
صÇص حÇقيقت, انÇتشارات دوم, چÇاپ تÇابنده, علي حاج مرحوم تأليف تابنده, خورشيد از منقول /1
/ 807 Ç 1ê

صالح1 فل خ

تابنده نورعلي دكتر حاج

بÇيش هÇÇزاران خÇÇرد وزشÇÇمار كÇم تÇن يك چشÇم دو ازشÇÇمار
و عÇلمي شÇخصيتي 1ê13 ل االو ربيع 11 برابر 71.ì.18 چهارشنبه روز در
و متأثر را ارادتمندان يا اقوام و بستگان تنها نه كه بربست رخت ما ميان از عرفاني
بÇا برخوردي و تأليفات و آثار با مختصري آشنايي كس هر بلكه ساخت عزادار

شد/ متأثر و ف متأس داشت, ايشان
<رضÇا لقب بÇه مÇلقب طÇريقت در تÇابنده سÇلطانحسين حاج آقاي مرحوم
خÇصوصيت ايÇن و داشÇتند الهÇي رات قدÇم به رضا و تسليم حالت Hواقع عليشاه>

بود/ جلوه گر Âكام اجتماعي جريانات و زندگي بم و زير در ايشان
و عرفان بزرگان از يك هر روحيات و حال شرح در اينكه داشت ه بايدتوج
خصوصيات و حاالت بعضي بر تكيه (ع) ه مÄا و الهي پيمبران حتي يا و اوليا¾اهللا
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مÇقتضاي بÇرحسب بÇلكه بودهانÇد, صفت آن فاقد سايرين اينكه نه ميشود آنها
بيشتري بروز و ظهور خاصي خصايل يا خصلت مردم تربيتي نياز و جامعه وقت
عظمت و نام حفظ منظور به (ع) علي ايثار و صبر از وقتي فيالمثل است/ داشته
در نÇيازمندي و حسÇين(ع) امام شجاعت از يا و حسن(ع) امام حلم از يا و اسالم
تكÇيه صÇفات ايÇن بÇر و مÇيشود نÇوشته و گفته و/// د(ع) سجا حضرت مناجات
بلكه الغير, باشد داشته وجود نامبردگان در Hصرف صفات اين اينكه نه ميگردد,
مÇقام در مÇتمكن و كÇامل انسÇان خصوصيات و صفات كلية واجد (ع) ه مÄا همة
ي خاص صفت جامعه روحي نياز و زمان اقتضاي به آنكه نهايت بودهاند/ عصمت
ه يÇام بÇني دروني فساد به حسن امام حلم است/ كرده پيدا بيشتري تجلي آنان در
كه آنان امر واليت واقعي ماهيت و شود خارج تظاهر و ريا نقاب از تا داد مجال
بهوجود حسين(ع) شجاعت براي مجال تا گردد ظاهر مردم بر بود مطلقه سلطنت
كÇه گرديد موجب جانشينانش و يزيد استبدادي سلطنت و خفقان دوران يا آيد/
دارد/ بÇيان دعا صورت به را خود ارشادي بيانات و تعليمات (ع) اد سج حضرت
كه ميساخت م مجس را خود اسالف و اجداد روش و سنن نيز رضاعليشاه حضرت

ميشد/ جلوه گر اجتماعي مناسبتهاي به

رحم صلة

رحÇم صÇلة بÇه HخصÇش تÇنها نÇه و داشÇته خÇاص ه توج بستگان تمام حال به
سايرين كه ميكوشيدند بلكه ميشدند, خشنود بستگان ديدار از و بودند عالقهمند
فÇرموده تÇوصيه قÇبل سالها از كمااينكه دهند, ه توج مسأله اين به نيز را اقوام و
منازل در دورهاي صورت به كه جلسهاي در بار يك ماهي خانواده مردان كه بودند
حال با حتي Hشخص خود شوندو باخبر هم حال از و ببينند را يكديگر ميشد برقرار
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تÇوقف را كÇوتاهي ت دÇم الاقÇل و مÇيشدند حÇاضر ديÇدارهÇا ايÇن در  كسÇالت
ميفرمودند/

رفÇع در خÇانوادگÇي هÇمچنين و طÇريقتي و شÇريعتي مرجÇعيت اقتضاي به
دÇح تا ميكرد پيدا گرفتاريي كه كس هر و داشتند ي خاص ه توج ارحام مشكالت
از بسÇياري مÇخلص ودÇخ غÇيبت در ايÇنكه كÇما ميكوشيدند/ آن رفع در امكان
خوشبختانه البته و ميشد گشايي گره ايشان دست به من اماي آن از ناشي مشكالت

دادند/ بروز وافر محبت گشاييها گره در نيز دوستان حتي و اقوام ساير

اجتماعي حوادث با برخورد

بÇا منطبق و بود بزرگوارشان پير و پدر مانند Hعين ايشان روش موارد دراين
د متعد پرسشهاي برابر در است/ شده نوشته صالح پند كتاب در كه دستورالعملي
به اشاره با كه فرمود صادر هاي بياني بود, شده ايشان از زمينه اين در كه مختلفي و
مشÇهود مÇوردي هÇر در كه جنبش و دنيا انقالبات بايد <البته صالح پند عبارات
حزب عنوان ا گرچه كنيمو استفاده موقع از شويمو بيدار نمايدو اثر نيز ما در است
مÆمن ولي نيست, بندگي و درويشي در دنيوي دركارهاي دخالت و دستهبندي و
موقع هر و باشد شكرگزار و دانسته را آسايش قدر و بوده بين انجام و زيرك بايد
مÇذهبي اخÇتالفات و شÇبهات رفÇع در و بكوشد عمل و ه درتوج بود كمتر موانع

/1ë و 1ê صفحات ششم, چاپ صالح, پند /1

دست آلت از احتراز و قوانين از بااطاعت را موقع از استفاده ننمايد>1, فروگذار
بود/ فرموده توأم شدن

شود حل بايد شخص خود تفكر و ل تعق با كه را شخصي مساÄل ه بياني دراين
درويشي و عرفان قلمرو در را طريقتي مساÄل و كرده وا گذار مكلف خود عهدة به
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صÇالح حÇضرت صÇالح پند رسالة بخصوص بزرگوار اسالف كتب به و داده قرار
شÇرعي وظايف به مربوط را آنچه اجتماعي مساÄل از و بود فرموده احاله عليشاه
آن خÇود روش هÇمچنين و ه يانيÇب اين بود/ نموده ارجاع عظام فقهاي به ميشود
كه نيز را پيروان غالب حتي و بوده مÆثر تفاهمات ¾سو بسياري رفع در حضرت
HيانÇاح و جامعه مبتالبه درمساÄل مينمود/ ارشاد بودند د مرد وظيفه تشخيص در
مÇيفرمود/ اقÇدام موقعيتهايي در نيز نتيجه اخذ و شرعي رات مقر با آن تطبيق

است/ رسيده چاپ به بار دو كه بشر حقوق اعالمية به مذهبي نظر رسالة /1

اين مورد در تحقيقي1 رسالة بود, مطرح بشر حقوق مسألة كه دوراني در فيالمثل
بحث مورد اسالمي رات مقر ديدگاه از را بشر حقوق مسألة و فرموده تأليف مسأله

دادند/ قرار

وحدت مسير در  كوشش

راه در كÇوشش و تÇفرقه موجبات رفع به اسالف ة سني سنت طبق حضرتش
دستورالعÇمل اجراي زمينه اين در و ميداشت مبذول وافي جهد اتحاد و وحدت
<با ميكردند: عمل گونه همان نيز خود و فرموده توصيه همگان به را صالح پند

و رفتار مسلكي قرب و ديني برادري و محبت به هم طريق منسوبان و فقر سالسل
و خÇود Çة روي و راه به اطمينان و آ گاهي و شود بايد تحبيب و نيكي به معاشرت
نÇه شÇود شÇنيده آنÇها از مÇحبوب نÇام كÇه آنهاست با محبت مستلزم آن بر ثبات

/100 ص ششم, چاپ صالح, پند /2

مخالفت/>2
مكتب معتقدان و پيروان به ل او درجة در حاد, ات و هماهنگي ايجاد مسير در
معاشرت همگان با روش همين طبق و داشته ه توج عرفاني سالسل ساير و عرفان
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و روش اختالف يا سالسل اختالف موارد در بررسي و بحث ميفرمود/ دوستانه
آن جاي و دانسته بيغرض و منصف قين محق تحقيقات درقلمرو Hصرف را مسلك
مÇحاورات در نه ميدانست, عرفاني و تاريخي بررسيهاي و قين محق دركتب را
در پيروزي و طرف كردن مجاب و مغلوب در سعي و جدل بهصورت و معمولي
جÇلب راه در خÇويش بزرگوار پير و پدر روش ادامة با و طريق اين به و مجادله/
فراوان كوشش حقايق با انس و (ولومشتبه) حق طالبان دلهاي نزديكي و قلوب
و يادبود عرفاني سالسل ا كثر طرف از حضرت آن رحلت در كه طوري به داشته,

آمد/ عمل به تجليلي
را تÇفرقه تÇوسعة و ايÇجاد مجال كجفكران و بدانديشان به كه ديگري زمينة
بنابر آنكه حال و است متضاد طريقت و شريعت كه است شبهه اين القاي ميدهد

/99 ص همان, /1

روايت مجازين كه علما جليلة سلسلة در Hمخصوص و ///> صالح1 پند دستورالعمل
اصÇالح مأمÇورين و درايت مÇجازين كÇه عرفا رشتة و احكامند تبليغ مأمورين و
و بسÇتگي جÇنبة خدايÇند, سوي به خلق نمودن ه متوج و اخالق تهذيب و نفوس
دو مÇانند سÇلسله دو اين و شمرد محترم را روحانيت وجهة و منظور را نمايندگي
و گÇفتگو بÇوده, يگÇانه يكديگر با و ادارهاند يك شعبة دو و شخص يك دست
و نÇموده ه فويÇص اواخر در سياسي جهات به مخالفت القا¾ و نداشتهاند مخالفتي
صÇفويه انÇقراض مÇوجبات از يكÇي عمل همين و دادند فريب را طرفين نادانان
طÇرفين دانÇايان بين بحمداهللا و نشد ي مهم اقدام اختالف رفع در هم بعد  گرديد/
ت نبو ارث و نمونه علم و گرفته, وسايط به انبيا از را دانايي علما و نيست اختالفي
به يكي ا گر و احكام/ ذ كر در بزرگانند نمايندگان مسلمينو پيشوايان علما استو
مالمت بلكه گفتن بد شخص يا عنوان به نيست روا كرد رفتار Hفرض وظيفه خالف
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است>/ بد علم نسبت عنوان توهين و است زشت كردار و صفت ه متوج
كوشش زمينه اين در جامعه اقتضاي و د متعد مسافرتهاي ايشانبهمناسبت
و داشتند مراوده آنان غالب با و كرده مالقات علما با جا همه در و داشتند فراوان
و روايت اجÇازات ايشÇان بÇه داشتند ديدار مسافرتها اين در كه عظامي علماي

بودند/ داده اجتهاد
شيعي برادران اختالف مسألة بستگي هم راه در كوشش براي ديگري زمينة
المثل في كه نميدانستند آن را راه اين در كوشش و وحدت ايشان كه است سني و
كÇنند شÇيعه را سÇني بÇايد كه فكر اين از را بعضي لذا و كنند شيعه را سني برادران
بÇا غÇرض بÇدون و ا گÇرمنصفانه و برادريم همه ميفرمودند: و ميداشتند برحذر
هم به برادران بپرهيزيم, بيجا غلو باتو تعص از كنيمو مذا كره و معاشرت يكديگر
همين در و هستيم/ شهادتين لواي تحت همه كه ميكنند ه توج و ميشوند نزديك
سلطانمحمد مال حاج مرحوم تأليف عاد¸, الس بيان تفسير دوم چاپ مقدمة در مسير
صÇالح حÇضرت خÇود جسÇماني و روحÇاني پدر از اجازه كسب با سلطانعليشاه,
ÇÇ داشÇتهانÇد اجÇازهاي چÇنين تÇفسير مÆÇلف خود, جد از هم ايشان كه ÇÇ عليشاه
به بنا بود, بيت اهل به نسبت ايشان غيرت ت شد بر ناظر كه را تفسير از بخشهايي
كÇوشش ايÇن بÇه تا دادند عبارات در تغييري مختصر مسلمين مصلحت مقتضاي

شود/  كمك
و شيعه مسألة و طريقت و شريعت مسألة يا عرفاني, سالسل مورد در تنها نه
پيروان و جهان دين موح تمام كه داشتند عالقه بلكه بودند وحدت به راغب سني
ممكن گاه هر اروپا سفرهاي در كنند/ تكيه خويش مشترك وجوه بر الهي اديان
به سفري در ميگرفتند/ تماس نيز مذاهب ساير روحاني رجال با حضرتش ميشد
در بودند/ كرده پاپ ديدار و مالقات به عالقه اظهار مذهبي مذا كرات منظور به رم
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ر ميس ديدار جهت بدين و نبود واتيكان در پاپ رم, در حضرتش اقامت ايام آن
دست مÇالقاتي بود پاپ دربار خارجة وزير كه كاردينالها از يكي با فقط و نشد
و چيست/ مالقات اين از منظورشان كه بود پرسيده ايشان از مزبور وزير بود/ داده
پÇيام و متن از كنجكاوي با وزير دارم/ پيامي ايشان براي گفتند: جواب در ايشان
تاب الك ل Öه ا يا Öل Ôق آية من پيام بودند: گفته جواب در ايشان كه بود كرده سÆال دهنده

/ ìê آية عمران, آل سورة /1

(خÇطاب بگÇو است/ 1HÃيÇ ش بÇه ك ر Öش Ôن ال و اهللا الا دÔب Öع ن الا ÖمÔك ن Öي ب و بيننا سوا¾ ¹ م ل ك لي× ا عالوا ت

توافق خودمان بين مشترك معاني روي بر بياييد كتاب اهل اي پيغمبر): به خداوند
از بعضي نسازيم, او شريك را چيزي هيچ و نكنيم پرستش را خداوند جز كه  كنيم

نگيرند/ ارباب را خود از ديگر بعضي خدا از بهغير ما

ا كتسابي دانش كسب به شوق

علم كسب از داشتند, طريقت شريعتو كثرت, و وحدت جامعيت كه آنجا از
(HطالحÇاص) عÇلوم و ديÇني عÇلوم نÇميكردند/ كوتاهي زمينهاي هيچ در اطالع و
بÇراي و مÇيكردند تكميل خويش نزد بودند, فرا گرفته استادان نزد كه را معقول
دوران در داشÇتند/ ه وجÇت خÇارجÇي زبÇان گرفتن ياد به نيز امروزي علوم  كسب
بÇه كÇه بودند يافته مجال منقول و معقول دانشكدة و عالي دانشسراي در تحصيل
كتب از كه نحوي به كرد پيدا تكامل آشنايي اين و كنند پيدا آشنايي فرانسه زبان
ي حد تا هم خارج مسافرتهاي در آشنايي اين كنند/ استفاده ميتوانستند فرانسه
و است مفيد بسيار خارجي زبانهاي گرفتن ياد كه بود معتقد حضرتش بود/ مفيد
و دارد ضÇرورت ي حد تا اسالمي رجال و روحانيون براي امروز دوران در حتي

ميكند/ كمك تبليغ وظايف انجام در را آنان
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ايÇن نÇويسندة بÇودند, فني) (هنرستان آلماني دبيرستان دبير كه دوراني در
از يكي بودم/ ايشان منزل در و ميكردم تحصيل دبيرستان در دوم سال در سطور
بÇه آلماني تدريس براي بود هنرستان دبير هم او كه ايشان ارادتمندان و دوستان

مÇنتهي× كرديم, شروع آلماني زبان خواندن به دو هر ايشان و من و ميآمد منزل
آن منظورم شد/ تعطيل جهت چه به ندارم خاطر به جلسه چندين از بعد فانه متأس

بود/ همراه ايشان با ايام همة در دانش تحصيل به عالقهمندي كه است

خيريه امور و تأسيسات

و مولدشان بيدخت آباداني به بزرگوار, اجداد و پدر روش و عاليق پي در
حضرت آن از باقيمانده آثار جا همه در و داشتند ي خاص ه توج گناباد شهرستان
پدر پيكر كه عليشاه سلطان حضرت مزار كيفي و ي كم توسعة به بخصوص هست,
رحلت از بعد ا كنون (و بود گرفته بر در نيز را عليشاه صالح حضرت بزرگوار پير و
و سعي است) گرفته قرار ش جد و پدر كنار در نيز ايشان ابدي آرامگاه حضرتش
ايشان دستور به بود, شده ساخته مزار به وصل كه تكيهاي داشت/ فراوان  كوشش
دارد/ را عزاداريها و مذهبي مراسم عظيمترين گنجايش هما كنون و يافته توسعه
و مÇذهبي پÇذيرايÇيهاي كÇه فÇرمود تأسيس مزار به وصل مهمانسرايي همچنين
مهمان كه وعدهاي در ار زو همچنين و ميشود انجام آنجا در عزاداريها در اطعام

ميكنند/ طعام صرف مهمانسرا اين سالن در هستند
مÇقيم موقت طور به چندي داليل و مقتضيات به بنا كه حضرتش نيز سپس
كه شد واقع تهران در رحلتشان زيرا گرديد, تبديل داÄم به موقت شدند(اين تهران
را كÇوشش هÇمان گرديدند) دفن شان جد و پدر كنار در بيدخت در وصيت بنابر

ميدادند/ ادامه
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طÇعمة بÇود ايشÇان تÇوليت بÇه كه اميرسليماني مشيرالسلطنة مرحوم ة حسيني
محتوياتآن ساختمانو لشدوتمام مبد خا كستري خا كو بهتل گرديدو حريق
به اروپا در كه حالي در ايشان گرديد/ نابود و سوخت غيره و تابلوها و قاليها از
فÇرمود/ مÇراجÇعت عاجالنه خبر اين شنيدن با بودند مشغول خود كسالت معالجة
جاري اشك سيل كه نمود متأثرشان چنان باقيمانده خا كستر و خا ك تل مشاهدة
90 كه نمودند جديدي ساختمان به شروع مانه مصم و برانگيخت را تشان هم شده
اين امروز مصالح/ بهترين با و شد پياده جديد نقشة قديم, نقشة همان طبق درصد
كنايه به كه مناسبي بسيار آية و ههاست/ حسيني زترين مجه مجللترينو از ه حسيني
ما است: شده نصب ه حسيني سردر بر بناست تجديد اين و حريق آن دهندة نشان

/10ì آية بقره, سورة /1

فراموش و نكرده نسخ را آيتي و نشانه (ما ها1 ل Öث م او ها Öن م ير خ ب أتن ها س Öن Ôن او ¹آي Öن م Öخ س Öن ن

سالن در ه حسيني جنب در و ميآوريم)/ را آن از بهتر يا آن مثل اينكه اال نميكنيم
جشÇن ضÇمن كه شد تأسيس كتابخانهاي آن جنب اطاق و دوم طبقة وسيع بسيار
شده گرفته آن در صالحعليشاه حضرت تولد سال صدمين مناسبت به كه يادبودي
موقوفه با زي مجه خيريهبسيار درمانگاه همچنين ناميدهشد/ صالح" " كتابخانة بود,
گذاري نام صالح" خيرية "درمانگاه نام به كه ساختند ه حسيني درمجاورت مستقلي
يÇادگار بÇه خود از صالحي خلف عليشاه صالح آقاي حضرت قرار بدين  گرديد/
فرزند رسانيدن به كمال كهصرفتربيتو عظيمي معنوي سرمايه گذاري نهادندو

باد/ شاد روانش رسيد/// ثمر به بودند, كرده برومند




