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مه مقد

oح الر aن الر ب«Ëاهللا
ج×ا� ر و� قث به و

/ ن×ا¾اهللا مÔأ هÄيا ل Öوا و اهللا آل آله و هÇي ب ن ×� ع Ôال×م والسَّ Ô¸ل×و الصَّ و نÇ âي ÒXع×اÖال ب ر ه×لل Ôد Öم Ò Ö¡ 

ا
/ هلÔك كÄا × Ò{ ب كÔل 

أ Öسا â Øæ ا الل×هÔمَّ / يٌّ ß Òw كÄا × Òw لÇÔك و Ôاه × Öwا ب كÇÄا × Òw Öن م كÔل 

أ Öسا â Øæ ا الل×هÔمَّ
/ هلÔك كل ×F Ò ßP كÔل 

أ Öسا Øæ ا الل×هÔمَّ / Õلâي Òb كال × Òb لÔك و هل Ò Öbا ب كال × Òb Öن م كÔل 

أ Öسا â Øæ ا Çمَّ Ôه ×للا

كال×ل Ò ßP كÔل 

أ Öسا â Øæ ا الل×هÔمَّ / Õلâليج كÇل جال× لÇÔك و هÇ ل جاب كÇل جال× Öنم كÔل 

أ Öسا â Øæ ا الل×هÔمَّ
/ هلÔك 

در آuا از تعدادي كه عظمته, جلت , حق حÍÉت صفات و ¾Êºا bيع
است; زمان

Ø
و� و كامل انسان مظهرش آمده, سحر ¾Ìيف دعاي از بند اين

جامعة ¾Ìيفة مأثورة در اGادي(ع) Tمد بن ع� حÍÉت قM امام چنانكه
عبداهللا/ ا × ß[ و اهللا عرف ا ß[ و اهللا Ôفات ص ÔنL ميفرمايد:  كب�ه

اهللا ل عج العسكري, ا¡سن ابن ¹ حج حÍÉت كه هم غيبت زمان در
و هدايت سلسلة اينكه براي ميباشند, پyان ظاهري انظار از فرجه, تعا�
بÇراي را æايندگا^ و ¾Ìيعت امر براي را ^ايندگانÇي نشود منقطع ارشÇاد
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عÇظÇام عÇرفÇاي و اعÇالم عÇلFي حÍÉات كه فرمودند Øمع� طريقت امر
باشند/

به غيبت زمان در امام جانب از بغدادي, جنيد الطايفه, شيخ ع�هذا
شÇدة تربيت كه آنجناب از شد/ منصوب طريقت در ارشاد و هدايت امر
دربÇان كرخÇي معروف شيخ بهدست شده تربيت وي و سقطي يÌº شيخ
جÇاري سÇلسلهاي بود, رضا(ع) امام ه Ø_ثامناال حÍÉت باط� و ظاهري
مÇعروفيه رضÇويه سÇلسلة بÇه كرخي معروف جناب نامي بهنام كه  گرديد
شاه حÍÉت زمان از است, صوفيه السل الس ام كه سلسله اين يافت/ ¾Îرت

شد/ م¿Îور نعمتاللهيه نام با
Ø
و� نعمتاهللا ين نورالد سيد

گÇنابادي بÇيدخ� سÇلطانTمد مال حاج حÍÉت اهللا سبيل | ¾Îيد
خود زمان در كه است سلسله اين ر متأخ اقطاب از سلطانعليشاه به ملقب
تÇا كÇنون حÍÉÇت آن زمÇان از گرديد/ سلسله اين بيش� ¾Îرت موجب
ايÇنكه تÇا است, بÇوده ايشان جليل خاندان از نعمتاللهيه سلسله اقطاب
تÇابنده �Çع حÇاج آقÇاي حÍÉÇت ا¤بوب موالنا ,´Í¼ نص بهموجب
را خÇود جانش� و خليفه و بالفصل

Ø
Ï¼و عليه, سالماهللا (Tبوبعليشاه)

(Vذوبعليشاه) نورع�تابنده دك� حاج آقاي حÍÉت خويش, م مكر عم
كردند/ | معر سلمهاهللا,

برابر eري 1417 رمضان مبارك ماه Ë¿ش پنجشنبه, يوماهللا از له Õممعظ
و گشته متمكن هدايت و ارشاد مسند بر Ï»c 1375 سال ماه دي 27 با
نÇعمتاللÇهي مÇعرو| مÇهدوي رضÇوي عÇلوي ÇTمدي فخري الفقر چراغ
گشÇتÇه ر وÇنÇم و مÇزيÇن ذيوجودش بهوجود گنابادي سلطانعليشاهÇي

است/



هفت مه مقد

رحÇلت از قÇبل سÇالها كÇه تÇقص� Ìºاپا Í
Ø
مق½ Í¼قا ¾Ìمندة اين

و مÇيرسيدم تÇابنده نÇورع� �Çدك آقاي جناب خدمت èبوT حÍÉت
آشنايان و دوستان كه ع½Íها دوشنبه در علمي انس Vالس در Hخصوص
فÇيض كسب ÍÉTشان از و كرده ¾Ìكت ميشدند, bع له Õممعظ م�ل در
نامة طي بودم, ايشانآ گاه æعرفا و علمي مراتب از خود بهوسع و مي^ودم
آن و كردم çاالÆس كث�االنوارش ÍÉT از Ï»c 1375.11.27 خة مور
¾Ìح Âقب كه حق� اين چون و دادند/ پاسخ Hكتب لطف و كرم راه از حÍÉت
نوشته را Tبوبعليشاه آقاي حÍÉت و رضاعليشاه آقاي حÍÉت احوال
آقÇاي حÍÉÇت مÇعظم مÇوالي احÇوال ¾Ìح كÇه برآمÇدم درصدد بودم,
كردم oتنظ را رساله اين نامه آن مبناي بر لذا ;Ë»بنوي ñن را Vذوبعليشاه
وآثارحضرتآقاي شرحاحوال درترجمانمجذوب: رسالةنور بهنام را آن و
حضور از ايام Yان در و uادم/ نام تابندهمجذوبعليشاه, دكترنورعلي حاج

سكوت با ايشان و� بدهند را آن انتشار اجازة كردم تقاضا ايشان مبارك
ي تصد سالگرد �Yد بهمناسبت ñن امسال دادند/ من به من	 پاسخ خويش
را آن انتشار اجازة كه كردم استدعا ايشان از ديگر بار ارشاد و قطبيت مقام
بهصورت كه فرمودند موافقت حق�, ا¼Íار با حÍÉتش و بفرمايند عنايت
را خÇود سÇابق يادداشتهÇاي اجÇازه, اين كسب با شÇود/ Ì¿منت ÇTدود
ايشان اخ� گفتگوي چون و ^ودم منظم فصل چند در را آن و كرده تgيل
قÇرار رسÇاله ايÇن زينتRش را آن ميديدم, خود يادداشتهاي ل Øgم را

دادم/
دارم تÇقاضا �ÇTم خوانندگان و بزرگوار موالي پيشگاه از خا[ه در
Í¼قا ¾Ìمنده اين به ميفرمايند مالحظه القلمي Îºو يا و قصور چنانچه
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ببخشند/ من بر اغFض و عفو به و داده تذكر Í
Ø
مق½

oثÑاال انا و كرمه و ]نه

س�عيوبه و ذنوبه غفراهللا فرشچي سيدTمدحس�خ�ه

1385 ديماه 27

خالفت ل�روز او با مصادف

آقايVذوبعليشاه اXعظمحÍÉت موالنا



وكالت دول�و و اداري خدمات از بازنشستگي تا والدت از

والدت

فداه, ارواحنا (Vذوبعليشاه) تابنده نورع� دك� حاج آقاي جناب
بÇيچاره حسÇن Tمد شيخ حاج آقاي حÍÉت اÆX[ن موالنا جليل سليل
هÇفدهم Çbعه روز ظÇهر در الزكيه, نفسه اهللا س قد (صا¬عليشاه) بيدخ�
بÇا مÇصادف كÇه Ï»c 1306 مهرماه 21 با برابر eري 1346 æاربيعالث
گÇنابادي ع� الÇم حÇاج آقÇاي حÍÉÇت الغÇريب مÇوالنا مÇيالد سالروز
در ¾Fصدرالعل Tمد مال حاج مرحوم �Tمة صبية از بود, (æثا (نورعليشاه

يافت/ تولد گناباد بيدخت در عرفان و علم Ìف Ø¿بيتال
قبل البته و بوده صا¬عليشاه آقاي مرحوم فرزندذ كور سوم� جنابش
پدر حيات زمان در كه بودند شده متولد ñن ديگر فرزند چهار ايشان, از
سÇالروز بÇا خجستهپي, طفل اين ميالد چون شدند/ مرحوم بزرگوارشان,
حÍÉت لذا بود, گشته مقارن æثا نورعليشاه مرحوم بزرگوارش جد تولد

uادند/ او بر را "نورع�" نام صا¬عليشاه,
گذرانÇده را رضاعÇت دوران معظم, والد ة خاص عنايات ظل در ايشان
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خÇاندان آن سÇنية سÇنت طÇبق زمÇان اين در رسيد/ صباوت دوران به و
لسÇان بÇر كÇه كÇالمي ل� او و پرداخته Vيد قرآن íآموخ به جليلالقدر,
حالوت كه بود جالله جل حق حÍÉت æنورا كالم بست, نقش وجودش
نقش زندگانيش حركات و سكنات [ام در كه بوده چنان وجودش در آن
امور [ام در اXثل ارسال و گرديد رفتارش و گفتار [ام چاش�Rش و بسته
, Ø�T مكتبخانه در حضور و اGي كتاب íفرا گرف از پس گشت/ زندگانيش
جامي دبستان دانشآموزان و شا گردان زمرة در و شده دبستان íرف آماده
در Iصيل موازات به گرديد; خواندن درس مشغول و گرفت قرار بيدخت
خداداد الÇم مرحÇوم نزد و ميرفتند مكتبخانه به ñن تابستانها دبستان,
حاج مرحوم نزد ايام اين در Yچن� ميپرداختند/ تعلم و oتعل به خي
گي
كتاب íآموخ به ,æسلطا  ك

Ø

مت مزار كتاRانة رÄيس ضيايي, اÊºعيل شيخ

ي عزÇم �Çام دبستان در را ابتدايي Ë¿ش Hايتu پرداختند/ مات المقد جامع

فÇردوسÇي دب�ÇستÇان در ÇIصيÇل ادامة براي آنگاه بÇرد/ پايان به tران
شÇد/ ÇIصيل مشÇغول دب�Çستان آن ل او سÇال در و ^وده ثبتنام م¿Îد
پÇايان به tران علمية و دارالفنون مدارس در را دب�ستان بعدي سالهاي

رساند/
علمية دب�ستان از Wتاز رتبة احراز با Ï»c 1324 سال خردادماه در
فرهنگ وزارت كه زمان آن مرسوم طبق و داشته دريافت èاد ديپلم tران,
Ï
Ø
خÇا¼ Ëºمرا طي Wتاز, رتبة دانشآموزان به فع�) پرورش و (آموزش

ñن ايشان مي^ود, اهدا Wلك� ل او طراز شخصيتهاي حضور با جوايزي
گرفت/ قرار آن مشمول

¾Ìكت بدون داوطلبانه فردي, اشتياق به ,èاد ديپلم دريافت از پس
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ñن رشته اين در ديپلم دريافت به موفق طبيعي, رشتة درس رdي كالس در
علوم رشتههاي ÏÉبع ñن و ÏÈريا علوم به عالقهمند كه آSا از و  گرديد
در بÇودند, روانكاوي و Ïºروانشنا و Ïºزيستشنا مثل æانسا و èرQ
دÇح در çالعاÇاط و مÇعلومات و پرداخته مطالعه به علمي رشتههاي اين
ÇYچن� و عÇالقهمند ñن استدال� مساÄل به چون و كردند/ كسب زمانه,
در و شده مBيل حقوق رشتة به بودند, اجBعي و مردمي روحيهاي داراي
زمÇرة در آزمون, اين در موفقيت با جسته, ¾Ìكت tران دانشگاه آزمون
ÍÉÇT از و پÇرداخÇته تلمذ به tران دانشگاه حقوق دانشكدة دانشجويان
èاÇÎ¾ Tمود استاد اصو� فقيه چون زمان آن برجستة عاXان و استادان
آيتاهللا واالمقام xVد و مشكات Tمد سيد استاد بزرگوار فقيه و æخراسا
حسÇن سÇيد �Çدك استاد æمد حقوق شارح و سنگلجي Tمد شيخ حاج
سÇيد �Çدك جناب آزاده و برجسته حقوقدان tران, وقت bعه امام امامي
ر¹aاهللا Yايي, ين جاللالد استاد فرزانه oحك و لبيب اديب و شايگان ع�
و ذ كاوت بهجهت Yواره و ^وده خوشهچي� �Tم اساتيد ديگر و علzم,
درس كÇالس Ìº در چÇنانكه بوده; خود اساتيد Iس� مورد ذهن ت حد
اسÇتاد بر را ايرادي الفاظ, وضع مبحث در èاÎ¾ استاد مرحوم فقه اصول
مرحÇوم كه بهطوري شدند; واقع اليه Õمشار تشويق و تقدير مورد كه  گرفته
كه بود گفته عليه, ر¹aاهللا ,Ïºكلبا آيتاهللا حÍÉت به م¿Îد در Gبعد èاÎ¾
جÇناب كه بعدها گرفت; من بر مهمي ايراد چن� ذ كاوت با دانشجوي اين
متذكر ñن اليه Õمشار بودند, ^وده مالقات Ïºكلبا مرحوم با تابنده دك� آقاي

بود/ شده موضوع اين
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Ïºسيا و اجBعي و اداري خدمات

سÇال خردادمÇاه در قضايي حقوق رشتة ليسانس اخذ از پس ايشان
در و شده فارغالتحصيل tران دانشگاه حقوق دانشكدة از ,Ï»c 1327
در وزارÇHانه آن در و درآمده خارجه امور وزارت استخدام به سال �Y

بÇا را وزارÇHانه آن ÇTيط ليكÇن شÇدند; مشغول خدمت به Ïºسيا  كادر
والد مشÇورت بÇا و نÇيافته سÇازگار خود اخال{ خصوصيات و روحيات
دادگس�ي وزارت به را خود ,Ï»c 1329 سال اسفندماه در بزرگوارشان
در ع�ÇالبÇدل دادرس مÇقام در و مشغول وزارHانه آن در و كرده منتقل
و قضايي مشاغل و پرداخته قضايي خدمات به خراسان استان دادگس�ي

^ودند/ آغاز استان آن در وزارHانه اين از را خود اجBعي خدمات
اسÇتنباط و قضايي عملكرد Lوة و رفتار حسن دليل به ç مد از پس
از دادگس�Çي رجÇال ه وردتوجÇم بودند, برخوردار آن از كه حقو{ دقيق
حÇقوق مسÇلم اسÇاتيد از كÇه (عÇبده) بروجردي Tمد استاد مرحوم bله
و تÇقدير جÇهت بÇه بÇروجردي مÇرحÇوم و گÇرفتند قرار بود, هم اسالمي
¾ÇÎرستان دادگÇاه ريÇاست dت به را جنابش ايشان, عملكرد پاسداشت
جديد dت اين در خود قضايي خدمات به له Õممعظ و ^ود منصوب م¿Îد

دادند/ ادامه
خÇدمت مÇنتظر دادگس�ي, وزارت موافقت با Ï»c 1334 سال در
تgÇيل و ÇIقيقات ادامÇه جÇهت خÇدم�, منتظر ßÍ½تU حقوق با و شده
دانشگÇاه حÇقوق دانشكÇده در و كرده عزZت فرانسه كشور به ÇIصيالت
دانشگÇاه آن بÇرجسÇتة حÇقوقدانهÇاي و دانشÇمندان ÍÉÇT از پÇاريس
بودند, فرا گرفته را فرانسه زبان ايران در چون و ^Çودند علمي wرهبرداري
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امر در ت«Ìيع بهمنظور بعد سال يك و نشده مواجه مشك� با آSا در لذا
در و كÇردند Cراه استاد نظر Iت پاياننامه íگرف به اقدام فارغالتحصي�
به موفق Ï»c 1336 سال در اندي و سال دو از پس يع� كوتاهي, ت مد
ايشÇان دك�Çاي رسÇالة گرديدند/ قضايي حقوق دك�اي دانشنامه دريافت
ايران در مسألةلوايحقانوني و برقانون ومجازات بودنجرم مبتني عنوان Iت

1. Stephani

حقوق استاد اليه Õمشار گذراندند/ را آن 1
æاستفا پروفسور راهCيي به كه بود

ريÇاست ñÇن ç دÇم و بÇوده Ïºجرمشنا انستيتوي رÄيس و Iلي� جزاي
ديگÇر از بÇود/ عÇهدهدار را Í½Çم حقوق دانشكدة و Ïºجرمشنا سه سÆم

2. Donnedie de Vabres

حقوق كه برد نام وابر2 دو نÖديو Ôد از ميتوان حقوق رشتة در ايشان اساتيد
بود/ نورن
گ دادگاه فرانسوي ÏÈقا Âقب و ميكرد تدريس ب�اXلل جزاي
بÇراي عÇلمي مركز آن در Iصيل موازات به تابنده دك� آقاي جناب
رفÇتند/ پÇاريس آليانس مدرسة به فرانسه, ادبيات و زبان بر بيش� تسلط
آثار Rش در كه كردند ترbه فرانسه زبان از را Uتلف مساÄل در چند  كت�
Yچن� /hميشو شده, Ì¿منت و چاپ كه آuايي متذكر ايشان تأليفات و
مشحون حقيقت حديث مضمون به و خود çذا قرJة و روحيه به ه باتوج

/æFمسل هر بر است فريضه علم, طلب كه چ�باشد در ولو باشيد, علم پي در /3

از æآ 3, مل ÖسÔم كل ×� ع Õ¹ ضâريف مÖل عÖال بلط نَّ اف , ك×ان ß� بالص لو و مÖل عÖال اÔطÖلÔبÔوا نبوي(ص):
درس كالسهاي در ñن فرانسه در چنانكه نبوده; غافل íآموخ و يادگ�ي

مييافتند/ حضور ñن اساتيد ساير
و مسÇت¿Ìق بÇا له ÕعظمÇم مÇالقات و آشنايي موجبات سفر �Y در
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ديدار ل� او در نام
ده و شد اNاد كربن هانري فرانسوي بزرگ انديشمند
مÇطال� امروز دنياي در عرفان و ف تصو نقش به راجع ايشان, با خويش
ايشÇان به من جانب از و ابالغ پدرتان به مرا سالم بود: گفته و كرده بيان
شÇده پيدا عرفان به شديد گرايش جديد دورة در اينكه به ه باتوج بگوييد
و داشت خÇواهÇيد بÇزرگي نقش صا¬عليشاه) حÍÉت (منظور Ê¾ است,

¾Êست/ عهدة به سنگي� وظيفة و داريد
ايشان و كرده پيدا تداوم فرانسه, به بعدي اسفار در [اس و ارتباط اين
و (سلطانعليشاه) گنابادي بيدخ� سلطانTمد مال حاج آقاي مرحوم  كتب
قÇرار وي ه وردتوجÇم كه بودند داده اليه Õمشار به را بزرگوار آن جانشينان
العباد¸ مقامات في عاد¸ بيانالس ¾Ìيف تفس� به نسبت بهخصوص و  گرفته
اظهار ÇÇ ميباشد شيعه مذهب در قرآن ي Ög ح Ç æعرفا جامع تفس� كه ÇÇ
آقÇاي جÇناب بود/ ^وده ياد تفس� اين از آثارش ÏÉبع در و كرده عالقه
گنابادي سلطانمحمد مال حاج شرحمكتبوروش نام به رسالهاي دك�تابنده

1. Hagiographie de Hadj Molla Soltan Mohammad, Soltan Alishah et une Siècle

de Son Ecole.

"انسÇتيتوي در كÇربن مÇرحÇوم ا¼Íار و تÇوصيه بÇه او1 مكتب ويكقرن

در حÍÉتش رسانيدند/ ثبت به و گرفته وي خود زيرنظر عاليه" Iقيقات
در مÇندرج حسÇنه" "اسوة مقالة در مذكور, رساله íگرف و موضوع ¾Ìح
آقÇاي حÍÉÇت مÇيالد سÇالگرد يكÇصدم� مÇناسبت به كه صالح يادنامه

بÇود, گÇرديده تÇدوين و گÇردآوري ÌيÇف, Ø¿ال مقامه اع�اهللا صا¬عليشاه,
پاسخ در كه بود حد بدان تا امر اين به كربن] [هانري او <عالقة ميفرمايند:
dت بÇه كÇه rداش اشعار و rگف را فرانسه به سفر مشكالت كه Uلص به
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داشت: اظهار ميدهد; دست كم� فرانسه به آمدن امكان و nمشغو قضاوت
در نñميباشد, مناسبتر بلكه و دارد امكان ايران در كه رساله íم tية اما
استاد و tيه كننده ب� نظر مبادلة رساله, tيه از بعد داد/ خواهي اSام آSا
تايپ و تgيل از بعد كه داد قول و است عم� پÔست با كربن] [هانري Cراه
تز, از دفاع جلسه تعي� از بعد رفته, اداري ت¿Ìيفات دنبال Hشخص رساله,
انستيتو طرف از رdي دعوتنامة و داده اطالع اينجانب به را مناسب موقع
امكÇان كÇه بفرستد من براي را فرانسه) دولت مربوطة سات سÆم ساير (يا
رساله گذراندن براي فرانسه دولت هزينة به و گردد فراهم مأموريت اعطاي

/162 ص ,1381 tران, حقيقت, انتشارات ,2 چ صالح, يادنامة /1

بÇه ايشÇان اشتغاالت ك�ت اثر بر مذكور رساله ا[ام اما بروم/>1 اروپا به
از بÇرخÇي خÇالصة البÇته و افÇتاد تعويق بهعهدة اداري و قضايي مشاغل

است/ گرديده مندرج حسنه" "اسوة مقالة در رساله قسمتهاي
براي فرانسه, زبان ديپلم اخذ و حقوق دك�اي دريافت از پس جنابش
به دادگس�ي در و مراجعت ايران به خويش Tبوب مzن و وطن به خدمت
از يكي رياست به ñن را كوتاهي ت مد پرداختند/ قضايي Ç اجBعي خدمات
Ìºپرس� ادارة رياست به چندي از پس و منصوب tران دادÌºاي نواحي
وزارÇHانة با اختالف اثر در يكسال به قريب ت مد سپس شدند; مشغول
احكÇام و شÇدند كÇار بÇه دعÇوت Gد دÇV و ÇTروم قضايي كار از مزبور,
مشاغل ادامة به و ^ودند صادر نامشان به را tران استان Tا كم مستشاري

پرداختند/ قضايي
Ìºپرس� ادارة ي تصد مقام در ايشان Uالفت و اختالف موارد از يكي
دك� كه توصيهاي به كه بود اين اداره, آن æقانو و غ�¾Ìعي اقدامات با
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را صغ�ي حضانت اينكه مب�بر بود ^وده پهلوي فرح دستور به uاوندي
ايشان ب
د/ آمريكا به را oيت طفل آن او كه بدهند آمريكايي شخص يك به
هي توج مذكور توصية به لذا نبودند, موافق موضوع اين با عديدهاي بهداليل
مÇضيقات بÇرخÇي بروز موجب ÇÇ شد مذكور چنانكه ÇÇ امر اين و نكرده

عÇنوان" كÇودك با مقالهاي آن از حاصل مشكالت و كار اين ¾Ìعبودن و عقل خالف دربارة ايشان /1
و شÇد Ì¿منت (1352.2.17) فردوسي مجلة در بعدها كه نوشتند ايام Yان در بيگانه" خانوادة ايراæدر

شد/ چاپ (26 Ç 20 (صفحات اجتماعي و فقهي مقاالت مجموعه نñدر Gبعد

ادامه خود اقدامات به مصمم ارادة با Yچنان و� گرديد,1 ايشان به نسبت
ميدادند/

قضات انتظامي دادÌºاي دادياري dت به Ï»c 1347 سال در سپس
مÇناصب اين در Yكاران, و دوستان ¾Îادت به ايشان, يافتند/ مقام ترفيع
و قÇانون خÇالف كÇه توصيههايي به و نشده çقدر هيچ مرعوب هيچگاه
Ìºوي ÇYچون خدمات اين در و نyاده قعي و بوده, مب� ¾Ìع دستورات
در و نسÇاخته, ضÇايع را هيچكس حق و ايستادند قامت راست و Ìºبلند
حامي Yيشه نياوردند/ فرود oتسل Ìº و uراسيده نفوذي ذي هيچ مقابل
بÇه خم و نداده نشان ضع	 خود از راه اين در و بوده ضعيفان و مظلومان
|دÔنيا كم كÔونÔوا كه: داشتند نظر مد Yواره را اسالمي شعار اين و نياوردند ابرو

باشيد/ آزاده دنياتان در /2

در قضاوت در èطر| و اخالق حسن و ديانت به جهات �Yبه و 2/Gحرارا
كÇه: æاÇزم در خÇودشان اصÇطالح بÇه و بودند م¿Îور خاص و عام ب�
داشت> مÇاليات مÇذه�, و اسÇالمي دسÇتورات بÇه عمل و <مسلFنبودن
رويÇهاي چÇن� íداش دليل به و بود ¾Îره حسنه, صفات اين به جنابش
حÍÉÇت مÇرحÇوم Çbله از عÇظام مراجع و ¾Fعل از بسياري وثوق مورد
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حÍÉت و æاSز سيدرضا حاج آيتاهللا حÍÉت و æميال العظمي آيتاهللا
آيتاهللا حÍÉت نستوه مبارز و æاSز موسوي ابوالفضل سيد حاج آيتاهللا
ÏÉمرت حاج آيتاهللا حÍÉت �ÇÎ¾ فيلسوف و æطالقا Tمود سيد حاج
كÇه قÇضايي و حÇقو{ مساÄل از برخي در و بوده علzم ر¹a اهللا مطهري
تابنده نورع� دك� آقاي جناب ياري به ميشدند, مواجه آن با الzم Õمشار

ميشد/  گره گشايي
به فرانسه دولت اعطايي بورس با Ï»c 1347 ¾Îريورماه در Gد دV
عزZت پاريس به حقو{ پژوهشهاي و مطالعات جهت قضات, از نفر ده
پرداخته پژوهش و Iقيق به I.I.A.P. مديريت ب�اXل� سة سÆم در و ^ودند
مراجÇعت tران به سپس شده, قضايي مديريت ديپلم دريافت به موفق و
مشغول قضايي Ç حقو{ خدمات به دادگس�ي در گذشته Yچون و  كردند
و مطالعه به عالقه ك�ت دليل به ÇÇ شد بيان Âقب كه Yانطور ÇÇ البته شدند/
كالسهاي در ميبردند, ت¿Ìيف اروپا به كه اسفار اين درخالل يادگ�ي,
درس جÇلسات در مÇثال عنوان به ميشدند; ÍÈحا ñن اساتيد ساير آزاد
ميكردند ¾Ìكت بود اسالم حقوق اساتيد از كه واشون" "برژه دك�اي دورة
به مذكور استاد ه توج جلب موجب امر اين و ميشدند مباحثه طرف او با و
نÇظر اظهار كه ميخواست ايشان از مباحث بسياري در و گرديد جنابش
بÇا Ïºجامعهشنا مساÄل در را خود آراي و افكار برخي Yچن� فرمايند/

بود/ شده مواجه اليه Õمشار استقبال با كه گذاشته ميان در "لÃوته"
اليتهاي عÇف بÇه قÇضايي, مÇناصب و اداري مشاغل بهموازات ايشان
را آن از دوري و دانسته خود دي� فرايض از را آن و داده ادامه ñن اجBعي
بودند خراسان استان در كه æزما لذا ميديدند; خود اعتقاد و مكتب خالف
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ر¹aاهللا ,æطالقا و æاSز عظام آيات ره
ي به كه Øم� مقاومت uضت در
حضور مقاومت uضت تشكيالت و جلسات در و جسته ¾Ìكت بود ,Fzعل

مييافتند/
ÏºالمشناÇاس جÇلسات در Ï»Çc 1332 مرداد 28 كودتاي از پس
يÇداهللا �Çدك و بÇازرگان مهدي مهندس ره
ي به كه ايران آزادي uضت
واسطة به و ¾Ìكت بود, شده تشكيل æطالقا Tمود سيد آيتاهللا و èسحا
مشاغل دليل به البته ميكردند; Yكاري آuا با uضت, اين بانيان با دوس�
اين رdي عضو هيچگاه احزاب, در عضويت از قضات æقانو منع و قضايي
بيان را Øح سخن كه دستهاي و گروه هر و� نبودند uضتها و bعيتها

و قال ما ×� ا ÖرÔظÖنÔا ميفرمايد: كه ¾Ìيف حديث اين از تبعيت به ايشان مي^ود,

آن/ گويندة نه بنگريد, ميشود, گفته آنچه به /1

ميخاستند/ بپا سخنان آن از aايت به 1, ق×ال Öن م ×� ا ÖرÔظÖنت ال
در "Ì¿ب حقوق و آزادي از دفاع "bعيت بنيادگزاران از Yچن� ايشان
ع�البدل, عضو ل� او عنوان به آن درانتخابات و بوده Ï»Çc 1356 سال
اجBعي, اليتهاي فع اماي اين [ام در شدند/ آن اص� عضو سپس و انتخاب
هي توج و uراسيده وقت حا كميت ارعاب و tديداتساوا ك از هيچيك از
انقالب قراوالن پيش از ايران اسالمي انقالب پ�وزي از قبل در و ننموده
چن� خويش اجBعي Ïºسيا اليتهاي فع انگñة مورد در جنابش بودهاند/
از بÇعد كه بود آSا از اسالمي انقالب جريان در من <دخالت ميفرمايند:
بÇودم/ ق صدÇم دك� شادروان دوستداران و طرفداران از نفت, Øم� uضت
مقاومت uضت مركزي كميته عضو 1332 مرداد 28 كودتاي از بعد Øح�
حÍÉت 1342 خرداد پانزده واقعه جريان در و بودم/ خراسان استان Øم�
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شاه االÐن كه èچو" فرمودند: من به بار يك و بودند ناراحت صا¬عليشاه
اسÇالم بÇر را چÇوب دفعه اين واقع در ميزند هاي عد Ìº بر و كرده بلند
اينكه گو Rورد, ما Ìº بر كه hبگ� آن جلوي را خود Ìº بايد ما ميزند/
داد/" خÇواهÇند آزار و كÇرده تكف� را ما باز شد حاصل پ�وزي كه فردا
از Çaايت dت بÇه مÇرا اجBÇعي اعÇتقاد و فكري سابقة ايشان فرمايش
oغ�مستق و oمستق بهطور ايشان حيات زمان تا كه داد سوق امام`ي�

بودم/> لطفشان مورد
مهندس مرحوم رياست به كه موقت دولت در انقالب, پ�وزي از پس
با و شدند دول� كارهاي ي تصد به دعوت Gد دV بود, شده تشكيل بازرگان
مهندس مرحوم ا¼Íار با و� نكنند, قبول را �d هيچ ميكردند سعي اينكه
قÇبيل از مÇهمي dتهÇاي انÇقالب كÇابينة در وي, ياران ديگر و بازرگان
و امنا¾ هيأت در عضويت و ارشاد وزارت و دادگس�ي وزارت در معاونت

داشتند/ برعهده را زيارت و حج سازمان مديره هيأت
مÇيفرمايند: خÇود اجBعي و æعرفا زندگي bعكردن دربارة ايشان
است: بÇوده جÇهت سÇه در زنÇدگاæام و داشتهام دانه رV سلوك <Yواره
داشته درنظر را خداوند مراحل اين [ام در /Ï¿دروي و اجBعي خانوادگي,
مقابل در و ننموده [نايي هيچكس از و بودهام طالب Yيشه را او رضاي و
هÇم pÇنس و حسب از و هÇراسÇيدهام نه و لرزيده نه هم, هيچكس tديد
ا گÇر زيرا نبوده; خود از تعريف و | معر مقام در هيچگاه و نكرده استفاده
Ï»ك بود, ناشايسته عملم چنانچه و ميگفتند خوب مرا بود, خوب عملم
را خداوند رضاي فقط صورت هر به ^يگفت/ بد را lبستگا و اجداد و آبا¾

</rداش درنظر
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وكالت پروانه دريافت و دول� خدمات از بازنشستگي دوران

فروردينماه چهارم در سلمهاهللا, نورع�تابنده, حاج دك� آقاي جناب
قÇضايي مÇقام در خÇدمت سÇال Ïº نÇزديك از پس Ï»Çc 1355 سال
خدمات از بازنشستگي افتخار به دادگس�ي و خارجه امور وزارHانههاي
درخشان سوابق به ه توج با و Ï½شخ درخواست طبق و آمده ناÄل دول�
فÇاضل ريÇاست زمان در هفته يك از كم� ç مد ظرف در خود, قضايي
پروانه اخذ به وكال, كانون بر نايي� جال� Tمدرضا سيد آقاي جناب �Tم
جÇال� جناب Øح� و آمده ناÄل ايران دادگس�ي وكالي كانون از وكالت
æكسا كه hميشو خوشحال بسيار وكال ما كه بودند گفته له Õممعظ به نايي�
وكÇالت شÇغل اعتبار موجب امر اين و شوند وارد وكال صنف در Ê¾ مثل
و رويه كه دوستانتان از يك هر كه بود ^وده پيشyاد ايشان به و بود/ خواهد
وكÇال بهسلك كه ^اييد تشويق باشد, حÍÉتعا� مانند آنان قضايي سابقة
پروانة آuا براي روز ده يا هفته يك ظرف در hÍÈحا هم ما و شوند وارد
دادگس�ي وكالي كانون عضويت به ايشان بدينطريق /oاي^ صادر وكالت
از حÇقوق مÇدافÇع دادگس�Çي, ÇTا كÇم در بتوانÇند بدينطريق تا درآمده

باشند/ جامعه Tرومان و دسترفتگان
پهلوي hرژ ضد بر ايران ملت مردمي قيام ¾Ìوع با مصادف ايام اين
كرده برخورد ت بهشد روحانيون و انقالبيون و آزاديخواهان با hرژ و بود
وجود به جامعه در را وحشت و رعب و افكنده زندان به را Ê¾èري ة عد و
سÇوگ بÇه خÇود æداÇزن عزيزان غم در را خانوادهها درنتيجه بود/ آورده
بÇهنÇدرت, وكÇال كÇه بÇود ساخته برقرار را اختناقÇي جو چنان و نشانده
حÇقوقدانÇان از Çbعي لذا مÇيگرفتند; عهده به را Ïºسيا زندانيان وكالت
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و ^وده تأسيس را �عيb Ïºسيا دربندكشيدگان اين از دفاع براي برجسته
و� Çuادند/ بÇنياد ايÇران" در Ì¿Çب حقوق و آزادي از دفاع "bعيت بهنام
به و دانسته خود نظام Uالف را حقوقدان چن�bعيت وجود حا كم دستگاه
تشكالت, اين در ارbندي حقوقدانان چن� حضور ميكرد/ برخورد ت شد
از دفÇاع جÇهت آنÇان خود Øح� و شده وكال ساير روحيه تقويت موجب
كÇه çاÇاقدام Çbله از ميرفتند/ ¾Îرستانها به æرستاÎ¾ دربندكشيدگان
زندانيان پرونده افتخاري وكالت قبول دادند اSام دك�تابنده آقاي حÍÉت
پ�وزي از پس آنان غالب كه بود æدانشجويا و روحانيون ميان از Ïºسيا
چشمداشت هيچ بدون ايشان شدند/ منصوب ñن مهمي dتهاي به انقالب
چون و پرداخته Fن Øxم اين از دفاع به حقو{ لوا´مستدل oتنظ با توقعي, و
صÇداقت و �Çدرس و حÇقو{ اطÇالعات سÇابقة بÇيدار, بÇاوجدان قضات
را آن و داده گÇوش دل و جÇان از دفاعياتش به ميدانستند را حÍÉتش
اقدام مذكور زندانيان و Fن Øxم براÄت احكام صدور به نسبت و ميپذيرفتند

ميدارند: مرقوم چن� اينباره در خود چنانكه ميكردند;
[ام در و rگرف وكالت پروانه و شدم بازنشسته 1355 فروردين <در
و روحÇانيون غÇالب وكÇالت و بÇودم ÇYراه آن بÇا اسالمي انقالب دوران
تشخيص حسن ياري به و rميپذيرف Gافتخار را تعقيب مورد دانشجويان
dت بÇه انÇقالب پ�وزي از بعد ميشدم/ موفق [ حق] احقاق در قضات,
ارشÇاد (وزارت Øم� ارشاد معاونت به سپس و دادگس�ي وزارت معاونت
مÇديره هÇيأت و امÇنا¾ هÇيأت عضو Hضمن و شدم منصوب فع�) اسالمي

بودم/> حج سازمان
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زندان در حبس ايام

شÇد, çاZامالÇن وقوع منجربه كه ايشان زندگي مهم حوادث از يكي
دوم و بÇيست شب سÇهشنبه در است/ زنÇدان در حÇبس ايÇام به مربوط
را كشور Ïºسيا رجال از هاي عد ,�امني مقامات ,Ï»c 1369 خردادماه
Ø�Çم حا كميت و آزادي از دفاع "bعيت ط توس كه نامهاي امضاي جرم به
Ì¿ب حقوق از aايت به راجع Ï»c 1369 سال اردي}شتماه در ايران"
شخصيتهاي و آزادOواهان از نفر نود امضاي به و بود شده oتنظ ايران در
ÇÇ يافت ¾Îرت امضايي" "نود نامة به بعدها كه ÇÇ بود رسيده مذه� و Øم�
و ايشÇان ابÇتدا لذا ^ودند; زندان روانة را bعي و داده قرار بازجويي Iت

به آÇSا از سپس و tران æرباÎ¾ سابق مش�ك كميتة به را ديگر هاي عد
پس و بوده æزندا انفرادي بهصورت ابتدا آuا ساختند/ منتقل اوين زندان
از گشت/ ل بدÇم دستهbعي حبسهاي به انفراديشان حبسهاي ,ç مد از
سلول يك در تابنده دك� آقاي حÍÉت اتفاق به كه نفر هفت تعداد bع اين
يÇن ظامالدÇن مÇهندس اردالن, �Çع مرحوم آقايان از: عبارتند بودند, bع
ام� مرحوم ,æاÎ¿Î¾ م�cس ابوالفضل ينهباف, زر 
ا ك مرحوم د, موح
از پس تابنده نورع� حاج دك� آقاي ي/ ØñW هرمز و ابراهيمي ام� توكل

شدند/ آزاد سال Yان آذرماه rهش در بودن, دربند ماه چند
حاج آقاي حÍÉت ع�اòصوص فقرا, و اقوام براي بهقدري ايام اين
نا گوار و سخت Ìيف, Ø¿ال مقامه اع�اهللا (رضاعليشاه) تابنده سلطانحس�
آقاي جناب آزادي براي سحرها بودند داده دستور فقرا به حÍÉتش كه بود
تÇا كÇنند دعÇا عال¾, و جل , حق حÍÉت درگاه به سلمهاهللا, تابنده, دك�
دربÇندبودن �Çناراح و فشار شود/ ايشان از بليه و خطر اين رفع انشا¾اهللا
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آقÇاي حÍÉÇت گرامي Ì»Y كه بود متأثركننده و سنگ� بهقدري ايشان
د� بÇا و كÇرده قل� سكتة فانه متأس حÍÉتش, آزادي از قبل تابنده دك�
له ÕمعظÇم بÇه نسÇبت ÇTبت و ارادت Hعميق كه خود Ì»Y از دور و پردرد
آن oترح Ëºمرا در واسع¹/ ¹aر علzا ر¹aاهللا گفت, وداع را æفا دار داشت,
و رضÇاعليشاه آقÇاي حÍÉÇت جانب از كه فاضله عارفة بزرگوار بانوي
دك� آقاي جناب شد, منعقد خانواده اعضاي ديگر و مرحومه آن فرزندان

نداشتند/ حضور تابنده
بÇاشد, بوده سخت Gظاهر ايامي ايشان, براي بايد Hقاعدت كه ايام اين

خاص درگ�يهاي از فارغ كه بود ديگري فرصت زيرا بود, ñن آموزنده
ظاهر, حيث از بپردازند/ اGي رياض� و æعرفا çبهخلو اجBعي, مساÄل
بÇراي كÇه است Ï»ك جويي حق روحية بهدليل Ïºسيا Ï»حب حبس, اين
بÇهتلخي را خÇود عÇمر اجBÇعي, عÇدالت و حق احقاق ش�ي� چشيدن
در او, آن هر و است æعرفا سلوك طريق در كه Ï»ك براي و� ميگذراند;
عنايات مشمول بهخصوصا گر است, طريق اين در قدمي جلوت, و خلوت
در خلوت و عزلت براي اGي است فرص� حبس, ايام باشد, حق ه خاص
بهLو اوليا¾ و انبيا¾ Yة براي عزلت و خلوت اين و معنوي/ تكامل جهت
عزيز حبس در يوسف(ع) ماهي, دهان در يونس است; بوده خود خاص

/Í½م از تبعيد در موÏº(ع) و Í½م
رضا, و سكون حالت ÇÇ زندان در ايشان معنوي حاالت از اندكي به
ه توجÇم بود Wكن ñن ديگران و بود عيان كه آنقدر تا ÇÇ Tاسبه و مراقبه
çاراÇاش زمÇان آن در ايشÇان همزندانÇيان و دوستان از تن دو شوند, آن
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فÇرهاد �Çدك و داوران حÇبيباهللا �Çدك اعتراف, يك داستان حاجيآقا: ميهماني در كتاب به كنيد رجوع /1
/1382 فردا, اميد tران, ,æا{w

شد/ خواهد اشارهاي آن به Gبعد ñن رساله �Y در و  كردهاند1

نامطلوب رويههاي برخي وجود بهدليل Ï»Çc 1374 سال از ايشان
Âعم و ميكردند را اشخاص وكالت قبول كم� دادگس�ي Tا كم در حا كم
شد/ آغاز ايشان فقري زندگي از ديگري فصل بدينترتيب و گرفتند  كناره

دانشگاه در تدريس و قدZه علوم و دي� علوم مطالعات

مطالعة به دانشگاهي, علوم موازات به Iصيل, ابتداي Yان از ايشان
عÇالقة بÇر افÇزون پرداخÇتند/ دي� علوم و Sوم و هيÃت مثل قدZه علوم
در كÇه ميديدند مقيد را خود دانشگاهي, Iصي� رشتة جهت به ,Ï½شخ
مطالعة <به ميفرمايند: اينباره در يابند/ ر تبح فقهي مباحث و اسالمي علوم
والد ÍÉÇT از مÇيآمد, پÇيش مÇوردي چÇنانچه و پرداخته مربوطه  كتب
مي^ودم اشكال رفع رضاعليشاه] آقاي [حÍÉت ارbندم برادر يا بزرگوار
علم درك به لذا اجازه, و مسند به نه بود, علم به عالقهام كه آSايي از و
را خÇود و نبودم اجxاديه ورقه و اجازه كسب پي در و بودم عالقهمندتر
اسÇالمي احكÇام امÇور در امÇا نÇنموده, اجxÇاد ورقÇه دريÇافت بÇه مقيد
و مي^وده مراجعه اص� منابع به ميشد, الزم هرگاه و شده قريباالجxاد

ميشدم/> آ گاه مساÄل از Hشخص و كرده موانع رفع
ميرفتند بيدخت به كه ç مد دي�, معارف و علوم در تضلع براي Hايتu
آقÇاي جناب ارbند برادر و بزرگوار پدر ÍÉT از cرده sمغت را فرصت
بسياري چنانكه مي^ودند; فيض كسب گنابادي تابنده سلطانحس� حاج
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در Yچن� فرا گرفتند/ له Õمعظم نزد را ÔمعÇتين ل و شرايعاالسالم كتب مباحث
در ÇIصيل دوران در Çbله از برخÇاسته ÇWارست به قدZه علوم يادگ�ي
خود ميل به بنا ميرفتند, گناباد به تعطيالت براي كه تابستان هر در مدرسه,
�Çدي مÇعارف و قÇدZه عÇلوم يÇادگ�ي بÇه بÇزرگوارشÇان پدر دستور و
صÇا¬عليشاه, آقÇاي مÇرحÇوم نÇزد سÇال دو مثال عنوان به ميپرداختند;
است ÇSوم علم موضوع در كه را wايي شيخ وسيفصل هيÃت  كتابهاي
طÇالع زاÇNه كÇه بÇودند كرده پي¿Ìفت بهطوري Sوم در Øح� و خواندند
آن در چنانكه آينده پيشبي� و طالع زاNه از ç مد از پس و� ميكشيدند;
جويا را اقدام اين علت پدرشان وق� و كشيدند دست است, مرسوم علم
انسÇان بÇود مصلحت ا گر <ديدم بودند: كرده عرض پاسخ در بودند, شده
Ï¼صوU حس خداوند بفهمد, را آينده خويش عاقلة ة قو و كوشش بدون
طÇرق از نÇبايد ,hندار Ï

Ø
ح« چن� معمول بهطور چون و ميآفريد ما در

درس من به كه Ê¾ sميك ر تصو من /oباش آتيه پيشبي� دنبال غ�معمول
جÇناب </ËºرÇب نÇتيجهاي چÇن� بÇه كÇه بود اين براي شايد داديد, Sوم
ظاهر زبانشان و چهره به تأييدي و رضايت لبخند گفته, اين از صا¬عليشاه
Vتمع فاميل از زيادي ة عد كه خانوادگي Vلس يك در Gبعد و بود  گرديده

بودند/ كرده نقل رضايتآمñي ¡ن با را مسأله اين بودند,
عÇلم, ÇIصيل بÇه اشÇتياق و مÇيل به نظر شد عرض كه Yانطوري
و �Çمشك چنانچه كه بودند فرموده ايشان به بارها صا¬عليشاه حÍÉت
ÍÉT از Hغالب ñن ايشان لذا شود; رفع تا ^اييد مراجعه آمد, پيش اشكا�
مي^ودند/ مشكالت رفع و كرده علم كسب عا�مقدار برادر و بزرگوار پدر
و اجBÇعي و اداري مشاغل عالوهبر تابنده نورع� دك� آقاي جناب
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و باروركردن بهمنظور گرديد, بيان پيش� صفحات در كه قضايي مناصب
بهتدريس آنان, علمي توان ارتقا¾ و حقوق رشتة دانشجويان استعداد رشد
از و ميپرداختند; ñن قم قضايي علوم دانشكده و حقوق دانشكدههاي در
در èرÇغ مطرح آراي و انديشهها و غرب حقوق æمبا بر مسلط كه آSا
فقهاي نظريات و آرا¾ و اسالمي حقوق اصول بر و بودند حقوق علم زمينة
له Õمعظم درس كالسهاي داشتند, ا¾Ìاف ñن كشور ب مصو قوان� و عظام
كÇه بÇوده ÇYراه دانشجويان استقبال با حقو{ مهم مباحث طرح بهجهت
كÇه بÇرد نÇام ايشÇان تطبي حقوق درس كالس از مثال بهعنوان ميتوان

است/ بوده مواجه دانشپژوهان استقبال حسن با Yواره

انفس و س�آفاق

و آفÇاق �Çس و Ï¿پژوه و سياح� و çزيار د متعد سفرهاي ايشان
ميپردازم: آنان ذ كر به اختصار بهطور كه كردهاند انفس

چÇندين ÇÇ شد گفته چنانكه ÇÇ علمي ÇIصيالت و Iقيقات جهت از
سوييس, ايتاليا, به سفرهايي اسفار, اين خالل در و فرانسه كشور به سفر
زمÇان در كÇه اسفاري از يكي در له Õمعظم ^ودهاند/ بلژيك و هلند اسپانيا,
سÇوابÇق بÇه ه اتوجÇب بÇودند, رفÇته اروپÇا به خويش بزرگوار پدر حيات
بÇرخÇوردار برجسÇتهاي موقعيت از كه علميشان Iصيالت و دانشگاهي
ه توجÇم HلبÇق اما بيافكنند, اقامت رحل آSا در كه ميگ�ند oتصم بودند,
لذا ^Çيباشد, بÇزرگوارشÇان پÇدر مÇوافÇقت مورد oتصم اين كه ميشوند
آقÇاي مÇرحÇوم خدمت را موضوع وق� بازگشت از پس و شده من½Íف
قل� رضايت از كهحا كي حال� يك با ايشان مي^ايند, عرض صا¬عليشاه
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مÇضمون ايÇن بÇه و مي^ايند تأييد را مذكور oتصم از ان½Íاف اين بوده,
مرزوبوم اين به خدمت و اصالح در و æا[ ايران در دارم ميل كه ميفرمايند

/Ï¾با  كوشا
از بازگشت و دك�ا اخذ از پس Ï»c 1336 سال ت�ماه در آنجناب
بيت زيارت و [تع حج اSام به موفق خويش ماجدة والدة Yراه به فرانسه,
تÇوفيق ايÇن ديگÇر دوبÇار آن, از پس و شÇدند ره نوÇم مدينة و ا¡رام اهللا
عتبات در را سه مقد اما كن و فه

Ø
Ì¿م مشاهد ديگر Yچن� گرديد/ نصيبشان

بسياري با و كردهاند زيارت س قدXبيتا و سوريه و عرب عراق در عاليات
و علمي مرا كز و داشته مالقات ديار آن دانشمندان و عظام آيات و Fعل از
در چÇنانكه دادهانÇد; قÇرار بازديد مورد را Tلها آن در موجود çقيقاI
حÍÉÇت خÇدمت در يÇن فالدÌ¾ عبدا¡س� سيد آقاي مه عال با سوريه
و كرده Ï»ظهرنوي را خود كتابهاي بزرگوار آن و كرده ديدار صا¬عليشاه
اسÇالف ÇYچون ايشÇان بÇود/ ^ÇÇوده صا¬عليشاه حÍÉت حضور hتقد
عرفا¾ و اوليا¾ مقابر و مزارات زيارت و اخوان با مالقات به خود بزرگوار
بÇغداد در و èرÇع ين يالدT شيخ مزار سوريه, در چنانكه بودهاند; شاÄق
æگيال عبدالقادر سيد و بغدادي جنيد سقطي, يÌº كرخي, جناب مزارات

كردهاند/ زيارت را اربعه اب نو چون مذه� و دي� بزرگان ديگر و
كÇه (ÇTبوبعليشاه) تÇابنده حÇاجع� آقاي حÍÉت رحلت از پس
بÇه بÇنا شÇدند, گÇنابادي نعمتاللهيه جليلة سلسلة ارشاد مقام در متمكن
كشÇورهاي بÇه چÇند سفرهايي كشور, خارج oمق اخوان ر مكر تقاضاي
[ام در و كردهاند è Ôد و هلند سوÄد, بلژيك, فرانسه, سوييس, آXان,  كانادا,
خدمت و بازگشت به تشويق را كشور خارج oمق ايرانيان و فقرا اسفار, اين
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كه آنان پاسخ در همسفرانشان, از يكي قول به بنا , Øح� و ^ودهاند وطن به
مÇوانÇعتان ا گÇر كه كنيد نذر ميفرمودند: ميكردند, بيان را بازگشت موانع
ياد را Ïºفار زبان فرزندانتان به بازگرديد, ايران به توانستيد و شد مرتفع
Ç فرهنگي مواريث حفظ به حÍÉتش اهBم نشاندهندة توصيه اين دهيد/

است/ Øمتج� كامل بهLو Ïºفار زبان در كه ميباشد كشور Øم�

تأليفات و علمي آثار

مسÇاÄل در دي متعد مقاالت كتاب, چندين ترbه بر عالوه حÍÉتش
روزنامههاي و حقو{ و علمي ادواري ن¿Ìيات در اجBعي حقو{, Ç فقهي
از دفÇاع جÇهت قÇضايي ÇTا كÇم در ñن و داشتهاند كشوري  كث�االنتشار
تدوين و bعآوري آuا Yة ا گر كه ^وده انشا¾ و oتنظ را لواJي پروندهها,
وكÇالي و قÇضات جÇهت راهCÇيي و گرانÇقدر علمي Vموعة خود  گردد,
بÇههنگام جÇنابش تقريرات Yچن� ميباشد/ دعاوي طرح در دادگس�ي
و مهم مطالب حاوي ñن حقوق دانشكدههاي درس كالسهاي در تدريس
و ارزÇcند ÇVموعه آن, انتشار و تدوين درصورت كه است بوده پرباري

بود/ خواهد معت
ي
از گنابادي نعمتاللهيه سلسلة در ارشاد مقام به انتصاب از قبل له Õمعظم
فÇرايÇض و آداب اSام عالوهبر بودند, عرفان و فقر طريق سالك كه آSا
دارد, بسÇزايÇي �Çتأث �اهللا ا سÇال ك ا كFل در كه فقري دستورات و دي�
و æعرفا مطالعات به Yواره ,ñن خويش معرف� و معنوي تكامل بهمنظور
درك ارتقا¾ بهمنظور را مطالعات اين چون و ميپرداختند اسالمي Iقيقات
و بÇهتدوين مكÇلف را خÇود ميدادند, اSام خويش æعرفا Ç دي� فهم و
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آثار در تعمق با كه هرچند ^يدانستند; æعرفا HفÍ¼ كتاب يا مقاله íنگاش
نگاشتهاند, اجBعي وقايع و فقهي و حقو{ مساÄل درخصوص كه çمقاال و
ه متوج و كرد مشاهده آثار اين Yة بÔن در را æعرفا ظريف ديد آن ميتوان
و مسÇاÄل ايÇن بÇه خÇويش æرفاÇع مÇنظر از Yواره �Tم مÆلف كه شد

نگريستهاند/ موضوعات
راهCيي و ارشاد مسÆوليت اينكه بهدليل قطبيت, مقام احراز از پس اما
ÇVالس در است, شده تفويض ايشان به حقه طريقة اين در فقرا و سال ك
آÇuا از ÏÉعÇب كÇه داشÇتهانÇد ايراد æسخنا Uتلف مناسبتهاي به فقري
بهزيور فصلنامهعرفانايران در ñن تعدادي و oتنظ Vموعههايي بهصورت
بÇهترتيب Çbعه شبهÇاي فÇقري جلسات در تا كنون است/ درآمده طبع
مÇصباحالشÇريعه و صا¬عليشاه جناب تأليف صالح پند ¾Ìيف  كتابهاي
رسÇÇال¹ الحÇقوق ا كÇنون و كÇرده تÇفس� را صادق(ع) حÍÉت به منسوب
¾Ìح است حقو{ دي� نكات حاوي كه را اد(ع) سج حÍÉت به منسوب
طبع بهزيور نزديك, آيندة در و شده Iرير آuا استYگي اميد كه ميكنند

شود/ آراسته
عÇالقه جديد افكار íدانس و تازه كتابهاي مطالعة به نسبت ايشان
هي جالبتوج خطي نسخ و هستند برخوردار غ� كتاRانه يك از و داشته
آن از دانشگÇاه اساتيد و Tقق� از ÏÉبع كه است موجود كتاRانه اين در
ايÇن ايشÇان س�ة كردهاند/ استفاده خودشان تأليفات در و گشته Çwرهمند
داده, مثبت جواب عالقهمندان درخواست به ضنت و منت بدون كه است

ميدهند/ امانت به را خود كتاRانه  كتابهاي
از: عبارتند ايشان شدة چاپ تصنيفات و تأليفات اسامي
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مقاالتفقهيواجتماعي مجموعه Ç 1
كه ميباشد �Tم مÆلف اجBعي و فقهي مقاالت از منتخ� Vموعه اين
در و نگÇاشته گÇنابادي نعمتاللهيه سلسلة در قطبيت از قبل سالهاي در
بهجهت له Õممعظ است/ رسيده بهچاپ ادواري روزنامههاي و حقو{ ت الV
به نسبت مناسب� هر در داشته, روز اجBعي و فقهي مساÄل بر كه احاطهاي
اين كه آSا از و كردهاند اعالم çنظرا ¾Ìع رات مقر با آuا تطبيق و قوان�
بهتدريج لذا ميباشد, طريقت و ¾Ìيعت به اخالص از قل�حا كي از نظرات
Ì¾نا مه مقد در كه Yانگونه و است; گرفته قرار موردقبول نظريات آن ا ك�
موشكا|هاي و نظر دقت از گذشته مقاالت <اين است: آمده Vموعه اين
دورة اجBعي خاص مساÄل به �Tم مÆلف عنايت از حقو{,حا كي و فقهي
Uتلف جهات íدرنظرگرف با دي� مساÄل به ه توج و آن خاص لوازم و ما
باب تا باشد داشته نظر مد بايد نا گزير خويش, زمانة به nعا فقيه هر كه است

هفت/ صفحة ,Ì¾نا مة مقد /1

بر مشتمل واجتماعي فقهي مقاالت مجموعه نشود/>1 مسدود فقه در اجxاد
رسÇيده بÇهچاپ Ï»c 1378 سال زمستان در كه ميباشد مقاله شانزده

است/
مقاالتحقوقيواجتماعي مجموعه Ç 2

قب�, Vموعة Yانند كه است çمقاال Vموعه بر مشتمل ÍÈحا  كتاب
بÇه معطوف بيش� و گرديده درج كشور ن¿Ìيات در ÇUتلف تار±هاي در
پيشyاد قضاييه ة قو عملكرد و سازمان wبود به نسبت كه است راهحلهايي
نگÇاشتهانÇد: ÇVموعه ايÇن مة مقد در �Tم مÆلف كه Yانطور و� شده,
نامه) ارسال يا جرايد در درج (و hتقد تار± در پيشyادات اين از <بسياري
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عÇمل آuا به كه شد مانع زمان, æهيجا و تند تب و نشد واقع ه موردتوج
ñن ا كنون كه گرفت قرار عمل و موردقبول آuا از ÏÉبع بعدها و� شود;

هشت/ صفحة مه, مقد /1

بود/>1 خواهد راهگشا Hممسل موارد ÏÉبع در پيشyادها اين بر د دV مرور
از دسÇته آن بÇراي مÇفيدي راهCÇي ميتواند Yچن� مذكور Vموعة
سال از ايران اجBعي و فكري الت وI و تغي� آثار Rواهند كه باشد Tقق�
ميباشد مقاله 57 داراي Vموعه, اين ^ايند/ پيگ�ي را بهبعد Ï»c 1357

شد/ آراسته طبع بهحليه Ï»c 1381 سال در  كه

2. La Crise de la Democratie

بحراندموكراسي2 كتاب ترbة Ç 3

3. Roger Etienn Lacombe

مÇعروف جÇامعهشناس ات�Çال كÇومب3 روژه تأليÇف مÇذكور,  كتاب
سÇال در فÇرانسÇه اجBÇعي نظام Iليل و Ïºبرر به كه ميباشد فرانسوي
در ايÇران مÇعضالت و مشكالت كه آSا از است/ پرداخته ميالدي 1948
ريشههايي Yان به شبيه به گونهاي ,Ï»c 1346 سال در كتاب ترbة زمان
رسيده آuا به فرانسه Ïºدموكرا نظام Ïºبرر و نقد در كتاب, مÆلف كه بوده
در كÇتاب ايÇن كÇردند/ مÇذكور اثر ترbة به اقدام �Tم م�جم لذا است,

رسيد/ دوم چاپ به Gد دV Ï»c 1381 سال تابستان

4. L'an V de la révolution algérienne

ياسالپنجمانقالبالجزاير4 جامعهشناسييكانقالب ترbة Ç 4

5. Frantz Fanon

ا�ÇزايÇري جÇامعهشناس و روانكاو فانون5 فرانتس تأليف كتاب اين
چاپ مة مقد در �Tم م�جم كه Yانطور مذكور, اثر است/ زبان فرانسوي
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انÇقالب يك ميتواند كه است اثري و نوشته <�wين نگاشتهاند: آن ل او
تÇعريف را ÇÇ ÏºياÇس اقتصادي, فرهنگي, استعFر ÇÇ استعFري ضد اصيل
ميدهد Vال وضعي به�wين ñن و كند بيان را آن خصوصيات [ام  كرده,
درنÇتيجه و oÇده تشÇخيص را دÇcن مÇورداسÇتفادة ضÇعف نقاط Hاحيان
شده وارد مس� آن از ميدهد Vال oغ�مستق استعFر به كه را روزنههايي

/ 8 ص ,3 چ /1

1</oببين بنشيند, oمستق استعFر بهجاي
و دمÇوكراسÇي بÇحران كÇتابهاي تÇرÇbة بÇه اقدام در له Õممعظ انگñة
دو در شÇده عÇنوان مطالب كه شد Ï¾نا آSا از جامعهشناسييكانقالب

مسألة بهخصوص و بود منطبق ايران روز آن وضعيت با Hدقيق مزبور  كتاب
آن تÇقويت مÇوجد حا كم, hرژ عوامفري�هاي ديگر و ÏÈار اصالحات

گرديد/ انگñه
Ï»Çc 1356 سÇال در ابتدا انقالب جامعهشناسييك ترbة ع�هذا
نام با Ï»c 1361 سال در و گرديد Ì¿منت دماستعمار عنوانواپسين Iت

رسيد/ چاپ به سالپنجمانقالبالجزاير يا جامعهشناسييكانقالب جديد
انÇتشار Ï»Çc 1384 سÇال در جديد ويرايش بهYراه ñن آن سوم چاپ

يافت/
ما مجموعهعرفاندرزمانهوزندگي Ç 5

سنت مطابق كه ميباشد ايشان سخ�اæهاي بر مشتمل مزبور Vموعة
به درخواست بنا و شده ايراد فقري Vالس در صوفيه وعظ Vالس مرضية
قبيل از Uتل	 <موضوعات و است شده bعآوري و تدوين طالب�, و فقرا
و اجBÇعي روزمرة مساÄل و Øم� و دي� اعياد و مناسك تشيع, و ف تصو



2ë وكالت و دولتي و اداري خدمات از بازنشستگي تا والدت از

فهم در مبتدي� مستمع�, bع در كه آSا از و برميگ�د/> در را خانوادگي
اصطالحات از فارغ و ساده بهزبان مساÄل دارند, حضور ñن æعرفا مطالب

است/ شده بيان نيستند, آن از مطلع Yگان كه عرفاننظري پيچيدة
چندين رسالهها اين از ÏÉبع و رساله پنج تا كنون مذكور Vموعة از
گردد/ Ì¿منت و نñتدوين رساالت ساير است اميد كه شده چاپ Qديد بار

ميباشد: ذيل به¾Ìح است, گرديده Ì¿منت تا كنون كه �Äرسا اسامي
باعرفانوتصوف آشنايي Ç 1

وعيدقربان حج سفر Ç 2
شريعت,طريقتوعقل Ç 3

(1) خانواده Ç 4
(2) خانواده Ç 5

و uايي تدوين دست در ñن ايشان وگفتارهايعرفاني مقاالت مجموعه

ميباشد/ انتشار

فرزندان و ازدواج خانواده; تشكيل

حÇقوق دانشكÇدة از اينكه از پس Ï»c 1327 خردادماه در ايشان
خÇارجÇه امÇور وزارت اسÇتخدام به و شده فارغ التحصيل Çtران دانشگاه
در لذا گشتند; خانواده تشكيل به مصمم معظم�, والدين اشارة به درآمدند,
مة مكر صبية نورنژاد, رJاندخت بانو عليه Ìºكار با Ï»c 1327 اسفندماه
از كه ÇÇ عليه ر¹aاهللا نورنژاد, Ëºابوالقا حاج آقاي جناب خود بزرگوار عم
در ñن و بوده اخوان bاعت اقامة در مأذون صا¬عليشاه حÍÉت جانب
ايشÇان جانب از هدايت و ارشاد فرمان رضاعليشاه, جناب قطبيت زمان
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ÇÇ ^Çود Çtي خرقه رdي, ابالغ و قراÄت از قبل فانه متأس كه بود دريافته
æعرفا واالي شخصيت و ديانت مه مكر بانوي اين HققT و ^ودند/ ازدواج
چندين وصلت اين بودند/ برده ارث به خويش بزرگوار اجداد و پدر از را
و شد متولد Ï»c 1331 ماه ¾Îريور در آuا Kست� كه داشت \ر فرزند,
wمن در و بود برخوردار كوتاهي عمر از فانه متأس كه uادند نام نازن�اش
سÇلطانپور è è حÇاجيه حجرة رة منو روضه در و فوت سال ÇYان ماه
ره منو روضة آن در كه بود نوزادي آخرين و ل� او نوزاد اين گشت/ مدفون

است/ شده مدفون
از كÇه مÇيباشد هادي بهنام ذ كور اوالد معظم, زوج آن فرزند دوم�
ابÇتداي در فانه تأسÇم و� بÇوده بÇرخÇوردار ÌºشÇاري ذ كÇاوت و هوش
كسÇالت بÇهعلت عÇلمي, ل او رتÇبة احÇراز از پس دانشگاهي, Iصيالت

بدهد/ Iصيل ادامه نتوانست
بنا كه گشته متولد Ï»c 1343 تار± در كه است ذ كور فرزند, سوم�
بÇرايش را حسÇينع� Ëºا �ÇTم والدين صا¬عليشاه, حÍÉت پيشyاد به
دانشكÇدة از را خÇود داروسÇازي دك�Çاي دانشÇنامة وي كÇردند/ انتخاب
به Ìºبازي, دوران پايان از پس و كرده دريافت م¿Îد دانشگاه داروسازي
درآمÇده wش� ¾Îيد دانشگاه داروسازي دانشكدة علمي هيأت عضويت
oÇابراه آقاي مرحوم صبية خود, عمهزادة با Ï»c 1377 سال در است/
و رÇJاندخت بهنامهاي فرزند دو صاحب ا كنون و ^وده ازدواج ,æسلطا

ميباشد/ ع�



قطبيت تا سلوك س�و و فقر به ف ØÌ¿ت از

سلوك و س� آغاز و فقر به ف ØÌ¿ت

معارف كسب و علمي Iصيل ضمن اهللا, سلمه تابنده, دك� آقاي جناب
بودند, قريباالجÇxاد و رسيده اجxاد در ي زQ مقام به كه مذه� و دي�

ميفرمايد: كه حافظ شعر اين بهمصداق
كÇيست lداÇن دل خسته من اندرون در

غوغاست در فغانو در او و Ë¾كهمن`و 
احسÇاس را معنوي� گمشدة و حقي نياز خويش, وجود كنه در Yواره
æپريشا رفع و خاطر Ø	تش باعث ظاهري, علوم در پي¿Ìفت و ميكردند
بÇا و مÇيرفتند بÇيدخت مدين¹العÇرفان به كه بار هر ايشان ^يشد/ احوال
بÇا ÇUتلف افÇراد كÇه مÇيديدند مÇيشدند, مواجÇه عرفان دلباختة اق عش
مÇوالنا ÍÉT به علمي شخصيتهاي و æدا و عا� عيBاج موقعيتهاي
و tي ايشان حضور در را خود Yه و شتافته صا¬عليشاه حÍÉت اÆX[ن
دلشÇان در را مÇعنوي آتش حÇاالت, ايÇن مشÇاهدة كÇه ميانگارند هيچ
به بيش� ظاهري پردههاي ميكردند, Iقيق هرچه و ميساخت شعلهورتر
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بارها Ï»c 1327 سال از لذا ميشد; آشكارتر موضوع و ميرفت  كنار
جÇواب در ايشÇان و ^ÇÇوده طÇلب اظÇهار صÇا¬عليشاه حÍÉت خدمت
1331 سÇال Çwار در اينكه تا است>/ نرسيده وقتش <هنوز ميفرمودند:
مشÇغول والثنا¾, التحي¹ آالف عليه رضÇوي, س مقد م¿Îد در زماæكه Ï»c
خطة بدان bعهاي شب در و كشيد زبانه شوق آتش بودند, قضايي به كار
حÍÉÇت انÇور ÍÉÇT بÇه Ìºاسيمه و عاشقوار كرده, سفر اZان و عشق
و شده جاري چ¿Êن, از اشك سيل دلربايش, bال ديدن با و رفته دوست
با و زده حÍÉت آن دامان به دست نيازمندي و عجز دنيا يك با Ìºاسيمه

كه: بوده بيت اين Ølم� دل زبان به شكسته, قل�
دردي خودآشناي تو دردم عشقتوست ز چو

درمÇان تÇوست نگÇاه كه دردمندان به نظري

ك�Fبياموزي? من به آموختهاند, تو به آنچه از بياhتا تو با آيا :66 آية كهف, سورة /1

از 1Gد Öش Ôر تÖملÔاع ×Ø ßW ن ملعÔت Öنا ×� ع كÔعتَّب  

ا Öله طلب اظهار Öخضوع حال با موÏºوار
شده آن وقت حاال كه <انشا¾اهللا بودند: كرده عرض و ^وده دوران ÍÉخ آن
فرمودند: دل
بايي نواي با و مليح Ë

Ø
تب« با گشته خريدار حÍÉتش است/>

خود, مه مكر والدة زيارت از پس ايشان ^اييد/> tيه را خود وسايل <برويد
مÇيكنند; وسÇايل Çtيه در كمك تقاضاي عرفان و فقر èè آن ÍÉT از
را ايشÇان سخن مه مكر بانوي آن كه بود غ�منتظره خواهش اين آنچنان
جنابش به است, شوخي HفÍ¼ فرزند, تقاضاي اينكه به گFن و نكرده باور
را ايشان اينكه تا نيست; شوخيبردار كارها اين بودند: گفته و كرده عتاب
داللت به بعد, روز در اينكه خالصه ميدهند/ اطمينان امر راست�بودن به
انÇور ÍÉÇT به (رضاع�) گنابادي تابنده سلطانحس� حاج آقاي جناب
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¾Ìف صا¬عليشاه, آقاي حÍÉت خويش, معنوي و æÊ»ج بزرگوار والد
را خود فقري سلوك و شدند ف

Ø
Ì¿م عرفان و فقر بهطريق يافته, حضور

و پدر تفقد و ه موردتوج Yواره سلوك ابتداي Yان از ايشان كردند/ آغاز
صا¬عليشاه آقاي جناب كه سفري در bله از بودهاند, خويش بزرگوار پ�
كÇه جلسهاي در آنجناب, فاميل معمرين نقل به بنا بودند, آمده tران به
ÇVتمع حÇضورشان در صا¬عليشاه آقاي مرحوم فرزندان و بستگان ا ك�
صا¬عليشاه جناب و آمده ميان به Mثهايي Uتلف مساÄل دربارة بودند,
و ^Çوده بيان را مطال� آuا çآ وضعيت و ÍÈحا افراد تكتك مورد در
ايÇن كه ع� نور اما <و بودند: فرموده بود, رسيده دك� آقاي به كه نوبت
به زمان آن در كه اجBعي� امور ساير و قضايي اشتغاالت [منظور مناصب
ÇYة و نشست خواهد خانه در است/ كوچك برايش بودهاند] مشغول آن
جÇزو مÇيتوانÇد مراحم اينگونه [ام زد/> خواهند را خانهاش در Öمناصب
آقاي جناب به حÍÉتش معنوي  خاص ه توج و عنايت بر باشد نشانههايي

سلمهاهللا/ تابنده, دك�
اقطاب اح�ام و اعزاز مشمول ñن بزرگوار آن رحلت از پس له Õممعظ
ضÇمن در ñن Tبوبعليشاه آقاي حÍÉت چنانكه بودهاند; سلسله بعدي
مÇتذكر اينگونه ^ودند, صادر جنابش بهجهت كه دستگ�ي اجازة فرمان

ميشوند:
با سالها توفيقه, زيد تابنده, نورع� دك� حاج آقاي م مكر <عموي
و مÇصطفويه ¾Ìيعت ميان bع و زده قدم �اهللا ا سلوك در تام خلوص
و ثراÇYا, طاب بزرگوارم, پدر و جد لطف مورد و كرده رضويه طريقت

ميباشند>/ ñن فق� اح�ام و عالقه
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نكرده فروگذار بزرگان اين از تبعيت و انقياد از æآ ñن ايشان Âمتقاب و
[Çام در ÇYواره و بوده پابرجا استوار, كوهي Yچون خويش ارادت در و
bله از مي^ودند; مباهات و بوده پ�وي و اطاعت اين به مع�ف ¾Ìايط,
فرهاد دك� آقاي بهنقل بنا بودند, زندان در Ï»c 1369 سال در زماæكه
دك� آقاي جناب بود, زندان Yان در ايام آن در هم اليه Õمشار كه æا{w
Ê¾ آيÇا بÇود: پÇرسيده بازجويي ح� كه بازجو بهشخص پاسخ در تابنده
رضاعليشاه آقاي جناب [مقصود آقايتان حÍÉت مطيع و گنابادي درويش
كÇرده سÆال بازجو Gد دV و آري/ بودند: داده پاسخ ايشان هستيد? است]
Ê¾ بÇراي بگÇويد, رضÇاعليشاه] جناب [يع� آقا حÍÉت هرچه آيا بود:

/129 ص اعتراف, يك داستان آقا: حاجي ميهماني در /1

است>/1 <ب��Yطور بودند: داده پاسخ ايشان است? واجباالطاعه
Qليه و نفس تصفية و تزكيه به يت جد با سلوك بدايت Yان از جنابش
آفاق س� به مأمور بزرگوارش موالي حسباالمر و پرداخته روح Iلية و
چه ايشان, كردار و گفتار در عرفاYæواره سلوك اين آثار شدند/ انفس و
حاالت بود/ ظاهر خانوادگي, Tيط در چه و اجBعي امور و كار Tيط در
رضاي و توكل خلق, به خدمت و معا¾Ìت حسن دوس�, در صفا و صدق
آقاي جناب اينباره, در بود/ معنوي سلوك اين Qليات از اGي خواست به

فرمودند: بيان ¾Ìح اين به را خاطرهاي تابنده دك�
آزادي, uضت ياران از bعي اتفاق به كه هنگامي 1369 خرداد <در
مÇنتقل اويÇن به سپس و æرباÎ¾ كميته زندان به و دستگ� شبانه را ما
و Ì»ÇÇY كسالت زيرا بودم; خانواده نگران خي� ل او روزهاي ساختند,
بÇهخصوص بÇود, سÇاخته نگران سخت مرا lفرزندا شدن Ìºèپرست
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وضÇعيت كÇه مÇيشد بÇيش� oنگران ميشد, شب كه وق� ل او روزهاي
در كه �اذي و ايذا دچار گرچه هم ت مد اين در است? چگونه خانوادهام
انÇفرادي سÇلول در گÇذرانÇدن و� نÇبودم ميدادند, اSام Áمعمو زندان
بيش� كه بود فرص� من براي ايام اين داشت/ را خود خاص مشكالت
كالم خداوند, ياد نتيجة در و sك رجوع فكرم و بهذ كر و شوم خود ه متوج

مييابد/ آرامش خدا ياد به دلها بهراس� :28 آية رعد, سورة /1

hبرا Ï¿آرام و گرفت جا آنچنان nد در 1, ÔوبÔلÔقÖال Û ß� مÖطت اهللا رÖك ذب اال× يGا
به ميشد خانواده از سخن هرگاه و نيست; توصيف قابل كه شد حاصل
كه æزما كه ميشدم يادآور را عبداXطلب حÍÉت و ابرهه داستان آنان
او بÇه خÇود گوسفندان براي عبداXطلب ^ود, ف ØÍ½ت را كعبه خانه ابرهه
خانة براي كردم, ر تصو من كرد: عرض عبداXطلب به ابرهه كرد/ رجوع
من , ربٌّ لبيتل و بÇل اال رب ا نا فرمود: پاسخ در عبداXطلب آمدهايد/ خدا
در كÇه قل� سكينة دارد/ خدايي هم خانه و Ë¾ميبا lگوسفندا صاحب
كه بود فكرم و ذ كر در مداومت و استمرار حاصل بود, شده پيدا وجودم
ياد و خويش قلب به كه بار هر و بود شده بيگانه و خودي ب تعج موجب
بداSا مرا كه دومي بار و ميگرديد/ قويتر روحيهام ميكردم, مراجعه خدا
هÇربار كÇردند; اعدامÇم به tديد oغ�مستق و oمستق بهطور خواستند,
اين از آنان و ;Ë»بنوي را rوصي تا بدهيد قلم و كاغذ پس ميدادم: جواب

ميگرديدند/> ب متعج من, خون«Ìدي

خÇداونÇد ياد و نفس تزكية اثر در كه است روحي آرامش Yان اين
تÇابنده �Çع حÇاج آقÇاي حÍÉÇت بÇزرگوار مÇوالي مÇيشود/ حÇاصل
ضÇمن حÍÉÇتش, | معر در ñن Ìيف, Ø¿ال مضجعه راهللا نو (Tبوبعليشاه)
قÇلبيه سكينة �Y دربارة ^ودهاند, صادر ايشان بهجهت كه قطبيت فرمان
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ميدارند: بيان چن�
در است ç دÇم كÇه تÇابنده نورع� دك� حاج جناب م مكر <عموي

دÇج رضÇايت و پÇيموده را فنا و فقر مراتب كرده, Vاهده ا�اهللا سلوك
آقÇاي جÇناب عÇا�مقدار پÇدر و صÇا¬عليشاه آقاي حÍÉت بزرگوار
قÇلب و صا| صدر كرده, جلب را العزيز, Yا ØÌº اهللا س قد رضاعليشاه,

است>/ يافته وا|

فقري خدمات

به خدمت عرفان, و فقر nعا به ف
Ø
Ì¿ت از بعد چه و قبل چه جنابش

رفÇع در توان حد تا و دانسته سلوك و س� فرايض جزو را فقرا و جامعه
بÇه غ�فقرا, و فقرا از عنوان, هر به هركس بودهاند/ كوشا خلقاهللا حواÄج
اغلب و ننشسته پاي از حاجت رفع تا خوش روي با ميكند, مراجعه ايشان
هستند مشكالت ل حال ايشان كه دارند اقرار موضوع اين بر مراجعه كنندگان
بوده بيگانه و خودي ه موردتوج زندگي ايام [ام در ارbندش وجود لذا و

است/
مÇوجب رهنمودهايشان و مÆ[ن مستشاري مشاوره, مقام در له Õممعظ
از هÇم بسÇياري, مراجÇعات Yواره اساس �Y بر و بوده مشكالت رفع
و آرا¾ و است مÇيشده ايشÇان به دوستان, جانب از هم و خانواده جانب
امثاGم, اهللا Ø�ك مشا±, و بزرگان ه موردتوج اليه Õمشار رهنمودهاي و نظريات
گرديد, مشكل حل باعث حÍÉتش رهنمودهاي كه �Äمسا bله از ميبود/
بود بيدخت در صا¬عليشاه آقاي حÍÉت م�ل æب�و از Ìºقت قضاياي
بÇاعث هÇم و شده صا¬عليشاه آقاي مرحوم خاطر ر تكد موجب هم  كه
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Hاشارت نامهاي در جناب آن كه بود گرديده اخوان االثن� ب�  گفتوگوهاي
مشÇا± از ÇÇ طÇابثراه (وفاع�) æDسل xÇVد آقا مهدي حاج مرحوم به
نÇورع� �Çدك آقاي با را موضوع كه بودند داشته مرقوم ÇÇ سلسله عظام
وفاع� آقاي مرحوم لذا ^ايند; مشورت و گذاشته ميان در tران در تابنده
و نشسÇته مشورت به سلمهاهللا, تابنده, دك� آقاي جناب با حسباالشاره
فرموده اراÄه رهنمودهايي تابنده دك� آقاي Ìºقت, بررÏºقضاياي از پس
حÇل احسÇن ÇLو به بيدخت Ìºقت قضاياي و شده واقع مÆثر كه بودند
و گشته صا¬عليشاه آقاي حÍÉت خاطر بشاشت موجب امر اين  گرديد/
بهبعد آن از و داده قرار تفقد مورد را تابنده دك� آقاي جناب حÍÉت, آن
بÇا ميداد رخ فقري جامعة سطح در كه �Äمسا دربارة مواقع, بسياري در
(وفÇاع�) æDلÇس xVد آقاي جناب لذا ميپرداختند; مشاوره به له Õممعظ
Yة در كردهاند امر من به كه است حساب و مناسبت �Y به بودند: فرموده
حÍÉÇتش رهÇنمودهاي هÇم, موارد ساير در /sك مشورت Ê¾ با مساÄل

بود/ صاÄب
بÇا HمومÇع تابنده دك� آقاي جناب قضايي مشاغل و فقري خدمات
بر بنا هربار حÍÉت آن و بود صا¬عليشاه آقاي حÍÉت از اجازه  كسب
Ï
Ø
خا¼ دستورات شغل آن در خدمت براي خويش م مكر فرزند خواهش

و رفت و ¾Fعل آقايان با مالقات ايشان وظايف از يكي ميفرمودند/ بيان را
آقايان از ÏÉبع براي صا¬عليشاه حÍÉت كه پيامهايي و بود آنان با آمد
حÍÉÇت رحÇلت از پس مÇيشد/ ابÇالغ جÇنابش ط وسÇت HالبÇغ داشتند
از و داشÇتند رضÇاعليشاه حÍÉÇت به نسبت را رويه �ÇY صا¬عليشاه,

ميكردند/ مشورت و اجازه كسب ايشان
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�Çام حÇاج مÇرحÇوم مÇاترك ثÇÔلث تسÇوية مأمÇوريت ديگÇر, ^ونة
از و حكوم� پا كدامن رجال از ÇÇ (æDام�سل) لطنه مش�الس مصط	خان
ي صدÇت و تÇوليت بÇه مربوط امور و بود ÇÇ باTبت و صادق مÆمن فقراي
رفع در ديگر ^ونة لطنه/ مش�الس مرحوم فوت از پس æDام�سل حسينية
عيان مد با (وفاع�) æDسل xVد آقاي مرحوم اختالف فقرا, ب� اختالفات
TسÇن مÇرحÇوم كÇمك با كه بود موقوفات توليت ¡اظ از خانوادگيشان
ط وسÇت كشÇور, كÇل دادسÇتان ع�Çآبادي, �Çبدا¡سÇع دك� و  گنابادي

گرفت/ اSام حÍÉتش

قطبيت مقام به انتصاب تا سلوك بدايت از

از پس العاليه, بركاته دامت تابنده, نورع� دك� حاج آقاي حÍÉت
و عظام مشا± و حق اوليا¾ ه توج مورد دروي¿YÏواره و فقر nعا به ف

Ø
Ì¿ت

بÇزرگوارشÇان Øèمر و پدر سلوك, ابتداي ÇYان در بودهاند/ ا�اهللا سال ك
ايشÇان و� كردند; عنايت استخاره اجازة ايشان به صا¬عليشاه حÍÉت
به و نكردم استفاده اجازه اين از هيچگاه بار چهار سه جز به ميفرمودند

^يكردم/ اظهار را اجازه اين íداش Áمعمو ñن ديگران
داشتند پيش در را دانه رV س� روش سلوك, مس� در Áاصو ايشان
و رات صوÇت بروز موجب معاند, هاي عد براي دانه رV س� و روش اين  كه
ليكÇن بكÇنند; جÇنابش بÇه çاداyيشÇپ �Çمس اين در كه گرديد çا ØYتو
خدا به پناه خناس, اين وساوس به پاسخ در و كرده رد را Yه حÍÉتش
باشد, حقيق� و حق Ï¿دروي در ا گر كه ميفرمودند بعÏÉها به Øح� و برده

ديد/ ميتوان بيدخت داراالرشاد و مدين¹العرفان در را آن
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و نبوده آ گاهي را Ï»ك دگر حق اوليا¾ و حق جز حÍÉتش, حاالت بر
كÇه بÇوده ´Í½الت من ابلغ اشار¸ اوقات ÏÉبع كه بود مyج و سبيل �Y بر
امثاGم, اهللا Ø�ك مشا±, حÍÉات به صا¬عليشاه آقاي حÍÉت اÆX[ن موالنا
بنشينند/ مشورت و مذا كره به تابنده دك� آقاي جناب با كه ميفرمودند امر
نÇورع� دك� آقاي جناب صا¬عليشاه, آقاي مرحوم رحلت از پس
سلطانحس� حاج آقاي مرحوم خدمت در ام� مشاوري بهعنوان تابنده
آقÇاي مÇرحÇوم كه Yانگونه و ميكردند وظيفه اSام (رضاعليشاه) تابنده
نگاشتهاند, تابنده كتابخورشيد مة مقد در (Tبوبعليشاه) تابنده ع� حاج
رضÇاعليشاه آقÇاي حÍÉت Tبت و موردلطف Yواره دك� آقاي جناب

/4 ص ,1383 tران, حقيقت, انتشارات ,3 چ تابنده, حاجع� تابنده, خورشيد /1

�Çدك آقÇاي جناب از Gكرار رضاعليشاه آقاي مرحوم كه آنقدر بودهاند/1
شÇيخي مÇقام در را فÇقرا ارشÇاد مثل فقري خدمات بودند خواسته تابنده
در بÇدارنÇد/ مÇعذورشان كÇه مÇيكردند تقاضا Yواره ايشان و� بپذيرند
حÇال شÇرح نشÇدة Ì¿نتÇم و� شÇده چاپ رسالة ضميمة در اينخصوص
سÇلطانپور عÇليمحمد حاج آقاي مرحوم قلم به حضرتآقايصالحعليشاه

صا¬عليشاه, حÍÉات سلسله اخ� قطب چهار مأذون� از كه ÇÇ ر¹aاهللا
در اقامت از قبل تا و بودهاند Vذوبعليشاه و Tبوبعليشاه رضاعليشاه,
Ì»ÇY ايشÇان Yش�ة و بوده بيدخت جامع مسجد پيشCز س, مقد م¿Îد
اجÇازة صÇدور مÇوضوع دربÇارة ÇÇ بÇودهانÇد صÇا¬عليشاه آقÇاي جناب
آقÇاي حÍÉÇت زمÇان در تابنده دك� آقاي حÍÉت ارشاد و دستگ�ي

ميگردد: درج Hعين آن از قسم� كه است مندرج مطال� رضاعليشاه
نورع� دك� آقاي بازنشستگي از بعد ç مد Ç oح الر aن الر <ب«Ëاهللا
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از كÇه صÇبح روز يك بÇودند, شده دادگس�ي وكالت مشغول كه تابنده
شغل و كردم دك� آقاي ياد مرتبه يك قب�, سابقة بدون شدم بيدار خواب
اGام يا و آمد پيش س�ي اينكه مثل اينكار! و ايشان كه آمد حيفم وكالت
و هي وجÇت بذل رضاعليشاه آقاي حÍÉت كه است موقعي حاال كه شد
بايد چطور و چيست ه توج اين و� بفرمايند, دك� آقاي به نسبت عناي�
ه توج كه بود كه ترتيب هر به شد روشن hبرا اينكه تا بودم متفكر باشد,
كه است اين نورع� دك� آقاي به رضاعليشاه] آقاي [حÍÉت جنابآقا
صادر ايشان بهنام æفرما دستخط يك و دهند قرار عنايت مورد را ايشان
�Y و نظر �Y به ^ايند/ هدايت و دستگ�ي مأذون را ايشان و فرمايند
به حركت فرمودند/ اجازه /rخواس را زيارتشان و èفياÌ¾ اجازة خيال,
اتاق در صبحانه ¼Íف از بعد روزي بودم; ¾Ìفياب كه حضورشان tران/
خود افكار و گذشته حاالت بودم, نشسته حضورشان خودشان Ï¼خصو
و عÇنايت نÇورع� �Çدك آقاي به نسبت كه ^ودم عرض حضورشان را
يع� فرمود: بود/ نظر �Y به HفÍ¼ èفياÌ¾ و سفر اين بفرماييد, هي توج
و دستخط يك رسيده,صدور بنده فكر به آنچه كردم: عرض عنايت? چه
Ë Ø»بÇت بÇا بÇعد و فرمود سكوت قدري است/ دستگ�ي اجازة و فرمان
صÇحبت هÇم خودش با فرمود: بود, ËÈعر قبو� از حا كي كه ش�ي�
خودشمذا كره با فرمود: انقش/ Øjاالرض ثبت خ�, كردم: عرض ^ودهايد?
خدم� چن� اينكه بهخيال دك�, آقاي م	ل rرف زياد ت ØÌ»م با  كنيد/
يأس بÇا فانه متأس شد/ خواهد استقبال حسن rداش يق� ^ودهام, بزرگ
چندين Øح� ^ودم, ا¼Íار د دV شدم/ اف«Ìده و نگران خي� شدم, روبرو
ة وÇق مÇن گفتند: و داده يأس جواب ايشان فانه متأس ^ودم; تكرار جلسه
انتظار در سنگ�تري بار اينكه از (غافل ندارم را سنگي� بار چن�  كشيدن
GعدÇب ,rرفÇنگ نتيجه كه سفر اين از خالصه است) ايشان نصيب و است
قبول و نرفتند بار زير ايشان شد; وبدل رد çمكاتبا و داشته دنبالگ�ي
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مÇالحظه است/ پÇيوست بÇه ايشÇان, نامههاي از يكي فتوكپي ننمودند/
كامل بهطور صا¬عليشاه(ره) آقاي مرحوم پيشبي� Mمداهللا كه فرماييد
اميدوار خود قلب و باطن Ë¿بهچ گويا هم كاتب و شده واقع ا كمل, بل
ظاهر ديدة از اينكه ولو بينا قدري دل, ديدة باز ميشود معلوم كه ميشوم
�Yبه راجع پيوست فتوكپي ندارم" فهمي و نيست شعور به "شعور  كورم

است/> موضوع

خه مور در كه است نامهاي فوق, يادداشت در مذكور مكاتبات bله از
بÇه سÇلطانپور عÇليمحمد حاج آقاي مرحوم ط توس Ï»c 1364.5.14
كÇه كÇردهانÇد درخواست ايشان از و شده نوشته تابنده دك� آقاي جناب
مرحÇوم كه رويايي نامه اين در بپذيرند; را دستگ�ي و شيخي مسÆوليت

ميشود: درج اينجا در كه گرديده بيان ديدهاند, سلطانپور آقاي
در را ميباشند] صا¬عليشاه آقاي [منظور آقا مرحوم قبل, شب <چند
ب�Çوت در باشد يادتان ا گر /rنداش نبودن و مرگ خيال و ديدم خواب
,�Çخ يا شديد ملتفت lيدا^ نشينيد, كش� در خواستيد دريا لب وق�
حÇال ع� در æمهربا و مشتاقانه نگاه يك صا¬عليشاه] [آقاي مرحوم
مÇرحÇوم ديÇدم خÇالصه ^Çيرود/ يادم از منظره آن كه فرمودند æنگرا
ه وجÇت Ê¾ بÇه ÌºشÇار ÇTبت و مشفقانه بسيار نظر يك با آقا حÍÉت
اينكه مثل نگاهشان در نشسته/ ايشان ,hبود ايستاده Ê¾ و من فرمودند/
فرمان كه رسيد فكرم به و آمد يادم Gفور /Ê¾ طرف به ^وده جهيدن بر{
Ë Ø»بÇت و فÇرمودند من به نگاهي و هي توج Gفور فرمايند/ مرaت شيخي
خوشحال خي� است/ صحيح تو نظر فرمودند: كردم خيال من كه فرمودند
چÇن� 
يكÇت Ê¾ بÇه Hمت قدÇم :hوÇبگ rخواس كرده, نگاه Ê¾ به شدم
و Ï¾خو حال يك و پريدم خواب از خوشحا� از كه ;hميگو موضوعي
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خدمتتان lميدا الزم هست/ آن آثار هنوز و داشته صفايي و قل� بسط
را خود Ïºسيا و اداري مقامات و مراتب Mمداهللا كه ا كنون شوم/ مزاحم
براي آبرو و افتخار ماية Mمداهللا و داده اSام نيك نام و Ï¾خو و èبهخو
خود Uلص دل كه ميشود چه هستيد, آقا مرحوم اوالد بهخصوص فاميل
را آقا مرحوم مبارك دل و زنده را بنده فكر اين و بياييد كرده, خوش را

[^اييد]/> شاد

آقاي حاج مرحوم به Ï»c 1364.5.22 خه مور نامة طي جنابش و
مÇرقوم ايÇنچن� نÇامه انxÇاي در مÇذكور, پÇيشyاد رد ضمن سلطانپور,

فرمودهاند:
Âفع و باشد مناسبتر من روحية با فع� وضع �Y ميرسد نظر <به
من و كند پيدا Iقق خارج, در بتواند Ê¾ Tبت و لطف اين sيك^ ر تصو
خطهها اين در Áاصو من بدهم/ مثبت پاسخ Ê¾ قل� عالقة اين به lبتوا
و مسÆÇوليت اشÇتغال, نÇوع چÇن� از /sيكÇÇ^ فكر بدان هرگز و rنيس
گردن به را مردم اعFل و اعتقاد مسÆوليت زيرا دارم; ا با ت شد به وظيفهاي
Ë¿بك lبتوا را خود بار قيامت روز در نيست/ سادهاي و Îºل كار íگرف 

ثÇابتقدم شÇدهاي, مأمور Yچنانكه كردهاند, خدا به رو تو با كه آنان با Yراه :112 آية هود, سورة /1
باش/

است/ سنگ� hبرا 1 كع م ت×اب Öنم و ت Öر مÔا ×Fك ÖمقÇت Öاسف بار و است بس مرا

آورد/ پديد تازه امري پس, اين از خدا شايد :1 آية طالق, سورة /2

<2/GرÖما كذ×ل دÖعب Ôث د Ö ÔJ اهللا لعلَّ

به ديگري نامة در سلطانپور آقاي حاج مرحوم اخ�, نامة به پاسخ در
در كÇردند/ تكÇرار ايشÇان از را خود خواهش Ï»c 1364.5.31 تار±

است: آمده نامه اين از Ï¿R
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تصديق و قبول را مرقوم آخر bالت اينكه با خواب, موضوع اما <و
دقت وق� و� است سخت سنگ� بار اين Iمل دارم, نيست) ساده ( كار
بزرگ" مطلب شد چو دان راحت "ر� ميشوم: ل متوس شعر اين به hمي^ا
(و بشود من به چن�تكلي� كها گر مرگTمدصا¬ به عزيزت جان به اال و
ÇPاي ايÇرادات بÇر عÇالوه زيÇرا ;rنيس قبول به ÍÈحا من شد) Kواهد
Mمداهللا جنابعا� اما /rنيس و lيدا^ مقامي چن� قابل را خود Ìºكار,
دليÇل �Çwين داريÇد, زيÇبندگي و لياقت جهات bيع يع� جهت هر از
بر است بزرگي و روشن دليل كه بود شده مرقوم كه آقا حÍÉت فرمايش
پيشبي� و فرمايش اال و ^اييد قبول بايد هم Ê¾ و بشود بايد اينكار اينكه
مÇن كÇه çدرصور ميشود èمورد باهللا العياذ عليه, ر¹aاهللا حÍÉتش,
من است/ æشد انشا¾اهللا اينكار و داريد كامل قابليت Ê¾ كه rهس مطم
و� ديÇدم, èخوا چن� و بودم èاطالع كه بزرگوار آن فرمايش اين از
خيا� و است بوده صادقه روياي كه شد حاصل يق� و شد ثابت ا كنون
بÇيش� يا Ïºسال در عليه, ر¹aاهللا [صا¬عليشاه] حÍÉت زيرا نيست;
و ميشد عمل لباس به ملبس بايد حال به تا كه فرمودهاند امر اين, قبل
تصديق است, بوده Ìºكار طرف از آن تعويق ,sك عرض بايد Hجسارت
امر اين به انشا¾اهللا كه hمي^ا جسارت جرأت, باuايت هم ا كنون فرماييد/

شود/> عم� ايشان حÍÉت پيشبي� تا ميدهيد رضايت

جنابش با ات به كر سلطانپور آقاي حاج مرحوم مكاتبات, اين از پس
فرمودهاند رضاعليشاه آقاي حÍÉت كه بودند كرده عرض و ^وده مذا كره
ÇTرز dت ايÇن اعطاي براي تابنده نورع� دك� آقاي استحقاق و لياقت
سلطانپور آقاي حاج مرحوم ا¼Íار اما نيستند/ مايل خودشان و� ميباشد

بود/ نرسيده نتيجهاي به dت اين پذيرش در حÍÉتش به
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ËÉه و درك قابل Yگان براي سلوك در دانه رV س�ه و روش اين
و سال ك احوال بر كه هستند حق اوليا¾ فقط كه دانست بايد و� ^يباشد,

گويد: مولوي كه Yانطور ديگران, نه و واقفند اهللا � ا فقراي
ست رÇب در كÇليمي را گÇليمي هÇر ره
ست و باز چشميكه آن پيش
كÇند ÇÇwره با خواست او را كه هر كÇند ¾ÇÎره و� هÇÇم را و� مÇÇر

/2355 Ç 2353 ابيات دف�دوم, ,æسبحا توفيق تصحيح معنوي, مثنوي /1

چونكهاومرخويشراديÇوانÇهساخت1 شÇناخت را او خÇرد از نداند  كس
فرزند جهت به رضاعليشاه آقاي حÍÉت مرحوم كه æزما در چنانكه
فÇرمان (ÇTبوبعليشاه), تÇابنده حÇاجع� آقاي حÍÉت خويش, م مكر
جÇناب نÇظر حÍÉت آن كه وق� بودند, فرموده صادر ارشاد و جانشي�
در ايشÇان بÇودند, خواسته اينخصوص در را سلمهاهللا, تابنده, دك� آقاي
اGام به و خدايي امر به موضوع اين كه آSا <از بودند: كرده عرض پاسخ
يا و ÇTض/> تبعيت جز نيست, چرا و چون حق را ديگران ميباشد, قل�
در Yه كه عليه, سالماهللا رضاعليشاه, حÍÉت موالنا رحلت روز در اينكه
Tبوبعليشاه حÍÉت قطبيت رdي فرمان وق� بودند, فراق گداز و سوز
Qديد ت¿Ìيفات اSام از قبل ديگر, هاي عد و دك� آقاي جناب شد, قراÄت
تبعيت مÆيد عمل اين كه ^ودند فقري صفاي حÍÉتش با و زده زانو عهد,
بيعت Qديد تقاضاي و آمادگي اعالم بهم�لة و سابق قطب ´Í¼ فرمان از

است/ بوده
سلمهاهللا, تابنده, نورع� دك� حاج آقاي حÍÉت مراحل اين [ام در
و فقر معاندين كه ^يدادند اجازه هيچگاه و بوده واليت hحر مدافع Yواره
اينكه ع� در دارند; بيان خالف مطل� و ^Çايند استفاده فرصت از عرفان
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wرهبرداري خويش معظم خانوادة و ف تصو مكتب و نام از ميكردند سعي
پاسخ در اينباره در /HنÖي ش عليÖنا نه و بوده HنÖي ز لن×ا كÔونÔوا مقام در Yيشه و نكرده

ميفرمايند: سلطانپور آقاي حاج مرحوم نامة به مذكور
و مÇن هÇتل, اتاق در روزي س قدXبيتا در قبل سال Ïº سفر <در
فرمودند: من به ,hبود تyا است] صا¬عليشاه آقاي جناب [منظور ايشان
نسب اين به "من :rگف جوابشان در ك�"/ افتخار خود نسب به بايد "تو
اعالي و باال خي� را نسب اين حيثيت و ارزش چون منxا ,sميك افتخار
نكرده توقعي نسب, اتكاي به هيچجا در و هيچگاه ,lميدا خود لياقت از
ماية و بود خوب كارم ا گر /sيك^ | معر Hبدايت انتساب, اين به را خود و
رaت من اجداد و آبا¾ به rهس تباري چه از فهميدند كه Gبعد شد آبرو
| عرÇم بÇهنسب را خÇود چÇون بودم, بد نكرده خداي ا گر و ميفرستند

ميكنند/"> لعن مرا خود فقط نكردهام,

فقري اجازات اخذ

مÇرقوم سلطانپور آقاي حاج مرحوم به مذكور نامة انÇxاي در ايشان
پديد را ديگري امر خداوند شايد ,Gر Öما كذ×ل دÖعب Ôث د Ö ÔJ اهللا لعلَّ بودند: فرموده

ميرسيد/ ظهور منصة به ا كنون بود اGي ر مقد آنچه آورد/
تÇابنده سÇلطانحس� حÇاج آقÇاي حÍÉÇت çملكو ارIال از پس
¾ÇÎريور هÇجده بÇا برابر eري, 1412 ل ربيعاالو يازده در (رضاعليشاه)
به حسبالوصيه كه مطهرش پيكر تشييع از پس و tران در ,Ï»c 1371
و گرديدند, دفن اVد جد و پدر كنار در گناباد بيدخت æسلطا ره منو روضة
كÇه له ÕمعظÇم ÇTبوبعليشاه, آقÇاي حÍÉÇت قÇطبيت فÇرمان عÇل�شدن
ع� الÇم حÇاج آقاي مرحوم شان جد از Øح� ارشادشان دوران ميدانستند
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ميفرمودند, اظهار بارها را مسأله اين و ميباشد كم� (نورعليشاه)  گنابادي
در bاعت ^از اقامة اجازة رضاعليشاه, آقاي حÍÉت رحلت روز تار± به
íÇم فÇرمودند/ صÇادر تÇابنده �Çدك آقÇاي جناب بهجهت فقري ÇVالس

ميباشد: بدين¾Ìح اجازهنامه

رجا� و ثق� به و oح الر aن الر اهللا Ë»ب
هو

121
ايÇن از كÇه مÇيرساند æاZا برادران اطالع به لو¸, والص ا¡مد بعد, و
از تÇوفيقاته, دامت تÇابنده, نورع� دك� حاج آقاي م مكر عموي تار±,
و صÇوري Ï¼و غÇفرهاهللا, ÇTبوبعليشاه تÇابنده ع� حاج فق� جانب
رضاعليشاه تابنده سلطانحس� حاج آقاي حÍÉت اXعظم موالنا معنوي
دنيا/ بالد Yة در فقري Vالس در bاعت ^از اقامة در Vازند ه, ØÌºس قد
اقÇتدا ^Çاز در cرده, sمغت را ايشان خدمت و صحبت اهللا, حفظهم فقرا,
بر نيازمندي و عجز بر دانسته, اGي فضل ع� را امر اين ñن ايشان  كنند/
بÇيافزايÇند, æاÇZا خواهران و برادران به Tبت و تواضع و احديت درگاه

/ÏÈير و Jب Xا اياي و اهللا وفقكم
eري 1413 ل االو ربيع 11 چهارشنبه تار± به

رحÇلت روز Ï»Çc 1371 ¾ÇÎريور 18 برابÇر
رضÇاعليشاه آقÇاي حÍÉÇت اÇXعظم مÇوالنا حÍÉÇت

ال¿ÌØيف ه ØÌº سقد
Tبوبعليشاه تابنده ع� فق�

امضا¾ و مهر Tل



ê3 قطبيت تا سلوك و سير و فقر به ف تشر از

1371 مÇهرماه پانزدهم با برابر eري 1413 æاربيعالث uم در سپس
فرمان بود, صا¬عليشاه آقاي مرحوم رحلت سالگرد با مصادف كه Ï»c
آقÇاي مÇرحÇوم Ìف Ø¿رينالÇق طÇرف از جÇنابش ارشÇÇاد و دسÇÇتگ�ي
به¾Ìح فرمان íم گرديد/ صادر "Vذوبع�" مبارك لقب به Tبوبعليشاه

ميباشد: ذيل

الطريق اوضح ا� واGادي التوفيق Øو� هو و oح الر aن الر اهللا Ë»ب
هو

121

Ô¸لوÇ والص اهللا هÇدانÇا ان ال لو لÇyتدي كÇنا ا م× و Gذا هدانا الذي ا¡مدهللا
خلفاÄه(ع) و اوصياÄه ع�× و مصط�(ص) اهللاTمد حبيب خلقه ع�خ� الم والس

خلفا¾اهللا/
سÇلطانعليشاهي, نÇعمتاللÇهي فقراي ,æاÇZا برادران خدمت بعد: و
موالنا م
ور مرحوم از پس كه زمان اين در كه ميدارد عرضه اهللا, وفقهم
طالبان هدايت و فقرا خدمت طابثراه, رضاعليشاه, آقاي حÍÉت اXعظم
ÇTبوبعليشاه, تÇابنده ع� تقص� Ìºاپا فق� به له Õممعظ اجازة و اذن به
آقاي م مكر عموي و شده تفويض امسه, من Gخ� غده جعل و له غفراهللا
سÇلوك در تام خلوص با سالها توفيقه, زيد تابنده, نورع� دك� حاج
و كرده, رضويه طريقت و مصطفويه ¾Ìيعت ميان bع و زده قدم ا�اهللا
ñن فق� اح�ام و عالقه و ثراYا, طاب بزرگوارم, پدر و جد لطف مورد
راهCÇيي و طÇالب� دسÇتگ�ي در ايشÇان تÇار± ايÇن از لذا مÇيباشند;
دسÇتورات طبق بيابند صاد{ طالب جا هر تا ميباشند Vاز جويندگان,
لقب بÇه طÇريقت در را ايشÇان و فÇرمايند فكÇر و ذ كÇر تÇلق� شفاهي,



مجذوب ترجمان در نور رسالة êê

اÇGي عÇنايت كه را خدمت اين است اميد گردانيدم/ ملقب "Vذوبع�"
و هم و بيافزايند èنياز درگاه به نيازمندي و عجز بر cرده, sمغت است,
را آن و كÇنند سÇالك� تÇربيت و طالب� هدايت م½Íوف را خويش غم
از دانسÇته, sمغت را ايشان وجود æاZا برادران البته دانند; بزرگ çعباد
طÇريق سÇلوك و لطاعته اياي و اهللا وفقه كنند, فيض كسب حضورشان

Tبته/
1413 æاالث ربيع 9 چهارشنبه تار± به

دÇج و موال رحلت سالگرد 1371 مهرماه 15 برابر
طابثراه, صا¬عليشاه آقاي حÍÉت فق�, بزرگوار

Tبوبعليشاه تابنده ع� حاج فق�
امضا¾ و مهر Tل

بود/ نشده اعالم اجازات اين تابنده دك� جناب درخواست به و�
سلسله در را جانشي� مسألة ايام Yان از Tبوبعليشاه آقاي حÍÉت
آقÇاي جناب بودند/ گذاشته ميان در سلمهاهللا, تابنده, دك� آقاي جناب با
موالنا عرض به و ^وده استنكاف ñن و ب تعج پيشyاد اين از تابنده دك�
نظر از باشيد/ بوده برخوردار æطوال عمر از انشا¾اهللا كه ميرسانند ا¤بوب
من طبيعي, سن به و ظاهري قراين از و بوده افزون Ê¾ از عمرم من ظاهر,
و مÇيشود ردوبدل Yديگر ب� ديگري سخنان /Ê¾ نه rهس íرف مستعد
اينكه تا ميكرد خا� شانه مسÆوليت قبول از گذشته همچون Gد دV جنابش
خودم از بعد براي من كه بودند فرموده اظهار Tبوبعليشاه آقاي حÍÉت
قÇبول را وظÇيفه ايÇن Ê¾ كه است اين اGي خواست و غي� اشارة ,lنگرا
امتناع اينبار لذا ;hا^ منصوب خط� امر اين به را جنابعا� و بفرماييد,



êë قطبيت تا سلوك و سير و فقر به ف تشر از

آن æراÇنگ رفÇع جهت به حÍÉتش و نداشت نتيجهاي ديگر موضوع, از
پذيرفتند/ را خط� امر و تكليف اين قل�, ميل ع�رغم جناب,

1413 æاربيعالث 22 خة مور در Tبوبعليشاه آقاي حÍÉت بدينسان
ارIال روز چهلم� با مصادف كه ,Ï»c 1371 مهرماه 28 با مطابق eري,
و قطبيت فرمان بود, (رضاعليشاه) تابنده سلطانحس� حاج آقاي حÍÉت
فرمودند/ صادر "Vذوبعليشاه" مبارك لقب با بزرگوار اين بهنام جانشي�

ميباشد: ذيل ¾Ìح به فرمان íم

oستقXا وال½ÍØاط hالقو ين الد ا� اGادي هو و oح الر aن الر اهللا Ë»ب
حبيبه و خلقه خ� ع� الم والس لو¸ الص Øj خليف¹ االرض | ا�اعل ا¡مدهللا

ين/ الد يوم قيام ا� اوصياÄه(ع) و خلفاÄه ع�× و عبداهللا(ص) بن Tمد
ميرساند اهللا, وفقهم راه, طالبان و æاZا برادران عموم اطالع به بعد: و
دستگ�ي مب�و دين بهسوي هدايت امر كه غيبت زمان در ايام اين در  كه
Hنفس و يدGبيد سلطانعليشاهي, نعمتاللهية رضوية حقه طريقة در طالب�
و ذنوبه غفراهللا Tبوبعليشاه, تابنده ع� حاج اهللا ا� فق� اين به بنفس
æاÇروح و æÊ»Çج والد االعÇظم مÇوالنا طرف از و رسيده عيوبه, Øس�
طابثراه, رضاعليشاه, گنابادي تابنده سلطانحس� حاج آقاي حÍÉت
خÇدا بÇندگان هÇدايت و فقرا خدمت به مأمور , نص و وصايت برحسب
القيامه يوم ا� و æنشد قطع اGي Tكم ري«Êن و رشته اين چون و شدهام
طالبان راهCيي و سالكان هدايت و ارشاد امر فق� از پس است بالانقطاع
است ç مد كه تابنده نورع� دك� حاج جناب م مكر عموي به است ل وT

جد رضايت و پيموده را فنا و فقر مراتب كرده, Vاهده اهللا ا� سلوك در
آقÇاي جÇناب مÇقدار عÇا� پÇدر و صا¬عليشاه آقاي حÍÉت بزرگوار
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قÇلب و صا| صدر كرده, جلب را العزيز, Yا ØÌº اهللا س قد رضاعليشاه,
لقب بÇه طÇÇريقت در را اهللا, ايÇÇده بÇÇزرگوار, آن و است/ يÇÇافته وا|
تأخ� امر اين در بود اGيه اشارة به چون و ^ودم مفتخر "Vذوبعليشاه"
يافته رهايي æÊ»ج تن زaت و قيد از كه هنگامي فق� و rندانس جايز را
فقرا ^ايند/ اطاعت ^وده عهد Qديد مشا±, كردم, oتسل جانان به جان و
امور Yة در و ^ايند پ�وي نداسته, جايز را تأخ� كرده, عهده Qديد ñن
واجتنب اÇGدي اتبع من ع� الم والس دانند, فق� رضاي را ايشان رضاي

والردي/ الغي
1413 æاالث ربيع 22 سهشنبه تار± به

روز چÇهلم� با مصادف 1371 مهرماه 28 برابر
ه ØÌº س قد رضاعليشاه آقاي حÍÉت اXعظم موالنا رحلت

Tبوبعليشاه تابنده ع� حاج فق�
امضا¾ و مهر Tل

Tبوبعليشاه آقاي مرحوم از جنابش فوقالذ كر, فرمان صدور از پس
مطرح جايي را ايشان قطبيت و جانشي� مسألة كه بودند ^وده درخواست
اينطريق از سلمهاهللا, تابنده, دك� آقاي جناب زيرا باشد; پyان و نفرموده
شود/ برداشته ايشان عهدة از امر و شود حاصل بدايي شايد كه داشتند اميد
باشد Tرمانه فرام� <اين كه: بودند كرده عرض آنجناب خدمت اينرو از
قÇراÄت اجÇازات اين بفرماييد ميگ�يد, من براي كه ترحيمي Vلس در تا

شود/>
صÇدور از پس خويش حيات زمان در Tبوبعليشاه آقاي حÍÉت
بارها را خالفت و جانشي� مسألة فقري, عمومي Vالس در مذكور, فرام�
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حÇادثة هÇر و شده خاطر آسوده اينك كه بودند فرموده و ساخته مطرح
Ï¿ويÇتش فÇقري, تكÇليف و سلسله نظر از دريابد مرا كه Êºوي و ÏÈار
سلسلة كه بودند داده اطمينان اخوان به ايشان شدهام/ آسودهخاطر و نداشته
به باره اين در و بود Kواهد ارشاد مقام از عاري هيچگاه و هست Øèر را فقر
تÇابنده, �Çدك آقÇاي حÍÉÇت جانشي� موضوع Hاشارت خواص از ÏÉبع
ايشان گفتار و رفتار از ÏÉبع در تأمل با ñن و بودند شده متذكر را سلمهاهللا,
بزرگوار كدام ايشان جانش� كه برميآمد تابنده, دك� آقاي جناب دربارة
وق� bعهاي, صبح Vلس در خويش حيات آخر سال در چنانكه است/
من چون كه فرمودند ايشان رسيدند, آنجناب خدمت مصافحه براي فقرا
با ميخواهد كه هركس لذا ;hا^ ترك را Vلس زودتر كمي بايد دارم  كاري
نشسته ايشان پهلوي در كه ÇÇ تابنده دك� آقاي جناب با ^ايد مصافحه من

كند/ مصافحه ÇÇ بودند

اصÇخ مشÇاور Tبوبعليشاه, آقاي حÍÉت قطبيت ايام در له Õممعظ
در چنانكه داشتند/ فقري امور در تام اختيار ايشان جانب از و بوده ايشان
مشورت ايشان با Tبوبعليشاه آقاي حÍÉت مأذون�, و مشا± انتخاب
,èبوÇT حÍÉÇت دسÇتور بÇه Yچن� و ميفرمودند/ صادر اجازه  كرده,
اليد مبسوط سلسله, به مربوط توليتهاي و موقوفات مساÄل در آنجناب
جناب به كه ميدادند دستور را اGي وجوهات از مقداري ساله هر و بوده
م½Íف به خود تشخيص به بنا حÍÉتش تا ^ايند oتسل تابنده دك� آقاي
كÇه اسÇفاري در برسانند/ ¾Ìعي شدة تعي� موارد ساير و مسا ك� و فقرا
و مأذون� و مشا± آقايان ميآمد, پيش تابنده حاجع� آقاي جناب براي
حوالت سلمهاهللا, تابنده, نورع� دك� آقاي جناب حضور به را فقرا اعالم
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چنانكه Rواهيد; رهنمود ايشان از آيد پيش موردي چنانچه كه ميفرمودند
æرداÇم يÇوسف حÇاج آقÇاي �ÇTم شيخ به خطاب دي متعد جلسات در
كÇه çالÇمشك در ميفرمودند جلسه در حاÍÈين و صدقع�) (درويش
به بارها همچن� بگ�يد; دستور تابنده دك� آقاي جناب از ميشود حادث
فÇرموده را مÇوضوع �Y ñن (ارشادع�) حايري ين سالدc حاج آقاي
پربركت حيات آخر سال در Tبوبعليشاه حÍÉت اينكه bله از بودند/
قصد شده, اNاد مضيقههاي و بسيار فشارهاي بهسبب خود ماللتبار اما
هجرت كشور از خارج به ç مد و ^ايند مألوف وطن ترك Hتموق كه داشتند
امور به رسيدگي و Ìºپرس� به را نورع�تابنده دك� آقاي جناب لذا  كنند;
م مكر شيخ براي كه تلگرا| يادداشت íم در اينرو از كردند/ منصوب فقرا
امÇر تفويض مينويسند, (ارشادع�) حايري ين سالدc حاج آقاي tران
�Çع مÇيفرمايند/ ´Í½Çت تÇابنده �Çدك آقاي جناب به را فقرا Ìºپرس�

ميگردد: درج Âذي ايشان تلگراف

هواهللا
Yكف/ ,55 پال ك نسب, æجها اختياريه, پاسداران, tران,

زيد ارشادع�, حايري, ين سالدc آقاي جناب م مكر برادر خدمت
ه/ عز

بربندم رخت Tبوبعليشاه تابنده ع� فق� كه است چن� اGي مشيت
مشا± آقايان بقية و حÍÉتعا� تكليف بسازم/ و بسوزم فقرا فراق در و
اهللا ادام تابنده, نورع� دك� جناب وارسته و م مكر عم به رجوع فقرا, و
است مطاع Yه براي فرمودند, اراده ايشان كه آنچه ميباشد/ ال¿Ìيف, ظله
اختيار در ايشان فرمان حقي�, معشوق و معبود به فق� وصال از پس و
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خواهد ايشان با فقرا Ìºپرس� ñن زمان آن تا و گرفت خواهد قرار Yگان
خاص لق� به ملقب طريقت در مأذون� از يك هر كه آSايي از و بود

^ودم/ ملقب "Vذوبع�" لقب به را بزرگوار آن هستند
�Çدك جÇناب فÇرمايش و ^Çوده اطاعت را ايشان امر امور, كلية در
مÇيباشد, ÇTبوبعليشاه تابنده ع� فق� عرض بهم	لة تابنده, نورع�

الم/ والس
Tبوبعليشاه تابنده ع� فق�

تا طوالæتر سفري در كه بود اين ر مقد و� نشد اSام �موق سفر اين
كردند/ پرواز Yيشه براي دوست بر

اطالع براي و مشا± آقايان به خطاب را تلگرافهايي íم بدينمنظور
تÇابنده نÇورع� �Çدك آقÇاي جÇناب قÇطبيت فÇرمان تأييد جهت در فقرا
از يكÇي نزد رحلت, از قبل ç مد كه بودند فرموده oتنظ (Vذوبعليشاه)
پس تا گذاشته, امانت به شده مهر و دربسته پا كت دو داخل فقرا, معتمدين
و مشا± آقايان كه بود اين مب�بر تلگرافها اين شود/ Uابره رحلتشان از
تÇابنده دك� آقاي جناب به Tبوبعليشاه حÍÉت رحلت از پس اخوان

ميشود: درج Hعين اينجا در تلگرافات íم كنند/ رجوع

هواهللا
ويال, خيابان برق, و آب كوي ,�S Tقق عزيزاهللا حاج جناب م¿Îد,

/917.88 كدپس� ,28 پال ك دهم, ويالي
ارشاد و فقرا Ìºپرس� كه فرمود اراده خداوند و شد ÏÉمنق من زمان
�Çدك جÇناب عÇارف, و وارسته و بزرگوار عموي به را حق راه طالب�
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ديگر نYñانند جنابعا� لذا ;hا^ Vذوبعليشاه,وا گذار تابنده نورع�
جÇديد اذن Hضمن ^اييد/ Qديدعهد و ¾Ìفياب حضورشان فقرا, و مشا±
و حÍÉتعا� با بدانيد/ فق� قبول و رد را ايشان قبول و رد و خواسته
فرمان Hضمن ^اييد/ شاد فاIه به را روحم اميدوارم ^وده, وداع فقرا  كلية
خوانده جدا گانه بهطور كه نوشتهام ÇVذوبعليشاه جناب براي جدا گانه

شد/ خواهد
Tبوبعليشاه تابنده ع� فق�

هواهللا
يÇوسف حاج آقاي م	ل اصفهاæها, Tله ,Ïºعبا شاه ميدان  كرج,

/æمردا
ÏÉمنق من زمان صدقع�, درويش ,æمردا يوسف آقاي م مكر برادر
حÍÉت جليل سليل م مكر عموي به است وا گذار اهللا نم دين, امر شد/
تÇابنده نÇورع� دك� جناب ال¿Ìيف, مقامه اهللا اع� صا¬عليشاه آقاي
از دهÇيد, قرار شفيع را ايشان ^وده, عهد Qديد ه, عز زيد Vذوبعليشاه
ايشان و خدا به را فقرا ^ايند/ دعا فق� اين براي Rواهيد ملتمسانه ايشان

سپردم/
Tبوبعليشاه تابنده ع� فق�

هواهللا
/1332 كدپس� , ر Öيد ( رÖي د) èعر متحده امارات ,èد

را فÇق� مشÇتاقع�, م�ÇزايÇي, م�Çمطلب حاج آقاي م مكر برادر
و م رÇمك عÇموي بÇه است وا گÇذار اهللا نم فقرا, Ìºپرس� لذا خواستند;
تÇابنده نÇورع� �Çدك حÇاج جÇناب بÇزرگوار, عارف و �Tم دانشمند



ë1 قطبيت تا سلوك و سير و فقر به ف تشر از

Vذوبعليشاه/
و رد است/ ايشان از اطاعت و ^ودن Qديدعهد حÍÉتعا� تكليف
تأ كيد ^وده توديع فقرا كلية و Ê¾ با بدانيد/ فق� قبول و رد را ايشان قبول

الم/ والس ,hمي^ا Vذوبعليشاه حÍÉت از اطاعت بر
Tبوبعليشاه تابنده ع� فق�

هواهللا
/578 پال ك ,Í½ن داروخانه مقابل ¾Ìيعت, كوي ارم, خيابان قم,

من اهللا, سلمه فيضع�, ¾Ìيعت, آقا اaد سيد حاج آقاي م مكر برادر
اين كه آSايي از و كردم انتخاب [را] خود عا�مقدار اجداد و پدر Yدمي
عÇموي به را فقرا Ìºپرس� زaت غي�, اشارة به نيست گسست� رشته
اداماهللا ÇÇVذوبعليشاه تابنده نورع� دك� جناب خود, فاضل و عارف
^Çوده, عÇهد Qديد HيعÌº ñن حÍÉتعا� ^ودم/ وا گذار ال¿ÌØيف, ظله
به را فقرا ساير و Ê¾ است/ حق از استكبار بزرگوار آن فرمان از Ìºپيچي
فرمان مورد اين در البته سپردم/ Vذوبعليشاه حÍÉت و متعال خداوند

شد/ خواهد اعالم ÏÉمقت زمان در كه شده نوشته ع�حده
غفرهاهللا Tبوبعليشاه تابنده ع� فق�

هو
121

/æDام�سل حسينيه ¾Îر, پارك èجنو خيابان tران,
لقاي به مرا خداوند ارشادع�, حايري, ين سالدc جناب م مكر برادر
فÇق�, ايÇن جÇانش� و خليفه به رجوع جنابعا� تكليف طلبيد/ خود
ميباشد/ اهللا, سلمه Vذوبعليشاه تابنده نورع� دك� جناب م مكر عموي



مجذوب ترجمان در نور رسالة ë2

بدانيد/ فق� قبول و رد را ايشان قبول و رد ^اييد/ اطاعت ^وده, عهد Qديد
از اطاعت [بر] خا[Çه در بطلبيد/ حليت رسانيده, فقرا عموم به مرا سالم

/hمي^ا تأ كيد Vذوبعليشاه تابنده نورع� دك� جناب
Tبوبعليشاه تابنده ع� فق�



Çت قطبي مقÇام در

Vذوبعليشاه حÍÉت قطبيت Tبوبعليشاه, حÍÉت رحلت

�Çدك آقÇاي جÇناب شدم, متذكر گذشته صفحات در كه Yانطوري
استدعا èبوT حÍÉت از جانشي�, مسÆوليت قبول تكليف از پس تابنده
ميكردند, رفتار ايشان ميل به حÍÉت آن و باشد مستور امر اين كه  كردند
كÇه بÇود گÇرفته قÇرار ايÇن بر خداوندي حÍÉت مشيت كه آSايي از اما
اXقتدر مليك عند èربو قع Ôص در كرده پرواز پرفتوحش روح موالناا¤بوب
Çeري, 1417 رمضان مبارك ماه Ë¿ش پنجشنبه روز صبح در شود, oمق
لبيك را كب ر ×� ا âجعي Öرا نداي اهللا, هÖج ول H ß_صا ,Ï»c 1375 ماه دي 27 با برابر

كرد/ پرواز ملكوتيش روح و
سوگمندانه ولولهاي فقرا bع در كه شد موجب نابههنگام رحلت اين
به زنان سينه و Ìº به فقرا Yة و نشانده سوگ به را واليت اق عش و بيافتد
و مينواختند دست بر دست و زده Ì

Ø
»I بر دندان و آورده روي عشق  كوي

�Çع كÇرده, نÇوحهÌºايÇي خÇود مÇوالي فÇراق در و مÇيگفتند وا اسفاها
بر عزا شال فقر, اعالم و مشا± حÍÉات شتافته, مشا± ÍÈاT به ع�گويان



مجذوب ترجمان در نور رسالة ëê

به ñن فقر دcنان دهند? اSام بايد چه كه بودند دستور منتظر افكنده,  گردن

Çخ وق� ميكردند/ شادي نكرده, تعي� جانشي� حÍÉتش آنكه خيال
تÇابنده نÇورع� �Çدك حاج حÍÉت انور ÍÉÇT به موالنا ا¤بوب ارIال
كÇه بÇود اين بر اGي مشيت شد/ پنبه رشتهها [ام رسيد, (Vذوبعليشاه)
قرار عزاداران رأس در خود كه ايشان گردند/ متمكن ارشاد مسند بر ايشان
را وضÇعيت كÇه رسÇيدند حÇضورشان به ل او درجة بستگان وق� داشتند,
¾ÌيÇف بÇيت به حركت آماده حÍÉتش كه كردند مالحظه ^ايند, Ïºبرر
كÇه æلطاÇس سلطانع� حاج آقاي مرحوم هستند/ Tبوبعليشاه حÍÉت
در گÇرفته قÇرار خÇدمتشان در داشتند, حÍÉتش با فامي� نزديك قرابت
حÍÉÇتشان چÇيست? تكÇليف كÇه مÇي^ايند سÆÇال راه �Çب در مÇاش�
قبل تها مد Tبوبعليشاه آقاي حÍÉت است, روشن تكليف ميفرمايند:
ÍÉÇTشان از بودند/ فرموده Øمع� را سلسله در خالفت و وصايت فرمان
بÇه بÇنا و� ,rÇهس مÇن مÇيفرمايند: كÇيست? جانش� كه ميشود سÆال
اÇGي امر به اينك و بود نشده اظهار و مانده مستور مسأله اين rدرخواس

است/ روشن ñن تكليف گرديد; آشكار
از پس ÇTبوبعليشاه, آقاي حÍÉت Ìف Ø¿بيتال به رسيدن د رV به
حÍÉÇت و رضÇاعليشاه حÍÉت جليلالقدر خاندان به تسليت و تعزيت
جانشي� فرمان Vذوبعليشاه آقاي حÍÉت دستور بنابر Tبوبعليشاه,
بÇراي ÇTبوبعليشاه آقÇاي جÇناب كه نامهاي وصيت طبق و شد/ قراÄت
بدون بود گرديده قيد آن در و بودند نوشته خويش �Tم و جليل خانوادة
رضا آقاي خويش Ë¿چ نور و ارشد فرزند و ^ايند عهد Qديد وقت فوت
حÍÉÇت آن جÇانش� با كه باشد نفري ل� او بودند, داده دستور را تابنده



ëë قطبيت مقام در

پاي بر Ìº [ام اشتياق با èا¤بو موالنا عزيز فرزند لذا مي^ايد; عهد Qديد
با كه بود ^وده عهد Qديد درخواست مشتاقانه و گذاشته سالكان قدوة اين
بيعت Qديد جنابش با روز Yان در كه بود نفري ل� او حÍÉتش موافقت
Qديد از پس (ارشادع�) حايري ين سالدc حاج آقاي �Tم شيخ ^ود/
ل� او كه روز Yان bعه شب در سلمهاهللا, ا£ذوب, موالنا با بيعت و عهد
æDام�سل حسينيه در Tبوبعليشاه حÍÉت رحلت از پس فقري Vلس
دستگ�ي اجازة و bاعت ^از اقامة اجازة فرام� قراÄت ضمن شد تشكيل
حÍÉÇت مرحوم طرف از كه Vذوبعليشاه آقاي جناب قطبيت اجازة و
ارÇIال Hdر بÇود, شÇده صÇادر (ÇTبوبعليشاه) تÇابنده ع� حاج آقاي

دادند/ اطالع نبودند, مطلع كه فقرايي به را حÍÉتش
1375 مÇاه دي 28 با برابر eري 1417 رمضان rهف bعه, روز در
فقرا انبوه حضور با tران دي بDرستان از èبوT حÍÉت مطهر پيكر Ï»c
آقاي حÍÉت انور ÍÉT در �Tم مأذون� و مشا± و واليت عالeندان و
wشت به تابنده اي معز خاندان و (Vذوبعليشاه) تابنده نورع� دك� حاج
از پس و شÇد Çaل مÇينوÌºشت بيدخت مدين¹العرفان به آSا از و زهرا
Vذوبعليشاه حÍÉت امامت به ميت ^از اقامة و تكف� و حنوط و تغسيل
حÍÉت خود چنانكه بيدخت æسلطا مطهرة روضه در مطهر, پيكر آن بر
اجÇداد و پÇدر ¾ÌيÇف مÇرقد جÇوار در بÇودند كرده تعي� Tبوبعليشاه
حÍÉÇت مبارك Ìº به رو ايشان سينه كه بهLوي ^ودند دفن طاهرينش

گرفت/ قرار رضاعليشاه
و كرد مراجعت tران به عزا كاروان بيدخت, در oترح Ëºمرا از پس
و بوده برقرار ¾Îرستانها و tران در Í½ع و صبح تعزيه, Ëºمرا روز چهل



مجذوب ترجمان در نور رسالة ëì

ساختند/ مأمور فقرا از عهد Qديد اخذ به را مأذون� و مشا± حÍÉتش
Çeري 1417 اXبارك رمضان rهف bعه, روز در بيانيهاي حÍÉتش
دسÇتورالعÇمل ل� او كÇه فرمودند صادر Ï»c 1375 ماه دي 28 با برابر
يÇافته صÇدور ¾Ìف موالنا ا£ذوب Ìف Ø¿قرينال جانب از كه است فقري

است: ذيل به¾Ìح دستورالعمل اين íم است/

هواهللا
هو

121

/1 بيت بوستان, ,1383 tران, روزنه, انتشارات مصفا, مظاهر دك� تصحيح سعدي, كليات /1

آفÇرين1 زبÇان در سخن oحك آفÇرين جÇان خÇداونÇد نÇام به
عزيز: برادران

/hوگوارÇس Yه Tبوبعليشاه, حÍÉت بزرگوار, موالي رحلت در
بزرگوار آن روح و فرمايد عنايت را فراق درد Iمل و 
ص توفيق خداوند
ة ذر اين كه دارم مسألت متعال خداوند از بفرمايد/ ÏÈرا و شاد ما از را
شده ارجاع حق� به معظم موالي طرف از كه وظيفهاي اSام در را ñناچ
برادران Ê¾ Yه دعاي درخواست, اين استجابت براي و بدارد موفق است,

/pميطل شفاعت و كمك به را
Yچن� و فرمودهاند مرقوم پندصالح رسالة در كه دستورالعملهايي
Rوانيد, Hمرتب است, شده tيه حق� سلف بزرگواران طرف از كه لواJي
را خداونÇد خشنودي Ê¾ روش اين كنيد/ عمل بدان و كرده گوش آويزه
داده تذكر را نكته چند Âفع ميكند/ تضم� را حق� توفيق و شده باعث

:sميك تكرار



ë7 قطبيت مقام در

فردي عفت الزم ¾Ìط كه زنان اسالمي حجاب رعايت مورد در Ç 1
بCييد/ فراوان دقت مردان, در تقوا رعايت Yچن� و است اجBعي و

بار ل او براي كه است سال صد از متجاوز ميدانيد كه Yانطور Ç 2

Ø�Çح و فرمود hرI را ر دUمواد استعFل ¾Îيد, سلطانعليشاه حÍÉت
و د دV تأ كيد با ñن ايشان جانشينان و ^يفرمودند دستگ�ي را معتادين
يÇا بÇرادر ا گÇر نكÇرده خداي داشتند/ را روش �Y hرI اين بر ر مكر
مسألت و كند توبه خداوند بهدرگاه باشد داشته اعتياد اندك ولو خواهري
ايÇنگونه چÇون و كÇند/ مÇرaت را عÇادت تÇرك ارادة و ت ØY كه ^ايد
و توبه قبول از قبل تا ميسازد زايل Hاحيان و Uدوش را عقل اعتيادات,
بÔوا رÖقت ال× و كرZه: آية قرينه به و نشود ÍÈحا فقري Vالس در اعتياد ترك

مگرديد/ ^از گرد هستيد مست كه آنگاه آية43 : نسا¾, سورة /1

شود/ ÍÈحا هوشياري مواقع در و بهندرت 1, ك×اري× Ôس Ö Ôr ÖÇنا و ¸ل×و الصَّ
بهطور واالمقام عرفاي طرف از س مقد ¾Ìع در ره مقر وظايف Ç 3

است: شده oتقس نوع بهسه ضم�
و كÇرد تÇقليد جÇامعال¿ÌØايÇط, xÇÇVد از بايد كه ¾Ìيعت احكام ÇÇ

است/ مكلف خود عهده به مرجعي چن� تشخيص
هم æعرفا تربيت و ميشود اخذ وقت بزرگ از كه طريقت احكام ÇÇ

است/ آمده عظام عرفاي كتب در
كه مع� بدين است; شخص خود تشخيص به كه Ï½شخ احكام ÇÇ
تعا� و واداشته كار به را بندگان معنوي قواي است خواسته متعال خداوند
سابقالذ كر قلمرو دو از خارج در كه است ساخته موظف را آنان لذا بدهد;

بيابد/ را خود تكليف ¾Ìعي منطق و فكر به Hشخص
طريقت قلمرو در اجBعي مساÄل در اظهارنظر و دخالت بنابراين Ç 4
دستوري بزرگان طرف از حيث اين از كه باشند متوقع نبايد فقرا و نيست
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تكÇليف و كÇرده اهللا وجهل Hخالص را خود نيت و عمل شود/ داده آÇuا به
بÇراي ^Çيكردند اظهارنظر مساÄل اين در هم بزرگان و بيابند را خويش
دخالت عدم و �Yروش و است/ طريق� وظايف از كه نشود ر تصو اينكه

بود/ خواهد برقرار كF كان اجBعي مساÄل در
تار± در را قانون برابر در اطاعت و اح�ام و اجBعي نظم رعايت Ç 5
است; ديگران و خود به اح�ام جامعه, قانون رعايت /hبياموز سقراط از

فرماييد/ ه توج مهم اين به
دعÇا ملتمس

(Vذوبعليشاه) تابنده نورع�
1417 رمضان rهف

1375 دي 28

ÇTبوبعليشاه, آقÇاي حÍÉت كه lبرسا عرض به بايس� Hتوضيح
مÇقامه اع�اهللا رضاعليشاه, آقاي حÍÉت رحلت از پس عليه, رضواناهللا
و حÇق اوليÇا¾ و پروردگار لقا¾ به اشتياق و شوق و ذوق بارها Ìيف, Ø¿ال
پدر ¾Ìيف نام كه بار هر و بودند, فرموده بيان را طاهرينش اجداد Yدمي
Çbله از داشÇتند/ íÇرف آرزوي فراوان Ì

Ø
»I با ميآوردند را بزرگوارشان

صبح فقري Vلس به هنگامي eري 1417 شعبان ماه bعه آخرين در اينكه
و� بودند آن ترك حال در Vلس, ا[ام با فقرا كه بودند آورده ت¿Ìيف bعه
ديگر كه بودند فرموده حÍÉتشان و شده bع Gد دV بزرگوار موالي ديدن با
رمضان مبارك ماه چون اينكه ر تصو به هاي عد ديد/ Kواهيد Vلس در مرا
چن� ايشان ميباشد, تعطيل ماه اين در bعه صبح Vالس و است پيش در
در ÇYچن� مÇيدهند/ جدايÇي و íرف 
خ اينكه از غافل اما فرمودهاند;



ë9 قطبيت مقام در

فÇراق و íÇرف 
Çخ رمضان مبارك ماه ل او روز چند قرآن تفس� جلسة
گفتگوهايي خود ب� و شده نگران سخنان اين از قدZي فقراي كه ميدهند
از قÇبل چÇندي اين عالوهبر چيست? باب از فرمايشات اين كه مي^ودند
بودند, داشته مرقوم نورايي Tمد حاج آقاي به كه نامهاي ضمن در رحلت
كه است عميق چنان فاجعه اين ابعاد بودند/ ^وده را íرف آرزوي آشكارا

اهللا/ لقضا¾ راد ال :oبگوي اينكه جز نيست توصيف قابل
از پس æسخ�ا ل� او در Vذوبعليشاه آقاي حÍÉت كه Yانطور
صÇادر ايشÇان براي كه ÇTبوبعليشاه لقب فرمودند: معظم موالي رحلت
ايشÇان شÇخصيت و حÇاالت بÇا ¾Ê Ú»ال من Ôل ß�Ôت Ô¾Êº اال همضمونÇب بود, شده
جÇان و دل در آنجÇناب ÇTبت و مÇهر دليل �Yبه داشت/ تام سنخيت
فرد فرد قلب بر رحلتش با كه جراح� و است شعلهور Yواره عاشقانش

ميباشد/ التيامناپذير است, شده وارد فقرا

مأذون� و مشا±

�Çمأذون و مشÇا± [Çام Tبوبعليشاه, آقاي حÍÉت رحلت از پس
كÇم�ين بÇدون بودند حيات قيد در كه گنابادي نعمتاللهيه جليله سلسله
تÇقاضاي و شÇده ¾ÌفÇياب ايشÇان جÇانش� خÇدمت به تزلز� و خدشه
تÇنفيذ له ÕمعظÇم طرف از اجازاتشان Qديدعهد, از پس و كردند Qديدعهد

 گرديد/
كرده تربيت را مأذوني� و مشا± رساله, اين نگارش زمان تا حÍÉتش
اجازات فهرست اينجا در فرمودهاند/ مفتخر فقري اجازات اخذ به را آuا و
حاج آقاي حÍÉت جانب از صادره شفاهي و كت� مأذون� و مشا± آقايان
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ميگردد/ ذ كر ارواحنافداه (Vذوبعليشاه) تابنده نورع� دك�

مشا± اجازات

	S Tقق عزيزاهللا شيخ حاج آقاي مرحوم دستگ�ي اجازة Qديد Ç 1
(مظفرع�)/

آقاي به نياز Vلس انعقاد اجازة صدور و دستگ�ي اجازة Qديد Ç 2
صدقع�)/ (درويش æمردا يوسف حاج

م�زادة ÏÉم�مرت م�مطلب حاج آقاي دستگ�ي اجازة Qديد Ç 3
(مشتاقع�)/ Ï¾گرا 

(درويش ¾ÌيÇعت اaد سيد حاج آقاي دستگ�ي اجازة Qديد Ç 4
فيضع�)/

آقاي به نياز Vلس انعقاد اجازة صدور و دستگ�ي اجازة Qديد Ç 5
(ارشادع�)/ حايري ين سالدc حاج

(معصومع�)/ كيمند oابراه حاج آقاي مرحوم به دستگ�ي اجازة Ç 6
èذÇج عÇل�ضا سÇيد حÇاج مÇهندس آقاي به دستگ�ي اجازة Ç 7

(ثابتع�)/
(مهرع�)/ آقاملكي Í¼نا حاج آقاي به دستگ�ي اجازة Ç 8

(ظفرع�)/ واعظي ين نظامالد حاج آقاي به دستگ�ي اجازة Ç 9
نÇعم� ÇÇTمدرضا حاج دك� آقاي مرحوم به دستگ�ي اجازة Ç 10

(نعمتع�)/
نÇيشابوري گÇنجي ÇTمود حÇاج آقÇاي بÇه دسÇتگ�ي اجازة Ç 11

(حgتع�)/
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(رشيدع�)/ èجوT ÏÉمرت سيد حاج آقاي به دستگ�ي اجازة Ç 12
(صفاع�)/ برSيان عبداللطيف حاج آقاي به دستگ�ي اجازة Ç 13
(صادقع�)/ معرو| Tمدع� حاج آقاي به دستگ�ي اجازة Ç 14
( كرمع�)/ فرهانپور غالمع� حاج آقاي به دستگ�ي اجازة Ç 15

(وفاع�)/ Ï¾گرا خواجه حاجيبابا آقاي به دستگ�ي اجازة Ç 16

مأذون� اجازات

شفاهي/ و كت� تفاوت بدون است, بوده طريق دو به صادره اجازات
كت� اجازات Ç الف

مرحÇوم عهد Qديد اجازة تنفيذ و bاعت ^از اقامة اجازة Qديد Ç 1
سلطانپور/ عليمحمد حاج آقاي

بÇه عÇهد ÇQديد اجÇازة صدور و bاعت ^از اقامة اجازة Qديد Ç 2
كيمند/ oابراه حاج آقاي مرحوم

آقاي به عهد Qديد اجازة صدور و bاعت ^از اقامة اجازة Qديد Ç 3
/èجذ عل�ضا سيد مهندس حاج

حاج آقاي عهد Qديد اجازة تنفيذ و bاعت ^از اقامة اجازة Qديد Ç 4
آقاملكي/ Í¼نا

آقاي به عهد Qديد اجازة صدور و bاعت ^از اقامة اجازة Qديد Ç 5
واعظي/ ين نظامالد حاج

حاج آقاي عهد Qديد اجازة تنفيذ و bاعت ^از اقامة اجازة Qديد Ç 6
نيشابوري/ گنجي Tمود

آقاي به عهد Qديد اجازة صدور و bاعت ^از اقامة اجازة Qديد Ç 7
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/èجوT ÏÉمرت سيد حاج
آقاي به عهد Qديد اجازة صدور و bاعت ^از اقامة اجازة Qديد Ç 8

برSيان/ عبداللطيف حاج
ع/ ØÍÉمت Tمد حاج آقاي مرحوم به bاعت ^از اقامة اجازة Qديد Ç 9
بÇه عÇهد Qديد اجازة صدور و bاعت ^از اقامة اجازة Qديد Ç 10

ارا كي/ اخوان Tمدجواد مهندس حاج آقاي
بÇه عÇهد Qديد اجازة صدور و bاعت ^از اقامة اجازة Qديد Ç 11

ابريشمي/ Tمد حاج آقاي
بÇه عÇهد Qديد اجازة صدور و bاعت ^از اقامة اجازة Qديد Ç 12

سيگارودي/ ضيايي غالمرضا حاج آقاي مرحوم
آقÇاي عهد Qديد اجازة تنفيذ و bاعت ^از اقامة اجازة Qديد Ç 13

ش�ويه/ طاهري ع� حاج
آقÇاي عهد Qديد اجازة تنفيذ و bاعت ^از اقامة اجازة Qديد Ç 14

قاعي/ Tمدرضا سيد حاج
آقÇاي عهد Qديد اجازة تنفيذ و bاعت ^از اقامة اجازة Qديد Ç 15

صا¡ي/ Tمدجعفر حاج
¾Îيدي/ جالل حاج آقاي به bاعت ^از اقامة اجازة Ç 16
صانعي/ فتحاهللا حاج آقاي به bاعت ^از اقامة اجازة Ç 17

فرهانپور/ غالمع� حاج آقاي به bاعت ^از اقامة اجازة Ç 18
نعم�/ Tمدرضا دك� حاج آقاي به bاعت ^از اقامة اجازة Ç 19
ايزدي/ نعمتاهللا سيد حاج آقاي به bاعت ^از اقامة اجازة Ç 20

سÇيد دك� حاج آقاي به عهد Qديد و bاعت ^از اقامة اجازة Ç 21
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آزمايش/ مصط	
صا¡ي/ ع� حاج آقاي مرحوم به bاعت ^از اقامة اجازة Ç 22
/Ï¾خواجه گرا حاجيبابا آقاي به bاعت ^از اقامة اجازة Ç 23

/æوليخا Tمد حاج آقاي مرحوم به bاعت ^از اقامة اجازة Ç 24
/æكاشا امي� نوراهللا حاج آقاي به bاعت ^از اقامة اجازة Ç 25

قلندرينژاد/ غالم حاج آقاي به bاعت ^از اقامة اجازة Ç 26
حسي�/ ع�شاه حاج آقاي به bاعت ^از اقامة اجازة Ç 27

اخÇوان �Çحس مهندس حاج آقاي به bاعت ^از اقامة اجازة Ç 28
ارا كي/

حس�زاده/ ابوا¡سن حاج آقاي به bاعت ^از اقامة اجازة Ç 29
شفاهي اجازات Ç ب

بÇه عÇهد ÇQديد اجÇازة صدور و bاعت ^از اقامة اجازة Qديد Ç 1
كاظمي/ oابراه حاج آقاي مرحوم

تلق� و عهد Qديد اجازة صدور و bاعت ^از اقامة اجازة Qديد Ç 2
بيدخ�/ æكاشا حسينع� آقاي به æلسا ذ كر

آقاي به عهد Qديد اجازة صدور و bاعت ^از اقامة اجازة Qديد Ç 3
ضيا¾/ نا¼Íق� حاج

آقاي به عهد Qديد اجازة صدور و bاعت ^از اقامة اجازة Qديد Ç 4
پاريزي/ æباستا oعبدالعظ حاج

ستوده/ جواد Tمد حاج آقاي به bاعت ^از اقامة اجازة Ç 5
اaدي/ شاهرضا حاج آقاي به bاعت ^از اقامة اجازة Ç 6
بديعي/ حبيباهللا حاج آقاي به bاعت ^از اقامة اجازة Ç 7
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/æخاÏ»c cسع� حاج آقاي به bاعت ^از اقامة اجازة Ç 8
دانشگر/ Tمد حاج آقاي به bاعت ^از اقامة اجازة Ç 9

جعفري/ اaد سيد حاج آقاي به bاعت ^از اقامة اجازة Ç 10
مديري/ عبداهللا حاج آقاي به bاعت ^از اقامة اجازة Ç 11

حقدادي/ aن عبدالر حاج آقاي به bاعت ^از اقامة اجازة Ç 12

ارشاد مقام در روش و س�ه اخالق,

كه ميباشد ¾ ×Ê Ú»ال ß| عÔه×ا Öرف و Õتث×اب لÔه×ا Öصا طوباي طيبة شجرة از حÍÉتش

امÇع و اصÇخ مÇلجا¾ و مرجÇع و دين عارفان و عاXان از قبيلهاش Yة
لف س بزرگان از سلسلهوار كه را فقري� سنت طرف يك از ايشان بودهاند/
از و ميكوشند آن اشاعه در و ميكنند حفظ بردهاند, ارث به Hمعن خويش
در است, خÇويش زمانه به واقف كه عاÇXي و عارف بهعنوان ديگر طرف
تعا¨ي و دستورات دوران, بهاقتضاي نعمتاللهي, سلسله وقت بزرگ مقام
زمÇانهاي در چÇهبسا و است زمÇان ايÇن Uصوص كه ميدهند اشاعه را
و علم ÇIصيل به ترغيب Yچون اموري است; نداشته �موضوعي  گذشته
æمد قوان� به اح�ام و اجBعي اليتهاي فع حسن بر تأ كيد يا زمانه دانش

است/ قبيل اين از
oعظÇت در يت دÇج خويش, بزرگوار اسالف و اجداد Yچون له Õممعظ
مكÇروهات از و دارنÇد مسÇتحبات Øح� و واجبات اتيان و مذه� شعاÄر
ميدهند/ دستور وظايف و تكاليف اين بهرعايت را پ�وان و ^وده اجتناب

احياي و الم مالسzعل معصوم� حÍÉات مصيبت Vالسذ كر انعقاد در
ميالد جشن Vالس íداش برپا و مذه� اعياد برگزاري و بزرگواران آن نام
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اص� غرض و دارند و داشته مبذول را اهBم كFل طاهرين ا_Øه و پيام
ا كرم
حقيقت از شفاعت درخواست و ل توس و خدا ياد را Ëºمرا اين برپايي از
ÇVالس ايÇن در مÇعنوي ه وجÇت به را فقرا و ميدانند بزرگواران آن معنوي

مي^ايند/ ترغيب
كه ميباشد شب آخر ثلث و اسحار بيداري جنابش خصايص ديگر از
معمول معصوم�, حÍÉات از Ï

Ø
ºتأ به سلسله اين در مذكور, روية Yواره

است/ بوده مرسوم و
و دسÇتور قÇرآن هÇرروزه قÇراÄت به را گنابادي سلسله فقراي ايشان
ميباشند/ مأنوس آن روحRش oتعال و قرآن با ñن خود و ميكنند ترغيب
قرآن زندان, نگهبان از بودند زندان در Ï»c 1369 سال در وق� چنانكه

/ 87 ص اعتراف, يك داستان حاجيآقا: ميهماني در /1

بÇه بÇنا ÇYاSا در بÇودند/1 مشغول آن بهتالوت Hغالب و ^وده درخواست
و كرده درخواست خانوادهشان از را قرآن از ديگري تفاس� خود, تقاضاي

ميپرداختند/ ñن آن تفاس� و قرآن خواندن به
ه موردتوج و باز مظلومان و Tرومان و درماندگان Yة بر ¾Ìيفش بيت
در بودهاند/ جامعه اقشار Yة و دي� ,Ï¿دروي فقري, اجBعي, شÆون [ام
بÇهمنظور جنابش اقدامات bله از و بوده پيشقدم Yيشه عاماXنفعه امور
خلق به خدمت وظيفة ترغيب و مستمندان, و ضعفا حال به مستمر رسيدگي
مÇددكاري تÇوسعة از مÇيتوان است, بوده ديرزمان از فقري شعاÄر از  كه
ميباشد, Tبوبعليشاه آقاي حÍÉت ا¡ات الص باقيات از كه رضا خ�يه
در را فقرا پيشكسوتان نباشد tران به Í½منح امر اين اينكه براي و برد نام
سكونت لT ¾Îرهاي در مددكاري اNاد به تشويق ñن ¾Îرستانها ساير
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ميكنند/ خود
اين جوانان دامنگ� معاالسف كه بيكاري معضل رفع بهمنظور جنابش
را �Çمس ايÇن در اقدامات و دارند و داشته تام اهBم است, شده مرزوبوم
¾Ìكت تأسÇيس و احÇداث بÇه اقÇدام bله از كه ميكنند تشويق و تأييد
Hdر آن, افتتاحيه جلسة در كه ميباشد گناباد Tروم منطقة در æش�سلطا
[ام بلكه نيست Ï

Ø
خا¼ اشخاص به متعلق كارخانه اين Îºام كه شد اعالم

باشند/ ¾Ìكت اين Îºامداران ميتوانند  گناباديها
و قدZي ف ر ح و صنايع احياي و حفظ بهمنظور حÍÉتش اقدامات از
از Ø�T كوچك كارگاههاي بازسازي و اNاد بومي, اقتصاد توسعة Yچن�

ميباشد/ گناباد Tروم منطقه در �سن پارچهبا| قبيل
از نÇفر چÇهار مÇدفن كه بيدخت æسلطا مزار  كة

Ø

مت بقعة كه آSا از

عÇالقة و ه وردتوجÇم مÇيباشد گÇنابادي نعمتاللÇهيه سلسلة اخ� اقطاب
را خود خويش, بزرگوار اسالف ديگر و پدر از Ï

Ø
ºتأ به و است آنجناب

در چÇنانكه بÇوده, كÇوشا آن تgيل و توسعه در ميدانند; مزار اين خادم
از نÇفر چÇند ÇYراه به فضا, كمبود و ار زو ازدحام جهت به اخ�ه سنوات
منظور به æسلطا  ك

Ø

مت مزار نزديك در زمي� خريد به اقدام فقرا ين Øخ�

امÇيد كÇه كردهاند  ك

Ø

مت مزار ار زو و فقرا اسكان جهت زاÄرÌºا ساخBن
برسد/ wرهبرداري به موانع رفع با زودتر هرچه است

و احداث به گناباد منطقة Tروم اها� آسايش و رفاه بهمنظور Yچن�
و ام Øa تأسيس موارد اين bله از كه ^ودهاند مبادرت اXنفعه عام ابنيه تعم�
كÇه است گÇناباد نÇوده روسÇتاي در �ÇداشÇw جÇديد اسÇلوب با  گرمابه
بÇيدخ� سÇلطانTمد مال حاج آقاي حÍÉت ال¿Îيد موالنا مقصد الرأس
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گرمابهاي و ام Øa چن� فاقد منطقه آن و ميباشد (سلطانعليشاه)  گنابادي
اثر بر كه بيدخت قدZي ام Øa ساخBن بازسازي از ميتوان ñن و است بوده
ورزش بÇاشگاه به ايشان دستور به و گرديده م�وكه قبل, سالهاي زلزلة
سÇاير ,æاستاÇب ورزش سÇالن عÇالوهبر كه برد نام گرديد, تبديل æباستا
عالقهمندان استفادة مورد و گرديد اضافه آن به ñن Ï¾ورز مدرن تأسيسات

ميباشد/
بوده يكسان انورش ¾Ìيف ÍÉT در æدا و عا� و ¾Ìيف و وضيع از
به نسبت هيچگاه و گرفته قرار اعزاز و اح�ام مورد خود برجاي هركس و
شÇيخ گÇفتة مÇيشود, وارد او بر كه هركس و نياورده ابرو به خم واردين
از و دهيد نانش كه بود نگاشته خانقاهش در Ìº بر كه را æخرقا ابوا¡سن

ميكند/ مشاهده Âعم ¾Ìيف Tل اين در مپرسيد, اZانش
,Ï¿دروي و فقر مقام در و برخوردار حسنه خوي و خلق از جنابش
خود و برخوردار Rشش و بذل از و بوده بزرگوار ياري و مهربان برادري

است/ ميدانسته صاد{ خادم را
در كه است èپ�ا گي و سادگي ايشان, برجستة اخال{ اوصاف از يكي
وسÇايل در ÇQمل عÇدم و پوشيدن لباس در سادگي از زندگي شÆون [ام
ايÇن گÇونه با و است م¿Îود ديگران با معا¾Ìت در تكلف عدم تا زندگي
زاÄد تقيد عدم و خلوص و بهسادگي دعوت Âعم را خويش پ�وان رفتار,

ميكنند/
رضÇاي H_دا و نگÇفته اÇÇGي دسÇتورات و مب� ¾Ìع برخالف سخ�
و �Çس در است/ داشÇته ه وردتوجÇم را عÇظامش مواليان و حق حÍÉت
و داشÇته نÇظر مطمح را حق اوليا¾ و خدا رضاي فقري و اجBعي سلوك



مجذوب ترجمان در نور رسالة ì8

سال ك براي حسنه اسوهاي وجودش دانستهاند/ عزيز را او دcن و دوست
تÇابنده �Çع حÇاج آقÇاي حÍÉÇت بÇزرگوار پ� چنانكه ميباشد �اهللا ا

ميفرمايد: چن� حقش در (Tبوبعليشاه)
بوده عالقهمندانش Yة Ìºمشق aيدهاش اخالق و روش و <رفتار
هيچ از بوده, ستمديدگان و مظلومان با پربركتش زندگي طول در است,
و uراسيده çقدر هيچ از و بوده ر�ديدگان Yة مدافع و uراسيده tديدي

است/> دانسته ا¡ا كم� احكم را او و ترسيده خود خداي از فقط

تأسÇيس و كتاب مطالعة به نسبت له Õممعظ شد ذ كر Âقب كه Yانطور
فقري عمومي Vالس در كه سخ�اæهايي در و داشته وافر عالقة  كتاRانه
زمينههاي در æواRكتا و مطالعه به ترغيب و تشويق را فقرا ميكنند, ايراد
و تفكر و اشخاص خود سليقة و ذوق با متناسب علمي و æعرفا Ç دي�
از يكÇي ايشان بهنظر مي^ايند/ علمي و دي� مساÄل در انديشيدن و تعقل
فÇرجÇه تÇعا� لاهللا جÇع ,Í½Çع و� حÍÉÇت 
ايÇك غيبت حgتهاي

است/ شيعيان ميان در انديشيدن و تعقل و تفكر روحيه اNاد Ìيف, Ø¿ال
�æعرفا اشكاالت و سÆاالت كه ميكنند تشويق Yواره را فقرا ايشان
پاسخ تا ^وده عرض خدمتش ميشود, پيدا آuا از يك هر براي Hبعض  كه
جلسات از يكي در كه ميدهند اYيت مسأله اين به اينقدر و شود/  گفته
نكÇردهانÇد, مÇطرح را سÆا� امروز فقرا, چون كه فرمودند فقري عمومي
ذهÇن در را çاالÇاشك و طرح را çاالÆس جلسه اين در خودم من الجرم

ميدهم/ جواب و hمي^ا اNاد آنان
افراد آ گاهيهاي ارتقا¾ و æواÇRكتا ترويج بهمنظور èذوV حÍÉت
مÇوجود كÇتاRانههاي عÇلمي مÇنابع تقويت و كتاRانهها تأسيس به اقدام



ì9 قطبيت مقام در

به ¾Ìوع له Õممعظ eري, هجري 1423 غدير عيد روز در bله از  كردهاند,
بÇا æلطاÇس مÇزار جديد موزة و عمومي معÖظم كتاRانه تازه بناي احداث
در كÇتاب, جÇلدي هÇراز چند گنجايش با و متناسب Qهñات و امكانات
Çuم تÇار± بÇه سÇاخBن ايÇن كÇردند/ بيدخت æسلطا  ك

Ø

مت مزار جنب

با صا¬عليشاه حÍÉت رحلت سالروز در eري هجري 1425 æاربيعالث
مذكور بناي گرديد/ افتتاح دانشمندان و معاريف از bعي و جنابش حضور
ناحية در هم آن و ايران ¾Ìق در اوصاف اين با كه است كتاRانهاي ل� او
و عÇموم اسÇتفادة مÇورد ا كنون و گرديده داير حÍÉت آن ت

Ø
Y به  گناباد

است/ منطقه دانشجويان Hخصوص
كÇتاRانة راهانÇدازي از ميتوان زمينه اين در ايشان اقدامات ديگر از
حÇايري عÇبداهللا شÇيخ حÇاج مÇرحÇوم حسÇينيه æفوقا طبقة در سعادت
مرحوم حسينية در صا¬ كتاRانة علمي منابع تقويت ñن و (رaتعليشاه)
آقÇاي حÍÉÇت شادروان ا¡ات الص باقيات از آن تأسيس كه æDام�سل
ايÇن از اسÇتفاده برد/ نام (رضاعليشاه) گنابادي تابنده سلطانحس� حاج

ميباشد/ آزاد عموم براي  كتاRانهها
مساÄل آموزش و علمي Ç فرهنگي مواريث با آشنايي Yچن�بهمنظور
و اسÇاتيد از و دادهانÇد را كÇالسهايي تشكÇيل دستور معنوي, و æعرفا

بپردازند/ تدريس به كالسها اين در كه شده دعوت �Tم فضالي
و اسÇالمي ÇIقيقات گس�Çش بÇهمنظور آنجÇناب اقدامات ديگر از
شكوفايي موجبات از كه افكار تعاطي و دي� آرا¾ تبادل و æعرفا مطالعات
با ب¿Ìيت كه است جديد دورة در HصوصU انسان روحي و فكري تعا� و
æعرفا Ç دي� كتب Ì¿ن و چاپ از aايت است, مواجه معنوي شديد Mران
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ميباشد/ فلس	 و
اسالم تضعيف راههاي از يكي مسلم� ميان اختالف كه آSا از Yچن�
فÇراوان اسÇتفادة حÇربه ايÇن از دين دcنان Yواره و ميباشد مسلFنان و
ÇÇ اسÇالمي مÇذاهب تÇقريب و اخÇتالفات رفع به نسبت له Õمعظم  كردهاند;
كÇه هسÇتند و بوده كوشا امكان حد در ÇÇ Øس� و شيعه ميان در Rصوص
ماه هالل رÅيت مسألة دربارة عرفانايران فصلنامه در مقاالتشان از برخي
مÇاه در پيش سال سه حدود Âمث است, مطلب اين مÆيد مسلم� اد ØIا و
رÇdي اعÇالم از قÇبل روز يك عظام, مراجع از برخي كه رمضان مبارك
بودند, كرده ال شو ماه حلول و ماه هالل رÅيت اعالم رسانهها, از عيدفطر
جÇامعة Çاد ØIا حÇفظ بهمنظور آنان, بهنظر اح�ام حفظ با فرمودند: ايشان
اعÇالم �Çداخ رسÇانههاي طريق از كه رdي نظر به هم ما ايران, اسالمي

/oباش نكرده مسلم� عصاي شق تا oميكن عمل ميشود,
آنÇان Øم� هويت به بايد ايرانيان اسالمي هويت عالوهبر ايشان بهنظر
و مÇعنويت بهعنوان æايرا فرهنگ و فرهنگي ايران به و داشت ه توج ñن
اسالم با çمنافا هيچ امر اين و كرد/ حفظ را آن و uاد ارج ايران Øم� روح

ايÇران Ç فÇرهنگي "ايران و ميانه" آسياي در اسالمي Ç Øم� "هويت مقالة دو به كنيد رجوع اينباره در /1
/72 Ç 59 صص اجتماعي, و فقهي مقاالت مجموعه در مندرج ,"Ïºسيا

م رT ñفانگ تأس وقايع كه اخ� سالهاي از سال ل� او در چنانكه ندارد/1
,1381 سال ل او

ß
æسخ�ا طي در ايشان ميشد, مقارن نوروز Øم� عيد با

و كرد bع م رT عزاي و نوروز عيد ميان ميتوان چگونه كه فرمودند بيان

مÇصط� سÇيد �Çدك تÇدوين ,(12) ايÇران عÇرفان در عÇزا" و عÇيد "bع عنوان Iت æسخ�ا اين íم /2
است/ شده درج 22 Ç 5 صص ,1381 tران, آزمايش,

نيستند/2 مانع¹ا�مع دو اين



دستورالعملها و هها بياني خا[ه:

به اقدام Uتلف مناسبتهاي به خويش ارشاد دورة ابتداي از له Õممعظ
نÇعمتاللÇهي سÇلسلة فقراي به خطاب دستورالعملهايي و بيانيهها صدور
در اعتياد ترك تا خدا ياد از را Uتل	 مساÄل بيانيهها اين كردهاند/  گنابادي
كه Yانطور و است نعمتاللهي سلسله æعرفا oتعال بر مبت� و برميگ�د
بÇدن, اجزاي [ام در كه است روحي مانند عرفان فرمودهاند, بارها ايشان
تابع بايد باشد سالمت و ت صح به Rواهد بدن ا گر و است ÍÈحا Ìºتاپا,
ميشود/ تبديل مرداري به بدن شود, خارج بدن از روح اين ا گر و باشد/ آن
ÇÇ ñÇن اجBÇعي و خانوادگÇي فردي, از اعم æانسا وجود ÇUتلف اجزاي
قرار ه توج مورد روح اين به ه توج با بايد ÇÇ oميبين بيانيهها اين در چنانكه
آقÇاي حÍÉÇت رحÇلت از پس ل او روز در ايشÇان بÇيانية ل� او  گ�Çند/
بيانيهها اين از منتخ� خا[ه در گرديد/ نقل Âقب و شد صادر Tبوبعليشاه

ميگردد/ درج دارد عموميتر جنبة  كه
و احوال ¾Ìح از بود هاي Øc وجñه اين hبگو بايد مقال rخ از قبل
تابنده نورع� دك� حاج آقاي حÍÉت ا£ذوب موالنا زندگي ايام سوا²
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مÇعنوي و اخÇال{ فÇضايل در كÇه هرچند فداه, ارواحنا (ÇVذوبعليشاه)
نگاشت: ميبايد كتابها آنجناب

نÇيست كÇا| Mر آب را تو فضل  كتاب
بÊ¿Çري صفحه و انگشت Ìº ك�  كهتر

و عÇال¾ و جل حق حÍÉت هات توج Iت در كه اميدوارم پايان در
پ� آن بلندمرتبة ساية فرجه, تعا� اهللا عج ,Í½و�ع حÍÉت عنايات ذيل
بÇادهنوشان و بÇاشد گس�Çدهتر نعمتاللهيه سلسله فقراي Ìº بر بزرگوار

انشا¾اهللا/ فرمايند, س�اب اGي فيض بادة از را وحدت `خانة



عÇبداهللا ابÇا عزاداري و م رT ايام با آن تقارن و (1381) خورشيدي جديد سال حلول بهمناسبت

ا¡س�(ع):

هو
121

Öدقل فرمود: و آفريد را آدم آن از داد, ¾Ìافت را مÔش�خا ك آنكه بهنام

/hشيدRكرامت را آدم فرزندان ما آية70 : Ìºا¾, ا سورة /1

/oبدان را كرامت اين قدر ;1 ماد× â�ب ن×ا Öم  كرَّ
:lميدا ÍÈوري را زير نكات تذكر جديد سال آستانة در

ماه با است مقارن ,æباستا نوروز امسال داريد, ه توج كه Yانطور Ç 1
سÇعدي بÇهقول است روزي كÇه æاستاÇب نÇوروز از Qليل در ما¡رام, رT

:¹a عليهالر ش�ازي,

/502 بيت ,Ïºفار قصيدههاي سعدي, كليات /2

ÇÇuار و ليÇل نكند تفاوت كه بامدادان
wار2 [اشاي و صحرا دامن د وÔب خوش

از است ÇQلي� آن Ëºمرا اSام و است مبارك ايامي ايرانيان ما براي
حÍÉت تأييد مورد كه 
پيام زردشت يادگار و باستان ايران عÔرف و سنت
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است م رT ماه با مقارن چون امسال و� ميباشد/ الم, عليهالس صادق, امام
اين آنقدر و عزاست ماه الم, مالسzعل بيت, اهل شيعيان نزد در م رT ماه و
و بÇود خواهد شيعيان ما دل بر آن داغ قيامت روز تا كه است بزرگ عزا
الم, عليهالس ا¡س�, عبداهللا ابا حÍÉت جهان مرد بزرگ ¾Îادت خاطرة
در عزاداران عرف و متداول سنت طر| از است/ ^وده ف ØÍ½ت را ما دلهاي
ميگذرانند; يكديگر مالقات با و هم كنار در را ل او عيد كه است آن ايران
ش�Çي� فقط را ا¡س� عبداهللا ابا حÍÉت خود بزرگوار عزيز ياد ñن ما
ÇQليل æباستا نوروز از يكديگر مالقات با هم و oميده قرار خود عيد

/oمي^اي
بÇههيچوجه ماست عهدة به فقري و معنوي وظيفة بهعنوان آنچه Ç 2
و يكديگر با فقرا صميميت و اتفاق و اد ØIا مسألة bله از ^يپذيرد,  كاس�
كه گفتاري و عمل هر اSام از دوري و كدورت و اختالف هرگونه از ñپره
و بÇازديد و ديÇد و مÇراوده هÇدف رأس در بايد و گردد كدورت به منجر
خداوند كه Yانطور كنند سعي ,oميكن درخواست Yه از باشد/ مالقات

روبرويYند/ برHتها برادرند, Yه ,hبركندها دلشان از را كينهاي هر :47 آية حجر, سورة /1

�Y در ;1 Òل�قابÇت Ôم ر ÔÌ Ôº ×� ع Hان اخÖو× ل غ Öنم Öم ه ور Ôد Ôص â| ا م× عÖن×ا زن و است: فرموده
در hدار دوسÇتان از گÇلهاي و æنگرا غش, و لغ هرچه خودمان جهان,
هÇم با صميميت و صفا كFل با و hبريز ب�ون خود دل از نو سال آستانة
گام سلسله بزرگان منويات و Ï¿دروي و فقر عظمت راه در تا oكن زندگي

/oباش برداشته
فقرا و oباش داشته منظم را دوشنبه و bعه شبهاي فقري Vالس Ç 3
يابند, حضور Vالس اين در ميتوانند كه çصور هر به و هستند كجا هر در
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ا گر و است, فقري Vلس آن, نام باشند, ÍÈحا هم نفر دو يا نفر يك ا گرچه
�Çاص صÇاحب بÇاز هم آن غ� در و مي^ايد اداره را Vلس بود, æمأذو
آن صاحب و Vلس اداره كنندة است, داده ^ايندگي فقرا Yة به كه Vلس

ميشود/ Øتل
و فرد تكامل و پي¿Ìفت موانع بزرگترين از ر دU مواد به اعتياد Ç 4
پنجاه و صد از كه فقرا است/ شيطان امروز حربة خطرنا كترين و جامعه
آقÇاي حÍÉت فتواي بنابر را ر دU مواد استعFل با مبارزة پرچم قبل سال
اح�از بهوسيلة داشتهاند, دست در العزيز, ه

Ø
Ìº قدس ¾Îيد, سلطانعليشاه

بدارند/ اهðاز در پيوسته و نگذاشته فرو را افتخار پرچم اين اعتياد, از
ن¿Ìا كاذيب وسيلة به نادان دوستان و دانا دcنان aالت فانه متأس Ç 5
فÇقر و حÇقي تشÇيع Yان كه واقعي ف تصو و عرفان به ناروا امات Øtا و
شÇيعيان از ÏÉبع اعتقادات ضعف يا و æنگرا موجب است, Tمدي(ص)
آيÇة بهموجب حال هر در است الزم جهت �Y به ميگردد ع¿Ìي

×
اث�

و خÇدا دÇcنان تÇا كنيد آماده سواري اسبان و ن�و ميتوانيد تا آuا برابر در و آية60 : انفال, سورة /1
ب�سانيد/ را دcنانتان

,1 ÖمÔوَّ ك Ôدع و اهللا وَّ Ôدع هب ونÔب ه ÖرÔت لÖي Ò Öòا ب×اط ر Öنم و ̧ قÔوَّ Öن م Ö Ôr Öعطت Öاس ا م ÖمÔ ÒG وا د عا و ¾Ìيفة:
Vهز تشيع و فقر hحر از دفاع براي معنوي و ظاهري سالحهاي [ام به بايد
¾Ìعي احكام به عمل و æعرفا و اسالمي اطالعات آن مهمترين كه oباش

باشد/ ما مكتب و ما مبلغ ما, اعFل كه oكن سعي است, فقري آداب و
در دخالت و معنوي مسÆوليت هرگونه Ï¿دروي و عرفان در چون Ç 6
اجازهاي چن� كه æدوستا از باشد, زمان بزرگ اجازة با بايد فقري امور
نگ�ند عهده به را ديگران اعتقادات مسÆوليت ميشود, درخواست ندارند,
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عرف در كه بهاندازهاي مگر ^ايند, خودداري تبليغي يا توضيح هرگونه از و
به Ï¿دروي Vالس در و� ميشود; گفته عادي مكاXات در مردم, متداول
پيش فقرا براي كه سÆا� هرگونه نگويند/ سخ� و ننموده دخالت هيچوجه
صادره اعالميههاي و ´Í¼ دستورات و سلسله بزرگان كتب به بايد ميآيد
به نياز يا نيافتند را خود پاسخ كه çدرصور و ^وده مراجعه آنان سوي از
مراجعه هستند, پاسخگويي در Vاز كه بزرگان به بايد داشتند بيش� توضيح

^ايند/
اعتقادات و مطهر ¾Ìع ظاهر Uالف آنچه آوردن زبان به و ه تفو Ç 7
پيداشÇدن يا گمراهي خطر موجب شود, صادر هركس از ميباشد سلسله
آنكه ضمن گرديده, æاZا تزلزل و روحي حال æدگرگو يا و فاسد عقايد
است/ سلسله بزرگان رdي عقيدة شخص, آن گفتار ميكند ر تصو شنونده,
و حÇال حÇفظ و ^وده خودداري گفتاري چن� از بايد فقرا جهت �Y به

دارند/ منظور خود گفتار و رفتار در را مسلم� مال و جان و اZان
بÇزرگوار مÇوالي رحÇلت از پس اعالميه ل� او در كه ÇYانطور Ç 8
امور است, شده داده تذكر فقرا به ثراه, طاب Tبوبعليشاه, آقاي حÍÉت
آن بÇه فÇقرا است/ شÇده مÇورد هر براي الزم راهCيي و تقسoبندي, فقرا
هÇر در را خÇود تكاليف تا ^ايند مراجعه دقت با تذكرات ساير و اعالميه
و Ï½خÇش امÇور در شÇفاهي و كÇت� مÇراجÇعه و مذا كره از بدانند, زمينه
ن�وي از استفاده با و ^وده خودداري G جد بزرگان به دنيوي و خانوادگي
و ¾ÌيÇعت دسÇتورات دقÇيق اجراي و كار هر آ گاهان با مشورت و عقل
بزرگان از و ^ايند حل و رفع امور اين در را خود مشكل و معضل طريقت,
مÇعنوي امÇور در فÇقط æاÇروح پدر بهعنوان سلسله مأذون� و مشا± و
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كه جويند مدد و Rواهند ت
Ø
Y كار هر در بزرگان باطن از و ^ايند استفاضه

رسند/ مقصود به زودتر
و íگرف قرض در ميشود, يادآوري هم باز شده, داده دستور Âقب Ç 9
سورة 282 آية در قرآن امر طبق يكديگر, با فقرا معامالت و دادن قرض

چÇون آوردهايÇد, اÇZان كساæكه اي :/// ÔوهÔبÇ ÔتÇ Öا ك ف ي م س م ل جا ×� ا نÖي د ب Ö ÔrÇ Öن داي ت ذ×ا ا نÔوا ام × نâذي الَّ ا Ò Ûv ا ي×ا /1
بنويسيد//// را آن دهيد, يكديگر به Øمع�ç مد تا وامي

رفتار بيگانهوار, فرمودهاند, ساده و شيوا بيان با كه پندصالح دستور و بقره1
و كÇنند رفÇتار شÇاهد, íرفÇگ و قبض و قرارداد عقد يا رسيد íنوش با و
ايÇن در خود تعهد و وظيفه به و بCيند ل او از هم را آخر گذشت باالخره
آن در اخÇتالف احBÇل كÇه مÇعاملهاي هرگونه و ^وده عمل طرف� مورد,
و ي ماد مساÄل و نشود طرف� اف«Ìدگي و كدورت موجب تا نCيند ميرود,

نزند/ زيان و لطمه æاZا روابط به دنيوي
,æاÇZا يÇاران بÇه و HمومÇع خÇدا, بندگان به æمهربا و شفقت Ç 10
مساÄل HصوصU جوانب Yة بايد اما است; اZان و فقر اركان از Hخصوص
Yچن� و مهæFها و پذيراييها در پس شود, رعايت خانوادگي و ¾Ìعي
از اLرا| اندك كه شود رفتار به گونهاي نبايد م�ل به فقرا مسافرين بردن

گردد/ خانواده زaت و رSيدگي موجب يا بوده ¾Ìع دستور
قÇصد تÇعطيل, ايÇام در HصوصÇU و سÇال طÇول در كه فقرايي Ç 11
صحن در سكونت و آSا بزرگان مطهر مراقد زيارت و بيدخت به مسافرت
و ^وده خودداري آSا در روز سه از بيش توقف از دارند, را æسلطا مزار
شده صادر س مقد آستان آن ار زو Uصوص اعالمية طي كه çدستورا Hضمن
ت مد در آن طبق و مطالعه دقت, با را گرديده نصب اتاقها و صحن در و
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^ايند/ رفتار آSا در توقف
و خداست اوليا¾ حضور و ه توج لT و اGي موردنظر فقر Vلس Ç 12
ÇÇtذيب و نÇفس تÇزكية و خدا ياد فقط بايد آن در ¾Ìكتكنندگان هدف
فرا گرفíآ گاهيهاي و مÆمن� و اوليا¾ ديدار به دل روشن^ودن و اخالق
حضور ت مد در بنابراين باشد, دين بزرگان گفتار يا فقري كتب از معنوي
رعايت فقر, Vلس در حضور آداب و كامل نظم و سكوت فقري, جلسة در

حواس پرا كندگي موجب كه كاري هر اSام Yچن� و íگف سخن از و شود
گردد/ خودداري ميشود, ديگران يا و خود

سÇلسله �Çمأذون و مشÇا± بÇه نسÇبت اح�Çام و ادب رعايت Ç 13
و فقرا عموم با دلسوز و مهربان پدري Yچون ñن آنان و ميباشد ÍÈوري
آداب و الزم تذكرات و ^وده رفتار فقر, در مبتديان و جوان نسل HصوصU

داد/ خواهند oتعل شفقت و Tبت از Ìºشار æبيا با را فقري
oبكوش اجBعي و فردي و معنوي و صوري امور Yة در پيوسته Ç 14
كÇه الم, عليهالس صادق, امام حÍÉت Øك� دستورالعمل و حكDنه كالم اين
را است شÇده تأ كÇيد آن بÇه و آمده سلسله بزرگان اعالميههاي در بارها

/HنÖي ش عليÖن×ا تكÔونÔوا ال× و HنÖي ز لن×ا كÔونÔوا ,oده قرار خود گفتار و رفتار Ìºلوحة

كم�ين: بنده مÆمن�, Yة از ا¦اسدعا با

(Vذوبعليشاه) دك�نورع�تابنده حاج

Ï»c1380 اسفندماه



فقرا: اتفاق و اد ØIا و اسالمي اخالق ت صح حفظ لزوم در

هو
121

و است ^Çوده راه اÇZان, بÇه را (مÇا) Ê¾ كÇه خÇداونÇدي بهنام حجرات: سورة ,17 آية به است اشاره /1
ميuد/ منت ¾Ê(ما) بر بدانسبب

1 ان × âZ Öالل ان×ا) (هد× ÖمÔد×ا كه ان (عليÖن×ا) ÖمÔكÖيلع نÔ ÒZ âالَّذي اهللاË Ö» ب
آن اعطاي در كه است مهم آنقدر كرده مرaت خداوند كه نعم� اين
بÇا ÇYبستگي و دلبسÇتگي نÇعمت و اZان نعمت است/ گذاشته منت ما بر
روز تا او لشكريان و شيطان به خداوند /oنكن ضايع Ïºناسپا با را مÆمن�
را آÇuا و Çaله جÇهت شش از آدم فرزندان به كه است داده Vال قيامت
چÇون و مÇيكند تÇعقيب را شكÇارها �Çwين شكارچي اين و كند شكار
بتر قرÇم بنده هرچه است, نفرموده عطا معصوم� به جز امنيت خداوند,
Hخصوص /"

à
oظع طرخ â| صونل Ö Ô¢ا" كه بود خواهد لذيذتر برايش او شكار باشد

اÇLرافÇات و اعÇتياد بÇالي اخÇال{, مفاسد انواع شيوع كه دوران اين در
اس حس و خط� بسيار مسÆوليت ^وده, مسموم را ب¿Ìيت فضاي اجBعي,
و ^Çونه بÇايد خÇود درجه و توان حد در Yگي كه است وارد فقر nعا بر
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باشند/ اخالق عم� معلم و بوده صالح الگوي
از مÆمن� اZان و آرامش Yچن� و مذكور نعFت كه دوران اين در پس
است شÇايسته گÇرفته, قÇرار جن و انس دcنان aلة مورد Uتلف جهات
بÇه ÇHلق و كÇنند Iمل ميرسد, دوست از Gظاهر كه را çاZنامال مÆمن�
به كار موارد اين در بهويژه را و/// احسان, Rشش, ستاريت, اGي, اخالق

 گ�ند:
اسÇت¿Êم كه عم� هيچ و كنند رعايت را بزرگان و مشا± اح�ام Ç 1

نياورند/ Pا باشد, خود از دفاع مقام در Gظاهر ولو شود توه�
Yچون و دارند ملحوظ را خود برادران رعايت ñن مشا± Hممسل Ç 2
در و مÇي^ايند اغFÇض آÇuا خطاهاي از و بوده آuا مراقب بزرگ� برادر

ميكنند/ هدايت را آنان خلوت
نسبت تواضع و اخوان به خدمت در خادمهم" القوم ÔيسÄر" مصداق به Ç 3
و Hكتب Yواره كه باشند داشته ه توج و نكنند غفلت آن از و بكوشند آنان به
توصيه اين Vازين يا مشا± آقايان فرمانهاي در Øح� و شده توصيه Hشفاه

بيفزايد/ تواضعشان بر بايد آنان به له وT خدمت كه است شده تكرار
آن از و آورده يÇاد بÇه اسالم صدر در را "اسامه" قشون داستان Ç 4
بÇهنظر oتقÇمس ÂبÇق دارنÇد انتقادي و پيشyاد نظر, ا گر بگ�ند/ ع
تها
اسÇتنباط در اشÇتباه مسÆول Hاحيان تا ^ايند امتناع آن "اذاعة" از برسانند,
نظر به oتصم ولو گذارند اح�ام oتصم آن به ,oتصم اذ ØHا از بعد نگردند;
nعا براي [ك� عدم و اذاعه ÍÈر مورد اين در زيرا باشد; نادرست آنان

است/ بيش� نادرست) Hاحيان) oتصم ÍÈر از فقر
در ÇYواره كÇه ÇÇ جهان اوضاع به وارد بايد xVد كه Yانطور Ç 5
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را او اسÇتدالل بÇايد عÇقايد) (نÇه اعFل در و باشد ÇÇ است تغي� معرض
در كÇند, ابÇراز قÇدما نÇظر با Uالف نظري اينكه ولو ^ود تقليد و پذيرفت
از اعFÇل و ¾ÌيÇعت قلمرو در ميگردد/ مراعات قاعده �ÇY ñن طريقت
و قلمرو در كرد/ پ�وي بايد طريقت پ� از طريقت قلمرو در و تقليد xVد,
ÇUتلف عÇقايد است, شÇده وا گÇذار ¾Ìعي و Ï½شخ تعقل به كه اموري
بلكه و نيست ØÍÉم باشند, شده اذ ØHا خلوص, و حسننيت با درصورçكه

ميدهد/ تعا� را دو هر ب� فكر تضارب
مورد بايد اXقدور Øح� را مÆمن� ب� Ï½شخ انتقادات و گلهمندي Ç 6
موجب آن اذاعه داد; تذكر بهطرف Hمستقيم و خفا در Hاحيان و داد قرار عفو
حÍÉت عصاي كه است موريانهاي مانند امري چن� و ميشود دستهبندي

الم/ والس كرد; سست را سلDن
بَّن×ا ر نÔوا ام× نâلَّذيل Âغ قÔلÔوبن×ا â| Öلع Ö ÒQ ال× و ان âZ Öاالب بقÔون×ا س نâالَّذي اننا خÖو× ال و اغÖفرلن×ا بَّنا ر

كÇينة و بÇيامرز آوردهاند, اZان ما از پيش كه را ما برادران و ما ما, پروردگار اي :10 آية ,Ì¿ح سورة /1
هس�/ مهربان و مشفق تو ما, پروردگار اي مده/ جاي ما دل در آوردهاند, اZان كه  كساæرا

1/ Õ âoح ر ÕوفÔÄ ر نَّكا

(Vذوبعليشاه) نورع�تابنده دك�حاج

1423æاربيعالث 17 Ç ت�1381 8



آداب حÇفظ بÇر د دÇV تأ كÇيد و نوروز Øم� جشن و عاشورا فاجعة مذه	 سنت دو تقارن دربارة

طريق�: ¾Ìيع�و

هو
121

ال × Ö¡ا ن سÖحا ×� ا ح×الن×ا Öل وح والÖح Öاال و ل Öو Ò Ö¡ا ل و Ò ÔT ي×ا
رعايت كه است گرديده مصادف ايرانيان ما براي سنت دو ñن امسال

:oميدان واجب خود بر را دو هر
سÇوگ در را مسلFنان ابد تا كه eري 61 سال عاشوراي فاجعة ل: او

/oميدان سوگ اين æزما ظرف را م رT ماه و است برده
ايÇن در الم, عليهالس زردشت, حÍÉت به منتسب سنت و عرف دوم:
ر قرÇم ما براي را جديدي سال wار, نوشدن و طبيعت حيات Qديد فصل

مي¾Êرند/ oعظ را عرف دو هر ايران فرهنگي ملت و است داشته
بÇا و مÇبارك سا� آرزوي ب¿Ìيت Yة بلكه و اخوان Yة براي Ç 1

دارم/ را ميمنت
Qليل در و hداد دست از را بزرگان از ÏÉبع گذشته سال در گرچه Ç 2
دلگÇرم را مÇا ديگÇري جÇهات از اÇGي تÇوفيق Mمداهللا و� hكوشيد آuا
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ساخت:
است سال چند كه æعرفا و اسالمي معارف oتعل كالسهاي آنكه ل او
tران در است شده تأسيس دانشمند و رفته راه برادران از نفر چند ت

Ø
Y به

است/ داشته æفراوا توفيق ¾Îرها بسياري و
تشكيل آمريكا در كه dيناري در برادران, از ÏÉبع ت

Ø
Y به آنكه دوم

گرديد ارادت عرض العزيز, ه
Ø
Ìº س قد ,

Ø
و� نعمتاهللا شاه حÍÉت به شد

بايد شد اSام حق� اين تأييد با كه Ï
Ø
خا¼ زaات و Ëºمرا اين æبا از  كه

^ود/ تشكر
امÇام حÍÉÇت نام و ياد كه oميكوش نو سال طليعة در انشا¾اهللا Ç 3
رفع و æاZا Tبت ازدياد با و داده قرار خود جان كام ش�ي� را حس�(ع)
و Rشيده صفا خود روح و جان به يكديگر از دلتنگي و كدورت هرگونه
است شÇده پÇاشيده مÆÇمن� ÇYة دلهاي در كه را اباعبداهللا به عشق بذر
wار تقارن و ميRشد زندگي دلها به حقيقت اين به ه توج /oمي^اي شكوفا

ميدهد/ Ø�Q فطرت و عشق wار با را طبيعت
را خدا بندگان هدايت و ارشاد مسÆوليت كه سلسله �Tم مشا± Ç 4
ايÇن يادآور پيوسته دانسته, عبادت باالترين را خدمت اين هستند, مفتخر
bاعت ^از اقامة در �Tم Vازين Yچن� و باشند خود خط� مأموريت
تأليÇف در و بوده ديگران اسوة رفتار, و گفتار در اGي عنايات با بكوشند
دوري و اوامر از اطاعت در و ^ايند سعي فقرا انسجام و اد ØIا اNاد و قلوب
و Qليل و Øم� و مذه� شعاÄر oتعظ به سالك� و طالب� تشويق و نواهي از
واليت, oمستق ¼Íاط به دلها جذب و جلب در يكديگر به نسبت اح�ام

^ايند/ ت
Ø
Y



مجذوب ترجمان در نور رسالة 8ê

Ï¿دروي و فقر مظهر درويش هر كه اصل اين به ه باتوج فقرا عموم Ç 5
¾Ìيف حديث بهمضمون و است واليت و عرفان جلوههاي از جلوهاي و

هستيد/ خود زيردستان مسÆول Yه و داريد را چوپان نقش يكديگر, به نسبت Ê¾ Yة /1

زيÇنت بÇايد كÇه بدانند ,1 هتÇَّي ع ر Öنع Õول ÔÆ Öسم ÖمÔكلÔك و اع ر× ÖمÔكلك پيام
ا كرم(ص):
و عÇلم سÇالح بÇه هÇم است ÏÉمقت زمان اين در HصوصU بوده رهروان
به هم و باشند Vهز æعرفا و مذه� آ گاهيهاي و معلومات سطح باالبردن

^ايند/ آراسته را خود درس� و راس� و پرهñگاري زينت و زيور
زده قدم فقر راه در زيادي ساليان كه سابقه با فقراي و پيشقدمان بر Ç 6
ÌºمشÇق امامحس�(ع) وفاي با اصحاب از است الزم ^ودهاند, خدمت و
شÇوق و حق راه در فدا كاري و زمان(ع) امام و خدا دين ياري در  گرفته
را مبتدي� و جوانان مالطفت و Tبت با و بوده جوانان الگوي ايثار, و æاZا
و پ�Çان به نسبت اح�ام و Qليل به ñن جوانان ^وده, سلوك در Yراهي

^ايند/ ه توج پيشقدم فقراي
و دانش كسب راه در خود استعدادهاي و æجوا ن�وي از جوانان Ç 7
و شوق با و الزم Yاهنگيهاي با فقري خدمات در ^وده, استفاده فضيلت
æجوا ارزcند Ìºمايه و عمر اتالف موجب آنچه از و بردارند قدم اخالص
وقايع و حوادث از ع
تآموزي و نيكان با Yنشي� ^ايند/ اجتناب است,

بدانند/ مهم است, Qربهاندوزي منابع از يكي كه را دنيا
وفاداري و پرهñگاري و ديانت و وپا كدام� عفت با �Tم, بانوان Ç 8
و Ì»Yداري و خانواده مديريت مهم وظايف به اقدام و زناشويي پDن به
خÇانواده س مقد uاد استحكام در زندگي مشكالت برابر در Iمل و 
ص
بسÇيار جÇامعه افراد Yة زندگي در كه اسالمي حجاب رعايت و بكوشند
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نسل سازندگي و پرورش مسÆوليت و دهند قرار موردعمل را است مÆثر
ب تقر موجب را آن و دانسته افتخار و ت عز است, آنان بهعهدة كه را آينده

بدانند/ خدا به
افÇتخار كشÇور از خÇارج و داخÇل ¾Îرستانهاي در كه فقرايي Ç 9
است موال كه را Vلس صاحب يافتهاند, م�ل در را فقري Vالس برگزاري
بدانند; موال مFzنان را فقرا و م�ل صاحب فقري, Vلس برگزاري زمان در

^ايند/ يت جد ñافتخارآم خدمت اين لوازم و ¾Ìايط به لذا
بهعهده را فقري Vالس و حسينيهها گونا گون خدمات كه فقرايي Ç 10
موردقبول خالصانه خدمت و æاZا تعهدات از خدمت كه ^ايند ه توج دارند,
در صادقانه و داده اSام اهللا هÖج ول را خدمت پس اوست اولياي پسند و حق
از æقدردا و Tبت ديگران وظيفة البته بكوشند, وجهي �wين به خود  كار

است/ آنان
بÇاغهاي خÇدا, ذ كر ÇVالس پيام
ا كرم(ص) حكDنة بيان طبق Ç 11
از را استفاده uايت باغها اين در كه است فرموده امر و دنياست در wش�
و çلكوÇم فضايل و حق به عشق و معرفت و خدا ذ كر ( كه آن ميوههاي

[راوي] wشت/ باغهاي بهسوي بشتابيد الذ كÖر: Ôقل ح ال: ق× ? ¹َّن Ò Öا� Ôرياض ما : قال / ¹َّن Òا� رياض ×� ا وا Ôر اد ب× /1
تصحيح صدوق, شيخ معانياالخبار, ) ذ كر حلقههاي فرمود: حÍÉت است? كدام باغهايwشت پرسيد:

ع�ا ك
غفاري)/

ز وV صدور باالترين آنكه ضمن ¾Ìيف حديث اين ;1oيCب است) معنويت
ما به خداست, ذ كر و فقر Vالس براي انسانيت كاروان قافلهساالر سوي از
و Çbعه شبهÇاي HصوصU آن در منظم ¾Ìكت با بايد كه ميدهد ه توج
مراقبه, و ه توج حال و سكوت و نظم از آن آداب كامل رعايت و دوشنبه
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و hوÇش برخوردار اÇGي رaت از و داده افزايش آن از را خود wرهمندي
پذيرايي و خانوادگي آمد و رفت HصوصU مراودهها و معا¾Ìتها در فقرا
را فقري و ¾Ìعي شÆونات [ام يكديگر, با ¾Ìا كت Yچن� و مFzنان از
رaت نزول موجب هم و روزي بركت و ازدياد موجب هم كه ^ايند عمل

است/ اGي
ر مكر قب� اعالميههاي و سلسله بزرگان كتب در كه Yانطور Ç 12
بÇه اعتياد اجBعي Mران به نسبت بايد زمان اين در است, شده داده تذكر
مÇقابل در و /hنگرÇب واقÇعبينانه آن ج
انناپذير آسيبهاي و ر دU مواد
مÇنافع �Çتأم براي كه Í¼معا جهان اجBعي عارضه و معضل بزرگترين
و غ�ت و ¾Ìافت و æانسا فضايل بردن ب� از هدف با و سودجو هاي عد
مييابد, ترويج ب¿Ìيت, جامعة نابودي و جوان نسل گمراه^ودن و ديانت
وظيفة و ميباشد مÆثر آن Tو در æگاY مسÆوليت احساس ترديد بدون

است/ استر حس و بيش� زمينه اين در فقرا
فقط و بوده زمان هر در عرفان و واليت دcنان æشيطا گامهاي Ç 13
اين در است الزم فقرا بر است, داشته تفاوت آن ظاهري صورت و شكل

ميكنند/ توكل پروردگارشان بر و كردند پيشه 
ص كه آنان :42 آية Lل, سورة /1

و Ï¿حب بالل دربارة كه را ,1 ونÔكَّل وتي Öم ß ßØw ر ×� ع و وا Ô Ò	 ص نâلَّذي   

ا آية: مفاد مورد,
بودهاند, پيغم
(ص) باوفاي ياران از كه خباب و رومي Îيب

Ô
¼ و Ìºيا ر

Ø
Fع

خدا به توكل و استقامت و 
ص با داشته درنظر پيوسته را است شده نازل

Ôاهللا بتÇك كه: باشند اميدوار و كوشيده دين ن½Íت و خدا اطاعت و بندگي در

/hگرد پيام
اlپ�وز و من كه داشته ر مقر خداوند :21 آية Vادله, سورة /2

2/ â� Ôس Ôر و  نا

ا Ú Òé لÖغ ال
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ظÇهور منتظر و ع¿Ìي
×
اث� شيعيان كه دارند افتخار چون فقرا Ç 14

هسÇتند فرجه, اهللا ل عج زمان, امام mقا حÍÉت اGي ت حج و كل مصلح
دوام و مÇدام فكÇر و دوام ذ كر و دين اوليا¾ عنايات ذيل به ل توس با بايد
بندگي و اZان روح تقويت با و طريقت و ¾Ìيعت آداب اجراي و طهارت
و برداشته جامعه اصالح در مÆثر گام فاضله, ملكات به روح íآراس و خدا
است, شده تعب� طيبه حيات به آن از قرآن در كه nسا جامعهاي Iقق در

/hرFگ ت
Ø
Y

(Vذوبعليشاه) نورع�تابنده دك�حاج

81.12.29 Ç 1424 م رT16



كشور: از خارج فقراي به خطاب Hخصوص فقري, تشكيلVالس ¾Ìايط و آداب مورد در

هو
121

كÇم� بÇزرگان و مشÇا± بÇه كشور از خارج فقراي اينكه به ه توج با
از ÏÉبع از كه نادرس� توضيح اسBع است Wكن بنابراين و دارند Ïºدس�
براي rدانس الزم بدينجهت افتد مÆثر آuا در بشود, فقري و دي� قواعد
يادآوري را çنكا كشور, از خارج سا كن اخوان بهخصوص و اخوان Yة
شبهÇاي در عÇرفان و Ï¿Çدروي بهنام كه Ï»الV وضعيت دربارة و sك 

بدهم: çتوضيحا ميگردد, برقرار bعه و دوشنبه
روز) (نه شب در ^از ل� او كه وق� از قرآن ´Í¼ دستور به بنا Ç 1
ظهر تا bعه شب مغرب ل او و پنجشنبه روز غروب از يع� ميشود ادا bعه
بدهيد/ تشكيل Vلس خدا ياد براي و بگذاريد كنار را دنيايي كار بايد bعه

و بشÇتابيد به^از دردهند, bعه روز ^از نداي چون آوردهايد, اZان كساæكه اي آية9 : bعه, سورة /1
كنيد/ رها را دادوستد

1/ عÖيبÖال و Ôرذ و اهللا رÖك ذ ×� ا ا Öوع Öاسف ¹ع Ôم Ô Ö
ا م Öوي Öن م ̧ ل×و للصَّ يودÔن اذ×ا ميفرمايد: قرآن آية
ارتباط در برادران زندگي با كه كاري هر اال و است دنيايي كار منظور البته
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Âمث ^يشود حساب دنيايي باشد برادران به كمك آن هدف HفÍ¼ و باشد
را bعه ميپردازد خ�يه امور و خ�يه بنگاههاي خدمت به Hع

Ø

ت كه Ï»ك 

است/ بÇيش� روز آن در وي اشÇتغال ثÇواب بلكه نكند تعطيل بايد نهتyا
البÇته باشيد/ داشته ه توج bعه شبانهروز در دنيوي كار تعطي� به بنابراين
شبهÇا در ايÇنكه بÇهدليل جÇنگ انÇزم مÇقتضيات مÇناسبت به بار ل او
در كÇه شÇد ر مقر ساعت, تغي� Yچن� و نباشد روشن چراغ اXقدور Øح�
در كه عشا¾ و مغرب ^از Gبعد و شود گرفته Vلس پنجشنبه Í½ع يع� روز
فÇقرا تÇا يÇابد خÇا[ه Vلس آنگاه و شود خوانده ميشود واقع bعه شب
امÇور بÇه رسÇيدگي و م�Çل بÇه íرف امكان زودتر خواهران بهخصوص
روز در ÇVلس كÇه كÇرد ر صوÇت نبايد بنابراين باشند/ داشته را خانوادگي
كه باشيد داشته را ه توج اين است/ bعه شب در Vلس بلكه است, پنجشنبه
روز نÇه است bعه شب فقرا Vلس و� است �Tم خداوند روزهاي Yة

شود/ رعايت بايد ñن دوشنبه شب براي وضعيت �Y پنجشنبه/
داده اجازه كه است كت� از يكي كه ن� كتاب از غ� فقرا Vلس در Ç 2
از مÇيگردد, ØتÇل æرفاÇع درس بÇهم�لة و ميشود قراÄت كه است شده
بÇا اشÇعار ايÇن اينكه اما ميشود/ خوانده عرفان بزرگان اشعار و غزليات
در اينكه Fك ^يگردد; Tسوب غنا شود, خوانده قراÄت با و خوش صداي
و خواند بايد خوش آواز با را قرآن كه دادهاند دستور هم قرآن قراÄت مورد
و hمال صداي چنان با الم, عليهالس اد, سج حÍÉت كه است شده روايت
èاختيار ميشنيد و ميشد رد Ï»هرك كه ميخواندند را قرآن �æروحا
حرام HعÌ¾ كه غنايي ^يتوان را امر اين دليل �Yبه ميكرد/ توقف ç مد
بÇا است �Çw كه است مواردي قبيل از اين بالعكس بلكه كرد Øتل است
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شود/ خوانده خوب صداي
ايÇنكه FÇك اصÇوات, ÇYاهنگي و oتنظ از است عبارت موسي Ç 3
و مصا¬ Yراهي و Yگامي و ميآفريند ه� ,Ï¾انق در رنگها Yاهنگي
وجود وضعيت اين ñن صدا در ميگردد, ه� موجب ساخBنها در مناظر
است Wكن موسي البته ميگويند/ موسي را اصوات Yاهنگي و نظم دارد/
كÇه �مÇوسي و بيندازد خدا ياد به را انسان كه �موسي باشد: نوع دو
انسان كه �موسي آن برد/ فرو ¾Îوات در و كرده دور خدا ياد از را انسان
در امر �Y است/ حرام غنا و ميشود ناميده "غنا" برد فرو ¾Îوات در را
دارد وجود عكاÏºها و نقا¾Ïها در يع� ه�ي Yاهنگيهاي ساير مورد
خÇداونÇد يÇاد بÇه را انسان  كه

Ø

مت اما كن نقا¾Ïهاي و عكسها  كFاينكه

باشد/ ØÍÉم و كند دور خدا ياد از است Wكن ديگر نقا¾Ïهاي و مياندازد
حرام باشد غنا كه موسي از نوعي بلكه نيست حرام Hمطلق موسي بنابراين
بسÇيار مÇوسي در اLراف امكان و آمادگي چون جهت هر به و� است,
Øك� بهطور لذا ميباشد, مشكل آن حرام حد و حالل حد تشخيص و است

به Hاصطالح و ميشود ادا موسي آالت با كه �موسي هرگونه از استفاده
فقط فقري ÇVالس در و نيست صحيح فقري Vالس در ميگويند ساز آن
ايÇنكه بÇراي نÇيست, ÇVاز آن از غ� و است Vاز آواز با كتاب خواندن

ندهد/ رخ çرافاLا
احكÇام Ø�Çح و Ï¿Çدروي دستورات در كه است شده گفته اينكه Ç 4
مÇتفاوت احوال و اوضاع با و است الزم احوال و اوضاع رعايت ¾Ìعي
امر ظواهر و جزÄيات در ميكند, فرق دستورات متفاوت امكنة و ازمنه يع�
Yيشه شد بيان باال در آنچه ^يكند/ فرق هيچوجه به Øك� اصول در و است
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دستورات افراد, ÏÉبع حاالت به بنا است Wكن البته است/ وضع �Y به
بايد Hعموم فقري Vالس در و است Ï½شخ تفاوتها آن و� باشد متفاوت

شود/ عمل است, بوده معمول تا كنون و شد بيان كه Lوي بهYان
و باشد جدا آقايان از بانوان Vلس بايد Yواره فقري Vالس در Ç 5
گردد/ معمول بانوان ناحية از ¾Ìعي حجاب رعايت Vلس, ت مد [ام براي
حال هر در و نيست عمومي Vالس براي فقط ¾Ìعي حجاب مسأله اين
و ¾ÇÎر در ايÇنكه FÇك شÇود رعايت است فقري بهنام كه Ï»الV در بايد
اعضاي Yه, گاه Øح� و هستند فقرا از كمي ة عد كه روستاهايي يا آباديها
به كه دوشنبه شب و bعه شب در كه است شده توصيه هستند, خانواده يك
يكÇديگر ÇTارم و Tرم هم به كه نكنند فرض مينشينند هم دور خدا ياد
رعÇايت ÇVلس ت دÇم [ام و بنشينند خاlها از جدا آقايان بلكه هستند,

بCيند/ را ¾Ìعي حجاب
اخ� دوران مناسبت به است شده گفته اوضاع تغي� عنوان به آنچه Ç 6
هب ونÔبه ÖرÔت لÖي Ò Öòا ب×اط Ôر Öنم و ̧ قÔوَّ Öن م Ö Ôr Öعطت Öاس ا م ÖمÔ ÒG وا د عا و اينكه: مناسبت به و است
كÇه Ï¿دان و علم Iصيل بر زن و مرد از اخوان Yة بايد , ÖمÔوَّ ك Ôدع و وَّ اهللا Ôدع
اظهارنظر هرگونه آمادة Yچن� و كنند كوشش است ب¿Ìي جامعة متداول
بÇا است, داده رخ çتغي�ا معا¾Ìتها در ا گر بدينجهت باشند/ اجBعي
اوضاع با متناسب كه گفت بايد تغي� اين حد در ¾Ìعي احكام [ام رعايت

كرد/ ر تصو نبايد اين بر زاÄد و است فع�
مÇيتوانÇند آيا كه ميكنند سÆال بعÏÉها ¾Ìعيه وجوه مورد در Ç 7
بايد كنند; ادا دارند نياز كه æكسا به Hشخص يا و كنند م½Íف را آن Hشخص
رسÇالههاي از يك هر به ا گر باشند/ داشته قضيه ¾Ìعية احكام به ه توج
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و� است شÇده ذ كÇر م½Íف موارد آSا در فرمايند, مراجعه ¾Fعل آقايان
خÇودتان ا گÇر البته كنيد/ م½Íف Ï»ك ط توس را وجوه آن كه نيست الزم
صورت آن در است/ صحيح كردهايد, پيدا را م½Íف لT كه باشيد مطم�
Tل اين :Á او كه باشيد داشته ه توج بايد و� كنيد خرج Hشخص ميتوانيد
و تصنعي; نيازهاي نه است, اشخاص ÍÈوري نيازهاي رفع براي م½Íف
ÍÈوري را غ�ÍÈوري Hواقع نيازهاي از بسياري Ê¾ است Wكن بنابراين
بزرگان ط توس وجوه اين Áمعمو اينكه علل از يكي :Hثاني بدهيد/ تشخيص
ÍÈوريات در كه هستند بسياري اشخاص كه است اين ميرسد, م½Íف به
را آÇuا Ê¾ تÇعفف, ت دÇش از قÇرآن آيÇة بÇه بÇنا و� درماندهانÇد زندگي

Ôل اه × Öا� Ôم Ô Ô{ س Ö ÒJ ض Öر  Öاال ß| Hب ÖÍÒÈ ون Ôع âطي ت Öس ي ال× اهللا ل âبي س â| وا ÔÍ ß½ ÖحÔا نâذي الَّ ¾ا قر× Ôف Öل ل آيÇة283 : بقره, سورة /1
در را خود كه است æبينوايا آن از صدقات (اين Hاف × Ö¡ ا اس×الن ون Ôأل Öسي ال× ÖمÔه م× âسي ب ÖمÔه Ôف رÖعت فف عالت ن م ¾ي×ا ن Öغا
ايشÇان حÇال كÇه هر كه عفافند پردة در آنچنان و ناتوانند قوت طلب در و كردهاند حقTصور طاعت

ك«ÏچñيKواهند)/ از ا¼Íار به ميشناÏºكه سDيشان از را آنان توانگرانند/ از كه پندارد نداند,

ا گر كه است جهت اين به ميشوند/ Tروم آuا اينصورت در و ^يشناسيد1
شوند, شناخته هم اشخاص اين اينكه امكان شود م½Íف و bع جا يك در
كه بشوند هم مقابل وجوه, گ�نده و دهنده كه Kواستهاند :Hثالث است/ بيش�
و شخصيت و Rواهد مزد اندكي ولو كند غلبه دهنده بر ريا نكرده خداي
مÇصارف بÇراي كه بدانيد يق� ا گر اال و نشود/ شكسته هم گ�نده حيثيت
هزينة ÍÈورت بهاندازة ا گر بدهيد, ترجيح را آuا و است شخص ÍÈوري
دهنده در مطلب اين رعايت و كنيد hتقد آuا به نيازمند اشخاص ÍÈوري

ندارد/ اشكا� بشود هم گ�نده و
آن ت صح در هرگاه ميشود گفته دستورات در كه جديدي موارد Ç 8
الزم امروز دوران در تذكر بهعنوان و� كنيد سÆال است Wكن داريد شك
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داشÇته درامÇان مÇغرض انتقادكنندگان يا مغرض�
Ø
Ì¾ از را خود كه است

ÍÈورت منظور اين به و حيث اين از اجBعي اليت فع بدينجهت و باشيد
دارد/

(Vذوبعليشاه) نورع�تابنده دك�حاج

82.5.19



حسÇينيه æدواÇع ف ØÍ½Çت ابÇتداي در حسي� uضت و كربال فاجعة اÌºار از برخي درخصوص

قم: در ¾Ìيعت

هو
121

ßس�Ôح Öنم  نا

ا و Ø� م Ôس�Ôح اهللا(ص): Ôول Ôرس قال
و الم, عليهالس Îدا¾, Ø¿دالسي حÍÉت قيام يادآور ما¡رام, رT ماه حلول
آيÇنه امÇامحس�(ع) عاشوراي و ميباشد باوفايش و بص�ت با اصحاب
æنورا bال ميتوان آن در دقيق نگاه و ه توج با كه است ^ايي [ام و صاف
امÇامان آنكÇه حgت و ^ود مشاهده آن در را اسالم زيباي سDي و قرآن
يت جد خود Vد ا جد سوگواري Vالس برپايي در الم الس علzم ما, بزرگوار
به ه توج با كه است آن بيش� ميفرمودند, توصيه آن به را پ�وان و داشته
ËºراÇم بÇرگزاري ساية در شيعه اما ,hندار عزاداري اسالم در كه امر اين
تÇار± در كÇه Çuضت آن اÇGي آرمÇانهاي و æنورا تعلDت با سوگواري
زينب, حÍÉت اسالم بزرگوار بانوي ط توس آن ادامة و ندارد نظ� ب¿Ìيت
چه كه شود وآ گاه شده آشنا الم, الس علzم معصوم�, ا_Øة و علzا, اهللا سالم
شÇده رÇOته �Çزم بر قرآن كتاب و دين احيا¾ و æنگهبا براي خونهايي
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و فÇردي زنÇدگي زواياي [ام در را س مقد هدف اين تابنا ك گوهر است;
/hساز تابنده خود, اجBعي

بÇا Í¼معا دوران در HصوصU كه توصيههايي ماه اين رسيدن فرا در
جليلة سلسلة فقراي به دارد ÍÈورت بيش� اسالم جهان اوضاع به ه توج
قل� از كه را نكات اين اميدوارم و hمي^ا اهللا, وفقهم گنابادي, نعمتاللهي
پÇرچÇمدار كه عزيز ايران و راست� اسالم اعالي براي كه گرفته Ìºچشمه
معنوي و صوري تعا� و Ø}تر خواستار قلب oصم از و ميطپد است, تشيع
و خدا خوشنودي موجبات و ^ايند اجرا و پذيرفته دل و جان با است, آنان

آورند: فراهم است آن در آخرت و دنيا خ� كه را اولياÄش
تداوم الم, الس علzم ا_Øه, زaات و حس� امام عاشوراي بركت به Ç 1
مÇعنوي و ي ادÇم پي¿Ìفتهاي و Ìºبلندي و گرديده حاصل Ì¿ب هدايت
امÇامان رفÇتار و گÇفتار درخشÇان نور پرتو در شيعيان HصوصU انسانها
دل در را الم, الس علzم بيت, اهل واليت و Tبت كه فقرا بنابراين ميباشد;
كسب در بايد دارند رفتار و گفتار و عقيده در را آنان از پ�وي افتخار و
ÇÎدا¾, Ø¿ال سيد حÍÉت روش و راه از آ گاهي و عرفان و عشق و فضيلت
پيام اين مفاد به ه توج با و ^ايند/ تالش بزرگوارش اصحاب و الم, عليهالس
هل فرمود: كه را uضت پيشواي نداي كربال, ارض لÔك و ورا Ôعاش ومي لÔك كه: مهم
كه فهFنيد Yه به و رسانÖد ا�االبد جهانيان [ام به گوش را æÍ Ô½ني àÍ ß¼نا من
را نÇدا ايÇن داريد, خالصانه را حÍÉت آن ركاب در حضور ح«Ìت ا گر
و رويه كه است آن ندا, اين به عم� مثبت پاسخ و دهيد پاسخ و بشنويد

/hبدار پاس را حÍÉت آن سنت
æراواÇف پÇيامهاي و درسها الم, عليهالس حس�, امام عاشوراي Ç 2
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است حق اوليا¾ ره
ي و واليت موضوع آuا Yة باطن و روح كه دارند
وديعهاي و اGي است هديهاي آن و ميباشد دين اركان اساÏºترين از  كه
آن س, مقد هدف اين با مغاير رفتار و گفتار با كه است دريغ و حيف ,æÊºآ
æكسا خط در درنتيجه و فروخته ñناچ و معدوده م راه د و س ÒR \ن به را
يÇاران و پÇيام
ا كÇرم(ص) فÇرزند خÇون ري ملك طمع به كه hگ� قرار

نشد/ آuا عايد چñي رسوايي و ننگ جز و رOتند زم� بر را عزيزش
و ناشايست پ�ايههاي هرگونه از بايد سوگواري Vالس برگزاري Ç 3
�Çسس و Çالم, مالسÇzعل بيت, اهل س مقد ساحت به اهانت موجب آنچه
به بيش� بلكه بوده ه Øم� است, اسالم دcنان و بيگانگان انظار در سات مقد

شود/ پرداخته س مقد قيام اين حقي مواضع تبي�
اوليا¾ Yة و الم, عليهالس عبداهللا, ابا كه çانتظارا و حقوق bله از Ç 4
خداوند كه است آنان از الگوپذيري دارند, خود شيعيان و پ�وان از اGي

است/ پسنديدهاي مقتداي رسولاهللا, شخص ,Ê¾براي :21 آية احزاب, سورة /1

شده توصيه 1 Õهن سح Õ¸ و ÖسÔا اهللا ول Ôس ر â| ÖمÔكل است: فرموده امر آن به قرآن در ñن
�Çاص هÇدف سوگواري در بايد آنانكه روش و راه شناخت با پس است
خÇامي حالت از را بزرگواران آن شيعيان معرفت, و ÇTبت uال دو باشد,

ميرساند/ كFل و بهپختگي و درآورده
از اطÇاعت و oتسل و واصل, عرفان رفيع قله به را انسان Tبت, Ç 5
بارور سالك, در هستند پر\ر درخت آن æارب جلوههاي كه را دين اوليا¾

ميسازد/
و نيت خلوص درجة بيانگر بزرگان به Tبت از حا كي رفتارهاي Ç 6
ÇTبت, ايÇن جÇلوههاي از و است فقر و تشيع عي مد شخص هر صداقت
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و بÇيت(ع) اهل Yة و حس�(ع) امام عاشقان و دوستان به ادب و اح�ام
آن نام و ياد به كه است حسينيههايي و مكانها س مقد ساحت به ادب اداي
هÇتك هÇرگونه پس است; شÇده ساخته سوگواري اقامة براي و حÍÉت
به منتسب مكانهاي يا بزرگوار آن اراد[ندان و دوستان به نسبت حرمت

بود/ خواهد وريا كاري كذب نشانة آنان
و عÇلمي مÇعار| ,
ص و مقاومت و فدا كاري و ايثار درسهاي Ç 7

دارد/ وجود اراد[ندانش براي حس� امام قيام در كه هستند عم�
æيارا كه بود اين در حس� امام پ�وزي رمزهاي و راز از يكي Ç 8
الزم فقرا از كدام هر بر داشت, عاشق و هدف يك با و منسجم متحد, باوفا,
^وده ñپره اختالف و كدورت هرگونه از پ�وزي اين به نيل براي كه است

باشند/ داشته عنايت ابعاد Yة در را يكديگر با اد ØIا و وحدت و
را جامعه و مكتب يك فرهنگ كه آسيبهايي مهمترين از يكي Ç 9
حÇرhها, íÇشكس حÇرhهاست, شكستهشدن ميدهد, قرار Çtديد مورد
لعÇن و سب بÇه دسÇتور ,
پÇيام دسÇتورات نقض دين, احكام در بدعت
oÇواهÇR ا گر است/ حرhشك� اين بارز ^ونة الم, عليهالس ع�, حÍÉت
hحر íشكس از oيDبپ را Sات و سعادت راه و نشده آنان Ìºنوشت دچار

/oاي^ خودداري خدا اوليا¾
Yان كه جامعه Ìºنوشت قبال در وا كنش و مسÆوليت احساس Ç 10
اندازة به را بود حس�(ع) امام قيام اهداف از و منكر از uي و معروف به امر
و گÇروه هÇر كÇه h
Çن يÇاد از و oنكن فراموش خود, مسÆوليت رعايت
مصلحتهاي و bعي منافع بر را Ï½شخ سليقههاي و منافع كه جامعهاي

ميباشد/ سقوط و اLطاط به Tكوم دهد ترجيح عمومي
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شد واقع æدورا در يارانش و ا¡س�(ع) عبداهللا ابا حÍÉت قيام Ç 11
ترجيح æانسا حيات بر را æحيوا زندگي مقام, و جاه به دلبسته گروهي  كه

شدند: غفلت و عوامزدگي دچار و داده

/1331 بيت پنجم, دف� معنوي, مثنوي /1

اÇaقان گÇرفتند ظاهرها كه چون
uان1 ايشانبس از شد آندقايق و

æاÇزم هÇر در كÇربال واقÇعة از بÇايد را پايداري و آ گاهي Í½عن دو
آموخت/

قطعي پيوند ا¡س�(ع) عبداهللا ابا حÍÉت پرشكوه جهاد و قيام Ç 12
دارد/ فرجه, لاهللا عج Tمد, آل mقا حÍÉت قيام و ظهور با جداييناپذير و
گرديده حÍÉت آن به Ïºدس� فيض از ما Tروميت موجب ما اعFل

يوم لÔك بهموجب: ماست اعFل بر بيناي و ما حافظ و هادي او گرچه است,

خدايند? راه در من كساæياوران چه :14 آية , صف سورة /2

دل و جان از را بزرگان 2 اهللا Ò� ا âاري  نÖص×

ا Öن م نداي: بايد كربال, ارض لÔك و عاشورا
كه حÍÉت آن ظهور زمينههاي خود افعال و اقوال در تصحيح با و شنيده

/oاي^ فراهم را ميباشد بزرگوارش جد اهداف احيا¾كننده

Öن م اهللا م ح ر ن×ا, ر Öما فاحيÔوا ميفرمايد: كه صادق(ع) امام حديث بهمضمون

ميكند/ احيا¾ را ما امر كه ك«Ïرا خداي كند رaت را, ما امر كنيد احيا¾ /3

و جÇامع احكÇام داراي تشيع حقه مذهب و اسالم س مقد دين نا3, ر Öما يا Öحا
و برسد مردم به يق� راه عارفان و دين عاXان ط توس ا گر كه است  كام�
و ي ادÇم زمÇينههاي [ام در پي¿Ìفت موجب گردد, اجرا آن æنورا oتعال
در را واقÇعي ن دÇ] و حÇقي تÇدين و گÇرديده زمان هر در انسان معنوي
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نÇور پÇرتو در و بÇوده طÇريقت و ¾ÌيÇعت داراي اسالم داشت/ برخواهد
امت ب� در رسولا كرم(ص) حÍÉت يادگار دو كه ع�ت و قرآن درخشان
غيبت زمان در گرديد/ غالب æب�و موانع و æدرو ظلFت بر ميتوان است
عÇارفان و ¾ÌيÇعت عÇلFي رشÇته دو اين ñن فرجه, لاهللا عج زمان, امام
در bله از عرفا كتب در كه Yانطور و دارد و داشته وجود پيوسته طريقت
دستورالعمل كه فق� æروحا و æÊ»ج پدر تأليف صالح پند ¾Ìيفة رسالة
وظايف [ام خالصة و قلبيه و قالبيه احكام [ام جامع و سلسله اين فقراي
دو و شÇخص يك دست دو مÇانند را سلسله دو اين است اهللا Ò� ا سالك�
در بزرگان ^ايندگان و مسلم� پيشوايان را ¾Fعل و فرموده اداره يك شعبه
tذيب و نفوس اصالح مأمورين و درايت Vازين را عرفا¾ و احكام ذ كر
ديÇن ترويج اص� ماية يگانگي و اد ØIا اين و است/ فرموده | معر اخالق
و نفوذ از مانع و الم, عليهالس سيداالنام, حÍÉت قواعد oكI و اسالم مب�
و بزرگوار اسالف از پ�وي به ñن فق� ميباشد/ ملت و دين دcنان اجراي
Fعل آقايان با ÍÈحا حال در هم و گذشته در هم جليله سلسله اين اقطاب

است/ برقرار فDب� Tبت uايت و بوده ارتباط و [اس در
در سÇعي ايÇران و اسÇالم خÇورده فÇريب دÇcنان كÇه زمÇان اين در
دين جهان در را آن و دارند حقي تشيع و اسالم زيباي چهرة Uدوش^ودن
ه توج و مي^ايند | معر èقانون كشوري را عزيز ايران و خشونت, و ترور
و بالفصل خليفة و و�اهللا كه الم, عليهالس ع�, اسالم, صدر در كه ندارند
آ گاهتر nعا اوضاع به و دلسوزتر اسالم براي هركس از و اهللا رسول

Ø
Ï¼و

رسول يادگار كه را خود بزرگوار فرزند Øح� و بود Uالف عAن íكش با بود
ميشود باب Ï¿خليفه ك كه فرمود ñن و ^ود او از حفاظت مأمور بود, خدا
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حسÇن امÇام و Çالم, ليهالسÇع ع�, خود Øح� و بعدي خلفاي كه hديد و
هر از مسلم� وحدت و اد ØIا اين امروز گرفتند/ قرار ترور هدف Vت�(ع)
اين به فق� ميباشد, واجبات اهم از بلكه داشته بيش� اYيت ديگر زمان
ايÇن سÇو¾ عÇواقب از æنگرا و بوده آ گاه و واقف Âكام خط� مسÆوليت
حديث براساس و است ^وده مشغول مرا خاطر ايران, و اسالم ضد جريان

/(æثا ¾Îيد (مني¹المريد, نادان عابد و نابكار ßnعا شكستند, مرا پشت كس دو /1

ميشود مالحظه ,1 Õك سنت Ôم Õلجاه و Õكت Ò Òx Ôم Õ ßnعا النÔج ر ظهري ÒË Ò½ ق :
پيام ¾Ìيف
HصوصU اسالم تار± طول در گروه دو اين حÍÉت, آن واقعبي� طبق  كه
را ايران ملت و مذه� سات مقد و دين ,ñچ هر از بيش ÍÈحا زمان در
بÇه ه توج با و بزرگوارم اسالف از Ï

Ø
ºتأ به دارم عالقه لذا مي^ايد; tديد

Fعل و مراجع از بسياري با دارم برعهده كه فقرا و فقر به خدمت مسÆوليت
و� ,Ë¾با داشته معا¾Ìت و تبادلنظر و مذا كره Øم� و دي� مهم مساÄل در
و مكاتبات به پاسخ و زياد اشتغاالت و فقرا امور به رسيدگي بهواسطة چون
tران غ� در بهخصوص هم آن كم وقت و æÊ»ج ضعف و كسالت  گاهي
آقاي م مكر برادر به لذا نيست, Ì

Ø
مي« دòواه و كامل بهطور مهم اين اجراي

روحانيون و Fعل به اراد[ندان از كه توفيقاته, زيد بيدخ�, æكاشا حسينع�
پÇيوسته و مÇيباشند عظام مراجع از شفاهي و كت� اجازات داراي و بوده
در و بپذيرند را مهم خدمت اين كه دادم مأموريت ميرسند, آقايان خدمت
ك×ان Öن م مقبولة مصداق كه علFيي مي^ايند مسافرت كه ¾Îرستانها و tران

و نفس هواي Uالف و دارد Tفوظ را خود دين و كند حفظ و ^ايد رام را خود نفس كه فقها از هركس /2
باشد/ موال امر مطيع

مالقات را هستند 2 Ôه موال× مر ال HطيعÔم ÔواهÒ ßG Hفال ÔU هدينل Hظح×اف ه سÖفنل HنÄا ×Çص ¾ه×اقÔفÖال ن م



101 دستورالعملها و بيانيهها خاتمه:

¾FلÇع استحضار به را مهم موضوع اين و ^ايند ابالغ را فق� سالم و ^وده
Ï»Çان شÇياط� ا گرچه كه برسانند ايران عزيز ملت و دين دلسوز و æارب

/æبيابا در Ìºاèاست چون اعFلشان آية39 : نور, سورة /1

و وا Ôرك م و براساس: خداوند و بوده 1 ¹عâقيب اب ×Ì Ò» ك ÖمÔ ÔG ×F Öعا ¾Ìيفة: آية بهمصداق

است/ مكركنندگان �wين خدا و كرد, مكر هم خدا و كردند, مكر آنان :56 آية عمران, آل سورة /2

ان×ا حكم: به و آب بر نقش را آuا شوم نقشههاي ,2 نâري ا ك× ÖXا Ô Ö� خ Ôاهللا و Ôاهللا رك م

/oهست نگهبانش خود كردهاhو نازل خود را قرآن ما آية9 : حجر, سورة /3

تضم� را خود اوليا¾ و قرآن از حفظ و aايت ,3 ونÔظاف × Ò¡ Ôهل ن×ا ا و رÖك الذ لÖن×ا نزَّ Ôن Ö ÒL
كÔلكÔم و اع ر× كÔلكÔم مÇنطوق: بÇه و ^يگردد نقض ما وظيفة و� است; فرموده
چÇون و /oتÇهس ديگÇران آ گÇاهي و بيداري به موظف , هتÇَّي ع ر Öنع Õول ÔÆ Öسم
بÇا معاندين و مغرض� يا جاهل� از ÏÉبع ط توس çش}ا و سو¾تفاYات
oمستق ¼Íاط و واقعي تشيع Yان كه حقي ف تصو دربارة حقيقت و حق
آقÇاي است, گرديده اNاد اذهان در است, الم, مالسzعل بيت, اهل واليت
و پÇژوهشگران و روحانيون و ¾Fعل آقايان با مالقات در بيدخ� æكاشا 
çاالÆس چنانچه و ^وده سعي ش}ات اين رفع جهت در حقيقت, جويندگان
را æعرفا و مذه� مطالب و داده پاسخ داشتند اجازه Âقب كه Yانطور بود
كÇب ر لâبي س ×� ا ÔعÖدÔا ¾ÌيÇفه: آيÇة به ه توج با كه ^ايند سعي و دهند توضيح

بÇا شÇيوه �Çwين با و پروردگارتRوان راه به نيكو اندرز و حgت با را مردم :125 آية Lل, سورة /4
كن/ Vادله آنان

رفع روشن, دليل و Øل� قول با و 4 Ôن سÖحا يه â�َّال ب ÖمÔ ÖG ج×اد و ¹ن س Ò Ö¡ا ¹ظ ع ÖوÒ ÖXا و ¹ Ò Ög ß Ö¡اب
بندگان به خدمت و افكار تنوير و وحدت اNاد در و ^وده راهCيي و ش}ه
مÇتعال خداوند درگاه از نCنيد/ خودداري فدا كاري و ايثار هرگونه از خدا

/hمي^ا مسألت را ايشان توفيقات ازدياد
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وظÇايف به æاZا خواهران و برادران فقرا, بهاتفاق قريب ا ك� Mمداهللا
عظمت به را خود انس و دلبستگي و ميكنند رفتار خود طريق� و ¾Ìيع�
سالم آuا Yة به جهت اين از كه ميدارند معمول واقعي) (اسالم فقر پرچم

/rهس دعا ملتمس و دارم تشكر و كرده عرض

(Vذوبعليشاه) نورع�تابنده فق�حاج

هجريeري 1427 م رTل او



از پس خشÇونتورزان, بÇه نسÇبت احسان و مسلFنان اد ØIا به دعوت و صفر ماه ا[ام بهمناسبت

فقرا: rش و ÍÈب و قم حسينيه Hريب

هو
121

oح الر aن الر ب«Ëاهللا
انشÇا¾اهللا آمد/ نوروز و wار و شد سپري eري 1427 سال صفر ماه
بÇراي رسولا كÇرم(ص) حÍÉت به منسوب oسق يا صحيح كه را çبشار
مÇا حال مشمول بودند داده وعده مسلFنان به صفر ماه ا[ام از íياف 
خ
از سوگواري /hبود سوگوار Yه ما سال اين صفر و م رT ماههاي در  گردد/
حسي� حسينيه و شد شيعيان و ا¡س�(ع) عبداهللا ابا حÍÉت بر كه ستمي
شÇيعيانش و حÍÉت آن و شد كشيده آتش به بيت اهل ¾Îر و مكان در
گÇرديدند/ مكÇانها و زمÇانها ÇYة در باطل از حق تشخيص Øك� مال ك
فانه متأس اخ� ماههاي در بفرمايد/ مأجور سوگواري اين در را ما خداوند
نÇزديك و دور از çاالÆÇس سلسله اين فقراي براي واقعه حوادث بهسبب
عرض بند چند در را ذيل موارد Øك� بهصورت شد موجب كه گرديد مطرح
æاZا عقل از استمداد با م مكر خواهران و برادران از يك هر اميدوارم ;sك 
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بيابند: را خود پاسخهاي خويش
ميفرمايد: كه Vيد قرآن دستور بر بنا اطهار(ع) ه Ø_ا و اسالم 
پيام Ç 1

مشويد/ پرا كنده و زنيد خدا ري«Êن در دست Yگان و :103 آية عمران, آل سورة /1

آنان اد ØIا و مسلFنان تفرقه از ñپره راه در قÔوا1, تفرَّ ال× و Hعâي Òb اهللا لÖب Ò ßM مÔوا صتÖاع و
شد موجب كه بود اد ØIا حفظ به عالeندي نكردند/ دريغ Ï¿كوش هيچ از

,1376 tران, فرهنگي, و علمي انتشارات ¾Ìكت ,10 چ ¾Îيدي, جعفر سيد دك� ترbة نهجالبالغه, /2
شكسته/ گلو در آوا و بود خسته غم خار از ديده درحا�كه ص
گراييدم به و :10 ص سوم, خطبة

كÇه درحا� 2,Hج ش قÖل Ò Ö¡ا ß| و ذيق ß Ö� عÖال ß| و Ôت Ö Ò	 صف خود: بهفرمايش ع�(ع)
خÇانهنش� سال 25 و كند 
ص داشت, گلو در استخوان و Ë¿چ در خار
توسعة و اعتال¾ باعث كه بود مهم �Yبه ه توج ñن و كند سكوت و  گردد
گونا گون جوانب از مسلFنان كه ا كنون گرديد/ اسالمي ليه او قرون در اسالم
ايÇران داخÇل در بهخصوص اد ØIا اين حصول گرفتهاند, قرار tاجم مورد
بÇه نسÇبت بÇايد ايÇنرو از است, ÍÈوري و الزم ديگر زمان هر از بيش
طبيعي امري كه اسالم داخل در مذه�موجود Uتلف سليقههاي و طريقهها
¾ÇÎادت� كÇه را مسلFنان جامع وجهه و كرد رفتار مدارا و Iمل به است
كرد مسلFن را نامسلFن نفر يك كه كرد كوشش و داد قرار ه موردتوج است
به حكم خود دي� سليقة و فهم با ظاهري اختالف íياف بهTض اينكه نه

داد/ مسلFنان ديگر اLراف
است تشيع ع� و اسالم معنوي حقيقت اسالمي, عرفان و ف تصو Ç 2
بÇهعنوان تشÇيع اسÇتقرار و ع�(ع) حÍÉت به صوفيه سالسل انتساب و
به¼Íف لذا است, گفتار اين صدق شاهد آنان جانب از ايران رdي مذهب
ñÇن اطهار(ع) ا_Øة به آuا انتساب كه ف تصو ذم در ضعيف اخباري وجود
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باشد اينطور ا گر كرد/ ف تصو ذم در Øك� حكم ^يتوان ميباشد, مشكوك
از بيش� بسيار شده نقل بزرگوار(ع) ا_Øه از Fعل و xVدان ذم در كه اخباري
و اجxاد بزرگواران آن منظور كه است بدvي و است ف تصو ذم در اخبار
علم و اجxاد اوصاف Uالف و نشده اخذ واليت معدن از كه است علمي
ايشÇان, مراد اخبار, آن ت صح بهفرض ñن ف تصو مورد در است/ حقي
هستند/ واليت مقام از نامأخوذ و مذموم اوصاف داراي كه است æصوفيا

tذيب و اخالق اصالح در عرفان و ف تصو حقي مشا± تالش Ç 3
است/ 
هنÇم و واضح اسالم تار± Tققان بر æاZا عقايد oكI و نفوس
حÇضور و است بÇوده عÇرفان و ف صوÇت مÇهد قدhااليÇام از ايران  كشور
ايرانÇيان خانة در ÇVيد قرآن كنار در مثنويمولوي مثل æعرفا  كتابهاي
چ� تا ايران از اسالم واسطه �Yبه واقع در و است حقيقت اين بر  گواهي
و ف صوÇت مسألة لذا يÇافت; گس�Çش آفريقا و }Ì¾ اروپاي و مالزي و
تضعيف در تالش هرگونه و است Øم� Ç دي� مسألة ايران در حقي عرفان
ايÇران مÇلت فرهنگي و اخال{ دي�, تضعيف در سو¾ نتاNي به منجر آن

شد/ خواهد
بÇن عÇمر ¾ÌيÇفه مقبوله مصداق كه شيعه علFي Qليل و اح�ام Ç 4
و است بÇوده سÇلسله اين بزرگان تأييد مورد قدhااليام از هستند حنظله
خÇود فقرا كه ايشان از يك هر به عمليه مساÄل در كه شده تأ كيد Yواره
معظمG Õم البته ^ايند/ تقليد و كرده مراجعه ميدهند تشخيص ¾Ìايط, واجد
بÇنابر و آÇuاست, بÇرعهدة مقبوله آن در كه تكلي	 حدود در èشك ñن
وظيفه اSام اعتقادات, نه و است اعFل شامل معظمG Õم رسالههاي ´Í½ت
جÇنجالهاي از دور به را علمي مرجعيت شÆون سنگ� تكليف و ميكنند
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و خود مقلدان Hخصوص اشخاص æاZا hحر مدافع و دارند درنظر عاميانه
فÇقهاي م متقد بزرگان هستند/ ¾Îادات گويندة و مسلFنان Yة اد ØIا حفظ
ميان از و Ï»لV مرحوم ,æكاشا فيض شوش�ي, نوراهللا ÏÈقا مثل شيعه
انÇصاري ÏÉرتÇم شÇيخ و ش�ازي م�زاي مرحوم مثل æبزرگا ران متأخ
اواسط از فانه متأس و� گذاردهاند, اح�ام عرفان و ف تصو بزرگان به Yواره
با برآمد, آuا ميان تشتت و تفرقه اNاد درصدد حا كم سياست صفويه دورة

داشتند/ تفرقه اين القاي رفع بر سعي طرف� بزرگان Yواره Yه اين
است/ صلح و سالم دين اسالم, است, يافته ¾Îرت آنچه برخالف Ç 5
هÇم كÇه است لم س ريشة از ñن سالم و است سالم از مأخوذ اسالم  كلمة
فÇرمودة بÇه ايÇنرو از است/ خارجي صلح هم و æدرو آرامش بهمعناي
او زبÇان و دست از مسÇلFنان ديگÇر كه است Ï»ك مسلFن ن�ا كرم(ص)

/ ه سان ل و ه دي Öن م ون Ôم ل Öس ÔX ا مل س Öن م Ôمل Öس ÔمÇ Öل ا /1

مقابل در ميفرمايد مقامي در اينكه ع� در Vيد قرآن در باشند/1 در امان
بÇه دعÇوت بÇهترتيب ديگÇر آيÇة در كنيد, مثل به مقابله ديگري عداوت
به دعوت مرتبه, باالترين در و ديگران بر عفو سپس و Ë¿خ فروخوردن

/134 آية عمران, آل سورة /2

2 Ò âن� س Ö Ô¤ا ب ß ÔJ Ôاهللا و مÇيفرمايد: مÇراتب ايÇن ÇYة مÇيان از و ميكند احسان
از اسÇالمي عرفان و ف تصو در دارد)/ دوست را احسانكنندگان (خداوند
خشÇونت مقابل در بكوشند كه ميرود توقع æاZا خواهران و برادران Yة
^ايند Iمل را آجر ÍÈبه گÔل, hتقد مقابل در و كنند رفتار احسان به ناروا,
در كه است معنوي كوشش �Y ^ايند/ جهادا ك
تبديل به را اصغر جهاد و
ديÇن بÇزرگان اهللا Ò� ا âاري انص× Öن م وتÇدع اجÇابت مهمترين عرفان و ف تصو
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ميشود/ Tسوب
اسÇالم مÆكد دستورات از اGي اديان Yة سه مقد اما كن به اح�ام Ç 6
توصيه اينباره در مسلFنان به جنگها ÇYة در اسالم(ص) 
پيام و است
معابد در مستحب ^از خواندن اسالم ¾Ìيعت در Øح� و ميفرمودند ا كيد
به نسبت وق� اسالم س مقد شارع است/ شده داده دستور نصاري× و vود
طريق به است, داده دستور چن� اسالم از غ� ديگر اديان س مقد اما كن
ا_Øة ¾Ìيف حرمهاي از اعم اما كن اين حرمت حفظ اسالم داخل در

×
او�

آن نام آuا در و بوده بزرگان نام به كه حسينيههايي و مساجد يا اطهار(ع)
ب تعص و ق¿Ìيت هرگونه است/ بيش�ي تأ كيد مورد ميشود, برده بزرگان
تفرقه اNاد و ¾Ìيف قبيلاما كن اين Hريب و aله كه صورت هر به فكري
اسÇالم oعالÇت برخÇالف ميكند, ÇQويز را مسلFن گروههاي ميان �cد و
نا كÇرده خداي ا گر است/ مردود آزادانديش مسلFنان جانب از و ميباشد
از استفاده با تا دهند oتعل و ترويج را ب تعص و جهل جامعه تعلoدهندگان
وادارنÇد Ïº قدÇم خÇانه بÇهHريب نفس هواي به را بان متعص و جهال آن,

شوريد/ خواهند خويش مربيان بر Yانها روزي
عÇقل را حÇيوانÇات ديگÇر از انسÇان ØñÇW فÇصل بزرگ حgاي Ç 7
مÇوهب� است, اZان هدايت به مهتدي كه عق� يع� æاZا عقل دانستهاند/
Yيشه از بيش كه زمانهاي در را ما اجBعي وظايف ميتواند كه است اGي
خ� از را

Ø
Ì¾ كه است عقل �Y كند/ Øمع� است, شده مشتبه باطل با حق

پس ميكند/ درك است, تر
Ø
Ì¾ كه را آن

Ø
Ì¾ دو ميان يا ميدهد تشخيص

كÇه æاداÇن و جÇهل رفع و مساÄل فهم در و داشت پاس را عقل اين بايد
كرد/ مراجعه آن به است بيگانه بهوسيلة استAر مستمسك
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ال× اهللا انَّ فرمود: است, Rشنده و hكر كه خداوند حقاهللا, مورد در Ç 8

را ديگÇر گÇناهان و ^Çيآمرزد; آورند ¾Ìك او به كه را æكسا گناه خدا هرآينه :48 آية نسا¾, سورة /1
ميآمرزد/ Rواهد كه هر براي

اهللا انَّ مÇÇيفرمايد: ايÇÇنكه يÇÇا ,1 Ô¾ا يش× ÖنÒ ßX كذ×ل ونÔاد م× ÔرفÖغي و هب ك ÒÌ Ö¿ Ôي Öنا ÔرفÖغي

ميآمرزد/ را گناهان Yة خدا Yانا :53 آية زمر, سورة /2

و است كرده اعطا حق صاحب به خداوند را الناس حق اما 2/Hعâي Òb وبÔن الذ ÔرفÖغي
الغ�/

و ف تصو اصول جزو و نيست نو و جديد هيچكدام شد عرض كه çنكا
و شده بيان زمان اقتضاي به سلسله اين سلف بزرگان Yة دستور در عرفان

گرديد/ اظهار Gد دV يادآوري و تذكر جهت از فقط
جديد سال در كه بدارد موفق را ما شأنه, تعا� حق, حÍÉت اميدوارم
و عليكم الم والس ,oاشÇب اسÇالم مÇب� دين oتعال پ�و دانايي, و بص�ت به

بركاته/ و ر¹aاهللا

(Vذوبعليشاه) دك�نورع�تابنده فق�حاج

لe1427ري ربيعاالو ل او

مدينه به مكه هجرتپيام�از مصادفبا



















ضميمه





زندگي مورد در Gاخ� شايعاçكه مناسبت به دوستان و فقرا بعÏÉاز درخواست به بنا گو و گفت اين /1
است/ شده اSام 1427 ال شو دوم با برابر 1385 سال آبان سوم در ميشود عنوان جانبUالفان از ايشان

تابنده1 نورع� دك� حاج آقاي جناب با  گفتگو

از اجBÇعي و عÇلمي جÇنبة از هÇم عرفاæو جنبة از هم اينكه با جنابعا� دربارة
چيست? علتآن شده, گفته يا كم�مطل�نوشته بودهايد توجه مورد شخصيتهاي

¾Ìح و hوÇبگ خÇودم زندگي مورد در را مطال� اينكه از Áاصو من
چñي ميبينيد كم� اينكه Fك كردهام اح�از Yواره ,Ë»بنوي را خود حال
Wكن سÆاالت اين كه كردهايد مطرح çاالÆس Ê¾ چون معذلك /Ë¾با  گفته
بÇه بكند, وسوسه ÁBاح و اwام دچار را æكسا كه باشد Yانهايي است
باشد داشته æاطالعرسا جنبة sميك سعي و� ميدهم جواب Vمل طور

خود/ از تعريف نه
كنيد/ بيان را خود Iصيالت جواæو و كودكي ايام از استUت½Íي Wكن

تا كه روستايي خانوادهاي در گناباد بيدخت در Ï»c 1306 سال در
Iصيالت آمدم/ دنيا به بودهاند, م¿Îور عرفان و علم به Yه نسل چندين
تا و خواندم بزرگوارم پدر Iتنظر و Ø�T معلFن نزد مكتبخانه در را ليه او
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ايام [ام در آمدم/ tران به Ë¿ش سال و بودم گناباد در دبستان پنجم سال
در چنانكه بودم/ عالقهمندي و فعال شا گرد دانشكده تا دبستان از Iصيل
�Y به و شدم ل او شا گرد tران در علميه دب�ستان در èاد Ë¿ش  كالس
در كردم/ دريافت عليه ر¹aاهللا پدرم مرحوم از هم جايزهاي Øح� مناسبت
نزد را hقد هيÃت Âمث و شدم آشنا قدZه علوم با ليه او Iصيالت ايام �Y

خواندم/ پدرم
كرديد? طي چگونه را عا�خود Iصيالت

حقوق, دانشكده tران, دانشگاه در ايران, در ليسانس حد تا kصيالI
متداول دروس Pز دانشگاه در شدم/ دادگس�ي خدمت وارد هم بعد و بود
استاد مشكات, استاد ,èاÎ¾ استاد مرحوم آSا بزرگ اساتيد نزد حقو{,
را اسÇالمي اصÇو� و فÇقهي كÇتابهاي ÇYا� استاد مرحوم و سنگلجي
ميكردم مباحثه رضاعليشاه حÍÉت بزرگوارم برادر نزد هم Gبعد خواندم/
از پس كردم/ تلمذ را لمعه شرح و شرايعاالسالم از عمدهاي قسمتهاي و
و شدم خدمت منتظر Ï½شخ تقاضاي به دادگس�ي در خدمت سال چند
Í½تÇU حقوق Yان با و ميكردم دريافت را خدم� منتظر Í½تU حقوق
تا ميكردم زندگي پاريس در سال سه و rرف اروپا به عا� Iصيالت براي
به و rبرگش Wلكت به دك�ا اخذ از بعد آوردم/ دست به دك�ا مدرك اينكه

شدم/ مشغول tران در قضايي شغل
فعاليتهاي لطفHسوابق هستيد, م¿Îور اجBعي فعاليتهاي به هاي عد جنابعا�نزد

بفرماييد/ را خود اجBعي
در Iصيل دوران اواخر در Øح� و دادگس�ي در خدمت ل او Yان از
زمÇينه ايÇن در مÇيكردم/ اليت عÇف اجBعي امور در tران حقوق دانشكده
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من به هرگز بودند, من معنوي مرشد ل� او كه عليه, ر¹aاهللا پدرم, مرحوم
از ايشان البته ميپرسيدم; را نظرشان خودم اينكه مگر ^يفرمودند, امري
Gفور بدهند دستوري ا گر كه بهخوèميدانستند و داشتند اليتهاhاطالع فع
در را من ايشان كه اين نكردند/ امري هيچ اينباره در و� sميك اطاعت
در كه بود من در اGام بهصورت �Y بودند, گذاشته آزاد Ï½شخ تصمDت
æاÇانس عÇقل به بايد ميشود مربوط فردي تشخيص به كه امور قبيل اين
به خطاب فقري, ارشاد منصب در كه � او اعالميه در چنانكه كرد/ مراجعه
در Ï¿Çدروي مسÇلك كÇه شدم متذكر كردم, بيان فقرا خاlهاي و آقايان
بÇنابر ¾ÇÎروندي هÇر مثل آزادند درويشها و� ^يكند دخالت سياست
ايÇن البÇته كنند/ دخالت و بگ�ند oتصم امور اين در خودشان تشخيص
در سالها اين طي در كه çاالÆس و بعدي اعالميههاي در را دستورالعمل
به كس هيچ rگف كه مع� اين به كردهام/ ´Ì¿ت بيش� شده, عنوان اينباره
در نكن, را كار اين يا بكن را كار اين ميگويد Ï¿دروي مكتب اينكه عنوان
در نبايد نده, يا بده رأي كس فالن به و نكن يا بكن ¾Ìكت انتخابات اين
بÇايد Hشخص درويشها و� كند عمل يا اظهارنظر اجBعي امور قبيل اين
كÇه فÇقري تÇربيت آن با و اGي عقل آن با البته معمو� ¾Îروند يك مثل
اسالم oتعال با منطبق و Wلكت نفع به راه كدام كه بگ�ند oتصم يافتهاند,
ما سلسلة در Yيشه روش اين كنند/ اجرا را خود oتصم وقت آن و است
كتاب در كه Yانطور سلطانعليشاه, جناب زمان در اينكه Fك است بوده
طÇرفدار Ê¾ بÇود پÇرسيده ايشÇان از Ï»ك است, مذكور وعرفان علم نابغة

يك ما كه بودند داده جواب ايشان مقابلشان/ گروه يا خواهانيد م¿Ìوطه
كه نيست ترديدي و� oيدان^ را استبداد يا م¿Ìوطه معناي و oزارع نفر
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خÇيال در Tمدعليشاه كه وق� ديگر جاي در /oباش داشته حكوم� بايد
و گÇناباد اهÇا� �ÇاراحÇن دنÇبال بÇه ايشÇان بÇود, Vلس اuدام و اLالل
حكام ÏÉبع به مضمون اين به نامهاي جناب, آن به شكايت و تظلمخواهي
و ÇWلكت و دولت آن صالح <امروز كه: ميشوند متذكر و نوشته Wلكت

الحÇص است, آمده پيش كه وضع اين با و است Vلس Yراهي در رعيت
مشورت ميخواستند ايشان با æكسا ا گر موقع به بنابراين نيست>/ Uالفت
اعÇالم Ï¿دروي طريقة نظر نه و Ï½شخ نظر عنوان به را خود نظر بكنند,
ادارة ÇLوة بÇر كÇه است واليتنÇامه كÇتاب در آن ديگÇر ^ونة ميكردند/
قرار بدين ميكنند/ انتقاد تندي به و ميگ�ند ايراد خود زمان در حكومت
در ÏºياÇس ÇUتلف سليقههاي و سبكها با Ï¼اشخا ايام [ام در Yواره
قÇطبيت انÇزم ÇYان در بÇاز چنانكه بودند/ Ï¿دروي و فقر طريقة داخل
قاجار دربار با كه اعBدالتوليه مرحوم يكي برادر دو سلطانعليشاه حÍÉت
وجÇود بÇا بود م¿Ìوطهخواه كه معتمدالتوليه مرحوم يكي و داشته ارتباط
شÇانه بÇه شÇانه و هÇم كنار فقري Vالس در ,Ïºسيا نظر اختالف íداش
بود, Yهشان در كه فقري ¾Ìافت و æانسا Tبت و انس آن و مينشستند

ميكرد/ نزديك هم به را ايyا
شديد? ا�اهللا دروي¿Ïوسلوك طريقة در زماæوارد چه از

پدر و اجداد æعرفا مقام اقتضاي به ما خانوادة در عرفان با آشنايي
ÁاÇbا عÇق� ñيÇ] و تشÇخيص سن� Yان از كه بود مسألهاي بزرگوارم
آن Vذوب بودم, كرده رشد معنوي فضاي اين در كه هم من ميشد/ حاصل
اظهار صا¬عليشاه آقاي حÍÉت خدمت كه بود سال چندين و بودم شده
بÇرادرم مÇرحÇوم داللت بÇه Ï»c 1331 سال در اينكه تا ميكردم طلب



123 تابنده نورعلي دكتر حاج آقاي جناب با  گفتگو

از و شدم/ ف
Ø
Ì¿م گناباد بيدخت در تابنده سلطاLس� حاج آقاي جناب

حÇدود و كردند رحلت بزرگوارم پدر كه Ï»c 1345 سال تا زمان Yان
شكل فكري حيث از شخص , سن اين در Áمعمو و بود من سالگي چهل
صÇالح يÇادنامه كÇتاب در كÇه ÇYانطور و rداش ارادت ايشان به مييابد,
,iاÇي وقوف آن ت صح به Âعق خودم اينكه بدون را سخ� هيچ نوشتهام
در ايشان كه بودم معتقد چون ميفرمودند/ ايشان آنچه مگر ^يكردم قبول

ندانيد/ Ê¾ داlكه آن خداي, از من آية96 : يوسف, سورة /1

اين در البته و 1/ ونÔملÖعت ال× ا م× اهللا نم ÔملÖعا â Øæ ا بگويند: ميتوانستند كه بودند مقامي
رحÇلت از پس نشÇد/ ثÇابت مÇن بر آن خالف هيچگاه و نكردم ÍÈر راه
بÇزرگوارم برادر فرمان كه ش� از بعد روز صبح ñن صا¬عليشاه حÍÉت
ارادت در و كردم عهد Qديد ايشان با شد قراÄت رضاعليشاه آقاي حÍÉت
طÇرف و لطÇف مورد Yواره و نشد اNاد خل� هيچ ايشان به من Tبت و
دليل به رضاعليشاه آقاي مرحوم كه ايامي در Øح� بودم/ ايشان مشاورت
ع� حاج آقاي مرحوم بودند, خفا در م�� در فشارها ÏÉبع بروز احBل
از كه بار يك بعدها ب
ند/ ايشان پيش را من كه فرستادند بار چند را تابنده
آقÇاي مÇرحÇوم آمÇد, مÇيان بÇه مذكور م�ل از سخ� Ï»لV در ايام آن
بار چند خودت تو و بودم كه م�� Yان در كه فرمودند من به رضاعليشاه
آمدي خودت تو فرمودند: /lيدا^ را آSا آدرس من :rگف من آمدي/ آSا
آÇSا كه وقت هر من rگف پاسخ در ?æيدا^ را آن آدرس چطور آSا, به
ا گÇر اينكه براي ميروم/ كجا به sنبي كه rميانداخ پاي� را Ìºم ميآمدم
به كه lندا بگ�ند, را Ê¾ آدرس من از وسيلهاي هر با خواستند معاندين
بÇرادر و پدر Tبت و عنايت ظل در ت مد اين [ام در بنابراين /hبگو آuا
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و كÇرده ÇTبت مÇن بÇه بÇار چÇند رضاعليشاه آقاي مرحوم Øح� و بودم
و هÇدايت Çbله از فÇقري مÇناصب و طÇريق� اجازات hبرا ميخواستند
مرحوم bله از فاميل بزرگان ط توس و فرمايند صادر را طالب� دستگ�ي
Ï¿دروي و فقر در را خدم� من كه بودند داده پيغام سلطانپور آقاي حاج
را خدمات اين كه rگرف اجازه و كردم خواهش ايشان از من و� sك قبول
در را مطلب �Y Tبوبعليشاه آقاي مرحوم كه هم Gبعد Øح� و sنك قبول
دليل به ناچارم كه است امر <ا گر :rگف من فرمودند, خود جانشي� مورد
را من رضايت ا گر و� نيست ا¼Íار به Tتاج و sك اطاعت فقري ارادت
دوش بÇه را ديگÇران بÇار و Ë¾اÇب آزاد ا گر /rنيس ÏÈرا من ميخواهيد,
هم بعد /oميخواه را تو رضايت نه گفتند: ايشان است/> �w hبرا نگ�م,
فرمودند: كه بود اين براي كردم قبول را ايشان جانشي� ا¼Íارشان به  كه
را æراÇنگ ايÇن كه باشد Ï»ك ميخواهم و lنگرا خودم از بعد براي <من
را معنوي خدمت و وظيفه اين Ê¾ كه است اين اGي خواست و Ë¾با نداشته
æنگرا رفع خاطر به فقط rگف و كردم قبول جهت اين به من كنيد/> قبول
و 1324 سال متولد Ê¾ است, زياد Ê¾ و من Øس� تفاوت اال و ميپذيرم Ê¾
نسل يك اندازه به خود تفاوت هجدهسال و rهس 1306 سال متولد من
امر اين من بروم/ Ê¾ از قبل من كه ميكند اقتضا¾ طبيعي قواعد Hممسل است,
نگÇه ÇTرمانه را مسأله اين كه كردم خواهش ايشان از و� كردم قبول را
تا باشد Tرمانه مينويسيد Ê¾ كه فرامي� كه كردم اضافه هم را اين و دارند
را اجÇازات ايÇن بÇفرماييد گرفت, خواهيد من براي كه ترحيمي Vلس در
را من جانشي� فرمان و دستگ�ي و ^از اجازات ايشان اينرو از Rوانند/
هم بعÏÉها البته و داشتند اطالع آن از كمي ة عد فقط كه نوشتند طري به
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Çخ شÇود, گÇفته HتÇاحÍ¼ آنÇان به اينكه بدون يع� ميزدند, çاحدسي
عالوه البته شد/ خوانده فرمانها و شد واقع ايشان رحلت كه بعد تا داشتند/
مÇنظور بÇه مشا± آقايان به ñن را تلگرافهايي جانشي� ´Í¼ فرمان بر
GعدÇب كه بودند گذاشته امانت به فقرا از يكي نزد و نوشته جانشي� تأ كيد
ÏÉعÇب قÇول به Tبوبعليشاه حÍÉت مقام جانشي� بنابراين شد/ معلوم
كÇه بود لط	 و عنايت نظر واسطة به بلكه نبود اتفاقات قضاي از ÇUالفان
Ï½تشخي و ميرسد اينجانب به سلسله اخ� بزرگوار قطب سه از آن سابقة
بص�ت به Tبوبعليشاه آقاي كه شد اين نتيجهاش كه دادند آuا كه است

نوشتند/ من براي æعرفا جانشي� فرمان خويش قل�
بÇه ربÇطي æعرفا سلوك و تربيت ميشود ر تصو غلط به Hغالب اينكه به توجه با

كردهايد? همbع با را دو اين چگونه خود اجBعي زندگي ¾Êدر ندارد, اجBعي روابط
داشتهام قضاوت تا رياست از Uتل	 مشاغل دادگس�ي وزارت در من
و ¾ÌيÇعت بÇا مÇنطبق رفÇتارم كÇردم سعي مشاغل اين Yة در ا¡مدهللا و
اصÇطالح بÇه كÇه æدورا در لذا باشد/ عقل, و انصاف و æعرفا دستورات
بÇه مÇرا شÇاه, ÇTمدرضا زمان يع� داشت, ماليات æFمسل اظهار خودم,
بسياري كار Tيط در Øح� و ميشناختند دادگس�ي در بودن معتقد مسلFن
مÇيپرسيدند/ مÇن از داشÇتند اسالمي Ç اخال{ çاالÆس كه æكسا اوقات
دادگس�Çي قÇضات و كÇارمندان ,æعرفا دي� گفتار و رفتار اين براساس
داشتند/ Ï

Ø
خا¼ اح�ام و Tبت من به داشتهام, كه شغ� موقعيت بر اضافه

æرفاÇع و اسÇالمي ÇIقيقات و مÇطالعات بÇه ÇYچنان ت دÇم اين [ام در
جهت در و خودم فهم و درك براي را مطالعات اين چون منxا /rميپرداخ
كه نبودم اين دنبال به هرگز ميدادم اSام خويش معرف� و معنوي تكامل
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يÇا نوشته هرچه موضوعي هر در Áاصو و /Ë»بنوي æعرفا كتاب يا مقاله
مقاالت مجموعه كتاب دو صورت به آuا از قسم� ا كنون و كردهام ترbه
است, شÇده چÇاپ اجÇتماعي و فقهي مقاالت مجموعه و واجتماعي حقوقي

مواجه آن با كه �Äمسا يا ميآمد پيش كه وقايعي در كه بوده اين برحسب
/sÇك اظÇهارنظر بايد كه ميكردم احساس ,rداش نظري هم من و ميشدم
æعرفا مساÄل در اما ميديدم كار اين به مكلف Lوي به را خود درحقيقت
در حال اين با /rننوش مطل� ^يديدم, مكلف و مسÆول را خود كه آSا از
مسÇاÄل بÇه خÇود æرفاÇع مÇنظر از Yواره ñن مقاالت Vموعه دو Yان
بÇوده ÇYواره من جان uانخانة در æعرفا منظر اين درواقع نگريستهام/
æعرفا Iقيقات و مطالعات آن از يادداشتهايي فانه متأس قرار بدين است/
نÇقل æرفاÇع مÇتون از زمان اقتضاي به كه هم االÐن كFاينكه نكردم فراهم
آنها مرجع Gبعد lبتوا كه اميدوارم و است èكتا چه از lيدا^ گاه ,sميك

/sك پيدا را
زندگي از جنابعا�م¿Îودتر Ïºسيا فعاليتهاي و اجBعي زندگي ميرسد بهنظر

چن�است? آيا بوده, عرفاæتان
با كه خود دادگس�ي دوستان از نفر يك به كه را پاسخي ميخواهم
dت در كه سفري در /sك تكرار اينجا در دادم بود, آشنا سياÏºام سوابق
,rÇرف اروپÇا بÇه پÇيش سال هشت هفت, فقرا ديدار براي سلسله قطبيت
مقامهاي و Ïºسيا اليتهاي فع Yه آن با Ê¾ پرسيد من از مذكور شخص
امÇور در چÇرا حÇاال داشÇتيد, ارشاد و دادگس�ي وزارHانة در كه مهمي
Ï¿Çدروي و æرفاÇع امور به مشغول جايش به و ^يكنيد دخالت اجBعي
يك Ï¿Çدروي نÇبودم/ درويش وقتهÇا آن اينكه نه من كه rگف شدهايد?
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مذه� اخال{ مكتب يك Yانا و است دي� فكر طرز و طريقه يك مكتب,
بايد oهست مسلFن ميگويند كه æكسا Yة لذا است/ اسالم ستون عنوان به
در موقع آن در هم من باشند/ آن به عامل هم بعÏÉها و باشند مطلع آن از
مكت� Yان در و� بودم/ مكتب اين در بودم كه اجBعي موقعيت و مقام هر
اقتضاي و رسيدم استادي به مكتب Yان در اينك بودم روزگاريشا گرد  كه
مÇعنوي تÇربيت به ñچ Yه از بيش استاد كه است �Y هم استادي مقام
حÍÉÇت مÇبارك دست به كه روز آن از من بنابراين بپردازد/ شا گردانش
نظر در Yواره شدم ف

Ø
Ì¿م پيش سال چند و پنجاه حدود در صا¬عليشاه

سنجش معنوي مñان و ومال ك ذه� وشا كلة بودم طريقه اين اهل عمل و
بيان قابل كه نيست معنويبه گونهاي امور و� است/ بوده �Y Yواره nFاع

شوند/ آن ه متوج Yگان اينكه يا باشد
بÇا جÇنابعا� ارتÇباط اداري, مشاغل تصدي و اجBعي امور به اشتغال دوران در

بود? چگونه خانوادهتان
مورد اجBعي امور به íپرداخ و دادگس�ي در اشتغال ت مد [ام در
در آuا مدافع وكيل درواقع و اقوام ساير و برادران پدر, مشاورت و Tبت
كFاينكه نداشتند �بTè من به هيچكدام هرگز و بودهام اداري دستگاههاي
متواري ا¾Ìار دست از ç مد كه من, دايي سلطانپور, آقاي حاج مرحوم از
Øح� و ميكردم/ پذيرايي افتخار و Tبت كFل با بودند, ما م�ل tران در و

از اجBعي و قضايي مشاغل دليل به من كه نشود اNاد توهم اين اينكه براي
مهندس مرحوم حكومت در 1357 سال در كه آن از بعد شدهام جدا فاميل
تعطيالت در شدم, اسالمي) ارشاد Gبعد) Øم� ارشاد وزارت معاون بازرگان
صلة و مادر ديدار و اجدادم و بزرگان قبور زيارت قصد به 1358 نوروز
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رضÇاعليشاه حÍÉت برادرم مرحوم ديدار و ارادت اظهار همچن� و رحم
بودم/ بيدخت در [ام روز چند و rرف بيدخت به

كشيديد? دست اجBعي فعاليت از بازنشستگي از پس آيا
در و كردم وكالت پروانه تقاضاي خود بازنشستگي از پس بالفاصله
كÇانون رÄيس Øح� و شد/ صادر من پروانه هفته دو ظرف كوتاهي فاصلة
Rورم, وكالت سوگند بود قرار كه وق� شد, صادر پروانه آنكه از بعد وكال
قول به و درآمدهام وكال سلك به من اينكه از كرد Tبت و خوشحا� اظهار
خواهش و پيشyاد من به Øح� و ميشوم وكالت شغل وزن باعث خودش
هفته يك ظرف ما ك� | معر را Ï»ك هر خودت دوستان از گفت: و  كرد
نÇظر هرگز هم, وكالت دوران [Çام در /oبده وكالت پروانه او به oميتوان
اين ميتوانيد داشت, امكان ا گر بودند, من موكل كه æكسا از /rنداش مادي
بعد ميديدم را دادگس�ي پروندة خودم ل او من Áمعمو بپرسيد/ را مطلب
سايتها از يكي در Gاخ� آنچه برخالف هرگز, و ميكردم قبول را وكالت
و مÇن بÇرادران ا¡Çمدهللا ايÇنكه بÇراي در^Çاندم خويش كار در نوشتهاند,
من به خانواده اعضاي ديگر و رأسشان در رضاعليشاه حÍÉت بهخصوص
هم ا كنون Øح� نشد/ لغو من وكالت پروانه هم هرگز و داشتند/ بسيار Tبت
عÇمومي وضÇع فانه تأسÇم چÇون منxا است با{ خود ت قو به پروانه اين
را وكÇال� ديگر Âاص 1375 يا 1374 سال از من نبود خوب دادگس�ي
آمÇدن مÇيگفت كه دفاتر مديران از يكي قول به اينكه براي نكردم/ قبول
hبرا Tيط آن ديگر ¾Êست, شأن Ì»ك دادگاهها, و عدليه اين به Ê¾ امثال
انتصاب با و Tبوبعليشاه آقاي مرحوم فوت از بعد البته نبود/ Iمل قابل
[ام كه جديد اشتغال مناسبت به ايشان جانب از سلسله, قطبيت مقام به من



129 تابنده نورعلي دكتر حاج آقاي جناب با  گفتگو

/rنرف وكالت كار دنبال ديگر Âاص دربرميگرفت, را وقت
ر صوÇت كÇه انقالب از بعد و جنابعا�قبل Ïºسيا و اجBعي فعاليتهاي به توجه با
بÇه نسبت نظرتان ا كنون باشد, برگرفته در را Ê¾ عمر از سال چهل حدود حداقلsميك

چيست? اسالمي bهوري نظام
نسبت و Uالف اسالمي Ïºدموكرا واقعيت بر مبت� نظامي با هرگز من
rميدانس چن�نظامي خادم را خودم اميد اين به Øح� و نبودهام معاند آن به
/sك ياد آuا از يكي از lميتوا Âمث كه كردهام راه اين در æفراوا كوشش و
سÇلسله يك مناسبت به را طاهري آيتاهللا آقاي انقالب از قبل سال چند
rفÇگ دادگÇاه در دادنÇد/ وكÇالت من به ايشان بودند/ كرده تبعيد æسخ�ا
را مطالب اين كلية هم من است جرم ايyا ا گر گفتهاند, ايشان كه را مطال�
تكÇرار را آÇÇuا دادگس�ي بودن æطوال از اح�از براي فقط و دارم قبول
�d هنوز كه حكوم� مسÆوالن از يكي با وق� نظام اين دربارة /sيك^
نبوده Uالف هرگز اسالم بر مبت� نظامي با من كه rگف ميكردم, گفتگو دارد
باشد اسالمي ا گر نظام يك با ^يتواند مسلFن يك بود/ Kواهم و rنيس و
كÇه است مÇديريت طÇرز بر موارد ÏÉبع در من Uالفت و� باشد Uالف
ÂثÇم كÇه ميشود موجب (و شوند گريزان اسالم از مردم ميشود موجب
دين را اسالم دين ÇÇ جهل و سادگي روي از انشا¾اهللا ÇÇ فع� پاپ آقاي
عنوان از هرگز ميكردم اجBعي اليت فع كه هم æدورا [ام در Rواند)/ ترور
آن از نامي rداش ف تصو به كه تامي اعتقاد با هرگز و نكردم استفاده ف تصو
و واسطه بدان است, درست كردارم و گفتار ميخواسrا گر كه چرا ن
دم/
مÇوجب كÇه است نادرست ا گر و Ë¾با آن ف معر ف, تصو به اظهار بدون
كه æسخ�ا Vلس يك در قبل سال چندين چنانكه نشوم/ ف تصو بدنامي
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به ف تصو از اندكي بود هم روش� و فهميده مرد كه ناطق بود دوستانه خي�
æسخ�ا خا[ه از بعد كرد/ بدگويي كناره گ�ي, و عزلت صو|گري, عنوان
و آمد من نزد لذا گرديد, ف تصو به من عالÄق ه متوج شد, عادي جلسه  كه
ميخواهم معذرت Ê¾ از من بود) من دوستان از (چون تابنده آقاي  گفت:
Ê¾ ندارد; معذرتخواهي نه, :rگف پاسخ در هم من /rگف را مطالب اين  كه
ميگويي Ê¾ كه صو|گري آن دارم/ قبول را Ê¾ نظر هم من و گفتيد صحيح
و خÇداشÇناس درستكردار, فعال, بايد صو| است/ Ìºزنش قابل Hواقع
ايÇن بÇه هÇم پندصالح رسالة در پدرم مرحوم كه Yانطور و باشد زيرك
سو¾استفاده صو|, Ëºا از هستند اين از غ� كه آuايي نوشتهاند مضمون
به و دارند چوپانها كه را ^دي� لباس :rگف و زدم مثا� او براي ميكنند/
كÇثيف و مÇيگ�د گÇردوخا ك بيابان در وق� است, م¿Îور اËº" كپنك"
گردوخا ك ÇYان بزنند آن به آب ا گر اينكه براي شست, ^يتوان ميشود
^دي لباس اين بر ^يرود/ ب� از و ميشود سنگ�تر و ميشود گل به تبديل
موضوع �Y به اشاره مولوي برود/ ب�ون گردوخا كش كه ميزنند چوب

ميگويد: كه آSا ميكند

/4013 بيت دف�سوم, معنوي, مثنوي /1

زد مÇرد آن ا گÇر èچو ^د بر
زد1 گÇرد بÇر نزد را آن ^د بر

ا كÇنون آنÇچه كه hميگو هم ا كنون من زدي/ گرد بر را چوب هم تو
ميدهند, نسبت آن به را ناپسند صفات [ام و ميگويند صو|گري بهعنوان
آن بÇا صÇو|گري و است/ مطرود هم ف تصو طريقة بزرگان خود نظر از

ندارد/ حقي ف تصو به ربطي مذموم, اوصاف
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چيست? فقر و ف تصو با سياست ارتباط مورد جنابعا�در نظر Øك� بهطور
سياست از Ï¿دروي كه كرد خواهم و sميك و كردهام سعي خي� من
بÇهعكس درويش/ نÇه ,Ï¿Çدروي rگف Âقب كه Yانطور البته باشد,  كنار
بÇا انÇطباق با را خودش زندگي سكان و باشد اجBعي فعال بايد درويش
سياست از بايد Ï¿دروي و� بچرخاند روز ¾Ìايط به ه توج و دي� oتعال
خود كار ابتداي Yان از را نظر اين شدم, متذكر Âقب چنانكه و باشد/  كنار
كÇه اعالميهاي ل� او در گنابادي نعمتاللهي سلسلة در فقرا ارشاد مقام در
كÇردم/ بيان به¼Íاحت ,rنوش Tبوبعليشاه حÍÉت رحلت از پس روز
و� نكردهام اظهار Øح� امور اين در را خودم Ï½شخ نظر ابتدا Yان از من
يك ما اينكه خيال به æكسا شد, عرض آنچه به اعتقاد وجود با فانه متأس
را ما اينكه براي بعد ميكنند/ Uالفت ما با ,oهست ملت از قدرçجدا گانه
كFاينكه كنند سياست در ورود به وادار را Ï¿دروي كه دارند ا¼Íار بكوبند
سعي البته است/ نبوده ميان در Ï

Ø
خا¼ مسألة هيچ بيدخت, اخ� جريان در

خودجوش پرسيدا گر بايد بود/ خودجوش پيشآمد آنچه بگويند كه  كردند
خÇود بÇا èوÇكÌº بÇراي قÇب� بÇرنامهريزي با Qهñات Yه اين چرا بود
گÇناباد از خÇارج از مÇرد, يكÇي و زن يكي اتوبوس, تا دو چرا آورديد?
و فÇقر از طرفداري به كه bعيت Yه اين عالقه و اعتقاد به چرا آورديد?

نداديد? �يYا شدند, Vتمع ما خانة دور قطبيت مقام
اجÇرا Hدقيق خودم را دستورالعمل اين كردم سعي Yواره تقدير, هر به
مÇذه� اعتقادات از هرگز و ندهم قرار سياست واسطة را Ï¿دروي و sك 
احسÇاسات و اعÇتقادات از سÇو¾اسÇتفاده معتقدم و sنك استفاده اجBعي
دليل �Y به و بود خواهد اعتقادات Yان ÍÈر به نتيجهاش مردم مذه�
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فقر ميشود, Ï¿دروي و فقر با Hعلن كه Uالف� هرگونه ميبينيد كه هست هم
Wكنه طرق Yة از اينكه با ^يرود/ افول به رو هيچگاه ا¡مدهللا Ï¿دروي و
نÇتيجه مÇيكنند, و كÇرده استفاده ÇÇ فرهنگي و فñيكي Uالفت از اعم ÇÇ
بهصورت ما سلسله Hخصوص و ف تصو رد در كتابهايي طر| از ^يگ�ند/
طÇرف از و مÇينويسند Vعول æفالÆم اسامي با شده برنامهريزي و منظم
بنويسيد/ آuا عليه رديه كه ميشود ا¼Íار من به خودشان جانب از ديگر
به مربوط مطالب اين كه آSا تا ^يخواهد/ رديه ايyا گفتهام Yواره و�من
از كه است مطال� نوع از ايyا است, ف تصو Uالفان ايراد مورد Øك� مساÄل
مطال� و� است/ شده داده هم جواب كا| اندازة به و گفتهاند پيش قرنها
نيست/ آن رد در برهان و دليل اقامة Tتاج است, اف�ا و دروغ ÌºاÌº  كه
به كه وق� بهخصوص كند شايعهپردازي ديگران مورد در ميتواند هركس
انصاف اهل كه آن و� ^يشود/ داده خود از دفاع Vال و اجازه مقابل طرف
ا گÇر و مÇيخوانÇد ñن را Ï¿دروي كتابهاي خودش Hحتم است Iقيق و
Ï¿Çدروي Vالس به خودش نه, يا است صحيح شايعات اين ببيند Rواهد
او بر شايعات سقم و ت صح تا ميكند آuا با مصاحبت و معا¾Ìت و ميآيد
اين فتح كه شود نوشته رديه ما جانب از ميخواهند æكسا و� شود/ معلوم
Yيشه كه كند پيدا ادامه رشته اين و بدهند èجوا رديه آن بر بعد گردد/ باب
به را Ï¿دروي كه دارند سعي ايyا كنند/ اNاد تشنج و كرده Iريك را مردم
اين در هست هم دولت Uالف كه دستهايي فانه متأس و بكشانند سياست
در و ايران در هشان عد كه را درويشها شايد تا ميكند كمك آuا به  كار
Uالف درويش نفر يك هم ا گر بكشانند/ دولت با �cد به نيست كم خارج
بÇا است, دcن او سات مقد با كه Ï»ك با نيست, Uالف دولت با او باشد,
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بدگويي آuا از و است دcن دارد اعتقاد آuا به كه æكسا با و او اعتقادات
مÇيخواهÇند ا¼Íار بÇه كه هستند æكسا و� ميشود/ دcن او با ميكند,
Gعمد راه اين در كه هركس است/ دcن حكومت با Ï½شخ چن� بگويند
ÍÈر به و Wلكت ÍÈر به كه است نفوذي عوامل از من نظر به ميكوشد

ميكند/ كار دولت
عنوان سايتها ÏÉبع در مطال�بهخصوص ف, تصو عليه رديهها به پاسخ و�در

داريد? نوشíآuا جنابعا�دخال�در آيا ميشود,
از ÂÇاص است, شÇده اNاد ما جانب از ميشود گفته كه سايتها اين
اعÇتقادات از دفاع بهعنوان Ï»هرك سايتهاي نيست/ من شخص جانب
صو|ها قطب از وق� ميگوييد, بد ف تصو از Ê¾ وق� زيرا است; خودش
خودش به توه� را اين Ï¿دروي هر ميكنيد, توه� و بدگويي Uلص, يع�
ÇYه اين مقابل در كه ميداند Vاز را خودش ,Ï½شخ بهعنوان و ميداند
هÇم سÇايتها اين Yة كند/ دفاع شده, اثبات برايش بطالنش كه اف�اÄات
و� نÇدارم, 
Çخ آuا تأسيس از Âاص و است شده اNاد من اطالع بدون
فقرا غ�ت شخ½Ïو تشخيص روي از بايد Hعموم كه lميدا طبيعي بهطور
حÇاصل اوقÇات گÇاهي است Wكن البته باشد/ دارند كه çمطالعا برمبناي
من هم صورت اين در و برسانند من اطالع به را اليتهايشان فع و تصمoها
اينكه به كنند عادت فقرا اينكه براي ,sميك تنقيدي نه و تأييدي نه هيچگاه
¾Ìعي اعFل در فقط تقليد اينكه به كنند عادت ب
ند/ به كار را خود فكر
هÇم مراجع آقايان Øح� است/ آمده عمليه رسالههاي در كه آنطور است
فÇتوا و نÇظر دي� اعتقادات به راجع نبايد خودشان موردقبول قاعدة بنابر
است �Äمسا ايyا است/ درست اعتقاد آن يا غلط اعتقاد اين Âمث كه بدهند
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خÇويش Iقيق بنابر مسلFن هر بايد كه اعتقادات و دين اصول به مربوط
رسالههاي در Yه هم, فقها آقايان خود را واقعيت اين برسد/ آن به Hشخص
اعFل به راجع ميشود نوشته رساله اين در <آنچه كه فرمودهاند مرقوم خود
و كند كوشش بايد مكلف خود اعتقادات به راجع مساÄل مورد در و است

كند>/ اذ ØHا را صحيح نظر
طريق از فرهنگي تبليغات بهصورت ف تصو عليه كه اخ�ي Uالفتهاي مورد در

چيست? نظرتان ميگ�د سايتهاصورت و رسانهها
كه سايتها اين مطالب به كم� Áاصو كردم عرض Âقب كه Yانطور
سÇو¾ و نكÇات Ø�Çك بهطور و� /sميك اعتنا ميآورند, hبرا دوستان  گاه
Gاخ� كه نكتهاي Âمث /sميبي آuا در را عجي� æروا شگردهاي از استفاده
شÇود مبحث خلط اينكه براي سايتها از ÏÉبع اينكه است شده مشاهده
مطال� Gاخ� كه ساي� منbله ميكنند, انتخاب خود براي عجي� نامهاي
ايÇن است/ كÇرده انÇتخاب را "110 " گÇناباد نام ميكند, Ì¿منت ما عليه را
110 اعداد از استفاده به ديگر سايتهاي و جاها در Hدقيق كه است درحا�
Ç هÇو عبارت به راجع كه lميدا الزم اينجا در من ميكنند/ aله 121 و
ط وسÇت مÇطلب اين Âقب كه هرچند بدهم çتوضيحا 110 عدد يا و 121
قدhااليÇام از اPد حروف از استفاده است/ شده داده توضيح هم ديگران
و كردهاند حذف ما ادبيات از را قسمت اين فانه متأس و� است بوده مرسوم
با گردد حفظ و نشود فراموش مهم توار± اينكه بهجهت بود Ëºر Hسابق اال
اPد حروف دبستان در ما اينرو از ميگفتند/ تار± ماده برايش اPد حروف
كÇلمه مÇعادل اÇPد حروف به هم 110 عدد مورد در /hميخواند بايد را
شده مرسوم ا كنون ميشود/ "ياع�" اPد حروف به هم "121" است; "ع�"
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نقطه تا چند ميرسند اهللا نام به وق� نامهها در يا پشتپا كت در خي�ها  كه
چند بعد مينويسند را ا¡مد العا�Xكلمة ا¡مدهللارب عبارت در Âمث ميگذارند
از يكÇي كÇه نÇامهايي مورد در يا (ا¡مد///) ميگذارند دنبالش به نقطه تا
به نقطه تا چند و ن½Íت مينويسند ن½Íتاهللا, مثل است, اهللا كلمه اجزايش
از پÇا كتهÇايي ادارات ÏÉبع در Øح� (ن½Íتا///)/ ميافزايند آن ل او الف
بÇود كÇاغذي روي اهللا Ëºا ا گر تا  كه

Ø

مت ¾Êºا براي كردهاند آويزان ديوار

من باشد/ �Tم اهللا نام كه است اين بهجهت روشها اين بيندازند; آن داخل
شÇده نوشته آن بر Vيد قرآن آيات كه را كتيبههايي كه æكسا آن lيدا^
بÇر الم مالسzعل اطهار ا_Øه نام و 
پيغم نام خداوند, نام كه كتيبههايي بود,
و راندند آن بر بولدوزر و كردند يكسان باخا ك وق� بود, شده نوشته آuا
ايÇن خÇدا Ëºا بÇراي كه هستند Yانهايي ايyا آيا كردند, صاف را زم�
را خدا نام oباش دور اينريا كاري از اينكه براي ما و� قاÄلاند? را اح�ام
ضم� هو "هو"/ :oميگوي يع� ,oميكن خدا نام به اشاره فقط و oينويس^
عبارت جا چند در هم قرآن در /Ïºفار در "او" يع� است èعر در ل منفص
به هم ديگر اديان از بسياري چون هم بعد است/ شده برده هوبه كار لهاالا ال
ÇYة اسÇالم داخÇل در هÇمچن� و مÇيكنند اعتقاد اظهار يا معتقدند خدا
و خÇداونÇد از بÇعد ايÇنكه دادن نشان براي ما معتقدند, قرآن به مسلFنان
/oمينويس 110 يا 121 ,hدار قبول هم را ع�(ع) واليت ,
پيام رسالت
شده متداول Gاخ� كه æروا شگردهاي از سو¾استفاده موارد ديگر از
تن دو عكسهاي جلد پشت در دركويصوفيان, كتاب در Âمث كه است اين
ميبيند را كتاب كه هركس تا گذاشته ñن را گنابادي سلسلة اخ� بزرگان از
حÇيثيت هيچ كه است دورافتادهاي ¾Îرستان يك خود گناباد Rرد/ را آن
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ف, تصو و عرفان مسألة �Y جز ندارد ايران جغرافياي و تار± در Ï
Ø
خا¼

است/ گنابادي فقراي جانب از كه ميكند خيال ببيند را سايت اين Ï»هرك
آقاي جناب "بيوگرا| عنوان با نوشتهاند من عليه را مطل� سايت �Y در
اين البد ميگويد كند نگاه مطلب اين عنوان به كه Ï»هرك تابنده", نورع�
ميخواند, را آن لذا است, نوشته اح�ام با اين گونه كه است من دوستان از
در دروغ و ناروا مطالب قدر چه كه ميبيند خواند را آن خط چند وق� و�
ديگÇران كتب در Hسابق كه است داستانهايي ديگر مثال است/ مندرج آن
èتاÇك در Âمث ميكنند/ نقل ما بزرگان نام به [ام وقاحت با و� شده نقل
قزوي� كيوان عباسع� شيخ ب� روابط در را æداستا كتاب, مÆلف ما, عليه
دو بÇه راجÇع بيدخ� سلطانعليشاه سلطا^حمد مال حاج آقاي مرحوم و
مÇن بينداز, چاه در را آن فرموده: سلطانعليشاه مرحوم كه نوشته انگش�
در قدZيتر بسيار منابع در داستان اين شبيه آنكه حال و درميآورم/ برايت
كÇامل دك� وتصوف, تشيع كتاب در چنانكه است/ شده نقل ديگران مورد

/294 صفحة ل, او چاپ عل�ضاذ كاوçقرا گوزلو, ترbة /1

به راجع فوطي ابن الجامعه الحوادث كتاب از را داستان اين شي�1 مصط	
هم ش�ازي در نايبالص طراÄقالحقاÄق در و كرده نقل صو| aن عبدالر شيخ

است/ شده ذ كر �Yطور
طريق از است شده اختيار فقر با جهتUالفت در كه راههايي از ديگر يكي Gظاهر
در G�اخ كه مطل�است آن ^ونة و است فقرا جنابعا�و و مشا± ميان تفرقه ش}ة اNاد
غÇلط Âكام çالعااط حاوي و شده نوشته معلوما¡ال روزنامههاي از يكي ل او صفحة

چيست? نظرتان اينباره در است,
هستند, راهCيي و ارشاد به مأذون اينجانب طرف از ا كنون كه مشاOي
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و است شده اSام كه çقيقاI با G�ا ك ظاهر, حيث از معنوي مساÄل از جدا
در ايشان [امي شدهاند/ انتخاب dت اين به آuا æعرفا سوابق مالحظة با
و هسÇتند فÇقرا ÇTبت مÇورد و هسÇتند قÇوي و Tكم بسيار اعتقاداتشان
و مÇيكنند كوشش و ميكشند زaت فقرا تربيت در ا¡مدهللا هم خودشان
من به هم آuا Yه عالقة و نيست آuا ميان حيث اين از çتفاو وجه بههيچ
ط وسÇت ÂبÇق كه æكسا چه است/ شده ثابت Âكام r قطبي سال ده طي در
از كÇه æكسا چه و شدند منصوب ÇTبوبعليشاه و رضاعليشاه حÍÉات
دارند من به را Tبت حالت �Y Yه رسيدهاند, مرتبه اين به من خود طرف
مÇن با Tبوبعليشاه حÍÉت رحلت از پس [ام ارادت اظهار با Yگي و
Uالف� هيچگونه و دارند را حالت �Y Hعموم ñن فقرا كردند/ بيعت Qديد
اعالميهها مشا± و فقرا جانب از گاهي ف تصو دcنان البته است/ نشده ديده
هيچگونه به حاج� مي^ايد �تقل بس از كه ميكنند Ì¿منت را خ
هايي و
Ï¿Çدروي و فÇقر ميكنند, ر تصو كه است اين معاندان مشكل ندارد/ انكار
و شايعهپرا ك� طريق از بتوان كه است Ïºسيا حزب تشكيالت يك مانند
و مشا± با و يكديگر با فقرا روابط كرد/ اNاد رخنه آن بنيان در ش}ه اNاد
باشد رسيده دماغش به اZان راJة آنكه فقط كه است معنوي روابطي قطب,

ميفهمد/ را آن
احضار بيدخت به را مشا± آقايان اخ� رمضان ماه جنابعا�در كه كردهاند شايعه

دارد? آياصحت بوديد,  كرده
بÇه مÇبارك مÇاه بÇراي من وق� است/ شايعات قبيل �Y از هم اين
و� بيايند بيدخت به Gبعد كه دادم اجازه ¾Ìيعت آقاي به فقط rرف بيدخت
آمدند من حركت از بعد روز دو يا يك يع� آمدند كوتاهي فاصلة با ايشان



مجذوب ترجمان در نور رسالة 138

اينكه براي و عالقه روي اما بيايند ديرتر كه بود اين منظورمن آنكه حال و
كه معرو| آقاي مورد در آمدند/ زودتر باشند آSا در رمضان ماه ابتداي از
بيدخت به كه بودند كرده دعوتشان بيدخت اها� Âقب هستند, رشت سا كن
rÇهس آÇSا عازم من شنيدند كه بعد رفتند/ من از قبل هم ايشان و بروند
خود ميل به روز چند از بعد �Yطور هم èجوT آقاي /hبيا من تا ماندند
بÇه HالبÇغ راه نزديكي دليل به و هستند زابل اهل هم واعظي آقاي آمدند/
و� بÇيايند نÇدادم دسÇتور من را آقايان اين از هيچكدام ميآيند/ بيدخت
به عالقه هم و آSا بزرگان قبور زيارت به كه �بT و عالقه روي خودشان
براي هم جهت �Y به بيايند/ آSا به كه بود شده موجب دارند, من با ديدار
حÍÉÇت سÇال شب ËºراÇم از پس روز چÇند نشÇود, اشÇتباهي ايÇÇنكه
آuا از بودند, كرده íگرف روزه براي كه روز ده قصد ا[ام و Tبوبعليشاه

ب
ند/ ت¿Ìيف كه كردم خواهش
است? بوده چه درويشها مورد در اينUالفتها جنابعا�حاصل نظر به

و شده خورده لطمه خي� درويش افراد به حال به تا فانه متأس اينكه با
ديÇده آن mالÇع ¾ÇÎرستانها ا ك� و tران در كه زدهاند çصدما آuا به
در روزبهروز بلكه نشده وارد لطمهاي نهتyا ف تصو مكتب به و� ميشود,

است/ اوج حال
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