسیدیم و با ما شاگردی بود حکیم و فاضل و دانشمند و در تمام شهر نشابور هیچکس ما 
را گذشـتیم مـشناخت آمدیم در مسجد قرار گرفتیم در اثنای سري و طواف در شهر برهر مسجد ومدرسـه و مجمعـی کـه مـیرا نمی

-دادند و شاگرد من از اعتقاد خلق نسبت به من خـربی نداشـت روزی در بـازار مـیه نسبت میقکردند و به کفر و زندلعنت می

گذشتم شخصی از اهل مصر مرا دید و بشناخت نزد من آمده گفت ناصرخسرو نیستی و این ابوسعید برادر تو نیست من از ترس 
و به منزل آوردم و گفتم سـی هـزار مثقـال طـال بسـتان و ایـن راز آشـکارا مکـن آن  دست او را بگرفتم و بحرفش مشغول ساختم

شخص راضی شده در حال روحانی را گفتم تا وجه را حاضر ساخته باو دادم و از منزل خـود بـريون کـردم پـس بـا ابوسـعید بـه 
ريون رویـم ناگـاه از طـرف بـازار غوغـا بازار آمدم و بدر دکان موزه دوزی رسیدم مـوزه خـود را دادم تـا مرتـب کنـد و از شـهر بـ

برخاست و موزه دوز بر اثر آن روان شد و بعد از ساعتی بازگشته پاره گوشتی بر سردرفش کرده من سؤال کردم چه غوغـا بـود و 
این چه گوشت است موزه دوز گفت همانا در این شهر از جمله شاگردان ناصرخسرو شخصی پیدا شده بـود بـا علمـاء ایـن شـهر 

جوینـد وی از اشـعار ناصرخسـرو شـعری بـر طبـق ثه کرده فقهاء قول او را انکار داشته هر یک بقول معتمـدی تمسـک مـیمباح
ثواب  به جهتئی از گوشت او را خواند فقهاء قول او را انکار کرده از جهت ثواب او را پاره پاره کرده و من پارهمطلب خود می

تاب در من نمانده موزه دوز را گفتم موزه بمن ده که در شهری که شعر ناصرخسـرو را بریدم من چون احوال تلمیذ خود را یافتم 
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توان بود موزه را گرفتم و بابرادر خود از نشابور بريون آمدم و اندوه و حريت بر من غلبه کرده و همیشـه در کوههـا و د نمینخوان
  .بیابانها با برادر خود مريفتم تا کسی از احوال من مطلع نگردد

ا بعد از قطع منازل به بلدۀ بدخشان رسیدم و به خدمت فخر آل رسول عیسی بن اسد علوی ملک بدخشان مشـرف گشـتم و او ت
ن والیت احوالم بهرت از اول گردیـد مصـر آکرد و روز بروزنوازش میافزود تا به مرتبه وزارت رسیده در مرا اعزاز زیاده از حد می

ی که بفرموده ملک مالحده نوشته بودم بآن دیار رسید حکیم نصـرالله سـاوری مـردی بـود و بغداد از خاطرم محو شد و آن کتاب
فاضل ودانشمند در آن دیار به کرامات مشهور و معروف و مردم آن دیار اکثر به مذهب اهل بیت بودند مگر نصرالله که در تسنن 

صه به خدمت ملک رفت و بر آن کتاب مسـتند شـده نمود القتعصب داشت و مع هذا بنا بر رفعت جاه و مرتبه بامن عداوت می
ن دیار بطریق فرار شب بـريون رفـتم و در همـان شـب بـا بـرادرم بـه قریـه سـمنگان آبر قتل من فتوی نوشته من مضطرب شده از 

مـرا بـه  بدخشان رسیدم و اهاىل آنجا را محب اوالد پیغمرب یافتم آنگاه به خدمت کالنرت آنجـا رفتـه حـال خـود را اظهـار کـردم و
غایت عزت نمود وزارت بر من عرضه کرد گفـتم کـه دیگـر عمـل دنیـا از مـن نیایـد و پـريی بـر مـن غلبـه کـرده کالنـرت عـذر مـن 

  .درپذیرفت اما من از عداوت فقهاء بر نفس خود خائف بودم
نمـودم تـا به عبادت قیام مـیغاری در آن قریه اختیار کردم و طلسمات بسیار از بهر دفع دشمن خود ساختم و پیوسته در آن مقام 

مدت بیست و پنج سال در آن غار به عبادت پروردگار گذرانیدم و ریاضت نفس را بجائی رسانیدم که در هر سی شبانه روز یک 
خوردم و بعد از آنکه جور ملک و عداوت علماء و جرب فقهاء مشاهده کردم دامن سالمت درپای پیچیدم و مرتبه طعام و آب می

جست و مـن او را بعـدل رسید و از انفاس من تربک مییشان کناره گرفتم ودر هفته یک مرتبه سلطان به خدمت من میاز میان ا
  .کردنمودم و در این مدت ابوسعید همراه من بود و خدمت میوداد ترغیب می

رده و تقصـريات از حـد بالفعل ایام عمر من بصد و چهل سال رسیده و قوی در غایت انحطاط شده و عقـل روی در نقصـان آو
گذشته در اثنای این حال هاتف غیبی آواز داد و زوال حیات تقریر کـرد و گفـت ای پسـر خسـرو علـوی در بـالد حـق سـبحانه و 

اندازه یافتی ودر تمـام مـذاهب راه پیمـودی و ارواح تعاىل تنعم کردی و به عباد او انواع معامله نمودی و از لطف او حیات بی
اد و نفس تو بنفوس علوی پیوست این زمان وقت رحیل و هنگام زوال قال و قیـل اسـت پـس از خـواب غفلـت سماوی ترا انقی

  .بیدار گشتم و بعضی حاالت خود را در این رساله نوشتم تا اهل روزگار را اعتباری باشد
نکـان بدخشـان در هنگـامی کـه یا اخی السعید روح من از بدن مفارقت خواهد نمود در روز جمعه از ماه ربیع االول در غـار نه

  .شمس در اسد و قمر در سرطان باشد
  .یا اخی السعید چون ندانم این مرتبه را که دریافتم

در رسـد ایـن رسـاله را باهـل اسـالم  خطاب یا ایتهاالنفس المطمئنة ارجعـی اىل ربـک راضـیة مرضـیةیا اخی السعید چون 
  .برسان و برسالت تقصري مکن

 زآگاه باش که حق سبحانه و تعاىل قادر بر حق است و موصوفست به جمیع صفات کمال و منـزه اسـت ایا اخی السعید بدان و 
ها زنقصان و زوال، کتب و رسل و مالئکه او حقند و نشر خالیق در حشر، و اوخالق جزو و کل است و نزول جربئیل و پرواز نامه

 اند و اکرم و افضـلرب ما است و خلفاء راشدین بعد از او بودهدر روز قیامت و جواب وعذاب قرب حق است و افضل انبیاء پیغم
  .و اشجع و سرخیل ایشان جد بزرگوارم امريالمؤمنني علی بن ابی طالب علیه الصلوة و السالم است

گفـت اگـر یا اخی السعید حاضر بودی در محفل عراق که فاریابی را چگونه الزام نمودم دربـارۀ بحـث نشـور در زمـانی کـه مـی
شد من گفتم هرگاه پیغمـرب مـا از روی کـالم الهـی بواسـطۀ جربائیـل خـرب داده باشـد و امت حق بودی آن قدر در او تاخري نمیقی

وعده فرموده باشد البته در آن وعده خالفی نیست آنچه در کالم الهی وعده داده شده بعمـل خواهـد آمـد فاریـابی در آن وقـت 
شود اصـل پیغمـربی او؟ مـن ست و گفت چون ثابت میيشما که البته در آن خالفی نشود صدق پیغمرب بمن گفت از چه ظاهرمی

گفتم که این سخن مکابره است چرا که معجزه آن حضرت از غایت شهرت و وضوح احتیاج به اثبات نـدارد معلـم اول ارسـطو 
  .گفته است که چون معجزه بادعوت نبوت جمع شد دیگر محل تامل نیست

ونیم دیگر از عمر من باقی مانده است مرا بدعا مدد کن و از بـرای مـن از جنـاب  زغیب آواز داد که یکرویا اخی السعید هاتف 
مان نظر بنماز و روزه و زکـوة و حـج و صـدقات و مجاهـدات نیسـت و امیـد بـه کـرم رب زاقدس الهی مغفرت خواه و مرا این 

و ایمـان  اناالنضـیع اجـر مـن احسـن عمـاله دفرمونابر آنچه خود العالمني دارم که آبروی مرا نریزد و مرا ضایع مطلق نگذارد ب
  .مقدم اعمال حیاتست

یا اخی السعید چون روح من مفارقت کند هیچکس را خربدار مکن تا وقتی که مرا بدست خود بشـوئی و قـرب مـرا در میـان ایـن 
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ء جن کـه هـر یـک بـزرگ افاضـل عصـر سنگ خاره در میان حقیقی این غار بکن چون بکندن قرب مشغول شوی دو نفر از علما
خودند نزد تو حاضر خواهند شد و مدد تو خواهند نمود تو بهیچ وجه من الوجوه متعرض حال ایشان مشو و با ایشان مصاحبت 

نمایند و بعد از آن که قرب مرا تمام کرده باشی و از همـه جهـت خـاطر جمـع نمـوده نزدیـک منما که ترا در این مصیبت یاری می
و علماء و فضالء رو و بگو که برادر بزرگ من رحلت کرده بحق اسالم و آخرت و ایمان کـه او را ضـایع مگذاریـد چـون  پادشاه

ایشان بر من نماز گذارند و بازگردند تو جنازۀ مرا بردار که آن دوجنی ترا مدد خواهند کرد چون مرا بقـرب درآوردی بگـو خداونـدا 
  .رحمت کنام بر او بنده گنه کار تو را آورده

و چون مرا مدفون سازی آن کتاب مرا که در علم یونانی است و آن کتاب دیگر من که در سجریات و الحاد است بسوزان اگرچه 
مشهور شده و قانون اعظم مرا نزد پسرعمم منصور فرست وکتاب دیگر مرا که زادالمسافرین نام دارد نزد سیدالحکماء عیسی بن 

یگر مرا که در فقه است و دستور اعظم نام دارد بنصر الله قاضی بدخشان ده و کتـاب اشـعار مـرا اسد علوی فرست و آن کتاب د
پادشاه این کشور نمنکائی ده و باقی منوط برأی تست بکن آنچه خواهی و بده بهرکه دانی و بعـد از مـن در ایـن قریـه  به جهت

آنکه درویست بر در غار شکل سیزده در سیزده طـرح کـن پـس ساکن باش و آنگاه که خواهی سفر کنی این قاروره را بردار و از 
ئی بزن تا بشکندو قدرت الهی را مالحظه کن و مرا بکرم خداواگذار و بهرجـا کـه دلـت شکل که طرح کرده این قاروره را بر آن

  .خواهد برو و توکل بر عالم ضمایر کن
بـدی احـوال و قلـت  بـه جهـتمـن بـر نفـس خـود ترسـانم  یا اخی السعید زمان دیگر بعد از اعتصام بحبل المتني حـق اسـت و

  :کنماقتدا می) ع(طاعات و بضاعت مزجاة این زمان در منجات بجد بزرگوارم امريالمؤمنني علی
الهی مرا از ظلمت شب عدم بريون آوردی و بمحـض خـود تربیـت فرمـودی علـم و معرفـت و حکمـت روزی کـردی و ملـک و 

ن براه راست خود هدایت فرمودی و از مـن هـیچ کـاری کـه مقـرون رضـای تـو باشـد در وجـود ریاست ارزانی داشتی و بعد از آ
الهی اگرچه مستحق رحمت نیستم . آنکه نظر بر عمل من اندازی امیدوارم که رحمت کنی زیرا که تو باحسان سزاوارینیامد، بی

  .هذا آخر کالم الحکیم. تو مستحق احسانی
توکلت علی اللـه رب السـماء الالـه االاللـه ون مناجاتش باینجا رسید دست مرا گرفته گفت کند که چابوسعید برادرش نقل می

من چند نوبت اعاده این کلمات کردم و او تکرار نمود و من دیرگاه بود تمنای آن داشتم که فوت حکیم ناصر  محمدرسول الله
اند در آن ساعت بـرادرم حکـیم ناصـر اشـارتی د گفتهرا مشاهده کنم زیرا که درباب فوت حکماء ودانشمندان سخنان زیاده از ح

ب بسوی او بربم گفت حمـد و ثنـای پروردگـار کـه مـرا از زالل رحمـت خـود آطلبد قصد کردم که کرد من گمان کردم که آب می
لیـدم و ماکـرد روی خـود را بـر قـدمش مـیسرياب کرد پس ترک آب دادن کردم و در برابر او قرار گرفتم و او بمـن التفـات نمـی

غلطیـد در آن کردم تا دیدم نزدیک شد که چشمان او در چشمخانه غایب شود وعرق از پیشانی همچو مروارید مـیاضطراب می
ئی خود حرفی بگو کـه وقت در خنده افتادو بسیاری بخندید من از خندۀ او شادمان شدم و گفتم ای جان برادر با برادر تنهامانده

پس با من نگاه کرد آنچنان نگاهی که مشتاق به مشتاقی یا عاشقی به معشوقی کند آنگاه گفـت نزدیکست جان من مفارقت کند 
  .و آب از چشم او روان شد الاله االالله محمدرسول الله علی وىل الله

کردم دیدم بجوار رحمت الهی پیوسته است چون این حالت را مشاهده کردم بیهوش شدم چون زمانی شد که بهـوش  چون نگاه
اختیار روانه شهر شدم و مصالح کفن و دفن بدست آوردم و بغار آمدم و به فکر کندن قرب در آن سنگ خاره فرو رفتم که م بیآمد

ناگاه دونفر از علماء جن برمن سالم کردند و نوحه و زاری زیاده از حد به ظهور رسانیدند که من خود را فراموش کردم پس مرا 
ون تنهاماندی و بیچاره گشتی که همچنني برادری سفر آخرت اختیـار کـرد غـم مخـور کـه همـه را گفتند ای برادر حکیم زمانه اکن

دارد پـس شـروع در کنـدن قـرب کردنـد و در آن کـوه این راه در پیش است صابر باش و جزع مکن که خدا صابران را دوست می
نده بودم و آب از چشمم چون فواره روان بود و بهیچ زمینی در کمال آسانی قربی چنانکه باید فرو بردند و من در کنار حريان ما

وجه ضبط خود نتوانستم نمود چون قرب تمام شد یکـی از آن دو جنـی آب آورده تـا حکـیم را غسـل داده در منـدیل مصـری کـه 
ـوک و  دوسه مرتبه به زیارت همراه خود برده بود پیچیدم و کفن کردم بعـد از آن بجانـب علمـاء و فضـالء و نصـرالله قاضـی و مل

اهاىل رفتم و ایشـان را خـربدار کـردم بعضـی گفتنـد کـه خـوب شـد کـه آن کـافر گمـراه بمـرد و بعضـی گفتنـد واحسـرتا از آن علـم 
ودانشمندی او و من از هرکسی چیزی شنیدم اما ساکت و صابر بودم ملک جهانشاه که پادشاه آن والیت بـود جیـب خـود را تـا 

زیاده از حد زاری نمود و جمیع مردم آن شهر جمع شدند و خواستند کـه حکـیم را بشـویند  دامن چاک زد و مرا در کنار گرفت و
من گفتم این کفایت شده بروی صلوة بگذارید رئـیس علمـاء گفـت کـه ای حکـیم زمـان و ای نـادر دوران ماننـد رسـول در غـار 

که او را کجا دفن خواهیم کرد گفـتم وصـیت کـرده زیستی اما آن حضرت از غار بريون آمد و تو از غار بريون نیامدی آنگاه گفتند 
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ست دفن کنیم اکثر تعجب کردند که در صخرۀ صما چون قـرب حفـر تـوان کـرد مـن ا که او را در میان همني غار که مقام طاعت او
آن جماعـت را گفتم به توفیق الله تعاىل او نیز کفایت شده جمله دانشمندان گفتند که همۀ آنها از عنایت الهی است آنگـاه چـون 

خواست دفـن حکـیم فاضـل تمام مرخص ساختم و عذر ایشان را خواستم هر یک به مقام خود رفتند غري از رئیس علماء که می
را مشاهده کند و او محرم نبود پس او را نیز عذر خواستم چون تمام رفتند وهـیچکس نمانـد جنـازه او را برگـرفتم و جنیـان مـرا 

ام بر او رحمت کن چون او را دفن کردم کتابهـای قرب گذاردم گفتم خداوندا بنده گنه کار تو را آوردهنصرت دادند تا حکیم را در 
دانستم که قـول حکمـاء خـالف و گـزاف نخواهـد بـود او را که وصیت کرده بود برگرفتم وندانستم که در آنها چه چیز بود اما می

غـار بسـته  و پنج ذرع بود بواسطۀ طلسمی که حکـیم از درون آنغار صد و شصت  چون از آن غار بريون آمدم عرض و طول آن
نمود پس به موجب فرموده شکل سیزده در سیزده بدر غار کشیدم و آن قاروره را بر آن صادق روشن می بود آن غار بطریق صبح

  .شکستم در آن ساعت در آن غار بهم برآمده با سایر اجزاء کوه یکسان شد
  شودرا اشعار آبدار است، این چند بیت از او نوشته می آن جناب منشرح الصدر بوده حال آنکه سید آنقدر فاضل 

  :شعر  
ـــــه و روزگـــــارش  جهـــــان شـــــد دگـــــر گون
 بــــــــدیبا بپوشــــــــید نــــــــوروز رویــــــــش
ــــد ــــبز پوش ــــه س ــــی جام ــــان هم ــــدین س  ب
 گــر از رنــگ خــواهی بــه بســتان نگــه کــن
ـــــاطی ـــــان بس ـــــرتد نیس ـــــه صـــــحرا بگس  ب
 نگــــــه کــــــن بــــــاین کــــــاروان هــــــوائی

ـــــــتانش ـــــــوی بوس ـــــــا س ـــــــتاده دری  فرس
 کــــه دیــــده اســــت هرگــــز چنــــني کــــاروانی

بســــاىل توایــــدون شــــد آنســــال خــــود را 
ـــريه زن را؟ ـــن پ ـــه آراســـت ای ـــورا ک  چـــه ح
 کنــــــــاره کنــــــــد زو خردمنــــــــد مــــــــردان

 

ــــان گشــــت صــــورت نگــــارش ــــر آن مهرب  ب
ــــــذارش ــــــرد ع ــــــر گ ــــــت اب ــــــؤ بشس  بلؤل
ـــــرون کـــــرد ازارش ـــــان ب ـــــی کـــــه آب  درخت
 کــــه پــــرنقش چــــني شــــد زمــــني ونگــــارش

ـــ  ود اســـت و فـــريوزه تـــارشکـــه یـــاقوت پ
ــــــارش ــــــر در نابســــــت یکــــــرو بب  کــــــه پ
ــــــارش ــــــردون مه ــــــبا داده گ ــــــت ص  بدس
ــــارش ــــدارد قط ــــاری ن ــــره ب ــــز قط ــــه ج  ک
 کـــه برخاســـت از هـــر ســـوئی خواســـتارش
 همــــان کــــس کــــه آراســــت پــــريارو پــــارش

ــــريد  ــــز نگ ــــه ج ــــارش ب ــــدر کن ــــل ان  جاه
 

  وله ایضاً فی المقطعات
ـــوا خاســـت ـــابی به  روزی ز ســـر ســـنگ عق

ـــال  ـــتی ب ـــتاز راس ـــني گف ـــرد و چن ـــی ک  من
ــالم ــه ع ــرد در هم ــه پ ــد ک ــه توان ــن ک  چــون م
ـــر اوج چـــه پـــرواز کـــنم از نظـــر خـــویش  ب
ـــد ـــر ســـر خاشـــاک یکـــی پشـــه بجنب  گـــر ب
ـــــدیر ـــــی کـــــرد و نرتســـــید ز تق  بســـــیار من
ـــخت کمـــانی ـــی س ـــه ز کمـــني گـــاه یک  ناگ
ـــوز ـــر س ـــري جگ ـــد آن ت ـــاب آم ـــال عق ـــر ب  ب
ــــاهی ــــد چــــه  م ــــاد و بغلطی  برخــــاک بیفت

ـــه ز  ـــد ک ـــنش عجـــب آم ـــنای  چـــوبی وز آه
ــد ــر خــویش درآن دی  چــون نیــک نظــر کــرد پ
 ناصـــر تـــو منـــی را ز ســـر خـــویش بـــدر کـــن

 

ـــر خـــویش بیاراســـت ـــال و پ  از بهـــر طمـــع ب
 امـــروز همـــه روی زمـــني زیـــر پـــر مـــا اســـت
 چه کرکس و چه ققنس و سیمرغ که عنقاسـت
 بیــــنم ســــرموئی اگــــر انــــدر تــــه دریااســــت
ــــت ــــر ماس ــــان در نظ ــــه عی ــــر زدن پش  آن پ

ــن چــرخ جفاپیشــه چهاخاســتبنگــر کــه از ا  ی
 تــريی ز قضــا و قــدر انــداخت بــراو راســت
 کــــز عــــالم علــــویش بســــفلیش فروکاســــت
 وانگه نظر خویش گشـود از چـپ و از راسـت
 ایـــن تنـــدی و تیـــزی و بریـــدن ز کجاخاســـت
ــه برماســت ــه از ماســت ک ــالیم ک ــه ن ــا ز ک  گفت
 دیــدی کــه عقــابی کــه منــی کــرد چهــا خاســت

 

  وله ایضاً 
 گذشـــــتیناصـــــر خســـــرو براهـــــی مـــــ

 دیـــــــــد قربســـــــــتان و مـــــــــربز روبـــــــــرو
 نعمـــــت دنیـــــا و نعمـــــت خـــــواره بـــــني

 

ــــه چــــون میخوارگــــان ــــل ن  مســــت و الیعق
 بانــــــگ بــــــرزد گفــــــت کــــــای نظارگــــــان
ــــان ــــت خوارگ ــــنش نعم ــــت ای ــــنش نعم  ای

 

  وله ایضاً 



۳۳۲ 

 چنـــــــدگردی گـــــــرد ایـــــــن بیچارگـــــــان
 تاتوانســـــــتی ربـــــــودی چـــــــون عقـــــــاب
 فاســــــقی بــــــودی بوقــــــت دســــــت رس

 

ــــــس ناک ــــــوئی از ب ــــــان را ج ــــــیناکس  س
ـــــی ـــــی کرکس ـــــاجز گرفت ـــــدی ع ـــــون ش  چ
 پارساگشــــــــــتی کنــــــــــون از مفلســــــــــی

 

   گفتار در ذکر احوال بعضی از معاصرین بطریق اختصار

  محمدحسني خان بن حاجی محمد علی
اوضـاعی بـود در بر رای ارباب هوش و بر ضمري اصحاب معرفت نیـوش پوشـیده نمانـد کـه جـد وی رحـیم نـام مـرد فقـريی بـی

نمود او نیز در بدوحال و ابتداء احوال به شغل پدر اشتغال داشت به سبب همت عاىل بـآن شتغال میاصفهان به کسب عالفی ا
کسب خسیس سرفرونیاورده بازگذاشت دراوایل طلوع اخرت اقبال قاجاریه از مشرق جالل نزد ارباب منصب و اصـحاب دولـت 

ه سبب ترددات شایسته و خدمات بایسته عامـل بعضـی از بنیاد تردد کرد و قلوب امراء دولت و امناء آن حضرت را بجای آورد ب
بلوک اصفهان گردید چون او را فی الجمله دولت و سامانی بهم رسید عزیمت مکه معظمه و مدینه منوره نمود بعداز حـج بیـت 

دمت بیشـرت الله الحرام بوطن خویش مراجعت نمود و ابواب تردد بروی مقربان قهرمان ایران بگشود و در مراسم مالزمـت و خـ
بیفزود بالجمله در روزگار قهرمان گیتی ستان سلطان ایران آقامحمدخان اعتباری بهم رسانید و خویش را معروف بیگانه و آشـنا 

  :بیت    به مضمونگردانید تا آنکه 
 هــــر آنکــــه زاد بناچــــار بایــــدش نوشــــید

 

ــی ــر م ــام ده ــان«ز ج ــا ف ــن علیه ــل م  »ک
 

بر سریر سلطنت ایران رسید چون باولیاء دولت آن حضرت » شهریار اعظم«زمان جلوس  شهریار کشورگري باقلیم دیگر خرامید و
گذاشت امناء دولت رشد و کاردانی وی بـه خدمات پسندیده داشت و از مراسم جان سپاری و خدمتگذاری مهمل و معطل نمی
زراعت کـاری عـرض کردنـد و فرمـان قضـا استادگان پایه سلطانی انهاء نمودند و فراست و کیاست او را در امور رعیت داری و 

  .جریان باحضار او از پیشگاه پادشاهی صدور یافت
چون شرف بساط پایـه سـلطنت دریافـت پادشـاه جهـان پنـاه از ناصـیۀ حـالش عالمـات اقبـال دریافـت فرمـود الجـرم عواطـف 

و چـون در خـدمات سـلطانی و خسروانه شامل حالش گشته ملقب بخان و اکثر حکومت بلوک اصفهان را به وی عنایـت نمـود 
های الیق به حضرت واال و امراء درگاه کرد عواطف شـاهانه زیـاده حقوق دیوانی طریق امانت و دیانت بجای آورده و پیشکش

بـر زیـاده وی را دریافتــه ملقـب بـامني الدولــه گردیـد و خلعـت حکومــت اصـفهان و توابـع آن درپوشــید چنـدگاه ایالـت آن دیــار 
هـای خـوب و خـدمات مرغـوب کـرد و نظام مهام ملکی و ماىل سعی تمام وجد ماال کالم فرمـود پیشـکش بدومفوض بود و در

مراسم جان فشانی و کفایت رسانی بجـای آورد همگـی مطبـوع طبـع حضـرت اعـال و مقبـول مـزاج واال افتـاد بنـابراین پادشـاه 
بر وجنات حـالش انـداخت و او را حـاکم اصـفهان و  فریدون جاه امني الدوله را نظام الدوله خطاب داد و پرتو اصناف الطاف

اش را بیشرت از پیشرت افزود و بر اکثر امـراء تـرک و تاجیـک مقـدم فرمـود مـدتی کاشان و قم و یزد و ابرقو و قمشه ساخت درجه
  .بایالت بالد مذکوره اشتغال داشت و چندی نیز بعالوه حکومت رایت وزارت فارس برافراشت

مشاغل سرتگ بانجام رسانید و امورات که در عهـده او بـود بـر وفـق خـاطر دریـا مقـاطر شـاهی گردانیـد چون کارهای بزرگ و 
خدمات پسندیده او همگی بر وفق فرمان شهریاری افتاد لهذا نظام الدوله از نظامت پای بر مسند صدارت نهاد مجـدداً شـفقت 

ف به تشریف صدارت گشـت و پایـه قـدرش از ایـن و آن و وزارت و مشر به خلعت پادشاهی بیش از پیش وی را دریافته مخلع 
زیادتی عطوفت شهریار گردون مدار پسرش را بعز مصاهرت مفتخر و سرافراز ساخت و جمیـع  به جهتخورد و کالن درگذشت 

ام مشـورت او در امـر جـزوی اقـدامور مملکت ایران را برأی ورویت وی انداخت درجۀ اعتبارش بجائی رسید که شاهزادگان بی
-نیازی کـه زمـام اختیـار مملکـت ایـران را بکـف کفایـت بـیبی سبحان الله مالک الملکنتوانستند نمود چه جای امور کلیه 

گـذارد چنانکـه سپارد و امور جمهـور اعـاىل وادانـی و افاضـل و اراذل را بـه تـدبري چنـني شخصـی مـیدولتی میاوضاعی و بی
تعز من فرماید که صدور با من کمال شفقت و نهایت مرحمت را دارد بلی ظ میمجتهد دارالملک اصفهان بطور فخریه بدین لف

  .تشآء و تذل من تشآء
اعتبـار چـون بـیشود که این دنیای دون و جهان بوقلمون نـزد حضـرت بـیگوید که بر خردمندان از اینجای معلوم میدانائی می

حانه و تعاىل دنیا را مقدار پر پشه وزنی نهادی کف آبی بگـروه است و مردود انبیاء عظام و مطرود ائمه اطهار است اگر حق سب
  .ظالمان و کافران ندادی و در راحت بروی طاغیان و یاغیان خود نگشادی



۳۳۳ 

  استفهام
اند و مکرر نیز مشاهده گردیده است کـه هـر شخصـی کـه بالجملـه طالـب حضـرت الـه بـوده و خردمندان در میزان خرد سنجیده

انـواع  الـدنیا سـجن المـؤمن بـه مضـموندرمحنت روزگار بروی او گشـاده و  ده است البته همان قدرحرکت لمرضات الله نمو
موید مقالست و مؤمن در دنیا خاىل از علـت و قلـت و ذلـت نیسـت  المومن الراحة له فی الدنیازحمت برای او آماده است، 

الـبالء موکـل علـی االنبیـاء ثـم االولیـاء ثـم : رتالمؤمن الیخلومن علة و قلة اوذلة شاهد حال است و کالم معجز نظـام حضـ
داللت تام دارد بر اینکه کسانی که در احوال و اعمال به انبیاء مشابهت دارند و قدم انقیـاد در وادی طاعـت و  فاالمثل االمثل

کالمنـا صـعب گذارند باید کـه المحالـه مبـتال باشـند بـآزاری و گرفتـار شـوند بـه مـذلت و خـواری از حـدیث متابعت ایشان می
شـود و اگـر مـؤمنی بـه نیـز معلـوم مـی مستصعب الیحتمله االملک مقرب اونبی مرسل اومومن امتحن الله قلبه باالیمـان

بالئی مبتال نگردیده باشد و زحمت مذلت باو نرسیده او را از کمـال ایمـان بهـره نیسـت و کسـی را کـه درکـورۀ امتحـان ذلـت و 
  :بیت    ل ایمان نماید و زبان ادعای نیابت گشاید کذاب و مدعی است اهانت نگداخته باشند اگر دعوی کما

 شـــــــري را بچـــــــه همـــــــی مانـــــــد بـــــــدو
 

 توبـــــــه پیغمـــــــرب چـــــــه میمـــــــانی بگـــــــو
 

حدیث دیگر از اهل بیت عصمت وارد است مضمون آنکه مؤمنی نیسـت مگـر آنکـه مـوذی دارد کـه او را ایـذاء رسـاند اگرچـه 
ئـی و مـذلت محنت بپای دلت نرفته و جاروب زحمت گرد جانـت نرفتـه اهانـت ندیـده همسایه او بوده باشد ای عزیز تو که خار

ئـی پـای خـاطرت بتیـغ طعـن نخسـته ودسـت دلـت بسـنگ جفـا ئی و زهر مالمت نچشـیدهئی و سخنان حقارت نشنیدهنکشیده
ئـی و در ره در مسـند عـزت بـودهئـی همـوائی و از ظلم ابناء روزگار از جان سري نشدهنشکسته، از جور اهل روزگار بتنگ نیامده

-ئی خوب شـنیدهئی اگر بدکردهئی و راح راحت ازجام مراد چشیدهئی در آغوش دولت پرورش نمودهچهار بالش راحت غنوده

ئـی در پوسـت ضـعیفان ئی و بر اهل ایمان مذلت رسانیدهئی پیوسته بر مسلمانان اهانت کردهئی مدح دیدهقدح نموده رگئی و ا
-ئی بسا خونهای ناحق ریختهئی و دمار از مسکینان برآوردهئی، خون بیچارگان خوردهزنان درخوان نهادهی و گوشت بیوهئافتاده

ته و بیحد نفـوس جـوهر فئی، بسیار مال مردم به ظلم و جور گرفته و بیشمار وزر و وبال خلق پذیرئی و بس دلها بدارستم آویخته
-نمائی و طریق تقـوی و پرهیزکـاری مـیبا وجود این همه آلودگی دعوی کمال ایمان می جورگشته و بیمر عاجزان بخون آغشته

  :بیت  گوئی مثل من مؤمن کجا است و مانند من مرد حق نه پیداستپیمائی و می
 هــــم خــــدا خــــواهی و هــــم دنیــــای دون

 

ــــــون  ایــــــن خیالســــــت و محالســــــت و جن
 

کجـابودم : مـان خـویش نگاهـدارد بمحمـد و آلـه االمجـاد مصـرعجناب حق سبحانه و تعاىل همگی را از شر نفـس امـاره در ا
  .اکنون فتادم کجا

الحال که سنه هزار و دویست و سی و هفت هجریست جنـاب صـدارت مـآب بـر مسـند وزارت ایـران در غایـت کـامرانی اسـت 
  .اگرچه بلدۀ یزد و قمشه و بعضی امکنه در تصرفش نیست اما شأنش اجل و ارفع از آنست که بود

  نا حسینعلی شاه قدس سرهموال
نمـود در فقـر و فنـا و برابـری نمـی آن جنـاب اعرف عرفای زمان و اکمل مشایخ دوران بود در علوم ظاهری و بـاطنی کسـی بـا 

صدق و صفا درجه عاىل داشت و در مجاهـده و ریاضـت و زهـد و عبـادت رتبـه ارجمنـدی داشـت در تـرویج شـریعت نبـوی و 
ی و در تربیت مریدان و تکمیل ناقصان وحید زمانه بودی در کشف حقایق و شرح دقـایق یـد و طریقت رضوی سعی بلیغ فرمود

بیضا نمودی و در تصرف مریدان و طالبان آن جناب را عدیل نبودی بـزعم فقـري سالهاسـت کـه ماننـد آن جنـاب در ایـن طایفـه 
  پابدایره ظهور نگذاشته آری

  بیت
ــا یــک مــرد حــق آیــد پدیــد  قرنهــا بایــد کــه ت

 

ــان یــا اویــس انــدر قــرن  بــا یزیدانــدر خراس
 

شـود امـا ثانی اثنني مقرب الباری خواجه عبدالله انصاری است اگرچه حقیقت مراتب در یوم تبلی السرائر معلوم مـی آن جناب 
بحسب ظاهر میان موالنا و خواجه مناسبت تمام است چنانچه بر متتبعـني احـوال ایـن طایفـه مخفـی نیسـت اصـل آن جنـاب از 

صبۀ خونسار بوده و شاه عباس ماضی اجداد آن جناب را باصفهان آورده سکونت دادوجداعالی آن جنـاب شـیخ زیـن الـدین ق
جامع علوم عقلی و نقلی و حاوی کماالت صوری و معنوی بوده و سالطني صفویه نسبت به جناب شیخ کمـال عـزت و احـرتام 

حصیل کماالت و فضایل اشتغال داشت بعد از کسـب علـوم ظـاهری دسـت اند موالنا در ریعان جوانی در اصفهان به تنمودهمی
طلب گریبان گري گشته قدم در وادی جستجو گذاشت در کشور ایران سـفر کـرد و بـا بسـیاری از علمـاء و مشـایخ لیـاىل و ایـام بسـر 

ت گردیـد و بحسـن تربیـت و آورده باالخره فیض صحبت العارف بالله نور علی شاه طیب الله ثراه دریافتـه از مریـدان آن حضـر



۳۳۴ 

بود آنگـاه برکت انفاس آن حضرت برتبه اعالو درجه قصوی رسید و مدت چند سال در خدمت آن حضرت در سفر و حضر می
شـیخ  بـه ارشـاد نمـود و عبـاد وهـدایت اهـل بـالد اشـتغال مـی به ارشـاد اجازت یافته بمولد شریف مراجعت فرمود و در آنجا 

  .و درس و تدریش مشغول بود وعظ و امامتبه امر خویش 
تا در سنه هزار و دویست و دوازده در محل زهاب من مضافات کردستان جناب نور علی شاه قدس سره موالنا و جمعی از کرباء 
سلسله علیه را احضار فرموده درحضور ایشان موالنا را خلیفةالخلفاء فرمود و زمام اختیار و تربیت سالکان سلسله علیه به موالنا 

فویض فرمود جناب شاه در سنه مذکوره بلبل روحش در بلدۀ موصل به آشیان علیني پرواز نمود عنقریب احوال آن مرشـد کامـل ت
مذکور خواهد شد موالنا بمقر خویش مراجعت نموده به ترویج شریعت نبوی و نشر طریقت رضوی مشغول بود تا در حدود سنه 

یمت حج بیت الله نمود و جمعی به برکت انفاس قدسی اساس موالنا بـراه قـویم هزار و دویست و بیست و پنج از راه فارس عز
و صراط مستقیم داخل شدند بعد از مناسک حج بیت الله الحرام و زیارت خرياالنام وائمه بقیع علیهم السالم بـایران مراجعـت 

آن حضـرت از خـواب  بـه همـت غريه نموده در وطن مألوف مسکن گرفت و جمعی کثري و جم غفري از فرقه علمائ و حکماء و 
غفلت بیدار و از مستی و جهالت هشیار شدندو بر طریق مستقیم و راه قویم سالک آمدنـد بعضـی دیگـر ایـذاء و آزار بـه موالنـا 
رسانیدند و افعال حسنه آن حضرت را در نزد پادشاه عالم پناه با قبح وجهی تقریر گردانیدند بسعایت آن حضرت سـاعی گشـتند 

قتل آن جناب فتوی نوشتند الجرم شهریار اعظم در سنه هزار ودویسـت و بیسـت و نـه موالنـا را بـدارالملک طلبیـد چـه در و بر 
اندازه کشید زحمتهای گوناگون بر آن حضرت دادند چنانکـه زنجـري بـر پـای آن حضـرت اصفهان و چه در اثنای راه زحمت بی

  :بیت  نهادند
 عـــــــــار نبـــــــــود شـــــــــري را از سلســـــــــله

 

ــــــــدا ــــــــهاو ن ــــــــق گل ــــــــای ح  رد از رض
 

شهریار دریافت فرمـود کـه آنانکـه  ارباب الدول ملهمون به مضمونچون به پای تخت رسید و پادشاه جهان پناه بنظر امعادید 
انـد لهـذا شـهریار گـردون وقـار نسـبت بـدان اند گروه بیهوده گـوی و قـوم فتنـه جـوی بـودهاند و طریق حسد پیمودهسعایت نموده

رسانید و در کمال عزت و حرمت بوطن خویش بازگردانید چندگاه دیگر در اصـفهان  به ظهوررحمت و شفقت بزرگوار مراتب م
  .تشریف و از علماء سوء زحمتهای گوناگون کشید و مشقتهای از حدافزون به موالنا رسید

و در کربالی معلی مسـکن آخراالمر در سنه هزار و دویست و سی و سه قطع عالقه از وطن نموده به عتبات عالیات مشرف شد 
گزید و جمعی از کربای سلسه علیه را مخرب و حاضر گردانید در حضور کربای سلسله قطب العارفني و زین الواصلني کهف الحـاج 
جناب حاجی محمدجعفر همدانی ادام الله برکاته را خلیفةالخلفاء نموده در شب چهارشـنبه پـانزده شـهر محـرم الحـرام در سـنه 

نماز مغرب در هنگام قنوت خواندن داعی حق را اجابت فرمود و در مقام صدق عند ملیک مقتدر منزل گزیـد و  مذکوره درحني
رسـاالت و  -وازۀ نجف اشرف مساوی دویسـت و هفتـاد و چهـار گـام از دروازه دور مـدفون گردیـد رحمةاللـه علیـهردر خارج د

  .یادگار است چون حاضر نبود الجرم تحریر نیافتتصنیفات در فقه و طریقت ومعرفت از موالنا در صفحه روزگار 

  درویش حسنعلی قدس سره
ربود آواز خوشش مرغ را از طريان و آبرا اندیش بود در فقر و فنا گوی تفوق از عرفای جهان میخویش و فقري یگانهدرویش بی

نخوانـده بـود » قال یقول«عامی بود  از جریان بازداشتی و تقریر دلکشش در قلوب سالکان و طالبان غم و اندوه نگذاشتی وی
ام یعنـی ام فـی الحقیقـه در نـزد آن حضـرت خوانـدهپرستی سخنی متعارف نیز نتوانست گفت فقري اگر چیزی خواندهاگر راست

مطلب این طایفه را نفهمیدمی مدت چهار سـال در خـدمت آن حضـرت بـودم و از انفـاس قدسـی  وی نرسیدمی به خدمتاگر 
نمودم اصل وی از قریه جورنان من قرای اصفهان است از مریدان جناب ارشاد مآب نورعلی شاه و تربیت میاساسش استفاده 

یافته مشتاق علی شاه است در خدمت سید معصومعلی شاه و حسینعلی شاه و مشتاقعلی شاه سفر خراسان کرده ودر بلدۀ هـرات 
بدارالملک کابل رفت و در نـزد سـالطني افغـان و امـراء و عظمـاء حسب التمنای تیمورشاه بن احمدشاه افغان و باشاره بزرگان 

ایشان به غایت با احرتام بود طایفه قزلباشیه در حق آن جناب مراسم ارادت بجای آوردنـدی و جهـت میمنـت و فـتح و نصـرت 
عمـر گذرانیـد و  سالطني افغان آن حضرت را در سفر همراه داشتندی قرب بیست و دو سال در کمال احـرتام در مملکـت افغـان

گردانید همواره بزیر دستان شفقت اکثر اوقات خود را بعد ازوظایف طاعات و عبادات بامور حوائج فقراء و مساکني صرف می
و مرحمت نمودی و در تعمري بقاع خري ساعی بودی در مدت العمر زن نگرفت ووام نپذیرفت الجرم درویشی آزاده بود و خانـه 

  :بیت    بر باده داده



۳۳۵ 

ـــرد  آزاده بـــه گیتـــی نکنـــد میـــل دو کـــارم
ــــد ــــر بدهن ــــرت قیص ــــرش دخ ــــريد گ  زن نگ

 

 تـــا همـــه وقـــت ز آفـــت بـــه ســـالمت باشـــد
 وام نســــتاند اگـــــر وعــــده قیامـــــت باشـــــد

 

فی الواقع چنني است جناب درویش در سنه هزار ودویست و شانزده در ماه شعبان المعظم در بلدۀ پیشاور داعـی حـق را لبیـک 
مید و در مزار کثرياالنوار سید کریم حیدر از اوالد حضرت علی بن موسی الرضا علیـه التحیـة و الثنـاء گفت و بروضۀ رضوان خرا
  .مدفون گردید رحمةالله علیه

  فیض علی شاه قدس سره
نمـود اصـل آن جنـاب از سبحانی بود در فضل و کمال و وجد وحال بر مشایخ زمان تفوق مـی نی و واقف سرّاعارف معارف رب

ده و در اصفهان متولد شده والد جناب نورعلی شاه و مرید معصومعلی شاه است جامع علوم ظاهری و باطنی بـوده شهر تون بو
و در بدایت حال چندی در کشور ایران سفر نموده و بسیاری از مشایخ را ایـران دیـده و بـه صـحبت بزرگـان دیـن رسـیده اسـت 

قدس سره گردیده و از یمن انفاس قدسی اساس آن حضرت مقام عـاىل  باالخره از مریدان العارف بالله السید معصوم علی شاه
یافته و از خلفای آن حضرت گشته در حدود سنه هزار و دویست از ایـن جهـان فـانی بـه سـرای بـاقی شـتافت مـدفن آن جنـاب 

  .اصفهان است رحمةالله علیه

  مشتاقعلی شاه قدس سره
ب و فقر و فنا یگانه و به کثرت عشق و وفور شوق و بسیاری وجد وحیـد عاشقی است جان باز و عارفیست خانه برانداز در جذ

نمـود از مریـدان العـارف باللـه فـیض علیشـاه اسـت زمانه بوددر مشرب توحید و عالم تجرید ومقام تفرید کسی با او برابری نمی
  :بیت    ومختار سلسله علیه شاه نعمت الله است 

 مختـــــار مطلـــــق آمـــــده مشـــــتاق از علـــــی
 

ــــار حســــنبگشــــای چ  شــــم دل بنگــــر اختی
 

گوید کـه وی شمار است که چشم روزگار چنان گرم روی ندیده و گوش زمانه چنني عاشقی خودسوز نشنیده دانائی میقرنهای بی
نظري موالنا شمس الدین تربیزی و شاه قاسم انوار است و کتاب مشتاقیه و بحراالسرار از موالنا مظفر علی شاه قدس سره شاهد 

ر است، معارف آگاه رونق علی شاه در رساله غرایب احوال ایشان را من البدایة اىل النهایة بیان نموده و جنـاب ارشـاد این گفتا
مآب نورعلی شاه در کتاب جنات الوصال چگونگی شهادتش را ذکر فرموده اسـت و گفتـه اسـت سـبب قتـل و غـارت کرمـان و 

  .نمایداز مفصل آن را مذکور می مردم آن مکان قتل مشتاقعلی شاه بوده و فقري مجملی
  نظم

ــــــه ــــــی فرزان ــــــق یک ــــــای ح ــــــیز اولی  ئ
 در شــــــــــریعت مصــــــــــطفایش پیشــــــــــوا
ــــــــذهبش ــــــــد م ــــــــريوی شــــــــرع احم  پ
ــــــــاء ــــــــاس اغنی  گشــــــــته عــــــــاری از لب

 اش گنجینــــــــه اســــــــرار فــــــــیضســــــــینه
ـــــــــواز  پـــــــــردۀ عشـــــــــاق را قـــــــــانون ن
 بســــــــکه مشــــــــتاق رخ عشــــــــاق بــــــــود
 بـــــــــود انـــــــــدر راه فقـــــــــر خویشـــــــــنت
ــــــود ــــــار ب ــــــرا آن ی  چــــــون بهرحــــــاىل م

ــــب بــــودیم خــــوش بــــا یکــــدگر روز  و ش
ــــــريها ــــــم س ــــــا ه ــــــرده ب ــــــارج ک  در مع
 هــــــر دو گشــــــته از مــــــی جــــــام الســــــت

 بــــودم مــــنش انــــدر ســــبیلگرچــــه مــــی
ــــــی ــــــک م ــــــدملی ــــــاهم همق ــــــودیم ب  ب

 مقتـــــــــــــدای مرشـــــــــــــدان راه مـــــــــــــا
 وان گرامــــــــی پادشــــــــاه شــــــــه نشــــــــان
ـــــــفهان ـــــــهر اص ـــــــوقش ز ش ـــــــه ش  جذب

 ئـــــــیاز مـــــــی اســـــــرار حـــــــق مســـــــتانه
 در طریقــــــــــت رهنمــــــــــایش مرتضــــــــــی

 مشـــــــربش» فقـــــــر فخـــــــریال«چشـــــــمۀ 
 کــــــرده در بــــــر کســـــــوت فقــــــر و فنـــــــا

 اش آئینـــــــــه دیـــــــــدار فـــــــــیضدیـــــــــده
ــــــاز ــــــه س ــــــت نغم ــــــاز و در حقیق  در مج
ــــــود ــــــتاق ب ــــــب مش ــــــاقش لق ــــــزد عش  ن
 بـــــــر طریـــــــق نعمـــــــت اللـــــــه گـــــــام زن
ـــــــود ـــــــرار ب ـــــــرم اس ـــــــان مح  از دل و ج
 گــــــه جلــــــیس خانــــــه گــــــه یــــــار ســــــفر
 در مــــــدارج کــــــرده بــــــا هــــــم طريهــــــا
ـــــه مســـــت ـــــک جانان ـــــاطن بی  ظـــــاهر و ب

ـــــــلبـــــــر طریـــــــق ســـــــ  الکان حـــــــق دلی
ـــــــم ـــــــیش و ک ـــــــا ب ـــــــالک راه پیم  در مس
ــــید نعمــــت اللــــه شــــاه مــــا  بــــد چــــو س
 بــــــــود در ماهــــــــان کرمــــــــانش مکــــــــان
ــــرد ســــوی خــــویش مــــا را کــــش کشــــان  ب



۳۳۶ 

ـــــــافتم ـــــــدش دری ـــــــواف مرق ـــــــون ط  چ
 خواســــــتم آنجــــــا یگــــــه منــــــزل کــــــنم

 م در آن آســـــــــتانتـــــــــا مگـــــــــر مـــــــــانی
ــــــرار ــــــکون و در ق ــــــداده در س ــــــون ن  چ
ـــــق  بعضـــــی از ســـــالک و اصـــــحاب طری
 جمــــــــــع گردیدنــــــــــد در آن ســــــــــرزمني
ـــد ـــته ش ـــم گش ـــون محک ـــته صـــحبت چ  رش

ـــــــه ـــــــداز ارادت حلق ـــــــر در زدن ـــــــی ب  ئ
گـــــــه شـــــــدند  از صـــــــراط المســـــــتقیم آ
 شــــــرط عهــــــدی نــــــزد مــــــا بگذاشــــــتند
 هــــر یــــک اســــمی یافتــــه از اســــماء حــــق
ــــــــراج جــــــــان ــــــــد درمع  ســــــــريها کردن

 ان از بــــــاده چــــــون لربیــــــز شــــــدجانشــــــ
 مســتی آمــد هــوش و گــوش از دســت رفــت
 بـــــوی مستیشـــــان چـــــه خوردانـــــدردماغ
ــــــــد ــــــــان آمدن ــــــــتی بماه ــــــــی مس  از پ

ـــــه ـــــان قری ـــــون ز کرم ـــــان چ ـــــیبودماه  ئ
ـــــــت بـــــــر بســـــــتیم از آن جایگـــــــاه  رخ
 منــــــرم نرمــــــک ســــــوی کرمــــــان آمــــــدی
 چـــــــون درون شـــــــهرمان مـــــــأوای شـــــــد
ـــــش رشـــــک و حســـــد شـــــد شـــــعله  ورآت
 لکانامتحــــــان آمــــــد چــــــو رســــــم ســــــا

ــــــد  اهــــــل ظــــــاهر چــــــون همــــــه بازارین
ــــــــــاد ــــــــــوص اعتق ــــــــــان از خل  بیخربش

 کننــــــداز حســــــد تکفــــــري ایشــــــان مــــــی
 از مالمــــــــــت گردنــــــــــی انگیختنــــــــــد
ــــــام ــــــودش در آن کشــــــور مق  واعظــــــی ب

 اش دیـــــگ حســـــدجـــــوش زد بـــــر ســـــینه
 بانـــگ زد هـــر ســـوی بـــر اصـــحاب خـــویش

ــــرده ــــن ک ــــه در دی ــــاطن رخن ــــل ب ــــداه  ان
 چــــون ضــــرورت هســــت در دیــــن اجتهــــاد

 بــــــت زن مشــــــتاق شــــــدچــــــون بــــــال نو
 دیــــــن و غــــــدار شــــــقیواعــــــظ بــــــی

 ســـوی مســـجد رفـــت بـــا اصـــحاب خـــویش
ـــــاد ـــــک هســـــت وقـــــت اجته  گفـــــت این

ـــــارانش کن ـــــش و ی ـــــن دروی ـــــل ای ـــــقت  دي
ــــــت آن مشــــــتاق را ــــــاحق کش ــــــون بن  چ
 بـــــــود جعفـــــــر نـــــــام آنجـــــــا صـــــــادقی
 چــــون بخــــون غلطــــان تــــن مشــــتاق دیــــد
ـــــــد ـــــــاحق ریختن ـــــــم بن ـــــــون او را ه  خ

 گنــــاهجملــــه غافــــل زانکــــه خــــون بــــی

ـــــــــــافتم  فیضـــــــــــها زان بیحـــــــــــد و مری
ـــــــه ـــــــی در بقع  اش حاصـــــــل کـــــــنمعزلت

 از شــــــــر و شــــــــور خالیــــــــق در امــــــــان
 دور دوران هـــــــــــــیچکس را اختیـــــــــــــار
 برخـــــــی از یـــــــاران و احبـــــــاب شـــــــفیق

 شـــــــــتند بـــــــــاهم همنشـــــــــنيمـــــــــدتی گ
ــــــــان پیوســــــــته شــــــــد  تارالفــــــــت در می
ــــــد ــــــان خــــــدمت برزدن ــــــان دام ــــــر می  ب
 گمرهـــــــــی بگذاشـــــــــتند در ره شـــــــــدند
 فکروذکـــــــــری در عـــــــــوض برداشـــــــــتند
 زان نمــــــــوده پــــــــرده معــــــــراج شــــــــق

ــــــاده ــــــانب ــــــزم جن ــــــد در ب ــــــا خوردن  ه
 آتـــــــش مســـــــتی شـــــــرار انگیـــــــز شـــــــد
ــــت ــــت رف ــــا مس ــــد آنج ــــیار آم ــــه هش  هرک

 ئـــــی گشـــــتند ز ایشـــــان تـــــر دمـــــاغفرقـــــه
ـــــ همچـــــو ـــــادهتمس ـــــدان ب ـــــان آمدن  خواه
 ئــــیشــــد افــــزون هــــر دم آنجــــا فرقــــهمــــی

ـــــــــراه ـــــــــاران ب ـــــــــا ی ـــــــــم ب  روی آوردی
ـــــدیم ـــــواران آم ـــــاده خ ـــــت و ب ـــــی پرس  م
ــــــد ــــــای ش ــــــر پ ــــــی ب ــــــهربانرا شورش  ش
 حاســــــــدین را کــــــــرد دامــــــــان پرشــــــــرر
 ســـــــالکان را گشـــــــت وقـــــــت امتحـــــــان
 از طریــــــــق اهـــــــــل بــــــــاطن عارینـــــــــد

 دهنــــد از جهــــل نســــبت بــــر فســــادمــــی
ــــی ــــن و جــــانب ــــه قصــــد ت ــــدمــــی گن  کنن

ـــــد ـــــداوت ریختن ـــــرح ع ـــــم ط ـــــیش و ک  ب
ـــــــام ـــــــور ام ـــــــاهر را در آن کش ـــــــل ظ  اه
 بــــــر ضــــــمريش راه دانــــــش کــــــرد ســــــد
 کــــــای گــــــروه مــــــؤمنني صــــــدق کــــــیش

ــــــني کــــــرده ــــــدع تجدیــــــد آئ ــــــدوز ب  ان
 قلـــــــع ایشـــــــان بایـــــــد از تیـــــــغ جهـــــــاد
ـــــــت از حریفـــــــان طـــــــاق شـــــــد  در والی

ــــه ظــــاهرکــــان   داشــــت خــــود را متقــــی ب
ـــاب خـــویش ـــع کـــرد از هـــر طـــرف احب  جم

 بایـــــــد کشـــــــیدن در جهـــــــادتیـــــــغ مـــــــی
 تیــــــغ بــــــر کــــــف ســــــنگبارانش کنیــــــد
 نغمـــــــــه ســــــــــاز پــــــــــردۀ عشــــــــــاق را
 بـــــر جمـــــال دوســـــت محـــــو وعاشـــــقی
 رفــــــت از خــــــویش و بــــــدامانش کشــــــید
 چـــــون دو خـــــون بـــــا یکـــــدیگر آمیختنـــــد

ـــــی ـــــاهم ـــــا تب ـــــی جانه ـــــی بس ـــــد گیت  کن
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 دین چوشـــــــد دنیاپرســـــــتيـــــــواعـــــــظ ب
 ریخــــــت خــــــون بیگناهــــــان را بخــــــاک
 کـــــارش از دنیـــــای دون حاصـــــل نشـــــد
 چونکــــــه واعــــــظ بهــــــر دنیــــــای دنــــــی
ـــــــر ومشـــــــتاق را ـــــــاحق جعف  کشـــــــت ن

ــــــی ــــــان ب ــــــق را در جه ــــــه ح ــــــاوج  وف
ــــــوش ــــــد بج ــــــق آم ــــــاری ح ــــــر قه  بح
 ســــــیل غــــــارت روی در کرمــــــان نمــــــود
 چونکــــــه ظــــــل اللــــــه آمــــــد پادشـــــــاه
 قهـــــر و لطـــــف حـــــق از او انـــــدر ظهـــــور

ــــــــــــد را کرمانیــــــــــــانپادشــــــــــــاه ع  ه
ــــــــه ــــــــت فتن ــــــــدوز جهال  هــــــــا انگیختن

ــــــد از ایشــــــان خشــــــمناک  پادشــــــه گردی
 کـــــــرد یکســـــــر خانهـــــــا زیـــــــر و زبـــــــر
 از قیامــــــت بــــــاز شــــــد هــــــر ســــــو دری
 وعـــــظ رفـــــت و واعـــــظ ازمنـــــرب فتـــــاد
ـــــردنش ـــــا ک ـــــظ بیج ـــــک وع ـــــد از ی  مان
ــــــر نفســــــش نکــــــرده اجتهــــــاد  هــــــیچ ب

 

ـــــت ـــــت مس ـــــا گش ـــــت از ســـــکر دنی  عاقب
ـــی هـــالک ـــا خلق  ســـاخت جـــان خـــویش ب
ـــــــد ـــــــام دل نش ـــــــاش ک  حاصـــــــل از دنی

 جاهــــــــد بــــــــاهزاران ره زنــــــــیشــــــــد م
ــــــــــاق را ــــــــــس دل عش ــــــــــا زد ب  زخمه
 آینـــــــه بشکســـــــت بـــــــا ســـــــنگ جفـــــــا
ــــه طوفــــان درخــــروش  مــــوج زن شــــد جمل
 خانـــــــــه کرمانیـــــــــان ویـــــــــران نمـــــــــود
 پادشـــــــــــــاهی یافتـــــــــــــه او از الـــــــــــــه

 نمایـــــد گـــــاه نـــــورگـــــاه ظلمـــــت مـــــی
 بــــــــاز پیچیدنــــــــد از فرمــــــــان عنــــــــان

 محابــــــا طــــــرح عصــــــیان ریختنــــــدبــــــی
 جملــــــه را فرمــــــود در یکــــــدم هــــــالک

 گذاشــــــــت از کرمــــــــان اثــــــــرئــــــــی نذره
 تـــــا فلـــــک افراشـــــت از شـــــیون ســـــری
ـــــاد ـــــر درفت ـــــه محش ـــــش ب ـــــس وعظ  مجل
ــــــردنش ــــــد در گ ــــــا اب ــــــت ت ــــــوق لعن  ط
ــــــاد ــــــاد اجته ــــــر ب ــــــس داد ب ــــــها ب  نفس

 

هایله در سنه هزار و دویست و بیست و شش اتفـاق افتـاد و درخـارج شـهر در مـزار مـريزا حسـني خـان مـدفون گشـت  این واقعه
  .رحمةالله علیه

  له نورعلی شاه قدس سرهالعارف بال
نمـود آن حضـرت حـاالت عارف کنوز معرفت و واقف رموز حقیقت بود و در تکمیل ناقصان و تربیت مریـدان یـد و بیضـا مـی

ه آن كـگویـد غریب و مقامات عجیب داشته و قرنهای فراوانست که مانند آن حضرت قدم در حلقـه وجـود نگذاشـته دانـائی مـی
و اوحدالدین مراغی است و مرید مجدد سلسله علیه السید معصومعلی شاه دکنـی اسـت از بـدو  حضرت نظري فخر الدین عراقی

حال طالب منهج قویم و صراط مستقیم بوده در جمال صوری و کمال معنوی کسی با آن حضرت برابری ننموده اسـت الحـق بـر 
فقر و فنا و صدق و صفا از کشور ایران برافتاده عارفان ایران و سالکان آن مکان منت عظیم و حق جسیم دارد بعد از آنکه رسم 

گاه ساخت و گ وهی که از راه معرفت و طریقت بیخرب بودند براه انـداخت زیـرا کـه در زمـان دولـت شـاه سـلطان ربود ایشان را آ
ني صفوی مخان زند قانون فقر و رسوم طریقت از ایران برافتاده و به سبب انکار سلطان حسيحسني صفوی تا اواخر حکومت کر

سالسل فقر و طریقت از ایران رفتند و در گوشه خموىل عزلت گرفتند تا آنکه جماعت افغان بایران مستوىل شده خورد و بـزرگ 
ظـاهر گشـت و ظلـم و  یوم یفرالمرء من اخیه و امه و بنیهآنجا را ناچیز ساخت و خاندان دانا و نادان آن والیت را برانداخت 

آباد رفته و برخی دیگـراز لـوح  به عدمازه درگذشت هر کس هرچه از معارف و طریقت دانسته بود ستم آن جماعت از حد و اند
گردیدند همگی ضمري محو نموده مدت هفت سال در کمال پریشانی مردم ایران اوقات گذرانیدند و در تیه حريانی و نادانی می

  .در فکرجان بودند طریقت و معرفت کجا بود
بـه نمـود جهانگريی و لشگرکشی اندیشـه نمـی به جز رسید و نوبت نادرشاه گردید آن مرد ترکی بود و  به آخرچون دولت افغان 

تردد سپاه دوست و دشمن و ظهور شور و فنت کسی طالب طریقـت نگشـت و برخـاطرش تحصـیل معرفـت نگذشـت اگـر  جهت
رقه را مذمت نمودندی تا آنکه دولت نادری نیز احیانا در گوشه و کنار کسی اسم طریقت مذکور کردی علماء منع کردندی و این ف

ر برسد طریـق ربازار گشت بر اهل خرد مخفی نیست صاحب دولتی که افغان شود آنگاه ترک گردد بعد هابه لُدرگذشت و ایران لُ
  :بیت    عرفان چون پری از نظرها پنهان خواهد بود و شاهد معرفت روی نخواهد نمود

 چونکــــــــــه نــــــــــامحرم درآیــــــــــد از درم
 

ــــــرم ــــــل ح ــــــوند اه ــــــان ش ــــــرم پنه  الج
 

قرب هفتاد سال کشور ایران از فقر و طریقت خاىل بود و اسم طریقت گوش کسی نشنیده و چشـم احـدی اهـل فقـر ندیـده مگـر 
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چند کس از فقراء در مشهد مقدس از طریقه نور بخشیه و چند نفر درشرياز از سلسله ذهبیه در زوایای گمنامی بودند و اگر جـای 
  .نمودند اسم طریقت در ایران مانند سیمرغ و کیمیا گشته بوده باشد خود را مشهور و در السنه و افواه مذکور نمیدودیگر نیز ب

تا آنکه مجدد سلسله علیه و مربهن طریقه عالیه سید معصومعلی شاه دکنی قدس سره باشـاره شـاه علريضـای وىل قـدس سـره از 
و نور علی شاه قدس الله اسرار همارا تلقني کرد و تربیت نموده به کمـال رسـانید اقلیم دکن بایران تشریف آوردو فیض علی شاه 

آنگاه اذن ارشاد فرمود نورعلی شاه را خلیفةالخلفاء گردانید بعد از عرض مدت هفتاد سال که اسم طریقـت بگـوش اهـل ایـران 
گردیدنـد و بعضـی بفـیض رسـیدند گروهـی  نخورده و نام فقر بزبان نربده بودند فقر شنیدند و اهل طریقـت دیـده جمعـی طالـب

باقرار و گروهی در انکار زدند اکثر مردم به سبب حب جاه دشمن فقراء شدند و جمعی دیگر حقیـت ایشـان دانسـتند امـا عمـل 
نمودن نتوانستند و زمرۀ دیگر حسد بردند و عناد کردند و بعضی دیگـرا زکسـاد بـازار خـویش ترسـیدند و چـون صـفات انبیـاء و 

یافتند خوف کردند که اگر مـدح طریـق ایشـان نمـائیم دیدند و خود را از آن صفات عاری و خاىل میاولیاء در ایشان می اخالق
ایـم نـه قـوت آن داشـتند کـه خـود را ایم و اگر اقرار برکردار و گفتار ایشان کنیم زبان انکار برکردار خویش گشودهقدح خود کرده

گفته الجرم بنیاد مذمت فقر نهادند  الناروالالعارآنکه خود را به محفل ایشان اندازند  باوصاف ایشان متصف سازند ونه قدرت
  .و زبان بطعن و تشنیع ایشان گشادند

اکنون اهل ایران عموماً چنانند که هرکه از ریاضت و عزلـت و مجاهـده و تهـذیب اخـالق سـخن گویـد و طریـق تکمیـل بـاطن و 
شاهد و بینه آنکس کـافر و و حقیقت به زبان آرد و قدم در راه زهد و تقوی گذارد بیتحصیل کمال معنوی جوید و اسم طریقت 

شـبهه و شـایبه آن ملحد است اگرچه عالمه زمان بوده باشد و اگر شخصی همواره از مسائل تجارت و تحصـیل دنیـادم زنـد بـی
گویند کـه تقلیـد کـردن ر آنکه ایشان میتمعرفت بوده و بر جمیع معاصی آلوده باشد عجبشخص مؤمن و موحد است اگرچه بی

دین آباء خویش مذموم است و هرکه تحقیق مـذهب ننمایـد جـای او در دوزخ معلـوم اسـت بـا وجـود ایـن گفتـار اگـر شخصـی 
درصدد تحقیق دین برآید و تجسس و تفحص مذهب نماید هر آینه یه تیغ طعن هالکش کنندو بضرب لعـن وجـودش را از لـوح 

  .همان درشأن ایشان وارد است یقولون بافواههم مالیس فی قلوبهمیۀ شریفه هستی پاک مضمون آ
اگر خردمنی در تمام والیت ایران سفرکند و با هر فرقه مجالست و معاشرت نماید و بر اعمال و احوال مردمش بدیـدۀ انصـاف 

و سالک طریق عزلت و قناعت و  دیار اهل زهد و ورع و طاعت و ریاضت ومجاهدت نخواهددید بنگرد درهیچ فرقه از فرق آن
-تسلیم و رضا و توکل و صرب و بردباری نخواهد شنید مگر آنکه اطالق کنند بر آنکس اسم صوفی و عارف از این نیز معلوم می

شود که اکثر مردمان زمان عبیدالبطون و بندۀ شهوتند، عالوه بـر آنکـه عـداوت بـافقراء داشـتند ملـوک و سـالطني را بـه سـخنان 
اصل گفنت گرفتند که این طایفه داعیه دارنـد زیـرا کـه سـر بکسـی واهمه انداخته با خود یار ساختند و کلمات پریشان و بیواهی ب
الملک عقیم ایشان نیز این افسونها را پذیرفتند ودست ایذاء بر این گره گشادند و بسا ذلت و اهانـت بـه  به مضمونآرند فرونمی

  .د بعد از آزار بسیار اخراج بلد کردند و لوازم ذلت و خواری بجای آوردندفقريان دادند و هرجا درویشی دیدن
نخست این امر شنیع را کریمخان زند نمود عارفان بالله سید معصومعلی شاه و نور علی شاه قدس سرهما را اخراج کرد و خـود 

ض گشت دویم علیمراد خان بود که در نیز از نهال عمر خویش بر نخورد و یکسال از این مقدمه نگذشت که عمر و دولتش منقر
بدو حال اظهار ارادت نمود چون ازدحام مریدان بدید کرد آنچه کرد عنقریب خود هم دیـد آنچـه دیـد بـه سـبب ایـن دو حرکـت 

  .رسید و حکومت ایشان به نهایت انجامید به آخردولت زندیه 
ن نزدیکـی آزه عمر بر ایـن فعـل قبـیح مرتکـب شـد وهـم در اول کسی که بر قتل اقدام نمود مالعبدالله کرمانی بود بسبب دو رو

کرمان به قتل وغارت رفت و خود از وطن دور و از دین و دنیا مهجور گردید و متعلقان او اناثا و ذکورا اسري ترکمان شـده شـهر 
  .بشهر تا بسر حد توران رسید

حاجی ابراهیم خان شريازی جـرأت کـرد گوینـد  قوت بهدویم آقا محمدعلی کرمانشاهی که بر قتل اوالد حیدر و سید پاک گوهر 
  .سبب انقراض دولت حاجی ابراهیم خان این امر شنیع بود

غرض از این مقدمات آنکه جناب ارشاد مآب در کشور ایران بسی جور کشید و دروالیت عراق و فارس و کرمـان و خراسـان از 
ء دو مرتبـه زهـر چشـید چـون در اجـل تـأخري بـود الجـرم کـارگر گروه عرب و عجم ظلم بیحد دید در کربالی معلی باشاره علمـا

  بیت    .نگشت
 قتـــل اینخســـته بـــه شمشـــري تـــو تقـــدیر نبـــود

 

 رحــم تــو تقصــري نبــودورنــه هــیچ ازدل بــی
 

آخراالمر در سنه هزار و دویست و دوازده در بلده موصل از جهان پرمحنت بسـرای راحـت خرامیـد و در قـرب مـزار فـیض آثـار 
  .سوده گشت رحمةالله علیهحضرت یونس آ



۳۳۹ 

از آن جناب تصانیف مفیده در صفحه روزگار یادگار است من جمله سه جلد جنات الوصال است مرکوز خاطر معرفـت کنـوزش 
چنان بود که هشت جلد بوده باشد چون اتمام آن مقدر نبود لهـذا دو جلـد آن را اتمـام نمـوده و قـدری از جلـد ثالـث را تـألیف 

ت نمود، عارف ربانی رونق علی شاه کرمانی قدس سره از خلفاء آن حضرت چهار جلـد بـر آن افـزوده شـش فرموده بود که رحل
جلد گردانید دیگر رساله جامع االسرار باسلوب گلستان واما بهـرت از آن، و رسـاله دراصـول و فـروع و تفسـري سـورۀ بقـره منظـوم 

به تنهائی چون دیوان دویـم » نور«و یکی » نور علی است«ص ودیگر رساله کربی بسلک نظم کشیده، و دو دیوان در یکی تخل
  :در ملک اهل تسنن ترتیب نموده به سبب تقیه نور تخلص فرموده است این اشعار از انفاس قدسیه آن بزرگوار است

  نظم  
ــــاش ــــد را بجــــان مجــــذوب ب  شــــرع احم
 شــــــــرح حــــــــال دام ناســــــــوتی شــــــــنو
ـــــو ـــــوتی ت ـــــرغ اله ـــــی م ـــــد ک ـــــی ره  ک

ـــــــه ـــــــانگردد جذب ـــــــاذب و ت ـــــــی ج  رائ
ــــــو ــــــرغ الهــــــوتی ت ــــــی م  کیســــــت دان
 مــــــــرغ تــــــــو آن روح انســــــــانی بــــــــود
 چــــون کنــــد مــــرغ تــــو آهنــــگ وصــــال

 ن اعمالهاســــــــتآصــــــــورت معنــــــــی در 
 ظـــــاهری او را دو بـــــال محکـــــم اســـــت
 در یســـــــــارش بـــــــــال قـــــــــرآن مبـــــــــني
 در فضـــــــای صـــــــورت از ایـــــــن بالهـــــــا
ــــــني ــــــد مت ــــــاطنی باش ــــــال ب ــــــم دو ب  ه
 در ریــــــــاض معنــــــــی از ایــــــــن بالهــــــــا
ـــــاد حـــــق در جـــــان و ـــــود ی ـــــر چب  دلذک

ــــــــوار یقــــــــني  جــــــــان و دل مــــــــرآت ان
ــــــی ــــــاق م ــــــه در آف ــــــانآنچ ــــــد عی  باش

 وآنچـــــه در آفـــــاق وانفـــــس محتویســـــت
ـــــود ـــــا همـــــه ملحـــــق ب  کامـــــل ارچـــــه ب
ـــــا ســـــر بســـــکه باشـــــد باصـــــفا ـــــای ت  پ
 صــــــــورت و معنــــــــی عــــــــالم سربســــــــر
 آینــــــــــه باتســــــــــت دایــــــــــم روبــــــــــرو
ــــــت ــــــود زنــــــگ مــــــرآت دل ــــــب چب  عی
 دل بــــــــذکر حــــــــق نگشــــــــته صــــــــیقلی
 هرچــــــــــه در دل ز آینــــــــــه بنمایــــــــــدت

ـــــه  ـــــیدل چ ـــــد ته ـــــایح ش ـــــگ قب  از زن
ـــــــــــطفی ـــــــــــريوی مص ـــــــــــی در پ گه  آ
 آگهــــــــی ســــــــازد شناســــــــای حقــــــــت
ــــــــــــو ــــــــــــوتی ت ــــــــــــی از دام ناس گه  آ
 مـــــرغ الهـــــوتی چـــــه بـــــريون شـــــد ز دام
 هشـــــــت جنـــــــت را تماشـــــــاگاه بـــــــني
 بازآمــــــــد بحــــــــر معنــــــــی مــــــــوج زن
 کـــــــــز بهشـــــــــت و دوزخ و تعـــــــــداد آن
ــــو اســــت ــــود ت ــــه موع ــــاری ک ــــت و ن  جن
ــــــود ــــــت ب ــــــم و بیش ــــــردا از ک ــــــه ف  آنچ

 تخــــــم جــــــذبی در دل مجــــــذوب پــــــاش
 رشـــــــح بـــــــال مـــــــرغ الهـــــــوتی شـــــــنو
ــــــــــــو ــــــــــــوتی ت ــــــــــــکنج دام ناس  از ش
ـــــــــــريوی مصـــــــــــطفی  در طریقـــــــــــت پ

ــــــــو چیســــــــت دانــــــــی دام ناســــــــوتی  ت
 دام تــــــو خــــــود نفــــــس حیــــــوانی بــــــود
ـــــال ـــــویش ب ـــــل خ ـــــوی اص ـــــاید س  برگش
 ظــــــــــاهری و بــــــــــاطنیش بالهاســــــــــت
ــــــنش همــــــدم اســــــت  در یســــــار و در یمی
ـــــــــني ـــــــــال یم ـــــــــربش ب ـــــــــنت پیغم  س

ـــــــــی ـــــــــام ـــــــــرواز در اعماله ـــــــــد پ  کن
ــــــني  ذکــــــر و فکــــــرش در یســــــار و در یم
 باشـــــــــــــدش طیـــــــــــــاری اعمالهـــــــــــــا
ــــــل ــــــدر آب و گ ــــــود ســــــري ان ــــــر چب  فک
ـــــــق ســـــــموات و زمـــــــني  آب و گـــــــل خل

ـــــه  ـــــانجمل ـــــاش و نه ـــــود ف ـــــس ب  در انف
 جملــــــه در انســــــان کامــــــل منطویســــــت
 لیـــــــک از قیـــــــد همـــــــه مطلـــــــق بـــــــود
ـــــــا ـــــــی نم ـــــــه گیت ـــــــت آئین ـــــــته اس  گش

ـــــــوه ـــــــه باشـــــــد جل ـــــــدرین آئین  گـــــــران
ــــــد موبمــــــو ــــــو نمای ــــــا ت ــــــو ب ــــــب ت  عی
 کـــــــز قبـــــــایح گشـــــــته در دل حاصـــــــلت
ــــــی ــــــانت منجل ــــــه س ــــــود آئین ــــــی ش  ک
 ذکـــــــــر حـــــــــق آن را ز دل بزدایـــــــــدت
گهـــــــــی  یابـــــــــد از نـــــــــور محاســـــــــن آ

 نمایـــــــدت راه هـــــــدیســـــــوی حـــــــق ب
ــــــــد دوعــــــــالم مطلقــــــــت  ســــــــازد از قی
ـــــــــو ـــــــــد مـــــــــرغ الهـــــــــوتی ت  وارهان
 قــــــرب حقــــــش آشــــــیان گــــــردد مــــــدام
ـــــــني ـــــــدر راه ب ـــــــک ان ـــــــت دوزخ لی  هف
 گـــــوهر افشـــــان شـــــد بصـــــحرای ســـــخن
 در حقیقــــــــت رمزهــــــــا ســــــــازد بیــــــــان
 گــــر بــــدانی جملــــه مشــــهود تــــو اســــت
 بــــــیش و کــــــم امــــــروز در پیشــــــت بــــــود



۳۴۰ 

ـــــع ـــــه بی ـــــردا ب ـــــدۀ ف ـــــتوع ـــــیه اس  نس
 نقـــــد اگـــــر از کـــــف نـــــدادی بیشـــــکی
 آن یکـــــــی امـــــــروز فـــــــردا نقدتســـــــت
 از بهشـــــت نقـــــد اکنـــــون گـــــوش کـــــن
 آن موافـــــــق بـــــــودن اخـــــــالق تســـــــت
 چــــون شــــود خلقــــت بخلــــق حــــق یکــــی
 چـــــــون حقیقـــــــت از بهشـــــــتت یـــــــافتی
 بـــــــاز از دوزخ حقیقـــــــت گـــــــوش کـــــــن
 آن مخـــــــالف بـــــــودن اخـــــــالق تســـــــت
ــــاخلق حــــق ــــه خلقــــت شــــد یکــــی ب  گرن

ـــــــت و ـــــــدت  از بهش  بجـــــــاندوزخ و نق
 شــــــمارهــــــا دارنــــــد آنــــــدو بــــــیبــــــاب

ــــی کــــان بــــود حــــق را پســــند  قــــول و فعل
 قــــول و فعلــــی کــــان پســــند حــــق نشــــد
ــــت ــــه در احــــوال تس  راحــــت و رنجــــی ک
ـــــر ـــــد ای پس ـــــک بای ـــــت نی ـــــول و فعل  ق
 ســــــــالکانی کــــــــز حقیقــــــــت واقفنــــــــد
ــــــــــت ــــــــــاب بهش ــــــــــای دوزخ و ب  بابه
 پـــــنج حـــــس ظـــــاهر و وهـــــم و خیـــــال
ـــاب ـــت ب ـــن هف ـــل ای ـــان عق ـــه در فرم  گرن

ـــــدالجـــــرم خـــــود ه ـــــاب دوزخن ـــــت ب  ف
 ورهمــــــــه باشــــــــند در فرمــــــــان عقــــــــل
 هفــــــت باشــــــد از بهشــــــت و هریکــــــی
 مـــــــــردم از دوزخ کننـــــــــد اول عبـــــــــور
 نیســـــــــت از دوزخ گروهـــــــــی راگـــــــــذر
 خلــــــق بــــــدچون کــــــرده دوزخ حالشــــــان

 

ـــــی ـــــروز م ـــــو ام ـــــد ت ـــــتنق ـــــد بدس  باش
 د هـــــر دو یکـــــینســـــیه و نقـــــدت شـــــو

ـــــدر عقدتســـــت  نقـــــد و نســـــیه هـــــر دو ان
 بـــــر مـــــراد خـــــویش جـــــامی نـــــوش کـــــن
ــــــاخالق تســــــت ــــــو ب ــــــق اخــــــالق ت  وف
ـــــابی بیشـــــکی ـــــراد خـــــویش ی  خـــــوش م
ـــــــــتافتی ـــــــــنت بش ـــــــــراد خویش ـــــــــر م  ب
 ســــــــاغری از نــــــــامرادی نــــــــوش کــــــــن
ــــــاخالق تســــــت ــــــو ب ــــــق اخــــــالق ت  خل
 نـــــــــار ناکامیـــــــــت ســـــــــازد محـــــــــرتق
ـــــدان ـــــون ب ـــــافتی اکن ـــــت ی  چـــــون حقیق

 رد بکـــــــارقـــــــول و فعلـــــــت جملـــــــه رادا
 بـــــاب جنـــــت باشـــــدت بیچـــــون و چنـــــد
 غـــــــري بـــــــاب دوزخ از وی شـــــــق نشـــــــد
 جملـــــــه از اقـــــــوال و از افعـــــــال تســـــــت
ـــــر ـــــو باشـــــد ســـــر بس ـــــه اخـــــالق ت  جمل
ـــــــــد ـــــــــود عارفن ـــــــــت ودوزخ خ  از بهش
ــــد هشــــت  آن یکــــی هفــــت آن یکــــی گفتن
ــــال ــــا کم ــــل ب ــــاب عق ــــتم ب ــــت و هش  هف
 قـــــبض و بســـــط خـــــود نمایـــــد اکتســـــاب
ـــــــدارد خودپســـــــند ـــــــل ایشـــــــان را ن  عق

ـــــــــدۀ فر ـــــــــلبن ـــــــــلطان عق ـــــــــانرب س  م
 بــــــاب هشــــــتم عقــــــل باشــــــد بیشــــــکی
 در بهشـــــــت آنگـــــــه درآینـــــــد از ســـــــرور
 دوزخ ایشـــــــان راســـــــت پیوســـــــته مقـــــــر

ـــــأوای ـــــت الم ـــــا در جن ـــــت ج ـــــاننیس  ش
 

  وله ایضاً 
ـــــــــا ـــــــــپهر انم ـــــــــر س ـــــــــت مه  ای رخ
ـــــــده ـــــــل آم ـــــــوی توواللی ـــــــرحی از م  ش
 از ازل بهـــــــــر ثنایـــــــــت تـــــــــا ابـــــــــد
ـــــــات االکـــــــس نکـــــــرد  در وجـــــــود اثب
 عاشــــــــقان هســــــــتند در فرمــــــــان تــــــــو

 رکـــــه شـــــد مفتـــــون زلـــــف دلکشـــــته
 از تــــــــو خواهــــــــد یکنظــــــــر نــــــــورعلی

 

 قامتـــــــت ســـــــرو ریـــــــاض هـــــــل اتـــــــی
 آیتـــــــی از وصـــــــف رویـــــــت والضـــــــحی
 ذکــــــر تســـــــبیح ملـــــــک شـــــــد الفتـــــــی
ـــــــغ ال ـــــــرک از تی ـــــــی ش ـــــــانکردی نف  ت
ـــــــــا ـــــــــار رض ـــــــــلیم و پرگ ـــــــــۀ تس  نقط
 مطلـــــــــق آمـــــــــد از قیـــــــــود ماســـــــــوی
ــــــــا  تاشــــــــود خــــــــاک وجــــــــودش کیمی

 

  وله ایضاً 
ـــــاده در خرابـــــات  ماعاشـــــقان مســـــتیم افت
 چندان شـدیم سرمسـت از جـام عشـق جانـان

 و خیال تـاکی بای زن صفت به غفلت خوا
 از کشـــف و از کرامـــات بیهـــوده چنـــد الفـــی
ــــروکش ــــان ف ــــرده دم در ده ــــد فس  ای زاه

 بینـــیتابـــاخودی تـــو هرگـــز دیـــدار حـــق نـــه

 باماســــخن مگوئیــــد از زرق و شــــیدوطامات
ـــاتيم تســـبشناســـیکـــز خـــود نمـــی  ح از تحی

 وار بگـذر زیـن خـواب و زیـن خیـاالتمردانه
 حیض الرجال آمد ایـن کشـف و ایـن کرامـات

 نشــان چــه گــوئی نــاکرده طــی مقامــاتاز بــی
ــات ــی مالق ــاحق کن ــی ب ــاخود آئ ــه ب ــدم ک  وان



۳۴۱ 

 تنهــا نــه انــدرین بــزم نورعلیســت سرمســت
 

ـــه ذرات  از جـــام وحـــدت حـــق مســـتند جمل
 

  وله ایضاً 
 کــــرد شهنشــــاه عشــــق در حــــرم دل ظهــــور

 ئــیطلــب جذبــهموســی جــان مــی شــتافت در 
ــت از صــفت اشــتیاق ــر اس ــان قاص ــرح بی  ش
ــــاق را ــــو عش ــــتاق را وی ز ت ــــو مش  ای ز ت
ـــه تقاضـــای ذات ـــئون صـــفات وی ب  ای بش
ـــد ـــوۀ دیگـــر کن ـــان جل ـــودر هـــر زم  حســـن ت
ـــا قـــدم نیســـتی ـــن ره شـــتافت ب  هرکـــه در ای
ــالت چشــید ــام وص ــد ج ــال تودی ــه جم  وانک
ــــــا نشــــــود درنظــــــر ــــــرب ت ــــــورعلی راه  ن

 

ــــت ــــان برفراشــــت رای ــــد زمی ــــورق ــــه ن  الل
 کــــرد تجلــــی ز غیــــب بارقــــه نخــــل طــــور
ـــدور ـــافی الص ـــم م ـــري تعل ـــت الخب ـــک ان  ان
 دیـــده بســـاط نشـــاط ســـینه ســـرای ســـرور
 باهمــــه نزدیــــک تــــو وز همــــه پیوســــته دور
ـــا و شـــور ـــه و غوغ ـــان فتن ـــدر جه ـــد ان  افکن
ـــزم حضـــور ـــو بب ـــت از ت ـــد یاف  هســـتی جاوی
ــان وحــور ــت از کــف غلم ــاده کــوثر نخواس  ب

 ایـــد عبـــورزیـــن ره خـــوف و خطـــر کـــس ننم
 

  وله ایضاً 
ــــاز  دوش رفــــتم بدرمیکــــده بــــا عجــــز و نی
 وه چــه ســـاغر کــه چـــه نوشــیدمش آئینـــه دل

ـــوه ـــانجل ـــاه عی ـــه ناگ ـــت در آن آین ـــر گش  گ
 یـــــافتم چـــــون بســـــراپرده تحقیـــــق رهـــــی
 ئــیوه چــه شــاهد کــه ربــوده مهــش از شــعبده

 پای تا سر زر خالص شدم از هـر غـل و غـش
 نریخــت تــا نــور علــی ایــن غــزل از کلــک بیــا

 

ــاز ــوه و ن ــه کــف ســاغری از عش  ســاقیم داد ب
 آمـــد از ظلمـــت زنگـــار بـــرون مهـــر طـــراز
 وه چـــه جلـــوه کـــه ربـــودم بحقیقـــت ز مجـــاز
 شـــاهدی را شـــدم از جـــان بحـــرم محـــرم راز
ــــاز ــــک شــــعبده ب  حقــــه مهــــر ز دســــت فل
 بســـکه دادم بجســـد جلـــوه مـــی عشـــق گـــداز
 زهــره گشــتش بــه بســاط مــه خــود زمزمــه ســاز

 

  وله ایضاً 
 ویـــر تـــاکی گســـرتی دام هـــوسزاهـــدا زتز

 محمــل آنمــه در ایــن منــزل عبــث ننمــود روی
ـــــان گلعـــــذاران جهـــــان  گلعـــــذار مـــــن می
 دورباشــــی گرنــــدارم پــــس مــــن دیوانــــه را
 تاشــــده نــــورعلی طــــالع مــــرا از بــــام دل

 

 شــاهباز دســت شــاهم کــی شــود صــید مگــس
 ام نالیــد دل همچــون جــرسســالها در ســینه

 چون گل نشکفته باشـد در میـان خـار و خـس
 هی و هیهای طفالن دور باش پیش و پسهی

 گــردد از نـــور دلــم خورشـــید تابــان مقتـــبس
 

  وله ایضاً 
ـــــــه دل ـــــــوئی جانان ـــــــان و ت ـــــــوئی ج  ت
ــــــــدامم ــــــــور باشــــــــد ای ســــــــاقی م  من
 دمـــــــی از غلغـــــــل میهـــــــای وصـــــــلت
 چنـــــان شـــــمع رخـــــت در دل برافروخـــــت
 خیــــــــال گـــــــــنج مهرجـــــــــان فزایـــــــــت
ـــــــان ـــــــی شـــــــد مهرتاب ـــــــور عل ـــــــرا ن  م

 

 تـــــــــوئی ســـــــــاکن میـــــــــان خانـــــــــه دل
ـــــــــــه دل ـــــــــــت پیمان  ز عکـــــــــــس طلعت
ــــــــۀ دل ــــــــد خمخان ــــــــز نش ــــــــی هرگ  ته
ــــــه دل ــــــن پروان ــــــانوس ت ــــــد ف ــــــه ش  ک
 گرفتـــــــــه ســـــــــر بســـــــــر ویرانـــــــــه دل
ـــــــــه دل ـــــــــام خان  شـــــــــده روشـــــــــن زب

 

  وله ایضاً 
ـــــنم ـــــان م ـــــتی و طوف ـــــر و کش ـــــوج بح  م
 تاگشـــــایم دیـــــده بـــــر دیـــــدار خـــــویش
ـــــز ـــــان ای عزی ـــــنم ج ـــــان م ـــــن جان  در ت
ـــر ـــب در وصـــل و هج ـــقان را روز و ش  عاش

ـــــــا ـــــــر دی ـــــــاحب االم  ر جـــــــان ودلص
ــــدم ــــامان ش ــــر و س ــــی س ــــقش ب ــــا بعش  ت
ــــــی ــــــور عل ــــــون ن ــــــه چ ــــــدم رندان  دمب

 

ـــــــی ـــــــای ب ـــــــوهر دری ـــــــنمگ ـــــــان م  پای
ــــــوه  گــــــر در چشــــــم ایــــــن وآن مــــــنمجل

 چـــه تـــن و چـــه جـــان کـــه جـــان جـــان مـــنم
ــــــنم ــــــريان م ــــــت و ن ــــــار و جن ــــــور ون  ن
 فـــــــاش گـــــــویم انـــــــدرین دوران مـــــــنم
ــــامان مــــنم ــــر و س ــــوش س ــــقان را خ  عاش
ــــــنم ــــــدان م ــــــه رن ــــــیض بخــــــش جمل  ف
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  ایضاً وله 
ـــــــــــیم ـــــــــــی اله ـــــــــــا محـــــــــــو تجل  م
ـــــــــــــه دل  محـــــــــــــرم بطـــــــــــــواف کعب
ـــــــــــتی ـــــــــــاس خودپرس ـــــــــــان ز لب  عری
 نــــــی در پــــــی ملــــــک و مــــــال دنیــــــا
ـــــــــــــت ـــــــــــــند قناع ـــــــــــــواره بمس  هم
ـــــــــاهی ـــــــــو م ـــــــــر همچ ـــــــــباح ببح  س
ــــــدان  گریــــــان بســــــحر چــــــه شــــــمع خن
 داریــــــــــم امیــــــــــد عفــــــــــو هرچنــــــــــد
 چــــــــــــون نــــــــــــورعلی مســــــــــــافران را

 

ــــــــاهیم ــــــــال و ج ــــــــب م ــــــــوده ز ح  آس
 محــــــــــــــرم بحــــــــــــــریم ال الهــــــــــــــیم

ـــــــــــــه و کاو ـــــــــــــیمرســـــــــــــته ز جب  اله
ـــــــــه در غـــــــــم لشـــــــــگر و ســـــــــپاهیم  ن
ـــــــــــــاهیم ـــــــــــــر پادش ـــــــــــــور فق  در کش
ـــــــاهیم ـــــــر آســـــــمان چـــــــو م  ســـــــیاح ب
ــــــاهیم ــــــبح گ ــــــیم ص ــــــل ز نس ــــــون گ  چ
 مســـــــــــــــتغرق لجـــــــــــــــۀ گنـــــــــــــــاهیم
 بــــــر درگــــــه دوســــــت خضــــــر راهــــــیم

 

  وله ایضاً 
ـــی ســـاقی ـــب کـــن ز م  بیادســـاغر کـــامم لبال
ـــاغر ـــدان ده مراس ـــزا وچن ـــاورراح روح اف  بی

ــی ــه م ــائی چ ــراقی ومش ــاورمیزاش ــی بی  پرس
ــدیتور ــان ز نــی الف خداون  ازیبدکــه از خوب

 بخشـم دهزجام وصلش ای ساقی شراب روح
 ئـــی گـــامیهنوزازعـــالم فـــانی بـــرون ننهـــاده

 گویـد همچـون مغربـینورعلی اکنون کـه به جز
 

 برلـــب آمـــده جـــانم زسالوســـی وزراقـــیکـــه
 که بیخود گـردم و یـابم ز قیـد هسـتی اطالقـی
 که اندرکیش سرمستان چه مشائی چه اشراقی

 ابرویت جانابخوبی در جهان طـاقیهمچونهک
 که هستم قالبی بیجـان ز مهجـوری و مشـتاقی

 دانــی تــو ســر عــالم بــاقیبــرو زاهــد چــه مــی
 اناالشــمس التــی طلعــت هواالنــوار اشــراقی

 

  مقال در بیان ذوق المتالهني بطور اجمال
و موجود را متعدد و این طریقه را بذوق المتألهني منسوب دانند فرماید که این طایفه وجود را واحد میشیخ ماأدام الله برکاته می

د شـریف جرجـانی و مالجـالل آیـد، مريسـیّاند و بنابراین مذهب انبساط و عروض وجود و مخالطه او باتعینات الزم نمیساخته
خفـری و موالنـا  انـد و شـیخ بهاءالـدین عـاملی در کشـکول و محقـقدوانی و قاضی نورالله شوشرتی این قول را اختیـار نمـوده

انـد و همـني قـول را بمحـی الـدین عربـی در شـرح مفتـاح ات وغريایشان اختیار این قول را فرمـودهياحمداردبیلی در حاشیه اله
اند اند بلکه صدرالمحققني در اسفار گفته است که اکثر اشخاص که بعد از مالجالل آمدهالغیب در مجالس المؤمنني نسبت داده

شود از قبل اطالقات عرفیه آنکه حقایق کسب نمی اول: اند و تحقیق این مذهب الزم است بر دو مقدمهکرده این قول را اختیار
کند و از برای کند باو دلیل بلکه حکم بخالف او میشود لفظی در عرف به معنائی که مساعدت نمیو گاه هست که اطالق می

شود در عرف بمعنی مصدری که دانسنت باشد و مرادفات اینها از ق میباشد از آن جمله لفظ علم است که اطالاین نظایری می
کنـد اینکـه امـر همچنـان نیسـت بلکـه شود بودن او را از قبیل نسبت و فکر صائب و نظر ثاقب اقتضا مـیچیزهائی که موهم می

گویند نزد اشخاصی که میحقیقت او صورت مجرده قایم بنفس است و بسا باشد که قایم بنفس جوهر باشد مثل علم بجوهر در 
علم هر مقوله از آن مقوله است و بسا باشد که قایم بنفس باشد نفس خود مثل علـم نفـس بـذات خـود و از آن نظـایر اسـت کـه 

باشد و عـارض بـاین جـواهر امـور شوند آنها که فصول از امور اضافیه میاند از فصول جوهریه بالفاظی که موهم میتعبري نموده
شند مثل قول معلم اول در حد کم متصل اینکه او چیزیست که ممکن باشد اینکه فرض کرده شـود در او اجزائـی کـه باعدمیه می

متالقی شوند بر حدود مشرتکه؛ و در حد رطـب اینکـه او قابـل بـودن اشکالسـت بسـهولت، و در حـد انسـان حیـوانی اسـت کـه 
حقیق آنست که فصول از قبیل نسب و اضـافات و امـور عدمیـه مدرک کلیات باشد و در حدهیوىل جوهریست مستعد، با اینکه ت

  .باشد االجوهرباشد چه جزء جوهر نمینمی
نماید قیام مبدء اشتقاق را بآن شیء هرچند که عرف لغت موهم این باشد تا مقدمه ثانی آنست که صدق مشتق برشی اقتضا نمی

چیزی که داللت کند برامری که قائم اسـت بـاو مشـتق منـه و ایـن کـالم اند اهل عربیت اسم فاعل را به ئی که تفسري نمودهبمرتبه
دوراست از تحقیق چرا که صدق حداد برزید به سبب بودن حدید است موضع صـناعت او چنانکـه شـیخ و غـريه بـا آن تصـریح 

 به جهـته اند و صدق مشمس برآب به سبب نسبت اوست بشمس بتسخني نمودن شمس او را به جهت مقابله شمس باونکرده
شخص حدادیا به آب و هرگاه مرتسم شد صورت این دو مقدمه در ذهن تو پس بدانکه جـایز اسـت کـه  آنه قیام مبدء اشتقاق ب
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بوده باشد وجودی که مبدأ اشتقاق موجود است امری که قائم باشد بذات خود و او حقیقت واجب الوجود باشـد و وجـود غـري 
د پس موجود اعم است از این حقیقت و از غريی که منتسبست باو و این مفهـوم عـام امـر او عبارتست از انتساب این غري بوجو

شود بودن ایـن اعتباریست که شمرده شده از معقوالت ثانیه و گردیده است اول بدیهیات و اگر کسی بگوید که چگونه متصور می
شود بودن موجود اعـم از حقیقـت و و غـري یحقیقت موجود و حال اینکه این حقیقت عني موجود است و چگونه تعقل کرده م

کند او را عـرف اینکـه بـوده باشـد مغـایر مـع وجـود شود بفهم وتوهم میگوئیم که نیست موجود و آنچه متبادر میاو جواب می
از  و مرادفات او پس هرگاه فرض کرده شود وجود مجرد» هست«کنند از او بفارسیه به چیزیست که تعبري می بلکه معنای او آن

باشد موجود وجود قائم بذات خود چنانکه هرگاه صور باشد وجود از برای نفس خود پس میغريش که قائم بذات او باشد می
باشد علـم و عـالم و معلـوم همچنانکـه هرگـاه فـرض کـرده شـود باشد عالم بنفس خود پس میمجرده قائم باشد بذات خود می

گـوئیم ممکـن اسـت شـود ایـن معنـای اعـم مـیاگر کسی بگوید چگونه متصور میباشد حار و حرارت و تجرد حرارت ازنار می
باشـد شود باو انتسـاباً مخصوصـاً ومعیـار او اینسـت کـه مـیاینکه بوده باشد معنای عام احداالمرین از وجود و آنچه منتسب می

باشـد قیـام ود قائم بـنفس باشـد پـس مـیوجود مبدأ آثار، و ممکنست که بوده باشد معنی عام ماقام به الوجود اعم از اینکه وج
آید از بودن اطالق قیام بر این معنی مجاز اینکه بوده باشد اطالق موجود باو مجـاز وجود باو قیام شئی بنفس خود و الزم نمی

پس وجودی که مبدء اشتقاقست امر واحد موجود فی نفسه اسـت و او حقیقـت خارجیـه اسـت، و موجـود اعـم از او و از آنچـه 
  .باشدسب باوست میمنت

دانیم اینکه اشرتاک او نیست اشرتاک وحاصل کالم اینست که هرگاه نظر کنیم در وجودی که مشرتکست میانه موجودات پس می
من حیث العروض بلکه من حیث النسبة است پس ظاهر شد اینکه وجودی که منسوبست باو جمیع ماهیات امریست قائم بذات 

نمائیم در بادی نظر اینکـه بست لذاته همچنانکه هرگاه نظر نمائیم بمفهوم حداد ومشمس توهم میغريعارض مرغري او را و واج
ه حدید و شمس مشرتکند میانه افراد خودشان پس متفطن شدیم باینکه اینهانیستند مشرتک بحسب عروض بلکه بحسب نسبت ب

بلکـه  عارض مشرتک در واقع او غـري عـارض اسـتهردو پس ظاهر شد اینکه توهم عروض باطلست و آنچه توهم نمودیم او را 
امری است قائم بذات و این افراد را نسبتی است باو و نیست در اینجا دو شمس و دو حدید پس هرگاه نسبت داده شود وجود 

رسـد و هکـذا پـس شود موجودی و هرگاه نسبت داده شود بفرس پـس موجـود دیگـر بهـم مـیحقیقی به انسان مثال حاصل می
انه وجود، و معنی االنسان موجود اوالفرس یاغري این دو موجود اینکـه از بـرای او نسـبتی اسـت » الواجب موجود«ولنا معنی ق

باشد مفهوم موجود در ایـن بواجب تعاىل تا اینکه قول ما وجود زید و وجود عمر و بمنزله قول ماالله زید والله عمرو است و می
اند اینست سبه باو بنحوی از اتصاف و دلیل بر حقیقت این مذهب آنچه ذکر کردهنامور متهنگام اعم از وجود قائم به نفس و از 

که هر مفهومی که مغایر است مر حقیقت وجود را مثل انسان مثال مادام که منضم نشـده اسـت بـاو وجـود بـوجهی از وجـوه در 
د را باو ممکن نیست حکم بـه بـودن او موجـود باشد موجود قطعا و مادام که مالحظه ننماید عقل انضمام وجونفس االمر نمی

پس هر مفهومی که مغایر است وجود را پس او در بودنش موجود در نفس االمر محتاج است بغـري او کـه وجـود باشـد و هرچـه 
محتاجست در بودنش موجود به غري خود پس او ممکنست زیرا که نیست معنائی از برای ممکن مگر آن چیزی که محتاج است 

دنش موجود بغري خود چه این غري موجد باشد از برای او یا وجود باشد از برای او پس  هر مفهوم که مغایر است مروجود در بو
را ممکنست و نیست شیئی از ممکن بواجب پس نیست شیئی ازمفهومات مغایر مروجودواجب الوجود و حال آنکه ثابـت شـده 

اشد مگر وجود آن چنانی که او موجـود اسـت بذاتـه و مسـتغنی اسـت در باست به برهان اینکه واجب موجود است پس او نمی
بودنش موجود از غري ذات خود اگرچه متبادر از لفظ موجود بحسب لغت ماقام به الوجود است چه متبع آنچیزیست کـه برهـان 

باشـد واجـب اسـت کـه رساند نه غري او و چونکه واجبست که واجب تعاىل جزئی حقیقی متعـني بـنفس و قـائم بـذات او را می
باشد وجود مفهوم کلی تاممکن باشد از برای او افرادی پس او جزئی وجود نیز از جهت بودنش واجب همچنان باشد پس نمی

حقیقی است که نیست در اوامکان تعدد و انقسام و قائم است بذات خود و  منزه است از اینکه بوده باشد عارض مـرغري خـود 
شـود عـروض وجـود بماهیـات مطلقی که معراست از تقیید و انضمام بغري و بنابراین متصـور نمـی باشد واجب وجودرا پس می

ممکنه پس نیست معنای بودنش موجود مگر اینکه از برای اوست نسبتی مخصوصه بحضرت وجود قائم بذات و این نسبت بـر 
ود کلی است هرچند که وجـود جزئـی حقیقـی باشد که متعذر است اطالع برماهیات آنها پس موجوجوه مختلفه و انحاءشتی می

الیعلمـه «باشد همچنني ذکر نموده است محقق شریف ملخصاً مرآنچه را ذکر نموده است بعضی مشایخ ایشان و او گفته اسـت 
و متابعت نموده است او را محقق دوانی و اکثر متاخرین و فرمـوده اسـت محقـق الهیجـی در  »االالله والراسخون فی العلم

انـد مـر بـودن وجـود را صـاحب افـراد وارق که مخفی نست که این دلیل مناسب مذهب متکلمـني اسـت چـه آنهـا نـافیکتاب ش
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آید باو اینکه بودن وجـود موجـود بـذات ومسـتغنی در بـودنش موجـود از غـري ذات حقیقیه و امابر مذهب حکماء پس وارد می
قائم به ماهیتی از ماهیـات و نیسـت شـبهه در بـودن او واجـب  خود مسلم است در وجود قائم بذاتی که ممکن نیست بوده باشد

قـت يآید که نبوده باشد وجودی غري از اینکه قائم باشد به ماهیات ممکنـه و اینکـه بـوده باشـد هـر حقالوجود و از این الزم نمی
حقیقـت کـه قـائم  وجودیه قائم بذات خود وآنچه ذکر کرده است از وجوب بودن وجود جزئی حقیقـی اومسـلم اسـت در وجـود

ید که مفهوم وجودی که او کون در اعیان اسـت کلـی نباشـد و از بـرای او افـراد حقیقـی کـه آبذات خود باشد و از این الزم نمی
  .بعضی از او قائم بذات و بعضی قائم به ماهیات ممکنه باشد نباشد این بود فی الجمله اعتقاد ذوق المتالهني

  بروجرد
خجسته بنیاد آبش خوشگوار و هوایش سازگار، از اقلیم رابع و در زمني هموار واقع و طـرف شـمالش  ایستشهریست آبادو بلده

گرفته و سایر اطرافش فی الجمله واسع است شاهزاده کامکـار حصـار دورش کشـیده و روسـتا بـازار مسـقف و دکـاکني مکلـف 
باغـات خـوب و بسـاتني مرغـوب دارد و دیـوار احداث نموده، مشتملست بر قرب دو هزارخانه مردمش خاىل از مردمـی نیسـت 

اش ارزان و نـانش فراوانسـت های بهجت افزاست و میوهباغات آنجا اشجار است و در جمیع بساتینش عمارات دلگشا و چمن
و چیت آن بلده مشهور جهان خلقش سفید رخسار و از متاع حسن برخوردارند قرای دلنشني و دهات نزهـت قـرین بسـیار دارد، 

  .رسد و بعضی از علماء آنجا خاىل از ذوق نیستندن بلده بهم میآریقت و اصحاب معرفت در اهل ط

  تویسرکان
ایست دلگشا و شهرکیست روح افزا آبش معتدل و هووایش باعتدال مایل مشتملست بر باغات نیکو و بساتني چـون مینـو و قصبه

جنان سمت شـمال نهاونـد و جنـوب جبـل الونـد اتفـاق افتـاده محتویست بر نود پاره قریه خرم بنیان هر یک روضة من ریاض ال
اش فراوان سابق بـر ایـن اش ارزان و غلهشرق آن گرفته و غربش گشاده است در زمني هموار واقع و سه طرفش واسع است میوه

م نـاس باعتضـاد هـم ئی بوده موسوم برودآور در فرتات هالکوخان روبخرابی نموده و بعد از انهدام رود آور عمـودر آنجا قصبه
اند قرب هزار بـاب خانـه در اواسـت مـردمش خـوب و نیکـو سـري همگـی شـیعه مـذهب و گـروه قصبه تویسرکان را احداث کرده

نواز و در نیک نهادی ممتازند گویا اصل خواجه حافظ مردم آنجا بوده ودر شـرياز تولـد نمـوده چنانکـه باادبند فقريپرور و غریب
  :رباعی    این مطلب به نظر رسیده است جناب آن در بعضی دیوان عتیق 

ــــوام ــــهور ع ــــواص و مش ــــه خ ــــول هم  مقب
 در خطــــــه شــــــرياز بنــــــام اســــــت مــــــدام

 

 خـــوش لهجـــه و مـــوزون حرکـــت بـــدر تمـــام
 رود آوری و محمــــــــد و حــــــــافظ نــــــــام

 

  .والله اعلم

  خوانسار
آبش گـوارا و هـوایش روح افـزا و ئی شريین ومحلی رنگني است در میان دو کوه واقـع و در محـل ضـیق اتفـاق افتـاده امـاقصبه

اش بامتیاز است و گـزانگبینش اکثر فواکهش ممتاز و سیبش از سایر میوه. باغاتش دلگشا، قرب سه فرسخ طول باغات آنجاست
ورند و نویسندۀ خط نسخ در آن قصبه بسیار اسـت در جای دیگر دیده نشده مردمش خاىل از آدمیت نیستند عموماً کاسب و پیله

اند آقا جمال و آقا حسني که در زمان شاه سلیمان و شاه سلطان حسني صـفوی سـرآمد فضل و کمال نیز از آنجا برخاسته و ارباب
  .انداند هر دو بزرگوار از آنجا ظهور نمودهافاضل عصر خود بوده

  ری
خرابی نموده حضرت شـیث بـن نیز گویند از بالد قدیمه ومداین عظیمه بوده و به سبب صدمات پی در پی رو به » راز«آنجا را 

آدم آنجا را بنا نموده و هوشنگ پیشدادی در عمارت آن بیفزود بعد از او منوچهر بن ایرج مرمت کرد بار دیگر رو بخرابی آورد 
مهدی عباسی در احیای عمارت او کوشید و کسوت عظمت شان بدو پوشید در زمان هجوم چنگیزخانی قتل عـام رفـت و دیگـر 

فت داللت برنحوست آنجا همني بس که بشومی ایالت آن دیار عمر بن سعد بر قتل سید شـباب اهـل جنـت صورت عمارت نگر
  :بیت    .جرأت نمود و ابواب لعنت تا روز قیامت بر روی خود گشود
ــــک شــــام ــــاد رفــــت بتعمــــري مل ــــرب بب  یث

 

ــــک ری ــــای مل ــــد بتمن ــــراب ش ــــا خ  بطح
 

جنوبش گشاده است در اغلب اوقات هوای آنجا وبائی است چنانکه  آبش ناگوار و هواش ناسازگار بسبب آنکه شمالش بسته و
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  :بیت    اندگفته
 دیــدم ســحرگهی ملــک المــوت را بخــواب

 

ــی ــیب ــای ریکفــش م  گریخــت ز دســت و ب
 

با وجود این حمدالله مستوفی از کثرت و ازدحام آن والیت نقل غریب نوشته و گفته است هشـت هـزار هـزار و ششصـد و نـود و 
در آنجا مسکن داشته و شیخ نجم الدین صاحب مرصادالعباد فرموده که در فتنه چنگیزی از ری کـه مسـقط الـراس  شش خانوار

  .رسیدند به قتلمن است هفتصد هزار نفر مردمان معروف و معترب 

  گفتار در ذکر ملوک اشکانیان بر سبیل اختصار
  .نمایددیار احوال آن فرقه را مذکور می چون عروج و هبوط زبدۀ آن طایفه از آنجا بوده الجرم در تلو آن

بررای مستحفظان وقایع ایام و بر ضمري منري مستخربان حوادث شهور و اعوام مخفی و پوشیده نماند که حمله اخبـار امـم و نقلـه 
مت اند که چون کشور ایران بر اسکندر مسلم گشت و ابنای ملـوک فـرس در خـدآثار ملوک عجم مرقوم کلک خجسته رقم نموده

او کمربستند اسکندر به سبب شوکت و شجاعت ایشان برتسید که مبادا فتنه انگیزند و اهل ایران با ایشان بیامیزند در این بـاب از 
رأی جهان آرای معلم اول ارسطو استفسار نموده ابواب استعانت گشود که با ابنای ملوک عجـم چگونـه سـلوک نمـایم و طریـق 

را مطلق العنان گردانم از فتنه و فساد آن گروه هراسانم و اگر هالک کـنم از منـتقم جبـار ترسـان  مواساچه نوع پیمایم اگر ایشان
ها را ایالت والیتی مقرر گردان و هیچیـک را بـر دیگـری مـرجح مگـردان بلکـه مجمـوع را ارسطو فرمود که هر یک از شاهزاده

جب فرمودۀ استاد عمل نمود و بـه تـدبري حکـیم روشـن اقطاعات یکسان باشد تا بضبط ملک خود مشغول باشند اسکندر به مو
اند پانصد و بیست سال از کنار رود جیحون تاسر ضمري مدت سیصد سال آن طایفه به همان دستور حکومت نمودند بعضی گفته
  .حد شام هشتاد پادشاه بااستقالل بود و هیچیک را بر دیگری قدرت استیال نبود

اسکندر یکی از ملوک روم که موسوم نبانطخس بود بسرحدایران لشگر کشیده از کنار فرات تـا در تواریخ مسطور است که بعد از 
ملک ری تسخري نموده چند نفر از ملک الطوایف را اسري و قتیل گردانید و در آن مملکت علم استیال بعیوق رسـانید در آن اثنـا 

کرد در مملکـت ری سـر اسـتبداد از گریبـان خـروج ی میاشک بن داراء ابن داراب بن بهمن که در زمان اسکندر مخفی زندگان
برآورد و از ملوک طوایف استمداد خواست مشروط بر آنکه بعد از تسلط برانطخس از ایشان خـراج طلـب نکنـد و بهمـان قـدر 

االی را بر ب عظمت خاندان نام اشک به جهتوالیت انطخس که تصرف نموده اکتفا کند بعد از اتاکید پیمان ملوک الطوایف 
نام خود نوشتندی و او را تعظیم و توقري کردندی اما خراج ندادندی و بار مذلت باج بگردن خود ننهادندی اما درفـش کاویـانی 
و تخت کیانی نزد اشک بود بعد از انطخس قسطنطني قیصر روم قصد ایران نمود اشک بار دیگر از ملوک الطوایـف اسـتعانت 

بیاراست و پادشاه حريه که از مداین عراق عرب بود بنفسه پیش اشک آمـده او را تعظـیم  خواست همه او را امداد کرده لشگری
قسـطنطني ارسـال  بـه جنـگاشک آمده بودند با پادشاه حريه  به مددبسیار نمود قرب صدهزار سوار که از اطراف مملکت ایران 

 بـه جهـتیز گذاشت و از بیم اشک شـهری محکـم داشت اهل ایران ظفر یافته، رومیان مقهور شده قسطنطني پای فرار بوادی گر
  .خود طرح انداخت وباسم خویش موسوم ساخت

بعد از اشک اسامی ملوک طوایف در کتب تواریخ مختلف مذکور اسـت و احـوال ایشـان چنانچـه بایـد در هـیچ نسـخه مسـطور 
  :سازدنیست فقري بر این گونه اختصار می

  سه سال حکومت نمود، -اشک بن دارا
  بیست و یکسال سلطنت فرمود، -ن اشکشاپور ب

  یازده سال پادشاهی یافت، -بهرام بن شاپور
  نیز یازده سال رشته شاهی تافت، -بالش بن بهرام
  ده سال بزرگی دید، -هرمز بن بالش

  پنجاه و هفت سال بخسروی رسید، -گودرزبن ایقود بن اشک
  ،برادرزاده گودرز چهل و هشت سال شهریار بود -ایران بن بالش
  سی سال ایالت نمود، -گودرز بن ایران
  نه سال بر سریر فرماندهی قدم گذاشت، -نرسی بن گودرز
  سی و چهار سال استیال داشت، -هرمز بن نرسی
  سی سال جهاندار بود، -فريوز بن هرمز



۳۴۶ 

  چهل سال دارائی نمود، -خسرو بن فريوز
  پنج سال حکومت کرد،  -بالش بن فريوز

آنکه سی و یک سال پادشاهی کرد در جنگ اردشري بن بابک به قتل رسید و دولـت اشـکانیان بـدو  بعد از -اردوان بن بالش
بنهایت انجامید بعد از کشته شدن انطخس تا خـروج اردشـري مـدت سیصـد و چهـل سـال پادشـاهی کردنـد واللـه اعلـم بحقـایق 

  .االمور

   کومت او و متابعان اوظهورشان در کشور ایران و ح مقال در ذکر احوال حسن صباح و چگونگی

  موافق اعتقاد پريوان او
بر رای محققان دین مبني وبر ضمري مدققان مذهب یقـني پوشـیده نمانـد کـه مورخـان واالنـژاد و مسـتخربان صـاف اعتقـاد بیـان 

پـدر سـیدنا گوینـد اند که ملوک اسماعیلیه در ایران هفت تن بودند اول ایشان سیدنا حسن اسماعیلیان حسن را سـیدنا مـینموده
ری و آنجا سکونت نمود مردی بود زاهـد و صـالح ومتـورع و در آنجـا بسـر ه حسن از یمن به کوفه آمد و ازکوفه به قم و از قم ب

ورزید چون موفق نشابوری از علماء اهل سنت بوده برد و حاکم ری ابومسلم رازی بواسطۀ مخالفت مذهب با او عداوت میمی
نا حسن را به نیشـابور آورده بـه مجلـس امـام موفـق باسـتفاده مشـغول گردانیـد وخـود در زاویـۀ والد حسن جهت دفع مظنه سید

کرد ناکسان آن را بـه کـالم نمود گاهی سخنان بلندتر از ادراک عوام از وی ظهور میقناعت نشسته به عبادت معبود اشتغال می
  .گشادندنا میدادند و زبان طعن و لعن بوالد سیداصحاب اعتزال و الحاد نسبت می

نمـوده سـیدنا از پـدر و سیدنا با نظام الملک طوسی و عمرخیام نشابوری همدرس بود و در خدمت امـام موفـق طلـب علـم مـی
شنیده بود که نظام الملک بدرجۀ بلند خواهد رسید و مرتبۀ او ارجمند خواهد گردید الجرم حسن با نظام الملـک گفـت هـرکس 

ی که او را میسر گردیده هر سه علی السویه مشرتک باشد بر این موجب عهد کردند و پیمان آوردنـد از ما به مرتبه دولت رسد دولت
خواجه شتافت خواجه بعضـی از قـرای نشـابور باقطـاع وی  به خدمتچون خواجه وزارت الب ارسالن یافت حکیم عمر خیام 

کشید که خواجه نظام الملک او را بخواند و تظار میداده منزوی گردید و به کسب کمال و نشر علوم و فضایل بکوشید وسیدنا ان
بوعده عمل کرده به مقصد رساند چون آن معنی صورت نبست سیدنا در سـلطنت الـب ارسـالن بخواجـه نپیوسـت چـون دولـت 

چه عهد رفته بود التفـات  الب ارسالن در گذشت و نوبت ملکشاه گشت سیدنا در نشابور بحضور خواجه رسید اما خواجه بدان
نکرد و از آن یاد نیاورد بلکه به مجلس پادشاهش نرسانید سیدنا با خواجه گفت ای خواجه تـو از اهـل تحقیقـی و از اصـحاب 

جـاه و منصـب دنیـا عهـد را نقـض  به جهتدانی که دنیا فانی است و هزار او یک و بسیار او اندکست روا نباشد که طریقی می
  :بیت    .ندازیا ینقضون عهداللهسازی و خود را در زمرۀ 

ـــــــا در کمـــــــر عهـــــــد کـــــــن  دســـــــت وف
 

 تــــــا نشــــــوی عهدشــــــکن جهــــــد کــــــن
 

خواجه ناچار او را در مجلس سلطان درآورد و از وفور کیاست او قدری تقریر کرده و نیز بعرض سلطان رسانید کـه تنـد و گریـز و 
ر عواقب امور بینا بود بنـا بردیانـت صاحب طیش است اعتماد را نشاید و بر سخن او اعتقاد کردن نباید چون سیدنا مرد دانا و ب

و صیانت و تدبريی که داشت در اندک فرصتی در مزاج سلطان تصرف نموده در بسی از امـور خطـري و مهمـات بـزرگ پادشـاه 
دست تسلط نهاد و عقد امورات کلیه ملکی و ماىل بگشاد چون سلطان دانست که نظام الملک در حق سیدنا آنچه گفته محضـر 

طلب خواجه تقبیح احوال سیدناست از این جهـت و جهـات دیگـر سـلطان را از خواجـه انـدک غبـاری بـر حاشـیۀ افرتاست و م
  .ضمري نشست و خاطر مرآت مآثر پادشاه جهان پناه از حرکت خواجه بشکست

یـب آنـرا در روزی سلطان از خواجه سؤال فرمود که بچندگاه دفرتی منقح توان نمود که محتوی باشد بر جمع و خرج بـالد و ترت
-داد خواجه نظام الملک جواب داد که در دو سال بنیاد تنقیح آن توان نمود سلطان ملکشاه فرمـود کـه دیـر مـی چند مدت توان

گردد مشروط بر آنکه در مدت مذکوره نویسـندگان پـیش بنـده باشـند شود سیدنا حسن گفت که ترتیب آن در چهل روز منقح می
وعده دفرتی مشتمل بر جمع و خرج ممالک در غایـت تنقـیح ترتیـب داد  به موجبد و سیدنا سلطان را این سخن مستحسن افتا

خواجه از این خرب نهایت مضطرب گردید و قلق و اضـطرابش بغایـت رسـید خواجـه را غالمـی بـود کـه باخـادم سـیدنا دوسـتی 
دم سیدنا حسن را به مبلغ هزار دینار نگاشت باشاره خواجه آن غالم خاداشت و رقم محبت مالزم سیدنا بلوح ضمري خویش می

زر فریب داده که دفرت را بر هم زده ابرت ساخت و بقول خود خواجه در وقتی که سیدنا در بريون بارگاه دفـرت در دسـت داشـت از 
دید و  سیدنا گرفته برهم زد و ازترتیب انداخت چنانکه سیدنا نفهمید تا آنکه به خدمت سلطان رسید در وقت عرض دفرت را ابرت

توانسـت داد هـان و هـون گفـت سـلطان از نمود و سیدنا جـواب نمـیبه تنظیم آن مشغول گردید و بر هم نهاد سلطان تعجیل می
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طول مکث برآشفت و فرمود موجب تعلل چیست و مانع آن کیست جواب مطابق سؤال نشنید سلطان متغري گردید خواجه فرصت 
دو سال خواهد بود جاهلی که دعوی نمایـد کـه در چهـل روز آن مهـم را کفایـت کـنم  یافته عرض نمود که امری که ترتیب آن در

جواب آن را سلطان جز هان و هون نخواهد شنید و سابقاً بعرض رسانیده بودم که در طبیعت اوطیش تمامسـت و سـخنان او در 
  .اختیار کرده برودبار شتافت نزد خرد نافرجام سلطان از این سخن برنجید و روی از وی برتافت سیدنا فرار برقرار

در آن والیت باعبدالملک عطاش که داعی اسماعیلیه بود مالقات کرد و از آنجا روی توجـه بـه اصـفهان آورد از بـیم سـلطان و 
آوردم دولـت ایـن تـرک و خواجه در خانه ابوالفضل نهان گشت روزی بر زبان سیدنا گذشت که اگر دو رفیق موافـق بدسـت مـی

ئـی کـه تعلـق بـه آنکه بر سیدنا اظهار کند اغذیهکردم ابوالفضل این سخن را حمل بر خبط دماغ نمود و بیدم میتاجیک را منه
تقویت دماغ داشت حاضر فرمود سیدنا از کمال فراست بر ما فـی الضـمري او اطـالع یافـت و از آنجـا بـريون رفتـه بجـای دیگـر 

لفضل نزد او آمد سیدنا فرمود که دماغ من مخبط بود یـا از آن تـو؟ دیـدی شتافت بعد از آنکه بر قلعه الموت مستوىل گشت ابوا
  .که دو یار موافق یافتم چگونه مدعا حاصل کردم و دمار از روزگار منافقان برآوردم

القصه سیدنا به والیت مصر توجه نمود و در آن وقت مستنصر اسماعیلی بر مسند خالفت متمکن بود او را منظـور نظـر الطـاف 
نید و پایه قدرش را به منزله اعال رسانید سیدنا مدت یکسال و نیم در پناه مستنصر بود و بعد از آن میان او و امري الجیـوش گردا

مخاصمت ظهور نمود به سب آنکـه مستنصـر پسـر خـود نـزار را ازوالیـت عهـدعزل فرمـود و منصـب وی را بکـف کفایـت پسـر 
راً حکم ثانی بنابر هجوم عام بوده و امريالجیوش باین معنی همداستان شده دیگرش که المستعلی بالله لقب داشت گذاشت ظاه

بعضـی امـراء بعـرض مستنصـر  بـه اتفـاقسیدنا گفت که اعتبار نص اول دارد و خلق را بامامت نزار دعـوت نمـود امريالجیـوش 
برجی از بـروج آن قلعـه کـه در غایـت رسیدن سیدنا بقلعه  به مجردرسانید و سیدنا را بدین جرم در قلعه دمیاط محبوس گردانید 

متانت بود بیفتاد مردم چون این کرامت بدیدند ا زسیدنا ترسیدند امريالجیوش سیدنا را در کشتی نشانده باطایفه فرنگان بجانب 
مغرب فرستاد چون سفینه به میان دریا رسید باد به غایت تندی بوزید و طوفان برخاست اهل کشـتی بـه کـنج اضـطراب نشسـتند 

  :سیدنا همچنان آرام بود    بیت
 تابهربــادی نجنبــی پابــدامن کــش چــه کــوه

 

 کــآدمی مشــت غبــار و عمــر بــاد صرصراســت
 

یکی از ساکنان کشتی از سیدنا پرسید که سبب چیست که تو را اضطراب نیسـت سـیدنا جـواب داد کـه مـوالی مـن خـرب داده کـه 
 یافت و اهل کشتی محبت سیدنا را در دل جـای دادنـد و کشـتی بـه رسد همان لحظه طوفان تسکنيآسیبی به ساکنان کشتی نمی

شهری از شهرهای نصاری افتادو سیدنا باز به کشتی نشسته رو به جانب شام نهـاد در حـدود شـام بـريون آمـده از آنجـا عزیمـت 
ایـن قیـاس بـا خـوف و  حلب کرد و از حلب رو به بغداد آوردو از آنجا به خوزستان رفت و از خوزستان راه اصـفهان گرفـت بـر

نمود داعیـان بـه هراس در والیت عراق و آذربایجان همواره در سفر بود و خلق را به مذهب اسماعیلیه و امامت نزار دعوت می
قلعۀ آلموت و رودبار و قهستان و سایر بالد فرستاد و بهر گروه و طایفه پیغـام سـنجیده داد تـا خالیـق را بـه مـذهب حـق و ملـت 

ایند و مردم را بروش مستقیم ونهج قویم هدایت فرمایند به اندک روزگاری گروه بسیاری و قوم بیشماری به کیش بیضا دعوت نم
  .سیدنا گرویدند و بحقیقت آئني اسماعیلیان رسیدند

بـرد و بـانواع مـواعظ زنـگ ئی که قرب قلعۀ آلموت بود سکونت نمود و در کمال زهدو صـالح و تقـوی بسـر مـیسیدنا در قریه
آن حجسته صفات را دیدنـد ومـردم آن نـواحی جمـال  ن قریه تقدس ذاتآسرتد چون ساکنان وک و اوهام از دل طالبان میشک

حالش را شنیدند همگی بسیدنا بیعت کردند و در ماه رجب سنه چهارصد و هفتاد و هفت شبی جمعی از سکان المـوت سـیدنا 
عۀ آلمـوت لفـظ آلمـوت اسـت چـون سـیدنا پـای عـزت بـه قلعـه آلمـوت در را به قلعه آلموت درآوردند تاریخ صعود سیدنا به قل

گذاشت مهدی علوی از قبل سلطان ملکشاه حکومت آنجا را داشت سیدنا مهدی را گفت از این قلعه آنقـدر زمینـی کـه پوسـت 
وده تـن درداد سـیدنا در آنجا مباح گردد مهدی فروتنـی نمـ گاوی محیط آن شود به مبلغ سه هزار دینار بیع من نما تا طاعت من

درگرد کـوه دامغـان حـاکم  ها را بر سر هم کرده گرد قلعه کشید برئیس مظفر کههای باریک گردانید و آن ریشهپوست گاو را ریشه
ئی باین عبارت بنوشت که رئیس مظفر حفظه الله تعاىل مبلـغ سـه هـزار دینـار در بهـای نمود رقعهبود و بیعت سیدنا را قبول می

آن نوشته را بمهـدی داده نـزد  علی النبی المصطفی و آله السالم حسبنا الله و نعم الوکیلوت بعلوی مهدی رسانید قلعه الم
رئیس مظفر فرستاد مهدی بعد از مدتی بدامغان رسیده بواسطه احتیاج رقعه برئیس مظفـرداد رئـیس مظفـر رقعـه را گرفتـه مبلـغ 

  .مذکوره را تسلیم نمود
صار آلموت ترقی عظیم کـرد و بانـدک زمـانی تمـامی رودبـار و قهسـتان را در حیطـه تصـرف درآورد و و سیدنا بعد ازصعود بح

مدت سی و پنج سال به دولت و اقبال گذرانید و تمام عمر را به ترویج شریعت غرا و ملـت بیضـا مصـروف گردانیـده در تـرویج 
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دنا وی را از حصـار بـريون سـاخت هرچنـد مـردم نواخـت سـینمود که شخصی در قلعه آلموت نی مـیشریعت بحدی مبالغه می
التماس نمودند و زبان استدعا گشودند قبول نفرمود و در اوقات حکومت زیاده بر دو نوبت به بام خانه صعود ننمـودو هرگـز از 

ابر و حصار قدم بريون نگذاشت و همواره به تدبري امـور ملـک و ملـت اشـتغال داشـت و در ایـام سـیدنا فـدائیان بسـیاری از اکـ
اشراف مخالفني اطراف را به قتل رسانیدند و چندین علماء و فضـالء منـافقني را نـابود و نـاچیز گردانیدنـد حسـني قـاینی عمـده 

ای از رفیقان قهستان را مسخر نمود یکی از امراء ملکشـاهی کـه در رودبـار بـود چنـدین نوبـت قلعـه اصحاب سیدنا بود باطایفه
تل و نهب بجای آورد کـار سـاکنان حصـار باضـطراب رسـید و صـرب و شـکیبائی ایشـان بنهایـت آلموت را غارت کرد و مراسم ق

انجامید خواستند که قدم در وادی فرار گذارند و طریق هزیمت سپارند سیدنا ایشان را بصربو ثبات وصیت فرمود و گفت که امـام 
که بهیچ طرف نروندو بهیچ وادی فرار نکننـد هـم در آن  را باب اقبال خواهد گشود باید یعنی مستبصر مرا گفته است که آلموتیان

  .ایام آن امري به عالم دیگر خرامید سیدنا از تشویش نجات یافته آن قلعه را بلدةاالقبال موسوم گردانید
د ه چهارصد و هشتادو پنج امريارسالن به فرمان ملکشاه به بلدۀ اقبـال لشـگر کشـید چـون کـار اهـل قلعـه باضـطرار انجامیـندر س

امداد سیدنا فرستاد آن گروه باشکوه ناگاه شبی ه برد سیصد مرد مکمل بابوعلی که از جمله اتباع سیدنا بود و در قزوین بسر می
خود را به قلعه افکندند آنگاه شبیخون بارسالنیان زده ایشان را منهزم گردانیدنـد و کـار ارسـالن را بانجـام رسـانیدند و غنیمـت 

یختگان باردوی سلطان رسیده کیفیت را عرض کردند سلطان دگرباره قزل ارسالن را با سپاه کینـه خـواه فراوان بدست آوردند گر
روان ساخت حسني قاینی با رفیقان در مؤمن آباد متحصن شده به لوازم محاصره پرداخت چون نزدیک بآن رسید که پیک ظفـر 

مله فدائیان سیدنا بود انتشار یافت و هم در آن نزدیکی سـلطان گر آید ناگاه خرب قتل نظام الملک بر دست ابوطاهر که ازججلوه
ملکشاه بعالم آخرت شتافت الجرم لشگر قزل ارسالن از هم فروریخت و سـلک جمعیـت آن سـپاه یکبـار بگسـیخت و نـزاع بـر 

  .کیارق و سلطان محمد علت ضعف ایشان گشت و شوکت سیدنا ترقی کرده از این و آن درگذشت
ع بگشود و چندین بقاع بنا نمود فدائیان جهت قتل علماء و فقهاء مخالفني تعیـني گشـتند و ایشـان در اطـراف سیدنا چندین بقا

متفرق شده بسیاری از آن طایفه را بضرب کارد و خنجر کشتند بنـابراین علمـاء منـافقني بـه غایـت ترسـیدند و در زوایـای خمـول 
محمد رسید احمدبن نظام الملک را  به سلطانامید و کدخدائی دولت مخفی گردیدند چون سلطان بر کیارق به جهان جاوید خر

 فرمود و در سنه چهارصد و نود و یک اتابک نوشـتکني شـري را بـه مـدد وزیـر ارسـال نمـود ينيبا سپاه گران به والیت رودبار تع
ند از بـاطن سـیدنا خـرب فـوت قریب یکسال جنگ بود نزدیک بدان شد که قلعه آلموت را بگريند و مردم قلعه فرمان شاهی پذیر

انهزام یافتند و از خـوف فـدائیان  به خودسلطان محمد در لشگراتابک شایع گشت و ناچار وزیر از قلعه درگذشت و لشگر خود 
به بیغوله هزیمت شتافتند چون سلطان سنجر افسر شاهی بر سر نهاد چند نوبت لشـگر بمحاربـه سـیدنا فرسـتاد در آن اثنـا سـیدنا 

دمان سلطان را که دعوت حق قبول نموده بود فرمود که باالی سر سلطان کاردی فروکوب و آسیب به سلطان مرسـان یکی از خا
بـه چون تو نمک پروردۀ اوئی دست به وىل نعمت رسانیدن نه سزاست و بر قتل مـوالی خـود اقـدام نمـودن نـه رواسـت خـادم 

ر شد کارد را دید به غایت خائف گردید و در اخفای راز بکوشید فرمان سیدنا بانجام رسانید چون سلطان از خواب بیدا موجب
تـر بعد از روزی چند رسول سیدنا برسید و گفت اگر ما را به سلطان محبت نبودی آن کـارد را بـه سـینه سـلطان فـرو بـردن آسـان

بیشـرت از پیشـرت قـوی  بودی سلطان از استماع این سخن هراسان گشت و طالب صلح شده از سر بلدةاالقبال درگذشت و سـیدنا
  .دست گردید

در خالل این احوال حسني قاینی بافساد پسر ناخلف سیدنا بشهادت رسید حکم فرمود پسرش را به قصاص رسانند مقـارن ایـن 
حال پسر دیگرش را به جرم شرب خمر به قتل رسانید سیدنا در سنه پانصد و هشـت بیمـار گردیـد و کیـا بـزرگ امیـد را ولیعهـد 

منصب وزارت او را بـابوعلی تفـویض نمـود و ایـن دو شـخص را وصـیت فرمـود کـه در امـور از صـواب دیـد حسـن  گردانید و
قصرانی بريون نروند و از فرموده او خارج نشوند چون از امثال این وصایا فـارغ گشـت در بیسـت و هشـتم ربیـع االخـر در سـنه 

  .مذکره از جهان درگذشت

  کیا بزرگ امید
بار بوده و به قوىل در والیت ورامني تولد نموده بدستور سیدنا به طاعت و عبادت و تقویت ملت کوشـید در اصل از والیت رود

ئی ارسال گردانید آن را بگرفت و مدت بیست سال به فرمـان سـیدنادر آن قلعـه سـاکن در ایام سیدنا لشگرکش بود او را به قلعه
او رفیقان بسیاری ازمخالفني را به قتـل رسـانیدند بـزرگ امیـد در سـنه بود بعد از سیدنا بر سریر خالفت جلوس فرمود در زمان 

  .پانصد و بیست و شش وفات یافت مدت حکومت او چهارده سال بود



۳۴۹ 

  کیا محمدبن بزرگ امید
ن زمـان خلفـاء از آبه حکم وصیت پدر حکومت یافت در اوایل دولت اوالراشد بالله عباسی به تیغ فـدائیان بـه عـدم شـتافت از 

یغ فدائیان ترسیدند و ازمردم پنهان گردیدند در سنه پانصد و پنجاه و پنج وفات نمود مـدت حکـومتش سـی و سـه سـال ضرب ت
  .بود

  محمدبن حسن بن محمد
دولت سیدنا شخصی از اهل اعتماد موسوم و ملقـب  مگویند در ایامشهور به علی ذکره السالم است اسماعیلیان در نسب او می

از فوت مستنصر خلیفه علوی بیک سال از مصر بالموت رسید و کودکی از اوالد نزاربن مستنصر همـراه بابوالحسن سعیدی بعد 
مطلع نگردید و در تعظیم و تکریم ابوالحسن بکوشید آن طفـل قابـل امامـت بـود و مهـدی  آورد و غري سیدنا هیچکس بر آن سرّ

صـراف داد امـام مهـدی بـه نماه ابوالحسـن را اجـازت ا نام داشت و سیدنا او را در محل مناسب گذاشت بعد از انقضای شش
ئی عقد نمود آن مستوره از امام مهدی حمل گرفت او را به محمـدبن عبادت حق سبحانه و تعاىل مایل بود و در آن قلعه مستوره

کسی مگشای محمـد  بزرگ امید سرپد و باخفاء آن حکم کرد و فرمود اگر پسر متولد شود این زن را عقد نمای و این راز را نزد
قبول نمود و به فرمان امام عمل فرمود در زمان حکومتش علی ذکره السالم از مبدء عدم به فضای وجود قدم گذاشت و شهرت 

زننـد اسـماعیلیان قبـول چنان یافت که او پسر محمد است و مدعیان در نسب علی ذکره السـالم بعضـی سـخنان طعـن آمیـز مـی
  .مارندندارند و از جمله مفرتیات ش

القصه در هفدهم رمضان سنه پانصد و پنجاه و نه طریق الحاد پیش گرفت و نمـاز عیـد گـذارده بـر منـرب رفـت و مکتـوبی بـريون 
آورده به خلق تقریر کرد که امام مخفی است این مکتوب را بمن فرستاده و تکالیف شرعی از گردن شما برافتاد گروهی او را امام 

مت خوانند زیرا که اعتقاد ایشان آنست که قیامت وقتی قایم شـود کـه مـردم بـه خـدا رسـیده تکـالیف بحق دانند ونفس او را قیا
شرعیه مرتفع گردد این معنی عبارت از قیامتست آن حضـرت در زمـان امامـت خـود خلـق را بـه خـالق واصـل سـاخت و رسـوم 

یم براندازم الحال قیامتست باید که مـردم باطنـاً شریعت را برانداخت گفت من امام زمانم خلق را بحق رسانم و تکلیف زمان قد
با خدا باشند و ظاهراً هر طور خواهند رفتار کنند بعداز تقریر این گونه کلمات از منرب فرود آمده افطار کرد و بدستور عیـد بشـادی 

  .و طرب و لهو و لعب بسرآورد و در سنه پانصد و هفتاد و هفت بضرب کارد حسن بن نامور درگذشت

  ل الدین حسن بن محمدجال
گفتنـد در غـزای گرجسـتان بـا سـلطان او دین پدر نگرفت و مذهب اهل سنت پذیرفت مخـالفني اسـماعیلیه او را نومسـلمان مـی

  .جالل الدین همراه بود در ماه رمضان در سنه ششصد و هیجده فوت شد

  محمدبن جالل الدین
مشـورت طبیبـی فصـد کـرده خـون ش گرفـت بعـد از پـنج سـال بـیجمعی را که هم مشرب پدرش بودند بکشت و شیوۀ جد را پی

گویند که زمرۀ انبیـاء و اولیـاء از بسیاری از او برفت علت مالیخولیا بر وی مستوىل گشت و هم بدان علت درگذشت آن گروه می
  .عیوب جسمانی سالم نتوانند بود چنانکه موسی الکن بود و شعیب نابینائی دید و ایوب آنهمه زحمت کشید

  عالءالدین محمدبن حسن ناصر محتشم
در نه سالگی قایم مقام پدر گردید کتاب اخالق ناصری را خواجه محقق طوسی بنام او تـالیف فرمـوده، در زمـان عالءالـدین از 

ب نمود عالءالدین او راتعظـیم نمـودی وهمـواره عباد اشتغال می به ارشاد مشایخ روزگار شیخ جمال الدین کیلی بود در قزوین 
راهل قزوین منت نهادی و گفتی اگر شیخ در آن بلده نبودی خاک قزوین را در توبره کـرده بـالموت آوردمـی، حسـن مازنـدرانی 

  .وی را به قتل رسانید

  رکن الدین خورشاه بن عالء الدین
وی مستوىل شـد و او آورد هالکوخان باعتضاد خواجه نصري بر  به قتلبعد از پدر پادشاه گشت و حسن مازندرانی را بااوالدش 

درخواست کرد تاوی را به درگاه منکوقاآن فرستند هالکوخان التماس وی را مبذول داشت و بدرگاه منکوقاآن ارسـال نمـود در 
آن سفر وی را کشتند و حکومت اسماعیلیان بدو منتهی گشت این واقعـه در سـنه ششصـد و پنجـاه و چهـار بـود چنانکـه موالنـا 

  قطعه  گفتهمحقق طوسی در این باب 



۳۵۰ 

 سال عـرب چـو ششصـدو پنجـاه و چهـار شـد
 خورشـــــاه پادشـــــاه ســـــماعیلیان ز تخـــــت

 

 یکشــــنبه مــــاه ذوالقعــــده و بــــود بامــــداد
ـــــتاد ـــــیش تخـــــت هالکوبایس  برخاســـــت پ

 

  .مدت سلطنتش یکسال بود
  

  گفتار در بیان مذهب اسماعیلیان بر وفق اعتقاد ایشان
مقرر است که چون حضرت رسالت پناه به شغل نبوت اشتغال نمود مـردم را بـه گویند باخبار متواتر و نقل متواصل این فرقه می

کسوت شریعت و طریقت آراسته فرمود و از دار دنیا بسرای بقا رحلت نمـود در آن وقـت در همـه عـرب سـه مسـجد بـیش نبـود 
ه کـذاب و طلیحـة بـن مسجدالحرام و مسجد مدینه و مسجد بحرین بعد از انتقال حضـرت متغلبـان مسـتوىل شـدند چـون مسـیلم

خویلد و اسود الیمنی و دیگراعراب بر سر فتنه آمدند پس خلفاء تدارک خللها بتیغ مبارزان کردند اما گروه دیگر از برای منصب 
دنیا سیما معاویة ابن ابی سفیان که فی الحقیقة فرعون آل محمد بود خروج کرد و بعضی صحابه را به مال مسلمانان فریـب داد 

تنه بگشاد و برخی که با او نفاق داشتند چون خالد بن ولید و سعدبن وقاص را بزهر هالک نمود و محمـدبن ابـوبکر و ابواب ف
را با یکنفر دیگر در مصر شکم چاک کرده بسوختند حور بر جـور و فسـاد بـر فسـاد اندوختنـد و حضـرت امـام حسـن بـن علـی 

پلید را بـه قتـل د یززمحشری در ربیع االبرار عایشه را بچاه انداخت ویعلیهماالسالم رازینهار داده بزهر هالک ساخت و به قول 
ن بود که بامام زمان به بهانـه دروغ خـروج نمـود و تیـغ بـروی آن حضـرت آحضرت حسني اشارت نمود از مکر و حیلۀ او یکی 

  .ذرد و آن ناتمامصد قیامت بگ: مصرع اگر کسی متذکر قبایح اوشود هلم جراًکشید و مصحف بر سر نیزه گردانید و 
علی مرتضی با اوالد مصطفی و صحابه باوفا در راه خدا کشته شدند از آن زمان مسلمانان دو فرقه آمدند و این دو فرقـه هفتـاد 

  :و سه فرقه شدند و مذاهب مختلفه ظهور یافت و هر یک بر وفق اشتهای خود بوادی خود سری شتافتند چنانکه دانائی گفته
  نظم

 هفتـــاد و ســه فرقــه باشـــددیــن تــازی چــو ب
 مــرد ترســا پــس از اینهــاز کــه جویــد ره راســت
 پیشـــــوایان امـــــم گرنـــــه ریاســـــت جوینـــــد
ــد ــران راه برن ــن دگ ــرب اســت ای ــی راه ــر نب  گ
ــو نکوســريت بــاش  گــر نبــی آمــد وگــر نــی ت

 

ـــه دو بـــا یکـــدیگر  کـــه نســـازند از ایـــن جمل
 چـــون شـــود در ره دیـــن دور مســـیحا مضـــطر

 پیغمـرب انـد از پـس یـکپس چه یک قول نی
ـــــی ـــــر م ـــــی بیقـــــني از رهـــــربراه ب  نشناس

ـــــري ـــــه بـــــدوزخ نـــــرود مـــــردم آزاده س  ک
 

مثـل اهـل بیتـی  ودیگـر فرمـودانی تارک فیکم الثقلني کتاب اللـه و عرتتـی اهـل بیتـی حضرت رسالت پناه امت را فرمود 
علـی ثلثـة و سـبعني ستفرق امتی من بعدی  و دیگر فرمودکمثل سفینة نوح من رکبها نجی و من تخلف عنها فقد غرق 

  .فرقة کلهم فی النار االفرقة واحدة
  :نظم    .از دو حدیث سابق معلوم شد که فرقه ناجیه یکیست

ــتش ــه ام ــه فرق ــاد و س ــد بهفت ــد ش ــد احم  بع
ــه ــک فرق ــطفی ی ــت مص ــل بی ــاق اه ــداتف  ان

 نـــاجی اکنـــون اهـــل پیغمـــرب بـــود یـــادیگران
 مــــن گــــرفتم دامــــن آل نبــــی را ز آن میــــان

 مـن نگـردم ز آن طریـق هرچه بـادا بـاد بـاری
 مــن چــه در کشــتی نــوحم بــا نبــی و بــا علــی
 رســتگار آمــد ســگی کوبــود بااصــحاب کهــف

 

ــیار ــد ای هوش ــاجی و دیگرهالکن ــی ن  زان یک
ــی ــتالف ب ــا اخ ــاد و دو ب ــران هفت ــماردیگ  ش

 بـــازکن چشـــم خـــرد بـــر گوجـــواب و گوشـــدار
 هرکراخــواهی تـــوهم از دیگـــران کـــن اختیـــار

 ینجـــا گـــذارتـــو ســـبیل خـــود نگهـــدار و مراا
ــار ــان بگــري و آســمان آفــت بب  گــو زمــني طوف
 منکـــه بـــا آل رســـولم چـــون نباشـــم رســـتگار

 

چون بواسطه مکر و حیله و تزویر معاویه نسبت به علی مرتضی چنانکه اشاره شد مسلمانان بدو فرقه شدندو میـان ایشـان فتنـه و 
ئـی از ایشـان بیـزار شـده بنـای مـیالن واقـرار دادنـد و طایفـه ئی از بهر دوستی مال و جاه دنیا به بنی امیـهفساد ظاهر گشت فرقه

عداوت نهادند به سبب اختالف امت کارها و قانون شریعت منحرف و امـورات از قاعـدۀ طریقـت منصـرف گردیـد و تفرقـه در 
ختلفـه پیـدا شـد میان اهل اسالم پدید آمد و هر کدام میل بجائی کردند و دعوی آغاز نهادند و باسمی موسوم شدند و مذاهب م

پسـندیدند و طاقـت نئی از جهت غريت دین تعدی بنی امیه و جـور و سـتم ایشـان را بـا اهـل بیـت چنانکه ذکر رفت پس طایفه
مقاومت آن ظالمان رانداشتند خود را شیعه نام گذاشتند و هرجائی محل قبول یافتند بآنجا شتافتند و ابـواب دعـوت گشـودند و 
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مخالفت و عداوت جماعتی مخصوص، دویم بخروج مهدی بدلیل حـدیث نبـوی قـال رسـول اللـه بدو چیز تمسک نمودند اول 
یظهر فی اخرالزمان من اوالدی شخص اسمه اسمی و خلقه خلقی یمال االرض قسطا و عدال بعد ما صلی الله علیه و آله 

عبدالله بن سبا بود که افعـال معاویـه  و خالیق بسیار بدین مذهب رغبت نموده نخستني کسی که قبول نمودملئت جوراً و ظلماً 
را انکار کرد و بوالیت علی مرتضی اقرار آورد و هم بدسـت معاویـه کشـته شـد همچنـني متعاقـب در هـر دیـاری برخاسـتند و در 

ان از ها کردند که حق را در مرکز خود قرار دهند و مردمدعوات داستانها پرداختند و مردم را بدلیل و برهان ملزم ساختند و سعی
جور و ستم متغلبان برهند چون تقدیر خالف تدبري ایشان بود از سعی و اجتهـاد ایشـان گرهـی نگشـود ملـک بدسـت بیگانگـان 

  .بماند
بـه سعی و اهتمام ابومسلم مروزی منصب خالفت یافتنـدو ایشـان نیـز ه رسانید بنی عباس ب به آخرچون روزگار جور بنی امیه را 

دانسـتند از کردند زیرا کـه آن را حـق خـود مـیتم شتافتند چون آل علی در منصب خالفت رغبت میبنی امیه بتیه جور و س سان
این سبب عباسیان متفکر و متضرر بودند چون نوبت خالفت به منصور رسید هر کـه از فرزنـدان فاطمـه را مخـالف یافـت نـاچیز 

مقـدار یشان را برانداخت تا در نظر مردم خوار و بیگردانید و بقایا را بجعل نسب مطعون ساخت و در اطراف واکناف جهان ا
شوند و خلق بایشان نگروندو ایشان در ملک و خالفت طمع نتوانند نمود چون آل علی بذروۀ دولت عباسـیان نظـر کردنـد میـان 

ا و هـوس ایشان از مردان خاىل یافتند خصم غافل و امور مهمل و همتها قاصر دیدندو بر شـهوات نفسـانی راغـب و بلـذات هـو
طالب بودند و در ایشان نهی از منکر کمرت و مالهی و مناهی بیشـرت بـود الجـرم فرصـتی یافتنـد و داعیـان خردمنـد نیکوبیـان بـر 
دعواها شتافتند و این در اول سنه صد وهشتاد و شش واقع شد از آن جمله یکی میمون قداح بود و پسـرش میمـون بـن عبداللـه 

  .قداح از علماء زمان خود بود
بـنص جلـی امامـت را بـدو تفـویض ) ع(مرویست که حضرت جعفر الصادق را چهار پسر بود بزرگرت ایشان اسـماعیل بـود امـام

نمود و با مادر وی هیچ زن و جاریه نگرفت چنانچه حضرت رسول با خدیجه و علی با فاطمه، درگذشـنت اسـماعیل از ایـن دار 
ات یافـت وفائـده نـص انتقـال امامتسـت از امـام جعفـر الصـادق بـاوالد فنا اختالفست بعضی گوینـد در زمـان حیـات امـام وفـ

گردد و بـداء محالسـت اسماعیل چنانچه موسی به هارون نص فرمودو هارون در زمان موسی درگذشت و نص بقهقری باز نمی
-جهـل و نـادانی را نـهاسناد آبای گرام تعیـني یکـی از اوالد عظـام نفرماینـد و طریـق اذن ملک العالم و بیکه حضرت امام بی

پیمایند بر امام سهو و غفلت جایز نیست و هرکه امام معصوم را خطا کـار دانـد شـقی اسـت ودر آنکـه حضـرت صـادق در حـق 
اسماعیل نص فرموده اثنی عشریه نیز بر این قایلند و بعضی گویند اسماعیل فوت نکرد لیکن اظهار کردند فوت او را جهت تقیه 

  .نشتابند و بر فوت او محضری نوشتندتامخالفان بهالکت او 
منقولست که بمنصور عباسی رسانیدند که اسماعیل را در بصره دیدند و بدعای اورنجوری شفا یافت منصور از حضـرت صـادق 
استفسار نمود امام همان محضر را که خط عامل منصـور نیـز در آن بـود بـرای خلیفـه فرسـتاد امـام بعـد از اسـماعیل، محمـدبن 

امام ظاهر یا مسـتور خـاىل نباشـد بود و باو امام سبعه تمام شد و بعد از او ائمه مستور شدند و داعیان ظاهر و زمان بیاسماعیل 
  .چون امام ظاهر شود حجتش ظاهرگردد

مدار احکام ائمه هفت است مانند ایام هفته و سموات سبعه و کواکب هفت گانه و نقباء را مدار بـر دوازده اسـت و شـیعه اثنـی 
پريوان اسماعیل را بانتساب وی اسـماعیلی گوینـد چـون ایشـان بـه . انداند و ائمه را بعدد نقباء شمردهشری از اینجا غلط کردهع

جهت ایشان را معلمیه خواننـد  مرشد بدین به ارشاد دانند مگر به تعلیم معلم و مجرد نظر و استدالل در معرفت الهی کافی نمی
کلمه قرآنی رامعنی ظاهری و باطنی است که عوام را بر ظاهر لفظ اطالع است و خواص را بر باطن  گویند هرو باعتبار آنکه می

  .و تاویل وقوفست ایشان را باطنیه گویند
چون کسی در طریق ایشان راسخ شود و اجازت کالم یابد او رامأذون نامند و چون بدرجۀ دعـوت رسـد او را داعـی خواننـد، و 

نیـاز گشـت او را امـام معترب باشد او را حجت گویند، و چون رتبت درجه و کمال یافـت و ازتعلـیم بـیچون بمرتبه دعوت رسد و 
گویند و باالئی  امام اساس است و باالئی اساس در منزلت ناطق امام هفت است وداعی دوازده باشـد و مـأذون هـر امـامی را 

  .باید دانست
ما نگوئیم خداموجود یا معدوم است و عالم یامعلوم است و قادر است یا قادر گویند که کنند و میآن گروه به ظاهر شرع کار می

ه نیست وهمچنني در سایر صفات زیرا که در اثبات حقیقت او سایر موجودات شریک شوند و آن تشبیه است و از نفی مطلـق بـ
یچگونـه مشـارکت ه است که بـه معدومات انباز گردد و این تعطیل است و اطالق این حقایق بر حضرت واجب الوجود بطریقی

متصور نیست حضرت حق سبحانه و تعاىل اله متقابل و خالق متضادین است چون حضرت وهاب بعالمان موهبت علم نمود او 
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سبحانه را عالم گفتند و چون قدرت دربارۀ قادر افاضه فرمود او جل شانه را قادر خواندند عالم و قادر اطـالق نمـودن بـر ذات 
واحـد عقـل را خلـق کـرد کـه از جمیـع  به امـر تبار این است که واهب علم و قدرتست و نیز گویند که حضرت حق حق تعاىل باع

جهات تام است و بتوسط آن عقل تام نفس را که ناتمام بود پدید آورد و نسبت نفس باعقل نسبت نطفه است با طفل یا نسبت 
ت با شوهر پس مشتاق و آرزومند شد نفس بکمال عقل تمام کـه از بیضه است با جوجه یا نسبت پدر است با پسر یا نسبت زنس

او فیض بگريد الجرم محتاج و نیازمند گردید بجنبش و حرکت از نقصان به کمال و حرکت تمام نکـرد مگـر بآلـت پـس  ایجـاد 
ایع عنصـری پـس و بواسطۀ او حادث شد طبـ کرد اجرام سپهر و افالک و کواکب را و جنبید فلک به حرکت دوری بتدبري نفس

پدید آورد مرکبات را از موالید ثلثه یعنی جمادات و نباتات و حیوانات را و بهـرتین همـه انسانسـت از اسـتعداد انـوار قدسـی و 
پیوند او به عالم علوی چنانکه عالم بر این مشتملست و بر عقل کامل کلی و نفس ناطقه کلیه که مصدر کاینات اسـت واجبسـت 

کامل کلی و نفس کلیه بوده باشد تا بوسیله ایشـان جهانیـان رسـتگار شـوند آن عقـل رسـول ناطقسـت و که درجهان سفلی عقل 
نفس امام است و چنانکه افالک متحرکند بتحریک عقل و نفس همچنني رستگار شوند نفوس دیگـر بتحریـک رسـول نـاطق و 

تامنتهی شود بدور آخر و زمان قیامت درآید و وضی او، و چنني باشد در هر عصر و هر زمان و هر دو بر هفت شخص دایر است 
تکالیف و شرایع برخیزد چه انبعاث حرکات فلکی و التزام شرایع جهت وصول نفس است به کمال و کمال انسـان اسـت کـه بـه 

  .مرتبه عقل برسد و این قیامت کربی است
مظهـر بـاطن هـیچ ظـاهری نیسـت کـه او را گویند هر ظاهری را باطنی است که آن باطن مصدر آن ظاهر اسـت و آن ظـاهر و می

اصـل باشـند امـام حـاکم اسـت در عـالم آید که در عالم هیچ نباشد ونفوس و عقول بـیباطنی نباشد و اگر باطن نباشد الزم می
باطن هیچکس عالم بخدا نبود جز به تعلم او و نبـی حاکمسـت در عـالم ظـاهر و شـریعت جـز بـه نبـی تمـام نشـود، شـریعت را 

ل نامند زمان خاىل نباشد از نبـی یـا از شـریعت او همچنـني خـاىل يد که او را تنزیل خوانند و باطنی دارد که آن را تاوظاهری بو
نباشد از امام یا از دعوت او، گویند دعوت گاه پنهان و مخفی بود اگرچه امام ظاهر باشد و گاه ظاهر و هویدا بـود اگرچـه امـام 

ا بمعجزۀ قوىل و فعلی شناسـند امـام را بـدعوت و دعـوی داعـی داننـد، و بـاری تعـاىل را مخفی و پنهان باشد همچنانکه نبی ر
نتوانند شناخت مگر بامام پس وجود امام واجب بود خواه ظاهر باشد خواه مستور همچنانکه هیچ وقتی از اوقات خـاىل نباشـد 

  .روز از روشنی و شب از تاریکی
فرموده است که مفتی را در معرفت حضـرت بـاری بـريون  ر فصل اول آنسیدنا حسن را کتابی است مشتمل بفصول چند د

از دو قول نیست یا آنکه گوید خداوند را به عقل توان شناخت و احتیاج به تعلیم معلم صادق نیست یا گوید که معرفت حضرت 
نرسد زیرا که چون انکار کند فتوی بقول اول دهد او را انکار غري شود مگر به تعلیم معلم صادق هرگاهحق جل شانه حاصل نمی

تعلیم است ودلیلست بر آنکه منکر علیه محتاج است بغري یا گوید هر دو قسم ضروریست زیرا که چون مفتی بقوىل فتوی دهد یا 
قول او باشد یاغري او همچنني چون اعتقاد کند یا از نفس خویش مبدء آن اعتقاد رسوخ پذیرد یا ازغري و این مضمون عبارتیست 

  .فصل اول کتاب متضمن آن بود و در ضمن این فصل کسری است بر اصحاب عقل و رأی که
آن کتاب ذکر کرده است که چون احتیاج به معلم ثابت شد آیا هر معلمی باطالق صالحیت تعلیم دارد یا از معلم  در فصل دویم

نباشد انکار معلم خصم کردن که چون انکـار  صادق ناگزیر است اگر قائل شود بآنکه هر معلمی صالحیت تعلیم دارد او را روا
  .کند بر معلم خصم هر آینه مسلم داشته باشد که البد است از معلم صادق و این فصل کسری است بر اصحاب حدیث

ذکر کرده است که چون احتیاج بمعلم صادق ثابت شد آیاالبد است ازمعرفت به معلم اوال و ظفر بـر او یـا تعلـیم  در فصل سیم
رفیق ممکن نیست پس هر آینه اول رفیق باشد تعیني شخص و تبیني صدق او و چون سلوک طریق بیمعلمی جایز است بیاز هر 

  .و بعد از آن طریق و این کسریست بر شیعه
ئی گویند در معرفت حضرت باری محتاجیم به معلمی صادق و تعیـني و گوید که افراد بشری بر دو صنفند فرقه در فصل چهارم

او واجبست و بعد از آن تعلیم از او، و فرقه دیگر گویند معرفت هر علمی از هر شخصی اخذ توان کرد خواه معلم باشد تشخیص 
خواه غري معلم چون به مقدمات سابق معلوم شد که حق با فرقه اوىل است پس هر آینه رئیس فرقـه اول رئـیس محققـان باشـد و 

شناسیم ئیس ایشان رئیس مبطالن باشد گوید این طریقه ایست که محق را بحق میچون دانسته شد که فرقه دویم بر باطلند پس ر
معرفتی مفصل ما را در آن مسائل بباید ومراد ما بحق در این مواضع احتیاجست بمحـق، و گویـد مـا باحتیـاج امـام را شناسـیم و 

نـیم و گویـد طریقـه دانسـنت توحیـد همـني بامام حق را چنانکه بجو از وجوب دانیم یعنی بممکنات کمال ذات واجب الوجود دا
است و گوید درعالم حق و باطلست و عالمت حق وحدتست و عالمت باطل کثرت وحدت مقرون به تعلیم است و کثرت مقارن 
رای و تعلیم با جماعتست و جماعت بامام و رأی بافرق مختلفه و ایشان بارؤسای خویش متفقند و جهت افرتاق حق از باطل و 
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ه حق را باباطل است و جهت تمایز وجهني و تضاد طرفني میزانی باید ساخت که جمـع را در آن وزن کننـد و گویـد آن تشابهی ک
میزان را از کلمه شهادت اقتباس کردیم و آن مرکب است از نفی و اثبات و آنچه مستحق اثباتست حق است و آنچه مستحق نفی 

سایر متضادات را وزن کنیم و سر این سخن آنست که هر کلمه از این مقالـه  است باطل و باین میزان خري و شر و صدق و کذب و
  .ئی که نبوت باامامت باشدراجع است بحقیقت اثبات معلم و توحید و اثبات داخل امامتست یا نبوت بمرتبه

رتست از رسول باو نماز عدر تاویالت گوید وضوء عبارت از پذیرفنت آئني است از امام، و تیمم عبارت از مأذون در غیبت امام، 
نـزد ایشـان بغـري قصـد هـدایت  ی سرّا، احتالم عبارتست از افشان الصلوة تنهی عن الفحشاء و المنکربدلیل قول حق تعاىل 

کسی، غسل تجدید عهد است، و زکوة تزکیه نفس است بمعرفـت دیـن، و صـوم عبـارت از محافظـت اسـرار امـام اسـت، و زنـا 
اند نماز جماعت عبارت از متابعت امـام اسـت و زکـوة کنایـه از آنسـت کـه خمـس امـوال ، و نیز گفتهعبارت از افشاء اسرار دین

بامام دهندو کعبه پیغمرب است وباب علی است و صفا و مروه و میقات وصی انبیاء است و تلبیه عبارت از اجابـت مـدعو اسـت 
قر عبـارت از زحمـت ابـدان اسـت بـه تکـالیف و هفت طواف خانه موالست جنت عبارت از راحت ابدانست از تکـالیف و سـ

  .من مات فقد قامت قیامتهقیامت عبارت از مرگ آن شخص است که مرده است 
هفـت امـام ه گویند هر پیغمربی را وصی وولیعهدی باشد که در حال حیات او در شهرستان علـم او اسـت و تمـام دور او بـو می

ه و شرایط که قائم مقام و ولیعهد وی بعد ازوفات او شیث بود و تمامی دور بمنقضی شده پیغمرب نخستني آدم بود بدین صفات 
هفـت امـام تمـام ه هفت امام منقضی شد بعد از دور آدم حضرت نوح بود شریعت آن حضرت نسخ شریعت آدم نمود و دوراو ب
بعـد از او حضـرت  شد ووصی او سام بود بعـد از آن حضـرت ابـراهیم بـود و شـریعت آن حضـرت نسـخ شـریعت نـوح نمـود و

اسماعیل بود و دور او بگذشنت هفت امام تمام شد و بعد از آن موسی بود و شریعت او نسـخ شـریعت ابـراهیم نمـودو وصـی او 
هفت امام تمام گردیـد بعـد از آن عیسـی ه بود و چون دور او ب نهارون در حال حیات موسی رحلت نمود وصی او یوشع بن نو

هفـت امـام اتمـام یافـت بعـد از آن خـاتم ه یعت موسی نمـود وصـی او شـمعون بـود و دور او بـپدید آمد و آن حضرت نسخ شر
االنبیاء محمدالمصطفی پدید آمد شریعت دیگر نهاد و شریعت عیسی برافتاد وصی اوعلـی بـن ابـی طالـب و حسـن و حسـني و 

دور مهدی بدو تمام شد و همچنني گوینـد کـه زین العابدین و محمدالباقر و جعفر الصادق و امام هفتم اسماعیل بن جعفر بود و 
ایـن اسـت و فحـوای  ذریته بعضـها مـن بعـضممکن نیست امام وفات یابد مگر آنکه یک پسر او امام خواهد بود و معنی آیه 

همه شـیعه امـام بـود و فرزنـدان او امـام  به اتفاقهمني است چون حجت آورند که حسن بن علی  وجعلها کلمةباقیة فی عقبه
 فمسـتقر ومسـتودعد گویند امامت او مستودع بود یعنی غري ثابت و آن عاریتست و امامت حسني بن علی مستقر بود و آیه نبودن

  .اشارت بآنست
و همچنني گویند که ناطق کسی است که شرع متقدمان منسوخ کند و اساس کسی که تاویل شـریعت نـزد او باشـد و اسـرار بـاطن 

را گویند و اساس باطن آن را بیان کند کار ناطق وضع تنزیلست و کار اساس تاویل شـریعت  همه خلق بداند، ناطق واضع شریعت
  .و بیان شریعت پیش او باشد

انـد اند بوجود امام اشارت نمـودهو گویند در عهد هیچ پیغمربی دنیا از امام خاىل نباشد و همه پیغمربان در هر روزگاری که بوده
ست مانند جواهر که باطن سنگ تريه تعبیه است و لؤلؤ کـه در صـدف و صـدف در قعـر بحـر و زیرا که امام باطنست و اصل باطن

له بـاب باطنـه فیـه الرحمـة و ظـاهره مـن روح آدمی که در جسم تريه نهانست و در این معنی دلیل آورند از قول باری تعاىل 
یعنـی  اتقـی و أتـوا البیـوت مـن ابوابهـا لـیس الرببـان تـأتواالبیوت مـن ظهورهـا ولکـن الـربمنو آیۀ کریمه  قبله العذاب

بـه اند بلکه بآنست که برپهیزند و پرهیزگار باشـند کـه خورسـندی نـه نیکوکاری نه آنست به ظاهر مشغول شوند چنانکه عوام شده
  .نمودنست ظاهر

غـرب قـرب والیـت این بود مختصری از اعتقادات اسماعیلیه که مذکور شد این طایفه در اکثر معمورۀ عـالم هسـتند در سـمت م
طرابلس و در محال ایران و کابل و در نواحی کوهستان مشرق و نواحی مملکت ختا و در والیت کجرات هند بسیارند اکنون که 
هزار و دویست و سی و هفت هجریست مقتدای آن طایفه در عراق عجم است و هر ساله گروه انبوه از پريوان او با خمـس مـال 

  .نموده مراجعت نمایندبه زیارت وی آمده و خدمت 

  یحیی بن معاذ قدس سره
از طبقه اوىل و از کبار اولیاء است کنیت آن جناب ابوزکریا و لقبش واعظ بوده علوم ظاهری و بـاطنی جمـع نمـوده یوسـف بـن 
ذ حسني رازی فرموده که بصد و بیست شهر رسیدم و بدیدار علماء و مشایخ مشـرف گردیـدم قـادرتر بـر سـخن از یحیـی بـن معـا
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  .ندیدم
مقـرب البـاری خواجـه عبداللـه انصـاری در ایـن . انکسار العاصني احب اىل مـن صـولةالمطیعنيفرموده است که  آن جناب 

خصوص گفته است وقتی باشد حق تعاىل مرد را بطاعت آورد و از آنجا بدبريون آورد یعنی به چنگ غرور و عجب سپارد و گاه 
قبت او را نیکو سازد غنی مطلـق اسـت هرچـه خواهـد کنـد و کسـی بـر او چـون و چـرا باشد که در غفلت و معصیت اندازد و عا

نتواند پس از مکر او ایمن بودن و در مهد اطمینان غنودن گناه را کوچک شمردن و معصیت را حقري کردن خطائی بزرگ و گناه 
  .عظیم است

ایم که ما را طاعت نباید و عبادت نشـاید یحیـی لی آرمیدهایم و در محگویند ما بجائی رسیدهئی مییحیی بن معاذ را گفتند فرقه
  .اند لیکن در سقراند اما بدوزخ و آرمیدهفرمود که بلی رسیده

بـرداری محبوبسـت، و دیگـر یعنی عالمت محب صـادق فرمـان صدق المحبة العمل بطاعة المحبوبآن جناب فرموده است 
دید، و دیگر فرموده است کـه حقیقـت محبـت آنسـت کـه بـه نیکـوئی وی دوست ن فرموده است هرکه از دوست جز دوست دید

  .افزون نشود و بجفا کم نگردد
گویند چون یحیی به بلخ رفت و از آنجا به نیشابور مراجعت فرمود در آنجا در سنه دویست و پنجـاه و هشـت در زمـان خالفـت 

  .معتمد عباسی و حکومت عمروبن لیث رحلت فرمود رحمة الله علیه

  دین رازی المعروف بالدابة قدس سرهنجم ال
ه و اعاظم این طایفه است از مریدان نجم الدین کربی بوده و تربیت آن حضرت بمجدالدین بغدادی حواله نموده ياز اکابر صوف

  .صاحب مرصاد العباد و تفسري بحرالحقایقست و در کشف حقایق و شرح دقایق بر همگنان فایق است
زم بريون آمده روی توجه بسوی روم نهـاد و در قونیـه بـا شـیخ صـدرالدین قونیـوی و موالنـا جـالل در واقعه چنگیزخان از خوار

الدین رومی اتفاق صحبت افتاد گویند وقتی در یک مجلس جمع بودند نماز شام رسـید از وی التمـاس امامـت نمودنـد و او در 
سـانید موالنـا جـالل الـدین بـا شـیخ صـدرالدین بمطایبـه ر به آخرهر دو رکعت سورۀ قل یا ایهاالکافرون خواند و چون نماز را 

جناب شیخ بعد از گـردش روم عزیمـت بغـداد کـرد و در آنجـا در سـنه ششصـد و . گفت یکبار برای شما خواند و یکبار برای ما
ری آخـرت آورد و در شـویزیة بغـداد بـريون مقـربه شـیخ سـ به صوبخالفت مستعصم عباسی روی توجه  پنجاه و چهار در زمان

  :غزل    ستآن جناب سقطی و شیخ جنید مدفون گشت رحمة الله علیه از مقوالت 
ــــــاد ــــــار ب ــــــعادت ی ــــــا را س ــــــمن م  دش

 نهـــــد در پـــــای مـــــاهرکـــــه خـــــاری مـــــی
 کنــــــد در راه مــــــاهرکــــــه چــــــاهی مــــــی

ـــت مســـت ـــن مستس ـــم دی ـــه گویـــد نج  هرک
 

ـــــــاد  از جهـــــــان و زعمـــــــر برخـــــــوردار ب
ـــــــاد ـــــــزار ب ـــــــای او گل  خـــــــار مـــــــا در پ

 بــــــــــــادچــــــــــــاه در راه او همــــــــــــواره 
 نجــــم دیــــن مســــت اســــت او هشــــیار بــــاد

 

  وله رباعی
 هــر ســبزه کـــه در کنــار جـــوئی رســته اســـت

ــــی  ــــواری ننه ــــا بخ ــــه پ ــــر الل ــــر س ــــا ب ت
 

 گــــوئی ز رخ فرشــــته خــــوئی رســــته اســــت
 کـــان اللـــه ز خـــاک مـــاهروئی رســـته اســـت

 

  رباعی
 شــــمع ارچــــه چــــو مــــن داغ جــــدائی دارد
 سررشـــــته شـــــمع بـــــه ز ســـــر رشـــــته مـــــن

 

ــــــــوز آشــــــــن  ائی داردبــــــــا گریــــــــه و س
 کـــــــان رشـــــــته ســـــــری بروشـــــــنائی دارد

 

  یوسف بن حسني رازی قدس سره
نمود طریقه مالمتیه داشـت و از مراسـم خلـوص از طبقه ثانیه و کنیت وی ابویعقوب بود در زمان خویش کسی باوی برابری نمی

-د خـود را از انظـار مـردم سـاقط مـیگردانیشورانید و قبول ایشان را به خویشنت تباه میمی به خودگذاشت مردمان را فرو نمی

ساخت و خلق را در تردد میانداخت مرید ذوالنون مصـری بـوده و بـاابوتراب نخشـبی و یحیـی بـن معـاذ و غـري ایشـان صـحبت 
  .نموده و در اسفار بسیار با ابوسعید خزاز رفاقت فرموده است وی را مکاتبات بسیار است باجنید بغدادی

مـن نگریسـت و ه تم و نزدیک ذوالنون رفتم چون وی را دیدم موی براندام مـن برخاسـت نشسـتم بـاو گفته است که راه مصر گرف
آیم گفت زمني بر تو تنگ شده بود که به مصر آمدی گفتم آمدم کـه آئی؟ گفتم از ملک ری میگفت از کجائی و از کدام شهر می

یـابنی صـحح پـوئی آنگـاه گفـت راه خیانـت مـیگـوئی و خدمت تو را دریابم گفت دور بـاش و دروغ مـرتاش چـرا دروغ مـی
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حالک مع الله الیشغلک عنه شاغل و التشغل بمایقول الخلق منک فانهم لن یغنواعنک من اللـه شـیئاً واذا صـححت 
حالک مع الله ارشدک للطریق الیه و اقتدبسنةالنبی صلی الله علهی و آله و سلم و ظاهر العلم و ایاک ان تدعی فیمـا 

ئی که هیچ چیز یعنی ای پسرک من نسبت خود به حق تعاىل درست کن بمرتبه ک عامة المریدین االاالدعاءلیس لک فمااهل
مانع آن نسبت نشود و مشغول مساز خاطر خود را بآنچه مردم که در حق تو گویند چه نیک و چـه بـد زیـرا کـه جمیـع مهمـات از 

تواند کرد برای تـو و چـون درسـت شـود نسـبت تـو بحـق تعـاىل حقتعاىل ساخته گردد و خلق از جانب حق تعاىل کفایت مهمی ن
بنماید حق سبحانه بلطف و کرم خود طریقی که مفضی شود بوصل وی پريوی کن ظاهر علم و سـنت نبـی را و برپهیـز از دعـوی 

  .امری که تو را آن نبود زیرا که هالک نساخت مریدان و طالبان را مگر دعویهای باطل
التسکن اىل مدح الناس والتجزع من قبولهم وردهم فانهم قطاع الطریق : صیحت کرد او فرمودروزی از ذوالنون طلب ن

یعنی آرام مگري بستایش مـردم و جـزع و اضـطراب مکـن از رد و قبـول ایشـان و اسکن اىل الحقیقة من احوالک سراً و علناً 
  .ئی در نهان و آشکارحمیده که بآن متحقق گشتهزیرا که ایشان راهزنانند ومانع وصولند بمطلوب حقیقی و آرام گري بصفات 

یعنـی مجمـوع نیکیهـا  الخري کله فی بیت ومفتاحه التواضع و الشرکله فی بیت و مفتاحه الکربو یوسف بن الحسني فرموده 
خانـه  ایسـت و کلیـد آنایست و کلید آن خانه تواضع است با خدای تعاىل و مظاهر قدرت وی، و مجموع بدیها در خانـهدر خانه
  .کرب است

  .وفات وی در سنه سیصد و سه در زمان خالفت مقتدر عباسی و حکومت سامانیان در همان دیار ظهور نمود رحمةالله علیه

  زنجان
اش فـراوان، وی سـمت اش ارزان و غلـهایست شهر مانند و محلی اسـت خاطرپسـند آبـش خـوب و هـوایش مرغـوب میـوهقصبه

-اقلیم رابع و در زمني هموار اتفاق افتاده و اطرافش واسع است دور آن شهر حصـاری کشـیدهمغرب شهر سلطانیه واقع است از 

ه اند و مکرر بسم ستوران مخالف و مؤفلا خراب گردیده اکنون محتویست بر قریب بدو هزار خانه و پنج بلوک آنجا معروفست ب
ی آن دیار مسکن ایل شاهسون و افشـار و شـهرش والیت خمسه مردمش ترک زبان و خاىل از نخوت و خشونت نیستند اکثر قرا

انـد بـذکر یـک اند که به کماالت نفسانی و فضایل انسـانی پرياسـتهداراالماره شاهزاده واالتبار است مردم نیک از آنجا برخاسته
  .نمایدنفر آن اکتفا می

  اخی فرج قدس سره
دیـک را سـیاحت نمـوده وی مریـد شـیخ ابوالعبـاس عارف معارف یقني و سالک مسالک تمکني بـوده و بعضـی بـالد دور و نز

نهاوندی و او مرید جعفر خلدی و او مرید سیدالطایفه جنید بغدادی است در سنه چهارصد و پنجـاه و هفـت در زمـان مقتضـی 
  .عباسی در همان دیار انتقال نمود

نمودند آن گربه بعدد هریک از توجه میئی بوده است هرگاه جمعی از مهمانان بخانقاه در نفحات مسطور است که شیخ را گربه
ریخـت یـک روز عـدد مهمانـان بـر عـدد بانگهـای گربـه کرد و خادم خانقاه بهر بانگی کاسۀ آبی در دیگ مـیایشان بانگ می

افزوده گشت حاضران تعجب کردند ناگاه گربه به میان آن جماعت درآمده یکان یکان استشمام نمود وبریکی از ایشان بول کرد 
  .تفحص کردند از دین بیگانه بودچون 

روزی خادم مطبخ مقداری شري در دیگ کرده برای اصحاب شري برنج طبخ نماید ماری ازممر بخاری در دیـگ افتـاده گربـه آن 
نمـود و دور نمود خادم چون از آن معنی غافل بود وی را زجر میکرد و اضطراب میگردید و فریاد میرا بدید و گرد دیگ می

رنج را بساخت چون خادم بهیچ نوعی متنبه نشد گربه خود را در دیگ انداخته هالک ساخت چون شريخت و منزجر میاندامی
ریختند ماری سیاه از آنجا ظاهر شد چون این خرب به شیخ رسید فرمود که آن گربه خود را فدای درویشان سـاخت وی را در قـرب 

  .کنید و محلی سازید

  طهران
ارزان و فواکهش فراوان اکثر میـوۀ آنجـا  به آتشو نسبت به سایر محال ری بخوبی هواموصوفست حبوشهری مشهور و معروف 

ئـی بـوده و بتـدریج روی بـه عمـارت نمـوده شـاه ممتاز سـیما خربـزه و انجـري و انگـورش بامتیـاز اسـت در قـدیم آن شـهر قصـبه
حصني و قلعۀ متني کشید کـریم خـان بـن اینـاق  طهماسب بن شاه اسماعیل صفوی در وسعت و عظمت آن کوشید و بر آن حصار

زند به عمارت آن افزود و در کثرت و عظمت آن سعی نمود اکنون که سنه هزار و دویست و سی و هفت هجریست قـرب چهـل 
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  .سالست که دارالملک سالطني قاجار است
ه است مشتملست بـر قـرب پـانزده هـزار افتاده سمت شمالش فی الجمله گرفته سایر اطرافش گشاد قآن شهر در زمني هموار اتفا

سرای و چندین اسواق بهجت افزا و دکاکني زیبا و کاروانسراهای محکم بنیاد و حمامهای پاکیزه نهاد ومدارس وسیعه و مساجد 
ن انـد امـادر تابسـتان هـوای آاند و امنای آن حضرت بناهای چون مینو طرح انداختهرفیعه، امراء آن دولت عمارات نیکو ساخته

انـد و هایش پرگل است درخارج آن شهر باغات دلگشا و بساتني روح افـزا طـرح انداختـهشهر به گرمی مایل و در زمستان کوچه
  .اش سمت مشرق و شمال آن دیار و مسکن شهریار گردون وقار استاند نارین قلعهقصور خوب و عمارات مرغوب ساخته

  ختصارگفتار در بیان احوال سالطني قاجاریه بطریق ا
در تبیـني احـوال ملـوک  بر رای عالم آرای شاهان کشور اخبار و بر ضمري مهر تخمري پادشاهان اقلیم آثار مخفی ومسترت نمانـد کـه

انـد اگـر درایـن مختصـر بتفصـیل آن اقـدام نمایـد زبـان از انـد و مجلـدات پرداختـهقاجار و ظهور دولت ایشان تألیفـات سـاخته
  .پیمایدمی »ان خريالکالم ماقل ودل«اجمال  تحریرش عاجز آید الجرم طریق

  فتحعلی خان قاجار
نخستني ایشان فتحعلی خان بود امريجلیل القدر و کبري منشرح الصدر بود در خدمت شاه طهماسب بن شاه سلطان حسني صفوی 

اشت و همواره رایـت ربود در زمان آن شهریار به غایت جاه و جالل دبه عظمت شأن و سمومکان گوی مسابقت از همگنان می
دیـد و وجـودش را عـدم اسـتقالل شوکت و حشمت بر سپهر استیال میافراشت چون نادرشاه او را از هر جهت از خـود برتـر مـی

توانست گفت الجرم هنگامی که شـاه طهماسـب در ملـک شاه در نزد شاه طهماسب هیچ نمیردانست و با وجود او نادخود می
خود را برانـداخت چنانکـه منـتقم حقیـق  نظري را متهم نموده معدوم ساخت در حقیقت خاندانبیخراسان بود نادرشاه آن امري 

ی خان را بر اوالد او استیال داد بعد ازمؤاخذه و مصـادره بعضـی را لقهرمان ایران آقا محمدخان پسر محمدحسن خان بن فتحع
ا که از آن جمله یکی نادر مريزا بن شاهرخ مريزا بـود سـلطان و جمعی را به بیغوله پریشانی فرستاد و بقیه اوالد نادری ر به عدم

  .فتحعلی شاه قتل نمود
ایست در این باب که نادرشاه فتحعلی خان را معدوم و نـابود سـاخت و فتحعلـی شـاه نـادرمريزا و اوالد نکته گویددانائی می

محل مکافاتست اگر صاحب هوشی و خداونـد گوشـی فی الواقع این دار بیمدار  فاعتربوایااوىل االبصارنادرشاه را برانداخت 
بچشم خرد بر احوال عالم بنگردو بر اوضاع جهان نظر کند یقني داند دنیا دار مکافاتست الجرم بدنکنـد و بـه بـد کـردن راضـی 

بدکنـد  نشودو بگرد بدان نگردد چنانگه از بدو خلقت آدم تا ایندم اقتضای خداوندی چنني و برین نمط ظهور نموده که هرکسی
دهد و تجربه نیـز رسـیده ومکـرر مقال گواهی می و بدکارد البته آن بدرابه بیند و یا براوالد او راجع شود و مضمون اخبار بر این

روزگـار بنـی امیـه  زرسالت ظلم و جور کردنـد طایفـه بنـی عبـاس ظهـور یافتـه دمـار ا به خاندانگروه بنی امیه : مشاهده گردیده
س بسی بیدادگری نمودند و ابواب رنج و عنا بروی اعاىل و ادانی گشودند حضرت جبار مغول و تاتار را برآوردند چون بنی عبا

برایشان برانگیخت و آبروی آن تريه بختان را بخاک مذلت ریخت اساس بنی عباس را یکباره معدوم ساخت و دولت پانصد و 
سایر مکان ستمهای فراوان نمودند و بر انواع بدعتها و سـتمها  بیست ساله را برانداخت، چون ترکان در والیت ایران و توران و

اید بعد از انقـراض دولـت و ظلمها افزودند لهذا غريت الهی آن گروه را چنان ناچیز گرداند که در تواریخ دیده و از دانایان شنیده
ر را برایشان استیال داده همگی بـوادی جور ملوک الطوایف در ایران شیوع و انواع فتنه و فسادوقوع یافت حق تعاىل امري تیمو

گردانیدنـد  بـه آخـرعدم شتافتند چون آل تیمور و فرقه آق قیونلو مراسم فسق و فجور را به کمال رسانیدند و انواع ظلم وجـور را 
ها الجرم شاهی بیک خان را بر آل تیمور برگماشت و شاه اسماعیل بر هر دو ایشان ابقا نگذاشـت چـون اوالد شـیخ صـفی بـدی

و چون فساد گروه افغان به نهایت رسیدو جورشان بـه کمـال انجامیـد ) طایفه افغان بر آنها استیال یافتند(کردند و ستمها نمودند 
حضرت قهار نادرشاه افشار را بر ایشان استیال داد و او همگی را از ساحت ایران بدیار نیستی فرستاد، چون نادرشاه بنیـاد سـتم 

افتاده یکـدیگر را کـور و قتـل نمودنـد عاقبـةاالمر نـاچیز ونـابود شـدندو هلـم جـراًبه خودبداد لهذا خود  نهاد و داد ظلم و جور
  :بیت  

ـــــــد ـــــــدیار ش ـــــــرد بب ـــــــدی ک ـــــــه ب  هرک
 

ـــــــد ـــــــار ش ـــــــویش گرفت ـــــــد خ ـــــــم بب  ه
 

 فرخنده بختی که وقتی حق سبحانه و تعاىل بدو قدرت دهد وی نام نیکو در صفحه روزگار یادگار گذارد و تخـم ذکـر جمیـل در
  :بیت    جهان فانی جهت سرای جاودانی بکارد

ـــــــی ـــــــد ز آدم ـــــــر بمان ـــــــو گ ـــــــام نیک  ن
 

ـــــــار ـــــــرای زرنگ ـــــــد س ـــــــزو مان ـــــــه ک  ب
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  . آدمی باید بدین دو روزه که عاقبت آن البته فانیست مغرور نشودو بگرد آزار هر کسی و گزند خاطر هر بیکسی نگردد
  :بیت  

 دهقــان ســالخورده چــه خــوش گفــت بــا پســر
 

 از کشــته نــدرویه جــزبــکــای نــور چشــم مــن
 

  محمدحسن خان بن فتحعلی خان
ربـود آن شـهریار عـزم و خسروی با شوکت بود و در شجاعت و سـماحت گـوی سـبقت از ملـوک روزگـار مـی پادشاهی با همت

نگاشت در بدو حال به سبب استیالی نادرشاه راسخ و همت ثابت داشت و همواره بقلم عزم خط جهان گريی بر لوح ضمري می
کشـید بعـد از انقـراض دولـت نـادری پـای گذرانید و انتظار لطیفه غیبی مـیفشار بامتعلقان در جرجان و نواحی آن اوقات میا

مخان زند وغريه چندین بـار مصـاف داده در اکثـر حـروب بـر اعـدای يهمت بر رکاب جهان گريی نهاد و با آزادخان افغان و کر
یار از ایـوان کیـون درگذشـت در انـدک زمـانی والیـت دارالمـرز و عـراق و دولت غالب گشت و پایه حشمت و شوکت آن شـهر

ق نهضـت فرمـود اکردستان و آذربایجان را مسخر نمود آنگاه باعدت تمام و شوکت الکالم بملک فارس بدفع کریمخان بن اینـ
فـوج بـدرگاه عـالم پنـاه چون مضرب خیام گردون احتشام را در ظاهر شرياز زدند اعـاظم و اکـابر فـارس از دور ونزدیـک فـوج 

آمدند و بعز بساط بوسی مفتخر و سرافراز شدند کریمخان در شهر متحصن گردید و مرتبه اضطرارش بغایـت رسـید نزدیـک بـآن 
گر گردد و ابواب فتح و نصرت عنقریب مفتوح شود به سببی از اسباب شـهریار بـه طـرف شد که صورت فتح در آئینه ظهور جلوه

مود عاقبت یکی از غالمان آن شهریار که نمک پروردۀ آن رمدت هفت سال در کمال استقالل سلطنت فجرجان عزیمت نمود و 
خاندان بود طریق نمک بحرامی پیموده به قتل آن پادشاه واالجاه اقدام نمود و سر آن سرور را بریده نزد کریمخان آورد به طمع 

ذهب و ملت مذموم است الجرم کریمخان گفـت کسـی کـه بـوىل آنکه او را خلعت خواهد داد چون خیانت بوىل نعمت در هر م
وفـائی و ناسپاسـی سـپارد تـنش در زیرخـاک و وجـودش از جهـان نعمت خود وفا نکندو پاس نمک و حقوق ندارد وطریق بی

  .پاک بودن اوىل است لهذا آن نمک بحرام را بسزای خویش رسانید و آن بدبخت روسیاه هر دو جهان گردید

  ن محمدحسنخانآقامحمدخان ب
نمـود پادشاه جهانگري و خسرو جهاندار بود در لشگرکشی و دشمن کشی و تربیت احباء و قهـر اعـداء بسـالطني روزگـار تفـو مـی

نت تکیـه نـداده طبزعم فقري قرنهاست که چنني پادشاهی با عزم به کشور وجود پای ننهاده و چنني خسروی با همت بروساده سـل
زحمت روزگار کشیده بر کارهای خطري توانا و در تدبري مملکت دانا و بر اوضـاع و احـوال عـالم بینـا الحق پادشاه جهان دیده و 

نمـود چنانکـه امـرای عظـیم برادنـی فقـريی دسـت سـتم بود و بر جمهور رعایا و برایا وزیردستان بغایت شـفقت و عطوفـت مـی
  .نتوانستند گشود

اه بنابرعداوت موروثی آلت رجولیت آن شهریار را قطـع نمـود الحـق تمـام آن در بدو حال علی شاه بن ابراهیم خان برادر نادرش
ت و رجولیت بود بعد از انقراض دولت محمد حسن خان اکثر اوالد آن شهریار با جمعـی از اعـاظم قاجـار دسـتگري شهریار غري

ر کریمخان خسروایران مخرب شده بـر در حني احتضا کریمخان گردیدند آن شهریار در شرياز در کمال عزت اوقات گذرانید تا آنکه
نريوی اقبال بـر سـریر جـاه و جـالل عـروج ه خنگ جهان پیما سوار گردیده بطریق ایلغار بدارالملک اسرتآباد رسید همان زمان ب

نمود و بسیاری با اعداء دولت مصاف داددر اندک فرصتی اکثر بقاع ایران بگشاد و دولت امراء زندیه را برانـداخت و هـرکس 
الف اولیای دولت بود نابود ساخت در مدت قلیل عـراق و فـارس و کرمـان و خوزسـتان و طربسـتان و گـیالن و آذربایجـان و مخ

کردستان ازوجود خس و خاشاک دشمن مصفا گشت و پایه حشمت و شوکتش از ایوان کیـوان درگذشـت بنـابر مخالفـت شـهر 
  .کرمان را خراب کرد و اهلش را اسري و قتیل نمود

جهاد بگرجستان روی نهاد جرباً و قهرا آنجا را گرفته قتل وافر کرد و بقیة السـیف را  به عزمغزای کفار وجهۀ همت ساخته آنگاه 
اسري ودستگري ساخته بسیار دخرتان ماه پیکـر و پسـران خورشـید منظـر بدسـت آورد و همگـی را مسـلمان کـرد او را در مملکـت 

ن بن پناه خان الجرم در سنه هزار و دویست و یازده براستیصال وی به سمت شوشه مذکوره هیچ مخالف نمانده مگر ابراهیم خا
توجه نمود چون ابراهیم خان خربوصول مقدمةالجیش شهریاری استماع کرد ناچار فرار برقرار اختیار نمود و شهریار کشورگشای 

محروسه فرسـتادو در همـان قلعـه  طاف ممالکن قلعه را زیب و زینت داد و فتح نامها باآبه شوکت هرچه تمامرت بوجود خویش 
عهـد شـده آن شـهریار را در فـراش خـود بـه قتـل رسـانیدند و رسـوم نمـک  بعد از دو سه روز سه چهار فراش خلوت بـاهم هـم

  :بیت    .بحرامی بجای آوردند
 جهــــــــان ای بــــــــرادر نمانــــــــد بکــــــــس

 

ـــــس ـــــد و ب ـــــرین بن ـــــان آف ـــــدر جه  دل ان
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  .نمودیار بر اهل دىل رسیده بودو باجازت آن بزرگ باوراد و اذکار اشتغال میمشهور است که شهر میان عارفان چنان

  سلطان فتحعلی شاه بن حسینقلی خان بن محمدحسن خان
ل و خسرویســت بــا اســتقالل بکثــرت اوالد و وفــور نــژاد و بســیاری خــدم و فراوانــی حشــم از ســالطني اپادشــاهی اســت بــا اقبــ

وصـیت عـم بـر  به موجبنهایت از خواقني زمان متفرد، کاثرو شوکت بیغایت وحشمت بیروزگارمنفرد و بدولت وافر و لشگر مت
سریر سلطنت جلوس نمود و جمهور برایا را بعواطف خسروانه امیـدوار و مسـتظهر فرمـود در بـدو جلـوس آن شـهریار جمعـی از 

و دشمن ملک و دولت به بیغوله عدم شتافت اشرار بفتنه انگیزی برخاسته باقبال همایون فال بزودی شعله آتش فتنه انطفا یافت 
  .و شهریار گردون وقار بر مملکت موروثی مستقل گشت وصیت صالبت و مهابتش از شرق و غرب درگذشت

ایلچیان روم و فرنگ و هند و سند و غريه بدرگاه عالم پناه آمدند و بعز بساط بوسـی مفتخـر و سـرافراز شـدند، طـرق ومسـالک 
ران و سوداگران تـردد نمودنـد و بارامتعـه واقمشـه بـالد دور و نزدیـک در کشـور ایـران گشـودند الجـرم روی بامنیت نهاد و تاج

  .مملکت معمور و رعیت موفور شد
اکنون که هزار و دویست وسی و هفت هجریست مدت بیست و شش سالست آن پادشاه فریدون جاه فرماندهی عـراق و فـارس 

آذربایجان واران و کردستان وارد و در اکثر ممالک محروسه شـاهزادگان واال حکمـران، و کرمان و خراسان و طربستان و گیالن و 
امید چنانست که حضرت کریم و خداوند قویم آن پادشاه فریدون جاه را فقريپرور و مسکني نواز گرداند و چنانکه اسـباب دنیـا و 

  .وی رساناد به محمد و آله االمجادقص به درجه دولت آن پادشاه به مرتبه اعالست عاقبت آن شهریار را نیز 

  قزوین
و » قـدع«اش واسـع اسـت، طـولش از جزایـر خالـدات شهریست دلنشني از اقلیم رابع و در زمـني همـوار واقـع و اطـراف اربعـه

اصلش کژوین بوده عربان معرب نموده، در بنای وی اختالفست بعضی گویند بهـرام اول آنجـا را » لدع«عرضش از خط استوا 
اده اکثر مورخان برآنند که چون شاپور ذواالکتاف بعد از آنکه بامداد کنیزکی از مجلس قیصر نجات یافت در جائی مکـث بنا نه

نکرد بدان والیت شـتافت همـان وقـت بـه طـالع  جـوزا در آنجـا شـهری سـاخت و عمـارات خـوب و قصـورات مرغـوب طـرح 
ار اسـت شـاه طهماسـب بـن شـاه اسـماعیل صـفوی آنجـا را انداخت آبش از قنوات اما خوشـگوار و هـوایش منقلـب و ناسـازگ

پایتخت گردانیده در زمان آن شهریار بغایت معمور و آباد بود اکنون مشتمل بـر قـرب ده دوازده هـزار بـاب خانـه و سیصـد پـاره 
یم گروهی حنفـی انباز است در قدقریه، از فواکه هندوانه وانگور و فستق آن دیار ممتاز و خلقش در بدگوئی و درشت خوئی بی

ه مستوفی صاحب نزهة القلوب در تعریف آندیار حـدیث چنـد لاند اکنون همگی شیعه مذهب و قلیلی غالیند حمدالمذهب بوده
  .مذکور نموده

  :نمایداند بذکر یک نفر از آنهامبادرت میاند و بزیور کماالت و فضایل آراستهاشخاص نیک از آنجا بسیار برخاسته

  ن قاضی جهانمريزا شرف جهان ب
جامع علوم نقلی و عقلی بوده و کسب کماالت و فضـایل انسـانی نـزد مريغیـاث الـدین منصـور شـريازی نمـوده در خـدمت شـاه 

کاشـت اشـعار آبـدار از آن بزرگـوار در طهماسب اعتبار تمام داشت و همواره تخم برواحسان بر دلهای ارباب فضل و کمال مـی
  :ت از او است   غزلصفحه روزگار یادگار است این ابیا

ــــــی ــــــوی مشــــــگ بادبهــــــارم  دهــــــد ب
ــــل ــــم گ ــــاده خاصــــه موس ــــود ب  خــــوش ب
 مـــــــــنم آن رنـــــــــد الابـــــــــاىل مســـــــــت
ـــــــاموس ـــــــر ن ـــــــه ب ـــــــري گفت ـــــــار تکب  چ
ـــــــت دوســـــــت  در ضـــــــمريم همـــــــه محب
 در میـــــــــــــانم گرفتـــــــــــــه بـــــــــــــدنامان
ـــــــــق رســـــــــوائی  گـــــــــاه پوشـــــــــیده دل
 گرچـــــــه شـــــــهری بگفتگـــــــوی منســـــــت
ــــــدم دوســــــت ــــــد کــــــرا گزی  کــــــس ندان

 ترســـــمای شــــرف نیســـــت عشـــــق و مـــــی

ـــــــار ـــــــاده بی ـــــــز و جـــــــام ب ـــــــاقیا خی  س
 خــــوش بــــود عــــیش خاصــــه فصــــل بهــــار
 رمـــــــــــــنم آن عاشـــــــــــــق قلنـــــــــــــدر وا
ـــــــوی آن بـــــــازار ـــــــر چـــــــار س ـــــــر س  ب
 بــــــــر زبــــــــانم همــــــــه محبــــــــت یــــــــار
 نیـــــــک نـــــــامی ز مـــــــن گرفتـــــــه کنـــــــار
 گــــــــــاه ســــــــــرپا برهنــــــــــه در بــــــــــازار
ــــــار  ورچــــــه شــــــهره شــــــدم بشــــــهر و دی
 کــــــــس ندانــــــــد کــــــــرا گــــــــرفتم یــــــــار

 ویشــــــــنت اظهــــــــارکــــــــه کنــــــــی راز خ



۳۵۹ 

 چنــــــــدگوئی ســــــــرود از ایــــــــن پــــــــرده
 

 دری هشــــــــدارپــــــــردۀ خــــــــویش مــــــــی
 

  من ساقی نامه
 دریغـــــــــا ز یـــــــــاران خـــــــــاکی نهـــــــــاد

ـــــ ـــــروز سبصـــــحبت همـــــه شـــــمع مجل  ف
ــــــــم ــــــــار ه ــــــــتان ی ــــــــه روز در بوس  هم

ـــــــــرده ـــــــــه پ ـــــــــا ک ـــــــــینان رازدریغ  نش
ــــــر ــــــاد ک ــــــاک فری ــــــر آن خ ــــــیدب  م بس

 گذشـــــته چنـــــان شـــــد کـــــه گفتـــــی نبـــــود
ـــــی  ـــــا بس ـــــه خـــــون شـــــد جگره ز اندیش
 بیـــــــا ســـــــاقی آن بکـــــــر پـــــــر شـــــــور را

 ده کــــــه عقلـــــش بکــــــابني دهــــــم بمـــــن
 

 کـــه رفتنـــد از ایـــن خاکـــدان همچـــو بـــاد
ــــروز ــــم ب  چــــه انجــــم شــــب آن صــــباح ه
ــــــم ــــــدار ه ــــــکفته بدی ــــــا ش ــــــون گله  چ
 نرفتنــــــــد جــــــــائی کــــــــه آینــــــــد بــــــــاز
 بگوشـــــــــم نیامـــــــــد جـــــــــواب کســـــــــی
ــــــــه زود ــــــــده چــــــــون رفت ــــــــز آین  رود نی

ــــــن معمــــــا کســــــی  وىل حــــــل نکــــــرد ای
ـــــــتور را ـــــــت و مس ـــــــا ســـــــاقی آن مس  بی
ــــــــم ــــــــان واره ــــــــت جه ــــــــن گوژپش  ازی

 

  قم
اش گشـاده اسـت از اقلـیم چهـارم از شهری عظیم بوده بتدریج ایام رو بخرابی نموده، در زمني هموار اتفاق افتاده جوانب اربعـه

بناهای طهمورث دیوبندو از بالد عظیمه عراق بوده به مرور دهور و کرور شهور رو بخرابی نمـوده حجـاج ثقفـی بـر احـداث آن 
  .یه عمارات عاىل داشتههمت گماشته در زمان دولت صفو

اکنون مشتملست بر قرب دو سه هزار باب خانه و سی چهل قریه، هوایش معتدل و آبش بخوبی مایل از سـمت جربادقـان آمـده 
سیماسـیده معصـومه در زمستان در چاهها بندند و در تابستان در کمال برودت و عذوبتست جمعی از نیکان در آنجا مدفوننـد 

احادیث بسیار در اوصاف حمیده آن معصومه وارد و شرافت آن زمـني  مام موسی الکاظم علیه السالمفاطمه بنت االمام اله
انبـاز علمـاء و فضـالء از آنجـا مـدرکی بـینیز باخبار اهل بیت ثابتست، از فواکه انار و انجريو خربزه آنجا ممتاز، عمومـاً در بـی

  .نمایداند بذکر دو نفر از آنها اقدام مینی پرياستهاند که همگی بزیور کماالت و فضایل انسابسیار برخاسته

  لوائی مشهور ببابا قلندر
بـه در عهد شاه عباس ماضی در فقرو فنا سر دفرت بوده و شاه جنت مکان تکیه چهارباغ اصفهان را باو تفویض فرموده و او نیز 

ن قطعـه از آن نوشـته در ایـن مجموعـه ثبـت کشـید ایـنموده اشعار خوب نیز بسلک نظـم مـیفقراء و ضعفاء اشتغال می خدمت
  قطعه    .افتاد

 عربـــــــــی در میـــــــــان مکـــــــــه و شـــــــــام
ــــــرن ــــــب ه ــــــال و کس ــــــر تحصــــــیل م  به
ــــــــت  مــــــــدتی ســــــــريکرد و هــــــــیچ نیاف
 چندگـــــــــــــه راه بادیـــــــــــــه بربیـــــــــــــد

 ر بـــــــــــاز کـــــــــــرد انبـــــــــــانیمـــــــــــاز ک
 چــــون بخــــوردن نشســــت آن ســــره مــــرد
ــــــام ــــــوی طع ــــــنید ب ــــــون ش ــــــدوی چ  ب
 داد او را جــــــــــواب و گفــــــــــت کئــــــــــی

 تــــــوام گفــــــت مــــــن چــــــاکر ســــــرای
 گفــــــــت از خیــــــــل مــــــــن خــــــــرب داری
ـــــــرم ـــــــدک پس ـــــــت احم ـــــــت چونس  گف
 گفـــــــت از فضـــــــل و رحمـــــــت یـــــــزدان
ــــــــد ــــــــادر احم ــــــــت م ــــــــت چونس  گف
 گفـــــــت چونســـــــت قصـــــــر و ایـــــــوانم
ـــــــوان  گفـــــــت آن قصـــــــر دلکـــــــش و ای

 نمــــــود مــــــدامکســــــب اســــــباب مــــــی
ـــــفر ـــــوی س ـــــت س ـــــت بس ـــــر رخ  از حض
 بـــــاز ســـــوی مکـــــان خـــــویش شـــــتافت
ــــــــــــید ــــــــــــن برس ــــــــــــک روزۀ وط  تابی

 یخنـــــــــی ونـــــــــانی کـــــــــه در او بـــــــــود
ـــــــــرد ـــــــــه گ ـــــــــید بادی ـــــــــی در رس  عرب
 پــــــیش رفــــــت و ســــــتاد و کــــــرد ســــــالم
ـــــــــی ـــــــــن ایســـــــــتاده بهرچئ ـــــــــیش م  پ
 دشـــــــــت پیمـــــــــای از بـــــــــرای تـــــــــوام
 بـــــــــــدوی در جـــــــــــواب گفـــــــــــت آری
 کــــــه ز هجــــــرش کبــــــاب شــــــد جگــــــرم
ـــــدان ـــــرم و خن ـــــت خ ـــــنی اس ـــــاغ حس  ب
ــــــــر احمــــــــد ــــــــدچون براب ــــــــت ص  گف
ـــــانم ـــــک شـــــد افغ ـــــر فل ـــــش ب ـــــز غم  ک
ــــــوان ــــــردل کی ــــــاغ رشــــــگی اســــــت ب  ب
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 گفـــــــت آن بـــــــارکش شـــــــرت چونســـــــت
 گفــــت بــــاوی کــــه فربــــه اســــت چنــــان
 گفــــــت چونســــــت آن ســــــگ در مــــــن
 گفـــــــت آن خـــــــاک آســـــــتانۀ تســـــــت
 امچــــــون عــــــرب قصــــــه را شــــــنید تمــــــ

 خــــــــورد چندانکــــــــه سريگشــــــــت از آن
 بـــــــــدوی چـــــــــون رذالـــــــــت اودیـــــــــد
ـــــــاره دشـــــــت ـــــــد کـــــــز کن  ناگهـــــــان دی
ـــــــــو را ـــــــــد آه ـــــــــون بدی ـــــــــدوی چ  ب
ـــــــنود ـــــــاک ش ـــــــرب آه دردن ـــــــون ع  چ
ــــــــو ــــــــگ در ت ــــــــه س ــــــــت از آن ک  گف

ـــــــی ـــــــوک را نم ـــــــونآه ـــــــت اکن  گذاش
گفـــــت ایـــــوای آن ســـــگگ چـــــون مـــــرد 
 گفـــــت خـــــون شـــــرت کـــــه ریخـــــت بگـــــو
 اتگفـــــــــت کشـــــــــتند اشـــــــــرت ســـــــــره

 ن شــــــدام چــــــوگفــــــت ایــــــوای زوجــــــه
ــــزمني ــــت ســــر ب ــــه کوف ــــس ک ــــت از ب  گف
ـــــوای چـــــون گذشـــــت احمـــــد  گفـــــت ای
 چــــــون عــــــرب قصــــــه فــــــراق شــــــنید
 بعــــــد از آن راه خیــــــل خــــــویش گرفــــــت
ــــــدوی ــــــون ب ــــــز چ ــــــو نی ــــــوائی ت  ای ل
ــــــــــد   کــــــــــه اگــــــــــر مــــــــــدعات برنای

 

 چـــــــو جیحونســـــــتکـــــــزغمش دامـــــــنم
 کـــــــه مساویســـــــت پشـــــــت باکوهـــــــان
 کـــــــه بـــــــود بـــــــه ز شـــــــري در بـــــــرمن
ـــــــت ـــــــه تس ـــــــبان خان ـــــــب پاس  روز و ش
ـــــــام ـــــــل طع ـــــــرد می ـــــــع ک ـــــــا دل جم  ب
 بــــــــــدویرا نــــــــــداد دســــــــــت انبــــــــــان

ـــــــی ـــــــوع م ـــــــود از درد ج ـــــــدبرخ  پیچی
 آهـــــــوئی در رســـــــید و تنـــــــد گذشـــــــت
 ازدل خســــــــــــــــته جســــــــــــــــت آه او را
 گفـــــــت بـــــــا او کـــــــه آه بهرچـــــــه بـــــــود

 گشـــــــت صـــــــدقه ســـــــرتوگـــــــر نمـــــــی
ــــــه از ا ــــــريونک ــــــد ب ــــــت پانه ــــــن دش  ی

ــــه خــــون اشــــرت خــــورد  ــــس ک ــــت از ب گف
 خــــاک بــــر فــــرق مــــن کــــه ریخــــت بگــــو
ـــــــــره ـــــــــد آب و آش همس ـــــــــه دهن  اتک

 کـــــــز دیـــــــار وجـــــــود بـــــــريون شـــــــد
 از غـــــــــم فـــــــــوت احمـــــــــد مســـــــــکني
 گفــــــت قصــــــرش بســــــر فــــــرود آمــــــد
 خـــــاک برســـــر فکنـــــد و جامـــــه دریـــــد
ـــــت ـــــیش گرف ـــــت پ ـــــان و گوش ـــــدوی ن  ب
ــــــدح ســــــنج کــــــس نشــــــوی ــــــان م  بهرن
ــــــــــــــدت نیاســــــــــــــاید ــــــــــــــان ب   از زب

 

  ابومحمدالیاس بن یوسف المختلص به نظامی
  . اصل آن بزرگوار از قریه تفرش بوده در بلدۀ گنجه من بالداران تولد نموده چنانکه بر این اشاره فرموده است

  :بیت  
 نظــــــــامی ز گنجینــــــــه بگشــــــــای بنــــــــد

ـــــه دّر ـــــه گمـــــم چ ـــــهر گنج ـــــه در ش  گرچ
 

ـــــــه ـــــــاری گنج ـــــــدگرفت ـــــــا بچن ـــــــی ت  ئ
ــــــــــــم ــــــــــــهر قم ــــــــــــتان ش  وىل از قهس

 

  :بیت.  گویدایت حال تحصیل علوم ظاهری نموده آنگاه به عالم باطن روی آورده چنانکه میدربد
ـــــه ـــــای نجـــــومهرچـــــه هســـــت از دقیق  ه

 خوانـــــــدم و ســـــــر هـــــــر ورق جســـــــتم
ـــــــــــدم ـــــــــــه را روی در خـــــــــــدا دی  هم

 

ـــــــه ـــــــک نهفت ـــــــا یکای ـــــــومب  هـــــــای عل
ــــــــافتم ورق شســــــــتم ــــــــو را ی  چــــــــون ت
ـــــــدم ـــــــو را دی ـــــــر همـــــــه ت  در خـــــــدا ب

 

پیوندد و از اول جوانی تـا آخـر زنـدگانی رسد و سلسلۀ اخی فرج بشیخ معروف کرخی میزنجانی میسلسلۀ ارادتش باخی فرج 
  :شعر    فرمایدگردیدند چنانکه میمند میرسیدند و از انفاس قدسی اساسش بهرهش میبه خدمتسالطني 

 چـــــــون بعهـــــــد جـــــــوانی از بـــــــر تـــــــو
ــــــــــــتادی ــــــــــــر درم فرس ــــــــــــه را ب  هم
 چونکــــــه بــــــر درگــــــه تــــــو گشــــــتم پــــــري

 

 س نــــــــــرفتم از در تــــــــــوبــــــــــدر کــــــــــ
ــــــی ــــــن نم ــــــیم ــــــو م ــــــتم ت  دادیخواس

ـــــري ـــــتم گ ـــــت دس ـــــیدنی اس ـــــه ترس  ز آنچ
 

در تواریخ مسطور است که اتابک قزل ارسالن روزی به قصد امتحان به زاویۀ شیخ رو نهاد و شـیخ از عـالم بـاطن قصـد وی را 
تی سلطان چشم بگشـاد دیـد کـه پـريی بـر نمـد ئی در نظر سلطان جلوه داد چون بعد از ساعیافته و هم از عالم معنی گویند کوکبه

  .داد آن جناب و دست ارادت بر  ه شیخ اعتقاد تمام حاصل شدرپاره نشسته و رشته تعلق گسسته سلطان را دربا
مثنویهای پنج گانه از آن جناب که مشهور به خمسه است هریک از آنها را باستدعای سالطني روزگار منظـوم نمـوده بامیـد آنکـه 
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ها بحسب صورت افسانه است اما از روی حقیقت کشف حقایق و ن بواسطه آن در صفحۀ روزگار بماند اگرچه اکثر آننام ایشا
وصال و مشتاقان جمـال حـق را دلیـل  اند که طالبانبیان معارف را بهانه است چنانکه یکجا در بیان آن معنی که این طایفه گفته

  .فرمایدشهود او میوجود او نیز وجود اوست و برهان شهود او هم 
 پژوهنـــــــده را یــــــــاوه زان شـــــــد کلیــــــــد
 کســـــی کـــــز تـــــو در خـــــود نظـــــاره کنـــــد
ـــــــو یـــــــافنت ـــــــز بت ـــــــو را ج ـــــــاید ت  نش

 

ــــــد ــــــو دی ــــــنت در ت ــــــدازه خویش ــــــز ان  ک
 ورقهـــــــــای بیهـــــــــوده پـــــــــاره کنـــــــــد
ــــــــافنت ــــــــر دری ت ــــــــد از ه ــــــــان بای  عن

 

  :نظم    .گویدیائی میو درجای دیگر در ترغیب و تحریص بر اعراض از ماسوی الله و اقبال بر توجه بحضرت کرب
ـــت ـــواره اس ـــه خونخ ـــن دام ک ـــر از ای ـــر پ  ب
ـــــــت ـــــــدان تراس ـــــــاه بدن ـــــــرگ ز روب  گ
 جهــــــد در آنکــــــن کــــــه وفــــــا را شــــــوی

 

 زیرکــــــی از بهــــــر چنــــــني چــــــاره اســــــت
 روبـــــــه از آن دســـــــت پـــــــرودانرت اســـــــت
 خــــــــود نرپســــــــتی و خــــــــدا را شــــــــوی

 

بوده و عمر گـرامیش در آن وقـت از شصـت تجـاوز  در سنه پانصد و نود و دو تاریخ اتمام اسکندرنامه که آخرین کتابهای اوست
نموده وفاتش بر فقري معلوم نشد مزار کثرياالنوارش در گنجه در کمال اشتهار است یزارویتربک، گویند قریب بیست هـزار بیـت از 

 تخلـص آن د کـهقصاید و غزلیات و غريه و رای خمسه از آن بزرگوار یادگار مانده فقري در مرز و بـوم روم دیـوانی مالحظـه نمـو
  ها نوشته شدحال این چند بیت از تذکره نیانظامی بود وىل معلوم نشد که از نظامی سمرقندی بوده یا از جناب شیخ، با

  :شعر  
 هم جرس جنبیدو هـم در جنـبش آمـد کـاروان
 شــــحنۀ مــــادانش آنگــــه دزد در همســــایگی
 هــم زمــني را بــاخالیق نــاموافق شــد مــزاج

 درقرآن زنیزان قران ایمن شوی چون چنگ 
 هرچـــه نزقـــرآن طـــرازی برفشـــان زان آســـتني
ـــنی ـــابی روش ـــوده ی ـــای خـــاک آل  در مرقعه
 ترچنداز این سلطان وسلطان از توسلطان بنده
 دست عـدىل را کـه آری بـر سـریک زیردسـت
 ظالمــان را در قیامــت خصــم باشــد مملکــت
 گرهمــه جــالب باشــد آب جــوی کــس مخــور

 آب دیده داری از ضعیفی باک نیستچونکه
 رودپــرده بــردار از زمــني بنگــر چــه بــازی مــی

 تــا بــه خــرمن خــار بینــی بــر کــاله یزدجــرد
 رسـممـی به خدمتچند گوئی کعبه را کاینک 

ــد ز ســنگ ــابرون نای ــد ت ــق نباش ــیم را رون  س
 

 کوچ کن زین خیل خانه سوی دارالملک جان
 رســــتم مــــا زندهوانگــــه دیــــو در مازنــــدران
ــران  هــم فلــک را باکواکــب نامناســب شــد ق

 هــد قــرآن جــوی کآمــد مهــدی آخــر زمــانم
 هرچـــه نزایمـــان بســـاطی در نـــورد آن آســـتان

ــره ــانپ ــرت نه ــش بخاکس ــرد آت ــن روی ک  زن زی
 بنــدۀ او شــو کــه او شــد صــاحب ســلطان نشــان

ــابی در قیامــت ســایه ــاندر لحــد خورشــید ی  ب
 حشــویان را بــر مســافت چــاه باشــد نردبــان
 ور همه تسـبیح باشـد نقـش نـان کـس مخـوان

ـــه مروا ـــمانزانک ـــرت ریس ـــک به ـــد را باری  ری
 بــــا عزیــــزان زمانــــه زیــــر پــــرده هــــر زمــــان
 تـــا بـــدامن خـــاک بینـــی بـــر ســـر نوشـــريوان
 چون نخوانندت هنوز از دور خـدمت مريسـان
ــان ــد ز ک ــرون نای ــا ب ــد ت ــت نباش ــل را قیم  لع

 

  گلپایگان
رپسـند از اقلـیم چهـارم طـولش ایسـت خاطانـد شـهرکی اسـت قصـبه ماننـدو قصـبهدر اصل گلپادگان بوده عربان جرفادقان گفتـه

از بناهای همای بنت بهمن بن اسفندیار آبش معتدل و هـوایش سـازگار چـون همـای آنجـا را بنـا » مدلم«و عرضش » مدلب«
نمود گلپادگان موسوم ساخت عمارات دلگشا و قصور روح افزا طرح انداخت خلفاء بنی عباس در تعمـري آن بلـده کوشـیدند آن 

اش واسع است مشتملست بر دو هزار باب خانه نیکو بنای و پنجـاه پـاره قریـه بهجـت واقع و اطراف اربعهشهر در زمني همواره 
اش فراوان سابقاً در کمال معموری بوده اکنون چون دل عاشقان رو بخرابی نموده دو سه سـال اسـت اش ارزان و میوهفزای غله

ت عمارت و آبادی بـدو پوشـیده شـود قـدیم الزمـان وزراء و علمـاء و دارالمارۀ شاهزاده واالتبار است امید چنانست که کسو که
  .اند اما در این روزها از معارف انسانی دور و از کماالت نفسانی مهجورندشعراء از آنجا بسیار برخاسته

  مالیر
جـردو شـرقی بلوکی معروف و بعذوبت ماء و خوبی هوا موصوفست قرب سیصد پاره قریه و مزرعه در او است طرف شماىل برو
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  .اش ارزانست یکی از شاهزادگان واالتبار در آنجا حکمرانستاش فراوان و غلهتویسرکان واقع است میوه

  نهاوند
شهری کوچکست بر سر تل بزرگ اتفاق افتاده سه طرف آن مسدود و جانب جنوبش فی الجملـه گشـاده اسـت از اقلـیم چهـارم 

اش نامحصـور اکنـون اش موفور ومیوهار خانه وسی چهل پاره قریه، غلهآبش خوب و هوایش خرم است مشتمل است بدوسه هز
دارالحکومۀ شاهزادۀ عاىل تبار است خلقش اهل و مهمان نواز و در طرز مردمی از سایر اهل آن دیـار ممتـاز بـه صـباحت منظـر 

  .اندآراستهاند و بزیور کماالت صوری و معنوی ومالحت پیکر موصوفند مردم نیک از آنجا بسیار برخاسته

  همدان
و عرضـش » فج«ازمداین قدیمه عراق و بحسب آب و هوا مشهور آفاق است از اقلیم چهارم و شهری بغایت خرم است طولش 

) ع(در بنای او اختالفست صاحب عجایب البلدان گفته در ازمنه سابقه آن دیار در غایت برودت بوده حضرت سلیمان» له که«
ئی سازد کـه شـدت سـرما و وده جائی خوش و محلی دلکش دیده صخرۀ جنی را فرموده که حیلههنگام سري بدان محل عبور نم

 ن شري انجـامآصولت بارندگی تسکني شود صخرۀ جنی حسب الفرمودۀ آن حضرت صورت شريی از سنگ تراشیده طلسمی در 
و عمـارات خـوب و قصـور مرغـوب همـان وقـت همـدان را طـرح انداختنـد  رداد فی الجمله هوای آن دیار رو باعتـدال نهـاد د

  .ساختند، بعضی گویند آن طلسم از اعمال بلیناس حکیم بوده
حمدالله مستوفی قزوینی در نزهةالقلوب گفته همدان را جمشید پیشدادی بطالع حمل بناکرده و داراب اکرب بـدور او قلعـه گلـني 

ه همدان از بناهای همدان بن سام بن نـوح اسـت، اند کمسافت دوفرسخ کشید و در وسعت و عظمت آن شهر کوشید بعضی گفته
آن شهر در دامن کوه الوند اتفاق افتاده سمت جنوبش گرفته سایر اطرافش گشاده اسـت مشتملسـت بـر قـرب دوازده هـزار بـاب 

واع در آنجـا عیـان وانـ وتلذاالعني ماتشتهیه االنفسهای آن آب روان و باغچه چون جنان و مضمون آیۀ خانه و درجمیع خانه
خلفاء بنی عباس بغایت معمور  آباد بوده و در سنه سیصد واند مرداویج بن زیاد آنجا را قتل  فواکه و حبوب فراوانست در زمان

عام نموده گویند دو خروار ابریشم از ازار مقتولني برآورند و بعضی از سالجقه آنجا را دارالملک کردند مکرر چشم زخم روزگار 
جامه معموری و آبادی پوشیده است چون مدتی حاکم آنجا علی شکرترکمان بهارلو بوده لهذا آن والیت  بدان دیار رسیده و باز

انـد مـن جملـه امـام زاده مشهور به قلمرو علی شکرشده محتویست برنه بلوک در شهر و بلوکش امام زاده و اولیـاء بسـیار آسـوده
جنان و غريت روضه رضوان است مزار ابودجانـه انصـاری محسن بن علی در دو فرسخی مدفونست الحق آن مکان رشک باغ 

در ) ع(نیز در خارج شهر سمت غربی واقع است و حارث بـن علـی در میـان شـهر مدفونسـت، و اسـماعیل بـن موسـی الکـاظم
  .در وسط شهر قرب جامع کبري مدفون است) ع(خارج شهر جانب جنوب آسوده است، و حسني بن علی النقی

  

  کوه الوند
نیز اروند گویند طرف قبله واقع و شهر همدان در دامن آن کوه با شـکوه اتفـاق افتـاده آن جبـل بجبـال متصـل نیسـت و  که آن را

و چهل و دو رودخانـه از آنجـا بـه صـحرای همـدان و  دورش سی فرسخ است گویند بیست و چهار هزار چشمه از ان کوه جاری
  .تویسرکان و غريه ساری است
اند و هرگز از ابدال و اقطاب آنکوه خاىل چهارصد کس از اولیاء بزرگوار در آنجا بدرجۀ کمال رسیده در تواریخ مسطور است که

شود، عقاقري و ادویه و کان لعل و غريه در آنجا بسیار است از قـدیم االیـام نباشد و مالقات حضرت خضرو الیاس در آن کوه می
فان و اصحاب ایقان از آنجا ظهور نموده اسـت بـذکر بعضـی از ایشـان مسکن سادات عظام و اولیاء گرام بوده و همیشه اهل عر

  :نمایدمبادرت می

  مقال در بیان احوال بعضی از ارباب معارف آن دیار بطریق اجمال

  ابوالحسن علی بن عبدالله بن حسني بن جهم
-شـیخ آن دیـاربوده او را کتـابی از کربای این طایفه بوده مرید جعفر خلدی است مدتی در مکه معظمه سکونت اختیار نمـوده و

ست معترب مسمی به بهجةاالسرار در ذکر احوال اخیار و ابـرار وفـات آن بزرگـوار در زمـان خالفـت القـا در باللـه عباسـی روی 
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  .نموده است رحمةالله علیه
گذشت مسجدالحرام می نمود روزی به میاننقل است که وی را پسری بود که رفتار او خوب نبود از اعمال سیئه پدر را رنج می

یکی با شیخ شريوانی عرض کرد ای شیخ این فرزند شیخ ابوالحسن است چه مالمت و رنج از ایـن پسـر بـر آن پـدر اسـت شـیخ 
فرمود مالمت و رنج از پدر بر پسر است نه از پسر بر پدر زیرا که اگر پدر وی بزرگ نبودی کسـی بـا او التفـات ننمـودی و او را 

  .ن نیاوردی از بزرگی پدر او است که پسر بر زبان مردم افتاده و انگشت نمای خلق شدهیاد نکردی و بزبا

  ابویعقوب یوسف همدانی قدس سره
نموده در بدایت حال بدارالسالم عالم ربانی و عارف سبحانی بوده در کشف حقایق و شرح دقایق و تربیت مریدان ید بیضا می

را التزام گرفت مدتی در خدمت شیخ درس خوانـد و در فقـه و نظـر بمرتبـه اعـال  بغداد رفت و مالزمت شیخ ابواسحق شريازی
داشـت از جمعـی کثـري در بغـداد و اصـفهان و سـمرقند رسید با صغر سن شیخ ابواسحاق او را بر اکثر اصحاب خـود مقـدم مـی

ابـوعلی فارمـدی گشـت و از حدیث استماع کرد آنگاه ترک همه نموده قدم دروادی ریاضت و مجاهده گذاشت ازمریدان شـیخ 
همت آن حضرت پایه قدرش از این و آن درگذشت و با شیخ عبدالله جوینی و شیخ حسن سمنانی صحبت نموده و چنـدگاه در 
مرو و هرات ساکن بوده باالخره مابني هرات و مرو در سنه پانصد و سی و پنج در زمان خالفت الراشد بالله عباسی و حکومت 

وفات یافت ودر همانجامدفون شد بعد از چندگاه جسدش را به مرو نقل کردند مزار وی در مرو مشهور  سلطان مسعود سلجوقی
است آن حضرت را چهارخلیفه بوده خواجه عبدالله برقی و خواجـه حسـن انـدقی و خواجـه احمدسـوئی و خواجـه عبـدالخالق 

نمودنـد و دعوت بوده و خلق را هـدایت و ارشـاد مـی غجدوانی قدس الله اسرارهم، بعد از خواجه این چهار نفر خلیفه درمقام
اند در نفحات مذکور است که شیخ محی الدین عربی قدس سره در بعضی ازمصـنفات سایر خلفائ در خدمت آن حضرت بوده

اجـه گوید که در سنه ششصد و دو شیخ اوحدالدین کرمانی در شهر قونیه در منزل من بود تقریر نمود کـه در بـالد مـا خوخود می
نمود بريون یوسف همدانی زیاده از شصت سال بر سجاده شیخی و ارشاد نشسته بود روزی در زاویه خود به عبادت اشتغال می

بایـد کـرد دانسـت کـه چـه مـیدر دل وی خطور کرد و عادت آن نبود که در غريجمعه بريون آید و آن بروی گران بود و نمـی رفنت
بگذاشت تا هرکجا حق تعاىل خواهد برود آن مرکب او را از شهر بريون بـرده ببادیـه رسـید و ناچار بر مرکبی سوار شد و سرویرا 

در مسجد ویرانی رسانید و بایستاد شیخ فرود آمده به مسجد داخل شد شخصی را دید که دلقی بر سر کشیده بعـد از سـاعتی سـر 
شده و ذکـر کـرد شـیخ آن را جـواب فرمـود بعـد از آن  ئی مشکلباال نمود جوانی باهیبت بود زبان بگشود که یایوسف مرامسئله

گفت ای فرزند هرگاه تو را مشکلی شود به شهر درآی و از من سؤال نمـای و مـرا در زحمـت روامـدار شـیخ گفتـه اسـت کـه آن 
از گویـد کـه مـن جوان بمن نظر کرده گفت ای شیخ هرگاه مرا مشکلی شود هر سنگی یوسفی است مثل تو، شیخ ابن العربـی مـی

  .تواند نمودآنجا دانستم که مرید صادق بصدق خود تحریک شیخ بجانب خود می

  عني القضاة ابوالفضایل عبدالله بن محمد المیانجی الهمدانی
ست میان تربیز و زنجان اصل آن جناب از آنجا بوده و در شهر همدان تولد شده جـامع علـوم ظـاهری و يمیانج و میانه قریه بزرگ

کشف کرده کم کسـی کـرده  قحقایق و دقای آن جناب ریقت و معرفت کتب مفیده تصنیف فرموده و این قدر که باطنی بوده در ط
است از وی کشف و کرامات و خارق عادات ماننند احیاء اموات ظهور کرده بـا شـیخ محمـدبن حمویـه صـحبت نمـوده و مریـد 

  :گویدشیخ احمدغزاىل بوده چنانکه در کتاب زبدةالحقایق خود می
بودم چون  عد از آنکه ازگفتگوی علوم رسمی ملول شدم به مطالعه مصنفات حجةاالسالم اشتغال نمودم مدت چهارسال در آنب

  :بیت    :مقصود خود از آن حاصل کردم پنداشتم که به مقصود خود واصل شدم با خود گفتم
ـــــــــاب ـــــــــب ورب ـــــــــزل زین ـــــــــزل بمن  ان

 

 واربـــــــــع فهـــــــــذا مربـــــــــع االحبـــــــــاب
 

ازایستم و برآنچه حاصل کرده بودم از علوم اقتصار نمایم و مدت یک سال بر این احوال بماندم ناگـاه نزدیک بود که از طلب ب
سیدی و موالئی الشیخ االمام سلطان الطریقه احمدبن محمد الغزاىل رحمةالله تعاىل به همدان که موطن من بود تشـریف آوردو 

طلب من غريخدا هـیچ بـاقی نگذاشـت االماشـاءالله و مـرا اکنـون در صحبت او در بیست روز بر من چیزی ظاهر شد که ازمن و 
شغلی نیست جز طلب فنا در آن چیز اگر چنانچه عمر نوح یابم و بر طلب آن شتابم هیچ نکرده باشم و آن چیز همه عالم را فـرو 

همـني اسـت و هـر  رایـت اللـهمارایـت شـیئاً اال وبینم معنی افتد که روی او را در آن نمیگرفته است چشم من بر هیچ چیز نمی
  .نفسی که نه استغراق من در آن بیفزاید بر من مبارک مباد

-رخانه مقدم صوفی پس مـا رقـص مـیدند دکتاب فرموده است که پدرم و من و جماعتی از ائمه شهر ما حاضر بو و هم در آن
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کـرد روحه را دیدم که با ما رقص می گفت پدرم بنگریست و گفت خواجه احمد غزاىل قدسکردیم و بوسعید ترمدی بیتکی می
داد بوسعید گفت مرگم آرزوست من گفتم بمري در حال بیهـوش شـد و بمـرد مفتـی وقـت و لباس او چنني و چنان بود و نشان می
کنی مرده را نیز زنده توانی کرد گفتم مرده کیست گفت فقیه محمود گفـتم خداونـدا فقیـه حاضر بود گفت چون زنده را مرده می

  .مود را زنده گردان در ساعت زنده شدمح
ان نـه حقیقـی فاعـل ر از خـدای تعـاىل آن را مجـازی مـی بـه جـز و دیگر فرموده است که ای عزیز کاری که با غريمنسوب بینی 

الله یتوفی االنفس حني ان حقیقتش آن باشد که ر مجازی می قل یتوفیکم ملک الموتحقیقی خدای را دان آنجا که گفت 
حقیقـت  یضل منیشـاء ویهـدی مـن یشـاءان ر ان و گمراه کردن ابلیس مجازی میر مجازی می)  ص(نمودن محمد راه موتها
.ان هی االفتنتک: گفتکند، ابلیس را بدین صفت که آفرید مگر موسی نه این میان، گريم که خلق را اضالل ابلیس میر می

  :بیت    
ـــــت ـــــه از تس ـــــویم فتن ـــــت گ  خـــــدایا راس

ـــــــــا  ـــــــــدان ترکـــــــــان خت ـــــــــب ودن  رال
 کـــــه از دســـــت و لـــــب ودنـــــدان ایشـــــان

 

ـــــــــــدن ـــــــــــوانم چغی ـــــــــــرس نت  وىل از ت
ـــــــــدن ـــــــــد آفری ـــــــــوبی نبای ـــــــــاین خ  ب
 بدنـــــدان دســـــت و لـــــب بایـــــد گزیـــــدن

 

  .شهادت رسانید رحمةالله علیه به درجه جناب عني القضاة را بجرم تشیع یکی از وزراء ملوک سلجوقیه 

  امريسید علی بن شهاب الدین الهمدانی
اطنی بوده و در علـوم اهـل بـاطن تالیفـات نمـوده ماننـد کتـاب اسـرار النقطـة و شـرح اسـماءالله و شـرح دارای علوم ظاهری و ب

فصوص الحکم و شرح قصیدۀ خمریه و فارضیه و غريه امامرید شیخ شرف الدین محمود بن عبداللـه مزدقـانی و کسـب طریقـت 
الدین علی به عالم بقا انتقـال کـرد بـاز رجـوع بـه پیش صاحب السربني االقطاب تقی الدین علی دوستی نموده چون شیخ تقی 

شیخ شرف الدین محمود آورد و گفت فرمان چیست وی توجه نموده فرمـود کـه فرمـان آنسـت کـه در اقصـای بـالد عـالم گشـت 
نمائی و طریق غربت و سیاحت پیمائی مريسید علی سه نوبت ربع مسکون را سري نمودو صحبت هزار و چهارصـد وىل دریافـت 

د و چهارصد را در یک مجلس دریافت، در سنه هفتصد و هشتاد و شش در زمان سلطنت امريتیمور در والیـت بکـر بعـالم فرمو
  .جاودانی شتافت از آنجا او را بختالن آوردند و هم در آنجا دفن کردند رحمةالله علیه

  گفتار در بیان احوال بعضی از معاصرین آن دیار

  ذکر احوال مجذوب علیشاه همدانی
و روحی فی جسدی موالنا الحاج محمدجعفر بن الحاج عبداللـه بیـک ادام  سلطان العارفني و برهان المحققني سیدی و سندی

لقب آن حضرت مجذوب علی است منت ایـزد را کـه امـروز بوجـود ذیجـود آن مظهـر  –الله برکات وجوده علی مفارق الطالبني
میمنت اساس آن مصدر کرامات طریقه معروفیه رونق و طراوت پذیرفته اگـر  و بیمن انفاس گرفتهآیات سلسله علیه زیب و زینت 

جمیع سالسل اولیاء بآن نور حلقه بینش افتخار کنند رواست و اگر مجمـوع سـالکان طریـق عرفـان بـآن سـر حلقـه اهـل دانـش 
یامـت التیـام گـريد و شـريازه مفتخر شوند سزا، از فضل پروردگار امیدوارست که به برکت وجود آن حضرت سلسله علیه تـا روز ق

طریقه معروفیه انتظام پذیرد اگرچه تعریف و مدحت آن حضرت مناسب مرتبه امثال مـا فقـريان نیسـت زیـرا کـه هـرکس بحسـب 
استعداد ومرتبه خویش از آن حضرت چیزی حاصل تواند نمود پس هرچه اندیشد و گویدمناسب مرتبه و اسـتعداد خـود خواهـد 

  .مجموعه از نام نامی و اسم گرامی آن حضرت خاىل باشد بنده آستان ایشان نخواست که اینبود اما اقل درویشان 
  نظم  

 گرچــــه نتــــوان خــــورد طوفــــان ســــحاب
 مــــــن بگــــــویم وصــــــف او تــــــاره برنــــــد
 نــــور حــــق اســــت و بحــــق جــــذاب جــــان
 گرچـــــه عـــــاجز آمــــــده عقـــــل از بیــــــان

 

ـــــورد آب ـــــرتک خ ـــــردن ب ـــــوان ک ـــــی ت  ک
ـــد ـــرت خورن ـــوت او حس ـــز ف ـــیش از آن ک  پ

ــــــق د ــــــانخل ــــــد و گم ــــــات و همن  ر ظلم
 عاجزانـــــــــــه جنبشـــــــــــی بایـــــــــــد در آن

 

  .نصیباً من احواله هلرزقناال
بر رأی معرفت پريای نزدیک و دور پوشیده و مستور نماند که فقري آن حضرت را نظري شاه نعمت الله وىل و صـدرالدین قونیـوی 

اصـل آن بزرگـوار ازایـل جلیـل قراگوزلـو . ه دیدهداند چنانکه در عالم رؤیا آن حضرت را خود شاه نعمت الله وىل قدس سرمی
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انـد و گـاهی نیـز حکومـت و فرمانـدهی والیـت قلمـرو من طوایف قزلباش است اباً عنجد بزرگ ایل و سرخیل قبیله خود بـوده
و  آن حضرت عبدالله بیک در زمان ملوک زندیه اعتبار تمام داشت و همواره تخم بـرو احسـان بـر قلـوب خـورد جّد اند ونموده

کاشت چون لوای عزیمت از سرای فانی به جهان جاویدانی برافراشت فرزندان ارجمند و پسران پایه بلنـد در صـفحه بزرگ می
روزگار یادگار گذاشت از آن جمله حـاجی میناخـان و نصـرالله خـان و حـاجی فضـل اللـه بیـک و حـاجی محمـدخان و حـاجی 

دخان بغایـت معتـرب بـوده و آن شـهریار در امـور کلـی ازخـان واالشـان صفرخان اما حاجی مینا خـان در زمـان سـلطنت آقامحمـ
نموده و هم در روزگار آن پادشاه کشورگشای این جهان گـذران را بـدرود فرمـود، امـا نصـرالله خـان وی امـري جلیـل مشورت می

ل نمود اکنون که سنه هزار القدر و کبري منشرح الصدر است مدتها سپهساالر پادشاه جهان بود چند سال وزارت فارس باالستقال
و دویست وسی و هفت هجریست از امراء دولت و امناء حضرت پادشاه اسـت، اماحـاجی محمـدخان احـوال خجسـته مـآل آن 

پـروری نوازی و غریبامريغازی عنقریب مذکور خواهد شد اماحاج فضل الله بیک کدخدا و ریش سفید آن نایل بوده در مهمان
ربود، اما حاجی صفرخان بغایت متقی و پرهیزکـار و از امـور دنیـا متعـرض و برکنـار بـود، بـا وجـود گوی سبقت از همگنان می

نمـود لـیالً ونهـارا بطاعـت و عبـادت و اوراد و اذکـار رفعت جاه و وسعت دستگاه ازمأکول و ملبوس باقـل مـایقنع اقتصـار مـی
گذاشت در اکثرسنوات بزیارت ائمه هدی ل و معطل نمیئی از دقایق اوقات فرخنده ساعات خود رامهماشتغال داشت و دقیقه

ر مالل بسرای بهجت مآل درگذشت و در رواق مقدس مدفون گشـت پگشت تا سال آخر در  کربالی معلی از عالم شرفیاب می
  .رحمةالله علیه

همـدان مشـغول نمـود تـا بـه سـن هفـده سـالگی در بلـدۀ آن حضرت از هنگام طفولیت بتحصیل علوم وکسب کمال اشتغال مـی
تحصیل علوم ادبیه و منطق بود آنگاه بدارالملک اصفهان تشـریف آورده در نـزد علمـاء آن دیـار کسـب علـوم کـالم و ریاضـی و 

ئـی از دقـایق آن علـوم مجهـول نگذاشـت بعـد از آن حکمت طبیعی نمود مدت پنج سال به تحصیل آنهااشتغال داشت و دقیقـه
والنا مهدی نراقی مدت چهار سال کسب علم الهی و فقه و اصول و غريه فرمـود وهمـواره بخطۀ کاشان عزیمت نمود و در نزد م

گذرانید و عمر گـرامیش را بعـد از پیمود در آن اثنا در کمال زهدو تقوی و پرهیزگاری اوقات میطریق تحقیق و تحقیق طریق می
نند بعضی اشخاص نه از بـرای حـب جـاه و ما آن حضرت گردانید و کسب علوم هنگام تحصیل بطاعت و عبادت مصروف می

نمـود بسـیاری از کتـب محققـني و متکلمـني از وسعت دستگاه بود بلکه از برای رضـای خـدا و قـرب حضـرت الـه تحصـیل مـی
مخالف و مؤفلا التعد والتحصی از نظر معرفت اثر آن حضرت گذشت و به صحبت بسیاری از اولیای دین و زهاد و عبـاد اهـل 

زا محمدعلی مريزا مظفر اصفهانی و موالنا محراب جیالنی و مريمحمد علی کاشانی و غريهم فایض گشت چـون یقني مانند مري
  .علوم ظاهری ایصال به مطلوب نبود وکماالت صوری عقدۀ یقني نگشود به موجب فرموده شیخ بهاءالدین آملی علیه الرحمة

  :بیت
 علـــم رســـمی ســـر بســـر قیـــل اســـت و قـــال

 

ــــــی حا ــــــه ازو کیفیت ــــــه حــــــالصــــــن  ل ن
 

الجرم دست طلب گریبان گري شده به صحبت جمعی از این طایفه در کشور ایران رسیده و گروه بسیاری از ایشان دیده آخراالمـر 
ارادت قطب العارفني وغوث الواصلني موالنا حسینعلی شاه اصفهانی قدس سره را الزم گرفـت و حکـم آن جنـاب را از جـان و 

اعلی و مرتبۀ قصوی رسید بعد از تحصیل کمال یقني و تعیـني مقـام تمکـني  به درجه آن جناب  دل پذیرفت از همت واال نهمت
در هنگام رحلت بالهـام غیبـی آن ) ع(عباد گردید تادر سنه هزار ودویست و سی و چهار هجری در مشهد حسني به ارشاد مامور 

را بر دمت همـت آن حضـرت انـداخت اکنـون کـه سـنه  حضرت موالنا را خلیفةالخلفاء ساخت و امور کلیه و جزئیه سلسله علیه
هزار ودویست و سی و هفت هجریست اوقات فرخنده ساعات آن حضرت بعد از وظـایف طاعـات و عبـادات بـرتویج شـریعت 
نبوی و طریقت رضوی مصروفست و به نشر علوم ظـاهری و بـاطنی و تربیـت سـالکان مشـغول مـدت العمـر ذیـل پـاکش بلـوث 

الوده و به ظلم و جور و عدوان میل ننموده و همیشه طریق عزلـت و خلـوت و طاعـت و عبـادت پیمـوده عمـر مالهی و مناهی نی
شریفش که اکنون بشصت سال نزدیک است هرگز بگرد اعمال نکوهیده و افعال ناپسندیده نگردیده چنانکه اعداء آن حضـرت 

تسـت بـا وجـود آن همـواره از علمـاء سـوء جـور بیحـد عصر ودر صدق مقال ابـوذر وق گویند که آن حضرت در اعمال سلمانمی
  .انداند و بر اطفای نورذاتش متفق گشتهکشیده و به ظلم از آن فرقه رسیده و فتوی بر کفر و قتل آن حضرت نوشته

گوید که چنني باید باشد زیرا که مجانست علت ضم است چون جنسیت مفقود گردد نفرت و عـداوت قـایم شـود ایـن دانائی می
دمه نزد خرد مربهن است که هر چه شخص بمبدأ نزدیکرت و قرب او بحق تعاىل بیشرت است نفرت و عداوت اهـل دنیـا بـا آن مق

  .شخص زیادتر و دشمنی ابناء روزگار با او افزونرت است
  بیت
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 تــــر اســــتهرکــــه در ایــــن بــــزم مقــــرب
 

ـــــــی ـــــــرتش م ـــــــال بیش ـــــــدجـــــــام ب  دهن
 

ر اولیاء علی مرتضی مقاتله نمودو بر او کفایت نکرد سب و لعن نیـز بـر آن افـزود، از چنانکه معاویه که از جمله طلقاء بودبا سرو
اندو نادانان که خود را دانا زمرۀ انبیاء و اولیاء احدی باین دارفنا نیامده مگر آنکه مبتال به بالء و گرفتار به زحمت اهل دنیا شده

انعدام وجود ایشان متفق گشته اند و پیوسته خاطر مهرمآثر ایشان را به تیـغ اندو بر اند بر نفی و قتل ایشان فتوی نوشتهدانستهمی
امتان فرزندان  »یاعلی انا و انت ابواهذه االمة«اند نظر بفحوای اند ودل محبت منزل ایشان را بسنگ ستم شکستهجفا خسته

ر فرزند رسد، مرياث انبیاء مال دنیاو اسـباب ارث پدر ب »العلماء ورثةاالنبیاء«و بر طبق  »الولد سرابیه«ایشانندو به مضمون 
المؤمنون کـنفس واحـدة و بمصـدوقه المؤمنـون «ست بر وفق يفنا نیست و هم قال و یقول و فعل یفعل و صورت و هیوىل ن

 نبی مومن و وصی او مؤمن است و اولیاء ایشان نیز مؤمنندو معنی مؤمن ممتحن همني است که هرچه از بال و امتحان بر »اخوة
  :بیت    قدر استعداد خویش برسدو به قدر قابلیت ارثی بایشان عاید شوده ایشان رسید بر مؤمنان نیز ب

ـــــت ـــــربد راه بدوس ـــــنعم ن ـــــرورد ت ـــــاز پ  ن
 

 عاشــــقی شــــیوۀ رنــــدان بالکــــش باشـــــد
 

تـر، و فراغـت آسـودهتر در بسرت راحـت و تر و هر که بلوث غفلت و معصیت آلودهتر آنکه هر که ازمبدء دورتر کار او به سامانطرفه
هر که با ظلم و جور همدوش با عروس مراد پیوسته هم آغوش و هرکه با فتنه و فساد همنشني با تمنـا و آرزوی خـویش هـم قـرین 

  :بیت    است این دهر دون پرور عجب سفله نواز است و همیشه دست بريحمش بر آزادگان دراز
ـــــن اســـــت ـــــه ای ـــــک را عـــــادت دیرین  فل

 

 بکـــــني اســـــتکـــــه بـــــا آزادگـــــان دایـــــم
 

ام ام و به صحبت اکابر و اعاظم اکثر فرق و طوایف رسـیدهغرض از این مقدمات آنکه فقري در اکثر معمورۀ اقالیم سبعه گردیده
در   یار است که جمع بودن آن آن حضرت ا ام سه چیز بام بلکه نشنیدهبه کمال فقر و فنا و زهد و تقوی مانند آن حضرت ندیده

  :است شخص واحد دشوار
انـد و اند و در دولـت و عـزت نشـو و نمـا نمـودهاصل و نژاد که همیشه اباًعن جد بزرگ ایل و سرخیل طایفه خود بوده نخست

اند اگر اصل و نژاد را اثر و اعتبار نبـودی بایسـتی کـه انبیـاء و ائمـه هـدی دست لطف و احسان همیشه بر ارباب حاجت گشوده
و هر عالف و سرنائی و کرباسی و گاوچران نبی مرسل بودنـدی اصـل و نـژاد در حیوانـات  ازخاندان رذل ودون ظهور نمودندی

یخـرج الحـی مـن  بـه موجـبنیز دخیل است چنانکه اسب تازی نژاد و بارگرياوزبکی فرق هر یکی نزد خرد معلوم است اگـر 
اهد بود و اگر هم ظهور کند نبی مرسـل و نسب شخص کامل و عالم و عامل ظهور نماید نادر خو اصلاحیاناً از گروه بی المیت

  .از وجهی او قصوری خواهد داشتي شودیعنو وىل کمل نمی
علوم ظاهری و فضایل صوری چه که آن حضرت در علوم نقلیه مجتهـد زمـان و در فنـون عقلیـه سـرآمد دورانسـت و گـروه دویم 

  .مخالف و مؤفلا بر این اتفاق دارند
ني داند که اگر کسی را اصل قگر شخصی بپای دقت سريکند و بقدم فکرت سیاحت نماید یمراتب عرفان و ذوق و وجدان اسیم 

و نسب یار است اما جهل و نادانی وی را شعار است و اگر کسـی را علـوم صـوری و فضـایل ظاهریسـت امـا او را اصـل و نـژاد 
نـد از علـوم عقلـی اگـر اقـل قلیلـی از ا ریند از علوم نقلی و عـاا نیست یا پسرکرباس فروشی است یاولد عالفی و یا آنکه بری

اند اما به عالم زهد و تقـوی و طاعـت و عبـادت گـذرنکرده و رو و نژادی دارندو تحصیل علوم عقلی و نقلی نموده ایشان اصل
در میـدان ریاضـت بخـون جگـر غـرق  بخلوت عزلت و تخلیه و تصفیه نیاورده و به سیف مجاهـده نفـس کـافرکیش را نکشـته و

و  رسـد ایشـان را کـه ردتحصیل علوم ودانش در ایـن صـورت نمـیه اگر تصدیق نمایند بر اینکه هدایت موقوفست ب -ندانگشته
انکارنمایند آن حضرت را زیرا که فضل ودانش آن حضرت مسلم الثبوتست نزد ایشان و اگر قایل شوند بر اینکه هدایت مربـوط 

ایـن والبطریـق اوىل مـذمت و انکـار آن حضـرت را نتواننـد نمـود چـون بتحصیل علوم ظاهری نیست بلکه امر موهبی است در 
کماالت و فضایل آن حضرت را دیدند و غایت بذل و جهد ایشان را در طاعت و عبـادت شـنیدند اگـر اذعـان نماینـد کمـاالت 

در این والبـازار را بجویند و طریق طاعت و انقیادش بپویند پس  آید که رضای خاطرشصوری و معنوی آن حضرت را الزم می
شود از آنکـه منقـاد چنـني شخصـی بشـوند و بـر چنـني گردد حب جاه و میل دنیا مانع میایشان کاسد و هنگامۀ ایشان فاسد می

ن بـارونق اکسی بگروند پس البد شدند که مذمت و انکار آن حضرت نمایند و زبان به طعن و تشنیع ایشان گشایند تا بـازار ایشـ
اصـل و نسـب و نـژاد درسـت ندارنـد بلکـه ایشان بانسق باشد و دیگر آنکه چون اکثر دانایان این زمـان بـیبماند و امور دنیای 

ت شـوند و برپسـزد عوام خـواص محسـوب مـیاند به سبب کسب علم و اصطالحات چندفی الجمله ناغلب فرومایه و رذل زاده
کننـدو بـه کوشند و به تازیانه ریاضت نفس را ادب نمیمانند و به تهذیب اخالق و کسب مکارم نمیفطرتی و بداصلی باقی می

  .پرندمنای نفس میتچرند و در هوای کشند الجرم در مرتع خودروئی و خودرائی میسیف مجاهده نفس اماره را نمی
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ایـد کردند چه که بداصل و بدنژاد تحصیل علـم نمدر تواریخ مسطور است که سالطني عجم بداصالن را از تحصیل علم منع می
سازد و جهت راحت خویش خلق را برنج و تعب میاندازد لهذا در بالد باعث فتنه و فسـاد آن را آلت جاه و عالمت دستگاه می

  :نظم    .کندشود و خود را از ارباب صالح و سداد وانمود میمی
ــه نکوســت ــردد ن ــه گ ــه خواج  بداصــل اگرچ
ــــــــرۀ کــــــــوزه ز گــــــــوهر ســــــــازند  گردای

 

ــــمن ــــد از دش ــــود ندان ــــرور ش ــــتمغ  دوس
ــه در او اســت ــراود ک ــرون ت ــوزه همــان ب  از ک

 

سرانجام آن  به جهتدر تاریخ سلجوقیان مذکور است که سلطان ملکشاه را بصد هزار دینار احتیاج افتاد خواجه نظام الملک را 
کلیـف کـرد آن زر باصفهان فرستاد خواجه امتثال فرمان نموده در اثنای راه بدهی رسید رئیس آن ده خواجـه را بنـزول اجـالل ت

رئیس فراخور مهمان تکلف کرد و مراسم مهمانداری بجای آورد در اثنای محاوره دهقان از خواجه سبب اختیار سفر بـر حصـر 
استفسار نمودو خواجه قصد خویش تقریر فرمود دهقان عرض کرد ایـن مقـدار الیـق آن نیسـت کـه خواجـه رنـج سـفر کشـد اگـر 

ایسـت اضر نمایم و بـار خـاطر خواجـه را از ایـن قیـد بگشـایم مشـروط بآنکـه مـرا بنـده زادهخواجه مقرر فرمایند بنده مبلغ را ح
خواجه بنده نوازی نموده او رادر دفرت خانه تربیت فرموده تـا دانـش حسـاب و شـمار آمـوزد و در سـایه عاطفـت خواجـه چـراغ 

در جـواب  سلطان عـرض و اعـالم نمـود سـلطان دانش افروزد این سخن خواجه را پسند آمده قبول فرمود و بر ضمري الهام پذیر
باید که بتعجیل تمام رفتـه نوشت که اگر قیام خدمت تو در دولت ماثابت نبودی تو را ادب بلیغ کردمی و ضمري تو را آزردمی می

شـده داده مراجعت نمائی خواجـه بعـد از سـرانجام مهـام بعـز بسـاط بوسـی مفتخـر و سـرافراز  فرمان امر را سرانجام به موجب
اصل و نژاد است چون بدفرت درآید ودانش دفـرت حاصـل حکایت دهقان را از سلطان باز پرسید سلطان فرمود که دهقان زاده بی

کند آنگاه جهت تحصیل قرب حضرت مادانش خـود را وسـیله سـازد و بسـی خانهـای رعیـت را برانـدازد و بسـاخاندان راتبـاه 
شـود حاصـل آنکـه ذات خجسـته صـفات آن لواقع چنني است مکرر دیـده شـده و مـیفی ا -کندونام آن را کفایت و توقري گذارد

حضرت جامع فضایل اربعه حکمت و عفت و شجاعت و عدالت اسـت جنـاب حـق سـبحانه و تعـاىل وجـود آن حضـرت را از 
  یارب دعای خسته دالن مستجاب کن: مصرع  سوانح روزگار و حوادث لیل و نهار در امان خویش نگاهداراد

  علی شاه همدانیکوثر
ن موالنا محمد امني لقب گرامیش کوثرعلی است عالم گرانمایه و عارف بلندپایه اسـت از بـدو بالعارف بالله موالنا محمدرضا ا

طفولیت در ظل عطوفت والد و شیخنا و موالنا مجذوب علی شاه ادام الله برکاته علی مفارق الطالبني تربیت یافته ودر مرافقـت 
علوم عقلی و نقلی نموده و تکمیل باطن در خدمت موالنـا حسـینعلی شـاه قـدس سـره فرمـوده و از خلفـاء آن حضرت تحصیل 

ایشانست و در فضل و کمال صوری و معنوی معروف و مشهور جهانیانست سفر عراقني و خراسان و حج بیت الله الحرام کرده و 
مناظره بغایت قادر و بانواع سخن و مباحثه ماهر است فی  با بسیاری از علماء و مشایخ زمان طریق صحبت پیموده است در فن

الجمله از علماء زمان سنگ طعن خورده و قسـمت خـویش از کـاالی ضـرب و شـتم از دانایـان بـرده اسـت چنانکـه از بسـیاری 
زاده ودر آن دیـار مسـکن گرفـت حضـرت واالنایـب السـلطنه شـاه زحمات آنها ترک وطن کرده با اهل و عیال بشهر تربیـز رفـت

گـذارد آن جنـاب در فـن دارد و از مراسم اکرام و احرتام فرو نمیمی باننجه آواالتبار عباس مريزا کمال تعظیم و توقري نسبت ب
فقه و اصول مجتهد زمان و در مراتب حکمت سرآمد حکماء دورانست تصانیف مفیده از ایشان در صفحه روزگار یادگار اسـت 

رد مـارتني  ئـی دروسوم بدرالنظیم لطـایف بلنـد و معـارف ارجمنـد در او درج کـرده و رسـالهاز آن جمله تفسريی است فارسی م
شود از تألیفات او غایت نیکوست و مثنوی که قرب هشت نه هزار بیت میه شود بده هزار بیت می ارمنی در اثبات نبوت قریب

  :منظ         است و غزلیات نیز دارد این دو سه بیت در نظر بود نوشته شد
 صـــــــدگونه بالراضـــــــیم آیـــــــد بســـــــر دل
ــت ــر هس ــت مگ ــربی از دل خودنیس ــا را خ  م

 

 یـــــک مرتبـــــه کـــــان یـــــار درآیـــــد ز در دل
ــــــدار خــــــدا را خــــــرب دل ــــــر دل ــــــدر ب  ان

 

  بیت
ــت ــدی اس ــازد زالب ــو س ــر ت ــر بهج ــوثر اگ  ک

 

 بــــا اختیــــار کــــس نــــرود در دهــــان گــــاز
 

  العارف الربانی موالنا عبدالصمد الهمدانی قدس سره
عارف واصل بود در مراتب طاعت و عبادت و ریاضت مرتبه عاىل داشت و ازمراسم زهـد و تقـوی و پرهیزکـاری  فاضل کامل و

 در آن مجـاورت نمـوده و هـم تحصـیل علـوم) ع(گذاشت قرب چهل سال در عتبه حضرت اباعبداللـه الحسـنيئی فرونمیدقیقه
ه قـرب دمنقوالت سرآمد روزگـار و مسـلم صـغار و کبـار بـو دیار نموده از هرفنی حظ وافرو هرن متکاثر یافته علی الخصوص در
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در مسند اجتهاد و فتاوی متمکن بود چون از علوم ظاهری حظ کامل و فیض شامل نیافت الجرم دست طلـب گریبـان  سی سال
قطب زمان و غوث دوران حضرت نور علی شاه قدس سـره رسـیدو باشـارۀ  به خدمتگري شده بوادی جستجو شتافت آخراالمر 

آن حضرت در خدمت موالنا حسینعلی شاه قدس سره تلقني گردید تمادی هشت سـال در بنـدگی آن حضـرت بـه تکمیـل بـاطن 
کوشید و از توجهات ایشان بمرتبه اقصی ودرجۀ قصوی رسید و از خلفـاء آن حضـرت گردیـد ودر تبلیـغ طریـق رشـاد و هـدایت 

جور بسیار و جفای بیشمار دید آخراالمـر در شـهر ذیحجـه سـنه هـزار و رسانید و از علماء زمان عباد مساعی جمیله به ظهور می
فرمود که عنقریـب دویست و شانزده از تیغ جفای وهابیان شربت شهادت چشید رحمةالله علیه قبل از وقوع این واقعه مکرر می
ریفش از شصـت این محاسن سفید بخون سرخ خویش از دست ظالمـان روسـیاه آلـوده خواهـد گشـت در حـني شـهادت عمـر شـ

  .متجاوز بود آن جناب را در فقه و اصول و اخالق تصانیف مفیده بوده است

  حاجی محمدخان همدانی
به جاللت قدر و انشـراح صـدر و علـو مکـان و رفعـت شـان  امريمکرمت نشان الحاج محمدخان بن حاجی عبدالله بیک

ز وفور کـرم و سـخاء زر و خاکسـرت در نظـر همـتش معروف و باصابت رای و حسن تدبري و لطافت طبع و حسن خلق موصوف ا
انـد اند و در خدمت سالطني طریق تقـرب و محرمیـت پیمـودهنظري اباً عنجد از امراء بزرگ بودهیکسان و برابر است آن امري بی

وده هنگامی ه و در مالزمت پادشاه عالم پناه طریق محرمیت پیمدخان واالشان از ریعان جوانی در سلک امراء عظام منسلک بو
که شهریار زمان ایالت دارالملک هالکوخان یعنی والیت آذربایجان را بکف کفایت نایب السلطنه گذاشت امر معظم را بـریش 
سفیدی معني فرموده امري در خدمت شاهزاده بآذربایجان آمده خدمات پسندیده به ظهـور رسـانید و بـا طایفـه روسـیه محاربـات 

رت با آن امريمعدلت مصري بود چندگاه حکومـت بلـدۀ خـوی و غـريه بـوی تعلـق داشـت اکنـون نمودو در همه اوقات فتح و نص
گـذارد و بـا وجـود امـور حکومـت و ئـی فـرو نمـیوزارت شهر مراغه بایشان تعلق دارد و در عدل و داد و صـلح و سـداد دقیقـه

بـا فقـر و فنـا همخوابـه از مریـدان موالنـا مشاغل امارت با اهل حال قرین و با اصحاب کمال همنشني در صدق و صفا یگانه و 
در ترویج شریعت غراء کوشیده و کسوت طریقت بیضا پوشیده در امور حکومت دانا  معطر علی شاه کرمانی است الحق امريی که

ن در کشـور ایـران بهـرت ازخـان واالشـا و در مراسم عدل و داد بینا بر زحمات و صدمات روزگار توانـا بـوده باشـد در ایـن زمـان
، امید از کرم صاحب کـرم چنـان اسـت کـه آن امـري مکرمـت مصـري را از سـوانح روزگـار و حـوادث لیـل و نهـار در مشاهده نشده

  .حمایت خویش نگاهدارد بمحمد و آله االمجاد

  دارالعباد یزد
دنش از بالد عـراق متفـق اند و بر بووالیتی مشهور و در السنه و افواه مذکور است در کتب سلف آنجا را از والیت فارس نوشته

و اکثـر عمـارات » لـب ح«و عرضـش » قط مح«اش واسع طولش اند از اقلیم سیم ودر زمني همواره واقع و جوانب اربعهگشته
یبوست هوا از خشت خام اما درغایت استحکام، مشتمل است بر قرب دوازده هزار باب خانـه بارنـدگی آنجـا کـم  به علتآنجا 

و مسکن اهل تجارت و ارباب دولتست فی الجمله کوچـه و بـازارش پـاکیزه زیـرا کـه فضـله انسـان و  است و بسیار معمور است
اش اکثر زمـان تسـعري دارد زیـرا کـه ازوالیـت اش فراون و غلهسازندمیوهحیوان را بريون میاندازند و صرف زراعت و باغات می

اند اکنون همگی شیعه اثنـی عشـری و ین شافعی مذهب بودهآرند مردمش کم فرصت و غریب آزارند قبل از افارس و کرمان می
قرب پانصد خانه گرب زردشتی و قلیلی یهود اهلش عمل پیشه و قناعت اندیشه اکنون بدنائت طبع و خسـت مـزاج معـروف و بـه 

بـد از اردکـان، وعقـدا، وبـافق، و می. غريتی موصوفند و میل مردمش بتفـریط و افـراط اسـتصفت عجب و طمع و سستی و بی
  .توابع اواست
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  چمن دوم
  در تحقیق مداین عراق عرب

بر رأی مساحان ملک خرب و بر ضمري محاسبان کشور سري پوشیده ومخفی نماند که عراق عرب ملکی است مشـهور و در افـواه و 
مشـهور السنه مذکور در مسالک الممالک مسطور است که عراق عـرب بمنزلـۀ دل ایرانسـت و در عظمـت شـان و قـدمت بنیـان 

جهانست مشتملست به بالد قدیمه و قصبات عظیمـه و هفـت مدینـه بـزرگ داشـته محـدود اسـت از طـرق مشـرق بکردسـتان و 
خوزستان و از سمت مغرب بدیار بکرو ملک ربیعه و از جانب جنوب بوالیت کوه کیلویه و به بحـر عمـان و صـحرای نجـد و از 

شرت از کوهستانست طولش از تکریت تا عبادان صد و بیست فرسـخ و عـرض از جهت شمال بدیار ارمن و کردستان بیابان آنجا بی
  .عقبه حلوان اىل قادسیه هشتاد فرسخ بعضی گویند صدو هشتاد فرسخ مجموعش از اقلیم سیم و هوایش بگرمی مایل

کردنـد و بعضـی  داددارالملک ملوک ساسانیان بوده بعد از دارا چندی اسکندر رومی تصرف نموده آنگـاه سـالطني عجـم اسـرت
اف بطریقـی کـه در کتـب تـواریخ مسـطور اسـت تاوقات ملوک عرب و روم از تصرف عجم بريون آوردند در زمان شاپور ذواالک

ن زمان در تصرف ملوک ساسانیان بود، در عهـد خالفـت عمـربن الخطـاب آبدست قیاصره افتادو هم شاپور از ایشان بگرفت از
تح نمود و عمر آن والیت را بر اهل اسالم وقف کرده به مسـاحت آنجـا فرمـان داد سـی در سنه شانزده هجری سعد بن وقاص ف

ه خراجی نهاد بر این موجب که بـر یـک جریـب گنـدم کارچهـار دوشش هزار هزار جریب و هر جریبی شصت در شصت گز برآم
راج مقـرر کـرده مجمـوع خـراج درم و برجوکاردو درم و ر نخلستان هشت درم و بر رز و میوه شش درم و بـر اهـل ذمـت نیـز خـ

دیوانی آنوالیت در زمان خالفت وی صد و بیست هزار هزار مثقال نقره بود در زمان حجـاج بـن یوسـف خـراج آنجابـه پـانزده 
هزار هزار رسید به سبب ظلم او این تفاوت فاحش روی نمود بعد از خالفت خلفاء حکام بنی امیـه بزحمـت بیشـمار بـر آنـدیار 

مدت هزار ماه رشته تعنت و طغیان تافتند عاقبت بدارالجزاء شتافتند آنگاه ایالت آن والیـت بخلفـاء بنـی عبـاس  استیال یافتند و
رسید و چون دولت ایشان نیز به نهایت انجامید و هالکوخان عباسـیان را برانـداخت و از جـور ایشـان جهـان را مصـفا سـاخت 

ز انقراض دولت چنگیزیان نوبت ایلکانیان آمده و بعـداز چنـدگاه بـر اولیـای آفتاب اقبال چنگیزیان بر آندیار پرتو انداخت بعد ا
امري تیمور مقرر شد آنگـاه ملـوک تراکمـه آن دیـار را گشـودند و مـدتهای مدیـد در آنجـا حکومـت نمودنـد چـون دولـت ایشـان 

یشان اسـرتداد کردنـد درآوردند وملوک صفویه از ا درگذشت شاه اسمعیل صفوی متصرف گشت چندی رومیان در حیطۀ تصرف
مراد بـن سـلطان احمـد قیصـر روم تصـرف نمـود از آن  تا آنکه در عصر شاه صفی بن صفی مريزا ابن شاه عباس ماضی سلطان

  .زمان اىل اآلن در تصرف امنائ دولت آل عثمان است مردمش عرب و اعرابند

  استعالم در صنف عرب
ن مجید به لسان این طایفه نازل شده به حسب طالقت لسـان و فصـاحت مخفی نماند که عرب قومی مشهور و امتی موفورند قرآ
در میان ایشان ظهور یافته الجرم آن طایفه زبدۀ اوالد آدمنـد در اصـل )ص(بیان بر سایر امم مقدم و چون حضرت خاتم االنبیاء

قحطانند و نسب اعراب و نسب ایشان اختالف فراوانست در کتب انساب مسطور است که یعرب وجرهم و حضر موت فرزندان 
رسد بعضی اصحاب ایشان را اعتقاد آنسـت کـه قحطـان شود و بقوىل یعرب بدوواسطه بحضرت اسماعیل میبایشان منتهی می

اند طایفه عرب بر دو قسـمند قسـمی از اوالد پسرعابرین شالخ بن ارفحشد بن سام بن نوح است و برخی از ارباب این فن گفته
اول شعوب دویم قبایل سیم عمایر چهـارم بطـون پـنجم : انداوالد عدنان و طبقات ایشان بر شش طبقهقحطان و قسمی دیگر از 

  .افخاذ ششم بنی فرقه
اند که عرب بر دو صنفند صنفی عاربه و صـنفی مسـتعربه طایفـه عاربـه از نسـل عـاد و ثمـود و طسـم و و بعضی از مورخان گفته

انـدو طایفـه مسـتعربه ند گویند همگی ایشان از صفحه جهـان معـدوم و نـابود شـدهاجدلیس و امسیم و عیل و علیو و عبدالضخم
  .پیونددبحضرت اسماعیل بن ابراهیم می

نشني بودند نشني و فرقه دیگر برعکس این فرقه نخستني که بادیهاند فرقه بادیهگویند که عرب متفرق بدو فرقهوبرخی از علماء می
  .پیمای عدم شدندبل مذکور نمود بادیهمثل قوم عاد و ثمود و غريه که ق

اند کـه ایشـان از اوالد قحطـان اکنون که سنه هزار ودویست و سی و هفت هجریست طایفه عرب بر سه صنفند اول صنف عاربه
گویند که قحطان بن همیسع بن تیمر بن ابنـت بـن جمـل بـن قیـدار اند و جمعی میبن عابرین شالخ بن ارفحشد بن سام بن نوح

سماعیل است ویعرب از فرزندان قحطـان اسـت اول کسـی کـه از اوالد قحطـان بعربـی تکلـم نمـود او بـود و از وی پسـری بن ا
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بوجود آمد یشحب نام شد و از یشحب فرزندی آمد موسوم به سبا گشـت چـه کـه بسـیار سـب کـردی، از سـبا فرزنـدان بسـیار در 
مري دویم کهالن سیم عمرو چهارم اشعر پنجم عامله بقـدرت کاملـه حـق وجود آمدند اما پنج فرزند بدین ترتیب باقی ماند اول ح

دویـم از . سبحانه و تعاىل از هریک از فرزندان سبا قبایل ازحدافزون و شعوب از حساب بريون در جهان ناپایـدار یادگـار بمانـد
کور اسـت کـه قبـل از هـزار و انـد در کتـب سـري مـذاند که ایشان از حساب بريون و اوالد حضـرت اسـماعیلصنف عرب مستعربه

ئـی از قبیلـه جـرهم نکـاح نمـود حضـرت واهـب هفتادو سه سال از هجرت نبوی حضرت اسمعیل در مکه معظمه دخـرت مکرمـه
هفـت واسـطه بـه آن حضـرت مريسـد بـرین موجـب ه ر به حضرت اسماعیل عطا فرمود و عدنان بـسالعطایا از آن دخرت دوازده پ

-ور بن برتح بن یعرب بن یشحب بن ثابت بن اسماعیل و بعضی گویند نسب عـدنان بقیـدار مـیعدنان بن اود بن مقوم بن تاخ

-و طایفه مستعربه نیز پـنج طبقـه. پیوندد بر اینگونه عدنان بن اودبن همیسع بن سالمان بن ابنت بن خمل بن قید اربن اسماعیل

  .اعث تطویل کالم استاند بچندین شعوب و قبایل که تفصیل آنها در این مقام باند و منشعب
اند که ایشان را برابره گویند این طایفه دو اصلند ونه قبیله اصل اول الربانس اصل دویم بنـوبرنس و سیم از اصناف عرب مختلفه

  .انداند که اهل برابره خارج از عرب بودند اماداخل عرب شدهایشان پسران بربربن قیدار بن اسماعیلند و بعضی از مورخان گفته
فی نماناد که اصل مسکن عرب را جزیره گویند و او محدود است از طرف مغرب به صحرای شـام قریـب بـه بحـر قلـزم و از مخ

سمت مشرق به دریای فارس و عمان و از جانب جنوب به دریای هند و یمن و از جهـت شـمال بـه بحـرین و فـارس و مسـافت 
د مذکور خواهد شد قدیم الزمان اماکن عرب همان جزیره بوده بـه هفت ماه و یازده روز است تفصیل آنجادر موضع خو دور آن

مرور لیاىل و ایام و کرور شهور و اعوام در ایشان عدت و  کثرت پیـدا گشـت و قـوت و قـدرت و شـوکت ایشـان از غـرب وشـرق 
ارونوبه وسـوس درگذشت و مملکت عراق و مصر و شام و والیت مغرب و بربر و اکثر اراضی سـودان ماننـد بـالد تکـرور و سـن

الحق قبایـل عـرب بصـفت شـجاعت و سـخاوت و فراسـت  -بلکه بعضی از جزایر هند گشودند و مسکن و مأمن خویش نمودند
ادب و بر مزاج ایشان مکـر و دغـا و تزویـر و ریـا غالـب و موصوف و به حمایت و غريت و ضیافت نمودن معروفند اما گروه بی

سـپارند قـدیم رص و طمع بسیار دارند الجرم همواره طریق راهزنـی و قطـاع الطریقـی مـیبرجور و عناد و فتنه و فساد طالبند ح
اند به سبب تصاریف زمان در میان ایشان اختالف افتـادو هـر نمودهاند و پريوی دین آن حضرت میالزمان بر ملت ابراهیم بوده

و جمعـی بعبودیـت  -دنیا نمـوت و نحیـیمـاهی االحیوتناالـیک سر بپای هوای نفس نهادند جمعی دهـری شـدند و گفتنـد 
 به عبـادتو برخی  -ویجعلون لله البنات سبحانه و تعاىلمالئکه اقرار آوردند و گفتند مالئکه دخرتان خداهستند قوله تعاىل 

  .مانعبدهم االلیقربونا اىل الله زلفیاصنام قیام نمودند و گفتند 
ت رادر میان ایشان نهاد عمرو بن عبـدالحی بـود از آن زمـان تـا ظهـور واول کسی که در عرب بت پرستی را رواج دادو این بدع

حضرت خاتم االنبیاء آن طریقه مذمومه رواج تمام داشت تا آنکه آن حضرت مبعـوث شـده لـوای دیـن مبـني بـر سـپهر بـرین بـر 
  .ایمان و اقرار آوردند نريوی پیغمرب و زور بازوی حیدر آن فعل شنیع را ترک کردند و بدین تازی و مذهب تازهه افراشت ب

باشد اما در بالد عـراق عـرب سـالکان اکنون که سنه هزار و دویست و سی و هفت هجریست در طوایف عرب اکثر مذاهب می
مذاهب اربعه و طریقه امامیـه بسـیارند و گـروه یزیـدی و خـوارج و غـالت و ارامنـه و یهـود نیـز در آنجـا سـکونت دارنـد قریـب 

نماید سپارند آنچه در آن بالد دیده و شنیده گردیده مذکور میآن دیار طریق ییالمیشی و قشالمیشی می بدویست هزار خانوار در
  .التوفیق من الله المعبود

  انبار
سکونت اسراء بنی اسرائیل کـه بخـت  به جهتاش واسع است لهراسب آنجا را بر کنار فرات بجانب مشرق واقع و جوانب اربعه

  .د بمرور ازمنه آن شهر رو بخرابی آورد اکنون اثری از آبادی او نیستالنصر آورده بود بنا کر

  دارالسالم بغداد
لـح «و عرضش » لح فح«ایست روح افز در کنار دجله واقع و اطرافش واسع است از اقلیم سیم طولش شهریست دلگشا و مدینه

ماتشـتهیه نعمـت در آنجـا بسیارومضـمون  خیز وزمینش بهجت انگیز انـواعآبش گوارنده و هوایش فرخنده خاکش حاصل» له
اف قریـه پرداخـت و آن قریـه را موسـوم بکـرخ تدر آن شهر آشکار، در قدیم سمت غربی آن شاپور ذواالک االنفس و تلذاالعني

ساخت و طرف شرقی وی نیزدهی بنا نموده مسمی بساباط کرد و نوشريوان در صحرای آنجـا بـاغی بنانهـاد کـه نـام آن بـاغ داد 
  . آمده دادرسی میکرده بعضی گویند باغ داد نام بتی بوده شهر مذکور باسم آن بت مشهور شدهچه که آنجا میبوده 

و پنج به طالع قوس آن شهر را بنا نمـود عمـارات رفیعـه و قصـور  ابوجعفر منصور بن علی بن عبدالله عباس در سنه صدو چهل
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ر تاریخ عباسی مسطور است که مخارج عمارات بغداد از برج و بارو منیعه طرح انداخت مساجد بلند و خوانق دلپسند ساخت د
مهدی بن منصور . و مساجد و اسواق و مقابر موافق دفرت ابوجعفر چهارهزار هزار و هشتصد و سی و شش هزار درهم خرج شده

ئـی اهتمـام کـرد کـه تبـهآنجا را دارالخالفه کرده و وسعت و کثرت عمارت او کوشید وهارون بن مهدی در تکلف و عظمت او مر
طول آن شهر چهار فرسخ و عرضش یک فرسخ گردید، المستظهر بالله بن المقتدر در جانب شرقی او باروئی کشـید و دور آن را 

کرخ بود باروئی بنا نمود و دور آن بارو ه هیجده هزار گام قرار داد و چهارده دروازه بر آن بارونهاد و جانب غربی آن که مسمی ب
  .ده هزار گام قرار داد و در وسعت و عظمت آنجا مساعی جمیله بجای آوردرا دواز

 ئی آباد بود که شصت هزار حمـامبه درجه ابن جوزی در کتاب خود ذکر نموده است که شهر بغداد در زمان خلفای بنی عباس 
ده هزار گردید و سایر تکلفات آن خرابی نهاد بعضی اوقات به بیست و شش هزار رسید و گاهی هفه در آنجا دایر بود چون رو ب

  :بیت    خرابی آورد ه شهر را بر این قیاس باید کرد بمرور ایام معموری دارالسالم رو ب
 آن مصـــرمملکت کـــه تودیـــدی خـــراب شـــد

 

 وان نیــل مکرمــت کــه تودیــدی ســراب شــد
 

رسـیدند و امـري  بـه قتـلهـزار کـس  روایت یافعی بعد از قتل مستعصم و اوالدش هزار هزار و هشتصده در استیالی هالکوخان ب
مکـرر خرابـی بـدانجا . نشني دیوار عدم گردیدنـدعام داده چندین هزار کس سایه به قتلتیمور صاحب قران بنابر مخالفت فرمان 

رسیده و باز حلیه آبادی پوشیده است از عهد سلطان مرادخان تا این زمان فی الجمله به زیـور آبـادی آراسـته و بحلیـه معمـوری 
  .رياسته استپ

اکنون که سنه هزار و دویست و سی و هفت هجریست مشتمل بر قرب چهل هزار باب خانه ومجموع عماراتش از آجـر اسـت و 
اسواق مسقف ودکاکني مکلف از حدافزون مساجد منیعه و خوانق رفیعه از شماره بريونسـت مسـکن اربـاب دولـت و اصـحاب 

آزارنـد اکثـر ایشـان پـرور و بـیردار نیک و خوش اخالق و خـوش کـردار و تـنثروت، مردمش سفیدچهره و از متاع حسن برخو
شمار اسـت مذاهب اربعه دارند و شیعه اثنی عشری بسیارند و قوم ارامنه و یهود در آنجا سکونت دارند خصوصیات آن دیار بی

  :چنانکه حکیم انوری در وصف آن شهر گوید
ــرن ــداد و جــای فضــل و ه ــواحی بغ ــا ن  خوش

 

 ان ندهـــد در جهــان چنــان کشـــورکســی نشــ
 

  :و کسی دیگر گفته
ـــی ـــر کس ـــک از به ـــداد خـــوش اســـت لی  بغ

 

ـــــی ـــــت رس ـــــود دس ـــــراد دل ب ـــــو را بم  ک
 

اند مانند شیخ معروف کرخی و شیخ جنید بغدادی و شیخ شبلی و بشر حافی وحسـني بسیاری از مشایخ عظام در آن مقام آسوده
سهروردی و شیخ حـارث محاسـبی و شـیخ عبـدالقادر جیالنـی و شـیخ سـری  بن منصور و شیخ بهلول دانا و شیخ شهاب الدین

انـد و سقطی و احمد مسروق وابوالحسني خضری، و از علماء شیخ مفید بعضی طرف شرقی مدفون و برخی سمت غربی آسوده
افـزا در کنـار شـط ایست با صفاو مشتملست بر باغات دلگشا و عمارات روحجمعی دیگر در قریه ابوحنیفه مدفونست و آن قریه

  .واقع و اطرافش واسع است
نجاست آکنده ساخت و بناهای عتیق و به رب ابوحنیفه را کنده وقدر تواریخ مسطور است که شاه اسماعیل صفوی هنگام استیال 

خر نمـوده چـون سـالطني روم آنجـا را مسـجدید او راتمام برانداخت و چندین گاه همانجامربزبود و هر کسـی آنجـا طهـارت مـی
نمودند بنابر تألیف قلوب عوام در محل مربزقربی ساخته و گنبد عظیم پرداختندو خلق را به زیارت آن مربز داللت کردند و عوام 
نیز مراسم زیارت بجای آورند و نرپسیدند و گرد سوال نگردیدند که مربز را چرا باید زیارت نمـود و بچـه سـبب سـر بـر آسـتانش 

  .حاىل استباید سود سبحان الله طرفه 
  : گوید جهان پر از خراست و خر بازار است چنانکه عارفی گفتهدانائی می

ــود ــل وج ــه در ک ــری ک ــه مظه ــو چ ــر ت  ای خ
 

 بیـــــنمبـــــر هـــــر چـــــه نظـــــرکنم تـــــرا مـــــی
 

همـني معنـی دارد اگـر تخـم حمـق و غفلـت در جهـان پاشـیده نبـودی هرگـز جهـان روی عمـارت  لوالالحمقاء لخربت الدنیا
  .جهان باین خوبی آراسته نگشتی و تخم امل بر زمني خاطر کسی نکشتی مشاهده ننمودی و

بای حال دارالسالم بغداد را از هر جهت اشرف البالد توان گفت از محاسن آن شهر یکی آنکه هر فرقه در آنجا مسکن دارند و 
  :بیت    ت نمایدتواند در آنجا زیسو هر کس می رند ظلم و جور در آن شهر نیستآراه و رسم خویش بجای می

 بهشــــــت آنجاســــــت کــــــآزاری نباشـــــــد
 

ــــــد ــــــاری نباش ــــــی ک ــــــا کس ــــــی را ب  کس
 

اند اکثر سلسـله اندو عمارات دلنشني پرداختهالجرم خالیق از هر طرف سیما اهل ایران ترک اوطان نموده در آنجامسکن ساخته
ر بغداد قـرب پانصـد سـال دارالملـک شه -فقر در آنجا خانقاه دارند علی الخصوص سلسله بکتاشی و رفاعی و قادری ومولوی
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  .خلفاء عباسی بوده عجبرت آنکه در اندرون آن شهر خلیفه فوت نشده

  گفتار در بیان خلفاء بنی عباس بطریق اختصار
یم نو و کهن پوشیده ومسطور نماند که خلفاء بنی عباس سی و هفت تـن بودنـد لبر رای طالبان کشور سخن و بر ضمري مالکان اق

و بیست و چهار سال حکومت نمودند اول ایشان ابوالعباس بن عبدالله سفاح و آخر آن قوم مستعصم بود و ایـن  و مدت پانصد
  :نظم  ابیات مشتمل بر اسامی ایشانست

 از بنــی عبــاس ســی و هفــت تــن بودنــد امــري
 بودســفاح آنگهــی منصــور و مهــدی از عقــب
 معتصــم آنگــاه واثــق بعــد از او متوکــل اســت

ــدی و معتضــد باشــد  پــس آنگــه مکتفــی مهت
 متقــی مســتکفی و آنگــه مطیــع و طــایع اســت
 بعداز او مستظهر ومسرتشد است وراشداسـت
 مستضـــیءونار و طـــاهردگر مستنصـــر اســـت

 

 کـــز ســـنان و سیفشـــان شـــد ســـینه اعـــدافکار
ـــدو امـــري کامکـــار ـــد آن  هـــادی و هـــارون بدن
 منتصـر پــس مسـتعنب بــوده اسـت مــرد پیشــکار
ـــاهر و راضـــی امـــري روزگـــ ـــدر پـــس ق  ارمقت
ــایم پــس آنگــه مقتــدی شــد آشــکار ــادر و ق  ق
 مقتضــی مســتنجد آنکــش شــريگردونش شــکار

 کردگـــار بـــه امـــر آخـــر ایـــن قـــوم مستعصـــم 
 

  ابوالعباس السفاح بن محمدبن علی بن عبدالله بن عباس
ادت او را در تواریخ مسطور است که سفاح روزی هزار رکعت نماز کردی و نوافل وسنن بسیار بجای آوردی از کثرت زهـد و عبـ

سجاد گفتندی مرویست که روزی سرور اولیاء علی مرتضی نماز صبح نموده عبدالله بن عباس را در صف ندید حضـرت پرسـید 
ی متولد شده بر آن مشغولست آن حضرت به تهنیت او تشریف ارزانی داشته رکه عبدالله کجاست عرض کردند که امروز او را پس

ئی عبدالله عرض کرد یـاامريالمؤمنني مـرا چـه حدآنکـه بـاوجود تـو او را نـام ا چه نام گذاشتهسؤال فرمود که یابن عم پسر خود ر
گذارم و یا آنکه کنیتی بردارم حضرت فرزند او را طلبیده بوسه دادو او را علی نام نهاد و ابوالحسن کنیـت داد آنگـاه عبدالـه را 

نی عباس را مذکور فرمود چون معاویة بن ابی سفیان اسـتیال و نام جمیع سالطني و ملوک ب خذبالملوکمخاطب ساخته فرمود 
دارم که شخصـی بـاین کنیـت و اسـم مکنـی و اسم یا کنیت خود را تغیري نمای که من دوست نمی یافت با علی بن عبدالله گفت

ج بنات بنی حارث بن مسمی باشد من تو را ابومحمد کنیت دادم و اقدی در کتاب خود آورده که بنی امیه اوالدعباس را از تزوی
کردند زیرا که منجمان بایشان خرب داده بودند که چون صدسال از دولت بنی مروان گذشـته باشـد از اوالد عبـاس کالب منع می

شخصی بر مسند دولت نشیند که مادر او از بنی حارث شد چون عمر بن عبدالعزیز در مسند حکومـت مـتمکن گردیـد محمـدبن 
  .یکی از دخرتان بنی حارث را عقد نموده و ابوالعباس سفاح از آن عورت بودعلی از او رخصت طلبیده 
چون روز آدینه دوازدهم شهر ربیع االول سنه صد و سـی و دو خراسـانیان ابوالعبـاس را بـا اقربـاء از  در تواریخ مسطور است که

الله را بحکومت شام ارسـال داشـت چـون و بیعت کردند و سفاح عم خود عبدا خانه ابومسلم بريون آوردند خالیق فوج فوج با
عبدالله لوای استیال در آنجا برافراشت اکابر و اعاظم بنی امیـه نـزد وی تـردد آغـاز کردنـد در روزی کـه هفتـاد نفـر از آن طایفـه 
درمجلس او حاضر بود یکی از مواىل بنی هاشم قصیدۀ غرائ مشتمل بر مـدح آل عبـاس و ظلمـی کـه از بنـی امیـه نسـبت بـآل 

مجلـس در پـای ایسـتاده بخوانـد و بگـوش هـوش اهـل مجلـس رسـانید چـون رسـید  نآاس صادر شده بود انشـاء نمـوده در عب
را با اهل بیت و برادران کشتندو سواره برجسـد مطهـر ایشـان گذشـتند و عـورات و اهـل بیـت ) ع(بآنجائیکه بنوامیه امام حسني

بعد از دو سال که مـرده بـود از قـرب بـريون آوردنـد بـرادر ) ع(ی بن الحسنيطاهرین او را بشرتان نشانده بشام بردند و زید بن عل
کردند آنگاه جسدش را سوختند و آتش ظلم در جهان افروختند غضب بر عبدالله چنان مستوىل شد که دود از دودمان آن طایفه 

ن انداخته بـر روی آنهـا نشسـتندو شـیالن برآوردو امر کرد بضرب گرزها استخوانهای آن هفتاد نفر را شکستند و فرشها بر زبرایشا
فرستادند و اجساد ایشان را بر سر راهها انداختند تا کالب و ذئاب طعمه ساختندو قبور تمام  به عدمنهاد و بقیه بنوامیه را گرفته 

ند کلـه سـرعبدالملک بنوامیه را سوای قرب عمر عبدالعزیز شکافتد در قرب معاویه قدری خاک سیاه و در گور یزید پارۀ خاکسرت یافت
تـر آنکـه بعـد از مروان با سایر رمیم و جسد هشام بن عبدالملک را که هنوز از هم نریختـه بـود در آتـش افروختـه سـوختند طرفـه

انقراض دولت بنی عباس در موضعی که قرب ملوک بنی امیه بوده همان موضع قربی ساخته و گنبدی پرداخته و فرشـهای ملوکانـه 
  .انده مردم ساختهانداخته زیارت گا

ابوالعباس مدت چهارسال و هشت ماه خالفت نمود در سنه صدو سی و شش بعالم آخـرت رحلـت نمـود زمـان عمـرش بقـوىل 
  .بیست وچهار و بروایتی بیست وهشت سال بود
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  دوانقی ابن محمدبن علی بن عبدالله عباس رابوجعفر منصو
بحسن تدبريو اصابت رای و قوت عقل موصوف بود اما در بخـل و امسـاک اند که ابوجعفر خلیفه مورخان در تألیف خود آورده

ربود از این جهت او را دوانقی گویند که چون بر مسند حکومت متمکن شد منادی از بخیالن و ممسکان روزگار گوی سبقت می
ه اسامی خـود را بنویسـند چـون خواهد که اهل عراق را عطا دهد باینکه از کودک هفت ساله تا پريهفتاد سالفرمود که خلیفه می

تفصیل اسامی کوفیان نوشتند وباو دادند و آن بیچارگان بطمع عطاء روبدرگاه منصور نهادند منصور بایشان فرمود که شـهر شـما 
در صحراست و حصاری ندارد اگر دشمن تاخنت آرد مال و حال برشما نگذارد صواب آنست که برگرد شهر خندقی بکنید آنگاه 

از شما جهت خندق کندن نیاید چهل درم بدهد تا دیگری بآن مشغول گردد بدین سبب ایذای بسیار بخلق رسـید، گفت هرکس 
  .رسانید به قتلو هم ابومسلم مروزی را که حق عظیم بر بنی عباس داشت بعهد و پیمان آورده 

وار عجم با او همراه نمود وگفـت یـا سـلیمان نوبنی ابوجعفر سلیمان وابل را که از امراء معترب بود بامارت موصل فرستاد هزار س
هزار سوار از شیاطني همراه تو کردم تا در تنظیم امور معـاون تـو باشـند چـون سـلیمان بموصـل رسـید لشـگر عجـم دسـت تعـدی 

او در » کفـرت النعمـة یـا سـلیمان«گشودند باموال رعایا اهل موصل نزد منصور شکایت آوردند منصور بـه سـلیمان نوشـت کـه 
منصور را جواب سلیمان پسند افتاد و هزار سوار عرب نزد او فرستاد » وماکفر سلیمان و لکن الشیاطني کفروا«نوشت که  جواب

  .و سپاه عجم را طلب نمود وفات منصور در راه مکه در سنه صد و پنجاه و هشت بود مدت بیست ودو سال خالفت کرد

  مهدی بن منصور
اخـت و اطـراف مملکـت را مضـبوط سـاخت آنگـاه بـه نیـت حـج اسـالم و زیـارت وصیت پـدر رایـت خالفـت برافر به موجب

د ودوازده هـزار پیـاده را زادوراحلـه داد و يـحجاز نهـاد و امـر کـرد تـا هـیچکس در راه طـبخ ننما به صوبخرياالنام روی توجه 
رسـید اهـل حـرم عـرض کردنـد کـه پانصد شرت برف ویخ بار نمود و در راه به تشنگان بادیه یخ و آب میداد چون به مکه معظمه 

هـا در ها گران گردیده نزدیک بآن رسیده که ارکانش فرو ریزد از عهد خاتم االنبیاء تا ایـن غایـت جامـهخانه کعبه از کثرت جامه
دو دست ها فروگرفته بر فقراء قسمت نمودند و اند مهدی فرمان داد که جامهاند از کثرت جامه بنوامیه گران گردانیدهخانه پوشیده

جامه زربفت بخانه پوشانیده در و دیوار و بام خانه را به مشک و زعفران بیندود چون به مدینه منوره رسـید خـورد و بـزرگ آن 
بلدۀ طیبه را به عطای فراوان خورسند گردانید در وقت مراجعت به بغداد ارباب دفرت اخراجـات آن سـفر رادر قلـم آوردنـد هـزار 

خالیـق در زمـان م قال طال خرج شده بود مهدی بساط عدل گسرتده ابواب ظلم مسـدود نمـود الجـرهزار درم ودویست هزار مث
و یک ماه خالفت کرد آنگاه در سنه صد و شصـت ونـه رو  و فارغ البال بودند چون مدت پانزده سال اوبرآسودند و مرفه الحال

یزکان او گلیم پوش شده مادام الحیوة گلیم پوش بودند بدارالجزاء آورد در قریه ماپسندان درگذشت و هم درآنجا مدفون گشت کن
هادی و هارون و بنام هر دو ازمردم بیعت گرفت و مقرر کرده بـود : مهدی را محمد نام بود حق تعاىل او را دو فرزند عطا فرمود

  .که اول هادی که برادر بزرگرت بود خلیفه باشد

  هادی بن مهدی
مهدی در جرجان بود هارون بنام برادر از مـردم بیعـت  نمود در زمانلم بهیچ کس ابقا نمیپرور بود و در ظمردی بیدادگر و ستم

قاصدی فرستاد و او را اعالم کرد او بسرعت تمام به بغداد آمده بر سریر خالفت نشست دست ظلم بگشاد و ابواب عدل  گرفته
  .بربست

چون حق ایشان بود لهذا در طلب آن لشگر آراستند از آن درجات بطلب ملک برخاستند  در روزگار او چند کس از سادات عايل
جمله حسني بن علی بن حسني در مدینه خروج کرده جمعی از سادات او را متابعـت نمودنـد و او عامـل مدینـه را اخـراج کـرده 

فتـاد اصـحاب بیت المال رابه غارت داد هادی عیسی بن موسی را بحرب او فرستاد بعد از التقای فریقني حرب صعبی اتفـاق ا
  .آمد و عیسی سرش را به بغداد ارسال داشت به قتلحسني متفرق شده وی نیز اسري گشته 

  .ن ادریس بن عبدالله بن حسني بن امام حسني رایت خالفت برافراشت آن نیز نماندآبعد از 
نمودم هـادی ازوی خوف میهر ثمةبن اعني روایت کرده که من از مقربان هادی بودم چون بغایت سفاک و خونریز بود همیشه 

خواست برادر خود هارون را از والیت عهد مخلـوع گردانـد و پسـر خـود جعفـر را بمسـند خالفـت نشـاند یحیـی بـن خالـد می
برمکی هارون را از خلع خویش منع نمود هادی از این معنی مخرب شده یحیی را به زندان حبس فرمود روزی در هنگام حرارت 

ت خاطر من از یحیی آزرده است زیرا که هارون را از خلع خـود منـع کـرده اسـت اکنـون بایـد کـه همـني مرا طلبید و گفت مدتیس
لحظه به قتل وی پردازی و خاطر مرا از ممر او فارغ سازی و من امشب بنفس خود هارون را کفایت خواهم گرانیـد و کـار او را 
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او اقـدام نمـائی خـالف آئـني اسـت و  به قتلني است اگر بیجرمی بانجام خواهم رسانید من گفتم هارون برادر اعانی امريالمؤمن
شوند وبر تو نگروند از سخن من نایره خشم هادی مشتعل شده گفـت تـرا بـاین فضـوىل چـه کـار آنچـه خالیق نیز از تو متنفر می

م آنگاه هادی برخاسـت و گفـت فرمایم البته بجای آور واالسر ترا تخته بندپایت نمایم من انگشت بر دیده نهادم گفتم بنده فرمان
در همني موضع اقامت نمای و نظر بانتظار فرمان بگشای هرگاه که ترا آگاه سازم باید فی الفور با فوجی قـدم بزنـدان گـذاری و 

آری آنگاه بکوفه شتافته اوالد عباس را همراه بیاری، مـن همانجـا نشسـتم چـون  به قتلیحیی را با جمیع آل علی که در زندانند 
خواهد من از خوف کلمه شهادت بر زبـان آوردم و گفـتم شـاید کـه سی از شب گذشت خادمی آمده گفت امريالمومنني تو را میپا
من رسـید توقـف نمـودم و  به سمعآن نصیحت که او را کردم رفتم تا بموضعی که صدای عورات  به جهتخواهد مرا بکشد می

مـنم  ویلـک یـا هرثمـهاز اینجا پیشرت نیـایم ناگـاه صـدای زنـی شـنیدم کـه گفـت  بآواز بلند گفتم که تا امريمرا بنفس خود نطلبد
 خیزران مادر هادی و هرون بیا و بنگر که مارا چه حال روی داده تو را و کافـه مـردم را حـق تعـاىل از ظلـم او نجـات داد، آنگـاه

ه شاید بالتماس من بنگرد و از خون بـرادر گفت چون هادی بحرم درآمد من مقنعه از سرگرفته زاری کردم و عجز بسیار آوردم ک
ل نکرد و گفت از پیش من برو و بخون خویش شریک مشو من در نماز ایستادم واز درگاه الهـی دفـع آن بـال اسـتدعا وبگذرد قب

ئـی چنـددر حلـق او جسـته سـرفه عظـیم کـرد و همـان ئی بخورد قطـرهنمودم در خالل این احوال هادی آب خواسته چون جرعه
گوید که من درون رفته جامه خواب از روی او برگرفتم دیدم همانا هزار سالست که وفات رو بعالم آخرت آورده هرثمه می لحظه

خـدمت هـارون  بـه اتفـاقیافته و هم در آن شب نزد یحیی شتافته او را از زندان بريون آوردم و ازمجاری احوال خرب کـردم پـس 
ر بغداد درآن شب به هارون بیعـت کردنـد و بشـادی تمـام شـب را بـروز آوردنـد مصـرعرفتیم و تمامی حال را گفتیم جمیع اکاب

  .عالمی را زنده کردی آفرین بر مردنت  
  .وفات هادی در قریه عیسی آباد روی نموده،زمان دولتش یکسال و یکماه بوده مدت عمرش بقوىل بیست و پنج سال بود

  هارون بن مهدی
هادی وفات نمود هارون بر سریر خالفت جلوس فرمود و همان شـب مـامون متولـد گشـت در توایخ مسطور است که در شبی که 

چون در یک شب خلیفه بعقبی گذشت و خلیفه دیگر متولد گشت لهذا آن شب را لیلةالهاشمیه گفتند این قضیه از نوادر روزگـار 
درآورد وزارت خـود را بـه یحیـی  است، چون هارون بر سریر خالفت جلوس کرد و اطراف و اکناف مملکت را بحیطه تصـرف

ی دادو امارات خراسان را بکف کفایت عباس بن جعفر نهاد و علویان را از خود ایمـن و مطمـئن سـاخت آنگـاه كبن خالد برم
سمت نمود هر مردی قجماعت  ایشان بريون نمود و در میان آن به جهتپرتو التفات بر احوال بنی هاشم انداخت خمس غنایم 

و هر زنی را پانصد درم رسید و ابناء مهاجر و انصار را بانعامات وافر مخصوص گردانید در سنه صد و هفتاد و پنج را هزار درم 
بیعت او به خراسان فرسـتاد و در صـد و هفتـاد  به جهتمحمد امني را که به سن پنج ساله بود ولیعهدی دادو فضل بن یحیی را 

آورد و فرمان داد که نوبت دیگر بامني بیعت کردنـد بعـد از آن هـارون مملکـت وشش عزیمت حج کرد و امني و مأمون را همراه 
خود را میان پسران قسمت کرده ایشان را سوگند داد که با یکدیگر مخالفت ننمایند و طریق قناعت پیمایند و بر این جملـه اکـابر 

ان تا نهایـت مغـرب از امـني باشـد و از کریـوۀ و اعاظم جهان را گواه گرفت و قسمت مملکت چنان کرد که از کریوۀ اسدآباد همد
مذکوره تا نهایت مشرق از مأمون باشد، در سنه صد و هشتاد و سه هارون فرمـود کـه مـأمون مـرو را دارالملـک سـازد و امـني در 

سـخت نـادان گوید کـه هـارون دانائی می. بغداد لنگر اقامت اندازد و هریک از برادران که زودتر وفات کرد از برادر دیگر باشد
کرد بروایتـی شـبی کـه نموده چه که خود با هادی از یک مادر و پدر بود و هادی همیشه قصد قتل او میبوده و طرفه توقعی می

مادرش وی را زهر داده بعالم دیگـر فرسـتاد، امـني از بطـن زبیـده بنـت عـم هـارون بـودو مـأمون  هادی ارادۀ قتل هارون داشت
توقع اتفاق و تمنای اتحاد داشـت و در وادی اصـرار و تکـرار قـدم » الملک عقیم«هذا بقول خود ازجاریۀ سیاه ظهور نمود مع 

  .تو بخویشنت چه کردی که بما کنی نظريی: مصرع    گذاشت می
ن بود که او را وزیری مانند یحیی بن خالد برمکی لطف نمود یحیی در علم و فضیلت آهارون یکی ه چون نسبت باز الطاف بی

کاشـت او را چهـار و کفایت و سخاوت عدیل و نظري نداشت و همواره تخم لطف و احسان بقلوب اعاىل وادانی مـیو فراست 
دادنـد ومحمـد و موسـی از جعفر و فضل بنیابت پـدر مهـم وزارت رونـق و فیصـل مـی. جعفر و فضل و محمد وموسی. پسر بود

یومنا هذاوزیری بکثرت دولت و حشمت و وفور مـروت و سـخاوت  گشادند از زمان ایام خلفاء اىلامراء بوده بالد و امصار می
انجامید بدین سـبب  لاند باوجود آن چون مدت وزارت ایشان بطومانند آل برمک نیامه و بمکنت و استقالل ایشان نشان نداده

ب ترسا در خلوتی نزد يبایشان راه یافت آن بود که نوبتی جربئیل بن بختیشوع ط به حالبخاطر هرون ماللت رسید اول وهنی که 
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رفت رخصـت نمود که یحیی درآمد و یحیی هرگاه که خدمت هارون میهارون رفته هارون ازوی حال مزاج خویش استفسار می
هـای طلبید و چون آن روز بدستور معهود بجای خود آمده آرمید هارون از جربئیل پرسید که کسی پی رخصـت شـما در خانـهنمی

های شـما کمـرت نباشـد نه هارون بر زبان آورد که باید منازل ما از خانه: نماید عرض کردا اینگونه رفتار میآید و با شمشما درمی
خلود مزین باد چون بارهابنده را باین عنایت  به حالیحیی از جابرخاست و زبان بدعای خلیفه بیاراست که جمال دولت خلیفه 

ئی و باین عطیه سربنده را بـر هر وقت خواهی برآی مخصوص گردانیدهرخصت به مجلس خالفت درآی و که هرگاه خواهی بی
سپهر مفاخرت رسانیده این جرأت بدان سبب از بنده صادر شده اکنون توبه کردم و عذر آوردم که مثل این حرکت نکنم هـارون 

رخصت بمجلس او نرفتخاموش گردیده از حیا سر در پیش انداخت و بیش از این یحیی را شرمنده نساخت و دیگر یحیی بی
  :بیت    

ــــــــري ــــــــردی دل ــــــــه نگ ــــــــدن ش  ز خندی
 

 نــــه خنــــده اســــت دنــــدان نمــــودن ز شــــري
 

  .مآل حال یحیی و اوالد او در ضمن احوال بلخ مذکور شده است احتیاج به تکرار نیست
ن را تعیـني موسی کاظم عرض کرد فدک را حدود فرمای و اطراف آ در کتب اخبار مذکور است که نوبتی هارون به حضرت امام

نمای تا به خدمت تو باز گذارم و حق بصاحب آن سپارم زیرا که بر من روشن است کـه دراخـذ آن بـر اهـل بیـت سـتم نمودنـد و 
دست ظلم بر خاندان رسالت گشودند حضرت رسالت پناه در حال حیات خود آن قریه را به فاطمـه بخشـیده و ایـن در نـزد مـن 

ر من فدک را محدود نمایم و ثغـور شـرا مقـرر فرمـایم تـرا دل نخواهـد داد کـه آن را بمـن محقق گردیده آن حضرت فرمود که اگ
گذاری و دست تصرف از او بازداری هارون سوگند خورد و حق سبحانه و تعاىل را شاهد آورد که در این مضایقه نکنم و هرچه 

این سخن دگرگون شـد، حضـرت فرمـود حـد دوم فرمائی دم نزنم سرور اولیاء فرمود که حد اول اوعدنست رنگ روی هارون از 
آن سمرقند است رنگ روی هارون زردگشت و ازغایت اضطراب بر زبان آورد که ثالث آن کدام است؟ حضرت فرمود حد سـیم 
او افریقیه و مغربست لون بشرۀ هارون از زردی بسرخی مبدل گردید و از حد چهارم پرید حضرت فرمـود حـد چهـارم آن ارمنیـه 

روی هارون از سرخی به سیاهی مبدل شد و از غایت غضب سر در پیش انداخت آنگاه سـربرآورده مـذکور سـاخت  است رنگ
که ای موسی تو حدود ممالک را نام بردی و ثغور آن معني کردی یعنی ملک حق بنی فاطمه است و بنی عبـاس بظلـم تصـرف 

  .مهر ووفائیمن از اول بتو گفتم که تو بی: صرعم: اند آن سرور جواب داداند و دست غصب بر مملکت گشودهنموده
وحقوق ما اهل بیت را تسلیم نخواهی نمود و رضای تو به تسلیم مقرون نخواهد بود و تو نشنیدی هارون کینه آن خالصـۀ کـاف 

  .کمر قتلش بر میان بست عاقبت آن حضرت را زهر داده به آباء طاهرین پیوست گرفتهو نون را در دل 
بواسطه آنکه آل برمک علی بن عیسـی بـن  نوبت اوله هارون دو نوبت در ایام دولت خود به خراسان عزیمت نمود اند کآورده

ماهان را که حاکم خراسان بود به عصیان منسوب ساختند و هارون بنفس خویش متوجه او گردیـد چـون علـی بـن عیسـی شـنید 
نید هارون دانست که آن سخن بنابر غرض بـوده بـار دیگـر ایالـت باستقبال شتافته تحف و هدایای از حدافزون بنظر هارون رسا

درآخر عمر متوجه خراسان شد به سبب آنکه خرب رسانیدند که علـی  نوبت دویمآن والیت را بعلی تفویض نموده مراجعت کرد 
ار خـروج کـرده و بنیاد ظلم نهاده و داد تعدی داده اموال مردم بـه تغلـب گرفتـه اسـت دیگـر آنکـه رافـع بـن لیـث بـن نصـر صـف

انـد و علـی نیـز تـاب ظلم علی برافع پیوسته از ظلم و تعدی او رسته به جهتماوراءالنهر را بحیطه تصرف درآورده اهل خراسان 
گشت ودانسـت کـه آن  مقاومت نیآورده صورت حال مخفی از آنها کرده و مددخواسته الجرم هارون بنفس خودمتوجه خراسان

مکه شده اما ندامت سودی نداشت هارون قبل از توجه هرثمة بن اعني را طلبیده و بیست هزار سـوار همه به سبب برانداخنت برا
بـه ئی به علی بن عیسی بنویس مضمون آنکه خلیفه مـرا بوی داده او را با عدت هرچه تمامرت به خراسان فرستاد و باو گفت نامه

روم تا با رافع حرب نمایم چـون بـه خراسـان رسـی بن عیسی میعلی  به مددتو ارسال داشته با حشم خویش نیز بگوی که  مدد
خراسان نهاد و هنگام فرصت  به صوبفرمان روی توجه  به موجبهرگاه فرصت یابی او را گرفته بند کرده نزد من فرست هرثمه 

  .رسال نمودخلیفه فرستاد و جمیع اموال او را ضبط کرده بدارالخالفه ا به خدمتعلی بن عیسی را گرفته بند کرده 
شته وصیت فرمود که زینهـار بـا بـرادر خـود مخالفـت منمـای و اهارون در وقت توجه به خراسان رنجور بود امني را در بغداد گذ

روم و مآل حال معلوم نیست آنگاه مأمون را در مقدمه با بیست هـزار کـس ارسـال باب مفارقت مگشای الحال من بخراسان می
ید بیماری او بیشـرت گردیـد چـون بـه طـوس رسـید بـه سسته قدم مسافرت پیش گذاشت چون بری رداشت و خود بآرام تمام و آه

عالم دیگر خرامید درآن اثنا هرثمه بارافع حرب کرده او را گریزانده بود و مأمون در مقدمه پدر با بیست هـزار کـس بمـرو رسـیده 
ل و زمان عمرش چهـل وهفـت سـال بـود وفـات او در خراسان و ماوراءالنهر را ضبط کرده مدت خالفت هارون بیست و سه سا

  .سنه صد و نود و سه روی نمود
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  محمد امني بن هارون الرشید
به موجب وصیت پدر برتخت خالفت نشست و اهل بغداد کمر مطاوعت بر میان بسته بتجدید بیعـت پرداختنـد و مـأمون نیـز در 

ر تفـاق ایشـان بنفـاق انجامیـد و محبـت ایشـان بعـداوت رسـید سان بیعت از مردم گرفته روزی چند بـاهم سـاختند آخراالمـراخ
دانست که پدرش از آن مرض نجات نخواهد یافت الجـرم بکـر بـن تفصیل آن اینکه چون هارون به شهر طوس شتافت امني می

و د م وی نمایـمعقر را به خراسان فرستاده و مکتوبات چند بدو داده و گفت اگر پدرم در حیات بوده باشد فالن مکتوب را تسلی
فالن رقعه را مخفی دار مضمون مکتوب که بکتمان آن امر کرده بود این بود که امني بفضل بن ربیع وزیر پـدرش نوشـته بـود کـه 
چون واقعه پدرم رونماید یعنی طریق عدم پیماید آنچه از خزانه و سالح و غريه همراه اوست مصحوب خـود بـه بغـداد رسـان و 

ه هارون وصیت کرده بود که بعد از وفات من آنچـه همـراه منسـت تسـلیم كو لشگریان بستان و حال آن بیعت مرا از اهل خراسان
یی نیست چون بکر بطور رسید هارون هنوز در حیات بود مکتوبی که امـني نوشـته تسـلیم يمأمون خواهید کرد و امني را در آن نص

را از او طلب کرده بکر انکار نمـود رشـید فرمـود اگـر مکاتیـب نمود با هرون گفتند که بکر مکتوب دیگردارد هارون آن مکتوب 
-نهاد و بکر نامه به عدمدیگر داشته باشی ترا سیاست نمایم و بر قتل تو امر فرمایم بکر تن در داد اما هارون در همان لحظه رو 

ید امني او را وزیر خود گردانید امني رس به خدمتها را بفضل داد و فضل خزاین و اسباب را برداشته به بغداد آورد چون فضل 
وخود بلهو و لعب و عیش و طرب مشغول گردید و چون مأمون خرب فوت پدر شنید و مخالفت فضل بن ربیع را در باب وصیت 
دید با فضل بن سهل بساط مشورت منبسط گردانید فضل عرض نمود که مـرا بـر عهـد و پیمـان اهـل عـراق اعتمـاد نیسـت و بـر 

شان اعتقاد نی مأمون را بر آن داشت تا بساط عدل و داد ممهد سـاخت و بـنفس خـود بانتظـام دیـن و دولـت اعمال و اقوال ای
پرداخت حقوق دیوانی یکساله برعایا عطا فرمود و حاجب ودربانان از درگاه منع نمود تا هـر کسـی کـه حـاجتی داشـته باشـد می
ب خمر نهاد و باب عیش و طـرب بگشـاد وداد لهـو و لعـب بـداد از زحمت دربان نزد او تواند آمد، و امني در بغداد دل بشربی

نمود چون فضل بن ربیع در مآل حـال امـني امور مملکت غافل و از احوال رعیت ذاهل بود و بر امور ملک و ملت التفات نمی
ئـی کـه از وی جریمـه خالفت خواهد رسید الجرم به سبب به درجه و مأمون نظر کرد دید که عنقریب مأمون بواسطۀ غفلت امني 

نسبت به مأمون صادر شده بود هراسان شده امني را تحریص نمود که صالح درآنست که برادر خود مأمون را خلع نمائی و ایـن 
منصب را به پسر خود موسی عنایت فرمائی امني مامون را به بغداد طلبید مامون بافضـل مشـورت کـرده فضـل جـواب داد کـه از 

باید که  لشود که عنقریب تو بخالفت خواهی رسید و بر امني غالب خواهی گردید الحاچنان معلوم می اوضاع افالک و کواکب
مامون را از خطبه  سکون را به حرکت ترجیح دهی و قدم از مرو بريون ننهی الجرم مامون از رفنت نزد امني امتناع نمود امني نام

ه که هارون در باب اوالد نوشته بر در خانه کعبه آویخته بود برداشته و سکه بینداخت و شخصی بمکه معظمه فرستاد تا آن صفح
پاره گرداند و مردم را تکلیف کرد تا به پسر او موسی بیعت کنند بعضی قبول نموده بیعت کردند و سر اطاعت فرود آوردند او را 

درش حـبس کـرده بـود اطـالق کـرده و لقب دادند و بر جمیع مالک خرب فرستادند امني علی بن عیسـی را کـه پـ الناطق بالحق
وانعام نمود و پنجاه هزار سوار باو داده فرمود که بخراسان رفته مامون را گرفته به بغداد بیـاور و در هـیچ به ادویست هزار درم را

محل درنگ جایز ندار مامون بمشورت فضل طاهر بن الحسني بن مصعب را امارت داد و با بیسـت هـزار سـوار بـدفع علـی بـن 
یسی فرستاد چون التقای فریقني روی نموده جنگ عظیم اتفاق افتاد علی بن عیسی در آن معرکه به قتل رسید و طاهر سر علی ع

بن عیسی را بافتحنامه نزد مامون رسانید خالیق فوج فوج آمده داخل بیعت شدند و او را امريالمؤمنني گفتند و فرمانش از جـان 
شت مامون هرثمة بن اعني را با سی هزار سوار به مدد او ارسال داشـت طـاهر قـدم در میـدان ودل پذیرفتند طاهر متوجه بغداد گ

جرأت گذاشته از طرف همدان در حرکت آمد و هرثمه از سمت آذربایجان بغداد را محاصره کردند بعد از مدتی امني را به تنگ 
ان گذشته خواست نـیم شـب نـزد هرثمـه رفتـه خـود را از اش ا زنقود خاىل گشته و مردم از وی برگشته و خود از جهآورده خزانه

گاه شده سر راه بروی گرفته فی الحال به قتلش مبادرت نمودمدت خالفتش چهـار سـال و  خالفت خلع کند طاهر از این معنی آ
  .هشت ماه و زمان عمرش بیست وهشت سال بود

  مأمون الرشید بن هارون الرشید
فضل با او گفت که خلیفه را به بغداد باید رفت مأمون جـواب داد کـه مـرا هـوای خراسـان چون امر خالفت بر مأمون قرار گرفت 

آید الجرم دل به سکونت مرو نهاد امارت عراق را به برادر فضل، حسن بن سهل ارزانی داشت و حکومت شام را به خوشرت می
نوع بوقوع انجامید از آن جمله ابـراهیم بـن کف کفایت طاهر ذوالیمینني گذاشت چون حسن بعراق رسید در آن دیار حوادث مت
مأمون رسید بافضل در دفع آن حادثه  به سمعموسی الکاظم بطلب خالفت برخاست و لشگر بیحد و بیمر بیاراست چون اینخرب 
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 مشورت نمود فضل عرض کرد که صالح درآنست که یکی اکابر اهل بیت را ولیعهد گرانی و خود را از این دغدغه برهانی قرعه
اختیار بر امام همام علی بن موسی الرضا علیه آالف التحیة و الثناء افتاد و مأمون خال خود رجاء بـن ضـحاک را بـه مدینـه کـه 

خواهم دسـت از واسطه از آن حضرت مسئلت کرد که میمسکن آن حضرت بود فرستاد آن حضرت را بمرو آورد و بواسطه یا بی
دانم و حق را به مستحق رسانم و ترا به مسند خالفت نشـانم التمـاس آن دارم کـه ایـن سرانجام مهام مملکت و خالفت کوتاه گر

امر را از من قبول داری ودست رد بر سینه التماس من نگذاری آن حضرت قبول نفرمود مأمون گفـت اگـر بالفعـل از قبـول ایـن 
ناع نمود چون کار به تهدیـد رسـید آن حضـرت نمائی از قبول والیت عهدی امتناع نفرمای حضرت از آن نیز امتمهم امتناع می

قبول چاره ندید فرمان داد که مجموع اوالد عباس از صغري و کبري حاضر شدند و سی هزار نفر از آن طایفه بشمار آمدنـد  به جز 
ر همچنني تمام علویان و معارف بنی هاشم را احضار نمود نخست امر فرمود پسرش عباس بـآن حضـرت بیعـت کـرد آنگـاه سـای

علویان و عباسیان و امراء و اعیان مبایعت نمودند و البسه و اعالم اسواد را برایات و البسه اخضر مبدل کردند مجموع متوطنان 
اقصی بالد از این خرب مسرور ودلشاد شدند مگر جمعی از عباسیان وغـالت شـیعۀ ایشـان کـه در بغـداد اسـتیال داشـتند و لـوای 

گفتند که مأمون از صـلب هـارون نیسـت زیـرا کـه نعمـت خالفـت را از خانـدان خـود تند و میافراشمخالفت خاندان والیت می
بدیگر دودمان نقل کرد و دود از دودمانهای ایشان برآورد بنابر این بر مأمون لعنت کرده دست بیعت بعـم او ابـراهیم بـن مهـدی 

محاربه نمود و در جمیع معـارک ظفـر ابـراهیم را بـود دادند ودل بر مخالفت مأمون نهادند ابراهیم چند نوبت با حسن بن سهل 
گذاشت روزی داشت و با علم آن به مأمون دیگران را نمیبرادر خود مخفی می به جهتاین اخبار بمرو رسید و فضل ازمأمون 

فرمـود مـأمون  سرور اصفیاء را با مأمون خلوتی روی نمود به تقریبی سخن به ذکر عراق کشیده کماهی حاالت را به مأمون بیـان
بعد از اطالع بر اوضاع عراق روی توجه به بغداد نهاد چون به سرخس رسید فضل را در حمام باشارۀ مأمون کشتند قبل از این 
فضل از علوم نجوم معلوم کرده بود که در فالن روز خون او در میان آتش و آب ریخته گردد با خـود گفـت موضـعی کـه ایـن دو 

ن ریخته شود حمام خواهد بود پس در همان روز حمام رفته فصد نمود آن نادان خواست که تقـدیر ضد با هم جمع شده خون م
یزدان را به تدبري انسانی مندفع سازد و خاطر خویش را از کید بیگانه برپدازد همان وقت کـه از فصـد فـارغ گردیـد پـنج کـس بـا 

انجـام آغـاز اره پاره کردند چون این خرب به مأمون رسید آن بـیتیغهای کشیده به حمام درآمده اورا به قتل آوردند و جسدش را پ
 بـه نـزداضطراب نمود و ابوالعباس دینوری را به پیدا ساخنت قاتالن فضل مـأمور فرمـود چـون ابوالعبـاس ایشـان را پیـدا کـرد و 

ی و به قتـل وی امـر فرمـودی از مأمون آورد مأمون از ایشان پرسید که چرا این حرکت کردید گفتند تو مارا زر و خلعت وعده کرد
خدا برتس اگر امر  تو نبودی کرا چنني جرأتی بودی مأمون گفت دانستم که شما در جواب من اینگونه بهانه خواهید آورد آنگاه 
حکم کرد آن جماعت را گردن زدند و سرهای ایشان را به بغداد نزد حسن فرستاد و او را تعزیت رسانید و تهنیـت وزارت داد و 

ران دخت دخرت او را خطبه نمود چون قاصد به عراق رسید علت صرع و مالیخولیا بر حسن عارض شـده بـود او را بنـد کـرده تو
خزاین و لشگر بابوحمید طوسی سرپده بودند چون این خرب به مأمون رسید فی الحال طبیب خود را نزد او فرستاد و خـادمی بـه 

ت نمود که زینهاربنداز پای حسن بر مدارید و او را به خود بگذاریـد مـا را بنـد جهت محافظت طبیب معني کرد و ایشان را وصی
  .بر پای او بایستی نهاد

مروتی در چشم انسـانیت کشـید چون مأمون در خدمت علی بن موسی الرضا علیه آالف التحیة و الثناء به طوس رسید خاک بی
  .خرامید چنانکه در ضمن احوال مشهد مقدس مذکور گردیدآن ثمرۀ شجرۀ نبوت و والیت را مسموم ساخته بجنة المأوی 

چون مأمون به بغداد رسید فضل و ابراهیم در زوایای اختفا خزیده و اهل بغـداد باسـتقبال اسـتعجال نمودنـد و ابـواب عـیش و 
هر که فضـل را حاضـر طرب بر یکدیگر گشودند مأمون فرمود هرکه ابراهیم را نزد من آورد صدهزار مثقال طال از خزانه بردارد و 

سازد او را بصد هزارمثقال نقره بنوازم شاهک سندی را مقرر فرمود که ایشان را پیدا سـازد بعـد از مـدتی فضـل را کـه در خانـه 
سوداگری پنهان شده بود نزد مأمون حاضر نمود مأمون از جرایم او گذشته عفو فرمود بعد از چندگاه عسسان ابراهیم بـن مهـدی 

  .وان گرفته نزد مأمون آورده از آن نیز عفو کردرا در لباس نس
در سنه دویست و هجده پسر خود عباس را که ولیعهد کرده بـود خلـع نمـود و بـرادر خـود ابواسـحق معتصـم را بوالیـت عهـدی 

گفـت فـالن محـل رفتـه یـک درم بـه سـبزی نصب فرمود، سبب عزل عباس آنکه وقتی مأمون شنید که عباس خادم خـود را مـی
بده یکدانگ سبزی بستان و پنجدانگ دیگر از وی پس گرفته بیاور مأمون گفت کسی که شمار یکدانگ و یکـدرم دانـد فروش 

چگونه خالفت راند رعیت را مضطر و مستأصل گرداند آنکس قابل سلطنت نیست و من زمام اختیار مسلمانان را بدسـت چنـني 
  .کس ندهم و فی الفور او راخلع نمود

تی هارون الرشید بسائلی صد دینار انعام فرمود یحیی بن خالد برمکی بگوشه چشم اشارت کـرد کـه خلیفـه خطـا اند که نوبآورده
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نمود چون مجلس خلوت شد هارون از یحیی پرسید که چه خطا کردم یحیـی عـرض کـرد بایـد کـه خلفـاء کمـرت از هـزار نداننـد و 
  .و عددناقص بر زبان خلیفه نیایدبایستی گفت که هزار درم باو بدهید تا شامل صددینار باشد 

در تواریخ مسطور است که مأمون در سنه مذکوره عزیمت غزای روم نمود چون به آن مـرز و بـوم رسـید بـر لـب آب رودی فـرود 
ام هرگـز آبـی بـاین سـردی و آمده لشگرها باطراف فرستاد روزی بر لب آن رود نشسته پایهادر آب نهاد و گفت بسیار جای دیـده

دیدم طعامی خواهم که اشتهای آب آورد چه چیز بخورم معتصم گفت آنچه رأی خلیفه اقتضا کند خلیفـه گفـت خرمـای لطافت ن
اند چون تفحص آزاد نیکوست اکنون آن خرما در بغداد رسیده است در این اثنا صدای درآمده مأمون گفت بنگرید که چه آورده

ار مسرت نمود و از آن خرما بسیار تناول کرد و آب بسیار خورد همان شـب کردند خرمای آزاد بود مأمون از آن حسن اتفاق اظه
تب کرد و بعد از هیجده روز در سنه دویست و نوزده وفـات یافـت عمـرش چهـل و هشـت سـال بـود مـدت بیسـت و پـنج سـال 

  :بیت    .خالفت نمود
ــــــــــــتاند ــــــــــــر بس  داده خــــــــــــویش ده

 

ــــــــــه جــــــــــاودان مانــــــــــد  نقــــــــــش الل
 

  بن هارون الرشیدابواسحق محمد: المعتصم بالله
ایست که غالمان ترک خریده تربیت کرد از این صـورت امـراء عـرب بعد از برادر روی بانتظام امور جمهور آورد و او اول خلیفه

-سستی پذیرفتند و غالمان قوت و شوکت گرفتند چون این طایفه بداصل و بدنژاد بودند بر وىل نعمت زادگان خـود خـروج مـی

کردنـد خلـع گردانیدنـد و هرکـه را اراده مـیخواستند خلیفـه مـیرسانیدند و هرکه را میواستند به قتل میخنمودند هرکه را نمی
گشودند از قوت ایشان ضعف فراوان باساس خالفت بنی عباس راه نمودند و ابواب رنج و تعب بر روی وىل النعم خود میمی

الجلمه باندک زمانی قرب هشت هـزار غـالم تـرک بـر معتصـم یافت و در اطراف ممالک هر متغلبی بوادی خود سری شتافت ب
جمع شدند و بواسطۀ حرکات ناشایست ایشان اهل بغداد به تنگ آمدندو کمر عداوت آن طایفه بر میـان بسـتند در هـر جـا تنهـا 

رابـی نمـوده بـه خه کشتند بنابراین معتصم شهر سامره را که در زمان ملوک عجم شـهری بـوده بـه مـرور ازمنـه رو بـدیدند میمی
  .تجدید آنجا را تعمري کرده دارالملک ساخت و عمارات خوب و قصور مرغوب در آنجا طرح انداخت

از معظم وقایع زمان معتصم خروج بابک خرم دین بود و او هزار هزار کس در معارک و غريه قتل نمود آخراالمر بدست آمده در 
  .ر گردیدبغداد به قتل رسید احوال او در ضمن نشابور مذکو

معتصم در سنه دویست و بیست و هشت از این جهان فانی به سرای جاودانی درگذشت مدت هشت سال و هشت ماه و هشـت 
روز خالفت نمود و زمان حیات او چهل و هشت سال بود اوهشتمني خلفای بنی عباس بود و هشت واسطه از او تـا عبـاس بـن 

ز داشت وهشت شهر بنا گذاشت هشت هزار هـزار مثقـال طـال و هشـت هـزار عبدالمطلب بود هشت هزار غالم و هشت هزار کنی
ئی بـود کـه دو گوسـفند را گفتند قوت بازوی او به مرتبههزار درم نقره داشت که به مرياث گذاشت بنابراین او را خلیفه ثمان می

  .ر بمرد و هزار حسرت باخود بربدشمار آخراالمبهر دست نگاهداشتی تا قصاب پوست کندی با این قوت بسیار و آن دولت بی

  هارون ابن المعتصم بالله: الواثق بالله
کنـد عاقبـت قبـل از  خـروج منصـب خواسـت به جهتکاشت او مذهب اعتزال داشت بنابر آن نضربن مالک تخم مخالفت می

ی از شبهای معني که آواز طبل خروج به قتل رسید بیان این مجمل آنکه نضر مقتدای اشاعره بغداد بود با یاران مقرر نمود که شب
هنگـام زدنـد عسسـان خـربدار ئی از یارانش در حـني مسـتی طبـل بـیبشنوید مستعد شده خروج نمائی اتفاقاً قبل از موعد طایفه

شدند به حکم حاکم بعد از تفتیش نضر را گرفته به سامره نزد خلیفه فرستادند واثق هرچند مبالغـه نمـود کـه نضـر بـه مخلوقیـت 
حدوث آن اقرار نماید تا از چنگ اجل امان یابد مفید نیفتاد خلیفه در خشـم شـده بدسـت خـویش بـه شمشـري عمـروبن  قرآن و

  .معدیکرب الزیدی او را قتل نمود
در سنه دویست و سی الواثق بالله به علت استسقا انتقال کرد مدت خالفتش پنج سال و پنج مـاه و عمـرش چهـل و شـش سـال 

یت کرده در وقت نزع واثق نزد وی رفتم از روی غضب به گوشه چشم به من نگاه کرد مـن از بـیم عقـب بود یکی از اعاظم روا
رفته از صفه بیفتادم و شمشريم بشکست ودل بر مرگ نهادم همان لحظه واثـق درگذشـت و اضـطراب مـن بـه آرام مبـدل گشـت 

ی از زیـر آن چـادر ظهـور نمـود قضـا را بیـک لحظـه ئی که چادرشب را برداشتند موشـچادرشبی بر روی او گذاشته بعد از لحظه
  .فاعتربوایااوىل االبصاررا که به غضب جانب من نگریسته بود موش خورده بود  همان چشم او

  المتوکل علی الله جعفربن المعتصم بالله
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ه در صـغر سـن بـود بعد از فوت الواثق بالله بر سریر خالفت جلوس نمود اول محمدبن عبدالملک وزیر خواست با پسر واثق کـ
کنـی کـه نمـاز در عقـب او جـایز داری با کسـی بیعـت مـیبیعت کند برغای کبري که مهرت اتراک بود قبول ننمود و گفت شرم نمی

  .نیست آنگاه جعفر بن معتصم را از حبس بريون آورده با او بیعت کردند
ز برای او رسیده بر آن نوشته بـود المتوکـل علـی اللـه چـون ئی ااند که جعفر در زمان برادر در خواب دید که از آسمان رقعهآورده

هرون این خواب شنید جعفر را محبوس گردانید بعد از واثق چون با او بیعت کردند المتوکل علی اللـه ملقـب گردیـد متوکـل بـا 
نی داد عمـارتی کاشت چنانچه فرمـاخاندان رسالت طرفه عداوت داشت و همواره تخم کینه دودمان والیت بر سینه خویش می

السالم بود منهدم ساختند و بنیادش برانداختند و با زمني برابر نمودند و جهت زراعت بر آن که بر سر تربت حسني بن علی علیه
و سایر شهداء رسید به قرب صد گز درصد گز پیش نرفته متحـري گردیـد لهـذا آن  آن حضرت آب گشودند چون آب به محل مدفن 

به  گرفتهدر خالل آن حال متوکل به مدینه رفته حربه حضرت رسول را که نزد یکی از ابنای صحابه بود  موضع بحایر موسوم شد
شد آن را به جهت تعظیم پیش پیش او بردندی خالیق زبان اعرتاض گشودند و گفتند کـه جواهر ثمني مرصع نمود چون سوار می

دارد و نسـبت بـه این عزت و حرمـت از او مـی گرفتهغمرب دست ایمان چوبی را روزی پیبصريت نادان و زهی احمق بیزهی بی
تـر سپارد طرفـهگذارد و طریق حقارت و اهانت میدارد و حق عزت و حرمتش را فرو میفرزند عزیزش مذلت و خواری روا می

  .پنداردشمارد و این روش نکوهیده را نیکو میآنکه این فعل قبیح را حسن می
  بیت

ــــــ ــــــان تعظــــــیم مســــــجد م ــــــدیابله  کنن
 

 کننـــــددر جفـــــای اهـــــل دل جـــــد مـــــی
 

سـازند و باقسـام زینـت منربهـا گوید االن کماکان زیرا که ابنای دنیا بنام انبیاء و ائمه هدی بانواع تکلف مجلسها میدانائی می
کننـد و مـیدهند و به صفتهای از حـد افـزون نقـش و نگـار پردازند محلی را حسینیه گفته به تکلفات بسیار زیب و زینت میمی

نامند و اهل دولت و اصحاب ثروت را انواع اطعمـه نمایند و آن را شبیه میمردان و امردان را به لباسهای فاخر زنان آرایش می
نمایند که اگر سیدی و مسکینی بیاید منع نمایند بسیاری از سادات عـاىل کنند و فراش و دربان مقرر میو اقسام اشربه اطعام می

آمده از راه استیصال چیزی طلب نمایند و زبان حاجت نزد خداوند آن خانه گشایند بسیار وقـت صـاحب تعزیـه درجات درخانه 
انـد نهـاده) ع(گردد نام اطعام را نـذر امـام حسـنيزند آن بیچاره گرسنه و برهنه محروم میگوید و طعن میدر جواب فحش می

تـر آنکـه توقـع حـور و قصـور از شـفاعت آن پندارنـد عجـبمـی ت آن حضـرشـمارند و از شـیعیان خود را از مخلصان امام مـی
  .حضرت دارند زهی احمق بدبخت و زهی ابله یک لخت

در تواریخ مسطور است که متوکل را پنج پسر بود از آن جمله منتصر و معتضد و مؤید را حاضر کرده فرمود که مردم اول بیعت بـه 
هر کدام را اقطاعی مقرر کرد و معتمد و موفق را در نظـر نیـاورد امـا قضـای الهـی والیت منتصر کردند آنگاه با معتضد و مؤید و 

اقتضای آن نمود که دولت منتصر و معتضد باندک زمانی بسرآید و شاهد حکومت بمؤیـد روی نمایـد معتمـد را سـالها بـر سـریر 
  .موفق بودند ن دولت بدودمان موفق بماند چنانکه خلفاء بنی عباس از نسلآخالفت بنشاند بعد از 

ی چـون او را تئی انـداخمتوکل باندمای خویش ظرافتهای خنک کردی و حرکات بارد پیش آوردی گاهی ماری در آستني بیچاره
بگزیدی برتیاق او را معالجه ساختی و گاهی شريی را بار آورده یکی را در زیردست و پای او کردی آخر یکی را حکم نمودی تا 

آنهـا هـر طـرف . شکسـتندو پای شري خالص نمودی و گاهی سبوهای پرعقـرب بـه مجلـس آورده مـی آن مستمند را از زیر دست
خستند اهل مجلس و ندمای او یارای حرکت نداشتند ولیعهد خود منتصر را بـه شـرای وافرمسـت مجلس را می متفرق شده اهل
نه منتصـر زیـرا کـه مـرگ مـرا منتظـری عاقبـت گفت تو را منتظر باید گفت های پی در پی پشت سرش نواخته میساخته به سیلی

های شعور بود با تیغباغوای منتصر اولیای منتصری در سنه دویست و چهل و هشت روزی که متوکل از شراب انگور مست و بی
 کشیده به مجلس او درآمدند یکی از ندماء آن طایفه رادیده تصور کرد که آن اشـارۀ متوکـل اسـت الجـرم گفـت یـا امريالمـؤمنني

نوبت مار و شري گذشت اکنون نوبت شمشري گشت متوکل متأثر شده پرسید که چـه گفتـی هنـوز سـخن تمـام نکـرده بـود کـه ترکـی 
شمشريی بدوش او رسانید که تا جگرگاهش شکافته شد فتح بن خاقان برخاسته به مخالفت پیش رفت و دسـت مخالفـت پـیش 

را غنیمت شمار فتح متوکل را مخاطب ساخته گفت یـا امريالمـؤمنني مـرا  گرفت غالمان گفتند که دست از فضوىل بردار و حیات
شاید ترکان فتح را با متوکل ملحق ساختند بری عطای مسخره بالش بـزرگ باید و جان در بدن و سر در تن نمیتو چنني نمیبی

  .خواهمزندگانی میتو صدسال که آنجا افتاده بود برداشته بر باالی خود انداخته گفت یا امريالمؤمنني بی
در بعضی کتب مسطور است که متوکل به خواب دید که سرور اولیاء علی مرتضی هفت تازیانه بروی زده فرمود ای فاسق تا چند 

-کنی و ایشان را ضرب زنی بعد ازچند روز متوکل را به قتل آوردند منتصر گفت بنگرید که او را چند پاره کردهاوالد مرا ایذا می
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اند منتصر گفت پدر به خواب دید که علی بن ابی طالب او را هفت تازیانه زده تفحص گفتند که او را شش پاره نموده اند بعد از
باید که او را به هفت پاره کرده باشند چون نیـک نظـر کردنـد انگشـت او بـا انگشـرتی تازیانه آن حضرت ذوالفقار است البته می

  .ل ونه ماه حکومت نمودمتوکل مدت چهارده سا. بگوشه افتاده بود

  محمدبن المتوکل علی الله: المنتصر بالله
چون منتصر بر سریر خالفت قدم نهاد سیف ترک را بغزای روم فرستادو مثاىل بدونوشت که باید همانجا مقام نمائی وهـر سـال 

ا به ظلم و ستم قتل نمودی و بـاب گفت یا محمد مربا کفار مقاتله فرمائی گویند منتصر شبی متوکل را به خواب دید که با او می
  :بیت  .بدنامی بروی خود گشودی به خدا که از دولت تمتعی نیابی و بزودی بارالجزاء شتابی به موجب شعر نظامی

 پــــــــــدرکش پادشــــــــــاهی را نشــــــــــاید
 

ــــر شــــاید ــــه جــــزاگ ــــدب ــــه نپای  شــــش م
 

  .بعد از شش ماه وفات نمود مدت عمرش بیست و پنج سال بود

  حمدبن المعتصم باللها: المستعني بالله
در تاریخ عباسی مسطور است که چون منتصر وفات یافت احمدبن خطیب اتراک را جمع نموده گفـت اگـر خالفـت بـه پسـران 
متوکل برسد طلب خون پدر نمایند و طریق قصاص و عناد پیمایند اوىل آنست کـه یکـی از اوالد معتصـم را طلبیـده بـا او بیعـت 

وردند در بدو خالفت مستعني ترکان بر احمد بن خطیب خروج کرده او را به قتل رسانیدند و امور کردند و رسم خالفت بجای آ
ملک و ملت بر اومختلف گردانیدند از اطراف خصمان قوی دست پیدا شده مملکـت را ضـبط کردنـد از آن جملـه یعقـوب بـن 

عباس شتافت و ترکـان قصـد قتـل مسـتعني کردنـد لیث بر سیستان و بعضی ازبالدخراسان استیال یافت و در وادی مخالفت بنی 
ها نهاده درجوف لیل مانند باد بر روی آب روان شده به بغداد آمد و عبدالله بن طاهر لهذا خلیفه نقود و جواهر خزانه در کشتی

گشـاده دیدنـد و  که از قبل او امري بغداد بود خلیفه را استقبال نمود صباحی ترکان به قصـد مسـتعني بدارالخالفـه آمدنـد ابـواب
ه به بغداد نزد خلیفه ارسال داشتندو تمهید معذرت کردنـد مسـتعني جـواب داد کـه آمـدن منا متحري گردیدند بعد از استشاره سالم

من از بغداد به سامره متعذر است اما گناهان ترکان را بخشیدم و قلم عفو بر جریده جریمۀ ایشان کشـیدم چـون اتـراک از آمـدن 
دند نزد معتضد بن متوکل آمدند و او را از حبس بريون آوردند و با او بیعت کردند معتضـد امـوال بیـت المـال ش سیوأمستعني م

رابه لشگر داد و برادر خود احمد را سردار کرده بحرب مستعني فرستاد عبدالله بن طاهر از بسیاری جنگ به تنگ آمـده مسـتعني 
ه معتضد دسـت بـه قتـل او نگشـاید و بـه دسـتور سـابق امـارت بغـداد را بـه را برآن داشت که خود را خلع نماید مشروط به آنک

عبدالله گذارد و ازتابعان مستعني کسی را به قتل نرساند آخراالمر معتضد نقص عهد کرد و مسـتعني را بـه قتـل آورد آن واقعـه در 
  .مدت حکومتش سه سال و نه ماه بود. سنۀ دویست و پنجاه و دو روی نمود

  عمروبن المتوکل علی الله المعتضدبالله
چون معتضد باعتضاد ترکان بر تخت خالفت نشست وزارت خود باحمد بن اسرائیل دادو حسن بـن مخلـد را مسـتوفی گردانیـد 
بعد از چهار سال و شش ماه ازخالفت او ترکان مخالفت کرده احمدبن اسرائیل و حسن بن مخلد را به طمع مـال گرفتنـد چـون 

ام ترکان نشنیدند و به حرم بدارالخالفه رفتند و معتضد را بريون طلبیدند وی جواب داد که مسهل خورده آمال ایشان حاصل نشد
خواهید گفتند خود را از خالفت خلع کن وی قبـول کـرد پـس کرد که ازمن چه میآمده پای معتضد را گرفته کشیدند او فریاد می

ر خانه را به گل برآورده از گرسنگی و تشنگی قالب تهی گردانید و ایـن واقعـه از وی مال بسیار گرفتند آنگاه او رادر خانه کرده د
  .در سنه دویست و پنجاه و پنج به وقوع انجامید

  المهتدی بالله محمدبن الواثق بالله
دنـد نمود بعد ازمعتضد بـااو بیعـت کردر تواریخ مسطور است که وی به غایت زاهد و عابد بود و به مجالست دانایان رغبت می

  .بعد از پانزده روز و به روایتی پانزده ماه او را نیز به قتل آوردند
ام و در اند که طبیبی به مجلس مهتدی آمده عرض کرد ای خلیفـه زمـان وای زبـدۀ خلفـای دوران بـرای توسـه تحفـه آوردهآورده

  .امها کردهتحصیل آن بسی سعی
معجونی که هر طعام غلیظ کـه تنـاول کنـی معـده دویم یگر سفید نشود، خضابی که موی سفید را سیاه سازد بر وجهی که د اول

ترکیبی که پشت و کمر را قوی نماید و قوت بـاه افزایـد وهرچنـد مباشـرت نمـائی قـوی ضـعیف نشـود خلیفـه  سیمگران نگردد، 
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کـه گفتـی سـرمایۀ فریـب و  پنداشـتم اماخضـابتر از ایـن مـیئی تأمل نموده گفت من ترا داناتر از آن گمان داشتم و عاقللحظه
غرور است چه سیاهی معی ظلمت و سفیدی آن نور اسـت زهـی مغـرور کسـی کـه در آن کوشـد کـه نـور را بـه ظلمـت پوشـد، امـا 
معجونی که گفتی من از آن قبیل نیستم که طعام بسیار خورم و بجائی بگـذرم کـه نادیـدنی بایـد دیـد ونشـنیدنی بایـد شـنید، امـا 

ایست از جنون و حرکتی است خارج از قانون، و از قاعده خود بريونست که پادشاه دی بدانکه مباشرت شعبهترکیبی که نام آن بر
  :نظم  .جهان پیش زنان بدوزانو درآید و تملق و چاپلوسی نماید

 ای زده الف خـــرد چنـــد بـــه شـــهوت گـــريی
 چه جنـون باشـد از آن بـیش کـه پـیش زنکـی

 

ــــانی ــــون جنب  گیســــوی شــــاهد وزنجــــري جن
 ی بســـــر زانـــــو و کـــــون جنبـــــانیبنشـــــین

 

  المعتمد علی الله ابن المتوکل علی الله
بعد از قتل مهتدی ترکان با او بیعت کردند و رسم خالفت بجای آوردند چـون معتمـد بـر تخـت خالفـت شـتافت امـور ملـک و 

خود نشاند عبدالله بـن  دانش هر یک از متغلبان را بجای به قوتدولت رواج یافت اتراک را بطریق سابق قوت تغلب نماند و 
یحیی بن خاقان را وزارت داد و برادر خود ابومحمد را بامارت حرمني شریفني فرستاد و در سنه دویست و شصت وسه عمروبن 
لیث که پای بر سریر سلطنت گذاشته بود تحف وهدایای بسیار بدارالخالفه ارسال داشت معتمـد امـارت خراسـان بـدو تفـویض 

را نیز باو مکرمت نمود و عبدالله بن طاهر را به نیابت در بغداد حاکم ساخت در سنه دویست و شصـت و  فرمود و ایالت بغداد
بفارس کشید خلیفه از او رنجیده فرمود در منابراو را لعنت کردند ونام او را بـه بـدی بـر زبانهـا آوردنـد عمـرو  رهشت عمرولشک

ه گردید و در همانجا به عالم دیگر خرامید مدت خالفتش پنج سال بود سپاه به بغداد کشید معتمد به نفس خود بحراب او متوج
دارالخالفـه  بـه صـوببرادرش ابواحمد با عمروصلح کـرده امـارت خراسـان وبغـداد را بعمـرو گذاشـت آنگـاه رایـت مراجعـت 
تی حرکـت کـرد چـون بـه افراشت ابواحمد را الموفق بالله لقب بود و علتی درهمان ایام پیدا نمود چنانکه ازجـای خـود نتوانسـ

بغداد رسید روی به آخرت آورد خالیق با پسرش معتضد بیعت کردند اما صاحب روضةالصفا نوشـته کـه مـدت خالفـت معتمـد 
بیست و سه سال بود ودر سنه دویست و هشتاد وفات نمودوموفق در ایام حیات معتمد روی به آخرت نهاد معتمد اول پسر خود 

  .اد بعد ازمدتی از پسر رنجیده برادرزادۀ خود معتضد بن موفق را ولیعهد گردانیدرا ولیعهد کرده مفوض لقب د

  ابوالعباس احمدبن الموفق بالله: المعتضدبالله
نمود یکی از افعال حسنه او این بود که نسبت بـه سـادات رفیـع وی مردی شایسته و عادل و باخالیق بطریق پسندیده سلوک می

بر سر منابر بر معاویه لعن نمایند و در سب و لعن بر روی بنی امیه گشایند ارکان دولت مانع  الدرجات محبت ورزیدی حکم کرد
گردد اما در رعایت سـادات بـه غایـت کوشـیدی و امـوال شود و باعث اذیت دولت میشدند و گفتند موجب خروج علویان می

بسر جسررسید مردی دید که بـر بـاالی جسـر در نمـاز  بسیار بایشان بخشیدی چه که پیش از خالفت بخواب دید که با سپاه بسیار
ایستاده هیچکس را زهرۀ آن نیست که از پیش او بگذرد چون سالم نماز داد پیش رفتـه سـالم کـرده جـواب شـنید آنگـاه دسـت 

شـد بیلـی سوی دجله دراز کرده تمام آب در کـف دسـت او مجتمـع شـد چـون دسـت از دجلـه بـرآورد بدسـتور معهـود روان مـی
اافتاده بود بامن فرمود این بیل را بردار و این زمني را بکن من بیل را برداشتم و به کندن زمني مشغول گشتم چون بیلـی چنـد آنج

شناسی گفتم الوالله فرمود منم علی بن ابی طالب بعدد هر بیلی که بر زمني زدی یکـی از اوالد تـو بـه بر زمني زدم فرمود مرا می
ب امر خالفت بتومتعلق خواهد گردید باید که اوالد مرا نیازاری و ایشان را رنجه مداری و فرزندان سلطنت خواهد رسید و عنقری

خود را نیز وصیت نمائی که بر ایذاء ایشان اقدام ننمایند چون معتضد ده سال ونه مـاه خالفـت نمـود در سـنه دویسـت ونـود در 
  .سرای جاوید بیاسود

  محمدبن المعتضد بالله: المکتفی بالله
محمد و جعفر خالیق با محمد که بزرگرت بود بیعـت کـرده او را : درکتب تواریخ مسطور است که از معتضد خلیفه دو خلف ماند

  .مکتفی لقب دادند
از معظمات وقایع زمان مکتفی خروج ذکرویه و قرمطی بود ذکرویه دو پسر داشت یحیی و حسن اماحسن خـال بـزرگ سـیاهی 

مت امامتست و خود را صاحب الشامةالسودا، خوانـدی در بادیـه طایفـه بنـی کـالب را دعـوت گفت این عالبر روی داشت می
کرده ایشان متابعت وی نمودند و صاحب الشامه بشام رفته دمشق و حمص را گرفته قتل عام کرده چون مکتفی ایـن خـرب شـنید 

فرسـتاد چـون بخـوارج نزدیـک شـدند کسـان  با لشگر فـراوان بدرقـه رفتـه محمـدبن سـلیمان را بـا بیسـت هـزار سـوار در مقدمـه
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ئی از میدان گریختند و خوارج ایشان را محمدهزار من نفت آورده در گوشه میدان ریختند آنگاه بر آنها حمله کردند بعد از لحظه
هرکه  تعاقب کردند محمد فرمود نفت را آتش زدند شعالت نار باال گرفت و خوارج را فروگرفت محمد عنان یکران بگردانید و

  .را از شر آتش خالصی یافته بود به قتل رسانید و صاحب الشامه با هر دو پسرش گرفتار شدند
پیمود و معتضـد یـک نوبـت بـر دیگر خروج قرامطه بود ابوسعید قرمطی که در زمان معتضد خروج کرده و بوادی طریق بغی می

  .سر او لشگر فرستاد
نیاورد اونیـز روی بـه آبـادی نکـرد در زمـان مکتفـی عزیمـت  ام ابوسعید بر زبانابوسعید آن سپاه را شکست داد دیگر معتضد ن

عراق نمود و مکتفی یوسف بن ابی الناج را با شصت هزار سوار بحرب او نامزد فرمـود چـون میـان ابوسـعید ویوسـف آشـنائی 
نـه نیـانگیز تـا ضـرری بتوالحـق نشـود قدیم بود یوسف رسوىل نزد ابوسعید فرستاد و پیغام داد کـه از راه مـن برخیـز و چنـدان فت

ولشگر تو متضرر نگردد در آن وقت ابوسعید را زیاده از شصت سوار نبود چون رسول یوسف مراسـم پیغـام اداء نمـود ابوسـعید 
آورد گفت شصت هزار کس دارد ابوسـعید گفـت واللـه شصـت کـس دارد که کسی را به نظر نمی پرسید که یوسف چند نفر همراه

ه سه نفر از مردم خود را فرمود یکی از بلندای خود را بزیر انداخت و دیگری شکم خود را بـه دشـنه پـاره سـاخت و ندارد آنگا
یکی دیگر خود را در آب فرات انداخت غرق گردانید آنگاه بـا رسـول گفـت اینسـت کـه بنظـر تـو رسـید یوسـف بـا مردمـی کـه 

بسگی سیاه کرد که نزدیک او به زنجري بسته بودند گفت فـردا سـپاه  بدینگونه مطیع و منقادند چگونه مصاف تواند دادو اشارت
یوسف را شکست خواهم داد و او را با این سگ در یک زنجري خواهم بست چون روز دیگر تالقی فریقني دست داد بـر لشـگر 

  .یوسف افتاد و یوسف بدست ابوسعید گرفتار آمده با آن سگ سیاه هم قطار شد
نهایـت بجـای تنـد و قتـل بـافراط کردنـد و فسـاد بـیفه رفتند و در موسم حج حجـاج را گرظمبه مکه معدر زمان مکتفی قرامطه 

آوردند آنگاه حجراالسود را از جای خود کنده به جانب بحـرین بردنـد تـا زمـان دولـت اسـماعیلیان مصـر حجراالسـود بدسـت 
د کس نزد آن طایفه فرستاد تا حجراالسود را به مکـه ایشان بود چون المعزالدین الله علوی در مصر بر سریر خالفت جلوس نمو

بردنـد چهـار برند قرامطه حجراالسود را در مکه رسانیدند و در محل خویشنت نصب گردانیدند گویند در هنگامی که حجر را می
  .شرت پرقوت مردند و در وقت بازآوردن یک شرت الغر به مکه رسانید

  .م دیگر خرامید مدت دولتش شش سال بودمکتفی در سنه دویست و نود و شش به عال

  ابوالفضل جعفربن المعتضدبالله: المقتدر بالله
در تألیفات مورخان مسطور است که بعد ازمکتقی بامقتدر بیعت نمودند و باب انقیاد بر روی وی گشودند چون مقتدر بر سـریر 

ار بـر بنـی هاشـم داد و هـزار هـزار دینـار بـه خالفت نشست ابواب جور و اعتساف بربست ودست احسان بگشاد پنج هـزار دینـ
درویشان و مستحقان بخشید و در زمان اوملک از فتنه بیارمید ابوالعباس هاشمی را وزیر خود گردانید مدت بیست و چهار سال 

  .ودفرمو یازده ماه و شانزده روز خالفت نمود، مقتدر مرد کریم النفس و خري بود با خالیق برفق و مدارا زندگانی می
در مدت دولتش سپاه دوبار بر وی خروج کرده او را خلع نمودند نوبت اول با عبداللـه بـن معتـز بیعـت کردنـد یکـی از معـارف 
حکایت نمود که در آن روز که با این معتز بیعت کردند و رسم انقیاد بجای آوردند من پیش محمدبن جریر طربی صاحب تـاریخ 

عت نمودند و داود بن جـراح را وزیـر کردنـد پرسـید قاضـی کـه خواهـد بـود گفـتم حسـن منـی رفتم و باوی گفتم که با عبدالله بی
ساعتی تامل نموده گفت این کار باتمام نخواهد رسید و با سرانجام نخواهـد گردیـد گفـتم از کجـا جـواب داد کـه ایـن هـر سـه در 

کارگذارنـد امـا روزگـار در تنـزل و تراجعسـت و منصبی که به ایشان رجوع شده کمال استحقاق دارند و هر سه ایشـان کـاردان و 
مستحق باید که محروم باشد همچنان شد که او گفته بود و آن منصب یک شب بیش نماند و روزگـار ایشـان را بگوشـه نشـاند تـا 

  :بیت  عاقالن را معلوم شود که هرن در هر زمان باعث حرمان بوده است
ــالم ــی اســت در ع ــان بس ــاه موجــب حرم  گن

 

 تـــرین مـــوجبی هـــرن باشـــدولیـــک صـــعب
 

چون دو نوبت مقتدر از خالفت منخلع گردید و باز بخالفت رسید مونس خادم به سببی از اسباب از خلیفه رنجیـده بـه موصـل 
رفت و با هشتصد نفر مرد با سی هزار نفر موصلی محاربه کرد غالب آمده موصل را بگرفت بعد از ضبط موصل لشگر به بغداد 

ام قبـول خود متوجه دفع او گردید بعداز محاربه مقتدر را درحربگاه بدست آوردند هرچند گفت مـن خلیفـه کشید و مقتدر بنفس
نکردند و او را گردن زدند این واقعه در سنه سیصد و بیست و یک روی نمود، در زمان مقتـدر امريخراسـان احمـدبن اسـماعیل 

  .سامانی بود

  القاهر بالله ابومنصور محمدبن المعتضدبالله
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چون بر اورنگ خالفت جلوس کرد مونس خادم و علی بن جابلیق حاجب را به قتـل آورد بـا آنکـه ایشـان در بیعـت او اهتمـام 
تمام کرده بودند، و حرم برادر خود مقتدر را گرفته مصـادره نمـود و کنیـزان او را شـکنجه کـرد و بـر سـر مـادر مقتـدر چـوب زده 

بمرد و بـرادر احمـد را گرفتـه چهـار مـیخ کشـید عاقبـت ترکـان از او رنجیدنـد او را  مجموع اموالش را بستد و او در آن عقوبت
گفت ایهاالناس صدقه دهید شخصـی را نمود و میگرفته میل کشیدند مدتی زنده بود و مانند سایر کوران بر در مسجد گدائی می

با متقی بیعـت کردنـد متقـی از قـاهر رخصـت  تا عهد متقی خود را خلع نکرد چون. نمودکه خلیفه شما بود و بر شما حکم می
رعایت که توکردی خود را از خالفت خلع کردم مدت خالفتش یک سـال و پـنج مـاه و هشـت روز  به جهتخواست قاهر گفت 

  .بود و این واقعه در سنه سیصد و بیست و دو روی نمود، وزیرش علی بن مقله واضع خط نسخ بود

  لمقتدر باللهابوالعباس احمدبن ا: الراضی بالله
نمـود نقـود بعد از آنکه قاهر را مقهور کردند با او بیعت آوردند و او خلیفه فاضل و ادیب و فصیح بود و اشعار آبدار منظوم مـی

اند که قاهر راضی و ابراهیم را که هر دو در صغر سن بودنـد کم عیار را ازمیان برانداخت و درم و دینار را خالص ساخت، آورده
دانستند کـه بـا آنهـا نید بعد از مقهور شدن قاهر به محبس رفته هر دو برادر را بريون آوردند ایشان متحري مانده نمیمحبوس گردا

خواهیـد ایشـان گفتنـد شـما را بـريون چه خواهند کرد راضی فرمود ای مسلمانان ما گروگان خودیم پدر ما را کشتید ازما چـه مـی
د نـا را خلیفه گردانیم هر دو برادر گفتند ما را بگذارید و دست از ما بدارید که روزی چآوردمی تا بر سریر خالفت بنشانیم و شم

حیات عاریتی را در ظالل عافیت بگذرانیم و این دو روزۀ عمر را غنیمت بدانیم امراء گفتند ناچار شما را به قبول امـر خالفـت 
ون بگوئی که از شما مستحق این منصب کدام است ابراهیم گفت ئی نخواهد بود اکناقبال باید نمود جز اینکه قبول نمائید چاره

برادر بزرگرت احمد مردی تمام است گفتند اگرچنني است اول تـو مبایعـت نمـای و طریـق اهتمـام بیعـت پیمـای الجـرم ابـراهیم 
ت نایب تعیني کرد نخست باراضی بیعت کرد آنگاه سایر اعیان بیعت کردند اول کسی که از خلفای بنی عباس در امامت و خالف

  . او بود، در سنه سیصد و بیست و نه از جهان گذران انتقال نمود، مدت خالفتش هفت سال بود

  ابواسحق ابراهیم بن المقتدر: لمتقی بالله
بعد از راضی برمسند خالفت برآمده مدت سه سال و یازده ماه و شش روز سکه دولت زد ودر سنه سیصد و سی و سه ترکان از 

  .گردیدند آخر او را گرفته میل کشیدند و در سنه مذکوره وفات نمود وزیرش احمدبن میمون بود او ملول

  ابوالقاسم عبدالله بن مکتفی: المستکفی بالله
در تواریخ مسطور است که ارکان دولت مستکفی را بر سریر خالفت نشاندند و پایه قدرش را بر سپهر برین رساندند در زمـان او 

بن بویه دیلمی در سنه سیصـد و چهـار بغـداد را گرفتـه امرياالمـراء گشـت و پایـه منزلـت دیالمـه از ایـوان کیـوان معزالدوله احمد
از اسباب معزالدوله از مستکفی بدگمان شده او را از تخت خالفت کشید و با خفت تمام به منزل خود برده  يدرگذشت به سبب

 بـه صـوبشیدن مستکفی زنـدگانی نیافـت و در سـنه سیصـد و سـی و پـنج نور بینش وی را عاطل و باطل گردانید بعد از میل ک
  .عقبی شتافت زمان حکومتش شانزده ماه بود

  فضل بن المقتدر بالله: المطیع المرالله
بعد ازمستکفی بر سریر خالفت جلوس نمود و مدت بیست سال و شش ماه و بیست و پنج روز خالفـت فرمـود آخراالمـر امـراء 

  .ا از خالفت خلع کردند و در سنه سیصد و شصت و شش وفات یافتمخالفت کرده او ر

  ابوبکر عبدالکریم بن المطیع المرالله: اللهبه امر الطایع 
به موجب فرمان پدر خالفت نمود مدت هفده سال و هفت ماه و پنج روز خلیفه بود عزالدوله در عهـد او بواسـطۀ دفـع اتـراک 

و عضدالدوله چون به بغداد رسید طمع در امارت آن ولیت کرد و عزالدولـه را بـه قتـل  پسرعم خود عضدالدوله را به مدد طلبید
بند کرد و جمیـع اسـباب او را در حیطـه تصـرف  گرفتهآورد بعد از فوت عزالدوله پسر او بهاء الدوله قایم مقام پدر شده طایع را 

  .آورد این واقعه در سنه سیصد و هفتاد و شش روی داد

  ابوالعباس اسحق بن المقتدر بالله: القادر بالله
نمـود الجـرم بهاءالدولـه قـادر را بـه قادر بطنجه نزد مهذب الدوله دیلمی بود و از طایع همواره توهم می لهبعد از قتل الطایع بال
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ر بغداد طلبید و بر مسند خالفت نشانید مدت دولت او چهل سال امتداد کشید در سنه چهارصد و بیسـت و هفـت بـه عـالم دیگـ
  .نمودخرامید زمان عمرش هفتاد و دو سال بود وزارت او را ابوالفضل حاحب ابن معمر می

  ابوجعفر عبدالله بن القادر بالله: القائم المرالله
چون بعد از قادر بر تخت خالفت متمکن گردید در روزگار او خالفت را رواجی بهم رسید تسلط ترکان و دیلمان تراجع و تنزل 

وی مستقل نبود مگر معتضد و معتمد مدت خالفت قـائم چهـل و چهـار سـال و به جز توکل تاعهد اوهیچ خلیفه نمود از زمان م
  .هشت ماه بود در سنه چهارصد و هشتاد و دو وفات نمود

  ابوالقاسم عبدالله بن القائم بالله: المقتدی بالله
ود وی دخرت ملکشاه را خطبه نمود ملک دخرت خود را در زمان او سلطان ملکشاه بن الب ارسالن سلجوقی پادشاه دیار اسالم ب

از اصفهان با وزیر خواجه نظام الملک و مادر دخرت با تجمل هرچه تمامرت به بغداد ارسال نمود از جمله اسباب عروسی یکصد 
و بر شش شـرت دوازده و سی قطار شرت بود همه بدیبای رومی و زربفت پوشیده و بار آنها اقمشه و امتعه نفیسه و طال و نقره بود 

بردنـد بازینهـای صندوق نقره بار نموده و آن صندوقها مشحون بود به جواهر قیمتی و سی وسه جنیبـت پـیش پـیش عمـاری مـی
مرصع به در و یاقوت و غريه و آنسه عماری مرصع داشت که بر شرتان کوه پیکر بار کرده بودند و خلخالهـای مرصـع بـر دسـت و 

  .ن دخرت بآن تجمل به بغداد رسید طوی کردند در آن طوی چهل هزار من شکر صرف گردیدپای اشرتان انداخته چو
  .مدت خالفت او نوزده سال و دوماه بود، در سنه چهارصد و نود و یک وفات نمود

  ابوالعباس احمدبن المقتدی بالله: المستظهر بالله
کیـارق بـن ملکشـاه کـه در آن اوان بغـداد بـود بـا او  به حکم والیت عهدی بعد ازمقتدی بر اورنگ خالفت جلوس فرمود و بـر

  .بیعت نمود مدت خالفت مستظهر بیست و پنج سال و کسری کشید در سنه پانصد و شانزده متوفی گردید

  ابومنصور فضل بن المستظهر بالله: المسرتشد بالله
انجامـان آغـاز فتنـه و فسـاد کردنـد ن بـیدر کتب تواریخ مسطور است که در روزگار او جمعی از خـرم دینـان خـروج نمودنـد و آ

طرف کشـید چـون بـدان والیـت رسـید جمعـی از فـدائیان روزی کـه در مجلـس او خلـوت بـود  مسرتشد بنفس خود لشگر بدان
بخرگاه درآمده او را به ضرب کارد به قتل آوردند مدت خالفتش هفده سال و شش ماه بود این واقعـه در سـنه پانصـد و سـی و 

د اما در روضةالصفا و غريه مذکور است که مسرتشد با سلطان محمود ابن مسعود سلجوقی محاربه نموده بدست چهار روی نمو
افتاد و عم مسعود سلطان سنجر رسوىل نزد محمود فرسـتاد کـه خلیفـه را بـه بغـداد ارسـال دارد و آنچـه از او و از سـپاه او گرفتـه 

فرمود که خلیفه را به قتل آوردند و آوازه درانداخت کـه فـدائیان او را قتـل  واگذارد سلطان باستقبال رسول سلطان سنجر شتافته
  .کردند

  ابوجعفر منصوربن مسرتشد: الراشد بالله
چون خرب قتل مسرتشد به بغداد رسید در سنه پانصد و سی و چهار بر مسند خالفت متمکن شد سلطان مسعود در همان ایـام بـه 

اشت الجرم به طرف موصل بطریق هزیمت قدم گذاشت مسـعود راشـد راخلـع کـرد و بـا بغداد رسید چون طاقت مقاومت او ند
مقتفی بیعت نمود و راشد بعد از یک سال که در اطراف عراق و آذربایجان سرگردان بود در ظاهر اصفهان بر اثر کـارد فـدائیان 

 .به قتل آمد زمان دولتش به قوىل یکسال بود

  بن المستظهرالمقتفی المرالله ابوعبدالله محمد
چون سلطان مسعود با او بیعت کرد و مملکت بغداد را در حیطه ضبط درآورد به مقتفی پیغام فرستاد که تفصیل نمای که هر روز 
خرج تو چند است تا بر جائی حواله نمایم که وکیل تو زر را از آن محل بستاند و در حضرت خالفت برساند مقتفی جـواب داد 

کشند باقی مایحتاج را از این قیاس باید نمود مسعود گفت مامردی رفیـع الشـأن را بـر بدارالخالفه میکه هر روز چهل اسرتآب 
ایم حق تعاىل شر او را از سر مسـلمانان بگردانـد تـا مسـعود زنـده ایم و عجب شخصی را به دولت رساندهمسند خالفت نشانده

ک سـلجوقی را بـه بغـداد راه ندادمـدت خالفـت او بیسـت و بود مهم خالفت رواجی نداشت بعد از فوت او مقتفی دیگـر ملـو
  .چهار سال و نه ماه بودو در سنه پانصد و پنجاه و دو وفات نمود
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  یوسف بن المقتفی المرالله المستنجد بالله
و چون بر سریر خالفت جلوس نمود خريات و حسنات بسیار فرمود بعد از آنکه یازده سال و یکماه خالفت کرد در سنه پانصـد 

  .هفتاد روی به آخرت آورد

  ابومحمدحسن بن مستنجد: المستضییء بنور الله
در آن روز که خلیفه گردید هـزار خانـه قیمتـی بـه مـردم بخشـید و غـري ایـن عطـاء وکیـل را  در کتب علماء تاریخ مسطور است که

ون بدو هزار دینار برسد از خلیفه اجازت اجازت داده بودآنچه کم از دوهزار دینار به مستحقان رساند اعالم خلیفه نگرداند و چ
  .طلبد مدت خالفت او نه سال و هشت ماه بود در سنه پانصد و هشتاد وفات نمود

  ابوالعباس احمدبن مستضیی: الناصر الدین الله
م روی بعد از پدر بر تخت دولت پانهاد و عالمیان را به عدل و داد نوید داد و دراواخر دولـت مستضـییء در بغـداد قحـط عظـی

  .نموده بود چون ناصر خلیفه شد باران رحمت بسیار بارید و قحط و غال برخص ووسعت مبدل گردید
در تواریخ مذکور است که منهیان به سمع ناصر رسانیدند که طلبه علم در مدرسه نظامیـه اکثـر اوقـات بشـرب خمـر وزنـا ولواطـه 

گوینـد ناصـر بـه  -ند مصرع چه کفر از کعبه برخیزد کجا ماند مسلمانیپیماینمایند و رسم فسق و فجور در آن مدرسه میاقدام می
اش برگردکـان ربـود در آن ایـام سـبزهغایت خوش منظر و نیکوپیکر بود با مالحت گفتار و حالوت رفتار دل از پـريو جـوان مـی

مایـد الجـرم در گرمـی روز ندمیده و دست خزان بر بهارستان رخسارش نرسیده بود خواست این معنی را به نفس خود تحقیق ن
-کرد و اهلش را به نظر امعـان درمـیگر شد و بهرطرف نگاه میبريون خرامیده به مدرسه نظامیه درآمده در صحن مدرسه جلوه

ه افتاد هوس وصول او به خاطرش سربرزده از کنج حجره بريون آمده فآورد در آن اثناطالب علمی را نظر به چهره با طراوت خلی
-آغاز نیاز نهاد و آهنگ عشق بازی ساز داد ناصر از این حرکت معلوم نمود که آنچه در باب متوطنان آن مدرسه می آن بدانجام

گویند بیان واقعست الجرم همان دم مراجعت نمود فرمان داد که مجموع اهل آن مدرسه را اخراج کنند ومدرسه را به خربندگان 
مـدت خالفـت ناصـر چهـل وهفـت سـال بـود در سـنه  -طالبـان علـم را شکسـتندداد تا اسب و اسرت در آن بستند و سر و دسـت 

  .ششصد و بیست و هفت وفات نمود

  ر محمدابن الناصر الدین اللهوابومنص: الظاهر بالله
و در  اند که ناصر خلیفه او را در ایام حیات ولیعهد ساخت و مدت شانزده سال او را در حـبس انـداختعلماء اخبار بیان نموده

کردند چون بر سریر خالفت نشست ابواب جور و اعتساف بر بست و دسـت لطـف و احسـان مدت بعد ازناصر او را دعامیآن 
بگشاد و اول فرمانی که داد آن بود که تمغای ممالک و بـاج و خـراج را برانـداخت و بـدعتهائی کـه پـدرش نهـاده بـود معـدوم 

باید به مالزمت آن را طلب نماید و اگر خود عـرض نتوانـد کـرد بـه  ساخت و گفت هرکس در ذمۀ پدرم ناصر چیزی داشته باشد
قلم آرد جمع کثريی بدارالخالفه آمده هر چه دعوی کردند و شاهد و بنیه آورند بدیشان داد امالک و ضیاع و عقار اهل سواد و 

های آنـرا در خزانـه بالهقرد نمود و  عراق و بغداد را که ناصر بعضی را به علت خراج و باسم باج ونام جریمه گرفته بود بدیشان
  .یافته به صاحبان آنها بازداد

در تواریخ مذکور است که تاج الدین رشیق حکایت نمود که نوبتی بعد از فوت ناصر در خدمت الظاهر بالله به خزینه درآمـدم و 
ه در آن انداخته بودنـد چـون ظـاهر در عهد ناصر طالها گداخت نمودم حوضی بود سی گز درسی گز کهدفاین و نفایس را بدو می

بدان نظر کرد به زبان آورد که شاید مراحق تعاىل چندان امانم دهد که این زر را مصرف رسانم و ارباب حاجت را از فقر و فاقـه 
به دم این برکه هنوز پر نشده بود مبرهانم من خندیدم خلیفه از سبب خنده پرسید عرض کردم روزی در مالزمت ناصر بدین جا آ

زبان آورد که آیا خداوند تعاىل مرا چندان امان دهد که این برکه را پرگردانم و خویش را باین تمنا برسـانم اکنـون مـرا از ایـن دو 
  .دعای مختلف تعجب آمده خنده کردم

  .مدت خالفت ظاهر نه ماه و چهارده روز بود در سنه ششصد و بیست و هشت وفات نمود

  ن ظاهر باللهابوجعفر اب: المستظهر بالله
وی کردار پسندیده و اطوار حمیده داشت بعد از پدر رایت خالفت برافراشت سخی طبع و رحیم دل بود هر مـاىل کـه در مـدت 
پانصد سال و کسری خلفای بنی عباس جمع کرده بودند جمله را بذل نمود در روزگار او مملکت عـراق در آبـادی مشـهور آفـاق 
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به غایت رسید در بغداد ضیافت خانهـا نهـاد کـه در لیـاىل و ایـام الـوان اطعمـه و انـواع فواکـه و  گردید و رفاهیت رعایا و برایا
حلویات در آنجا حاضر بود هر کس به یکی از آن ضیافت خانهـا رسـیدی مـدت سـه روز هرچـه خواسـتی میسـر گردیـدی، زمـان 

  .ر انتقال نمودخالفت مستظهرشانزده سال و دوماه و هفت روز بود در سنه ششصدو چهل و چها

  المستعصم بالله عبدالواحدبن مستنصر بالله
بعد از پدر بر تخت خالفت جلوس کرد وممالک را در حیطه تصرف درآورد او ولد بیست و پنجم است و خلیفه سی و هفتم از 

ممتـاز و مسـتثنی  اوالد عباس بن عبدالمطلب وی به کثرت سیم و زر وفور در و جواهر و بسیاری نخوت و تکـرب از سـایر خلفـاء
بودو از سالطني اطراف و خوانني اکناف هیچکس را در حضرت او بار نبود در آستانه دارالخالفه سنگی به رنگ حجراالسـود 

بوسید و آن آستني را ماننـد رسید آن سنگ را میانداخته و از پیش طاق قصر آستینی از اطلس سیاه آویخته بود هر که بدآنجا می
هـاو منظرهـا سـاخته بودنـد و در مالید چون سوارشدی طیلسان سیاه بر سر کشیدی و مردم بر گـذار او غرفـهه میجامه کعبه بر دید

  .نمودند نوبتی حساب اجازۀ آنها را کردند هزار مثقال طال برآمدروز سواری آنها را کرایه می
بردنـد سـوای میع ایشان از خزانه مواجـب مـیخوردند و جدر تواریخ مسطور است که چهل هزار سوار از دیوان خلیفه علوفه می

نوبتی میـان سـاکنان . عصم وزارت خود را بابن علقمی تفویض نمودتمس -لشگری که در عهدۀ ضبط امراء و ارکان دولت بودند
محله کرخ که شیعه مذهب بودند و محله دیگر که اهل سنت و جماعت بودنـد در روز عاشـورا نزاعـی بـه وقـوع انجامیـد و امـري 

محله کرخ را غارت کرد و دود از دودمان شـیعیان بـرآورد بسـیاری از سـادات بنـی  گرفتهحمد بن مستعصم جانب اهل سنت را ا
فاطمه را اسري کرده زنان ودخرتان ایشان را سر برهنه بر اسبان نشانده در بازار بگردانیدند و ایشان را بسرحد فضـیحت نشـانیدند 

خلیفه عرض نمود که امري احمد نسبت باوالد رسـول اللـه اسـتخفافی چنـني نمـود التمـاس چون ابی علقمی شیعه مذهب بود با 
آنکه او رامنع فرمائید که دیگر به چنني امور اقدام ننماید مستعصم به سخن وزیر التفـات نکـرد و ابـن علقمـی را بـه نظـر نیـاورد 

ایشان نهـاد مفصـل ایـن مجمـل آنکـه ابـن علقمـی چـون الجرم در فکر استیصال آل عباس افتادو سزای کردار آن طایفه را کنار 
مستعصـم رسـانید کـه  ضشنید که هالکوخان از آب آمویه عبور نموده و قالع اسماعیلیه را مسـخر فرمـوده اسـت بنـابراین بـه عـر

فـت پنـاه دغدغـه بـدرگاه خالودیت بر جبني دارند و باج و خراج را بـیببحمدالله امروز جمیع حکام انام و سالطني ایام داغ ع
گـردد اگـر امريالمـؤمنني فرمایـد کـه ایشـان را باشـتغال اعمـال موجبی در مواجب لشگر صرف میآرند و چندین زر و مال بیمی

ارسال نمایم هم مواجب ایشان به آن طایفه برسد و هم خزانه عامره را توفريی حاصل شود مستعصم از جهت حب مـال دشـمن 
مهم را بر رأی وزیر گذاشت ابن علقمـی در انـدک زمـانی جمیـع سـپاه را پراکنـده داشـتو  خاندان خود شد و صالح و فساد این

عرضه داشتی نزد هالکوخان فرستادو نیز لساناً پیغامی داد مضمون آنکه عساکر این بالد مانند حسن اعتقاد من نسبت به خلیفه 
بغـداد مسـخر او شـود هالکوخـان در بـدوحال آن  مفقود است اگر خان عظیم الشأن متوجه این دیار گردد مـن نـوعی نمـایم کـه

مکتوب را وقعی ننهاد و تصور کرد که ابن علقمی حیله کرده است چون ابن علقمی مکتوب دیگر فرسـتاد هالکوخـان مکاتیـب 
وزیر را به خواجه نصري طوسی نمود و با خواجه طریق مشورت گشود خواجـه جـواب داد کـه آنچـه ابـن علقمـی نوشـته در بـاب 

اعتقاد خود نسبت به مستعصم راستست اگرخان متوجه آنصوب شود فتح آن شهر میسر گردد چه اوضاع کواکب داللت بر  فساد
کند که دولت بنی عباس نهایت انجامیده هالکوخان بعد از شنیدن این سـخنان در سـنه ششصـد و پنجـاه و دو بـر تسـخري آن می

  .ار در مقدمه ارسال داشتعراق همت گماشت بایجونویان را با دوازده هزار سو
مغـول و تاتـار را چـه  آرام گردید از ابن علقمی مشورت نمود وزیر عرض کرد سپاهچون خرب توجه هالکوخان به خلیفه رسید بی

ها نابود گردنـد ه به بغداد توانند آمد اگر عورات و اطفال از بام خانها ایشان را سنگباران کنند مجموع آنها در کوچ یارای آنکه
ن آمدن بایجونویان بتحقیق پیوست مستعصم امري فتح الدین و امـري مجاهدالـدین را بـا دوازده هـزار سـوار باستیصـال ایشـان چو

فرستاد آن دو خیل در نواحی دو جبل بهم رسیده در هـم تاختنـد و همـدیگر را از خانـه زیـن برانداختنـد چـون آن روز غالـب از 
یگر نزول نمودند سپاه تاتار در آن شب تاکنار آب دجله را بر لشگر بغداد گشـودند و مغلوب معلوم نشد شب هنگام در برابر یکد

احمال و اثقال ایشان را بباد فنا و طوفان بال دادند و اکثر آن طایفه به غرقاب هالکت پای نهاده سرنهادند و آنچه از گرداب فنا 
با سه نفر از آن غرقاب گذشتندو به بغداد آمدنـد چـون  خالص شده بودند بضرب شمشري مغول کشته گشتند و امري مجاهدالدین

خلیفـه همچنـان در مقـام » الحمدللـه علـی سـالمة المجاهـدین«آورد  خلیفه آمدن او را معلوم کرد سه بار این کلمات را به زبان
ون مدت دومـاه غنود تا هالکوخان در ظاهر بغداد نزول نمود مستعصم متحصن گشت چبود و در مهد امن و امان میغفلت می

از ایام محاصره گذشت خاطر خلیفه را از طول مدت مالل رسیدو از ابن علقمی طریق چاره پرسید وزیـر جـواب داد کـه صـالح 
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هـای بغـداد را بگشـائیم و سلسـله مصـالحه را بجنبـانیم و ایشـان را بـه در آنست که ابواب نزاع و جدال مسدود نماییم و دروازه
ئی از خاندان چنگیزخان به نکاح خلیفه درآوریم تا بـدان جنگ و جدال و مقاتله بگذریم و مخدره صلح و صالح بخوانیم و از

وسیله بار دیگر عقد خالفت انتظام یابد ومخالف خالفت به بیغوله عدم شتابد خلیفه الهی و غافـل بـه سـخنان واهـی و باطـل 
ثـري از علویـان و عباسـیان و گـروه انبـوه از فضـالء و علمـاء وی فریفته شد و خلیفه با دو پسرش ابوبکر و عبدالرحمن و جمعی ک

میان خوف و رجا از دروازۀ بغداد بريون آمده چون به درگاه هالکوخان رسـیدند او را بـا دو پسـرش پـار داده بـاقی را موقـوف 
نه خواه روی به قتل و غارت گردانید همان لحظه آن طایفه را به قتل رسانید و لشگر مغول و تاتار را اجازت دادند و آن سپاه کی

بغداد آوردند و از کثرت مقتوالن آب دجله خوناب گردید گویند عده کشتگان بغداد به هزار هـزار و هشتصـد هـزار رسـیدو ترکـی 
بایجو نام به خانه یکی از معاریف رفته چهل طفل رضیع به قتل رسانید آتش قهر و زبانه غضب به طوری برافروخت که اسـواق 

  :نظم    رساند به آخرحور و قصور را جمله بسوخت و از آنهمه اثری نماند و روزگار در طرفةالعینی  و محالت و
ــنم تهــی ــوان همــی بی  از روی مــاه خرگهــی ای
 برجای رطل و جام مـی گـوران نهادسـتند پـی

 

ــنم چمــن  وز قــد آنســرو ســهی خــاىل همــی بی
 چنگ و نای ونی آواز زاغ است وزغنبرجای

 

فر سنه ششصد و پنجاه و شش بدارالخالفه رفتـه امـرا را طـوی داد و بـاب عـیش و طـرب بـر روی ارکـان هالکوخان در نهم ص
-دولت بگشاد و خلیفه را احضار نمود با او فرمود تو میزبانی و ما میهمان باید آنچه درخور ما داری بیـاری و از مراسـم مهمـان

ال چندین خوف بر او اسـتیال داشـت کـه مفـاتیح خـزاین را نوازی فرونگذاری مستعصم این سخن را حقیقت انگاشت در آن ح
شناخت و بدنائت خود را به طوفان بال انداخت فرمود قفلهای ابواب خزاین را گشودند و شکستند و دو هزار جامه و هـزار نمی

حاضـران بخشـید و  دینار زر و بعضی مرصع آالت به نظر هالکوخان رسانیدند هالکوخان التفات به آنها ننمود و مجموع را به
با خلیفه گفت امواىل که در ظاهر است از بندگان ما است امـا مخفیـان را بگـو در کجاسـت مستعصـم اشـارت بـه صـحن سـرای 
دارالخالفه کرده آن زمني را کندند و حوضی مملو از سنگهای طال برآوردند هر یک به وزن صد مثقال آنگاه هالکوخان در باب 

داننـد اگـر خوانندو بر نفوس و اموال خود حاکم مـیایشان گفتند اهل اسالم او را خلیفه خدا میخلیفه باخواص مشورت نمود 
از این ورطه خالص شود ممکنست که از اطراف لشگر بدو پیوندد و استعداد حرب بهم رساند و کار بر ما مشکل گرداند دشمن 

نصیحت مشفقان از شـایبه ریـا  ت هالکوخان چون دانست کهرا بهرت از تنگنای لحد جائی و نیکوتر از مطمورۀ عدم مأوایی نیس
و غرض مرباست الجرم به قتل خلیفه فرمان داد و ماه جاه بنی عباس به مغرب فنا روی نهاد، گوینـد چـون حسـام الـدین مـنجم 

اه گـردد و سـی شنیده که مستعصم راهالکوخان خواهد کشت و از خونش نخواهد گذشت گفت اگر خلیفه کشته شود عالم تاریک
و آثار قیامت ظاهر شود هالکوخان از این سخنان متوهم گردید و حقیقـت احـوال را از خواجـه نصـري پرسـید خواجـه ترسـید کـه 

داد که زکریا و یحیـی را بـه قتـل رسـانیدند و سـرور  مبادا هالکوخان کار را باتمام نرساند و مطلب او ناتمام بماند الجرم جواب
ن علی را شهید گردانیدند هیچیک از این عالمات به ظهور نرسیدو آشکار نگردیـد حسـام الـدین از اولیا علی مرتضی و حسني ب

گردد خان در این باب از حسام الدین مجلگـاه خواسـت و آن ابلـه نـادان گوید که آنها بر قتل امري بنی عباس مرتتب میکجا می
-فرمود که خلیفه را بر نمدی پیچیدند و بـر شـیوۀ آنکـه نمـد مـی نیز مجلگاه دادو بعضی گفتند شمشري بر خلیفه نتوان نهاد لهذا

  .مالند مالیدند تا بدارالجزاء منزل گرفت و جور و ظلم عباسیان نهایت پذیرفت

  بر سبیل اجمال مقال در بیان احوال بعضی از مشایخ آن دیار

  ابواسحق ابراهیم الصیاد قدس سره
نمود، وی فرموده است فقر را الزم گري و خـوف دت خود را بامعروف درست میمذهب وی انقطاع و تجرید و انزوا بود، و ارا
  .مکن از آن و خود را از ما سوی الله برهان

جنید گوید که روزی نزد سری سقطی قدس سره بودم ابراهیم آمد پارۀ حصـري ازار خـود سـاخته و پالسـی بـر دوش انداختـه بـود 
ئی بخرید چون جبه را آوردند گفت یا ابااسحق این را بپوش که با مـن ی وی جبهسری چون وی را دید اصحاب را فرمود که برا

کنـی جبـه را نپوشـید و روان نشـینی و ده درم ذخـريه مـیده درم بود با آن این جبه را برای تو خریدم ابراهیم گفت با فقـراء مـی
  .گردید

  ابو حمزه محمدبن ابراهیم قدس سره
باسری سقطی و بشرحافی صحبت نموده و در سفر با ابوتراب نخشبی طریـق مرافقـت پیمـوده  از فرزندان عیسی بن ابان بوده و
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  .اندابوبکر کنانی و خري نساج و غريهما از وی حدیث روایت فرموده
تـرین جـاهالن نفـس امـاره اسـت ازوی جاهـل »واعـرض عـن الجـاهلني«فرمایـد وی گفته است که حق سبحانه و تعاىل مـی

  .تر استیقاعراض کردن نیکو ال
یعنی محبت و ارادت فقـرا و لـوازم آن بجـاآوردن کـاری اسـت  حب الفقراء شدید الیصرب علیه االصدیقوهم وی گفته است 

  .دشوار و صرب نخواهد کرد براین کار مگر نیک کردار و راست گفتار
خدمات شایسته کردنـد ناگـاه از وی نوبتی به شهر طرطوس رفت وی را آنجا قبوىل عظیم پیدا شده مردمان روی به وی آورند و 

در حال بیخودی سخنی صادر گشت که مردم فهم آن نکردند و او را به حلول و زندقه نسبت دادنـد و زبـان طعـن و لعـن بـروی 
  :بیت    گشادند

 د صـحرائیبـه امـر االای مغربی کم گوسـخن
 

ــه صــحرائی نمــی ــا راک ــان اهــل دری ــد زب  دان
 

کردنـد کـه چهارپایـان زنـدیق اسـت چـون از نـد و چهارپایـانش را غـارت نمودنـد و فریـاد مـیاو را از شهر طرطـوس بـريون کرد
  :طرطوس بريون رفت این بیت را بخواند بیت

 لــــک فــــی قلبــــی المکــــان المصــــون
 

 کــــــل بحــــــث علــــــی فیــــــک هیــــــون
 

  .وهشتادو نه در روزگار خالفت المعتضد بالله عباسی وفات یافت در سنه دویست

  م جنید بغدادی قدس سرهسیدالطایفه ابوالقاس
اصل آن جناب نهاوند و مولد ومنشأش بغداد بوده و ارادت خود را بـا خـالوی خـود سـری سـقطی درسـت نمـوده و بـا حـارث 
محاسبی و محمد قصاب صحبت داشته ابوسعید خراز و ابوالحسني نوری و ابوعلی رودباری و ابوبکر سنبلی و رویم بـن احمـد 

الکبري همدانی و ابوبکر کسائی دینوری و ابومحمدجریری و غیالن سـمرقندی و ابـوجعفر خفـار و وعمر و بن عثمان مکی وزیاد
ابوجعفر ضرغانی و ابوبکر واسطی و ابوبکر دقاق و کبـري بصـری وابـوبکر کتـانی بغـدادی و ابـی بکـر بـن ابوسـعدان بغـدادی و 

بسـیاری دیگـر از ایـن طایفـه مریـدان شـیخ جنیـد ابوبکر عطوفی و جعفر بن محمد خلدی و عبدالله بن محمـدرازی شـعرانی و 
اند مانند ابوالحسن نساج و ابوالعباس مسروق و ابوطالب اخمیمی را دریافت نموده بو جمعی کثري دیگر زمان آن جنا -اندبوده

ابـراهیم رازی  و ابویعقوب نهرجوری و ابراهیم الخواص و ابوعبدالله الخاقان و ابواحمد قالنسی و ابوالعباس بن عطاوابوثابـت
و ابوعثمان حريی نشابوری و محمدبن افضل بلخی و ممشاددینوری و ابوعبدالله مغربـی و محمـدبن طـاهر مقـدس و ابـوعمر و 
دمشقی و ابوبکر دقاق و عبداللـه بـن محمـد الخـراز و ابوحامـدبرنجی و ابـوجعفر صـیدالنی و ابوالحسـني الـوارق وابوالحسـني 

ی و دمحمـدبن ابـراهیم مصـری و ابـوعلی محمدمشـفقی و عبداللـه بـن محمـدالمرتعش بغـداهاشمی و ابـوبکر طـاهر ابهـری و 
ابوالحسني بن هند فارسی و ابوعبداللـه خفیـف شـريازی و یوسـف بـن الحسـني رازی و علـی بـن سـهل اصـفهانی و شـیخ علـی 

  .اندجورجانی و غري ایشان نیز بسیار بوده
له بوده و در سنه دویست و نود و نه و به روایتـی نـود و هشـت و در ایـام خالفـت در روزگار المعتضد بالله و پسرش المقتفی بال

المقتدر بالله وفات یافت شیخ ابوجعفر گفته اگر عقل مردی بودی در صورت جنید ظهور نمـودی و گفتـه از ایـن طایفـه سـه تـن 
  .بوده که چهارم ایشان ظهور ننموده

و ایاک و ان تنظر بالعني التی بهـا تشـاهد اللـه اىل غرياللـه عـز وجـل اصرف همک اىل الله عز و جل و او فرموده است 
یعنی باید که قصد و توجه تو نبود مگر به حق سبحانه و تعاىل و برپهیز از آنکه به قـوۀ بصـريتی کـه  فتسقط عن عني الله تعاىل

مشاهده کنی بیفتی از نظر حق سـبحانه و کنی و چون به آن قوه غري راتوانی کرد غري را مشاهده میکنی و میحق را مشاهده می
  .تعاىل

تـر و بـزرگرت مجـالس یعنـی شـریف اشرف المجالس و اعالها الجلوس مع الفکرة فی میدان التوحیـدودیگر فرموده است 
آنست که شخص بنشیند با اندیشه یکتا ساخنت دل از غري حق سبحانه و اشارت بر این معنی است که حذیفه رضی الله عنه گفته 

یعنی بنشني ساعتی تا ایمان آریم ایمان حقیقی که یکتـا سـاخنت دل اسـت از غـري و برآسـائیم از  اجلس ساعة حتی نؤمنست ا
  .یاد اغیار

  .یعنی بال غافل شدنست از فرستنده بال البالء هو غفلة عن المبلیاز وی پرسیدند که بال چیست گفت 
ه اسـت اول حجـاب خلـق دویـم حجـاب دنیـا سـیم حجـاب نفـس شخصی خندید گفت که مشایخ خراسان برآنند که حجاب سـ

رویـةاالعمال و مطالبـة الثـواب علیهـا و رویـة : فرموده که این حجب دل عام است و خاص محجوب به چیـزی دیگـر اسـت
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 هرکه کردار خود مشاهده کند از الله تعاىل محجوبست و آنکه پاداش خواهد بدان عمل و آنکـه ازمـنعم نعمـت نگـرد آن النعمة
یعنـی برپهیزیـد خـود را از فـرود  ایاکم و لذات الطاعـات فانهـا سـموم قاتلـةنیز محجوبست چنانکه شیخ واسعی گفته است 

مانع شهود حق اسـت  زهریست کشنده که آمدن و انس گرفنت بلذات که مرتتب گردد بر اعمال زیرا که فرود آمدن به لذات اعمال
ه طاعات باید که خاىل بود از لذات زیرا که ترتب لـذت بـر عمـل عالمـت عـدم و موجب اعراض از وی سبحانه ومراد اینست ک

خوش کردن طاعت متضمن پسندیدنسـت و  قبول عملست و عیسی بغدادی گفته که خوش کردن طاعات باشرکت برابر است چه
  .ندیشهخود را دیدن است و خود را دیدن شریک ساخنت غري است با حق در مالحظه و ا پسندیدن از خود متضمن
  .شود فرمود که عمل نیز عطای اوست چه عمل و مبادی عمل از او است سبحانه و تعاىلعمل میازجنید پرسیدند که عطا بی

  سری بن المفلس السقطی قدس سره
انـد نسـبت ئی که از طبقه ثانیهمراد شیخ جنید و سایر بغدادیان است و مرید شیخ معروف کرخی است از طبقه اوىل است طایفه

یعنـی کسـی کـه  من تزین للناس بمالیس فیـه سـقط مـن عـني اللـه عـزو جـلخود را به وی درست نمایند، از کلمات اوست 
دروقـت  -بیاراید خود راو بنماید به مردم به چیزی که وصف او نیست و از آن احوال مرباست بیفتـد از نظـر عنایـت حـق تعـاىل

یعنی برپهیز از صحبت بـدان و قطـع مکـن از  عن الله بصحبةاالخیار ایاک و صحبةاالشرار و التقطعاحتضار جنید را گفت 
وفات جناب شیخ در سیم رمضان المبارک سنه دویسـت و پنجـاه و سـه در روزگـار خالفـت المعـز باللـه  -خدا به صحبت نیکان

  .روی نموده است رحمةالله علیه

  ابومحفوظ معروف بن فريوزکرخی قدس سره
و بکری بوده بردسـت علـی بـن موسـی الرضـا مسـلمان شـده و معـروف دربـانی آن حضـرت را  اند اسم پدرش علیبعضی گفته

سـائلی از وی  -اختیار نموده و مدتها سر به آستان راستان سوده، مزید محرمیت آن جناب نسـبت بـه خانـدان والیـت معروفسـت
یعنـی محبـت  هب الحـق و فضـلهالمحبة لیس من تعلیم الخلق انما هو من مواسؤال نمود که محبت چیست جواب فرمود 

آموختنی و تعریف کردنی نیست بلکه امریست ذوقی و از مواهب حق سبحانه و تعاىل است، کسی گفت مـرا وصـیتی کـن گفـت 
گوینـد . تعـاىل مگـر در طـور و کسـوت مسـکني بیند ترا خداییعنی با حذر باش تانه احذران الیراک الله االفی زی المسکني

ئـی بـه آن حضـرت رسـید وفـات یافـت و ایـن در سـنه ن مقار ازدحام روی نمود کـه از کثـرت خلـق صـدمهئی بود آروزی باراده
  .دویست در زمان خالفت مأمون اتفاق افتاد

  بابل
ازمداین سبعه عراق عرب بوده قینان بن انوش بن شیث بن آدم آنجا را بنا نمود طهمورث دیوبند در تعمري آن کوشید و ضحاک 

انـد ضـحاک بـر ر آن کشیده و هر دو آنجا را دارالملک ساخته عمارات محکم و قصور مستحکم طرح انداختهو نمرود باروئی ب
سر تلی قلعه پرداخته آن را کنک نام نهاد اکنون آن قلعه خراب و آن شهر چون سراب است گویند بر سـر آنتـل چـاهی اسـت کـه 

د شهر بابل پایتخت بخـت النصـرو اوالد او بـوده و ازجانـب هاروت و ماروت در آن چاه به حکم ایزدی محبوسند مدتهای مدی
انـد ظهـور ایشـان چهـارهزار و پانصـد ونـود و هفـت یفه چهل و دو نفر بودهااند آن طنمودهملوک عجم در آن دیار حکومت می

  .سال از هبوط آدم گذشته بود و مدت حکومت آن فرقه چهارصد و سی و چهار سال است

  حله
ایست نزهت قرین آبش خوشگوار و هوایش سازگار مشتمل است بر باغات نیکو و نخلستان چون مینو، دینهشهریست دلنشني و م

» عظـم«اش گشاده است طولش از اقلیم سیم و به قوىل چهارم در کنار فرات واقع و در زمني هموار اتفاق افتاده و اطراف اربعه
در سنه چهارصـد و سـی و شـش در زمـان خالفـت القـائم باللـه امري سیف الدولةبن صدقة بن منصور اسدی » النه«و عرضش 

عباسی آنجا را ساخت و عمارات دلگشا و قصور روح افزا طرح انداخت شط فـرات در وسـط شـهر روان و اکثـر عمـارات وی 
  .اندکست سمت غربی واقع و جانب مشرق معموری

ند و مدت صد و چهل سال دولت ایشان طـول کشـید و اند در سنه چهارصد و هفت ظهور نمودو ملوک بنی اسد هفت نفر بوده
حکومت آن فرقه در زمان خالفت المقتفی بالله عباسی در سنه پانصد و چهل وهفت منقرض گردید آن والیت همـواره مسـکن 

ا ظهـور علماء امامیه و فضالء اثنی عشریه بوده موالنا جمال الدین عالمه صاحب قواعد و موالناابوالقاسم مؤلف شرایع از آنجـ
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  .اندنموده

  منبع فرات
دویست گز در دویست گز واقع چندان آب از آن چشمه  جبال ارمنیه کربی و ارزن الروم در او چشمه عظیمه است و دور آن قرب

گـردد رودی عظـیم گشـته از جنـوب رود وعیون و انهار بر آن ملحق مـیجاریست که گذر اسب بدشواری است چون مسافتی می
ن گذشته کنار قلعه کماخ قطع نمود بر ظاهر بلدۀ اکن آمده شهر مالطیه را قطع کرده نهرهای جبال اوجق داخـل والیت آذربایجا

وی شده به والیت شام داخل گردد وانهار بسیار بـدو پیونـدد و قـدیم در سـواد عـراق رودچنـدان از آن برداشـته بودنـدو قـراء و 
آنهـا بـوده اکنـون همـه آنهـا خـراب اسـت و آن آب از کنـار شـهر حلـه و واسـط مزارع بر آنها ساخته که مداراکثر مداین سبعه بر 

شود طـول شـط العـرب گذشته در زیر قریه قطاره به آب دجله بغداد منضم گشته شط العرب تشکیل شده داخل دریای بصره می
  .چهارده فرسخ است

  سامره
اش گشـاده اسـت قـدیم واره اتفاق افتاده و اطراف اربعهاو را سرمن رأی نیز گویند آبش خوشگوار و هوایش سازگار در زمني هم

الزمان یکی از ملوک عجم آنجا را بنا نموده به مرور زمان آن مکان خراب شده معتصم عباسی آنجا را تجدید کرده و در وسعت 
زمـان  و عظمت آن مساعی جمیله به عمل آورد طول عمارت آن هفت فرسخ و عرضش یـک فرسـخ رسـید و آبـادی آن دیـار در

بنی عباس به نهایت انجامید ومعتصم مسجد جامعی سـاخت و منـاری در آن مسـجد پرداخـت کـه ارتفـاع آن صـدو هفتـادگز و 
فرمـود میـان آن مسـجد معتصـم سـنگی وضـع  عروج راهش از بريون بود شاه اسماعیل صفوی بر اسرتی سوار شده بر باالی آن

اکنـون بـه جـز خـربی از آن  دگفتنـو حجم آن نیم گز آن را کاسه فرعون مـیکرده بود دورش بیست وسه گز و بلندی او هفت گز 
  .اثری نیست و ازعمارت سامره قلعه محقری مانده
و فرزنـد او امـام حسـن عسـکری علیهماالسـالم اسـت وحضـرت صـاحب االمـر  مدفن امام الهمـام علـی بـن محمـد النقـی

اند و خالیق از اطراف و اکناف عالم به جهت زیارت آنجا شده ئی که آنجا واقع است غایبمحمدبن حسن المهدی در سردابه
  .روند و مردمش اهل سنت و جماعتندوخاىل از رکاکت نیستند قرب هزار باب خانه در آنجا باقی استمی

  ذکر امام دهم علی بن محمد بن علی بن موسی الرضا
حضـرت نقـی و هـادی بـوده آن حضـرت را نجیـب و اسم گرامی آن جناب علی و کنیت او ابوالحسـن و مشـهورترین القـاب آن 

اند، والیت باسـعادت آن حضـرت در مـاه ذیحجـه مرتضی و عالم و فقیه و امني و مؤتمن و طیب و متوکل و عسکری نیز فرموده
ام ولـد اش انـد، والـدۀ ماجـدهسنه دویست و دوازده و بقوىل چهارده در نواحی مدینه منوره روی نموده و زیاده بر این نیـز گفتـه

شهادت کثريالسعادت آن حضرت در ماه رجب سنه دویست و پنجاه و چهار بسم متوکل و بقوىل به ظلـم پسـرش معتضـد و  -بود
انـد در هنگـام به روایتی معتمد بریاض جنان خرامید در حني وفات والد بزرگوارش شش ساله بود بعضی زیاده بر ایـن نیـز گفتـه

  .از عمر گرامی آن حضرت گذشته بود در زمان امامت سی و سه ساله و کسری بوده شهادت چهل سال به روایتی چهل و یک
در کتب علماء اخبار مذکور است که متوکل عباسی در زمان حکومت خود یحیی بن هرثمة بن الحسني را به مدینه منوره فرسـتاد 

و  تشـریف ارزانـی داشـت مـدت دو سـالکه آن حضرت را بسرمن رای بیاورد آن جناب به موجب فرمان آن جورپرور به سامره 
نجا مقیم بود در همانجا به سرای جاودانی انتقال فرمود و در محل خود مدفون گردید اوالد آن حضـرت پـنج نفـر آچند ماه در 

  .بودند حسن عسکری و حسني و محمد و جعفر وعایشه

  ذکرامام یازدهم حسن عسکری بن علی النقی علیهما السالم
حسن و کنیت او ابومحمد و القاب همایونش زکی و هـادی و عسـکری بـوده والدت باسـعادتش در مـاه اسم سامی آن حضرت 

ش ام ولـد بـوده و راند و مادر پاکیزه گـوهربیع الثانی سنه دویست و سی و یک در مدینه منوره روی نمود و بعضی سی دو گفته
بسم معتمد عباسی وقوع یافـت در زمـان فـوت والـد شهادت کثريالسعادت آن حضرت در ماه ربیع االول سنه دویست و شصت 

بزرگوار خود بیست و دو ساله و به روایتی بیست و سه ساله بود و آن حضـرت مـدت بیسـت و نـه سـال زنـدگانی نمـود و زمـان 
اند ودر جنب والد بزرگوارش مدفون گشت آن حضـرت بـه غـري از حضـرت مهـدی امامت آن حضرت پنج سال کم و بیش گفته

  .الحسن فرزندی نداشتمحمدبن 
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 بن علی النقی بن محمدالجواد بن علی الرضا بن موسی ذکر امام دوازدهم ابوالقاسم محمدبن الحسن العسکری
بن الحسني الشهید بن علی بن ابی طالب بن  الکاظم بن جعفر الصادق بن محمدالباقر بن علی السجاد

  بن عبد مناف علیهم السالم عبدالمطلب بن هاشم
یت آن جناب با حضرت رسالت مآب موافق است در زمان غیبت نام نامی آن حضرت را مذکور ساخنت جـایز نیسـت و اسم و کن

القاب همایونش مهدی و قائم و منتظر و حجت و صاحب است والدت با سـعادت آن حضـرت در مـاه شـعبان سـنه دویسـت و 
اند در هنگام وفات پدر بزرگوارش پـنج سـاله بـوده در سـنه هپنجاه و پنج در سر من رآی ظهور نموده بعضی زیاده بر این نیز گفت

دویست و پنجاه و شش در زمان معتمد عباسی در سردابۀ سرمن رأی از نظر فرق برایـا غایـب شـد تـا حـال غایـب اسـت هرگـاه 
ان دیـن و ملـت ارادۀ ازىل به ظهور آن تعلق گريد نقاب اختفا از چهرۀ آفتاب آسای خود خواهد گرفـت و بـه ظهرووجـود اوبوسـت

رونق و طراوت خواهد پـذیرفت بنـابر صـحاح اخبـار کـه از سـید ابـرار رسـیده جمیـع فـرق امـت نبـوی و تمامـت طوایـف ملـت 
مصطفوی متفقند که ظهور مهدی به ظهور خواهد انجامید اما این مسئله مختلـف فیـه اسـت کـه مهـدی موعـود محمـدبن حسـن 

سنت و جماعت آنست که قائم آل محمد شخصی خواهد بود از اوالد بتـول کـه  است یا دیگری از بنی فاطمه است اعتقاد اهل
نکه پر از جور شده باشد پر از عدل فرماید، و در نزد امامیه متولد شده است و غیبت آدر آخرالزمان تولد نماید و عالم را بعد از 

اسـت تـا زمـان انقطـاع سـفارت، دویـم نموده است و آن حضرت را دو غیبت بوده است یکی صغری و آن از وقـت والدت او 
غیبت کربی و آن از زمان انقطاع سفارتست تـا وقتـی کـه اراده ازىل بـه ظهـور اومتعلـق گـردد، در غیبـت صـغری آن حضـرت را 

اند آن سفارت درعهد راضی بن مقتـدر عباسـی بـر گرفتهاند و جواب مینمودهاند که حاجات خالیق باو عرض میسفريان بوده
ن محمدسمری اختتام یافت و علی بن محمد در سنه دویست وهفتاد و شش به جهان جاویـد شـتافت دیگـر هـیچ شخص علی ب

اند از ابـی محمـد حسـن بـن احمـد المکنـب کـه گفـت در روایت کرده -سفريی آن حضرت را ندیده و به خدمت آن امام نرسید
فت نزد او رفتم قبل ازوفات توقیعی بريون آورده نزد جمعـی ردارالسالم بغداد بودم در ساىل که علی بن محمد از عالم فانی می

یا علی بن محمدالسمری اعظم الله اجراخوانک فیک فانـک میـت مـا که پیش او بودند نهاد مضمون آن این بوده است 
بینک و بني ستةایام فاجمع امرک والتـوص اىل أحـد فیقـوم مقامـک بعـد وفاتـک فقـد وقعـت الغیبةالتامـة فالظهـور 

ذن اللــه تعــاىل و ذلــک بعــد طــول االمــد و قســوة القلــوب و امــتالءاالرض جــوراً وســیأتی مــن شــیعتی مــن یــدعی االبــا
راوی گوید چـون بـرین المشاهدة قبل خروج السفیانی و الصیحة فهو کذاب مفرت و الحول و القوة االبالله العلی العظیم 

وفـات نمـود و کسـی را وصـیت نفرمـود بعـد از آن غیبـت کـربی توقیع نگریستم و از نزد علی بن محمد بريون آمدم به روز ششم 
  .است باذن الله تعاىل ازمکه معظمه ظهور خواهد کردو عالم را از عدل و انصاف مملو خواهد ساخت

ظاهر شود پشت بر دیوار خانه کعبه نهـدو سیصدوسـیزده مـرد بـر او  از امام ناطق جعفر الصادق منقولست که چون حضرت قائم
از درگـاه حضـرت حـق  بقیةاللـه خـريلکم ان کنـتم مـؤمننيو اول کالمی که بآن ناطق گردد این آیه خواهـد بـود  جمع گردند
  :بیت    . امیدوارم که آن بقیةالله ظهور کند و باقی عمر را در مالزمت آن جناب گذارمىلسبحانه و تعا

 ایــن عمــر عاریــت کــه بحــافظ ســرپده دوســت
 

ـــــنم ـــــلیم وی ک ـــــنم و تس  روزی رخـــــش ببی
 

خیـزد و آن از کنـار شهر سامره آبش دجله است و آن آبی است در غایت گوارندگی و آن از بالد ارمن و بایزید و دیار بکـر برمـی
گذشـته و در قریـه  کنـد و از بغـداد و مـداینگذرد و والیت عمادیه و موصل و سـامره را قطـع مـیشهر آمده و از دیار ربیعه می

  .ریزدخل شط العرب شده و بصره را قطع نموده به دریای بصره میمطاره به آب فرات منضم گشته دا

  کاظمني
اش واسـع سـمت غربـی شـط اتفـاق افتـاده عـهبایست دلگشا و جائیست روح افزا در یک فرسخی بغداد واقع و جوانب ارقصبه

انـه و مـدفن امـامني اکثر فواکه گرمسريی آنجا به غایت خوب سیما خرمایش به نهایـت مرغوبسـت مشتملسـت بـدو سـه هـزار خ
  .الهمامني موسی بن جعفر الکاظم و محمدبن علی الجواد آنجاست

  سی الکاظم علیه السالموذکر امام هفتم م
انـد و القـاب اسم سامی آن حضرت موسی وکنیت آن جناب ابوالحسن بوده و ابوابراهیم و ابـوعلی و ابـو اسـماعیل نیـز فرمـوده

و امني است مشهورترین القاب آن حضرت کاظم است پدر آن سرور منبع الحقـایق امـام شریف آن بزرگوار کاظم و صابرو صالح 
گفتند والدت آن حرت میان مکه معظمه و مدینه منوره جعر صادق است مادر آن پدر عالمیان ام ولد بود او را حمیده بربریه می

ه روایتـی بیسـت و نـه روی نمـوده و شـهادت آن در منزل ایواء یوم یکشنبه هفتم شهر صفر المظفر سنه صد و بیست و هشت و ب
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حضرت به سعایت علی بن اسماعیل بن امام جعفر صادق و بسم هارون و به ظلم یحیی بن خالد برمکی و سـندی بـن شـاهک 
  .اند اتفاق افتاده استدر ماه رجب سنه صدو هشتاد و سه، کم وبیش نیز گفته

امش بیست و سه سال بوده و در وقت شهادت پنجاه و چهار سـال از سـن وفات والد عاىل مق امگعمر گرامی آن حضرت در هن
  .اندشریفش مرور نموده بود وزمان امامت آن وىل مطلق سی و پنج سال بوده و کم و بیش نیزگفته

در کتب علماء اخبار مذکور است که آن حضرت از اهل طغیان بسا جور دید و از خلفاء عـدوان بسـی سـتم کشـید از آن ظالمـان 
اهانت و اذیت فراوان به آن حضرت رسید چنانکه در نـزد تربـت جـد خـود خـاتم االنبیـاء بـه حکـم هـارون فضـل بـن ربیـع آن 

و مقید نموده به بصره نزد عیسی بن جعفربن منصور عباسی ارسال داشت و این منقصت و خیانت  گرفتهخالصه کاف و نون را 
ز خــالق آزرم نمــود و ابــواب قهــر حــق تعــاىل را بــر روی خــود گشــود را در خانــدان خــویش گذاشــت نــه از خلــق شــرم و نــه ا

هرچندهارون خواست عیسی بر قتل آن امام مظلوم اقدام نماید عیسی بر این امر شنیع و فعل قبیح اقدام ننمـود آخـر آن معصـوم 
تی جاه بر هـارون غلبـه را به بغداد طلبیده محبوس گردانید مدتهای مدید آن حضرت در حبس هارون بود چون حب دنیا و دوس

نمود نفس اماره جهان را به زیور سرخ و زرد در نظرش آرایش دادو ابلیس پرتلبیس خوان ریاست را به چرب و شـريین زیـب و 
زینت داد الجرم دنیای فانی را که متاعی بس قلیلست کثري پنداشت و عالم بقا و جاوید را مهمـل گذاشـت بنـابراین قتـل انسـان 

  .گاشت وهالک نفس کلی را جزوی پنداشت الجرم کرد آنچه کرد و آتش از نهاد خود برآوردکامل را سهل ان
  .آن حضرت را بیست پسر و هجده دخرت بود

علی الرضا، زیـد، ابـراهیم، عقیـل هـارون، حسـن، حسـني، عبداللـه، اسـماعیل، : اسامی اوالد ذکور آن جناب بدین موجب است
سـحق، عبـاس، حمـزه، عبـدالرحمن، قاسـم، جعفراالصـغر، بعضـی در عـوض عمـر محمـد عبیدالله، عمر، احمد، جعفر، یحیی، ا

  .نوشته
و اسامی بنات مکرمات آن حضرت بر این تفصیل است خدیجه، ام فروه، اسماء، علیه، فاطمه کـربی، فاطمـه صـغری، ام کلثـوم، 

  .مونهآمنه، زینت الکربی، زینب الصغری، ام القاسم، اسماء الصغری، محموده، امامه، می
رت را سـی و ضـحمدالله مستوفی گوید که آن امام را سی و یک پسر و هشت دخرت بوده،در کشف الغمه مسـطور اسـت کـه آن ح

  .هشت پسر بوده والله اعلم

  ذکر امام نهم محمدبن علی الجواد
-یاده بر این نیز فرمودهوالدت آن حضرت در ماه رجب و به قوىل شهر رمضان در مدینه منوره در سنه صد و نود و پنج بوده و ز

اند شهادت کثريالسعادتش درماه محرم سنه دویست و بیست به حکم المعتصم بالله و به قوىل الواثق بالله بسم ام الفضل زوجـۀ 
اند اسم شریف آن جناب محمد وکنیت او ابوجعفر اسـت آن حضرت دخرت مأمون روی نموده در این باب روایتی دیگر نیز گفته

اند مشهورترین القاب آن حضرت تقی و جواد است، مختار و منتخـب ومرتضـی و قـانع و عـالم نیـز از القـاب گفته و ابوعلی نیز
انـد مـادرش ام ولـد مسـماة همایون آن بزرگوار بوده است در زمان وفات والد بزرگوارش هفـت سـاله بـود کـم و بـیش نیـز گفتـه

و پنج سال بود و از آن حضرت دو پسـر و دو دخـرت ظهـور نمـود علـی بخیزران بوده و نوبیه بوده اوقات حیات آن جناب بیست 
  .النقی و موسی و فاطمه و امامه، مدفنش در مقربه قریش پهلوی جد بزرگوار خودواقعست

  کربالی معلی
ور اند به سبب شهادت با سعادت حسني بن علی رو بـه عمـارت نمـود بـه مـرگفتهقدیم الزمان صحرا بوده آنجا را علقمه نیز می

مشتملست بر قرب شش هزار باب خانه بیوت آنجا  -ازمنه شهری گردیده و در این ایام یکی از ملوک هند دور آن باروئی کشیده
اش گشاده است باغات بسیار و نخلستان بیشمار در آن همگی دو طبقه واقع و آن شهر در زمني هموار اتفاق افتاده جوانب اربعه

ه گرمی مایل مردمش مختلف ترک و تاجیک و عرب همگی شیعه مذهب قلیل اهـل سـنت و دیار است آبش معتدل و هوایش ب
  .جماعت

اند و مسکن فقهاء امامیه و علماء اثنی عشریه در زمان ما آقا محمد بهبهانی و آقا سید علی صهر بهبهانی از مجتهدان عصر بوده
فقهـای   هقفـا آقـا سـید محمـد اکنـون مجتهـد زمـان و انـد و پسـر مريسـید علـیدر آنجا تحصـیل فقـه و اصـول و اجتهـاد نمـوده

  .دورانست

  ذکر امام سیم حسني بن علی علیه السالم
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در کتب علماء مذکور است که حضرت فاطمه بعد از والدت امام حسن به پنجاه روز به آن حضرت حامله گردید و در سـوم مـاه 
ن جنـاب شـش مـاه بـود گوینـد بعـد از یحیـی بـن زکریـا و شعبان سنه چهارم هجرت در مدینه منوره متولد گشت و مدت حمـل آ

فرزندی شش ماهه متولد نگشته که بزودی از جهان نگذشته باشد چون خرب والدت آن غنچـه گلشـن امامـت ) ع(حسني بن علی
ان رت رسالت پناه رسید خانه حضرت فاطمه را مشرف گردانید آن قرةالعني نبوت را در دامن عنایت خـود جـای دادو اذضبه ح

در گوش راست و اقامه در گوش چپ اوگفته حسني نام نهادو حسني مرادف شبري است و شبري نام پسر دویم هارون برادر موسـی 
بود و برای او یک کبش و بقوىل دو کبش عقیقه فرمود روز هفتم سر آن سرور را تراشیده به وزن مـوی صـدقه نمـود و کنیـت آن 

  .اندو سید و زکی و مبارک و سعید گفته و سبط اب همایونش رشید و طیب و وفیحضرت ابوعبدالله و ابوعلی بود و الق
در حني وفات خرياالنام آن امام عاىل مقام شش سال و چند ماهه بوده در زمان شهادت سرور اولیاء علی مرتضـی سـی و شـش 

ال و کسـری زنـدگانی کـرد در محـرم ساله بود هنگام انتقال امام حسن چهل و شش سال داشت بعد از فوت برادر واالگهر ده س
ویه و بغدرابن زیاد حاکم کوفه و بجور عمر بن سعد و ستم شـمر ذوالجوشـن در آن دیـار اسنه شصت و یک به حکم یزید بن مع

با هفتادو دو نفر به روایتی هشتاد نفر ازمخلصان و خویشان و فرزندان رایـت عزیمـت بـه فـردوس اعـال برافراشـت از آن جملـه 
ادر زاده و بنی اعمام آن حضرت بودنـد و سـایر شـهداء سـر در قـدم آن حضـرت نهـاده طریـق رفر از اوالد و اخوان و بشانزده ن

در  والتحسنب الذین قتلوا فی سبیل الله امواتاً بـل احیـاء عنـدربهم یرزقـونشهادت پیمودند و به مضمون صدق مشحون 
  .قرب پروردگار آسودند

حق سبحانه و تعاىل نزدیک تر است زحمت و بالی او بیشرت است چنانکه در کتاب کـافی از قبل از این مذکور شده که هرکس ب
قال ان فی کتاب علی ان اشد الناس بالء النبیـون ثـم الوصـیون ثـم االمثـل فاالمثـل فانمـا : حضرت ابیعبد الله مرویست

لـک ان اللـه لـم یجعـل الـدنیا ثوابـاً یبتلی المؤمن علی قدر اعماله الحسنه فمن صح دینه و حسن عمله اشتد بالئه و ذ
لمؤمن والعقوبة لکافر من استخف دینه و ضعف عمله قل بالئـه ان الـبالء اسـرع اىل المـؤمن المتقـی مـن المطـر اىل 

  .قرار االرض
شود و مؤید این احادیث بسیار است که مؤمن متصف بصفت انبیاء و اولیاء باید باشـد و هـر ازمضمون حدیث شریف معلوم می

رسد اگر شخصی را ذلتی و زحمتی در صورت و صفت واخالق برایشان نزدیکرت است هر آینه زحمت و بال بدو بیشرت می کس
عاید نشودو رنج و عنا و زحمت و بال باو الحق نگردد بر طبق حدیث مذکور اگر آن شخص دعوی ایمـان نمایـد و یـا زبـان بـه 

  .این معنی است سجن المومنالدنیا کمال ایمان گشاید کذاب و مدعی است حدیث 
گوید کسی که زر و سیم در راه دوست ایثار کند و جاه و منزلت خویش بذل نماید و جان عزیز خود را فـدای محبـوب دانائی می

ســازد آنگــاه دعــوی محبــت کنــد و بــاب اخــالص زنــد آنکــس در آن دعــوی صــادق و راســتگو اســت بــر وفــق آیــۀ کریمــه لــن 
هیچ چیز نزد آدمی شریفرت از جان نیست زیرا که زر و سیم و جـاه و منزلـت فـدای آدمیسـت  تحبون تنالواالربحتی تنفقوا امما

هر که از سرجان عزیز خودبرخاست اگر دعوی محبت نماید بجاست تو قیاس از خویش گري اگر محتـاجی پـیش تـو آیـد و زبـان 
ر احیانـاً درمـی بـدهی بخـدای تعـاىل منـت بنهـی احتیاج گشاید نخست باب بهانه گشائی و سـؤال از نکـري ومنکـر نمـائی و اگـ

پیش آری وده در دنیا و صد در آخرت عوض مأمول داری تو حق سبحانه و تعـاىل  من جاء بالحسنة فله عشرامشالهاوحجت 
والتلقوابایـدیکم اىل حـق جهـاده پـیش آیـد آیـۀ  وجاهـدوا فـی اللـهرا از جهت جاه و منزلت پرستش نمائی و اگـر امتحـان 

  :بیت    را حجت آورده طریق هرنمندان پیمائی التهلکة
 گـــر شـــري نئـــی مگـــذر از ایـــن بیشـــه شـــريان

 

ــــريان ــــه دل ــــن بیش ــــد در ای ــــته بخونن  کاغش
 

  کوفه
چون طول و عرض آن عط ولت اتفاق افتاده » لت«و عرضش از خط استوا » عط لت«از اقلیم سیم طولش از جزایر خالدات 
مثل میان عرب  نفاق آید و قولشان را اعتماد نشاید، این آنجا کاری نیاید و از اتفاق ایشانلهذا داللت بر آن دارد که از متوطنان 

  .الکوفی الیوفیمشهور است 
در عهد عمر در عمارت آنجـا سـعی بلیـغ بجـای آورده  صهوشنگ بن سیامک ابتداء عمارت آن کرده و بعد از خرابی سعدوقا

ر جنب آن بنا فرموده و ابوجعفر دوانقی در زمان خود در عمـارت آن بیفـزود و مدینه هاشمیه را د) ع(سرور اولیاء علی مرتضی
 تـر از بغـداد اسـت وقصبه و آن شهر کشیدودر اتمام آن کوشید و هجـده هـزار گـام دور آن را قـرار داد هـوایش گـرم باروئی بر آن

غـري از مسـجدی کـه حضـرت شـاه شمالش بیشرت است اکنون که سنه هزار ودویست وسـی و هفـت هجریسـت خـراب افتـاده و ب
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 به جهتاند و آن حضرت دست مبارک در ستونی زده اثر پنجۀ اسداللهی در آن پدید شده از بس که مردم والیت را ضربت زده
اند گودی گردیده، آن حضرت در کوفه چاهی حفر نموده در تمام آن شهر بغـري آن چـاه آب تربک روی خود را بر آن ستون مالیده

انـد شـهر برند که مگر امروز آن را تعمري نمـودهخانه آن حضرت به مرتبه پاک و منزه است که نظرکنندگان گمان می شريین نیست
  .کوفه در زمان سلطان احمدجالیروپدرش یکبارگی خراب شده مزار فیض مدار صحابه در آنجا بسیار است

  نجف
گفتنـد آن حضـرت وصـیت مکان را غری می م الزمان آنودر قدی روضه مقدس سرور اولیاء و در یک فرسخی و نیم کوفه است

فرموده بود که چون از عالم درگذرم جسد مرا بر شرتی بارکرده آن را رهاکنید هرکجا زانو بر زمني زنـد مـرا دفـن نمائیـد حسـنني 
-تم دو اسـبه مـیبفرموده عمل نمودند و مزار فیض آثار آن حضرت را پنهان ساختند چه که حکام بنی امیه در میـدان ظلـم و سـ

ه تتاختند چون زمان تسلط ایشان در گذشت ونوبت دولت بنی عباس گشت در سنه صدو پنجاه و پنج هارون الرشید بـه شـکاررف
بود نخجريی پناه به آن زمني آورد هارون هرچند سعی کرد اسبش در آن زمني نرفت و کالب و طیـور معلـم نیـز شـکار نگرفـت از 

ده گفتند چنني بما رسیده که حضرت سـرور اولیـاء آنجـا مـدفون گردیـده هـارون بـه حفـر آن زمـني معمرین آن والیت تحقیق نمو
فرمان داد چون زمني را حفر کردند شاه والیت را زخم رسیده خفته دید قدم مبارک آن حضرت را بوسید و گنبـدی بـر سـر مـزار 

دیلمـی در آنجـا عمـارت عـاىل پرداخـت و در سـنه سیصـد و سـی و شـش امـري عضـدالدوله .فایض االنوار آن حضرت سـاخت
ئـی بنـا کـرده باتمـام صبۀ بـزرگ گردیـد، وغـازان خـان در آنجـا دارالسـیادهقحصاری بر آن کشید و در آبادی آن کوشید آن مقام 

رسانید و سلطان محمدخدابنده و پسرش سلطان ابوسعید مدارس و خوانق در آن شهر مقدس سـاختند و آثـار نیکـو در آن مقـام 
انداختند و سالطني صفویه عمارت متني و گنبدی عاىل بنا نهادندو با قنادیل طال و فرشهای گرانبها و ضریح دلگشـا زینـت طرح 

ا مطال نمودو بر عمـارت آن حضـرت بیفـزود و در ایـن ایـام یکـی ردادند نادرشاه افشار گنبدو دومناره و ایوان مرقد آن بزرگوار 
اکنـون کـه سـنه هـزار و  -آصف الدوله ابن شجاع الدوله هندی به ظاهر آنجـا نهـری آورده ازملوک هند حصار استوار بنا کرده و

دویست و سی و هفت هجریست مشتملست بدو سه هزار باب خانه همگی آن دور آستانه و گنبد و صـحن و ضـریح آن حضـرت 
و علمائ بوده در زمان مـا جنـاب  در غایت تنفیح مردمش همگی شیعه امامیه و مسکن علماء اثنی عشریه همواره مجمع فضالء

اند سید مهدی جـامع علـوم عقلـی و نقلـی بـود و براقـران و امثـال خـود سید مهدی طباطبائی و شیخ جعفر از آنجا ظهور نموده
  .نمود وخاىل از حال نیز نبود و شیخ جعفر در علم اصول و فقه اعلم علماء عراق بودتفوق می

  علیه آالف التحیة و الثناء مرتضی ذکر سرور اولیاء و سید اوصیاء علی
آن حضرت امام اولست از ائمه اثنی عشر سالم الله علیهم اىل یوم المحشر پدر آن جناب ابوطالب بن عبدالمطلب بن هاشم بود 

والدت با سعادت آن . از یک مادر بودند و مادر آن سرور فاطمه بنت اسد بن هاشم بود) ص(وی با عبدالله پدر حضرت رسول
  .ت درماه رجب بعد از سی سال ازعام الفیل درمیان کعبه معظمه ظهور نمودحضر

 اســـــــــــــدالله در وجـــــــــــــود آمـــــــــــــد
 

 در پـــــــس پـــــــرده هرچـــــــه بـــــــود آمـــــــد
 

در آن وقت سن شریف حضرت رسالت مـآب بیسـت و  الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتیمضمون آیه کریمه 
شده است اتفاق امت است که بغري از آن حضرت در حـرم کسـی متولـد نشـده هشت سال بوده و اقواىل دیگر در این باب وارد 

ب آچه قبل از ظهور اسالم و چه بعد از آن ونیز متفقند بر اینکه آن حضرت صاحب والیت کلیه بود و بعد از جنـاب رسـالت مـ
اند کـه آن حضـرت بر آن رفته اندو قومینمود بلی اختالف کردهدر علم ودانش و کمال و بینش احدی با آن حضرت برابری نمی

نیـز . واجب بود نه ممکن و خالق بود نه مخلوق و آن طایفه را علی اللهی گویند ذکر ایشان درتلو کردستان مذکور خواهـد گشـت
  .اندمگرآن حضرت رااتفاق دارند بر اینکه اززمرۀ اولیاء کسی را وجود مطلق و ایزد بر حق نگفته

انـد و پرسـتی صـرف نمـودهرم از اشخاصی کـه مـدتها عمـر خـود را در بـتآ سی و حريت میعجب دارم از ک گویددانائی می
اند که در آخر کار فی الجمله هرکـه شـعور و از عـالم تعصـب دور بـوده مسلمان شده ياند آنگاه به طریقطریق کفر و شرک پیموده

منـد و در ننموده چه جای آنکـه از مقـام والیـت بهـرهباشد بر وی ظاهر است که ایشان را علم الیقني نبوده و عني الیقني حاصل 
دلیـل و برهـان آرنـد  میدان حقیقت سربلند باشند بلکه گروه بسیار در اسالم ایشان شبهه دارند و قوم بیشمار در منقصـت ایشـان

انـد، جمعـی چنـني هلـل نپنداشـتظاند و ایشان را معصـوم از خطـا و جمیع پريوان رسول انام ایشان را در سهو و خطا مسلم داشته
اشخاص را که موصوف شد مقدم دارند و معظم شمارند برکسی که جمیع فرق اسالم متفقند بـر آنکـه از بـدو طفولیـت مسـلمان 

ن نمـوده مصـدر علـوم ظـاهری ابوده و خاتم االنبیاء وی راتربیت فرموده و جمیع امـت او را سـتوده و بـردانش و بیـنش او اذعـ
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لـو کشـف او که تواند گفت و گـوهر  به جز  سلونی قبل ان تفقدونیلهی و اوصاف نامتناهی گشته وباطنی شده ومظهر اخالق ا
انـد کـه ایشـان از جملـه طلقـاء و بغري از وی که تواند سفت عجبرت آنکـه جمعـی را مقـدم ومسـلم نمـوده الغطاء ما ازددت یقیناً

یغا که انسان کامـل در نـزد جاهـل گرفتـارونفس کـل در نـزد اند بلکه نسبت ایشان نزد محققان معلوم نبوده دراجالف امت بوده
  :بیت    اعتبار استاراذل خوار و بی

 پــــری نهفتــــه رخ و دیــــو در کرشــــمه و نــــاز
 

 بوالعجبی استچهاینکهبسوخت عقل زحريت
 

  والیت نشان نازل شده ذکر بعضی از آیات قرآنی که درشان حضرت
حاجت استدالل بر حقیقت اونیست و از جمیع جهات ذات خجسته صفاتش از نفی  اگرچه سرور اولیاء کالم الله ناطق است و

  :بیت  اناکالم الله الناطقو اثبات مستغنی است چنانکه خود فرموده است 
 آفتــــــــــاب آمــــــــــد دلیــــــــــل آفتــــــــــاب

 

ـــــــاب ـــــــد ازوی رو مت ـــــــت بای  گـــــــر دلیل
 

 یاایهاالذین امنوا اطیعواالله و اطیعوامله آیه سازد از آن جاما جهت تشویق طالبان و تزیني این مجموعه آیات چند مذکور می
ای برآننـد کـه اوىل االمـر خلیفـه زمانسـت و نازل شده، گروهی برآنند که اوىل االمر قرآنست و فرقـه الرسول و اوىل االمر منکم

انـد کـه نمـودهخلیفه زمان شاه زمان افغان و امـري حیـدر حـاکم تورانسـت و قیصـر رومیانسـت در ایـن ایـام جمعـی دیگـر اتفـاق 
  .دارالخالفه طهرانست

آنکه به زور بازوی او اسالم نظام گرفت و گلشن دین احمدی باهتمام او رونق پـذیرفت از سـه نـان هفـده آیـه  گویددانائی می
انمـا بشانش نازل گشت و به سنان او صیت اسالم از شرق و غرب درگذشت در حالـت رکـوع انگشـرتی بسـائل بخشـید و آیـه 

آنکه مال خویش را پنهان و آشکار و لیل ونهار در رضای پروردگار ایثار نمود و حق تعـاىل  -او نازل گردید در شأن ولیکم الله
و آنکـه جـان عزیـز را در راه حـق سـبحانه و  -بسـتودالذین ینفقون اموالهم باللیل و النهار سـراً وعالنیـة وی را بدین آیه که 

در شـأن او آورد و دیگـران سـیاهی سـپاه خصـم  جربیـلی نفسه ابتغاء مرضات الله و من الناس من یشرتتعاىل بذل کرد و آیه 
دلیـل  انفسـنا و انفسـکمشتابند و آنکه نفس خاتم االنبیاءست آیـۀ یابند و دو اسبه سوی دارالملک خویش میندیده انهزام می

عنکم الرجس اهل البیت و یطهـرکم یرید الله لیذهب مدعا است، آنکه ذات پاکش از هر رجس و آالیش مرباست آیۀ انما 
محبـت او بـرجن و بشـر واجـب  -بر این مقصد گواه است کار دیگران جمله ناپاکی است و فعلشان خونریزی و سـفاکی تطهرياً

دان اگر باورت نیست آیۀ قل ال اسئلکم علیه اجراً االالمودة فی القربی برخوان، خلیفه یزدان او است و اولـواالمر زمـان هـم او 
  :بیت  . دریغا که هر نااهلی دعوی اولواالمری کند و هر بوجهلی کوس خالفت زند است

 شــرح مجموعــه گــل مــرغ ســحر دانــد و بــس
 

ــه هــر کــو ورقــی خوانــد معــانی دانســتکــه  ن
 

و ای درویش اوىل االمر آفتاب گردانست نه آفتابه گردان؛ فاسم دوزخ و رضوانست نه قیصر روم و شاه افغان، خلیفـه یـزدان از د
کون آزاد است نه آنکه دل به مصر و شام داده است، آنکه او پشت بر دشمن نکرده نه آنکه روی بر خصم نیاورده آنکه گیتی را 

  :نظم    سه طالق فرموده نه آنکه اشک یتیمان زیب خوان نموده
 در مصــــــــــــالح مــــــــــــدبر جانســــــــــــت
ـــــــروین ـــــــته از پ ـــــــش گذش ـــــــاج حکم  ت

 

 در ممالــــــــــــک دبــــــــــــري یزدانســــــــــــت
 در دیــــــنتخــــــت علمــــــش نهــــــاده بــــــر 

 

در تواریخ مسطور است که روزگار خرگوش طبیعت با شري یزدان روباه بازی آغاز نهاد و هر گرگ نهاد با هژبر جهان آفرین دست 
پرسـتان از پلنگی گشاده متغلبان منرب گرفتند و در محراب رفتند دین به دنیای دنی فروختند و آتش ظلم و جور افروختنـد صـورت

رجویان از باطن تن زدند الجرم سرور اولیاء قریب بیست و پنج سال به ضرورت خلوت گزید و در سپهر معنی غافل شدند و ظاه
  .عزلت با دل چون ماه بیارمید

  :بیت
ــــد ــــن زدن ــــه درگلش ــــان خیم ــــه زاغ  چونک

 

ـــــد ـــــن زدن ـــــدند و ت ـــــامش ش ـــــبالن خ  بل
 

به فرمان الهـی در ذیحجـه سـنۀ سـی و  چون ظلم ظالمان به نهایت رسیدو جور ستمگران به غایت انجامید جناب والیت جاهی
نشـینان کـوی ضـاللت پرتـو شش به قدوم میمنت لزوم خویش سریر خالفـت را مـزین سـاخت و آفتـاب فلـک امامـت بـر خـاک

انداخت قریب پنج سال آن حضرت خالفت ظاهری فرمود و دبريش سعدهمدانی و حاجبش قنـرب بـود و شـهادت کثريالسـعادت 
بن قـیس و  ثچهل هجری بستم عبدالرحمن بن ملجم و بمعاونت وردان بن خالد و شیث و اشع آن حضرت در ماه رمضان سنه

  .قطامه دخرت اخضر روی نمود، عمر شریفش در آن وقت شصت و سه سال و به روایتی شصت و پنج سال بود
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ثمـان کشـته گردیـد از اسماعیل بن عبدالله مرویست که او گفت چون میان اصحاب حضرت رسالت مآب اختالف بهم رسـید وع
ها مدتی در ساحل دریا بسر بردم و خربی نداشتم که مردم در چه کارند و قـدم در من از مردم عزلت اختیار کردم و از خوف فتنه

گذارند شبی از خانه برای حاجتی بريون دویدم ناگاه مردی را دیدم که در ساحل دریـا سـر بـه سـجده گذاشـته راه طاعت که می
  .پیمایدنماید و طریق تضرع و زاری میه دردناک دست برداشته مناجات میبا دل حزین ونال

من در کناری ایستادم و گوش بر مناجات وی دادم پس بعد از مناجات سر از سجده برداشت و قدم بر روی آب گذاشت و روان 
زد بجانب من ملتفت نشد و گفـت شد من از عقب او صدا زدم که با من سخنی بگوی خدا تو را رحمت کناد و گناهان ترا بیامر

ئی برو از او سؤال کن از امـر دیـن و چشـم را بگشـای و حـق را هدایت کننده را درپس سر انداخته و خود را از خدا دور ساخته
ببني گفتم بگوی هدایت کننده کیست گفت او وصی محمـد عربـی اسـت پـس مـن متوجـه کوفـه شـدم و شـبی بـه کوفـه آمـده در 

مردی بیامد و بر سر تلـی ایسـتاد و بـا  چون صبح شد داخل کوفه شدم چون پاسی از شب گذشت دیدم کهصحرای نجف ماندم 
حق تعاىل مشغول مناجات گشت و گفت خداوندا آنچه که پیغمرب تو و برگزیدۀ تو مرا امر بآن کرده بود در میان این امـت بجـای 

تو مرا امر کرده بودی و به قسمی که تـو حکـم فرمـودی پـس مـرا بـه آوردم پس بر من ستم کردند و با منافقان قتال کردم چنانکه 
جهالت و سفاهت نسبت دادندو زبان طعن و تشنیع بر من گشادند من از ایشان دلتنگ شدم و ایشـان از مـن دلتنـگ شـدند مـن 

یک خصلت که انتظـار دشمن ایشان گردیدم و ایشان دشمن من گردیدند و از آنچه مرا پیغمربت خرب داده بود نمانده است مگر 
کشم که ابن ملجم مرادی بیایـد و بـآن اقـدام نمایـد خداونـدا شـقاوت او را نزدیـک گـردان و مـرا سـعادت شـهادت برسـان می

خداوندا وعده داده بود مرا پیغمرب تو که هرگاه من از تو لقای ترا سؤال کنم مرا بلقای خود برسانی و از این گوره مکروه برهـانی 
خواهم چون از دعا فارغ گشت بجانـب کوفـه روان شـد مـن همـه جـا از عقـب او ام سعادت لقای ترا میگ آمدهخداوندا به تن

آمدم تا داخل خانه خود شد پرسیدم که این خانه کیست گفتند خانه علی بـن ابـی طالـب انـدک وقتـی شـد اذان نمـاز شـنیدم از 
در این خرب اشارتی چند اسـت  -لجم آن حضرت را شهید گردانیدهخانه بريون آمدم روان گشتم تا داخل مسجد ناگاه دیدم ابن م

  .طوبی لهم و حسن مآبتعقل کن و دریاب 

  مداین
شهری معروف و به عظمت شأن و قدمت بنیان موصوف بوده طهمـورث دیوبنـد آنجـا را بنـا نمـوده موسـوم بکروبـاد سـاخت و 

ظمت آن کوشیدو به طیسفون موسوم گردانید آن شـهر عمارات خوب و قصور مرغوب طرح انداخت، جمشید جم در وسعت و ع
ترین مداین سبعه بوده به مرور ازمنه رو به خرابی نموده و در کنار دجلـه اق افتاده و اطرافش گشاده است، معظمفدر اقلیم سیم ات

مـود از غایـت واقع شده است جمشید بر دجله از سنگ و آجر پلی درغایت متانت ساخت چون اسکندر رومی آنجا را مسـخر ن
رشگ گفت ازملوک عجم اثر بزرگیست لهذا به خرابی آن پرداخـت چـون اردشـري مقتـدر شـد نتوانسـت آن پـل را مثـل اول بنـا 
نماید لهذا از زنجري جسری بر دجله مرتـب گردانیـد و آن را بانجـام رسـانید و مـداین را دارالملـک سـاخت و بناهـای محکـم و 

  .عمارات طرح انداخت
ل از گچ و آجر ایوان عاىل بنا نهاد وصحن آن سرای را صد و پنجاه گـز در صـد و پنجـاه گـز ترتیـب دادو در آنجـا نوشريوان عاد

صفه بزرگ ساخت نام آن صفه طاق کسری مشـهور اسـت عـرض آن صـفه چهـل و دو گـز و طـولش هشـتاد و دو گـز و بلنـدیش 
  .دن عمارات وحجرات درخور آن اتمام فرموآشصت و پنج گز ودر اطراف 

ام امـا گویند هیچ آفریده از آجر عمارتی که به آن عظمت ومتانت بوده باشد نساخته فقـري هـم در مـدت سـیاحت خـویش ندیـده
  :بیت    عمارت سنگی بسیار دیده شده

جـــزاء حســـن عمـــل بـــني کـــه روزگـــار هنـــوز
 

ـــــی ـــــراب م ـــــری راخ ـــــاه کس ـــــد بارگ  نکن
 

جنگ و جدال آنجا را فتح کرد و یزدجرد به طریق فرار روی بـه بی در سنه شانزده هجری سعدبن وقاص بگفته عمربن الخطاب
عراق عجم آورد سعد گفت که غنایم را جمع نمایند و بر لشگر اسـالم قسـمت نماینـد بعـد از اسـتجماع امـوال خمـس آن را بـه 

و حال آنکه بعضی اشـیاء را  مدینه فرستادو باقی را در میان نهاده بر شصت هزار نفر تقسیم کرد بهر یک دوازده هزار درم رسید
داخل قسمت نگذاشت و همچنان بدارالخالفه ارسال داشت از آن جمله قعقاع بن عمرو در فتح نهروان دید که جمعی از عرب 

ان قعقاع باقوم خود بر آن طایفه حمله کرده ایشان را متفرق گردانید و آن شرت را با دو صندوق که بر او بـار شرتی را احاطه کرده
ئی یافتند کـه از مرواریـد غلطـان بافتـه بودنـدو هـر دانـه نزد سعد بن وقاص حاضر نمود چون صندوق را گشادند در او جامه بود

مرواریدی برابر بیضه عصفوری، و گوشواری دیدند مرصع به جواهر ثمني و بیست انگشری از یاقوت بود که مقومان از قیمت آن 
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  .شیاء را به مدینه ارسال نمودندبعجز و قصور خود معرتف شدند همگی آن ا

  احوال ایشان به طریق اختصار گفتار در بیان سلطنت ملوک ساسانیان و چگونگی
بر خاطر مهر مآثر والیان کشور خرب و بر ضمري منري مالکان اقلیم سري مخفی ومسترت نماند کـه نخسـتني کسـی از آل ساسـان کـه بـر 

نژاد بهمن بن اسفندیار بود اما در چگونگی نسب و خروج و حقیقـت احـوال  اورنگ سلطنت جلوس نمود اردشريبن بابکان از
و اجداد آن شهریار عاىل مقدار اختالف بسیار است و آنچه متفق علیه اکثر ارباب اخبار است آنست که چون بهمن زمـام مهـام 

ی و صحرانوردی پیشه نمود و ملک و مال بدست همای داد پسرش ساسان از حرمان جهانداری سر در جهان نهاد و جهان گرد
فرمود از این جهت گدایان سیاح را ساسانی گویند ورسم قلندری را او در جمعی درویشان تابع او گشته در هیچ مکان توطن نمی

میان اهل ایران آورد و جمعی انبوه را در کشور ایران قلندر کرد و این ساسان را پسری بود او نیز ساسان نام داشت بعد از فـوت 
ئی از مورخان میان این ساسان و ساسان بن پدر قوم در سلک مالزمت بابک که از قبل اردوان حاکم اصطخر بود گذاشت فرقه

  .اندبهمن شش واسطه اثبات نموده
 چون بابک آثار بزرگی و عالمات دولت در جبني ساسان دید در تربیت او مساعی جمیله بـه ظهـور رسـانید تـا شـبی در خـواب

اب از پیشانی ساسان طالع گردیده علی الصباح او را طلبیده صورت واقعه را بیان کرد و او نیز بر زبان آورد که در این دید که آفت
شبها بخواب دیدم که نوری از پیشانی من جدا شده میل به هوا نمود و اکثر ممالک جهان را روشن ساخت و بـر عالمیـان پرتـو 

از ساسان التماس نمود که نسب خویش را بیان نمایـد وی نسـب خـود اظهـار نمـود انداخت بابک بعد از استماع این حکایت 
بابک معلوم فرمود که از نسل ساسان دولتمندی ظهور خواهد کرد و ملک فریدون را بحیطـۀ تصـرف خواهـد آورد الجـرم دخـرت 

  .خود را به ساسان تزویج نمود بعد از زفاف ساسان به عالم آخرت رحلت فرمود
ر از ایام زفاف بگذشت از دخرت بابک پسری متولد گشت بابک او را باردشري موسـوم گردانیـد چـون اردشـري بـه چون مدت مقر

دیـدار و حسـن گفتـار و شـجاعت و جـالدت او نـزد اردوان تقریـر کردنـد و از لطافـت سـريت و  ئی از لطفسن رشد رسید شمه
دوان اردشري را طلب فرمود بابـک بـا اهـل تجربـه مشـورت نظافت سریرت و سخاوت طبع و صفوت ضمري او به زبان آوردند ار

نمود گفتند صواب آنست که او را نزد اردوان ارسال داری و در نزد خویش نگذاری تا درحجر تربیت اردوان معرفـت انـدوزد و 
  .آداب خدمت ملوک بیاموزد

اردوان  ت نوبتی اردشري در مصاحبت اوالدبابک اردشري را روانه اردوی اردوان ساخت و اردوان نظر عاطفت بر اردشري انداخ
به شکار رفت و اردوان جهت مالحظۀ شکار جوانان در مقابل شکارگاه جای گرفت چون اردشري را نظر بر آن کوه افتاد گفت از 

روی توجـه آید همانا سایه پادشاهی بر آن کوه افتاده مقارن این حال اردوان از فراز آن کـوه این کوه شکوهی در دل ودر نظر می
به نشیب نهاده آن جوانان را طلب نموده همه را بنواخت و هر یک را بلطف خاص مخصوص ساخت چون دیـد کـه اردشـري در 

ربایـد اردوان از روی حسـد بـا اردشـري نماید و گوی مسـابقت از پسـران او مـیاسب تاخنت و گوی انداخنت بر اوالد او پیشی می
مهارت در امر مبارزت بکار نیاید منصب آخـور سـاالری بـر تـو ارزانـی داشـتم و امـور گفت پدرت عاملی بیش نیست این همه 

آورد امـا کرد چگونه سر بدان شغل خسـیس فـرو مـیاسب و طویله خاصه را بتو واگذاشتم همت اردشري با فلک اثري برابری می
انــد و عالفــی را میکائیــل و ادهچــون ضــرورت بــود روا باشــد حکمــاء بــرای مصــلحت ســیاهی را ســفید و عــود را بیــد نــام نهــ

اند لهذا اردشري ناچار رخت به طویله کشید روزی در آن موضـع نشسـته بـود کـه از گوشـۀ قصـر اردوان سرنائريااسرافیل لقب داده
  :بیت        سنگی رسید اردشري سر باال کرد کنیزکی دید درغایت حسن و جمال ودر نهایت غنج ودالل 

 شـــهر آشـــوبشـــکر گفتـــار و شـــريین کـــار و 
 

 مشــــگني مــــوی و گلرخســــاروکمــــان ابــــرو
 

 اردشري را نظر بر آن کنیزک افتاد به جهت وقوف بر اسرار اردوان حسن دعوت او را به لطف اجابت مقابله داد هرگاه آن کنیزک
گردیـد و از  بااردشري خلوتی روی نمودی زبان بر اسرار و اطوار اردوان گشودی چون خرب مرگ بابک رسـید اردشـري غمنـاک را

اردوان منصب جد خویش را التماس نمود و اردوان ملتمس او را قبول نفرمود و پسر بزرگرت خود را بـه حکومـت فـارس تعیـني 
  .کرد

را حاضر گردانیده تعبري خواب را پرسید گفتند که  ده و معربانيشبی کنیزک نزد ارشري آمده بر زبان آورد که دیشب پادشاه خوابی د
ل نماید که فردا طریـق فـرار پیمایـد اردشـري ارادۀ فـرار کـرده بـا ادولت تو نزدیک گردیده و ملک تو به شخصی انتقنوبت انتقال 

دارم دسـت از تـو برنـدارم و چـون  کنیزک گفت که من خواهم رفت اگر همراه بیائی تو را ضایع نگذارم کنیزک گفت که تا جان
بخانه روم و از نقود و جواهر چیزی بردارم آنگاه مراسم طاعت بجای آرم اردشري مرا مهلت ده تا  سایه از دنباله توجدا نشوم اما
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سر قبول بجنبانید کنیزک به قصر رفته همان لحظه بازگردید اردشري زین بردوش خنگ بادپیمای تازی نژاد نهاد و با کنیزک سوار 
ردیـده جمـاعتی در عقـب اردشـري روان سـاخت ردوان از این قصـه مخـرب گا فارس گردانید روز دیگر به صوبشده عنان یکران 

  .نیل مقصود بازگشتندایشان مسافتی طی کرده بی

  پادشاهی اردشري بن بابک
چون اردشري باصطخر رسید جمعـی از خـواص بابـک بـاوی یـار گردیـده گـروه انبـوه باردشـري بیعـت کردنـد و جمعـی کثـري روی 

و تاج شاهی بر فرق نهاده ملک فارس را مسـخر گردانیـد ملـوک طوایـف  باطاعت وی آوردند آنگاه پسر اردوان را به قتل آورده
باو امداد دادند و لشگر از اطراف روی به معاونت وی آوردند چون اردوان این خرب شنید بدفع او لشگر کشید و در اثنای حرب 

وان کیـوان درگذشـت آنگـاه گرفتار شده به قتل رسید در آن روز اردشري ملقب بـه شاهنشـاه گشـت وصـیت جهـانگريی وی از ایـ
لشگر به همدان کشید و مملکت نهاوندو دینور و کردستان را مسـخر گردانیـدو از آنجـا بـه آذربایجـان و اران توجـه نمـود والیـت 
ارمنیه و عراق عرب و دیار بکر بگشود تمامی ملوک طوایف کشور ایـران را مستاصـل کـرد و مملکـت ایشـان را بحـوزه تصـرف 

  .ه سال در کمال استقالل عمر گذرانید آخراالمر با هزاران حسرت باقلیم فنا خرامیددرآورد مدت چهارد
از آثار اردشري کریوۀ فارس و شهر گواشري است که مشهور به کرمان است و زنده رود اصفهان را میان رعایا قسمت نمود و نصیب 

  .والیت مقرر فرمود

  شاپور بن اردشري
ش شتافته عرض نمودند که جـد تـو ساسـان سـوگند به خدمتري استیال یافت جمعی از پريان در تواریخ مذکور است که چون اردش

خورده بود که اگرمملکت باو برسد و در ایران پادشاه گردد نسل اشکانیان را منقطـع سـازد و اوالد و احفـاد ایشـان را برانـدازد 
د هرکه از فرزندان مرا یزدان بدولت رساند باید چون این سعادت او را مساعد نگشت و از این جهان فانی درگذشت وصیت کر

که سوگند مرا راست گرداند بنابراین اردشري تیغ کني در ذریت ملوک طوایف نهاد و گروه انبوه را از اناث و ذکور بـه دیـار عـدم 
-خـویش مـیخنددو سرو و چمـن از رشـک قـدش برفرستاد نوبتی به قصر خود درآمده دخرتی دید که ماه جمالش بر آفتاب می

پیچد اردشري از وی پرسید چه کسی جواب داد که از پرستاران حرم شهریارم و از خدمتکاران بانوان پادشـاه روزگاراردشـري مایـل 
دیدار شده باوی خلوت گزید چون در میان ایشان رشته صحبت محکم گردید روزی دخرت با اردشري گفت من نه از جمله کنیـزانم 

م اردشري غمناک شده وزیر خود را احضار نمود بـا وزیـر فرمـود کـه ایـن جاریـه را در شـکم زمـني بلکه از نسل اشک بن اشکان
مدفون ساز و خاطر مرا از اندوه برپداز وزیر او را بخانه برده خواست به فرموده او اقدام نماید و عقدۀ اندوه پادشـاه را بگشـاید 

لی دارم وزیر بعد از شنیدن این سخن در زیر زمني خانه دخرت را جای دشري حمرگريم که من از ادخرت گفت که یزدان را شاهد می
ئی نهاد نزد اردشري فرستاد و عرض کرد این امانتی اسـت کـه بایـد پادشـاه بـه خـاتم مهـر داد و آلت تناسل خود را بریده در حقه

س وزیر را قبول فرمـود بعـد از انـدک مـدتی کرده به خزانه دار سپارد و هر وقت بر او احتیاج افتد نزد شهریار بیارد اردشري ملتم
پسری از آن دخرت تولد نمود چون اردشري از ایـن خـرب نداشـت وزیـر آن پسـر را شـاپور نـام گذاشـت چـون مـدتی از ایـن مقدمـه 
بگذشت روزی اردشري غمناک گشت وزیر از اردشري سبب آن پرسید جواب داد که اکثر ربع مسکون را در تحت تصرف آوردم و 

خصمان جهان را نابود و ناچیز کردم اکنون فرزندی که وارث مملکت باشد ندارم و با هزار دریغ و حسرت تاج و تخـت را تمام 
گذارم وزیر گفت پادشاه را از این جهت غمگني نباید بود و در اندوه به چهرۀ خود نشاید گشـود کـه فرزنـدی رشـید در حجـر می

دار نیاورد بافشای ام تا خزانهرسید وزیر گفت آن حقه را که به مهر شهریار رسانیدهتربیت من رسیده اردشري از حقیقت آن سخن پ
ر حقه را حاضر ساخت اردشري نظر بحقه انـداخت آلتـی در آن حقـه دیـده اداین راز نرپدازم و این مخفی را آشکار نسازم خزانه

رحناک شده فرمود که شاپور را با چنـد پسـر دیگـر کـه متعجب گردید وزیر صورت حال را من اوله اىل آخره تقریر نمود اردشري ف
ند و محبـت فرزنـدی او را بسـوی مـن چـه ارسـبینم که مهرابوت مرا چگونه باو میباوی مشابهتی دارند در مجلس بیاورند تا به

و در تربیـت کشاند وزیر به موجب فرمان کودکان را نزد اردشري روان ساخت و شهریار برهمنونی محبت جبلـی شـناخته قسم می
شاپور کوشید و او را بر تخت ولیعهدی نشانید چون اردشري از این جهان درگذشت شاپور بر ملک موروثی متمکن گشت عمـال 
پدرش را معزول نساخت و همه را بعواطف خسروانه بنواخت الجرم خالیـق محبـت او را در دل گرفتنـد و حکمـش را از دل و 

جـا شـتافته بعـد از  ت شاپور در نصبني که سرحد شام است سـاکن شـده بـود شـاپور بـدانجان پذیرفتند چون قیصر بعد از سلطن
محاصره فتح نمود وخزاین و دفاین قیصر را تصرف کـرده بـر لشـگر قسـمت فرمـود قیصـر نیـز بـاج گـذار شـاپور گشـت چـون از 

  .سلنطت شاپور دوازده سال درگذشت بسرای جاودانی انتقال نمود
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  هرمز بن شاپوربن اردشري
چون برمسند پادشاهی نشست دروب جور و اعتساف بربست و ابواب عدل و انصاف بگشود و جمهور خالیق در ظل معدلتش 

اند که شاپور در زمان اردشري به شکار رفته بود در اثنای صید تشـنگی بـروی غلبـه نمـود مقـارن حـال بـه خیمـه آورده -برآسودند
آن شـبان ه ناه بـپدخرت مهرک که یکی از ملوک طوایف بود و از بیم شمشري اردشري  شبانی رسید و از اهل خیمه آبی طلبید اتفاقاً

آن آورده بود قدحی آب بريون آورد به شاپور داد چون نظر شاپور بر شکل و شمایل و لطف وجمال آن جمیلـه افتـاد دل بـر سـر 
کـرد روزی شـاپور از سـبب و را از پـیش خـود دور مـیماه پیکر مدتی ا آن دلربنهاد و او را از شبان خواسته به خانه آورد و  دلرب

امتناع سؤال نمود دخرتک گفت من از نسل ملوک طوایفم و از اردشري بدین جهت خایفم شاپور عهد بست که صـورت عقـد او 
ز آن را بر مرآت ضمري اردشري روشن نگرداند و بگوش هوش دور و نزدیک نرساند بعد از آن میان ایشان اجتماع بهم رسـید و ا

هرمز گردید و آن راز مدتی از اردشري مخفی بود تـا روزی اردشـري بخانـه پسـر درآمـده هرمـز را ه دخرت پسری متولد شده موسوم ب
مشاهده نمود و دلش بسوی او کشید از وی پرسید که پسر کیستی هرمز گفت پسـر فرزنـد تـو، اردشـري او را در کنـار گرفتـه شـاپور را 

سید شاپور قصۀ تزویج دخرت مهرک را تقریر کرد اردشري حمدالهی را بجای آورد و گفت که خـاطر مـن طلبید و از حقیقت حال پر
شـاپور در ایـام  -گفتند که ایران بیکی از فرزندان مهـرک خواهـد رسـیداز دغدغه سخن منجمان فارغ گردید زیرا که منجمان می

ازان بعرض شاپور رسانیدند که وی هوای مخالفت نمـوده و سلطنت خود هرمز را حاکم سیستان و خراسان گردانید بعضی از غم
گذارد چون هرمز بر این قضیه مطلع گردید دست خویش بریـده نـزد پـدر ارسـال داشـت چـه کـه در آن در وادی عصیان قدم می

داد که اگـر فـی تحفه به شاپور رسید تأسف بسیار خورد و به هرمز پیغام  ساختند چون آنزمان معیوبان را به سلطنت موسوم نمی
المثل اعضای خود را ریزریز نمائی جز تو کسی راولیعهد نخواهم کرد هرمز بعد از پدر امر سـلطنت را بـه حیطـۀ ضـبط درآورد و 
  .رسوم عدل و داد نهاد و شیوۀ جور و ظلم برانداخت اما مدت پادشاهی او زیاده بر یک سال نبود که به عالم آخرت توجه نمود

  شاپور بن اردشريبهرام بن هرمز بن 
در کتب مورخان مسطور است که بهرام شهریار باوقار و پادشاه گردون اقتدار بود و مانی نقاش در روزگار او ظهور نمـود و دیـن 
الحادراوی اخرتاع کرد ونقش بدیع در جهان آورد را قم ذکر احوال او را عنقریب مذکور خواهد نمود مدت سلطنت بهـرام سـه 

  .سال و سه ماه بود

  بهرام بن بهرام بن هرمز
در بدو حال به شکار میل داشت آخراالمر بسعی مؤبدان قدم در مسند عدل و انصاف گذاشـت چـون پـدرش را بـه وی محبتـی 

مانی نقاش که در زمان بهرام اول بود و از ترس و هراس او در بالد چني و ماچني سفر  -تمام بود الجرم باسم خود موسوم نمود
بعضی ازکلمات او اینست که روح در بدن مانند مـرغ در  -ار بهرام ثانی روی بایران آورد و خلق را دعوت کردنمود در روزگمی

نیز پیوسته منتظر آنست که قفس تـن را بگشـاید تـا  قفس محبوس است چنانچه مرغ در قفس همیشه مرتصد خالص است روح
جسم رهائی یابـد و باصـل خـویش شـتابد بدینگونـه سـخنان  نور صافی از کدورت به مقصد خود رود اکنون سعی باید نمود که

خلق را دعوت کرد و جمع کثري در حیطۀ ارادت آورد چون کلمات مانی به بهرام رسید وی را طلبیده پرسید کـه آنچـه از تـو نقـل 
بهـرام گفـت  نمایند مطابق واقعست؟ جواب داد بلی بهرام گفت پس مرگ نزد تو بهرت از حیات باشد گفت ایـن چنـني اسـتمی

بگو تاموافق رضای تو بعمل آوریم آنگاه حکم کرد تا او را بدار کشیدند و خلق از خیـال او آرمیدنـد مـدت سـلطنت بهـرام ثـانی 
  .هفده سال بود

  بهرام بن بهرام بن بهرام بن هرمز
 بـه جـز ر کـردی و تأدیـب گفتند و او به گناه اندک عقوبـت بسـیاتکلف او در ملبوسات و غريها اعراب او را صلف می به جهت

تحریک شمشري روی ننمودی خالیق درمانده شده نزد مؤبدان رفته صورت حال را باز نمودند ایشان جواب دادند که ما از شـما 
تریم و بصالح همدیگر بلکه او را باصالح آوریم آنگاه مؤبد مؤبدان گفـت کـه اگـر جمیـع امـراء و ارکـان دولـت و اهـل درمانده

قبول نمودند و چشـم و  به اتفاقد من مهم او را باصالح آورم و شما را در ورطۀ هالک نگذارم بزرگان عجم خدمت متفق شون
گوش به فرمان مؤبد مؤبدان گشودند مؤبد گفت فردا باید که هیچیک از اهل خدمت و غري هم بدرخانه پادشـاه نرونـد و بـدرگاه 

مودند بهرام حريان مانده تا چاشت مصابرت نمود چون گرسنه شـد شاهی نگروند آن جماعت بیکبار از خدمت پادشاه تخلف ن
طاقت گشت مؤبد نزد او رفته گفت ای شهریار هرگاه این طایفه ترا مطاوعت ننمایند امر ونهی تو بر که نافذ گـردد و حکـم تـو بی
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گـريد و بـدین تـدبري مـزاج  بر که جاری شود بهرام از این سخن متنبه شده شرط کرد که من بعد طریقه خوشخوئی و شفقت پـیش
ببـني : اند بقوىل چهـارده سـال وبقـوىل چهـارده مـاه بـود مصـرعدر مدت سلطنت او اختالف کرده -زندگانی بهرام مبدل گردید

  .تفاوت ره از کجاست تا بکجا
  نرسی ابن بهرام بن بهرام بن هرمز

ق بـود و بـا جمهـور رعایـا و برایـا بطریـق پسـندیده وی برادر بهرام ثالث و پسر بهرام ثانی است شهریار کـریم طبـع و خـوش خلـ
  .نمود در زمان او خالیق مرفه وآسوده بودند مدت دولتش بقوىل نه سال بودزندگانی می

  هرمز بن نرسی بن بهرام
نمود چون بر سریر سلطنت جلوس کرد کافـه خالیـق در بدو حال شهریار بدخوی و ترش روی بود و با کافه ناس سوء معامله می

راه مدهید  به خودا جمع آورد و با ایشان گفت مال دیوانی را کما ینبغی بعماالن برسانید و گوش به فرمان داده خیال مخالفت ر
بردار تو گرداند کـه پادشـاهی تـو را  تا از سطوت من در امان باشید مردم بتوهم تمام گفتند خدا ترا نیکی دهاد و رعیت را فرمان

دانست که مرادخالیق از این دعا چیسـت الجـرم گفـت پـیش از آنکـه ضـبط امـور مملکـت حوالـه  این دو چیز الزم است هرمز
بدیگری بود از سوءاخالق من هرگز ضرری به کسی نرسید اکنون که سـرانجام مهـام جمهـور منـوط بـرأی مـن شـد عـادت بـدرا 

وده شـاکر و خوشـنود بازگشـتند، اول باخالق خوب مبدل ساختم و رسـوم ظلـم و جـور را برانـداختم رعایـا زبـان بـدعای او گشـ
  .پادشاهی و از اکاسره که خود بدیوان مظالم نشست او بود و بقوىل مدت هفت سال سلطنت نمود

  شاپور ذواالکتاف بن هرمز بن نرسی
در کتب علماء اخبار مسطور است که هرمز هنگام رفنت فرزندی نداشت کـه قابـل پادشـاهی باشـد الجـرم اعیـان دولـت و ارکـان 

بـه ملکت را طلبیده گفت فالن زن حامله است اگر پسـری از وی متولـد شـود ولیعهـد مـن او خواهـد بـود ایـن بگفـت و روی م
ت نمود بعد از چندی از آن عورت فرزندی ظهور نمود در جمال و کمال و صورت و سريت یگانه زمان بود خالیق بوالدت آخر

اج شاهی را بر سر گهوارۀ او آویختند و در وجواهر بر آن گهـواره ریختنـد او شادی کردند و مراسم مسرت و بهجت بجا آوردند ت
  .و در تربیت او مساعی جمیله به ظهور رسانیدند

چون آن طفل به سن هفت سالگی رسید روزی بر باالی بام ایستاده آواز شورشی شنید از حاضران پرسید که ایـن چـه غوغاسـت 
بندنـد تـا دجله این شور بر سر جسر بوقـوع انجامـد شـاپور گفـت جسـری دیگـر بـه عبور آینده و رونده از به جهتعرض کردند 

هریک از آینده و رونده را جسری علیحده باشد و این شورش برطرف گردد اهل جهان و اعیان ایران این سـخن شـنیده امیـدوار 
  .شدند

او بخرابـی سـرحد ایـران اقـدام نمـوده بودنـد چون شاپور بسن پانزده سالگی رسید بانتقام قومی از اعراب که در زمان طفولیت 
های ایشان را سوراخ کـرده ریسـمان در آن لشگر کشیده و در استیصال آن طایفه بغایت کوشید چون از قتل ایشان بستوه آمد شانه

از سـبب کشید از آن سبب بذواالکتاف ملقب گردید یکی از اجداد خاتم االنبیاء که مالک بن نضر نام داشت پـیش او رفتـه می
ام که از عرب شخصی پیدا شود که ملوک عجـم را برانـدازد و عزیـزان ایـران را آزار اعراب پرسید شاپور گفت از منجمان شنیده

کشـم مالـک گفـت شـاید قـول کشـم و هـر قـدر تـوانم از ایشـان مـیاعتبار سازد بدین سبب تیغ کني بر سر ایشـان مـیخوار و بی
شد اوىل آنست که این قتل موقوف باشد شاپور سخن مالک را فهمیده دسـت از قتـل و آزار منجمان دروغ باشد و اگر راست با

  .عرب کشید
گویند شاپور بعد از آنکه ملک عرب بگرفت تنها و جریده بملک روم رفـت و بـه مجلـس قیصـر رفتـه یکـی وی را شـناخت بـه 

ه بوالیت ایران عزیمت و حرکت کرد و دسـت بـه قتـل و قیصر رسانید قیصر او را گرفته در خام گاو پیچیده محبوس گردانید آنگا
امداد کنیزک ایرانی ه ول بود شاپور بغغارت آن مملکت برآورد در وقتی که بمحاصره جند شاپور که ازوالیت خوزستان است مش

ا بدسـت آورده شاپور شتافته و شاپور با قیصر محاربه کرد و قیصر و جمعی دیگـر ر به خدمتاز حبس نجات یافت و گروه انبوه 
و تکلیف نمود که مصالح عمارت از روم آورده خرابی کـه از رومیـان صـادر شـده بـود باصـالح آورد آنگـاه مـاىل خطـري از وی 
گرفته او را اطالق کرد بقوىل هر دو پاشنه قیصر را سوراخ نموده مهاری در بینی او کرده آنگاه برخر نشانده بـروم فرسـتاد مـدت 

  .مرش هفتاد سال بودسلطنت شاپور و زمان ع
  بن بهرام بن هرمز اردشري

چون شاپور عالم فانی را وداع نمود از او دو پسر صغري یکی موسوم به بهرام ودیگری مسمی به شاپور بود اردشري بطریق نیابت 
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وچند نفر  بر سریر سلطنت جلوس نمود چون استقالل یافت دست بر قتل خواص شاپور گشود و در انعدام وجود اوالد او کوشید
  .از ایشان را به قتل رسانید دیگران ترسیده هجوم کردند و وی را گرفته عزل نمودند

  شاپور بن شاپور ذواالکتاف
چون بر اورنگ پادشاهی جلوس کرد ربقه سرکشان ملک را در چنرب اطاعت خـود آورد چـون پـنج سـال و کسـری از سـلطنت او 

  .اگاه باد تندی آمده اوتاد خیمه را کنده چوب خیمه بر سرش آمده ناچیز گشتبگذشت روزی در شکارگاه در خیمه نشسته بود ن

  بهرام بن شاپور ذواالکتاف
چون در زمان عم و برادر حاکم کرمان بود و مدتها در آن والیت بعدل وداد اشـتغال داشـت لهـذا بـه کرمـان شـاه ملقـب گردیـد 

االمـر سـپاه بـر وی هجـوم آورده در غوغـا تـريی بـوی رسـیده چون به سریر پادشاهی رسید مـدت یـازده سـال سـلطنت کـرد آخر
  .درگذشت

  یزدجرد بن بهرام بن شاپور ذواالکتاف
انـد قبـل اند که اندوزنده گناه بود بعضی او را برادر بهرام گفتـهدر تواریخ مسطور است که اهل عجم او را از بهر آن یزدجرد گفته

ار داشت چون قدم بمسند پادشاهی گذاشت جمع کثـريی بـه قتـل آورده و گـروه از پادشاهی بدانش و تمیز و محاسن افعال اشته
علمائ را استخفاف کرد و با سپاه و رعیت طریق اهانت پیشنهاد ساخت و متاع جور و ظلم را بر طاق بلند نهاد روزی در قصـر 

سـب شـده فـرس نـوبتی چموشـی او اسبی سرش پیدا شد یزدجرد گفت آن اسب را زین کرده حاضر سازید آخور ساالر متوجـه ا
آغاز کرد یزدجرد بنفس خود متوجه اسب شد اسب تن درداده و یزدجرد زین بر پشت اونهـاد خواسـت زیـن را بپـاردم بـر پشـت 

  .فرس محکم سازد اسب لگدی بر سینه یزدجرد نواخت و کار او را به همني لگد تمام ساخت

  بهرام بن یزدجرد بن بهرام بن شاپور ذواالکتاف
اند که هر فرزندی از یزدجرد تولد نمودی مانند گل عمرش کم بقا بودی چون بهرام متولد گشت و ء اخبار در کتب خود آوردهعلما

چندگاه بر اوبگذشت یزدجرد بوجود او شادمان شده از موضعی که بعذوبت ماء و لطافت هوا موصوف باشد استفسـار نمـود تـا 
ر سواد عراق عربست و بـه اقطـاع نعمـان بـن منـذر مقـرر بـود اختیـار کردنـد یزدجـرد فرزند را آنجا فرستد جمعی بالدحريه که د

نعمان را طلبید و بهرام را بکف تربیت اوگذاشت نعمان بهرام را به والیت خود بـرد و بدایـه عاقلیـه جمیلـه سـرپد و معمـاری از 
چه که مشتمل بـر سـه گنبـد بـود » سه دیر«ی را و دیگر» خوردنگاه«روم طلبیده دو قصر عاىل مقابل هم باتمام رسانید یکی را 

وزیـر خـودکیش  به ارشـاد موسوم گردانید عرب آن را معرب ساخته خورنق و سدیر گفتند چون در آن ایام نعمان بت پرست بود 
ر انـدک به تربیت بهرام شتافت و بهرام د ذرنهاد ودیگر کسی از او نشان نداد الجرم پسرش من نصاری اختیارنموده سر در جهان

زمانی در دانش و آداب درجه کمال یافت در آن اثنا خرب فوت پدرش رسید چون بزرگان ایـران از ظلـم یزدجـرد بـه سـتوه آمـده 
بوند گفتند اگر پسر یزدجرد را که میان عرب پرورش یافته بیاوریم و مملکت را بدو سپاریم با ما همان طریق معاش کند که پدرش 

ی را از اوالد اردشري بابکان به مداین آورده بر تخت نشانیدند و طبق زر و سیم بمبارکبـادی افشـاندند کرد بنابراین خسرو ناممی
  .عرب خسرو را کسری خوانند

چون خرب سلطنت کسری به سمع بهرام رسید خون غريت در رگ مردی وی بجوشید و صورت حادثـه را بـا منـذر در میـان نهـاد 
له دوازده هزار سوار برسم مقدمه بمداین فرستادو با پسرش نعمان که ساالر آن سپاه بـود منذر قبایل عرب را جمع نموده من جم

سفارش نمود که هرگاه کسی در مقام محاربۀ تو آید باوی مقاتله نمای چون نعمان قریب بمداین رسـید شورشـی از توجـه عـرب 
و اکابر عجم باستقبال شـتافتند بعـد از قیـل و قـال در خاطر عجم افتاد آنگاه منذر باسی هزار سوار در رکاب بهرام روان گشت 

مقرر شد که تاج شاهی را در میان دوشري گرسنه گذارند هر یـک از بهـرام و کسـری کـه  وداد یافتندو بر آن بهرام را شهریار با عدل
ود و تـاج شـاهی را آن تاج را بردارند پادشاهی آن کس را باشد بسطام که در سلک سرهنگان ایران بود دو شري شرزه حاضر نمـ

مابني آن دو شري نهاد بهرام با کسری گفت قدم پیش گذار و تاج را بردار کسری گفت که طالب ملک شـمائی و صـاحب تـاج مـا 
باید که تو این جرأت نمائی بهرام بر پشت یکی از آن دوشري برجست و شريدیگر حمله آورد بهرام گرز گران بـر سـر شـري اشـارت 

  .گردانید و خود را به تاج رسانیده برداشت و بر فرق گذاشتکرده هر دو را هالک 
اول کسی که با او بیعت نمود کسری بود چون بهرام بر سریر ملک استقرار یافت بر انتظام امور رعیت شتافت نعمان بن منـذر را 
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شـاط و شـکار آورده و از خواص خویش اختصاص دادو پدرش را انعام و اکرام نموده بوطن خود فرستاد آنگاه روی بعیش و ن
رعایـا نیـز بعـیش و عشـرت  ملـوکهم بمدلول الناس علی دیـنکرد، همواره بشرب مدام و مصاحبت دلربان گل اندام سري می

  .نمودندمایل شدند از صباح تا چاشت به کسب مشغول شده بقیه روز را بخوش گذرانی اشتغال می
لت نورزیدی و در شجاعت رستم زال بگرد او نرسیدی در روزگـار او بهرام باوجود اشتغال به عیش و عشرت از ملک داری غف

خاقان باسیصد هزار لشگر قصد ایران کرد و بهرام با هزار سوار در مرو بوی شبیخون آورد و خاقان را گرفته با پسـرانش بـه قتـل 
در آن زمني امور غریبه مانند کشنت فیـل رسانید بهرام بعد از آن برادر خود نرسی را نایب کرده بطریق تبدیل به کشور هند خرامید 

رسید بعد از مدتی دخرت ملک هند را در حباله نکاح آورده بایران آمد و از قیصر روم و شام نیز  به ظهورو کرگدن و اژدها از وی 
آن  بـه جهـتباج گرفت بهرام را به شکار بسیار شعف بودی و اکثر اوقات عمر خویش را بـه شـکار صـرف نمـودی بهـرام گـور 

گویند که نوبتی با منذر بن نعمان به شکار رفته بود در آن اثنائ گوری مشاهده نمود که شريی بر پشت او جسته بود بهـرام چنـان 
تريی بر سرین شري زد که از سینه شري گذشته بر زمني نشست و شري و گور هر دو افتادندو منذر آن زخم دیده بر آن ساعد آفرین کرد 

کردم چون مـدت چهـل سـال شنیدم باور نمیاگر نه آنست که این معنی را برأی العني دیدم اگر از دیگری میو بر زبان آورد که 
بقوىل شصت و سه سال از دولت بهرام بگذشت روزگار داد خـود خواسـته روزی بشـکار رفتـه گـوری از پـیش او گریـزان گشـت 

ت چون خرب بـه لشـگرگاه رسـید لشـگریان آمـده اسـب را بهرام اسب از عقب آن صید تاخته اسب وی را در چاهی عمیق انداخ
اش اثری نیافتند مادر بهرام مدتی بر سر آن چاه بنشست و بريون کشیدند اما بهرام را هرچه در وادی سعی شتافتند ازمرده و زنده

اثـری نیافتـه نومیـد  فرمود چندان گل از آن چاه برآوردند که اگـر کلـوخی بـر آن افتـادی بـر پشـت گـاو و مـاهی رسـیدی از بهـرام
  بازگشت و بادرد و الم دمساز 

  :رباعی
 آن قصــــر کــــه بهــــرام در او جــــام گرفــــت
 تــــا جــــای گرفتــــه اســــت بهــــرام بگــــور

 

 آهـــــو بچـــــه کـــــرد و روبـــــه آرام گرفـــــت
ــــت ــــرام گرف ــــه گــــور جــــام به  دیریســــت ک

 

  یزدجرد بن بهرام گور بن یزدجرد بن بهرام بن شاپور ذواالکتاف
درگذشت یزدجرد که خلف الصدق او بود قائم مقام پدر گشت به یمن کردگـار و لطـف پروردگـار در چون بهرام از جهان فانی 

ربود مـدت هیجـده سـال خوبی صورت و نیکی سريت یگانه بود و در عدل و داد و صلح و سداد گوی تفوق از سالطني ایام می
ا دو پسـر بـود یکـی موسـوم بـه هرمـز و دیگـری کـه در کمال استقالل پادشاهی نمود آنگاه به سرای جاودانی رحلت فرمود او ر

مهرت بود فريوز نام داشت یزدجرد در مرض موت خود زمام اختیار ملک را به کف کفایت هرمز گذاشـت اگرچـه هرمـز پسـر کهـرت 
  :نظم  بود اما باعیان ایران گفت

ــــــال ــــــو خص ــــــريوز نیک ــــــد ف ــــــر چن  اگ
ــــــــتگی ــــــــنم آهس ــــــــی بی ــــــــز هم  ز هرم

 

 ز هرمـــــــز فزونســـــــت چنـــــــدی بســـــــال
ــــــــــدی و شــــــــــرم و بایســــــــــتگیخرد  من

 

  :بیت    چون هرمز بر تخت سلطنت نشست
ــــــم ــــــی ز خش ــــــريوز را شــــــري گفت ــــــو ف  ت

 

ـــــم ـــــش ز چش ـــــرم آب ـــــت از ش ـــــرو ریخ  ف
 

یزدجرد فريوز را به حکومت ایران نامزد کرده بود وی از شاه ماوراءالنهر و بدخشان اسـتمداد نمـود و بـا هرمـز محاربـات کـرد و 
  .را گرفته محبوس گردانید و خود بر سریر سلطنت متمکن گردید آخراالمر فريوز غالب آمده هرمز

  فريوز بن یزدجرد بن بهرام گور
گردید هفت سال متعاقب باران از آسمان نبارید آب دجله و فرات خشک گردید عیون و قنـوات  چون بر سریر پادشاهی متمکن

نـد بلکـه حاصـل خزانـه را صـرف فقـراء نماینـد و نیـز از خشکی انهدام یافت فريوز حکم کرد که در آن مدت مال از رعایا نگري
فرمود که هر درویشی که در شهر یا قریه از گرسنگی بمريد توانگری را بقصـاص او بـدار کشـند الجـرم در آن مـدت یـک نفـر در 

ه ب رحمـت الهـی بـاز شـدافسای فارس از گرسنگی بمرد و دیگر هیچکس از رهگذر تنگی معاش جان نسـرپد و بعـد از آن ابـو
بارانهای پیوسته آمده باغات خضرت گرفت و بساتني نضارت پذیرفت عدل پادشاه را چندان اثر است که خرابیها را آبـاد سـازد 

  :بیت  السلطان العادل خري من مطر الوابل وتنگی و گرسنگی را از گیتی براندازد
ـــاجواران ـــن و داد ت ـــه جـــانور از دی  همـــني ن
 بنوبهـــــار عـــــدالت دمـــــد ز ســـــنگ گیـــــاه

 بـــامن و عـــیش کرایــــد بزیـــب و فـــر گــــردد
 گیــــاه نخــــل شــــود نخــــل بــــارور گــــردد
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 عــــدل دهــــد آن اثــــر بــــروی زمــــنيفــــروغ
 

 کــه خــاک ســنگ شــود ســنگ ســیم و زر گــرد
 

پادشاه هیاطلـه رفتـه در اثنـای محاربـه رقـم فنـا بـر جریـدۀ عمـرش  به جنگفريوز بعد از آنکه بیست و شش سال پادشاهی کرد 
  .واریخ مسطور استکشیده آمد تفصیل آن در کتب ت

  بالش بن فريوز بن یزدجرد بن بهرام گور
نـامی کـه در بعضـی کتـب از آن  سـوخراه خوشـنواز مملکـت را بـ به جنگاند که فريوز در زمان توجه خویش علماء اخبار آورده
شـنواز لشـگر کشـید سوخرا رسید عرق حمیتش جنبیده بوالیـت خو به سمعاند سرپده بود چون خرب هالک فريوز بسوقراتعبري کرده

خوشنواز رسوىل نزد سوخرا فرستاد و عذرهای دلپذیر پیغام دادو طالب صـلح گشـته او را بمـال وافـر خوشـنود سـاخت سـوخرا، 
مملکت خواستند که وی را به سلطنت بردارند و اوالد فريوز را فرو گذارنـد  دارالملک برافراخت اعیان به صوبلوای مراجعت 

برداشت و جانب قباد بن فريوز را فروگذاشت قباد بخاقان پناه بـرده و بـالش مملکـت  به سلطنترا  سوخرا قبول ننموده بالش
شـناخت امـا او را در سوخرا سرپد قباد در اثنای راه بنشابور رسید و در خانه دهقانی منزل گزید دهقان اگرچه قباد را نمـیه را ب

بر وی عاشق گردید و دخرت را از دهقان بزنی درخواست کرد و دخرت  مهمانداری نیکوبنواخت قباد در منزل دهقان دخرتی دیده
در غیبت قباد پسری آورد اورا به جهت تناسب پیکر و صباحت منظـر نوشـريوان نـام نهادنـد قبـاد مـدت چهارسـال در ترکسـتان 

وشريوان را بدید خـرم و خرسـند توقف کرد آنگاه خاقان سپاه فراوان باوداده بایران فرستاد قباد چون بنشابور رسید و پسر خود ن
ی زحمت جنگ و جدال صاحب ملک و مال گردید و بتخت ب گشت و از این طرف برادرش بالش نیز از جهان درگذشت قباد

  .تردد لشگر کشیدو تاج موروثی بی

  قباد بن فريوز
مشـورت قبـاد و بـیچون بر اورنگ سلطنت نشست ابواب جور و اعتساف بربسـت امـا سـوخرا همچنـان زمـام مملکـت داشـت 

گردانید قبـاد از ایـن معنـی دلتنـگ شـده بـا یکـی از رسانید و خلق را از پیش و پس از درگاه قباد دور میرا بانجام می مهمات
گفتند از سوخرا شکایت نمود شاپور متعهد دفع اوشده روز دیگر در مجلـس قبـاد بسـوخرا گفـت ساالران که او را شاپور میسپه

گشوده در گردن سوخرا انـداخت و  ه بر مهمی اقدام نمائی که باعث آزار خاطر پادشاه گردد آنگاه کمر از میانترا چه یارای آنک
معـدلت انحـراف ورزیـد  هءاو را بزندان برده در همانجا هالک ساخت قباد بعد از سوخرا بر مملکت مستوىل گردید اما از جـاد

برآورد اعظم مفاسد وی قبول کردن دین مزدک بود مفصـل مـذهب وی در  اوباش و اراذل را تربیت کرد و خاندان قدیم از بیخ
ضمن نشابور گذشت قباد به سخن مزدک گروید دین او رواج یافت بدین سبب خالیق هجوم آوردنـد و قبـاد را گرفتـه محبـوس 

ت تافملـک هیاطلـه شـکردند و برادرش جاماسب را بجای او بر تخت نشاندند قباد بحیله خواهرش از بند نجات یافته بجانـب 
خوشنواز مقدم او را باعزاز و اکرام تلقی نمود و زبان شکر گشوده گفت چگونه شکر این نعمت گـذارم کـه مـرا بـر خاقـان تـرک 
ترجیح نمودی مر آنکه بالتوقف سپاهی همراه تو گردانم و تو را به والیت خود بزودی برسانم آنگاه باحضار لشگر فرمـان داد و 

همراه قباد فرستادو قباد بار دیگر بایران رسید اعیان مملکت بالضروره پیشانی عـذر بـر خـاک نهادنـد و زمـام بیست هزار سوار 
  .اختیار ملک به قباد دادند این بار از مزدک ومزدکیان یاد نکرد و احوال و اوضاع ایشان را بخاطر نیاورد

اوی در تـاریخ خـویش آورده اسـت کـه چـون قبـاد از سبب سوء اعتقاد قباد نسبت به مزدک آن شـد کـه قاضـی ناصـرالدین بیضـ
مملکت توران متوجه ایران گردید و بر تولد نوشريوان اطالع بهم رسانید اندیشه کرد که مبادا انوشروان فرزند او نباشـد زیـرا کـه 

وان بدارالملک پـدر رسـید بیند بدارالملک طلب نمود چون نوشريآنکه بهمدتها مادر او را گذاشته بود بنابراین مادر و پسر را بی
قباد فرمان داد در باغی بزمی ترتیب دادندو چند کس که با او فی الجمله مشابهتی داشتند پیدا کرده همـه را بـه لباسـی کـه خـود 
پوشیده بود ملبس گردانیدو فرمود تا بطریق دایره بنشینند وخـود در میـان ایشـان نشسـت ونوشـريوان را بـار داد و فرمـود کـه بـاو 

ید که این شاخ نرگس را بدست پدر خودبده و دستش را ببوس غرض قباد آن بود تا مشاهده نماید که مهـر ابـوت او را بـاو بگوئ
نماید یانی و سبب دایره نشسنت آنکه صدری ظاهر نشود و امتیازی معلوم نگردد چون نوشريوان بدر باغ رسید خـواص قبـاد می

را به پدر خودده نوشريوان به مجلس درآمده ساعتی باطراف نظـر انـداخت و پـدر شاخ نرگس بوی دادند و گفتند که این نرگس 
خود را بشناخت پیش پدر زمني بوسه دادو شاخ نرگس را بدست اونهاد قباد بغایت خوش دل شده به تربیت او همـت گماشـت 

  .وتخم محبت نوشريوان را بر زمني خاطر خویش کاشت
مکالمه از نوشريوان پرسید که آن روز از کجا برتو معلوم گردید که من پدر تـوام نوشـريوان روزی در ایام استیالی مزدک در اثنای 
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تـر یـافتم چـون بـه طـرف پادشـاه نظـر کـردم گفت که چون به مجلس درآمدم بر هرکس نظر انداختم همـت خـود را از وی عـاىل
ت قباد او را نوازش فرمـود نوشـريوان عـرض شکوهی و محبتی از تودر  دل من پدید آمد فهمیدم که حال چیست و پدر من کیس

نمود باعث بر امتحان چه بود قباد گفـت خواسـتم کـه تـرا ولیعهـد گـردانم و پایـه قـدرت را بدرجـۀ بلنـد رسـانم الجـرم بامتحـان 
عـرض پرداختم تا به یقني برمن ظاهر گردد که تو فرزند منی که نباید ملک بدیگران منتقـل شـود و بـه بیگانگـان رسـد نوشـريوان 

گوید که زنان مردم بر همه کس حاللند چون یـک عـورت زا نمود بنا بر مذهب مزدک این احتیاط الزم نخواهد بود زیرا که می
سـت کـه سـخن او نچندکس مقاربت کنندو فرزند از او متولد گردد کس چه داند که پسر کیست قباد از ایـن متأثرشـده نوشـريوان دا

گردانـد  نکاح حالل مـیداندو زنان را بیت برمزدک گشود و گفت او اموال مردم را حالل میتأثري تمام نمود الجرم زبان مالم
کردی رتواند دم زند قباد گفت ای فرزند مرا از خواب غفلت بیـداو اگر زنان پادشاه را به رنود و اوباش تفویض کند پادشاه نمی

احل توبه رسانم ومملکت را به کف کفایت تو گذارم تو بـدفع و ازمستی هشیار آوردی وقت آنست که از گرداب گناه خود را به س
مزدک داناتری و بر تنظیم امور ملک بیناتر بعد از چندگاه ارکان دولت و اعیان مملکت را طلبیـده بـر بیعـت نوشـريوان تکلیـف 

نه رفته بقیه عمر را بـه کرد و خود عصائی بدست گرفته پسر را بر تخت نشانید و چون آن مجلس را باتمام رسانید به عبادت خا
  .پرستش حق تعاىل الزم گرفت مدت پادشاهی قباد چهل سال بود

  نوشريوان بن قباد بن فريوز
ولدت فی زمـن الملـک پادشاه دولت یار و شهریار معدلت شعار بودگویند حضرت رسالت پناه ربان بمدح وی گشوده و کالم 

بوستان سلطنت را به آبیاری عـدل و داد طـراوت دادو دامـن عـالم را از فرموده چون بر مسند پادشاهی پای عزت نهاد  العادل
لوث ظلم و جور پاک ساخت مزدک و مزدکیان را از جهان برانداخت تخت سـلطنت بوجـود اوافتخـار نمـود و اهـل جهـان در 

  .مهد امن و امان برآسودند
یشـه دو آرزو قبـل از سـلطنت مـرا در دل بـود یکـی که روزی نوشريوان روی بارکان و اعیان دولت نموده گفت کـه هم اندآورده

آنکه منذر بن عمرو را باردیگر به حکومت رسانم، دیگر آنکه مزدک و مزدکیان را نابود و نـاچیز گـردانم مـزدک گفـت تـو همـه 
ر کـس از پـريوان آورد بروایتی هشتاد هزا به قتلئی؟ و فی الفوراو را خلق را چگونه توانی قتل کرد نوشريوان گفت تو اینجا بوده

مزدک به قتل رسانید وبر بقیة السیف باج و خراج مقرر گردانید نوشريوان مدت چهل سال پادشاهی نمودو هم در مـداین هرمـز 
  :نظم  را ولیعهد کرده وفات کرد

 شـــــــنیدم کـــــــه در وقـــــــت نـــــــزع روان
 کـــــه خـــــاطر نگهـــــدار و دوریـــــش بـــــاش

 

ــــــــريوان ــــــــت نوش ــــــــني گف ــــــــز چن  بهرم
ــــــاش ــــــد آســــــایش خــــــویش ب ــــــه دربن  ن

 

نمـود در کتـب مغـان ومؤبـدان دیـده که بوزرجمهر وزیر نوشريوان بود در مهمات از رای آفتاب پريای وی مشورت می اندآورده
نمود فقري کتابی از تألیفات بـرزوی اصـفهانی کـه شده که بوزرجمهر به کیش فریدون بود و بر اقوال کیخسرو بن سیاوش عمل می

اب مقاالت بوزرجمهر مشاهده گردید وی نفی مذهب زردشت و اثبات دین فریدون کرده ن کتآشاگرد بوزرجمهر است دیدم در 
ئی که در ضمن احوال زردشت شده که درتلو مقاالت بوزرجمهر بعضی از سخنان زردشت را بیان خواهم نمود است بنابر وعده
  :شود کهالجرم گفته می
نه تريگی نیست و آفتاب گـوهر تـريه اسـت کـه حجـاب مـاورای خـود گوید که یزدان گوهر تابناکست که در او هیچ گوزردشت می

کند و گوهر تريه الیق خدائی نیست بوزرجمهر گفته که به مجرد این خیال از دیـن فریـدون نتـوان گذشـت و از کـیش کیخسـرو می
وجـود در عـالم وجـود توان برگشت زیرا که خدا نور محض است که از او دانائی و توانائی بمردم روشـن بـود و ایـن طـور منمی

توان دیـد گی از وی دور است و چشم آدمی او را نمیمعلوم نیست که بغري از آفتاب بوده باشد و آفتاب دریای نور است که تريه
  .توان رسیدو بنهایت او نمی

ت و زردشت گفته است که آفتـاب را اوج و حضـیض و طلـوع و زوال و کسـوف و هبـوط و وبالسـت و بـر یـک قـرار نیسـ دیگر
انـد و چیزی که بر یک قرار نیست فانی است و چیزی که فانی است الیق خدائی نیست ابوزرجمهر گفته که اینهـا امـور اعتباریـه

  .هرکه نقص امور اعتباریه نماید بصاحب وی قدر نیست بل راجع بقصور فهم بشر است
آب و هـوا گیـاه برویانـد توانـد بـیکـه نسـوزاند و نمـی توانـداختیار است زیرا که نمـیدیگر آنکه زردشت گفته که آفتاب گوهر بی

دانـد از سـخن دانـد و آدمـی نمـیابوزرجمهر گفته که کارهای خدائی معلل بحکمت است و آن حکمت الهیه را حـق تعـاىل مـی
اختیار فتاب بیگرداند اما آنکه گفته که آگردد که آفتاب بعضی از چیزها را که استعداد محوشدن دارد محو میتوچنان معلوم می
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آفتاب در عالم هیچ نشاید بلکه موجودی رویاند و بیآب و هوا گیاه نمیسوزاند خدای تو و هوشنگ نیز باینطور است که بیمی
آید پس معلوم شد که امور الهیه معلل است باستعدادات مختلفه و استعداد حصول چیزی وقتی که تمام شد البته بی او پدید نمی
  .ید خواه او را مختار دان خواه موجبآ ض بوجود میآن چیز از فیا
و خدا آنست که او رامکـان و جهـت نباشـد بـوزرجمهر گفتـه جـای و جهـت از  دارد زردشت گفته که آفتاب مکان و دیگر آنکه

د عـالم گویـداند اینست کـه مـیآفتاب پیدا است نه آنکه او را جهت و مکان و جا است و معنی آنکه فریدون آفتاب را خدا می
همه ظل خداست پس آنچه گرد آفتاب است پرتو هستی اوست و ظلی از ظالل او، وجود اشیاء از او است و او رامکـان نیسـت 

  .شود امر اعتباریستو آنچه دیده می
 اند که آفتـاب بمـا نیکوکـار اسـت و او را پرسـتش نمـودن سـزاوارزردشت گفته است که آنچه فریدون و کیخسرو گفته دیگر آنکه

است این سخن درست نیست زیرا که آتش و هواو آب و خاک نیز در افاضه چیزی که از یزدان بر ایشـان رسـد سـبب انـدوالیق 
پرستش نباشند ابوزرجمهر متوجه جواب آن شده و گفته که اگر ما سخنان زردشت را دلیل آریم بآنکه آفتاب الیق پرستش نیست 

های فریدون برتری ندارد زیـرا کـه اندیشـۀ فریـدون از آفـاق و زردشت نسبت باندیشهرا که سخنان يخندد زخرد بر ادراک ما می
زردشـت شـویم و برکلمـات واهـی وی  انفس خاسته و سخن زردشت از خیال چند برآمده اگر ماهم مانند گوالن و احمقان پـريو

  .ستا خوانندوا را زند و ابگرویم دور نیست که از کجی اندیشه مردم ایران ما را نیز پیغمرب دانند و کلمات م
دیـدم کـه رو بـه مشـرق رفـتم مـیکه از آن دانستیم که ابوزرجمهر بکیش فریدونست که وقتی صباح بدیدن او مـی گویدبرزو می

  .آوردکرد و با آفتاب عجز و انکسار مینشسته دمبدم آفتاب را سجده می
گ بوده اما چیز چند بر او افزوده مثل آنکه گفته که در وجود در رساله خود نوشته که آئني زردشت همان دین هوشن بزرگ امید

دو خالق است یکی یزدان و دیگری اهرمن و هوشنگ گفته کـه دو آموزگـار اسـت نـه دو آفریـدگار نوشـريوان کـیش و مـذهب و 
  .گذاشتروش بوزرجمهر داشت و فرمودۀ بوزرجمهر را مهمل و معطل نمی

و فریدون یکی است و میان ایشان فرق نیست زیرا کـه هـر دو ایشـان بـدو عـالم قایـل گفته است راه هوشنگ  و هم بوزرجمهر
گویند عالم عالم غري عالم است و نزد همـه فرشـته و روان نـور اسـت اند یکی عالم مجردات و یکی عالم مادیات هردو میشده

گوینـد کـه چـون کی و عنصریست و هم مییعنی گوهرتابناکست نه ظلمت یعنی گوهر تريه نیست و آنچه گوهر تريه است جسم فل
رود و بهشت باالی ما است و روانـی کـه از روی گـوهر ناپاکسـت وی دوزخـی اسـت و روان خود را پاک ساخت به بهشت می

گویند که هیاکل عنصریه مرکـب از خـاک و آب و گویند اصل عنصر آب و هوا و خاکست و آتش گوهر اصل نیست و نیز میمی
نور بسیط است نه مرکب و عالم مجردات محیط است بعالم مادیات سخن فریدون آنکه عالم مجردات عـالم هوا و آتش است، 

داند که سماوات ظل او است و بهـر دو داند و هوشنگ عالم دیگر را بهشت میسماوات است و فریدون سماوات را بهشت می
  .روش آفتاب منزل خريات و برکاتست و واجب التعظیم است

  .ون در تلو اصطخر فارس مذکور خواهد گشت انشاءالله تعاىلمذهب فرید

  هرمز بن نوشريوان بن قباد بن فريوز
اند که نوشريوان را فرزندان بسیاربود و هرمز از دخرت خاقان تنها ظهـور نمـود نوشـريوان وی را لیعهـد سـاخت علماء تاریخ آورده

ماء قوم را بر انداخت چنانکه در اندک زمانی سیزده هـزار کـس چون هرمز بر سریر سلطنت جلوس کرد ضعفاء را بنواخت و عظ
از اغنیای ایران را به قتل رسانید باقی ایشان از هرمز برنجیدند این خرب بروم و ترک رسید خاقان با سیصد هـزار سـوار بـه طمـع 

بـود ضـبط نمـود و پادشـاه  فتـهگرایران از جیحون عبور کرد و قیصر روم از طرف دیگر هجوم آورد والیت شام را کـه نوشـريوان 
دشت قبچاق از راه دربند گذشته آذربایجان را غارت ساخت، هرمز ارکان سـلطنت را جمـع کـرده قرعـۀ مشـورت میـان انـداخت 

مالیـده دارنـد اگـر والیـت  به جنـگو بعضی را  به صلحمؤبد مؤبدان گفت هرگاه خصمان از اطراف روی کسی آرند بعضی را 
واىل دشت قبچاق بغارت  داری اری از توممنون شود و اگر جمعی از سپاه به مدد حاکم آذربایجان ارسالشام را به قیصر بازگذ

زخم شمشري تیز و سنان خونریز کار او صورت نبندد، هرمـز بـا  به جز راضی شده بازگردد و اما درحقیقت خصم تو خاقانست که 
و قبچاقیـان بـوطن خـویش مراجعـت نمودنـد آنگـاه هرمـز در مهـم آذربایجان آمدند  به مددقیصر صلح کرده و فوجی از عساکر 

خاقـان بــا اعیــان مملکــت مشــورت نمــود هرمــز بطریقــی کــه در تــواریخ مســطور اســت باشــاره مهرانشــاه کــه در زمــان نوشــريوان 
فـریقني خاقـان خاقـان فرسـتاد بعـد از التقـای  بـه جنـگبخواستگاری دخرت خاقان رفته بود بهرام چوبینه را بادوازده هزار سوار 

بیک تري بهرام جان به جهان آفرین دادو خزاین و اسباب خاقان و لشگرش بدست بهرام افتـاد بعضـی از نفـایس خزانـه خاقـان 



۴۰۶ 

  .رانزد هرمز ارسال نمود و باقی آن را در میان عساکر قسمت فرمود
فـاخره  بـه خلعـت واسـت کـه بهـرام را چون خرب فتح و تحایف بهرام بهرمز رسید باعث بهجت و سرور شهریاری گردید هرمز خ

هیچ پادشاه را وزیر نادان مباد و حق تعاىل مـدبر و  اعال رساند یزدان بخش وزیر که به درجه مخصوص گرداند و پایه قدرش را 
 تدبري است و پریشانی رعیت از شریر اسـت بهرمـز گفـت کـه آنچـه بهـرام ازرفیق هیچ سلطان نکناد که خرابی مملکت از وزیر بی

ایست از گلزاری و مشتی است ازخرواری چون هرمز پادشاه ملون المزاج بود این سخن خزانه خاقان جهت پادشاه فرستاده دسته
غلی و دوک گردانی ارسال کرد و او را بمخاطبات عنیـف و تکلیفـات زیـاده از  بهرام به جهتبر وی تأثريی عظیم نمود الجرم 

دوک را در پیش نهاد و سران سپاه و سروران کینه خواه را بار داد چون ایشـان او را بـدان تکلیف بیازرد بهرام غل رادر گردن و 
-نمائیم و چه رسوائیسـت مـیحالت دیدند برآشفتند و گفتند ای ساالر زمان وای دالور دوران این چه حالتی است مشاهده می

بر هرمـز لعنـت کردنـدو در مخالفـت او بـا  اتفاق بهبینیم بهرام گفت این تشریف سلطانست و خلعت خسروایرانست سران لشگر 
بهرام یکدل شدند بهرام بنام پرویز سکه زده به مداین فرستاد و بر رسوالن پیغام داد که مادام که پرویز بـر سـریر سـلطنت جلـوس 

ه ن معنـی فهمیـده بـنیایم و سر اطاعت به درگاه هرمز نسایم بنابراین هرمز بر پسر خود بدگمان گشت پرویـز ایـ نکند بدان درگاه
ه میـل کشـیدند و کسـی بـ گرفتهارمن گریخت ودر غیبت پرویز خاالن او بندویه و بسطان با جمعی از لشگر ازدحام کرده هرمز را 

کـور سـاخنت پـدر مـتهم گردانیـد و بـدفع او لشـگر کشـید ه ارمن فرستاده پرویز را طلبیدند بهرام بعد از استماع این خرب پرویز را ب
وفائی امراء از پیش بهرام فرار کرده بروم رفته بقیصر پناه آورد قیصـر دخـرت خـود رابر بهرام رفته بسبب نقض عهد و بیپرویز در ب
ایران آمده با بهرام محاربـه ه ایران فرستاد پرویز به او داد و هفتاد هزار سوار بسرداری پسر خود ناطوس همراه پرویز به مریم را ب

  .آمد به قتلبود بهرام به ترکستان فرار کرد وهم در آنجا بسعی پرویز نمود ظفر و نصرت پرویز را 

  خسرو پرویز بن هرمز بن نوشريوان
لفظ خسرو پرویز مرادف ملک عزیز است چون بر تخـت شـهریاری جلـوس فرمـود اطـراف ممالـک را کمـا ینبغـی ضـبط نمـود 

  .ودولت اوروی در تزاید نهاد
نخسـت آنکـه وی را : ادو چند چیز او را بدست افتاد که هیچ یک از ملوک عجم را نبودو ایزد متعال نعمت خود را بوی تمام د

تاجی بود بوزن شصت من از درناب که مرصع بـود بـه جـواهر نفیسـه چنانکـه از شـعاع یواقیـت آن شـب تـار چـون روز روشـن 
ان بـر محـاذی تخـت محکـم کـرده های زمرد که چشم افعی را بچکانیدی آن تاج را بـزنجري طـال از سـقف ایـوگردیدی و قطعه

دیگر آنکه تختی داشت که مـدت سـه سـال سـی اسـتاد کـه  -بودند هرگاه برتخت جلوس نمودی آن تاج بر محاذی سروی بودی
هریک بیست شاگرد داشتند در آن کار کرده بودند صد و چهل هـزار مسـمار نقـره در او بکـار بـرده بودنـد و بشـکل کـرۀ زمـني و 

  :برج و کواکب ثابت و سیار در او نقش کرده بودند چنانچه شیخ نظامی گوید نظمهفت اقلیم و دوازده 
 ز مـــــــا مـــــــیخ تـــــــا خرگـــــــاه کیـــــــوان

ــــــ ــــــا ب ــــــت ت  ســــــیاره کواکــــــب را ز ثاب
ــــــروز ــــــب گهرهــــــای شــــــب اف ــــــه ترتی  ب
 شناســـــــائی کـــــــه از انجـــــــم زصـــــــدراند

 

 دراو پرداختـــــــــــه ایـــــــــــوان بـــــــــــایوان
ـــــــــــدار ـــــــــــوده بمق ـــــــــــایق درج پیم  دق
 خـــــــــرب داده ز ســـــــــاعات شـــــــــب و روز

ـــــداز  ـــــه برخوان  آن تخـــــت آســـــمان را تخت
 

بر آن تخت طاقی برآورده بودند و طلسمی ساخته مثال شريی و گوئی زرین و طاسی برمحاذی دهـان شـري ترتیـب داده بودنـد کـه 
  .هرگاه یک ساعت از روز برآمدی آن گوی زرین از دهان شري در آن طاس افتادی

که رسیدی یکی از آن فرشـها را بگسـرتانیدی از آن جملـه فرشـی را  چهار دست فرش داشت که هر فصلی از فصول دیگر آنکه
گسرتانیدند که استادان ماهر صورت انواع گل و ریاحني و صورت درختان و آبهـای روان و ماهیـان و نخجـريان و در زمستان می

و زمـرد و غـريه از تارهـای طـال های مرواریـد و یواقیـت و فـريوزه سباع و غريذلک در آن فرش بافته بودند و جواهر ثمني ازدانه
گذرانیده بودند و چنان در آن فرش تعبیه کرده که هرجا که شکل شکوفه بود هیئت شکوفه از مروارید غلطان بود و همچنان گل 
سوری از لعل، و الله از یاقوت، علی هذا القیاس چون در ایام خالفت عمر بن الخطـاب سـعد بـن وقـاص بمـداین رسـید و آن 

سخر گردانید نفایس ملوک عجم را با آن فرشها بمدینـه فرسـتاد و چـون آن فرشـها را میـان مهـاجر و انصـار قسـمت مملکت را م
  .کردند مقدار کف دستی بسرور اولیاء دادند آن حضرت آن را به بیست هزار مثقال طال یا نقره بیع نمود

از زمرد تراشیده و نردی داشت کـه یـک طـرف  های آن از یاقوت بود ونصفی دیگرشطرنجی داشت که نصف مهره دیگر آنکه
عمل نارهرچـه های او از فريوزه بود وطرف دیگرش از عقیق یمانی و مقداردویست مثقال طالی دست افشار داشت که بیمهره
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  .ساختخواست از آن میمی
-ساخته بودنـد و در آن خـوان مـی های آن از زمرد و تره از طالاو را خوانی بود از طال مرصع بجواهر نفیسه و کاسه دیگر آنکه

  .نهادند
گفتند حقیقت این گنج آنکـه نـوبتی قیصـر از بـیم خسـرو خـزاین او را صد گنج بود که یکی از آنها را گنج بادآور می دیگرآنکه

 فرستاد باد مخالف سفاین را بموضعی آورد که در تصرف گماشتگان خسرو بودخود را در هزار کشتی نهاده بموضعی حصني می
  .و او آنها را ضبط نمود

سـی هـزار زیـن مرصـع داشـت و دوازده هـزار کنیـز سـازنده داشـت و سـی هـزار دخـرت در حرمسـرای او بـود شـريین  دیگر آنکه
شورانگیز که در حسن و جمال عدیل نداشت بانوی حریم او بود گویند ده چهار چیز در هر زنی موجود باشد وی در حسن تمـام 

. از، چهار باریک، چهار تنگ، چهار گشاد، چهار سیاه، چهار سفید، چهار سرخ، چهار فربه، چهار الغرچهارگرد، چهار در: است
  .و اوصاف مذکوره در زمان خود در شريین شکر لب موجودبود

نخسـت آنکـه فرهـاد بـر شـريین کـه : خسرو را اینهمه اسباب بود اما سعادت ازىل او را نبود و دو نکبت بزرگ او را روی نمـود
را بدریـد و بـدان سـبب ) ص(دویم نامـه حضـرت خـاتم االنبیـاء. نوی او بود عشقی بهم رسانید و شريین نیز سررضا بجنبانیدبا

دولت از خاندان خویش منقرض گردانید چون مدت سی و هشت سـال از ملـک او درگذشـت بخـت ودولـتش برگشـت الجـرم 
  .پادشاه کردندارکان دولت اتفاق نموده وی را بگرفتند و پسرش شريویه را 

  شريویه ابن خسرو بن هرمز بن نوشريوان
اند که چون شريویه بر سریر شاهی تمکن یافت یکی از لشگریان را که پدرش بتیـغ خسـرو کشـته شـده بـود امـر علماء اخبار آورده

را طمع کرد شريین بـر فرمود خسرو را به قصاص رسانید و هفده نفر از سرداران را به پدر ملحق گردانید آنگاه شريین زن پدرش 
بـه ئی یافتند و بر سر آن حقه نوشته بودنـد کـه ایـن دارو سر مزار خسرو زهر بخورد و در همان ساعت بمرد، روزی در خزانه حقه

جماع مجربست چون شريویه بر جماع مولع بود قدری از آن تناول نموده فی الفور بکشور دیگر خرامید مدت حکومتش  جهت
  .شش ماه بود

   بن شريویه ابن خسروبن هرمز بن نوشريواناردشري
ئـی بخسـرو فـريوز بعد از پدر سردار ایران گشت خسرو فريوز نامی مدبر مملکت او گردیـد شـهر آزاد کـه از امـراء سـرحد بودنامـه

اردشـري  میان من و تو سمت مشارکت پذیرد و االاول کار تو بسازم آنگاه بـا نوشت که اگر کار اردشري ساخته شود عرصۀ مملکت
پردازم بنابراین خسرو فريوز اردشري را زهر دادو شهر آزاد به مداین آمده پای بر مسند حکومت نهاد مدت ملک اردشـري یکسـال 

  .و پنج ماه بود

  شهر آزاد پوراندخت آزرمیدخت
ود شـهر آزاد شـبی چون شهر آزاد به پادشاهی جلوس نمود جمعی از امراء از خدمتش ننگ کردند زیرا که از خاندان سلطنت نبـ

شهر بريون آمده تريی بر حلقش رسید و به همان تري هالک گردید بعد ازوی لشگر بـا پـوران دخـت بنـت خسـرو پرویـز  به طرف
  .بیعت کردند

  :نظم
 چــــــه تــــــاج کیــــــانی بپــــــوران رســــــید
ــــــــنجیده را ــــــــول س ــــــــن ق ــــــــاد آر ای  بی
ــــــــــدان ــــــــــد در آن خان ــــــــــوئی نمان  نک

 

ــــــد ــــــس ندی ــــــدان ک ــــــوئی در آن خان  نک
 رد جهاندیــــــــده رابخـــــــوان شـــــــعر مـــــــ

ـــــان ـــــد از ماکی ـــــروس آی ـــــگ خ ـــــه بان  ک
 

مدت سلطنت اوهشت ماه بـود بعـد از وی ارکـان دولـت، خـواهرش آزرمـی دخـت را بجـای اونشـاندند، هرچنـد اودر کفایـت و 
  .فایده چه سود، اونیز بعد از شش ماه بعالم آخرت شتافتبدل بود، اما چون سعادت یار نبود کوشش بیکیاست بی

  خسرو پرویزفرخ زادبن 
از مطربه شکرنام اصفهانی بود چون دیگری از آن نسل حاضر نبود پادشاهی بدو بدادند و در دولت بر روی او گشـودند، قریـب 

رسـید و امـور مملکـت عجـم مختـل گردیـد تـا آنکـه  به قتـلیک ماه و بقوىل شش ماه حکمرانی کرد باالخره بدست بندۀ خود 



۴۰۸ 

  .شاندندیزدجرد را از اصطخر آورده بتخت ن

  یزدجرد بن شهریار
چون بر مسند سلطنت جلوس کرد فی الجمله احوال مملکت رونق گرفـت امـا چـون تقـدیر چنـان بـود کـه رایـت ملـت بیضـاء و 
شریعت غراء سر بفلک مینا کشیده شود وملک عجم مسخر اولیای دین مبـني گـردد الجـرم بعـد از انـدک روزگـاری از سـلطنت 

مداین نهاد میان او و اهل ایران محاربات دست داد آخراالمر یزدجرد فرار اختیار کرد و در نواحی یزدجرد سعد بن وقاص رو به 
  .مرو آسیابانی وی را به قتل آورد و دولت عجم بدو منقرض گردید و نوبت اقبال دین مبني رسید



۴۰۹ 

  چمن سوم
  در تقریر زمني گیالن

ن معرفـت مصـري واضـح بـاد کـه گـیالن والیتـی مشـهور و بکثـرت مـاء و بر رای دوربینان روشن ضمري و بر خاطر مهر مآثر دانایا
خضرت ارض در السنه و افواه مذکور است مشتملست بر بالد عظیمه و بلوکات قدیمه و کوهستانهای سخت و طرایـق پردرخـت 

ازجانب جنوب به  همگی از اقلیم رابع و اکثر در کنار دریای خزر واقع، محدود است از سمت شمال ببحر خزر و ملک طالش و
طـولش از  -والیت عراق عجم و از طرف مشرق به دیار طربستان و رستمدار و ازجهت مغرب بـه مملکـت موغـان و آذربایجـان

انـد، آبـش وسـط و رستمدار اىل موغان چهل فرسخ و عرضش از طـالش الـب دیلمـان قریـب بـه پـانزده فرسـخ، و کمـرت نیـز گفتـه
اکثر اوقات زمینش باخضرت و هوایش با طراوتست رشت و کسکر و فومن و الهیجان از  هووایش با رطوبت، به سبب بارندگی

  .ارمغانش ابریشم و برنجش بغایت اعال است فواکه گرمسريی فراوان و لحوم سمک و طیور ارزانست. بالد آنجا است
مرکز ارباب همم و اصحاب کرم بوده  اند من جمله ملوک دیالمه و سالطني علویان،اغلب زمان اعیان دولت از آنجا ظهور نموده
ما هدایت خان فی الواقع خان واالشان و دریای کرم بوده، بزرگـان دیـن و اولیـای  مانند سیدعلی کیا و سلطان احمد و در زمان

  .اندیقني نیز از آن سرزمني برخاسته

  رشت
وی در یـک فرسـخی بحـريه واقـع و ایسـت بـدل نزدیـک محتویسـت بنـواحی دلگشـا و قـرای روح افـزا، شهریست نیک ومدینه

اند قرب ده هزار باب خانه در اواست مردمش سفید چهره و از صباحت منظر بـا شهر بیشه و خلقش صداقت اندیشه جوانب آن
باشـند کـه بـه اند همگی شیعه مذهب و گروهی با ادب اما عمومـاً شـرانگیز و فتنـه طلبنـد، و مردمـان نیـک نیـز در آنجـا مـیبهره

  .اند عمارات آن دیار از چوب و سفال استری و فضایل معنوی آراستهکماالت صو
گسـرت اسـت بـدین سـبب پـرور و مرکـز دارای عـدالتاکنون که سنه هزار ودویست و سی و هفت هجریست مقر شـاهزاده دانـش

  :نمایدبذکر دو نفر از مشایخ آن دیار مبادرت می. اهاىل آنجا سرافراز سایر کشورند

  زاهد گیالنیشیخ تاج الدین 
نمود از مریدان آن جناب یکی شـیخ عارف معارف دین و عارج معارج یقني بود در تربیت طالبان و تکمیل ناقصان ید بیضا می

صفی الدین اردبیلی است در کتب علماء اخبار مسطور است که شیخ زاهد خدمات خانه و خانقاه را به شیخ صفی الدین حواله 
نمود نوبتی شیخ صفی الدین جهت تحصیل اسـباب خانـه و خانقـاه بـه و دل بدان خدمت اشتغال میکرده بود و او نیز از جان 

گذرانیدند اطفال کشیدند و مریدان در تنگی معاش اوقات میآذربایجان رفته دیرکرده بود و عیال و اطفال آن جناب عسرت می
زبان آوردند که اینک صفی الدین رسید و بـرای شـما کردند جناب شیخ به شیخ تقاضای مأکوالت و ملبوسات از آن جناب می

حوائج آورد جهت تسلی خاطر اطفال یا از روی حال فریاد زد صفی الدین خود را برسـان و کودکـان را از انتظـار برهـان اتفاقـاً 
شده لب کند لبیک یا شیخ اینک رسیدم شیخ زاهد از این اتفاق خوش حال شیخ صفی الدین رسیده عقب باب بوده عرض می

گوید ای صفی الدین همچنان که حـق تعـاىل دولـت والیـت نماید و میگشاید و از درگاه قاضی الحاجات مسئلت میبدعا می
بر تو کرامت نمود سلطنت ظاهری را نیز بر اوالد تو عنایت فرمود گویند به سبب دعای آن جناب بود که قریب دویست و شصت 

-فت ونیز وصیت کرده بود که تا هر وقت که اوالد تو اکرام فقراء و تعظیم اهـل اللـه مـیسال دولت در خاندان صفوی امتداد یا

نمودنـد سـلطنت ازمیـان رود فی الواقع چنني بود تا ایشان تکریم فقراء و تعظیم اهل الله میکنند دولت از دودمان تو بريون نمی
بادردکشـان :  ودند دولـت ایشـان نهایـت پـذیرفت مصـرعآن طایفه بريون نرفت و چون ابواب محنت و اهانت بر روی فقراء گش

  .هرکه درافتاد برافتاد

  شیخ زاهد ثانی قدس سره
ربـود جامع علوم ظاهری و باطنی و حاوی کماالت صوری و معنوی بود و در علـوم عقلـی و نقلـی گـوی تفـوق از همگنـان مـی

سانی در اصفهان کرده بسـیاری از علمـاء و فضـالی سیما در حکمت اشراق شهرۀ آفاق بود، در بدایت حال تحصیل کماالت نف
ایران را دیده و به خدمت مشایخ عصر رسیده باالخره ارادت عارف ربانی موالنـا حسـینعلی شـاه اصـفهانی برگزیـده و از یمـن 



۴۱۰ 

همت آن حضرت بدرجۀ اعال فایض گردیده از خلفای آن حضرت گشت و در حدود سنه هزار ودویست و بیست و اند هنگامی 
  .ه عازم مکه معظمه بود در کاظمني از سرای فانی به جهان جاودانی درگذشتک

  مقال در بیان احوال خجسته مآل نور حدقه پادشاهی

  نصیحت ارباب دولت و اصحاب سلطنت شهریار گیالن که باعث تألیف این کتاب او است و در ضمن آن
خواقني اقلیم آثار مخفی ومسترت نماند که سبب تصنیف و تنظـیم  بر رای عالم آرای سالطني کشور اخبار و بر ضمري خورشید نظري

مالک رقاب و زیب و زینت این مجموعه نام نامی مالزمان نـواب کامیابسـت اگـر خامـۀ خوشـخرام در وادی  این کتاب بندگان
امـا جمعـی از تفصیل اجمال اوصاف آن اعلی حضرت تک و پوی نماید هر آینه بعجز و ناتوانی خویش زبـان اعـرتاف گشـاید 

صاحبدالن درخواست نمودند و زبان التماس گشودند که شطری از خصایل اشرف اعال گفته شود و فصـلی از کمـاالت نفسـانی 
دست رد بـر سـینه دوسـتان خـانی و اخـوان روحـانی نهـادن مسـتبعد بـود  واماالسائل فالتنهرحضرت واالتحریر گردد بفحوای 

  :ند مبادرت نمودالجرم بر این کلمات چندوسطور خاطرپس
بر ارباب هوش و اصحاب معرفت نیوش پوشیده نیست که آن شهریار سعادت یار را حاالت ارجمند و مقامـات بلنـد اسـت مـن 
جمله دوازده خصلت دستورالعمل خویش فرموده و نظام مهام را بر آن دوازده خصلت استوار نموده است جمیع افعال و اعمال 

  :اعتبار استمخالف این دوازده خصلت بوده باشد در نظر شهریار خوار و بی خویش را بر آن استوار و هرکه
آنکه شعاع این معنی بر خاطر دریامقاطرش پرتو انداخته که ملک و دین توأمان و سلطان عادل ظل یزدانست و این جهـان  اول

نمایـد روز حسـاب خواهـد دیـد و در فانی جهت تحصیل ذخريۀ جاودانی است از اعمال حسنه و افعال سیئه بر هر آنچه اقـدام 
  .یوم جزاء مشاهده خواهد گردید

نماید و نسیب و نجیـب هـر طایفـه را در مهـد عاطفـت آنکه دانایان قوم و هرنمندان ملت را در آغوش شفقت پرورش میدویم 
گرداند و خذول و منکوب میراند و زمرۀ شریر و مفسد و نمام را مفرماید گروه جاهل و قوم اراذل را از پیش خود میتربیت می

طریق خانه نزوىل که باعث پریشانی رعیت است موقوف گردانیـده در خـريات و مـربات و تعمـري مشـاهد و بنـای مراقـد مسـاعی 
  .جمیله بظهر رسانیده

زواء آنکه در ترویج شریعت نبوی ونصرت طریقت رضوی سعی بلیغ دارد و در تکریم علماء و تعظیم عرفاء و توقري اهل انـ سوم
  .نوازدگدازد و مالزمان قدیم و دودمان عظیم را میگذارد مبدع و مخرتع در دین سیدالمرسلني رامیئی مهمل نمیدقیقه

آنکه در اصناف مالزمان هر ده نفر را سری و پنجاه کـس را سـروری و صـدتن را سـرداری و هزارمـرد را سـاالری و ده چهارم 
ئی معني ر دو سپاهی رامالزمی و بارگريی و انبان و سوزن و ریسمان وهر پنج تن را خیمههزار لشگر را سپهداری مقرر نموده و ه

فرموده و هر پنجاه کس را یک نفر اهل علم و صاحب حال جهت تعلیم آداب شریعت و تحصیل معرفت گماشته و بنـای رنـگ 
ی سواره و قسمی پیاده آنچه سر و سـرور و و لباس عساکر را در روز جنگ سیاه گذاشته لشگریان آن شهریار بر دو قسمست قسم

سردار و ساالر و سپهدار است همگی اصیل و نسیب و نجیب و صاحب نژاد و سـایر پیادگـان فرمـان قضـا جریـان چنـان صـادر 
مادر و پدر بوده باشد داخل پیادگان شوندو سواران لشگر همگی اصیل و ارباب نژادنـد و پدر و شبابی بیشده که هر جوانی بی

یز مقرر فرموده است که لشگریان از بیست سال کمرت و ازچهل سال بیشرت نباشند و اهل سرحد وکوهستان و صحرانشـینان بـوده ن
  .باشندباشند زیرا که تجربه نموده که ساکنان گرمسري دالور و شجاع نمی

-دانسـته مواجـب لشـگر قطـع نمـیموجب واجب رساند و بیقرار داد مواجب لشگر را از خزانه عامر می به موجبآنکه پنجم 

آید بر ضمري الهام پذیرش نصف مواجب لشگر بدست نمی هنماید زیرا که در حوالگرداند ونیز بوالیت نزدیک و دور حواله نمی
  .زندمعلوم گشته که چون وىل نعمت از نعمت کم کند الجرم مالزم از خدمت تن می

دشمن درخفا و پنهان مقرر کرده که از احوال هر اقلیم و اوضـاع هـر فـرق  نویسان در والیت دوست وآنکه منهیان و خفیه ششم
نویسان معني فرموده کـه از حـوادث از صحیح و سقیم اعالم نمایند و در نواحی  و بلوکات دارالملک خویش نیز منهیان و خفیه

ودر ایـن خصـوص غـدغن بلیـغ دارد کـه اگـر  ایام و لیاىل و آینده و رونده اعم از آشنا و بیگانـه و خردمنـد و دیوانـه اخبـار کننـد
  .نویس ومنهی خود را آشکار سازد خاندانش را براندازدنعوذبالله خفیه

ورزد گـردد از مداهنـه و تضـرع ایشـان غفلـت نمـیآنکه از تملق دشمن و توصیف اعـدا و چاپلوسـی خصـم مغـرور نمـی هفتم
 به جهتاز خدمت دور و از قرب مهجور گردیده و مالزمان دیگر ت تقرب داشته به سببی از اسباب ممالزمانی که مدتی در خد

حسن خدمت بر آن مالزمان تفضیل داده و مقرب سلطنت گردانیده از کید و غدر ایشان نیز بر حـذر اسـت زیـرا کـه مکـر و غـدر 



۴۱۱ 

  .اهل حرمان از خصمان بیشرت است
مرعی دارد و از مراسم اشـفاق و اخـالق نسـبت  ارکان دولت و اعیان حضرت خویش کمال مرافقت و مصادقته آنکه ب هشتم

نماید و در آن امر گذارد، دیگر با آنکه با امناء و کرباء دولت مشورت مییچگونه فرونمیه بر امنای دولت و عظمای مملکت به
شـورت گشاید بر رای خودیش آرایش معلوم است که هرامری رادر مشورت نباید انداخت وهر کسی را طـرف منیز نظر دقت می

نشاید ساخت، دیگر آنکه نوکران قدیم و مالزمان جدید در نظر کیمیا اثرش یکسانسـت هـر مالزمـی کـه درمراسـم جـان نثـاری و 
  .خدمتگذاری بیش است مالزم قدیم آنست

خوانـد و بـنفس نفـیس خـویش دهـد و جمهـور رعایـا و برایـا را مـیآنکه هر هفته روزی را معني و مقرر نموده بارعـام مـی نهم
نماید در تفحص و ستاند تا سخن مدعیان را تحقیق نفرماید حکم بر اجرای آن امر نمیدهد وداد میبعرض همه رسیده داد می

-موقـع نمـیگـريد و هدیـه بـیتجسس مدعی ومدعی علیه کوشد و ادنی رعیت را بعامل اصفهانی نفروشد رشوت از کسان نمی

  .پذیرد
زدیک مقرر نموده از قرار خمس و ثمن و عشر معني فرموده است آنچه از باران سقی آنکه باج وخراج بر ممالک دور و ن دهم

گـردد عشـر ستاند و آنچه از انهار واشجار میوه دار است ثمن مقرر کرده و آنچه از آب کاریز و قنـوات سـقی مـیشده خمس می
-ی به چیزی دارند و در هرنی معني ترقی میمعني فرموده است و چون معلوم شده که اهل هر کشور بلکه هر یک از نوع بشر میل

نماید مثال کسی که دفرتی اسـت وی را لشـگری فرماید و هر کسی را بنوعی تربیت میمقتضای هر والیتی امر میه کنند الجرم ب
  .نسازد و کسی که در معقوالت منظور است او را در محسوسات مجبور نگرداند

جهدالکالم دارد و هرکس خالف خصایل عمل آرد موافق قانون عقل و شـرع او آنکه در سیاست مملکت جد تمام و یازدهم 
رسـاند، و چـون شـرب می به قتلگرداند از آن جمله جهت صالح مملکت دزد و قطاع الطریق را را بموقف سیاست حاضر می

ایران ارتکاب بـر ایـن دو  خمر و استعمال قمار قلیل آن باعث کثرت عداوت و اختالل در امر معیشت است اگرچه در نظر مردم
های کلی است بنـابراین بـر انعـدام وجـود عـاملني ایـن دو چیـز فرمانسـت، در خصـایل آن چیز امر جزئیست اما در تحت آن فتنه

شهریار معرفت بنیان آمده که هرکس دروغ گوید و طریق خیانت پوید در سیاست ایشان سعی بلیغ فرماید زیرا کـه جمیـع مفاسـد 
  .زاید از این دو چیز

کند که با یکنفر طلبد تدبري ظاهر آن را چنان میآنکه چون خصمان پیدا شوند بعد از آنکه از باطن اولیاء استمداد میدوازدهم 
بنیـاد فریـب ایشـان را بتـري  الحرب خدعةیا دو نفر خصمان طرح مودت ریخته سنگ تفرقه درمیان دشمنان میاندازد و بر طبق 

، همواره برحقد حقاد و حسد حساد بینا و بر چاپلوسی و چـرب زبـانی ایشـان بغایـت دانـا، و بـا وجـود سازدتدبري زیر و زبر می
مدار کار را بر حلم و اغماض نهاده و بعد از اسـتیالی برخصـم بفحـوای  الحلیم کاد ان یکون نبیاً به مضموندانش و توانائی 

انقالب زمان و از گردش دوران چون کوه به ثبات قرین، و چـون  عفو را بر انتقام ترجیح داده از ان احسنتم احسنتم النفسکم
از آمد و شد روزگار نه شاد ونـه انـدوهگني اسـت بـر هرچـه اقـدام  والتفرحوا بما آتاکمگیتی بر مراد احدی نیست بر وفق آیه 

ن، بـا وجـود نماید در نظر همت واال نهمتش رضای یزدانست، قبض و بسط ورد و قبولش جهت خورسندی حضـرت سـبحامی
  .مشاغل حکومت ومهام فرماندهی با همه یار و از همه کنار با همه پیوسته و از همه گسسته

این همه آنست که به صاحبدىل رسیده و قبول خاطری گردیده منظور اولیاء شده و محمـود اتقیـاء برآمـده مریـد سـلطان العـارفني 
پـرور همـه دانیسـت بلـی خلـف خالفـت و شـرف آن دارای دانش الشیخ الکامل موالنا محمد جعفر همدانی است از این سبب

شرافت در ریعان جوانی و عنفوان زندگانی طالب حق گشنت و از سرخ و زرد جهان گذشنت در جوانی دل بکـف پـريی نهـادن و 
کـس خاطر بیاد حق تعاىل دادن سعادتیست بزرگ و عنایتی است سرتگ اگرمنصفی دیده انصاف گشاید حق جـل و عـال بـر آن

  :نظم    نماید که این جوانبخت با سعادت ازىل یار است و دولت لم یزىل او را مددکارمی
ـــــوی ـــــش خ ـــــلطنت دروی ـــــالل س ـــــا ج  ب
ــــــــــگ او ــــــــــش و فرهن ــــــــــال دان  از کم
ــــــد ــــــني چــــــون دم زن ــــــارف اربع  و از مع
 چـــــون بـــــرزم آیـــــد عـــــدو لـــــرزان شـــــود
 بـــــر ســـــریر ملـــــک بـــــا فقـــــر و فناســـــت

ـــــــوری ر ـــــــامأان ـــــــانی مق  یســـــــت و خاق
ــــــد از  رایــــــش ســــــها گــــــر ضــــــیائی یاب

 بــــــا کمــــــال معرفــــــت درویــــــش جــــــوی
ـــــگ جـــــو  صـــــد ارســـــطو باشـــــدش فرهن
ــــــــد ــــــــالش دم زن ــــــــم از کم ــــــــور اده  پ
ــــان شــــود ــــد شــــه عرف ــــزم آی ــــه ب  چــــون ب
ـــــني برگـــــو کجاســـــت  شـــــهریاری ایـــــن چن
ــــــالم ــــــعدی ک ــــــرب و س ــــــم زالىل مش  ه
ــــــا ــــــردد به ــــــش گ ــــــر و مه ــــــر از مه  برت
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 هــــی خوشــــا گــــیالن کــــزو خــــرم شــــده
ــــت ــــرب سرش ــــد عن ــــت ش ــــدومش رش  از ق
 اهــــــــل عقبــــــــی از صــــــــغري و از کبــــــــري
 پـــــــای بســـــــت منـــــــت خـــــــوان وینـــــــد
ــــک ــــوج مل ــــحر ف ــــب تاس ــــر ش ــــه ه  آنک
ــــــا بتــــــوانمش گــــــویم دعــــــا ــــــن کج  م

ـــــــا  ـــــــه طـــــــرفبارالهـــــــا ت  بوســـــــتان ب
 بــــــــــاد خــــــــــرم گلشــــــــــن آمــــــــــال او

 

 از ســــــــواد لطــــــــف او اعظــــــــم شــــــــده
 ســــفله آن کــــس کــــاینچنني شــــاهی بهشــــت
 اهـــــــل دنیـــــــا جملـــــــه از برنـــــــا و پـــــــري
 کــــــف گشــــــای خــــــوان احســــــان وینــــــد

ــــــــــد از  ــــــــــکوصــــــــــف او گوین  اوج فل
ـــــــا ـــــــوانمش گـــــــویم ثن  مـــــــن کجـــــــا بت
ـــــان ـــــام و نش ـــــمن ن ـــــرو و س  باشـــــد از س
ــــــــــال او ــــــــــت اقب ــــــــــا خــــــــــرام قام  ب

 

  گفتار در بیان احوال ملوک دیالمه بطریق اختصار
رسد بدین موجب بویه ابن خسروبن نمام بـن لـوای بـن شـر در کتب تواریخ مسطور است که نسب ملوک دیالمه به بهرام گور می

بویـه مـردی متوسـط الحـال و سـاکن  -ز بن سیفون بن بهرام گور، و در این باب روایتی دیگر نیـز وارد اسـتذیل االکرب بن فريو
  .نموددیلمان بود و در کمال تنگی معاش می

آن زن در آن نزدیکـی بعـالم آخـرت انتقـال نمـود  صاحب روضةالصفا گفته بویه را باوالدۀ فرزندان خود محبتی تمام بود اتفاقـاً 
پـر درد بـرآوردی شـهریار بـن رسـتم دیلمـی گویـد میـان مـن و بویـه  لارقت یار چون ابر بهار گریه کردی و آه سرد از دبویه در مف

دادم در ایـن اثنـا اساس محبت محکم بود روزی نزد او رفته وی را بوثاق خویش آوردم و غم و اندوه او را بهر طریق تسلی مـی
ام منجم از صورت واقعه پرسـید ریف آورد بویه باوی گفت دوش خوابی دیدهکرد بمنزل من تشمردی که دعوی دانش نجوم می

بویه گفت در عالم رؤیا مشاهده نمودم که آتشی از صلب من بريون آمده سه قسمت شده بعضی از ممالک جهان را مشـاهده بـر 
گشـودند ری پـیش آن نـار مـینمودنـد و زبـان عجـز و زااکثر مملکت ایران پرتو انداخت مردم نزد آن آتش تضرع و تخشـع مـی

منجم گفت سه پسر تو بمرتبه بلند و درجه ارجمند شاهی خواهند رسید بویه از این سخن بخندید و اشاره به فرزندان خود علـی 
و حسن و احمد کرده گفت اوالد من اینهایند آیا به کدام استعداد به سلطنت خواهنـد رسـید و بـه کـدام وسـیله بـه دولـت فـایض 

ید منجم در آن باب مبالغه نموده زایجه فرزندانش را طلب نمود بویه تاریخ مولود اوالد باو داد مـنجم بعـد از تأمـل خواهند گرد
رسـد آنگـاه آنـدو سـعادتمند دیگـر از آن  بـه سـلطنتبسیار اول دست علی مهرت فرزندان بویه را بوسه داد و گفت ایـن دولتمنـد 

  .دهنگام سودای حکومت در خیال آل بویه جای کر

  عمادالدوله علی بن بویه دیلمی
  .علی بن بویه در زمان حکومت بعماد الدوله موسوم بود در اول حال مالزمت مرداویج اختیار نمود

علـی بـن ه در تاریخ مسطور است که مرد اویج چند نفر از سرهنگان را ایالت داد و هریک را بوالیت عراق فرستاد گوهر دردرا ب
وشمگري مفتخر گردید خواست که  به خدمتا نیز بدان صوب روانه فرمود چون علی بوالیت ری رسید و بویه نامزد نموده و او ر

باقطاع خویش روانه شود جهت بعضی ضروریات اسرتسرخی داشت در معرض بیـع درآورده حسـني عمیـد وزیـر وشـمگري او را 
ار از آن وجه گرفته باقی را با تحفۀ الیق به حسـني بدویست دینار سرخ خریداری کرد و قیمت آن را نزد علی فرستاد علی ده دین

باز داد قضا را مرداویج از تفویض عمل علی پشیمان گشته و دو کلمه بتوفیف علی و سرهنگان دیگر به برادر نوشت وقـت نمـاز 
ح که وشمگري مطالعه شام آن نوشته به نظر حسني رسید کس نزد علی فرستاد او را اعالم گردانید و در باب رفنت مبالغه نمود صبا

حکم برادر فرمود رفقای علی را نگاهداشت وخواست از عقب علی کس فرستد حسني نگذاشـت علـی چـون بـه مقصـد رسـید 
حسن سلوک و عدل وداد پیش گرفت الجرم کار علی انجام پذیرفت نخست اقارب و عشایر راتسـخري نمـوده و از آنجـا در سـنه 

صفهان کرده با مظفر بن یاقوت کـه غالمـزادۀ عباسـیان بـود مصـاف داده فـایق آمـد و سیصد و بیست ویک با نهصد نفر قصد ا
اصفهان را بحیطۀ تصرف درآورد چون این خرب به مرداویج رسید از او بغایت در حساب شده قصـد اصـفهان کـرد علـی طاقـت 

ان عنان یکران بشرياز تافـت در سـنه مقاومت نیاورده باستصواب ابوطالب زیدبن علی نوبندگانی به فارس شتافت و از راه او ج
سیصد و بیست و سه خرب فوت مرداویج را شنید و لشگر مستعد بتسخري شرياز کشـید بعـد از قتـال و جـدال آن دیـار را از یـاقوت 

چون  رفتند و جمع کثري را اسري و دستگري کرده در بند انداخت به عدمنایب خلیفه بگرفت و گروه انبوه از لشگر یاقوت بتیغ علی 
  .و احسان بنواخت به خلعت بر مسند حکومت متمکن گشت اسريان را از بند خالص کرد و ایشان را 

در تواریخ مسطور است که علی از غایت کرم و سخاوت طبیعی آنچه از اصفهان وغريه اموال بدسـت آورده بـود بانـدک زمـانی 
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وفـه نمودنـد عمادالدولـه دیـد در خانـه چیـزی نیسـت گر قسمت نمود چون روزی چند بر این بگذشت لشـگریان طلـب علشبر ل
-غمگني گشت روزی ازغایت مالل بر قفا افتاده و روی بر حريت نهاده درکار خویش متفکر بود و به سقف خانه مالحظـه مـی

ريون آورده نمود ناگاه ماری دید که سر از خانه بريون آورده روی بخانه دیگر نهاد علی فرمـان داد کـه خانـه بشـکافند و مـار را بـ
بکشند در اثنای شکافنت خانه مال بسیار که قرب پانصد هزار دینار بود از آنجا ظهورکرد لوازم شکر الهی بجـای آورد بعضـی از 

  .آن مال را به لشگر قسمت کرد و باقی را در خزانه نگاهداشت
گرفـت ناگـاه ملـوک ماضـیه عـربت مـیدر آن ایام نیز روزی بطریق سري سوار شده بهر طرف نظری گماشت از تماشای عمارات 

  .دست اسب از بزمني فرورفت فرمان بحفر آن زمني داد مال بسیار از آنجا برآمد
از جمله تأئیدات نیز آنکه قماشی چند به خیاطان داده بودند و خیاطی در دوخنت تاخري نموده پس او را حاضـر سـاخته وعیـد و 

آن مرد کر بود و گوشتهدید می شنید چنان بخاطرش رسید که آن تهدید جهت طلب مال یاقوت حاکم سابق او نمی فرمود اتفاقاً 
نزد او امانت گذشته بود فی الحال از بـیم جـان سـوگند بـر زبـان آورد کـه واللـه ای امـري از مـال یـاقوت زیـاده از  ز است کهاشري

لدوله فرمود صندوقها را حاضر نمودند چـون ام که میان آن صندوقها چیست عمادادوازده صندوق نزد من نیست و هنوز ندانسته
  .در صنادیق را گشودند سیصد هزار دینار نقد و جنس ظهور نمود

بعد از این لطایف غیبی خزاین و دفاین یعقوب بن لیث و عمروبن لیث که پادشـاهان فـارس و عـراق و خراسـان بودنـد بدسـت 
گی به لـوازم سـلطنت قیـام نمـوده حسـن و احمـد بـرادران خـود را بـه افتاد و کار او از درجۀ امارت به مرتبه سلطنت نهاد یکبار

آخرت  به صوبجهانگريی روان فرمود و خود شريزا را دارالملک ساخت تا آنکه در سنه سیصد و بیست و هشت لوای عزیمت 
  .عضدالدوله پسر برادرش نداشت الجرم او را به ولیعهدی گذاشت به جز برافراخت چون فرزندی 

  ه حسن بن بویه دیلمیرکن الدول
شتافت تا آنکه در آخر عمر لشگر وی بر اصفهان و کاشان و قم و قزوین و ری استیال یافت وشمگري همواره بحرب و قتال او می

شناک گشته در آن اثنا ناگاه در شکارگاه اسب وشمگري از گـرازی رمیـده او را بـر زمـني يبیمرفراهم آورد و رکن الدوله از وی اند
و هم از آن راه در عدم منزل ساخت، ابن عمید وزیر رکن الدوله که سرآمد فضالی دهر بود در صدر فرامني که باطراف انداخت 
و رکـن الدولـه در سـنه سیصـد و  -الحمدلله الذی یکفـی بـالوحوش عـن الجیـوشنمود این عبارت را نوشت که ارسال می

مؤیـد الدولـه، عضـدالدوله، : سـه نیـک اخـرت بیادگـار گذاشـت شصت و شش رایت عزیمت بعالم آخرت برافراشت و سه پسر بل
  .فخرالدوله

  معزالدوله احمدبن بویه دیلمی
گویند در هنگام تسخري کرمان یک دستش را انداخت لهذا مشهور باقطع گشت باالخره کرمـان و خوزسـتان را مسـخر کـرد آنگـاه 

بدومتعلق گشت در سنه سیصد و پنجـاه و یـک در کنـار عمـارت روی توجه بدارالسالم بغداد آورد و منصب امرياالمرائی بغداد 
لعن الله معاویة بن ابی سفیان و من غصب فاطمة فدکاً و مـن اخـرج العبـاس مـن الشـوری و مـن نفـی بغداد نوشت که 

ا اقامت در صلوة غدیر خـم در هیجـدهم ذیحجـه او کـرد، و روز عاشـورا ر اباذر اىل الربذه و من منع دفن الحسن عند جده
  .پیمودندتعزیۀ امام حسني او برآورد، همگی آل بویه شیعۀ آل علی بودند و طریق طاعت سرور اولیاء می

معزالدوله در سنه سیصد و پنجاه و هفت وفات یافت عزالدوله بختیار بن معزالدوله را با ابن عم خود عضدالدوله بر سر امـارت 
شصت و شش در جنگ دستگري شده به حکم عضـدالدوله رو بـه آخـرت بغداد مخاصمت افتاد باالخره در شوال سنه سیصد و 

  .آورد

  مؤید الدوله ابن رکن الدوله
به فرمان برادر مهرت عضدالدوله قصد والیت برادر خود فخرالدوله کرد چون فخرالدوله طاقت مقابله نداشت پنـاه بقـابوس آورد 

  .آخرت افراخت به صوبصد و شصت و سه لوای عزیمت مؤید الدوله جرجان را گرفته دارالملک ساخت و هم در سنه سی

  فخرالدوله علی بن رکن الدوله
باستصواب صاحب بن عباد بجرجان توجه نموده بر سریر حکومت تمکـن یافـت در سـنه سیصـدو هشـتاد و هفـت بعـالم دیگـر 

  .شتافت



۴۱۴ 

  مجدالدوله ابوطالب بن فخرالدوله
نمود تا او ن مرزبان واىل مازندران بود و در ملک پسر رتق و فتق تمام میدر تواریخ مسطور است که مادرش سیده دخرت شرویزب
در سنه چهارصد و پانزده بعالم دیگر پای گذاشـت مجدالدولـه را در دمـاغ  زنده بود مهم مجدالدوله رونقی تمام داشت و چون

ردنـد بنـابراین کـس باسـتدعای سـلطان بپریشانی بهم رسید و هرج ومرج کلی در مملکت ظاهر گردید امراء دولت فرمان او نمـی
ــزول نمــود  ــۀ دوالب ری ن ــوی فرســتاد در شــانزدهم جمــادی االول ســنه چهارصــد و بیســت و دو محمــود در قری محمــود غزن

  .مجدالدوله را با پسرش گرفته رو به خراسان نهاد و دیگر کس از ایشان نشان ندادو آن شعبه بدو منتهی گشت

  دولهعضدالدوله فنا خسرو بن رکن ال
ربـود نخسـتني کسـی پادشاه دولت یار و شهریار صاحب وقار بود در فضایل و کماالت نفسانی گوی تفوق از سالطني روزگار می

پـرور بـود بعـد از عـم خـود واىل گردیـد و بعـد از پـدر ملـک را که در اسالم شهنشاه گفتند اوبود بغایت فاضل و عالم و فضیلت
اء بغداد گشت و در روز ورود او به بغداد خلیفـه باسـتقبال بـريون آمـده پایـه قـدرش از ایـوان کرده امرياالمر معزالدوله راتصرف

کیــوان درگذشــت قبــل از او خلفــاء بغــداد کســی را از پادشــاهان اســتقبال نکــرده بودنــد عضــدالدوله بــر ســر روضــۀ اباعبداللــه 
کام سـاخت و حصـار مدینـه منـوره را عمـارت عمارت عاىل طرح انداخت و دارالشفائی در بغداد در غایت اسـتح) ع(الحسني

  .نمود و بندامري و برکۀ اصطخر را بنیاد فرمود
مرض صرع بود چند روزی واقعۀ او را مخفی داشتند و در داراالماره پنهان گذاشـتند ه وفات وی در سنه سیصد و هفتاد و دو ب

  .بنا کرده آثار همت او بود دفن کردندوصیتش او را در نجف اشرف در پهلوی مسجد جامع که  به موجببعد از آن 
در تواریخ مذکور است که وقت نزع وصیت کرد که ازمقربۀ او تا پائني قرب سرور اولیاء علی مرتضی علیه الصـلوة و السـالم نقـب 

یـه و کلـبهم باسـط ذراعزده و زنجري نقره در گردن او نهادندو زنجـري را زیرپـای حضـرت بـر زمـني فـرو بـرده بـر تختـه نوشـتند 
  .و در زیر سر وی نهادند بالوصید

  شرف الدوله مرزبان بن عضدالدوله
در زمان فوت پدر در بغداد بود الجرم قائم مقام وی گردید بعد از چهار ماه و شش روز برادرش بهاءالدوله شر ذیل واىل کرمان 

ص شـده نـه مـاه و هشـت روز در فـارس لشگر به بغداد کشید و شرف الدوله را گرفته محبوس گردانید بعد از چندی از بنـد خـال
خواست که بغري از او دیالمه دیگری را علوفه ندهد جماعتی بر او خروج کـرده وی را گرفتنـد و در خروج کرده بواسطۀ آنکه می

  .سنه سیصد و پنجاه و هشت در نواحی شرياز کشتند

  ابوالنصر بهاءالدوله شرذیل بن عضدالدوله
بعد از پدر در سنه سیصد و پنجاه و شش به بغداد طمع نمود چـون بنـواحی بغـداد رسـید بـرادرش در زمان پدر واىل کرمان بود 

  .صمصام الدوله متوجه دفع او گردید و بهاءالدوله در جنگ گرفتار گشت و در سنه سیصد و هشتاد ونه درگذشت

  صمصام الدوله بن عضدالدوله
  .د و سه بمرض صرع به بقا خرامیدبعد از برادر در بغداد فرمانروا گردید و درسنه چهارص

  سلطان الدوله ابوشعاع بن بهاءالدوله
بعد از پدر پای عزت بر سریر سلطنت نهاد برادر خود ابوالفـوارس را بـه کرمـان و بـرادر دیگـر خـود جـالل الدولـه را بـه بصـره 

  .فرستاد در سنه چهارصد و پانزده در شرياز وفات یافت

  ءالدولهشرف الدوله ابوعلی حسني بن بها
  .به بغداد استیال یافت در سنه چهارصد و چهارده بعالم دیگر شتافت

  قوام الدوله ابوالفوارس بن بهاءالدوله
اش ابوکالنجـار نـزاع روی داد در سـنه واىل کرمان بود بعـد از فـوت سـلطان الدولـه در فـارس طمـع نمـود میـان او و بـرادرزاده

  .عقبی روی نهاد به صوبچهارصد و پانزده 



۴۱۵ 

  الل الدوله ابوطاهربن بهاءالدولهج
  .بعد از برادر خود شرف الدوله در بغداد حکومت یافت بعد از شانزده ماه حکومت به جهان جاوید شتافت

  عزالملک ابوکالنجار مرزبان بن سلطان الدوله
فـر او را بـود فـارس را در واقعه پدر در بصره بود و اکثر اوقات باعمش ابوالفوارس محاربات عظیم نمود و در همـۀ معـارک ظ

بحوزۀ تصرف درآورد بعد از عم کرمـان را نیـز ضـمیمۀ ملـک کـرد و بغـداد بعـد از جـالل الدولـه نیـز بـدو تعلـق یافـت در سـنه 
  .چهارصد و چهل در کرمان بدارالقرار شتافت

  ابومنصور فریاد مغول بن ابوکالنجار
و و برادرانش خصوص ملک عبـدالرحیم خصـومت اتفـاق افتـاد بعد از پدر در فارس بر مسند حکومت پای عزت نهاد و میان ا

  .اکثر اوقات مغلوب بود آخر به سبب قتل عادل فضلویه در سنه چهارصد و چهل و هفت وی را گرفته در قلعه حبس نمود

  ملک عبدالرحیم
د بعـد از فـوت پـدر در بغـداد بـر خسرو بن ابوکالنجار بن سلطان الدوله ابن بهاءالدوله ابن عضدالدوله پدر او را ولیعهد کرده بو

مسند امارت جلوس نموده بصره و خوزستان و فارس را نیز تصرف کرد در سنه چهارصد و چهل و هفت طغرل بیـک سـلجوقی 
او را گرفته در قلعه تربک حبس کرد و سلطنت آل بویه بدو منقرض گشت برادرش ابوعلی کیخسرو و اطاعت سـلجوقیان نمـود و 

  .عترب بود او نیز در سنه چهارصد و هشتاد وهفت درگذشتنزد ایشان بغایت م

  ذکر بعضی از ارباب معارف آن دیار

  شیخ محی الدین عبدالقادر گیالنی
از مشایخ مشهور از طرف پدر حسنی و از مادر حسینی مذکور است والدت اودر سنه چهارصد و هفتاد و یک بوده درجوانی از 

و هشت به بغداد رسیده به تحصیل علوم اشتغال نمـود بانـدک زمـانی در علـوم ادبیـه و  گیالن برآمده در سنه چهارصد و هشتاد
فقه و حدیث گوی سبقت از اقران ربود در سنه پانصد و بیست و یک مجلس وعظ نهاد، وفات وی در سنه پانصـد و شصـت و 

  .یک اتفاق افتاد
ابـوالفرج طرطوسـی و او مریـد ابوالفضـل عبدالواحـد  وی مرید ابوسعید مخزومی و او مرید ابواسحاق علـی مکـاری و او مریـد

تمیمی و او مرید شیخ شبلی و او مرید شیخ جنید بغدادی و او مرید شیخ سری سقطی و او مرید شیخ معروف کرخی و او مریـد 
  .وبواب قطب االولیاء حضرت علی بن موسی الرضا علیه التحیة و الثناء

توران و هندوستان ویمن و دکـن و تمـامی عربسـتان و روم و شـام و مصـر و مغـرب  سلسلۀ قادریه که منسوب بوی است در بالد
شیخ صدقه بغدادی و شـیخ ابومحمـد عبـدالرحمن طفسـونجی و شـیخ . وی در بغداد در غایت اشتهار است ربقزمني جاریست، 

  .اندباو درست نمودهاند و غري از ایشان نیز بسیاری از مشایخ کبار نسبت خود را بقابن بطواز مریدان وی بوده



۴۱۶ 

  چمن چهارم
  در کیفیت دیار کردستان

بر رای عالم آرای سیاحان دیار خرب و بر ضمري مهر تخمري مساحان بهـار سـري پوشـید و مسـترت نمانـد کـه کردسـتان والیتـی اسـت 
بوالیـت معروف و باعتدال هوا و عذوبت ماء موصوف، محدود است از طرف مشـرق بـه دیـار عـراق عجـم و از سـمت مغـرب 

دور آن والیـت  -و از جانـب جنـوب بملـک خوزسـتانن عراق عرب و دیار بکر و ازجهت شمال بـه مملکـت ارمـن و آذربایجـا
  .تخمیناً زیاده از دو ماه راه است اکثر آن از اقلیم چهارم و قلیلی از سیم، کوهستان آنجا بیشرت از صحرا و بیابانست

  .شهر زور، کرمانشاهان، کرند، خرم آباد، از جمله بالد آنجا استاردالن، بهار، ختسان، سلیمانیه، دینور، 
آن دیار عموماً مسکن طوایف اکراد است غري از اهل بالد و قراء زیاده بر دویست هزار خانوارنـد بعضـی طریـق سـنت و برخـی 

  .سپارندتشیع و گروهی یزیدی و جمعی علی اللهی می
انـد کـه چـون بـر دوش ضـحاک تـازی دو مـار ظهـور کـرد ابلـیس رخـان آوردهدر نسب کردان اختالف بسیار است بعضـی از مو

ضحاک رفته به زبان آورد که عالج این درد منحصـر اسـت بـه مغزسـر آدمـی و ضـحاک بنـابر اشـارۀ  به خدمتبصورت طبیبی 
طبـاخ روزی یکنفـر کشـته و ابلیس روزی دو نفر کشته مغز کله آنها را بر آن موضع مالیدی و از آن تسکني الم کردی بعد ازچندگاه 

 یکی دیگر دو بز داده آزاد گردانیدی و گفتی که در کوهسار و کهوف بسر برید و از ظلم و جور ضحاک برهید اصـل کـردان از آن
  .جماعتست

اند از جنیـان کـه برداشـت حـق تعـاىل از یییعنی کردان طایفه االکرادطایفة من الجن کشف الله عنهم الغطابرخی گویند که 
  .شان پرده راای

فرمـان بـدان  بـه موجـبدر شرف نامه مسطور است که سلیمان بن داود چهار صد دخرت باکره از اهل مشرق طلبید چـون ایشـان 
حضرت سلیمان رسید دخـرتان را بـدیوان داد و نـژاد  به سمعوالیت رسیدند گروهی از دیوان با ایشان فساد کردند چون این خرب 

  .کردان از دیوانست
رد چهار است و لغات و عادات ایشان مغایر یکدیگر است اول کرماج دویم لر سیم گلهر چهارم کوران هر یک از ایـن طوایف ک

طایفه منشعب است بچندین شعبه فرقه زند و لک و بلباس و گروس و فیلی و لولو از طایفه کردانند اگرچـه مسـکن کـرد والیـت 
کـربی و ارمنیـه صـغری و شـامات و دیـار بکـر و ربیعـه و عـراقني و فـارس و مذکوره است اما منشعبات ایشان در والیت ارمنیـه 

-شمارند عموماً جماعت دالور و زمرۀ متهور و قطاع الطریق و خـونخراسان سکونت دارند گروه انبوه و قوم مکروه و طایفه بی

کارم و معارف نفسانی نفورند اکثر ایشـان ریزند از فتنه و فساد و غدر و عناد نرپهیزند و از فضایل و کماالت انسانی دور و از م
  .اند و او از خلفای بنی امیه بود قربش در کوه الش من اعمال موصل استبه پريوی شیخ عدی

  کرمانشاهان
آن شهر در اقلیم چهارم اتفاق افتاده طرف جنـوبی وی گرفتـه سـایر اطرافـی فـی الجملـه گشـاده اسـت، آبـش نـاگوار و هـوایش 

ئی پرداخت صـد گـز اش ارزان، آنجا را بهرام بن شاپور ذواالکتاف ساخت ونوشريوان عادل دکهفراوان و غلهاش ناسازگار، میوه
خاقان چني و رای هند و قیصر روم را در آن دکه حاضر نموده جشنی عاىل ساخت، قدیم الزمان شهری وسط بـوده  در صد گز که

  .بغایت معمور و انواع نعمت در آن موفور استبه مرور ازمنه رو بخرابی نموده اکنون به سبب شاهزاده 
انـد همگـی شـیعه مشتملست بر قرب دوازده هزار خانه آباد و باغات نزهت بنیاد، مردمش سـفید چهـره و از متـاع حسـن بـابهره

مذهب اما رند مشربند اکنون که سنه هزار و دویسـت و سـی و هفـت هجریسـت تخمینـاً ربـع شـهر را سـیالب خـراب گردانیـد و 
  .دمانش را بگرداب فنا رسانیدمر

  ذکر بعضی از معاریف آن دیار

  ابواسحق ابراهیم بن شیبان قدس سره
سر حلقه اهل عرفان بوده و در زهد و تقوی و ورع مقامات ارجمند تحصیل فرموده ودسـت ارادت بـه شـیخ ابوعبداللـه مغربـی 

  .بوده استداده و با ابراهیم خواص چندی بسر آورده، شیخ کردستان و جبال او 
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  .هوحجة الفقراء و اهل االداب و المعامالتگوئی فرمود از عبدالله مغربی پرسیدند که در حق ابراهیم چه می
-وی گفته است که هر کس حرمت مشایخ نگاه ندارد و خدمت ایشان بجای نیارد بدعویهای دروغ گرفتار شود و به گزافهای بی

مرا وصیت کرد که علـم بیـاموز از بـرای آداب ظـاهر و ورع را پیشـه کـن بـرای  وهم وی گفته است که پدر -فروغ فضیحت گردد
وفات جناب شیخ در سنه سیصـد و سـی  -آداب باطن ودورباش از آنکه تو را از حق تعاىل دور گرداند و روی بدنیای فانی آورد

  .و هفت در خالفت فضل بن مقتدر بالله روی نمود

  نیآقا محمدعلی بن آقا محمد باقر بهبها
درعلم فقه و اصول مرد فاضلی بوده و در فن اجتهاد گوی سبقت از همگنان ربوده وی را تألیفات چنـد اسـت کتـاب خرياتیـه از 

نمـود پیوسـته جمله آنهاست او دولت و ثروت بسیار حاصل نمود و در رفعت جاه و وسعت دستگاه و تجمالت اهتمام تمام مـی
ی و ابواب مصادقت بر روی اهل دنیا گشودی و در سلوک با ارباب دولت و اصحاب باحکام دهر و اغنیاء شهر معاشرت فرمود

و عرفاء لوای عداوت و مخاصمت میافراشت در هالک  ءثروت و حکومت مهارت عظیم داشت اما همواره نسبت به زمرۀ فقرا
علـی شـاه هنـدی قـدس سـره را رسانید چنانکه العـارف باللـه سـید معصـوم می به ظهوراین طایفه سعی موفور و جد نامحصور 

هنگامی که به زیارت جد خود علی بن موسی الرضا علیه آالف التحیة و الثناء عازم بود گرفته باعتضاد حاجی ابـراهیم شـريازی 
بآب قره سوغرق گردانید و هم باقتضای غريت الهی قرب هیجده نفر از اوالد و اتباع وی ذکوراً واناثاً در سنه هـزار و دویسـت 

  .و درویشی را نیز بجرم تصوف به قتل آورد فاعتربوا یا اوىل االبصارو هفت در سیالب هالک شدند و سی 
-گویند مظفر علیشاه کرمانی قدس سره صاحب بحراالسرار را مسموم ساخت زیرا که چون فضیلت موالنا را از خـود بیشـرت مـی

  .به زهر هالکش نمودسنجید الجرم دید و مقابله و مناظره کردن خود را به موالنا نمی
  .قرب وی در همان دیار در غایت اشتهار است

  کرند
ایست دلگشا و دهی است روح افزا مشتمل است بر باغات دلنشني و بساتني بهجت قرین در دامن کوه واقع و سایر اطرافش قریه

غاىل مـذهب و اهـل گـوران  اش فراوانست، مردمشاش ارزان و غلهفی الجمله واسع است، آبش خوب و هوایش مرغوب، میوه
  .انددشت نیز غاىل

  گفتار در بیان مذهب غاىل بطریق اختصار
 دگوینـنامند ایشان مـیرا صاحب کرم می) ع(پوشیده نماند که طایفه غاىل مذهب صفی از اهل تناسخند این گروه علی مرتضی
ده به کسـوت قیـد بیایـد و ممثـل شـده خـود را که معرفت حق سبحانه وتعاىل ممکن نیست مگر آنکه از مقام اطالقیت تنزل نمو

گرداند و ممثل شدن امریست ممکن اما واجبست مانند ممثـل شـدن روح القـدس بصـورت  بشناساند و خلق را بخویش عارف
جوان مستوی الخلقه به مریم و ممثل شدن جربئیل بصورت دحیـۀ کلبـی بـه محمـد عربـی، آن ذات خجسـته صـفات کـه از همـه 

کند آن ذات مقـدس هدایت اهل ضاللت می از همه معایب معرا از جهت شفقت ازوحدت صرف تنزل کرده نقایص مرباست و
دلیل مدعا است مصدر کثرت آن نقطۀ وحدت گردید و فرمودۀ آن حضرت انا  انا خالق السموات و االرضعلی مرتضی است 

سمان و ستارگان کار یزدانسـت منکـران قایلنـد کـه نقطة تحت باء بسم الله شاهد مطلب است آخر مرده زنده کردن و تصرف در آ
آفتاب را رد کرده و مرده را زنده نموده یوشع و سلیمان نیز همانست، جمیع پیغمربان را صاحب کرم فرستاد و کـار ایشـان را وی 

د قسیم النـار خرب صحیح رسیده است منکران وی را قایلن یاعلی جئت مع کل نبی سراً و معی سراً و جهراًتمشیت داد و خرب 
گوینـد کـه هنگـام تولـد در حـني وفـات و گوینـد، و نیـز مـیخوانند و استاد جربئـیلش مـیدانند و قاسم االرزاقش میو الجنة می

نامنـد و کـالم اللـه نـاطقش درحال سؤال نکري ومنکر صاحب کرم حاضر است مظهر العجایب ومظهرالغرائب صاحب کرم را می
گوینـد اگـر خـدای عـالم ازوی اجـازت کنند و منکـران نیـز مـیفهمند و معلوم مینان چیز دیگر میگویند دانایان از این سخمی

  .نیافتی بخلقت عالم نشتافتی
گوینـد کـه هرکـه محبـت صـاحب کـرم در ئی ایمان ندارد منکران نیـز مـیحاصل سخن آنکه هرکس بخدائی وی ایمان نیارد ذره

  د دانایان این هر دو سخن یکیستدلش نیست آنکس از دین و ایمان بری است نز
  :بیت

جـــــز اســـــدالله در ایـــــن بیشـــــه نیســـــت
 

 غـــــري علـــــی هـــــیچ در اندیشـــــه نیســـــت
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آن طایفه نهاده هرکـه او  شمار است سیصد سال قبل از این نیز ظهور نموده و رسم و عادت در میانظهور آن حضرت بیحدو بی
برزخهای بسیار طی نماید تـا آنکـه او را معرفـت حاصـل شـود در  را نشناسد و معرفت آن حضرت حاصل نکند باید دور بزند و

اصطالح آن طایفه ابن یامني پرياست و امام رضا را داود گویند و امام حسني را یادگار، جمع جماعـت را مکـه داننـد همکیشـان 
است جوزوصـد دینـاری  گویند در هنگام داخل شدن در طریقه ایشانخود را یار خوانند و بیگانگان مذهب خویش را خوار می
آن طایفه گناه بزرگست و نماز و روزه معصیت سرتگ، بدل یکمـاه روزه  و شريینی و سرسرپدن و ریش تراشیدن و شارب زدن در

دانند و بجای نماز نیاز را واجب شمارند، با وجـودی کـه در میـان ایشـان حجـاب در فصل زمستان سه روز روزۀ وصال الزم می
  .ال دارندعصمت و عفت بکم نیست

  حدیقه چهارم محتوی بر سه گلشن است

  گلشن اول در شرح دادن خاک فارس
بررأی جهان آرای فارسان میدان اخبار و بر ضمایر مهرمآثر واقفان ساحت آثـار پوشـیده و پنهـان نمانـد کـه قـدیم الزمـان حـدود 

ریای عمـان عرضـاً بـوده امـا اکنـون کـه فـارس فارس از کنار رود جیحون اىل فرات طوال و از باب االبواب در بند اىل ساحل د
گویند ملکی است معني، محدود است از جانب جنوب به دریای عمان و از سمت شمال به والیـت عـراق عجـم و از طـرف می

  .مغرب به دریای بصره و ملک خوزستان و از جهت مشرق به دریای کرمان والر
رضش از یزد اىل خوزستان صد و بیست فرسـخ اکثـر بـالد او از اقلـیم طولش از قومشه اىل ساحل عمان صد و پنجاه فرسخ و ع

سیم و بعضی از اقلیم چهارم است گویند بندرعباسی و جزیره هرمز که از توابع فارس است از اقلیم دویم اسـت، صـحرا و بیابـان 
  .آن مکان برابر و یکسانست

لکـش چـون در زمـان سـابق کشـور ایـران چنـدان معمـور مشتملست بر بالد قدیمه و قصبات عظیمه و چمنهای خوش و مراتـع د
  .اندنبوده لهذا ملوک پیشدادیان گاهی آن دیار و گاهی خراسان پایتخت نموده

سـیم  -دویم کـوره اصـطحز در او اسـت بیضـا و رامجـرد -اول کوره اردشري در او است شرياز و فريوزآباد: بر پنج کوره تمحتویس
پـنجم کـوره قبـاد در او اسـت بوشـهر و  -چهـارم کـوره شـاپور در اوسـت گـازرون و جـره -مکوره داراب در او است فسـا و جهـر

  .برازجان و هریک از کوره چندین بلوک و قصبه داشته ودارند
عهـد و شـرط سـرور اولیـاء علـی مرتضـی  به موجبوالیت فارس در زمان خالفت عمربن خطاب مفتوح و حقوق دیوانی آنجا 

ق باللـه ثاز بعضی عشر و از بعضی خمس و از بعضی ربع و ثلث و نصف مقرر نمود، در زمان الوابمقاسمه بوده و بقدر حاصل 
عباسی معني گردید به مبلغ سی و سه هزار دینار و صد و پنجاه هزار خروار غله، در زمان آل بویه پنجاه پنج هزار درهم خراج آن 

جمشـید و فریـدون داشـتند بعـد از ظهـور زردشـت رایـت آئـني قبل از ظهور اسالم مردم آن دیـار مـذهب هوشـنگ و  -دیار بوده
زردشتی افراشتند چون اعالم دین مبني سر بسپهر برین کشید وصیت اسالم بگوش وهوش اعاىل و ادانی رسید اهاىل آن والیت 

آبـاء صـوفیان یکرنـگ اثنـی عشـری از ملـت  بـه قـوتپريو مذهب شافعی شدند آخراالمر بزور بازوی شـاه اسـماعیل صـفوی و 
  .خویش گذشتند و داخل حوزۀ ایمان گشتند و نیز در ساحل آن دیار و بعضی بلوکاتش شافعی مذهب بسیار است

آن والیت بعد از خالفت خلفاء در تصرف ملوک بنی امیه بود چون دولـت ایشـان انقـراض یافـت خلفـای بنـی عبـاس تصـرف 
آن گروه درگذشت دولت دیالمه در آن دیار ظاهرگشـت بعـد از کردند و ملوک صفاریان از ضبط آن طایفه برآوردند چون نوبت 

انقراض دیالمه سالطني سالجقه آنجا را گشودند در زمان ایشان فرقه فضولیه و گروه اتابکان آن ملک را تصرف نمودنـد بعـد از 
طایفه تیموریان بحیطه  انقراض ایشان بچنگ آل چنگیز افتاد چون دولت مغول روی برتاجع نهاد آل مظفرمسخر کردند بعد از آن

تصرف درآوردند آنگاه نوبت آق قیونلو و قراقیونلو رسید چون اوان ایشان بنهایت انجامید مسخر اولیاء سالطني صفویه گشت از 
ایشان نیز درگذشت و نوبت افغان گشت نادرشاه از جماعت افغان اسرتداد کرد و آتش از دودمان ایشان برآورد بعـد از انقـراض 

رسـید آفتـاب جـالل  بـه آخـررا طوعاً و کرهاً پذیرفتند چون زمـان ایشـان  ری ملوک زندیه گرفتند واهل آنجا فرمانشانشوکت ناد
  .قاجاریه از مشرق اقبال طالع گردید

اکنون که سنه هزار ودویست و سی و هفت هجریست دارالملک شاهزاده کامکار است آنچه از آن دیار دیده و مشـاهده گردیـده 
  .مایدنمذکور می

  اصطحز
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ایست معروف و بقدمت بنیان موصوف از اقلیم سیم، آبش از رود وقنوات معتدل و هوایش بگرمی مایل، طولش از جزایـر مدینه
کیومرث بنیاد نهاد و بقوىل اصطخر بن کیومرث بنـا نمـود و هوشـنگ بـر آن » ک ج«و عرضش از خط استوا » مح«خالدات 

آن کوشیده و جمشید جم باتمام رسانید چنانکه از حد خفرک اىل نهایت را مجرد  عمارت افزود طهمورث در وسعت و عظمت
چهارده فرسخ طوال و ده فرسخ عرضاً بوده سه قلعه محکم بر سر سه موضع بلند ساخته مشهور بر سه بندان بوده قلعۀ اصطخر و 

محبـت محکـم سـاخت و ماننـد اسـاس جمشید در اصطخر بپای کوهی قصر باشکوهی چون بنای  -قلعۀ شکسته و قلعه شنگوان
مودت مستحکم پرداخت که از جمله بدایع روزگار و غرایب لیل و نهار است قدری از او باقیست صفت آن قصر اینکـه در پـای 

دیگـر بصـحرا گشـاده اسـت  دکه مربع اتفاق افتاده طرف مشرق آن بکوه پیوسـته سـه طـرف نآئی ساخته از سنگ سیاه کوه دکه
اند هریک تخمیناً دوگز و سه گـز احتمـال بیشـرت نیـز هسـت بهمـني سی گز، احجاری در آن دکه بکاربردهه قریب بدکه  ارتفاع آن

انـد و بـر بـاالی دکـه خانهـا از سـنگ و طویـل در آن انداختـه اند وسـنگهای عـریضطریقست دو نردبان از دو جانب او ساخته
اسـت و در مقابـل آن عمـارت بارگـاه جمشـیدی اسـت مشـتمل بـر چهـل خود باقی  به حالاند بعضی از آنها تراشیده و پرداخته

  .اند که بر چوب نتوان کردستون از سنگ سفید مخروط ارتفاعش قرب نه گز و بر ستونها چنان نقاری نموده
زخمی  شود و چون بسوهان براده نمایند بهرئی صلب است که بهیچ وجه شکسته نمیاند که آن سنگ بمرتبهدر فارس نامه آورده

انـد صـورتهای غریـب و هیاکـل که بپاشند التیام یابد و چنان سنگی در فارس نیست و معلوم نشده که آن ستونها را از کجا آورده
اندسقف آن بارگاه فرو ریخته و هر ستونی از سه پاره سنگست آنچنان وصل عجیب بر آن ستون و سایر دیوار و خانها نقش کرده

اند و بطریقی آن صورت شود و در آنجا بچندین محل صورت جمشید را در سنگ نقش کردهوم نمیاند که شکاف آن معلنموده
سوزاند و پیش آفتاب رسم پرسـتش ایسـتاده و بعضـی جـای دسـت نیـاز گرداندو بخور میاند که مجمری در دست میرا برآورده

بـرآورده و در جـائی بهمـني وضـع شـکل شـريی در محلی دیگر بدستی گردن کردگدن گرفته و بدستی خنجـر  پیش آفتاب گشاده
اند رویـش بشـکل آدمـی بـاریش مجعـد تـاج بـر فـرق، ئی نقش کردهاند و درمحلی بشکل براق حضرت رسالت پناه دابهکشیده

هـای اند در قـرب نـیم فرسـخی و یـک فرسـخی دخمـهئی از سنگ کندهودست و پا و دم بر صفت گاو است و درآن کوه گرمابه
اند من جمله دخمه فریدون بغایت عربت انگیز است در قرب آن دخمه دو دخمـه دیگـر اند و بناهای طرفه پرداختهعظیم ساخته

هنگام ظهور اسالم  -نیز هست و عمارتی مربع در آنجاست گویند آن محل کعبۀ زردشتیان بود و آنجا را گشتاسب بنا نموده است
آوردنـد در عهـد صمصـام الدولـه دیلمـی قـتلمش بـن اسـرائیل  به قتلرا اهل اصطخر چند نوبت خالف عهد کردند و مسلمانان 

سلجوقی و ملک قادر برادر سلطان الب ارسالن متعاقب هم لشگر بدان دیـار کشـیدند و آن شـهر را بکلـی خـراب گردانیدنـد در 
نهای مسـجد سـلیمان بعضی کتب مذکور است که آن عمارت خانه همای بنت بهمن بوده و صاحب صوراالقالیم گفته که آن ستو

بوده هردو روایت ضعیفست بزعم راقم حضرت سلیمان بایران نیامده و بوالیت فارس واردنشده دیگر آنکه فقـري آن عمـارت را 
  .کندو این معنی منافی مسجدبودن استاند که آفتاب را پرستش میبرأی العني مشاهده کرده در آنجا صورت جمشید کشیده

  ک پیشدادیان بطریق اختصارگفتار در بیان احوال ملو
بر ضمري منري واقفان اخبار و خاطر مهر مآثر عارفان اسرار مخفی نماند که ملوک عجم که از زمان طوفان نوح تا ظهـور حضـرت 

اند چنانچه قبل اند منحصر به چهار طبقهاندو بعضی اوقات در اکثر ربع مسکون سلطنت نمودهخاتم االنبیاء در ملک ایران بوده
  :ور شد نخستني ایشان را پیشدادیان خوانندمذک

  کیومرث
  :بیت    .اول ایشان کیومرث است

ـــــود ـــــور گش ـــــه کش ـــــدیوی ک ـــــتني خ  نخس
 

 ســـــــــر تاجـــــــــداران کیـــــــــومرث بـــــــــود
 

بـه بود زیرا که بعد از طوفـان  بعضی ازمورخان گویند که کیومرث از احفاد آدم بود و برخی را اعتقاد آنکه از احفاد سام بن نوح
سر او کسی در روی زمني نماند بزعم گربان کیومرث عبارت از آدم صفی است و صـحت ایـن روایـت بـر اهـل خـرد نوح و پ جز 

  .مخفی است
کیومرث مردی سبزه چهره نیکو رخسار باتناسب اندام بود و مدت هزار سال زندگانی نمود و زمان سـلطنت وی سـی سـال بـود 

  .باع و بهایم بودمسکن او در کوهستان و غارها و کسوت او از پوست س

  هوشنگ بن سیامک بن کیومرث
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بروفق مشرب هوشنگیان مؤبد اصفهانی و دهقان دهستانی گفته که هوشنگ پادشاه صورت و معنی بود و هیچیک از پیشدادیان 
داشـت نمودند مدت چهل سال پادشـاهی ظـاهر و بـاطن و کیانیان و ساسانیان بزور و توانائی و هوش و دانائی با او برابری نمی

آهن از معدن او بريون آورد والیت بلخ و کرمان و اصفهان و ری را او بنا گذاشت وهیچ دقیقه از دقایق عدالت ودادگسرتی فـرو 
نگذاشت چون هوش و کمال هوشنگ بغایت رسید ایزد متعال اورا پنجاه کتاب آسمانی بخشید از جمله آن کتابها جاویدان خرد 

نون منش و نیکو پندشهان و دلگشائی خردمندان این کتابها در همه جا محرتم بـوده خصـوص و روشنادئی و هدای فرهنگ و کا
اند چون عمربن خطاب بالد عراق بگرفت پريوان او چون نادان بودند آتش ستم افروختنـد و آن نمودهاهل ایران بسیار عمل می

از آن کتب چیزی که در میان مانده است اوراق چند از کتابها را در مداین وبغداد در هر جائی که بدست آوردند سوختند اکنون 
  .نمودکتاب هدی است وآن اوراق بدست شیخ شهاب الدین مقتول افتاده بود و بر آن عمل می

دیگر کتاب جاویدان خرد است چون نوشريوان معلوم کرده بود که دین عربی در ایران ظهـور خواهـد نمـود الجـرم فرمـود کـه آن 
وی زرین نهاده در ایوان پنهان کنند رای هندوستان از این کار خربدار بود چون میان پسران هـارون دشـمنی کتاب را در شکم آه

مامون ارسال کـرد و آن دانـا جهـت مـأمون خـدمت پسـندیده بجـای آورد  به خدمتروی نمود رای کشور هند دانائی ذوبان نام 
ت که داری طلب نمای که رواست دانا برخاسـت و زبـان بـدعای مأمون خواست حقوق ذوبانرا ادا نماید فرمود ای دانا هرحاج

ایم کـه در ایـوان کسـری گنجـی مدفونسـت اگـر خلیفـۀ ایم و از دانایان نیز شنیدهخلیفه بیاراست و عرض کرد که مادر کتاب دیده
کسـری فرسـتاد  ایـوانه ده بـزمان او را به من عنایت کند بنده ممنونست مأمون آن گنج را بآن دانـا داد و چنـد نفـر همـراه او کـر

ذوبان رفته آهوی زرین را دریافت و همچنان سربسته خدمت مأمون شتافت کلیددرخواسـت نمـود و قفـل شـکم آهـوی زریـن را 
ئـی چنـد از اوراق او سـوده شـده بـود بگشود از آنجا کتابی بريون آورد چون ذوبان دانا بر آن کتاب نظر کرد کهنه شده بود نوشته

وبـان برداشـته ذ اندوه خورد ونزد مأمون گذاشت مأمون پنداشت که گنج نامه است و بآن نامه نظر کرد و گفت بـردارذوبان بسیار 
به منزل روان گشت بعداز رفنت دانا بر دل مأمون گذشت که آیا در آن چه بود پس به وزیر خود فرمود که برو از ذوبان سـؤال کـن 

گویـد کـه درآن نامـه چیسـت ذوبـان گفـت ایـن را گردید و از وی پرسـید کـه خلیفـه مـیکه این نامه چه بود وزیر نزد ذوبان روان 
ایست کـه او را بـدانش اسـتوار نمـوده چـون وزیـر برگردیـد وحـال را بعـرض خرد گویند ساخته هوشنگ داناست ونامه جاویدان

بیـاور وزیـر نـزد ذوبـان آمـده حـال نـزدمن  رسانید مأمون گفت برو از وی پرسش نمای در این نامه چیست و ترجمـه چنـد از آن
گشـاید وزیـر آید و عقدۀ آمال شـما را نمـیبگفت ذوبان جواب داد که شما دین تازی دارید شما را دانسنت این چیزها بکار نمی

اصرار بسیار کرد ذوبان بیست ورق از آن نامه را که چهارصد ورق بود بزبان فارسی ترجمـه نمـوده نـزد وزیـر گذاشـت و گفـت در 
هائیکـه در علمیـت اسـت محتویسـت بـر  ش شما عملیات راجـح اسـت بعلمیـات و عمـل را از ایـن مقـدار کفایـت اسـت ورقپی

واضـع یـار تمعلوالت اشارت این علت و علل به سبب این معلولست مثل آنکه هـر شخصـی را کـه کـرم و ه استدالالت از علل ب
 همـه چیـز دانـانه ت پریشان و دور از کارساز است، آنکه یزدان را بـنیاز اساست هرکس وی را دستیار است و هرکه یار از او بی

داند نادانست وقتی که دانست که ایزد متعاىل بهمه داناست باید که از خوف بمريد وخوی بد را نپـذیرد و ذوبـان بعـد از زمـانی 
زیـز و محرتمسـت و از اهلـش هندوستان رفت اکنون آن کتاب در هندوسـتان و در نـزد حکمـاء هنـد عه ازمأمون رخصت گرفته ب

  .گريندکنند و از آن کتاب سخنها گرفته و میپنهان می

  گفتار در بیان مذهب هوشنگ و پريوان او
عالم ظلمت از کیوانسـت تـا مرکـز خـاک و آن نیـز دو عالمسـت . گویند عالم دو عالم است عالم ظلمت وعالم نوراین طایفه می

ی، و عالم نور ورای کیوانست تا نهایت قدس اکرب و آن عالم نیز دو بخش اسـت اول عالم علوی و فلکی و عالم سفلی و عنصر
قدس اصغر و افالک روحانیه که جای جانها و روانهای حیواناتست دویم عالم عقـول و قـدس اکـرب کـه جـای همـه فرشـتگان و 

به خداست اما مخلوقی که جای ندارد نیز  قبه اتفاپیغمربانست و آن را قدس یزدان و ایوان ایزد نیز گویند چیزی که جای ندارد 
سایۀ یزدانست اما عالم ظلمت ظل و معلـول عـالم نـور اسـت  گوید که این دو عالم اگرچه یکهوشنگ نیست هوشنگ می جز 

گوید که عالم ظل حق اسـت موجـود متنـاهی اسـت بـدلیل آنچه در عالم نور است او را نموداری در عالم ظلمت است دیگر می
گردد وخـرد گـواه نهایت ندارد صادر نمی واحداست و انحصار از لوازم هر واحد پس از چیزی که واحد بود امری که آنکه حق

و باز گفته که آفریدۀ یزدان نهایت و پایان نـدارد ودیگـر گفتـه اسـت کـه فرشـتگان را حالـت  -است به آنکه حال واحد متناهیست
ت نه آن طور حالت منتظره که درخیال ماست و تواند بود که از هیأت جسمانیه منتظره است و جان چرخ را نیز حالت منتظره اس

! ملکیه تمام مستخلص شده به پایه بلندتر از آنکه دارند نوازش یابند و خردمند چون گویـد کـه ممکـن را حالـت منتظـره نیسـت؟



۴۲۱ 

  .وی گفته است که اثبات قوای کثريه کار ابلهانست وهم

  طهمورث بن هوشنگ
 ومرث وهوشـــــــنگ شـــــــدچـــــــه روز کیـــــــ

 

 مــــــــزین بطهمــــــــورث اورنــــــــگ شــــــــد
 

نمود جمعی گویند که طهمورث مدت سیصد سال پادشاه و عالم را پناه بود و در جمیع امور ملک و ملت به هوشنگ اقتداء می
ه و ئی از خوف سیاست کمر اطاعت او را بر میـان بسـتندو او شـهری را از روسـتائی جـدا کـرداز بنی آدم بطوع و رغبت و زمره

نمود مدت عمرش هشتصد داشت و پیوسته صید میصحرانشینان را به تربیت گله و رمه امر نمود آن شهریار شکار را دوست می
  .سال بود او را طهمورث دیوبند نیز گویند

  جمشید بن طهمورث بن هوشنگ
ود و طوایـف جـن و انـس را مسـخر گویند که بر اقالیم سبعه حکم نمـبعضی گویند وی پسرزاده ارفخشد بن سام است گربان می

فرمود سلیمان عبارت از اوست، از خداوند عز و عالمسئلت نمود کـه در زمـان او مـرض مـوت درملـک او نباشـد و دعـای وی 
در کتب مؤبدان مسطور است که جمشـید موصـوف .ت سیصد سال هیچکس در زمان او درنگذشتدگشت م به اجابت مقرون 

ال چندین لطایف و بدایع در طـب ونجـوم و نفـس و معـادن در عـالم پدیـد آورد و جهـان را بـه بود بذهن و ذکاء و جمال و کم
ام ئی بدوظهور نمود و گفت من فرشتهنیکوترین وجهی آراسته و پرياسته کرد ابوزرجمهر نوشته که روزی جمشید نشسته بود فرشته

انکه بهـرتین موجـودات انسانسـت و از انسـان پادشـاه زمـان ام تو را راه حق نمایم و باب حق پرستی بروی تو بگشایم بدو آمده
است این بگفت و غایب گشت جمشید را بخاطر گذشت که سخن فرشته حق گرداند وخلق را از ضاللت و گمراهی برهاند کتابی 

رای چـرخ و گویـد کـه عـالم نـور و تألیف نمود و او را خرد جاوید نام نهاد جمشید در آن کتاب گفته کـه آنجـا کـه هوشـنگ مـی
ایوانست یکی ایوان یزدان ویکی ایوان جان است این سخن را درستی نیست زیرا که برهانی بر او قایم نیست و کشف من ناطق 
است بآنکه ورای نطاق ثوابت عدم محض است وگفته چـرخ و آنچـه در چـرخ اسـت همگـی بمنزلـۀ خدمتکارنـد شـبانه روزی 

آید خرد بر من گواهست بآنکـه پایـۀ زمـني و آب و آتش چندین گونه چیزها پدید میگردند تا ازخاک و هوا بگرد کرۀ خاک می
  .نما است و چرخ و آنچه در چرخ است الیق پرستش نیستتر است از پایۀ خداوند زمني و بر آن راهزبون

آید و هر طـور رود و میئی نماید میودیگر گفته گیتی همه یک هستی بیش نیست بهرتین موجودات آدمی است زیرا که هر اراده
ئی نیستند و انسان را لذات جسـمیه و عقلیـه اسـت و از گشاید مانند ساکنان افالک مقید به منزل و کاشانهبندد و میخواهد می
تواند که فی الحال یکی را درویش گرداندو دیگری را بتوانگری مند و از تفرج باغ و بستان خورسند است پادشاه میدیدار بهره

رساند و بسیاری را از بند غم آزاد نماید و اگر این کارها بافالک وخداوند وابسته گرددعمری  به قتلدو درآنی چندکس را رسان
آید پس پایه بلند در هستی انسانست و اگر کسی او را پرستش و عبودیت کند الیق آنسـت  به ظهورگذرد آنگاه معلوم نیست چه 

انـا «شـاهد حـال » انا خالق السـموات و االرض«مؤید مقالست و » أنا احمد بالمیم«رب و بغري از انسان اطالق خدای بهتان خ
عصا اژدهـا کـردن و مـرده زنـده ! تواند سفت؟بغري انسان که می» اناالحق«تواند گفت و در انسان که می به جز » ربکم االعلی

ه از سـنگ بـريون آوردن و نقـش و سـاده شـري کـردن و نمودن و ماه را دو نیم ساخنت و  آفتـاب را بـر گردانیـدن کـار یـزدان و ناقـ
اند یزدان رحیم و رحمان قهار و جبار و قـابض جانوران را بسخن آوردن و بر آسمان رفنت قدرت ایزد سبحانست آخر اینکه گفته

واب و اند که حشـر ونشـر و ثـو باسط و صاحب صفات متقابله و متضاده است همگی در وجود حضرت انسانست و اینکه گفته
عقابست آخر این سخنان را انسان گفته است و از کسی ندیده و از جائی نشنیده، و آنکه هوشنگ گفته خدای عالمیـان را جـای 
و محل نیست و همه جا و مکان هست همني صفت انسانست، اینکه گفته خدای عالم دیدنی نیست بلی حقیقت انسـان دیـدنی 

و اینکه گفته یزدان پاینده و جاویـدان ایـن سـخن حقیقـت انسانسـت قالـب تهـی  نیست حقیقت انسان از جا و مکان بری است
کردن و به قالب دیگر روآوردن مردن نیست اگر پادشاهی از خیمه بخانه برود و در آن مخفی گـرددو ازجـای دیگـر ظـاهر شـود 

  .گویند که پادشاه مرده است و یبقی وجه ربک همني معنی داردنمی
عالم یک وجود بیش نیست اکمل و اتـم آن وجـود آدمیسـت عـالم و عالمیـان بمنزلـه جسـمند و روح او  دیگر گفته است که این

انسانست سالکان این روش در ایران و توران و سایر بلدان بسیارند و در لباس ما مسلمانان جلـوه کننـد کـالم جمشـید را حجـت 
  .خواننددانند و ذات او را کامل میمی

جمشید بعد از آنکه پانصد و بیست سال و بقـوىل هفتصـد سـال سـلطنت کـرد ضـحاک تـازی بـروی  در تواریخ مسطور است که
گردید آخراالمـر در نـواحی کابـل بـه عـالم جـزاء آورد به روایتی چندسال در تالل و جبال سرگردان می به قتلخروج کرده او را 
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  .خرامید

  ضحاک تازی
انـد کـه وی بـرادرزادۀ شـداد خـواهرزادۀ جمشـید اسـت واالول هواالصـح، انـد و گفتـهعلماء اخیار در اصـل او اخـتالف نمـوده

  .نمودباک و ظالمی سفاک بود و در ظلم و جور بر کسی ابقا نمیپادشاهی بی
  نظم

 قضـــــــــاکرد ملـــــــــک اقـــــــــالیم ســـــــــبع
 اساســـــی کـــــه آن دشـــــمن دیـــــن نهـــــاد

 

ـــــــــع  مقـــــــــرر بضـــــــــحاک بهـــــــــرام طب
ـــــاد ـــــني نه ـــــاهان پیش ـــــه ش ـــــر وج ـــــه ب  ن

 

-قصر قامت، قلت حیا، کثرت اکـل، زشـت: اند یعنی خداوند ده عیب بود و آن عیوب اینستهگفت» دهآک«عجم ضحاک را 

  .روئی، فحش گوئی، نخوت موفور، ظلم نامحصور، تعجیل در امور، بالهت بسیار، بددىل
عصـر  گوید که در این زمـان بسـیارند کـه بـه صـفات مـذکوره موصـوف و بمعایـب مسـطوره معروفنـد بنـابراین در ایـندانائی می

  .ضحاک بسیار است
آورد کـاوۀ آهنگـر کـه دو  بـه قتـلضحاک در ایام سلطنت خود سالکان را بر کشید و گوش از سخن متظلمان درکشید مردم بیحد 

ئی که حدادان دروقت کار در کمـر بندنـد بـر سـر چـوبی کـرده فریـاد ضحاک کشته بودند خروج کرد و چرم پاره به امر پسر او را 
طالب فریدونست بامن موافقت کند وباب مرافقت گشاید گروه انبوه با او اتفاق نمودند و بالربز رفته فریدون را برآورد که هرکس 

آورده بر سریر سلطنت نشانیدند آنگاه متوجه دفع ضحاک شده وی را گرفته دردماوند بـه قتـل رسـانیدند، گوینـد مـدت سـلطنت 
  .ضحاک هزار سال بود والله اعلم

  بن جمشید فریدون بن اتقیان
و  در نسب وی قول دیگر نیز وارد است چون فریدون بر سریر پادشاهی نشست ابواب جـور و اعتسـاف بربسـت و دروب لطـف

احسان بگشاد وداد عدل و انصاف بداد طبقات سپاه و رعایا را بمواعید دلپذیر بنواخت و اساس ظلم که درزمان ضـحاک بـود 
ني خروج بر سر نیـزه کـرده بـود طلبیـده بجـواهر قیمتـی مرصـع نمـودو بـدرفش کاویـانی ئی که کاوه در حبرانداخت آن چرم پاره

موسوم فرمود بعد از او هر که پادشاهی یافتی چیزی از جواهر بر آن میافزود تا بحدی رسید که مقومان از قیمت آن عـاجز آمدنـد 
  .در فتح قادسیه بدست اهل اسالم افتاد و در میان مهاجر و انصار قسمت یافت

در کتب مؤبدان مسطور است که چون فریدون بر تخت شاهی مـتمکن گردیـد روش جمشـید و ضـحاک رانـابود گردانیـد و دیـن 
هوشنگ را تازه ساخت و رسوم مذموم را برانداخت از این واقعه دل مؤبدان روشن گشت اما ازخاطر فریدون گذشت کـه کتـاب 

بنظر درآورد اول در دل اندیشه کرد که ورای کیوان هیچ موجـود نیسـت و  خرد جاوید جمشید را مشاهده نماید چون آن کتاب را
دانسـت کـه ورای سخن هوشنگ در این باب ا زخرد تهی است آنگاه به مؤبدان فرمود که جمشید پادشاه زیرک بود اگـر او مـی

مـن  بـه جـز ید و خدائی را آ نمی کرد اما اینکه جمشید گفته که مانند منی در وجودکیوان موجودی هست البته آن را اختیار می
  .آیدشاید این قول دور از راه خردمندانست زیرا که مانند جمشید با قدم عالم چندین هزار کس بوجود آمد و مینمی

گوید که آفتاب بخدائی از آدمی سزاوارتر است زیرا که گیتی همه یک هستی است و او را پرتوها است مـا بعد از آن فریدون می
نماید اگر حضرت آفتاب پرتـو که آن هستی در خورشید است و پرتوی از آن در روی زمني است پرورش عالم و آدم می دانیممی

شـناخت چـون خورشـید بـآدم نیکوکـار اسـت لهـذا بـه انداخت آدمی را روزی و زندگانی نبود و هم چیـزی را نمـیبر زمني نمی
دائی از جانب خورشید شنید که ای فریـدون بدانکـه پروردگـار عـالم و پرستش و خدائی سزاوار است چون مدتی از این برآمد ن
رسانند چون فریدون از آفتاب فلک دانند و خویش را بمعرفت حق نمیعالمیان منم اما بیشرت مردم گمراهند ویزدان خود را نمی

نمـائیم گفت ما هرچند سعی مـیسخن بشنید وی را یقني گردید که خدای عالم خورشید است و فرشته همني ستارگان  جناب این
گردد اما این انوار و آثـار معلـوم از پیمائیم انوار و آثار چند در عالم ریاضت ویزدان شناسی بما ظاهر میو طریق خداشناسی می

ورای افالک باشد دروغ است و آن دروغ بعبارت آراسته از یک اندیشه مردم خاسته فریدون این سخنان را بمؤبدان نمود و از 
ایشان جواب درخواست فرمود چون جواب نتوانسـتند بگوینـد اندیشـه او را اسـتوار دانسـتندو فریـدون را تصـدیق کردنـد و بـاو 

  .ایمان آوردند
چون مدتی بر این بگذشت فریدون فرمان داد که جمیع رعایا و برایا در وقت برآمدن خورشید وهنگام فرو رفنت و درحني راسـت 

که در این اوقات سجدۀ برخورشید واجبست و اگر سایر اوقات سجده نمایند محمود است و امر کرد  ایستادن وی را سجده کنند
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  .که اورا یزدان بدانند و ماه را هم گاهی سجده کنندکه این روشنائی که ماه دارد همان روشنی خورشید است
فقري آن کتاب را ندیده امـا بعضـی از مقـاالت ار است يفریدون را کتابی است جام گیتی نما نام دارد و در آن مسائل حکمیه بس

  :نمایداو را فريوزاصفهانی بطریق نقل در تاریخ خود ذکر کرده است فقري بعضی از آن را مذکور می
گوید که آنچه جمشید در خرد جاوید گفته که چرخ و ستاره مانند مالزمان آدمیان این سخن بیهوده است زیرا که ما به فریدون می
نمائیم نه از آنست که ما مالزمان ایشانیم بلکـه از ایـن جهـت کـه نیکـی رسـانیدن صـفت کنیم و پرورش میعطا می مردم چیزی

گردند نه از آنست کـه ایشـان را بخـاک یزدانست و پسندیدۀ خردمندان باین درستی که خورشید وستارگان در گرد کره خاک می
ريها کردن ونیکی رسانیدن از صفات حمیـده اسـت پـس معلـوم شـد کـه آنست که خ به جهتگردند بلکه احتیاجست یا هرزه می

گردش ستارگان بگرد کره خاک نه بواسطۀ تحصیل کمال خود است بلکه از روی افاضـه و انعـام اسـت پـس مرتبـه سـتارگان از 
قدرت نیسـت ایـن سـخن کنند و ستارگان را این مرتبه آدمی برتر است نه فروتر ودیگر جمشید گفته که آدمیان هرچه بخواهند می

  .اندراست که محرک هیاکل عظیمه فلکیه درست نیست زیرا که قدرت تمام ستارگان
حسابسـت و دانند و همه کار آدمیـان بـیشرمی ایشانست که خوب از بد نمیحیائی و بیکنند از بیخواهند میآدمیان هرچه می

شوند و در عواقب امور و کارهـا ناظرنـد و هرچـه ب نیست مرتکب نمینمایند بنابراینست که هرکار خوستارگان بهر کار قیام نمی
  .زند به قانون حکمت استاز ایشان سر می

تـو او را چیـز کـوچکی  دو دیگر آنکه گفته است که گردانندۀ افالک خورشید است که قوۀ تمام دارد و رب العالمني است هرچنـ
یان شخص خورشید سیصد و شصت برابر کرۀ زمني است و حرکـت یومیـه دانی و آن دانش از قصور فهم تست و باندیشه دانامی

و حرکت کلیه از او است و چرخ بمنزلۀ پدر او است و خورشید جان او اسـت و سـایر افـالک و کواکـب بمثابـۀ اعضـاء و قـوای 
  .اویند

در دست اوست چـرا بـدو نگـرود و و هم وی گفته چرا کسی بچیزی بگرود که از او نه هستی داند و نه کاری را بیند و بهمني که 
رسـد اگـر او خردان و کافر نعمتانست زیرا که چنـدین نیکوئیهـا از او بمـا مـینگوید خورشید یزدانست و تعظیم آن نکردن کاربی

  .و در آن شک نیست نبودی چیزی ظهور ننمودی و جان جانوران پرتو هستی خورشید است
یابند اگرچه از شمار بـريون و از حـد و حصـر افزوننـد امـا هـم از چهـار طایفـه میست ارواح که از اجساد رهائی افریدون گفته 
ارواحند که ایشان گوهر پاکند هم از روی اندیشـه و هـم از روی کـردار، ایشـان را تعلـق بـه بـدن و ربطـی  نخستني: زیاده نیستند

-د و آن را فهمیده و خود راشناخته و دور انداختهاناند و لذات جسمیه را چشیدهبعنصر نیست از این وجه که دانستنی را دانسته

شـوند حـال شوند و ایشـان کـه فرشـته مـیوسعدالند که بعد از قطع تعلق از بدن به سموات رفته فرشته می ءاند ایشان طایفه اولیا
عنصر ه و ایشان را تعلق ب انداند که ایشان از روی دانش پاکند اما در بعضی از سريتها تريهارواح طایفه دویمتفاوتست ه ایشان ب

جاهـای پـاک و ه آنکـه بـ یکـیانـد ن دو طایفـهجنیان گویند ایشا زبان عربی نوعی ازه نیست ایشان را به زبان فارسی پریان و ب
چیـزی نیسـتندو در حرکتنـد ه اند وابسته بآنکه طایفه دیگراند، چیزی خوش کردهه اند و خود را بسبزه و آب روان خود راوابسته

  .خوبرت از آن نماینده اند و توجه بجای خوبی نقل کردهاز 
خرينـد کـه در سرشـت جنیـان بـی اولاند گی به بدن ندارند ایشان چهار طایفهتگوهر ناپاکند اما وابسه اند که بارواح طایفه سیم

رسـانند و امـا خـري مـی جنیان خريند کـه علـم بمعلومـات ندارنـددویم ایشان پروای نیکی و بدی نیست و بچیزی دانش ندارند، 
اند گاه خري و گاه شرند چهارم جنیـان شـریرند کـه ایشـان را هوشـنگ اند که میانه روشجنیان برزخی سیمقصور در اندیشه دارند 

گرينـد و توانند در سـر و دل جـاو قـرار مـیاند یکی آنکه بهرکید و فریب که میاهرمن نامیده و عرب شیطان گفته ایشان دو فرقه
  .سازند، دیگر جن مختلطندرا دیوانه می مردمان
اند که بگوهر ناپاکند و تعلق بنت دارند وقتی که وفات یافتند تمنا و آرزوی ایشان برنیایـدو خواهـان آننـد کـه ارواح طایفه چهارم

در این مراتب  توان بآن خواهش برسند وآن مانند سالسل و اغاللست که در گردن جان ایشانستتعلق به بدن پیدا نمایند و نمی
شود که فریدون بـه تناسـخ قائـل اسـت و گردند از اینجامعلوم میها و آرزوها صورت سگی و گرگی و مانند اینها میدر خواهش

  .هم به بقای نفس بالتعلق بابدان
دان خورشید است و ون در نزد همه دانایان ایران پسندیده بود امادر آنگاه گفته یزدهای فریفريوز اصفهانی گفته است که اندیشه

نمودند تا آنکـه ستارگان فرشتگان بعضی از مؤبدان را در آن تردد بود و در این قول با او یکی نبودند و با فریدون نیز ظاهر نمی
نمود از جای خود برخاست و زبان بدعا بیاراست آنگـاه می دانشوری زیرک نام روزی که فریدون نشسته بود و ستایش هوشنگ

خواهم که دانایان زمان آن را بر بنده روشن سازند فریدون گفت آن چیست که بر دانشـور چیزی پوشیده است می بر من گفت که
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کند و راه او ندارد فریدون گفـت کـه راه او مخفی است؟ دانشور گفت این چه رمز است که پادشاه همواره ستایش هوشنگ می
گویـد بلکـه دانـد و سـتاره را فرشـته نمـید را یـزدان نمـیيهوشنگ خورشچیست که ما نداریم و از آن برکناریم دانشور گفت که 

داند فریدون در عالم باطن برآشفت و بدانشور چیزی نگفت امـا روی بـه دانایـان آوردو ایـن ایشان را نمودار فرشته و یزدان می
آفتاب را بنابراندیشـه چنـدبوده کـه مـا بیان تقریر کرد که بخشش یزدان به اندازۀ پایه دانش مردم است و یزدان ندانسنت هوشنگ 

ایم اعتماد بآن چیزیست که وجود او معلوم است نـه ایم و کار را به تمام پرداختهدرستی و نادرستی آن را بر دانایان روشن ساخته
  .به چیزی که اثر او معلوم نیست و معدوم وموهوم باشد

  .ظهور کرد کیش او نماند دین فریدون تا زمان گشتاسب در ایران بماند و چون زردشت
ره به سلم مسـلم داشـت و تـوران اند که فریدون را سه پسر بود یکی راسلم، و دویم را تور، و سیم را ایرج موسوم نمود روم آورده
 ف کفایت تور گذاشت و ایران را که دارالملک بود بایرج عنایت نمود آخر آندو برادر حسد برده بایران لشگر کشیده ایرج رابه ك

به قتل رسانیدند تفضیل این در کتب اخبار مذکور است چون خرب قتل ایرج به فریدون رسید هوش از سرش برپید بعد ازچنـدگاه 
گذاشت چـون منـوچهر بـه سـن رشـد و تمیـز رسـید بـه  از ماه آفرید که حرم ایرج بود پسری متولد گشت فریدون او را منوچهر نام

چنگ برادرزاده آمده هر دو به قتل رسیدند ومنوچهر با فتح ونصرت به خدمت فریدون  طلب خون پدر لشگر کشید سلم و تور به
  .آمد فریدون او را به تخت نشانیده خود بکنجی خلوت گزید

  منوچهر بن ایرج بن فریدون
و زابـل و  بعد از قتل سلم و تور بر مسند سلطنت تکیه نمودامور جزوی و کلی را به کف کفایت سام نریمان تفویض فرمـود کابـل

هند دراقطاع او بود گردنکشان عالم سر بر خط فرمان منوچهر نهادند و دل بر اطاعت و انقیاد سام نریمان دادند سام را جهـان 
منت وی را فرزندی عطا نمود که موی سروابروی او سفید بود سام از این صـورت برآشـفته و او خواندند بخشندۀ بیپهلوان می

انداخت سیمرغ نام زاهدی آن طفل را بزرگ ساخت بعد از مدتی سام از او خربدار شده از سیمرغ زاهد  را به کنار رود هريمند
هاکرد آخر زال به کابل رفت و دخرت مهراب کابلی را بـه زنـی گرفـت از آن دخـرت عذرخواست و زال رابخانه آورد و او را تربیت

او رستم بود چون از ایام سلطنت منوچهر صد و بیست سال درگذشت پسری به ظهور آمد که جهان به وجود او افتخار نمود اسم 
  .خلل کلی در امور ملکی ظاهرگشت منوچهر پسر خود نوذر را ولیعهد کرد و خود بعد از اندک زمانی رو به عالم آخرت آورد

  نوذر بن منوچهر بن ایرج بن فریدون
لی بهم رسید نـوذر فرومایگـان را تربیـت سـاخت و اشـراف چون منوچهر چهره در نقاب تراب کشید در مزاج سلطنت اختالل ک

ملک را از نظر بینداخت باینجهت ارکان دولت و اعیان مملکت سر از اطاعت پیچیدند و گردن انقیـاد از طـوق فرمـان کشـیدند 
آمد که کینـه تـور از وقت آن  این خرب به ترکستان رسید پشنگ که از احفاد تور بود پسر خود افراسیاب را طلبید و باو گفت اکنون

اوالد منوچهر خواسته گردد باید که با لشـگری آراسـته و دلريانـی زبـده چـني و پرياسـته عزیمـت ایـران مصـمم سـازی و تخـت را 
ازوجود نوذر برپدازی افراسیاب با سپاه گران روی به ایران نهاد و مدت دوازده سال در ایران داد ظلم بداد نوذر را گرفته به قتل 

  .معی از اشراف و اعیان ایران را قتل کردآورد و ج

  ذاب بن طهماسب
گویند وی برادرزاده فریدون بود روایتی دیگر در این باب نیز هست چون ذاب بر سریر سلطنت جلوس فرمود با افراسیاب صلح 

ه میان دومملکت باشد ارش رش تريی از سر کوه دماوند بیندازد در هر موضع که تري بر زمني آمد فاصلآنمودو چنان قرار دادند که 
تدبريی کرده تريی انداخت آن تري در کنار جیحون افتاده افراسیاب تن به صلح داد آنگاه روی به ماوراء النهر نهاد بعضـی گوینـد 
این قضیه در زمان منوچهر وقوع یافت بالجمله در ایام دولت ذاب خالیق در مهد امـن و راحـت آسـودند و در بسـرت اسـرتاحت 

مدت پنج سال ذاب سلطنت کرد آنگاه وفات یافت بعد از او گرشاسب بتخت شهریاری جلوس نمود و مـدتی پادشـاهی غنودند 
  .کرد او نیز به عالم آخرت خرامید و دولت پیشدادیان بدوبنهایت انجامید

  اصطهبانات
جنـوبی وی جبـال شـامخه  بلوک خوش و ناحیۀ دلکش است ومشتمل بر چهارده پاره قریه است در میـان جبـال واقـع، شـمال و

دارد آبش معتـدل و هـوایش انـدکی بـه سـردی مایـل اکثـر فواکـه سردسـريی در آنجـا ممتـاز علـی الخصـوص سـیب و گالبـی و 
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  .ئی ازخلج در آنجا مسکن دارندگردگانش بامتیاز است طایفه

  اردکان
ت عذوبت اکثر میوه سردسريی در آنجا برودت و آبش در نهای ایست خورد و اطرافش مسکن طایفه کرد، هوایش در غایتقصبه

  .شمار و عسلش به غایت نیکو استبسیار و گردگانش بی

  بیضا
شهر کوچکی بوده به مرور ایام رو به خرابی نموده چون خاک سفید دارد از این جهت موسـوم بـه بیضـا گشـته گشتاسـب کیـانی 

گرمی مایل و آبش بسیار بد اسـت امـا چمنـی خـوب دارد  آنجا را ساخته و قرای دلگشا در آنجا طرح انداخته هوایش اندکی به
  .والیت برخاست قاضی ناصرالدین صاحب تفسري از آنجاست و حسني منصور از آن

  ابوالمغیث حسني بن منصور حالج
اند بعضی گویند روزی بدکان حالجی که دوست او از اصل نه حالج بود بلکه اسرار حالجی نمود بدین سبب او را حالج گفته

ود آمده آن حالج را بجائی روان نمود و گفت روزگار وی را ضایع کردم آنگاه انگشت اشارت کرده پنبه از پنبه دان جداگشـت ب
  .لهذا وی را حالج گفتند

نمود مدتی در اواسط عراق عرب ساکن گردیـد و آن جناب مرید عمروبن عثمان مکی بود در حاالت و مقامات طرفه حاىل می
اند بیشـرت وی را مدتی در مکه ساکن گشت و با جنید ونوری صحبت نمود مشایخ روزگار در وی اختالف کردهسفر بسیار کرد و 

اند مگر چند کس مانند ابوالعباس عطا و شیخ شبلی و ابوعبدالله خفیف و ابوالقاسم نصريآبادی و ابوالعبـاس سـریج کـه رد کرده
انـد شـیخ ابوالسـعید ابـوالخري فرمـوده مشایخ متاخرین وی را قبـول کـرده به قتل وی رضا ندادند و زبان به مدح اوگشادند جمله

ی هـزار رکعـت آن روزاست که حسني منصور در علو حالست در روزگار او در شرق وغرب مثل او نبود بـا وجـود آن دعـوی شـب
  .ه بودآورد روزی که کشته شد پانصد رکعت نماز خواندکرد و شبها را به طاعت و عبادت بسر مییم زنما
دالملک اسکاف که از مریدان منصور بود از منصور سؤال نمود که عـارف کـه باشـد؟ منصـور فرمـود آنکـه او را روز دوشـنبه بع

کشیده دست و پای را بربند و چشم وی را کنده نگونسـار   نه به باب الطاق برند به بغداد و بسردار ششم ذوالعقده سنه سیصد و
خاکش بر باد دهند عبدالملک گفت چشم نهادم آن خود بود و یک شاگرد وی را حسـني نـام بـا او  و بردار کنند آنگاه بسوزانند

  .و ابوالعباس عطا را نیز به سبب او کشتند کشتند
ابراهیم بن فاتک بغدادی که ازمریدان منصور بود گوید که در خواب بحق تعاىل مناجات کردم که خداونـدا ایـن چـه بـود کـه بـا 

وی نمود حق تعاىل فرمود که سر خود بر وی آشکار ساختم وی بريون انداخت وی را عطـائی رسـید خـویش حسني بن منصور ر
فارس بن عیسی بغدادی که از خلفای حسني منصور بود از شیخ خـود سـؤال نمـود  -را رعنا ساخت سبب آن بود که بروی رسید

یعنی مرید آنست  بحانه و تعاىل فال یفرح حتی یصلاول قصده اىل الله سه ب هوالرامیکه مرید کیست حسني جواب داد که 
  .هیچکس نرپدازده که نخست نشان قصد خود الله تعاىل را سازد تا بحق نرسد ب

احمد بن حسني بن منصور گوید پدر خود را گفتم مرا وصیتی کن گفت نفس خود را مشغول دار پیش از آنکه تو را مشغول دارد 
ئی از آن بهرت از عمل ثقلني که وقتی که همه عالم در خدمت تو کوشند تو درچیزی کوش که ذرهگفتم بر این چیزی بیفزای فرمود 

  .باشد احمد پرسید آن چیست گفت آن معرفت حق تعاىل است
جمعی کثري از مشایخ معاصر حسني منصور بودند مانند خري نساج، محفوظ نشابوری، ابراهیم خـواص، ابومحمـدجریری، غـیالن 

  .اندلعباس دینوری، ابوعمرو دمشقی، یوسف بن الحسني رازی، عبدالله خفیف شريازی، و غري از ایشان نیز بودهسمرقندی، ابوا
  بیت

 تـــــــاقلم بـــــــر دســـــــت غـــــــداری بـــــــود
 

 الجـــــــــرم منصـــــــــور بـــــــــرداری بـــــــــود
 

  جهرم
مالیش ایست معروف و به قلت ماء و کثرت گرمی هوا موصوف در زمني هموار اتفاق افتاده سـه طـرفش مسـدود سـمت شـقصبه

فی الجمله گشاده است میوۀ گرمسريی آنجا ممتاز و خرمای شاهانی با امتیاز است قدیم الزمان شهری بوده اکنون که سنه هزار و 
ادراکـی معرا و در کمـال بـی يدوسه هزار خانه خلقش از کماالت و فضایل انسانه دویست و سی و هفت هجریست مشتملست ب
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ند از غایب لئامت و پستی فطـرت رسـم و عـادت اعـاىل و ادانـی ایشـان چنانسـت کـه کیسـۀ به بالی خست و لئامت طبع مبتالی
کشـند بـاوجود عـدم هـوش بعـداوت مـی رسند بدست خود قلیـانی ترتیـب دادهتنباکو در جیب نهاده بهر محلی ومحفلی که می

  .ن حق دشمنی ننمودندیدابه امر فقراء مجبول و به مخاجمت عرفا مفطورند بلی اگر ایشان اهل معرفت بودندی 

  داراب جرد
ایست دلنشني و شهریست نزهت قرین محتویست به قـرای دلگشـا و دهـات خـرم پـريا مشتملسـت بـه مرغزارهـای خـوش و قصبه

چمنهای دلکش شیما هنگام بهار رشگ گلستان مصر و قندهار است شهر قدیم آنجا داراب اکرب بشکل تدبري در دشت بنا نهاده 
الجملـه مسـدود و سـایر جـوانبش واسـع  اب و ویران افتاده است شهر جدید قرب کوه واقع طرف شمالش فیاکنون آن شهر خر

اش ارزان هوایش فرح انگیز و خاکش بهجت آمیز است فواکه گرمسـريی آن ممتـاز و خرمـایش بامتیـاز اوان و غلهراست آبش ف
شیعه مذهب و گروهی خوش مشربند ارباب حال و اصـحاب لواقع آنجا را بهرت از اکثر بالد فارس توان گفت مردمش ااست فی 

اند به سبب لطافت آب و هوا اهل آن دیار خاىل از آراسته کمال از آنجا بسیار برخاسته و به زیور محامد ذات و محاسن صفات
  .ذوق نباشند

  مقال در بیان بعضی از معارف آن دیار به طریق اجمال
اسـت خـوش نهـاد و نیـک اعتقـاد بحـالوت گفتـار ومالحـت رفتارموصـوف وبـه  حاکمش مريزا محمدبن مريزا هـادی جـوانی

  .طهارت ذات و محامد صفات معروفست وی از اوالد مريغیاث الدین دشتکی است

  موالنا محمد نصري
ربـود در بـدوحال تحصـیل فاضل گرانمایه و عالم بلندپایه بودو به محامد ذات ومحاسن صفات گـوی مسـابقت از همگنـان مـی

و فضالی عصر صحبت کرده آخراالمر  ءت در دارالملک اصفهان نموده آنگاه طریق مسافرت عراقني پیموده با زمرۀ علماکماال
بـه سلطان العارفني موالنا حسینعلی شاه قدس سره رسیده و از یمن همت آن حضـرت  به خدمتدست طلب گریبان گري او شده 

علیه صحبت داشته آخراالمر رایت مراجعت به وطـن مـألوف برافراشـت و  عاىل فایض گردیده با جمعی از مشایخ سلسله درجه 
  .هم در آن دیار وفات یافت رحمةالله علیه

  مريزا محمدعلی بن مريزا اسحق
و عرفـاء صـحبت  فرت اهل روزگار است با زمره علماءوی شیخ االسالم آن دیار است در کماالت نفسانی و فضایل انسانی سر د

  .عشق و عاشقی پیموده طبعش بر فنون نظم قادر و بر انواع سخن ماهر است این چند بیت از او استنموده و چندی طریق 
  :بیت  

 ئـــیخواســـت آســـمان پـــی قـــتلم بهانـــهمـــی
ـــودی آتـــش غـــم او گـــر نمـــی  زدیخـــوش ب

 دانــم کــه عشــق او کشــدم ایــن عجــب کــه بــاز
 

 در دل نهـــــــاد مهـــــــر جوانـــــــان مهوشـــــــم
ـــه  ـــی ب ـــس آب ـــر نف ـــمســـیل سرشـــگ ه  آتش

 کشــــد بالفــــت آن شــــوخ دلکشــــمدل مــــی
 

  و له ایضاً 
 ترســم ازبــس جــان دهنــد انــدر ره جانــان مــن
 شرمســـار از روی مرغـــانم کـــه در آن گلســـتان

 

 چون به من نوبت رسد رحـم آورد برجـان مـن
ــــن ــــان م ــــرر افش ــــت آه ش ــــیانی را نهش  آش

 

  شرياز
» کط لـو«و عرضش از خط استوا » مح لح«دات شهریست مشهور و در السنه و افواه مذکور از اقلیم سیم، طولش از جزایر خال

وی در زمني هموار اتفاق افتاده سمت شمالیش فی الجمله مسدود و سـایر اطـرافش گشـاده اسـت بـه روایتـی طهمـورث دیوبنـد 
ساخته و به قوىل فارس بن ماسور بن سام پرداخته بعد از خرابی محمدبن یوسف ثقفی برادر حجاج ظالم و بقوىل عم زاده وی 

در زمان عضـدالدوله ابـن رکـن الدولـه بغایـت معمـور بـود  -مدبن قاسم بطالع سنبله در سنه هفتاد وچهار آنجا را بنائی نمودمح
ئـی رسـید کـه حقـوق ئی ترتیب داده اسم آن را فناخسرو گـرد نهـاد گوینـد عمـارت آن قصـبه بمرتبـهچنانکه طرف قبله آنجا قصبه

از آن اثری نیست، صمصام الدوله ابن عضدالدوله دور شـرياز را بـاروئی کشـید بـه مـرور دیوانیش بیست هزار دینار گردید اکنون 
دهور منهدم گردید، شرف الدین محمود انجویه بتجدید حصار سعی نمـوده باتمـام رسـانید بـاز خـراب گشـت، شـاه شـجاع بـن 
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بایـل اکـراد قلعـه محکـم و بـاروی مسـتحکم محمدبن مظفر آن را تعمري کرد آن نیز رو بخرابی آورد، کریمخان بن ایغاق زنـد از ق
ئـی سـاخته و حصـار خشـتی بروی کشید قهرمان ایران وی را بخاک یکسان گردانیـد، حسـینقلی خـان بـرادر شـهریار زمـان قلعـه

  .باقیست به حالانداخته تا 
و نـه محلـه اکنون که سنه هزار و دویست و سی و هفت هجریست مشتمل است بـر قـرب شـش هـزار بـاب خانـه وشـش دروازه 

های آنجا بغایت کثیف و چرکني و در تابستان گـرم و مـتعفن هایش تنگ و مربزخانها قرب در خانه واقع، در زمستان کوچهکوچه
اسـلوب و نـامرغوب های آنجا بغایت محقر اسـت، بـازار آن دیـار بسـیار بـیها متعذر و خانهچنانکه مردم متمیز را تردد از کوچه

ئی قرب چهار سو بغایت خوبسـت فـی الواقـع اگـر عمـارت طرح انداخته و مسجدی و حمامی و برکه کریمخان زند چهارسوئی
کریمخان از آن دیار وضع شود شهر کیست قصبه مانند، آبش از قنوات نسبت بدانشهر در غایت قلت بهرتین آبش قناتی است که 

اندکی به گرمی مایل است اکثر اوقات روی بـازارش از رکن الدوله اخراج کرده مشهور برکن آباد است هوایش باعتدال قریب و 
  .ریاحني خاىل نیست بريون آن شهر بغایت دلگشا علی الخصوص هنگام بهار رشگ گلستان مصر و قندهار است

اکثر میوۀ -تکایای چند آنجاست مانند تکیه حافظیه، وهفت تن، و چهل تن، و باباکوهی، و سعدی، و شاه داعی، و تخت قاجار
بـه اش در اکثر اوقات ارزانست مردمش ضعیف و الغر و گندم گـون و زرد فامنـد شهر فراوان و غله نآی و گرمسريی در سردسري
ئی از آن دیار هرگـز خـروج حمیت و  کاهلند دلیل بر این مطلب آنکه صاحب داعیهغريت و بیرطوبت ارضی و هوائی بی علت

  .اندمدح و ذم اهاىل آن دیار دانایان روزگار سخن گفتهاند درننموده و همیشه بعیض و عشرت مایل بوده
اند گفتـه کـه شـرياز سـابق بـر ایـن مؤلف نزهة القلوب که قرب پانصد سال قبل از این بوده و مورخان سخن وی را حجت نموده

بازاریان شـرياز  انصافی و طمع پیشوایان مسکن اشقیاء است و صاحب زینت المجالس نوشتهبرج اولیاء بوده اکنون به سبب بی
بغایت اوباش و فحاش و بشرب مدام مشغولند، شیخ مصلح الدین سعدی و خواجه شـمس الـدین حـافظ بـا وجـود حـب وطـن 

  :بیت    فرمایداند شیخ میاختیار زبان بمذمتش گشودهاند و گاهی نیز بیگاهی تعریف آنجا را نموده
 سعدیا حب وطن گرچه حدیثی اسـت صـحیح

 

 کــــه مــــن آنجــــا زادمنتــــوان مــــرد بســــختی
 

  :بیت    گویدو غري از این نیز گفته درنظرم نیست و خواجه می
 پــرور اســتآب و هــوای فــارس عجــب ســفله

 

 کوهمــدمی کــه خیمــه از ایــن خــاک بــرکنم
 

  :بیت  : و جای دیگر گفته
 ورزنـد در شـريازغزل گوئی سـخن دانـی نمـی

 

 بیا حافظ که ماخود را به ملک دیگـر انـدازیم
 

  .که از جمله عرفای زمانست شکایت بسیار از اهل آن دیار نموده است جمال اردستانیو پري 
نصرالله خان قراگوزلو که یکی از امراء جهان دیده و به نیک و بد عالم رسیده مدتی وزارت فارس نموده و طریق حسـن و قـبح 

  .آن شهر پیموده وی گفته است که نیمی اهل شرياز گدا و نیمی الواطند
نیمـی کـه الواطنـد  فرمـود کـه آنابوالقاسم ابن مريزا محمد کالنرت از نسل سلطان الحکماء مريسید شریف جرجانی بود مـی مريزا

  .ایشان نیز گدایند و آنانکه گدایند نیز الواطند
یـع ار و تبـه روزگـار و مفسـد وغدارنـد وبـر جمرگروهـی اشـ اولحقیقت آنست که مردم آن دیـار سـه گروهنـد  گویددانائی می

اند فی الجمله هوش و گوش دارند و تمیز حسـن جماعتی دویم -گروه خارج از حیز شمارند اينمالهی و مناهی اشتغال دارند و
دهند اما به سبب حب جاه و میل بزخارف دنیا بخباثت باطن گرفتارنـد و مردمـان ضـعیف الـنفس و متملـق و رشـوت و قبح می

انـد بقـدمت خانـدان وعظمـت شـان جمـاعتی سـیم -بسـیارند زرنـد ایـن طایفـه نیـخوارند عزت خویش را در ذلت دیگران پندا
معروف و بکرامت نفس و طهـارت ذیـل و سـخاوت طبـع موصـوفند در مراسـم غـريت و حمیـت و سـماحت ممتـازو در مکـارم 

النـرت سـابق کـه از اخالق و رسوم اشفاق بامتیازند این گروه در غایت قلتند و ساکن کنج عزلـت ماننـد خانـدان آقـا فضـل اللـه ک
باشند و جمعی از سادات نسابه وانجویه که سادات صحیح النسب و گروهی باادبنـد و بعضـی اوالد مريسید شریف جرجانی می

از خدام واالمقام حضرت سیداحمدبن موسی الکاظم و برخی دیگر نیز در زوایای خموىل هستند که به کماالت نفسانی آراسـته 
  .نداو از خصایل بد پرياسته

اند که آنجـا از اولیـاء خـاىل نیسـت سـابق بـر ایـن از جمله جوامع آن دیار جامع عتیق است که عمروبن لیث صفاری ساخته گفته
شاید چنني بوده اکنون اکثر اوقات خاىل از اهل شقاوت نیست چنانکه قبل از این به سبب کثرت مدارس و بسیاری علماء آنجا 

اهل جهالت دارالجهل بنویسند الیق و انسب است زیرا که عموماً مردمش بفسق و فجـور  به علت اند الحالنوشتهرا دارالعلم می
شرب خمر و زنـا و سـرقت و غیبـت شـاغل حتـی در میـان خـواص ایشـان نیـز متداولسـت ه خصوص ببه و سنت قوم لوط مایل 
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  .اندقوم یهود را در وسط شهر جای داده تر آنکهچنانکه سمت قبلی آن دیار بیوتات فواحش و بیت الطف اتفاق افتاده طرفه
اینک من غایب و تو حاضر برو ببني تا شود بر تو یقني، این گردش ایام و انقالب شهور و اعـوام عجـب تقاضـائی دارد و مـرور 

و  گردانـد خانـدان فضـل و کمـال و جـاهآدم را منقلـب مـیکند اوضاع عالم و احوال بنـیزمان و کرور دوران طرفه اقتضائی می
دهد وقواعـد و رسـوم شـهری را رساند کیش و آئني اقلیم را تغیري میو نادانی و مرتبۀ ذلت و پریشانی می جالل را به درجه جهل

سـازد و مـی کارتبه کند دودمان اخیار و ابرار را گروه اشرار وجنگل می نماید دریا را دشت و ساحل و دشت را کوه وتبدیل می
 گردانـد عـالفکناس می اشراف قوم را  نوازد اراذل ناس را روشناس واعتبار می را درآغوش عزت وقوم اراذل و فرقه جاهل 

نشاند گله بان را سردار و دهقان را ساالر و شاطر را سپهساالر و دالک را بر سریر شیعت می را برمسند صدارت و کرباس فروش
نمایـد حاصـل از غـريت و اصـحاب شـرافت را خیانـت مـیبـی عفت و ارباب حمیت راا بیرکند اهل عصمت دار میرا خزینه

  :بیت    شود و خواهد شدسوانح روزگار و حوادث چرخ دوار از اینگونه که مذکور شد بسیار شده و می
ــــم ــــدا روی ــــاه خ ــــه پن ــــه تاب ــــا ک  ای دل بی

 

ــــه و دســــت دراز کــــرد  ز آنچــــه آســــتني کوت
 

در میان شهر واقع الحق جای خوب و محل فیض است ) ع(جعفر مزار فیض مدار حضرت سید احمدبن امام الهمام موسی بن
سلمه الله من شـر اهـل الشـرياز اسـت » مريزا علی«از جمله خدام واالمقام آن حضرت نجابت و سعادت مآب شریعت انتساب 

رشداید و محن که بصفات حمیده وخصال پسندیده آراسته و به زیور کماالت نفسانی و فضایل پرياسته، از جنب و بددىل دور وب
  .صبور است و با وجود قلت معاش به صفت جود و کرم موصوف و بوفور غريت و حمیت معروفست

درکتب تواریخ مسطور است که شرياز قریب به پانصد بقعه و خانقاه و باب الرب داشـته اکنـون کـه سـنه هـزار ودویسـت و سـی و 
قعـه آن آبـاد و سـایر آن رو بشهر باقیست مـن جملـه شـش هفـت هفت هجریست قرب پانزده بقعه و تکیه در بريون واندرون آن 

بخرابیست از آن جمله تکیه هفت تن الحق در جمیع مملکت ایران عدیل و نظـري نـدارد موقوفـات آن بـه تصـرف اوالد آقـاعلی 
  .تمیزی حکام رو بخرابی آوردهبرادر آقا بزرگ مدرس افتاده به سبب طمع مفرط و بی

و شقی یک لختند که خودشان مایل بخريات و حسنات نیستند سهلسـت اگرچنانچـه شخصـی غریـب اهل شرياز بحدی بدبخت 
آیند و ابواب محنت و اهانـت مرتکب بنای خري شود و بر امر حسنه مبادرت ورزد هر آینه در مقام ممانعت و ایذاء و اذیت برمی

علی بابا کوهی قدس سره جای خـوش و محـل دلکـش گشایند شاهد بر این مدعا آنکه چون مزار فیض آثار شیخ بر روی او می
آسایش عبادالله برکـه و صـفه و باغچـه محقـری در آن بنـا  به جهتغایت ناگوارو مکانش تنگ بود بنابراین فقري ه ش بباست آ

نیـز  نمود در عقب فقري افتادند و ایذاء و آزار بسیار دادند بجـرم آنکـه بابـاکوهی مـردی صـوفی بـوده هـرکس آنجـا تـردد نمایـد
خراب کردن آن برکه الزم و انعدام نمودن آن محل متحتم اسـت اگرچـه بـر وفـق تقـدیر خـراب نگشـت  صوفی خواهد بود پس

  .رسیده بود بالئی وىل بخري گذشت: مصرع  
 افعـالبـه اند مردم شرياز بخريات  مـربات مایـل و شمار کشیدم این نیز علريغم مورخان که نوشتهیار دیدم و مشقت بیساما آزار ب

  :بیت  . حسنه شاغل عموماٌ درویش نهاد و نیکو اعتقادند
 بنــــــــا بــــــــاقی نمانــــــــدر بنــــــــایش آند

 

ـــــد ـــــدح بشکســـــت و آن ســـــاقی نمان  آن ق
 

اال بیـان حـال و هفتصـد سـال بـوده باشـد  و انـد شـاید قبـل از ششصـد سـالاینکه مورخان در اهاىل شرياز در کتب خـود نوشـته
ر سـنه هـزار دویسـت و سـی  هفـت داند یا آنکـه بـه مجـرد شـنیدن نوشـته باشـند نموده مردمش را پانصد و دویست سال مذکور

بشومی اعمال و افعال گرفتارشده و حق سبحانه و تعاىل بالی وبارابرایشـان گماشـت درمـدت قلیـل زیـاده بـر هشـت هـزار کـس 
ز خـواب غفلـت بیـدار نگشـتند و از ا »أانذرتهم ام لم تنذرهم الیؤمنون«آیۀ کریمۀ  به مضمونراعدم پیش گرفتند مع ذلک 

  .نعوذبالله من سخط اللهکردار بدخویش نگذشتند 
امید از کرم کریم و لطف خداوند قدیم چنانسـت کـه بنـدگان معصـیت انـدیش را از گـرداب غفلـت و جهالـت برهانـد و بسـاحل 

  .معرفت وآگاهی رساند
  .نمودندشود بیان میایل بودند و بطریقی که ذکر میمخفی نماند که جماعتی در آن دیار دیده شده که به وحدت وجود ق

  گفتار در بیان مذهب موحدان آن دیار بطریق اختصار
گویند که وجود عني واجب است و قابل تجزی و انقسام نیست و منبسط شـده اسـت بـر هیاکـل موجـودات وظـاهر این گروه می

حقیقت و عـني همـه اشـیاء اوسـت و امتیـاز در میانـه اشـیاء بـه  گشته در همه موجودات و خاىل نیست از او شیئی از اشیاء بلکه
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گویند جایز نیست آنکـه حـق سـبحانه و شوند و میی میلتقیدات و تعینات اعتباریه است و این گروه متمسک بدلیل عقلی و نق
جود قید باشد یا علت زیرا تواند ماهیت با وجود باشد اعم از اینکه وتعاىل عدم یا معدوم باشد و او ظاهر است دیگر آنکه نمی

که اوىل مستلزم ترکیب و ثانی مستلزم احتیاجست هیچ یک الیق واجب الوجود نیست پس معني شد کـه واجـب الوجـود وجـود 
آیـد و اگرممـروض فقـط باشـد تواند بود زیرا که اگر خصوصیت با مطلق واجب باشـد ترکیـب الزم مـیباشد، وجود خاص نمی

آید از ارتفاع مطلق ارتفاع هر وجود خاصی پـس بـاقی که مقید محتاج است به مطلق و الزم می احتیاج است چه بدیهی است
  .ماند اینکه حق تعاىل وجود مطلق باشد

از سه قسم بريون نیست اول وجود بشـرط شـییء، دویـم وجـود بشـرط الشـییء، سـیم وجودالبشـرط  دگویند وجوو این گروه می
  .رواجب جایز نیستبثالثه  شییء، و اطالق هیچیک از این اقسام

آیـد اول آنکـه حـق تعـاىل مرکـب از بشرط شیئی اسـت از بـرای آنکـه دو محـذور الزم مـی مأخوذاما عدم اطالق اول که وجود 
آیـد کـه شرطی باشد و مشروط و این خود بادله عقلیه ونقلیه باطلست، دویم آنکه هرگاه مرکب باشد از شرط و مشـروط الزم مـی

باید که قبل از مرکب موجود باشد و این نیز باطلسـت جب دو امر موجود باشد زیرا که بالضروره اجزاء مرکب میقبل از وجود وا
  .زیرا که حق تعاىل قبل القبل فی ازل االزل است

اما عدم جواز قسم دویم که عبارت از وجود بشرط الشییء باشد از برای آنکه هرچند تقدیر جـواز ترکیـب در ذات واجـب الزم 
ذاتی است یـا عارضـی و بـر هـر دو تقـدیر اطـالق  موری که انعدام آن شرط موجود باشد یا عدم آناگوییم امری یا اید اما مینی

آید که قبل از وجود واجب تعـاىل امـری موجـود باشـد و این قسم وجود نیز صحیح نیست امابر تقدیر اول از برای آنکه الزم می
بهم رساند و بطالن این امـر واضـح تـر از فـرض اولسـت امـا بـر تقـدیر ثـانی بطـالن آن  بعد از عدم آن امر واجب تعاىل تحقیق

  .بطریق اوىل ثابت است
کنند از این مگر بوده باشد از برای آنکه ارباب این اصطالح اراده نمی» البشرط«اما عدم جو از قسم سیم که عبارت از وجود 

  .ساد اطالق این برواجب تعاىل بالبدیهه معلوم استامر ذهنی که از برای آن تحققی در خارج نباشد و ف
پس اطالق اقسام ثالثه بر واجب تعاىل جایز نیست بلکه او را وجود من حیث هوهو نامند و او مقید باطالق یا تقییـد بـا کلیـت 

ز مفهومـات یاجزئیت یا عموم یا خصوص یا وحدت که آن وحدت زاید بر ذات او باشد یـا کثـرت و غـري اینهـا کـه مـذکور شـد ا
ذهنیه و خارجیه نیست بلکه اینها از لوازم ظهورات اویند بحسب مراتب و مقامات اوست ظاهر در مطلق ومقید و عام و خـاص 

  .و کلی و جزئی و واحد و کثري بغري از آنکه حاصل شود در ذات وحقیقت او
تجلی او، و هر مرتبه از مراتـب او علمـاً و عینـاً  و او است محیط بر اشیائ بلکه او است عني اشیاء و اشیاء عبارتست از ظهور و

واسطه میان وجود و عدم نیست، و از وجود مطلق است و وجودعبارت از ذات بذات حضرت حق تعـاىل اسـت و او اسـت کـه 
در مرایای ممکنات باسماء و صفات تجلی و ظهور نموده و این مرایـای متعـدده قـادح در وحـدت حقیقـت آن نیسـتند چنانکـه 

های متعدده قادح در وحدت نور آفتاب نیست تعني او بذات او ر آفتاب بر روازن متعدده بهیئات یا بالوان مختلفه در آبگینهظهو
الموجـود االاللـه بـل الموجـود و است باین معنی که زایدی بر ذات او چیزی باشـد نیسـت زیـرا کـه غـري از او چیـزی نیسـت 

ده بصورت اشیاء و کماالت ایشان، و اوست ظهور نموده بصور مختلفه و هیئـات و اوست ظاهر ش فی الحقیقه االالله الشیء
متکاثره و الوان متغایره در مجردات و مادیات وجود و موجـود وشـییء و حقیقـت او اسـت و بغـري وجـود و حقیقـت و ذات او 

کنایـت ذریت ولکن اللـه رمـی ومارمیت ااشارت بر این معنی است، قوله تعاىل هواالول واالخر و الظاهر و الباطن نیست 
اللهـم انـت االول اشـارت بـر اینسـت، و فقـرۀ  ان الذین یبایعونک انما یبایعون الله یداله فوق ایـدیهماز این است و آیۀ 

االخر فلیس بعدک شیء و انت الظاهر فلـیس فوقـک شـییء و انـت البـاطن فلـیس دونـک  انتو  فلیس قبلک شییء
این احاطه محمول بر احاطـۀ ذاتـی اسـت نـه  ه موید مدعا است زیرا ک انه بکل شیء محیطاالبر این گواه است، و آیه  شییء

  :بیت    احاطۀ فعلی و صفاتی 
ـــۀ هســـتی پیداســـت ـــر تخت  هـــر نقـــش کـــه ب
 دریـــــای کهـــــن کـــــه برزنـــــد مـــــوجی نـــــو

 

 اســترآن صــورت آنکــس اســت کــان نقــش آ
 مــــوجش خواننــــد و در حقیقــــت دریاســــت

 

  .هاسبحان من اظهر االشیاء و هو عین

  گفتار در بعضی از مشایخ آن دیار

  شرف الدین مصلح بن عبدالله المتخلص بسعدی قدس سره



۴۳۰ 

از اکابر صوفیه و اعاظم این طایفه بوده و در فضایل صوری و معنوی گوی سبقت از همگنان ربوده در اقالیم سبعه بسیار گردیده 
سته بسومنات رفته بت بزرگ ایشـان شکسـته و بارهـا بـه و به صحبت بسیاری از مشایخ عصر رسیده عارف رسته و از جهان گس

سفر حج پیاده شتافته و صحبت شیخ شهاب الدین و شیخ عبدالقادر گیالنی دریافته ازمریدان شیخ شـهاب الـدین بـوده چنانکـه 
  :نظم    در کتاب بوستان خود اظهار نموده

 مـــــــا پـــــــی دانـــــــای مرشـــــــد شـــــــهاب
ـــاش ـــني مب ـــود ب ـــس خ ـــر نف ـــه ب ـــی آنک  یک

 

 فرمــــــــــود بــــــــــر روی آبدو انــــــــــدرز
 دویـــــم آنکـــــه بـــــر جمـــــع بـــــدبني مبـــــاش

 

  .عضی گویند از مریدان شیخ عبدالقادر جیالنی است ظاهراً از هر دو فیض یافته باشدب
در تواریخ مسطور است که جناب شیخ صد و دو سال عمر یافته از دوازده سالگی سی سال بتحصیل علوم پرداخته و سـی سـال 

انـد کـه آن جنـاب در بیـت گفته -ال دیگر در خارج شرياز منزوی بوده و بطاعت بسر برده استمقرر تحصیل معارف کرده سی س
خضـر رسـید و آن حضـرت وی را از زالل انعـام خـود  به خـدمتداد تا ب به مردم میآالمقدس و بالد شام مدتی سقائی کرده 

  .سرياب گردانید
ان دیار مدفون گشت مزار فیض مدارش در غایت اشـتهار اسـت در سنه ششصد و هفتاد و یک به جهان جاوید خرامید و در هم

آن جناب افصح فصحای زمان و ابلغ بلغای دوران بوده و در انواع سخن نظمـاً ونثـراً تـألیف و تصـنیف فرمـوده  -بزار و یتربک
  است فقري را به سخنان آن جناب اعتقاد تمامست این ابیات تیمناً و تربکاً نوشته شد

 کنـــــی وجـــــوانیســـــعدی اگـــــر عاشـــــقی
 

 عشـــــق محمـــــدبس اســـــت و آل محمـــــد
 

  من کتاب بوستان
ـــــــــرین ـــــــــان آف ـــــــــد ج ـــــــــام خداون  بن
 خداونــــــــــــد بخشــــــــــــندۀ دســــــــــــتگري
ـــــــــی ـــــــــا و من  مـــــــــر او را رســـــــــد کربی
 نـــــه مســـــتغنی از طـــــاعتش پشـــــت کـــــس
ـــــــــند ـــــــــو پس ـــــــــار نیک ـــــــــدیم نکوک  ق
ـــــريوزه در صـــــلب ســـــنگ ـــــل و ف  زر و لع

 ئـــــــی ســـــــوی یـــــــمزابـــــــر آورد قطـــــــره
 از آن قطـــــــــــره لؤلـــــــــــؤی الال کنـــــــــــد

ـــــــــرددگـــــــــر ر  ه بکـــــــــتم عـــــــــدم در ب
 

ــــــــرین ــــــــان آف ــــــــخن در زب ــــــــیم س  حک
ــــــذیر ــــــوزش پ ــــــش پ ــــــا بخ ــــــریم خط  ک

 غنــــیکــــه ملکــــش قــــدیم اســــت وذاتــــش
ــــر حــــرف او جــــای انگشــــت کــــس ــــه ب  ن
 بکلــــــــک قضــــــــا در رحــــــــم نقشــــــــبند
 گـــــل و غنچـــــه در شـــــاخ فـــــريوزه رنـــــگ

 ئـــــــی در شـــــــکمز صـــــــلب آورد نطفـــــــه
 وزیـــــــن صـــــــورتی ســـــــرو بـــــــاال کنـــــــد
  وز آنجــــــــا بصــــــــحرای محشــــــــر بــــــــرد

 

  صلی الله علیه و آله گوید در مدح نبی
ـــــفا ـــــه راه ص ـــــعدی ک ـــــت س ـــــال اس  مح

 یـــا جمیـــل الشـــیم) الجایـــا(کـــریم المســـجا 
ـــــر ـــــث و نش ـــــوری خواجـــــه بع  شـــــفیع ال
ـــــت ـــــدی از نخس ـــــود آم ـــــو اصـــــل وج  ت
 نــــــــدانم کــــــــدامني ســــــــخن گویمــــــــت
 چـــــــه نعـــــــت پســـــــندیده گـــــــویم تـــــــرا
 خــــــــــدایا بحــــــــــق بنــــــــــی فاطمــــــــــه
ــــــــول ــــــــی ور قب  اگــــــــر دعــــــــوتم ردکن

 

 تــــــوان رفــــــت جــــــز در پــــــی مصــــــطفی
ــــربا ن ــــی الم ــــا(ب ــــم) الربای ــــا شــــفیع االم  ی

ــــــر ــــــوان حش ــــــدی صــــــدر دی ــــــام اله  ام
ـــــت ـــــرع تس ـــــد ف ـــــود ش ـــــه موج  دگرهرچ
 کــــــه بــــــاالتری ز آنچــــــه مــــــن گویمــــــت
ـــــــی الـــــــوری ـــــــلوة ای نب ـــــــک الص  علی
 کــــــه بــــــر قــــــول ایمــــــان کــــــنم خاتمــــــه
ـــــــان آل رســـــــول ـــــــن و دســـــــت و دام  م

 

  حکایت
 شــــــنیدم کــــــه خســــــرو بشــــــريویه گفــــــت
ـــــی ـــــت کن ـــــا هرچـــــه نی ـــــاش ت ـــــر آن ب  ب

ــــــــد ــــــــی کن ــــــــري زن خراب ــــــــرد شمش  م
 زنــــــی برفروخــــــتچراغــــــی کــــــه بیــــــوه

 ور تــــــر در آفــــــاق کیســـــــتاز آن بهــــــره
 جهــــان غــــربتش چــــه نوبــــت رســــد زیــــن

ــــت ــــدن بخف ــــمش ز دی ــــه چش ــــدم ک  در آن
 نظـــــــــر در صـــــــــالح رعیـــــــــت کنـــــــــی
 زننـــــــــــه چندانکـــــــــــه دود دل بیـــــــــــوه

 بســـی دیـــده باشـــی کـــه شـــهری بســـوخت
 کــــه در ملــــک رانــــی بانصــــاف زیســــت
ـــــــــــــتند برتـــــــــــــربتش ـــــــــــــرحم فرس  ت



۴۳۱ 

ــــــــار ــــــــت گم ــــــــر رعی ــــــــداترس را ب  خ
ــــام ــــان ش ــــود ن ــــه حاصــــل ش ــــدا را چ  گ
 گـــــدائی کـــــه در خـــــاطرش بنـــــد نیســـــت
ــــــت ــــــانی خطاس ــــــت کس ــــــت بدس  ریاس
ــــت ــــم دوس ــــل ظل ــــر عام ــــم ب ــــن رح  مک
ـــــــب ـــــــت عنقری ـــــــردد آن مملک ـــــــه گ  تب

ــــــــد امانــــــــت گــــــــذارخــــــــداترس با  ی
ــــــــدم ــــــــم ق ــــــــه ه  در همجــــــــنس دیرین
 چــــه دانــــی کــــه همدســــت گردنــــد و یــــار
ـــــت ـــــه اس ـــــی زاده از دد ب ـــــر آدم ـــــه ه  ن
ــــــــار آورد ــــــــه خ ــــــــی ک ــــــــداز بیخ  بران
ــــــال ــــــد بم ــــــزاوار باش ــــــرکس س ــــــه ه  ن
 نگهـــدار فرصـــت کـــه عـــالم دمـــی اســـت
 شـــــنیدم کـــــه جمشـــــید فـــــرخ سرشـــــت
 بـــراین چشـــمه چـــون مـــا بســـی دم زدنـــد
 گرفتنــــــــد عــــــــالم بــــــــه مــــــــردی و زور

 دل بــــــر ایــــــن کاروانگــــــه نهــــــیم چــــــرا
ــــــرور ایشــــــاه کشــــــور گشــــــای ــــــن پ  دوت
 قلــــــــــم زن نگــــــــــه دار و شمشــــــــــري زن

ــــــیش  رو جــــــز کســــــیســــــپه را مکــــــن پ
 ســــکندر کــــه بــــر عــــالمی حکــــم داشــــت
 نبـــــــــودش میســـــــــر کـــــــــز او عـــــــــالمی
 برفتنــــــد و هــــــرکس درود آنچــــــه کشــــــت

 

ـــــــار ـــــــت پرهیزگ ـــــــک اس ـــــــه معمارمل  ک
 چنــــان خــــوش بخوابــــد کــــه ســــلطان شــــام
 بـــــه از پادشـــــاهی کـــــه خورســـــند نیســـــت
ـــــر دعاســـــت  کـــــه از دستشـــــان دســـــتها ب
ــــت ــــد پوس ــــدش کن ــــود بای ــــه ش ــــه فرب  چ
 کـــــــزو خـــــــاطر آزرده باشـــــــد غریـــــــب

ـــــو ترســـــد ا ـــــز ت ـــــني ک ـــــدارهم ـــــنش ب  می
 نبایــــــــــد فرســــــــــتاد یکجــــــــــا بهــــــــــم
 داریکــــــــی دزد گــــــــردد یکــــــــی پــــــــرده

 کـــــه دد ز آدمـــــی زادۀ بـــــد بـــــه اســـــت
ـــــــار آورد ـــــــرور کـــــــه ب ـــــــه پ ـــــــی ب  درخت
ــــــمال ــــــی گوش ــــــد یک ــــــال بای ــــــی م  یک
 دمــــی نــــزد دانــــا بــــه از عــــالمی اســــت

 ئـــــی بـــــر بســـــنگی نوشـــــتبســــر چشـــــمه
ــــــد ــــــرهم زدن ــــــم ب ــــــون چش ــــــد چ  برفتن
 ولـــــــیکن نربدنـــــــد بـــــــا خـــــــود بگـــــــور

ــــــد ــــــاران برفتن ــــــیم کــــــه ی ــــــا در ره  و م
 یکـــــــی اهـــــــل رزم و یکـــــــی اهـــــــل رای
 نــــــه مطــــــرب کــــــه مــــــردی نیایــــــد ز زن
 کــــــه در جنگهــــــا بــــــوده باشــــــد بســــــی

ــــی ــــه م ــــتد ران دم ک ــــالم گذاش ــــت ع  رف
 ســــــــتانند ومهلــــــــت دهنــــــــدش دمــــــــی

ــــدش  ــــه جــــز نمان ــــام نیکــــو و زشــــت ب  ن
 

  موالنا خواجه شمس الدین محمد المتخلص بحافظ قدس سره
انـد بسـا اسـرار غیبیـه و معـانی بلندپایه این طایفه وی را لسان الغیب و ترجمان االسرار گفتـهعارفیست گرانمایه و عاشقی است 

حقیقیه که در کسوت صورت و لباس مجاز باز نمـوده گوینـد آن جنـاب را طریقـه اویسـی بـوده برخـی برآننـد کـه سلسـله خواجـه 
اینکه پريی داشته و سر بر آسـتان رهـربی گذاشـته معروفی بوده است چون جذب بروی غالب بود نسبت خود رامعلوم نکرده در 

  .فرمایدئی نیست چنانکه میشبهه
  :بیت

 بـــردم راه بـــه خـــودمـــن بســـر منـــزل عنقانـــه
 

 غ ســلیمان کــردمبــه امــرقطــع ایــن مرحلــه
 

  :بیت.   گویدمرشد ایصال بمطلوب را و الزم راه بودن مرشد و امر بر طلب آن میدر امتناع نمودن بی
ــــق ــــیبکــــوی عش ــــه ب ــــدممن ــــل راه ق  دلی

 

 کــه گــم شــد آنکــه در ایــن ره بــرهربی نرســید
 

  :بیت    و جای دیگر گفته
ــی ــه ب ــن مرحل ــع ای ــنقط ــر مک ــی خض  همره

 

ــــــی ــــــرتس از خطــــــر گمراه  ظلماتســــــت ب
 

  .سخنان آن جناب بر مشرب این طایفه چنان موافق افتاده که هیچکس را اتفاق نیفتاده است
برده در سنه هفتصـد و نـود و دو بسـرای جـاودانی س بلباس درویشان به کمال استغنا بسر میدر زمان آل مظفر بوده است و ملب

خرامید و در همان دیار مدفون گردید تربتش بغایت مشهور است یزار و یتـربک چنـد غـزل و دو سـه ربـاعی ازدیـوان شـریف آن 
  :غزل    جناب نوشته شد

 عــــارف از پرتــــو مــــی راز نهــــانی دانســــت
ــر ــۀ گــل م ــسشــرح مجموع  غ ســحرداند و ب

ــوانی دانســت ــل ت ــن لع ــر کــس از ای ــوهر ه  گ
ــه هــر کــو ورقــی خوانــد معــانی دانســت  کــه ن



۴۳۲ 

 عـــرض کـــردم دو جهـــان بـــر دل کـــار افتـــاده
 سنگ و گل را کند از یمـن نظـر لعـل و عقیـق
 آن شــد اکنــون کــه ز ابنــای جهــان اندیشــم
 مـــی بیـــاور کـــه ننـــازد بگـــل و بـــاغ جهـــان
ــــد ــــت ندی ــــا مصــــلحت وق  دلربآســــایش م
 حافظ این گوهر منظـوم کـه از طبـع انگیخـت

 

 از عشـق تـو بـاقی همـه فـانی دانسـتبه جـز
 هرکـــــه قـــــدر نفـــــس بادیمـــــانی دانســـــت
ـــن راز نهـــانی دانســـت  محتســـب نیـــز در ای
ـــت ـــی دانس ـــاد خزان ـــری ب ـــارت گ ـــه غ  هرک
ـــت ـــی دانس ـــا دل نگران ـــب م ـــی از جان  ورن
ــــــت آصــــــف ثــــــانی دانســــــت  اثــــــر تربی

 

  وله ایضاً 
 ه دانســتبکــوی میکــده هــر ســالکی کــه ر

 زمانــــه افســــر شــــاهی نــــداد جــــز بکســــی
ـــی ـــت ره ـــه یاف ـــر ک ـــه ه ـــتانۀ میخان ـــر آس  ب

 نظــر کــه لــب جــام و روی ســاقی را خــوش آن
ـــــب ـــــا مطل  ورای طاعـــــت دیوانگـــــان ز م
 هــر آنکــه راز دو عــالم ز خــط ســاقی خوانــد
ــان ــرگس ســاقی بجــان نخواســت ام ــم ز ن  دل
ـــمم ـــالع ســـحرگهان چش  ز دســـت کوکـــب ط

ــــانحــــدیث حــــافظ و ســــاغر کشــــیدن پن  ه
 

ـــــــت ـــــــه دانس ـــــــه تب ـــــــر زدن اندیش  دردگ
ـــه دانســـت ـــن کل  کـــه ســـرفرازی عـــالم در ای
ـــه دانســـت ـــی اســـرار خانق ـــیض جـــام م  ز ف
ــــت ــــارده دانس ــــاه چه ــــبه و م ــــالل یکش  ه
 کـــه شـــیخ مـــذهب مـــا عـــاقلی گنـــه دانســـت
ــت ــش خــاک ره دانس ــم ا زنق ــام ج ــوز ج  رم
ـــرک دل ســـیه دانســـت  چـــرا کـــه شـــیوۀ آن ت
 تچنــان بــه بســت کــه ناهیــد دیــد و مــه دانســ

 چــه جــای محتســب و شــحنه پادشــه دانســت
 

  و له ایضاً 
 روضـــۀ خلـــد بـــرین خلـــوت درویشانســـت
ـــب دارد ـــه طلســـمات عجای ـــت ک ـــنج عزل  ک
ــدربانی رفــت ــردوس کــه رضــوانش ب  قصــر ف

ـــو آن قلـــب ســـیاهآنچـــه زر مـــی  شـــود از پرت
 از کــــران تــــا بکــــران لشــــگر ظلمســــت وىل
ـــیب زوال ـــم از آس ـــد غ ـــه نباش ـــی را ک  دولت

ــرو  ــه ف ــارون ک ــنج ق ــیگ ــوزم ــر هن  رود از قه
 است که ترای توانگرمفروش این همه نخوت 

 طلبنـــدروی مقصـــود کـــه شـــاهان بـــدعا مـــی
ـــید ـــرب خورش ـــاج تک ـــد ت ـــش بنه ـــه پیش  آنک
ـــــد وىل ـــــه حاجـــــات جهانن ـــــروان قبل  خس

 جــــوئیحــــافظ ار آب حیــــات ابــــدی مــــی
 

ـــــت ـــــمی خـــــدمت درویشانس ـــــه محتش  مای
 فـــــتح آن در نظــــــر همـــــت درویشانســــــت

 ویشانســـــتمنظـــــری از چمـــــن نزهـــــت در
 کیمیائیســـت کـــه در صـــحبت درویشانســـت
ـــــا بابـــــد فرصـــــت درویشانســـــت  از ازل ت

ــــی  تکلــــف بشــــنو دولــــت درویشانســــتب
 ئـــــی از اثـــــر غـــــريت درویشانســـــتشـــــمه

ــــت ــــت درویشانس ــــف هم ــــیم و زر در کن  س
ــــــت ــــــت درویشانس ــــــۀ طلع ــــــرش آین  مظه
 کربیائیســــت کــــه در حشــــمت درویشانســــت
ـــــدگی حضـــــرت درویشانســـــت  ســـــببش بن

ــــوت ــــبعش خــــاک در خل ــــت من  درویشانس
 

  و له ایضاً 
ــد ــاقی خــوش دودام رهن ــیغش و س ــراب ب  ش
 من ارچه عاشقم و مسـت و رنـد و نامـه سـیاه
ـــروی ـــت و راه ـــی اس ـــیوۀ درویش ـــه ش  جفان
 غــــــالم همــــــت دردی کشــــــان یکــــــرنگم
ــــتغنا ــــاد اس ــــام ب ــــه هنگ ــــاش ک ــــوش ب  به
ـــوم ـــاین ق ـــق را ک ـــدایان عش ـــري گ ـــنب حق  می
 قـــــدم منـــــه بخرابـــــات جـــــز بشـــــرط ادب

ـــد ا ـــق بلن ـــاب عش ـــافظجن ـــی ح  ســـت همت
 

ــــد ــــان نرهن ــــان از کمندش ــــان جه ــــه زیرک  ک
 گنهنــــدهــــزار شــــکر کــــه یــــاران شــــهر بــــی

ـــد ـــه مردرهن ـــن ســـالکان ن ـــاده کـــه ای ـــار ب  بی
ـــیهند ـــاس و دل س ـــه ازرق لب ـــروه ک ـــه آن گ  ن
ـــد ـــیم جـــو ننهن ـــه ن ـــزار خـــرمن طاعـــت ب  ه

 کلهنــــدکمــــر و خســــروان بــــیشــــهان بــــی
ـــــان پادشـــــهند  کـــــه ســـــالکان درش محرم

ــان کــه عاشــقان ره دون ه ــه خــودمت ــد ب  ندهن
 

  وله ایضاً 
 ای دل غــالم شــاه جهــان بــاش و شــاه بــاش
 آن را کــه دوســتی علــی نیســت کــافر اســت

 ر حمایـــــت لطـــــف آلـــــه بـــــاشپیوســـــته د
ــــاش ــــه و گــــو شــــیخ راه ب  گــــو زاهــــد زمان
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ـــد ـــب کن ـــوی طل ـــیوۀ تق ـــه ش ـــدا ک ـــرد خ  م
 ام بـــــوالی تـــــو یـــــا علـــــیامـــــروز زنـــــده

ـــی ـــو نم ـــک ج ـــزار بی ـــارجی ه ـــداز ح  خرن
 رســـد کـــه بچینـــی گلـــی ز بـــاغدســـتت نمـــی

ــــدگی شــــاه پیشــــه کــــن ــــق بن  حــــافظ طری
 

ــاش ــیاه ب ــواهی س ــه و خ ــفید جام ــواهی س  خ
ــــاش ــــان گــــواه ب ــــاک امام ــــروح پ ــــردا ب  ف
ــــافق ســــپاه بــــاش  گــــو کــــوه تــــا بکــــوه من
ــــاری بپــــای گلــــنب ایشــــان گیــــاه بــــاش  ب
ـــــاش ـــــومردان راه ب ـــــق چ ـــــاه در طری  وآنگ

 

  و له ایضاً فی الرباعیات
ـــــــارزد ـــــــا بســـــــتم می ـــــــت دنی ـــــــه دول  ن
ــــان ــــادی جه ــــال ش ــــزار س ــــت ه ــــه بیس   ن

 

ـــــــارزد ـــــــالم می ـــــــتی ب ـــــــذت مس ـــــــه ل  ن
 بــــــر محنــــــت پــــــنج روزه غــــــم میــــــارزد

 

  و له ایضاً 
ــــــــرس ــــــــرب پ ــــــــدۀ در خی  مــــــــردی ز کنن
 گــــــر تشــــــنه ابــــــر رحمتــــــی ای حــــــافظ

 

ــــــرس ــــــرب پ ــــــه قن ــــــرم ز خواج ــــــرار ک  اس
ـــــرس ـــــوثر پ ـــــاقی ک ـــــمۀ آن ز س ـــــر چش  س

 

  و له ایضاً 
ــــای ــــده گش ــــت و دوزخ آن عق ــــام بهش  قس

 گــــرگ یمــــانی بنمــــایتــــاکی رود ایــــن 
 

 مــــــا را نگــــــذارد کــــــه در آئــــــیم ز پــــــای
 ســـر پنجـــۀ دشـــمن افکـــن ای شـــري خـــدای

 

  گفتار در بیان احوال بعضی از معاصرین بر سبیل اختصار

  ذکر احوال و خامت مآل زکی خان نوری
مودتا لطف حـق سـبحانه عربت دوستان بذکر آن مبادرت ن به جهتاگرچه این غنچه ناشکفته و این داستان ناگفته بهرت بود اما 

 پوشیده نماند که اصل وی از والیت رسـتمدار امـا اکنـون در فـارس وزیـر بـا -و تعاىل بدانند و مراسم شکرگزاری را بجای آرند
اقتدا است گویند پدرش که خدای دهی بوده اوالدش بمقتضای گردش چرخ ترقـی نمـوده، وی دبريیسـت سـوزنده و وزیریسـت 

انهدام خاندان و انعـدام دودمـان مجبـول اسـت عـزت خـویش را در ه ی بالد و پریشانی عباد مفطور و بفروزنده، بالذات بویران
م داند و آبادی خود را در خرابی بزرگان طایفه شناسد در اهانت و مذلت دانایان اهتمام تمام دارد و از مراسـم وذلت اشراف ق

و بارتکاب جمیـع مالهـی و منـاهی مشعوفسـت مرتبـه وی در گذارد بصفت فسق و فجور موصوف ئی فرونمیظلم و جور دقیقه
گـذارد جـز ابلـیس و قـدمی نمـی به فرمـان ظلم و عناد و فساد باالتر از شداد و فزونرت از حجاج و ابن زیاد است دمی نزند جز 

و شـداد دادن و گویند که زکیخان مرد مسلمانست بلکه از اهل ایمانسـت مسـلمان را نسـبت بـه فرعـون بطریق تلبیس گروهی می
ف قانون غایتش آنکه ظالمی غـدار و النامش را حجاج و ابن زیاد نهادن از طریقه شرع بريونست و تکفري نمودن اهل ایمان خ

فاسقی تبه روزگار خواهد بود اگر کسی قتل نفس کندو به زنا و لواطه و ظلم و جور اقدام نماید صـاحب شـرع حکـم بـر کفـرش 
گویند که وی با فرعون و حجاج و ابن زیاد یکسانست هرکه در سريت ایشانست صـورت ایشـان اسـت ئی میفرقه. نخواهد نمود

میمـه و افعـال نکوهیـده داشـتند قـدم در راه مخالفـت خـدا و ذیاد از آنست که چون ایشـان صـفات  من تشبه بقوم فهو منهم
وردند با دوستان خدا خصمی نمودند و ابـواب ظلـم رسول گذاشتند و اوامر الهی را انقیاد نکردند ونواهی حق تعاىل را بجای آ

جـای ایشـان معـني گردیـد  ان المنافقني فی الدرک االسفلو جور گشودند الجرم سزاوار لعن و طعن شدند بر طبق آیۀ کریمه 
عنـی پیمودند کفر و اسالم امرمخفی است صورت اعمـال دلیـل مآخر ایشان نیز مسلمان بودند وغاصبني خالفت طریق اسالم می

الظاهر عنوان الباطن اعمال و افعال ظاهری مظهر اعتقاد باطنی است از سـخنان محمـود اسـت کـه دلیـل آتـش  به موجباست 
البعـرة تـدل علـی البعـري و القلیـل یـدل علـی ل صفت قایل و هرچیز بمرکز خود مایلست در مثال عرب آمده ادود است ومق

بدین  االلعنةالله علی القوم الظالمني کریمۀمدعا است و آیۀ  موتون مقویتموتون کما تبعثون و تبعثون کما تخرب  ريالکث
  .مطلب گواه است

آنکـه ایشـان باکسـی  بـه جهـتسـت ا تر از حجـاج و ابـن زیـاد آمـدهتر از فرعون و شداد و خبیثگویند که وی شقیئی میزمره
کردند و طریـق بغـی ند و با ایشان مخاصمت مینمودکردند که طالب ریاست بودند و طلب جاه و منصب ایشان میعداوت می

نمودند و با فقريان و مسـکینان کمـال شـفقت آوردند واال باعاجزان وضعیفان لطف و احسان میو طغیان نسبت بایشان بجا می
زار کردند چنانکه در تواریخ مسطور است که نوبتی حقوق دیوانی مصر را نزد فرعون حاضر ساختند و آن مبلغ سی و شش همی
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کیسه و هر کیسه عبارت از هزار مثقال نقره بود او جمله را بحاضران و غایبان عطا نمود و همچنني خزاین و دفاین شـام و ایـران 
  .را نزد عمربن الخطاب آوردند همگی را بر مهاجر و انصار قسمت کرد

ندیده و بگرد خوانش فقريی نگردیـده فـی ئی دنائت و لئامت دارد که فلسی مفلسی از وی این مرد غافل و خبیث جاهل بمرتبه
سـپارد گدازد مع هذا باهر طایفه عداوات دارد و طریـق اذیـت مـینوازد از اندوه بر خویش میالمثل اگر بشنود کسی فقريی می

ته ای ظلـــم تـــو کشـــ: مصـــرع  گرداندرساند و درویشان و فقريان را خوار مینشني و طایفه عزلت گزین ایذاء میحتی بزمرۀ گوشه
  .عارف و عامی را

این ظالم غدار بسی خاندان بزرگ نابود ساخت و بسا دودمان سـرتگ برانـداخت اگـر کسـی متوجـه تعـداد ظلـم آن ظـالم شـود 
  .دفرتها گردد من جمله سلسله مريزا هادی که زبدۀ اشراف فارس و نقاوۀ اهاىل آن دیار بود مستأصل نمود

گوینـد کـه وجـود نـاقص بهـرت از عـدم نیست اینکه هست پس چیست ودیگر می گویند که شر محض در عالم موجودگروهی می
گوید آخر این مظهریست از مظاهر محض است الله الله چه جای این سخن است عدم از این وجود خوشرت است، تیزهوشی می

  .آری مظهریست اما بد مظهریست
رت آنکـه جمعـی بام عجام مانند وی ستمکاری ندیدهدانی رسیدهام و بصحبت اعاىل و افی الواقع فقري اکثر معمورۀ عالم گردیده

-شمارند تملق چنني دشـمن خـدارا مـیآرند و شرف خویش میچنني شخصی فخر می به قربپندارند و خود را عالم و دانا می

  .جویندگویند و طریق رضایش می
است و اهل آن دیار مستوجب چنني ستمکار آخر  گوید عجب مدار و خاطر خوشدار که دیگ شرياز چنني چغندری رادانائی می

همني است مخفی نماند که نزد فقري ستم مقبول نیست بلکه از سخنان واهی است  الخبیثات للخبیثنيعلت ضم جنسیت است 
 زیرا که مبدع ظلم و جور و مخرتع فسق و فجور ایشان بودندو از ابتداء باب فسـاد را ایشـان گشـودند هـر قـدر وی ظلـم و جـور

بمقتضـای خـویش برسـد و  »یوم ندعو کل اناس بامامهم«آیه  به موجبنماید و طریق فسق و فجور پیماید نهایتش آنست که 
به پیشوایان ظلم و ستم واصل گردد اگر توفیق رفیق وی شود و از اعمال زشت خود پشیمان گـردد دسـت بـر دامـن توبـه و انابـه 

کریمه قل یا عبادی الذین اسرفواعلی انفسهم التقنطـوا مـن رحمةاللـه ان آیۀ  زند و از افعال قبیحه خود توبه کند بر طبق
من تاب من الذنوب کم الذنب  بر وفقمغفرت شامل حالش خواهد گردید و الله یغفرالذنوب جمیعاً انه هوالغفور الرحیم 

  .وی را خواهد آمرزیدله حضرت غفار الذنوب 

  ینیذکر احوال حاجی محمدحسن بن حاجی معصوم قزو
نمـود، وی چنـدی اصل وی از دیار قزوین بوده در دارالملک اصفهان تولد نموده اباً عنجد بشغل تجارت و معامله اشـتغال مـی

سـاکن گشـت و در آنجـا بتحصـیل ) ع(در اصفهان به تحصیل علوم مشغول بود بر وفق تقدیر بعراق عرب آمده در مشهد حسني
گشت و پایـه قـدرش از همگنـان  اخبار درجۀ عاىل بهم رسانید تا آنکه مجتهد زمانعلوم مشغول گردید و در فن فقه و اصول و 

درگذشت بسب ظهور طاعون از آن دیار فیض آثار بطریق فرار بريون آمده در شرياز لنگر اقامت انداخت و هم بشـغل تجـارت و 
علم علمای آن دیـار اسـت مدتیسـت چشـم والیت از جمله مجتهدان روزگار و ا معامله و هم باحکام شرع پرداخته اکنون در آن

جهان بینش از نور عور است اما بر اجراء احکام مفطور است در فقه و اصـول و غـريه تـألیف بسـیار دارد کتـابی از اخبـار ائمـۀ 
  .اطهار مسمی بریاض الشهاده تألیف کرده مشتمل بر سه جلد است

را مسلم دارند و برخی بـر جـدول احکـامش نقطـۀ صـفر گذارنـد و اند بعضی احکام وی در رد و قبول وی علماء شرياز دو فرقه
گویند چون کور و اعمی است لهذا احکامش مسلم نیست اما عامه ناس و دانایان معامله شناس متفقند بر اینکه صـفاتی کـه می

در احوال و اقوال  اتأمرون الناس بالرب و تنسون انفسکمدر علماء دین و مجتهدان اهل یقني است در وی نیست بمصداق آیۀ 
مدعی است، بر مزاج وی حب جاه غالب و بر زخارف دنیا و کثرت اسباب فانی طالب است بـر سـرخ و زرد و چـرب و شـريین 

گـذارد بنـابراین ئی فرو نمـیارد با وجود وفور دولت و بسیاری عمر از مراسم تحصیل زرو سیم دقیقهدحرص تام و شح الکالم 
شتابد اگر بتذکار همه آنها یابد و دروادی لجاج و عناد و جور و فساد بسیار میوی بسیار صدور می حکم خالف ما انزل الله از

  .نمایداقدام شود دفرتی علیحده گردد اما جهت عربت اولواالبصار بسه حکم وی مبادرت می
سـره نمـوده اسـت فهـذا شـییء اول آنکه حکم بر کفر برهان المحققني و سلطان العارفني موالنا مظفـر علـی شـاه کرمـانی قـدس 

  :بیت    عجیب
 چـــــون قلـــــم بـــــر دســـــت غـــــداری بـــــود

 

 الجـــــــــرم منصـــــــــور بـــــــــرداری بـــــــــود
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دویم آنکه شخصی الری زنی داشته نزد وی آمده دعوی کرد که شوهر مـن سـنی اسـت و بـر ایـن مطلـب دو سـه شـاهد گذرانیـد 
جلب خاطر بعضی ارباب جاه سـخن مـرد  علتبه شوهرش مطلع شده هرچند گفت مذهب من امامیه و طریقه اثنی عشریه است 

الری مسموع نگشت و حکم بر فساد عقد نمود و کسی دیگر آن ضعیفه را نکاح کرد و حال آنکه کسانی کـه در خـدمت جنـاب 
دادند بلکه بر آن کـس دخـرت خـود را تـزویج نمودنـد و گشادند حضرت براسالم وی حکم میرسالت ماب زبان بر شهادتني می

-لمؤمنني دخرت خویش بوی نکاح فرمودند با وجود آنکه حضرت رسالت پناهی و جناب والیت جـاهی باطنـاً مـیحضرت امريا

پس این اعمی که باطناً و ظاهراً اعمی است و اعتقاد نیز امر  -دانستند که ایشان منافق بودند اسالم ظاهری وی را قبول فرمودند
  .کرد و او را از دایرۀ اسالم بريون آوردمخفی است چگونه حکم بر فساد عقیدۀ آن مرد الری 

سیم آنکه یکی از اهل ایمان را نخست حکم بر اخراج بلد نمود بعد از آن فتـوی بـر کفـرش داد و نوشـت کـه زرجـه وی بـر وی 
رسد و عقد فاسد است در این خصوص فتوی بنظر داعی رسید فتوای وی از چند وجه سقیم و خطای وی از طرق متعـدده نمی

آنکـه منفـی یـا مفسـد در دویـم آنکه کفر و ایمان امر قلبی است و بغري از خدا بر همه کس مخفی است اول . تقیم استغري مس
آنکه آن مؤمن مدت شش سـال در شـرياز بـود و همـه اکـابر و اعـاظم آن  سیممملکت یا مبدع در شریعت باید چنانکه گذشت 

د آن اعمـی آمـده عقـد کـرد اگـر آن مـؤمن کـافر بـود بـا وجـود علـم بـر شناختند چنانکه چون آن مؤمن تأهل نمـودیار وی را می
یـق قطلبیـده و سـؤال ننمـوده و تحآنکه آن مؤمن بـا وجـود حضـور وی را نـه چهارماحوالش چرا عقد دخرت مسلمان بوی نمود 

گونـه شـهرت احوال نکرده به مجرد شهادت چند نفر اجالف اینگونه حکم نمود و گفت شهرت حجت است اگـر چنانچـه ایـن 
دانـدو حجت باشد زنی زانیه که در خانه وی مشهور بزانیه گردیده و بسرحد تواتر رسیده چرا در آن مقام شـهرت را حجـت نمـی

رساند، دیگر آنکه اگر شهرت حجت بودی بر آن بیچاره مخالف مـذهب و ملـت چـه الزم آمـدی اگـر اجراء احکام بجائی نمی
بنـابراین  -سـازدسم تفحص بجا نیاوردم آن بیچاره بهمني سخن ایـن اعلمـی را ملـزم مـیگوید گناهش آنکه تجسس نکردم و مرا

بعضی وی را بدتر از عثمان می دانند زیرا که عثمان شهرت را حجت نگرفت و سخن معاویه و غريه را در حق ابوذر رضی اللـه 
  .ه حکم بر اخراج کردعنه تمام نپذیرفت وی را به مدینه طلبیده و در مقام سؤال و جواب آورد آنگا

گویـد بـاب علـم مسـدود اسـت و اهـل علـم آنکه این اعمی قائلست بر آنکه اعمال و افعال وی مبنی بر ظن اسـت و مـی پنجم
مفقود باوجود این اعتقاد چگونه حکم قطعی بر کفر کسی کرده و حال آنکه سیدمرتضی و شیخ مفید زیاده بر صد مسـئله اصـول 

  .اند این اعمی چگونه نوشته در کفر زید حکم قطعی دادیکدیگر نکرده تخلف دارند و حکم بر کفر
ام و با اکثـر ایشـان ام و زیاده از پانصد کس از صاحبان مذهب و ملت دیدهفقري مدت بیست و شش سال در اقالیم سبعه گردیده

عه آگاهم و از کیش مه آبادیان و روش ام و ازمذاهب اربام و کتب اربعه سماوی خواندهام و طریق معاشرت پیمودهصحبت داشته
پرسـتان، و رسـوم یزدانیان و دین صابیان، و آئني مزدکیان، و مسلک ختائیان، و منهج مانویان و قاعده خرمیـان، و قـانون شـیطان

ار هندوان، و ملت عیسویان، و مشرب یهودان و یاسای چنگیزیـان و یوسـون ایغوریـان و عـادت یزیـدیان و اطـوار روسـیان و کـرد
و رفتار راجگان اطالع دارم بغري از هفتاد و سه ملت که امت حضرت رسالت پناهند، قـرب صـد  نگارومیان و گفتار سفید جامه

جرم و جنایتی بر بندگان خدا جل شـأنه اذیـت رسـانیدن روانیسـت و حـال آنکـه اسـالم دانم در هیچ دینی و ملتی بیمذهب می
ظن محض بر مسلم و مؤمن ظلم نمودن سزا نیست و حال آنکه اقوال و افعال مؤمنني و  به مجردفطری آن مؤمن مسلم الثبوتست 

مسلمني را حمل بر صحت باید کرد در این خصوص اخبار بسیار وارد است این اعمی اقـوال و افعـال مـؤمنني را حمـل بـر سـقم 
  .نمایدمن قبیح و فعل شنیع اقدام میحب جاه و میل بدنیا بر این ا به جهت حب الشییء یعمی و یصم به مضموننماید می

آورد با هر کس همنشني است با هزاران صـفات ذمیمـه هـم گوید این دنیا عجب هستی دارد و طرفه غرور و مستی میدانائی می
ه گرداند وی مانند کلب عقـور بیگانـجب میاندازد و هر شخصی را بلند میقرین، چون دنیا کسی را بنوازد وی را بچاه غرور و عُ

آورد از محامـد اخـالق و رسـاند،این دنیـا بهـر کـه رو مـیداند و همگی را اذیت و اهانـت مـیو خویش و توانگر و درویش نمی
زارد ایـن حـب دنیـا آ گـردد قلـب اولیـاء را مـیشود و ازمراسم شرم و حیا و انصف و مروت دور مـیمحاسن احوال مهجور می

همـه  بلیس و بلعم باعور با آنهمه دانش و قابیل پسر آدم و کنعان پسر نوح بـا آنغریب حالتی و عجیب خاصیتی دارد جائی که ا
اصل ونژاد و فرعون با آن ذکاوت و نمرود با آن فراست و بوجهل با آن هوش و صـحابۀ رسـول اللـه بـا آن معاشـرت و مشـاهدۀ 

ثـال او چشـم از حـق پوشـند و کسـوت معجزه و کرامت همگی از دین برگشتند و از حقایق درگذشتند پـس اگـر ایـن اعمـی و ام
-پیشوای او پیوسته می حريت میار لیس اول قارورة کسرت فی االسالم معاویه جلف و مدار و ضاللت پوشند عجب  شقاوت و

علی مرتضی است اما صدای نعلني از طاعت علی مرتضی بگوش مـا اجلـی اسـت، ایـن  به طرفدانیم که حق اند که ما میگفته
دانـم در سخن از کجاسـت تـا بکجـا نمـی ضگفته که زید کافر نیست اما صاحب داعیه است سبحان الله تناقمیاعمی نیز مکرر 
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روز جزا اگر از وی مؤاخذه نمایند چه جواب خواهد داد و بچه عذر زبان خواهد گشاد زیرا که یهود خیـرب و هنـود امـرر و مـردم 
  .و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبوناین ستم فاحش رضا نشوند  بلغار و گروه تاتار این گونه ظلم را براندازند و بر

  ذکر احوال خان واالتبار محمدحسن خان قاجار
امريیست جلیل القدر و بعلوشان و سمومکان و رفعت جاه و وسعت دستگاه موصوف و بجودت ذهن و لطافت طبـع و صـفوت 

حمیتـی و کسـالت پرياسـته بوفـور ته و از جنب و بـد دىل و بـیضمري معروف، بحسن سريت و صفای عقیدت و کثريت غريت آراس
کما و ادراک از سایر اعیان دولت فرمانفرمای فارس منفرد در محامد اخالق و محاسـن احـوال از همگنـان منفـرد اسـت والـد 

مت ماجدوی در خدمت قهرمـان ایـران بـه منصـب ایشـک آقاسـی گـری مفتخـر و سـرافراز بـود آن امـري جـالدت مصـري در خـد
فرمانفرمای فارس بشغل موروثی اشـتغال دارد بـا وجـود مشـاغل دیـوانی بصـحبت اربـاب کمـال و اصـحاب حـال طالـب و بـر 
تحصیل کماالت و فضایل نفسانی راغب است اکنون که سنه هزار و دویست و سی هفـت هجریسـت در شـرياز در کمـال جـاه و 

  .آوردزکیخان نوری وی را بنظر درنمی جالل تشریف دارد از غایت علوهمت با وجود استیال و غلب

  طارم
اش ارزان و میـوۀ گرمسـريیش فـراوان، بلوکی است از توابع خطه الر، آبش بدوهوایش حار خلقش کثیف و برنجش لطیـف غلـه

حاکمش نصريخان بن عبدالله امريیست بصفت مهابت موصوف و بقدمت خاندان و علوشـأن معـروف در مراسـم فقرينـوازی و 
  .ی ممتاز و باستقامت رأی و سخاوت طبع از اشراف فارس بامتیاز استپرورغریب

  فورک
  .آن نیز از توابع الر وهوایش حار در یک منزىل طارم واقع حصاری کوچک بغایت محکم دارد

  فسا
ایست بهجت افزا وی در زمني همـوار اتفـاق افتـاده و اطـرافش چـون کـف کریمـان گشـاده اسـت آبـش شهریست دلگشا و قصبه

 به آتشآمیز فواکه سردسريی و گرمسريی در آنجا ممتاز و اکثر حبوانگیز و زمینش مسرتشگوارو هوایش سازگار خاکش فرحخو
با امتیاز است آنجا را فساء بن طهمورث دیوبند ساخته و گشتاسب بتجدید عمارت آن پرداخته در بدو حال به شکل مثلث بـوده 

مبدل نمـود در روزگـار خـروج طایفـه شـبانکاره خـراب گردیـد اتابیـک چـاوىل آبـاد در زمان حجاج آزاد مرد نامی از آن شکل 
گردانید اکنون محتویست بر قریب دو هزار باب خانه بیسـت سـی پـاره قریـه آبـش از قنـوات، مـردمش خـاىل از محبـت نیسـتند 

  .مسکن خاندان گرام و مأمن دودمان عظام است

  ابومحمد بن ابی نصر قدس سره یخ روزبهانذکر احوال سلطان العرفاء و برهان العلماء ش
اصل آن جناب از آن دیار بوده چون در شرياز سکونت نموده مشهور به شريازی گردیده در بدو حال سفر عراقني و حجاز و شام 

مشایخ عصر رسیده با شیخ ابونجیب الدین سهروردی در اسـکندریه صـحبت نمـوده صـاحب فتوحـات مکیـه  به خدمتکرده و 
و کان کثريالزعقات فی حال وجده بحیث انه کان یشوش علی الطایفني است که شیخ روزبهان در مکه مجاور بوده فرموده 

کرد درحاىل که وی را وجـد پیـدا یعنی بانگ و فریاد بسیار می بالبیت و کان یطوف علی سطوح الحرم و کان صادق الحال
ساختی اهل طواف را و طواف وی بر بام حـرم بـودی و حـال  شدی و حالتی میان وی و حق تعاىل پدید آمدی چنانچه مشوش

گوید ای دخـرت چون در بدایت حال به شرياز وارد گردید ناگاه از زنی شنید که بدخرت خود می -وی صادق بود یعنی تکلف نبود
ن راضـی نیسـت گردد شیخ فرمود ای زن حسـن بـآاعتبار میروی خود را مگشای و حسن خویش را با کسی منما که خوار و بی

. اند هرگز از هـم جـدا نباشـندخواهد که با عشق همقرین باشد و حسن و عشق در ازل عهدی بستهکه تنها و منفرد باشد و او می
گویند از استماع این سخن چندان بـر اصـحاب وی وجـد وحـال عـارض گشـت کـه جمعـی از ایشـان در همـان حـال از جهـان 

  .گذشتند
پوشـیده اسـت مـدت پنجـاه سـال در جـامع » محمود بن خلیفة بن عبدالسالم بن احمد سال به« آن جناب خرقه از سراج الدین

  .عتیق شرياز وعظ نموده در حال غلبۀ وجد از وی سخنان ظهور نموده که هرکس بفهم آن نرسد از سخنان او است
  :بیت  
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 آنچـــــه ندیـــــده اســـــت دو چشـــــم جهـــــان
ـــــت آن ـــــوده اس ـــــگ نم ـــــا رن ـــــل م  در گ

 

 گــــــوش زمــــــنيو آنچــــــه نــــــه بشــــــنید دو
 خیـــــــز و بیـــــــا در گـــــــل مـــــــا آن ببـــــــني

 

آن جناب را مصنفاتست چون تفسري عرایس و شرح شطحیات عربی و فارسی و کتاب االنوار فی کشف االسـرار و غـري از اینهـا 
هـا کـه در وجـد فـی اللـه دانست و آن وجد و صـیحهئی مبتال گشت و هیچکس نمینیز دارد گویند در مکه معظمه بمحبت مغنیه

زد همچنان باقی بود اما اول از برای خدای تعاىل بود و ایـن زمـان از بـرای مغنیـه چـون دانسـت کـه مـردم را چنـان اعتقـاد می
های او این زمان از برای خداست عزوجل پس به مجلس صوفیه حرم آمده و خرقـه خـود بـريون کـرده خواهد شد وجد و صیحه

خواهم که در حال خود کاذب باشم پس خدمت مغنیـه و دیگر گفت که نمی پیش ایشان انداخت و قصۀ خود را با ایشان بگفت
را الزم گرفت حال عشق و محبت وی را با مغنیه باز گفتند مغنیه توبه کرد و خدمت شـیخ را پـیش گرفـت پـس محبـت آن مغنیـه 

شـش در زمـان خالفـت و آن جنـاب در سـنه ششصـد و  -ازدل او زایل گشت آنگاه به مجلس صوفیه آمده خرقه خـود در پوشـید
  .الناصر بالله درگذشت و در اندرون شهر مدفون گشت

  آن دیار بطریق اختصار گفتار در بیان احوال مريزا حسني بن مريزا هادی حاکم
رسـد و از امريی جلیل القدر و جوانی منشرح الصدر است از طرف والـد ماجـد بخـاتم الحکمـاء مريغیـاث الـدین دشـتکی مـی

پیوندد و اباً عنجدخاندان فضل و کرم و جـدش مـريزا جـانی الحکماء مريسید شریف جرجانی می به سلطانجانب والده ماجده 
چندگاه حکومت اصفهان نموده والد بزرگوارش در سلک عامالن و ضـابطان ذوی االحـرتام بـود و در تعمـري والیـت و تنسـیق 

نمودند دولـت وافـر و ند و جاللت قدرش را لحاظ مینمود عظمای فارس از وی در حساب بودمملکت کسی با او برابری نمی
حشمت متکاثر داشت و در تمامت فارس بغري از اتراک کسی باوی هم چشمی نداشت تا آنکه در سنه هزار و دویست و سـی و 

آخرت برافراشت و پنج فرزند ارجمنـد بـه یادگـار در صـفحه روزگـار گذاشـت اکـربوار شـد اوالدش  به صوبپنج رایت عزیمت 
خانـدان رونـق  والیت زیب و زینت گرفتـه و از قـدوم میمنـت لـزومش آن جودش آن ريزا محمد حسني است اکنون بوجود ذیم

پذیرفته به کماالت و فضایل انسانی آراسته و از خصایل نکوهیده پرياسته بصفت جود و کرم و لطـف و همـم موصـوف و بکسـر 
ق و مراسم اشفاق یگانه و در قواعـد محبـت و قـوانني مـودت وحیـد نفس و لطافت طبع و فطانت ذهن معروف در مکارم اخال

زمانه است در نظر مهر اثرش زر و خاک یکسـان و برابـر و در علـو همـت واال نهمـتش خـرمن زر دادن جـوی سـیم اسـت و در 
  .بذات خجسته صفاتش منحصر بلکه در سایر کشور ایران متعذر است تجمیع بالد فارس سخاو

نمایـد روزی در دار الملـک امري مکرمت مصري حکایات فراوانست مـن جملـه بیکـی از آنهـا مبـادرت مـیاز جود و بخشش آن 
ئی برسم نیازمندان هدیه آورد آن جوان بخت امر فرمود کـه میـوه بشـمارند و بعـدد آن دو طهران یکی از ارباب حوائج طبق میوه

  .مثقال نقره بوی سپارند و بروایتی یک دینار زر سرخ دادند
ا وجود مشاغل دیوانی و ریعان جوانی درویش نهاد و نیک اعتقاد، به صحبت فقراء راغـب و بـه مصـاحبت عرفـاء طالـب، بـر ب

داشـت و همـواره  شداید روزگار صبور و از جنب و بددىل دور است چون زکیخان نوری باوالد ماجد مريزائی در بـاطن عـداوت
مريزائـی از جهـان فـانی  »کـل مـن علیهـا فـان«ون بر وفق آیـۀ کریمـه پنداشت چوجودش را باعث اختالل استقالل خود می

رسـانید  به ظهـوربسرای جاودانی درگذشت زکیخان در استیصال اوالد وی عازم و مصمم گشت آن گرگ نهاد بسی روباه بازی 
ت کـه اوالد آن عزیـز و مانند غاصب فدک اوالد شري یزدان را مستأصل گردانید امید از کرم کریم و لطف خداونـد عظـیم چنانسـ

  .مصر مکرمت را از حوادث دوران و سوانح زمان در پناه خود نگاهدارد بمحمد و آله االمجاد

  نريیز
ایست معروف و بخوشی آب و هوا موصوف مشتملست بدوسه هزار بـاب خانـه، وی در زمـني همـوار اتفـاق افتـاده طـرف قصبه

شـود اش ارزان و میوه سردسريیش فراوان اکثر میوۀ آنجا خوب میت غلهقبلی وی فی الجمله مسدود و سایر اطرافش گشاده اس
اند موالنا سید قطب الـدین مرشـد آقـا محمدهاشـم رحمةاللـه علیهمـا از آنجـا اهل حال و ارباب کمال از آن دیار بسیار برخاسته

فت صـدق و صـفا و مهـر و وفـا بوده اکنون نیز خاىل نیست من جمله مريزا عبداللطیف نوۀ دخرتی سـید قطـب الـدین بـود بصـ
آراسته بود و از اخالق و اعمال نکوهیده پرياسته در سنه هزارو دویست و سی و هفت هجری بسـرای جاویـد انتقـال نمـود پـنج 
فرزند ارجمند ازوی یادگار ماند ارشد و اکمل اوالدش مريزا محمد باقر است الحق بصفت جود و احسان آراسـته و از خصـایل 

  .تبد پرياسته اس



۴۳۸ 

  گلشن دویم
  در تشخیص بنادر فارس

انـد کـه سـواحل بحـر فـارس بر رای معرفت پريای سیاحان ساحل بحار پوشیده ومخفی نمانـد کـه مسـاحان اقطـار و امصـار گفتـه
چهارده بندر بشمار آمده بر این موجب بندر ابوشهر، بندر ریشهر، بندر کسکو، بندر چارک، بندر نخیلو، بندر عسلو، بنـدر ریـگ، 

ندر دیلم، بندر ماشول، بندر غزاله، بندر بروستان، بندر زیارت، بندر شیلو، بندر عباسـی، هـوای مجمـوع ایـن بنـادر بغایـت گـرم ب
است بندر ابوشهر بزرگرتین بنادر آنجا است اما بندر عباسی بحسب آب و هوا از سایر بنادر ممتاز ومستنثی اسـت وی در چهـار 

یش مسدودو سایر اطرافش واسعست طـرف شـرقی او والیـت مینـا مسـافت دوازده فرسـخ فرسخی جزیرۀ هرمز واقع سمت شمال
دور و اکثر فواکه گرمسري و خرما در آنجا موفور است بانی آن بندرشاه عباس ماضی بوده گوینـد هنگـامی کـه جزیـرۀ هرمـز را از 

نا کرده است مشتملست بر قـرب دو هـزار بـاب طایفۀ فرانیس انتزاع نموده بندر مذکور معسگر بوده بعد از فتح در آنجا شهری ب
اه اما در شش فرسخی آنجاجای خوش و محـل دلکـش اسـت مـردمش اسـمراللون و ضـعیف كخانه آبش از چاه و هوایش جان

اندام شیعه و سنی و قلیلی خوارجند عموماً از کماالت نفسـانی و فضـایل انسـانی عـور و از عـالم ذهـن و ذکـاء و لطافـت طبـع 
  .ش از جانب امام مسقط مقرر استدورند، حاکم



۴۳۹ 

  گلشن سیم
  در اعالم جزایر فارس

بر ضمري معرفت تخمري سیاحان بحار اخبار پوشیده و پنهان نماند که شناوران دریای تحقیق در بحر فارس شـانزده جزیـره تعـداد 
جزیـره هنـدراوی، جزیـره الرک، جزیره بحرین، جزیره وال، جزیـره بلـو، جزیـره خـارک، جزیـره اسـتوار، : اند بر این موجبکرده

  .جزیره بابحو، جزیره قیس، جزیره مالگان، جزیره قشم، جزیرۀ هنگام، جزیره قلور، جزیره هرمز، جزیره مسری، جزیره بمیا
  .اکثر این جزایر معمور و سکنه آن طایفه عربند

  جزیره قشم
باشــد وی ســمت جنــوبی ش نیــز مــیمشــهور بــه جزیــره دراز اســت طــولش قریــب بیســت فســخ و عرضــش یــک فرســخ کــم و بــی

ادبند آب و هوایش بسیار بد و بغایت اش قوم عرب و شافعی مذهب و گروهی بیبندرعباسی مسافت سه چهار فرسخ دور سکنه
  .گرم

  جزیره هرمز
و وی در چهار فرسخی بندرعباسی واقع از اقلیم دویم اسـت قـدیم الزمـان داراالمـاره بـوده چنـدگاه در تصـرف طایفـه فـرانیس 

انگلیس بوده شاه عباس ماضی از ایشان اسرتداد نمود اکنون در حیطه تصرف گماشتگان حاکم مسقط است دورش تخمینـاً ده 
  .اندئی محکم در کنار دریا ساخته و برج و باروی مستحکم در وی انداختهباشد قلعهفرسخ می

  بحر فارس
والیت فارس و از جانب جنوب بـدریای عمـان و یمـن و از  هایست از دریای هندوستان محدود است از سمت شمال بوی لجه

طرف غرب به ملک عراق عرب و خوزستان و بر نجد و از جهت شرق ببحر هند این لجه تا بـه بحـر هنـد رسـیدن صـد وهفتـاد 
گردد جـزر اند از اول رسیدن شمس به برج سنبله تا شش ماه مواجه باشد آنگاه ساکن اند و عمقش هفتاد باع نوشتهفرسخ گفته

و مد آن در شط العرب تا قریه مطاره مسافت بیست فرسخ برسد و سقی باغات و بساتني بصره بـه آن آب اسـت از جزیـرۀ هرمـز 
باشد غلبه غوص از جزیرة قیس تا جزیـرۀ خـارک و بحـرین اسـت و اىل بحرین غوص لؤلؤ کنند و مروارید بزرگ در این بحر می

باشد که ماهی آنرا فرو برد وبدون سبب هالک شود عنربی که ازشکم ماهی ین بحر عنرب میقریب بندر عدن نیز غوص کنند در ا
گوینـد چـون کسـی در آنجـا افتـد خالصـی و در این بحر گردابی است که آن را بث مـی -بريون آورند رنگ و بویش ضایع باشد

  .ممکن نباشد مگر از لطف حق سبحانه و تعاىل

  اب ریاض السیاحةگفتار در خاتمه روضۀ اول از کت
  بیان شکرگزاری شهریاری که همت واالنهمتش بر اتمام آن منتقاض گشت

منت ایزد را که بر وفق تمنای جـان  آری من لم یشکر لمنعمه المجازی لم یشکر لمنعمه الحقیقی و لئن شکرتم الزیدنکم
ه احسن اختتام پذیرفت عروسان معـانی بـه دالن روضه ایران انجام گرفت و بر طبق آرزوی روشن ضمريان کشور عجم بوجزنده 

زیور بیان و حلیه الفاظ و کسوت عبارات آراسته شد و بخال نقاط و خطوط و زلف و سطور و گلگونه حروف پرياسته آمد الحـق 
مگـر  نمود که کتابی بدین نظم و ترتیب در قلیل زمانی انجام گريد و باندک فرصتی نظام پذیرد این نبـودمشگل بود و دشوار می

بیمن اقبال همایون و طالع میمون دارای جهان آرای و دانای دانش پريای شـهریار اعظـم اعـدل ملـوک العـرب و العجـم باسـط 
االمن و االمان ناشر العدل و االحسان مروج الشریعة الغراء و ناصرالطریقة البیضـاء ممهـد قواعـد المـروة و مشـید مبـانی الفتـوة 

  .ی االوصاف و الفضایل، االفهام عن ادراک جالله عاجز واالقالم عن بیان کماله قاصرنبوی االخالق و الشمایل و علو
  :نظم  

 آســمان گــر ثابــت اســتی آســمانش خوانــدمی
ــید دور از رای او ــتی منکســف خورش  ورنگش

 

 بیوفـــا آمـــد زمـــان ورنـــه زمـــانش خوانـــدمی
ـــدمی ـــانش خوان ـــک جه ـــاب عرصـــۀ مل  آفت

 

لسعادة االبدیة معزالمسلمني و مذل المنـافقني و مالذالمـؤمنني حسـام الدولـة و هوالواىل الخصوص بالعنایة االزلیة و ا



۴۴۰ 

الدین الواثق بالله شاهزاده محمدرضا مريزا خلد الله ظله علی مفارق المحبني واید الله جنده علـی روس المخـالفني 
سـندخاطر واال و مقبـول طبـع اشـرف گر گردید و از نهان خانه ظاهر بسرای عیان خرامید امید چنانسـت کـه پبفضای ظهور جلوه

ان الهدایا علی قدر مهدیا نظر فیض منظر از حقارت وی بپوشاند و بـذیل عفـو بـر مواقـع خطـا و مواضـع  به مضموناعلی شود 
  :نظم          .سهو آن آستني بیفشاند

 بــــــرگ ســــــبزی تحفــــــۀ درویــــــش شــــــد
 گرچـــــه الیـــــق نیســـــت آن تحفـــــه تـــــو را

 خــــواهم کــــه از لطــــف عمــــیملیــــک مــــی
ــــــم ــــــرن چش ــــــب و ه ــــــیش از عی  در پوش

 زانکــــه گــــر پستســــت و شــــد شــــه راپســــند
ــــاک ــــب ن ــــد عی ــــه باش ــــن گرچ ــــۀ م  هدی
ـــــــــا گـــــــــردد هـــــــــرن ـــــــــت عیبه  از قبول
ــــــــن شــــــــود ــــــــا زری ــــــــت خاکه  از قبول

ــــــی ــــــل م ــــــا ک ــــــت جزوه  شــــــوداز قبول
ــــــی ــــــا م ــــــره دری ــــــت قط ــــــوداز قبول  ش

ـــــــــد اگـــــــــر ـــــــــوی گردی ـــــــــوی مول  مثن
ــــــروری ــــــوهر پ ــــــن بگ ــــــاب م ــــــن کت  ای
ــــــني ــــــی بب ــــــل درویش ــــــبز نخ ــــــرگ س  ب

ـــــ ـــــه م ـــــهانز آنچ ـــــانه ش ـــــتم ز افس  ن گف
ـــــــــــري ـــــــــــري و از ام ـــــــــــر و از دب  از وزی
 امآنچـــــــه از نیـــــــک آنچـــــــه از بدگفتـــــــه

 بــــــــاتو گفــــــــتم رازهــــــــا از روی حــــــــال
 وه چـــــه خـــــوش گفتـــــه جنـــــاب مولـــــوی
ــــــربان  خوشــــــرت آن باشــــــد کــــــه ســــــر دل
 گفتـــــه اســـــت پوشـــــیده بهـــــرت ســـــر یـــــار
ــــــــه مانــــــــد  ای دریغــــــــا رازهــــــــا ناگفت
 دارم امیــــــــــد از جنــــــــــاب کردگــــــــــار

ــــــی گ ــــــه شــــــودهــــــم ز لطفــــــت گفتن  فت
 ای ســـــــپهر ســـــــروری را مـــــــاه و مهـــــــر
 چـــــون نیایـــــد وصـــــف تـــــو انـــــدر بیـــــان

ـــــی ـــــود ب ـــــو ب ـــــدح ت ـــــه م ـــــاچونک  منته
 تــــــا جــــــوانی پــــــري گــــــردد در جهــــــان
ـــــاد ـــــري ب ـــــت آنجـــــوان آن پ  بخـــــت و رای

 

ـــــد ـــــیش ش ـــــش صـــــفوت ک ـــــه دروی  تحف
 ذره چبـــــــود پـــــــیش خورشـــــــید ســـــــما
ــــــــریم ــــــــع ک ــــــــت و طب ــــــــور رحم  از وف
ــــــــول و منظــــــــور نظــــــــر  ســــــــازیش مقب

ــــــ ــــــود ق ــــــه ش ــــــند ش ــــــداز پس  درش بلن
 چـــون قبولـــت هســـت از عیـــبش چـــه بـــاک
ــــــی شــــــکر  وز قبولــــــت حنظــــــل آیــــــد ن
 وز قبولــــــــت خارهــــــــا نســــــــرین شــــــــود

ــــــی ــــــل م ــــــا گ ــــــت خاره ــــــودوز قبول  ش
ــــــــی ــــــــت ذره بیضــــــــا م  شــــــــودوز قبول

ــــــــامور ــــــــی ن ــــــــدین بگیت  از حســــــــام ال
 از توشـــــــد ســـــــر دفـــــــرت هـــــــر دفـــــــرتی
 روضـــــۀ فقـــــر اســـــت زان گلهـــــا بچـــــني
ــــــــان ــــــــال عارف ــــــــتم ز ح ــــــــه بنوش  آنچ

ــــــــتم از صــــــــغ ــــــــريآنچــــــــه گف  ري و از کب
ـــــــــــه ـــــــــــانش مقصـــــــــــدی بنهفت  امدربی

ـــــــال ـــــــد هـــــــیچکس را در خی  کـــــــه نیای
 ایــــــــن دو بیتــــــــی در کتــــــــاب مثنــــــــوی
ــــــــد در حــــــــدیث دیگــــــــران ــــــــه آی  گفت
ــــوش ــــت گ ــــو در ضــــمن حکای  دارخــــود ت

 هـــــا نشـــــکفته مانـــــدهـــــای نکتـــــهغنچـــــه
ـــــار ـــــت و چه ـــــون حضـــــرت هش ـــــم بع  ه
ـــــــــوی ســـــــــفته شـــــــــود  درهـــــــــای معن
ـــپهر ـــون س ـــاکر چ ـــر دو چ ـــرت ه ـــاه و مه  م

 عــــــاجز آیــــــد زان بیــــــانهرچــــــه گــــــویم 
 منتهـــــــــا را ســـــــــازمش خـــــــــتم دعـــــــــا
ــــــــام از بهــــــــار و از خــــــــزان ــــــــاغ ای  ب
ـــــــــاد ـــــــــالم گريب ـــــــــغ ع ـــــــــنان و تی  باس
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