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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  
  

  پيشگفتار
 راه رسيدن به خدا و سلوك الي اهللا بدون مربي از جملة مصاديق تعليق به محال است لذا خداوند عز و جل همواره با 

راه بسوي خود را باز نگهداشته حضرت خاتم و تا انقراض عالم بعثت خلقت آدم تا زمان ارسال رسل و نصب خليفه از 
و راه رسيدن به خود را منوط به  ١.»قراردهندة يك خليفه بر روي زمين هستم من هر لحظه«: فرمايد قرآن كريم مي. است

نزد او كيست كه «: فرمايد شفاعت انبياء و اولياء و اوصياي خود قرار داده كه مأذون از طرف او باشند و در قرآن كريم مي
. ي زد كه او مؤذّن از جانب خدا باشدمرشد لذا براي رسيدن به او بايد دست به دامن ولي ٢».شفاعت كند مگر به اذن او
كه گمراه شد پس هرگز ولي مرشد را آنكه خدا هدايتش كند پس هدايت شد و آن«: فرمايد خداوند در قرآن كريم مي

صاحبان اذن . اند در راه سلوك بطوركلي دو دسته اذن وجود دارد كه به اذن روايت و اذن درايت مشهور شده ٣».نيافت
و اين دو  ايت مأمور به تربيت نفوس در ميان خلقندردابالغ احكام فرعيه دين هستند و صاحبان اذن روايت مأمور در 

در ازمنة قديم به دليل صعوبت ارتباطات صاحبان اذن الهي مأموريني را به . گروه همچون دو شعبه از يك اداره هستند
شد و بدين طريق دين را در جهان  سلسله نيز داده ميداشتند و بعضاً به ايشان اذن جاري كردن  مناطق دوردست گسيل مي

لذا به همين دليل است كه عليرغم تفاوتهاي شرايع دستورات و نگرشهاي كلي اكثر قريب به اتفاق اديان و . گستراندند
  . تشابهندمفرق و طرائق 

اي مطامع دنيوي بدون اذن و اجازه افرادي همواره برنامد  مي ٤ة الوثقیعروكه قرآن كريم آن را در حاشيه اين رشته اذن 
و چون دين مورد . برند مياي مادي و معنوي خلق اهللا را به يغما ه مناصب الهي معرفي كرده و سرمايه انخود را صاحب
مولوي عليه الرحمه . ربايندبمردم است زمينة خوبي براي طراران است كه با نداي دين كله از سر مردم عامة پسند فطرت 

  : فرمايد مي
از خدا نه بويي او را نه اثر
حرف درويشان بدزدد مرد دون
ديو ننموده و را هم نقش خويش
حرف درويشان بدزديده بسي
خرده گيرد در سخن بر بايزيد
 هر كه داند مر ورا چون بايزيد

  

دعويش افزون ز شيث و بوالبشر 
تا بخواند بر سليمي زآن فسون 
او همي گويد ز ابداليم بيش 

مان آيد كه هست او خود كسي تا گ
ننگ دارد از درون او يزيد
روز محشر حشر گردد با يزيد 

  

  :و در جايي ديگر فرمايد
                                                 

   .إِنِّي جاِعلٌ ِفي الْأَْرضِ َخِليفَةً ،30سورة بقره آية  - 1
  َمْن ذَا الَِّذي َيْشفَُع ِعْنَدُه إِالَّ بِإِذْنِِه ،255سورة بقره، آيه  - 2
  .اً ُمْرِشداًلَُه َولّي َتجَِد فَلَْن َتِد َو َمْن ُيْضِللْْهٱلُْمَو فَُه ُهللاٱ يَمْن َيهِد ،17سورة كهف، آيه  - 3
   .ت الكرسيسورة بقره آي - 4
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حرف درويشان بسي آموختند
  

منبر و محفل بدان افروختند 
  

معموالً يا  خواهند به زعم خويش راه خدا به خلق بنمايند نهند و مي ميديگران اينان كه بي اجازه پاي بر سرير هدايت 
  :فرمايد مولوي عليه الرحمه مي. اند و چون كوري عصاكش كوري ديگر شده. جاهل يا دقل هستند

از قياسش خنده آمد خلق را 
كار پاكان را قياس از خود مگير
جمله عالم، زين سبب گمراه شد
اشقيا را ديده بينا نبود
همسري با انبياء برداشتند

ما بشر ايشان بشر: گفته اينك
اين ندانستند ايشان از عمي

  

كو چو خود پنداشت صاحب دلق را 
گر چه ماند در نوشتن شير، شير
كم كسي ز ابدال حق آگاه شد
نيك و بد در ديدشان يكسان نمود 
اولياء را همچو خود پنداشتند
ما و ايشان بستة خوابيم و خَور
هست فرقي در ميان بي منتها

  

و لذا شناخت مأمور خدا كه نمايندگي خدا را دارد از غير . يابي خلق به سوي خليفة الهي استوجود اين افراد مانع از راه
اين دو در وجود اصلي تفاوت . متشابه ولي باطن آنها متفاوت استزيرا ظاهر رفتار هردو . خيلي سخت استالهي مأمور 

و . گردد از طريق اذن سابق به الحق منتقل ميعطاي اذن به اندازه ااين اتصال . الهيو اوصياء اتصال به رشتة انبياء و اولياء 
هروقت صاحب اذني فردي را چه شفاهي و چه كتبي مأموريت دهد همان اذن سبب انتقال اثر و ايجاد اتصال الحق به 

ص يكي از طريق بررسي ن. دريافتن وجود و يا صحت اين اتصال براي افراد مردم از چند طريق امكان دارد. شود سابق مي
اي و ميداني  ها تحقيقات تاريخي و كتابخانه هرچند اين شيوه. وثقمو اجازات مكتوبه و ديگر از طريق شهادت افراد 

ها وقتي به  معذلك اين بررسي. تواند انسان را در ارتباط با كشف و شناخت اوليه مأمور الهي كمك نمايد طلبد ولي مي مي
و آنان كه در راه ما «: فرمايد قرآن كريم مي. مأمور خدا به مجاهده پردازد دهد كه انسان براي يافتن قلب اطمينان مي

مجاهده كنند حتماً و حتماً آنها را به سل يا راهنما يا  ٥».كنيم خويش هدايت مي) راهنماي(ل ببمجاهده براي هدايت به س
 6:فرمود ول اكرم صلى اهللا عليه و آله و سلمرس. اند ولي يا مرشد الهي روشي است كه ائمة هدي عليهم السالم تعليم داده

جوشاند و بر زبانش جارى  هاى حكمت را در قلب او مى ، خداوند چشمهپيش گيردكسى كه چهل شبانه روز اخالص 
لذا راه مستقيم ناله و زاري  7.»اگر تقواي الهي داشته باشيد خداوند براي شما تميز و تشخيص قرار مي دهد« يعني. كند مى

و حافظ عليه الرحمه از همين راه به مقصد  .گاه حضرت باري است تا او راهنما و مأمورش را به فرد معرفي نمايدبه در
  :رسيد كه

  دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند               وندر آن نيمه شب آب حياتم دادند
  

  سيد مصطفي آزمايش

                                                 
 .اٰنلََنْهِدَينَُّهم ُسُبلَ ٰناَهُدوا فياَو اَلَّذيَن ج سورة عنكبوت، آيه آخر، - 5

  . 249، ص 67، ج االنوار حارب » من اخلص هللا اربعني صباحا فجر اهللا ينابيع احلكمة من قلبه على لسانه«  - 6
  »ان تتقوا اهللا يجعل لکم فرقانا«: از سوره انفال مي فرمايد 29آيه  - 7
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  عليرضاي دكني  حضرت شاه
امداري سلسله عليه نعمت اللهيه اهتمام ميورزيدند و از شهر حيدرآباد دكن در شصت سال تمام به زمحضرتشان  

تا آن كه بنا به الهام رباني حضرت ميرعبدالحميد دكني ملقب به . نمودند هندوستان امور فقرا را سرپرستي مي
ل عرفان به ايران گسيل معصومعليشاه را كه از مشايخ بزرگ سلسله و از خلفاي خود بودند براي برافروختن دوباره مشع

  .هجري قمري در سن يكصدو بيست سالگي به عالم باقي ارتحال فرمودند 1214حضرت شاه عليرضا در سال . داشتند
  

  حضرت قتيل في سبيل اهللا سيد معصومعليشاه دكني
مخان زند در حضرت واال جاه عاليجناب ميرعبدالحميد دكني ملقب به لقب فقري سيد معصومعليشاه در اواخر دولت كري

كار حاج آقا آنجا سكنا گزيد و در همان ابتداي هجري قمري همراه با خانواده ارجمندش به شيراز آمده و در  1190سال 
مال عبدالحسين ابن مال محمد علي طبسي امام جمعه طبس و فرزندش جناب محمدعلي را ربوده و مجذوب خويش 

اندك مدتي آنان را به كمال ت تربيت خاص ولويه گرفت و در ساخته و هر دو را به شرف فقر مشرف نموده و تح
استعداد به خويش ارتقاء بخشيده و مجاز در ارشادشان كرد، و پدر را ملقب به لقب فيض عليشاه و فرزندش را ملقب به 

خالفت  پس از آن در حضور كبار مشايخي كه خود تربيت كرده بود حضرت نورعليشاه را به مقام. لقب نورعليشاه نمود
جنابش به سبب معاندت حاسدان در ايران . الخلفايي معين ساخت تا در زمان رحلتش زمين از حجت خدا خالي نماند

اذيت و آزار فراوان كشيد و علت اين امر نيز آن بود كه بر خالف دنياداران دين فروش و متشرعين دروغين، ديدگاه 
كه  -مود، و نظرگاه حقيقي انبياء رباني و اولياء حقاني را در باب تشريعنويني از ارتباط انسان با خداوند منان مطرح مين

عبارت از روشن كردن چراغ هدايت در ظلمات غفلت به جهت تحول جوهر باطني مستعدان و اتصال آنان به رشته اليت 
فراواني را به  ا به جانب خويش منجذب ساخته و خلقاست، به مستمعان خويش گوشزد ميكرد و در نتيجه جمع كثيري ر

آمد، فلذا در پنهان قصد قتل ايشان كردند و  دعوت هدايت جذب نموده بود، و اين امر بر قشريون روحاني نما گوارا نمي
. سو مغروق ساختند، تا مگر به خيال خود نور خداوند را خاموش سازند در كرمانشاهان جنابشان را به آب رودخانه قره

  . ان يتم نوره ولو كره الكافرونطفئوا نوراهللا و يايب اهللا االهيهات مماتوعدون و يريدون لب
  

  سرّه  قدساول الكامل الواصل باهللا نورعليشاه   الشيخ  المرشدين  قدوه و العارفين ذكر قطب
آنحضرت حاالت عارف كنوز معرفت و واقف رموز حقيقت بود در تكميل ناقصان و تربيت مريدان يد بيضا مينمود، 

مات عجيب داشت وقرنهاي بسيار است كه مانند آنجناب قدم بدايره ظهور نگذاشته، فقير معروض ميدارد كه غريب و مقا
حضرت نظير اوحدالدين مراغي و فخرالدين عراقي بود، و از بدو حال و ابتداي احوال طالب منهج قويم و صراط  آن

ا آنجناب برابري نمينمود، الحق بر عارفان ايران و و كمال ظاهري و باطني كسي بمستقيم بود و در جمال صوري و معنوي 
كشور بر افتاده بوده  مكان حقّ عظيم و سنّت جسيم دارد، بعد از آنكه رسم فقر و فنا و صدق و صفا از آن سالكان آن

ل ايشان را آگاه ساخت و جمعي كه از راه معرفت دور و از جاده طريقت مهجور بودند براه انداخت، زيرا كه از اوائ
سلطنت شاه سلطان حسين صفوي تا اواخر حكومت كريمخان زند رسوم طريقت از ايران برافتاده بود و بسبب انكار و 

كشور رفتند، و بعضي ديگر در گوشه خمول و انزوا منزل  آزار آن پادشاه غافل صاحبان سالسل فقر و طريقت از آن
  و بمضمون  ي يغّيرواما بأنفسهمانّ اهللا اليغّير مابقومٍ حّتگرفتند و بموجب آيه كريمه 
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  تا دل مرد خدا نايد بدرد                         هيچ قومي را خدا رسوا نكرد
افغان بدارالملك اصفهان و اكثر بالد ايران مستولي شده خورد و كالن آنجا را ناچيز و نابود ساخت و خاندان دانا جماعت 

وم يفرّ المرء من أخيه و امه و أبيه و صاحبته و بنيه ظاهر گشت و يآيه كريمه  و فحوايو نادان آنديار را همگي برانداخت، 
از معارف عرفان و طريقت و از ظلم و ستم افغان ناله و افغان ساكنان آنديار از ايوان كيوان در گذشت، هر كسي آنچه 

ند، مدت هفت سال در كمال اختالل ايقان معلوم داشت بشهر خاموشان گذاشت و قليلي ديگر در خباياي انزوا منزل گزيد
و پريشاني اهل ايران اوقات گذرانيدند و در تيه حيراني و ناداني گرديدند همگي در قيد جان و فكر عرض و ناموس 
بودند، و در انديشه تحصيل معرفت و طريقت و تكميل نفس نبودند، چون زمان دولت افغان بĤخر رسيد نوبت سلطنت 

كشي انديشه نمينمود بجهه ترددات سپاه دوست و دشمن و  لشگركشي و دشمنبجزركي بود نادرشاه گرديد آن مرد ت
ظهور شور و فتن كسي طالب معرفت نگشتي و بر ضميرش تحصيل طريقت نگذشتي، اگر احياناً در گوشه و كنار اسم 

م بودند منع كردندي و اين طريقت بر زبان آوردي و با نام تكميل نفس بر زبان مذكور كردي علماء ظاهر كه مقرّب حكّا
  :طايفه را مذمت نمودندي، تا آنكه دولت نادري نيز در گذشت و ايران لُر بازار گشت بحكم

  ستاوهركسي چند روزه نوبت     دور مجنون گذشت و نوبت ماست    نظم 
  :ايران بكام لُران گرديد و آنچه در بطون كون و فساد بود بظهور رسيد

  الجرم پنهان شوند اهل حرم    مچونكه نامحرم در آيد از در
قرب شصت سال كشور ايران از معارف عرفان خالي گرديده و اسم طريقت گوش كسي نشنيده و چشم احدي اهل 
معرفت نديده بود، مگر چند كس از فقرا در مشهد مقدس از طريقه نور بخشيه و چند نفر در شيراز از سلسله ذهبيه در 

ديگر نيز بودند خود را مشهور و در السنه و افواه مذكور نمينمودند، اسم طريقت در  زواياي گمنامي بودند، و اگر جاي
ايران مانند سيمرغ وكيميا گشته بود تا آنكه مجدد سلسله عليه و مبرهن طريقه رضويه القتيل في سبيل اهللا السيد معصومعلي 

يرضا ولي از اقليم دكن در اواخر دولت كريم خان شاه قدس اهللا سرّه العزيز، حسب االمراشيخ الكامل المكمل شاه عل
و تربيت نموده بكمال رسانيد، آنگاه اذن و بايران تشريف آورد، و فيض عليشاه و نور عليشاه قدس سرّهما را تلقين كرد 

رخصت ارشاد فرموده نورعليشاه قدس سرّه راه خليفه الخلفاء گردانيد، در عرض مدت شصت سال اسم طريقت بگوش 
هل ايران نخورده و نام فقر نبرده بودند، نام فقر نشنيدند و اهل طريق ديدند جمعي طالب گرديدند و بعضي بفيض كامل ا

رسيدند گروهي باقرار آمدند و قومي درِ انكار زدند، اكثر بسبب حب جاه و رياست دشمن فقراء شدند و طايفه ديگر 
ند رشگ و حسد بردند و عناد و استكبار كردند، و بعضي ديگر كه خود را را دانستند اما عمل نمودن نتوانست حقيت ايشان

عالم و دانشمند ميشمردند از كساد بازار خويش ترسيدند چون صفات انبياء و اخالق اوصياء و افعال اولياء در ايشان 
ه اگر مدح طريقه ايشان يافتند، خوف و بيم كردند ك و خود را از آن صفات و احوال و اعمال عاري و خالي مي! ميديدند

نه قوت داشتند كه ايم،  ايم و اگر اقرار بر كردار و رفتار ايشان كنيم زبان انكار بر خويش گشوده نمائيم قدح خود نموده
بنياد مذمت نهادند گفته  الّنار و الالعارخود را باوصاف ايشان متصف سازند و نه قدرت آنكه خود را بمحفل ايشان اندازند 

طعن و تشنيع ايشان گشادند، اكنون قاعده اهل ايران عموماً چنانست كه هر كه از رياضت و عزلت و مجاهدت و و زبان 
تهذيب اخالق و تأديب نفس سخن گويد و طريق تكميل باطن و تصفيه قلب و تجليه روح وتحصيل كماالت معنوي 

شبهه و بينه  و قناعت و نكوكاري سپارد، بي رد و راه زهد و تقويآجويد، و اسم طريقت و معرفت و حقيقت بر زبان 
اگر كسي از شك و سهو و حيض و ! و سلمان دوران باشدآنكس كافر و ملحد است اگرچه آنشخص عالّمه زمان و بوذر 
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نفاس گفتگو كند و همواره از مسايل تجارت و تحصيل زخارف دنيا دم زند و گاهي بمسجد رفته خود را بامام جماعت 
شبهه و شايبه مؤمن و موحد است اگرچه جاهل و از قوم اراذل بوده، و بر جميع مناهي و مالهي آلوده  ينمايد آنكس ب

تر آنكه آنانكه خود را دانشمند ميگويند قايلند بر اينكه تقليد كردن دين آباء و اجداد خويش مذموم و هر كه  طرفه! باشد
، با وجود اين گفتار و اقرار اگر شخصي درصدد تحقيق دين تحقيق و تفتيش مذهب ننمايد جاي او در دوزخ معلوم است

هر آينه بتيغ ! برآيد و تجسس و تفحص كيش و ملّت نمايد و با طايفه درويشان و گوشه نشينان معاشرت كند نعوذ باهللا
في  طعن هالكش كنند و بضرب لعن وجودش را از لوح هستي پاك، همانا مضمون آيه شريفه يقولون بألسنتهم ماليس

كشور ايران باقدم تحقيق سياحت كندو با هر فرقه معاشرت و درتمامت قلوبهم درشأن ايشان وارد است، اگر خردمندي 
مجالست و مخالطت نمايد و بر اعمال و افعال مردمش بديده انصاف بنگرد و از جاده صدق و راستي نگذرد، در هيچ فرقه 

و مجاهده نخواهد ديد، و در هيچ طايفه از طوايف آن كشور سالك از فرق آنديار اهل زهد و ورع و طاعت و رياضت 
طريق عزلت و قناعت و تسليم و رضا و توكّل و صبر و تحمل نخواهد شنيد، مگر آنكه اطالق كنند بر آنكس اسم صوفي 

ه عداوت با فقرا اند عالوه بر آنك ت شود كه اكثر دانشمندان زمان عبيدالبطون و بندگان شهو و عارف، از اينجا معلوم مي
پريشان و بي اصل گفتن  كردند ملوك و حكّام را نيز بسخنان واهي بواهمه انداخته و با خويشتن يار ساختند و كلمات

يز اينگونه مزخرفات را ،كه اين طايفه داعيه دارند زيرا سر به كسي فرود نمي آورند بمضمون الملك عقيم، ايشان نگرفتند
و هرجا ! د و دست ايذا و آزار بر اين طايفه گشودند، و بسا ذلت و اهانت بعارفان باهللا دادندجوي پذيرفتن از علماي فتنه

و آنچه لوازم ذلّت و خواري بود بجاي ! شمار اخراج بلد كردند نشيني ديدند بعد از آزار بسيار و اذيت بي درويشي و گوشه
  !آوردند
از مفسدان ديگر اقدام نمود عارفان باهللا دوزاده و بتحريك بعضي زند با غواي جاني هن  اين امر شنيع را كريم خان نخست

اين اهللا اسرار هما را اخراج بلد فرمود، و خود نيز از نهال زندگاني بعد از ارتكاب  السيد معصوم عليشاه و نورعليشاه قدس
علي مرادخان بود كه در  دويمفعل زشت ثمري نچيد و مدت شش ماه از اين مقدمه نگذشته بود كه بدارالجزاء خراميد 

اصل شنيد  انگيز بي بدو حال اظهار ارادت نمود چون كثرت و ازدحام مريدان و مخلصان ديد و از علماء سوء كلمات فتنه
خان ولد جعفرخان كه آخر ملوك زنديه بود وي نيز   و لطفعلي! عنقريب خود هم ديد آنچه ديد! بترسيد و كرد آنچه كرد
د آنهم بسزاي خويش رسيد، گويند بسبب اين دو سه حركت دولت زنديه منقرض گرديد، اول قدر مقدور آزار رساني

دو روزه عمر بر اين فعل قبيح مرتكب  بجهتكسي كه بر قتل و هالك اين طايفه جرأت نمود مالّعبداهللا كرماني بود كه 
از دين و دنيا مهجور گشت، خود و شد، و بعد از انقضاي مدت نه ماه كرمان بقتل و غارت رفت و خود از وطن دور و 

  :اهل و عيال او ذاتاً و ذكوراً و صغيراً و كبيراً اسير تركمان و لشگريان شده شهر بشهر بسرحد توران رسيدند آري
  با دردكشان هر كه درافتاد بر افتاد    بس تجربه كرديم در اين دير مكافات    شعر
د حيدر و سيد پاك گوهر بقوت حاجي ابراهيمخان شيرازي وزير بود كه بر قتل اوالآقامحمد علي كرمانشاهي  ديگر

جسارت نمود، گويند سبب انقراض دولت حاجي ابراهيم اين امر شنيع شد، و عنقريب زندگاني آقامحمدعلي بسرآمد، 
ام غرض از اين كلمات صدق سمات آنكه جناب ارشاد مأب در كشور ايران بسي كُره ديد و از طوايف علماء زمان و حكّ

اوان بساجور كشيد، و در ملك عراق و فارس و كرمان و خراسان از كُرد و تاجيك و عرب ظلم بيحد بĤنجناب رسيد، و 
  :باشاره علماء دومرتبه زهر چشيد چون در اجل تأخيري بود الجرم چندان كارگر نگشتدر كربالي معلّا 
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  حم تو تقصير نبودورنه هيچ از دل بير    قتل اين خسته بشمشير تو تقدير نبود    شعر
پوشيده نماند كه از آنجناب كرامات و خوارق عادات بطريق تواتر زياده از چند و چون منقول است چنانكه ارباب تحقيق 

آنكه جناب شيخ ما قدس سرّه العزيز بيان نمود براي فقير  منجملهو اصحاب طريق را راه تشكيك و تردد مسدود است 
يف آورد و جمعي از مخلصان و نزديكان را احضار كرد و حسين عليشاه رحمه اهللا كه چون آنجناب بقصبه ذهاب تشر

رفته از اين عالم انتقال خواهم  عليه را وصي و خليفه نمود، آنگاه حضار را مخاطب ساخته فرمود كه عنقريب بشهر موصل
زايد، امثال آخراالمر در سنه هزار  كرد، و همين مضمون را موالنا الحاج محمدرضا همداني براي فقير تقرير نمود مع شيء

و دويست  و دوازده هجري در بلده موصل داعي حق را اجابت نموده از عالم محنت بسراي راحت انتقال فرمود، و در 
قرب جوار مزار فيض آثار حضرت يونس بياسود رحمه اهللا عليه، ا ز آنجناب تصانيف خوب و تأليفات مرغوب جهت 

است از آنجمله سه جلد باسلوب مثنوي فرموده بجنّات الوصال مسمي نموده، مركوز ضمير  سالكان طريق هدي يادگار
معرفت كنوز آنجناب چنان بود كه هشت جلد بعدد ابواب جنان ترتيب داده باشد، چون اتمام آن مقدر نبود لهذا دو جلد 

ود، عارف معارف سبحاني رونق عليشاه كرماني آن اتمام يافته و قدري از جلد ثالث فرموده بود كه بجنّات عدن انتقال فرم
االسرار قريب بوضع گلستان اما  قدس سرّه از خلفاي آنجناب بر آن افزوده شش جلد گردانيد، و ديگررساله موسوم بجامع

دو اي در اصول و فروع بسيار مطبوع، و تفسير سوره بقره منظوم، و رساله كبري بسلك نظم كشيده، و  بهتر از آن و رساله
فقط است چه كه ديوان دويم در بالد اهل سنت و جماعت ترتيب يافته بسبب » نور«وديگر » نورعلي«ديوان يكي تخلّص 

تنها تخلّص فرموده است، و رسايل ديگر از آن بزرگوار در صفحه روزگار بسيار است شايد نظماً و نثراً قريب » نور«تقيد 
تاب جنات ميشود، من كو تبرّك نوشته رفت آثار آنجناب بطريق تيمن قدري از اشعار مع. سي هزار بيت بوده باشد

  :الوصال
  في التوحيد

 بازگو از نام نامي الّه
 اي بنامت نامها نامي همه
 نامي اين نامه شد نامي ز تو

  

 سوي جنّات وصالش جوي راه 
 نامهاي ناميت نامي همه
 نامه اين نامه شد نامي ز تو

  
  المتألهين كهف السالكين الحاج حسين عليشاه طيب اهللا ثراهذكر فخرالعارفين و زيده 

عرفاي زمان و اكمل مشايخ دوران بود و در علوم ظاهري و باطني كسي با آن جناب  اسم شريفش محمدحسين بود اعرف
زهد و  و در مراتب مجاهده و رياضت و. نمود و در فقر و فنا و صدق و صفا درجه عالي و مرتبه بلند داشت برابري نمي

و در ترويج شريعت غرّا و نشر طريقت بيضا سعي بليغ فرمودي و . تقوي و عبادت هيچكس با آن بزرگوار همسري نداشت
و در تصرف . در تربيت مريدان و تكميل ناقصان وحيد زمانه بودي و در كشف حقايق و شرح دقايق يد بيضا نمودي

عتقاد فقير سالهاست كه مانند آن جناب در اين طايفه پاي بدايره ظهور با. مريدان و طالبان آنجناب را عديل و نظير نبودي
  :نگذاشته آري

  بايزيد اندر خراسان يا اويسي در قرن        قرنها بايد كه تا يكمرد حق گردد پديد        نظم
سراثر معلوم ميشود، آنجناب ثاني اثنين مقرّب الباري خواجه عبداهللا انصاري بود اگرچه در حقيقت مراتب در يوم تبلي ال
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اما بحسب ظاهر ميان آنجناب و خواجه مناسبت تمام بود چنانكه بر متقبعين احوال اين طايفه مخفي نيست، اصل آنجناب 
الدين جامع  از دارالملك تبريز بود و شاه عباس ماضي اجداد آنجناب را باصفهان نقل نمود و جد اعالء آنجناب شيخ زين

اوي فضايل صوري و معنوي بوده و سالطين صفويه نسبت بجناب شيخ كمال اعزاز و احترام علوم عقلي و نقلي و ح
نمودند، موالنا حسين عليشاه قدس اهللا سرّه العزيز در ريعان جواني و  در عنفوان زندگاني در اصفهان بتحصيل كماالت  مي

گير آنجناب  ون نقليه دست طلب گريبانبعد از تكميل علوم عقليه و تحصيل فن. ظاهري و فضايل صوري اشتغال داشت
اخرويه و استخالص از عاليق فانيه همت  گشته قدم در وادي جستجوي گذاشت و بكسب ذخاير ابديه و سعادت

در كشور ايران و عربستان سفر فراوان نموده بسياري علماء زمان و  مشايخ عصر ديده آخراالمر بخدمت مقرّبان . گماشت
ليشاه و نورعليشاه و فيض عليشاه قدس اهللا اسرارهم رسيده مريد جناب نورعليشاه طيب اهللا ثراه درگاه السيد معصوم ع

و مدت چندين سال در خدمت . گرديده و بحسن تربيت و بركت انفاس آنحضرت بمرتبه اعلي و درجه قصوي رسيد
تا آنكه اطوار . ت اشتغال مينمودجناب شاه در سفر و حضر ميبود و در خدمت آنحضرت بسير و سلوك و مجاهده و رياض

سبعه قلبيه و انوار متنوعه غيبيه و مكاشفات و مشاهدات و معاينات و تجليات آثاري و ا فعالي و صفاتي و ذاتي سيران و 
 و طيران در عوالم لطيفه ملكوتي و جبروتي بسنن ربوبيه و الهيه و سرمديه، و سكر از شراب طهور و عالم نور و فناء في اهللا

بقاء باهللا و مظهريت كليه و معرفت حقايق توحيد علمي و عياني و اتّصاف بجوامع اسماء و صفات الهي بظهور پيوسته از 
مكمل گرديد، آنگاه از آنحضرت اجازت و رخصت ارشاد يافته بتربيت سالكان راه و اعيان و اصالن كامل و مرشدان 

شرف اذن يافته بمولد شريف مراجعت فرمود و در آنجا بارشاد عباد و  هدايت طالبان درگاه قيام نمود، بعد چندگاه 
تا در سنه . و درس و افادت قيام و اقدام فرمودهدايت اهل بالد مشغول بود و باذن پير و مرشد خود بامر وعظ و امامت 

نا و جمعي از هزار و دويست و دوازده هجري در محل ذهاب من مضافات كردستان جناب نورعليشاه قدس سرّه موال
الخلفاء فرمود و زمام اختيار و تربيت  ةخليف لهيه را احضار فرمود و در حضور ايشان موالنا راال ةنعم كبراي سلسله عليه

سالكان سلسله عليه را بموالنا تسليم و تفويض نمود، جناب شاه در سنه مذكوره در بلده موصل هماي روح پر فتوحش 
رواز كرد و موالنا روي توجه بمقرّ خويش آورده و بترويج شريعت نبوي و نشر طريقت علوي بĤشيان عند مليكث مقتدر پ

زيمت حج بيت اهللا الحرام و زيارت خيراالنام و ائمه كرام نموده جمعي از عمشغول گشت، بعد از مدتي از راه فارس 
ستقيم مشرّف شدند، بعد از مناسك حج بركت انفاس قدسي اساس آنجناب در شيراز و حجاز و غيره بمنهاج قويم و راه م

و . بيت اهللا الحرام و زيارت خيراالنام و ائمه بقيع عليهم السالم بايران مراجعت فرمود و در وطن مألوف مسكن گرفت
جمعي كثير و جم غفير از فرقه علماء و دانشمندان و غيرهم از خواب غفلت بيدار و از مستي جهالت هشيار شدند و بحلقه 

ام و بعضي ديگر از جاهالن عالم نماي و عالمان جهالت پيراي بمضمون آية كريمة . رستي و خداشناسي داخل گشتندپ حق

و گروهي از . شمار بر آنجناب رسانيدند بر آنجناب حسد برده آزار بسيار و ا ذيت بي حيسدون الّناس مبا آيتهم اهللا من فضله
مورد مؤاخذه و اهانت گردانيدند و افعال و احوال حسنة آنجناب ك كرده فقهاء و سفهاء حكّام و ارباب رياست را تحري

را نزد پادشاه ايران باقبح وجهي عرض نمودند و بسعايت آن بزرگوار ساعي گشتند، و بر قتل و افناي وجود ذيجودش 
و  ،باسي و امثالهم بودنداز آنجمله مالّعلي نوري و سيد محمد ولد  مير سيدعلي مجتهد و حاجي ابراهيم كر! فتوي نوشتند

الجرم شهريار اعظم در سنة هزار و دويست و بيست و نه هجري آنجناب را بدار . نمودند زياده از ساير علماء سعايت مي
الملك طهران طلبيد، چه در اصفهان از دست جابران و ظالمان و چه در اثناي راه زحمت بي اندازه كشيده و زحمتهاي 

  :حد افزون بر آنجناب دادند از آنجمله زنجير بر پاي معرفت پيماي آنجناب نهادندگوناگون و محنتهاي از 
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  او ندارد از قضاي حق گله    عار نايد شير را از سلسله      شعر
كه اشخاصي شهريار دريافت فرمود  ارباب الّدول ملهّمونچون بتختگاه شاهي رسيد و خديو ايران بنظر امعان ديد بمضمون 

اند، لهذا شهريار گردون وقار نسبت  جوي بوده گوي و قوم فتنه اند و گروه بيهوده د طريق حسد پيمودهان كه سعايت نموده
چند سال ديگر در . بدان بزرگوار مراتب لطف و محبت بظهور رسانيد و در كمال اعزاز و احترام بوطن مألوف بازگردانيد

بسيار ديد، آخراالمر باشارة غيبي و هاتف الريبي در اصفهان تشريف داشت و از علماء سوء زحمتها كشيد و مشقّتهاي 
سنه هزار و دويست و سي و سه هجري قطع عاليق از وطن ظاهر نموده بمسكن باطني عتبات عاليات عزيمت فرموده در 

العارفين و زين  كربالي معلّا مسكن گزيد، و جمعي از عظماء سلسله عليه را حاضر گردانيد و در حضور ايشان قطب
الخلفاء ساخت و در شب چهارشنبه يازدهم  ةخليفاصلين مقرّب درگاه سبحاني مجذوبعليشاه همداني قدس سرّه را الو

محرّم الحرام درا ول سنه هزار و دويست و سي و چهار هجري در حين خواندن قنوت نماز مغرب داعي حق را اجابت 
باب النجف مساوي دويست و هفتاد و چهار گام از  فرموده در مقام صدق عند مليكث مقتدر منزل گزيد و در خارج

  . اهللا عليه رحمةدروازه دور مدفون گرديد 
  

  موالنا مجذوب عليشاه طيب اهللا ثراه
نام نامي و اسم گرامي آن بزرگوار محمد جعفر در اين ايام بوجود ذيجود آن مظهر آيات سلسله عليه زيب و زينت گرفته 

مصدر كرامات طريقه معروفيه رونق پذيرفته بود، اگر جميع سالكان سالسل اولياء بĤن نور و بيمن انفاس قدسي اساس آن 
حدقه بينش افتخار كنند رواست و مجموع طالبان طريق عرفان بĤن سرحلقه دانش مفتخر شوند سزاست، اگرچه تعريف و 

از آنحضرت چيزي تواند حاصل مدح آنحضرت مناسب مرتبه امثال ما فقيران نيست زيرا كه هر كس بحسب مرتبه خود 
نمود پس در اينحال هر كه هرچه انديشد و گويد مناسب مرتبه خود خواهد بود، اما اقلّ درويشان و بنده آستان ايشان راقم 

  :اين اوراق پريشان نخواست كه اين مجموعه از نام نامي و اسم سامي آنحضرت خالي ماند
  نظم

 گرچه نتوان خورد طوفان سحاب
 وصف آن تاره برندمن بگويم 

 نور حق است و بحق جذّاب جان
 گرچه عاجز آمده عقل از بيان

  

 كي توان كردن بترك خورد آب 
 خورند حسرت آن كزفوت ازآن پيش

 خلق در ظلمات و همند و گمان
 عاجزانه جنبشي بايد در آن

  

نظير شاه نعمت اهللا ولي و شيخ صدر الدين  رزقنا اهللا نصيباً من احواله بحق محمد و آله، پوشيده نماند كه فقير آنحضرت را
اهللا ولي قدس سرّه ديد، اصل آن بزرگوار ازايل جليل  نعمةقونوي ميداند چنانكه در عالم رؤيا آنحضرت را ذات شاه 

ت اند و گاهي نيز فرماندهي والي و سرخيل قبيله خود بودهبزرگ ايل  اويماق اوزبيگلوست و اباً عن جد ٍقراگوزلو و از 
اند، و جد آنحضرت حاجي عبداهللا  اند وبعضي از ايشان طريق وزارت فارس و سرداري ايران پيموده نموده قلمرو را مي

خان زند اعتبار تمام داشت و پيوسته تخم برّ و احسان بر زمين خاطر خورد و  خان ابن حاجي جعفرخان در زمان كريم
و عادل و باذل بود، و در اكثر ليالي بنفس خود نزد فقرا و مساكين كالن ميكاشت و با وجود حكومت قلمرو بغايت سخي 

آورد، و چون لواي عزيمت  كرد و لوازم شفقت و مرحمت بايشان بجاي مي تردد مينمود و ايشانرا لطف و احسان مي
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سلطنت بصوب آخرت برافراشت فرزندان ارجمند در صفحه روزگار يادگار گذاشت از آنجمله حاجي ميناخان در زمان 
آقامحمدخان بغايت معتبر بود و آنشهريار در اكثر امور سلطنت بĤن خان واالشأن مشورت مينمود، و ديگر نصراهللا خان 
بود وي اميري جليل القدر و منشرح الصدر بود و چند سال وزارت فارس و سرداري كرمان و غيره فرمود، و ديگر حاجي 

اهللا بيك كه  آباد مذكور شد، و ديگر حاجي فضل ي در ضمن جيحونمحمدخان است  احوال خجسته مأل آن امير غاز
پروري گوي سبقت از همگنان ميربود و هر يك از اخوان  نوازي و غريب بزرگ ايل و ريش سفيد قبيله بود د در مهمان

ايت متّقي و اربعه را فرزندان رشيد و ولدان صاحب تاييد يادگار است، و اما حاجي صفرخان والد آنسر حلقه عرفان بغ
پرهيزگار و از امور دنيا معرض و بركنار بود و با وجود رفعت جاه و وسعت دستگاه از مأكول و ملبوس باقلّ مايقنع اقتصار 

اي از دقايق اوقات فرخنده ساعات خود را  بطاعت و عبادت و اوراد و اذكار اشتغال داشت و دقيقهمينمود وليالً و نهاراً 
شرفياب ميگشت تا در سال آخر در كربالي معلّي از ) ع(، و اكثر سنوات بزيارت ائمه هديمهمل  و معطل نميگذاشت

اهللا عليه، و آنحضرت از هنگام طفوليت  ةرحمعالم فاني بسراي جاوداني درگذشت و در رواق مقدس مدفون گرديد 
مشغول بتحصيل علوم ادبيه و  وصباوت بتحصيل علوم و كسب كمال اشتغال مينمود تا بسنّ هفده سالگي در بلده همدان

منطق بود، آنگاه بدارالملك اصفهان تشريف آورد و در نزد علماء آنديار كسب علوم رياضي و كالم و حكمت طبيعي 
اي از دقايق آنعلم مجهول نگذاشت، بعد از آن بخطّه كاشان  آنها اشتغال داشت و دقيقهكرد و مدت پنج سال بتكميل 

مهدي نراقي مدت چهار سال كسب حكمت الهي و علوم فقه و اصول و غيره فرمود و همواره عزيمت نمود و در نزد ملّا
گذرانيد و عمر گرامي  طريق تحقيق و تحقيق طريق ميفرمود، در آن اثناء در كمال زهد و تقوي و پرهيزگاري اوقات مي

نند بعضي اشخاص نه از براي را بعد از هنگام تحصيل بطاعت و عبادت مصروف ميگردانيد، و كسب علوم آنحضرت ما
آله تحصيل  حب جاه و وسعت دستگاه و قرب حكّام و جذب منافع دنيوي بود بلكه از براي رضاي خدا و قرب حضرت

نمود، و بسياري كتب محققين و متكلّمين هر فرقه از مخالف و مؤالف التعهد و التحصي از نظر معرفت اثر آنحضرت  مي
و زهاد و علما و عرفا و حكماء رسيد مانند ميرزا محمدعلي ميرزا مظفر اصفهاني و موالنا  گذشت و بصحبت بسياري عباد

محراب گيالني و ميرزا محمدمدرس اصفهاني و ملّا علي نوري و ميرمحمدعلي كاشاني و ميرزا ابوالقاسم قمي و ميرزا 
شهرستاني در كربالي معلي و سيدمهدي و  مهدي مشهدي و آقا محمدباقر بهبهاني و ميرسيدعلي بهبهاني و ميرزا مهدي

شيخ جعفر در نجف اشرف و امثالهم، چون علوم ظاهري ايصال بمطلوب نبود و كماالت صوري عقده يقين نميگشود و 
  :بموجب فرموده شيخ بهاءالدين عاملي رحمه اهللا

  نه از او كيفيتي حاصل نه حال    علمي رسمي سربسر قيل است و قال    نظم
طلب گريبان گيرشده پاي بوادي جست  و جوي نهاد و بصحبت جمعي از اين طايفه در كشور خراسان و  الجرم دست

المتالّهين العارف باهللا  ةعراقين وغيره رسيد  و بسياري از سالكان مسالك يقين را ديد، آخراالمر مريد قطب العارفين و قدو
همت واال نهمت آنجناب بمرتبه اعلي و درجه قصوي مشرّف شاه اصفهاني قدس سرّه العزيز گرديد و از يمن  حسين علي

گشت، وصيت فضايل ظاهري و باطني آنحضرت از اين و آن و خورد و كالن درگذشت، و نيز بخدمت و صحبت 
عارفان حقّاني السيد معصوم عليشاه دكني و نورعليشاه اصفهاني قدس اهللا اسرارهما مشرّف گرديد و از نظر كيميا اثر آن 

بزرگوار فيضياب شد، و جناب نورعليشاه قدس سرّه العزيز در ارض اقدس كربالي معلّي سنه هزار و دويست و هفت  دو
هجري آنجناب را اجازت فرمود كه ارشاد عباد و تلقين طالبان راه سداد نمايد و در سنه هزار و دويست و سي و چهار 
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الخلفاء  ةخليفه هنگام رحلت بالهام غيبي آنحضرت را جناب حسينعلي شاه قدس سرّ) ع(هجري نيز در مشهد حسين
ساخت و امور كلي و جزوي سالكان سلسله عليه را بر ذمت همت آنحضرت انداخت، و آنحضرت مراجعت بوطن مألوف 
نموده اوقات فرخنده ساعات خود را بعد از وظايف طاعات و عبادات بترويج شريعت غرّا و طريقت بيضا و نشر علوم 

العمر ذيل پاكش بلوث  و باطني و تربيت سالكان و ترفيه احوال عجزه و مساكين و طالبان اشتغال مينمود و مدت ظاهري
مناهي و مالهي نيالود و بظلم و جور ميل ننمود و هميشه طريق عزلت و رياضت و طاعت و عبادت پيمود، و عمر شريفش 

باعمال نكوهيده و افعال ناپسنديده اقدام نفرمود، چنانكه قريب بشصت و چهار سال رسيد هرگز بگرد كباير نگرديد و 
اعداي آنحضرت نيز ميگفتند كه آنحضرت در اعمال سلمان عصر و در صدق مقال ابوذر وقت است، با وجود اينهمه 

اي از احوال آنحضرت بود كه مذكور شد همواره از علماء سوء و از فقهاء عبيدالبطون جور بيحد كشيد  اوصاف كه شمه
نهايت از آنفرقه به آنحضرت رسيد و فتوي بر كفر و قتل آنحضرت نوشتند و بر اطفاء نورذاتش متفق گشتند، و  و ظلم بي

حكّام جور آنحضرت را ايذا و اذيت بسيار رسانيدند و خاطر الهام مظاهرش را رنجه و آزرده گردانيدند و ترجمان زياده 
بجاي آوردند، عارفي گويد كه چنين بايد و خالف اين به آنحضرت از تكليف كردند و لوازم اهانت و اذيت نسبت 

نشايد، زيرا كه علّت ضم جنسيت است و سبب مجالست مجانست و چون جنسيت مفقود گردد نفرت و عداوت قايم 
و مبرهن است كه چون شخص بايزد تعالي نزديكتر و قرب او بحق تعالي بيشتر شود، نزد اهل خرد اين مطلب روشن 

  :خصومت و عداوت اهل دنيا زيادتر شود و دشمني ابناي دنيا باو افزونتر باشد گردد
  دهند جام بال بيشترش مي    تر است هركه در اين بزم مقرّب    نظم

از  از بدو ايجاد آدم تا ايندم بر اين نمط بوده والي يوم القيمه بر اين منوال روي خواهد نمود و بر اين شواهد بسيار است؛ 
نبود لهذا با آنحضرت برابري بلكه برتري ) ع(ويه جلف كه از جمله طلقا بود و او هيچگونه نسبت باسرور اوليا آنجمله معا

اليق او و معتقدان او بود بر آن افزود، و ساير انبياء و اوصياء و نموده مقاتله كرد و بر آن نيز اكتفا نكرده سب و لعن كه 
يا علي أنا بر خوان آخر بفحواي  النفّرق بني احٍد من رسلهاگر باور نداري آيه  زمره اولياء و ائمه هدي را چنين ميدان و

ارث پدر بفرزند ميرسد و  العلماء ورثه االنبياءو بر طبق  الولد سّرأبيهفرزندان ايشانند و بمضمون  وانت أبوا هذه االّمه أّمتان
يفعل و صورت و هيوال وتصديق و تصور ول و فعل دنيوي نيست و هم قال يق ميراث انبياء مال دنيا و اسباب و تجمل

و بمصدوقه  ٍةاملؤمنون كنفسٍ واحدنيست، و نيز علم مبتدا و خبر و لعان و ظهار و تواتر و امثال آنها نيست و بر وفق خبر 
كال ت، و خبر اند و مراد از مؤمن اينجا مؤمن ممتحن اس نيز مؤمنمؤمن و وصي مؤمن و اولياء ايشان  املؤمنون اخوه الّنيب

مخبر از آنست و هرچه از بال و رنج  ملك مقّرب او مؤمن امتحن اهللا قلبه لالميان مناصعب مستصعب ال حيتملها الّا نّيب مرسل او
  .ليت ارثي بمؤمنان عايد گرددو عنا بر ايشان برسد بر مؤمنان نيز بقدر استعداد خويش بايد برسد و مقدار قاب

  عاشقي شيوه رندان بالكش باشد    راه به دوست  نازپرورده تنعم نبرد    نظم
تر و هر كه بلوث  تر آنكه هر كه از مبدأ دورتر كار او بسامان و طرفه البالء موكّل علي االنبياء مثّ االولياء مث األمثل فاألمثل

و هر كه با فتنه و تر و هر كه با ظلم و جور همدوش با عروس مراد پيوسته در آغوش  تر در بستر راحت آسوده غفلت آلوده
  :نشين با تمنّاي خويش هم قرين فساد هم
  كه با آزادگان دايم بكين است    فلك را عادت ديرينه اين است     نظم

رض از اين مقدمات آنكه فقير در اكثر معمورة اقاليم سبعه گرديده و بصحبت اكابر و اعاظم اكثر طوايف امم رسيده غ
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  :د آنحضرت نديدمبكمال فقر و فنا و زهد و تقوي مانن
  ام اما تو چيز ديگري بسيار خوبان ديده  ام مهر بتان ورزيده ام گرد جهان گرديده    شعر

الحق، ما صدق بيت مذكور در ذات خجسته صفات آنحضرت بود، سه چيز با آنحضرت يار بود كه جمع آن در شخص 
اند و در دولت و عزت  سرخيل طايفه خود بودهست؛ نخست اصل و نژاد كه هميشه اباً امجد بزرگ ايل و واحد  دشوار ا
اند و چه از طرف و والده و چه از طرف والد در مهد حرمت و كرامت غنوده و دست احسان همواره بر  نشو و نما نموده

دان اند، اصل و نژاد تام دارد و اگر اصل و نژاد را اعتبار نبودي بايستي كه زمرة انبيا و اوصيا از خان ارباب حاجت گشوده
و امثال آنها نبي مرسل بودندي، اصل و نژاد در دون و رذل ظهور نمودندي و عالّف زادگان و جوالهان و كرباس فروشان 

حيوانات نيز دخيل است چنانكه اسب تازي نژاد و بارگير اوزبكي فرق ايشان ظاهر و در قاطر كه مادرش اسب است 
احياناً از طايفه بي اصل و نسب شخص كامل و عالم عامل  من املّيتخيرج احلّي و اگر بموجب آيه كريمه ظاهرتر است 

يعني نبي مرسل و ولي مكمل نميشود چنانكه بر ضمير ظهور نمايد نادر خواهد بود و از وجهي در ا و قصوري خواهد بود، 
علوم نقلي مجتهد متتبعين كتب اخبار و آثار مخفي نيست دويم آنكه علوم ظاهري و فضايل صوري، چه كه آنحضرت در 

زمان و در فنون عقلي سرآمد همگنان است مخالف و مؤالف آنحضرت بدين اتفاق دارند و جمعي كثير از مجتهدين مثل 
ميرزا ابوالقاسم قمي و ميرسيدعلي و غيره حكم بر اجتهاد آنحضرت نمودند، سيم مراتب عرفان و معالم ذوق و وجدان 

فكرت سياحت نمايد و بديدة انصاف بنگرد بتحقيق داند كه در ايران و ساير بلدان اگر شخصي بپاي دقّت سير كند و بقدم 
اگر كسي را اصل و نسب ياراست اما جهل و ناداني او را شعار است، و اگر كسي را علوم و فضايل ظاهريست اما او اصل 

اند از علوم  اند بعلوم عقلي عاري لمزاده است و بعضي از ايشان كه عا ست يا بسركرباس فروش است يا ولد دهقانيو نژاد ن
لي مانند قو مالاحمد يزدي و غيره، و بعضي ديگر عالمند بعلوم نقلي و جاهلند از علوم ع  نقلي مانند ملّاعلي نوري

سيدمحمدبن ميرسيد علي و حاجي محمدحسن قزويني و سيد محمد باقر گيالني و امثالهم بسيار است و اگر اقلّ قليل 
اند و روي  اند بعالم عرفان گذر نكرده ايشان اصل و نژاد دارند و تحصيل علوم عقلي و نقلي نمودهبفرض محال از 

اند و بسيف  روح مشغول نشده تجليه اند و در خلوت و عزلت بتحليه سرّ و بتصفيه قلب و بمجاهده و رياضت نياورده
اند، اگر تصديق نمايند بر  تهشن جگر نياغرا نكشته و در ميدان خالف نفس بخومجاهده و تيغ رياضت نفس كافركيش 

و انكار آنحضرت زيرا  داينكه هدايت موقوف بتحصيل علم و دانش ظاهري است پس در اين صورت نميرسد ايشانرا ر
 و الثبوت است نزد ايشان، و اگر قايل شوند بر آنكه هدايت منوط بمجاهده و رياضت كه فضل و دانش آنحضرت مسلّم

ادت و بارتكاب اعمال حميده و ا جتناب افعال نكوهيده است در اينحال بطريق اولي نميتوانند سخن و عب بكثرت طاعت
گويند، چه كه رياضت و كثرت عبادت و طاعت آنحضرت أظهر من الشّمس و أبين من االمس بود بحديكه هيچ جا 

لوم ظاهري نيست و مشروط حدي و حاسدي انكار آن نميتوانست نمود، و اگر گويند كه هدايت مربوط بتحصيل ع
و عنايت ازلي است، در اين وال بطريق اولي مذمت و  بكثرت عبادت و مجاهده و رياضت نيست بلكه امري موهبي است 

انكار آن بزرگوار نتوانند نمود و زبان طعن نتوانند گشود چه علت آن ظاهر است، و چون كماالت و فضايل آنحضرت را 
ت را در طاعت و عبادت شنيدند و احوال و افعال خود را باحوال و اعمال آنحضرت ديدند و غايت بذل جهد آنحضر

آمد كه رضاي خاطرش  سنجيدند اگر اذعان ميكردند كماالت و فضايل و محامد صوري و معنوي آنحضرت را الزم مي
ت و كسي بمحفل ايشان ايشان فاسد ميگش زار ايشان كاسد و هنگامةپس در اين وال بابجويند و طريق انقيادش بپويند، 

گذشت و حب جاه و ميل دنيا مانع ميشود از آنكه منقاد چنين شخصي بشوند و بچنين كسي بگروند، پس البد شدند  نمي
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كه جهت حب جاه و رفعت دستگاه مذمت آنحضرت نمايند و زبان بطعن و تشنيع آنحضرت گشايند تا بازار ايشان با 
اند و نژاد درست ندارند  سق باشد، و ديگر چون آنكه اكثر علماي عصر بي اصل و نسبرونق بماند و امور دنياي ايشان من

اند و بسبب كسب علم و اصطالحات چند نزد عوام از خواص محسوب ميشوند و  ب ايشان فرومايه و رذل زادهلبلكه اغ
ركيش را تاديب نميكنند، اند و بتهذيب اخالق و كسب مكارم نميكوشند و نفس كاف بهمان پست فطرتي و بداصلي باقي

آنجمله، يكي الجرم در مرتع خودرائي و خودروي ميچرند و در هواي تمنّاي نفس ميپرند شاهد بر اين مقال بسيار است از 
و صدراسالم هر كه بمجرّديكه شهادتين بر زبان آوردي او را مردم مسلمان ) ص(آنكه در زمان پيغمبر آخرالزمان

مجالست كردندي و خويشي و وصلت نمودندي، و در اينزمان اهل ايمان را حكم بكفر  دانستندي و با او معاشرت و
تر  طرفه! و اعتنا بكالم آن مسلمان نمينمايند! آن مسلمان گويد كه من مسلمان و از اهل ايمانم نميشنوندمينمايند هرچند 

بينّه بگفته دو سه اجالف تكفير  شاهد و آنكه اگر شخصي با درويشي مجالست كند و معاشرت نمايد همان كس را بي
سخن بسيار است و ما بپايان ! تر آنكه طايفه اخباري را نيز تفسيق و تكفير ميكنند و عجب! ميكنند و اخراج بلدش مينمايند

سخن نتوانيم رسيد اهللا تعالي از شرّ فتنه آخرالزمان محفوظ دارد بمحمد و آله اال مجاد، حاصل كالم آنكه آنحضرت در 
ل اربعه وحيد زمان بود و در كماالت ظاهري و باطني بر عرفاي زمان سبقت مينمود و در علم شريعت و طريقت و فضاي

معرفت و حقيقت زياده از صد هزار بيت تحرير فرمود و كتب مفيده و رسايل متعدده نوشته و فقير از سخنان آن قدوه 
واهد آورد، بلكه از باطن فيض مواطن آنحضرت اين مجموعه عرفان در اين مجموعه بر سبيل استشهاد و تزيين آورده و خ

در شهر تبريز سنه هزار و آنجناب » هرچه كند همت مردان كند« مصرعرا جمع و مدون كرده است و خواهد كرد آري 
  :و دويست و سي و نه هجري از جهان پر مالل بسراي بهجت مĤل انتقال كرد

    نظم 
  

  

بعد از رحلت آنحضرت از اين دار محنت بسراي راحت در ميان فقراي سلسله عليه اختالف فراوان بظهور رسيدو اختالل 
وع يافت، حتّي كسي كه در كلّي از هر طرف ظاهر و پيدا گرديد و شيوه ملوك طوايف شيوع و انواع فتن و محن وق

هم مگر باطن آن بزرگوار همت نموده امور طريقت نظام گيرد ! طريقت هرّ از بِرّ فرق نتواند كرد بوادي خودسري شتافت
و كار و بار فقرا انجام پذيرد، فقير معروض ميدارد كه از آن مظهر آيات كرامات بسيار ديده و خارق عادات بسيار شنيده 

از آنجمله نوبتي نها تحرير يابد هر آينه دفتري مبسوط گردد، اما بذكر چند حكايت آن مبادرت مينمايد، كه اگر جميع آ
فقير از فارس بعزم زيارت آنحضرت رفته بود در حين رخصت مراجعت بعد از تقديم مراسم اشفاق فرمود كه امشب بايد 

فقير بنا بر نسيان و عدم اني و نام هر دو قريه را فرمود، قريه احتراز الزم د  در فالن قريه منزل نمائي و از نزول فالن
مساعدت وقت در آن قريه كه نهي فرموده بود منزل گزيدم بعد از آنكه زحمت بسيار كشيده ضرر مالي نيز ديدم هنگام 

ر نسيان و طلوع فجر نهي آنجناب بخاطر رسيد، همانساعت از آنمنزل ارتحال نمودم و پناه بباطن آنجناب برده عذر تقصي
اي بجهت سرافرازي فقير ارسال فرموده در آن اشارت نموده بود كه وقت رحيل  ضيق وقت كردم، و ديگر نوبتي تعليقه

ام كه فالن دعا را ورد نمايم و چون در عبارت و مضمون دعا نظر كردم بغايت مضطرب  نزديك شده و من مأمور گشته
دم، و چون بشرف حضورو موفورالسرور آنحضرت مشرّف شدم، گشته در همان چند يوم قصد زيارت آنحضرت نمو

باشي،   روزي بفقير فرمود كه اجل من قريب شده است و بعد از من بايد كه فقرا را متوجه شوي و مراقب احوال دوستان

 ايدريغا ايدريغا ايدريغ
 د در بحر مجازاي او بو قطره

  

 ميغ يرگشت پنهان آفتابي ز 
 سوي درياي حقيقت رفت باز
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م فقير عرض نمود كه مرا در اين عالم بجز حضرت تو تعلقي نيست اگر همت فرمائي وتوجه نمائي در خدمت تو بعال
ديگر انتقال نمايم غايت مكرمت باشد؟ در جواب فرمود كه تو در اين عالم مدتي در قيد حيات خواهي بود و من عالم را 
بدرود خواهم نمود بايد كه مرا فراموش نكني؛ فقير را از استماع آن كالم صدق انجام رقّت تمام دست داد، و مكرّر 

برذات خجسته صفاتش مرضي عارض  اتفاق نخواهد افتاد، و ديگر نوبتي ميفرمود كه از سفر آذربايجان براي من مراجعت
بعد از توجه فرموده بودند كه امروز يا فردا ! باشد گشت و اطباء انار تجويز كردند و حال آنكه در قلمرو همدان انار نمي

موده بود همانروز يا روز ديگر براي ما انار ميرسد، في الواقع يكي از مخلصان آنحضرت از خطّه كاشان باري انار ارسال ن
آنحضرت از مشاهده آنحال بگريه درآمد، نزديكان علت گريه را پرسيدند؟ در جواب فرمود كه ميترسم كه اين ! رسيد

پسر نيك اختر   اهللا تعالي عليه از آنحضرت پنج  ةرحماستدراج باشد و باري تعالي براي امتحان اينحال را بمن نموده باشد 
آقا عبدالجواد و آقا  :يزه گوهر در صفحه روزگار يادگار ماند و اسامي فرزنداني ذكور بر اينموجب استو سه دختر پاك

و آقا عبدالحميد و اين هر سه از بنت عم آنحضرت بوجود آمدند، و ديگر ميرزا علي نقي و يكي ديگر كه بسبب  يمابراه
ّزاده و از قيود  همگي ولي الولدالويلّ نصف الويلّمشهور طفل بودن نام آن مرشدزاده در خاطرم نيست اگرچه بموجب مثل 

  . اهللا تعالي و ابقاء اند اما اكبر و ارشد و افضل و اكمل ايشان آقاعبدالجواد است سلّمه افعال نكوهيده آزاده
  

  وصيتنامه حضرت مجذوبعليشاه
  :گويد كه) مستعليشاه(الحاصل راقم 

بوده و از نظر كيميااثر آن حضرت اقتباس فيض نموده، آن حضرت به اين  )مجذوبعليشاه(مدتها در خدمت آن جناب  -
بضاعت كمال شفقت داشت و در لوازم تربيت و تكميل فقير هيچگونه فرو نميگذاشت و پيوسته مراقب حال و مترقب  بي

و مجالست حكام نهي احوال فقير بود و بر انقطاع تام و ذكر دوام و فكر مدام ارشاد و داللت مينمود و از صحبت عوام 
  .ميفرمود

چنانچه نوبتي تعليقه به جهت سرافرازي فقير ارسال فرمود و در آن اشارت نمود كه وقت رحلت نزديك است و من مامور 
  :ام كه فالن دعا را هر روز بخوانم و آن اين است گشته

  عنداملوت و العفو عندالعذاب            اللهم اين اسئلكه الراحه 
بارت دعا نظر كردم از مضمون آن بغايت مضطرب شدم و در همان چند روز قصد زيارت آن حضرت در ع و چون
  8كردم

اي به جناب مستعليشاه ارسال داشته كه مفاد آن مبتني بر  از اين متن مشخص و محرز ميگردد كه حضرت مجذوبعليشاه نامه
  :دو امر بوده

  اعالم به ارتحال قريب الوقوع -1
 افرازي جناب مستعليشاه به سبب تعيين ايشان به جانشينياي به جهت سر تعليقه -2
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  حركت جناب مستعليشاه به حضور حضرت مجذوبعليشاه
به سبب احساس وفات قريب الوقوع مرشد  بزرگوارشان بيدرنگ راهي  -مستعليشاه از شدت اضطراب و ناراحتيجناب 

شاه به ايشان وصيتهاي شفاهي خويش را در امر زيارت ايشان در همدان ميشوند و در طول اقامتشان حضرت مجذوبعلي
  .سرپرستي فقرا مينمايند

  :و چون به شرف حضور آن جناب مشرف شدم بعد از اظهار الطاف بسيار فرمود كه
اجل من نزديك شده، بعد از من بايد متوجه فقرا شوي و مراقب احوال درويشان باشي و صحبت خود را درباره دوستان 

  .بيت سالكان همت گماريمبذول داري و در تر
  :اين كلمات بعينه از آن حضرت است كه به طريق نصيحت و وصيت و شفقت به فقير فرموده است كه

ام بايد به حول اهللا و قوته به پايان رسانيد، سنت اصحاب كهف را بايد بعد از اندراس احيا  اين كار را به دست گرفته
با هر كه . نشينيم و  كوشش بر وجه كمال نمائيم تا به مقر اصلي خود برسيممردانه كمر همت ببنديم و از پاي ن. نمائيم

اگر سخن صواب صالح نباشد، باري خموشي كه . نشينيم ابتدا به سخن حق كنيم پيش از آنكه او ابتدا بسخن باطل نمايد
   9احدي الصوابين است اختيار نمائيم

  : و در مقام ديگر فرمود كه
و باليا بر خود خريدند از همه فرق تا آن كه بعضي مستعدين را فيضياب نمودند، حالي كه از  كشيدنداكابر عظام زحمت 

بينيد پس خود را كنار كشيدن و از زحمت و تصديع فرار نمودن و طالب  تقديرات آسماني به اين وضع شده است كه مي
مام در استكمال مستعدين نمودن و آنچه از به قدر يسر و ا مكان بايد سعي و اهت. و راغب به استراحت شدن بيصورت است

جهت خود خواهانند از دوستان مضايقه ننمايند و همواره مسترشدين و مستعدين را به وظايف طاعات و  اذكار سرگرم 
دارند و برعايت آداب شريعت مقدسه ترغب نمايند و مهمل و معطل نگذارند تا اين كه بعون اهللا المتعال صاحب و مالك 

زيرا كه مردم در طلب دنياي دنيه چه رنجها . ر شوند و اگر كسي استعجال نمايد، بوالهوس است، طالب نيستملكه حضو
  :اند و عمرها گذرانيدند اكابر زحمتها كشيده. كه نميكشند و طلب حق جل و عال احق از آن است

  تا شبي روي نيكبختي ديد    سال سختي ديد 60اوحدي 
طالب صادق كم . وجب افسردگي شما نشود، چه اكثر اهل اين زمان همين حال را دارندطالبان مبايد كه عدم استقامت 

   10 .اند كه اگر هزار يكي به منزل رسد مارا قبول است و بايد در فكر اين و آن نباشيم است و فرموده
  :و در جاي ديگر فرمود

ايد به طريق فراغت و آزادي گذران نموديد،  در اين مدت مديد كه در سلك اهل فقر به عنايت اهللا المستعان منسلك شده
هر كس را طالب ديديد به او فيض برسانيد، . حال ديگر آزادي را به كنار بگذاريد و در كمال اهتمام متوجه طالبين باشيد

لمتعال ايد تلقين ذكر خفي قلبي و فكر را فرمائيد و بايد بعون اهللا ا به آداب و اركان كه به شما رسيده و مالحظه فرموده
اگرچه مردان خدا كردند و ميكنند، ليكن . چراغ روشن شده را محافظت نموده و كمال سعي در زيادتي روشني نمود

مخلصان هم به قدر امكان بايد سعي در بيرون آمدن از عهده تكليف نمايند تا شرمسار و منفعل به فضل اهللا المتعال نزد 
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   11.د كوتاهي به طالب ننمود و بحبل اهللا المتين متوسل ساختاولياي خدا نباشند، خالصه همين است كه باي
  

  اختالف در امر جانشيني حضرت مجذوبعليشاه
سالگي رهسپار شهر تبريز گشتند و در اين شهر به بيماري وبا مبتال  63گذشت حضرت مجذوبعليشاه در سن چنان كه 

گوزلوي همداني كه  آقا محمدخان قره اب حاجيك روز كه بيماري شدت گرفته بود به عموي گرامي خويش جن. آمدند
  :در التزام ركابشان بودند، فرمودند

  .من شب گذشته هيچ نخوابيدم و تا صبح با جناب ميرزانصراهللا خان اردبيلي صحبت داشتم -
 ام كفن اي را كه در صندوق نهاده پارچه. همچنين به همراهان خويش نيز فرمودند كه اين لحظات آخر حيات من است

روز بعد . ديگر وصيتي ندارم. زاده سيدحمزه دفن كنيد و جناب نصراهللا ميرزا بر من نماز گذارد نمائيد و مرا در مقبره امام
هجري قمري از اين عالم ارتحال فرمودند و فقراي حاضر در محل برحسب وصيت ايشان عمل  1238ذيقعده  22پنجشنبه 
  .كردند

ن همانند جناب ميرزا مسلم ارومي و جناب ميرزانصراهللا خان اردبيلي و برخي ديگر پس از رحلت اين بزرگوار مشايخ ايشا
فقري مستعليشاه ين شيرواني ملقب به لقب العابد كرده و حضرت حاج آقا ميرزا زيندر خانقاه ايشان در بيوك آباد اجتماع 

ت مستعليشاه در مورد سفارشات و د  و پس از انقضاي چهل روز گفتگو و استماع اقوال حضرنيز به اين جمع پيوستن
اي كه در اين خصوص به ايشان ارسال داشته  نامه  وصيتهاي حضرت مجذوبعليشاه به ايشان در مورد امر جانشيني و رويت

و ايشان را به همدان احضار فرموده و حضوري مراتب الزمه را براي بعد از خودشان به ايشان ابالغ فرموده بودند و نيز بعد 
  .ده كراماتي كه از جناب صادر شد، همگي بر جانشيني ايشان اتفاق نموده و با جنابشان بيعت كردنداز مشاه
اختالف بزرگاني  -كوثر عليشاه -بزعم نويسندگان و بويژه به اعتقاد پيروان جناب حاج آقا مالمحمدرضا همداني :تذكار

حضرت مجذوبعليشاه بود، و جناب ميرزا مسلم ارومي و  امثال جناب ميرزا نصراهللا خان اردبيلي كه تا دم وفات بر بالين
جناب ثابتعلي با حضرت مستلعيشاه ناشي از اين واقعيت است كه مجذوبعليشاه نه كتبا و نه شفاها سخني درباره جانشين 

ه با  اين حال بايد دانست كه همه اين بزرگان كه پس از رحلت مجذوبعليشاه در شبه. خويش انشاد نكرده بوده است
در بيوك آباد همدان با جناب مستعليشاه بيعت كردند و ساليان درزا از ارادتمندان ايشان بودند، پس از اجتماع چهل روزه 

باقي ماندند و سرانجام نيز با توقير تمام ايشان را به پايتخت دعوت كردند ودر مجلس نيازي كه با حضور محمدشاه قاجار 
  . نشاندند تفصيل اين مقال در همين مقدمه آمده است در تهران تشكيل شد ايشان را در صدر
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  از بستان السياحهنقل متن كامل وصيتهاي حضرت مجذوبعليشاه به جناب مستلعيشاه 
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24 

  واقعه بيوك آباد همدان
از جمله . پس از رحلت حضرت مجذوبعليشاه چندنفر از معاريف فقراء با جناب مستعليشاه شروع به مخالف نمودند

مرحوم حاج مال محمدرضا همداني معروف به كوثرعليشاه كه از دانشمندان بزرگ زمان خود بود به استناد سبقت در 
اجازه و معاضدت جناب مجذوبعليشاه از طرف مرحوم نورعليشاه اول اطاعت از ايشان ننموده و خودشان به استناد همان 

رومي و مرحوم ميرزا علي قهفرخي و مرحوم صدرالممالك اجازه دعوي جانشيني نمودند و نيز مرحوم ميرزا مسلم ا
  . اردبيلي و مرحوم حاج سيدحسين راجگويي طبق يادداشتهاي مرحوم صدرالعرفا ابن مستعليشاه شروع به مخالفت نمودند

  .علت عدم اطاعت را نبودن اجازه كتبي براي ايشان ميگفتند
باالخره طبق خواهش بسياري از فقراء تصميم گرفته شد كه تشتت وا ختالف در بين فقراء شد و اين اختالف باعث 

. مدعيان جانشيني در بيوك آباد همدان در خانقاه مجذوبعليشاه مجتمع شده و مذاكره نمايندكه تكليف فقراء تعيين شود
 حضور جناب مستعليشاه هم به شيراز عرض شد و ايشان پذيرفتند و به طرف بيوك آباد حركت نمودند و حاج حسين

كرد به همراهي ميرزا علي قهفرخي به آنجا  راجگويي كه مرد نطاق سخنور و فاضلي بود و بيش از ديگران هتاكي مي
اي نيز كه از فقراي بسيار صادق بود در  رفت و جناب ايشان هم از راه تهران عازم شدند و مرحوم حاج سيد حسين جرقويه

قاجار كه از ارادت كيشان آن حضرت بوده در خدمت حركت  خدمتشان حركت كرده و از تهران هم مرحوم محمدخان
پس از ورود به بيوك آباد چندنفر . كره و در بين راه كرامت هم از آن جناب ديده و بر ارادت و خلوص او افزوده گرديد

مذاكره  مزبور هم حاضر بوده و جمعي از فقراء هم در آنجا مجتمع شده و چهل روز هم همه روزه مجلس منعقد شده و به
شب چهلم محمدخان و جمعي از فقراء در آخر شب خدمت جناب ايشان رسيده و با اصرار و تضرع . ادامه ميدادند

  :ايشان تبسم نموده فرموده بود. استدعا ميكنند راضي نشوند بيشتر از اين ما خجلت بكشيم و جواب اين مدعيان را بدهيد
  .فردا به همت اولياء درست ميشود -

  :ادبي نموده و به ايشان توهين نمودو از جمله گفت سيدحسين راجگويي بيش از هر روز هتاكي و بيبعد حاج اتفاقا روز 
  !رسيدگي نمايند بردار بگذار بزرگان به حال فقراء حاجي شيرواني از اين فقرا چه ميخواهي؟ دست -

  :ايشان متغير شده، فرموده بودند
  .كني مياي بيحيا چهل روز است جسارت ! خفه شود خبيث -

. حاج حسين دفعتا بلند شده به زمين ميخورد، به طوري كه سخن گفتن نميتواند و گويا گلوي او را گرفته فشار ميدهند
او . شود شود و حاج حسين نزديك به مرگ مي مجلس منقلب شده همه به گريه ميفتند و فرياد العفو العفو از همه بلند مي

  :ايشان فرموده بود. بوسيده و از ته گلو با زحمت استدعاي عفو كردشان را را خدمت ايشان رسانده و او زانوي اي
  .مشروط به آن كه بعد از اين اينطور جسارت و هتاكي نكني! برخيز اي بيحيا -

  .او هم فورا حركت كرده و  نهايت ادب را در حضور ايشان ابزار داشت
  :سپس جناب مستعليشاه فرموده بودند

  جسارت ميكردي؟ علت چه بود كه اين چنين -
  :اظهار كرده بود

  .ديگران مرا تحريك نموده وادار ميكردند، و ا حتياج مادي هم ممد شد -
بعد از آن حال او تغيير كرده و كمال ارادت و خلوص اظهار ميكردو ايشان هم براي او مقرري ساليانه تعيين نمودند و 
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مشاهده اين امر توبه نموده و خدمت ايشان عذرخواهي و مرحوم ميرزا علي هم كه امر برايشان شبهه شده بود، پس از 
   12...طلب عفو كرده و با نهايت خلوص نيت ارادت ميورزيد و با لقب ثابتعلي از مشايخ ايشان بود

آقا  ترين و بزرگترين مشايخ سلسله عليه به نام موالنا حاج  با اين همه يك سال و نيم بعد از اين واقعه، يكي از با سابقه
اللهيه اعالم ارشاد باالستقالل  رضا همداني و ملقب به لقب فقري كوثرعليشاه با ارسال دو نامه خطاب به فقراي نعمتمحمد

فقط براي ارضاي حب رياست طلبي و به هواي  -زيرا بسيار اشخاص ديگر. نمود، و اختالف عظيمي در كارها برپا گشت
  :ش فراتر نهادند چنان كه اشاره ميشوددر كار دعوي كردن جري شدند و پا از گليم خوي -نفس

حضرت مجذوبعليشاه از اين دار محنت به سراي راحت در ميان فقراي سلسله عليه اختالف فراوان به ظهور بعد از رحلت 
رسيد و اختالل كلي از هرطرف ظاهر و پيدا گرديد و شيوه ملوك طوايف شيوع و انواع فتن و محن وقوع يافت، حتي 

آن بزرگوار همت نموده امور طريقت نظام گيرد ! ت هر از بر فرق نتواند كرد به وادي خودسري شتافتكسي كه در طريق
  .13و كار و بار فقرا انجام پذيرد

با آگاهي از مضمون دو  -اي عزلت گرفته بودند كه در آن ايام به حال خفا در شهر شيراز در زاويه -مستعليشاهحضرت 
اما موالنا . ا با ارسال مراسالت تمهيد مقدمات مالقات با ايشان را فراهم آورندنامه جناب كوثرعليشاه كوشيدند ت

كوثرعليشاه اين درخواست را نپذيرفت و به اين ترتيب شكافي كه در ميانه ايجاد شده بود نه تنها پر نشد بلكه براي هميشه 
اللهيه از اين زمان به طور  وده، و سلسله نعمتاي از فقرا با جناب كوثرعليشاه بيعت نم به اين ترتيب پاره. عميقتر گرديد

از آنجا كه وقوع اين شكاف در زمان تحرير كتاب مستطاب حدايق . مسلم به دو شعبه و بنا به قولي به سه پاره انقسام يافت
آن به ميباشد كه در السياحه بوده فلذا كهنترين سندي كه درباره انشعاب سلسله در دست محققان قرار دارد همين كتاب 

كه ادب فقري اقتضا ميكرده همه جا در آثار گوناگونشان از اند، و از آنجا  دقت جناب مستعليشاه به اين امر اشاره نموده
القدر سلسله و از پيش كسوتان سلوك محسوب ميشدند با احترام و تعظيم هرچه  جناب كوثرعليشاه كه از مشايخ جليل

ه از اين متن و ساير متون به معرفي چهره ارجمند جناب موالنا كوثرعليشاه پرداخته و اكنون با استفاد. اند تمامتر ياد نموده
تا  -شود و آنگاه به بررسي احوال زندگي حضرت مستعليشاه و كيفيت اتصال سلسله به ايشان به براهين ايشان اشاره مي

  . پرداخته خواهد شد -آنجا كه فضاي مقدمه كتاب اجازه دهد
  

  ا محمدرضا همداني ملقب به كوثرعليشاهمعرفي چهره موالن
از بدو صباوت در ظل عاطفت جناب آقاي مجذوبعليشاه كبودرآهنگي . فرزند مال محمد امين همداني است جناب ايشان

قدس سره العزيز تربيت يافته و هم در مرافقت ايشان تحصيل علوم عقلي و نقلي نموده و از يمن همت واالنعمت آن 
اب حسينعليشاه طيب اهللا ثراه تلقين شده و به خدمت اكثر مشايخ ايران رسيده و به حج بيت اهللا جناب در مالزمت جن

از علماي زمان سنگ طعن و لعن . الحرام و زيارت خيراالنام موفق گرديد، و سفر خراسان و آذربايجان و عراقين كرده
چنان مستاصل نمودند كه در آن بلده نتوانست  خورده و خانه آن عزيز را به تاراج بردند و بعد از آن خراب كردند و
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  .14در فقه مجتهد زمان و در حكمت سرآمد دوران است. مسكن گرفت، ناچار راه تبريز پيش گرفت
تكميل باطن در خدمت موالنا حسينعليشاه قدس سره فرموده و از خلفاي ايشان است و در فضل و جناب كوثرعليشاه 

  . 15در فن مناظره بغايت قادر و به انواع سخن و مباحثه ماهر است... جهانيان است  كمال صوري و معنوي معروف و مشهور
المحققين موالنا محمدرضا ابن موالنا محمدامين افضل فضالي زمان و اعلم علماي دوران بود و در  ةالمتالهين و اسو ةقدو

ش كوثرعلي بود و در بدو صباوت در ظل لقب گرامي. فضايل انساني و كماالت نفساني بر اكثر علماي عصر تفوق مينمود
عاطفت والد و مرشدنا تربيت يافته و در خدمت شيخنا به تحصيل علوم عقلي و نقلي شتافته و از توجه داللت شيخنا قدس 
سره از جناب عارف باهللا حسينعليشاه تلقين شده و به صحبت اكثر مشايخ عظام رسيده آخراالمر ناچار به دارالسلطنه تبريز 

چون نايب السلطنه به عزم تسخير به صوب كرمان ... و چند سال در كمال عزت و احترام در آن ديار زندگاني نمود  رفت
هجري است در ماه  1247توجه كرد آن بزرگوار در موكب همايون به آن صوت تشريف آورد، هم در آن سال كه سنه 

از آن بزرگوار . ر مزار فيض مدار مشتاقيه مدفون گشتجمادي االول از دار فاني به سراي جاوداني انتقال نمود و د
راقم به كرات و مرات با آن بزرگوار مالقات نموده و ايام چند ... تاليفات بيشمار و رسايل بسيار در روزگار يادگار است 

   16.در خدمتش بوده است
آيد كه جناب موالنا  شد معلوم مي السياحه و حدايق السياحه و بستان السياحه نقل از آنچه تاكنون از سه كتاب رياض

محمدرضا همداني در ابتدا به حكم حضرت نورعليشاه معاضد و پيردليل حضرت مجذوبعليشاه بودند، و سپس از دست 
و نظر به . مبارك جناب حسينعليشاه مستقال اجازه ارشاد و لقب فقري كوثرعليشاه دريافت داشتند و از خلفاي ايشان شدند

افقت قويم در امر سلوك با حضرت مجذوبعليشاه نام گراميشان ذيل فرمان ارشاد مجذوبعليشاه وارد مرافقت قديم و مو
پس از آنكه . شده و در آن بعنوان پير دليل سالكان معرفي گشتند، اما در اين فرمان لقب فقري براي ايشان معين نشد

يف عرفاي ايران را در كربالي معال هجري قمري معار 1233رحلت حضرت حسينعليشاه نزديك شد ايشان در سنه 
الواصلين مقرب درگاه سبحاني حضرت مجذوبعليشاه همداني  احضار فرموده و در حضور ايشان قطب العارفين و زين

قدس سره العزيز را تصريحا خليفه الخلفا ساخته، ايشان را به جانشيني خويش منصوب فرمودند و همگي حضار نيز با 
حضرت مجذوبعليشاه نيز ماذونين و مشايخ را در منصب خويش . ول ربقه واليت ايشان نمودندايشان بيعت كردند و قب

اي به ارشاد عباد  تفويض كردند و بدين ترتيب جناب موالنا محمدرضاي همداني كوثرعليشاه همچنان در درجه خليفه
  .اهتمام داشت

  
  علت بروز شبهه براي جناب موالنا كوثرعليشاه

ه جناب موالنا كوثرعليشاه نسبت به اغلب مشايخ سلسله عليه تقدم در سلوك و در اجازه داشتند، و نيز از نظر به آن ك البته
عليشاه به عنوان پير دليل جناب مجذوبعليشاه معرفي شده بودند، و نيز نظر به عمق معلومات رآنجا كه در عهد حضرت نو

و طريقت در ذهن ايشان چنين مندرج شده بود كه پس از  فقهي و دارا بودن درجه اجتهاد و اشتهار فراوان در شريعت
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اما وصيت حضرت مجذوبعليشاه نشاني از اين . رحلت حضرت مجذوبعليشاه مقام قطبيت به ايشان تفويض خواهد شد
كه متكي به  –فلذا كليه مشايخ در برابر حضرت مستعليشاه منقاد شده و با ايشان در مقام قطبيت . مضمون با خود نداشت

با اين حال جناب كوثرعليشاه . بيعت نمودند -ثر صحيح و سفارش شفاهي و مراسله مكتوب حضرت مجذوبعليشاه بودا
نظر به مقدماتي كه ذكر شد به روش ساير مشايخ تاسي ننمود، و باالخره يك سال و نيم بعد از استقرار امر در زير رايت 

موده و مستند خود را نيز همان فرمان كهنه حضرت نورعليشاه قرار الل اقدام ناحضرت مستعليشاه به دعوي ارشاد باالستق
  . داد

  
  تذكار

بر اهل بصيرت مخفي نيست كه اصطالح خليفه كه سابقا در سلسله نعمت اللهيه معمول بوده و امروز همچنان در ميان  
بر درويشي اطالق ميشود كه به  و اين اصطالح. سلسله قادريه برجاست، به معني شيخ مجاز و ماذون در امر ارشاد ميباشد

سبب سلوك و جذبه همه عقبات راه را بريده و به كمال استعدادي خويش نايل آمده و دل مباركش مهبط تجليات انوار 
نظر به آن كه وجود وي محو در وجود پير ارشاد است، بدينروي دست او دست پير و دستگيري او با . الهي شده است

يعني امر هدايت او باالستقال نيست، بلكه به علت اتصال به وجود پير، . شود فه وي محسوب مياجازه پير است، و وي خلي
  . انوار هدايت مرشد وقت كه ولي زمان است از مشكات او نيز ظهور مينمايد

آيد و مستلزم امضاي قطب الحق  به همين دليل پس از رحلت قطب وقت، خالفت مشايخ نيز به محاق تعطيل در مي
معموال هر يك از اقطاب در زمان خود، مشايخ چندي را ماذون به ارشاد كرده و به خالفت خويش به اكناف و . ميباشد

از ميان خلفاي متعدده، آن كسي كه امر . اقطار عالم روانه ميسازند تا به ارشاد عباد و دستگيري از طالبان همت گمارند
بالمنازع خليفه الخلفاء ناميده ميشود، و در زمان خود قطب  ارشاد كلي پس از رحلت قطب وقت به وي واگذار ميگردد

بر اين مبنا بايد دانست كه حضرت مجذوبعليشاه و حضرت حسينعليشاه . ميشود و ساير خلفاء بايد از چراغ او اقتباس نمايند
عليشاه و حضرت مشتاقعليشاه و حضرت مظفرعليشاه از خلفاي حضرات  و حضرت معطرعليشاه و حضرت فيض

پس از رحلت حضرت نورعليشاه، حضرت حسينعليشاه خليفه الخلفاء و . عصومعليشاه دكني و نورعليشاه اصفهاني بودندم
قطب وقت خويش شدند و در زمان خود جناب حاج مال محمدرضاي همداني را به خالفت ماذون فرموده و ملقب به 

يي به حضرت مجذوبعليشاه رسيد، و در عصر ايشان نيز پس از رحلت حسينعليشاه مقام خليفه الخلفا. كوثرعليشاه ساختند
  .جناب كوثرعليشاه همچنان جزء اولياي بنام و  خلفاي صاحب مقام سلسله عليه نعمت اللهيه بودند

  
  ارسال دو نامه

اي به وصيتنامه حضرت مجذوبعليشاه  دهد كه جناب موالنا در اعالم ارشاد باالستقاالل اشاره موجود نشان ميقرائن 
مضمون اين دو نامه به شرحي كه در كتاب مستطاب حدايق : اند اند، و آغاز امر ارشاد خود را بر ارسال دو نامه نهاده نمودهن

  :السياحه وارد و ثبت شده، چنين ا ست
ال ارس) به شيراز(معروض ميشود كه يكنفر از درويشان كه از شان او بسيار دور بود از دارالملك تهران كتابتي براي فقير 

در آخر آن كتابت، آن درويش نوشته . نمود و در آن كتابت سواد دو مكتوب بود، يكي مختصر و ديگري اندك مطول
در مكتوب مجمل اين فقره بي زياده و . است) كوهرعليشاه(بود كه اين دو مكتوب سواد مكتوب جناب حاجي مال رضا 
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  :نقصان مسطور بود
  .ي بادسالم بر همه اهل فقر، سيما بر فقراي ر

حضرت (= محمدجعفر نوشته مرا بنويسيد و بخوانيد و حجت ميانه خود و خدا دانيد و هر كسي مريد حاجي 
ليكن ديگر . مند شود، و اگر نيايد اختيار دارد بود بر وي الزم است كه نزد ما بيايد و از تربيت ما بهره) مجذوبعليشاه

  . زحمت نكشد كه ترقي نخواهد كرد
  والسالم. ه همگي از حرف ارجمند سعادتمند ميرزااهللا ويردي بيرون نروند، سخن او را سخن ما داننداالن علي العجال

  
  :نوشته بود كه -از آن جمله -و در مكتوب مفصل

خواهش اين كه مرا صاحب اختيار و خليفه كار و يار فقر بدانيد نيست، اين براي كسي اين قدر بدانيد كه اين جانب 
بنده را احتياجي به دنياي مردم نيست، نه سر . د كه اين نقل را اسباب دنيا داري خود نمايدخوب است و ثمر دار

كه اين نقل در ايران ) آن است(اگر حقيقت امر را ميخواهيد دانسته باشيد . بلندپروازي دارم، نه هواي مريدپروري
امثال او كه هزارگونه غرض دارند و  اختصاص به داعي دارد، و احدي را جاي انكار نيست، مانند حاجي محمدخان و

  .شما را به يك نوشتن كاغذي از راه ميبرند. خودشان داخل هيچ جمع و خرجي نيستند
  . در شريعت مرا همه كس مجتهد ميداند و در طريقت امروز اين جانب را سرآمد روزگار ميگويند

مجلس من يك كلمه حرف بزنند؟ چه جاي ايد، آيا عرضه آن دارند كه در  آن اشخاصي كه شما مقابل بنده كرده
  !چيزهاي ديگر

با وجود اين همه كه گفتم اگر درباره داعي شكي باشد، برود و ارشاد نامه حاجي محمدجعفر مرحوم را ببيند كه در آنجا 
   17.اند كه تربيت مريدهاي حاجي محمدجعفر مرحوم را بايد فالني بكند جناب نورعليشاه نوشته

  
  اهنظر جناب مستعليش

بسوخت عقل : آيه انا هللا و انا اليه راجعون بر زبان رانده در بحر حيرت افتاد) دو نامه مذكوره(بعد از خواندن مكاتيب فقير 
  ز حيرت كه اين چه بوالعجبي است

  :نوشته بود) مفصل(تر آن كه در آخر مكتوب  عجيب 
  ...تربيت مريدهاي حاجي جفعر مرحوم را بايد كه فالني بكند ...  -

  :گويد) مستعليشاه( = قير ف
  ).اين دروغي بزرگ است(= هذا بهتان عظيم  -
در آن ) همان است كه فوقا ذكر و بررسي شد(شاه قدس سره اكنون نزد فقير موجود است ) نورعلي(نامه جناب ارشاد 

اه باطن خلق را نقلي نيست كه داللت صريح بر ارشاد و خالفت ايشان بكند، مگر همين قدر كه جناب آقا محمدرضا از ر
  .به سوي مجذوبعليشاه داللت نمايد

از اين كالم مفهوم ميشود كه ايشان در زمان حيات نورعليشاه قدس سره خليفه و صاحب ارشاد هم نبودند، چه جاي نقلي 
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   18 .ديگر
  

  صورت فرمان حضرت نورعليشاه در امر تعيين جانشين
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

و الصلوه علي نبينا صاحب لواء احلمد و املقام احملمود و السالم علي اوصيائه خلفاء اهللا امللك املعبود اما احلمد ملن ارشدنا باحلمد 
  بعد،

مراتب تكميل، كه  -در هر جزوي از اجزاي زمان، بل هر قطري از اقطار دايره امكان -بيوجود ذيجود كامل مكملچون 
ود نميگيرد و بدون مبلغي بالغ در هر دوري از  ادوار، بل در هر مقصود اهللا تعالي از ايجاد عباد آن است، صورت وج

كه  -و بلغ رسالتك معني امكان نميپذيرد، بناء عليه، بر حكيم علي االطالق: اي از بقاع اقاليم جهان به حكم صريح بقعه
ز شهرستانهاي اقاليم الزم است كه در هر عهدي از عهود عوالم امكان و در هر شهري ا -معالج امزجه انفس و آفاق است

كه سرمايه تربيت جمهور انام و مميز  -وجود ارزاني دارد و به ابالغ احكامزمان و مكان، ماده قابله استعدادي را خلعت 
 - بگمارد تا همواره سلسله كمال و تكميل ساري و پيوسته ماء معين ابالغ و تبليغ -استعدادات متضاده خواص و عوام است

  . در جويبار وجود جاري باشد -ربيت استكه اصل اصيل غصون ت
و چون طلوع كوكب اين مقصود بجز از مشارق االنوار نبوت و واليت ممكن نبود، شاهد دالراي اين مطلوب بجز در 

چرا كه نفوس طيبه ايشان مجمع البحرين قديم و حادث و  -حقايق نماي ذوات مقدسه و رسالت صورت نمينمودمرآت 
انا نظهر في : كه منطوقه -)وابسته است(لهذا بقاي اين سلسله به بقاي آن ذوات مقدسه  -باطن استبرزخ ذوجهتين ظاهر و 

نحن صنايع اهللا و الناس صنايع لنا دست جود آن : كل زمان بر آن شاهدي است باقي، و دوام نشئه اين افاضه را به مدلول
  . نفوس اقدس در مجاري محافل وجود ساقي است

و ظهور انوار و بروز آثار اهر تامه و هياكل مخصوصه ايشان به حسب ظاهر مرئي  و محسوس نباشد و در اوقاتي كه مظ
استعداداتهم الزم است تا سلسله منقرض و منقطع نگرديده، فيوض غيبي به  ةايشان در ساير افراد انسان علي قدر تفاو

  . توسط آن معادن انوار الريبي به عموم عالميان رسيده است
كمل آن وسايط را نظر به فرط محويت و ) ص(مسالك دين مبين و طالبان طريقه انيقه حضرت سيدالمرسلين و سالكان

كمال تخلق و تادب باخالق النبي و آداب الولي در انبياء و اولياء سالفه محو و  نيستي فرموده، در حقيقت به متابعت اوامر 
  .باشندو نواهي ايشان به آن ذوات اقدس و نفوس مقدس متاسي مي

مذكوره را در عهد خود تعيين نواب و وكال به اطراف عالم و اصناف امم و اجب كه هريك از اولياي و همچنين است 
تا حجت  -كه در ابالغ احكام اهللا به جمهور انام و توضيح طريقه حقه ولويه بر عموم خواص و عوام ساري گرديده -است

 –و از حين ظهور حضرت آدم تبليغ ماموريت به اتيان به حق قيام كرده باشند، اهللا بر عالميان تمام گرديده، ايشان هم در 
الي يومنا هذا يدا بيد و نفسا بنفس اين سلسله عليه علويه به نهج مسطور و روش مذكور جاري  -علي نبينا و عليه السالم

  . ل سلسله العودبوده و هكذا الي حين ظهور حضرت الخاتم و هو يوم الموعود وا لتامه المشهود و او
  بناء علي هذاالمقدمات،

                                                 
  553-حدايق السياحه - 18
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علي نعمه اللهي كه در اين جزء زمان در سلسله جليله مفصله فوق الكتاب به شرف ارشاد  حقير فقير نورعلي بن فيضبر 
متوثق به الطاف الهي است، الزم و متحتم است كه بدايع و دايعي كه دست  حق مفتخر و مباهي و در اجراي آن به نهج

لياي سلف در گنجينه خاطر اخالص مظاهر نهاده و ابواب فيوضي كه به بركت نفوس قدسيه ايشان بر چهره ضمير ارشاد او
حقانيت تخمير گشاده، به مواد مستعده و استعدادات قابله عوالم وجود ابالغ نمايد و طالبان رحيق تحقيق را از آن صهباي 

ابل انوار رسالت داند و اليق آثار واليت  مشاهده نمايد به دست فرحبخشاي لبالب اياغ نموده، هر يك از سالك را كه ق
و سقايت  -سالم اهللا -جد و جهد ابواب ارشاد را بر چهره او بگشايد و او را نيز به اهداي طالبان طريقه حقه مرتضويه

  .متعطشين زالل اسرار ولويه تعيين نمايد كه مهما امكن از عهده حقوق ابالغ و تبليغ برآيد
و كماالت اكتساب، عمده السالكين و زبده ) مĤب(عاليجناب قدسي القاب، فضائل مله در اين اوان ميمنت اقتران، جبال

كه مدتي است مديد و عهدي است بعيد كه  –الموحدين فرزندي آقامحمد جعفربن الحاج حاجي صفرخان قراگوزلو را 
شاه شرف هدايت يافته و  الواصلين فرزند ارجمند حسينعلي شان تجريد نشان سالله العارفين و زبده به ارشاد حضرت واليت

در زمره ارباب سلوك مسلوك در آمده، و در هر باب وظايف تجرد و تفريد را مسلوك داشته و در عتبات عاليات عرش 
درجات وارد حضور و منظور نظر حقانيت منظور شده، چندين اربعين را به مالزمت حضور ومواظبت ذكر مدام و فكر 

مام قيام و اقدام نموده، مورد امتحانات الزمه طريقه حقه خيراالنام گرديده و جميع اطوار و اخالق او را به ميزان تحقيق ت
رذايل دنيه او را از جميع  موتوا قبل ان متوتوا: سنجيده، آثار كمال از ناصيه احوال او بمنصه ظهور رسيده، والحق بر نص

به ارشاد ساير عباد از طالبين راه بر خود الزم  –هللا ترخص او را  ةحسبكوتيه زنده يافت، نفسانيه مرده و به اخالق حسنه مل
در  1207دانسته و مجاهده او را در اجراي طريقه حقه ولويه متحتم دانسته، به تاريخ بيست و دوم شهر محرم الحرام سنه 

ض شغل ارشاد و موقع امتحان و ابتالي حضرت ارض اقدس كربالي معلي، مشاراليه را عارج معارج عز و عال و به تفوي
مولي نموده، بين السالكين به خطاب مستطاب شاهي مخاطب، و در زمره عارفين به لقب ارجمند مجذوبعلي ملقب گردانيد 

هللا بال مشاركت نفس و  هوا رهنمايي به صراط المستقيم  حسبةكه به عنايت اهللا تعالي گمشدگان بيداي ناپيداي طلب را  –
ريقه حقه ولويه نموده و به اجازه اذكار خفيه قلبيه و افكار علويه ملكوتيه ابواب تجليات و طرق افاضات را بر چهره ط

  . قلوب عشاق حضرت مولي گشوده دارد
  ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

ثار علويه و تمامي آثار ملكيه پرتو اضائه انوار كه بنا به براهين محكمه عقليه و نقليه جميع اطوار سفليه ظالل آو از آنجا
آني از اوان كه به حسن ) هر(و در هر قرني از اقران و  -صورتي در زير دارد، آنچه در باالستي: كه –ملكوتيه است 

اي بر اورنگ  اند، و هر گاه خليفه ا او همراه فرمودهاز انبياء مامور به رسالت شده، يك نفر از اولياء را نيز ب) نبيي(صورت 
اند، تا به معاضدت و مراقبت يكديگر  اند، خليفه صامتي را نيز بر اسرار او آگاه نموده خالفت ناطق احكام واليت فرموده

 انا الصامت و حممد الناطق: چنانچه كلمه مباركه –احكام نبوت و واليت را جاري و در اثبات حق يكديگر را ياري نمايند 
و في الحقيقه مراتب  نبوت و واليت در يكديگر مضمر و مدغم و احكام ظاهر و باطن با هم  -بر اين برهاني است مطابق

رقم  انا حممد و حممد انا: و مظاهر تامه اين انوار مجمع البحرين حدوث و قدم، و بر جريده اين معني كلمه قدسيه -توامند
بيت ايشان ماده قابله انساني را مستعد ظهور آثار است، لهذا در هر عهد و اواني، و در هر زمان و مكاني كه آفتاب تر

رسالت و انوار واليت كند، الزم است كه به حسب صورت دو مظهر از هم ممتاز و در معني ايشان را به عز وحدانيت 
گر  هكه ايشان نيز باطنا معاضد و معاون يكديگر، و ظاهرا از يكي آثار رسالت و از ديگري انوار واليت جلو -سرافراز دارد



31 

باشد، و همچنين رشته اين معني نيز از ازل بايد متصل و در عهد واليت هيچ يك از اولياء از هم منفصل نگرديده تا در 
قب به مجذوبعليشاه اين زمان كه نوبت ارشاد به مقتضاي كمال استعداد به فرزند ارجمند نيك سير آقامحمد جعفر مل

مود كه يكي ديگر از فرزندان وحدانيت توامان را كه ظاهرا و باطنا با مشاراليه به متابعت آن سنت سنيه، الزم ن رسيده، نظر
سمت مناسبت و قوت مرافقت داشته باشد، به معاضدت او تعيين نموده، در سلسله ارشاد او دليل راه ظاهرا و باطنا ارشاد 

القاب، فضايل و كماالت ا كتساب، جامع  اصحاب راه و اجراي احكام اهللا با او متفق و همراه نمايم، لهذا عاليجناب قدسي
المعقول والمنقول، حاوي الفروع و االصول، زبده السالكين و قدوه المحققين و خالصه العارفين، فرزند ارجمند آقا رضا 

شان تجرد نشان سالله العارفين و زبده الواصلين  را كه او نيز عهدي است كه به ارشاد حضرت واليت –سلمه اهللا تعالي 
شاه، شرف ذكر و اجازه فكر رسيده و به آبياري دهقان، مواظبت ذكر مدام  زند ارجمند كامكار، رفيع المقدار، حسينعليفر

ظهور انوار و مراقبت فكر تمام، گلهاي تجليات صدق و يقين در ساحت خاطر مخالصت مظاهرش دميده، الحق مستعد 
ق االلقاب مشاراليه معاضدت و متفق و همراه نموده، باالتفاق با عاليجناب ساب –واليت و قابل بروز آثار كرامت است 

  مامور به ارشاد ارباب استحقاق مشغول گردانيديم؛
كه عاليجناب آقا رضاي مشاراليه باطنا مشغول داللت و راهبري باشند، و عاليجناب مجذوبعليشاه مزبور ظاهرا در كار 

عاليجناب مذكور، طالب راه هدا، و  مشتاق لقاي حضرت موال  را كه –هدايت و راهنمايي هر يك از ارباب استحقاق 
به طريقه حقه مرتضويه نموده، به شرف ارشاد حضرت ارشاد پناهي، مجذوبعليشاهش مشرف سازد، و در داللت  -داند

قاي قوانين اطوار سبعه سير و سلوك او را تنها نگذارد، بلكه همواره به قوت ولويه باطنيه متوجه تربيت ايشان شده، در ال
سلوك داللت به ترك رذايل و كسب محاسن و مواظبت به ذكر و ادامت به حضوركرده، درباره هر يك مساعي موفور 

  .به منصه ظهور آورد
  

پس عاليجناب فرزند ارجمند آقاي محمدرضا به مالحظه صورت اجازه، خود را به تقديم اين خدمت مامور و در اجراي 
به واسطه تقديم اين . عرضه ظهور نمايد كه به عنايت اهللا تعالي متاب و ماجور خواهد بودپذيراي ) و(آن مساعي مشكور

  .خدمت ابواب فيوض ولويه و افاضات علويه بر چهره خود خواهد گشود
  ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

اللهيه  اير فقراي نيك نهاد سلسله جليله نعمهسالكان راه، و عارفان آگاه از باب ارشاد، و سجمهور فرزندان سعادتمند، 
نابان مشاراليهما را حسب المسطور صاحب مقام هدايت و واليت دانسته، در حلقه ارباب ارشادشان مقام، و در زمره عايج

  .اولياي عاليمقامشان مقيم دانند
ولويه عايجنابان مشاراليهما را در  دان باديه طلب مقاماترعموم طالبان صراط مستقيم طريقه حقه مرتضويه و جمهور رهنو

به متابعت اوامر و  }گردند، و{بيداي طلب راهنما و راهبر دانسته، به ارشاد آن و دالالت اين طالب مرتبه صدق و يقين 
طريقه حقه ايشان را يدابيد و نفسا بنفس متصل به ائمه طاهرين ، } سازند، و{با شاهد مقصود قرين نواهي ايشان، خود را 

ات اهللا عليهم اجمعين بدانند ، و رسالت و واليت ايشان را ظالل  رسالت و واليت انبياء پيشين دانسته ، به مواظبت صلو
، و به مراقبت  }ساخته{منخرط  و الذكروا اهللا كثريا لعلكم تفلحون: در ربقه آيهاوراد و اذكار خفيه قلبيه ايشان ، خود را 

 لذين يذكرون اهللا قياما و قعودا و علي جنوهبم و يتفكرون يف خلق السموات واالرضا :افكار علويه ايشان، خود را در زمره
را  الئم ةالذين جياهدون يف سبيل اهللا و ال خيافون لوم: منسلك شمرده، و به متابعت ايشان در اطوار سلوك حكم محكم
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را منهي و متروك نگذارند، كه به متابعت  يبايعون يف االسالم: مرعي و مسلوك دارند، و به متابعت ايشان در طريق، حكم
: در حلقه اهل توحيد درآيند، و به داللت ايشان به مضمون عليك حبلق الذكر: حضرت مولي به هدايت ايشان به مدلول

   . ابواب مغلقه تجليات غيبي و طرق منسده افاضات الريبي را بر چهره خود بگشايندفاسئلوا اهل الذكر ان كنتم التعلمون 
  
اين ياد شد كه حضرت مجذوبعليشاه وصيتنامه مكتوبي در امر جانشيني از خود برجا ننهاد و نيز بهنگام  پيش از :ذكارت

از وقايعي كه بعد از رحلت ايشان پيش آمد، . وفات به جناب ميرزا نصراهللا خان اردبيلي اظهار داشت من وصيتي ندارم
زيرا چنان كه معلوم است شبهه جانشيني براي . ه فقرا بوده استمشخص ميشود كه عامل اصلي عدم وصيت بيم از تفرق

كوثرعليشاه پس از رحلت مجذوبعليشاه به وجود نيامده، بلكه حتي در دوران حيات مجذوبعليشاه نيز ايشان خود را مرشد 
رده و مجذوبعليشاه مقام خود را همطراز مجذوبعليشاه ميشم -بدون آنكه بصراحت اعالم كند  -پنداشتند و  باالستقالل مي

به  -به استثناي جناب كوثرعليشاه -پس از اجتماع بيوك آباد همه مشايخ و بزرگان سلسله. نيز اين امر را ناديده ميگرفتند
و واليت حضرت مستعليشاه به عنوان جانشين مجذوبعليشاه گردن نهاده و با ايشان بيعت نمودند، با اين حال در زماني لع

اللهيه را به  ةنعميي رو به افول ميرفت، جناب كوثرعليشاه خود را مطاع كل خوانده و همه فقراي سلسله هاي ابتدا رقهكه تف
مجذوبعليشاه و فراهم آمدن به حلقه خويش دعوت نمود و همين امر براي نخستين بار موجب پراكندگي از گرد جانشين 

ن همين فرمان بوده است كه از سطر سطرش امري در همه اين احوال مستند ايشا. انشعاب سلسله به دو شاخه گرديد
  .خالف گمان ايشان استنباط ميگردد

  
  بررسي متن فرمان فوق الذكر

بسيار زياد است، و لهذا بايد به اللهيه حائز اهميت  نعمةفرماني كه در فوق نقل شد به لحاظ تحوالت بعدي سلسله جليله 
  .دقت مورد بررسي و مداقه قرار گيرد

شتمل بر سه قسمت مجزا از يكديگر است، كه در حقيقت سه بخش جدا از هم ميباشند كه در يك صفحه اين فرمان م
بخش اول فرمان مشتمل بر تعيين جانشين و خليفه روي زمين در امر هدايت و . اند اند و با يكديگر پيوند يافته گرد آمده

و همكار براي آن خليفه وقت، تا ميان او و طالبان راه ارشاد باطني است، بخش دوم فرمان مشتمل بر تعيين وزير و معاضد 
تحقيق واسطه و دليل باشد، و بخش سوم مشتمل بر دستوراتي است كه وظيفه طالبان و سالكان را در امر سلوك نسبت به 

  .پير ارشاد و پير دليل مشخص مينمايد
  :پردازيم اكنون به بررسي هر يك از سه قسمت فوق مي

  
  الفتفرمان خ: بخش اول

اي  قسمت ا ول مقدمه و قسمت دوم ذوالمقدمه يا نتيجه. بخش اول اين فرمان خود به تنهايي مشتمل بر دو قسمت است
  .است كه آن مقدمه براي نيل به آن چيده شده است

رصه به اصل اساسي هدايت اشاره ميفرمايد، و سخن را به اين ع -وحي لتربته الفداه -مقدمه، جناب نورعليشاه در قسمت 
اي بايد خليفه و نماينده و حجتي از جانب خداوند بر روي زمين باشد تا طالبان را هدايت  ميكشد كه چون در هر دوره

نموده و سالكان را به مقصد اعاليشان نائل سازد، به اين دليل در هر عصري از اعصار كه عمر خليفه زنده رو به پايان 
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م است كه او به تاييد الهي جانشيني براي خود تعيين نمايد و خلعت خالفت ميرود، براي خاموش نشدن چراغ هدايت، الز
اين مقدمه به . الهي را بر حسب حكمي صريح بر تن او بپوشاند، و طالبان و سالكان را به پيروي از فرامين او فرا بخواند

  :صورت زير است
  

  قسمت اول -مقدمه: بخش نخست
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  احلمد و املقام احملمود و السالم علي اوصيائه خلفاء اهللا امللك املعبود ءدنا باحلمد و الصلوه علي نبينا صاحب لوااحلمد ملن ارش
  اما بعد،

مراتب تكميل، كه  -مكانادر هر جزوي از اجزاي زمان، بل هر قطري از اقطار دايره  –ذيجود كامل مكمل چون بيوجود 
در هر  لاست، صورت وجود نميگيرد و بدون مبلغي بالغ در هر دوري از ادوار، بمقصود اهللا تعالي از ايجاد عباد آن 

  معني امكان نميپذيرد، و بلغ رسالتك: اي از بقاع اقاليم جهان به حكم صريح بقعه
در سير اطوار جوهري ميباشد و اين امر موكول به تربيت مقصود غايي خداوند از خلقت انسان در جهان تكميل معرفت او 

مايه افراد مستعد است، پيداست كه بدون مربيان آگاه كه خود به قله كمال نائل شده و قابليت تكميل ديگران را خمير
  اند، تربيت اشخاص مستعد ممكن نيست، يافته

  بناء عليه،
  پس، در نتيجه اين مقدمه
ود عوالم امكان و در هر الزم است كه در هر عهدي از عه -كه معالج امزجه انفس وآفاق است - بر حكيم علي االطالق

كه سرمايه  –شهري از شهرستانهاي اقاليم زمان و مكان، ماده قابله استعدادي را خلعت وجود ارزاني دارد و به ابالغ احكام 
بگمارد تا همواره سلسله كمال و تكميل ساري و  -تربيت جمهور انام و مميز استعدادات متضاده خواص و عوام است

  . در جويبار وجود جاري باشد -كه اصل اصيل غصون تربيت است –غ و تبليغ پيوسته ماء معين ابال
آيد كه در هر مكان و در هر زماني اشخاصي را بيافريند كه مسئوليت هدايت  الزم مي }حكيم علي االطالق= {بر خداوند 

  .بدوش گيرند، تا سلسله اكمال و ابالغ احكام و تربيت افراد منقطع نگرددطالبان را 
االنوار نبوت و واليت ممكن نبود، شاهد دالراي اين مطلوب بجز در ون طلوع كوكب اين مقصود بجز از مشارق و چ

چرا كه نفوس طيبه ايشان مجمع البحرين قديم و حادث و  –مرآت حقايق نماي ذوات مقدسه و رسالت صورت نمينمود 
انا نظهر : كه منطوقه - }وابسته است{ن ذوات مقدسه لهذا بقاي اين سلسله به بقاي آ -برزخ ذوجهتين ظاهر و باطن است

نحن صنايع اهللا و الناس صنايع لنا دست جود آن : بر آن شاهدي است باقي، و دوام نشئه اين افاضه را به مدلول يف كل زمان
  .نفوس اقدس در مجاري محافل وجود ساقي است

  . ام آنها سبب بقاي سلسله هدايت استداران راه هدايت انبياء و اولياء الهي ميباشند، كه دو چراغ
و در اوقاتي كه مظاهر تامه و هياكل مخصوصه ايشان به حسب ظاهر مرئي و محسوس نباشد و ظهور انوار و بروز آثار 

منقرض و منقطع نگرديده، فيوض غيبي به  استعداداتهم الزم است تا سلسله ةايشان در ساير افراد انسان علي قدر تفاو
  .ن انوار الريبي به عموم عالميان رسيده استتوسط آن معاد

در دوران ختم نبوت، و غيبت امام معصوم، نور هدايت ايشان از هيكل اشخاص ديگري متجلي ميشود كه در طريق 
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  .اند هدايت استعدادات خود را به فعليت رسانده
سايط را نظر به فرط محويت و كمل آن و) ص(كان مسالك دين مبين و طالبان طريقه انيقه حضرت سيدالمرسلينلاو س

كمال تخلق و تادب باخالق النبي و آداب الولي در انبياء و اولياء سالفه محو و نيستي فرموده، در حقيقت به متابعت اوامر و 
  .نواهي ايشان به آن ذوات اقدس و نفوس مقدس متاسي ميباشند

از بزرگاني كه باسير و سلوك به كمال رسيده و در  سالكان و طالبان نيز در دوران ختم نبوت و غيبت معصوم، با پيري
  .اند، در بستر كمال هدايت  ميشوند مقام محبت فاني در وجهه اولياء و انبياء شده

است كه هر يك از اولياي مذكوره را در عهد خود تعيين نواب و وكال به اطراف عالم و اصناف امم واجب و همچنين 
تا حجت  -و عوام ساري گرديده جمهور انام و توضيح طريقه حقه ولويه بر عموم خواصكه در ابالغ احكام اهللا به  -است

 -اهللا بر عالميان تمام گرديده، ايشان هم در تبليغ ماموريت به اتيان به حق قيام كرده باشند، واز حين ظهور حضرت آدم
يه علويه به نهج مسطور و روش مذكور جاري الي يومنا هذا يدا بيد و نفسا بنفس اين سلسله عل -علي نبينا و عليه السالم

  .بوده و هكذا الي حين ظهور حضرت الخاتم و هو يوم الموعود وا لتامه المشهود و اول سلسله العود
كه در دوران ختم نبوت و غيبت امامت زمامدار امر هدايتند، به نوبه خود موظفند تا نايبان و وكيالن و جانشيناني بزرگاني 

ين و به گوشه و كنار زمين بفرستند تا هر كجا طالب صادقي ديدند، او را هدايت نمايند، و اين قاعده از از سوي خود تعي
  . عصر حضرت آدم همچنان در جهان پايدار بوده است

  
  قسمت دوم: مقدمه

  بنا علي هذالمقدمات،
فصله فوق الكتاب به شرف ارشاد اللهي كه در اين جزء زمان در سلسله جليله م نعمةبر حقير فقير نورعلي بن فيض علي 

مفتخر و مباهي و در اجراي آن به نهج حق متوثق به الطاف الهي است، الزم و متحتم است كه بدايع ودايعي كه دست 
ارشاد اولياي سلف در گنجينه خاطر اخالص مظاهر نهاده و ابواب فيوضي كه به بركت نفوس قدسيه ايشان بر چهره ضمير 

رحيق تحقيق را از آن صهباي به مواد مستعده و استعدادات قابله عوالم وجود ابالغ نمايد و طالبان  حقانيت تخمير گشاده،
فرحبخشاي لبالب اياغ نموده، هر يك از سالك را كه قابل انوار رسالت داند و اليق آثار واليت مشاهده نمايد به دست 

و سقايت  -سالم اهللا–اهداي طالبان طريقه حقه مرتضويه جد و جهد ابواب ارشاد را بر چهره او بگشايد و او را نيز به 
  .متعطشين زالل اسرار ولويه تعيين نمايد كه مهما امكن از عهده حقوق ابالغ و تبليغ برآيد

اهللا به معرفي خود ميپردازد و   نعمة علي  پس از ذكر مقدمات فوق، اكنون نويسنده متن يعني جناب نورعليشاه فرزند فيض
دارد، و بااستنتاج از آنچه بيان شد، به  را كه خالفت الهي در امر ارشاد طالبان سلوك حقيقت است بيان ميمقامات خود 

  .ضرورت تعيين جانشين از جانب خويش اشاره ميفرمايد
  :در اينجا مقدمه نوشتار به پايان ميرسد، و قسمت اول فرمان كه مشتمل بر تعيين خليفه و جانشين است مطرح ميگردد

  
  ن خالفت جناب مجذوبعليشاهفرما

السالكين و  ةو كماالت اكتساب، عمد }مĤب{در اين اوان ميمنت اقتران، عاليجناب قدسي القاب، فضائل ه بالجمل
كه مدتي است مديد و عهدي است بعيد –الموحدين فرزندي آقا محمد جعفربن الحاج حاجي صفرخان قراگوزلو را  ةزبد
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شاه شرف هدايت  الواصلين فرزند ارجمند حسينعلي  ةالعارفين و زبد  ةلساليد نشان شان تجر كه به ارشاد حضرت واليت
يافته و در زمره ارباب سلوك مسلوك درآمده، و در هر باب وظايف تجرد و تفريد را مسلوك داشته و در عتبات عاليات 

حضور و مواظبت ذكر مدام و  عرش درجات وارد حضور و منظور نظر حقانيت منظور شده، چندين اربعين را به مالزمت
فكر تمام قيام و اقدام نموده، مورد امتحانات الزمه طريقه حقه خيراالنام گرديده و جميع اطوار و اخالق او را به ميزان 

موتوا قبل ان تموتوا او را از جميع : تحقيق سنجيده، آثار كمال از ناصيه احوال او به منصه ظهور رسيده، و الحق بر نص
به ارشاد ساير عباد از طالبين راه بر –يه نفسانيه مرده و به اخالق حسنه ملكوتيه زنده يافت، حسبه هللا ترخص او را رذايل دن

خود الزم دانسته و مجاهده او را در اجراي طريقه حقه ولويه متحتم دانسته، به تاريخ بيست و دوم شهر محرم الحرام سنه 
را عارج معارج عز و عال و به تفويض شغل ارشاد و موقع امتحان و ابتالي  در ارض اقدس كربالي معلي، مشاراليه 1207

حضرت مولي نموده، بين السالكين به خطاب مستطاب شاهي مخاطب، و در زمره عارفين به لقب ارجمند مجذوبعلي 
هوا رهنمايي به  هللا بال مشاركت نفس و ةحسبي گمشدگان بيداي ناپيداي طلب را لكه به عنايت اهللا تعا -ملقب گردانيد

المستقيم طريقه حقه ولويه ولويه نموده و به اجازه اذكار خفيه قلبيه و افكار علويه ملكوتيه ابواب تجليات و طرق  صراط
  .افاضات را بر چهره قلوب عشاق حضرت مولي گشوده دارد

  :اين فرمان مشتمل بر نكات بسيار مهم است كه يكايك آنها را از نظر ميگذرانيم
اللهيه بزرگاني را تربيت نموده و به كمال نائل ساخته، و آنان  ةنعمعليه  هضرت نورعليشاه قطب و مطاع كل سلسلح -الف

را به سمت شيخ تعيين فرموده و ماذون در ارشاد طالبان و مجاز در هدايت سالكان و ناظر بر تحول استعداد جوهريه قابالن 
، كه در تحت تربيت و كنف واليت هآمد ن جناب حسينعليشاه به شمار مياز جمله اين مشايخ و ماذوني. نموده بوده است

  . اند خويش بسياري از سالكان را به اوج قاف قرب الهي ارتقاء داده بوده
 يكي از راهرفتگان و به مقصد رسيدگان و دست پروردگان بساط واليت جناب حسينعليشاه، آقا محمد جعفر فرزند -ب

ه كه مدتي مديد و عهدي بعيد در سايه ارشاد جناب حسينعليشاه با همت و بردباري و صبر حاجي صفرخان قراگوزلو بود
و استواري سلوك نموده و بيابانهاي تجرد و تفرد را به سر برده، و به كمال استعداد خود، كه فوق استعداد ديگران از 

  همگنان بوده نائل آمده بوده است،
و فكر مدام واطاعات دقايق احكام شريعت خيراالنام، جوهر وجود آقامحمد پس از مساعي جميله مانند ذكر دوام  -ج

جعفر كبودر آهنگي قراگوزلو مستعد گذرانيدن اربعينات شده، فلذا به اذن و اشاره جناب حسينعليشاه ايشان چندين چله 
مده، و از منيت و خوديت و نشسته و در برخود بسته و چشم دل باز گشوده تا به مشاهدهد تجليات روحاني و رباني نائل آ

  .صفات بشري منخلع و فاني و به اخالق و صفات الهي متخلع و باقي شده است
چون نيل او به كمال محرز و بروز استعداد تكميل ديگران از جانب او مسلم شده، حضرت نورعليشاه فرمان خالفت و  -د

  .جانشيني خويش را به نام ايشان صادر فرموده است
ليشاه جناب آقا محمد جعفرخان قراگوزلو را كه از خويش مرده و در عالم واليت زنده شده، و انسان حضرت نورع -ه

كاملي در عرصه پيكر جسدانيش متولد شده كه در حقيقت فرزند ولوي جناب نورعليشاه است، به خطاب فرزندي 
  .مخاطب ساخته، و نام جديد او را مجذوبعلي عنوان فرموده است

ايشان در عصر خويش خليفه و مطاع كل در سلسله نعمه اللهيه ميباشند، و كليه سالكان و طالبين و از آنجا كه  -و
كه در اصطالح واليت به  -راهرفتگان و مشايخ و ماذونين بايد از ايشان تبيعيت و پيروي نمايند، لهذا ايشان را به لقب شاه
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  ملقب نموده است، -معني مطاع كل و خليفه اعظم است
ين ترتيب جناب آقامحمد جعفرخان قراگوزلوي كبودر آهنگي با نام و عنوان حضرت مجذوبعليشاه جانشين به ا -ز

  .اند حضرت نورعليشاه شده
هجري قمري و محل صدور آن شهر  1207الحرام سنه  تاريخ صدور اين فرمان مبارك بيست و دوم شهر محرم -ح

  .كربالي معال ميباشد
خواننده بيغرض با . ن جانشيني است كه در عالم عرفان ايران و جهان صدور يافته استاي صريحترين فرامياين فرمان 

يابد كه خليفه مطاع و زمامدار امور هدايت در سلسله جليله نعمه اللهيه، پس از رحلت  دقيق به مفاد اين فرمان در مي
به صراحت از اين حكم سخن ميراند، و  حضرت نورعليشاه، كسي جز جناب مجذوبعليشاه نميتوانسته باشد، زيرا اين فرمان

  .محلي براي تامل و چون و چرا برجاي نميگذارد
  

  اجازه داللت آقا محمدرضا
  مقدمه

كه بنا به براهين محكه عقليه و نقليه جميع اطوار سفليه ظالل آثار علويه و تمامي آثار ملكيه پرتو اضائه انوار  و از آنجا
آني از اوان كه به حسن  }هر{و در هر قرني از اقران و  -ارد، آنچه در باالستيصورتي در زير د: كه –ملكوتيه است 

اي بر اورنگ  اند، و هر گاه خليفه از انبياء مامور به رسالت شده، يك نفر از اولياء را نيز با او همراه فرموده }نبيي{صورت 
اند، تا به معاضدت و مراقبت يكديگر  آگاه نمودهاند، خليفه صامتي را نيز بر اسرار او  خالفت ناطق احكام واليت فرموده

 انا الصامت و حممد الناطق: چنانچه كلمه مباركه -احكام نبوت و واليت را جاري و در اثبات حق يكديگر را ياري نمايند
هم و في الحقيقه مراتب نبوت و واليت در يكديگر مضمر و مدغم و احكام ظاهر و باطن با  -بر اين برهاني است مطابق

رقم  انا حممد و حممد انا: البحرين حدوث و قدم، و بر جريده اين معني كلمه قدسيه توامند، و مظاهر تامه اين انوار مجمع
  است، 

  اند، و معاضدي جهت جناب مجذوبعليشاه در اين بخش دوم حضرت نورعليشاه فرماني جهت تعيين پيردليل تحرير فرموده
اي فرموده و در آن تفاوت ميان ولي ناطق و ولي  اند، و ابتدا بيان مقدمه ند تقرير نمودهپير ارشاد و خليفه مطاع ميباشكه 

  .اند كه ولي صامت يار غار و محرم اسرار ولي ناطق ميباشد صامت را بيان داشته و اشاره كرده
  بخش اول

ساني را مستعد ظهور آثار رسالت و لهذا در هر عهد و اواني، و در هر زمان و مكاني كه آفتاب تربيت ايشان ماده قابله ان
 -انوار واليت كند، الزم است كه به حسب صورت دو مظهر از هم ممتاز و در معني ايشان را به عز وحدانيت سرافراز دارد

گر باشد، و   كه ايشان نيز باطنا معاضد و معاون يكديگر، و ظاهرا از يكي آثار رسالت و از ديگري انوار واليت جلوه
  ته اين معني نيز از ازل بايد متصل و در عهد واليت هيچ يك از اولياء از هم منفصل نگرديدههمچنين رش

فرمايند كه امر خالفت امري اساسي و جوهري، و امر داللت  در اين بخش حضرت نورعليشاه به اين واقعيت اشاره مي
ز يكديگر ممتاز و منفك نيستند، و هر دو امري تبعي و فرعي است، و چه بسيار اوقات و ازمان است كه رسالت و واليت ا

اي، دو زمينه مساعد و متفاوت فراهم آيد، جا  يابند، اما اگر در دوره اي بروز مي در مظهر واحدي جمع و از هيكل يگانه
  دارد كه اين دو مظهر از يكديگر ممتاز شوند
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  بخش دوم
د ارجمند نيك سير آقامحمد جعفر ملقب به مجذوبعليشاه تا در اين زمان كه نوبت ارشاد به مقتضاي كمال استعداد به فرزن

رسيده، نظر به متابعت آن سنت سنيه، الزم نمود كه يكي ديگر از فرزندان وحدانيت توامان را كه ظاهرا و باطنا با مشاراليه 
را و باطنا ارشاد سمت مناسبت و قوت مرافقت داشته باشد، به معاضدت او تعيين نموده، در سلسله ارشاد او دليل راه ظاه

  .اصحاب راه و اجراي احكام اهللا با او متفق و همراه نمايم
حضرت نورعليشاه بار ديگر براي رفع هرگونه شبهه يادآور ميشوند كه نوبت ارشاد و عهد خالفت عظما به جناب  در اينجا

ه و معاضد و مددكاري داشته باشند، مجذوبعليشاه رسيده ولي براي اينكه ايشان در انجام امر هدايت و ارشاد وزير و همرا
آنگاه به معرفي . فلهذا به تبع واليت ايشان، يكي  ديگر از تربيت شدگان مكتب سلوك به دستياري ايشان معين ميشوند

  :ايشان ميپردازند و مينويسند
 ةصول، زبدلهذا عاليجناب قدسي القاب، فضايل و كماالت اكتساب، جامع المعقول و المنقول، حاوي الفروع و اال

را كه او نيز عهدي است كه به  -العارفين، فرزند ارجمند آقارضا سلمه اهللا تعالي ةخالصالمحققين و  ةالسالكين و قدو
شاه،  رفيع المقدار، حسينعليالواصلين فرزند ارجمند كامكار،  ةالعارفين و زبد ةساللشان تجرد نشان  ارشاد حضرت واليت

به آبياري دهقان، مواظبت ذكر مدام و مراقبت فكر تمام، گلهاي تجليات صدق و يقين  شرف ذكر و اجازه فكر رسيده و
با عاليجناب  –در ساحت خاطر مخالصت مظاهرش دميده، الحق مستعد ظهور انوار واليت و قابل بروز آثار كرامت است 

  سابق االلقاب مشاراليه معاضدت و متفق و همراه نموده، 
  :هميت بسيار زياد، و مشتمل بر جزئياتي به شرح زير استاين قسمت از فرمان حائز ا

  شخصي كه مامور به دستياري جناب مجذوبعليشاه شده است، آقاي محمدرضا نام دارد -الف
ايشان نيز تحت واليت و ارشاد جناب حسينعليشاه سلوك نموده و به آن درجه از كمال معنوي نائل آمده كه گلهاي  -ب

  اطر پاكش دميده استتجليات صدق و يقين در خ
  اند ايشان مستعد بروز آثار واليت و انوار كرامت گشته -ج
آنچنان كه براي جانشين خود مجذوبعليشاه، يا براي شيخ خود  –حضرت نورعليشاه براي جناب محمدرضا لقب فقري  -د

  .ليشاه مشخصتر گردداند، تا تبعي بودن واليت ايشان از شجره مجذوبع معين نكرده -حسينعليشاه، مشخص فرمودند
حضرت نورعليشاه براي منصب داللت آقاي محمد رضا فرمان جداگانه صادر نفرموده، و حكم ايشان را به تبيعت از  -ه

اند، تا اين امر گواهي بيشتري بر تبعي بودن واليت آقا  فرمان خالفت مجذوبعليشاه و در ذيل همان فرمان عنوان نموده
  .ب بروز مساله و مشكلي نشودمحمدرضا بنمايد، و بعدا موج

  :در دنباله فرمان حضرت نورعليشاه معني را بيشتر ميشكافند و قيد ميفرمايند
  بخش سوم

  باالتفاق مامور به ارشاد ارباب استحقاق مشغول گردانيديم؛
هرا در كار كه عاليجناب آقا رضاي مشاراليه باطنا مشغول داللت و راهبري باشند، و عاليجناب مجذوبعليشاه مزبور ظا

را كه عاليجناب مذكور، طالب راه هدا، و  مشتاق لقاي حضرت موال  –هدايت و راهنمايي هر يك از ارباب استحقاق 
داللت به طريقه حقه مرتضويه نموده، به شرف ارشاد حضرت ارشاد پناهي، مجذوبعليشاهش مشرف سازد، و در  -داند

كه همواره به قوت ولويه باطنيه متوجه تربيت ايشان شده، در القاي قوانين اطوار سبعه سير و سلوك او را تنها نگذارد، بل
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سلوك داللت به ترك رذايل و كسب محاسن و مواظبت به ذكر و ادامت به حضوركرده، درباره هر يك مساعي موفور 
  .به منصه ظهور آورد

ي منصب پير دليل، و حضرت در اين بخش اخير حضرت نورعليشاه معين ميفرمايند كه جناب آقا محمدرضا دارا
و البته پير ارشاد يعني خليفه مطاع، بدون پير دليل ماذون در دستگيري . اند مجذوبعليشاه مستقر بر اريكه خالفت و مطاعيت

و ارشاد است، اما واليت پير دليل، مستقل نيست، و هميشه به تبع واليت پير ارشاد ميباشد، و لهذا پير دليل به تنهايي 
  .كسي را ارشاد و هدايت نمايدنميتواند 

اللهيه امر بر تعيين پير ارشاد و خليفه كل داير ميشود، و ايشان به  ةنعم در بسياري از موارد در سلسلهاز اين گذشته 
البته پير دليل از ميان درويشان راه رفته و به مقامات . تشخيص خويش هر بار كه الزم بدانند، پير دليلي نيز تعيين ميفرمايند

به همين دليل . ائل شده برگزيده ميشود، اما با اين حال واليت او هميشه محدود و تحت ظل واليت خليفه وقت قرار داردن
  اند كه حضرت نورعليشاه نيز متذكر شدهاست 

هر شخصي كه توسط آقا محمد رضا قابل هدايت تشخيص داده شد، پس از جمع لوازم مقدماتي، بايد توسط ايشان به 
مجذوبعليشاه داللت و راهنمايي گردد، و دست ارادت به ايشان دهد و از ايشان تعليم اذكار و اوراد به  خدمت حضرت

  :طريقي كه در سلسله معمول است بگيرد
طالب راه هدا و مشتاق لقاي حضرت موال داند، ) آقا محمد رضا(از ارباب استحقاق را كه عاليجناب مذكور هر يك

  .نموده، به شرف ارشاد حضرت ارشاد پناهي مجذوبعليشاهي مشرف سازد داللت به طريقه حقه مرتضويه
البته پيش از نيل به خدمت خليفه وقت يا ماذونين ايشان، طالب بايد اسباب و وسايل سرسپردگي و بيعت را مهيا سازد و 

باز هم در  ول سلوك شد،دستور آن را از پير دليل طلب مينمايد، و بعد از اين كه مراسم بيعت انجام گرفت، و طالب مشغ
اش تنها نميگذارد، تا  احوال قلبيه كه براي او دست ميدهد، پير دليل مراقبت مينمايد، و او رادر تحوالت قلبيه و جوهريه

با اين حال هرچه كه پير دليل ميكند، داراي سه خصوصيت . اش نائل شود آنكه سرانجام او به كمال قوت استعداديه
  :اساسي است

بلكه وي مستضييء از انوار واليت خليفه وقت است، و هرچه ميكند بايد با . پير دليل تبعي است، نه قائم بذاتواليت  -1
  .نظر و اجازه ايشان باشد

به اين دليل وي مجاز در قبول بيعت و دستگيري، و تلقين ذكر و . ب خليفه وقت استناپير دليل، راهنماي طالب به ج -2
يعني بصرف پيردليل بودن نميتواند اقامه جماعت يا تلقين ذكر و فكر و ورد نمايد، بلكه . ستفكر و ورد و اقامه نماز ني

  انجام هر يك از اين امور در گرو صدور فرمان مجزا ميباشد،
اما . پير ارشاد يعني خليفه وقت ياماذونين و مشايخ ايشان، بدون  نياز به پير دليل، مجاز در قبول بيعت و ارشاد ميباشند-3
به همين دليل، . ير دليل به تنهايي قادر به انجام داللت نيست، زيرا او بايد سالك را به جانب بزرگ وقت داللت نمايدپ

  .تداللت او محتاج به بيعت كامل او با ولي زمان و بزرگ وقت اس
فرمايند، و يادآور در پايان حضرت نورعليشاه بر محدود بودن و تبعي بودن دايره ماموريت آقامحمدرضا اشاره مجدد مي

يعني در ذيل واليت  -كه در ذيل فرمان مجذوبعليشاه درج شده -ميشوند كه ايشان بايد در چهارچوب همين اجازه كتبي
  .مجذوبعليشاه و تسليم مطلق فرمان ايشان به داللت مشغول شوند، تادرهاي رحمت الهي بر ايشان گشوده گردد

به مالحظه صورت اجازه، خود را به تقديم اين خدمت مامور و در اجراي  پس عاليجناب فرزند ارجمند آقاي محمدرضا
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به واسطه تقديم اين . پذيراي عرضه ظهور نمايد كه به عنايت اهللا تعالي متاب و ماجور خواهد بود }و{آن مساعي مشكور 
  .خدمت ابواب فيوض ولويه و افاضات علويه بر چهره خود خواهد گشود

  
  و طالبيندستورالعمل به سالكين 

گيري از  فرمان، حضرت نورعليشاه روي سخن را به جانب سالكان و طالبان معطوف ميسازند و آنان را به بهرهدر پايان 
  :افاضات اين دو بزرگوار فراميخوانندو ميگويند

اللهيه   نعمة جمهور فرزندان سعادتمند، سالكان راه، و عارفان آگاه از باب ارشاد، و ساير فقراي نيك نهاد سلسله جليله
يجنابان مشاراليهما را حسب المسطور صاحب مقام هدايت و واليت دانسته، در حلقه ارباب ارشادشان مقام، و در زمره لعا

  .اولياي عاليمقامشان مقيم دانند
را در  يجنابان مشاراليهمالدان باديه طلب مقامات ولويه عارعموم طالبان صراط مستقيم طريقه حقه مرتضويه و جمهور رهنو

به متابعت اوامر و  }گردند، و{بيداي طلب راهنما و راهبر دانسته، به ارشاد آن و دالالت اين طالب مرتبه صدق و يقين 
طريقه حقه ايشان را يدابيد و نفسا بنفس متصل به ائمه طاهرين ، } سازند، و{با شاهد مقصود قرين  نواهي ايشان، خود را

، و رسالت و واليت ايشان را ظالل  رسالت و واليت انبياء پيشين دانسته ، به مواظبت  صلوات اهللا عليهم اجمعين بدانند
، و به مراقبت  }ساخته{منخرط  و الذكروا اهللا كثريا لعلكم تفلحون: در ربقه آيه اوراد و اذكار خفيه قلبيه ايشان ، خود را در

 و قعودا و علي جنوهبم و يتفكرون يف خلق السموات واالرض لذين يذكرون اهللا قياماا: افكار علويه ايشان، خود را در زمره
را  الذين جياهدون يف سبيل اهللا و ال خيافون لومه الئم: منسلك شمرده، و به متابعت ايشان در اطوار سلوك حكم محكم

كه به متابعت  را منهي و متروك نگذارند، يبايعون يف االسالم: مرعي و مسلوك دارند، و به متابعت ايشان در طريق، حكم
: در حلقه اهل توحيد درآيند، و به داللت ايشان به مضمون حبلق الذكر معليك: حضرت مولي به هدايت ايشان به مدلول

  .  ابواب مغلقه تجليات غيبي و طرق منسده افاضات الريبي را بر چهره خود بگشايندفاسئلوا اهل الذكر ان كنتم التعلمون 
پير دليل، و حضرت مجذوبعليشاه خليفه ) سلمه اهللا(نكته اساسي تكيه شده كه آقا محمدرضا آخر باز بر اين در اين بخش 

وقت و پير ارشاد هستند، و اين تاكيد مجدد از باب آن است كه بعدها قضيه مخدوش نشود، و مشكلي در مصب سلسله 
  .خودنمايي ننمايد

  
رامي گذشته و دايره واليت جناب كوثرعليشاه روشن اكنون كه كم و كيف مطالب فرمان مذكوره از نظر خوانندگان گ

آيد يادآور شويم كه رجوع به اين فرمان كفايت از مقصود ايشان نمينمايد، چون شان ايشان اجل و مرتبه  گشته الزم مي
ان زيرا آنچه در اين فرمان آمده معاضدت و عدم استقالل است و ايش. ايشان باالتر از دايره محدود داللت باطني است

اند، حال آن كه آنچه در امر ارشاد اهميت اساسي دارد دست به دست دادن و بيعت  حتي ملقب به لقب فقري نيز نشده
جسداني است، واال داللت باطني امري معنوي است كه از ارواح مجرد از اجساد بزرگان ازدنيا رفته نيز ساخته و منشاء 

  .رابطه ارادت و بيعت ولويه خاصه نميشود
جناب موالنا محمدرضا همداني بعد از دست حسينعليشاه فرمان ارشاد طالبين دريافت داشته وملقب به لقب  برعكس

  .كوثرعليشاه گشتند
همه مشاهده ميشود كه ايشان بجاي استناد به فرمان خالفت و شيخيت و اذن ارشادي كه از دست حسينعليشاه با اين 
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  يند كه در امر ارشاد ايشان فاقد سنديت استاند، به فرماني استناد مينما دريافته داشته
  اند؟ اند، و به ارشاد نامه مجذوبعليشاه استناد نموده اما چرا ايشان به فرمان شيخيت و خالفت خود اشاره نكرده

لكن . به نظر ميرسد علت اساسي اين امر آن باشد كه فرمان حسينعليشاه داير بر صدور اذن ارشاد به كوثرعليشاه بوده است
ز آنجا كه اين امر مورد انكار هيچ يك از اهل فقر به شمار نميرفته، به اين دليل استناد به آن تحصيل حاصل محسوب ا

   .ميشده است
بلكه  -كه امر مقبولي بشمار ميرفته -از جانب ديگر كوثرعليشاه نه درصدد اثبات مقام شيخيت و بيان داشتن اذن در ارشاد

يشاه نيز در اين باره فرماني لو اين امر از فرمان حسينعليشاه استنباط نميشده، و مجذوبعدر پي تحصيل مقام قطبيت بوده 
فلذا جناب حاج موالنا محمدرضاي همداني كوثرعليشاه براي تحكيم . الخلفايي ايشان صادر ننموده بودند ةخليفبراي 

به هر حال همين استناد به فرمان ! اد جسته استداعيه قطبيت خويش به فرمان ارشادنامه نورعليشاه درباره مجذوبعليشاه استن
  .آورد و نياز به برهان بيشتري در ميان نيست نورعليشاه ضعف استدالل ايشان را الزم مي

  
  رساله بيان واقع

بنيان بسيار نوشته و  از اين مقوله سخنان بي) كه جناب موالنا حاج محمدرضا كوثرعليشاه(گويد ) حضرت مستعليشاه(فقير 
اراده چنان است كه آنچه استدالل بر قطبيت خود نموده و تحرير كرده به طريق اجمال  19ل بر قطبيت خود نمودهاستدال

نوشته آيد و رد آن نمايد تا بر ارباب بصيرت معلوم شود كه اشخاصي كه از حق غفلت ميورزند، با وجود كثرت فضل و 
اند با كثرت متغلبان و قلت  نند كساني كه طالب راه حق بودهكمال چگونه سخنان پريشان ميگويند و مينويسند و نيز بدا

ام،  اسم آن ساله بيان واقع نهاده شده است و قدري قليل نوشته. اند پرستان چگونه طريق دينداري و نكوكاري پيموده حق
ده آن نيز مذكور اي كه گفته ش جميع كلمات ايشان در رساله بيان واقع مسطور و اجوبه 20.عنقريب به انجام خواهد رسيد

  .21است
  

  استبصار
اليقين نرسد و تمكين نيابد،  عرفان پوشيده و پنهان نخواهد ماند كه تا سالك به كمال علم اليقين بلكه به مقام عينبر ارباب 

آيد و نفس  اي مهلك پيش مي وي از بند شبهات نرسته و از قيد خطرات نجسته است، بلكه هر آني و زماني او را خطره
آرايد اصل نيست الجرم هر لحظه او را ميربايد و به ويل خياالت نفساني و هواجس  انگيز چيزي در نظرش مي شبهه

  ز شيطان رجيم هدام سخت است مگر يار شود لطف خدا ور نه آدم نبرد صرف. اندازد شيطاني مي
اند و  اين بحر بيكران غرق شده ترين قيد علم رسمي است العلم حجاب االكبر اكثر سالكان در اند كه سخت بزرگان گفته

اند به ورطه حب جاه و  اند، و اشخاصي كه از اين گرداب خالص يافته از هزار يك و از بسيار اندك به ساحل نجات آمده
اند، چنانكه حديثي بر اين مضمون  رياست افتاده اندو به سبب رفعت جاه و وسعت دستگاه عاقبت خويش را به باد فنا داده
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چيزي كه از سر صديقان بيرون آوردند حب جاه و رياست خواهد بود و نيز بسيار ديده و شنيده شده است  است كه آخر
كه سالك مدتها طريق هدا پيش گرفته و رياضت و مجاهده نموده و صفاي خاطر نيز حاصل كرده، باالخره حب رياست 

باخته و خود را خسرالدنيا و االخره ساخته و در دنيا طالب گشته، دين و ايمان خويش را  بر وي غالب و بر سرخ و سفيد
  .بين به حسن عاقبت است نه به حسن معاملت نظر مرد حق. كتب اخبار و آثار از اين مقوله حكايات  بسيار است

را خبط عظيم روي داده و در خطره عاقبت ) كوثرعليشاه(غرض از اين تمهيدات و مراد از اين مقدمات آن كه موالنا 
نهايت عجيب  ده و زبان بر دعوي باطل گشوده و  ادعاي امري نموده كه از امثال ايشان به غايت غريب و بيوخيم افتا
از جهان فاني ) حضرت مجذوبعليشاه(از تاريخي كه جناب قطب العارفين شيخ كمترين قدس اهللا سره العزيز . مينمايد

اختالل فراوان درميان درويشان آورد و جمعي از صادقان راه ارتحال فرمود، بعد از يك سال و چند ماه اين ادعا را نمود و 
را در تردد و خطره انداخت و جم غفير از سالكان سلسله عليه را پريشان خاطر ساخت و فتنه جويان كه منتظر چنين روزي 

كردند و كردند آنچه . بودند از هر طرف چون عنكبوتان ظهور نمودند و به جهت صيد مگسان دست و پاي زدن گرفتند
هايي كه از  فتنه. ندانم جواب اين مواخذه را چگونه خواهند داد و در روز بازخواست به چه زبان خواهند گشاد. ميكنند

   22.ادعاي وي زائيده و فسادهايي كه از دعوي او ظاهر گرديده، اگر نوشته شود، هر آئينه دفتري گردد
كه مورد انكار جناب كوثرعليشاه قرار گرفته  -ب قائم زمان خويشاز آنجا كه جناب مستعليشاه به عنوان قطبا اين حال 

 -با ارسال مكتوبي براي آقاميرزا اهللا ويردي. اللهيه نميشدند راضي به پراكندگي و تفرقه و دودستگي فقراي نعمت -بودند
شدند، اما اين از جناب كوثرعليشاه خواهان مالقات و مذاكره حضوري بمنظور رفع سوءتفاهم  -معتمد كوثرعليشاه

  :وارد شده است 23چنان كه در حدايق السياحه. درخواست مقبول كوثرعليشاه نشد
  

  پيشنهاد حضرت مستعليشاه براي مذاكره حضوري
   :مستعليشاه ميفرمايندجناب 

  .نوبتي فقير مكتوبي نوشته، براي ميرزا اهللا ويردي ارسال نمود
  !خواندند و به نظر موالنا نيز رساندند، ولي ايشان جواب ارسال نداشتندديدند و  -نه در سيرت ايشان –جمعي از درويشان 

  .گويا صالح خود را كه مبني بر فساد حال فقرا و اختالف درويشان سلسله عليه بود در آن ديدند
از كرم خداوند كريم و از لطف حضرت قديم اميد است كه عنقريب شبهات رفع شود و تفرقه درويشان به جمعيت و 

  24 .ق مبدل گردداتفا
  

الحال پس از بررسي دقيق مفاد مورد استناد، بر اهل تحقيق است كه ميان كم و كيف قضايا قضاوت نمايند، و آنچه را كه 
  . اصح و اصلح تشخيص ميدهند برگزينند
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  كوثريه
يبا همه ياد كرديم پس از گذشت يك سال و اندي از رحلت مجذوبعليشاه قدس سره، و در زماني كه تقرچنان كه 

مدعيان جانشيني مجذوبعليشاه سر بر خط فرمان حضرت مستعليشاه نهاده بودند، ناگهان جناب موالنا حاج آقا محمدرضا 
همداني ملقب به كوثرعليشاه با كتابت دو نامه فقراي نعمت اللهي را به گرد خود و پراكندگي از محضر مستعليشاه 

  .طاب نمودفراخواند و خود را قطب مطاع و بال منازع خ
بعد از آن در سفري كه به كرمان فرمودند رحلت خود را نزديك ديده فلذا فرزند خود حاج آقا ميرزا علينقي را با لقب 

سال به  49عليشاه مدت  جناب جنت. به جانشيني معين فرمودند) و يا به قول ديگر ساغرعليشاه( عليشاه جنتفقري 
در همدان وفات يافته و در بقعه  1296رجب  22آن كه در روز پنجشنبه سرپرستي امور پيروان خويش مشغول بود تا 

پس از رحلت ايشان يكي از مشايخ ايشان با نام آقامحمد تقي متقي خويي ابن . باباطاهر عريان طاب ثراه مدفون گرديد
انقاهي داير نمود ري صمدعليشاه دعوي خالفت كرده و در چاله ميدان تهران خقحاج عبدالكريم تبريزي ملقب به لقب ف

اما از جانب ديگر جناب حاج ميرسالم اهللا موسوي فرزند حاج . عليشاه را به گرد خود جمع آورد اي از پيروان جنت و پاره
اي و مشهور به حاج كبير آقا ومتخلص به تخلص شعري مجرم  آقا محمدباقر ملقب به لقب فقري مجذوبعليشاه مراغه

عليشاه در مراغه به سرپرستي امور پيروان جنتعليشاه پرداخت و بيست و هشت  رف جنتبعنوان تنها جانشين منصوص از ط
هجري قمري درشهر مراغه رحلت نمود و در همان ناحيه نيز  1324سال تمام در مسند خود باقي بود تا آن كه در سال 

  .اهللا عليه ةرحم. بخاك سپرده شد
اي ملقب به لقب فقري فخرالمتالهين طبق وصيت  العلماي مراغه پس از رحلت ايشان حاج آقا ميرزا عبدالوهاب معين 

ن خويش را ادار جانشيني ايشان گرديد، و مدت هژده سال تمام سرپرستي فقرا و پيرو مكتوب و صريح حاج كبيرآقا عهده
و در كنار  هجري شمسي در مراغه روي به عالم باقي آورد 1302هجري قمري مطابق با  1342مينمود تا سرانجام در سال 

  25.اهللا عليه رحمة. مراد و مرشد خود به خاك سپرده شد
نظر به آن كه . اي به خط خود تنظيم و جانشين و خليفه الخلفاي خود را تعيين كرده است ايشان قبل از ارتحال وصيتنامه

تي برخي از قسمتها نامه شباهت بسيار به مفاد وصيت مجذوبعليشاه در مورد حضرت مستعليشاه دارد و ح متن اين وصيت
كامال اقتباس بلكه بعينه نقل شده است، فلذا براي آگاهي خوانندگان و مقايسه دو متن به نقل بخشهاي مشابه آن مبادرت 

  :بمنه و كرمه. مينمائيم
  

  نامه حاج آقا فخرالمتالهين رحمه اهللا قسمتهايي از متن وصيت
ميبينيد، پس خود را كنار كشيدن و اززحمت و تصديق فرار نمودن و آسماني به اين وضع شده كه حال كه تقديرات ....... 

به قدر يسر و امكان بايد سعي و اهتمام در استكمال مستعدين نمود و . طالب و راغب به استراحت شدن بيصورت است
كار سرگرم ن رابه وظايف طاعات و اذيهمواره مسترشدين و مستعد. آنچه از خود خواهانند از دوستان مضايقه ننمايند

                                                 
الزم به تذكر است كه جناب آقاي دكتر مسعود همايوني از كساني ميباشند كه به اين بزرگوار دست ارادت داده و  به نوشته خودشان از  - ٢٥
هاي نعمت  كتاب سلسله 88ص. بحمداهللا. س قدسيه آن بزرگوار بسيار كسب فيض كرده و مورد محبت و عنايت خاص ايشان بوده استانفا

  .اللهيه در ايران
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پرست را راه ندهند تا به  ترياكي و نفس. و معطل نگذارند لدارند و به رعايت آداب شريعت مقدسه ترغيب نموده، و مهم
  :اگر كسي استعمال نمايد طالب نيست، بوالهوس است. عون اهللا صاحب ملكه و حضور شوند
  تا شبي روي نيكبختي ديد    سال سختي ديد 60اوحدي 

ا چه زحمتها كشند و چه رنجها برند، بعد از قرني اگر مشيت خداوندي عالقه بگيرد معيشت فاني در طلب دنيمردم 
ها  تحصيل نمايند يا نه، و طلب حق جل و عال احق از آن است كه اكابر زحمتها كشيده و عمرها گذرانيدند و اربعين

  .نمودند تا معرفت حقه حاصل آمد
. ردگي شما نشود چه اكثر اهل زمان همين حال را دارند، بلكه طالب دنيا هستندموجب افسو طالبان  مريدانعدم استقامت 

اگر از هزار يك به منزل . اگردر دنياي ايشان في الجمله فتوري واقع شود روگردان ميشوند. طالب صادق خيلي كم است
  .و به مقصد برسند ما را كافي است، ديگر در فكر اين و آن نباشيد

  هر كسي آن درود عاقبت كار كه كشت               تو برو خود را باش من اگر نيكم اگر بد
  .خدمت و طاعت باشيد، بحول اهللا و قوته اين قدر باشد كه به فضل اهللا و كرمه مقصر نباشيممترصد 

محشور اگر با مردم . اند كن مع الخلق و التكن منهم فرموده. اما برادر در اين زمان راه رفتن خيلي صعب و مشكل است
جسم طاقت و . شويم متصدع به تصديع ايشان بايد شد، و اگر از ايشان جدايي و دوري گزينيم به معادات برخيزند

  ...و اليه نستعين و عليه نتوكل . مقاومت ندارد
طاب بر محققان آگاه و طالبان با انتباه پوشيده نماند كه جمالتي كه به صورت شكسته نقل شده كلمه به كلمه دركتاب مست

وارد شده و عبارت از عين كلماتي است كه جناب مجذوبعليشاه همداني به جناب مستعليشاه شيرواني  26حدايق السياحه
فرموده و ايشان را از ادامه مسافرت و سياحت ممنوع و به ارشاد عباد و دستگيري مستعدين و ترغيب طالبين تشويق 

  .اند نموده
ملقب به محبوبعليشاه بر مسند جانشيني وقا نقل شد موالنا محمدحسن پير مراغه اي كه ف نامه به هر روي به موجب وصيت

سالگي در شهر  96سال تمام به ارشاد پيروان خويش اهتمام داشت تاآن كه در سن  32فخرالمتالهين جلوس فرموده، مدت 
 1334بق با يازدهم ديماه هجري قمري مطا 1375االولي  تهران چشم از جهان فروبست و در روز دوشنبه هيجدهم جمادي

هجري خورشيدي به عالم باقي شتافت و پيكر پاكشان در آرامگاه اختصاصيشان در سه راه ورامين شهرري به خاك 
  .رحمه اهللا عليه. سپرده شد

  :اند رابطه خود با جناب محبوبعليشاه مرقوم داشته آقاي دكتر همايوني در مورد(
و از نظر كيميااثر ايشان كسب فيض نموده و مورد لطف و عنايات باطني ايشان  نگارنده سالها در خدمت آن جناب بوده

آن جناب پيوسته مراقب حال و مترقب احوال فقير بود و بر انقطاع تام و ذكر دوام و فكر مدام ارشاد و . ام قرار گرفته
از باطن ايشان انوار فيضيه را فقير هميشه از انفاس قدسيه آن بزرگوار كسب فيض نموده و هنوز هم . داللت ميفرمود
آنجناب در حضورشان بوده و در تفسيل و تكفين آن بزرگوار نگارنده در آخرين روزهاي زندگاني . دريافت ميدارد
  .27شركت داشت
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مذكور است  28جالب توجه است بدانيم كه عين عبارات فوق الذكر كه بطور شكسته نوشته شده در كتاب حدايق السياحه
رحمه اهللا عليه و طيب اهللا ! اند شاه با اين عبارات بيان عنايات حضرت مجذوبعليشاه را نسبت به خود نمودهو حضرت مستعلي

  .)ثراه كه آثارش مورد استفاده بيدريغ همه اهل ذوق بوده است، اگرچه قدرش را نشناختند و در مقام انكارش برآمدند
اصغر  ب محبوبعليشاه عليه رحمه اهللا، موالنا جناب آقاي عليبنا به نوشته آقاي دكتر مسعود همايوني پس از رحلت جنا

شمسي ملقب به لقب فقري ناصرعليشاه در روز چهلم رحلت محبوبعليشاه به  1290نيا اهل تبريز و متولد به سال  ملك
د جانشيني ايشان در ميان پيروان محبوبعليشاه بر مسن اي از فقراء و براي ممانعت از اشتداد اختالفت پديد آمده اصرار عده

آن جناب هم اكنون غالبا در . مند ميشوند نشستند، و هم اكنون پيروان ايشان در گوشه و كنار عالم از فيض مواهبشان بهره
  .متع اهللا المسلمين بطول بقائه. تركيه ساكن و گهگاه به اروپا و آمريكا مسافرت ميفرمايند

  
 !طريقه شمسيه؟

اي از محققان در كنار سلسله نعمت اللهيه كه توسط حضرت مستعليشاه تداوم يافت و  ظر پارهنبايد نهاد كه بنا به ن ناگفته
عالوه بر پيروان جناب كوثرعليشاه كه به طريقه كوثريه مشهور شدند، شاخه ديگري نيز پس از رحلت حضرت 

كه مرحوم آقاي حجت بالغي  اي بر اين مبنا از كرسي نامه. مجذوبعليشاه پديد آمد كه به طريقه شمسيه اشتهار يافت
در كتاب زندگاني شمس العرفا نقل كرده چنين استنباط ميشود كه طريقه مزبور با چهار واسطه به حضرت ) حجتعليشاه(

هجري  1309متوفي در سال (به اين ترتيب كه شمس العرفا جانشين شيخ عبدالقدوس كرمانشاهي . مجذوبعليشاه ميرسد
ه هندي و او جانشين شاه كالل لكهنوي و او جانشين سيدحسين استرآبادي و او جانشين و وي جانشين ميرعلمشا) قمري

هاي نعمت اللهيه در ايران ميفزايند  كتاب تاريخ سلسله 95آقاي دكتر همايوني در صفحه . مجذوبعليشاه همداني بوده است
ت كرده و به شرح حال مرحوم شمس العرفا نگارنده تاريخچه اين چهار بزرگوار را پيدا نكرد و فقط به اسامي آنان قناع

  .ميپردازد
قمري در  1288سيدحسين حسيني تهراني نعمت اللهيه اين سيدمحمدرضا ملقب به شمس العرفا متولد سوم ماه شعبان 

  .ميالدي 1935هجري قمري مطابق  1353تهران و متوفي در سال 
هجري قمري در دوران تحصيلي خود روزي  1303در سال بنابه روايتي كه در كتاب زندگاني شمس العرفا نقل شده وي 

ر ميكرد پولي همراه از امامزاده زيد تهران ميگذشت، ناگاه صاحبدلي از آن جناب خواهش پولي نمود، شمس چون فك
 طرفتر وي اعتنا نكرد ولي چند قدم آن. نفي به او داد، ولي صاحبدل به او گفت فالن مبلغ در كيسه تو استندارد جواب م

پس انقالب حالي يافته . دست در كيسه خود برد و ديد همان مقدار كه صاحبدل اشاره كرده بود پول در كيسه خود دارد
و دست به دامن آن صاحبدل شد، و مريد او گشت و توسط او كه همان شيخ عبدالقدوس كرمانشاهي نام داشت تربيت 

و از طرف او ملقب به شمس العرفا گشت، و آنگاه پس از شده وظرف دو سال و اندي به مقام هدايت و ارشاد رسيده 
هجري قمري به عتبات عاليات رفته به اربعين و رياضت پرداخت و سپس به ايران  1309رحلت شيخ عبدالقدوس در سال 

  29 .مراجعت نموده و خانقاهي در جنوب تهران داير كرد
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  نقد

يا خير گفتگوهاي فراوان در ميان است، كه از موضوع سخن ما جناب مرحوم شمس العرفا تعيين جانشين نموده در اينكه 
نهايت مطلب آن كه ايشان خود مردي رياضت كشيده و ممارست نموده بشمار ميرفت كه به سبب . خارج ميباشد

مشاقيهاي مختلف نيروي روحي قابل توجهي كسب نموده و به علت نبوغ و مطالعه فراوان درهاي معرفت بر جانش 
آثاري كه از . و لذا به شرح و تفسير آثار عرفا مبادرت ميكرد، و عالوه بر آن مردم را به ياد خدا فرا ميخواند گشوده گشته

  :باقي مانده و آنچه درباره او مسموع ميشود همه گواه بر اين امرند از جمله آنكه
. د را تحرير و بچاپ رساندنامه خو الدين رازي را تصحيح و منتشر ساخت و زندگي وي كتاب مرصادالعباد شيخ نجم

هاي  راز شيخ محمود شبستري قدس سره العزيز را شرح و تفسير ميفرمود، و از جمله و با پاپ رهبر كاتوليكايشان گلشن 
  ...جهان مراسله داشت و با ريپكا خاورشناس چكسلواك مالقات نمود 

  .له كرسي نامه او استاما آنچه كه از لحاظ تحقيقي ايجاد ابهام ميكند، مسا! اين همه درست
نام ميرزا عبدالقدوس جاي . آيا حقيقتا او استادي به نام شيخ عبدالقدوس كرمانشاهي داشته يا نه، قابل تحقيق نيست

ديگري به نظر نرسيده، و اگر در هر حال چنين بزرگي وجود داشته، چگونه ميتوان سلسله اتصال او را به حضرت 
  .مجذوبعليشاه قبول نمود

ال آنچه مسلم است آن كه حكايت برخورد شمس العرفا با شيخ عبدالقدوس يك اقتباس صد درصد از زندگينامه به هر ح
  .حاج آقا ميرزا حسن اصفهاني ملقب به صفيعليشاه كه پنجاه سالي پيشتر از ايشان در قيد حيات بوده است، ميباشد

علي برادر جناب صفيعليشاه در دست است و در اي كه از مرحوم آقارضا اصفهاني ملقب به حضور  آري، در منظومه
  :اي كم و كاست نقل شده و از جمله آمده حقيقت زندگينامه صفيعليشاه ميباشد، اين حكايت بعينه و بدون ذره

بيخبر . گفتم پولي همراه ندارم. گفت چيزي به من بده. دم در درويشي را ديدم. روزي از منزل بيرون آمدم. در بمبئي بودم
درويش گفت بگو نميدهم مگو كه هيچ ندارم، االن فالنقدر پول در جيب تو هست، . كه در جيبم چندديناري هستاز اين

گفتم فقير هر روز . وقتي بيرون آوردم و شمردم ديدم همان مبلغي كه گفته بود درست است. ميخواهي بده نميخواهي نده
اهل صفا . بودم هر روز اين پول را به او ميدادم و منت هم داشتم تمام مدتي كه در آنجا. بيا اينجا و از من يك روپيه بگير

  .در هر لباس هستند
اين اصل حكايتي است كه توسط آقارضا حضورعلي اصفهاني ملقب به شمس العرفا برادر صلبي صفيعليشاه در شرح 

حسيني تهراني گسترش يافته  به احوال سيدحسين) شمس العرفا(وقايع حيات صفيعليشاه نقل شده و بعدا بعلت تشابه لقب 
  .و در هر حال نميتواند معتبر شمرده شود

به ماجراهاي زندگي آقاي سيدحسين حسيني دقيق شويم معلوم ميشود كه در زماني كه ايشان به شغل بزازي در تهران اگر 
ه در منابر مرحوم كيوان سرگرم بودند با فقرا و پيروان مشايخ سلسله عليه نعمت اللهيه معاشرت مينمودند و بخصوص هميش

آيد با خود زير لباده چوب چماق  قزويني منصورعلي شركت ميجستند و حتي چنان كه از مكتوبات كيوان قزويني برمي
  . نيز حمل ميكردند تا در صورت حمله اوباش ايشان از منبر كيوان دفاع نمايند

ر و كسب خود كه همان بزازي و شاگرد خياطي بود در همان ايام ناگاه انقالب احوالي دست داده و ايشان دست از كا
  !كشيده، به عتبات رفته و در آنجا به رياضت و ممارست پرداخت و بعد با عنوان شمس العرفا در تهران خانقاهي داير نمود
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و  اند كه به شرح حال شيخ عبدالقدوس كرمانشاهي و ميرعلمشاه هندي و شاه كالل لكهنوي آقاي همايوني مرقوم فرموده
اي از آنها مشاهده نكرده و به فرض يافتن چنين نامهايي،  اين بنده ناچيز نيز نشانه. اند سيدحسين استرآبادي دسترسي نيافته

فلذا با توجه به محدوديت اطالعات و نيز مخلوط . برقراري ارتباط ميان آنان بصورت خالفتي امري غيرمقدور ميباشد
اي اعتماد  شاه با شيخ عبدالقوس كرمانشاهي چگونه ميتوان به وجود چنين سلسلهشدن حكايت حاج آقا ميرزا حسن صفيعلي
  !نمود؟ قضاوت با خوانندگان عزيز است

  
  تداوم سلسله نعمه اللهيه پس از حضرت مجذوبعليشاه

كه پس از گذشت چهل روز از رحلت حضرت مجذوبعليشاه كبار فقراي سلسله عليه نعمت اللهيه و برخي از مشخص شد 
اي كه  اع نموده و پس از استماع اقوال فيمابين و مشاهده تعليقهمتجاد همدان ابايخ كرام در خانقاه ايشان در بيوك آمش

حضرت مجذوبعليشاه جهت سرافرازي جناب مستعليشاه به خط و مهر مبارك خويش صادر فرموده بودند و پس از دقت 
مشاهده كرامت مبين معنوي از جانبشان، همگي بال استثناء سر بر در براهين اقامه شده توسط جناب مستعليشاه در بدنبال 

خط فرمانشان نهاده و واليت مطلقه ايشان را به عنوان مطاع كل سلسله نعمت اللهيه پذيرفتند و با ايشان بيعت نموده و 
به . جديد بيعت كنندسپس به بالد خويش رجعت كردند، تا از ساير سالك و طالبان به نام ايشان بيعت جديد بگيرند يا ت

العابدين شيرواني مستعليشاه پس از سي سال سياحت و جهانگردي و مشاقي و رياضت به مقام  اين ترتيب حضرت زين
از آنجا كه آشنايي با احوال باطني . ارشاد كليه در سلسله عليه رسيدند و به تربيت نفوس مستعده طالبان همت تازه فرمودند

بدو طفوليت و صباوت تا دوران ارتحال از اين دنيا سرمشق بزرگي جهت جويندگان حقيقت و تحوالت معنوي ايشان از 
  و من اهللا التوفيق و عليه التكالن. است، لهذا با استناد به آثارشان به تنظيم شرح مختصري از احوالشان مبادرت شد

  
  ذكر احوال مسود دفتر بر سبيل اجمال

العزيز ملقب به لقب فقري مستعليشاه و متخلص به تخلص تمكين در  دس سره العابدين شيرواني ق جناب آقاي حاج زين
ميالدي در قصبه شماخي از توابع شيروان متولد شده، در پنج سالگي به همراه  1780هجري قمري برابر با سال  1194سال 

  :اند باب نوشته چنان كه خود ايشان در اين. خانواده خويش راهي كربال گشت و در آن ديار به تحصيل پرداخت
قصبه (هجري در آن ديار  1194بر ضمير منير ارباب عرفان پوشيده  و پنهان نماند كه فقير در نيمه شعبان المعظم سنه 

. از بيداي عدم به فضاي وجود قدم نهادم و از عالم راحت و مرور به دار محنت و غرور افتادم) شماخي از توابع شيروان
زندگاني پنج مرحله طي گشت، بر وفق تقدير بل به حكم حضرت قدير، والد حقير با ل چون به امر سبحاني از مراح

مجاورت اختيار نمود، و فقير مدت دوازده سال در ) ع(متعلقان به صوب عراق عزيمت نمود و در عتبه اباعبدالحسين
  والد و ساير علما به استحصال علوم رسميه و فنون ادبيه مشغول گرديده، خدمت 
اي از خرمن افضال ارباب فضل و كمال چيد و از تالطم امواج هجوم روزگار آسوده، و از  ر استعداد فطري خوشهبه مقدا

   30.تراكم غموم ليل و نهار غنوده، با فراغت بال و استراحت احوال تحصيل مينمودم
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    وفات والدين جناب مستعليشاه
اور بودند و هم در آنجا از دار فاني به سراي جاوداني انتقال والدين فقير مدتهاي مديد در آن مكان شريف مجراقم گويد  

داشت و به خدمت جمعي كثير از فضال و علماي نمودند و فقير مدت دوازده سال در آنجا به تحصيل علوم رسمي اشتغال 
  31. آن ديار رسيد و به صحبت جمعي از بزرگواران و دانشمندان موفق گرديد

  
  اساتيد صوري حضرت مستلعيشاه

جمعي از فضال مثل آقامحمد باقر بهبهاني و ميرسيد علي مجتهد و ميرزا مهدي شهرستاني و موالنا عبدالصمد  در آن اوقات
همداني و سيد مهدي نجفي و شيخ جعفر نجفي و حاجي ميرزا محمد اخباري و شيخ موسي بحراني دركاظمين و 

  32 .سيدمحمد بحريني و غيرهم را مالقات كردم
  

  لي بهبهانيموالنا سيدع
العابدين شيرواني مستعليشاه در عنفوان شباب نزدش تحصيل كرد چنانكه خود ايشان  كه جناب ميرزا زينيكي از علمايي 

اي  نويسي اشتغال داشت و بعد رساله ايشان در ابتدا در كربال به شغل كفن. اند موالنا حاج آقا سيدعلي بهبهاني بود نوشته
رجه اجتهاد نايل آمد و مرجع تقليد بسياري از شيعيان اهل هند و سند و عراق عرب و غيره عمليه تدوين كرد و به اخذ د

وي از يمن اقبال عامه ثروت بيكراني اندوخته بود چنانكه پس از حمله و غارت عتبات به دست ناپاك وهابيان از . شد
ت و مواشي و چهارپايان و كتب نفيس به چهل هزار تومان نقد سواي باغات و عمارا 1237ايشان به هنگام وفات در سال 

درعتبات معروف بود كه دليل ايشان بر وجود خدا آن بود كه روزي گوشه خاطرش هواي خوردن انار . ميراث باقي ماند
موالنا از طايفه درويشان كراهت ! نمود، از قضا دو سه ساعت بعد براي او انار آوردند و او به وجود خداي قادر يقين كرد

  .اشت و فتاوي بسيار در قتل و آزار، و تفسيق و تكفير آنها صادر كردعظيم د
  

  مناظره حاج آقاعلي بهبهاني و حاج آقا محمد جعفر
كه از عظام مجتهدان عصر خود بود و معذلك سر بر  -يكبار كه جناب حاج آقا محمدجعفر قره گوزلوي همدانياتفاقا 

به  -ت عرفا نايل شده و ملقب به لقب فقري مجذوبعليشاه گشته بودآستان ارادت حضرت نورعليشاه نهاده و به مقاما
كربالي معال وارد شدند بنا به خواهش موالنا سيدعلي مجتهد در منزل شخصي تشريف بردند و ميان اين دو مالقاتي 

وي گوزل به سخن كرده و حاج آقا محمد جعفر قرهپس از اختتام شام موالنا سيد علي بهبهاني آغاز . دست داد
  :آهنگي همداني را مخاطب قرار داده عرض كرد كبودر

  .و بر عقب عمر و يزيد برود حيف و دريغ باشد كه مانند تو فاضل و عالمي درويش گردد –
  :گوزلوي همداني ميفرمايند جناب حاج آقا محمدجعفر قره

به سخنان شافي و داليل كافي آخراالمر بعد از تكرار و اصرار متوجه جوابش گرديده، . هرچند بسيار گفت كم شنيد -
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انست كه طريق مناظره چنان كه هيچگونه نتوانست جواب گويد و ند. سكوتش دادم و مهر خاموشي بر دهانش نهادم
  .چگونه پويد

  :بعد از تامل بسيار در جواب گفت
بت نمائيم جاه و منزلت ما اگر با درويشان صح. اما ما مردم دنيائيم. داليل و براهين شما وضوح تمام و قوت الكالم دارد -

  !را زيان دارد و سود دنيوي از ما بريده گردد
  :آن جناب در جواب فرموده بود كه

   33 .من كه از اهل دنيا نيستم كه در مقام دنيا داري بايستم. و خوف از زوال جاه و منزلت خود داري يتو از اهل روزگار -
  

  حاج آقا سيدمحمد مجتهد
آقا سيدمحمد مجتهد ابن موالنا سيدعلي  آقا سيدعلي مجتهد منصب ايشان به فرزندش حاجموالنا حاج  پس از وفات

. اي از لوازم عناد و فساد ارباب صلح و سداد مهمل نميگذاشت وي با عارفان باهللا طرفه عداوت داشت و دقيقه. رسيد
حمد اخباري را او مقتول گردانيد و جناب بسياري از درويشان را ايذاء و آزار رسانيد و از آن جمله موالنا حاجي ميرزا م

حسينعليشاه و مجذوبعليشاه قدس سرهما را تكفير نمود و بر قتل آن بزرگواران فتوا داد، اما كسي در عراق به فتواي او 
اجار در سيدنا را در اكثر بالد ايران قبول عامه پيدا شد و با ملوك ايران وصلت نمود و خسرو ايران فتحعليشاه ق. اعتنا ننمود

 1241وي در سال . تعظيم و تكريم او مبالغه تمام كرد و لوازم اخالص و ارادت بجاي آورد و باالخره از او نفرت فرمود
   34.هجري قمري در كربال وفات يافت

  
  هاي علميه در عتبات عاليات اوضاع حوزه

شيخ مرتضي . يار اساسي و عميق بوددر اين زمان جامعه تشيع دستخوش تحوالت بسالبته نبايد از نظر دور داشت كه 
انصاري و مالاحمد نراقي مكتب اصولي را دوباره تجديد و احياء نموده و طرفداران و مقلدان آنان در برابر پيروان مكتب 

دربار قاجار نيز صحنه كشمكش ميان اين دو جناح روحانيت شد، برخي . آرايي برخاسته بودند ديرپاي اخباري به صف
شيخ احمد احسايي كه از مكتب شيخ . جانب اخباريون ميكرد، و زماني به سوي اصوليون كشيده ميشد اوقات ميل به

ابع را تشريح و نظر بسياري از رمرتضي انصاري بيرون آمده بود ضمن مسافرتهاي دراز مدت خويش نظريه مبتني بر ركن 
دراز مدت با همسايه مقتدر شمالي بكلي  اوضاع داخلي مملكت به علت محاربات. مستمعان را به خويش جلب مينمود

از جانب ديگر بزرگان عرفان كه از عصر صفويه از ايران نقل مكان نموده بودند دوباره به مملكت . آشفته و نابسامان بود
  .بازگشته و آوازه دعوت خويش به گوش شاه و درويش رسانده بودند

  
  مقدمات تحول معنوي

العابدين از شماخي وارد كربال شد و در آنجا رحل اقامت هميشگي افكند و  ا زيندر چنين جوي بود كه خانواده ميرز
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العابدين با جناب سيدمحمد مجتهد ابن موالنا سيدعلي بهبهاني در ريعان  زين. العابدين را به مكتب روانه داشت ميرزا زين
العابدين  جناب زين 35.يمودجواني همدرس بود و با وي در خدمت پدرش موالنا سيدعلي مجتهد طريق تحصيل ميپ

هجري قمري را در  1278همچنين در همان ايام صباوت و شباب رساله فتاوي موالنا محمدباقر مجتهد متوفي به سال 
   36.خدمتش آموخت

ايشان پس از آنكه نزد مراجع بزرگ به تحصيل علوم رسمي اشتغال ورزيد، به ناگاه در سن هفده سالگي و پس از دوازده 
  :آموزي تحولي در احوالش پديد آمد چنان كه خود ميفرمايدسال دانش 

چون از تحصيل بجز تعطيل اوقات حاصل نگشت و عمر گرانمايه به بيهوده و عبث درگذشت نه از عالم مبداء خبري، و نه 
  .نهادماز جهان معاد اثري ظاهر گرديد و سنين عمر به هفده رسيد، لهذا در بحر حيرت افتادم، قدم در وادي جستجوي 

  
  آغازتفكر درباره نفس

تامل نموده به خاطر رسيد كه مقارن اين حال شبي در خبر من عرف  نفسه فقد عرف ربه به فكر دقيق و انديشه تحقيق 
نفس كيست و حقيقت آن چيست؟ كه شناخت ايزد تعالي به شناخت آن منوط ومعرفت حق جل و عال به معرفت وي 

العلم ولو بالصين بر ضمير ه علي كل مسلم و مسلمه اگر چه به چين بايد رفت اطلبوا گفتم طلب العلم فريض. مربوط است
آمد كه دامن مطلوب دست نيايد مگر بر وفق وابتغوا اليه الوسيله به وسيله دانايي، و چشم بر جمال شاهد مراد نيفتد اال بر 

  :عزيزي گفت. طبق فاسئلوا اهل الذكر به همت بينايي
ز از خدمت علماء محال و العلماء ورثه االنبياء شاهد مقال و علماء امتي كانبياء بني اسرائيل مويد حال استحصال مراد بج -

چون اين سخن شنيدم، الجرم بيشتر از پيشتر . تعجيال به خدمت ايشان بشتاب و خذالعلم من افواه الرجال را درياب. است
ي بيخبر بودند و انكار طريق باطن مينمودند تردد نمودم و به به خدمت علماي صورت بينان و ظاهرجويان كه از عالم معن

حكم الغريق يتشبث بكل حشيش به هر گياهي توسل ميجستم و جد و جهد بسيار كرده مراسم تفحص و تجسس بجا 
بجز حرص و حب دنيا و طول امل و قلت عمل و كثرت ميل به . بجز حيرت نيفزود و به غير از شبهه روي ننمود. آوردم

بر  اد كردهاي بر اعتقاد خود اعتم چون به عاقبت نظر كردم ديدم كه هر فرقه. باب و تجمل دنيا چيزي مشاهده نشداس
اند و بر وفق گمان خود نشاني  اند و موافق مطلوب خود دليلي احداث نموده امضاي مشتهيات طبع خويش مقصور شده

اند و هر  هر طايفه بر ظنون خويش گرفتار آمده يقين پنداشتهميدهند از منزل خويش، ان الظن اليغني من الحق شيئا، و 
در اين اثنا توفيق سبحاني رفيق اين سرگشته . اند ليس الخبر كالمعاينه قومي دل بر ورق خيال داده، چون جان نگاهداشته

از مشايخ آن  حيران شده، در همان ديا به خدمت علماء رباني سيد معصومعليشاه دكني و نورعليشاه اصفهاني و بعضي
  .سلسله قدس اهللا اسرارهم رسيدم

  
  مفارقت با همدرسان

العابدين زير و رو ميشود آن چنان كه ايشان با مناعت طبع تمام به همه  ها، احوال جناب ميرزا زين آن مالقاتاز اثر
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چنان كه خود در . زشناسدهمدرسان خود الوداع ميگويد و طريق سفر باطن ميپويد، تا راه و چاه را به توفيق اله از هم با
  :مورد رفيق همدرسش آقاسيدعلي مجتهد ابن آقا سيدمحمد بهبهاني مينويسد

او به مراد خود فايض گرديد و فقير به غايت مقصد . وي كسوت علوم اجتهاديه پوشيد و فقير به تكميل باطن كوشيد
  ردان حق قبولم كردنداما منت ايزد را كه م!) زيرا مقصد عارفان باهللا نهايتي ندارد(نرسيد 

  37هرچه كرديم به چشم كرمش زيبا بود                        نيكي پيرمغان بين كه چو ما بدمستان
  

  العابدين به حضور بزرگان چگونگي تشرف ميرزا زين
در يدمعصومعليشاه دكني و نورعليشاه اصفهاني همه جا پيچيده، و ميان علماي بزرگ سدر آن ايام صيت شهرت حضرات 

  :چنان كه خود ايشان ميفرمايد. تعيين تصميم در مورد كار آنان اختالف افتاده بود
آقا محمدعلي كرمانشاهي و اي از علماي ايران مانند  استماع افتاد كه سيد معصومعليشاه دكني و نورعليشاه اصفهاني را فرقه

تفسيق و و سيدمحمدبن سيدعلي بهبهاني  حاجي ابراهيم كرباسي اصفهاني و حاجي محمد حسن قزويني و مالعلي نوري
تفجير بل تكفير ميكنند، حال آن كه جمعي ديگر از فضالي ايران مانند مال عبدالصمد همداني و حاجي مال رضا همداني 

گوزلو همداني و  و ميرزا محمدتقي كرماني و حاجي محمدحسين اصفهاني و شيخ زاهد گيالني و حاجي محمدجعفر قره
اني و موالنا محمدنصير دارابي و سيدابراهيم توني و حاج ابراهيم خوئي و ا مثال ايشان التعد و التحصي حاج مالرضا همد

  38تمجيدميكنند و در وصف ايشان مبالغه مينمايند
العابدين شيرواني دل به زنجيرز عشق دلدار  زينهاي متقابل جناب ميرزا  در ميان اين گفتگوهاي متضاد و مخالف خواني

  :چنان كه اشاره ميفرمايد. بندد ودست از گفتگو و قال و مقال اهل ظاهر برميدارد روحاني مي
هم در آن ديار به خدمت علماء رباني سيدمعصومعليشاه دكني و . در سنين جواني در عتبات ابا عبداهللا الحسين بودم

ورعليشاه طيب اهللا ثراه را ارادت جناب ن. نورعليشاه اصفهاني و بعضي مشايخ آن سلسله قدس اهللا اسرارهم رسيدم
  .بعد اخري دريافتم ةبنا بر انقالب حال به امر حضرت اليزال به دارالسالم بغداد شتافته مالزمت آن جناب را كر. برگزيدم

  
  در محضر حضرت نورعليشاه اصفهاني

گماشت و به نصايح بضاعت مي نورعليشاه با اين قليل البضاعه لطف بيحد داشت و همواره نظر مرحمت بر اين بيجناب 
هنگامي كه در كربالي معال . سودمند سرافراز فرمودي و مواعظ بهره مفتخر نمودي و به تكريم التفات مكرم ساختي

الوصال را به سلك نظم ميكشيد جهت فقير خواندي و مضامين مكرمت قرين آن را به گوش جان فقير  كتاب جنات
خاص و لطف مخصوص مفتخر و به فيض خفي فقير را تلقين فرمودي و ايشان در دارالسالم بغداد به ذكر . رسانيدي

  39 .سرافراز نمودي
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  مالقات با بزرگان طريقت و شريعت
آنگاه عازم عراق عجم گشتم و بر اكثر بالد آن ديار گذشته و آقا محمدعلي مجتهد را در بلده كرمانشاهان ديده و به 

در همدان رسيدم، و با جمعي كثير از علما و عرفاي عراق مالقات خدمت جناب مجذوبعليشاه قدس سره و كوثرعليشاه 
اي و  از آن جمله ميرزا ابوالقاسم قمي و مال احمد نراقي و حاجي ابراهيم كرباسي اصفهاني و مالمصطفي قمشه. روي نمود

   40.مالعلي نوري و سيدمحمد تقي قزويني و غيرهم بودند
  

  ادامه سياحت و مالقات در ايران
گردش آن ديار به دارالمرز گيالن درآمده، از قلت ياران و كثرت باران ترآمده بر آمدم، و چندگاه در بالد شيروان بعد از 

و مغان و طالش و آذربايجان سياحت كرده و لوازم مجالست و معاشرت با هر جماعت به جاي آوردم، از آن جمله 
قر مجتهد را در بادكوبه و آقا محمد ابراهيم را در خوي و ميرزا مالنظرعلي را در ساليان و ميرزا اسداهللا و الحاج محمدبا

  .ابوالقاسم را در تبريز مالقات نمودم
  

  مالقات با اكابر عرفان در ملك تهران
  .هجري قمري در تهران خدمت حضرات مظفرعليشاه و معطرعليشاه رسيدم 1211در سال 

قلت منام و دوام صيام و اجتناب از صحبت خاص و  طعام وقلت وار در اوقاتي به ترك حيواني و مجذوبدر آن احوال 
هم در اين ايام در دارالملك تهران به خدمت جناب مجذوبعليشاه و . عام گفته بودم و به ذكردوام اشتغال داشتم

 يمعطرعليشاه و نورعليشاه و درويش عباس و مظفرعليشاه و جمعي ديگر از عرفاي عاليمقدار مشرف گشته و در بعضي ليال
تا آن كه روزي جناب . ه ميشد، و انقالب احوال از فقير به نظر ايشان ميĤمدجمعه در خدمت آن عزيزان به سر بود

  :مظفرعليشاه جناب معطرعليشاه را مخاطب ساخته فرمود كه
  چرا همت نميكني كه اين درويش تمكين يابد و آرام گيرد؟ -

  :جناب معطرعليشاه در جواب فرمود
  .سياحت هند نكند و به خدمت فقراي هندوستان نرسد تمكين نخواهد يافتاين درويش تا  -

طور شد كه  الواقع همان في. فقير از استماع آن كالم كرامت انجام حيرت نمود، زيرا كه در خاطر فقير قصد سياحت نبود
  41.آن عزيز فرموده بود

  
  رفتن به خراسان

بعد از آن كه در ملك تهران به خدمت جناب  1211در سنه كه فقير سفر دور نمايد پيمايد لهذا چون مقدر بود 
اهللا اسراراهم مشرف شدم به قصد مالقات  مظفرعليشاه كرماني و جناب معطرعليشاه و رونق عليشاه و درويش عباس قدس

از اكابر  العابدين ميامئي به كشور خراسان افتادم، اگرچه آن جناب مرحوم شده بود، اما بحمداهللا به خدمت جمعي مال زين
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دين و علماي اهل يقين رسيدم از آن جمله ميرزا مهدي و سيدمحمد المدعو به سيدكوچك و الحاج ابومحمد در مشهد 
بعد از مراسم زيارت سلطان االولياء و ساير مشايخ به . مقدس و الحاج محمد امين در نيشابور مالقات ايشان مرزوق گشت

ل ببك شاملو صوفي اسالم را مالقات نموده آن گاه عزيمت واليت زا يفو چندي توقف و محمد شر ، ملك هرات رفته
كرده بنا بر حكم ازلي چندگاه در آن ديار بوده و طريق مخالطت با اكابر و اعاظم آن كشور پيموده، بعد از گردش و 

دت مديد در خدمت آن سياحت به ديار كابل شتافته، مالزمت مقرب درگاه اله حسنعليشاه قدس سره العزيز را دريافتم و م
   42 .حضرت بوده مالزمتش مينمودم

  
  ذكر مقرب درگاه اله درويش حسنعلي شاه اصفهاني

  :حضرت مستعليشاه ميفرمايند
درويش حسنعلي قدس سره از قريه جورنان اصفهان بود كه در ابتدا دست ارادت به دست جناب ارشاد مĤب نورعليشاه 

ت شده ودر خدمت سيد معصومعليشاه و حسينعليشاه سفر خراسان نموده و حسب زده و در دامن حضرت مشتاقعليشاه تربي
التمناي تيمورشاه بن احمدشاه پادشاه افغانستان و به اشاره بزرگان عرفاي ايران در دارالملك كابل استقرار يافته و مدت 

انديش، مجردي  ي يگانهدرويشي بيخويش و فقير. دو سال فيض وجودش را به خاص و عام افاضه نموده بودبيست و 
آواز خوشش مرغ را از طيران و . آزاده و قلندري خانه برباد داده بود، كه در فقر و فنا گوي تفوق از عرفاي جهان ميربود

وي عامي بود و قال يقول . آب را از جريان بازداشتي و تقرير دلكشش در قلوب سالكان و طالبان غم و اندوه نگذاشتي
الحقيقه در نزد آن  ام في فقير اگر چيزي خوانده. پرسي سخني متعارف نيز نتوانست گفت ستاگر را. نخوانده بود

مدت چهار سال در خدمت آن حضرت بودم . يعني اگر به خدمت وي نرسيدمي مطلب اين طايفه را نفهميدمي. ام خوانده
هجري قمري درشهر پيشاور به ديار  1216المعظم از سنه  وي در ماه شعبان. و  از انفاس قدسي اساسش استفاده مينمودم

   43 .مدفون گرديد) ع(الرضا علي بن موسي باقي شتافت و در مزار كثيراالنوار سيدكريم بن
  

  ادامه سفر
  :العابدين ميفرمايد جناب ميرزا زين

موم بر در بلده پيشاور داعي حق را اجابت كرد و به اين سبب تالطم غموم و تراكم ه 1216درويش حسنعليشاه در سنه 
آباد و بنگاله و گجرات دكن  فقير هجوم آورده، به اقليم هندوستان عزيمت نموده  به مملكت پنجاب و دهلي و فيض

درآمدم، با فرقه مهراج و مالكان ديهيم و تاج و زمره نواب همنشين شدم و ابواب موافقت و مرافقت بر روي هر فرقه 
   44.مصاحبت نمودم گشاده با جماعت جوكيان و سناسيان و بيراكيان

  :العابدين ميفرمايد ميرزا زين
پرستان و زردشتيان مجالست كرده، و با فرقه جالليان و مداريان و قادريان طريق معاشرت بجاي  وبا نانك شاهيان وبت
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ن ايامي آوردم و با زمره دهريان و حلوليان و مباحيان راه اتحاد سپرده و با جماعت رايان و راجگان و برهمنان و رگهيسرا
  .چند بسر بردم و مدتي مديد در آن بالد ساكن بودم

آنگاه به جزاير هندوستان و سودان و ماچين رفته، بسياري از عجايب روزگار و غرايب بحار ديده و از تالطم امواج درياها 
وهستان به خطه كشمير االمر به واليت سند آمده، از راه مولتان و ك نهايت كشيده، عاقبت ها زحمت بي وتراكم افراج راجه

   45.رسيده، در اثناي راه كوهستان سخت و جبال پر درخت مشاهده شد و مسالك بسيار صعب به نظر آمد
پوشان پيوسته، و چندگاه با طايفه بينوايان و خاكساران نشسته، و با ملوك و اهل  و پنج پيران و سياهمدتي با قوم قلندران 

مسير و تفرج آن ديار از راه مظفر آباد و كابل به واليت طخارستان و توران و  بعد از. سلوك آن ديار مجالست نموده
تركستان و جبال بدخشان افتاده و به صحبت نقشبنديان و چشتيان و سفيدجامگان دل داده و با گروه اسمفعيليان و ختائيان 

  46 .و مانويان صحبت داشته و با زمره مزدكيان و خرميان مراسم مجالست بجا آوردم
  

  مراجعت به ايران
از راه خراسان و عراق به ملك فارس آمده بنا بر تقدير شهور چندي در آن ديار ساكن شده، معارف و مشاهير آن باالخره 

  47.ديار را ديده و به صحبت جمعي از صغير و كبير رسيده، و از طريق ذهبيان و  نوربخشيان و ساير بزرگان واقف گرديدم
  

  رفتن به حجاز و جزاير
آنگاه هواي حجاز و يثرب كرده از راه داراب و هرمز به عمان و حضرموت آمده، و بنادر يمن و برحبش مشاهده شده، و 
صحبت اباضيان و زيديان و ابتريان شنيده، آناگه علم سياحت حجاز افراشته بعد از مناسك حج و عمره با طايفه وهابيان و 

عليهم السالم دريافته، و بعد به   ثرب زيارت حضرت خيراالنام و ائمه بقيعصاحبان مذاهب اربعه طرح صحبت انداخته، در ي
اقليم صعيد و مصر رفته و از روش قبطيان و ملحدان عبرت گرفته و بسياري از دانايان و دانشمندان آن ديار را ديده و به 

  .خدمت اكابر و اعاظم مشايخ ايشان رسيدم
انبياء و مرسلين و اوصياء و اولياء دين  به ارض مقدس آمده و به زيارت قبورو  بعد از آن از راه دريا به ملك شام رسيده

مشرف گرديده، در مسجد اقصا دوگانه جهت يگانه بجاي آورده، آگاه به طور رفته و عجز و نياز به درگاه كارساز بسيار 
  .و هرجائي بزرگي بود مالقات كردم. نموده، بعد به دمشق آمدم

و جبريان و قدريان و سامريان و يهودان و رهبانان همدم شده، بعد از گردش اكثر بالد پرستان  شيطان و با گروه امويان و
شام به ارمنيه اصغر و آناطولي و قرامان و يونان و قسطنطنيه و آيدين و مغرب زمين و جزاير بحر اخضر و روم ايلي 

  اشيان و رفاعيان و عشاقيان و همزويان معاشرت نمودهدرآمده، با ارباب سلوك و طايف ملوك همنشين گشته، با فرقه بكت
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  مراجعت به ايران و مالقات با بزرگان
  :العابدين ميفرمايد حضرت حاج آقا ميرزا زين

هجري  1229بعد از سياحت آن ممالك از راه ديار بكر و ارمنيه اكبر و آذربايجان به دارالملك تهران وارد شده، در سنه 
   48 .العزيز و ديگر باره به خدمت مجذوبعليشاه قدس سره مشرف گشتم نعليشاه قدس اهللا سرهقمري به شرف خدمت حسي

  
  فرمان ارشاد و لقب فقري

قرائني دردست است كه بر مبناي آنها ميتوان استنباط نمود كه حضرت مستعليشاه در تمام طول سفر خويش تا زمان 
آيد كه حضرتشان در همان ابتداي تشرف به فقر زير نظر  يجه الزم مياند، درنت مراجعت به ايران مجاز در ارشاد عباد بوده

كيميااثر بزرگان فقر سلسله عليه نعمت اللهيه تربيت معنوي شده باشند و اكمال احوال ايشان به انجام اسفار دراز مدت 
نشان به حالت تمكين مبدل آفاقي و انفسي احاله شده باشد تا در طول اين مسير، غليان وجودشان تقليل يافته و حال تلوي

از جانب ديگر . اند معطرعليشاه به حضرت مظفرعليشاه اظهار داشته بودهشده باشد چنان كه همين مضمون را حضرت 
اگرچه اقامت جناب مستعليشاه نزد حضرات معصومعليشاه و نورعليشاه و مجذوبعليشاه و مظفرعليشاه و معطرعليشاه در 

ود، اما بر عكس ايشان چهار سال تمام در ملك كابل زير تربيت معنوي حضرت اد نبابتداي تشرف ايشان به فقر زي
و از آنجا كه بر وجود درويش حسنعليشاه . ها بردند حسنعليشاه اصفهاني بودند و از يمن انفاس قدسي اساس ايشان بهره

تعليشاه نيز عميقا دگرگون و حالت جذبه و استغراق غلبه باالطالق داشت، فلذا از صدمت سطوات آن حاالت، جناب مس
به سخن . اند اگر به خدمت ايشان نرسيدمي مطلب اين طايفه نفهميدمي مستغرق ميشدند و همچنان كه خود اظهار داشته
العابدين شيرواني در خدمت درويش حسنعلي اصفهاني دوران صحبت و  ديگر دوران اقامت جناب حاج آقا ميرزا زين

اللهيه  ، و به احتمال قريب به يقين در پايان همين مدت است كه ايشان در سلسله عليه نعمتتربيت و اكمال در سلوك بوده
پس از آن نيز در تمام طريق سفر آفاقي، ايشان . اند مجاز و ماذون در ارشاد و در طريقت ملقب به لقب مستعليشاه شده

اي بر سلوك  سير آفاقي ايشان پردهيقت هاي باطني بودند، و در حق سرگرم سير انفسي و ممارستهاي روحي و مشاقي
زماني كه ايشان در هند تشريف داشتند، ضمن معاشرت با اهل سلوك هند بر طبق اصول . انفسي و معنويشان بشمار ميرفت

ها، استعدادهاي وجودي ايشان را  اين مشاقي. شرع قويم، و مطابق دستورات بزرگان عرفان ايران رياضات شاقه ميكشيدند
رسانده بود آنچنان كه جمال حق را اكثر اوقات در احسن صور عالم كثرات مشاهده ميفرمودند، و رمزي از آن به كمال 

  .اند مشاهدات را تحت حكايت زيارت جناب احمدجو و مالقات جناب عبداهللا باز نموده
مراجعت فرمودند، از نظر صوري  بر اين مبنا بايد پذيرفت كه هنگامي كه ايشان سفرهاي خود را به انجام رسانده و به ايران

با عمق از جانب ديگر چشيدن سرد و گرم روزگار و آشنايي . اند و معنوي در عاليترين مدارج عرفاني استقرار  تامه داشته
اعتقادات مذاهب متعدده و اطالع از عقايد متفرقه و كسب آگاهي از فنون مختلفه دقيقه و علوم متنوعه غريبه  و معلومات 

اشراقات باطنيه و معارف صوريه در خالل اسفار سي ساله سبب شده بود كه مقام تمكين به اعال درجه براي  رسميه و
هجري  1229فلهذا در سال . جنابشان حاصل شود، و مقدمات معنوي احاله زمام سلسله نعمت اللهيه به ايشان فراهم آيد

اللهيه از گوشه و كنار به حضور شتافته  قراي سلسله عليه نعمهقمري پس از ورود موكب عاليمقامشان به داراالماره تهران، ف
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و به محبت ايشان مجلس آراستند و همين امر سبب بروز عناد معاندان و موجب ظهور مخالفت مخالفان گرديد، كه به نفي 
  .بلد و آواردگي ايشان به فرمان شاه ايران انجاميد

رت مستعليشاه در طول اسفار خويش مجاز در امر ارشاد بوده و بعنوان اما قرائني كه به موجب آنها محرز ميگردد كه حض
 55اند در اين كتاب فراوان است، از آن جمله مطلبي است كه در صفحه  شيخ سيار در اقصا بالد جهان سفر ميفرموده

بوده جناب همين كتاب مندرج و بيان احوال حاج رسول خان از وزراي دربار ملوك افغان است كه در بلده كشمير ر
مستعليشاه شده و به دست ايشان توبه و انابه كرده و ملبس به لباس فقر و درويشي گشته و ترك مالزمت ملوك نموده و 
وارد وادي سلوك شده و در معيت ايشان به اقصا نقاط جهان شتافته و از يمن تربيت ايشان به كمال رسيده و در طريقت به 

  .درويش نازش علي ملقب گشته است
  

  مالفات با فتحعليشاه قاجار
بعد از آن كه حضرت مستعليشاه و همراهان ايشان منجمله مشايخي كه حضرتشان تريت فرموده بودند به تهران وارد شدند 

گري مزاج  درويشان شادماني نموده به محبت ايشان مجلسي آراستند و برخي از اهل فساد به عداوت برخاستند و با فتنه
  :شهريار حضرتشان را احضار فرموده، استعالم نمود كه. ختندپادشاه را متغير سا

  تو درويشي؟ -
  :فقير عرض كردم

  .اگر خداي خواهد -
  :بعد از مكالمه بسيار فرمود كه

اند، مگر فرقه درويشان كه ايشان مطرود و ملعون و از دايره  درمملكت ماهمه طوايف آسوده و در مهد فراغت غنوده -
گويي و از ايشان  آن و مصلحت اين است كه از زمره مشايخ و عرفا تبرا جويي و برايشان سب و لعن اعتبار بيرونند، صالح

  .دوري نمايي تا در مملكت ما بياسايي
  :فقير معروض داشت كه

طريقه عرفا را حق ميدانم و از مخلصين ائمه معصومين ايشان را ميشناسم و بي حجت شرعي بر ايشان چگونه لعن توان  -
بلي لعنت خداوند و نفرين رسول بر كساني باد كه ! و بي مستمسك شرعي زبان بر طعن ايشان چگونه توان گشود؟ !نمود؟

  .خالف شريعت مصطفوي و طريقت مرتضوي اقدام مينمايند
  :شهريار ايران فرمود

  .بايد اشخاص معين و مقرر را بخصوص لعن نمايي و طريق تبراي ايشان پيمايي -
! دالليل شرعي و عقلي تقرير كرد بجايي نرسيد) فقير هرچه(دلپذير آورد خسرو ايران نپسنديد، و  فقير هرچند معاذير

   49 .الجرم عذر فقير را خواسته، اخراج بلد فرمود فصبر جميل و اهللا المستعان
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  آغاز دوران آوارگي
به هر ديار  -لناس علي دين ملوكهمو به مضمون ا -چون اين خبر در بالد ايران شيوع يافته بود. فقير از ملك ري برآمد

  . رسيدم، مردم آن ديار ايذاء و آزار نمودند، حتي اشخاصي كه بر ايشان گمان ديانت و عدالت بود، اذيت كردند
بعد از چندگاه به كرامن رفته، در آن ديار به صحبت جمعي از عرفا و ارباب . آخراالمر قسمت ازلي به ملك فارس آورد

سخت مردي  -ابراهيم خان–حاكم كرمان . العرفا شاه نعمت اهللا ولي موفق گرديدم به زيارت قطب صدق و صفا رسيدم و
فقير لواي عزيمت به . بر اين فقير ستمي فاحش كرد خت. گوي مسابقت از ستمگران ميربود ستمگر بود، ودر شيوه ظلم

نما و  دتي بر اين بگذشت، جاهال عالمچون م. هجري تاهل اختيار نمود 1236تا آن كه در سنه . صوب شيراز افراخت
الت پيرا جهت پريشاني داعي جمعيت ساختند و حاجي محمد حسن مجتهد و مالباشي مقلد و مال احمد يزدي عالمان جه

 - ديگراز اهل مجاز بي حجت شرعي فتواها پرداختند خبر و ميرزا هادي پيشنماز و جمعي بدسير و شيخ موسي اخباري بي
  الجرم منصور برداري بود چون قلم در دست غداري بود: جرم اجماع ايشان صورت نمودچون مقدر بود، ال

فرمانفرما را متغير گردانيدند و در اين زيان سود خويش ميديدند، و عذر فقير را خواستند و به اين خاك منقصت مزاج 
ما را هيچگونه تقصير نبود، و الحق اين ستم فاحش را زكيخان غبي نوري نمود، و فرمانفر. جمال حال خود آراستند

نشينان را؟ فقير ناچار از راه كرمان به  بالذات والي فارس را ميل به آزردن عموم ناس نيست فكيف طايفه درويشان و گوشه
  . شهر يزد آمده و از آنجا به اصفهان وارد شدم

  
  العابدين شيرازي صيد ميرزا زين

در مدت اقامتشان در شهر شيراز محل استقرارشان را در بقعه شيخ علي العابدين شيرواني مستعليشاه  ميرزا زينحضرت 
العاده ايجاد ميكرد مردمي كه براي  باباكوهي معين فرموده بودند و از آنجا كه حضور ايشان آثار معنوي بسيار و جذبه فوق

، غالبا در اثر يك مالقات تفرج و هواخوري به بقعه باباكوهي كه واقع بر يك بلندي مشرف به شهر شيراز است ميرفتند
هجري قمري فرزند امام  1234اتفاقا روزي از روزها، در سال . ايشان ميشدند  كوتاه يا يك گفتگوي مختصر مجذوب

العابدين شيرازي و ملقب به ميرزا كوچك ابن حاج  جمعه شهر شيراز كه جواني با سواد و معمم، موسوم به ميرزا زين
  .طالب به آن زاويه گذر كردند معصوم بود همراه با جمعي از

خانواده حاج ميرزا كوچك همه اهل علم و اصال از شهر قزوين بودند كه در كاظمين متوطن شده و سپس به فارس نقل 
هجري قمري چشم به جهان گشوده و در سال  1208ميرزا كوچك در سال . مكان نموده ودر شيراز اقامت جسته بودند

د، و پس از تكميل مطالعات معهود نزد پدر ارجمندش، در انتظار افتتاح مسجد جامع نو هجري به شيراز آمده بو 1218
العابدين  اما به محض وقوع مالقات ميان ايشان و جناب ميرزا زين. دار سمت پيشنمازي آنجا گردد تا عهده بودشيراز 

  : شيرواني آتشي بر خرمن وجود ميرزا كوچك افتاد
  وه كه با خرمن مجنون دلفكار چه كرد    حربرقي از منزل ليلي بدرخشيد س

العابدين شد كه قوت مفارقت از ايشان درخود نيافت  حاج آقا ميرزا كوچك شيرازي آنچنان مجذوب حضرت ميرزا زين
و به ناچار از همراهان خداحافظي كرده  و با اصرار هرچه تمامتر از ايشان التماس استقرار در منزل خود را در شهر شيراز 

العابدين ابتدا نپذيرفتند، اما سرانجام از روي لطف و محبت خواهش ايشان را اجابت نموده و به  جناب ميرزا زين. كرد
    : در تمام طول راه ميرزا كوچك به زبان دل مترنم بود. منزل ايشان نزول اجالل كردند
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  !تست  كرم نما و فرود آ، كه خانه خانه    رواق منظر چشم من آشيانه تست
اي از دقايق مروت فروگذار نكرد، و هرچه بر خلوصش  وچك به خدمت مستعليشاه كمر همت بست و از دقيقهميرزا ك

  .هاي محبت بيشتر بيغش مينمود اضافه ميشد التفات مستعليشاه افزون ميگشت و او را در شعله
  

  العابدين شيرازي نمخالفت خانواده جناب ميرزا كوچك زي
كه هر دو از علماي واالمقام شيراز بودند به ميرزا كوچك كه در لباس اهل اجتهاد بود سرانجام پدر و جد ميرزا كوچك 

پيشنهاد نمودند كه در مسجد جامع جديد شيراز كه مشهور به مسجد نو است نماز جماعت برپا كند و به امر امامت و 
ه خويش و بيگانه را از يكديگر جناب ميرزا كوچك كه درتحت سطوات جذبات مستعليشا. پيشنمازي قيام و اقدام نمايد

  :باز نميشناخت، اين پيشنهاد را قبول نكرد و بر زبان آورد  كه
پيشنمازي ظل امامت مطلقه است و من خود را قابل آن نميدانم، و خويشتن را آلوده غفلت نميگردانم و به صداي نعلين  -

گوئيا مضمون بعضي از آن . معاذير دلپسند ادا نمود و سخنان چند و. نيز مايل نيستم كه به شوق آن در صف نخست بايستم
  :اين بود

ابليس شقي يك كس عقب انداخت الجرم خود را ملعون ابد ساخت و خلفاي جور بي اذن امام زمان امامت  كردند، 
اذن نايب و حجت دوران امامت ميكند  شخصي كه بي رخصت امام زمان و بي. لهذا روي توجه به سوي دوزخ آوردند

. زيرا كه آن شخص يا خود را عادل دانسته امامت ميكند يا نميداند. ن دان كه به خيال دانه به دام بال افتاده جان ميكنديقي
سترك است، خودبين هرگز  وال تزكوا انفسكم كبريهاگر خود را عادل ميداند اين خود گناه بزرگ و بحكم آيه كريمه 

بعد از . امامت ميكند اين نيز نكوهيده عقال و ناپسنديده جمهور عرفا است خدابين نگردد، و اگر خود را عادل نميداند و
تقرير اين كلمات دلپذير دست از گريبان بصيرت توامان وي برداشتند و طالبان كثرت آن سالك كنج وحدت را به حال 

   50 .خويش بازگذاشتند
واني عامل اصلي تغيير احوال ايشان را حضور العابدين شير از آنجا اهل ظاهر و بخصوص خانواده جناب ميرزا زيناما 

العابدين شيرواني در شيراز ميشمردند، فلذا عزم جزم كردند كه ايشان را از اين ديار آواره ساخته و بقعه  جناب ميرزا زين
  . باباكوهي را نيز تخريب نمايند

  
  قصد تخريب بقعه باباكوهي

  :اره ميفرمايندالعابدين شيرواني در اين مورد اش زينجناب ميرزا 
و بر ! اهل شيراز خودشان مايل به خيرات و حسنات نيستند، سهل است، اگر چنانچه شخصي غريب مرتكب بناي خير شود

. گشايند آيند و ابواب محنت و اهانت بر روي او مي هرآينه در مقام ممانعت و ايذاء و اذيت بر مي! امر حسنه مبادرت ورزد
مزار فيض آثار شيخ علي باباكوهي قدس سره جاي خوش و محل دلكش است، آبش شاهد بر اين مدعا آن كه چون 

كه فقير ساكن بقعه باباكوهي بود به ) هجري قمري 1324در سال (بغايت ناگوار و مكانش تنگ بود، بنابراين جهت، 
و آزار بسيار دادند، به  در عقب فقير افتادند و ايذاء. جهت آسايش عباداهللا بركه و صفه و باغچه محقري در آن بنا نمود
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پس خراب كردن آن بركه . جرم آن كه باباكوهي مردي صوفي بوده، هر كس آنجا تردد نمايد نيز صوفي خواهد بود
  . بر وفق تقدير خراب نگشتاگرچه . الزم است و انعدام نمودن آن محل متحتم است

  !رسيده بود باليي ولي بخير گذشت       : مصرع
  . دم و مشقت بيشمار كشيدماما آزار بسيار دي

  
  رفتن ميرزا كوچك به همدان

اي ثابت قدم  رقيه بگم كه مومنه  بي هجري قمري بهمراه همسرش بي 1236جناب حاج ميرزا كوچك در سال به هر حال 
، و بود به اشاره مستعليشاه از شيراز راهي همدان شده و در آنجا سر بر آستان مجذوبعليشاه نهاده و به فقر مشرف شد

بعد از . حجاز و يثرب پيمودات نمود و طريق سفر عراقين و گيالن و خراسان و عمان و قجمعي از مشايخ عصر را نيز مال
آن پدرش با او سختگيري زياد نمود و پول به او نداد و حتي خانه مسكوني او را كه حاج عبدالغفار پدر عيال حاجي 

. اما اين زوج صبورانه بر سر ايمان خويش پا فشردند و خم بر ابرو نياوردند .معصوم به او و دخترش داده بود مصادره نمود
اهل شيراز كه حاجي كوچك را از دست رفته يافتند، در عقب مستعليشاه افتادند، و او را با ايذاء بسيار از شيراز اخراج 

  . نمودند
  

  وقوع وبا در شيراز
ي شكسته و تني خسته و در مخافت از غلبه عوام كاالنعام به ترك فارس العابدين با دل ها ميرزا زين به دنبال اين گستاخي

از قضا مقارن اين اوضاع واقعه مهلكي در آن ناحيه اتفاق افتاد و . گفت و كار اهل اين ديار را به ايزد دادار واگذار كرد
  :العابدين ميفرمايند چنان كه جناب ميرزا زين. موجبات هالكت خلقي را فراهم آورد

در . و تعالي بالي وبا را بر ايشان گماشتبه شومي افعال و اعمال گرفتار شده و حق سبحانه  1237م آن ديار در سنه مرد
مدت قليل زياده بر هشت هزار كس راه عدم در پيش گرفتند معذلك از خواب غفلت بيدار نگشتند و از كردار بد 

    51خويش نگذشتند
  

  ادامه حدوث حوادث مهلك
نتقام غيبي اهل دنيا كه از تيغ اجل جان سالم بدر برده بودند، بجاي تنبه بر عناد خويش افزودندو آزارهاي با بروز اين ا

  :العابدين وارد ساختند، چنان كه ايشان ميفرمايند فرساتري به جناب ميرزا زين طاقت
ر مدت اندك هشت هزار نفر به تبعيد فقير پنجاه روز گشت منتقم حقيقي لشگر وبا را بر ايشان گماشت و دچون از زمان 

   52.ان اهللا ال يغري ما بقوم حيت يغريوا ما بانفسهم: آري. دارالجزا شتافتند
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  استقرار در قمشه
  :حضرت مستعليشاه ميفرمايند

و مدت بيست ماه در آنجا . آوردم) ايرانشهر(از استماع اين خبر به شيراز رفته، عيال خود را برداشته و به قصبه قمشه فقير 
  .)در اين شهر رياض السياحه تاليف شد. (به اختالل احوال گذران كردم

اما فرمانفرما . تا آن كه حاكم قمشه قاسم خان ولد سليمان خان بر وفق طينت خويش عمل نموده، عذب فقير را خواست
  . جزاه اهللا خيرا. رقمي مرقوم و تكليف رفتن به مدينه شيراز فرمود) از فارس(

. ديگر اشقياء ديو سير هجوم آورده، در اخراج داعي فتواها دادند و الحق طرفه بنياد ظلم و ستم نهادند بعد از چندي بار
فقير هرچند سعي نمود و پيغام فرستاد كه مجلسي منعقد شده فقير را احضار نموده به طريق شرع شريف و عقل منيف 

اي فقير را مستاصل نمود كه از  رئيس االشقياء به مرتبهبلكه اصرار نموده ! فقير را ثابت كنند، احدي قبول نكردجرائم 
شش جهت طريق چاره مسدود شد، و به مضمون آيه كريمه اين المفر ففروا الي اهللا بجز لطف حق جل و عال جاي فرار 

  :نماند
  تا تو را ناچار رو آن سو كند    خلق را با تو بد و بدخو كند 

گفتم رب اني ادعوين استجب لكم و به امر وهللا االمساء احلسين فادعوه هبا حكم  و به امن جييب املضطر اذا دعاهبه فحواي 
به حق اهل بيت مظلوم نبي اكرمت و به حق خاندان رسول محترمت تو سزاي ايشان بده و الهي تو پناهي . مغلوب فانتصر

يمه اصبروا و صابروا و رابطوا و راه خداوند كارساز بنده نواز كرده به مضمون آيه كر. جزاي آنها را در كنارشان بنه
يفعل اهللا ما يشاء و اتقوااهللا لعلكم تفلحون صبر و بردباري و پرهيزگاري از درگاه حضرت باري مسالت كردم و آيه كريمه 

    53 .بر زبان رانده حواله بر تقدير الهي نمود حيكم مايريد
  

  بالي زلزله
هجري قمري به مصداق و زلزلوا زلزاال  1239ه طلوع آفتاب سال شوال المكرم يوم جمعه قريب ب 27مقارن آن حال در 

اي از روز محشر بود و جميع عمارات عاليه رو به  شديدا زلزله شديدي در شيراز روي نمود به مرتبه اي كه گوئيا نمونه
قريب به سه كرور نشين ديوار عدم شدند و  ها صورت عاليها سافلها گرفت و چند هزار كس سايه خرابي نهاد و اكثر خانه

  . ضرر مالي رسيده و ربع خلق شيراز آواره گرديدند، و در اكثر بالد ايران بل عربستان كجراد منتشر متفرق گشتند 
بعد از انقضاي چهل روز يا كم و بيش ميان مردم مرض موت افتاد و در عرض دو سه ماه قريب بيست هزار كس به 

درپي متنبه نگرديدند و بر ظلم و جور افزودند و در فسق و  مات و بالهاي پيدارالجزا خراميدند وبا وجود اين همه صد
    54 .فجور مصر بودند

  
  بيماري حضرت مستلعيشاه

و فقير در آن اثنا مريض گشت و شدت مرض به حدي رسيد كه احباب از حيات اين ضعيف مرفوع الطمع شدند و اسباب 
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اهل ضالل يعني زكيخان وخامت مĤل رقعه نوشته،   ل سرحلقهموت  حاضر نمودند با وجود اين حال وكثرت اختال
  !مضمون آنكه بايد همين دم از شهر بيرون روي، واال بر قتل خود متيقن شوي

از اين خبر در بحر حيرت افتاده، ناچار از شهر بيرون رفته در خارج قلعه در صحرا منزل گرفته كه شايد چند روز ديگر 
  55.حركت كنمقوت و توانايي به همرسيده 

  
  مصادره منزل مستلعيشاه

حاجي صادق  -كه خبر التاجر الفاجر بر او صادق آمده، به مضمون برعكس نهند نام زنگي كافور -را فخرالفجارخانه فقير 
آن وخيم معهذا . اال لعنه اهللا علي الكاذبين، و درباره خويش درست گردانيد. كذب نهاد حيله شرعي انگيخته ضبط نمود

  56. ام و نميگويد كه من تغلب و ستم نموده! سقيم المĤل خود را ا زجمله عدول مومنين ميداند الحال و
  

  سقط جنين همسر حضرت مستعليشاه
  57. عيال فقير نيز بيمار گشته، از اهوال آن حال طفلي سقط كرده و در خانه يكي از آشنايان منزل گزيد

  
  حركت به كرمان

بعضي از بندگان خداي محبت نموده به قدر ضرورت خرجي . عراق پيش گرفت فقير با هزاران زحمت راه كرمان و
  .حاصل كرده، عيال خود را برداشته از راه دريا عازم زيارت شد

چون ابراهيم خان حاكم كرمان و قاسم خان نزد شهريار ايران از من سعايت كرده بود، الجرم حكمشاهي بر احضار فقير 
در اثناء راه از خوف و بيم، عيال و اطفال . قير را از نيم فرسخي بندر بوشهر برگرداندنددو نفر محصل آمده ف. صادر  شد

و شهريار ايران را از سر اذيت فقير در ) واسطه شده(باالخره فرمانفرماي فارس . مريض گشته، آزار بسيار كشيدند
  . گذرانيدند

چون به قصبه قمشه رسيد قاسم خان . شهيد مظلوم نمودديگر باره با زحمت بيمر اسباب سفر فراهم آورده، عزيمت زيارت 
قاجار غدار ستمگري كرد، مايعرف و مايحتاج فقير را در حيطه ضبط درآورد و عيال و اطفال و چند كس از دوستان كه 

  .همراه بودند همگي را اسير و دستگير كرد و مدت سه ماه روزگار آن مركز دايره اشرار انواع اذيت و آزار نمود
قبت فرمانفرما رقمي صادر و ارسال فرموده و آن مظهر ابن سعد وابن زياد، عيال را رخصت داده و عيال به همراه خال عا

فقير در آن هنگام به موجب الفرار ممااليطاق من سنن المرسلين فرار و در خطه كاشان به . خود به شيراز مراجعت نمود
  58. مرض تب ربع گرفتار بودم
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  شهچگونگي ماجراي قم
العابدين شيرازي در  اوقاتي كه حضرت مستعليشاه متحمل اين بالياي غريب بود، جناب ميرزا كوچك زيندر اثناي 

خانقاه بيوك آباد همدان در خلوت نشسته و در بروي غير بسته و چشم عبرت گشاده و با دو بال جذب و سلوك تحت 
نيمه شبي وقت سحرگاه به ناگاه جناب . اني بودتربيت معنوي حضرت مجذوبعليشاه در حال عروج بر معارج روح

  :مجذوبعليشاه در حجره ميرزا كوچك را ميگشايند و با تبسم به او ميفرمايند
بحمدهللا مجاهدات و رياضات شما در بارگاه الهي قبول افتاده و گنج مقصود به حصول پيوسته ومفتاحش اين ! اي فرزند -

هرجا كه حاجي شيرواني را ديدي به او . ز اين راه پرخوف و خط نينديشيكاغذ است كه فورا گرفته، سوار شوي و ا
   59.بدهي،  و همه جا با او باطنا همراهي نمايي و او راتنها نگذاري كه اين كار تو را است و دور دور رحمت است

ب عاليه عرفاني دوران خلوت و اربعين و رياضت جناب حاجي كوچك ثمره خود را داد و ايشان به مراتبه اين ترتيب  
نايل شده، و با لقب فقري رحمتعلي و با اذن ارشاد به خالفت حضرت مجذوبعليشاه از بيوك آباد همدان رهسپار شيراز 

جناب رحمتعلي به سرعت به راه افتاد و . شد، تا به ديدار جناب مستعليشاه برود و نامه پير بزرگوار را به ايشان تسليم نمايد
اتفاقا . شاه كارها به سامان شد و در ميان راه ناامن آزاري از اشرار و گردنه بندان به ايشان نرسيداز فيض باطن مجذوبعلي

ايشان به حكم . العابدين شيرواني مالقات نمود وقتي ايشان وارد قمشه گرديد، در همان كاروانسرا با جناب ميرزا زين
اين دو بزرگوار يكديگر را به محض مالقات در . مشه آمده بودتقدير و به فشار فرمانفرما ناچار از ترك شيراز شده و به ق

بعد از آن جناب آقا ميرزا كوچك رحمتعلي دست در بغل كرده و نامه گرامي حضرت . آغوش كشيده و مصافحه كردند
مبارك مجذوبعليشاه را بوسه داد و به خدمت جناب مستعليشاه تقديم نمود ايشان نامه را گشوده و مضمون آن را از نظر 

  :گذرانيدند، و بعد رو به جناب رحمتعلي نموده فرمودند
  . اند حضرت مجذوبعليشاه همه را به شما سپرده -

جناب مستعليشاه به تعجيل از كاروانسرا بيرون شتافته و راه بيابان برهوت را در پيش گرفته و در  بعد از گفتن اين سخنان
  . اي مخفي شدند گوشه

اي يساول و ميرغضب از گرد راه رسيدند و به جستجوي ايشان تمام كاروانسرا را زير و رو  دهكه ناگاه عديري نپائيد 
العابدين رحمتعلي به زنجير كشيده پيش امير  نمودند، و چون مايوس شدند عيال و اوالد مستعليشاه را همراه با ميرزا زين

ها  ان قمشه جناب رحمتعليشاه را به انواع شكنجهدر زند. خان حاكم قمشه كه از دشمنان سرسخت صوفيه بود بردند قاسم
آسيب رساندند، تا اين كه سرانجام به وساطت حاج آقا ميرمحمد مهدي امام جمعه اصفهان ايشان از زندان بيرون آورده 

رج و بعد از كوتاه مدتي خانواده خود و خانواده حضرت مستعليشاه را كه از زندان خا. ودر منزل امام جمعه اقامت گزيد
در طول اين مدت جناب مستعليشاه در كاشان مخفي بودند و به تب ربع گرفتار شده و . شده بودند به شيراز باز آورد

اند در تمام مدت بيهوشي همه نمازهايشان در سر وقت  اما چنان كه خود مرقوم فرموده. رمق از پا افتاده بودند بيهوش و بي
بعد از آن به علت آزارهاي حاكم بدذات كاشان . ذشت شب و روز نميشدندموعود ادا ميگرديد هرچند ايشان متوجه گ

خو بود ايشان به ناچار به محالت حركت كرده و مورد لطف و احسان جناب حسينعليشاه اين شاه  دكه مردي بد رو و ب
را مهيا ساخت و آماده  اهللا پيشواي فرقه اسمعيليه قرار گرفته و وي در استعالج ايشان سعي بسيار كرد و اسباب سفر خليل
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  :چنانچه ميفرمايند. هجري قمري دوباره وارد شيراز شدند 1242كرد تا ايشان در سال 
اهللا سلمه اهللا و ابقاه در استعالج فقير كوشيده  به همان حال به محالت آمده، مظهر لطف و احسان حسنعليشاه ابن شاه خليل

ف باريدن از راه بروجرد و شوشتر و بهبهان به طريق خفا در گوشه انزوا و اسباب سفر مهيا و آماده گردانيده، در عين بر
   60.تا مردي از خويش برون آيد و كاري بكند. منزل دارم و لطف غيبي و عنايت الريبي را در انتظارم

  . در همين سال ايشان طرح نگارش حدايق السياحه را پي افكنده شد و هم در اين سال نگارش آن به پايان رسيد
  

  خان مرگ قاسم
چنان كه ياد شد حاكم قمشه از بدكرداران روزگار و از دشمنان قسم خورده و غدار اهل عرفان بود كه به فرمانش 
جالدان براي شهيد كردن حضرت مستعليشاه به هر طرف روانه بودند، و چون ايشان را نيافتند به دستگيري و شكنجه و 

خان وفا نكرد و او به  اما از آنجا كه آه بيداران كارگر است، دنيابه قاسم. آزار جناب ميرزا كوچك رحمتعلي پرداختند
  :چنان كه حضرت مستعليشاه ميفرمايند. زودي به دارالجزا شتافت

ايذاء و آزار ) مقصود جناب رحمتعلي است(خان ستم بنيان نسبت به آن سالك مسالك عرفان و ناهج مناهج ايقان  قاسم
فوت تخميرش را برنجانيد و آنچه مايعرف و مايحتج همراه داشت همگي را آن ظالم ضبط فراوان رسانيد و ضمير ص

گردانيد، و اين حركت بر آن ستمگر ميمون نيامد و ايزد تعالي نپسنديد، و از اثر رنجش خاطر معرفت مظاهر آن گرامي 
كه در عالم مستي از بام افتاد و از اقليم هستي  عنقريب به دارالجزا خراميد، و در اين روزها به طريق علم اليقين استماع افتاد

   61.به ديار نيستي پاي نهاد و تا دوزخ در هيچ مقامي و محلي نايستاد
  

  سرنوشت ساير معاندان عرفان
مصدر فساد بودند وجور و عناد مينمودند، اكثر بل يكسر ايشان طريق عدم پيمودند و قرب دو ماه ميشود كه اشخاصي كه 
ظلمت مذلت و خواري متواري شدند و زكيخان شقاوت بنيان و متابعان او از لطف الهي و كرم حضرت  طايفه نوري به

  :رسالت پناهي و از باطن جناب واليت جاهي به كمند عمل خويش گرفتار گشته، منكوب و مخذول شدند
  كاي نور چشم من بجز از گشته ندروي  دهقان سالخورده چه خوش گفت با پسر

اعتبار گشتند كه اگر  اي ذليل و بي ابتذاال شده است و جميع طايفه نوري به درجه يبتذل و اطفال ابتذلورد زبان رجال 
يهودي را كسي قصد آزار نمايد، يهودي قسم ميخورد كه من نوري نيستم، و نيز يك رباعي در السنه و افواه خلق داير 

  : است كه مصرع اخيرش اين است
  62.فقطع دايرالقوم الذين ظلموا و احلمدهللا رب العاملني! نوري، نوري/ بدتر ز يهود كيست
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  حكمت مصائب
معروض ميدارد كه شايد بعضي از آن زحمات و بليات جهت تربيت نفس و تزكيه اخالق فقير بوده باشد، و آن بالها فقير 

البالء موكل علي  چنان كه مروي است كه. ا بوده، اگرچه بال نموده باشداين ضعيف از حضرت حق تعالي محض عطبر 

، هر سه در اين ضعيف موجود ةواحلمدهللا و املن ةاو عل ةاو ذل ةالخيلو املومن من قلو نيز خبر  االنبياء واالولياء مث املثل فاالمثل
م فهو منهم ون تشبه بقمو مضمون . اميد از كرم حضرت كريم و لطف خداوند قديم است كه باعث درجات گردد. است

  63.خبار بسيار وارد است كه داللت بر ابتالء اهل ايمان ميكندشامل حال شود و ا
  

  حدائق السياحه خالصه احوال مولف گرانقدر
سبعه گرديده، و زحمات گوناگون و مشقات از حد فزون كشيده با اولياء هر  غرض آن كه مدت سي سال در اقاليم

ر واليت و فهماي هر كشور مجالست نمودم، در مذهب و فقراء هر ملت و علماي هر فرقه و عقالي هر زمره و عظماي ه
هر طريقي صاحب تحقيقي و در هر ديني صاحب يقيني و هر مكاني اهل ايماني و هر خانقاهي دل آگاهي و هر اقليمي 

مصاحبت پيمودم هر كسي را به چيزي مفتون و هر شخصي را به خيالي مرهون حكيمي و هر دياري شهرياري بود، طريق 
عاقل به گفتار خود مغرور، و جاهل به كردار . عالم به علم خود در بند، و حكيم به حكمت خود خرسند. مشاهده كردم
سلطان به سلطنت خود در ناز و گدا به مسكنت . عابد به عبادت خود پابست، و زاهد از زهد خود سرمست. خود مسرور
نه به عزتش . بود و نمودي بيوجود  ا ديدم سرابي بيجهان ر. هر يكي به هوايي دلداده و در پي تمنايي افتاده. خود دمساز

الجرم از اين گير و دار رسته و رشته . در شهدش زهري مضمر و در لطفش قهري مستتر. اعتباري و نه ذلتش را مداري
نوح من ركب فيها نجي و من تخلف عنها غرق در سفينه اعتقاد  ةسفين به مضمون مثل اهل بيتي كمثل. تعلقات گسسته

منت ايزد را كه شريعت نبوي . بيت نشسته و به حكم و اعتصموا بحبل اهللا اعتصام به حبل المتين خاندان رسالت گرفته اهل
و طريقت مرتضوي و مذهب جعفري دارم و نقش اخالص سلسله عليه نعمت اللهيه را بر لوح جان و دل مينگارم، و سلطان 

باالستحقاق مجذوبعليشاه قدس سره العزيز  ةالخليفاء الطالبين قطب االفاق و العرفا و برهان االتقياء و مالذ العارفين و ملج
  .را مريدم و بندگي آن حضرت و مالزمت آن درگاه را به خواجگي عالم و سلطاني بني آدم برگزيدم

  
  اللهيه ت ذكر سلسله عليه نعم

وجود و شخص كامل و هادي زمانه كشيد، سلسله عليه نعمت اللهيه رسيد و زمام مقصد به مركز دايره چون سخن به ذكر 
  :بدان كه. لهذا بيان سلسله عليه مناسب آمد

العابدين الملقب به مستلعي مريد حضرت مجذوبعليشاه همداني است و آن حضرت مريد حسينعليشاه  فقير حقير زين
حضرت مريد شاه و آن حضرت مريد نورعليشاه اصفهاني و آن حضرت مريد سيدمعصومعليشاه دكني و آن اصفهاني 

الدين الحسيني الثالث و آن حضرت مريد ميرشاه كمال الدين الحسيني  عليرضا ولي دكني و آن حضرت مريد شاه شمس
الدين محب اهللا  الدين محمد الحسيني الثاني و آن حضرت مريد ميرشاه حبيب الثاني و آن حضرت مريد ميرشاه شمس
عطيه اهللا الحسيني و آن حضرت مريد ميرشاه حبيب اهللا محب اهللا الحسيني و  الدين  الثاني و آن حضرت مريد ميرشاه كمال
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آن حضرت مريد ميرشاه برهان الدين خليل اهللا الحسيني و آن حضرت مريد شاه نعمت اهللا ولي و آن حضرت مريد شيخ 
ابومسعود  عبداهللا يافعي و آن حضرت مريد شيخ سعيد و آن حضرت مريد شيخ ابي مدين و آن حضرت مردي شيخ

اندلسي و آن حضرت مريد شيخ ابوالبركات و آن حضرت مريد شيخ ابوالفضل بغدادي و آن حضرت مريد شيخ احمد 
غزالي طوسي و آن حضرت مريد شيخ ابوبكر نساج طوسي و آن حضرت مريد شيخ ابوالقاسم گورگاني و آن حضرت 

مريد ابوعلي رودباري و آن حضرت مريد شيخ  مريد ابوعمران مغربي و آن حضرت مريد ابوعلي كاتب و آن حضرت
جنيد بغدادي و آن حضرت مريد شيخ سري سقطي و آن حضرت مريد شيخ معروف كرخي و آن حضرت مريد و دربان 

  مولفهل. و الثناء است ةالتحيالرضا عليه آالف  حضرت علي بن موسي
 بارالها حق شاه دين رضا
 حق آباء عظام آن امام

 زاد كنكه زما ما را بكل آ
 تا تو ما را سمع باشي و بصر
 مائي ما را زما بستان تمام

  

 كه ببخش از ما گناه ما مضي 
 حق آباء كرام آن همام
 بود ما از بود خود بنياد كن
 تا تو ما را فكر باشي و نظر

 والسالم! تا تو ماني جاودانه
  

64  
  الخلفاي حضرت مستعليشاه  ةخليف

اي از مصاحبت  ر خدمت حضرت مستعليشاه قيام نموده و عليرغم همه بدخواهان دقيقهاين بار جناب رحمتعلي ددر شيراز 
  :چنان كه حضتر مستعليشاه ميفرمايند. و مجالست و خدمتگزاري ايشان كوتاهي نميكرد

المدعو به ميرزا كوچك، لقب گراميش در طريقت رحمتعلي است و زبده اوالد حاج  الحاج معصوم العابدين ابن ميرزا زين
محمدحسن بل قدوه سالكان آن ديار است و اگر جميع سالكان عراق و فارس به وجود ذيجودش افتخار نمايند سزاوار 

فقير گويد كه قرب هشت سال ميشود كه اكثر اوقات با آن . است، و در نزد سلسله عليه نعمت اللهيه عظيم المقدار است
اتحاد و خلت و وداد ميپيمايد و همدم و محرم و در نزد فقير مظهر سعادت معاشرت و موانست مينمايد و طريق محبت و 

مكرم و محترم است و صدف ضميرش به در صدق و صفا و گوهر مهر و وفا گرانبار و بحر خاطرش از كدورات صفات 
ذميمه و خس و خاشاك اخالق رذيله بركنار، و ذات خجسته صفاتش به زيور فضايل صوري و معنوي آراسته و به 

ظاهري و باطني پيراسته، دخلش خرج فقير و درويش و منزلش مامن بيگانه و خويش و دلش مخزن اسرار و كماالت 
  65. جانش مكمن اطوار است و از اهل زمان و صحبت ايشان همواره محترز و بركنار است

  
  علت استقرار در شيراز

العابدين شيرازي از زمره مشايخ سلسله  وضوح معلوم ميگردد كه در اين دوران جناب ميرزا زينازتصريحات فوق بطور 
عليه و ملقب به لقب  فقري درويش رحمتعلي بودند، اما از آنجا كه بر وفق قضاي پروردگار مقدر چنان بود كه ايشان 
خلعت پوش تشريف مطاعيت كل و اريكه نشين مقام خليفه الخلفايي و زمامدار امور عرفان طريقت نعمت اللهي گردند، 
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ستعليشاه دست از سير و سياحت كشيده  و با سخت و خشن اوضاع فارس ساخته بود تا در تحت بال واليت فلذا حضرت م
  :چنانچه ميفرمايند. خويش احوال ايشان را به كمال برساند

اميد از كرم كريم و لطف عميم خداوند قديم چنان . هجري است در بلده شيراز سكونت دارد 1242اكنون كه سنه  -
بمحمد وآله . زيز را به كمال عارفان باهللا برساند و در مقام منتهاي تمناي مقربان درگاه ساكن گردانداست كه آن ع

  66. االمجد
  

  تربيت جناب حاج ميرزا كوچك شيرازي رحمتعليشاه
پيش از اين سخن  موالف و مخالف در باب امر جانشيني حضرت مجذوبعليشاه ذكر شد، الحال زمان مناسب است تا 

  .اللهيه شكافته شود ةنعم ضوع و كيفيت تداوم سلسله عليهحقيقت مو
العابدين شيرواني ملقب به لقب فقري مستعليشاه رباينده جناب ميرزا  چنان چه ياد شد حضتر آقاي حاج آقا ميرزا زين

در جناب حاج آقا ميرزا كوچك بعد از انجذاب و . العابدين شيرازي ملقب به لقب فقري رحمتعلي بودند كوچك زين
ت مستعليشاه روانه همدان گرديد تا به دست حضرت مجذوبعليشاه به عالم فقر مشرف رغليان سرمستي به دستور حض

  . شود
پس از تشريف به فقر نظر به استعداد ذاتي جناب ميرزا كوچك، حضرت مجذوبعليشاه ايشان را تحت تربيت معنوي 

گل نيلوفري شكفته شده رياضات استعداد ذاتي آن بزرگوار مانند در اثناي اين . گرفته و به عزلت و خلوت اشاره نمودند
ت مستلعيشاه حواله رو لهذا به لقب رحمتعلي ملقب شده و دوباره به جانب حض. و ايشان عارج معارج معنوي گرديدند

از اين بايد به اي بودند كه مضمون آن به تقريب اين بود كه زمام امور سلسله بعد  در اين سفر ايشان حامل نامه. گشتند
كف با كفايت جناب رحمتعليشاه سپرده شود، و به اين دليل الزم است كه حضرت مستلعيشاه دست از سياحت كشيده و 

  .در شيراز مسكن گزينند و به امر تربيت جناب رحمتعلي ساعي گردند تا ايشان به كمال استعدادات خود نايل شود
ام گسيل داشتن جناب رحمتعلي به جناب حضرت مستعليشاه بايشان از همين نظر بود كه حضرت مجذوبعليشاه هنگ

  :فرمودند
  . اين كار تو را است كه دور دور رحمت است -

  :جناب مستعليشاه نيز با رويت مراسله پير بزرگوار خطاب به ميرزا كوچك رحمتعلي ميفرمايد
  . اند همه را به شما سپرده -

در اين : اند كه ايشان گفتند اند مرقوم فرموده يشاه نگاشتهلص وصاياي مجذوبععالوه بر آن  در مطلبي كه ايشان در خصو
حال . ايد به طريق فراغت و آزادي گذران نموديد مدت مديد كه در مسلك اهل فقر به عنايت اهللا المستعان منسلك شده
بايد . به او فيض برسانيدب ديديد هركس را طال. ديگر آزادي را به كنار بگذاريد و در كمال اهتماما متوجه طالبين باشيد

   67.به عون اهللا المتعال چراغ روشن شده را محافظت نمود و كمال سعي در زيادتي روشني نمود
آري، حضرت مستعليشاه قدس سره العزيز در تمام طول عمر مبارك خويش از سن هفده سالگي به بعد در اقطار امصار 
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. و همه جا مورد توقير و احترام واقع شده و از همه مكرمت ديده بوديد عالم گرديده و به صحبت اهل همه فرق رسيده
با اين حال . حال آن كه از زماني كه پاي در خاك ايران نهاد، جز زجر و شكنج و اذيت و آزار چيزي نصيبش نشد

به ايشان و همسر و ها را كه معاندان  ها را به جان ميخرد، و اين همه آوارگي مشاهده ميشود كه ايشان تمام اين سختي
  !فرزندانشان تحميل ميكنند، ميپذيرد و خوف مدام از تيغ جالدان را تحمل مينمايد اما پا از صحنه بال بيرون نمنهند

  فضل و بزرگواري و ساالري    كاندر بالي سخت پديد آيد
  اما چرا؟

ند كه حضرت مستعليشاه بچه سبب اين كه محقق بايد غرض را به كنار نهد و به وجدان خود مراجعه نمايد و بدااينجاست 
  چنين پيكر رياضت كشيده خود را زير سنگ آسياي مصائب مينهد؟

اعتنايي بر آنها  ايشان در پي مال و جاه و مقام نيست كه اين همه را ملوك هند و سند به پايش ميريختند و او بچشم بي
  . و همه جا صيت اشتهار او استماع ميشدنام و آوازه او نيز از چهارگوشه اقطار عالم گذشته . مينگريست

اي گمنام و پنهان از چشم خاص و عام در  پس براستي به چه دليل است كه او دست از سياحت بر ميدارد و در كنج زاويه
  !شود؟ شيراز مخفي مي

رش از پاسخ سئوال روشن است، زيرا او جان بركف گوش به فرمان مرشد خويش آماده به خدمت بوده و مرشد بزرگوا
العابدين شيرازي ملقب به رحمتعلي را در ظل واليت  او خواسته كه به شيراز رود و در آنجا اقامت جويد و ميرزا زين

  . خويش تربيت كرده، به كمال رساند تا اين چراغ روشن هدايت را به او تسليم نمايد
لي را به دائر مداري عالم عرفان با دقت در اين نكته باريك مشخص ميگردد كه حضرت مجذوبعليشاه جناب رحمتع

آن نامه كه جناب . سفارش فرموده و كار اكمال و تكميل ايشان را بعد از خود به حضرت مستعليشاه وانهاده بودند
نامه و تعيين جانشيني  رحمتعلي از سوي حضرت مجذوبعليشاه به دست مستعليشاه رسانيد در حقيقت عين سواد وصيت

ات بودند، و چه در عصر مستعليشاه چه در آن زمان كه حضرت مجذوبعليشاه در قيد حياست، اما در همه احوال، 
اند، و خاموشي چراغ  زيرا همه معاندان و دشمنان كه بخون عارفان تشنه. مصلحت نبود كه اين راز از پرده برون افتد

ر كرده و به مدت سه ماه به زندان طريقت را آرزو مينمايند، در همان لحظه كه ميرزا كوچك رحمتعلي را در قمشه دستگي
  .افكنده بودند به حيات ايشان پايان ميدادند

. اين راز بايد زماني سر از پرده بيرون ميĤورد كه دور دور درويشان شده و دست معاندان از كارها كوتاه افتاده بود
كمال درجات عارفان باهللا برساند  حضرت مستعليشاه به پرورش ميرزا كوچك رحمتعلي اقدام نمود تا اين شيخ عزيز را به

فلهذا عليرغم همه شدايد در شيراز مستقر . و مقام واليت تامه را كه از مجذوبعليشاه به ايشان رسيده بود، به وي احاله نمايد
. العابدين كوچك شيراز ملقب به رحمتعلي اختصاص داد شده و عمر مباركش را به امر تكميل سلوك حاج ميرزا زين

  :در كتاب بستان السياحه كه چند سال بعد از كتاب حدايق السياحه تاليف نموده مرقوم ميفرمايدچنان كه 
  

  العابدين بن الحاج معصوم ذكر سالك مسالك يقين الحاج ميرزا زين
جليس و همدم و انيس و محرم فقير است و عمر  سال ميشود كه اكثر اوقات  14مدت . لقب گراميش رحمتعلي است 

استرضاي خاطر فقير ميگذرد و در ترفيه حال فقراء و مساكين و رعايت عموم سالكين اشتغال دارد و داننده گراميش در 
از حضرت واهب العطايا اميد صادق و رجاء واثق است كه . مظهر رحمت و مصدر شفقت استخير و رساننده راحت و 
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بقاء باهللا قايم و دايم گرداند و از براي خاطر دل من از چنگ  رحمتعلي را به كمال اولياء اهللا برساند و در مقام فناء في اهللا و
وجود موهومي برهاند و او را خلعت تجليات ذاتي و صفاتي و اسمائي بر دوام بپوشاند و دشمنان خانگي او را كه عبارت 

   68. از خياالت موهومي است معدوم گرداند
هجري  1248(=مقدمه مولف عاليجناب در سال مرغوب  بايد دانست كه تاليف كتاب مستطاب بستان السياحه بر حسب

  .سالگي ايشان واقع شده است 54و مقارن سن ) قمري
  

  بقيه ماجرا
گفتيم كه حضرت مجذوبعليشاه روزي به در خلوت و رياضتخانه جناب ميرزا كوچك رفته و به ايشان فرمودند كه اين 

العابدين رحمتعلي در  جناب ميرزا زين. دور تو دور رحمت استكار تو را است و قرع بخت به نام تو اصابت كرده، زيرا 
بعد از آن نيز مالحظه مينمود كه حضرت مستعليشاه . آن لحظه چيزي از رمز كالم حضرت مجذوبعليشاه متوجه نشد

  .باشندالوقوع انتظار ميكشند و منتظر تغير سريع اوضاع مي اند شب درويشان را سحري قريب همچنان كه خود ايشان نوشته
  

  دگرگوني اوضاع
هجري فتحعليشاه قاجار فوت  1249تقدير جديد مقدر شده است از قضا در اواخر سال  پيدا بود كه در پشت پرده غيب

  !و پرده از راز نهاني برفتاد. كرد و نوه او محمدشاه به تخت جانشيني نشست
  

  ارادتمندي محمد شاه قاجار 
   69پيشين با فقرا ارتباط داشت و به جناب مستعليشاه در خفا ارادت ميورزيد سلطان جديد ممالك محروسه بر خالف شاه

در كوتاه مدتي زمام . از اين لحظه به بعد شرايط عالم عرفان بكلي ديگرگون شد و مشكالت پيشين رو در عدم نهادفلذا 
رويه پيشين گفته و در مكرمت امور مملكتي به دست ارادتمندان به بزرگان افتاد، و مردم نيز چون چنين ديدند بترك 

چنانچه كساني كه تا پيش از آن ظروف فقيران را نجس ميشمردند، منبعد بر يكديگر پيشي . عارفان مبالغه تمام نمودند
  !ميگرفتند كه از بقيه غذاي آنها بجهت تيمن و تبرك بخورند

  
  منصب صوري رحمتعليشاه

مستعليشاه عازم محالت شد، و مقارن فوت فتحعليشاه در اصفهان،  هجري قمري به اشاره 1250جناب رحمتعليشاه در سال 
به اشاره مرشد خويش به منظور تعزيت و تهنيت محمدشاه قاجار به دارالسلطنه تبريز شتافت، و از آنجا در معيت محمدشاه 

از شيراز به تهران  در اين زمان بنا به خواهش محمد شاه حضرت مستعليشاه شيرواني نيز. به پايتخت نزول اجالل فرمود
پس از آن كه حضرت مستعليشاه با جبروت تمام در پايتخت . تشريف فرما شده و مورد توقير و احترام فراوان قرار گرفتند

نزول اجالل فرمودند جناب رحمتعليشاه و جناب ميرزا مسلم ارومي و جناب صدرالممالك اردبيلي به خيرمقدم گويي 
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اه به مالقات ايشان رفتند، و چون مجلس از اغيار خالي گشت، در همان قصر سلطنتي ايشان شتافته و به دعوت محمدش
اه از فراز تخت مرمر به زير آمده و در كنار فقيران الهي شدمحم. مجلس فقري خاصي تشكيل شده و بساط نيازي سبز شد

پس از انقضاي اين مجلس، . ودهاي پير طريقت اظهار نياز و تهيدستي حقيقي نم بر روي خاك نشست، و در سطوت جذبه
فلذا جناب حاج . شاه قاجار منصب صدارت عظما را به جناب نصراهللا خان اردبيلي پيشنهاد نمود اما ايشان آن را نپذيرفت

آقا ميرزا آغاسي كه از حاضران اين ملجس و از فقراي با محبت سلسله عليه نمعت اللهيه و از تربيت شدگان حاج آقا 
دار اين سمت شده، و جناب نصراهللا خان خلعت مقام  اني از مشايخ حضرت نورعليشاه بود عهدهمالعبدالصمد همد

. صدرالممالكي بر تن نمود، و به اشاره ايشان محمدشاه قاجار منصب نايب الصدري را به جناب رحمتعليشاه تفويض كرد
كه برايشان رفته بود، و براي آن كه خاطر مستعليشاه و جبران تمام مصائبي  تپس از آن محمدشاه براي استمالت از حضر

ده نشود و دوران آوارگيشان به سر آيد و براي اثبات رارجمندش بيش از غلبه عوام و حقد جهال و حسادت بيخبران آز
مراتب ارادتمندي و ادب خويش به ايشان ششدانگ ده كشن را كه ساليانه هزار تومان عوائد آن بود در چهاركيلومتري 

داري كليه مناصب دولتي ايالت  هجري قمري حضرت رحمتعليشاه با عهده 1251در سال . تشان تيول كردشيراز خدم
فارس و با فرمان نايب الصدري رهسپار شيراز شده، و بر اريكه نايب الصدري تكيه زد و به اين ترتيب وعده پير روشن 

  . ق يافتاست، كه دور دور رحمت است تحقااين كار تو ر: ضمير كه فرموده بود
  

  رحلت حضرت مستعليشاه
با اين حال ايشان كه از كار دنيا به تنگ . حضرت مستعليشاه در چهار سال پايان عمر عزيزش مورد اعزاز و توقير تمام بود

آمده، و از جانب ديگر جناب رحمتعليشاه را به كمال مطلوب عارفان الي اهللا رسانده بود، با اطمينان خاطر از آينده سلسله 
در سن شصت سالگي همراه با همسر  1253و در سال . اللهيه عزم مسافرت به خانه خدا و حج بيت اهللا نمود ةنعميه عل

در اين سفر چندين تن از فقراي با محبت منجمله مرحوم حاج محمدتقي ابن حاج . ارجمندش راهي مكه معظمه گرديد
ه در يادداشتهاي آقازاده ايشان آقا ميرزا علي صدرالعرفا درج آن چنان ك. معصوم برادر رحمتعليشاه در التزام ركاب بودند

  :شده يكي از ملتزمين ركاب ايشان كه غسال بود نقل نمود كه
ايشان بعد از انجام اعمال حج و تصميم مراجعت به شيراز روز آخر كه براي وداع به مسجدالحرام آمدند، پس از طواف  -

  :ز نماز دستها را بلند كرده، پس از دعاي بسيار معروض داشتنددر مقام ابراهيم نماز خواندند و بعد ا
بارالها، جمعي مرا كافر و گروهي مسلم و جمعي مومن ميدانند، و تو از ضمير هر كس بهتر آگاهي و بهتر ميداني كه  -

ندگاني دنيا نيستم و الحال ا زصدمات اهل روزگار ملول شده و مايل به ز. ام براي رضاي تو بوده آنچه تا كنون انجام داده
  .اگر تو راضي به رفتن من باشي، من هم به رضاي تو راضيم

  .سپس بيرون آمده و به كاشانه مراجعت نمودند. پس از اداي اين كلمات به گريه افتادند
با همان حال از مكه حركت . اتفاقا همان شب تب و سردرد عارض ايشان شد و در قافله حجاج مرض ايشان شهرت يافت

  .وده و به فاصله دو روز رحلت فرمودند و در قبرستان جده مدفون گرديدنم
ناقل اين كلمات همان شخص همراه است كه از ايران در معيت ايشان رفته و كارش غسالي بوده و كارهاي تغسيل و 

باقي ماند يكي به نام از آن جناب دو فرزند . تكفين و تدفين ايشان را با كمال ادب و نهايت احترام مجري داشته بوده است
الدين علي متولد  ، و فرزند ديگر به نام جناب حسام1290هجري قمري و متوفي به سال  1248الدين محمد متولد  جالل
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، ايشان از فقراي راه رفته بود و در زمان حضرت آقاي سلطانعليشاه و بر حسب فرمان ايشان ماذون در تعليم اوراد و 1250
  70 .رتش نسبت به ايشان لطف وافر داشتنداقامه جماعت گشت  و حض

  
   71و اشاره به تفويض قريب الوقوع امور سلسله به ايشان اعالن مرتبه واالي حضرت رحمتعليشاه

  
  كرامات حضرت مستعليشاه

اند از خود كمتر سخن رانده، و اگر  در سراسر كتاب مستطابي كه به قلم خويش تاليف نمودهبا اين حال كه حضرتشان 
چنان با خفض جناح و ادب بوده، كه خواننده ناآشنا در گمان ميفتد،  اند آن ت سخني درباره خويش فرمودهبضرور

اند، كه خواننده او را فراتر از آنچه بوده  اند در بيان شرح احوالش چنان داد سخن داده برعكس هرجا از غير سخن رانده
  :درسها گرفت البته اين همه آداب فقري است و بايد از آن. پندارد مي

  ادب محروم ماند از لطف رب بي    از خدا جوئيم توفيق ادب
اند،  مستعليشاه از خود كمتر سخن گفته و بخصوص كرامتهاي خويش را بكلي نهفته به همين لحاظ نظر به آنكه حضرت

كالم ايشان بسي  با اين حال اگر ديده گشوده باشد، در خالل رموز. بر محقق دريافت مقامات عرفاني ايشان مشكل است
  :نكات است كه از عظمت مقام ايشان حكايت دارد، و ما به بيان يكي دو تاي آن بسنده مينمائيم

  ه هندمعالجه دختر راج -1
 آوردن فتح و فيروزي به جبهه طرفداران عرفان -2

 دگرگون كردن اوضاع ايران به نفع فقيران -3

                                                 
  .5 حدايق السياحهمقدمه  - ٧٠
  .نقل از بستان السياحه - ٧١
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 مستجاب الدعوه بودن ايشان -4

 ماجراي بيوك آباد -5
 

  و عرفانيآثار علمي 
يشاه چندين كتاب و رساله عرفاني برجا مانده است كه از جمله عبارتند از رياض السياحه، لاز حضرت مستطاب مستع

اند كه اثري از آن به  اي به نام بيان واقع نام برده اما ايشان در كتاب حدايق السياحه از رساله. حدايق السياحه، بستان السياحه
و به ال از مضمون افاضات ايشان كمابيش ميتوان به كم و كيف مفاد رساله مزبور واقف شد، با اين ح. دست نيامده است

اللهيه اشاره دارد، از  ةنعماين رساله از آنجا كه به امر تفرقه در سلسله . قوت حدس چهارچوب آن را بازسازي نمود
اين سطور قرار گرفته و در اين مقدمه نقل  اهميت فراواني برخوردار است، و به همين دليل مورد بررسي اجمالي نگارنده

  . شده است
  

  جانشيني حضرت مستلعيشاه
اگرچه نص . پس از رحلت اين بزرگوار اركان سلسله نعمت اللهيه به كف با كفايت حضرت رحمتعليشاه سپرده شد

مون و مفاد نكاتي كه جداگانه و فرمان مستقل جانشيني و خالفت الخلفايي ايشان به دست نگارنده نرسيده، اما از مض
حضرت مستعليشاه در مورد جناب رحمتعليشاه در كتب حدايق السياحه و بستان السياحه ذكر فرموده و در اين مقدمه نقل 
افتاده، جاي ترديد نميماند كه جانشين منصوص و منحصر به فرد حضرت مستعليشاه قدس سره العزيز كسي جز حضرت 

رحمتعليشاه در كتاب حدايق السياحه مسطور شده، چنين  تكاتي كه در مورد حضراز جمله ن. رحمتعليشاه نبوده است
  :است

قدوه سالكان آن ديار است، و اگر جميع سالكان عراق و فارس به وجود ذيجودش افتخار نمايند، سزاوار و در نزد ... 
  ...سلسله عليه نعمت اللهيه عظيم المقدار است 

كرم و محترم است و صدف ضميرش به در صدق و صفا و گوهر مهر و وفا گرانبار و همدم و محرم فقير و در نزد فقير م
بحر خاطرش از كدورات صفات ذميمه و خس و خاشاك اخالق رذيله بر كنار و ذات خجسته صفاتش به زيور فضايل 

  72... صوري و معنوي آراسته و به كماالت ظاهري و باطني پيراسته 
ستعليشاه، و استقرار حضرت رحمتعليشاه بر اريكه ارشاد مطاعيت كل، كسي به همين جهت پس از رحلت حضرت م

مدعي ايشان در امر هدايت عباد نگرديد، و همه فقراي نعمت اللهي پيرو حضرت مستعليشاه اعم از مشايخ قديمي و 
  .سالكان با ايشان تجديدعهد نمودند، و طالبان نيز به ايشان دست بيعت دادند

در علوم صوري و رسمي نيز به كمال و  ،وه بر دارا بودن مقام ارشاد و مطاعيت كل درعرفانحضرت رحمتعليشاه عال
داراي درجه اجتهاد بودند، و بنا به درخواست جناب صدرالممالك اردبيلي و موافقت محمدشاه قاجار مسندنشين منصب 

يران رواجي تام به هم رسانيد و بسياري از از يمن وجود ايشان، تصوف و عرفان در ا. آمدند نايب الصدري نيز به شمار مي
  .اصناف و طبقات گوناگون به ايشان دست ارادت دادند مردم
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  عليشاه رحلت حضرت رحمت

اطعام   هجري قمري بعد از فراغت از مجلس روضه خواني و اتمام 1278در شب يك شنيه هفدهم صفر حضرتشان 
پيكر پاك ايشان پس از . اب جان به جان آفرين تسليم فرمودندمدعوين، با همه وداع نموده و همان شب در بستر خو

انجام تشريفات معهوده در قبرستان باب السلم شيراز به خاك سپرده شد، و بر روي سنگ قبر شعري از مرحوم وقار منقور 
  ره ببزم انس جست آن هادي راه يقين: گرديد كه مصرع ماده تاريخ آن چنين است

  . هجري قمري ميشود 1278از آنجا كه الف آن ممدوه است ماده تاريخ ايشان 
  

  عليشاه وضع سلسله عليه بعد از رحلت حضرت رحمت
چنان كه پيش از اين ياد شد، پس از رحلت حضرت مجذوبعليشاه سلسله نعمت اللهيه به تفرق و انشعاب دچار گرديد و 

اتفاقا بعد از . كده شده و به جناب كوثرعليشاه ابراز سرسپردگي نمودنداي از فقرا از گرد حضرت مستعليشاه پرا عده
رحلت حضرت رحمتعليشاه نيز سلسله بيش از پيش دچار تفرقه و چند دستگي گرديد، و معتقدان و مريدان حضرت 

  :رحمتعليشاه به سه دسته تقسيم شدند كه عبارتند از
  ه معروف به طاوس العرفاپيروان حضرت حاج محمدكاظم اصفهاني سعادتعليشا -1
  پيروان جناب حاج آقا محمد شيرازي منورعليشاه -2
  . پيروان جناب حاج آقا ميرزا حسن اصفهاني ملقب به صفيعليشاه -3

  
  سنگ لوح مرقد مطهر حضرت رحمتعليشاه شيرازي
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  )ره(انشعابات جديد در سلسله نعمت اللهيه و امر جانشيني حضرت رحمتعليشاه
  :زيرا. ليشاه فقراي سلسله نعمت اللهي با خاطري آسوده از لعن و طعن طاعنان ميزيستندرحمتعدر زمان 

جناب رحمتعليشاه عالوه بر درجه ارشاد در طريقت، داراي درجه اجتهاد در شريعت نيز بودند، و بدينروي بعنوان يك  -1
  . ن غيرسالك بشمار ميرفتندانسان جامع ظاهر و باطن مورد احترام قاطبه مردم اعم از سالكان و مسلمانا

  . جنابش داراي سمت دولتي نايب الصدري مورد احترام خاصه و عامه بودنعالوه بر مقامات فوق،  -2
مند گرديد، كه با تمام ادوار  ها، در دوره قطبيت ايشان، سلسله نعمت اللهيه از اعتالي خاصي بهره بعلت جمع اين ويژگي

اين ايام با سعادت، غالبا قشريان روحاني نما با اخذ احكام دولتي و صدور فتاوي تا قبل از . پيشين آن تفاوت داشت
جان و مال و ناموس دراويش و عارفان را مورد هتك حرمت قرار ميدادند، و فقرا در آن اوان در رنج و زحمت » شرعي«

بسامان بود و فقرا در سايه رحمت بسيار بسر ميبردند، اما از بخت خجسته فال، زمان جناب رحمتعليشاه اوضاع بطور كلي 
زماني كه رحلت جناب رحمتعليشاه نزديك شد، فقراي سلسله به تشويش فراواني دچار شده، و با . الهي ميزيستند

يادآوري ايام پيشين بيم تجديد آن خاطرات تلخ را داشتند، لذا آرزوي قلبيشان اين بود كه دوران جانشين ايشان نيز به 
جناب رحمتعليشاه مشايخ چندي تربيت كرده و البته . خود ايشان باشد، نه بازگشت مشكالت پيشين صورتي تداوم دوران

  .القاعده يكي از ميان آنان به سمت خالفت قطب وقت تعيين ميشد به ارشاد عباد اعزام نموده بودند، كه علي
  

  غورى در چند اجازه طريقتى
عليشاه چندين اجازه طريقتى دردست است كـه   العابدين شيرازى رحمت الصدر شيرازى حاج آقا ميرزا زين از مرحوم نايب

  .از اهميت ويژه و بسيار فراوانى برخوردارند

 -الصدر ثالث  العابدين معروف به نايب محمد معصوم شيرازى ابن زين مرحوم حاج -اگرچه صاحب كتاب طرائق الحقايق 
مفتخـر بـه دريافـت اجـازه ارشـاد       -عليشـاه   رحمـت حضـرت   –رش برد كه از دست پدر بزرگـوا  از مشايخ بسيارى نام مى

اللّهيـه اسـت،    اما از نظر يك محقّق كه در كار تهيه يك گزارش تاريخى دقيق از تحـوالت سلسـله متّصـله نعمـت     73شدند،
اسـناد   رود كـه بـه داليـل مـتّقن تـاريخى و      شـمار مـى   زمانى قابل استناد به -چون صاحب طرائق  -روايات عموم مورخين 

  74.غيرقابل انكار نيز اتّكا داشته باشد

                                                 
، ميرزا محمدحسن غفارى كاشانى )عبدعليشاه(، حاجى محمدحسن نطنزى كاشانى )عليشاه نعمت(مانند حاج ميرزا ابوالحسن كرمانى  - ٧٣

 ....على و على، قربان على، عنايت ، و نيز يوسف)صفاعليشاه قازانى(، شيخ محمدحسن سيرجانى كرمانى )عليشاه مشرقى محتاج(
رفت امروزه در مواردى از اعتبار  شمار مى نه كتاب طرائق الحقايق كه زمانى در زمره امهات مراجع تصوف متأخّر بهمتأسفا - ٧٤

دست افتادن مدارك قطعى است كه عدم صحت برخى از مندرجات اين كتاب را به  چندانى برخوردار نيست و اين امر ناشى از به
ويژه مربوط به وقايعى است كه مربوط به ايام پس از رحلت پدر بزرگوار وى  كتاب به هاى اين ترين بخش مخدوش. رساند اثبات مى

  : شود به عنوان اشاره به ذكر چند نمونه بسنده مى. شود عليشاه و جانشين ايشان مى مرحوم رحمت
انشا و تحرير و به مهر عليشاه  عليشاه كه به خط و خامه مرحوم رحمت عين فرمان جانشينى حاج آقا محمدكاظم سعادت -الف  

ايشان ممهور شده و از گزند روزگار مصون مانده و امروزه در دسترس ماست و گراور آن در اين وجيزه منعكس شده با متنى كه 
هاى محورى و اساسى آن توسط صاحب طرائق محذوف و  هاى اساسى دارد، و بسيارى از جمله صاحب طرائق نقل كرده تفاوت
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  : هاى مزبور به ترتيب تاريخ صدور به قرار زيرند اجازه

                                                                                                                                                         
و اگر نبود كه ما امروزه به اصل فرمان دسترسى داشتيم، گزارش مخدوش صاحب طرائق . حريف شده استهاى ديگر آن ت بخش

  . داد دست محقّقان مى عليشاه به سيماى ديگرى از حوادث واقعه پس از رحلت مرحوم رحمت
شد، و اين  "على سعادت" عليشاه مفتخر به لقب در طرائق الحقايق آمده كه حاج آقا محمدكاظم اصفهانى از طرف رحمت -ب  

لقب گرفته كه برهان ديگرى بر امر  "عليشاه درويش سعادت"الذّكر  خالف واقع است، چون ايشان در همان فرمان جانشينى سابق
  . نيابت مطلقه ايشان در تدبير و تدبر امور مربوط به سلسله است

رّفى شده؛ حال آن كه در صدر آن متن سخن از انتقال اسرار اوليا عنوان دستور تلقين ذكر قلبى مع در طرائق فرمان جانشينى به -ج  
  . از سلف به خلف است

فخرالدين منصورعلى ميرزا "قلم  نوشته شده كه رقم نيابت و نصب مشايخ در هر واليت به) 395، ص 3ج (در طرائق الحقايق  -د  
مقرّر فرموده بود؛ ] 1295ماه صفر  17و متوفّى به  1255د شعبان عليشاه متولّ يعنى فرزند ارشد رحمت] "الصدر ثانى محمدحسين نايب

متعلّق به حاج آقا محمدكاظم اصفهانى و حاج آقا ملّامحمدحسن (حال آنكه چندين فرمان طريقتى موجود كه دردست ماست 
  . عليشاه است همه به خطّ خود رحمت)نطنزى

به لقب عبدالعليشاه و اجازه «عليشاه  اج محمدحسن نطنزى از جانب رحمتنوشته شده كه ح) 404، ص 3ج (در طرائق الحقايق  -ه  
هاى ارشاد حاجى مزبور كه دردست است مطلقاً چنين لقبى مذكور  حال آنكه در فرمان. گشت» ارشاد طالبين راه رشاد مفتخر

كرد، اما اين لقب طريقتى او  تخلّص مى "عبدعلى"نيست، و حاجى ملّا محمدحسن كه ذوق و طبع شعرى داشت در اشعار خود 
  . نبود

برحسب نص صريح ...«عليشاه  آمده كه حاج آقا محمد شيرازى عموى مرحوم رحمت) 433، ص 3ج (در طرائق الحقايق  -و  
حال آن » ...اللّهيه است مرجع و مقتداى سالكين طريقه واضحه نعمت[ عليشاه رحمت]الصدر  مĤب حاجى ميرزا كوچك نايب غفران

اگرچه در فقه و اصول دستى داشت و موفّق به اخذ درجه اجتهاد شده  -حاج آقا محمد شيرازى  -عليشاه  مرحوم عموى رحمتكه 
بود، در طريقت مقامى نداشت و اذن و اجازه و فرمانى دريافت نكرده بود و نص مورد ادعاى صاحب طرائق دستخط برادرزاده او 

نكته جالب آنكه خود مرحوم حاج آقا محمد شيرازى نيز هميشه به اين امر . طريقتى ندارد يعنى ميرزا محمدحسين است و اعتبار
نامه موردبحث را پس از فوت ايشان  اجازه«عليشاه چيزى دريافته نداشته و معترف بود كه  اقرار داشت كه از دست مرحوم رحمت

هاى خود آن را  زا حسن اصفهانى گفته بود، و ايشان نيز در نوشتهاين مطلب را عيناً به مرحوم حاج آقا مير(» آوردند و به من دادند
عليشاه و نيز درآمدى بر تحوالت تاريخى سلسله  هاى صفى و مقدمه كتاب او در ديوان صفى رجوع شود به نامه. نقل كرده است

  ]). 1381تهران، حقيقت، [قلم نويسنده اين سطور  اللّهيه در دوران اخير به نعمت
كه هيچ سندى براى اين لقب  حال آن. برد نام مى "منورعليشاه"طرائق الحقايق از حاج آقا محمد مجتهد شيرازى به اسم در  -ز  

گونه جايگاهى نداشته، فلذا  يكى از القاب طريقتى است و حاجى مذكور در طريقت هيچ دردست نيست، و از آنجا كه اين تركيب
نيز چنين لقبى ] دستخط ميرزا محمدحسين[حتّى در نص موردنظر صاحب طرائق الحقايق  نكته قابل توجه آن كه. اعتبارى ندارد

  . خورد چشم نمى به
با شخص  -كه از فقها و مجتهدان به نام بودند  -عليشاه  از جانب ديگر بسيارى از محقّقان باتوجه به اختالف ديدگاهى كه بين خانواده رحمت 

در تشرّف عموى ايشان  -ر و عموها و اجدادش عمل كرده و به تصوف گراييده و از بزرگان عرفان بود كه برخالف روش پد -عليشاه  رحمت
اللّهيه  اين بحث در كتاب درآمدى بر تحوالت تاريخى سلسله نعمت. دهند اللّهى ترديد جدى دارند و آن را محلّ تأمل قرار مى به فقر نعمت

 .تفصيالً آمده است
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در اين اجازه آمده . هجرى 1271مورخه شوال المكرّم  -اجازه ارشاد جزئيه اوليه براى حاج آقا محمدكاظم اصفهانى  - 1
محمدكاظم استحضار از طريقت علّيه داشت، لهذا به تـاريخ شـوال    جناب محامد و محاسن انتساب برادر مكرّم آقا»: است

المكرّم قرار دادم كه در اصفهان هركس طالب طريقه حقّه باشد، ذكر انفاس را بـا اورادى كـه از مشـايخ عظـام يداًبيـد بـه       
باشـد بـه نهجـى كـه بـه       هاى جمعه هرگاه اسبابش جمع و شب»: و در ادامه از جمله آمده است. «ايشان رسيده تعليم نمايند

  . «ايشان رسيده است، نيازى سبز كنند و دعاى سفره معمول دارند
بنابراين اجازه، حاج آقا محمدكاظم مجاز به تلقين اوراد و اذكار لسانى، ذكر انفاس و تشكيل مجلس نيـاز و دعـاى سـفره    

  . در شب جمعه شده، اما مفتخر به دريافت لقب طريقتى نگشته است
مجـدد  »: در ايـن اجـازه آمـده اسـت    . 1272االول  ه ارشاد جزئيه ثانويه حاج آقا محمدكاظم اصفهانى مورخه ربيعاجاز - 2

هم رسد مأذون هستند كه ذكر انفاس و ذكر حيـات و   شود كه طالبين حق در اصفهان يا جاى ديگر هرجا باشد به قلمى مى
هاى جمعه و نياز را  د طالبين به ايشان تعليم كنند و تا ممكن است شببه قدر استعدا -به نهجى كه به ايشان رسيده  -اوراد 

     75.«از دست ندهند و معمول دارند
اين اجازه مكمل قبلى است و در آن جواز تلقين اذكار انفاسـيه و حياتيـه و نيـز اوراد و سـبزكردن مجلـس نيـاز و مجـالس        

ذلـك در   مع. ه محدوده اصفهان خارج گشته و اطالق يافته استهاى جمعه ذكر شده و دايره ارشاد ايشان از انحصار ب شب
  . اين اجازه نيز عنوان و لقب طريقتى ذكر نشده است

دكاظم     "عليشـاه  سـعادت "اجازه مطلقه كامله ارشاد كليه و فرمان نيابت و جانشينى و لقـب طريقتـى    - 3 بـراى حـاج محمـ
هجـرى   1276در اين تاريخ كه شـهر شـوال المكـرّم سـنه     »: ده استدر اين فرمان آم 1276اصفهانى مورخه شوال المكرّم 

جناب معارف اكتساب عوارف انتساب محامد و مكارم و مشايخ القاب آقا محمدكاظم معروف به شيخ  است، مجدداً عالى
سـت، محكـوم بـه    را كه به حليه اوصاف حميده آراسته و از رذايل صفات نفسانى پيراسـته پيراسـته ا    76ثراه الدين طاب زين

درويـش  "ارشاد طالبين و مأذون در تلقين اوراد و اذكار قلبيه و قالبيه مأثوره از اولياء راشدين نمودم و ايشان را در طريقت 
نهاد نموده، از ارشاد طالبين و تربيت سالكين و انـذار   جناب مشاراليه بايد همت اوليا را پيش. ملقّب ساختم "عليشاه سعادت

اللّهيه هم از اطاعت و انقياد ايشان خود را معـاف ندارنـد و    و فقراى سلسله علّيه نعمت. اى فروگذاشت ننمايد منكرين دقيقه
   77.«مردود ايشان را مردود فقير و مقبول ايشان را مقبول فقير شمارند

دكاظم       اين فرمان داراى اطالق و كمال خاصى است و چنان تنهـا   را نـه  كـه در جمـالت صـدريه آن درج شـده، آقـا محمـ
نموده و به اين دليـل، كليـه اذكـار قلبيـه و قالبيـه اعـم از        "اسرار اوليا"بلكه حامل و مبلّغ  "مأذون در تلقين اوراد و اذكار"

اللّهيه از اسالف بـه دسـت    اوراد مختلفه كه يداًبيد در سلسله متّصله نعمت... انفاسيه و حياتيه و هيكليه و حمايليه و تهليليه و
عليشاه قرار داشت به ايشان سپرده گشته است، و مندرجات ايـن   نتقل شده و در آن زمان دراختيار مرحوم رحمتاخالف م

دكاظم اصـفهانى دارد و بـه     همـين   فرمان منحصر بفرد داللت صريح بر امر نيابت مطلقه و جانشينى بالفصل حاج آقـا محمـ
عليشاه مفتخر به اخذ لقب طريقتى شـاهى گشـته و بـه     متدليل است كه ايشان تنها شخصيتى است كه از طرف مرحوم رح

                                                 
 .30حقيقت، ص انتشارات آقا عبدالغفّار اصفهانى، تهران،  رساله سعادتيه، - ٧٥
الدين  رفتند و نسب به شيخ زين شمار مى الدين بود كه از طوايف مشهور ساكن در ناحيه اصفهان به عليشاه از طايفه شيخ زين مرحوم سعادت - ٧٦

 .رساندند ثراه مى طاب
 .31ص  همان - ٧٧
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اين لقب و اين اطالق واليتى و نيز بخش اخير فرمان كه خطاب به عمـوم پيـروان   . عليشاه ملقّب شده است درويش سعادت
وده اللّهيه است، نشانگر آن است كه فرمان فوق، فرمان جانشينى مطلقه است خاصـه آنجـا كـه فرمـ     و رهروان طريقه نعمت

و اين همان جمله بسـيار مهمـى اسـت كـه صـاحب      . «مردود ايشان را مردود فقير و مقبول ايشان را مقبول فقير دانند»: است
  . طرائق الحقايق از نقل آن خوددارى كرده و آن را به ميل و تشخيص خود حذف كرده است

در ايـن  . 1277نى مورخـه دهـه دوم محـرّم الحـرام     اجازه اوليه ارشاد جزئيه براى حاج آقا ملّا محمدحسن نطنزى كاشا - 4
مĤب حاجى ملّا احمد نطنزى را مأذون در اجازه  فرزند مكرّم مؤتمن الحاج محمد حسن خلف مرحمت»: اجازه آمده است

كـر  ادعيه و اوراد و مأمور به تلقين اذكار لسانيه و ذكر انفاس نمودم كه هرجا طالبى صادق يابند، از شـراب طهـور ورد و ذ  
  . «بچشانند

برمبناى اين اجازه مرحوم حاجى مذكور مجاز به تعليم اوراد و ذكر انفاس گشته و دايره ارشادش محدود به ناحيـه معينـى   
از آنجـا كـه ايـن    . ياد رفته ولى لقب طريقتى بر ايشان منظور نشده است "فرزند مكرّم مؤتمن"عنوان  از وى به. نشده است

توانست مورد ايراد برخى از پيـروان قـرار    عليشاه صادر شده بود و احتماالً مى ت مرحوم رحمتفرمان در چند ماه آخر حيا
قول ايشان را در طريقت قول ... فقراى سلسله عليه»: عليشاه در انتهاى فرمان با انشاء اين جمله كه گيرد، فلذا مرحوم رحمت

انـد كـه تعـاليمى كـه ارادتمنـدان از لسـان حـاج         بـدان شـده  مشـير  « فقير دانند و از صالح و صوابديد ايشان تخلّف ننمايند
   78.عليشاه است دارند از جانب خود ايشان نيست بلكه با اجازه رحمت ملّامحمدحسن دريافت مى

بسـا دراختيـار بازمانـدگان     و چـه [نامه فوق، امروزه در دسترس بازماندگان حاج آقا ملّامحمدحسن نطنزى نيست اصل اجازه
كـه دسـتخط   [نويس تحرير يافته همراه با اصـل مـتن    كه به قلم كاتبى خوش اما رونوشت آن] شيرازى باشد حاج آقا محمد
انـد و شـهادت خـود را در زيـر همـين       عليشاه بوده و چند نفر شاهد كه اصل متن و رونوشت مزبور را ديده مرحوم رحمت

نظر چنـد   به -عليشاه  يعنى پس از رحلت مرحوم رحمت - 1278در سال ] اند اند، اين مطلب را نوشته رونوشت تحرير كرده
از كاتب مزبور نوشته ديگرى نيز موجود است كه عبارت از نامه شـكوائيه مرحـوم حـاج ملّامحمدحسـن     . نفر رسانده شده

عليشـاه و خـط مـتن شـكوائيه كـه هـر دو،        حال اگر خط رونوشت فرمان رحمـت   79 .نطنزى به ناصرالدين شاه قاجار است
گردد  هاى زيادى آشكار مى ط كاتب واحدى است با دستخط خود حاج ملّا محمدحسن نطنزى مقايسه شود، تفاوتدستخ

عليشاه و حاج ملّا محمدحسن بـوده   كه نشانگر آن است كه كاتب خوشنويس مزبور شخص ثالثى به غير از مرحوم رحمت
  . است

حمد حسـن بـدون تـاريخ و بـدون لقـب طريقتـى در حاشـيه همـان         اجازه ثانويه ارشاد جزئيه براى حاج ملّام -اجازه پنجم 
بايد جناب فرزند اكرم حـاجى محمدحسـن اوراد و اذكـارى كـه بـه ايشـان       »: در اين متن آمده. الذّكر است رونوشت فوق

                                                 
عليشاه و يك نامه  عليشاه به خطّ رحمت هاى مرحوم سعادت حوادث واقعه در ايام موردبحث، اجازه كه ياد شد تنها مبناى شناخت چنان - ٧٨

كه نام  "عبدعلى"خوشبختانه اخيراً ديوان اشعار مرحوم حاج ملّامحمدحسن نطنزى متخلّص به تخلّص شعرى . به ايشان بود 1277مورخه 
كوشش بازماندگان ايشان به تصحيح حسن عاطفى و  وان ديوان عبدعليشاه كاشانى، بهرا براى خويش برگزيده بود تحت عن "قطب"خانوادگى 

 خطهاى مورد ها و دست در مقدمه اين كتاب اجازه. صفحه انتشار يافت 320توسط انتشارات مرسل در  1378با مقدمه افشين عاطفى در سال 
ت شهود در ذيل ورقه رونوشت منعكس نشده بلكه به حروفچينى گواهى شهود اما گراور شهاد. اند بحث ما در مورد مرحوم آقاى نطنزى مندرج

 .و اى كاش اين كمبود در تجديد چاپ مرتفع شود. در صفحه بيست كتاب مذكور اكتفا گرديده است
 .ديوان عبدعليشاه كاشانى، مقدمه، صفحه نوزده - ٧٩
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نيـاز   هاى جمعـه  اللّهيه بشود به ايشان بگويند و در شب رسيده است، هر طالبى كه از روى صدق و صفا طالب طريقه نعمت
اين اجازه بسيطتر از قبلى است و تلقين ذكر در آن از محدوده انفاسـيه خـارج   . «را به طريقى كه رسيده است معمول دارند

عليشاه و ممهـور بـه مهـر     اين اجازه به خطّ مرحوم رحمت. شده و اجازه سبزكردن مجالس نياز نيز بدان افزوده گشته است
   80 .ايشان است

  
  بحث  ناد موردچند نكته پيرامون اس

قمرى در كاغذ واحـد   1272و  1271هاى دوگانه ارشاد جزئيه براى حاج آقا محمدكاظم اصفهانى مورخات  اجازه -الف 
دهد كـه معمـول ايشـان آن بـود كـه پـس از مأمورسـاختن         اين امر نشان مى. عليشاه است و به خط و به مهر مرحوم رحمت

به مقدار معين و گشايش ابواب غيبى، ايشان  -اند  كه اركان اربعه سلوك -سالكى به خلوت و صحبت و عزلت و خدمت 
كردند، و پس از مأمورنمودن به رياضات ديگر فرمان مكمل جديدى در حاشيه همـان   را طى فرمانى مجاز به امر ارشاد مى

  . فرمودند اجازه قبلى ترقيم مى
د حسن نطنزى نيز كه نشان از سلوك و كمال تدريجى ايشان دارد، هاى دوگانه شيخى حاج آقا ملّامحم بر اين منوال اجازه

عليشاه به ايشـان كـه دسـتخط خـود ايشـان       بايد در حاشيه يكديگر قيد شده باشد، اما چنين نيست؛ يعنى اجازه دوم رحمت
كـه از  ايـن درحـالى اسـت    . است، در حاشيه رونوشت اجازه اول شرف صدور يافته كه بـه قلـم كـاتبى خوشـنويس اسـت     

گردد كه اجازه دوم زمانى بر حاشيه رونوشـت اجـازه اول درج شـده كـه اصـل آن اجـازه نيـز         گواهى گواهان استنباط مى
شود آن است كه در شرايطى كه اصل اجازه اول وجود داشته، چـرا اجـازه    اكنون سؤالى كه مطرح مى. موجود بوده است

توانسته در حاشيه همان اجازه اول رقـم خـورده و از    اجازه دوم نيز مىدوم در حاشيه رونوشت آن نگاشته شده است؟ زيرا 
هنگـام   مگـر آنكـه فـرض كنـيم كـه اصـل اجـازه اول بـه داليلـى بـه          . هر دو، دو رونوشت يكجا يا جداجدا برداشـته شـود  

ر رونوشت مزبـور  عليشاه ناچار گردد اجازه دوم را در كنا شدن اجازه دوم كنار گذاشته شده بوده تا حضرت رحمت نوشته
  اما چرا؟ . بنويسد

هـاى مرحـوم حـاج ملّـا محمدحسـن پـس از فـوت         گيرى براى پاسخ دادن به اين پرسش بايد سير حوادث را ضمن موضع 
  . عليشاه پيگيرى نماييم رحمتحضرت 

عليشاه نظـر بـه    تبراى مرحوم حاج آقا محمدكاظم اصفهانى سعاد 1276كه فوقاً ياد شد، فرمان صادره در سال  چنان -ب 
تنها فرمان ارشاد و انذار بلكه جواز انتقال اسرار اوليا، از ولى حاضـر بـه جانشـين وى     كمال وسعت و اطالق محتواى آن، نه

شرحى كه مبسوطاً در كتـاب تاريخچـه    با صدور اين فرمان و به. رود شمار مى چون و چراى جانشينى به باشد و فرمان بى مى
عليشاه كه از متشـرّعان متحجـر و از مخالفـان فقـر و      اللّهيه آمده است، خانواده مرحوم آقاى رحمت تحوالت سلسله نعمت

صورت كاالى قابل نقل و انتقال از طريق وراثت برخورد كرده  خورده تصوف و عرفان بودند، با امر واليت به معاندان قسم
هـاى متعـددى بـراى واداركـردن مرحـوم آقـاى        تند و زمينـه و با انتقال امر خالفت از شيراز به اصفهان بـه مخالفـت برخاسـ   

                                                 
، رونوشت اجازه اوليه ارشاد جزئيه و اصل اجازه ثانويه ارشاد جزئيه الزم به ذكر است كه در صفحه مذكور. همان، صفحه بيست و سه - ٨٠

باشد، اما  عليشاه مى عليشاه گراور گرديده كه تنها اجازه دوم به خطّ جناب رحمت حاج ملّا محمدحسن نطنزى صادره از طرف مرحوم رحمت
عليشاه دانسته و بنابراين دو تصور اشتباه،  به خطّ مرحوم آقاى رحمت آقاى افشين عاطفى، دو اجازه مذكور را يك اجازه تلقّى نموده و هر دو را

 «]نطنزى[عليشاه به حاج ملّا محمدحسن  اصل اجازه رحمت»: اند در ذيل صفحه مورد اشاره، نوشته
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عليشاه از احاله امر به ايشـان چيدنـد و چـون از ايـن امـر       عليشاه از قبول مسؤوليت جانشينى و براى انصراف رحمت سعادت
طرحى جديـد  تصميم به ريختن  81 )ديده شود 1277عليشاه مورخه  عليشاه به آقاى سعادت نامه آقاى رحمت(طَرْفى نبستند 

عليشـاه پسـر بـزرگ ايشـان ميـرزا       برمبناى اين طـرح جديـد قـرار بـر آن شـد كـه پـس از رحلـت آقـاى رحمـت          . گرفتند
 -رسد  كه پس از درگذشتش به او به ارث مى -نامه مجعولى به خطّ خود تحرير نموده و با مهر پدرش  محمدحسين اجازه

عنـوان جانشـين    بـه  »جد حاج آقامحمد را كه بهتر از ايشان متصـور نيسـت  عم ام«آن را ممهور نمايد، و در اين متن مجعول 
   82.ايشان معرّفى نمايد

عليشاه نيست و به فرامين حكومتى مانسته، و  يابيم كه انشاى آن از مرحوم آقاى رحمت با دقّت در متن اجازه مذكور درمى
عليشاه  رحمتحضرت و اين خالف روش مشخّص ترين نقطه ضعفش آن است كه به خط و خامه غير، تنظيم شده  اساسى

بـه خـط و خامـه خـود      -ايـم   جا منعكس نموده عنوان نمونه چهار فقره آن را در اين كه به -بود كه كليه فرامين طريقتى را 
  . فرمود تنظيم مى

پيـروان سلسـله   عنوان جانشين ايشان  عليشاه در شهر اصفهان به عليشاه، مرحوم سعادت پس از درگذشت مرحوم رحمت -د 
رفت، فرمـان جانشـينى خـود را     اللّهيه را به تجديد عهد با خود فراخواند و به هركسى كه به مالقات ايشان مى متّصله نعمت

عليشاه ندارد  كس ديگرى دستخطى از رحمت فرمود كه هيچ نمود و مى عليشاه بود، ارائه مى كه عين دستخط آقاى رحمت
عليشاه نيست و اعتبار ندارد  نمايند مقبول نيست؛ چون دستخط رحمت ديگران عرضه مىكه فوق دستخط من باشد و آنچه 

عليشاه كه دست به چنـان عمـل ناشايسـتى     اما خانواده مرحوم رحمت. اند و مجعول است و از مهر ايشان سوءاستفاده نموده
ايـن نكتـه كـه دسـتخط فرمـان حـاج        داشـت كـه   زده و اسباب تشتّت و پراكندگى پيروان را فراهم ساخته بود، اظهـار مـى  

اعتبـار بـدانيم،    عليشاه نيست كفايت از آن ندارد كه ما متن مزبور را مخدوش و تقلّبى و بـى  آقامحمد از آن مرحوم رحمت
عليشاه با خط شخص ديگـرى تنظـيم شـده و مـورد      زيرا برخى از فرامين طريقتى ديگر نيز بوده كه در زمان حيات رحمت

آنگاه براى تحكيم سفسطه خويش همـان رونوشـت   . ه قرار داشته و مهر ايشان برپايش الصاق شده استعليشا قبول رحمت
دادنـد   ارائه مـى  -كه اكنون از خفا خارج ساخته بودند  -اجازه نامچه حاج آقا ملّامحمد حسن نطنزى را همراه با اصل متن 

ى كـه يكـى از گواهـان در زيـر رونوشـت اجـازه حـاج        از مطلبـ . گرفتنـد  و از پيروان گواهى به صحت رونوشت و مهر مى
دكاظم   »عليشاه نوشته و در آن اين جمله را قيد كرده كه  ملّامحمدحسن پس از رحلت رحمت چون جناب آقاى آقـا محمـ

در گردد كه اين امر  صراحتاً استنباط مى. «خود فرموده بود، رؤيت نمودم] فرمان[= حقير را سرافراز سواد ] عليشاه سعادت[
. گرفته اسـت  عليشاه انجام مى اى به منظور تضعيف موقعيت و فرمان جانشينى سعادت راستاى برنامه از قبل طرح ريزى شده

از ادامه ارائه آن خـوددارى ورزيدنـد، و    -دادن آن رونوشت به پنج شش نفر  و پس از نشان -مدتى  ذلك پس از كوتاه مع
  : زيرا. عليشاه كفايت از انجام مقصود آنان ننمود مهور به مهر رحمتعلّت نيز آن بود كه ارائه آن رونوشت م

عليشاه در كنار آن رونوشت دوباره خطّ خود را ترقيم فرموده بود تا اگر در اين ورقه مهـرى الصـاق    مرحوم رحمت -اوالً 
  . واسطه اصالت دستخط ايشان باشد گردد به

، و درواقع آن رونوشت را ذيل اين نوشته جديد خويش داخل كرده بـود تـا   دستخط خود را مورخ به تاريخ ننموده -ثانياً 
  . جويان فراهم شود اى براى بهانه نشان دهد كه الصاق مهر بر آن ورقه در دو تاريخ صورت نگرفته كه بعداً بهانه

                                                 
 .34رساله سعادتيه، ص  - ٨١
 .گراور شده است) 14، ص 2 1373چ (متن مذكور در كتاب گلستان جاويد، تأليف آقاى دكتر جواد نوربخش  - ٨٢
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: آن جمله چنين است .با آوردن يك جمله عجيب در اجازه ثانوى بر جريان يك توطئه مشكوك اشاره فرموده بود -ثالثاً 
   83.»نعوذ باللَّه من شرور انفسنا من سيئات اعمالنا«

  
  قطبيت مرحوم حاج آقامحمدكاظم اصفهاني سعادتعليشاه 

. در اين كه اجازه مرحوم آقاي سعادتعليشاه يك اجازه تفصيلي و يك فرمان روشن جانشيني است جاي شبهه نيست
اما آن اشخاصي كه . اهل اصطالح را بدانند بخوبي اين مطلب را درمي يابندكساني كه با لسان قوم آشنا باشند و زبان 

 "هوهر عليشاه"را يا نميتوانند بخوانند، يا  "سعادتعليشاه"غرض و مرض برجان و روحشان تسلط دارد، و لقب مكتوب 
  . شبهه نيست اما در اصالت اجازه آقاي سعادتعليشاه جاي. ، در پي غوغاگري بيهوده هستند84!!تعبير ميكنند

است، برخالف دستخط ) رحمتعليشاه(اين اجازه بطور مسلم دستخط شخص مرحوم حاج نايب الصدر شيرازي   -اوالً
است و برخالف دستخط مرحوم  "منصورعلي" كه به خط پسر ارشدش  "حاج آقا محمد شيرازي"مربوط به مرحوم 

به استثناي حاشيه آن كه دستخط (اتب خوشنويس است كه نوشته شده به خامهء يك ك "حاج آقا مالمحمدحسن نطنزي"
   .)خود مرحوم آقاي رحمتعليشاه است

كليت و شمول و اطالق دارد و محدود به مكان خاص و . محتواي دستخط مزبور چيزي جز فرمان جانشيني نيست -ثانياً 
معصومعلي ابن نايب "مرحوم   -كه غيرقابل انكار است –نظر به وسعت شمول اين فرمان جانشيني . زمان معين نيست

از ذكر كامل آن خودداري كرده، و با اين  "طرايق الحقايق"در كتاب   ) پسر دوم مرحوم حاج نايب الصدر( "الصدر
   .غرضورزي آشكار، اعتبار كتابش را مخدوش نموده

راي مرحوم آقاي حال اگر جماعتي بازهم بپرسند كه به كدام حجت و دليل، ما فرمان مرحوم حاج نايب الصدر ب 
ارزد و  سعادتعليشاه را فرمان بالترديد جانشيني ميشماريم ميگوييم به هزار و يك دليل و تنها يك دليل آن به هزار دليل مي

آن دليل نيز اين است كه رقبا و توطئه چينان و مخالفان قطبيت آقاي سعادتعليشاه از بيان جامع و كامل مندرجات اين 
ودند و چون انكار تماميت آن ممكن نبود، آن را بطور دست و پا شكسته و تحريف و تحذيف فرمان همواره متوحش ب

اند كافي است كه به اهميت نقض ناپذير آن در انتقال بار  همين كه آن را تحريف و تحذيف كرده. اند شده نقل كرده
ه و جعل و تحريف و تحذيف در كتمانش اگر اينقدر اهميت نداشت، آن همه توطئ. امانت از سابق به الحق اطمينان يابيم

خانه اگر كس است؛ يك حرف بس  و در "العاقل يكفيه االشاره"بيشتر هم الزم نيست چرا كه  دليل. يافت ضرورتي نمي
  ! است

سعادتعليشاه جانشين نبوده و فقط داراي مقام شيخي و نه حضرت اند كه به ديگران بباورانند كه  پس آن كسان كه كوشيده
، )رحمتعليشاه( شيخ صاحب اجازه در زمان مرحوم حاج نايب الصدر "سعادتعليشاه"حضرت . بوده، برخطا هستند قطبيت

   .و صاحب فرمان جانشيني پس از درگذشت ايشان بوده است
  

                                                 
 .هاى اعمالمان بريم به خدا از شرّ نفس خودمان و از بدى پناه مى - ٨٣
عليه فقر و درويشي چاپ و منتشر شده و زبان و قلم نويسندگانش يادآور وبالگ  نگاهي كنيد به مجموعه كتابهايي كه در چندسال اخير بر - 84

 مشابه است "فقر ستيز"و وبسايتهاي 



79 

  مشايخ و خلفاي حضرت رحمتعليشاه
  :رحمتعليشاه كه در زمان رحلت ايشان در قيد حيات بودند به صورت زير است خلفاي

  حاج آقا محمدكاظم تنباكوفروش اصفهاني ملقب به لقب فقري سعادتعليشاه و معروف به طاوس العرفا -1
  حاج آقا محمد شيرازي ملقب به لقب منورعليشاه عموي حضرت رحمتعليشاه -2
  نطنزي كاشاني ملقب به لقب فقري عبدعليشاه حاج آقا محمدحسن  -3
  لقب فقري نعمتعليشاهحاج آقا ميرزا ابوالحسن كرماني ملقب به  -4
  حاج آقا ميرزا نصرآبادي ملقب به لقب فقري صابرعليشاه -5
  حاج آقا محمد حسن زرگر اصفهاني -6

بنا به قرائن صوري و ظاهري بيش از ساير بزرگان سلسله به حضرت از اين ميان جناب حاج آقا محمد شيرازي 
الشرايط و امام جماعت  تعليشاه در شريعت مجتهد جامعايشان به عنوان عموي جناب رحم. رحمتعليشاه شباهت داشتند

» منورعليشاه«يكي از مساجد معتبر شيراز نزديك امامزاده شاهچراغ و در طريقت داراي درجه ارشاد و ملقب به لقب فقري 
شين آمدند و غالب دراويش تصور ميكردند كه جان اغلب فقراي سلسله به شمار ميبودند و به اين دليل مورد اعتماد 

  . رحمتعليشاه شخص ايشان خواهد بود
هجري قمري به خط مبارك خويش و مهر مخصوص خود  1276اما بر خالف انتظار همه، حضرت رحمتعليشاه در سال 

شان را به نام جناب حاج آقا محمدكاظم تنباكوفروش اصفهاني صادر نمودند كه نه داراي بستگي نسبي يا  فرمان جانشيني
ه بودند، و نه سواد درجه بااليي در علوم كسبي و رسمي و شرعي داشتند، و نه صاحب منصبي دولتي سببي با رحمتعليشا

العاده  حاج آقا محمدكاظم توسط جناب رحمتعليشاه تربيت شده و در سلوك و عرفان به مقامات فوق. آمدند بشمار مي
اشتهار يافته بودند و به » طاوي العرفا«و به كنيه ته، ملقب گش» سعادتعليشاه«باال و مدارج اعلي دست يافته و به لقب طريقتي 

البته به علت . دستور مرشد بزرگوارشان ناحيه اصفهان و محال اطراف آن تحت واليت معنوي ايشان قرار داشت
سختگيري فراوان، بساط ارشاد ايشان چندان گسترده نبود و روزگار جنابشان غالبا به سكوت و معاشرتي در حيطه كسب 

  . ار ميگذشتو ك
  مهر كردند و دهانش  دوختند    هر كه را اسرار حق آموختند

بازار شايعه پراكني جو فقر را بكلي مسموم ساخت، از گوشه و كنار فقراي مختلف به نامه  فرمان جانشيني،با صدور 
ناب سعادتعليشاه را پراكني دست يازيدند و كوشيدند كه با تكيه بر مقام و موقعيت خاص حاج آقا محمد منورعليشاه، ج

اي متين به چشم رحمتعليشاه بياورند و موجبات عزل  در اداره امور دلسرد كرده و همين دلسردي خيالي را به عنوان بهانه
اي نبخشيد و  اما اين تشبئات فراوان در دوران حيات رحمتعليشاه نتيجه. سعادتعليشاه از مقام خالفت سلسله را فراهم سازند

اي كه براي سعادتعليشاه نوشتند مراتب مزبور را يادآور شده و ايشان را به صبر و متانت و  ن نامهحتي جنابشان ضم
  .استواري دعوت نمودند

رحمتعليشاه فقراي سلسله تحت تاثير جو كذايي مسموم قرار گرفته و به مدت زيادي از سفر به حضرت پس از رحلت 
علت . ودند، و اين امر بيش از پيش به بنيان كارها لطمه وارد آورداصفهان و تجديد عهد با سعادتعليشاه خودداري نم

اساسي اين امر، استنكاف حاج آقا محمد منورعليشاه از بيعت با آقاي سعادتعليشاه اصفهاني بود، و الجرم ساير مشايخ 
نيز از تجديد عهد  -لهبه تبعيت از مشايخ و ماذونين سلس -و عموم فقرا -به احترام حاج آقا محمد منورعليشاه –سلسله 
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اي قليل كه به فرمان رحمتعليشاه گردن نهاده و خالفت سعادتعليشاه را  جز عده -درازي خودداري نمودند و مدت نسبتاً
كار سلسله دچار اشكال شده بود، تا آن كه باالخره برخي از نزديكان حاج آقا محمد اجتماعي نمودند و  -پذيرفته بودند

دادند ودر آن فرمان خالفتي جديد با مهر حضرت رحمتعليشاه ترتيب دادند كه در آن كار دستخطي ساختگي ترتيب 
  !سلسسله به حاج آقامحمد منورعليشاه واگذار شده بود

با صدور اين دستخط، چنين شايع شد كه فرمان جانشيني حضرت آقاي سعادتعليشاه منسوخه است، و حاج آقا محمد 
به اين ترتيب ابتدا برخي از . شاه ميباشد و فقرا بايد با ايشان تجديد بيعت نمايندمنورعليشاه جانشين حضرت رحمتعلي

با جناب حاج آقا محمد منورعليشاه بيعت كردند و بدين ترتيب و سپس عموم فقرا  -مانند عبدعليشاه –مشايخ سلسله 
كوثريه و مستعليشاهيه تقسيم شده بود، از اين تاريخ سلسله نعمت اللهيه كه به دو شعبه . شكاف بزرگي در سلسله پديد آمد

البته پيروان جناب حاج آقا محمد منورعليشاه بسيار زياد بودند، و . به دو شعبه جديد سعادتيه و منورعليشاهيه انقسام يافت
  . بر عكس ايشان، حضرت آقاي سعادتعليشاه اصفهاني مدتها مشايخي تربيت ننمودند

  
  به منورعليشاه) صفي(ميرزا حسن اصفهاني دستخط حاج

  
هاى مـبهم ميرزامحمدحسـين فرزنـد ارشـد      چينى حاج آقامحمد شيرازى كه با برنامهعليشاه  رحمتحضرت پس از رحلت 

عليشاه به مقام جانشينى نشانده شده و از حمايت مرحوم حاج ملّا محمدحسن نطنزى و حاج ميرزا حسن اصفهانى و  رحمت
ها  كه از سال -نمود و مرحوم حاج ملّامحمدحسن نطنزى را  "منورعليشاه"را ملقّب به برخى ديگر نيز برخوردار بود، خود 

 "عليشـاه  صـفى "ملقّب به عبدعليشاه ساخت و حاج ميرزا حسن اصـفهانى را   -كرد  تخلّص مى "عبدعلى"قبل در اشعارش 
  . لقب بخشيد
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وه بر دريافـت لقـب عبدعليشـاه از طـرف حـاج آقـا       شود، وى عال كه از آثار حاج ملّا محمدحسن نطنزى استنباط مى چنان
. اى براى آقامحمدحسن نقّاش زرگر اصفهانى نوشـته اسـت   نامه كه اجازه محمد مجاز و مأمور در تعيين مشايخ نيز شد چنان

ا جايى رسـيد كـه حـاج آقـ     اما ديرى نپاييد كه ميان وى و ميرزا حسن اصفهانى كدورت و نقارى شديد بروز كرد و كار به
  . محمد ناچار به مداخله شد

از آنجا كه تمامى مشروعيت ظاهرى مقام حاج آقا محمد در گرو حمايت حاج آقا ملّا محمدحسن نطنزى بود، زيرا ايشان 
عليشاه اجازه ارشاد داشـت و در فرمـانش نيـز     كنندگان با حاجى مزبور بود كه از طرف آقاى رحمت تنها شخصى از بيعت

بسـا   فلذا ناچـار بـه حفـظ حمايـت وى از خـودش بـود و چـه       » از فرمان ايشان تخطّى ننمايند... راى سلسلهفق«آمده بود كه 
روى طرف وى را گرفت و از حاج ميرزاحسن اصفهانى خواسـت كـه كوتـاه آمـده و از حـاج ملّامحمدحسـن عـذر         بدين

اما حـاج ميرزاحسـن   . د وى مجبور گرديدخواهد و چون حاج ميرزاحسن قبول اين خواسته را نكرد، حاج آقا محمد به طر
گونـه اجـازه طريقتـى     دانسـت كـه نداشـتن هـيچ     اصفهانى كه اصوالً و قلباً مشروعيتى براى حاج آقا محمد قائل نبود و مـى 

باره منكر ضرورت اجازه طريقتى شـد و خـود راه ادعـاى قطبيـت      تفاوتى با دردست داشتن يك اجازه مجعول ندارد، يك
  : در اين مورد چنين نوشته است 85صاحب طرائق. ت و رقيبى جدى براى حاج آقا محمد گرديددرپيش گرف

. روانـه دارالخالفـه شـديم    1293با مرحوم حاجى آقا محمد عـم والـد   ] على ميرزا محمدحسين و ميرزا معصوم[با يكديگر «
چـون بـه   . ه مشـهد مقـدس رضـوى مشـرّف شـد     در تهران ماند و بنده با عم امجد ب) ميرزا محمدحسين(جناب منصورعلى 

بـرادرم شـب و   . تهران عود كرديم، توقّف عم به طول انجاميد و مطالبى در ميان فقرا بهم رسيد كه شرحش طوالنى اسـت 
حدى افسرده و ملول گرديد كه حدى نداشت و مكرّر طلب مـرگ از خـدا    به. جايى نرسيد روز در اصالح آن كوشيد و به

 »اى معصوم لقد تمسـكوا بالشّـجره و اضـاعوا الثّمـره    «: قبل از آن كه گرفتار مرض موت شود به من فرمود يك روز. نمود
بـه   -اند، باز هم ارادتمندان  هايى كه اين خانواده براى تبليغ به نفع حاج آقا محمد مبذول داشته عليرغم همه تالش -يعنى [

كه فقرا مشروعيت حاج آقامحمد را كه به ميوه تعبيـر   اقرار صريح بر اين. اند اند و ميوه را ضايع كرده اصل درخت چسبيده
جنـاب عـم و سـاير احبـا     ]... دانستند چيز مقدم مى عليشاه را كه به شجره تعبيرشده بر همه پذيرفتند و فرمان رحمت شده نمى

از  1295مـاه صـفر سـال     17روز  حاضر شدند و اطبا را جمع نمودند، آنچه كوشيدند در عرض سـه روز فايـده نبخشـيد و   
  . »سراى سپنج راحت شد و مرحوم عم را حالت نماز خواندن نماند

اميدوار بـود كـه توسـط حـاج آقـا      ) كه براى خود پسوند قطب نيز برگزيد(از جانب ديگر حاج آقا ملّا محمدحسن نطنزى 
الصـدر ثالـث حـاج محمـد معصـوم       نايـب [شـاه  علي همچنين فرزند دوم مرحوم رحمـت . عنوان جانشين تعيين شود محمد به

امـا حـاج آقـا     86 .پرورانـد  نيز همين تصور را در سر مى] را انتخاب كرده بود "على معصوم"شيرازى كه براى خويش لقب 
لقب نهـاده و او را بـه جانشـينى معـين سـاخت و از نزديكـان و دوسـتان خـود          "وفاعليشاه"محمد بناگاه پسر ارشد خود را 

اين امر بر ساير صاحبان دعوى گران آمـد و درنتيجـه غالبـاً از حـاج آقـا محمـد و فرزنـدش        . بر اين مطلب گرفت شهادت
رفـت كـه رونـق كـار آن اشـخاص را از       منصرف و پراكنده شده و اطراف حاج آقا ملّا محمدحسن را گرفتند و ايشان مـى 

  . سكّه بيندازد كه اجل مهلتش نداد و به ديار باقى شتافت

                                                 
 .396، ص 3ج  - ٨٥
 . كند به اين مطلب تصريح مى) 436ص )محمدمعصوم شيرازى صاحب طرائق الحقائق در جلد سوم اين كتاب  - ٨٦
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عليشـاه، تنهـا سـند مسـتندى كـه بـه خـط         هـاى منسـوب بـه مرحـوم رحمـت      هـا و فرمـان   نامـه  لحاصل از ميان كليـه اجـازه  ا
بـراى   1279عليشاه و ممهور به مهر ايشان است و در آن لقب طريقتى تعيين شده همان فرمـانى اسـت كـه در سـال      رحمت

  . عليشاه شرف صدور يافته است سعادتحضرت 
  

  صفائيه
توان از جواني به نام جناب حاج  نعمت اللهيه شدند، مي رحمتعليشاه وارد در سلسلهحضرت كه در عصر  سانياز ديگر ك

ايشان كه بعدها به نام جناب حاج آقا ميرزا حسن صفيعليشاه مشهور گرديد در سوم . آقا ميرزا حسن اصفهاني نام برد
از » صابري«اج آقا محمدباقر اصفهاني مشهور به پدرش مرحوم ح. در اصفهان چشم به جهان گشود 1251شعبان سال 

آمد كه دست ارادت به حضرت رحمتعليشاه داده و بعدا با جناب حاج آقا محمد  تجار صاحبنام اين شهر بشمار مي
حاج آقا ميرزا حسن به مكتب رفته و خواندن و نوشتن را فرا گرفت و به زودي بر . منورعليشاه تجديد عهد نموده بود

آمدهايي براي او رخ داد و او را مشتاق پيوستن به طريقه سلوك قلبيه نمود، لهذا  پس از چندي، پيش. بقت يافتاقرانش س
سالگي به شيراز رفته و به مالقات حضرت رحمتعليشاه نائل گشت، سپس همراه اطرافيان ايشان و در معيت  21در سن 

يست و يك سالگي به داللت يكي از فقيران كهنسال سلسله در سن ب 1272خود ايشان به كرمان مسافرت نموده و در سال 
بنام جناب حاج آقا فضل اهللا ميرزا ابن شيخ علي كه نزد حضرت مستعليشاه مشرف به فقر شده و پير دليل رحمتعليشاه به 

  . آمد با جناب رحمتعليشاه بيعت نموده و تلقين ذكر و فر خفي قلبي مشروط به شرايط گرفت شمار مي
نظم اين . ائيد كه جناب رحمتعليشاه ميرزا حسن را مامور به سرودن كتابي منظوم در شرح اسرار واقعه كربال نمودديري نپ
  كه بعدها با نام زبده االسرار انتشار يافت و مطلع آن اين بيت است -كتاب

  هست بسم اهللا الرحمن الرحيم    مطلع ديوان اسرار قديم
هنوز كار . ق به محاق تعويق افتاد.ه 1278لت حضرت رحمت عليشاه در سال پيش ميرفتن كه ناگهان با رحبه سرعت 

السالم شيراز به انتها نرسيده بود كه اختالفات فقراي سلسله در امر جانشيني ايشان سر باز  تدفين جناب رحمتعليشاه در باب
  . كرد

  
  نقش جناب حاج آقا ميرزا حسن اصفهاني در اختالفات فقري

نعمت اللهيه پس از فوت رحمتعليشاه، حاج آقا ميرزا حسن اصفهاني اسي تفرق و انشعاب در سلسله آفرينان اس از نقش
وي عليرغم جواني و كم سني با هوشياري بسيار ناظر اختالفات جاري در ميان سرسپردگان حضرت رحمتعليشاه و . است

پس از صدور فرمان جانشيني سعادتعليشاه كه به  بالفاصله. پيروان ايشان بود و با دقت عاقبت اين مسائل را دنبال مينمود
صادر گشت، با سرعت هرچه تمامتر از شيراز به اصفهان حركت كرده و  1276خط و مهر حضرت رحمتعليشاه در سال 

ملتزم ركاب سعادتعليشاه اصفهاني گشت، به اين اميد كه با حمايت از ايشان موقعيت مناسبي نسبت به سايرين تحصيل 
چون با مشاهده نحوه معاشرت حضرت سعادتعليشاه بزودي از اين خيال منصرف گشت، دوباره راه شيراز در  اما. نمايد

پيش گرفته و به مالقات حاج آقا محمد شيرازي منورعليشاه شتافت و در بيروني منزل ايشان اقامت گزيد، و با ايشان 
در همين كتاب وي ضمن اشعاري . رار را دريافت نموداالس نظم كتاب زبدهتجديد بيعت نموده و از ايشان اجازه ادامه 

مراتب عداوت خود با حضرت سعادتعليشاه را آشكار ساخت و به مقام بزرگ ايشان هتك حرمت وارد نموده و از حاج 
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  :آقا محمد شيرازي منورعليشاه طرفداري كرد و از جمله، اين چنين هجوياتي سرود
 شب ز مرشد صبح، يعني صبح نور

 را، ولي اندر ظهور» ترحم«شمس 
 سركشند» منورشاه فاضل«از 

  

 عصر عارف، در ظهور» منور«زو 
 نيست دور» منور«خواني ار ماه 

 !دلخوشند» بوجهل جاهل«ليك با 
  

نظم اين اشعار و همچنين نگارش مطلبي در مورد برتري و ارجحيت حاج آقا محمدشيرازي در امر قطبيت، نسبت به 
اين نوشته كه . ارج و قرب حاج آقا ميرزا حسن در ميان اطرافيان حاج آقا محمد بيش از پيش افزودجناب سعادتعليشاه، بر 
اي به دستور جناب حاج آقا محمد منورعليشاه و  توسط اطرافيان ايشان در ضمن يك كتاب پانصد  بعدها به صورت مقاله

هجري قمري در مطبعه سپهر  1333در سنه » ينيخمسه حس«اي در شرح احوال خانواده جناب رحمتعليشاه با عنوان  صفحه
شيراز انتشار يافت از ميزان وابستگي و گرايش حاج آقا ميرزاحسن اصفهاني به جناب حاج آقا محمد منورعليشاه حكايت 

حاج آقا ميرزا حسن در امر مزبور چنان اهتمام و جديتي از خود بخرج داد كه بزودي مورد توجه خاصه و تربيت . مينمايد
نورعليشاه قرار گرفت و پس از طي مراحلي در سلوك تحت نظارت ايشان و بسر آوردن خلوت و، رياضت از طرف م

اتفاقا مقارن همين اوان پيشواي فرقه اسماعيليه از . گرديد» درويش صفي علي«ايشان ماذون به ارشاد و ملقب به لقب فقري 
رعليشاه خواستار فرستادن يكي از مشايخ سلسله براي تجديد بيعت اي به حضور حاج آقا محمد منو هندوستان با ارسال نامه
. راهي آن بالد نمود» شيخ سيار«و بعنوان » صفي علي شاه«فلذا حاج آقا محمد ميرزا حسن را با لقب . طالبين آن سامان شد

  .كرد حاج آقا ميرزا حسن صفي قريب به دو سال در آن خطه توقف اختيار نموده و سپس به ايران مراجعت
  

    سفر به هند و حجاز
حاج آقا ميرزا حسن در طول اقامت خود در شهرهاي هندوستان و در ضمن سفر حج خود به عربستان و در سايرشهرهاي 

االسرار براي  زبده. االسرار در هند نام و عنواني به هم زد ميان راه شهرتي كسب، و به خصوص با اتمام نظم كتاب زبده
چاپ و منتشر گرديد و به سبب طرفداري » عليشاه«هجري قمري در بمبئي به همت و كوشش  1289نخستين بار در سال 

از . عرياني كه در اين كتاب از جناب منورعليشاه شده بود، جنبه تبليغي زيادي عليه حضرت سعادتعليشاه پيدا كرد
پس از بازگشت ازمكه . كرد همسفران ميرزا حسن در هند ميتوان از درويش غالمحسين كرماني و درويش جليل ياد

معظمه از طريق عتبات عاليات همه جا ضمن مالقات و گفتگو با بزرگان شريعت و در خالل بحث فقر و درويشي، نام 
همچنين در عراق عرب . جناب حاج آقا محمد توسط حاج آقاميرزا حسن صفي با توقير و احترام تمام تكرار ميشد

اي از جانب  ضي انصاري معروف به مجدد واقع شد و ضمن آن ميرزا حسن هديهمالقاتي ميان ميرزا حسن و شيخ مرت
پس از اتمام اين سفر طوالني وي دوباره به هند مراجعت كرده و در شهر . تقديم حضور ايشان نمود» عليشاه اسماعيلي«

اني به رشته تحرير خاطرات و وقايع اين سفر عجيب توسط برادر كوچك ميرزا حسن، آقا رضا اصفه. دكن اقامت گزيد
و از زمره تربيت شدگان جزء هواداران و عالقمندان ميرزا حسن  ضا اصفهاني عالوه بر علقه برادري،آقا ر. درآمده است

نيز » ناصرالدين شاه«وي همچنين از سوي . بود» حضور علي«او و از طرف او ماذون به ارشاد و ملقب به لقب طريقتي 
  . ديدگر» شمس العرفا«ملقب به لقب 
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  مراجعت به ايران
گيري از شهرت فراواني كه براي سلسله  حاج آقا ميرزاحسن صفي به اين انديشه افتاد كه براي بهرهبا سپري شدن دو سالي 

تدارك ديده هرچه زودتر راهي ايران شود و با اقامت در تهران، دايره اشتهار خويش را تا دربار قاجار گسترش دهد، و 
فلذا در . ي و لشگري و شاه و شاهزادگان و نزديكان ايشان را زير نفوذ معنوي خويش گيردصاحبان مناصب كشور

ابتدا در حياط شاهي و سپس در  1288مراجعت از سفر دراز مدت خود از راه مشهد و خراسان به تهران آمده و در سال 
بسياري از شاهزادگان را مجذوب تصرفات  محله پامنار رحل اقامت افكند و دايره مراودات خود را تا دربار توسعه داد و

  .معنوي خويش نمود و شيخ طريقت و معتمد گروهي كثير از خواص و عوام شد
  

  ساختمان خانقاه در تهران
مريدان حاج آقا ميرزاحسن صفي كه صاحب منصبان عاليرتبه دربار قاجار بودند ميتوان از عليخان ظهيرالدوله از زمره 

، ميرزا حسين خان نصيرالسلطان، ابوالفتح خان مويدالدوله، )ه بعدها جانشين ميرزا حسن شدك(داماد ناصرالدين شاه 
كيومرث ميرزا عميدالدوله، ميرزا نصراهللا خان دبيرالملك ميرزا محمود خان نائيني، حاجي ابراهيم نمازي، ميرزا ابوتراب 

معاونت شهرباني و تامينات كشوري بود، و عليخان دار  شخص اخير الذكر كه عهده. خان خواجه نوري نظم الدوله نام برد
ظهيرالدوله هر دو از طرف مقامات مسئول مامور تعقيب و مراقبت ميرزا حسن بودند، اما هردو مجذوب تصرفات معنوي 

 »محمد ميرزا سيف الدوله پسر عضدالدوله پسر فتحعليشاه«از ديگر شاهزادگان قاجار . او شده وبه زمره مريدانش پيوستند
بود كه رشته ارادت ميرزا حسن را به گردن افكنده و در اثر غلبات حال محبت و انسالخ قطعه زميني برابر با هزار هشتصد 

در طول . شهرت دارد» خانقاه صفيعليشاه«زرع مربع در ناحيه باغ سپهساالر به مرشد خود واگذار نمود كه امروزه به نام 
كار ساختمان خانقاه را به اتمام » سيف الدوله«اقامت داشت، » لو خدابنده«وچه زماني كه ميرزا حسن در حياط شاهي در ك

  . رساند و حاج آقا ميرزا حسن صفي به آنجا نقل مكان نمود
  

  اختالف با حاج آقا محمد حسن نطنزي عبدعليشاه
سيار بيش از شش ماه  اتفاقا طول اقامت حاج آقا ميرزا حسن اصفهاني در تهران بالاشكال نبود، زيرا او بعنوان شيخ

دايره دعوت عبدعليشاه كاشاني قرار داشت كه از مشايخ كهنسال بايست در تهران توقف نمايد ويژه آنكه تهران در  نمي
در نتيجه با سپري شدن مدتي بيش از شش ماه، . رحمتعليشاه بود كه با جناب حاج آقا محمد شيرازي بيعت نموده بود

حسن پيكي روانه كرده و از او خواستار نقل مكان گرديد، اما درخواست محبت آميزش با عبدعليشاه به حاج آقا ميرزا 
نورعليشاه ملذا نامه مجددي نوشته و ضمنا مراتب را به عرض جناب حاج آقا محمد . اي مواجه شد جواب تند و زننده

و او را به نگاه داشت جانب ادب  اي به حاج آقا ميرزا حسن نوشته جناب حاج آقا محمد شيرازي نيز نامه. منعكس نمود
  .دعوت نموده و او را به خاطر هتك احترام شيخ كهنسالي كه در امر ارشاد بر او حق تقدم دارد مالمت كرد

اما در آن احوال حاج آقا ميرزا حسن در شرايطي نبود كه وجود عبدعليشاه را به عنوان رقيبي براي خود در محدوده 
هاي توهين آميز به وي، چنين شايع كرد كه هر  بيرون كردن او از ميدان، ضمن ارسال نامه پايتخت تحمل كند، لذا براي

كه توسط عبدعليشاه مشرف به فقر شده بيعتش باطل است و بايد تجديد عهد نمايد، و عالوه بر آن به حاج آقا محمد 
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بسيار ناچيز و شخصي بي ادراك و  اي يادآور شد كه عبدعليشاه در مراتب علمي و استعداد باطني شيرازي ضمن نامه
البته بخوبي معلوم بود كه . تمييز است و اليق مقام ارشاد عباد نيست و بايد او به ديدار من آمده و از من عذرخواهي كند

چنين شرطي براي رفع نقار موجود هرگز قابل تحقق نيست، زيرا در اين رويارويي ديگر نه عبدعليشاه، بلكه تمام سلسله 
اما علت پافشاريهاي سرسختانه . فرقه جناب منورعليشاه و در رأس آن شخص ايشان به زير عالمت سئوال رفته بودمراتب 

  :حاج آقا ميرزا حسن اصفهاني در برابر جناب منورعليشاه و عبدعليشاه و ديگران يك عامل روشن بود
  

  علت سرسختي حاج آقا ميرزاحسن اصفهاني
اي ساختگي به مقام جانشيني رحمتعليشاه دست يافته و در  نامه ورعليشاه به سبب وصيتكه حاج آقا محمد مناو ميدانست 

اين ميان حق حضرت سعادتعليشاه پايمال شده است، و نيز ميدانست كه خود جناب منورعليشاه واقف است كه حاج آقا 
پنداشت كه اگر  بر اين مبنا، وي مي. اي كه به جاناشيني او منجر شده مطلع ميباشد ميرزا حسن از همه ماجراهاي پشت پرده

به حمايت از او ادامه  -و براي كتمان اسرار -ميان او و عبدعليشاه اختالفي درگيرد، حاج آقا محمد شيرازي به ناچار 
  . خواهد داد و از عبدعليشاه جانبداري نخواهد كرد

  
  مالقات جناب منورعليشاه و حاج آقا ميرزا حسن صفي

شاه نيز قلبا مايل به رودررويي با حاج آقا ميرزا حسن نبود، زيرا از طرفي وي يكي از اركان مهم منورعليالبته شايد 
كه وجودش بعنوان شيخ سيار چه در تهران و چه در ساير بالد به تحكيم موقعيت خود حاج  –اش به شمار ميرفت  تبليغاتي

و از ديگر جانب به نفع حاج آقا محمد نبود كه  ، -انجاميد آقا محمد و تضعيف بيش از پيش وضعيت سعادتعليشاه مي
به اين داليل و عوامل ديگر حاج آقا . يكي از مشايخش با او رودررويي نمايد و احترام و اعتبار او را به خاك افكند

محمد شيرازي تصميم گرفت شخصا به تهران آمده و با مالقات با حاج آقا ميرزا حسن و نصيحت پدرانه او را از تصميم 
در اين سفر حاج آقا ميرزا حسن شخصا به . لذا سفر به مشهد را بهانه ساخته از شيراز وارد تهران شد. خود منصرف سازد

اي از وي  وارد ساخته، و پذيرايي شاهانه» ها بربري«استقبال مرشد خود شتافت، او را به سراي بزرگي واقع در كوچه 
خود حاج آقا ميرزا . بقدري مجلل و فاخر بود كه همه را به حيرت افكندترتيب داد، سفره چيده شده و بساط مهيا گشته 

  :فرستاده چنين نوشته است» آقا محمد تقي محالتي«اي كه به  حسن در اين باره ضمن نامه
حاجي آقا محمد دو سه سال قبل آمدند به طهران، فقير هم نظر به حقوق سابقه، آنچه تكليف خود در جناب «

   87»ان ميدانستم عمل نمودمفرمايي ايش تشريف
وي ميخواست به جناب حاج آقا محمد شيرازي . قصد حاج آقا ميرزا حسن از اين استقبال نشان دادن موقعيت خود بود

بنماياند كه بصالح نيست كه چنين مريد با نفوذي را صرفا به دليل جانبداري از يك پيرمرد كهنسال از دست بدهد، او بر 
د كه اعتالي كار حاج آقا ميرزا حسن، اعتالي كار سلسله و اعتالي كار جناب منورعليشاه را نيز در سر آن بود تا نشان ده

همچنين حاج آقا ميرزا حسن اميدوار بود كه مرشدش دريابد موقعيتي كه تحصيل شده، چيزي نيست . پي خواهد داشت
عالوه بر آن شايد هدف از اين . ليشاه قرار گيردكه مفت باخته شود، و زمام امور از سر نو دردست پيرمرداني امثال عبدع

                                                 
  .13مقدمه ديوان صفي، به كوشش منصور مشفق، ص  - ٨٧
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پذيرايي آن بود كه به مرشد قبوالنده شود كه نفع عموم هواداران در خاموشي و سكوت جناب عبدعليشاه ميباشد، نه 
  . ميدان خالي كردن حاج آقا ميرزا حسن صفي

  
  فسخ بيعت و عزل

ود نميتوانست تن به شرايط مزبور دهد، و حق تقدم با اين حال حاج آقا محمد منورعليشاه براي حفظ موقعيت خ
فلذا باز هم او . اعتنايي شخص حاج آقا محمد منورعليشاه را بي اعتبار ميساخت عبدعليشاه را ناديده بگيرد، چرا كه اين بي

صمم شد در اما اين امر خشم حاج آقا ميرزا حسن را برانگيخت، تا بجايي كه وي م. را نصيحت به مسافرت از تهران نمود
صورت اصرار مجدد مرشدش، بيعت خود را با او فسخ، و او و عبدعليشاه و ساير اركان سلسله را يكجا انكار نمايد، و 

محمد منورعليشاه از جا برخاست و عباي خود را به عنوان طرد در پايان اين نشست جناب حاج آقا . همين كار را نيز كرد
  . افكند، و ايشان نيز بعنوان فسخ بيعت انگشتر خود را از انگشت خارج نمودحاج آقا ميرزا حسن از دوش بر زمين 

  
  مربيان حاج آقا ميرزا حسن صفي

گريبانگيرش گرديد ربوده درويش وارسته و متصرفي  جناب حاج آقا ميرزا حسن اصفهاني در ابتداي كار كه درد طلب 
بعد از آن بر حسب خوابي كه ديده بود عزم . ت پرداختبه نام آخوند مالحسن نائيني شده و تحت نظر ايشان به رياض

ظاهرا به سبب كثرت مجاهداتي كه از قبل و . سفر به شيراز كرده و در آنجا به دست حضرت رحمتعليشاه دستگيري شد
تحت ارشاد جناب آخوند مالحسن نائيني داشت در همان بدو دستگيري به دستور رحمتعليشاه ترتيب ديگجوشي داده و 

اتفاقا جناب آخوند به علت باطن . به فرمان ايشان دوباره به اصفهان مراجعت نمود و سراغ آخوند مالحسن رفتسپس 
بيناي خويش به اسرار خواب حاج آقا ميرزا حسن صفي وقوف و از مسافرت ايشان به شيراز و بيعتشان با حضرت 

مراتب ديگري را نيز طي كرده و در رويا  رحمتعليشاه مطلع بود، و به سبب تصرفاتش همان شب جناب ميرزا حسن
. مالحظه نمود كه در ركاب حضرت سيدالشهدا عليه السالم زمين را از لوث اعداء پاك كرده و خود نيز سرباخته است

با اين حال تا آنجا . بعد از آن مورد عنايت خاص حضرت رحمتعليشاه قرار گرفته و مامور به سرودن اسرار واقعه كربال شد
قيقات محققان نشان ميدهد ايشان توسط حضرت رحمتعليشاه به دريافت اجازه ارشاد مفتخر نشده و نامشان در عداد كه تح

كه رشته ارادت ايشان به حضرت آورد  اين امر الزم مي. خلفاي آن حضرت در كتاب طرائق الحقايق ذكر نشده است
  . رعليشاه دريافت داشته باشندرحمتعليشاه متصل شده باشد، اما اجازه ارشاد را از جناب منو

از مقاالت و مكتوبات خود جناب ميرزا حسن نيز چنين استنباط ميشود كه ايشان از ابتدا در جستجوي كسب مقام ارشاد 
بوده و چون نزد حضرت رحمتعليشاه اين مقام تحصيل نشده، ايشان نزد جانشين رحمتعليشاه يعني حضرت سعادتعليشاه 

جا نيز مايوس ميگردند به سراغ جناب منورعليشاه شتافته و در معيت ايشان به تحصيل اين مقام نايل ميروند ولي چون از آن
با اين همه پس از بروز ماجراهايي كه به فسخ بيعت ايشان با منورعليشاه انجاميد، رشته اتصال ايشان به جناب . آيند مي

نامه مستقل براي  ت نكرده بودند الجرم براي تنظيم كرسيمنورعليشاه گسسته گشت و چون ايشان با سعادتعليشاه نيز بيع
  . خويش دچار اشكال شدند
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  مالقات با جناب صدرالعرفا
پس از فسخ عهد با منورعليشاه، جناب حاج آقا ميرزا حسن مستقال به ارشاد خاليق پرداخت و منكر كرسي نامه به هر حال 

كه از طرف حضرت سلطانعليشاه  –فا فرزند حضرت مستعليشاه گشت، اتفاقا وقتي جناب حاج آقا ميرزا علي صدرالعر
. به تهران مسافرتي كردند، مالقاتي ميان ايشان و حاج آقا ميرزا حسن صفي واقع شد -مجاز در تلقين اوراد شفاهي بودند

  :در اين مالقات جناب حاج آقاي صدرالعرفا فرمودند
  نسبت ارشاد شما به چه كسي ميرسد؟ايد و  شما از چه كسي اجازه ارشاد دريافت داشته -

  :جناب حاج آقا ميرزا حسن در پاسخ گفتند
  در خواب به حضرت موال عليه السالم -

  :ايشان فرمودند
  .پس با هم حرفي نداريم -

  . و بالفاصله حركت فرموده و مجلس را ترك كردند
  

  افشاي اسرار پشت پرده
پرده از اختالفات فقري برداشت و براي دفاع از موقعيت خويش  حاج آقا ميرزا حسن به هر حال در اواخر كار خويش

آنچه را كه در پس پرده بود برمال نمود و نشان داد كه چگونه جناب منورعليشاه و ديگران با هم دست به دست داده و 
متن اين . اند هاجازه مسلم جانشيني حضرت سعادتعليشاه را منكر گشته و به جعل اجازه نامه به نفع منورعليشاه دست زد

اي است كه براي آقا محمدتقي محالتي ارسال شده و در مقدمه ديوان صفي انتشار يافته به  نوشته كه عبارت از مراسله
  :شرح زير است

تا . ايد يار ديرينه و براد بيمثل و قرينه من، مكتوبي از جناب سامي در نيمه شهر رمضان زيارت شد، بحمداهللا سالمت بوده
حضرات شيخيه ميگويند . از بيانات اهل آن سامان. فقراتي نوشته بوديد. روانه نبود كه جواب عرض شودكنون آدمي 

بابيه ميگويند اما زمان ظاهر شد هر كس قائل نباشد و . اطاعت ركن رابع واجب است، هر كس نكند از اسالم خارج است
ند به دليل اين كه آقا محمد خان قلعه شيشه را اگر بگويي به چه دليل؟ ميگوي. شك كند حيوان است يا كافر نادان

اش در  ن كه درخت ريشهايبه دليل . به دليل آن كه مير خوب مينوشت. گرفت، به دليل آن كه سلمان خوب آدمي بود
اگر بگويي اينها چه دليلي است و چه دخلي به شما دارد ميگويند در وجودت نور قبول نيست، آيه قرآن را . خاك است
خدا بيامرزد . آورند كه صم بكم عمي فهم ال يعقلون در حق تست اما اين ناخوشيها در مكيان درويشها نبود مي هم شاهد

اقوال بابيه و شيخيه را ميشنيد، بخاطرش . را، آدم بيعلم و اطالعي بود) حضرت سعادتعليشاه(حاجي محمد كاظم اصفهاني 
آنها جمع كرده بود و بعضي هم خودش به هم بافته بود ميگفت بعضي اقوال از . ميرسيد بايد درويشي همين طور باشد

اين آقاياني هم كه حاال هستند مقلد آن مرحوم . بخاطرش ميرسيد راستي همينهاست كه او ميگويد. مردم هم ميشنيدند
ر خود جمع عوام بيعقل را به تقليد حاجي محمد كاظم دو. اند، شيخي و قطبي ميگويند اما ماخذش را نميدانند چيست شده
ها هم ناچار بايد قبول كنند و به خصوص  كنند و اقوالي كه نه خدا گفته نه جبرئيل و نه پيغمبر او به هم ميبافند، عامي مي

اين آقايان ميگردند و مردمان عامي را پيدا ميكنند كه مشرف به فقر شود كه تميز حرف خوب و بد ندهند وبتوانند مطالب 
حمد ميكنم خدا را كه اگر كسي به . آدم با كمال و ادراك كه زير بار اين مزخرفات نميرود. نندآنها را بر آنها مشتبه ك



88 

حاجي مالحسن هم به خيال اين كه . واسطه من مشرف به فقر شده هميشه در خيال بودم كه مطلبي بفهمد و عامي نباشد
د گفت كه مجلسي مكينم من مقدماتي تهران هم آران بيگل و كاشان است و مردم نافهم و عوام به حاجي آقا محم

بن زياد هم به صفين نرفت و مردود حضرت امير عليه السالم شد و بعد توبه كرد يعني ليس اول قاروره  ميچينم كه كميل
كسرت في االسالم شما بگوئيد حاجي ميرزا حسن معزول است چند فايده در اين هست يكي اين كه شخصيت شمامعلوم 

م شد و، يكي آن كه فالني ناچار ميشود كه از مردم پول به جهت شما بگيرد وقتي شخصيت شما معلميشود كه شما قطبيد
حاضرين به غائبين طور كرد و گفت  گيرد آن بيچاره صادق هم گول او را خورد همين كارهاي ديواني شما هم انجام مي

به خاطرشان رسيد كه اگر اين حرف را منتشر جاهلها هم . برسانند هر كس پيش فالني مشرف به فقر شده بايد تجديد كند
كنند امشب ملخ طال در خانه حاجي آقامحمد و حاجي مالحسن خواهد باريد و از هجوم خلق راه آمد و شد در خانه 

صبح زود هر كدام به طرفي دويدند خودشان هم هر كدام به طرفي مزخرفاتي به هم بافتند و . ايشان مسدود خواهد شد
اعتنا شدند كه اسم حضرات درتهران در هر مجلسي اسباب مسخره شده  مچنان واخوردند و سرد شدند و بيمردم ه. گفتند

يك مدتي گذشت هر چه انتظار كشيدند ديدند آن طورها كه گمان كرده بودند هيچكدام . بود ميگفتند و ميخنديدند
اه برويد كه وازده نشويد، اما كار از كار آن وقت حرف من قبول ايشان شد كه ميگفتم اينجا تهران است درست ر. نشد

  . اي نداشت گذشته بود، چاره
حاال جناب سامي از محالتيها چند سئوال كنيدكه از مرشدين خود بپرسند يكسال هم به آنها مهلت بدهيد اگر جوابي كه 

ها بگوييد چه فرض كرده كه شما شما بپسنديد شنيديد از جانب من وكيليد كه نوشته عبوديت نامه به آنها بدهيد و اال به آن
  !نان خود بخوريد و شمشير از براي كساني بزنيد كه ندانيد خدا راضي است يا نه

مطالبي كه مينويسيد بشنويد و تكليف خود را هم بفهميد، به حاجي كاشاني هم بنويسيد ببينيد چه ميگويد، از عهده جواب 
به همه قسم بنده خواهم بود، و اگر بر نيامد شماها اين قدر عامي نباشيد  اگر برآمد دعوا كوتاه است، من. آيد يا نه بر مي

هر كس اينها هواي نفس است كه . درويشي گفتگو ندارد. اينها درويشي نيست. كه هر مزخرفاتي را به زودي قبول كنيد
انقطاع از ما سوا و قناعت  را به طوري از راه برده درويشي تهذيب اخالق است و سلب صفات يمه از خود و زهد از دنيا و

به هرچه كمتر و استخفاي از خلق و توكل بر خدا و ذخيره نكردن مال و رياضت دائم و پوشيدن عيب مردم و ترك آزار 
خاليق و حفظ زبان از لغو، بخصوص دورغ و غيبت و تهمت كه بدترين قبايح است و پاك داشتن دل از كينه و خصومت 

اگر . طريقت و اال چه طريقتي حال مطلب دو قسم است يا مقام درويشي است و يا مقام ادعاو اينها تكليف است بر اهل 
درويشي است در احوال مردم تعقل  كنيد اگر حقيقت اين اخالقي كه گفتم در كسي ديديد درويش است اما ادعا آن هم 

و بپرسيد اگر جواب عاقل و عالم پسند اين چند مطلب را كه مينويسم از ا. مطلبي است جداگانه، دخلي به درويشي ندارد
  . گفت در ادعاي خود صادق است و اال كذاب و مفتري

  .در معرفت امام زمان: مطلب اول

معرفت امام بر همه كس واجب به خصوص بر اهل طريقت به خصوص بر اجلاهليه  ةميتمن مل يعرف امام زمانه مات 
اين كه معرفت نيست . خصي در عالم است كافي است يا نهكه كسي تصديق كند كه چنين شآيا همين قدر . مشايخ

معرفت آن است كه امام را ببيند و بشناسد زيرا كه نديده نميشود شناخت و چنان بايد شناخت كه . اعتقادي است تقليدي
د يا نه، اگر ان اگر امام ظاهر شود با غيبتش در نزد عارف تفاوت نكند، آيا مرشدين اين زمان امام خود را ديده و شناخته

ام،  ام و خدمتش رسيده حاجي آقا محمد بگويد من او را ديده. اند بايد به ديگران هم بشناسانند تكليفشان اين است نشناخته
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  . من قبول دارم و اگر نشناخته باشد، چه امتياز بر ساير مردم دارند؟ مرشد و مريد همه كورند
. به طور اولي  المشايخ يا قطب ده و شناخته باشد و به خصوص شيخپس شخص مرشد و هادي بايد امام زمان خود را دي

اش معرفت امام زمان نباشد، چه ارشادي است؟ ما  جواب اين حرف چيست؟ كي او را ديده و شناخته؟ و اگر ارشاد فايده
  ف به حق امام استشخصي را ميخواهيم كه يا خودش امام را ديده و شناخته باشد، يا سراغ داشته باشد كسي را كه او عار

  در معرفت قطب: مطلب دوم
صاحب اين مقام بايد در علم و قدرت و ساير اوصاف الهي سرآمد اهل عامل باشد به قسمي كه در زمان غيبت امام 

صاحب اين مقام بايد آثار و . وجودش كافي از وجود امام باشد، چيزي بر او مجهول نباشد، عجز از هيچ چيز نداشته باشد
به ناچار . اشته باشد كه از مدعيان كذابا باشد واال بسياري هستند كه ادعاي قطبيت دارند، به چه تميز داده ميشوندلوازمي د

چيست و كجاست؟ اگر كسي بگويد حاجي آقا محمد است ميگويم خود حاجي آقا . چنين وجودي بايد متمسك شد
خصم ) ع(سن بنويسد يا بگويد، من به مرتضي عليمحمد يا بنويسد من صاحب اين مقامم قبول ميكنم، يا حاجي مالح

قبول دارم، از چيزهاي ديگرش گذشتيم يعني نه حاجي آقا محمد . باشم كه حاجي آقا محمد را صاحب اين رتبه ميدانم
پس تكليف هر دوبه شناختن قطب زمان است اگر نشناخته باشد چه . خود را صاحب اين مقام و نه حاجي مالحسن

اهل طريقت به شناختن قطب است، بي گفتگو و اگر كسي بگويد الزم نيست قطب   تكليف! يز بين االعدامامتيازي؟ التما
  جواب اين مطلب ما چيست؟. ليس علي االعمي حرج. به اين كمال باد بحثي بر او نيست

اين باب داريد؟ فالن  چه سند در. مرشد طريقت بايد از عهده اثبات سلسله برآيد كه يدابيد ميرسد تا به امام: مطلب سوم
  شيخ خيفه فالن شيخ بوده، از كجا؟ كرسي نامه چه اعتبار دارد؟

  نوشته ارشاد نامه در اين باب سند هست يا نه؟: مطلب چهارم
با آن اعتبار، چرا قبول ) حضرت سعادتعليشاه(نوشته حاجي محمد كاظم طاوس ) باره(اگر سند است چه ميگوئيد در 

و به دليل همان نوشته جمعي را مردود انستيد نوشته با آن صحبت و ا عتبار در دست كسي نيست، نكرديد؟ با اين كه ميد
  :ميخواند و ميگفت

  .يا نوشته بياوريد فوق نوشته من، يا تصديق قطبيت من كنيد، يا مردوديد -
ه خط خود كه اين نوشته معتبرتر بود، جناب حاجي آقا محمد بنويسد ب) منورعليشاه(اگر بگوئيد نوشته حاجي آقا محمد 

ام، من قبول دارم، ريا كه  بدون واسطه از دست خودشان گرفته) رحمتعليشاه(را من خودم در حيات مرحوم نايب الصدر
  . ايشان را من دروغگو نميدانم

  :همين مطلب را گفتند -در شيراز –پرسيدم ) منورعليشاه(و از حاجي آقا محمد 
  !بعد از فوتشان براي من آوردندام،  خير من از خودشان نگرفته -

ببينيم ) ميگذاريم(اندازيم  در صورتي كه از دست خودشان هم گرفته باشند هم هر دو نوشته حاضر است، پهلوي هم مي
  ديگر چه ميگوئيد؟! كدام يك ترجيح دارد

د، و حاجي شيرواني كه از نورعليشاه مرحوم داشت و مدعي قطبيت بو) كوثرعليشاه(در نوشته حاجي مال رضاي همداني 
  :را رد ميكرد و ميگفت) حضرت مستعليشاه(
  .اي ندارد او بيجا ارشاد ميكند، نوشته -

اي در دست داشته باشند كه مجذوبعليشاه به خالفت  كساني كه سلسله را به حاجي شيرواني منتسب ميدانند بايد نوشته
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حضرت مجذوبعليشاه (خود را چگونه ميكنند؟ آن نوشته حاجي شيرواني نوشته باشد، و اگر نه تصحيح امر و اثبات عمل 
  : پيش كيست و كجاست؟ يا ناچار بايد بگويند) در مورد جانشين شدن حضرت مستعليشاه

  جواب چه ميگويند؟. نوشته در اين باب سند نيست و كمال نفس مناط اعتبار است -
يست انا عبد من عبيده، جنگ برخاسته نزاع برطرف اگر كسي جواب با معني در اين فقرات داد حاجت به اين گفتگوها ن

و اگر جواب ندارند و ميخواهند به لفظ فقط قطب باشند ما كاري به كارشان نداريم، خالف ادبي هم نميكنيم، ). شده(
ت، اند جاي حرف نيس اند و به مقصودي  رسيده اي از عمل خود ديده اما فقرا اگر فايده. پاس آشنايي را هم منظور داريم

عمر عوض ندارد، . اند و كورتر از اولند فكري به حال خود بكنند زهي به سعادتشان، و  اگر ميدانند چيزي نفهميده
  . نفهميده همراه رد و قبول كسي نباشد

حرفهاست كه هنوز گفته نشده، اگر كسي در اين سه چهار مطلب تعقل كرد و به من اخبار داد كه حق با تست، در اين 
  والسالم علي من اتبع الهدي. اش را خواهم گفت فقرات تتمه

  . حاجي ميرزا حسن ملقب به صفيعليشاه، صحيح است
  

  خالصه مطلب
كار اختالف جناب منورعليشاه و جناب حاجي آقا ميرزا حسن صفي به جدايي اين دو از يكديگر انجاميد،  از آنجا كه

  :ندفلذا حاج آقا ميرزا حسن ناچار بود يكي از دو كار را بك
  يا ترك ارشاد گويد و به كنار نشيند -
  يا آن كه خود مستقال و عليرغم حاجي آقا محمد منورعليشاه دعوي قطبيت نمايد -

در هر صورت ايشان راه دوم را برگزيدف اما در سر راه يك اشكال اساسي وجود داشت و آن نيز اين بود كه ايشان براي 
نامه و اتصال به مرشد پيش از خويش بود، ولي از  ند ارشاد نامه و تنظيم كرسيتصحيح امر قطبيت خويش ناچار به ارائه س

آنجا كه وي فرمان قطبيت از دست هيچ مرشدي دريافت نداشته بود، براي رفع اين ا شكال اساسي پرده از كار جناب 
اند، و از جانب ديگر  ت نداشتهمنورعليشاه نيز برگرفت و بطور عريان بيان داشت كه ايشان نيز اجازه ارشاد و فرمان قطبي

  .اند فرمان صحيح قطبيت صادر شده توسط جضرت رحمتعليشاه به نام سعادتعليشاه را رد كرده و پس پشت افكنده
كسرت في االسالم، يعني اگر ايشان به  ةمقصود حاج آقا ميرزا حسن صفي از اين افشاي راز اين است كه ليس اول قارور

بسته به اين دليل است كه اوال منورعليشاه اصوال فرمان قطبيت نداشته و ثانيا فرمان قطبيت  رد قطبيت منورعليشاه كمر
  .مسلم سعادتعليشاه را اعتنا نكرده است

اكنون ميرزا حسن صفي ميگويد اگر اين كار درست نيست پس منورعليشاه نيز نبايد مدعي قطبيت باشد، و اگر درست 
  . است پس اين قطبيت مرا نيز بپذيريد

  :به هر حال در مكتوبه فوق به دو امر اساسي اشاره صريح رفته است
اول آن كه فرمان خالفت حضرت سعادتعليشاه مسلما درست و به خط و مهر رحمتعليشاه صادر شده و از دست ايشان  -

  . مستقيما به دست سعادتعليشاه رسيده است
ي است و از دست رحمتعليشاه به دست ايشان نرسيده، بلكه پس دوم آن كه فرمان مورد استناد منورعليشاه مسلما ساختگ -

  !اند از رحلت رحمتعليشاه براي ايشان آورده
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  تعيين مشايخ 

جناب حاج آقا ميرزا حسن صفي مستقال به ارشاد پرداخت و سايرين كناره جست، براي تمهيد امور پيروان پس از اينكه 
اللهي در اين  ةنعماما روش وي بر خالف اصول جاريه سلسله جليله . ختدر شهرهاي دور و نزديك به تعيين مشايخ پردا

امر بود، يعني بجاي رياضت دادن و تربيت كردن مخصوص و هدايت مدام به فقراي پيرو خويش در شهرستانها 
ينند و همه دستورالعملي صادر كرده و به آنها دستور داده بود كه از ميان خود يك نفر را به نظامت امور و رياست برگز

نيابت نسبت به برتري او  اتفاق نمايند و نام او را براي ايشان بفرستند تا اوراد و اذكار را كتبا بجهت او ارسال دارد واو به 
اي را كه در اين  براي مثال قسمت كوتاهي از نامه. ميرزاحسن صفي از طالبين بيعت گيرد و چراغ خانقاه را روشن نمايد

  :اهللا ولي در ماهان ارسال داشته نقل مينمائيم الدين متولي بقعه حضرت شاه نعمت هدايتباره براي آقا سيد 
ابتدا به رئيسي كه صالح در رياست او است و كسي را از او عار نيست اتفاق كنند و كسي نگويد اين مثل فالن مرشد .... 

رگ نقد خود را بر متقدمين ترجيح دهند، نيست كه باعث سستي عقايد و تفرقه نفوس شود، كفايت وعقل اين است كه بز
اگرچه ترجيح نداشته باشد، و اگر خداي نخواسته عيبي از او سراغ كنند بپوشند و محاسنش را يكي بر صد تعريف كنند 

تكليف ! ازماضي و مستقبل چه ثمر و فالن مرشد كامل بود چه حاصل؟. كه باعث رغبت نفوس شود و مرده پسند نباشند
  ....قد است اطاعت مرشد ن

  
  جانشين حاج آقا ميرزا حسن صفي

در زمان حيات خود جناب آقاي ظهيرالدوله داماد ناصرالدينشاه را به جانشيني خويش معرفي كرد،  و وي را جناب صفي 
قمري بر مسند ارشاد مستقر شده و تدبلير و تدبر خويش را  1316و ايشان در سال . به لقب فقري صفاعليشاه ملقب ساخت

كه شعارهاي بنياني (آزادي  -برادري–اين انجمن كه بر پايه اصول جهاني برابري . يم امور انجمن اخوت بكار گرفتتنظ
ريزي شده بود بسياري از بزرگان عصر قاجار را در حوزه خود تربيت نمود و فروغ عصر  پايه) انجمن فراموشخانه ميباشد

با اين همه عليرغم همه آثاري كه وجود اين انجمن در تحوالت . تروشنايي را در سياهي عهد ستم استبدادي منتشر ساخ
گرايي  فكري ايران بسوي عصر مشروطيت ايفا نمود، اصول و بنيانهاي آن از همان سنگ نخستين با روش سلوك و باطن

  .آمد اهللا ولي به شمار نمي و فقر محمدي متفاوت بود و به هيچ روي تداوم مسلك حضرت شاه نعمت
ظهيرالدوله نيز در اواخر عمر قلت معاشرت اختيار نموده و به ترك دستگيري و ارشاد گفت و جانشيني نيز از  خود جناب

انجمن اخوت نيز به دنبال تحوالت اجتماعي ايران بسيار كم فروغ گرديد تا آن كه دوباره . جانب خود معين نساخت
  . اد نوربخش كرماني تجديد شداصول و روشهاي آن به صورتي نوينتر توسط جناب آقاي دكتر جو
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نامه جناب حاج آقا محمد كاظم سعادتعليشاه را  اند ايشان اجازه آقاي دكتر علي نورالحكما نقل كردهبه طوري كه مرحوم 

كه به خط آقاي رحمتعليشاه نگارش يافته نزد آقاي ظهيرالدوله بردم ايشان آن را زيارت كرده گفتند عين خط خود 
بعد قسم خوردند كه من تا كنون به صدق در اين راه قدم گذاشته بودم و از اين موضوع آگاه  حضرت رحمت است و

   88.نبودم و از اين به بعد ترك دستگيري ميكنم و همانطور هم كرده بود

  
  

                                                 
  491ص/ نابغه علم و عرفان - ٨٨



93 

    جانشينان منورعليشاه
. آنجا به خاك سپرده شدبه مرض استسقا، پيكر ايشان به كربال تشييع و در  1301درگذشت منورعليشاه در سال بعد از 

» ذوالرياستين«امام جماعت مسجد نو شيراز و مكني به لقب دولتي  –آنگاه فرزندش حاج علي آقا ملقب به وفاعليشاه 
  ). و مدفون در  كربال 1336در شيراز و متوفي به دوم شعبان  1264متولد . (جانشين پدر گرديد

عليشاه بود به  و ملقب به لقب فقري صادق» ل اجاق كرمانشاهييسماعا«ترين مشايخ خود را كه حاج آقا  ايشان كهنسال
دار زعامت امور سلسله باشد مشروط به آنكه پس از تربيت حاج آقا ميرزا  جانشيني خود منصوب نمود تا وي عهده

قطب بعد از  بدين ترتيب. عبدالحسين شيرازي ابن ذوالرياستين و اكمال او در سلوك، او را بر مسند قطبيت جالس نمايد
، حاج آقا ميرزا عبدالحسين ذوالرياستين زاده مطاع طريقه منورعليشاهيه گرديدند، اما مقام قطبيت »وفاعليشاه ذوالرياستين«

عليشاه به ايشان  پس از يك دوران گذار تحت زعامت جناب آقاي حاج آقا اسماعيل اجاق كرمانشاهي مكني به صادق
  . تفويض گشت

عليشاه فرزند سيد محمود اجاق  يل اجاق كرمانشاهي ملقب به حيران و ملقب به لقب فقري به صادقجناب حاج آقا اسماع
نامه مرحوم وفاعليشاه به اكمال حاج آقا  دار شده، و مطابق وصيت سالگي اين مقام را عهده كرمانشاهي در سن هشتاد و پنج

دار هجري قمري به  1340پس از پنج سال در شعبان ميرزا عبدالحسين ذوالرياستين زاده مشغول گشت، تا آن كه خودش 
و منصب قطبيت را به جناب حاج آقا ميرزا عبدالحسين ذوالرياستين ملقب به  آخرت شتافت ودر نجف مدفون شد،

شمسي در خانقاه چهارسوق تهران  1332خرداد ماه  24در شيراز و متوفي به يكشنبه  1290متولد ربيع االول ( مونسعليشاه 
  . تفويض نمود) ون در خانقاه كرمانشاهو مدف

  
  استنكاف حاج آقا ميرزا عبدالحسين ذوالرياستين از تعيين جانشين

ترتيب جناب آقاي حاج آقا ميرزا عبدالحسين ذوالرياستين ملقب به لقب فقري مونسعليشاه امور طريقه منورعليشاهيه بدين 
ذكر و فكر و هدايت عبادو ارشاد عام و تربيت خواص  را بر عهده خويش گرفته و قبول تشرف و دستگيري وتلقين

اما به تدريج كه سن ايشان افزون ميگشت و به آخر عمر خود نزديك ميشدند حال استغراق بر وجودشان غلبه . مينمودند
  . فرمودند يافت و از كثرت معاشرت احتراز فرموده و به قلت كالم و سكوت هرچه بيشتر مبادرت مي بيشتري مي

  
  ه جناب آقاي جالل بهشتي نصرتعليرسال

اگر به جزوه كوچكي كه از سوي آقاي جالل بهشتي در روز چهلم وفات جناب حاج آقا ميرزا عبدالحسين مونسعليشاه 
آقاي مونسعليشاه در ابتدا چندان در امر تعيين جانشين بي ميل انتشار يافت اعتماد كنيم، به نظر ميرسد كه خود مرحوم 

آقاي جالل بهشتي كه از . احراز اين معني در اطرافش وجود نداشتهظاهرا شخص واجد شرايطي براي  مااست،  ا نبوده
بوده، در جزوه » نصرت علي«مشايخ مرحوم جناب آقاي ذوالرياستين مونسعليشاه و از طرف ايشان ملقب به لقب فقري 

ستين به من پيشنهاد جانشيني كرد، اما من اين خويش يادآوري مينمايد كه ابتدا جناب حاج آقا ميرزا عبدالحسين ذوالريا
  :خواهش را نپذيرفتم و اظهار داشتم

و اين مدت مفيدي براي تمشيت امور سلسله بعد از ! من پس از رحلت شما بيش از يك سال در قيد حيات نخواهم بود -
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  . شما نميباشد
  .كلي انصراف حاصل نمودندترتيب مرحوم جناب آقاي ذوالرياستين ازتنصيص جانشين بطور و به اين 

نكته جالب آن است كه آقاي جالل بهشتي ساليان دراز پس از وفات مرحوم ذوالرياستين در قيد حيات بوده، و 
  !شان در مورد وفات قريب الوقوعشان به تحقق نپيوست پيشگويي

  
    اي از موارد ذكر پاره

اب حاج آقا ميرزا عبدالحسين ذوالرياستين مونسعليشاه در هايي است كه از استنكاف جن نمونه مواردي كه ذيال نقل ميشود
  :مورد تعيين جانشين حكايت مينمايد

اند كه ابتدا من در عداد معتقدان  جناب آقاي ابوالحسن زاده كه از فقراي وارسته و از درويشان واصل بود نقل كرده -1
الوقوع خود اشاره  د، و خودشان به فوت قريبمرحوم آقاي ذوالرياستين بودم، زماني كه ايام رحلت ايشان نزديك ش

  :مينمودند، روزي در خلوت خدمتشان رفته و پرسيدم
  اگر تصميم سركار مبتني بر عدم تعيين جانشين است، تكليف بنده و سايرين بعد از اين چه خواهد بود؟ -

  :ايشان در جواب من فرمودند
چيزي را كه نداشتيم چگونه به ديگري انتقال دهيم و جانشين  .حقيقت آن است كه تا كنون نيز ما دستمان خالي بود -

  . صالحعليشاه گنابادي بيعت كنند فقرا نيز بروند با جناب آقاي. كنيمتعيين 
اتفاقا خود مرحوم آقاي ابوالحسن زاده حضور مرحوم آقاي حاج آقا شيخ محمد حسن صالحعليشاه رسيده و به دست 

رحمه اهللا . باطني را زير نظر ايشان پيمود و بيست سال بعد به مقام ارشاد نائل آگشت ايشان تشريف فقر پوشيد و مقامات
  عليه

اي از ايشان خواهان روشن  آقاي فقير محمد رنگرز اصفهاني يكي ديگر از معتقدان مرحوم ذوالرياستين طي نامه  -2
  :ر پاسخ ايشان نوشتندجناب آقاي ذوالرياستين د. كردن تكليف فقرا در امر تنصيص جانشين شده بود

و هر كس دعوي جانشيني كند به لعنت خدا ... انديشه اين فقير اين است كه مرگ از هر چيزي به انسان نزديكتر است ... «
  »...گرفتار گردد

در مجلسي كه در تهران در منزل آقاي حسن مهري كارمند عاليرتبه بانك مركزي در حضور مرحوم آقاي  -3
كه  -ركت آقايان ابوطالب مهرگان و آقاي حاج آقا احمد شكريه تشكيل شده بود، شخص اخير الذكرذوالرياستين و با ش

  :يشان عرض كردادر ميانه سخن ناگاه خطاب به  -از معتقدان مرحوم ذوالرياستين بود
  ايد، يا در نظر داريد؟ هستيد، يا كسي را كتبا تنصيص نموده» سلسله«آيا حضرتعالي مامور به انقطاع  -

اما مرحوم آقاي ذوالرياستين بجاي هرگونه پاسخي سكوت مطلق اختيار، و پس از چند لحظه بحث ديگري را به ميان 
  . كشيد و موضوع را تغيير دادند

جناب مرحوم ذوالرياستين مونسعليشاه خود مجتهدي مسلم و فقيري راه رفته و مردي باطندار ودر شريعت و طريقت البته 
آمدند و نيك آگاه بودند كه تنها آن كساني ميتواند زمام امور طريقتي را  ران كارآمده به شمار مياز بزرگان و صاحبنظ

  :دار گردند كه حداقل داراي خصوصيات زير باشند عهده
 ،درمراعات اصول شرعي از واجبات و مستحبات و ترك محرمات و مكروهات به قدر حبه خردلي كوتاهي نكنند -الف
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  . ان در عبادت خداوند باشندتا سرمشق جامع ديگر
  . در سلوك به كمال رسيده و به درجه ارشاد نائل شده باشند -ب
  حال سلوكشان بر حال جذبهاشان مسلط و قاهر باشد -ج
اي از  يعني در درجه. اي باالتر باشد استعدادات به فعليت رسيده وجوديشان نسبت به ساير اقران و همگنان در مرتبه -د

البته چنين . و مدارج روحاني باشند كه ساير ماذونين به ارشاد و مشايخ از باطن آنان كسب فيض نمايندكماالت نفساني 
. اشخاصي كه جامع ظاهرو باطن باشند در هر دوره نادر و وجود عزيزشان چون اكسير اعظم و كبريت احمر ناياب ميباشد

هاي باطني صيقل داده و به درجه  اضت و ممارستترديدي نيست كه مرحوم آقاي ذوالرياستين مشايخ چندي را با ري
ارشاد منصوب نموده و آنان را براي هدايت عباد راهي بالد دور و نزديك ساخته بود، كه از ميان آنان ميتوان بزرگان زير 

  :را نام برد
  افشيخ قوچان و مشهد و محال و قراء اطر» درويش توفيقعلي«آقا سيد قوام شهيدي ملقب به لقب فقري  -1
  درويش شكراهللا ابن درويش غالمحسين ملقب به مشتاقعلي شيخ خانقاه اهواز -2
  شيخ محالت» منصورعليشاه«حاج سيدعلي آقا فردوس نجفي ملقب به  -3
  شيخ قم» حجت علي«سيد حجت بالغي ملقب به  -4
  شيخ تهران» طالب علي«آقا ابوطالب پدرام ملقب به  -5
  شيخ شيراز» نصرت علي«آقا سيدجالل بهشتي ملقب به  -6

اشخاص از ميان معتقدان جناب آقاي مرحوم ذوالرياستين بودند و ترين و كاملترين  الذكر كه راه رفته مشايخ فوقاز ميان 
در حقيقت گلهاي سرسبد گلستان فقر و عرفان ايشان بشمار ميرفتندو همگي از سوي ايشان ماذون به ارشاد عباد و گرفتن 

اي نبود كه مستحق  فكر بودند، هيچيك در نظر مرحوم ذوالرياستين داراي آن استعداد كاملهبيعت و تلقين ذكر و 
هاي سرشناس ديگري نيز در جمع مريدان مرحوم ذوالرياستين  البته به غير از اشخاص نامبرده فوق، چهره. خالفتشان گردد

د، اما درجات معنوي آنان از مشايخ نامبرده وجود داشتند كه هر يك در مقامات عرفاني گامي زده و قدمي برداشته بودن
از جمله اين اشخاص ميتوان نامهاي زير . تر بود، و هر يك به داليلي از نيل به اذن به ارشاد محروم مانده بودند بسيار پائين
  :را ذكر نمود

تهجد ومراعات وي از خطباي زبردست و مداحان اهل بيت عصمت و طهارت بود كه در . اهللا ستايشگر آقاي حبيب -1
اي جذاب و موثر و نگاهي نافذ يافته و ديدارش بر معاشران  اصول شريعت دقت وافر داشت و به علت سلوك عميق چهره

اي بر سر داشت، و از طريق تجارت قالي امرار معاش  اي برتن و فينه وي ملبس به لباس خاص بود، لباده. تاثير مينهاد
  . ميكرد

ايشان نيز در شريعت مردي با تقوي ودر طريقت فردي با ثبات قدم و استوار، . ي امام جماعتحاج آقا ميرسيدعلي برقع -2
  . و مقاماتي را در سلوك پيموده و مورد توجه مردم بود

  .جناب آقاي دكتر جواد نوربخش كرماني -3
جهان باز كرده و پس از  هجري شمسي در كرمان چشم به 1305جنابشان در سال . امروزه با نام ايشان بسياري آشنا هستند

نامه  طي تحصيالت ابتدايي و فراغت از دروس متوسطه وارد دانشكده طب گرديدند و در اين رشته به اخذ پايان
ايشان در بيروني خانقاه چهارسوق چوبي سكنا داشته و مورد توجه جناب مرحوم ذوالرياستين . تحصيالت عاليه نائل آمدند
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عالوه بر آن در كنار تحصيالت طب و . وك و طي مقامات باطني اشتغنال ميورزيدندبودند و تحت نظر ايشان به سل
احوال صوفيان ايران و جهان نيز ذوق فراوان از خود نشان  تحقيقي ممارستهاي قلبي به مطالعه در تاريخ عرفان و بررسي

ليه چاپ آراسته شده در دسترس ميدادند و به همت ايشان بسياري از آثار عرفاني گرانقدر سلسله نعمت اللهيه به ح
اهللا ولي و رساله كبريت احمر درويش  ةنعمعالقمندان قرار گرفت، كه از ميان آنها ميتوان از ديوان حضرت شاه 

اي ممتاز ميان مريدان و معتقدان مرحوم  آميز انتشاراتي ايشان را چهره اين تالشهاي موفقيت. مظفرعليشاه كرماني نام برد
شيخ المشايخ مرحوم آقاي  –با اين حال آن چنان كه از مندرجات جزوه جناب درويش نصرتعلي . تذوالرياستني ساخ

استنباط ميگردد، همين كثرت توجهات آقاي نوربخش به جهات متعدده و نيز غلبه حال جذبه و شوق بر  -ذوالرياستين
ماعت و فرمان ارشاد در مورد ايشان وجود ايشان موجب شد كه مرحوم جناب آقاي ذوالرياستين از صدور اذن اقامه ج

  . خودداري نمايد
  

  مراحل ارشاد
سلوك براي روشن شدن ذهن خوانندگان عزيز يادآوري اين نكته ضروري است كه پس از اينكه انسان قدم در بستر 
مراقبه  مينهد و به مصقل رياضت و ذكر و فكر خفي قوي مشروط به شرايط خاصه باطن خود را مصفي ميسازد و به نيروي

يابد و قبول فيوضات روحاني ميكند،  همتهاي متفرقه خود را محو همت واحد ميكند، كم كم باطنش فروغ و روشنايي مي
طراف او نيز لبريز و سرريز ميگردد و ديگران را فايده ميرساند، فلذا مربي و و از بركت وجود او اين افاضات در محيط ا

دارد، به تشخيص مربيانه خويش كه مستمد از انوار مكاشفات غيبيه است، او را راهنمايي كه تربيت سالك را بر عهده 
اي كه سالك راه رفته به آن ماذون ميشود تا دريچه غيب را بر  نخستين مرتبه. ماذون به افاضه نعم اللهي به غير مينمايد

باشد، و مرتبه بعد از آن اجازه تلقين جهان ماده بگشايد اجازه استخاره است، و مرتبه بعد از آن اجازه اقامه جماعت مي
پس از آن اگر سالك بر عجز و انكسار خويش افزود و بر افتقار خود در برابر پروردگار واقفتر گشت . اوراد شفاهي است

ش در كوره تصفيه منطمس گشت، و سفر تهاي نفساني و  تحت نظر مربي خويش اربعيناتي به سر آورد و آخرين جرثومه
م صدق به پايان آمد ، مربي به سبب الهام غيبي وي را مامور به ارشاد عباد ميسازد و تولد ثانوي او را با چهارمش به قد

گرامي ميشمرد، و به نامش فرماني صادر كرده و عموم فقرا را به پيروي از او و  -كه لقبي فقري است –تعيين نامي جديد 
كي كه ماذون به اقامه جماعت نگشته، هرگز نميتواند به دريافت پيداست كه سال. بهره جستن از انفاسش ترغيب مينمايد
اند، اما از راه بردن ديگران و  بسياري از راه رفتگان هستند كه خود به كمال رسيده. فرمان مكتوب بر ارشاد عباد فائز گردد

است كه فرصتي براي در وجود اين اشخاص حال محبت و جذبات غيبيه به قدري قوي . به كمال رساندن آنان ناتوانند
در اصطالح اين . اين بزرگان اگرچه عزيزند، اما واسطه فيض به ديگران نميتوانند شوند. حفظ ظاهر به آنان نميدهد

مقام ارشاد حال جذبه مطلق يا حالي كه در آن جذبه بر سلوك غلبه داشته باشد، مناسب . اشخاص را مجذوب ميخوانند
اكنون كه به تفاوت مراتب و مدارج و اختالف مقامات . »كامل مكمل«اند، نه  »جانينعقالي م«اين چنين عزيزاني . نيست

  . باطني سالكين آشنا گشتيم، به دنباله سخن خود باز ميگرديم
گفتيم كه جناب آقاي دكتر نوربخش به علت كثرت اطالعات در تاريخ عرفان و نيز نزديكي و مجاورت با مرحوم جناب 

عليشاه داراي موقعيتي خاص در ميان مريدان ايشان بود، با اين حال هرگز از دست ايشان فرمان آقاي ذوالرياستين مونس
د كه مورد اشاره جناب درويش اشعلت اين امر ظاهرا شايد اين نكته ب. ارشاد عباد تو حتي اجازه اقامت جماعت نيز نيافت
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رسد كه در آن اوان ايشان چنان  بنظر مي. ن استنصرتعلي واقع شده وعبارت از غلبه حال جذبه بر سلوك در وجود ايشا
  .اختيار بودند كه كمتر در حفظ دقايق شرعيه و صورت ظاهر امور دقت ميفرمودند مجذوب و بي

اگر مفاد و مندرجات رساله درويش نصرتعلي مطابق واقع باشد به نظر ميرسد كه مرحوم جناب حاج آقا ميرزا عبدالحسين 
به ديگر بيان . اند با عدم تعيين جانشين كار طريقه خود را پس از رحلتشان به محاق تعطيل كشاندهذوالرياستين مونسعليشاه 

طريقه منشعب از سلسله نعمت اللهيه به پيشوايي جناب حاج آقا محمد شيرازي ملقب به منورعليشاه در لحظه رحلت 
  .رسيده است مرحوم حاج آقا ذوالرياستين مونسعليشاه اختتام يافته و كارش به پايان

با اين حال مريدان و بازماندگان جناب حاج آقا ذوالرياستين در گوشه و كنار به كوشش و فعاليت افتادند تا هرطور كه 
اين امر موجب شد كه به ناگاه بيش از ده نفر . شده نفس جديد در پيكر طريقه خويش بدمند و آن را از سر نو احيا نمايند

البته اين امر معلول آن بود كه . ه ايشان داعيه خالفت ساز كرده و علم وصايت برافراشتنداز مريدان قديمي و كارآزمود
هيچ نص و فرمان مكتوب يا شفاهي در ميان نبود و بناچار هركسي ميتوانست به صرف ادعاي خويش، خود را جانشين 

اي  داراي درجه شيخي بودند، و پاره از اين اشخاص برخي داراي اجازه مكتوب ارشاد و. جناب آقاي ذوالرياستين بشمارد
  .حتي براي استخاره كردن نيز اذني نداشتند

  :نام اشخاص مزبور به شرح زير است
  مشايخ -الف

ايشان معتقد بود كه تنها كسي است كه جناب آقاي ذوالرياستين به او پيشنهاد خالفت كرده و . آقا سيد جالل بهشتي-1
  .پوشيدن قباي خالفت مورد تاييد مرشد وبزرگوارش قرار داشته استاش براي  تنها فردي است كه شايستگي

اي بر حقانيتش در امر جانشيني مرشد  ايشان جنازه مرشدش را تغسيل داده و اين امر را قرينه. آقا سيد قوام شهيدي -2
  . وي در خطه خراسان مورد  احترام كثيري از مردم بود. راحل ميشمرد

ز فروش خانقاه اهواز به تهران آمد، ولي چون خانقاه تهران توسط جناب آقاي دكتر وي پس ا. درويش شكراهللا -3
نوربخش تصرف شده و بعدا از ورثه مرحوم جناب آقاي ذوالرياستين خريداري گشت، به جاده تهران نو رفته و در آنجا 

لقب فقري ايشان (گذاري شد  كوچه خانقاه به نام او، كوچه مشتاق نام. خانقاهي تاسيس كرد و بساط ارشادي گسترد
  ). درويش مشتاقعلي بود

. آمد و د ر اين نواحي مورد وثوق مردم به شمار مي. وي شيخ محالت و شهرري بود. حاج آقا سيد علي فردوس نجفي -4
  . وي را پس از وفات در مسجد فيروزآبادي به خاك سپردند

  .سيد حجت بالغي -5
  . ن چراغ برق خانقاهي داير نمودوي در تهران خيابا. ابوطالب پدرام -6
  هاي ديگر مشايخ طريقه -ب
 1312ايشان در سال . »درويش نعمتعلي«اي اصفهاني ملقب به لقب فقري  العابدين پاقلعه جناب حاج آقا ميرزا زين -1

مشايخ سلسله اي اصفهاني ملقب به صابرعليشاه از عظام  پدرش آقا سيد عباس پاقلعه. هجري قمري در اصفهان به دنيا آمد
اللهيه در شهر اصفهان به كار ارشاد سرگرم و مورد وثوق كثيري از اهالي اين شهر بود، و پس از خود منصبش را به  ةنعم

ايشان مردي بزرگوار و روحاني و بسيار پرجذبه بودند، و به علت سجاياي . العابدين واگذاشت حاج آقا ميرزا زين
شان جمع بود بسياري از پيروان مرحوم جناب آقاي ذوالرياستين به گرد ايشان جمع العاده انساني و فقري كه در اي فوق
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اللهيه بودند و در  نعمةالعابدين مورد توقير و احترام بسيار بزرگان سلسله  حاج آقا ميرزا زين. مدند و با ايشان بيعت كردندآ
ايشان پس از رحلت . آمدند قيقت به شمار ميشهر اصفهان مورد وفوق و اعتماد اهالي و محل رجوع سالكان و طالبان ح

جناب آقاي ذوالرياستين، به طور طبيعي مركز گرايش مريدان طريقه مونسيه قرار گرفتند و تا آخر عمرشان نيز كسي 
  .اهللا عليه مةرح. نتوانست در امر ارشاد در طريقه مونسيه با ايشان برابري نمايد

گروهي از پيروان مرحوم . رحوم شمس العرفا بود و خود را جانشين وي ميشمردا ميرسيدعلي برقعي از مشايخ محاج آق -2
  . حاج آقا ذوالرياستين با او بيعت نمودند

  غيرمشايخ  -ج
درويش غالمحسين از درويشان كهنسال و از پيروان منورعليشاه و از . درويش خليل فرزند درويش غالمحسين -1

درويش خليل ابتدا در خانقاه اهواز در خدمت برادرش درويش . دوستان بودهمراهان صفيعليشاه در مسافرت به خطه هن
  .شكراهللا مشتاقعلي بود، و بعد همراه با او به پايتخت آمد و در خانقاه تهران نو به معاضدت برادرش بساط ارشاد پهن كرد

  آقا سيد حبيب اهللا ستايشگر تاجر قالي -2
  آقا عزيز اهللا خدمتگزار  -3
وي راننده ساده شركت واحد بود، كه ناگهان مدعي جانشيني . دان شريف، فرزند غالمحسين قلندريهرعلي يزم -4

  . مرحوم جناب حاج آقا ذوالرياستين گرديد
  . جناب آقاي دكتر جواد نوربخش كرماني معاون بهداري شهرستان بم -5

طلبي داعيه خالفت كردند، بلكه همچنان  ستالبته نميتوان گفت كه كليه اشخاص نامبرده تنها به علت حب جاه و ميل ريا
كه ياد شد برخي از آنان براي ممانعت از تعطيل فرقه خود، و براي جلوگيري از پراكندگي اخوان ايماني سعي در 

به هر روي، از اين ميان، سرانجام جناب آقاي دكتر جواد كرماني موفق به كم رنگ . سروسامان دادن به كارها نمودند
ايرين گرديد و بر مسند رياست طريقه منتسب به مرحوم جناب آقاي ذوالرياستين تكيه زد و در اين طريقت ساختن اثر س

  ..تغييرات اساسي و نوآوريهاي فراوان انجام داد كه به زودي به آنها اشاره خواهد شد 
  

  تعطيل طريقه حاج آقا محمد شيرازي منورعليشاه
اللهيه مونسيه  ةنعملرياستين مرحوم آقاي منورعليشاه ميرسيد و به نام طريقه با اين حال، طريقه منتسب به حاج آقا ذوا

شهرت يافته بود پس از رحلت حاج آقا ذوالرياستين و به سبب عدم تعيين جانشين از طرف ايشان، براي هميشه به محاق 
  .افتادتعطيل 

  
    چگونگي ماجرا پس از رحلت جناب حاج آقا عبدالحسين ذوالرياستين

رحلت مرحوم حاج آقا ميرزاعبدالحسين ذوالرياستين، آقاي دكتر نوربخش بيدرنگ راهي تهران شده تا مانع حيف  پس از
اين اقدام . و از پراكندگي امور خانقاه نيز ممانعت نمايدو ميل كتب كتابخانه مربوط به خانقاه چهارسوق چوبي شود، 

ناب مونسعليشاه ذوالرياستين واقع گرديد كه فرزندان آن مرحوم آقاي نوربخش از آن رو مورد تاييد بسياري از مريدان ج
بزرگوار حتي مشرف به فقر نيز نبودند، و پسر ايشان آقاي علي اصغر ذوالرياستين تالشي براي تعقيب راه و منش پدر 

اخته بود، و حاج آقاي ذوالرياستين كسي را به جانشيني خود معين نسمرحوم از خود نشان نميداد و از آنجا كه جناب 
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رو پدر در امر فقر و عرفان نبود، لهذا بيم پراكندگي امور از همان ابتدا ميرفت عالوه بر آن ورثه  فرزند ارشد او نيز دنباله
هاي متعدد در شهرهاي مختلف ايران و  جناب حاج آقاي ذوالرياستين مصمم بودند تا ارثيه پدر را كه مشتمل بر خانقاه

  . آن بود، به فروش برسانند و كار ديگري پيشه خويش سازند هاي متعلق به كتابخانه
ايحال، رسيدن جناب آقاي دكتر نوربخش به تهران و اقدام او براي تصرف خانقاه چهارسوق چوبي و كتابخانه متعلق  علي

ي به آن اگرچه با حمايت و مساعدت برخي از مريدان مواجه شد، اما خشم بازماندگان و ورثه مرحوم جناب آقا
راي دادگاه دائر بر امر ابتياع خانقاه . ذوالرياستين را برانگيخت و كار ميان آنها باال گرفت، و امر به دادگستري ارجاع شد

ريال تعيين نمود و ايشان با تامين اين  450000توسط جناب آقاي دكتر نوربخش شد و كارشناس قيمت خانقاه را برابر با 
آقاي نوربخش بعلت تعهد شغلي و مسئوليت بعد از تمهيد امور خانقاه، . ختيار گرفتندوجه خانقاه را بطور قانوني در ا

ناچار از مسافرت از تهران بود، لهذا يكي از معتقدان ثابت قدم خود را در تهران به  -معاونت بهداري شهرستان بم –دولتي 
اعياد ديني و ملي و كارهاي ديگر اختصاص  اي مكفي براي برگزاري مجالس و نظامت خانقاه مزبور تعيين كرده، و هزينه

داد، و سرپرستي كارها را در غياب خويش به او سپرد، و او نيز مكلف شد كه با ارسال  مرتب مراسالت هفتگي آقاي 
با روشن شدن تكليف كار خانقاه، به دستور آقاي دكتر نوربخش امر بر داير . دكتر نوربخش را در جريان امور قرار دهد

و ) شب جمعه(اي دوبار روزهاي پنجشنبه عصر  هفته -همچنان كه در زمان حيات مرحوم مونسعليشاه عمل ميشد –شد كه 
اين امر باعث . چراغ خانقاه روشن گردد و فقرا اجتماع كنند و كتابهاي عرفاني خوانده شود) شب دو شنبه(يكشنبه عصر 

بردند، دوباره گرد يكديگر جمع  ياس به سر مي شد كه مريداني كه پس از رحلت مرشدشان در حالت سردرگمي و
سرعت عمل جناب آقاي دكترنوربخش در امر تصرف قانوني خانقاه . اي بيابند كننده گاه دلگرم شوند، و از سر نو تكيه

تهران باعث شد كه ساير كساني كه احتماال در سر خيال خالفت مرحوم مونسعليشاه را ميپروراندند در برابر عمل انجام 
  . ده قرار گيرند، و از موضع فرودست به تعقيب اوضاع دلخوش نمايندش
  

  مساله تجديد بيعت
با اين حال مساله اساسي برجا مانده ، امر تجديد بيعت مريدان مرحوم جناب آقاي حاج آقا ميرزاعبدالحسين ذوالرياستين 

  . بود
تبعيت نمايد و همچنان كه در » ولي حي«از  بايد دانست كه اصل اساسي در عرفان اسالمي آن است كه سالك :تذكار

بدين روي تمامي . شريعت تقليد از مجتهد ميت جايز نيست، در طريقت نيز سلوك موكول به ارشاد مرشد زنده است
پاره شده، » ولي«به سبب فوت آن  -رشته ارادتشان -كساني كه دست ارادت به قطب زمان خود ميدهند، پس از رحلت او

  . كه قطب زنده زمان و جانشين قطب پيشين است تجديد عهد نمايند» ولي حي«نزد  و آنان ناچارند
يابد و دست  مقام قطبيت به سبب نص مكتوب و صريح از نسلي به نسل ديگر انتقال مياز ديگر جانب همچنان كه گفتيم 

نكرده باشد، رشته هدايت در  بدين روي اگر خليفه راحل قطبي را بعد از خود معرفي. گردد به دست در ميان اولياء مي
در » ولي حي«شود، وكساني كه در عصر او متصل به رشته ارشاد او بودند، بعد از رحلت او از ارشاد،  سلسله او منقطع مي

  .همان سلسله خارج ميشوند، و بايد از سر نو به تحقيق اقدام كرده و به رشته واليت سلسله ديگري ملحق گردند
همچنان مجالس فقري تشكيل دهند و اجتماع ز رحلت يك قطب بدون خليفه منصوص پيروانش بر اين مبنا اگر پس ا

كنند و يكي را از ميان خود به نظم و نسق امور فقري خويش منصوب و انتخاب نمايند، جلساتشان حالت محفلي و 
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  . آيد مار نميو مجلسي كه ملحق به رشته واليت نيست و در زمره سالسل فقري به شمحفل . يابد مجلسي مي
با توجه به اين اصل اساسي هواداران و مريدان مرحوم جناب آقاي ذوالرياستين، اگرچه پراكنده نشده و تجمع پيشينه خود 
را حفظ نمودند، ولي ضرورت تجديد عهدي خاطرشان را از درون ميخليد ومايل بودند كه اگر حقيقتا آقاي دكتر 

اي اذن واجازه بزرگان است آن را ارائه دهد و خاطر همه مريدان را آسوده دار  نوربخش در امري كه در پيش گرفته
  .سازد

و  مساله مهم ديگر اين بود كه مريدان متعدد مرحوم جناب آقاي ذوالرياستين در سراسر شهرهاي ايران پراكنده بودند،
ان همينقدر اطالع داشت كه ديگر اين جمعيت نسبتا پراكنده و فراو از جانب. جمعيت ايشان محدود به تهران نبود

بزرگشان بدون تنصيص جانشين از دنيا رفته، و ديگر از دنباله كارها اطالعي به هم نرسانده بود، ونميدانست كه در تهران 
از سوي ديگر مشايخي كه در شهرستانها بودند، هر يك سعي داشتند . خانقاه چهارسوق چوبي دوباره داير شده است

هاي خود را روشن نگاه دارند و دل مريدان را گرم سازند، و اين امر از تمركز سلسله مراتبي  نقاههرطور كه شده چراغ خا
  . كاست جمعيت مزبور مي

مشكل ديگر آن بود كه اشخاصي كه از سرعت عمل آقاي دكتر نوربخش در تصرف خانقاه تهران غافلگير شده و آن 
اصغر  ته ميديدند، كوشيدند تا با نصيحت و اندرز آقاي عليپايگاه مهم را از دست ورثه مرشد راحلشان بيرون رف

البته اين نكته را ناگفته نبايد نهاد . ذوالرياستين فرزند ارشد مرحوم ذوالرياستين را در برابر دكتر نوربخش به ميدان بفرستند
القدرش ميانه خوشي با  كه آقاي ميرزاعلي اصغر ذوالرياستين زاده اصوال اهل سلوك نبود، و در زمان حيات پدر جليل

  .عرفان نداشت و حتي با كسي بيعت نكرده و مشرف به هيچ يك از سالسل فقري نشده بود
اصغر رفته  اي از فقراي با سابقه مرحوم مونسعليشاه به مالقات آقاي ميرزا علي به همين دليل در آن شرايط پيچيده اوليه عده
اي اصفهاني بيعت نمايد، تا ديگران نيز به پيروي  العابدين پاقلعه آقا ميرزا زينو به او پيشنهاد كردند تا با جناب آقاي حاج 

العابدين ملقب به لقب فقري نعمتعليشاه  چنان كه در سطور فوق ياد كرديم جناب حاج آقا ميرزا زين. با ايشان بيعت نمايند
ده و رياضتهاي بسيار كشيده و به ساليان دراز تحت تربيت پدر بزرگوار خويش جناب آقاي صابرعليشاه سلوك نمو

ايشان اگرچه . مقامات عاليه عرفاني نائل آمده بود مورد وثوق قاطبه اهالي اصفهان و بسياري از نقاط ايران به شمار ميرفت
جانشين جناب صابرعليشاه بود اما با جناب آقاي مونسعليشاه نيز رفت و آمد داشت و هميشه مورد توقير و احترام ايشان 

و به همين سبب بدون آن كه وارد اين نحوه اختالفات كه از حس رياست طلبي ناشي ميشود، گردد محل رجوع و بود 
  .رفته بودتجديد عهد و بيعت بسياري از پيروان مرحوم جناب آقاي ذوالرياستين قرار گ

اي اصفهاني  العابدين پاقلعه نالبته تشرف به فقر آقاي ميرزاعلي اصغر ذوالرياستين زاده به دست جناب حاج آقا ميرزا زي
  .توجه بسياري را به صوب اصفهان متوجه ميساخت و اين كار بر مشكالت جناب آقاي دكتر نوربخش سخت ميفزود

در همين اثنا بود كه جناب آقاي دكتر نوربخش تصميم گرفت يكي از هواداران يكلدش را مامور به هماهنگي برخي از 
و او را متقاعد كنند تا از بيعت با جناب آقاي حاج تا آنها با ميرزا علي اصغر تماس گرفته  فقراي قديمي ساكن تهران نمايد

استدالل دكتر نوربخش براي مجاب ساختن ميرزا علي اصغر بر دو محور . العابدين انصراف حاصل نمايد آقا ميرزا زين
  :اساسي دور ميزد

ند، ايشان متعهد ميشود كه پسر ايشان يعني محمدآقا اگر ميرزا علي اصغر با آقاي دكتر نوربخش بيعت ك: الف
ذوالرياستين زاده را تربيت معنوي نموده و مقام قطبيت و ارشاد را به او منتقل نمايد و به اين ترتيب مانع از آن ميشود كه 
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  !مقام قطبيت از خانواده ايشان بيرون رود
شود، ايشان حاضرند كه مخارج ويژه ميرزا علي  ن مياز آنجا كه مخارج خانقاه تهران توسط دكتر نوربخش تامي -ب

  !اصغر را نيز تقبل نمايند
  

  آگهي مطبوعاتي
براي ممانعت از گسيختگي بيشتر پيروان و هواداران جناب آقاي دكتر نوربخش تصميم گرفتند براي خلع از جانب ديگر 

هاي كثيراالنتشار بكليه  راسري در روزنامهسالح سايرين راه آگهي مطبوعاتي را انتخاب نمايند، يعني با يك آگهي س
به ! اند عالقمندان فقرو عرفان اعالن كنند كه بر اساس اراده مونسعليشاه ذوالرياستين، ايشان به منصب جانشيني معين شده

 -نيبه نام آقاي حاج حسي –همين دليل به يكي از دوستان قديمي خود كه از پيروان محروم مونسعليشاه ذوالرياستين بود 
متن اين نامه چنين . اي از شهرستان بم ارسال داشت و ايشان را به تنظيم متني جهت اعالن مطبوعاتي داللت نمود نامه
  :است

  عزيزم آقاي حاج حسيني«
  ذوالرياستين فرستادم) ميرزا علي اصغر(رونوشت اين نامه را به آقاي ستايشگر و آقاي 

  گويا آقاي ستايشگر با حقير موافق است
ام در چهار صفحه، براي اخوان شب جمعه بخوانند، و  يق نمائيد و سعي كنيد نامه خصوصي كه براي ايشان نوشتهتشو

  . مداركي دارم غير از رونوشت نامه ضميمه كه دليل قاطع است
صر به منح) مقصود دكتر نوربخش است(فقير ) مرحوم ذوالرياستين(اوال از نامه ضميمه مطلب معلوم ميشود كه نزد ايشان 

ام،  داشته) مرحوم ذوالرياستين= (بعالوه مدارك ديگري دارم كه اجازه تلقين ذكر حيات در زمان حضرت آقا . ام فرد بوده
  .و كس ديگر ندارد

  . همه مدارك را انشاءاهللا تهران آورده، ارائه خواهم داد تا كسي جرأت نفس كشيدن نداشته باشد
  .همه اخوان بده و مطلب را حالي كن از روي نامه ضميمه رونوشت بردار و به

  .مرتب هر پست مرا در جريان بگذار
  »قربانت

كه مرحوم ذوالرياستين ضمن پاسخي كه قبال به يكي از مراسالت آقاي نوربخش داده از مفاد اين نامه مشخص ميشود 
ر امر جانشيني شود، زيرا همه اي في نفسه نميتوانست حمل ب هرچند كه چنين مراسله. بود، به ايشان تفقد خاص كرده است

مشايخ كه مجاز در تعليم ذكر و فكر ميباشند نيز از جانب مرحوم ذوالرياستين مونسعليشاه مجاز در تلقين ذكر انفس و 
  .اند حيات بوده
بخش به نظر اهل تحقيق اين مقدار اجازه كافي از آن نيست كه كسي را به ارشاد و قطبيت برساند، لذا آقاي نوربه هر حال 

هايي، آقاي  اما عالوه بر ارسال چنين نامه. در همين نامه خود متذكر ميشود كه من عالوه بر اين، مدارك ديگري نيز دارم
هايي نيز ارسال مينمود و در آنها از دوستانش ميخواست كه محسنات ايشان را آن چنان كه شايسته  نوربخش تلگراف

به نامه آقاي حاج حسيني از شهرستان بم مخابره شده  496رافي كه با شماره است به سمع سايرين برسانند منجمله در تلگ
  :آمده است
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  »دكتر نوربخش.... آنچه درباره من از آقاي ذوالرياستين شنيده، به كليه شهرها پخش كند ... «
  

ان و دوستداران البته در اين ايام جناب آقاي دكتر نوربخش در شهرستان بم بودند و اين مساعي از طريق همت معتقد
. يافت سزا و با برخي مطبوعات كثيراالنتشار آشنايي عميق داشتند تحقق مي ايشان كه در اركان مختلف مملكتي نفوذي به

آوري پيروان مرحوم جناب آقاي ذوالرياستين  آيد يكي از مهمترين مراسالتي است كه براي گرد هم اي كه در زير مي نامه
  :اند ها توضيح داده شده شدن موضوع در آكوالد برخي نكتهبراي روشن . انشاء شده است

  برادر عزيزم،... « 
  ها در نظر داشته باش نكات زير را در جريان فعاليت. اين روزها منتظر اقدامات تو هستم

  خونسرد باشد، -1
  گوش به حرف اين و آن نباشد -2
  به گفتار خود پايبند باش -3
  تب به خانقاه برورفقا را با خود همراه كن و مر -4
، بوسيله خودت يا هركه را كه ميتواني از »اطالعات هفتگي«اگر بتواني در يكي از مجالت، بخصوص  –در روزنامه  -5

» السالكين مونس«از اول كتاب ( }مقصود مرحوم ذوالرياستين است{حضرت آقا «سعي كن شرح حالي از  -دوستان
  :مه بدين مضمون بيفزاييو در خات. جمع و به چاپ برسان) كناقتباس 

اند، كه  اند، و جمهور فقرا هم بر اين عقيده ، به طوري كه در زمان حياتشان فرموده}يعني خليفه ايشان{بعد از ايشان «
  »...آقاي دكتر جواد نوربخش كرماني كه فعال معاون بهداري بم ميباشند 

و از . چاپ كن. به هر قيمتي باشد» ات هفتگياطالع«حتما حتما سعي كن در چند روزنامه چاپ كن و مخصوصا در 
  .آدرس بگير و به تمام نقاط ايران و ادارات تهران پخش كن» حكيم الهي«

  .اين كار خيلي فوري باشد
  . هم تماس بگير }پسر ذوالرياستين{در ضمن با آقاي ميرزا علي اصغر خان 

كنار بيايد، موضوع فقر از خانواده ايشان بيرون  }اي اصفهاني پاقلعه{العابدين  به ايشان حالي كن كه اگر با آقاي ميرزا زين
  . ميرود

  .به آقاي ذكائي هم بگو كه حالي ايشان بنمايد
اند براي  را انتخاب كرده }آقاي نوربخش{» فالني« }مرحوم ذوالرياستين{» حضرت آقا«ديگر اينكه بگو بايشان كه اگر 

  . باشد }جانشين{، آقا محمد، آقا زاده شما }ربخشيعني بعد از دكتر نو{اين بود كه بعد از او 
اگر پولي الزم داشته . تامين ميشود }يعني توسط دكتر نوربخش{ديگر اينكه به ايشان بگومخارج خانقاه توسط ايشان 

  . باشند، بپرس و تلگراف كن كه بفرستم
  هر هفته مرتب كاغذ بنويس و مرا از اوضاع در جريان بگذار

الهي،  تهيه كن و پيش از آن با سايرين مثل حكيم }در رابطه با جانشين شدن دكتر نوربخش {كه گفتم استشهاد نامه را 
، ماشين كن، و }يعني دكتر نوربخش{» ريفق«ايد راجع به  شنيده }آنچه را كه{ذكائي، آقا محمد، آقا ميرزا علي اصغر، 

  .آن را خيلي خيلي فوري پخش كن
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  .كاغذ را به كسي نشان مده
  »نت دكتر نوربخشقربا

  
آن شامل تمهيد موضوع جانشيني جناب آقاي  لمرحله او. طرحي كه در اين نامه پيشنهاد گشته مشتمل بر دو مرحله است

دكتر نوربخش از طريق تهيه استشهاد نامه و جمع امضاي برخي فقراي هوادار ايشان، و سپس انتشار مفاد آن در نشريات 
مرحله بعد تكثير جداگانه آگهي انتشار يافته در نشريات كثير . ميباشد» اطالعات هفتگي«كثيراالنتشار منجمله در نشريه 

  . االنتشار، و پخش مستقل آن در بين عالقمندان مرحوم آقاي ذوالرياستين مونسعليشاه است
  

    مالقات آقاي دكتر نوربخش با ميرزاعلي اصغر ذوالرياستين زاده
كه به سبب عناد مخالفان و مغرضان دردل آقاي ميرزا علي اصغر ذوالرياستين زاده  ظني آقاي دكتر نوربخش براي رفع سوء

المشايخ طريقه جناب آقاي آقاسيد جالل بهشتي نصرتعلي با  رخنه كرده بود با ايشان مالقاتي نموده و در حضور شيخ
ارشد ميرزا علي اصغر به ايشان اي ملتزم شد كه توليت امور طريقه را پس از تربيت آقا محمد فرزند  نوشتن تعهدنامه

! واگذار نمايد و خود بكنار بنشيند تا به اين ترتيب مانع از آن شود كه منصب قطبيت از خانواده ذوالرياستين بيرون رود
  :متن صورتمجلس مزبور چنين است

  1332مورخه هجدهم تيرماه  -هو
  بسمه تعالي و تقدس

رزا عبدالحسين ذوالرياستين نعمت اللهي طاب ثراه امور فقرا را به اين فقير العارفين آقاي حاج مي مرحوم مغفور، قطبچون 
- نوه معظم له -اللهي ةنعممحول فرموده، اين فقير ناچيز، اين خدمت را براي تربيت جناب آقاي محمد ذوالرياستين زاده 

ي در تربيت جناب آقا محمد قبول نموده، اميد است خداوند متعال از بركت توجهات موالي متقيان توفيق خدمت گذار
  .فرمايد كه به مقامات عاليه برسد و قابل اداره نمودن فقرا شود و خدمت مرجوعه را به ايشان تقديم دارم مرحمت

  32-4-18تاريخ  -)محل امضا(ناچيز دكتر جواد نوربخش فقير 
  

سطر كه در حاشيه سمت راست نامه متن مزبور توسط آقاي آقاسيدجالل بهشتي مورد تاييد قرار گرفته و ايشان در دو 
  :اند اند مرقوم فرموده نوشته

از خداوند متعال توفيق . السالكين آقاي دكتر نوربخش اين ورقه را در حضور فقير به خط خود مرقوم فرموده جناب قطب
  .بهشتي. جناب معظم له و آقا محمد را مسالت دارم

  
رد تاييد آقاي ميرزا علي اصغرخان ذوالرياستين زاده قرار گرفته و ايشان شهادت نامه جناب آقاي بهشتي نيز به نوبه خود مو

  :اند اند نوشته در دو سطري كه در انتهاي متن افزوده
اند جريان فوق با حضور اين فقير  اين ورقه مرقوم فرموده(!) المشايخ آقاي جالل بهشتي در هاشيه  به قراري كه جناب شيخ
  )حل امضاي ميرزا علي اصغر ذوالرياستين زادهم. (واقع گرديد به تاريخ فوق
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تمهيد اين مقدمات و متقاعد ساختن آقاي ميرزا علي اصغر ذوالرياستين، درمجلسي كه درتهران تشكيل شد بعد از 
حاضران جناب آقاي دكتر نوربخش را به اتفاق آراء به مقام جانشيني و خالفت بالفصل مرحوم جناب حاج آقاي 

متن اين صورتمجلس كه خالي از اغالط امالئي و انشائي و تاريخي . عليشاه تعيين و منصوب نمودندذوالرياستين مونس
  :نيست چنين است

  
  بسمه تعالي و تقدس

بر اخوان ايماني و اخالء روحاني پوشيده نماناد كه چون سلسله جليله نعمت اللهيه از بدو اسالم الي اكنون مراحل سلوك 
و سينه به سينه از هر قطب سلف به جانشين خلف خود تفويض و احاله ميشده، لذا (!) به يد و طريقه مربوط به آن يدا 

العارفين و ملجاءالسالكين آقاي حاج ميرزا عبدالحسين ذوالرياستين نعمت اللهي مونسعليشاه نيز جناب  حضرت قطب
  اند فرموده(!) شيني خود منسوب جاللتمĤب و محامد انتساب آقاي دكتر جواد نوربخش كرماني نورعليشاه را به جان

اينكه براي اطالع و استحضار عموم اخوان، حضرت ايشان را معرفي و اطاعت از جنابشان بر قاطبه و اخوان فرض الزم 
  (!)ميدانيم 

  :امر شريف حضرت قطب، فقير تصديق مينمايم
  فقير معصومعلي نعمت اللهي        

  حسيني قزويني      :امر اطاعت ميشود
  حضرت مستطاب بزرگان اجل قطب سلسله جليله مرحوم آقاي ذوالرياستين روحي فداه را اطاعت پذيرمك اوامر مبار
  خادم الفقرا فقير حقير عبداهللا فرمند كرمعلي نعمت اللهي        

  مهرگان  امر حضرت آقا اطاعت ميشود
  اند اطاعت است آنچه مرحوم حضرت قطب العارفين امر فرموده

  )ها محل امضاء. (ني حضرت قطب العارفين آقاي حاج ذوالرياستين نعمت اللهي اطاعت ميشودامر مباركه مرحوم خدايگا
  

سرانجام از آنجا كه اصوال از مرحوم ذوالرياستين مونسعليشاه نصي و مكتوبي دال بر امر خالفتشان برجا نمانده بود، اين 
دكتر نوربخش قرار گرفت و با استناد به آن براي صورتجلسه منحصر به فرد مورد استناد هواداران و معتقدان جناب آقاي 

  . تجديد بيعت يا انجام بيعت جديد نزد ايشان شتافتند
  

  ها در ايران نحوه اداره خانقاه
در ايران معموال آقاي دكتر نوربخش افراد مدير و مدبر را برميگزيد و آنان را به سمت نظامت و  1357تا پيش از انقالب 
ها  ها را در شهرستان در واقع آنچه موجب ميشد كه اين اشخاص زمام امور خانقاه. يين ميكردها تع سرپرستي خانقاه

به همين دليل . دار شوند، كارآيي و قدرت مديريت آنان بود، نه ميزان سير و سلوك معنويشان در وادي فقر و نيستي عهده
البته اين اشخاص فقط نظم و . ا برگزيده شده بودنده ها از تازه درويش ها مديران خانقاه بود كه در بسياري از شهرستان

سرپرستي امور را بر عهده نداشتند، بلكه از طرف آقاي نوربخش ماذون به ارشاد نيز بوده و به تازه واردين تلقين ذكر و 
ذكر و  البته از نظر محققان شيوه جناب آقاي دكتر نوربخش در تعيين شيخ و مرشد و تعليم. فكر خفي و قلبي مينمودند
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اي كه از ديرباز در سلسله نعمت اللهيه و در فرق مختلف آن، و نيز در ساير  فكر و قبول تشرف و دستگيري و بيعت با شيوه
  . مسالك عرفاني جريان داشته و دارد عميقا متفاوت ميباشد

كه موسوم به اسفار انتخاب شيخ از طرف خليفه و قطب وقت موكول به آن است كه سالك چهار سفر را معموال  :تذكار
اربعه هستند به پايان رسانده باشد و نفسش در مقام سلوك رياضت كامل ديده و به قول مولوي از خامي و پختگي به 
درجه سوختگي صعود نموده باشد، و اين امر نيز جز با صرف زمان زياد و رياضتهاي مختلفه تحت نظر شخص بصير و 

كه حتي خود مرحوم جناب آقاي حاج آقاي حاج آقا ميرزا عبدالحسين ل است به همين دلي. كامل مكمل ميسر نميگردد
ذوالرياستين مونسعليشاه نيز مشايخ معدودي بيش نداشت و حتي ظاهرا مجذوب پراشتياقي همچون جناب آقاي دكتر 

  .اش به مقام شيخي و ارشاد تعيين نفرموده بود جواد نوربخش را برغم همه احوال آتشين قلبي
  

  منتسب به جناب آقاي دكتر جواد نوربخش كرمانيطريقه 
پيمايد كه برحسب قراين  طريقت تحت زعامت جناب آقاي دكتر نوربخش كرماني راه جديدي را در عرفان ميامروزه 

  :موارد اختالف اين دو به شرح زير است. آقاي ذوالرياستين نيست ملموس در تداوم طريقت مرحوم حاج
  .رعايت دقايق شريعت -1
كليه مشايخ و . حاج آقاي ذوالرياستين خود مجتهدي مسلم و جامع ظاهر و باطن و مصر در حفظ دقايق شرعي بودجناب 

  .ماذونين او نيز بر رعايت تهجد و قرائت قرآن و بزرگواري مراسم مذهبي و حفظ تعصبات شرعيه دقت فراوان داشتند
ك پايگاه آغازين براي حركت سالك به شمار جمعيت تحت زعامت جناب آقاي دكتر نوربخش، شريعت يبرعكس در 

! همين و بس. شود اند كه شريعت مانند پايگاهي است كه موشكي از آن به فضا پرتاب مي ايشان خود بارها گفته. آيد مي
مفهوم تفصيلي اين امر آن است كه با سلوك، انسان به وراي . زياده از آن مانع سير و طير موشك در فضاي اليتناهي است

  !شود اعد شريعت نائل ميقو
  سماع جلي -2
باشد و از زمان  اللهيه مي  مةنعنمايد سلسله جليه  اي كه طريقه جناب آقاي دكتر نوربخش خود را به آن منسوب مي سلسله

شده كه از جمله آنها احتراز از ذكر  اهللا ولي تا به امروز در اين سلسله رعايت قواعد و اصول خاصي مي حضرت شاه نعمت
توان به آثار مكتوب اقطاب ارجمند سلسله مراجعه نمود و در  در اين زمينه مي. و جلي و سماع و رقص بوده استجهري 

كتاب مستطاب  535اين مورد يقين حاصل كرد، از جمله حضرت مستعليشاه در همه آثار خود از جمله در صفحه 
  :فرمايند السياحه مي حدايق

اهللا نيست، و سلوك ايشان خلوت در انجمن يعني در ظاهر   نعمة  قه جناب شاهذكر جبر و  ترك حيواني و سماع در طري
است، اگرچه زاهد زمانه بود ) ص(اهللا و فرموده است هركس نه در متابعت رسول... باخلق و در باطن باحق بودن است 

  ...گمراه است 
همه خود را ملزم به حفظ ... رعليشاه و كه مرحوم جناب حاج آقاي ذوالرياستين، و مرحوم حاج آقا محمد منواز آنجا 

اهللا ولي سماع جلي و ذكر جهري را در طريقه   نعمةدانستند، به پيروي از طريقت حضرت شاه  ظواهر شريعت مطهره مي
هاي تحت زعامت جناب آقاي دكتر نوربخش  با اين حال در اغلب خانقاه. داشتند شمرده و معمول نمي نميخود مجاز 

نها بدون استثناء ذكر جهري جاري، آالت و ادوات سماع، موجود و استفاده از آنها معمول است، البته اگر بلكه در كليه آ
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  . شود دسترسي به استادان فن موسيقي ميسر نباشد از نوارهاي ضبط صوت استفاده مي
وش مرحوم جناب حاج اي كه طريقه آقاي دكترجواد نوربخش كرماني از ر البته به نظر برخي از محققان به سبب فاصله

آقاي ذوالرياستين مونسعليشاه و از طريقه مونسيه گرفته است، خودبخود مرام و منش سلوك تحت زعامت ايشان به روش 
  :اخوت نزديك شده، و بر اين امر قرائن زير گواه است  و اصول انجمن

  
    وجوه تشابه طريقه جناب آقاي دكتر نوربخش با انجمن اخوت 

  آرم انجمن -1
ارگان رسمي  -اند، در نشريه صوفي هر دو انجمن اسرار مقامات باطني را به صورت آرمي فلزي تجسم بخشيدهدر

شرحي نيز بر  -شود هاي جناب آقاي دكتر نوربخش، كه در انگلستان چاپ و در سراسر اروپا و آمريكا توزيع مي خانقاه
قر و تسبيح عالمت استغراق و تبرزين عالمت جهاد با از جمله آن كه كشكول عالمت ف. اسرار اين آرم وارد  شده است

در هردو انجمن، نه تنها وجود آرم از وجوه تشابه است، بلكه شكل و كيفيت هردو آرم نيز بعينه يكي ! نفس اماره است
است، و به علت سبقه وجودي در انجمن اخوت، بايد قبول كرد كه آرم مورد استفاده پيروان آقاي دكتر نوربخش از 

تا . اين آرم عالمت پيوستگي به هردو انجمن و به منزله كارت شناسايي است. نجمن اخوت اقتباس، بلكه اتخاذ شده استا
رسيد و معتقدان  هاي تحت زعامت آقاي دكترنوربخش به فروش مي هجري شمسي آرم مزبور د ر خانقاه 1357سال 

هاي ايشان در اروپا   اكنون برسر در خانقاه! كردند مي ايشان آن را به صورت يك سنجاق سينه فلزي به سينه خود نصب
هاي طريقه جناب  قرار برآن داير است كه در برخي كشورهاي مسلمان نشين قاره آفريقا نيز خانقاه(آمريكا و سراسر دنيا 

  .، و همچنين در سرلوحه نشريه صوفي نيز اين آرم منعكس و مشهود است)آقاي دكتر نوربخش افتتاح گردد
  صدور تعرفه -2

در هر . شود رسد و شماره صادر مي درهردو انجمن نام و مشخصات پيوستگان و اعضا در دفتر بايگاني خاصي به ثبت مي
اي داراي يك تعرفه و كارت شناسايي  تري داشته باشد، هر عضو با سابقه تر و بساط گسترده ها كه نظام دقيق يك از خانقاه

  . ستبا شماره ثبت در دفتر بايگاني ا
اهللا   نعمةاي هستند كه ظاهرا در سنت عرفان و فقر محمدي و طريقت شاه  هردو انجمن داراي اهداف اجتماعي ويژه -3

شدن عرفان در جهان كنوني » مدرنيزه«ولي وجود نداشته، اما بنا به اظهار جناب آقاي دكتر نوربخش كرماني سبب 
به اين ترتيب . سازد نسانها را در بستر تحوالت مداوم اجتماعي فراهم ميگردد، و حتي امكان انطباق دين با احتياجات ا مي

در هر دو مورد مرز عرفان كه مبتني بر اصول مراقبه و قواعد درونگرايي است با مسائل اجتماعي و امور بروني و صوري 
  . مخلوط شده است

  .تعليم ارزشهاي اخالقي، به عوض سلوك معنوي -4
  سماع جلي -5

  :جمن، چهارچوب تعاليم قلبي و قالبي عرفان، محدود در دو موضوع شده استدر هردو ان
  كار گرفتن موسيقي براي نيل به حاالت خلسه و بيخودي به -الف
  .تبليغ كردن اخالق انساني -ب

  .در اين دو انجمن سلوك به معني اخص كلمه وجود ندارد
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گراي  ت، بلكه اصطالحات ترجمه شده از مكاتب باطندر هر دو انجمن اصطالحات معموله، اصطالحات عرفاني نيس -6
السالم محفوظ مانده جشنهايي  عليه  اي كه با علويت علي در اين هردو انجمن تنها رابطه. مدرن خارجي است مدرن يا نيمه

  . شود است كه به مناسبت تولد ايشان و عيد غدير برپا مي
شود،   من باب مثال هركجا كه خانقاهي تاسيس مي. شده است در هر دو انجمن مناصب انتظامي با مقامات فقري خلط

با اين حال . او در انجمن نگذشته باشد» عضويت«شود كه ممكن است بيش از يك هفته نيز از  ناظمي برآن گمارده مي
سي سال  يعني مقامي را كه بعد از! تواند به اعضاء جديد ذكر و فكر تعليم دهد شيخي است، و مياين ناظم داراي رتبه 
هاي مزبور در همان لحظه ورود به اعضاء  در انجمن. كند هزار نفر، يك نفر نيز به سختي تحصيل مي سلوك از ميان سي

معموالً در جمعيت منتسب به جناب آقاي دكتر نوربخش، كساني كه نسبت به ديگران داراي سابقه ! كنند تفويض مي
باشند، و با اين لباس از  ملبس به لباس بلند سفيد و كاله كشيده مي بيشتر فقري يا رتبه شيخي يا سمت نظامت هستند،

  .يابند سايرين امتياز مي
  

  هاي آقاي دكتر نوربخش ذكر جهري در خانقاه
مجلس ) يكشنبه شب(و هر شب دوشنيه ) پنجشنبه شب(آقاي دكتر نوربخش هرشب جمعه  هاي تحت زعامت در خانقاه

پردازند كه آهنگ آن از  ز گرد آمدن در سالن مخصوص به استماع نوار سماع ميشود و حاضرين پس ا فقري تشكيل مي
تار و احتماال دف طنين افكن است و با ضرب خاصي همراه با نامهاي حسناي خداوند پخش  اختالط نواي ني و سه

  :شود و از جمله چنين ضربي دارد مي
  ........هواحلي و هواحلق و هواهلو 

از پخش نوار مزبور بدن خود را به حركت درآورده و به تدريج حركت سر و تن خود را با و حاضران پس  مستمعان 
نمايند و به زودي در اثر استغراق در سماع حركتهاي ارادي سرشان تبديل به حركت غير  ضرب و ريتم مزبور تنظيم مي

معموالً بين يك ساعت تا يك ساعت اين جلسات . گردند شود، و به اين ترتيب وارد حالت خلسه و بيخودي مي ارادي مي
محققان معتقدند كه ريتم . گيرند انجامد و بعد از آن حاضران براي صرف شام مورد پذيرايي قرار مي و نيم به طول مي

اذكار جهري و ضرب سماع و كيفيت ورود  به حالت خلسه در محفل فوق وجوه تشابه بسياري با مجالس ذكر و 
  .واهللا اعلم بحقايق االمور. به خصوص دراويش سلسله قادريه و اهل حق دارد نشيني فقراي كردستان، و جم

  
  هاي گسترده فرهنگي فعاليت

و جديت و پشتكار و دقت چنان كه ياد شد جناب آقاي دكتر نوربخش بسياري از آثار عرفاي گرانقدر ايران را با كوشش 
در خارج از كشور . داران مباحث باطنگرايانه قرار دادندفراوان تصحيح و مقابله وچاپ و پخش نموده و در اختيار دوست

ايشان كتابهاي بسياري در  ،تري يافته و عالوه بر انتشار مداوم نشريه صوفي هاي فرهنگي ايشان دامنه گسترده نيز كوشش
علمي با شركت هاي مربوط به فقر و تصوف به زبانهاي فارسي، انگليسي و فرانسه منتشر ساخته و كنفرانسهاي وزين  زمينه

  .اند شناسان خارجي و ايراني برپا داشته استادان و محققان و شرق
تعداد مشايخ آقاي نوربخش در سراسر ايران از سيصد نفر افزون بود، و امروزه به همان تعدادي ، 1357تا قبل از انقالب 

ادي را به درجه ارشاد و شيخيت ماذون اند افر كه ايشان خانقاه در شهرهاي مختلف آمريكا و اروپا و كانادا داير كرده
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آنچنان كه از مفاد نشريه صوفي كه از انتشارات خانقاه ايشان است و به دو زبان فارسي و انگليسي در اروپا و . اند نموده
شناسي در يكي از  گردد كه ايشان در صدد تاسيس يك دانشگاه بزرگ عرفان يابد، مشخص مي آمريكا انتشار مي
  . دوب ان نيز شهرهاي انگلست

اللهي  اگرچه هيات تحقيق وابسته به هيات تحريريه نشريه صوفي براي جناب آقاي دكتر نوربخش عنوان پير طريقت نعمه
هاي ايشان بدعتي بديع در عرفان است كه نه تنها با  دهد كه دايره فعاليت را برگزيده، اما همه قرائن و شواهد نشان مي

در . هاي اساسي دارد با روش سلوك كليه سالسل فقر و تصوف جهان اسالم تفاوتاللهي، بلكه  سنت طريقت نعمت
توان گفت كه جناب آقاي دكتر جواد نوربخش پس از استقرار در خارج از ايران باب شناساندن تعاليم نظري  مجموع مي

و آمريكايي مفتوح  هاي علمي در پايتخت كشورهاي اروپايي عرفان را به محققان جهان از طريق برگزاري كنفرانس
فوت نمود و  1387مهر  19دكتر جواد نوربخش در آقاي  .اند نموده و نظر بسياري را به مكتب خويش منعطف ساخته

خان ذوالرياستين ملقب به مونسعلي نداشت و براساس شوراي مشايخ  ميرزا عبدالحسينهمانطور كه شخصاً اذني از 
نمود تا فرزند آقاي ذوالرياستين به رشد رسيده خانقاه را تحويل دهد كه وي نيز  ه ميذوالرياستين موقتاً امور خانقاه را ادار

متاسفانه جرياني كه توسط آقاي دكتر  .در تصادفي با اتومبيل كشته شد، نوربخش نيز جانشيني براي خود تعيين ننمود
زيرا كه دكتر نوربخش در . استنوربخش براي تصدي خانقاه ذوالرياستين هدايت شد در تاريخ تصوف بدعتي ناپسند 

عوض اينكه اذن منصوصي از جناب ذوالرياستين داشته باشد با مشايخ ذوالرياستين شورايي مشابه سقيفه تشكيل داد و 
اين حكمنامه در همين كتاب آورده  -اي را به امضاء حاضرين رساند كه بر تصدي وي بر خانقاه اقرار نمايند  حكمنامه
ي دكتر نوربخش خود را قطب ناميد و چون فرزند ذوالرياستين نيز در سانحة اتومبيل كشته شد و سپس آقا -شده است

  . ديگر معرضي براي ايشان در قطبيت وجود نداشت و بدون اذن و اجازه همين سمت را تا پايان عمر با خود كشانيد
جناب آقاي حاج آقا  -درويش ثابتعلي -جذبياهللا   ھبةكه بنا به اظهار جناب آقاي حاج آقا سيد  شود  يادآور مي :تذكار

 1332خرداد ماه سال  25قمري برابر با  1372خان ذوالرياستين ملقب به مونسعلي در سوم شوال  ميرزا عبدالحسين
بنا به نوشته . خورشيدي در تهران بدرود زندگاني گفتند و جنازه ايشان طبق وصيت خودشان به كرمانشاه حمل و دفن شد

اللهي اصفهاني را مكررا براي بعد از  اي نعمت العابدين پاقلعه حاج آقا ذوالرياستين مكررا جناب آقاي سيد زين ايشان آقاي
   89.خودشان تصريح و تعيين نموئده بودند

  
    اللهيه سلطانعليشاه گناباديه  نعمت سلسله عليه 

اللهيه   تنعمست كه امروزه در سلسله جليله آگاه ومحققان موشكاف باانتباه پوشيده و پنهان نيبر جويندگان غير مغرض 
يومنا هذا الي حضرت رحمتعليشاه و از  اي كه بزرگان آن بطور منصوص و مسلسل رشته اتصال خود را من تنها طريقه

اهللا ولي و از ايشان به جناب شيخ احمد غزالي و از اشان به جناب  نعمت ايشان به جناب مستعليشاه و از آن به جناب شاه
السالم و از ايشان به حضرت نقطه باء  الرضا عليه بن موسي عالم فقر و فنا علي  معروف كرخي و از ايشان به سلطان شيخ
اهللا  االنبياء محمد مصطفي صلوات و السالم و از ايشان به حضرت خاتم ةالصلو اهللا و اكمل مظاهر اله علي مرتضي عليه بسم

اللهيه   نعمتاي است كه به سلسله  نمايند طريقه متصله السالم مرتب مي اهللا عليه عليه و آله و از ايشان به حضرت آدم صفي

                                                 
  488رجوع به كتاب نابغه علم و عرفان حاشيه صفحه  - ٨٩
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اللهيه سلطانعليشاهيه مشهور مردم ايران بل شيعيان جهان، بل مسلمانان دوستدار فقر و عرفان   نعمتگناباديه يا سلسله 
  . ريق سلطانعليشاهيه اطالق گردداللهيه تنها به ط نعمةو به جهت صحت اتصال شايسته است كه سلسله . باشد مي

معرفي چهره بزرگان اين طريقه كماينبغي از عهده نگارنده اين سطور خارج است، فلذا به ذكر مختصري در از آنجا كه 
رساند و آشنائي با تفصيل احوال اين بزرگان را به مطالعه  اين زمينه قناعت شده وسلسله اسناد اتصاليه را به نظر محققان مي

امثال نابغه علم و عرفان به قلم جناب آقاي حاج آقا سلطانحسين تابنده، و يادنامه صالح به قلم جناب حاج آقا علي كتبي 
رشته اجازه در آخر اين  .نمايد آقاي تابنده و رهبران طريقت و عرفان به خامه حاج آقا ميرزا محمدباقر سلطاني احاله مي

  .كتاب ذكر خواهد شد
  

    صفهاني شاه ا حضرت سعادتعلي
الدين و ملقب به لقب فقري سعادتعليشاه از معاريف عرفاي سلسله جليله  محمدكاظم معروف به شيخ زينحاج آقا 

العلم اشراقي است كه توسط حضرت مستعليشاه قدس سره  اللهيه و از كبار عالمان باهللا ايران و از عظام راسخين في نعمت
اش چون گل نيلوفري شكوفا گشته و به كمال  استعدادات مكمونه دستگيري شده و تحت واليت حضرت رحمتعليشاه

هاي معنوي به گام همت و استقامت و پس از عروج بر معارج جبروتي و ملكوتي به  و لذا جنابشان پس از طي باديه. رسيد
جازه هجري قمري ا 1271دو بال جذب و سلوك به فرمان حضرت رحمتعليشاه مشرف به شرف ارشاد گشتند و در سال 

تلقين ذكر انفسي و اوراد شفاهي به طالبين و قبول بيعت جديدي و انجام بيعت تجديدي دريافت داشتند، و يك سال بعد 
باالخره . اجازه تلقين ذكر حيات دريافت داشتند و شيخ باالستقالل اصفهان و محال اطراف آن گشتند 1272از آن در سال 

با صدور فرماني به خط و مهر خويش ايشان را در امر جانشيني خويش  هجري قمري حضرت رحمتعليشاه 1276در سال 
هجري قمري در دست است،  1277اي كه از حضرت رحمتعليشاه و مورخ به سال  بر اساس نامه. تنصيص فرمودند

را به  اند، آگاهي يافته و جناب سعادتعليشاه جنابشان از كارشكني درويش نماياني كه از جانشيني ايشان خرسند نبوده
هجري قمري كارگزار مطلقه عالم  1278پس از رحلت حضرت رحمتعليشاه در سال . اند اعتنايي و ثبات قدم فرا خوانده بي

فقر و عرفان جنابشان گرديدند و نظر به ارادتي كه محمدشاه قاجار به حضور ايشان داشت، حضرتشان را به كنيه 
اد شده است محمدشاه قاجار از سرسپردگان حضرت مستعليشاه و از چنان كه پيش از اين ي. العرفا مكني ساخت طاوس

  .ارادتمندان حضرت رحمتعليشاه شيرازي بود
اللهيه ايجاد شد، جناب سعادتعليشاه طريق  نظر به كليه اختالفاتي كه پس از ارتحال حضرت رحمتعليشاه در سلسله نعمت

يخ مجازي معين نفرمودند و در قبول بيعت سختگيري قلت معاشرت اختيار نموده و در تمام دوران قطبيت خويش ش
نمودند، از اين روي عده  كردند دستگيري مي فراوان داشتند و كساني را كه حقيقتا در طلب بوده و استحقاق تام پيدا مي

اسان جنابشان پس از سفر به خر. فقراي آن زمان بسيار قليل، ليكن هر يك از آنان نمونه كاملي از عشق و محبت بودند
هجري قمري در تهران سكونت اختيار فرمودند، و پس  1280عازم اصفهان شدند، و باالخره به علت آزار معاندان در سال 

از نه سال از راه تفليس و باكو و استانبول به مكه و مدينه و عتبات عاليات مشرف شده و دوباره به تهران مراجعت 
هجري  1293الحرام در سال  محرم 22نابشان رو به تزايد نهاد تا در تاريخ در مراجعت از اين سفر ضعف مزاج ج. فرمودند

الملك  عبدالعظيم حجره سراجقمري درسن هفتاد سالگي چشم از جهان فروبستند و در امامزاده حمزه در زاويه حضرت 
  :ماده تاريخ وفاتشان چنين است. به خاك سپرده شدند
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  هجري قمري 1293= ميدان مت و سعادت را جمع كن سال رحلتشحعلي و ر
  

    نظري به سند جانشيني حضرت سعادتعليشاه 
عليشاه عليرغم وجود فرمان صريح جانشيني كه به خط مبارك  چنان كه پيش از اين ياد شد پس از فوت حضرت رحمت

آن حضرت ايشان به نام جناب سعادتعليشاه نگارش يافته و مهمور به مهر ايشان شده بود حاج آقا محمد شيرازي عم 
ادعاي خالفت ايشان نمودند و به دستياري و كمك حاج آقا ميرزاحسن صفي و كمك ميرزا محمد حسين ابن 

اي ساختند و مهري زير آن قرار دادند و آن را به نام فرمان جديد  اي نامه اجازه) فرزند بزرگ رحمتعليشاه(الصدر  نايب
اما اين اجازه خالي از اشكاالت فراوان . شاه به دست ايشان دادندجانشيني براي حاج آقا محمد، و پس از رحلت رحمتعلي

  .نيست
  :در فرمان جانشيني حضرت سعادتعليشاه به تصريح آمده است -1

) رحمتعليشاه(و انقياد ايشان خود را معاف ندارند و مردود ايشان را مردود فقير اللهيه هم از اطاعت  نعمةفقراي سلسله عليه 
  .مقبول فقير بشمارندو مقبول ايشان را 

براين مبنا هركسي كه با حضرت سعادتعليشاه مخالفت نمايد مخالف حضرت رحمتعليشاه خواهد بود، از آنجا كه 
شود، فلذا همه كساني كه با حضرت  اعتنايي به فرمان رحمتعليشاه سبب نقض بيعت ايشان و خروج از سلك فقر مي بي

ه بيعت ننمودند، در اساس فقر آنان نيز اشكال است، تا چه رسد به مطالب سعادتعليشاه پس از رحلت حضرت رحمتعليشا
  !ديگر

فرمود يا  چنان كه حاج آقا ميرزا حسن صفي نيز بعدها عنوان كردند جناب سعادتعليشاه به مخالفان مي -بر همين اساس
يت من شويد، يا مردود من و حضرت فرماني باالتر از فرمان جانشيني كه به نام من صادر شده ارائه دهيد، يا تسليم وال

  .رحمتعليشاه خواهيد بود
صادره براي حضرت سعادتعليشاه به خط حضرت رحمتعليشاه است، و با خطوط ديگر آن جناب كه در ساير اجازه  -2

ا عين -و گراور آنها در اين مقدمه به نظر خوانندگان رسيده -اكنون در دست است مراسالت از ايشان برجا مانده و هم
خان عبدالرسولي از نظر فني به طور قطع و يقين  كندو بر اساس نظر كارشناسان رسمي خط جناب آقاي مرتضي تطبيق مي

باشد و به دست و خامه ايشان نگاشته شده، حال آن كه خطي كه فرمان ساختگي حاج آقا  خط خود رحمتعليشاه مي
اي دارد و مسلما از حضرت رحمتعليشاه نيست و اين امر  كننده محمدشيرازي با آن نوشته شده با اين خط تفاوتهاي تعيين 

  . نمايد را گزارش كارشناس رسمي خط تاييد مي
اذعان دارند كه فرمان حضرت  -ديروز و امروز -نكته جالب آن كه حتي همه طرفداران حاج آقا محمد شيرازي

يست، اما به نظر كارشناس خط و به نظر هر محقق سعادتعليشاه به خط خود رحمتعليشاه نگاشته و در اين امر جاي بحث ن
  .شود كه خط فرمان مجعول غيراز خط خود حضرت رحمتعليشاه است بيغرضي بالفاصله مشخص مي

متن اجازه نامه و وصيتنامه ساختگي، مطالبي درج شده كه برهان متين و قرينه مبيني بر ناآشنايي نويسنده اين فرمان در  -3
باشد، و لذا مفاد آن و تركيبات  كلمات آن به فرامين حكومتي شباهت بيشتري دارد، تابه فرمان  ميبا اصطالحات عرفاني 

  :خالفت از جمله نويسنده از طرف حضرت رحمتعليشاه نوشته است
اند و شايستگي اين امر را بر وجه  عم اكرم امجد جناب حاج آقا محمد به كمال آراسته و از جوامع نقائص پيراسته... 
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امتثال اوامر جناب عم امجد حاجي آقا محمد را بر خود ... جميع اخوان بايد !!! ل دارند و بهتر از ايشان متصور نيستكما
  !وجه خالف فرمان ايشان را جايز ندانند الزم بشمارند و به هيچ
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  متن همان دستخط كه بصورت بزرگتري چاپ شده است
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  خان عبدالرسولي در مورد دوسند گراور شده نظريه كارشناسان رسمي خط جناب آقاي مرتضي



114 

نمايد تا  پيداست كه قطب زمان هرگز جانشين خود را بر حسب تخمين و تصور و خيال و گمان تعيين نكرده و نمي
  :بلكه غالبا چنين جمالتي در فرامين ارشاد مندرج است...! بهتر از ايشان متصور نيست ... بنويسد 

سبيل همگنان آن كه . ه فرموديم كه بندگان خدا را به خدا دعوت و داللت كندزاراليه را اجابه اشاره الهي فرزند مش... 
نقل از فرمان (وي را در جميع ابواب ديني قبول نمايند و دست وي را دست اين فقير دانسته و با او بيعت و انابت كنند 

ش در قرون نهم هجري شرف صدور خالفت جناب شيخ سيدمحمد الهيجي كه به خامه حضرت شيخ سيدمحمد نوربخ
  )يافته است

  اهللا به جناب مستطاب حاج شيخ محمدحسن صالحعليشاه و امر مفوض است من ،زمان من منتقضي شد
از جانب ديگر ) الوقوع و اعالم به جانشيني، كه توسط حضرت نورعليشاه ثاني نگاشته شده است اشاره به رحلت قريب(

بطه نبوت معنوي است، يعني نسبت مرشد با جانشينش نسبت پدر و فرزندي است زيرا به ان و خليفه او رامرابطه مرشد ز
حكم آيه شريفه افمن كان ميتا فاحييناه و جعلنا له نورا يمشي به في الناس وي به سبب ارشاد كامل از منيت و نفسانيت 

ا فراگرفته و به همين سبب در فرامين مرده و طفل قلب كه فرزند مرشد است در وجود او متولد شده و سراسر پيكر او ر
حال . شود فرزند ارجمند را به داللت بندگان خدا معين فرموديم، و مقصود از اين اشاره، اشاره معنوي است ارشاد قيد مي

بهتر از ايشان متصور نيست، و اين امر ناآشنايي نويسنده را با قضيه !!! آن كه در فرمان كذايي درج شده عم اكرم امجد 
  .دهد شان مين

آخرين اشكال بزرگ سند مجعول آن است كه فاقد لقب طريقتي است در صورتي كه بزرگان طريقت معمول داشتند  -4
كه براي هر يك از ماذونين لقبي تعيين نمايند و در فرمان جانشيني صحيح صادره به خط حضرت رحمتعليشاه، حاج 

  . اند ريقتي سعادتعليشاه شدهآقامحمد كاظم تنباكو فروش اصفهاني ملقب به لقب ط
  

  حضرت سلطانعليشاه گنابادي
هجري قمري  1251سلطان محمد فرزند مالحيدر محمد در سال حاج آقا

پدر ايشان در اين اوان براي تجديد . در بيدخت گناباد خراسان تولد يافت
عهد فقري به خدمت حضرت حسينعليشاه اصفهاني رفته بودند، اما از اين 

اجعت نفرمودند، فلذا جناب سلطانعليشاه از ابتداي طفوليت مرسفر هرگز 
يتيم گشتند و تحت سرپرستي مادر بزرگوار خويش رشد و نمو نمودند  
باالخره پس از تحمل دوران دشوار تنگدستي در عين تعفف درسن هفده 
سالگي آغاز به تحصيل علوم دينيه نموده و مدتها در محضر جناب حاج 

 1289متوفي به سال (ي حكيم اشراقي بزرگ ايران آقا مالهادي سبزوار
نمودند تا آن كه به اشاره ايشان رهسپار مالقات  تلمذ مي) هجري قمري

حضرت سعادتعليشاه شدند، و در شهر سبزوار در كاروانسرايي با ايشان 
. كرده و در همان لحظه نخستين ربوده و مجذوب ايشان گشتند مالقات

يشاه با جمعي از مريدان عازم مشهد بودند، در اين اوان حضرت سعادتعل
مرحوم حاج مالّ هادي سبزواري . در سبزوار به كاروانسرايي وارد شدند
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درويش عاليقدري از تهران : كه ارادت كامل به عرفاي عظام داشت، مجلس درس را تعطيل و به شاگردان خود گفت
اج مالّ سلطانمحمد نيز همراه ساير طلّاب به مالقات رفتند و در جناب ح. اند، بد نيست شما هم به مالقات ايشان برويد آمده

ولي تسليم نشده چندي بعد به گناباد مراجعت تا باالخره در سال . همان جلسه اول مجذوب حضرت سعادتعليشاه گرديدند
ده و وارد در قمري پياده با آتش شوق به سمت اصفهان مسكن حضرت سعادتعليشاه رفتند و خدمت ايشان توبه كر 1279

 .پس از تكميل نفس از جانب ايشان ملقب به لقب سلطانعلي و مجاز در تعليم اوراد شفاهي شدند. سلوك الي اهللا شدند
آن بزرگوار در مدت قليلي مراتب سلوك را طي و از طرف حضرت سعادتعليشاه مأمور ارشاد و دستگيري طالبان با لقب 

  . سلطانعليشاه گرديدند
هجري قمري پس از سفر به عتبات دوباره به خدمت مرشد بزرگوار شتافته و تصفيه باطن را به كمال  1284در سال 

ايشان پس از ارتحال حضرت سعادتعليشاه و بنا به . ايشان دريافت نمودند جانبرسانده و فرمان ارشاد و خالفت كليه را از 
سال تمام به كار هدايت عباد اهتمام  34ه و قمري در مسند ارشاد متمكن شد هجري 1293وصيت حضرتشان در سال 

رفتند كار فقر و عرفان عروج  در زمان ايشان كه جامع ظاهر و باطن و از عظام مجتهدان عصر خويش بشمار مي. ورزيدند
دار گري عليه جان عزيز ايشان وا و آنان را به توطئهيافت و به اوج رسيد و همين امر كينه حاسدان و معاندان را برانگيخت 

هجري قمري به زيارت خانه خدا رفته و در طول راه با بسياري از علماء ايران وعراق و  1305جنابشان در سال . نمود
هجري  1327االول سال  ربيع 26باالخره در سحرگاه . در گناباد استقرار جستند حجاز مالقات و صحبت نمودند و دوباره 

براي وضو لب جوي آب باغچه منزل مسكونيشان تشريف گامي كه نخورشيدي ه 1288فروردين ماه  29قمري مطابق 
برده بودند چند تن از جانيان بالفطره به دست ناپاك خويش ايشان را مخنوقا شهيد نمودند، و به اين ترتيب حضرتشان در 

  .اهل دل استمزار عاليمقدار حضرتشان در بيدخت زيارتگاه . شتافتندسالگي از اين دنياي دني به جهان باقي  76سن 
آن حضرت تبحر كامل در علوم مختلف داشتند و تأليفات بسياري اعم از حواشي بر كتب گوناگون مثل اسفار مالّ صدرا 

النائمين،  ، تنبيهالمومنين ةاز ميان تاليفات متعدده حضرتشان مانند سعادتنامه، واليتنامه، بشار .يا تهذيب المنطق تفتازاني دارند
السعاده به  ، تفسير قرآن ايشان به نام بيان)شروح عربي و فارسي كتاب باباطاهر عريان(و توضيح   يضاحالسعادات، ا مجمع

اهللا  التفاسير است، و جناب آيت گويند تفسيرالسلطان سلطان زبان عربي كتابي جامع بين تنزيل و تاويل است و چنان كه مي
  90.اند مه تفسير سوره الحمد از اهميت اين تفسير سخن راندهاهللا الموسوي الخميني نيز در آن مقد حاج آقا سيد روح

  

                                                 
اي نيست كه  تفسير قرآن يك مسئله. مرتبه راجع به تفسير بعضي آيات شريفة قرآن مطالبي عرض كنم تقاضا شده بود كه من يكي، دو« -  90

بلكه علماي طراز اول هم كه در طول تاريخ اسالم، چه از عامه و چه از خاصه، در اين باب كتابهاي زياد . امثال ما بتوانند از عهدة آن برآيند
هاي قرآن كريم را تفسير  اي از پرده لكن هركدام روي آن تخصص و فنّي كه داشته است يك پرده -ر استالبتّه مساعي آنها مشكو - اند نوشته

الدين در بعضي از  اند، نظير محيي اند و تفسير كرده مثالً عرفايي كه در طول اين چندين قرن آمده. كرده است، آن هم به طور كامل ملموس بوده
شان طريقة معارف بوده است، اينها تفسيرهائي نوشتند  أويالت، مالّسلطانعلي در تفسير، اينهائي كه طريقهكتابهايش، عبدالرّزاق كاشاني در ت

معذالك نگاه كنيد به تفسير سورة حمد، مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني، چاپ دوم، . جمالت با نوار سخنراني تطبيق كامل دارد. »....خوب
  .د، چاپ پيام آزاديو تفسير سورة حم 93-94، صص 1375
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  تلقّب مرحوم آقاي شهيد به لقب سلطانعليشاه
هاي انتشاراتي و تبليغاتي  صوفيه را در رأس برنامههمواره ايراد اشكال به سلسلة  "تصوف ستيز"متأسفانه چون گروههايي 

. شبهه دست ساخت معاندين برطرف گردداين ود تا در اين ارتباط خود دارند لذا الزم است تا اين موضوع نيز مطرح ش
و اين موضوع نزد همه از  مرحوم آقاي شهيد در زمان حيات خود نزد همه كس و همه جا به سلطانعليشاه اشتهار داشتند

پدر خانم ايشان  رضاعليشاه يا به نظريات موافقاني مانند مرحوم آقاي اينجادر اين تر شدن آن  براي روشن .مسلمات است
اللهيه  و يا بطوركلي به مستندات سلسله نعمتنورالحكما يا يادداشتهاي شخصي مرحوم صدرالعرفا  مرحوم دكتر

كنيم كه همان  بلكه به نظريات بزرگترين منتقد و مخالف سلسله سلطانعليشاهي رجوع مي. كنيم سلطانعليشاهي استناد نمي
حضرت آقاي [تا زمان نوهء آقاي شهيد كيوان قزويني مرحوم شيخ عباسعلي . حاج شيخ عباسعلي كيوان قزويني است

در قيد حيات بود و با دست باز و به تفصيل كليه داليل مخالفت خود و تغيير نظر خود را درباره سلسله ] صالحعليشاه
ب و تاب فراوان هاي او با تفصيل تمام و آ امروز نوشته. سلطانعليشاهي و بطوركلي درباره كل مكتب تصوف نوشت

بنا به  - مرحوم حاج شيخ عباسعلي پيش از تغيير حال، . انتشار يافته و قابل دسترسي توسط همه است "فقر ستيزان"توسط 
به نهايت سلوك فقر سيركرده بود و پس از انقالب احوال هرچه را كه دريافته بود بر صفحات كتابهايش  -گفته خودش

. ندرميكوشيد نشان دهد كه مخالفتها و ايرادهايش جنبه عمقي و نه سطحي دا و. ذاشتريخت و مطلبي را ناگفته باقي نگ
ه در وارو دشمني هرگز دو مطلب را مورد ترديد قرار نداد، در حالي كه همو عصبيت شيخ عباسعلي در نهايت عصبانيت 

   :اين دو نكته عبارت بود ند از. اثبات مخالفتهاي خودش بودجستجوي نقاط ضعف براي 
اين كه او هرگز نسبت به مقامات علمي و كمال و فضل و عمق دانش ديني و معرفت الهي مرحوم آقاي شهيد ايراد  اوالً

حاشيه نويسي او به . او هرگز نگفت كه مرحوم آقاي شهيد بيسواد و بدون فضل و يا يك مدعي توخالي بوده. شبهه نكرد
مرحوم طلبد كه  كه خود مقالي جداگانه را مي گواه اين موضوع است چاپ سنگي تفسير بيان السعاده في مقامات العباده

    .زند علمي تفسير و نگارنده آن زانوي ادب ميبارز خصوصيات شيخ عباسعلي در برابر قا آ
سعادتعليشاه حضرت ثانياً اين كه او هرگز اتصال آقاي شهيد به آقاي سعادتعليشاه و مقام خالفت ايشان را براساس وصيت 

بنا به اي توانست وارد نمود ولي در اين مورد قطع و يقين داشت زيرا كه  هرچند به هرجايي كه شبهه .ير سئوال نبردبه ز
و بيعت با ايشان، از ) سلطانعليشاه(گفته خود مرحوم شيخ عباسعلي كيوان، وي پيش از پيوستن به مرحوم آقاي شهيد 

او از كشمكش ميان رقباي آقاي . بود) صفيعليشاه(ي مشايخ صاحب فرمان مرحوم حاج آقاميرزا حسن اصفهان
با اما علت اين كه همه آنها را رها كرد و . اطالع دقيق داشت) سلطانعليشاهحضرت (و جانشين ايشان  "سعادتعليشاه"

به دليلي كه خودش نوشته  بيعت كرد و در سلسلة سلطانعليشاهي سرسپرد) سلطانعليشاهحضرت ( "آقاي شهيد" مرحوم
عنوان سلطانعليشاه و  امرحوم كيوان قزويني هميشه مرحوم آقاي شهيد را ب .مقام علمي و كمال و فضل ايشان بود عظمت

فرزند و   باو در زماني كه دچار انقالب حال شده بود [به عنوان قطب قبول داشت و در امر قطبيت ايشان بحثي نداشت 
هم كه با اصل فقر و درويشي به ستيزه افتاد، باز هرگز از نظر خود  بعد]. نوه ايشان بعنوان اقطاب بعدي مساله پيدا كرد

هم مورد ترديد حتي اين مقوله را هيچگاه سعادتعليشاه عدول نكرد و حضرت سلطانعليشاه بعد از حضرت درباره قطبيت 
. ين ندانستهرگز دليل صحت قطبيت مرحوم آقاي شهيد را دستخط خوشنويسي شده به خامهء مالغالمحسو . قرار نداد

تا پيش از انتشار اين  و. در چاپ اول كتاب نابغه علم و عرفان انتشار يافت 1331براي اولين بار در سال اين دستخط، زيرا 
ايام قطبيت آقاي  نورعليشاه و درو آقاي يعني سالها پس از درگذشت آقاي سلطانعليشاه و  –دستخط در آن كتاب 
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اصل آن دستخط را حتي رويت هم نكرده بود و از وجودش  انشينان آقاي شهيدهيچ كسي به استثناي ج - صالحعليشاه
همه ارادتمندان آقاي شهيد ايشان را با لقب سلطانعليشاه ميشناختند و كساني كه بعدها راه و . كوچكترين اطالعي نداشت

   .نكردندب سلطانعليشاه براي ايشان ترديد لقّتمخالفت با ايشان را در پيش گرفتند هرگز درباره 
اي كه به مرحوم محالتي  انصاف در نامه از روي صراحت و) صفيعليشاه(ميدانيم كه مرحوم حاج ميرزا حسن اصفهاني 
بعدها هم كه . سعادتعليشاه كرده بودحضرت رحمتعليشاه براي حضرت نوشت تصريح بر صحت و اهميت دستخط 

كه از  –جانشيني و لقبش مورد ايراد ميرزا حسن اصفهاني  رحمتعليشاه شد، امرحضرت مرحوم آقاي سعادتعليشاه جانشين 
سعادتعليشاه شد، مرحوم بعد هم كه مرحوم سلطانعليشاه جانشين . قرار نگرفت –هرنظر بچشم رقيب به ايشان مينگريست 

ميرزا  در هرحال مسلم است كه در آن ايام نام مرحوم. ايرادي در اين امر وارد نكردنيز صفي مرحوم حاج ميرزا حسن 
نوشتند  به سبب كتابهاي معتبري كه در باره تصوف و عرفان و تفسير قرآن مي حسن اصفهاني و اسم مرحوم آقاي شهيد

به اين دليل . در نزد اهل علم در سراسر ايران انتشار داشت و مندرجات آثارشان محل گفتگوي همه علما و اهل فضل بود
ترك نزد او را خود را با صفي شكست و مقام شيخيت و فرمان ارشاد خود  بطور مسلم در زماني كه كيوان قزويني بيعت

حتي رقباي  –به سلطانعليشاه اشتهار داشت و هيچكس  سلطانعليشاه شتافت، مرحوم آقاي شهيدحضرت گفت و به درگاه 
   .ندهرگز منكر اين دقيقه نبود -ظاهري ايشان 

كيوان قزويني و  "شهيديه" 91با ارجاع خوانندگان به كتابهايضوع را اين موصاحب كتاب گرانقدر نابغه علم و عرفان نيز 
به  "سلطانعليشاه"اند كه در ابتدا، فرمان قطبيت و خالفت؛ و همچنين لقب  فرموده مطرحمرحوم نورعليشاه  "رجوم"

ين متني را كه در آن كاتبي به اسم مال غالمحس -در صفحات ديگر كتاب دستخطي را  و. صورت شفاهي بوده، نه كتبي
در  كهاند  به صورت عكس چاپ كرده -با خط خودش خوشنويسي كرده "برادر مكرم آخوند مالسلطانعلي"در مورد 

نگارنده محترم كتاب نابغه علم و عرفان در دنباله  92زير آن نوشته فرمان قطبيت آقاي سعادتعليشاه براي آقاي سلطانعليشاه
دستخط مرحوم آقاي شهيد با لقب سلطانعليشاه پس از درگذشت مرحوم با استناد به همين اند كه  مطلب افزوده

  . سعادتعليشاه جانشين ايشان شدند
فرمان  زيرا. خوانده نميشدند "سلطانعليشاه"اين دستخط حتي كه مرحوم آقاي شهيد به استناد  عالوه بر اين بايد گفت

فضل و  بارةقطبيت ايشان و در مورد جانشيني ايشان و دراز ابتدا كتبي نبوده؛ و به همين دليل نيز كسي در مورد ايشان 
محل  اند كرده بهانه برخيكه اخيراً  يدستخط. اي ننموده كمال و درجات متعالي روحي ايشان ترديدي نكرده و مناقشه

  .آورد اي وارد نمي به صحت اتصال خدشه بحث نيست، و عدم استناد به آن
جانشيني و   فرماناذن و  وجود گيرند بايد گفت كه اهي را معادل فرمان نداشتن مياما در مورد ايراد كساني كه فرمان شف

در مورد قطبيت مرحوم . يا سند مكتوب و نوشته است، يا شهادت شهود آندليل بر وجود . الزامي استخالفت 
 اي با اين امر قرينه -حتي رقبا و مخالفان –سلطانعليشاه بعد از آقاي سعادتعليشاه، شهادت شهود، و عدم مخالفت احدي 

كليه پيروان قديمي آقاي و گرويدن جانشيني ايشان پس از آقاي سعادتعليشاه ديگر اينكه  .تاريخي است اي و بينهبزرگ 
                                                 

رجوم الشياطين حضرت حاج مال علي نورعليشاه گنابادي و رساله شهيديه : كتاب دو رساله در زندگي و شهادت جناب سلطانعليشاه، شامل - 91
  .1387تجديد چاپ توسط انتشارات حقيقت، . حاج شيخ عباسعلي كيوان قزويني و ضميمه رساله شهيديه حاج شيخ عباسعلي كيوان قزويني

به قلم نگارنده ، چاپ انتشارات حقيقت "مدي بر تحوالت سلسله نعمت اللهيه در دوران معاصرآدر" كتابعين اين متن با همان توضيح در  - 92
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نص "آورد كه آنان از زبان شخص مرحوم سعادتعليشاه  آقاي شهيد، الزم مي بهسعادتعليشاه پس از در گذشت ايشان 
ند كه رو به اشدر مورد قطبيت و خالفت آقاي سلطانعليشاه را شنيده ب "غيرمكتوب وصايت مصرّح"و  "صريح شفاهي

كس ديگري نيز بعد از آقاي سعادتعليشاه دعوي . ايشان تجديد بيعت كردند درگاه ايشان در بيدخت گناباد آورده و با
پيوستن قديميترين پيروان و . نشدجانشيني ايشان را نكرد و برسر جانشيني هم با آقاي سلطانعليشاه شهيد وارد مناقشه 

شيخ عباسعلي كيوان حاج ارادتمندان آقاي سعادتعليشاه اصفهاني به حضرت آقاي سلطانعليشاه گنابادي امري است كه 
براي استحضار بيشتر متن كتاب  .بر صحت اتصال ايشان است ي ديگربرهاننيز  قزويني برآن صحه گذاشت و اين خود

   :نماييم در اين ارتباط نقل ميرا  93نابغه علم و عرفان
  :عليشاه در اين باب صادر شده اين است كه از طرف آقاى سعادت 94فرمانى«

  الّرمحن الّرحيم و به ثقىت و رجائى  اللّه بسم
اثبته  الّذى بطن خفيات االمور و دلّت عليه اعالم الظهور و امتنع على عني البصر فالعني من مل يره تنكره و ال قلب من  احلمدللّه

ء من خلقه و ال قربه  ء اقرب منه فال استعالئه باعده عن شى الدنو فال شى ء اعلى منه و قرب ىف العلو فال شى يبصره سبق ىف
الّذى جتلّى خللقه خبلقه والظاهر لقلوهبم حبجته  املكان به مل يطلع العقول على حتديد صفته و مل حيجبها عن واجب معرفته ساواهم ىف
م شرائف صلواتك و نوامى بركاتك على حممد عبدك و رسولك اخلامت ملا سبق والفاتح ملا انفلق واملعلن احلق باحلق واجعل اللّه

احلق من تقّدمها مرق و من ختلّف عنها زهق و من لزمها حلق وصلّ و سلّم على االئّمة اهلدى و اعالم الّتقى و  الذى خلف رايه
اجلزاء وصلّ على  فاتك احلسىن و امثالك العليا علّى و اوالده املعصومني شفعاء يومكلماتك الّتامات و آياتك الباهرات و ص

اوليائهم املعترفني مبقامهم املتبعني منهجهم املقتفني آثارهم املستمسكني بعروهتم املتمسكني بواليتهم املؤمتني بامامتهم الّصلوات 
الّتقوى امرهم و أصلح هلم شؤوهنم و تب عليهم اّنك انت الّتواب  لىالّزاكيات الّناميات و سلّم عليهم و على ارواحهم وأمجع ع

  .الّرحيم
حد مرذات پاك حضرت واحد احد جلّت عظمته و عمت آالئه و ابالغ تصليه و تسليم بر ارواح  بعد از اداى حمد بى

دكاظم ملقّب به دارد كه چون بر اين فقير صداقت تخمير محم مطهره محمد و اهل بيت طاهرين او، مشهود مى
مقتضاى تكاليف حقّه الهيه نبويه و ولويه الزم و متحتم است كه چنانچه در اين طريقه حقّه ولويه، سالك  على به سعادت

و عالم به ) ع(و متأدب به آداب طريقت مرتضويه) ص(صادق و فقير متدين موافقى كه متشرّع به احكام شريعت مصطفويه
عارج معارج مقامات انسانيه و مطّلع بر قواعد تكاليف صوريه قالبيه و اعمال معنويه قلبيه بوده باشد و دل احواالت نفسانيه و 

الكريم درون صافى خود   اللّه صداقت منزل را به كثرت رياضات در بوته محبت گداخته و از فرط مراقبت و توجه به وجه
او را مأمور به هدايت گمگشتگان وادى ضاللت و سرگشتگان باديه غوايت را مهبط انوار جماليه و اسرار جالليه ساخته، 

جناب فضايل و كماالت اكتساب قدسى القاب قدوسى انتساب  بناء على هذا در اين اوان سعادت اقتران، عالى. نماييم
مأمور نموديم كه چنانچه  على زيد توفيقاته را المعقول والمنقول حاوى الفروع واالصول برادر مكرّم آخوند مالّسلطان جامع

اللّهيه بوده باشد او را هدايت فرموده و ذكر حيات و انفاس كه  طالب صادقى جوياى طريقه حقّه علّيه علويه رضويه نعمت
از اولياى كاملين و عرفاى راشدين يدابيد و نفسا بنفس به اين فقير رسيده او را تلقين نمايند با اوراد متعلّقه به آنها و چون 

                                                 
ناب آقاي حاج سلطانحسين نابغه علم و عرفان در قرن چهاردهم، شرح حال مرحوم حاج مال سلطانمحمد گنابادي سلطانعليشاه، به قلم ج  - 93
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نّت سنّيه اولياى راشدين پيوسته بر اين جارى گرديده كه در مقام هدايت و دستگيرى عباد دو مظهر را معاضد و معاون س
يكديگر نمايند لهذا نظر به متابعت آن سنّت سنيه الزم نمود كه يكى ديگر از فقراى صداقت توأمان كه ظاهرا و باطنا با 

معاضدت او تعيين نموده تا در مقام هدايت او دليل راه بوده باشد،  ته باشد بهمشاراليه سمت مناسبت و قوت مرافقت داش
اآلداب الصورية والمعنويه و حاوى االخالق الظّاهرية  جناب سيادت انتساب فضيلت و كماالت اكتساب جامع بنابراين عالى

االلقاب معاضد و متّفق و همراه نموديم تا  سابق جناب والباطنيه، برادر مكرّم آقا ميرزا عبدالحسين زيدتوفيقاته را با عالى
باالتّفاق مشغول هدايت طالبان طريقه حقّه ولويه بوده باشند و چنانچه فقراى صادق به عدد مخصوص در ليالى متبرّ كه 

  .جمع شوند مجلس نياز، سبز نمايند و فقير را از دعاى خير فراموش ننمايند
احلق و انار طرقه فشقوة الزمة او سعادة  قد اوضح لكم سبيل  اللّه االنفس عليكم و احّبها اليكم فانىف اعّز   اللّه  يا اخواىن اللّه

و بركاته و كان ذلك ىف ثامن عشر من شّوال   اللّه دائمة فتزّودوا ىف اّيام الفناء الّيام البقاء والّسالم على من اّتبع اهلدى و رمحه
  .۱۲۸۴املكّرم سنه 

  مام موسى كاظممحل مهر شريف يا ا
  

شود و آقاى دكتر على نور نيز از آقا ميرزا عليرضا فرزند ايشان  طورى كه از مرقومات معلوم مى عليشاه به جناب سعادت
است؛ مهر ديگر  "يا امام موسى كاظم"يكى براى مرقومات فقرى و امور ديانتى بوده و سجع آن : نقل كرد دو مهر داشتند

  .بوده و فرمان مذكور با مهر اولى است "محمدكاظم بن محمد مهدى"مولى و سجع آن براى مراسالت و نوشتجات مع
گويند اجازه مذكور خط  بعضى مى 95.عليشاه روحى فداه مضبوط است عين اجازه اكنون در گناباد نزد جناب آقاى صالح

ليكن انشاى خود جناب  آخوند مالّ غالمحسين است كه از فقراى بزرگوار بوده و برحسب امر ايشان نوشته است
جناب خيلى شباهت دارد، چون ايشان هرچند از علوم صورى  عليشاه بوده؛ ولى خطّ آن با خطّ مرقومات خود آن سعادت

توانيم بگوييم كه تمام مرقومات به خطّ  طور كمال آگاهى نداشتند ليكن خط و انشاى ايشان خيلى خوب بوده و نمى به
رسد كه خطّ خود آن  نظر مى طور به رو اين ه او هميشه مالزمت ايشان را نداشته؛ از اينآخوند مالّ غالمحسين بوده، چ

دانيم كه نام اصلى ايشان آخوند مالّ  على مذكور است ولى مى نام ايشان هم در اين اجازه آخوند مالّسلطان. جناب باشد
عليشاه جارى شده و در  بر زبان جناب سعادت طور كه گفتيم اين نام طريقتى است كه قبالً محمد بوده؛ پس همان سلطان

عليشاه اين لقب را از زبان خود  عليشاه خطاب شده و عموم فقراى زمان مرحوم سعادت محاورات و مراسالت هم سلطان
محمد شنيده و در اين امر مخالفى وجود نداشته و جانشينى را هم از زبان خود مرحوم  ايشان براى جناب حاج مالّ سلطان

عليشاه هم ديگرى ادعاى جانشينى نكرد  بعد از جناب سعادت. رو اختالفى بعدا پيدا نشد عليشاه شنيده بودند؛ از اين دتسعا
  ».عليشاه بوده و همه فقرا روى نياز به درگاه او آوردند و برحسب همين اجازه جانشين ايشان جناب سلطان
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  گناباديثاني جناب حاج مالعلي نورعليشاه 

هجري قمري در شهر گناباد چشم به جهان  1284در سال  حضرتش
عربيه و دينيه را در كوتاه مدتي تحت نظر والد ماجد گشوده و تحصيالت 

هجري قمري  1300خويش به اتمام رساندند و پس از آن دفعتاً در سال 
ان و افغانستان و هندوستان و كشمير و حجاز و تاز خراسان راهي تركس
و شامات و ممالك عثماني و ديگر كشورهاي عراق و يمن و مصر 

اسالمي شدند و با بزرگان فرق و مذاهب مختلفه معاشرت نموده و از 
سرانجام در شهر كربال جناب . نمايند عمق عقايد آنان كسب آگاهي مي

عليشاه  حاج شيخ مالعبداهللا حائري رحمتعليشاه به فرمان حضرت سلطان
ي ايشان فرستاده و پس از يافتن يكي از فقراي بافراست را به جستجو

به اين ترتيب . نمايند جنابشان ايشان را متقاعد به بازگشت به گناباد مي
به وطن مالوف و  1307جناب حاج آقا مالعلي ابن سلطانعليشاه در سال 

الراس خويش مراجعت نمودند و در اندك زماني زير نظر پدر  مسقط
به بيماري سختي دچار آمدند و در  1314حضرت سلطانعليشاه در رمضان  .بزرگوارشان به رياضت  و سلوك پرداختند

و منصوص جانشيني خويش را به نام فرزند ارجمند صادر و ايشان را به لقب فقري نورعليشاه همان احوال فرمان صريح 
 1318ر سال هجري قمري به فرمان پدر بزرگوارشان راهي خراسان و د 1317حضرت نورعليشاه در سال . ملقب ساختند

هجري قمري راهي زيارت خانه خدا شدند و پس از رحلت پدر واالمقامشان ده سال تمام در مسند قطبيت دچار زحمت 
هائي از سوي كورباطنان عليه جان عزيز ايشان طرح شد،  عوام و آزار و اذيت معاندان فقر و عرفان بودند، و بارها توطئه

ن كه جنابشان به سبب دعوت ماشاءاهللا ياغي كاشي به جانب كاشان حركت فرمودند ولي چون مقدر نبود موثر نيفتاد، تا آ
و در آنجا به سبب شرب قهوه مسموم، سخت رنجور گشتند و سريعا به جانب تهران مراجعت نمودندو در طول راه در 

فن ايشان در صحن هجري قمري واقع شد و مد 1337شهادت ايشان در سال . آفرين سپردند ناحيه كهريزك جان به جان
مهمترين اثر ايشان رسالة صالحيه است كه به نام فرزند برومند خود . باشد امامزاده حمزه در جوار حضرت سعادتعليشاه مي

اي از اسرار شريعت و اطوار طريقت و لطائف حقيقت و  اند و مشتمل بر خالصه حضرت صالحعليشاه مرقوم فرموده
در مسائل حكمت  كهنظير است  وكالمي است كه در نوع خود كم نظير و بلكه بياي از مطالب عرفاني، حكمي  مجموعه

حضرتشان در اين كتاب از . اشراق تاليف شده و تمام اسرار هستي و حضرت نقطه در آن به شيوه رمز بيان گرديده است
لسالم در حال ركوع اند كه اگر چشم بينايي وجود داشته باشد انگشتري را كه حضرت موالعلي عليه ا جمله فرموده
كتاب رافع : برخي ديگر از تأليفات حضرتش عبارتند از توان همين امروز در دست آن مسائل مشاهده نمود بخشيدند مي

االحراض در علم نحو وصرف و كتاب تصريف و اشتقاق به طرزي مخصوص كه مرغوب اهل فضل و آسان و سهل 
اب سهل و آسان در نحو و صرف فارسي براي مبتدئين نوشته شده نمايد و كتاب معين ادراك مختصر نحو فارسي و كت

بطوريكه محتاج معلم نيست و هيچ مسئله سابق موقوف بر الحق نيست و كتاب نظيم كه الفيه است ببحر رجز عربي در 
امل در علم معاني و بيان و بديع هزار بيت كامل است و كتاب تذهيب التّهذيب شرح مزجي بر تهذيب المنطق و كتاب ك
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مطالب منطقيه تصنيف است و كتاب مناهج الوصول الي معالم االصول في شرح معالم االصول في علم االصول و كتاب 
در مراثي و  سلطنة احلسنيحكوما در علوم غريبه و كتاب سلطان در الهي اخص مشتمل بر كالم و حكمت و عرفان و كتاب 

اخبار و تواريخ بر هفت جلد كبير و كتاب نجد الهداية در اختالف تاريخ حضرت حسين در دو جلد و كتاب قلزم در 
مذاهب و ملل و در عقايد و اعمال و اقوال مشتمل بر مهمات تواريخ و بعضي عجايب عالم و در ضمن آن علوم رسميه و 

شهيد ايشان و كتاب غريبه مندرج شده در دوازده جلد و كتاب رجوم الشّياطين تقريظ بر تفسير بيان السعاده حضرت والد 
ذوالفقار در حرمت كشيدن ترياك به ادلّة اربعه مشتمل بر صد و ده مسئلة فقهيه از مقولة كشيدن ترياك و سلطان فلك 

و اين قدري كه ذكر شد غير از كتبي است كه استنساخ نشده ونسخة آن مفقود . سعادت در اثبات حقّانيت رشتة تصوف
ه مثل كتاب نخبه و كتاب زاد الحجاج افغان و كتاب دم آدم و كتاب حسبان حساب و گرديده يا صرف نظر از آن فرمود

اي در رمل و نسخة رمزي در صنعت و اوراق و نقشة سياحت و صحيفة  رسالة اسطرالب و كتاب علوية كالم و نسخه
  .مكاشفات

  
  حضرت حاج شيخ محمدحسن صالحعليشاه

هجري قمري  1308در سال حضرت حاج شيخ محمدحسن صالحعليشاه 
درسن  1329خورشيدي متولد گرديدند و در سال  1270مطابق با تيرماه 

بيست و يك سالگي پس از تحمل رياضات فراوان اضطراري و اختياري 
و اتمام تصفيه باطن تحت ارشاد پدر بزرگوارشان به فرمان ايشان مجاز 

ز اعالم شاه گرديدند، اتفاقا رو در ارشاد و ملقب به لقب فقري صالحعلي
اي بود كه  اذن ارشاد ايشان مصادف با روز مجازات الهي تمام قتله كفره

دست ناپاك خود را به خون مطهر جد امجد ايشان حضرت 
عليشاه دراز نموده بودند و لذا فقرا در اين روز به دو جهت  سلطان

حضرتشان در سال . نهادند شادمان بودند و به درگاه حق تعالي سپاس مي
ي پس از رحلت پدر بزرگوارشان در سن بيست و نه سالگي هجر 1337

و قريب چهل سال تمام به برافروختن  بر كرسي ارشاد جلوس فرمودند
 1345مطابق شش مرداد ماه  1386بخشي مجلس سوخته جانان اشتغال ورزيدند و سرانجام در سال  مشعل عرفان و رونق

پيكر پاك ايشان در مزار سلطاني در . ق خويش مصيبت زده ساختندشمسي به سراي باقي رو نمودند و عالمي را در فرا
محل ياد شده كه شامل قبه و بارگاه و برج ساعت و و  شاه به خاك سپرده شد جوار مرقد جد امجدشان حضرت سلطانعلي

مستطاب از آثار مكتوب حضرتشان كتاب . باشد مشتمل بر چند صحن و مشرف به شهر گناباد است قبله عاشقان جهان مي
باشد كه در عين اختصار و كوتاهي دستورالعمل جامع و كافي و شافي روندگان طريقت بلكه عموم مسلمين  پند صالح مي

  .است
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حضرت سعادتعليشاه مهمور است، و در حاشيه آن فرمان جانشيني حضرت نورعليشاه مهر متن فرمان جناب سلطانعليشاه به 

 به مهر ايشان مهمور شد و در حاشيه آن متن فرمان مجدد جانشيني حضرت به خامه حضرت سلطانعليشاه نگاشته و
  .صالحعليشاه به خامه حضرت نورعليشاه درج و مهمور است
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  حضرت رضاعليشاه ثاني 
  )اهللا ولي ماهاني شاه نعمت(نفس او مرده و دلش زنده     روح پاكي است نور تابنده

  
لياء و زبدة االصفياء قطب العارفني و ملجاء الّسالكني نتيجة االو

زين العرفا و قّرة عني الفقراء موالنا املعظّم و مالذنا احملترم احلاج 
فرزند ارشد حضرت صالحعليشاه  سلطاحنسني تابنده رضاعليشاه

آبان  25قمري مطابق با  1332ذيحجه  28اهللا در  ملقّب به فضل
  . از كتم غيب خيمه در عالم ملك زدهشمسي پا به  1293

تحصيالت مقدماتي در بيدخت نزد پدر بزرگوار خود پس از 
شمسي به امر حضرت  1310و ساير مدرسين محلّي، در سال 

سال توقّف در اصفهان به طهران  5پس از . صالحعليشاه به اصفهان مسافرت كردند و موفق به اخذ اجازة روايت شدند
 1358راي عالي مشغول تحصيل گرديدند و در سال آمدند و وارد دانشكدة معقول و منقول شدند و همزمان در دانشس

سپس به دستور پدر بزرگوار خود به گناباد تشريف برده و در ظلّ تربيت . شوند قمري موفق به اخذ گواهينامة ليسانس مي
ني به اجازة اقامة جماعت و تلقين اوراد و اذكار لسا 1369شعبان سال  15ايشان به رياضت و تصفيه روح پرداختند و در 

الحرام همان سال مأذون به ارشاد طالبين و دستگيري با لقب رضاعلي شدند تا اينكه در  ةذيقعد 11نائل گرديدند و در 
  . قمري به جانشيني حضرت صالحعليشاه با لقب رضاعليشاه معين گرديدند 1379سال  ةذيقعد

و ممالك مختلف عربي و مصر و فلسطين و حضرتش مسافرتهاي متعددي به كشورهاي افغانستان و پاكستان و هندوستان 
در هر سفر با علماء اعالم و مراجع تقليد مالقات . برند كشورهاي اروپايي داشتند و چند سفر به بيت اهللا الحرام تشريف مي

اهللا حاج شيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء پس از مذاكرات مفصل در مسائل  كردند و در سفري به نجف، آيت مي
عالوه بر اين بسياري ديگر از علماء اعالم درجات اجتهادي به نام ايشان . دهند ي به ايشان اجازه اجتهاد ميغامض فقه
 ،آبادي سيد محمد موسوي نجف عظام تاتوان به درجات اجتهاد صادره توسط آي اند كه از جملة آنها مي صادر نموده

  . ره نمودابوالمجد محمد رضا مسجد شاهي اشا  ،اي سيد مهدي درچه
هاي علمي و تحصيل درجه اجتهاد از دست  و پس از اتمام تحصيالت صوريه از قبيل علوم دينيه و فراغت از اخذ دانشنامه

هجري قمري اسفار اربعه باطنيه را تحت ارشاد مربي كامل حضرت  1379عظام مجتهدان عصر خويش در سال 
پيموده و از يد مبارك ايشان فرمان صريح ارشاد و حكم جانشيني را در  صالحعليشاه به اتمام رسانده و اطوار سبعه قلبيه را

دو نوبت دريافت نموده و از سوي حضرتشان بنا به الهام رباني ملقب به لقب فقري رضاعليشاه گشته و بعد از ارتحال 
شقان و محبان حضرت والد ماجدشان جليس مسند ارشاد شد و چتر واليت را بر سر سالكان و طالبان و آمالن و عا

  .اند گسترده
جان را از   اگرچه بر حسب باطني خورشيد وجود ضياء گستر ايشان جهاني را به انوار خويش منور و جويندگان سوخته

نمايد، اما بر حسب ظاهر نيز از  هاي جوشان حيات جاوداني راهنمايي و هدايت مي ظلماني به جانب چشمه  بطن صحاري
دست اهل تحقيق است از جمله رساله علمي ايشان در دانشسراي عالي تحت عنوان فلسفه ايشان تاليفات بسياري در 

حضرتش تأليفات . به چاپ رسيد 1327فلوطين رئيس نوافالطونيان اخير با مقدمه مرحوم دكتررضا زاده شفق در سال 
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اند بدين  شان كه به چاپ رسيدهاسامي كتب تأليفي اي. بسياري دارند كه اكثر آنها چندين بار به حلية طبع درآمده است
تجلّي حقيقت در اسرار فاجعة كربال، رسالة خواب مغناطيسي، شرح حال خواجه عبداهللا انصاري، ترجمة دعاء : قرار است

ابوحمزة ثمالي، فلسفة فلوطين، نابغة علم و عرفان در قرن چهاردهم هجري، تاريخ و جغرافي گناباد، يادداشتهاي سفر به 
خاطرات سفر حج، گردش افغانستان و پاكستان، سفرنامة از گناباد به ژنو، رسالة رفع شبهات، رسالة ممالك عربي، 

رهنماي سعادت، نظر مذهبي به اعالمية حقوق بشر، قرآن مجيد و سه داستان اسرارآميز عرفاني، ده سخنراني، التّاريخ 
برخي كتب ديگر ايشان . ز درياي پر فيض كالم الهي، سه گوهر تابناك ا)ع(المختصر في احوال المعصومين االربعة عشر 

همانند سير تكاملي وحركت جوهري و كتاب فلسفة ابن رشد و ترجمة كتاب الكشف عن المناهج االدلة في عقايد الملّة و 
نگ خطي و مكتوبات بسياري از ايشان چاپ نشده باقي مانده استچندين ج .  

. قالب جسماني را تهي و به وصال دلدار نائل آمدند 1371شهريور  18مطابق با  1413ربيع االول  11حضرتش در سحرگاه 
پس از ارتحال حضرتش وصايت و خالفت به موجب نص  .باشد مزار ايشان در بقعة متبركة سلطاني در بيدخت گناباد مي

   .صريح به حضرت آقاي حاج علي تابنده ملقّب به محبوبعليشاه منتقل گرديد

مد موسوي اهللا مح اذن روايت و اجتهاد حضرت رضاعليشاه از جانب آيت
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  آبادي اهللا محمد موسوي نجف ت و اجتهاد حضرت رضاعليشاه از جانب آيتاذن روايترجمة 
  ن الّرحيمبسم اهللا الّرٰمح

سپاس خداي را كه فرستندة پيامبران و استوار دارندة براهين هدايت براي جويندگان راه است و ما را از متمسكين به 
و السالم بر فرستادة  ةالّصلٰوالمهديين قرار داد و  ئمة اهلداةاشريعت خاتم پيامبران و واليت امير مؤمنان و امام متّقيان و 

مبعوث او براي جميع خلق محمد و آله الطّيبين الطّاهرين خصوصاً عموزاده و وصي و وزير او ريسمان محكم الهي و 
ياپي به ايشان تا روز برگزيدة صاحب جاه الهي امير مؤمنان و قائد سعادات برگزيدة دو عامل از خاندان طه و يس و درود پ

و بعد از آنجائي كه علم اشرف خصلتها و اكمل كماالت و زيباترين جماالت و برترين عظمتها و زيباترين . دين
شود و توسط  زيبائيهاست و ترديدي نيست كه اشرف همة علوم علم قواعد دين است كه سبب هدايت جويندگان راه مي

ايست براي رسيدن به سعادت ابدي و سيادت  گردد و وسيله ة آن استنباط ميآن احكام شريعت شناخته و ادلّة تفصيلي
بخصوص علم حديث كه يكي از دو پاية اصلي و دو ريسمان اتّصال و دو راهنماي رساننده به دو ثقل هدايت . دائمي

ن و احكام خود است كه سرور دو جهان تمسك به آنها را امر فرموده و به همين منظور خداوند تعالي براي حفظ دي
علماء و مستحفظين شرايع و احكام را معتمد قرار داده است زيرا ايشان شناختي را كه از اهميت علم بايد بيابند كسب 

اند و به اجتهاد  از كساني كه در اين طلب كوشيده. اند اند و همت خود را آنطور كه الزم است صرف آن كرده كرده
اند  اند و اين مسير را پيموده اند و به سعادت علم و عمل نائل آمده بذل جهد نمودهاند و در تحصيل اين مطلب  رسيده
اكمل عالم و فاضل كامل دارندة كل فضائل اشخاصي كه نزديك و شبيه به ايشان هستند صاحب فكر نقّاد و طبع  ٩٦أوفر

والي ما سلطانحسين فرزند عالم روان و فضل فراوان و ذهن صافي آراسته به همة نيكوئيها و وارسته از جميع عيوب م
فضيل و محدث جليل بزرگوار قطب العارفين و كهف السالكين التّقي النّقي المؤتمن موالي ما شيخ محمد حسن كه 
خداوند بقاي ايشان را طوالني نمايد؛ همانا كه خداوند ايشان را حفظ خواهد كرد، پس تالش و جهد نمودند و نفس خود 

د و در تحصيل علم با صعوبت و مشقّت كوشش كردند و آن را از اهلش بدست آوردند و از سرشت را به زحمت انداختن
خود اخذ كردند و درهاي خود از صدفهاي اربابان فضلشان را به هم آميختند و خداي را سپاس كه از علماء اعالم و 

از . شرعيه از ادلة تفصيلية آن اقتدار يافتندفقهاي عالي مقام و محدثّين عظام كرام گرديدند و در استنباط مسائل احكام 
خداوند تعالي مسئلت دارم كه در رسيدن به غايت كماالت و عروج و مدارج فضل و كمال و خروج به اعالترين معارج 

پس . همانا كه از من اجازت خواستند كه از كتب اخبار و مؤلفات علماي ابرارمان روايت كنند. علم و فضائل موفق باشند
ه جناب ايشان اجازت دادم كه از هر آنچه كه از نظر من صحيح است و از كتب اخبار و مؤلفات اصحاب خوبمان ب

اند و كتب سه گانه متأخّر  االستبصار كه از زمانهاي گذشته مرجع بوده -التّهذيب -الفقيه -باالخص كتب چهارگانه الكافي
و مانند آتش بر منار و خورشيد در وسط روزند و هر كدام از مشايخ  البحار االنوار كه بسيار مشهورند -الوسائل -الوافي

اهللا نمازي اصفهاني معروف به شريف كه خدا به او  كبار كه از شيخ و استادم بارع و جامع احكام فقيه اصولي شيخ فتح
اصفهاني از شيخ علّامه جزاي خير دهاد روايت كنند و به طرقي كه از شيخ و استادش سيد آقا مير محمد هاشم خوانساري 

شيخ مرتضي انصاري از موال احمد نراقي از شيخ سيد مهدي مشهور به بحرالعلوم از استاد فريد وحيد آقا محمد باقر 
بهبهاني از پدر موال محمد اسماعيل از موال محمد باقر مجلسي از پدرش موال محمد تقي مجلسي از شيخ بهاءالدين عاملي 

                                                 
  .تام و كاملي كه هيچ چيز آن ناقص و كم نباشد )96
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ايشان را به تقواي الهي و مراعات جانب احتياط كه راه نجات . به روش مذكور در اربعين وي روايت كننداعلي اهللا مقامه 
كنم و از خداوند براي خود و ايشان توفيقي كه به محمد و آل او صلّي اهللا عليه و آله عطا شد را مسئلت  است وصيت مي

  آبادي  قر محمد موسوي نجفاالح       .تحرير گرديد 1354در ماه شوال سال . دارم

  
  اهللا محمدرضا مسجدشاهي اذن روايت و اجتهاد حضرت رضاعليشاه از جانب آيتترجمة 

  ن الّرحيمبسم اهللا الّرٰمح
حمد و . اي آنكه كائنات حديث وجوب وجودش روايت كنند و موجودات همه از جود و نعم فراوانش سخن گويند

رود بر سرلوحة دفتر دوستانت و مشك ختام پيامبرانت و باطن سرّ اولت و رسول سپاس مر تو را از براي نعمتهايت و د
ترين شرايع و آشكارترين حقايق است و بر خاندان او كه از پدران و اجدادشان اصح حديث  مرسلت كه طريقة او واضح
ش كه ساحلي بر او نيست و فاضل كامل و درياي فضل و داناما بعد از ستايش و درود همانا . عصمت را روايت نمودند

سالك راههاي وصول و فيلسوف معقول و منقول سلطانحسين معروف به بيچاره كه بعد از جد بزرگوارش ريسمان علم را 
با نيت مصمم برگرفتند و همت خود را در تحصيل آن مصروف كردند بطوريكه روز و شب خود را مشغول آن نمودند 

ند نائل آمدند و به زودي چون ماهي رخشان در حد امثال خود خواهند شد و طريقة پدر و بايست برس تا به نهايتي كه مي
ايشان مجاز هستند از من و آنچه . استجازت خواستند كه در زمرة راويان اخبار ائمه باشند اجدادشان را احياء خواهند نمود

ل حاج سيد محمد قزويني از دائيش حاج كه از نظر من صحيح است و از سيد شريف بزرگوار عميد عراقي و مرجع ك

 اهللا محمدرضا مسجدشاهياذن روايت و اجتهاد حضرت رضاعليشاه از جانب آيت
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سيد مهدي از عموي صاحب كرامتش سيد باقر از دائيش سيد مهدي معروف به بحرالعلوم از استادش موال محمد باقر 
اصفهاني معروف به بهبهاني از پدر بزرگوارش محمد اسماعيل از موال محمد باقر مجلسي از پدرش محمد تقي مجلسي 

الدين عاملي شهيد ثاني از شيخ علي  بهاءالدين محمد عاملي از پدرش شيخ عزالدين حسين عاملي از شيخ زيناول از شيخ 
بن عبدالعالي ميسي از همنامش محقق كركي از شيخ علي بن حالل جزايري از شيخ احمد فهد حلّي از ابن شهريار الخاذن 

پدرش شيخ بن يوسف علّامة حلّي از طرق كثيره كه در اجازت از شيخ محمد بن مكي شهيد اول از شيخ فخرالدين از 
اند و به مشايخ  كنم به آنچه كه مرا به آن وصيت كرده و ايشان را وصيت مي. مبسوطه مدونه مضبوط است روايت كنند

ائج مسلمين كرام و سخنان راست و درست آنها و به علوم اهل بيت عليهم السالم يعني احتياط در دين و تالش در رفع حو
تحريرشد توسط اين بنده ابوالمجدمحمدرضا .و تقواي الهي در همه حال و درود بر محمد و آله خيرنبي وخيرآل

  قمريهجري  1355مسجدشاهي به سال 

  
  اي  اهللا سيد مهدي درچه ترجمة اذن اجتهاد حضرت رضاعليشاه صادره از جانب آيت

  ن الّرحيمبسم اهللا الّرٰمح
و بعد از آنجائي كه علم اشرف خصلتها و  ة و الّسالم علي سّيدنا حمّمد و آله الطّيبني الطّاهرينالعاملني و الّصلٰواحلمدهللا رّب 

اكمل كماالت و زيباترين جماالت و برترين عظمتهاست و ترديدي نيست كه اشرف همة علوم علم قواعد دين است كه 
كه يكي از دو پاية اصلي و دو ريسمان اتّصال و دو ثقل شود و بخصوص علم حديث  سبب هدايت جويندگان راه مي

 اي اهللا سيد مهدي درچه اذن اجتهاد حضرت رضاعليشاه صادره از جانب آيت
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هدايت است كه سرور دو جهان تمسك به آنها را امر فرموده و به همين منظور خداوند تعالي براي حفظ دين و احكام 
فخر  جناب عالم فاضل و فاضل كاملخود علماء و مستحفظين شرايع و احكام را قرار داده است و از اينگونه افراد است 

فضالء راشدين آقا سلطانحسين آقا گنابادي معروف به بيچاره فرزند عالم كامل حاج شيخ محمد حسن كه خداوند متعال 
آنها را از بليات و محنتها حفظ فرمايد كه به جِد در طلب و بذل جهد در تحصيل اين مطلب به سعادت علم و عمل نائل 

اند و تمييز دهندة صحيح از  ايشان به باالترين مراتب رشاد و ارشاد رسيده پس نبايد مخفي داشت كه همانا. اند گرديده
گذرام كه بر ايشان منّت گذارد و از خداوند موفقيت ايشان را در توفيق  اند و خداوند متعال را شكر مي ناصحيح گشته

هستند كه از هر آنچه كه از نظر  از حسن ظنّي كه به من دارند اجازه خواستند و ايشان مجاز. بيشتر كماالت مسئلت دارم
 - التّهذيب -الفقيه -من صحيح است و از كتب اخبار و تأليفات علماي ابرار ما و باالخص كتب چهارگانة الكافي

البحار االنوار كه به  -الوسائل -گانة متأخر الوافي اند و كتب سه االستبصار كه هميشه و در همة ازمنه مرجع اصلي بوده
ر طبق آنچه كه از مشايخ بزرگوارم و اساتيد عاليقدرم كه سپاهياني براي اسالم هستند و منجملة آنها شيخ غايت مشهورند ب

و استادم عالّمه موال محمد كاظم خراساني طاب ثراه و از شيخ و استادش عالّمه زمان خود حاج ميرزا محمد حسين 
ي از موال احمد نراقي از بزرگ ما بحرالعلوم از استادش شيرازي قدس سرّه از شيخ و وحيد زمان خود شيخ مرتضي انصار

آقا محمد باقر بهبهاني از پدرش موال محمد اسماعيل از رئيس محدثين و فخر فقها و محققين عالّمة زمان خود موالنا 
خ بهاءالدين محمد باقر مجلسي قدس سرّه از پدرش موال محمد تقي مجلسي از شيخ و وحيد زمانه و فريد دوران خود شي

ايشان را به تقواي الهي و مراعات جانب احتياط كه راه نجات . عاملي بر اساس اسناد ذكر شده در اربعين وي روايت كنند
از خداوند براي خود و ايشان توفيقي كه به من عطا شود . كنم و در همه حال مرا از دعا فراموش ندارند است وصيت مي

   اي سيد مهدي درچه       .       حمد و آله الطّيبين الطّاهرينمسئلت دارم و صلّي اهللا علي م
  

   الغطاء  كاشف آل  محمدحسين اهللا ترجمة اذن روايت و اجتهاد حضرت رضاعليشاه ازجانب آيت
  ن الّرحيمبسم اهللا الّرٰمح

نبيائه محمد و آله مجاز سيد ا عليسپاس خداي را كه از مواهب آنچه را كه رواست بر علماء روزي نمود و صلّي اهللا 
و بعد از آنجائي كه خداوند با جالل و عظمت خلق را بيهوده نيافريده و آنان را به حال خود رها . الحقيقة و حقيقة المجاز

نكرده و در غير راه هدايت راهيشان نكرده پس براي هدفي كه آنان را براي آن هدف آفريده است انبياء را فرستاد و 
وقتي كه حكمتش بر غيبت ولي امرش عجل اهللا فرجه قرار گرفت براي علماء پس از تهذيب نفس . ن نموداوصياء را تعيي

و عقل از طريق مجاهدت و كوشش فراوان در تحصيل كماالت نيابت امام و مقام مرجعيت و زعامت را قرار داد و از آنان 
اند و عمرشان را  و از كساني كه جهد نموده. كتمان نكنند عهد و پيمان گرفت كه آنچه كه از هدايت و بينات نازل شده را

اي كه در معرفت و تعين و  اند عالم رباني علَم اَنور شخصيت يگانه در تحصيل درجات متعالي و مواهب عاليه صرف كرده
ادام اهللا  ظهور معارف شخص دومي نظير ايشان نيست، عزيز من و فرزند روحاني من شيخ سلطانحسين تابنده بيچاره

تاييداته هستند كه خداوند ايشان را نگاه داشت تا قوه و استعدادشان به كمال برسد و شايستة استنباط احكام با ملكة اجتهاد 
ايشان بر طريق پسنديدة علماء سلف و اساطين دين از من اجازة . و عالمي از بزرگان علماء و پيشواي بندگان خدا گردند

ئي كه ايشان را بر اين كار شايسته ديدم به ايشان اجازه دادم كه از من به طرقي كه اجازة من از از آنجا. روايت خواستند
اساتيد و مشايخ بزرگوارم صحيح است همانند محدث نوري صاحب كتاب المستدرك و حاج ميرزا حسين و ميرزا خليل 
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اميد من به ايشان و وصيت من به . وايت كندطهراني و مشايخ خاندانم از آل كاشف الغطاء رضوان اهللا عليهم اجمعين ر
ايشان اين است كه در جميع احوال از گفتار و كردار جانب پرهيزگاري و احتياط را بر خود الزم بدانند و مرا از دعاي 

كنم و تمام كوشش خود را به آنچه كه سعادت بندگان در دنيا  خير فراموش نكنند همانطور كه من ايشان را فراموش نمي
حضرت آقاي حاج محمد حسن گنابادي ( آخرت در آن است صرف نمايند و هميشه مؤيد به دعاي پدرشانو 

  قمري  1370الثّاني  جمادي 14. از مدرسة علميه ما در نجف اشرف صادر گرديد. باشند )صالحعليشاه طاب ثراه
 محمد حسين آل كاشف الغطاء                                                                                                

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 اهللا محمد حسين آل كاشف الغطاء اذن روايت و اجتهاد حضرت رضاعليشاه از جانب آيت
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  فرمان مبارك حضرت آقاي حاج سلطانحسين تابنده رضاعليشاه دام ظلّه المالي
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مندرج سلسله اجازه جناب نورعليشاه مطابق آنچه در آخر كتاب صالحيه تأليف ايشان به خط مبارك جناب صالحعليشاه 
  .است

 

  
و خليفه حضرت آقاي نورعليشاه فرزند برومند ايشان حضرت آقاي صالحعيشاه و خليفه ايشان موالنا المعظّم جناب آقاي 

  . باشند حاج سلطانحسين تابنده رضاعليشاه مي
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  حضرت محبوبعليشاه 
حضرت قدوة العارفني و قبلة الّسالكني جامع الّشريعة و طريقة املتخلق 

ق احلسنه حمبوب اولياء اهللا موالنا و مقتدانا جناب احلاج علي تابنده باالخال
حمبوبعليشاه قّدس سّره العزيز سليل جليل حضرت آقاي رضاعليشاه طاب 

 13(شمسي  1324آبان  22قمري مطابق با  1364در هفتم ذيحجه  ثراه
پس از طي مراحل اولية . قدم به عرصة وجود نهادند) 1945نوامبر 
ت به تهران عزيمت نمودند و پس از تحصيل در دانشگاههاي تحصيال

مشهد و تهران و با نوشتن دانشنامة تحصيلي خود تحت عنوان سير عرفان 
تحصيالت  1348در ادبيات قرون ششم و هفتم هجري در تير ماه 
رسانند و در تاريخ  ليسانس در رشتة زبان و ادبيات فارسي را به اتمام مي

مشرّف به فقر و  1343قمري مطابق با اول شهريور  1348ربيع الثّاني  15
حسب االمر پدر عالي مقدارشان مدتها . وارد سلوك الي اهللا گرديدند

جذبي به تحصيل علوم ديني  اهللا هبةنزد شيخ جليل جناب حاج سيد 
 21ماعت شدند و در تاريخ مأذون به اقامة نماز ج 1360خرداد  28مطابق با  1401پرداختند تا در تاريخ پانزده شعبان 

فرمان دستگيري و هدايت طالبين با لقب محبوبعلي به نام مبارك ايشان  1364خرداد  20قمري مطابق با  1405رمضان 
ايشان حسب االمر پير بزرگوار خود حضرت رضاعليشاه به مسافرتهاي متعددي در داخل و خارج . شرف صدور يافت

فرمان خالفت و جانشيني به نام  1365شهريور  2قمري مطابق با  1406) ذيحجة 18(كشور اقدام نمودند و در عيد غدير 
اهللا حاج شيخ محمد جواد غروي نائل  نيز به اخذ اجازة روايت از جانب آيت 1413محرم سال  24در . ايشان صادر شد

علي آقا غروي علياري بنام اهللا حاج ميرزا  جمادي االولي همان سال اجازة روايت ديگري از طرف آيت 7شدند و در 
  . ايشان صادر گرديد

رسالة سير عرفان در ادبيات قرون ششم و هفتم هجري، رسالة حضور قلب، : برخي از تأليفات ايشان از قرار ذيل است
، خورشيد تابنده، ظهور )اي از جواب به اسئلة سائلين معنويت و حقيقت مجموعه(اي در جبر و تفويض، مكتوبات  رساله
  . ق االعلي، عهد الهيالعش

اللّهي شدند ولي اين مدت چندي به طول نيانجاميد و  پس از رحلت حضرت رضاعليشاه عهده دار سرپرستي فقراء نعمت
همدمي پدر و اجداد عالي مقدار خود را انتخاب و قالب جسماني  1375دي  27مطابق با  1417رمضان  6در روز پنج شنبه 
خليفه و جانشين منصوص ايشان حضرت . باشد در بقعة متبركة سلطاني در بيدخت گناباد مي مزار ايشان. ٩٧را تهي نمودند

  . باشند آقاي دكتر حاج نور علي تابنده ملقّب به مجذوبعليشاه ارواحنا لتراب مقدمه فداه مي
. ويل فرمودنداي را به آقاي دكتر شهرام پازوكي تح حضرت محبوبعليشاه در روزهاي قبل از رحلت خود پاكات سربسته

اين پاكات پس از رحلت ايشان مفتوح گرديد كه حاوي دستخط تلگرافهايي به همة مشايخ بود كه متن و گراور آنها ذيالً 
                                                 

بسياري از مطّلعين در مسائل سياسي بر اين باورند كه رحلت نابهنگام حضرت محبوبعليشاه طبيعي نبود و علّت ارتحال را خوراندن سم به  )٩٧
شد همگي در آمريت اين واقعة جانگداز اتّفاق نظر دارند و آن را از ناحية دستهاي خبيثي با اين افراد كه تعداد آنها نيز كم نمي. دانند ايشان مي

  . اند اي موسوم است مرتكب شده رهو جنايتهاي متعددي را كه به قتلهاي زنجيبود دانند كه در آن زمان در وزارت اطالعات نفوذ كرده  مي
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  : آورده شده است
  :تلگراف رحلت حضرت محبوبعليشاه به جناب آقاي محقق به دستخط مبارك

  هو اهللا
  مشهد جناب حاج عزيزاهللا محقق نجفي

  88/917، كد پستي 280ابان ويال، ويالي دهم، پالك كوي آب و برق خي
زمان من منقضي شد و خداوند اراده فرمود كه سرپرستي فقرا و ارشاد 
طالبين راه حق را بعموي بزرگوار و وارسته و عارف جناب دكتر نورعلي 
تابنده مجذوبعليشاه واگذار نمايم، لذا جنابعالي نيز همĤنند ديگر مشايخ و فقرا 

ضمناً اذن جديد خواسته و رد و . شرفياب و تجديد عهد نمائيدحضورشان 
با حضرتعالي و كلية فقرا وداع نموده، . قبول ايشان را رد و قبول فقير بدانيد

ضمناً فرمان جداگانه براي جناب . اميدوارم روحم را بفاتحه شاد نمائيد
         . ام كه بطور جداگانه خوانده خواهد شد مجذوبعليشاه نوشته

  فقير علي تابنده محبوبعليشاه 
  

تلگراف رحلت حضرت محبوبعليشاه به جناب آقاي مرداني به 
  :دستخط مبارك

  هو اهللا
  كرج ميدان شاه عباسي محلة اصفهانيها منزل آقاي حاج يوسف مرداني 

  برادر مكرّم آقاي يوسف مرداني درويش صدقعلي 
به عموي مكرّم سليل  زمان من منقضي شد، امر دين من اهللا واگذار است

جليل حضرت آقاي صالحعليشاه اعلي اهللا مقامه الشّريف جناب دكتر 
نورعلي تابنده مجذوبعليشاه زيد عزّه، تجديد عهد نموده ايشان را شفيع 

فقراء را . قرار دهيد، از ايشان ملتمسانه بخواهيد براي اين حقير دعا نمايند
  بنده محبوبعليشاه فقير علي تا.      به خدا و ايشان سپردم

  
تلگراف رحلت حضرت محبوبعليشاه به جناب آقاي ميرمطلّب به 

  :دستخط مبارك
  هو اهللا

   1332ر كد پستي  دي) ديرَ(دبي امارات متّحدة عربي 
  برادر مكرّم آقاي حاج ميرمطلّب ميرزائي مشتاقعلي

م و فقير را خواستند لذا سرپرستي فقرا من اهللا واگذار است بعموي مكرّ
دانشمند محترم و عارف بزرگوار جناب حاج دكتر نورعلي تابنده 
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با . رد و قبول ايشان را رد و قبول فقير بدانيد. تكليف حضرتعالي تجديد عهد نمودن و اطاعت از ايشان است. مجذوبعليشاه
  .والسالم. نمايم شما و كلية فقرا توديع نموده تأكيد بر اطاعت از حضرت مجذوبعليشاه مي

  فقير علي تابنده محبوبعليشاه 
  

  :تلگراف رحلت حضرت محبوبعليشاه به جناب آقاي شريعت به دستخط مبارك
  هو اهللا

  578قم خيابان ارم كوي شريعت مقابل داروخانة نصر پالك 
  برادر مكرّم آقاي حاج سيد احمد آقا شريعت فيض علي سلّمه اهللا

نتخاب كردم و از من همدمي پدر و اجداد عالي مقدار خود را ا
آنجائيكه اين رشته گسستني نيست باشارة غيبي زحمت سرپرستي فقرا 
را بعموي عارف و فاضل خود جناب دكتر نورعلي تابنده مجذوبعليشاه 

حضرتعالي نيز سريعاً تجديد عهد . ادام اهللا ظلّه الشّريف واگذار نمودم
شما و ساير . نموده سرپيچي از فرمان آن بزرگوار استكبار از حق است

البته در اينمورد . فقرا را بخداوند متعال و حضرت مجذوبعليشاه سپردم
  .فرمان عليحده نوشته شده كه در زمان مقتضي اعالم خواهد شد

  فقير علي تابنده محبوبعليشاه غفره اهللا
  

  :تلگراف رحلت حضرت محبوبعليشاه به جناب آقاي حائري به دستخط مبارك
  هو اهللا
  همكف 55نسب پالك  ران اختياريه جهانيپاسدا تهران

  الدين حائري ارشادعلي زيد عزّه خدمت برادر مكرّم جناب آقاي شمس
مشيت الهي چنين است كه فقير علي تابنده محبوبعليشاه رخت 

تكليف حضرتعالي و بقية آقايان . بربندم و در فراق فقرا بسوزم و بسازم
جناب دكتر نورعلي تابنده ادام مشايخ و فقرا رجوع بعم مكرّم و وارسته 

آنچه كه ايشان اراده فرمودند براي همه مطاع . اهللا ظلّه الشّريف ميباشد
پس از وصال فقير بمعبود و معشوق حقيقي فرمان ايشان در اختيار . است

همگان قرار خواهد گرفت و تا آن زمان نيز سرپرستي فقرا با ايشان 
أذونين در طريقت ملقّب به لقبي خواهد بود و از آنجائيكه هر يك از م

در كلية . خاص هستند آن بزرگوار را به لقب مجذوبعلي ملقّب نمودم
. امور امر ايشان را اطاعت نموده و فرمايش جناب دكتر نورعلي تابنده بمنزلة عرض فقير علي تابنده محبوبعليشاه ميباشد

   .والسالم
  ابنده محبوبعليشاه ت فقير علي
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  :رحلت حضرت محبوبعليشاه به جناب آقاي حائري به دستخط مباركتلگراف ديگر 

  هو
121  

  تهران خيابان جنوبي پارك شهر، حسينية اميرسليماني
  الدين حائري ارشادعلي برادر مكرّم جناب شمس

تكليف جنابعالي رجوع بخليفه و . خداوند مرا به لقاي خود طلبيد
ي تابنده مجذوبعليشاه جانشين اين فقير عموي مكرّم جناب دكتر نورعل

رد و قبول ايشان را رد . تجديد عهد نموده اطاعت نمائيد. سلّمه اهللا ميباشد
در خاتمه . سالم مرا بعموم فقرا رسانيده حليت بطلبيد. و قبول فقير بدانيد

                    .           نمايم اطاعت از جناب دكتر نورعلي تابنده مجذوبعليشاه تأكيد مي
  علي تابنده محبوبعليشاه فقير

  
  حضرت مجذوبعليشاه 

حضرت اهلادي ايل الّشريعة و الطّريقة املنتهي يف الفقر و الفناء مرضّي اولياء 
اهللا موالنا املعظّم آقاي حاج دكتر نورعلي تابنده جمذوبعليشاه سليل جليل 

 1306مهر ماه  21در  العارفني آقاي صاحلعليشاه طاب ثراه حضرت قطب
هجري قمري مصادف با  1346ربيع الثّاني  17شمسي مطابق با هجري 

پس از . زاد روز حضرت نورعليشاه ثاني قدم به عرصة وجود نهادند
مراهقت و تربيت نزد پدر بزرگوارشان در بيدخت گناباد در موطن 
خويش مقدمات علوم اسالمي و هيأت قديم و نجوم را نزد ايشان فرا 

شمسي با احراز رتبة  1324در سال . نمودندگرفتند و به تهران عزيمت 
اول مراحل ديپلم ادبي و سال بعد ديپلم طبيعي را از دبيرستان علميه 
تهران به پايان رساندند و وارد دانشكدة حقوق دانشگاه تهران شدند و 

موفّق به اخذ درجة ليسانس در رشتة حقوق قضائي  1327در سال 
قيق در معارف اسالمي پرداختند و گرديدند و همزمان به مطالعه و تح

خصوصاً فقه و اصول را نزد اساتيد فن باالخص حضرت رضاعليشاه 
و مرحوم شيخ محمد سنگلجي شركت  ةآموختند و در كالسهاي درس مرحوم استاد شهابي و استاد سيد محمد مشكو

ت دادگستري انتقال يافتند و شغل رياست به وزار 1329در سال . كردند و ضمناً در وزارت امور خارجه استخدام شدند مي
به دست پدر  1331در سال . دار گرديدند ادارة سرپرستي دادسراي تهران و متعاقباً مستشاري دادگاه استان تهران را عهده

بزرگوارشان حضرت صالحعليشاه وارد در طريق سلوك و قدم در وادي فقر نهادند و براي تكميل تحصيالت خود به 
خورشيدي پس از اتمام تحصيالت در رشتة ادبيات فرانسه و اخذ درجة دكترا در  1336در سال . ت كردندفرانسه عزيم



136 

  .پردازند رشتة حقوق به ايران مراجعت نمودند و به ادامة مشاغل مختلف قضايي در وزارت دادگستري مي
و روش حضرت سلطانعليشاه  طي چند سفري به اروپا با هانري كوربن مستشرق معروف فرانسوي كه بسيار به مكتب

بار ديگر در شهريور . مند بود مالقاتهاي مكرّر داشتند و مطالعاتي را نيز با ايشان در موضوع مذكور شروع كردند عالقه
 المللي مديريت قضايي به پاريس عزيمت و در مؤسسة بين -با بورس دولت فرانسه جهت مطالعات حقوقي 1347

(I.I.A.P.)  گاهاً در  1355پس از بازنشستگي در سال . موفّق به اخذ ديپلم مديريت قضايي شدندو  مشغولبه تحقيق
پس از انقالب . شغل وكالت دادگستري فعاليت و در اين سال مجدداً براي مطالعه و تحقيق به فرانسه عزيمت نمودند

معاونت وزارت دادگستري و مدتي به سمتهاي معاونت وزارت ارشاد و عضويت هيأت امناء مديريت سازمان حج و سپس 
  . نمايند گيري مي به ميل شخصي كناره 1359همچنين وزارت دادگستري منصوب و در مهر ماه 

ايشان در تمام سالهاي اشتغال خود به امانت و صحت و صداقت در رفتار و گفتار و دقّت در كار و احترام به قانون و 
روحية آزاد انديشي و فعاليتهاي ايشان در همين جهت سبب . بودند اجراي دقيق آن نزد همگان باالخص همكاران مشهور

  .از اين مدت را در سلول انفرادي گذراندندكه چندين ماه بازداشت باشند  مدتها در زندانگرديد كه حدود 
خورشيدي مطابق با روز رحلت حضرت  1371شهريور  18هجري قمري برابر با  1413ربيع االول  11در تاريخ 

عليشاه، اجازة اقامة نماز جماعت از طرف حضرت محبوبعليشاه به نام ايشان صادر و در نهم ربيع الثّاني همان سال برابر رضا
گردند و  شمسي مصادف با سالگرد رحلت حضرت صالحعليشاه به اخذ فرمان ارشاد با لقب مجذوبعلي مي 1371مهر  15با 

شمسي مصادف با چهلمين روز رحلت حضرت  1371مهر  28مري مطابق با ق 1413ربيع الثّاني سال  22در تاريخ سه شنبه 
 27مطابق با  1417رمضان  6گردد و در تاريخ  رضاعليشاه فرمان وصايت و جانشيني ايشان با لقب مجذوبعليشاه صادر مي

 .پس از فوت حضرت محبوبعليشاه رسماً سرپرستي فقراء گنابادي را عهده دار شدند 1375دي 

الس فقري از يمن وجود و حضور باهرالنور ايشان در ايران و اقصا نقاط جهان زيب و زينت فراوان دارد و اهل امروزه مج
  :گويند اند و به زبان حال مي دل حلقه ارادت ايشان را در گوش كرده

  به تحفه بر سوي فردوس و عود مجمر كن    بگو به خادم جنت كه خاك اين مجلس
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  يشاه به خط حضرت محبوبعليشاه طاب ثراهصورت فرمان حضرت مجذوبعل
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   "سلسله"سخنى با پژوهشگران و محقّقان، پيرامون مفهوم لغوى 
پرسـد مـا خـود را بـر حـق       داشت كه پسر من از من مى اللّهيه چندى پيش اظهار مى يكى از ارادتمندان سلسله متّصله نعمت

شويم كه آنان نيـز   دهيم، متوجه مى وقتى به سخن ديگران گوش فرا مى اما. دهيم دانيم و ديگران را مورد انتقاد قرار مى مى
توان ميـان درسـت و نادرسـت قضـاوتى صـحيح كـرده و        از كجا مى. دهند مدعى حقّانيت بوده و ما را مورد انتقاد قرار مى

  انتخابى دقيق به عمل آورد؟ 
اللّهيه دانسـته   ار كسانند كه خود را رهرو طريقه نعمتآرى، ترديدى نيست كه چنين انتخابى مشكل است، زيرا امروزه بسي

اى جعـل   بسيارى نيز يك شبه آمده و شعبه. اند عناوينى از قبيل قطب و زعيم و بزرگ و پير و پيشوا براى خويش قائل شده
را مـدنظر   "هسلسـل "طلب، فرض واجب است كه معنـاى   در اين ميان بر پژوهشگر حق. اند اللّهيه ناميده كرده و آن را نعمت

  . قرار دهد و از اين زاويه به دعوى مدعيان بنگرد
شود و تا زمانى كه تداوم خود را حفظ نمايد، بر آن سلسله  اى آغاز مى سلسله، رشته متّصله و بالگسستنى است كه از نقطه

دانـد، بايـد رشـته اتّصـال      ىاللّهيـه مـ   اى از سلسـله نعمـت   پس هر مدعى پيشوايى و زعامتى كه خود را شعبه. شود اطالق مى
  . طور پيوسته نشان دهد و به اثبات رساند خويش را بدون گسست و به

براى درك بيشتر مفهوم سلسله بهتر است صفى بسيار طوالنى را درنظر آوريم كـه در آن مردانـى در كنـار هـم ايسـتاده و      
پ نفر اول و دست چپ او دردست راسـت  طورى كه دست راست نفر دوم در دست چ اند به هاى يكديگر را گرفته دست

اكنون تصور كنيم كه هريك از اين افراد . هاى بهم پيوسته بالانقطاع و مرتّباً ادامه دارد و اين زنجير دست... نفر سوم است،
يعنى اين زنجيره متّصله از گذشـته آغـاز شـده و نسـل بـه      . زعيم اين زنجيره و بزرگ اين سلسله، در عصر خود بوده است

هركسـى كـه در ايـن    . هاى متوالى ادامه يافته و هر شخصى از افراد اين زنجيره نماينده يك نسـل اسـت   نسل در طول زمان
هـاى   اى از حلقه صف قرارگاهى داشته باشد و دو دستش به روشى كه ياد شد به دو فرد چپ و راستش متّصل باشد، حلقه

سلسـله  "يـا   "سلسـلة االوليـا  "يـا   "سلسـلة الـذهب  "رود كه از آن بـه   مىشمار  وجود آورنده اين زنجيره به پيونددهنده و به
اى بيايند و در كنـار و   حال اگر شخص يا اشخاصى در يك دوره يا در هر دوره. شود تعبير مى "سلسله طريقتى"يا  "فقرى

ود را بـه  به موازات اين صف بايستند و يك دست خود را به يكى از اشخاص داخل صـف دراز كننـد و دسـت ديگـر خـ     
روند و هرچند خود را منتسب و وابسـته بـه    شمار نمى هاى اين سلسله به اى از حلقه شخص ديگرى بعد از خود بدهند، حلقه

اين سلسله و رشته اصيل و اصلى نمايند، انتسابشان اعتبارى ندارد و اگر ديگران چنين انتسابى را معتبـر بشـمارند، دليـل بـر     
اى كه در حول و حوش يك سلسله اصلى و اصـيل و متّصـل    هاى متفرّقه اما چنين شعبه. بسخطا و اشتباه خودشان است و 

گيرند كم نيستند، و مبدأ حيات خود را از ادعاى شخصى كه براى نخستين بار خود را بدون برهان و بيجا متّصـل   شكل مى
كند، براى پيشبرد دعويش مطـالبى   يى را طرح مىآن نفر اول كه چنين ادعا. كنند نمايد اخذ مى به سلسله حقيقى معرّفى مى

  : گويد از اين دست مى
مانند دعوى مرحوم حاج آقا ميرزاحسن اصـفهانى كـه بـه مرحـوم     (من در خواب ديدم كه به من فرمان طريقتى دادند  - 1

دن توسـط  شـ  حـال آنكـه اخـذ فرمـان طريقتـى در خـواب، يـا تربيـت         98.)عليشاه گفتـه بـود   صدرالعرفا فرزند جناب مست
مانند اخذ حديث در خواب است و مقبـول   -شود  بودن تعبير مى "اويسى"كه از اين امر به  -يكى از بزرگان  "روحانيت"

                                                 
 . 353دى، چاپ دوم، ص نابغه علم و عرفان، حاج سلطانحسين تابنده گنابا - ٩٨
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  . نيست
سلسـله  "كننـد، بايـد    نقل و روايت مـى ) ع( و ساير معصومان) ص(كه حديثى از پيغمبر توضيح اين امر آن است كه كسانى

اى بايد مشخّص كند كه روايتش را از زبـان چـه كسـى شـنيده و بـه       كننده يعنى هر روايت. خود را مشخّص نمايند "استناد
اگـر كسـى بـه    . بهـم پيوسـته گـردد   ] العمل القول و صحيح اشخاص صحيح[ "عدول"هاى  گوش چه كسى رسانده تا حلقه

ر خواب تعليم گرفتم، روايتش عوض اثبات صحت سلسله استناد و اسناد بگويد من اين حديث را مستقيماً از زبان پيغمبر د
بسـيار  . امر طريقـت نيـز بـه همـين صـورت اسـت      . شود گيرد و مردود مى اعتبار است و داخل در سلسله روات قرار نمى بى

ايم و ارواح بزرگان به ما تلقـين و تعلـيم دادنـد،     اند كه خوابنما شده هايى از خود اختراع كرده و گفته كسان آمده و سلسله
اءالدين نقشبند كه به علّت كثرت تعصب در تسنّن و شدت مخالفت با تشيع، براى مقابله با آوازه بلند حضرت مانند شيخ به
اختـراع نمـود و ادعـا كـرد كـه روحانيـت شـيخ عبـدالخالق         ) نقشـبنديه (نـام خـويش    اى به اللَّه ولى بناگاه طريقه شاه نعمت

رسد،  سلسله شما به كجا مى: ام ارشاد رسانده است، و وقتى از او پرسيدندغجدوانى در عالم رؤيا او را تربيت كرده و به مق
رسد و با اين سفسطه خود را از مخمصه اثبات ادعـاى خـود رهانيـد، امـا روشـن       جايى نمى پاسخ داد كه از سلسله كسى به
  . رسد نساخت كه سلسله او به كجا مى

كنند، مبناى صـحت دعـوى خـود را فرمـان و دسـتخط       له حقيقى مىكه خود را منتسب به سلسله متّص برخى از كسانى - 2
بايد توجه داشت كه وجود اجازه و فرمان و دستخط براى اتّصال سابق به الحق الزم است اما . دهند پيشواى سلسله قرار مى

ن كـه از جانـب زعـيم    صـرف ايـ   اى بـه  هر فرمان و اجـازه . كافى نيست، بلكه بايد به دايره شمول فرمان و اجازه توجه كرد
  . گردد سلسله صادر شود، اتّصال يك حلقه را به سلسله موجب نمى

كنند كه پيداست اين امر تفـاوتى   برخى از كسان خود را منتسب به سلسله حقيقى كرده و فرمانى مجعول را مطرح مى - 3
  . با نداشتن فرمان ندارد

ون داشتن فرمان اصيل يا مجعـول، و حتّـى بـدون رؤيـت خـواب،      اى كرده بد برخى از كسان خود را منتسب به سلسله - 4
هـاى   هـاى مطبوعـاتى و اسـتفاده كـالن و بسـيار وسـيع از وسـايل ارتباطـات جمعـى ماننـد روزنامـه            صرفاً از طريق آگهـى 

ا و حتّى خدا هاى تبليغاتى و مطبوعاتى فزون از حد، از خويش پيشوا و راهنم و صرف هزينه... كثيراالنتشار و اخيراً اينترنت
اى را بر خود نهند، عملشـان تصـرّف عـدوانى و از مقولـه      سازند كه پيداست دعوى آنها اعتبارى ندارد و اگر نام سلسله مى

  . غصب و عملى برخالف شرع و قانون و اخالق است
باشد كه محلّ شـبهه   اى گونه صورت مكتوب نباشد و شفاهى باشد ولى بايد صريح باشد و به تواند به تعيين جانشين مى - 5

عليشاه آن را پذيرفتند و فقط حـاج آقـا ملّـا     عليشاه، همه مشايخ جناب مجذوب كه در مورد اجازه جناب مست نباشد؛ چنان
استنكاف كرد و دليل وى هم استناد به فرمانى بود كه آقـاى نورعليشـاه بـراى آقـاى      )مشهور به كوثرعليشاه(رضا همدانى 

ياد كرده و به سـمت پيـر    "فرزند ارجمند آقا محمدرضا"وى در اين فرمان از مشاراليه با عنوان . عليشاه نوشته بود مجذوب
  99 .عليشاه تعيين كرده بود ولى حاج آقا ملّا رضا همدانى آن را فرمان جانشينى براى خود تلقّى كرد دليل جناب مجذوب

* * *  
هـا و فـرامين    خوانيم تا خـود در اجـازه   ن و پژوهشگران را فرا مىحال باتوجه به كليه مطالب مطروحه، خوانندگان و محقّقا

                                                 
اللّهيه در دوران اخير آمده و در مقاله ديگرى با تفصيل بيشترى به آن  شرح اين مطلب كتاب درآمدى بر تحوالت تاريخى سلسله نعمت - ٩٩

 .خواهيم پرداخت
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اللّهيه كدام است و چه كسى در زمان ما حاصل و  درستى دريابند كه سلسله متّصله نعمت بزرگان طريقت كاوش كنند تا به
ر آن، مشـاهده  كه مبنـاى سـنجش امـور د    -با دقّت در اين روش ساده و سهل . باشد حافظ ودايع طريقتى مشايخ سلف مى

طـور   اى كـه بـه   شـود كـه تنهـا رشـته     بر پژوهشگر متّصف ثابت مى -حلقات اتّصاليه از طريق فرامين صريح جانشينى است 
عليشـاه و از   عليشـاه و از ايشـان بـه مجـذوب     عليشاه و از ايشان به مست ناپذير از زمان ما تا مرحوم رحمت پيوسته و گسست
و از ايشان به شاه عليرضاى دكنى و از ايشان به اسالف ايشان دست به دست تا جناب شـاه  عليشاه اصفهانى  ايشان به حسين

نهايتـاً بـه   ... شـيخ احمـد غزالـى و   ... اللَّه دكنى و از ايشان به شيخ عبداللَّـه يـافعى و   اللَّه و از ايشان به جناب شاه نعمت خليل
اللّهيه است كه امر ارشاد  كه عبارت از سلسله متّصله نعمترسد، بيش از يك رشته نيست  السالم مى حضرات معصوم عليهم

  . عليشاه ثانى سپرده شده است عباد در آن در اين جزء از زمان به جناب آقاى حاج دكتر نورعلى تابنده مجذوب
الفـت كـه امـر    االطـالق و بالاسـتثناء از ارائـه فـرامين مسلسـل و مكتـوب خ       ها على ها و شعبه ها و فرقه بر اين مبنا ساير رشته

 "اللّهيه سلسله متّصله نعمت"عنوان  واليت را دست به دست و بالگسست منتقل ساخته، ناتوانند و به اين دليل دعوى آنان به
  . بنهند "اللّهى نعمت"مسموع نيست، حتّى اگر خودشان به تشخيص خود بر راه و روش اختراعى خويش نام و عنوان 

مجموعه اسناد و مدارك موجـود، ايـن آمـادگى را دارم كـه در هـر نشسـت و سـمينار و         كنيم كه با در پايان يادآورى مى
كنفرانس و اجالسى كه در هر نقطه دنيا دعوت شود، شركت جسته و داليل صحت انتساب سلسله را به بزرگـان سـلف و   

دارنـد بـه معـرض قضـاوت      ضعف دعاوى مدعيان ديگر را به اثبات رسانم و از آنان نيز بخـواهم كـه اگـر دليـل و برهـانى     
غرض و دانشمندان اهل فن بنهند، تا طرفين تن به داورى آنان دهيم و يـك بـار بـراى هميشـه مـانع تـداوم ايـن         محقّقان بى

  . حاصل گرديم افزاى بى حديث تشتّت
  

  سيد مصطفي آزمايش
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  در سلسله صوفيه نعمت اللهي سلطانعليشاهي گنابادي )سلسلة االولياء( رشته اجازه
يد املرسلني و رمحٍة للعاملني اشرف النبيني املتمكن يف مقام اوادين املقرب ايل اهللا حّتي تدلّي سيدنا يف الوجود صاحب لواِء س 

  حمّمد صلّي اهللا عليه و آله و سلّم احلمد و املقام احملمود حبيب اهللا
ار و مشرق االنوار حقيقة النقطة البائية و اصل احليوة املائية االسم االعظم و املظهر االمت باب اهللا و وعاء علم اهللا و سر االسر 

موالنا علي بن ايب طالب و جممع علوم االنبياء و مرجع سالسل االولياء مظهر العجائب و مظهر الغرائب و النجم الثاقب 
  صلوات اهللا عليه

  و اجلوهرة القدسية و احلوراء االنسية سيدة النساء و صندوق مصاحف االولياء البتول العذراء فاطمة الزهراء سالم اهللا عليها 
  احلسن عليه الّسالمد حمّم املن و القوس الطالع من االمين ايب و النور الالمع واحلسن اجلامع اجلمال االبني وجملي سّرحضرت ذي 
و ظهور العشق االعلي و املتوّجه باهلمة العليا مقصد العرفاء و اب االولياء و خامس اصحاب الكسا و سيد الّشهدا سّر اهللا  

  ايب عبداهللا احلسني عليه الّسالم االمت و ثار اهللا االعظم املقدس عن الشني
و سيد اجملددين و زين العابدين و سند الزاهدين و كاشف اسرار العرفان و انسان العني و عني االنسان جممع البحرين املقدس  

  مام علي بن احلسني عليه الّسالماال عن الشني
و حافظ معارج اليقني و وارث علوم املرسلني و النباء العظيم و الصراط املستقيم و كاشف حقايق البواطن و الظواهر و جممع  

  الماالمام حمّمد الباقر عليه الّس علوم االوائل و االواخر
  االمام جعفر بن حمّمد الصادق عليه الّسالمو البحر املّواج والسراج الوهاج جمدد االسالم و ناشردين خري االنام القرآن الناطق  
االمام ر و البحر املسجور بامر الّدين قائم و كليم امين االمامة و شجرة طور الكرامة صاحب الرق املنشور و البيت املعمو 

  موسي بن جعفر الكاظم عليه الّسالم
و ناشر السنة و الدين و مرجع اهل اليقني االنسان الالهويت و الروح الناسويت كهف النفوس القدسية غوث االقطاب االنسية  

  االمام علي بن موسي الرضا عليه الّسالمييب و القرآن الالرييب صدر الوري بدر الدجي الكنز الغ
 بنو باب اهللا املفتوح و كتابه املشروح ظل اهللا املمدود سر اسرار الوجود سيد االولياء و سند االصفيا غاية الظهور و االجياد  

  االمام التقي حمّمد بن علي اجلواد عليه الّسالم 
االمام النقي علي بن و مفتاح خزائن الوجوب و حافظ مكامن الغيوب الّناصح الزكي و اهلادي املتقي طيار جّو االزل و االبد  

  حمّمد عليه الّسالم
  االمام حسن بن علي عليه الّسالمو البحر الزاخر و النور الزاهر عنقاء قاف القدم و الصاعد مرقاة اهلمم املؤمتن العسكري  
اجلمع و جممع اجلمال سّر السرار االلوهية و كنه حقايق الربوبية االسم االعظم و و كمال النشاة و نشاة الكمال و مجال  

ناموس اهللا االقدم غواص اليم الرمحانية مسلك االية الرحيمية طور جتلي االلوهية بقية اهللا يف االرض الغائب يف االستار 
  القائم املهدي املؤمتن حجة بن احلسن عجل اهللا فرجه الظاهرية و اهلادي ايل الطرق الغيبية و 

    شيخ املشايخ شيخ معروف كرخي طاب ثراهاّول السلسله و باب الطريقه كنز المعارف و قليل المعارف  
   شيخ سري السقطي طاب ثراهو صاحب العلم الويف و الزاهد الّصفي ايب احلسن  
شيخ جنيد  س ُعلَماِء الّشريعة العامل اهلاديو اول االقطاب يف الغيبة و باب ابواب الطريقة و مظهر احلقيقة سيد الطائفة و رأ 

   البغدادي طاب ثراه
   شيخ ابوعلي رودباري طاب ثراه و حضرت مرّوج الّشريعة و مكمل الطّريقة الواصل ايل رّبه الباري امحد بن حمّمد 
   شيخ ابوعلي كاتب طاب ثراهو جامع املراتب و جممع املطالب و مرجع اويل املفاخر و املناقب احلسني بن حمّمد  
   شيخ اب عمران املغريب طاب ثراهرق االنوار و مشرق االسرار و زين االبرار و شرف االخيار سعيد بن سالم و مش 



143 

   شيخ ابوالقاسم گوركاين طاب ثراهو فخر االعايل و االداين و جملي كلمة كن فكاين و مشرق الّنور المكاين  
   شيخ ابوبكر الطوسي طاب ثراهو العامل بامر اهللا و ناشر دين اهللا املتبحر الناموسي ابن عبداهللا  
   شيخ امحد طوسي غزايل طاب ثراه ملكاشف العامل العايلو جامع العلوم و املعارف و جممع الكرامات و ا 
   شيخ ابوالفضل بغدادي طاب ثراه و الفاضل الّصمداين و العارف الفاضل الودادي و الكاشف سّر املبادي 
   شيخ ابوالربكات طاب ثراهو كاشف االيات و صاحب الكرامات و خوارق العادات  
   شيخ ابومسعود اندلسي طاب ثراهو العامل االساسي و الزاهد املواسي و احملقق االسطقّسي  
   شيخ ايب مدين طاب ثراهو باب مدائن العرفان و لّب علوم االيقان و كاشف رموز القرآن الّزاهد املؤمتن شعيب بن حسني  
   شيخ سعيد الصعيدي طاب ثراهو صاحب الفتوحات القلبيه و اهلادي ايل احلقائق السريه ايب الفتوح  
   شيخ كمال الّدين كويف طاب ثراهو العارف الويف و الكامل الوايف و الّزاهد الّصويف  
   شيخ صاحل بربري طاب ثراهو الّصاحل البادل و املرشد الكامل و الّسالك الواصل  
   شيخ عبداهللا يافعي طاب ثراه و جامع الطرفني و نزيد احلرمني ركن الّدين و اصل املسلمني 
   اهللا ويل طاب ثراه شاه سيد نعمةو رئيس الّسلسله و اب الطّائفة و سيد الطّريقة القطب االزيل و العامل العلي ابن عبداهللا  
   اهللا طاب ثراه الّدين خليل مري شاه برهاناهللا العارف بامر اهللا و جملي اسرار اهللا  و ابن الّشاه سيد نعمة 
   اهللا االول طاب ثراه الّدين حمب مري شاه حبيب واالزل الّدين الّسالك االكمل و العامل االجل وعارف االسرار االبد و ابن برهان 
   اهللا االول طاب ثراه الّدين عطية مري شاه كمال و الّزاهد االعدل و تسبيح اجلمال االمجل الّسيد االجبل 
   اهللا ثاين طاب ثراه الّدين خليل مري شاه برهانة سبع املثاين و فخر االعايل و االداين و حقيق 
   اب ثراهالّدين حمّمد االول ط مري شاه مشسو منبع الكماالت االول و الّسيد العامل اجمللل  
   اهللا ثاين طاب ثراه الّدين حمب مري شاه حبيب و مشيد املباين و مظهر الّرموز و املعاين و صاحب اليقني الّشهودي و العياين 
   الّدين حمّمد ثاين طاب ثراه مري شاه مشسو جممع اجلمع القرآين يف مظاهر الفرق الفرقاين و عامل العلم البياين  
   طاب ثراه اهللا ثاين الّدين عطية مري شاه كمالو غّواص حبرهاي هناين مظهر االوائل و مظهر الثّواين العامل الرّباين  
   الّدين حمّمد ثالث طاب ثراه مري شاه مشسو جنل االولياء و ظهور االصفيا و ختم االتقيا الّسيد املمجد  
   شيخ حممود ساكن دكن طاب ثراه و الّشيخ اجلليل و الفاضل الّنبيل و املظهر االصيل احلميد املؤمتن 
   الّدين دكين طاب ثراه شيخ مشسو الّصفي الكامل و احلكيم العامل تاج العلي و الّدين  
   رضاعليشاه دكين طاب ثراهلّسلطان الّسين و مروج الّشريعة و حميي الطّريقة العارف الويل و ا 
   اهمعصومعليشاه طاب ثرو جمدد السلسلة الرضوية شيخ املشايخ الّشهيد يف سبيل اهللا و ناشر ايات اهللا السيد  
   نورعليشاه اول طاب ثراه و باب الطريقة و وجه احلقيقة سياح مدن االبد و االزل و سّباح حبار العلم و العمل 
موالنا حسينعليشاه  جامع علوم االوائل و االواخر و جممع اصول املناقب و املفاخر قطب سلسله بعد از رضاعليشاه  و 

   اصفهاين طاب ثراه
   موالنا جمذوبعليشاه مهداين طاب ثراهو الفريد الّتبياين و الّصراط املستقيم امليزاين  
   احلاج مريزا زين العابدين شريواين مستعليشاه طاب ثراهعباد اهللا و مسّبح حبار تنزيه اهللا و وجه اهللا و مرجع  
   العابدين شريازي رمحتعليشاه طاب ثراه احلاج مريزا زينو صدر العلماء وبدر العرفاء العامل اجملرد واجمللل املسدد الواصل ايل اهللا  
   احلاج حمّمد كاظم سعادتعليشاه اصفهاين طاب ثراه و نور االولياء و بدر االصفياء املقرب ايل اهللا 
موالنا احلاج مال سلطامنحّمد  و رأس العلما الزهد االمت و اخللق االعظم و باقر علوم اوالد آدم و سلطان العرفا و زين احلكما 

   و جعل اجلنة مثواه بيدخيت گنابادي سلطانعليشاه طاب ثراه
موالنا احلاج مال  املتخصص باهلمة العلية الصادق العلي و الصابر الويل و نور االنوار و مظهر االسرار ذي الوقار و السكينة و 
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   علي نورعليشاه ثاين قّدس سّره الّسبحاين ابن سلطانعليشاه طاب ثراه
 املؤيد بالتائيدات الربانية و مبني االسرار االهلية قطب و ملجإ االجماد و مالذ االوتاد العامل الصمداين و العارف الّسبحاين 

موالنا احلاج شيخ حمّمد حسن صاحلعليشاه قدس اهللا سره  العارفني و صاحل املؤمنني آية اهللا العظمي يف االرضني املويل املؤمتن
  آقاي نورعليشاه طاب ثراه سليل جليل حضرت  العزيز

موالنا املعظم و مالذنا احملترم و قطب العارفني و ملجإ السالكني نتيجة االوليا و زبدة االصفيا زين العرفاء و قرة عني الفقراء  
  ريف سليل جليل حضرت قطب العارفني آقاي صاحلعليشاه طاب ثراه الش احلاج سلطاحنسني تابنده رضاعليشاه ثاين قدس سّره

موالنا و مقتدانا جناب و قدوة العارفني و قبلة السالكني جامع الشريعة و الطريقة املتخلق باالخالق احلسنه حمبوب اوليا اهللا  
   سليل جليل حضرت آقاي رضاعليشاه طاب ثراه حمبوبعليشاه قدس سّره العزيز آقاي احلاج علي تابنده

موالنا املعظم آقاي حاج دكتر نورعلي و حضرت اهلادي ايل الشريعة و الطريقة املنتهي يف الفقر و الفنا مرضي اولياء اهللا  
   سليل جليل حضرت قطب العارفني آقاي صاحلعليشاه طاب ثراه يشاه ارواحنا فداهتابنده جمذوبعل


