
پياتيه پروفسور از خاطره چند

تابنده نورعلي حاج دكتر

شيعه دوم سفر از قبل مامسل) كرد ايران به پياتيه پروفسور كه سفري لين او
گÇرفت) صورت شمسي 13êë سال اوايل در كه عرفان قلمرو به ف تشر و شدن
موجود او در معنوي و ديني ساÄقه گرچه موقعيت آن در بود/ شده ف مشر بهمشهد
حÇضرت مرحÇوم ايام همان تصادفا داشت/ غلبه سفر توريستي جنبه معهذا بود,
نÇعمتاللÇهي عÇرفاني طÇريقه رهÇبر عÇليشاه صÇالح محمدحسن شيخ حاج آقاي
ايشÇان بÇهديدار پÇياتيه پÇرفسور بÇودند/ شÇده ف مشر مشهد زيارت به  گنابادي
پزشكي عظيم سازمان تمام كه ميناليد كسالتي و درد از كه بود تها مد وي ميرود/
هÇميشگي درد ايÇن از را خÇود ناله بودند/ نكرده درك را آن واقعي علت فرانسه
را آن سپس و ميپرسند را درد موضع ايشان ميرساند/ نيز ايشان بهاطالع مزاحم
بÇهزودي كÇه مÇيكنند امÇيدواري اظهار و ميدهند ماساژ ثانيه چند و كرده لمس

داد/ خواهد شفا خداوند
كه ميشود ه متوج و ميرود فرانسه به تهران از و تهران به مشهد از پروفسور
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بÇراي درد ايÇن از كه درمييابد جا متدر و است نداشته دردي روز سه دو اين در
صالحعليشاه آقاي حضرت د مجد زيارت به مشتاق لذا است/ يافته رهايي هميشه
مساÄل بر مطالعهاش رشته و بود همگام او با معنوي جنبه از كه او همسر و ميشود
رفتن بهقصد هردو و ميكند همراهي او با نيز اشتياق اين در بود, متمركز عرفاني
13êê اسفند اواخر در بود) دانسته و شنيده اول سفر در را اسم اين ( كه بيدخت به

ميشوند/ تهران عازم
ميتوانند وسيلهاي چه با كجاستو بيدخت كه بودهاند ر متحي هواپيما در آنها
در ميرسد/ خود اوج به هواپيما از شدن پياده موقع در ر تحي اين و بروند/ آنجا به
ميان در بودهاند, صحبت مشغول او به نزديك گوشهاي در كه نفر چند از اثنا اين
زبان به و ميرود جلو او ميرسد/ پياتيه مرحوم گوش به بيدخت كلمه جمالتشان
فÇرانسÇه نÇيز آنÇان مينمايد/ استطالع آنها از نميدانست) فارسي (چون فرانسه
بÇيدخت عÇازم هم ما ميگويند: او قصد از اطالع و صحبت از بعد و ميدانستهاند
نÇيز مسÇافرين ايÇن بÇراي بÇليت دو آنان باشيم/ آنجا در را نوروز عيد كه هستيم
به فقا مت و بود) آسان و ممكن فوري, بليت تهيه ايام آن در (خوشبختانه ميگيرند

ميروند/ بيدخت
در او با فرانسه زبان دانستن مناسبت به و بودم بيدخت ايام آن در نيز مخلص
صÇالحعليشاه) (حÇضرت ايشÇان از پÇياتيه پروفسور بودم/ محشور روز چند آن
تعيين ايشانوقت بنمايد/ سÆاالتي تا دهند اختصاص او به را دقايقي كه كرد تقاضا
مورد در جمله از عرفاني و اخالقي و مذهبي سÆاالت وي جلسه, آن در  كردند/
يÇا مسÇتقيم خداوند طرف از بايد الهي <رهبر فرمودند: ايشان كرد/ مطرح سلسله
فÇرمودند: و زده مÇثال را بÇزرگ پÇيامبران حÇتي و گÇردد/>, تÇÇعيين بÇÇهواسÇÇطه
تÇعميد غسÇل را وي كه خواست او از و رفت پيغمبر (ع) يحيي نزد <عيسي(ع)
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فÇرمود (ع) عيسي ولي داد تذكر او به را (ع) عيسي معنوي مقام يحيي(ع) دهد/
تربيت تحت (ع) عيسي سپس و دهي تعميد من به تو كه است اين مقتضا امروز
خداونÇد هميشه لذا و شد/> استاد بر مقدم شا گرد كه رسيد مقاماتي به (ع) يحيي
از بعد دارد/ زمين در نجات راه راهنماي و مردم تربيت مأمور فرستادگانش توسط
بود اوليا افضل و اوليا خاتم كه (ع) علي بود, انبيا افضل كه (ص) محمد ما پيامبر
هر ترتيب بههمين و شد او جانشين شريعت) و رسالت نه (و ارشاد و واليت در
امÇام دوازده بÇه مÇا اينكه و كرد تعيين را خود جانشين رسيد مقام اين به كه  كس
و نص جهت از بلكه ميشود پدر جانشين فرزند, كه است بابت اين از نه معتقديم
دوازدهم امام كبراي غيبت بدو در و ميكند تعيين را خلف سلف, كه است تعيين
آن بÇهنام كÇبري غÇيب زمÇان در كÇه شÇد مأمور حضرت طرف از بغدادي جنيد
تÇعيين اجÇازه نيز او به و كرده تعيين هم را خود جانشين و بگيرد بيعت حضرت
و داشت خÇواهÇد ادامه حضرت ظهور زمان تا اجازه سلسله اين و بدهد جانشين
عÇبارات عÇين البته است/ رسيده صالحعليشاه) (حضرت من به اجازه اين امروز

است/ شده مضمون به نقل و نيست يادم ايشان
فÇرمودند: ايشÇان شÇوم/ درويش و بÇمانم مسÇيحي ميتوانم آيا پرسيد: وي
العياذ شدن مسلمان بنابراين بودند, الهي مأمور هردو (ص) د محم و (ع) <عيسي
اوست/ از افضل و (ع) عيسي همان (ص) محمد بلكه نيست/ (ع) عيسي نفي بالله
كه ميپذيرد را اسالف و سلسله همه آيد در درويشي و عرفان سلك به كه  كسي
ماه و خورشيد همچون او جانشين يازده و (ع) علي و (ص) محمد اسالف اين در
وي آنگاه دارند/> قرار سلسله همين در نيز انبيا¾ ساير و (ع) عيسي و ميدرخشند

فرمودند/ قبول كه كرد فقر به ف تشر تقاضاي
مقنعه كه شد هدايت بانوان نزد اندروني به ورود اول همان از نيز وي همسر
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نÇيز اليÇها ÕارÇمش كÇردند/ راهÇنمايي آن از استفاده در را او و دادند او به چادري و
گرفت/ قرار قبول مورد نيز آن كه نمود فقر به ف تشر تقاضاي

حضور غسل از بعد كه دادند دستور و شد داده اسالم غسل دستور دو هر به
ادا را ثالث شهادات (رضاعليشاه) تابنده سلطانحسين حاج آقاي حضرت مرحوم
و اهللا) الا له ا ال Öان شهد ا) عربي الخط رسم با را شهادات ورقهاي روي قبال من  كنند/
معناي هم آن زير و نوشته (Ach-hado an la elah-a ellal lah) فرانسه رسمالخط
شهادتي چه و ميگويند چه بدانند تا بخوانند گفتم: و نوشتم فرانسه بهزبان را آنها
جلسه آن در پذيرفتند/ را او اسالم ليه او غسل همان با شهادات اين از بعد ميدهند/
تÇابنده سÇلطانحسين حÇاج آقÇاي حÇضرت شÇادروان ذ كÇر تÇÇلقين بÇÇههنگام و
به آنان ف تشر از بعد داشتم/ حضور مترجم عنوان به من و دليل پير (رضاعليشاه)
نÇام و مÇحمود شما اسالمي نام فرمودند: عمومي مجلس در بود) جمعه (روز فقر
مريم و روشن محمود است: روشن فاميلي) (نام مشتركتان نام و مريم همسرتان
شÇرعيتان وظايف دريافت براي و كنيد اقتدا را ظهر نماز فرمودند: آنگاه روشن/
پÇهلوي فرمودند: ظهر نماز موقع در آنگاه برآييد/ اطالع كسب درصدد خودتان
مسافر او و بودم مقيم من چون بگوييد/ گفت او چه هر و بايستيد (مخلص) فالني
نيت من ميشد پا بر كه جماعت نماز در گرفتم اجازه ايشان از بخواند) قصر ( كه
اجÇازه ايشÇان چÇون و بگيرد ياد بتواند كه بخوانم ركعت دو و كنم مستحبي نماز
عليشاه صالح آقاي حضرت خود وقتي طريق بدين گفتم/ وي به را مطلب فرمودند

كرد/ شركت نيز وي كردند قيام جماعت امامت به
از كÇردم, پÇاريس به كه سفري در صالحعليشاه آقاي حضرت رحلت از بعد
بهنام محل ساخت متداول كفش يك و ترمه چين عرق يك مادرم مرحومه طرف
براي يادبود بهعنوان بود صالحعليشاه آقاي حضرت استفاده مورد كه ساده  كفش
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عكس كه ديدم و برد خود خواب اتاق به مرا رفتم كه هم ديگري سفر در بردم/ وي
كÇه داد نشÇان هÇمچنين او دارد/ سÇرخÇود بÇاالي را صÇالحعليشاه آقاي حضرت
كه است گذاشته نحوي به ديگري تاقچه در را كفش و تاقچه يك در را عرقچين
و خÇود بÇعدي مشÇاهده اساس بر است/ يادگارها آن از كامل تجليل دهنده نشان
مÇريم هÇمسرش مادريم, بزرگ مادر مرحومه و مادر مرحومه قول نقل همچنين
بÇدون خÇواهÇران جÇمع ميان در او است/ روشن واقعا كه ميداد نشان نيز روشن
و مÇيكردند صÇحبت خÇود بÇهزبان يك هÇر بدانند, را همديگر زبان آنها اينكه

مينمودند/ تفهيم نگاه با را مطالب
بÇيگانگان چÇون تÇرك دو بسÇÇا اي زبÇان هÇم تÇÇرك و هÇÇندو بسÇÇا اي
است بÇهتر زبÇÇاني هÇÇم از هÇÇمدلي است ديگÇر خÇود همدلي زبان پس
دل زبÇان به يا نگاه مبادله با تفاهم و ارتباط و زبان بدون صحبتي هم اين و
حÇال و مÇادرم حÇال همواره كه بود گذاشته روشن مريم نزد خوشي خاطره چنان
بودند نيز من مادربزرگ كه همسرم مادري (مادربزرگ انشا¾اهللا" "مادام او بهقول
هÇمسرم و مÇن از را ميآوردند) بهزبان زياد را "انشا¾الله" جمله خود جمالت در

ميپرسيد/
همسرش با شادروان آن بود/ ماه شهريور رفتيم, پاريس به كه ديگري سفر

1. Avignion

از كردم/ احوالپرسي و زدم تلفن او به بود/ آوينيون1 شهر در خود ييالقي منزل در
مÇن چÇون برويم/ آوينيون به كه كرد دعوت و پرسيد پاريس در ما توقف مدت
براي زودتر هرچه است, كوتاه پاريس در شما توقف ا گر كه پرسيد آوردم, عذر
قرار براي لذا است طوالني توقفمان كه دادم جواب برگردم/ پاريس به شما ديدن
بعدا برويم/ پاريس در او منزل به كه بعد) ماه يك (حدود شد تعيين وقتي مالقات



ايران عرفان 1ê

تÇصميم خانم با و شده ناراحت است/ رمضان ماه در موعود روز كه كرديم توجه
به كه شد موجب تصميم اين انجام در كوتاهي ولي كنيم/ عوض را ميعاد كه  گرفتيم
مانده افطار به يكساعت حدود ( كه ر مقر ساعت موعود روز نكرديم/ عمل آن
گوشه در كه گرد ميزي به روشن مريم مرحومه شديم, اتاق وارد وقتي رفتيم/ بود)
وقت هر گفت: و كرد اشاره بود, شده چيده آن روي خورا كي و داشت قرار اتاق
و رمضان ماه به د مقي اينكه از آوريم/ شما نزد را ميز آن كه بگوييد شد افطار موقع
خÇيلي كرد, خالص ناراحتيمان از را ما اينكه از همچنين و بود آن حلول از مطلع

شديم/ خوشحال
ايÇرانÇيها ما به خصوص به و همه به گناباد به خود سفر از بعد شادروان آن
ا گر بودند كه دانشگاه هر در ايراني دانشجويان بهطوريكه ميكرد محبت خيلي
اسم اينكه بدون دانشجويان بعضي از من و ميكردند مراجعه او به داشتند مشكلي
بعدا ميكندو كمك خيلي ما به كه هست استادي ميگفتند كه شنيدم بدانند را پياتيه
كردم معرفي او به را دانشجويان از نفر چند خود من و است/ پياتيه او نام ميگفتند:

داشت/ معمول را ارفاق حدا كثر و




