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  مقدمه چاپ 
  

  بسم اهللا الرّحمن الرّحیم 
بـاب عطـا و نعمـت     ،حمد و سپاس خداوندي را سزد که به رحمت رحمانی

بر همه بگشاد و به رحمت رحیمی خاصان درگاه را لذّت قرب و وصال چشاند 
و بر جانشـینان  ) ص(و سالم و درود بر حبیب خدا و خواجه کائنات خاتم انبیاء 

کـه پیشـوایان راه یقـین و عرفـان و سـتارگان آسـمان توحیـد و        ) ع( برگزیده او
  . ایقانند

د کـاظم سـعادت     رساله ،اما بعد اي که در شرح حال جناب آقاي حاج محمـ
علیشاه معروف به طاووس العرفاء به قلم مرحوم آقا عبـدالغفار اصـفهانی نوشـته    

ایشان برجاي مانـده  یگانه تألیف مستقلّی است که دربارة زندگی و احوال  ،شده
جنابش متولّد اصـفهان و در اوایـل جـوانی بـه تجـارت اشـتغال داشـتند و        . است

خدمت جناب حاج میرزا زیـن العابـدین شـیروانی مسـت علیشـاه قـدم بـه وادي        
و پـس از رحلـت معظّـم لـه بـا      . سلوك نهاده و در چند سفر مالزم ایشان بودنـد 
علیشـاه شـیرازي تجدیـد عهـد      جانشین ایشان جناب حاج زین العابدین رحمت

هجـري   1276نموده و پس از مدتی سلوك الی اهللا و مجاهدت با نفس در سال 
از طرف معظّم له با لقب مبارك درویـش سـعادت علیشـاه بـه جانشـینی ایشـان       

  . مأذون شدند
جنـاب   ،ولی پس از اینکه جناب حاج زین العابدین شیرازي رحمت علیشاه

چون آن جنـاب   ،را کتباً به جانشینی منصوب کردند) طاب ثراهما(سعادتعلیشاه 
بعضـی کـه کمـال معنـوي      ،به علوم دینی رایج زمان خود آشنائی کامل نداشتند

هـم در زمـان حیـات     ،پنداشـتند برایشـان حسـد ورزیـده     را در فضل ظاهري می
. جناب رحمت علیشاه و هـم پـس از ایشـان اسـباب مخالفـت را فـراهم نمودنـد       

رزند جناب رحمت علیشـاه فرمـانی بـراي عـم ایشـان کـه از       گروهی با کمک ف
بعنـوان جانشـین    ،نوشتند و مشارالیه را با اینکـه ابتـدا مـدعی نبودنـد     ،علما بودند

نامــه جنــاب  بعضــی دیگــر از مخــالفین نیــز گفتنــد کــه اجــازه . معرّفــی کردنــد
چـون و چـرا اسـت و کسـی فرمـانی بـه ایـن         سعادتعلیشاه صریح و صحیح و بـی 

ولی به نظر ایشان مـالك  . بار و صحت از جانب جناب رحمت علیشاه ندارداعت
نـص و اجـازه نامـه نیسـت و بـا ایـن قـول اجتهـاد در          ،در امر جانشینی و هدایت

. مقابل نص کردند که شرح و تفصیل آن در مقدمـۀ کتـاب حاضـر آمـده اسـت     
الهـی و  در حالی که یگانه مالك جانشینی و احراز صالحیت دخالـت در امـور   

اي اسـت کـه شـخص سـابق بـه الحـق        دینی در مذهب شیعه همین نص و اجازه
دهد و دیگـران را در آن مـدخلیتی نیسـت و مـادون را نشـاید کـه مـافوق را         می

 ةاسـباب تفرقـه را در طریقـت علویـه رضـویه نعمــ      و به این ترتیب . تعیین کند
 ةل سلسـله علّیـه نعمــ   اللّهیه فراهم آوردند و باعث پیدا شـدن انشـعاباتی در اصـ   

گردیدند ،السالسل فقر است اللّهیه که ام .  
ذکـر حقـایق تـاریخی بـراي      ،البته مقصود از شرح و بیان آنچـه عـرض شـد   

طلبـی بـا    جـو و حـق   وگرنه هر انسان حقّ ،کسانی است که طالب حقیقت هستند



4 
 

شـیم  به صحت اقوال و دعاوي پی خواهد برد؛ ولی باید متوجه با ،اندکی تحقیق
مـا نیـز بایـد جهـت      ،همانطور که سنت مرضیه بزرگان سـلف ایـن سلسـله بـوده    

اختالفـات ظـاهري بـین سالسـل فقـر و       ،اتّحاد و اتّفاق اسالمی را مدنظر داشـته 
منسوبان طریق و اصـوالً بـین مـذاهب اسـالمی را کنـار بگـذاریم و گوینـدگان        

وحیــد کلمــه شـهادتین و خصوصــاً شـهادات ثــالث کــه پیـرو کلمــۀ توحیـد و ت    
  . باید با یکدیگر به محبت و اخوت اسالمی رفتار کنند ،هستند

جناب سعادت علیشاه به موجب همین اختالفات و همچنین عواملی از قبیـل  
و فقـط روزهـاي دوشـنبه و    غالبـاً منـزوي بودنـد     ،ایذاء عالم نمایان و ظاهربینـان 

تند و لذا در کتـب  جمعه را براي اجتماع فقري معین کرده و رفت و آمدي نداش
مطالب اندکی دربارة ایشان ذکر شده و از ایـن جهـت رسـاله مرحـوم      ،موجوده

  . له مغتنم است آقا عبدالغفار اصفهانی در شرح حال معظّم
اهمیت این رساله باعـث شـد کـه هیـأت تحریریـه کتابخانـه صـالح در سـال         

شـبهات   اي در رفـع بعضـی   شمسی مصمم شود که آن را همراه با مقدمـه  1371
اي نـزد عمـوي    نسخۀ خطی این رساله جزو مجموعـه . القاء شده به چاپ برساند

موجود اسـت کـه ایشـان    ) حفظه اهللا(دانشمندم جناب آقاي دکتر نورعلی تابنده 
نیز با کمال لطف و محبت آن را در اختیار هیأت تحریریه کتابخانه صـالح قـرار   

و قبـل از چـاپ   . الزم را نمودنـد دادند و خودشان نیز در تهیۀ مقدمـه مسـاعدت   
اعلـی اهللا مقامـه   (نیز حضرت والد و موالي بزرگوارم جناب آقاي رضـا علیشـاه   

ولـی   ،صفحاتی از آن را مالحظه کردند و انتشارش را تأیید فرمودنـد ) الشریف

 18( 1413ربیـع االول   11پس از فاجعۀ مؤلمـۀ رحلـت جانگـداز حضـرتش در     
ع و عرفان بـود و  که فقدانی عظ) 1371شهریور  یم و جبران ناشدنی در عالم تشی

ا اینـک کـه بـه اولـین      . چـاپ آن متوقّـف شـد    ،همه ما را یتیم و داغدار کرد امـ
هیأت تحریریه بـه مناسـبت یـادبود     ،شویم نزدیک میسالگرد این ضایعۀ عظمی 

اولین سال رحلت ایشان بر آن شد که مجدداً وسـایل چـاپ آن را فـراهم آورد    
 ،و چـون ایـن رسـاله بسـیار مختصـر و مـوجز بـود       . قیر نیـز موافقـت کـردم   که ف

تـألیف  سـلطان فلـک سـعادت    تصمیم گرفته شد که قسمتی از کتاب مسـتطاب  
جناب حاج مالعلی نورعلیشاه گنابادي کـه مناسـبت بـا موضـوع      جد امجد فقیر

  . ضمیمه آن چاپ شود ،دارد
ورعلی تابنده که در چاپ در خاتمه از عموي بزرگوارم جناب آقاي دکتر ن

این کتاب مساعدت کامـل کردنـد و در فاجعـۀ عظمـی رحلـت حضـرت والـد        
فقیـر را تسـلّی    ،صوري و معنوي بزرگـوارم بـا اینکـه خـود مصـیبت زده بودنـد      

خاطر داده و همراهی نمودند و از آن تاریخ بـه انحـاء مختلـف محبـت و لطـف      
از هیـأت  . کـنم  تشـکر مـی   ،دنـد السـابق از ایـن فقیـر دریـغ نفرمو     خود را کمافی

تحریریه کتابخانه صالح و دیگر کسـانی نیـز کـه در چـاپ ایـن کتـاب زحمـت        
  . متشکرم و مزید توفیق براي ایشان مسألت دارم ،اند کشیده

   1372خرداد  11مطابق  1413به تاریخ عید سعید قربان 
  فقیر علی تابنده محبوبعلیشاه غفراهللا له                      
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  اي بر رسالۀ سعادتیه  مقدمه

  
  بسم اهللا الرّحمن الرّحیم 

هـاي خطّـی    چنـد بـار از یادداشـتها و جـزوه    1،نابغـۀ علـم و عرفـان   در کتاب 
مرحوم آقا عبدالغفّار اصفهانی نام برده شـده اسـت کـه وي شـرحی در حـاالت      

حاج آقا محمد کاظم اصفهانی طاووس العرفاء ملقّب به سعادت علیشـاه   مرحوم
مرحوم آقا عبدالغفّار منسوب آن حضرت و خالۀ او همسـر ایشـان    2.وشته استن

 ،هذا وي کـه درویشـی وارسـته و ارادتمنـدي خـالص نیـز بـوده        علی ،بوده است
و چـون تـاکنون   . حـائز اسـت   شایستگی کامل بر نوشـتن چنـین یادداشـتهایی را   

کتابخانــۀ صــالح  ،کمتــر شــرحی در احــواالت آن بزرگــوار چــاپ شــده اســت

                                                
این کتاب در شرح حال مرحوم حاج مالّ سلطانمحمد گنابادي ملقّب به سلطان علیشاه  .1

ر تألیف جناب حاج سلطانحسین تابنده گنابادي ملقّب به رضا علیشاه است که تاکنون دو با
  ).  48و  43و  33صفحات  ،شمسی تهران 1350 ،چاپ دوم(چاپ شده است 

تألیف  ،رهبران طریقت و عرفانو کتاب ) 39تا  29صفحات (نابغۀ علم و عرفان کتاب . 2
صفحات  ،تهران ،شمسی 1360 ،چاپ دوم(مرحوم حاج میرزا محمد باقر سلطانی گنابادي 

المآثر و و همچنین کتاب ) 403تا  401صفحات  ،3ج  (طرائق الحقایق و ) 234الی  230
از جمله کتبی است که در آنها مختصري ) 204ص  ،باب دهم(تألیف معتمدالدوله  ،اآلثار

   .   در بیان حاالت ایشان ذکر شده است

اي خطّـی بـه خـط     و لذا از جـزوه  ،مناسب دید عین یادداشتها را به چاپ برساند
کـه در کتابخانـۀ آقـاي دکتـر نـورعلی تابنـده موجـود بـود         » درویش شـیرازي «

  . استفاده شد
قسـمت اول رسـاله در شـرح    : این جزوه شامل سه قسمت یا سه رساله اسـت 

بسـم اهللا  «گـردد   از میاحواالت حضرت سعادت علیشاه بوده و با این عبارت آغ
رحــوم اآلقــا  . الـرّحمن الــرّحیم  خــی فــی الطّریــق الم ــلَ مــا کَتَـب اَ قُ نْ اَنْ ــت اَ ببأح

ــا         ــوالِ مولین ح ــضِ اَ ع ــی ب ــبحانی ف ــوره الس ــده اهللا بِنُ غَم ــفهانی تَ ــدالغفّار اص عب
لَه بعین االلفاظ القُدس. سعادتعلیشاه سالم اهللا علیه قُ نْ اَنْ ت اَ ببح اَ الفارسیه قـالَ   ةیـفَ

حمـ لَیه الرَّ ُةع... «  
مکمــل نفــوس  ،مسندنشــین حضــرت انســانی«رســالۀ دوم در شــرح حــاالت 

و دایرة غیب و شـهود   ،معلم علوم اوایل و اواخر ،ناقصه و مظلل رئوس شاخصه
 ،نماینـدة فـیض اقـدس در فلـک اطلـس      ،سرآمد فقها و سردفتر حکمـا  ،را سائر

مظهـر لبـاب معـانی و قطـب هفـت دایـرة        ،قۀ طریقۀ عرفامحور مدار اولیا و منط
ســبع المثــالی الحــاج مــولی الشــهید ســلطان محمــدبن حیــدر محمــد الگنابــدي  

ولـی چـون در مـتن نوشـته     . است که مؤلّف آن ذکر نشـده اسـت  » ...الخراسانی
اســت و حــال آنکــه مرحــوم آقــا » 1330و تــاکنون کــه ســنۀ «آمــده اســت کــه 

و . مسلّماً این تألیف از وي نخواهد بـود  ،ت کرده استرحل 1313عبدالغفّار در 
در آسـتانش   1327تـا سـنه    1312راقم از سنۀ «چون در چند جاي رساله عبارت 

یا مشابه آن آمده است و از طرف دیگر در آخر قسـمت سـوم کـه    » حاضر بوده
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بنـدگان و  قد تَم استنساخه بیـد اقـلّ   «: است چنین آمده 3توضیحاستنساخ کتاب 
شهر شعبان المعظم سـنه   18راب اقدام فقراي نعمت اللهی درویش شیرازي فی ت

» درویـش شـیرازي  «رسد رسالۀ دوم نوشتۀ خود کاتـب یعنـی    به نظر می ،»1330
  . باشد

است که چـون در  توضیح قسمت سوم همانطور که بیان شد استنساخ کتاب 
هر سه رسـاله   ظاهراً ،ق ذکر شده است 1330آخر این قسمت تاریخ کتابت آن 

اینک هیئت تحریریـۀ کتابخانـۀ صـالح    . در این سال نوشته و استنساخ شده است
ت و وقـت مناسـب      به چاپ رسالۀ اول اقدام می نماید و امیدوار اسـت در موقعیـ

  . دیگري به نشر رسالۀ دوم نیز اقدام نماید
آقاي محمد کاظم اصفهانی طاووس العرفـاء از طـرف حـاج زیـن العابـدین      

رحمت علیشاه قطب سلسلۀ دراویـش نعمـت   ) وف به حاجی میرزاکوچکمعر(
ملقّـب گردیـده و   » سعادت علیشـاه «به لقب ) هجري قمري 1278متوفّی (اللهی 

در مسـند ارشـاد بـه جانشـینی حضـرت       1278از  ،به عنوان جانشین معرفی شـده 
ولی به شرحی که ذکـر خواهـد شـد بـدواً یـک      . رحمت علیشاه متمکّن گردید

و سپس دو رشتۀ دیگر خود را به عنوان جانشینی حضرت رحمت علیشـاه  رشته 
  . اعالم نمودند

طاووسـیه و طـاووس   «ضـمن شـرح لغـت    المنجـد  در چاپهاي قدیم فرهنگ 
                                                

تألیف مرحوم حاج مال سلطانمحمد سلطان علیشاه  ،شرح فارسی بر کلمات بابا طاهر عریان 3
  .  ین کتاب پس از مقابله و تصحیح تاکنون سه بار به طبع رسیده استا. اعلی اهللا مقامه

 ،انـد  هاي جدید آن را اصالح کرده اشتباهی رخ داده است که در چاپ» العرفاء
از خـوارج تلقّـی    اي طاووسـیه را فرقـه   ،به این ترتیب که بـه دلیـل تشـابه اسـمی    

س    ،کرده و مرحوم طاووس العرفاء را مؤسس آن دانسته حال آنکه ایشـان مؤسـ
ت       فرقۀ جدیدي نبوده بلکه به جانشینی حضـرت رحمـت علیشـاه در مقـام قطبیـ

 در وجـه تسـمیۀ لقـب    . متمکّن بودندسلسلۀ عرفانی جاري از شاه نعمت اهللا ولی
اشتباه شده و این اشتباه را در چاپهـاي   دچارالمنجد نیز مؤلّف » طاووس العرفاء«

د ایـن احتمـال اسـت کـه         ،بعدي قدیمی نیز ادامه داده است که همـین امـر مؤیـ
ب بِطـاووسِ   «: نویسـد  وي مـی . معاندي موجب القـاي ایـن شـبهه شـده باشـد      قـ لُ

عه لْلثیابِ الْجمیلَـ   . که در این عبارت جنبۀ قدح نهفته است» ...ةالعرفاء لولَ
در فرزنـد حضـرت      4طرائق الحقایق در تألیف حاج میرزا معصـوم نایـب الصـ

در وجـه تسـمیۀ ایـن لقـب      ،رحمت علیشاه که معاصر و مقارن ایشان بوده است
چون در جوانی خوش لباس و نیکو سیما بـود و در مجـالس فقـرا    ... «: نویسد می

دشاه ثانی بـه  مرحوم شاهنشاه غازي محم ،قیام به انجام مقاصد و مرام آنها داشته
بـا ایـن   المـآثر و اآلثـار   صـاحب  . »ایشان لقب طاووس العرفـاء مرحمـت فرمـود   

طـاووس العرفـاء اصـفهانی نـامش حـاج میـرزا       «: کنـد  عبارات از ایشان یـاد مـی  
در سلسـلۀ  . محمدکاظم از جملۀ معاریف عرفا و مرشـدین طالـب طریقـت بـود    

. رسـید  ختیـار او بـه وقـوع مـی    اللهیه زمانی دراز دسـتگیریها بـه اعتبـار و ا    ةنعمـ

                                                
 . 403ص  ،جلد سوم .4
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رحلـتش در دارالخالفـه اتّفـاق     ،شهرت این شخص در تمام ایران منبسط اسـت 
  .»5افتاده

شرحی در مورد حضرت سعادت علیشـاه آمـده   نابغۀ علم و عرفان در کتاب 
نام آن جناب حـاج آقـا محمـدکاظم و    « 6:شود که با کمی اختصار ذیالً درج می

زیـرا جـدش شـیخ زیـن الـدین اصـفهانی و بـه         ،دالدین بـو  معروف به شیخ زین
مـذکور اسـت داراي دو جنبـۀ شـریعت و طریقـت بـوده و       طرائق طوري که در 

الـدین   اول ایشان آقا محمـد شـیخ زیـن    ،رشتۀ پسري: فرزندان او دو رشته شدند
مرحوم حاج  اول ،که از علماي بزرگ اوایل زمان قاجاریه بوده و رشتۀ دختري

اللهیه و جمع بین ظـاهر و   ةیشاه که از اقطاب سلسلۀ نعمـمحمدحسین حسین عل
باطن داشته و بزرگترین شاگردان خـالوي خـود آقـا محمـد در فقاهـت بـوده و       

  . سپس به خدمت نورعلیشاه اصفهانی رسیده است
جناب حاج آقا محمد کـاظم نیـز از ایـن طایفـه بـوده و در اصـفهان متولـد        «
خـدمت جنـاب حـاج میـرزا      ،تغال داشـت در اوایل جوانی بـه تجـارت اشـ   . شده
العابدین شیروانی مست علیشاه تلقین ذکر و فکر یافته و چنـدي بـه خـدمت     زین

ق که حضرت مسـت   1253در سال . ایشان مشغول و در بعض سفرها مالزم بود
علیشاه از عالم ناسوت گذشت و بـه سـاحت عـالم جبـروت پرداخـت و جنـاب       

ایشان خدمت  ،رازي را جانشین خود نمودحاج زین العابدین رحمت علیشاه شی
                                                

  .  204ص  ،باب دهم ،تألیف عبدالعلی میرزا معتمدالدوله ،المآثر و اآلثار .5
  . 39تا  29صفحات  ،نابغۀ علم و عرفان .6

آن جناب تجدید عهد نموده و مدتها بـا نهایـت صـدق و ارادت در راه سـلوك     
و در . قدم زد و این راه پرخوف و خطـر را پیمـوده بـه کمـال منظـور نائـل شـد       

تلقـین ذکـر انفاسـی و اوراد بـه طـالبین خطّـۀ       ق اجـازة   1271اواخر شوال سال 
ده شد و در سال بعد مجدداً اجازة تلقین ذکر حیـات یافتـه و   اصفهان به ایشان دا

خالفت و جانشـینی از طـرف    سال هزار و دویست و هفتاد و شش هجري فرمان
جناب رحمت علیشاه براي ایشان صادر شـده و درویـش سـعادت علیشـاه لقـب      

  » ...یافت
جناب رحمت علیشاه در شب یکشنبه هفدهم صفر سال هـزار و دویسـت و   «
د و هشت هجري به رحمت واسعۀ الهیه پیوسـته و سـراي پـرمالل را بـدرود     هفتا
وقار شیرازي در تاریخ وفات ایشان اشعاري گفته که بـر روي سـنگ قبـر    . نمود

  : نوشته شده و شعر آخر آن این است
  ره به بزم انس جست آن هادي راه یقین      گفت بهرسال تاریخ وفات او وقار 

بعضـی هـم آن را   . وده گرفت و دوتا حساب نمـود ولی الف آن را باید ممد
اند و حتی در روي سنگ قبـر هـم    ق گفته 1277یکی گرفته و وفات را در سال 

اي از آن جناب در دسـت اسـت    لیکن نامه. نوشته شده 1277در زیر این مصرع 
که به آقاي سعادت علیشاه مرقوم داشته و فقراي اصفهان را به پیروي ایشان امـر  

باشـد و چـون در    ق مـی  1277ت و تاریخ این نامه غرّه جمادي االولی نموده اس
این نامـه معلـوم    ،روز و ماه رحلت اختالف نیست و فقط در سال اختالف است

و نیـز از ایـن نامـه معلـوم     . ق بوده اسـت  1278کند که رحلت آن جناب در  می
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نجـا ایـن   چـه در آ  ،در زمان حیات ایشان نیـز بـوده  شود که زمزمۀ اختالفات  می
مســموع شــد بعضــی نوشــتجات از جانــب فقیــر  «عبــارت مرقــوم گردیــده کــه 

اجماالً بدانیـد   ،بوده اند که مخالف فقر بوده است و این مباین رأي فقیر فرستاده
فقیر من عندي شما را زحمت بـه امـور نـداده و تـا مـأمور از مشـایخ و بزرگـان        

فقیر فرستاده خـالف خـدا و   اي به اسم  شدم و اگر کسی نوشته نبوده مزاحم نمی
  » .تا آخر ،رسول و ائمۀ هدي علیهم السالم بوده

به واسـطۀ ایـن    ،و چون جناب سعادت علیشاه بر مسند ارشاد متمکّن گردید«
و چـون حـاج   . اختالفات عدة کمی از فقراي سابق با ایشان تجدید عهد نمودند
اج میرزاحسـن  آقا محمد در مقابل مدعی جانشـینی شـدند و پـس از چنـدي حـ     

صفی نیـز در قبـال هـر دو ادعـا نمـود و جنـاب حـاج آقـا محمـد کـاظم مـورد            
به عالوه علمـا و ظـاهر نمایـان نیـز در اذیـت و       ،بدگویی مدعیان ارشاد واقع شد

از ایـن رو ایشـان غالبـاً منـزوي بـوده و فقـط        ،کوشیدند آزار آن جناب زیاد می
ه بود و در مـدت دورة دعـوت خـود    دوشنبه و جمعه را براي اجتماع معین نمود

که نزدیک به شـانزده سـال طـول کشـید کسـی را هـم بـراي دسـتگیري تعیـین          
خـود آن جنـاب نیـز کسـانی را کـه حقیقتـاً در       . ننموده و شیخ مجـازي نداشـت  

از ایـن رو عـده   . نمـود  کردنـد دسـتگیري مـی    طلب بوده و استحقاق تام پیدا می
هریک از آنان مجسمۀ شوق و عشـق و پـر    ولی ،فقراي آن زمان خیلی کم بوده

  » .کرد از آتش محبت دوست بودند و کراماتی هم از آنها بروز می
ق پس از مسـافرت بـه خراسـان بـه واسـطۀ       1281آن جناب در حدود سال «

اذیت و آزار دشمنان در اصفهان مجبور به جالي وطن شده و در تهـران اقامـت   
س و بـاکو و اسـالمبول بـه مکـۀ معظمـه و      ق از راه تفلـی  1289گزید و در سـال  

ق از راه جبـل بـه نجـف و     1290مدینۀ طیبه مشرّف شـده و در مـاه ربیـع االول    
یکی از همراهـان او در آن  . کربال مشرّف شد و از آنجا به تهران مراجعت نمود

حاج محمدرضا یزدي ساکن تهران و دیگر حـاج محمـد حسـن اصـفهانی     سفر 
  . »دهمعروف به خطیب باشی بو

ــه خراســان نمــود و صــید   1280آن جنــاب در حــدود ســال « ق مســافرتی ب
مقصود را که عبـارت از جنـاب حـاج مـال سـلطانمحمد بـود بـه دسـت آورد و         
ــر      ــس از آن خــود کمت ــرار داد و پ ــل نمــود و جانشــین خــود ق تربیــت و تکمی

 ایشان نیـز خـالف ادب دانسـته بـه    . کرد نمود و به گناباد حواله می دستگیري می
: این امر سـبب شـد کـه آن جنـاب فرمـود     . نمود حضور آن جناب راهنمایی می

و از . شود و باید رخت از ایـن عـالم بربنـدیم    بودن ما موجب تعویق امر فقرا می
طرف دیگر برحسب ظاهر نیز پس از مراجعت از سفر مکّه ضعف مـزاج رو بـه   

را کـه از   ق خطـاب ارجعـی   1293تـا آنکـه در بیسـت و دوم محـرم      ،تزاید بود
  » .عالم غیب رسید لبیک گفته و به سعادت ابدي نایل گردید

مرحــوم آقــا عبــدالغفار اصــفهانی در مجموعــه یادداشــتهاي خــود از خالــۀ  «
قبـل از رحلـت آن   : کند که خویش که عیال مرحوم سعادت علیشاه بود نقل می

دیدم قطیفـۀ سـفیدي دور خـود گرفتـه و      ،جناب به اطاق مخصوص ایشان رفتم
. انـد  به وضـع چمباتمـه نشسـته    ،سر مبارك روي دو دست و دو دست روي زانو
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سپس به مـن نگـاه فرمـود کـه     . سر مبارك بلند کرده و فرمود بروید به آن اطاق
از آن نگاه وحشت زیادي به من روي داد و از ترس مضـطرب شـدم و برگشـتم    

اشـت و  و رفتم به اطاق دیگر پهلوي اطاقی که آن حضرت در آنجـا تشـریف د  
: دست بلند نمـوده و سـه مرتبـه فرمـود    دیدم سر را از روي . کردم از در نگاه می

چـون ایـن   . به اذن اهللا و قطیفه را به روي خود کشیده بـه جانـب قبلـه خوابیدنـد    
ناگاه از ماها صداي گریه بلند شد و فهمیدیم کـه آن حضـرت    ،حالت را دیدیم

  . »به سراي جاودانی انتقال نموده است
یز شخص نامبرده از بعض فقراي آن زمان نقل کرد که جنـابش کسـالتی   و ن«

یـک روز جمعـه یـا دوشـنبه برحسـب مقـرّر        ،پیدا کرد و چون حالش بهتر شـد 
روز آخر چلّـه چـه روز اسـت؟    : پرسید ،بیرون آمده و بیشتر فقرا حضور داشتند

فرمــود انشــاءاهللا همــه آســوده . روز جمعــه بیســت و دوم محــرّم: عــرض کردنــد
سپس بـا همـه وداع کـرد و همـان روز      ،فقرا همه به گریه درآمدند ،خواهید شد

  ».جمعه که سؤال کرده بود رحلت نمود
به تهـران  از اصفهان : و نیز از مرحوم میرزا محمدصادق نمازي نقل کند که«

به زیارت آن جناب آمـده و همـان روز وفـات وارد شـدم و چـون بـه در منـزل        
م ایشـان قلیـانی آورد ولـی صـداي گریـه از انـدرون       سـلمان غـال   ،ایشان رسیدم

سـپس فقـرا جمـع شـدند کـه      . انـد  ملتفت شدم که ایشان رحلـت نمـوده   ،شنیدم
روي حـوض منـزل را چـادر کشـیدند و تخـت       ،جنازه را در منزل غسـل دهنـد  

روي آن گذاشته لباس را از بـدن ایشـان درآورده و چنـد نفـر از فقـرا از جملـه       

باشـی و چنـد    الحسین گنابادي و حاج محمدحسن خطیبجناب آقاي میرزا عبد
اختیـار دم   من چون چشمم به بدن ایشان افتـاد بـی  . نفر دیگر مشغول غسل شدند

 ،کـردم  باغچه افتادم و سر را به سنگ دم باغچه تکیه داده با حالت بهت نگاه می
در این بین از آن سمت منزل طرف روبروي خـود دیـدم کـه جنـاب حـاج مـالّ       

  . »حمد سلطان علیشاه وارد شده و مشغول تغسیل شدندسلطانم
تـوان منکـر    شود و نمـی  البته این قبیل امور بر اثر انقالب حال بیننده پیدا می«

این حاالت شد و ممکن است فقـط یـک نفـر ببینـد و دیگـران نبیننـد و از نظـر        
  » .روانشناسی و علم الروح نیز صحیح است

زاده حمزه در زاویۀ حضرت عبدالعظیم جسد آن بزرگوار را در صحن امام«
حجره سراج الملک که از مریدان بود بـه خـاك سـپردند و مـال محمـد صـادق       

  : روشن در تاریخ وفات ایشان گفته
  دان جمع کن سال رحلتش می             علی و رحمت و سعادت را

شـود آن اسـت کـه     و از حسن اتفاق که حمل بر کرامت مرحوم روشن مـی 
و جناب حاج شـیخ عبـداهللا حـائري    ) حاج مالعلی(ی جسد جناب نورعلیشاه ثان

  » .رحمت علیشاه نیز بعدها در پهلوي همان قبر شریف دفن شد
عبدالغفار در مجموعـۀ خـود نوشـته     سن آن جناب به طوري که مرحوم آقا«

آن جناب غالباً ضـعف   ،اند و مطابق آنچه ایشان نوشته. قریب به هفتاد بوده است
مغرب حال سستی و ضعفی بر ایشان غالـب شـده و دو    ویژه پس از نماز ،داشت

تا آنکه قـدري بهتـر    ،مالیدند کشید که مدتی پاهاي ایشان را می ساعت طول می
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آنگاه مشغول نمـاز  . کشید فرمود و قلیان می شده سپس یک فنجان قهوه میل می
فرمـود و سـاعت    شد و غالباً چهار ساعت از شب گذشـته شـام میـل مـی     عشا می
قبل از اذان صبح هم بیدار شده و در موقع بیـداري غالبـاً حـال    . وابیدخ شش می

گفـت و غالبـاً از فنـاي دنیـا و لـزوم انقطـاع از مـا         مراقبه داشته و کمتر سخن می
  : خواند فرمود و این بیت را بسیار می سوي اهللا سخن می

  دگر چشم از همه عالم فرو بند         تو آن دلبر که داري دل بر او بند
یـک شـعر را در کتـاب واعـظ قزوینـی       ،مود چهل سال قبـل از ایـن  فر و می

  : کنم و آن این است دیدم از بس خوشم آمد فراموش نمی
  »و ز نیکی خود عیب نماي دگران باش  در گفتن عیب دیگران بسته زبان باش 

یکــی از فرمایشــات آن جنــاب کــه بــه یادگــار مانــده آن اســت کــه روزي «
ین تهرانی یا مال محمدصالح فریـدنی بـه اخـتالف اقـوال از     مرحوم مال غالمحس

آیا دلیل عقل حجت است یا نـه؟  : ایشان مطابق اصطالح علم اصول پرسیده بود
عقل من یا عقل تو؟ اگر عقل من است حجت است و اگر عقل تـو  : فرموده بود

منظور آن است که عقول کامله چون بینا و آگـاه بـه آداب   . است حجت نیست
باشند و عقـل آنهـا بـر اسـرار احکـام شـریعت واقـف         و خطرات آن میسلوك 

  . »آنچه بگویند صحیح است ولی عقول ناقصه از خطا و نقص دور نیستند ،است
و نیـز یکــی از پیــروان از ایشــان پرســیده بــود فــرق بــین مــا و علــی الّلهیــان  «

مـوده  دانیم؟ جـواب فر  علی را مافوق بشر می در صورتی که ما نیز مقام ،چیست
گوینـد خـدا نیسـت علـی      علی نیسـت خداسـت و آنهـا مـی     گوییم بود که ما می

یعنی ما علی را فانی مطلق در ذات حـقّ دانسـته و او را آینـۀ سـراپا نمـاي      . است
ه    ةبعبـار . دانند ولی آنها خودش را قائم بالذّات می ،گوییم حق می اخـري توجـ

او را  ،ت کـه مظهـر حـق اسـت    ما به علی باالصاله نیست بلکه به اعتبـار ایـن اسـ   
یعنـی   ،چنانکه توجه به اسماء حق بایـد بـه همـین نحـوه باشـد     . واسطه قرار دهیم

چـه   ،آنها را باید آئینۀ مسمی قرار دهیم و متوجه الیه حقیقی همان مسمی اسـت 
شـریف  چنانکـه حـدیث    ،اگر توجه ذاتاً به خود اسم باشد خالف توحید اسـت 

نْ عبد ا: رسیده که قَـد  م اسم و المسمی فَ نْ عبد الْ رو م فَ قَد کَ السم دونَ المسمی فَ
   د حـ قَـد و لَیـه فَ ع ی بِایقاعِ االَسماءسمالم دبنْ ع و م ك رَ یعنـی هرکـه اسـم را    . اَشْ

بدون مسمی پرستش کند کافر است و هرکه هـم اسـم و هـم مسـمی را بپرسـتد      
و اسـم را آئینـه آن قـرار دهـد یکتاپرسـت و      مشرك و هر که مسمی را بپرسـتد  

  » .موحد است
د فرمـوده بـود ایـن        « دیگر از فرمایشات که به آقاي حـاج مـال سـلطان محمـ
مقصـود  . جبر و تفویض مراتب حال سالک و از درجـات سـلوك اسـت   : است

آن است که سالک راه خدا در بعض مراحل که هنوز فـانی نشـده و خـودي او    
کنـد   شـود کـه گمـان مـی     بیند و حال او طوري مـی  ا مؤثّر میبین نرفته خود راز 

و گاه هم به واسطۀ شهود عظمـت   ،خداوند امور او را به خودش تفویض نموده
و  دانـد  حق همه چیز را در او فانی دیده و او را در تمام مراحل وجود مـؤثر مـی  

ر آن حـال  اگـر در غیـ  االّ باهللا  ةالحول والقوشود که  حال جبر براي او پیدا می
  » .شود گفته شود جبر نامیده می
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همچنین به هنگام اولین مالقات جناب حاج مالّسلطانمحمد با جناب آقـاي  «
عید فـی    «ایشان از آقاي سعادت علیشاه معنی حدیث  ،سعادت علیشاه سـ عید اَلْسـ
والشّقی هطْنِ اُمب هطْنِ اُمکه سواد  من«: دهند ایشان جواب می. پرسند را می» فی ب

طن الوالیه باشد گمان می ولی ،صوري و اطالعات علمی ندارم کنم مراد فی ب. «
مقـام والیـت    ،ةانا و علی ابوا هذه االُمـ: فرمود) ص(طور که پیغمبر  یعنی همان

سمت مادري نسبت به افراد دارد و مقام نبوت سمت پـدري و هرکـه در جهـت    
او هـم سـعید اسـت و هرکـه در      عاقبـت  ،والیت خوشـبخت و سـعادتمند باشـد   

یعنی قبـول والیـت ننمـوده و بـه کمـال منظـور نائـل         ،جنبۀ والیت بدبخت باشد
   7».شقی است ،نشود

و نیز یکی از علما در مجلسی ایراداتی بر ایشان گرفته و از جملـه گفتـه بـود    
. دانید و براي کسی اختیـاري در دارایـی قائـل نیسـتید     که شما مال را مال اهللا می

ده کـانَ   دانم که  بلی من مال خودم را مال خدا می: رموده بودندف و ما فی یـ بدالع
  » .گویم ولی مال دیگران را این چنین نمی ،لمواله
و نیز یکی از دوستان در خدمت ایشان این ربـاعی را کـه جنبـۀ مـزاح دارد     «

  : خوانده بود
  در وقت صباح چایی و شیر خوش است 

  ن و سرشیر خوش استچون ظهر رسید نا

                                                
 . 48ص  ،نابغۀ علم و عرفان .7

  چون عصر شود چایی نمسه نیکوست 
  در نیمۀ شب نالۀ کفگیر خوش است 

  : ایشان در جواب بالبداهه این رباعی را گفته بودند
  در وقت صباح جلوة پیر خوش است 

  چون ظهر رسید نان نیم سیر خوش است 
  چون عصر شود دیدن اخوان نیکوست 

  » وش استدر نیمۀ شب نالۀ شبگیر خ      
اَهـلُ  : فرمایـد  کسی از ایشان معنی این حدیث قدسی را سؤال کرد کـه مـی  «

یعنی اهل بهشت به نعمتهـاي   ،یشتَغلون بیالنَّعیمِ یشتَغلُون بِنَعماته و اَهلُ الْجحیمِ 
فرمـود مـراد از نعـیم نعمتهـاي دنیـا و      . آن مشغولند و اهل دوزخ به من مشـغولند 

کفّارند که به نعمتهـاي دنیـا مشـغول و از خـدا روگرداننـد و      منظور از اهل نعیم 
باشند که بـه خـدا و یـاد     مراد از جحیم سختیهاي دنیا و از اهل جحیم مؤمنین می

ایـن دنیـا   . ُ الْکافِرةاَلدنیا سجنُ المؤمنِ و جنـَّ: او اشتغال دارند چه مطابق حدیث
  . ر بهشت استبراي مؤمن حکم جحیم و دوزخ را دارد و براي کاف

از جملـه آقـاي دکتـر    : کرامتهایی هم براي جناب سعادت علیشاه نقل شـده «
علی نور گفتند که من در اوایل جوانی و شـروع بـه طبابـت پیرمـرد مریضـی را      

هـاي مـا بـود     سال عمر داشت و در همسایگی 90نمودم که در حدود  معالجه می
کـردم بـا او آشـنایی پیـدا      مـی در مـدتی کـه از او عیـادت    . به نام حاج ابوالقاسم

رفـتم و از او راجـع بـه گذشـته و      کرده به طوري که بعدها نیز براي دیدن او می
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از جملـه در یکـی از   . نمـودم  اي کـه بـه خـاطر دارد سـؤال مـی      مطالب تـاریخی 
در  ،موقعی که حاج محمد کاظم طاووس العرفا بـه تهـران آمـد   : جلسات گفت

مـن   ،رفتنـد  اي براي مالقات ایشان می ها عدهو چون شب. همسایگی ما منزل نمود
حسـن  رفتم و به واسطۀ دیانت و حسن اخـالق و   هم از نظر همسایگی گاهی می

زمـانی خشکسـالی   . رفتم معاشرت که از ایشان دیدم عالقه پیدا کرده و بیشتر می
عجیبی شد که همۀ مردم تهران به ستوه آمده و قحطی شـدیدي حکمفرمـا شـد    

و هـر روز یـک    ،ل و التجاء به درگاه الهی بلند نمـوده بودنـد  و مردم دست توس
و . رفتنـد  دسته با یک نفر امام جماعت یا واعظ براي نماز استسقاء به خـارج مـی  

رفتم چون کار من دّاللی در بازار بـود و مرکـز اخبـار     من شبها که نزد ایشان می
رهـاي تـازة شـهر    کـه خب  پرسیدند از این رو هرشب از من می ،شهر هم بازار بود

از جمله امروز فالن امام جماعت با فالن عـده  . گفتم چیست؟ و من به ایشان می
کـنم   گفتنـد گمـان نمـی    اند و ایشان در جواب می براي نماز باران به خارج رفته

آمـد و بـر    شـد و بـاران نمـی    طـور هـم مـی    و اتّفاقاً همـان . خداوند اجابت فرماید
ــ  نگرانـی مـردم افـزوده مـی     ر تعـداد نمـاز بـاران و نمازکننـدگان افــزوده     شـد و ب

امـروز مسـیحیان و ارامنـه بـراي     : گفتم ،یک شب که از من پرسیدند. گشت می
شـب  . کنم مورد اجابـت واقـع شـود    باز هم فرمود گمان نمی. دعاي باران رفتند

امـروز یهودیـان   : گفـتم  ،بعد که نزد ایشان رفتم و از اخبـار تـازة شـهر پرسـیدند    
پـس بـر خداسـت کـه دعـاي      : ایشان فرمـود . اي باران بیرون رفتندشهر براي دع

من پیش خود تعجب کـرده کـه چطـور تـاکنون هریـک از      . آنها را اجابت کند

طـور جـواب داده ولـی     اند ایشـان آن  زهاد و عباد و علما و وعاظ یا مؤمنین رفته
کـه  و با خـود گفـتم معلـوم شـد کسـانی       ،گویند راجع به یهودیان این چنین می

مـوقعی کـه بیـرون آمـدم      ،قـدري نشسـته بـودم    .دانند صادقند ایشان را کافر می
طـور کـه بـه طـرف منـزل       دیدم هوا ابر و مختصر بارانی هم شروع شده و همـان 

کرد و به طوري شدید شد که تا وقتی بـه منـزل رسـیدم     رفتم باران شدت می می
بـه طـوري    ،شـدت داشـت  لباسهاي من کامالً تر شده بود و دنبالۀ آن هـم بـاران   

که رفع نگرانی عموم گردید و بر تعجب من افزود که چگونـه ایشـان آن کـالم    
و با آنکه قبالً تصمیم گرفته بودم کـه دیگـر   . طور هم شد را گفتند و اتّفاقاً همان

ایشان پـس از  . چون کالم ایشان صدق شد و باران آمد شب بعد هم رفتم ،نروم
گویا دیشب از کالم ما تعجب نمـوده و ناراحـت   : ندتعارفات معموله به من گفت

اظی کـه بـراي       ،هم شده بودي ولی آن هم علتی دارد زیرا ائمـه جماعـت و وعـ
رفتند براي تظاهر و ریا بود که اگر در آن روز باران بیاید به مـردم   نماز باران می

 ،بـود پس دعاي حقیقـی بـاران ن   ،نشان دهند که بر اثر دعاي آنها این باران آمده
ولی یهودي مادي محض اسـت و تـا راه چـارة    . از این رو خداوند باران نفرستاد

پـس   ،شـود  او مسدود نشود و درمانده و مضطرب نگـردد بـه خـدا ملتجـی نمـی     
دعـاي یهودیــان در موقــع اضــطرار و درمانـدگی اســت و خداونــد هــم دعــوت   

  . »فرماید مضطرّین را از هر دین و مذهبی باشند اجابت می
یز به طوري که از بعضی معتمدین و موثّقین مسموع شد شبی در بیرونـی  و ن«

ایشان جلسۀ فقري منعقد بوده و ایشان به داخل منزل رفته اتفاقاً بر اثر باد شـمعها  
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ه و یـاد خـدا بـدون          خاموش شده و بعض فقرا به یکـدیگر گفتـه بودنـد بـا توجـ
) وشـن هـم شـده بـود    گفتند ر و به طوري که می(کبریت شمعها را روشن کنیم 

در این بین آقاي سعادت علیشاه از منـزل بیـرون آمـده و تغّیـر نمـوده و فرمـوده       
ایـد؟ روشـن شـدن چـراغ از      چرا شما نام خدا و یاد خدا را کوچک نمـوده : بود

همت کند با یاد خدا کوه را از جـا  تواند اگر  مؤمن می ،کبریت هم ساخته است
  » چیزهاست یاد خدا براي باالتر از این ،بکند
  : اند مولوي علیه الرحمه نیز فرموده به همین مضمون که ایشان بیان نموده«

  8»ظنّ افزونی است کلّی کاستن    از خدا غیر از خدا را خواستن 
موجبـاتی بـراي تجزیـه و     ،غالباً در دورانهاي آرامش و قبول عامه از تصوف

نیـز کـه   فـوت حضـرت رحمـت علیشـاه     بعـد از  . شود ادعاهاي مدعیان دیده می
طـور کـه ذکـر     همـان  ،اقبال عامه و توجه اولیاي امور به تصوف قابل توجه بـود 

در ایـن بـاره چنـین آمـده     ارزش میراث صـوفیه  در کتاب . شد انشعابی رخ داده
. طلبـی شـد   سلسلۀ نعمت اللّهی بعد از نور علیشاه دچـار تمـایالت تجزیـه   «: است

علیشـاه مـدعی والیـت بـود و هـم حـاج مـال محمدرضـا         بعد از او هـم رحمـت   
ا پیـروان    10پیروان کوثر بعدها به سلسلۀ محبوب علیشاهی 9.کوثر معروف شد امـ

                                                
 . 39تا  29صفحات  ،علم و عرفان نابغهتا اینجا به نقل از کتاب  .8
حضرت نورعلیشاه اول فرمانی براي حضرت مجذوب علیشاه نوشته و در آن چنـین مقـرّر    .9

كمـاالت   ،جناب قدسي القاب فضـايل مـآب   در اين اوان ميمنت اقتران كه عايل... « :اند داشته
حـاجي صـفرخان   فرزند ارمجندي حممـد جعفـربن    ،املوحدينة السالكني و زبدة عمد ،اكتساب

                                                                                                      
به تاريخ بيست و دوم شهر حمرم احلرام سـنة  ... قراگوزلو كه مديت است مديد و عهدي است بعيد

هزار و دويست و هفت در ارض اقدس كربالي معلّي مشاراليه را عارج معارج عـزو عـالء بـه    
اب بني السالكني به خطاب مسـتط  ،تفويض شغل ارشاد موقع امتحان و ابتالي حضرت موال منود

كه يكي ديگـر از  ... العارفينش به لقب ارمجند جمذوبعلي ملقّب گردانيدة شاهي خماطب و در زمر
فرزندان وحدانيت توأمان كه ظاهراً و باطناً با مشاراليه مست مناسبت و قوه مرافقت داشته باشد به 

عقـول و  لذا عاليجناب قدسي القاب فضايل و كماالت اكتساب جـامع امل ... معاضدت تعيني منود
العارفني فرزند ارمجند آقا ة احملققني و خالصـة السالكني قدوة املنقول حاوي الفروع و االصول زبد

الواصـلني  ة العارفني و زبدة رضا كه او نيز عهدي است كه به ارشاد حضرت واليت نشان ساللـ
اینجـا مؤلّـف   در . »...فرزند ارمجند كامكار حسني عليشاه به شرف ذكر مدام و مراقبت فكر متام

بـدین قـرار کـه بعـد از حضـرت       ،انـد  دچـار اشـتباه شـده   ارزش میراث صـوفیه  فاضل کتاب 
و بعد از فوت . نورعلیشاه و در زمان ارشاد حضرت حسین علیشاه فرمان مذکور تأیید گردید

ا بعـد از   . حضرت حسین علیشاه نوبت ارشاد و قطبیت به حضرت مجذوب علیشـاه رسـید   امـ
جناب مال  ،علیشاه که جانشینی ایشان به حضرت مست علیشاه رسید فوت حضرت مجذوب

محمدرضاي مذکور در این فرمان خود را به جانشینی حضرت مجذوب علیشاه تعرفه کـرده  
بعد از فوت حضرت مجـذوب   ،کردند که چون فرمان مذکور براي دو نفر است و اظهار می

و حضرت رحمت . ق انشعاب به وجود آمدرسد و به این طری علیشاه قهراً قطبیت به ایشان می
جناب مالّ محمدرضا لقب کوثرعلیشاه انتخـاب  . علیشاه جانشین حضرت مست علیشاه بودند

نمود و حال آنکه لقب فقري باید از طرف قطب وقت اعطا شود و هم اینکه در این فرمان از 
منظور فرمـان داللـت    گردد که معلوم می ،و بدون لقب یاد شده است) آقا رضا(ایشان به نام 

بـه عـالوه اینکـه فقـط قطـب       ،در ارشاد است و ایشان به سمت پیردلیل تعیین گردیده بودنـد 
زیرا اختیـار بـا    ،کند تواند جانشین خود را تعیین نماید و جانشین بعدي را تعیین نمی وقت می

  . قطب زنده است
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رحمت علیشاه هم بعد از او بعضی بیعت با سعادت علیشاه اصفهانی کردنـد کـه   
بعضـی هـم مریـد     ،11جانشین او حاج مالسلطانعلی مؤسس سلسلۀ گنابـادي شـد  

                                                                                                      
بـین طرفـداران دو سلسـله و    آمـده اسـت   بستان السیاحه و طرائق الحقایق بنا به شرحی که در 

اي تشکیل گردید که کتب هریک از دو فریق نتیجۀ  خود رهبران جلسه بحث و تقریباً مباهله
مرحوم صدرالممالک اردبیلی که از ارادتمندان . نمایند آن جلسه را به نفع خویش توجیه می
بـود   بعد از فوت ایشان گرچه مدتی در حـال توقـف   ،و مشایخ حضرت مجذوب علیشاه بود

ولی بعداً به حضرت مست علیشاه تسلیم گردید و حتی با وساطت او فرمـان نایـب الصـدري    
در وقـایع  تـاریخ منـتظم ناصـري    اعتماد السـلطنه در  . براي حضرت رحمت علیشاه صادر شد

صدور فرامین و احکـامی کـه بعـد از قتـل قـائم مقـام از طـرف        «: نویسد می. ق.ه 1251سال 
تـاریخ  بـه نقـل از   (شـورت و دخالـت صـدرالممالک بـوده اسـت      محمدشاه صـادر شـد بـا م   

). 21ص  ،چـاپ دوم  ،تألیف دکتر مسعود همـایونی  ،هاي طریق نعمت اللهیه در ایران سلسله
کـه مؤلـف آن خـود از ارادتمنـدان     هاي طریقه نعمت اللهیه در ایران  تاریخ سلسلهدر کتاب 

تـاریخ منـتظم   بـه نقـل از    ،باشـد  مـی ) در سلسـله کوثریـه  (اي  جناب حاج محمد حسن مراغه
مرحوم رحمت علیشـاه   ،در همین موقع بود که از طرف محمد شاه قاجار«: افزاید میناصري 

یک ) مست علیشاه(به نایب صدري فارس منصوب گردید و به حاج زین العابدین شیروانی 
ــه نــام تیــول داده شــد   د دهــ کــه ایــن خــود نشــان مــی » .ده ششــدانگ در نزدیکــی شــیراز ب

          .  صدرالممالک از ارادتمندان حضرت مست علیشاه بوده است
ه بـه جنـاب حـاج محمـد        .10 چون در این اواخر و مقارن تألیف کتاب مذکور رشـتۀ کوثریـ

حسن آقا پیر مراغه معروف به محبوب علیشاه رسیده بود و ایشان مـدت بالنسـبه طـوالنی در    
 . به نام محبوب علیشاهی معرفی کرده استمؤلف سلسله را  ،این مسند متمکّن بودند

ري    .11 چون دوران قطبیت حضرت سعادت علیشاه کوتاه بود و ایشان در علوم ظـاهري تبحـ

یـی نیـز پیـرو حـاج      دسـته  ،اه شدند که هنوز به نعمت اللهـی معروفنـد  منور علیش
میرزا حسن اصفهانی شدند که معروف شد به صفی علیشاه و خانقاه او هنـوز در  

طریقـۀ او   -معروف به صـفا  -تهران باقی است اما جانشین او علیخان ظهیرالدوله
  »12.را با طریقۀ فراماسونري درآمیخت

  
      نما لزوم راهنما و شرط راه

الزم اسـت مبنـاي    ،سـابق الـذکر بپـردازیم    قبل از اینکه به بررسی انشـعابات 
در مکتـب تصـوف کـه طـی طریـق      . انشعابات و اهمیت اجازه نامه اشـاره شـود  

ک کـادح الـی       صراط المستقیم است به سوي حقّ و توجه به  یـا اَیهـا الْانسـانُ انـَّ
برالقیهحاً فَمکَد براي ورود در صراط المستقیم و آمادگی براي کوشش  13،ک
 ،و سالک به هر انـدازه در ایـن راه پـیش بـرود    . محتاج به راهنما است» فمالقیه«
توان گفت عرفان حـالتی   شود و می او به عظمت ذات خداوند بیشتر می» عرفان«

                                                                                                      
شهرت سلسله زیـادتر شـد    ،در زمان جانشین ایشان حضرت سلطان علیشاه گنابادي ،نداشتند

س «به عنـوان  توان  و به نام سلسلۀ گنابادي معروف گردید و شهرت چنین نامی را نمی مؤسـ «
  .  نام مبارك ایشان نیز حاج مالّ سلطانمحمد است نه حاج مالّ سلطانعلی. گفت

چـاپ  / 122و  121ص  ،چاپ اول ،دکتر عبدالحسین زرین کوب ،ارزش میراث صوفیه .12
  .  99ص  ،پنجم

 اي انسان تو در کوشش و رنج فراوانی در راه پروردگارت هسـتی و . 6سوره انشقاق آیه  .13
  . رسی باالخره به او می
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و کننـد   تعبیـر مـی  » طریقـت «معنوي است که از سلوك در راه حقّ که از آن به 
  . باشد شود و داراي درجات می حاصل میتصوف 

بخصوص براي شخص ناآشنا بـه راه   ،گونه که در طی طریق دنیایی اما همان
در طی طریـق   ،نیاز به راهنما محسوس و بدیهی است) مادیت(و محیط ظلمانی 

ل به راهنمایی زد که به راه آشناسـت  تشـخیص  . به سوي حقّ نیز باید دست توس
ت            راهنما نیز امري مشـکل ولـی ضـروري اسـت کـه اگـر کسـی بـا خلـوص نیـ

والّـذینَ  مسـلّماً بـه مصـداق آیـۀ شـریفۀ       ،بکوشد تا راهنماي واقعی را پیدا کنـد 
چنـین  . خداوند کوشش او را مصاب خواهد نمود 14،جاهدوا فینا لَنَهدینهم سبلَنا

ـ   » طلـب «کوششی که به اصطالح عرفـا و تصـوف    ه نـام دارد از ضـروریات اولی
  : زیرا ،است

  پس به هر دستی نباید داد دست     اي بسا ابلیس آدم رو که هست 
تـوان طـی طریـق     اعتقاد تمام سالسل تصوف آن است که بدون راهنما نمـی 

کرد و راهنما نیز باید مجاز در ارشاد از طرف رهبـري باشـد کـه او نیـز بـه نوبـۀ       
و  ،رسـد  مـی ) ص(پیغمبـر   خود مجاز از رهبر سابق است و این سلسلۀ اجـازه تـا  

منتهی چه بسا بعد از ارشـاد و هـدایت    ،اند حتّی پیمبران نیز مرشد و راهنما داشته
از «. اند که باالتر از راهنمایشـان بـوده اسـت    از طرف آن راهنما به مقامی رسیده

این رو عقیدة متصوفه مطابق فرمایش بزرگان شیعه آن است که هیچکس تـا بـه   
                                                

هـاي خـود را بـه آنهـا      مـا راه  ،و کسـانی کـه بـراي مـا بکوشـند     . 69سوره عنکبـوت آیـه    .14
  .  نماییم می

شود و تا خود را به استاد نرسـاند   در راه کمال وارد نمی ،نکندکامل اتصال پیدا 
انبیا و اولیـا هـم بـدون راهنمـا بـه      . شود داراي علوم معنوي و فضایل روحی نمی

او گفت تو از . براي تعمید نزد یحیی رفت) ع(چنانکه عیسی  ،اند مقصد نرسیده
تعمیـد   دهـم ولـی تـو بـه روح القـدس      من کاملتري چه مـن بـه آب تعمیـد مـی    

الحال بگذار که ما را همین مناسب است تـا  : جواب داد) ع(عیسی . خواهی داد
رشتۀ وصایت هم از زمـان آدم تـا خـاتم و تـا      15.تمام عدالت را به کمال رسانیم

                          .  »16انقراض عالم منقطع نشده و نخواهد شد و نص سابق بر الحق شرط است
ازة سابق به الحق تنها دلیل حقّانیـت اسـت و نفـس وجـود همـین      بنابراین اج

شود که او شـرایط معنـوي الزم را در تعیـین جانشـین      اجازه در کسی باعث می
شـود حـقّ آن    و هرکسی که مأذون و منصوص بـه ارشـاد مـی   . خود کسب کند

دارد که دیگري بعد از خود را به دلیل همین نص و اجازه تعیین کند و دیگـران  
معیـار  «اهمیت نص و اجازه تا آنجاست کـه  . اند ا در این امر حقّ دخالت ندادهر

ه  ت و بطالن امور دینیۀ الهیـل و وجهـۀ        ،صح اذن و اجـازه اسـت کـه مایـۀ توسـ
و رسم نبود که بدون اجازة بزرگان خبري را روایت کننـد چـه    ،توجه آن است

هـی و فتـوا نماینـد و نشسـتن     جاي آنکه دستگیري یا تلقین ذکر و فکر یا امر و ن
و سلسـلۀ  . در مناصب الهیه بدون اجازه سابق شقاوت و ضاللت و اضـالل اسـت  

اجازة مشایخ روایت و بیعت و هدایت معنعن و مسلسـل اسـت تـا حضـرت آدم     
                                                

 .  آیه پانزدهم ،باب سوم -انجیل متی .15
  . 59ص  ،نابغۀ علم و عرفان .16



16 
 

و بنا به بعضـی روایـات    18حضرت پیغمبر نیز نزد ابوطالب شاگردي کرد. 17»)ع(
شاگردي که بعـداً  . ب حضرتش بودسلسلۀ هدایت آن حضرت مطابق سلسله نس

    19.سر گذاشت همه استادان را پشت
  نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت

  به غمزه مسأله آموز صد مدرس شد
  

  انشعابات بعد از حضرت رحمت علیشاه 
ارشاد منحصر است به بررسی صـحت  بنابراین توجه شد که مسئله صالحیت 

و ذیالً بررسی این اتصال را در مورد سـه نفـر کـه     ،اتصال به مرشد و قطب سابق
  : دهیم انجام می ،بعد از حضرت رحمت علیشاه سلسله از آنان جاري شد

  حاج آقا محمد کاظم اصفهانی طاووس العرفاء سعادت علیشاه  -1
  حاج آقا محمد عم حضرت رحمت علیشاه معروف به منور علیشاه  -2
  صفی علیشاه حاج میرزا حسن صفی معروف به  -3

فرمانهــاي حضــرت رحمــت علیشــاه اســت کــه بــراي آقــاي  2و  1دســتخط 

                                                
  . 345ص  ،651حقیقت  ،تألیف جناب حاج مالعلی نورعلیشاه ثانی ،صالحیه .17
 . 349ص  ،اهمانج .18
تألیف حضـرت آقـاي حـاج مالّعلـی     سلطان فلک سعادت در این زمینه فصلی از کتاب  .19

نورعلیشاه ثانی در خاتمه کتاب آورده شده که براي توضیح بیشتر بهتر است به آنجا مراجعه 
 . شود

فرمــانی اســت منتســب بــه  3دســتخط شــمارة . ســعادت علیشــاه صــادر گردیــده
و  20حضرت رحمت علیشاه که مستند جناب حاج آقا محمد قـرار گرفتـه اسـت   

جناب حاج میـرزا حسـن    21.نمونۀ خط حضرت رحمت علیشاه است 4دستخط 
  . اي استناد نکرده است وشتهصفی به ن

  

                                                
چنـین نیسـت بلکـه حتـی      3مورد تصدیق و قبول هر سه فرقه است و فرمان  2و  1فرامین  .20

  . و شرح آن خواهد آمد ،حاج میرزا حسن صفی در آن تردید کرده استجناب 
این نمونه خط که در حاشیه جنگ خطـی موجـود بـوده اسـت بـه کتابخانـه آقـاي دکتـر          .21

بسـیاري مشـایخ و بزرگـان وقـت عرفـان       ،در ایـن جنـگ خطـی   . نورعلی تابنـده تعلـق دارد  
اي بـه انشـا و خـط حـاج میـرزا       یدهاند و من جمله در صفحۀ آخر آن قصـ  یادداشتهایی نوشته

طرائـق الحقـایق   شود که با نقل این قصـیده در   حسن قارانی مشهور به نبی السارقین دیده می
تـألیف دکتـر محمـد ابـراهیم باسـتانی پـاریزي       پیـامبر دزدان  و کتـاب  ) 409ص  ،جلد سوم(
 .  صحت این جنگ مورد تأیید قرار گرفته است) 98و  97چاپ پنجم ص (
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  فرمانهاي حضرت سعادت علیشاه 
از طـرف  ) 2و  1دستخط شمارة (شوال المکرّم  1276و  1272فرمان مورخه 

عنوان شده و با اسـتناد بـدانها صحتشـان مـورد تأییـد قـرار گرفتـه        طرائق مؤلّف 
مقبـول ایشـان را    و مردود ایشـان را مـردود فقیـر و   «نهایت آنکه عبارت  .22است

با توجه به اینکـه مؤلّـف   . یا سهواً یا عمداً حذف شده است» مقبول فقیر شمارند
بدواً مرید جناب حاج آقا محمد بوده و بعد از فوت ایشـان ابتـدا خـود را    طرائق 

را براي خود برگزیده اسـت و نیـز   » معصوم علیشاه«جانشین ایشان دانسته و لقب 
اهمیـت ایـن تأییـد و     ،رزند حضرت رحمت علیشاه اسـت با توجه به اینکه وي ف

  . شود حذف عبارت درك می
جناب دکتر جواد نـوربخش کرمـانی کـه فعـالً در سلسـلۀ جاریـه از جنـاب        

از  ،دفتـر نهـم   ،گلستان جاویدحاج آقا محمد در خانقاه ایشان متمکّن هستند در 
ودن عـین فرمـان   یاد کرده و با گـراور نمـ  ) 2دستخط ( 1276فرمان مورخۀ سال 

آن را بـه عنـوان اجـازة شـیخیت تلقّـی       ،باشد که متضمن عبارت محذوفه نیز می
پس از حضرت رحمـت علیشـاه جنـابش از حضـرت     «: نویسند کرده و چنین می

منور علیشاه اطاعت ننمود و اجازة شیخیت خود را از حضـرت رحمـت علیشـاه    
نک متن اجـازه نامـۀ شـیخیت    ای. مشغول به دستگیري و ارشاد شد ،کافی دانسته

  . اند و سپس به درج متن فرمان پرداخته» .کنیم آن جناب را عیناً نقل می
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تحت سرپرسـتی جنـاب   (صوفی فصلنامۀ خانقاه نعمت اللّهی لندن موسوم به 
بـه ایـن مطلـب     ،1368مورخـۀ زمسـتان    ،در شمارة پنجم) دکتر جواد نوربخش

) مجموعـه حاضـر   2دسـتخط  ( 1276سال گراور کردن عین فرمان پرداخته و با 
شـیّخیت  متن دستخط جناب رحمـت علیشـاه در مـورد    «: نویسند در ذیل آن می

» .ق صادر شـده اسـت   1276جناب مالّ محمد کاظم سعادت علیشاه که در سال 
تـألیف خـود آقـاي دکتـر نـوربخش و نـه در       گلسـتان جاویـد   ولی نه در کتاب 

نـامی بـرده نشـده اسـت و حـال       1272و  1271از فرمان سالهاي صوفی فصلنامۀ 
کنـد آن دو متضـمن    درك مـی  ،اگر آن دو فرمان را مطالعه کنـد آنکه خوانندة 

بایـد بـاالتر از   ) 2دسـتخط  (باشد و مسـلّماً فرمـان سـوم     اجازة کامل شیخیت می
        . اجازة شیخیت باشد

تقی اي کـه آقـا مـال محمـد     جناب حاج میـرزا حسـن صـفی علیشـاه در نامـه     
کـه از طـرف   (دیـوان صـفی علیشـاه    نویسـند و در مقدمـۀ    محالّتی به ایشان مـی 

انتشارات صفی علیشـاه بـا مقدمـه و تحـت نظـر مرحـوم آقـاي مولـوي گیالنـی          
نوشـتۀ  «: دهنـد  درج است چنین پاسخ می) مشهور به وفا علیشاه چاپ شده است

گوییـد در   ارشاد نامه در این باب سند هسـت یـا نـه؟ اگـر سـند هسـت چـه مـی        
دانستید نوشـته بـه آن    طاووس با آن اعتبار با آنکه می نوشتۀ حاجی محمد کاظم

صحت و اعتبار در دست کسی نیست و به دلیل همـان نوشـته جمعـی را مـردود     
ت مـن         خواند و می می گفت یا نوشته بیاورید فـوق نوشـتۀ مـن یـا تصـدیق قطبیـ

و کتابـت آن توسـط    1276مـه  نا  و بدین نحو صحت اجازه» 23.کنید یا مردودید
و . شخص حضـرت رحمـت علیشـاه مـورد تأییـد و قبـول اطـراف قضـیه اسـت         

ایـن فرمـان بـا خـط حضـرت رحمـت علیشـاه در        گذشته از اینها مطابقت خـط  
نیـز تأییـد دیگریسـت بـر اینکـه      ) 4دسـتخط شـمارة   (حاشیۀ جنگ سابق الذکر 
  : ردازیمپ اینک به بررسی این فرمان می. دست خط معظّم له است

در اجــازه «: آمــده اســت ،20صــفحه  ،در فصــلنامۀ صــوفی ســابق الــذکر -1
یک جا با صـراحت   ،اند اي که جناب رحمت علیشاه به سعادت علیشاه داده نامه

که براساس آنچه سینه به سینه نقل شـده حکایـت از    ،»مجددا«: عنوان شده است
علیشـاه بـه سـعادت     کـه جنـاب رحمـت    24اي آن دارد که چون اجازه نامۀ اولیه

ه بـه بیسـواد بـودن ایشـان         علیشاه دادند و ایشان را روانۀ اصفهان کردنـد بـا توجـ
بناچـار از سـوي جنـاب رحمـت علیشـاه اجـازه نامــۀ       ... کـاربرد الزم را نداشـت  

دیگري با شـدت و صـراحت و تجلیـل و تمجیـد بیشـتر از ایشـان صـادر شـد و         
  » ...هان شدندجناب سعادت علیشاه مجدداً مأمور به اصف

شـنیده یـا   » سینه به سـینه «جا و از هیچ منبعی چنین نقلی به عنوان  اوالً در هیچ
 25کـه  ) 1343بهمـن   ،دفتـر نهـم  (گلستان جاوید خوانده نشده است و حتی در 

سال قبل از فصلنامه تـألیف گردیـده چنـین ادعـایی ذکـر نشـده اسـت و معلـوم         
  . یی را از چه منبعی ذکر نموده استنیست فصلنامه مذکور این نقل قول ادعا
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 .   اولیه چاپ نشده است) هاي یا اجازه نامه(اجازه نامه  .24
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حضـرت  ) و نه فرمان اولیـه (ثانیاً با وجود اینکه در هیچ جا از فرمانهاي اولیه 
در این قسمت از فصلنامه از وجـود فرمـان    ،سعادت علیشاه ذکري به میان نیامده

یاد شده است و شـاید ایـن یـادآوري از آن جهـت     ) بدون نقل متن آن(اي  اولیه
  . را موجه سازد» قل سینه به سینهن«است که 

از طـرف حضـرت رحمـت علیشــاه     1271ثالثـاً در فرمـان صـادره در شـوال     
اجازة تلقین ذکر انفاسی و اوراد آن را به طالبین خطّۀ اصـفهان مرحمـت نمـود    «

ثانیاً به اجازة تلقین ذکر حیات و اوراد آن به نهجی کـه رسـیده    1272و در سال 
اي کـه در اینجـا تحـت     اجـازه  » ...25باشـد مفتخـر گردیـد   بود و در هرجا طالبی 

ایـن  ). 1دسـتخط  (در حاشیۀ همان فرمان اولیه است  ،عنوان ثانیاً ذکر شده است
جـاي   شود کـه طـالبین حـق در اصـفهان یـا      مجدداً قلمی می«: فرمان چنین است

دیگر هرکجا که باشد به هم برسد مأذون هستند که ذکر انفـاس و ذکـر حیـات    
 ،شـود در فرمـان دوم کـه اعطـاي منصـب شـیخی مطلـق        مالحظه می. »...ورادو ا

جا بـوده و نسـبت بـه فرمـان اولّیـه ترقـی        ذکر حیات و انفاس و همچنین در همه
  . به کار رفته است» مجدداً«لغت  ،باشد می

بـه عکـس آنچـه فصـلنامه     » مجـدداً «بنـابر آنچـه گذشـت اسـتعمال لغـت       -2
بلکـه اعطـاي    ،تجدید همان اجازه نامـه قبلـی نیسـت   استنباط کرده است صوفی 

و چـون در فرمـان دوم سـمت شـیخیت حضـرت      . منصبی باالتر از گذشته است
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اعطـاي منصـب بـاالتر اسـت      1276مسـلّماً فرمـان    ،سعادت علیشاه مطلق گردید
  . یعنی جانشینی

مــردود ایشــان را مــردود فقیــر و مقبــول ایشــان را مقبــول فقیــر  «عبــارت  -3
شود نه در فرامین مشایخ و عبارتی کـه در   در فرامین جانشینی ذکر می ،»دشمارن

و بـه دلیـل همـان نوشـته     ... «سابق از مقدمۀ دیـوان صـفی علیشـاه ذکـر کـردیم      
نیز جناب حاج میرزا حسن صفی چنین معنـایی را  » ...خواند جمعی را مردود می

  . تأیید کرده است
  

  فرمان مستند جناب حاج آقا محمد 
آمده است مستند سلسـلۀ جنـاب حـاج آقـا محمـد       3نی که در دستخط فرما

از دو اجازه نامۀ صـادره از طـرف   ) دفتر نهم(گلستان جاوید در کتاب . باشد می
در سـنه  «: نویسـد  مؤلـف کتـاب مـی   . حضرت رحمت علیشاه نام برده شده است

حضرت رحمت علیشاه مسـافرتی بـه کرمـان فرمودنـد و از آنجـا      هجري  1272
» .نامه را براي جناب حاج آقا محمد منور علیشـاه بـه شـیراز فرسـتادند     ه اجازاین 
 ،19در صـفحه   ،الـذکر  سـابق صـوفی  در فصلنامه . کند گاه فرمانی را ذکر می آن

نیز از چنین فرمانی نام برده شده است ولـی در هیچیـک از ایـن دو مأخـذ عـین      
عینـاً گـراور    1277گر به تاریخ با توجه به اینکه فرمان دی. فرمان گراور نگردیده

که فرزند حضرت رحمت علیشـاه بـوده و   طرائق شده است و از طرفی صاحب 
ابتدائاً به جناب حاج آقا محمد دسـت ارادت داده اسـت در هـیچ جـا از وجـود      
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نظر از اصـالت آن اصـوالً وجـود ایـن      بنابراین صرف ،کند چنین فرمانی یاد نمی
 1273سفر حضرت رحمـت علیشـاه را در سـنۀ     طرائق. فرمان مورد تردید است

و این تاریخ با تاریخی که در مورد فرمان اولیه ادعـایی ذکـر شـده     26ذکر کرده
  . مطابقه ندارد ،است

گلسـتان  چـاپ و گـراور شـده اسـت کـه       1277اجازه نامه دیگري به تاریخ 
سابق الذکر هر دو را به خط حضـرت رحمـت علیشـاه    صوفی و فصلنامۀ جاوید 

  . نام برده است» دستخط«سته و از آن به عنوان دان
نیـز از  ) 2دسـتخط شـمارة   (با توجه به اینکه فرمان حضرت سـعادت علیشـاه   

طرف این دو مأخـذ مـورد قبـول بـوده و بـه عنـوان دسـتخط حضـرت رحمـت          
از طرفــی و  2و 1دســتخط (مقایســۀ ایــن فرمانهــا   ،علیشــاه معرفــی شــده اســت 

سـازد کـه نویسـندة آنهـا      اي روشـن مـی   بیننـده بر هر ) از طرف دیگر 3دستخط 
شخص واحدي نیست و چون صدور فرمـان حضـرت سـعادت علیشـاه بـه خـط       
خود حضرت رحمت علیشاه مورد تأیید و اقرار طرف دیگـر اسـت بـه مصـداق     

خـط معظّـم لـه نخواهـد      3مسلّماً فرمـان شـماره    ،اقرار العقالء علی اَنْفُسهِم جایزٌ
  . بود

را بـا ایـن   ) 4دستخط (اگر نمونه خط حضرت رحمت علیشاه  از آن گذشته
بدون نیاز به کارشناس خط بر هـر شـخص عـادي روشـن      ،فرامین مطابقه نماییم
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منطبـق اسـت و فرمـان دسـتخط      2و  1با فرامین دسـتخط   گردد که آن نمونه می
  . به خط دیگري است 3شمارة 

لغفّار که اینـک بـه نظرتـان    بنابر آنچه در رسالۀ آقا عبدا» نویسنده دیگر«این 
آقا محمد حسین فرزند جناب رحمت علیشـاه بـوده اسـت و     ،رسد ذکر شده می

و رقـم  «: نویسـد  که در شرح حال آقا محمد حسـین بـرادرش مـی   طرائق عبارت 
د    27»نیابت و نصب مشایخ در هر والیت به قلم او مقـرّر فرمـوده بودنـد    هـم مؤیـ

ور اسـت کـه تردیـدهاي راجـع بـه ایـن       این مطلب است و هم ظاهراً بـدین منظـ  
دسـت   ،طـور کـه قـبالً بیـان شـد      همـان طرائـق  زیرا مؤلّف . فرمان را پاك سازد

ارادت به عموي خود جناب حاج آقا محمد داد و داعیۀ جانشـینی ایشـان را نیـز    
که هنوز در این داعیه بود نیاز به توجیه ایـن  طرائق داشت و لذا در تاریخ تألیف 

ن فرمانی به اهمیت جانشـینی یـا شـیخی مسـلّماً بـه خـط خـود        چو. فرمان داشت
  . شود قطب نوشته می

اي  در تـاریخ تصـوف چنـین سـابقه    «: نویسـد  سابق الذکر میصوفی فصلنامۀ 
ق جناب منور علیشاه ..هـ 1272وجود ندارد که یکی از اقطاب طریقت در سال 

شان را عـوض نماینـد   ق تصمیم..هـ 1276را به جانشینی انتخاب کنند و در سال 
 و جانشینی خود را به جناب سعادت علیشاه بدهند و بـراي بـار سـوم یـک سـال     

ق دوباره جناب منـور علیشـاه را بـه ایـن سـمت منصـوب       ..هـ 1277بعد در سال 
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بدین شرح که نویسنده هـر   ،که این استدالل مصادره به مطلوب است» 28.نمایند
رض نمـوده و بـر مبنـاي ایـن فـرض      سه فرمانی را کـه نـام بـرده اسـت اصـیل فـ      

نـه تنهـا    1272و حال آنکه بنا به آنچه گذشت فرمان سـال   ،استدالل کرده است
نیـز بنـابر    1277اصالت ندارد بلکه وجود آن مـورد تردیـد اسـت و فرمـان سـال      

  . آنچه گذشت خط خود حضرت رحمت علیشاه نیست
اجـازه  (زه نامـه  اگر هـم ایـن اجـا   «: نویسد همین فصلنامه در همان صفحه می

بـا   -کـه نیسـت   -اي مجـوز جانشـینی باشـد    گونـه ) نامه حضرت سعادت علیشـاه 
ق دارد اجـازه نامـه   ..هـ 1276توجه به اینکه در متن آن با صراحت تاریخ شوال 
شـهر شـعبان المعظـم سـنه      22دوم جناب منور علیشاه که ده ماه بعد و در تاریخ 

کـه ایـن اسـتدالل نیـز     » .بـوده اسـت  صادر شده ناسخ و نـاقص آن  . ق..هـ 1277
نامـه   مصادره به مطلوب بوده و بر فرض نادرستی استوار اسـت و صـحت اجـازه   

  . را مفروض عنه فرض کرده است 1277
 جناب حاج میرزا حسن صفی در همان نامه مـذکور بـه آقـا مـال محمـدتقی     

برتـر  منظـور معت (اگر بگویید نوشته حاج آقا محمد معتبرتـر  «: نویسد محالتی می
بود جناب حاج آقـا محمـد بنویسـد بـه     ) از فرمان حضرت سعادت علیشاه است

خط خود که این نوشـته را مـن خـودم در حیـات مرحـوم نایـب الصـدر بـدون         
مــن قبــول دارم زیــرا کــه ایشــان را مــن  ،انــد واســطه از دســت خودشــان گرفتــه
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 ،او از حـاج آقـا محمـد پرسـیدم در شـیراز همـین مطلـب ر       . دانـم  دروغگو نمی
. ام بعد از فوت ایشـان بـراي مـن آوردنـد     خیر من از خودشان هم نگرفته: گفتند

درصورتی که از دست خودشان هـم گرفتـه باشـند هـردو نوشـته حاضـر اسـت        
انـدازیم   پهلـوي هـم مـی   ) منظور مقایسه با فرمان حضرت سعادت علیشاه است(

به علـم  «یق جناب صفی که به قول صاحب طرا» ...ببینیم کدام یک ترجیح دارد
اوالً اصالت فرمان جناب حـاج  » 29،تصوف و منازل سالکین اطالعی عظیم دارد

ثانیاً صحت صدور و اصالت فرمـان حضـرت سـعادت     ،آقا محمد را قبول ندارد
  . داند علیشاه را مرجح می

شـود   در اینجا الزم به تذکّر است که در فرامین حتماً لقب طریقتی ذکر مـی 
رمـان صـادره بـراي حضـرت سـعادت علیشـاه رعایـت شـده         و همین قاعده در ف

اما در فرمانی که مستند جناب حاج آقـا محمـد قـرار گرفتـه اسـت لقبـی       . است
که آن را به عنوان حـاج آقـا محمـد    ( 1272ذکر نشده و حتی در فرمان ادعایی 

منـور  (نیـز لقـب ذکـر نشـده اسـت و معلـوم نیسـت ایـن لقـب          ) اند معرفی کرده
نیـز بـدون ذکـر    طرائق الحقـایق  حتی در . جا سرچشمه گرفته استاز ک) علیشاه

» منـور علیشـاه  «شرح حال جناب حاج آقا محمـد را بـا عنـوان     ،منبع معطی لقب
  . کند آغاز می

  

                                                
  . 441ص  ،جلد سوم ،طرائق .29
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  جناب حاج میرزا حسن صفی اصفهانی 
اي به دنیـا آمـد کـه اهـل تجـارت       جناب حاج میرزا حسن صفی در خانواده

قلمرو عرفان جذب کرد و دسـت ارادت بـه حضـرت    ذوق سلیم او را به . بودند
بعـد از آنکـه چنـدي گذشـت و     «بعد از فـوت آن حضـرت   . رحمت علیشاه داد

بعضی سر در چنبر اطاعت منور علیشاه درنیاوردند و دعـوي خودسـري نمودنـد    
. 30»...و براي حاجی قطبیت منور علیشاه محقّق گردید بر سر شور و جذبـه آمـد  

انشعاب بعد از حضرت رحمت علیشـاه   مقدمه بررسی مسئلهچون نظر ما در این 
بعـد از  ... «لذا این نکته اهمیت دارد که آیا در برهـۀ زمـانی    ،است نه شرح حال

و چــه  ،حــاجی میــرزا حسـن صــفی چــه نظـر داشــت  » ...آنکـه چنــدي گذشـت  
نابغۀ علـم و  در . اي مشاهده نشد در کتابهاي مربوط به خود ایشان نکته کرد؟ می
 ،رحلت فرمـود ) حضرت رحمت علیشاه(تا آنکه آن جناب «: آمده استن عرفا

مرحوم حاج میرزا حسن ابتدا نزد جناب حاج آقا محمد کاظم اصفهانی تجدیـد  
افسـرده نـزد    ،ولی به واسطۀ انتظاراتی که داشت و بدانها موفّـق نشـد   ،عهد نمود

دوسـتان  جناب حاج آقا محمد رفت و از طرف ایشان مجـاز گردیـد و عـازم هن   
بعد از تجدید عهد با جنـاب حـاج آقـا    . 31»...گردید و جمعی را دستگیري نمود

کـه مـدتها متـروك     االسـرار ة زبـد محمد مرحوم صفی به ادامۀ تنظیم کتـاب  

                                                
  . 444ص  ،ومجلد س ،طرائق .30
 . 489ص  ،نابغۀ علم و عرفان .31

                     32:چنین آمده است االسرارة زبددر  .نماید گذاشته بود اقدام می
  ...ماه منّور نیست دورخوانی ار       شمس رحمت را ولی اندر ظهور 

  که تو داري داروي چشم دو بین           اي علی رحمت اي شاه امین 
  سرکشی از امر قطب سلسله          احوالنی را که دارند آن گله 

  نی پیمبر نوح هفتصد ساله را                زابلهی دانند حق گوساله را 
  وانگهی زندیق جاهل ارشد است          نزد ایشان پیر فاضل مرتد است 

  خوانده بابا عمه همسایه را                هشته عم ارشد پرمایه را 
  لیک با بوجهل جاهل دلخوشند             از منّور شاه فاضل سرکشند 
  جانشان را چون تو داري این دوا            ده ز رنج احولی باري شفا 

  ».یا که ما را کن خالص از ننگشان              یا ببر ز آئینه دل زنگشان 
  . باشد اشاره به جناب حاج آقا محمد می» ورمن«و » عم«که لغات 

هاي جنـاب صـفی کـه در مقدمـه دیـوان اشـعار چـاپ شـده          مکاتبات و نامه
اي پاسخ به آقا محمـد تقـی محالّتـی     من جمله در نامه. جالب توجه است ،است

فقیـر  . جناب حاج آقا محمد در سه سال قبل آمدند به تهـران «: چنین آمده است
ســابقه آنچــه تکلیــف خــود را در تشــریف فرمــایی ایشــان هــم نظــر بــه حقــوق 

دانسـتم عمـل نمـودم و بعـد ورود ایشـان را از کمـاهی وضـع و کـار تهـران           می
کـنم در تهـران سـلوك     آگاهی دادم و گفتم که اگر به این قسم که عرض مـی 

                                                
 . 121ص  ،1341 ،انتشارات صفی علیشاه ،االسرارة زبد .32
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 33.»کنید هم مطالبی که دارید انجام خواهد گرفـت و هـم محتـرم خواهیـد بـود     
شـود   نام برده مـی » اشخاصی چند از اهل اصفهان و کاشان«مه از آنگاه در این نا

بـه ایـن عنـوان    » پسـر مـال احمـد نطنـزي    «اند و سپس از  که فیمابین تفتین نموده
که اشارة وي به حاج محمدحسین نطنزي کاشانی اسـت کـه    ،ذکري شده است

از طرف حضرت رحمت علیشاه با لقـب عبدعلیشـاه بـه سـمت شـیخیت تعیـین       
مشــارالیه بــه واســطۀ تقــدم بــر ســایر مشــایخ مقــدم المشــایخ تلقّــی  34.دشــده بــو

گردید و از مرحوم صفی نیز توقع داشت که این تقدم را رعایت نمایـد و در   می
ا چـون مرحـوم صـفی مقـیم      . قلمرو صالحیت وي اقدام به دستگیري ننمایـد  امـ

ــود   ــه ب ــت و شاخصــیتی یافت ــران شــد و موقعی ــور عل  ،ته ــاب من ــاه وي از جن یش
درخواست کرد که جناب صـفی را بـه قلمـرو صـالحیت خـود و رعایـت حـق        

اي مراتب را به جناب صـفی تـذکر    ایشان هم طی نامه. تقدم و احترام وادار کند
مفصلی از اطاعت این امریه اسـتنکاف کـرده و خـود     اما مشارالیه در نامه ،دادند

بین دو نفـر از مشـایخ جنـاب     از اینجا اختالفات 35.را از عبد علیشاه برتر دانست
حاج آقا محمد ظاهر شد و چون با مکاتبه حل نگردید ایشان عازم تهران شـدند  

که نامۀ سابق الذکر مرحوم صفی در پاسخ آقـا  . تا شاید حضوراً مسئله حل شود
                                                

 . 13صفحه  ،دیوان صفیمقدمۀ  .33
 . آمده است ،185ص  ،جلد سوم ،طرایقمختصري از حاالت وي از  .34
مجلّـۀ   این پاسخ را گراور کرده اسـت و  25در صفحه  69بهار  6شماره  ،صوفیفصلنامه  .35

 . عیناً آن را نقل نموده است ،1369 ،شماره دوم ،سال اول ،چاپ فرانسه ،عرفان ایران

  . کند محمدتقی محالّتی از این سفر ایشان یاد می
 36:آمـده اسـت   نویسـد  در شرحی که مرحوم صفی از احواالت خـویش مـی  

به فوزها رسیدم به ایـران آمـدم در آن    ،در کربال اربعینی نشستم فیوضات دیدم«
نزاع قطبیت سـخت بـه پـا بـود و ایـن معنـی بـا         37اوقات مابین مشایخ این سلسله
گفتم مسند فقر ترك هنگامـه اسـت نـه     می. نمود سلیقه و سبک فقیر موافق نمی

جـو کنـاره گـرفتم و     از همگنان داعیـه  ،آمدمغایرتی در میان ... کاغذ ارشاد نامه
اگرچـه در جـاي   » .محض اینکه از گفتگوها دور باشم بـاز بـه هندوسـتان رفـتم    

نامه حضرت سعادت علیشـاه اذعـان    دیگر مرحوم صفی صریحاً به صحت اجازه
نوشته ارشـاد نامـه   ... «: نویسد نموده و در نامه به آقا محمدتقی محالّتی چنین می

گویید نوشته حـاجی محمـد    ند هست یا نه؟ اگر سند است چه میدر این باب س
اي بـا   دانسـتید نوشـته   با اینکه مـی  ،چرا قبول نکردید ،کاظم طاووس با آن اعتبار

و سپس به دنبال این مطلب صـحت  » آن صحت و اعتبار در دست کسی نیست؟
ــازه  ــار اج ــرده         و اعتب ــؤال ب ــر س ــد را زی ــا محم ــاج آق ــاب ح ــتند جن ــۀ مس نام

بنابراین باید بررسی کرد در مقابـل ایـن تردیـد از یـک طـرف و اظهـار       38.است

                                                
  . 6ص  ،مقدمه دیوان صفی .36
د اسـت کـه بـه بحـث در       .37 نظر به اختالف حضرت سعادت علیشاه و جناب حاج آقا محمـ

  .  هاي طرفین نیز اشاره شده است اجازه نامه
مراجعه  ،در همین مقدمه آمده است» جناب حاج آقا محمد« به متن این نامه که در بحث .38

  . شود
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در مورد صحت اجازه نامه حضـرت سـعادت علیشـاه    » ابلغ من التصریح«ضمنی 
  . چه روشی اتخاذ نموده است ،از طرف دیگر

با توجـه بـه اینکـه در مکتـب تصـوف اجـازه ارشـاد از سـلف بـراي خلـف           
ار خـویش بـه ایـن نکتـه اشـاره و      ضـروري اسـت و مرحـوم صـفی خـود در آثـ      

اي  اي به داشـتن اجـازه نامـه    یک از آثار خود نیز اشاره و در هیچ 39تصریح دارد
  کند؟  چگونه این تناقض را حل می ،نکرده است

در نقـل   :اول. اي دارد در دو جا به این امر اشارهنابغۀ علم و عرفان در کتاب 
نویسـد کـه مرحـوم میرزاعلـی آقـا       قول از مرحوم موثّق السلطان جاللی راد مـی 

 ،صدرالعرفا فرزند حضرت مست علیشاه در یکی از سفرها که عازم گنابـاد بـود  
حاجی میرزا حسـن   40.چون به تهران ورود نمود به منزل سراج الملک وارد شد

حـاجی  . هـم اجـازه داد   ایشان ،صفی علیشاه اطالع یافته اجازة مالقات خواست
آنگـاه عـرض   . مود و نهایت احترام و کوچکی کردمیرزا حسن از ایشان دیدن ن

خانقـاه  : چـرا بـه خانقـاه خودتـان ورود نفرمودیـد؟ ایشـان پرسـیده بودنـد        : کرد
همان چراغی که پدر بزرگوارتـان روشـن   : خودمان کجاست؟ عرض کرده بود

آنگـاه از حـاج   . جواب داده بودند آن چراغ فعال در گناباد روشن است. فرموده
ه بودند که نسب طریق و اجازة شما به کـدام یـک از بزرگـان    میرزاحسن پرسید

                                                
 . و غیره 22-16صفحات دیوان صفی و مقدمه  104ص  ،عرفان الحق .39
سراج الملک از ارادتمندان حضرت سعادت علیشاه و از مریدان خالص جانشینان ایشـان   .40
 . بود

ل جـواب داده بـود     می ع(در خـواب از مـوال علـی    : رسد؟ پس از قـدري تأمـ .(
و در جـاي   .41»ایشان گفته بود بسیار خوب پـس دیگـر بـا هـم صـحبتی نـداریم      

حـاج میـرزا    ،و باالخره آقاي حاج آقا محمد... «: دیگر همین کتاب آمده است
مرحوم صفی اظهار داشت کـه  . فی علیشاه را از مقام خود معزول نمودحسن ص

صـاحب   ،ایشان نیز داراي اجازه و سمت رسمی از جناب رحمت علیشاه نبـوده 
اجازه حاج آقا محمد کاظم اصفهانی است و خود اظهار نمود که در خـواب از  

                  42.»طرف جناب رحمت علیشاه مأمور دستگیري و هدایت گردیدم
جانشین او علی خان «هایی پیدا شد و  بعد از مرحوم صفی اختالفات و تفرقه

و » .طریقۀ او را با طریقه فراماسـونري درآمیخـت   -معروف به صفا -ظهیرالدوله
به کلّی از صورت سالسل تصـوف درآمـده و بـه عنـوان انجمـن اخـوت ادامـه        

من اجـازه نامـۀ   : نند کهبه طوري که آقاي دکتر علی نورالحکماء نقل ک«: یافت
حاج آقا محمد کاظم را کـه بـه خـط آقـاي رحمـت علیشـاه اسـت نـزد ایشـان          

زیارت کرده گفتند عین خط حضرت رحمت است . بردم) مرحوم ظهیرالدوله(
و چون آن را مشاهده نمود و آن را عین خط جناب رحمـت علیشـاه دیـد قسـم     

و از ایـن موضـوع آگـاه     تاکنون به صدق در این راه قدم گذاشته: خورده گفت
در  43».بـود و همـانطور هـم کـرده    . کنم از این به بعد ترك دستگیري می ،نبودم

                                                
  . 352-3صفحات  ،نابغۀ علم و عرفان .41
   .489ص  ،همانجا .42
 . 491ص  ،همانجا .43
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ظهیرالدولـه  «: نویسـد  چنـین مـی   44هـاي صـوفیه ایـران    سلسـله همین زمینه کتاب 
سه سال آخـر حیـات    ،جانشینی تعیین ننمود و خود رئیس انجمن اخوت گردید

  . »د و مرادي نگشتبرد و گرد مری در باغ خویش به سر می
نامـه   مرحوم صفی در مقابل اقرارهایی که در مـورد صـحت و اعتبـار اجـازه    

توانسـت از لحـاظ اجـازه در مقــام     حضـرت سـعادت علیشـاه کـرده بــود و نمـی     
گونـه   در مقام نفـی دیگـران بـوده و بـه پیـروان نیـز همـین        ،معارضه مثبت برآید

هـدایت اهللا متـولّی بقعـه حضـرت      اي به آقا سید ایشان در نامه. دستور داده است
اگر کسی مدعی شود که شـماها چـه   ... «: نویسند طور می شاه نعمت اهللا ولی این

جواب این اسـت کـه همـان دلیلـی کـه       ،دلیل بر اتصال این سلسله به امام دارید
زیـرا بـر منکـر     ،و اثبات را به عهدة طرف بیندازیـد  ،شما بر اتصال امامت دارید

مرشــد ... «: نویســد و در همــین راســتا مــی» ...ثابــت نتــوان نمــودهــیچ مطلبــی را 
چـه سـند   . رسد تا به امام طریقت باید از عهدة اثبات سلسله برآید که یداً بید می

از کجا؟ کرسـی نامـه چـه     ،در این باب دارید؟ فالن شیخ خلیفه فالن شیخ بوده
... هسـت یـا نـه؟   این بـاب سـند   نوشته ارشادنامه در «: و سپس 45.»اعتباري دارد؟
کـه از نـور علیشـاه     46گویند در نوشـته حـاج مـال رضـاي همـدانی      دیگر چه می

                                                
 . 40ص  ،1360 ،تألیف نورالدین مدرسی چهاردهی .44
 . 16ص  ،صفیمقدمۀ دیوان  .45
 . به انشعاب مرحوم حاج مال رضاي همدانی اشاره شده است 24قبال در پاورقی صفحه  .46

      47.»کرد مرحوم داشت و مدعی قطبیت بود و حاجی شیروانی را رد می
روش دیگري که مرحوم صفی بـه کـار بـرده اسـت ایـن اسـت کـه صـرف         

نسـته و معتقـد   اجازه نامه را کافی ندانسته و صحت آن را موکول به وجود اثر دا
مرشد منصوص را قوه قدسیه و حیات قلبیه باید نـه کاغـذ ارشـادنامه کـه     «: است

اگر این جزو صوري هم با کلّیات معنی موافق اسـت  . از جزئیات صورت است
و در جاي دیگر در بیـان   48.»...چیزي است واالّ مقرون به صحت و ثمري نیست

م بایـد در علـم و قـدرت و سـایر     صاحب این مقـا «: دارد معرفت قطب اظهار می
بقسمی که در زمان غیبـت امـام وجـودش     ،اوصاف الهی سرآمد اهل عالم باشد

بـا همـۀ ایـن مقـدمات چـون حضـرت سـعادت        . 49»...کافی از وجود امـام باشـد  
خدا بیامرزد حاج محمـد کـاظم اصـفهانی را    ... «علیشاه بنا به قول مرحوم صفی 

و جنـاب دکتـر   طرائق حتی بنا به ادعاي صاحب و » ...علم و اطالعی بود آدم بی
علـم ظـاهري و   این امـر بـر دیگـران کـه از لحـاظ       ،نوربخش حضرتش امی بود

ت    ،موقعیت اجتماعی داراي تشخّصی بودند ناگوار بود که از آن حضـرت تبعیـ
ر. کنند ل قاروسالمةلَیس اوفی اال ِرتکُس ٍ .  

        

                                                
 . 17ص  ،مقدمۀ دیوان صفی .47
  . با مقدمه عبداهللا انتظام ،1343چاپ  ،عرفان الحق .48
 . 16ص  ،دیوان صفیقدمۀ م .49
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  هیرسالۀ سعادت
  

حيمبسم اهللا الرمحن الر  
، تغمـده  الطَّريقِ املَرحوم اآلقا عبدالغفّارِ االصفَهاين يف ياَحببت اَن اَنقلَ ما کَتب اَخ

فَاَحببت . بعضِ اَحوالِ مولينا سعادت عليشاه سالم اهللا علَيه ، يفاُهللا بِنوره السبحاين
 قال عليه الرمحة بسنة قَبلَ وفاته و قد مات يفاَن اَنقُلَه بِعنيِ اَلفاظه القُدسيه الفارسيه، 

 يف) ۱۳۱۳(السنة الثّالث عشر بعد اَلف و ثَلثمـأة   عشر من الربيع االول يف الثاين
قَرية بيدخت بِحضرة مولينا سلطان عليشاه و دفن فيها هنيأً لَه التربة الزکية، خليفة 

که صاحب واليت مقيده و مستند به آن حضـرت   يحضرت رمحت عليشاه شرياز
حضرت سـعادت عليشـاه    يجسد يف يو روح يو معتمد يو موال ياست سيد

  .رمحة اهللا عليه
معـروف بـه    یمحمد کاظم اصـفهان  یحاج يآن حضرت جناب آقا ینام نام     
شـاه بـه   یکه به خط و مهر مبارك حضرت رحمـت عل  يدیاسان. نین الدیخ زیش

لـه  یف فقـراء سلسـله جل  یـ و تکلانـد   ه نوشتهیت سالم اهللا علیوال جهت آن مخزن
ف چـون سـالها در خـدمت آن    ین ضـع یـ و ا. ن فرموده اندیه را معینعمه اللّهعلیه 

مقـدار  یحضرت بوده و اطالع داشته، بعد از رحلت آن بزرگـوار از آقـا زاده عال  
سـت نوشـته   ن قـرار ا یـ قاته گرفته و نسخه کرده، از ایرضا دامت توفیرزا علیآقا م

  :ت دادندیخیآن حضرت را اجازه ش 1271که در شوال المکرم سنه  يا
  

  بِسم اهللا الرحمن الرحيم
  يو رجائ وبه ثقيت

خري خلقه حممـد   ياحلمداهللا رب العاملني و العاقبة للمتقني و الصلوة و السالم عل    
ه نعمـه  یالد از سلسله علّاز ب ياما بعد، چون در هر بلد. يوم الدين و آله امجعني ايل

 ینـدار و متّقـ  ید یارند و شخصـ یه بسیقه حقّه نعمه اللّهین طریه هستند و طالبیاللّه
ه باشـد،  یـ ق سلسـلۀ علّ یـ قۀ حقّه که محـرّك اهـل طر  یزکار و باخبر از طریو پره

د کـاظم   یو عال. الزم است جنابِ محامد و محاسن انتساب، برادر مکرّم آقا محمـ
 1271خ اواخـر شـوال المکـرم سـنۀ     یه داشت، لهذا به تاریۀ علّقیاستحضار از طر

قـۀ حقّـه باشـد، ذکـر انفـاس را بـا       یقرار دادم که در اصفهان هرکس طالـب طر 
 يو شـبها . ندیم نمایده است، تعلیشان رسید به ایداً بیخ عظام یکه از مشا ياوراد

 يازیـ ت نده اسـ یشـان رسـ  یکه بـه ا  یجمعه را هرگاه اسبابش جمع باشد، به نهج
د اطاعـت  یـ ه بایـ سلسـلۀ علّ  يو فقـرا . سـفره را معمـول دارنـد    يسبز کنند و دعا

قۀ صدق و صفا و مهـر و وفـا را از دسـت    یقت بکنند و طریشان را در امور طریا
ۀ نعمـه  یۀ رضـو یـ قـت علو یعت مقدسـه و طر یندهند، و در هر حال مواظـب شـر  

وجه ربـک   ين علَيها فان و يبقکُلُّ ما محل عبور و مرور اسـت،  یدن. ه باشندیاللّه
  .٥٠ذواجلَالل و االکرام

  :و در همان نوشته مرقوم فرموده بودند
                                                

ن اسـت دسـتخوش فناسـت، و ذات    یزمـ  يهرچـه در رو . 27و  26ات یسورة الرّحمن آ-50
  .ماند ی میپروردگار صاحب جاللت و با اکرام توست که باق
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گـر هرجـا کـه    ید يا جـا یـ ن حـقّ در اصـفهان   یشود که طالب ی میمجدداً قلم     
 یات و اوراد بـه نهجـ  یـ باشد به هم برسد، مأذون هستند که ذکر انفاس و ذکر ح

م کنند، و تا ممکـن  یشان تعلین به ایبه قدر استعداد طالبده است یشان رسیکه به ا
ر را از دعـا  یـ و فق. از را از دست ندهنـد و معمـول دارنـد   یجمعه و ن ياست شبها

ت مثـاب و مـأجور   یـ ند که عنـداهللا و عندالرسـول و صـاحبان وال   یفراموش نفرما
  .خواهند بود

   1272ع االول، سنه یشهر رب یف
  نین العابدیبده زع: محل مهر مبارك آن حضرت

ن یـ ت را به آن حضرت فرموده اند، ایغ اسرار والیتبل یگر که به کلّینوشته د     
  :است

  بِسم اهللا الرحمن الرحيم
  يو رجائ وبه ثقيت

منتهـا بـر    یا و درود و صـلوات بـ  یـ حضـرت واهـب العطا   يبعد از حمد و ثنا    
ۀ یبـه روح پرفتـوح سـرما   ات یـ ا و سـالم و ته ید انبیا و سیاصف يشوایروان پاك پ

ــیــو پ يا و اوالد امجــاد و ائمــه هــد یاوصــ يشــوایا و پیــخــاتم اول  یروان او اعن
ه و یـ ۀ نعمـه اللّه یعلّ يفقرا يرایسعادت پ يضا، مکشوف رأیقت بیان طریراهنما

ر یـ ر صـداقت تخم یـ ن فقیـ دارد که چـون ا  می هیۀ مرتضویقت رضویرهروان طر
قـت خـود در   یف طریـ کوچک، تکل رزایم یمعروف به حاج یش رحمتعلیدرو

ه را که متّصف بـه صـفات صـالح و    ین سلسلۀ علّیک از سالکین دانسته که هریا

ن اوراد و ید مأذون در تلقـ یابد، باین راه نجاح و رشاد یت طالبیسداد و قابل هدا
خ کـه  ین تـار یـ د، لهـذا در ا یـ مقـدار نما یعال يایغ اسرار اولیاذکار و مأمور به تبل

جنابِ معارف اکتسـابِ   یاست مجدداً عال يهجر 1276کرم سنۀ شهر شوال الم
د کـاظم معـروف بـه     یعوارف انتسابِ محامد و مکارم و مشا خ القاب، آقا محمـ

ده آراسـته و از رذائـل   یـ ۀ اوصـاف حم یـ ن طـاب ثـراه کـه بـه حل    ین الـد یخ زیش
ن ین و مأذون در تلقیراسته است، محکوم به ارشاد طالبیراسته پیپ یصفات نفسان

ــاوراد و اذکــار قلب ــأثوره از اولیــه و قالبی شــان را در ین نمــودم و ایاء راشــدیــه م
و لـب   يشاه ملقب ساختم، تـا طالبـان سـعادت ابـد    یش سعادت علیقت درویطر

اب و از چشــمه ســار یــشــان بهــره یاز برکــت صــحبت ا يتشــنگان زالل ســرمد
ت ا یـ ه بایجناب مشارال. راب گردندیشان سیه ایوضات باطنیف ش یا را پـ یـ ولد همـ

فـرو   يقـه ا ین دقین و انـذار منکـر  یت سـالک ین و تربینهاد نموده و از راشاد طالب
شـان  یاد ایـ ه هـم از اطاعـت و انق  یه نعمه اللّهیسلسلۀ عل يند، و فقرایگذاشت ننما

شـان را مقبـول   یر و مقبـول ا یـ شـان را مـردود فق  یخود را معاف ندارند و مردود ا
صـادق را جمـع نمـوده بـه ذکـر خـدا        يه که فقرامتبرک یالیر شمارند و در لیفق

اد یـ وسـته در ازد ینـد و انشـاءاهللا پ  یر را از دعـا فرامـوش ننما  یـ مشغول شوند، و فق
. ه ويلُّ االجابةاننـد،  یلوازم محبت و صفا و استحکام قواعد فقر و فنا کوشـش نما 

علـيهم   يو ائمه اهلُـد  يو التزم احکام متابعة املُصطف يمنِ اتبع اهلُد يوالسالم عل
  .آالف التحية و الثناء

  :گریقۀ دیو تعل
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، مســموع شــد بعــض یرضــیحــب و یمخــدوم مکــرّم مهربــان، وفّقــه اهللا لمــا     
 ين رأین مبـا یاکه مخالف فقر بوده است و اند  ر فرستادهینوشتجات از جانب فق

شـما را زحمـت بـه امـور نـداده و تـا        ير من عندید که فقیاجماالً بدان. ر بودهیفق
نوشـته بـه اسـم     یشـدم و اگـر کسـ    نمی خ و بزرگان نبوده، مزاحمیمأمور از مشا

د یـ و با. هم السـالم بـوده  یعلـ  ير فرستاده، خـالف خـدا و رسـول و ائمـۀ هـد     یفق
ل در امـور  یـ جمعـه را دخ  يد و شـبها یشـ مالزمان مـنظّم امـور فقـر آن سـامان با    

د، و اگـر تکاهـل و تسـاهل    ییـ ر را مسـرور و محفـوظ بفرما  یـ د و فقیقت باشیطر
ر بـوده و  یـ ت شـما بحمـداهللا بـه خ   یـ ر خواهـد شـد، ن  یـ فق ید باعث دلتنگـ ییبفرما

سـت و  یر نیـ فق ير بفرستند خالف اسـت و رضـا  یخواهد بود، و اگر نوشته از فق
د و یدهـد کـه آنچـه صـوابد     مـی  ن سـامان را زحمـت  آ يو فقـرا . ندارم یاطالع

د کـاظم باشـد، با     د اطاعـت کننـد و از صـواب و    یـ صالح برادر مکرّم آقـا محمـ
  .ر خواهد بودیفق يرون نروند که مخالف رأیشان بیصالح ا

  1277سنۀ  یاالول يغرّه جماد یر فیتحر
اننـد کـه   د می ن مطالب باشندیکه مربوط به ا یدارد کسان می ف معروضیضع    

ر یـ نوشـته از فق  یاگـر کسـ  «کـه  انـد   ن نوشته آخر ذکـر فرمـوده  یکه در ا یمطالب
، کرامت خواهد بود، چنانچـه  »ندارم یا بفرستند خالف است و اطالعیفرستاده 

الجملـه   یآن حضرت بود و فـ  يکه از منسوبان صور يرازیآقا محمد ش یحاج

ه از خـانوادة او  قـ ین طریـ داشـت، خواسـت کـه ا    يو علوم صـور  یاسم و رسم
ن امـر را در  یـ ب داد که من این را فریرزا محمد حسیباشد، آقا زاده آقا م يجار
از آن ما و شما باشد و همواره احترام  یراز اجرا خواهم نمود که بزرگین شیهم

د و مهر مبـارك  یسانیبه اسم خودش به خط آقازاده نو یشما هرجا باشد و فرمان
. ات انتشـار داد یـ گرفته، مهر نمود و سواد آن را بـه وال مرحوم آقا را از آقا زاده 

  .دندیمردم که مطّلع نبودند به آنها گرو یبعض
مان شد و مطلب را بروز داده و اذعـان بـه   یده و پشیکش یبعد آقا زاده صدمات    

دار، شـرح حـال و    رشـته ن خان سریرزا حسیر نمود و به توسط جناب آقا میتقص
شاه عرض داشـتند و تائـب   یبارك مرحوم سعادت علندامت خود را به حضور م

خ شـد از  یشـ  يپـا قلعـه ا   یاصـفهان  يرزا هـاد یو م. دیند يریا خید و در دنیگرد
سـعادت   ينمود، و مرحوم آقـا  ي میریآقا محمد و مردم را دستگ یجانب حاج

که االن هـم در تهـران    یرزا حسن اصفهانیم یز حاجیو ن. شاه او را رد فرمودیعل
نفـس نجـات    يد و از دامهـا یت نمایا انشاءاهللا او را و متابعانش را هدااست، خد

د و مـردم را دسـتگ     یخ شد از جانب حاجیدهد، ش نمـود؛ تـا    ي مـی ریآقـا محمـ
د از شـ    یآنکه حـاج  راز بـه عـزم مشـهد مقـدس بـه تهـران رفـت، بـا         یآقـا محمـ

م، ت عـزل نمـود  یخیگر گفتگو و نزاع نموده، او گفت کـه مـن او را از شـ   یکدی
و مفاسـد عمـل هـر دو ظـاهر     . ت عزل نمـودم ین گفت که من هم او را از قطبیا

  .گشت، نعوذباهللا من شرور انفسنا
ر آن حضرت مکشوف بوده که بعد از آن حضـرت  یر منینکه بر ضمیغرض ا    
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اخـتالف  این نوشته که ظاهر نمودند به مهر مبارك آن حضـرت سـبب   سبب به 
زحمـت بـه    ير شما را من عندیفق«ن جهت مرقوم فرمودند که یخواهد بود، از ا
چنانچــه از » .شــدم نمـی  خ عظــام نبـودم، مــزاحم یا مــأمور از مشـا امـور نــداده، تـ  

فـۀ حضـرت سـعادت    یکـه خل  يشـاه گنابـاد  یسـلطان عل  یالمـوال  یحضرت مول
يشـفع   يمن ذَاالّذه یـ مـراد از آ : ف استماع نمود که فرمودندیشاه است، ضعیعل

اعت و توانـد شـف   نمـی  است که بدون اذن يرین اذن دستگیهم ،٥١عنده االّ بِاذنِه
ده باشد که اظهـار قـدرت از او مشـاهده شـود؛     یرس ید، ولو به مقامیت نمایهدا

ن یرا تلقـ  ید و کسـ یـ بگو یا را به کسـ یتواند اسرار اول نمی اگر اذن نداشته باشد
  .ینفسان يو هواها يکند به خودسر

ف یف آورنـد و ضـع  یشـاه از اصـفهان بـه تهـران تشـر     یو حضرت سـعادت عل     
نبـود کـه از آن    يبـود و روز  مـی  ل در خـدمت آن حضـرت  اده از هفـت سـا  یز

شـد،   می انت رفتاریحضرت کرامت مشاهده نشود و اگر خدا نخواسته خالف د
لهایزمان حضور به کنا ه  یمناسـب، ضـع   يه و مثً نمـود و   مـی  ف را ملتفـت و متنبـ

. شـد  مـی  دادند، بعـد همـان قسـم    می نده در ضمن صحبت خبریع آیمکرّر از وقا
 یمن جمله در فقرة گرانـ . انجامد می م به طولیک را عرض نمایل هریاگر تفص

ک سال بعد از حرکت از اصفهان به تهـران گنـدم در تهـران    یسال قبل که  یس
امـام جمعـه    یب باشـ یـ محمد حسـن خط  یپنج تومان بود، جناب حاج يخروار

                                                
 کند؟ می جز به اذن او در نزد او شفاعت یچه کس. 255ۀ یسوره بقره آ -51

بـه او   یکه امالك امام هم در دست او بود و از بنـدگان آن حضـرت بـود، وقتـ    
ک ساله گنـدم بـده و وجهـش    یان را به قدر کفاف یرمودند که حضرات آشناف

ز فرمودنـد کـه از   یـ ر و االّ مهلت بده که خواهند داد و به فقـرا ن یرا اگر دارند بگ
ـ     يبعد از چنـد . کسالهیرند به قدر یگندم بگ یحاج  یدر همـان سـال گنـدم ترقّ

ران چنان قحـط شـد   یات ایع والیدر جم. پنجاه و شصت تومان يکرد تا خروار
نوشـته بودنـد   هـا   در روزنامه. وانات مردار و انسان مردار خوردندیکه گوشت ح

همچـو  . خورند و پدر گوشت فرزند را خورده می برند، می اموات را يکه رانها
در بـازار   یک نفـر جـارچ  یـ  يهرچنـد روز . خاطر نداشته یکس ییو بال یامتیق

د و فـالن  یـ رین آقـا سـه روز روزه بگ  کرد که به حکم فال می آمد خبر می تهران
 د، مـردم معمـول  یباران حاضـر باشـ   يرون شهر به دعایدر فالن جا ب یروز همگ

ع یـ آمـد؛ جم  نمـی  بـاران  یکرد ول می آمد نماز و دعا می داشتند و آن آقا هم می
 يتـا آنکـه روز جمعـه ا   . باران رفتند و ثمر نکرد ين دستور به دعایان به همیآقا
نـد امـروز   یگو مـی  :رفته بودم، خدمت آن حضرت بودم، فرمودندف بازار نیضع

د، و همـان روز  یـ ایگـر بـاران ب  یروند، خـوب اسـت د   می باران يها به دعایهودی
  .باران آمد

امام به من حکـم کـرده    يعرض نمود که آقا یب باشیخط یگر حاجیروز د    
 دایـ اك پن گل است، خـ یعذر آوردم که زم. به انبار جنس ید خاك بزنیکه با
مسـجد   يرا کـه بـرا   ییها مسجد را بگو خشت خشت يگفت فرّاشها. شود نمی
رنـد  یاورند در فالن خانه و بکوبند و کاه آنهـا را بگ یده شده و خشک است بیمال
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ن امـر معلـوم   یـ ف خـود را در ا یحال آمده ام تکل. زندیو خاك آنها را به انبار بر
 يگـر یاگـر بـه د  . دیآ ید از من برنمیید، بگوین کار را نکنیفرمودند شما ا. کنم

آن امـر را  . او خواهـد وارد آمـد و همـان قسـم شـد      يرجوع نمود، ضرر از بـرا 
گرفـت و بـه دسـتور     یانبـار جـنس را از جنـاب حـاج    . نمـود  يگـر یرجوع به د
ر بـود، مقـارن   یـ له داشت که دختر معیجل یالیع. معمول داشت يگریمذکور، د

او در شـب آتـش گرفـت،     یرونـ یعمـارت ب  یسـر در عـال  . ن امر مرحومه شدیا
پـانزده تومـان، ده تومـان فـروش      يد به خرواریسوخت و جنس تنزّل نمود، رس

  .رفت
راز معـزول شـده بـه تهـران     یگر آنکه نواب واال ظلّ السلطان از حکومت شید    

ن خـان سررشـته دار دام اجاللـه    یرزا حسـ یـ به مقرّب الخاقـان م  يروز. آمده بود
نـد  ین فرمایمعـ  یخدمت جناب آقا از قول مـن عـرض کـن وقتـ    فرموده بود که 
فرمودنـد کـه مـن بـا امنـاء دولـت       : خان عـرض کـرد  . اورندیف بیمنزل من تشر

بـاز  . غام کـرد یگر به جناب سراج الملک پیدفعۀ د. مراوده ندارم، معذرت بخواه
چنـد روز بعـد بـاز بـه     . ن ضعف، آمدن آنجـا فائـده نـدارد   یعذر آوردند که با ا

از عرض کـرد  یق عجز و نیخان آمد به طر. د کردین خان تأکیرزا حسیر مسرکا
ــواب واال در ا ــکــه ن ــذر  ی ــا خــواهش کــرده و آنچــه ع ــاب از م ــی ن ب  آورم، م

ر که در خانۀ او هسـتند فـالن   یبه مالحظه شما دو سه نفر فق: فرمودند. ردیپذ نمی
بار ن مالقـات عـرض کـرده بـود کـه چنـد      یح. ف بردندیپس تشر. میآ می وقت

فرمودنـد کـه مقصـود از    . دیـ آورد می خدمت شما عرض کرده بودند، چرا عذر

 یا خـدا مـرا مسـتغن   یـ ر آخـرت، امـا از جهـت دن   یـ ا خیـ ا اسـت  یر دنیا خیمراوده 
ش شـما سـراغ نـدارم، بعـد نـواب واال      یپـ  يزیـ فرموده و اما از جهت آخرت چ

ت اصـفهان  د حکومـ ییمعذرت خواسته، التماس نمود که شما همت بفرما یلیخ
 یش مرتضـ یکن پـ یسـت، لـ  یسـاخته ن  ياز من که کار: فرمودند. را به من بدهند

شــب در خــدمت آن . نــدارد، دعــاگو هســتم ومعــاودت فرمودنــد يکــار یعلــ
: بعـد فرمودنـد  . ان فرمودنـد یـ ل آن مجلس را خود آن حضـرت ب یحضرت تفص

 خـان یحکومت خواهد نمـود؛ رضـا قل   یحاکم اصفهان خواهد شد، زمان طوالن
رزا یـ خواهـد شـد؛ و م   یشکار تهران خواهد شد از جانب او و تهران ماندنیهم پ

. ن خان اگر زود همراه او برود، وزارت اصفهان را به او خواهـد داد یمحمد حس
حکومت اصفهان با ظل السلطان شد و رضـا  . ن قسم شدیهم یبعداز اندك زمان

د بـا خـودم   یـ را فرمـود با ن خـان  یرزا حسـ یشکار تهران قرار داد و میخان را پیقل
خـود را صـورت    يد کارهـا یـ خان عذر آورد که با. یوزارت را قبول کن ییایب

ف یـ پانزده روز بعد رفت به اصـفهان و وزارت را چنـدبار بـه او تکل   . بدهم، ماند
ف را قبـول  یبـروات و وظـا   ياو خودش قبول ننمود تا آخـر سررشـته دار  . کرد

و بعــد از رحلــت آن . اســت یه بــاقن مراتــب مــذکوریــنمــود و تــاکنون همــۀ ا
. خان در خواب خـدمت آن حضـرت مشـرّف شـد    یجناب رضا قل یحضرت شب
بعـد از اظهـار آن   . ریسراج الملک بگ: به دست او دادند، فرمودند یچراغ روشن

شـان را خواسـته و   یا ياریحضرت شـهر یبدون واسطه اعل یخواب به اندك زمان
  .برقرار نمود یو فرمان و مواجب شاه یمنصب سراج الملک
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 یرونـ یجمعـه و دوشـنبه را مقـرّر فرمـوده بودنـد کـه ب       يگر آنکه روزهـا یو د    
اسـکندر   يروز. شـدند  مـی  آوردند و بندگان به حضور مبارك فائز می فیتشر

ۀ یـ اب شـد، گر یالممالک که از بندگان آن حضرت بود، شرف یخان آدم مستوف
مواجـب مـن    یتومـان مسـتوف   و عرض کرد که ماه پـنج  یشانینمود از پر يادیز

و  یشـان ینهـا طاقـت پر  یاده بـر ا یـ ده و من زیکن چند ماه است که نرسانینموده، ل
اسـکندر خـان   . آن حضـرت برحسـب کـرم دعـا فرمودنـد     . ال نـدارم یخجلت ع

د، یـ حـال کـه مرحمـت فرمود   : ن که اظهار کرم مالحظه نمود، عرض کـرد یهم
کن ید لـ یـ آ یبرنمـ  ياز مـن کـار  : فرمودنـد . دییزد را به من کرم فرمایحکومت 

 یچنـد روز بعـد آمـد، عـرض کـرد کـه مسـتوف       . آسان است یعل یش مرتضیپ
ده انـد، حسـاب   یزد، اقسـاط را نرسـان  یـ بـه   يبـرو  يالممالک فرموده تـو مـأمور  

ــدخان وزیــات میــمال ــ  یدگیر را رســیــرزا محم . ینمــوده، اقســاط را مطالبــه کن
 يبرا یمستوف يورالعمل از آقا، بعد دستيشو ی میماندن یزد که رفتی: فرمودند

م رفتـار  یگـو  می ن قسمها کهیاگر ا. د، حکومت راجع به تو خواهد شدیآ می تو
حتها به او فرمودند کـه بـا خلـق    ینص یبعض. نمود یسه سال حکومت خواه یکن

بـه   یت و آزار مکـن، مهربـان  ی، اذیافتیاگر ظفر  یخوش سلوك کن، بر دشمن
 ار فرمودنـد و بعـد   یشـات بسـ  یل فرمایـ ن قبیـ از ا .مکـن  ياو بکن و به مردم تعـد

د   ین فرمودنـد، کربالئـ  یک نفر آدم همراه بردار، و او را هم معی: فرمودند محمـ
کـه در   يزدیـ محمد رضا تاجر  یو فرمودند از قول من به حاج. باقر بود از فقرا

ن دو یتهران است بگو پنجاه تومان به تو بدهد به جهت مخـارج راه بـردار و همـ   

  .مجمالً رفت و حاکم شد. روزه برو
ن ورود، اول یحـ . یال معزولـ یدر اواخر سال او را خواستند به تهران آمد به خ    

: فرمودنـد . مضـطرب بـود   یلـ یاب شـد و خ یتنها آمد، خدمت آن حضرت شـرف 
چـرا،  : ؟ عـرض کـرد  يمعلوم اسـت آن قسـمها کـه گفتـه بـودم عمـل نکـرده ا       

د کــه بــاز ییــبفرما یکــرده ام تـوجه  یالفــدوارم خــالف نکــنم، اگـر هــم خ یـ ام
بـاز  . ر نمـود یار کـرد و اذعـان بـه تقصـ    یو تضرع و عجز بس. زد کنمیمعاودت به 

بعد از سـؤال   يدیکه رس یخدمت مستوف: کرم آن حضرت ظاهر گشت، فرمود
بـه   یبـه او فرمودنـد کـه وقتـ     يزیـ چ. و جواب تو را به حضور شاه خواهـد بـرد  

ل و یـ اد بـه تـو خواهـد نمـود و  تعج    یـ ر مرحمـت ز بخوان، اظها يرو می حضور
بعـد مـرخص   . زد بدهـد یـ تو را معاودت به  یاد خواهد نمود که مستوفید زیتأک

ف کـرد  یـ بعد خـودش آمـد، تعر  . شد و رفت و همان قسم که فرموده بودند شد
ف یـ کرد و تعر می ک ساعت گردشیم شاه در باغ بود به قدر یکه رفت یکه وقت
ک من چهـار  یزد، نان یگفت قبل از ورود اسکندر خان در  یم نمود و می از من

اسـت،   یتیک مرتبه ارزان و فراوان شده، معلـوم اسـت مـرد بـا کفـا     یهزار بود، 
د کـرد بـه   یـ پس کمر الماس خـود را بـاز کـرد، بـه مـن مرحمـت فرمـود و تأک       

ل نکن یمستوف   .زدید به ید، زود روانه کنیکه او را معطّ
بـا خلـق رفتـار کـن،      یار فرمودند که بـه مهربـان  یبس حتیباز آن حضرت نص     

. زد عـارض شـدند  یاز اهل  یباز در آخر سال جماعت. زدیپس رفت به حکومت 
شـمار  یار و ظلم بیبس يب داده، تعدینفس او را فر ياست و هوایمعلوم شد که ر



34 
 

همانقـدر بـه   . زد برآمده، در تهران هم جرأت مانـدن نکـرد  ینموده بود، فراراً از 
ضور مبارك آن حضرت مشرّف شد، در کمـال اضـطراب التمـاس و تضـرع     ح
ن بـه ظلـم گرفتـه،    ین عارضـ یآنچه از ا: فرمودند. ظاهر نشد یاد نمود؛ مرحمتیز
رد  ام هتــآنچــه گرف: کــردعـرض   .دیگــر بـه یــزد نخــواهی رفــت  ،ید رد کنــیـ با

گفـتم سـر فـالن     یعنـ ی: رمودنـد ف. اما شما سه سال حکومـت فرمودیـد   ،کنم می
د؟ تـو  ل فـالن را حکـم کـن بکَننـ    یا سـب یش یمقصر را فلک کن، چوب بزن، ر

ق بـه تـو گفتـه    یـ د به تو برسد از جهت طری، آنچه بايش من نداریپ یگر حقید
وس شـده،  یپـس مـأ  . دیـ آ نمـی  بـر  ينگذاشته ام، از من هم کـار  یباق يزیام، چ

او هـم آنجـا جمـع     يعارضها. م چند ماه متحصن شدیرفت به حضرت عبدالعظ
بـه آنهـا داد و    يزیـ پـس چ . کردنـد  می اد و ناله از دست اویشده، روز و شب فر
در مشـهد   يعازم مکّه شد و از آنجا به مشهد آمـد و چنـد   یساکت کرد و پنهان

ن قسـمها  یشـاه مشـرّف شـد و همـ    یبعد خـدمت حضـرت سـلطان عل   . متوطّن شد
هفتاد تومان خدمت آن حضـرت آورد،   يروز. کار بود، تا سال قبل فوت شدیب

آنچـه التمـاس کـرد،    . او آورد ره بـود، یـ الش که فقیبرد داد به ع. قبول نفرمودند
 یماه رمضان بود، از قضا همـان روز جنـاب حـاج   . برداشت برد. قبول نفرمودند

. ه آورده بـود، سـر سـفره گذاردنـد    یـ بشقاب چقنـدر پختـه بـه هد    یب باشیخط
ر از آن چقنـدرها برداشـتند و خوردنـد و دعـا     یـ دست مبارك آوردند،  يک پـ 

با همت و با محبت است، با آنکـه چنـد   ب فرمودند که مرد یخط یار به حاجیبس
فرمودنـد جـز سـه فنجـان      نمـی  لیـ م يزیـ روز بود به درد دندان مبتال بودنـد و چ 

در دو وعـده  . فرمودنـد  مـی  لیـ ار کـم غـذا م  یگرچه وقت صحت هم بسـ . ییچا
  .خوردند می ر غذایک سیا یگو
ح و یصـح  ا ندارنـد بلکـه قصـد   یـ اء خدا نظر بـه مـال دن  یپس معلوم شد که اول     

د از یـ آور مـی  مـن  يبـرا  يزیـ فرمودند کـه اگـر چ   می مکرّر. خواهند می محبت
بـه   ید خوب اسـت، دخلـ  یآور می خدا يد، و اگر برایاوریرود، ن می سۀ شمایک

شـدند   مـی  ابیحضـرات کـه شـرف    یشد، بعضـ  می دیع يچون روزها. من ندارد
نـده از  بـود، ب  يدیـ شـب ع . آوردنـد  می از خدمت آن حضرتیبرحسب ن يزیچ

ف بـود  یک کلّه قند گرفتـه، بـردم در خانـه، همـان اطـاق کـه منـزل ضـع        یبازار 
چون صبح شـد، حضـرا ت   . از ببرم به حضور مباركیگذاشتم که فردا به رسم ن

فرمودنـد کـه    را مـی بنـده  . آوردند و شیرینی میو آنچه قند  یآمدند به عتبه بوس
گذاشـتم تـا همـه را تسـلیم      خـود مـی  بردم در همان اطـاق   میهم ضعیف . بردار

گـر نبـردم بـه    یکه خود گرفته بودم، همانجا بود، دمرحومۀ خاله نمایم و آن قند 
ن عمـل  یـ ا آگـاه اسـت، ا  خدا است که خـد  يبا خود گفتم برا. حضور مبارك

تا آنکه وقت نهـار شـد، حضـرات نهـار خوردنـد و      . باشد، چه ضرر دارد یمخف
ف آوردند به همان اطاق که منزل بنده بـود و فرمودنـد   یآن حضرت تشر. رفتند

دم کـه چـون   یـ ن فهمیبنـده چنـ  . دیـ آ مـی  ن اطاق خوشمین خانه ازیکه من در ا
از اجلّۀ فقـرا بـود، برحسـب امـر      که يزدیمرحوم آخوند مال محمد رضا  یمدت

ن مـاه  یاع فرموده و از بـاب تصـرّف چنـد   ین خانه را ابتیآن حضرت سه دانگ ا
 يدر آن اطاق ساکن بود، بنـده هـم در خـدمت آن سـرور مشـغول خـدمتگزار      
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ن قنـدها  یـ بعـد فرمودنـد کـه ا   . بود، به آن لحاظ آن مرحمت را فرمودنـد  یمدت
فرمودنـد مـن   . نهـا اسـت  یدم هرچه بوده همبنده عرض کر. ک دانه عالوه شدهی

ــا را دارم  ــاب آنه ــردم حق . حس ــرض ک ــع ــه امی ــد. ر گرفت ــرا : فرمودن ــس چ  پ
آوردنـد، آن حضـرت    مـی  ازیـ فتاده بود کـه آنچـه ن  ی؟ و هرگز اتّفاق نییگو نمی

 يدر امور خانـه دار . ند که چه آوردند و چه بودهیق نمایحساب نگهدارد و تحق
  .داشت خالۀ مرحومه کمال مواظبت

 يمحمد و آقا محمد مهـد  یرزا علیم یبنده با آقازاده حاج یگر آنکه سالید     
د یـ آن حضرت فرمودند که امسال با. یم در عمل سقط فروشیک شدیدالّل شر

. يک صـد تومـان روز  یهر يصد تومان مداخل بشود، برایبعد از همۀ مخارج س
صـد  یه گذشـته و مـا س  دم شش مـا ین کردم و حساب نمودم دیبنده در دکان چن

دم یـ شب که آمدم بـه خانـه د  . ال قبل از ظهر بودین خیم و ایتومان مداخل کرد
ازده در تهـران  یـ صـد و  یالقعـده سـنه هـزار و س    يخالۀ مرحومه کـه در هفـتم ذ  

وان امامزاده حمزه مقابل مقبرة منـورة  یم در ایمرحوم شد و در حضرت عبدالعظ
ها، فرمودند که جناب آقا امـروز قبـل از   یلمرحوم آقا مدفون گشت، رحمه اهللا ع

صـد تومـان   یظهر به من فرمودند که امشـب از عبـدالغفار بپـرس کـه تـا حـال س      
 معلـوم شـد همـان سـاعت بـوده کـه مـن در بـازار حسـاب         . ا نـه یـ مداخل کرده 

د آمـد   کردم تا آنکه می هـم شـرفیاب حضـور    بـا  . آقازاده حاجی میرزا علیمحمـ
صـد  ید که در تمـام سـال س  یشما فرموده بود: آقازاده عرض کرد .مبارك شدیم

صـد تومـان مـداخل شـده،     یو االن شش ماه است و س تومان مداخل خواهد شد

. چ جـواب نفرمودنـد  یجنـاب آقـا هـ   . شتر بشـود ید تا آخر سال بیپس انشاء اهللا با
کـه در آخـر سـال     یوقت. مطالبات سوخت شد یگر بعضیپس در آن شش ماه د

ن یـ غـرض ا . چ اضافه نشـده یصد تومان است، هیم همان سیدیم، دیحساب نمود
بخواهـد از کرامـات آن حضـرت در آن مـدت هفـت       فیاست که هرگاه ضـع 

ک سفر هم که خدمت آن حضرت مشرّف بود، مشهود شـده، ذکـر   یسال و در 
  .ک جلد کتاب خواهد شدید ینما
آن حضـرت اکثــر اوقـات در ضــعف بودنـد، خصــوص بعـد از نمــاز مغــرب         

مبـارك آن   يد کـه پاهـا  یکشـ  مـی  نمودند و به قدر دو سـاعت طـول   می ضعف
ــا ایمال مــی احضــرت ر ــ. آمدنــد مــی نکــه حــالیدنــد ت ــک فنجــان قهــوه می  لی

ساعت چهـار  . شدند می دند، بعد مشغول به نماز عشایکش می انیفرمودند و قل می
فرمودند و تا سـاعت شـش نشسـته بودنـد و بـه ذکـر        می لیم ییل غذایاز شب قل

دنـد  فرمو ی مـی اگر صحبت. داشتند می ایار کم صحبت دنیخدا مشغول بودند و بس
د منقطـع شـد کـه    یـ از خود با ی، حتّيآن و مذمت آن و انقطاع از ماسو ياز فنا

د مأنوس بـود  یاست، با یشه ازالً و ابداً باقیفنا و زوال دارد و به آن جهت که هم
  :فرمود می و

  گر چشم از همه عالم فرو بندید           دل در او بند يتو آن دلبر که دار
دم از یـ د ي، شـعر ینـ یو فرمودند که در چهل سال قبـل در کتـاب واعـظ قزو       

  .بس که خوشم آمده است، فراموش نکرده ام
  دگران باش ينما بیخود ع یکیوز ن   ب دگران بسته زبان باشیدر گفتن ع
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در کتـب بزرگـان    يدیـ فرمودند که بعد از تشرّف به فقر، مـدت مد  می گرید    
نکـه در فقـر آن   ین مطالب را در خـود معلـوم کـنم، بـا ا    یخواستم ا. نگاه نکردم

 سـمان گـردن خــود  یده ام، دوازده سـال شـبها ر  یت نکشـ د زحمـ یـ قسـمها کـه با  
بستم کـه حائـل باشـد کـه اگـر خـوابم        می ک سر آن را به در اطاقیبستم و  می

و . دار شـدن باشـد  یـ سـمان مـانع از افتـادن و سـبب ب    ین ریفتم ایربود و بخواهم ب
ث شـده     يرازیشـ  يمرحوم آقـا هاي  آقازاده يرفتم رختها می روزها را کـه ملـو

بـردم   مـی  خشـکاندم و  مـی  کـردم و  مـی  ریـ رون و تطهیـ بـردم ب  مـی  گرفتم می بود
  .نکردم يچ کاریفرمودند ه می و باز. دادم می شانیا يدولتسرا

شـدم، مشـرّف    مـی  ابیصبح برحسـب مقـرّر کـه هـر روز شـرف      يگر، روزید    
ف ی؟ ضـع يدیـ د مـی  شـب چـه خـواب   ید: فرمودنـد . شده، اذن فرمودند، نشستم

: فرمودنـد . دانـم  نمـی  :عرض کـردم . دم به کلّ فراموش شدهی، دآنچه فکر نمود
بـه   یناگاه خواب طوالن. ان مشغول شدمیبرخاستم به قل. ان را بردار، تازه کنیقل

کـه   یشب در خواب به خـدمت آن حضـرت در اطـاق انـدرون    ینظرم آمد که د
 يشـان شـخص بزرگـوار   یا يدم در جـا یمنزل آن حضرت بود، مشرّف شدم، د

بت و جثـه اش کـوچکتر و محاسـن مبـارکش     یل و با هیم و جلیر عظاینشسته بس
شـان  یر بودم کـه ا یمتح. ف و کمتر از محاسن مبارك آن حضرت بودیار خفیبس

از آن حضـرت ظـاهر و بنـده     یکن آثار بزرگـ یستند لیشاه نیحضرت سعادت عل
: دیـ فرما مـی  دم کـه یـ د نمی را یدم و کسیستاده، ناگاه شنیر ایدر کمال ادب متح

انّ اَهللا و « شـاه اسـت و لقـب آن حضـرت    یر بزرگوار حضرت رحمـت عل ین پیا

در ضـعیف  . ایـ ش بیپـ : بعـد از آن فرمودنـد  . اسـت  ٥٢»النيب يملئکَته يصلّونَ عل
تـا آنکـه   . فرمود پیشـتر بیـا   میباز . شدم نهایت خوف و ادب کم کم نزدیک می

خـدمت آن حضـرت اسـت،     يدم مجموعـه ا ید. ستادمیک زرع فاصله ایب یقر
ن قسـمت  یـ و از ان، تیبنش: فرمودند. ر برنج در آنیش يک دوریدو قرص نان و 

 د ویـ شاه ظـاهر گرد یدم به صورت حضرت سعادت علیناگاه د. ل کنی، ميدار
. کـردم  می از خوردن ادب ینشستم، ول. ن، قسمت خود را بخوریبنش: دیفرما می

نجـا بـه   یتا ا. ر برنج به بنده کرم فرمودیک دانه نان با نصف شیپس آن حضرت 
گـر  یآن حضـرت د . ده، نشستمان آورده، خدمت آن حضرت دایخاطر آمده، قل

ف معلـوم فرمـود   ینکرد به مالحظۀ آنکه بر ضع یف هم عرضیضع. چ نفرمودیه
باشـد کـه    مـی  که قادر محو و اثبات و متصرّف در وجود تو، حقّ جلّـت عظمتـه  

ر خواب هـم  یو تعب. آورد می د و باز به خاطر توینما می خواب را از نظر تو محو
د و یـ نما می قت است که اظهار قدرتیک حقی د که در تمام ادواریواضح گرد

مختلفـه و عـوالم ملـک و     ینـات و اسـام  یع تعیـ گردانـد و جم  مـی  خود را ظاهر
. قـت اسـت  یملکوت و نور و ظلمت همه ظهور صـفات جمـال و جـالل آن حق   

ن و ظلمـت اسـت و ظهـور    یاطیه کـه عـالم سـفل و شـ    یۀ قهریظهور صفت جالل
و در . قـت اسـت  یالئکـه اسـت، در آن حق  ه که عالم علـو و م یۀ لطفیصفت جمال

ت عالم محسوسـات،  یت عالم مجردات نه نورانیدن به عالم مجردات و نورانیرس

                                                
 .فرستند پیامبر صلوات میو فرشتگانش بر خدا . 56احزاب آیۀ سورة  .٥٢
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ه از ملک و ملکوت و نور و ظلمت یه و جاللیع صفات جمالیبلکه انقطاع از جم
مانـد   نمـی  یبت از خود، از ادراك و عدم ادراك، که مراد فنا باشد، باقیبلکه غ

گردانـد، چنانکـه    مـی  مطلـق کـه خـود را ظـاهر     یت و هسـت قیک حقیمگر آن 
 و چشم تو او است کـه بـه او   ییگو می زبان تو او است که به او: فرموده یبزرگ
 تـو او اسـت کـه بـه او     ي، پـا يشـنو  مـی  و گوش تـو او اسـت کـه بـا او     ینیب می
نفـس انسـان کامـل را     یاگر کس. يریگ می ، دست تو او است که به اويرو می

  .نفس خود را شناخته و اگر خود را شناخت، خدا را شناختهشناخت، 
         فیمطلق وجودش بس لط یهست

  فین شد ضعیآمد تع يچون قو
  دیمز غالب آمد، شد ینور هست

  دین را دریپرده و ستر تع
  :ن شعر را خواندمیدر خواب ا یگر آنکه در تهران شبید
  ت که به حافظ سپرده دوستین جان عاریا

  کنم يم وینم و تسلیرخش بب يروز
ات تـازه  یـ م نمودم به صاحبش، بعـد ح یدر آن حال اثر مرگ ظاهر شد و تسل    

  .دار شدمیدم و بید و صاحبش را دیبخش
روم، در بـازار تهـران    مـی  ام و از عقب جنـازة خـود   دهدم که مریگر دید یشب    
عبدالغفار سقط فـروش اسـت و بنـده    : ندیوگ می ست مرده؟یک: پرسند ی میبعض

رون دروازة یـ بردند به سر قبر آقـا ب . کنم می ع جنازهییت تشیهم خود همراه جمع

رون آوردنـد، بردنـد در   یـ ب ين گذاردند و تابوت را از عماریم، زمیشاه عبدالعظ
ال خانــه مشــغول غســل شــدند و قبـر   هــم کندنــد و کفــن نمــوده، در قبــر  يغسـ

دنـد  یچ مـی  قبـر  يخشت رو. کردم می ستاده، نگاهیقبر ا ياالف بیضع. گذاردند
دم دو نفـر  یـ ده، دیقبـر را پوشـان   يدم و رویـ بنده خـود را در قبـر د  . که بپوشانند

ن ربک؟ با ا: ب سؤال نمودندیمه ف ین ضـع یـ د را آن حضـرت بـه ا  یـ نکه عقایم
، ینـ یب مـی  که ییدن چراغ و هر روشنایم فرموده بودند که همه شب وقت دیتعل

قبـر و سـؤال    ییآن است کـه ملکـه شـود در وقـت روشـنا      ين از برایبخوان و ا
ن فرامـوش  یریـ بـت نک ی، در آن وقت از وحشت قبـر و ه یین، جواب بگویرینک

ن ربک؟«: باز مجدداً گفتند. نمودم عـرض  یمتوسل شـدم بـه حضـرت مـول    » م ،
نکـه خواسـته   یا بت هرچه تمامتر سؤال نمودنـد، مثـل  یم با هیدفعه س. یعل: کردم

ل شده، گفتمیت کنند، باز ضعیباشند اذ دم آن حضرت ظـاهر  ید. یعل: ف متوس
. د، آنها رفتنـد ید به قدر پنجاه قدم فاصله به دست مبارك اشاره فرمود برویگرد
آن حضرت افتاده و صفا نمودم چنانکه نـزد   ين رفته به قدمهایف در آن حیضع

 یانیـ آقا. ار داشـت یکـه حجـرات بسـ    دمیـ د یعیوس يبعد جا. فقرا معمول است
 را یبعضـ . کردنـد  می رون آمدند به استقبال بنده و با بنده صفایبها  چند از حجره

ده بـودم و مرحـوم شـده    یدر زمان خود د. شناختم که از حضرات فقرا بودند می
مجمـالً اگـر بخـواهم آنچـه     . ده بودمین بودند که ندیگر از سابقید یبعض. بودند

ده ام، ذکر کنم اکثر مـردم کـه   یقت آن حضرت دی، در حقيداریدر خواب و ب
  .کنند نمی اطالع ندارند، قبول
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 یبنـده حـاج   يف فرما بودنـد، خـالو  یکه آن حضرت در اصفهان تشر یزمان    
و  ین بن حاج عبدالوهاب که بالفعل در خارج شهر اسـالمبول ملکـ  یمحمد حس

د مواظـب خـدمات     یاست و برادرش حـاج  يدارد، همانجا منزو یعمارت محمـ
اوست، در اصفهان بود و از بنـدگان آن حضـرت بـود و در خلـوت بنـده منـزل       

نهـا  یر زمیـ ان کـرده بـه ز  یـ نشسته بود، به جهـت آنکـه در خانـه خـودش آب طغ    
گر را خبـر کردنـد   یصبح که برخاستند همانقدر شد که همـد . ت کرده بودیسرا

ر خـاك رفـت،   یـ ت زیـ اثـاث الب رون آمدند و خانه خراب شد، تمام یو از خانه ب
مجمـالً در بنـده منـزل بـا حضـرات فقـرا مـراوده        . رون آوردندیکه ب یمگر جزئ

منبرهـا   يرا در مسـاجد و پـا  یـ شـان داشـتم، ز  یداشتند و بنده کمال احتراز را از ا
و بنـده  . داننـد  مـی  فه منکر نماز جماعتند و مال را مال اهللاین طایده بودم که ایشن
 شـان جـواب  یا. کردم می رادیز جماعت بودم و به جناب خالو ال به نمایما یلیخ

ن یـ مـن بـه جماعـت ا   . خواهـد  ی مـی نـ یقیبرائـت   ینیقیدادند که اشتغال ذمه  می
ستم، آنجا کـه  یکنم لکن منکر نماز جماعت ن نمی حاصل ینیقیاشخاص برائت 

 یکـ ی. حاضـر بودنـد   یز خود آن حضرت در مجلسیو ن. خوانم می د بخوانم،یبا
جواب فرمـوده بودنـد کـه در    . ن دو مسأله را عرض کرده بودیعلماءظاهر هم از

حاصل شود، ملعون اسـت   ینیقیبشود که برائت ذمه  ینماز جماعت یپنج فرسخ
يـده کـانَ    اَلعبد و مـا يف : دانم می آنکه حاضر نشود و من مال خود را مال اهللا

مسأله عنوان شد که همـه   یقتدانم و و می را مال خودشان ممال مرد یوللمواله، 
: مـآب  یاست خطاب به حضرت ختمـ  یث قدسیدر او عاجز ماندند که در حد

اهـل   یعنی، يا غوثَ االَعظَم اَهلُ النعيمِ يشتغلُونَ بِنعمائه و اَهلُ اجلَحيمِ يشتغلونَ يب
. نعمت که بهشت است، مشغول نعمتند و اهل جهنم مشغول به ذکر خـدا هسـتند  

کـه  انـد   نیمراد از اهل جهنّم مؤمن: فرمودند. دمت آن حضرت عرض شدپس خ
  .اَلدنيا سجن املُؤمن و جنةُ الکافر: اد خدا هستند به مضمونیا مشغول به یدر دن

ـ      بـود و درس اصـالً نخوانـده بـود، هرچـه از       یبالجمله با آنکه آن حضرت ام
ی و شـاف  یرت جـواب کـاف  شد، خدمت آن حضـ  نمی مسائل مشکله که حلّ آن

بود، در تهـران   یخیمال محمد نام که ش یشخص فاضل یچنانکه وقت. دندیشن می
دو مسأله دارم خدمت آن حضرت عرض کن، هرچه فرمودنـد بـه   : به من گفت

سـت کـه بـه او    یء نیچه، چه خدا که شـ  یعنیآنکه تقرّب به خدا  یکی. من بگو
: د توجه نمـود؟ گفـتم  یبا یه، به کچ یعنیگر آنکه توجه یتقرّب حاصل شود؛ د

: دم، فرمودنـد یشب که خـدمت آن حضـرت رسـ   . کنم نمی ضینگونه عرایمن ا
. چرا، و دو مسأله را عـرض کـردم  : د؟ گفتمینپرس يزیامد و چیدر دکان ن یکس

مردم دادن اسـت، لکـن از   خرج اد گرفتن و به یآن شخص مقصودش : فرمودند
ک وقت توجه ما تقرّب از بنـده  ی: ب داردتوجه و تقرّب مرات. میگو می تو يبرا

ک یـ به خدا است و از جهت موهوم اسـت، کـه حـال اغلـب بنـدگان اسـت؛ و       
ه و تقـرّب آنهـا نسـبت      می معلوم یبعض يوقت آن موهوم از برا شود، پس توجـ

ه و تقـرّب از خـدا بـه بنـده       یک مرتبـۀ د یبه آن جهت معلوم است؛ و  گـر، توجـ
ـ ر بـه سـلب انان  شود مگ نمی است و او حاصل سـت مگـر از   یت کـه او ممکـن ن  ی

  :جانب خدا
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  53ریدامن آن نفس کش را سخت گ          ریچ نکشد نفس را جز ظلّ پیه
از  یسـت یه ظهـور ن ف عرض نمود کیشاه، ضعیو به خدمت حضرت سلطان عل    
پـس   . کـالم الملـوك، ملـوك الکـالم    . اسـت  یاز ظهور هسـت : ست؟ فرمودیچ

ما بـر مـا معلـوم شـود و او نخواهـد       یستیکه ن یشود مگر وقت نمی تقرّب حاصل
ـ . حـقّ  یمگر به غلبۀ ظهور هسـت  ز آن حضـرت  یـ و ن .٥٤لُجاَء احلَق و زهق الباط

 شد، می عرض یمطلب یو گاه. ندارند چ اراده از خودیاء خدا هیفرمودند که اول
ز در یـ بود از آن حضرت، و ن یستینها همه ظهور نیو ا. دانم نمی من: فرمودند می

ن دو حـال،  یشاه فرمودند که ایض نسبت به حضرت سلطان علیمسألۀ جبر و تفو
شود بر سـالک و   می مراتب حال سالک است که امر عالم شهود و کثرت غالب

 شـود بـر او پـس جبـر     مـی  ب غالـب یـ ر عـالم وحـدت و غ  نـد و امـ  یب می ضیتفو
ن یانـۀ هـر دو واقـع شـد، امـر بـ      یت هـر دو رسـت و م  یـ و چـون از مغلوب . ندیب می

نـد کـه افعـال هـم از حـق اسـت و هـم از        یب می ن و عدل خواهد بود، پسیاالمر
  .خلق

ض را مثـل آن حضـرت   یچکس جبـر و تفـو  یفرمودنـد کـه هـ    مـی  شانیپس ا    
را از حـق   ینکـه افعـال  یغرض ا .55ع به مراتب سلوك فرمودندنفرمودند که راج

                                                
  .، دفتر دوميمولو يمثنو .53
  .حق آمد و باطل نابود شد. 81ۀ یسوره اسراء آ .54
از کــالم خــود مرحــوم آقــا «: نوشــته اســت یه نســخۀ استنســاخیقــم در حاشــانجــا ریدر ا .55

  .»عبدالغفار

و مقهـور قـاهر    یاسـت کـه خـود را فـان     یبـ یات غیمشاهده کردن، به سبب تجلّ
ض بـه خـود نمـودن کـه مرتبـه      یاست؛ و اما تفو یبین مرتبه غیند، و ایب می متعال

ت در یـ شهود است، پس از آن است که قدرت حضرت حق را از جهـت مظهر 
 ین بـ ین عـ یـ ن خود، نه آن خود موهوم و مذموم اسـت بلکـه ا  یو ا. ندیب می خود
 یولـ . ن صـفات اهللا و وجـه اهللا اسـت   یاست که مظهر صفات اهللا بلکه عـ  يخود

ب که عـالم  یط باشد که غلبۀ عالم غین افراط و تفریکمال سالک آن است که ب
 چنانکــه. ات اســتیــمجرّداتســت و غلبــۀ عــالم شــهود کــه عــالم کثــرات و ماد 

زان بـود،  یجهت تجرّد آن حضرت غلبه داشت و از خلق گر) ع(یسیحضرت ع
جهـت کثـرت غالـب    ) ع(یگذاشت؛ و بر حضـرت موسـ   می ابانیسر به کوه و ب

فرمـود  » خري االُمورِ اَوسطَها«اء است کـه  یق خاتم االنبیق اعتدال، طریو طر. بود
 ن از هـر دو جهـت  یت سالکیامر فرمودند و ترب» امر بني االَمرين«ش به یایو اوص

م، چـه اکثـر   یم قاصر و مقصریپس هرگاه نسبت افعال را به خود بده. نمودند می
م و بسـا  یشـو  نمـی  م، موفّقیم به جا آوریخواه ی میر را به کمال سعیخ يکارها
شود و اگـر نسـبت افعـال را بـه      نمی م، آن همیم مرتکب شویخواه می را ینواه

ر     یت موهـوم بـاق  یکه خود یم در صورتیحق بده م، یاسـت، قاصـر بلکـه مقصـ
ا مـرا  ید خـدا یـ ند و بگویرا تا شخص در عالم اسباب است، اگـر در خانـه بنشـ   یز

د و حدود زمـان و مکـان   یبده، نخواهد داد مگر از عالم اسباب تجاوز نما يروز
ت ظهـور  ید و صـفت صـمد  یآ می او پخته و آماده از بهشت يبرهد، آنگاه روز

پـس او را حاجـت بـه کسـب و اسـباب      » ل از مطـبخ نبـود  یبرقوت ج«د که ینما
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  .نباشد
  در سبب يپس چرا بد ظن نگرد       مرادت کرد رب یدر سبب چون ب

  .56منظور او نبود يزیجز مسبب چ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 ...، دفتر ششم، داستان روان شدنِ شهزادگان در ممالک پدر بعد از وداعيمولو يمثنو .56
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  از کتاب یبخش
  سلطان فلک سعادت

  
  مقدمه

 یفـات متعـدد جنـاب حـاج مـالّ علـ      یکتاب سلطان فلک سـعادت از جملـه تأل      
ن منصوص حضـرت  یکبار زمان و فرزند و جانش ياز علما و عرفا یشاه ثانینورعل
از  ین مناسـبت اجمـال  ینک بـه همـ  یاست که ا) طاب ثراهما(شاه یسلطان عل يآقا

  .میدار می انیرا ب شانیشرح حال ا
 1246مـرداد   27( يقمـر  1284 یع الثـان یـ در هفـدهم رب  یشاه ثانیجناب نورعل    

مقدار در علـوم  یت پدر عالیده و تحت تربیدخت گناباد متولّد گردیدر ب) یشمس
ل بلوغ خـدمت پـدر   یو با آنکه در اوا. نائل آمدند یانیات شایمتداوله زمان به ترق

افتن یـ شـتر و  یق بیـ تحق ياهللا شـده بودنـد، بـرا    یوك الـ مشرّف به فقر و وارد سـل 
ده و مدت هفت سال بـه غالـب   یر آفاق و انفس گردیعازم س ینان کامل قلبیاطم

 یقـه و گروهـ  یان هـر طر یبزرگ مسافرت کردند و با بزرگان و مـدع  يکشورها
دخت بـه خـدمت   یـ افته و به بیراه را پدر  ينکه باالخره هادیمجالست نمودند تا ا

پدر معظّـم   یم سلوکیت مستقیدر آنجا تحت توجه و ترب. ر بزرگوار بازگشتندپد

م ن از جانب معظـ ین اربعیکردن چند ياضت نفس و سپریقرار گرفته و پس از ر
  .شدند ینیله مأذون به ارشاد و جانش

ره بـر  یـ و غ یو قلبـ  یو عقلـ  یدر علوم نقل ياریفات بسیاز آن جناب آثار و تأل    
شـان کتـاب مهـم    ین آثـار ا یمشهورتر. ده استیمفقود گرد یبعض مانده که يجا

 يو محتـو  یو کالمـ  یو حکمـ  یه است که مشتمل بر عمدة مطالب عرفانیصالح
  .قت استیف طریعت و وظایآداب شر

و  یگر از آثار معظّـم لـه و بـه زبـان فارسـ     ید یکیکتاب سلطان فلک سعادت     
بـا   یم عرفـان یرشـتۀ عرفـا و تعـال    تیـ ن کتاب اثبـات حقان یموضوع ا. ناتمام است
ن مسـأله  یـ ن ایـی و تب) هم السـالم یعلـ (ن یث معصـوم یو احاد یات قرآنیاستناد به آ

ن کتـاب بـه   یـ س ایس و پاکنویش نویپ. ع استین تشیع یقیاست که تصوف حق
شـان  یتابنده است که به لطـف ا  یدکتر نورعل يخط خود مؤلّف دانشمند نزد آقا

از آن بـه جهـت    یکتابخانه صالح قـرار گرفـت و فصـل    هیریأت تحریار هیدر اخت
 يص عالم باهللا، بـرا ید اطالعات در خصوص مالك تشخیتناسب با موضوع و مز

  .ار شدین کتاب اختیچاپ در ا
. درباره طُـرُق مختلـف شـناخت عـالم عنـوان شـده اسـت        ین فصل مبحثیدر ا    

ن اسـت  یـ تسـنّن ا  ز آن با مـذهب یو وجه تما یع و عرفان اسالمیاساس مذهب تش
ک یـ هر) ص(نان حضـرت رسـول   یجانش یعنی) هم السالمیعل(ن یکه ائمه معصوم

ت یل صـالح یـ ن نـص سـابق بـر الحـق تنهـا دل     ین کنند و اییفه خود را تعید خلیبا
ن نـص  یمترتّـب از همـ   يو يو معنـو  یر اوصاف الهیاوست که البته سا ینیجانش
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ل بـر کمـاالت   یـ چ وجـه دل یهـ بـه   یو نسبت خـانوادگ  ياست و لذا فضائل صور
ن یـی فـه اش فقـط تع  یز وظیـ ن یفه و امـام یهر خل. د آن استیست بلکه مؤین یباطن

ن منصوص و مـأذون بـودن، او را مختـار و    یکامل پس از خود است و صرف هم
) ص(م که مثالً حضرت رسـول اکـرم  ینیب می کند و اگر می ن الحقییمکلّف به تع

ن امـر فقـط از جهـت اخبـار و     یـ برند، ا می نام پس از خود را) ع(نان و ائمهیجانش
 یهم بشـارت بـه ظهـور حضـرت ختمـ     ) ع(یسیبشارت است، چنانکه حضرت ع

. نـد ین بفرمایـی شـان را تع یک ایـ ک به ینکه خود حضرتش یداد، نه ا) ص(مرتبت
  .دین نمایین الحق خود را تعیفقط موظّف است جانش یلذا هر سابق

و  يمنصوص بـه رهبـر  ) ص(امبریطرف پ از آن جهت که از) ع(یحضرت عل    
ائمـه پـس از   . امامت بود، امام است نه از آن جهـت کـه دامـاد آن حضـرت بـود     

بودنـد،  ) ع(ینکه منصوص به امامت از جانب امام قبلـ یز فقط به موجب ایشان نیا
د فرزنـد  یـ امام سابق وگـر نـه با   يا فرزندی يشدند نه بر اساس برادر ی میامام تلقّ

در . شـد  نمـی  ٥٧انه لَيس من اَهلکد و مخاطـب  یرسـ  می ه مقام نبوتز بین) ع(نوح
اسـت و   يجـار  ینـ یه و دیـ ز سلسـله اجـازه در مناصـب اله   یـ ن يبت کبـر یزمان غ
ت و یـ ن در درایاعالم باشند و مجاز يت و احکام ظاهر که علماین در روایمجاز

اجازه و حفـظ  ن یاد در صحت ایعظام اهتمام ز يآداب باطن که عبارتند از عرفا
  .د به نقل سلسله اجازه خود بوده اندین رو مقیآن داشته و از ا

                                                
 .46ه یسورة هود، آ-57

ح و ید صـر یت دارد، باین اجازه سمت اذن هدایعظام که ا يو در سلسلۀ عرفا    
نکـه در خـواب بـه    یل ایاز قب ییآشکار باشد تا صحت ادعا واضح گردد و ادعاها

ت ن  ا در خفـا و بـه اشـاره مجـاز     یـ من اجـازه دادنـد    ر یـ سـت و بـه تعب  یشـدم، حجـ
د آشکارا باشـد کـه   یت هم بایآن وص«): طاب ثراه(شاه یسلطان عل يحضرت آقا

فـالن  : نـد یسـت؟ بگو یک یفالنـ  یهرکس وارد بلد شـود و سـؤال کنـد کـه وصـ     
  58».کس

مـراد از اثـر   . ح مقرون استیط هستند، با اثر صحینا و محین هم که بینص سابق    
سـازد   در راهنماست که او را صـالح مـی  ر یه و قدرت تأثیز همان کماالت معنوین

و داللـت  . و منفعل و متوجه و متذکّر خداونـد کنـد  به اینکه نفس سالک را متأثر 
کـه حواریـون خـدمت    ) ع(روح اهللا  یسیاز حضرت ع يث مرویدارد بر آن حد

کـه   یبـا کسـ  : م؟ فرمـود ین باشـ یبا که همنشـ یا روح اهللا : حضرتش عرض کردند
د و عملـش  یـ افزایاد شما آورد و نطق و کالم او بر علم شما بیدن او، خدا را به ید

  59.آخرت راغب بگرداند يشما را به سو

                                                
  .285مجمع السعادت، ص-58
ـ : قالَت احلواريون لعيسي: قالَ رسول اهللا-59 تاَهللا رؤي کُمذَکِّرن ي؟ قالَ مسجالن ناهللا م و يا روح ه

کتاب فضل العلم، بـاب جمالَسـة   : اصول کايف(ه و يرغّبکُم يف اآلخرة عملُه يزيد يف علمکُم منطق
  .)العلماِء و صحبتهِم



43 
 

ن اسـت  ین اثر نشانۀ این اثر است بلکه ظهور ایت راهنما نه به اعتبار ایبتّه حجال    
ن یگـردد و بـاالتر   مـی  بـاز ) ع(ح است کـه بـه معصـوم   یاجازه صح يدارا يکه و

  :صحیح داشتن استن اثر یکرامت راهنما هم
  است یا و عجب و مستیجز آن کبر و ر    است       یکرامات تو اندر حقّ پرست

ف محترم کتاب سلطان فلک سعادت در فصل حاضر پس از ذکـر هشـت   مؤلّ    
رسند که عمـده در   می جهین نتیق نهم به ای، در طریقیق در شناخت عالم حقیطر

 .شناختن عالم نص است و بس
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  عت نهمیازدهم از شریشعبه 
  شود می نکه آن عالم به چه شناختهیدر ا

  
  :60ق استیو در آن چند قسم راه و طر    
افتن یـ ن عـالم و در یـی اول آنکه چنانچه سابق معلوم شد چندان شخص را در تع    

د و از خـود فرامـوش داشـته باشـد، کـه      یاین يد که از خود خبریایر بیراه حقّ تح
اگر کارد بر او زنند چندان متألّم نشود، که همه غرق در تفکّـر در راه حـقّ باشـد    

تـا آنکـه از   . دیـ ده، نماید به او به هـم رسـان  که اعتقا یبیو کمال توجه را به مبدأ غ
د و راه حقّ چنان بر او منکشف شود که بر او شـک  یایچون فوراً به راه بیالطاف ب

 ین است معنـ یو ا. ، نتوانند61ندیو شبهه نماند، که هرچه بخواهند او را اضالل نما
کـه نفهمـد از کجـا    ابـد  یت یچنان هـدا  .٦٢والّذين جاهدوا فينا لَنهدينهم سبلناۀ یآ

                                                
ناً همـان اسـت کـه    یع یشده در حواش یات معنیا آی یالزم به تذکّر است که کلمات عرب-60

 .ل آنها ذکر کرده اندیمؤلّف محترم در متن کتاب در ذ
  .یگمراه-61
خـورم کـه اگـر مجاهـده کننـد آنهـا در        مـی  خدا فرموده که قسـم . 69ۀ یسوره عنکبوت آ-62

م بـه همـۀ   یکنـ  مـی  تینـه مـا او را هـدا   یمـا، البتـه هـر آ   هاي  ق راه حق و در شناختن نشانهیتحق
  .قبناًیخود البته  يراهها

رِ ما زاد يقيناً که  يآمد، به حدحيالت جهن وطاُء مالغ ف٦٣لَو کُش.  
ن یـ ر ایـ ن، بـه غ یقـ ین بلکـه علـم ال  یقـ ین الیق عیص عالم به طریر در تشخیو حق    
، بلکـه  یکنـ  مـی  ن اسـت کـه تـو تصـور    یـ ق اعتقاد ندارم، لکن مجاهـده نـه ا  یطر

ـ  ياریـ ال نیـ را بـه خ  يزیـ اورد که بجز حـقّ چ یب ید تو را به حالتیمجاهده با  یحتّ
ه و    یباش يخود را، که اگر در خانه ا و طلـب   یک جهتـ یـ و به آن حالـت توجـ

کـه مـن    يکه آن کس را که بر من بزرگ قـرار داده ا  یخالص هللا خدا را بخوان
م به من برسان، بر خـدا الزم اسـت کـه اگـر تـو در مشـرق       ید اطاعت او را نمایبا
ا خـود او را  یـ ا مثـال او را و  ید یلم در مغرب باشد که عالم را به تو بنمان و عایزم
ب ارضیا تو را به آنجا برد و یاورد و یب جو اغلـب  . ن تـو و او را بـردارد  یبـ  64هیا ح

ن نـوع  یبـه همـ   يارین حـال او را نـزد تـو آورد، چنانچـه بسـ     یـ آن اسـت کـه در ا  
ان خـوب  یز مییآورند و تم نمی در يسراند  دهیکه هرچه فکر کرده اند، داند  شده
  65.ت نمودهین نوع توجه، خدا آنها را هدایدهند، و به هم نمی و بد

                                                
  .نیقیکمال  يارید، از بسیفزاینش نیقیاگر پرده بردارند بر -63
  .نیزم-64
مالقـات جنـاب حـاج مـال سـلطانمحمد کـه در آن زمـان جـزو          ين خصوص ماجرایدر ا-65

شـاه  یبـود بـا جنـاب سـعادت عل     يسـبزوار  يشاگردان مهم و مورد توجه مرحوم حاج مالهاد
جنـاب حـاج مـال    : ان ذکـر اسـت  یشـا  يسـبزوار  یگـر از شـاگردان حـاج   یدو نفـر د همراه با 

گـر از شـاگردان   یبـا دو نفـر د   يل حکمـت روز یسلطانمحمد پـس از دلسـرد شـدن از تحصـ    
دا کردن راه یز در صدد پیکه آنها ن يزدیو آقا محمد  ی، آخوند مال محمدرضا اردکانیحاج
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مـال محمدرضـا گفتـه    . کردند يظهار دلسردل حکمت ایحق بودند، مذاکره نموده و از تحص

ابم مراجعـه  یـ م و تـا مقصـود را ن  یرون روم و جسـتجو نمـا  یم گرفتم که از شهر بیمن تصم: بود
امـده و در را ببنـدم تـا    یرون نیـ رم کـه از حجـره ب  یـ گ می میمن تصم: آقا محمد گفته بود. نکنم

مـن جسـتجو و   : مـوده بـود  جناب حاج مـال سـلطانمحمد فر  . دیصاحبم از جانب حقّ به سرم آ
نابغـه علـم و عرفـان، ص    (دارم تا به مقصود خود رسم  یکنم و دست از طلب برنم می قیتحق
ن یده و در نخسـت یبه اصفهان رس يرون رفته، پس از چندیآخوند مال محمدرضا از شهر ب). 44
شاه شده، مشرّف به فقر شد و در مـدت عمـر مجـذوب وار    یدار مجذوب جناب سعادت علید

ن، یاطیرسـالۀ رجـوم الشـ   (ا نگاه کردن نداشـت  یا لحن گفتن ینشستن  يارایشان یدر حضور ا
اما آقـا  ). 38، صیشاه ثان یشان جناب نورعلیف فرزند ایشاه، تألیشرح حال جناب سلطان عل

ار کرده و از اطـاق  یاخت ینیکه در رسالۀ رجوم مذکور است دو ماه گوشه نش يمحمد به طور
ف آوردنـد و  ید طـالب بـه مدرسـه تشـر    یبازد يشاه برایآنکه جناب سعادت علامد تا یرون نیب

دند، در یپس از آن در صحن مدرسه شروع به گردش نموده تا به درب حجرة آقا محمد رسـ 
کـه خـداجو    یکسـ : ن مضـمون فرمودنـد  یآنجا نشسته و شروع به سخن کردند و درضمن به ا

راه نهد، خداوند بـاالخره او را بـه مقصـود     ت و با صدق قدم دریق و جدیتحق يباشد و از رو
د اسباب زحمـت بزرگـان شـده و در خانـه نشسـته، انتظـار       ینبا یکند، ول می تیرسانده و هدا

. چ وجه از مذاکرات آن سه نفر آگـاه نبـود  یشان ظاهراً به هیا. ندیایداشت که آنها به سراغ او ب
د و بـه  یـ رون دویقلب شده، از حجره بد، منین کالم را شنیآقا محمد که در حجرة خود ا یول

جناب حاج مال سلطانمحمد کـه بـر حسـب     یول. شان افتاد تا به فقر مشرّف شدیا يدست و پا
شان رفته بـود،  یارت ایهمراه با چند نفر از طالب به ز يسبزوار يدستور مرحوم حاج مال هاد

ود مجـذوب نشـده، لکـن    ق خـ یـ و استعداد و حوصلۀ تام ماننـد دو نفـر رف   يبه واسطۀ قوت قو
م ینکه بعداً باالخره در اصـفهان مجـذوب وار تسـل   یده بود، تا ایشان را پسندیرت ایصفات و س

داشـته   یباشد که عالمت صدق او باشد، مثل آنکه کالم يزیدوم آنکه با او چ    
 يهر ادعا کـه کـرده و تحـد    يپس صاحب مثنو. باشد که عالمت صدق او باشد

مثل او آورده نشده و نخواهـد شـد در    يرا که مثنویز، 66به او نموده درست بوده
  .دینما می ؛ پس داللت بر صدق صاحبشیفارس 67لغت

است صاحب دعـوت، پـس چنـان     ینکه او عالمیاو نبوده مگر ا يو چون ادعا    
  .ن مطلبیبوده و منکر او بر باطل است، چنانچه در سابق گذشت ا

در قلب، طالب اسـت از او صـادر   که  یشخص يبرا 68یسوم آنکه خارق عادت    
  .ستیمعلوم باشد که سحر نکه شود 

 يواقع شود که ممکن نباشد وقـوع آنهـا از بـرا    يچهارم آنکه دربارة او امور     
ار باشند و به حسب ظاهر بـا اسـباب باشـند و    یمثل آنکه دشمن او بس. ر اهل اهللایغ

 یو بـ  يب ظاهراسبا یب ییخدا يف و مغلوب، و مع ذلک همه به کارهایاو ضع
با آنکه آنها کـه بـا آن شـخص دشـمن باشـند،      . اسباب سحر تمام و مغلوب شوند

ا بـه کمـال   یـ تمـام شـوند و    يا کمـال خـوار  یـ بـد   یا مرضـ یبد  یک به عذابیهر
ن امـر از  یکه معلوم باشد که اگر ا یا ممات او، به نوعیات او یفالکت افتند در ح

 دیـ ر اعداء او، امثال آنهـا با یا به غیشد،  نمی وبود، دربارة همه اعداء ا می اتیاتّفاق
                                                                                                        

  ).39ن، صیاطیرجوم الش(د یشان گردیا
 .را سند خود گرفته يمثنو-66
 .زبان-67
 .یبیامر عج-68
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ر یـ او از همـه جهـت بـه غ    ید از جانب حقّ، و مثل آنکه اعداء او بـه خـوب  یرس می
چ نقـص نـدارد بجـز آنکـه عـالم خـود را       یند هیاو مقرّ باشند و بگو يجهت ادعا

و صـادر  کـه از زبـان ا   یو مثـل آنکـه کالمـ    69.اَلفَضلُ ما شهِد به االَعداُءداند که 
ــشــود، آخــر صــورت پ  ــدا نمای ــأث ی باشــد و در  يرید در خــارج، و کــالم او را ت

. ر در بعض امـراض باشـد  یاو کمال تأث يبه امور منسوبۀ به او و به دعا 70ياستشفا
شـود بـر آنهـا     نمـی  و مثل آنکه اتّفاق افتد که خبر از بعض واقعات دهد که مطّلع

و مثـل آنکـه   . نداشـته باشـند  ملـک و جـن اطـالع     یبجز خدا و خود شخص، حتّ
ح و مواعظ او، دوسـت و دشـمن او را اثـر در قلـب باشـد، کـه در       یاغلب در نصا

و مثل آنکه امام را به صـورت او  . ن را شمرده اندیا یکیث از عالمات عالم یحد
نبود، کـه   یالیو خ یطانیدا شود که خواب شین پیقیکه  ینند به نوعیدر خواب بب

بشنود که اطاعت نما فـالن   یبیو مثل آنکه او از غ 71.داند ننده خود بهتریخواب ب

                                                
  .دیلت آن است که دشمن خود بگویفض-69
  .طلب شفا-70
سعادت  يدن خدمت آقایش از رسینمحمد نقل است که فرموده پاز جناب حاج مال سلطا-71
از آب  یده و آن حضرت قـدح یرس) ع(نیرالمؤمنیدم که خدمت حضرت امیشاه خواب دیعل

له ینگذاشتم، پس از آن به هـر وسـ   یباق يزیده و چیمن تمام آن را آشام. به من مرحمت کرد
شاه به همـانطور کـه   یسعادت عل يآقاخدمت  یابیده، پس از شرفیبود خود را به اصفهان رسان

شـان  یت ایـ در حقّان یگـر شـکّ  یشان را مشاهده کـردم و د یده بودم، ایحضرت را در خواب د
 ).43نابغه علم و عرفان، ص(نماند  یباق

، یـی رون آیـ و مثل آنکه او در خـواب باشـد و تـو چـون از خانـۀ خـود ب      . کس را
که در جلو افتـاد و تـو هـم مجـذوب وار بـه دنبـال او        ینیرا چون آفتاب بب ينور
 يدیـ دو  ينور داخل خانۀ او شد و تو هم متّصل بـه او بـود   يدی، تا آنکه دیرفت

و مثل آنکه با ّذلـت او دوسـت   . ده بودهیدر را بسته و معلوم تو هم شد که او خواب
و دشمن او که مقابل او شوند، به احترام او ناچار باشند و او را محتـرم شـمارند و   

  .مان او در قلب آنها باشد، اگرچه کمال عداوت با او داشته باشندیبت ایه
د، صـاحب  یـ کـه بـه او بگو   یمحـض حرفـ  بـه   ياوالد یو مثل آنکه شخص ب    

ند شرّ بر او مترتّـب نشـود و   یو مثل آنکه انچه که او در او مصلحت ب. اوالد گردد
و مثــل آنکــه کلمــات . آورد یمانینــد آخــر پشــیآنچـه را بــد دانــد و مصــلحت نب 

و مثـل آنکـه   . از او صادر شود و واقـع گـردد   يدیبه مرگ شخص بع يمشعرانه ا
 گـر کـه در عـالم   یکنـد موافـق افتـد، بـه شـرط صـفات د       یبخوا ير برایآنچه تعب

شـخص   يبه او اسـباب بهتـر   یو مثل آنکه اطاعت او بلکه مطلق وابستگ. باشد می
باشد کـه دشـمن او مقـرّ باشـد بـه       یدر احوال و امور آخرت بشود، اگرچه اندک

 و مثل آنکه نشسـتن بـا او هـرکس را باشـد، بـه     . نکه فالن در فالن امر بهتر شدهیا
گـرش  یاندازد، اگرچه نسبت به حـاالت د  ين داریا امور راجعۀ به دیاد آخرت ی

و مثل آنکـه در همـۀ   . ا باشدیگُم باشد و اگرچه صحبت او هم همه اش حرف دن
. را یاو علـم واقعـ   يافت با ادعایو محمل خوب بتوان  ییاو جهت خدا يکارها

را مثـل   یباشـند خـرق عـادت   فتد که از او سـؤال نمـوده   یاتّفاق ب یو مثل آنکه وقت
روان او بعـض  یـ و مثـل آنکـه از پ  . ر و خبـر داده باشـد  یالضّـم  یخبر دادن از مـا فـ  
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نهـا در  یر ایـ ن مذکورات بـا غ یصادر شود و امثال ذلک، که همۀ اعادات خوارق 
ن مقـام در ذکـر   یـ خـوب فرمـوده مناسـب ا    يو مولو. ر واقع شده استیزمان حق

  :ق او است کهگواه صد يکه خود آن دعو ییان دعوایب
   دهد ی میقرب آوازش گواه

  جهد ياریک از ین دم نزدیکا
  زبان يک تازیگفت  يا به تازی

  انیدانم زبان تاز یکه هم
  يبر کاغذ یسد کاتبیا نوی

  يکاتب و خطّ خوانم و من ابجد
  تو دوش يدید یید صوفیا بگوی

  ان خواب سجاده به دوشیدر م
  تم خواب درمن بدم آن آنچه گف

  با تو اندر خواب در شرح نظر
  ین ولید اینما ي میگرچه دعو

  72ید بلیجان صاحب واقعه گو
بعـد از دقّـت    عالم در چند شـعبه قابـل ذکـر شـد،     يکه برا یپنجم آنکه صفات    

  .و بس یابیتمام در او ب

                                                
  .ش استیگواه صدق خو ين آن دعویکه ع يان آن دعوی، دفتر دوم، بيمثنو .72

 ین دانـ یقـ یان آن امر ابطال آنها بر تو واضح باشد، مثل آنکـه  یششم آنکه مدع    
 ير او ادعـا یـ د باشـد، و هـرکس کـه از غ   یـ با ید نمود و عالمیکه عمل به ظنّ نبا
او واضـح باشـد، مثـل آنکـه شـخص       يد کـه بـد  یرا بگو يزیعلم نموده باشد، چ

ا آنکـه اعمـال بـد از او    ی، )ص(ا آنکه من اشرفم از محمدیداهستم، د من خیبگو
، یقیصادر شود و آنچه  د حـرام اسـت،   یـ ا آنکـه خـود بگو  یـ ن باشد قبحش شرعاً

شود که او اسـت بـه جهـت     می ن حاصلیقیپس تو را . که از او صادر شود ینیبب
  .ر اوینبودن غ

متابعت امر او حاصل شـود،  است از  یقیهفتم آنکه معرفت اهللا که مقصود حق    
و  ییشود و در خود تفاوت ادراك نمـا  می که اگر اطاعت شود حاصل یا بفهمی

  .یابینمونه در
 ین معلوم شود، مثل آنکه مثالً شاه نعمـت اهللا ولـ  یهشتم آنکه از اخبارات سابق    

  .او در زمان اوهاي  خبر داده باشد به او و به نشانه
را کـه از شـعب   یـ بزرگتـر اسـت، ز   73عالم است نص نهم که عمده در شناختن    

دانـد کـه، کـه آن     نمـی  یاسـت و کسـ   یطیسابقه بر تو معلوم شد که عالم را شرا
ه و قـوة قدسـ    ید محیرا که بایط را دارا است، زیشرا ه داشـته  یط باشد و نفـس تامـ

از جانـب   یط علـم و بزرگـ  یشرا يند و هر که را جامع صفات و دارایباشد که بب
د یـ عه را اعتقاد به نص است که بایو ش. د، خبر دهد که او است بعد از منیدخدا 

                                                
  .خبر دادن و نصب کردن .73
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م که امامـت را  یستین ياجازه کار او هدر است و ما جمهور یمجاز باشد عالم و ب
ما کـانَ  : ار حقّ است که فرمـوده یم، بلکه به اختیار مردم بدانیاست را به اختیو ر

ذا قَضا ةنمؤمنٍ والمؤمـن اَمـرِهم   اُهللا و يلةُ مريم اخلکونَ لَهسولُه اَمراً اَن يو  ٧٤.ر
   ٧٥.ربک يخلُق ما يشاُء و يختار ما کانَ لَهم اخليرةُ

م ینـ یب مـی  و بدون اجازة بزرگ، قول شخص چون بول او خواهد بود، چنانچه    
آمـد  نـدارد و اجـازه کـه     يه و شـعبده جـات بـدون اجـازه ثمـر     یطانیکه امـور شـ  

چگونه باشـد کـه در   . د کمتر باشدینبا ییپس امر خدا. شود می المحاله مثمر ثمر
نظـم محـال    ینظـام نباشـد؟ کـار خـدا بـ      ییباشد و در عالم خدا ینظام يهر کار

هـل يعـرف اآلخـر االّ    ث ین مطلـب حـد  یـ ل است بر ایو اتم دل. است که باشد
در شـعبۀ اول   يار اسـت کـه قـدر   یبسـ ن مطلـب  یـ ث دالّـه بـر ا  یو احاد .٧٦بِاالولِ

  .د داد دستینبا یگر هم گذشت، پس به هر دستید يگذشت و در جاها
م از یـ ده اید و شـن یـ د تصرّف نمایکه عالم و مرشد بااند  گفته یو اما آنچه بعض    

نـدارم بجـز    یچ جهتیخواهند عرفان ببافند که من اعتقاد به ه می که یبعض کسان
 را کـه یـ وجـه، ز  یاسـت بـ   یم در من تصرف کند، پس حرفـ آنکه نزد او که برو

 یکـ ین کـالم  یـ و ا. ز استیتصرّف چه چ یدانند که معن نمی دانم و خود هم نمی

                                                
ست، حکم ین ياریمؤمنان را در امرشان و رجوع امر و احکامشان اخت.36ۀ یسوره احزاب آ .74

 .ار با خداستیو اخت
  .68ۀ یسورة قصص آ .75
  .شود مگر به اول و حرف و نص بزرگ گذشته یبزرگ دنبال شناخته نم .76

د یـ ایفرمـوده بـود کـه ب    یابت بـوده، وقتـ  یدر ن ییاز بزرگان ما است که او را مدع
م ن تصـرّف در مقـا  یـ م نمـود، و ا یگر تصرّف خـواه یک در دیم کدامینیم ببینیبنش

نـد، چنانچـه   یگو مـی  اد گرفتـه و ی یر آن است که بعضیمباهله و صبر بر طاعت غ
ن یـ طلبد ا می م که اگر مراد از تصرّف که اوییگو می پس. بر عارف واضح است

ن اسـت  یـ و اگر مراد ا. د، پس ادراك او گم شودیال او را مختلّ نمایاست که خ
دیوانه کند دیوانه نمودن از ساحر بهتر برآید، عـالوه بـر حـرمتش، پـس     که او را 

 77مجـذوب این امر داللت بر بدي او خواهد نمود و اگر مراد این است کـه او را  
د اجبـار و رفـع   یـ اارادت بـه خـود، پـس الزم     د در اطاعت وینموده و مجبور نما

بود که مـردم را   می نخواهد بود؛ عالوه بر آنکه اگر قرار یار، پس او را مدحیاخت
د یـ زدند و هـم با  نمی رید شمشیند به محبت خود و اقرار به خود، پس بایاجبار نما

مبـر  غیند و در ضاللت نگذارند، و حال آنکه خـدا بـه پ  یت نمایع مردم را هدایجم
ن است که به نظر کـردن  یو اگر مراد ا .٧٨من اَحببت يانک التهدخود فرمود که 

 حاصـل شـود او را، پـس معلـوم اسـت کـه حاصـل        ییاو به معرفـت کاملـۀ خـدا   
مـان  یعت بـا او، بعـد از اقـرار و ا   یشود مگر به عمل بعد از اطاعت او، بعد از ب نمی

است کـه آنچـه را از امـام و عـالم سـابق      و اگر مراد آن . دیبه او، پس دور الزم آ
ر سـالک پـر کـار اسـت کـه سـالها       یـ ن کـار فق یـ د، پس ایده در او مشاهده نماید

                                                
 .ار محبت خودیاخت یب .77
بلکـه مـا    یته باشهرکه را دوست داش یکن یت نمیغمبر تو هدایپ يا. 56ه یسوره قصص آ .78

  .میکن می تیهدا
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ز محـقّ و مبطـل   یده که از راه باطن خود تمینموده و به مراتب معرفت رس یبندگ
و . اسـت  يست و کالم ما در مبتـد ین امورات نیاج به این شخص را احتیدهد و ا

ز ممکن اسـت و اگـر   یال است، پس به سحر نیصرّف، تصرّف در خاگر مراد از ت
بـات اسـت، پـس گذشـت در نبـوت کـه       یمراد اظهار خرق عـادت و اخبـار از مغ  

زش دشوار است و معلوم هم شـد کـه   یکسان است و تمیمعجزه و سحر در ظاهر 
او  ينـد تـا محتـاج بـه معجـزه باشـد، بلکـه ادعـا        ینما نمی ینید يعالم و امام ادعا

ا امامـت در او، کـه   یـ ط علم یا به وجود شرایابت است و ثبوت او به نص است ین
ه الرحمـه کـه معتمـد    یـ عل يخ شبسـتر یو شـ . گذشـت  يط علم قدریدر شعبۀ شرا

  79:ن کرامت فرموده کهیطالبماست نزد 
  رها کن ترّهات و شطح و طامات

  ال توبه و اسباب کراماتیخ
  است یکرامات تو اندر حقّ پرست

  است یا و عجب و مستیجز آن کبر و ر
  ن ره هرچه نه از باب فقر استیدر ا

  همه اسباب استدراج و مکر است
  شهادت ین بیس لعیز ابل

  شود صادر هزاران خرق عادت

                                                
  .گلشن راز-79

  است ییکرامات تو گر از خودنما
  است ییخدا ين دعویو ا یتو فرعون

کـه ظـاهر    یین حاصل نمـا یقیکه  یبا او باش ید مدتیو بدانکه آن شخص را با    
. اده نـدارد از بـاطن  یـ ز یسیالجمله تدل یان خلق فیکسان است و در میو باطن او 

ده متصف است و اوصاف پسـت نـدارد و بـه ظـاهر شـرع و بـه       یو به اوصاف حم
مبـتال نباشـد و    يو کـار بـد   يبـد  يحه متشرع و معتقد باشد و بـه بـال  ید صحیعقا

  ٨١.من اَحببت يانک التهد. ٨٠اُهللا لنوره من يشاء ييِهد: امثال ذلک
  تا شناسد شاه را در هر لباس           خواهم که باشد شه شناس يا دهید

 ياهذا االَمرِ  عنقه و يدخلُه يف ياذا اَراد اُهللا بِعبد خرياً و کَّلَ به ملَکاً يصرف عل
  .٨٣يمنِ اتبع اهلُد يوالسالم عل .٨٢بِيده او يد اوليائه) ع( يالبِيعة بِالوالية لعل

  
  
  
  

                                                
  .کند می تیهدا) و امام و عالم(هرکه خواهد به نور خود . 35ۀ یسوره نور آ -80
  .غمبریپ يست ایار تو نیت در اختیهدا. 56ۀ یسوره قصص آ-81
 را بـه او موکـل   یرا به بنده اراده داشته باشـد، ملکـ   يریث است که هرگاه خدا خیدر حد .82
عـت  یداخـل در ب  یعنـ ی. کنـد  می ن امریزند و او را داخل در ا می کند که بر پشت گردن او می
  .اوهاي  ا نائبیبر دست خود او ) ع( یت علیوال

 .کند يرویسالم بر آن کس که راه راست را پ .83
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