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٤

ﺑِﺴْﻢِ اﻟﻠّﻪِ اﻟﺮﱠﺣْﻤَﻦِ اﻟﺮﱠﺣِﻴﻢِ

»وَﻣِﻦَ اﻟﻨﱠﺎسِ ﻣَﻦ ﻳَﺘﱠﺨِﺬُ ﻣِﻦ دُونِ اﻟﻠّﻪِ أَﻧﺪَاداً ﻳُﺤِﺒﱡﻮﻧَﻬُﻢْ ﻛَﺤُﺐﱢ اﻟﻠّﻪِ وَاﻟﱠﺬِﻳﻦَ آﻣَﻨُﻮاْ أَﺷَﺪﱡ
ﺣُﺒًّﺎ ﻟﱢﻠّﻪِ «....

»ﻗﺴﻤﺘﯽ از آﯾﮥ ﻣﺒﺎرﮐﮥ  ۱٦٥از ﺳﻮرۂ ﺑﻘﺮه«

»و ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺮدﻣﻨﺪﮐﻪ ﻏﲑ ﺧﺪا را ﻫﻤﺘﺎی اوﮔﲑﻧﺪ و آﻧﻬﺎ را دوﺳﺖ ﻣﯽدارﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪای را ﺑﺎﯾﺪ دوﺳﺖ داﺷﺖ
و آﻧﺎن ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ ﻣﺤﺒّﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ اﺳﺖ«.....

ای ﺧﺪا اﯾﻦ ﺳﻨﮓ دل را ﻣﻮم ﮐﻦ

ﻧﺎﻟﻪاش را ﺗﻮ ﺧﻮش و ﻣﺮﺣﻮم ﮐﻦ

ای ﺧﺪا ﺑﻨﻤﺎ ﺗﻮ ﺟﺎن را آن ﻣﻘﺎم

ﻣﯽرود ﮐﻼم

ﺗﺎ

ای ﺧﺪا ﺑﮕﻤﺎر ﻗﻮﻣﯽ رﺣﻢ ﻣﻨﺪ

زﺻﻨﺪوق

ﮐﺎﻧﺪر

٥

او

ﺑﺪن

ﺑﯿﺤﺮف

ﻣﺎ

را

ﺧﺮﻧﺪ

ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﺆﻟﻒ
ﺑِﺴْﻢِ اﻟﻠّﻪِ اﻟﺮﱠﺣْﻤَﻦِ اﻟﺮﱠﺣِﻴﻢِ
ﺑﻪ ﻫﻮای ﺳﺮ ﮐﻮﯾﺶ ﭘﺮ و ﺑﺎﱃ ﺑﺰﻧﻢ

ای ﺧﻮش آن روز ﮐﻪ ﭘﺮواز ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﺮ دوﺳﺖ

۱

ﺳﭙﺎس ﺑﯽﺣﺪ و ﻗﯿﺎس آن ﻣﻌﺸﻮق ﺑﻪ ﻫﻤﺘﺎ را ﺳﺰاﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮواز ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻣﻠﮑﻮﺗﯿﺎن و ﻧﻐﻤﻪﻫﺎی آﺳﻤﺎﻧﯽ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن و

ﻋﺮوج ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ ﭘﯿﻤﱪان و ﺷﻬﺎدت ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺷﻬﯿﺪان و ﻋﻠﻮّ درﺟﺎت آﻧﺎن و ﻣﺠﺎﻫﺪه ﺑﯽاﻣﺎن ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺑﺎ ﻧﻔﺲ ﺳﺮﮐﺶ

و ﺷﯿﻄﺎن و ﺳﺠﺪهﻫﺎی ﺷﺒﺎﻧﻪ زاﻫﺪان و ﯾﺎرب ﯾﺎرب ﺷﺐ زﻧﺪهداران و ﻃﻮاف ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺣﺎﺟﯿﺎن و ﻧﺎﻟﻪﻫﺎی ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ
ﺑﻠﺒﻼن و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺗﺴﺒﯿﺢ ذرات ﻫﻤﻪ زﻣﲔ و آﺳﻤﺎن ،ﭘﺮﺗﻮی از ﻧﻮر ﺗﺠﻠّﯽ اوﺳﺖ .ﻻ ﻣﻌﺒﻮد ﺳﻮاک ﯾﺎ ﻏﯿﺎث

اﻟﻤﺴﺘﻐﯿﺜﲔ.

درود ﻧﺎﻣﺤﺪود ﺑﺮ روان ﭘﺎک ﺳﺮور ﻋﺎﻟﻤﯿﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ)ص( و آل ﻃﺎﻫﺮﯾﻦ او ﺑﺎﻻﺧﺺ ﻣﻈﻬﺮ ﻋﺸﻖ اﺗﻢّ و ﺳﺮ
ﺣﻠﻘﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎن ﻋﺎﻟﻢ ﻋﻠﯽ ﻋﺎﱃ اﻋﻈﻢ و اوﺻﯿﺎی ﮐﺮام او ﺑﺎد.

ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺒﺎرﮐﺘﺎن ﻣﯽرﺳﺪ ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی ﯾﮑﯽ از ﺳﻔﺮﻫﺎی ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻟﺘﺰام رﮐﺎب ﻋﺎﻟﻢ

رﺑﺎﻧﯽ و ﻋﺎرف ﺻﻤﺪاﻧﯽ ﺣﻀﺮت آﯾﺖاﻟﻠّﻪ ﺣﺎج ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﲔ ﺗﺎﺑﻨﺪه ﮔﻨﺎﺑﺎدی ﺑﯿﺪﺧﺘﯽ ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ رﺿﺎﻋﻠﯿﺸﺎه
»ﻗﺪساﻟﻠّﻪ ﺳﺮّه اﻟﻌﺰﯾﺰ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﯾﻘﯿﻨﺎً آن ﺑﺰرﮔﻮار ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در راه ﻣﻌﺸﻮق ازﱃ ﺳﺮ از ﭘﺎ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺖ.

ﺑﻪ ﻗﻮل آن ﻋﺎﺷﻖ ﺟﺎﻧﺎن ﺑﺎﺑﺎ ﻃﺎﻫﺮ ﻋﺮﯾﺎن:

ﺧﻮﺷﺎ آﻧﺎن ﮐﻪ ﭘﺎ از ﺳﺮ ﻧﺬوﻧﻦ

ﺳﺮ و ﭘﺎﯾﯽ ﺑﺠﺰ دﻟﱪ ﻧﺬوﻧﻦ
ﺑﻐﲑ

دلآراﻣﯽ ﮐﺰ او ﮔﲑد دل آرام

از

ﺳﺎﻗﯽ ﮐﻮﺛﺮ

ﻧﺬوﻧﻦ

ﺑﺮ ﺧﻮد واﺟﺐ ﻣﯽداﻧﻢ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺪول آﯾﻪ ﺷﺮﯾﻔﻪ »وَﻻَ ﺗَﻠْﺒِﺴُﻮاْ اﻟْﺤَﻖﱠ ﺑِﺎﻟْﺒَﺎﻃِﻞِ وَﺗَﻜْﺘُﻤُﻮاْ اﻟْﺤَﻖﱠ وَأَﻧﺘُﻢْ ﺗَﻌْﻠَﻤُﻮنَ«

۲

ﮐﺘﻤﺎن ﺣﻖ ﻧﮑﻨﻢ و آﻧﭽﻪ در ﺳﻔﺮ و ﺣﻀﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدهام ﺑﻨﻈﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ:

آن ﺣﻀﺮت در ﺳﻔﺮ و ﺣﻀﺮ ﺣﺘﯽاﻻﻣﮑﺎن از ﻫﺪاﯾﺖ ﺳ ّﻠﺎک اﱃاﻟﻠّﻪ درﯾﻎ ﻧﻤﯽﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ؛ در ﮐﺸﻮرﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ

ﻣﺮدم آﻧﺠﺎ ﻏﲑ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل اﺣﺘﯿﺎط رﻓﺘﺎر و ذﺑﯿﺤﻪ ﻏﲑ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯿﻞ ﻧﻤﯽﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ .وﻟﻮ اﯾﻨﮑﻪ در ﺗﻤﺎم
ﺷﺐ اﺳﱰاﺣﺖ ﻧﻔﺮﻣﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺛﻠﺚ آﺧﺮ ﺷﺐ ﺑﯿﺪار ﺑﻮدﻧﺪ .در ﻧﻤﺎز آن ﭼﻨﺎن در ﻋﻈﻤﺖ اﻟﻬﯽ ﻣﺒﻬﻮت و ﺑﯽاﺧﺘﯿﺎر
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻬﯽ ﮐﺮده و در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻫﺮﮔﺰ ﮐﻼم ﻟﻐﻮ و ﺑﯿﻬﻮدهای از آن ﺑﺰرﮔﻮار ﺷﻨﯿﺪه

ﻧﻤﯽﺷﺪ؛ اﺻﻮﻻً ﺑﺪ اﺣﺪی را ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ .اﮔﺮ ﻣﺴﺠﺪی در ﯾﮑﯽ ازﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎرج ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺣﺘﻤﺎً ﺟﻬﺖ

ﻋﻈﻤﺖ و ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ اﺳﻼم ﺑﻪ اﻣﺎم آن ﻣﺴﺠﺪ اﻗﺘﺪا ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ .اﮔﺮ ﻣﺴﺠﺪی ﻧﯿﻤﻪﮐﺎره ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ در ﺣﺪ اﻣﮑﺎن
ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ آن ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻣﺮﺣﻤﺖ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻗﺪرت ﻣﺎﱃ داﺷﺘﻨﺪ اﻣﺮ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ
ﻣﯽﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ.

وﻗﺘﯿﮑﻪ در اروﭘﺎ وارد ﻫﺎﻣﺒﻮرگ ﺷﺪﯾﻢ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :آﯾﺎ ﻫﺎﻣﺒﻮرگ ﻣﺴﺠﺪ دارد؟ اﻓﺮاد ﻣﻄّﻠﻊ ﻣﻌﺮوض داﺷﺘﻨﺪ ﻣﺴﺠﺪ

ﻧﯿﻤﻪﮐﺎرهای وﺟﻮد داردﮐﻪ آﻗﺎی دﮐﱰ ﺑﻬﺸﺘﯽ در آﻧﺠﺎ اﻣﺎﻣﺖ ﻣﺴﺠﺪ را ﻋﻬﺪه دارد و ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﻫﻢ ﺧﯿﻠﯽ

ﺟﺪﯾﺖ دارﻧﺪ؛ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ آن ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮوﯾﻢ .ﭘﺲ از اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺧﻮد و
ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺸﺎن ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ آن ﻣﺴﺠﺪ ﻧﻘﺪاً ﭘﺮداﺧﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ.
-۱ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ روﻣﯽ :ﻏﺰﻟﯿﺎت ﺷﻤﺲ ﺗﱪﯾﺰی

 -۲آﯾﮥ ﻣﺒﺎرﮐﮥ  ۴۲از ﺳﻮرهٔ ﺑﻘﺮه ﯾﻌﻨﯽ :ﺣﻖ را ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﭘﻨﻬﺎن ﺳﺎزﯾﺪ و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﺑﺤﻘّﺎﻧﯿّﺖ آن واﻗﻔﯿﺪ.

٦

ﺑﻪ ﻫﺮﯾﮏ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ وارد ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ از ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺟﻮاﻧﺎﻧﯿﮑﻪ در آن ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺟﻮﯾﺎ
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎء آﻧﺎﻧﺮا ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ وﻃﻦ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯿﻪ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان

ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ.

اﮔﺮﮐﺴﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﺪﮐﻪ ﻃﺎﻟﺐ اﺳﻼم ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺗﻤﺎم ﺳﺎﻋﺘﻬﺎ وﻗﺖ ﺻﺮف ﻣﯽﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺗﺎ آن ﻃﺎﻟﺐ ﺑﻪ دﯾﻦ
ﻣﺒﲔ اﺳﻼم ﻣﺸﺮف ﮔﺮدد .اﮔﺮ ﻃﺎﻟﺒﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺮف ﺑﻪ ﻓﻘﺮ و دروﯾﺸﯽ ﮔﺮدم؛ ﺑﻄﻮر ﺻﺮﯾﺢ
ﻣﯽﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :اول ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﻮﯾﺪ و اواﻣﺮ و ﻧﻮاﻫﯽ ﺷﺮع ﻣﻘﺪس اﺳﻼم را ﻓﺮاﮔﲑﯾﺪ ،ﺑﻌﺪاً وارد ﻃﺮﯾﻘﺖ ﺷﻮﯾﺪ.

ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ رﻋﺎﯾﺖ آداب ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻘﺪﺳﻪ اﺳﻼم را ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ اﻋﻠﯽاﻟﻠّﻪ ﻣﻘﺎﻣﻪ

اﻟﺸﺮﯾﻒ .اﻓﺴﻮس ﮐﻪ ﻗﺪر آن ﺑﺰرﮔﻮار را ﻧﺪاﻧﺴﺘﻢ و ﺧﻮﺷﻪای از ﺧﺮﻣﻦ ﭘﺮﻓﯿﺾ اﻟﻬﯽ آن ﻧﺎﺑﻐﮥ ﻋﻠﻢ و ﻋﺮﻓﺎن ﻧﭽﺸﯿﺪم

و رواﻧﺶ ﺷﺎد و ﯾﺎدش ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺎد .در ﻣﱳ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺷﺮح رﺣﻠﺖ اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ رﺑﺎﻧﯽ و ﻋﺎرف ﺻﻤﺪاﻧﯽ و ﻓﺮزﻧﺪ
ﮔﺮاﻣﯿﺶ ﺣﻀﺮت ﻣﺤﺒﻮﺑﻌﻠﯿﺸﺎه ﻗﺪس ﺳﺮّﻫﻤﺎ در ﺣﺪﮔﻨﺠﺎﯾﺶ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻣﺸﯿّﺖ اﻟﻬﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻣﺴﻨﺪ ارﺷﺎد و ﻫﺪاﯾﺖ ﺳﺎﻟﮑﺎن ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﺎن ﮐﺘﺒﯽ و ﻧﺺّ ﺻﺮﯾﺢ از ﻃﺮف ﺣﻀﺮت آﻗﺎی ﻣﺤﺒﻮﺑﻌﻠﯿﺸﺎه ﻗﺪس ﺳﺮّه

ﺑﻌﻬﺪه ﺑﺎ ﮐﻔﺎﯾﺖ رﺟﻠﯽ ﺻﺎدق و ﭘﺨﺘﻪ و ﺟﻬﺎن دﯾﺪه و ﻗﺎﻧﻮن دان ﻗﺮارﮔﲑد:

ﺣﻀﺮت آﻗﺎی دﮐﱰ ﻧﻮرﻋﻠﯽ ﺗﺎﺑﻨﺪه »ﻣﺠﺬوﺑﻌﻠﯿﺸﺎه« ارواﺣﻨﺎ ﻟﻪ اﻟﻔﺪاه ﺑﺎ ﻓﯿﺾ و ﮐﺮم اﻟﻬﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﻧﺒﯿﺎ و
اوﻟﯿﺎﺋﺶ ﺑﺎﻻﺧﺺّ ﺗﻮﺟﻪ و ﻏﺎﯾﺖ ﺳﺮور ﻋﺸﺎق و ﻋﺸﻖآﻓﺮﯾﻨﺎن زﻣﲔ و آﺳﻤﺎن و راﻫﻨﻤﺎی ﺳﺎﻟﮑﺎن وادی ﻋﺸﻖ و

ﻋﺮﻓﺎن ،ﻣﻈﻬﺮاﻟﻌﺠﺎﯾﺐ ،ﻏﺎﻟﺐ ﮐﻞ ﻏﺎﻟﺐ ،ﻗﺴﯿﻢاﻟﻨّﺎر و اﻟﺠﻨّﻪ ﻋﻠﯽ ﻋﺎﱃ اﻋﻠﯽ »س« ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺗﺸﻨﮕﺎن وادی
ﻃﺮﯾﻘﺖ را ﺳﲑاب ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﻧﺸﺎء اﻟﻠّﻪ.

ﺳﭙﺎس ﺧﺪاوﻧﺪی را ﮐﻪ از ﺧﻠﻘﺖ آدم ﺗﺎ اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻬﱰﯾﻦ و ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﻧﺒﯽاش ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ)ص(

ﭼﺮاغ ﻫﺪاﯾﺖ را ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ و ﻋﱰت ﮔﺮاﻣﯿﺶ ﺑﺮای ﺟﻬﺎن و ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺖ و اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ در ﻏﯿﺒﺖ
ﮐﱪای اﻣﺎم زﻣﺎن؛ ﻋﺠﻞاﻟﻠّﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻓﺮﺟﻪ اﻟﺸﺮﯾﻒ ﻋﻠﻤﺎی ﻋﺎﻟﯿﻤﻘﺪار و راﻫﻨﻤﺎﯾﺎن ﻃﺮﯾﻘﺖ ﻣﺮﺗﻀﻮی را ﻣﺸﻌﻞدار
ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﻃﺮﯾﻘﺖ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ،از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎﱃ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ :ﺑﻪ آﺑﺮوی ﻣﺤﻤﺪ و آل ﻣﺤﻤﺪ)ص( ﻇﻬﻮر آن

ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻣﻨﺠﯽ ﺑﺸﺮﯾﺖ و ﻗﺎﺋﻢ آل ﻣﺤﻤﺪ)ص( ﯾﻌﻨﯽ اﻣﺎم دوازدﻫﻢ ﺣﺠﺔﺑﻦاﻟﺤﺴﻦ اﻟﻌﺴﮑﺮی را ﺗﻌﺠﯿﻞ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﺑﻤﻨّﻪ و
ﮐﺮﻣﻪ آﻣﲔ ﯾﺎ رباﻟﻌﺎﻟﻤﲔ .

در ﺗﻨﻈﯿﻢ و آﻣﺎده ﺳﺎﺧﱳ اﯾﻦ ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﯾﺎدداﺷﺘﻬﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪهای ﺑﯿﺶ ﻧﺒﻮد ﺑﺮادر اﯾﻤﺎﻧﯽ وﮔﺮاﻣﯽ آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس

ﺣﺎج ﺳﯿّﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻣﻮﺳﻮی ﺳﻌﯿﺪی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺪ ّﯾﺖ و ﺻﺪاﻗﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﺼﺤﯿﺢ وﮔﺮدآوری آﻧﺮا ﺑﻌﻬﺪه

ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﲔ ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺮادران ﮔﺮاﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺤﻮی اﻋﻢ از ﺻﻮری و ﻣﻌﻨﻮی در ﺗﮑﻤﯿﻞ آن ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ از
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل اﺟﺮ و ﭘﺎداش دارﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﺖ دارم.
ﺧﺎک ﭘﺎی ﻓﻘﺮا
ﺣﺎج ﻣﺤﻤّﺪ-رﺿﺎﺧﺎﻧﯽ

۷

آﻏﺎز ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﮑّﻪ ﻣﻌﻈّﻤﻪ

۸

ﺣﺮﮐﺖ از ﺗﻬﺮان
ﺑﻪ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﭘﺮوردﮔﺎر ﯾﮑﺘﺎ روز ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﭼﻬﺎرم ﻣﺤﺮماﻟﺤﺮام  ۱۳۹۰ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ۱۳۴۸
ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻬﺎر و ﻧﯿﻢ ﺻﺒﺢ ﺑﻪ اﺗﻔّﺎق آﻗﺎﯾﺎن ﮐﺎﻇﻢ رﺿﺎﺧﺎﻧﯽ و ﺑﻬﻤﻦ رﺿﺎﺧﺎﻧﯽ ﺳﺮدﻓﱰ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ

ﺷﻤﺎره  ۲۶۴ﻋﺎزم ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﲔاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻬﺮان ﺷﺪﯾﻢ.

۳

ﻼ
ﺟﻨﺎﺑﺎن آﻗﺎﯾﺎن ﺣﺎج ﻣﺤﻤﺪ راﺳﺘﲔ »دروﯾﺶ روﻧﻘﻌﻠﯽ« و ﺣﺎج ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤّﺪ ﺷﺮﯾﻌﺖ »دروﯾﺶ ﻫﻤﺘﻌﻠﯽ« ﻗﺒ ً
ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.

در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺣﻀﺮت آﻗﺎی ﺣﺎج ﺳﻠﻄﺎنﺣﺴﲔ ﺗﺎﺑﻨﺪه »رﺿﺎﻋﻠﯿﺸﺎه« وارد ﻓﺮودﮔﺎه ﺷﺪﻧﺪ .ﺟﻨﺎﺑﺎن آﻗﺎﯾﺎن ﺣﺎج ﺷﯿﺦ
ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ ﺻﻮﻓﯽ »دروﯾﺶ ﻋﺰﺗﻌﻠﯽ« ٤و ﺣﺎج ﺳﯿّﺪ ﻫﺒﺔ اﻟﻠّﻪ ﺟﺬﺑﯽ »دروﯾﺶ ﺛﺎﺑﺘﻌﻠﯽ« ٥ﺑﻌﺪاً ﺷﺮﻓﯿﺎب ﺷﺪﻧﺪ.

ﻓﻘﺮا ﺣﻠﻘﻪوار ﺑﺮای ﺑﺪرﻗﮥ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ٦اﺟﺘﻤﺎع ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﻌﻈّﻢﻟﻪ در ﯾﮑﯽ از اﻃﺎقﻫﺎی ﻓﺮودﮔﺎه اﻗﺎﻣﮥ ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ
ﻈﻢﻟﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از:
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ داﺧﻞ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺟﺖ ﭘﺮواز ﺷﻤﺎره  ۶۲۳ﺷﺪﯾﻢ .ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﻣﻌ ّ

ﺟﻨﺎب ﺣﺎج آﻗﺎی راﺳﺘﲔ ،آﻗﺎی ﺣﺎج ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ ﻣﺼﺪاﻗﯽ ،آﻗﺎی اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻣﺼﺪاﻗﯽ ،آﻗﺎی ﺣﺎج ﻣﻬﺪی
ﻣﻠﮏﺻﺎﻟﺤﯽ و ﻧﮕﺎرﻧﺪه اﯾﻦ ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻤّﺪ رﺿﺎﺧﺎﻧﯽ.

ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ در ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺶ و ﭘﺎﻧﺰده دﻗﯿﻘﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﭘﺮوازﮐﺮد و در ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻔﺖ و ﭘﺎﻧﺰده دﻗﯿﻘﻪ در ﻓﺮودﮔﺎه اﺻﻔﻬﺎن
ﻓﺮود آﻣﺪ.

ﻓﻘﺮای اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎ ﺣﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻗّﻒ ﻣﺨﺘﺼﺮی از ﻓﺮودﮔﺎه اﺻﻔﻬﺎن ﺣﺮﮐﺖ
ﻧﻤﻮدﯾﻢ .آﻗﺎی اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻣﺼﺪاﻗﯽ اﺷﻌﺎر زﯾﺮ را ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮﺷﯽ ﺷﺮوع ﺑﻪ زﻣﺰﻣﻪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:
»ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ«

ﺻﺒﺢ ﺷﺪ ﺳﺎﻗﯽ ﺑﯿﺎ ﺑﮕﺸﺎ در ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ را

ﻫﻤﭽﻮ ﺧﻮر در دور اﻧﺪاز از ﮐﺮم ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ را

زﻧﮓ ﻏﲑ اوّل زﻣﺮآت دل ﺧﻮد ﭘﺎک ﮐﻦ

واﻧﮕﻬﯽ ﺑﻨﮕﺮ در آن ﻋﮑﺲ رخ ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ را

ﺑﻨﮕﺮاﯾﺪل ،ﭼﻮن زﺑﻬﺮ وﺻﻞ اﻧﺪر ﭘﺎی ﺷﻤﻊ

ﺟﺎن ﻓﺸﺎﻧﯿﻬﺎﺳﺖ ﻫﺮ ﺷﺐ ﺗﺎ ﺳﺤﺮ ﭘﺮواﻧﻪ را

۷

در ﻧﯿﺎﺑﯽ ﻫﺮﮔﺰ اﺳﺮارِ ﻣﯽ و ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ را

ﺧﺎﻧﮥ ﮔِﻞ را زﯾﺎرت ﺗﺎ ﺑِﮑﯽ ای ژﻧﺪهﭘﻮش

در ﺣﺮﯾﻢ دل ﺑﺒﺎﯾﺪ ﺟﺴﺖ ﺻﺎﺣﺒﺨﺎﻧﻪ را

ﺗﺎ ﻧﮕﺮدی ﻗﻄﺮهﺳﺎن ﻣﺴﺘﻐﺮق ﺑﺤﺮ ﻓﻨﺎ

ﮐﯽ ﺑﺮآری از ﺻﺪف آن ﮔﻮﻫﺮ ﯾﮑﺪاﻧﻪ را

ﮐﺲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ دﯾﺪ ﻫﺸﯿﺎرم زﻣﺴﺘﯽ ﺗﺎ اﺑﺪ

ﺗﺎ ﻧﮕﺮدی ﻣﺴﺖ ﺟﺎم ﻋﺸﻖ ﭼﻮن ﻧﻮرﻋﻠﯽ

ﮔﺮ ﺷﺒﯽ ﺑﯿﻨﻢ ﺑﺨﻮاب آن ﻧﺮﮔﺲ ﻣﺴﺘﺎﻧﻪ را

ﻓﺮودﮔﺎه ﺷﲑاز
ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺸﺖ و ﻧﯿﻢ وارد ﻓﺮودﮔﺎه ﺷﲑاز ﺷﺪﯾﻢ؛ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ و ﺣﺎج آﻗﺎی راﺳﺘﲔ ﺑﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ رﺋﯿﺲ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺑﻘﯿّﻪ

ﺑﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ آﻗﺎی اﻓﺸﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﺰل آﻗﺎی ﻧﺪﯾﻤﯽ ﻣﻌﺎون ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﲑاز ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻓﻘﺮای ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ ﻣﺤﺒّﺖ اﺳﺖ وارد
ﺷﺪﯾﻢ.
 -۳ﺷﺮح ﺣﺎل ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻬﻢ در ﮐﺘﺎب زﯾﺎرت ﺧﺎﻧﮥ ﺧﺪا درج ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

 -٤ﺷﺮح ﺣﺎل ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻬﻢ در ﮐﺘﺎب زﯾﺎرت ﺧﺎﻧﮥ ﺧﺪا درج ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

 -٥ﺷﺮح ﺣﺎل ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻬﻢ در ﮐﺘﺎب زﯾﺎرت ﺧﺎﻧﮥ ﺧﺪا درج ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

-٦در ﻣﱳ ﮐﺘﺎب ﻫﺮﮐﺠﺎ ﮐﻠﻤﮥ »ﺣﻀﺮت آﻗﺎ« ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺣﺎج ﺳﻠﻄﺎﻧﺤﺴﲔ ﺗﺎﺑﻨﺪه »رﺿﺎ ﻋﻠﯿﺸﺎه« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ

 -۷اﺷﻌﺎر ﻣﺬﮐﻮر ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺳﺮود ٔه ﺷﯿﺦ اﻟﻤﺸﺎﯾﺦ دوّم ﺟﻨﺎب ﻧﻮرﻋﻠﯿﺸﺎه اوّل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای اﻃّﻼع از ﺷﺮح ﺣﺎل ﻣﻌﻈّﻢﻟﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب

رﻫﱪان ﻃﺮﯾﻘﺖ و ﻋﺮﻓﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ.

۹

ﺷﺨﺼﯽ در ﻣﻮرد ﻧﯿﺎﺑﺖ ﺣﺞّ از ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺳﺆال ﮐﺮد؛ ﻣﻌﻈّﻢﻟﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :آﻧﻬﺎﺋﯿﮑﻪ ﻧﯿﺎﺑﺖ ﺑﺪﻫﮑﺎرﻧﺪ ،ﺑﻬﱰ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺣﺞّ واﺟﺐ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﺮوﻧﺪ و ﻧﯿﺎﺑﺖ ﻫﻢ ﺑﮕﲑﻧﺪ «.در ﻣﻮرد ﻣﺰار ﺣﻀﺮت آﻗﺎی رﺣﻤﺘﻌﻠﯿﺸﺎه ﺷﲑازی

۸

ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﻗﺒﻞ از ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ﺑﺮای ﺗﻌﻤﲑ اﻗﺪام ﺷﻮد«.

ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه ﭘﺪر آﻗﺎی اﻓﺸﺎرﮐﻪ از ﻓﻘﺮای ﺻﺪﯾﻖ و ﺑﺎ ﻣﺤﺒّﺖ ﺷﲑاز ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﺿﻤﻦ ﻋﺮض ﺗﻮدﯾﻊ

اﯾﻦ اﺷﻌﺎر را ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ:

اﮔﺮ ﻣﺴﺘﺎن ﻣﺴﺘﯿﻢ از ﺗﻮ اﯾﻤﺎن

اﮔﺮ ﺑﯽﭘﺎ و دﺳﺘﯿﻢ از ﺗﻮ اﯾﻤﺎن

اﮔﺮ ﻫﻨﺪو ،اﮔﺮ ﮔﱪ ،ار ﻣﺴﻠﻤﺎن

ﺑﻬﺮ ﻣﻠّﺖ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ از ﺗﻮ اﯾﻤﺎن

ﻓﺮودﮔﺎه ﻇﻬﺮان

ﺳﺎﻋﺖ ده و ﻧﯿﻢ از ﻣﻨﺰل آﻗﺎی ﻧﺪﯾﻤﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﻪ ﻃﺮف ﻓﺮودﮔﺎه ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .ﻓﻘﺮای ﺷﲑاز ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﻣﺤﺒّﺖ ﺑﺮای
ﺑﺪرﻗﻪ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﭼﻮن ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺗﺄﺧﲑ داﺷﺖ ،ﻓﻘﺮا در رﺳﺘﻮران ﻓﺮودﮔﺎه ﻧﺸﺴﺘﻪ وﮐﺴﺐ ﻓﯿﺾ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ.

در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ دوازده وارد ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﺟﺖ ﮐﺸﻮر ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﺷﺪﯾﻢ؛ اﯾﻦ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ در ﺳﺎﻋﺖ  ۱۵/۱۲دﻗﯿﻘﻪ

ﺑﻤﻘﺼﺪ ﻇﻬﺮان ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد و در ﺳﺎﻋﺖ  ۱۰/۱۳در ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺰﻣﲔ ﻧﺸﺴﺖ.

ورود ﺑﻪ ﻇﻬﺮان
ﻇﻬﺮان ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﺎط ﻧﻔﺖﺧﯿﺰ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺗﻌﻠّﻖ دارد .اﯾﻦ ﺷﻬﺮ در ﺳﺎل  ۱۹۴۶در ﺳﺎﺣﻞ
ﺷﺮﻗﯽ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ »آراﻣﮑﻮ« ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ؛ ﻣﻘّﺮ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ و

ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺟﻤﻌﯿّﺖ آن ﺣﺪود  ۰۰۰/۱۷۰ﻧﻔﺮ ﺑﻮده و دارای ﻓﺮودﮔﺎه
ﺑﲔاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺿﻤﻨﺎً دو ﺷﻬﺮ ﻣﻬﻢ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﻨﺎﻣﻬﺎی دﻣﺎم و ﺧﱪ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺷﻬﺮ ﻇﻬﺮان واﻗﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ.
در ﺳﺎﻋﺖ  ۳۰/۱۴ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﮔﻤﺮﮐﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ .ﺑﺮای ﺻﺮف ﻧﺎﻫﺎر ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﻓﺮودﮔﺎه رﻓﺘﯿﻢ ﺑﺮای ﻧﺎﻫﺎر ﺷﺶ ﻧﻔﺮ

 ۷۰رﯾﺎل ﺳﻌﻮدی ۹ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪ .در ﺳﺎﻋﺖ  ۳۰/۱۵ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﺟﺎﺑﺮ داﺧﻞ ﺷﻬﺮ رﻓﺘﯿﻢ .از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﻓﯿﻖ اﻟﻬﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎﻟﻢ

ﺷﺪه و ﭼﻨﲔ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ در ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮﺗﺸﺎن ﺑﺎﺷﻢ زﺑﺎن ﺣﺎﻟﻢ ﭼﻨﲔ ﺑﻮد:

ﺣﯿﻒ از آن ﻋﻤﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد زﯾﺴﺘﻢ

اﯾﻦ دﮔﺮ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺘﻢ ،ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺘﻢ

ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ دﯾﺮی ﻧﻤﯽﭘﺎﯾﺪ؛ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر در ﺧﻮاب ﺑﻮدم ،ﭘﺲ دﯾﮕﺮ ﭼﻪ ﺟﺎی ﻣﮋه ﺑﺮ ﻫﻢ زدن
اﺳﺖ .ﯾﻘﯿﻨﺎً ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺒﻮدﯾّﺖ ﺣﻖ را ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ و آرزو داﺷﺘﻢ از ﺧﻮد ﺑﲑون روم و ﺑﺎ اراده در راه ﺑﻨﺪﮔﯽ ﭘﺮوردﮔﺎر

و اﻃﺎﻋﺖ او؛ ﭘﲑوی از ﻣﻮﻻی ﺧﻮد ﻧﻤﻮده و ﺣﺘّﯽ اﻻﻣﮑﺎن ﻗﺪم ﺟﺎی ﻗﺪم او ﻧﻬﻢ ،وﱃ اﯾﻦ ﺣﺴﺮت و اﻧﺪوه دل
ﺑﻮد ﮐﻪ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ،ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ.

ﺑﻬﺮ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮد ﭘﯿﻐﻤﱪ ﮐﻪ ﻣﻦ

ﻫﻤﭽﻮ ﮐﺸﺘﯽام

۱

ﺑﻄﻮﻓﺎن

زﻣﻦ

 -۸ﻗﻄﺐ ﺳﯽ و دوّم ﺟﻨﺎب آﻗﺎی رﺣﻤﺘﻌﻠﯿﺸﺎه ﺷﲑازی؛ ﻧﺎم ﺷﺮﯾﻔﺶ ﺣﺎج زﯾﻦاﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ ،ﺗﻮﻟّﺪش در ﺳﺎل  ۱۲۰۸ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی ﻫﻨﮕﺎم
ﺗﻮﻗّﻒ واﻟﺪ ﻣﺎ ﺟﺪش در ﻋﺘﺒﺎت ﻋﺎﻟﯿﺎت در ﮐﺎﻇﻤﲔ روی داد .در ﺳﺎل  ۱۲۵۳ﮐﻪ ﺟﻨﺎب ﺣﺎج زﯾﻦاﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ ﺷﲑواﻧﯽ »ﻣﺴﺘﻌﻠﯿﺸﺎه«
رﺣﻠﺖ ﻓﺮﻣﻮد ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ و ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ آن ﺟﻨﺎب ﺑﺮ ﻣﺴﻨﺪ ارﺷﺎد ﺗﮑﯿﻪ زدﻧﺪ و ﻣﺪّت ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻫﺪاﯾﺖ ﻋﺒﺎد اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻨﺪ و
در ﺳﺎل  ۱۲۷۶ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺣﺎج ﻣﺤﻤّﺪ ﮐﺎﻇﻢ ﺳﻌﺎدﺗﻌﻠﯿﺸﺎه را ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ و ﺧﻼﻓﺖ ﺧﻮد ﺗﻌﯿﲔ ﻓﺮﻣﻮده و در ﺳﺎل  ۱۲۷۸ﺑﺮوﺿﮥ رﺿﻮان
ﺧﺮاﻣﯿﺪﻧﺪ .ﺑﺮای اﻃﻼع ﺑﯿﺸﱰ از ﺷﺮح ﺣﺎل ﻣﻌﻈّﻢﻟﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب رﻫﱪان ﻃﺮﯾﻘﺖ و ﻋﺮﻓﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ.
 -۹در آﻧﺰﻣﺎن ﻫﺮ رﯾﺎل ﺳﻌﻮدی ﻣﻌﺎدل  ۱۷رﯾﺎل اﯾﺮان ﺑﻮد.

۱۰

ﻣﺎ و اﺻﺤﺎﺑﯿﻢ ﭼﻮن ﮐﺸﺘﯽّ ﻧﻮح

ﻫﺮ ﮐﻪ دﺳﺖ اﻧﺪر زﻧﺪ ،ﯾﺎﺑﺪ ﻓﺘﻮح

در ﭘﻨﺎه ﺟﺎنِ ،ﺟﺎنﺑﺨﺸﯽ ﻗﻮی

ﯽ و در ره ﻣﯽروی
ﺧﻔﺘﻪ در ﮐﺸﺘ ّ
»ﻣﻮﻟﻮی«

ﭘﺲ از اﺳﱰاﺣﺖ و ﺻﺮف ﭼﺎی ﺑﻔﺮودﮔﺎه ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدﯾﻢ؛ ﺑﺮای اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺒﻠﻎ  ۱۳۸رﯾﺎل ﺳﻌﻮدی ﺑﻪ ﻫﺘﻞ

ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدﯾﺪ .ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﻣﻌﻤﺎری ﻗﺪﯾﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء را ﺑﺤﻀﺮت آﻗﺎ اﻗﺘﺪا

ﻧﻤﻮدﯾﻢ .در آن ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻨﻈﺮم رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﺮودﮔﺎه ﺟﻠﻮهای دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﯾﻦ ﻧﻮراﻧﯿّﺖ در ﻫﻤﻪ ﻋﻮاﻟﻢ ﻇﻬﻮر

ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺮ ﻧﻮﯾﺲ اﺣﻮال ﭘﲑ راه دان

ﭘﲑ را ﺑﮕﺰﯾﻦ و ﻋﲔ راه دان

ﭘﲑ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺧﻠﻘﺎن ﺗﲑﻣﺎه

ﺧﻠﻖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺒﻨﺪ و ﭘﲑ ﻣﺎه

ﭘﲑ را ﺑﮕﺰﯾﻦ ،ﮐﻪ ﺑﯽﭘﲑ اﯾﻦ ﺳﻔﺮ

ﻫﺴﺖ ﺑﺲ ﭘﺮ آﻓﺖ و ﺧﻮف و ﺧﻄﺮ

آن رﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎ ﺗﻮ رﻓﺘﻪای

ﺑﯽ ﻗﻼووز

ﻫﺮ ﮐﻪ او ﺑﯽﻣﺮﺷﺪی در راه ﺷﺪ

او زﻏﻮﻻن ﮔﻤﺮه و در ﭼﺎه ﺷﺪ

ﮐﻮز ﺣﻖ ﭘﲑ اﺳﺖ و ﻧﺰ اﯾّﺎم ﭘﲑ

ﮐﺮدهام ﺑﺨﺖ ﺟﻮان را ﻧﺎم ﭘﲑ

ﭘﺲ رﻫﯽ را ﮐﻪ ﻧﺮﻓﺘﺴﺘﯽ ﺗﻮ ﻫﯿﭻ

۱۰

اﻧﺪر آن آﺷﻔﺘﻪای

ﻫﲔ ﻣﺮو ﺗﻨﻬﺎ ز رﻫﱪ ﺳﺮ ﻣﭙﯿﭻ

ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺸﺖ و ده دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺳﻮار ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺷﺪﯾﻢ و ﺑﻤﻘﺼﺪ رﯾﺎض ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ.

»ﻣﻮﻟﻮی«
ﺣﻀﺮت آﻗﺎ و ﺣﺎج آﻗﺎی راﺳﺘﲔ در ردﯾﻒ ﺟﻠﻮی ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ،ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﻌﻈّﻢﻟﻪ و ﺑﺮادران ﻣﺼﺪاﻗﯽ و ﺣﺎج
آﻗﺎی ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﻠﺤﯽ در ﺳﻪ ردﯾﻒ ﻓﺎﺻﻠﻪ در ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.

ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۹ﭼﺮاﻏﻬﺎی ﺷﻬﺮ رﯾﺎض ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﺐ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﻠﻮه ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ
ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ در ﻓﺮودﮔﺎه رﯾﺎض ﺑﺰﻣﲔ ﻧﺸﺴﺖ.

ورود ﺑﻪ رﯾﺎض
اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿّﺘﯽ در ﺣﺪود  ۷۵۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ و ﻣﺮﮐﺰ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن اﺳﺖ ۱۱و ﺑﻌﻠّﺖ ﻗﺮارﮔﺮﻓﱳ در ﻣﺮاﮐﺰ

ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰ و ﺑﺎﻏﻬﺎی ﺧﺮﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﻢ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد و در ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﮐﺸﻮر ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی در ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺳﻄﯽ ﺑﻨﺎم
ﻧﺠﺪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

در ﻃﯽ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل اﺧﲑ ﺟﻤﻌ ّﯿﺖ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ رو ﺑﻪ ازدﯾﺎد ﻧﻬﺎده و ﻋﻤﺎرات و ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻣﻌﺘﱪ و ﻣﺘﻌﺪدّی در آن اﯾﺠﺎد

ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

در ﮐﻨﺎر ﺷﻬﺮ ﻗﺪﯾﻤﯽ ،ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﻌﺎﺑﺮ وﺳﯿﻊ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﻨﺎﻫﺎی اداری و دوﻟﺘﯽ ﻋﻈﯿﻢ و ﻣﺪرن ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه

اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻗﺼﻮر ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺑﺼﻮرت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای واﺣﺪ و ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ و ﻣﺤﻔﻮظ در ﻣﺤﻮﻃﻪای رﻓﯿﻊ و ﺑﺎ

ﺣﯿﺎطﻫﺎی ﻋﺎﱃ و اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﻨﺎ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .داﻧﺸﮕﺎه رﯾﺎض از ﻫﺸﺖ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه و ﻧﯿﺰ
داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘّﻞ زﺑﺎن ﻋﺮب و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ از ﻣﻬﻤﱰﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ و ادﺑﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺬﮐﻮر
 -۱۰راﻫﻨﻤﺎ -دﻟﯿﻞ

 -۱۱ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ اﻃّﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺟﻤﻌّﯿﺖ ﺷﻬﺮ ،ارزش ﭘﻮل و ﻏﲑه داده ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ

اﺳﺖ.

۱۱

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ در اﯾﻦ ﺑﻨﺎ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻮﻗّﻒ در رﯾﺎض» ﺟﻤﻌﻪ «۲۲/۱۲/۴۸

ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ ده و ﻧﯿﻢ ﺷﺐ در دواﺋﺮ ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺟ ّﺪه ﻣﻌﻄّﻞ ﺷﺪﯾﻢ وﱃ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺣﻮاﱃ ﻧﯿﻤﻪﺷﺐ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺎ
ﺑﺴﻮی ﺟﺪّه اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.

ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی آﻗﺎی اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻣﺼﺪاﻗﯽ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺐ را در رﯾﺎض اﺳﱰاﺣﺖ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ.

ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت اداری و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﭼﻤﺪاﻧﻬﺎ ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ﯾﺎزده و ﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﺳﻤﲑاﻣﯿﺲ رﻓﺘﯿﻢ؛ آﻗﺎی ﻣﻠﮏ

ﺻﺎﻟﺤﯽ در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺪت ﺗﺐ ﺷﺪﯾﺪی داﺷﺖ ،ﻣﻌﺬﻟﻚ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺑﺮدﺑﺎری و ﺷﻮق ﻓﺮاوان آرزوﻣﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در

ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻮﻻﯾﺶ اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻈﻢﻟﻪ در ﺳﻪ اﻃﺎق اﺳﱰاﺣﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ :ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺣﻀﺮت آﻗﺎ و ﺣﻘﲑ ،ﺟﻨﺎب ﺣﺎج آﻗﺎی راﺳﺘﲔ و ﺣﺎج
ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر ﻣﻌ ّ
آﻗﺎی ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺤﯽ ،و ﺑﺮادران ﻣﺼﺪاﻗﯽ.

ﺑﻌﺪ از ادای ﻓﺮﯾﻀﻪ ﺻﺒﺢ و اﺳﺘﻤﺎع ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ،ﺑﺎ اﻧﺪوه ﻓﺮاوان ﮔﺮﯾﺴﺘﻢ و از ﮐﻤﯽ ﻫﻤّﺖ ﺧﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺠﻞ و

ﺷﺮﻣﺴﺎر ﺷﺪم ،ﻣﻌﺬﻟﻚ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﻣﯿﺪوار ﺑﺎﻟﻄﺎف و ﻋﻨﺎﯾﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻬﺮﺑﺎن و ﺷﻔﺎﻋﺖ اوﻟﯿﺎء ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه او ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ.
ﺑﻘﻮل ﺷﺎدروان ﺣﺎج ﻣﲑزا ﺣﺒﯿﺐاﻟﻠّﻪ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ:

ﻣﮑﻦ اﻧﮑﺎرﮐﻪ از ﻫﻤّﺖ ﻣﺮدان ﭼﻪ ﻋﺠﺐ

ﻣﻮر ﺑﻮدم ﻧﻔﺲ ﭘﲑ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﻢ ﮐﺮد

ﻣﺮدهای ﺑﻮدم ،ﭘﻮﺳﯿﺪه ﺗﻦ اﻧﺪر ﺑﮑﻔﻦ

ﻧﻔﺤّﮥ ﻋﯿﺴﻮی آﻣﺪ ،ﻫﻤﻪ ﺗﻦ ﺟﺎﻧﻢ ﮐﺮد

ﺗﺎﻓﺖ از روزن دل ،ﺣﻀﺮت ﺳﻠﻤﺎﻧﻢ ﮐﺮد

ﮔﱪﮐﯽ ﺑﻮدم ﺑﻬﺮوز ﻟﻘﺐ؛ ﻧﻮر رﺳﻮل

دﯾﻮ ﺑﻮدم ،ﮐﺮم و ﻟﻄﻒ ﺗﻮ اﻧﺴﺎﻧﻢ ﮐﺮد

آدﻣﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ اَرْ ﺷﺎﮐﺮ ﻧﻌﻤﺖ ﻧﺒﻮم

دَرد ﺑﻮدم ،ﻧﻈﺮ ﻟﻄﻒ ﺗﻮ درﻣﺎﻧﻢ ﮐﺮد

دُرد ﺑﻮدم ﮐﺮم وﺟﻮد ﺗﻮ ﺑﺨﺸﯿﺪ ﺻﻔﺎ

ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺣﺎج آﻗﺎی راﺳﺘﲔ ﺑﻪ ﮔﺮدش و ﭘﯿﺎدهروی داﺧﻞ ﺷﻬﺮ ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ؛ ﺿﻤﻨﺎً ﺑﺮای ﻓﻘﺮای ﺗﻬﺮان ﺗﻠﮕﺮاﻓﯽ
ﺗﻬﯿّﻪ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮدﻧﺪﮐﻪ ﻣﻘﺮّرﮔﺮدﯾﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﺣﺎج ﻋﻠﯽ آﻗﺎ ﺗﺎﺑﻨﺪه ﻣﺨﺎﺑﺮه ﺷﻮد ،وﱃ ﭼﻮن ﺻﺒﺢ ﺟﻤﻌﻪ ادارات ﺗﻌﻄﯿﻞ

ﺑﻮد ﻗﺮار ﺷﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺳﻪ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺗﻠﮕﺮاف ﻧﻤﺎﯾﻢ.

ﭘﺲ از ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺑﻪ ﻫﺘﻞ و ﺗﻮﻗّﻒ ﻣﺨﺘﺼﺮی ﻫﻤﮕﯽ در ﻣﻌﯿّﺖ ﺣﻀﺮت اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻗﺮار ﺳﺎﻋﺘﯽ ۱۰
رﯾﺎل ﺳﻌﻮدی ﺑﺮای ﮔﺮدش ﺑﺸﻬﺮ رﻓﺘﯿﻢ .ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﭼﻨﺪ ﺧﯿﺎﺑﺎن در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ده ﺻﺒﺢ از ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ

»اﻟﺪّﯾﺮه« ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺑﺰرگ ﺑﻮد ﺑﺎزدﯾﺪ ﻧﻤﻮدﯾﻢ .در ﺑﺎﻻی ﯾﮑﯽ از درﺑﻬﺎی ﻣﺴﺠﺪ ﺟﻤﻠﮥ» :ﻻ

اﻟﻪ اﻟّﺎ اﻟﻠّﻪ ،ﻣﺤﻤّﺪ رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ« و در ﻻﺑﻼی درب دﯾﮕﺮ »وَأَﻗِﻢِ اﻟﺼﱠﻼَةَ ﻃَﺮَﻓَﻲِ اﻟﻨﱠﻬَﺎرِ وَزُﻟَﻔًﺎ ﻣﱢﻦَ اﻟﻠﱠﻴْﻞِ« ۱۲ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه

ﺑﻮد ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎن دﯾﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﺎﺻﺮﯾّﻪ رﻓﺘﯿﻢ .در دو ﻃﺮف ﺧﯿﺎﺑﺎن درﺧﺘﺎن اﮐﺎﻟﯿﭙﺘﻮس ،ﮐﺎج و ﺳﺪر

ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺼﻮر ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻗﺮار دارد.

در ﻣﺠﺎورت اﯾﻦ ﻗﺼﻮر ﺑﺎ ﺷﮑﻮه :ﺑﺎ ﺗﺰﺋﯿﻨﺎت ﻓﻮقاﻟﻌﺎده و ﮔﺮاﻧﻘﯿﻤﺖ؛ اﻃﻔﺎﱃ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ؛ ﮐﻪ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی آﻧﻬﺎ
ﮐﻬﻨﻪ ،ﺑﺎ ﭘﺎی ﺑﺮﻫﻨﻪ ﮐﻪ ﺑﻌﻮض ﭼﻔﯿﻪ ﻋِﮕﺎل؛ ﮔﻮﻧﯽ وﮐﯿﺴﻪﻫﺎی ﮐﺮﺑﺎس ﺑﺴﺮ داﺷﺘﻨﺪ.

در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۱۱ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﻣﺮاﺟﻌﺖ و ﭘﺲ از اﺳﱰاﺣﺖ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺷﺎرع اﻟﻤﻄﺎر و از آﻧﺠﺎ در ﻣﻌﯿّﺖ ﺣﻀﺮت
اﯾﺸﺎن و ﺣﺎج آﻗﺎی راﺳﺘﲔ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ رﻓﺘﯿﻢ .ﺗﻤﺎم ﺻﺤﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻤﻠﻮ از ﺟﻤﻌﯿّﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ اﮐﺜﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی

ﻧﻈﯿﻒ در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ و دارای ﺑﻨﺎی ﻣﺪرن و زﯾﺒﺎ ﺑﻮد.
 -۱۲اﺷﺎره ﺑﻪ آﯾﮥ  ۱۱۴ﺳﻮرهٔ ﻫﻮد ﯾﻌﻨﯽ :ﺑﭙﺎی دار ﻧﻤﺎز را در ﻫﺮ ﻃﺮف روز »اول و آﺧﺮ« و ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺷﺐ.

۱۲

در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﯿﻤّﻦ و ﺗﱪّک ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻮﻻی ﻣﺘﻘﯿّﺎن ﺣﻀﺮت اﻣﲑاﻟﻤﺆﻣﻨﲔ ﻋﻠﯽﷷ را از ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ
ﺗﺮﺟﻤﻪ آﻗﺎی دﮐﱰ ﺳﯿّﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﺷﻬﯿﺪی اﺳﺘﻨﺴﺎخ و ﺑﺎﻃّﻼع ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ:

»آﯾﺎ ﻧﺪﯾﺪﯾﺪ آﻧﺎﻧﮑﻪ آرزوﻫﺎی دور و دراز در ﺳﺮ داﺷﺘﻨﺪ و ﮐﺎﺧﻬﺎی اﺳﺘﻮار ﻣﯽاﻓﺮاﺷﺘﻨﺪ ،و ﻣﺎﻟﻬﺎی ﻓﺮاوان

ﻣﯽاﻧﺒﺎﺷﺘﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺷﺎن ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﮔﺮدﯾﺪ و ﮔﺮدآوردهﻫﺎﺷﺎن ﺗﺒﺎه و ﭘﺮﯾﺸﺎن؛ و ﻣﺎﻟﻬﺎﺷﺎن از آنِ وارﺛﺎن ،و
زﻧﺎﻧﺸﺎن در ﺧﺎﻧﮥ اﯾﻦ و آن؟

ﻧﻪ ﺑﺮ ﮐِﺮدار ﻧﯿﮏ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﻨﺪ و ﻧﻪ ﻋﺬری ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮاﺳﺖ از ﮐﺮدار زﺷﺖ و ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ .ﭘﺲ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﺮس از
ﭘﺮوردﮔﺎر را ﺷﻌﺎر ﺧﻮد ﺳﺎزد ،در ﮐﺎر ﺧﲑ از اﻗﺮان ﺧﻮﯾﺶ ﭘﯿﺶ ﺗﺎزد .ﮐﺮدارش ﭘﲑوز و ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه و ﭘﺎداش ﺗﻤﺎم ﺑﺪو
رﺳﺪ.

ﭘﺲ ﺗﻘﻮی را ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺷﻤﺎرﯾﺪ و ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺧﻮر ﺑﻬﺸﺖ اﺳﺖ روی آورﯾﺪ؛ ﮐﻪ دﻧﯿﺎ را ﻧﯿﺎﻓﺮﯾﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎودان

در آن ﺑﺴﺮ ﺑﺮﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ آﻓﺮﯾﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ زود از آن ﺑﮕﺬرﯾﺪ و ازﮐﺮدار ﻧﯿﮏ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺗﻮﺷﻪای ﻓﺮاﻫﻢ آورﯾﺪ.
ﭘﺲ در اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﺷﺘﺎﺑﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﭘﺮدازﯾﺪ و ﮐﺮدار ﻧﯿﮏ را ﭼﻮن ﻣﺮﮐﺒﺎن راﻫﻮار ﺑﺮای رﻓﱳ آﻣﺎده ﺳﺎزﯾﺪ.

در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ،ﺑﻬﺸﺖ ﻋﺪل و ﻣﺴﺎوات ﺑﻨﯿﺎن ﮐﺮد و درﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﻬﺸﺖ
ﺑﺮﯾﻦ را ﺑﺮ روی ﻧﮋادﻫﺎ و ﻣﻠّﺖﻫﺎ ﮔﺸﻮد.
آﻧﮑﺲ ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﻪ ﺗﻘﻮی و ﻓﻀﯿﻠﺖ ،ﺑﻠﻨﺪی ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﭘﺴﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺷﻤﺎ ﻫﻢ وﯾﺮا ﭘﺴﺖ ﻣﺸﻤﺎرﯾﺪ ،و آن

ﮐﺴﺎﻧﺮا ﮐﻪ دﻧﯿﺎ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ و ﺑﺮ اﺟﺘﻤﺎع ﻗﺪرت و ﻋﻈﻤﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﻋﻈﯿﻢ و ﻋﺎﱃ ﻧﺪاﻧﯿﺪ؛ زﯾﺮا دﻧﯿﺎ ﮐﻮﭼﮑﱰ و
ﺧﻔﯿﻒﺗﺮ از آن ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ وﺿﻌﯿﺘﯽ را ﺷﺮﯾﻒ و ﻓﺮوﻣﺎﯾﻪای را ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﺑﺪارد«.

ورود ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺟﺪّه
ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻬﺎر و ﻧﯿﻢ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺟﺪّه ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه رﯾﺎض رﻓﺘﯿﻢ؛ ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ﭘﻨﺞ و ﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﺟﺪّﯾّﺖ و ﭘﺸﺘﮑﺎر
ﺑﺮادران ﻣﺼﺪاﻗﯽ اﺷﯿﺎﺋﯽ را ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﯿﻢ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ.

ﺟﻤﻌﯿّﺖ زﯾﺎدی ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً اروﭘﺎﺋﯽ و اﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ در اﻧﺘﻈﺎر ﭘﺮواز ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .اﺗﻔّﺎق ﺟﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ رخ داد
ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﻧﻤﻮدن دﺳﺖ ﯾﮑﻤﺮد ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳّﻂ آﻗﺎی ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﺑﻮد؛ دﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﺮد؛ ﺑﻌﻠّﺖ ﻋﺠﻠﻪای ﮐﻪ
ﺑﺮای ﺳﻮار ﺷﺪن ﺑﻪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ داﺷﺖ ﺑﺎ اﺻﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﭼﻤﺪان ﺧﻮدش زﺧﻢ ﺑﺮداﺷﺖ و ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ ﮐﻪ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﺑﺎ

دﺳﺖ ﺧﻮن آﻟﻮدش ﭼﻪ ﮐﻨﺪ ،آﻗﺎی ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻒ ﮐﻤﮑﻬﺎی اوﻟﯿّﻪاش ﺑﻪ ﻃﺮف او رﻓﺖ و ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ

دﺳﺘﺶ را ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﻧﻤﻮد .ﻣﺮد ﻋﺮب ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﭼﻨﲔ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ و ﻣﺤﺒّﺖ را ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﺎ ﺣﲑت ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﲑه ﺷﺪ و ﺿﻤﻦ
اﻇﻬﺎر ﺗﺸﮑّﺮ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﺎر را از آﻗﺎی اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻣﺼﺪاﻗﯽ ﺳﺆال ﻧﻤﻮد .ﻣﺸﺎراﻟﯿﻪ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﺷﯿﻌﻪ

و دروﯾﺶ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺑﻪ ﻣﺎ دﺳﺘﻮر دادهاﻧﺪﮐﻪ در ﺣﺪود ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﮥ ﻣﺨﻠﻮق ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﻣﺤﺒّﺖ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ .در

اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﺗﯿﻤّﻦ و ﺗﱪّک ﺷﻤﻪای از رﺳﺎﻟﮥ ﺷﺮﯾﻔﻪ »ﭘﻨﺪﺻﺎﻟﺢ« اﺛﺮ ﻣﻮﻻﻧﺎ اﻟﻤﻌﻈّﻢ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی »ﺻﺎﻟﺤﻌﻠﯿﺸﺎه«
ﮐﻪ درﺑﺎرهٔ ﻣﺤﺒّﺖ و ﺗﺮﺣّﻢ ﺑﺨﻠﻖ ﻣﺮﻗﻮم ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ ﻣﯽﻧﮕﺎرم:

»ﻣﺆﻣﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﺨﻠﻖ و ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ و اﻋﺘﻨﺎء ﺑﺪﯾﺪن و ﺷﻨﯿﺪن و ﻧﯿﮏ و ﺑﺪﮔﻔﱳ آﻧﻬﺎ ﻧﺪارد؛ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﻪ را آﺛﺎر ﺣﻖ
داﻧﺴﺘﻪ ﻫﻤﻪ را دوﺳﺖ ﻣﯽدارد و دﺷﻤﻦ ﻧﮕﲑد ،و ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﺧﺼﻮﺻﺎً زﯾﺮ دﺳﺘﺎن ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺮﺣﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺧﻮد
را واﺳﻄﻪ و ﻣﺄﻣﻮر ﺧﺪﻣﺖ داﻧﺪ«.

ﺑﺎ ﻗﺒﻮل و ردّ ﺧﻠﻘﺎﻧﺖ ﭼﻪ ﮐﺎر

ﺧﺪﻣﺘﯽ ﻣﯿﮑﻦ ﺑﺮای ﮐﺮدﮔﺎر

»ﻣﻮﻟﻮی«
ﻫﻤﲔ ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻋﺸﻖ و ﻣﺤﺒّﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻬﺮﺑﺎن در ﻧﻬﺎد ﺑﺸﺮ ﺳﺮﺷﺘﻪ و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﻮام وﺟﻮد اﯾﺸﺎن ﺷﺪه؛
۱۳

ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس اﻧﺘﻈﺎم ﺗﻤﺎم ﻣﻮﺟﻮدات ،ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت اﺣﺪﯾّﺖ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻋﺸﻖ و ﻣﺤﺒّﺖ ﺑﲔ ﺧﻮد و
ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻠﻘﺖ ﺑﺮ ﻗﺮار ﻓﺮﻣﻮده ﺗﺎ آﻧﺠﺎﺋﯿﮑﻪ ﺗﻤﺎم ذرّات وﺟﻮد ﻋﺎﻟﻢ از آن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﻘﻮل ﻣﻮﻟﻮی ﻋﻠﯿﻪاﻟﺮّﺣﻤﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

از ﻣﺤﺒّﺖ ،ﺗﻠﺨﻬﺎ ﺷﲑﯾﻦ ﺷﻮد

از ﻣﺤﺒّﺖ ،ﻣﺴﻬﺎ زرّﯾﻦ ﺷﻮد

از ﻣﺤﺒّﺖ ،ﺧﺎرﻫﺎ ﮔُﻞ ﻣﯽﺷﻮد

وز ﻣﺤﺒّﺖ ،ﺳﺮﮐﻪﻫﺎ ،ﻣُﻞ ﻣﯽﺷﻮد

از ﻣﺤﺒّﺖ ،ﺳِﺠﻦ ﮔﻠﺸﻦ ﻣﯽﺷﻮد

ﺑﯽﻣﺤﺒّﺖ ،روﺿﻪ ﮔﻠﺨﻦ ﻣﯽﺷﻮد

وز ﻣﺤﺒّﺖ ،دَردﻫﺎ ﺷﺎﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮد

از ﻣﺤﺒّﺖ ،دُردﻫﺎ ،ﺻﺎﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮد

وز ﻣﺤﺒّﺖ ،دﯾﻮ ﺣﻮری ﻣﯽﺷﻮد

از ﻣﺤﺒّﺖ ،ﻧﺎر ﻧﻮری ﻣﯽﺷﻮد

از ﻣﺤﺒّﺖ ،ﺳﻨﮓ روﻏﻦ ﻣﯽﺷﻮد

ﺑﯽﻣﺤﺒّﺖ،

از ﻣﺤﺒّﺖ ،ﺣﺰن ﺷﺎدی ﻣﯽﺷﻮد

وز ﻣﺤﺒّﺖ ،ﻏﻮل ﻫﺎدی ﻣﯽﺷﻮد

از ﻣﺤﺒّﺖ ،ﻧﯿﺶ ﻧﻮﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد

ﻣﻮم

آﻫﻦ

ﻣﯽﺷﻮد

وز ﻣﺤﺒّﺖ ،ﺷﲑ ﻣﻮﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد

از ﻣﺤﺒّﺖ ،ﺳُﻘﻢ ﺻﺤّﺖ ﻣﯽﺷﻮد

وز ﻣﺤﺒّﺖ ،ﻗﻬﺮ رﺣﻤﺖ ﻣﯽﺷﻮد

از ﻣﺤﺒّﺖ ،ﻣﺮده زﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد

وز ﻣﺤﺒّﺖ ،ﺷﺎه ﺑﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﯽ ﮔﺰاﻓﻪ ﺑﺮ ﭼﻨﲔ ﺗﺨﺘﯽ ﻧﺸﺴﺖ

اﯾﻦ ﻣﺤﺒّﺖ ﻫﻢ ﻧﺘﯿﺠﻪ داﻧﺶ اﺳﺖ

ﻋﺸﻖ و ﻣﺤﺒّﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺻﻄﺮﻻب اﺳﺮار اﻟﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﻘﯿﻨﺎً ارﺳﺎل رﺳﻞ و ﺑﺮﻗﺮاری ادﯾﺎن اﻟﻬﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺑﻮﺟﻮد
آﻣﺪن ﻣﺤﺒّﺖ ﮐﺎﻣﻞ اﻟﻬﯽ ﺑﻮده و ﻧﺘﯿﺠﮥ آن ﺑﺎﻋﺚ رﺳﺘﮕﺎری دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت ﻣﯽﮔﺮدد.

ﻣﺎﯾﻪ آﻧﺠﺎ ﻋﺸﻖ و دو ﭼﺸﻢ ﺗﺮ اﺳﺖ

ﻣﺎﯾﻪ در ﺑﺎزار اﯾﻦ دﻧﯿﺎ زر اﺳﺖ

»ﻣﻮﻟﻮی«
ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺶ و ﻧﯿﻢ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ داﺧﻞ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺣﺪود  ۳۰۰ﻧﻔﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺣﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﻠﻨﺪﮔﻮی
ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎی ﻋﺮﺑﯽ و ﻓﺎرﺳﯽ اﻋﻼن ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺟﺪّه ﺣﺪود ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ و ﺑﯿﺴﺖ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻄﻮل

ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ داﺧﻞ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﻈﯿﻒ ﺑﻮد و ﻣﻬﻤﺎﻧﺪاران ﻣﺆدﺑّﺎﻧﻪ ﭘﺬﯾﺮاﺋﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ در ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻘﺮّر در
ﻓﺮودﮔﺎه ﺟﺪّه ﻓﺮود آﻣﺪ.
ﺟﺪّه »ﺷﻨﺒﻪ «۱۳٤۸/۱۲/۲۳

ﺟﺪّه ﺑﻨﺪری ﺑﺰرگ و زﯾﺒﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻨﺎر درﯾﺎی ﺳﺮخ ﻗﺮار دارد و در واﻗﻊ ﯾﮏ ﺑﻨﺪر ﺗﺠﺎرﺗﯽ اﺳﺖ .ﺳﺎﮐﻨﲔ ﺟﺪّه

ﻋﻼوه ﺑﺮ داد و ﺳﺘﺪ ﺑﻪ ﺻﯿﺪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻮﻓﻮر در آﻧﺠﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ.

ﻣﺎ در ﻫﺘﻞ ﭘﺎﻻس ﺟﺪّه ﺳﻪ اﻃﺎق ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ؛ ﺳﺤﺮ روز ﺑﻌﺪ در اﻃﺎق ﺷﻤﺎرهٔ  ۱۲۲ﻫﺘﻞ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ اﺳﱰاﺣﺖ ﻓﺮﻣﻮده

ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻊ ﺷﺪﯾﻢ .ﭘﺲ از ﺗﻼوت ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﭼﻮن ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ زود ﺑﻮد ﻣﺠﺪّد ًا
ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺎرش ﺑﺮای ﺣﺎج آﻗﺎی ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺤﯽ و رﻓﻘﺎی دﯾﮕﺮﮐﻪ ﮐﺴﺎﻟﺖ دارﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ«.

ﺑﻌﺪ ﺑﻪ اﻃﺎق آﻗﺎی ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺤﯽ رﻓﺘﯿﻢ؛ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ،ﻧﺎن و ﭼﺎی ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﺮﺣﻤﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و دﺳﺘﻮر دادﻧﺪ
ﺑﺎﺳﱰاﺣﺖ اداﻣﻪ دﻫﺪ .ﻗﺮار ﺑﻮد ﺷﻨﺒﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﻤﮑّﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ وﱃ ﺑﻌﻠّﺖ ﮐﺴﺎﻟﺖ ﺣﺎج آﻗﺎی

ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ »ﺗﺎ ﺑﻬﺒﻮدی اﯾﺸﺎن در ﺟﺪّه ﻣﯽﻣﺎﻧﯿﻢ«.

ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻔﺖ و ﻧﯿﻢ ﺑﺮای ﮔﺮدش ﺑﻪ ﮐﻨﺎر درﯾﺎ رﻓﺘﯿﻢ؛ ﻫﻮای ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻄﺒﻮع و آﻓﺘﺎب ﺗﺎزه ﻃﻠﻮع ﮐﺮده ﺑﻮد،
درﯾﺎ ﻣﻨﻈﺮهٔ دلاﻧﮕﯿﺰی داﺷﺖ .ذرّات آب و ﻣﻮﺟﻬﺎی ﻣﻨﻈّﻢ درﯾﺎ و آﻧﭽﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﺪ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺣﻀﺮت

۱٤

اﺣﺪﯾّﺖ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﻋﻈﻤﺖ ﺧﺎﻟﻖ ﯾﮑﺘﺎ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻗﺪم ﺑﻪ ﻋﺮش اﻋﻼ ﻧﺰﻧﺪ

ﮔﻞ ﺧﯿﻤﻪ ﺑﺪﺷﺖ و ﺑﺎغ و ﺻﺤﺮا ﻧﺰﻧﺪ

ﻣﻪ ﭘﺮﺳﻪ ﺑﺮ اوج آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ﻧﺰﻧﺪ

ﺗﺎ ﺑﻮﺳﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﮐﭙﺎی ﻣﻮﻻ ﻧﺰﻧﺪ

۱۳

ﭘﺲ ازﮔﺮدش و ﻗﺪم زدن در آن ﻫﻮای ﻣﻄﺒﻮع و ﻣﻨﺎﻇﺮ دلاﻧﮕﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﺎزار رﻓﺘﯿﻢ؛ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ و ﺣﺎج آﻗﺎی راﺳﺘﲔ؛

ﻫﺮ ﮐﺪام ﯾﮏ ﺟﻔﺖ ﮐﻔﺶ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮای اﺣﺮام ﺧﺮﯾﺪاری ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ .ﻓﺮوﺷﻨﺪهﻫﺎ ﮐﻪ دو ﭘﺴﺮ ﺑﭽّﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﮐﻤﯽ
ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ادب و اﺣﱰام ﺧﺎﺻّﯽ ﭼﺎی آوردﻧﺪ.

ﺣﻀﺮت آﻗﺎ اﺳﺎﻣﯽ آﻧﻬﺎ را ﺳﺆال ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ :ﺻﺎﻟﺤﻌﻠﯽ و ﺳﺎﻟﻢ .ﻣﻌﻈّﻢﻟﻪ ﺿﻤﻦ اﻇﻬﺎر ﺗﻔّﻘﺪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ

»اﺻﻠﺤﮏ اﻟﻠّﻪ و ﺳﻠّﻤﻚ اﻟﻠّﻪ«.ﭘﺲ از ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻣﺠﺪداً از آﻗﺎی ﺣﺎج ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﻋﯿﺎدت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ .در اﯾﻦ

ﻣﻮﻗﻊ ﺣﺎج ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ ﻣﺼﺪاﻗﯽ ﺷﺮﻓﯿﺎب و ﺑﺎ ﺣﺎل ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ:

اﺟﺎزه ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ ﺑﺎ دو اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺳﺮﺑﺎز ﺑﻤﮑّﻪ ﻣﮑﺮﻣّﻪ ﻋﺰﯾﻤﺖ ﻧﻤﻮده و ﻗﺒﻞ از ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻠﯿﻂ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﻮد ﺗﺎ

ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺑﺪون ﻣﻌﻄّﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﻨﻮرّه ﻣﺸﺮّف ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﻌﻈّﻢﻟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ؛ ﺿﻤﻨﺎً ﺗﻘﺎﺿﺎ

ﻧﻤﻮد ﺑﺮای ﮔﺮدش ﻃﺎﺋﻒ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﱪﻧﺪ وﱃ اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :اوّل زﯾﺎرت وﮐﺎر ﺧﺪا و ﭘﺲ از آن ﮔﺮدش«.

ﮐﺎش اﯾﻦ دﺳﺘﻮر ﻣﻬّﻢ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪﮐﻪ ﮐﺎر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﻣﻘﺪّم ﺑﺪارﯾﻢ وﮐﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮ دﻧﯿﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای

رﺿﺎی ﺧﺪا اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ.
ﭼﯿﺴﺖ ﺑﯿﮑﺎری ﮔﺮﻓﺘﺎری ﻫﻤﻪ

ﮐﺎر دﻧﯿﺎ ﭼﯿﺴﺖ ﺑﯿﮑﺎری ﻫﻤﻪ

»ﻣﻮﻟﻮی«
در ﺳﺎﻋﺖ ﯾﺎزده و رﺑﻊ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺳﺎﺣﻞ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ.

ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺣﻀﺮت آﻗﺎ و ﺣﺎج آﻗﺎی راﺳﺘﲔ و آﻗﺎی اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻣﺼﺪاﻗﯽ در ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻘﺐ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ و ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ
ﻣﺼﺪاﻗﯽ و ﺣﻘﲑ درﮐﻨﺎر راﻧﻨﺪه ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ .ﺑﻌﺪ از ﺷﺎرع اﻟﻤﯿﻨﺎ ﮔﺬﺷﺘﯿﻢ .راﻧﻨﺪه؛ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﺤﺎج ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ

ﮐﺸﺘﯽ وارد ﺟﺪّه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ۱٤.اﺑﺘﺪا از ﯾﮏ راه ﺧﺎﮐﯽ ﻋﺎزم ﺑﻨﺪر ﺷﺪﯾﻢ وﱃ ﺷﺮﻃﻪﻫﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﺷﺪﻧﺪ و

اراﺋﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻤﻮدﻧﺪﮐﻪ از راه اﺻﻠﯽ و آﺳﻔﺎﻟﺘﻪ ﺑﺮوﯾﻢ؛ ﻟﯿﮑﻦ از آن ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻊ ﺷﺪﻧﺪ.

ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﭼﻨﺪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻓﺮﻋﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ درﯾﺎ رﺳﯿﺪﯾﻢ .درﯾﺎ و ﺳﺎﺣﻞ اﻃﺮاف آن ﺑﻮﺟﺪ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ!
ﻣﻮﺟﻬﺎ ﻣﯽﻟﻐﺰﯾﺪﻧﺪ و ﻫﻨﮕﺎم رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ آرام و ﻣﻮﻗّﺮ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و ﺑﻌﺪ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻣﺤﻮ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﺣﻘﯿﻘﺖ

ﮐ ّ
ﻞ ﺷﯿﯽءٍ ﻫﺎﻟﻚ اﻟّﺎ وﺟﻬﻪ ۱٥را ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .آرزو داﺷﺘﻢ ﭼﻮ درﯾﺎ ﺑﺨﺮوش آﯾﻢ و ﺟﺬﺑﺎت اِاٰﻫﯿﻢ اﺑﺪی
ﺑﺎﺷﺪ.

ﺻﺪ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﺪ ﻧﻬﺎن؛ ﺑﯿﺤﺮف و ﻟﺐ

ﺟﺬب ﯾﺰدان ﺑﺎ اﺛﺮﻫﺎ و ﺳﺒﺐ

»ﻣﻮﻟﻮی«

ﺣﺎل ﺣﺎج آﻗﺎی ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﺧﻮب ﻧﺒﻮد؛ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﻃﺒﯿﺐ آﻣﺪ و ﭘﺲ از ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ دﻗﯿﻖ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺗﻮرﻣّﯽ در
ﭘﻬﻠﻮی ﭼﭗ اﯾﺸﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻠﯿّﻪ اﺳﺖ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ در ﯾﮑﯽ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎی اﯾﻨﺠﺎ ﯾﺎ
 -۱۳اﺛﺮﻓﻘﲑ ﺑﺰرﮔﻮار و ﺷﺎﻋﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎی ﻋﻠﯽاﺣﻤﺪیﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺮح ﺣﺎل اﯾﺸﺎن در ﮐﺘﺎب زﯾﺎرت ﺧﺎﻧﮥﺧﺪا درج ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
 -١٤ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺣﺠﺎﺟﯽ ﮐﻪ از راه درﯾﺎ وارد ﺟﺪّه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
 - ١٥اﺷﺎره ﺑﻪ آﯾﮥ ﻣﺒﺎرﮐﻪ  ۸۸از ﺳﻮر ٔه ﻗﺼﺺ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :و ﻻ ﺗﺪع ﻣﻊ اﻟﻠّﻪ «....ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﺒﻮد ﺣﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ اﻟﻠّﻪ اﺳﺖ ﻣﻌﺒﻮد
دﯾﮕﺮی را ﻣﺨﻮان؛ ﭼﻮن ﻣﻌﺒﻮدی ﺟﺰ او ﻧﯿﺴﺖ ،ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻫﻼک ﺷﻮﻧﺪه اﺳﺖ ﻣﮕﺮ وﺟﻪ او؛ ﻓﺮﻣﺎن او راﺳﺖ و ﺑﺴﻮی او ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻨﺪه
ﺷﻮﯾﺪ.

۱٥

اﯾﺮان ﺑﺴﱰی ﺷﻮد.
در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺗﺸﺮﯾﻒ آوردﻧﺪ و ﺣﺎج آﻗﺎی راﺳﺘﲔ ﻫﻢ ﺷﺮﻓﯿﺎب ﺷﺪﻧﺪ .ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻌﺮض رﺳﯿﺪ ،ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:

»اﺳﺘﺨﺎره ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﺧﺪا ﺻﻼح داﻧﺴﺖ ﻫﻤﺎن ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﻢ «.ﭘﺲ از دو اﺳﺘﺨﺎره ﺑﺎ ﻗﺮآن

ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:

»ﺑﻬﱰ اﺳﺖ وﻗﺘﯽ اﻋﻤﺎل ﻋﻤﺮه ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ﺑﺎ آﻗﺎی ﺣﺎج رﺿﺎ ﺧﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ«.

در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم آﻗﺎی ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ ﻣﺼﺪاﻗﯽ را دﯾﺪم ﺟﻠﻮی اﻃﺎق ﺣﺎج آﻗﺎی ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺤﯽ اﯾﺴﺘﺎده و ﺳﺨﺖ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺷﺪه

وﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﺮد و آﻗﺎی اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻣﺼﺪاﻗﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺣﺎج آﻗﺎی راﺳﺘﲔ اﺗﻤﺎم ﺣﺠّﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ا ﮔﺮ ﺣﺎل اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎر

ﺧﺪای ﻧﺎﮐﺮده ﺧﻮب ﻧﺸﻮد ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻫﻤﮕﯽ ﻣﺎ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺟﻮاﺑﮕﻮی ﻧﺰدﯾﮑﺎن و

دوﺳﺘﺎن وی ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﺣﺎج آﻗﺎی راﺳﺘﲔ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ  :ﭼﻮن ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ اﻧﺸﺎء اﻟﻠّﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﺮای زﯾﺎرت ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ،ﻣﻦ ﻣﻄﻤﺌﻦ

ﻫﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎﯾﺪ و ﭘﺲ از زﯾﺎرت ﺑﻮﻃﻦ ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ.

ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء اﻃ ّﻠﺎع دادﻧﺪﮐﻪ دو ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎء ﺳﻔﺎرت اﯾﺮان ﺑﺮای زﯾﺎرت ﺣﻀﺮت آﻗﺎ آﻣﺪﻧﺪ .ﺣﺎج
آﻗﺎی راﺳﺘﲔ ﺑﺎﺗﻔّﺎق آﻗﺎﯾﺎن ﻣﺼﺪاﻗﯽﻫﺎ در ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺘﻞ رﻓﺘﻨﺪ وﱃ ﺑﻨﺪه ﻧﺰد ﺣﺎج آﻗﺎی ﻣﻠﮏ

ﺻﺎﻟﺤﯽ ﮐﻪ ﺗﺐ و درد ﺷﺪﯾﺪی داﺷﺖ ﻣﺎﻧﺪه و ﭘﻤﺎدی را ﮐﻪ ﻃﺒﯿﺐ ﺑﺮای ﻣﺎﺳﺎژ درد داده ﺑﻮد روی ﺑﺎﻧﺪ اﺳﱰﯾﻠﯽ
ﻞ ورم ﮔﺬاﺷﺘﻢ .آﻗﺎی ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺤﯽ از ﺷﺪت دردﮐﯿﺴﮥ آب ﺟﻮش ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻬﯿّﻪ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﮐﺸﯿﺪه و در ﻣﺤ ّ

در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻣﺠﺪداً ﺑﺮای ﻋﯿﺎدت ﺗﺸﺮﯾﻒ آوردﻧﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺘﻞ رﻓﺘﯿﻢ .ﺣﻀﺮت آﻗﺎ
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﻣﻘﺪاری ﺳﻮپ ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ ﺑﺮای آﻗﺎی ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﺑﱪﻧﺪ.

ﻗﺒﻞ از ﺷﺎم آﻗﺎی اﺣﻤﺪ ﻋﻠﯽ اﺣﺘﺸﺎﻣﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺳﻔﺎرت ﮐﱪای اﯾﺮان اﺳﺘﺪﻋﺎی ﺗﺸﺮف ﺑﻪ ﻓﻘﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ؛ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ
دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﺷﺮﻓﯿﺎب ﺷﻮﻧﺪ.
ﮐﺴﺎﻟﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪ و ﺧﻄﺮﻧﺎک و ﺑﻬﺒﻮد ﻏﲑ ﻣﱰﻗّﺒﻪ و ﻣﻌﺠﺰهآﺳﺎی ﺣﺎج آﻗﺎی ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺤﯽ
در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﮐﻪ ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ده ﺷﺐ ﺑﻮد و ﻫﻤﮕﯽ در ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮﺗﺸﺎن ﺑﻪ اﻃﺎق ﺣﺎج آﻗﺎی ﻣﻠﮏﺻﺎﻟﺤﯽ
ﻞ ﺗﻮرّم ،ﺷﺪﯾﺪاً درد
رﻓﺘﯿﻢ؛ ﺣﺎل اﯾﺸﺎن ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺪ ﺑﻮد و ﺗﺐ ﺷﺪﯾﺪی داﺷﺘﻨﺪ ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎء ﺑﺪن اﯾﺸﺎن ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻣﺤ ّ
ﻣﯽﮐﺮد ،ﻓﻘﺮا اﺳﺘﺪﻋﺎ ﮐﺮدﻧﺪﮐﻪ ﭘﲑ ﺑﺰرﮔﻮار از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﻮاﻫﺪﮐﻪ ﻣﺸﺎراﻟﯿﻪ ﺷﻔﺎ ﯾﺎﺑﺪ زﯾﺮا ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻃﺒﯿﺐ و دارو ﻣﺆﺛﺮ

واﻗﻊ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺎﻟﮥ ﻫﻤﻪ ﻓﻘﺮا در درﮔﺎه اﯾﺰد ﻣﺘﻌﺎل ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﺣﺎج آﻗﺎی راﺳﺘﲔ ﻗﻮل
دادﻧﺪﮐﻪ ﺷﺎﻓﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪﮐﻪ آﻗﺎی ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﺷﻔﺎ ﯾﺎﺑﻨﺪ«.

وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در اﻃﺎق دﯾﮕﺮ رﻓﺘﯿﻢ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :اﺻﻮﻻً ﺑﯿﻤﺎر در ﻫﺮ ﺣﺎل ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻃﺒﺎء او را ﺑﱰﺳﺎﻧﻨﺪ و ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ

ﺣﺎل ﺗﻮ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺪ اﺳﺖ زﯾﺮا اﯾﻦ ﺣﺮف اﺛﺮ رواﻧﯽ دارد«.
ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻪ آﻗﺎی ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺤﯽ اﺻﺮار ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺷﺐ ﺧﺪﻣﺘﺸﺎن ﺑﺎﺷﻢ ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﻮﻻی ﻣﺎ را ﺗﻨﻬﺎ

ﻧﮕﺬارﯾﺪ «.ﺑﻪ اﻃﺎق ﭘﲑ ﺑﺰرﮔﻮار ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدم .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﺳﱰاﺣﺖ در ﺣﻀﻮر اﯾﺸﺎن ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ وﱃ ﻫﺮ

وﻗﺖ ﺑﯿﺪار ﺷﺪم دﯾﺪم ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﭘﺸﺖ ﺳﺮِ ﻫﻢ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﺑﺎ ﺣﻀﺮت اﺣﺪﯾّﺖ راز و ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ.
ﺷﺐ ﺧﯿﺰﮐﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺑﺸﺐ راز ﮐﻨﻨﺪ

ﮔﺮد در و ﺑﺎم دوﺳﺖ ﭘﺮواز ﮐﻨﻨﺪ
اﻟّﺎ در دوﺳﺖ را ﮐﻪ ﺷﺐ ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪ

ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ دری ﺑﻮد ،ﺑﺸﺐ درﺑﻨﺪﻧﺪ

»ﺷﯿﺦ اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ اﺑﻮاﻟﺨﲑ«
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ﺻﺒﺢ روز ﺑﻌﺪ ،ﭘﺲ از ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﺑﻪ ﻋﯿﺎدت آﻗﺎی ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﺑﺮوﯾﻢ «.ﺣﺎج آﻗﺎی ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺤﯽ
از ﻓﺸﺎر درد ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮدن و اﺳﺘﺪﻋﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان
ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺗﺒﺴّﻤﯽ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ» :ﺧﲑ ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﻤﮑّﻪ و ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﯿﺎﺋﯽ و زﯾﺎرت ﮐﻨﯽ «.ﺑﺮای
ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد اﺛﺮ دﻋﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﱰ از دارو ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﻃﺐ ﺷﺪﯾﺪ و درد اداﻣﻪ داﺷﺖ ،ﻧﺰدﯾﮏ ﻇﻬﺮ ﺑﻪ

ﺣﺎل اﻏﻤﺎء ﺑﻮدﻧﺪ .ﺣﺎج آﻗﺎی راﺳﺘﲔ ﺑﻪ اﻃﺎق ﺣﻀﺮت آﻗﺎ آﻣﺪﻧﺪ.اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﻣﻦ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﺋﯽ ﻧﺪارم وﱃ
ﺑﺮادران ﻣﺼﺪاﻗﯽ ﺑﺎ ﺣﺎل ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی و ﮔﺮﯾﻪ و زاری ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﻓﯿﺎب ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺨﻮاﻫﻢ از ﺧﺪاوﻧﺪ
درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪﮐﻪ ﺣﺎل ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﺑﺪ و ﭘﺲ از زﯾﺎرت او را ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﻢ .در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم در ﺧﺪﻣﺖ

ﺣﻀﺮت آﻗﺎی رﺿﺎ ﻋﻠﯿﺸﺎه روﺣﯽ ﻓﺪاه ﺑﻪ ﻋﯿﺎدت ﺑﯿﻤﺎر رﻓﺘﯿﻢ و ﺑﯿﻤﺎر در ﺣﺎل ﺗﺐ ﺷﺪﯾﺪ و ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮد .ﺑﺎ
اﺷﺎره آن ﺣﻀﺮت آﺳﺮﭙﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻢ ،آوردم و ﻫﻤﺮاﻫﺎن آب آوردﻧﺪ و ﺳﺮ او را ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻪ و آﺳﺮﭙﯾﻦ را در

ﻖ
ﻞ ﺷﺪ؛ آن ﺑﺰرﮔﻮار ﺗﻮﺟّﻬﯽ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و آﯾﮥ ﺷﻔﺎ را ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ »ﻗﻞ ﺟﺎء اﻟﺤ ّ
دﻫﺎن او ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﺑﺎ آب ﺣ ّ

و «...ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﯿﻤﺎر در ﺣﺎل ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﺑﺤﺎل ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ اﻃﺎق ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺮای اﺳﱰاﺣﺖ ﺗﺸﺮﯾﻒ

ﺑﺮدﻧﺪ .ﺳﺎﻋﺖ ﺳﻪ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﻣﺠﺪداً ﻋﯿﺎدت ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺷﺎﻓﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺷﻔﺎی ﮐﺎﻣﻞ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد .آﻧﺤﻀﺮت و
ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺳﺠﺪه ﺷﮑﺮ ﺑﺠﺎ آوردﻧﺪ.

ﺑﻬﺮ ﺣﺎل ﺑﻌﺪ از دو ﺳﺎﻋﺖ دﯾﺪم ﺣﺎﻟﺸﺎن ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺑﻬﱰ ﺷﺪه؛ آری ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻪ در ﺣﺎل اﺣﺘﻀﺎر ﺑﻮد ﺑﻪ ﻓﻀﻞ اﻟﻬﯽ
ﺣﺎﻻ ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﯿﺪه و ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎراﺣﺘﯽ روی ﻣﺒﻞ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد!
ای ﺧﺪاﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﯽﻧﯿﺎز ﺗﻮﺋﯽ

در ﻫﻤﻪ ﺣﺎل ،ﭼﺎره ﺳﺎز ﺗﻮﺋﯽ

ﻫﺮ ﮐﻪ از رﺣﻤﺖ ﺗﻮ ﺷﺪ ﻧﻮﻣﯿﺪ

دﯾﺪ

ﺑﻪ ﺗﻮ اﻣﯿﺪوار ﺑﺎﺷﻢ و ﺑﺲ

ﻧﯿﺴﺖ ﻓﺮﯾﺎدرس ،ﺑﻐﲑ ﺗﻮ ﮐﺲ

روی

آﺳﻮدﮔﯽ

ﻧﺨﻮاﻫﺪ

رﺣﻤﺖ ﺗﻮ ﺑﻮد زﻗﻬﺮ ﺗﻮ ﺑﯿﺶ

ﻧﺎ اﻣﯿﺪم ﻣﮑﻦ زرﺣﻤﺖ ﺧﻮﯾﺶ

ﺑﻪ اﻣﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻮﺗﺮاب ﺑﻮد

ﺑﻮد

ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻠﻖ و ﻧﺎم ﻣﺤﻤﻮد اﺳﺖ

ﺑﻪ رﺳﻮﱃ ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺟﻮد اﺳﺖ

ﺑﺪﻋﺎﺋﯽ

ﺑﺎ ﻫﻤﻪ روﺳﯿﺎﻫﯽ و ﺧﻮاری

ﮐﻪ

ﻣﺴﺘﺠﺎب
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از ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﻣﺮا ﮐﻨﯽ ﯾﺎری

ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن
ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن  ۰۰۰/۲۴۹/۲ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ وﺳﻌﺖ در ﻧﯿﻤﮑﺮه ﺷﻤﺎلﺷﺮﻗﯽ ،در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ آﺳﯿﺎ ،در ﻣﻨﻄﻘﮥ
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،در ﻣﯿﺎن ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎی ﺳﺮخ و در ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮐﻮﯾﺖ ،ﻋﺮاق ،اردن ،ﯾﻤﻦ ،اﻣﺎرات
ﻣﺘّﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ و ﻋﻤّﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺳﺮزﻣﲔ ﭘﻮﺷﯿﺪه از ﻓﻼﺗﻬﺎ و ﺑﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی وﺳﯿﻊ اﺳﺖ .ﮐﻮهﻫﺎی آن ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﻧﻮاﺣﯽ ﻏﺮﺑﯽ آن ﺑﻤﻮازات

درﯾﺎی ﺳﺮخ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه .از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﺤﺮای آن ﻣﯽﺗﻮان رﺑﻊاﻟﺨﺎﱃ را ﻧﺎم ﺑﺮد .رودﻫﺎی آن ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻓﺼﻠﯽ و ﯾﺎ اﺗﻔﺎﻗﯽ

ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ آب و ﻫﻮای آن در ﻧﻮاﺣﯽ ﺳﻮاﺣﻠﯽ ﮔﺮم و ﻣﺮﻃﻮب و در ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻮاﺣﯽ ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ وﮐﻢ ﺑﺎران اﺳﺖ.

ﺟﻤﻌﯿﺖ آن ﺣﺪود ﻫﺸﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ و ﭘﺮ ﺟﻤﻌﯿّﺖﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎی آن ﺷﻬﺮ رﯾﺎض ،ﺟﺪّه و ﻣﮑّﻪ ﻣﻌﻈﻤّﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -۱٦در ﻣﻮرد اﺷﻌﺎری ﮐﻪ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺘﯽ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب آورده ﺷﺪه ﺗﺎ ﺳﺮ ﺣ ّﺪ اﻣﮑﺎن ﺳﻌﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﺎم ﺳﺮاﯾﻨﺪه آن ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ
ﮔﻮﯾﻨﺪه اﺷﻌﺎر ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﻮده ﯾﺎ اﻣﮑﺎن از ﺑﲔ رﻓﱳ ﺳﯿﺎق ﮐﻼم ﮔﺮدد.

۱۷

واﺣﺪ ﭘﻮل ﮐﺸﻮر ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ،رﯾﺎل ﺳﻌﻮدی و زﺑﺎن رﺳﻤﯽ ﻣﺮدم آن ﻋﺮﺑﯽ اﺳﺖ .ﮐﺸﻮر ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن را ﻣﯽﺗﻮان دارای
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻣﻄﻠﻘﻪ داﻧﺴﺖ ،در ﮐﺸﻮر ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻫﯿﭻ ﻧﻮع ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ ﺳﮑﻨﻪ
ﮐﺸﻮر ،اﻋﺮاب ﺑﺪوی ﻫﺴﺘﻨﺪﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎدﯾﻪﻧﺸﲔ ﮔﻠﻪداری ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﮐﺮم )ص( در ﻗﺮن ﻫﻔﺘﻢ ﻣﯿﻼدی اﻋﺮاب را ﺗﺤﺖ ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺘﺤﺪ ﻓﺮﻣﻮد .ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺎن

آن رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺎم ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ دوﻟﺖ ﺑﺰرﮔﯽ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ آن را

ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻗﺮار دادﻧﺪ .ﺑﻌﺪﻫﺎ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺑﻪ ﮐﻮﻓﻪ ،دﻣﺸﻖ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺑﻐﺪاد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﯾﺪ وﱃ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻠّﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎی
ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﮑّﻪ و ﻣﺪﯾﻨﻪ اﻫﻤﯿّﺖ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮد.

در ﻗﺮﻧﻬﺎی ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ و ﻫﻔﺪﻫﻢ ﺗﺮﮐﻬﺎ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ ﺧﺎک ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻣﺴﻠّﻂ ﺷﺪﻧﺪ وﱃ اﯾﻦ ﺗﺴﻠّﻂ ﻇﺎﻫﺮی ﺑﻮد و

ﻋﻤﻼً ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در آﻧﺠﺎ ﻧﻔﻮذ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

در ﺳﺎل  ۱۹۳۶در ﮐﺸﻮر ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻧﻔﺖ ﮐﺸﻒ ﺷﺪ و در ﺧﻼل ﺟﻨﮓ ﺑﲔاﻟﻤﻠﻞ دوّم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺠﺎری آن آﻏﺎزﮔﺮدﯾﺪ.
ﻣﻌﺎدن ﻣﻬﻢ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﻧﻔﺖ ،ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﻃﻼ ،ﻧﻘﺮه ،آﻫﻦ ،ﻣﺲ و ﻏﲑه .ذﺧﺎﯾﺮ ﻧﻔﺘﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻃﺒﻖ

آﺧﺮﯾﻦ اﻃﻼع ﻣﻌﺎدل ۱٦۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺑﺸﮑﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن دوﻣﯿّﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻧﻔﺖ در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ.

۱۷

ﺧﻮد ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن از ﻋﻬﺪهٔ اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻔﺖ ﺑﺮ ﻧﻤﯿﺎﯾﺪ ،ﺑﻬﻤﲔ ﻋﻠّﺖ ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰارﮐﺎرﮔﺮ وﻣﺘﺨﺼّﺺ ازﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﲔ ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪﻧﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﯾﺪﮐﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺧﺸﮏ اﺧﻼﻗﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻣﺘﺰﻟﺰل

ﺷﻮد و دﮔﺮﮔﻮﻧﯿﻬﺎﺋﯽ در آن اﯾﺠﺎدﮔﺮدد.

ﻧﻔﺘﯽ ﮐﻪ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﮐﺸﻒ ﺷﺪ ﺗﻮﺳّﻂ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻨﺎم »ارﻣﺎﻣﮑﻮ« اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽﺷﻮد.
درآﻣﺪ ﺳﺮﺷﺎری ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻔﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه ،روﻧﻖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎدهای ﺑﻮﺿﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻧﻔﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟

۱۸

ﻧﻔﺖ ﻣﺎﯾﻌﯽ اﺳﺖ روﻏﻨﯽ ﺷﮑﻞ ﮐﻪ در ﺻﺨﺮهﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ و ﻋﻤﻘﯽ زﻣﲔ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد؛ اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﻌﺪﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺸﺎء

آﱃ دارد ،از ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻮرﻫﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺟﺎﻧﻮاران وﮔﯿﺎﻫﺎن ﻇﺮف ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻬﺎ
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻧﻔﺖ ﺧﺎم؛ ﻣﺎد ّه اوﻟﯿّﻪ ﻧﻔﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﺼﻔﯿﻪ ،ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﺑﯿﺸﻤﺎری از آن ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ،از ﻗﺒﯿﻞ:

اﻧﻮاع ﺑﻨﺰﯾﻦ و ﻧﻔﺖ و ﺳﻮﺧﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﯾﮕﺮ ،اﻧﻮاع روﻏﻦ ﻣﻮﺗﻮر ،اﻧﻮاع اﻟﮑﻠﻬﺎ ،ﮔﺎزﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ،

ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮔﺎز و ﭘﱰوﺷﯿﻤﯽ ،ﺣﻼﻟﻬﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﺋﯽ و ﺗﺠﺎری ،رﻧﮕﻬﺎ ،ﻟﻌﺎﺑﻬﺎ ،ﭘﻼﺳﺘﯿﮏﻫﺎ ،اﻧﻮاع داروﻫﺎ و ﻏﲑه.

ﺑﻄﻮر ﮐﻠّﯽ ﻧﻔﺖ ﯾﺎ ﻃﻼی ﺳﯿﺎه ﻣﺎدهّای اﺳﺖ ﭘﯿﭽﯿﺪه؛ ﺗﻐﯿﲑ ﭘﺬﯾﺮ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ؛ ﮐﻪ ﺗﻤﺪن اﻣﺮوز ﺑﺸﺮ ﻣﺮﻫﻮن اﺳﺘﻔﺎده از
آن اﺳﺖ ،ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﻣﺎده را ﺟﺰء ﻣﻮاد ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آورد.

ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ﻧﻔﺖ در ﮐﺸﻮر اﯾﺮان
ﺣﺪود  ۴۵۰ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد ﻣﺴﯿﺢ ،ﻫﺮدوت ﻣﻮرخ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ درﺑﺎرهٔ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان ،ﭼﻨﲔ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﺷﺎﯾﺪ دو اﱃ ﺳﻪ
ﻫﺰار ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻧﺰدﯾﮏ ﭼﺸﻤﻪﻫﺎی ﺷﻮش ،ﺣﻔﺮ ﭼﺎه ﺑﻌﻤﻞ ﻣﯽآﻣﺪه ،از ﺟﻤﻠﻪ در ﻧﺎﺣﯿﻪ »آردرﯾﮑﺎ« ۱۹در ﻧﺰدﯾﮑﯽ
 -۱۷اوﻟﲔ ﮐﺸﻮر ﻧﻔﺖﺧﯿﺰ ﺟﻬﺎن ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

 -۱۸ﺑﺮای اﻃﻼع ﺑﯿﺸﱰ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮاﻣﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻣﺨﺘﺼﺮ و ﻫﻤﭽﻨﲔ آﻣﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺼﺎرف ﻧﻔﺖ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ

داده ﻣﯽﺷﻮد.
-Arderrica
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ﺷﻮش ،ﭼﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ از آن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؛ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﻗﲑ،
ﻧﻤﮏ و ﻧﻔﺖ .ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺳﻄﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت را از ﭼﺎه ﺧﺎرج ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و آن را در ﻣﺨﺰﻧﯽ ﻣﯽرﯾﺰﻧﺪ و ﺳﭙﺲ
ﺑﻤﺨﺰن دﯾﮕﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻗﲑ و ﻧﻤﮏ ﺳﻔﺖ و ﺳﺨﺖ ﺷﺪه؛ ﻧﻔﺖ آزاد ﻣﯽﮔﺮدد.

ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺤﺮآﻣﯿﺰ ﻧﻔﺖ

در ﺳﺎل  ۱۲۷۸ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ در ﻣﻮرد ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان ﺗﺤ ّﻮﱃ ﺑﺰرگ روی داد؛ در اﯾﻦ ﺳﺎل ﭘﺲ
از ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﺗﮑﺎﭘﻮی ﻣﺪاوم ،ﭼﺎه ﺷﻤﺎره ﯾﮏ ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ وﺳﺎﺋﻞ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺣﻔﺮ ﻣﯽﺷﺪ ،در ﻋﻤﻖ ۳۶۰
ﻣﱰی ﺑﻪ ﻧﻔﺖ رﺳﯿﺪ .از آن ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺷﺪ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺘﯽ ﮐﺸﻮر و اﺳﺘﻔﺎده از

ﺛﺮوت ﻣﻠﯽ ﺧﺪادادی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ آﻏﺎزﮔﺮدﯾﺪ و ﭼﺮﺧﻬﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژی
ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮاوردهﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﺑﻪ ﮔﺮدش درآﻣﺪ؛ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﱰﯾﻦ

و ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﺟﻬﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﻌﺪدّ اﻧﺮژی ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ ،اﺗﻤﯽ ،زﻏﺎلﺳﻨﮓ ،و ﻏﲑه ،اﻣﺮوزه ﻓﺮآوردهﻫﺎی

ﻧﻔﺘﯽ ،ﺗﺄﻣﲔ ﮐﻨﻨﺪهٔ ﺑﺒﯿﺶ از  ۹۰درﺻﺪ اﻧﺮژی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .از اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ،و ﺑﺎﻻ رﻓﱳ
درآﻣﺪ ﺳﺮاﻧﻪ ،و ﺑﺎﻻﺧﺮه رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،راﺑﻄﮥ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ رﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﺑﯿﺸﻤﺎر ﻧﻔﺘﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.

وﱃ ﻣﺘﺄﺳّﻔﺎﻧﻪ ﻃﺒﻖ آﻣﺎر و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه ذﺧﺎﯾﺮ ﻧﻔﺖ ﺟﻬﺎن رو ﺑﺎﺗﻤﺎم اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﻤﲔ ﺣﺎﻻ ،ﺑﻪ ﻓﮑﺮ
ﺗﺄﻣﲔ اﻧﺮژی دﯾﮕﺮی ،ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻧﺸﲔ ﻧﻔﺖ ﮔﺮدد ،اﻫﺘﻤﺎم ورزﯾﺪ.
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻤﺪهٔ ﻧﻔﺖﺧﯿﺰ ﺟﻬﺎن
ﮐﺎوﺷﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ ،وﺟﻮد ﻧﻔﺖ را در ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻘﺎط زﻣﲔ ﻣﻌﻠﻮم داﺷﺘﻪ و در واﻗﻊ ﺣﺪود  ۳۹ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ از ﺧﺎک ﮐﺮه زﻣﲔ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﯿﺶ از ﻧﺼﻒ ﻣﺠﻤﻮع ﺧﺸﮑﯽﻫﺎﺳﺖ دارای ﻻﯾﻪﻫﺎی ﻧﻔﺖزا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ اﻣّﺎ

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﺪه و ﻣﻬﻢ ﻧﻔﺖ در ﭼﻨﺪ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺤﺪودﮐﺮه زﻣﲔ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺑﻨﺤﻮی ﮐﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۹۷درﺻﺪ ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻮﻟﯿﺪات

ﻧﻔﺖ ﺟﻬﺎن در ﭼﻬﺎر ﻧﺎﺣﯿﻪ :اﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﱃ ،ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،اﻣﺮﯾﮑﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﺷﻮروی ﺳﺎﺑﻖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
در ﺑﲔ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻧﻔﺖﺧﯿﺰ ﺟﻬﺎن؛ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻧﻔﺖ در ﻫﻔﺖ ﮐﺸﻮر زﯾﺮ اﻫﻤﯿّﺖ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده دارد :اﯾﺎﻻت ﻣﺘّﺤﺪه

اﻣﺮﯾﮑﺎ ،وﻧﺰوﺋﻼ واﻗﻊ در اﻣﺮﯾﮑﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ،اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﲑ ﺷﻮروی ﺳﺎﺑﻖ ،ﺷﯿﺦﻧﺸﲔ ﮐﻮﯾﺖ واﻗﻊ در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس-
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ،اﯾﺮان و ﻋﺮاق
آﻣﺎر ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن

در ﺳﺎل  ۱۹۰۰ﻣﺠﻤﻮع اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻧﻔﺘﯽ ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺳﺎﱃ  ۲۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺼﺮف ﺑﺴﺮﻋﺖ

ﻋﺠﯿﺒﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۳۷ﺑﻮاﺳﻄﮥ ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻏﲑه ،اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻧﻔﺘﯽ در

ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺳﺎﱃ  ۲۷۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺑﺎﻟﻎ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺳﺎل  ۱۹۵۴ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻔﺘﯽ ﮐﻪ از
 ۴۶ﮐﺸﻮر ﻧﻔﺖﺧﯿﺰ ﺟﻬﺎن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۶۸۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ و در ﺳﺎل  ۱۹۷۰ﺣﺪود  ۲۷۰/۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻧﻔﺖﺧﯿﺰ ﺟﻬﺎن در ﺳﺎل  ۱۹۹۳ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻮّﺳﻂ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻔﺖ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در
ﻣﺪّت  ۵ﺳﺎل » «۱۹۹۱-۱۹۸۷ﺑﺮ ﺣﺴﺐ  ۱۰۰۰ﺑﺸﮑﻪ در روز ﻃﺒﻖ آﻣﺎر زﯾﺮ ﺷﺮح داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
۳۳۰/۱۱

اﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﱃ

۱۳۰/۷

اﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﲔ
۱۹

اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ و ﺗﺮﮐﯿﻪ

۱۲۰/۴

روﺳﯿّﻪ ﻗﺪﯾﻢ

۸۳۰/۱۱

ﺑﻘﯿّﻪ اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ

۳۲۰/۰

اﻓﺮﯾﻘﺎ

۲۲۰/۶

اﺳﱰاﻟﯿﺎ

۵۷۰/۰

۶۰۰/۱۵

ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ

۵۸۰/۵

آﺳﯿﺎ

۷۰۰/۶۲

ﺟﻤﻊ ﻋﺎﻟﻢ

ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﻔﺖ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه ﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﻔﺖﺧﯿﺰ ﺟﻬﺎن در ﺟﻬﺎن در  ۵ﺳﺎﻟﻪ » «۱۹۹۱-۱۹۸۷ﺑﺸﺮح زﯾﺮ
اﺳﺖ» :ﺑﺮﺣﺴﺐ  ۱۰۰۰ﺑﺸﮑﻪ در روز«
-۲وﻧﺰوﺋﻼ

-۱۱ ۹۵۸/۱ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن
-۱۲ ۹۹۰/۱ﻣﺼﺮ

-۲۱ ۶۶۷اﺳﱰاﻟﯿﺎ

۵۳۶

-۱ﮐﺎﻧﺎدا

-۳اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن

-۱۳ ۱۰۰/۲اﻟﺠﺰﯾﺮه

-۲۳ ۱۱۸/۱آرژاﻧﺘﲔ

۴۶۰

-۴اﯾﺮان
-۵ﭼﲔ

-۱۴ ۷۸۰/۲ﻧﺮوژ

-۲۲ ۸۹۲ﻣﺎﻟﺰی

-۲۴ ۴۷۲/۱ﻗﻄﺮ

۵۹۱

۳۶۱

-۱۵ ۷۴۶/۲ﮐﻮﯾﺖ

-۲۵ ۱۷۸/۱اﻣﺎراتﻋﺮﺑﯽ

-۶ﻣﮑﺰﯾﮏ

-۱۶ ۹۵۵/۲ﻟﯿﺒﯽ

-۲۶ ۲۰۴/۱آﻧﮕﻮﻻ

۴۴۹

-۸اﻣﺮﯾﮑﺎ

-۱۸ ۳۷۰/۹ﻋﺮاق

-۲۸ ۹۸۷/۱ﺳﻮرﯾﻪ

۳۵۵

-۷ﻋﺮﺑﺴﺘﺎنﺳﻌﻮدی -۱۷ ۸۴۵/۵آﻧﺪوﻧﺰی
-۹روﺳﯿﻪ

ﻗﺪﯾﻢ

-۱۰ﻋﻤﺎن

-۲۷ ۳۸۷/۱ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ

۹۱۲/۱
۴۰۸

-۱۹ ۸۲۹/۱۱ﻧﯿﺠﺮﯾّﻪ

-۲۹ ۶۲۷/۱اﮐﻮادر

۲۷۱

-۲۰ ۶۳۴ﺑﺮزﯾﻞ

-۳۰ ۶۱۸ﮔﺎﺑﻦ

۲۲۶

ﺿﻤﻨﺎً ﻣﺼﺮف ﻣﺘﻮﺳّﻂ ﮔﺎز در ﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن »ﻣﻌﺎدل  ۱۰۰۰ﺑﺸﮑﻪ ﻧﻔﺖ در روز« ﺑﺸﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:

»ﺑﲔ ﺳﺎﻟﻬﺎی «۱۹۹۱-۱۹۸۷

-۱۱ ۸۸۵/۱ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن

-۲۱ ۱۹۱اﺳﱰاﻟﯿﺎ

۳۰۴

-۱ﮐﺎﻧﺎدا
-۳اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن

-۱۳ ۸۹۹اﻟﺠﺰﯾﺮه

-۲۳ ۸۹۵آرژاﻧﺘﲔ

۳۳۶

-۵ﭼﲔ

-۱۵ ۲۸۹ﮐﻮﯾﺖ

-۲وﻧﺰوﺋﻼ
-۴اﯾﺮان

-۶ﻣﮑﺰﯾﮏ
-۷ﻋﺮﺑﺴﺘﺎنﺳﻌﻮدی
-۸اﻣﺮﯾﮑﺎ

-۱۲ ۳۷۳ﻣﺼﺮ
-۱۴ ۳۹۹ﻧﺮوژ

-۲۴ ۵۳۲ﻗﻄﺮ
-۲۵ ۹۵اﻣﺎراتﻋﺮﺑﯽ

-۲۶ ۱۰۹آﻧﮕﻮﻻ

-۱۶ ۴۸۸ﻟﯿﺒﯽ

-۲۷ ۷۶۵ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ

-۱۷ ۵۴۸آﻧﺪوﻧﺰی

-۲۸ ۷۷ﺳﻮرﯾﻪ

-۱۸ ۹۵۵/۸ﻋﺮاق

-۹روﺳﯿﻪ ﻗﺪﯾﻢ -۱۹ ۴۹۶/۱۳ﻧﯿﺠﺮﯾّﻪ

-۱۰ﻋﻤﺎن

-۲۲ ۱۴۱ﻣﺎﻟﺰی

-۲۹ ۷۶اﮐﻮادر
-۳۰ ۵۶ﮔﺎﺑﻦ

-۲۰ ۵۱ﺑﺮزﯾﻞ

۲۰

۳۲۸

۱۲۶
۳۹۹
۹۱

۷۸
۳۲
۱

۲

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ » ۱۳٤۸/۱۲/۲٤ﺷﺐ ﻫﺸﺘﻢ ﻣﺤﺮماﻟﺤﺮام در ﺷﻬﺮ ﺟﺪهّ «۱۳۹۰
ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ را در اﻃﺎق آﻗﺎی ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﺻﺮف ﻧﻤﻮد و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اﻃﺎق ﺷﻤﺎرهٔ ۱۲۲ﮐﻪ ﻣﺤﻞ اﺳﱰاﺣﺖ
ﻣﻌﻈّﻢﻟﻪ ﺑﻮد رﻓﺘﻪ وﺣﺎج آﻗﺎی راﺳﺘﲔ را اﺣﻀﺎر ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ؛ آﻧﮕﺎه اﺣﺘﺸﺎﻣﯽ ﺷﺮﻓﯿﺎب و ﻓﻀﻞ اﻟﻬﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎﻟﺸﺎن

ﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﺸﺮّف ﺑﻪ ﻓﻘﺮ ﺷﺪﻧﺪ.

ﺳﺎﻋﺖ  ۳۰/۱ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ از ﻧﻈﺮ اﺣﺘﯿﺎط ،ﻣﺠﺪّداً آﻗﺎﯾﺎن ﻣﺼﺪاﻗﯽﻫﺎ ﺑﺮای آﻗﺎی ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﻃﺒﯿﺐ آوردﻧﺪ؛

ﻃﺒﯿﺐ از ﺑﻬﺒﻮد ورم ﭘﻬﻠﻮی ﭼﭗ و ﻗﻄﻊ ﺗﺐ ﺗﻌﺠّﺐ ﻧﻤﻮد ،ﻟﺬا اﻇﻬﺎر داﺷﺖ:
»ﺷﺎﯾﺪ ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ »ع« او را ﺷﻔﺎ داده ﺑﺎﺷﺪ« ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ،آﻗﺎی ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ ﻣﺼﺪاﻗﯽ اﻇﻬﺎر
داﺷﺖ» :ﻗﺪم ﺷﻤﺎ ،ﻃﺒﺎﺑﺖ و داروﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ«.

آﻓﺘﺎب در ﺣﺎل ﻏﺮوب ﮐﺮدن ﺑﻮد .در ﺑﺎغ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن؛ ﮐﻪ روﺑﺮوی ﻫﺘﻞ ﻣﺎ ﻗﺮار داﺷﺖ،
درﺧﺘﺎن ﭘﺮﺗﻘﺎل ،ﺷﻤﺸﺎد و در ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎ ،درﺧﺘﺎن ﻧﺎرﮔﯿﻞ ﻣﯿﻮهدار؛ زﯾﺒﺎﺋﯽ ﺧﺎﺻّﯽ ﺑﻤﺤﻮّﻃﮥ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺑﻮد.

ﻃﺒﻖ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺣﺎج آﻗﺎی ﺻﺎﻟﺤﯽ؛ ادای ﻓﺮﯾﻀﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و ﻣﺠﻠﺲ ﻓﻘﺮی ﺷﺐ دوﺷﻨﺒﻪ در اﻃﺎق ﻣﺸﺎراﻟﯿﻪ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ .ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز و ﻓﺎﺗﺤﻪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :اﻣﺸﺐ ﺷﺐ دﻫﻢ ﻣﺤﺮّماﻟﺤﺮام اﺳﺖ و ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ذﮐﺮ
ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ ﺑﺮای ﺷﺎﻫﺰاده ﻋﻠﯽاﮐﱪ»ع« ﺑﺸﻮد «.ﺑﻪ اﺷﺎرهٔ آن ﺑﺰرﮔﻮار آﻗﺎی اﺣﺘﺸﺎﻣﯽ ذﮐﺮ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺧﻮاﻧﺪ و ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ

در آن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﯿﺎد آن ﺑﺰرﮔﻮاران ﺳﺨﺖ ﮔﺮﯾﺴﺘﻨﺪ.

ﺟﺎی اﺷﮓ از ﺑﺼﺮم ،ﺧﻮن ﺟﮕﺮﺟﺎری ﺷـﺪ

ﺑـــﺎزار ﺗـــﲑ اَﻟَـــﻢ ،زﺧـــﻢ دﻟـــﻢ ﮐـــﺎری ﺷـــﺪ

داﻣـــﻨﻢ ﺑـــﺎز ،زﺧـــﻮن ﻣـــﮋه ﮔﻠﻨـــﺎری ﺷـــﺪ

ﺑــﺎز از دﯾــﺪهٔ دل ،ﻃﺎﻗــﺖ ﺧــﻮدداری ﺷــﺪ

ﭘﺴﺖ اﻧﺪر ﻧﻈﺮم ﻗﺪ ﺻﻨﻮﺑﺮ آﻣﺪ

ﮐﻪ ﺑﯿﺎدم ﻗـﺪ ﺳﺮو ﻋﻠﯽاﮐﱪ آﻣﺪ
وه ،ﭼــﻪ اﮐــﱪ ﻗــﺪش اﻓﮑﻨــﺪ زﭘــﺎ ﻃــﻮﺑﯽ را

ﻧـــﻮر ﺑﺨﺸـــﯿﺪ رﺧـــﺶ ،ﻣﻬـــﺮ ﺟﻬـــﺎنآرا را

ﮔﯿﺴــﻮﯾﺶ ﮐــﺮده ﺳــﯿﻪﭘﻮش ﺷــﺐ ﯾﻠــﺪا را

ﮐــﺮد ﻣﺠﻨــﻮن زﻏــﻢ ﻓﺮﻗــﺖ ﺧــﻮد ،ﻟــﯿﻼ را

ذﮐﺮ ﯾﺎﻗﻮت ﻟﺒﺶ ،ﻗﻮت دل و ﺟـﺎن ﺣﺴـﲔ

ﮔﺸﺘﻪ ﺧـﻂ و رخ او ﺳـﺒﺰه و رﯾﺤـﺎن ﺣﺴـﲔ

ﻫــﺮﮐــﻪ ﯾــﺎد از ﻣَــﻪ رﺧﺴــﺎر ﭘﯿﻤــﱪ ﻣﯽﮐــﺮد

از ﻓـــــﺮوغ رخ او دﯾـــــﺪه ﻣﻨـــــ ّﻮر ﻣﯽﮐـــــﺮد

زﻟﻒ او ،ﻋـﺎرض او ،ﻋـﻮد ﺑﻤﺠﻤـﺮ ﻣﯽﮐـﺮد

ﻟـــﺐ ﻟﻌﻠـــﺶ ،ﺳـــﺨﻦ ﻗﺼّـــﻪ ﮐـــﻮﺛﺮ ﻣﯽﮐـــﺮد

ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺣﺴﲔ ،ﺟﺎﻧﺐ اوﮐﺮد ﻧﮕﺎه
ﮔـﻔـﺖ ﻻ ﺣــﻮل و ﻻ ﻗــﻮّة اﻻّ ﺑـﺎﻟـﻠّﻪ

وه ،ﭼﻪ اﮐـﱪ ،ﮐـﻪ ﺑﺒـﺎزوی ﭼـﻮ ﺣﯿـﺪر ﺑﺎﺷـﺪ

وه ،ﭼــﻪ اﮐــﱪ ،ﮐــﻪ ﺑ ـﺮُخ ﺷــﺒﻪ ﭘﯿﻤــﱪ ﺑﺎﺷــﺪ

ﺷــﺎﻓﻊ اﻣّــﺖ ﺟــﺪش ،ﺻــﻒ ﻣﺤﺸــﺮ ﺑﺎﺷــﺪ

ﺗﺸﻨﮕﺎن را ﭼـﻪ ﻏـﻢ ،او ﺳـﺎﻗﯽ ﮐـﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷـﺪ

ﻫـﺮﮐـﻪ در دل ﻏـﻢ آن ﺷﺒـﻪ ﭘﯿـﻤـﺒـﺮ دارد

ﭼﻪ ﻏﻢ از ﺳﻮزش و ازﮔﺮﻣﯽ ﻣﺤﺸﺮ دارد

دﯾﺪ ﺷﻬﺮزاده ،ﭼـﻮﺑﯽ ﯾـﺎری ﺷﺎﻫﻨﺸـﻪ دﯾـﻦ

ﭘــﯽ ﺗﻌﻈــﯿﻢ ﭘــﺪر ،ﺧــﻢ ﺷــﺪ و ﺑﻮﺳــﯿﺪ زﻣــﲔ

ﺧـــﺎدم ﺑﺎرﮔـــﻪ ﺧـــﺎص ﺗـــﻮ ،ﺟﱪﯾـــﻞ اﻣـــﲔ

ﮔﻔﺖ ای داده ﺷﺮف،ﻓﺮش ﺗﻮﺑﺮﻋﺮش ﺑﺮﯾﻦ

ﻣﻦ ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﻪات ﻣﻬﺮ ،ﺷﻌﺎع آﻣﺪهام
روز آﺧـﺮ ﺷـﺪ و از ﺑﻬـﺮ وداع آﻣـﺪهام

ﻋﻄــــﺶ و زاری اﻃﻔــــﺎل زﻣﲔﮔــــﲑم ﮐــــﺮد

ﻧﺎﻟـــﮥ اﺻـــﻐﺮ ﺑﯽﺷـــﲑ ،زﺟـــﺎن ﺳـــﲑم ﮐـــﺮد

۲۱

ﺣﮑــﻢ ﺗﻘــﺪﯾﺮ ،ﻋﺠــﺐ ﺑــﺮدَم ﺷﻤﺸــﲑم ﮐــﺮد

ﻏــﻢ ﺑﯽﯾــﺎری ﺗــﻮ ،ﺣﺎﻟــﺖ ﺗﺼــﻮﯾﺮم ﮐــﺮد

ﻫﺮﮐﻪ از ﺟﺎن ﮔﺬرد ،ﺑﺮدم ﺷﻤﺸﲑ رود
ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﭼﻨﲔ ﺑﻮد ،ﭼﻪ ﺗﺪﺑﲑ رود

در ﮔﻠﺴــــﺘﺎن ﺟﻬــــﺎن ،ﺗــــﺎزه ﻧﻬــــﺎﱃ دارم

ﺷﺎه ﮔﻔﺘـﺎ دل ﻣـﻦ ﺧـﻮش ،ﮐـﻪ ﺧﯿـﺎﱃ دارم

ﺷــﺐ زاﺑــﺮو و رﺧــﺖ ،ﺑــﺪر و ﻫــﻼﱃ دارم

روز را ﻫﻤﭽـــﻮ ﺗـــﻮ ﺧﻮرﺷـــﯿﺪ ﻣﺜـــﺎﱃ دارم

از ﺗﻮ اَرْ ﯾﮑﻨﻔﺲ ای روح روان دور ﺷﻮم
ﻫﻤﭽﻮ ﯾﻌﻘـﻮب ،زﻫـﺠﺮ ﺗﻮ ﯾﻘﲔ ﮐﻮر ﺷﻮم

ﺧﺎﻧﮥ ﺻﱪ ﻣـﻦ از داغ ﺗـﻮﮔﺸـﺘﻪ ﺳـﺖ ﮐﺒـﺎب

دل ﻟـــﯿﻼ زﻏـــﻢ ﻣـــﺮگ ﺗـــﻮﮔﺮدﯾـــﺪه ﮐﺒـــﺎب

ﻧﻮﺟﻮان ،اﮐﱪ ﻣﻦ ،ﻫﺴـﺖ ﺗـﺮا وﻗـﺖ ﺷـﺒﺎب

از ﭼﻪ ﺑﺮﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﯽﮐﻨﯽ اﯾﻨﻘـﺪر ﺷـﺘﺎب

ﺗـﯿـﺸـﻪ ﺟـﻮر ﮐﻨـﺪ ،رﯾــﺸﻪ و ﺑﻨـﯿـﺎدت را

ﻏﺮﻗﻪ در ﺧﻮن ﻧﮕﺮم ﻗﺎﻣﺖ ﺷﻤﺸﺎدت را
ای ﻗﺪت ﺳﺮو ﺧﺮاﻣـﺎن و رُﺧـﺖ ﻣـﺎه ﺗﻤـﺎم

ﻣﻬــﺮ ﺑﻨﻤــﻮده ﻓــﺮوغ از ﻣــﻪ رﺧﺴــﺎر ﺗــﻮ وام

ﭘﯿﺶ روﯾﻢ ،دﻣﯽ ،ای ﺷﺎﻫﺪ ﺧﻮﺑﺎن ﺑﺨـﺮام

او ﺑﻪ ره ﻣﯽﺷﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺣﺴﲔ در ﻫﺮﮔـﺎم

ﺣﯿﻒ از اﯾﻦ ﺳﺮو ﺧﺮاﻣﺎن ﮐﻪ زﭘﺎ ﻣﯽاﻓﺘﺪ

آه ،ﮐﯿـﻦ ﻣﺮغ ﺧـﻮشاﻟـﺤﺎن زﻧـﻮا ﻣﯽاﻓﺘﺪ
ﺟﻮدﯾـــﺎ ﺳـــﻮﺧﺘﯽ از آﺗـــﺶ ﻏـــﻢ ﻋـــﺎﻟﻢ را

ﻦ و ﻣَﻠَـــــﻚ و آدم را
زدی آﺗـــــﺶ ،دل ﺟـــــ ّ

ﺑﯿﺶ از اﯾـﻦ ﺷـﺮح ﻣـﺪه دﻓـﱰ اﯾـﻦ ﻣـﺎﺗﻢ را

دﻣـــﯽ ای ﺳـــﻮﺧﺘﻪ اﻗﺒـــﺎل ﻓـــﺮوﮐﺶ دم را

ﮐﻪ ﺑﯿـﮑﺎره ﺟﻬـﺎن از دم ﺗـﻮ ﻣﯽﺳـﻮزد
ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد ﮐﺎرﮔﻪ ﮐﻮن و ﻣﮑﺎن ﻣﯽﺳﻮزد
۱

»اﺛﺮ ﻣﺮﺣﻮم ﻣﲑزا ﻋﺒﺪاﺟﻮاد ﻣﺘﺨﻠّﺺ ﺑﻪ ﺟﻮدی«
آﻧﮕﺎه ﺣﻀﺮﺗﺸﺎن در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺗﺄﺛّﺮ ﺷﺪﯾﺪ داﺷﺘﻨﺪ ﻧﮑﺎت ﻋﻤﺪهٔ واﻗﻌﻪ ﮐﺮﺑﻼ را ﺑﯿﺎن و ﺿﻤﻦ اﻇﻬﺎرات ﻣﻔﺼّﻞ

ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :وﻗﺘﯿﮑﻪ ﺣﻀﺮت اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ اﻟﻌﺒّﺎسﷷ ﺑﻘﺼﺪ آوردن آب ﺣﺮﮐﺖ ﻓﺮﻣﻮد و ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﮥ ﻓﺮات رﺳﯿﺪ؛ ﺑﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺸﻨﻪ ﺑﻮد ،ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺣﻀﺮت آﺑﺮا ﺗﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﻟﺒﻬﺎی ﻣﺒﺎرک آورد وﱃ ﻣﯿﻞ ﻧﻔﺮﻣﻮد« .
ﺷﺮاب ﻋﺸﻖ ﭼﻨﺎن ﻣﺴﺖ ﮐﺮد ﺳﻘّﺎ را

ﻧﺨﻮرد آب و ﺑﺪﺷﻤﻦ ﺳﺮﭙد درﯾﺎ را

ﺑﻤﻮﺟﺐ اﺧﺒﺎر وارده ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺳﻌﯽ و ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻪ آن ﺑﺰرﮔﻮار ﺑﻌﻤﻞ آورد ،ﺣﺘّﯽ اﺳﺐ ﻫﻢ آب ﻧﺨﻮرد ۲۰.ﺗﻤﺎم اﯾﻦ
ﻣﻮارد ﻧﮑﺎت ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ در ﺑﺮدارد .ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻀﺮت ﻗﺎﺳﻢ ﷷ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻠﻪ رﻓﺖ؛ ﻋﻤّﻪاش ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﺪ

ﺑﺮادرزادهﻫﺎﯾﺶ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺷﻨﯿﺪﮐﻪ ﻋﺮوس ﻣﺎﻧﻊ از رﻓﱳ داﻣﺎد ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ آﺧﺮ روز
اوّل ﻋﺮوﺳﯽ ﻣﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻬﺮ ﺻﻮرت ﻗﺎﺳﻢ ﷷ او را راﺿﯽ ﮐﺮد و ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻦ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﻧﻤﯽروم ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ

 -۲۰در ﻣﻮرد داﻧﺶ ﮐﻠﯽ ﺟﻤﺎدات ،ﻧﺒﺎﺗﺎت و ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﻮﻟﻮی »ره« ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﺟﻤﻠﮥ ذرّات ﻋﺎﻟﻢ در ﺟﻬﺎن

ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ روزان و ﺷﺒﺎن

ﻣﺎ ﺳﻤﯿﻌﯿﻢ و ﺑﺼﲑﯾﻢ و ﻫﺸﯿﻢ

ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﺎ ﻣﻬﺮﻣﺎن ﻣﺎ ﺧﺎﻣﺸﯿﻢ

از ﺟﻤﺎدی در ﺟﻬﺎن ﺟﺎن ﺷﻮﯾﺪ

ﻏﻠﻐﻞ اﺟﺰای ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ

ﭼﻮن زﺣﺲّ ﺑﲑون ﻧﯿﺎﯾﺪ آدﻣﯽ

ﺑﺎﺷﺪ از ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻏﯿﺒﯽ اﻋﺠﻤﯽ

۲۲

ﺑﺎﺷﻢ!
ﻧﻮﻋﺮوس ﮔﻔﺖ؛ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﺗﺮا ﺑﺸﻨﺎﺳﻢ و ﻧﺸﺎﻧﯿﺶ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺣﻀﺮت ﺷﺎﻫﺰاده ﷷ ﻓﻮراً آﺳﺘﲔ ﺧﻮد را ﭘﺎره ﮐﺮد و ﻓﺮﻣﻮد :اﯾﻦ آﺳﺘﲔ ﭘﺎره ﻧﺸﺎﻧﯿﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ!

اﯾﻨﻬﻢ ﻧﮑﺘﻪ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻦ آﺳﺘﲔ ﺗﻌﻠّﻖ را درﯾﺪم ،و ﻣﺆﻣﻦ ﺗﺎ آﺳﺘﲔ ﺗﻌﻠّﻖ را ﭘﺎره ﺑﻤﻘﺼﺪ ﻧﻤﯽرﺳﺪ.
ﻃﺒﻞِ ﻏﻢ را ﺑﻪ ﻓﻠﮏ ﻧﺎﻟﻪ و ﻓﺮﯾﺎد رﺳﯿﺪ

ﻧﻮﺑﺖ ﺣﺮﺑﺖ ﭼﻮ ﺑﺮ ﻗﺎﺳﻢ داﻣﺎد رﺳﯿﺪ

ﻗﻮم

ﮐﻪ ﺑﺂن ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻪ ﻧﻤﺮود و ﻧﻪ ﺷﺪّاد رﺳﯿﺪ

ﺷﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﻮ ﺑﺮ آن ﻗﻮم ﺳﯿﻪدل ﮔﻔﺘﺎ

ﭘﺎﯾﮥ

ﻇﻠﻢ

ﺑﺠﺎﺋﯽ

ﺑﻨﻬﺎدﯾﺪ

ای

ﮐﺰ ﺷﻤﺎ از ﭼﻪ ﺑﻤﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﯿﺪاد رﺳﯿﺪ

ﮐﺰ ﻋﻄﺶﺷﺎن ﺑﻪ ﻓﻠﮏ ﻧﺎﻟﻪ و ﻓﺮﯾﺎد رﺳﯿﺪ

آﺧﺮ اﯾﻦ ﺧﯿﻤﻪ ﻣﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ زاوﻻد رﺳﻮل

آﻧﭽﻨﺎن ﺗﺎﺧﺖ ﺑﺮآن ﻗﻮم ﮐﻪ ازدﺷﻤﻦ ودوﺳﺖ

ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺤﺴﲔ ﺑﻪ ﻓﻠﮏ زان ﺳﺘﻢآﺑﺎد رﺳﯿﺪ

ﺷﺎه آﻧﮕﺎه روان ﺟﺎﻧﺐ ﻣﯿﺪان ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ

ﻏﻢ ﻣﺨﻮر ﺟﺎن ﻋﻤﻮ ﺑﻬﺮ ﺗﻮ اﻣﺪاد رﺳﯿﺪ

زد ﻫﻤﯽ ﺗﯿﻎ و ﺑﺴﯽ ﮐُﺸﺖ و ﺑﻪ دوزخ اﻓﮑﻨﺪ

ﮔﻔﺘﯽ آن دوزﺧﯿﺎن را ﮔﻪ ﻣﯿﻌﺎد رﺳﯿﺪ

ﺗــﻮ

ﮐﻪ ﺷﺮارش ﺑﻬﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ اﯾﺠﺎد رﺳﯿﺪ

ﺷﻪ ﻋﻨﺎن ﺑﺎز ﮐﺸﯿﺪ ،آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ زﺧﻢ

ﺟـﻮدﯾـﺎ

آه

از

آﺗـﺸـﮑـﺪهٔ

ﺳﯿـﻨـﮥ

از ﮐﻪ ،ای ﺳﺮو ،ﺑﺪﯾﻦ ﻗﺎﻣﺖ ﺷﻤﺸﺎد رﺳﯿﺪ

ﻋﺰﯾﻤﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﮥ ﻣﻨﻮّره
ﺻﺒﺢ روز ﺑﻌﺪ ﺑﺮای ﻋﺰﯾﻤﺖ ﺑﻤﺪﯾﻨﮥ ﻣﻨﻮّره ﺑﻔﺮودﮔﺎه ﺑﲔاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﺪّه رﻓﺘﯿﻢ؛ ﻋﺪّهای ﺑﺮای ﺑﺪرﻗﻪ ﺑﻔﺮودﮔﺎه آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
وﱃ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :راﺿﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺎ ﺑﺰﺣﻤﺖ ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ «.وﱃ آﻧﻘﺪر ﺑﺪرﻗﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ﺗﺎ
ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ اﻋﻼن ﮐﺮد ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﺳﻮار ﺷﺪن ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺳﺎﻋﺖ  ۳۰/۸ﺻﺒﺢ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﭘﺮوازﮐﺮد .ﺧﻠﺒﺎن ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﻋﺮﺑﯽ اﻋﻼن ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ۳۵
دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻔﺮودﮔﺎه ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻓﺮود ﻣﯽآﯾﺪ .ﻓﺎﺻﻠﮥ ﻓﺮودﮔﺎه ﺗﺎ ﺣﺮم ﻣﻄﻬّﺮ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل )ص( ﺣﺪود  ۱۵ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺲ از ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﱳ ﭼﻤﺪاﻧﻬﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ دو اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ و ﺣﺎج آﻗﺎی راﺳﺘﲔ و ﻧﮕﺎرﻧﺪه و در

اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ دﯾﮕﺮ ﺑﺮادران ﻣﺼﺪاﻗﯽ و آﻗﺎی ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺘﻞ »اﻟﺘّﯿﺴﲑ« ﮐﻪ ﻣﺠﺎور ﺣﺮم ﺑﻮد وارد

ﺷﺪه.

ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻓﻮراً ﺑﻪ ﺣﺮم ﻣﻄﻬّﺮ ﺣﻀﺮت ﺧﺘﻤﯽ ﻣﺮﺗﺐ )ص( ﻣﺸ ّﺮف ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﺲ از زﯾﺎرت اﻧﺪﮐﯽ در ﻫﺘﻞ

اﺳﱰاﺣﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ و ﻣﺠﺪداً ﺑﻪ ﺣﺮم ﻣﺮاﺟﻌﺖ و ﭘﺲ از زﯾﺎرت ﺑﻪ ﻗﱪﺳﺘﺎن ﺑﻘﯿﻊ ﻋﺰﯾﻤﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ .در ﺧﺪﻣﺖ

ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ،اﺑﺘﺪا ﻣﺰار ﻣﺘﱪﮐﻪ اﺋﻤﻪ ﺑﻘﯿﻊ ۲۱و ﺑﻌﺪ آراﻣﮕﺎه اماﻟﺒﻨﲔ ﻣﺎدر ﺣﻀﺮت اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﺒﺎس ﷷ آﻧﮕﺎه
ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﯿﺎﻣﱪ اﮐﺮم )ص( و ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ را زﯾﺎرت ﻧﻤﻮدﯾﻢ و ﺑﺮای ادای ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ﺣﺮم ﺑﺎزﮔﺸﺘﯿﻢ.

ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﮐﺘﺎب ﻣﻔﺎﺗﯿﺢاﻟﺠﻨﺎن و ﺑﺎدزﻧﻬﺎی ﺣﺼﲑی را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده ﺑﻮدم ﺑﺎ ﮐﺴﺐ اﺟﺎزه از ﺣﻀﻮر ﻣﺒﺎرﮐﺸﺎن ﺑﻪ
ﻫﺘﻞ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﻮدم؛ ﺧﯿﻠﯽ زود ﺑﻪ ﺣﺮم ﺑﺎزﮔﺸﺘﻢ و ﭼﻨﺪ ﺑﺎر دور زدم وﱃ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ را ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ؛ آﻧﮕﺎه ﺑﻪ

ﻣﻨﺘﻬﯽاﻟﯿﻪ ﺷﻤﺎﱃ ﻣﺴﺠﺪ رﻓﺘﻢ ،ﺑﺎز ﻣﻌﻈّﻢﻟﻪ و ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮدم .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﻃﻮاف ﺣﺮم؛ ﺑﺮای ﻧﻤﺎز

و زﯾﺎرت در ﮔﻮﺷﻪای ﻧﺸﺴﺘﻢ و ﭼﻮن ﺷﺐ ﺗﺎﺳﻮﻋﺎ ﺑﻮد از ﮐﺘﺎب ﻣﻔﺎﺗﯿﺢاﻟﺠﻨﺎن زﯾﺎرت ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﮐﺮم )ص(
زﯾﺎرت ﺣﻀﺮت ﺳﯿﺪاﻟﺸﻬﺪاء و ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺪاء را ﺧﻮاﻧﺪم و ﭼﻮن از ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﻣﺄﯾﻮس ﺷﺪم ﺣﻮاﱃ ﺳﺎﻋﺖ
 -۲۱ﻗﱪﺳﺘﺎن ﺑﻘﯿﻊ در ﺳﻤﺖ ﺷﺮﻗﯽ ﻣﺪﯾﻨﻪ واﻗﻊ اﺳﺖ و ﻣﺮاﻗﺪ ﻣﻄﻬّﺮ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺣﺴﻦﷷ و ﺣﻀﺮت زﯾﻦاﻟﻌﺎﺑﺪیﷷ و ﺣﻀﺮت اﻣﺎم
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮﷷ و ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدقﷷ ﺻﻠﻮات اﻟﻠّﻪ ﻋﻠﯿﻬﻢ اﺟﻤﻌﲔ در آن ﻗﺮار دارد.

۲۳

ﻫﺸﺖ ﺷﺐ ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدم .ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﺣﻀﺮت اﯾﺸﺎن و ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﯿﻨﯿﮥ اﯾﺮاﻧﯿﻬﺎ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﻋﺰاداری
ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺪﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺣﻀﻮر ﺑﺮای اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻨﺎﺟﺎﺗﯽ ازﮐﻠﯿﺎت
دﯾﻮان ﺟﻮدی ﻋﻠﯿﻪاﻟﺮﺣﻤﻪ ﮐﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺣﺎل اﯾﻦ ﻓﻘﲑ اﺳﺖ ﻣﻌﺮوض ﻣﯽدارم.

ﮐﺰ ذات اﻗﺪس اﺳﺖ وراﻣﻈﻬﺮ ﺻﻔﺎت

ﯾﺎ رب ﺑﻪ ﺣﻖ ﺧﺘﻢ رﺳﻞ ﻓﺨﺮ ﮐﺎﻧﯿﺎت

در ﻋﻠﻢ او ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ اﯾﺠﺎد ﻣﺎﻧﺪه ﻣﺎت

ﯾﺎ رب ﺑﻪ ﺣﻖ ﺷﺎه وﻻﯾﺖ ﻋﻠﯽ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ

در ﺣﻀﺮﺗﺶ ﺑﺒﺴﺘﻪ ره و ﻫﻢ از ﺟﻬﺎد

ﯾﺎ رب ﺑﻪ ﺣﻖ ﺑﻨﺖ ﻧﺒﯽ آﻧﮑﻪ ﻋﻔﺘّﺶ

ﯾﺎرب ﺑﻪ ﺣﻖ ﺣﻠﻢ ﺣﺴﻦ آﻧﮑﻪ ذات او

در ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ آﻣﺪه اﺣﺴﻦ زﻣﻤﮑﻨﺎت

ﯾﺎ رب ﺑﻪ ﺣﻖ ﺷﺎﻓﻊ روز ﺟﺰا ﺣﺴﲔ

آن ﺗﺸﻨﻪ ﺟﺎن ﺳﺮﭙدهٔ ﻣﻤﻨﻮع از ﻓﺮات

ﯾﺎ رب ﺑﻪ ﺣﻖ ﻋﺎﺑﺪ و ﺑﺎﻗﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﻋﻠﻢ

دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺟﻌﻔﺮ آﻧﮑﻪ ﺑﻮد ﮐﺸﺘﯽ ﻧﺠﺎت

ﯾﺎ رب ﺑﻪ ﺣﻖ ﻣﻮﺳﯽ و ﺳﻠﻄﺎن دﯾﻦ رﺿﺎ

ﮐﺰ او ﻗﻀﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺑﺮات
ﻫﻢ ﻋﺴﮑﺮی ﮐﻪ ﮐﺸﻮر دﯾﻦ زوﺳﺖ ﺑﺎ ﺛﺒﺎت

ﯾﺎرب ﺑﻪ ﺣﻖ ﺟﻮد ﺗﻘﯽ و دﮔﺮ ﻧﻘﯽ

ﯾﺎ رب ﺑﻪ ﺣﻖ ﺣﻀﺮت ﻗﺎﺋﻢ ﮐﻪ از ازل

ﻫﺠﺪه ﻫﺰار ﻋﺎﻟﻢ از او ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺛﺒﺎت

ﭘﺎﯾﻨﺪه دار ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﺑﻪ دﻫﺮﻫﺎ

ﺐ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ وز اﺳﻼم ﻗﺮﻧﻬﺎ
از ﺣ ّ

زﯾﺎرت ﺷﻬﺪای اُﺣُﺪ و ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺰاداری»ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ «۱۳٤۸/۱۲/۲٦
ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺤﺮ در ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ و ﺣﺎج آﻗﺎی راﺳﺘﲔ ﺑﻪ ﺣﺮم ﻣﺸﺮّف ﺷﺪﯾﻢ .ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز و ﻃﻮاف و ﻗﺮاﺋﺖ
ﻗﺮان ﮐﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﺑﺎزﮔﺸﺘﯿﻢ .ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻮاب ﻣﺮﻗﻮم ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ؛ در ﻫﺮ ﯾﮏ

از ﺷﻬﺮﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﲔ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺟﻮاب ﻣﺮﻗﻮم و از ﻫﻤﺎن ﺷﻬﺮ ارﺳﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﻗﺼﺪ زﯾﺎرت ﺷﻬﺪای اﺣﺪ

ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ؛ راﻧﻨﺪهای ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد  ۳۰رﯾﺎل ﺳﻌﻮدی درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽدارد دﯾﮕﺮی ﮔﻔﺖ ﺑﺮای رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﺣﺪ و
ﺑﯿﺖاﻟﺤﺰان ﺑﯿﺴﺖ رﯾﺎل و راﻧﻨﺪه دﯾﮕﺮ ده رﯾﺎل وﱃ اﯾﻦ اﺳﺘﯿﺸﻦ ﮐﻪ ﻧﺎم راﻧﻨﺪهاش ﺑﺮﮐﺔاﻟﻠّﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﯿﺴﯽ
ﺑﻦﺣﺴﻦ ﺑﻮد اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻣﻦ ﺑﺪون ﮔﺮﻓﱳ ﮐﺮاﯾﻪ ﻣﯽروم .ﻣﻌﻈّﻢﻟﻪ ادب او را ﭘﺴﻨﺪﯾﺪﻧﺪ و ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ »ﺑﺎ ﻫﻤﲔ
ﻣﯽروﯾﻢ« ﻟﺬا ﺑﺎ ﻫﻤﺎن اﺳﺘﯿﺸﻦ ﺑﻪ زﯾﺎرت ﺷﻬﺪای اﺣﺪ رﻓﺘﯿﻢ .ﻫﻮا آﻓﺘﺎﺑﯽ و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻄﺒﻮع ﺑﻮد .دو ﻃﺮف ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮐﻪ

ﺣﺪود ﭘﺎﻧﺰده ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺖ ﻋﻤﺎرات ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ اﻏﻠﺐ آﻧﻬﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻟﻮﻟﻪ از ﺷﻬﺮ ﻣﺪﯾﻨﻪ
ﺳﲑآب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﭼﻬﺎر ﻃﺮف ﻣﺰار ﺷﻬﺪاء دﯾﻮارﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه و دو ﻧﻔﺮ ﺷﺮﻃﻪ ﺟﻠﻮی درب آن اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ .راﻧﻨﺪه

ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺎ آﻣﺪ؛ ﺑﺎ اﺟﺎزه ﺣﻀﺮت آﻗﺎ زﯾﺎرت ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺳﯿّﺪﻧﺎ ﺣﻤﺰه ﻋّﻢ ﭘﯿﻐﻤﱪ )ص(
ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ ﺑﻦ ﺟﺤﺶ و ﺣﻨﻈﻠﺔ ﺑﻦ اﺑﯿﻌﺎم – و ﺑﻘﯿﮥ ﺷﻬﺪاء ﺟﻨﮓ اﺣﺪ ﻣﺪﻓﻮن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮﮐﺮاﯾﻪ
اﺳﺘﯿﺸﻦ اﻧﻌﺎﻣﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ راﻧﻨﺪه ﻣﺮﺣﻤﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ.
ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮی درﺑﺎره ﺟﻨﮓ اُﺣُﺪ
ﮐﻮه اﺣﺪ در ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ ﻣﺪﯾﻨﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه و ﺣﺪود ﯾﮏ ﻓﺮﺳﺦ ﺗﺎ ﺷﻬﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد .اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﮐﻮﻫﻬﺎ ﺑﻪ رﻧﮓ
ﺣﻨﺎﺋﯽ ﺑﻮده و ﻗﻠﻪﻫﺎﺋﯽ ﻧﺪاﺷﺖ؛ ﺑﯿﺸﱰ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺗﭙّﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در داﻣﻨﮥ آن ﺟﻠﮕﮥ ﺳﺒﺰ و ﺧﺮّم دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ.

ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺮز ازﮐﻮه و ﺗﭙّﻪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﱰ ،اﺣﺪ را از ﺷﻬﺮ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺟﺪا ﻣﯽﮐﺮد.

ﻧﺎم اﯾﻦ ﮐﻮه در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ﺑﺎ ﻋﻈﻤﺖ و اﺑﻬّﺖ ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد؛ ﯾﮑﯽ از ﺟﻨﮕﻬﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﻼم ﮐﻪ در ﺳﺎل ﺳﻮّم
ﻫﺠﺮت واﻗﻊ ﺷﺪه در داﻣﻨﻪ اﯾﻦ ﮐﻮه ﺑﻮده و از اﯾﻦ رو ﺑﻪ ﺟﻨﮓ اﺣﺪ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.

در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﻪ ﺣﺪود ﻫﻔﺘﺼﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﻪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﺸﺮﮐﲔ روﺑﺮو ﺷﺪﻧﺪ.
۲٤

ﻗﻮای دﺷﻤﻦ از ﺳﻪ ﻫﺰار ﻣﺮد ﺟﻨﮕﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ دوﯾﺴﺖ ﻧﻔﺮ آﻧﻬﺎ اﺳﺐ ﺳﻮار زﺑﺪه و ﻫﻔﺘﺼﺪ ﻧﻔﺮ از آﻧﻬﺎ
زره و ﻣﻬﻤﺎت ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺘﻨﺪ؛ ﻫﻤﺮاه ﺳﻪ ﻫﺰار ﺷﱰﮐﻪ ﻫﻢ ﻣﺮﮐﻮب و ﻫﻢ ﻏﺬای ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﻮد از ﻣﮑّﻪ ﺣﺮﮐﺖ
ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﻞ ﻗﻮا ﺷﺨﺺ اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن و ﺳﻮار ﻧﻈﺎم آن ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪ ﺑﻮد.

رﺳﻮل اﮐﺮم )ص( ﺷﻤﺸﲑی ﺑﻪ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﭼﺮﻣﯽ ﺧﻮد آوﯾﺨﺘﻪ و زره ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺳﺮﭙی ﺑﺮ دوش داﺷﺘﻨﺪ .ﭘﺲ از آن دﺳﺘﻮر

ﻓﺮﻣﻮده ﺳﻪ ﻧﯿﺰه آوردﻧﺪ و ﺑﺮ ﺳﺮ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﲑﻗﯽ ﻧﺼﺐ ﮐﺮد؛ ﯾﮑﯽ را اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ داد ﮐﻪ آن را ﺗﺴﻠﯿﻢ

ﻣﺼﻌﺐ ﻧﻤﻮد ،دو ﺗﺎی دﯾﮕﺮ ﺳﻬﻢ اﻧﺼﺎر ﻗﺮار دادﮐﻪ ﯾﮑﯽ را ﺑﻪ ﺷﯿﺦ اوﯾﺲ و دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺷﯿﺦ ﺧﺰرج ﺳﺮﭙد ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ

ﻣﮑﺘﻮم را ﮐﻪ ﻣﺮد ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﺑﻮد در ﻏﯿﺎب ﺧﻮد ﺟﺎﻧﺸﲔ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﻮاﺋﺞ ﻣﺮدم ﺑﺮﺳﺪ و ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎزی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را

ﺑﻌﻬﺪه ﮔﲑد؛ ﺳﭙﺲ اﺳﺐ ﺧﻮد را ﺳﻮار ﺷﺪ و در ﺣﺎﱃ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺣﻠﻘﻪوار دورش ﺑﻮدﻧﺪ از ﺷﻬﺮ ﺑﲑون آﻣﺪ؛ اذان
ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﭘﺎی ﮐﻮه اﺣﺪ رﺳﯿﺪ؛ و ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:

»اﺣﺪﮐﻮﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را دوﺳﺖ دارد و ﻣﺎﻫﻢ آن را دوﺳﺖ دارﯾﻢ زﯾﺮا ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﮑﯽ از درﻫﺎی ﺑﻬﺸﺖ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ؛ اﺣﺪ ﺑﻬﱰﯾﻦ ﮐﻮﻫﻬﺎﺳﺖ«.

ﻣﺤﻤﺪ )ص( دﺳﺘﻮر دادﮐﻪ ﺑﻼل اذان ﺻﺒﺢ را ﺑﮕﻮﯾﺪ.ﺻﺪای رﺳﺎی ﺑﻼل در درّه و ﺟﻠﮕﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪ .ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻫﻤﮕﯽ

ﺑﻪ ﻧﻤﺎز اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮه ﺗﮑﺎﻧﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯽ ﻗﺮﯾﺶ داد .ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ،ﻣﺤﻤﺪ )ص( ﺻﻔﻮف
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را آراﺳﺖ.

وﺿﻊ آﻧﻬﺎﻃﻮری ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻮه اﺣﺪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﺷﺎن ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد؛ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل )ص( ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ ﺟُﺒَﯿـْﺮ را دﺳﺘﻮر داد
ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﭘﻨﺠﺎه ﺗﻦ از ﺗﲑاﻧﺪازان ﻣﺎﻫﺮ را ﺑﻌﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ دﻫﺎﻧﮥ ﺷﮑﺎف ﮐﻮه را ﺑﻨﻤﺎﯾﺪﮐﻪ دﺷﻤﻦ از
ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﮑﻨﺪ و ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ؛ »ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺎ ﭘﲑوز ﺷﺪﯾﻢ؛ ﺳﻬﻢ ﺷﻤﺎ از ﻏﻨﺎﺋﻢ ﺟﻨﮕﯽ ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ ،از ﺟﺎی ﺧﻮد

ﺣﺮﮐﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ ،و اﮔﺮ ﻣﻐﻠﻮب ،ﺣﺘﯽ ﮐﺸﺘﻪ ﻫﻢ ﺷﺪﯾﻢ اﯾﻦ دﻫﺎﻧﻪ و ﻣﻌﱪ را ﺗﺮک ﻧﮑﻨﯿﺪ «.وﱃ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﻓﺘﺢ ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﺸﻐﻮل ﺟﻤﻊآوری ﻏﻨﺎﺋﻢ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ آﻧﻬﺎ را از ﺗﺮک ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﮐﺮد وﱃ

ﺳﺮﺑﺎزان ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻓﻌﻼً ﻓﺘﺢ ﺷﺪه وﮐﻔّﺎر ﻓﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﺗﻮ ّﻗﻒ در اﯾﻨﺠﺎ ﻟﺰوﻣﯽ ﻧﺪارد و ﺑﺪون اﺟﺎزه ﻣﺤﻞ ﺧﻮد را ﺗﺮک

ﮐﺮدﻧﺪ.

در اﯾﻦ ﺑﲔ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺸﺮﮐﲔ از ﺷﮑﺎف ﮐﻮه ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﻮده و ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ را ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮی ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه او
ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪﮐﺸﺖ و از ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﻪ ﻗﺸﻮن اﺳﻼم ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺟﻤﻊآوری ﻏﻨﺎﺋﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﺣﻤﻠﻪ و آﻧﻬﺎ را ﻣﺘﻔﺮّق ﮐﺮد؛
ﺑﻘﯿّﻪ ﻣﺸﺮﮐﲔ ﻫﻢ از ﺟﻠﻮ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،رو ﺑﻤﺴﻠﻤﲔ ﻧﻤﻮده ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ.

اﯾﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ وﺿﻊ ﺟﻨﮓ ﻣﻮﺟﺐ رُﻋﺐ ﻣﺴﻠﻤﲔ و اﯾﺠﺎد ﺗﻠﻔﺎت ﺳﻨﮕﲔ و ﺷﻬﺎدت ﺟﻤﻌﯽ از ﺑﻬﱰﯾﻦ و زﺑﺪهﺗﺮﯾﻦ
اﻓﺮاد آﻧﻬﺎ ﮔﺮدﯾﺪ.

ﺟﻤﻊ ﮐﺜﲑی از ﻟﺸﮕﺮ اﺳﻼم ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪهٔ اﯾﻦ وﺿﻌّﯿﺖ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﻣﻌﺮﮐﻪ ﺑﺪر ﺑﺮده رو ﺑﻔﺮار ﻧﻬﺎدﻧﺪ ،ﺗﻨﻬﺎﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از
ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺳﺮ ﺳﺨﺖ و ﻓﺪاﮐﺎر ﭘﺮواﻧﻪوار ﮔﺮد وﺟﻮد ﻧﺎزﻧﲔ ﭘﯿﺎﻣﱪ ﻣﺤﺒﻮب ﺧﻮد ﺟﻤﻊ آﻣﺪه و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺣﻖ ﺷﻤﺸﲑ
ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ؛ ﻣﯽﮐﺸﺘﻨﺪ وﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ دم ،دﺳﺖ از ﯾﺎری و ﻃﺮﻓﺪاری او ﺑﺮﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ وﱃ ﺑﺎ وﺟﻮد

ﺣﺮاﺳﺖ ﮐﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ از ﺣﻀﺮﺗﺶ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﯽآﻣﺪ ﺑﺎزﻫﻢ ﻇﺎﻫﺮاً وﺟﻮد ﻣﺒﺎرﮐﺶ از ﺻﺪﻣﺎت و ﻟﻄﻤﺎت ﮐﻪ ﻣﻮﺻﻮن ﻧﻤﺎﻧﺪ؛

ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﻣﻄﻬّﺮ و دﻧﺪان ﻣﺒﺎرﮐﺶ را ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ و ﻟﺒﻬﺎ و ﮔﻮﻧﻪاش را ﻣﺠﺮوح ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ؛ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻗﺪرت و ﭘﺎﯾﺪاری
ﺑﯽﻧﻈﲑ ﺣﻀﺮت و ﻓﺪاﮐﺎری ﻣﺤﺎﻓﻈﲔ ﺳﺮﺧﺘﺶ ﺧﻠﻞﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮد .و در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﻧﺎﻫﻨﺠﺎر ﺛﺒﺎت و

اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺧﺎرقاﻟﻌﺎدهای از آﻧﻬﺎ ﺑﻈﻬﻮر رﺳﯿﺪ :ﺑﺎﻻﺧﺮه در اﯾﻦ ﮐﺎرزار ،ﻏﻔﻠﺖ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن ﺗﭙّﻪ و ﻋﺪم
اﻃﺎﻋﺖ آﻧﺎن از دﺳﺘﻮرات رﺳﻮل اﮐﺮم)ص(ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﺼﺎﺋﺐ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ دﺳﺖ ﯾﺪاﻟﻠّﻬﯽ ﺣﻀﺮت

ﻋﻠﯽ ﷷ و ذواﻟﻔﻘﺎر ﺑﺮّاﻧﺶ ﻧﯿﺰ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ وﺿﻊ را ﺑﺤﺎﻟﺖ اوّﻟﯿﻪ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﺷﲑ ﺧﺪا ﻫﻔﺘﺎد زﺧﻢ ﻣﻬﻠﮏ
۲٥

ﺑﺮداﺷﺖ ﻇﺎﻫﺮاً ﻓﺘﺢ و ﭘﲑوزی ﻧﺼﯿﺐ ﮐﻔّﺎرﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺮواﯾﺘﯽ در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺷﻤﺸﲑ در دﺳﺖ ﻣﺒﺎرﮐﺶ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪﮐﻪ
از ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻻ ذواﻟﻔﻘﺎر رﺳﯿﺪ و ﻧﺪا در دادﻧﺪ ﮐﻪ »ﻻ ﻓﺘﯽ اﻻّ ﻋﻠﯽ ﻻ ﺳﯿﻒ اﻻّ ذواﻟﻔﻘﺎر«.

در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺑﻮد ﮐﻪ وﺣﺸﯽ ﻏﻼم ﺟﺒﲑﺑﻦ ﻣﻄﻌﻢ ﮐﻤﲔ ﮐﺮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﻨﯽﻫﺎﺷﻢ را ﺑﮑﺸﺪ و ﺣﻤﺰه ﷷرا ﺳﺮﮔﺮم
ﯾﺎﻓﺘﻪ درآﻣﺪه ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﻮد و آن ﺣﻀﺮت را ﺷﻬﯿﺪﮐﺮد.

ﺑﻌﺪاً »ﻫﻨﺪ« زن اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن آن ﺣﻀﺮت را ﻣﺜﻠﻪ ﻧﻤﻮد :ﻣﺼﻌﺐ ﺑﻦ ﻋُﻤَﯿْـﺮ ﭘﺮﭼﻤﺪار اﺳﻼم ﺷﻬﯿﺪ ﺷﺪ و ﻫﻔﺘﺎد ﻧﻔﺮ از
اﺻﺤﺎب رﺳﻮل اﮐﺮم )ص( ﺑﺪرﺟﮥ رﻓﯿﻌﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪﻧﺪ.

۲۲

ﺤﻞ ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﲔ ﺧﯿﻠﯽ
ﻣﺎدر ﺧﻠﯿﻔﻪ اﻟﻨﺎﺻﺮﻟﺪﯾﻦ اﻟﻠّﻪ ﺑﺮای ﻣﺰار ﺣﻤﺰه ﷷ ﺑﺎرﮔﺎﻫﯽ ﺳﺎﺧﺖ اﮐﻨﻮن زﯾﺎرت اﯾﻦ ﻣ ّ
ﺗﺄﺛﺮآور اﺳﺖ زﯾﺮا وﻫﺎﺑﯿﻬﺎ ﺑﻬﯿﭽﻮﺟﻪ آﺛﺎری از ﻗﺒﻮر ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﯿﺰ آﻧﺠﺎ ﻣﺄﻣﻮر و ﻣﺮاﻗﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ

ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻗﺒﻮر را ﻧﺒﻮﺳﺪ و در آن ﻣﺤﻞ ﻧﻤﺎز ﻧﺨﻮاﻧﺪ.

ﺑﻌﻨﻮان ﺗﯿّﻤﻦ و ﺗﺒّﺮک ﭼﻨﺪ ﺑﯿﺖ از اﺷﻌﺎر وﺣﺸﯽ ﺑﺎﻓﻘﯽ »ره« ﮐﻪ در ﻧﻌﺖ ﭘﯿﺎﻣﱪﮔﺮاﻣﯽ ﺳﺮوده درج ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺤﻤﺪ

ﮐﻮﻧﲔ

دوﮐﻮن از وی ﭘﺮ از زﯾﺐ وﭘﺮ از زﯾﻦ

ﺗﺎﺟﺪار

ﺗﺨﺖ

وﺟﻮدش

وﺟﻮد ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮج ﺑﺤﺮ ﺟﻮدش

ﺧﺪﯾـﻮ ﻋﺎﻟﻢ ﺟـﺎن ﺷـﺎه ﻟـﻮﻻک

اﻓﻼک

ﻣﯿﺎن آب و ﮔﺎل آدم ﻧﻬﺎن ﺑﻮد

ﺟﻬﺎن

ﻋﻠّﺖ

را

ﻏﺎﺋﯽ

ﮐﻪ او ﭘﯿﻐﻤﱪ آﺧﺮ زﻣﺎن ﺑﻮد

ﻧﮕﻮ ﻧﺴﺎری از او در ﻃﺎق ﮐﺴﺮی

ﺷﮑﺴﺖآﻣﻮز ﮐﺎرِ ﻻت و ﻋُــﺰّﱝ

درش

ﻣﻘﯿﻤﺎن

ﺳﮑّـﺎن

ﮐﺴﯽ ﮐﺰ ﭼﺸﻢ ﺑﺪ ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺘﺶ ﺑﺎک

ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪ »اِنَ ﯾﮑﺎدش« اﯾﺰد ﭘﺎک

ﺑﻪ ﺗﺨﺖ ﻫﺴﺘﯽ ار ﺧﺎص اﺳﺖ اﮔﺮ ﻋﺎم

ﻫﻤﻪ در ﺣﯿﻄﮥ ﻓﺮﻣﺎن او رام

ﻧﻪ در دﺳﺘﺶ ﻫﻤﲔ ﺷﻖّاﻟﻘﻤﺮ ﺑﻮد
ﺟَﻨﯿﺒَـﺖ

۲۳

ﺑﻬﺮ اﻧﮕﺸﺖ ،ﺑﻪ زﯾﻦ ﺻﺪ ﻫﲊ ﺑﻮد

ﺗﺎ ﺑﺤ ّﺪی ﭘﯿﺶ راﻧﺪه

ﮐﻪ از ﭘﯽ ﺳﺎﯾﻪ ﻧﯿﺰش ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪه

ﺑﻬﺮ ﺟﺎ ﮐﺎﻓﺘﺎب آﻧﺠﺎ ﻧﻬﺪ ﭘﺎی

ﭘﺲ دﯾﻮار ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺎﯾﻪ را ﺟﺎی

ﻓﺮوزان ﻧﯿّـﺮی ﮐﺎﻧﺪار ﻧﻘﺎب اﺳﺖ

اﺳﺖ

ﻧﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﮐﻪ ﭼﻮن ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﺪ روی
زﺷﺮح

ﻫﺰاران

او

راه

ﮐﻪ

را

ﻣﻬﺮ

ﯾﮏ

اﻧﻮر

ﮔﺬارد دﻫﺮ را ﻇﻠﻤﺖ زﻫﺮ ﺳﻮی
ازو

آﻣﺪ

ﻋﺎﻟﻢ

ﺳﺮاﺳﺮ

آﻓﺘﺎب

ﺟﻬﺎن را ﻣﻬﺮ ﺑﺎﻻی ﺳﺮ آﻣﺪ

راه ﮐﺮده

ﺳﺨﻦ

ﺑﺮ

رﻫﺮوان ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮده

زﯾﺎرت ﻣﺴﺠﺪ ذواﻟﻘﺒﻠﺘﲔ
ﭘﺲ از زﯾﺎرت ﺷﻬﺪای اﺣﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ذواﻟﻘﺒﻠﺘﲔ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪ در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ ﻣﺪﯾﻨﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه و
ﺣﺪود  ۵/۳ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﺗﺎ ﺷﻬﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد و از ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻣﺘﱪّﮐﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.

در اﺑﺘﺪای ﻣﻬﺎﺟﺮت رﺳﻮل اﮐﺮم )ص( در اﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻄﺮف ﺑﯿﺖاﻟﻤﻘﺪّس ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،در ﺑﲔ ﻧﻤﺎز آﯾﻪای ﻧﺎزل
و دﺳﺘﻮر داده ﺷﺪ ﺑﻄﺮف ﮐﻌﺒﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ؛ ﻟﺬا در رﮐﻌﺖ دوّم ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﻌﺒﺎن ﭘﺲ از  ۱۶ﻣﺎه ﮐﻪ

ﺑﻄﺮف ﺑﯿﺖاﻟﻤﻘﺪّس ﻧﻤﺎزﮔﺰارده ﺑﻮد رو ﺑﻪ ﮐﻌﺒﻪ ﻓﺮﻣﻮد؛ از اﯾﲊو ﺑﻨﺎم ﻣﺴﺠﺪ ذواﻟﻘﺒﻠﺘﲔ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪ.

 -۲۲ﺑﺮای اﻃﻼّع ﺑﯿﺸﱰ و زﯾﺎرت ﻋﮑﺴﯽ از ﻣﺰار ﺷﻬﺪای اﺣﺪ »ﻗﺒﻞ از ﺧﺮاب ﺷﺪن ﺑﺪﺳﺖ وﻫﺎﺑﯿﻬﺎ« ﻟﻄﻔ ًﺎ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب »زﯾﺎرت ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا
و ﻋﺘﺒﺎت ﻋﺎﻟﯿﺎت در ﺧﺪﻣﺖ راﻫﻨﻤﺎ« ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ.
 -۲۳اﺳﺐ ﺧﺎصّ ﭘﺎدﺷﺎه

۲٦

در آﯾﮥ ﺷﺮﯾﻔﮥ  ۱۴۴ﺳﻮرهٔ ﻣﺒﺎرﮐﮥ ﺑﻘﺮه دﺳﺘﻮر ﻣﺬﮐﻮر و ﺗﻐﯿﲑ ﺟﻬﺖ ﻗﺒﻠﻪ ﺑﺸﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ» :ﻗَﺪْ ﻧَﺮَى ﺗَﻘَﻠﱡﺐَ وَﺟْﻬِﻚَ
ﻓِﻲ اﻟﺴﱠﻤَﺎء ﻓَﻠَﻨُﻮَﻟﱢﻴَﻨﱠﻚَ ﻗِﺒْﻠَﺔً ﺗَﺮْﺿَﺎﻫَﺎ ﻓَﻮَلﱢ وَﺟْﻬَﻚَ ﺷَﻄْﺮَ اﻟْﻤَﺴْﺠِﺪِ اﻟْﺤَﺮَامِ وَﺣَﻴْﺚُ ﻣَﺎ ﻛُﻨﺘُﻢْ ﻓَﻮَﻟﱡﻮاْ وُﺟُﻮِﻫَﻜُﻢْ
۲٤

ﺷَﻄْﺮَهُ وَإِنﱠ اﻟﱠﺬِﻳﻦَ أُوْﺗُﻮاْ اﻟْﻜِﺘَﺎبَ ﻟَﻴَﻌْﻠَﻤُﻮنَ أَﻧﱠﻪُ اﻟْﺤَﻖﱡ ﻣِﻦ رﱠﺑﱢﻬِﻢْ وَﻣَﺎ اﻟﻠّﻪُ ﺑِﻐَﺎﻓِﻞٍ ﻋَﻤﱠﺎ ﻳَﻌْﻤَﻠُﻮنَ«

ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﺮا ﺑﺮ آﺳﻤﺎن »در اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻐﯿﲑ ﻗﺒﻠﻪ« ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ و اﻟﺒﺘﻪ روی ﺗﺮا ﺑﻘﺒﻠﻪای ﮐﻪ ﺧﺸﻨﻮدت ﺳﺎزد ﻣﯽﮔﺮداﻧﯿﻢ؛
ﭘﺲ روی ﮐﻦ ﻣﺴﺠﺪاﻟﺤﺮام و ﺷﻤﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﯿﺰ در ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ روی ﺑﺪان ﺟﺎﻧﺐ ﮐﻨﯿﺪ و ﮔﺮوه اﻫﻞ ﮐﺘﺎب
ﻣﯽداﻧﻨﺪ »ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﲑ ﻗﺒﻠﻪ« از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاﺳﺖ و آﻧﭽﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺧﺪا ازﮐﺎر آﻧﻬﺎ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﯿﺴﺖ.

ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ وارد ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺸﻮﯾﻢ ﻋﺪّه زﯾﺎدی از دﺧﱰان ﺧﺮدﺳﺎل ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯿﺎﻓﻪﻫﺎی ﻻﻏﺮ و ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی ژﻧﺪه از زاﺋﺮﯾﻦ

ﺑﺮای ﻗﻮت ﻻﯾﻤﻮت اﺳﺘﻤﺪاد ﻣﯽﻃﻠﺒﯿﺪﻧﺪ؛ اﻃﺮاف ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺣﻠﻘﻪ زده و دﺳﺘﺠﻤﻌﯽ اﯾﻦ ﺳﺮود را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ:

»ﯾﺎ ﻣﺮﺣﺒﺎ ﻓﯽ اﯾﺮان ﺳﻼﻣﺖ؛ ﯾﺎ ﺣﺎﺟﯽ ﻋﻨﺪاﻟﻠّﻪ و ﻋﻨﺪاﻟﺮّﺳﻮل ،اﯾﺮاﻧﯽ ﺣﺠّﮏ ﻣﻘﺒﻮل «.در ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﻪ
داﺧﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺸﺮّف ﺷﺪﯾﻢ در ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺪداً ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺮ و ﺻﺪا ﻫﻤﺎن ﺳﺮود را ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺣﻀﺮت

آﻗﺎ ﺑﻬﺮﮐﺪام ﻣﺒﻠﻐﯽ ﻣﺮﺣﻤﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻔﺘﺢ رﻓﺘﯿﻢ ،اﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪ در ﺑﻠﻨﺪی واﻗﻊ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺣﻀﺮت

رﺳﻮل اﮐﺮم )ص( در ﻏَﺰوهٔ ﺧﻨﺪق در آﻧﺠﺎ ﻧﻤﺎر ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و دﻋﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺷﮑﺴﺖ اﺣﺰاب را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﺎ

ﺣﻀﺮت ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ و دﻋﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﺎﺟﺎﺑﺖ رﺳﯿﺪ؛ ﻫﻤﭽﻨﲔ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺣﻀﺮت
اﻣﲑاﻟﻤﺆﻣﻨﲔ ﻋﻠﯽ ﷷ ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ زﻫﺮا »س« ﺳﻠﻤﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﺎﺟﺪ رﻓﺘﻪ و زﯾﺎرت ﮐﺮدﯾﻢ و در ﻫﺮﯾﮏ از اﯾﻦ
ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﻪ ﭘﲑوی از ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻧﻤﺎز ﺗﺤﯿّﺖ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺒﺎ رﻓﺘﯿﻢ.

زﯾﺎرت ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺒﺎ

ﺑﻨﺎﺑﺮ آﻧﭽﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻀﺒﻮط اﺳﺖ رﺳﻮل اﮐﺮم )ص( روز دوﺷﻨﺒﻪ  ۱۲رﺑﯿﻊاﻻوّل ﺳﺎل  ۱۳ﺑﻌﺜﺖ ﺑﻪ ﻗﺮﯾﻪ ﻗﺒﺎ ﻧﺰول
اﺟﻼل ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ.
ﻗﺮﯾﻪ ﻗﺒﺎ ﺑﻤﺴﺎﻓﺘﯽ ﺑﯿﺶ از دو ﻣﯿﻞ در ﺟﻨﻮب ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻗﺮار دارد .ﭘﯿﺎﻣﱪ ﺑﺰرﮔﻮار ﻣﺪّت  ۲۲روز در ﻗﺒﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﻓﺮﻣﻮده و

ﺑﺪﺳﺖ ﻣﺒﺎرک ﺧﻮد ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺒﺎ را ﺑﻨﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و روز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﲔ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ.اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﻣﺴﺠﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ روز
ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻘﻮی و ﭘﺮﻫﯿﺰﮐﺎری ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ .در ﺳﺮ در ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از آﯾﮥ ﻣﺒﺎرﮐﻪ  ۱۰۸ﺳﻮرهٔ ﺗﻮﺑﻪ ﺑﺸﺮح زﯾﺮ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه :ﺑِﺴْﻢِ اﻟﻠﱠﻪِ اﻟﺮﱠﺣْﻤَﻦِ اﻟﺮﱠﺣِﻴﻢِ؛ ﻗﺎل اﻟﻠّﻪ ﺗﻌﺎﱃ :ﻟﱠﻤَﺴْﺠِﺪٌ أُﺳﱢﺲَ ﻋَﻠَﻰ اﻟﺘﱠﻘْﻮَى ﻣِﻦْ أَوﱠلِ ﻳَﻮْمٍ ...ﮐﻪ ﻣﻌﻨﯽ

آن اﯾﻦ اﺳﺖ» :اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺴﺠﺪی ﮐﻪ از روز ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺮ ﭘﺮﻫﯿﺰﮐﺎری ﺑﻨﺎ ﺷﺪه ﺳﺰاوارﺗﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ .در آن
ﻣﺮداﻧﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪﮐﻪ دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﭘﺎک ﺷﻮﻧﺪ و ﺧﺪا ،ﭘﺎﮐﺎن را دوﺳﺖ دارد«.

اوﻟﲔ ﺧﻄﺒﻪای ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا )ص( ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ اوّﻟﲔ
ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ در ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺒﺎ اﯾﺮاد ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﯿﻤّﻦ و ﺗﱪّک ﺗﺮﺟﻤﮥ اوﻟﲔ ﺧﻄﺒﻪای ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا )ص( ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ اوّﻟﲔ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ در ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺒﺎ اﯾﺮاد

ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ درج ﻣﯽﮔﺮدد.

»ﺑﻨﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﺸﻨﺪه ﻣﻬﺮﺑﺎن ،ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺳﺰاوار ﭘﺮوردﮔﺎر اﺳﺖ و ﺑﺲ«
 -۲٤ﺣﺪاﮐﺜﺮﮐﻮﺷﺶ ﺷﺪه ﮐﻪ اِﻋﺮاب ﮐﻠﻤﺎت ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً آﯾﺎت ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺎﺷﲔ ﺷﻮد .ﻣﻌﺬﻟﻚ اﮔﺮ در ﺑﻌﻀﯽ ازﮐﻠﻤﺎت ﺗﺼﺤﯿﺢ
آن از ﻧﻈﺮ اﻓﺘﺎده ﭘﻮزش ﻃﻠﺒﯿﺪه و اﺳﺘﺪﻋﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ اﺻﻞ آﯾﮥ ﺷﺮﯾﻔﻪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎره و ﺳﻮرهٔ ﻣﺒﺎرﮐﮥ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ.

۲۷

»او را ﻧﯿﺎﯾﺶ ﻣﯽﮐﻨﻢ و از او ﯾﺎری ﻣﯽﻃﻠﺒﻢ و از او ﻃﻠﺐ آﻣﺮزش ﻣﯽﮐﻨﻢ .از او ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﺟﻮﯾﻢ و ﺑﻪ او اﯾﻤﺎن
ﻣﯽآورم«

»و از او رو ﺑﺮ ﻧﻤﯽﮔﺮداﻧﻢ و ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از او روی ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﻢ«.

»ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﯽ دﻫﻢ ﮐﻪ ﺟﺰ او ﺧﺪاﺋﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،او ﺗﻨﻬﺎ و ﺷﺮﯾﮑﯽ ﻧﺪارد و ﻣﺤﻤّﺪ ﺑﻨﺪه و ﻓﺮﺳﺘﺎدهٔ اوﺳﺖ«.

»او را ﺑﺮای ﻫﺪاﯾﺖ و روﺷﻦ ﮐﺮدن ﺑﺎﻃﻦ ﺧﻠﻖ و دادن ﭘﻨﺪ و اﻧﺪرز ﻓﺮﺳﺘﺎده؛ در دورهای ﮐﻪ ﻓﱰﺗﯽ از ﭘﯿﺎﻣﱪان
ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ،در دورهای ﮐﻪ داﻧﺶ ﮐﻤﯿﺎب و ﻣﺮدم ﮔﻤﺮاه ﺷﺪهاﻧﺪ؛«

»در دورهای ﮐﻪ زﻣﺎن ﺳﺮﭙی ﺷﺪه و ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﮔﺮدﯾﺪه و اﺟﻞ ﻓﺮا رﺳﯿﺪه«.

»ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﺧﺪا و رﺳﻮل او ﭘﲑوی ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﯾﻘﲔ رﺳﺘﮕﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪﮔﻤﺮاه ﻣﯽﮔﺮدد و در
اﯾﻦ ﮔﻤﺮاﻫﯽ ﺳﺮﮔﺸﺘﻪ و ﺣﲑان ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ«.

»ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﺮﻫﯿﺰﮐﺎر ﺑﺎﺷﯿﺪ؛ اﯾﻦ ﺑﻬﱰﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪاﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن از ﻣﺴﻠﻤﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ و
او را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﺪﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ آﺧﺮت را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و او را ﺑﻪ ﭘﺮﻫﯿﺰﮐﺎری وادارد«.

»از ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺧﺪا ﭘﺮﻫﯿﺰ از آن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﺮ ﮐﺮده دوری ﮐﻨﯿﺪ؛ ﻫﯿﭻ ﭘﻨﺪ و ﻧﺼﯿﺤﺘﯽ را ﺑﺮ اﯾﻦ اﻧﺪرز ،ﺑﺮﺗﺮی
ﻧﻤﯽدﻫﻢ و ﻫﯿﭻ ﯾﺎدآوری را از آن ﺑﻬﱰ ﻧﻤﯽداﻧﻢ«.
»ﭘﺮﻫﯿﺰﮐﺎری ،ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺮس از ﺧﺪا زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻬﱰﯾﻦ ﯾﺎر و ﻣﺪدﮐﺎر اﺳﺖ و ﺑﺮای آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ در اﻣﺮ
آﺧﺮت ﺧﻮد آرزوﻣﻨﺪ ﺑﻮده ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.

»ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ دارد ،در ﻧﻬﺎن و آﺷﮑﺎر ،ﺑﺎ ﺧﺪای ﺧﻮد در ﻣﯿﺎن ﻣﯽﮔﺬارد و درﮐﺎر ﺧﻮد ﺟﺰ از ﺧﺪا ،از دﯾﮕﺮی
اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﻧﻤﯽﺟﻮﯾﺪ؛ ﻣﺴﻠﻤﺎً درﮐﺎرﻫﺎی دﻧﯿﻮﯾﺶ ﺳﺮ ﺑﻠﻨﺪی ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .و در آﺧﺮت ﻫﻢ ،در آن ﻫﻨﮕﺎم ﮐﻪ اﻧﺴﺎن

ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﭘﯿﺶ ،ﺑﺮای ﺧﻮد ﻓﺮﺳﺘﺎده ذﺧﲑه ﺧﻮﺑﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.

»از ﺧﺪای ﺧﻮد ﺑﯿﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﺪاﻧﯿﺪ او ﺑﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﻣﻬﺮﺑﺎن اﺳﺖ ،ﮔﻔﺘﺎرش ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ؛ وﻋﺪهﻫﺎﯾﺶ را
ﺑﻪ آﺧﺮ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و در آن ﺗﺨﻠّﻔﯽ راه ﻧﺪارد«.

»اﯾﻦ:ﮔﻔﺘﮥ ﻫﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ او ﻫﯿﭻ ﺳﺨﻨﯽ زﯾﺮ و رو ﻧﮕﺮدد و ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن،
ﺳﺘﻤﮑﺎری روا ﻧﺪارد«.
»ای ﻣﺮدم! در ﮐﺎر اﻣﺮوز و ﻓﺮداﯾﺘﺎن ،در ﻧﻬﺎن و آﺷﮑﺎر ،ﭘﺮﻫﯿﺰﮐﺎر ﺑﺎﺷﯿﺪ«.

»ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭘﺮﻫﯿﺰﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪﮔﻨﺎه او راﺑﯿﺎﻣﺮزد و اﺟﺮ و ﻣﺰد او ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮﮐﻨﺪ«.
»ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮد ﭘﺮﻫﯿﺰﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ ﻧﺎﺋﻞ ﻣﯽﮔﺮدد«.

»ﭘﺮﻫﯿﺰﮐﺎری ﺷﻤﺎ را از ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ و ﻧﺎراﺿﯽ ﺑﻮدن ﺧﺪاوﻧﺪ ،در اﻣﺎن ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارد«.

»ﭘﺮﻫﯿﺰﮐﺎری ،ﺧﺪا را راﺿﯽ و ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮﺗﺮی ﻣﻘﺎم و ﻣﻨﺰﻟﺖ اﻧﺴﺎن ﻣﯽﮔﺮدد«.

»ﺑﻬﺮه و ﻧﺼﯿﺐ ﺧﻮد را درﯾﺎﺑﯿﺪ و از اﻓﺮاطﮐﺎری دوری ﺑﺠﻮﺋﯿﺪ؛ ﺧﺪاوﻧﺪﮐﺘﺎب ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ آﻣﻮﺧﺘﻪ؛ و راه ﺷﻤﺎ
را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﺎو اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ ،آﮔﺎه ﮔﺮدﻧﺪ و آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ دروﻏﮕﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺷﻮﻧﺪ«.

»ﻧﯿﮑﻮﺋﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﮑﻮﺋﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن او دﺷﻤﻨﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،و در راه او ،ﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﯽ ،از

ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ؛ او ﺷﻤﺎ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه و ﺷﻤﺎ را ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺧﻮاﻧﺪه ،ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻫﻼﮐﺖ دارﻧﺪ ،ﻫﻼک ﺷﻮﻧﺪ و
آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن دارﻧﺪ ،ﺑﻪ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ«.

»ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺧﺪا را ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﯿﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﺮای ﻓﺮدای ﺧﻮد ﮐﺎرﮐﻨﯿﺪ«.

»اﮔﺮ ﻫﺮﮐﺲ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ دارد ﺑﺎ ﺧﺪای ﺧﻮد در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارد ،ﺧﺪا ﻫﻢ او را در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم در ﭘﻨﺎه ﺧﻮد ﮔﲑد؛ ﭼﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺮدم ﻗﻀﺎوت ﮐﻨﺪ ﻧﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮﮐﺎرﻫﺎی او«.
۲۸

»ﻣﺮدم در اﺧﺘﯿﺎر او ﻫﺴﺘﻨﺪ و او در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮدم ﻧﯿﺴﺖ«.
»ﺑﺰرﮔﻮاری ﺧﺪا ﻣﯿﺴﺰد و ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﺟﺰ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﮕﺮدد«.

زﯾﺎرت ﺑﯿﺖاﻻﺣﺰان

۲٥

۲٦

ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﺑﻬﱰ اﺳﺖ اﻣﺮوزﮐﻪ روز ﺗﺎﺳﻮﻋﺎﺳﺖ ﺑﺮای زﯾﺎرت ،ﺑﯿﺖاﻻﺣﺰان ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﮥ زﻫﺮا »س«

ﺑﺮوﯾﻢ«.

در اﯾﻨﺠﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﯾﺎدداﺷﺘﻬﺎی ﻣﻮرّﺧﺎن را ﮐﻪ در ﻣﻮرد زﯾﺎرت ﺑﯿﺖاﻻﺣﺰان ﻧﮕﺎﺷﺘﻪاﻧﺪ درج ﻣﯽﺷﻮد:
اﺑﻮﻧﻌﯿﻢ در ﺟﻠﺪ دوّم ﺻﻔﺤﮥ  ٤۳ﮐﺘﺎب »ﺣﻠﯿﺔاﻻوﻟﯿﺎء«ﭼﻨﲔ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﻣﺎ راﯾﺖ ﻓﺎﻃﻤﺔ »س« ﺿﺎﺣﮑﺔ ﺑﻌﺪ

رﺳﻮلاﻟﻠّﻪ )ص(  «...ﯾﻌﻨﯽ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻓﺎﻃﻤﻪ »س« را ﺑﻌﺪ از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺧﻨﺪان ﻧﺪﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﲔ اﺑﻦﺷﻬﺮآﺷﻮب
»ﻣﺘﻮﻓﯽ در ﺳﺎل  ۵۸۸ﻗﻤﺮی« در ﺟﻠﺪ ﺳﻮم ﺻﻔﺤﮥ  ۳۴۲ﮐﺘﺎب »ﻣﻨﺎﻗﺐ آل اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ« ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﭘﺲ از ﻣﺮگ

ﭘﺪر ﮔﺮاﻣﯿﺶ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺳﺮش را ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻻﻏﺮ اﻧﺪام ،ﻏﻤﻨﺎک ،ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ ﮔﺮﯾﺎن و ﻗﻠﺐ ﺳﻮزان داﺷﺖ؛ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ

ﺳﺎﻋﺖ ﻏﺶ ﻣﯽﮐﺮد .و ﺑﻪ دو ﻓﺮرزﻧﺪش ﻓﺮﻣﻮد :ﭘﺪرﺗﺎن ﮐﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺣﱰام ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ و ﺷﻤﺎ را ﺑﺪوش

ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ؟ ﭘﺪر ﺷﻤﺎ ﮐﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮد و اﺟﺎزه ﻧﻤﯽداد روی زﻣﲔ راه ﺑﺮوﯾﺪ؟ دﯾﮕﺮ

ﻫﺮﮔﺰ او را ﻧﺨﻮاﻫﻢ دﯾﺪ؛ اﯾﻦ در ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮ دوش ﮔﲑد .ﺳﭙﺲ ﻣﺮﯾﺾ ﺷﺪ و ﻓﻘﻂ ﭼﻬﻞ روز

ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ«۲۷.

ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ »س« در اﯾّﺎم ﮐﻮﺗﺎه ﺣﯿﺎﺗﺶ؛ ﭘﺲ از رﺣﻠﺖ ﭘﺪر ﻣﮑﺮّر اﯾﻦ ﺣﺰن و ﺗﺄﺛّﺮ ﺷﺪﯾﺪ را در ﻣﯿﺎن
ﺟﻤﻊ ،اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪ ،ﺑﺮ ﻣﺰار ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻨﺖاﺳﺪ ،ﺣﻤﺰةﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟّﻤﻄﻠﺐ ،ﻣﺮﻗﺪ ﻣﻄﻬّﺮ ﭘﯿﻐﻤﱪ )ص( و در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺤﻘّﺮش از

ﺧﻮد ﺑﺮوز داده آﺷﮑﺎرﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺑﻄﻮر ﮐﻠّﯽ در ﻣﻮرد ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﻨﺎم او؛ در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎﱃ ﺑﻘﻌﻪای ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ در ﺑﻘﯿﻊ ﻣﺪﻓﻦ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﮔﺰارﺷﻬﺎی روﺷﻨﯽ در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ.

ﻣﲑزا ﺣﺴﲔ ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ در ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﮥ ﺧﻮد از ﺑﯿﺖاﻻﺣﺰان ﭼﻨﲔ ﯾﺎد ﮐﺮده» :در ﭘﺸﺖ ﮔﻨﺒﺪ اﺋﻤﮥ ﺑﻘﯿﻊ؛ ﺑﻘﻌﮥ ﮐﻮﭼﮑﯽ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺖاﻻﺣﺰان ﻓﺎﻃﻤﮥ زﻫﺮا »س« اﺳﺖ و ﯾﮏ ﺿﺮﯾﺢ ﮐﻮﭼﮑﯽ از آﻫﻦ در اﯾﻦ ﺑﻘﯿﻊ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ«.
اﺑﺮاﻫﯿﻢ رﻓﻌﺖ ﭘﺎﺷﺎ در »ﻣﺮآة اﻟﺤﺮﻣﲔ« ﺻﺮﯾﺤﺎً ﺿﻤﻦ وﺻﻒ آﺛﺎر ﺑﻘﯿﻊ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :و ﻫﻨﺎک ﻗﺒّﺔ ﺗﺴﻤﯽ ﻗﺒّﺔاﻟﺤﺰن،

ﯾﻘﺎل اﻧّﻬﺎ ﻓﯽاﻟﺒﯿﺖ اﻟﺬی آوت اﻟﯿﻪ ﺑﻨﺖاﻟﻨّﺒﯽ و اﻟﺘﺰﻣﺖ اﻟﺤﺰن ﻓﯿﻪ ﺑﻌﺪ وﻓﺎة اﺑﯿﻬﺎ«.

ﯾﻌﻨﯽ ﮔﻨﺒﺪی ﺑﻨﺎم ﮔﻨﺒﺪ اﻧﺪوه وﺟﻮد دارد،ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ ﮔﻨﺒﺪ در ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺰﱃ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺧﱰﮔﺮاﻣﯽ رﺳﻮل اﮐﺮم

)ص( ﭘﺲ از رﺣﻠﺖ ﭘﺪرش ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻋﺰﯾﻤﺖ و ﺑﺎ ﻏﻢ و اﻧﺪوه در آن ،ﺧﺎﻧﻪﻧﺸﲔ ﺷﺪ«...

ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﯿﺖاﻻﺣﺰاﻧﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻗﺮن ﻣﻮرد زﯾﺎرت ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﻮده ،ﻫﻤﺎن ﻣﮑﺎن و ﻣﺤﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺠﺎورت
ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻗﺒﻮر اﻫﻞ ﺑﯿﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﺧﲑ ﻣﺸﻬﻮد زاﺋﺮان اﺳﺖ ﺗﻔﺎوت

اﺳﺎﺳﯽ دارد.

ﻋﻠّﺖ ﻧﺎمﮔﺬاری ﺑﯿﺖاﻻﺣﺰان
 -۲٥ﻣﱳ ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺧﻄﺎﺑﮥ ﻣﻬﯿّﺞ در ﺟﻠﺪ دوّم ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﱪی ﺻﻔﺤﻪ  ۱۱۴ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ آن ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻤﻀﺎﻣﲔ ﻓﻮق اﺳﺖ ۴۶.

 -۲٦ﺗﻌﺪادی ﻋﮑﺴﻬﺎی رﻧﮕﯽ و ﺳﯿﺎه و ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﱳ ﮐﺘﺎب ﮔﻨﺠﺎﻧﯿﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر دﯾﺪﻧﯽ و ﺗﻬﯿّﻪ آن ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ

ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ.

 -۲۷ﻋﺪّه از ﻣﻮرّﺧﲔ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻌﻈّﻢﻟﻪ را ﺑﻌﺪ از ﭘﺪر ﮔﺮاﻣﯽ  ۴۰اﱃ  ۷۰روز ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ.

۲۹

ﺗﺄﺛﲑ رﺣﻠﺖ رﺳﻮل اﮐﺮم )ص( در دﺧﱰﮔﺮاﻣﯿﺶ ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﮥ زﻫﺮا »س« ﺑﺼﻮرﺗﯽ ﺷﺪﯾﺪ و ﻃﺎﻗﺖﻓﺮﺳﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻗﻠﻢ ﮐﻪ از ﺷﺮح آن ﻗﺎﺻﺮ و ﺑﯿﺎن از ﺗﻮﺻﯿﻒ آن ﻋﺎﺟﺰ اﺳﺖ.

از ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﺷﺎم ،و از ﺷﺎم ﺗﺎ ﺳﺤﺮ در ﻓﺮاق ﭘﺪر ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﺮد و ﻋﺰاداری ﻣﯽﻧﻤﻮد .از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﮐﺮم

)ص( رﺣﻠﺖ ﻓﺮﻣﻮد ،ﺗﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﮑﻪ ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ »س« ﺑﻪ ﭘﺪر ﻋﺰﯾﺰش ﻣﻠﺤﻖ ﮔﺮدﯾﺪ ﻫﯿﭽﮕﺎه او را ﺧﻨﺪان ﻧﺪﯾﺪﻧﺪ.

در ﻓﺮاق آن ﺣﻀﺮت اﺷﮏ رﯾﺨﱳ ﮐﺎر ﯾﻮﻣﯿّﻪ و ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ »س« در ﺑﯿﺖاﻻﺣﺰان ﺑﻮد.

اﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻘﺪری در ﻓﺮاق ﭘﺪر ﻋﺰاداری و ﮔﺮﯾﻪزاری ﻧﻤﻮد ﮐﻪ آرام و ﻗﺮار را از اﻫﺎﱃ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﮔﺮﻓﺖ؛ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ
ﻋ ّﺪهای از ﺷﯿﻮخ ﺷﻬﺮ ﻧﺰد اﻣﲑ ﷷ آﻣﺪﻧﺪ و ﻣﻌﺮوض داﺷﺘﻨﺪ :ﯾﺎ ﻋﻠﯽ ،ﮔﺮﯾﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ از ﺑﺎﻣﺪاد ﺗﺎ ﺷﺒﺎﻧﮕﺎه و از

ﺷﺒﺎﻧﮕﺎه ﺗﺎ ﺻﺒﺤﮕﺎه؛ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ را ﺑﺮ ﻣﺎ ﻧﺎﮔﻮار ﮐﺮده اﺳﺖ و ازﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﻼﻣﺘﯽ او را ﻣﺨﺎﻃﺮه

اﻧﺪازد؛ اﺳﺘﺪﻋﺎی ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻮری ﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ »س« ﻫﻨﮕﺎم روز و ﯾﺎ ﺷﺐ ﺳﻮﮔﻮاری ﻧﻤﺎﯾﺪ و از

ﮔﺮﯾﻪ و زاری داﺋﻤﯽ ﺧﻮدداری ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ .ﻋﻠﯽ ﷷ ﺑﻪ زوﺟﮥ ﮔﺮاﻣﯿﺶ ﻓﺮﻣﻮد :ﯾﺎ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻋ ّﺪهای از ﻣﺸﺎﯾﺦ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻧﺰد

ﻣﻦ آﻣﺪه و ﺗﻘﺎﺿﺎ دارﻧﺪﮐﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﯾﺎ ﺷﺐ ﺑﺮ ﭘﺪر ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ روز را ﺑﺮای ﺗﻌﺰﯾﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻓﺎﻃﻤﻪ ﷷ ﺑﺎ

ﺻﺪای ﺣﺰناﻧﮕﯿﺰ ﭘﺎﺳﺦ داد ،ﯾﺎ ﻋﻠﯽ :ﻣﺎﻧﺪن ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن ﭼﻨﺪ ﺻﺒﺎﺣﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ از اﻧﺪک

ﻣﺪﺗﯽ ﻣﺪﯾﻨﻪ از ﺻﺪای ﺷﯿﻮن و زاری ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺧﺎﻣﻮش ﺧﻮاﻫﺪﮔﺮدﯾﺪ.

اﺑﯿﺎﺗﯽ ﭼﻨﺪ در ﻧَﻌﺖ ﺣﻀﺮت ﺧﺪﯾﺠﮥ ﮐﱪﱝ و رﺛﺎء
ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﮥ زﻫﺮا ﺳﻼماﻟﻠّﻪ ﻋﻠﯿﻬﻤﺎ
 – ۱ﻣﺨﻤّﺲ ﻣﺸﺮوﺣﮥ زﯾﺮ ﮐﻪ در ﻧﻌﺖ ﺣﻀﺮت ﺧﺪﯾﺠﻪ ﺳﻼماﻟﻠّﻪ ﻋﻠﯿﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮادر ﻣﮑﺮّم ارﺟﻤﻨﺪ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی

ﻋﺒّﺎس ﻧﻌﻤﺖاﻟﻠّﻬﯽ »ﻣﺘﺨﻠّﺺ ﺑﻪ ﭘﺮوﯾﻦ« ۲۸ﺳﺮوده ﺷﺪه زﯾﻨﺖﺑﺨﺶ ﺻﻔﺤﺎت اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻧﺴﻮان دﻫﺮ ﻫﺴﺖ ﺳﺮآﻣﺪ

ﻣﺎدر زﻫﺮا ﺧﺪﯾﺠﻪ ،ﺑﻨﺖ ﺧُﻮَﯾْﻠَﺪ

ﻣﻨﻘﺒﺘﺶ

آﻧﮑﻪ ﺑﻮد در رﯾﺎض ﺧﻠﺪ ،ﻣﺨﻠّﺪ

ﭘﺮ ﮐﻨﺪ،

ﻫﺰار

ﻣﺠﻠﺪ

ﮐﯿﺴﺖ ﺧﺪﯾﺠﮥ ﭘﻨﺎه و ﭘﺸﺖ ﻣﺤﻤﺪ »ص«

از ﺳﺮ دﻧﯿﺎ و ﻫﺮﭼﻪ داﺷﺖ ﮔﺬﺷﺘﯽ

ﻃﯿﻨﺖ او ﭼﻮﻧﮑﻪ ﭘﺎک ﺑﻮد و ﺑﻬﺸﺘﯽ

آﻧﭽﻪ ﺑﺠﺰ ﻋﺸﻖ دوﺳﺖ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻬﺸﺘﯽ

ﺟﺰ ﭘﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﻤﺎل ،ره ﻧﻨﻮﺷﺘﯽ

ﺑﻮد ﺳﺰا ﺗﺎ ﺷﻮد ﮔﺰﯾﺪهٔ اﺣﻤﺪ »ص«

از دل و ﺟﺎن زد ﺑﺮاه دﯾﻦ ﺧﺪا ﮔﺎم

ﺛﺮوت ﺧﻮد را ﺑﺪاد در ره اﺳﻼم

ﺷﺪ ﻣﺘﺤﻤّﻞ ﺗﻤﺎم ﺳﺨﺘﯽ و آﻻم

ﮐﺮد ﻗﺒﻮل از ﻧﺨﺴﺖ ﺟﻤﻠﮥ اﺣﮑﺎم

ﺗﺎ ﮐﻪ ﻣﻮﻓّﻖ ﺷﻮد رﺳﻮل ﻣﺴﺪّد

ﺧﺎدﻣﮥ او ﺑﻮد ،ﭼﻮ ﺣﻀﺮت ﻣﺮﯾﻢ

آﻧﮑﻪ ﺳﺒﻖ ﺑﺮده از زﻧﺎن دو ﻋﺎﻟﻢ

اوﺳﺖ ﮔﺮاﻣﯽ ،ﺑَﺮِ ﭘﯿﻤﱪ اﮐﺮم

ﺑﺮ ﻫﻤﮥ ﻣﺆﻣﻨﺎت ﻫﺴﺖ ﻣﻘﺪّم

اوﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﺮدوس در ﻗﺼﻮر ﻣﺸﯿّﺪ

ﺟﻤﻊ ﻣﯿﺎن ﺷﻬﻮد و ﻏﯿﺒﺖ در آن ﻏﺎر

ﻫﯿﺒﺖ ﺟﱪﯾﻞ وﮐﺸﻒ آن ﻫﻤﻪ اﺳﺮار

 -۲۸ﺷﺮح ﺣﺎل اﯾﻦ ﻓﻘﲑ ﺑﺰرﮔﻮار و ﺷﺎﻋﺮ ﻋﻠﯿﻤﻘﺎم در ﮐﺘﺎب »ﺧﺎﻃﺮات زﯾﺎرت ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا و ﻋﺘﺒﺎت ﻋﺎﻟﯿﺎت در ﺧﺪﻣﺖ راﻫﻨﻤﺎ« ﺻﻔﺤﮥ
 ۳۲درج ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

۳۰

ﺧﻮی ۲۹ﺑﭽﯿﮑﺪش ﻫﻤﯽ زﮔﻮﻧﻪ ورﺧﺴﺎر

ﺑﯽﺧﻮد و ﻣﺪﻫﻮش ﮐﺮد اﺣﻤﺪ ﻣﺨﺘﺎر

ﮔﺸﺖ ﻣﻘﺎوم زﺣﻖ ﭼﻮ ﺑﻮد ﻣﻮﯾّﺪ

ﺷﺪ ﺑﺮﺳﺎﻟﺖ رﺳﻮل ﺣﻖ ﭼﻮ ﻣﺒﺎﻫﯽ

از ﮐﺮم ﺑﯽﺣﺴﺎب و ﻓﻀﻞ اﻟﻬﯽ

ﮔﺸﺖ زﻏﺎرِ ﺣِﺮا ﺑﺨﺎﻧﻪ ﭼﻮ راﻫﯽ

ﺗﺎ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﺑﺪ زﺛﻘﻞ وﺣﯽ ﭘﻨﺎﻫﯽ

در ﺻﺪد راﺣﺘﺶ ﺧﺪﯾﺠﻪ ﺑﺮآﻣﺪ

ﮐﺲ ﻧﺒﺪش ﺟﺰ ﺧﺪﯾﺠﻪ ،ﯾﺎر و ﻣﺪدﮐﺎر

ﺑﻮد ورا از ﺻﻤﯿﻢ ﻗﻠﺐ ﭘﺮﺳﺘﺎر

ﻫﺴﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ رﺗﺒﻪ و ﻣﻘﺎم ﺳﺰاوار

از ﻫﻤﻪ اﻓﺰون ﺑﻮد ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ و ﻣﻘﺪار

ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪﮔﺎر ﻗﺎدرِ ﻣﻔﺮد

اوﺳﺖ ﻧﺨﺴﺘﲔ زﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﺸﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن

ﺷﺪ دل او روﺷﻦ از ﺗﺠﻠّﯽ اﯾﻤﺎن

داﺷﺖ ﭘﯿﻤﱪ ﺑﺪو ﻋﻼﻗﻪ ﻓﺮاوان

ﻣﺎدر اﻣّﺖ ﺷﺪ آن ﯾﮕﺎﻧﻪ دوران

ﻫﯿﭻ ﺑﻪ دﯾﻦ ﺧﺪا ﻧﮕﺸﺖ ﻣﺮدّد

زوﺟﮥ ﭘﺎک ﭘﯿﻤﱪ اﺳﺖ ﺧﺪﯾﺠﻪ

ﻣﺎدر زﻫﺮای اﻃﻬﺮ اﺳﺖ ﺧﺪﯾﺠﻪ

ﺷﺎﻓﻌﮥ روز ﻣﺤﺸﺮ اﺳﺖ ﺧﺪﯾﺠﻪ

ﻋﺼﻤﺖ ﮐﱪای داورﺳﺖ ﺧﺪﯾﺠﻪ

زن ﻧﺮﺳﺪ در ﻣﻘﺎم و رﺗﺒﻪ ﺑﺪان ﺣ ّﺪ

دﯾﻦ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻣﺨﺎﻃﺐ ﯾٰـﺲ

ﺧﲑ دو ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻮد ﺑﻪ ﭘﲑوی دﯾﻦ

ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد و ﻣﺴﻠﮏ ﭘﺮوﯾﻦ

ﻋﺸﻖ ﺑﻪ آل ﻋﻠﯽ اﺳﺖ ﻣﺬﻫﺐ و آﺋﲔ

ﺳﺨﺖ ﺑﺪﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﻫﺴﺖ ﻣﻘﯿّﺪ

 -۲ﻗﺴﻤﺘﯽ از اﺷﻌﺎر ﻣﺨﻤّﺲ ﮐﻪ در رﺛﺎء ﺣﻀﺮت زﻫﺮا ﺳﻼماﻟﻠّﻪ ﻋﻠﯿﻬﻤﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻘﲑ ﺑﺰرﮔﻮار ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺳﯿّﺪﻋﻠﯽ
ﺳﺎﮐﺖ »ﻣﺘﺨﻠّﺺ ﺑﻪ ﺑﯿﻨﺶ« ﺳﺮوده ﺷﺪه ﺑﻌﻨﻮان ﺗﯿﻤّﻦ و ﺗﱪّک زﯾﻨﺖﺑﺨﺶ ﺻﻔﺤﺎت ﮐﺘﺎب ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
ﭼﺮا داری ﺟﻔﺎی ﺧﻮد روا آﻫﺴﺘﻪ آﻫﺴﺘﻪ

ﮐﻨﯽ ای ﮔﺮدش ﮔﺮدون ﺟﻔﺎ آﻫﺴﺘﻪ آﻫﺴﺘﻪ

ﺑﺒﺎری ﺑﺮ ﺳﺮ اﻫﻞ وﻻ آﻫﺴﺘﻪ آﻫﺴﺘﻪ

ﮔﻬﯽ ﺑﺮ اﻧﺒﯿﺎ ﺗﲑ ﺑﻼ آﻫﺴﺘﻪ آﻫﺴﺘﻪ

ﺑﯿﺎ ﺑﮕﺬر از اﯾﻦ ﺟﻮر و ﺧﻄﺎ آﻫﺴﺘﻪ آﻫﺴﺘﻪ

ﻧﻤﻮدی ﻣﺒﺘﻼی ﻏﻢ ،ﻓﺰودی ﻇﻠﻢ دﯾﺮﯾﻨﻪ

رﺳﻮﻻن اﻟﻬﯽ را ﺑﻬﺮ دوری ﺗﻮ از ﮐﯿﻨﻪ

زﻓﺮط ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺟﺎﻧﺸﺎن ﺧﺪا را ﮔﺸﺘﻪ آﺋﯿﻨﻪ

ﮐﻪ ﺑُﺪﺷﺎن ﯾﺎدﺣﻖ دردل ،زﺧﻠﻘﺎن ﻣﻬﺮدرﺳﯿﻨﻪ

ﮐﻪ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ ره ﺳﻮی ﺧﺪا ،آﻫﺴﺘﻪ آﻫﺴﺘﻪ

زﮔﻤﺮاﻫﯽ ﭼﻮ ﺧﻔﺎﺷﺎن ﻋﺪوی ﻧﻮر دﯾﻦ آﻣﺪ

وﱃ آﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯿﻄﺎن ﺻﻔﺘﻬﺎﺷﺎن ﻗﺮﯾﻦ آﻣﺪ

ﭼﻮ اِﺳْﺘَﻤﻬﺎ ﮐﻪ از آﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﲑاﻟﻤﺮﺳﻠﲔ آﻣﺪ

زﮐﻔﺮان ﺑﻬﺮﺷﺎن ﺑﺎﻃﻞ ،ره دﯾﻦ ﻣﺒﲔ آﻣﺪ

ﮐﻪ ﺗﺎ ﺷﻤﺲاﻟﻀّﺤﯽ ،ﭘﻮﺷﺪ ﺿﺤﯽ آﻫﺴﺘﻪ آﻫﺴﺘﻪ

ﮐﻪ در راه ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺤﻖ او رﻫﱪ ﻣﻄﻠﻖ

ﻋﻠﯽ آن ﻣﻈﻬﺮ ﺣﻖ را ﭘﺲ از ﭘﯿﻐﻤﱪ ﺑﺮﺣﻖ

ﮐﺠﺎ ﻧﻮر ﺧﺪا ﺑﺎدَم ﺗﻮان ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮد اﻟﺤﻖ

ﺑﺴﯽ آزارﻫﺎ دادﻧﺪ ،ﺑﺲ ﮐﺮدﻧﺪ ﻃﻌﻦ و دق

ﺑﺮاﻓﺮوزد ﭼﺮاغ دﯾﻦ ﺧﺪا آﻫﺴﺘﻪ آﻫﺴﺘﻪ

ﺑﺮ آن ﺻﺪﯾّﻘﻪ ﮐﱪی ﺑﺮ آن اﻧﺴﯿّﻪ ﺣﻮرا

درﯾﻐﺎ زان ﺳﺘﻢ اﻋﺪاء ﮐﻪ ﺑﻨﻤﻮدﻧﺪ ﺑﺎ زﻫﺮا
 -۲۹ﺧُـﻮْیْ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺮﻗﯽ ﮐﻪ از ﺑﺪن ﺗﺮاوش ﮐﻨﺪ.

۳۱

ﺑﺪان آزار او ﺑﯿﺸﮏ ﺑﻮد آزار دل ﻣﺎ را

ﺑﮕﻔﺘﺎ ﻣﺼﻄﻔﯽ روﺷﻦ ،ﻣﺮاﺑﻀﻌﻪ اﺳﺖ اﯾﻦ زﻫﺮا

ﻖ داری روا ،آﻫﺴﺘﻪ آﻫﺴﺘﻪ
ﮐﻪ آزارم ﺑﺤ ّ

ﮐﻪ دﺧﺘﯽ ﻣﺜﻞ و ﻣﺎﻧﻨﺪﺷﺎن ﻧﺰاﯾﺪ ﻣﺎدر ﻋﺎﻟﻢ

ﭼﻨﲔ ﺑﺎﻧﻮی ﺑﮕﺰﯾﺪه ﮐﻪ ﻫﺴﺖ او زﺑﺪهٔ آدم

ﻧﺒﻮد او را دﻣﯽ ﻫﻤﺪم ﺑﻐﲑ از ﮔﺮﯾﮥ ﻣﺎﺗﻢ

زﺑﻌﺪ ﺑﺎﺑﺶ آﻧﮑﺲ ﮐﻪ ﻧﺒﻮّت را ﺷﺪ او ﺧﺎﺗﻢ

ﻣﺪاﻣﺶ ﻏﻢ ﺑﺪی ﻣﺤﺮم ﺑﮑﺎء آﻫﺴﺘﻪ آﻫﺴﺘﻪ

دراﯾﻦ اﻧﺪوه ﺟﺎﻧﺴﻮزش ﺑﺴﯽ روزش ﺑﺸﺐ آﻣﺪ

ﮐﻪ ﺟﺴﻢ ﻧﺎزﻧﯿﻨﺶ را اﺛﺮ رﻧﺞ و ﺗﻌﺐ آﻣﺪ

دل ﭘﺎﮐﺶ ﺑﻐﻢ ﺗﻮأم رواﻧﺶ ﻣﻠﺘﻬﺐ آﻣﺪ

ﭼﮕﻮﯾﻢ ﭼﻮن ازاﯾﻦ ﻣﺎﺗﻢ ﺑﺮاو رﻧﺠﯽ ﻋﺠﺐ آﻣﺪ

ﮐﻪ ﺷﺪ ﺑﺎﻟﲔ او ﺑﺴﱰ ﺳﺮا ،آﻫﺴﺘﻪ آﻫﺴﺘﻪ

ﮐﻪ ازﺟﺎن رﻓﺖ آراﻣﺶ زﺗﻦ ﻫﻢ ﺳﺴﺖ ﺷﺪﺗﺎﺑﺶ

ﺑﺸﺪ ﻫﻔﺘﺎد روز او را زﺑﻌﺪ رﺣﻠﺖ ﺑﺎﺑﺶ

ﭼﻮ دل آﺗﺸﻔﺸﺎن ﻣﯽﺷﺪ دوﭼﺸﻤﺎن رﯾﺨﺘﯽ آﺑﺶ

ﻧﻪ روزآﺳﺎﯾﺸﯽ ﺑﻮدش ﻧﻪ ﻣﯿﱪدی ﺑﻪ ﺷﺐ ﺧﻮاﺑﺶ

ﺧﺪا را ﻣﯿﮑﺸﻨﺪ او را ﮐﺠﺎ ،آﻫﺴﺘﻪ آﻫﺴﺘﻪ

ﻋﻠﯽ آﻧﮑﺲ ﮐﻪ ﺑُﺪ او را در ﻋﺎﻟﻢ ﮐﻔﻮ و ﻫﻢ ﻫﻤﺴﺮ

درآﻣﺪ از در و ﻧﺎﮔﻪ ﺑﺪﯾﺪ آن ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻀﻄﺮ

ﻧﻮازش ﮐﺮد روﯾﺶ را ﮐﻪ ﺑﻮدی از ﻗﻤﺮ ﺑﻬﱰ

ﺑﯿﺎﻣﺪ ﺑﺎ دو ﺻﺪ ﻣﺤﻨﺖ ،ﻧﺸﺴﺖ او ﭘﻬﻠﻮی ﺑﺴﱰ

ﺑﭽﺸﻤﺶ اﺷﮓ ﺑﺪ ،ﺑﺮ ﻟﺐ دﻋﺎ آﻫﺴﺘﻪ آﻫﺴﺘﻪ

وﻻء ﺗﻮ ﻧﺪارد ﮐﺲ ﻧﺒﺎﺷﺪ او ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻮﻗﻦ

ﺑﮕﻔﺘﺶ ﻓﺎﻃﻤﻪ او را ﮐﻪ ای ﻣﻮﻻی ﻫﺮ ﻣﺆﻣﻦ

ﺑﺴﻮی ﺟﻨّﺖاﻟﻤﺎوﱝ ،ﺧﻼﯾﻖ را دﻫﯽ ﻣﻮﻃﻦ

ﺷﺮﯾﻌﺖ را ﺗﻮﺋﯽ ﺣﺎﻓﻆ ،در ﻇﺎﻫﺮ و ﺑﺎﻃﻦ

ز ﻇﻠﻤﺘﺸﺎن دﻫﯽ ﻧﻮر ﻫُﺪی ،آﻫﺴﺘﻪ آﻫﺴﺘﻪ

وﺻﯿّﺘﻬﺎ ﺑﺘﻮ دارم ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮔﻔﺘﻨﺶ ﻋﺎﻣﻞ

در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﻢ ،ﺑﺴﻮی ﺑﺎب ﺧﻮدراﺣﻞ
اﮔﺮ در ﺧﺎﻧﻪات ﮔﺸﺘﻢ دﻣﯽ از ﺧﺪﻣﺘﺖ ﻏﺎﻓﻞ
زﺑﻌﺪ

ﻣﻦ

ﺗﺮا

ﺑﺎﺷﺪ

ﺣﻼﻟﻢ ﮐﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻔﻮت ﺷﻮم در اﯾﻦ زﻣﺎن ﻧﺎﺋﻞ

ﺷﻮم از ﺣﻀﺮﺗﺖ اﯾﻨﺪم ﺟﺪا ،آﻫﺴﺘﻪ آﻫﺴﺘﻪ

ﺑﻔﺮزﻧﺪان

ﺗﺴﻠّﯽ دل آﻧﻬﺎ در اﯾﻦ ﻣﺎﺗﻢ دﻫﯽ ﻫﺮ دم

دﻟﺒﻨﺪم

ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ازﯾﻦ دﻧﯿﺎ دو ﭼﺸﻢ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﺑﻨﺪم

ﮐﻪ ﻣﻦ از اﻧﺪُهِ آﻧﻬﺎ ﯾﻘﲔ آزرده دل ﮔﺮدم

ﺑﻬﺮ اﻣﺮی ﻧﻤﺎﺋﯿﺸﺎن ﺻﺪا ،آﻫﺴﺘﻪ آﻫﺴﺘﻪ

ﮐﻪ ازاﯾﻦ ﻗﻮم دون ﻫﻤّﺖ ،ﻣﺮا ﺑﺎﺷﺪ دﱃ ﭘﺮﺧﻮن

دﮔﺮ ﺧﻮاﻫﻢ زﺗﻮ ﺷﺎﻫﺎ ،ﻣﺮا در ﺷﺐ ﮐﻨﯽ ﻣﺪﻓﻮن

ﺟﺰای ﻓﻌﻠﺸﺎن ﺑﺪﻫﺪ ﺑﺪوران ﺧﺎﻟﻖ ﺑﯿﭽﻮن

ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﺎزم را ﮔﺬارد ﻫﺮ ﺧﺲ ﻣﻠﻌﻮن

ﮐﺰ آﻧﻬﺎ ﭼﻮن ﺳﺘﻢ آﻣﺪ ﺑﻤﺎ آﻫﺴﺘﻪ آﻫﺴﺘﻪ

در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر ﺑُﺪ زﻫﺮا ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻪ روح ﭘﺎک او

ﺟﻬﺎن از ﻏﻢ ﻓﺮو رﻓﺘﻪ ،ﭼﻮ از ﻓﻘﺪان اﯾﻦ ﺑﺎﻧﻮ

ﭘﺮﯾﺪ از ﺟﺴﻢ و ﻣﺄوﱝ ﮐﺮد ﺻﺪر ﺟﻨّﺖ ﻣﯿﻨﻮ
ﺳﺰد ﮔﺮ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯿﻨﺶ رود ﻫﺮ ﺟﺎ ،ﺑﻮد ﻫﺮ ﺳﻮ

ﭼﻮ ﻧﯽ از ﺟﺎن و دل دارد ﻧﻮا،آﻫﺴﺘﻪ آﻫﺴﺘﻪ

۳۰

 -۳۰ﺳﺮاﯾﻨﺪه اﺷﻌﺎر آﻗﺎی ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ ﺳﺎﮐﺖ در ﺳﺎل  ۱۳۱۲ﺷﻤﺴﯽ ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت آﻗﺎی ﺣﺎج ﻣﺤﻤّﺪ ﺣﺴﻦ ﺻﺎﻟﺤﻌﻠﯿﺸﺎه ﻗﺪّساﻟﻠّﻪ ﺑﺸﺮف
اﯾﻤﺎن ﻣﺸﺮّف ﺷﺪه و ﻣﺪّت ﻣﺪﯾﺪی اﺳﺖ اذانﮔﻮی ﻣﺠﻠﺲ ﻓﻘﺮی ﺗﻬﺮان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

۳۲

اﺑﯿﺎﺗﯽ ﭼﻨﺪ در ﻧَـﻌْﺖْ ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﺰﻫﺮا ﺳﻼماﻟﻠّﻪ ﻋﻠﯿﻬﻤﺎ
اﺑﯿﺎت زﯾﺮ ﮐﻪ در ﻧَـﻌْـﺖْ ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺳﯿﺪة اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺎﻟﻤﲔ ﻋﻠﯿﻬﺎ اﻟﺴّﻼم ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎی ﻋﺒّﺎس ﻧﻌﻤﺖاﻟﻠّﻬﯽ
»ﻣﺘﺨﻠﺺ ﺑﻪ ﭘﺮوﯾﻦ« ﺳﺮوده ﺷﺪه؛ زﯾﻨﺖﺑﺨﺶ ﺻﻔﺤﺎت اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻘﺎم

ﮐﻪ

ﻧﺪارد ﮐﺴﯽ

ﺧﺪا داﻧﺪ او را ﻣﻘﺎﻣﺎت و ﺑﺲ

ﮐﻪ

ﻣﻨﺰه ﺑﻮد او زﻫﺮ ﻧﻘﺺ و ﻋﯿﺐ

ﻣﻌﺰّز

زﻧﺴﻮان

ﮔﻠﯽ

ﻫﻤﭽﻮ

ﺳﺮﺷﺘﺶ

زﻫﺮا

ﭘﺪﯾﺪ

ﻧﯿﺎﻣﺪ

زﻫﺮا

ﮐﺴﯽ را ﺧﺪا ﻣﺜﻞ او ﻧﺎﻓﺮﯾﺪ
ﺑﻪ

ﻧﺎﯾﺪ

ﻫﯿﭽﮑﺲ

اﻧﺪﯾﺸﮥ

ﺑﺎﺷﺪ

زﺧﺎک

ﻧﺎزﻧﲔ

ﺳﺮﻣﺪی

ﮐﻪ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ از ﻃﯿﻨﺖ اﺣﻤﺪی

ﻋﻄﺎ ﮐﺮد ﮐﻮﺛﺮ ﺧﺪا ﺑﺮ رﺳﻮل

ﺑﻮد اﯾﻦ ﻋﻄﺎ ذات ﭘﺎک ﺑﺘﻮل

ﺑﻮد

ﻣﭙﻨﺪار

آن

داراﺳﺖ

ﻋﻠﯿﻬﺎ

ﺳﻼم

آن

ﻧﻮر

ﮐﻪ ﻧﻮرﺳﺖ و از ﻧﻮر ﯾﺰدان ﭘﺎک
ﺑﻮد

ﺳﻠﻄﺎن

ﻧﺰد

ﻏﯿﺐ

ﮐﻪ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه از او ده و ﯾﮏ اﻣﺎم

ﺑﻪ ﺳﲑت ﻫﻤﻪ ﻫﻤﭽﻮ ﺧﲑاﻻﻧﺎم

ﻃﺮﯾﻖ

ﻫﺪﱝ

ﻫﻤﻪ ﻣﻈﻬﺮ ﻟﻄﻒ و ﻓﻀﻞ ﺧﺪا

اﻃﻬﺮ

ﺗﺮاﺳﺖ

ﭼﻪ ﺑﯿﻤﯽ زﻓﺮدای ﻣﺤﺸﺮ ﺗﺮاﺳﺖ

ﻫﻤﻪ
اﮔﺮ

ﻫﺎدﯾﺎن
زﻫﺮای

ﻣﻬﺮ

ﺟﮕﺮ

ﮔﻮﺷﮥ

ﺑﻮد

ﻣﺎدر

ﻓﺎﺗﺢ

اﮔﺮ

ﺧﺎﺗﻢ

ﺟﻨﮓ

اﻻﻧﺒﯿﺎء

ﺧﯿﱪ

ﻫﻤﻪ آﯾﺖ ﻋﺼﻤﺖ اﺳﺖ و ﺣﯿﺎ

ﻧﺒﻮد

ورا در ﺟﻬﺎن ﮐﻔﻮ و ﻫﻤﺴﺮ ﻧﺒﻮد

ﻣﺠﺘﺒﲐ

ﺣﻀﺮت

ﺣﺴﻦ

ﺑﻪ داﻣﺎن او ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺪ ﺣﺴﲔ
ﮐﻪ ﮔﺮ
ورا
ﮐﻪ

آن

ﻫﻤﭽﻮ

ﺑﺎ

ﻗﯿﺎم

ﻧﻄﻖ

ﺣﺴﯿﻨﯽ

زﯾﻨﺐ

ﻏﺮّای

ﭼﻮ زﻫﺮا ﺑﺪان

ﺑﻮد

آن

ﭼﻬﺎرﻣﲔ

آل

ﻧﻮر

ﻋﺒﺎ

ﮐﻪ اﺳﻼم و دﯾﻦ را ﺑﺪو ﻫﺴﺖ دِﯾْﻦ

ﻧﺒﻮد

ﺟﻬﺎن در ﺗﺒﺎﻫﯽ ﻓﺮو رﻓﺘﻪ ﺑﻮد

ﻣﺤﱰم

ﺑﻬﻢ

دﺧﱰی

ﺑﻪ

ﻓﺮو

ﻣﺨﺘﺼﺮ زﻧﺪﮔﯽ

ﺑﺮج

ﻓﻀﯿﻠﺖ

رﯾﺨﺖ

ﺑﻠﻨﺪ

ﯾﺰﯾﺪی

ﮐﺎخ

اﺧﱰی

ﺧﺪا را ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ﮐﺲ ﺑﻨﺪﮔﯽ

ﭼﻮ ﻧﺰد ﺧﺪاﯾﺶ ﺑﺴﯽ آﺑﺮوﺳﺖ
ﯾﻤﺎﻧﯽ

ﭼﻮ

ﺟﺎی

ﺑﻪ ﻣﺤﺸﺮ اﻣﯿﺪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺑﺪوﺳﺖ

از

ﺣﻖ

ﺳﺆال

ﺟﻼل

ﺑﺰﯾﺮ ﮐﺴﺎی

ﻧﻤﻮدﻧﺪ

ﻣﻼﯾﮏ

ﺑﻔﺮﻣﻮدﺷﺎن
ﺑﺘﻮل

و

ﺣﻖ

دو

ﺑﺘﻮل

ﻓﺮزﻧﺪ

و

ﮔﺰﯾﺪﻧﺪ
ﮐﯿﺎﻧﻨﺪ

ﭘﺪر

ﮐﺰ اﯾﺸﺎن ﺟﻬﺎن را ﺑﻮد اﻋﺘﺒﺎر

ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮد ﯾﮏ از اﻓﺘﺨﺎرات اوﺳﺖ

ﻣﮑﺮّر ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﻧﺎﻣﺶ ز دوﺳﺖ

زﭘﲑ ﻃﺮﯾﻘﺖ ﺑﻼ ﮐﻦ ﺗﻮ دور

ﺧﺪاﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﺮب ﻫﻤﺎن ﭘﻨﺞ ﻧﻮر
اﻟﻬﯽ

ﺗﻮ

اﺳﻼم

اﯾﻦ

ﺻﺎﺣﺒﺎن

ﺑﺘﻮل اﺳﺖ و آن زوج ﻧﯿﮑﻮ ﺳﲑ

واﻻﺗﺒﺎر

ﭘﲑوز

ﺧﺎﺻﺎن

ﺧﺎص

ﺧﺪای

زﺑﻮن

ﮐﻦ

ﺑﺰﻫﺮای

ﭘﺲ از رﺣﻠﺖ ﺣﻀﺮت ﻣﺼﻄﻔﯽ

ﭼﻮ اﯾﻦ ﭼﺮخ ﮔﺮدن ﺑﻮد ﮔﮋﻣﺪار

دﺷﻤﻦ

ﻣﺮﺿ ّﯿـﻪ

آﺗﺶ
ﺷﺪ

اﻓﺮوز ﮐﻦ
ﺑﺲ

ﺟﻔﺎ

ﺑﺮ او ﺗﻨﮓ ﺷﺪ ﻋﺮﺻﮥ روزﮔﺎر

ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ زﻫﺮا ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﭘﺪر

ﮐﻨﺪ زﯾﺴﺖ در اﯾﻦ ﺳﺮای دو در

ﭼﻮ رﻓﺖ از ﺟﻬﺎن ﺑﺎﻧﻮی ﺑﺎﻧﻮان

ﻋﻠﯽ را زﮐﻒ رﻓﺖ ﺗﺎب و ﺗﻮان

زدلﭼﻮن ﻫﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮگ از ﺧﺪا

روان
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ﻟﻄﯿﻔﺶ

زﺗﻦ

ﺷﺪ

ﺟﺪا

ﺑﻠﺮزﯾﺪ

ﮐﺴﯽ ﮐﻮﻧﺒﺪ ﺑﺎﮐﺶ از ﯾﮏ ﺳﭙﺎه دﻟﲑی
ﺑﺪ

ﮐﻪ

ﮐُﻪ

ﻫﻤﭽﻮ

ﭘﺸﺘﺶ

آن

در

ﺷﺎﻣﮕﺎه

ﺑﯿﺎﻓﺘﺎد از ﺗﺎب و ﺗﻮش و ﻗﺮار

اﺳﺘﻮار

ﭼﻮ از ﻧﺰد او راﺣﺖ ﺟﺎن ﮔﺬﺷﺖ

ﻧﺪاﻧﻢ ﭼﻪ ﺑﺮ ﺷﺎه ﻣﺮدان ﮔﺬﺷﺖ

ﻋﻠﯽ

ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻧﻬﺎن ﮐﺮد در ﺟﻮف ﺧﺎک

ﭘﺮ

ﮔﻮﻫﺮی

ﺑﻬﺎ

ﺗﺎﺑﻨﺎک

ﻧﻤﻮد

ﮐﻪ ﺑﺎﻧﻮ ﺳﻔﺎرش ﭼﻨﲔ ﮐﺮده ﺑﻮد

ﻋﻠﯽ ﺷﻤﻊ ﺑﺰﻣﺶ ﭼﻮ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪ

ﺑﻪ ﺧﺎﮐﺶ ﺑﯿﺎﻓﺘﺎد و ﺑﯿﻬﻮش ﺷﺪ

ﻋﻠﯽ

ﻃﺒﻖ

ﮐﺎر

زﻧﺎراﺣﺘﯽ
ﺧﺪاﯾﺎ

ﺑﻠﺮزﯾﺪ

اﻟٰﻬﯽ

ﺑﻪ

اﻧﺪر

ﺗﲑه

آن

ﻋﺮش

ﺑﺤﻖ
ﻣﻈﻠﻮﻣﯽ

وﺻﯿّﺖ

وﺻّﯽ
آن

ﺑﻪ

ﺷﺐ

ﮐﻪ

ﻋﻈﯿﻢ

و

وﱃ

ﻧﺨﺴﺘﲔ

اﻣﺎم

ﺧﺪاﯾﺎ

ﺑﯽ

ﺑﻪ

اﻟﻬﯽ
ﮐﻪ

ﻣﺜﻠﯽ

ﺑﻪ
او

زﻫﺮای
ﺷﺮع

ﺑﻮد

ﺣﺎﻣﯽ

اﻧﻮر

ﮐﻪ

ﭼﻮ

ﻋﻠﯽ

ﺟﻤﺎل

ﭘﯿﻮﺳﺘﻪاش
دﯾﻦ

ﺷﺎدﮐﺎم
ﺑﻮد

ﭘﯿﻤﱪ

ﺑﻪ اﺳﺮار ﺣﻖ ﻣﺤﺮم اﺳﺖ و اﻣﲔ

ﭼﻮ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻓﯿّﺎض و ﺗﺎﺑﻨﺪه اﺳﺖ
اﺳﲑان

ﺑﻨﻮرش ﺧﺪاﯾﺎ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﺒﺨﺶ
ﭘﺮوﯾﻦ

ﻣﯿﺪار

ﻧﮕﻬﺒﺎن

ﭼﻮ او ﻣﺮ ﺧﺪا را ﺑﻬﲔ ﺑﻨﺪه اﺳﺖ
ﻧﺪﯾﺪم

ﺑﻨﻮر

زﻫﺮا

ﻋﻄﺎ ﮐﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﭘﲑم رﺿﺎ

ﮐﻪ آن اُﺳﻮه ﻋﻠﻢ و ﺗﻘﻮی و دﯾﻦ

ﮐﺴﯽ

ﮔﺸﺘﻨﺪ

اﻃﻔﺎل

ﯾﺘﯿﻢ

ﻫﻤﯽ ﮔﻔﺖ درد دل ﺧﻮد ﺑﻪ ﭼﺎه

ﻣﺮﺗﻀﯽ

واﻻﻣﻘﺎم

دراﻣﺪ

ﺑﻪ آه دل او در آن ﺗﲑه ﺷﺎم

ﺑﻪ آﻧﮑﺲ ﮐﻪ از ﺑﯽﮐﺴﯽ ﮔﺎه ﮔﺎه
ﺣﻀﺮت

زاﻧﻮ

اﻣﲑ

ﻋﺮب

ﮔﺮﻓﺘﺎر

ﺑﯿﻨﻮا

دام

در

ﻫﻮﱝ

ﺑﻨﺪ

را

ﺣﺮص

ﺑﺒﺨﺶ
وﻫﻮﱝ

ﻣـﮕﺮ ﻟـﻄﻒ ﭘﯿـﺮش ﻧـﻤﺎﯾﺪ رﻫـﺎ
زﭼﻨﮕﺎل اﯾﻦ ﻧﻔﺲ ﭼﻮن اژدﻫﺎ
اﯾﻨﮏ اﺷﻌﺎر دﯾﮕﺮی در ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ زﻫﺮا ﺳﻼماﻟﻠّﻪ ﻋﻠﯿﻬﺎ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻘﲑ ﺑﺎ ﻣﺤﺒّﺖ و ﺧﻮشذوق آﻗﺎی

ﻫﻮﺷﻨﮓ ﯾﺎراﺋﯽ ﻣﺘﺨﻠّﺺ ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻨﺪه ﺳﺮوده ﺷﺪه ﺑﺎﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ:
درّﻧﺎب ﺻﺪف ﺑﺤﺮ ﺟﻬﺎن ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻮد

ﻗﺼﺪ اﯾﺠﺎد ﺣﻖّ از ﮐﻮن و ﻣﮑﺎن ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻮد

دﺧﺖ ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ ﭼﻮن ﺟﺎن ﺗﻦ ﺧﺘﻢ رﺳﻞ

ﺼﻪﺧﻮر و راح ﺟﻨﺎن ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻮد
ﺑﺎب را ﻏ ّ

ﯾﺎزده ﺣﺠّﺖ ﻫﻮ از ﺣﺴﻨﲔ ﺗﺎ ﻣﻬﺪی

ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻤﺮ ﮐﻢ ﻣﺎم ﺟﻮان ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻮد

دو ﺳﻪ روزی ﺑﻪ ﮐَـﺮَم اﻋﻠﻤﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺴﺎء
ﻻﯾﻖ

ﻫﻤﺴﺮ

ﺳﻠﻄﺎن

وﻻﯾﺖ

راﻫﯽ دﻫﺮ ﺷﺪ از ﺑﺎغ ﺟﻨﺎن ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻮد
ﮐﻔﻮ و ﻫﻤﺘﺎی ﻋﻠﯽ در ﺣﺪ و ﺷﺎن ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻮد

ﺣﯿﺪر

۳۱

ﺑﻪ زﻣﺮدان ﺷﺪه ﺗﺎ دوﺳﺖ ﺟﻬﺎن ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻮد

دﺧﱰاﻧﺶ زﯾﻨﺖ وﮐﻠﺜﻮم ﮐﻪ ﺑﺮ رف رف ﻋﺸﻖ

ﺑﺎر اﻧﺪوه آب و ﺷﻮﻫﺮ و ﻇﻠﻢ اﻋﺪا

ﻣﺘﺤﻤّﻞ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻓﻮق ﺗﻮان ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻮد

ﻟﻌﻨﺖاﻟﻠّﻪ ﺑﻪ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﮐﻦ ﺣﻖّ رﺳﻮل

زو ﺑﺪل داﺷﺖ ﻋﺠﺐ درد ﻧﻬﺎن ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻮد

ﺑﺎک ﮐﯽ از ﺧﻄﺮ ﻇﻠﻤﺖ ﮐﻮچ از دﻧﯿﺎ

ﺷﻤﺲ ﺗﺎﺑﺎن زﮐﺮان ﺗﺎ ﺑﮑﺮان ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻮد

وَه

ﮐﻪ

ﻣﺤﺒﻮﺑﮥ

اﻟﻠّﻪ

زﺑﯿﺪاد

ﻓﻠﮏ

در ﺷﺒﺎب آﻣﺪه ﺑﺎ ﻗ ّﺪ ﮐﻤﺎن ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻮد

ﯾﺎرب از ﺳﺨﺘﯽ ﭘﺎداش ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻏﻢ ﻧﯿﺴﺖ

ﺷﺎﻓﻌﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﭼﻮ ﺑﺎ ﺟﺮمﮔﺮان ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻮد

 -۳۱ﺟﻬﻨﺪه ﺗﺎ ﺣﻀﺮت دوﺳﺖ.
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ﺑﺎﻃﻦ

ﭘﲑ

ﭼﺮاﻏﯽ

ﺑﻪ

ﺻﺮاط

دادم از ﻟﻄﻒ زﺗﺎﺑﻨﺪه ﻧﺸﺎن ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻮد

ﯾﺰدان

ﻣ ّﺪﺗﯽ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ در ﮐﻨﺎر ﺑﯿﺖاﻻﺣﺰان اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ و ﮔﺮﯾﺴﺘﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اﺗﻔّﺎق ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺑﻪ ﺣﺮم ﻣﻄﻬّﺮ ﺧﺘﻤﯽ ﻣﺮﺗﺒﺖ
)ص( ﻣﺸﺮّف ﺷﺪﯾﻢ و ﭘﺲ از ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ و ﻋﺼﺮ ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ.

ﻋﺼﺮ در ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻊ و ﻣﻔﺼﻼً زﯾﺎرت ﮐﺮدﯾﻢ آﻧﮕﺎه در ﮐﻨﺎر ﻣﺰار ﺷﺮﯾﻒ اﺋﻤﮥ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﮐﺴﺎﻟﺖ

ﺣﻀﺮت اﻣﺎم زﯾﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ ﷷ در روز ﻋﺎﺷﻮرا ﻣﺎﻧﻊ ازﮐﺸﱳ ﻣﻌﻈّﻢﻟﻪ ﮔﺮدﯾﺪ؛ ﺑﻬﻤﲔ ﻋﻠﺖ ﺷﻤﺮ ﺑﻪ ﻏﻼم ﺧﻮد ﮔﻔﺖ
ذَرَب ۳۲او را از ﭘﺎی درآورده اﺳﺖ؛ دﯾﮕﺮﮐﺸﱳ او ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل وﻗﺘﯿﮑﻪ ﺣﻀﺮت ﺻﺪای ﭘﺪر را ﺷﻨﯿﺪ.

ﻓﺮﻣﻮد :ﻋﺼﺎ و ﺷﻤﺸﲑ ﻣﺮا ﺑﯿﺎورﯾﺪ؛ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ وﱃّ وﻗﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ،ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮدات واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ

او را ﯾﺎری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ۳۳.ﺣﻀﺮت زﯾﻨﺐ ﺳﻼم اﻟﻠّﻪ ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﺷﺪ و ﻋﺮض ﮐﺮد» :ﺗﻮ ﻣﺮﯾﻀﯽ و ﺟﻬﺎد ﺑﺮ ﻣﺮﯾﺾ واﺟﺐ
ﻧﯿﺴﺖ «.ﭼﻨﺪ ﻗﺪم ﺟﻠﻮﺗﺮ ،در ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺆال آﻗﺎی ﻣﺼﺪاﻗﯽ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﺣﻀﺮت ﺗﺸﺮﯾﻒ آوردﻧﺪ ﺑﺮای وداع و ﻋﻠﯽ

۳٤

را ﺟﺎﻧﺸﲔ ﺧﻮد ﺗﻌﯿﲔ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ؛ ﭼﯿﺰی ﻫﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪ ،دادﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺮش ﻓﺎﻃﻤﻪ ﷷ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻣﺪﯾﻨﻪ
ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﲔ ﷷ ﺑﺪﻫﺪ.

در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺣﺴﲔ ﷷ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد؛ ﻫﺮﮐﺲ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻤﻦ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺑﺮادرم ﻣﺤﻤﺪ

ﷷ
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ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮد و ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮراﻧﯿّﺘﯽ ﻫﻢ داﺷﺖ «.در اﯾﻨﺠﺎ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺿﻤﻦ ﺷﺮح ﻣﻔﺼﻠﯽ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:

»وﻗﺘﯿﮑﻪ اﻣﺎم ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم ،زﯾﻦاﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ ﷷ را ﺟﺎﻧﺸﲔ ﺧﻮد ﻓﺮﻣﻮد :ﺣﻀﺮت زﯾﻦاﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ و ﻣﺤﻤﺪ ،ﻫﺮ دو ﺑﻪ ﮐﻌﺒﻪ
آﻣﺪﻧﺪ و از ﺣﺠﺮاﻻﺳﻮد ﺳﺆال ﮐﺮدﻧﺪ .ﭼﻮن اﮔﺮ ﮔﻮش ﺷﻨﻮا ﺑﺎﺷﺪ ﺻﺪای ﺣﺠﺮاﻻﺳﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﻪ اﺷﯿﺎء ﺷﻨﯿﺪه
ﻣﯽﺷﻮد؛ در اﯾﻨﺠﺎ ﺣﺠﺮاﻻﺳﻮد اﺷﺎره ﺑﻪ ﻗﻠﺐ وی زﻣﺎن »ﻋﺞّ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺠﺎد ﺳﺆال ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺣﺠﺮاﻻﺳﻮد ﺟﻮاب دادﮐﻪ
وﻗﺘﯿﮑﻪ ﻣﺤﻤّﺪ ﺳﺆال ﮐﺮد؛ ﺟﻮاﺑﯽ ﻧﺸﻨﯿﺪ ،وﱃ ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﺣﻀﺮت ﺳ ّ
ﻣﺤﻤّﺪ ﻫﻢ ﺷﻨﯿﺪﮐﻪ ﻋﻠﯽﺑﻦ ﺣﺴﲔ ﷷ وﱃ وﻗﺖ اﺳﺖ و ﻣﺤﻤّﺪ ﺑﺎ او ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮد .آن وﻗﺖ ﻫﻢ ﺧﯿﻠﯽ در ﺗﻘ ّﯿﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.

اﺑﯿﺎﺗﯽ ﭼﻨﺪ در ﻧَﻌﺖ ﺣﻀﺮت ﺳﺠّﺎد ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴّﻼم
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ﺠﺎد ﷷ ﺑﻪ ﺷﺎم ﺳﺮوده ﺷﺪه درج ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﻌﻨﻮان ﺗﯿﻤّﻦ و ﺗﱪّک اﺑﯿﺎﺗﯽ ﭼﻨﺪﮐﻪ ﺑﻤﻨﺎﺳﺖ ورود ﺣﻀﺮت ﺳ ّ
ای اﻫﻞ ﺷﺎم ﻣﻈﻬﺮ ﻟﻄﻒ ﺧﺪا ﻣﻨﻢ

ﻣﻘﺼﻮد از آﻓﺮﯾﻨﺶ ﻋﺮض و ﺳﻤﺎ ﻣﻨﻢ

زﯾﺮا ﮐﻪ

ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ ﻧﺰد ﻣﻦ اﺳﺮار ﮐﺎﺋﻨﺎت

ﻣﺤﺮم

ﺣﺮم ﮐﱪﯾﺎ

ﻣﻨﻢ

 -۳۲ذَرَب ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮض اﺳﻬﺎل و اﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﻬﺎﻧﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺣﻘﺘﻌﺎﱃ ﺷﺄﻧﻪ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ و زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن اﻣﺎم ﻣﻈﻠﻮم ﷷ و ﺳﺎﯾﺮ اﺋﻤﻪ

ﻫﺪﱝ ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴﻼم ﻗﻠﻢ زده ﺑﻮد.

 -۳۳ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ و ﻣﺨﺘﺼﺮاً آﻧﭽﻪ در ﭘﻨﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺣﻀﺮت آﻗﺎی ﺻﺎﻟﺤﻌﻠﯿﺸﺎه ﻗﺪّس ﺳﺮّهاﻟﻌﺰﯾﺰ ﻣﺮﻗﻮم ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺆﻣﻨﲔ ﮐﻪ

اﺗّﺼﺎل ﺗﺎم ﺑﻮﱃ زﻣﺎن دارﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ دﻋﻮت »ﻣَﻦْ اﻧﺼﺎری اﱃاﻟﻠّﻪ« را ﺟﻮاب داده ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺎﻻً و ﻣﺎﻻً و ﺟﺎﻧﺎً ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ دﻋﻮت را اﺟﺎﺑﺖ

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﯾﺎری ﻣﺼﺪاق ﯾﺎﺑﺪ .ﻋﲔ ﻋﺒﺎرت ﭘﻨﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﯾﻦ اﺳﺖ :ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﯽ ،ﺑﺎ ﻋﻤﻮم ﺑﻪ ﺷﻔﻘّﺖ و ﺧﲑﺧﻮاﻫﯽ ،ﺑﺎ ﺑﺮادران دﯾﻨﯽ
ﺑﻪ ﭘﻨﺪار و ﮔﻔﺘﺎر ﻧﯿﮏ ﯾﺎری ﺧﻮاﺳﱳ »ﻣَﻦْ اﻧﺼﺎری اﱃاﻟﻠّﻪ« را اﺟﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
 -۳٤ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻀﺮت زﯾﻦاﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ ﷷ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -۳٥ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻨﻔﯿّﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

 -۳٦اﯾﺮاﻧﯿﺎن را اﯾﻦ ﻣﻮﻫﺒﺖ ﺑﺰرگ ﺑﺲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﻞ و ﻣﺸﯿّﺖ اﻟﻬﯽ ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﻮ ،ﺷﺎﻫﺰاده اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﻫﻤﺴﺮی ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺠﺎﻫﺪان و

رﻫﱪ آزادﮔﺎن ﺣﻀﺮت ﺳﯿﺪاﻟﺸﻬﺪاء ﻋﻠﯿﻪ آﻻف اﻟﺘﺤﯿّﻪ و اﻟﺜﻨﺎء ﻣﺒﺎﻫﯽ و ﺳﺮاﻓﺮاز ﮔﺸﺖ و از اﯾﻦ ﺧﺠﺴﺘﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻣﺎم ﺳﺠّﺎد ﻗﺪم ﺑﻌﺮﺻﮥ
وﺟﻮد ﮔﺬاﺷﺖ.
زاﻧﮑﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪ زﻫﺮا ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﻮ ﻫﻤﺴﺮ اﺳﺖ

ﺗﺎ اﺑﺪ ای ﺧﺎک اﯾﺮان ﺑﺎ ﻓﻠﮏ ﮐﻦ ﻫﻤﺴﺮی

درود اﯾﺰد ﯾﮑﺘﺎ ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ )ص( و ﻋﻠﯽ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﷷ و ﻓﺎﻃﻤﻪ زﻫﺮا »س« و ﻓﺮزﻧﺪان او ﺑﺎد.

۳٥

ﻣﺴﺠﻮد ﮐﺎﺋﻨﺎت ﺑﻮد ﺧﺎک ﮐﻮی ﻣﺎ

زﯾﻨﺖ ﻓﺰای ﮐﻌﺒﻪ ،ﺻﻔﺎی ﺻﻔﺎ ﻣﻨﻢ

زﻣﺰم زﻓﯿﺾ ﻣﻘﺪم ﻣﺎ ﯾﺎﻓﺖ اَﺑﺮو

ﻣﻬﺮ

ﻣﮑﻪ،

اﻣﲑ

ﻣﻨﯽ

ﻣﻨﻢ

آن آدﻣﯽ ﮐﻪ دﻣﺒﺪم در ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮ

از

اﺑﺘﺪا

ﮔﺮﯾﺴﺘﻪ

ﺗﺎ

اﻧﺘﻬﺎ

ﻣﻨﻢ

آن ﻣﻮﺳﺌﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﺎ ،زﻏﻢ درﯾﺪ

از

داﺳﺘﺎن

ﮐﺮﺑﻼ

ﻣﻨﻢ

ﺑﺮﮐﺸﺘﯽای ﮐﻪ ﻧﻮح در آن ﻧﻮﺣﻪﮔﺮ ﻧﺸﺴﺖ

ای ﻗﻮم ﺑﺪﮔﻬﺮ ﺑﻪ ﺧﺪا ،ﻧﺎﺧﺪا ﻣﻨﻢ

ﭘﺮﺳﯿﺪ اﮔﺮ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﺗﺮا ﺑﺎب ﺗﺎﺟﺪار

ﻣﻨﻢ

ﺑﺮ ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺒﯿﺎ ﻣﻨﻢ اﻣﺮوز ﺟﺎﻧﺸﲔ

ﻣﻨﲑ

وارث ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﯾﮏ ﺑﯿﮏ اﻧﺒﯿﺎء ﻣﻨﻢ

آن ﯾﻮﺳﻔﯽ ﮐﻪ ﮔﺸﺖ ﺑﻪ زﻧﺪان ﻏﻢ اﺳﲑ

واﻗﻌﮥ

ﺑﯽﻏﻤﮕﺴﺎر و ﺑﯿﮑﺲ و ﺑﯽآﺷﻨﺎ ﻣﻨﻢ
ای ﺷﺎﻣﯿﺎن ﻧﺒﲑه ﯾﺰﯾﺪ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﻨﻢ

ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺤﻤّﺪی ﮐﻪ ﻣﺆذّن دﻫﺪ اذان

د ّر

ﯾﺘﯿﻢ

آل

ﺧﺎﻣﺲ

ﻋﺒﺎ

ﺑﯿﮑﺲ ﻣﻨﻢ ،ﻏﺮﯾﺐ ﻣﻨﻢ ،ﻣﺒﺘﻼ ﻣﻨﻢ

ﮔﻮﯾﻨﺪ اﮔﺮ زﻧﺎم ﻣﻦ اﯾﻦ ﻗﻮم ﮐﯿﻨﻪﺟﻮ

ﺑﯿﻤﺎر داﻏﺪﯾﺪه و ﺑﯽﯾﺎر و ﺑﯽﻣﻌﲔ

زﯾﻦاﻟﻌﺒﺎد

ﻫﺮ ﻃﺎﯾﺮی ﮔﻬﯽ ﺑﻪ ﻓﻐﺎﻧﺴﺖ ﺟﻮدﯾﺎ

ﻣﺮﻏﯽ ﮐﻪ روز و ﺷﺐ ﺑﻮد اﻧﺪر ﻧﻮا ﻣﻨﻢ

ﺧﺸﺖ

آن ﺧﺴﺘﮥ ﻋﻠﯿﻞ ﮐﻪ او را ﺑﻪ روز و ﺷﺐ

ﻣﺮاﺳﻢ ﺷﺐ ﻋﺎﺷﻮرای ﺳﺎل  ۱۳۹۰ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی

ﻋﺎﻟﻢ ﻫﻤﻪ ،ﻣَﺤﻮ ﮔﻞ رﺧﺴﺎر ﺣﺴﲔ اﺳﺖ

ﺑﯿﮑﺲ

ﺧﺮاﺑﻪ

و

ﺑﻮد

ﺑﯽآﺷﻨﺎ
ﻣﺘّﮑﺎ،

ﻣﻨﻢ

ﻣﻨﻢ

ذرّات ﺟﻬﺎن در ﻋﺠﺐ ازﮐﺎر ﺣﺴﲔ اﺳﺖ
ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺧﺪای ﺗﻮ ﻋﺰادار ﺣﺴﲔ اﺳﺖ

داﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺧﺎﻧﮥ ﺣﻖ ﮔﺸﺘﻪ ﺳﯿﻪﭘﻮش

ﺳﺎﻋﺖ  ۸ﺷﺐ ﻋﺎﺷﻮرا ﺑﻮد؛ ﺑﻪ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن رﻓﺘﯿﻢ ،در ﮐﻮﭼﮑﯽ در ﻣﺤﻠّﻪ ﻧﺨﺎوﻟﻪ ﺑﺎز ﺑﻮد .ﻫﻤﮕﯽ در ﺧﺪﻣﺖ
ﺣﻀﺮت آﻗﺎ وارد ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺪﯾﻢ .ﺟﻤﻌﯿّﺖ ﮐﺜﲑی از اﻋﺮاب ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻓﻘﺮا ﮔﺮد ﻫﻢ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .آﻗﺎی ﺷﯿﺦ
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ از ﻃﺮف ﺣﻀﺮت آﯾﺔاﻟﻠّﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﺣﮑﯿﻢ در آﻧﺠﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ .اﺑﺘﺪا ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻤﻨﱪ رﻓﺘﻪ و

ﻫﺮﯾﮏ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ روﺿﻪ و ﻣﺮﺛﯿّﻪ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ.ﻣﺮاﺳﻢ ﯾﮏ ﻋﺰاداری ﺑﯽرﯾﺎ در آﻧﺠﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﺿﻤﻦ

ﻣﺮﺛﯿّﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﺳﯿﻨﻪ ﻣﯽزدﻧﺪ و در آﺧﺮ ﭘﲑﻣﺮد ﻋﺮﺑﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﻗﻨﺪاق ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽاﺻﻐﺮ ﷷ را در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ و ﺷﺮوع

ﺑﻪ ﺑﯿﺎن واﻗﻌﮥ ﮐﺮﺑﻼ و ذﮐﺮ ﻣﺼﯿﺒﺖ آلﻋﺒﺎ ﷷ ﻧﻤﻮد.

ﺑﻪ رویِ دﺳﺖ ﭘﺪر ،ﺧﻮب ﺗﻮ ﺳﲑآب ﺷﺪی

اﺻﻐﺮا ،ﮔﺮ زﻋﻄﺶ ﺗﺸﻨﻪ و ﺑﯽﺗﺎب ﺷﺪی

ﭼﻪ ﺷﻨﯿﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪی

ﮔﻔﺖ ﭘﯿﮑﺎن ﭼﻪ ﺑﮕﻮش ﺗﻮ ﮐﻪ ﻣﺪﻫﻮش ﺷﺪی
ﻃﺎﯾﺮ ﻫﻮش زﺳﺮ رﻓﺖ زﻣﺪﻫﻮﺷﯽ ﺗﻮ

ﻧﺎﻟﮥ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻓﻠﮏ رﻓﺖ زﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﺗﻮ

ﺑﻮد اﻣﯿﺪم ﮐﻪ ﺗﻮاَمْ ﯾﺎر ﺑﻬﺮ ﺣﺎل ﺷﻮی

ﺑﻪ زﺑﺎن آﺋﯽ و ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ اﻃﻔﺎل ﺷﻮی

ﺑﺮدن ﻃﺎﻗﺘﻢ ،از اﯾﻦ دل ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺲ اﺳﺖ

ﻧﻮر ﭼﺸﻤﺎ ﺑﮕﺸﺎ دﯾﺪه زﻫﻢ ﺧﻮاب ﺑﺲ اﺳﺖ

ﺟﻮدﯾﺎ ﺑﮕﺬر از اﯾﻦ ﺷﺮح ﻏﻢ و ﺑﺎش ﺧﻤﻮش
ﮐﻪ زﻏﻢ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻏﺶ ﮐﺮد و ﻋﻠﯽ ﺷﺪ ﻣﺪﻫﻮش

ﺣﻀﺮت آﻗﺎ در ﺻﺪر ﻣﺠﻠﺲ و درﮐﻨﺎر ﺷﯿﻮخ ﻋﺮب ﺑﺎ زﻣﺰﻣﻪ ﻧﻮﺣﻪ ﺳﺮاﺋﯽ و ﻋﺰاداری ﻣﯽﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ.
ﻫﺮ ﮐﻪ در او ﭘﺎ ﻧﻬﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻋﻬﺪ و وﻓﺎﺳﺖ

اول ﻣﯿﺪان ﻋﺸﻖ وادی ﮐﺮب و ﺑﻼﺳﺖ

ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﮔﺸﺖ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ او آﺷﻨﺎﺳﺖ

از دو ﺟﻬﺎن دل ﺑﺮﯾﺪ ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺠﺎﻧﺎن رﺳﯿﺪ

ﺧﺎک روان ﺑﺴﱰش ،رﯾﮓ روان ﻣﺘّﮑﺎﺳﺖ

ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ زﻧﺪ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ اورﻧﮓ ﻗﺮب

۳٦

ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﺨﻮد ره ﻧﺪاد ﯾﮑﺴﺮ ﻣﻮ ﻏﲑ دوﺳﺖ

از ﺑﻦ ﻫﺮ ﻣﻮی او ﺑﺎﻧﮓ اَﻧﺎاﻟﺤَﻖ رواﺳﺖ

در ﻧﻈﺮ ﻋﺎﺷﻘﺎن زن ﭼﻪ و ﻓﺮزﻧﺪ ﭼﯿﺴﺖ

ﻋﺎﺷﻖ دﯾﺪار از زاﮐﱪ و اﺻﻐﺮ رﻫﺎﺳﺖ

ﭼﺸﻤﮥ ﺷﻤﺸﲑﺷﺎن در ﻧﻈﺮ آب ﺑﻘﺎﺳﺖ

ﺑﺮ ﻟﺐ آب روان ﺗﺸﻨﻪ اﮔﺮ ﺟﺎن دﻫﺪ

زﯾﺮ ﺳُﻢ اﺳﺐ اﮔﺮ ﺗﻦ ﺷﻮدش ﺗﻮﺗﯿﺎ

ﮔﺮد ﺳُﻢ اﺳﺐ ﮐﲔ در ﻧﻈﺮش ﺗﻮﺗﯿﺎﺳﺖ

ﺟﻮدی ﻣﺤﺰون زﺟﺎن در ره ﺟﺎﻧﺎن ﮔﺬﺷﺖ

ﻫﺮ ﮐﻪ ﭼﻮ او ﺷﺪ ﻓﻨﺎ واﱃ ﻣﻠﮏ ﺑﻘﺎﺳﺖ

ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺰﯾﻤﺖ ﻣﻘﺪاری وﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﺑﺮای ﻋﺰاداری ﻣﺮﺣﻤﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺣﻀﺮت آﯾﺖاﻟﻠّﻪ ﺧﯿﻠﯽ اﺻﺮار داﺷﺘﻨﺪﮐﻪ ﺷﺎم را در آﻧﺠﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ و دﺳﺘﻮر دادﮐﻪ ﺳﯿﻨﯽﻫﺎی دو ،ﺳﻪ ﻧﻔﺮی

آﻣﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،وﱃ ﭼﻮن آﻗﺎی ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﻣﺮﯾﺾ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻮد ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر ﻣﻌﻈّﻢﻟﻪ ،ﻫﺮﮐﺪام ﯾﮏ ﻟﻘﻤﻪ ﺗﻨﺎول و

ﺣﻮاﱃ ﺳﺎﻋﺖ ده و ﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ .ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﲔ آﻗﺎی ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﺗﺸﺮﯾﻒ
ﺑﺮدﻧﺪ .آﻗﺎی ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺤﯽ رادﯾﻮ ﺗﻬﺮان را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻋﺰاداری ﺗﻬﺮاﻧﯽﻫﺎ ﮔﻮش ﻣﯽدادﻧﺪ .اﯾﻨﮏ زﺑﺎن ﺣﺎل راز

و ﻧﯿﺎز ﺣﻀﺮت ﺳﯿﺪاﻟﺸﻬﺪاء ﷷ ﺑﺎ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﺎﻟﻤﯿﺎن از ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﻣﲑزا ﻋﺒﺪاﻟﺠﻮاد ﺟﻮدی ﻋﻠﯿﻪاﻟﺮّﺣﻤﻪ
ﺑﺸﺮح زﯾﺮ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﺷﻮد.

ﮐﺎش ﻣﯽﺑﻮد ﻣﺮا ﺑﺮ ﺗﻦ ﺧﻮﻧﲔ ،ﺳﺮ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎ ﺑﻪ راه ﺗﻮ ﺟﺪا ﻣﯽﺷﺪی ،از ﺧﻨﺠﺮ دﯾﮕﺮ

ﮐﺎش از ﺑﻬﺮ ﺳﺮ ﻧﯿﺰه و زﯾﺮ ﺳُﻢ ﻣﺮﮐﺐ

ﺑﻮد از ﺑﻬﺮ ﺣﺴﲔ ،ﺻﺪ ﺳﺮ و ﺻﺪ ﭘﯿﮑﺮ دﯾﮕﺮ

ﺑﻬﺮ ﻗﺮﺑﺎن ﺷﺪن ﮐﻮی ﺗﻮ ،اﻧﺪ ره اﻣّﺖ

داﺷﺘﻢ ﮐﺎش در اﯾﻦ دﺷﺖ ﺑﻼ ،اﮐﱪ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎ ﺟﺪا ﺑﺎر دﮔﺮ ﻣﯽﺷﺪی از ﺿﺮﺑﺖ ﺷﻤﺸﲑ

ﮐﺎش ﻣﯽﺑﻮد در اﻧﮕﺸﺖ ﻣﻦ اﻧﮕﺸﱰ دﯾﮕﺮ

ای درﯾﻐﺎ ﮐﻪ ﻣﺮا ﻧﯿﺴﺖ ﻋﻠﯽاﺻﻐﺮ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎ زﭘﯿﮑﺎن ﺑﻼ ،ﭼﺎک ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮔﻠﻮﯾﺶ

ﺳﻨﮕﺒﺎران ﺑﻨﻤﻮدﻧﺪ ﺳﺮم را ،ﺑﻪ ﺳﺮ ﻧِﯽْ

ﮐﺎش ﭼﻮن ﮐﻮﻓﻪ وﭼﻮن ﺷﺎم ﺑﺪی،ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ

ﺗﺎ زﮐﻮﻓﻪ ﺑﻪ رَه ﺷﺎم ،ﺑَﺮَﻧﺪش ﺑﻪ اﺳﲑی

ﻫﻤﭽﻮ زﯾﻨﺐ ،ﺑُﺪی ای ﮐﺎش ﻣﺮا ﺧﻮاﻫﺮ دﯾﮕﺮ

ﮐﺎش ﭼﻮن ﺧﻮﱃ ﺑﯽﺑﺎک ،ﺑﺪی ﮐﺎﻓﺮ دﯾﮕﺮ

ﺗﺎ ﺳﺮم را ﺑﻪ ﻧﻬﺎدی ،ﺳﺮ ﺧﺎﮐﺴﱰ ﻣﻄﺒﺦ

ﮐﺎش ﻣﯽﺑﻮد ﯾﮑﯽ ﻓﺎﻃﻤﻪام دﺧﱰ دﯾﮕﺮ

ﺷﺎﻣﯿﺎن ﺗﺎ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ ﻃﻤﻊ ﺑﻬﺮ ﮐﻨﯿﺰی

ﮐﻪ ﺑﻬﺮ ﮔﻮﺷﻪ زﺗﻮ ﮔﺸﺘﻪ ﺑﭙﺎ ﻣﺤﺸﺮ دﯾﮕﺮ

ﺷﺮح ﺳﺎزﻧﺪ اﮔﺮ ﺷﻤّﻪ از دﻓﱰ ﺟﻮدی

ﻣﺮاﺳﻢ روز ﻋﺎﺷﻮرا در ﻣﺪﯾﻨﮥ ﻣﻨﻮّره
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ»«۱۳٤۸/۱۲/۲۷
ﺧﻮش آﻧﺪﱃ ﮐﻪ در آن ﺑﻮد وﻻی ﺣﺴﲔ

ﺧﻮش آﻧﺴﺮی ﮐﻪ در آن ﺳﺮ ﺑﻮد ﻫﻮای ﺣﺴﲔ

ﻓﺸﺎﻧﺪ از ﻣﮋه ﺧﻮﻧﺎب در ﻋﺰای ﺣﺴﲔ

ﺧﻮش آﻧﮑﻪ از ﻫﻤﻪ ﻋﯿﺶ ﺟﻬﺎن ﻧﻈﺮ ﺑﻨﺪد

ﻧﺪﯾﺪ در ﻫﻤﮥ ﻣﺎﺳﻮﱝ ،ﺳﻮای ﺣﺴﲔ

ﺧﻮش آﻧﮑﻪ ﺗﺎ زﻋﺪم ﻗﺪم ﺑﻤﻠﮏ وﺟﻮد
ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻬﺎر ﺻﺒﺢ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :زودﺗﺮ ﺑﺮوﯾﻢ ﺑﻪ ﺣﺮم.

ﺗﻤﺎم ﺷﺐ را ﻣﻌﻈّﻢﻟﻪ ﺑﯿﺪار ﺑﻮدﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺣﺎج آﻗﺎی راﺳﺘﲔ ﺗﺸﺮﯾﻒ آوردﻧﺪ و اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺤﻤﺪاﻟﻠّﻪ ﺣﺎج
آﻗﺎ ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﭼﺎﺋﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻋﯿﺎدت آﻗﺎی ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﺮدﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﺎﺗﻔّﺎق ﺣﺎج آﻗﺎی راﺳﺘﲔ و ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺑﺤﺮم ﻣﺸﺮّف

ﺷﺪﯾﻢ؛ ﺷﺮﻃﻪﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﺮت ﻣﯽزدﻧﺪ ،ﺑﺴﻬﻮﻟﺖ ﺿﺮﯾﺢ ﻣﻄﻬّﺮ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﮐﺮم )ص( را ﺑﻮﺳﯿﺪﯾﻢ و ﺑﺰﺑﺎن دل
ﺷﻬﺎدت ﯾﮕﺎﻧﻪ رادﻣﺮد ﻋﺎﻟﻢ اﺳﻼم ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺣﺴﲔ ﷷ را ﺗﺴﻠﯿﺖ ﻋﺮض ﮐﺮدﯾﻢ.
۳۷

ﺟﺎن ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎن ﺣﺴﲔ و ﻓﮑﺮ ﺟﺎوﯾﺪان اوﺳﺖ

ﻣﺮد و زﻧﺮا دﺳﺖ ﺣﺎﺟﺖ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮ داﻣﺎن اوﺳﺖ

زﻧﺪﮔﯽ

ﺻﺤﻨﮥ ﮔﯿﺘﯽ ﻣﻨﻮّر از رخ ﺗﺎﺑﺎن اوﺳﺖ

او

ﺑﻮد

ﺷﻤﻊ

ﻓﺮوزان

ﺑﺴﺎط

زان ﻓﺪاﮐﺎری ﮐﻪ اﻧﺪر راه دﯾﻦ ﺣﻖّ ﻧﻤﻮد

ﺗﺎ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺧﻠﻖ ﻋﺎﻟﻢ واﻟﻪ و ﺣﲑان اوﺳﺖ

ﺟﺎن ﺧﻮد را در ره اﺑﻘﺎی دﯾﻦ اﯾﺜﺎر ﮐﺮد

دﯾﻦ ﺣﻖّ ﻣﺪﯾﻮن ﻋﺰم و ﻫﻤّﺖ ﺷﺎﯾﺎن اوﺳﺖ

ﻣﺎ ﺳﻮیاﻟﻠّﻪ را ﻫﻤﻪ  ،ﺳﺮ در ﺧﻂ ﻓﺮﻣﺎن اوﺳﺖ

ﺳﺮ ﻧﻬﺎد اﻧﺪر ﺧﻂ ﻓﺮﻣﺎن ﯾﺰدان زﯾﻦ ﺳﺒﺐ

در ﻣﺪﯾﺤﺶ ﻧﺺّ ﻗﺮآن آﯾﮥ »ذﺑﺢٌ ﻋﻈﯿﻢ«

ﻫﻢ »ﺣﺴﲔٌ ﻣﻨّﯽ« او ﻗﻮل ﻧﺒﯽ درﺷﺎن اوﺳﺖ

در ﮐﺘﺎب آﻓﺮﯾﻨﺶ ﭼﻮن ﺑﻮد دﯾﺒﺎﭼﻪای

ﻧﺎم دﻟﺠﻮی ﺣﺴﲔ از ﻟﻄﻒ ﺣﻖ ﻋﻨﻮان اوﺳﺖ

ﻫﺮ ﮐﻪ در ﻋﺎﻟﻢ دم از ﻗﺎﻧﻮن آزادی زﻧﺪ

در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﻮﺷﻪﭼﲔ ﺧﺮﻣﻦ اﺣﺴﺎن اوﺳﺖ

ﺟﺎن ﻓﺪا ﮐﺮدن ﻧﺨﺴﺘﲔ ﻣﻄﻠﻊ دﯾﻮان اوﺳﺖ

ی او ﯾﮑﺴﺮ ﮐﺘﺎب زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ
ﺷﺮح ﺟﺎن ﺑﺎز ّ
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻧﺸﺪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺎﻣﺮدیّ و زور

ﭼﻮن ﺳﺮاﻓﺮازیّ و ﻣﺮدی اﯾﺪه و اﯾﻤﺎن اوﺳﺖ

ﺟﺎن ﺧﻮد را ﮐﺮد اﮔﺮ اﯾﺜﺎر در اﺣﯿﺎی دﯾﻦ

ﺟﺎن ﻓﺪا ﮐﺮدن ﭘﯽاﺣﯿﺎی دﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن اوﺳﺖ

ﺗﺸﻨﻪﻟﺐ ﺟﺎن ﭼﻮن در راه ﯾﺰدان ،زﯾﻦ ﺳﺒﺐ

ﺟﺎن ﻋﺎﻟﻢ ﺗﺸﻨﮥ ﻟﻌﻞ ﻟﺐ ﻋﻄﺸﺎن اوﺳﺖ

درس رادّی و ﺟﻮاﻧﻤﺮدی ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ داد و رﻓﺖ

ﮐﺎخ ﺣﺮّﯾّﺖ ﺑﭙﺎ از درس ﺟﺎوﯾﺪان اوﺳﺖ

راﺣﺖ و آﺳﻮده اﺳﺖ از وﺣﺸﺖ روز ﻗﯿﺎم

آﻧﮑﻪ ﭼﻮن ﺳﺮوی ﺑﻌﺎﻟﻢ دﺳﺖ در داﻣﺎن اوﺳﺖ

ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم ﻓﺮاﺋﺾ و ﺧﻮاﻧﺪن زﯾﺎرت ﻋﺎﺷﻮرا و ادﻋﯿّﮥ ﺑﻌﺪ از زﯾﺎرت ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدﯾﻢ.
ﺧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺟﻮﺷﺪ

ﺧﻄﺎﺑﮥ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺣﺴﲔ ﷷ وﮐﻠﻤﺎت ﻗﺼﺎر آن ﺣﻀﺮت
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ اﯾّﺎم ﻋﺎﺷﻮرای ﺣﺴﯿﻨﯽ و ﺷﻬﺎدت ﺟﺎﻧﮕﺪاز آن ﺣﻀﺮت ﻣﻀﻤﻮن ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺧﻄﺎﺑﻪای ﮐﻪ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم
ﺣﺴﲔ ﷷ در ﺑﻄﻦاﻟﺮّﻣﻪ اﯾﺮاد ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﻫﻤﺮاه ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﮐﻠﻤﺎت ﻗﺼﺎر آن ﺣﻀﺮت ﮐﻪ از ﮐﺘﺎب »ﺣﺴﲔ ﭘﯿﺸﻮای

اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ« اﺳﺘﻨﺴﺎخ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻌﻨﻮان ﺗﯿﻤّﻦ و ﺗﱪّک درج ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ:

»ای ﻣﺮدم :زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﲔ ﻟﻮﻟﯿﺪن ﭼﻮن ﮐﺮﻣﺎن و ﺧﻮردن و آﺷﺎﻣﯿﺪن ﭼﻮن ﺑﻬﺎﺋﻢ ﻧﯿﺴﺖ!«

»ﻫﺪف وﺟﻮد آدﻣﯽ اﺳﺎرت در دﺳﺖ ﺷﻬﻮت و ﻫﻮی ﻧﯿﺴﺖ«.

»ﺟﺪّم ﭘﯿﺎﻣﱪ ﺧﺪا آﻣﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮ ﺣﻘﯿﻘﺖ زﻧﺪﮔﯽ واﻗﻒ ﺳﺎزد؛ آﻣﺪ ﺗﺎ از ذﻟّﺖ و ﻧﮑﺒﺖ و اﺳﺎرت ﻧﺠﺎﺗﺘﺎن دﻫﺪ«.

»ﻇﻬﻮر ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ ارزش ﺷﻤﺎ را ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎزد«.

»ﭘﺎ در ﻣﯿﺎن ﻧﻬﺎد ﺗﺎ ﺣﻖّ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺸﻨﺎﺳﺎﻧﺪ و در ﺳﺎﯾﮥ آن از ﻣﺤﻨﺖﻫﺎ ،از ﭘﺴﺘﯽﻫﺎ ،از رﻧﺠﻬﺎ ،از ﺗﲑﮔﯿﻬﺎﺋﯿﮑﻪ ﻧﻬﺎد
آدﻣﯽ را ﻣﯽﺟﻮﻧﺪ و ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ دوزﺧﺶ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ﻧﺠﺎﺗﺘﺎن ﺑﺨﺸﺪ«.

»ﮐﺠﺎﺋﯿﺪ ای ﻣﺮدم! ﻣﺮﮐﺐ ﻏﻔﻠﺘﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ ﭘﺎ دارﯾﺪ ﺷﻤﺎ را ﺗﺎ ﮐﺠﺎ ﺑﺮده اﺳﺖ؟«
»اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ دارﯾﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺮدﮔﯽ اﺳﺖ! زﻧﺪﮔﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻓﺴﺎد اﺳﺖ!«

»ﺷﻤﺎ اﺳﺘﺨﻮان ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻣﯽﺟﻮﯾﺪ ،ﺧﻮن ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻣﯽﺧﻮرﯾﺪ و ﺑﻪ ﻫﺴﺘﯽ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﻐﺾ و ﻋﺪاوت
ﻣﯽﻧﮕﲑﯾﺪ!«

»ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﻧﮑﺒﺘﻬﺎ را دﺳﺖ ﻇﻠﻢ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﻣﻦ ﻣﯽروم ﺗﺎ اﯾﻦ دﺳﺖ را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﻢ ،ﻣﯽروم ﺗﺎ ﻇﻠﻢ را

ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎزم«.

»ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﺪ ﮐﻪ او ﺧﻮن ﻣﺮا ﺧﻮاﻫﺪ رﯾﺨﺖ و از اﯾﻨﻢ ﻣﯽﺗﺮﺳﺎﻧﯿﺪ! ﻏﺎﻓﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮن ﻣﻈﻠﻮم ﭼﻮن رﯾﺨﺘﻪ ﺷﻮد
۳۸

ﺧﻮاﻫﺪ ﺟﻮﺷﯿﺪ ،ﻣﻮج ﺧﻮاﻫﺪ زد و اﻣﻮاج ﺧﺮوﺷﺎﻧﺶ ﺳﺘﻤﮕﺮان را در ﻏﺮﻗﺎب ﻓﻨﺎ ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺪاﺧﺖ«.
»اﯾﻨﺴﺖ راه ﻣﻦ؛ اﯾﻦ اﺳﺖ ﻫﺪف ﻣﻦ ،آﻧﺎﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﺳﻮدای دﯾﮕﺮ دارﻧﺪ رو ﺑﺰﻧﺪﮔﯽ

ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ«.

اﯾﻨﮏ ﮐﻠﻤﺎت ﻗﺼﺎر آن ﺣﻀﺮت:

۱ـ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﻘﯿﺪه و ﺟﻬﺎد در راه ﻋﻘﯿﺪه اﺳﺖ.

۲ـ ﻣﻦ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﺮگ را ﺟﺰ ﺳﻌﺎدت و زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺳﺘﻤﮕﺮان را ﺟﺰ ﻣﺎﯾﻪ دﻟﺘﻨﮕﯽ ﻧﻤﯽداﻧﻢ.
ﻖ
ﻖ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽﮔﺮدد و از ﺑﺎﻃﻞ دﺳﺖ ﻧﻤﯽﮐﺸﻨﺪ؛ اﮐﻨﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ اﻧﺴﺎن ﻣﺆﻣﻦ ﮐﻪ در راه ﺣ ّ
۳ـ آﯾﺎ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﺪﮐﻪ ﺑﺤ ّ

اﺳﺖ ﺑﺪﯾﺪار ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﺎﺷﺪ.

۴ـ اﮔﺮ دﯾﻦ ﻧﺪارﯾﺪ و از روز رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﺷﻤﺎ را ﭘﺮواﺋﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ؛ ﻻاﻗّﻞ در زﻧﺪﮔﯽ دﻧﯿﺎ آزادﻣﺮد ﺑﺎﺷﯿﺪ.

۵ـ اﮔﺮ دﻧﯿﺎ و زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار آن ﺑﺎ ارزش ﺷﻤﺮده ﺷﻮد؛ ﭘﺲ ﺳﺮای ﭘﺎداش ﺧﺪاوﻧﺪی ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺮﺗﺮ و ﺷﺮﯾﻔﱰ اﺳﺖ.

۶ـ اﮔﺮ ﭘﯿﮑﺮﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺮگ و درﮔﺬﺷﱳ از ﺟﻬﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻫﻤﻪ ﻣﺮگ اﺳﺖ؛ ﭘﺲ ازﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن در راه

ﺧﺪا ﺑﻪ ﯾﻘﲔ ﺑﺮﺗﺮ و ﺑﺎ ﻓﻀﯿﻠﺖﺗﺮ اﺳﺖ.

۷ـ اﮔﺮ روزﯾﻬﺎ و رزﻗﻬﺎ ﺑﺤﺴﺎب آﯾﺪ؛ ﭘﺲ اﻧﺴﺎن ﮐﻤﱰ ﺣﺮص و آز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﮑﻮﺗﺮ و زﯾﺒﺎﺗﺮ اﺳﺖ.
۸ـ اﮔﺮ دﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ )ص(ﺟﺰ ﺑﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﻦ ﺑﺮﭘﺎی ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ؛ ای ﺷﻤﺸﲑﻫﺎ ﻣﺮا در ﺑﺮﮔﲑﯾﺪ.

۹ـ ﻧﻪ ،ﺑﺨﺪا ﻗﺴﻢ دﺳﺖ ﺧﻮاری ﺑﻄﺮف ﺷﻤﺎ دراز ﻧﮑﻨﻢ و ﺑﺴﺎن ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ آﻗﺎﺋﯽ ﺷﻤﺎ اﻗﺮار ﻧﻤﺎﯾﻢ؛ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﲔ

ﮐﺎری را ﺑﺮای ﻣﺎ و رﺳﻮﻟﺶ و ﺧﺎﻧﺪان ﻃﯿّﺐ و ﻃﺎﻫﺮ ﭘﯿﻐﻤﱪش رﺿﺎ ﻧﺪاده .ﻣﺎ ﺑﺎ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﺮدﻣﺎن ﭘﺴﺖ ﮔﺮدن ﻧﻨﻬﯿﻢ
و ﻓﺮﻣﺎﻧﱪداری از آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻣﺮدن ﺑﺎ ﺷﺮاﻓﺖ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻧﺪﻫﯿﻢ.

۱۰ـ ﺑﺮادرم! ﺑﺨﺪا اﮔﺮ در ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺘﯽ ﻣﮑﺎﻧﯽ و ﭘﻨﺎﻫﮕﺎﻫﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﯾﺰﯾﺪﺑﻦ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﯿﻌﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد.

ﻣﺮﺛﯿﮥ ﻋﺸﻖ
ﻫﻮ
ﺣﺴﲔﺑﻦ ﻋﻠﯽ آن ﻣﻈﻬﺮ ﻋﺸﻖ

۱۲۱

ﺑﻪ ﻫﺸﺘﻢ ،روز ذیاﻟﺤﺠّﻪ زﻣﮑّﻪ

ﺷﻬﻨﺸﺎه

وﺟﻮد

ﮐﺸﻮر

ﻋﺸﻖ

ﺑﺮون ﺷﺪ ﺑﻬﺮ ﻣﻘﺼﺪ رﻫﱪ ﻋﺸﻖ

ﺑﺪﺷﺖ ﮐﺮﺑﻼ ﭼﻮن ﮔﺸﺖ وارد

ﺧﺮﯾﺪ آن ﺳﺮزﻣﲔ را ﺳﺮور ﻋﺸﻖ

زﻫﺮ ﺟﺎ ﻟﺸﮕﺮی ﮔﺮد آﻣﺪ آﻧﺠﺎ

آن ﺟﻮﻫﺮ ﻋﺸﻖ

ﺑﭙﺎ

ﻓﺮﻣﻮد

آﻧﺠﺎ

ﺧﯿﻤﻪﻫﺎ

ﺑﺮای ﯾﺎوران آن ﻣﺼﺪر ﻋﺸﻖ

را

ﺑﺮای ﮐﺸﱳ

ﻧﺸﺴﺘﻪ آن ﺧﻮﯾﺸﱳ ﺑﺮ ﻣﻨﱪ ﻋﺸﻖ

ﺑﻪ ﻋﺎﺷﻮرا ﺷﺐ او ﺑﺎ ﺟﻤﻊ اﺻﺤﺎب

ره ﮐﺮدم ﻫﻤﻪ از ﭼﻨﱪ ﻋﺸﻖ

ﺑﮕﻔﺖ ای ﻫﻤﺮﻫﺎنِ ﺑﺲ ﻫﻮﺳﻨﺎک

ﮐﻪ ﻓﺮدا ﻣﯿﻔﺘﺪ ﺻﺪ ﭘﯿﮑﺮ ﻋﺸﻖ

روﯾﺪ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ اﻧﺪرﯾﻦ ﺷﺐ

ﺑﺪﺳﺖ

ﻫﺮ آﻧﮑﺲ ﺑﺎ ﻣﻦ اﺳﺖ اوﮐﺸﺘﻪ ﮔﺮدد

ﺑﻪ ﭘﯿﺶ رو ﮐﺸﯿﺪ او ﭘﺮدهای را

اﺷﻘﯿﺎی

ﮐﺎﻓﺮ

ﻋﺸﻖ

ﮐﻪ ﺑﯽﺧﺠﻠﺖ روﻧﺪ از ﻣﺤﻀﺮ ﻋﺸﻖ

ﻫﻤﻪ رﻓﺘﻨﺪ ،ﻫﻔﺘﺎد و دو ﺗﻦ ﻣﺎﻧﺪ

ﮐﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ وﻓﺎ در ﻣﻌﱪ ﻋﺸﻖ

ﭼﻮ ﺧﺎﻟﺺ دﯾﺪ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪهﻫﺎ را

ﺑﻨﻮﺷﯿﺪه ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺳﺎﻏﺮ ﻋﺸﻖ

ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ و ﻓﻀﻞ و اﺣﺴﺎن

ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ آن ﻟﻨﮕﺮ ﻋﺸﻖ

۳۹

ﭼﺸﯿﺪﻧﺪ و ﭼﻨﺎن ﮔﺸﺘﻨﺪ ﺳﺮﻣﺴﺖ

ﺑﭙﺎ ﮐﺮدﻧﺪ روزش ﻣﺤﺸﺮ ﻋﺸﻖ

ﻋﺸﻘﺒﺎزی

ﮐﻪ ﺑﻮدی ﭘﯿﺸﺸﺎن ﮔُﻞ ﺧﻨﺠﺮ ﻋﺸﻖ

زﺳﻠﻄﺎن ﻧﺼﲑش ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺒّﺎس

ﺟﺪا ﺷﺪ دﺳﺘﻬﺎی ﺷﻬﺮﭙ ﻋﺸﻖ

ﭼﻨﺎن
در

ﮔﺸﺘﻨﺪ ﮔﺮم

اول

ﮔﻮﺋﯿﺎ

ﺷﺒﻪ

ﻓﺪا ﺷﺪ ،ﺑﻮد ﻧﺎﻣﺶ اﮐﱪ ﻋﺸﻖ

ﭘﯿﻤﱪ

ﺑﻘﺪری ﺑﻮد ﺗﺸﻨﻪ ﺣﻀﺮت او

ﻟﺐ ﺷﻂّ ﻓﺮات آن ﮐﻮﺛﺮ ﻋﺸﻖ

ﺑﮕﻔﺘﺎ ﭘﺸﺖ ﻣﻦ اﻟﺴّﺎﻋﻪ ﺑﺸﮑﺴﺖ

زاﺷﮑﺴﺖ دو ﺑﺎل ﺷﻬﺮﭙ ﻋﺸﻖ

در آﺧﺮ ﮔﻮﻫﺮی آورده ﻣﯿﺪان

ﮐﻪ ﮐﺮده ﻧﺎم او را اﺻﻐﺮ ﻋﺸﻖ

ﻫﻤﯽ ﻓﺮﻣﻮد اﯾﻦ ﻫﺪﯾﻪ ﺑﺰرگ اﺳﺖ

ﺑﻘﯿﻤﺖ در ﺣﻀﻮر داور ﻋﺸﻖ

ﭘﺲ آﻧﮕﻪ ﺷﺮﺑﺖ آﺑﯽ ﻃﻠﺐ ﮐﺮد

ﮐﻪ ﭘﮋﻣﺮده ﺷﺪه اﯾﻦ ﮔﻞ ﭘﺮ ﻋﺸﻖ

ﺑﻠﺮزﯾﺪ و ﺗﺒﺴّﻢ ﮐﺮد و ﺟﺎن داد

ﺑﺮوی ﻫﺮ دو دﺳﺖ اﻃﻬﺮ ﻋﺸﻖ

ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم وﻇﯿﻔﻪ اﻓﺴﺮ ﻋﺸﻖ

ﻓﺮود آﻣﺪ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻋﺒﺎس از زﯾﻦ

ﺳﭙﻨﺪآﺳﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺮ ﻣﺠﻤﺮ ﻋﺸﻖ

ﻓﺪا ﮔﺸﺘﻨﺪ ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮﯾﺶ و ﯾﺎران

ﺑﺠﺎی آب ﯾﮏ ﺗﲑ ﺳﻪ ﺷﻌﺒﻪ

ﺣﺴﻦ ﺟﺎن ﮔﺸﺘﻪام ﻣﻦ ﭘﲑ ﭼﻨﮕﯽ

زدﻧﺪی
*******

ﺑﺮ ﮔﻠﻮی

اﻧﻮر

ﻋﺸﻖ

زدم اﯾﻦ ﺳﺎز ﺑﻬﺮ رﻫﱪ ﻋﺸﻖ

زﺧﺠﻠﺖ ﻣﻦ دﮔﺮ ﭼﯿﺰی ﻧﺪارم

ﻣﮕﺮ در ﻫﺮ ﺳﺤﺮ ﭼﺸﻢ ﺗﺮ ﻋﺸﻖ

ﺑﻮﯾﻢ

در آﻧﺠﺎ ﺧﺎک ﻫﻤﭽﻮن ﻋﻨﱪ ﻋﺸﻖ

دﻟﻢ

ﺻﺎﻟﺤﻌﻠﯿﺸﺎﻫﺖ
آرزوﻣﻨﺪم

ﺧﺪاﯾﺎ،

رﺑﻮده

ﮐﻪ

ﻧﻬﺎده آن دل اﻧﺪر ﻣﺠﻤﺮ ﻋﺸﻖ

ﺷﻮم ﻣﻐﻔﻮر و ﻣﺮﺣﻮم اﻧﺪر آﻧﺠﺎ

ﺑﺒﺎرم اﺷﮏ ﺧﻮن ﺑﺎ دﻟﱪ ﻋﺸﻖ

ﺧﺪاﯾﺎ ﺣﻔﻆ ﻓﺮﻣﺎ ﭘﲑ ﻣﺎ را

ززﺧﻢ ﭼﺸﻤﻬﺎ آن ﻟﻨﮕﺮ ﻋﺸﻖ

ﺑﻔﻀﻞ ﺧﻮﯾﺸﱳ ﻓﺮﻣﺎ ﺣﺴﲔ ﺟﺎن

ﺗﻮ ﻧﺎﻣﻢ ﺛﺒﺖ اﻧﺪر دﻓﱰ ﻋﺸﻖ

ﺑﺎﻣﺪاد

ﺧﻮدت

ﺗﻨﻈﯿﻢ

۳۷

ﺑﻔﮑﺮ ﺻﺎﻟﺤﯽ آن ﭼﺎﮐَﺮ ﻋﺸﻖ

ﮔﺮدﯾﺪ

ﻧﺒﺎﺷﻢ ﻧﺎ اﻣﯿﺪ از رﺣﻤﺘﺖ ﻣﻦ

ﮐﻪ دارم ﺑﻬﺮ ﺗﻮ ﭼﺸﻢ ﺗﺮ ﻋﺸﻖ

زﯾﺎرت ﺑﻘﯿﻊ
ﭘﺲ از ﺗﻮﻗﻒ ﻣﺨﺘﺼﺮی ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻊ ﺑﺮوﯾﻢ«.

ﭘﺲ از آﺧﺮﯾﻦ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﺑﺮ وﯾﺮاﻧﻪﻫﺎی ﻣﺰار اﻣﺎﻣﺎن ﻣﻌﺼﻮم و ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺪاء و ﺧﻔﺘﮕﺎن در ﺑﻘﯿﻊ و رﯾﺨﱳ ﺑﺮ
ﻣﻈﻠﻮﻣﯿّﺖ ﺗﺸﯿّﻊ ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدﯾﻢ.
ﺑﻘﯿﻊ

ای

ﯾﺎدﮔﺎر

آل

ﺑﻘﯿﻊ ،ای آﺑﺮوی ﻣﻠّﺖ و دﯾﻦ

ﯾﺎﺳﲔ

ﺑﻘﯿﻊ ،ای ﺑُﺮده از دل ﺻﱪ و ﺗﻤﮑﲔ

ﺑﻘﯿﻊ ،ای دﺷﻤﻦ ﺷﺮک و ﺷﯿﺎﻃﲔ

ﺑﻘﯿﻊ اﯾﮑﺎش ،ﭼﺸﻤﻢ ﮐﻮر ﻣﯽﺷﺪ!
و ﯾـﺎ وﯾـﺮاﻧـﻪات ﻣـﻌﻤـﻮر ﻣﯽﺷﺪ!
 -۳۷اﺛﺮ ﻓﻘﲑ ﺑﺰرﮔﻮار آﻗﺎی ﺳﯿّﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﻣﯿﺒﺪی »ره«

٤۰

ﺑﻘﯿﻊ،

وﯾﺮاﻧﻪﻫﺎ

ﮔﺸﺘﻪ

ﮐﺎﺷﺎﻧﻪ

وﱃ ﮐﺎﺷﺎﻧﻪات

ﺑﻘﯿﻊ ،اﯾﻦ ﻗﻠﺐ ﻣﻦ وﯾﺮاﻧﻪ ﮔﺸﺘﻪ

وﯾﺮاﻧﻪ ﮔﺸﺘﻪ!

ﺑﺮون ،ﺻﱪ ﻣﻦ از ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﮔﺸﺘﻪ

اﺳﯿـﺮ دﺳـﺖ دﺷﻤﻦ ﺗـﺎ ﮐﯽ و ﭼﻨـﺪ؟
ﭼﻨﲔ ﻏﻤﮕﲔ دل ﻣﻦ ﺗﺎ ﮐﯽ و ﭼﻨﺪ؟

در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺎﻟﮥ زﻫﺮا »س« ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺖ

ﺗﻨﺶ ،در ﻣﺠﻤﺮ ﻏﻢ ﭼﻮن ﺳﭙﻨﺪ اﺳﺖ

ﺑﺪﯾﻦ ﺣﻖ ،ﻫﺮ ﮐﻮ ﭘﺎی ﺑﻨﺪ اﺳﺖ

ازاﯾﻦ ﻏﻢ ،زار و ﺣﲑان و ﻧﮋﻧﺪ اﺳﺖ

ﻧـﻈﺮﮐﻦ ،ﺳـﻮی اوﻻد ﭘـﯿﻤﱪ
ﮐﻪ آﯾﺪ ،ﻧﺎﻟﻪ و اﻓﻐﺎن زﻫﺮ در

ﺑﺒﲔ ﯾﮑﺪم ،در و دﺷﺖ و دﻣﻦ را

ﮐﺠﺎ ﮔﻮﯾﻢ ﺧﺪاﯾﺎ ،اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را

ﺑﺨﻮن آﻏﺸﺘﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ،ﺣﺴﻦ»ع«را

اﻣﺎم و رﻫﱪ ،ﺧﻮﻧﲔ ﮐﻔﻦ را

زﻫـﺮ ﺳـﻮﺋﯽ رواﻧـﻪ ﺗﯿـﺮ ﺑﯿﻨـﻢ
ﺑﻘﯿﻊ

ﺑﻘﯿﻊ

آﺛﺎر

ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه

ﮔﻮﻫﺮﺑﺎر

زﻏﻢ ،دل ﭘﺎره از ﺷﻤﺸﲑ ﺑﯿﻨﻢ
دارد

ﻫﺸﯿﺎر

ﺑﺨﻮن

ﺷﻬﯿﺪ

دارد

آﻏﺸﺘﻪﮔﺎن

ﺳﺎﺟﺪ

و

ﺑﺴﯿﺎر

ﺑﯿﻤﺎر

دارد

دارد

اﻣﺎم ﺑـﺎﻗـﺮ »ع« اﯾﻨﺠـﺎ آﻓﺘﺎﺑﯽ اﺳﺖ
درﯾﻎ از اﯾﻨﮑﻪ ،ﺑﲔ ﻣﺎ ﺣﺠﺎﺑﯽ اﺳﺖ

از اﯾﻦ ﻣﺎﺗﻢ ،دل ﯾﺎران ﻏﻤﲔ اﺳﺖ

ﺳﺨﻦ از ﻣﺎﺗﻢ ،امّاﻟﺒﻨﲔ اﺳﺖ

ﺑﻬﺮ ﺟﺎﺋﯽ ،ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﲔ اﺳﺖ

ﻧﺎﻟﻪﻫﺎی،

ﺻﺪای

آﺗﺸﲔ

اﺳﺖ

ﻫﻨـﻮز ،آن ﻧـﺎﻟـﻪﻫـﺎ آﯾـﺪ ﺑـﮕﻮﺷﻢ

در اﯾﻦ ﻣﺎﺗﻢ ،از آﻧﺮو ﻣﯽﺧﺮوﺷﻢ
اﻣﺎم ﺻﺎدق »ع« اﯾﻨﺠﺎ رﻫﻨﻤﺎ اﺳﺖ

ﺳﺨﻦ اﯾﻨﺠﺎ ،زاﯾﻤﺎن و ﺻﻔﺎ ﻫﺴﺖ

دل ﯾﺎران ،ﺑﻪ ﻏﻤﻬﺎ ﻣﺒﺘﻼ اﺳﺖ

ﺑﻬﺮ ﺟﺎ ﺑﮕﺬری ،ﺷﻮر و ﻧﻮا ﻫﺴﺖ

ﺑﻘﯿﻊ ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻘﻢ ،ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺨﺎﮐﺖ
ﺳﺮ و ﺟﺎﻧﻢ ،ﻓﺪای ﺧﺎک ﭘﺎﮐﺖ

ﺑﻮد ﺷﺎﻫﺪ در و دﯾﻮار اﯾﻨﺠﺎ

ﭼﻪ

دﻟﻢ را ﺧﻮن ﻧﻤﻮد ،آزار اﯾﻨﺠﺎ

دردآور

ﺑﻮد

آﺛﺎر

اﯾﻨﺠﺎ

رﺳﺎن ای ذات ﺣﻖ ،ﻣﻌﻤﺎر اﯾﻨﺠﺎ

ﮐﻪ اﯾﻦ وﯾﺮاﻧﻪ را ،آﺑﺎد ﺳﺎزد
ﺑﻨـﺎی ﻇﻠﻢ را ،ﺑﺮ ﺑـﺎد ﺳﺎزد

۳۸

ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ»:ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ وﻗﺖ ﻧﺪارﯾﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﺒﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺣﺮم ﻣﺸﺮّف ﺷﻮﯾﻢ ،ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﺎﻫﺎر ﺑﺨﻮرﯾﺪ؛
رﺿﺎﺧﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﻣﯽآﯾﺪ و ﺑﻪ زﯾﺎرت ﻣﯽروﯾﻢ«.

ﻈﻢﻟﻪ ﺑﻪ ﺣﺮم ﻣﺸﺮّف و در ﺿﻠﻊ ﺷﻤﺎﱃ و در ﻃﺮف ﭼﭗ ﺣﺮم ﻣﻄّﻬﺮ ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ و ﻋﺼﺮ را ﺑﻪ ﺣﻀﺮت
در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻌ ّ

اﯾﺸﺎن اﻗﺘﺪا ﮐﺮدم.ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ﺣﺎج آﻗﺎی راﺳﺘﲔ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺮّف ﺷﺪه و ﻣﺠﺪّداً زﯾﺎرت ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

 -۳۸اﻗﺘﺒﺎس از وﯾﮋهﻧﺎﻣﮥ ﺑﻘﯿﻊ ﺷﻤﺎره »«۴۷-۴۸

٤۱

ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ،ﭼﻤﺪاﻧﻬﺎ را اﻣﺎده و ﺑﺴﻤﺖ ﻓﺮودﮔﺎه زﯾﺒﺎی ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ؛ ﻣﻮﻗﻌﯿﮑﻪ ﺑﻔﺮودﮔﺎه رﺳﯿﺪﯾﻢ
ﻣﺘﻮﺟّﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺘﻢ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدهام ،ﻟﺬا ﺑﺴﺮﻋﺖ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﻮدم ،ﻣﺠﺪّداً داﺧﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺷﺪم و از دور زﯾﺎرت

ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮاﻧﺪم .ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﻤﺎن ﻣﺤﻠّﯽ ﮐﻪ ﮔﺬاردهام دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه
اﺳﺖ.

ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺑﺠﺪّه
درﺳﺖ ﺳﺎﻋﺖ ﺳﻪ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﭘﺮوازﮐﺮد و ﻣﻬﻤﺎﻧﺪار اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﺑﻌﺪ از ﭼﻬﻞ دﻗﯿﻘﻪ اﻧﺸﺎءاﻟﻠّﻪ ﺑﻪ
ﺟﺪّه ﻣﯽرﺳﯿﻢ .ﻫﻮا ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ ﺑﻮد .زن و ﺷﻮﻫﺮی درﺷﺖ ﻫﯿﮑﻞ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺳﻮار ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﻬﺎ ﺣﺪود

ﯾﮑﺴﺎﻟﻪ ﺗﺎ دوازده ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺎدر ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺷﻮﻫﺮش در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﭽﻪﻫﺎ را در ﺑﻐﻞ داﺷﺖ آﺧﺮ ﻫﻤﻪ
ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد .در ﭘﻠّﻪ ﮐﺎن ﭼﻬﺎرم ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺷﺪّت ﻃﻮﻓﺎن ﺑﭽﻪ دوازده ﺳﺎﻟﻪ را ﻣﻌﻠّﻖ ﮐﺮد ،ﻣﺎدر ﺳﺮ و ﺻﺪا ﻧﻤﻮد.

ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺑﺴﺮﻋﺖ ﺑﺎراﻧﯽ ﺑﭽﻪ را ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻃﻮﻓﺎن او را ﺑﺰﻣﲔ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺤﻤﺪاﻟﻠّﻪ ﺻﺪﻣﻪای ﻧﺨﻮرد.

در اﯾﻦ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ و ﺣﺎج آﻗﺎی راﺳﺘﲔ و ﻧﮕﺎرﻧﺪه در ﯾﮏ ردﯾﻒ و ﺣﺎج ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺤﯽ و ﺑﺮداران
ﻣﺼﺪاﻗﯽ در ردﯾﻒ ﺑﻌﺪی ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺞ دﻗﯿﻘﻪ در ﻓﺮودﮔﺎه ﺟﺪّه ﻓﺮود آﻣﺪﯾﻢ .آﻗﺎی اﺣﺘﺸﺎﻣﯽ ﺑﻪ

اﺳﺘﻘﺒﺎل آﻣﺪه ﺑﻮد .ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﭼﻤﺪاﻧﻬﺎ ﻣﺠﺪّداً ﺑﻄﺮف ﻫﺘﻞ ﭘﺎﻻس ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ؛ ﺟﻠﻮی ﻫﺘﻞ ﻣﺘﻮّﺟﻪ ﺷﺪم

ﯾﺎدداﺷﺘﻬﺎﺋﯽ را ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﺮداﺷﺘﻪام در دﺳﺖ ﻧﺪارم ،ﻓﮑﺮﮐﺮدم در ﻓﺮودﮔﺎه ﮔﺬاﺷﺘﻪام؛ ﻟﺬا ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﻮدم و ﺑﻪ
ﻗﺴﻤﺖ اﺷﯿﺎء ﻣﻔﻘﻮد ﺷﺪه ﻓﺮودﮔﺎه رﻓﺘﻢ و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ دو ﻧﻔﺮ از ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﻓﺮودﮔﺎه ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤ ّﺒﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﻤﺎم اﻃﺎﻗﻬﺎ
را ﺑﺎزدﯾﺪ و از اﻓﺮادی ﮐﻪ اﻣﮑﺎن داﺷﺖ اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺳﺆال ﮐﺮدم وﱃ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﮐﻮﺷﺶﻫﺎ

ﻧﺘﯿﺠﻪای ﻧﺪاﺷﺖ .ﭘﺲ از ﻣﺄﯾﻮس ﺷﺪن از ﭘﯿﺪا ﺷﺪن دﻓﱰﭼﻪ ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﻮدم.

ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ دﻓﱰﭼﻪ ﻣﻔﻘﻮد ﻧﺸﺪه وﮔﻮﯾﺎ ﯾﮑﯽ از آﻗﺎﯾﺎن ﺷﻮﺧﯽ ﮐﺮده و ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎ را ﻣﻮرد دﺳﺘﱪد ﻗﺮار
داده ﺑﻮد و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻔﻘﻮد ﻧﺸﻮد در ﭼﻤﺪان ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﺳﺖ.

ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺣﺎج آﻗﺎی راﺳﺘﲔ در ﺧﺪﻣﺘﺸﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺑﮕﺮدش داﺧﻞ ﺷﻬﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .آﻗﺎی ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ

ﻣﺼﺪاﻗﯽ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ رزو ﮐﺮدن ﺟﺎ ﺑﺮای اروﭘﺎ ﺑﻮد ﭼﻪ ﻣﻘﺮّر ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد ﭘﺲ از زﯾﺎرت ﻣﮑّﻪ ﻣﻌﻈّﻪ و اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎل
ﻣﻨﺎﺳﮏ ﻋﻤﺮه ﺗﻤ ّﺘﻊ ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺑﻪ اروﭘﺎ ﻋﺰﯾﻤﺖ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ .ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﺗﻤﺎم زﺣﻤﺎت ﺗﻬﯿّﻪ ﻫﺘﻞ و ﻏﺬا و رزرو ﺟﺎ

را آﻗﺎی ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ ﻣﺼﺪاﻗﯽ ﻣﺘﺤﻤّﻞ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﻫﺮ ﮐﺎری را ﮐﻪ ﺷﺮوع ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﻬﱰﯾﻦ وﺿﻌﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن

ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ .آﻗﺎی اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻣﺼﺪاﻗﯽ ﺷﺪﯾﺪاً دل درد داﺷﺖ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻫﻢ ﺑﺎ اﺟﺎزه ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺎﺗﻔﺎق آﻗﺎی ﻣﻠﮏ

ﺻﺎﻟﺤﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار رﻓﺘﯿﻢ و ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﮐﻔﺶ ﺧﺮﯾﺪﯾﻢ.

ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء ﻃﺒﻖ دﻋﻮت ﻗﺒﻠﯽ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﺳﻔﺎرت اﯾﺮان در ﺟﺪّه ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﻓﺘﯿﻢ؛ ﻋ ّﺪهای از اﻋﻀﺎی

ﺳﻔﺎرت ﺗﺎ ﺟﻠﻮی در ﺑﺎﺳﺘﻘﺒﺎل آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺧﯿﻠﯽ ادب و ﻣﺤﺒّﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮاﺟﻌﺖ آﻗﺎی اﺣﺘﺸﺎﻣﯽ ﺗﺎ ﻫﺘﻞ

ﺣﻀﺮت اﯾﺸﺎن و ﻫﻤﺮاﻫﺎن را ﺑﺪرﻗﻪ ﻧﻤﻮد و ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .آﻗﺎﯾﺎن ﻣﺼﺪاﻗﯽ و ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﺑﻌﻠﺖ ﮐﺴﺎﻟﺖ

ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .اﺑﺘﺪاء ﻗﺮار ﻧﺒﻮد ﻧﮕﺎرﻧﺪه در ﺧﺪﻣﺘﺸﺎن ﻋﺎزم اروﭘﺎ ﺷﻮم ﺿﻤﻦ ﻣﺸﻮرت آﻗﺎﯾﺎن ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺑﺎ وﺟﻮد
ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ وارد و زﺑﺎن دان دﯾﮕﺮ؛ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮدﻧﻢ ﻣﺤﻠّﯽ از اﻋﺮاب ﻧﺪاﺷﺖ از اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻣﺄﯾﻮس و ﻣﻐﻤﻮم ﺑﻮدم،
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺣﻀﺮت اﺣﺪ ّﯾﺖ و ﺑﺮ اﺛﺮ اﺳﺘﺪﻋﺎﯾﻢ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﺘﺰام ﺑﺎﺷﻢ .آﻗﺎی ﻣﺼﺪاﻗﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ.

وﯾﺰای ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ وﱃ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪﮐﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎً در اﯾﺮان ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺳﻮﯾﺲ
ﻫﻢ وﯾﺰا ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﺎﻋﺖ ﺳﻪ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ در ﻣﻌﯿّﺖ آﻗﺎی ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ ﻣﺼﺪاﻗﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺗﻮﻗﻔﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﺪا
ﮐﺮدن اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ رو ﺑﺎز رﻓﺘﯿﻢ .در آﻧﺠﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻮد ،وﱃ رو ﺑﺎز ﻧﺒﻮدﻧﺪ .راﻧﻨﺪه ﺗﺎﮐﺴﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﻣﻦ
٤۲

ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﺑﻪ ﺧﺎرج ﺷﻬﺮ رﻓﺖ و واﻧﺖﺑﺎر رو ﺑﺎزی را آورد و ﺟﻠﻮی ﻫﺘﻞ اﯾﺴﺘﺎد .ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر ﺣﻀﺮت آﻗﺎ؛
ﻫﻤﮕﯽ ﻏﺴﻞ ﮐﺮدﯾﻢ و ﻣﺤﺮم ﺷﺪﯾﻢ ،از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻫﺘﻞ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻧﻤﻮدﯾﻢ و ﺗﻤﺎم اﺷﯿﺎﺋﯿﮑﻪ داﺷﺘﯿﻢ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ

واﻧﺖﺑﺎر آوردﯾﻢ .آﻗﺎی اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻣﺼﺪاﻗﯽ ﺑﻪ ﻋﻠّﺖ ﮐﺴﺎﻟﺖ ﭘﻬﻠﻮی راﻧﻨﺪه ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﻘﯿّﻪ در واﻧﺖﺑﺎر و در ﺧﺪﻣﺖ

ﺣﻀﺮت اﯾﺸﺎن ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﮑّﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ.

ﻋﺰﯾﻤﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﮑّﻪ ﻣﻌﻈّﻪ
»ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ  ٤۸/۱۲/۲۸ﻣﻄﺎﺑﻖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﻣﺤﺮّماﻟﺤﺮام  ۱۳۹۰ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی«
ﺑﺎد ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺷﺪﯾﺪی ﻣﯽوزﯾﺪ ،ﻫﻮا آﻓﺘﺎﺑﯽ و ﺟﺎدّه آﺳﻔﺎﻟﺘﻪ ﺑﻮد ﻫﻤﮕﯽ ﻟﺒّﯿﮏﮔﻮﯾﺎن ،ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا
روان ﺷﺪﯾﻢ .در ﻟﺒﺎس اﺣﺮام ،در ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ارواﺣﻨﺎ ﻓﺪاه؛ و ﺷﯿﺦ ﺑﺰرﮔﻮار ﺟﻨﺎب آﻗﺎی راﺳﺘﲔ »دروﯾﺶ

روﻧﻘﻌﻠﯽ« و ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﯾﮏ دل و ﯾﮏ زﺑﺎن و ﻧﻮراﻧﯿّﺖ ﺧﺎﺻّﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﺪ؛ ﺟﺎی ﻫﻤﮥ ﻓﻘﺮا و
ﺑﺮادران اﯾﻤﺎﻧﯽ ﺧﺎﱃ ﺑﻮد.
رﻓﺘﻢ

ﺑﺪر

ﮐﻌﺒﻪ

آﻧﻘﺪر ﮔﺮﯾﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﺮ ﺷﺪ داﻣﻦ

ﺑﺮﮔﺮدن

ﺷﺎه ﻧﺠﻒ از ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ

ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺷﻔﯿﻊ ﻣﺎ ﮔﻨﻬﮑﺎران ﮐﯿﺴﺖ

ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﺷﺎرهٔ ﭘﲑ ﺑﺰرﮔﻮار :ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن آﯾﺎت ﻗﺮآﻧﯽ و ﻣﻨﺎﺟﺎتﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ و ﻓﺎرﺳﯽ وﮔﺎه ﺑﺎ اﺷﻌﺎر ﺑﺎﺑﺎﻃﺎﻫﺮ؛ ﮐﻪ

واﻗﻌﺎً در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺎﻟﮥ ﻣﻌﺮوف» :ﺑﻪ ﺻﺤﺮا ﺑﻨﮕﺮم ﺻﺤﺮا ﺗﻮ وﯾﻨﻢ ،ﺑﻪ درﯾﺎ ﺑﻨﮕﺮم درﯾﺎ ﺗﻮ وﯾﻨﻢ« ﻣﺼﺪاق واﻗﻌﯽ داﺷﺖ؛
ﻫﻤﺴﻔﺮان ﺑﺰرﮔﻮار را ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﻧﻤﻮدم.
واﻗﻔﯽ ،ﺑﺮ ﺣﺎل ﺑﲑون و درون

ای ﺧﺪا ،ای ﻗﺎدر ﺑﯽﭼﻨﺪ و ﭼﻮن

ای ﺧﺪا ،ای ﻓﻀﻞ ﺗﻮ ﺣﺎﺟﺖ روا

ﺑﺎ ﺗﻮ ،ﯾﺎد ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻧﺒﻮد روا

اﯾﻦ ﺳﺨﻨﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ،از ﻋﻘﻞ ﮐُﻠَﺴﺖ

ﺑﻮی آن ،ﮔﻠﺰار و ﺳﺮو و ﺳﻨﺒﻞﺳﺖ

اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ،ﻟﯿﮏ اﻧﺪر ﺑﺴﯿﺞ

ﻫﯿﭻ

ﻣﺘﺼﻞ ﮔﺮدان ،ﺑﻪ درﯾﺎﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ

ﻗﻄﺮهٔ داﻧﺶ ،ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯿﺪی زﭘﯿﺶ

ﺑﺎ ﺧﻮد آی و ،ﻏﺮق ﺑﺤﺮ ﻧﻮر ﺷﻮ

ای ﺑﺮادر ،ﯾﮑﺪم از ﺧﻮد دور ﺷﻮ

ﺑﯽﻋﻨﺎﯾﺎت

ﺑﯽﻋﻨﺎﯾﺎت ،ﺣﻖ و ﺧﺎﺻﺎن ﺣﻖ

ﺧﺪا،

ﻫﯿﭽﻢ،

ﮔﺮ ﻣﻠﮏ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﯿﺎﻫﺴﺘﺶ ورق
»اﺛﺮ ﻣﻮﻟﻮی ره«

ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر ،واﻧﺖﺑﺎر ﻣﺎ را ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﻪ ﻫﺘﻞ »اﻟﺤﺮﻣﲔ« ﺑﺮد؛ ﭘﺲ از ﺗﻮ ّﻗﻒ ﮐﻤﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﻨﺎﺳﮏ ﻋﻤﺮه وارد
ﺻﺤﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﺷﺪﯾﻢ ،ﺣﻘﯿﻘﺘﺎً ،ﻓﻘﺮا ،ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﻧﻮراﻧﯿّﺖ و ﻋﻈﻤﺖ ﺧﺎﺻّﯽ دارد! ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﯾّﺎم ﺣﺞ ﺗﻤ ّﺘﻊ ﻧﺒﻮد؛

ﺟﻤﻌﯿﺖ زﯾﺎدی ﻣﺸﻐﻮل ﻃﻮاف ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز و ﺗﻌﻘﯿﺒﺎت ﺑﻪ ﻃﻮاف ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ و دﻋﺎﻫﺎی ﻣﺴﺘﺤﺒّﻪ

وارده ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ؛ ﻫﺮﮐﺠﺎ ﮐﻪ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮد ،ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﺧﺪا ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻀﺮّع
و دﻋﺎ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ.

در ﺷﻮط ﻫﻔﺘﻢ ،ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻤﻌﯿّﺖ زﯾﺎد ﺑﻮد ،ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺑﻮﺳﯿﺪن ﺣﺠﺮاﻻﺳﻮاد ﺷﺪﯾﻢ؛ در ﻣﻘﺎم اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻧﻤﺎز ﻃﻮاف را

ﻓﺮادا ﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ ،ﺑﻌﺪ ﺑﺮای ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه رﻓﺘﯿﻢ؛ ﺑﺎز ﻫﻢ در ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه دﻋﺎﻫﺎی وارده ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ.

و از زﺑﺎن ﻣﺒﺎرک ﻣﻌﻈّﻢﻟﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻀﺮع و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﺻﺪای» :اﻟﻌﻔﻮ ،اﻟﻌﻔﻮ ،اﻟﻌﻔﻮ« ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ:
ﺗﻮ ﺑﻪ ﺳﻌﯽ ﺧﻮﯾﺸﱳ رو ،ره روﺷﻦ ﺻﻔﺎ را

اﮔﺮت ﻧﺼﯿﺐ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻃﻮاف ﺧﺎﻧﮥ دل

ﮐﻪ زﺑﺎن ﺗﻮ ﺑﻪ ﮔﻮی ،و ﻟﺐ ﻋﺬرﺧﻮاه دارم

ﻣﻦ اﮔﺮﮐﻨﺎﻫﮑﺎرم ،ﺗﻮ ﺑﻪ ﻋﻔﻮﮐﺎر ﺧﻮد ﮐﻦ

٤۳

ﺑﺮای ﺣﺎج آﻗﺎی ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﭼﻬﺎر ﭼﺮﺧﻪ دﺳﺘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺳﻌﯽ ﺑﲔ ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﺑﻌﺪ از
۳۹

ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ،ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻟﺒﺎس اﺣﺮام ﺑﺪﯾﺪن ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﺰه ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﺮدﻧﺪ .ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﺰه

روی ﻣﯿﺰ

ﺣﺼﲑی ،ﺟﻠﻮی ﻣﻨﺰﻟﺶ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد؛ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺣﻀﺮت آﻗﺎ از ﺟﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و اﯾﺸﺎﻧﺮا ﺑﻪ آﻏﻮش ﮐﺸﯿﺪ و
ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺑﻮﺳﯿﺪن ﮐﺮد .ﭘﺲ از ﺻﺮف ﭼﺎی و دﻟﺠﻮﺋﯽ و اﺣﻮاﻟﺮﭙﺳﯽ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﺑﻬﱰ اﺳﺖ ﻃﻮاف ﻧﺴﺎء را ﻫﻤﲔ

ﺣﺎﻻ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ«.

ﻣﺠﺪّداً ﺑﺮای ﻃﻮاف ﻧﺴﺎء رﻓﺘﯿﻢ ،اﯾﻦ ﺑﺎر در ﺷﻮط ﻫﻔﺘﻢ ﺣﺠﺮاﻻاﺳﻮد را ﺑﻮﺳﯿﺪﯾﻢ در ﭘﺎﯾﺎن ﻃﻮاﻓﻬﺎ و اﻧﺠﺎم ﻣﻨﺎﺳﮏ
ﺑﺮای ﻧﻤﺎز و دﻋﺎ ﺑﻪ زﯾﺮ ﻧﺎودان ﻃﻼ ﻣﺸﺮّف ﺷﺪﯾﻢ .در ﻃﺮف ﺷﻤﺎﱃ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻌﺒﻪ ﺣﺠﺮ اﺳﻤٰﻌﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺼﻞ

ﺑﺪﯾﻮار ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺎودان ﻃﻼی ﺧﺎﻧﻪ در ﺑﺎﻻی آن ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ؛ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺤﻠّﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻬﻮاره ﺣﻀﺮت اﺳﻤﻌﯿﻞ

ﷷ در آﻧﺠﺎ ﺑﻮده و در ﻣﻮﻗﻊ ﻃﻮاف ﺑﺎﯾﺪ آﻧﺠﺎ را ﻧﯿﺰ داﺧﻞ ﻃﻮاف ﻗﺮار داد.

در اﯾﻦ ﻣﺤّﻞ ،ﻣﻮﻻی ﻣﻬﺮﺑﺎن ،ﭘﺮده ﮐﻌﺒﻪ را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ اﺿﻄﺮار ﺑﺮای ﻣﺪّت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻪ راز و ﻧﯿﺎز و دﻋﺎ ﺑﺮای
ﮐﻠﯿّﻪ ﻣﺴﻠﻤﲔ ﺟﻬﺎن ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای آﺣﺎد و اﻓﺮاد ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻫﻢ دﻋﺎ از ﻣﻦ روا ﮐﺮدی ،ﭼﻮ آب

ﻫﻢ ﺛﺒﺎﺗﺶ ﺑﺨﺶ ،و ﮔﺮدان ﻣﺴﺘﺠﺎب

ﻫﻢ ﺗﻮ ﺑﻮدی اوّل ،آرﻧﺪه دﻋﺎ

ﻫﻢ ﺗﻮ ﺑﺎش آﺧﺮ ،اﺟﺎﺑﺖ را رﺟﺎ

ﭼﻮن ﺧﺪا از ﺧﻮد ،ﺳﺆال و ﮐَﺪ ﮐﻨﺪ

ﭘﺲ دﻋﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ،ﭼﻮن رد ﮐﻨﺪ

ﻋﻔﻮ ﮐﻦ ،زﯾﻦ ﻧﺎﻗﺼﺎن ﺗﻦﭘﺮﺳﺖ

ﻋﻔﻮ ،از درﯾﺎی ﻋﻔﻮ ،اوﻟﯿﱰ اﺳﺖ

ﻓﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﮔﻔﺖ او ،ﮔﻔﺖ ﺧﺪاﺳﺖ

آن دﻋﺎی ﺷﯿﺦ ،ﻧﯽ ﭼﻮن ﻫﺮ دﻋﺎﺳﺖ

ﺳﺎﺑﻖ ﻟﻄﻔﯽ ،و ﻣﺎ ﻣﺴﺒﻮق ﺗﻮ

ﻋﻔﻮ ﮐﻦ ،ای ﻋﻔﻮ در ﺻﻨﺪوق ﺗﻮ

ﭼﻮن ﮐﺒﻮﺗﺮ ﺳﻮی ﺗﻮ آﯾﺪ ﺷﻬﺎ

ﻋﻔﻮﻫﺎ ،ﻫﺮ ﺷﺐ از اﯾﻦ دلﭘﺎرهﻫﺎ

ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم دﻋﺎ در ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﻔﺼّﻠﯽ درﺑﺎرهٔ ﺷﻬﺎدت اﺑﻦ ﺑﺎﺑﻮﯾﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:

٤۰

»ﻫﺮﮐﺲ ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎل در زﯾﺮ اﯾﻦ ﻧﺎودان ﺷﺒﻬﺎ ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و روزﻫﺎ ﺻﺎﺋﻢ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﺪون داﺷﱳ وﻻﯾﺖ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ
اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ ﷷ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺣﺠّﺖ زﻣﺎن ﺣﻀﺮت ﻣﻬﺪی»ﻋﺞ« ،ﻋﺒﺎدات او ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﻪ رو در

آﺗﺶ ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺪاﺧﺖ«.

ﺑﻪ آﺳﻤﺎن رود و ﮐﺎر آﻓﺘﺎب ﮐﻨﺪ

ﺑﻪ ذرّه ﻧﻈﺮ ﻟﻄﻒ ،ﺑﻮﺗﺮاب ﮐﻨﺪ

ﻦ
آﻧﮕﺎه اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻟَﻮْ ﻋَﺒَﺪَ ﺗَﺤﺖِ ﻣﯿﺰابِ اﻟﮑَﻌﺒﻪ ﺳﺒﻌﲔ ﺧﺮﯾﻔﺎ ،ﺻﺎم ﻧﻬﺎره و ﻗﺎم ﻟﯿﻠﻪ و ﺻﺎر ﺟﻠﺪه ﮐﺎﻟﺸّ ِ
اﻟﺒﺎﱃ وَﻟَﻢْ ﯾَﮑُﻦْ ﻟَﻪُ وﻻﯾﺔ ﻋﻠﯽاﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ ﷷ ﻻ ﮐّﺒﻪ اﻟﻠّﻪ ﺑﻤﻨﺨﺮﯾّﻪ ﻓﯽاﻟﻨّﺎر.

٤۱

 -۳۹در ﺣﺠﺎز ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺠﺎج ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄّﻮف ﺧﻮد را در ﻣﮑﻪ ﺗﻌﯿﲔ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛ در اﯾﻨﺠﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪﮐﻪ ﻣﻄﻮف ﺷﯿﻌﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺴﻦ ﺣﻤﺰه ،ﻣﺤﻤّﺪ ﺣﻤﺰه و ﻏﲑه...

 -٤۰اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﲔ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻮی ﺑﻦ ﺑﺎﺑﻮﯾﻪ ﻗﻤﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﻣﻌﺮوف ﺷﯿﻌﯽ در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻗﻢ ﻓﻘﻪ آﻣﻮﺧﺖ و ﻫﻢ ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﺗﺠﺎرت ورزﯾﺪ در

ﺳﺎل  ۳۲۸ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی ﺻﺤﺒﺖ ﺣﺴﲔ ﺑﻦ روح را ﺑﺒﻐﺪاد درﯾﺎﻓﺖ.
او را ﺗﺼﻨﯿﻔﺎت ﭼﻨﺪ و ﺑﻘﻮل اﺑﻦاﻟﻨﺪﯾﻢ دوﯾﺴﺖ ﮐﺘﺎب در ﻓﻘﻪ و ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻮده اﺳﺖ از آﻧﺠﻤﻠﻪ اﺳﺖ ﮐﺘﺎب ﺷﺮاﯾﻊ وﮐﺘﺎب اﻟﺮّﺳﺎﻟﻪ.
ﻋﻠﯽ اﺑﻦ ﺑﺎﺑﻮﯾﻪ را در ﻣﮑّﻪ در ﺑﲔ ﻃﻮاف ﻗﺮاﻣﻄﻪ ﺷﻬﯿﺪﮐﺮدﻧﺪ .وﻓﺎت او ﺑﺴﺎل  ۳۲۹ﺑﻮده اﺳﺖ.

»ﻧﻘﻞ ﺑﻄﻮر اﺧﺘﺼﺎر از ﻓﺮﻫﻨﮓ دﻫﺨﺪا«

 -٤۱اﮔﺮ ﺑﻨﺪهای ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﺪ زﯾﺮ ﻧﺎودان ﮐﻌﺒﻪ ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎل ،روزﻫﺎ روزهدار و ﺷﺒﻬﺎ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪﻧﺶ ﺧﺸﮑﯿﺪه ﺷﻮد ،و

وﻻﯾﺖ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ ﷷ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻫﺮ آﯾﻨﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ دو ﺳﻮراخ ﺑﯿﻨﯽ او را از آﺗﺶ»ﯾﻌﻨﯽ او را ﺑﻪ رو در آﺗﺶ
اﻧﺪازﻧﺪ« ﺑﻘﻮل ﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﯿﻪاﻟﺮّﺣﻤﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

٤٤

ﭘﺲ از زﯾﺎرت ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ.

دﻋﺎ ﭼﯿﺴﺖ و ﺷﺮاﯾﻂ دﻋﺎ ﮐﺪام اﺳﺖ؟
دﻋﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻋﺒﺎدات ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮای ﺧﺪا و از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻏﺮاض ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﻣﱪّا ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﮑﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ دﻋﺎ ﺗﻮأم ﺑﻮدن
ﺑﺎ ﺑﯿﻢ و اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ،ﺧﻮف از ﻋﻘﺎب و اﻣﯿﺪ در ﺛﻮاب؛ ﺑﻌﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺗﺮس از ﺧﺪا ﻧﻔﺲ اﻣّﺎره را ﻣﯽﻣﲑاﻧﺪ و

اﻣﯿﺪواری ﺑﻪ او ﻗﻠﺐ را زﻧﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ.

دﯾﮕﺮ از ﺷﺮاﯾﻂ دﻋﺎ آن اﺳﺖ ﮐﻪ دﻋﺎ ﮐﻨﻨﺪه ﻟﻔﻈﺎً و ﻗﺼﺪاً دﻋﺎ را ﻣﻌﻠّﻖ ﺑﺸﺮط ﻣﺼﻠﺤﺖ اﻟٰﻬﯽ ﺳﺎزد؛ زﯾﺮا ﺑﺴﺎ آرزوﻫﺎ
در ﻧﻬﺎد آدﻣﯽ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺟﺰ رﻧﺞ و ﻣﺸﻘّﺖ ﭼﯿﺰی در ﺑﺮ ﻧﺪارد.

ﺷﺮط دﯾﮕﺮ دﻋﺎ ﺑﻄﻮر ﮐﻠّﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﻫﻤﮥ آداب دﻋﺎ و ﺑﻨﻈﺮ آوردن ﻋﻈﻤﺖ ﺣﻘﺘﻌﺎﻟﲐ اﺳﺖ .اﺟﺎﺑﺖ دﻋﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ
ﻫﻢ آﻫﻨﮕﯽ دل ﺑﺎ زﺑﺎن دارد و ﺑﺎﯾﺪ از ﺻﻤﯿﻢ ﻗﻠﺐ و ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎصّ و ﺑﺎ ﮐﻤﺎل اﺧﻼص؛ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮد را از

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﺑﺮآوردن ﺣﻮاﺋﺞ ﻓﻘﻂ ﺧﺪا را ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻌﯽ داﻧﺴﺘﻪ و ﻇﻮاﻫﺮ و اﺳﺒﺎب را ﻧﯿﺰ از

ﻣﺴﺒّﺐاﻻﺳﺒﺎب ﺑﺪاﻧﺪ.

ﺑﻬﱰﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺮای دﻋﺎ ﮐﻨﻨﺪه ﺣﺎل اﺿﻄﺮار اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﺗﺎ آدﻣﯽ ﺧﻮد را درﻣﺎﻧﺪه و ﺑﯿﭽﺎره ﻧﺒﯿﻨﺪ دﻋﺎﯾﺶ واﻗﻌﯿّﺖ
ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮده و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻻزم را ﻧﺪارد.

اﻧﺪرﯾﻦ

ﺟﺰ ﺧﻀﻮع و ﺑﻨﺪﮔﯽ و اﺿﻄﺮار

ﺣﻀﺮت

ﻧﺪارد

اﻋﺘﺒﺎر

ﺣﻀﺮت اﻣﲑاﻟﻤﺆﻣﻨﲔ ﻋﻠﯽ ﷷ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪﮔﺮاﻣﯿﺶ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺣﺴﲔ ﷷ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

»ﺣﻀﺮت ﺑﺎرﯾﺘﻌﺎﱃ ﺑﺎ اذن دﻋﺎ و ﻣﺴﺄﻟﺘﯽ ٤۲ﮐﻪ ﺑﺘﻮ داده ﮐﻠﯿﺪ ﺧﺰاﺋﻨﺶ را در اﺧﺘﯿﺎرات ﮔﺬارده اﺳﺖ؛ ﭘﺲ ﻫﺮ وﻗﺖ

ﺑﺨﻮاﻫﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ درﻫﺎی رﺣﻤﺘﺶ را ﺑﺮوی ﺧﻮد ﺑﺎزﮐﻨﯽ و اﺑﺮﻫﺎی رﺣﻤﺘﺶ را ﺑﻪ رﯾﺰش درآوری .ﻣﺒﺎدا ﮐُﻨﺪی در

اﺟﺎﺑﺖ ﺗﺮا ﻣﺄﯾﻮس و ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﮐﻨﺪ .زﯾﺮا ﺑﺨﺸﺶ ﺑﻪ اﻧﺪازهٔ ﻧﯿّﺖ و در ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﻗﻠﺒﯽ اﺳﺖ؛ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﭼﯿﺰی را در
ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﺠﺎی آن ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺳﻮدش در دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﯿﺸﱰ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺘﻮ ﻋﻄﺎ ﮔﺮدد ﯾﺎ ﺑﺮای
اﻣﺮ ﺑﻬﱰی از ﺗﻮ ﺑﺎزداﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،زﯾﺮا ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﯾﺎﺑﺪ دﯾﻦ را ﺗﺒﺎه ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ ﺳﻌﯽ ﮐﻦ آﻧﺮا

ﺑﺨﻮاﻫﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺑﯽ آن ﺑﺎﻗﯽ و ﻋﯿﺐ و زﯾﺎﻧﺶ ﻓﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ادْﻋُﻮﻧِﻲ أَﺳْﺘَﺠِﺐْ ﻟَﻜُﻢْ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮا ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را اﺟﺎﺑﺖ ﮐﻨﻢ.

٤۳

ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:وَاﺳْﺎَٔﻟُﻮاْ اﻟﻠّﻪَ ﻣِﻦ ﻓَﻀْﻠِﻪِ إِنﱠ اﻟﻠّﻪَ ﻛَﺎنَ ﺑِﻜُﻞﱢ ﺷَﻲْءٍ ﻋَﻠِﻴﻤًﺎ ﯾﻌﻨﯽ از ﺑﺨﺸﺶ او درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ،

ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ داﻧﺎﺳﺖ.

٤٤

در آﯾﮥ ﻣﺒﺎرﮐﻪ  ۱۵از ﺳﻮرهٔ ﻓﺎﻃﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻳَﺎ أَﻳﱡﻬَﺎ اﻟﻨﱠﺎسُ أَﻧﺘُﻢُ اﻟْﻔُﻘَﺮَاء إِﻟَﻰ اﻟﻠﱠﻪِ وَاﻟﻠﱠﻪُ ﻫُﻮَ اﻟْﻐَﻨِﻲﱡ اﻟْﺤَﻤِﻴﺪُ ﯾﻌﻨﯽ

ای ﻣﺮدم :ﺷﻤﺎ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﺪ و ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯽﻧﯿﺎز و ﺳﺘﻮده اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ دﻋﺎ ﮐﻨﯿﻢ و روی ﻧﯿﺎﯾﺶ
ﺑﺪرﮔﺎﻫﺶ آورﯾﻢ.

ﮐﻮ زاﻫﺪ زﻣﺎﻧﻪ ،و ﮐﻮ ﺷﯿﺦ راه ﺑﺎش

آﻧﺮا ﮐﻪ دوﺳﺘﯽ ﻋﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺎﻓﺮ اﺳﺖ

ﮔﻮ ،ﮐﻮه ﺗﺎ ﺑﮑﻮه ،ﻣﻨﺎﻓﻖ ﺳﭙﺎه ﺑﺎش

از ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﺰار ﺑﻪ ﯾﮑﺠﻮ ﻧﻤﯽﺧﺮﻧﺪ

 -٤۲اﮔﺮ ﭼﻪ دﻋﺎ و ﺳﺆال ﻗﺮﯾﺐاﻟﻤﻌﻨﯽ اﺳﺖ وﱃ ﺳﺆال اﺧﺺّ از دﻋﺎ و ﺑﻤﻨﺰﻟﮥ ﻧﺘﯿﺠﮥ دﻋﺎﺳﺖ ﺑﻌﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺻﺎﺣﺐ دﻋﺎ ﻧﻈﺮ ﻃﺮف را
ﺑﺨﻮد ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﺆال ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﺟّﻪ ،ﻓﺎﯾﺪه و ﺑﻬﺮهای از او درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
 -٤۳آﻳﮥ ﻣﺒﺎرﮐﮥ  ۶۰از ﺳﻮرهٔ ﻏﺎﻓﺮ

 -٤٤آﯾﮥ ﻣﺒﺎرﮐﮥ  ۳۲از ﺳﻮرهٔ ﻧﺴﺎ

٤٥

ﯾﺎد ﺑﻮدی از ﺷﯿﺦ ﺑﺰﮔﻮار ﺟﻨﺎب آﻗﺎی

ﺣﺎج ﻣﺤﻤّﺪ ﺟﻮاد آﻣﻮزﮔﺎرﮐﺮﻣﺎﻧﯽ

»ﻣﻠﻘّﺐ ﺑﻪ دروﯾﺶ ﻇﻔﺮﻋﻠﯽ«

٤٦

ﯾﺎدﺑﻮدی از ﺷﯿﺦ ﺑﺰرﮔﻮار ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺣﺎج ﻣﺤﻤّﺪ ﺟﻮاد
آﻣﻮزﮔﺎرﮐﺮﻣﺎﻧﯽ»ﻣﻠﻘّﺐ ﺑﻪ دروﯾﺶ ﻇﻔﺮﻋﻠﯽ«
ﺑﻌﻨﻮان ﯾﺎدﺑﻮد از ﻋﺎرف داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی آﻣﻮزﮔﺎر »دروﯾﺶ ﻇﻔﺮﻋﻠﯽ« اﯾﻨﺠﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻧﻮﺷﺘﮥ ﻣﻌﻈّﻢﻟﻪ را ﮐﻪ
در ﻣﻮرد اﺛﺮ دﻋﺎ ﻣﺮﻗﻮم ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ درج ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

٤٥

ﭼﻮن ﺑﻌﺾ از ﺟﻮاﻧﺎن و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺿﻤﻦ ﺑﺤﺚ در اﻣﻮر دﯾﻨﯽ در اﺛﺮ ﺑﯽاﻃﻼﻋﯽ و ﻓﺮﯾﻔﺘﻪ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﻋﻠﻮم دﯾﺪ و

اﺧﱰاﻋﺎت ﻫﻤﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﯾﺎ ﺑﻌﺾ اﻣﻮر ﻣﺬﻫﺒﯽ را اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﺎر ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﺗﻤﺴّﮏ ﺟﺴﺘﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ

اﻣﺮوز ﻋﺼﺮ ﺗﺴﺨﲑ ﻓﻀﺎ اﺳﺖ و ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﻣﺎوراء ﻃﺒﯿﻌﺖ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﮐﻬﻨﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ زوال اﺳﺖ و ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﯽ
و دﻋﺎ ﮐﺮدن ﻣﻮﻫﻮم و ﺟﺰء ﺧﺮاﻓﺎت اﺳﺖ.

ﻻزم آﻣﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﺬﮐﺮ داده ﺷﻮد ﻫﻤﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻋﺎﻣﻞ و ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺗﺴﺨﲑ ﻓﻀﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ روﺣﯽ ﻗﻮی روی ﻧﯿﺎز ﺑﻪ

درﮔﺎه ﺧﺪای ﺑﯽﻧﯿﺎز ﺑﺮآورده در ﻓﻀﺎ و ﻣﺪاری ﮐﻪ ﻫﺰاران ﻓﺮﺳﻨﮓ از ﮐﺮه زﻣﲔ دور ﺑﻮده و اﻣﯿﺪی ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺮه زﻣﲔ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد راز و ﻧﯿﺎزﮐﺮده و ﺑﺮ ﺳﺎﮐﻨﲔ ﮐﺮه زﻣﲔ دﻋﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟّﻪ ﺑﻪ ﻣﱳ روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﯿﻬﺎن ﻣﻮّرﺧﻪ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۴۷ /۱۰/ ۴دﻋﺎی ﺳﻪ ﻓﻀﺎﻧﻮرد اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ رادر ﺳﻮﻣﲔ دور ﮔﺮدش
ﺧﻮد ﺑﻪ دور ﮐﺮۀ زﻣﲔ ،ﻧﯿﺎﯾﺶ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺮه زﻣﲔ ﻣﺨﺎﺑﺮه ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﺸﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
»ای ﺧﺪای ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﻨﺸﯽ ﻋﻄﺎ ﮐﻦ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻋﺸﻖ ﺗﺮا در ﻫﻤﻪ ﺟﻬﺎن ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ وﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ را ﺑﺎ وﺟﻮد

ﺧﻄﺎﻫﺎی ﺑﺸﺮی درک ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ اﯾﻤﺎﻧﯽ ﻋﻄﺎ ﮐﻦ ﺗﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﺎداﻧﯽ و ﺿﻌﻒ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ ﻣﺘّﮑﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ
داﻧﺸﯽ ﻋﻄﺎ ﮐﻦ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ وﺟﻮدت را درک ﮐﻨﯿﻢ و ﺷﮑﺮﮔﺰار ﻧﻌﻤﺖﻫﺎﯾﺖ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺸﺎن ده ﮐﻪ ﺑﺮای ﮔﺴﱰش
ﺻﻠﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭼﻪ وﻇﺎﯾﻔﯽ را ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ«.

اﯾﻦ دﻋﺎ ﺗﻮ اﻣﺮ ﮐﺮدی زاﺑﺘﺪا

ورﻧﻪ ﺧﺎﮐﯽ را ﭼﻪ زﻫﺮه اﯾﻦ ﻧﺪا

اﯾﻦ دﻋﺎ ﻫﻢ ﺑﺨﺸﺶ و ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺗﺴﺖ

ورﻧﻪ در ﮔﻠﺨﻦ ﮔﻠﺴﺘﺎن از ﭼﻪ رﺳﺖ

ﭼﻮن دﻋﺎﻣﺎن اﻣﺮ ﮐﺮدی ای ﻋُﺠﺎب

اﯾﻦ دﻋﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﮐﻦ ﻣﺴﺘﺠﺎب

ﻧﻈﺮﯾﮥ دﮐﱰ اﻟﮑﺴﯿﺲ ﮐﺎرل در ﻣﻮرد دﻋﺎ و ﻧﯿﺎﯾﺶ

ازﺟﻤﻠﮥ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎرﺟﯽ دﺳﺘﻪ دوم دﮐﱰ آﻟِﮑﺴﯿﺲ ﮐﺎرِل ﻓﺮاﻧﺴﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪان و اﻃﺒّﺎء

و ﺟﺮاﺣﺎن و زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﺴﺖﻫﺎ و ﻣﺤﻘّﻘﺎن و ﻣﮑﺘﺸﻔﺎن و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺰرگ دﻧﯿﺎﺳﺖ ﮐﻪ ارزش ﻣﻘﺎم
ﻋﻠﻤﯽ ،ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﻓﮑﺮی و ﻓﻠﺴﻔﯽ او ﻣﻮرد ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻫﻤﻪ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺑﺰرگ ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﺰﺷﮕﯽ اروﭘﺎ و اﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ.

ﭼﻨﺎن اﺳﺘﺎداﻧﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﻮد را در ﻫﻤﻪ ﺟﻮاﻧﺐ اﺛﺒﺎت ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﺟﻠﻮ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻔﺴﻄﻪ ﺑﺎﻓﯽ و ﻣﻐﻠﻄﻪ ﮐﺎری

را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .از ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺮد ﺑﺰرگ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣ ّﺪ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ دﻋﺎ وﻧﯿﺎﯾﺶ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ
ﭘﺎﺳﺨﯽ دﻧﺪانﺷﮑﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻧﺪﯾﻦ و ﻣﺨﺎﻟﻔﲔ ﺑﺪﻫﺪ.

ﻧﺎﻣﱪده ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت زﯾﺎدی اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ»ﮐﺘﺎب اﻧﺴﺎن ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ« و ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺎﯾﺶ ﮐﻪ ﮐﺘﺎﺑﯽ اﺳﺖ
ﻋﻼوه از داﺷﱳ ﻓﻮاﺋﺪ روﺣﯽ و ﺛﻤﺮات ﻣﻌﻨﻮی و اﺧﻼﻗﯽ آﺛﺎر ﻣﺤﺴﻮس دﻋﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮری ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺟﺎی
اﻋﱰاض و اﺑﻬﺎم ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬارده اﺳﺖ.
 -٤٥ﺑﺮای اﻃﻼع ﺑﯿﺸﱰ ﻟﻄﻔﺎً ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺎز ﻣﻮﻓﻖ اﺛﺮ ﻃﺒﻊ ﺑﺮادر اﯾﻤﺎﻧﯽ و ﺑﺰرﮔﻮار آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺼﺮتاﻟﻠّﻪ ارﺑﺎﺑﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ.

٤۷

در ﺳﺮآﻏﺎز ﮐﺘﺎب ﭼﻨﲔ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
»اﺣﺴﺎس ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﻏﺎﻟﺒﺎً در دﻋﺎ و ﻧﯿﺎﯾﺶ ﺗﺠﻠّﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﯿﺎﯾﺶ در ﻧﻬﺎﯾﺖ وﺿﻮح ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه روﺣﯽ اﺳﺖ و ﭼﻮن

ﺟﻬﺎنِ روح اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﺎرج از دﺳﱰس ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن ﻣﺎدی ﻣﺎﺳﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان درﺑﺎره ﻧﯿﺎﯾﺶ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و

ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﺪﺳﺖ آورد ﭼﻨﲔ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ دﻋﺎ اﺻﻮﻻً ﮐﺸﺶ روح اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﮐﺎﻧﻮن ﻏﲑ ﻣﺎدی ﺟﻬﺎن و ﺑﻄﻮر
ﻣﻌﻤﻮل ﻧﯿﺎﯾﺶ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﻀﺮّع وﻧﺎﻟﻪ ﻣﻀﻄﺮﺑﺎﻧﻪ و ﻃﻠﺐ ﯾﺎری و اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ از ﺧﺪا و ﮔﺎﻫﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از

ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺸﻒ و ﺷﻬﻮد روﺷﻦ و آرام دروﻧﯽ و ﻣﺴﺘﻤّﺮ دور از اﻗﻠﯿﻢ ﻫﻤﻪ ﻣﺤﺴﻮﺳﺎت ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮان
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎﯾﺶ ،ﭘﺮواز روح اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪا و ﯾﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪای اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎن ﻣﺒﺪأﯾﯽ ﮐﻪ
ﻣﻌﺠﺰه ﺣﯿﺎت از او ﺳﺮزده اﺳﺖ.

و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻧﯿﺎﯾﺶ ،ﻧﻤﻮدار ﮐﻮﺷﺶ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ آن وﺟﻮد ﻧﺎﻣﺮﯾﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮدات و
ﺧﲑ ﻣﻄﻠﻖ.

ﺣﻘﯿﻘﺖ دﻋﺎ و ﻋﺮﻓﺎن؛ ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﭘﺮﮔﺪازی را ﻣﺠﺴّﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪﮐﻪ در آن دلِ دﻋﺎ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪا ﺟﻠﺐ

ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ از ﻃﺒﯿﻌﺖِ ﻋﻘﻞ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻧﻤﯽﮔﲑد ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺸﻖ در دﻓﱰ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ درس و ﺗﻌﻠﯿﻢ

ﻧﯿﺎز ﻧﺪارد .ﺑﻘﻮل ﺣﺎﻓﻆ ﮐﻪ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﻋﺸﻖ در دﻓﱰ ﻧﺒﺎﺷﺪ

ﺑﺸﻮی اوراق اﮔﺮ ﻫﻤﺪرس ﻣﺎﺋﯽ

ﮐُﻤَﯿﺖِ اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺑﯿﺎن آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﭘﺎی ﻧﯿﺎﯾﺶ ﻓﺮا ﻣﯽرﺳﺪ در ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻧﯿﺎﯾﺶ و دﻋﺎ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻗﻠّﻪ ﺗﻌﺒﲑ را در

ﭘﺮواز ﻋﺸﻖ از ﻣﯿﺎن ﺷﺐ ﻇﻠﻤﺎﻧﯽ ﻋﻘﻞ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.

دﻋﺎ و ﻧﯿﺎﯾﺶ ﺑﺮ روی ﺻﻔﺎت و ﺧﺼﺎل اﻧﺴﺎن اﺛﺮ ﻣﯽﮔﺬارد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻧﯿﺎﯾﺶ را اﻧﺠﺎم داد و ﮐﺎﻣﻼً
ﻣﺸﺮوع اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی ﺧﻮد از ﺧﺪا ﮐﻤﮏ ﺑﮕﲑﯾﻢ و در ﻋﲔ ﺣﺎل ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ از او ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻮﺳﻬﺎی ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎ ﺟﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﭙﻮﺷﺪ ﯾﺎ آﻧﭽﻪ را ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯿﺴّﺮ اﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ دﻋﺎ اﻋﻄﺎ ﮐﻨﺪ.

ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻋﺎ ﺑﻪ دﯾﺪٔه ﯾﮏ ﻋﺎدت ﻣﱰوک ﻣﯽﻧﮕﺮﻧﺪ و آن را ﯾﮏ رﺳﻢ ﺧﺮاﻓﯽ ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ از ﺛﻤﺮات ﻣﻌﻨﻮی
آن ﻣﺤﺮوم ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ و اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ دﻋﺎ را در ﺧﻮد ﮐﺸﺘﻪاﻧﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻً از ﻓﺴﺎد و زوال ﻣﺼﻮن ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ

ﻣﺎﻧﺪ.

داده دل راﻫﺮ دﻣﯽ ﺻﺪ ﻓﺘﺢ ﺑﺎب

ای دﻋﺎ ﻧﺎ ﮐﺮده از ﺗﻮ ﻣﺴﺘﺠﺎب

ﮐﻮﺷﺶ ﺑﯿﻬﻮده ﺑﻪ از ﺧﻔﺘﮕﯽ

دوﺳﺖ ،دارد دوﺳﺖ اﯾﻦ آﺷﻔﺘﮕﯽ

ﺗﺎ دم آﺧﺮ دﻣﯽ ﻓﺎرغ ﻣﺒﺎش

اﻧﺪرﯾﻦ ﺟﺎ ﻣﯿﱰاش و ﻣﯿﺨﺮاش

دﻋﺎ از ﻧﻈﺮ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺻﺎﻟﺤﻌﻠﯿﺸﺎه »ﻗﺪّساﻟﻠّﻪ ﺳﺮّهاﻟﻌﺰﯾﺰ«

در ﺧﺎﺗﻤﮥ اﯾﻦ ﻓﺼﻞ و ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﯿﻤّﻦ و ﺗﱪّک و ﺑﻄﻮر اﺧﺘﺼﺎر آﻧﭽﻪ در رﺳﺎﻟﮥ »ﭘﻨﺪ ﺻﺎﻟﺢ« ﺑﻘﻠﻢ ﺣﻀﺮت

ﻗﻄﺐاﻟﻌﺎرﻓﲔ و ﮐﻬﻒاﻟﻮاﺻﻠﲔ ﺣﻀﺮت آﻗﺎی ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤّﺪﺣﺴﻦ ﺻﺎﻟﺤﻌﻠﯿﺸﺎه ﻗﺪّساﻟﻠّﻪ ﺳﺮّهاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺗﺄﻟﯿﻒ و
اﮐﻨﻮن ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ درج ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ:

و دﻋﺎ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﺧﺪاﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ دل ﺳﺖ ﭼﻪ ﺑﺮ زﺑﺎن آﯾﺪ و ﭼﻪ ﻧﯿﺎﯾﺪﮐﻪ ﺧﻮاﺳﱳ ﺑﻪ دل و ﻧﺬر روزه ﯾﺎ ﻧﻤﺎز

ﺑﺮای ﮐﺎری ﯾﺎ ﻧﺬر ﻣﺎﱃ ﻧﻤﻮدن و ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺎن دﯾﻦ و ﺷﻔﯿﻊ ﻗﺮاردادن روان ﻫﺎی ﭘﺎک آﻧﻬﺎ را ﻧﺰد ﺧﺪا ﮐﻪ ﺧﺪا
در ﺷﻔﺎﻋﺖ آﻧﻬﺎ اﺟﺎزه داده ﯾﺎ ﺻﺪﻗﺎت و ﺧﲑات در راه ﺧﺪا و اﻣﺜﺎل اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺮاﺗﺐ دﻋﺎ ﺳﺖ و ﺗﻮﺟﻪ ﻗﻠﺒﯽ و

ﻫﻤﺖ ﻣﻮﻣﻦ ﺑﺮ اﻣﺮی دﻋﺎ ﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﺎم دل و ﺣﺎل رﺳﺘﮕﯽ و ﺑﯿﭽﺎرﮔﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﯾﺪن از ﻣﺎﺳﻮی اﺳﺖ

٤۸

اﺟﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺮای اﻓﺰوﻧﯽ ﺗﻮﺟﻪ و ﯾﮑﺮو ﺷﺪن دل  ،ﭘﺎﮐﯽ ﺗﻦ و ﭘﻮﺷﺎک از ﺣﺪث و ﺧﺒﺚ و ﻣﺎل دﯾﮕﺮان
ﻧﺒﻮدن و ﭘﺎﮐﯽ دل از آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎ و ﺗﻮﺑﻪ و اﻧﺎﺑﻪ و ﺧﻮراک ﺣﻼل و ﻣﻮاﻇﺒﺖ ﺷﺮع و اﻓﺴﺮده ﻧﺒﻮدن ﻣﻮﻣﻦ و اﺟﺎزه
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ دﺳﺘﻮر داده ﺷﺪه و اﻟﺒﺘﻪ در ﺣﺎل رﯾﺰش رﺣﻤﺖ و ﻣﻮﻗﻊ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻮﻣﻨﲔ ﺑﻪ وﺟﻬﻪ اﯾﻤﺎﻧﯽ و

ﻣﻮﻗﻊ راز و ﻧﯿﺎز ﻣﻮﻣﻨﲔ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ و ﺑﻪ اﺟﺎﺑﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﺳﺖ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﺣﺎل ﺗﻮﺑﻪ ﻣﻮﻣﻨﲔ و ﻣﺠﺎﻟﺲ و ﺣﻠﻘﻪ

ذﮐﺮ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻧﻤﻮد.

دﻋﺎی زﺑﺎﻧﯽ ﻫﻢ اﮔﺮ از دل ﺧﯿﺰد ﮐﻪ زﺑﺎن ﻫﻢ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪﮐﻪ در دل اﺛﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺣﺎل ﺷﻮد دﻋﺎ

ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺧﻮاﻧﺪن دﻋﺎﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﺳﺖ از ﺑﺰرﮔﺎن رﺳﯿﺪه ﺑﺮای آﻣﻮﺧﱳ ﻃﺮز ﻣﻨﺎﺟﺎت و راز و ﻧﯿﺎز و ﻃﺮﯾﻖ ادب

ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻤﺪوح اﺳﺖ .ﮐﻪ ﮐﻤﱰﯾﻦ ﺑﻬﺮه آن داﻧﺴﱳ ﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺎرج ﺑﺮﭙدازد ﯾﺎ ﺧﻮد را ﺑﯿﮕﻨﺎه

ﭘﻨﺪارد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻢ آورده و ﺑﻪ ﺧﺪا ﭘﻨﺎه ﺑﺮد و از او ﺑﺨﺸﺶ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮای ﺧﻮد و ﺑﺮادران

و ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ﻧﯿﺎﮐﺎن و ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد.و ﻧﯿﮑﯽ آﻧﻬﺎ را از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ و ﯾﺎد ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺮای آﻧﻬﺎ

ﺑﺨﺸﺶ و رﺣﻤﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﺪ و اﺟﺎﺑﺖ دﻋﺎی ﺑﺮادران را ﺑﺨﻮاﻫﺪ.

ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ اذن در ﺷﻔﺎﻋﺖ ﭘﯿﻐﻤﱪ )ص(داده و ﺷﻔﺎﻋﺖ او را ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه در آﻏﺎز و اﻧﺠﺎم دﻋﺎ ﭼﻨﮓ ﺑﻪ داﻣﺎن آن

ﺣﻀﺮت زده و ﺻﻠﻮات ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ و در اﺳﺘﻐﻔﺎر وﻋﺪه ﺑﺨﺸﺶ و رﺣﻤﺖ و ﻧﲑوﻣﻨﺪی و دادن داراﯾﯽ و ﻓﺮزﻧﺪ و
ﻓﺮاواﻧﯽ و اﻓﺰوﻧﯽ ﻧﻌﻤﺖ و ﺑﺮﮐﺖ آﺳﻤﺎﻧﯽ و زﻣﯿﻨﯽ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﭘﺲ در دﻋﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺣﺎل اﺳﺘﻐﻔﺎر ﺑﺎﺷﺪ و ذﮐﺮ اﺳﺘﻐﻔﺎرﮔﻮﯾﺪ و ﺗﺎ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻣﻮر دﻧﯿﺎ ﮐﻪ ﭘﺴﺖ اﺳﺖ ﻧﺮﭙدازد و ﺧﻮد را
از ﮐﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﮐﻢ ﻗﺎﻧﻊ ﻧﺴﺎزد و ﺑﻪ ﺧﺪا واﮔﺬارد ﮐﻪ او ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﻬﻤﺎت ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺪی اﺣﺪی را ﺗﺎ ﺑﺸﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﻪ
اﺳﺒﺎب زﺣﻤﺖ ﮔﺮدد.

اﮔﺮﭼﻪ ﻫﺮ آﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺎل دﻋﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺘﺠﺎﺑﺖ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﺷﺐ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ در ﺑﻪ روﯾﺶ ﺑﺎز ﺷﻮد
و ﺷﺐ ﻗﺪر ﮔﺮدد وﱃ اوﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻋﺒﺎدت ﻗﺮار داده و ﻧﺎم ﺑﺮدهاﻧﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﱰ و ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﺳﺖ و ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ
ﺟﻪ ﺗﻤﺎﻣﱰﮔﺮدد .
ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ وﺻﺎل رﺳﯿﺪه و ﯾﺎ دری ﺑﻪ روی ﺧﻠﻖ ﺑﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮ ّ

ﺳﺤﺮﻫﺎ ﮐﻪ ﻫﻮا ﺻﺎﻓﯽ و ﺗﻦ در آﺳﺎﯾﺶ و روح روﺷﻦ و ﺑﯽ آﻻﯾﺶ اﺳﺖ و ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﮐﺎر دﻧﯿﺎ ﻧﺮﭙداﺧﺘﻪ در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز
ﺑﻬﱰﯾﻦ ﺳﺎﻋﺎت ﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻢ آورده راز و ﻧﯿﺎز ﺑﺎ ﺑﺨﺸﻨﺪه ﺑﯽ ﻧﯿﺎز ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻓﻮاﯾﺪ روﺣﯽ و
ﺟﺴﻤﯽ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮی در ﮐﺎرﻫﺎی دﻧﯿﻮی و اﺧﺮوی ﺑﺮ ﺑﯿﺪاری ﺑﲔ اﻟﻄﻠﻮﻋﲔ ﻓﺮاوان ﻣﱰ ّﺗﺐ اﺳﺖ و در ا ّﯾﺎم ﻫﻔﺘﻪ
ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻬﱰ ﺳﺖ و در ﻣﺎﻫﻬﺎ رﻣﻀﺎن«.

ای ﺧﺪاوﻧﺪ ای ﻗﺪﯾﻢ اﺣﺴﺎن ﺗﻮ

آﻧﮑﻪ داﻧﻢ واﻧﮑﻪ ﻧﯽ ،ﻫﻢ آن ﺗﻮ

ای ﺧﺪا اﯾﻦ ﺳﻨﮓ دل را ﻣﻮم ﮐﻦ

ﻧﺎﻟﻪاش را ﺗﻮ ﺧﻮش و ﻣﺮﺣﻮم ﮐﻦ

رﺣﻢ ﮐﻦ ﺑﺮ ﻋﻤﺮ رﻓﺘﻪ در ﺟﻔﺎ

ای ﺧﺪای ﺑﺎ ﻋﻄﺎی ﺑﺎ وﻓﺎ

ﮐﺎﻧﺪر او ﺑﯿﺤﺮف ﻣﯽروﯾﺪ ﮐﻼم

ای ﺧﺪا ﺑﻨﻤﺎ ﺗﻮ ﺟﺎﻧﺮا آن ﻣﻘﺎم
ای ﺧﺪا ﺑﮕﻤﺎر ﻗﻮﻣﯽ رﺣﻢﻣﻨﺪ

ﺗﺎ زﺻﻨﺪوق ﺑﺪن ﻣﺎ را ﺧﺮﻧﺪ

ای ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ ﺧﻢ و ﮐﻮزهٔ ﻣﺮا

در ﭘﺬﯾﺮ از ﻓﻀﻞ اﻟﻠّﻪ اﺷﱰی

ﻋﯿﺐ ﮐﺎر ﺑﺪ زﻣﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﮑﻦ

ای ﺧﺪای ﮐﺎردان ﺧﻮش ﺳُﺨُﻦ

ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺑﻦاﻟﺤﺴﲔ زﯾﻦاﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ ﷷ در ﺻﺤﯿﻔﮥ ﺳﺠﺎدﯾّﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :آﻧﺎﻧﮑﻪ ﮔﻨﺎه ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺟﺰ رﺣﻤﺖ ﺗﻮ ﭘﻨﺎﻫﯽ

ﻧﺪارد و آﻧﺎﻧﮑﻪ از ﻫﻤﻪﺟﺎ و ﻫﻤﻪﮐﺲ ﻧﻮﻣﯿﺪ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﻪ رﺣﻤﺖ ﺑﯽﻣﻨﺘﻬﺎی ﺗﻮ اﻣﯿﺪوار ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﻮﺋﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﻣﻬﺮ

ﺗﻮ از ﻗﻬﺮ ﺗﻮ ﭘﯿﺸﯽ ﮔﲑد و رﺣﻤﺖ ﺗﻮ ﺑﺮ ﻏﻀﺐ ﺗﻮ ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﺪ.

٤۹

ﻣﻦ اﮐﻨﻮن؛ ای ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻦ ،در ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺗﻮ ﺑﻪ دﻋﺎ اﯾﺴﺘﺎدهام .آن ﺗﻮ ﺑﻮدی ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻋﺮض دﻋﺎ و ﺣﺎﺟﺖ ﻓﺮﻣﺎن
دادهای و ﻣﻦ اﯾﻨﮏ ﻓﺮﻣﺎن ﺗﺮا اﻃﺎﻋﺖ ﻫﻤﯽ ﮐﻨﻢ .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻦ ! اﯾﻦ ﻣﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺘﻬﺎی ﻋﺠﺰ و ﻣﺴﮑﻨﺖ ﺑﺪرﮔﺎه
ﺗﻮ آﻣﺎدهام .اﯾﻦ ﻣﻨﻢ ﮐﻪ ﻋﻤﺮﮔﺮاﻧﻤﺎﯾﻪام در راه ﺧﻄﺎﯾﺎ و ﻣﻨﺎﻫﯽ ﺑﺎد رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻨﻢ ﮐﻪ ﺟﺎﻫﻼﻧﻪ ﻋﺼﯿﺎن ﺗﺮا روا

داﺷﺘﻪام.

ای ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻦ! ﺗﲑهﺑﺨﺘﯽ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺑﺨﺸﻨﺪه و ﺑﺨﺸﺎﯾﻨﺪهای ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ از ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺧﻮد ﻣﺮان و آن درﻣﺎﻧﺪهای ﮐﻪ

ﺟﺰ دﺳﺖ ﺗﻮ دﺳﺘﮕﲑی ﻧﺪارد ﺑﻪ درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ واﻣﮕﺬار.

ﺧﺪار ﻣﻦ ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ و آل ﻣﺤﻤﺪ رﺣﻤﺖ ﻓﺮﺳﺖ و از ﻣﻦ ﮐﻪ رو ﺑﺴﻮی ﺗﻮ آوردهام روی ﻣﮕﺮدان .اﯾﻦ ﺗﻮﺋﯽ ﮐﻪ ﻧﺎم
اﻗﺪس و اﻋﻼی ﺧﻮد را ﺑﺨﺸﺎﯾﻨﺪه ﮔﺬاﺷﺘﻪای ،ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﺒﺨﺸﺎی.

ای ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻦ! ﺗﺮا ﺳﭙﺎس ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﯿﺒﻬﺎی ﻓﺮاوان ﻣﻦ ﭘﺮده اﺳﺘﺘﺎر اﻓﮑﻨﺪهای و رﺳﻮاﺋﯽ ﻣﻦ روا ﻧﺪاﺷﺘﻪای و
ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪی از ﻣﻦ دﯾﺪهای وﱃ ﻣﺮﺣﻤﺖ ﺗﻮ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﺪاﻧﺴﺖ دﯾﮕﺮان ﻫﻢ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و ﺑﺪی ﻣﺮا ﺑﻪ ﺑﺪی ﭘﺎﺳﺦ

ﮔﻮﯾﻨﺪ .آه ...ای ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻦ از ﻣﻦ ﮔﻤﺮاهﺗﺮﮐﯿﺴﺖ؛ از ﻣﻦ ﻏﻔﻠﺖزده و ﻧﺎدانﺗﺮﮐﯿﺴﺖ ،از ﻣﻦ ﺑﺪﺑﺨﺖﺗﺮ و ﺳﯿﻪ
روزﺗﺮﮐﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﻣﻨﻢ ﮐﻪ در ﻣﻨﺠﻼب ﺟﻬﻞ و ﻏﻔﻠﺖ ﻓﺮو رﻓﺘﻪام ،زﯾﺮا اﻏﻮای ﺷﯿﻄﺎن را ﺑﺮ دﻋﻮت ﺗﻮ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهام و ﺑﺎ

ﭘﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﺮﺗﮕﺎه ﻓﻨﺎ و ﻓﺴﺎد دوﯾﺪهام .ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻦ! ﺗﻮ ﺑﯿﺶ از آﻧﭽﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯽ ﮐﯿﻔﺮ دﻫﯽ دوﺳﺖ داری ﺑﺒﺨﺸﯽ
وﱃ ﻣﻦ ﭼﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ از ﻣﻼﻫﯽ و ﻣﻨﺎﻫﯽ ﮔﻮﺷﻪای ﻓﺮو ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪام ﺗﺎ ﺳﺰاوارﮔﺬﺷﺖ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻢ .ﭘﺮوردﮔﺎرا! اﮔﺮ

ﭼﻨﺎن ﺑﮕﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﮋهﻫﺎﯾﻢ داﻧﻪداﻧﻪ ﻓﺮو رﯾﺰﻧﺪ؛ اﮔﺮ آنﺳﺎن ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺸﻢ ﮐﻪ ﮔﻠﻮی ﻣﻦ از ﻓﺮﯾﺎد ﻓﺮوﻣﺎﻧﺪ .اﮔﺮ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ
ﺑﺪرﮔﺎه ﺗﻮ ﺑﺮﭘﺎی ﻣﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﭘﺎﻫﺎﯾﻢ ﺑﺨﺸﮑﺪ ،اﮔﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻈﻤﺖ و ﺟﻼﻟﺖ آﻧﻘﺪر ﺑﻪ رﮐﻮع ﺧﻢ ﺷﻮم ﮐﻪ ﻣﻬﺮهٔ ﭘﺸﺘﻢ
ﺑﺸﮑﻨﺪ ،اﮔﺮ ﺑﺪرﮔﺎه ﺗﻮ آﻧﻘﺪر در ﺳﺠﺪه ﺑﻤﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ از ﺣﺪﻗﻪ ﺑﲑون آﯾﻨﺪ ،اﮔﺮ ﺗﺎ زﻧﺪهام ﺑﺠﺎی ﻧﺎن ﺧﺎک
ﺑﺨﻮرم و ﺑﻌﻮض آب ﺧﺎﮐﺴﱰ ﺑﻨﻮﺷﻢ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ذﮐﺮ ﺗﻮﮔﻮﯾﻢ و ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻢ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺣﯿﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺳﺮ ﺑﺴﻮی
آﺳﻤﺎن ﺑﺮدارم زﯾﺮا ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ ﻋﻔﻮ و ﻣﻐﻔﺮت ﻧﯿﺴﺘﻢ«.

ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺟﺒﻞاﻟﻨﻮر »ﺟﻤﻌﻪ «۱۳٤۸/۱۲/۲۹
آﻓﺘﺎﺑﯽ ﭼﻮن ﻋﻠﯽ ،در ﺳﺎﯾﮥ ﭘﯿﻐﻤﱪ اﺳﺖ.

ﺳﺎﯾﻪ ﭘﯿﻐﻤﱪ ﻧﺪارد ،ﻫﯿﭻ ﻣﯽداﻧﯽ ﭼﺮا؟

ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺤﺮ در ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ و ﺣﺎج آﻗﺎی راﺳﺘﲔ و آﻗﺎی ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﺑﺤﺮم ﻣﺸﺮّف ﺷﺪﯾﻢ .ﺑﻌﺪ از

ﻃﻮاف ،در آن دل ﺷﺐ و ﻧﻤﺎز ﺗﺤﯿّﺖ در ﻣﻘﺎم ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﷷ در ﮔﻮﺷﻪای ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ .ﻋﺪهّای از زاﺋﺮﯾﻦ ﻣﺸﻐﻮل

ﺗَـﻬَـﺠﱡـﺪ ٤٦ﺑﻮدﻧﺪ.

زﻣﺰﻣﻪﻫﺎی ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن و ﻣﻨﺎﺟﺎت ﺑﺎ ﻗﺎﺿﯽاﻟﺤﺎﺟﺎت در ﮔﻮﺷﻪ وﮐﻨﺎر ﺣﺮم ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ؛ ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻮراﻓﺸﺎﻧﯽ و
ﻧﻮراﻓﮑﻦﻫﺎ ،در ﺛﻠﺚ آﺧﺮ ﺷﺐ ،ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا را ﺑﻪ ﻧﻮر اﻧﻮر؛ اﻟﻠّﻪ ﻧﻮراﻟﺴّﻤﻮات و اﻻرض ﻣﺘﺼّﻞ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .ﺳﺤﺮﻫﺎی
ﺣﺮم ،ﻧﺴﯿﻢ دلاﻧﮕﯿﺰی دارد ،ﺧﻮﺷﺎ ﺑﺤﺎل آﻧﺎﻧﯿﮑﻪ ﺑﺎ ﻧﻮراﻧﯿّﺖ دل؛ در ﭘﻨﺎه ﻗﺎﺋﻢ آلﻋﺒﺎ ﻣﺤﻤﺪ »ﻋﺞ« در ﭼﻨﲔ

ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ،ﺑﺎ ﺧﺎﻟﻖ ﻣﻬﺮﺑﺎن راز و ﻧﯿﺎز ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﮔﺮ ﻋﺎرف ﺣﻖﺑﯿﻨﯽ ،ﭼﺸﻢ از ﻫﻤﻪ ﺑﺮ ﻫﻢ زن

ﭼﻮن دل ﺑﻪ ﯾﮑﯽ دادی ،آﺗﺶ ﺑﺪو ﻋﺎﻟﻢ زن

ذﮐﺮ از رخ رﺧﺴﺎرش ،ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯽ ﻋﻤﺮان ﮔﻮ

ﺣﺮف از ﻟﺐ ﺟﺎن ﺑﺨﺸﺶ ،ﺑﺎ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺮﯾﻢ زن

ﻖ را ،ﺑﺮدار ﻣﻌﻈّﻢ زن
ﻫﻢ ﺑﺎﻧﮓ اﻧﺎاﻟﺤ ّ

ﻫﻢ ﻧﮑﺘﻪ ﺳﺮﺑﺴﺘﻪ ،ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﯾﮑﺘﺎ ﮔﻮ

رﻃﻞ ﻣﯽ ﺻﺎﻓﯽ را ،ﺑﺎ ﺻﻮﻓﯽ ﻣﺤﺮم زن

ﺣﺎل دل ﺧﻮﻧﲔ را ،ﺑﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﺻﺎدق ﮔﻮ
-٤٦ﺷﺐ زﻧﺪهداری ،ﺑﯿﺪار ﻣﺎﻧﺪن در ﺷﺐ ﺑﺮای ﻧﻤﺎز و ﻋﺒﺎدت

٥۰

ﭼﻮن ﮔﺮد ﺣﺮم ﮔﺸﺘﯽ ،ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﺑﻨﺸﲔ

ﭼﻮن ﻣﯽ ﺑﻪ ﻗﺪح ﮐﺮدی ،ﺑﺮ ﭼﺸﻤﮥ زﻣﺰم زن

ﮔﺮ دردی از او ﺑﺮدی ،ﺻﺪ ﺧﻨﺪه ﺑﻪ درﻣﺎن زن

وز زﺧﻤﯽ از او ﺧﻮردی،ﺻﺪ ﻃﻌﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﻫﻢ زن

اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺒﻮﻟﺖ را ﺑﺮ دﯾﺪهٔ ﭘﺮ ﻧﻢ زن

ﮔﺮ داﻣﻦ ﭘﺎﮐﺖ را ،آﻟﻮده ﺑﺨﻮن ﺧﻮاﻫﺪ

ﻫﻢ اﺷﮓ ﭘﯿﺎﭘﯽ رﯾﺰ ،ﻫﻢ آه دﻣﺎدم زن

ﮔﺮ ﻫﻤﺪﻣﯽ او را ،ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻃﻠﺐ داری

اﺛﺮ ﻓﺮوﻏﯽ ﺑﺴﻄﺎﻣﯽ »ره«
ﺻﺒﺢ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ و ﺗﻌﻘﯿﺒﺎت ﻧﻤﺎز و ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﺑﺎزﮔﺸﺘﯿﻢ .ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ

ﻫﺸﺖ ﺻﺒﺢ ﻫﻨﻮز ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮد؛ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد آﻗﺎی ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﻗﺮار ﺷﺪ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ را در ﺧﺎرج ﻫﺘﻞ ﺻﺮف

ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ .ﻟﺬا ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻠّﯽ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻫﺘﻞ رﻓﺘﯿﻢ :در آﻧﺠﺎ ﯾﮑﻨﻔﺮ ﻋﺮب ﺑﻤﺎ اﻋﱰاض ﮐﺮد و ﺑﻌﺮﺑﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ:
»ﺷﺎرب ﺣﺮام اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ زده ﺷﻮد«.

ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﺪی ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﻃﺒﻖ اﺧﺒﺎر ﻣﻮﺛّﻖ؛ ﭘﯿﻐﻤﱪ اﮐﺮم )ص( و ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﷷ و ﻓﺮزﻧﺪان و ﺧﻠﻔﺎء او

ﻫﻤﮕﯽ ﺷﺎرب داﺷﺘﻨﺪ و در اﯾﻨﻤﻮرد ﺷﺮﺣﯽ ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ٤۷.ﻃﺮف ﭼﻮن ﺷﺨﺺ ﻣﻨﺼﻔﯽ ﺑﻮد ،ﭘﺲ از ﺷﻨﯿﺪن
اﺳﺘﺪﻻل ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻨﻔﻌﻞ ﮔﺮدﯾﺪ و دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺖ .ﻧﺰدﯾﮏ ﻇﻬﺮ ﺑﻪ ﺣﺮم ﻣﺸﺮّف ﺷﺪﯾﻢ و ﺑﻌﺪ از ﻃﻮاف در ﻫﻤﺎن

آﻓﺘﺎب ﮔﺮم ،و روی ﺳﻨﮕﻬﺎی ﺳﻮزان ،در ﻣﻘﺎم اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ .ﺳﺎﻋﺖ ﭘﻨﺞ و ﻧﯿﻢ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ آﻗﺎی ﻣﺤﻤّﺪ

ﺣﻤﺰه و ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن ﺷﯿﺦ ﮐﺎﻇﻢ ﺑﺰﯾﺎرت ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻣﺸﺮّف ﺷﺪﻧﺪ و از ﺣﻀﻮر ﻣﺒﺎرک اﯾﺸﺎن اﺳﺘﺪﻋﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺮای
ﮔﺮدش ﺑﻪ ﻣﻨﲐ و ﻣﺸﻌﺮ و ﻋﺮﻓﺎت ﺑﺮوﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل واﻗﻊ ﺷﺪ.

ﻫﻤﺮاﻫﺎن در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻌﻈّﻢﻟﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﯿﺸﻦ ﺧﺼﻮﺻﯽ آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﺰه ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﮐﺎﻇﻢ آﻧﺮا ﻣﲑاﻧﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﭘﺲ

از ﻋﺒﻮر از ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎی ﻣﮑّﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺧﺎﻣﻮش ﻣِﻨﲐ رﺳﯿﺪﯾﻢ؛ اﺻﻮﻻً ﮐﺴﯽ در آﻧﺠﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﻧﺒﻮد و ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮی ﺑﺮای
ﮔﺮدش آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .در دو ﻃﺮف ﮐﻮﻫﻬﺎی ﻣﻨﯽ ﺑﻮﺗﻪﻫﺎی ﺳﺒﺰ و ﺧﺮّم دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ ،ﭘﺲ از دﯾﺪن ﻣﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﺮﻓﺎت

رﻓﺘﯿﻢ ،در دوﻃﺮف ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺧﺎرﻫﺎی ﻣﻐﯿﻼن ﮔﻞ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ  ٤۸ﺗﻤﺎم ﻃﻮل راه اﺳﻔﺎﻟﺖ ﺑﻮد .ﺑﺴﻤﺖ ﺟﺒﻞاﻟﻨﻮر ﺣﺮﮐﺖ
ﮐﺮدﯾﻢ .درﺧﺘﺎن ﺳﺪر در اﻏﻠﺐ ﻧﻘﺎط ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﺪ؛ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻋﺮﻓﺎت در ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ ﮐﻮه ﻋﺮﻓﺎت
»ﺟﺒﻞاﻟﺮّﺣﻤﻪ« ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه.

در دو راﻫﯽ ﻃﺎﺋﻒ آﻗﺎی ﻣﺤﻤّﺪ ﺣﻤﺰه اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﺑﻪ ﻃﺎﺋﻒ ﺑﺮوﯾﻢ ،زﯾﺮا ورود اﻓﺮاد ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ
ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ در آﻧﺠﺎ ﻗﺸﻮن ﺟﻨﮕﯽ وﺟﻮد دارد.
از ﻋﺮﻓﺎت ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﺴﻤﺖ ﻣﮑّﻪ ﻣﻌﻈّﻤﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ،در ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺧﻮرﺷﯿﺪ در ﻫﻮای ﺷﻔﺎف ﻣﺎ ﻣﻨﻈﺮه دلاﻧﮕﯿﺰی

ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﻏﺮوب ﻣﯽﮐﺮد؛ ﺑﺮای ﻣﻐﺮب ﺑﺤﺮم ﻣﺸﺮّف ﺷﺪﯾﻢ و ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء را ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻫﺘﻞ
ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدﯾﻢ.

 -٤۷در ﻣﻮرد ﺷﺎرب ﻓﺼﻠﯽ در رﺳﺎﻟﮥ رﻓﻊ ﺷﺒﻬﺎت؛ ﻧﮕﺎرش ﺣﻀﺮت آﻗﺎی ﺣﺎج ﺳﻠﻄﺎﻧﺤﺴﲔ ﺗﺎﺑﻨﺪه »رﺿﺎ ﻋﻠﯿﺸﺎه« اﺧﺘﺼﺎص داده
ﺷﺪه .ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﱰ ﺑﻪ آن رﺳﺎﻟﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ.

-٤۸در اﯾﻨﺠﺎ ﻏﺰل ﻣﻌﺮوف ﺧﻮاﺟﮥ ﺷﲑازﮐﻪ ﺑﻤﻮﻗﻊ و وﺻﻒاﻟﺤﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺳﺮاﯾﻢ:
در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﮔﺮ ﺑﺸﻮق ﮐﻌﺒﻪ ﺧﻮاﻫﯽ زد ﻗﺪم

ﺳﺮزﻧﺸﻬﺎ ﮔﺮ ﮐﻨﺪ ﺧﺎر ﻣﻐﯿﻼن ﻏﻢ ﻣﺨﻮر

ﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻨﺰل ﺑﺲ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﺴﺖ و ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺲ ﺑﻌﯿﺪ

ﻫﯿﭻ راﻫﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺎﻧﺮا ﻧﯿﺴﺖ ﭘﺎﯾﺎن ﻏﻢ ﻣﺨﻮر

ﻫﺎن ﻣﺸﻮ ﻧﻮﻣﯿﺪ ﭼﻮن واﻗﻒ ﻧﻪ ای از ﺳ ّﺮ ﻏﯿﺐ

ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺪر ﭘﺮده ﺑﺎزﯾﻬﺎی ﭘﻨﻬﺎن ﻏﻢ ﻣﺨﻮر

ای دل اَر ﺳﯿﻞ ﻓﻨﺎ ﺑﻨﯿﺎد ﻫﺴﺘﯽ ﺑﺮﮐﻨﺪ

ﭼﻮن ﺗﺮا ﻧﻮﺣﺴﺖ ﮐﺸﺘﯽﺑﺎن زﻃﻮﻓﺎن ﻏﻢ ﻣﺨﻮر

ﺣﺎﻓﻈﺎ در ﮐﻨﺞ ﻓﻘﺮ و ﺧﻠﻮت ﺷﺒﻬﺎی ﺗﺎر

ﺗﺎ ﺑﻮد وردت دﻋﺎ و درس ﻗﺮآن ﻏﻢ ﻣﺨﻮر

٥۱

ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی اﺳﻼم ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب اﯾﻤﺎن وﮐﻔﺮ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺣﺠّﺔاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﲔ ﻣﺤ ّﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﻌﻘﻮب ﮐﻠﯿﻨﯽ ﺑﻨﺎم »اﺻﻮل ﮐﺎﻓﯽ در ﻣﺒﺎﻧﯽ
دﯾﻦ اﺳﻼم« ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :در ﻣﻮرد ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺸﺮوﺣﮥ زﯾﺮ ﭘﺎﻧﺰده رواﯾﺖ از اﺋﻤّﻪ اﻃﻬﺎر ﷷ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه؛ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ

رواﯾﺘﯽ از اﻣﺎم ﻣﺤﻤّﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﷷ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑُﻨِﯽَ اﻻِﺳﻼمٌ ﻋﻠﲐ ﺧَﻤﺲٍ؛ ﻋَﻠﯽ اﻟﺼّﻠﻮةِ و اﻟﺰّﮐﻮةِ و اﻟﺼّﻮمِ،
وَاﻟﺤَﺞﱢ وَ اﻟْﻮَﻻﯾَﺔِ وَ ﻟَﻢْ ﯾﻨُﺎدِ ﺑﺸﯿْﯽ ءٍ ﮐﻤﺎ ﻧُﻮدِیَ ﺑِﺎﻟْﻮَﻻﯾﺔ«.

ﯾﻌﻨﯽ اﺳﻼم ﺑﺮ ﭘﻨﺞ رﮐﻦ ،ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ :اوّل ﻧﻤﺎز ،دوّم زﮐﻮة ،ﺳ ّﻮم روزه ،ﭼﻬﺎرم ﺣﺞّ ،ﭘﻨﺠﻢ وﻻﯾﺖ و در
ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﺑﻘﺪر اﻣﺮ وﻻﯾﺖ ﺗﻮﺻﯿﻪ و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﮐﻪ آن ﮐﻠﯿﺪ ﭼﻬﺎر رﮐﻦ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ و واﱃ ﻣﺮدم را

ﺑﺪاﻧﻬﺎ رﻫﱪی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺟﻨﺎب ﺳﻠﻄﺎناﻟﻌﺎرﻓﲔ اﻟﺤﺎج ﻣﻼّﺳﻠﻄﺎﻧﻤﺤﻤﺪ ﮔُﻨﺎﺑﺎدی »ﺳﻠﻄﺎﻧﻌﻠﯿﺸﺎه« رﺣﻤﺔاﻟﻠّﻪ ﻋﻠﯿﻪ در ﮐﺘﺎب وﻻﯾﺘﻨﺎﻣﻪ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :وﻻﯾﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻗﺒﻮل ﺟﻤﻠﮥ اﻋﻤﺎل و ﻣﺘﻤّﻢ ﻧﻌﻤﺖ اﺳﻼم اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺪون وﻻﯾﺖ ﻫﯿﭻ ﻋﺒﺎدت ﻣﻘﺒﻮل
ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎ وﻻﯾﺖ ﻫﯿﭻ ﻋﻤﻞ ﻣﻄﺮود ﻧﻪ! و وﻻﯾﺖ ﺟﺰء اﺧﲑ ﺑﻠﮑﻪ اﺻﻞ ﻫﻤﮥ ارﮐﺎن اﺳﻼم اﺳﺖ و ﺳﺎﯾﺮ ارﮐﺎن
ﻣﻘﺪﻣﻪ وﻻﯾﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻮن ﻏﺎﯾﺖ ﻫﻤﮥ ارﮐﺎن اﺳﺖ و ﺳﺎﯾﺮ ارﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻬﺪ اوﺳﺖ؛ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺮﺧﯿﺺ

ﻓﺮﻣﻮد در ﭼﻬﺎر رﮐﻦ اﺳﻼم ﮐﻪ ﻣﻘﺪّﻣﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻧﻔﺮﻣﻮدﻧﺪ در ﯾﮏ رﮐﻦ ﮐﻪ وﻻﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در روز
ﻏﺪﯾﺮ ﺧﻢ از زﺑﺎن ﻣﻌﺠﺰ ﺑﯿﺎن ﺣﻀﺮت رﺳﻮل )ص( ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﻣَﻦْ ﮐُﻨْﺖُ ﻣَﻮﻻ ُه ﻓَﻬٰﺬا ﻋَﻠِﯽﱡ ﻣَﻮﻻه« ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮔﺮدﯾﺪ

ﮐﻪ ﻗﺒﻮل وﻻﯾﺖ و ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﷷ اﺳﺎس ﻗﺒﻮﱃ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﺒﺎدات ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺗﻮ ﻋﻠﯽوار اﯾﻦ ﺧﯿﱪ ﺑﮑﻦ

ﯾﺎ ﺗﱪ ﺑﺮدار و ﻣﺮداﻧﻪ ﺑﺰن

وﺻﻞ ﮐﻦ ﺑﺎ ﻧﺎر ﻧﻮر ﯾﺎر را

ﯾﺎ ﺑﮕُﻠﱭ وﺻﻞ ﮐﻦ اﯾﻦ ﺧﺎر را

وﺻﻞ آن ،ﮔُﻠﱭ ﮐﻨﺪ ﺧﺎر ﺗﺮا

ﺗﺎ ﮐﻪ ﻧﻮر او ﮐﺸﺪ ﻧﺎر ﺗﺮا

در اﯾﻨﺠﺎ اﺷﻌﺎری را ﮐﻪ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی اﺣﻤﺪ ﻏﻔﻮریزاده ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ »ﻃﻼﺋﯽ« در ﻧﻌﺖ ﻣﻮﻻی ﻣﺘﻘﯿّﺎن ﻋﻠﯽ ﷷ
ﺳﺮودهاﻧﺪ زﯾﻨﺖﺑﺨﺶ ﺻﻔﺤﺎت اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

دﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻬﺮ دم ﯾﺎ ﻋﻠﯽ ﮔﻔﺖ

ﻧﻪ ﻫﺮ دم ،ﺑﻞ دﻣﺎدم ﯾﺎ ﻋﻠﯽ ﮔﻔﺖ

دﻣﯿﺪﻧﺪ

زﺟﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ آدم ﯾﺎ ﻋﻠﯽ ﮔﻔﺖ

ﺑﻪ ﺻﺪق دل ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﺎد او ﮐﺮد
روح

دﻣﯽ ﮐﻪ

در

آدم

ﺑﻬﺮ ﭘﯿﭻ و ﺑﻬﺮ ﺧﻢ ﯾﺎ ﻋﻠﯽ ﮔﻔﺖ

ﭼﻮ ﻧﻮح از ﻣﻮج ﻃﻮﻓﺎن اﯾﻤﻨﯽ ﺧﻮاﺳﺖ

زﺑﻄﻦ

ﯾﻮﻧﺲ ﮔﺸﺖ

ﺣﻮت،

ﺗﻮﺳّﻞ ﺟﺴﺖ و ﻫﺮ دم ﯾﺎ ﻋﻠﯽ ﮔﻔﺖ

زﺑﺲ در ﻇﻠﻤﺖ ﯾﻢ ﯾﺎ ﻋﻠﯽ ﮔﻔﺖ

آزاد

ﻋﺼﺎ در دﺳﺖ ﻣﻮﺳﯽ اژدﻫﺎ ﺷﺪ
ﻧﻤﯽﺷﺪ

ﻫﺮﮔﺰ

ﯾﻘﲔ ﻋﯿﺴﯽﺑﻦ ﻣﺮﯾﻢ ﯾﺎ ﻋﻠﯽ ﮔﻔﺖ

ﺳﺒﺤﺎن

ﻣﻠﮏ در اوﻟﲔ دم ﯾﺎ ﻋﻠﯽ ﮔﻔﺖ

ﺑﻪ ﻓﺮﻗﺶ ﮐﯽ اﺛﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﺷﻤﺸﲑ

ﮔﻤﺎﻧﻢ اﺑﻦ ﻣﻠﺠﻢ ﯾﺎ ﻋﻠﯽ ﮔﻔﺖ

رﺳﻮلاﻟﻠّﻪ
ﻧﺰول
ﻋﻠﯽ

زﻧﺪه

ﺟﺎن

ﺷﻨﯿﺪ

از

در ﮐﻌﺒﻪ

ﺑﺮ

وﺣﯽ

ﻓﺮﻣﻮد

ﻣﺮده

ﮐﻠﯿﻢ آﻧﺠﺎ ﻣﺴﻠّﻢ ﯾﺎ ﻋﻠﯽ ﮔﻔﺖ

ﭘﺮدهٔ
ﯽ
ﺣ ّ

دوش

ﻧﺪاﺋﯽ آﻣﺪ در اوﻟﲔ دم ﯾﺎ ﻋﻠﯽ ﮔﻔﺖ

ﻏﯿﺐ

ﻗﺪم ﺑﻨﻬﺎد آﻧﺪم ﯾﺎ ﻋﻠﯽ ﮔﻔﺖ

ﭘﯿﻤﱪ

ﺑﯿﺪاری ﺛﻠﺚ آﺧﺮ ﺷﺐ و ﺑﺮﭘﺎ داﺷﱳ ﻓﺮاﺋﺾ و ﻧﻮاﻓﻞ ﺑﺎ ﺣﺎل ﺗﻮﺟّﻪ؛ وﺟﻮب ﻧﻤﺎز ﺷﺐ ﺑﺮای ﻧﻮر ﭘﺎک و ﮔﻮﻫﺮ

ﯾﮑﺪاﻧﻪ ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤّﺪ )ص( و ﻣﺴﺘﺤﺐّ ﻣﻮﮐّﺪ ﺑﻮدن آن ﺑﺮای ﻣﺆﻣﻨﲔ ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟّﻪ ﺑﻪ ذات

ﭘﺎک ﺣﻀﺮت اﺣﺪﯾّﺖ در ذﮐﺮ ﺧﻔﯽ و اﺧﻔﯽ ،زﻧﮓ ﮐﺪورت ﻃﺒﯿﻌﺖ را ﮐﻪ ﺑﺮ آﯾﻨﻪ ﻗﻠﺐ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻣﯽزداﯾﺪ و ﺣﺪﯾﺚ

٥۲

»ﻣﻦ اﺧﻠﺺ ﻟﻠّﻪ ارﺑﻌﲔ ﺻﺒﺎﺣﺎً ،اﺟﺮی اﻟﻠّﻪ ﯾﻨﺎﺑﯿﻊ اﻟﺤﮑﻤﻪ ﻣﻦ ﻗﻠﺒﻪ ﻋﻠﯽ ﻟﺴﺎﻧﻪ «.در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﺮ
آﻧﻬﺎ ﭘﺲ از اﺳﺘﻐﻔﺎر و ﻃﻠﺐ آﻣﺮزش و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﺤﺴﺎب ﻧﻔﺲ در روزﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺗﻼوت ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﻔﮑّﺮ و ﺗﺪﺑّﺮ
در ﺗﻔﺴﲑ ﺗﺄوﯾﻞ آن ﻣﻮﺟﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﺣﻘﺘﻌﺎﱃ اﺳﺖ.

از ﯾﻤﻦ دﻋﺎی ﺷﺐ و ورد ﺳﺤﺮی ﺑﻮد

ﻫﺮﮔﻨﺞ ﺳﻌﺎدت ﮐﻪ ﺧﺪا داد ﺑﺤﺎﻓﻆ

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻬﺮﺑﺎن در آﯾﻪ ﻣﺒﺎرﮐﻪ  ۷۹از ﺳﻮرهٔ اﺳﺮاء ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :وَﻣِﻦَ اﻟﻠﱠﻴْﻞِ َﻓﺘَﻬَﺠﱠﺪْ ﺑِﻪِ ﻧَﺎﻓِﻠَﺔً ﻟﱠﻚَ ﻋَﺴَﻰ أَن ﻳَﺒْﻌَﺜَﻚَ
رَﺑﱡﻚَ ﻣَﻘَﺎﻣًﺎ ﻣﱠﺤْﻤُﻮدًا« ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺷﺐ را ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﺑﯿﺪار ﺑﺎش ﮐﻪ اﻓﺰوﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﻮ .ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ

ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺗﺮا ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺳﺘﻮده ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰد.

ﻣﺆﻣﻦ در ﻋﺒﺎدت ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺷﺎ اﺳﺖ ،ﺧﻮد را ﺑﻪ رﻧﺞ ﻣﯽاﻓﮑﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﻤﺎز ﺷﺐ ﮔﺬارد ،ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ از ﺑﺴﱰ راﺣﺖ و
ﺧﻮاب ﻧﺎز ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰد و رو ﺑﺴﻮی او ﻣﯽرود.

ﺷﺐﺧﯿﺰ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺑﺸﺐ راز ﮐﻨﻨﺪ

ﮔﺮد در ﺑﺎم دوﺳﺖ ﭘﺮواز ﮐﻨﻨﺪ

ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ دری ﺑﻮد ﺑﻪ ﺷﺐ درﺑﻨﺪﻧﺪ

اﻻّ در دوﺳﺖ را ﮐﻪ ﺷﺐ ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪ

ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﺎل ﻧﻮ و ﺗﺸﺮّف ﺑﺪاﺧﻞ ﺧﺎﻧﮥ ﮐﻌﺒﻪ »«۱۳٤۹/۱/۱
ﺑﺮﮔﺮد ﺳﺮ ﺳﺎﻗﯽ ﮐﻮﺛﺮ ﮔﺮدﯾﺪ

ﻧﻮروز رﺳﯿﺪ ﻋﯿﺪ اﮐﱪ ﮔﺮدﯾﺪ

زاﻧﺴﺖ ﮐﻪ روز و ﺷﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺮدﯾﺪ

اﻣﺮوز ﻋﻠﯽ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﻧﺒﯽ

در ﺳﺎﻋﺖ ﺳﻪ و ﻧﯿﻢ ﺑﻌﺪ از ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ اﺑﺘﺪا ﺣﺎج آﻗﺎی راﺳﺘﲔ و ﺑﻌﺪ ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺑﺮای ﺗﱪﯾﮏ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﺎل ﻧﻮ
ﺷﺮﻓﯿﺎب و از دﺳﺖ ﻣﺒﺎرک ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ارواﺣﻨﺎﻟﻪاﻟﻔﺪا ﻫﺪﯾﻪ ﺳﺎل ﻧﻮ را درﯾﺎﻓﺖ داﺷﺘﻨﺪ؛ در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ
ﭼﻬﺎر ﺑﺤﺮم ﻣﺸﺮّف ﺷﺪﯾﻢ ،ﻗﺒﻞ از ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ،ﻃﻮاف و دﻋﺎﻫﺎی وارده را زﻣﺰﻣﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ.

آﻗﺎی اﺣﺘﺸﺎﻣﯽ ،ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﯾﺸﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺪ ،ﭘﺲ از ﻃﻮاف ﺑﺎﻟﺒﺎس اﺣﺮام ﺷﺮﻓﯿﺎت ﺷﺪﻧﺪ و در ﻣﺴﺠﺪاﻟﺤﺮام و
در ﺑﲔ ﺟﻤﻌﯿّﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺻﻔﺎ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﺰه ﺑﺪاﺧﻞ ﮐﻌﺒﻪ ﻣﺸﺮّف ﺷﻮﯾﻢ.

ﺟﺎی ﻫﻤﻪّ ﻓﻘﺮا ﺧﺎﱃ ﺑﻮد :در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻔﺖ و ﻧﯿﻢ ﮐﻠﯿﺪدارﮐﻌﺒﻪ آﻣﺪ؛ آﻧﮕﺎه ﻋﺪّه زﯾﺎدی ﺳﺮﺑﺎز ﺧﺎﻧﮥ ﮐﻌﺒﻪ را
ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﺮدﻧﺪ؛ ﺳﭙﺲ در ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﺪاﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺸﺮف ﺷﺪﯾﻢ.
از ﻣﻘﺎم و رﺗﺒﻪات اﯾﻦ ﺑﺲ ﮐﻪ ﺧﻼّق ﻣﺒﲔ

ﺧﺎﻧﮥ ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮد را ﮐﺮد زاﯾﺸﮕﺎه ﺗﻮ

در ﻣﻮﻟﺪ ﻋﻠﯽ ﷷ ﮐﻪ در دو ﻃﺮف ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ ﺧﺎﻧﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه ،ﻧﻤﺎزﻫﺎی وارده ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ؛ آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺑﺎم

رﻓﺘﯿﻢ .ﺣﻀﺮت اﯾﺸﺎن ﻣﻨﺎﺟﺎت و دﻋﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ.

ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺠﻮﯾﻨﺪ و ﮔﻨﻪﮐﺎر ﻧﯿﺎﺑﻨﺪ

در ﻣﺤﺸﺮ اﮔﺮ ﻟﻄﻒ ﺗﻮ ﺧﯿﺰد ﺑﺸﻔﺎﻋﺖ

ﭘﺲ از ﺑﲑون آﻣﺪن از ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮدم ﺑﻄﺮف ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﻫﺠﻮم ﺑﺮده و ﻫﺮﯾﮏ از ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ از ﭘﻠﮥ ﻧﺮدﺑﺎن ﮐﻌﺒﻪ ﭘﺎ ﺑﺰﻣﲔ
ﻣﯽﮔﺬاردﻧﺪ در آﻏﻮش ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺑﻮﺳﯿﺪﻧﺪ.

ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺎﺋﲔ آﻣﺪن ﮐﻠﯿﺪدارﮐﻌﺒﻪ ﻣﻘﺪاری از ﺧﺎک داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ را ﮐﻪ ﺟﺎروب ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻧﻤﻮد.
ﺑﻪ ذرّهﮔﺮ ﻧﻈﺮ ﻟﻄﻒ ،ﺑﻮﺗﺮاب ﮐﻨﺪ

ﺑﻪ آﺳﻤﺎن رود و ﮐﺎر آﻓﺘﺎب ﮐﻨﺪ

اﺑﯿﺎﺗﯽ ﭼﻨﺪ در ﻧَﻌﺖ ﻣﻮﻻی ﻣﺘﻘﯿّﺎن ﻋﻠﯽ ﷷ
اﺷﻌﺎر زﯾﺮﮐﻪ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ ﺗﻮﻟﺪ ﻣﻮﻻی ﻣﺘﻘﯿّﺎن ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎی ﻣﺎﻟﮏ ﺷﺎﻋﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺳﺮوده ﺷﺪه زﯾﻨﺖ ﺑﺨﺶ ﺻﻔﺤﺎت اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب ﻣﯽﺷﻮد:
٥۳

آﻧﮑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮد اﯾﻦ ﮔﺮدون ﮔﺮداﻧﺮا ﭼﻨﲔ

آﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ در ﺻﺤﻦ ﻓﻠﮏ ﮐﺮد اﺳﺘﻮار

در ذرّه ﺳﺎزد آﻓﺘﺎﺑﯽ را ﻧﻬﺎن

آﻧﮑﻪ در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺻﺪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ را ﺳﺎزد ﻏﺒﺎر

آﻧﮑﻪ زﯾﺮ ﺑﺎل ﻣﺮﻏﯽ ،ﺑﯿﻀﻪ را ﻃﲑی ﮐﻨﺪ

آﻧﮑﻪ ﻟﺆﻟﺆ در ﺻﺪف ﭘﺮورد در ﻗﻌﺮ ﺑﺤﺎر

آﻧﮑﻪ اﻧﺪر ﺑﻄﻦ ﻣﺎدر ،ﻧﻄﻔﻪ را اﻧﺴﺎن ﮐﻨﺪ

آﻧﮑﻪ آدم را ﺷﺮاﻓﺖ داد و ﺑﺨﺸﯿﺪ اﻋﺘﺒﺎر

آﻧﮑﻪ

آﻧﮑﻪ ﺑﲔ ﺧﺎک و ﮔﻞ ،اﯾﻦ ﻧﻈﻢ ﺳﺎزد ﺑﺮﻗﺮار

آﻧﮑﻪﮔﻞازﺷﺎخ،وﺷﺎخازﺑﺬر،وﺑﺬرازﺧﺎکﺳﺎﺧﺖ

آﻧﮑﻪ دارد اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻄﻠﻖ ،اﻧﺪر ﮐﺎﺋﻨﺎت

ﻗﻮّه و اﻣﺮ و ﻣﺸﯿّﺖ ،ﺑﺎﺷﺪش در اﺧﺘﯿﺎر

ﮔﺮ ﻧﺒﺎﺷﯽ اﺑﮑﻢ و اﻋﻤﯽ ،ﯾﻘﲔ داﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﯿﺴﺖ

ﯽ ﻣﻄﻠﻖ ،ذات ﺑﺎری ،ﺣﻀﺮت ﭘﺮوردﮔﺎر
ﺣ ّ

ﻣﺒﺘﺪی ﻣﻘﺼﻮد اﻣﺮ ،و ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻠﻖ

آﻧﭽﻪ در ﮐﻨﺰ ﺧﻔﯽ دارد ،ﻧﻤﺎﯾﺪ آﺷﮑﺎر

ﮔﻮﻫﺮی رﺧﺸﺎن ﻓﺮﺳﺘﺪ ،ﺑﺮ رﺳﻮل ﻧﺎﻣﺪار

ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ دﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ )ص( را ،ﺑﺮاﻓﺰاﯾﺪ ﻓﺮوغ

ﻟﺆﻟﺆ و ﻣﺮﺟﺎن ﺑﻪ ﺧﺎک راه ،ﮐﺮدﻧﺪﻧﺶ ﻧﺜﺎر

داد ﻓﺮﻣﺎن ﺑﯿﺖ را ،ﻫﻤﭽﻮن ﺑﻬﺸﺖ آراﺳﺘﻨﺪ

ﮔﺴﱰاﻧﺪه ﺑﺮ زﻣﲔ ،دﯾﺒﺎ و ﺳُﻨْﺪُس زرﻧﮕﺎر

رﯾﺨﺘﻨﺪ از ﻣﮑّﻪ ﺗﺎ ﺟﻨّﺖ ،ﻋﺒﲑ و ﻣﺸﮏ ﻧﺎب

ﮐﺮده ﻣﻨﺼﻮب از ﻣﻼﺋﮏ ﺣﺎﺟﺐ درﮔﺎه دوﺳﺖ

ﻫﺸﺘﻪ ﺑﺮ در ،ﻣﺮﯾﻢ و ﺳﺎرا و ﺣﻮّا ﭘﺎﺳﺪار

راﻫﻬﺎی ﺧﺎﻧﻪ را ،ﻣﺴﺪود ﮐﺮد از ﺷﺶ ﺟﻬﺖ

داد ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺎﻧﻪ را ،ﯾﮑﺴﻮی ﺑﺸﮑﺎﻓﺪ ﺟﺪار

ﻋﺮش و ﻓﺮش وﮐﺮﺳﯽ و ﻟﻮح و ﻗﻠﻢ ﺷﻤﺲ وﻗﻤﺮ

ﺑﺎ ﻣﻼﺋﮏ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮ آن ﺧﺎﻧﻪ ﭼﺸﻢ اﻧﺘﻈﺎر

ﺑﻮد ﭘﻨﻬﺎن ﮔﻮﻫﺮی رﺧﺸﻨﺪه ،درّی ﺷﺎﻫﻮار

ﺗﺎ ﭘﺬﯾﺮد ﺧﺎﻧﮥ ﺣﻖ ،آن ﺻﺪف را ﮐﺎﻧﺪر او

ﺷﺪ ﺑﺴﺎط آﻓﺮﯾﻨﺶ در ﻗﺪوﻣﺶ ﺧﺎﮐﺴﺎر

ﺗﺎ دﻣﯿﺪ از ﮐﻌﺒﮥ ﺣﻖّ آﻓﺘﺎب ﺑﻮﺗﺮاب

ﮐﺎﻣﺠﻮی و ﮐﺎﻣﺒﺨﺶ و ﮐﺎﻣﺮان و ﮐﺎﻣﮑﺎر

ﮔﻮﻫﺮی رﺧﺸﻨﺪه از ﺟﻮف ﺻﺪف آﻣﺪ ﺑﺮون

ﭘﺎﮐﺮوی و ﭘﺎﮐﺨﻮی و ﭘﺎکﺟﺎن و ﭘﺎکدل

ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻮر وﻻﯾﺖ ﭼﺮخ ﻋﺼﻤﺖ را ﻣﺪار

دﺳﺖ ﺣﻖ ،ﺷﲑ ﺧﺪا ،ﺣﺒﻞاﻟﻤﺘﲔ ،وﺟﻪاﻟﺠﻤﯿﻞ

ﻻ ﻓﺘﯽ اﻻّﻋﻠﯽ ﻻ ﺳﯿﻒ اﻻ ذواﻟﻔﻘﺎر

ﭘﲑ آدم ﺑﺎ ازل ﻫﻤﺪم ﺑﻈﺎﻫﺮ ﺷﲑ ﺧﻮار

رﻫﻨﻤﺎی ﻣﻮﺳﯽ و ﻋﯿﺴﯽ و اﺑﺮاﻫﯿﻢ و ﻧﻮح

ﭘﺎک ﺷﻮ ﻣﺎﻟﮏ ،ﻣﻠﮏ ﺷﻮ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﻨﯽ آﺷﮑﺎر

ﺟﻠﻮه ﺣﻖ در ﮐﻤﺎل و در ﺟﻼل و در ﺟﻤﯿﻞ

ﻓﻘﲑ ﺑﺰرﮔﻮار ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ ﺗﻮﻟّﺪ اﺧﱰ ﺗﺎﺑﻨﺎک وﻻﯾﺖ و ﺷﺎﻫﮑﺎر ﺧﻠﻘﺖ؛ ﻓﺨﺮ ﻋﺎﻟﻢ و ﺗﺎج

زﯾﻨﺖ ﮐﻤﺎﻻت آدم ،ﻣﻮﻻی ﻣﺘﻘﯿّﺎن ،ﺳﺮور دروﯾﺸﺎن و ﭼﺸﻢ و ﭼﺮاغ و ﻧﻮر دل اﯾﺸﺎن ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﷷ  ۶۳ﺑﯿﺖ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻋﻤﺮ ﻣﺒﺎرک ﺣﻀﺮت اﻣﲑﻣﺆﻣﻨﺎن ﷷ ﺳﺮودهاﻧﺪﮐﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از آن زﯾﻨﺖﺑﺨﺶ ﺻﻔﺤﺎت اﯾﻦ ﮐﺘﺎب
ﮔﺮدﯾﺪ.

ﻣﻬﻤﯽ ز ﺧﻠﺪ ﺑﺮﯾﻦ در ﺣﺮم ﭼﻮ ﺗﺎﺑﺎن ﺷﺪ

ﻃﻠﯿﻌﮥ

اﻣﯿﺪ

درون ﮐﻌﺒﻪ ﻫﻮﯾﺪا زﺳﻮی ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪ

ﻓﺮود آﻣﺪ آن ﻧﻮ ﺳﻔﺮ زدرﮔﻪ ﻗﺪس

ﺑﺪو زﺻﺎﺣﺐ آن ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻬﺮ ﺷﺎﯾﺎن ﺷﺪ

زﻣﺎوراء

دم

ﺟﺎن

ﻓﻠﮏ

ﺷﺪ

آﻓﺮﯾﻦ

ﻇﻬﻮر

ﻧﻮر

ﻃﻠﻮع

ﺑﺨﺖ

ﺑﻠﻨﺪ

ﺑﺸﺮ

ﻧﻤﺎﯾﺎن

ﺷﺪ

ﺳﺮّ

ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﯿّﺖ ﯾﺰدان وراء اﻣﮑﺎن ﺷﺪ

اﻟﻠّﻪ

ﺳﺮوش داد ﭘﯿﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺟﺎن ﺟﺎﻧﺎن ﺷﺪ

زﺑﺤﺮ ﺟﻮد و ﻋﻨﺎﯾﺖ ز دوﻟﺖ ﻣﺤﻤﻮد

ﺑﻪ ﮐﻮی و ﺑﺮزن و ﻫﺮ ﺳﻮ ﺑﻪ ﻧﺰد ﻋﺪوان ﺷﺪ

ﮔﺮﻓﺖ دوش ﺑﺠﺎن ﭘﺮﭼﻢ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺑﻪ ﺷﺴﺖ دﺳﺖ زﺟﺎن در ﻧﺠﺎت ﺟﺎن ﻧﺒﯽ

ﮐﺰﯾﻦ ﺳﺨﺎوت و اﯾﺜﺎر از او ﻓﺮاوان ﺷﺪ

ﺑﻪ ﭘﺘﮏ ﮐﻮﻓﺖ ﯾﻐﻮث ﺻﻨﻢﭘﺮﺳﺘﯽ و ﺟﻬﻞ

ﺑﮕﻔﺖ ﯾﺎ ﻋﻠﯽ و ﺑﺖ زﭘﺎﯾﻪ وﯾﺮان ﺷﺪ

ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ زﺑﺖ ﮐﺎرﮔﺎه ﺷﯿﻄﺎن ﺷﺪ

ﻗﺪم ﻧﻬﺎد ﭼﻮن آن ﻣﻪ ﺑﺪوش ﻣﻬﺮ ﻧﺒﯽ

٥٤

ﺷﻤﺸﲑ

ﺑﺮﯾﺨﺖ ﺧﻮن ﻓﺴﺎدی و درد درﻣﺎن ﺷﺪ

ﺑﺪاد،

ﺑﺎد

ﺟﻬﺎﻟﺖ

ﺑﺒﺎد،

ﺑﺎ

ﮔﺮﻓﺖ ﭘﺮده زﺳﯿﻤﺎی زﺷﺖ و ﺑﺪﺧﻮاﻫﯽ

ﭼﻨﺎن درﯾﺪ ﮐﻪ زﺷﺘﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻋﺮﯾﺎن ﺷﺪ

ﻋﻠﯽ ﻣﻊاﻟﺤﻖ واﻟﺤﻖ ﻣﻊ ﻋﻠﯽ اﺳﺖ ﯾﻘﲔ

ﮐﻪ در ﺻﺤﯿﻔﮥ دل زﯾﺐ و ﻧﻘﺶ ﺑﺮ ﺟﺎن ﺷﺪ

از آﻧﻤﻘﺎم ،ﮔﺮاﻧﻘﺪر ﻫﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪ

ﻣﻼک و ﻣﻨﺰﻟﺖ آدﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﻘﻮی ﺷﺪ

ﺑﺪاد داد ﺳﺨﻦ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﻤﻠﻪ رﺳﻞ
ﻣﺤﻤﺪ

آﯾﻨﻪای

از ﮐﻤﺎل

ﮐﻪ ﺷﻬﺮ ﻋﻠﻤﻢ و ،ﺑﺎﺑﺶ ﻋﻠﯽ زﺑﻨﯿﺎن ﺷﺪ

ﺣﻖ ﮔﺮدﯾﺪ

درو ﺟﻤﺎل ﻋﻠﯽ ،آﻓﺘﺎب ﮔﺮدان ﺷﺪ

ﻧﻮای روح ﻓﺰاﺋﯽ ﺷﻨﯿﺪ از ﻣﻠﮑﻮت

ﻋﻠﯽ وﱃ ﺟﻬﺎن ﮔﺸﺖ و ﻧﻮر اﯾﻤﺎن ﺷﺪ

ﺑﮕﲑ داﻣﻦ آن ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﺰّو و داد

ﮐﻪ آن ﺻﺮاط ﯾﻘﲔ راه رﺳﺘﮕﺎران ﺷﺪ

ﮐﻪ ﺷﻬﺮﯾﺎر و ﻣﺪدﮐﺎر ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان ﺷﺪ

ﻋﻠﯽ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺣﻖ ﺷﺪ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺷﺎه ﺟﻬﺎن

ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺖ ﺑﺤﻖ ،ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻏﻔﺮان ﺷﺪ

ﭼﮕﻮﻧﻪ ذرّه ﺗﻮان وﺻﻒ آﻓﺘﺎب ﮐﻨﺪ
ﺑﮕﻔﺖ ﺻﺎﻟﺤﯽ ای ﺧﻮش زﺳﻮی ﮐﻌﺒﮥ ﺟﺎن

در آﺳﻤﺎن روان ﻣﺎه ﻗﻠﺒﻪ ﺗﺎﺑﺎن ﺷﺪ

ﻧﻮﺷﺘﻪای از ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺣﺎج ﺳﻠﻄﺎﻧﺤﺴﲔ ﺗﺎﺑﻨﺪه
»رﺿﺎﻋﻠﯿﺸﺎه« در ﮐﺘﺎب ﺧﺎﻃﺮات ﺳﻔﺮ ﺣﺞ
ﺑﺮدﻧﺪ

ﭼﻮن ﻧﺎﻣﮥ ﺟﺮم ﻣﺎ ﺑﻬﻢ ﭘﯿﭽﯿﺪﻧﺪ

ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﮐﺲ ﮔﻨﺎه ﻣﺎ ﺑﻮد وﱃ

ﺑﻤﯿﺰان

ﻋﻤﻞ

ﺳﻨﺠﯿﺪﻧﺪ

ﻣﺎ را ﺑﻤﺤﺒّﺖ ﻋﻠﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪﻧﺪ

ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺣﺎج ﺳﻠﻄﺎﻧﺤﺴﲔ ﺗﺎﺑﻨﺪه »رﺿﺎﻋﻠﯿﺸﺎه« در ﮐﺘﺎب ﺧﺎﻃﺮات ﺳﻔﺮ ﺣﺞ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۲۹ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ

اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻫﻨﮕﺎم ورود ﺑﻪ درون ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻌﺒﻪ ﭼﻨﲔ ﻣﺮﻗﻮم ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ:

»ﺻﺒﺢ روز ﺳﯿﺰدﻫﻢ ذﯾﺤﺠﻪ ﺳﺎل  ۱۳۶۹ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی درب ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻌﺒﻪ را ﺑﺮای زﯾﺎرت ﺑﺎزﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻧﯿﺰ

ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺗﺸﺮّف و زﯾﺎرت داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و در ﻣﻮﻟﺪ ﻋﻠﯽ ﷷ ٤۹ﮐﻪ در ﻃﺮف ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ ﺧﺎﻧﻪ و ﺳﻨﮓ

ﻣﺮﻣﺮ ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮕﯽ در آن ﻣﺤﻞ در ﮐﻒ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪم و ﺑﻌﺪاً در ﺣﺠﺮاﺳﻤﻌﯿﻞ ﮐﻪ روﺑﺮوی ﻣﻘﺎﻣﯽ

اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﺎرج ﺑﺪﯾﻦ ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪم و آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﭘﺸﺖﺑﺎم ﺧﺎﻧﻪ رﻓﺘﯿﻢ؛ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ درون ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﲑون
ﺑﺮای ﮐﺴﯿﮑﻪ ﺣﺎل ﺗﻮﺟّﻪ و ﺗﺬﮐّﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺪرون ﺧﺎﻧﮥ ﺣﻘﯿﻘﯽ راه ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪارد .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺷﯿﺦ
ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻋﺮاﻗﯽ ﮔﻮﯾﺪ:

ﮐﻪ ﺗﻮدر ﺑﺮون ﭼﻪ ﮐﺮدی ﮐﻪ درون ﺧﺎﻧﻪ آﺋﯽ

ﺑﻄﻮاف ﺧﺎﻧﻪ رﻓﺘﻢ ﺑﺤﺮم رﻫﻢ ﻧﺪاﻧﺪ

از اﯾﲊو ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﻮﺟّﻪ و ﺗﺬﮐّﺮ ﮐﻮﺷﯿﺪﮐﻪ دَرِ ﺧﺎﻧﻪ دل ﮐﻪ ﮐﻌﺒﻪ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای راﻫﺮو ﺑﺎز ﺷﻮد ﺗﺎ ازﮐﻌﺒﮥ
ﻇﺎﻫﺮی ﻧﯿﺰ ﻟﺬّت ﺑﺮد؛ وﱃ در ﻋﲔ ﺣﺎل ﮐﻌﺒﻪ ﻇﺎﻫﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺣﺎﺟﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺆﺛﺮ و زﯾﺎرت درون ﺧﺎﻧﻪ ﺣﺎل
ﺟﻬﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺣﺎﺟﯽ را ﺑﯿﺎد ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽاﻧﺪازد» .ﺑﻘﻮل رﺿﯽاﻟﺪّﯾﻦ ارﺗﯿﻤﺎﻧﯽ»ره« ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﺗﻮ ّ
اﻟﻬﯽ
ﺑﻪ

ﺑﻪ

ﻣﺴﺘﺎن

دُردی ﮐِﺶ

ﻣﯿﺨﺎﻧﻪات
ﻟُـﺠﱠـﮥ

٥۰

ﺑﻪ

ﮐﱪﯾﺎ

ﻋﻘﻞ

آﻓﺮﯾﻨﺎن

دﯾﻮاﻧﻪات

ﮐﻪ آﻣﺪ ﺑﻪ ﺷﺄﻧﺶ ﻓﺮود اِﻧّـﻤﺎ

٥۱

 -٤۹ﯾﮑﯽ از اﻓﺘﺨﺎرات اﻣﲑاﻟﻤﺆﻣﻨﲔ ﻋﻠﯽ ﷷ ﮐﻪ ﺑﻌﻘﯿﺪه ﻣﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ آن ﺣﻀﺮت داﺷﺖ ،آن ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻌﺒﻪ ﻣﺘﻮﻟّﺪ ﺷﺪ.
ﮐﻪ آﻧﺠﺎ در وﺟﻮد آﻣﺪ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ

ﻃﻮاف ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻌﺒﻪ از آن ﺷﺪ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ واﺟﺐ
 -٥۰ﻣﯿﺎﻧﮥ درﯾﺎ

ﻜﻢُ اﻟﻠّﻪُ ...ﮐﻪ در ﺷﺄن ﻣﻮﻻی ﻣﺘﻘﯿّﺎن ﻋﻠﯽ ﷷ ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪه »ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪا و
 -٥۱اﺷﺎره ﺑﻪ آﯾﮥ ﻣﺒﺎرﮐﻪ  ۵۵از ﺳﻮرهٔ ﻣﺎﺋﺪه :إِ ﱠﻧﻤَﺎ وَﻟِ ﱡﻴ ُ

٥٥

ﺳﺎﻗﯽ ﮐﻮﺛﺮ،

ﺑﺸﺎه

ﻧﺠﻒ

ﺑﻪ دُرّی ﮐﻪ ﻋﺮش اﺳﺖ او را ﺻﺎف

ﺑﻪ

ﺑﻪ ﻧﻮر دل ﺻﺒﺢ ﺧﯿﺰان ﻋﺎﺷﻖ

زﺷﺎدی ،ﺑﻪ اﻧﺪه ﮔﺮﯾﺰان ﻋﺸﻖ

اﻟﻬﯽ ﺑﻪ آﻧﺎن ﮐﻪ در ﺗﻮ ﮔﻤﻨﺪ

ﻧﻬﺎن از دل و دﯾﺪهٔ ﻣﺮدﻣﻨﺪ

رﺿﯽ ،روز ﻣﺤﺸﺮ ﻋﻠﯽ ﺳﺎﻗﯽ اﺳﺖ

ﻣﮑﻦ ﺗﺮک ﻣﯽ ،ﺗﺎ ﻧﻔﺲ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ

ﻫﻤﻪ ﻋﯿﺪﺷﺎن ،ﻋﯿﺪ ﻧﻮروز ﺑﺎد

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭼﻮ ﺧﻮر ﮔﯿﺘﯽ اﻓﺮوز ﺑﺎد

دور ﺧﺎﻧﻪ ﺣﻖ ﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ ،وﱃ ﻣﻮﻟﻮد ﺧﺎﻧﻪ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدهاﯾﻢ .ﻣﮕﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻮﻟﺪ ﺣﻀﺮت اﻣﲑاﻟﻤﺆﻣﻨﲔ ﻋﻠﯽ
ﷷ را در ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻧﺪاد؟ ﭘﺲ ﭼﺮا ﻃﻔﻞ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده ﮔﺮد ﻣﻮﻟﺪ او ﻣﯿﮕﺮدﯾﻢ؟

ﺣﺎﺟﯽ اﺣﺮام دﮔﺮ ﺑﻨﺪ ،ﺑﺒﲔ ﯾﺎر ﮐﺠﺎﺳﺖ

ﮐﻌﺒﻪ ﯾﮏ ﺳﻨﮓ ﻧﺸﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ره ﮔﻢ ﻧﺸﻮد

ﺑﺎزدﯾﺪ ازﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﮑّﻪ

ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ اول ﻓﺮوردﯾﻦ ﺳﺎل  ۴۹ﯾﮑﯽ از ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﺰه ﺑﻪ ﻫﺘﻞ آﻣﺪ و ﻃﺒﻖ ﻗﺮار ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﺎزدﯾﺪ از

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﮑّﻪ ﻣﻌﻈﻤّﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .ﻣﺪﯾﺮﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ و اﻋﻀﺎﯾﺶ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺆدب ﺑﻮدﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻓﺮزﻧﺪان آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪ

ﺣﻤﺰه ،ﺑﻨﺎم ﮐﺎﻇﻢ ﺣﻤﺰه در آﻧﺠﺎ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮد و او ﻫﻢ آﻣﺪ و ﻋﺮض ادب ﮐﺮد .ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻗﺮآﻧﻬﺎی ﻧﻔﯿﺲ ﺧﻄﯽ و
ﻓﻬﺮﺳﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺘﺐ را ﻣﻼﺣﻈﻪ و ﻗﺪری ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ در ﺣﺪود  ۰۰۰/۱۲ﺟﻠﺪﮐﺘﺎب دارد .ﺑﻌﺪ
از اﺗﻤﺎم ﺑﺎزدﯾﺪ ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب را روﺑﺮوی در ﮐﻌﺒﻪ ﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ.
ﻫﺮ ﻧﻔﺲ از ﺟﺎﻧﺐ دوﺳﺖ ﻣﯽرﺳﯿﺪم ﺑﺸﺎرﺗﯽ

ﺳﻮی وﺻﺎل ﺧﻮﯾﺸﱳ ﻣﯽﮐﻨﺪم اﺷﺎرﺗﯽ

ﻏﺴﻞ ﮐﻨﻢ زآب ﭼﺸﻢ ،ﭘﺎک ﺷﻮم زآرزو ﺧﺸﻢ

ﭼﻮن ﺑﺤﺮم ﻧﻬﻢ ﻗﺪم ﺗﺎ ﺑﮑﻨﻢ زﯾﺎرﺗﯽ

اﻫﻞ

ﮐﻌﺒﮥ ﻣﻦ ﺟﻤﺎل ﺗﻮ ،ﻣﯿﮑﻨﻤﺶ ﺑﺪل ﻃﻮاف

زﻣﺰم زاﺷﮏ اوﻟﯿﺎﺳﺖ،ﺷﻮری اوﺑﺪﯾﻦﮔﻮاﺳﺖ

ﺻﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪ

ﺳﻌﯽ

ﭼﻨﲔ

زﯾﺎرﺗﯽ

ﺑﺮ در ﺣﻖ ﺑﺮﯾﺰ اﺷﮏ ﺗﺎ ﺑﱪی ﻧﻀﺎرﺗﯽ

ﮐﻌﺒﮥ دل ﻃﻮاف ﮐﻦ ،ﺳﯿﻨﻪ ﺑﻤﻬﺮ ﭘﺎک ﮐﻦ

ﻧﯿﺴﺖ دل ﺧﺮاب را ﺧﻮﺷﱰ از اﯾﻦ ﻋﻤﺎرﺗﯽ

دوﺳﺖ درآﯾﺪ از درم ،در ﻗﺪﻣﺶ رود ﺳﺮم

ﺑﻬﺮ ﭼﻨﲔ ﺷﻬﺎدﺗﯽ ﮐﯽ ﮐﻨﻢ اﺳﺘﺨﺎرﺗﯽ

ﺗﺎ رﺳﺪ از وﻻدت ﺷﲑ ﺧﺪا ﺑﺸﺎرﺗﯽ

ﮐﺮد ﺧﻠﯿﻞ ﺣﻖ ﻣﻘﺎم ،ﺑﺮ در ﮐﻌﺒﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ

»اﺛﺮ ﻓﯿﺾ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ«

در زﯾﺮ ﺳﻘﻒ ﻣﺮﻏﺎﻧﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻠﺒﻞ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻠﺤﻈﻪ ﭼﻬﭽﻪ ﻣﯽزدﻧﺪ .ﮐﺒﻮﺗﺮان آزاداﻧﻪ ﺟﻠﻮی ﻣﺎ ﮔﺮدش ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﭼﯿﻨﯽﻫﺎ

و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯿﻬﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﺑﯿﺸﱰ از ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ،دﺳﺘﻪدﺳﺘﻪ ﮔﺮد ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﯾﮑﻨﻔﺮ در وﺳﻂ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻣﯽ ﮐﺮد.

ﺑﻌﺪ از ﻃﻮاف و ﻧﻤﺎز در ﻣﻘﺎم اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﷷ ﺷﯿﺦ ﻋﺒّﺎس ،ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺤﻤّﺪ ﺣﻤﺰه آﻣﺪ و ﺣﻀﺮت آﻗﺎ و

ﻫﻤﺮاﻫﺎن را ﺑﻤﻨﺰل آﻗﺎی اﻣﲔ ﮐﻠﯿﺪدار ﻣﮑّﻪ ﻣﻌﻈﻤّﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﻧﻤﻮد.

آﻗﺎی اﻣﲔ ﺑﻌﺪ از ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﻮﯾﺶ ﮐﻠﯿﺪار ﺷﺪه؛ او در ﻣﻨﺰل ﺑﺴﯿﺎر وﺳﯿﻊ و ﻣﺠﻠﻠّﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد .و ﺑﺎ ﮔﺮﻣﯽ و
اﺣﱰام ﻓﻮقاﻟﻌﺎده از ﻣﻬﻤﺎن ﮔﺮﻣﯽ و ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺶ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ادب و ﻣﺤ ّﺒﺖ ﭘﺬﯾﺮاﺋﯽ ﺑﻌﻤﻞ آورد.
ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ٤۹/۱/۲ﻣﻄﺎﺑﻖ  ۱۴ﻣﺤﺮﻫﻢ ۱۳۹۰

ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻬﺎر ﺑﻌﺪ از ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ درﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ و ﺣﺎج آﻗﺎی راﺳﺘﲔ ﺑﺎﺗّﻔﺎق آﻗﺎی ﻣﻬﺪی ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﺑﻪ

ﺣﺮم ﻣﺸﺮّف ﺷﺪﯾﻢ .ﻃﻮاف و ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﺑﺠﺎ آورده و ﺳﭙﺲ ﺑﺎﺗﻔﺎق آﻗﺎی ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار رﻓﺘﯿﻢ؛ دو ﻣﺠﻠّﺪ
ﭘﯿﻐﻤﱪش وﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردهاﻧﺪ وَﻟّﯽِ ﺷﻤﺎﯾﻨﺪ؛ ﻫﻤﺎن ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﻧﻤﺎز را ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽدارﻧﺪ و زﮐﻮة ﻣﯽدﻫﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ آﻧﺎن در رﮐﻮﻋﻨﺪ«.

٥٦

ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ ،دو ﭼﻤﺪان ﺑﺰرگ و ﺳﺎﯾﺮ ﻟﻮازم ﺿﺮوری را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮدﯾﻢ .ﺳﭙﺲ در ﻣﻌﯿّﺖ آﻗﺎی ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ ﻣﺼﺪاﻗﯽ

ﺑﻪ ﺟﺪّه رﻓﺘﻪ و ﺑﻠﯿﻂ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﺮای اروﭘﺎ را رزرو ٥۲ﻧﻤﻮه ودر ﺳﺎﻋﺖ  ۵/۵ﯾﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .ﯾﮑﯽ از
دﻧﺪاﻧﻬﺎی ﺣﻘﲑ ﺑﺸﺪّت درد ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﮑّﻪ رﻓﺘﻢ ﻃﺒﯿﺐ ﻧﻤﻮدم ﺑﻪ ﻋﻤﺎرت اﻟﺤﻔّﺎﻧﯽ رﻓﺘﻢ ﻋﻤﺎرت ﺑﺴﯿﺎر

ﺑﺰرگ ﻣﺪرن ﭼﻬﺎرده ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ در دو ﻃﺒﻘﻪ آن اﻃﺒﺎء ﺗﺎﺑﻠﻮ داﺷﺘﻨﺪ وﱃ ﻫﻤﮕﯽ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻫﻮای ﺑﲔ ﻣﮑﻪ و

ﺟﺪّه ﻟﻄﯿﻒ و ﺷﻔﺎف و ﻣﺎه در آﺳﻤﺎن ﺧﯿﻠﯽ ﻧﻮراﻧﯽ ودرﺧﺸﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮاﺳﺖ داﺷﺖ وﮐﻮﻫﻬﺎی ﻣﮑّﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻏﺮوب

ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻧﻮراﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺣﺮم ﭘﯿﺎده ﺷﺪﯾﻢ .ﻫﺮ ﭼﻪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاﺧﺘﻢ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ را ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮدم در ﻣﻘﺎﺑﻞ

ﺣﺠﺮاﻻﺳﻮد اﯾﺴﺘﺎده اﻟﻠّﻪ اﮐﱪﮔﻔﺘﻢ و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻃﻮاف ﻧﻤﻮدم .ﻧﺎﮔﻬﺎن در ﻣﯿﺎن اﻧﺒﻮه ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻌﻈّﻢﻟﻪ و ﺣﺎج آﻗﺎی

راﺳﺘﲔ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدم ﻓﻮقاﻟﻌﺎده از زﯾﺎرت اﯾﺸﺎن ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪم .ﻓﻘﺮا ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺧﺎﻃﺮات دلاﻧﮕﯿﺰ و
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﺪﻧﯽ ﺧﻮد را از ﻣﺸﺎﻫﺪه دوﺳﺘﺎن ﺟﺎﻧﯽ و ﯾﮑﺪل ﺑﺎﻻﺧﺺّ ﺣﻀﻮر ﺟﺎن ﺟﺎﻧﺎن ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻠﻞ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎ

ﺣﺎل ﺑﻨﺪﮔﯽ و اﺧﻼص ﮔﺮد ﺧﺎﻧﻪ ﺣﻖ ﯾﺎ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮔﺮد ﺻﺎﺣﺒﺨﺎﻧﻪ ﻃﻮاف ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﺷﺮح دﻫﻢ .ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ذﮐﺮ

اﺷﻌﺎر زﯾﺮ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮادر ﮔﺮاﻣﯽ و ﺑﺰرﮔﻮار آﻗﺎی ﻋﺒﺎس ﻧﻌﻤﺖاﻟّﻠﻬﯽ »ﻣﺘﺨﻠﺺ ﺑﻪ ﭘﺮوﯾﻦ« ﺳﺮوده ﺷﺪه اﮐﺘﻔﺎ
ﻣﯽﮐﻨﻢ.

ﻋﻠﯽ ای ﭘﻨﺎه ﻋﺎﻟﻢ ﺗﻮ ﭼﻪ ﻣﻈﻬﺮی ﺧﺪا را

ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﺧﻠﻖ دادی ﺟﻠﻮات ﮐﱪﯾﺎ را

ﻧﻪ ﻓﻘﻂ رﺳﻮل اﮐﺮم ﺑﻪ ﺗﻮ داﺷﺖ ﭘﺸﺖ ﻣﺤﮑﻢ

ﮐﻪ ﻣﺪد رﺳﺎن ﺗﻮ ﺑﻮدی ﻫﻤﻪ ﺧﯿﻞ اﻧﺒﯿﺎ را

زرخ ﭼﻮ آﻓﺘﺎﺑﺖ زﮐﺮم ﻧﻘﺎب ﺑﺮﮐﺶ

زﭼﻪ رو ﺑﻪ ﭘﺮدهداری ﺗﻮ ﺟﻤﺎل ﺣﻖﻧﻤﺎ را

ﻋﻠﯽ ای اﻣﺎم اﻋﻈﻢ ،ﻋﻠﯽ ای وﺻﯽّ ﺧﺎﺗﻢ

ﺗﻮﺋﯽ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ،ززﻣﲔ ره ﺳﻤﺎ را

ﭘﺲ ﻣﻔﻠﺲ ﻧﺰاری ﮐﻪ ﺑﺮد ﺑﺪوش ﺑﺎری

ﺑﺰﻣﺎن ﺷﻬﺮﯾﺎری ،ﺑﺠﺰ از ﺗﻮ ﺷﻬﺮﯾﺎرا

ﭼﻮ ﺑﻪ ﮔﺎه رﻧﺞ و ﻣﺎت ﻧﺒﻮد اﻧﯿﺲ و ﻣﺤﺮم

ﻏﻢ دل ﮐﺮا ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺑﺠﺰ از ﺗﻮ ﻏﻤﮕﺴﺎرا

اﮔﺮ آن دُرّه ﯾﮕﺎﻧﻪ ،ﻧﻪ ﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ

ﺑﻪ ﻋﻠﯽ ﺻﻔﺎ ﻧﺒﻮدی ﻫﻤﻪ ﻣﺮوه و ﺻﻔﺎ را

ﮔﻪ ﻟﻄﻒ و ﭼﺎرهﺳﺎزی ﮐﻪ ﮐﻨﺪ ﺑﺪﻟﻨﻮازی

ﭼﻮ ﺗﻮ ﺑﺎ ﯾﺘﯿﻢ ﺑﺎزی ،ﺗﻮ ﯾﮕﺎﻧﻪای ﻧﮕﺎرا

ﺗﻮ اﻣﺎم ﺑﯽ ﻣﺜﺎﱃ ،ﺗﻮ ﻣﺤ ّﻤﺪی ﺧﺼﺎﱃ

ﺗﻮ وﱃّ ذواﻟﺠﻼﱃ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻓﺨﺮ اوﻟﯿﺎ را

ﺑﺠﺰ ﻋﻠﯽ اﻋﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﮑﻌﺒﻪ ﺷﺪ ﻫﻮﯾﺪا

ﺑﻪ ﺳﺮای ﺣﻖ ﭼﻮر ﻓﺘﯽ ﻃﻠﺐ آن ﺣﺮﻣﺴﺮا را

ﻋﻠﯽ ای ﺷﻪ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻪ زﺧﻠﻘﺘﯽ ﺗﻮ ﻏﺎﯾﺖ

ﻧﻈﺮی ﮐﻦ از ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻣﻦ زار ﺑﯿﻨﻮا را

زﻋﻠﯽ ﻣﺪد دﻣﺎدم ،ﺑﻪ ﻃﻠﺐ ﺑﺸﺎدی و ﻏﻢ

ﻣﺪه از دوﺳﺖ داﻣﻦ ،ﺷﻪ ﻣﻠﮏ ﻻﻓﺘﯽ را

ﺑﺠﺰ ای وﻻی ﻣﻮﻻ ،ﭼﻪ ﺑﻮد ﺷﻔﺎی دﻟﻬﺎ

ﮐﻪ دﻫﺪ ﺷﻔﺎ دل ﻣﺎ ،ﻃﻠﺒﯿﻢ از او ﺷﻔﺎ را

ﻣﺲ ﻗﻠﺐ ﻣﺎ ﺷﺪ زر اﮔﺮ آن وﺟﯿﻪ ﻣﻨﻈﺮ

ﻧﮑﻨﺪ درﯾﻎ از ﻣﺎ ،ﻧﻈﺮ ﭼﻮ ﮐﯿﻤﯿﺎ را

ﺑﻪ وﻻﯾﺘﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻟﲐ ﮔﺮهام زﮐﺎر ﺑﮕﺸﺎ

ﺑﺮﺳﺎن زﻓﺮط رﺣﻤﺖ ﺑﻪ اﺟﺎﺑﺖ اﯾﻦ دﻋﺎ را

ﭼﻮ ﺷﻮد ﻗﯿﺎم ﻣﺤﺸﺮ ،ﻫﻤﻪ ﻣﺎﻧﺪهاﯾﻢ و ﻣﻀﻄّﺮ

ﺑﺠﺰ از وﻻی ﺣﯿﺪر ،ﭼﻪ دﻫﺪ ﻧﺠﺎت ﻣﺎ را

ﭼﻮ ﺻﺮﯾﺢ وﻋﺪه ﮐﺮدی ،ﮐﻪ ﺑﻮﻗﺖ ﻧﺰع آﺋﯽ

ﻫﻤﻪ ﻫﺴﺖ آرزوﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺴﺮ ﺑﺮی وﻓﺎ را

ﻧﺘﻮان ﺛﻨﺎت ﮔﻔﱳ ،ﺳﺨﻨﯽ ﺳﺰات ﮔﻔﱳ

ﻣﮕﺮ از ﮐﺮم ﭘﺬﯾﺮی ﺗﻮ ﮐﻼم ﻧﺎرﺳﺎرا

ﺷﻮی از ﻋﻠﯽ ﺗﻮ آﮔﻪ ﺑﺪم رﺿﺎﻋﻠﯿﺸﻪ

ﺑﺠﻤﺎل او ﺑﺒﯿﻨﯽ ﻫﻤﻪ ﻧﻮر ﻣﺮﺗﻀﯽ را

ﻧﺒﻮد ﺑﻪ دﻫﺮ ﺟﺰ اﯾﻦ ،ﻫﻤﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﭘﺮوﯾﻦ

ﮐﻪ ﺑﻮد ﻏﻼم دﯾﺮﯾﻦ ،ﺷﻪ دﯾﻦ و دل رﺿﺎ را

ﺑﻌﺪ از ﻃﻮاف و ﻧﻤﺎز در ﻣﻘﺎم ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﷷ ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ و در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ده ﺑﻪ اﺳﱰاﺣﺖ ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ
ذﺧﲑه .Reserve

٥۷
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وﱃ در آن ﺷﺐ اﺻﻮﻻً ﺣﻀﺮت اﯾﺸﺎن ﻧﺨﻮاﺑﯿﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ روی ﺗﺨﺘﺨﻮاب درازﮐﺸﯿﺪﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﯿﺪار ﺑﻮدﻧﺪ.
ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ﺧﻔﺘﻪ دﻟﻢ ﺑﯿﺪار دان

ﺷﮑﻞ ﺑﯿﮑﺎر ﻣﺮا ﺑﺮ ﮐﺎر دان

ﮔﻔﺖ ﭘﯿﻐﻤﱪ ﮐﻪ ﻋﯿﻨﺎی ﺗﻨﺎم

٥۳

ﺧﻮاب ﭘﻨﺪارد ﻣﺮ او را ﮔﻤﺮﻫﯽ

ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻦ ﺧﻮاب را ﻣﺎﻧﺪ ،ﮔﻬﯽ

ﻻ ﯾﻨﺎم اﻟﻘﻠﺒﯽ ﻋﻦ رب اﻻﻧﺎم

ﭼﺸﻢ ﺗﻮ ﺑﯿﺪار دل ﺧﻔﺘﻪ ﺑﺨﻮاب

ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ﺧﻔﺘﻪ دﻟﻢ در ﻓﺘﺢ ﺑﺎب

ﻣَﺮ دﻟﻢ را ﭘﻨﺞ ﺣﺲ دﯾﮕﺮﺳﺖ

ﺣﺲّ دﻟﺮا ﻫﺮ دو ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻨﻈﺮﺳﺖ
»ﻣﻮﻟﻮی ره«

زﯾﺎرت ﻏﺎر ﺣِﺮا و ﻃﻮاف وداع »«۱۳٤۹/۱/۳
ﺳﺤﺮ ﺣﺎج آﻗﺎی راﺳﺘﲔ و ﺣﺎج آﻗﺎی ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺤﯽ و ﺣﻘﲑ در اﻟﺘﺰام رﮐﺎب ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﻪ ﺣﺮم ﻣﺸﺮّف ﺷﺪﯾﻢ.
ﻧﺴﯿﻢ ﺳﺤﺮی اﯾﻦ ﺷﺐ ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﮥ ﺳﺤﺮﻫﺎ و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻄﺒﻮع ﺑﻮد؛ آﻗﺎی ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﭘﺎﻟﺘﻮی زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﺿﺨﯿﻢ

ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮد .اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻃﻮاف ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ ،ﻋﺪّه زﯾﺎدی ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ و ﭼﯿﻨﯽ و ﻋﺮب ﻃﻮاف ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ؛ در ﺷﻮط ﺳﻮم ﯾﮏ

ﭘﲑﻣﺮد ﮐﻪ ﺣﺪود ﻫﺸﺘﺎد ﺳﺎل داﺷﺖ ﺑﺎزوی راﺳﺘﻢ را ﻣﺤﮑﻢ ﮔﺮﻓﺖ و ﺷﺮوع ﮐﺮد ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ و دﻋﺎ ﺧﻮاﻧﺪن و
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﺣﺎل ﻣﺤﺒ ّﺘﯽ ﮐﻪ داﺷﺖ دﺳﺘﻢ را ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ و ﺑﻪ ﭘﺮده ﮐﻌﺒﻪ و رﮐﻦ ﯾﻤﺎﻧﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﮐﺮد؛ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع

ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ واﻗﻊ ﺷﺪ ،اﺷﺎره ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪﮐﻪ ﺑﺎ او ﺑﺮوم ،ﭘﲑﻣﺮد ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻀﺮّع ﻣﺮا ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ،ﺣﻘﲑ ﻫﻢ ﮐﻤﯽ
ﻣﻨﻘﻠﺐ ﺑﻮدم.

اوﮔﻔﺖ ﭘﺮده ﮐﻌﺒﻪ و رﮐﻦ ﯾﻤﺎﻧﯽ را ﺑﺒﻮس ،ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻮﺳﯿﺪم ،او ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻣﯽ ﮔﺮﯾﺴﺖ و دﻋﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ؛ آری ،دﻋﺎ و
زاری ﻗﻮی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ در درﮔﺎه ﻗﺎدر ﯾﮑﺘﺎ ﻣﺆﺛّﺮ اﺳﺖ.
ﮔﺎم ﺗﻮ ﻣﻮﻗﻮف زاری دﻟﺴﺖ

ﺑﯽ ﺗﻀّﺮع ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ

٥٤

ﻣﻨﺎﺟﺎت و زاری اﯾﻦ ﭘﲑﻣﺮد ﻧﮕﺎرﻧﺪه را ﺑﯿﺎد ﺷﻌﺮ ﺣﺎﻓﻆ اﻧﺪاﺧﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

او ﻧﻤﯿﺪﯾﺪش و از دور ﺧﺪاﯾﺎ ﻣﯽﮐﺮد

ﺑﯿﺪﱃ در ﻫﻢ اﺣﻮال ﺧﺪا ﺑﺎ او ﺑﻮد

ﭼﯿﻨﯽﻫﺎ ،ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎﻧﯽﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ ازدﺣﺎم داﺷﺘﻨﺪ.
ﭘﲑﻣﺮد ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ و ﺑﻪ زﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺪه ﻧﻔﻬﻤﯿﺪم اﺟﺘﻤﺎع را ﻋﻘﺐ زد و ﺳﺮم را داﺧﻞ ﺣﺠﺮاﻻﺳﻮد ﺑﺮد ﺗﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ

ﺣﺠﺮاﻻﺳﻮاد را ﺑﺒﻮﺳﻢ؛ ﺑﺎﻻﺧﺮه آﻧﻘﺪر ﺑﻬﻤﲔ ﺣﺎل ﺑﺎ ﺣﻘﲑ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺷﻮط ﻫﻔﺘﻢ .ﺑﻌﺪ از ﻫﻢ ﺟﺪا ﺷﺪﯾﻢ ﺗﺎ در ﻣﻘﺎم

ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﷷ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪم و ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪم .ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ و ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﻣﺮاﺟﻌﺖ

ﮐﺮدﯾﻢ .ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮد درﻫﺎی اﻃﺮاف ﺣﺮم ﺷﻤﺮدم؛ از ﺑﺎب ﻣﻠﮏ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ،ﭼﻬﻞ در ﺑﺰرگ و
ﮐﻮﭼﮏ دارد ،در اﻃﺮاف ﭘﻨﺞ ﻣﺤﻞ ﺑﺮای آب زﻣﺰم آﻣﺎده ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺷﲑ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ وﺻﻞ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.

از ﭘﺸﺖ دﯾﻮار ﻣﺮوه ﺗﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎب ﻣﻠﮏ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻐﺎزهٔ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺪرن ﮐﻪ ﺟﻠﻮی آﻧﻬﺎ اﯾﻮان ﺳﺮﭘﻮﺷﯿﺪه

دارد ،ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه؛ وﱃ ﻫﻨﻮز ﻣﻐﺎزهﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﻬﺮهﺑﺮداری آﻣﺎده ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .در ﺳﺎﻋﺖ  ۳۰/۹در ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ
ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﺰه ﺑﺮای ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ رﻓﺘﯿﻢ .ﻣﺸﺎراﻟﯿﻪ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪش ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺎس دﺳﺘﻮر داد ﻣﺎ را ﺗﺎ ﭘﺎﺋﲔ ﮐﻮه ﺣﺮا
 -٥۳اﺷﺎره ﺑﺤﺪﯾﺚ ﻧﺒﻮی ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاﺑﺪ وﱃ دل ﻣﻦ ﺑﯿﺪار اﺳﺖ.

ل
 -٥٤اﺷﺎره ﺑﻪ آﻳﮥ ﮐﺮﯾﻤﻪ  ۲۰۵از ﺳﻮرهٔ ﻣﺒﺎرﮐﮥ اﻋﺮاف ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :وَا ْذﻛُﺮ رﱠﺑﱠﻚَ ﻓِﻲ ﻧَﻔْ ِﺴﻚَ ﺗَﻀَﺮﱡﻋًﺎ وَﺧِﻴ َﻔﺔً وَدُونَ اﻟْﺠَﻬْﺮِ ِﻣﻦَ اﻟْﻘَ ْﻮ ِ

ﺑِﺎﻟْ ُﻐﺪُوﱢ وَاﻵﺻَﺎلِ وَﻻَ َﺗﻜُﻦ ﻣﱢﻦَ اﻟْﻐَﺎﻓِﻠِﲔَ« ﯾﻌﻨﯽ ﯾﺎدﮐﻦ ﺧﻮﯾﺶ را درون ﺧﻮد ﺑﺰاری و ﺗﺮس و ﺑﻪ آوازی ﮐﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺎﻣﺪادان و
ﺷﺒﺎﻧﮕﺎﻫﺎن و ﻧﺒﺎش از ﻏﺎﻓﻼن.

٥۸

ﻞ ﮐﻮه ﻧﻮر و ﻏﺎر ﺣﺮا ﻣﺸﺮّف ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﻧﯿﺎوردﻧﺪ .ﻟﺬا ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺑﺎ ﮐﺴﺐ
ﺑﱪد ﭼﻮن ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﺑﻪ ﻗ ّ
اﺟﺎزه از ﻣﻌﻈّﻢﻟﻪ در ﺧﺪﻣﺖ ﺣﺎج آﻗﺎی راﺳﺘﲔ ﺑﻄﺮف ﻏﺎر ﺣﺮا ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .اﯾﻦ ﻏﺎر از ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ اﻣﺎﮐﻦ ﻣﻘﺪﺳّﻪ
اﺳﻼم اﺳﺖ و ﺑﺎ آﻧﮑﻪ راه آن ﺳﺨﺖ و ارﺗﻔﺎع ﻗﻠّﻪ در ﺣﺪود ﯾﮑﻬﺰار ﻣﱰ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺷﻮق ﺑﺮاه اﻓﺘﺎدﯾﻢ.

ﻗﺒﻪای ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺳﻘﻒ ﻧﺪارد و ﻓﻘﻂ دﯾﻮارﻫﺎی آن ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ؛ در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ
در ﻗﻠّﻪ ﮐﻮه ﺧﺎﻧﻪ و ّ

آﻧﺠﺎ ﻏﺎر ﺣﺮا ﻗﺮار دارد ﮐﻪ در ﺣﺪود ﭼﻬﺎر ﻣﱰ ﻃﻮل و ﯾﮏ ﻣﱰ و ﻧﯿﻢ ﻋﺮض آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻏﺎر دو ﺳﻨﮓ ﺑﺰرگ واﻗﻊ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻗﺪری ﺟﻠﻮی ﻏﺎر را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮای دﺧﻮل ﺑﻪ ﻏﺎر ﺑﺎﯾﺪ از آﻧﻬﺎ ﮔﺬﺷﺖ

و ﻣﺸﺎﻫﺪهٔ آن ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ؛ در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ آﻧﺠﺎ ﻏﺎر ﺣﺮا ﻗﺮار دارد ﮐﻪ در ﺣﺪود ﭼﻬﺎر ﻣﱰ ﻃﻮل و ﯾﮏ ﻣﱰ و ﻧﯿﻢ

ﻋﺮض آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻏﺎر دو ﺳﻨﮓ واﻗﻊ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻗﺪری ﺟﻠﻮی ﻏﺎر را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮای دﺧﻮل ﺑﻪ ﻏﺎر ﺑﺎﯾﺪ از آﻧﻬﺎ ﮔﺬﺷﺖ و

ﻣﺸﺎﻫﺪهٔ آن ﻣﺤّﻞ ﺗﺎﺛﲑ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺑﺮای ﺷﺨﺺ ﻣﺴﻠﻤﺎن دارد و اﺑﻬّﺖ و ﻋﻈﻤﺖ آن ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد اﺳﺖ و ﻗﺪرت
ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﻗﻮّت ﻧﻔﺲ ﭘﯿﻐﻤﱪی را ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن دور از ﺷﻬﺮ ﺑﻪ رﯾﺎﺿﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و ﻣﺤﺒّﺖ

ﺧﺪﯾﺠﻪ ﷷ و ﻋﻠﯽ ﷷ را ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺣﻀﺮت ﮐﻪ در اﯾﻦ راه را ﻃﯽ ﻧﻤﻮد و ﻃﻌﺎم ﺑﺮای رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﯽ

ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺸﻬﻮد ﻣﯽﮔﺮدد.

٥٥

آدم زﺗﺮاب و ﺑﻮﺗﺮاب اﺳﺖ ﻋﻠﯽ

اﺣﻤﺪ ﮔﻞ ﺧﻠﻘﺖ و ﮔﻼﺑﺴﺖ ﻋﻠﯽ

ﻋﺎﻟﻢ ﻫﻤﻪ ﻣﺎﻫﯽاﻧﺪ و آﺑﺴﺖ ﻋﻠﯽ

اﻓﻼک ﭼﻮ ذرّه آﻓﺘﺎﺑﺴﺖ ﻋﻠﯽ

در ﺑﲔ راه ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از ﺗﻮﻧﺴﯽﻫﺎ و ﻫﻨﺪﯾﻬﺎ را ﺑﺎ ﺣﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ زن و ﻣﺮد ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﻣﺤﻠّﯽ ﻣﺮاﺟﻌﺖ
ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ؛ در داﺧﻞ ﻏﺎر ﻋ ّﺪهای زن و ﻣﺮد ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﺸﻐﻮل دﻋﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﻮدﻧﺪ ،آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺣﱰام ﺣﺎج آﻗﺎی راﺳﺘﲔ
ﻫﻤﮕﯽ از ﻏﺎر ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ .ﻧﮕﺎرﻧﺪه در ﺧﺪﻣﺖ ﺣﺎج آﻗﺎی راﺳﺘﲔ ﺑﯿﺎد ﺑﺰرﮔﻦ دﯾﻦ و ﻓﻘﺮای ﮔﺮاﻣﯽ در آن ﻣﮑﺎن

ﻣﻘﺪّس ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ .اﺳﺘﺪﻋﺎ ﮐﺮدم در ﻏﺎر ﺗﻮ ّﻗﻒ ﻓﺮﻣﻮده ﺗﺎ ﺑﯿﺎد ﺗﻤﺎم ﻓﻘﺮا ﺻﻔﺎ ﮐﻨﻢ.

٥٦

اﯾﻦ ﮐﻮه ﺗﺎرﯾﺨﯽ در داﻣﻦ ﺳﺮزﻣﲔ ﻣﮑّﻪ دور ﻧﻤﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺒﯽ دارد؛ ﺷﺨﺺ ﺗﺎ وﻗﺘﯿﮑﻪ راه ﭘﺮ ﭘﯿﭻ و ﺧﻢ آﻧﺮا ﺑﺮای
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻗﻠّﻪ آن ﻧﻪ ﭘﯿﻤﻮده اﺳﺖ ،ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﻠّﻪ آن راﻫﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،و در ﻣﺪّت ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻣﯽﺗﻮان از آن

ﺑﺎﻻ رﻓﺖ؛ وﱃ ﻫﻤﯿﻨﮑﻪ ﻗﺪم ﺑﺮ آن ﻣﯽﮔﺬارد در ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﺑﻪ آن ﺳﺎدﮔﯽ ﻫﻢ ﺗﺼﻮر ﮐﺮده ،ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.

ﻏﺎر ﺣِﺮاء »ﺑﻪ ﮐﺴﺮ ﺣﺎءِ و ﺗﺨﻔﯿﻒ راءِ« در ﻗﻠّﻪ ﮐﻮﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً در ﺑﮏ ﻓﺮﺳﺨﯽ ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ ﻣﮑﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه
و ﺟﺒﻞاﻟﻨّﻮر ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد؛ زﯾﺮا ﻧﻮر اﺳﻼم از ﻏﺎری ﮐﻪ در آن ﮐﻮه اﺳﺖ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻤﻮد.

ﻏﺎر ﺣﺮاء ﻣﺤﻠّﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﮐﺮم )ص( ﺳﺎﻟﻬﺎ در آﻧﺠﺎ رﯾﺎﺿﺖ ﮐﺸﯿﺪه و ﺑﻌﺎﺑﺪت ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺸﻐﻮل

ﺑﻮدﻧﺪ و اوﻟﲔ ﺗﺠﻠّﯽ ﺑﺮای او در آن ﻏﺎر ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ؛ ﻓﺮﺷﺘﮥ وﺣﯽ ﺑﺮ ﻗﺎﻣﺖ ﻣﺤﻤﺪ )ص( ﻟﺒﺎس رﺳﺎﻟﺖ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و

او را ﺑﺮای ﯾﮏ ﻧﻬﻀﺖ ﻋﻈﯿﻢ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻬﯿّﺎ ﺳﺎﺧﺖ .ﻏﺎر ﺣﺮا ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ
ﮐﻪ رﺳﺎﻟﻪاش ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاش اﺳﻼم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن را در ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت وﮐﻤﺎل اﺑﺪی راﻫﻨﻤﺎﺳﺖ.

رﻫﱪ ﻋﺎﻟﯿﻘﺪر اﺳﻼم ﻧﻘﻄﻪای را اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺎ آراﻣﺶ و ﺳﮑﻮن ﺟﺎوداﻧﯽ ﺧﻮد ،ﻣﮑﺎن ﻣﻘﺪّﺳﯽ ﺑﺮای
رﯾﺎﺿﺖ و ﻋﺒﻮدﯾﺖ در ﭘﯿﺸﮕﺎه ﻫﺴﺘﯽ ﻣﻄﻠﻖ و آﻓﺮﯾﺪﮔﺎر ﺟﻬﺎن ﺑﺎﺷﺪ.

آﻧﺮوز ﺑﺎد ﺧﻨﮑﯽ ﻣﯽوزﯾﺪ .در داﻣﻨﮥ ﮐﻮه ﺣﺮا و در ﺧﺪﻣﺖ ﺷﯿﺦ ﺑﺰرﮔﻮار ﺷﺮوع ﺑﺨﻮاﻧﺪن ﻣﻨﺎﺟﺎت ﮐﺮدم .ﺣﺎج آﻗﺎی

راﺳﺘﲔ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺑﺎﺑﺎﻃﺎﻫﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ؛ آن ﺑﺰرﮔﻮار ﺣﺎل ﺧﻮش و ﺷﻮری در ﺳﺮ داﺷﺘﻨﺪ.
 -٥٥اﻗﺘﺒﺎس ازﮐﺘﺎب ﺧﺎﻃﺮات ﺳﻔﺮ ﺣﺞ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺳﻼماﻟﻠّﻪ ﻋﻠﯿﻪ
 -٥٦ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺼﺎﻓﺤﻪ ﺑﻄﺮﯾﻖ ﻓﻘﺮای ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

٥۹

وﻗﺘﯿﮑﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺎﺑﺎﻃﺎﻫﺮ ﻧﻤﻮدم ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :اول ﯾﮏ ﻣﺼﺮع ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ ﺑﻌﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ« آن رادﻣﺮد
راﺳﺘﲔ و دروﯾﺶ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺎ ﺻﺪای ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ و آﻫﻨﮓ رﺳﺎ در ﻣﺎﯾﻪ دﺷﺘﺴﺘﺎﻧﯽ ﺷﺮوع ﻧﻤﻮدﻧﺪ؛

»ﺑﻪ ﺻﺤﺮا ﺑﻨﮕﺮم ﺻﺤﺮا ﺗﻮ وﯾﻨﻢ« ﻣﺼﺮع دوم را ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺧﻮاﻧﺪم:

ﺑﻪ درﯾﺎ ﺑﻨﮕﺮم درﯾﺎ ﺗﻮ وﯾﻨﻢ؛ ﺑﻬﻤﲔ ﺗﺮﺗﯿﺐ اداﻣﻪ ﻣﯽدادﯾﻢ .ﺑﻨﻈﺮم آﻣﺪﮐﻪ ﺗﻤﺎم ذرات و اﺷﯿﺎﺋﯽ ﮐﻪ در آن ﮐﻮه وﺟﻮد
داﺷﺘﻨﺪ ﻫﻢ آواز و ﻣﱰﻧّﻢ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻧﺰدﯾﮏ داﻣﻨﮥ ﮐﻮه آﻗﺎی ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺎس ﺑﺎﺗّﻔﺎق آﻗﺎی اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻣﺼﺪاﻗﯽ و ﺣﺎج آﻗﺎی
ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺣﺎج آﻗﺎی راﺳﺘﲔ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
ای ﺧﺪا اﯾﻦ وﺻﻞ را ﻫﺠﺮان ﻣﮑﻦ

ﺳﺮ ﺧﻮﺷﺎن ﻋﺸﻖ را ﻧﺎﻻن ﻣﮑﻦ

ﺑﺎغ ﺟﺎن را ﺗﺎزه و ﺳﺮ ﺳﺒﺰدار

ﻗﺼﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺘﺎن و اﯾﻦ ﺑﺴﺘﺎن ﻣﮑﻦ

ﺟﻤﻊ و ﺷﻤﻊ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮ ﻫﻢ ﻧﺰن

دﺷﻤﻨﺎن را ﮐﻮر ﮐﻦ ﺷﺎدان ﻣﮑﻦ

ﺷﺎخ ﻣﺸﮑﻦ ﻣﺮغ را ﭘﺮّان ﻣﮑﻦ

ﺑﺮ درﺧﺘﯽ ﮐﺎﺷﯿﺎن ﻣﺮغ ﺗﺴﺖ
ﮐﻌﺒﮥ اﻗﺒﺎل اﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪﺳﺖ و ﺑﺲ

ﮐﻌﺒﮥ

ﻧﯿﺴﺖ در ﻋﺎﻟﻢ زﻫﺠﺮان ﺗﻠﺨﱰ

ﻫﺮ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﻦ وﻟﯿﮑﻦ آن ﻣﮑﻦ

اﯾﻦ ﻃﻨﺎب ﺧﯿﻤﻪ را ﺑﺮ ﻫﻢ ﻣﺰن

اﻣﯿﺪ

را

وﯾﺮان

ﻣﮑﻦ

ﺧﯿﻤﮥ ﺗﺴﺖ ،آﺧﺮ ای ﺳﻠﻄﺎن ﻣﮑﻦ

ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺣﺮم ﻣﺸﺮّف ﺷﺪﯾﻢ؛ ﭘﺲ از ﻃﻮاف وداع و اﺗﻤﺎم اﻋﻤﺎل ﻋﻤﺮهٔ ﺗﻤﺘّﻊ ﺣﻮاﱃ ﺳﺎﻋﺖ دو ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺑﻄﺮف
ﻓﺮودﮔﺎه ﺟﺪّه ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ.

اﺳﺮار ﺣﺞ

٥۷

ﻋﻤﻞ ﺣﺞّ از ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ ﻋﺒﺎدات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺤﺴﻮب و دارای اﺳﺮار و رﻣﻮز ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ و ﺣﮑﻤﺘﻬﺎی ﺑﯽﺷﻤﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻓﻬﻢ اﯾﻦ ﺑﻨﺪه و اﻣﺜﺎل ﻣﻦ از ادراك آﻧﻬﺎ ﻗﺎﺻﺮ اﺳﺖ وﱃ ﭼﻮن ﺑﻌﻀﯽ از اﺳﺮار آن ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎی ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﻣﺬﮐﻮر ﺷﺪه
ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﻮراﺧﺘﺼﺎر آﻧﭽﻪ ﺑﺬﻫﻦ ﻣﯽرﺳﺪ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻢ.
ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻠﯽ از ﺣﺞ از ﺟﻬﺖ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺮوز اﺗّﺤﺎد و اﺗﻔﺎق ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد ﻣﺴﻠﻤﲔ و اﯾﺠﺎد ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﺑﲔ ﻣﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ

اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ واﻟﺒﺘﻪ ﻣﺴﻠﻤﲔ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ وﻋﻠﻤﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺰرگ از اﯾﻦ اﻣﺮ
ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺿﻤﻨﺎ ﻇﻬﻮر ﻣﺴﺎوات ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﻘﻮﯾﺖ روح ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺸﻘّﺎت ﺳﻔﺮ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﺮای

ﺳﺎﻟﮑﲔ اﱃاﻟﻠّﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮدن ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ اﺻﻠﯽ و واﻗﻌﯽ و ﻧﺸﺎن دادن ﮐﻌﺒﻪ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﮐﻌﺒﻪ ﻇﺎﻫﺮی ﻣﻨﻈﻮر
و ﻫﺮﯾﮏ از اﻋﻤﺎل و ﻣﻨﺎﺳﮏ آن ﻧﯿﺰ دارای اﺳﺮاری اﺳﺖ:

ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﻣﺮاد از اﺣﺮام؛ ﺣﺮام ﮐﺮدن ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ در راه ﻣﻌﺒﻮد ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺮ ﺧﻮد و ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﻣﺎدﯾّﺎت و ﻗﻄﻊ
ﻋﻠﻘﻪ از ﻣﺎ ﺳﻮیاﻟﻠﻪ و ﮔﺬﺷﱳ از ﻣﺸﺘﻬﯿّﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ و ﻇﻬﻮر ﻣﻮت اﺧﺘﯿﺎری اﺳﺖ؛ ازﯾﲊو ﻟﺒﺎس آﻧﻬﻢ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻟﺒﺎس

ﻣﺮده دﺳﺘﻮر داده ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ دوﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﮔﺮه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد ﻫﻤﺎن ﺧﯿﺎﻃﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﺐ زﯾﻨﺖ ﯾﺎ ﻣﺒﺎﻫﺎت

ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد در ﭘﯿﺸﮕﺎه ﻣﻘّﺪس اﻟﻬﯽ ﯾﮑﺴﺎن ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﮐﻌﺒﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﺷﺘﺎﺑﺪ و ﺑﻪ وﺻﺎل دﻟﺪار ﻧﺎﺋﻞ ﮔﺮدد ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻏﲑ از اوﺳﺖ ﺑﺮ ﺧﻮد ﺣﺮام

ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﺠﺮّداﻧﻪ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻋﻼﻗﻪ و دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻐﲑ ﺑﺴﻮی او ﺑﺮود و ﻟﺒﺎس رﺳﻤﯽ درﺑﺎر ﻣﺤﺒﻮب را ﮐﻪ ﻟﺒﺎس ﻣﺮگ
اﺳﺖ ﺑﭙﻮﺷﺪ؛ ازﯾﲊو ورود ﺑﺤﺮم ،از ﺧﺎرج ﺣﺮم ﺑﺪون اﺣﺮام ﺣﺮام اﺳﺖ.
ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ اﺣﺮام ﺑﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ زﺑﺎﻧﺶ ﺑﮕﻔﱳ:
 -٥۷اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﻣﱳ ﮐﺘﺎب ﺧﺎﻃﺮات ﺳﻔﺮ ﺣﺞ ﻧﮕﺎرش ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺳﻠﻄﺎﻧﺤﺴﲔ ﺗﺎﺑﻨﺪه »رﺿﺎﻋﻠﯿﺸﺎه« درج ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

٦۰

ﻟَﺒﯿّﻚ ،ﻟَﺒﯿّﻚ ،اﻟّﻠﻬﻢ ﻟﺒﯿﻚ ،ﻻﺷﺮﯾﻚ ﻟﻚ ﻟﺒﯿﻚ ،انّ اﻟﺤﻤﺪ واﻟﻨّﻌﻤﻪ ﻟﻚ ،و اﻟﻤﻠﻚ ﻟﻚ ﻻﺷﺮﯾﻚ ﻟﻚ ﻟﺒﯿﻚ.
ﮔﻮﯾﺎ ﺷﻮد ،و ﻣﻨﺎدی اﻟٰﻬﯽ را ﮐﻪ اﺑﺘﺪاء اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺧﻠﯿﻞﷷ ﺑﻮده ﺟﻮاب ﮔﻮﯾﺪ؛ و دﻋﻮت ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮای ﻃﻮاف

ﮐﻌﺒﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﺑﭙﺬﯾﺮد،و ﮔﻮش ﺟﺎﻧﺶ ﻃﻮری ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آن ﻧﺪا را ﺑﺸﻨﻮد و زﺑﺎن ﺑﻪ ﻟﺒﯿّﮏ ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ

ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﮑﻪ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد درﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ زﺑﺎن ﻟﺒﯿﮏ ﺑﺒﻨﺪد و ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺟﻤﺎل ﻣﻘﺼﻮد ﺑﺮﭙدازد؛ ﯾﻌﻨﯽ در آﻧﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ از
زﺑﺎن و ﻋﻠﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ

ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮد ﮐﻪ» :ﻣﻦ ﻋﺮف،ﮐَـﻞّ ﻟﺴﺎﻧﻪ«

ﻣﻦ ﻋﺎﺟﺰم زﮔﻔﱳ و ﺧﻠﻖ از ﺷﻨﯿﺪﻧﺶ

ﻣﻦ ﮔﻨﮓ ﺧﻮاﺑﺪﯾﺪه و ﻋﺎﻟﻢ ﺗﻤﺎم ﮐﺮ

و ﭼﻮن وارد ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺪ اﺑﺘﺪاء ﻧﻤﺎز ﺗﺤ ّﯿﺖ ﻣﺴﺠﺪ و ﺷﮑﺮ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺗﺸﺮّف ﺑﺤﺮم ﺑﺠﺎ آورده آﻧﮕﺎه ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻃﻮاف
ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻃﻮاف را از ﺣﺠﺮاﻻﺳﻮاد ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ اﺑﺘﺪا ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﺤﺠﺮاﻻﺳﻮد رﺳﺎﻧﺪ و اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ

ﺑﺒﻮﺳﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﺳﻨﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻌﲔ ﻧﻤﻮده و ﺟﱪﺋﯿﻞ از ﺑﻬﺸﺖ آورده و ﺑﺮ اﺛﺮ اﺳﺘﻼم دﺳﺖ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران
ﺳﯿﺎه ﺷﺪه و اﺷﺎره ﺑﻘﻠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺣﻖ وﺧﺎﻧﻪ ﻣﻌﻨﻮی او ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﺳﻔﯿﺪ و ﺧﺎﱃ از آﻻﯾﺶ اﺳﺖ ﻣﮕﺮ

آﻧﮑﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﮔﻨﺎه زﯾﺎد آﻟﻮده و ﺳﯿﺎه ﺷﻮد و در ﻃﻮاف ﮐﻌﺒﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا ﺑﺪل ﻧﻤﻮد و از آﻧﺠﺎ ﺷﺮوع ﺑﺮﻓﱳ ﮐﺮد

و او را واﺳﻄﻪ ﺑﲔ ﺧﻮد و ﺧﺪا ﻗﺮار داد ﮐﻪ:

»ﻗﻠﺐ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﺑﯿﺖاﻟﻠّﻪ« وﺑﻌﺪاً ﻫﻔﺖ ﺷﻮط دور ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻌﺒﻪ ﻃﻮاف ﮐﺮد ﮐﻪ اﺷﺎره ﺑﻤﺮاﺗﺐ ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ و ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺒﻌﻪ
ﺳﻠﻮك اﺳﺖ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻃﻮاف ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺣﺠﺮاﻻﺳﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه دل اﺳﺖ ﺷﺮوع ﮐﺮد ،ﺧﺘﻢ آن ﻧﯿﺰ در
آﻧﺠﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﻬﺎی ﺳﻠﻮك ﻫﻢ در آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺗﺐ ﻗﻠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣَﺎ ﻛَ َ
ﺬبَ اﻟْﻔُﻮَٔادُ ﻣَﺎ رَأَى٥۸و ﻗﻠﺐاﻟﻌﺎرف ﻋﺮش
اﻟﻠّﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺣﺎل ﺣﻀﻮر دﺳﺖ داده وﻋﺠﺰ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻌﺒﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﺷﺪّت ﯾﺎﻓﺘﻪ وَﺟﱠﻬْﺖُ وَﺟْﻬِﻲَ

ﻟِﻠﱠﺬِي ﻓَﻄَﺮَ اﻟﺴﱠﻤَﺎوَاتِ وَاﻻَٔرْضَ ٥۹ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ.

ازﯾﲊو ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭘﲑوی اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﷷدر ﻣﻘﺎم اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺟﺎی ﭘﺎی آﻧﺤﻀﺮت و ﻣﺤﻞ ﻋﺒﺎدت او ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ ﻗﯿﺎم ﮐﻨﺪ و
ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﻃﻮاف را ﺑﺎﯾﻦ ﻧﻤﺎز ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ .آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺳﻌﯽ ﺑﲔ ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه ﺑﺮﭙدازد .ﺻﻔﺎ ﺟﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ

ﻫﺎﺟﺮ ﻣﺎدر اﺳﻤﻌﯿﻞ در آﻧﺠﺎ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪش ﺑﺠﺴﺘﺠﻮی آب ﺑﻮده و او را ﮔﺬاﺷﺖ و از ﺻﻔﺎ ﺗﺎ ﺑﻠﻨﺪی ﻣﺮوه آﻣﺪ و

ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﻫﻤﲔ ﻃﻮر ﺗﺎ ﻫﻔﺖ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎ ﺣﺎل ﺗﺮدﯾﺪ در ﺟﺴﺘﺠﻮی آب ﺑﻮد و ﭼﻮن ﻣﺎﯾﻮس ﺷﺪه ﺑﺮﮔﺸﺖ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ را
ﺑﺮدارد دﯾﺪ اﺳﻤﻌﯿﻞ ﭘﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮوی ﺳﻨﮕﻬﺎ ﺳﺎﺋﯿﺪه آﺑﯽ از زﯾﺮ ﭘﺎﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه ﮐﻪ آب زﻣﺰم ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪ و ﻧﯿﺰ

ﭘﯿﻐﻤﱪ ﺧﺪا )ص( رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮد را اﺑﺘﺪا در ﺻﻔﺎ اﻋﻼم ﻧﻤﻮد و ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ دﻋﻮت ﮐﺮد ﭘﺲ ﺻﻔﺎ ﻣﻘﺎﻣﯽ

ﺑﺰرگ و ﺟﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ آن ﺑﺮای ﻫﺎﺟﺮ و اﺳﻤﻌﯿﻞ ﭼﺸﻤﻪ ﻓﯿﺾ ﺟﻮﺷﯿﺪن ﻧﻤﻮد و ﻇﻬﻮر دﯾﺎﻧﺖ ﻧﯿﺰ از
آﻧﺠﺎ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ اﺑﺘﺪای ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺳﻠﻮك و ﻇﻬﻮر ﻓﯿﺾ ﻫﺮ دو از آﻧﺠﺎ اﺳﺖ و ﭼﻮن ﻫﺎﺟﺮ اﯾﻦ راه را ﺑﺎ ﺗﺮدﯾﺪ ﻫﻔﺖ

ﻣﺮﺗﺒﻪ ﮔﺬراﻧﯿﺪ ازﯾﲊو ﺳﺎﻟﮏ راه ﺧﺪا ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﻠﻮك را ﮐﻪ ﻫﻔﺖ اﺳﺖ در ﺣﺎﱃ ﮐﻪ ﺑﲔ ﺧﻮف و رﺟﺎء

اﻣﯿﺪواری ﺑﺤﻖ و ﻧﺎاﻣﯿﺪی از ﺧﻮد اﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﯾﺪ و ﺣﺞ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺰ اﯾﻦ راه را ﺳﻌﯽ ﮐﻨﺪ و ﭼﻮن ﺑﲔ دو ﻣﻨﺎر ﻣﺴﺠﺪ
ﮐﻪ در ﻃﺮف ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه اﺳﺖ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﺑﺮﺳﺪ ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ ﻫﺮوﻟﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺪن از ﺣﺮﮐﺖ آراﻣﺸﯽ دﺳﺖ

ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﻀﻄﺮﺑﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﱰ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﻘﻼب ﻓﮑﺮی و ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪت ﯾﺎﺑﺪ و اﺿﻄﺮاب
 -٥۸آﯾﮥ ﻣﺒﺎرﮐﮥ  ۱۱از ﺳﻮرهٔ ﻧﺠﻢ :ﯾﻌﻨﯽ دل آﻧﭽﻪ را دﯾﺪ ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻧﮑﺮد.

 -٥۹آﯾﻪ ﻣﺒﺎرﮐﮥ  ۷۹از ﺳﻮر ٔه اﻧﻌﺎم :ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﻣﻦ روی ﺧﻮد را ،ﻣﺨﻠﺼﺎﻧﻪ ﺑﺴﻮی ﮐﺴﯽ ﮐﺮدم ﮐﻪ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﲔ را آﻓﺮﯾﺪ و ﻣﻦ از

ﻣﺸﺮﮐﺎن ﻧﯿﺴﺘﻢ.

٦۱

دروﻧﯽ در ﻇﺎﻫﺮ ﻫﻢ اﺛﺮﮐﻨﺪ و ﻣﻀﻄﺮﺑﺎﻧﻪ راه ﭘﯿﻤﺎﯾﺪ .ﭘﺲ از آن ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﺴﺘﻪ و ﻣﻠﻮل ﻧﺸﻮد و ﺑﺮای اﻋﻤﺎل
ﺑﻌﺪی ﻣﻬﯿﺎ ﮔﺮدد ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻘﺼﲑ ﻧﻤﻮد و ﻣُﺤِﻞّ ﺷﻮد و اﯾﻦ آﺧﺮﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﻋﻤﺮه اﺳﺖ.

ﺑﻌﺪاً در ﻇﻬﺮ روز ﻫﺸﺘﻢ ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﻓﺮﯾﻀﻪ درﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام ﻣﺤﺮم ﺷﻮد و در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺤﺒﻮب ﺑﺮآﻣﺪه در ﻃﻠﺐ

او دﯾﻮاﻧﻪوار ﺳﺮ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﮔﺬارد و درﻋﺸﻖ او ﮐﻮه و دﺷﺖ را ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﯾﺪ و از ﻫﺮ ﺧﺎﮐﯽ او را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﺪ.

اﺑﺘﺪا ﺑﻤﻨﲐ ﺑﺮود و ﺷﺐ را در آﻧﺠﺎ ﺑﯿﺘﻮﺗﻪ ﻧﻤﻮده ﺑﻌﺒﺎدت ﺑﺮﭙدازد و اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺗﻮﻗّﻒ ﻣﻘﺪﻣﻪ رﻓﱳ ﺑﻌﺮﻓﺎت اﺳﺖ و

واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ و اﺑﺘﺪای اﻋﻤﺎل ﺣﺞ وﻗﻮف ﺑﻌﺮﻓﺎت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

و ﺣﺎﺟﯽ ﭘﺲ از ﺑﯿﺘﻮﺗﻪ در ﻣﻨﯽ و رﻓﻊ ﺧﺴﺘﮕﯽ رو ﺑﻪ ﺳﻮی ﻋﺮﻓﺎت ﻣﯽرود و روز ﻧﻬﻢ را در آﻧﺠﺎ ﺗﻮﻗّﻒ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﻋﺮﻓﺎت ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در داﻣﻨﻪ ﮐﻮﻫﯽ واﻗﻊ ﺷﺪه و اﯾﻦ ﮐﻮه ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﺷﻤﺎل ﮐﻌﺒﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻗﺮﯾﺐ ﭼﻬﺎر

ﻓﺮﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﮑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد و ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﻨﺪ درﯾﻦ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺗﻮﺑﻪ ﺣﻀﺮت آدم ﻗﺒﻮل ﺷﺪ آدم و ﺣﻮاء ﭘﺲ از ﺳﺎﻟﻬﺎ
دوری ﺑﻬﻢ رﺳﯿﺪﻧﺪ و ﻫﻤﺪﮔﺮ را ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﷷ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺷﯿﻄﺎن را ﮐﻪ ﻗﺼﺪ وﺳﻮﺳﻪ او
داﺷﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ و دور ﮐﺮد.

ﻋﺮﻓﺎت ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﭘﺮﻓﯿﺾ و ﺟﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺑﻪ اﺑﻮاﻟﺒﺸﺮ در آﻧﺠﺎ ﻗﺒﻮل ﺷﺪه و ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﷷ از

ﻓﯿﻮﺿﺎت آن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ وازﯾﲊو ﮐﻮه ﻋﺮﻓﺎت را ﺟﺒﻞ اﻟﺮﺣﻤﮥ ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ.

از اﯾﻨﺠﻬﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻫﺮ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻃﻮاف ﺧﺎﻧﻪ دﻟﺪار را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﺑﺘﺪا ﺑﺪﯾﻦ وادی ﻗﺪم ﻧﻬﺪ و ﭼﻮن ﻣﻨﻈﻮر از

ﺗﻮﻗّﻒ در ﻋﺮﻓﺎت ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﺑﻨﺪه ﺧﺪا را و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﻨﺪه ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ از اﯾﻦ رو اﻋﻤﺎل ﺑﺪﻧﯽ در آﻧﺠﺎ ﻣﻌﲔ
ﻧﺸﺪه و ﺗﻮﻗّﻒ در آﻧﺠﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﺑﺮاز ﻋﻮاﻃﻒ ﻋﺸﻖ و ﻣﺤﺒﺖ دروﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺬات اﺣﺪ ّﯾﺖ اﺳﺖ.
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ راز وﻧﯿﺎز و ﺳﻮزو ﮔﺪاز و ﮔﻔﱳ ﻟﺒﯿّﮏ و اﺟﺎﺑﺖ دﻋﻮت ﺣﻖ ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ و ﻣﻮﱃاﻟﮑﻮﻧﲔ

اﺑﯽﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ اﻟﺤﺴﲔ ﷷدر دﻋﺎی ﻋﺮﻓﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﻮز دروﻧﯽ را ﺑﻪ ﻟﺒﺎس ﻟﻔﻆ در آورده و ﻣﮑﻨﻮﻧﺎت ﻗﻠﺒﯽ
ﺧﻮد را اﺑﺮاز ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺗﺎ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ آﻓﺘﺎب ﻏﺮوب ﻧﻨﻤﻮده ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺣﺎﺟﯽ از آﻧﺠﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎ ﺗﺠﻠﯽ ﺣﻖ ﺑﺮﺑﻨﺪه

اﺳﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻏﲑ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﯾﺪ در ﭘﯿﺸﮕﺎه او ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﭘﺮدازد ﺗﺎ آﻧﮑﻪ آﻓﺘﺎب ﻏﺮوب ﮐﻨﺪ آﻧﮕﺎه ﺑﺨﻮد آﯾﺪ و
ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﯾﺪ رو ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻬﺪ.
ﺷﺐ را در ﻣﺸﻌﺮاﻟﺤﺮام ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﯾﮑﻔﺮﺳﺨﯽ ﻋﺮﻓﺎت اﺳﺖ ﺑﯿﺘﻮﺗﻪ ﻧﻤﻮده و در آﻧﺠﺎ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﲑی از دﺷﻤﻦ

اﺣﺘﻤﺎﱃ ﺳﻠﻮك ﺧﻮد را ﻣﻬﯿﺎی دﻓﺎع ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺳﻨﮕﺮﯾﺰه ﺑﺮای دور ﮐﺮدن ﺷﯿﻄﺎن در راه و زدن ﺑﺠﻤﺮات از آﻧﺠﺎ
ﺟﻤﻊ ﮐﻨﺪ.

ﭼﻮن در ﻣﻘﺎم ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎﯾﺪ آﻟﺖ دﻓﺎﻋﯽ ﺷﯿﻄﺎن را ﻣﻬﯿﺎ ﻧﻤﻮد و در آ ن ﺷﺐ دﺳﺖ از ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﺑﺮﻧﺪارد و

ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ را در آﻧﺠﺎ ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺼﺪاق» :ﺷﺒﺎن ﺗﲑه ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﺻﺒﺢ ﺑﯿﺪارم«.

ﻣﻨﻈﻮر ﻇﻬﻮر ﻓﯿﺾ ﻃﻠﻮع ﺷﻤﺲ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻮن ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺨﻮد آﯾﺪ ﺗﺎ از ﺧﻮد ﺑﮕﺬرد ﻣﺸﻌﺮش ﮔﻮﯾﻨﺪ و
از ﻧﻈﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻌﺒﺎدت ﭘﺮدازد وﺗﻘﺮب ﺑﺤﻖ ﺟﻮﯾﺪ ﻣُـﺰْدَﻟِﻔَـﻪ ﻧﺎﻣﻨﺪ.

آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻣِﻨﲐ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﺮﺳﺨﯽ ﻣﺸﻌﺮ اﺳﺖ ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﻣﻨﯽ ﻣﺤﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﷷخ واﺳﺖ ﻓﺮزﻧﺪش
اﺳﻤﻌﯿﻞ ﷷ را در آﻧﺠﺎ ذﺑﺢ ﮐﻨﺪ.

اﺳﻤﻌﯿﻞ در ﭼﻨﺪ ﺟﺎ ﺷﯿﻄﺎن را دﯾﺪ و ﺑﻪ اﻣﺮ ﭘﺪر ﺑﺎ ﺳﻨﮕﺮی زه او را از ﺧﻮد دورﮐﺮد.

آﻧﮕﺎه ﺑﻘﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﺷﺘﺎﻓﺖ .ﺳﺎﻟﮏ راه ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﯿﻄﺎن دروﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﻬُﺐ ذﮐﺮ و ﻓﮑﺮ دور ﻧﻤﻮده آﻧﮕﺎه ﻧﻔﺲ
ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺤﺒﻮب ﻗﺮﺑﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺣﺎﺟﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻣﻮر اﺳﺖ در ﻣﻨﯽ اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺳﻂ زدن ﺳﻨﮓ ﺑﺮ ﺟﻤﺮات ﻣﻌﲔ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺷﯿﻄﺎن و ﺑﺮای ﺳﲑ اﻧﺴﺎن
٦۲

ﺳﻨﮓ راه اﺳﺖ ﻫﻮاﺣﺒﺲ و ﺧﯿﺎﻻت رااز ﺧﻮد دور ﻧﻤﻮده و ﭘﺲ از آن در آﻧﺠﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد
را ﻗﺮﺑﺎن ﻧﻤﻮد ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻣﺮ ﺧﺪا از ﻧﻌﻤﺘﻬﺎی دﻧﯿﻮی ﺑﻬﺮ ﻫﻤﻨﺪ ﺷﻮد ازﯾﲊو ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪا در ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﺗﻘﺼﲑ ﮐﻨﺪ و آﻧﭽﻪ

ﻣﺎدﯾﺖ در آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸﱰ اﺳﺖ از
در اﺣﺮام ﺑﺮ او ﺣﺮام ﺷﺪه ﺣﻼل ﻣﯽﮔﺮدد ﺟﺰ ﺷﮑﺎر و ﺑﻮی ﺧﻮش و زن ﮐﻪ ﺗﻮﻏّﻞ در َ
اﯾﲊو ﺑﺎز ﻫﻢ اﯾﻦ ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺮ او ﺣﻼل ﻧﯿﺴﺖ.

ﺑﻤﺎدﯾﺎت ﻧﻤﻮد ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ
َ
ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺷﯿﻄﺎن را از ﺧﻮد دور ﻧﻤﻮد و ﻧﻔﺲ را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮد و ﺑﻪ اﻣﺮ ﺧﺪا ﺗﻮﺟﻪ

ﻃﻮاف ﺧﺎﻧﻪ را ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮده و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﺼﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ازﯾﲊو ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﮑّﻪ ﺑﺮﮔﺮدد و از روی ﻣﻌﺮﻓﺖ
ﻃﻮاف و ﻧﻤﺎز ﺑﺠﺎ آورد آﻧﮕﺎه ﺳﻌﯽ ﺑﲔ ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه ﻧﻤﺎﯾﺪ درﯾﻨﺼﻮرت ﺑﻮی ﺧﻮش ﻧﯿﺰ ﺑﺮ او ﺣﻼل ﻣﯽﺷﻮد.

ﻓﻘﻂ زن ﮐﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻤﺎدّﯾﺎت اﺳﺖ ﺑﺮ او ﺣﺮام اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪاً ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻃﻮاف ﻧﺴﺎء و ﻧﻤﺎز آن ﮐﻪ

ﻃﻮاف ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و از واﺟﺒﺎت ﺣﺞ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﺣﺮﻣﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣﯿﺸﻮد وﱃ ﺑﺪون آن زن ﺣﺮام اﺳﺖ .ﺷﮑﺎر ﻫﻢ ﺑﻨﺎ
ﺑﻔﺘﻮای اﮐﺜﺮ ﻋﻠﻤﺎء ﭘﺲ از ﻃﻮاف ﻧﺴﺎء ﺣﻼل ﻣﯿﺸﻮد.

ﯾﺎزدﻫﻢ و دوازدﻫﻢ را ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻨﯽ ﺑﯿﺘﻮﺗﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و روزﻫﺎ رﻣﯽ ﺟﻤﺮات ﮐﻨﺪ زﯾﺮا:
ﻧﻔﺲ را ﻫﻔﺘﺼﺪ ﺳﺮاﺳﺖ و ﻫﺮ ﺳﺮی

از ﻓﺮاز ﻋﺮش ﺗﺎ ﺗﺤﺖ اﻟﺜﺮی

ازﯾﲊو ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ او ﺳﻨﮓ زد و او را از ﺧﻮد دور ﻧﻤﻮد و ﮐﺴﯿﮑﻪ ﭘﺲ از ﺗﻘﺼﲑ ﻣﻨﯽ از زن و ﺷﮑﺎر ﭘﺮﻫﯿﺰ ﻧﻨﻤﻮده ﺑﺎﯾﺪ
ﺷﺐ ﺳﯿﺰدﻫﻢ را ﻧﯿﺰ در ﻣﻨﯽ ﺑﯿﺘﻮﺗﻪ ﮐﻨﺪ و روز آن رﻣﯽ ﺟﻤﺮات ﻧﻤﺎﯾﺪ.

در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺎﺟﯽ ﺑﺨﺼﻮص ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ در راه ﺳﻠﻮك واﻗﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ از ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﺬﮐﺮ ﻏﻔﻠﺖ ﻧﮑﺮده و
دل را ﺑﯿﺎد ﺧﺪا ﺳﺮﮔﺮم و از ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺒﺎﻃﻦ ﺑﺮﭙدازﻧﺪ و درﻃﻮاف ﺧﺎﻧﻪ دل ﺑﮑﻮﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ و ﺣﺞ
اﮐﱪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .رزﻗﻨﺎ اﻟﻠّﻪ ﻫﺪه اﻟﺤﺎل ﺑﻤﺤ ّﻤﺪ و آﻟﻪ ﺧﲑاﻵل.
ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ اﺧﺒﺎر ﺑﺴﯿﺎری ﻫﻢ در ﻋﻠﻞ ﻣﺸﺎﻋﺮ وﻣﻨﺎﺳﮏ ﺣﺞ از اﺋﻤﻪ اﻃﻬﺎر ﷷرﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن ذﮐﺮ

ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻄﻮﯾﻞ اﺳﺖ از آن ﺧﻮد داری ﺷﺪ و ﻗﺪری از آن اﺧﺒﺎر در ﺟﻠﺪ دوم واﻓﯽ ﮐﺘﺎب ﺣﺞ ﺑﺎب ﻋﻠﻞ و

ﻣﺸﺎﻋﺮ و در ﮐﺘﺎب ﻋﻠﻞ اﻟﺸﺮاﺋﻊ ﺗﺎﻟﯿﻒ ﺷﯿﺦ ﺑﺰرﮔﻮار اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤ ّﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﲔ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﺑﺎﺑﻮﯾﻪ ﻗﻤﯽ
ذﮐﺮ ﺷﺪه و از ﺟﻤﻠﻪ در آن ﮐﺘﺎب از ﻓﻀﻞ ﺑﻦ ﺷﺎدان ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻔﺼﻠﯽ در ﻋﻠﻞ ﺑﻌﻀﯽ اﺣﮑﺎم ﺷﺮع ﻣﻄﻬﺮ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ

ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺤﺞ اﺳﺖ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺣﺮام ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ذﮐﺮﻣﯿﺸﻮد:

»اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺳﻮأل ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺎﻣﻮر ﺷﺪن ﺣﺎج ﺑﺎ ﺣﺮام ﭼﯿﺴﺖ ﺟﻮاب آﻧﮑﻪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺶ از دﺧﻮل در ﺣﺮم
اﻣﻦ ﺧﺪا ،ﺣﺎل ﺧﺸﻮع ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد و ﺑﺎﻣﻮر دﻧﯿﺎ و زﯾﻨﺖ و ﻟﺬّات آن ﻣﺸﻐﻮل ﻧﺸﻮﻧﺪ و در آﻧﭽﻪ ﻗﺼﺪ آن

ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﺻﺎﺑﺮ ﺑﻮده و ﺳﺮاﺳﺮ وﺟﻮد آﻧﻬﺎ روی ﺑﺤ ّ
ﻖ آورد و ﻧﯿﺰ اﺣﺮام ﺳﺒﺐ ﺗﻌﻈﯿﻢ ﺳﺎﺣﺖ اﺣﺪ ّﯾﺖ و ﺧﻮار داﺷﱳ

ﺧﻮدﺷﺎن در ﻣﻮﻗﻊ رو آوردن ﺑﺴﻮی او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در آن ﺣﺎل ﺑﺎ اﻣﯿﺪواری ﺑﻪ ﻋﻨﺎﯾﺖ و ﺗﺮس از ﻏﻀﺐ او ﺑﺎ
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺧﻀﻮع و ﺧﺸﻮع و ﻓﺮوﻣﺎﻧﺪﮔﯽ رو ﺑﺴﻮی او ﻣﯽروﻧﺪ«.
ﺑﺎز ﻋﺰم ﺣﺞﱢ ﺑﯿﺖُ اﻟﻠّﻪ ﮐﻦ

روی در اﻋﻤﺎل آن درﮔﺎه ﮐﻦ

ﮐﺎر ﺧﻮد را ﮐﻦ رﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﺎر ﺳﺎز

ﭼﺎرهٔ ﮐﺎر ﺧﻮد ،از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺳﺎز

راﺣﺖ دﻧﯿﺎ و دﻧﯿﺎ را ﺑﻬﻞ

اﻟﻔﺖ ﻣﺨﻠﻮق ﺑﲑون ﮐﻦ زدل

ﺧﺎﻟﺼﺎً ﻟﻠّﻪ ،ﺑﺎ ﻗﺼﺪ درﺳﺖ

دل ﻣﺠﺮّد ﮐﻦ زﻫﺮ ﺷﻐﻠﯽ ﻧﺨﺴﺖ

ﺳﺮ ﻣﭙﯿﭻ از ﻃﻮق ،ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺧﺪا

ﺑﺎش ﺑﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ،در ﺣﮑﻢ ﻗﻀﺎ

ﺣﻖ ﻣﺮدم را ادا ﮐﻦ ،ﺑﺎﻟﺘّﻤﺎم

از ﺣﻘﻮقاﻟﻨّﺎس ،ﺧﻮش ﺑﲑون ﺧﺮام

»از آﺛﺎر ﺟﻨﺎب ﻧﻮرﻋﻠﯿﺸﺎه اوّل«

٦۳

ﻋﺸﻖ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺎت ﺣﻀﺮت ﺑﺎرﯾﺘﻌﺎﱃ اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ اول ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻨﺎﺳﮏ ﻋﻤﺮهٔ ﺗﻤﺘّﻊ ﻣﯽﺑﻮد ﺑﻪ
ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه ﺑﻨﻈﺮم رﺳﯿﺪ از ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده در ﻣﻮرد اﻧﺘﺨﺎب اﺳﻢ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﭘﺮواز ﻋﺸﻖ در
ﮐﻬﮑﺸﺎﻧﻬﺎ« ﺑﯿﺎﻧﯽ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﺎﺳﺘﺤﻀﺎر ﺑﺮادران ﮔﺮاﻣﯽ و ﻣﺤﱰم ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ .ﺑﻘﻮل ﻓﻘﲑ ﺑﺰرﮔﻮار و ﺷﺎﻋﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮ
ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﻬﺪی ﺳﻨﺒﻞ ﮐﺎر ﻣﺘﺨﻠّﺺ ﺑﻪ ﻋﺮﺷﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
دﻻ ﺧﻮاﻫﯽ ار ﺑﺨﺖ رام ﺗﻮ ﮔﺮدد

دو ﻋﺎﻟﻢ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﮐﺎم ﺗﻮ ﮔﺮدد

زﺧﻮد ﺑﯿﻨﯽ و از ﻣﻦ و ﻣﺎ ﮔﺬر ﮐﻦ

ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﭘﺮ ﻋﺸﻖ ﻋﺰم ﺳﻔﺮ ﮐﻦ

ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎﻏﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻮش ﺑﯿﻨﯽ ﭘُﺮ از ﻣﯽ

ﯽ
ﺑﮑﻦ ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را ﺑﯿﺎد ﺧﺪا ﻃ ّ

ﮐﻨﺪ

ﺑﯿﺎﯾﯽ ﻧﺸﺎن ﭼﻮﻧﮑﻪ از ﺑﯽﻧﺸﺎﻧﻬﺎ

ﻋﺸﻖ

ﭘﺮواز

در ﮐﻬﮑﺸﺎﻧﻬﺎ

ﻋﻘﻞ از درک ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻋﺸﻖ ﻋﺎﺟﺰ اﺳﺖ وﱃ ﺑﻔﺮﻣﻮدهٔ ﻣﻮﻻﻧﺎ:

ﻫﻢ ﺑﻘﺪر ﺗﺸﻨﮕﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﺸﯿﺪ

آب درﯾﺎ را اﮔﺮ ﻧﺘﻮان ﮐﺸﯿﺪ

در ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻌﺘﱪ ﻗﺪﺳﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﮐُﻨْﺖُ ﮐَﻨـْﺰاً ﻣﺨﻔـﯿّﺎ ﻓَﺎُﺣْﺒَﺒْـﺖُ اَنْ اُﻋْـﺮَفْ ﻓَﺨَـﻠَﻘْـﺖُ اﻟْﺨَـﻠْﻖَ ﻟِﮑَـﯽْ اُﻋْـﺮَفْ .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻦ ﮔﻨﺠﯽ ﻣﺨﻔﯽ ﺑﻮدم ﭘﺲ دوﺳﺖ

داﺷﺘﻢ ﻣﺮا ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ﻟﺬا ﺧﻠﻖ را ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﺧﻮد آﻓﺮﯾﺪم ﺑﻌﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻋﺮﻓﺎن و ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ،ﻣﺤﺒﻮب ﺣﻖّ ﺑﻮد و
ﺴﺮ ﻧﺒﻮد؛ ﭘﺲ ﻣﺤﺒّﺖ او ﺳﺒﺐ ﺷﺪﮐﻪ ﺧﻠﻖ را ﺧﻠﻖ ﮐﻨﺪ .ﺑﻬﻤﲔ ﻋﻠّﺖ در ﺟﺎی
اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﺑﺪون ﺧﻠﻖ ﮐﺮدن ﺧﻠﻖ ﻣﯿ ّ
دﯾﮕﺮ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻓَﺴَﻮْفَ ﻳَﺎْٔﺗِﻲ اﻟ ّﻠﻪُ ﺑِﻘَﻮْمٍ ﻳُﺤِﺒﱡﻬُﻢْ وَﻳُﺤِﺒﱡﻮﻧَﻪُ« ٦۰ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺰودی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻮﻣﯽ را ﺧﻠﻖ ﮐﻨﺪﮐﻪ ﺧﺪا آﻧﻬﺎ

را دوﺳﺖ دارد و آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺧﺪا را دوﺳﺖ دارﻧﺪ.

ﻋﺸﻖ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ و آﺗﺶ ﺑﻬﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ زد

در ازل ﭘﺮﺗﻮ ﺣﺴﻨﺶ زﺗﺠﻠّﯽ دم زد

ﻋﲔ آﺗﺶ ﺷﺪ ازﯾﻦ ﻏﲑت و ﺑﺮ آدم زد

ﺟﻠﻮهای ﮐﺮد رﺧﺶ دﯾﺪ ﻣﻠﮏ ﻋﺸﻖ ﻧﺪاﺷﺖ

»ﺣﺎﻓﻆ«

رﺳﻮل اﮐﺮم )ص( ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :از ﺷﺮاﯾﻂ و ﻋﻼﻣﺎت اﯾﻤﺎن اَﻟْـﺤُﺐﱡ ﻓﯽاﻟﻠّﻪ و اﻟﺒﻐﺾ ﻓﯽاﻟﻠّﻪ ﯾﻌﻨﯽ دوﺳﺘﯽ و دﺷﻤﻨﯽ
ﺑﺮای ﺧﺪا .ﭼﻮن ﺑﻨﺪهای ﺧﻮاﻫﺪﮐﻪ ﺣﻼوت اﯾﻤﺎن را در دل ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮﮐﻪ را دوﺳﺖ دارد ﺟﺰ ﺑﺮای
ﺧﺪا دوﺳﺖ ﻧﺪارد«.

ﺗﺒﯿـﲔ ﻋﺸﻖ از ﻧﻈﺮ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ
ﻣﺤ ّﺒﺖ ﺑﺨﺪا ﻫﺪف ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺬاﻫﺐ ﺑﺪان ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؛ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻋﺼﺮ رﺳﻮلاﻟﻠّﻪ

ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ دﻋﻮی ﮐﺮدﻧﺪﮐﻪ ﻣﺎ ﺧﺪای را دوﺳﺖ دارﯾﻢ ،ﺣﻀﺮت ﺑﺎرﯾﺘﻌﺎﱃ در آﯾﮥ ﻣﺒﺎرﮐﮥ  ۳۱ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان ﻓﺮﻣﻮد:
»ﻗُﻞْ إِن ﻛُﻨﺘُﻢْ ﺗُﺤِﺒﱡﻮنَ اﻟﻠّﻪَ ﻓَﺎﺗﱠﺒِﻌُﻮﻧِﻲ ﻳُﺤْﺒِﺒْﻜُﻢُ اﻟﻠّﻪُ وَﻳَﻐْﻔِﺮْ ﻟَﻜُﻢْ ذُﻧُﻮﺑَﻜُﻢْ وَاﻟﻠّﻪُ ﻏَﻔُﻮرٌ رﱠﺣِﻴﻢٌ«.

ﯾﻌﻨﯽ ﺑﮕﻮ ای ﭘﯿﻐﻤﱪ اﮔﺮ ﺧﺪا را دوﺳﺖ دارﯾﺪ ﭘﲑو ﻣﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪﮐﻪ ﺧﺪا ﺷﻤﺎ را دوﺳﺖ ﺑﺪارد وﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺘﺎن را ﺑﯿﺎﻣﺮزد
ﮐﻪ ﺧﺪا آﻣﺮزﻧﺪه ﻣﻬﺮﺑﺎن اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ دوﺳﺘﯽ را ﻋﻼﻣﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻓﺮﻣﺎن دوﺳﺖ ﺑﲑون

ﻧﺮود و وﻟّﯽ او را در ﻫﺮ زﻣﺎن دوﺳﺖ ﺑﺪارد و در او ﻋﺎﺻﯽ ﻧﺸﻮد.

ﻻﻓﻬﺎی ﺑﯿﻬﺪه ﺗﺎ ﮐﯽ زﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻋﺎﺷﻘﺎن

ﻋﺸﻖ ﭘﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ ﻫﺮﮔﺰ ﮐﺲ ﻧﺪﯾﺪﺳﺘﺶ ﻋﯿﺎن

 -٦۰ﻗﺴﻤﺘﯽ از آﯾﮥ ﻣﺒﺎرﮐﮥ  ۵۴از ﺳﻮرهٔ ﻣﺎﺋﺪه

٦٤

ﺐ ﮐﻪ ﺑﻬﻤﺎن ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ و در واﻗﻊ ﻣﺮﺗﺒﮥ ﻣﺎﺑﻌﺪ ﻃﻠﺐ و ﻣﺎﻗﺒﻞ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ »و
ﮐﻠﻤﮥ ﻋﺸﻖ در ﻗﺮآن ﻧﯿﺎﻣﺪه وﱃ ﺣ ّ
ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﺣُﺐّ و وَدّ ﭘﺮ و ﺑﺎل ﻋﺸﻘﻨﺪ« ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﻣﮑﺮّر در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﺸﻖ آن ﺑﻮد ﮐﻪ در

ﻣﺤﺒﺖ از ﺣ ّﺪ درﮔﺬرد و ﺣﻘﺘﻌﺎﱃ را وﺻﻒ ﻧﮑﻨﻨﺪ ﺑﺪان ﮐﻪ از ﺣﺪ درﮔﺬرﻧﺪ ﭘﺲ او را ﺑﻪ ﻋﺸﻖ وﺻﻒ ﻧﮑﻨﻨﺪ و

اﮔﺮ ﺟﻤﻠﮥ دوﺳﺘﯽ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ دﻫﻨﺪ ﺑﺎﺳﺘﺤﻘﺎق ﻗﺪر ﺣﻖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻧﺮﺳﺪ ﭘﺲ ﻧﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺪه از ﺣ ّﺪ

درﮔﺬﺷﺖ .ﭘﺲ ﻧﺸﺎﯾﺪ وﺻﻒ ﮐﺮدن ﺣﻖ ﺑﻌﺸﻖ ﺑﻨﺪه را »ﭼﻮن از ﺣﺪ ﻧﻤﯽﮔﺬرد« و ﻧﻪ ﺑﻨﺪه را ﺑﻌﺸﻖ ﺣﻖ »ﭼﻮن
ﺐ ﻧﻤﯽرﺳﺪ«.
ﺑﮑﻤﺎل ﺣ ّ

٦۱

ﻋﺸﻖ ﺣ ّﺪ و رﺳﻢ ﻧﺪارد و ﭼﻮن ﺟﻮﻫﺮ ﺑﺴﯿﻂ اﺳﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮان آﻧﺮا ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد.

ﻋﻠﻢ از او آﮔﻬﯽ ﺑﻪ اﯾﻤﺎن ﯾﺎﻓﺖ

ﻋﺸﻖ را ﺟﺰ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﻧﺘﻮان ﯾﺎﻓﺖ

ﻧﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﭼﻨﺪ ﯾﺎ ﭼﻮن اﺳﺖ

ﺣﺪّش از ﺣ ّﺪ وﺻﻒ ﺑﲑون اﺳﺖ

ﭘﺲ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﺸﻖ را ﻓﻘﻂ از ﻃﺮﯾﻖ ذوق ﻣﯽﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ.
ﺣﻘﯿﻘﺖ در درون ﺣﺮف ﻧﺎﯾﺪ

ﮐﻪ ﺑﺤﺮ ﻗُـﻠْﺰُم

٦۲

اﻧﺪر ﻇﺮف ﻧﺎﯾﺪ

ﺳﺨﻨﺎن ﺣﻀﺮت اﻣﲑاﻟﻤﺆﻣﻨﲔ ﻋﻠﯽ ﷷ درﺑﺎرهٔ ﻋﺸﻖ
در ﮐﺘﺎب ﺳﺨﻨﺎن ﻋﻠﯽ ﷷ از ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ ﺑﻘﻠﻢ ﺟﻮاد ﻓﺎﺿﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ:

»ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ ﺑﺮوﯾﻢ؛ ﺑﺮوﯾﻢ ﺑﮕﺮدﯾﻢ ،ﭘﺮواﻧﻪ ﺷﻮﯾﻢ ،ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ از اﯾﻦ ﻫﯿﺎﻫﻮ ،از اﯾﻦ ﻏﻮﻏﺎ ﺑﺮﮐﻨﺎر ﺷﺪه ﻋﺸﻘﯽ در ﺳﺮ و
ﺷﻮری در دل ﺑﮕﲑﯾﻢ .آﺧﺮ ﻣﺎ ﻫﻢ روزی ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻮدﯾﻢ؛ اﻧﯿﺲ ﺷﺒﻬﺎی ﺗﺎرﻣﺎن ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و ﺷﻤﻊ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺎ را
ﻣﻬﺮ و ﻣﺎه ﻣﯽاﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ .آری ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ داﻣﻦ ﻣﺎ از آﻻﯾﺶ ﻣﺎدﯾّﺎت ﭘﺎک ﺑﻮد ،ﻫﻤﺎﻧﺮوزﮐﻪ ﺑﺎﻻی ﺑﺎم آﺳﻤﺎن آﺷﯿﺎن

داﺷﺘﯿﻢ؛ ﻣﻦ ﺷﯿﺪازده ٦۳،اﮐﻨﻮن ﺑﺎل و ﭘﺮ آراﺳﺘﻪ ﻫﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ از اﯾﻨﺠﺎ ﺗﺎ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮﯾﻦ ،ﺗﺎ ﺧﺎﻧﮥ ﻧﺎزﻧﲔ ﭘﯿﻤﱪ ﭘﺮواز
ﮐﻨﻢ .ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﺎل و ﭘﺮ ﺑﯿﺎراﺋﻴﺪ ،ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﭘﺮواز ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دور ﺷﻌﻠﮥ ﻓﺮوزان ﻋﺸﻖ ،ﺧﻮد را ﭘﺮواﻧﻪ ﺻﻔﺖ ﻧﺎﺑﻮد
ﮐﻨﯿﻢ.

٦٤

ﺑﻬﺸﺖ ﻣﯿﻨﻮ ﯾﻌﻨﯽ وﺻﺎل دوﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﺲ دﯾﻮارﻫﺎی ﻣﺼﺎﺋﺐ و ﭘﺮدهﻫﺎی ﻧﺎﻣﻼﯾﻤﺎت ﭘﻨﻬﺎﻧﺴﺖ؛ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﻮاﻧﻊ را از ﭘﯿﺶ ﺑﺮدارد ﺗﺎ ﺑﺴﺮ ﻣﻨﺰل ﻣﻘﺼﻮد ﺑﺮﺳﺪ.
ﺑﯽﻋﺸﻖ ﺟﻬﺎن ﻣﺒﺎد ﮐﻪ ﮐﺎﻧﻮن زﻧﺪﮔﯽ از ﻓﺮوغ او ﮔﺮم و روﺷﻦ اﺳﺖ و ﻓﺸﺎر ﻃﺎﻗﺖﻓﺮﺳﺎی ﺣﻮادث ﺑﺎ ﻧﻮازش او
ﻣﻄﺒﻮع و آﺳﺎن .راﺳﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﻧﺒﻮدﯾﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﺮ دور و دراز و ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪه را ﻃ ّ
ﯽ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﺎ ﭼﻪ

ﺣﺮارت ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺣﯿﺎت ﻣﺎ ﺑﮑﺎر ﻣﯽاﻓﺘﺎد؛ ﺑﺮای ﮐﻪ ﺑﺮﻣﯽﺧﺎﺳﺘﯿﻢ و ﺑﺮای ﮐﻪ ﻣﯽﻧﺸﺴﺘﯿﻢ.

آری ﻗﻮّت ﻣﻌﻨﻮی ﻋﺸﻖ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺑﺎﻃﻨﯽ ﺧﻮد ﻣﺎ را ﺑﻔﻌّﺎﻟﯿّﺖ وﮐﻮﺷﺶ و اﻣﯿﺪارد و دورادور دﺳﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ و روی

ﻣﺎ ﻣﯽﮐﺸﺪ .ﻫﻤﲔ ﻋﺸﻖ ﮐﻪ درد ﺑﯿﺪرﻣﺎن اﺳﺖ در ﻋﲔ ﺣﺎل درﻣﺎن ﻫﻤﮥ درد ﻋﺸﻖ ،ﻓﻘﻂ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ! ﻋﺸﻖ ﻣﺪار

زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ،ﺷﻤﻊ ﻣﺤﻔﻞ و اﻧﯿﺲ ﺷﺒﻬﺎی ﺗﺎر ،ﺷﲑازهٔ ﮐﺘﺎب اﻣﯿﺪ و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ .ﺟﺎوﯾﺪ ﺑﺎد ﻋﺸﻖ ﺑﻬﺮﮐﻪ و ﻫﺮﭼﻪ
ﺗﻌﻠﻖ ﮔﲑد!

ﮔﺮاﻧﺴﺮان ﻫﻮسﭘﺮﺳﺖ ﺑﺎ آﻧﮑﻪ در اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻋﯿﺶ و ﻧﻮش ﻏﺮﻗﻨﺪ؛ از ﺳﺎﺣﻞ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ و ﺳﻌﺎدت ﻫﺰاران ﻣﻨﺰل
 -٦۱ﻣﻨﻘﻮل از ﻗﻮل اﺳﺘﺎد اﺑﻮﻋﻠﯽ دﻗّﺎق از رﺳﺎﻟﮥ ﻗُـﺸَﯿـ ِﺮﯾّـﻪ.

 -٦۲ﺑﺤﺮ اﺣﻤﺮ

 -٦۳آﺷﻔﺘﻪ از ﻋﺸﻖ

 -٦٤ﻓﺎﺿﻞ ،ﺟﻮاد -ﺳﺨﻨﺎن ﻋﻠﯽ ﷷ از ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ ،ﻣﻮﺳﺴﮥ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻋﻠﻤﯽ ،ﺻﻔﺤﮥ ۹۵و ۹۶

٦٥

ﺑﺪورﻧﺪ ،ﭼﻮن دﯾﺪﮔﺎن ﭘﺮ ﻓﺮوغ آﻧﻬﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺮﺗﻮ ﻋﺸﻖ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ وﮐﻮرﺳﺖ آﻧﺠﺎ ،در آن رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﮐﺎﻻی دو
ﺟﻬﺎن را ﺑﺒﺎزار آورﻧﺪ روﻧﻖ و رواج وﯾﮋه ﻋﺸﻖ اﺳﺖ.

ﺷﻤﺎ ﺑﺮوز اَﻟَﺴْﺖ ،ﺑﺼﺒﺢ ازل ،ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺘﲔ ﻃﻠﯿﻌﮥ آﻓﺮﯾﻨﺶ؛ ﻃﻮق ﻋﺸﻖ ﺑﺮﮔﺮدن ﻧﻬﺎدﯾﺪ و ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻗﺪم در ﻧﱪد زﻧﺪﮔﯽ

ﮔﺬاﺷﺘﯿﺪ .ﻋﺎﺷﻖ ﻓﺪاﮐﺎر و ﺑﺎ وﻓﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻬﺪ ﻣﻬﺮ و ﻣﺤ ّﺒﺖ را ﺑﭙﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪ و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﻗﺮون و ﺗﺤﻮﻻت روزﮔﺎر ﺑﺮ
ﻣﯿﺜﺎق و وﻋﺪهٔ ﺧﻮد ﭘﺎﯾﺪار و آﻫﻨﲔ ﺑﻤﺎﻧﺪ.

در آن ﮐﺸﻮر ،ﻋﺸﻖ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﺸﺎق روﺷﻦ ﭼﻬﺮه و روﺷﻦدل ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﺷﲑﯾﻦﺗﺮ ﺑﺨﻨﺪﻧﺪ
و ﻗﻬﻘﻪ زﻧﻨﺪ و اﻫﺮﯾﻤﻨﺎن ﺗﺒﺎﻫﮑﺎر را دور ﺑﺎش ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﭼﻮن ﺑﻌﺸﻖ آﯾﻢ ﺧﺠﻞ ﮔﺮدم از آن

ﻫﺮ ﭼﻪ ﮔﻮﯾﻢ ﻋﺸﻖ را ﺷﺮح و ﺑﯿﺎن

ﻫﺮ ﭼﻪ ﮔﻮﯾﻢ ﻋﺸﻖ از آن ﺑﺮﺗﺮ ﺑﻮد

٦٥

ﻋﺸﻖ اﻣﲑاﻟﻤﺆﻣﻨﲔ ﺣﯿﺪر ﺑﻮد

٦٦

ﺣﺪﯾﺚ ﻗﺪﺳﯽ در ﻣﻮرد ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﺣﻖّ
در ﺣﺪﯾﺚ ﻗﺪﺳﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

ﯾﺎ اﺑﻦ آدم ﻣﻦ ﻋﺸﻘﻨﯽ ﻋﺸﻘﺘﻪ و ﻣﻦ ﻋﺸﻘﺘﻪ ﻗﺘﻠﺘﻪ و ﻣﻦ ﻗﺘﻠﺘﻪ ﻓﻌﻠﯽّ دﯾﺘﻪ و ﻣﻦ ﻋﻠﯽّ دﯾﺘﻪ ﻓﺎﻧﺎ دﯾﺘﻪ .ﯾﻌﻨﯽ ای ﻓﺮزﻧﺪ
آدم ﻫﺮﮐﻪ ﺑﻤﻦ ﻋﺸﻖ ورزد ﺑﺎو ﻋﺸﻖ ﻣﯽورزم و ﺑﻬﺮﮐﻪ ﻋﺸﻖ ورزﯾﺪم او را ﻣﯽﮐﺸﻢ و ﻫﺮﮐﻪ ﻣﻦ ﮐﺸﺘﻢ ﭘﺲ ﺑﺮ دﯾﻪ او و
ﮐﺴﯿﮑﻪ دﯾﻪ او ﺑﺮ ﻣﻦ واﺟﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ ﻣﻦ ﺧﻮد دﯾﻪ اوﯾﻢ.

ﺑﻘﻮل ﻋﺎرف ﺷﻬﲑ ﺟﻨﺎب ﻓﯿﺾ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ »ره«:

ﻋﻠﻢ رﺳﻤﯽ از ﮐﺠﺎ ﻋﺮﻓﺎن ﮐﺠﺎ

داﻧﺶ

ﻋﺸﻖ را ﺑﺎ ﻋﻘﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﯽ ﺗﻮان

ﻓﮑﺮی ﮐﺠﺎ

وﺟﺪان ﮐﺠﺎ

ﺷﺎهِ ﻓﺮﻣﺎن ده ﮐﺠﺎ درﺑﺎن ﮐﺠﺎ

دوﺳﺖ را داد او ﻧﺸﺎن ،دﯾﺪ اﯾﻦ ﻋﯿﺎن

در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ ﮐﺠﺎ و آن ﮐﺠﺎ

ﻋﺸﻖ ﻧﺒﻮد ﺟﺎن ﺑﺠﺎﻧﺎن ﮐﯽ رﺳﺪ

ﺟﺎن ﺑﯽﻋﺸﻖ از ﮐﺠﺎ ﺟﺎﻧﺎن ﮐﺠﺎ

ﺟﺎن و دل را ﻋﺸﻖ ﺑﺎﺷﺪ در ﺑﺪن

ﻋﺸﻖ ﻧﺒﻮد دل ﮐﺠﺎ و ﺟﺎن ﮐﺠﺎ

ﮐﯽ دل ﺑﯽﻋﺸﻖ ﺑﯿﻨﺪ روی دوﺳﺖ

ﻗﻄﺮهٔ

ﺧﻮن

از ﮐﺠﺎ

ﻋﻤّﺎن ﮐﺠﺎ

ﻣﯽﮐﻨﺪ

ﻋﺸﻖ

ﻧﺒﻮد

را

درﻣﺎن ﮐﺠﺎ

دردﻫﺎ

را

ﻋﺸﻖ

درﻣﺎن

درد

ﺑﯿﺎن ﻋﺸﻖ ﺗﻮﺳﻂّ ﺟﻨﺎب ﺣﺎج زﯾﻦاﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ ﺷﲑواﻧﯽ »ﻣﺴﺘﻌﻠﯿﺸﺎه«
ﺟﻨﺎب ﺣﺎج زﯾﻦاﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ ﺷﲑواﻧﯽ »ﻣﺴﺘﻌﻠﯿﺸﺎه« ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﻋﺸﻖ اﺳﺖ و ﺑﺲ ﮐﻪ در دو ﺟﻬﺎن ﺟﻠﻮه ﻣﯽﮐﻨﺪ

٦۷

ﮔﺎه از ﻟﺒﺎس ﺷﺎه و ﮔﻪ از ﮐﺴﻮت ﮔﺪا

ﻋﺸﻖ را ﻣﻘﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﺑﺲ ﺑﻠﻨﺪ ،ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ و اﺳﺎس ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮد ،اﺻﻞ ﻫﺮﮐﻤﺎل و ﻣﻨﺘﻬﺎی آﻣﺎل ﺳﺎﻟﮑﺎن؛ ﻋﺸﻖ ﮐﺎر
 -٦٥اﺛﺮ ﻣﻮﻟﻮی ﻋﻠﯿﻪاﻟﺮّﺣﻤﻪ

 -٦٦اﺛﺮ ﺟﻨﺎب ﻣﻈﻔّﺮﻋﻠﯿﺸﺎه ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ »ره«

-٦۷ﻗﻄﺐ ﺳﯽ و ﯾﮑﻢ ﺟﻨﺎب ﺣﺎج زﯾﻦاﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ ﺷﲑواﻧﯽ »ﻣﺴﺘﻌﻠﯿﺸﺎه« در ﻧﯿﻤﮥ ﺷﻌﺒﺎن ﯾﮑﻬﺰار و ﺻﺪ و ﻧﻮد و ﭼﻬﺎر ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی در

ﺷﻤﺎﺧﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺷﲑوان ﻣﺘﻮﻟّﺪ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺟﻨﺎﺑﺶ ﺗﺎ ﺳﻦ ﻫﻔﺪه ﺳﺎﻟﮕﯽ در ﻋﺮاق ﻧﺰد ﭘﺪر و ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻠﻤﺎء ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد .ﭘﺲ از
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﺳﲑ و ﺳﯿﺎﺣﺖ و ﺟﺴﺘﺠﻮی راه ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﻋﺎﻗﺒﺖاﻻﻣﺮ ﺷﺮف ﻣﻼﻗﺎت ﺟﻨﺎب ﻣﺠﺬوﺑﻌﻠﯿﺸﺎه را درﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﺗﻠﻘﲔ ذﮐﺮ و ﺗﻮﺑﻪ

از دﺳﺖ ﻣﻌﻈّﻢﻟﻪ ﻧﺎﯾﻞ ﮔﺮدﯾﺪ .و در ﺳﺎل  ۱۲۳۹ﮐﻪ ﺟﻨﺎب ﻣﺠﺬوﺑﻌﻠﯿﺸﺎه ﺧﺮﻗﻪ ﺗﻬﯽ ﻧﻤﻮد ﻋﻬﺪهدار ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ اﻣﻮر ﻓﻘﺮا و ارﺷﺎد ﺧﻠﻖ
ﮔﺮدﯾﺪ .از ﻣﺆﻟﻔﺎت آن ﺟﻨﺎب ﮐﺘﺐ ﺑﺴﺘﺎناﻟﺴّﯿﺎﺣﻪ ،ﺣﺪاﺋﻖاﻟﺴّﯿﺎﺣﻪ وﮐﺸﻒاﻟﻤﻌﺎرف ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

٦٦

ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺟﺎﻧﺒﺎز و ﭘﻬﻠﻮاﻧﺎن ﺳﺮاﻧﺪاز اﺳﺖ ﻧﻪ ﻧﺎﺗﻮان ﺑﯽاﻣﺘﯿﺎزﮐﻪ ﺟﺎﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﻋﻘﺎل دور اﻧﺪﯾﺸﯽ ﻋﻘﻞ و رﺷﺘﻪ ﺧﺮده
داﻧﯽ ﺧﺮد ﺑﺴﺘﻪ و ﻗﺪم ﻫﻤﻬﺘﺸﺎن در ﺻﺮاط ﺷﮑﺴﺘﻪ

٦۸

ﻋﺸﻖ ﮐﺎر ﭘﻬﻠﻮاﻧﺴﺖ ای ﭘﺴﺮ

ﻋﺸﻖ ﮐﺎر ﻧﺎزﮐﺎن ﺧﺎم ﻧﯿﺴﺖ

ﮐﺎر ﻋﺸﻖ ﺑﺨﺸﺶ ،ﺑﺼﲑت ﻣﻌﻨﻮی و ﺑﯿﻨﺶ ﺑﺎﻃﻨﯽ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﺮد و داﻧﺶ ﺻﻮری
او

او ﮐﻪ در ﺧﻠﻮت ﺑﻪ ﺑﯿﻨﺶ راه ﯾﺎﻓﺖ

زداﻧﺸﻬﺎ

ﻧﺠﻮﯾﺪ

دﺳﺘﮕﺎه

ﻓﺮﻗﮥ ﻣﻼﻣﺘﯿّﻪ ٦۹ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﺧﺪاﺋﯽ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻋﻠﻮم ﻋﻘﻠﯽ و ﻧﻘﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﺐ اﯾﻦ
ﻋﻠﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯿﺴّﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ درﯾﺎﻓﺖ آن ﺑﺎ ﻧﲑوی اﻟﻬﺎم و ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﭘﯿﺎﻣﱪان

از ﻃﺮﯾﻖ اﻟﻬﺎم ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ درک ﺻﻔﺎت ﺣﻘﺘﻌﺎﱃ ﻧﺎﺋﻞ آﻣﺪهاﻧﺪ و اﻣﺎﻣﺎن و اوﻟﯿﺎءاﻟﻠّﻪ ﺑﺎ ﭘﺮورش ﻣﻌﻨﻮی ﺧﻮد از ﻧﻈﺮ

روﺣﯽ ﺑﻪ درک ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺸﻖ ﺧﺪاﺋﯽ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺸﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻐﺰ ﻫﺴﺘﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ .و ﻓﺎﺻﻠﮥ ﻋﺎﺷﻖ و
ﻣﻌﺸﻮق را از ﺑﲔ ﺑﱪد؛ و در ﺗﮑﺎﻣﻞ و درک ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻗﺪم ﮔﺬارد ﺗﺎ ﺑﻠﻘﺎی ﻣﻌﺸﻮق ﺑﺮﺳﺪ.

اﯾﻦ ﻋﺎﺷﻖ ﮐﻪ ﺑﻤﻘﺎم ﻗﺮب رﺳﯿﺪه و ﺑﻪ »ﺧﺪا ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮدن« ﻧﺰدﯾﮏ ﮔﺮدﯾﺪه آﻧﻘﺪر در ﻋﺸﻖ ﺧﺪا ﻏﻮﻃﻪور ﻣﯽﮔﺮددﮐﻪ
در آﺧﺮﮐﺎر ﺧﱪ از ﺟﻠﻮهٔ ذات ﺧﺪا ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.

ﺑﻨﮕﺮﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣ ّﺪ اﺳﺖ ﻣﻘﺎم آدﻣﯿّﺖ

رﺳﺪ آدﻣﯽ ﺑﺠﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺠﺰ ﺧﺪا ﻧﺒﯿﻨﺪ

ﺑﯿﺎن ﻋﺸﻖ ﺗﻮﺳّﻂ ﺟﻨﺎب ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﻃﻮﺳﯽ ﻏﺰّاﱃ
در ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺷﺮح ﺳﻮاﻧﺢاﻟﻌّﺸﺎق ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺟﻨﺎب اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱃ ۷۰ﻋﺸﻖ را ﭼﻨﲔ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻓﺮﻣﻮده:

روﺷﻦ زﭼﺮاغ وﺻﻞ داﯾﻢ ﺷﺐ ﻣﺎ

ﺑﺎ ﻋﺸﻖ روان از ﻋﺪم ﻣﺮﮐﺐ ﻣﺎ

ﺗﺎ ﺑﺎز ﻋﺪم ﺧﺸﮏ ﻧﯿﺎﺑﯽ ﻟﺐ ﻣﺎ

زان ﻣﯽ ﮐﻪ ﺣﺮام ﻧﯿﺴﺖ در ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺎ

ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮﮐﺐ ﻣﺎ ﮐﻪ روح ﺑﺎﺷﺪ ۷۱وﻗﺘﯽ از ﻋﺪم ﭘﺎ ﺑﻌﺮﺻﻪ وﺟﻮد ﮔﺬاﺷﺖ ﺑﻌﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﺮﮐﺐ ﻣﺎ از ذات ﺣﻖ
ﺑﺼﻮرت روح ﻣﺘﺠﻠّﯽ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻓﻌﻠﯿّﺖ وﺟﻮدی ﯾﺎﻓﺖ؛ در اﯾﻦ ﺳﲑ ﻧﺰوﱃ از ﻣﺮز ﺑﲔ ﻋﺪم و وﺟﻮد ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﻫﻤﺮاه و
ﺑﺎ ﺟﻮﻫﺮ ﻋﺸﻖ ﻋَﺠﲔ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻻﺟﺮم آن ﺷﻮر و ﺷﯿﺪاﺋﯽ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ »اﻧّﺎ ﻟﻠّﻪ و ا ّﻧﺎ اﻟﯿﻪ راﺟﻌﻮن« و وﺻﺎل

ﻣﺠﺪّد ﭼﻮن ﭼﺮاﻏﯽ ،ﺷﺐ ﺑﺸﺮﯾﺖ و ﻇﻠﻤﺖ و ﺗﻘﯿّﺪ را ﻫﻤﯿﺸﻪ روﺷﻦ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻪ ﺗﺎ در ﺳﲑ ﺻﻌﻮدی راﻫﯽ ﺳﺮ ﻣﻨﺰل
وﺻﺎل ﮔﺮدد؛ و ﭼﻮن اﯾﻦ ﭼﺮاغ درﺧﺸﺎن ﻋﺸﻖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﯽ ،دﻟﮕﺮﻣﯽ و ﺳﺮﻣﺴﺘﯽ آﻓﺮﯾﻦ اﺳﺖ و در ﻣﺬﻫﺐ ﻋﺎﺷﻘﺎن

 -٦۸اﻗﺘﺒﺎس ازﮐﺘﺎب ﻧﺒﻮغ ﺣﺎﻓﻆ ﺷﲑاز

 -٦۹ﻣﻼﻣﺘﯿّـﻪ ﻓﺮﻗﻪای ﻫﺴﺘﻨﺪﮐﻪ در ﻧﻬﺎن ﺑﻪ ﺗﻘﻮی و ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ و در ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻼف آﻧﺮا ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

 -۷۰ﻗﻄﺐ ﻫﻔﺘﻢ ﺟﻨﺎب ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﻏﺰّاﱃ از ﻓﻘﻬﺎی ﺑﺰرگ ﺑﻮد .در اﺑﺘﺪأ ﺟﻮاﻧﯽ در ﻣﺪرﺳﮥ ﻧﻈﺎﻣﯿﻪ ﺑﻐﺪاد درس ﻣﯽﮔﻔﺖ

ﺗﺎ وﯾﺮا ﺑﺎ ﺷﯿﺦ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻧﺴﺎج اﺗّﻔﺎق ﻣﻼﻗﺎت اﻓﺘﺎد .دل ﺳﺮﭙدهٔ وی ﺷﺪ و ﺑﺮ دﺳﺖ او ﺗﻮﺑﻪ و ﺗﻠﻘﲔ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺗﺤﺖ ﺗﺮﺑﯿﺖ او ﺑﻪ ﮐﻤﺎل رﺳﯿﺪ ﺗﺎ
ﺑﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ اﻟﺨﻠﻔﺎﺋﯽ و ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﺮﺷﺪ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺎﺋﻞ آﻣﺪ.
ﺟﻨﺎﺑﺶ را ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت و رﺳﺎﺋﻠﯽ ﺑﯽﻧﻈﲑی اﺳﺖ؛ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﻪ رﺳﺎﻟﮥ ﺳﻮاﻧﺢ و ﻟُﺒﺎب اﻻِﺣﯿﺎء و اﻟﺬّﺧﲑة ﻓﯽ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﺼﲑة و ﻏﲑه ﻣﺪّت ﺳﯽ
ﺳﺎل ارﯾﮑﻪ ارﺷﺎد ﺑﻪ وﺟﻮد او ﻣﺰﯾّﻦ ﺑﻮد و در ﺳﻨﻪ  ۵۱۷ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی ﺧﺮﻗﻪ ﺗﻬﯽ ﻓﺮﻣﻮد.
ﮏ رُوْﯾﺘﯽ ﻓﯽ
وی ﻓﺮﻣﻮد :ﺷﯿﺦ ﻣﻦ ﺷﯿﺦ اﺑﻮﺑﮑﺮ در ﻣﻨﺎﺟﺎت ﻋﺮض ﮐﺮد؛ اِﻟٰﻬﯽ ﻣَﺎ اﻟﺤِﮑﻤﺔُ ﻓﯽ ﺧِﻠْﻘَـﺘﯽ ،ﺟﻮاب دادﻧﺪ اَﻟْﺤِﮑﻤﺔُ ﻓﯽ ﺧِﻠﻘَـﺘِ َ
ﻣﺮآةِ روﺣِﮏَ ﻓﯽ ﻗَﻠْﺒَﮏ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺪاﯾﺎ ﭼﻪ ﺣﮑﻤﺖ در ﺧﻠﻘﺖ ﻣﻦ ﺑﻮد؟ ﺟﻮاب دادﻧﺪ :ﺣﮑﻤﺖ ﺧﻠﻘﺖ ﺗﻮ دﯾﺪن ﻣﻦ در آﺋﯿﻨﻪ روﺣﺖ و

دﺧﻮل ﻣﺤﺒّﺖ در ﻗﻠﺒﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

 -۷۱در اﯾﻨﺠﺎ ﻋﺸﻖ راﮐﺐ و روح ﻣﺮﮐﺐ اﺳﺖ.

٦۷

اﯾﻦ ﻣﯽ ﮐﻪ ﻏﻠﺒﺎت ﻋﺸﻖ اﺳﺖ ﺣﺮام ﻧﯿﺴﺖ ۷۲،ﭘﺲ ﺗﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﮐﻪ وادی ﺛﺎﺑﺖ و داﺋﻢ اﺳﺖ آدﻣﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ در

ذوق و ﻧﺸﺎط ﺑﻮده و داﺋﻤﺎً ﻟﺒﺶ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﺮ و ﺗﺎزه و از ﻣﺴﺘﯽ آن ﺳﺮﺧﻮش اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻓﺮﻣﻮد:
ﻋﺸﻖ از ﻋﺪم از ﺑﻬﺮ ﻣﻦ آﻣﺪ ﺑﻮﺟﻮد

ﻣﻦ ﺑﻮدم ﻋﺸﻖ را ،زﻋﺎﻟﻢ ﻣﻘﺼﻮد

از ﺗﻮ ﻧَﺒـُﺮم ﭼﻮن ﻧَـﺒُﺮد ﺑﻮی زﻋﻮد

روز و ﺷﺐ و ﺳﺎل و ﻣﻪ ﻋﻠﲑﻏﻢ ﺣﺴﻮد

ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺸﻖ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﻦ »روح اﻟﻬﯽ اﻧﺴﺎن« از ﺳﺮﭼﺸﻤﮥ ذات و از ﻣﺤﻞ ﻏﲑت ﭘﺮﺗﻮ ﺣﺴﻦ اﻟﻬﯽ ﻋﻠّﺖ وﺟﻮدی
ﻞ ﺧﻮد ﻧﺰول و
ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺼﻮرت ﯾﮏ ﻧﻤﻮد وﺟﻮدی ﻇﻬﻮر ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﻓﻌﻠﯿّﺖ درآﻣﺪ و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﻦ ذات ﻣﻄﻠﻖ از ﻣﺤ ّ

ﺗﺒﺪﯾﻞ و در ﺻﻮر اﺳﻤﺎء و ﻣﻈﻬﺮ ذات ﺣﻖّ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﻋﺸﻖ در وی ﻇﻬﻮر ﯾﺎﻓﺖ.

ﺣﺎل ﭼﻮن ﻏﺮض و ﻣﻘﺼﻮد از آﻓﺮﯾﻨﺶ ﻋﺸﻖ ،ﻣﻦ ﺑﻮدم؛ از ﺗﻮ ﻋﺸﻖ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮﯾﺶ ﻗﻄﻊ ﻧﮑﻨﻢ ﺗﺎ ﻣﻨﯽ و ﺗﻮﺋﯽ ﺣﺎﺻﻞ
ﻧﺸﻮد و ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻮی ﺧﻮش از ﻋﻮد و روز و ﺷﺐ و ﺳﺎل و ﻣﺎه از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻧﮕﺮدﻧﺪ ،ﻣﻦ ﻣﻘﯿّﺪ ﻫﻢ از ﻣﻄﻠﻖ ﺟﺪا
ﻧﺸﻮم ﺑﺎ وﺟﻮدﯾﮑﻪ ﺣﺴﻮد »ﺷﯿﻄﺎن« و ﻣﺼﺎدﯾﻖ آن ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ از ﻋﺸﻖ ﺑﮕﺴﻠﻢ.

۷۳

ﺧﻼﺻﮥ ﮐﻼم ﻣﺤ ّﺒﺖ و

ﻋﺸﻖ از ﺻﻔﺎت وﺟﻮد اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﺮﮐﺠﺎ ﮐﻪ وﺟﻮد ﺑﺮود ﻣﺤﺒّﺖ و ﻋﺸﻖ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﻨﻔﮏ ﻧﺸﻮد.

زﻓﻮق اﻟﻌﺮش ﺗﺎ ﺗﺤﺖاﻟﺜّﺮی ﻋﺸﻖ

ﭘﯿﻤﱪ ﻋﺸﻖ و دﯾﻦ ﻋﺸﻖ و ﺧﺪا ﻋﺸﻖ

ﺑﯿﺎن ﻋﺸﻖ ﺗﻮﺳّﻂ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺟﻼلاﻟﺪّﯾﻦ ﻣﺤﻤّﺪ ﺑﻠﺨﯽ روﻣﯽ
در اﯾﻨﺠﺎ اﯾﻦ ﻓﺼﻞ را ﺑﯿﺎن اﺷﻌﺎری ﭼﻨﺪ از ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺟﻼلاﻟﺪّﯾﻦ ﻣﺤﻤّﺪ ﺑﻠﺨﯽ روﻣﯽ رﺣﻤﺔاﻟﻠّﻪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻋﺸﻖ
ﺳﺮوده اﺳﺖ ﺧﺘﻢ ﻣﯽﮐﻨﻢ:
ﻋﺸﻖ

ز

اوﺻﺎف

ﺧﺪای

ﺑﯽﻧﯿﺎز

ﻋﺎﺷﻘﯽ
در

ﻋﺸﻖ ﭼﻮن واﻓﯽ اﺳﺖ واﻓﯽ ﻣﯿﺨﺮد

ﺑﺎ ﻣﺤﻤّﺪ ﺑﻮد ﻋﺸﻖ ﭘﺎک ﺟﻔﺖ

ﺑﺮ

ﺣﺮﯾﻒ

ﻏﲑ

او

ﺑﯿﻮﻓﺎ

ﺑﺎﺷﺪ

ﻣﯽ

ﻣﺠﺎز

ﻧﻨﮕﺮد

ﺑﻬﺮ ﻋﺸﻖ او را ﺧﺪا ﻟﻮﻻک ﮔﻔﺖ

ﻋﺸﻖ ﻣﺴﺘﺴﻘﯽ اﺳﺖ ﻣﺴﺘﺴﻘﯽ ﻃﻠﺐ

در ﭘﯽ ﻫﻢ آن و اﯾﻦ ﭼﻮن روز و ﺷﺐ

ﻋﺸﻖ ﻗﻬّﺎر اﺳﺖ و ﻣﻦ ﻣﻘﻬﻮر ﻋﺸﻖ

ﭼﻮن ﻗﻤﺮ روﺷﻦ ﺷﺪم از ﻧﻮر ﻋﺸﻖ

ﻣﻘﺼﺪ او ﺟﺰ ﮐﻪ ﺟﺬب ﯾﺎر ﻧﯿﺴﺖ

ﻋﺸﻖ را ﺑﺎ ﭘﻨﺞ و ﺑﺎ ﺷﺶ ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ

ﻋﺸﻖ آن زﻧﺪه ﮔﺰﯾﻦ ،ﮐﻮ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ

از ﺷﺮاب ﺟﺎنﻓﺰاﯾﺖ ﺳﺎﻗﯽ اﺳﺖ

ﻋﺸﻖ آن ﺷﻌﻠﻪ اﺳﺖ ﮐﻮ ﭼﻮن ﺑﺮ ﻓﺮوﺧﺖ

ﻫﺮ ﭼﻪ ﺟﺰ ﻣﻌﺸﻮق ﺑﺎﻗﯽ ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻮﺧﺖ

ﻋﺸﻖ

اﻣﺜﺎﻟﺖ

ﻋﺸﻘﻬﺎﺋﯽ

۷٤

ﮐﺰ

دﻫﺪ

ﭘﯽ

ﺗﺎ

رﻧﮕﯽ

ﭼﻮن ﺑﺒﺎزی ﻋﻘﻞ در ﻋﺸﻖ ﺻﻤﺪ

ﻫﻔﺘﺼﺪ

ﻋﺸﻖ

ﺑﻮد

ﻧﺒﻮد

ﻋﺎﻗﺒﺖ

ﻧﻨﮕﯽ

ﺑﻮد

ﻋﺸﻖ ﺑﺎ ﺻﺪ ﻧﺎز ﻣﯽآﯾﺪ ﺑﺪﺳﺖ

ﻋﺸﻖ را ﺻﺪ ﻧﺎز و اﺳﺘﮑﺒﺎر ﻫﺴﺖ

واﻗﻒ اﯾﻦ ﺳﺮّ ﺑﺠﺰ ﺧﺎﻟﻖ ﻧﺸﺪ

ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺑﺮ ﻏﲑ ﺣﻖ ﻋﺎﺷﻖ ﻧﺸﺪ

ﭼﻮن ﺑﺮون ﺷﺪ ﺟﺎن ﭼﺮاﯾﺶ ﻫﺸﺘﻪای

اﯾﮑﻪ ﺑﺮ ﺻﻮرت ﺗﻮ ﻋﺎﺷﻖ ﮔﺸﺘﻪای

-۷۲ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﯽ ذوق و ﺷﻮق و ﻏﻠﺒﺎت و ﭘﲑوزی ﻋﺸﻖ اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻮﻟﻮی ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ.
اَﻟﻠّﻪ اَﻟﻠّﻪ ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻋﺎرف ﮔﻔﺖ ﻣﯽ

ﭘﯿﺶ ﻋﺎرف ﮐِﯽ ﺑﻮد ﻣﻌﺪوم ﺷﯿﺊ

ﻓﻬﻢ ﺗﻮ ﭼﻮن ﺑﺎدهٔ ﺷﯿﻄﺎن ﺑﻮد

ﮐﯽ ﺗﺮا ﻓﻬﻢ ﻣﯽ رﺣﻤﺎن ﺑﻮد

 -۷۳اﻗﺘﺒﺎس از ﺟﻠﺪ دوّم ﮐﺘﺎب آﯾﺎت ﺣﺴﻦ و ﻋﺸﻖ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻓﻘﲑ ﻋﺎرف و داﻧﺸﻤﻨﺪ آﻗﺎی دﮐﱰ ﺣﺸﻤﺖاﻟﻠّﻪ رﯾﺎﺿﯽ.

 -۷٤آﯾﮥ ﻣﺒﺎرﮐﮥ  ۱۶۰از ﺳﻮرهٔ اﻧﻌﺎم

٦۸

ﺻﻮرﺗﺶ ﺑﺮﺟﺎﺳﺖ اﯾﻦ ﺳﲑی زﭼﯿﺴﺖ

ﻋﺎﺷﻘﺎ واﺟﻮ ﮐﻪ ﻣﻌﺸﻮق ﺗﻮ ﮐﯿﺴﺖ

ﻣﺬﻫﺐ ﻋﺎﺷﻖ زﻣﺬﻫﺐﻫﺎ ﺟﺪاﺳﺖ

ﻋﺎﺷﻘﺎن را ﻣﺬﻫﺐ و ﻣﻠّﺖ ﺧﺪاﺳﺖ

ﻋﺎﺷﻘﺎن را ﺷﺪ ﻣﺪرّس ﺣﺴﻦ دوﺳﺖ

دﻓﱰ و درس ﺳﺒﻘﺸﺎن روی اوﺳﺖ

ﻋﺎﺷﻘﺎن را ﻫﺴﺖ ﺑﯽﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺳﻮد

ﻋﺎﺷﻘﺎن را ﮐﺎر ﻧﺒﻮد ﺑﺎ وﺟﻮد

ﭼﻮن ﺑﻪ ﻋﺸﻖ آﯾﻢ ﺧﺠﻞ ﮔﺮدم زآن

ﻫﺮ ﭼﻪ ﮔﻮﯾﻢ ﻋﺸﻖ را ﺷﺮح و ﺑﯿﺎن

ﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﻔﺴﲑ زﺑﺎن روﺷﻨﮕﺮ اﺳﺖ

ﻟﯿﮏ ﻋﺸﻖ ﺑﯽزﺑﺎن روﺷﻨﱰ اﺳﺖ

ﭼﻮن ﻗﻠﻢ اﻧﺪر ﻧﻮﺷﱳ ﻣﯽﺷﺘﺎﻓﺖ

ﭼﻮن ﺑﻪ ﻋﺸﻖ آﻣﺪ ﻗﻠﻢ ﺑﺮﺧﻮد ﺷﮑﺎﻓﺖ
ﻫﻢ ﻗﻠﻢ ﺑﺸﮑﺴﺖ و ﻫﻢ ﮐﺎﻏﺬ درﯾﺪ

ﭼﻮن ﻗﻠﻢ در وﺻﻒ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ رﺳﯿﺪ

ﺗﺮﻗّﯽ و ﺗﻌﺎﱃ ﺑﺸﺮ در ﻫﺮﮐﺎر ﻣﻮﻗﻮف ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ،ﺳﻌﯽ و ﺟﺪﯾﺖ و اﻃﺎﻋﺖ از اﺳﺘﺎدﮐﺎﻣﻞ ﻫﺮ زﻣﺎﻧﺴﺖ
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺑﺎﻃﻦ و ﺗﺰﮐﯿﻪ ﻧﻔﺲ و ﺻﻔﺎی دل ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺧﺘﯿﺎر ﺑﺰرﮔﺎن و راه داﻧﺎن اﯾﻦ راه ﻗﺮار

ﮔﺮﻓﺖ ۷٥و اﻃﺎﻋﺖ اواﻣﺮ آن ﺑﺰرﮔﻮاران را از دل و ﺟﺎن ﻧﻤﻮد ﺗﺎ روﺷﻨﺎﺋﯽ ﮐﺎﻣﻞ در دل ﺣﺎﺻﻞ و ﺑﺠﺎی رذاﺋﻞ

ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در وﺟﻮد اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﻓﻀﺎﺋﻞ رﺣﻤﺎﻧﯽ و ﺧﺼﺎﺋﻞ ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ ﻗﺮارﮔﲑد.

اﯾﻦ ﻗﺎﺋﺪه و اﺻﻞ ﮐﻠّﯽ از اوّل ﺧﻠﻘﺖ ،و اﯾﻦ رﺳﻢ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ از روز ازل ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ و ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻨﺎن
دل ﺑﮑﻒ ﺻﺎﺣﺒﺪﱃ ﺑﺰرﮔﻮار دادﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺎج ﻓﻘﺮ ﻣﺤﻤّﺪی )ص( و ﺳﺮﯾﺮ ﻣﺴﻨﺪ ﻃﺮﯾﻘﺖ ﻋﻠﻮی ﷷ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺖ در ﺳﺮ ﻣﻦ ﺟﺰ ﻫﻮای ﺧﺪﻣﺖ او

ﺑﺠﺎن ﭘﲑ ﺧﺮاﺑﺎت و ﺣﻖّ ﺻﺤﺒﺖ او

در اﯾﻨﺠﺎ اﺷﻌﺎری ﮐﻪ در ﻧَﻌﺖ ﭘﲑ ﺑﺰرﮔﻮار ﺳﺮوده ﺷﺪه ﺑﺎﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ:
ﺗﺎﺑﻨﺪه

ﺗﺎﺑﻨﺪه

ﺷﺪم

ﻓﺨﺮ

ﻣﻬﺮ دل از آن ﻣﺎه ﺑﺮﯾﺪن ﻧﺘﻮاﻧﻢ

ﺟﻬﺎﻧﻢ

ﺳﺮ در ره او ﺑﺎﺧﱳ آﺳﺎﯾﺶ ﺟﺎﻧﻢ

ﺑﺮده زدﻟﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺗﺎب و ﺗﻮاﻧﻢ

ﺗﺎﺑﻨﺪهٔ ﺗﺎﺑﻨﺪه ﺷﺪم ﻓﺨﺮ ﺟﻬﺎﻧﻢ

ﺷﺐ ﺗﲑﮔﯽ اﻧﺪوﺧﺘﻪ از ﻣﻮی ﺳﯿﺎﻫﺶ

ﺧﻮر روﺷﻨﯽ اﻓﺮوﺧﺘﻪ از روی ﭼﻮ ﻣﺎﻫﺶ

ﻧﺒﻮد ﭼﻮ دو اﺑﺮوش ﮐﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮔﻤﺎﻧﻢ

آﻫﻮ ﻧﮕﻪ آﻣﻮﺧﺘﻪ از ﻃﺮﻓﻪ ﻧﮕﺎﻫﺶ

ﺗﺎﺑﻨﺪهٔ ﺗﺎﺑﻨﺪه ﺷﺪم ﻓﺨﺮ ﺟﻬﺎﻧﻢ

ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺮﺳﺪ ﻓﻀﻞ و ﮐﻤﺎﱃ ﺑﻪ ﮐﻤﺎﻟﺶ

ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﻮد ﺣﺴﻦ و ﺟﻤﺎﱃ ﭼﻮ ﺟﻤﺎﻟﺶ

او ﺟﺎن ﺟﻬﺎﻧﻢ ﺑﻮد و روح و رواﻧﻢ

ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺘﻮان ﯾﺎﻓﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ و ﻫﻤﺎﻟﺶ

ﺗﺎﺑﻨﺪهٔ ﺗﺎﺑﻨﺪه ﺷﺪم ﻓﺨﺮ ﺟﻬﺎﻧﻢ

ﻞ ﮐﺮﻣﺶ ﺳﺎﯾﻪ ﻓﮑﻦ ﺑﺮ ﺳﺮ دﻧﯿﺎ
ﻇ ّ

ﺳﺤﺮ ﺳﺨﻨﺶ ﻫﻢ ﻧﻔﺲ ﻣﻌﺠﺰ ﻋﯿﺴﲐ

وان درﮔﻪ ﻟﻄﻒ و ﮐﺮﻣﺶ ﮐﻬﻒ اﻣﺎﻧﻢ

اﻧﺪر ﻃﻠﺒﺶ اﻫﻞ دل و ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻘﺒﯽ

ﺗﺎﺑﻨﺪهٔ ﺗﺎﺑﻨﺪه ﺷﺪم ﻓﺨﺮ ﺟﻬﺎﻧﻢ

در ﻋﺎﻟﻢ ﺟﺎن و دل ﻣﺎ دﻟﱪ و ﺟﺎﻧﺎن

اوﮐﯿﺴﺖ رﺿﺎی ﻋﻠﯽ وﺷﺎه و دل و ﺟﺎن

داﻧﻨﺪه

ﺑﺨﺸﻨﺪه اﯾﻤﺎن ﺑﻮد و ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮﻣﺎن

اﺳﺮار

دل

و

ﺗﺎﺑﻨﺪهٔ ﺗﺎﺑﻨﺪه ﺷﺪم ﻓﺨﺮ ﺟﻬﺎﻧﻢ

ﻣﺮغ دل ﻣﻦ ﺟﺰ ﺑﻪ ﻫﻮاﯾﺶ ﻧﺰﻧﺪ ﺑﺎل

راز

ﻧﻬﺎﻧﻢ

دﺳﺖ ﻣﻦ و داﻣﺎن وﻻﯾﺶ ﺑﻬﻤﻪ ﺣﺎل

 -۷٥اﻗﺘﺒﺎس ازﮐﺘﺎب ﻧﺒﻮغ ﺣﺎﻓﻆ ﺷﲑاز و ﻧﻮر اﺷﻌﺎرش ﺑﻘﻠﻢ ﻋﺎرف ﺑﺰرﮔﻮار آﻗﺎی رﺿﺎ ﻧﻮر ﻧﻌﻤﺖاﻟﻠّﻬﯽ

٦۹

ﺟﺰ دﺳﺖ ﻋﻠﯽ ﻋﻘﺪه ﮔﺸﺎﯾﻨﺪه ﻧﺪاﻧﻢ

واﺑﺴﺘﻪ وﻻﯾﺶ ﺑﻪ وﻻی ﻋﻠﯽ و آل

ﺗﺎﺑﻨﺪهٔ ﺗﺎﺑﻨﺪه ﺷﺪم ﻓﺨﺮ ﺟﻬﺎﻧﻢ

او ﺑﻨﺪهٔ ﯾﺰدان ﺑﻮد و ﭘﲑو ﻗﺮآن

ﭘﺮوردهٔ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻮد و زادهٔ ﺳﻠﻄﺎن

ﻓﺨﺮ ﻋﻠﯿﺶ ﺗﺎﺑﺪ از ﭼﻬﺮهٔ ﺗﺎﺑﺎن

ﺟﺰ او ﻧﺒﻮد ﭘﲑ ﻣﻦ و ﻗﻄﺐ زﻣﺎﻧﻢ

ﺗﺎﺑﻨﺪهٔ ﺗﺎﺑﻨﺪه ﺷﺪم ﻓﺨﺮ ﺟﻬﺎﻧﻢ

ﻟﻄﻒ و ﮐﺮﻣﺶ ﺿﺎﻣﻦ ﻓﺮدای ﻣﻮﻓّﻖ

او در دو ﺟﻬﺎن ﺳﺮور و ﻣﻮﻻی ﻣﻮّﻓﻖ

ﺟﺰ وﺻﻒ ﺻﻔﺎﺗﺶ ﻧﺒﻮد ورد زﺑﺎﻧﻢ

ﺟﺰ وﺻﻞ رﺧﺶ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻤﻨّﺎی ﻣﻮﻓّﻖ

ﺗﺎﺑﻨﺪهٔ ﺗﺎﺑﻨﺪه ﺷﺪم ﻓﺨﺮ ﺟﻬﺎﻧﻢ

۷٦

ﺷﻌﺮ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﺎه ﭘﲑ ﺑﺰرﮔﻮار ﺣﻀﺮت آﻗﺎی رﺿﺎﻋﻠﯿﺸﺎه ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻘﲑ ﻣﺤﱰم و ﻋﺎﻟﯿﻘﺪر آﻗﺎی

ﮐﯿﻮﻣﺮث ﻏﻔّﺎری ﻣﺘﺨﻠّﺺ ﺑﻪ »ﮐﯿﺎن« ﺳﺮوده ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎﺳﺘﺤﻀﺎر ﺑﺮادران و ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.

۷۷

ای ﺷﺎه زﻣﺎن ﻣﻈﻬﺮ ﺣﻖ آﯾﺖ ﻗﺮآن

ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎن ﻗﺪوﻣﺖ ﺑﮑﻨﻢ ﺟﺎن

ﺟﻤﺎﻟﺖ

ﻗﺮﺑﺎن ﺑﺸﻮد ﺟﺎن ﻣﻦ و ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻘﲑان

زﯾﺒﺪ ﮐﻪ

اﮔﺮ

ﺑﻬﺮ

ﺗﻤﺎﺷﺎی

ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻠﻮهﮔﺮی رخ ﺑﻨﻤﺎﺋﯽ

ﮔﺮدﯾﺪه ﺧﻼﯾﻖ ﺑﻪ رﻫﺖ واﻟﻪ و ﺣﲑان

ای ﻗﻄﺐ زﻣﺎن ﺳﺮور دﯾﻦ ﭘﲑ ﻃﺮﯾﻘﺖ

ای ﻣﺨﺰن اﺳﺮار ﺧﺪا ای ﺷﻪ ﺧﻮﺑﺎن

ای از ﺗﻮ ﺑﭙﺎ ﮔﺸﺘﻪ ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ اﻣﮑﺎن

ای ﻧﻮر وﻻﯾﺖ زﺗﻮ ﮔﺴﱰده در آﻓﺎق
ای ﻣﺮﺛﯿﻪ و ﻗﺪر ﺗﻮ اﻓﺰون زﻫﻤﻪ ﮐﺲ

ای ﮔﺸﺘﻪ ﻣﻼﯾﮏ ﺑﻪ درت ﺣﺎﺟﺐ و درﺑﺎن

ای ﻣﺠﺮی ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻖ ای ﻣﺮﺷﺪ ﮐﺎﻣﻞ

ای ﮔﺸﺘﻪ ﺗﺮازوی ﻋﺪاﻟﺖ زﺗﻮ ﻣﯿﺰان

ای ﮔﺸﺘﻪ ﻣﺒﺪل زﺗﻮ ﻫﺮ ﮐﻔﺮ ﺑﻪ اﯾﻤﺎن

ای ﺑﺮ ﻫﻤﮥ ﮔﻢ ﺷﺪﮔﺎن ﻫﺎدی و رﻫﱪ

ای از ﺗﻮ ﻣﮑﻤّﻞ ﺷﺪه دﯾﺒﺎﭼﮥ ﻋﺮﻓﺎن

ای ﺟﻤﻠﮥ ارﮐﺎن ﺟﻬﺎن از ﺗﻮ ﻣﻨﻈّﻢ

زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﻬﻨﺸﺎه ﺗﻮﺋﯽ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﺷﺎﻫﺎن

ﺷﺎﻫﺎن ﺟﻬﺎن ﺑﺮ درت ای ﺷﺎه ﮔﺪاﯾﻨﺪ

 -۷٦اﺛﺮ ﻃﺒﻊ ﻓﻘﲑ داﻧﺸﻤﻨﺪ و ﺑﺰرﮔﻮار ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺼﺮتاﻟﻠّﻪ ارﺑﺎﺑﯽ ﻣﺘﺨﻠّﺺ ﺑﻤﻮﻓّﻖ ﮐﻪ از ﺷﻌﺮاء ﺑﺎ ذوق و ﺧﻮش ﻗﺮﯾﺤﻪ و
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎرز ﺧﲑ ﺧﻮاﻫﯽ و ﻧﯿﮑﻮﮐﺎری ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ و ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺮﺣﻮم ﺟﻨّﺖ ﻣﮑﺎن آﻗﺎی ارﺑﺎﺑﻌﻠﯽ ﺑﯿﺪﮔﻠﯽ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ»ره« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ارﺑﺎﺑﯽ در ﺳﺎل  ۱۲۹۹ﺷﻤﺴﯽ در ﺑﯿﺪﮔﻞ ﮐﺎﺷﺎن ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه و ازﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻋﺎﱃﻣﺮﺗﺒﻪ وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺳﺎل ۱۳۵۶
ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎﺋﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ .در ﻓﺮوردﯾﻦ  ۱۳۱۷ﺷﻤﺴﯽ ﺑﺸﺮف ﻓﻘﺮ در ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﻠﯿﻠﮥ ﻧﻌﻤﺖاﻟﻠّﻬﯽ ﺳﻠﻄﺎﻧﻌﻠﯿﺸﺎﻫﯽ ﻣﺸﺮّف ﺷﺪهاﻧﺪ

ﺑﺎ ﻃﺒﻊ ﻣﻨﻈﻮﻣﮥ ﭘﻨﺪ ﺻﺎﻟﺢ »ﺑﻨﺎم ﺻﺎﻟﺤﻨﺎﻣﻪ« ﺑﻬﺰﯾﻨﻪ ﺷﺨﺼﯽ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺠّﺎﻧﯽ آن ﺑﲔ ﻓﻘﺮا و ﻋﺪّهای از ﻏﲑ ﻓﻘﺮا ﺑﻘﺪر ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﺧﺪﻣﺘﯽ

ﺑﻌﺎﻟﻢ ﻓﻘﺮ ﻣﻌﻤﻮل ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ؛ ﻫﻤﭽﻨﲔ در ﻣﻮرد ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻧﻈﻢ دﻋﺎﻫﺎی ﮐﻤﯿﻞ ،ﻋﺮﻓﻪ ،ﺣﻀﺮت ﺳﯿﺪاﻟﺸّﻬﺪاء ﺳﻼماﻟﻠّﻪ ﻋﻠﯿﻪ و ﻣﻨﺎﺟﺎت ﺧﻤﺴﻪ
ﻋﺸﺮ ﺣﻀﺮت ﺳﺠّﺎد ﷷ ﮐﻪ دو ﺑﺎر در ﻫﻔﺖﻫﺰار ﺟﻠﺪ ﭼﺎپ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﻓﯿﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﻘﯿﻪ آﺛﺎر اﯾﺸﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺼﺎﺋﺪ ،ﻏﺰﻟﯿﺎت و

ﺳﺎﯾﺮ اﻧﻮاع ﺷﻌﺮ ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه و درﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻨﺎم دﯾﻮان ﻣﻮﻓّﻖ ﭼﺎپ و ﻣﻨﺘﺸﺮﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

ص دارم.
ﺗﺄﯾﯿﺪات و ﺗﻮﻓﯿﻘﺎت ﺑﯿﺸﱰ را از درﮔﺎه ﻗﺎدر ﻣﺘﻌﺎل درﺧﻮاﺳﺖ و اﻟﺘﻤﺎس دﻋﺎی ﺧﺎ ّ

 -۷۷ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﮐﯿﻮﻣﺮث ﻏﻔّﺎری ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺒﺎﺳﻘﻠﯽ ﻏﻔّﺎری در ﺳﺎل  ۱۳۱۷ﺷﻤﺴﯽ در ﯾﮑﯽ از روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اراک ﻣﺘﻮﻟّﺪ

ﺷﺪه؛ ﺗﺎ ﺳﻦّ  ۱۵ﺳﺎﻟﮕﯽ در ﻣﺤﻞّ ﺗﻮﻟﺪ و از آن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ در ﺗﻬﺮان ﺑﺎﺗﻔّﺎق اﺑﻮﯾﻦ ﻣﺤﱰم ﮐﻪ از ﻓﻘﺮای ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﻠﯿﻠﮥ ﻧﻌﻤﺖاﻟﻠﻬﯽ

ﺳﻠﻄﺎﻧﻌﻠﯿﺸﺎﻫﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻓﻘﺮی راه ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺳﺎل  ۱۳۴۵ﮐﻪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﺗﺸﺮﯾﻒ آوردﻧﺪ ﻧﺰد ﻣﻌﻈّﻢﻟﻪ ﺑﻪ
اﻓﺘﺨﺎر ﺗﺸﺮّف ﺑﻪ ﻓﻘﺮ ﻧﺎﺋﻞ آﻣﺪﻧﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻋﲔ ﻧﻮﺷﺘﮥ آﻗﺎی ﻏﻔﺎری ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﺷﻮد» :ﺑﻌﻠﺖ ﺑﯽﺧﱪی در وادی ﺟﻬﻞ ﺳﺮﮔﺮدان ﺑﻮدم
ﺗﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ دوم دﯾﻤﺎه  ۱۳۴۵ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺟﻨﺎﺑﺶ را ﮔﺮدن ﻧﻬﺎدم .از دوران ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺳﺮودن ﺷﻌﺮ و ﺣﻔﻆ اﺷﻌﺎر داﺷﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ

ﺗﻮﺟّﻪ و ﻋﻨﺎﯾﺎت ﻣﻮﻻی ﻣﻌﻈّﻢ در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﲑ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﺮودن اﺷﻌﺎر در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮدم و ﺑﺎ ﮐﺴﺐ اﺟﺎزه از ﻣﺤﻀﺮﺷﺎن ﺑﻪ
ﺗﮑﺜﲑ اﺷﻌﺎر ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺘﻢ«.

۷۰

ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ وﺟﻮدت ﺷﻮد اﯾﻤﻦ زﺑﻠﯿّﺎت

ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮش و ﭘﺎﯾﻨﺪه ﺑﻪ دوران

ﺗﺎﺑﻨﺪه ﺑﻮد ﻧﺎم ﺗﻮ زﯾﲊوی ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯽ

ﺗﺎﺑﻨﺪهﺗﺮ

درﺧﺸﺎن

ﺑﻨﻤﺎ ﻣﺪدی ﺑﺮ ﻣﻦ و ﺑﺮﮔﲑ زﺧﺎﮐﻢ

ﺑﻨﻤﺎ ﮐﺮﻣﯽ ﺑﺮ ﻫﻤﮕﺎن از ره اﺣﺴﺎن

ذﮐﺮت

ﺑﻪ

ﻋﻤﻮم

ﻓﻘﺮا

آﻣﺪه

واﺟﺐ

از

ﭘﺮﺗﻮ

ﺧﻮرﺷﯿﺪ

زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻬﺮ درد ﺑﻮد ذﮐﺮ ﺗﻮ درﻣﺎن

ﻣﺎ ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻘﲑان و ﺿﻌﯿﻔﺎن ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯿﻢ

ﺑﺎ ﮔﻮﺷﮥ ﭼﺸﻤﯽ ﻧﻈﺮی ﮐﻦ ﺑﻪ ﺿﻌﯿﻔﺎن

ﯾﮑﺒﺎر اﮔﺮ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻦ ﭘﺎ ﻧﻬﯽ از ﻟﻄﻒ

رﯾﺰم ﺑﻪ ﻗﺪﻣﻬﺎت ﮔﻞ و ﻻﻟﻪ و رﯾﺤﺎن

ﮐﯽ ﮐﻢ ﺷﻮد از ﻣﺮﺗﺒﻪ و ﻗﺪر ﺳﻠﯿﻤﺎن

ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻈﺮ اﻓﮑﻨﺪن در راه ﺑﻪ ﻣﻮری

ﯾﺎ آﻧﮑﻪ زﻣﻬﺮم ﺑﺴﻮی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺨﻮاﻧﯽ

ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﻦ ﺑﯽﺟﺎن ﻣﻦ از ﺷﻮق دﻣﺪ ﺟﺎن

ﺑﺎزآ و ﻗﺪم رﻧﺠﻪ ﮐﻦ از ﺑﻬﺮ ﺗﻤﺎﺷﺎ

ﺗﺎ ﺳَـﲑْ ﮐﻨﻢ ﻗﺎﻣﺘﺖ ای ﺳﺮو ﺧﺮاﻣﺎن

آن ﮐﻠﺒﮥ وﯾﺮاﻧﻪ ﺷﻮد روﺿﮥ رﺿﻮان

در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮ دل ﮐﻪ ﺗﻮ دﻟﱪ ﺑﻪ ﻧﻬﯽ ﭘﺎی

از ﻫﺠﺮ رﺧﺖ ای ﺷﻪ واﻻﮔﻬﺮ ﻣﻦ

اﺷﮑﻢ ﺑﻮد از دﯾﺪه ﺳﺮازﯾﺮ ﺑﺪاﻣﺎن

ﺑﺎ ذﮐﺮ ﺗﻮ ﻏﻔﺎری ﮐﻨﺪ ﻫﺮ ﺳﺨﻦ آﻏﺎز

ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﻮ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن

ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺼﺮتاﻟﻠّﻪ ارﺑﺎﺑﯽ ﻏﺰﱃ در ﻣﻮرد »ﭘﲑ ﻣﯽﻓﺮوش« ۷۸ﺳﺮودهاﻧﺪﮐﻪ ﻣﻄﻠﻊ آن ﺑﺎ ﺷﻌﺮ زﯾﺮ ﺷﺮوع
ﻣﯽﺷﻮد:

ﺑﺮ ﻏﲑ ﻣﺤﺮﻣﺎن در ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ ﺑﺴﺘﻪای

ای ﭘﲑ ﻣﯽﻓﺮوش ﭼﻪ زﯾﺒﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪای

زاریّ ﻣﺎ ﺑﺒﲔ و ﻧﺰاری ﻣﺎ ﺑﺒﲔ

ﺑﻨﻤﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺟﺎن و دل زار و ﺧﺴﺘﻪای

از دﺳﺖ رﻓﺘﻪای و زﭘﺎ اوﻓﺘﺎدهای

از ﻏﲑ دوﺳﺖ رﺷﺘﮥ اﻟﻔﺖ ﮔﺴﺴﺘﻪای

ﺗﲑ ﻧﮕﺎه ﺗﺴﺖ ﮐﻪ دﻟﻬﺎ ﮐﻨﺪ ﺷﮑﺎر

ﮐﯽ ﺟﺎن زدﺳﺖ ﺗﻮ ﺑﺮد از ﺗﲑ ﺟﺴﺘﻪای

ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﻮﻓّﻖ از ﺗﻮ ﺑﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪی از رﺿﺎ

دﻟﺠﻮﺋﯽﯾﯽ ﮐﻨﯽ زﯾﮑﯽ دﻟﺸﮑﺴﺘﻪای

ﺧﺎﱃ زﻣﯽ ﭘﯿﺎﻟﻪ و ﺳﺎﻏﺮ ﺷﮑﺴﺘﻪای

ﻣﺎ ﮐﯿﺴﺘﯿﻢ ﺳﺎﻟﮏ در راه ﻣﺎﻧﺪهای

ﺷﲑﯾﻦ ﮐﻨﯽ ﺗﻮ ﻣﯿﻮهٔ ﻫﺮ ﺗﻠﺦ ﻫﺴﺘﻪای

ای ﺑﺎﻏﺒﺎن ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻧﻮر ﺟﺎن

ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺑﺎده ﮐﻦ زﻫﻤﻪ ﺑﻨﺪ رﺳﺘﻪای

ﺟﺰ ﺑﻨﺪ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺣﻖ ای ﭘﲑ ﻣﯽﻓﺮوش

 -۷۸از ﻧﻈﺮ ﺗﺼﻮّف و ﻋﺮﻓﺎن ﺣﻀﺮت اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ را ﺑﻪ اﺳﺎﻣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ :ﻗﻄﺐ ،ﻋﺎﻟﻢ رﺑّﺎﻧﯽ ،آﺋﯿﻨﻪ ،ﺳﺎﻗﯽ ،ﻣﺮﺷﺪ،
واﺻﻞ ،ﭘﲑ ﻣﯽﻓﺮوش:
ﺗﺮک و ﻫﻨﺪو در ﻣﻦ آن ﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ اوﺳﺖ

ﮔﻔﺖ ﻣﻦ آﺋﯿﻨﻪام ﻣﺼﻘﻮل دوﺳﺖ

۷۱

ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎ

۷۲

ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺴﻮی ﺑﯿـﺮوت
ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ اﺳﱰاﺣﺖ در ﻓﺮودﮔﺎه ﺟﺪّه آﻗﺎی اﺣﺘﺸﺎﻣﯽ ﺷﺮﻓﯿﺎب ﺷﺪﻧﺪ.در ﺳﺎﻋﺎ ﭘﻨﺞ و ﭘﻨﺞ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺴﻤﺖ
ﺑﲑوت ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ و دوﺳﺎﻋﺖ و ده دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻔﺮودﮔﺎه ﺑﲔاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﲑوت رﺳﯿﺪﯾﻢ .در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ده ﺷﺐ
ﺑﻮﻗﺖ ﺑﲑوت ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﺪﯾﻢ و در ﻃﺒﻘﮥ دوم در اﻃﺎﻗﻬﺎی  ،۲۱۹ ،۲۱۸ ،۲۱۴ﻣﻨﺰل ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ

در اﻃﺎق  ۲۱۹اﺳﱰاﺣﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ.

ﻋﺰﯾﻤﺖ ﺑﻪ آﺗﻦ »ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﭼﻬﺎرم ﻓﺮوردﯾﻦ «۱۳۴۹

ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ و ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ و ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻌﻈّﻢﻟﻪ ﺑﻪ ﮐﻨﺎر درﯾﺎ رﻓﺘﯿﻢ ،ﻫﻮای ﺑﲑوت ﺑﺴﯿﺎر
ﺻﺎف و ﺷﻔّﺎف و ﻣﻌﺘﺪل ﺑﻮد .ﺷﻬﺮ ﺑﲑوت ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻟﺒﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ از زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻤﺪن ﺷﺮﻗﯽ و ﻏﺮﺑﯽ را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ آﻣﯿﺨﺘﻪ دارد .ﭘﺲ از ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﺣﻮاﱃ ﺳﺎﻋﺖ ﯾﺎزده

و ﻧﯿﻢ ﺑﻔﺮودﮔﺎه ﺑﲑوت و در ﺳﺎﻋﺖ دوازده و ﻧﯿﻢ ﺑﻄﺮف آﺗﻦ ﭘﺮواز ﻧﻤﻮدﯾﻢ.
ﮐﺸﻮر ﻟﺒﻨﺎن

اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺳﺎﺑﻘﺎً از ﺗﻮاﺑﻊ ﺣﮑﻮت ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮده و ﻋﺒﺎرت از ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ زﻣﲔ و ﯾﮑﺮﺷﺘﻪ ﺟﺒﺎﱃ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎﺣﻞ

ﻏﺮﺑﯽ ﻣﺪﯾﱰاﻧﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه و ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺴﺎﺣﺖ آن ﺣﺪود  ۶۰۰/۱۰ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﻣﺮﺑّﻊ و زﺑﺎن راﯾﺞ آﻧﻬﺎ ﻋﺮﺑﯽ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺬاﻫﺐ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺣﺪود ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ ،ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺣﺪود ﺳﯽ و ﭼﻬﺎر درﺻﺪ و ﺳﺎﯾﺮ

ﻣﺬاﻫﺐ ﺣﺪود ﺷﺎﻧﺰده درﺻﺪ و ﭼﻮن اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن اﺳﺖ از اﯾﲊو رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر از ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮد
ﺿﻤﻨﺎً رﺋﯿﺲﻣﺠﻠﺲ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺷﯿﻌﻪ و رﺋﯿﺲدوﻟﺖ از ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻫﻞ ﺳﻨّﺖ ﺗﻌﯿﲔ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺷﯿﻌﻪ ﻟﺒﻨﺎن ﮐﻪ ﺣﺪود رﺑﻊ ﺟﻤﻌﯿّﺖ آن ﮐﺸﻮر را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻫﻞ ﺳﻨّﺖ ﺑﯿﺸﱰ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و

ﻏﺎﻟﺒﺎً در ﺟﺒﻞ ﻋﺎﻣﻞ و در ﺣﺪود ﺑﻠﻌﺒﮏ ﺳﮑﻮﻧﺖ دارﻧﺪﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻮﻟّﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ زﯾﺮا آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ وﻻﯾﺖ
اﻣﲑاﻟﻤﺆﻣﻨﲔ ﻋﻠﯽ ﷷ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﮐﻠﻤﮥ ﻟﺒﻨﺎن از ﻟﻐﺎت ﺳﺎﻣﯽ ﻗﺪﯾﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻋﱪاﻧﯿﻬﺎ آن را ﻟﺒﻨﻮن و آﺷﻮرﯾﺎن ﻟﺒﻨﺎﻧﻮ و ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن و روﻣَـﻨْﻬﺎ »روﻣﯿﻬﺎ«

آﻧﺮا ﻟﯿﺒﺎﻧﻮس ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺳﻔﯿﺪ و ﺑﺨﻮر ۷۹را دارد ﭼﻮن ﻗﻠﻪﻫﺎی ﺟﺒﺎل از ﺑﺮف ،ﺳﻔﯿﺪ و ﮐﻮﻫﻬﺎی آن ﻧﯿﺰ
ﺑﻮاﺳﻄﻪ اﻧﻮاع درﺧﺘﺎن ﺑﻮی ﺧﻮش دارد.
در زﻣﺎﻧﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻟﺒﻨﺎن ﺟﺰو زﻣﯿﻨﻬﺎی ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ ﻓﻨﯿﻘﯿﻬﺎ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ .از ﻗﺮن ﻫﻔﺪﻫﻢ ﺗﺎ

ﯾﺎزدﻫﻢ ﻣﯿﻼدی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻧﻔﻮذ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻋﺎﻗﺒﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻧﻬﺎ ادﻏﺎم ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ.

در ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﻗﺒﺎﺋﻞ اوّﻟﯿﻪ ﻟﺒﻨﺎن را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻋﯿﺴﻮﯾﺎن وارد ﺟﻨﮓ ﺷﻮﻧﺪ .در ﺳﺎل
 ۱۸۶۰ﻣﯿﻼدی ﺟﻨﮓ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺷﺪﯾﺪی اﯾﺠﺎد ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﻗﺘﻞ ﻋﺎم  ۲۵۰۰ﻋﯿﺴﻮی؛ ﻓﺮاﻧﺴﻮﯾﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﺪّت ﯾﮑﺴﺎل

ﻟﺒﻨﺎن را ﺑﺘﺼﺮّف ﺧﻮد در آوردﻧﺪ وﱃ از ﺳﺎل  ۱۸۶۴ﺗﺎ  ۱۹۱۴دوﻟﺖ ﻣﻮ ّﻗﺖ ﻟﺒﻨﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ و اداره اﻣﻮر را ﺗﺤﺖ
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻤﯽ ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ.

ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺑﲔاﻟﻤﻠﻞ اوّل ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺣﮑﻢ ﻗﯿﻤﻮﻣﺖ ﺑﺮای ﺳﻮر ّﯾﻪ و ﻟﺒﻨﺎن را از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻠﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮد .ﻓﺮاﻧﺴﻮﯾﻬﺎ
 -۷۹ﻫﺮ ﻣﺎد ّه ﺻﻤﻐﯽ ﮐﻪ ﭼﻮن آﻧﺮا در آﺗﺶ رﯾﺰﻧﺪ ﺑﻮی ﺧﻮش دﻫﺪ آﻧﺮا ﺑﺨﻮر ﮔﻮﯾﻨﺪ.

۷۳

در ﺳﺎل  ۱۹۲۰ﺟﻬﺖ ﻧﻔﻮذ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺳﻮرﯾﻪ ،ﻣﺮزﻫﺎی ﻟﺒﻨﺎن را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮده و ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺗﺤﺖ
ﮐﻨﱰل ﻓﺮاﻧﺴﻪ در آﻧﺠﺎ ﺑﻮﺟﻮد آوردﻧﺪ؛ ﻟﯿﮑﻦ ﮐﺸﻮر ﻟﺒﻨﺎن اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮد را در  ۲۶ﻧﻮاﻣﱪ  ۱۹۴۱ﺑﺪﺳﺖ آورد.

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﻟﺒﻨﺎن از ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ ،زﯾﺘﻮن ،اﻧﮕﻮر ،اﺑﺮﯾﺸﻢ ،اﻧﻮاع ﻣﯿﻮهﺟﺎت؛ وﮐﺎﻻﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ آن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از

ﻣﯿﻮه ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺮﮐﺒﺎت ،ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ،ﻓﻠﺰّات ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ ،ﻓﺮاوردهﻫﺎی داﻣﯽ ،ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت و ﻏﲑه.

ﻋﺰﯾﻤﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺳﻮﺋﯿﺲ »«۱۳٤۹/۱/٤
در ﻣﺴﲑ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﲑوت ﺑﻪ آﺗﻦ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ از روی درﯾﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﺮد .ﭘﺲ از ﺣﺪود ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ و ﻧﯿﻢ ﭘﺮواز در
ﻓﺮودﮔﺎه زﯾﺒﺎی آﺗﻦ ﻓﺮود آﻣﺪﯾﻢ.

اﺑﺘﺪا ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻮدﻧﺪ در ﺑﲑون ﻣﺤﻮّﻃﻪ ﻓﺮودﮔﺎه ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ اﻣﺎ ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﻌﻈّﻢﻟﻪ را ﺑﺪاﺧﻞ ﻣﺤﻮّﻃﻪ
ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮد .ﺣﻀﺮت اﯾﺸﺎن در داﺧﻞ ﻣﺤﻮّﻃﻪ در اﻧﻈﺎر ﺟﻤﻊ ﺑﺴﯿﺎرﮐﺜﲑی ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ و ﻋﺼﺮ را ﺑﺮﮔﺰار ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ؛

ﺣﺎج آﻗﺎی راﺳﺘﲔ و ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻫﻢ در ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ اﻗﺘﺎ ﻧﻤﻮدﯾﻢ .ﭘﺲ از ﻣﺨﺘﺼﺮی ﺗﻮﻗّﻒ ﺑﻤﻘﺼﺪ ژﻧﻮ ۸۰ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از

ﺷﻬﺮﻫﺎی زﯾﺒﺎی ﮐﺸﻮر ﺳﻮﺋﯿﺲ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﭘﺮواز ﻧﻤﻮدﯾﻢ .در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل راه ﻫﻮاﺋﯽ ﻣﻬﻤﺎﻧﺪاران ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ادب و ﺑﺎ
اﻧﻮاع ﻣﺎﮐﻮﻻت از ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﭘﺬﯾﺮاﺋﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :در داﺧﻞ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﻧﺨﻮرﯾﺪ ﺑﻌﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ ذﺑﺢ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻌﻤﻞ ﻧﯿﺎﻣﺪه و

ﺗﻨﺎول آن از ﻧﻈﺮ ﺷﺮﻋﯽ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ«.

ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻃﻬﺎرت ﻇﺎﻫﺮ و ﺑﺎﻃﻦ ﻣﺮدﻣﺎن ،ﮐﺎر اوﻟﯿﺎی ﺣﻖ در ﻫﺮ زﻣﺎن و ﺑﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﺎﻓﻆ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

ﮔﻠﺮﺧﺎﻧﺶ دﯾﺪهٔ ﻧﺮﮔﺲ دان ﮐﻨﻨﺪ

ﻫﺮ ﮐﺠﺎ آن ﺷﺎخ ﻧﺮﮔﺲ ﺑﺸﮑﻔﺪ

ﻫﺮ ﭼﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ آن ﮐﻨﻨﺪ

ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﺮا ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﻮد ﺣﮑﻢ ﻧﯿﺴﺖ

در ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺧﻮراک ﻣﺎﻫﯽ آوردﻧﺪ .ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺟﺮأت ﺧﻮردن آن را ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﭼﻮن ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻠﺲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و
وﻗﺘﯿﮑﻪ از آب ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻪ ﺑﯿﻨﺪ و اﯾﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺻﯿﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﻣﺴﻠﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

درﺟﮥ ﺣﺮارت داﺧﻞ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺣﺪود  ۲۲درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد .در ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ اﻋﻼم ﺷﺪﮐﻪ ﻫﻮای ژﻧﻮ ده
درﺻﺪ آﻓﺘﺎﺑﯽ اﺳﺖ.
در ﻓﺮودﮔﺎه ژﻧﻮ اﺑﺘﺪا وارد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎی ﻣﺪوّر ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ دور ﺗﺎ دور آن  ۱۶درب داﺷﺖ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً وارد

زﯾﺮ زﻣﲔ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﻠﻪﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﻤﺪاﻧﻬﺎ ﺑﻪ زﯾﺮ زﻣﲔ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﺪ .در ﺗﻤﺎم ﻣ ّﺪت آﻗﺎﯾﺎن ﻣﺼﺪاﻗﯽﻫﺎ ﺑﺎ

ﮐﻤﺎل ﻫ ّﻤﺖ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ﭘﻨﺞ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ وارد ﻫﺘﻞ ﺳﻮﯾﺲ ﺷﺪﯾﻢ
و در ﻃﺒﻘﻪ ﭘﻨﺠﻢ اﻃﺎق ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﻫﻮای ژﻧﻮ ﺳﺮد و  ۷درﺟﻪ ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺮ ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ از ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺘﻞ

ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﺻﺤﺒﺖ ﻓﺮﻣﻮده و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻫﻤﺮاﻫﺎن را اﻃﻼع دادﻧﺪ.

ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز آﻗﺎی ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ ﻣﺼﺪاﻗﯽ ﺑﺎ ﮔﺮدش در ﺷﻬﺮ ﺳﻌﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد رﺳﺘﻮراﻧﯽ ﮐﻪ ﻏﺬای ﻏﲑﮔﻮﺷﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﱃ ﺑﻌﺮض رﺳﺎﻧﯿﺪ ،ﺑﻪ آن رﺳﺘﻮران رﻓﺘﯿﻢ .ﺳﻮپ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺪون

ﮔﻮﺷﺖ؛ ﺑﺎ ﮐﻠﻢ ،ﻫﻮﯾﭻ ،ﮐﺮﻓﺲ و ﮐﺎﻫﻮی رﻧﺪه ﺷﺪه ،ﺿﻤﻨﺎً ﺑﺮای ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﻧﺎن ﺳﻮﯾﺴﯽ ﮔﺮم ﮐﻪ روی آن ﺷﲑه
ﻣﺨﺼﻮص وﮐﺎﮐﺎﺋﻮ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد آوردﻧﺪ .ﭘﺲ از ﺻﺮف ﺷﺎم ﺣﻮاﱃ ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻪ و ﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ.

ﺳﻮﯾﺲ » «La Suisseﻣﻤﻠﮑﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ و ﯾﯿﻼﻗﯽ و از ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ و ﺑﺎ ﻃﺮاوت اروﭘﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و
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دارای ﻣﻨﺎﻇﺮ زﯾﺒﺎ و دﻟﻔﺮﯾﺐ و ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ و ﻫﻠﻮﺗﯿﺎ » «Helvtiaﻧﺎم دﯾﮕﺮ آن اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ در اروﭘﺎی ﻣﺮﮐﺰی واﻗﻊ و ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻟﻤﺎن ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ و اﻃﺮﯾﺶ ﻣﺘﺼّﻞ اﺳﺖ .ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺧﺎک

آن  ۴۱۲۹۸ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ و ﺟﺒﺎل آﻟﭗ ﺑﻪ ﺑﯿﺸﱰ آن اﺣﺎﻃﻪ دارد .اﯾﻦ ﮐﺸﻮر از ﻣﻠﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ :ﺳﻮﯾﺴﯽ،
ﻓﺮاﻧﺴﻮی ،آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪود ﻫﻔﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺟﻤﻌ ّﯿﺖ دارد.

ﻣﺮدم اﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر زﺑﺎن ﺗﮑﻠّﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ :ﻗﺴﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻔﺮاﻧﺴﻪ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻮی و ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺠﺎور آﻟﻤﺎن،
آﻟﻤﺎﻧﯽ و آنﻗﺴﻤﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﺋﯽ ﺗﮑﻠّﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ و زﺑﺎن دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﺑﻨﺎم روﻣﺎﻧﺶ

» «Romancheدارﻧﺪ ،زﺑﺎن ﻣﺤﻠّﯽ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻨﺎم آرﮔﻮ » «Argoﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ وﱃ زﺑﺎن رﺳﻤﯽ آﻧﻬﺎ ﯾﮑﯽ از ﺳﻪ

زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﺋﯽ ﯾﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺮﮐﺰ آن ﺷﻬﺮ ﺑﺮن » «Berneو ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ آن زورﯾﺦ
» «Zurichو ژﻧﻮ و واﺣﺪ ﭘﻮل آن ﻓﺮاﻧﮏ » «Francﺳﻮﯾﺲ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه ﺳﻮﯾﺲ را ﻓﻼت ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﻗﻠّﻪ آﻟﭗ » «Alpesو از ﺳﻤﺖ

ﻏﺮب ﺑﻪ ﮐﻮﻫﻬﺎی ژورا » «Juraﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽﮔﺮدد .ﮐﺸﻮر ﺳﻮﯾﺲ ﺑﻌﻠّﺖ ﻧﻈﺎﻓﺖ و ﺧﻮﺑﯽ ﻫﻮا در اروﭘﺎ ﻣﻌﺮوف و

ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﺑﺮای ﮔﺬراﻧﺪن ﮔﺮﻣﺎی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻣﯽآﯾﻨﺪ و اﯾّﺎم ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺧﻮد را ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ.

اﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻣﺮﮐّﺐ از ﺑﯿﺴﺖ و دو ﺣﮑﻮﻣﺖﻧﺸﲔ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ را ﮐﺎﻧﺘُﻦ » «Cantonﮔﻮﯾﻨﺪ و در اﻣﻮر

داﺧﻠﯽ اﺳﺘﻘﻼل دارﻧﺪ از اﯾﲊو اﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ را ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن ﻫﻠﻮﺗﯿﮏ » «Confedration helvetiqueﯾﻌﻨﯽ

اﯾﻼت ﻣﺘّﺤﺪه ﻫﻠﻮﺗﯿﺎ ﮔﻮﯾﻨﺪ .ﮐﺸﻮر ﺳﻮﯾﺲ در ﻗﺮون وﺳﻄﯽ ﺗﺤﺖ اﺧﺘﯿﺎر ﻓﺌﻮداﻟﻬﺎی اﻣﺮﭙاﻃﻮری روم ﻗﺮار داﺷﺖ .در
ﺳﺎل  ۱۶۴۸اﻣﺮﭙاﻃﻮری روم ﻣﻌﺎﻫﺪهٔ وﺳﺘﻔﺎﱃ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺲ اﺳﺘﻘﻼل داد.
ارﺗﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﺳﺎل  ۱۷۹۸ﺳﻮﯾﺲ را اﺷﻐﺎل و رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری در آﻧﺠﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﻮد وﱃ ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن در ﺳﺎل

 ۱۸۰۳ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺪرال را ﺑﻪ آن ﮐﺸﻮر ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﯿﺪ .ﮐﻨﮕﺮهٔ وﯾﻦ در ﺳﺎل  ۱۸۱۵ﺳﻮﯾﺲ را ﺑﯿﻄﺮف اﻋﻼم ﻧﻤﻮد و

اﺳﺘﻘﻼل آﻧﺮا ﺑﺮﺳﻤﯿّﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ .در ﺳﺎل  ۱۸۴۸ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺳﻮﯾﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪای ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﮑﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤّﺪه ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻧﻤﻮد.

ﺑﻤﻮازات ﺣﻔﻆ ﺑﯿﻄﺮﻓﯽ ،ﮐﺸﻮر ﺳﻮﯾﺲ ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﺗّﺤﺎد ﻣﻠّﯽ و ﺛﺒﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺼﻮرت ﯾﮏ ذﺧﲑهای ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در دﻧﯿﺎ ﺟﻬﺖ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﺑﲔاﻟﻤﻠﻠﯽ درآﻣﺪد و ﺷﻬﺮ ژﻧﻮ ﻣﻘّﺮ اﺟﻼس
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻠﻞ ﮔﺮدﯾﺪ .وﱃ ﺑﯿﻄﺮﻓﯽ ﺳﻮﯾﺲ ﻣﺎﻧﻊ ورود ان ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﲔاﻟﻤﻠﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻋﻤﺪه ﮐﺸﺎورزی

اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﮔﻨﺪم ،ﺟﻮ ،ﭼﺎوْدار و ﺳﯿﺐزﻣﯿﻨﯽ و ﻣﯿﻮه ﺻﺎدرات ﻋﻤﺪهٔ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از
ﻣﺎﺷﲔآﻻت ،ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﺋﯽ،ﺳﺎﻋﺖ ،و ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت و ﻏﲑه.

ﯾﮑﯽ از ﻃﺮق درآﻣﺪ اﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺟﻠﺐ ﺳﯿّﺎﺣﺎن ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﻮاﺳﻄﮥ ﺧﻮﺑﯽ ﻫﻮا و ﻣﻨﺎﻇﺮ آن ،و ﻫﻢ از
ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ورود ﺑﺪان ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدﯾﺪه ﻣﻮرد ﺗﻮﺟّﻪ اﺳﺖ.

ﺳﻮﯾﺲ ﯾﮑﯽ از ﻣﻤﺎﻟﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ورود ﻫﺮ ارزی در آن آزاد اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻣﻘﺮرات ارزی در آﻧﺠﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد و آن

ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻠﺐ واردﯾﻦ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

از راﻫﻬﺎی ﻋﻤﺪهٔ آﺑﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر رودﺧﺎﻧﻪ رَنْ » «Rhinاﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﺎل » «Baleﺑﻪ درﯾﺎی ﺷﻤﺎل » Mer du

 «nordﻗﺎﺑﻞ ﮐﺸﺘﲑاﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺎﯾﺮ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ از ﻗﺒﯿﻞ رُن » ،«Rhoneﺗِﺴَﻦ » ،«Tessinرس » «Reusseو

درﯾﺎﭼﻪﻫﺎی زﯾﺎدی از ﻗﺒﯿﻞ درﯾﺎﭼﻪ ژﻧﻮ ،زورﯾﺦ » «Zurichﻧﻮﺷﺎﺗﻞ » «Neuchatelﮐﻮﻧﺴﺘﺎﻧﺲ » «Contanceو
ﻣﻮرات » «Moratﻣﯽﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﻫﻤﮥ اﯾﻨﻬﺎ ،ﺑﺮ زﯾﺒﺎﺋﻴﻬﺎی اﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ اﻓﺰوده اﺳﺖ.

ﻣﺨﺎرج زﻧﺪﮔﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺮان اﺳﺖ؛ اﺧﻼق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮدم آن ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب و آزادی و آﺳﺎﯾﺶ ﮐﺎﻣﻞ
دارﻧﺪ در ﺗﻤﺎم ﺳﻮﯾﺲ اﺟﺎزه ﻗﻤﺎرﺑﺎزی ﺑﻪ اﻓﺮاد داده ﻧﻤﯽﺷﻮد اﻣﻨﯿﺖ و اﻣﺎﻧﺖ و درﺳﺘﯽ در آن ﮐﺸﻮر ﻣﺸﻬﻮر و
۷٥

زﺑﺎﻧﺰد ﻋﻤﻮم اﺳﺖ.
ژﻧﻮ »ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﻓﺮوردﯾﻦ «۱۳۴۹

ﮐﻮﮐﻮ ﻫﻤﯽ زﻧﯿﻢ زﻣﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﻮی دوﺳﺖ

ﺑﺎ دوﺳﺖ ﻣﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﮐﻪ ایدوﺳﺖ ،دوﺳﺖ ﮐﻮ؟

ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ را در اﻃﺎق  ۵۱۱ﻃﺒﻘﮥ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺤﻀﺮت اﯾﺸﺎن اﻗﺘﺪا ﮐﺮدﯾﻢ .ﭘﺲ از ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﮔﺮدش و
ﭘﯿﺎدهروی ﺑﻪ ﺧﺎرج ﻫﺘﻞ رﻓﺘﯿﻢ .ﻫﻮا ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﱃ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اواﯾﻞ ﺑﻬﺎر روزﻫﺎی ﻧﯿﻢآﻓﺘﺎﺑﯽ ،راﻣﺴﺮ ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﻮد .ﺷﻬﺮ

ژﻧﻮ ،از ﺷﻬﺮﻫﺎی زﯾﺒﺎی اروﭘﺎ و دارای ﻣﻨﺎﻇﺮ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻋﺎﱃ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺷﻬﺮ در ﺳﺎﺣﻞ درﯾﺎﭼﻪ ژﻧﻮ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ
ﮐﻪ آﻧﺮا درﯾﺎﭼﻪ ﻟِﻤﺎن » «Lemanﻫﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .و از ﻃﺮف ﻣﺸﺮق ﺑﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﺒﺎل ﺳﺎﻟِﻮ » «Saleveواﻗﻊ در ﺧﺎک

ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﻣﺤﺪود ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻤﺮز ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﺳﺖ .ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﺋﯽ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ  ۴۶درﺟﻪ و ۱۱دﻗﯿﻘﻪ و  ۵۹ﺛﺎﻧﯿﻪ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﺋﯽ آن  ۶درﺟﻪ و  ۹دﻗﯿﻘﻪ و  ۸ﺛﺎﻧﯿﻪ و اﻧﺤﺮاف ﻗﺒﻠﻪ آن از ﺟﻨﻮب ﺑﻤﺸﺮق  ۵۹درﺟﻪ و ۲۳

دﻗﯿﻘﻪ و  ۳۵ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ» .ارﻗﺎم ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺮﺣﻮم ﺳﺮﺗﯿﭗ ﻋﺒﺪاﻟﺮزّاق ﻣﻬﻨﺪس ﺑﻐﺎﯾﺮی »ره« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ«.

ارﺗﻔﺎع اﯾﻦ ﺷﻬﺮ از ﺳﻄﺢ درﯾﺎ  ۳۷۵ﻣﱰ اﺳﺖ؛ و ﻣﺮدم آن ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .رود رُن از وﺳﻂ اﯾﻦ
ﺷﻬﺮﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﺨﺎک ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﯽرود و ﺑﺪرﯾﺎی ﻣﺪﯾﱰاﻧﻪ » «Mediterraneﻣﯽرﯾﺰد .رود آرو » «Arveﮐﻪ از ﮐﻮه

ﺳﺎﻟِﻮ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽﮔﲑﯾﺪ از وﺳﻂ ﺷﻬﺮ ﻣﯽﮔﺬرد ،و ﺑﻪ رود رُن ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪد.
اﯾﻦ ﺷﻬﺮ از ﺟﻨﺒﮥ ﺑﲔاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻫﻤﯿّﺖ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ دارد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺑﲔاﻟﻤﻠﻞ اول ﻣﻘﺮّ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﲔاﻟﻤﻠﻞ ﺷﺪ؛ و

ﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﻋﻤﺎراﺗﯽ ﺑﻨﺎم ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﲔاﻟﻤﻠﻞ در آﻧﺠﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ،ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺑﲔاﻟﻤﻠﻞ دوّم ،ﻣﺤ ّ
ﮔﺮدﯾﺪ.
اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،در ﺳﺎﺣﻞ درﯾﺎﭼﻪ ﻟُﻤﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه؛ و اﯾﻦ درﯾﺎﭼﻪ در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ ﺳﻮﯾﺲ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻃﻮل درﯾﺎﭼﻪ ﺣﺪود  ۷۰ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ و ﻋﺮض آن ﺣﺪود  ۱۲ﮐﯿﻮﻣﱰ و ﻋﻤﻖ آن ﻣﺤﺪود  ۳۳۰ﻣﱰ اﺳﺖ.
ﭘﺲ از ﺻﺮف ﻧﺎﻫﺎر ،ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻬﺎر و ﻧﯿﻢ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺑﻪ ﮐﻨﺎر رود رُن رﻓﺘﯿﻢ؛ ﻣﺮﻏﺎﺑﯿﻬﺎ و ﻏﺎزﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ در ﮐﻤﺎل
آزادی ﺷﻨﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻫﻮا ﻧﯿﻢ آﻓﺘﺎﺑﯽ و ﺑﺎران ﮐﻢ ﮐﻢ ﻣﯽﺑﺎرﯾﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدﯾﻢ.
ﺑﻘﻮل ﺣﺎج ﻣﲑزا ﺣﺒﯿﺐ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ﻗﺪّساﻟﻠّﻪ ﺳﺮّه اﻟﻌﺰﯾﺰ:

ﺑﺎ ﻣﻐﺒﭽﮕﺎن از دف و ﻧﯽ ﻏﻠﻐﻠﻪ دارﯾﻢ

اﻣﺸﺐ ﺑﺪر ﭘﲑ ﻣﻐﺎن و ﻟﻮﻟﻪ دارﯾﻢ

ﺗﺎ ﻣﻨﺰل ﻣﻘﺼﻮد ﯾﮑﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ دارﯾﻢ

ﯾﮏ ﻫﻤّﺖ ﻣﺮداﻧﻪ ﮐﻦ ای ﺧﻀﺮ ره ﻋﺸﻖ

ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮓ ﺟﺮس رﻫﱪ اﯾﻦ ﻗﺎﻓﻠﻪ دارﯾﻢ

ره ﮔﻢ ﻧﺸﻮد ﺗﺎ ﻧﻔﺲ ﭘﲑ دﻫﺪ راه

ﻧﺎﻗﻮس ﮐﻠﯿﺴﺎ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
در ﻫﺘﻞ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﺎﻗﻮس ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻧﻮاﺧﺘﻪ ﺷﺪ .ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :رواﯾﺖ ﺷﺪه روزی ﺣﺎرث ﺑﻦ

اﻋﻮرﻫَﻤْﺪاﻧﯽ در اﻟﺘﺰام ﺣﻀﺮت اﻣﲑ ﷷ ﺑﻮد؛ در ﺷﻬﺮ ﺣﲑه از ﺟﻠﻮی ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﻓﺮﻣﻮدﻧﺪﮐﻪ ﺻﺪای ﻧﺎﻗﻮس
ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ ﻣﻮﻻی ﻣﺘﻘﯿّﺎن اﯾﺴﺘﺎده ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:

»ای ﺣﺎرث ﻣﯿﺪاﻧﯽ اﯾﻦ ﻧﺎﻗﻮس ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؟« ﮔﻔﺘﻢ ﺧﺪا و رﺳﻮل و ﭘﺮ ﻋﻤّﺶ داﻧﺎﺗﺮﻧﺪ .ﻓﺮﻣﻮد» :آن ﻣﺜﻞ دﻧﯿﺎ و

وﯾﺮاﻧﯽ آﻧﺮا ﻣﯽﻧﻮازد و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ«:

»ﻻ اِﻟٰﻪّ اِﻻّ اﻟﻠّﻪُ ﺣَﻘّﺎً ﺣَﻘّﺎ ،ﺻِﺪﻗﺎً ﺻِﺪﻗﺎ؛ اِنﱠ اﻟﺪﱡﻧﯿﺎ ﻗَﺪْ ﻏَﺮﱠﺗﻨﺎ و ﺷَﻐَﻠِﺘْﻨﺎ وَ اﺷﺘَﻬْﻮَﺗﻨﺎ وَ اﺳْﺘَﻐْﻮَﺗﻨﺎ.

۷٦

ﯾﺎﺑْﻦَ اﻟﺪّﻧﯿﺎ ﻣَﻬﻼً ﻣَﻬﻼ .ﯾﺎﺑﻦ ااﻟﺪﱡﻧﯿﺎ دَﻗّﺎً دَﻗّﺎ.
ﯾﺎﺑْﻦ اﻟﺪﱡﻧﯿﺎ ﺟﻤﻌﺎً ﺟﻤﻌﺎ .ﺗَﻔﱠﻨﯽِ اﻟﺪﱡﻧﯿﺎ ﻗﺮﻧﺎً ﻗﺮﻧﺎ.
ﻣﺎ ﻣِﻦ ﯾﻮمٍ ﯾﻤﻀﯽ ﻋَﻨّﺎ اِﻻّ اوﻫﲐ ﻣِﻨّﺎ رُﮐﻨﺎ.

ﻗﺪ ﺿﯿّﻌﻨﺎ دارًا ﺗﺒﻘﲐ و اﺳْﺘﻮﻃﻨﺎ دارًا ﺗﻔﻨٰﯽ.
ﻟﺴْﻨﺎ ﻧَﺪری ﻣﺎ ﻓّﺮﱢﻃﻨﺎ اِﻻ ﯾﻮﻣًﺎ ﻣِﺘﻨﺎ.

ﮐﻪ ﺑﻄﻮر اﺧﺘﺼﺎر ﻣﻌﻨﯽ آن ﭼﻨﲔ اﺳﺖ:

ﺧﺪاﺋﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺧﺪای واﺣﺪﮐﻪ ﺑﺮﺣﻖ اﺳﺖ ،ﺑﺮﺣﻖ اﺳﺖ ،و ﻫﺮﭼﻪ را ﻓﺮﻣﻮده راﺳﺖ و درﺳﺖ اﺳﺖ ،راﺳﺖ و

درﺳﺖ اﺳﺖ .ﺑﺮاﺳﺘﯽ دﻧﯿﺎ ﻣﺎ را ﻓﺮﯾﺐ داد و ﺳﺮﮔﺮم ﮐﺮد و دل ﻣﺎ را رﺑﻮد و ﻣﺎ را ﮔﻤﺮاه ﮐﺮد .ای ﭘﺴﺮ دﻧﯿﺎ آﻫﺴﺘﻪ
آﻫﺴﺘﻪ راهِ ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن ذﺧﺎﯾﺮ دﻧﯿﻮی را ﻫﻤﻮارﮐﻦ .دﻧﯿﺎ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻠﺤﻈﻪ رو ﺑﻔﻨﺎ ﻣﯽرود .روزی از ﻋﻤﺮ ﻣﺎ ﻧﻤﯽﮔﺬرد ﺟﺰ

آﻧﮑﻪ ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن وﺟﻮد ﻣﺎ ﺳﺴﺖ و ﺧﺮاب ﺷﻮد .ﺑﺪرﺳﺘﯿﮑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎﯾﻨﺪه آﺧﺮت را ﺿﺎﯾﻊ و ﺧﺮاب ﮐﺮدﯾﻢ ،و در

دﻧﯿﺎی ﻓﺎﻧﯽ وﻃﻦ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ و آﺑﺎدﮐﺮدﯾﻢ؛ و ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ آﻣﺪ و ﻣﺘﻮﺟّﻪ اﻫﻤﺎل و ﺗﻘﺼﲑ ﺧﻮد ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ ﻣﮕﺮ

روزی ﮐﻪ ﻣﺮگ را درک ﮐﻨﯿﻢ ۸۱.در دﻧﺒﺎﻟﮥ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺷﯿﺦ ﺻﺪوق ﭼﻨﲔ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﺣﺎرث ﮔﻔﺖ؛ ﯾﺎ اﻣﲑاﻟﻤﺆﻣﻨﲔ،

ﺧﻮد ﻧﺼﺎرﱝ اﯾﻦ را ﻣﯽداﻧﻨﺪ؟ ﺣﻀﺮت اﻣﲑ ﷷ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :اﮔﺮ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺴﯿﺢ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪا ﭘﺮﺳﺘﺶ
ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ.

ﻖ ﻣﺴﯿﺢ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﯽﻧﻮاﺧﺘﯽ ﻧﺎﻗﻮس را؛ ﺑﻨﻮاز .او ﻧﻮاﺧﺖ ،و ﻣﻦ
ﺣﺎرث ﮔﻮﯾﺪ :ﻧﺰد ﻧﺼﺮاﻧﯽ رﻓﺘﻢ و ﮔﻔﺘﻢ :ﺗﺮا ﺑﺤ ّ
ﻖ ﭘﯿﻐﻤﱪﺗﺎن ﻗﺴﻢ ،ﮐﯽ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﱪ داده؟ ﮔﻔﺘﻢ از
ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﺗﺎ رﺳﯿﺪم ﺑﻪ ﺟﻤﻠﻪ آﺧﺮ .ﮔﻔﺖ ﺗﺮا ﺑﺤ ّ
ﺷﺨﺺ ﺷﺨﯿﺼﯽ ﮐﻪ دﯾﺮوز ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻮد؛ ﮔﻔﺖ ﻣﯿﺎن او ،و ﭘﯿﻐﻤﱪ ﺧﻮﯾﺸﯽ اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺘﻢ ﭘﺴﺮ ﻋﻢّ اوﺳﺖ.

ﻖ ﭘﯿﻐﻤﱪﺗﺎن؛ آﯾﺎ آﻧﺮا از ﭘﯿﻐﻤﱪ)ص( ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺘﻢ آری .ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ در ﺗﻮرات ﺧﻮاﻧﺪم؛ ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ ﺑﺤ ّ
در ﭘﺎﯾﺎن اﻧﺒﯿﺎء ﭘﯿﻐﻤﱪی ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﻧﺎﻗﻮس ﮔﻮﯾﺪ ﺗﻔﺴﲑﮐﻨﺪ.
ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺑﺮن »«۶/۱/۴۹
ﭘﺲ از ﺑﺠﺎ آوردن ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺟﻨﺎب آﻗﺎی راﺳﺘﲔ و آﻗﺎی ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺤﯽ روﺑﺮوی ﺣﻀﺮﺗﺸﺎن ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ؛
ﻣﻌﻈّﻢﻟﻪ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺟﺬّاب و ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺨﻮدﺷﺎن ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻼوت ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ ﻧﻤﻮده و ﺿﻤﻦ ﺗﻔﺴﲑ ﻗﺴﻤﺘﯽ از

آﯾﺎت ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه ،ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﻣﺎﻟﮑﯿّﺖ ﻣﺨﺼﻮص ذات ﺣﻖّ اﺳﺖ ﭼﻮن از دﯾﮕﺮان ﺛﺒﺎت ﻧﺪارد و ﻓﻨﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ

ﺑﺪﻟﯿﻞ آﻧﮑﻪ ﺑﻤﺤﺾ آﻣﺪن ﻣﺮگ و ﺟﺪا ﺷﺪن روح از ﺑﺪن ،آﻧﭽﻪ ﻣﺎ ﺑﺮای ﺧﻮد داراﺋﯽ ﻓﺮض ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ از ﺑﲔ ﻣﯽرود
و ﺑﻪ ورّاث ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ »ﻓﺮوﺧﺘﻢ« ﻣﯿﻠﻮﻧﻬﺎ ﻣﺎﻟﮑﯿّﺖ ﺑﺪﯾﮕﺮی داده ﻣﯽﺷﻮد ﭘﺲ ﻣﺎﻟﮑﯿّﺖ ﻣﺎ اﻣﺎﻧﺖ و

ﻋﺎرﯾﻪ اﺳﺖ ﺣﺘّﯽ ﺟﺎن اﻧﺴﺎن ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اﺳﺖ وﱃ درﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻋﻮارض ﻣﺎدﯾّﺖ و ﻏﻔﻠﺖ از ﺣﻘﺎﺋﻖ وﮐﺮ و

ﮐﻮر ﺷﺪن از ﻣﺎﻟﮏ ﺣﻘﯿﻘﯽ؛ ﺧﻮد را ﻣﺎﻟﮏ ﻣﯽداﻧﯿﻢ وﱃ ﭼﻮن ازﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺧﺎرج ﺷﺪﯾﻢ و ﺑﺴﺮای ﺟﺎوداﻧﯽ ﺷﺘﺎﻓﺘﯿﻢ
 -۸۱اﺻﻞ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ در ﻣﺠﻠﺲ ﭼﻬﻠﻢ ﮐﺘﺎب »آﻣﺎﱃ« ﺷﯿﺦ ﺻﺪوق ذﮐﺮﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ» .آﻣﺎﱃ ﺟﻤﻊ اﻣﻼء ﺑﻤﻌﻨﯽ دﯾﮑﺘﻪ اﺳﺖ و آن
ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از ﺟﻤﻊآوری و ﻧﻮﺷﱳ ﺳﺨﲊاﻧﯽ ﯾﮑﯽ از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺗﺎ ﺑﺼﻮرت ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷﺪ و آﻧﺮا اﻣﺎﱃ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ«.

ﺷﯿﺦ اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ،ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﻠﯽﺑﻦ ﺣﺴﲔﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽﺑﻦ ﺑﺎﺑﻮﯾﻪ ﻗﻤﯽ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺷﯿﺦ ﺻﺪوق ﯾﮑﯽ از ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﻓﺮوزان و ﭼﻬﺮهﻫﺎی درﺧﺸﺎن
ﻋﺎﻟﻢ ﺗﺸﯿّﻊ و ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺪّﺛﲔ ﻋﺎﻟﯿﻘﺪر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺤﺪث ﺟﻠﯿﻞاﻟﻘﺪر و ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار ﻣﮑﺘﺐ ﻣﻘﺪس اﻫﻞﺑﯿﺖ ﷷ در ﺳﺎل  ۳۰۵ﯾﺎ  ۳۰۶ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی در ﺷﻬﺮ ﻣﻘﺪّس ﻗﻢ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ.

ﺷﯿﺦ ﺻﺪوق رﺿﻮاناﻟﻠّﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﯿﺸﱰ اﯾّﺎم زﻧﺪﮔﯿﺶ را در ﺷﻬﺮ ری ﮔﺬراﻧﯿﺪ و از ﺧﻮد آﺛﺎری ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺎدﮔﺎر ﮔﺬاﺷﺖ .وﻓﺎت او ﺑﺴﺎل ۳۸۲
اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد و آراﻣﮕﺎه او ﻫﻢاﮐﻨﻮن در ﺷﻬﺮ ری زﯾﺎرﺗﮕﺎه ﺷﯿﻌﯿﺎن و دوﺳﺘﺎن اﻫﻞﺑﯿﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

۷۷

ﻣﺘﻮﺟّﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿّﺖ ﻣﺨﺼﻮص ذات ﺣﻖّ اﺳﺖ و در ﻗﯿﺎﻣﺖ ﮐﱪی ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﻓﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻧﺪای
اﻟﻬﯽ ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺖ :ﻟِﻤَﻦِ اﻟْﻤُﻠْﮏُ اﻟْﯿَﻮمَ و ﭼﻮن در آﻧﺠﺎ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﻮاب ﺑﮕﻮﯾﺪ ﯾﺎ آﻧﮑﻪ ﯾﺎرای ﺟﻮاب

ﻧﺪارد ،از ﻃﺮف ﺧﻮد ﺣﻀﺮت ﺣﻖّ ﺟﻮاب داده ﻣﯽﺷﻮد ﻟِﻠّﻪِ اﻟﻮاﺣِﺪِ اﻟﻘﻬّﺎر« ۸۲.

آﻗﺎی ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﺳﺆال ﻧﻤﻮدﻧﺪ :راﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ در آﺧﺮت ﻫﺮﮐﺴﯽ را ﺑﺎ اﻣﺎﻣﺶ ﻣﺤﺸﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟
ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:در ﺳﻮره ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ آﯾﮥ ﻣﺒﺎرﮐﮥ  ۷۱ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ:

ﻳَﻮْمَ ﻧَﺪْﻋُﻮ ﻛُﻞﱠ أُﻧَﺎسٍ ﺑِﺎِٕﻣَﺎﻣِﻬِﻢْ ...ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﻫﺮ دﺳﺘﻪ را ﺑﺎﻣﺎﻣﺸﺎن ...آﻧﮕﺎه آﻗﺎی ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺤﯽ

اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ.

وﻗﺘﯿﮑﻪ ﻣﺎ در ﮐﻌﺒﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﻃﻮاف ﺑﻮدﯾﻢ ﻋﺪهّ از اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻼﻗﺎت ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ »اﻟﺼّﻼ ،اﻟﺼّﻼ« ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ و

ﺑﺎﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ دﯾﮕﺮان را ﺑﻪ ﻧﻤﺎز دﻋﻮت ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ وﱃ در ﻓﮑﺮ آن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪﮐﻪ وﻟّﯽ زﻣﺎﻧﺸﺎن را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺸﺮی
ﻣﺤﺾ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﭼﻨﲔ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻫﺮﮐﺴﯽ ﺑﺼﺪق ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪا ﺑﺮود ﺑﺎﻻﺧﺮه رﺳﺘﮕﺎر ﻣﯽﺷﻮد و

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل او را از رﺣﻤﺖ ﮐﺎﻣﻠﮥ ﺧﻮﯾﺶ در دم ﻣﺮگ ﻣﺄﯾﻮس ﻧﻤﯽﮔﺮداﻧﺪ«.

در ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺸﺖ ﺻﺒﺢ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﻣﯿﻨﯽﺑﻮس ﺑﻪ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﯾﮏ راﻫﻨﻤﺎی ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆدب و ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
و آﻟﻤﺎﻧﯽ آﺷﻨﺎﺋﯽ داﺷﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .اﺑﺘﺪا از ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺟﺰﯾﺮهٔ ﮐﻮﭼﮑﯽ در وﺳﻂ رودﺧﺎﻧﻪ رُن ،ﻣﺤﻠّﯽ ﮐﻪ ژان ژاک

روﺳﻮ

۸۳

ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺒﻌﯿﺪ در آﻧﺠﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﮔﺬﺷﺘﯿﻢ و ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻻﮐﲔ » «La Collionﮐﻪ در ﺳﺎل ۱۳۳۳

ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤّﺪﺣﺴﻦ ﺻﺎﻟﺤﻌﻠﯿﺸﺎه ﻗﺪّساﻟﻠّﻪ ﺳﺮّهاﻟﻌﺰﯾﺰ در آن ﺑﺴﱰی ﺑﻮدﻧﺪ رﻓﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﱰو

ﻈﻢﻟﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎری ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻤﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ آن ﻗﺴﻤﺖ
» «Metrausﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﺨﺸﯽ ﮐﻪ ﻣﻌ ّ
ﻦ اوﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن رﺳﯿﺪﯾﻢ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﯽاﺧﺘﯿﺎرﮔﺮﯾﺴﺘﻨﺪ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎر ﻧﺎﻣﱪده را ﮐﻪ ﻣﺘﺠﺎوز از ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎل از ﺳ ّ

ﺑﻮد اﯾﺸﺎن را ﺗﺴﻠّﯽ دادﻧﺪ و اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ :اﮔﺮ ﺿﺎﻫﺮاً اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﺤﻤﺪاﻟﻠّﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺠﺎی اﯾﺸﺎن زﯾﺎرت ﻣﯽﮐﻨﻢ
و ﻫﻨﮕﺎم اداء ﻧﻤﺎزﻫﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻗﻠﺒﻢ ﺑﯿﺎد ﺷﻤﺎﺳﺖ ﭼﻮن ﺑﲔ ﻗﻠﺐ و ﻧﻤﺎز ﻓﺎﺻﻠﻪای ﻧﯿﺴﺖ؛ ﻋﻠّﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮت را از
ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻟﺠﮥ ﺣﻀﺮت اﯾﺸﺎن آﻣﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ ﻗﻠﺒﺸﺎن ﻧﺎراﺣﺖ اﺳﺖ .اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ :ﻣﻦ

ﺣﻀﺮت آﻗﺎ را ﺑﻬﱰﯾﻦ و ﻣﻘﺮّبﺗﺮﯾﻦ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا ﻣﯽداﻧﻢ ﻟﺬا ﻫﻤﯿﺸﻪ او را ﺷﻔﯿﻊ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻢ .و دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ
ﮐﺴﺎﻟﺘﺸﺎن رﻓﻊ ﺷﻮد؛ آﻧﮕﺎه ﻫﻤﮕﯽ از ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎر ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻧﻤﻮده و از ﮐﻨﺎر درﯾﺎﭼﻪ ژﻧﻮ ﺑﻤﻘﺼﺪ ﺑﺮن ﺣﺮﮐﺖ
ﮐﺮدﯾﻢ.

۸٤

در ﻣﺴﲑ راه آﻗﺎی اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻣﺼﺪاﻗﯽ ﺷﺮوع ﺑﺨﻮاﻧﺪن اﯾﻦ اﺑﯿﺎت از ﻣﺜﻨﻮی ﻧﻤﻮد:
دﺳﺘﮕﲑ و ﺟﺮم ﻣﺎ را در ﮔﺬار

ای ﺧﺪای ﭘﺎک و ﺑﯽاﻧﺒﺎز و ﯾﺎر
ﯾﺎد ده ﻣﺎ را ﺳﺨﻨﻬﺎی رﻗﯿﻖ

ﮐﻪ ﺗﺮا رﺣﻢ آورد آن ای رﻓﯿﻖ

ﮔﺮ ﺧﻄﺎ ﮔﻔﺘﯿﻢ اﺻﻼﺣﺶ ﺗﻮ ﮐﻦ

ﻣﺼﻠﺤﯽ ﺗﻮ ای ﺗﻮ ﺳﻠﻄﺎن ﺳﺨﻦ

اﯾﻤﻨﯽ از ﺗﻮ ﻣﻬﺎﺑﺖ ﻫﻢ زﺗﻮ

ﻫﻢ دﻋﺎ از ﺗﻮ اﺟﺎﺑﺖ ﻫﻢ زﺗﻮ

 -۸۲ﻗﺴﻤﺘﯽ از آﯾﮥ ﻣﺒﺎرﮐﻪ  ۱۶از ﺳﻮرهٔ ﻣﺆﻣﻦ ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﮥ آن اﯾﻦ اﺳﺖ :روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻫﻤﻪ ﻧﯿﮏ و ﺑﺪ ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪ و ﻫﯿﭻ ﮐﺮدهٔ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺧﺪا ﭘﻨﻬﺎن
ﻧﺒﺎﺷﺪ؛ در آﻧﺮوز ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎ ﮐﯿﺴﺖ؟ ﺑﺎ ﺧﺪای واﺣﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ و ﻏﺎﻟﺐ!
 -۸۳ژان ژاک روﺳﻮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺸﻬﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻮی اﺳﺖ»«۱۷۷۸-۱۷۱۲

Jean-Jacque Rousseau

 -۸٤ﺣﻀﺮت آﻗﺎ در ﺻﻔﺤﻪ  ۳۵ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ از ﮔﻨﺎﺑﺎد ﺑﻪ ژﻧﻮ ﺑﻄﻮر اﺧﺘﺼﺎر ﭼﻨﲔ ﻣﺮﻗﻮم ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ» :ﭘﺮﺳﺘﺎران و ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاران ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن

ﻻﮐﻠﲔ ژﻧﻮ« ﺑﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﻤﺎم آﻧﻬﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺣﻘﻮق دﻧﯿﻮی ﺑﻠﮑﻪ از ﻧﻈﺮ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻨﻮع و از ﻧﻈﺮ ﻋﺒﺎدت در

ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ از اﯾﻦ رو ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﺮﺳﺘﺎر روز ﻫﻢ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﱰو ﻧﺎم داﺷﺖ ﮐﻪ در ﺣﺪود  ۷۰ﺳﺎل ﺳﻦّ او ﺑﻮد .و او
ﻧﯿﺰ ﻣﻮاﻇﺒﺖ ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺖ .از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻌﺎدت و ﻫﺪاﯾﺖ آﻧﻬﺎ را ﺧﻮاﺳﺘﺎرم«.

۷۸

ﮔﺮ ﭼﻪ ﺟﻮی ﺧﻮن ﺑﻮد ﻧﯿﻠﺶ ﮐﻨﯽ

ﮐﯿﻤﯿﺎ داری ﮐﻪ ﺗﺒﺪﯾﻠﺶ ﮐﻨﯽ

اﯾﻨﭽﻨﲔ اﮐﺴﲑﻫﺎ زاﺳﺮار ﺗﺴﺖ

اﯾﻦ ﭼﻨﲔ ﻣﯿﻨﺎﮔﺮیﻫﺎ ﮐﺎر ﺗﻮﺳﺖ

زآب و ﮔِﻞ ﻧﻘﺶ ﺗﻦ آدم زدی

آب را و ﺧﺎک را ﺑﺮ ﻫﻢ زدی

ﻞ
در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل راه در دو ﻃﺮف ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﺎﻏﺎت اﻧﮕﻮر و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﯿﻮهﺟﺎت اﺣﺪاث ﺷﺪه ﺑﻮد و در اﻃﺮاف ﺟﺎده؛ ﻣﺤ ّ
ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺪون ﮐﺸﺖ ،دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﺪ.

ﺧﺎﻃﺮات ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺻﺎﻟﺤﻌﻠﯿﺸﺎه ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺴﱰی ﺷﺪن
در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن »ﻻﮐﻠﯿـﻦ« ژﻧﻮ
ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﯿﻤّﻦ و ﺗﱪّک ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺧﺎﻃﺮات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻟﺖ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺻﺎﻟﺤﻌﻠﯿﺸﺎه در ﺳﺎل  ۱۳۳۳ﮐﻪ ﺑﻘﻠﻢ
ﺟﻨﺎب آﻗﺎی رﺿﺎ ﻋﻠﯿﺸﺎه ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »از ﮔﻨﺎﺑﺎد ﺑﻪ ژﻧﻮ« در ﺧﺮداد ﻣﺎه  ۱۳۳۴ﺑﺮﺷﺘﮥ ﺗﺤﺮﯾﺮ در آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﻄﻮر

اﺧﺘﺼﺎر در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ درج ﻣﯽﺷﻮد.

۱ـ در ﭘﺎﺳﺦ آﻗﺎی وان ﻧﻮﺗﻦ » «Van Nottonﮐﻨﺴﻮل ﻫﻠﻨﺪ ﻋﯿﺎدت در ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ  ۱۳۳۳/۲/۲۳ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﻣﺬﮐﻮر ﺷﺮﻓﯿﺎب ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎی ﺻﺎﻟﺤﻌﻠﯿﺸﺎه ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:
»اﻟﺒﺘﻪ اوﻟﲔ ﻣﺮﺣﻠﻪ داﻧﺎﺋﯽ ،ﺗﻮﺟّﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﻞ ﺧﻮد اﺳﺖ وﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را داﻧﺎ ﺑﺪاﻧﺪ ،ﻫﯿﭽﮕﺎه درﺻﺪد اﯾﻦ ﺑﺮﻧﻤﯽآﯾﺪ

ﮐﻪ ﺑﻔﮑﺮ ﻓﻬﻤﯿﺪن ﺑﯿﻔﺘﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اوﻟﲔ ﺳﻠﻮک راه ﺧﺪا ﭘﯽﺑﺮدن ﺑﻔﻘﺮ و ﻧﺎداری ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮدات
ﻓﻘﲑ و ﻧﺎدار ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و دارای ﻣﻄﻠﻖ ﺣﻖّ اﺳﺖ ،و ﺗﺎ ﺷﺨﺺ ﺗﻮﺟّﻪ ﺑﻔﻘﺮ ﺧﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ رو ﺑﺴﻮی دارای

ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻧﻤﯽرود و دﺳﺖ ﺳﺆال ﺑﻄﺮف او دراز ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؛ از اﯾﲊو ﻣﺎ ﺧﻮد را ﻓﻘﺮاء ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ ﮐﻪ از ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ

اﺳﺘﻨﺒﺎط و اﻗﺘﺒﺎس ﺷﺪه ﮐﻪ :ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻳَﺎ أَﻳﱡﻬَﺎ اﻟﻨﱠﺎسُ أَﻧﺘُﻢُ اﻟْﻔُﻘَﺮَاء إِﻟَﻰ اﻟﻠﱠﻪِ وَاﻟﻠﱠﻪُ ﻫُﻮَ اﻟْﻐَﻨِﻲﱡ اﻟْﺤَﻤِﻴﺪُ.

۸٥

ﯾﻌﻨﯽ ای ﻣﺮدم ﺷﻤﺎ ﻫﻤﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺨﺪای ﺑﯽﻧﯿﺎز و ﺳﺘﻮدهاﯾﺪ و ﻧﺨﺴﺘﲔ ﮐﺴﯽﮐﻪ اﯾﻦ ﻟﻔﻆ را ﺑﺮ ﺧﻮد اﻃﻼق ﻧﻤﻮد

ﻃﺒﻖ آﯾﮥ ﺷﺮﯾﻔﮥ ﻗﺮآن ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ ﷷ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رَبﱢ إِﻧﱢﻲ ﻟِﻤَﺎ أَﻧﺰَﻟْﺖَ إِﻟَﻲﱠ ﻣِﻦْ ﺧَﻴْﺮٍ ﻓَﻘِﻴﺮٌ ۸٦ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺪاوﻧﺪا،
ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﻤﻦ ﻣﯽدﻫﯽ و ﺑﺮای ﻣﻦ ﻧﺎزل ﮐﺮدهای ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ .ﺳﺎﻟﮏ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﱰ ﻗﺪم زﻧﺪ و ﻃﯽ ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﺪ

ﺑﻬﱰ ﺑﻪ ﭘﺴﺘﯽ و ﻧﺎداری ﺧﻮد واﻗﻒ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺠﺎﺋﯽ ﺑﺮﺳﺪﮐﻪ از ﺧﻮد ﭘﺴﺖﺗﺮی در درﮔﺎه اﺣﺪﯾّﺖ ﻧﺒﯿﻨﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
ﺑﻤﻮﺳﯽ ﷷ ﺧﻄﺎب ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺪرﮔﺎه ﻣﻦ ﭘﺴﺖﺗﺮﯾﻦ ﺧﻠﻖ را ﺑﯿﺎور ،او اﺑﺘﺪا ﺧﻮاﺳﺖ ﺳﮓ ﮔﺮﮔﲔ ﻣﺮﯾﻀﯽ را ﺑﺮد،

ﺑﻌﺪاً ﺑﺨﻮد آﻣﺪ و از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﺪ ،ﻧﺪا رﺳﯿﺪﮐﻪ ﭼﺮا ﭘﺴﺖﺗﺮﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﻣﺮا ﻧﯿﺎوردی؟ ﻋﺮض ﮐﺮد ﻣﻦ در

درﮔﺎه ﺗﻮ از ﺧﻮد ﭘﺴﺖﺗﺮی ﻧﺪﯾﺪم ،ﻧﺪا رﺳﯿﺪ؛ ﮐﻪ ﺑﻌﺰّت ﺧﻮدم ﻗﺴﻢ اﮔﺮ آن ﺳﮓ را ﻣﯽآوردی ﺗﺮا از درﺟﮥ ﻧﺒﻮّت
ﺧﻠﻊ ﻣﯽﮐﺮدم .ﺑﺰرﮔﺎن اﺳﻼم ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻮﻣﺎً در ﻣﻘﺎم ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی و دﻋﺎ ﺑﻔﻘﺮ و ﻗﺼﻮر ﺧﻮد ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ اﻗﺮار ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ«.
۲ـ ﻣﺎدام ﻓﺮﯾﺪی ﻟِﻬﻨِﺮ ﻣُﺮف،

۸۷

ﭘﲑزﻧﯽ  ۷۵ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ دﺧﱰ و داﻣﺎد او ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺎﻧﺴﯿﻮﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ آﻗﺎی ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ

ﻣﺼﺪاﻗﯽ در آﻧﺠﺎ ﺳﮑﻮﻧﺖ داﺷﺖ؛ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎ اﺷﺘﯿﺎق ﻓﺮاوان از ﺣﻀﺮت آﻗﺎی ﺻﺎﻟﺤﻌﻠﯿﺸﺎه ﺗﻘﺎﺿﺎ داﺷﺘﻨﺪﮐﻪ
ﺑﺮای ﻣﻼﻗﺎت اﺟﺎزه ﺑﮕﲑﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ :ﺑﺮای روز دوﺷﻨﺒﻪ  ۱۳۳۳/۳/۲۴ﺳﺎﻋﺖ ﭘﻨﺞ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ وﻗﺖ ﺗﻌﯿﲔ ﺷﺪ

ﻧﺎﻣﱪده ﭘﺲ از ﻋﺮض ﺳﻼم و اﺳﺘﻔﺴﺎر از ﺣﺎﻻت ﻣﻌﻈّﻢﻟﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺮد اﺟﺎزه ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ﺳﺆاﻻﺗﯽ ﮐﻪ دارد ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ ،ﮐﻪ

 -۸٥آﯾﮥ ﻣﺒﺎرﮐﮥ  ۱۵از ﺳﻮرهٔ ﻣﺒﺎرﮐﮥ ﻓﺎﻃﺮ

 -۸٦آﯾﮥ ﻣﺒﺎرﮐﮥ  ۲۴از ﺳﻮرهٔ ﻣﺒﺎرﮐﮥ َﻗﺼَﺺْ
-Mm. Fridi Lehner – Morf

۷۹
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اﯾﺸﺎن اﺟﺎزه ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» .دراﯾﻨﺠﺎ ﺳﺆاﻻت و ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻄﻮر اﺧﺘﺼﺎر درج ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ «
۱ـ در ﻣﻮرد ﻓِﺮَق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻼﺳﻞ ﻃﺮﯾﻘﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:

»ﺳﻼﺳﻞ ﻃﺮﯾﻘﺖ در اﺻﻞ ﻫﻤﻪ ﯾﮑﯽ ﺑﻮده و ﺑﺎ اﻣﲑاﻟﻤﺆﻣﻨﲔ ﻋﻠﯽ ﷷ ﺟﺎﻧﺸﲔ ﭘﯿﻐﻤﱪ ﻣﺎ ﻣﺤﻤّﺪ )ص( ﻣﯽرﺳﺪ و
ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺎ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﺴﻠﺴﻠﻪ ﻧﻌﻤﺔاﻟﻠّﻬﯿﻪ اﺳﺖ.

ﺼﺎل آن ﺑﻪ ﺣﻀﺮت اﻣﲑاﻟﻤﺆﻣﻨﲔ ﻋﻠﯽ ﷷ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮده ﻗﻄﻊ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ درﺳﺖ ،واﻻّ
ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳﻼﺳﻞ ﮐﻪ اﺗ ّ

ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ .وﱃ ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﻫﺮﮐﺴﯽ ،دم از ﺧﺪا زﻧﺪ و ﺑﺨﺪاوﻧﺪ دﻋﻮت ﮐﻨﺪ ،ﻋﻤﻞ او را از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﻣﻤﺪوح
ﻣﯽداﻧﻢ؛ ﭼﻮن ﻧﺎم ﺧﺪا در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻣﺤﱰم و ﻫﻤﮥ اﻧﺒﯿﺎء ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﯽ او اﻓﺘﺨﺎر دارﻧﺪ«.
۲ـ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﻣﺮاد از اﺗّﺼﺎل ﭼﯿﺴﺖ؟

»ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ ﮐﻪ دﻋﻮت ﺑﺴﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ،و راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﺑﻨﺪﮔﺎن ،و رﺳﺎﻧﺪن اﺣﮑﺎم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺟﺎزه اﺳﺘﺎد ﺳﺎﺑﻖ

ﺑﺎﺷﺪ؛ و ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻔﺲ ﺑﺪون اﺗّﺼﺎل و رﺳﯿﺪن ﻧﺰد اﺳﺘﺎد ﻣﯿّﺴﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺧﻮاه در اﻧﺒﯿﺎء و ﺧﻮاه در اوﻟﯿﺎء.

ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻧﺠﯿﻞ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮐﻪ ﭼﻮن ﻋﯿﺴﯽ ﷷ ﯾﺤﯿﯽ ﺗﻌﻤﯿﺪ دﻫﻨﺪه را دﯾﺪ ،ﺑﻄﺮف او ﺷﺘﺎﻓﺖ و از او درﺧﻮاﺳﺖ

ﺗﻌﻤﯿﺪ ﻧﻤﻮد .ﯾﺤﯿﯽ ﷷ ﻓﺮﻣﻮد ،ﻣﻦ ﻟﯿﺎﻗﺖ ﺗﻌﻤﯿﺪ دادن ﺗﺮا ﻧﺪارم ،زﯾﺮا ﻣﻦ ﺑﻪ آب ﻋﻤﻮداً ﺗﻌﻤﯿﺪ ﻣﯽدﻫﻢ و ﺗﻮ
ﺑﺮوحاﻟﻘﺪس ﺗﻌﻤﯿﺪ ﺧﻮاﻫﯽ داد .ﻋﯿﺴﯽ ﷷ ﮔﻔﺖ :اﮐﻨﻮن ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺰد ﺗﻮ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﺑﯿﺎﺑﻢ و ﺳﭙﺲ ﺗﻌﻤﯿﺪ ﮔﺮﻓﺖ ،و
ﺑﺪﺳﺘﻮر ﯾﺤﯿﯽ ﭼﻬﻞ روز درﮐﻮه ۸۸رﯾﺎﺿﺖ ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﻌﺪاً اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﺪه او را اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻤﻮد ،و ﭼﻮن از اﻣﺘﺤﺎن ﺧﺎﻟﺺ

درآﻣﺪ ،از ﻃﺮف ﯾﺤﯿﯽ ﷷ اﺟﺎزهٔ ﺗﻌﻤﯿﺪ دادن ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻌﺪاً از ﻃﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﺪون واﺳﻄﻪ ﺑﺸﺮ ،ﻣﺎﻣﻮر دﻋﻮت
ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﮐﺎرﻫﺎی ﻇﺎﻫﺮ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﺎﺳﺘﺎد دارﯾﻢ ،در ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﺗﺼﻔﯿﻪ روح ﺑﻄﺮﯾﻖ اوﱃ اﯾﻦ اﺣﺘﯿﺎج ﻣﻮﺟﻮد

اﺳﺖ .از اﯾﲊو ﻣﺎ ﻣﺪﻋﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺑﺰرﮔﺎن زﻣﺎن ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺧﺪا و ﻣﺄﻣﻮر دﻋﻮت ﺧﻠﻖ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﺑﺮای ﺑﻌﺪ
از ﺧﻮد ﯾﮑﯽ از ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﻤﻮده و ﺟﺎﻧﺸﲔ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ .و ﭼﻮن ﻟﻄﻒ ﺧﺪاﺋﯽ اﯾﻨﻄﻮر ﻣﻘﺘﻀﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻤﮥ
ادوار ،اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ دﺳﱰس ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،از اﯾﲊو ﻫﯿﭻ زﻣﺎﻧﯽ ﻋﺎﻟﻢ از راﻫﻨﻤﺎ ﺧﺎﱃ ﻧﺒﻮده و ﻫﺮ ﺳﺎﺑﻘﯽ ﺑﺮای

ﺧﻮد ﺟﺎﻧﺸﲔ ﺗﻌﯿﲔ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ اﺗّﺼﺎل ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﺎﺷﺪ.

از زﻣﺎن ﺣﻀﺮت آدم ﷷ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻗﻄﻊ ﻧﺸﺪه و ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﷷ و ﺑﻌﺪاً ﺑﻤﻮﺳﯽ ﷷ و ...ﺑﻌﺪ از ﯾﺤﯿﯽ ﷷ ﺑﻪ
ﻋﯿﺴﯽ ﷷ رﺳﯿﺪ و آن ﺣﻀﺮت ﭘﻄﺮس را ﺟﺎﻧﺸﲔ ﺧﻮد ﻗﺮار داد و آن رﺷﺘﻪ اﺗّﺼﺎل داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﻐﻤﱪ ﻣﺎ ﻣﺤﻤّﺪﺑﻦ

ﻞ
ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ )ص( و از او ﺑﺠﺎﻧﺸﲔ او ،ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ ﷷ ،و راﻫﻨﻤﺎﯾﺎن ﺟﺰء ﻫﻢ در ﻫﺮ دورهٔ ا ّﺗﺼﺎل ﺑﺮاﻫﻨﻤﺎی ﮐ ّ

داﺷﺘﻪ  ۸۹وﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ اﯾﻦ اﺗّﺼﺎل در آﻧﻬﺎ ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ ﻋﻤﻠﺸﺎن ﺻﺤﯿﺢ و ﺑﺠﺎ وﮔﺮﻧﻪ ﺧﻼف و ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ.
۳ـ ﭘﺮﺳﯿﺪ ،اﺳﺎس ﺗﺼّﻮف ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:اﺳﺎس آن ﺗﻮﺟّﻪ ﺑﺤﻘﺘﻌﺎﱃ و ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺸﺪن از ﯾﺎد اوﺳﺖ؛ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺘﺬﮐّﺮ ﺣﻖ ﺑﻮده و ﻏﻔﻠﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.
۴ـ ﭘﺮﺳﯿﺪ ،اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﮑﻠّﯽ ﺗﺮک دﻧﯿﺎ ﻧﻤﻮده و از ﺧﻠﻖ دوری ﮔﺰﯾﻨﺪ و ﺑﺎ اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ،

ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در دورهٔ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺴﯽ ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﺑﺮای اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﮐﺎرﮐﻨﺪ ،وﯾﮋه در اروﭘﺎ ﻣﺸﮑﻞ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺤﺎل

ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.

ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :اﯾﻨﻄﻮر ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﻧﺴﺖ ﮐﻪ دل را ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﯿﺎد ﺣﻖ ﻣﺸﻐﻮل دارد؛ و آن ﻣﺨﺎﻟﻒ ﮐﺎر دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺴﺖ
 -۸۸اﯾﻦ ﮐﻮه در ﮐﻨﺎر ﻧﻬﺮ اردن واﻗﻊ ﺷﺪه ،اﮐﻨﻮن ﻣﻮرد ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن اﺳﺖ.
 -۸۹ﻣﻨﻈﻮر اﺗﺼﺎل ﺑﻪ اﻧﺒﯿﺎ و اﺋﻤﻪ ﻗﺒﻠﯽ اﺳﺖ.

۸۰

ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﻌﺮوﻓﯽ اﺳﺖ ﻧﺰد ﻣﺎ ﮐﻪ» :دﺳﺖ ﺑﮑﺎر و دل ﺑﺎ ﯾﺎر«
اﻧﺪر ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ،ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﮐﺲ ،در ﻫﻤﻪ ﮐﺎر

ﻣﯿﺪار ﻧﻬﻔﺘﻪ ﭼﺸﻢ دل ،ﺟﺎﻧﺐ ﯾﺎر

ﭘﯿﻐﻤﱪ ﺑﺰرﮔﻮار اﺳﻼم و ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺎن ﺑﻤﺎ دﺳﺘﻮر و اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺑﯿﮑﺎر ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ و ﺑﺮای ﻣﻌﺎش ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده و
ﮐﻤﮏ ﺑﺪﯾﮕﺮان ﺑﮑﻮﺷﯿﻢ ،و در ﻋﲔ ﺣﺎل دل را ﺑﯿﺎد ﺣﻖّ ﻣﺸﻐﻮل دارﯾﻢ و از ﺑﯿﮑﺎری و ﺗﻨﺒﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﮐﻤﮏ

دﯾﮕﺮان اﺳﺖ ﻧﻬﯽ اﮐﯿﺪ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ.

ﻣﺎ ،ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﮑﺎر اﺷﺘﻐﺎل دارﯾﻢ و زراﻋﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﺎ ،ﺷﺨﺼﺎً ﺑﮑﺎر دﻧﯿﻮی ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮده و از ﺑﯿﮑﺎری
ﮔﺮﯾﺰان ﺑﻮدﻧﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﻄﺮس و ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻮّارﯾّﻦ ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ ﷷ ﻧﯿﺰ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﯿﮑﯽ ازﮐﺎرﻫﺎی دﻧﯿﻮی ،از ﻗﺒﯿﻞ:
ﻣﺎﻫﯿﮕﲑی ،ﻟﺒﺎسﺷﻮﺋﯽ و ﻏﲑ آن اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﺰاﯾﺎی دﯾﺎﻧﺖ اﺳﻼم ﺑﺮ دﯾﺎﻧﺖ ﻣﺴﯿﺢ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ در

دﯾﺎﻧﺖ اﺳﻼم رُﻫﺒﺎﻧﯿﺖ و ﺗﺮک دﻧﯿﺎ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺑﮑﺎرﮐﺮدن ﻣﺎﻣﻮرﻧﺪ.

ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺧﺪا ﻣﺨﺎﻟﻒ ﮐﺎر دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻤﺎل آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﻊ ﺑﲔ ﻫﺮ دو ﻧﻤﻮده؛ دل را ﺑﺨﺪا دﻫﻨﺪ و ﺑﮑﺎر ﻫﻢ
ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎﺷﻨﺪ.

۵ـ ﭘﺮﺳﯿﺪ ،ﺗﺠﻠّﯽ و ﻇﻬﻮر ﻧﻮراﻟٰﻬﯽ در ﻗﻠﺐ ﭼﮑﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟

ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺷﺮح آن ﺑﻪ زﺑﺎن و ﻗﻠﻢ ﻧﻤﯽآﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻋﯿﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﭼﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺰﺑﺎن ﺷﺮح دﻫﺪ ﺣﻘﯿﻘﺖ آﻧﺮا ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ
اﺳﺖ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﮔﺮ ﺑﮑﺴﯽ ﻣﻌﻨﯽ ﺷﲑﯾﻨﯽ را ﮐﺎﻣﻼً ﺷﺮح دﻫﻨﺪ و ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻔﻬﻮم
ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ ﺣﺘّﯽ اﮔﺮ ﺧﻮد ﺷﲑﯾﻨﯽ را ﻫﻢ ﺑﯿﻨﺪ و ﺑﭽﺸﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ آﻧﺮا ﻧﭽﺸﺪ ،ﻟﺬّت آرا درک ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.

ﻣﻮﻗﻌﯽ ﺑﺤﻘﯿﻘﺖ ﺷﲑﯾﻨﯽ ﭘﯽ ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ آﻧﺮا ﺑﭽﺸﺪ و ﮔﺮﻧﻪ ﺑﺸﻨﯿﺪن و دﯾﻦ ﺑﺤﻘﯿﻘﺖ آن ﭘﯽ ﻧﻤﯽﺑﺮد.

ﻣﻦ ﻋﺎﺟﺰم زﮔﻔﱳ و ،ﺧﻠﻖ از ﺷﻨﯿﺪﻧﺶ

ﻣﻦ ﮔﻨﮓ ﺧﻮاب دﯾﺪه و ،ﻋﺎﻟﻢ ﺗﻤﺎم ﮐﺮ

اﻟﺒﺘﻪ در ﮐﺘﺎب ﻋﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ و ﻋﺒﺎرات ﻣﺘﻔﺎوﺗﻪ در آن ﺑﺎب اﺷﺎره ﺷﺪه و ﺑﻌﻀﯽ ﻫﻢ ﻣﺸﺮوﺣﺎً ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ و
ﻣﺮاﺗﺒﯽ ﻫﻢ ﺑﺮای آن ذﮐﺮﮐﺮدهاﻧﺪﮐﻪ اﻣّﻬﺎت آن ﺳﻪ اﺳﺖ :ﺗﺠﻠّﯽ اﻓﻌﺎﱃ ،ﺻﻔﺎﺗﯽ و ﺗﺠﻠّﯽ ذاﺗﯽ وﱃ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺣﻘﯿﻘﺖ
آن ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺮح ﻧﯿﺴﺖ! ﺑﺎﺿﺎﻓﻪ ،ﺑﺮﻓﺮض ﮐﻪ ﺑﺸﻨﯿﺪن درک ﺷﻮد ،ﺗﺤﻘّﻖ ﺑﺪان ﺑﺮای ﺳﺎﻟﮏ ﺷﺮط اﺳﺖ ﻧﻪ داﻧﺴﱳ.

و ﻓﺮق ﺑﲔ ﻋﺮﻓﺎن و ﻓﻠﺴﻔﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﺮﻓﺎن ﺗﺤﻘﻖ ﺷﺮط اﺳﺖ ،وﱃ در ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺮاﺗﺐ از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﯽ و
از روی ﻗﻮل ﺑﺰرﮔﺎن ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽﺷﻮد.
۶ـ ﭘﺮﺳﯿﺪ آﯾﺎ ﺗﺠﻠّﯽ وﮐﺸﻒ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺠﺪّﯾﺖ وﮐﻮﺷﺶ ﺷﺨﺺ اﺳﺖ ﯾﺎ از ﻃﺮف ﺣﻖ اﺳﺖ؟

ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :وﻇﯿﻔﻪ ﺳﺎﻟﮏ ﺟﺪﯾّﺖ و ﻫﻤّﺖ اﺳﺖ وﱃ ﻇﻬﻮر ﺗﺠﻠّﯽ از آن ﻃﺮف اﺳﺖ ۹۰.ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻮاره در را ﺑﮑﻮﺑﯿﻢ
و دﺳﺖ ﺑﺮﻧﺪارﯾﻢ و ﻣﺄﯾﻮس ﻧﺸﻮﯾﻢ؛ وﱃ ﺑﺎز ﺷﺪن در از آﻧﻄﺮف ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ ﻫﻤّﺖ وﮐﻮﺷﺶ ﻻزم اﺳﺖ و ﻫﻢ

اﻧﺘﻈﺎر ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻏﯿﺒﯽ و اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻮﺷﺶ و ﻫﻤّﺖ ﺧﻮد ﺷﺨﺺ ﻣﻘﺪﻣّﻪ و ﺷﺮط اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺗﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﺠﻠّﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﻣﻬﯿّﺎ ﮐﻦ ﻣﻘﺎم و ﺟﺎی ﻣﺤﺒﻮب

ﺑﺮو ﺗﻮ ﺧﺎﻧﮥ دل را ﻓﺮو روب

ﺑﺘﻮ ،ﺑﯿﺘﻮ ،ﺟﻤﺎل ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾﺪ

ﭼﻮ ﺗﻮ ﺑﲑون روی او اﻧﺪر آﯾﺪ

۷ـ ﭘﺮﺳﯿﺪ :آﻓﺮﯾﻨﺶ و ﻋﻠّﺖ ﻏﺎﺋﯽ ﺧﻠﻘﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻣﻘﺼﺪ اﺻﻠﯽ و ﻏﺎﯾﺖ ﻗُﺼﻮﱝ از ﺧﻠﻘﺖ ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ،ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺣﻖ ،و رﻓﱳ ﺑﺴﻮی ﻋﺎﻟﻢ ﻏﯿﺐ اﺳﺖ .و

ﭼﻮن ﮐﺎﻣﻠﱰﯾﻦ ﻓﺮد ﻣﻮﺟﻮدات اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ در ﻣﺮاﺗﺐ ﻃﻮﱃ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ،از اﯾﲊو دروازهٔ ورود ﺑﻌﺎﻟﻢ ﻏﯿﺐ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎدّی اﻧﺴﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ،ﻣﻘﺼﺪ ﺧﻠﻘﺖ ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﻨﺼﺮی ،اﻧﺴﺎن و ﻣﻘﺼﺪ اﻧﺴﺎن
 -۹۰ﺑﻘﻮل ﺣﺎﻓﻆ »ره«
در ﻃﻠﺒﺶ آﻧﭽﻪ ﺗﻮاﻧﯽ ﺑﮑﻮش

ﮔﺮﭼﻪ وﺻﺎﻟﺶ ﻧﻪ ﺑﮑﻮﺷﺶ دﻫﻨﺪ

ج

۸۱

وﺻﻮل ﺑﺤﻀﺮت ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ.
ﻃﺒﻖ ﺧﱪ رﺳﯿﺪه ،ﺧﺪا ﺑﻪ رﺳﻮل اﮐﺮم )ص( ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺧَﻠَﻘﺖُ اﻻَﺷﯿﺎء ﻟِﺎَﺟْﻠﻚ وَ ﺧَﻠَﻘْﺘـُﮏَ ﻻ ﺟﻠﯽ« ﯾﻌﻨﯽ  ،ﻫﻤﻪ

ﭼﯿﺰ را ﺑﺮای ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮ و ﺗﺮا ﺑﺮای ﺧﻮدم ﺧﻠﻖ ﮐﺮدم.

ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺴﻮی ﻟﻮزان
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل راه در دو ﻃﺮف ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﺎﻏﺎت اﻧﮕﻮر و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﯿﻮهﺟﺎت اﺣﺪاث ﺷﺪه ﺑﻮد و
ﻫﯿﭻﺟﺎ در اﻃﺮاف ﺟﺎدّه ﻣﺤﻞ ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺪون ﮐﺸﺖ دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﺪ.

آﻧﮕﺎه وارد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻟﻮزان » «Lausanneﺷﺪﯾﻢ .ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﻟﻮزان ﺑﻪ ﺷﻬﺮﮐﻮﭼﮏ رُل » «Rolleرﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ

ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ در ﺣﺪود ﺷﺸﻬﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿّﺖ دارد؛ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﯿﺰ زﻣﲔ ﻣﺨﺼﻮص درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮه را ﺑﻨﺤﻮ ﺧﺎﺻّﯽ
ﻫَﺮَسْ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﻮرژ » «Morgeرﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ ﻗﺎﯾﻘﻬﺎی

ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﻓﺮاوان دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم وارد ﺷﻬﺮ ﻟﻮزان ﺷﺪﯾﻢ .راﻫﻨﻤﺎ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﺷﻬﺮ ﻟﻮزان ﺣﺪود  ۱۲۵ﻫﺰار

ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿّﺖ دارد.

در ﮐﻨﺎر درﯾﺎﭼﻪ ﻟﻮزان ،ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﺷﯿﻨﻬﺎی ﮐﺸﺎورزی ﺑﯿﺸﱰ از

ﺷﻬﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺿﻤﻨﺎً ﺑﺮق آن ﮐﯿﻠﻮ واﺗﯽ ﻫﻔﺖ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﯽرﺳﺪ.

ﭘﺲ ازﮐﻤﯽ ﮔﺮدش وارد ﻫﺘﻞ ﻣﱰوﭘﻞ » «Metropoleﺷﺪﯾﻢ و در ﻃﺒﻘﻪ ﭼﻬﺎرم ﺳﮑﻮﻧﺖ ﮔﺰﯾﺪﯾﻢ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻠﯿﺴﺎی

ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺷﻬﺮ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺑﺰرگ ﺳﻦ ﻓﺮاﻧﺴﻮا » «Saint Francoisﮐﻪ از ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ

ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد .در اﻃﺮاف ،ﺗﻤﺎم ﺳﺮاﺷﯿﺒﯽﻫﺎی ﮐﻨﺎر زﻣﲔ و دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺳﻨﮕﯽ و ﭘﻠﻪﻫﺎی ﺳﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻏﻬﺎی
اﻧﮕﻮر ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺑﲔ ژﻧﻮ و ﻟﻮزان ﺣﺪود  ۶۰ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ اﺳﺖ و ﺗﻤﺎم راه از ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ و آﺑﺎدﯾﻬﺎ وﮐﻨﺎر درﯾﺎﭼﻪ ﻣﯽﮔﺬرد و ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ
و ﺧﻮشﻣﻨﻈﺮه اﺳﺖ .ﺑﲔ ژﻧﻮ و ﻟﻮزان ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻗﺮاء و ﻗﺼﺒﺎت اﺳﺖ و ﭼﻨﺪ ﺷﻬﺮ ﻫﻢ وﺟﻮد دارد در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﻤﻪ ﺑﻬﻢ

اﺗﺼّﺎل دارﻧﺪ و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی روﺳﺘﺎﺋﯽ ،در ﺑﲔ ﻣﺰرﻋﻬﺎ و ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺒﺎ و ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟّﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از
ﻟﻮزان ﺑﻪ ﺷﻬﺮ وِوِﱝ » «Veveyﮐﻪ ﺑﺎ ﻟﻮزان  ۲۰ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ و ﺑﺎ ﻣﻮﻧﱰو » ۱۰ «Montreuxﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد رﺳﯿﺪﯾﻢ.

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ؛ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﻬﻢ ﻣﺘﺼّﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﻪ ﺟﺎ آﺑﺎدی و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺖ ،ﺣﺘﯽ

ﺑﺎﻻی ﮐﻮه ﻧﯿﺰ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دارد.

ﺷﻬﺮ »ووی« ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﻌﺮوف ﻧِﺴﺘِﻠﻪ » «Nestleﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻌﺮوﻓﯽ دارد ،ﮐﻪ اﻏﻠﺐ
ﺳﺮان ﺑﺰرگ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن را ﺑﻪ آن داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻨﺪ؛ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪود ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار داﻧﺸﺠﻮ دارد.

ﺑﺎزدﯾﺪ ﺟﻤﻌﯿّﺖ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت اﺧﻼﻗﯽ در ﺷﻬﺮ»وِوِی« ﺑﺮن
ﺑﻌﺪ از ﺟﺎدّه ﺳﺮﺑﺎﻻﺋﯽ ﭘﯿﭻ در ﭘﯿﭻ ﺑﻪ ﮐﻮه ﮐﻮ » «cauxو ﺑﻤﺤﻞ ﺗﺴﺤﯿﻼت اﺧﻼﻗﯽ ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻮد
رﺳﯿﺪﯾﻢ ارﺗﻔﺎع ﻣﻮه »ﮐﻮ« از ﺳﻄﺢ درﯾﺎ  ۱۰۶۴ﻣﱰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺪود ﭼﻨﺪ ﻣﱰ ﺑﺎﻻﺗﺮ رﻓﺘﯿﻢ ،درﺧﺘﻬﺎی ﮐﺎج ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﺪ .ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺟﻤﻌﯿّﺖ ﺑﺎﺳﺘﻘﺒﺎل آﻣﺪﻧﺪ؛ در ﮔﻮﺷﮥ ﻫﺮ اﻃﺎﻗﯽ ﻻﻟﻪﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ و در وﺳﻂ

آﻧﻬﺎ ﮔﻞ ﯾﺦ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻋﮑﺴﻬﺎی رﺟﺎل و ﻫﲊﭘﯿﺸﻪﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺟﻤﻌﯿّﺖ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت اﺧﻼﻗﯽ
زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪه و ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ.

۸۲

اﺻﻮل ﻋﻘﯿﺪه ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت اﺧﻼﻗﯽ در ﭼﻬﺎر ﭼﯿﺰ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﺷﻮد:

۹۱

۱ـ ﭘﺎﮐﯽ ﻣﻄﻠﻖ

۲ـ ﺑﯽﻏﺮﺿﯽ و ﺗﺮک ﻋﻼﻗﮥ اﻧﻔﺮادی وﮔﺬﺷﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ
۳ـ ﻋﺸﻖ و ﻣﺤﺒّﺖ

۴ـ اﻣﺎﻧﺖ و درﺳﺘﮑﺎری

اﯾﻦ ﺟﻤﻌّﯿﺖ ﺟﺪﯾّﺖ دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﻬﺎر اﺻﻞ را در ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑﺸﺮی اﺷﺎﻋﻪ دﻫﺪ .ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ روح ﻧﻔﺎق و اﺧﺘﻼف و
ﺟﻨﮕﺠﻮﺋﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از اﻏﺮاض ﺷﺨﺼﯽ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎدّی اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ ﺑﺸﺮی رﺧﺖ ﺑﺮﺑﻨﺪد و ﺻﻠﺢ و ﺻﻔﺎ
و ﻣﺤ ّﺒﺖ و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و ﺗﻌﺎون ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آن ﺷﻮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺻﻼح اﻓﺮاد اﺳﺖ.

در اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺰرگ ﻋﺎماﻟﻤﻨﻔﻌﻪ ﺑﺮای اﺻﻼح اﺧﻼق و ﺗﻮﺟّﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ و دوری از ﻣﺎدﯾّﺎت و ﻣﻨﺎﻓﻊ و

ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﮔﻮﺷﺰد ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻤﺎﯾﺸﻬﺎﺋﯽ ﻫﻢ در ﻫﻤﲔ اﻣﻮر ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺿﻤﻨﺎً آﻧﻬﺎ را از ﻣﻀﺎر اﺧﺘﻼف و

ﮐﺸﻤﮑﺶ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ آﮔﺎه ﻧﻤﻮده و ﻣﺘﻮﺟّﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪﮐﻪ ﻋﺎﻗﺒﺖ اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ و ﺗﲑهروزی و از

ﺑﲔ رﻓﱳ اﺳﺖ ﺑﻌﻼوه ﮔﻮﺷﺰد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪﮐﻪ ﺑﺮای اﺻﻼح ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎﯾﺪ اول ﺑﺎﺻﻼح ﺧﻮد ﭘﺮدازد و از ﺧﻮد
ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ و از ﺑﺪﯾﻬﺎ وﮐﺎرﻫﺎی زﺷﺖ ﺗﻮﺑﻪ ﻧﻤﻮده و ﻫﻤﻪ روزه ﺻﺒﺢ ﺑﺨﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﺟّﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺮای اﺻﻼح ﺧﻮد از
او درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺪد ﮐﻨﺪ و از او ﻃﻠﺐ ﺧﲑ ﻧﻤﺎﯾﺪ و راه راﺳﺖ را از آن درﮔﺎه ﺑﺨﻮاﻫﺪ .اﺻﻮل ﻣﺮام ﺗﺴﻠﯿﺢ اﺧﻼق

ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :اﯾﻤﺎن ﺑﺨﺪا و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮد ﺑﺎو و ﻣﺠﺎﻫﺪه ﺑﺮای اﺻﻼح دﻧﯿﺎ و ﻃﻠﺐ ﻫﺪاﯾﺖ از ﺧﺪاوﻧﺪ و ﮐﻮﺷﺶ و
ﻣﺠﺎﻫﺪه در ﭘﺎک ﮐﺮدن ﺿﻤﲑ و وﺟﺪان و ﺟﺪﯾﺖ در اﺻﻼح ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده و ﻧﻮع و ﭘﺲ از اﯾﻨﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن ﺑﺮ
ﻃﺒﻖ اﺻﻮل ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ اﺧﻼﻗﯽ» :ﭘﺎﮐﯽ ،ﻣﺤﺒّﺖ ،ﻓﺪاﮐﺎری و درﺳﺘﮑﺎری ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ«.

در اداﻣﮥ ﺳﻔﺮ؛ ﮐﻮﻫﻬﺎی ﺑﺰرگ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪه از ﺑﺮف ،ﺑﺎ ﻋﻈﻤﺘﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ ،ﺧﻮدﻧﻤﺎﺋﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .در ﺣﺪود
ﺳﺎﻋﺖ ﯾﮏ رﺑﻊ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﮐﻮﭼﮏ و زﯾﺒﺎی اِﮔْـﻞْ » «Aigleرﺳﯿﺪﯾﻢ .و ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﺷﻤﺎل » Hotel du

 «Nordرﻓﺘﯿﻢ .در اﯾﻦ ﻫﺘﻞ ﻧﯿﺰ ﺳﻮپ ،ﺑﺮﻧﺞ و ﻏﺬای ﺑﺪون ﮔﻮﺷﺖ ،ﻗﺎرچ و ﺳﯿﺐزﻣﯿﻨﯽ ﺳﺮخ ﺷﺪه و ﻣﻘﺪاری ﻣﯿﻮه

آوردﻧﺪ.

ﻞ ﻣﺪوّر و ﺻﺎف ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ و ﻋﺼﺮ را ﺑﺤﻀﺮت آﻗﺎ
در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۳۰/۲در ﻣﯿﺎن ﺟﻨﮕﻠﻬﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ،در ﯾﮏ ﻣﺤ ّ
اﻗﺘﺪا ﻧﻤﻮدﯾﻢ .و ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﺑﻪ راه ﺧﻮد اداﻣﻪ دادﯾﻢ .در ﺑﻌﻀﯽ ﻧﻘﺎط ،ارﺗﻔﺎع ﺑﺮف ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﻣﱰ ﻣﯽرﺳﯿﺪ؛ و

ﺳﯿﻤﻬﺎی ﻧﻘﺎﻟﻪ ﻫﻮاﺋﯽ ﻣﺮدم را ازﮐﻮﻫﯽ ﺑﻪ ﮐﻮﻫﯽ و ﯾﺎ از ﻣﺤﻠّﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ دﯾﮕﺮ ،ﺑﺮای ﺗﻔﺮﯾﺢ و اﺳﮑﯽ ﺑﺎزی ﻣﯽﺑﺮد.

ﻞ ﻣﯽآﯾﻨﺪ؛ رﺳﯿﺪﯾﻢ .ﭘﺮﭼﻢ ﺳﻪ
آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺷﻬﺮ اﺷﺘﺎت » «Estatsﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﺟﻬﺎن ﺑﺮای ﮔﺮدش ﺑﻪ آن ﻣﺤ ّ
ﻞ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .در ﻃﻮل راه ﺑﻪ ﻗﺼﺒﮥ ﺑﻨﺎم ﺑﺎرِن »  «Barenرﺳﯿﺪﯾﻢ .اﯾﻦ ﻗﺼﺒﻪ ﻧﯿﺰ
اﺳﺘﺎن ﺳﻮﯾﺲ را ر اﯾﻦ ﻣﺤ ّ

ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻬﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ از ﻣﺰاﯾﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد .در آن ﻫﻮای ﺳﺮد ،ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﻮد.
ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻬﺎرو ﻧﯿﻢ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺑﻪ ﻗﻬﻮهﺧﺎﻧﻪ ﻻﺗِﺮﺑﺎخ » «Latterbachرﺳﯿﺪه ﭼﺎی ﺧﻮردﯾﻢ .درﺑﻌﻀﯽ از ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ،
ﭘﻠﯿﺲ ﺟﻠﻮ آﻣﺪه و ﻻﺳﺘﯿﮏ اﺗﻮﻣﺒﯿﻠﻬﺎ را ﺑﺪّﻗﺖ ﺑﺎزرﺳﯽ ﻣﯽﮐﺮد آﻧﮕﺎه ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ؛ در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ﭘﻨﺞ و ﺑﯿﺴﺖ
دﻗﯿﻘﻪ ،ﭘﺲ از ﻃ ّ
ﯽ  ۱۶۲ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ زﯾﺒﺎی ﺑﺮن » «Berneرﺳﯿﺪﯾﻢ.
ﺑـﺮن

ﺑﺮن ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺸﻮر ﻓﺪرال » «Federalﺳﻮﯾﺲ و ﺷﻬﺮ زﯾﺒﺎﺋﯽ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﺳﻮﯾﺲ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ
ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺳﻮﯾﺲ دارای ﭼﻨﺪ زﺑﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ آن ﺑﯿﮏ زﺑﺎن ﺗﮑﻠّﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ وﱃ
 -۹۱اﻗﺘﺒﺎس ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﮥ »ازﮔﻨﺎﺑﺎد ﺑﻪ ژﻧﻮ« ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺳﻠﻄﺎﻧﺤﺴﲔ ﺗﺎﺑﻨﺪه رﺿﺎﻋﻠﯿﺸﺎه.

۸۳

در ﺗﻌﺼّﺐ ﻣﻠّﯽ و ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﻬﻦ؛ ﻣﺘّﺤﺪ و ﺑﲔ آﻧﻬﺎ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﻤﻪ ﻣﺘّﺤﺪاً ﺑﺮای ﺗﺮﻗّﯽ و آﺑﺎداﻧﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﺎر
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺮن ﺷﻬﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ دارای ﺗﭙﮥ و ﻣﺎﻫﻮر و ﭘﺴﺘﯽ و ﺑﻠﻨﺪی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ رودﺧﺎﻧﻪ اِآرُ » «Aareدو ﻣﺮﺗﺒﻪ از وﺳﻂ آن
ﻣﯽﮔﺬرد ،ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ از ﺷﻬﺮﮔﺬﺷﺖ ﻣﺠﺪداً ﻣﺴﲑ آن ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪه از ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ دﯾﮕﺮ ﺷﻬﺮ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ و

ﻣﺴﲑ آن ﺧﯿﻠﯽ ﮔﻮد اﺳﺖ و در وﺳﻂ درّه اﺳﺖ؛ وﱃ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و اﺷﺠﺎر از ﺑﺎﻻی ﺗﭙّﻪ و درّه ﺗﺎ ﭘﺎﺋﲔ ﺑﻬﻢ وﺻﻞ

ﺷﺪه ،ﮐﻪ ﻫﻢ ﺳﺎﺣﻞ رودﺧﺎﻧﻪ دارای اﺷﺠﺎر و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺖ و ﻫﻢ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﺑﺎﻻ ،و از اﯾﻨﺠﻬﺖ ﺑﺮ زﯾﺒﺎﺋﯽ آن
اﻓﺰوده اﺳﺖ.

ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺸﺠّﺮ » «Boulevardو ﺟﻠﻮی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﻫﻢ اﺷﺠﺎر و ﮔﻠﮑﺎری اﺳﺖ و ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﺑﻠﻮار ،ﺧﯿﻠﯽ
ﻣﺼﻔّﺎ و ﺑﺎ روح اﺳﺖ .ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﻫﻢ ﺑﯿﺸﱰ ﻏﺎﻟﺒﺎً و ﺳﺘﻮﻧﻬﺎﺋﯽ زده و روی آن را ﺑﺎ ﺳﻘﻒ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ

ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور ،از آﻓﺘﺎب و ﺑﺎران ﻣﺼﻮن ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺷﻬﺮ ﺑﺮن دارای  ۲۵۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿّﺖ اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ اﻇﻬﺎر راﻫﻨﻤﺎ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ  ۱۷۶ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪ وﺟﻮد دارد؛ و اوﻟﲔ
دﻓﱰ ﭘﺴﺖ و ﺗﻠﮕﺮاف ﺑﲔاﻣﻠﻞ در آﻧﺠﺎ داﺋﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠّﯽ آن دوازده ﻃﺒﻘﻪ زﯾﺮ زﻣﲔ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه؛ و اﺻﻮﻻً ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﺎﱃ ﺳﻮﯾﺲ ،زﯾﺮ زﻣﲔ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻮﺳّﻂ ﭘﻠﯿﺲ
ﻧﮕﺎﻫﺪاری ﻣﯽﺷﻮد .ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎی ﺑﺮن ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﭙﻪ ﻗﺪﯾﻢ ﺗﻬﺮان ،ﺳﻨﮕﻔﺮش ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﺳﻨﮕﯽ و ﺑﺘﻮن
آرﻣﻪ و زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ.

راﻫﻨﻤﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ،ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ دوﻟﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ دوﻟﺘﻬﺎی آزاد ﺟﻬﺎن ،ﺣﺘﯽاﻻﻣﮑﺎن ﻋﻮض ﻧﻤﯽﺷﻮد؛در اﯾﻨﺠﺎ
دوﻟﺖ ﻣﺠﺮی ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﻠّﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ اﮔﺮ ﭘﻨﺞﻫﺰار ﻧﻔﺮ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ،رای ﺑﺪﻫﻨﺪ ،ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از

اﻋﻀﺎی دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻮض ﺷﻮد ،ﻓﻮراً اﯾﻨﮑﺎر را ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .در ﺑﺎزﮔﺸﺖ؛ آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﻬﺎی ارزان ﻗﯿﻤﺖ را ﺑﻤﺎ
ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ .آﻓﺘﺎب ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻏﺮوب ﻣﯽﮐﺮد؛ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ«

راﻧﻨﺪه اﻇﻬﺎر داﺷﺖ اﻃﺎﻗﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ؛ وﱃ ﺑﻌﺪاً اﻃﻼع داد ﺑﻌﻠّﺖ ﺑﺎران ،اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد؛ ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﻧﻤﺎز را در ژﻧﻮ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ.

در  ۳۰ﮐﯿﻠﻮﻣﱰی ژﻧﻮ ﺑﺎران ﺑﻘﺪری ﺷﺪﯾﺪ ﺷﺪﮐﻪ داﻧﻪﻫﺎی ﺑﺎران از ﻫﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻧﻤﯽﺷﺪ :ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۸ﺑﻌﺪ
از ﻇﻬﺮ ﺑﻪ ژﻧﻮ وارد ﺷﺪﯾﻢ؛ ﺑﻌﺪ از ﮐﻤﯽ ﺗﻮﻗّﻒ در اﻃﺎق  ۵۱۱ﻫﺘﻞ ﺑﺮای ادای ﻓﺮﯾﻀﻪ ﺑﺤﻀﺮت آﻗﺎ ،اﻗﺘﺪا ﻧﻤﻮدﯾﻢ،

ﻓﺎﺗﺤﺔاﻻوﻟﯿﺎء ۹۲ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ و ﺑﻌﻠﺖ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ در اﻃﺎق ﺧﻮد ﺷﺎم ﺻﺮف و اﺳﱰاﺣﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ.
ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺳﺮﮐﻨﺴﻮل اﯾﺮان در ژﻧﻮ »«۷/۱/۴۹

ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ و ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن ،ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﱳ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﻌﻤﻮل اﯾﺸﺎن اﯾﻨﺴﺖ
ﮐﻪ ﻫﯿﭽﯿﮏ از ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی رﺳﯿﺪه را ﺑﻼ ﺟﻮاب ﻧﮕﺬارد.
ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۹ﺻﺒﺢ ،ﺑﺎﺗّﻔﺎق ﻫﻤﺮاﻫﺎن ،ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ازﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺷﻬﺮﮐﻪ روﺑﺮوی ﻫﺘﻞ ﺑﻮد رﻓﺘﯿﻢ .ﭼﻬﺎر ﭘﲑزن

ﮐﻪ در ﺣﺪود ،ﻧﻮد اﱃ ﺻﺪ ﺳﺎل داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺎﺗّﻔﺎق ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺟﻮاﻧﱰ ،در ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﺳﮑﻮت ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
 -۹۲ﻓﺎﺗﺤﺔاﻻوﻟﯿﺎء ﻋﺒﺎرت از دﻋﺎی زﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺘﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﻓﻘﺮی ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد» :از ﺟﻬﺖ ﺗﺮوﯾﺢ ارواح ﻣﻄﻬّﺮه ﻣﻘﺪّﺳﻪ
ﺟﻤﯿﻊ اﻧﺒﯿﺎء و اوﻟﯿﺎء ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺣﻀﺮت ﺧﺎﺗﻢاﻻﻧﺒﯿﺎء و اﺋﻤﻪ ﻫُﺪی و ﻓﺎﻃﻤﮥ زﻫﺮا ﺳﻼماﻟﻠّﻪ ﻋﻠﯿﻬﻢ اﺟﻤﻌﲔ و ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺸﺎﯾﺦ اﺋﻤﮥ اﺛﻨﯽﻋﺸﺮ
ﺳﻼماﻟﻠّﻪ ﻋﻠﯿﻪ و از ﺟﻬﺖ ﻇﻬﻮر و ﺧﺮوج ﺣﻀﺮت ﺻﺎﺣﺐاﻻﻣﺮ و اﻟﻌﺼﺮ و اﻟﺰﻣﺎن و ﺧﻠﯿﻔﺔاﻟﺮّﺣﻤﻦ و اﻣﺎماﻻﻧﺲ واﻟﺠّﺎن ﻋﺠّﻞاﻟﻠّﻪ ﻓﺮﺟﻪ

و از ﺟﻬﺖ ازدﯾﺎد ﻗﻮت ﻇﺎﻫﺮ و ﺑﺎﻃﻦ ﺟﻤﯿﻊ راﻫﻨﻤﺎﯾﺎن دﯾﻦ و از ﺟﻬﺖ ذﮐﺮ دوام و ﻓﮑﺮ ﻣﺪام ﺟﻤﯿﻊ اﻫﻞ ﺳﻠﻮک و ازدﯾﺎد ذوق و ﺷﻮق
و اﺻﻼح اﻣﻮر ﻇﺎﻫﺮی و ﺑﺎﻃﻨﯽ وﮔﺸﺎﯾﺶ ﺻﻮری و ﻣﻌﻨﻮی ﻓﻘﺮای ﻧﻌﻤﺖاﻟﻠﻬﯽ ﺳﻠﻄﺎﻧﻌﻠﯿﺸﺎﻫﯽ »اﻟﻔﺎﺗﺤﻪ«.

۸٤

ﺻﻠﯿﺐ ﭼﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺴﻤّﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ ﷷ را ﺑﺪار آوﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﻋﮑﺲ ﺣﻀﺮت ﻣﺮﯾﻢ ﷷ و ﻣﺠﺴﻤﻪ آن
ﺣﻀﺮت و ﺣﻮّارﯾّﻮن ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﻮار آوﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﺪ.

ﯾﮏ ﻣﻨﱪ ﭼﻮﺑﯽ و دو ﻃﺮف آن؛ ﺷﻤﻌﻬﺎی ﺿﺨﯿﻢ و ﻧﺴﺒﺘﺎً؛ ﺑﺰرﮔﯽ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺧﻔﯿﻒ ،ﻣﯽﺳﻮﺧﺖ .در ﻗﺴﻤﺖ

وﺳﻂ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺻﻠﯿﺐ ﺑﻮد ،ﭘﺎرﭼﻪ ﺳﻔﯿﺪی روی آن اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ؛ و در اﻃﺮاف آن ﻧﯿﺰ ﺷﻤﻌﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﻠﻨﺪ

و ﮐﻮﺗﺎه ﻣﯽﺳﻮﺧﺖ .ﻣﺮدم ﺑﱰﺗﯿﺐ ،زن و ﻣﺮد و ﺑﭽﻪ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ،و ﺷﻤﻌﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را روﺷﻦ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .در ﺗﻤﺎم

ﺻﺤﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎ ،ﺻﻨﺪﻟﯿﻬﺎی ﭼﻮﺑﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻣﺮدم ﺑﻤﺤﺾ ورود ﭘﺎی ﭼﭗ ﺧﻮد را ﺑﺮﺳﻢ اﺣﱰام ﺧﻢ ﻣﯽﮐﺮده

» «Reverenceو زاﻧﻮ ﻣﯽزدﻧﺪ .آﻧﮕﺎه ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪه روی ﺗﺨﺘﻪ ﺑﻠﻨﺪی زاﻧﻮ ﻣﯽزدﻧﺪ؛ و دﺳﺘﻬﺎ را روی ﭼﻮﺑﯽ ﮐﻪ
ﺟﻠﻮی آﻧﻬﺎ ﺑﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدادﻧﺪ و ﻣ ّﺪﺗﯽ ﺳﮑﻮت ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،و ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﻫﻢ زﯾﺮ ﻟﺐ دﻋﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﺑﻌﺪ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ.
ﯾﮑﯿﺴﺖ ﻣﻄﺐ و ﺳﺎﻗّﯽ و ﻫﻢ ﻧﻮاﺧﻮاﻧﺶ

ﺑﻪ دﯾﺮ و ﻣﺴﺠﺪ و ﺑﺘﺨﺎﻧﻪ ،ﺧﺎﻧﻘﺎه وﮐﻨﺸﺖ

ﺣﻀﺮت آﻗﺎ روی ﺻﻨﺪﱃ ﺟﻠﻮس ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ؛ ﻣﺎ ﻫﻢ در ﺧﺪﻣﺘﺸﺎن ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ.

آﻧﮑﻪ داﻧﻢ ،واﻧﮑﻪ ﻧﯽ ،ﻫﻢ آنِ ﺗﻮ

ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ای ﻗﺪﯾﻢ اﺣﺴﺎن ﺗﻮ

ﺑﺎ ﺷﻤﺎ از ﺣﻔﻆ در ﮐﺸﺘﯽّ ﻧﻮح

ﯾﺎد ﮐﻦ ﻟﻄﻔﯽ ﮐﻪ ﮐﺮدم آن ﺻﺒﻮح

در وﺟﻮد ﺟﺪّ ،ﺟﺪﱢ ،ﺟﺪّﺗﺎن

ﺣﻔﻆ ﮐﺮدم ﻣﻦ ﻧﮑﺮدم ردّﺗﺎن

ﮐﻮ ﻣﻨﺰّه ﺑﺎﺷﺪ ،از ﺑﺎﻻ و زﯾﺮ

داﻣﻦ او ﮔﲑ ،ای ﯾﺎر دﻟﲑ
ﻧﯽ ﭼﻮ ﻋﯿﺴﯽ ﺳﻮی ﮔﺮدون ،ﺑﺮ ﺷﻮد

ﻧﯽ ،ﭼﻮ ﻗﺎرون ،در زﻣﲔ اﻧﺪر زود

آﺗﺶ ﺗﺮک ﻫﻮا ،در ﺧﺎر زن

دﺳﺖ اﻧﺪر ﯾﺎر ،ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر زن

ﭼﻮن ﺑﻤﺎﻧﯽ از ﺳﺮ او از دﮐﺎن

ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﮑﺎن و ﺑﯽﻣﮑﺎن

ﺑﺎ

ﺑﻮی ﺧﺸﻢ ﺷﲑ دﯾﺪی ،ﺑﺎز ﮔﺮد

ﻣﻨﺎﺟﺎت

ﺧﺪا،

اﻧﺒﺎز ﮔﺮد
»اﺛﺮ ﻣﻮﻟﻮی ﻋﻠﯿﻪاﻟﺮّﺣﻤﻪ«

ﺑﻌﺪ از ﻣ ّﺪﺗﯽ ﺳﮑﻮت ،و ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ دﻋﺎی ﺑﺰرگ آﻧﻬﺎ ﺷﺮوع ﺷﻮد ،ﺣﺮﮐﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ .ﻫﻮای ﺑﲑون ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮد ﺑﻮد؛

در ﺧﺪﻣﺖ اﯾﺸﺎن ﻗﺪری ﻗﺪم زدﯾﻢ وﮐﻨﺎر رود رن رﻓﺘﯿﻢ و ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۳۰/۱۰ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .ﻧﯿﻢﺳﺎﻋﺖ
ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ،آﻗﺎی ﺳﺘﻮده ،ﺳﺮﮐﻨﺴﻮل اﯾﺮان در ژﻧﻮ ،ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺷﺮﻓﯿﺎب ﺷﺪﻧﺪ؛ و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻋﻮت ﻗﺒﻠﯽ

ﻣﻌﻈّﻢﻟﻪ و ﻫﻤﺮاﻫﺎن را ﺑﺮای ﺻﺮف ﻧﺎﻫﺎر ﺑﻤﻨﺰل ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺧﻮد ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﻗﺒﻼً ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ؛

اﺻﻮﻻً ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ،در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﲑ اﺳﻼﻣﯽ ،ﮔﻮﺷﺖ ﻣﯿﻞ ﻧﻤﯽﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ؛ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺒﻼً ﺑﻪ آﻗﺎی ﺳﺘﻮده ﮔﻔﺘﻪ

ﺷﺪه ﺑﻮد.

ﺑﻬﺮ ﺻﻮرت ،ﺣﺎج آﻗﺎی راﺳﺘﲔ و ﻧﮕﺎرﻧﺪه؛ در ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻠﯽ ﮐﻪ آﻗﺎی ﺳﺘﻮده ،ﺷﺨﺼﺎً
ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﻤﻨﺰل اﯾﺸﺎن رﻓﺘﯿﻢ .آﻗﺎﯾﺎن ﻣﺼﺪاﻗﯽ و ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﺑﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ دﯾﮕﺮ ﺗﺸﺮﯾﻒ آوردﻧﺪ .ﻣﺤﻞ

ﺳﮑﻮﻧﺖ آﻗﺎی ﺳﺘﻮده در ﻃﺒﻘﮥ ﺷﺸﻢ ﯾﮏ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻗﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ و ﺑﺎ ﻗﺎﱃﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻓﺮش ﺷﺪه ﺑﻮد.
در ﯾﮑﯽ از اﻃﺎﻗﻬﺎ ﻫﻔﺖﺳﲔ ﭼﯿﺪه ﺷﺪه ،و ﻋﮑﺴﻬﺎی ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﮐﺮم )ص( و ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﷷ زﯾﻨﺖاﻓﺰای

ﻣﯿﺰ ﺑﻮد .در ﮔﻮﺷﻪ وﮐﻨﺎر اﻃﺎق ﮔﻠﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ و زﯾﺒﺎﺋﯽ ﺑﭽﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .آﻗﺎی ﺳﺘﻮده اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺮای ﻋﯿﺪ

ﺤﺮم ﺑﻮد ،ﻣﺎ ﺷﲑﯾﻨﯽ
ﻧﻮروز در ﺣﺪود ﺳﯿﺼﺪ ﻧﻔﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و دور ﻫﻢ ﺑﻮدﯾﻢ وﱃ ﭼﻮن ا ّﯾﺎم ﻣ ّ
ﻧﮕﺬاﺷﺘﯿﻢ.

ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻓﺮودﻧﺪ» :ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺳﻔﺮا و ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ،ﮐﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾّﺖ دﯾﻨﯽ ﻧﯿﺰ

دارﻧﺪ؛ ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻋﺎﺷﻮرا و اﻣﺜﺎل آن ،و ﻫﻤﭽﻨﲔ اﻋﯿﺎد ،ﻓﻄﺮ و اﺿﺤﯽ و ﺳﺎﯾﺮ اﯾﺎد را ﻣﺮاﻋﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛ و در ﺷﻬﺎدت

۸٥

ﺣﻀﺮت ﺳﯿﺪاﻟﺸّﻬﺪاء ﷷ ﺣﺘﯽاﻻﻣﮑﺎن دور ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ و ﺳﻮﮔﻮاری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ«.
در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﺗﯿﻤّﻦ و ﺗﱪّک ﺑﻄﻮر ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۳۳ﺷﻤﺴﯽ ﻫﺠﺮی در

ﯾﺎدداﺷﺘﻬﺎی از »ﮔﻨﺎﺑﺎد ﺑﻪ ژﻧﻮ« ﻣﺮﻗﻮم ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ؛ درج ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ:

»ﻣﺎ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺗﻤ ّﺪن و ﺗﺮّﻗﯽ ،در ﻻﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﺋﯽ ﺑﻪ اﺣﮑﺎم اﺳﺖ؛ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺧﻮد ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ،و
ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻣﺘﻤ ّﺪﻧﻪ و ﻣﱰﻗﯿّﻪ دﻧﯿﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﱰ از ﻣﺎ ،ﺑﻪ آداب و رﺳﻮم ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺧﻮد ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .اﺳﺎس

ﺗﺮّﻗﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﻤﺎن و ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻮدن ﺑﻤﻌﺘﻘﺪات دﯾﻨﯽ اﺳﺖ.

ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺑﺰرگ ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﲔ ،ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ و ذﻟّﺖ و اﻧﺤﻄﺎط ﻣﺎ ﺷﺪه ،ﻫﻤﲔ ﺑﯽﻗﯿﺪﯾﺴﺖ ﮐﻪ اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ ﻣﺎ
را ﻣﺘﺰﻟﺰل ﮐﺮده؛ و ﻫﻤﮥ ﻓﺴﺎدﻫﺎ را ﺑﺮای ﻣﺎ آورده اﺳﺖ.

ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎرﺟﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﯾﺎ در داﺧﻠﻪ ﻧﺎم و ﺗﻤ ّﺪن ﻣﻤﺎﻟﮏ اروﭘﺎ را ﻣﯽﺷﻨﻮﻧﺪ و ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺤﺼﯿﻞ

ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﺑﺮای ﮐﺸﻮر و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﺮای آزادی از ﻗﯿﻮد ﺷﺮع و دﯾﺎﻧﺖ ﭘﺎ روی اﺻﻮل

اﺧﻼﻗﯽ ﻧﯿﺰ ﮔﺬاﺷﺘﻪ؛ و ﺑﻨﺎم آﻧﮑﻪ ،اﻣﺮوز اﯾﻦ ﻗﯿﻮدات ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺗﻤﺪّن اﺳﺖ ﺑﺪان ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ
ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﺗﻘﯿّﺪ ﺑﺎﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ و ﻣﺒﺎﻧﯽ دﯾﻨﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﺻﻮﻻً ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﺜﻼً اﮔﺮﮐﺴﯽ اﺧﻼﻗﺎً ﺧﻮد را ﻣﻮﻇﻒ ﺑﺤﻔﻆ اﻋﺮاض و اﻣﻮال و ﻧﻔﻮس ﺑﺸﺮی ﻧﺪاﻧﺪ ،ﺑﭽﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد

اﻃﻤﯿﻨﺎن در ﺣﻔﻆ اﻣﺎﻧﺖ ﺑﺎﺷﺪ؟!

ﻞ
ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ وﺟﺪاﻧﺎً ،ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم ﻣﻮﻇّﻒ ﻧﺪاﻧﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﻗﻀﺎوت و اﺣﻘﺎق ﺣﻖّ آﻧﻬﺎ ،ﻣﺤ ّ
اﻋﺘﻤﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟! ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ روی وﺟﺪان دﯾﻨﯽ و اﺧﻼﻗﯽ رﻓﺘﺎر ﻧﮑﻨﺪ؛ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ،در ﻃﺒﺎﺑﺖ و ﺳﺮﭙدن
ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺪو ،ﭼﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟! ﯾﺎ اﮔﺮ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ راﺳﺘﯽ و درﺳﺘﯽ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ؛ ﭼﮑﻮﻧﻪ ﺑﮕﻔﺘﺎر و رﻓﺘﺎر او اﻋﺘﻤﺎد

ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ؟! و ﻏﲑ اﯾﻨﻬﺎ.

ﭘﺲ اﺳﺎس ﺗﺮّﻗﯽ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﻤﺎن اﺳﺖ .و ﻻزﻣﮥ آن ،ﺗﻘﯿّﺪ در ﺣﻔﻆ آﻧﭽﻪ ﺑﺪان ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﺧﻮﺑﺴﺖ ﻣﺎ ﺟﺪﯾّﺖ
ﮐﻨﯿﻢ؛ و اﺧﻼق و اﻋﻤﺎل ﺧﻮب آﻧﻬﺎ را ﻓﺮا ﮔﲑﯾﻢ ﻧﻪ آﻧﮑﻪ ،ﺻﺮﻓﺎً اﻣﻮری را ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮاً ﺑﺮای آزادی از ﻗﯿﻮد ﻣﻮرد

اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎﺳﺖ ﺑﮕﲑﯾﻢ ،و آﻧﺮا ﺗﻤﺪّن ﻧﺎم ﮔﺬارﯾﻢ«.

در اﯾﻦ وﻗﺖ ﻧﺎﻫﺎر ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ .ﻏﺬای اﯾﺮاﻧﯽ ﻃﺒﺦ ﺷﺪه ﺑﻮد؛ ﺳﺒﺰی ﭘﻠﻮ ﺑﺎ ﮐﻮﮐﻮ و ﻣﺎﻫﯽﺷﻮر ﮐﻪ از ﺗﻬﺮان ﻓﺮﺳﺘﺎده
ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻣﺎﺳﺖ و ﺗﺮﺷﯽﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ از اﯾﺮان آورده ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ از ﺻﺮف ﻧﺎﻫﺎر و ﻣﯿﻮه ،ﻫﻤﮕﯽ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ
ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدﯾﻢ.

در ﺳﺎﻋﺖ ﭘﻨﺞ و ﻧﯿﻢ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺧﻂ ﮐﻤﱪﺑﻨﺪی ﺑﻪ ﮔﺮدش ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ .اﺗﻮﺑﻮس ﻣﺎ را از ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ
ژﻧﻮ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻔﺮی  ۵۰ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﺮده و آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اوّﻟﯿﻪ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﻫﺘﻞ ﺑﻮد رﺳﺎﻧﯿﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ در

ﺧﻂ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪی ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ و ﺑﻪ ﮔﺮدش ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ.

در ﮐﻨﺎر ﺻﻨﺪﱃ ﻧﮕﺎرﻧﺪه؛ ﭘﲑزﻧﯽ؛ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺪود ﯾﮑﺼﺪ ﺳﺎل داﺷﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺮض ﮐﻨﻢ ﮐﻪ در ژﻧﻮ ﺧﺎﻧﻤﻬﺎی ﭘﲑ
زﯾﺎد ﺑﭽﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ ،و اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﻗﺪی اﺳﺘﻮار و ﺧﻮشﻗﯿﺎﻓﻪ ،ﺑﺎ آراﻣﺶ ﺧﺎص ﺑﮕﺮدش ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ.

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ درﺑﺎرهٔ ﺟﻤﻌﮥ ﻣﻘﺪّس و ﻋﯿﺪ ﭘﺎک ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن
در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ،ﭼﻪ ﭘﯿﺶ از ﻇﻬﺮ ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ؛ ﻣﺮدم ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ ﺧﺎرج و ﯾﺎ وارد ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﭼﻮن ﺟﻤﻌﻪ ﻣﻘﺪّس ۹۳ﺑﺮای
 -۹۳ﺟﻤﻌﻪ ﻣﻘﺪس» «Vendredi saintروز ﻣﺼﻠﻮب ﺷﺪن ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ ﷷ و ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ؛ و در ﻫﻤﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ ﻣﺮاﺳﻢ
ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﻌﻤﻮل ﻣﯽﺷﻮد و روز ﺷﻨﺒﻪ ﻫﻢ ﺑﻬﻤﺎن ﻋﻠّﺖ ﺗﻌﻄﯿﻞ اﺳﺖ .روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﻘﯿﺪهٔ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن روز زﻧﺪه ﺷﺪن ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ

۸٦

آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ روز ﻋﺎﺷﻮرای ﻣﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
از ﺟﻠﻮی ﮐﺎﻓﻪ ﺷﻬﺮداری ژﻧﻮ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮدﯾﻢ؛ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮﻗﯽ زﯾﺒﺎﺋﯽ ﻣﺴﺘﻮر در ﺑﲔ ﮔﻠﻬﺎ ،ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟّﻪ ﻣﯽﮐﺮد.

ﺑﺎز ﻫﻢ ازﮐﻨﺎر رود رن ﻋﺒﻮر ﮐﺮدﯾﻢ .ﺑﺮای ﮐﺸﺘﯿﻬﺎی ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﻓﺮوش ﺑﻠﯿﻂ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ده ﻓﺮاﻧﮏ ﺑﻪ
رن ﯾﺎ ﻣﻮﻧﱰو رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﺑﺎزﮔﺸﺘﯿﻢ و در اﻃﺎق  ۵۱۱ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء راﺑﺤﻀﺮت آﻗﺎ اﻗﺘﺪا ﮐﺮدﯾﻢ .ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:

»:ﺣﺎﻓﻆ را ﺑﺎزﮐﻨﯿﺪ و ﯾﮑﯽ دو ﻏﺰل ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ «.اﯾﻦ ﻏﺰل ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ:
در ﺧﺮاﺑﺎت ﻣﻐﺎن ﮔﺮ ﮔﺬر اﻓﺘﺪ ﺑﺎزم

ﺣﺎﺻﻞ ﺧﺮﻗﻪ و ﺳﺠّﺎده روان در ﺑﺎزم

ﺣﻠﻘﮥ ﺗﻮﺑﻪﮔﺮ اﻣﺮوز ﭼﻮ زﻫﺎد زﻧﻢ

ﺧﺎزن ﻣﯿﮑﺪه ﻓﺮدا ﻧﮑﻨﺪ ،در ﺑﺎزم

ﻣﺮغﺳﺎن از ﻗﻔﺲ ﺧﺎک ﻫﻮاﺋﯽ ﮔﺸﺘﻢ

ﺑﻪ ﻫﻮاﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﮕﺮ ﺻﯿﺪ ﮐﻨﺪ ﺷﻬﺒﺎزم

ﺑﺎ ﺧﯿﺎل ﺗﻮ اﮔﺮ ﺑﺎدﮔﺮی ﭘﺮدازم

ﺻﺤﺒﺖ ﺣﻮر ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻮد ﻋﲔ ﻗﺼﻮر

زاﻧﮑﻪ ﺟﺰ ﺗﯿﻎ ﻏﻤﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺴﯽ دﻣﺴﺎزم

ﻣﺎﺟﺮای دل ﺧﻮن ﮔﺸﺘﻪ ﻧﮕﻮﯾﻢ ﺑﺎ ﮐﺲ

ﻫﻤﭽﻮ زﻟﻔﺖ ﻫﻤﻪ را در ﻗﺪﻣﺖ اﻧﺪازم

ﮔﺮ ﺑﻬﺮ ﻣﻮی ،ﺳﺮی ﺑﺮ ﺗﻦ ﺣﺎﻓﻆ ﺑﺎﺷﺪ

ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻪ و ﻧﯿﻢ روز ﺑﻌﺪ از ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی اﯾﺮان در ژﻧﻮ ﺑﺎزدﯾﺪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ .آﻗﺎی ﺳﺘﻮده ﺿﻤﻦ ادب از اﯾﺸﺎن دﻋﻮت
ﺑﻌﻤﻞ آورد؛ در ﻣﺮاﺟﻌﺖ از ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻻاﻗﻞ ﺑﺮای دو ﺳﻪ روز ﺑﻪ ژﻧﻮ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﯿﺎورﻧﺪ.
ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ﯾﺎزده ازﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻫﺘﻞ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻧﻤﻮده ﺑﻤﻘﺼﺪ ﻓﺮودﮔﺎه ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ﻣﺪﺗﯽ در ﻓﺮودﮔﺎه ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ.

ﭘﺲ از ﺑﺎزدﯾﺪ ﻟﻮازﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﯿﻢ و ﻋﺒﻮر ازﮔﻤﺮک ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی  ۷۲۷ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮﻓﺮاﻧﺲ »«air france
ﺑﺴﻮی ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﭘﺮواز ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﺳﻨﺨﻨﮕﻮی ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ اﻋﻼم ﮐﺮد ﭘﺲ از  ۴۵دﻗﯿﻘﻪ وارد ﻓﺮودﮔﺎه ﭘﺎرﯾﺲ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ
ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ از ﺑﺎﻻی اﺑﺮﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺒﻮده ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﺮد و آﻓﺘﺎب در آﺳﻤﺎن ﺷﻔّﺎف ﮐﻪ روی اﺑﺮﻫﺎ ﺗﺎﺑﯿﺪه ﺑﻮد ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ

ﺟﻠﻮه ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ .در رأس ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻘﺮّر ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ در ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﲔ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﺰﻣﲔ ﻧﺸﺴﺖ.

ورود ﺑﻪ ﭘﺎرﯾﺲ »«۱۳۴۹/۱/۸
ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﲔاﻟﻤﻠﻠﯽ اورﱃ » «Orlyﭘﺎرﯾﺲ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﻠﻮغ ﺑﻮد؛ از ﻧﮋادﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در آﻧﺠﺎ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
آﻗﺎی ﻓﺮﯾﱪز راﺳﺘﲔ ﻓﺮزﻧﺪ ﺟﻨﺎب ﺣﺎج آﻗﺎی راﺳﺘﲔ ﺑﺎﺳﺘﻘﺒﺎل آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .آﻗﺎی ﺣﺎج ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺤﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ:
»ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮدﯾﺪ ،ﭼﺸﻢ ﺷﻤﺎ روﺷﻦ «.و ﺣﺎج آﻗﺎی راﺳﺘﲔ ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ» :ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
زﯾﺎرت ﺣﻀﺮت آﻗﺎ روﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ«.

ﭼﺸﻢ آدم ﮐﻮ ﺑﻨﻮر ﭘﺎک دﯾﺪ

ﺟﺎن و ﺳﺮّ ﻧﺎمﻫﺎ ﮔﺸﺘﺶ ﭘﺪﯾﺪ

ﭼﻮن ﻣﻼﯾﮏ ﻧﻮر ﺣﻖ دﯾﺪﻧﺪ از او

ﺟﻤﻠﻪ اﻓﺘﺎدﻧﺪ در ﺳﺠﺪه ﺑﺮو

در ﺳﺠﻮد اﻓﺘﺎد و در ﺧﺪﻣﺖ ﺷﺘﺎﻓﺖ

ﭼﻮن ﻣﻠﮏ اﻧﻮار ﺣﻖّ از وی ﺑﺘﺎﻓﺖ

ﮔﺮ
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ﷷ و ﺑﲑون آﻣﺪن از ﻗﱪ اﺳﺖ » «Resurrectionﮐﻪ ﻋﯿﺪ ﭘﺎک ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎ در آﻧﺮوز و روز ﺑﻌﺪ ﺟﺸﻦ داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬﻫﺒﯽ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﻧﺪ .روز ﻋﯿﺪ ﭘﺎک  ،در ﺑﲔ ﻓﺮق ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻣﺘﻐﯿّﺮ اﺳﺖ .وﱃ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﻏﲑ ﻧﺴﻞ ﯾﻬﻮد اوّﻟﲔ روز ﻫﻔﺘﻪ ﮐﻪ روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ و در ﻣﺎه

اول ﺑﻬﺎر و ﻧﺰدﯾﮑﱰﯾﻦ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﺑﻪ ﺑﺪر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ روز ﻗﯿﺎم و زﻧﺪهﺷﺪن ﺣﻀﺮت ﻣﺴﯿﺢ ﷷ ﻣﺤﺴﻮب داﺷﺘﻪ و روز ﺟﻤﻌﻪ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ آﻧﺮا روز
ﻣﺼﻠﻮب ﺷﺪن ﺣﺴﺎب ﮐﺮده و ﺟﻤﻌﻪ ﻣﻘﺪّس ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.

۸۷

در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ﭘﻨﺞ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ وارد ﻫﺘﻞ ﭘﺎﺳﯽ ﮐﻪ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻤﺎره  ۱۶ﭘﺎﺳﯽ » «passyواﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ

ﺷﺪﯾﻢ.

ﺑﻌﺪاً آﻗﺎی ﺑﻬﺮام راﺳﺘﲔ و ﻫﻤﺴﺮش و آﻗﺎﯾﺎن ذوﺷﺮاﻓﺘﲔ و ﺣﺎج ﺑﺎﺷﯽ ﺑﺰﯾﺎرت ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻣﺸﺮّف ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﺲ از

ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء آﻗﺎﯾﺎن ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺣﻀﺮت آﻗﺎ و ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺑﻪ رﺳﺘﻮران آﺗﻮﺳﺖ » «Atossaﮐﻪ

اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﻬﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن آﻧﺮا ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﺸﺮﯾﻒﻓﺮﻣﺎ ﺷﺪﻧﺪ .ﻏﺬاﻫﺎی ﺑﺪون ﮔﻮﺷﺖ ﺣﺎوی ﻣﻘﺪاری ﮐﺪو،
ﺳﯿﺐزﻣﯿﻨﯽ و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺑﺎ ژﻟﻪ ﻓﺮاوان ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ.

ﺗﻤﺎم ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﺑﻌﻠﺖ ﻋﯿﺪ ﭘﺎک ﻣﻤﻠﻮ از ﺟﻤﻌﯿّﺖ ﺑﻮد.
ﮐﻠﻤﮥ ﭘﺎک در زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ و ﺑﻬﻤﲔ ﮐﻠﻤﻪ ﺗﻠﻔّﻆ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ وﱃ در اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﯾﺴﱰﮔﻮﯾﻨﺪ؛ ﮐﻪ ازﮐﻠﻤﮥ اﯾﺴﱰ

ﮐﻪ ﻧﺎم ﺧﺪای ﺑﻬﺎر در ﻣﯿﺎن ﻗﺒﺎﯾﻞ اﻧﮕﻠﻮﺳﺎﮐﺴﻮن و ﻧﺎم ﻣﺎه اورﯾﻞ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﯿﺪ در آن واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
و در ﻋﺮﺑﯽ ﻋﯿﺪ ﻓِﺼﺢ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ از ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ و ﻣﻘﺪسﺗﺮﯾﻦ اﻋﯿﺎد ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن اﺳﺖ.

ﭘﺲ از ﺻﺮف ﺷﺎم ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟّﻪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻫﺘﻞ و ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ،ﻫﻤﻪ از

ﭘﲑزﻧﻬﺎی ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدﻧﺪ و در ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ دو ﻧﻔﺮ از آﻧﻬﺎ ﺧﺪﻣﺖ و ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎء ﺳﻦ ﻫﺮ
ﮐﺎر ﮐﻪ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ؛ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻏُﺮﻏُﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎی راﺳﺘﲔ ﮐﻔﺸﻬﺎﯾﺶ را ﺟﻠﻮی اﻃﺎق

ﮔﺰارده ﺑﻮد ،ﯾﮑﯽ از ﭘﲑزﻧﻬﺎ آﻣﺪ و ﺑﺎ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﮔﻔﺖ» :ﻣﮕﺮ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺴﺠﺪ اﺳﺖ ،ﮐﻔﺶﻫﺎ را ﺑﱪﯾﺪ ﺗﻮ!«

از اﯾﻦ ﺗﺤﮑّﻢ ﺣﺎج آﻗﺎی راﺳﺘﲔ و ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻨﺪﻧﺪﯾﻨﺪ.
ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻪ

ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﻣﻐﺮب اروﭘﺎ ،ﻣﯿﺎن ۴۲و  ۵/۵۱درﺟﻪ ﻋﺮض ﺷﻤﺎﱃ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ وﺳﻌﺖ ﺧﺎک ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﺰدﯾﮏ
ﺑﻪ  ۵۵۱ﻫﺰارﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ و ﭘﺲ از ﺷﻮروی وﺳﯿﻊﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎ و در ﺣﺪود ﯾﮏ ﺳﻮم ﺧﺎک اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﭼﻮن ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻌﺘﺪل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آب و ﻫﻮای آن ﻣﻼﯾﻢ اﺳﺖ .ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺷﺮﻗﯽ آن ،اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را از
ﺑﺎدﻫﺎی ﺳﺮد اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ و ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﯽدارد .ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر ﺑﺸﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:

در ﭼﻨﺪ ﻗﺮن ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد اﯾﱪﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ آﻣﺪن و در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺳﮑﻮﻧﺖ اﺧﺘﯿﺎرﮐﺮدﻧﺪ؛ ﺳﭙﺲ ﺳﻠﺘﻬﺎ
ﮐﻪ در ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد ﻣﺴﯿﺢ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﺰرﮔﯽ در ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ اروﭘﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ داده ﺑﻮدﻧﺪ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ

اﺳﺘﻘﺮار ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.

در ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺑﲔ  ۵۷و ۵۲ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد؛ ﺳﺰار ﺳﺮدار روم ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ را ﮐﻪ ﮔﺎﻟﯿﺎ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺼﺮف ﮐﺮد ،و اﯾﻦ

ﺳﺮزﻣﲔ ﺗﺎ ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ ﻣﯿﻼدی ﺟﺰ ﻣﺘﺼﺮّﻓﺎت اﻣﺮﭙاﻃﻮری روم ﺑﻮد.

در اﯾﻦ ﻗﺮن ،ﭼﻮن دوﻟﺖ روم ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪه ﺑﻮد؛ ﻗﺒﺎﯾﻞ ژرﻣﻦ ﮐﻪ در ﻣﺎورای رودﻫﺎی داﻧﻮب و راﯾﻦ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ
ﻣﻤﻠﮑﺖ روم ﺣﻤﻠﻪور ﺷﺪﻧﺪ و از آﻧﺠﻤﻠﻪ ﻓﺮاﻧﮑﻬﺎ و ﺑﻌﻀﯽ ﻗﺒﺎﺋﻞ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﺴﻠﻂ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ.

در ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۷۶۸و  ۸۱۴ﻣﯿﻼدی ﺷﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ » «Charlemagneاﻣﺮﭙاﻃﻮری ﻓﺮاﻧﮏ را ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ اروﭘﺎی
ﻏﺮﺑﯽ و ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻮد ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮد وﱃ ﭘﺲ از ﻣﺮگ او اﻣﺮﭙاﻃﻮری وﺳﯿﻊ وی ﺗﺠﺰﯾﻪ ﮔﺮدﯾﺪ.

در ﺳﺎل  ۹۸۷ﻣﯿﻼدی ﻫﻮک ﮐﺎﭘﻪ ﺳﻠﺴﻠﮥ ﮐﺎﭘﺴﲔ را ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻧﻤﻮد .اﺑﺘﺪا ﻗﻠﻤﺮو ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ
اﻃﺮاف ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﻮد وﱃ ﺑﺘﺪرﯾﺞ در ﻣﺪّت ﺳﯿﺼﺪ ﺳﺎل ﻣﻠﻮک اﻟﻄﻮاﯾﻔﯽ را از ﺑﲔ ﺑﻮده و ﺑﺮﺗﻤﺎم ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﺴﻠّﻂ ﺷﺪ.

در ﺳﺎل  ۱۳۲۸ﻣﯿﻼدی ﻓﯿﻠﯿﭗ ﭼﻬﺎرم ﻋﻤﻮدی ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﺎﭘﺴﲔ ﺳﻠﺴﻠﻪ واﻟﻮآ را ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺮد و ﭼﻨﺪی ﺑﻌﺪ ﺟﻨﮕﻬﺎی
ﺻﺪﺳﺎﻟﻪ » «۱۳۲۸ - ۱۴۵۳آﻏﺎز ﺷﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻓﺮاﻧﺴﻮﯾﻬﺎ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮان اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ را از ﺷﻤﺎل ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
ﭼﻨﺪی از اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺬﻫﺒﯽ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺷﺪت ﯾﺎﻓﺖ ﻃﺮﻓﺪاران ﻣﺬاﻫﺐ ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ و
۸۸

ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺟﺎن ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﻓﺘﺎدﻧﺪ و ﺟﻨﮕﻬﺎﺋﯽ ﺑﻨﺎم ﺟﻨﮕﻬﺎی ﺳﯽﺳﺎﻟﻪ در ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را در آﺗﺶ
اﻧﻘﻼب و اﻏﺘﺸﺎش ﻣﯽﺳﻮزاﻧﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻫﺎﻧﺮی ﭼﻬﺎرم ﭘﺲ از اﻧﻘﺮاض ﺳﻠﺴﻠﮥ واﻟﻮآ و ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺧﺎﻧﺪان ﺑﻮرﺑُﻦ در

ﺳﺎل  ۱۵۹۸ﻓﺮﻣﺎن ﻧﺎﻧﺖ را ﺻﺎدر ﮐﺮد و ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎﻧﻬﺎ آزادی ﻣﺬﻫﺐ اﻋﻄﺎ ﻧﻤﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺟﻨﮕﻬﯽ ﺳﯽﺳﺎﻟﻪ ﺧﺎﺗﻤﻪ

ﯾﺎﻓﺖ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ راه ﺗﺮﻗّﯽ اﻓﺘﺎد.

اﺧﺘﻼف ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ،ﺟﻮر و ﻇﻠﻢ ﻋّﻤﺎل دوﻟﺖ ،ﻓﻘﺮ و ﻓﺎﻗﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻣﺮدم را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ در ﺳﺎل

 ۱۷۸۹زﻣﺎن ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻟﻮﺋﯽ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ اﯾﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺒﺪّل ﺑﻪ اﻧﻘﻼب ﺧﻮﻧﯿﻨﯽ ﺷﺪﮐﻪ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ اﻧﻘﻼب ﮐﺒﲑ ﻓﺮاﻧﺴﻪ
اﺳﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺘﺒﺪادی ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﺒﺪل ﺷﺪ .ﯾﮑﯽ از اﻓﺴﺮان اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ

ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن ﺑﻨﺎﭘﺎرت در اﺛﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای ﮐﻪ اﻧﺠﺎم داده و ﻓﺘﻮﺣﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺟﻨﮕﻬﺎی اﺗﺮﯾﺶ ﻧﺼﯿﺐ او ﺷﺪه ﺑﻮد

اﺑﺘﺪا ﺑﻌﻨﻮان رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر و ﺳﭙﺲ اﻣﺮﭙاﻃﻮری ﻓﺮاﻧﺴﻪ رﺳﯿﺪ و ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۸۱۴در ﺟﻨﮕﻬﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ
ﮐﺎﻣﺮوا ﺑﻮد و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎ ﺗﺴﻠﻂ و ﻧﻔﻮذ داﺷﺖ وﱃ در اﯾﻨﺴﺎل از ﻗﻮای ﻣﺘّﻔﻘﲔ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده و

ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﯿﺰ در ﻣﻌﺎﻫﺪات ﮐُﻨﮕِﺮه وِﯾَـﻦْ ﻋﻈﻤﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد -در ﺳﺎل  ۱۹۱۴ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول

ﺑﺮﺿﺪ آﻟﻤﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻓﺎﺗﺢ ﮔﺮدﯾﺪ .در ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ از آﻟﻤﺎن ﻟﻄﻤﻪ
ﺷﺪﯾﺪی ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر وارد آﻣﺪ.

و ﭘﺲ از ﭘﲑوزی ﻣﺘّﻔﻘﲔ دو ﮔﻞ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺟﻨﮓ ،دوﻟﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ آزاد را ﺗﺸﮑﯿﻞ داده و ﺑﺎ آﻟﻤﺎﻧﻬﺎ ﭘﯿﮑﺎر ﺑﻮد در

رأس ﮐﺸﻮر ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ .در ﺳﺎل  ۱۹۴۶ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺎزه ﺟﻤﻬﻮری ﭼﻬﺎرم ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ وﱃ آﺷﻔﺘﮕﯽ

اوﺿﺎع داﺧﻠﯽ و ﺟﻨﮕﻬﺎی اﺳﺘﻘﻼلﻃﻠﺒﺎن ﻫﻨﺪ و ﭼﲔ و اﻟﺠﺰﯾﺮه روز ﺑﺮوز وﺿﻊ ﻓﺮاﻧﺴﻪ را وﺧﯿﻢﺗﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ
ﮐﻪ ﻣﻠﺖ در ﺳﺎل  ۱۹۵۸ژﻧﺮال دوﮔﻞ را ﻣﺠﺪداً ﺑﺮ ﺳﺮﮐﺎر آورد و ﺑﺮای ﺣﻞّ ﻣﺸﮑﻼت داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ اﺧﺘﯿﺎرات
وﺳﯿﻊﺗﺮی ﺑﻮی ﺗﻔﻮﯾﺾ ﻧﻤﻮد.

در ﻫﻤﲔ ﺳﺎل ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ آرای ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻐﯿﲑاﺗﯽ داده ﺷﺪ »ﺟﻤﻬﻮری ﭘﻨﺠﻢ« وﭼﻮن ﺟﻨﺒﺸﻬﺎی
آزادﯾﺨﻮاﻫﯽ در اﮐﺜﺮ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ ،دوﻟﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻘﻼل اﻋﻄﺎ ﻧﻤﻮد و ﺑﺎ
اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮاردارﻫﺎﺋﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ دول ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ را ﺑﻮﺟﻮد آورد.

ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﺣﺪود  ۴۹ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌّﯿﺖ دارد ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ آن  ۸۷ﻧﻔﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﭘﲑو دﯾﻦ ﻣﺴﯿﺢ و  ۵/۹۷درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿّﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺬﻫﺐ ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮐﻪ از
ﺷﻌﺒﺎت زﺑﺎن ﻻﺗﲔ اﺳﺖ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.

رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﻣﺪت ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً از ﻃﺮف ﻣﺮدم ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﻓﺮاﻧﺴﻮﯾﺎن ﻣﻘﯿﻢ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺎورای ﺑِﺤﺎر
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮد و دارای اﺧﺘﯿﺎرات وﺳﯿﻌﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺷﻬﺮ زﯾﺒﺎ و ﻗﺪﯾﻤﯽ ﭘﺎرﯾﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ در وﺳﻂ

ﺟﻠﮕﮥ ﭘﺎرﯾﺲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و رودﺧﺎﻧﻪ ﺳِﻦ از وﺳﻂ آن ﻣﯽﮔﺬرد -دراﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺑﺎ ﺷﮑﻮه ،داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ-
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﻮزهﻫﺎی ﻣﻌﺘﱪ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﱰ از ﻫﻤﻪ ﻣﻮزه ﻟﻮور اﺳﺖ وﺟﻮد دارد و ﻫﻤﭽﻨﲔ ﭘﺎرﯾﺲ از ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺰرگ
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﺟﻤﻌﯿﺖ ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﺪون ﺣﻮﻣﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﻪ ﻣﻠﯿﻮن و ﺑﺎ ﺣﻮﻣﻪ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻣﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ

ﻣﯽرﺳﺪ .ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻮاﺳﻄﮥ ﻣﻮﻗﻌﯿّﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺗﻨﻮع آب و ﻫﻮا و ﺟﻠﮕﻪﻫﺎی وﺳﯿﻊ ورودﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪّد از ﻗﺪﯾﻢ ﺑﺮای

ﮐﺸﺎورز ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻮده ﻧﯿﺰ ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺎز ﻫﻤﮑﺸﺎورزی آن اﻫﻤﯿّﺖ ﺑﯿﺸﱰی دارد .ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
اﺳﺘﻌﺪاد زﯾﺎدی ﺑﺮای ﮐﺸﺎورزی دارد ﺑﻠﮑﻪ در ﮐﺎر ﺻﻨﻌﺖ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﺮاوان ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﭘﺎرﯾﺲ در  ۴۸درﺟﻪ و  ۵۰دﻗﯿﻘﻪ و  ۱۱ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﺋﯽ و  ۲درﺟﻪ و  ۲۰دﻗﯿﻘﻪ و  ۱۴ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﺋﯽ

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺨﻂ ﻧﺼﻒاﻟﻨﻬﺎرﮔﺮﯾﻨﻮﯾﭻ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﻬﺮ در دو ﻃﺮف رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻦ » «La seineﺑﻨﺎ ﺷﺪه و

اﯾﻦ رودﺧﺎﻧﻪ از ﻃﺮف ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ وارد ﺷﻬﺮ ﺷﺪه و ﺟﺰﯾﺮه ﺳﻦﻟﻮﺋﯽ و ﺳﯿﺘﻪ » «Saint Louis et coteرا ﺗﺸﮑﯿﻞ
۸۹

ﻣﯽدﻫﺪ و در ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ ﺷﻬﺮ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﭘﺲ از ﻟﻨﺪن از ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎی اروﭘﺎ ﻣﺤﺴﻮب و از ﺣﯿﺚ ﻗﺪﻣﺖ ﭘﺲ از رم از ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی اروﭘﺎ

ﻣﻘﺪم اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﻬﺮ دارای ﺑﺎﻏﻬﺎ وﮔﺮدﺷﮕﺎﻫﻬﺎ زﯾﺎد و ﻣﻮزهﻫﺎی ﻣﺘﻨّﻮع و ﻣﻌﺎﺑﺪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ وﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﺰرگ و

آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﯿﺸﻤﺎرﯾﺴﺖ و در  ۶۲۶ﮐﯿﻠﻮﻣﱰی ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ ژﻧﻮ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﻬﻢ و ﺑﻨﺎدر دﯾﮕﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻪ

ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

ﻣﺎرﺳﯽ » «Marceilleﻟﯿﻮن » «Lionﻧﯿﺲ » «Niceﻧﺎﻧﺖ » «Nantesو ﻏﲑه
در ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﺋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﮔﻨﺪم ،ﺟﻮ ،ﺟﻮﺳﯿﺎه ،ﺳﯿﺐزﻣﯿﻨﯽ ،ﭼﺎودار ،ﺑﺮﻧﺞ ،ذرّت و اﻧﻮاع
ﻣﯿﻮهﻫﺎ و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت زراﻋﺖ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰﮐﺸﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﻠﮕﻪﻫﺎی وﺳﯿﻊ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺻﯿﺪ ﺻﺪف ﻧﯿﺰ در ﺳﻮاﺣﻞ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ.

ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﺣﺪود  ۱۸ﻣﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﭼﺪن و  ۱۹ﻣﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻓﻮﻻد ﺗﻬﯿّﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭘﺎرﭼﻪﺑﺎﻓﯽ ﯾﮑﯽ از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻬّﯿﻪ اﺑﺮﯾﺸﻢ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ روﻧﻖ ﺑﺴﺰا ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﻮاد اوّﻟﯿﻪ ﺧﻮد را در وﻫﻠﻪ اول ازﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و در ﻣﺮﺗﺒﻪ دوم ازﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺘّﺤﺪ اﻣﺮﯾﮑﺎ،

ﮐﺎﻧﺎدا ،اﻣﺮﯾﮑﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ،اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،اﺳﱰاﻟﯿﺎ ،ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ،اﯾﺮان و ﻣﺼﺮ ﺗﺎﻣﲔ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻋﯿﺪ ﭘﺎک »ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﻧﻬﻢ ﻓﺮوردﯾﻦ «۱۳۴۹

ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ را ﺑﺎﺗّﻔﺎق ﺟﻨﺎب آﻗﺎ راﺳﺘﲔ و ﺣﺎج آﻗﺎی ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺤﯽ در اﻃﺎق ﺷﻤﺎره  ۱۷ﺑﻪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ اﻗﺘﺪا
ﻧﻤﻮدﯾﻢ .ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻓﺮﯾﻀﮥ ﺻﺒﺢ ،اﯾﺸﺎن ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﻼماﻟﻠّﻪ ﻣﺠﯿﺪ ﻗﺮاﺋﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:
ﺿﻤﻦ ﺗﻔﺴﲑ درﺑﺎرهٔ ﻣﺒﺎﻫﻠﻪ ﭘﯿﻐﻤﱪ ﺑﺎ ﻧﺼﺎران اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ:

ﻣﺒﺎﻫﻠﻪ ﭘﯿﻤﺒـﺮ ﻋﻈﯿﻢاﻟﺸﺄﻧﯽ اﺳﻼم ﺑﺎ ﻧﺼﺎرای ﻧﺠﺮان
»ﻧﺼﺎرای ﻧﺠﺮان ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻖ از دﻋﻮت آﻧﺤﻀﺮت ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ» .ﻧﺠﺮان ﻣﻮﺿﻌﯽ اﺳﺖ ﻣﺎ ﺑﲔ ﺣﺠﺎز و

ﯾﻤﻦ ﮐﻪ اﺳﻘﻔﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﺪﯾّﻦ ﻣﺴﯿﺤﯽ آﻧﺠﺎ ،ﻣﻮرد اﺣﱰام ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﮔﺎﻫﮕﺎﻫﯽ ﭘﺎدﺷﺎه ﺣﺒﺸﻪ و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از
اﻃﺮاف ﻧﺰد آﻧﻬﺎ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ «.از ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﮐﺮم )ص( ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ :دﻋﻮت ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻣﻦ

ﺑﻨﺪهای از ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻢ ،ﮐﻪ ﻟﻄﻒ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎﻟﻢ ﮔﺮدﯾﺪه ،ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪام ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﯾﮑﺘﺎﺋﯽ ﺧﺪا
دﻋﻮت ﻧﻤﺎﯾﻢ.

ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻋﯿﺴﯽ ﷷ ﭼﻄﻮر ﺑﻨﺪهاﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﭘﺪر ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه؟ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ ﭘﺴﺮ ﺧﺪاﺳﺖ و اﮔﺮ ﭘﺴﺮ ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ
ﭘﺲ ﭘﺪرش ﮐﯿﺴﺖ؟در ﭘﺎﺳﺦ آﻧﻬﺎ آﯾﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﮐﺮم )ص( ﻧﺎزل ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد ﻗﺮاﺋﺖ

ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ»آﯾﺎت ﻣﺒﺎرﮐﻪ  ۵۸اﱃ  ۶۱ﺳﻮرهٔ آل ﻋﻤﺮان .«۹٤ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ آﯾﺎت ﻧﺎزﻟﻪ ﺑﺮ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل )ص( را
ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻣﺜﻞ ﺧﻠﻘﺖ ﻋﯿﺴﯽ ﷷ در ﺧﺎرقاﻟﻌﺎده ﺑﻮدن از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻠﻘﺖ آدم اﺳﺖ ﮐﻪ او

را از ﺧﺎک آﻓﺮﯾﺪ و ﻓﺮﻣﻮد ﺑﺎش و ﭼﻨﺎن ﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺣﻖّ ﻫﻤﺎﻧﺴﺖ ﮐﻪ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ رﺳﯿﺪ ﭘﺲ در
ﻗﺪرت ﺧﺪا ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﮑﻦ و اﮔﺮﮐﺴﯽ در ﻣﻘﺎم ﺑﺤﺚ و ﻣﺤﺎﺟّﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﺮآﯾﺪ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ وﺣﯽ ﺣﻖّ ﺑﻪ اﺣﻮال

ﻋﯿﺴﯽ ﷷ اﮔﺎﻫﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪای ﺑﮕﻮ :ﻣﺎ و ﺷﻤﺎ؛ دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﻣﯽآورﯾﻢ ﻓﺮزﻧﺪان و زﻧﺎن ﺧﻮد را و ﻣﺒﺎﻫﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ
ﻛﻤَ َﺜﻞِ آدَمَ ﺧَﻠَﻘَﻪُ ﻣِﻦ ﺗُﺮَابٍ ﺛِﻢﱠ ﻗَﺎلَ َﻟ ُﻪ ﻛُﻦ ﻓَﻴَﻜُﻮنُ .اﻟْﺤَﻖﱡ ﻣِﻦ رﱠﺑﱢﻚَ ﻓَﻼَ ﺗَﻜُﻦ ﻣﱢﻦ اﻟْ ُﻤ ْﻤﺘَﺮِﻳﻦَ .ﻓَﻤَﻦْ
 -۹٤إِنﱠ ﻣَﺜَﻞَ ﻋِﻴﺴَﻰ ﻋِﻨﺪَ اﻟﻠّﻪِ َ

ﻞ
ﺪعُ أَﺑْﻨَﺎءﻧَﺎ وَأَ ْﺑﻨَﺎءﻛُﻢْ وَﻧِﺴَﺎءﻧَﺎ وَﻧِﺴَﺎءﻛُﻢْ وَأَﻧﻔُﺴَﻨَﺎ وأَﻧﻔُ َﺴﻜُﻢْ ﺛُﻢﱠ ﻧَﺒْ َﺘ ِﻬ ْ
ﺣَﺂﺟﱠﻚَ ﻓِﻴﻪِ ﻣِﻦ ﺑَﻌْﺪِ ﻣَﺎ ﺟَﺎءكَ ﻣِﻦَ اﻟْﻌِﻠْﻢِ ﻓَﻘُﻞْ ﺗَﻌَﺎﻟَﻮْاْ َﻧ ْ
ﻓَﻨَﺠْﻌَﻞ ﻟﱠﻌْﻨَﺔَ اﻟﻠّ ِﻪ ﻋَﻠَﻰ ا ْﻟﻜَﺎذِﺑِﲔَ.

۹۰

ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺪرﮔﺎه اﻟﻬﯽ ﺗﻀﺮّع و زاری ﻣﯽﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮﮐﺪام دروﻏﮕﻮ ﺑﻮدﯾﻢ ﺑﻪ ﻟﻌﻦ و ﻋﺬاب ﺧﺪا ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺑﺎﺷﯿﻢ.
آﻧﻬﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺮدﻧﺪﮐﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪﮐﻪ ﻣﺎ ﻓﺮدا ﺑﺮای ﻣﺒﺎﻫﻠﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﯾﻢ .رﺳﻮل ﺧﺪا )ص( ﻗﺒﻮل ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ.

آﻧﻬﺎ رﻓﺘﻨﺪ و ﺷﺐ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺸﻮرت ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ؛ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻓﺮدا ﻣﯽروﯾﻢ ،اﮔﺮ دﯾﺪم ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ

)ص( ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮑﱰﯾﻦ اﻓﺮاد ﺧﻮد ﺑﺮای ﻣﺒﺎﻫﻠﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﻋﺰﯾﺰﺗﺮﯾﻦ ﮐﺴﺎن ﺧﻮد را ﻫﻤﺮاه دارد ﺑﺎ او ﻣﺒﺎﻫﻠﻪ
ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ،و اﮔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری آﻣﺪﮐﻪ ﺷﮑﻮه و ﺟﻼل ﺧﻮد را در ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻫﺪ ،ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ .ﺧﻮد آﻧﺎن
ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی رﺳﻤﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮاﻗﻊ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ،ﺑﺮ ﺗﻦ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﭼﻬﻞ ﻧﻔﺮ از ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺧﻮد ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻧﺪ.

از آن ﻃﺮف ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا )ص( دو ﺑﭽّﻪ ﻫﻤﺮاه دارد و در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ دﺳﺖ در دﺳﺖ ﭘﯿﻐﻤﱪ دارﻧﺪ،

و ﯾﮏ ﻣﺮد و ﯾﮏ زن ﻫﻢ از ﻋﻘﺐ او ،در ﮐﻤﺎل وﻗﺎر و ﻃُﻤﺄﻧﯿﻨﻪ ﻗﺪمزﻧﺎن رو ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﯽآﯾﻨﺪ.

ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ،اﯾﻨﻬﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﯿﻐﻤﱪﻧﺪﮐﯿﺎﻧﻨﺪ؟

ﮔﻔﺘﻨﺪﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ اوﺳﺖ ﻋﻠﯽﺑﻦاﺑﯿﻄﺎﻟﺐ ﷷ ﭘﺴﺮ ﻋﻢّ اوﺳﺖ و آن زن ﻓﺎﻃﻤﻪ »س« دﺧﱰ او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮ
ﻋﻠﯽ ﷷ اﺳﺖ و آن دو ﺑﭽّﻪ ﮐﻪ دﺳﺘﺸﺎن در دﺳﺖ ﭘﯿﻐﻤﱪﺳﺖ ،ﺣﺴﻦ ﷷ و ﺣﺴﲔ ﷷ ﻓﺮزﻧﺪان ﻋﻠﯽ ﷷو

ﻓﺎﻃﻤﻪ ﷷ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪﮐﻪ ﻫﯿﭽﮑﺲ در ﻧﺰد او ﻋﺰﯾﺰﺗﺮ از اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻧﺼﺎرای ﻧﺠﺮان از ﻣﺸﺎﻫﺪهٔ اﻧﺎن ﺷﺪﯾﺪاً ﺗﮑﺎن ﺧﻮردﻧﺪ و ﺣﻀﻮر ﺣﻀﺮﺗﺶ ﻋﺮض ﮐﺮدﻧﺪ :ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ
ﻣﺒﺎﻫﻠﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ .ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :اﺳﻼم ﺑﯿﺎورﯾﺪ .از آوردن اﺳﻼم ﻫﻢ ﺧﻮدداری ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺎ ﺷﻤﺎ

ﺟﻨﮓ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺰﯾﻪ ﺑﺪﻫﯿﺪ؟
آﻧﻬﺎ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻮدﻧﺪﮐﻪ ﺟﺰﯾﻪ ﺑﺪﻫﻨﺪ.

۹٥

ﺣﻀﺮت ﻫﻢ ﮐﻪ رﺣﻤﺔًﻟﻠﻌﺎﻟﻤﲔ ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﻗﺒﻮل ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ .ﻗﺮار ﺷﺪ ﺳﺎﱃ دوﻫﺰار ﺣُﻠّﻪ و ﺳﯽ ﻋﺪد زره از آﻫﻦ ﺑﺮﭙدازﻧﺪ؛

ﮐﻪ ﻫﺰار ﺣﻠﻪ و  ۱۵ﻋﺪد زره ۹٦در ﻣﺎه ﺻﻔﺮ و ﺑﻘﯿﻪ در ﻣﺎه رﺟﺐ ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﻨﺪ ،و ﺟﺎن و ﻣﺎل آﻧﻬﺎ ﺗﺤﺖﻧﻈﺮ ﭘﯿﻐﻤﱪ و
ﯾﺎراﻧﺶ ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺻﻠﺢﻧﺎﻣﻪای ﺑﻬﻤﲔ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﻮده و آﻧﻬﺎ ﺑﻪ وﻃﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ.
ﺣﻀﺮت ﻫﻢ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﷷ ﻧﺰول اﺟﻼل ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﷷ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺧﯿﻠﯽ ﺧﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻢ؛

ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺎور ﺗﺎ ﺑﺮوی ﺧﻮد ﺑﯿﻨﺪازم و ﻗﺪری اﺳﱰاﺣﺖ ﮐﻨﻢ .ﺳﭙﺲ رﺳﻮل ﺧﺪا )ص( در زﯾﺮﮐﺴﺎء ﯾﻤﺎﻧﯽ اﺳﱰاﺣﺖ

ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ؛ اﺑﺘﺪاء ﺣﺴﻦ ﷷ و ﺑﻌﺪ ﺣﺴﲔ ﷷ و ﺳﭙﺲ ﻋﻠﯽ ﷷ و آﺧﺮ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﷷ در زﯾﺮﮐﺴﺎء ﺑﻪ ﭘﯿﻐﻤﱪ ﻣﻠﺤﻖ
ﺷﺪﻧﺪ .ﺟﱪﺋﯿﻞ ﷷ اﯾﻦ آﯾﺔ را ﺑﺮ آن ﺣﻀﺮت ﻓﺮود آورد.

» إِﻧﱠﻤَﺎ ﻳُﺮِﻳﺪُ اﻟﻠﱠﻪُ ﻟِﻴُﺬْﻫِﺐَ ﻋَﻨﻜُﻢُ اﻟﺮﱢﺟْﺲَ أَﻫْﻞَ اﻟْﺒَﻴْﺖِ وَﻳُﻄَﻬﱢﺮَﻛُﻢْ ﺗَﻄْﻬِﻴﺮًا « ﺳﻮره اﺣﺰاب آﯾﮥ ﻣﺒﺎرﮐﮥ  ۳۳ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ

ﻗﺼﺪ دارد ﮐﻪ ﭘﻠﯿﺪﯾﻬﺎ را از ﺷﻤﺎ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ دورﮐﺮده و ﺷﻤﺎ را ﭘﺎک و ﭘﺎﮐﯿﺰه ﮐﻨﺪ؛ ﭘﺲ آﻧﺎن ﻣﻌﺼﻮم ﺑﻮدﻧﺪ.

در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻔﺖ ﺻﺒﺢ در ﻫﻤﺎن اﻃﺎق »ﺷﻤﺎره  «۱۷ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺧﻮردﯾﻢ ﺑﻌﺪاً ﻓﻘﺮاﺋﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺸﺎن ﻗﺒﻼً ﺑﺮده ﺷﺪ

ﺑﺰﯾﺎرت ﺣﻀﺮت آﻗﺎ اﻣﺪﻧﺪ .ﺳﺎﻋﺖ  ۵/۸ﺻﺒﺢ ﺑﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ آﻗﺎی ذوﺷﺮاﻓﺘﲔ اﺑﺘﺪاء ازﮐﻨﺎر رود ﺳﻦ » «La seineو

ﺟﻠﻮی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠّﯽ و ﻣﯿﺪان ﮐُﻨﮑُﺮد » «La place de la concordeﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮده ﺑﻌﺪ ﺑﻪ اﻧﻮاﻟﯿﺪ

» «Lnvalideرﻓﺘﯿﻢ .اﻧﻮاﻟﯿﺪ ﺑﻤﻌﻨﯽ ﻋﻠﯿﻞ و ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده ﺑﺎﺷﺪ و وﺟﻪ

ﺗﺴﻤﯿﻪ آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﻣﺤﻠّﯽ ﺑﺮای ﻧﮕﺎﻫﺪاری ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎء ﺧﻮد ﺷﺪهاﻧﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ

ﻫﻤﭽﻨﲔ ﮐﻠﯿﺴﺎی اﻧﻮاﻟﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺎم ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺳﻦﻟﻮﺋﯽ » «Saint Louis des invalidsو ﯾﮑﯽ از ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی ﻣﻬﻢ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﻗﺴﻤﺖ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﻣﻮزهٔ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آراﻣﮕﺎه ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن اول اﻣﺮﭙاﻃﻮر ﺑﺰرگ ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﺳﺖ .در ﺧﺪﻣﺖ
 -۹٥ﺳﻼح

 -۹٦ﺟﺎﻣﮥ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ آﺳﺘﲔ ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻪ از ﺣﻠﻘﮥ رﯾﺰ آﻫﻦ ﯾﺎ ﻓﻮﻻد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻫﻨﮕﺎم ﺟﻨﮓ روی ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﻦ ﻣﯽﮐﺮدهاﻧﺪ.

۹۱

ﺣﻀﺮت آﻗﺎ وارد ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺷﺪﯾﻢ .ﺷﻤﻌﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ در دو ﻃﺮف روﺷﻦ ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﭘﺮﭼﻤﻬﺎی ﻧﯿﻢاﻓﺮاﺷﺘﻪ ﻣﻠﻞ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ دور ﺗﺎ دور ،در داﺧﻞ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﺪ .ﻋّﺪهای ﺳﮑﻮت ﮐﺮده و

ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﮐﺸﯿﺶ ﻫﻢ ﻣﺸﻐﻮل ﻣﻮﻋﻈﻪ ﺑﻮد .از ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آراﻣﮕﺎه ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن و ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎی دور ﺗﺎ دورﮐﻪ
ﻫﺮ ﯾﮏ ﺳَﻤْﺒُـﻞ » ۹۷«Symboleﮐﺎری ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﺮدﯾﻢ.

ﻫﺘﻞ اﻧﻮاﻟﯿﺪﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﻌﻠﻮﻟﲔ اﺳﺖ؛ از ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻣﺸﻬﻮر ﭘﺎرﯾﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻟﻮﺋﯽ  ۱۴در ﺳﺎل  ۱۶۷۰ﻣﯿﻼدی

ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه وﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ ﺻﺪﻣﻪ ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ﺑﺪاﻧﺠﺎ آورده و از آﻧﻬﺎ ﭘﺬﯾﺮاﺋﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.

ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺳﻦﻟﻮﺋﯽ  ۷۰ﻣﱰ ﻃﻮل و  ۲۲ﻣﱰ ﻋﺮض دارد وﮔﻨﺒﺪ اﻧﻮاﻟﯿﺪ ﻫﻢ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﻣﻬﻢ دورهﻫﺎی اﺧﲑ ﻓﺮاﻧﺴﻪ

اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۶۷۹ﺷﺮوع و در ﺳﺎل  ۱۷۰۶ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺘّﺼﻞ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن ﺑﻨﺎﭘﺎرت در ﺳﺎل

 ۱۷۶۹ﻣﺘﻮّﻟﺪ ﺷﺪه و در ﺳﺎل  ۱۷۹۳ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد در ﻣﺪرﺳﮥ ﻧﻈﺎم ﺑﭙﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﯿﺪ و ﺑﺮاﺛﺮ ﻟﯿﺎﻗﺖ و ﻓﺘﻮﺣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺮد

ﺗﺮﻗﯿّﺎت ﺳﺮﯾﻌﯽ ﻧﻤﻮد؛ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﮐﺒﲑ ﻓﺮاﻧﺴﻪ از ﻃﺮف ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺴﻠﻄﻨﺖ رﺳﯿﺪ و ﻓﺘﻮﺣﺎت زﯾﺎدی در

اروﭘﺎ و اﻓﺮﯾﻘﺎ ﻧﻤﻮد؛ وﱃ در ﻟﺸﮕﺮﮐﺸﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ روﺳﯿّﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﺸّﻘﺎت زﯾﺎدی ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻣﺤﺮوﻣﯿّﺖ ﺑﺮﮔﺸﺖ ،و آن

ﺟﻨﮓ ﻣﻘﺪّﻣﻪ ﺷﮑﺴﺘﻬﺎی او در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻤﺎﻟﮏ اروﭘﺎﺋﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﺪ .و ﺑﺎﻻﺧﺮه در ﺳﺎل  ۱۸۱۴ﺑﺠﺰﯾﺮهٔ اِﻟﺐ » «Elbeرﻓﺘﻪ
و ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﻣﺎه در ﻓﻮرﯾﻪ  ۱۸۱۵ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﻮد.

وﱃ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺟ ّﺪاً ﺑﺎ او ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮده و ﻧﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ ﺑﻤﺎﻧﺪ و او را ﺑﺠﺰﯾﺮه ﺳﻨﺖ ﻫﻠﻦ » «Saint Heleneﺗﺒﻌﯿﺪﮐﺮدﻧﺪ
و در ﺳﺎل  ۱۸۱۲ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻌﺪه درﮔﺬﺷﺖ .ﺟﺴﺪ او را در آﻧﺠﺎ ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و در ﺳﺎل  ۱۸۴۳در

اﻧﻮاﻟﯿﺪ ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺠﻠﯿﻞ و اﺣﱰام دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ و در اﻃﺮاف آن ﻧﯿﺰ آراﻣﮕﺎه ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﺴﺘﮕﺎن او
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

در اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﻣﻮزه ﻧﻈﺎﻣﯽ واﻗﻊ ﺷﺪه ﮐﻪ دارای ﭘﻨﺞ ﻃﺒﻘﻪ اﺳﺖ و ﻋﻈﻤﺖ و ﺑﺰرﮔﯽ و اﻓﺘﺨﺎرات ﻓﺮاﻧﺴﻪ را ﻧﺸﺎﻧﻬﺎ و

ﻣﺪاﻟﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و در داﺧﻞ ﻣﺤﻮﻃّﻪ ،ﺗﻮﭘﻬﺎی ﻣﺘﻌﺪّد ﺑﺎ ﮐﺎﻟﯿﱪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮدﻧﻤﺎﺋﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن و
ﻓﺘﻮﺣﺎت او را ﺑﺎ ﻣﺠﺴﻤﻪ و ﺗﺎﺑﻠﻮ در آﻧﺠﺎ ﻣﺠﺴﻢ ﮐﺮده و ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ روزﻫﺎی ﺣﯿﺎت او را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ؛ ﺣﺘّﯽ ﺟﺰﯾﺮه

ﺳﻨﺖﻫﻠﻦ را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ درﺳﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ او در آﻧﺠﺎ اﺳﲑ اﻧﮕﻠﯿﺴﯿﻬﺎ ﺑﻮده و ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ او را در آﻧﺠﺎ
ﻣﺮده و ﻟﺒﺎس او را ﺑﻬﻤﺎن وﺿﻊ ﮐﻪ ﺑﻮده و در ﺗﻤﺎم وﺳﺎﻳﻞ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ او را در اواﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

در ﺳﺮ آراﻣﮕﺎه ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن وﺻﯿّﺖﻧﺎﻣﻪ او ﺑﺎﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه:

»ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﻗﱪ ﻣﻦ در ﮐﻨﺎر رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻦ و در آﻏﻮش ﻣﻠّﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺟﺎی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ«.
ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﺟﻠﻮی ﺑﺮج اﯾﻔﻞ » «Tour Eiffelآﻣﺪﯾﻢ وﱃ ﺑﻌﻠّﺖ ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻋﯿﺪ ﭘﺎک آﻧﺠﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺷﻠﻮغ ﺑﻮد و ﻣﺎ
ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﺑﺎﻻی ﺑﺮج ﺑﺮوﯾﻢ .ﺑﻌﺪ ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ ﺑﻪ »ﻣﻮزهٔ ﺑﺸﺮ« رﻓﺘﯿﻢ؛ ﭘﺲ از ﺗﻬﯿﻪ ﺑﻠﯿﻂ در ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت

آﻗﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﻮزه ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی راﺳﺘﲔ و ﺣﺎج آﻗﺎی ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺤﯽ و آﻗﺎی ذوﺷﺮاﻓﺘﲔ ﻧﯿﺎﻣﺪﻧﺪ و ﺑﻌّﻠﺖ

ﺳﺮﻣﺎ ،در ﻣﺎﺷﲔ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .ﻣﺎ ﻓﻘﻂ از ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻮزه ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ اﺳﮑﻠﺖﻫﺎ ،ﺳﻨﮓﻫﺎ و وﺳﺎﯾﻞ ﺑﺸﺮ اوﻟﯿّﻪ ﺑﻮد

ﺑﺎزدﯾﺪ و ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ و در ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻬﺎر و ﻧﯿﻢ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ﺟﻨﮕﻞ ﺑﻮﻟﻮﻧﯽ» Bois de

 «Boulogneرﻓﺘﯿﻢ.

ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺟﻨﮕﻞ ﺑﻮﻟﻮﻧﯽ
در اﯾﻦ ﮔﺮدش آﻗﺎﯾﺎن ﻓﺮﯾﱪز و ﺑﻬﺮام راﺳﺘﲔ وﺣﺎجﺑﺎﺷﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ .در وﺳﻂ اﯾﻦ ﺟﻨﮕﻞ درﯾﺎﭼﻪای ﻗﺮار
 -۹۷ﻧﺸﺎﻧﻪ و ﻋﻼﻣﺖ

۹۲

دارد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻗﺎﯾﻘﻬﺎی ﭼﻮﺑﯽ در آن ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﻨﮕﻞ ﺑﻮﻟﻮﻧﯽ ﻣﻌﺎدل ۸۴۵ﻫﮑﺘﺎر ﺑﻮده و دارای درﯾﺎﭼﻪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺎﻏﻬﺎ وﮔﺮدﺷﮕﺎﻫﻬﺎی ﻋﺎﱃ و ﺑﺎغ

ﻣﺨﺼﻮص ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻘﺎط دﯾﺪﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻫﻮای ﺑﻬﺎری ،ﺟﻨﮕﻠﻬﺎی زﯾﺒﺎ ،ﭼﻤﻨﻬﺎی ﻋﺎﱃ ،و ﺻﺪای دﻟﮑﺶ ﻣﺮﻏﺎن و ﮔﺮدش دﺳﺘﺠﻤﻌﯽ ﻣﺮدم ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ ﻋﯿﺪ

ﭘﺎک ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮد ﺑﻮﯾﮋه آﻧﮑﻪ ﺣﻀﺮت اﯾﺸﺎن ﻫﻢ در ﺑﲔ ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻋﺪّه زﯾﺎدی از ﭘﲑ و ﺟﻮان

اﯾﺸﺎﻧﺮا ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻇﺎﻫﺮاً ﻫﻢ ﺗﻮﺟّﻪ داﺷﺘﻨﺪ وﱃ ﻏﺎﻓﻞ ﺑﻮدﻧﺪﮐﻪ ﭼﻪ ﺻﺎﺣﺐدل و ﻣﺮد ﺑﺰرگ اﻟﻬﯽ در ﻣﯿﺎن
۹۸

آﻧﺎﺳﺖ وَﺗَﺮَاﻫُﻢْ ﻳَﻨﻈُﺮُونَ إِﻟَﻴْﻚَ وَﻫُﻢْ ﻻَ ﻳُﺒْﺼِﺮُونَ.
ﺑﻘﻮل ﻣﻮﻟﻮی ﻋﻠﯿﻪارﺣﻤﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

اﻧﺪر ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻊ ﭼﻮ ﺟﺎن اﺳﺖ آن ﯾﮑﯽ

ﯾﮑﺠﺎن ﻧﺨﻮاﻧﻤﺶ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ آن ﯾﮑﯽ

ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽﺧﻮرم ﺑﺠﻤﺎل و ﮐﻤﺎل او

ﮐﺰ ﭼﺸﻢ ﺧﻮﯾﺶ ﻫﻢ ﺑﻨﻬﺎن اﺳﺖ آن ﯾﮑﯽ

ﺗﺒﯿـﲔ آﯾﮥ ﻣﺒﺎرﮐﮥ » إِﻧﱢﻲ ﺟَﺎﻋِﻞٌ ﻓِﻲ اﻻَٔرْضِ ﺧَﻠِﻴﻔَﺔً«
۹۹

اﯾﻨﮏ ﻗﺴﻤﺘﯽ از آﯾﺎت ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ زﯾﻨﺖﺑﺨﺶ ﺻﻔﺤﺎت اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﯽﺷﻮد.
در ﻣﻮرد آدم ﷷ ﻓﺮﻣﻮد؛ إِﻧﱢﻲ ﺟَﺎﻋِﻞٌ ﻓِﻲ اﻻَٔرْضِ ﺧَﻠِﻴﻔَﺔً

۱۰۰

۱۰۱

و در ﻣﻮرد داود ﷷ ﻓﺮﻣﻮد :ﻳَﺎ دَاوُودُ إِﻧﱠﺎ ﺟَﻌَﻠْﻨَﺎكَ ﺧَﻠِﻴﻔَﺔً

و در ﻣﻮرد ﻫﺎرون ﷷ ﻓﺮﻣﻮد :وَﻗَﺎلَ ﻣُﻮﺳَﻰ ﻻَٔﺧِﻴﻪِ ﻫَﺎرُونَ اﺧْﻠُﻔْﻨِﻲ ﻓِﻲ ﻗَﻮْﻣِﻲ

۱۰۲

و در ﻣﻮرد رﺳﻮل اﮐﺮم )ص( ﻓﺮﻣﻮد :وَﻋَﺪَ اﻟﻠﱠﻪُ اﻟﱠﺬِﻳﻦَ آﻣَﻨُﻮا ﻣِﻨﻜُﻢْ وَﻋَﻤِﻠُﻮا اﻟﺼﱠﺎﻟِﺤَﺎتِ ﻟَﻴَﺴْﺘَﺨْﻠِﻔَﻨﱠﻬُﻢ ﻓِﻲ
۱۰۳

اﻟْﺎَٔرْضِ

ﺑﻌﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ذﮐﺮ ﺧﻼﻓﺖ ﻓﺮﻣﻮد ﺑﺨﻮد ﺣﻮاﻟﺖ ﮐﺮد ﺗﺎ ﮐﺴﯽ را در آن ﺧﻮض ﻧﺒﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﯽ در اﻣﺮ
ﺧﻼﻓﺖ ﺑﺠﺰ او ﻧﯿﺎﻧﺪﯾﺸﺪ و ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﮑﻨﺪ.
 -۹۸ﻗﺴﻤﺘﯽ از آﯾﻪ  ۱۹۸ﺳﻮرهٔ اﻋﺮاف :ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺗﻤﺎم آﯾﻪ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از :و اﮔﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاه ﻫﺪاﯾﺖ ﺧﻮاﻧﯿﺪ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﻨﯿﺪ و ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺘﻮ
ﻣﯽﻧﮕﺮﻧﺪ وﱃ آﻧﻬﺎ ﺗﻮ را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ.

 -۹۹اﻗﺘﺒﺎس از ﺗﻔﺴﲑﮔﺎرز ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺟﻨﺎب اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦاﻟﺤﺴﲔ ﺑﻦ اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﯽ »ﺟﻠﺪ اول ﺻﻔﺤﻪ «۶۱

 -۱۰۰آﯾﻪ ﻣﺒﺎرﮐﻪ  ۳۰از ﺳﻮرهٔ ﺑﻘﺮه ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺗﻤﺎم آﯾﻪ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از  :ﺑﯿﺎد آر آﻧﮕﺎه ﭘﺮوردﮔﺎرت ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن را ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ در زﻣﲔ ﺧﻠﯿﻔﻪ

»ﺟﺎﻧﺸﲔ -ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎم« ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻤﺎﺷﺖ؛ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﭘﺮوردﮔﺎرا آﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﯽ ﮔﻤﺎﺷﺖ ﮐﻪ در زﻣﲔ ﻓﺴﺎدﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻮﻧﻬﺎ رﯾﺰﻧﺪ وﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﻣﺎ
ﺧﻮد ﺗﺮا ﺗﺴﺒﯿﺢ و ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻦ ﭼﯿﺰی »از اﺳﺮار ﺧﻠﻘﺖ ﺑﺸﺮ« ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ.

 -۱۰۱آﯾﮥ ﻣﺒﺎرﮐﻪ  ۲۶از ﺳﻮرهٔ »ص«؛ ﺗﺮﺟﻤﻪ آﯾﻪ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از :اى داوود ﻣﺎ ﺗﻮ را در زﻣﲔ ﺧﻠﻴﻔﻪ ]و ﺟﺎﻧﺸﲔ[ ﮔﺮداﻧﻴﺪﻳﻢ ﭘﺲ ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم ﺑﻪ

ﺣﻖ داورى ﻛﻦ و زﻧﻬﺎر از ﻫﻮس ﭘﻴﺮوى ﻣﻜﻦ ﻛﻪ ﺗﻮ را از راه ﺧﺪا ﺑﻪ در ﻛﻨﺪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ از راه ﺧﺪا ﺑﻪ در ﻣﻰروﻧﺪ ﺑﻪ ]ﺳﺰاى[
آﻧﻜﻪ روز ﺣﺴﺎب را ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻋﺬاﺑﻰ ﺳﺨﺖﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ

 -۱۰۲آﯾﻪ ﻣﺒﺎرﮐﮥ  ۱۴۲از ﺳﻮرهٔ اﻋﺮاف؛ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺗﻤﺎم آﯾﻪ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از :و ﺑﺎ ﻣﻮﺳﻰ ﺳﻰ ﺷﺐ وﻋﺪه ﮔﺬاﺷﺘﻴﻢ و آن را ﺑﺎ ده ﺷﺐ دﻳﮕﺮ ﺗﻤﺎم

ﻛﺮدﻳﻢ ﺗﺎ آﻧﻜﻪ وﻗﺖ ﻣﻌﲔ ﭘﺮوردﮔﺎرش در ﭼﻬﻞ ﺷﺐ ﺑﻪ ﺳﺮ آﻣﺪ و ﻣﻮﺳﻰ ]ﻫﻨﮕﺎم رﻓﱳ ﺑﻪ ﻛﻮه ﻃﻮر[ ﺑﻪ ﺑﺮادرش ﻫﺎرون ﮔﻔﺖ در ﻣﻴﺎن

ﻗﻮم ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻢ ﺑﺎش و ]ﻛﺎر آﻧﺎن را[ اﺻﻼح ﻛﻦ و راه ﻓﺴﺎدﮔﺮان را ﭘﻴﺮوى ﻣﻜﻦ

 -۱۰۳آﯾﻪ ﻣﺒﺎرﮐﻪ  ۵۵از ﺳﻮرهٔ ﻧﻮر؛ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺗﻤﺎم آﯾﻪ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﻰ از ﺷﻤﺎ ﮐﻪ اﻳﻤﺎن آورده وﮐﺎرﻫﺎى ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ

وﻋﺪه ﻣﻰدﻫﺪﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎً آﻧﺎن را ﺣﮑﻤﺮان روى زﻣﲔ ﺧﻮاﻫﺪﮐﺮد ،ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻴﻨﻴﺎن آﻧﻬﺎ ﺧﻼﻓﺖ روى زﻣﲔ را ﺑﺨﺸﻴﺪ؛ و دﻳﻦ و

آﻳﻴﻨﻰ را ﮐﻪ ﺑﺮاى آﻧﺎن ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه ،ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ و رﻳﺸﻪدار ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ؛ و ﺗﺮﺳﺸﺎن را ﺑﻪ اﻣﻨﻴّﺖ و آراﻣﺶ ﻣﺒﺪّل ﻣﻰﮐﻨﺪ ،آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮا
ﻣﻰ ﭘﺮﺳﺘﻨﺪ و ﭼﻴﺰى را ﺷﺮﻳﮏ ﻣﻦ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ .وﮐﺴﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﭘﺲ از آن ﮐﺎﻓﺮ ﺷﻮﻧﺪ ،آﻧﻬﺎ ﻓﺎﺳﻘﺎﻧﻨﺪ.

۹۳

ﺑﻬﺮ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮد ﭘﯿﻐﻤﱪ ﮐﻪ ﻣﻦ

ﻫﻤﭽﻮ ﮐﺸﺘﯽام ﺑﻪ ﻃﻮﻓﺎن زﻣﻦ

ﻣﺎ و اﺻﺤﺎﺑﯿﻢ ﭼﻮن ﮐﺸﺘﯽ ﻧﻮح

ﻫﺮ ﮐﻪ دﺳﺖ اﻧﺪر زﻧﺪ ﯾﺎﺑﺪ ﻓﺘﻮح

در ﭘﻨﺎه ﺟﺎن ،ﺟﺎﻧﺒﺨﺸﯽ ﻗﻮی

ﯽ و در ره ﻣﯽروی
ﺧﻔﺘﻪ در ﮐﺸﺘ ّ

روز و ﺷﺐ ﺳﯿﺎری و در ﮐﺸﺘﺌﯽ

ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﺨﯽ ﺗﻮ دور از زﺷﺘﺌﯽ
ﻣﮕﺴﻞ از ﭘﯿﻐﻤﱪ اﯾﺎم ﺧﻮﯾﺶ

ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻢ ﮐﻦ ﺑﺮ ﻓﻦ و ﺑﺮ ﮐﺎم ﺧﻮﯾﺶ

ﻫﲔ ﻣﺮﭙ اﻻّ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺮﻫﺎی ﺷﯿﺦ

ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺒﯿﻨﯽ ﻋﻮن ﻟﺸﮑﺮﻫﺎی ﺷﯿﺦ

ﺟﺴﻢ ﻋﺎرف را دﻫﺪ وﺻﻒ ﺟﻤﺎد

ﺗﺎ ﺑﺮوروﯾﺪ ﮔﻞ و ﻧﺴﺮﯾﻦ ﺷﺎد

ﻫﻤﭽﻮ روﺑﻪ در ﺿﻼﱃ و ذﻟﯿﻞ

ﮔﺮ ﭼﻪ ﺷﲑی ﭼﻮن روی ره ﺑﯽدﻟﯿﻞ

آﺗﺶ ﻗﻬﺮش دﻣﯽ ﺣﻤّﺎل ﺗﺴﺖ

ﯾﮑﺰﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮج ﻟﻄﻔﺶ ﺑﺎل ﺗﺴﺖ

ﺗﺎ ﺑﯿﺎﺑﯽ ﺑﻮی ﺧُﻠﺪ از ﯾﺎر ﻣﻦ

ﭼﻮن ﻣﺤﻤّﺪ ﺑﻮی رﺣﻤﻦ از ﯾﻤﻦ

ﻫﻤﭽﻨﲔ در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

ﺗﺎ

ﭘﺲ ﺑﻬﺮ دوری وﻟﯿّﺘﯽ ﻗﺎﺋﻤﺴﺖ

ﻫﺮ ﮐﻪ را ﺧﻮی ﻧﮑﻮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﺳﺖ

ﻗﯿﺎﻣﺖ

آزﻣﺎﯾﺶ

داﺋﻤﺴﺖ

ﻫﺮﮐﺴﯽ ﻣﻮ ﺷﯿﺸﻪ دل ﺑﺎﺷﺪ ﺷﮑﺴﺖ

ﯽ ﻗﺎﺋﻢ آن وﱃ اﺳﺖ
ﭘﺲ اﻣﺎم ﺣ ّ

ﺧﻮاه از ﻧﺴﻞ ﻋﻤﺮ ﺧﻮاه از ﻋﻠﯿﺴﺖ

ﻣﻬﺪی و ﻫﺎدی وﯾﺴﺖ ای راه ﺟﻮ

ﻫﻢ ﻧﻬﺎن و ﻫﻢ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﭘﯿﺶ رو

واﻧﮑﻪ زﯾﻦ ﻗﻨﺪﯾﻞ ﮐﻢ ﻣﺸﮑﻮة ﻣﺎﺳﺖ

ﻧﻮر را در ﻣﺮﺗﺒﺖ ﺗﺮﺗﯿﺐﻫﺎﺳﺖ

از ﭘﺲ ﻫﺮ ﭘﺮده ﻗﻮﻣﯽ را ﻣﻘﺎم

ﺻﻒ ﺻﻔﻨﺪ اﯾﻦ ﭘﺮدهﻫﺎﺷﺎن ﺗﺎ اﻣﺎم

آﻧﻮﱃّ

او ﭼﻮ ﻧﻮر اﺳﺖ و ﺧﺮد ﺟﱪﯾﻞ او
زاﻧﮑﻪ ﻫﻔﺘﺼﺪ ﭘﺮده دارد ﻧﻮر ﺣﻖ

ﮐﻢ

ازو

ﻗﻨﺪﯾﻞ

او

ﭘﺮدهﻫﺎی ﻧﻮردان ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻃﺒﻖ

در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺶ ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدﯾﻢ -ﺑﺮادران ﻣﺼﺪاﻗﯽ در ﺳﺎﻟﻦ ﻣﻨﺘﻈﺮ زﯾﺎرت ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ

از ﻧﻤﺎز ،ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺐ دوﺷﻨﺒﻪ ﺑﺎﺗﻔﺎق ﮐﻠﯿّﻪ ﻓﻘﺮا در اﻃﺎق ﺷﻤﺎره  ۳۳ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ.

ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :در اﯾﻨﺠﺎﻫﺎ اﮔﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﻓﻘﺮی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد ﺑﯿﺎد ﺧﺪا ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﯿﺸﱰ اﺟﺮ دارد؛ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ
ﺑﺎراﻧﻬﺎی زﯾﺎدی ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﺪرﯾﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬّﻢ ﻧﯿﺴﺖ وﱃ اﮔﺮ ﯾﮏ ﻗﻄﺮه ﺑﺎران ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﻮﺷﺶ
ﮐﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﺪرﯾﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﺧﯿﻠﯽ اﻫﻤﯿّﺖ دارد«.

آﻧﮕﺎه ﻧﯿﺎز ﺗﺠﻠﯽ را ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺧﻮاﻧﺪم ﻗﺒﻞ از ﺧﺘﻢ ﺟﻠﺴﻪ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر ﻣﻌﻈّﻢﻟﻪ آﻗﺎی اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻣﺼﺪاﻗﯽ ﻏﺰﱃ
ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪﮐﻪ ﻓﻘﺮا ﺣﺎل ﺧﻮﺷﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ.

ﺳﻌﺎدت ﻫﻤﺮه اوﮔﺸﺖ و دوﻟﺖ ﻫﻤﻨﺸﲔ دارد

ﻫﺮ آﻧﮑﻮ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺠﻤﻮع و ﯾﺎر ﻧﺎزﻧﲔ دارد

ﮐﺴﯽ آن آﺳﺘﺎن ﺑﻮﺳﺪ ﮐﻪ ﺟﺎن در آﺳﺘﲔ دارد

ﺣﺮﯾﻢ ﻋﺸﻖ را درﮔﻪ ﺑﺲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻋﻘﻠﺴﺖ
دﻫﺎن ﺗﻨﮓ ﺷﲑﯾﻨﺶ ﻣﮕﺮ ﻣﻠﮏ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﺴﺖ

ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺧﺎﺗﻢ ﻟﻌﻠﺶ ﺟﻬﺎن زﯾﺮ ﻧﮕﲔ دارد

ﭼﻮ ﺑﺮ روی زﻣﲔ ﺑﺎﺷﯽ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﻏﻨﯿﻤﺖدان

ﮐﻪ دوران ﻧﺎﺗﻮاﻧﯿﻬﺎ ﺑﺴﯽ زﯾﺮ زﻣﲔ دارد

ﺻﺒﺎ از ﻋﺸﻖ ﻣﻦ رﻣﺰی ﺑﮕﻮ ﺑﺎ آن ﺷﻪ ﺧﻮﺑﺎن

ﮐﻪ ﺻﺪ ﺟﻤﺸﯿﺪ و ﮐﯿﺨﺴﺮو ﻏﻼم ﮐﻤﱰﯾﻦ دارد

ﮐﻪ ﺻﺪر ﻣﺠﻠﺲ ﻋﺸﺮت ﮔﺪای ره ﻧﺸﲔ دارد

ﺑﺨﻮاری ﻣﻨﮕﺮ ای ﻣﻨﻌﻢ ﺿﻌﯿﻔﺎن و ﻧﺤﯿﻔﺎﻧﺮا

ﮐﻪ ﺑﯿﻨﺪﺧﲑازآن ﺧﺮﻣﻦﮐﻪﻧﻨﮓازﺧﻮﺷﻪﭼﲔدارد

ﺑﻼ ﮔﺮدان ﺟﺎن و ﺗﻦ دﻋﺎی ﻣﺴﺘﻤﻨﺪاﻧﺴﺖ

ﺑﮕﻮﺋﯿﺪش ﮐﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﮔﺪاﺋﯽ ﻫﻤﻨﺸﲔ دارد

وﮔﺮﮔﻮﯾﺪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ ﭼﻮﺣﺎﻓﻆ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻔﻠﺲ

۹٤

ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻄﺮف درﯾﺎی ﻣﺎﻧﺶ »دوﺷﻨﺒﻪ  ۱۰ﻓﺮوردﯾﻦ -۲۲ -ﻣﺤﺮم ۳۰ -ﻣﺎرس«
ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر ﻗﺒﻠﯽ آﻗﺎی ﺣﺎج ﺑﺎﺷﯽ در ﺣﻀﻮر ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ارواﺣﻨﺎ ﻓﺪاه در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺣﺎج آﻗﺎی راﺳﺘﲔ ﭘﲑ
دﻟﯿﻞ اﯾﺸﺎن ﺑﻮد ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﻓﻘﺮ و دروﯾﺸﯽ ﻧﺎﺋﻞ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ .در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۱۰ﺻﺒﺢ ﺑﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ آﻗﺎی ذوﺷﺮاﻓﺘﲔ از

ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯿﺪان ﺳﻦﮐﻠﻮ » «Saint Cloudﺑﻤﻘﺼﺪ درﯾﺎی ﻣﺎﻧﺶ » «La Mancheﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .در اﯾﻦ ﮔﺮدش

ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻋﺒﺎرتﺑﻮدﻧﺪ از :ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ،ﺣﺎج آﻗﺎی راﺳﺘﲔ ،ﺣﺎج ﻣﻬﺪی ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺤﯽ ،آﻗﺎی

ﻓﺮﯾﱪز راﺳﺘﲔ ،آﻗﺎی ذوﺷﺮاﻓﺘﲔ و ﻧﮕﺎرﻧﺪه.

ﭘﺲ از ﺧﺮوج از ﭘﺎرﯾﺲ در دو ﻃﺮف ﺟﺎد ّه ﺟﻨﮕﻞ و ﭼﻤﻨﻬﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ زﯾﺒﺎ و ﻗﺼﺒﺎت ﻧﺰدﯾﮏ ﻫﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﺪ.

ﭘﺲ از ﻃ ّ
ﯽ ﻣﺴﺎﻓﺖ و ﻋﺒﻮر از ﺷﻬﺮﻫﺎی اِورُ » «Evreuxو ﻟﯿﺰﯾﻮ » «Lisieuxو ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻣﺮاﺗﻊ ﺳﺮﺳﺒﺰ و ﺧﺮم و
ﺟﻨﮕﻠﻬﺎی ﭘﻮﺷﯿﺪه از درﺧﺘﻬﺎی ﭘﺮﮔﻞ و ﺷﮑﻮﻓﻪ در ﯾﮏ رﺳﺘﻮران ﺑﻤﻨﻈﻮر اﺳﱰاﺣﺖ و ﺻﺮف ﻧﺎﻫﺎر ﺗﻮ ّﻗﻒ ﻧﻤﻮدﯾﻢ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط اروﭘﺎ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ و ﯾﮑﯽ دو ﻧﻔﺮ از ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر و ﺿﻌﻒ ﺷﺪﯾﺪی داﺷﺘﻨﺪ از

ﻏﺬای ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺣﺘﯽ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﯽ اﺟﺘﻨﺎب ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ.

رﺳﺘﻮران را زن و ﺷﻮﻫﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺟﻮاﻧﯽ اداره ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ از اﻃﻼع از ﻧﺨﻮردن ﻏﺬاﻫﺎی ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل
ﺧﻮﺷﺮوﺋﯽ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻬﯿّﻪ ﻧﺎﻫﺎر ﺑﺪون ﮔﻮﺷﺖ را دادﻧﺪ؛ ﺳﻮپ ﺳﺒﺰی ﺑﺎ ﺳﺎﻻدی ﮐﻪ از ﭼﻐﻨﺪر ﭘﺨﺘﻪ ،ﻫﻮﯾﭻ و
ﺳﯿﺐزﻣﯿﻨﯽ ﺳﺮخ ﮐﺮده ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ،ﻟﻮﺑﯿﺎ ،ﮐﻠﻢ ﭘﺨﺘﻪ و ﻧﺎن آﻣﺎده ﮐﺮدﻧﺪﮐﻪ ﺑﻌﻘﯿﺪه ﻧﮕﺎرﻧﺪه در ﺗﻤﺎم ﻣﺪّﺗﯽ ﮐﻪ در

ﭘﺎرﯾﺲ و ﺳﻮﯾﺲ ﺑﻮدﯾﻢ ﻏﺬای ﺑﺪون ﮔﻮﺷﺖ ﺑﻬﱰ از آن ﻧﺨﻮرده ﺑﻮدﯾﻢ.
در ﺣﺪود دوﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﺑﻪ درﯾﺎی ﻣﺎﻧﺶ ،در ﯾﮏ ﺑﯿﺎﺑﺎن و ﭼﻤﻦزار ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﺎ ﻗﺒﻠﻪﻧﻤﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻨﺪ،
اﺑﺘﺪا ﻗﺒﻠﻪ را ﺗﻌﯿﲔ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ؛ آﻧﮕﺎه ﻫﻤﮕﯽ ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ و ﻋﺼﺮ را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن اﻗﺘﺪا ﮐﺮدﯾﻢ .ﻫﻮا ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﻨﲐ آزاد و

ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ﺑﺎران ﻧَﻢْ ﻧَﻢْ ﺑﺎرﯾﺪن ﮔﺮﻓﺖ ،اﺑﺘﺪاء از ﺷﻬﺮ وﯾﻠﺮوﯾﻞ؛ » «Villervilleوارد ﺷﻬﺮ ﺗﺮوﯾﻞ

» «Trouvhlleﺷﺪﯾﻢ؛ ﺷﻬﺮی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ ﺑﻮد ۱۰٤ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﻋﺎﱃ ﺑﺎ ﺳﻘﻔﻬﺎی ﺳﻔﺎﱃ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﺑﻪ درﯾﺎ ﻧﺰدﯾﮏ

ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﯾﮑﯽ از ﮐﺎزﯾﻨﻮﻫﺎی » «Casinoﺑﺰرگ ﻓﺮاﻧﺴﻪ را از ﺧﺎرج ﺷﻬﺮ ﺑﻤﺎ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ .در ﮐﻨﺎر
اﺳﮑﻠﻪﻫﺎ و آﺑﻬﺎی داﺧﻞ ﺷﻬﺮ ،ﻗﺎﯾﻘﻬﺎی ﺑﺎدی و ﻣﻮﺗﻮری و ﻣﺎﻫﯿﮕﲑی ﻟﻨﮕﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻧﺰدﯾﮏ درﯾﺎ ،ﺗﺎ داﺧﻞ

ﻗﺴﻤﺘﯽ از درﯾﺎ ﮐﻪ ﭘﻞ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرﻓﺖ ،رﻓﺘﯿﻢ .درﯾﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ ﺑﻮد ،ﻣﻮﺟﻬﺎی ﻣﻬﯿﺐ و ﻋﻈﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ درﯾﺎ

ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﺪﯾﺪ داﺷﺖ؛ در دو ﻃﺮف اﺳﮑﻠﻪﻫﺎ ،ﻣﺎﻫﯿﮕﲑان ﺑﺎ ﻗﻼبﻫﺎی ﺧﻮد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.

ﻣﺠﺪداً ﺑﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ وﯾﻠﺮوﯾﻞ آﻣﺪﯾﻢ .اﯾﻦ دو ﺷﻬﺮ را ﻓﻘﻂ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮕﯽ آب در ﺧﺸﮑﯽ از ﻫﻢ ﺟﺪا

ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺠﺪداً روی ﻣﺎﺳﻪﻫﺎی ﺳﺎﺣﻞ درﯾﺎ رﻓﺘﯿﻢ.

ﻣ ّﺪﺗﯽ در ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻋﺒﺎ را روی ﻋﻤّﺎﻣﻪ ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﺗﺎ ﺑﺎد ﺷﺪﯾﺪ ﺻﻮرﺗﺸﺎن را اذﯾﺖ ﻧﮑﻨﺪ
ﻗﺪم زدﯾﻢ و آن ﺣﻀﺮت ﺑﻪ اﻣﻮاج ﺑﻠﻨﺪ و ﺳﻬﻤﻨﺎک درﯾﺎ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﻃﻐﯿﺎن آب ﮐﻔﺸﻬﺎی اﯾﺸﺎن را
ﺧﯿﺲ ﮐﺮد؛ ﺿﻤﻨﺎً ﯾﮑﯽ از ﭘﺎﻫﺎی ﺣﺎج آﻗﺎراﺳﺘﲔ ﻧﯿﺰ در آب درﯾﺎ ﻓﺮو رﻓﺖ.
در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ﺳﻪ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺑﻤﻘﺼﺪ ﭘﺎرﯾﺲ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدﯾﻢ.

در ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ  ۹۲در ﻗﻬﻮهﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﻼﻗﺎت ﺷﮑﺎرﭼﯿﻬﺎ ﺑﻮد ﺑﺮای ﺻﺮف ﭼﺎی ﺗﻮ ّﻗﻒ ﻧﻤﻮدﯾﻢ.

ﻧﺴﯿﻢ ﺑﻬﺎری ﻣﯽوزﯾﺪ و ﺑﻮی ﺑﻬﺎر ﺑﻤﺸﺎم ﻣﯽرﺳﯿﺪ .ﺣﺎج آﻗﺎ ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﻏﺰﱃ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،ﺣﻘﲑ ﻫﻢ ﮔﺎﻫﯽ اﺷﻌﺎر
ﺑﺎﺑﺎﻃﺎﻫﺮ را زﻣﺰﻣﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮدم:

ﺑﺪرﯾﺎ

ﺑﺼﺤﺮا ﺑﻨﮕﺮم ،ﺻﺤﺮا ﺗﻮ وﯾﻨﻢ

 -۱۰٤درﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ » «Villeﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و آﻧﺮا » ِویّْ ﺗﻠﻔّﻆ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ«.

۹٥

ﺑﻨﮕﺮم،

درﯾﺎ

ﺗﻮ

وﯾﻨﻢ

ﻧﺸﺎن از ﻗﺎﻣﺖ رﻋﻨﺎ ﺗﻮ وﯾﻨﻢ

ﺑﻬﺮ ﺟﺎ ﺑﻨﮕﺮم ،ﮐﻮه و در و دﺷﺖ

در ﺷﻬﺮ ﻟﻮوﯾﻪ » «Louviersﺑﻨﺰﯾﻦ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ .در داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﺷﻬﺮ ،ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺳﺮ ﺳﺒﺰ و زﯾﺒﺎ ﺑﻮد .درﺧﺘﻬﺎی دو ﻃﺮف
ﺧﯿﺎﺑﺎن داﺧﻞ ﺷﻬﺮ ﺷﮑﻮﻓﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺻﺤﺮا و ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺧﺎرج ﺷﻬﺮ ﻧﯿﺰ از ﭼﻤﻦ و ﮔﻞ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻣﻨﺎﻇﺮ

دﻟﮑﺶ ،درﺧﺘﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺟﻨﮕﻠﯽ و ﻫﻮای ﻣﻄﺒﻮع ﺑﻬﺎری ،ﻋﻈﻤﺖ ﺑﯿﺸﱰ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯽﻫﻤﺘﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد .ﺑﻌﺪ از

ﯽ ﻃﺮﯾﻖ وارد اﺗﻮﺑﺎن ﭘﺎرﯾﺲ ﺷﺪﯾﻢ .آﻧﺮوز ﭼﻮن ﭘﺎﯾﺎن ﺗﻌﻄﯿﻼت ﭼﻬﺎر روزه ﺑﻮد ،ﺗﻤﺎم اﺗﻮﻣﺒﯿﻠﻬﺎ
ﭼﻨﺪ ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﻃ ّ

ﺑﺴﻤﺖ ﺷﻬﺮ در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮدﻧﺪ .در ﻫﺮ ﻓﺎﺻﻠﮥ ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ در دو ﻃﺮف اﺗﻮﺑﺎن ،ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم،
ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﺑﻤﺮﮐﺰ ﭘﻠﯿﺲ اﻃﻼع داده ﺷﻮد.

در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۳۰/۵ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ وارد ﭘﺎرﯾﺲ ﺷﺪﯾﻢ .اﺧﻮان ﻣﺼﺪاﻗﯽ ﺷﺮﻓﯿﺎب ﺷﺪﻧﺪ و ﻋﺮض ﮐﺮدﻧﺪ» :ﻣﺎ

ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺬاﮐﺮه ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ ﺗﻬﺮان را دادﯾﻢ «.ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ واﻟﺪهﺷﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ .ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و

ﻋﺸﺎء را در اﻃﺎق ﺷﻤﺎره  ۱۷ﺑﻪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ اﻗﺘﺪا ﮐﺮدﯾﻢ و در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۱۰اﺳﱰاﺣﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ.
ﻋﺒﻮر از ﻣﯿﺪان ﺑﺎﺳﺘﯿﻞ »ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ «۴۹/۱۱/۱

ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺤﺮ ﭘﺲ از ﻋﯿﺎدت از ﺣﺎج آﻗﺎی ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺤﯽ و اﻧﺠﺎم ﻓﺮﯾﻀﮥ ﺻﺒﺢ و ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ ﺿﻤﻦ ﺗﻔﺴﲑ
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا ﺑﺎ ﺗﮑّﱪ و ﻧﺨﻮت و ﻏﺮور راه ﻧﻤﯽروﻧﺪ ،و ﻣﺆﻣﻨﲔ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪﮐﻪ اﯾﺴﺘﺎده و ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﯿﺎد
ﺧﺪاﯾﻨﺪ و ﺷﺐ را ﺑﺮوز ﻣﯽآورﻧﺪ در رﮐﻮع و ﺳﺠﻮد .ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا اﮔﺮ ﺑﻈﺎﻫﺮ ﻫﻢ ﺑﯿﺎد ﺧﺪا ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،دﻟﺸﺎن ﺧﺎﺷﻊ و
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﺪاﺳﺖ.

ﻣﺆﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺧﺪا دﺳﺘﻮر داده اﺳﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ؛ ﺗﻬﺠّﺪ و ﺷﺐ زﻧﺪهداری ﮐﻨﺪ ،ﻧﻮاﻓﻠﯽ را ﮐﻪ دﺳﺘﻮر داده
ﺷﺪه اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،و ﺣﺎل ﺗ ّﻮﺟﻪ و ﻣﺮاﻗﺒﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

وﻗﺘﯿﮑﻪ در ﺧﻠﻮت اﺳﺖ ﺑﯿﺎد ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺆﻣﻦ وﻗﺘﯿﮑﻪ ﺑﯿﺎد ﺧﺪا ﺑﺨﻮاﺑﺪ ،ﺧﻮاب او ﻫﻢ ﻋﺒﺎدت اﺳﺖ و ﺣﮑﻢ
ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﻨﺪه را دارد «.ﻓﺮزﻧﺪان ﺣﺎج آﻗﺎی راﺳﺘﲔ و آﻗﺎﯾﺎن ذوﺷﺮاﻓﺘﲔ و ﺣﺎج ﺑﺎﺷﯽ ﺑﺮای زﯾﺎرت ﺑﺨﺪﻣﺖ
رﺳﯿﺪﻧﺪ.

در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۹ﺑﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ آﻗﺎی ذوﺷﺮاﻓﺘﲔ از روی ﭘﻞ ﺳﻮﱃ » «Pont de Sullyو ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎﻧﺮی ﭼﻬﺎرم

» «Henri 4و از ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎً زﻧﺪان ﺑﺎﺳﺘﯿﻞ » «Place de la Bastilleﺑﻮده ﮔﺬﺷﺘﯿﻢ در ﻣﯿﺪان ﺑﺎﺳﺘﯿﻞ ﺑﺮج

ﺑﻠﻨﺪی ﺑﻌﻨﻮان ﯾﺎدﺑﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ روی آن ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه .و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﻧﻘﻼب ﮐﺒﲑ ﻓﺮاﻧﺴﻪ از
ﻞ ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ.
آن ﻣﺤ ّ

ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﺑﭽﻪ ﻋﻠّﺖ ،درﯾﺎﺋﯽ از ﻏﻢ و اﻧﺪوه در دروﻧﻢ ﻣﻮج ﻣﯽزد ،ﺷﺎﯾﺪ اﺛﺮ ﺣﺎﻻت رواﻧﯽ اﻓﺮادی ﺑﻮد ﮐﻪ در
زﻣﺎﻧﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺪون ﮔﻨﺎه ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.

ﺑﻌﺪ از ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﺎﺳﯿﻮن » «Nationﮐﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن دﻟﺒﺎز و وﺳﯿﻌﯽ ﺑﻮد ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن در دو ﻃﺮف
وﺳﻌﺖ داﺷﺖ ﻣﻌﺬﻟﮏ در اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ،ازدﺣﺎم زﯾﺎدی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎی ﺗﻬﺮان ،ﻣﺎﺷﯿﻨﻬﺎی زﯾﺎدی
در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮدﻧﺪ.

در اداﻣﻪ ﺣﺮﮐﺖ از ﺟﻨﮕﻞ وَﻧْﺴِﻦْ ﻋﺒﻮر ﮐﺮدﯾﻢ و از ﺟﻠﻮی ﻗﺼﺮ ﯾﮑﯽ از ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻨﺎم ﻟﻮﺋﯽ ﻧﻬﻢ ﮔﺬﺷﺘﯿﻢ و

ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺟﻨﮕﻞ را دور زدﯾﻢ و ﺑﻪ ﺑﺎغ وﺣﺶ ﭘﺎرﯾﺲ رﻓﺘﯿﻢ .ﺟﻨﮕﻞ وﻧﺴﻦ » «Bois de Vincennesدر ﻧﺰدﯾﮑﯽ

ﺑﺎغ وﺣﺶ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺟﻨﮕﻠﯽ اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ در ﺣﺪود  ۹۳۴ﻫﮑﺘﺎر و دارای درﺧﺘﺎن اﻧﺒﻮه و از ﻣﻬﻤﱰﯾﻦ

ﮔﺮدﺷﮕﺎﻫﻬﺎی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ اﻫﺎﱃ ﭘﺎرﯾﺲ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

۹٦

اﯾﻦ ﺟﻨﮕﻞ ﻣ ّﺪﺗﻬﺎ ﺷﮑﺎرﮔﺎه ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺑﻮده و ﻟﻮﺋﯽ ﻧﻬﻢ ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺳﻦﻟﻮﺋﯽ از ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺑﺰرگ
ﻓﺮاﻧﺴﻪ » «۱۲۷۰ -۱۲۱۲ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﺗ ّﻮﺟﻪ زﯾﺎدی داﺷﺖ و ﻣﺤﮑﻤﻪ ﻋﺪﻟﯿّﻪ را در زﯾﺮ ﺑﻠﻮﻃﻬﺎی آن ﺗﺸﮑﯿﻞ داد .ﻟﻮﺋﯽ ۱۴
دراﻃﺮاف آن دﯾﻮاری ﮐﺸﯿﺪه و ﻣﺤﺼﻮر ﻧﻤﻮد و در زﻣﺎن ﻟﻮﺋﯽ  ۱۵درﺧﺘﮑﺎری آن ﻣﺠﺪداً ﺷﺮوع ﺷﺪ.

ﺟﻨﮕﻞ وﻧﺴﻦ در ﺣﻘﯿﻘﺖ از دو ﺟﻨﮕﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه؛ ﯾﮑﯽ در ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ و دﯾﮕﺮی در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع
آﻧﻬﺎ ﺟﻨﮕﻞ وﻧﺴﻦ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد.

اوﱃ ﺑﲔ وﻧﺴﻦ و ﻧﻮژان ﺳﻮرﻣﺎرون » «Nogent sur maronو دوﻣﯽ ﺑﲔ ﺳﻦ ﻣﺎﻧﺪه و ﺷﺎراﻧﺘﻮن »«Charanton
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺎزدﯾﺪ ﺑﺎغ وﺣﺶ ﭘﺎرﯾﺲ
ﺑﺎغوﺣﺶ ﭘﺎرﯾﺲ » «Parc Zoologiqueﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﱰﯾﻦ ﺑﺎغ وﺣﺸﻬﺎی دﻧﯿﺎ و  ۱۴۰ﻫﮑﺘﺎر ﻣﺴﺎﺣﺖ آن اﺳﺖ .در

ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ آن درﯾﺎﭼﻪ زﯾﺒﺎی دُﻣِﺴْـﻨﯿﻞ » «Daumesnileﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ  ۱۲ﻫﮑﺘﺎر ﻣﺴﺎﺣﺖ آﻧﺴﺖ .در اﯾﻦ ﺑﺎغ
اﻗﺴﺎم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﯿﻮاﻧﺎت :ﺧﺸﮑﯽ ،آﺑﯽ و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن وﺟﻮد دارد.در وﺳﻂ ﺑﺎغ ﺗﭙّﻪﻫﺎ و ﺻَﺨﺮهﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮای

ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﺎدت ﺑﻪ ﮐﻮه و ﺗﭙّﻪ دارﻧﺪ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه و در داﺧﻞ ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ ازﯾﻦ ﺗﭙّﻪﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﺤﻮّﻃﻪای
اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻃﺮاف آن ﻣﺤﻠّﻬﺎی ﺑﺮای درﻧﺪﮔﺎن ﺗﻬﯿّﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺟﻠﻮی آن ﻧﺮده آﻫﻨﯽ دارد.

در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎﱃ آن ﺗﭙّﻪ ﺑﻠﻨﺪی ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ ﺷﮑﻞ ﺻﺨﺮهﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ را دارد و در وﺳﻂ آن آﺳﺎﻧﺴﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ

ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ آن ﺑﺒﺎﻻی ﺻﺨﺮه ﮐﻪ در ﺣﺪود  ۷۰ﻣﱰ ارﺗﻔﺎع دارد ﻣﯽروﻧﺪﮐﻪ از آﻧﺠﺎ ﺷﻬﺮ ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﺎ وﺿﻊ زﯾﺒﺎﺋﯽ دﯾﺪه
ﻣﯽﺷﻮد.

در داﺧﻞ ﺻﺨﺮه اﻗﺴﺎم ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ :ﺷﲑ ،ﭘﻠﻨﮓ ،ﺑﱪ ،ﺷﻤﭙﺎﻧﺰهﻫﺎی ﺑﺰرگ » «Chimpanzehوﮔﻮرﺧﺮﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢاﻟﺠﺜﻪ،
و در ﺧﺎرج ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﮥ آﺑﯽ از ﻗﺒﯿﻞ :ﻧﻬﻨﮓ ،ﺳﮓآﺑﯽ ،ﻓﯿﻞآﺑﯽ و ﻣﺎﻫﯿﻬﺎی ﻣﺨﺘﻒ و در اﻃﺮاف ﺻﺨﺮه
اﻗﺴﺎم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺮس ﺳﻔﯿﺪ ،ﺧﺮس ﺳﯿﺎه ،ز ّراﻓﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ و ﻣﺮﻏﻬﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﻫﻤﭽﻨﲔ اﻗﺴﺎم ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ

ﻻﺷﺨﻮر ،آﻫﻮ ،ﮔﻮزن ،ﺑﺰﮐﻮﻫﯽ ،ﮔﺎوﻣﯿﺶ و ﺷﱰ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.

در ﮐﻮه ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯿﻤﻮﻧﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﮋادﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮّع ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﭽﻪﻫﺎﺷﺎن ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﯾﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﲑ دادن
آﻧﻬﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﺎ ﻋﻤﻠﯿّﺎت ﺗﻤﺎﺷﺎﺋﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﻧﺪ .ﮐﺒﻮﺗﺮﻫﺎ وﮔﻨﺠﺸﮑﻬﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ در اﻃﺮاف ﻣﯿﻤﻮﻧﻬﺎ آزاداﻧﻪ

در ﭘﺮواز ﺑﻮدﻧﺪ .در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۱۱ﺻﺒﺢ ﺑﺎزدﯾﺪ ﺑﺎغوﺣﺶ ﺑﭙﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ.

در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻌﻈّﻢﻟﻪ ﺗﺎ ﺟﻠﻮی ﻣﱰو آﻣﺪﯾﻢ .ﻣﱰو از دﯾﺪﻧﯽﺗﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﭘﺎرﯾﺲ اﺳﺖ و ﻣﺨﻔّﻒ ﮐﻠﻤﻪ ﻣﱰو ﭘﻮﻟﯿﱳ

» «Metro Politaineاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻤﻌﻨﯽ راهآﻫﻦ زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

از اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺷﺎرﻧﺘﻮن» «Porte de charentonﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﯾﮏ دﮐﻤﻪ ﻣﺴﲑ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺎ از روی ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدﯾﺪﮐﻪ

ﭼﻨﺪ ﺧﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻮض ﮐﻨﯿﻢ؛ ﺑﻌﺪ از ﮐﻨﱰل ﺑﻠﯿﻂﻫﺎ وارد ﻣﱰو ﺷﺪﯾﻢ و در اﯾﺴﺘﮕﺎه دُﻣِﺴﻨﯿﻞ » «Daumesnileﭘﯿﺎده
ﺷﺪﯾﻢ .ﭘﺲ از ﺧﺮوج از اﯾﺴﺘﮕﺎه درﺑﻬﺎی ﻣﱰو ﺑﻄﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ .از اﯾﺴﺘﮕﺎه دﯾﮕﺮی ﻣﺠﺪداً وارد ﻣﱰو

ﺷﺪﯾﻢ؛ ﺑﻌﺪ ازﮔﺬﺷﺖ ﺑﯿﺴﺖ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺑﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭘﺎﺳﯽ » «Porte Passyرﺳﯿﺪﯾﻢ.

ﻣﱰو ﮔﺎﻫﯽ در ﺳﻄﺢ زﻣﲔ وﮔﺎﻫﯽ از زﯾﺮزﻣﲔ ،ﮔﺎﻫﯽ از روی رود ﺳﻦ » «Seineوﮔﺎﻫﯽ از زﯾﺮ آن ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﺮد.

آﻗﺎی ﻓﺮﯾﱪز راﺳﺘﲔ و آﻗﺎی ذوﺷﺮاﻓﺘﲔ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ را ﺟﻠﻮی اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭘﺎﺳﯽ آورده و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .در اﺑﺘﺪاء

ﻣﻌﻈّﻢﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﯿﺎدت ﺣﺎج آﻗﺎی ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﺮدﻧﺪ .ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻬﺎر و ﻧﯿﻢ آﻗﺎی رﺿﺎ روحاﻻﻣﲔ
ﻓﺮزﻧﺪ آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽاﮐﱪ روحاﻻﻣﲔ از ﻟﻨﺪن وارد و ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻋﻬﺪ ﺧﺪﻣﺖ اﯾﺸﺎن ﺷﺮﻓﯿﺎب ﺷﺪﻧﺪ .ﺳﺎﻋﺖ ۵
ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ در ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻣﻌﻈﻢّﻟﻪ ﺑﻤﻄﺐ آﻗﺎی ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻟِﻨِﮕـْﺮْ »«Professeur Lenegre
۹۷

رﻓﺘﯿﻢ .ﺑﻌﺪ از ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت دﻗﯿﻖ و رادﯾﻮﺳﮑﻮﭘﯽ؛ از ﻗﻠﺐ ﻧﻮار ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﻧﺴﺨﻪای ﺗﻘﺪﯾﻢ و دﺳﺘﻮر ﻏﺬاﺋﯽ دادﻧﺪ.
ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺶ و ﻧﯿﻢ آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﲔ ﺧﻠﯿﻠﯽ ﻓﺮزﻧﺪ آﻗﺎی ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ ﺧﻠﯿﻠﯽ ﯾﺰدی و آﻗﺎی ﻣﻬﺮان ﮔﻠﺒﺎدی ﮐﻪ

در ﭘﺎرﯾﺲ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﺰﯾﺎرت ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺷﺮﻓﯿﺎب ﺷﺪه و ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﺣﺎج آﻗﺎی ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺤﯽ،

دﺳﺘﻮرات ﻻزم ﻏﺬاﯾﯽ و داروﺋﯽ دادﻧﺪ.

در اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﻃﺒﻖ دﻋﻮت ﻗﺒﻠﯽ آﻗﺎی ﻓﺮﯾﱪز راﺳﺘﲔ ،ﺣﻀﺮت آﻗﺎ و ﺣﺎج آﻗﺎی راﺳﺘﲔ و ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺑﺮای ﺻﺮف

ﺷﺎم ﺑﻪ اﻃﺎق ﺳﻪ ﻣﱰ در ﺳﻪ ﻣﱰ آﻗﺎی ﮔﻠﺒﺎدی ﺗﺸﺮﯾﻒ آوردﻧﺪ .زﯾﺮا اﻃﺎق آﻗﺎی ﻓﺮﯾﱪز راﺳﺘﲔ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮد

ﺑﻌﻼوه وﺳﯿﻠﻪ ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﻪ اﻣﯿﺪ آﻧﮑﻪ ﻣﻌﻈّﻢﻟﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪﮔﻮﺷﺘﯽ ﮐﻪ ذﺑﺢ اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯿﻞ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ؛
آﻗﺎﯾﺎن دﮐﱰ ﺣﺒﯿﺐ ﻣﻈﺎﻫﺮ ،ﺑﻬﺮام راﺳﺘﲔ ،ﻣﻬﺮان ﮔﻠﺒﺎدی ،ﺣﺎج ﺑﺎﺷﯽ و ﺧﻠﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺧﺎرج ﭘﺎرﯾﺲ رﻓﺘﻪ و ﻣﺮﻏﯽ ﺑﻪ

ﻣﺒﻠﻎ ﺳﯽﻓﺮاﻧﮏ ﺑﺮای ذﺑﺢ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .در ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﻪ دو ﻋﻠّﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺸﮕﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮغ را ذﺑﺢ ﮐﻨﻨﺪ.

اول از ﺗﺮس ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ذﺑﺢ ﻣﺮغ ﺑﺎ اﺟﺎزه اﯾﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ و دوم از ﺗﺮس ﭘﻠﯿﺲ.

ﺑﻬﺮﺣﺎل ،ﺑﺮادران در اﻃﺮاف ﻣﻮاﻇﺒﺖ ﮐﺮده و آﻗﺎی ﺧﺮدﻣﻨﺪ ﺣﺎج ﺑﺎﺷﯽ ،اﺑﺘﺪاء ﺑﻪ ﻣﺮغ آب داده و آﻧﮕﺎه رو ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ
ذﺑﺢ ﻧﻤﻮده و آورده ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ ﻫﻤﮕﯽ آﻧﻬﺎ ،ﺷﺎم را آﻣﺎده ﻧﻤﻮده و در اﻃﺎق ﻣﺬﮐﻮر ،در ﯾﮏ ﻣﺤ ّ
ﻞ داﻧﺸﺠﻮﺋﯽ ﺑﻨﺎم

ﮐﺎرﺗﯿﻪ ﻻﺗﻦ » «Quarter Latinﮐﻮﭼﻪ ﺳﻦژاک؛ ﺑﺎ وﺟﻮد ﯾﮏ ﺗﺨﺘﺨﻮاب در ﮐﻨﺎر و ﯾﮏ ﻣﯿﺰﮐﻮﭼﮏ در وﺳﻂ از
ﺣﻀﺮت آﻗﺎ و ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﭘﺬﯾﺮاﺋﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﻣﻌﻈّﻢﻟﻪ از اﯾﻦ دﻋﻮت ﺑﯽﺷﺎﺋﺒﻪ آﻧﻬﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻗﺪرداﻧﯽ و ﺗﻔّﻘﺪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ.

ﺑﺎزدﯾﺪ ﺑﺮج اﯾﻔـﻞ »ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ «۱۳۴۹/۱/۱۲
ﭘﺲ از ادای ﻓﺮﯾﻀﻪ و ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن و ﺗﻔﺴﲑ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺤﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺷﮑﺮ ﺣﻘﺘﻌﺎﱃ را ﺑﺠﺎ آوردﯾﻢ.

ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۹ﺟﻬﺖ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺑﺮج اﯾﻔﻞ » «Le tour Eiffelﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .اﯾﻦ ﺑﺮج از ﺷﺎﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ

دﻧﯿﺎ و ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻤﺎﺷﺎﺋﯽ و دﯾﺪﻧﯽ اﺳﺖ .ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮج ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻬﻨﺪس ﮔﻮﺳﺘﺎ و اﯾﻔﻞ » «Gustave Eiffelدر ۱۶

ژاﻧﻮﯾﻪ  ۱۸۸۷ﺷﺮوع و در  ۳۱ﻣﺎرس  ۱۸۸۹ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪ و اﻓﺘﺘﺎح ﮔﺮدﯾﺪ.

اﯾﻔﻞ در ﺳﺎل  ۱۸۳۲در ﺷﻬﺮ دﯾﮋن » «Dijonﺑﺪﻧﯿﺎ آﻣﺪ و در ﺳﺎل  ۱۹۲۳وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ ﺑﺮج اﯾﻔﻞ ﭼﻬﺎرﻣﲔ ﻋﻤﺎرت

ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺟﻬﺎﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺿﻤﺎﺋﻢ آن  ۷۵/۳۲۰ﻣﱰ ارﺗﻔﺎع دارد .ﻃﺒﻘﮥ اوّل  ۶۳/۵۷ﻣﱰ ،ﻃﺒﻘﮥ دوّم  ۷۳/۱۱۵ﻣﱰ و ﻃﺒﻘﮥ

ﻞ ﺑﺮج در ﻣﯿﺪان ﻣﺎرس » «Champ de Marsو روﺑﺮوی ﮐﺎخ ﺷﺎﯾّﻮ » Palais de
ﺳ ّﻮم  ۳۹/۱۴۷ﻣﱰ ﻣﺤ ّ

 «Chaillotواﻗﻊ اﺳﺖ .ﺑﺎﻻ رﻓﱳ از ﺑﺮج ﺗﻮﺳﻂ آﺳﺎﻧﺴﻮرﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪّد و ﻫﻤﭽﻨﲔ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻠّﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﺑﺮج دارای ﺗﻌﺪاد  ۱۷۰۰ﻧﻮراﻓﮑﻦ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻫﺮ ﯾﮏ  ۳۰۰۰وات ﮐﻪ ﺷﺒﻬﺎ ﻧﻮراﻓﺸﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮده و اﻃﺮاف ﺧﻮد را

روﺷﻦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﮐﺮاﯾﺴﻠﺮ » «Chryser buildingﺑﺎ  ۴۴۲ﻣﱰ ارﺗﻔﺎع و اﻣﭙﺎﯾﺮاﺳﺘﯿﺖ » Empire

 «state buildingﺑﺎ  ۳۲۴ﻣﱰ و وُرْﻟﺪ ﺗِﺮﯾْﺪ ﺳِﻨْﱰ  ۴۱۲ﻣﱰ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮج اﯾﻔﻞ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﱃ ﺑﻬﯿﭽﻮﺟﻪ از

اﻋﺘﺒﺎر و ﺟﺬّاﺑﯿّﺖ آن ﻧﻤﯽﮐﺎﻫﻨﺪ .ﭼﻪ ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﺸﻬﻮر ﺑﺮج اﯾﻔﻞ ﺑﻤﻨﺰﻟﮥ »ﭘﺮﮐﻼه ﭘﺎرﯾﺴﯿﻬﺎ« ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽؤود.

وزن ﻗﻄﻌﺎت ﻓﻠّﺰی ﺑﺮج ﻣﻌﺎدل  ۷۰۰۰ﺗﻦ و از  ۱۵۰۰۰ﻗﻄﻌﮥ ﻓﻠﺰّی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه و ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ  ۰۰۰/۵۰۰/۲ﻣﯿﺦ ﭘﺮچ ﺑﻬﻢ
اﺗّﺼﺎل ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ در داﺧﻞ ﺑﺮج ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﺋﯽ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ و ﻃﺮز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آن را ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯿﺎن ﻧﺸﺎن
داده ﻣﯽﺷﻮد.

ﻫﺮ ﯾﮏ از ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﺑﺮج در ﭼﻬﺎر ردﯾﻒ از ﻓﻠّﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺳﻄﺢ آن  ۲۶ﻣﱰ ﻣﺮﺑّﻊ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﻓﻠﺰّی در

ﻋﻤﻖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﱰی زﻣﲔ ﻓﺮو رﻓﺘﻪ و ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺷﺪه و د ّﻗﺖ ﮐﺎﻣﻞ درﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎت ﺑﺮای ﻣﺤﮑﻢ ﺳﺎﺧﱳ آن ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ

اﺳﺖ .در زﯾﺮ ﺑﺮج در ﭘﺎﺋﲔ ﺳﺘﻮن؛ ﻣﺠﺴﻤﮥ ﻧﯿﻢ ﺗﻨﮥ اﯾﻔﻞ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ،و از ﺑﺎﻻی ﺑﺮج ،در ﻫﻮای ﺻﺎف و روﺷﻦ ﺗﺎ
۹۸

ﺣﺪود  ۹۰ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ اﻃﺮاف ﭘﺎرﯾﺲ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ادوارد ﻫﻔﺘﻢ اﻧﮕﻠﯿﺲ ۱۰٥اوﻟﲔ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺧﻮد در دﻫﻢ

ژوﺋﻦ  ۱۸۸۹ﺑﻪ ﺑﺎﻻی ﺑﺮج رﻓﺘﻪ و ﺻﻔﺤﮥ اول ﮐﺘﺎب ﻃﻼﺋﯽ آﻧﺮا اﻣﻀﺎء ﮐﺮد.

در ﻫﺮ ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ ،رﺳﺘﻮران و ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻬﺎﺋﯽ ﺑﺮای ﻓﺮوش اﺷﯿﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﺮج را در آﻧﻬﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﺎدﮔﺎری ﺗﻬﯿّﻪ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه .ﻫﻤﭽﻨﲔ در ﻃﺒﻘﮥ ﺳﻮم دورﺑﯿﻨﻬﺎی ﺧﯿﻠﯽ ﻗﻮی ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ درﯾﺎﻓﺖ وﺟﻪ ،ﺳﯿﺎﺣﺎن
ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺷﺎی اﻃﺮاف ﭘﺎرﯾﺲ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺣﻀﺮت آﻗﺎ در ﯾﮑﯽ ازﻣﻐﺎزهﻫﺎی ﮐﻔّﺎﺷﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﺎﻧﺰهﻟﯿﺰه » «Champs - Elyseeﺗﻮﻗّﻒ ﻓﺮﻣﻮده و ﭼﻨﺪ ﺟﻔﺖ
ﮐﻔﺶ را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و ﺣﻮاﱃ ﺳﺎﻋﺖ  ۱۰ﺟﻠﻮی ﺑﺮج ﺗﺸﺮﯾﻒ آوردﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺎران ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺷﺪﯾﺪی
ﻞ آﺳﺎﻧﺴﻮر رﺳﯿﺪﯾﻢ .اﯾﻦ آﻧﺴﻮر ﺗﺎ ﻃﺒﻘﮥ
ﻣﯽﺑﺎرﯾﺪ .اﺑﺘﺪاء ﺑﻠﯿﻂ ورودی ﺗﻬﯿّﻪ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﭘﺲ از ﺑﺎﻻ رﻓﱳ از ﭼﻨﺪ ﭘﻠّﻪ ﺑﻤﺤ ّ

اول ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎﻻ ﻧﻤﯽرود ﻫﻢ آﻫﻨﮓ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ روی ﭘﺎﯾﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و از آﻧﺠﺎ آﺳﺎﻧﺴﻮر ﻋﻮض ﺷﺪه و ﺑﺘﻮﺳﻂّ آن
از وﺳﻂ آﻫﻨﻬﺎی ﺑﺮج ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﭘﻨﺠﺮه را دارد و ﺗﻤﺎم اﻃﺮاف دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺑﲔ راه از آن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ

ﺧﺎرج ﺷﺪه و در آﺳﺎﻧﺴﻮر دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻗﻮﯾﱰ اﺳﺖ ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﺎﻻ رﻓﺖ.

ﭘﺲ از ﺑﺎزدﯾﺪ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮج ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۱۱ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﻣﺤّﻞ اﻗﺎﻣﺘﻤﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺘﯿﻢ.

اﺟﺎره آﭘﺎرﺗﻤﺎن در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﺎﻧﺰهﻟﯿﺰه
آﻗﺎﯾﺎن ﻣﺼﺪاﻗﯽﻫﺎ در ﻫﺘﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ رﺳﯿﺪه اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ :آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﯽ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﺎﻧﺰهﻟﯿﺰه ﮐﻮﭼﻪ ﺑﺮی

» «Rue de Berriﺷﻤﺎره  ۳۵اﺟﺎره ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ از ﻫﺮ ﻟﺤﺎظ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ اﺳﺘﺪﻋﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺑﺪاﻧﺠﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﺑﯿﻢ؛

ﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﮐﺮدﯾﻢ .ﻃﺒﻘﮥ
ﻫﻤﮕﯽ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻫﺘﻞ »ﭘﺎﺳﯽ« ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻧﻤﻮدﯾﻢ و در اﻟﺘﺰام ﻣﻌﻈّﻢﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤ ّ

اول آن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دارای ﺳﻪ اﻃﺎق دو ﺗﺨﺘﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻦ ﻧﺎﻫﺎر ﺧﻮری و ﺳﺎﻟﻦ ﭘﺬﯾﺮاﺋﯽ ﺑﺰرگ ﻣﺒﻠﻪ و آﺋﯿﻨﻪﻫﺎی دﯾﻮاری
ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻮد .اﻃﺎﻗﻬﺎ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺣﻤّﺎم ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ داﺷﺘﻨﺪ و آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻣﺠﻬّﺰ ﺑﻪ ﮔﺎز و ﺗﻠﻔﻦ ﺧﻮدﮐﺎر و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻫﻤﻪﮔﻮﻧﻪ
وﺳﺎﯾﻞ زﻧﺪﮔﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ.

در ﺳﺎﻋﺖ  ۶ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ آﻗﺎی دﮐﱰ ﺑﺼﲑی و ﻫﻤﺴﺮش از آﻟﻤﺎن ﺑﺮای زﯾﺎرت ﺣﻀﺮت آﻗﺎ آﻣﺪﻧﺪ .دراﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم

ﺑﺮف ﺷﺪﯾﺪی ﻣﯽﺑﺎرﯾﺪ.
در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۶ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ رﻓﺘﯿﻢ؛ در ﺣﺎﱃ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ داﺧﻞ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺟﻠﻮس

ﻓﺮﻣﻮده و آﻗﺎی ذوﺷﺮاﻓﺘﲔ ﻫﻢ در ﺧﺪﻣﺘﺸﺎن ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﺑﻨﺪه و آﻗﺎی ﻓﺮﯾﱪز راﺳﺘﲔ از ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺑﺰرگ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻻزم

داﺷﺘﯿﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﯾﻢ و در ﺻﻒ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻮل اﺟﻨﺎس ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ اﯾﺴﺘﺎدﯾﻢ .از اﯾﻦ

ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺣﺪود  ۷۰ﻓﺮاﻧﮏ ﺧﺮﯾﺪاری و در ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻔﺖ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ.

در ﺳﺎﻋﺖ  ۳۰/۷ﺳﺠّﺎده ﻧﻤﺎز در ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺰرگ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﮔﺴﱰده ﺷﺪ .ﺟﻨﺎب آﻗﺎی راﺳﺘﲔ و آﻗﺎﯾﺎن دﮐﱰ ﺑﺼﲑی،

ﺑﻬﺮام راﺳﺘﲔ ،ﻓﺮﯾﱪز راﺳﺘﲔ ،ذوﺷﺮاﻓﺘﲔ ،ﺧﺮدﻣﻨﺪ ،ﺣﺎج ﺑﺎﺷﯽ و رﺿﺎ روحاﻻﻣﲔ و ﻫﻤﺴﺮان آﻗﺎﯾﺎن دﮐﱰ ﺑﺼﲑی و
ذوﺷﺮاﻓﺘﲔ در ﺻﻒ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ؛ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ را ﺑﻪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ اﻗﺘﺪا ﮐﺮدﯾﻢ .ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء ﺣﻠﻘﻪوار

روﺑﺮوی ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ و ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ ﻫﻢ در اﻃﺎق دﯾﮕﺮ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ اﺷﺎره ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺣﮑﺎﯾﺘﯽ از ﻣﺜﻨﻮی
ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ روﻣﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪم ،ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻣﻔﺼﻼً ﺑﯿﺎﻧﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد:

ﻗﻀﺎوت ﺣﻀﺮت داود ﷷ درﺑﺎره داﺳﺘﺎن ﺧﻮاﺳﱳ روزی ﺣﻼل و ﺑﯽﮐﺴﺐ و رﻧﺞ ۱۰٦از ﺧﺪاوﻧﺪ و آﻣﺪن ﮔﺎو و
 -۱۰٥ادوارد ﻫﻔﺘﻢ ﭘﺴﺮ ﻣﻠﮑﮥ وﯾﮑﺘﻮرﯾﺎ در آن ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮﻧﺲ دوﮔﺎل ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ و در ﺳﺎل  ۱۹۰۱ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺳﯿﺪ.

 -۱۰٦ﺣﮑﺎﯾﺖ از دﻓﱰ ﺳﻮّم ﻣﺜﻨﻮی »ره«

۹۹

ذﺑﺢ آن ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺻﺎﺣﺐ ﮔﺎو را ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﮐﻪ ﻧﻔﺲ و ﻫﻮیﻫﺎ ﺑﺠﺎی آن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪّﻋﯽ
ﮔﺎوﮐﺸﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﯿﺎن ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﺣﮑﺎﯾﺖ و اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﺎ وﱃّ زﻣﺎن ﺣﻀﺮت ﻣﻬﺪی

»ﻋﺞ« ﻣﺘﻮﺳﻞ و ﭘﻨﺎه ﺑﱪد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻧﻔﺲ و اوﻫﺎم آن ﻏﺎﻟﺐ آﯾﺪ.
ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را ﮐُﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ زﻧﺪه ﮐﻦ

ﺧﻮاﺟﻪ را ﮐﺸﺘﻪﺳﺖ او را ﺑﻨﺪه ﮐﻦ

ﻖ
ﻋﻘﻞ اﺳﲑﺳﺖ و ﻫﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ زﺣ ّ

روزی ﺑﲑﻧﺞ و ﻧﻌﻤﺖ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ

روزی ﺑﲑﻧﺞ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﯿﺴﺖ

ﻗﻮت ارواح اﺳﺖ و ارزاق ﻧﺒﯽ اﺳﺖ

ﮐﺸﻒ اﯾﻦ ﻧَﺰْ ﻋﻘﻞ ﮐﺎر اﻓﺰا ﺷﻮد

ﺑﻨﺪﮔﯽ ﮐﻦ

ﺷﻮد

ﮔﺮ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﯽ اﯾﻤﻨﯽ ،از اژدﻫﺎ

دﺳﺘﺶ از داﻣﻦ ﻣﮑﻦ ،ﯾﮑﺪم رﻫﺎ

ﻗﺪر ﺟﺎن از ﭘﺮﺗﻮ ﺟﺎﻧﺎن ﺑﻮد

ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﻗﺪر ﺗﻦ از ﺟﺎن ﺑﻮد

ﻧﻔﺲ ﭼﻮن ﺑﺎ ﺷﯿﺦ ﺑﯿﻨﺪ ،ﮔﺎم ﺗﻮ

ﺗﺮا

ﺗﺎ

ﭘﯿﺪا

از ﺑﻦ دﻧﺪان ﺷﻮد ،او ،رام ﺗﻮ

ﺗﺎ

ﺧﺎک ﺷﻮ در ﭘﯿﺶ ﺷﯿﺦ ﺑﺎ ﺻﻔﺎ

زﺧﺎک

ﺗﻮ

ﺑﺮوﯾﺪ،

ﮐﯿﻤﯿﺎ

ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۱۰ﺷﺐ اﺳﱰاﺣﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ.
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﺎﻧﺰهﻟﯿﺰه

۱۰۷

ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﺎﻧﺰهﻟﯿﺰه از ﺑﻬﱰﯾﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎی ﺷﻬﺮ و ﺧﯿﻠﯽ وﺳﯿﻊ و زﯾﺒﺎ و ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﭼﻬﺎر ﺑﺎغ اﺻﻔﻬﺎن اﺳﺖ.

ﺷﺎﻧﺰهﻟﯿﺰه ﺑﻤﻌﻨﯽ »ﻣﺰرﻋﻪﻫﺎی ﺑﻬﺸﺖ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و دارای دو ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮای ﺳﻮارهﻫﺎ و ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﯿﺎدهرو ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ

»ﻋﻼوه ﺑﺮ دو ﻃﺮف ﭘﯿﺎدهرو ،در وﺳﻂ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﯿﺰ ﺟﺎی ﭘﯿﺎدهروﻫﺎﺳﺖ« و در دو ﻃﺮف دارای درﺧﺘﺎن زﯾﺒﺎﺳﺖ و

ﺑﲔ ﻣﯿﺪان ﮐﻨﮑﻮرد ۱۰۸و ﻃﺎق ﺗﺮﯾﻮﻣﻒ » «Larc de triompheواﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎن در ﻧﯿﻤﮥ ﻗﺮن  ۱۷ﻫﻨﻮز
وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻣﺤ ّ
ﻞ زراﻋﺖ ﺑﻮده و ﻓﻘﻂ در ﺳﺎل  ۱۶۱۶ﻣﺎری دو ﻣﺪﯾﺴﯽ » «Mari de Mediciﺳﻪ ردﯾﻒ درﺧﺖ

ﮐﺎﺷﺖ و از ﺳﺎل  ۱۶۶۷درﺧﺘﮑﺎری در اﻃﺮاف آن ﺑﺮای ﮔﺮدش ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺖ و ﻧﺎم ﮔﺮاﻧﺪﮐﻮر »«Grand-COURS

ﮐﻪ ﺑﻤﻌﻨﯽ ﮔﺮدﺷﮕﺎه ﻣﺸﺠّﺮ ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﺑﺨﻮد ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻌﺪاً ﺷﺎﻧﺰهﻟﯿﺰه ﺷﺪ ،وﱃ از ﻧﻈﺮ آﺑﺎدی اﻫﻤﯿّﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ،و

ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﺋﯽ در اﻃﺮاف آن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ.

و ﺣﺘﯽ در ﺳﺎل  ۱۸۰۰ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺲ از ﯾﮏ ﻗﺮن و ﻧﯿﻢ ﻓﻘﻂ ﺷﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در اﻃﺮاف آن ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ

ﻫﺘﻞ ﻣﺎﺳﺎ » «l hotel de massaﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۷۸۴ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد وﱃ ﺑﺘﺪرﯾﺞ اﻫﻤﯿّﺖ زﯾﺎدی ﭘﯿﺪا ﮐﺮد؛ و

ﻋﻤﺎرات ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ و ﺑﻌﺪاً ﺑﻌﻀﯽ ﻋﻤﺎرات دوﻟﺘﯽ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﻬّﻢ دﯾﮕﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و روزﺑﺮوز ﺑﺮ اﻫﻤّﯿﺖ آن اﻓﺰوده

ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺗﺎ آﻧﮑﻪ اﻣﺮوز ﻣﻬﻤﱰﯾﻦ و زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﺮ و ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ ﭘﺎرﯾﺲ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

در اﻧﺘﻬﺎی آن ﻃﺎق ﺑﺎ ﻋﻈﻤﺖ ﺗﺮﯾﻮﻣﻒ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻃﺎق ﻓﺘﺢ و ﻓﲑوزی ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﻈﻬﺮ ﻋﻈﻤﺖ و ﻗﺪرت و اﻓﺘﺨﺎر

ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﻣﻮرد ﺗﻌﻈﯿﻢ و اﺣﱰام آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

اﯾﻦ ﻃﺎق در وﺳﻂ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺑﻨﺎم اِﺗﻮآل » «L etoleﺑﻤﻌﻨﯽ ﺳﺘﺎره ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ  ۱۲۰ﻣﱰ ﺷﻌﺎع آن اﺳﺖ و  ۱۲ﺧﯿﺎﺑﺎن

ﺑﺪان ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،و روی ﯾﮏ ﺑﻠﻨﺪی ﺑﺎﻓﺘﺨﺎر ﻓﺘﺢ ﻗﺸﻮن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﺑﺘﺪای ﺷﺮوع ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۲ﻓﻮرﯾﻪ  ۱۸۰۶ﺑﺪﺳﺘﻮر ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن ﺑﻮده و ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۸۱۴ﻓﻘﻂ ﻗﺮﯾﺐ ﺷﺶ ﻣﱰ از

روی ﺧﺎک ﺑﺎﻻ آﻣﺪه ﺑﻮد و در ﺳﺎل  ۱۸۲۵ﻣﺠﺪّد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آن ﺷﺮوع ﺷﺪ.

۱۰۰

. Avenue des Champs Elysees
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. La place de la Concorde
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و در زﻣﺎن ﻟﻮﺋﯽ ﻓﯿﻠﯿﭗ » «Louis- philippeدر ﺳﺎل  ۱۸۳۶ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺎﻓﺖ و در ژوﺋﯿﻪ »«Juillet

۱۰۹

ﻫﻤﺎن ﺳﺎل

اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ.

ارﺗﻔﺎع ﻃﺎق ﺗﺮﯾﻮﻣﻒ ۱۱۰ﯾﺎ ﻃﺎق ﻧﺼﺮت  ۵۵/۴۹ﻣﱰ و ﻋﺮض آن  ۸۲/۴۴ﻣﱰ و ﺿﺨﺎﻣﺖ آن  ۱۰/۲۲ﻣﱰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .روی
اﯾﻦ ﻃﺎق ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺴﯿﺎری از رﺟﺎل ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﻧﺎم ﺑﺴﯿﺎری از ژﻧﺮاﻟﻬﺎی ﺟﻨﮕﻠﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻦ

ﻃﺎق ﻣﻈﻬﺮ اﻓﺘﺨﺎر و ﻓﺪاﮐﺎری ﻓﺮاﻧﺴﻮﯾﻬﺎﺳﺖ.

اﯾﻦ ﻃﺎق ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺑﲔاﻟﻤﻠﻞ اول » «۱۹۱۸ - ۱۹۱۴ﻧﯿﺰ اﻓﺘﺨﺎر دﯾﮕﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و آن ﻣﻮﻗﻌﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ۱۴

ژوﺋﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯿﻬﺎی ارﺗﺶﻫﺎ ﻓﺎﺗﺢ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺗﮑﺒّﺮ و ﺟﻼل در زﯾﺮ اﯾﻦ ﻃﺎق رژه رﻓﺘﻨﺪ .ﺑﻌﺪاً ﻧﯿﺰ ﻗﱪ ﺳﺮﺑﺎزﮔﻤﻨﺎم ۱۱۱در
آﻧﺠﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﺪ.

ﺑﺎزدﯾﺪ ﻗﺼﺮ ورﺳﺎی »ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ  ۱۳ﻓﺮوردﯾﻦ «۱۳۴۹
ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل ﺳﺤﺮﮔﻪ ،ﻫﻤﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺑﺮای اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﺑﻪ اﻃﺎق ﺣﻀﺮت آﻗﺎ آﻣﺪﻧﺪ .ﻫﻮای ﭘﺎرﯾﺲ ﺻﺎف و
ﺷﻔّﺎف و ﺗﺎ ﺣ ّﺪی ﺳﺮد ﺑﻮد .درﺟﮥ ﺣﺮارت ﻫﻮا ﺣﺪود  ۵درﺟﻪ ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺮ ﺑﻮد ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ و ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن

ﺑﺎﺗّﻔﺎق آﻗﺎی ﺑﻬﺮام راﺳﺘﲔ ﺑﺨﺎرج رﻓﺘﯿﻢ؛ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺟﻬﺖ ﺣﺎج آﻗﺎی ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﺷﲑ ﺗﻬﯿّﻪ ﮐﻨﯿﻢ .ﻫﻤﮥ ﻣﻐﺎزهﻫﺎ
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﮐﺎﻓﻪ رﺳﺘﻮران ﺑﺎز ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﺎن اوّل ﺻﺒﺢ ،ﻋ ّﺪهای ﻣﺸﻐﻮل ﻧﻮﺷﯿﺪن ﻣﺸﺮوب و ﻗﻤﺎر ﺑﻮدﻧﺪ و

ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻓﻪ ﺧﺎﻧﻤﯽ ﺑﻮد اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺷﲑ ﺑﺮای ﺧﻮردن در اﯾﻨﺠﺎ ﻫﺴﺖ وﱃ ﺑﺮای ﺑﺮدن ﻧﻤﯽدﻫﻢ .آﻧﮕﺎه وارد
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﺎﻧﺰهﻟﯿﺰه ﺷﺪﯾﻢ و ﺗﺎ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻗﱪ ﺳﺮﺑﺎز ﮔﻤﻨﺎم ﮐﻪ ﺣﻮاﱃ آن ﺳﻮﭘﺮ ﻣﺎرﮐﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻮد رﻓﺘﯿﻢ ،ﻣﺎﺷﲔ

ﺑﺰرگ ﭘﺮ از ﺷﯿﺸﻪﻫﺎی ﺷﲑ در آﻧﺠﺎ ﺗﻮﻗّﻒ ﮐﺮده ﺑﻮد ،وﱃ ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ؛ ﺑﻨﺎﭼﺎر ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدﯾﻢ.

ﭘﺲ از ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ،در ﺳﺎﻋﺖ  ۹در ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ و ﺣﺎج آﻗﺎی راﺳﺘﲔ و ﻫﻤﭽﻨﲔ آﻗﺎﯾﺎن روحاﻻﻣﲔ و
ﻓﺮﯾﱪز راﺳﺘﲔ ﺑﻤﻘﺼﺪ ﻗﺼﺮ ورﺳﺎی  ۱۱۲ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .ورﺳﺎی ﺷﻬﺮﮐﻮﭼﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎرﯾﺲ  ۱۸ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﻓﺎﺻﻠﻪ
دارد.

اﺑﺘﺪا از ﻣﯿﺪان ﺳَﻦﮐِﻠﻮ » «Saint Cloudﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮده و از ﺗﻮﻧﻞ اﺗﻮﺑﺎن ﭘﺎرﯾﺲ ﮔﺬﺷﺘﯿﻢ؛ ﺑﺮف روز ﻗﺒﻞ در اﻃﺮاف
ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ و ﭼﻤﻦﻫﺎی ﭘﺎرﯾﺲ ﻫﻨﻮز آب ﻧﺸﺪه ﺑﻮد وﮐﺎﻣﻼً ﭼﻤﻦﻫﺎ را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺑﻮد .در راس ﺳﺎﻋﺖ  ۱۰وارد ﺣﯿﺎط
ﻗﺼﺮ ورﺳﺎی ﺷﺪﯾﻢ.

اﻫﻤﯿّﺖ ورﺳﺎی ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻗﺼﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﺷﮑﻮﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه .ورﺳﺎی اﺛﺮ ﻟﻮﺋﯽ ﭼﻬﺎردﻫﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ

از ﺳﺎل  ۱۶۴۳اﱃ  ۱۷۱۵ﻣﯿﻼدی ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮده؛

در اﺑﺘﺪا ﻟﻮﺋﯽ ﺳﯿﺰدﻫﻢ؛ ۱۱۳ﻗﺼﺮ ﮐﻮﭼﮑﯽ در ﺟﻨﮕﻠﻬﺎی اﻃﺮاف ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﺮای ﺷﮑﺎر ﮔﺎه ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪاً

ﻟﻮﺋﯽ ﭼﻬﺎردﻫﻢ در ﺳﺎل  ۱۶۶۱ﮐﺎخ ﻣﺬﮐﻮر را ﺗﻮﺳﻌﻪ داد و ﮐﺎخ ﺑﺰرگ ﮐﻨﻮﻧﯽ را ﮐﻪ ﻣﺴﮑﻦ ﻟﻮﺋﯽ  ۱۵و ﻟﻮﺋﯽ  ۱۶و

ﻟﻮﺋﯽ  ۱۸ﺷﺎرل دﻫﻢ ،و ﺑﺴﯿﺎری از رﺟﺎل دﯾﮕﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻮد ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎد ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻫﻢ ﺑﲔ ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۱۸۷۱ﺗﺎ ۱۸۷۸
ﺟﻠﺴﺎت ﺧﻮد را در آﻧﺠﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪاد.

اﯾﻦ ﮐﺎخ دارای ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﻣﺘﻌﺪّد و ﺗﻤﺎﺷﺎﺋﯽ اﺳﺖ .در ﻗﺴﻤﺖ دﺳﺖ راﺳﺖ ،ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﮐﺎخ اﺳﺖ ﮐﻪ
 -۱۰۹ﻣﺎه ﻫﻔﺘﻢ ﺳﺎل »ﺑﻔﺮاﻧﺴﻪ«
- Arc de tiromphe
-Le Tombeau du soldat inconnu
-L e Chateau de Versailles

 -۱۱۳ﻟﻮﺋﯽ ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﺑﲔ ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۱۶۱۰اﱃ  ۱۶۴۳ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﺮد.

۱۰۱
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وﺿﻊ آن ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﺎﺑﻖ ﺣﻔﻆ ﺷﺪه و ﻣﺤﻠّﯽ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه و ﻣﻠﮑﻪ در آن ﻣﯽﻧﺸﺴﺘﻨﺪ و ﺻﻨﺪﻟﯿﻬﺎی ﻫﻤﺎن زﻣﺎن
ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ.

اﻃﺎﻗﻬﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﺎً دارای اﺛﺎﺛﯿﻪ و ﻣﺒﻞ ﻫﻤﺎن زﻣﺎﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﻧﻘﺎﺷﯿﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ و ﺟﺎﻟﺐ ﮐﻪ در اﻃﺮاف و

ﺼﻠﲔ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﮐﻪ
ﺳﻘﻒ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺰﺋﲔ ﺷﺪه .دﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮرﯾﺴﺖﻫﺎ ﮐﻪ آﻧﺮوز ﺑﯿﺸﱰ آﻟﻤﺎﻧﯿﻬﺎ و ﻣﺤ ّ
ﺑﺮای ﮔﺮدش ﻋﻠﻤﯽ و ﺑﺎزدﯾﺪ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﺪ.

در ﯾﮑﯽ از ﺳﺎﻟﻦﻫﺎ ،ﻧﻘﺎﺷﺎن زﯾﺮ دﺳﺖ ،ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮرات را ﻧﻘّﺎﺷﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و در ﺳﺎﻟﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ وﻧﻮس

» «Venusاﻟٰﻬﻪ ٔﻋﺸﻖ و زﯾﺒﺎﺋﯽ و ﻧﻘّﺎﺷﯿﻬﺎی دﯾﮕﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﻌﺪ وارد ﺳﺎﻟﻦ دﯾﺎﻧﺎ » «Dianaﺧﺪای ﺷﺐ
ﺷﺪﯾﻢ.در ﺳﺎﻟﻦ دﯾﮕﺮ ،ﻗﺎﻟﯿﻬﺎی ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ روی آن ﻧﻘّﺎﺷﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ »ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ« ﮐﻪ

اﻏﻠﺐ آﻧﻬﺎ در ﺣﺪود ﺳﯿﺼﺪ ﺳﺎل ﻗﺪﻣﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ داﺷﺘﻨﺪ.

ﺳﺎﻟﻦ دﯾﮕﺮی ﺑﻨﺎم ﺧﻮرﺷﯿﺪ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺳﺎﻟﻦ ﭘﺬﯾﺮاﺋﯽ ﻟﻮﺋﯽ ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﺑﻮده .در ﭼﻬﺎرﮔﻮﺷﮥ ﺳﻘﻒ
ﺳﺎﻟﻦ ،ﭼﻬﺎر ﻗﺎ ّره را ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ آﯾﻨﻪﮐﺎری ﺷﺪهای آﻣﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺮوﺳﯽ ﻟﻮﺋﯽ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ
در آﻧﺠﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﺷﺪه ﺑﻮد .اﻃﺎق ﻟﻮﺋﯽ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﯾﻢ؛ ﺻﻨﺪﻟﯿﻬﺎی آن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﻬﺎر ﭘﺎﯾﻪ و ﺑﺪن ﭘﺸﺘﯽ و

ﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻫﯿﺌﺖ دوﻟﺖ ﺑﻮد و ﭘﯿﻤﺎن ﺻﻠﺢ ورﺳﺎی در  ۲۸ژوﺋﻦ  ۱۹۱۹ﺑﲔ ﻣﺘّﻔﻘﲔ ﺑﺎ آﻟﻤﺎن
ﻣﯿﺰ آن ﺑﯿﻀﯽ ﺷﮑﻞ ﮐﻪ ﻣﺤ ّ
روی أن ﻣﯿﺰ اﻣﻀﺎء ﺷﺪه ﺑﻮد.

ﺑﻪ اﻃﺎق ﻣﺨﺼﻮص ﻟﻮﺋﯽ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﮐﻪ در آن اﻃﺎق ﺑﺎ اﻧﻘﻼﺑ ّﯿﻮن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده و ﻫﻤﭽﻨﲔ اﻃﺎق ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻠﮑﻪ
ﻣﺎری اﻧﺘﻮاﻧﺖ » «Marie Antoinetteﻫﻤﺴﺮ ﻟﻮﺋﯽ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ رﻓﺘﯿﻢ .اﯾﻦ ﻣﻠﮑﻪ » «۱۷۹۳-۱۷۵۵در اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﻪ
ﮐﺒﲑ در ﺳﺎل  ۱۷۸۹ﺑﺪﺳﺖ اﻧﻘﻼﺑ ّﯿﻮن ﮔﺮﻓﺘﺎر و ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ.

در ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻦ ﻧﻘّﺎﺷﯿﻬﺎی زﻣﺎن دارﯾﻮش ﮐﺒﲑ را ﺑﻤﺎ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ؛ ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺎﺟﮕﺬاری ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن »«Napoleon
در ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺰرﮔﯽ ﻧﻘّﺎﺷﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد و در ﺳﺎﻟﻦ دﯾﮕﺮ ﻓﺘﻮﺣﺎت ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن و ﺷﺮح ﺣﺎل ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺑﺰرگ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺎ
ﻣﻬﺎرت ﺧﺎﺻّﯽ ﻧﻘّﺎﺷﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.

ﺑﺎغ و ﺣﻮض اﯾﻦ ﮐﺎخ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ و دﯾﺪﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻨﻨﺪه را ﺑﻪ ﺗﺤﺴﲔ واﻣﯿﺪارد ﻃﺒﻖ آﻣﺎری ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻬﯿّﻪ و

ﺗﻨﻈﯿﻢ اﯾﻦ ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ،ﺑﻌﻠﺖ زﯾﺒﺎﺋﯽ ﮐﺎخ ﺑﺎغﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻣﺘﺠﺎوز از ﭼﻬﺎر ﻣﯿﻠﻮن ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ در
ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﲑ از آن ﺑﺎزدی ﺑﻌﻤﻞ آوردهاﻧﺪ.

ﺷﺎﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻧﻘﺎﺷﯽ وﮔﭽﮑﺎری و ﻣﺠﺴّﻤﻪﺳﺎزی ﺑﯽﻧﻈﲑ آن در ﻧﺸﺎن دادن ﺟﻨﮕﻠﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ از زﻣﺎن ﻗﺒﻞ از
ﺷﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ » «Charemagneﺗﺎ ﮐﻨﻮن و زﯾﺒﺎﺋﯽ و ﻇﺮاﻓﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ ﻃﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﺰودی
ﻣﺎﯾﻞ ﻧﯿﺴﺖ از ﺗﻤﺎﺷﺎی آن ﺑﮕﺬرد وﱃ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﺎﺧﱳ اﯾﻦ ﻗﺼﺮ و ﻗﺼﻮری ﺷﺒﯿﻪ آن ﮐﻪ ﺑﺎ اﺗﻼف ﺟﺎن

ﻋ ّﺪهای ﻣﺮدم ﺑﯿﭽﺎره و ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿﺤﺴﺎب ﺗﻮام اﺳﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻼﻃﲔ و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ
ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ و ﻣ ّﻮﻓﻖ ﺑﺪارد ﭼﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ را ﮔﺬاﺷﺘﻪ و رﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﻘﻮل ﺳﻌﺪی ﻋﻠﯿﻪاﻟﺮّﺣﻤﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﺟﻬﺎن ای ﺑﺮادر ﻧﻤﺎﻧﺪ ﺑﮑﺲ

دل اﻧﺪر ،ﺟﻬﺎن آﻓﺮﯾﻦ ﺑﻨﺪ و ﺑﺲ

ﭼﻮ آﻫﻨﮓ رﻓﱳ ﮐﻨﺪ ﺟﺎن ﭘﺎک

ﭼﻪ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﻣﺮدن ﭼﻪ ﺑﺮ روی ﺧﺎک

ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺲ ﭼﻮن ﺗﻮ ﭘﺮورد و ﮐﺸﺖ

ﻣﮑﻦ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻣﻠﮏ دﻧﯿﺎ و ﭘﺸﺖ

ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﺑﺎزدﯾﺪ ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۱۲ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ .اﺑﺘﺪا از ﭘﺎرک و ﺟﻨﮕﻞ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺳَﻦﮐِﻠﻮ ﻋﺒﻮر ﮐﺮده و در

ﻣﺴﲑ ﻣﯿﺪان اﺳﺒﺪواﻧﯽ ﭘﺎرﯾﺲ و ﺟﻨﮕﻞ ﺑﻮﻟﻮﻧﯽ ،ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ اﺳﺐﺳﻮاری ﯾﮏ ﭘﺪر و دو ﻓﺮزﻧﺪش ﺷﺪﯾﻢ .ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:
اﺻﻮﻻً اﺳﺐﺳﻮاری ﯾﮑﯽ از ورزﺷﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ«.

۱۰۲

در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم آژﯾﺮ ﺟﻨﮓ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ :ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ اول ﻫﺮ ﻣﺎه ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺧﺎﺻﯽ آژﯾﺮﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﺻﯽ آﺷﭙﺰی ﺣﻀﺮت آﻗﺎ و ﻫﻤﺮاﻫﺎن را ﺑﺎ
ﻫﻤﺴﺮ آﻗﺎی ذوﺷﺮاﻓﺘﲔ »ﻧﻮهٔ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺷﺮﯾﻌﺖ« ﺑﺎ ﻣﺤﺒّﺖ و اﯾﻤﺎن ﺧﺎ ّ

ﮐﻤﮏ ﻫﻤﺴﺮ آﻗﺎی دﮐﱰ ﺑﺼﲑی ﻋﻬﺪهدار ﺑﻮد .و ﻏﺬای ﺑﺴﯿﺎر ﻟﺬﯾﺬﯾﯽ ﺗﻬّﯿﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ ازﮐﻤﯽ اﺳﱰاﺣﺖ و

اﻗﺎﻣﮥ ﻧﻤﺎز ﺳﺎﻋﺖ ﺳﻪ و ﻧﯿﻢ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺑﺮای دﯾﺪن ﻣﻮزهٔ ﻟﻮور ۱۱٤ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ.

ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﻮزهٔ ﻟـﻮور
اﺑﺘﺪا از ﺟﻠﻮی ﮐﺎخ اﻟﯿﺰه ۱۱٥ﻣﻘﺮّ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮده و از ﺟﻠﻮی ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻣﺎدﻟﻦ »«Madeleine
ﮔﺬﺷﺘﯿﻢ .ﻫﻨﮕﺎم ورود ﺑﻪ ﻣﻮزه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿّﺖ زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻠﯿﻂ اﺟﺘﻤﺎع ﮐﺮدهاﻧﺪ.

ﻋﻤﺎرت اﯾﻦ ﻣﻮزهٔ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،از ﻋﻤﺎرتﻫﺎی ﻣﻬّﻢ ﻣﺸﻬﻮر و ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﺳﺖ .در ﺳﺎل  ۱۲۰۴ﻣﯿﻼدی ﻓﯿﻠﯿﭗ

اﮔﻮﺳﺖ

۱۱٦

ﺑﻤﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻗﻠﻌﻪ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ؛ ﺷﺎﻟﻮدهٔ ﻟﻮور را در رود ﺳﻦ ،ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻔﱰﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ دﻓﺎﻋﯽ

ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﻮد ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎد .اﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎه؛ ذﺧﺎﯾﺮ و آرﺷﯿﻮﻫﺎی

۱۱۷

ﺧﻮد و اﺳﻨﺎد ﺗﺎرﯾﺨﯽ را در ﻟﻮور ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﮐﺮد وﱃ در

ﻗﺮن ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﻗﻠﻌﻪ اﻫﻤﯿّﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد.

ﺷﺎرل ﭘﻨﺠﻢ » «Chares 5ﻋﻤﺎرت ﻟﻮر را ﺑﺼﻮرت زﯾﺒﺎﺋﯽ آﻣﺎده ﮐﺮد و در آن ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪ اوﻟﲔ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮐﻠﮑﺴﯿﻮن و

ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ اﺷﯿﺎء ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ را در آﻧﺠﺎ اﯾﺠﺎدﮐﺮد ﻓﺮاﻧﺴﻮای اوّل » «Francoisﺑﻮد .ﺑﻌﺪاً ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎه و ﻫﺎﻧﺮی
دوّم و ﻟﻮﺋﯽ  ۱۳دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ و ﻗﺼﺮی ﺑﺎ اﺳﺘﯿﻞ ﺗﺎزه ﺑﺮ ﻋﻤﺎرات ﻟﻮور اﻓﺰودﻧﺪ؛ و در زﻣﺎن ﻟﻮﺋﯽ ﭼﻬﺎردﻫﻢ

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آن ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ.
در ﺳﺎل  ۱۵۶۳ﮐﺎﺗﺮﯾﻦ دو ﻣﺪﯾﺴﯽ » «Catherine de Mediciدﺳﺘﻮر داد ﻗﺼﺮی در ﺗﻮاﯾﻠﺮی »«Tuileries

ﻧﺰدﯾﮏ ﻟﻮور ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد .در اواﺧﺮ ﻗﺮن ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ و اواﯾﻞ ﻗﺮن ﻫﻔﺪﻫﻢ ﮔﺎﻟﺮﯾﻬﺎی ۱۱۸ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﻟﻮور و
ﺗﻮاﯾﻠﺮی اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﯾﺪ.

اﯾﻦ ﻗﺼﺮ در ﻗﺮن ﻫﺠﺪﻫﻢ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﱰوﮐﻪ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻫﺮﮐﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ در آﻧﺠﺎ رﻓﺖ و آﻣﺪ و ﯾﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ .ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن

اول ﮐﻪ ﺧﻮدش در ﺗﻮاﯾﻠﺮی ﺳﮑﻮﻧﺖ داﺷﺖ ،ﻟﻮور را از ﺧﻄﺮ وﯾﺮاﻧﯽ ﻧﺠﺎت داد .او ﭘﺲ از ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺳﺎﮐﻨﲔ آن،
ﺑﻌﻀﯽ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﻧﺎﺗﻤﺎم آﻧﺮا ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺧﻮد ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﺋﯽ ﺑﺂن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد .ﻃﺮح ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن ﺑﻨﺎﭘﺎرت ﺑﺎ ﺳﻘﻮط اﻣﺮﭙاﻃﻮری
ﻋﻈﯿﻤﺶ در ﺳﺎل  ۱۸۱۴ﻧﯿﻤﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺎﻧﺪ وﱃ ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن ﺳﻮم ﮐﺎر وﯾﺮا دﻧﺒﺎل ﮐﺮد و ﺿﻠﻊ ﺷﻤﺎﱃ آﻧﺮا ﺗﻮﺳﻌﻪ داد.

ﻫﻨﮕﺎم ﺷﻮرﺷﻬﺎی  ۱۸۷۱ﺗﻮاﯾﻠﺮی وﮔﺎﻟﺮﯾﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ آن ﻃﻌﻤﮥ ﺣﺮﯾﻖ ﮔﺮدﯾﺪ؛ وﱃ ﮐﻠﯿّﻪ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی وﯾﺮان ﺷﺪه ،ﺑﺠﺰ

ﻗﺼﺮ ﺗﻮاﯾﻠﺮی در زﻣﺎن ﺟﻤﻬﻮری ﺳ ّﻮم ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺑﻨﺎ ﺷﺪ.

در ﺳﺎل  ۱۷۹۱ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠّﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺗﺄﺳﯿﺲ رﺳﻤﯽ ﻣﻮزه را در ﮔﺎخ ﻟﻮور ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد و در ﻧﻮاﻣﱪ ﻫﻤﺎن ﺳﺎل اﻓﺘﺘﺎح

ﮔﺮدﯾﺪ.

از ﺳﺎل  ۱۸۴۸ﺑﯿﺸﱰ ﺑﺪان اﻫﻤﯿﺖ داده ﺷﺪ؛ و ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ ،ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ اﻣﺮوزه ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﱰﯾﻦ و

ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ ﻣﻮزهﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و ﭼﻮن ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻔﺼّﻞ و ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﻟﺬا ﺑﻄﻮر ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده
ﻣﯽﺷﻮد:
La Musee du Louvre

114

Palais L Elysee

115

»ﮐﺎخ ﺑﻬﺸﺖ«

Philippe august

»ﻣﺤﻞ ﻧﮕﺎﻫﺪاری اﺳﻨﺎد و اوراق«
»داﻻنﻫﺎ ،دﻫﻠﯿﺰﻫﺎ«

۱۰۳

116

Archives

117

Galeries

118

ﻞ زﯾﺎدی را اﺷﻐﺎل ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻮزه دارای ﺷﺶ ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪام از آن ﻏﺮﻓﻪﻫﺎ و ﺳﺎﻟﻨﻬﺎ ﻣﺤ ّ
۱۱۹

۱ـ ﻗﺴﻤﺖ اوّل :اﺷﯿﺎء ﻋﺘﯿﻘﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻬﺪ ﯾﻮﻧﺎن و روم ﻗﺪﯾﻢ

۲ـ ﻗﺴﻤﺖ دوّم :اﺷﯿﺎء ﻋﺘﯿﻘﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺷﺮﻗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮان و ﻏﲑه
۳ـ ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮّم :اﺷﯿﺎء ﻋﺘﯿﻘﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺼﺮ

۱۲۰

۱۲۱

۴ـ ﻗﺴﻤﺖ ﭼﻬﺎرم :آﺛﺎری از ﺣﺠّﺎرﯾﻬﺎ و ﻣﻨّﺒﺖﮐﺎری ﻗﺮون وﺳﻄﯽ و اواﺋﻞ رﻧُﺴﺎﻧﺲ

۵ـ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﻨﺠّﻢ :ﻧﻘّﺎﺷﯽﻫﺎ و ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﺧﯿﻠﯽ ﻋﺎﱃ

۱۲۲

۱۲۳

۱۲٤

۶ـ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺸﻢ :ﮐﺎرﻫﺎی ﻫﲊی و ﻟﻮازم و اﺛﺎﺛﯿﻪ ﻣﺸﺎﻫﲑ و ﺳﻼﻃﲔ ﮔﺬﺷﺘﻪ

در ﻃﺮف ﭼﭗ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻟﻮور ،دو ﮔﺎﻟﺮی و داﻻﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﻮﻧﺎن و رم از آﻧﺠﺎ ﺷﺮوع
ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻨﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﯿﮏ ﻗﺴﻤﺖ از آﺛﺎر ﻫﲊی ،از ﻗﺒﯿﻞ ﻇﺮوف و ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎ و اﻣﺜﺎل آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

آﺛﺎر ﻋﺘﯿﻘﻪ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺷﺮﻗﯽ و اﯾﺮان ،ﺗﻤﺎم ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎﱃ و ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ از ﻃﺮف ﺷﺮﻗﯽ و ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻃﺮف ﻏﺮﺑﯽ را
اﺷﻐﺎل ﮐﺮده و اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ در ﺳﺎل  ۱۸۴۸اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪه ،از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ آﺛﺎری اﺳﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ۲۹۰۰ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد

ﻣﺴﯿﺢ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.

ﻗﺴﻤﺖ دﯾﮕﺮ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﱰ آﻧﻬﺎ اﺷﯿﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺷﻮش و ﻟﺮﺳﺘﺎن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه،
و آﻧﭽﻪ از ﺷﻮش ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎخ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ دارﯾﻮش ﮐﺒﲑ اﺳﺖ .ﺳﺎﻟﻦ دﯾﮕﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺛﺎر اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ.

ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻤﺼﺮ ،در ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ ﻣﺤ ّﻮﻃﻪ ﻟﻮور ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺴﻤﺖ ﯾﻮﻧﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه و در ﺧﺼﻮﺻﯽ از زﯾﺮ

ﮔﯿﺸﮥ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺳﻦ ژرﻣﻦ ﻟﻮﮐﺰررآ  ۱۲٥ﺑﺮای ورود ﺑﻪ آن ﺑﺎز اﺳﺖ و ﻗﺴﻤﺘﯽ از زﯾﺮ زﻣﯿﻨﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ اﺷﻐﺎل
آن ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺴّﻤﻪﻫﺎی زﯾﺒﺎ ،ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ،ﺳﻨﮕﯽ و ﻏﲑ آن و ﺗﺎﺑﻮﺗﻬﺎی ﺳﻨﮕﯽ

ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد و ﭼﻨﺪ ﺟﺴﺪﮐﻮﭼﮏ ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ و آﺛﺎر ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد.

ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻪ در ﻃﺒﻘﮥ ﺳﻄﺢ زﻣﲔ »ﻃﺒﻘﮥ ﻫﻤﮑﻒ« ﻧﮕﺎﻫﺪاری ﺷﺪه؛ آﺛﺎر و ﻣﻨّﺒﺖﮐﺎری ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺮون وﺳﻄﯽ و
دورهٔ رﻧﺴﺎﻧﺲ اﺳﺖ »دورهٔ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺣﯿﺎت و ﺗﺮﻗﯽ ﻋﻠﻮم را رﻧﺴﺎﻧﺲ ﮔﻮﯾﻨﺪ«.

ﻃﺒﻘﮥ اول آن دارای ﺳﺎﻟﻨﻬﺎ وﮔﺎﻟﺮﯾﻬﺎی ﺧﯿﻠﯽ وﺳﯿﻊ و زﯾﺎد اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﻨﺎم ﮔﺮاﻧﺪﮔﺎﻟﺮی ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ

ﺑﺰرگ ﮐﻪ  ۲۷۵ﻣﱰ ﻃﻮل و  ۱۰ﻣﱰ ﻋﺮض دارد و در زﻣﺎن ﺷﺎرل ﻧﻬﻢ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آن ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﺎﻟﺮی

ﻣﺤﺘﻮی ﻧﻘّﺎﺷﯿﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺒﺎ ،ﻣﺸﻬﻮر و ﻗﯿﻤﺘﯽ اﺳﺖ .ﮔﺎﻟﺮی دﯾﮕﺮی ﺑﻨﺎم ﮔﺎﻟﺮی داﭘﻮﻟﻮن  ۱۲٦ﮐﻪ از ﺣﯿﺚ

ﻣﻌﻤﺎری ،و زﯾﺒﺎﺋﯽ از ﺑﻬﱰﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی اروﭘﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ  ۳۹/۶۱ﻣﱰ ﻃﻮل و  ۴۶/۹ﻣﱰ ﻋﺮض و  ۱۱ﻣﱰ
ارﺗﻔﺎع دارد و ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ اﺷﯿﺎء ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﲔ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺎﻟﻨﻬﺎی ﻣﺘﻌﺪدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪام

ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ اﺛﺎﺛﯿﻪ ،ﻟﻮازماﻟﺘﺤﺮﯾﺮ و ﻟﻮازم ﻣﺒﻠﮥ اﻃﺎﻗﻬﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﯾﮑﯽ از ﺳﻼﻃﲔ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﺗﻤﺎم آﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر

و ﻗﯿﻤﺘﯽ و ﻗﺴﻤﺘﯽ از اﺛﺎﺛﯿﻪ و ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ و ﻏﲑ آن از ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه و ﺟﻮاﻫﺮﻧﺸﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻨﻨﺪه از ﺗﻤﺎﺷﺎی آﻧﻬﺎ دل

ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻘﺪری زﯾﺒﺎ و زﯾﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪﮐﺎﻣﻼً ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﻨﺪ وﻗﺖ زﯾﺎدی وﻗﺖ زﯾﺎدی را ﻣﯽﮔﲑد .و اﺷﯿﺎء
.Greek and Roman Antiquities
.Oriental Antiquites
.Eqytian

).Scupture (Mediaeval Renaissance and Modem
.Paintings
.Obgects art

۱۰٤

119
120
121
122
123
124

.Saint – Jermain – L auxerrois

125

.Galerie d Appollon

126

ﻗﯿﻤﺘﯽ و ﻋﺘﯿﻘﻪ ﻧﯿﺰ در ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد اﺳﺖ .ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﯿﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﻮزهٔ ﻟﻮور ﺑﻘﺪری ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ و دارای اﺷﯿﺎء
ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻨﺎی ﺗﻤﺎﺷﺎی ﮐﺎﻣﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﺪ روز وﻗﺖ ﻻزم دارد و ﯾﮑﯽ از ﻏﻨﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮزهﻫﺎی ﺟﻬﺎن
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و ﺷﺮح و ﺑﺴﻂ در ﺟﺰﺋﯿﺎت آن ﺧﻮد ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻻزم دارد.

ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺳﻼﻃﲔ و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑﺎﻋﺚ ﺗﮑﻤﯿﻞ آﺛﺎر ﻫﲊی ﻣﻮزه و ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﮔﺮدﯾﺪه؛
ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺎ ﺑﺠﺎل در ﺣﺪود  ۰۰۰/۰۰۰/۲ﻓﻘﺮه آﺛﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻮزه ﮔﺮدآوری ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮزه

۱ـ ﮐﻮﻟﻮﻧﺎد » :«Colonnadeﺳﺘﻮﻧﻬﺎی ﺑﻨﺎی ﻧﻤﺎی ﺷﺮﻗﯽ ﻟﻮور ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻠﻮد ﭘﺮو » «Claude perraultﻣﻌﻤﺎر
ﻣﻌﺮوف ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﭘﺰﺷﮏ ﺳﺮﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪی ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ اﺳﮑﻠﺖ آﻫﻨﯽ ،ﺑﺮﭘﺎ اﯾﺴﺘﺎدهاﻧﺪ ،ﯾﮏ ﮐﺎر ﺗﺎزهای ﺑﻮد و ﺑﺎ وﺟﻮدﯾﮑﻪ ﺑﻨﻈﺮ

ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی ﻣﺰﺑﻮر دارای ﺟﻨﺒﮥ ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ ﺻﺮف ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ از ﻟﺤﺎظ اﺳﺘﺤﮑﺎم
ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﺪارد؛ ﻣﻌﺬﻟﻚ ﺗﺎ ﺑﺤﺎل در ﻣﻮارد ﻋﺪﯾﺪهای ﻣﻮرد ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.

۲ـ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻣﺮﺑﻊ ﺷﮑﻞ » «Cour Carreeدر ﻗﻠﺐ ﻗﺼﺮ ﻗﺪﯾﻤﯽ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﻟﺤﺎظ
ﻓﺮم و دﮐﻮر ﺷﺎﯾﺎن ﺗﻮﺟّﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

۳ـ ﻃﺎق ﻧﺼﺮت ﮐﺎروزِل  ۱۲۷اﯾﻦ ﻃﺎق ﻧﺼﺮت ﮐﻪ دارای اﺳﺘﯿﻠﯽ آﻧﺘﯿﮏ
اﺳﺖ.

۱۲۸

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ دارای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎﺋﯽ

اﯾﻦ ﺑﻨﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۱۸۰۶و  ۱۸۰۸ﺑﻌﻨﻮان ﯾﺎدﺑﻮد ﭘﲑوزﯾﻬﺎی ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن در ﺟﻨﮕﻠﻬﺎی ﺳﺎل  ۱۸۰۵ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻗﺴﻤﺖ
ﺑﺎﻻی ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی آن ،ﺳﺮﺑﺎزان ﻓﺮاﻧﺴﻮی را در ﺟﻨﮕﻬﺎی اوﺳﱰﻟﯿﺘﺰ » «Austerlitzو اُﻟﻢ » «Ulmو ﺗﯿﻠﺴﯿﺖ »«Tilsit
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

۴ـ ﻗﺼﺮ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﻮاﯾﻠﺮی -ﺑﺎﻏﻬﺎی ﭘﺸﺖ ﻃﺎق ﮐﺎروﺳﻞ در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻗﺼﺮ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﻮاﯾﻠﺮی اﯾﺠﺎدﮔﺮدﯾﺪه .اﯾﻦ ﺑﺎﻏﺎت
در زﻣﺎن اﻧﻘﻼب ﻣﺤﻞ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰﯾﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ؛ ﺧﺼﻮﺻﺎً در ﺗﺎرﯾﺦ دﻫﻢ اوت  ۱۷۹۲ﺷﺸﺼﺪ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺳﻮﯾﺴﯽ

ﺷﺎه در اﯾﻦ ﺑﺎغ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﺷﺪﻧﺪ؛ و ﺧﻮد ﻟﻮﺋﯽ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﻘﻨّﻨﻪ ﭘﻨﺎه ﺑﺮد.

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ؛ ﻗﺼﺮ ﺗﻮاﯾﻠﺮی در ﺷﻮرﺷﻬﺎی ﺳﺎل  ۱۸۷۱ﻃﻌﻤﮥ ﺣﺮﯾﻖ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺧﺮاﺑﻪﻫﺎی آن ﺗﺎ ﺳﺎل
 ۱۸۸۴ﺑﻬﻤﺎن ﺣﺎل ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﮐُﺮْﺳﯽ » «Corseﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﮥ ﮐﯿﻨﮥ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﺎ ﺑﻨﺎﭘﺎرتﻫﺎ

داﺷﺖ ﺳﻨﮕﻬﺎی آﻧﺮا ﺑﺮای ﻗﺼﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ﺧﺮﯾﺪ.

از ﺳﺎل  ۱۹۳۲ﻣﺴﺎﻋﯽ زﯾﺎدی ﺟﻬﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺰه ﮐﺮدن ﺳﺎﻟﻨﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮزه ﻟﻮور ﺑﮑﺎر رﻓﺖ؛ ﺗﺎ ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮﮐﻪ اﯾﻦ

ﻣﻮزه ﺑﺎ ﻋﻈﯿﻢﺗﺮﯾﻦ و ﻣﺪرنﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮزهﻫﺎی دﻧﯿﺎ از ﻟﺤﺎظ ﮔﻨﺠﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﲊی رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

در اﺑﺘﺪای ورود دو ﻃﺮف و ﺳﻘﻔﯽ آﺋﯿﻨﻪﮐﺎری ﺷﺪه ﺑﻮد؛ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪﮐﻪ ﻣﺮدم ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﺳﺮ اﯾﺴﺘﺎدهاﻧﺪ و

ﺟﻤﻌﯿّﺖ در دو ﻃﺮف ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ »ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﲔ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ در ﻣﻮرد آﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﻮازی«
در ﻃﺒﻘﮥ اوّل ﻣﺠﺴّﻤﻪﻫﺎی ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و روﺳﺎی ﺟﻤﻬﻮر و ﻫﲊﭘﯿﺸﻪﻫﺎ را ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب و زﻧﺪه ،دور ﺗﺎ دور ﻗﺮار داده

ﺑﻮدﻧﺪ .در در ﻃﺒﻘﮥ دوّم ﻣﺤﻠّﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻌﺒﺪهﺑﺎزی اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﻧﺪﮐﻪ از دﯾﺪن آن ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺤﻞ دﯾﮕﺮی
رﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﺶ ﺿﻠﻊ آن را آﺋﯿﻨﻪﮐﺎری ﮐﺮده ﺑﻮدن ،و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻧﻮر ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ و ﭘﺮدهﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮّع،

ﮐﻪ ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ در ﺑﲔ آﻧﻬﺎ در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﲔ اﯾﺠﺎد ﻫﻮای اﺑﺮی و رﻋﺪ و ﺑﺮق در ﺟﻨﮕﻞ را ﻧﺸﺎن
.Arc de triomphe du carrousel
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»ﻋﺘﯿﻖ ،ﻧﺎﯾﺎب«

۱۰٥

ﻣﯽدادﻧﺪ.در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ﭘﻨﺞ و رﺑﻊ از ﻣﻮزه ﺧﺎرج ﺷﺪﯾﻢ.

در اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮای ﭘﺎرﯾﺲ آﻓﺘﺎﺑﯽ و ﻣﺮﻃﻮب ﺑﻮد .در ﻣﺮاﺟﻌﺖ از ﻣﯿﺪان واﻧﺪوم » «Place Vedomeﮔﺬﺷﺘﯿﻢ.

ﺗﻮپﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﮐﻪ ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن ﺑﻨﺎﭘﺎرت »«Napoleon Bonaparteاز ﺟﻨﮓﻫﺎ ﺑﻪ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ذوب ﮐﺮده

و ﺑﺼﻮرت ﺳﺘﻮﻧﯽ ﻫﺮمﺷﮑﻞ » «Pyrmidesﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﺎﺑﻠﻮﺋﯽ در آﻧﺠﺎ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه

ﺑﻮد :در زﯾﺮ اﯾﻦ ﻣﯿﺪان ﭘﺎرﮐﯿﻨﮕﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ ﻧﮕﺎﻫﺪاری  ۸۸۰اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ را دارد.

ﺑﻌﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯿﺪان ﮐﻨﮑﻮرد ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻫﻤﺎن ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ .در ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﻣﺤﯿﻂ

ﺑﺮای ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺎراﺣﺖ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ و ﻣﺎﯾﻠﻢ ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪام ﺗﻤﺎم ﺷﻮد و ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﺎﯾﻢ«.

در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺶ و ﻧﯿﻢ ﺗﻌﺪادی از ﻓﻘﺮا ﺑﻪ زﯾﺎرت ﺣﻀﺮت آﻗﺎ آﻣﺪﻧﺪ .ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻔﺖ و ﻧﯿﻢ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ

ﺷﺮوع ﺷﺪ .ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﺣﻠﻘﻪوار در ﺳﺎﻟﻦ ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ .ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻗﺒﻼً اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻢ در اﯾﻦ

ﻣﮑﺎﻧﻬﺎ ،اﮔﺮ ﻓﻘﺮا ﺣﻠﻘﮥ ذﮐﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪ و ﺑﯿﺎد ﺧﺪا ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ارزش و اﺟﺮ آن از ﺑﻼد اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ«.
ﻗﻄﺮهای ﮐﺰ ﺑﺤﺮ وﺣﺪت ﺷﺪ ﺳﻔﲑ

ﻫﻔﺖ ﺑﺤﺮ آن ﻗﻄﺮه را ﺑﺎﺷﺪ اﺳﲑ

ﺧﺎک آدم ،ﭼﻮﻧﮑﻪ ﭼﺎﻻک ﺣﻖّ

ﭘﯿﺶ ﺧﺎﮐﺶ ﺳﺮ ﻧﻬﺪ اﻣﻼک ﺣﻖ

ذرّه

زآن

آﻓﺘﺎب

آرد

آﻓﺘﺎب آن ذ ّره را ﮔﺮدد ﻏﻼم

ﭘﯿﺎم

آﻧﮕﺎه ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر ﭘﻨﺪ ﺻﺎﻟﺢ را ﺑﺎز ﮐﺮدﯾﻢ ،در ﻣﻮرد ﻧﻤﺎز ﺑﻮد ،ﭼﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ ﺑﻌﺪ آﻗﺎی اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ
ﻣﺼﺪاﻗﯽ ﻣﺜﻨﻮی ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ .ﭼﻨﺪ ﺑﯿﺖ ﻫﻢ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺧﻮاﻧﺪم و ﺣﺎج آﻗﺎی راﺳﺘﲔ ﻓﺎﺗﺤﺔاﻻوﻟﯿﺎء را ﻗﺮاﺋﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ.

ﺑﺎزدﯾﺪ ﻗﱪ ﺳﺮﺑﺎزﮔﻤﻨﺎم
روز ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﻓﺮوردﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻣﻮزهٔ ﻟﻮور در ﺑﲔ راه در ﻣﻮرد ﺳﺮﺑﺎز ﮔﻤﻨﺎم ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ

ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:

»ﻣﺮاد از ﺳﺮﺑﺎز ﮔﻤﻨﺎم ،ﺳﺮﺑﺎزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺧﺼﺎﺋﻞ و ﻓﻀﺎﺋﻞ اﻧﺴﺎﻧﯿّﺖ در او ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ؛ و ﭼﻮن ﭼﻨﲔ
ﺧﺼﺎﺋﻠﯽ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎً در وﺟﻮد ﯾﮏ ﺳﺮﺑﺎز ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ ﺑﺮای ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺳﺮﺑﺎزان ﻓﺮاﻧﺴﻮی ،ﻣﺤﻠّﯽ ﺑﻨﺎم
ﺳﺮﺑﺎزﮔﻤﻨﺎم در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﲑﻧﺪﮐﻪ ﻣﻈﻬﺮ ﻓﺪاﮐﺎری ،ﺷﻬﺎﻣﺖ ،ﺣﺮﯾّﺖ ،و ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻔﺎت ﺣﻤﯿﺪه ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ و از اﯾﻦ ﻧﻈﺮﻫﺎ
ﻣﻮرد اﺣﱰام ﻗﺮارﮔﲑد.
وﱃ ﻣﺎ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در اﺳﻼم ﺳﺮﺑﺎزان ﻧﺎﻣﺪاری دارﯾﻢ ﻧﻈﲑ اﻣﲑاﻟﻤﺆﻣﻨﲔ ﻋﻠﯽ ﷷ و ﺣﺴﲔﺑﻦﻋﻠﯽ ﷷ و

ﺣﻀﺮت اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ اﻟﻌﺒﺎس ﷷ و ﻫﻔﺘﺎد و دو ﺗﻦ ﺷﻬﺪای واﻗﻌﮥ ﮐﺮﺑﻼ و ﺷﻬﺪای اﺣﺪ و ﻧﻈﲑ اﯾﻨﻬﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﺻﻔﺎت
ﻋﺎﱃ اﻧﺴﺎﻧﯿّﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﮐﻤﺎل در آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد«.

ﻧﻈﺮﯾﮥ اﯾﺠﺎد ﻗﱪ ﺳﺮﺑﺎز ﮔﻤﻨﺎم در ﺳﺎل  ۱۹۱۶ﻫﻨﮕﺎم ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اوّل در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻋ ّﺪهای از ﺷﺨﺼﯿ ّﺘﻬﺎی

ﺑﺰرگ ﮐﺸﻮر ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ۱۲۹.اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺳﺎل  ۱۹۱۹در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠّﯽ ﻣﻄﺮح وﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪﮐﻪ ﻣﻘﱪهٔ ﺳﺮﺑﺎز
ﮔﻤﻨﺎم در ﭘﺎﻧﺘﺌﻮن » «Pantheonﮐﻪ ﻣﺪﻓﻦ ﻣﺸﺎﻫﲑ و ﻓﻼﺳﻔﮥ ﺑﺰرگ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﭘﺎرﯾﺲ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻗﺮار داده ﺷﻮد

وﱃ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻌﻠّﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮﺑﺎز ﮔﻤﻨﺎم ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺎم دﯾﮕﺮان ﺷﻬﺮت ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ و ﻓﺮاﻣﻮش ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ

ﺑﻤﺮﺣﻠﮥ ﻋﻤﻞ در ﻧﯿﺎﻣﺪ.

در ﻫﺸﺘﻢ ﻧﻮاﻣﱪ  ۱۹۲۰ﻣﺠ ّﺪداً ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻄﺮح و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﻗﱪ در زﯾﺮ ﻃﺎق ﻧﺼﺮت اِﺗﻮآل
 -۱۲۹ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه ،اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ »ازﮔﻨﺎﺑﺎد ﺑﻪ ژﻧﻮ« ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺣﺎج ﺳﻠﻄﺎﻧﺤﺴﲔ
ﺗﺎﺑﻨﺪه رﺿﺎﻋﻠﯿﺸﺎه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

۱۰٦

» «Etoileﻗﺮار داده ﺷﻮد و ﻃﺒﻖ آن ﻗﺎﻧﻮن از ﺟﺴﺪ ﻫﺸﺖ ﺳﺮﺑﺎزﮔﻤﻨﺎم ﮐﻪ از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آورده ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﯾﮑﯽ

از آﻧﻬﺎ را ﺑﻄﻮر ﻧﺎﺷﻨﺎس اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و آﻧﺮا ﺑﻨﺎم ﺟﺴﺪ ﺳﺮﺑﺎزﮔﻤﻨﺎم ﮐﻪ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻣﻔﺼﻠﯽ

زﯾﺮ ﻃﺎق ﻣﺬﮐﻮر ﻗﺮار دادﻧﺪ و در آﻧﺠﺎ روی ﺣﺎﺷﯿﮥ ﺑﺮﻧﺰی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ» :در اﯾﻨﺠﺎ ﯾﮏ ﺳﺮﺑﺎز ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﮐﻪ در راه

ﻣﯿﻬﻦ ﺟﺎن داده آرﻣﯿﺪه اﺳﺖ ) «.(۱۹۱۸-۱۹۱۴ﺳﭙﺲ ﻟﻮﻟﮥ ﮔﺎز ﺷﻬﺮ را ﺗﺎ آﻧﺠﺎ اﻣﺘﺪاد داده و ﺑﻨﺎم ﺷﻌﻠﮥ ﯾﺎدﮔﺎر آﻧﺮا

روﺷﻦ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ روﺷﻦ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ و ﻧﮕﺬارﻧﺪ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﮥ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻣﯿﻬﻦ اﺳﺖ

ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮕﺎه در دل ﻫﯿﭻ ﻓﺮد وﻃﻦﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻣﻮش ﻧﻤﯽﺷﻮد.

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آﻧﺠﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻧﻔﯿﺴﯽ از ﺷﺎﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻗﺮن  ۱۹ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و در ﭼﻬﺎر ﻃﺮف روی ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ ﻧﻘﺸﻬﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ
از رﺟﺎل ﺳﺎﺑﻖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ وﺟﻮد دارد.

ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻠﯿﻂ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ آﺳﺎﻧﺴﻮر ﯾﺎ ﭘﻠّﻪﻫﺎی آن ﮐﻪ  ۲۷۲ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻻ رﻓﺖ .و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎﻻی ﻃﺎق
ﻧﺼﺮت را ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ .در ﺑﺎﻻ ﺳﺎﻟﻦ وﺳﯿﻌﯽ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ از آﻧﺠﺎ ﻣﻨﻈﺮهٔ ﺑﻄﺮز زﯾﺒﺎﺋﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻠﯿﺴﺎی ﻧﺘـﺮدام

۱۳۰

»ﺟﻤﻌﻪ  ۱۴ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه  ۴۹ﻣﻄﺎﺑﻖ  ۲۶ﻣﺤﺮم «۱۳۹۰
ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل ﭘﺲ از ادای ﻓﺮﯾﻀﮥ ﺻﺒﺢ و ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۳۰/۹در ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ و ﺟﻨﺎب آﻗﺎی

راﺳﺘﲔ ﺑﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ آﻗﺎی دﮐﱰ ﺑﺼﲑی از ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﺎﻧﺰهﻟﯿﺰه و ﻣﯿﺪان ﮐﻨﮑﻮرد ﺑﻤﻘﺼﺪﮐﻠﯿﺴﺎی ﻧﱰدام ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ.
ﭘﺲ ازﮔﺮدش ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺳﺎﻋﺖ ده ﺑﻮﻗﺖ ﭘﺎرﯾﺲ وارد ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻧﱰدام دوﭘﺎری ﺷﺪﯾﻢ.

اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﯾﮑﯽ از ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی ﭘﺎرﯾﺲ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎ در ﺟﺰﯾﺮه ﺳﯿﺘﻪ»«Lile de la cite

ﻗﺮار دارد و در اواﺋﻞ ﻣﯿﻼد ﻣﻌﺒﺪ ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮده ﺗﺎ آﻧﮑﻪ در دورهٔ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣِﺮووَﻧْﮋیﯾَﻦْﻫﺎ »«Merovingens
» «۵۱۱-۴۲۸ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺷﺪ.
در ﺳﺎل  ۱۱۶۳زﻣﺎن ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻟﻮﺋﯽ ﻫﻔﺘﻢ » «۱۱۸۰-۱۱۳۷ﺑﻨﺎی ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻧﱰدام روی ﻫﻤﺎن ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺳﺎﺑﻖ ﮐﻪ رو ﺑﺨﺮاﺑﯽ

ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﺷﺮوع و اوﻟﲔ ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎی آن ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎپ اﻟﮑﺴﺎﻧﺪر ﺳﻮم ﮔﺬارده ﺷﺪ.

ﺑﻌﺪاً ﻧﯿﺰ ﻓﯿﻠﯿﭗ اﮔﻮﺳﺖ » «۱۲۲۳-۱۱۸۰ﮐﻪ از ﭘﺎدﺷﺎن ﺑﺰرگ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻮد ﺑﻨﺎی آﻧﺮا اداﻣﻪ داد و در ﺳﺎل  ۱۲۳۰در
زﻣﺎن ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻟﻮﺋﯽ ﻧﻬﻢ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﻨﺎی آن ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺎﻓﺖ وﱃ ﺗﮑﻤﯿﻞ آن ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۳۳۰ﻣﯿﻼدی ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ.

در ﺳﺎل  ۱۷۷۱و  ۱۷۸۹ﮐﻪ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﻧﻘﻼب و ﻫﺮج و ﻣﺮج ﺑﻮد ،اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻧﯿﺰ از آﺳﯿﺐ ﻣﺼﻮن ﻧﻤﺎﻧﺪ و ﻣﻮرد

ﺗﺎﺧﺖ و ﺗﺎز و ﺧﺮاﺑﯽ و ﻏﺎرت واﻗﻊ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﺠﺪداً از ﺳﺎل  ۱۸۴۴ﺗﺎ  ۱۸۶۴ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آن ﺗﻌﻤﲑ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ.

اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎ دارای ﭼﻨﺪﯾﻦ در اﺳﺖ :دراﺻﻠﯽ آن ﺑﻄﺮف ﻣﻐﺮب ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد و دارای ﺟﻠﻮﺧﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺳﻪﻃﺒﻘﻪ

ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد و ارﺗﻔﺎع آن  ۶۹ﻣﱰ اﺳﺖ و ارﺗﻔﺎع در ﺑﺰرگ  ۷ﻣﱰ اﺳﺖ.

ﺠﺎری ﺷﺪه ﺑﺰرگ
در دﯾﮕﺮ آن ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ دَرِ ﺳﻦآن » «Saint Anneﺑﲔ ﺳﺎﻟﻬﺎی »«۱۱۷۰-۱۱۶۳از ﺳﻨﮕﻬﺎی ﺣ ّ

ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه .دﯾﮕﺮ در ﺟﻨﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻦ اﺗﯽﯾِﻦْ » «Saint Etienneﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻨﺎ
ﺷﺪه اﺳﺖ .درﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﱰ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ دارد ﮐﻪ درادوار ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.

داﺧﻞ ﮐﻠﯿﺴﺎ دارای ﺳﺎﻟﻦ ﺧﯿﻠﯽ وﺳﯿﻊ ﻃﻮﯾﻠﯽ اﺳﺖ؛ و در اﻃﺮاف ﻏﺮﻓﻪﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﻨﺎ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﺮﯾﮏ از آﻧﻬﺎ

دارای ﻣﺤﺮاب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ در ﻏﺮﺑﯽ ﻣﺤﺮاب ﺑﺰرﮔﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮐﺸﯿﺶ در آﻧﺠﺎ ﺑﺎﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬﻫﺒﯽ

اﺷﺘﻐﺎل ﻣﯽورزﯾﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ اﻗﺮار ﺑﻪ ﻣﻌﺎﺻﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران » «Confessionدر ﻫﺮﮔﻮﺷﻪ ازﮐﻠﯿﺴﺎ اﯾﻮاﻧﭽﻪﻫﺎﺋﯽ
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وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﺴﻤّﻪ ﯾﺎ ﻧﻘّﺎﺷﯽ از ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ ﷷ و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺰرﮔﺎن زﻣﺎن او ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﺪ .ﺷﻤﻌﻬﺎ روﺷﻦ
ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻄﻮر ﻣﻼﯾﻢ ﻧﻮاﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ .در ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﺎﻧﺎت ﻧﺼﺐ ﮔﺮدﯾﺪه

ﺑﻮدﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺨﺼﻮﺻﯽ داده ﺷﺪه .ﺷﯿﺸﻪﮐﺎرﯾﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﺸﻪﻫﺎی اﻟﻮان

ﻧﻘّﺎﺷﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان اﯾﻦ ﻫﲊ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ ارزش ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.ﺗﻤﺎم ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻧﺠﯿﻞ را در دﯾﻮارﻫﺎی
وﺳﻂ ﺑﺎ ﻣﺠﺴﻤّﻪﻫﺎی ﻇﺮﯾﻒ و زﯾﺒﺎ ﻣﺠﺴّﻢ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻮزهٔ ﮐﻠﯿﺴﺎ رﻓﺘﯿﻢ .اﻧﺠﯿﻞﻫﺎی ﺧﻄّﯽ و ﭼﺎﭘﯽ در

ﻗﻔﺴﻪﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ .اﻧﺠﯿﻞﻫﺎی ﭼﺎﭘﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۱۶۳۳-۱۶۱۰در آﻧﺠﺎ ﻧﮕﺎﻫﺪاری ﻣﯽﺷﺪ ﻟﺒﺎس

ﻣﺨﺼﻮص ﮐﺸﯿﺸﺎن ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮﺋﯽ ﭼﻬﺎرم در ﺳﺎل  ۱۸۵۶ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮔﺮدﯾﺪه و ﻟﺒﺎﺳﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن اﻫﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد.

ﺻﻠﯿﺐﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻇﺮوف و ﺷﻤﻌﺪاﻧﻬﺎی ﻃﻼﺋﯽ ،اﻧﻮاع ﻟﺒﺎﺳﻬﺎ و ﻣﺠﺴ ّﻤﻪﻫﺎ ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﻗﺎﺑﻞ

ﺟﻪ و دﯾﺪﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺗﻮ ّ

در داﺧﻞ ﯾﮏ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﺟﺮﯾﺎن ﺷﻬﺎدت ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ ﷷ »ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪات ﻋﯿﺴﻮﯾﺎن« ﺑﺎ ﻣﺠﺴﻤّﻪ

ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﮐﻪ ﺷﻤﻌﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻠﻨﺪ و ﻗﻄﻮر در اﻃﺮاف آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺳﻮﺧﺖ.
در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۳۰/۱۱ازﮐﻠﯿﺴﺎ ﺧﺎرج ﺷﺪﯾﻢ.

ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺴﻠﻤﲔ در ﭘﺎرﯾﺲ
اﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪ » «Mosquee de parisدر ﻣﯿﺪان ﭘﻮﺋﯽ دوﻟﺮﻣﯿﺖ » «Puits de L Ermiteﺑﺎغ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺸﺠّﺮ ﺑﺎ
ﺻﻔﺎﺋﯽ اﺳﺖ واﻗﻊ ﺷﺪه و ﻋﻤﺎرت ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎﺋﯽ دارد.
ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻮﺳّﻂ ﺳﯿﺪ ﻗﺪورﺑﻦ ﻏﱪﯾﻂ وزﯾﺮ ﻣﺨﺘﺎر ﻣﺮاﮐﺶ در ﭘﺎرﯾﺲ ﮐﻪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻌﯿّﺖ اوﻗﺎف ﺣﺮﻣﲔ ﺷﺮﻓﲔ و
ﻣﺪﯾﺮ اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ در ﭘﺎرﯾﺲ ﻧﯿﺰ ﺑﻮده ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۲۲ﺷﺮوع و در ﺳﺎل  ۱۹۲۶ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ؛ و

ﺑﻮاﺳﻄﻪ اﻗﺪام ﺧﲑﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ او و ﮐﻤﮏ ﺑﺮادران ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺮاﮐﺸﯽ در ﻗﻠﺐ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻣﺴﺠﺪ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪه
اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪ دارای ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺖ :ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻌﺒﺎدت و اﻣﻮر ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دارای ﺻﺤﻦ و ﻣﺤﻞ

ﻣﺠ ّﻠﻞ ﺑﺮای ﻋﺒﺎدت ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و درﻫﺎی ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺒﺎ از ﭼﻮﺑﻬﺎی ﺟﻨﮕﻠﯽ وﮔﺮدو دارد ،ﻣﻨﱪ آن ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﻣﻨﱪ ﺣﺮم ﻣﻄ ّﻬﺮ
ﻧﺒﻮی )ص( ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و اﯾﻦ ﻣﻨﱪ را ﻣﻠﮏ ﻓﺎروق ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺒﻖ ﻣﺼﺮ اﻫﺪاء ﻧﻤﻮده؛ ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻓﺮﺷﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﺮﻏﻮب وﻧﻔﯿﺲ و ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﮐﺸﻮر اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﻫﺪا ﺷﺪه .در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ

ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی زﯾﺎدی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﻪ ﺳﻘﻒ روی آن ﺑﻨﺎ ﺷﺪه و ﻣﻨﺎرهٔ آن  ۳۳ﻣﱰ ارﺗﻔﺎع دارد؛ ﺻﺤﻦ آن ﺳﻨﮕﻔﺮ و

داﺧﻞ ﻣﺤﻮﻃﻪ دارای ﮔﻠﮑﺎرﯾﻬﺎی ﻣﻨﻈّﻢ و زﯾﺒﺎﺳﺖ.

در ﻃﺮف ﭼﭗ ،ﻗﺴﻤﺖ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت دﯾﻨﯽ و ﺳﺨﲊاﻧﯿﻬﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﮐﻪ اﺣﮑﺎم اﺳﻼﻣﯽ در آﻧﺠﺎ

ﺗﻌﻠﯿﻢ داده ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﺎﻟﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ زﯾﺒﺎﺋﯽ دارد ﮐﻪ دارای ﻧﻘﺎﺷﯿّﻬﺎ و ﻣﻨﺒّﺖﮐﺎرﯾﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺟﺎﻟﺒﺴﺖ و اﯾﻨﺠﺎ
ﻣﺤﻞّ ﺣﻀﻮر اﺷﺨﺎص ﻣﺬﻫﺒﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻔﺘﯽ ،ﻣﺆذّن و ﺧﺎدم ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

ﻗﺴﻤﺖ ﺳ ّﻮم ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺠﺎرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﺤﻠّﻬﺎﺋﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ﻗﺒﯿﻞ ﻗﺼﺎﺑﯽ و
رﺳﺘﻮران و اﻣﺜﺎل آن؛ زﯾﺮا ﻣﺴﻠﻤﲔ در ﭘﺎرﯾﺲ زﯾﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﺴﺠﺪ از ﭼﻨﺪ ﻃﺮف در دارد .ﺗﻤﺎم درﻫﺎی ﻣﺴﺠﺪ ﭼﻮﺑﯽ و ﺑﺴﯿﺎر ﻇﺮﯾﻒ ﺑﻮدﻧﺪ .داﺧﻞ ﻣﺴﺠﺪ دور ﺗﺎ دور ،ﺗﺎ

ﺳﻘﻒ ﮐﺎﺷﯽﮐﺎری ﺷﺪه و در داﺧﻞ ﻣﺴﺠﺪ اﻋﻼﻧﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﭼﻮﺑﯽ و ﺷﯿﺸﻪای دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ ،از

ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد» :ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ« و در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد »ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی ﺧﻼف دﺳﺘﻮر

ﻣﺬﻫﺐ و اﺧﻼق ورود ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ «.دور ﺗﺎ دور ﺣﯿﺎط ﺑﺎ ﺳﺮاﻣﯿﮏ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه و در ﻗﺴﻤﺘﯽ از
۱۰۸

ﺳﺮﺳﺮاس ورودی ﻣﺴﺠﺪ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی زﯾﺎدی از آﯾﺎت اﻟﻬﯽ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد از ﺟﻤﻠﻪ در ﯾﮑﯽ از ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎ
ﺧﻂ زﯾﺒﺎﺋﯽ ﻣﺰّﯾﻦ ﺷﺪه» :اﻟﻬﯽ اَﻧْـﺖَ ﻣﻘﺼﻮدی و رﺿﺎک ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ «.ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻘﺼﻮد ﻣﻦ ﺗﻮﺋﯽ و رﺿﺎی ﺗﻮ

ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻦ اﺳﺖ .اﺑﺘﺪا ﺣﻀﺮت آﻗﺎ دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﺗﺤ ّﯿﺖ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﻣﺎ ﻫﻢ ﻫﺮ ﯾﮏ دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﺗﺤ ّﯿﺖ ﻓﺮادا

ﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ .ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:

ﻞ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺤﱰم اﺳﺖ«.
»اﯾﻦ ﻣﺤ ّ

در ﯾﮏ ﮔﻮﺷﮥ ﻣﺴﺠﺪ ﭘﺮده ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮕﯽ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ ﺑﺎ روﺳﺮی و ﻟﺒﺎس ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮای ﻧﻤﺎز
ﭽﻪﻫﺎ در ﺣﺪود ده ﺗﺎ دوازده ﺳﺎﻟﻪ از دﺧﱰ و ﭘﺴﺮ ﺑﺮای ﻧﻤﺎز آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .در ﯾﮏ ﻃﺮف ﻣﺴﺠﺪ
ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ،و ﺣﺘﯽ ﺑ ّ
ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ در ﻣﻮرد ﺻﻼحاﻟﺪّﯾﻦ اﯾﻮﺑﯽ و ﺟﻨﮕﻬﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.

ﻗﺒﻞ از دﺧﻮل ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﭘﲑﻣﺮدی ﺑﺎ ﻋﺒﺎی ﺳﻔﯿﺪ و ﻣﺤﺎﺳﻦ ﮔﻨﺪﻣﮕﻮن ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ آﻣﺪ و ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﺳﺌﻮال
ﮐﺮد »ﭼﺎﮐﺮ« ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ؟ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﭼﺎﮐﺮ ﺑﻤﻌﻨﯽ ﻋﺒﺪ اﺳﺖ«.

ﺣﻀﺮت آﻗﺎ از ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻨﺎم ﺑﻮاﻟﻬﺎدی ﮐﻪ از ﺳﺎدات اﻟﺠﺰاﯾﺮ ﺑﻮد در ﻣﻮرد ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن دﺳﺖ ﺑﺴﺘﻪ ،و دﺳﺖ ﺑﺎز

ﺳﺆاﻻﺗﯽ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ،و آن ﺷﺨﺺ ﺟﻮاب داد :ﻣﺎﻟﮑﯽﻫﺎ دﺳﺖ ﺑﺎز ،و ﺣﻨﻔﯽﻫﺎ و ﺣﻨﺒﻠﯽ دﺳﺖ ﺑﺴﺘﻪ و ﺷﺎﻓﻌﯽﻫﺎ ﻫﻢ
دﺳﺖ ﺑﺴﺘﻪ و ﻫﻢ دﺳﺖ ﺑﺎز ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ .ﺿﻤﻨﺎً ﺷﺠﺮهﻧﺎﻣﻪاش را ﮐﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺳﯿﺎدت او ﻣﯽ ﮐﺮد ﺑﻪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ
اراﺋﻪ ﮐﺮد.

ﺳﺎﻋﺖ  ۳۰/۱ﺑﻮﻗﺖ ﭘﺎرﯾﺲ ﻣﺆذّن اذان ﮔﻔﺖ .ﭘﺲ از اذان ﺧﻄﯿﺐ ﺑﺎﻻی ﻣﻨﱪ رﻓﺖ و ﺧﻄﺒﻪ ﻫﺎی وارده ﺧﻮاﻧﺪ و
ﺑﻌﺪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ.
آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎز ﻣﯿّﺖ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۳۰/۲ﻣﻨﺰل ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ .ﺿﻤﻨﺎً ﺑﺎ ﻋﺒﻮر از ﺧﯿﺎﺑﺎن

ﺳﻦژرﻣﻦ » «Saint Germainﻣﯿﺪان ﻣﻮﺑﺮ » «Maubertو ﮐﻮﭼﻪ آﻟﱪت » «Albertﺷﻤﺎره  ۱۲ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ
ﻞ اﺻﻮﻻً ﺑﺮای ﺳﮑﻮﻧﺖ اﮐﺜﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﻘﯿﻢ
ﮐﯿﻠﻮﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ؛ ذﺑﺢ ﺷﺪه ﺑﻄﺮﯾﻖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮدﯾﻢ .اﯾﻦ ﻣﺤ ّ
ﭘﺎرﯾﺲ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﭘﺲ از ﺻﺮف ﻧﻬﺎر ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﺮدﻧﺪ و ﺳﺎﻋﺖ ﭘﻨﺞ و ﻧﯿﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ.

ﺣﺪود ﺷﺶ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﻋ ّﺪهای از ﻓﻘﺮاری ﻣﻘﯿﻢ ﭘﺎرﯾﺲ ﺷﺮﻓﯿﺎب و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻋﻬﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ  ۱۳۱ﻓﺮزﻧﺪ آﻗﺎی ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ

ﻣﺼﺪاﻗﯽ ﺑﻨﺎم آﻗﺎی ﻣﯿﺸﻞ » «Michelﻣﺼﺪاﻗﯽ ﯾﮏ ﺟﻌﺒﻪ ﻣﺮغ زﻧﺪه ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮی ﭼﻬﺎر ﻣﺮغ درﺷﺖ و ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮد

آورده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎﯾﺎن دﮐﱰ ﺑﺼﲑی و ذوﺷﺮاﻓﺘﲔ ذﺑﺢ اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ ﻫﻢ ﮐﻤﮏ ﮐﺮدﻧﺪ و آﻧﻬﺎ را
آﻣﺎده ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

ﻣﯿﺸﻞ ﺟﻮاﻧﯽ اﺳﺖ در ﺣﺪود ﭼﻬﺎرده ﺳﺎل ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﲔ و ﻣﺆدّب ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮد وﮐﻤﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ

زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ آﺷﻨﺎﺋﯽ داﺷﺖ .ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﻪ او ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺒّﺖ ﻓﺮﻣﻮﻧﺪ.

ﺑﺎزدﯾﺪ ازﮐﻠﯿﺴﺎی ﺳﻦژرﻣﻦ
»ﺷﻨﺒﻪ  ۱۵ﻓﺮوردﯾﻦ «۱۳۴۹
ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۴۰/۸ﺣﻀﺮت آﻗﺎ وﺣﺎج آﻗﺎی راﺳﺘﲔ و آﻗﺎی ذوﺷﺮاﻓﺘﲔ و ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ و راﻧﻨﺪﮔﯽ آﻗﺎی

ﻓﺮﯾﱪز راﺳﺘﲔ از ﻣﻨﺰل ﺧﺎرج ﺷﺪﯾﻢ.

 -۱۳۱ﻃﺒﻖ ﻣﺮاﺳﻢ ﺣﺘﻤﯽ اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺑﻌﺪ از رﺣﻠﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺣﻀﺮات اﻗﻄﺎب ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﺟﺎﻧﺸﲔ ﻣﻌﻈّﻢﻟﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻋﻬﺪ »ﺗﺠﺪﯾﺪ
ﺑﯿﻌﺖ« ﺑﻌﻤﻞ آورد.

۱۰۹

ﻫﻮای ﭘﺎرﯾﺲ در آن ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎراﻧﯽ ﺑﻮد .اﺑﺘﺪاء از ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮐﻮﭼﮏ و آﻧﮕﺎه از ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺎرک ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒﻮرگ ﻋﺒﻮر
ﻧﻤﻮدﯾﻢ.

۱۳۲

ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ از ﭘﺎﻧﺘﺌﻮن » «Panteonﮐﻪ ﮔﻮرﺳﺘﺎن داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﻣﻌﺎرف ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﺳﺖ دﯾﺪن ﮐﻨﯿﻢ؛ وﱃ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ ده

ﺻﺒﺢ ﺑﺎز ﻧﻤﯽﺷﺪ .ﺣﺎج آﻗﺎی راﺳﺘﲔ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﺣﺘﯽ ﻗﱪﺳﺘﺎن ﻫﻢ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ ده ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ «.ﺟﻠﻮی ﻣﻨﺰل ﭘﺮوﻓﺴﻮر

ﭘﯿﺎﺗﻪ ﮐﻪ از ﻓﻘﺮای ﺑﺰرﮔﻮار اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ اﺳﺖ رﻓﺘﯿﻢ .ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﮔﺬراﻧﺪن ﺗﻌﻄﯿﻼت ﺑﻤﺴﺎﻓﺮت رﻓﺘﻪ .ﺑﻌﺪ در

ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮐﻠﻮد ﺑﺮﻧﺎرد » «Claud Bernardﭼﻨﺪ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺴﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .در ﺳﺎﻋﺖ  ۳۰/۹از ﻣﻘﺎﺑﻞ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻌﺮوف
ﺳﻮرﺑﻦ » «Sorbonneﻋﺒﻮر ﮐﺮدﯾﻢ .ﺑﻌﺪ ﺑﺪﯾﺪن ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺳﻦژرﻣﻦ » «St Germainرﻓﺘﯿﻢ.

در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ داﺧﻞ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺣﻀﺮت ﻣﺮﯾﻢ ﷷ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ ﷷ را در آﻏﻮش دارد ﻧﺼﺐ

ﮔﺮدﯾﺪه و ﺷﻤﻌﻬﺎﺋﯽ در اﻃﺮاف آن روﺷﻦ ﺑﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻋﮑﺴﻬﺎی ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ ﷷ و ﺣﻀﺮت ﻣﺮﯾﻢ ﷷ در

ﮔﻨﺒﺪﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﺎ ﺷﯿﺸﻪﻫﺎی اﻟﻮان ﻧﻘّﺎﺷﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﻫﮑﺎرﻫﺎی زﻣﺎن ﺧﻮد ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽرود .در ﮔﻮﺷﮥ
دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺑﺰرﮔﯽ از ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ ﷷ در ﺣﺎل ﻣﺼﻠﻮب ﺷﺪن ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﮐﻪ داﺧﻞ آﻧﺮا

ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺑﺮق روﺷﻦ ﮐﺮدهاﻧﺪ .از ﺳﺎل  ۵۵۷ﺗﺎ ﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺪﺳﺖ اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻓﺘﺎده و ﻃﯽ ﻗﺮون
ﻣﺘﻤﺎدی ﺗﻐﯿﲑ ﺷﮑﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﺠﺪّد ﻣﻮزه ﻟﻮور
ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺳﻦژرﻣﻦ ،ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﺠﺪّد ﻣﻮزهٔ ﻟﻮور ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .آﻗﺎی ذوﺷﺮاﻓﺘﲔ ﺑﻠﯿﻂ ﺗﻬﯿّﻪ
ﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﻨﮕﺎم ورود ﺑﻪ ﺳﺮﺳﺮای ﻣﺮﺗﻔﻊ و ﻃﻮﯾﻞ ﻣﻮزه ،ﺑﻘﺪری ﺟﻤﻌﯿﺖ از ﻧﮋادﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮد آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪﮐﻪ ﻏﲑ

ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼ ّﻮر ﺑﻮد.

ﺠﺎرﯾﻬﺎی اﯾﻄﺎﻟﯿﺎ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺛﺎر ﻋﺘﯿﻘﻪ ﯾﻮﻧﺎن رﻓﺘﯿﻢ .دراﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ،
اﺑﺘﺪا آﺛﺎر ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﺣ ّ
ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎی ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد ،ﻣﺠﺴﻤﻪ وﻧﻮس » «Venusﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﻤﺎل

زﻧﻬﺎ ،و آﭘﻮﻟﻮ » «Apolloﻣﺠﺴﻤﻪ زﯾﺒﺎﺋﯽ ﻣﺮدﻫﺎ.

ﻇﺮوف ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دو ﻗﺮن ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد وﮔﺮدن ﺑﻨﺪﻫﺎی ﮐﺮﯾﺴﺘﺎل و ﻃﻼی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺖ و
ﻇﺮاﻓﺖ ﺑﺎ ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﯽﮐﺮد .ﻧﻘﺎﺷﯿﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﱃ ﻗﺮن اول ﻣﯿﻼدی و ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﺑﺰرگ و

ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ و ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎی ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﻌﺮوف و اﺟﺴﺎد ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﺷﺪه و در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﮐﻔﻦ ﭘﻮﺷﯿﺪه در ﻣﻮزه ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ

ﮔﺬارده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺟﺴﺪ ﻣﻮﻣﯿﺎﺋﯽ ﺷﺪه را در ﺗﺎﺑﻮت ﭼﻮﺑﯽ ﻗﺮار داده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ،آﻻت

و ادوات ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺮون ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ؛ اﻧﮕﺸﱰﻫﺎ ،ﮔﻮﺷﻮارهﻫﺎ وﮔﺮدنﺑﻨﺪﻫﺎی

ﺑﺴﯿﺎر ﻇﺮﯾﻒ ،در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯿﺎن ﻗﺮار داﺷﺖ .ﭘﺲ از دو ﺳﺎﻋﺖ ﮔﺮدش ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﯾﮏ دﻫﻢ ﻣﻮزه را دﯾﺪه
ﺑﻮدﯾﻢ .در اﯾﻦ ﺣﺎل ﻫﻤﮕﯽ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺮای ﺻﺮف ﻧﻬﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺑﺎزﮔﺸﺘﯿﻢ .ﭼﻮن روز ﺑﻌﺪ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺑﻮد ﻟﺬا ﺑﺮای

ﺧﺮﯾﺪ دو روزه ﺑﻪ اﺗﻔﺎق آﻗﺎی ذوﺷﺮاﻓﺘﲔ ﺑﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ آﻗﺎی دﮐﱰ ﺑﺼﲑی رﻓﺘﯿﻢ .ﻋ ّﺪهای از ﺑﺮادران از ﺟﻤﻠﻪ آﻗﺎی دﮐﱰ
ﺑﺪﯾﻌﯽ ،آﻗﺎی اﺣﻤﺪ روحاﻻﻣﲔ و ﺧﺎﻧﻮادهاش ،و آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﺮای زﯾﺎرت ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺷﺮﻓﯿﺎب

ﺷﺪﻧﺪ.

ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﺠﺪد از ﺟﻨﮕﻞ ﺑﻮﻟﻮﻧﯽ و دﯾﺪن ﯾﮑﯽ از ﻓﻘﺮا »ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ «۱۳۴۹/۱/۱۶

»ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺤﺮ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺿﻤﻦ ﺗﻔﺴﲑ اﯾﺎﺗﯽ از ﺳﻮره ﻣﻌﺎرج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :اﻧﺴﺎن ﻃﺒﻌﺎً ﺣﺮﯾﺺ ﺧﻠﻖ ﺷﺪه ،اﮔﺮ ﺣﺮص
.Jardin du Luxembourg

۱۱۰
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ﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﻮر آﺧﺮت داﺷﺘﻪ
و ﻋﻼﻗﮥ اوﻣﺘﻮﺟّﻪ اﻣﻮر دﻧﯿﺎ ﺷﻮد ،از ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﻮر آﺧﺮت ﻏﻔﻠﺖ ﻣﯽورزد و وﻗﺘﯿﮑﻪ ﺗﻮ ّ
ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻧﺪارد .اﮔﺮ ﻧﻔﺲ را آزاد ﺑﮕﺬارد ﭼﻮن از ﺟﻨﺲ ﻣﺎده اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺎده ﻣﯽرود؛ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻮن

ﻧﻔﺲ ﻃﺎﻟﺐ دﻧﯿﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی دﻧﯿﺎ ﻣﯽرود ﻣﮕﺮﮐﺎری ﮐﻨﺪﮐﻪ ﺟﺎن ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎز ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :اﮔﺮ ﺳﺨﺘﯽ و ﻧﺎﻣﻼﯾﻤﯽ
ﺑﺎو ﺑﺮﺳﺪ ،ﺑﯽﺗﺎﺑﯽ و ﺟَﺰع و ﻧﺎﻟﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .و اﮔﺮ ﻣﺎﱃ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد و ﺛﺮوﺗﯽ ﺑﺪس آورد ،از اﻧﻔﺎق آن در راه ﺧﺪا

ﺧﻮدداری ﻧﻤﻮده و از ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق ﺧﺪاﺋﯽ ﺳﺮﺑﺎز ﻣﯽزﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯽﺑﺮﮐﺘﯽ اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﻧﺎراﺣﺘﯽ
دارد ﺧﻨﺎس ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻨﮕﺎیﮐﻪ ﻧﺎراﺣﺘﯽ او رﻓﻊ ﺷﺪ ﺧﺪا را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﻣﮕﺮ آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻔﺲ را

ﺑﺪﺳﺖ ﻫﻮی ﻧﺴﭙﺎرﻧﺪ و داﺋﻢ در ﻧﻤﺎز ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ اﯾﻨﻬﺎ ﺟﺰ ﺑﺮای ﺧﺪا ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ.

ﭼﻮن ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﻧﻤﺎزﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﯿﺎد ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﯾﺎد ﺧﺪا ﻏﻔﻠﺖ ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺆﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ در دل ﺧﻮد ﺑﯿﺎد ﺣﻖ ﺑﻮده و ﻫﯿﭽﮕﺎه ﻏﻔﻠﺖ ﻧﻮرزد.

ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻋﻘﻞ و ﻫﻮش ﮐﯿﺎﻧﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد اﻧﻬﺎﺋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺣﺎل :ﭼﻪ اﯾﺴﺘﺎده ،ﭼﻪ ﺧﻮاﺑﯿﺪه و ﭼﻪ

ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﯿﺎد او ﻫﺴﺘﻨﺪ«...

ﭘﺲ از ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۳۰/۸ﺣﺎج آﻗﺎی راﺳﺘﲔ و آﻗﺎی دﮐﱰ ﺑﺼﲑی و ﻧﮕﺎرﻧﺪه در ﺧﺪﻣﺖ

ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ آﻗﺎی ﻓﺮﯾﱪز راﺳﺘﲔ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﻓﻘﺮا ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .ﭘﺲ از ﻧﯿﻢ

ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻃﺮف ﺟﻨﮕﻞ ﺑﻮﻟﻮﻧﯽ رﻓﺘﯿﻢ«Bois de Boulogne» .

از ﻣﯿﺪان اﺳﺒﻮاﻧﯽ » «Hippodromeﻋﺒﻮر ﮐﺮده و در ﻗﺴﻤﺖ درﯾﺎﭼﻪ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ » «Lac Superieurﺑﮕﺮدش

ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ .ﻫﻮا در اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻼﯾﻢ و ﻣﻄﺒﻮع ﺑﻮد .ﻣﺮﻏﺎﺑﯿﻬﺎ آزاداﻧﻪ روی آب ﺷﻨﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻓﺎﺧﺘﻪﻫﺎ
ﻓﺎرغاﻟﺒﺎل در ﯾﮏ ﮔﻮﺷﮥ ﭼﻤﻦ ﻣﯽﺧﺮاﻣﯿﺪﻧﺪ .اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻗﺎﯾﻘﻬﺎی ﭼﻮﺑﯽ اﺟﺎرهای روی آب ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ .ﭼﻤﻦﻫﺎ و
ﺷﮑﻮﻓﮥ درﺧﺘﺎن اﻃﺮاف درﯾﺎﭼﻪ ﺑﺮ زﯾﺒﺎﺋﯽ ﺑﯿﺤﺴﺎب ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻓﺰوده ﺑﻮد ﺧﺼﻮﺻﺎً آﻧﮑﻪ اﻓﺴﺮﮔﻞ ﺑﻪ ﻃَﺮْفْ ﭼﻤﻦ آﻣﺪه

ﺑﻮد.

ﺳﻮار اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺷﺪﯾﻢ و ﯾﮏ ﺑﺎر دور درﯾﺎﭼﻪ ﮔﺮدش ﮐﺮدﯾﻢ؛ ﺳﭙﺲ از ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻓﺶ » «Fochو ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﺎﻧﺰهﻟﯿﺰه

ﺑﻤﻨﺰل رﻓﺘﯿﻢ .آﻗﺎی دﮐﱰ ﻋﻠﯽ ﻣﻌﺘﻤﺪی ﮐﻪ از ﻧﺮوژ ﺑﻪ ﭘﺎرﯾﺲ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮ زﯾﺎرت
ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻧﺎﻫﺎر را ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺻﺮف ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ .ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎ را در ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺰرگ ﻣﻨﺰل و ﻓﺎﺗﺤﻪ ﺷﺮوع و
ﻗﺮاﺋﺖ ﭘﻨﺪ ﺻﺎﻟﺢ و ﻧﯿﺎز ﺗﺠﻠﯽ ﺗﻮﺳّﻂ ﻧﮕﺎرﻧﺪه و ﻓﺎﺗﺤﻪ ﺧﺘﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی راﺳﺘﲔ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ .ﺿﻤﻨﺎً
آﻗﺎی اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻣﺼﺪاﻗﯽ اﺑﯿﺎﺗﯽ از ﻣﺜﻨﻮی ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ.

ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﻋﻔﻮ ﮐﻦ

ای ﺗﻮ ﺳﻠﻄﺎن و ﺧﻼﺻﮥ اﻣﺮ ﮐﻦ

ﻫﯿﭽﮑﺲ را ﺗﻮ ﮐﺴﯽ اﻧﮕﺎﺷﺘﯽ

ﻫﻤﭽﻮ ﺧﻮرﺷﯿﺪش ﺑﻨﻮر اﻓﺮاﺷﺘﯽ

ﻟ ّﺬت ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺗﻮ وﻗﺖ ﺧﻄﺎب

آن ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﯾﺪ از ﺻﺪ ﺧﻢ ﺷﺮاب

ﺗﺎ زﻧﻢ ﻣﻦ ﻻف ﮐﺎن ﺷﺎه ﺟﻬﺎن

ﺑﻬﺮ ﺑﻨﺪه ﻋﻔﻮ ﮐﺮد از ﻣﺠﺮﻣﺎن

ﻣﻦ ﮐﻪ آرم رﺣﻢ ﺧِﻠﻢ

۱۳۳

آﻟﻮد را

ره ﻧﻤﺎﯾﻢ ﻋﻠﻢ ﺣﻠﻢ اﻧﺪود را

ﻫﻢ ﺗﻮ ﺑﻮدی اوّل آرﻧﺪه دﻋﺎ

ﻫﻢ ﺗﻮ ﺑﺎش آﺧﺮ اﺟﺎﺑﺖ را رﺟﺎ

ای ﺷﻬﻨﺸﻪ ﻣﺴﺖ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺗﻮاﻧﺪ

ﻋﻔﻮ ﮐﻦ از ﻣﺴﺖ ﺧﻮد ای ﻋﻔﻮﻣﻨﺪ

 -۱۳۳ﻗﻬﺮ -ﻏﻀﺐ

۱۱۱

ﺑﺎزدﯾﺪ ﭘﺎرک ﺗﻮاﯾﻠﺮی
»دوﺷﻨﺒﻪ  ۱۷ﻓﺮوردﯾﻦ«
اﻣﺮوز ﺻﺒﺢ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ روزﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺻﺪای ﻣﺮغ ﺧﻮشآوازی ﺑﺎ ﻟﺤﻦ دلاﻧﮕﯿﺰ ﺧﻮد ،ﻓﻘﺮا را ﺧﻮاﻧﺪن ﺗﻌﻘﯿﺒﺎت و

اوراد ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﯽﮐﺮد.

ﺑﻘﻮل ﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﯿﻪاﻟﺮّﺣﻤﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﻣﺮغ ﺷﺐﺧﻮان را ﺑﺸﺎرت ﺑﺎدﮐﺎﻧﺪر راه ﻋﺸﻖ

دوﺳﺖ را ﺑﺎ ﻧﺎﻟﮥ ﺷﺒﻬﺎی ﺑﯿﺪاران ﺧﻮش اﺳﺖ

ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﺎﺗّﻔﺎق ﺑﺮادران ﻣﺼﺪاﻗﯽ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﺮدﻧﺪ ﻣﺎ ﻫﻢ در ﻣﻌﯿّﺖ آﻗﺎﯾﺎن ذوﺷﺮاﻓﺘﲔ
و دﮐﱰ ﺑﺼﲑی ﺑﻪ ﺑﺎزار رﻓﺘﯿﻢ .آﻗﺎی دﮐﱰ ﻣﻌﺘﻤﺪی آﻣﭙﻮل آﻗﺎی ﺣﺎج ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺤﯽ را ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﺮدﻧﺪ ﭼﻮن اﯾﺸﺎن

ﺷﺪﯾﺪاً درد و ﺗﺐ داﺷﺘﻨﺪ.

دﻧﺪان ﺣﻘﲑ ﻫﻢ ﺧﯿﻠﯽ درد ﻣﯽﮐﺮد؛ ﻣﻌﺪهٔ آﻗﺎی ذوﺷﺮاﻓﺘﲔ ﻧﯿﺰ ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﻮد وﱃ ﻫﻤﮕﯽ ﺗﺤ ّﻤﻞ ﻣﯿﮑﺮدﯾﻢ .زﯾﺮا وﻗﺖ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﯿﺐ را ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ.

در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۱۱ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻣﺮاﺟﻌﺖ و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر در اﯾﻦ روز از ﺣﺎج آﻗﺎی ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﻋﯿﺎدت و
دﻟﺠﻮﺋﯽ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ.

در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۳۰/۴ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت اﯾﺮان واﻗﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  ۱۳٤ ۱۷ﮐﻮﭼﻪ ﻓﺮﺗﻮﻧﯽ » «rue Fortunyﭘﻼک
 ۵۰ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻧﺎﻣﻪﻫﺌﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻔﺎرت از اﯾﺮان ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﮔﺮدﯾﺪ.

ﺳﭙﺲ در ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ،ﺑﺎﺗﻔﺎق ﺣﺎج آﻗﺎی راﺳﺘﲔ و آﻗﺎﯾﺎن ﻓﺮﯾﱪز راﺳﺘﲔ و ذوﺷﺮاﻓﺘﲔ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎن
ﺷﺎﻧﺰهﻟﯿﺰه رﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﺎﻧﺰده ﻓﺮاﻧﮏ ﺑﺮای ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﺑﻠﯿﻂ ﺧﺮﯾﺪه ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ آﺳﺎﻧﺴﻮر » «Ascenseurﺑﻪ ﭘﺸﺖ

ﺑﺎم ﻣﯿﺪان اﺗﻮال » «Etoileرﻓﺘﯿﻢ.

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﺒﻼً ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ؛ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺤﻠّﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺎق ﻧﺼﺮت ﻣﻌﺮوف ﭘﺎرﯾﺲ ،ﺑﺎﻓﺘﺨﺎر ﻓﺘﻮﺣﺎت ﺳﺮﺑﺎزان زﻣﺎن
ﻞ دﻓﻦ ﺳﺮﺑﺎزﮔﻤﻨﺎم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺷﻌﺎع ﻣﯿﺪان  ۱۲۰ﻣﱰ و  ۱۲ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﺪان
ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺳﺮداﺑﮥ زﯾﺮ آن ﻧﯿﺰ ﻣﺤ ّ

ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﻈﺮهٔ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ ﺷﮑﻮﻫﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآورد .در ﺳﺎﻟﻦ ﻣﺪﺧﻞ اﺗﻮال ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺑﻨﺎ و ﻣﺆﺳّﺲ آن

در ﺗﺎﺑﻠﻮی ﺑﺰرﮔﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻫﻤﭽﻨﲔ ﺑﺮﮔﻬﺎﺋﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﺮگ درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ و ﮔﻠﻬﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﮐﻪ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ارﺳﺎل ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻪ دﯾﻮار آن آوﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از ﺧﯿﺎﺑﺎن ژرژ ﭘﻨﺠﻢ ﻋﺒﻮر ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺠﻠﻠّﯽ ﮐﻪ از ﮐﻒ زﻣﲔ ده ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻮد و ﺑﻨﺎم رزﯾﺪاﻧﺲ ژرژ
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ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ وارد ﺷﺪﯾﻢ داﺧﻞ ﺳﺮﺳﺮا

ﺳﻨﮕﻬﺎی ﻣﺮﻣﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺮﻏﻮب ﮐﻪ ﺑﺎ آﺋﯿﻨﻪﻫﺎی ﻗﺪّی ﻣﺰّﯾﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دو آﺳﺎﻧﺴﻮر داﺷﺖ ،ﺑﻪ ﻃﺒﻘﮥ
ﭼﻬﺎرم رﻓﺘﯿﻢ و آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﻧﺸﺎﻧﯽ داده ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﯾﻢ .آﭘﺎرﺗﻤﺎن دارای ﯾﮏ اﻃﺎق ﺑﺰرگ ،ﯾﮏ اﻃﺎق
ﺧﻮاب ،ﺣ ّﻤﺎم و آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻟﻮازم ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻓﻘﺮا ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮده ﺑﻮد .ﭘﺲ از ﺗﻮ ّﻗﻒ

ﻣﺨﺘﺼﺮ و ﺻﺮف ﭼﺎی از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﺎﻧﺰهﻟﯿﺰه ﺑﻪ ﭘﺎرک ﺗﻮﺋﯿﻠﺮی

۱۳٦

رﻓﺘﯿﻢ .در دوﻃﺮف ﻣﺪﺧﻞ ﭘﺎرک و اﺳﺘﺨﺮ

ﺑﺰرگ آن ﻣﺠﺴّﻤﻪﻫﺎی ﺑﺰرگ و زﯾﺒﺎ ﻧﺼﺐ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ ازﮔﺮدش ﭘﺎرک ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب ﺑﻤﻨﺰل ﻣﺮاﺟﻌﺖ

ﮐﺮدﯾﻢ .ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻔﺖ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ آﻗﺎی دﮐﱰ ﻧﺎﻇﺮ زاده ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ،ﻫﻤﭽﻨﲔ ﺗﻌﺪادی از ﻓﻘﺮا ﺑﺮای زﯾﺎرت

ﻣﻌﻈّﻢﻟﻪ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺣﻘﯿﻘﺘﺎً زﯾﺎرت ﺣﻀﺮت اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﻓﻘﺮا و ارادﺗﻤﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮاً از اﯾﺸﺎن دور ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻓﻮزی
.17 eme arrondissenent
»اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه«

.Residence

.Jardin des tuileries
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ﻋﻈﻤﯽ اﺳﺖ.
زﺑﺎن ﺣﺎل اﮐﺜﺮ آﻧﻬﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد :ﺧﻮش آن راﻫﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﺶ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﯽ ،ﺧﻮش آن دردی ﮐﻪ درﻣﺎﻧﺶ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﯽ .ﺑﻘﻮل
ﻣﻌﺮوف:

ﺑﺮ ﺑﺎم دوﯾﺪ و ﮐﺮد ﻫﺮ ﮔﻮﺷﻪ ﻧﮕﺎه

از ﺑﻬﺮ ﻫﻼل ﻋﯿﺪ ،آن ﻣﻪ ﻧﺎﮔﺎه

ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺮ آﻣﺪﺳﺖ و ﻣﯽﺟﻮﯾﺪ ﻣﺎه

ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﺪ ،ﮔﻔﺖ ﺳﺒﺤﺎناﻟﻠّﻪ

ﺑﺎزدﯾﺪ ﺧﺎﻧﻪ اﯾﺮان
»ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ «۱۳۴۹/۱/۱۸
ﺧﺪاوﻧﺪﮐﺮﯾﻢ و ﻣﻬﺮﺑﺎن در آﯾﺎت ﻣﺒﺎرﮐﮥ  ۱۶و  ۱۷ﺳﻮرهٔ آل ﻋﻤﺮان ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

»آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺮﺿﻪ دارﻧﺪ :ﭘﺮوردﮔﺎرا ،ﻣﺎ ﺑﺮاﺳﺘﯽ اﯾﻤﺎن آوردﯾﻢ .ﭘﺲ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ را ﺑﯿﺎﻣﺮز و ﻣﺎ را از

ﻋﺬاب آﺗﺶ ﻧﮕﺎﻫﺪار .آﻧﺎن ﺻﺎﺑﺮان ،راﺳﺘﮕﻮﯾﺎن ،ﻓﺮﻣﺎﻧﱪداران ،اﻧﻔﺎقﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و اﺳﺘﻐﻔﺎرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺳﺤﺮﮔﺎﻫﺎﻧﻨﺪ«.

ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﺣﻀﺮت واﻟﺪ ،آﻗﺎی ﺻﺎﻟﺤﻌﻠﯿﺸﺎه رﺣﻤﺔاﻟﻠّﻪ ﻋﻠﯿﻪ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻻﮐﻠﲔ ﺳﻮﯾﺲ

ﺑﺴﱰی ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﻣﺮﻏﮑﯽ ﯾﮑﺮﺑﻊ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ اذان ﺻﺒﺢ ﻣﯽآﯾﺪ و ﺑﺎ ﺻﺪای ﺧﻮد ﻃﻠﻮع ﻓﺠﺮ را ﻣﮋده ﻣﯽداد و آﻧﮕﺎه
ﻣﯽرﻓﺖ ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺘﺤﺒّﺎت ﻣﻮﮐ ّﺪ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺤﺮﻫﺎ ﺑﯿﺪار ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﺧﱪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻼﺋﮑﻪ ﻧﺪا
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ» :آﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺤﺮ اﺳﺘﻐﻔﺎرﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﮔﻨﺎﻫﺎن او ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺷﻮد؟«

ﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ آﻣﺪه
آﻗﺎﯾﺎن دﮐﱰ ﻣﻌﺘﻤﺪی و دﮐﱰ ﺑﺼﲑی ﺑﺎﺗّﻔﺎق ﻫﻤﺴﺮﻫﺎﯾﺸﺎن از ﻫﺘﻞﻫﺎی ﻣﺤ ّ
ﺑﻮدﻧﺪ .ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ﭘﻨﺞ و ﻧﯿﻢ ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺮﮔﺰارﮔﺮدﯾﺪ.
ﭘﺲ از ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن و ﺗﻔﺴﲑ ،از زﺑﺎن ﺣﻀﺮت اﻣﲑاﻟﻤﺆﻣﻨﲔ ﷷ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:

»ای ﺣﺎرث ﻫَﻤْﺪاﻧﯽ :ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻤﲑد ﻣﺮا ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ؛ ﭼﻪ ﻣﺆﻣﻦ و ﭼﻪ ﻣﻨﺎﻓﻖ ،ﮐﻪ ﻣﻦ روﺑﺮوی او ﻗﺮار ﻣﯿﮕﲑم و ﻣﺮا
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ،ﻣﻨﻬﻢ او را ﺑﻪ ﻧﺎم و ﺻﻔﺎت وﮐﺎرﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﮐﺮده ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ .ﺗﻮ در وﻗﺖ ﮔﺬﺷﱳ از ﺻﺮاط از ﻟﻐﺰش اﯾﻤﻨﯽ

و ﻣﺎ ﺑﻪ آﺗﺶ ﺧﻄﺎب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺸﻮﮐﻪ او ﺑﻪ رﯾﺴﻤﺎن وﻻﯾﺖ ﻣﺎ اﺗﺼﺎل دارد .دوﺳﺘﺎن ﻣﺎ آﺑﯽ

ﺳﺮد وﮔﻮارا از دﺳﺖ ﻣﺎ ﻣﯽآﺷﺎﻣﻨﺪﮐﻪ در ﺣﻼوت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺴﻞ اﺳﺖ«.

ﺑﻌﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﺑﻌﺪ از رﻓﱳ از دﻧﯿﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺎره ﻋﻠﯽ اﺳﺖ «.آری

وزﻣﻬﺮ ﻋﻠﯽ دﻟﺶ ﻣﻨﻮّر ﺑﺎﺷﺪ

ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﺠﺎن ﻣﺤّﺐ ﺣﯿﺪر ﺑﺎﺷﺪ

در ﺑﺎغ ﺑﻬﺸﺖ زاﻫﻞ ﮐﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ

روزی ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺳﺮای وﯾﺮان ﺑﺮود

در اﯾﻦ ﺷﺐ دﻧﺪان درد ﺷﺪﯾﺪی داﺷﺘﻢ وﱃ ﺑﻌﻠّﺖ ﺗﺮاﮐﻢ ﮐﺎر ﺑﺎ درد ﺧﻮﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ دواﺋﯽ ﺑﻪ از اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ! و ﭼﻮن

زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﻘﺪور ﻧﺒﻮد ﮐﻪ از اﻃّﺒﺎء وﻗﺖ ﺑﮕﲑم.

ﻫﺮ ﭼﻨﺪ آﻗﺎی ﻣﻌﺘﻤﺪی دورهٔ ﺑﻌﺪ از ﺗﺨﺼﺺ را در اﺳﻠﻮ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻧﺮوژ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و آﻗﺎی دﮐﱰ ﺑﺼﲑی ﻧﯿﺰ دورهٔ

اوروﻟﮋی » «Urologieرا در ﺷﻬﺮﮐﻠﻦ » «Kolnآﻟﻤﺎن ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ؛ وﱃ ﺣﻘﲑ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ دﻧﺪانﭘﺰﺷﮏ داﺷﺘﻢ .ﺑﻬﺮ
ﺻﻮرت اﺻﻼح دﻧﺪان را ﺑﻮﻗﺖ دﯾﮕﺮی ﻣﻮﮐﻮل ﻧﻤﻮدم.

در ﺳﺎﻋﺖ  ۸ﺻﺒﺢ آﻗﺎی ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ ﻣﺼﺪاﻗﯽ ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺷﺮﻓﯿﺎب و در ﻣﻌﯿّﺖ ﻣﻌﻈّﻢﻟﻪ ﺑﺮای ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﺑﻪ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۱۱ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺿﻤﻨﺎً از ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ آن ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺎﺷﺘﺎ ﺑﻮدﻧﺪ.

آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس اﺣﻤﺪ روحاﻻﻣﲔ ﻓﺮزﻧﺪ آﻗﺎی ﺣﺎج ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ روحاﻻﻣﲔ ﺷﺮﻓﯿﺎب و ﺑﺎﻓﺘﺨﺎر ﻓﻘﺮ و دروﯾﺸﯽ ﻣﻔﺘﺨﺮ
ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ.ﻫﻤﭽﻨﲔ آﻗﺎی ﻫﺎدی ﺣﮑﯿﻢ اﻟٰﻬﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﯿﺦ ﺑﺰرﮔﻮار ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻋﻤﺎد »ﻫﺪاﯾﺘﻌﻠﯽ« ﺷﺮﻓﯿﺎب
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ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻋﻬﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۱۲از ﻣﻨﺰل ﯾﮑﯽ از ﻓﻘﺮا ﺗﻠﻔﻦ ﺷﺪ و اﻃّﻼع دادﻧﺪ» :ﺣﻠﯿﻢ
ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ «.روز ﻗﺒﻞ ﯾﮏ ﻣﺮغ ذﺑﺢ ﺷﺪه ﺑﻄﺮﯾﻖ اﺳﻼﻣﯽ را ﺗﻬﯿّﻪ و ﺣﻠﯿﻢ را آﻣﺎده ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.

در ﺳﺎﻋﺖ ۴ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ آﻗﺎی ﺣﮑﯿﻢ اﻟﻬﯽ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻋﻬﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۳۰/۴ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی

راﺳﺘﲔ ،ﻣﺼﺪاﻗﯿﻬﺎ و آﻗﺎی دﮐﱰ ﺑﺼﲑی در ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﻓﻘﺮا رﻓﺘﻨﺪ.

ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺑﺎﺗﻔﺎق آﻗﺎﯾﺎن :دﮐﱰ ﻣﻌﺘﻤﺪی ،ﺣﮑﯿﻢاﻟﻬﯽ و ذوﺷﺮاﻓﺘﲔ ﻗﺪمزﻧﺎن از ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﺎﻧﺰهﻟﯿﺰه ﻋﺒﻮر ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ

اﯾﺮان ۱۳۷رﻓﺘﯿﻢ.

ﻗﺎﱃﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ و اﻧﻮاع ﮐﺎرﻫﺎی دﺳﺘﯽ ﻣﯿﻬﻦ ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﺮد .در »ﺧﺎﻧﻪ اﯾﺮان« اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم ﮐﻪ در
ﺗﻬﺮان ﻫﺴﺘﻢ.

ﭼﻮن اﻏﻠﺐ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ،اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻪ در و دﯾﻮار آوﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻫﲊ و ﺳﺒﮏ ﻫﲊﻣﻨﺪان اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮد .از
ﻫﺮ ﻃﺮف ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺻﺤﺒﺖ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﮕﻮش ﻣﯽﺳﯿﺪ .ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء ﺣﻀﺮت آﻗﺎ اﻇﻬﺎر ﺗﻤﺎﯾﻞ

ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﮥ اﯾﺮان را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ .ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً ﺣﻀﺮت اﯾﺸﺎن و ﺣﺎج آﻗﺎی راﺳﺘﲔ و ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ اﯾﺮان ﺗﺸﺮﯾﻒ

ﺑﺮدﻧﺪ .آﻗﺎی ﻣﲑﻋﻤﺎد ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﮐﺎﻣﻞ در ﻣﻮرد ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺧﺎﻧﻪ اﯾﺮان وﮐﺎرﻫﺎی دﺳﺘﯽ و ﻏﲑه را ﺑﺎﺳﺘﺤﻀﺎر

ﻣﻌﻈّﻢﻟﻪ رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ.

ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر ﻣﻌﻈّﻢﻟﻪ اﯾﻦ آﺧﺮﯾﻦ ﺷﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد و ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪه ﻓﺮدا ﺑﻪ ﻃﺮف ﮐﺸﻮر

ﺑﻠﮋﯾﮏ ﻋﺰﯾﻤﺖ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ.

ﺑﻘﻮل ﺷﯿﺦ ﺑﻬﺎءاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﯽ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﺷﯿﺦ ﺑﻬﺎﺋﯽ »ره«:
دﯾﺪم ﻫﻤﻪ را ﭘﯿﺶ رﺧﺖ راﮐﻊ وﺳﺎﺟﺪ

رﻓﺘﻢ ﺑﻪ در ﺻﻮﻣﻌﻪی ﻋﺎﺑﺪ زاﻫﺪ

ﮔﻪ ﻣﻌﺘﮑﻒ دﯾﺮم و ﮔﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﻣﺴﺠﺪ

در ﻣﯿﮑﺪه رﻫﺒﺎﻧﻢ و در ﺻﻮﻣﻌﻪ ﻋﺎﺑﺪ

ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﺮا ﻣﯽ ﻃﻠﺒﻢ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ

ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ روم ﭘﺮﺗﻮ ﮐﺎﺷﺎﻧﻪ ﺗﻮﺋﯽ ﺗﻮ

ﻫﺮ در ﮐﻪ زﻧﻢ ﺻﺎﺣﺐ آن ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﺋﯽ ﺗﻮ

ﻣﻘﺼﻮد ﻣﻦ ازﮐﻌﺒﻪ و ﺑﺘﺨﺎﻧﻪ ﺗﻮﺋﯽ ﺗﻮ

در ﻣﯿﮑﺪه و دﯾﺮ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ ﺗﻮﺋﯽ ﺗﻮ

ﻣﻘﺼﻮد ﺗﻮﺋﯽ ،ﮐﻌﺒﻪ و ﺑﺘﺨﺎﻧﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ

ﭘﺮواﻧﻪ در آﺗﺶ ﺷﺪ و اﺳﺮار ،ﻋﯿﺎن دﯾﺪ

ﺑﻠﺒﻞ ﺑﻪ ﭼﻤﻦ زان ﮔﻞ رﺧﺴﺎر ﻧﺸﺎن دﯾﺪ

ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻋﮑﺲ رخ ﯾﺎر ﺗﻮان دﯾﺪ

ﻋﺎرف ﺻﻔﺖ روی ﺗﻮدر ﭘﲑ و ﺟﻮان دﯾﺪ

دﯾﻮاﻧﻪ ﻣﻨﻢ ،ﻣﻦ! ﮐﻪ روم ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ

ﻫﺮﭼﻨﺪﮐﻪ ﻋﺎﺻﯿﺴﺖ زﺧﯿﻞ ﺧﺪم ﺗﺴﺖ

ﺑﯿﭽﺎره ﺑﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ دﻟﺶ زار ﻏﻢ ﺗﺴﺖ

ﺗﻘﺼﲑ ﺧﯿﺎﱃ ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﮐﺮم ﺗﺴﺖ

اﻣﯿﺪ وی از ﻋﺎﻃﻔﺖ دﻣﺒﺪم ﺗﺴﺖ

ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﮔﻨﻪ را ﺑﻪ از اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻬﺎﻧﻪ

ﻋﺰﯾﻤﺖ ﺑﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﻠﮋﯾﮏ
»ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ «۴۹/۱/۱۹
ﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻣﺎ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﮐﯿﻠﻮﻣﱰ
ﻞ اﻗﺎﻣﺘﺸﺎن ﺗﺎ ﻣﺤ ّ
آﻗﺎی ﻣﲑ ﻋﻤﺎد ﺳﺎﻋﺖ  ۴ﺑﻌﺪ از ﻧﯿﻤﻪﺷﺐ ﺑﺮای ﺗﺸﺮّف ﺑﻪ ﻓﻘﺮ از ﻣﺤ ّ

ﻣﺴﺎﻓﺖ داﺷﺖ ﭘﯿﺎده آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﻓﻘﺮ و اﯾﻤﺎن ﻧﺎﺋﻞ ﮔﺮدﻧﺪ .در ﺳﺎﻋﺖ  ۷ﺻﺒﺢ ﺑﻮﻗﺖ ﭘﺎرﯾﺲ از ﺧﯿﺎﺑﺎن
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ﺷﺎﻧﺰهﻟﯿﺰه و ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻻﻓﺎﯾﺖ » «la Fayetteو اﺗﻮﺑﺎن  A.1ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮدﯾﻢ.

ﻫﻮای ﭘﺎرﯾﺲ در اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻼﯾﻢ و آﻓﺘﺎﺑﯽ اﺳﺖ ،ﻣﺴﲑ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺎ از ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﭘﺎرﯾﺲ ،از ﺗﻮﻧﻞ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای

اﺗﻮﺑﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﯽﮔﺬرد .داﺧﻞ اﺗﻮﺑﺎن » «Tunnelدر دو ﻃﺮف ﭼﺮاﻏﺎﻧﯽ ﺷﺪه و ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ ﺑﻮد .درﺧﺘﻬﺎ و
ﭼﻤﻨﻬﺎی اﻃﺮاف اﺗﻮﺑﺎن ،ﺑﻌﻠّﺖ ﺳﺮﻣﺎ ﻫﻨﻮر زﯾﺒﺎﺋﯽ و ﻟﻄﺎﻓﺖ ﺧﻮد را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﭘﺲ از ﻃﯽ  ۳۶ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ،ﻣِﻪ ﻏﻠﯿﻈﯽ

ﻓﻀﺎ ﮔﺮﻓﺖ .ﺟﻨﮕﻠﻬﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻫﻤﺮاه درﺧﺘﻬﺎی ﮐﺎج ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﻃﺮاف ﺟﺎده ،ﻣﻮﺟﺐ ﻃﺮاوت و زﯾﺒﺎﺋﯽ ﺧﺎﺻﯽ

ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد.

ﭘﺲ از ﻃﯽ  ۲۲۵ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ و ﻋﺒﻮر از ﻗﺼﺒﺎت و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻟﯿـﻞ » «Lilleرﺳﯿﺪﯾﻢ ﻗﺪری در اﻧﺘﻬﺎی
ﺷﻬﺮ ﻟﯿﻞ ﺗﻮ ّﻗﻒ ﻧﻤﻮدﯾﻢ .ﻣﺴﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺗﺎ ﺷﻬﺮ ﺑﺮوﮐﺴﻞ » ۹۹ «Bruxellesﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﻣﺪرن

» «Modernو ﭼﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪ ﺷﻬﺮ ﻟﯿﻞ ﺑﻄﻮر زﯾﺒﺎﺋﯽ ﺧﻮدﻧﻤﺎﺋﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.

در ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ  ۲۳۹ﻣﺮز ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﺑﻠﮋﯾﮏ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺎ را ﮐﻨﱰل ﻧﻤﻮدﻧﺪ آﻧﮕﺎه ﻣﺪﺗﯽ در  ۲۸ﮐﯿﻠﻮﻣﱰی ﻣﺮز در ﺷﻬﺮی
ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻮرﻧﻪ » «Tournaiﺑﺮای ﻋﺒﻮر ﻗﻄﺎر ﺗﻮﻗّﻒ ﮐﺮدﯾﻢ.

ﯾﮑﻤﺮﺗﺒﻪ دﯾﮕﺮ ،در ﯾﮑﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻧﺰدﯾﮏ؛ ﺑﻌﻠّﺖ ﻋﺒﻮر ﻗﻄﺎرﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻣﻌﻤﻮﱃ ﻣ ّﺪت ﻣﺪﯾﺪی
ﻣﺘﻮ ّﻗﻒ ﺷﺪﯾﻢ .در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﻣﺴﲑ ﺟﺎدّهﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﲔ راه ﺳﺒﺰ و ﺧﺮّم ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﻬﻤﲔ ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻬﻢ ﻣﯿﮕﺬﺷﺘﯿﻢ .ﻫﻮای ﺑﻬﺎر در آﻧﺠﺎ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ دل ﭘﺮدرد ﻋﺎﺷﻘﺎن؛ ﮔﺎﻫﯽ آﻓﺘﺎﺑﯽ،

ﮔﺎﻫﯽ اﺑﺮی ،و زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎراﻧﯽ و در ﻟﺤﻈﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺮف و ﺑﺎران ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻮد و ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ﺳﻄﺢ زﻣﲔ را ﻣﻪ ﻏﻠﯿﻈﯽ

ﻓﺮا ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .آری ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم آﺛﺎر آﺳﻤﺎﻧﯽ و ﺗﻐﯿﲑات آن ﺑﻪ دﯾﺪهٔ ﻋﱪت ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ و ﻫﻤﻪ را ﺑﺮای ﺗﺮﺑﯿﺖ و
ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﺸﺮ ﻻزم داﻧﺴﺖ.

در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ دوازده وارد ﺷﻬﺮ ﺑﺮوﮐﺴﻞ ﺷﺪﯾﻢ .ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﯽ ﺷﺪه از اﺑﺘﺪاء اﺗﻮﺑﺎن ﭘﺎرﯾﺲ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺑﻠﮋﯾﮏ

 ۳۲۴ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ اﻋﻼن ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﻪ زﺑﺎن »ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و آﻟﻤﺎﻧﯽ« ﺻﺤﺒﺖ
ﮐﻨﯿﻢ .ﮐﻤﯽ داﺧﻞ ﺷﻬﺮﮔﺮدش ﮐﺮدﯾﻢ .ﺷﻬﺮ ﺑﺮوﮐﺴﻞ دارای ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن  ۱۴ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻮد .داﺧﻞ ﯾﮏ رﺳﺘﻮران

ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺪﯾﻢ و ﻏﺬاﻫﺎﺋﯽ را ﮐﻪ ﺑﻬﻤﺮاه داﺷﺘﯿﻢ ﮔﺮم ﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ از ﺻﺮف ﻧﻬﺎر و ﻗﻬﻮه و ﭼﺎی ،ازﮐﻨﺎر ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺎل
ﮐﻪ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ آن ﮐﺸﺘﯿﻬﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪﮔﺬﺷﺘﯿﻢ ،ﺳﭙﺲ از روی ﭘﻞ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺰرگ و زﯾﺒﺎﺋﯽ ﻋﺒﻮر

ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﮐﻪ از زﯾﺮ آن از ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺎﻧﺎل و از ﻗﺴﻤﺖ دﯾﮕﺮ ﺗﺮاﻣﻮای » «Tramwayﻣﯽﮔﺬﺷﺖ .ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل

درﺧﺘﻬﺎی وﺳﻂ ﺷﻬﺮ را ﻫَﺮَسْ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺧﻄﻮط آﻫﻦ از ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﺮد.

ﺑﺎزدﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﺗﻤﯽ ﺑﻠﮋﯾﮏ »اﺗﻤﯿﻮم«
ﻞ ﮐﻪ اَﺗﻤﯿﻮم » «Atomiumﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه
ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﺗﻤﯽ آﻧﻬﺎ رﻓﺘﯿﻢ .اﯾﻦ ﻣﺤ ّ
ﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺪﺳﺖ آورد .در ژاﻧﻮﯾﻪ
ﺑﲔاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽرود .ﺑﺎ ﺗﻮﺟّﻪ ﺑﻪ ﻋﮑﺲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﯽﺗﻮان ا ّ
ﺳﺎل  ۱۹۹۵ﻃﺮح ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺗﻤﯽ ﺑﻠﮋﯾﮏ ﺷﺮوع و در ﻫﻔﺪﻫﻢ آورﯾﻞ ﺳﺎل  ۱۹۵۸ﺑﺎﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻧﺸﺎﻧﻪای از اﺗﻤﻬﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﯾﮏ ﻓﻠﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺣﺪود  ۱۶۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺮﺗﺒﻪ
ﺑﺰرگ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻌﺪاد  ۸اﺗﻢ ﺑﺼﻮرت ﮐﺮهﻫﺎﺋﯿﺴﺖ »ﮔﻮی ﻓﻠﺰی« ﮐﻪ ﻗﻄﺮ آﻧﻬﺎ ﺣﺪود  ۵۹ﻓﯿﺖ »ﻫﺮ ﻓﻮت ﻣﻌﺎدل
 ۵/۳۰ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﱰ« ﮐﻪ در اﻧﺘﻬﺎی ﻣﮑﻌّﺐ ﻓﺮﺿﯽ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ و ﯾﮏ ﮐﺮه ﻫﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﲔ ﻣﺸﺨﺼﺎت در وﺳﻂ ﻣﮑﻌﺐ ﺗﻌﺒﯿﻪ

ﺷﺪه و ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﮐﺮهﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ وﺻﻞ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ارﺗﻔﺎع آﻧﻬﺎ از ﺳﻄﺢ زﻣﲔ  ۱۰۲ﻣﱰ و دورﺗﺎدور ﮔﻮﯾﻬﺎی
ﻣﺬﮐﻮر دورﺑﲔﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻧﺼﺐ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﭘﻠّﻪ ﺑﺮﻗﯽ ﺑﺪاﺧﻞ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ رﻓﺘﯿﻢ.

ﻋﮑﺲ اﻧﻮاع ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ ﻓﻮرﻣﻮلﻫﺎی اﺗﻤﯽ و اﺗﻢﺷﻨﺎﺳﺎن در آن ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد .آﺳﺎﻧﺴﻮرﻫﺎی اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﻤﺎﻧﻘﺪر
۱۱٥

ﺳﺮﻋﺖ دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﱰ ﻓﺮود ﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻊ اﺳﺖ .ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه از ﺑﺤﺚ ﻣﺎ
ﺧﺎرج اﺳﺖ؛ ﻫﻤﲔﻗﺪر ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻗﻔﺲ ﻧﻤﻮﻧﮥ اﺗﻤﻬﺎ و اﻧﺮژی ذﺧﲑه ﺷﺪهای ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در ذ ّره ﺑﻪ اﯾﻦ

ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﻮدﯾﻌﻪ ﻧﻬﺎده در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ در راه اﻧﺴﺎﻧﯿّﺖ و ﺗﻤﺪّن ﺑﺸﺮی ﺑﮑﺎر رود ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺒﻊ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺑﺮای رﻓﺎه

ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻬﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮﯾّﺖ ﮔﺮدد.

وﻗﺘﯽ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﺗﻤﯽ ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ﺑﺮف ﺷﺪﯾﺪی ﻣﯽﺑﺎرﯾﺪ .ﺳﺎﻋﺖ دو و ﭘﻨﺞ دﻗﯿﻘﻪ از ﻣﺮﮐﺰ اﺗﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه

ﺑﻠﮋﯾﮏ ﺧﺎرج ﺷﺪﯾﻢ .ﺑﺮوﮐﺴﻞ ﺷﻬﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺰرگ و وﺳﯿﻌﯽ اﺳﺖ .ﭼﻤﻨﮑﺎرﯾﻬﺎی اﻃﺮاف اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺣﺪود  ۱۰ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ
ﻣﺮﺑّﻊ دارد .ﭘﺲ از اﺳﱰاﺣﺖ و ﺑﻨﺰﯾﻦﮔﲑی ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﻬﺮ آﺧﻦ » «Aachenﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ.

ﮐﺸﻮر ﺑﻠﮋﯾﮓ

ﮐﺸﻮر ﺑﻠﮋﯾﮏ از ﺷﻤﺎل ﻣﺤﺪود اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻠﻨﺪ و از ﻣﺸﺮق ﺑﻪ آﻟﻤﺎن ﻏﺮﺑﯽ و ﮐﺸﻮر ﮐﻮﭼﮏ ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒﻮرگ
» «Luxmbourgو از ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و از ﻣﻐﺮب ﺑﻪ درﯾﺎی ﺷﻤﺎل و وﺳﻌﺖ آن در ﺣﺪود  ۳۰ﻫﺰارﮐﯿﻠﻮﻣﱰ اﺳﺖ.

ﻧﺎم ﺑﻠﮋﯾﮏ اوّﻟﲔ دﻓﻌﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ در ﺳﺎل  ۵۰ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮده ﺷﺪه ﮐﻪ ﺳﺰار ﺳﺮدار ﺑﺰرگ روم آﻧﺮا ﻓﺘﺢ و
ﺿﻤﯿﻤﻪ اﻣﺮﭙاﻃﻮری روم ﻧﻤﻮد .در اواﯾﻞ ﻗﺮن  ۱۶ﻗﺮن ﺷﺎرﻟﮑﻦ ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و اﺗﺮﯾﺶ آﻧﺮا ﻓﺘﺢ ﻧﻤﻮد و ﺟﺰء ﻗﻠﻤﺮو

ﺧﻮﯾﺶ ﺳﺎﺧﺖ .در ﺳﺎل  ۱۷۹۲ﮐﺸﻮر ﺑﻠﮋﯾﮏ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻓﺘﺢ ﮔﺮدﯾﺪ وﱃ ﻃﺒﻖ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﮐﻨﮕﺮهٔ وﯾﻦ

» «Vienna Congressﺑﺎ ﻫﻠﻨﺪ ﻣﺘﺤّﺪ ﺷﺪه و ادارهٔ آن ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ دوﻟﺖ ﻫﻠﻨﺪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ .در ﺳﺎل  ۱۸۳۰ﺑﻠﮋﯾﮑﯿﻬﺎ
ﺑﺎ ﺑﺮﭘﺎ ﺳﺎﺧﱳ اﻧﻘﻼب ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻟﺌﻮﭘﻮﻟﺪ اوّل را ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

در ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اوّل آﻟﻤﺎﻧﻬﺎ ،ﺧﺎک ﺑﻠﮋﯾﮏ را اﺷﻐﺎل ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،وﱃ ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺑﻠﮋﯾﮏ اُزادی ﺧﻮد را ﺑﺪﺳﺖ
آورد .در ﺳﺎل  ۱۹۴۰آﻟﻤﺎﻧﻬﺎ ﺧﺎک اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﻣﺠﺪداً اﺷﻐﺎل ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻟﺌﻮﭘﻮﻟﺪ ﺳﻮم ﭘﺎدﺷﺎه اﯾﻦ ﮐﺸﻮر زﻧﺪاﻧﯽ

ﮔﺮدﯾﺪ .ﻫﯿﺌﺖ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻟﻨﺪن ﻓﺮار ﻧﻤﻮده و دوﻟﺖ ﺑﻠﮋﯾﮏ ﺳ ّﻮم ﭘﺎدﺷﺎه اﯾﻦ ﮐﺸﻮر زﻧﺪاﻧﯽ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﻌﺪ از ﺧﺘﻢ ﺟﻨﮓ

ﺑﺮادر ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﺮﻧﺲ ﭼﺎرﻟﺰ ﺑﻌﻨﻮان ﻧﺎﺋﺐاﻟﺴﻠﻄﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪ؛ از آن ﭘﺲ ﮐﺸﻮر دﭼﺎر ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺳﺨﺖ ﮔﺮدﯾﺪ و در ﺳﺎل  ۱۹۵۰ﺑﺮ اﺛﺮ ﺷﻮرش ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﻬﺎ ﻟﺌﻮﭘﻮﻟﺪ ﺳ ّﻮم ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﭘﺴﺮش ﺑﻮدوﺋﻦ اوّل از ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﻨﺎره

ﮔﺮﻓﺖ .ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻠﮋﯾﮏ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﯿﺶ از  ۹ﻣﯿﻠﻮن ﻧﻔﺮﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ آن زﯾﺎد و در ﻫﺮﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﯿﺶ از ۳۰۰
ﻧﻔﺮ اﺳﺖ.
ﻣﻠّﺖ ﺑﻠﮋﯾﮏ از دو ﻗﻮم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ

۱ـ ﻓﻼﻣﺎنﻫﺎ ﮐﻪ ﻧﮋاد و زﺑﺎن آﻧﻬﺎ آﻟﻤﺎﻧﯽ و ﺟﻤﻌﯿّﺖ آن ﺑﯿﺸﱰ اﺳﺖ
۲ـ واﻟﻦﻫﺎ ﮐﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻧﮋاد و ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﮑﻠّﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﺮ دو ﻗﻮم ﭘﲑو ﻣﺬﻫﺐ ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮑﻨﺪ و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎﻧﻬﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮋﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻣﺸﺮوﻃﮥ

ﺣﻖاﻧﺤﻼل ﻣﺠﻠﺴﲔ را دارد.
ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ اﺳﺖ .ﻗﻮّه ﻣﻘﻨﻨﻪ آن ﺑﺪﺳﺖ دو ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ و ﺷﻮراﺳﺖ و ﭘﺎدﺷﺎه ّ

ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﻋﺎﻣّﻪ  ۲۱۲ﻧﻔﺮ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻣﺮدم اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺳﻨﺎ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب دو درﺟﻪای از
ﻃﺮف ﺷﻮراﻫﺎی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و دوره ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺮ دو ﻣﺠﻠﺲ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل اﺳﺖ.

ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺑﻠﺰﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﺑﺮوﮐﺴﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻮﻣﻪ ﻧﺰدﯾﮏ  ۵/۱ﻣﻠﯿﻮن ﺟﻤﻌﯿﺖ دارد .و ﺷﻬﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ آن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
آﻧﻮر » ،«Anversﻟِﯿِﺜْـﺮ » «Liegeو ﮔﺎن » .«Gandدر  ۶۰درﺻﺪ از ﺧﺎک ﺑﻠﮋﯾﮏ ﮐﺸﺎورزی ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﺸﺖ

ﮔﻨﺪم ،ﺟﻮ ،ﺟﻮﺳﯿﺎه ،ﭼﻐﻨﺪر ﻗﻨﺪ ،ﮐﺘﺎن و ﺳﯿﺐزﻣﯿﻨﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر راﯾﺞ اﺳﺖ .ﺑﻠﮋﯾﮏ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻬّﻢ ﺻﻨﻌﺘﯽ

اروﭘﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺰرگ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺷﯿﻤﯿﺎﺋﯽ و ﻏﺬاﺋﯽ و ﺳﺎﺧﺖ اﺷﯿﺎء اﻟﮑﱰﯾﮑﯽ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ در آن ﺑﺴﯿﺎر روﻧﻖ دارد .ﺻﺎدرات
ﺑﻠﮋﯾﮏ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ :اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻟﮑﻮﻣﻮﺗﯿﻮ ،اﺑﺰار آﻻت ﻓﻠﺰّی ،ﻧﺦ ،ﭘﺎرﭼﻪ ،ﮐُﮏْ ،ﻗﻨﺪ ،ﭼﺮم ،ﻣﺲ و
۱۱٦

اﺷﯿﺎء ﻣﺴﯽ و وادرات ﺑﻠﮋﯾﮏ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :آﻫﻦ ،ﭘﻨﺒﻪ ،ﭼﻮب ،ﮔﻮﺷﺖ ،ﭘﺸﻢ وﮐﺎﮐﺎﺋﻮ.

ورود ﺑﻪ ﮐﺸﻮر آﻟﻤﺎن ﻏﺮﺑﯽ
»ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ «۴۹/۱/۱۹
ﺣﻮاﱃ ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻬﺎر ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ از اﺗﻮﺑﺎن آﺧﻦ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮدﯾﻢ .دو ﻃﺮف اﺗﻮﺑﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺒﺰ و ﺧﺮّم و ﺑﺎ ﻃﺮاوت ﺑﻮد.
ﻫﻮای آﻓﺘﺎﺑﯽ اﯾﻦ ﺳﺒﺰهﻫﺎ را ﺑﻬﱰ ﺟﻠﻮه ﻣﯽداد.

در ﻣﺴﲑ راه آﺧﻦ از دﻫﮑﺪه و ﺟﻨﮕﻠﻬﺎی زﯾﺎدی ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮدﯾﻢ .در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻬﺎر و ﻧﯿﻢ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﺮز
آﻟﻤﺎن رﺳﯿﺪﯾﻢ .ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﺷﻤﺎر اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ رﻗﻢ  ۴۹۲را ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد.

ﭘﺮﭼﻢ ﻋﻘﺎب ﻧﺸﺎن آﻟﻤﺎن و ﭘﺮﭼﻢ ﺑﻠﮋﯾﮏ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ در اﻫﺘﺰار ﺑﻮدﻧﺪ .از ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺷﺶ ﮐﯿﻠﻮﻣﱰی ،ﺟﻨﮕﻠﻬﺎی اﻧﺒﻮه
وﺳﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد؛ وارد ﺷﻬﺮ آﺧﻦ ﺷﺪﯾﻢ .ﻫﻮای ﺷﻬﺮ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺑﻮد .ﺑﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ در ﺷﻬﺮﮔﺮدش ﮐﺮدﯾﻢ .ﺷﻬﺮ

ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﺴﺠﺪی را ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺎ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ.

ﻣﺴﺠﺪ در دو ﻃﺒﻘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد؛ ﻃﺒﻘﮥ اول ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ،ﺣ ّﻤﺎم ،ﻣﺤﻞ ﺷﻮﻓﺎژ و در ﻃﺒﻘﮥ دوّم ،ﺻﺤﻦ ﻣﺴﺠﺪ،
ﺷﺒﺴﺘﺎن و ﻣﻨﱪ ﭼﻮﺑﯽ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎﺋﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ .ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺘﻮن آرﻣﻪ و ﺑﻄﻮر ﺑﺎ ﺷﮑﻮه و ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه :در

ﯾﮏ ﻧﯿﻢ ﻃﺒﻘﮥ داﺧﻞ ﻣﺴﺠﺪ ،ﺑﻠﻮﮐﻬﺎی ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻧﺸﺴﱳ و ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه؛ وﮐﻒ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺎ

ﻗﺎﻟﯿﻬﺎی ﻧﺴﺒﺘﺎً ﮔﺮاﻧﻘﯿﻤﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻔﺮوش ﺷﺪه .ﺿﻤﻨﺎً ﻣﺴﺠﺪ در ﻣﺤﻞ ﻣﺮﺗﻔﻌﯽ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.در ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ
ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﺴﺠﺪ رﻓﺘﯿﻢ .ﻣﻌﻈّﻢﻟﻪ از ﻣﻨﻈﺮهٔ زﯾﺒﺎ و ﺑﺎ ﻋﻈﻤﺖ ﻣﺴﺠﺪ و اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﺤ ّ
ﻞ ﺧﻮﺑﯽ ﺷﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺴﯿﺎر
ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪﻧﺪ .در اﻃﺮاف ﻣﺴﺠﺪ زﻣﯿﻨﻬﺎی وﺳﯿﻌﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﻢ ﻣﺤﺼﻮر و ﺑﺮای زﻣﲔ ورزﺷﯽ
اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه؛ ﭘﺲ از ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺳﺮاﯾﺪار ﻣﺴﺠﺪﮐﻪ ﺟﻮان ﺳﻮﯾﺴﯽ و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆ ّدب ﺑﻮد ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮدﯾﻢ.

ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺑﻪ ﭘﲑﻣﺮد آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردﯾﻢ؛ ﺿﻤﻦ ﺳﻼم و ﻋﺮض ادب اﻇﻬﺎر داﺷﺖ» :ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﻣ ّﺪت
ﯾﮑﺴﺎل ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﻧﺼﯿﺒﻢ ﺷﺪه وﮐﻨﻮن ﻫﻢ ﺑﺮای ادای ﻓﺮﯾﻀﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﯽروم«.

ﺑﻌﺪ از ﺣﺮﮐﺖ و ﻃّﯽ  ۷۴ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﮐﻠﻦ » «Kolnرﺳﯿﺪﯾﻢ .در دو ﻃﺮف اﺗﻮﺑﺎن

۱۳۸

درﺧﺘﮑﺎری و ﭼﻤﻨﮑﺎری و

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻬﻢ ﺑﻨﺎ ﮔﺮدﯾﺪه ﻫﻤﭽﻨﲔ ﺗﻤﺎم دﻫﮑﺪهﻫﺎ ﮐﻪ در ﻣﺴﲑ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺎ ﺑﻮدﻧﺪ از ﻧﲑوی ﺑﺮق اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .در ﺳﺎﻋﺖ  ۱۵/۶در ﯾﮏ رﺳﺘﻮران ﮐﻤﯽ اﺳﱰاﺣﺖ ﻧﻤﻮده و ﭼﺎی ﺻﺮف ﺷﺪ در اﯾﻦ رﺳﺘﻮران ﻫﻤﻪ

دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ اﻧﺪاﺧﱳ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻌﯿﲔ ﺷﺪه در دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﮏ اﺳﺘﮑﺎن ﭼﺎی ،ﯾﮏ ﻟﯿﻮان
ﻗﻬﻮهٔ ،ﮐﺎﮐﺎﺋﻮ ،ﺳﯿﮕﺎر ،ﺷﮑﻼت و ﻏﲑه از آن ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﺪ.

آﻗﺎی ﻓﺮﯾﱪز راﺳﺘﲔ از ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺳﺆال ﮐﺮدﻧﺪ» :ﺑﭽﻪ ﻋﻠّﺖ روﯾﻬﻢ رﻓﺘﻪ اروﭘﺎﺋﯿﻬﺎ از آﺳﯿﺎﺋﯿﻬﺎ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﻧﺪ؟

ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﺪﻻل از آﯾﺎت اﻟﻬﯽ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :اﺻﻮﻻً اﺣﺘﯿﺎج اﺳﺖ اﻧﺴﺎﻧﺮا ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.
اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﻓﮑﺮﮐﻨﺪﮐﻪ ﺧﻮد ﻫﯿﭻ ﻧﺪارد و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﺴﺖ از ﺧﺪاﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﻤﺎﻻت و ﻣﺪارج روﺣﯽ زودﺗﺮ ﻣﯽرﺳﺪ و

ﺑﯿﺸﱰ در راه ﻣﻌﻨﻮﯾّﺎت ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﲔ اﺳﺖ در ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻬﺎی دﻧﯿﺎ؛ اﮔﺮ اﻧﺴﺎن درک ﮐﻨﺪﮐﻪ ﭼﯿﺰی
ﻧﺪارد ،ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺮ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻠﻞ ﻣﱰ ّﻗﯽ ﺟﻬﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﮐﻤﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺒﻼً ﻣﻠﻞ
اﺳﻼم ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و اﺧﱰاﻋﺎت زﯾﺎدی داﺷﺘﻨﺪ وﱃ اروﭘﺎ ﻓﻘﲑ ﺑﻮد ،وﱃ در ﺟﻨﮕﻬﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ وﻗﺘﯿﮑﻪ اﯾﻨﻬﺎ ،اﺣﺘﯿﺎج را
درک ﮐﺮدﻧﺪ ،ﮐﻮﺷﺶ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ از ﻫﺮ ﻟﺤﺎظ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻟﱠﻴْﺲَ ﻟِﻠْﺎِٕﻧﺴَﺎنِ إِﻟﱠﺎ ﻣَﺎ ﺳَﻌَﻰ«

۱۳۹

»ﺑﺰرﮔﺮاه«

 -۱۳۹ﺳﻮرهٔ ﻧﺠﻢ آﯾﮥ ﻣﺒﺎرﮐﻪ ۳۹

۱۱۷

Auto – bahn
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در ﺳﺎﻋﺖ  ۴۵/۶ازﮐﻠﻦ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮدﯾﻢ .ﻫﻮا ﺑﺎراﻧﯽ ﺑﻮد .در اﻃﺮاف ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﻠﺮ و ﻣﻮﻧﺴﱰ » «Munsterﺟﻨﮕﻞﻫﺎی
اﻧﺒﻮه درﺧﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﮐﺎج ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﺪ .در ﺑﲔ راه از ﺷﻬﺮی ﺑﻨﺎم ووﭘﺮﺗﺎل » «Wuppertalﻋﺒﻮر
ﮐﺮدﯾﻢ ،در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮف زﯾﺎدی روی ﭼﻤﻨﻬﺎ را ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺷﻬﺮ دارای ﺗﺮن ﻫﻮاﺋﯽ ﺑﻮده و در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل
اﺗﻮﺑﺎن ،ﺑﲔ ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ ،ﭘﻠﻬﺎی ﻫﻮاﺋﯽ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎﺋﯽ ﺑﭽﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .در ﺳﺎﻋﺖ  ۴۵/۷دﻗﯿﻘﻪ از ﺷﻬﺮ ﻫﺎﮔﻦ »«Hagen
ﻋﺒﻮر ﮐﺮدﯾﻢ در ﻃﻮل راه ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻬﺮ ﻫﺎﮔﻦ  ۳۴ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ذوب آﻫﻦ دارد.

ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺐ از ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ،ﻋﻼﺋﻢ آﺑﺎدی و روﺷﻨﺎﺋﯽ ﭼﺸﻢﮔﲑ ﺑﻮد .ﭘﻞﻫﺎﺋﯽ ﻣﻮﻗﺖ ﮐﻪ ﺟﺎدهﻫﺎی دﺳﺖ ﺗﻤﲑ ﻧﺼﺐ

ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﺗﻌﻤﲑ ﭘﻞ را ﺑﺮﻣﯽدارﻧﺪ.

در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۸وارد ﺷﻬﺮ ﻣﻮﻧﺴﱰ ﺷﺪﯾﻢ .ﻫﻮا ﺑﺎراﻧﯽ ﺑﻮد و داﻧﻪﻫﺎی درﺷﺖ ﺑﺎران ﺑﺮ ﻟﻄﺎﻓﺖ و ﻃﺮاوت ﻫﻮا

ﻣﯿﺎﻓﺰود .ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﭼﻨﺪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻤﻐﺎزهٔ ﻓﺮشﻓﺮوﺷﯽ آﻗﺎی ذوﺷﺮاﻓﺘﲔ وارد ﺷﺪﯾﻢ.

ﻣﻐﺎزهٔ ﺑﺮادر ﻋﺰﯾﺰ و ﮔﺮاﻣﯽ آﻗﺎی ذوﺷﺮاﻓﺘﲔ ،ﻣﻐﺎزهای ﺑﺰرگ و وﺳﯿﻊ و ﻣﺠﻬّﺰ ﺑﻪ ﺷﻮﻓﺎژ ،ﺑﺮق ،ﺣ ّﻤﺎم و ﺳﺎﯾﺮ ﻟﻮازم
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺿﻤﻨﺎً دﯾﻮارﻫﺎی ﻣﻐﺎزه ﺑﺎ ﻗﺎﻟﯿﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺰﺋﲔ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء را در ﻫﻤﺎن

ﻣﻐﺎزه ﺑﻪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ اﻗﺘﺪا ﻧﻤﻮده و ﭘﺲ از ﺻﺮف ﺷﺎم ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎی ذوﺷﺮاﻓﺘﲔ آﻣﺎده ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﻫﺘﻠﯽ ﮐﻪ در

ﻫﻤﺎن ﻧﺰدﯾﮑﯽ رزرو » «Reserveﺷﺪه و ﺑﻨﺎم ﻫﺘﻞ ﻫﺮﺳﺘﻤﺎن » «Horstmannﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﺪﯾﻢ .اﯾﻦ
ﻫﺘﻞ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻓﻮن ﻓﯿﻨﮏِ » «Von Vinckeواﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺤ ّﺒﺘﻬﺎی ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ و ﺑﯽﺷﺎﺋﺒﻪ ﻓﻘﲑ ﻣﻬﺮﺑﺎن آﻗﺎی

ذوﺷﺮاﻓﺘﲔ و اﻇﻬﺎر ارادت ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﭘﲑ ﺑﺰرﮔﻮار ﻣﺮا ﺑﯿﺎد اﺷﻌﺎر ﭘﺮ ﻣﻐﺰ ﺣﺎج ﻣﲑزا ﺣﺒﯿﺐ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ﻗ ّﺪس
ﺳﺮّهاﻟﻌﺰﯾﺰ ﻣﯽاﻧﺪازد ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﯿﺖ آن ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺮح ﺣﺎل آورده ﺷﺪه.
ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ ﻋﺸﻖ را رﮐﻮع و ﺳﺠﻮد

ﻋﺸﻖ ﻫﻢ ﺳﺎﺟﺪ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﻣﺴﺠﻮد

ﮔﺮ ﺑﻮﺟﺪان رﻫﯽ ﺑﺮی داﻧﯽ

ﻋﺸﻖ ﻫﻢ واﺟﺪ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﻣﻮﺟﻮد

ﻋﻘﻞ را ﻧﯿﺴﺖ ﻧﺴﺒﺘﯽ ﺑﺎ ﻋﺸﻖ

ﻋﻘﻞ ﻣﻌﺪود و ﻋﺸﻖ ﻧﺎﻣﻌﺪود

ﻫﺮ ﭼﻪ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ ،ﻧﯿﺴﺖ ﻏﲑ وﺟﻮد

ﻫﺮ ﭼﻪ ﺟﺰ ﻋﺸﻖ ،ﻧﯿﺴﺖ ﻏﲑ ﻋﺪم

ﻋﻘﻞ را ﻧﯿﺴﺖ ﻗﺪرﺗﯽ ﺑﺮ ﻋﺸﻖ

ﻋﻘﻞ ﻣﺤﺪود و ﻋﺸﻖ ﻧﺎﻣﺤﺪود

ﻋﺸﻖ ﺣﻖ اﺳﺖ و ﻏﲑ او ﺑﺎﻃﻞ

ﻋﺸﻖ ﻣﻘﺒﻮل و ﻏﲑ او ﻣﺮدود
ﻋﺸﻖ ﻫﻢ ﺷﺎﻫﺪﺳﺖ و ﻫﻢ ﻣﺸﻬﻮد

ﻋﺸﻖ ﻫﻢ ﺳﺎﻏﺮﺳﺖ و ﻫﻢ ﺳﺎﻗﯽ

ﺗﻮﻗّﻒ در ﺷﻬﺮ ﻣﻮﻧـﺴﱰ
»ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ «۴۹/۱/۲۰

ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺎ ﻧﺎﻟﮥ ﻣﺮغ ﺳﺤﺮ ﺑﯿﺪار و ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ را ﺑﺤﻀﺮا آﻗﺎ اﻗﺘﺪا ﮐﺮدﯾﻢ.ﭘﺲ از ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ آﻗﺎی

ذوﺷﺮاﻓﺘﲔ و ﻫﻤﺴﺮش ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ و ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺮا ﺑﺮای ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻐﺎزه
دﻋﻮت ﻧﻤﻮدﻧﺪ و در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﺷﻮق و ﺻﻤﯿﻤ ّﯿﺖ ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهای از ﭘﲑ ﺑﺰرﮔﻮار ﭘﺬﯾﺮاﺋﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ.

ﺑﺎ وﻗﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﮐﻪ آﻗﺎی ذوﺷﺮاﻓﺘﲔ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ آﻗﺎی دﮐﱰ ﺑﺼﲑی ﺑﺎﺗﻔّﺎق ﺣﺎج آﻗﺎی ﻣﻠﮏﺻﺎﻟﺤﯽ و آﻗﺎی

ﺳﯿﻒزاده ﻫﻤﮑﺎر آﻗﺎی ذوﺷﺮاﻓﺘﲔ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ » «Cliniqueدﻧﺪاﻧﺴﺎزی داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻮﻧﺴﱰ آﻗﺎی دﮐﱰ ﺟﻬﺎن ﺑﯿﮕﻠﻮ
ﺼﺺ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ اﺑﺘﺪا دﻧﺪاﻧﻬﺎی ﻧﮕﺎرﻧﺪه را ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻧﻤﻮد و
رﻓﺘﯿﻢ .آﻗﺎی دﮐﱰﮐﻪ ﻣﺪّت ﻫﺸﺖ ﺳﺎل اﺳﺖ در آﻧﺠﺎ ﺗﺨ ّ
ﺑﻌﺪ ﻋﮑﺴﱪداری ﮐﺮد.

ﻣ ّﺪﺗﯽ در ﯾﮏ اﻃﺎق اﻧﺘﻈﺎرﮐﻮﭼﮏ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺷﺪﯾﻢ .در اﯾﻦ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪﮐﻪ ﺳﺮو ﺻﺪای آﻧﻬﺎ ﺑﮕﻮش
۱۱۸

ﻣﯽرﺳﯿﺪ؛ از دﺧﱰﻫﺎی ﺟﻮان ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻤﻬﺎی ﻣﺴﻦّ در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ آﻗﺎی دﮐﱰ ﺟﻬﺎنﺑﯿﮕﻠﻮ آﻣﺪﻧﺪ و ﻣﺮا ﺑﻘﺴﻤﺖ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﺑﺮدﻧﺪ  .اﺑﺘﺪا ﭘﺮوﻧﺪهای در ﻃﺒﻘﮥ اوّل ﭘﺲ از
ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ و ﻋﮑﺴﱪداری آﻣﺎده ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ آوردﻧﺪ .آﻧﮕﺎه آﻗﺎی دﮐﱰ »وﯾﻦ ﻓﺮﯾﺪ ﻫُﻤِﻨْﺰْ« ۱٤۰ﮐﻪ در ﺣﺪود ﺳﯽ و ﭘﻨﺞ اﱃ

ﭼﻬﻞ ﺳﺎل داﺷﺖ ﺷﺮوع ﺑﻪ اﺻﻼح و ﭘﺎکﮐﺮدن دﻧﺪاﻧﻬﺎ ﻧﻤﻮد و ﭘﺲ از ﻧﯿﻢﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎﻣﻼً دﻧﺪاﻧﻬﺎ را ﺗﺮاﺷﯿﺪ و ﺗﻤﯿﺰ

ﮐﺮد.

آﻗﺎی ﺳﯿﻒزاده ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺤ ّﺒﺖ ﺑﻮد ﻣﺠﺪداً ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ آﻣﺪ و ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ و ﺣﺎج
آﻗﺎی راﺳﺘﲔ و ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺗﺸﺮﯾﻒ داﺷﺘﻨﺪ رﻓﺘﯿﻢ .ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۳۰/۱۱ﺑﻤﻐﺎزهٔ آﻗﺎی ذوﺷﺮاﻓﺘﲔ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ .ﭘﺲ
از ﻧﻤﺎز و ﺻﺮف ﻧﺎﻫﺎر ﺑﻪ ﻫﺘﻞ آﻣﺪه و ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻬﺎر ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ اﺳﱰاﺣﺖ ﮐﺮدﯾﻢ.

ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ﭘﻨﺞ و ﻧﯿﻢ ﺑﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ آﻗﺎی ذوﺷﺮاﻓﺘﲔ ﺑﻪ ﮐﻨﺎر درﯾﺎﭼﮥ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﻮﻧﺴﱰ رﻓﺘﯿﻢ .ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۷ﺑﻌﺪ
از ﻇﻬﺮ آﻗﺎی دﮐﱰ ﺟﻬﺎنﺑﯿﮕﻠﻮ ﺑﺰﯾﺎرت ﺣﻀﺮت آﻗﺎ اﻣﺪﻧﺪ.

ﻣﻌﻈّﻢﻟﻪ از ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و وﺿﻊ اﺧﻼﻗﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ دارﻧﻨﺪ ﺳﺆال ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :آﻗﺎی دﮐﱰ ﮔﺰارﺷﯽ

ﺑﺎﺳﺘﺤﻀﺎر رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ.

اوﻟﲔ ﺟﻠﺴﻪ ﻓﻘﺮی در ﮐﺸﻮر آﻟﻤﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻗﻄﺐ زﻣﺎن در ﺳﺎﻋﺖ  ۲۰/۷در اﻃﺎق ﺷﻤﺎره  ۱۷ﻫﺘﻞ ﻫُﺮْﺳﺘﻤﺎن ﻣﻨﻌﻘﺪ
ﮔﺮدﯾﺪ.

ﻫﺮ ﻣﺼﺮ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﺑﻔﺮﻣﺎن ﺣﺴﻦ ﺗﺴﺖ

ﺑﮕﺬﺷﺖ دور ﺣﺴﻦ ﯾﻮﺳﻒ و دوران ﺣﺴﻦ ﺗﺴﺖ

دﺳﺖ ﻧﯿﺎز ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﺪاﻣﺎن ﺣﺴﻦ ﺗﺴﺖ

داﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ داﻣﻦ آﺧﺮ زﻣﺎن ﮐﺸﺪ

»وﺣﺸﯽ ﺑﺎﻓﻘﯽ«
در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺣﺎج آﻗﺎی راﺳﺘﲔ و آﻗﺎﯾﺎن ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺤﯽ ،ﻣﺮﺗﻀﯽ ذوﺷﺮاﻓﺘﲔ ،دﮐﱰ ﺑﺼﺮی ،دﮐﱰ ﻋﻠﯽ ﻣﻌﺘﻤﺪی،
دﮐﱰ ﺟﻬﺎنﺑﯿﮕﻠﻮ ،ﺑﻬﺮام راﺳﺘﲔ ،ﻓﺮﯾﱪز راﺳﺘﲔ ،ﺧﺮدﻣﻨﺪ ﺣﺎجﺑﺎﺷﯽ ،ﺳﯿﻒزاده و ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﻈﯿﻤﯽ »ﯾﮑﯽ از

ﻫﻤﺮاﻫﺎن آﻗﺎی ذوﺷﺮاﻓﺘﲔ« و ﻫﻤﺴﺮﻫﺎی آﻗﺎﯾﺎن ﺑﻬﺮام راﺳﺘﲔ و ذوﺷﺮاﻓﺘﲔ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ.
ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز و ﻗﺮاﺋﺖ ﻓﺎﺗﺤﻪ ،ﭘﻨﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺣﺎج آﻗﺎی ﻣﻠﮏﺻﺎﻟﺤﯽ ﻣﻨﺎﺟﺎﺗﯽ از وﺣﺸﯽ ﺑﺎﻓﻘﯽ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣَﻄﻠﻊ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﺪ:
اﻟﻬﯽ

ﺳﯿﻨﻪای

ده

آﺗﺶ

در آن ﺳﯿﻨﻪ دﱃ وان دل ﻫﻤﻪ ﺳﻮز

اﻓﺮوز

ﻫﺮآن دﻟﺮا ﮐﻪ ﺳﻮزی ﻧﯿﺴﺖ دل ﻧﯿﺴﺖ

دل اﻓﺴﺮده ،ﻏﲑ از آب وﮔﻞ ﻧﯿﺴﺖ

ﮐﺮاﻣﺖ ﮐﻦ دروﻧﯽ درد ﭘﺮورد

دﱃ دروی درون درد و ﺑﺮون درد

دﻟﻢ ﭘﺮ ﺷﻌﻠﻪ ﮔﺮدان ﺳﯿﻨﻪ ﭘﺮدود

ﺑﺮاه

اﯾﻦ

اﻣﯿﺪ

ﭘﯿﭻ

در

زﺑﺎﻧﻢ ﮐﻦ ﺑﻪ ﮔﻔﱳ آﺗﺶ آﻟﻮد

ﻣﺮا ﻟﻄﻒ ﺗﻮ ﻣﯿﺒﺎﯾﺪ دﮔﺮ ﻫﯿﭻ

ﭘﯿﭻ

آﻧﮕﺎه آﻗﺎی ﻋﻈﯿﻤﯽ ﻏﺰﱃ از ﺷﻤﺲ ﺗﱪﯾﺰی ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ .ﮔﻔﱳ اذان ،و ﺧﻮاﻧﺪن ﻓﺎﺗﺤﻪ اوّل و ﻓﺎﺗﺤﻪ ﺧﺘﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻌﻬﺪه
ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد.

ﮐﺸﻮر آﻟﻤﺎن

وﺳﻌﺖ آﻟﻤﺎن » «Allemagneدر ﻧﺘﯿﺠﻪ وﻗﻮع ﺣﻮادث و ﭘﯿﺸﺎﻣﺪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻫﻤﻮاره در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﲑ ﺑﻮده
اﺳﺖ؛ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول وﺳﻌﺖ آن  ۵۵۰ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﻣﺮﺑّﻊ ﺑﻮد وﱃ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﻣﺰﺑﻮر و

ﺷﮑﺴﺖ آﻟﻤﺎن ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺧﺎک آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﻠﮋﯾﮏ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﻟﻬﺴﺘﺎن داده ﺷﺪ و ﻣﺴﺎﺣﺖ آن ﺑﻪ
Dr. Winfried Hommens

۱۱۹
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 ۴۵۰ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﯾﺎﻓﺖ .در ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوّم وﺳﻌﺖ آن  ۸۰۰ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﻣﺮﺑّﻊ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ وﱃ

اﻣﺮوزه وﺳﻌﺖ آن اﻋﻢ از آﻟﻤﺎن ﻏﺮﺑﯽ و آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ و ﺳﺎر» «Sarreﺑﻪ  ۰۰۰/۳۵۵ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﻣﺮﺑّﻊ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

اﻗﻮام اوّﻟﯿﻪای ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد ﻣﺴﯿﺢ در ﺳﺮزﻣﲔ آﻟﻤﺎن ﺳﮑﻮﻧﺖ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮدﻧﺪ ﺳﻠﺘﻬﺎ » «Celtesﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ

ژرﻣﻦﻫﺎ از ﻃﺮف ﺟﻠﮕﻪﻫﺎی ﺷﻤﺎﱃ آﻟﻤﺎن را اﺷﻐﺎل ﮐﺮده و ﺗﺎ داﻣﻨﮥ ﮐﻮﻫﻬﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺮ ﻗﺴﻤﺖ

اﻋﻈﻢ آﻟﻤﺎن ﻣﺴﻠﻂّ ﺷﺪﻧﺪ.

ﻣﻘﺎرن ﻣﯿﻼد ﻣﺴﯿﺢ آﻟﻤﺎن اﻣﺮوزی ﻣﺴﮑﻦ اﻗﻮام ژرﻣﻦ » «Germainﺑﻮد ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺗﻤ ّﺪﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺤﺎﻟﺖ ﺑﺪوی
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ وﱃ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ روﻣﯿﻬﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻤ ّﺪن آﻧﻬﺎ ﺳﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻓﺮود آورده و ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﻗﻮاﻧﲔ

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ روﻣﯿﻬﺎ را اﻗﺘﺒﺎس ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

در ﻗﺮن ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺑﲔ اﻣﺮﭙاﻃﻮری آﻟﻤﺎن ﮐﻪ در اﯾﻨﻤﻮﻗﻊ دﭼﺎر ﻣﻠﻮکاﻟﻄﻮاﯾﻔﯽ ﺷﺪه ﺑﻮده؛ ﺑﺎ ﭘﺎپ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻇﻬﻮر ﻣﺬﻫﺐ
ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن اﺧﺘﻼف ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ و در ﺳﺎل  ۱۵۵۵آزادی ﻣﺬﻫﺐ در آﻟﻤﺎن اﻋﻼم ﮔﺮدﯾﺪ.

وﯾﻠﻬﻠﻢ اوّل ﭘﺎدﺷﺎه ﭘﺮوس » «Prusseﮐﻪ ﮐﺸﻮر او ﺟﺰﺋﯽ از آﻟﻤﺎن ﺑﻮد؛ ﺑﺮای ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن دﺳﺖ دوﻟﺘﻬﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ و

ﺗﺸﮑﯿﻞ دوﻟﺖ واﺣﺪ و ﻣﺴﺘﻘﻞ آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺻﺪر اﻋﻈﻢ ﺧﻮد ﺑﻪ ﯾﺎری ﻣﺮدم اﺳﺘﻘﻼلﻃﻠﺐ آﻟﻤﺎن ﻗﯿﺎم ﮐﺮد و ﭘﺲ

از ﺟﻨﮕﻬﺎی ﺧﻮﻧﲔ ﺑﺎ داﻧﻤﺎرک ،اﺗﺮﯾﺶ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ آراء ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ اﻣﺮﭙاﻃﻮری آن ﮐﺸﻮر اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ .در
زﻣﺎن وﯾﻠﻬﻠﻢ دوم ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اوّل آﻏﺎز ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺳﺮﺑﺎزان آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺷﮑﺴﺖﺧﻮرده و وﯾﻠﻬﻠﻢ اﻣﺮﭙاﻃﻮری
اﺳﺘﻌﻔﺎ داده و ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻫﻠﻨﺪ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺷﺪ .در ﭼﻨﲔ ﻣﻮﻗﻊ ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از ﻣﺮدم آﻟﻤﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮده و ﺑﺎﻻﺧﺮه

ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﻬﻮری را در آن ﮐﺸﻮر ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
در ﺳﺎل  ۱۹۳۹ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوّم ﺷﺮوع ﺷﺪ ،ﻫﯿﺘﻠﺮ رﻫﱪ آﻟﻤﺎن در ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی :ﻟﻬﺴﺘﺎن ،اﺗﺮﯾﺶ،

ﺑﻠﮋﯾﮏ ،ﻫﻠﻨﺪ ،و ﻓﺮاﻧﺴﻪ را ﺑﺘﺼ ّﺮف درآورد و ﺑﻪ ﺷﻮروی ﻟﺸﮕﺮﮐﺸﯿﺪ .ﻣﺘﻔﻘﲔ در ﺳﺎل  ۱۹۴۵آﻟﻤﺎن را از ﭘﺎ درآورده
آﻧﺮا اﺷﻐﺎل ﮐﺮدﻧﺪ.
آﻟﻤﺎن ﻏﺮﺑﯽ
در ﺳﺎل  ۱۹۴۹ﭘﺲ از ﺻﺪور اﻋﻼﻣﯿّﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺘّﺤﺪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ،اﻧﮕﻠﯿﺲ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮐﺸﻮری از اﻟﺤﺎق ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺷﻐﺎﱃ

اﯾﻦ دول ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آن ﺗﺪوﯾﻦ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻓﺪرال » «Federalآﻟﻤﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ .رﺋﯿﺲ
ﺟﻤﻬﻮر ﻫﺮ ﭘﻨﺠﺴﺎل ﯾﮑﺒﺎر اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮد و ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻣﺮﮐﺐ از دو ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺖ :ﯾﮑﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻮﻧﺪﺳﺘﺎگ

» «Bundestagﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن آن ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﯾﮑﺒﺎر از ﻃﺮف ﻣﺮدم اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و دﯾﮕﺮی ﺑﻮﻧﺪس رات

» «Bundesratﯾﻌﻨﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن آن از ﻃﺮف ﺣﮑﻮﻣﺘﻬﺎی ﻣﺘّﺤﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و ﺗﻌﯿﲔ ﺻﺪر
اﻋﻈﻢ از ﻃﺮف رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺎ ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ ﺑﻮﻧﺪﺳﺘﺎگ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﺮدد .وﺳﻌﺖ آﻟﻤﺎن ﻏﺮﺑﯽ در ﺣﺪود  ۲۴۸ﻫﺰار
ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﻣﺮﺑّﻊ و ﺟﻤﻌﯿّﺖ آن ﻧﺰدﯾﮏ  ۵۸ﻣﯿﻠﻮن ﻧﻔﺮ اﺳﺖ .ﻣﺮدم آﻟﻤﺎن از ﻧﮋاد ژرﻣﻦ و ﭘﲑو دﯾﻦ ﻣﺴﯿﺢ و ﺑﯿﺸﱰ از
ﻧﺼﻒ ﻣﺮدم ﻃﻔﺪار ﻣﺮام ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن و ﺟﻤﻌﯽ ﻫﻢ ﭘﲑو ﻣﺬﻫﺐ ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻗﺒﻞ از ﺟﻨﮓ ﺑﲔاﻟﻤﻠﻞ دوم » «۱۹۴۵-۱۹۳۹ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ آﻟﻤﺎن ﺷﻬﺮ ﺑﺮﻟﲔ » «Berlinﺑﻮد وﱃ ﭘﺲ از ﺗﻘﺴﯿﻢ آﻟﻤﺎن

ﭼﻮن ﺷﻬﺮ ﺑﺮﻟﲔ در آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ ﺷﻬﺮ ﺑﻦ » «Bonnرا ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺘﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

ﺑﻦ ﺷﻬﺮﮐﻮﭼﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ آن از  ۱۵۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و در ﺣﻮزهٔ رود راﯾﻦ » «Rheinﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ

اﺳﺖ .ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﻬﻢ آﻟﻤﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻫﺎﻣﺒﻮرگ » ،«Hambourgﻣﻮﻧﯿﺦ » ،«Munchenﮐﻠﻦ ،اﺳﻦ

» ،«Essenﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت » «fRANKFURTو دوﺳﻠﺪرف» .«Dusseldorf

واردات آﻟﻤﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﻏﻼت ،ﻟﺒﻨﯿّﺎت ،ﮐﺎﮐﺎﺋﻮ ،ﺧﺸﮑﺒﺎر ،ﭘﺸﻢ ،ﭘﻨﺒﻪ ،ﮐﺎﺋﻮﭼﻮ ،ﻧﻔﺖ ،آﻫﻦ ،ﭘﻮﺳﺖ و ﻏﲑه
۱۲۰

ﺻﺎدرات آﻟﻤﺎن ﻏﺮﺑﯽ از زﻏﺎلﺳﻨﮓ ،ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت ﻓﻠﺰّی و ﺷﯿﻤﯿﺎﺋﯽ ،ﭘﺎرﭼﻪ و ﻏﲑه.
آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ

ﺟﻤﻬﻮری ﺗﻮدهای آﻟﻤﺎن ﺷﺎل ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺷﻐﺎﱃ ﺷﻮروی ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ دوّم ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۴۹ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ.
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آن ﻧﯿﺰ در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﮔﺮدﯾﺪ .وﺳﻌﺖ آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ ۱۰۷

ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﺑﻪ و ﺟﻤﻌﯿﺖ آن ﺣﺪود  ۱۶ﻣﯿﻠﻮن ﻧﻔﺮ اﺳﺖ .ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﺷﻬﺮ ﺑﺮﻟﲔ و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﻬﻢ آن
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻟِﯿـْﭙﺰﯾﮓ » «Leipzigدِرِﺳْﺪِن » «Dresdenﻣﺎﮔﺪﺑﻮرگ » .«Magdebourgﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪهٔ ﻣﻮﺳﺴﺎت

ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ دوﻟﺖ در آﻣﺪه ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﭘﺎرﭼﻪﺑﺎﻓﯽ ،ﮐﺎﻏﺬﺳﺎزی ،ﺧﻤﲑ ﭼﻮب ،ﻇﺮوف ﭼﯿﻨﯽ ،ذ ّرهﺑﲔ

ﺳﺎزی و ﺑﻠﻮرﺳﺎزی و ﻏﲑه.

ﺻﺎدرات ﻋﻤﺪه آن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﻣﺎﺷﲔ آﻻت وﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﺋﯽ و وادرات آن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﻣﻮادﻏﺬاﺋﯽ ،ﻣﻮاد
ﻣﻌﺪﻧﯽ ،ﻣﻮاد اوّﻟﯿﻪ ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﯽ و ﻣﺸﺎﺑﻪ آن.

ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺴﻮی ﻫﺎﻣﺒﻮرگ
ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ و ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮان و ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در ﻣﻐﺎزه آﻗﺎی ذواﻟﺸﺮاﻓﺘﲔ ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۷ﺻﺒﺢ ﺑﺎﺗﻔّﺎق ﺟﻨﺎب

آﻗﺎی راﺳﺘﲔ و آﻗﺎی ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺤﯽ در ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ آﻗﺎی ذوﺷﺮاﻓﺘﲔ ﺑﻤﻘﺼﺪ ﻫﺎﻣﺒﻮرگ
ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ.
ﻫﻮا را ﻣﻪ ﻏﻠﯿﻈﯽ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﱰی ﻗﺎﺑﻞ رؤﯾﺖ ﺑﻮد .ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻣﺴﺎﻓﺖ  ۲۷۵ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ را ﺗﺎ
ﯽ ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ ﺣﺎج آﻗﺎی ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﻏﺰﱃ از وﺣﺸﯽ ﺑﺎﻓﻘﯽ را ﭼﻨﲔ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ:
ﻫﺎﻣﺒﻮرگ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد .ﭘﺲ از ﻃ ّ
ﻣﺎ

ﻣﺴﺘﻐﻨﯽ اﺳﺖ از ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﮔﺪای ﻋﺸﻖ

و ﮔﺪاﺋﯽ

در

دوﻟﺘﺴﺮای

ﻋﺸﻖ

ﻋﺸﻖ و اﺳﺎس ﻋﺸﻖ ﻧﻬﺎﻧﺪ ﺑﺮ دوام

ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻠﻞ ﭘﺬﯾﺮ ﻧﮕﺮدد ﺑﻨﺎی ﻋﺸﻖ

ﮔﻮ ﺧﺎک ﺗﲑه زرﮐﻦ و ﺳﻨﮓ ﺳﯿﺎه ﺳﯿﻢ

آﻧﮑﺲ ﮐﻪ ﯾﺎﻓﺖ آﮔﻬﯽ از ﮐﯿﻤﯿﺎی ﻋﺸﻖ

اﯾﻦ را ﮐِﺸﺪ ﺑﻮادی و آﻧﺮا ﺑﺮد ﺑﮑﻮه

زﯾﻨﻬﺎ ﺑﺴﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺑﻮد اﻗﺘﻀﺎی ﻋﺸﻖ

ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪای زدوام و ﺑﻘﺎی ﻋﺸﻖ

آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻧﺎم آب ﺑﻘﺎ وﺿﻊ ﮐﺮدهاﻧﺪ

ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻪ اﺗّﺤﺎد ﺑﻮد اﻧﺘﻬﺎی ﻋﺸﻖ

ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺤﻮ ﮐﺮد در آﺗﺶ وﺟﻮد ﻋﺸﻖ

ﯾﮏ ﮔﺎم ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ و ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻪ ﭘﺎی ﻋﺸﻖ

وﺣﺸﯽ ﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪ ره از ﯾﺎر ﺳﻮی ﯾﺎر

ﮔﺎﻫﮕﺎﻫﯽ ﻓﺸﺮدﮔﯽ ﻣﻪ ﮐﻤﱰ ﺷﺪه و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﻗﺮص آﻓﺘﺎب را ﺑﻪ ﺑﯿﻨﯿﻢ .ﺟﻨﮕﻞﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﮐﺎج ﮐﻪ ﺷﺒﻨﻢ و
ﺳﺮدی ﻫﻮا ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮف آﻧﻬﺎ را ﺳﻔﯿﺪ ﭘﻮش ﮐﺮده ﺑﺼﻮرت ﻣﻨﻈﻤﯽ در دوﻃﺮف اﺗﻮﺑﺎن ﻣﻨﺎﻇﺮ ﻓﺮحﺑﺨﺶ و زﯾﺒﺎﺋﯽ
ﺑﻮﺟﻮد آورده ﺑﻮدﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺴﻤﻪ ﭘﺮواﻧﻪ ،اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﭘﺎره ﺷﺪ؛ از درﯾﭽﮥ ﺗﻠﻔﻦ ﮐﻨﺎر اﺗﻮﺑﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﯾﻢ و ﺑﺎ

ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﻠﯿﺲ ﭘﺲ از ﺑﯿﺴﺖ دﻗﯿﻘﻪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻣﺠﻬّﺰی ﮐﻪ داﺧﻞ آن ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﲑﻧﺪه و ﺗﻤﺎم ﻟﻮازم ﺗﻌﻤﲑ و

اﺣﺘﯿﺎج اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺑﻮد رﺳﯿﺪ .ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺰﻧﺪ ﺗﺴﻤﻪ ﭘﺮواﻧﻪ را ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﺮد و ﻓﻘﻂ ﻗﯿﻤﺖ آﻧﺮا

درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮد و آب ﻣﺎﺷﲔ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮد .آﻗﺎی ذوﺷﺮاﻓﺘﲔ ﺑﺠﺎی ﺳﻪ ﻣﺎرک ﮐﻪ او ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﺮد ﻫﻔﺖ ﻣﺎرک

ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻬﺎر ﻣﺎرک ﻫﻢ اﻧﻌﺎم داد .دراﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮا ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮد ﺑﻮد و اﻣﮑﺎن ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺧﺎرج
اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ اﯾﺴﺘﺎد .در ﺑﻌﻀﯽ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎ ﮐﻪ اﺗﻮﺑﺎن ارﺗﻔﺎع ﺑﯿﺸﱰی داﺷﺖ ،ﻧﺮدهﻫﺎی آﻫﻨﯽ و ﯾﺎ ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮدن .در

ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ  ۲۲۸ﻣﻘﺎﺑﻞ رﺳﺘﻮران ﺳِﯽ ﻫِﯽ زِن » «Sihisenﮐﺴﺮی ﺑﻨﺰﯾﻦ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ را ﺗﺎﻣﲔ ﻧﻤﻮده و ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ

اﺳﱰاﺣﺖ و ﭼﺎی ﺻﺮف ﺷﺪ .رﺳﺘﻮران ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﻈّﻢ و ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺑﻮد .در ﮔﻮﺷﮥ ﺳﻘﻒ ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺳﺒﯽ را در ﺣﺎل دوﯾﺪن
۱۲۱

ﻻ
ﻧﻘّﺎﺷﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺣﻀﺮت آﻗﺎ و ﺣﺎج آﻗﺎی راﺳﺘﲔ و ﺣﺎج آﻗﺎی ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺤﯽ در ﻃﻮل ﻣﺴﺎﻓﺮت ،ﺷﲑ را ﻣﻌﻤﻮ ً
ﻫﻤﺮاه ﭼﺎی ﻣﯽدادﻧﺪ ﻣﯿﻞ ﻧﻤﯽﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺷﻮﺧﯽ وﮔﺎﻫﯽ ﺑﻄﻮر ﺟﺪی ﻫﻤﻪ ﺷﲑﻫﺎ را ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﺪم؛

ﺑﺨﺼﻮص در اروﭘﺎ ﻟﺒﻨﯿّﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ وﺟﻮد دارد .از رﺳﺘﻮران ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎران ﺑﺎ داﻧﻪﻫﺎی درﺷﺖ ﻣﯽﺑﺎرﯾﺪ و در

دوﻃﺮف اﺗﻮﺑﺎن ﺟﻨﮕﻠﻬﺎی ﺳﺮﺳﺒﺰﮐﺎج ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .در ﻓﺎﺻﻠﻪ  ۲۵۱ﮐﯿﻠﻮﻣﱰی ﻣﻮﻧﺴﱰ زﻣﲔ و ﭼﻤﻨﻬﺎ را ﺑﮑﻠﯽ

ﺑﺮف ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺑﻮد .و از ﻫﻮا ﻫﻢ ﺑﺮف ﻣﯽﺑﺎرﯾﺪ و ﺑﺮﻓﻬﺎی روی درﺧﺘﺎن ﮐﺎج ﻣﻨﻈﺮهٔ زﯾﺒﺎﺋﯽ را ﺑﻮﺟﻮد آورده ﺑﻮدﻧﺪ.
در ﺣﻮاﱃ ﺑﻨﺪر ﻫﺎﻣﺒﻮرگ ﺟﻨﮕﻠﻬﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ وﺳﯿﻌﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ.

در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻫﺎﻣﺒﻮرگ وﺳﻂ اﺗﻮﺑﺎن ﻧﺮدهٔ ﺑﻠﻨﺪی ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ و ﭘﻞ ﻋﻈﯿﻤﯽ در اوّل ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻣﺒﻮرگ ﺑﺮ روی رودی ﮐﻪ

ﺑﺪرﯾﺎ ﻣﯽرﯾﺨﺖ اﺣﺪاث ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد .داﺧﻞ ﺷﻬﺮ از دو ﻃﺮف ﺧﯿﺎﺑﺎن؛ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎی ﺳﻮاری وﮐﺎﻣﯿﻮنﻫﺎ و در وﺳﻂ
ﺗﺮاﻣﻮای ﺑﺮﻗﯽ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ .ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺑﺰرگ و ﻣﻔﺼّﻞ راه آﻫﻦ ﺗﻮ ّﻗﻒ ﮐﺮدﯾﻢ .درا ﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ وﺳﺎﺋﻂ

ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﱰوﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪّدی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد داﺷﺖ ﻫﻨﻮز ﻫﻮا ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮد ﺑﻮد و ﺑﺎران ﺷﺪﯾﺪ ﻣﯽﺑﺎرﯾﺪ .ﯾﺎزده ﺻﺒﺢ را

ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد .ﺣﺪود ﭼﻬﻞ دﻗﯿﻘﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺷﺪﯾﻢ آﻗﺎی ﻣﲑی ،ﻣﯿﺰﺑﺎن را ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮدﯾﻢ و ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل
اﯾﺸﺎن رﻓﺘﯿﻢ ﻣﻨﺰل ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ در ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ و در دو ﻃﺮف ﺑﺎﻏﭽﻪ وﺳﯿﻊ و داﺧﻞ ﻣﻨﺰل ﻧﯿﻢﻃﺒﻘﻪ ﺟﻠﻮی ﺳﺮﺳﺮا

ﺗﺨﺘﻪﮐﺸﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﭘﺲ از ﻣﻼﻗﺎت آﻗﺎﯾﺎن ﻣﲑی و ﺑﺮادران ﺳﻌﺎدت و ﺻﺮف ﭼﺎی ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﺎزدﯾﺪ ،ﻋﺎزم ﻣﺴﺠﺪ
ﻣﺴﻠﻤﲔ ﻫﺎﻣﺒﻮرگ ﺷﺪﯾﻢ.

ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺴﻠﻤﲔ در ﻫﺎﻣﺒﻮرگ
۱٤۱

ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺴﻠﻤﲔ در ﺑﻬﱰﯾﻦ ﻧﻘﻄﮥ ﻫﺎﻣﺒﻮرگ ﺑﻨﺎم »ﺷﻮﻧﻪ اوﺳﯿﺴﺖ آﻟﱰ«

اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ﺑﻨﺎم آﻗﺎی ﻫﻤﺪاﻧﯿﺎن اﺑﺘﯿﺎع ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

واﻗﻊ ﺷﺪه و زﻣﲔ آﻧﺮا ﯾﮑﻨﻔﺮ ﺗﺎﺟﺮ

در ﻃﺒﻘﻪ دوّم ﻣﺴﺠﺪ دﻓﱰ ﻣﻨﻈّﻤﯽ وﺟﻮد دارد .آﻗﺎی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤّﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﺣﻀﺮت آﻗﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ در دﻓﱰ ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ؛ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻫﺴﺘﻢ و ﺑﺴﯿﺎر اﻫﻤﯿّﺖ دارد ﮐﻪ در اروﭘﺎ و ﺷﻬﺮ

ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺎﻣﺒﻮرگ ﻣﺴﺠﺪ اﺳﻼﻣﯽ وﺟﻮد دارد و ﻣﻦ اﻣﺮوز ﺻﺒﺢ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدم ﮐﻪ در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﮥ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻫﺎﻣﺒﻮرگ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻢ و از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺑﯿﺸﱰی ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ«.
آﻗﺎی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺿﻤﻦ ﻗﺪرداﻧﯽ و ﺗﺸﮑّﺮ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺑﻨﺪه ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺧﺪاﺳﺖ ،ﭼﻮن

ﺷﻤﺎ ﺑﺮای رﺿﺎی ﺧﺪا ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﺧﺪا آﻣﺪهاﯾﺪ و ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺘﺸﮑّﻞ
داﻧﺸﺠﻮﺋﯽ در اروﭘﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺳﻼم و ﻫﺪاﯾﺖ اﻓﮑﺎر داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻧﻤﻮدهاﯾﻢ و ﺧﻮد آﻧﻬﺎ ﻣﺘﺤ ّﻤﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ

ﻧﺸﺮّﯾﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ دراﯾﻨﺠﺎ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ اﻓﺮاد ﯾﺎ دﺳﺘﻪﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﻟﺒﺎس ﻣﺬﻫﺐ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺣﻘﯿﻘﺖ
اﺳﻼم را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ دﯾﮕﺮی ﺟﻠﻮه دﻫﻨﺪ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ زﯾﺮا ﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﺸﺮ ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺳﻼﻣﯽ ذﻫﻦ اﻓﺮاد را ﺣﺘﯽاﻻﻣﮑﺎن روﺷﻦ
ﻣﯽﻧﻤﺎﺋﯿﻢ.

ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺴﺠﺪ رﻓﺘﯿﻢ؛ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ را آﻗﺎی ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ روحاﻻﻣﲔ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭼﻮن ﺑﻨﺎی
ﻣﺴﺠﺪ و ﻣﺤﺮاب ﺑﺎﺗﻤﺎم ﻧﺮﺳﯿﺪه؛ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ را در آن ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .اﺑﺘﺪا آﻗﺎی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ دو رﮐﻌﺖ

ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﻨﺪﻧﺪ؛ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ و ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﻫﻢ دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﺗﺤ ّﯿﺖ ﻣﺴﺠﺪ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ .آﻧﮕﺎه آﻗﺎی ﻋﻤﺎدی ﮐﻪ ﺟﻮان
ﻣﺘ ّﺪﯾﻦ وﻣﻌﺘﻘﺪی ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ اذان ﮔﻔﺖ و ﺑﻌﺪ از آن آﻗﺎی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ در ﺧﻄﺒﮥ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻌﺪ از ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎی

ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺻﻠﻮات ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ )ص( و آل او در ﺧﻄﺒﮥ اوّل آﯾﻪﻫﺎی  ۱۰۲و  ۱۰۳ﺳﻮرهٔ ﻧﺴﺎء را ﺗﻼوت ﻧﻤﻮد ﺑﺪان
. Schone Aussicht Alster

۱۲۲
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ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺟﻬﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و ﺣﺘﯽّ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺟﺎزه ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ در ﺣﺎل ﻧﻤﺎز ﻫﻢ ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺎﺷﻨﺪ و
در ﺧﻄﺒﮥ دوّم ﺑﻌﺪ از ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎی ﭘﺮوردﮔﺎر و درود ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﱪﮔﺮاﻣﯽ ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﺷﺮوﺣﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ» :ﻫﺪف
ﭘﯿﺎﻣﱪ اﮐﺮم ﺑﺮﻗﺮاری ﺻﻠﺢ ﮐﺎﻣﻞ در زﯾﺮﮐﻠﻤﮥ ﻣﻘﺪّﺳﻪ ﻻ اﻟﻪ اﻻّ اﻟﻠّﻪ و دﺳﺘﻮرات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ «.ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ﺑﻪ

ﻣﻨﺰل آﻗﺎی ﻣﲑی ﺧﻮاﻫﺮ زاده و داﻣﺎد ﺣﺎج ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ روحاﻻﻣﲔ رﻓﺘﯿﻢ.

آﻗﺎی ﻣﲑی و ﻫﻤﺴﺮش ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﻣﺤ ّﺒﺖ ﻏﺬای اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ازﮔﻮﺷﺖ ذﺑﺢ ﺷﺪه اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻣﺒﻮرگ ﺗﻬﯿّﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد

ﻣﻬﯿﺎ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ -ﺑﻌﺪ از ﺻﺮف ﻧﺎﻫﺎر و ﮐﻤﯽ اﺳﱰاﺣﺖ ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻬﺎر و ﻧﯿﻢ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ در ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ و
ﺣﺎج آﻗﺎی راﺳﺘﲔ ﺑﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ آﻗﺎی ﻣﲑی ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺷﲑ و ﺧﻮرﺷﯿﺪﮐﻪ ﮐﻤﱪ ﺑﻨﺪ ﻃﺒﯽ ﻣﯽﻓﺮوﺧﺖ رﻓﺘﯿﻢ و ﭼﻨﺪ
ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪﯾﻢ -ﺟﻤﻌﯿّﺖ ﻫﺎﻣﺒﻮرگ در ﺣﺪود دوﻣﯿﻠﻮن و دوﯾﺴﺖ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻬﻤﱰﯾﻦ ﺷﻬﺮ آﻟﻤﺎن و ﯾﮏ

ﺑﻨﺪر ﻣﻌﺮوف ﺑﲔاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪود ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ در زﻣﺎن ﺟﻨﮓ ﺑﺎرﮔﲑی ﻣﯽ ﮐﺮده و اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ در
ﺣﺪود ﭼﻬﻞﻫﺰار ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ در ﺑﻨﺪر ده ﮐﯿﻠﻮﻣﱰی ﻫﺎﻣﺒﻮرگ ﺑﺎرﮔﲑی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .در آﻟﻤﺎن ﻫﺮ ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﭘﺎﻧﺼﺪ

ﻫﺰار ﺟﻤﻌﯿّﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ دارای ﻣﱰو ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﺸﻐﻮل ﺣﻔﺮ ﺗﻮﻧﻞ در زﯾﺮ درﯾﺎﭼﮥ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮای ﻋﺒﻮر

ﻣﱰو ﻫﺴﺘﻨﺪ.

دراﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ در ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻣﺒﻮرگ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺸﺪّت ﺑﺮف ﻣﯽ ﺑﺎرﯾﺪ .ﻣ ّﺪت زﯾﺎدی در ﮐﻨﺎر درﯾﺎﭼﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
ﺑﮕﺮدش ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ .ﺳﺎﻋﺖ  ۵ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﺑﻘﺪری اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣ ّﺪﺗﯽ ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﮐﺎرل

ﺷﺘﺎد » «Karlstadرﺳﯿﺪﯾﻢ .اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺑﻘﺪری ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺷﺶ ﻃﺒﻘﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه را ﺑﺎ

ﭘﻠّﻪﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﺋﲔ ﻣﯽروﻧﺪ در ﻃﺒﻘﮥ ﭘﻨﺠﻢ ﺳﯿﻨﯽﻫﺎ -ﮐﺎﺳﻪﻫﺎ و اﻧﻮاع ﻟﻮازم ﭼﻮﺑﯽ ﻋﺎﱃ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻇﺮﯾﻒ ﻫﻢ
ﺑﻮدﻧﺪ وﺟﻮد داﺷﺖ .ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺑﺮﺳﻢ ﯾﺎدﺑﻮد ﻟﻮازم ﻣﻨﺰل ﺗﻬﯿّﻪ ﮐﺮدﻧﺪ – آﻧﮕﺎه ازﮐﻨﺎر درﯾﺎﭼﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺖ و ﺑﻤﻨﺰل آﻗﺎی

ﻣﲑی رﻓﺘﯿﻢ و در آﻧﺠﺎ ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء را ﺑﻪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ اﻗﺘﺪا ﮐﺮدﯾﻢ -ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﯾﮏ ﺟﻮان ﺗﱪﯾﺰی ﺑﻨﺎم

رﺟﯿﻞ ﺑﺮای ﺷﺎم دﻋﻮت ﻧﻤﻮده ﺑﻮد وﱃ ﭼﻮن ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺷﺎم ﻣﯿﻞ ﻧﻤﯽﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺑﻪ اﺳﱰاﺣﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ؛ در ﺧﺪﻣﺖ
ﺣﺎج آﻗﺎی راﺳﺘﲔ ﺑﺎﺗﻔّﺎق آﻗﺎی ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﺑﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ آﻗﺎی ذوﺷﺮاﻓﺘﲔ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ دﯾﮕﺮ ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻣﺒﻮرگ

ﻋﺰﯾﻤﺖ ﮐﺮدﯾﻢ -ﭘﺲ از ﻃﯽ ﯾﮑﯽ دو ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﯾﮑﯽ از ﭼﺮﺧﻬﺎی اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﭘﻨﭽﺮ ﺷﺪ -ﭼﻮن ﺳﺎﻋﺖ  ۹ﺷﺐ ﻫﻤﻪ

ﭘﻨﭽﺮﮔﲑﻫﺎ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺑﻮد در ﻫﻮای ﺳﺮد ﮐﻪ ﺑﺎد ﺷﺪﯾﺪی ﻣﯽوزﯾﺪ و ﺑﺮف ﻫﻢ ﻣﯽﺑﺎرﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭼﺮخ اﻗﺪام و ﭘﺲ از
ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻼش ﭼﺮخ را ﻋﻮض ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﻪ ﻣﻨﺰل آﻗﺎی رﺟﯿﻞ رﻓﺘﯿﻢ .ﺑﻌﺪ از ﺻﺮف ﺷﺎم ﺑﻌﻠّﺖ ﺑﺮف و ﺑﺎران ﺷﺪﯾﺪ

ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ را ﮔﻢ ﮐﺮدﯾﻢ -ﭼﻨﺪ ﺧﯿﺎﺑﺎن را ﻋﻮﺿﯽ رﻓﺘﯿﻢ و ﺑﺎﻻﺧﺮه در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ﯾﺎزده ﻣﻨﺰل را ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﯾﻢ .آﻗﺎی
ﻣﲑی ﻫﻨﻮز اﺳﱰاﺣﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻣﺎ را ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ .ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ اﺳﱰاﺣﺖ ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ.

ﻋﺰﯾﻤﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻟﲔ
»ﺷﻨﺒﻪ «۴۹/۱/۲۲

ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ را در ﻃﺒﻘﮥ دوّم ﻣﻨﺰل آﻗﺎی ﻣﲑی ﺑﻪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ اﻗﺘﺪا ﮐﺮدﯾﻢ .ﺳﺤﺮﮔﺎه ﺑﺮف ﺷﺪﯾﺪی ﻣﯽﺑﺎرﯾﺪ ﺑﻨﺤﻮی ﮐﻪ
زﻣﲔ را ﮐﺎﻣﻼً ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪه ﺑﻮد ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً داﺧﻞ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮف زﯾﺎد دوام ﯾﺎﺑﺪ؛

وﱃ آﻧﻘﺪر ﻃﻮﻓﺎن و ﺑﺎد و ﺑﺮف ﺷﺪت داﺷﺖ ﮐﻪ روی زﻣﲔ و درﺧﺘﺎن ﮐﺎﻣﻼ از ﺑﺮف ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز
ﺻﺒﺢ و ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۸ﺻﺒﺢ در ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ و ﻣﻌﯿّﺖ ﺣﺎج آﻗﺎی راﺳﺘﲔ و آﻗﺎﯾﺎن ﻣﻠﮏ

ﺻﺎﻟﺤﯽ ،ﺳﻌﺎدت و ﻣﲑی ﺑﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ آﻗﺎی ذوﺷﺮاﻓﺘﲔ از ﺟﻠﻮی ﭘﺎرک ﺷﻬﺮ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮدﯾﻢ .ﯾﮑﺒﺎر ﺑﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ دور
درﯾﺎﭼﻪ ﮔﺮدش ﮐﺮدﯾﻢ .در ﯾﮏ ﻃﺮف ﻗﻄﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ و در ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺗﺮاﻣﻮای ﺑﺮﻗﯽ ﻋﺒﻮر ﻣﯽ ﮐﺮد .از ﻣﻘﺎﺑﻞ

ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺑﯿﺴﻤﺎرک ﮔﺬﺷﺘﯿﻢ ،آﻧﮕﺎه ﺟﻠﻮی ﺗﻮﻧﻞ اِﻟﺐ » «Elbeﮐﻪ از زﯾﺮ رود اﻟﺐ ﻣﯽ ﮔﺬرد رﻓﺘﯿﻢ .اﺑﺘﺪا وارد
۱۲۳

ﻣﺤﻔﻈﻪای ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ دو اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻣﺎ در آن ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺖ »اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ آﻗﺎی ﻣﲑی و ذوﺷﺮاﻓﺘﲔ«؛ ﺑﻌﺪ آﺳﺎﻧﺴﻮر ﺣﺪود
ﭘﻨﺠﺎه ﻣﱰ ﭘﺎﺋﲔ رﻓﺖ ،درب ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺑﺎز ﺷﺪ و ﻣﺎ در زﯾﺮ رود ﺑﺤﺮﮐﺖ در آﻣﺪﯾﻢ .دو ﻃﺮف ﺗﻮﻧﻞ ﺑﺎ ﺳﻨﮓ ﻣﺮﻣﺮ و

ﺳﯿﻤﺎن و ﺑﺘﻮن آرﻣﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﻈّﻤﯽ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه و در ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻘﻒ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﭼﺮاﻏﻬﺎی ﭘﻮر ﻧﻮر ﻣﺤ ّﻮﻃﻪ ﮐﺎﻣﻼ روﺷﻦ

ﺷﺪه ﺑﻮد .ﭘﺲ از ﻃﯽ  ۵۰۰ﻣﱰ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎ ﻣﺠﺪدا در ﯾﮏ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺑﺮﻗﯽ ﺟﺎ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و آﺳﺎﻧﺴﻮر آﻧﻬﺎ را ﺑﺎﻻ ﺑﺮد و

درب ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺑﺎز ﺷﺪ و از آن ﺧﺎرج ﺷﺪﯾﻢ و ﺟﻠﻮی ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﺳﺎزی ﺳﺮ در آوردم.

ﭘﺲ از ﻣ ّﺪﺗﯽ ﮔﺮدش و ﺗﻤﺎﺷﺎی ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی ﺑﺰرگ وﮐﻮﭼﮏ ﮐﻪ در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺮای ﺗﻌﻤﲑ ﭘﻬﻠﻮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ
ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .ﭘﺲ از ﺑﺎزدﯾﺪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﮔﻤﺮک ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﻣﺤﻔﻈﻪ و ﺣﺮﮐﺖ در

زﯾﺮ رود از ﻣﺤﻔﻈﻪ دﯾﮕﺮ ﺧﺎرج ﺷﺪﯾﻢ .ﭘﺲ از ﺣﺮﮐﺖ در ﮐﻨﺎر ﺑﻨﺪر در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﯽ از ﭘﻠﻬﺎی درﯾﺎﺋﯽ اﯾﺴﺘﺎدﯾﻢ.

ﻧﮕﺎرﻧﺪه و آﻗﺎی ﯾﻮﺳﻒ ﺳﻌﺎدت در ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ روی ﯾﮑﯽ از ﭘﻠﻬﺎ رﻓﺘﯿﻢ ﺑﺮف ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺷ ّﺪت ﻣﯽﺑﺎرﯾﺪ.
ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻋﺒﺎ را روی ﻋﻤﺎﻣﻪ ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .آﻗﺎی ﺳﻌﺎدت ﮐﻪ ﺑﺪون ﮐﻼه ﺑﻮد از ﻧﺴﯿﻢ ﺷﺪﯾﺪ درﯾﺎ و ﺑﺮف و ﺳﺮﻣﺎی
ﺳﺨﺖ ﺑﻪ ﺳﺘﻮه آﻣﺪه و ﺑﻪ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﺑﻨﻮﯾﺲ ﻣﻐﺰ ﺳﻌﺎدت در ﺣﺎل ﯾﺦ زدن اﺳﺖ!« ﺣﺎج آﻗﺎی راﺳﺘﲔ و

آﻗﺎی ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺤﯽ ،ذوﺷﺮاﻓﺘﲔ و ﻣﲑی ﺑﻌﻠّﺖ ﺳﺮﻣﺎی ﺷﺪﯾﺪ از اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺧﺎرج ﻧﺸﺪﻧﺪ«.

ﻣ ّﺪﺗﯽ در ﮐﻨﺎر ﭘﺎرﮐﻬﺎ و ﻣﻨﺎزل ﺑﺎﺷﮑﻮه ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر درﯾﺎ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﮔﺮدش ﮐﺮدﯾﻢ .در ﺑﲔ راه آﻗﺎی ﻣﲑی از

ﺧﻄﺮات وﻣﺼﺎﺋﺐ ﺟﻨﮓ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد و ﺳﺮﻋﺖ ﺳﺮﯾﻊ آﻟﻤﺎﻧﻬﺎ در ﺳﯽﺳﺎﻟﻪ اﺧﲑ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ داد ﮐﻪ

ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﻣﺼﯿﺒﺘﻬﺎی ﻫﯿﻮﻻی ﺷﻮم ﺟﻨﮓ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﻫﻤﭽﻨﲔ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﺣﺪود  ۵۵ﻣﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ از آﻟﻤﺎﻧﯿﻬﺎ و
ﻣﺮدم ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﻃﯽ ﺟﻨﮓ ﺑﲔاﻟﻤﻠﻞ دوم ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺳﺎﻋﺖ  ۳۰/۹ﺑﻮﻗﺖ ﻫﺎﻣﺒﻮرگ ﺑﻪ ﺑﺮج ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن رﺳﯿﺪﯾﻢ .اﺑﺘﺪا آﻗﺎی ﻣﲑی ﺑﻠﯿﻂ ورودی ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻬﺎی ﻫﺮ

ﺑﻠﯿﻂ دو ﻣﺎرک و ﻧﯿﻢ ﺑﻮد .ارﺗﻔﺎع ﺑﺮج  ۵/۲۷۱ﻣﱰ و رﺳﺘﻮران در ارﺗﻔﺎع  ۱۲۸ﻣﱰی ﻗﺮار دارد .ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ
آﺳﺎﻧﺴﻮر در ﻫﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ  ۶ﻣﱰ ﺑﻮد .اﺑﺘﺪا ﺑﻪ رﺳﺘﻮران رﻓﺘﯿﻢ .از ﻏﺮﻓﻪﻫﺎی ﻧﺰدﯾﮏ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﺎدﺑﻮد ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺨﺘﺼﺮی
ﻧﻤﻮده و ﺑﻌﺪ از ﻣ ّﺪﺗﯽ ﮔﺮدش از ﺑﺮج ﺧﺎرج ﺷﺪﯾﻢ .ﻣﺠﺪداق ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﻫﺎﻣﺒﻮرگ رﻓﺘﯿﻢ .آﻗﺎﯾﺎن دﮐﱰ ﺑﻬﺸﺘﯽ و

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ در دﻓﱰ ﻃﺒﻘﻪ اول ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:

»ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﻫﺎﻣﺒﻮرگ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮادی ﻣﺜﻞ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﱃ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺸﺮ

ﻣﺬﻫﺐ ﺟﻌﻔﺮی ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﻦ ﺣﺪود را ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺑﻪ اﯾﻤﺎن و اﺗﺤﺎد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ «.آﻗﺎی دﮐﱰ ﺑﻬﺸﺘﯽ

ﺿﻤﻦ ﺗﺸﮑﺮ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﻔﺼﻠﯽ اﯾﺮاد ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :دﯾﺮوز ﻣﻦ در ﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﺮای ﻋ ّﺪهای از آﻟﻤﺎﻧﻬﺎ

ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﻼم را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﺮدم ﭘﺲ از ﺳﺨﲊاﻧﯽ آﻧﻬﺎ ﺳﺆاﻻﺗﯽ ﮐﺮدﻧﺪﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﭘﺎﺳﺦ دادم و در ﺟﻮاب ﯾﮏ
ﺟﻮان ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻋﻠّﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﺴﺎد اﺧﻼق ﻫﺮوﺋﲔ و ﻣﻮادّ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم اﯾﻤﺎن ﻧﺪارﻧﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﯾﻦ

ﻫﻤﻪ ﻓﺴﺎد از ﺑﯽاﯾﻤﺎﻧﯽ ﻣﺮدم ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽﮔﲑد و ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﻗﺒﻮل ﮐﺮدﻧﺪ «.ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﻔﺼّﻠﯽ در
ﻣﻮرد ﺗﻌﺼّﺐ ﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺮای ﺣﻔﻆ واﻣﺮ و ﻧﻮاﻫﯽ اﻟٰﻬﯽ و اﺷﺎﻋﮥ ﻣﺬﻫﺐ ﺟﻌﻔﺮی و ﺑﻨﺎی ﻣﺴﺠﺪ و ذﺑﺢ اﺳﻼﻣﯽ

ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﺮﭘﺎ داﺷﱳ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻓﺮﻣﻮده و ﻣﺒﻠﻎ ﯾﮑﻬﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻣﺎرک ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺮﺣﻤﺖ
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ.

آﻧﮕﺎه ﯾﮑﺪوره ﻧﺸﺮﯾﺎت ﺑﻪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﺪ و دراﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺣﺪود  ۳۰/۱۱ﺑﻮد ﺿﻤﻦ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ

ﻣﺴﺠﺪ را ﺗﺮک ﻧﻤﻮدﯾﻢ .ﻧﺎﻫﺎر را در ﻣﻨﺰل آﻗﺎی ﻣﲑی ﺻﺮف ﻧﻤﻮدﯾﻢ .آﻗﺎی ﺑﺎﻗﺮ ﺳﻌﺎدت اﺧﻮی آﻗﺎی ﯾﻮﺳﻒ

ﺳﻌﺎدت ﻧﯿﺰ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ .ﻧﯿﻢﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺑﻄﺮف ﻓﺮودﮔﺎه ﻫﺎﻣﺒﻮرگ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ.

ﻣ ّﺪﺗﯽ در ﻓﺮودﮔﺎه ﺗﻮ ّﻗﻒ ﻧﻤﻮدﯾﻢ .ﺳﺎﻋﺖ ﯾﮏ و ﺑﯿﺴﺖ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد .وﻣﺴﺎﻓﺮان اﯾﻦ
ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ را اﻓﺮادی از ﻧﮋادﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺸﮑﯿﻞ داده ﺑﻮدﻧﺪ -ﻫﻮای ﻫﺎﻣﺒﻮرگ در ﺣﺪود ﺳﻪ درﺟﻪ ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺮ ﺑﻮد-
۱۲٤

در ﺻﻨﺪﻟﯿﻬﺎی ردﯾﻒ ﭘﻨﺞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ ﯾﮏ زن و ﻣﺮد ﭼﯿﻨﯽ ﺣﺪوداً ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎﻟﻪ ،و ﺑﻌﺪ ﻧﮕﺎرﻧﺪه و و
در وﺳﻂ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ و در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺣﺎج آﻗﺎی راﺳﺘﲔ و ﯾﮏ ﻣﺮد ﭼﯿﻨﯽ و در ردﯾﻒ ﭼﻬﺎرم ﺣﺎج آﻗﺎی ﻣﻠﮏ

ﺻﺎﻟﺤﯽ و آﻗﺎی ذوﺷﺮاﻓﺘﲔ ﻫﻢ در ﮐﻨﺎر ﯾﮏ ﻣﺮد ﭼﯿﻨﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ از ﻧﻮع ﺟِﺖ ﻣﺘﻌﻠّﻖ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎن

اﻣﺮﯾﮑﻦ » «Pan Americanو ﻣﺪت ﭘﺮواز ﺗﺎ ﺑﺮﻟﲔ ﻏﺮﺑﯽ  ۴۵دﻗﯿﻘﻪ ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺑﲔ ﻫﺎﻣﺒﻮرگ و ﺑﺮﻟﲔ ۲۸۰

ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ اﻋﻼن ﺷﺪه ﺑﻮد -ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ در ﯾﮏ ﺑﺴﺘﻪ ،ﺷﮑﻼﺗﻬﺎی ﮐﺎﮐﺎﺋﻮﺋﯽ آوردﻧﺪ و ﺑﲔ ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ

ﮐﺮدﻧﺪ.ﻣ ّﺪت ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﯿﺎن ﻣﻪ رﻗﯿﻖ زﻣﯿﻨﻬﺎی ﺑﺮﻟﻦ و ﺷﻬﺮ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﺪ -ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﺰﻣﲔ ﻧﺸﺴﺖ ﻋ ّﺪه

زﯾﺎدی ﺑﺎﺳﺘﻘﺒﺎل اﻃﻔﺎﱃ در ﺣﺪود  ۸اﱃ  ۱۲ﺳﺎل آﻣﺪه و ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﮔﻠﻬﺎی زرﺷﮑﯽ ﺑﺼﻮرت ﻏﻨﭽﻪ ﻧﯿﻢﺑﺎز آورده
ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺪﺳﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ ﮔﻞ ﻣﯽدادﻧﺪ ﭘﺲ از ﻟﺤﻈﻪای ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻓﺮودﮔﺎه آﻣﺪﯾﻢ ﺑﺪون ﺑﺎزرﺳﯽ ﺧﺎرج ﺷﺪﯾﻢ .آﻗﺎی
دﮐﱰ ﺑﺼﲑی ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل آﻣﺪﻧﺪ .ﺣﻀﺮت آﻗﺎ -ﺣﺎج آﻗﺎی راﺳﺘﲔ -آﻗﺎی ﻓﺮﯾﱪز راﺳﺘﲔ و ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺑﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ آﻗﺎی

دﮐﱰ ﺑﺼﲑی و ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺑﺎ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﭘﮕﯿﻨﺎ » «Peginaرﻓﺘﯿﻢ و در ﻃﺒﻘﻪ ﭼﻬﺎرم اﻃﺎق  ۴۲۷ﺣﻀﺮت آﻗﺎ و
ﻧﮕﺎرﻧﺪه و آﻗﺎﯾﺎن دﯾﮕﺮ در اﻃﺎﻗﻬﺎی ﺷﻤﺎره  ۴۰۳و  ۴۱۹ﺗﻮ ّﻗﻒ ﻧﻤﻮدﯾﻢ .ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ و ﻋﺼﺮ و ﺻﺮف ﭼﺎی ﺑﺎ
اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ ﺑﻄﺮف ﺑﺮﻟﲔ ﺷﺮﻗﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .راﻫﻨﻤﺎ ﻣﺴﲑ ﺧﻂ ﺳﲑ را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ ﺑﻪ ﺳﻪ زﺑﺎن ﺑﯿﺎن

ﻣﯽﮐﺮد -اﺑﺘﺪا از ﮐﻠﯿﺴﺎﺋﯽ ﻋﺒﻮر ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺟﻨﮓ وﯾﺮان ﺷﺪه ﺑﻮد و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﺰار ﻗﻄﻌﻪ ﺳﻨﮓ در اﻃﺮاف

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺧﺮاﺑﻪاش وﺟﻮد داﺷﺖ -اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎ را ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﻧﺸﺎﻧﻪای از ﺟﻨﮓ ﺑﺤﺎل ﺧﻮد ﮔﺬاردهاﻧﺪ.

در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺎرات ﺟﺪﯾﺪ ﺑﯿﺴﺖ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه؛ ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻬﺎی وﺳﯿﻊ و

ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮﻟﲔ اﺣﺪاث ﮔﺮدﯾﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺟﻨﮓ زده  ۲۹۰۸ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺰرگ ﻫﲊی
» «Art Galleriesو درﮐﻨﺎر ﺧﺮاﺑﻪﻫﺎی اﯾﺴﺘﮕﺎه راهآﻫﻦ ﺑﺰرگ ﺑﺮﻟﲔ ﻫﺘﻞ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻨﺎم اِﮐﺴِﻞ ﺳﯿﻮر »«Excelsior

ﺑﺎ ﻋﻈﻤﺖ و ﺷﮑﻮه ﺧﺎﺻّﯽ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه .در دو ﻃﺮف ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺧﺮاﺑﻪﻫﺎی ﺟﻨﮓ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﻗﯽ و ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺄﺛﺮ
اﻧﮕﯿﺰ ﺑﻮد.
ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﭼﻨﺪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻪ دوﯾﺴﺖ ﻣﱰی دﯾﻮار ﻣﻌﺮوف ﺑﺮﻟﲔ رﺳﯿﺪﯾﻢ؛ دﯾﻮار ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ روی آن ﻣﯿﻠﻪﻫﺎی

ﻓﻠّﺰی ﺣﺎوی ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮق ﻧﺼﺐ ﮐﺮدﯾﺪه؛ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻗﺮﻣﺰ آﺟﺮی رﻧﮓ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ اﺑﻬّﺖ ﺑﻮده وﱃ ﻓﻌﻼً
ﺑﺼﻮرت ﺧﺮاﺑﮥ ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ،ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻣﺮﮐﺰ ﻧﲑوی ﻫﻮاﯾﯽ زﻣﺎن ﺟﻨﮓ ﮐﻪ دﻓﱰ ﮐﺎر ﻫﺮﻣﻦ ﮔﻮرﯾﻨﮓ

» «Herrmann Goringوزﯾﺮ ﺟﻨﮓ ﻧﺎزﯾﻬﺎ ﺑﻮده ﺑﻤﺎ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ .در ﻫﻤﻪ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎ ﺧﺮاﺑﻪﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﻨﮓ
ﺑﭽﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد.

ﻞ ﭘﺎرک ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮﻟﲔ ،ﻣﺠﺴّﻤﻪﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺷﻬﺮ ،ﺧﺮاﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﺳﻔﺎرت اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮده و ﺑﺎﻻﺧﺮه
راﻫﻨﻤﺎ ﻣﺤ ّ
درﺑﺎرهٔ ﺧﺮاﺑﻪﻫﺎی ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ ﺑﺮﻟﲔ ﺷﺮﻗﯽ و ﻏﺮﺑﯽ و ﻣﺠﺴّﻤﻪ دو ﺗﺎﻧﮏ و دو ﺗﻮپ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻣﺎن ﺟﻨﮓ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ

داد .اﺻﻮﻻً ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﻣﺠ ّﻠﻞ ﭼﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪ در ﮐﻨﺎر ﺧﺮاﺑﻪﻫﺎی زﻣﺎن ﺟﻨﮓ ﮐﻪ ﺑﺤﺎل ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺣﺴﺎس
ﺧﺎﺻﯽ در ﺑﯿﻨﻨﺪه ﺑﺮﻣﯽاﻧﮕﯿﺰد.
ﺧﺮاﺑﻪﻫﺎی ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺑﺮای ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺟﻨﮓ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﺑﺤﺎل ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻮد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

ﮐﻨﮕﺮهٔ ﺑﲔاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۵۷ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺘﻔﻘﲔ ﺑﻄﺮز ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه ،ﻫﻤﭽﻨﲔ ﺳﺎﻟﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺰرگ آن ﻧﯿﺰ

ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﻫﯿﺘﻠﺮ ﭘﯿﺸﻮای » «Fuhrerﺳﺎﺑﻖ آﻟﻤﺎن ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر در آن ﺳﮑﻮﻧﺖ دارد از ﺟﻤﻠﻪ

ﻧﻘﺎﻃﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎزدﯾﺪﮔﺮدﯾﺪ.

ﺳﺮﺑﺎزان ﺑﺮﻟﲔ ﺷﺮﻗﯽ و ﻏﺮﺑﯽ در ﻗﺴﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗﺎﻧﮏ در آن ﻣﺴﺘﻘﺮّ ﺑﻮد اﺟﺘﻤﺎع ﮐﺮده و ﻣﺎﻧﻊ ﻋﺒﻮر از دﯾﻮار

ﺑﺮﻟﲔ ﺑﻮدﻧﺪ.

آﻧﮕﺎه ﺑﻪ داﻧﺸﮑﺪه ﻓﻨّﯽ ﺑﺮﻟﲔ ﮐﻪ ﯾﺎزده ﻫﺰار داﻧﺸﺠﻮ دارد رﻓﺘﯿﻢ .راﻫﻨﻤﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺰرﮔﯽ را ﺑﻤﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ
۱۲٥

ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه.
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺮاﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻗﺼﻮر ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ آﻟﻤﺎن ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺼﻮرت ﻣﻮزه در آﻣﺪه ﺗﻮ ّﻗﻒ ﮐﺮدﯾﻢ .ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی

ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺼﺮ و ﻣﻮزه وﻧ ّﻘﺎﺷﯽﻫﺎی آﻧﺮا ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﯾﻢ .اﺳﺘﺎدﯾﻮم ورزﺷﯽ ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺟﻨﮓ ﺑﺎزﯾﻬﺎی اﻟﻤﭙﯿﮏ

ﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺮﺑﺎزان اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ را
در آﻧﺠﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن رادﯾﻮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻣﺎن ﻗﺒﻞ از ﺟﻨﮓ ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻣﺤ ّ
ﺑﻤﺎ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ.

ﺑﻌﺪ از ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎی ﺑﯿﺴﻤﺎرک » «Bismarckو ﮐﻮرﻓﻮرﺳْﺘِﻨﺪام » «Kurfurstendammو ﻣﻨﺎزل وﯾﺮان ﺷﺪه ﮐﻪ در

اﯾﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﺑﺤﺎل ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﯾﺎ ﺗﻌﺪادﮐﻤﯽ ﺗﻌﻤﲑ ﺷﺪه ﻋﺒﻮر ﮐﺮدﯾﻢ .راﻫﻨﻤﺎ ،ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻬﺎ و رﺳﺘﻮراﻧﻬﺎ ،ﻫﺰاران

ﻣﻐﺎزه ،و ﮔﺎﻟﺮی و ﺗﺂﺗﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮐﻮرﻓﻮرﺳْﺘِﻨﺪام را ﻧﺸﺎن داده و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻻزم را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﺮد .اﯾﻦ

ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﻪ ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ و ﻧﯿﻢ ﻃﻮل داﺷﺘﻪ و ﯾﮑﯽ از ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎی ﻣﻬﻢ ﺑﺮﻟﲔ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽرود .در آﺧﺮ اﯾﺴﺘﮕﺎه اﺗﻮﺑﻮس
ﭘﯿﺎده ﺷﺪه از آﻧﺠﺎ ﺑﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ آﻗﺎی دﮐﱰ ﺑﺼﲑی ﮐﻪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ در ﺻﻨﺪﱃ ﺟﻠﻮ ،ﺟﻠﻮس ﻓﺮﻣﻮده و ﺟﻨﺎب آﻗﺎی

راﺳﺘﲔ و آﻗﺎی ذوﺷﺮاﻓﺘﲔ و ﻧﮕﺎرﻧﺪه در ﻋﻘﺐ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ﺑﻄﺮف ﺑﺮﻟﻦ ﺷﺮﻗﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ.
ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﺮﻟﻦ ﺷﺮﻗﯽ

اﺑﺘﺪا از ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺻﻠﺢ » «Friedilch strﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮدﯾﻢ و ﺧﺮاﺑﻪﻫﺎی ﺟﻨﮓ را ﺑﯿﺸﱰ و ﺑﻬﱰ دﯾﺪﯾﻢ آﻧﮕﺎه ﭘﻠﯿﺲ آﻟﻤﺎن

ﻏﺮﺑﯽ ﭘﺎﺳﭙﻮرتﻫﺎ را دﯾﺪ و ﺑﺮاﺣﺘﯽ از ﻣﺮز ﮔﺬﺷﺘﯿﻢ و وارد ﻣﺤ ّﻮﻃﻪای ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﻠﯿﺲ آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﭘﺎﺳﭙﻮرتﻫﺎ را

ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑ ّﺪﻗﺖ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﺮده ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ ﻧﻔﺮ ﭘﻨﺞ ﻣﺎرک ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﻣﺠ ّﺪداً ﭘﺎﺳﭙﻮرتﻫﺎ را ﮐﻨﱰل و از ﻣﺮز
ﻋﺒﻮر ﮐﺮدﯾﻢ.

ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻠﻮت وﺗﺎرﯾﮏ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺧﺮاﺑﻪﻫﺎی ﺟﻨﮓ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﭽﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎی اﺳﺘﺎﻟﲔ و
ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﭼﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪ و ﻣﺠ ّﻠﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﻤﯿﺪان زﯾﺒﺎﺋﯽ رﺳﯿﺪﯾﻢ وﱃ ﻣﺮده و ﺧﺎﻣﻮش ﺑﻮد.
ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه ﺑﺮﻟﲔ در آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﻗﺮار دارد از دو ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ و ﻋﺮﯾﺾ ﻋﺒﻮر ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ وﺳﻂ آﻧﻬﺎ

ﭼﻤﻦﮐﺎری و درﺧﺘﮑﺎری ﺷﺪه ﺑﻮد -از ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻮداﭘﺴﺖ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮدﯾﻢ -ﺑﺮج ﮐﺮوی ﺷﮑﻞ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن آﻧﺠﺎ
ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ و زﯾﺒﺎ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ -ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﺠﺪداً ﭘﺎﺳﭙﻮرﺗﻬﺎ ﮐﻨﱰل ﺷﺪ -آﻗﺎی دﮐﱰ ﺑﺼﲑی

 ۲۵ﻣﺎرک از ﭘﻮل آﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﺧﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ از ﺧﺮوج آن ﺷﺪﻧﺪ ﻟﺬا ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺟﻬﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ
ﻣﺠﺮوﺣﲔ و ﻣﺼﺪوﻣﲔ ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﺷﺪ.

ﭘﺲ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﮐﻨﱰل ﭘﺎﺳﭙﻮرتﻫﺎ اﺟﺎزه ﺧﺮوج داده ﺷﺪ .ﺑﻌﺪ از ورود ﺑﻪ ﺑﺮﻟﲔ ﻏﺮﺑﯽ و ﻣ ّﺪﺗﯽ ﮔﺮدش در

ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎی آن آﻗﺎی دﮐﱰ ﺑﺼﲑی ﺑﻌﻠّﺖ ﺑﺎراﻧﯽ ﺑﻮدن ﻫﻮا راه را ﮔﻢ ﮐﺮدﻧﺪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻪ ﺷﺐ ﺑﻪ ﻫﺘﻞ رﺳﯿﺪه و
ﭘﺲ از ﺻﺮف ﺷﺎم ﮐﻪ ﻏﺬای ﺑﺪون ﮔﻮﺷﺖ آﻣﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد اﺳﱰاﺣﺖ ﮐﺮدﯾﻢ.

اﻫﻤﯿﺖ ﺻﻠﺢ و ﺑﺸﺮ دوﺳﺘﯽ
ﺑﯽﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻧﺪﯾﺪم در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﮐﻪ ﺧﺮاﺑﯿﻬﺎی ﺟﻨﮓ ﻋﺎﻟﻢﮔﲑ دوم ﺑﻌﻨﻮان ﻧﺸﺎﻧﻪای از ﺟﻨﺎﯾﺎت آﻧﻬﺎﺋﯿﮑﻪ ﺑﺎﺗﻤﺎم
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺼﻼح ﻋﺎﻟﻢ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﻋﻨﺎد ورزﯾﺪه و آﻧﭽﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ در ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ ﺑﺎﻓﺮاد ﺑﯿﮕﻨﺎه از اﺗﻼف ﻧﻔﻮس و

ﻏﺎرت و ﭼﭙﺎول اﻣﻮال و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺴﺎﮐﻦ اﻧﻬﺎ ﻓﺮوﮔﺬار ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ﺷﻤﻪای ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﻢ:

ای ﻧﻮر دﯾﺪه ﺻﻠﺢ ﺑﻪ از ﺟﻨﮓ و داوری

ﯾﮑﺤﺮف ﺻﻮﻓﯿﺎﻧﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ اﺟﺎزﺗﺴﺖ

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرگ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻳَﺎ أَﻳﱡﻬَﺎ اﻟﱠﺬِﻳﻦَ آﻣَﻨُﻮاْ ادْﺧُﻠُﻮاْ ﻓِﻲ اﻟﺴﱢﻠْﻢِ ﻛَﺂﻓﱠﺔً وَﻻَ ﺗَﺘﱠﺒِﻌُﻮاْ ﺧُﻄُﻮَاتِ اﻟﺸﱠﻴْﻄَﺎنِ إِﻧﱠﻪُ ﻟَﻜُﻢْ

۱۲٦

ﻋَﺪُوﱞ ﻣﱡﺒِﲔٌ ۱٤۲از ﺑﺪو ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺰرﮔﺎن دﯾﻦ ﺑﻮده و ﻫﻤﻬﺎﻓﺮاد ﺑﺸﺮ آرزوی ﻓﺮا

رﺳﯿﺪن ﭼﻨﲔ روزی را داﺷﺘﻪ و دارﻧﺪﮐﻪ ﺻﻠﺢ و آراﻣﺶ و ﺻﻔﺎ و ﻣﺤ ّﺒﺖ در ﻣﯿﺎن ﺧﻠﻖ ﺣﮑﻤﻔﺮﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

اﻫﻤﯿّﺖ آن ﻫﻤﲔ ﺑﺲ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺟَﻞﱠ ﺷﺄﻧﻪ ﺑﻨﺎی اﯾﺠﺎد ﺧﻠﻘﺖ را ﺑﺮ آن ﻧﻬﺎده و ﺗﻤﺎم اوﻟﯿﺎء و اﻧﺒﯿﺎء ﺑﺮای
ﮐﻤﺎل و ﻇﻬﻮر اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﻃﺮف ﺣﻀﺮت اﺣﺪ ّﯾﺖ ﻣﺎﻣﻮر ّﯾﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﮐﻮﺷﯿﺪهاﻧﺪﮐﻪ در راه ﺗﺤﻘّﻖ ﯾﺎﻓﱳ اﯾﻦ

آرزوی ﺑﺰرگ ﺑﺸﺮﯾّﺖ ﺧﺪﻣﺘﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺣﻀﺮت ﻗﻄﺐاﻟﻌﺎرﻓﲔ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺣﺎج ﺳﻠﻄﺎﻧﺤﺴﲔ ﺗﺎﺑﻨﺪه رﺿﺎﻋﻠﯿﺸﺎه ادام اﻟﻠّﻪ ﻇﻠّﻪ در ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮرخ  ۱۱ﺑﻬﻤﻦ
 ۱۳۴۷ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﺮﻗﻮم ﻓﺮﻣﻮهاﻧﺪﮐﻪ ﻋﯿﻨﺎً زﯾﻨﺖﺑﺨﺶ ﮐﺘﺎب ﻣﻬﺮ درﺧﺸﺎن ﺻﻠﺢ ﮐﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﺗﯿ ّﻤﻦ و ﺗ ّﱪک

در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد:

 -۱٤۲آﯾﺔ  ۲۰۸از ﺳﻮره ﺑﻘﺮه ﯾﻌﻨﯽ ای ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ اﯾﻤﺎن دارﯾﺪ در ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﯽ در آﺋﯿﺪ ﻫﻤﮕﯽ ،و ﭘﲑوی ﮔﺎﻣﻬﺎی ﺷﯿﻄﺎن را ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ
دﺷﻤﻨﯽ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ.

۱۲۷

ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺟﻨﺎب ﺣﺎج ﺳﻠﻄﺎﻧﺤﺴﲔ ﺗﺎﺑﻨﺪه »رﺿﺎﻋﻠﯿﺸﺎه« در ﻣﻮرد
اﺗّﺤﺎد و اﺗّﻔﺎق ﻣﻠﻞ ﻋﺎﻟﻢ و ﺗﻮﺿﯿﺢ آن در ﮐﺘﺎب »ﻣﻬﺮ درﺧﺸﺎن«
ﻫﻮ
۱۲۱

ﻣﻮّرﺧﻪ ﻏُ ّﺮهٔ ذیاﻟﻘﻌﺪهاﻟﺤﺮام ﻣﻄﺎﺑﻖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۴۶

»ﺑﺮادر ﻣﮑﺮّم آﻗﺎی ﺣﺎج رﺿﺎ ﺧﺎﻧﯽ ﺳﻠّﻤﻪاﻟﻠّﻪ«

»ﻣﺮﻗﻮﻣﮥ آن ﺑﺮادر ﻣﺤﱰم واﺻﻞ ﮔﺮدﯾﺪ .اﻧﺸﺎءاﻟﻠّﻪ ﺳﻼﻣﺖ و ﻣﻮ ّﻓﻖ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﯿﺪ«.
»ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﺑﻨﺎم »آﻓﺘﺎب ﺻﻠﺢ« ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ ﺧﻮب اﺳﺖ اﻟﺒﺘﻪ ﻓﻘﲑ از ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ وارد

ﻧﯿﺴﺘﻢ«

»وﱃ از ﻧﻈﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻤﻮﻗﻊ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﻣﻮرد ﺗﻮ ّ
ﺟﻪ ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﺑﺰرگ دﯾﻦ ﻣﻘﺪس اﺳﻼم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻮن اﺳﻼم

ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ا ّﺗﺤﺎد و ا ّﺗﻔﺎق دﻋﻮت ﻧﻤﻮده و از ﻧﺰاع و ﺟﺪال و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺑﯿﻬﻮده ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻘﻞ و دﯾﻦ ﻣﺒﺘﻨﯽ

ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻧﻬﯽ ﻓﺮﻣﻮده و ﺣﺘﯽ ﯾﻬﻮد و ﻧﺼﺎری را »ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ا ّﺗﺤﺎد و وﻓﺎق دﻋﻮت ﻓﺮﻣﻮده ﮐﻪ در ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ اﺳﺖ«.

»ﻗُﻞْ ﻳَﺎ أَﻫْﻞَ اﻟْﻜِﺘَﺎبِ ﺗَﻌَﺎﻟَﻮْاْ إِﻟَﻰ ﻛَﻠَﻤَﺔٍ ﺳَﻮَاء ﺑَﻴْﻨَﻨَﺎ وَﺑَﻴْﻨَﻜُﻢْ أَﻻﱠ ﻧَﻌْﺒُﺪَ إِﻻﱠ اﻟﻠّﻪَ وَﻻَ ﻧُﺸْﺮِكَ ﺑِﻪِ ﺷَﻴْﯩًٔﺎ وَﻻَ ﻳَﺘﱠﺨِﺬَ ﺑَﻌْﻀُﻨَﺎ
ﺑَﻌْﻀًﺎ أَرْﺑَﺎﺑًﺎ ﻣﱢﻦ دُونِ اﻟﻠّﻪِ«

۱٤۳

ﮐﻪ اﻣﺮ ﺑﻪ او داد و دوﺳﺘﯽ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ وﱃ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﮔﺬراﻧﺪن ﻗﺎﻧﻮن و ﺑﺎﻗﻮّه ﺟﱪﯾّﻪ و اﻋﻤﺎل زور و ﺟﱪ
ﻧﯿﺴﺖ و اﺳﺘﻮار ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺮاد اﺳﺘﻌﺪاد ﭘﺬﯾﺮش آﻧﺮا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﻮن ﺻﻼح ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺼﻼح اﻓﺮاد اﺳﺖ
و آن ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﺟﺎﻣﮥ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﭘﻮﺷﺪﮐﻪ ﻓﻀﺎﯾﻞ اﺧﻼﻗﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﻮرات دﯾﺎﻧﺖ ﻣﻘﺪّﺳﻪ اﺳﻼم ﺑﺮﻃﺒﻖ آﻧﺴﺖ ﺗﻮﺳّﻂ

ﺑﺸﺮ اﺟﺮا ﺷﺪه و روح ﺧﲑﺧﻮاﻫﯽ و ﻧﻮﻋﺪوﺳﺘﯽ در آﻧﺎن وﺟﻮد ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺎﺻﻼح ﻓﻼﺳﻔﻪ ﻣﺪﯾﻨﮥ ﻓﺎﺿﻠﻪ ﮐﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖ
آرﻣﺎن و آرزوی ﺑﺰرﮔﺎﻧﺴﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد -ﺑﺸﺮ ﺗﺎ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺣﺲ ﺧﻮدﺧﻮاﻫﯽ و ﺧﻮدﺑﯿﻨﯽ و ﻃﻤﻊ و ﺣﺮص و آز در
او وﺟﻮد دارد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺧﻼق ﺣﺴﻨﻪ ﻣﺘﺠﻠّﯽ ﮔﺮدد و ﺗﺎ دارای اﺧﻼق ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﻧﮕﺮدد روح ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ و

ﺧﲑﺧﻮاﻫﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺴﺎﯾﺮ اﻓﺮاد در او اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﺷﻮد.

ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا ﻓﺮدی ﺑﮑﻮﺷﺪﮐﻪ ﺧﻮد را اﺻﻼح ﻧﻤﻮده ﺻﻠﺢ و ﺻﻔﺎ را در ﺧﻮد اﯾﺠﺎدﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺰ رو ﺑﺎﺻﻼح
ﺑﺮود و ﻫﻤﻪ دﯾﺎﻧﺎت ﺣﻘّﻪ ﺧﱪ ﺑﻪ رﺳﯿﺪن اﯾﻨﭽﻨﲔ زﻣﺎﻧﯽ دادهاﻧﺪ و ﻣﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﻬﺪی ﻣﻮﻋﻮد ﺣﻀﺮت
ﺣﺠّﺔﺑﻦاﻟﺤﺴﻦ ﷷ ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﺗﻮاﻧﺎ و ﻫ ّﻤﺖ واﻻ و ﻗﻮهٔ روﺣﯿّﮥ ﮐﺎﻣﻠﻪ و ﻗﺪرت ﻣﻌﻨﻮﯾّﻪ و ﺗﺴ ّﻠﻂ ﺑﺮ ﻧﻔﻮس،

اﯾﻦ اﻣﺮ را در ﻋﺎﻟﻢ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده و ﺻﻠﺢ و ﺻﻔﺎ و ﻋﺪل و داد را در ﺟﻬﺎن ﮔﺴﱰش دﻫﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ در ﻣﻘﺪﻣﺎت
آن و وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺧﻮد و اﻓﺮاد ﺑﯿﺸﱰ ﺑﮑﻮﺷﯿﻢ زودﺗﺮ ﺑﻤﻘﺼﻮد ﻧﺎﺋﻞ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ.

اﻣﯿﺪوارم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﮥ ﻣﺎ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ و ﺑﺼﺮاط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﻧﺴﺎﻧﯿّﺖ و ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و ا ّﺗﻔﺎق ﮐﻪ از ﻃﺮق

ﺑﺴﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ«.
»ﻓﻘﲑ ﺳﻠﻄﺎﻧﺤﺴﲔ ﺗﺎﺑﻨﺪه«
»رﺿﺎﻋﻠﯿﺸﺎه«

 -۱٤۳ﻗﺴﻤﺘﯽ از آﯾﻪ  ۶۴ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان ﯾﻌﻨﯽ :ﺑﮕﻮ اى اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﺨﻨﻰ ﻛﻪ ﻣﻴﺎن ﻣﺎ و ﺷﻤﺎ ﻳﻜﺴﺎن اﺳﺖ ﺑﺎﻳﺴﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﺟﺰ
ﺧﺪا را ﻧﺮﭙﺳﺘﻴﻢ و ﭼﻴﺰى را ﺷﺮﻳﻚ او ﻧﮕﺮداﻧﻴﻢ و ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﺎ ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ را ﺑﻪ ﺟﺎى ﺧﺪا ﺑﻪ ﺧﺪاﻳﻰ ﻧﮕﻴﺮد.

۱۲۸

ﻗﺎﻧﻮن اﺳﻼم ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺻﻠﺢ ﻫﻤﺎن ﮐﺘﺎب آﺳﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻤﲔ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺰرگ آﺳﻤﺎﻧﯽ ﻫﻤﻪ اﺑﻨﺎء ﺑﺸﺮ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻟﻬﯽ ﯾﮑﺴﺎن ﻣﯽداﻧﺪ.

ﺑﯿﻤﺎر ﻏﻤﻢ ،ﻋﲔ دواﺋﯽ ﺗﻮ ﻣﺮا

ﻣﻦ ذرّه و ،ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻟﻘﺎﺋﯽ ﺗﻮ ﻣﺮا

ﻣﻦ ﮐﺎه ﺷﺪم ،ﭼﻮ ﮐﻬﺮﺑﺎﺋﯽ ﺗﻮ ﻣﺮا

ﺑﯽﺑﺎل و ﭘﺮ اﻧﺪر ﭘﯽ ﺗﻮ ﻣﯽﭘﺮّم

ﺣﻀﺮت ﺑﺎرﯾﺘﻌﺎﱃ در ﺣﺪﯾﺚ ﻗﺪﺳﯽ ﭼﻨﲔ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ۱ :ـ ﻋﺠﺐ دارم از ﮐﺴﯿﮑﻪ ﯾﻘﲔ دارد ﺑﻤﺮگ؛ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﺧﻮﺷﺤﺎﱃ ﻣﯽﮐﻨﺪ ۲ـ ﻋﺠﺐ دارم ازﮐﺴﯿﮑﻪ ﯾﻘﲔ دارد ﺑﺤﺴﺎب روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻣﺎل را ۳ـ ﻋﺠﺐ
دارم ازﮐﺴﯿﮑﻪ ﯾﻘﲔ دارد ﺑﺮ ﻗﱪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻨﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ ۴ـ ﻋﺠﺐ دارم ازﮐﺴﯿﮑﻪ ﯾﻘﲔ دارد ﺑﺒﻘﺎ آﺧﺮت و ﻧﻌﻤﺘﻬﺎی

آن ،ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﱰاﺣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ۵ـ ﻋﺠﺐ دارم ﮐﻪ ﻣﯽﻣﲑد ﺗﻨﻬﺎ ،و داﺧﻞ ﻗﱪ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﻨﻬﺎ ،و ﺣﺴﺎب ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد

ﺗﻨﻬﺎ؛ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻧﺲ ﻣﯽﮔﲑد ﻣﺮدم را ۶ـ ﻋﺠﺐ دارم ازﮐﺴﯿﮑﻪ ﻣﯽداﻧﺪ ،ﺧﺪاﯾﺘﻌﺎﱃ ﻣﻄّﻠﻊ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺣﺎل او ،و ﭼﮕﻮﻧﻪ

ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ۷ـ ﻋﺠﺐ دارم ازﮐﺴﯿﮑﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﻋﯿﺒﻬﺎی ﻣﺮدم و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ او ﻏﺎﻓﻞ اﺳﺖ از ﻋﯿﺒﻬﺎی
ﺧﻮد ۸ـ ﻋﺠﺐ دارم ازﮐﺴﯿﮑﻪ او ﻣﯽداﻧﺪﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آب ﭘﺎک وﭘﺎﮐﯿﺰه ﺷﻮﻧﺪه اﺳﺖ ﺑﺪن او و ﻏﲑ ﭘﺎﮐﯿﺰه ﺷﻮﻧﺪه

اﺳﺖ ﻗﻠﺐ او ۹ـ ﻋﺠﺐ دارم آﻧﮑﺲ ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ ﺑﻠﺴﺎن ﺧﻮد و ﺟﺎﻫﻞ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﺧﻮد ۱۰ـ ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻓﺮﻣﻮد:
ﻣﻌﺒﻮد ﭘﺮﺳﺘﯿﺪه ﺑﺮ ﺣﻘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻄﻮر ﺣﺘﻢ و ﯾﻘﲔ ﻣﮕﺮ ﺧﺪا و ﻣﺤﻤﺪ )ص( ﺑﻨﺪه و ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﻦ اﺳﺖ.

وﯾـﮋﮔﯿﻬﺎی ﺷﻬﺮ ﺑﺮﻟﻦ

ﻗﺒﻞ از ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ از اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﯽﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﺷﺮح ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺑﲔاﻟﻤﻠﻞ دوم
اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﻓﻬﺮﺳﺖوار ﺑﺎﺳﺘﺤﻀﺎر ﺑﺮادران ﻋﺰﯾﺰ و ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﱰم ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ
۱٤٤

اﺳﺎﺳﺎً ﺑﺮﻟﻦ

ﺷﻬﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻬﺮت ﺟﻬﺎﻧﯽ دارد ﺑﺎ ﺟﺎذﺑﮥ ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ ﺟﻮاﻧﺎن ،در ﻋﲔ ﺣﺎل زﯾﺒﺎﺋﯽ و ﺷﯿﮑﯽ

ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮدﻣﺎﻧﯽ و ﺳﺎده و ﺑﮕﻔﺘﮥ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن ﮐﺸﻮر آﻟﻤﺎن» :در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻘﻪ ﺧﻮدش
ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺷﻮد «.اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻨﻮز ﺷﻌﺎر ﻣﺮدم ﺑﺮﻟﻦ اﺳﺖ :ﺗﺤ ّﻤﻞ و اﻏﻤﺎض در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﯾﮕﺮان از ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ ﺧﺼﺎل
ﻧﯿﮏ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.

ﺑﺮﻟﻦ در ﻋﲔ ﺣﺎل ﮐﻪ ﺷﻬﺮی ﺑﺰرگ و ﺑﲔاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ .ﺷﻬﺮک ﻓﻌّﺎل و ﭘﺮﺻﺪا و ﺻﺪا و دﻫﮑﺪهای آرام و زﯾﺒﺎﺳﺖ.
ﻧﻬﺮﻫﺎی آرام در ﻣﯿﺎن ﭼﻤﻦزارﻫﺎ ﺟﺮﯾﺎن دارﻧﺪ و درﯾﺎﭼﻪﻫﺎ در ﻣﯿﺎن ﺟﻨﮕﻞ ﮔﺴﱰده ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﺳﻨﮕﯽ
و ﻋﻈﯿﻢ ،ﺻﺤﻨﮥ ﺑﺮﺧﻮرد ﺳﻠﯿﻘﮥ ﻣﻌﻤﺎران ﻣﺸﻬﻮر ﺟﻬﺎن اﺳﺖ.
ﻣﺤﻠﻬﺎی دﯾﺪﻧﯽ ﺑﺮﻟﻦ ﺑﻄﻮر اﺧﺘﺼﺎر ﺑﺸﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:

۱ـ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮐﻮرﻓﻮرﺳﺘﻨﺪام ﺑﺎ ﻃﻮل  ۵/۳ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﺑﺎ زﯾﺒﺎﺋﯽ و ﻇﺮاﻓﺖ ﺧﺎصّ ﺣﺎوی ﺑﻮﻟﻮار ،ﻣﻐﺎزهﻫﺎ ،ﮐﺎﻓﻪﻫﺎ ،رﺳﺘﻮراﻧﻬﺎ،
ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎ ،ﺗﺂﺗﺮﻫﺎ » «Theatraو ﻣﺤﻠﻬﺎی ﮔﺮدش.

۲ـ ﺑﺎغ ﮔﯿﺎهﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ  ۵/۴ﺣﺎوی  ۱۵ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ از اﻧﻮاع ﮔﯿﺎﻫﻬﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎرّه ،در ﮐﻨﺎر آن ﻣﻮزهٔ ﮔﯿﺎه ﺷﻨﺎﺳﯽ
۳ـ دروازهٔ ﺑﺮاﻧﺪﻧﺒﻮرگ » «Brandenbourgﮐﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۱۷۹۱-۱۷۸۸ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه

۴ـ ﻣﺮﮐﺰ اروﭘﺎ » «Europa centerﺣﺎوی ﻣﺮاﮐﺰﮔﺮدش و ﺧﺮﯾﺪ ،ﺣ ّﻤﺎﻣﻬﺎی ﻃﺒّﯽ ،ﺳﻮﻧﺎ وﮐﺎزﯾﻨﻮ

۵ـ ـ ﻣﯿﺪان اِرْﻧْﺴْﺖْ روﯾْﺘِـﺮ » «Ernst reuterﺣﺎوی ﻣﺤﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﺗﺠﺎرﺗﯽ در اﻃﺮاف ﭼﻤﻨﺰارﻫﺎی ﮔﺴﱰده ﺑﺎ

 ۴۱ﻓﻮّاره

۶ـ ﺳﺘﻮن ﭘﲑوزی »«Victory clumn
 -۱٤٤اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺮﻟَﻦْ و ﺑﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮﻟﲔ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد.

۱۲۹

۷ـ ﺳﺎﻟﻦ ﮐﻨﮕﺮه :ﻣﺤﻞ ﻣﻄﻠﻮب ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎ ،ﺟﻠﺴﺎت ﺑﲔاﻟﻤﻠﻞ و ﺳﺨﲊاﻧﯿﻬﺎ
۸ـ ﯾﺎدﺑﻮد ﭘﻞ ﻫﻮاﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﺎدﺑﻮد ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻫﻮاﺋﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎﻻﺧﺮه درﯾﺎﭼﻪ وان ﯾﮑﯽ از ﺗﻔﺮﺟﮕﺎﻫﻬﺎی

ﺑﺮﻟﻨﯽﻫﺎ ﺑﺎ  ۲/۱ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﭘﻼژ و ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﺟﻨﮕﻞ ،ﻣﻮزه ،ﮔﺎﻟﺮی و ﻏﲑه

ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺑﻪ ﻫـﺎﻣﺒﻮرگ
»ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ۲۳ﻓﺮوردﯾﻦ «۴۹
ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ را ﺑﻪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ اﻗﺘﺪا ﻧﻤﻮدﯾﻢ -در ﺣﺪود  ۷ﺻﺒﺢ ﭘﺲ از ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﻈّﻢ ﭼﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد

ﺣﻀﺮت آﻗﺎ و ﺣﺎج آﻗﺎ راﺳﺘﲔ و ﺣﺎج آﻗﺎی ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺤﯽ و آﻗﺎی ذوﺷﺮاﻓﺘﲔ ﺑﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ آﻗﺎی دﮐﱰ ﺑﺼﲑی و

ﻧﮕﺎرﻧﺪه و ﺳﺎﯾﺮ آﻗﺎﯾﺎن ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺑﻄﺮف ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﺮﻟﲔ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ.

ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﺰرگ ﺑﺮﻟﲔ در اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻠﻮت ﺑﻮد و ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﯾﮏ ﺟِﺖ ﭘﺎن آﻣﺮﯾﮑﻦ
وﺟﻮد داﺷﺖ -ﭘﺲ ازﮐﻤﯽ ﺗﻮﻗّﻒ در راس ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺸﺖ و رﺑﻊ ﭘﺮوازﮐﺮدﯾﻢ -اﻋﻼن ﮐﺮدﻧﺪﮐﻪ ﭘﺲ از  ۳۰دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ

ﻫﺎﻣﺒﻮرگ ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﺳﯿﺪ .در داﺧﻞ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﻓﻘﻂ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻇﺎﻫﺮاً ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﺮای ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ

ﭘﺮواز ﻣﯽﮐﺮد و ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺧﻠﻮت ﺑﻮدن ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ و ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﻌﻠّﺖ روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﺮدم آﻧﺠﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮت
ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ -در اﯾﻦ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ و ﺣﺎج آﻗﺎی راﺳﺘﲔ و ﻧﮕﺎرﻧﺪه در ردﯾﻒ دوازده و ﺣﺎج آﻗﺎی ﻣﻠﮏ

ﺻﺎﻟﺤﯽ و آﻗﺎی ذوﺷﺮاﻓﺘﲔ در ردﯾﻒ ﯾﺎزده در ﺳﻤﺖ ﯾﺎزده در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ وﱃ ﺑﻘﯿﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺑﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ

آﻗﺎی دﮐﱰ ﺑﺼﲑی ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﺮ ﻓﺮاز ﻣﻪ و اﺑﺮﻫﺎی اﻧﺒﻮه در ﭘﺮواز ﺑﻮد -ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﻬﻤﺎﻧﺪاران زن و ﻣﺮد ﻣﺸﻐﻮل ﭘﺬﯾﺮاﺋﯽ ﺑﻮدﻧﺪ -ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ
ﺑﻌﺪ اﺑﺘﺪا ﺣﻮﻣﻪ و ﺳﭙﺲ ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻣﺒﻮرگ ﮐﻪ از ﺑﺮف ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد ﻧﻤﺎﯾﺎن ﮔﺮدﯾﺪ .ﻣﻨﻈﺮه ﺻﺤﺮا و ﺷﻬﺮ ﭘﺮ ﺑﺮف

ﻫﺎﻣﺒﻮرگ در ﮐﻨﺎر درﯾﺎ ،زﯾﺒﺎﺋﯽ ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﻮﺟﻮد آورده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ آن ﭼﻨﺪان آﺳﺎن ﻧﯿﺴﺖ و ﻓﻘﻂ ﻧﻘﺎﺷﺎن
ﭼﲑه دﺳﺖ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻋﻬﺪه ﻧﺸﺎن دادن ﭼﻨﲔ ﻣﻨﻈﺮهای ﺑﺮآﯾﻨﺪ .ﺑﻬﺮ ﺣﺎل اﻋﻼن ﺷﺪﮐﻪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﻓﺮود ﻣﯽآﯾﺪ -در
اﺛﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﺴﻮی زﻣﲔ ﺗﻮدهﻫﺎی ﻣﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻣﺒﻮرگ ﻫﺠﻮم ﺑﺮد -از ﻟﺤﻈﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺗﺎ ﻓﺮود آﻣﺪن

ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ دﻗﯿﻘﺎً ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ -ﻓﺮودﮔﺎه ﻫﺎﻣﺒﻮرگ ﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻠﻮت ﺑﻮد آﻗﺎی ﻣﲑی ﺑﺎﺳﺘﻘﺒﺎل آﻣﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ .ﺣﻀﺮت آﻗﺎ و ﺣﺎج آﻗﺎی راﺳﺘﲔ و ﺣﺎج آﻗﺎی ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﺑﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ آﻗﺎی ﻣﲑی و ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺑﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ

آﻗﺎی ذوﺷﺮاﻓﺘﲔ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻣﺒﻮرگ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ -ﻫﻮای ﺷﻬﺮ ﮔﺮﻣﱰ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﻧﺪاﺷﺖ -از ﮐﻨﺎر

درﯾﺎﭼﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﭼﻨﺪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮدﯾﻢ آﻗﺎی ﻣﲑی اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ را در اﺑﺘﺪای اﺗﻮﺑﺎن ﻣﺘﻮ ّﻗﻒ ﮐﺮد و ﺣﻀﺮت آﻗﺎ و
ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺑﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ آﻗﺎی ذوﺷﺮاﻓﺘﲔ آﻣﺪﻧﺪ و از روی ﭘﻞ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮدﯾﻢ -در ﺳﺎﻋﺖ  ۱۵/۹ﺑﻤﻘﺼﺪ ﺷﻬﺮ ﻣﻮﻧﺴﱰ

ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .ﻫﻮای در اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻼﯾﻢ ﺑﻮد -ازﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﺑﯿﺴﺘﻢ ،زﻣﲔ دو ﻃﺮف اﺗﻮﺑﺎن از ﺑﺮف ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد-

ﺟﻨﮕﻠﻬﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﮐﺎج در ﻣﯿﺎن ﺑﺮﻓﻬﺎ ﻣﻨﻈﺮه ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎﺋﯽ ﺑﻮﺟﻮد آورده ﺑﻮدﻧﺪ .ازﮐﯿﻠﻮﻣﱰ  ۱۵۷ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،ﻫﻮا آﻓﺘﺎﺑﯽ

و ﻧﺴﺒﺘﺎً ﮔﺮم ﺑﻮد .ﻫﺮ وﻗﺖ ﮐﻪ ﻫﻮای اروﭘﺎ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷﺪ؛ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎً زﯾﺒﺎﺋﯽ و ﻃﺮاوت ﺧﺎﺻّﯽ
ﺟﻠﻮهﮔﺮ و ﻣﻨﺎﻇﺮ ﺑﺪﯾﻌﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآورد و ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻬﺮﺑﺎن آن ﻣﻨﻄﻘﻪ را زﯾﺒﺎ آﻓﺮﯾﺪه.

در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۱۲در  ۴۸ﮐﯿﻠﻮﻣﱰی ﺷﻬﺮ ﻣﻮﻧﺴﱰ ﺑﻮدﯾﻢ .در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺗﻮﺑﺎن وﺳﯿﻊ و ﻣﻨﻈّﻢ و ﺗﭙّﻪﻫﺎ و ﺟﻨﮕﻠﻬﺎی

ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ واﻗﻌﺎً زﯾﺒﺎ ﺑﻮد .ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﺻﻠﻪ اﺣﺪاث اﺗﻮﺑﺎن ﺑﺮای ﻫﺮﮐﯿﻠﻮﻣﱰ  ۲۵۰ﻫﺰار ﻣﺎرک ﺑﺮای ﮐﺸﻮر آﻟﻤﺎن
ﻫﺰﯾﻨﻪ در ﺑﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺿﻤﻨﺎً ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺗﻮﺑﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ و دﯾﺪﻧﯽ و در ﻋﲔ ﺣﺎل راﻧﻨﺪﮔﯽ
در آﻧﻬﺎ ﺑﺮاﺣﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.

در ﺑﲔ راه ﺣﺎج آﻗﺎی ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺤﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ :ﭘﲑ ﺑﺰرﮔﻮار :ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﻧﯿﺰ از ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺻﺎﻟﺤﻌﻠﯿﺸﺎه
۱۳۰

اﻋﻠﯽاﻟﻠّﻪ ﻣﻘﺎﻣﻪ اﺳﺘﺪﻋﺎ ﻧﻤﻮدم؛ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن از ﭘﯿﺸﮕﺎه ﻣﺒﺎرک ﺟﻨﺎب ﻋﺎﱃ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ،وﺿﻊ ﻣﺎدی ﻓﻘﺮا ﻧﯿﺰ
ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﺑﺪ در ﻋﲔ ﺣﺎل ﺑﻪ زﺑﺎن دل اﯾﻦ اﺷﻌﺎر را زﻣﺰﻣﻪ ﻣﯽﮐﺮد:
دﺳﺖ را ﻣﺴﭙﺎر ﺟﺰ در دﺳﺖ ﭘﲑ

ﺣﻖ ﺷﺪﺳﺖ آن دﺳﺖ او را دﺳﺘﮕﲑ

دﺳﺖ ﺗﻮ ار اﻫﻞ آن ﺑﯿﻌﺖ ﺷﻮد

ﮐﻪ

ﺑﻮد

آن دﱃ آور ﮐﻪ ﻗﻄﺐ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ

ﺟﺎنِ ﺟﺎنِ ﺟﺎنِ ﺟﺎنِ آدم اﺳﺖ

از ﺧﺪا ﻏﲑ ﺧﺪا را ﺧﻮاﺳﱳ

ﻇﻦ

ﮐﺎﺳﱳ

ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯽ ﺣﻖ ﺳﻤﯿﻊ اﺳﺖ و ﻋﻠﯿﻢ

ﻓﺎرﻏﺴﺖ از ﺗﺮس و ﭘﺎک از ﺑﺎک و ﺑﯿﻢ

اﯾﻦ ﺟﻬﺎن و آن ﺟﻬﺎن ﺑﺎ او ﺑﻮد

ﯾﺪاﻟﻠﱣﻪ

ﻓﻮق

اﯾﺪﯾﻬﻢ

وﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ اﺣﻤﻮد ﺧﻮش ﺧﻮ ﺑﻮد
اﻓﺰوﻧﯿﺴﺖ،

ﮐﻠّﯽ

»ﻣﻮﻟﻮی ره«

ﯾﮏ رﺑﻊ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ وارد ﻣﻮﻧﺴﱰ ﺷﺪﯾﻢ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﻪ ﻣﻐﺎزه آﻗﺎی ذوﺷﺮاﻓﺘﲔ رﻓﺘﯿﻢ .ﭘﺲ از ﺻﺮف ﻧﻬﺎر در ﻫﺘﻞ
ﺳﺎﺑﻖ و در ﻫﻤﺎن اﻃﺎﻗﻬﺎی ﻗﺒﻠﯽ اﺳﱰاﺣﺖ ﮐﺮدﯾﻢ.
ﺑﺎزدﯾﺪ ﺑﺎغ وﺣﺶ ﻣﻮﻧﺴﱰ

در ﺳﺎﻋﺖ  ۶ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺑﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎی آﻗﺎﯾﺎن ذوﺷﺮاﻓﺘﲔ و دﮐﱰ ﺑﺼﲑی ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺑﺎغ وﺣﺶ ﻣﻮﻧﺴﱰ
ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .اﻧﻮاع ﻗﺮﻗﺎوﻟﻬﺎ و ﮐﺒﮑﻬﺎی دَری ،ﺑﺰﻫﺎی ﮐﻮﻫﯽ ،ﮔﻮزﻧﻬﺎی آﺳﯿﺎﺋﯽ و اروﭘﺎﺋﯽ ،ﮔﺮﺑﻪﻫﺎی وﺣﺸﯽ،

ﮔﺎوﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻮﻫﯽ ،ﻃﻮﻃﯽﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر دﻟﺮﺑﺎ ﮐﻪ ﺳﺮو ﺻﺪای زﯾﺎدی ﺑﺮاه اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺷﲑﻫﺎی ﻧﺮ و ﻣﺎده

ﺑﺴﯿﺎر درﺷﺖ ،ﺑﱪﻫﺎی آﺳﯿﺎﺋﯽ ،ﺷﺎﻣﭙﺎﻧﺰه ،ﮔﺮگﻫﺎ ،ﻻﺷﺨﻮرﻫﺎ ،روﺑﺎهﻫﺎ ،ﺷﻐﺎلﻫﺎ ،ﮐﻔﺘﺎرﻫﺎ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺧﺮﭼﻨﮓﻫﺎ و
ﻣﺮﻏﻬﺎی ﻣﺎﻫﯿﺨﻮار در اﯾﻦ ﺑﺎغ وﺣﺶ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .درﺧﺘﺎن زﯾﺒﺎی ﺑﯿﺪ ﻣﺠﻨﻮن ﮐﻪ در داﺧﻞ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﻤﺮاه

ﮔﻠﻬﺎی ﮔﺮﻣﺴﲑی ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﺪ.

در ﺣﺪود دﯾﮕﺮ ﺑﺎغ وﺣﺶ اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﯿﻬﺎی ﭘﻬﻦ ،ﺑﯿﻀﯽ ﺷﮑﻞ ،ﻗﺮﻣﺰ آﺗﺸﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮواﻧﻪ دارای ﭘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ،
ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ و ﺻﺪﻓﻬﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﻻﮐﭙﺸﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺧﻔﺎﺷﻬﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺪرﺧﺘﺎن آوﯾﺰان ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ

ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۷ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدﯾﻢ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪهای از ﺑﺎغ
وﺣﺶ را ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮدﯾﻢ .ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﺷﻔﯿﻖ ﮐﻪ از ﻓﻘﺮای اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺑﻮده و در ﺷﻬﺮ آﻟﺴﻔﻠﺪ

» «Alsfeldﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎﺷﲔ ﺳﺎزی دارد ﺑﺎﺗّﻔﺎق ﻫﻤﺴﺮش ﺷﺮﻓﯿﺎب ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﺲ از ﺧﺘﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﻓﻘﺮا ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﺬﮐﻮر
ﮐﻪ ﺣﺪود  ۳۵۰ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﺑﺎ ﻣﻮﻧﺴﱰ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﻋﺰﯾﻤﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﻠﻦ و دوﺳﻠﺪرف
»دوﺷﻨﺒﻪ  ۲۴ﻓﺮوردﯾﻦ «۱۳۴۹
ﭘﺲ از ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ از ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن ﻫﺘﻞ ﻫﺮﺳﺘﻤﺎن و ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در ﻣﻐﺎزه آﻗﺎی ذوﺷﺮاﻓﺘﲔ ﺣﻮاﱃ ﺳﺎﻋﺖ  ۷ﺑﺎ
اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ آﻗﺎی دﮐﱰ ﺑﺼﲑی ،ﺷﺶ ﻧﻔﺮ ﺑﻄﻮر ﻓﺸﺮده ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ ،ﻫﻮا در اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎراﻧﯽ ﺑﻮد .اﺑﺘﺪا از ﯾﮏ اﺗﻮﺑﺎن
ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺷﻬﺮ ﻓﻮﭘﺮﺗﺎل » «Fopertalﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ.

دو ﻃﺮف اﺗﻮﺑﺎن ﺑﺎ ﺟﻨﮕﻠﻬﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﭼﻤﻨﻬﺎی ﺑﻬﺎری ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ رﯾﺰش ﺑﺎران رﺣﻤﺖ اﻟﻬﯽ ﺧﻨﺪان ﺑﻮدﻧﺪ
ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه در ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ  ۴۴ﺑﺎران ﻗﻄﻊ ﺷﺪ .از ﻣﯿﺎن ﺷﻬﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻫﺎﮔﻦ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮدﯾﻢ .ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﭼﻨﺪ ﺷﻬﺮ

ﺻﻨﻌﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ووﭘﺮﺗﺎل » «Wuppertalرﺳﯿﺪﯾﻢ .ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺑﲔ ﻣﻮﻧﺴﱰ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺣﺪود  ۹۱ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ اﺳﺖ اﯾﻦ
ﺷﻬﺮ ﺣﺪود  ۶۵۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ دارد و در ﻣﯿﺎن ﺗﭙّﻪ و ﻣﺎﻫﻮر ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
۱۳۱

در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﻤﱰ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﯿﺸﱰ آﻧﻬﺎ ﺑﺼﻮرت ﯾﯿﻼﻗﯽ و ﭘﯿﭻ در ﭘﯿﭻ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﺷﻬﺮ زﯾﺒﺎ دارای دو ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﯾﮑﯽ ﺑﻨﺎم اِﻟْﺒِـﺮْﻓﻠْﺪْ » «Elberfeldو دﯾﮕﺮی ﺑﻨﺎم ﺑﺎرْﻣِﻦْ »«Barmen

ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد -در ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺷﻬﺮ از ﯾﮏ ﺳﺮاﺷﯿﺒﯽ ﺗﻨﺪی ﻋﺒﻮر ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ در دوﻃﺮف آن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﭘﻨﺞ و ﺷﺶ
ﻃﺒﻘﻪ وﺟﻮد داﺷﺖ ،در ﺑﻌﻀﯽ از ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﺗﺮاﻣﻮاﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ و اﺗﺒﻮس در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ
ﺳﻨﮕﻔﺮش و ﻗﺴﻤﺖ دﯾﮕﺮ آﺳﻔﺎﻟﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻌﻠﺖ ﺳﺮاﺷﯿﺒﯽ و ﺳﺮﺑﺎﻻﺋﯽ ﺗﻨﺪ ﺷﻬﺮ دارای زﯾﺒﺎﺋﯽ و ﻣﻨﻈﺮهٔ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻮد
از ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﻋﺒﻮر ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺑﺰرگ و ﭼﻨﺪ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﮐﻮﭼﮏ در اﻃﺮاف آن ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد .در ﺧﯿﺎﺑﺎن

دﯾﮕﺮ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﭼﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪ ﻋﻈﯿﻤﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ.

ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ ﺗﺮاﻣﻮای ﻫﻮاﺋﯽ ﮐﻪ از دو ﺳﻤﺖ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ :ﺑﺎﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﭼﺮﺧﻬﺎی ﺗﺮاﻣﻮا روی ﺳﻘﻒ

اﻃﺎﻗﻬﺎ ﻗﺮار داﺷﺖ و ﺗﺮاﻣﻮا ﺑﺸﮑﻞ ﻣﻌﻠّﻖ از روی رودﺧﺎﻧﻪ وُﭘِﺮْ » «Wupperو ﺑﻪ ﻣﻮازات ﭘﯿﭻ و ﺧﻢ رودﺧﺎﻧﻪ در
ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮد .از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ زﯾﺒﺎﺋﯽ و ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﺻﻨﻌﺖ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻬﺎی ﻓﻨّﯽ آﻟﻤﺎن ﺟﻨﮓ زده و

ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده ﺑﺮای ﻣﺎ دﯾﺪﻧﯽ ﺑﻮد .ﮐﻤﯽ در ﮐﻨﺎر رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺪم زدﯾﻢ و ﻋﺒﻮر ﺗﺮاﻣﻮاﻫﺎ را از دو ﻃﺮف ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﺮدﯾﻢ

ﺳﭙﺲ در اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﯽ از ﭘﺸﺖ ﮔﯿﺸﻪ ،از ﺑﻠﯿﻂ ﻓﺮوﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻟﺒﺎس اوﻧﯿﻔﺮم ﺑﻮد ﺑﻠﯿﻂ ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮدﯾﻢ و از اﯾﺴﺘﮕﺎه
روُﺑِﺮتْ – دام -ﭘِﻼﺗْـﺰْ

۱٤٥

ﺳﻮار ﺗﺮاﻣﻮای ﻣﻌ ّﻠﻖ ﺷﺪﯾﻢ -ﮐﺮاﯾﻪ ﻫﺮ ﻧﻔﺮ از ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ دﯾﮕﺮ ﻣﺒﻠﻐﯽ در

ﺣﺪود  ۱۲رﯾﺎل ﺑﻮد و ﻣﺎدر اﯾﺴﺘﮕﺎه دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺎده ﺷﺪﯾﻢ .اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺑﻌﺪی زﯾﺮ ﺗﺮاﻣﻮای ﻫﻮاﺋﯽ ﻣﻌﻠّﻖ ﻗﺮار داﺷﺖ و ﺑﻨﺎم

دُﭘِﺮْسْ ﺑِﺮگْ » «Doppers Bergﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ .از اﯾﻦ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﺎ اﯾﺴﺘﮕﺎه دﯾﮕﺮ ﮐﻪ در ﺣﺪود اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎی
ﻣﻌﻤﻮﱃ ﻃﻮل داﺷﺖ در ﺣﺪود ﯾﮑﺼﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻄﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ و ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ را روی رودﺧﺎﻧﻪ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﻧﻤﻮد؛ در
ﺿﻤﻦ روی ﻗﺴﻤﺘﯽ از رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎزار ﺑﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد.

ﭘﺲ ازﮔﺮدش ﻣﺨﺘﺼﺮی اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را ﺑﻤﻘﺼﺪﮐﻠﻦ » «Kolnﺗﺮک ﮐﺮدﯾﻢ.
از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ زﯾﺎدی ﻋﺒﻮر ﮐﺮدﯾﻢ و در ﺳﺎﻋﺖ  ۴۰/۹وارد ﺷﻬﺮ ﮐﻠﻦ ﺷﺪﯾﻢ اﺑﺘﺪا از ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﺴﯿﺎر

وﺳﯿﻊ و زﯾﺒﺎ و ﺑﻌﺪ از روی ﭘﻞ ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﻃﻮل داﺷﺘﻪ و روی رودﺧﺎﻧﻪ راﯾﻦ » «Rhinﺑﻨﺎ ﺷﺪه ،آﻧﮕﺎه
از ﭘﻞ دﯾﮕﺮی ﮔﺬﺷﺘﯿﻢ و ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ رﻓﺘﯿﻢ .در وﺳﻂ ﭘﻞ رودﺧﺎﻧﻪ راﯾﻦ ﺗﺮاﻣﻮا و از دو ﻃﺮف
آن وﺳﺎﺋﻂ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.

ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮﮐﻠﻦ را ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺗﺨﻤﲔ ﻣﯽزﻧﻨﺪ.در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﮐﻠﻦ ﺷﻬﺮﮐﻮﭼﮏ ﺑﻦ » «Bonnﻗﺮار دارد ﮐﻪ

در ﺣﺎﺿﺮ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ آﻟﻤﺎن ﻏﺮﺑﯽ اﺳﺖ؛ وﱃ اﮐﺜﺮ ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ در ﺷﻬﺮﮐﻠﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺗﻮ ّﻗﻒ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺑﻌﺪ وارد اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﻋﻈﻤﺖ دُم » «Domﺷﺪﯾﻢ در اﺑﺘﺪای ورود ﮐﺸﯿﺸﯽ ﺑﺎ ﻟﺒﺎس

ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻠﻨﺪﮐﻪ ﺻﻨﺪوق ﻣﺨﺼﻮص اﻋﺎﻧﻪ ﺑﮕﺮدﻧﺶ آوﯾﺨﺘﻪ و در ﻣﺪﺧﻞ در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺑﻮد ﺑﻤﺎ ﺧﻮش آﻣﺪﮔﻔﺖ.

دور ﺗﺎ دور دﯾﻮار ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎس ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ ﷷ و ﺣﻮارﯾّﻮن آوﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد در ﻗﺴﻤﺖ دﯾﮕﺮ ﺳﺎﻟﻦ
ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺣﻀﺮت ﻣﺴﯿﺢ ﷷ ﺑﺮ روی ﺻﻠﯿﺐ و ﭼﻨﺪ ﻣﺠﺴّﻤﻪ دﯾﮕﺮ و ﺳﺘﻮن ﻣﺮﺗﻔﻌﯽ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ آﻧﻬﺎ ﺑﺮوی ﺗﺎﺑﻮتﻫﺎ
ﺠﺎری ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﲔ در داﺧﻞ اﯾﻮاﻧﭽﻪﻫﺎ ﻣﺠﺴّﻤﻪﻫﺎ و ﺗﺎﺑﻮتﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮار داﺷﺖ.
ﺣ ّ
ﻗﺴﻤﺖ داﺧﻠﯽ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ و دﯾﺪﻧﯽ ﺑﻮد.

ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﯿﺶ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ راه راﺳﺖ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﻄﺮﯾﻖ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮدش راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ
ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ«.

در ﻣﻮزهٔ اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎ اﻧﺠﯿﻞ ﺧﻄّﯽ ،ﻣﺠﺴّﻤﻪای ﺑﺸﮑﻞ ﺗﺎﺑﻮت از ﻃﻼ ،ﻋﺼﺎﻫﺎی ﮐﺸﯿﺸﻬﺎ ﺑﺎﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻃﻼ،
Robert – Daum - platz
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ﺟﺒّﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ۱۷۰ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ،ﻋﺼﺎی ﻧﻘﺮهای و ﯾﮏ ﺳﻄﻞ ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ۸۷۰ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ،ﯾﮑﻨﻮع ﭼﺮاغ
ﻋﺘﯿﻘﻪ و ﯾﮏ ﭼﺮاغ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ اﺷﺘﺎس از ﺟﻮاﻫﺮات ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺻﻠﯿﺒﻬﺎﺋﯽ از ﭼﻮب آﺑﻨﻮس و ﺑﺴﯿﺎر ﻇﺮﯾﻒ ،ﮐﻼﻫﻬﺎی
ﮐﺸﯿﺸﯽ ،ﻣﺠﺴّﻤﻪﻫﺎﺋﯽ از ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ و اﻧﺠﯿﻠﻬﺎی ﺗﺬﻫﯿﺐ ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ۱۱۷۰ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.

ﺑﺮج ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر دﯾﺪﻧﯽ ﺑﻮد .ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۱۱از ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺧﺎرج و وارد ﮐﺮﯾﺪور ۱٤٦راه آﻫﻦ ﺷﺪﯾﻢ .در ﺟﻨﺐ راه

آﻫﻦ ﭘﻞ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ از زﯾﺮ آن ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﲔ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی ﺑﺰرگ و
ﮐﻮﭼﮏ روی رودﺧﺎﻧﻪ راﯾﻦ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.

در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﻫﻮای ﮐﻠﻦ ﺳﺮد و آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺑﻮد .ﺑﻤﻘﺼﺪ ﺷﻬﺮ ﻓﻠﱪت » «Velbertﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ اﺑﺘﺪا از ﺷﻬﺮ زوﻟﯿﻨﮕﻦ

»«Solingenﻋﺒﻮر ﮐﺮدﯾﻢ .از اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺗﺎ ﻓﻠﱪت  ۱۳ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺖ ﻧﺎﮔﻬﺎن رﮔﺒﺎر ﺗﻨﺪی ﺑﺎ ﻗﻄﺮات ﺑﺴﯿﺎر
درﺷﺖ ﺑﺎران ﺑﺮ زﯾﺒﺎﺋﯽ ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻓﺰود.

۱٤۷

ﺷﻬﺮ زوﻟﯿﮕﻦ ﺣﺪود ﻫﻔﺘﺎد ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿّﺖ دارد و ﭘﺲ از آن از ﺷﻬﺮ ﻫﯿﻠﯿﮕﻦ ﻫﻮس ﮐﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﯿﻼﻗﯽ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﻮد ﻋﺒﻮر ﮐﺮدﯾﻢ .اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺣﺪود ﺷﺼﺖﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿّﺖ دارد .راس ﺳﺎﻋﺖ  ۱۲وارد ﺷﻬﺮ ﻓﻠﱪت ﺷﺪﯾﻢ.

ﺷﻬﺮ در ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻣﺮﺗﻔﻌّﯽ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه و دارای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﮐﻮﺗﺎه و ﺑﺎﻏﭽﻪﻫﺎی زﯾﺎدی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.ﮐﻪ زﯾﺒﺎﺋﯽ ﺧﺎﺻﯽ دارد.
ﻞ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه ،در دو ﻃﺮف ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻨﺰل ﭼﻤﻦ و ﺑﺎﻏﭽﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ و
ﻣﻨﺰل آﻗﺎی دﮐﱰ ﺑﺼﲑی در ﯾﮏ ﻣﺤ ّ

ﮐﺎﺟﻬﺎی زﻣﯿﻨﯽ و در ﯾﮏ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻏﭽﻪﻫﺎ و داﺧﻞ ﭼﻤﻦﻫﺎ درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮه ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه.

ﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ آﻗﺎی دﮐﱰ ﺑﺼﲑی در ﻃﺒﻘﮥ دوّم ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه وﮐﻒ اﻃﺎﻗﻬﺎ ﺑﺎ ﻗﺎﻟﯿﻬﺎی زﯾﺒﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻔﺮوش
ﻣﺤ ّ

ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
ﭘﺲ از ﺻﺮف ﻧﺎﻫﺎر و ﮐﻤﯽ اﺳﱰاﺣﺖ در ﺳﺎﻋﺖ  ۳۰/۴ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺑﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ آﻗﺎی دﮐﱰ ﺑﺼﲑی ﺑﻤﻘﺼﺪ ﺷﻬﺮ

دوﺳﻠﺪرف » «Dusseldorfﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .در ﻣﺴﲑ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺟﻨﮕﻠﻬﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﺟﻨﮕﻠﻬﺎی ﮐﺎج و ﺑﺎﻏﭽﻪﻫﺎ و

ﺑﺎﻏﺎت ﻣﯿﻮه ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً درﺧﺘﺎن آﻟﺒﺎﻟﻮ زﯾﺎد ﺑﭽﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .درﮐﯿﻠﻮﻣﱰ  ۲۸ﻃﺎﯾﺮ اﺗﻮﻣﺒﯿﻠﯽ ﮐﻪ از ﺟﺎده ﻋﻤﻮﻣﯽ دﺳﺖ
راﺳﺖ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮپ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺑﻮﺳﻂ ﺟﺎدّه ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺟﻠﻮی ﺷﯿﺸﻪ دﺳﺖ راﺳﺖ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﯽ
ﺳﺮﺳﺎمآور ﺗﺼﺎدف ﮐﺮد .و ﺑﻌﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﭘﺮﻧﺪه ﺗﻨﺪرو ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮد.

ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ آﻗﺎی دﮐﱰ ﺑﺼﲑی ﺗﺎ ﺷﻬﺮ دوﺳﻠﺪرف  ۳۱ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد .از وﺳﻂ ﺷﻬﺮ ﻣﺬﮐﻮر رودِ راﯾﻦ ﻋﺒﻮر
ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﻬﺮ دارای ﺟﻤﻌ ّﯿﺘﯽ در ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪﮐﺸﺘﯿﻬﺎی زﯾﺎدی ﺑﲔ ﮐﻠﻦ و دوﺳﻠﺪرف رﻓﺖ و

آﻣﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﻞ ﺑﺰرگ و ﺟﺪﯾﺪاﻻﺣﺪاﺛﯽ را دﯾﺪم ﮐﻪ دو ﺳﺘﻮن وﺳﻂ آن ﺑﺎ ﮐﺎﺑﻠﻬﺎی ﺿﺨﯿﻤﯽ ﻣﻬﺎر ﺷﺪه؛ در

داﺧﻞ ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﺳﻨﮕﯽ و راﻫﺮوﻫﺎی زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه ،ﺑﺮای اﯾﻦ راﻫﺮوﻫﺎ ﭘﻠﻪﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه،
ﻫﻤﭽﻨﲔ ﺧﯿﺎﺑﺎن وﺳﯿﻊ ﻣﺸﺠّﺮی در دو ﻃﺮف ﻧﻬﺮﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮ زﯾﺒﺎﺋﯽ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺷﻬﺮ اﻓﺰوده اﺳﺖ.

در ﭘﯿﺎدهرو ﮐﻨﺎر ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﺮ و ﺑﲔ ﮔﻠﻬﺎی ﺑﻨﻔﺸﻪ ﻋ ّﺪهای ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﻣﺸﻐﻮل ﺻﺤﺒﺖ و ﻧﻮﺷﯿﺪن ﭼﺎی و ﻗﻬﻮه ﺑﻮدﻧﺪ .از

ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻣﺎرﺗﲔ ﻟﻮﺗﺮ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮدﯾﻢ.
ﻣﻐﺎزهﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﻪ دﯾﺪﻧﯽ و زﯾﺒﺎ ﺑﻮدﻧﺪ.ﭼﻨﺪﮔﻠﻔﺮوﺷﯽ؛ اﻧﻮاع ﮔﻞ ﻻﻟﻪ وﮔﻠﻬﺎی دﯾﮕﺮ را دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﻧﻤﻮده
و ﻓﻀﺎی ﻫﻮا را ﻣﻌﻄّﺮ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.

ﺑﺮای ﺗﻌﻤﲑ ﺷﯿﺸﻪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ آﻗﺎی دﮐﱰ ﺑﺼﲑی ﺑﻪ ﯾﮏ ﮔﺎراژ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدﯾﻢ؛ ﺷﯿﺸﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﺳﺎﯾﺮﮔﺎرژﻫﺎ ﻫﻢ در اﯾﻦ
ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺑﻮدﻧﺪ.
»راﻫﺮو -داﻻن«

.Corridor

.Hilgen-House
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ﺳﭙﺲ وارد ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺑﺰرگ ﺷﺪﯾﻢ .ﺣﺎج آﻗﺎی ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺤﯽ و ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﭼﻨﺪ ﮐﺮاوات ﺧﺮﯾﺪﯾﻢ .ﻫﻨﮕﺎم
ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﭘﻠﯿﺲ دوﺳﻠﺪرف ده ﻣﺎرک ﺟﺮﯾﻤﻪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ از آﻗﺎی دﮐﱰ ﺑﺼﲑی درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮد.

در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻓﺮوﺷﮕﺎه از ﭘﻞ ﻫﻮاﺋﯽ ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح آﻧﻬﺎ »ﻫﺰارﭘﺎ« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮده ﺳﭙﺲ از

ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﺒﯿﻪ ﺗﻮﻧﻞ ﮐﻪ از داﺧﻞ آن اﺗﻮﻣﺒﯿﻠﻬﺎ و از روی آن ﺑﺼﻮرت ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪ ﺑﻄﺮف ﺷﻬﺮ ﻓﻠﱪت

ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .ﺣﻮاﱃ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻔﺖ و ﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل آﻗﺎی دﮐﱰ ﺑﺼﲑی ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ .در ﻫﻮای ﺑﻬﺎری اﯾﻦ ﺷﻬﺮ

زﯾﺒﺎ آواز ﻣﺮﻏﺎﻧﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻠﺒﻞ ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ.

آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ روحاﻻﻣﲔ و ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﻮد روح اﻻﻣﲔ ﮐﻪ از ﻟﻨﺪن ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت آﻣﺪه و
از آﻧﺠﺎ ﺑﺎﻣﯿﺪ زﯾﺎرت ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺷﺮﻓﯿﺎب ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺤﻤﺪاﻟﻠّﻪ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .ﭘﺲ از ﺻﺮف ﭼﺎی ﻫﻤﮕﯽ ﻧﻤﺎز

ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء را ﺑﻪ ﺣﻀﺮت اﯾﺸﺎن اﻗﺘﺪا ﮐﺮدﯾﻢ .آﻗﺎی دﮐﱰ ﻣﯿﮑﺪه از دوﺳﺘﺎن آﻗﺎی دﮐﱰ ﺑﺼﲑی ﮐﻪ دورهٔ
ﺼﯽ ﺧﻮد را در آﻟﻤﺎن ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿﺪﻧﺪ ﺑﺮای زﯾﺎرت ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻣﺸﺮّف ﺷﺪﻧﺪ.
ﺗﺨﺼ ّ

ﺣﻀﺮت آﻗﺎ و ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ در ﻫﺘﻠﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً رزرو ﺷﺪه ﺑﻮد و آﻗﺎی ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺤﯽ در ﻣﻨﺰل آﻗﺎی دﮐﱰ ﺑﺼﲑی اﺳﱰاﺣﺖ

ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ.

ﻃﻠـﺐ ﻫﻤـّﺖ
ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻈﺮی و ﻋﻠﻮّ ﻃﺒﻊ از ﺻﻔﺎت ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ؛ ﺑﺎ اﺳﺘﻤﺪاد و ﻃﻠﺐ ﻫ ّﻤﺖ از ارواح دﯾﻦ ﻣﺨﺼﻮص از
ﺑﺎﻃﻦ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل )ص( و ﺣﻀﺮت اﻣﲑﻣﺆﻣﻨﺎن ﷷ و ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﮥ زﻫﺮا ﷷ و ﯾﺎزده ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺎﮐﻨﻬﺎد آن
ﺑﺰرﮔﻮاران ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺎن ﭘﯿﺎﻣﱪ اﮐﺮم )ص( ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻤﻨﻈﻮر ﮐﺴﺐ ﻓﯿﺾ از ﻋﻨﺎﯾﺎت ﺑﯿﺤﺪ آﻧﺎن و ﺑﺮای اﺻﻼح
اﻣﻮر ﻇﺎﻫﺮ و ﺑﺎﻃﻦ ﺧﻮد و ﺑﺮای آﻧﻬﺎﺋﯿﮑﻪ در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺧﺎک در دوﺳﺖ را از ﻫﺸﺖ ﺟﻨﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ داﻧﻨﺪ؛ ﮐﻼم ﺧﻮد

را در راﺳﺘﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻣﻮﻻی ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺧﻮد در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺎﻟﻢ ﮐﺸﺎﻧﺪه ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ:
ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻣﻌﻈّﻢﻟﻪ در ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ و رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻮﭼﮑﱰﯾﻦ ﻧﮑﺎت و دﻗﺎﯾﻖ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻏﺮّای ﻣﺤ ّﻤﺪی
)ص( و ﺑﺎزدﯾﺪ آﺛﺎر و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﺣﻮال ﺧﻠﻖ ،ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ و روﺷﻦﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺳﺮﻣﺸﻘﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﻠﯿّﻪ اﻓﺮاد

ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ رﻓﱳ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎرج را دارﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺼﺪ ﻧﻬﺎﺋﯽ ﻋﺎﻟﯿﱰی از ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺣﻀﺮت
اﯾﺸﺎن ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺖ و آن ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﺣ ّ
ﺠﺖ ﺣﻖ در ﺑﲔ ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ درد دﯾﻦ دارﻧﺪ.

ﺤﻮل و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺳﺖ؛ ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل و ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺣﺎل او را ﺑﻬﱰ و ﺑﻪ
ﻣﺆﻣﻦ ﻫﺮ آن در ﺣﺎل ﺗ ّ

ﻧﯿﮑﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﭼﻮن ﻏﲑ از اوﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ ﺑﮕﺮداﻧﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﻨﺎﺟﺎت ﺳﻌﺪی »ره« را
زﯾﻨﺖﺑﺨﺶ اﯾﻦ ﺻﻔﺤﺎت ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ:

ﺷﮑﺮ و ﺳﭙﺎس وﻣﻨّﺖ و ﻋﺰت ﺧﺪای را
دادار

ﻏﯿﺐدان

و

ﻧﮕﻬﺪار

ﭘﺮوردﮔﺎر
رزاّق

آﺳﻤﺎن

اﻗﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ دو ﺟﻬﺎن ﺑﺮ ﯾﮕﺎﻧﮕﯿﺶ

ﺧﻠﻖ

ﺑﻨﺪهﭘﺮور

و
و

ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﱪﯾﺎ
ﺧ ّﻠﺎق

رﻫﻨﻤﺎ

ﯾﮑﺘﺎ و ﭘﺸﺖ ﻋﺎﻟﻤﯿﺎن ﺑﺮ درش دوﺗﺎ

ﯾﺎد ﺗﻮ روح ﭘﺮور و وﺻﻒ ﺗﻮ دﻟﻔﺮﯾﺐ

ﻧﺎم ﺗﻮ ﻏﻤﺰدای و ﮐﻼم ﺗﻮ دﻟﺮﺑﺎ

اﻟﻬﺎﻣﺶ از ﺟﻠﯿﻞ و ﭘﯿﺎﻣﺶ زﺟﱪﺋﯿﻞ

راﯾﺶ ﻧﻪ از ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﻧﻄﻘﺶ ﻧﻪ از ﻫﻮﱝ

ﭼﻨﺪﯾﻦ

ﻫﺰار

ﺳﮑﻪ

ﭘﯿﻐﻤﱪی

اول ﺑﻨﺎم آدم و آﺧﺮ ﺑﻤﺼﻄﻔﲐ

زده

ﺧﻮد ﭘﯿﺶ آﻓﺘﺎب ﭼﻪ ﭘﺮﺗﻮ دﻫﺪ ﺳُﻬﺎ

در ﻧﻌﺖ او زﺑﺎن ﻓﺼﺎﺣﺖ ﮐﻪ را رﺳﺪ
 -۱٤۸ﺳﺘﺎرهای رﯾﺰ و ﮐﻢﻧﻮر در دُبﱢ اﺻﻐﺮ

۱۳٤

۱٤۸

ﯾﺎ رب ﺑﺤﻖ او ﮐﻪ ﻗﻤﺮ زان دو ﻧﯿﻢ ﺷﺪ
ﮐﺎﻓﺘﺎدﮔﺎن

ﺷﻬﻮت

ﻧﻔﺴﯿﻢ،

ﺗﺴﺒﯿﺢ ﮔﻔﺖ در ﮐﻒ ﻣﯿﻤﻮن او ﺣﺼﺎ

۱٤۹

دﺳﺘﮕﲑ

ارﻓﻖ ﻟﻤﻦ ﺗﺠﺎوز و اﻏﻔﺮ ﻟﻤﻦ ﻋﺼﺎ

زور آزﻣﺎی ﻗﻠﻌﮥ ﺧﯿﱪ ﮐﻪ ﺑﻨﺪ او

در ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺒﺎزوی ﻻﻓﺘﯽ

ﺟﺒّﺎر در ﻣﻨﺎﻗﺐ او ﮔﻔﺘﻪ ﻫﻞ اﺗﯽ

ﮐﺲ راﭼﻪ زور و زﻫﺮه ﮐﻪ وﺻﻒ ﻋﻠﯽ ﮐﻨﺪ

ﺗﺎ ﭘﯿﺶ دﺷﻤﻨﺎن ﻧﺪﻫﺪ ﭘﺸﺖ ﺑﺮ ﻏﺰا

ﻣﺮدﯾﮑﻪ در ﻣﺼﺎف زره ﭘﯿﺶ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد

ﺷﲑ ﺧﺪا و ﺻﻔﺪر ﻣﯿﺪان و ﺑﺤﺮ ﺟﻮد

ﺟﺎﻧﺒﺨﺶ در ﻧﻤﺎز و ﺟﺎﻧﺴﻮز در دﻋﺎ

ﻓﺮدا ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺴﯽ ﺑﺸﻔﯿﻌﯽ زﻧﻨﺪ دﺳﺖ

ﻣﺎﺋﯿﻢ و دﺳﺖ و داﻣﻦ ﻣﻌﺼﻮم ﻣﺮﺗﻀﯽ

ﯾﺎ رب ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﻃﺎﻫﺮ اوﻻد ﻓﺎﻃﻤﻪ

ﯾﺎرب ﺑﺨﻮن ﭘﺎک ﺷﻬﯿﺪان ﮐﺮﺑﻼ

وﯾﻨﺎن ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺑﺰرﮔﻨﺪ و ﻣﻘﺘﺪا

ﭘﯿﻐﻤﱪ آﻓﺘﺎب ﻣﻨﲑ اﺳﺖ در ﺟﻬﺎن

ﯾﺎرب ﺑﻪ آب دﯾﺪهٔ ﻣﺮدان آﺷﻨﺎ

ﯾﺎرب ﺑﻪ ﺻﺪق ﺳﯿﻨﮥ ﭘﲑان راﺳﺘﮕﻮ
دﻟﻬﺎی ﺧﺴﺘﻪ را ﺑﻪ ﮐﺮم ﻣﺮﺣﻤﯽ ﻓﺮﺳﺖ

ای ﻧﺎم اﻋﻈﻤﺖ در ﮔﻨﺠﯿﻨﮥ ﺷِﻔﺎ

ﮔﺮ ﺧﻠﻖ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻋﻤﻞ ﺧﻮﯾﺶ ﮐﺮدهاﻧﺪ

ﻣﺎ را ﺑﺲ اﺳﺖ رﺣﻤﺖ و ﻓﻀﻞ ﺗﻮ ﻣﺘﮑﺎ

ﯾﺎ رب ﺑﻠﻄﻒ ﺧﻮﯾﺶ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ ﻣﭙﻮش

روزی ﮐﻪ رازﻫﺎ ﻓﺘﺪ از ﭘﺮده ﺑﺮ ﻣﻼ

ﻫﻤﻮاره ازﺗﻮ ﻟﻄﻒ و ﺧﺪاوﻧﺪی آﻣﺪه اﺳﺖ

وز ﻣﺎ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺧﻮر ﻣﺎ ﻓﻌﻞ ﻧﺎﺳﺰا

ﮐﺮدی ﺗﻮ آﻧﭽﻪ ﺷﺮط ﺧﺪاوﻧﺪی ﺗﻮ ﺑﻮد

ﻣﺎ در ﺧﻮر ﺗﻮ ﻫﯿﭻ ﻧﮑﺮدﯾﻢ رﺑﻨﺎ

ﻣﺎﺋﯿﻢ

ﺑﻨﺪﮔﺎن ﮔﻨﻪﮐﺎر

و

ﺣﺎﺟﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﯿﺶ ﮐﺮﯾﻤﺎن ﺑﻮد روا

ﺗﻮ ﮐﺮﯾﻢ

اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﭼﺎره ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﭽﺎرﮔﯽ ﺑﯿﺎ

ﻋﻤﺮت ﺑﺮﻓﺖ و ﭼﺎره ﮐﺎری ﻧﺴﺎﺧﺘﯽ

اﺑﻮﻧﻮاس ﺷﺎﻋﺮ ﻋﺮب را در ﺧﻮاب دﯾﺪﻧﺪ؛ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺧﺪاﯾﺘﻌﺎﱃ ﺑﺎ ﺗﻮ ﭼﻪ ﮐﺮد؟ ﮔﻔﺖ ﻣﺮا ﺑﯿﺎﻣﺮزﯾﺪ ﺑﺮای دو ﺑﯿﺖ ﺷﻌﺮ

زﯾﺮﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدم.

ﻣَـﻦْ اَﻧَﺎ ﻋِﻨﺪاﻟﻠّﻪ ﺣﺘّﯽ اذا

اَذْﻧَـﺒْﺖُ

اﻟﻌﻔﻮ ﯾﺮﺟﯽ ﻣﻦ ﺑﻨﯽ آدم

ﻻ

ﯾﻐﻔﺮﱃ

ذﻧﺒﯽ

ﮐﯿﻒ ﻻ ارﺟﻮه ﻣﻦ رﺑّﯽ

ﯾﻌﻨﯽ :ﻣﻦ ﭼﻪ ﮐﺲ ﺑﺎﺷﻢ ﻧﺰد ﺧﺪا ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﮐﺮدهام ﻣﺮا ﻧﯿﺎﻣﺮزد و ﻣﺮا ﺑﺮ آن ﻣﺆاﺧﺬه ﮐﻨﺪ .ﻋﻔﻮ ﻣﺮﺟﻮﺳﺖ از

آدﻣﯿﺎن »ﻣﻮرد اﻣﯿﺪواری اﺳﺖ«؛ ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻦ اﻣﯿﺪار ﻧﺒﺎﺷﻢ ﺑﺮﺣﻤﺖ و ﻣﻐﻔﺮت ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد »ﺑﻌﺒﺎرت دﮔﺮ

ﺣﻘﺎرت ﻣﻦ ﺑﺪرﮔﺎه ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﱃ ﺑﯿﺶ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﮕﻨﺎه ﺑﮕﲑد و ﻋﻘﺎب و ﺧﻄﺎب ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ«.
ﻣﻮﻻی دروﯾﺸﺎن ﻋﻠﯽ ﷷ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

ﯾﮑﻔﯿﮏ رَبُ اﻟﻨّﺎس ﻣﺎ اَﻫَﻤﱠـﮑﺎ

ﻻ ﺷﺌـﯽ اِﻻﱠ اﻟﻠّﻪِ ﻓَﺎِرْﻓَـﻊْ ﻫَﻤﱠـﮑﺎ

ﯾﻌﻨﯽ ﻏﲑ ﺧﺪا ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﺲ ﺗﻮ ﻫ ّﻤﺖ ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ دار ﺗﺎ ﺧﺪای ﻣﺮدم ،آﻧﭽﻪ ﺗﺮا اﻧﺪوﻫﻨﺎک ﮐﺮده ﮐﻔﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ.
ﺑﯿﺎد ﻣﯿﺎورم روزی ﻣﻮﻻی ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺟﻨﺎب آﻗﺎی رﺿﺎﻋﻠﯿﺸﺎه ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:

ﻫﻤﻢ اﻟﺮّﺟﺎل ،ﺗﻘﻄﻊاﻟﺠﺒﺎل» .ﺑﻌﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻫ ّﻤﺖ ﮐﻮه از ﺟﺎی ﮐﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮد«

ﻣﻮﻟﻮی ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺮﺣﻤﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﭼﻨﲔ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

ﻣﺮغ را ﭘﺮ ﻣﯽﺑﺮد ﺗﺎ آﺷﯿﺎن

ﭘﺮ ﻣﺮدم ﻫﻤّﺖ اﺳﺖ ای ﻣﺮدﻣﺎن

آدﻣﯽ ﺑﺮ ﻗﺪر ﯾﮏ ﻃﺸﺖ ﺧﻤﲑ

ﺑﺮ ﻓﺰود از آﺳﻤﺎن و از اﺛﲑ

ﺑﺮﮔﺬﺷﺖ از ﭼﺮخ و از ﮐﻮﮐﺐ ﺑﺪل

آدﻣﯽ ﺑﺴﺮﺷﺘﻪ از ﯾﮏ ﻣﺸﺖ ﮔﻞ

 -۱٤۹ﺳﻨﮕﺮﯾﺰه

۱۳٥

ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪ اﯾﻦ آدّﻣﯽ ﭘﺮ ﻏﻤﺎن

ﻫﯿﭻ ﮐﺮﻣﻨّﺎ ﺷﻨﯿﺪ اﯾﻦ آﺳﻤﺎن

ﺧﲑ و ﺷﺮ ﻣﻨﮕﺮ ﺗﻮ در ﻫ ّﻤﺖ ﻧﮕﺮ

ﻋﺎﺷﻘﯽ ﮐﺎﻟﻮده ﺷﺪ در ﺧﲑ و ﺷﺮّ

ﮔﺮﻫﻤﯽ ﺧﻮاﻫﯽ زﮐﺲ ﭼﯿﺰی ﻣﺨﻮاه

ﮔﻔﺖ ﭘﯿﻐﻤﱪ ﮐﻪ ﺟﻨّﺖ از اﻟﻪ

ﻋـﺰﯾﻤﺖ ﺑﻪ ﻫـﻠﻨﺪ
»ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ «۴۹/۱/۲۵

ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ و ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن ﺑﺮای ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﻤﻨﺰل آﻗﺎی دﮐﱰ ﺑﺼﲑی رﻓﺘﯿﻢ -ﺑﻌﺪ از ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺳﯿﺪ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ روحاﻻﻣﲔ و آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﻮد روحاﻻﻣﲔ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ و ﺑﻘﺼﺪ ﻟﻨﺪن ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .آﻗﺎی

ذوﺷﺮاﻓﺘﲔ ﻧﯿﺰﮐﻪ ﭘﺲ از ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺴﺒﯽ ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن ﺷﺐ ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﺷﺮﻓﯿﺎب ﺑﻮدﻧﺪ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و رﻓﺘﻨﺪ .ﺳﺎﻋﺖ
ﻫﻔﺖ و ﻧﯿﻢ از ﻣﻨﺰل آﻗﺎی دﮐﱰ ﺑﺼﲑی ﺑﻤﻘﺼﺪ ﻫﻠﻨﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ.

ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ارواﺣﻨﺎ ﻓﺪا ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از ﺣﺎج آﻗﺎی راﺳﺘﲔ -ﺣﺎج آﻗﺎی ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺤﯽ آﻗﺎی ﻓﺮﯾﱪز

راﺳﺘﲔ و ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ و راﻧﻨﺪﮔﯽ آﻗﺎی دﮐﱰ ﺑﺼﲑی -در اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮای ﺷﻬﺮ دارای ﻣﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻏﻠﯿﻆ ﺑﻮد

و ﺑﺎران ﻣﻼﯾﻢ ﭼﻤﻨﻬﺎی اﻃﺮاف ﻋﻤﺎرات و ﯾﺎ ﮔﻮﺷﻪ وﮐﻨﺎر ﺧﯿﺎﺑﺎن را ﺷﮑﻔﺘﻪ و ﺧﻨﺪان ﮐﺮده ﺑﻮد -در اﺗﻮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ

ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ دو ﻃﺮف آن ﺟﻨﮕﻠﻬﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ وﺳﯿﻌﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ از درون ﻣﻪﻫﺎ ﭘﯿﺪا ﺑﻮد -از اﺗﻮﺑﺎﻧﻬﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻌ ّﺪدی ﮐﻪ ﺑﻬﻢ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮدﯾﻢ .آﻧﮕﺎه از ﺷﻬﺮ اُﺑِﺮ ﻫﻮسْ » «Ober houseﮐﻪ دارای

ﻣﻌﺎدن وﮐﻮرهﻫﺎی ﻓﺮاوان زﻏﺎلﺳﻨﮓ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪﮔﺬﺷﺘﯿﻢ -در ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ  ۳۲ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺻﻒ ﮐﺸﯿﺪه و ﻣﻨﺘﻈﺮ

ﺑﺎرﮔﲑی ﺑﻮدﻧﺪ از ﺷﻬﺮ ﻓِﻠْـﺒِﺮتْ ﺗﺎ ﻣﺮز ﻫﻠﻨﺪ  ۱۰۶ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ -ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻪ ﺻﺒﺢ در ﮔﻤﺮک ﻣﺮزی ﺑﲔ آﻟﻤﺎن و ﻫﻠﻨﺪ
ﺑﻮدﯾﻢ .ﭘﺲ ازاﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﮔﻤﺮﮐﯽ ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻪ و ده دﻗﯿﻘﻪ وارد ﻫﻠﻨﺪ ﺷﺪﯾﻢ -از اوﻟﲔ ﺷﻬﺮ ﻫﻠﻨﺪ ﺑﻨﺎم آرْنْ ﻫِﻢْ

» «Arnhemﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮدﯾﻢ -در اﻃﺮاف اﺗﻮﺑﺎن اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺟﻨﮕﻠﻬﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﮐﺎج و درﺧﺘﺎن دﯾﮕﺮ ﻓﺮاوان وﺟﻮد

داﺷﺖ -ﺑﻔﺎﺻﻠﻪ  ۴۳ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ از ﻣﺮز ﻫﻠﻨﺪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﭘﯿﺎده ﺷﺪﻧﺪ و ﻗﺪری ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی روﺳﺘﺎﺋﯽ را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ

ﭼﻮن ﻫﻮا ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮد ﺑﻮد ﻣﺠﺪداً ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ -دﻫﮑﺪهﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﻧﺰدﯾﮏ ﻫﻢ ﺑﻮدﻧﺪ -در ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ  ۶۴از اﺗﻮﺑﺎن

ﺧﺎرج ﺷﺪﯾﻢ و از ﺟﻠﻮی ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮدﯾﻢ .ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﻃﺮاف ﮐﻠﯿﺴﺎ ،ﮔﻠﻬﺎی زﯾﺒﺎﺋﯽ را در
ﮐﻨﺎر ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی ﺑﺪون ﭘﺮده ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.

اﺑﺘﺪا ﺟﻠﻮی ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ روﺳﺘﺎﺋﯽ اﯾﺴﺘﺎدﯾﻢ؛ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ در دو ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎ آﺟﻞ و ﺳﻔﺎل ﺑﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺻﺪای
ﻣﺮﻏﺎن ﺧﻮشاﻟﺤﺎن از اﻃﺮاف و از ﺟﻨﮕﻠﻬﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﮕﻮش ﻣﯽرﺳﯿﺪ .ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻠﺶ از درون

ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪ و ﭼﻮن اﻃﺮاف اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ داﻣﺪاری ﺣﺪود ﻧﻮد ﻫﮑﺘﺎر زﻣﲔ ﭼﻤﻨﮑﺎری و در ﻗﺴﻤﺘﯽ دﯾﮕﺮ آن

زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻤﺴﺎﺣﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ده ﻫﮑﺘﺎر درّتﮐﺎری ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ .ﻧﻘﺸﻪای را ﺑﻤﺎ ﻧﺸﺎن داد

ﮐﻪ ﻣﺮاﺗﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﺮد -ﮔﺎوﻫﺎی ﻧﺮ و ﻣﺎدّه ﻋﻈﯿﻢاﻟﺠﺜﻪ در اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻧﮕﺎﻫﺪاری
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.ﮔﺎو ﻣﺎدّه اﺑﻠﻖ ﺑﺴﯿﺎر درﺷﺘﯽ را ﺑﻤﺎ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ و اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪﮐﻪ در ﻣﺪت ﺳﯿﺼﺪ روز در ﺳﺎل  ۴۷۰۰ﻟﯿﱰ

ﺷﲑ ﻣﯽدﻫﺪ -اﯾﻦ ﮔﺎو در ﺣﺪود ﭼﻬﺎر ﺳﺎل از ﺳﻨﺶ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ .ﮔﺎوﻫﺎ ﻫﺮ ﻧﻪ ﻣﺎه ﯾﮑﺒﺎر ﻣﯽزاﯾﻨﺪ و ﭘﺲ از ﺳﻪ ﻣﺎه

ﻣﺠﺪداً ﺣﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و آﻧﻬﺎ را ﻫﺮ روز دوﺑﺎر ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻣﯽدوﺷﻨﺪ .و ﻣﺎﺷﯿﻨﻬﺎی ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﺪون
دﺧﺎﻟﺖ دﺳﺖ ﺷﲑﻫﺎ را ﻣﮑﯿﺪه و ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻤﺨﺰن ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻨﺪ -در اﯾﻦ ﻣﺨﺰن

ﺷﲑ در ﭼﻨﺪ درﺟﻪ ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺮ ﻧﮕﺎﻫﺪاری ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﭙﺲ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪﻫﺎی ﭼﻬﺎر و ﭘﻨﺞ روزه را ﺑﻤﺎ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ

ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ و زﯾﺒﺎ ﺑﻮدﻧﺪ -ﺗﺎرﯾﺦ زاﯾﻤﺎن ،ﻣﻘﺪار ﺣﺪاﮐﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﲑ ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺒﺢ و ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﮔﺎوﻫﺎ

ﺑﺎ ﻧﻈﻢ ﺧﺎص در دﻓﺎﺗﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﭘﺲ از ﺑﺎزدﯾﺪ از اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ داﻣﺪاری ﮐﻪ در ﺣﺪود دوﺳﺎﻋﺖ ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ از
۱۳٦

داﻣﺪاران و راﻫﻨﻤﺎﯾﺎن ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮدﯾﻢ و آﻧﺎن ﻫﻢ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺧﻮﺷﺮوﺋﯽ و ادب ﻣﺎ را ﺑﺪرﻗﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .در ﺣﺪود
ﺳﺎﻋﺖ  ۱۱از ﺷﻬﺮ اوﺗْﺮِﺧْﺖْ » «Utrechtﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮدﯾﻢ و از ﻃﺮﯾﻖ اﺗﻮﺑﺎن ﺑﻄﺮف آﻣﺴﱰدام » «Amsterdamﺣﺮﮐﺖ

ﮐﺮدﯾﻢ .در ﺑﲔ راه از ﻗﺼﺒﺎت و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ وﮐﻮﭼﮏ زﯾﺎدی ﻋﺒﻮر ﮐﺮدﯾﻢ و ﺳﭙﺲ وارد ﺷﻬﺮ آﻣﺴﱰدام ﺷﺪﯾﻢ.

از ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮ دﯾﺪن ﮐﺮدﯾﻢ .از ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺑﺰرگ راهآﻫﻦ ﮔﺬﺷﺘﯿﻢ دور ﺗﺎ دور ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ،ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎی

ﻋﺮﯾﻀﯽ ﺣﻔﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻫﻤﮥ آﻧﻬﺎ ﮐﺸﺘﯿﻬﺎی ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ .وارد ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ ﺷﺪﯾﻢ .ﺣﻀﺮت آﻗﺎ
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﺷﻬﺮ ﺧﻮب و زﯾﺒﺎﺋﯽ اﺳﺖ«.

از ﺟﻠﻮی ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﻋﺒﻮر ﮐﺮدﯾﻢ .در ﮐﻨﺎرﮐﻠﯿﺴﺎ ﻣﺠﺴّﻤﻪای ﺑﺎ ﮐﻼه رﺳﻤﯽ ﮐﺸﯿﺸﻬﺎ ﮐﻪ در رأس آن ﺻﻠﯿﺒﯽ از

ﻃﻼ ﻧﺼﺐ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﺪ.

در ﻣﺴﲑ راه ﺑ ّ
ﭽﻪﻫﺎ ده  -دوازده ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ اوﻧﯿﻔﺮم » «Uniformeﻧﺎرﻧﺠﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺪرﺳﻪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻠﻬﺎ را ﮐﻨﱰل
ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی دو ﻃﺮف ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ و ﻏﺎﻟﺒﺎً ﭼﻬﺎر ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎ ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی ﺷﲑی رﻧﮓ و ﺳﺒﮏ زﯾﺒﺎ

و ﺟﺎﻟﺐ ﺑﭽﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد وﱃ در ﺧﺎرج ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ده -دوازده ﻃﺒﻘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺳﻨﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﻌﻤﺎری در آﻧﻬﺎ

ﺣﻔﻆ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ اﻏﻠﺐ ﻋﺮﯾﺾ و ﺑﺎ ﺳﻨﮓ ﻣﻔﺮوش ﺷﺪه و در ﻗﺴﻤﺘﯽ از آﻧﻬﺎ ﭘﻠﯿﺲﻫﺎی اﺳﺐﺳﻮار ﻣﺸﻐﻮل ﮔﺮدش و ﻣﺄﻣﻮر
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﻬﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.

ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮوج از آﻣﺴﱰدام ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ؛ اﺗﻮﺑﺎﻧﻬﺎی زﯾﺎدی از ﺷﻬﺮ ﻣﻨﺸﻌﺐ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ

اﺗﻮﺑﺎن »ﺑﺰرﮔﺮاه« ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی زرد رﻧﮕﯽ ﻧﺼﺐ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﺑﺎﻏﺎت ﮔﻞ وﮔﻠﻔﺮوﺷﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .در ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ۲۶
ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﯾﮏ ﺟﺎدّه ﻓﺮﻋﯽ از اﺗﻮﺑﺎن ﺧﺎرج ﺷﺪﯾﻢ و ﺑﻪ ﯾﮏ دﻫﮑﺪه ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎﺋﯽ رﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪﻫﺎی زﯾﺎدی داﺷﺖ.

ﭘﺲ از ﺻﺮف ﻧﻬﺎر و ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز ﺑﺪﯾﺪن ﮔﻠﺨﺎﻧﻪﻫﺎ رﻓﺘﯿﻢ .ﭼﻨﺪﮔﻞ رز ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ؛ رز ﺑﻪ

رﻧﮕﻬﺎر ﺻﻮرﺗﯽ ،ﻣﺸﮑﯽ ،ﺳﺮخ ﮐﻪ در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻧﮕﺎﻫﺪاری ﺷﺪه و در اﯾﻦ ﻫﻮای ﺳﺮد ﻫﺮﮐﺪام ﺑﯿﺶ از ﺑﯿﺴﺖ ﻏﻨﭽﻪ
داﺷﺘﻨﺪ .در دو ﻃﺮف ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻨﺪی رزﻫﺎ؛ آﻫﻨﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪی ﺗﻌﺒﯿﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﻫﺮ ﻃﺮف ﺳﯿﻢﮐﺸﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ

ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی رز ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎﻻ رود وﮐﺞ ﻧﺸﻮد.

در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ دو و رﺑﻊ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺖ و وارد اﺗﻮﺑﺎن ﻗﺒﻠﯽ ﺷﺪﯾﻢ .در ﻣﺴﲑ اﺗﻮﺑﺎن آﺳﯿﺎﺑﻬﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻬﻢ

ﯽ  ۵۲ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ وارد ﺷﻬﺮ ﻻﻫﻪ » «La hayﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻫﻠﻨﺪ ﺷﺪﯾﻢ .ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی اﯾﻦ ﺷﻬﺮ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ از ﻃ ّ

اﻏﻠﺐ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ و ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺳﻔﺎل ﭘﻮﺷﯿﺪه و روﯾﻬﻢ رﻓﺘﻪ زﯾﺒﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﻪ ﮐﻨﺎر درﯾﺎ رﻓﺘﯿﻢ .ﻫﻮا ﻧﯿﻢ اﺑﺮی

ﺑﻮد .در ﺳﺎﺣﻞ درﯾﺎ ﺳ ّﺪﻫﺎی ﺷﻨﯽ و ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ ﻣﺮﺗﻔﻌﯽ ﺑﻨﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪﮐﻪ در ﻣﺎﻗﻊ ﻃﻐﯿﺎن درﯾﺎ ،آب ﺑﺪاﺧﻞ ﺷﻬﺮ ﺳﺮاﯾﺖ
ﻧﮑﻨﺪ.

در ﮐﻨﺎر درﯾﺎ رﺳﺘﻮراﻧﻬﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎ ﺳﺒﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ از ﭼﻮب ﻫﻤﭽﻨﲔ ﭘﻼژ » «Plageزﯾﺎدی
ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ .از روی ﭘﻞ ﺑﺰرگ درﯾﺎﺋﯽ ﺑﺠﻠﻮ رﻓﺘﯿﻢ .در ﻣﺠﺎورت اﯾﻦ ﭘﻞ ﯾﮏ رﺳﺘﻮران ﻣ ّﺪور و در ﺳﻤﺖ دﯾﮕﺮ

رﺳﺘﻮران ﻣﺠ ّﻬﺰ دﯾﮕﺮی وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی ﺑﺘﻮن آرﻣﻪ آﻧﻬﺎ در داﺧﻞ درﯾﺎ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺳﺎﻋﺖ ﺳﻪ و ﻧﯿﻢ

ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺑﻮد؛ در داﺧﻞ وﯾﱰﯾﻦﻫﺎی » «Vitrineرﺳﺘﻮران اﺷﯿﺎء ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﺳﯿﮕﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،اﻗﺴﺎم ﺧﻮراﮐﯿﻬﺎ
و ﻧﻮﺷﺎﺑﻪﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ.

ﺑﻤﻐﺎزهٔ ﮐﻮﭼﮑﯽ رﻓﺘﯿﻢ و اﺷﯿﺎﺋﯽ را ﺑﺮﺳﻢ ﯾﺎدﺑﻮد ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮدﯾﻢ؛ در رﺳﺘﻮراﻧﯽ ﺑﻨﺎم ﻗﺼﺮ ﻗﻬﻮه ﭼﺎی ﻧﻮﺷﯿﺪﯾﻢ ،ﻫﺮ
ﻓﻨﺠﺎن ﭼﺎی ﺑﻪ ﭘﻮل ﻣﺎ  ۳۰رﯾﺎل ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻣﺪﯾﺮه اﯾﻦ رﺳﺘﻮران ﺧﺎﻧﻢ ﭘﲑی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺪود  ۷۵ﺳﺎل داﺷﺖ.

در داﺧﻞ ﺷﻬﺮ ﺗﺮاﻣﻮاﻫﺎی » «Tramwayزﯾﺎدی در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮدﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﺼﻮرت ﻫﯿﭙﯽ
در آورده ﺑﻮدﻧﺪ زﯾﺎد ﺑﭽﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ،در ﺑﲔ آﻧﻬﺎ اﻓﺮاد ﭘﲑی ﻧﯿﺰﮐﻪ ﺑﺸﮑﻞ ﻫﯿﭙﯽ در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮدﻧﺪ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ .از
۱۳۷

ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺎل » «Canalوﺳﯿﻊ ﻋﺒﻮر ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ در داﺧﻞ آن ﺟﺰﯾﺮه ﮐﻮﭼﮑﯽ اﯾﺠﺎدﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.

در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎی ﻫﻠﻨﺪ ،ﻻﻟﻪﻫﺎی زﯾﺎدی ﮐﺎﺷﺘﻪاﻧﺪ .اﻧﻮاع زﯾﺎدی ﻻﻟﻪ ﮐﻪ ﻏﻨﭽﻪ داﺷﺘﻪ و ﺑﺮ روی ﭼﻤﻦ ﻏِﺮْس ﺷﺪه ﺑﻮد

ﻣﻨﻈﺮهٔ زﯾﺒﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻮﺟﻮد آورده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺠﺴّﻤﻪ ﺑﺰرﮔﯽ در وﺳﻂ ﯾﮑﯽ از ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ و ﻣﺠﺴّﻤﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ در

اﻃﺮاف آن ﻗﺮار داﺷﺖ .درﺧﺘﻬﺎی ﺳﺮو و ﮔﻠﻬﺎی ﻻﻟﻪ در اﻃﺮاف آﻧﻬﺎ و در ﭘﲑاﻣﻮن ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎ ﮐﺎﺷﺘﻪ

ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﯾﮑﯽ دو ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻪ ﮐﺎخ داوری ﺑﲔاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻻﻫﻪ رﺳﯿﺪﯾﻢ؛ ﻣﺤﻮﻃﻪ داﺧﻞ ﭘﺎرک از ﻃﺮﻓﲔ از

ﭼﻤﻦ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه و ﻣﺤﻮﻃﻪ ﭘﺸﺖ ﮐﺎخ ﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ و درﺧﺘﮑﺎری ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﺮج ﮐﺎخ دارای ﺳﺎﻋﺘﯽ ﻣﺠﻠﻞ ،ﺑﺎ

ﺻﻔﺤﮥ ﻣﺸﮑﯽ و ﻋﻘﺮﺑﻪﻫﺎی ﻃﻼﺋﯽ ﺑﻮد ،وﱃ ﺑﻌﻠّﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﻋﺖ از ﭼﻬﺎر ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﻮ ّﻓﻖ ﺑﺪﯾﺪن داﺧﻞ ﮐﺎخ

ﻧﺸﺪﯾﻢ.

در ﻣﺮاﺟﻌﺖ؛ از ﭘﺎرک وﺳﯿﻊ دﯾﺪن ﮐﺮدﯾﻢ و ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺑﮕﺮدش ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ .ﮐﺸﺘﯿﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻗﻄﺎرﻫﺎی

ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﻣﺎﮐﺖﻫﺎی

۱٥۰

ﺑﺮﺟﻬﺎ ،آﺳﯿﺎﺑﻬﺎی ﺑﺎدی وﮐﺎﺧﻬﺎی داوری ﺑﲔاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﻣﻬﻢ ﺷﻬﺮ ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻣﺎﮐﺖ

ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺎﺟﮕﺬاری ﻣﻠﮑﮥ ﻫﻨﺪ و ﺑﻘﯿﻪ ﻧﻘﺎط دﯾﺪﻧﯽ ﺷﻬﺮ ،ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ و ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮد ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۳۰/۵ﺑﻄﺮف ﺷﻬﺮ

روﺗﺮدام » «Rotterdamﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .ﺑﲔ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎی ﺑﺰرگ و ﭘﯿﺎدهرو راه ﺛﺎﻟﺜﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ
دوﭼﺮﺧﻪﺳﻮاران اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ .ﺗﺎﺑﻠﻮ راﻫﻨﻤﺎ از ﻻﻫﻪ ﺑﻪ روﺗﺮدام را  ۲۲ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد .دو ﻃﺮف اﺗﻮﺑﺎن
ﻻﻫﻪ ﺑﻪ روﺗﺮدام ﺑﺎ ﭼﻤﻦ و درﺧﺘﻬﺎی زﯾﺒﺎ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد .ﭘﺲ از ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ از ﺳﻤﺖ راﺳﺖ اﺗﻮﺑﺎن

ﺧﺎرﺟﺞ ﺷﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ دِﻟْﻔْـﺖْ » «Delftرﺳﯿﺪﯾﻢ .ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻻﻫﻪ ﺑﺎ ﺳﻨﮓ و ﺳﺒﮏ ﻣﻌﻤﺎری
ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﲔ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮﮔﻠﺨﺎﻧﻪﻫﺎی زﯾﺒﺎﺋﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ.

ﭼﻮن ﺳﻄﺢ ﻫﻠﻨﺪ از درﯾﺎ ﭘﺎﺋﲔﺗﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ آن ﮐﺸﻮر ﺳﻔﻠﯽ » «Pays-basﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .راس ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺶ و ﺑﯿﺴﺖ
دﻗﯿﻘﻪ وارد ﺷﻬﺮ روﺗﺮدام ﺷﺪﯾﻢ.

در داﺧﻞ روﺗﺮدام ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺴﱳ ﭘﻞ ﻫﻮاﺋﯽ ﺑﻮدﻧﺪ -ﻫﻮا آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺑﻮد و ﺗﻤﺎم ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺒﺎ و ﺑﺎ اﺳﻠﻮب
ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻋﺎﱃ اﺣﺪاث ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻨﻈﺮ ﺣﻘﲑ ﺧﻮب اﺳﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﲔ ﻣﻌﻤﺎران ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺑﺮای زﯾﺒﺎﺋﯽ ﺷﻬﺮ ﺧﻮد

از ﻣﺘﺨﺼﺼﲔ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻞ ﺧﺎﱃ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ
ﭼﻨﺪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺷﻬﺮ را ﺑﺮای ﯾﺎﻓﱳ ﻫﺘﻞ ﺟﺴﺘﺠﻮﮐﺮدﯾﻢ وﱃ ﻫﺘﻞﻫﺎ ﻣﺤ ّ
ﻫﺘﻞ درﺟﻪ ﯾﮑﯽ ﺑﻨﺎم ﻫﺘﻞ راﯾﻦ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ -ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﮔﺮان ﺑﻮد وﱃ ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ در ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﮐﻨﯿﻢ.

ﺑﻌﺪ ازﮔﺮﻓﱳ ﮐﻠﯿﺪ اﻃﺎﻗﻬﺎ و ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﺪن ،ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﺮای ﮔﺮدش داﺧﻞ ﺷﻬﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و ﺑﻨﺪه ﻫﻢ اﺳﺘﺪﻋﺎ

ﮐﺮدم در ﺧﺪﻣﺘﺸﺎن ﺑﺎﺷﻢ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻧﻮﺳﺎز و ﻋﺎﱃ ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ اﺻﻮﻻً ﺟﻨﮕﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺗﺎ ﺧﺮاﺑﯿﻬﺎی آن آﺷﮑﺎر
ﺑﺎﺷﺪ.

از ﻣﯿﺪاﻧﻬﺎ و ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎی زﯾﺎدی ﮔﺬﺷﺘﯿﻢ -در ﮐﻨﺎرﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎی اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺰرگ ﺑﻨﺪری ،ﺟﺮﺛﻘﯿﻞﻫﺎی ﺑﺰرگ وﮐﻮﭼﮏ
ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎی وﺳﯿﻊ ،ﻣﯿﺎدﯾﻦ وﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی ﺑﺎ ﻋﻈﻤﺖ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی زﯾﺒﺎ ،ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﯾﮏ ﺷﻬﺮ

ﺑﺰرگ ،ﻣﺠﻬّﺰ ،و ﻣُﺪِرْنْ ﺑﻮد.

از ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﻧﻈﲑ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﭼﻬﺎر ﺑﺎغ اﺻﻔﻬﺎن ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﺎ وﺳﻌﺖ ﺑﯿﺸﱰ و زﯾﺒﺎﺗﺮ ﻋﺒﻮر ﮐﺮدﯾﻢ از ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر

وﺳﯿﻊ و دﻟﺒﺎز ﺷﻬﺮ دﯾﺪن ﻧﻤﻮدﯾﻢ؛ ﻣﯿﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎﺋﯿﮑﻪ ﺗﺎ آن وﻗﺖ در اروﭘﺎ دﯾﺪه ﺑﻮدﯾﻢ ،ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻫﻠﻨﺪ از ﻫﻤﻪ
زﯾﺒﺎﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.

در ﻧﺰدﯾﮏ ﭘﻞ اروﻣَﺴْﺖْ » «Euromastﯾﮏ ﮐﺸﺘﯽ ازﮐﺎﻧﺎل ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﻞ ﻣﺘﺤﺮّک آن ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻗﺒﻞ از
»ﺷﮑﻞ و ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻮﭼﮏ«
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اﯾﻨﮑﻪ ﭘﻞ ﻣﺘﺤﺮّک ﺑﺠﺎی اوﻟﯿﻪ ﺑﺮﮔﺮدد ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﺪ.
ﺣﻀﺮت آﻗﺎ در ﻫﻤﺎن ﻫﻮای ﺳﺮد ،در ﮐﻨﺎرﮐﺎﻧﺎل ﺑﻪ ﻧﻤﺎز اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ .ﻧﺴﯿﻢ ﺗﻨﺪ ﻣﯽوزﯾﺪ؛ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎ در ﺣﺎل ﻋﺒﻮر ﺑﻮدﻧﺪ،

از ﯾﮏ ﻃﺮف ﺗﺮاﻣﻮاﻫﺎ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﺗﻮﻣﺒﯿﻠﻬﺎ در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺟﺮﺛﻘﯿﻞﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﮐﺎﻧﺎل ﻣﺸﻐﻮل
اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻏﻮﻏﺎ و ﻫﯿﺎﻫﻮ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﻧﻤﺎز ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﺪ ،ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻊ اﺻﻮﻻً ﮐﺴﯽ و ﭼﯿﺰی

ﺑﺮای ﺣﻀﺮت آﻗﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد! ﻟﺬا ﺷﺮوع ﺑﻪ اذان و اﻗﺎﻣﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ .آﻗﺎی دﮐﱰ
ﺑﺼﲑی و ﺣﻘﲑﮐﻪ در ﺧﺪﻣﺘﺸﺎن ﺑﻮدﯾﻢ در ﻫﻮای آزاد ﺑﻪ اﯾﺸﺎن اﻗﺘﺪا ﮐﺮدﯾﻢ.

رﻫﯽ ﮐﻪ آن ﺑﺴﻮیِ ﺗﺴﺖ ﺗﺮﮐﺘﺎز ﮐﻨﻢ

ﻫﺰار ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻠﻨﮕﻢ ﺑﻬﺮ رﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺪ

»ﻣﻮﻟﻮی«

زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮ دﻧﯿﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﺒﺎرک ﺣﻀﺮت آﻗﺎ
از ﭘﻞ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮده و اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ را ﮐﻨﺎر ﺑﺮج اروﻣﺴﺖ ﭘﺎرک ﮐﺮدﯾﻢ؛ وارد ﻃﺒﻘﮥ اول ﺑﺮج ﺷﺪﯾﻢ و ﭘﺲ از ﺗﻬﯿّﻪ ﺑﻠﯿﻂ ﺑﺎ
آﺳﺎﻧﺴﻮر ﺑﻪ ﺑﺎﻻی ﺑﺮج رﻓﺘﯿﻢ.

ﻫﻮا ﺻﺎف و ﺷﻔﺎف ﺑﻮد ،ﻣﺎه در آﺳﻤﺎن ﻣﯽدرﺧﺸﯿﺪ؛ آﻧﻘﺪر ﻣﻨﻈﺮهٔ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺐ دﯾﺪﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ وﺻﻒ

ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﺮ ﭼﻪ ﭼﺸﻢ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد ،ﭼﺮاﻏﻬﺎی اﻟﻮان ﻣﯽدرﺧﺸﯿﺪﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺣﺮﮐﺖ اﺗﻮﻣﺒﯿﻠﻬﺎ وﮐﺸﺘﯽﻫﺎ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ
و ﻣﻨﻈﺮهٔ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻮﺟﻮد آورده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن در دﻧﯿﺎ دﯾﺪهام!«

ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﺳﺒﺤﺎن اﻟﻠّﻪ! وﻗﺘﯿﮑﻪ ﻣﺨﻠﻮق ﺧﺪا ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ و ﺿﻌﻒ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻨﻬﻤﻪ ﺑﺪاﯾﻊ زﯾﺒﺎ را
ﺑﻮﺟﻮد آورد؛ ﭘﺲ ﺧﺎﻟﻖ اﯾﻦ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﭼﻘﺪر ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ دارد و ﺑﺰرگ اﺳﺖ!«

اﯾﻦ ﺑﺮج در ﺣﺪود ده ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ارﺗﻔﺎع آن ﺣﺪود  ۱۰۴ﻣﱰ اﺳﺖ .ﭘﺲ از ﺑﺎزدﯾﺪ ﺷﻬﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺖ

ﮐﺮدﯾﻢ ،ﻫﻤﮕﯽ ﺷﺎم را در رﺳﺘﻮران ﻫﺘﻞ ﺻﺮف ﻧﻤﻮده وﱃ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﯿﮏ دو ﻣﯿﻮه اﮐﺘﻔﺎ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ.
ﻫﻠﻨـﺪ:

ﮐﺸﻮر ﻫﻠﻨﺪ » «Hollandاز ﺷﻤﺎل و ﻣﻐﺮب ﻣﺤﺪود اﺳﺖ ﺑﻪ درﯾﺎی ﺷﻤﺎل و از ﻣﺸﺮق ﺑﻪ آﻟﻤﺎن ﻏﺮﺑﯽ و از ﺟﻨﻮب
ﺑﻪ ﺑﻠﮋﯾﮏ .وﺳﻌﺖ ﺧﺎک ﻫﻠﻨﺪ در ﺣﺪود  ۳۲ﻫﺰارﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﻣﺮﺑّﻊ اﺳﺖ -ﻗﺮﯾﺐ  ۴۴درﺻﺪ ﻣﺮدم ﻫﻠﻨﺪ ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن و ۳۱
درﺻﺪ آﻧﻬﺎ ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ و ﺑﻘﯿﻪ ﭘﲑو ﻣﺬاﻫﺐ دﯾﮕﺮﻧﺪ.

ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﻠﻨﺪ ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﺳﺖ و ﻃﺒﻘﻪ اﻧﺎث ﻧﯿﺰ در ﺻﻮرت ﻧﺒﻮدن اوﻻد ذﮐﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﺮﺳﻨﺪ .ﻗﻮه
ﻣﺠ ّﺮﯾﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎه و ﻫﯿﺌﺖ دوﻟﺖ اﺳﺖ و ﻗﻮه ﻣﻘﻨّﻨﻪ در دﺳﺖ ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ از دو ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ ﻣﺮﮐﺐ از ۵۰

ﻧﻔﺮ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺷﻮرای اﯾﺎﻟﺘﯽ ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻤﻠﮑﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،دﯾﮕﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﻋﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد
ﻧﻤﺎﯾﻨﮕﺎن آﻧﻬﺎ  ۱۰۰ﻧﻔﺮ و ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻤﻮم اﻓﺮادی ﮐﻪ  ۲۳ﺳﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.

۱٥۱

۱٥۲

ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻫﻠﻨﺪ ﺷﻬﺮ ﻻﻫﻪ اﺳﺖ و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﻌﺘﱪ آن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از» :آﻣﺴﱰدام ،روﺗﺮدام ،اوﺗﺮﺧﺖ و ﻫﺎرﻟﻢ «

ﻣﻬﻤﱰﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﻫﻠﻨﺪ ﭼﺎودار و ﺟﻮ ﺳﯿﺎه اﺳﺖ وﱃ ﮐﺸﺖ ﮔﻨﺪم و ﺟﻮﮐﻤﱰ ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ .در ﻫﻠﻨﺪ

ﺳﺒﺰی و ﻣﯿﻮه زﯾﺎد ﮐﺸﺖ ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﮔﻞ ﻻﻟﻪ و ﺳﻨﺒﻞ ﺑﺎ اﻟﻮان ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﻗﺴﺎم ﭘﯿﺎز ﮔﻞ در
ﻧﻮاﺣﯽ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در ﺷﻬﺮ ﻫﺎرﻟﻢ ﺑﺴﯿﺎر راﯾﺞ و ﺷﻬﺮ آﻣﺴﱰدام از ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺰرگ ﻓﺮوش ﮔﻞ اروﭘﺎﺳﺖ و
.Urtecht
.Haarlem
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اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮوش ﮔﻞ ﯾﮑﯽ از ارﻗﺎم ﻣﻬﻢ ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
در ﻫﻠﻨﺪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ رﻃﻮﺑﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه اراﺿﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه از ﻣﺮاﺗﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ و ﻫﻤﲔ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ روﻧﻖ

داﻣﺮﭙوری ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺻﯿﺪ ﻣﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ در ﺳﻮاﺣﻞ و رودﻫﺎی داﺧﻠﯽ رواج ﺑﺴﯿﺎر دارد.

ﮐﺸﻮر ﻫﻠﻨﺪ از ﻟﺤﺎظ ﻣﻌﺪن ﻓﻠ ّﺰات اﺳﺖ .ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺎرﭼﻪﺑﺎﻓﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻌﻠّﺖ ﻧﺪاﺷﱳ ﭘﻨﺒﻪ و ﻣﻮاد ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺗﺮﻗّﯽ ﻧﮑﺮده
وﱃ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﺋﯽ روﻧﻖ ﺑﺴﯿﺎر دارد .ﺑﻨﺪرآﻣﺴﱰدام ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺮاش اﻟﻤﺎس در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ.

ﺟﻤﻌﯿّﺖ ﻫﻠﻨﺪ ﺑﯿﺶ از  ۱۲ﻣﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻮﺳﻌﺖ آن زﯾﺎد و در ﻫﺮﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ ﻗﺮﯾﺒﺐ  ۳۷۵ﻧﻔﺮ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻠﻨﺪﯾﻬﺎ ژرﻣﻨﯽ ﻧﮋاد ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و زﺑﺎن ﻫﻠﻨﺪی از زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺸﺘﻖ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

ﺧﺎک ﻫﻠﻨﺪ ﻣﺪّﺗﻬﺎ ﻣﺴﮑﻦ ﻃﻮاﯾﻒ ﻣﺨﺘﻠﻒ زرﻣﻦ ﺑﻮده ،و روﻣﯿﻬﺎ در ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺰار ،ﺳﺮدار
ﻣﻌﺮوف ،آﻧﺠﺎ را ﻓﺘﺢ ﮐﺮدﻧﺪ و در ﻗﺮن ﻫﺸﺘﻢ ﺿﻤﯿﻤﻪ اﻣﺮﭙاﻃﻮری ﺷﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺷﺪ .در ﻗﺮن ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻣﯿﻼدی دوﻟﺖ

اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ آﻧﺠﺎ را ﺗﺼﺮف ﻧﻤﻮد؛ وﱃ ﻫﻨﻠﺪﯾﻬﺎ درزﻣﺎن ﻓﯿﻠﯿﭗ دوم ﺑﺮ اﺛﺮ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ دوﻟﺖ و
ﻧﻤﻮ ﻣﺬﻫﺐ ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن ﺑﲔ آﻧﻬﺎ ﺷﻮرش ﮐﺮده ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ.

ﻋﺒﻮر ﻣﺠﺪد ازﮐﺸﻮر ﺑﻠﮋﯾﮏ
»ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ «۴۹/۱/۲۶

ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۳۰/۷از ﻫﺘﻞ ﺧﺎرج ﺷﺪﯾﻢ ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﭼﻨﺪ ﺧﯿﺎﺑﺎن از ﺗﻮﻧﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ و ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ
از زﯾﺮ آب درﯾﺎ ﻣﯽﮔﺬرد ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮدﯾﻢ .ﻫﻮای ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﯽ ﻣﻪآﻟﻮد و ﺷﺒﯿﻪ ﻫﻮای ﺑﻬﺎری ﺷﻤﺎل اﯾﺮان ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ.
در زﻣﲔ وﺳﻊ و ﻣﺴﻄّﺤﯽ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای در زﯾﺮ زﻣﲔ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ؛ زارﻋﲔ وﮔﻠﮑﺎران ﺳﺮﮔﺮم ﻧﺸﺎ ﮐﺮدن ﮔﻠﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﺑﻮدﻧﺪ.

در ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ  ۱۲از ﭘﻞ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮدﯾﻢ .اﻃﺮاف اﺗﻮﺑﺎن ﺣﺘّﯽ ﻗﺼﺒﺎت و دﻫﺎت ﮔﻠﺨﺎﻧﻪﻫﺎی زﯾﺎدی ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻣﯽﺷﺪ .ﻻﻟﻪﻫﺎی ﻫﻠﻨﺪی در داﺧﻞ ﺷﻬﺮ ﺗﺎزه از ﻏﻨﭽﻪ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﭼﻤﻦﻫﺎ از ﺷﺒﻨﻢﻫﺎ و ﺑﺎراﻧﻬﺎی ﺑﻬﺎری در

ﺗﻤﺎم ﺻﺤﺮا ﺷﺎداب و ﺧﻨﺪان ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻌﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺑﻬﱰﯾﻦ ﻓﺼﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ زﯾﺒﺎﺋﯽ ﺧﻮد را ﺑﻌﺎﺑﺮﯾﻦ ﻋﺮﺿﻪ

ﻣﯽداﺷﺖ .در ﻣﺴﲑ راه ،ﻗﻄﺎرﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ و زﯾﺒﺎ ﺑﺴﺮﻋﺖ از ﻧﻈﺮﻣﺎن ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ .درﺧﺘﺎن ﭘﺮ ﺷﮑﻮﻓﻪ ،ﺑﯿﺪﻫﺎی ﻣﺠﻨﻮن
ﺑﺎ ﺳﺒﺰی ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮد و ﻧﻐﻤﻪﺳﺮاﺋﯽ ﻣﺮﻏﺎن ﺳﺤﺮ و ﻋﺎﺷﻘﺎن ﮔﻠﻬﺎی ﺑﻬﺎری اﺛﺮی در دﻟﻬﺎی ﺷﻮرﯾﺪه ارادﺗﻤﻨﺪان

ﺣﻖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﯽﮔﺬارد.

اﺛﺮی ﮔﺮ زﻟﺐ ﻟﻌﻞ ﮔﻠﯽ وام ﻧﮕﲑد

ﺷﻮر در ﻧﺎﻟﮥ ﺑﻠﺒﻞ ﻧﺘﻮان ﯾﺎﻓﺖ ﺑﮕﻠﺸﻦ

در ﺳﺎﻋﺖ  ۳۰/۸ﭘﺲ از ﻃﯽ  ۴۴ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ وارد ﺷﻬﺮ ﺑِﺮِدا » «Bredaﺷﺪﯾﻢ.
آﻗﺎی ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪﮐﻪ ﭘﻮﺳﺘﲔ ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﯿﺎورﻧﺪ ﻟﺬا آﻗﺎی دﮐﱰ ﺑﺼﲑی ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﺗﻠﻔﻦ

ﮐﺮدﻧﺪ و ﻗﺮار ﺷﺪ ﭘﻮﺳﺘﲔ را ﻧﺸﺎﻧﯽ ﭘﺎرﯾﺲ اﯾﺸﺎن ارﺳﺎل دارﻧﺪ.

ﭽﻪﻫﺎی از ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺣﺘﯽ ﭘﲑزﻧﻬﺎی ﻫﺸﺘﺎد ﺳﺎﻟﻪ دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮاری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و
در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ زﯾﺒﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎم ﺑ ّ
ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ دوﭼﺮﺧﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﻧﺪ .ﺑﭽﻪﻫﺎ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﭘﺎﻟﺘﻮ ﭘﻮﺷﯿﺪه وﮐﻼه ﺑﺴﺮ ﻧﻬﺎده و وﺳﺎﯾﻞ و

ﮐﯿﻒ ﻣﺪرﺳﻪ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮه ﻧﻮردان ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ دوﭼﺮﺧﻪ ﺑﻤﺪرﺳﻪ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ .در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۱۵/۹از
ﺷﻬﺮ ﺑﺮدا ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده و درﮐﯿﻠﻮﻣﱰ  ۲۲از ﻣﺮز ﻫﻠﻨﺪﮔﺬﺷﺘﻪ وارد ﺑﻠﮋﯾﮏ ﺷﺪﯾﻢ.

ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﺷﻬﺮ ﺑِﺮﮔُﭗ زوم » «Berg-op-Zoomدر ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ  ۵۴وارد ﺗﻮﻧﻞ ﺑﺰرﮔﯽ ﺷﺪﯾﻢ .ﭘﺲ از ﺧﺮوج از

ﺗﻮﻧﻞ اﺗﻮﺑﺎن ،ﭼﻤﻦﻫﺎی زﯾﺒﺎ و اﻧﻮاع ﺳﺮوﻫﺎی ﭼﱰی ﻫﻤﺮاه ﭼﺮاﻏﻬﺎی ﻣﺘﻌﺪّد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﺪ .ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﻠﮋﯾﮏ

ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﻣﻨﻈﻢ راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﺑﺮای ورود و ﺧﺮوج ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و در ﻏﺎﻟﺐ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﻨﺎزل ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ زﯾﺒﺎ ﮐﻪ در
۱٤۰

وﺳﻂ ﺑﺎﻏﭽﻪ ﺑﻨﺎ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﭽﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد.

در ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ  ۵۹در ﯾﮑﯽ از رﺳﺘﻮرانﻫﺎی ﺑﲔ راه رﯾﻨﺎارت » «Reinaertﺗﻮ ّﻗﻒ ﮐﺮدﯾﻢ داﺧﻞ رﺳﺘﻮران ﺑﺎ ﺳﻘﻒ

ﮐﺮوی ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه و ﯾﮏ ﻇﺮف ﺑﻠﻮری ﺑﺰرگ در ﮔﻮﺷﮥ آن ﻗﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺧﺮﭼﻨﮓ ﺑﺰرگ ﺑﺮای زﯾﺒﺎﺋﯽ در
آن ﻗﺮار داده ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎزه ﺑﻪ ﺗﺎزه ﺳﺮخ ﻧﻤﻮده ﺻﺮف ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ!

ﺑﻌﺪ ازﮐﻤﯽ اﺳﱰاﺣﺖ ﺳﺎﻋﺖ  ۲۵/۱۱ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎی اروﭘﺎﺋﯽ ﺣﺘﯽ در داﺧﻞ ﻫﺮ دﻫﮑﺪه ﯾﮏ
ﯾﺎ دو ﮐﻠﯿﺴﺎ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪﮐﻪ ﺧﻮد دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﻋﺘﻘﺎد آﻧﻬﺎ ﺑﻤﺬﻫﺐ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﯽﻧﻤﻮد.

ﮔﻠﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ در دوﻃﺮف ﺟﺎده و در ﻗﺼﺒﺎت وﺟﻮد داﺷﺖ وﱃ اﺻﻮﻻً ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﺑﻠﮋﯾﮏ ﺧﯿﻠﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮ
و ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪهﺗﺮ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪﻧﺪ.

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻠﮋﯾﮏ وارد اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺷﺪه و در اﯾﻦ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ از ﻗﺴﻤﺖ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج
ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ.

ﺑﻌﺪ از ﻋﺒﻮر از ﭼﻨﺪ ﺷﻬﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻬﻢ وارد ﺷﻬﺮﮔﺎن » «Gandﺷﺪﯾﻢ .اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﯾﮑﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﻠﮋﯾﮏ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .از ﭼﻨﺪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﺮ ﻋﺒﻮر ﮐﺮدﯾﻢ و از روی ﭘﻞ ﻣﺘﺤﺮک ﻧﯿﺰﮔﺬﺷﺘﯿﻢ .ﺑﺎ ﻧﻮاﺧﱳ زﻧﮓ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ

ﮐﻪ زودﺗﺮ از ﭘﻞ ﺑﮕﺬرﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﻋﺒﻮر ﮐﺸﺘﯽﻫﺎ آﻣﺎده ﺷﻮد .در اﻧﺘﻬﺎی اﯾﻦ ﺷﻬﺮﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﺷﻤﺎر اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ  ۱۱۷را ﻧﺸﺎن
ﻣﯽداد .از ﺷﻬﺮﮔﺎن ﺑﻪ ﺷﻬﺮﮐﻮرْﺗِﺮِ رﻓﺘﯿﻢ .اﻃﺮاف اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﭼﻤﻦﻫﺎ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ و ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺳﺮ ﺳﺒﺰﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻌﻠّﺖ

ﮔﺮﻣﯽ ﻫﻮا اﯾﻦ ﺳﺮﺳﺒﺰی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﺪ .ﻓﺎﺻﻠﻪ دو ﺷﻬﺮ اﺧﲑ  ۴۴ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﺑﻮد اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺰرگ ﺑﻪ زﯾﺒﺎﺋﯽ
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻫﻠﻨﺪ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ﻫﻮا اﺑﺮ ﯾﺒﻮد وﱃ در ﺳﺎﻋﺖ  ۱ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺑﺎراﻧﻬﺎی ﺑﻬﺎری ﺑﺸﺪّت ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻤﺎﻣﱰ

ﻣﯽﺑﺎرﯾﺪ .در ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ  ۱۵۸وارد ﺷﻬﺮ ﺋﯽﭘﺮْ » «Ypresﺷﺪﯾﻢ .در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ وﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد و

زﯾﺒﺎ و ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ ﺳﻨﮕﯽ و ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﻗﺪﯾﻢ اﺣﺪاث ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﻓﺎﺻﻠﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺗﺎ
ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻟﯿﻞ » ۳۲ «Lilleﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﺑﻮد .در ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ  ۱۹۸وارد ورز ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺷﺪﯾﻢ.

ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از دﻫﮑﺪهﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻪ ﻗﺼﺒﻪای ﺑﻨﺎم »ﻣﺎﮐﺖ« رﺳﯿﺪﯾﻢ .در رﺳﺘﻮراﻧﯽ ﺑﻨﺎم ﻫﺎﻧﺮی ژوﻫﻦ
» «Henri Juhenﮐﻪ ﻏﺬاﻫﺎی ﺑﺪون ﮔﻮﺷﺖ داﺷﺖ اﺳﱰاﺣﺖ ﻧﻤﻮده و ﻧﺎﻫﺎر ﺻﺮف ﺷﺪ.

در اﻃﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﮐﻒ آن ﺑﺎ ﻣﻮزاﺋﯿﮏ آﺑﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻇﺮﯾﻒ و دﯾﻮارﻫﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﻧﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻮپ ﺳﺒﺰی و ﺳﺎﻻد و
اﻣﻠﺖ از ﻣﺎ ﭘﺬﯾﺮاﺋﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﺳﺆل ﮐﻨﯿﺪ آﯾﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧﺪارد؟« ﻣﺘﺼﺪی رﺳﺘﻮران ﮐﻪ ﭘﲑزﻧﯽ ۵۵
ﺳﺎﻟﻪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆدّب ﺑﻮد اﻇﻬﺎر داﺷﺖ» :ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺬاﻫﺐ اﺣﱰام ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ«.
اﺑﺘﺪا ﺣﻀﺮت آﻗﺎ و ﺑﻌﺪ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی راﺳﺘﲔ و ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻘﺮا ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۳ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ

و ﺑﻌﺪ از ﻃﯽ  ۲اﱃ  ۳ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻟﯿﻞ وارد ﺷﺪﯾﻢ.

ورود ﻣﺠﺪّد ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻪ
در اﺑﺘﺪای ﺷﻬﺮ ﻟﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی  ۲۳ﻃﺒﻘﻪ وﺟﻮد داﺷﺖ .ﺧﯿﺎﺑﻨﻬﺎی وﺳﯿﻊ و ﭼﻤﻦﮐﺎری در داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﺷﻬﺮ،
ﭘﻠﻬﺎی ﺑﺰرگ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی زﯾﺒﺎ و ﺑﻠﻨﺪ از ﻣﺸﺨﺼﺎت اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻮد .ﺗﺎﺑﻠﻮی راﻫﻨﻤﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻟﯿﻞ را ﺗﺎ ﭘﺎرﯾﺲ ۲۰۵
ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد.

در اﺗﻮﺑﺎﻧﻬﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺗﻮﺑﺎﻧﻬﺎی آﻟﻤﺎن در ﻫﺮﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم از آن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
ﺣﻮاﱃ ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻬﺎر ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺑﻪ  ۴۵ﮐﯿﻠﻮﻣﱰی ﭘﺎرﯾﺲ رﺳﯿﺪه ﺑﻮدﯾﻢ در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺎران ﺑﺸﺪّت ﻣﯽﺑﺎرﯾﺪ زﻣﯿﻨﻬﺎی

وﺳﯿﻊ زراﻋﺘﯽ و ﺑﺎﻏﺎت ﺑﺰرگ ﻣﯿﻮه در اﻃﺮاف اﺗﻮﺑﺎن ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺘﻮّﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ آﻗﺎی ﻓﺮﯾﱪز
۱٤۱

راﺳﺘﲔ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  ۱۸۰ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ در ﺳﺎﻋﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺎج آﻗﺎی ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮد
ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮدﯾﻢ ﺳﺮﻋﺘﺶ را ﺑﻪ  ۱۴۰ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﺗﻨﺰل دﻫﺪ.

در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﭘﺎرﯾﺲ داﺧﻞ ﺟﻨﮕﻠﻬﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺷﺪﯾﻢ ،ﺑﺎران ﻗﻄﻊ ﺷﺪه و ﻫﻮای ﺑﻬﺎری ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﱃ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻮد.

در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۵ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ در رﺳﺘﻮران ﭘﯿﮑﺎردی » «Picardieﮐﻪ در ﺣﻮاﱃ ﭘﺎرﯾﺲ واﻗﻊ ﺷﺪه ﭼﺎی ﺻﺮف
ﺷﺪ .ﺑﺮای ﺷﺶ ﻓﻨﺠﺎن ﭼﺎی ده ﻓﺮاﻧﮏ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل  ۲۵ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ درﯾﺎﻓﺖ داﺷﺘﻨﺪ در ﺳﺎﻋﺖ  ۴۵/۵وارد

ﭘﺎرﯾﺲ ﺷﺪﯾﻢ ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﭼﻨﺪ ﺧﯿﺎﺑﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎی ﺳﻦﻣﯿﺸﻞ » «St.Michelﭼﻬﺎر راه ﺳﻦژرﻣﻦ

» «St.Germainﺑﺎغ ﻟﻮﮐﺰاﻣﱪک » «Luxembourgو ﺧﯿﺎﺑﺎن واوژﯾﺮارد » «Vavgirardeدر ﻫﺘﻞ ﺗﺮﯾﺎﻧﻮن ﭘﺎﻻس

» «Trianonpalaceﮐﻪ ﻗﺒﻼً آﻗﺎی ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ ﻣﺼﺪاﻗﯽ رزرو ﮐﺮده ﺑﻮد اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﯾﺪﯾﻢ .ﺣﻀﺮت آﻗﺎ در اﻃﺎق ﺷﻤﺎرهٔ
 ۶۵و آﻗﺎی دﮐﱰ ﺑﺼﲑی و ﻧﮕﺎرﻧﺪه در اﻃﺎق  ۶۴ﻫﺘﻞ اﺳﱰاﺣﺖ ﮐﺮدﯾﻢ.

ﻣﻌﺎﯾﻨﮥ ﮐﻠّﯽ در ﭘﺎرﯾﺲ »ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ  ۲۷ﻓﺮوردﯾﻦﻣﺎه «۱۳۴۹

ﺳﺤﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺎﺗّﻔﺎق ﺣﺎج آﻗﺎی راﺳﺘﲔ و ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ را در اﻃﺎق ﺷﻤﺎره  ۶۵ﺑﺤﻀﺮت آﻗﺎ اﻗﺘﺪا
ﻧﻤﻮدﯾﻢ؛ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﺮآن ﺗﻼوت ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:
از ﻣﺮاد ﻣﯿﺰﺑﺎن ،ﺑﯽﺷﺒﻬﻪ ﻣﻬﻤﺎن ﺑﯽﺧﱪ

راز ﻗﺮآن را ،ﺻﺎﺣﺒﺨﺎﻧﻪ ﺟﻮﯾﺎ ﺷﻮ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ

ﻫﻢ ﺑﻪ ﻗﺮآن ،ﮐﻮ ﺑﻮد ،از راز ﻗﺮآن ﺑﯽﺧﱪ

آﻧﮑﻪ ازﻗﺮآن ﻫﻤﺎن اﻟﻔﺎظ ﺗﺎزی ﺟﺴﺖ و ﺑﺲ

»از ﺗﻔﺴﲑﮔﺎرز«
ﺑﻬﻤﲔ ﻋﻠّﺖ رﺳﻮل اﮐﺮم )ص( ﻓﺮﻣﻮد:
اﻧّﯽ ﺗﺎرک اﻟﺜﻘﻠﲔ ،ﮐﺘﺎب اﻟﻠّﻪ و ﻋﱰﺗﯽ ،ﻣﺎ ان ﺗﻤﺴّﮑﻨﻢ ﺑﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﻀّﻠﻮ اﺑﺪا ﻓﺎﻧّﻬﻤﺎ ﻟﻦ ﯾﻔﱰﻗﺎ ﺣﺘﯽ ﯾﺮدا ﻋﻠﯽ
اﻟﺤﻮض

۱٥۳

ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ آﻧﭽﻪ ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ از ﺑﺎرﮔﺮان ﻣﯿﮕﺬارم »ﮐﺘﺎب ﺧﺪا و ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻦ« ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺲ دﺳﺖ ﺗﻤﺴّﮏ
ﺑﺂﻧﻬﺎ درازﮐﻨﺪﮔﻤﺮاه ﻧﺸﻮد و آﻧﻬﺎ از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺮ ﺣﻮض ﮐﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﻦ وارد ﮔﺮدﻧﺪ.
اﯾﻦ رواﯾﺖ را ﺳﯽ ﻧﻔﺮ از ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ۱٥٤ﺑﻘﻮل ﻣﻮﻟﻮی »ره« ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
ﻫﺎدی ﻣﺎ ﮐﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ

ﺗﺎرکّ ﻓﯿﮑﻢ ﭼﺮا ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ

ﺗﺎ ﮐﻪ اﻣّﺖ زﯾﻦ دو ﻫﺮﮔﺰ ﻧﮕﺴﻠﻨﺪ

ﭘﺲ ﺑﻨﻮر ﻫﺮ دو اﯾﺸﺎن ره روﻧﺪ

ﮐﺮده ﺑﻌﺪ از ﺧﻮﯾﺶ راه و رﻫﻨﻤﺎ

او ﮐﺘﺎب اﻟﻠّﻪ و ﻋﱰت را ﺑﻤﺎ

ﻫﺮ ﭼﻪ ﺟﺰ اﯾﻦ ،رﻫﺰن اﯾﻦ ﮐﺲ ﺑﻮد

ﭘﺲ ﺗﺮا ﻗﺮآن و ﻋﱰت ﺑﺲ ﺑﻮد

رﻫﻨﻤﺎ ﮐﺮد ،آﻧﮑﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻠﺘﺶ

درس ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚ و ﻋﱰﺗﺶ

ﻣﻨﻈﻮر از ﻋﱰت رﺳﻮل اﮐﺮم )ص( :ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ )ص( وﻋﻠﯽ ﷷ وآلرﺳﻮل ﷷ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪﮐﻪ آل اﻟﻠّﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .
در اﯾﻨﺠﺎ ﭼﻬﺎرده ﺑﯿﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺎم ﭼﻬﺎرده ﻣﻌﺼﻮم ﷷ در ﻧﻌﺖ ﻋﻠﯽ ﷷ ﺳﺮوده ﺷﺪه زﯾﻨﺖﺑﺨﺶ ﺻﻔﺤﺎت اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻋﻠﯽ ای ﺳﺮور و ﻣﻮﻻی ﻫﻤﻪ ﮐﻮن و ﻣﮑﺎن

آﮔﻬﯽ از ﻫﻤﻪ اﺳﺮار ﻋﯿﺎن و ﭘﻨﻬﺎن
ﻣﮕﺮ اﯾﺰد ﮐﻪ ﺳﺘﺎﯾﺪ ﮐﺮﻣﺖ در ﻗﺮآن

ﺣ ّﺪ ﮐﺲ ﻧﯿﺖ ﺛﻨﺎﮔﻮی ﺻﻔﺎت ﺗﻮ ﺷﻮد

 -۱٥۳ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ص  ۳۳۸ج  ۲ﺻﻮاﻋﻖ ،اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ص  ،۸۱ﮐﺎﻣﻞ اﺑﻦ اﺛﲑ ص ۱۲۲

 -۱٥٤ﺗﻔﺴﲑ آﻻءاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻼﻏﯽ ص ۴۳

۱٤۲

اﯾﻦ ﺣﺴﻦ اﺑﻦ ﺑﺘﻮل اﺑﻦ رﺳﻮل اﮐﺮم

اﯾﻦ ﺣﺴﲔ ﺳﺒﻂ ﭘﯿﺎﻣﱪ ﺳﺮ اﻫﻞ اﯾﻤﺎن

ﻧﺎم ﻧﯿﮏ ﺷﻬﺪا در ره دﯾﻦ اﺣﻤﺪ

ﺟﺎوداﻧﯽ ﺷﺪه در ﻫﺮ دو ﺟﻬﺎن در دوران

ﮔﻮﺷﮥ ﭼﺸﻢ ﺑﯿﻔﮑﻦ ﺗﻮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﭽﺎره

ﮐﯽ ﺗ ّﻮﺟﻪ ﮐﻪ ﺷﻮم ﭘﲑ و اﻫﻞ ﻋﺮﻓﺎن

ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻪ ﻗﺴﻢ ﻣﯿﺪﻫﻤﺖ از دل وﺟﺎن

ﻗﺎﺳﻢ ﺟﻨّﺖ و دوزخ ﺗﻮﺋﯽ ای ﺷﲑ ﺧﺪا
ﻫﺮﮐﻪ درﻫﺮ دوﺟﻬﺎن ﻟﻄﻒ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪﮔﻮﯾﺪ

ﻫﻢ ﮐﺮم از ﺗﻮ و ﻫﻢ ﻟﻄﻒ ﺧﺪا داد ﻋﯿﺎن

ﺑﺎﺳﯿﻪروﺋﯽ و ﺑﯿﭽﺎرﮔﯽ و ﻋﺠﺰ و ﻧﯿﺎز

ﻣﻦ ﺑﯿﭽﺎره ﭼﻪ ﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻮد از ﺗﻮ ﻧﻬﺎن

ای ﺧﺪا،ای ﻋﻠﯽ،ای ﮔﻤﺸﺪه را راه و ﻧﺸﺎن

ﺻﺪ ﻓﻐﺎن از ﻫﻮس ﺣﯿﻠﻪﮔﺮ و ﺿﻌﻒ ﻣﺰاج

ﻋﺰّت و ذﻟّﺖ داﺋﻢ ﮐﻪ ﺑﻮد ﺟﺎوﯾﺪان

ﻫﻢ ﮐﺮم از ﺗﻮ و ﻫﻢ ﻋﺰّت و ذﻟّﺖ از ﺗﻮ

ورﻧﻪ ﮐﺲ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺮا ﻫﺎدی اﻣﺮ و ﻓﺮﻣﺎن

ﻫ ّﻤﺘﻢ ده ﮐﻪ ﺷﻮم ﺧﻮﺷﻪﮐﺶ ﺧﺮﻣﻦ ﻋﺸﻖ

ﻗﺪرت ﮐﺎﻣﻠﻪ ﺣﻖ وﱃ ﻋﺼﺮ و زﻣﺎن

ﺳﺎﻗﯽ اﻫﻞ ﺻﻔﺎ ،ﻣﺮﮐﺰ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد

ﺣﻤﺪﻟﻠّﻪ ﮐﻪ ﺑﻮد ﺳﺮور ﻣﺎ دروﯾﺸﺎن

ﻧﺎﯾﺒﺶ در ﻫﻤﻪ اﺣﻮال ﺑﻮد ﺗﺎﺑﻨﺪه

ﮐﻨﯿﺘﺶ ﻫﺴﺖ رﺿﺎ ﻗﻄﺐ ﺷﻬﻨﺸﺎه ﺟﻬﺎن

اﺑﻦ ﺻﺎﻟﺤﻌﻠﯽ و ﭘﲑ و ﻫﻤﻨﺎم ﺣﺴﲔ

ﭘﺲ از ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ آﻗﺎی ﻓﺮزﯾﻦ ﺑﺮای اﺧﺬ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت ﮐﻠﯽ » «Check-upﺑﻪ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﺮدﻧﺪ؛ آﻗﺎی ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ ﻣﺼﺪاﻗﯽ ﻧﯿﺰ در ﺧﺪﻣﺘﺸﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ﯾﺎزده ﮐﻪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ
ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ .ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۲۵/۲ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻣﺠ ّﺪداً ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﺮدﻧﺪ .ﺣﺪود  ۵/۴ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ

ﺗﻤﺎم آزﻣﺎﯾﺸﺎت و ﻋﮑﺴﻬﺎ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ .ﺑﺤﻤﺪاﻟﻠّﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻄﻮر ﮐﻠّﯽ رﺿﺎﯾﺖﺑﺨﺶ ﺑﻮد و ﻓﻘﻂ دﺳﺘﻮرات
داروﺋﯽ داده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻫﻮای ﺑﻬﺎری ﭘﺎرﯾﺲ اﻣﺮوز ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب و درﺟﻪ ﺣﺮارت در ﺳﺎﻋﺖ  ۵ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺣﺪود  ۲۳درﺟﻪ ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺮ را

ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد -در ﺳﺎﻋﺖ  ۳۰/۶آﻗﺎی دﮐﱰ ﻧﺎﻇﺮزاده ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای زﯾﺎرت ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺷﺮﻓﯿﺎب ﺷﺪﻧﺪ .ﺣﻀﺮت آﻗﺎ از
ﻣﺴﻠﻤﲔ و ﺷﯿﻌﯿﺎن ﭘﺎرﯾﺲ ﺳﺆاﻻﺗﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻇﻬﺎر ﺷﺪ در ﺣﺪود ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰار ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﭘﺎرﯾﺲ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در
اﯾﻦ ﻣﻮرداﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﻠﻤﲔ ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه ﮐﻪ ﺗﺎ در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻫﺪف ﻣﺸﱰک ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮑﺘﺎ ﭘﺮﺳﺘﯽ و

ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮدن ﻋﻈﻤﺖ و ﻋﺼﻤﺖ ﺑﺮای اﻣﺎم ﷷ و ﻋﺰادارﯾﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﺮای ﺣﻀﺮت ﻣﺴﯿﺢ ﷷ و ﻣﺴﻠﲔ ﺑﺮای

ﺳﯿﺪاﻟﺸﻬﺪاء ﷷدارﻧﺪ و اﻧﺘﻈﺎر ﻇﻬﻮر ﻗﺎﺋﻢ »ﻋﺞ« و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﲔ ﻓﺮق ﻣﺴﻠﻤﲔ و ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺗﻔﺎﻫﻢ ﮐﺎﻣﻞ اﯾﺠﺎد
ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﲔ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺟﺮاﯾﺪ آﻧﻬﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺑﺮﺧﻼف ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺘﯽ اﻻﻣﮑﺎن رﻓﻊ ﺷﺒﻬﻪ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﯽآﯾﺪ.

ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻫﻤﲔ اﻋﻤﺎل ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻬﺎﻟﻢ اﺳﻼم ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد «.در ﺑﲔ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎز
ﻣﻐﺮب ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ ،ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﭼﻮن ﻣﺎ اول وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ ﻧﻤﺎز
ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ و ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﻨﯿﻢ«.

ﻋ ّﺪهای در ﺧﺪﻣﺘﺸﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ -در ﻃﺒﻘﻪ ﺷﺸﻢ در اﻃﺎق  ۶۴ﻣﺤﻞ اﺳﱰاﺣﺖ ﻧﮕﺎرﻧﺪه و آﻗﺎی دﮐﱰ ﺑﺼﲑی ﮐﻪ

ﻗﺒﻼً آﻣﺎده ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ .ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز اوراد ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر و ﻓﺎﺗﺤﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﺠﻠﺲ و

ﭘﻨﺪ ﺻﺎﻟﺢ و ﻓﺎﺗﺤﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ و ﺻﻔﺎ ﮐﺮدﯾﻢ .آﻧﮕﺎه ﻣﺠﺪداً ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺘﻞ ﻣﺮاﺟﻌﺖ

ﻧﻤﻮدﯾﻢ -.ﭘﺲ از ﻣ ّﺪﺗﯽ ﺻﺤﺒﺖ درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻠﻮﮔﲑی از ﻓﺴﺎد اﺧﻼق و ﻓﺤﺸﺎ ،آﻗﺎی دﮐﱰ
ﻧﺎﻇﺮ زاده ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ:

ﻃﺒﻖ آﻣﺎر دﻗﯿﻖ ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺣﺪود ﭘﺎﻧﺰده ﻫﺰار زن و دﺧﱰ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﻔﻘﻮداﻻﺛﺮ و ﺳﺮ ﺑﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﻌﻀﯽ اﺑﺘﺪا آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ اﺧﻼق ﺧﻮش و ﻣﺆدﺑﺎﻧﻪ در ﺗﺎﮐﺴﯽ و ﯾﺎ در اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ و ﯾﺎ ﻣﻨﺎزل و ﺳﺎﯾﺮ اﻣﺎﮐﻦ دﻋﻮت

۱٤۳

ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛ و ﺑﻌﺪ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﺳﻮء و ﭘﻠﯿﺪ ﺧﻮد آﻧﻬﺎ را از ﺑﲔ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و اﮐﺜﺮ دﺧﱰان ﻫﻢ از ﻓﺎﻣﯿﻠﻬﺎی
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﺳﺎﻋﺖ  ۴۵/۸آﻗﺎی دﮐﱰ ﻧﺎﻇﺮ زاده ﮐﺮﻣﻠﻨﯽ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮده و رﻓﺘﻨﺪ.

ﺑﻨﺎ ﺑﺪﻋﻮت ﻗﺒﻠﯽ در ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ؛ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی راﺳﺘﲔ و آﻗﺎﯾﺎن ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺤﯽ ود ﮐﱰ ﺑﺼﲑی ﺑﻤﻨﺰل آﻗﺎی
ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﭘﯿﺎﺗﯿﻪ » «Professeur Piatieرﻓﺘﯿﻢ.

ﭘﺮوﻓﺴﻮر و ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﻣﺸ ّﺮف ﺑﻪ ﻓﻘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻤﺤﺾ زﯾﺎرت ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﺎﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﻌﻈّﻢﻟﻪ ﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ و

ﺻﻔﺎ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪ در ﯾﮑﯽ از ﺳﺎﻟﻨﻬﺎی آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﮐﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺠ ّﻠﻠﯽ داﺷﺖ ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ ﻋﻼوه ﺑﺮﮐﺘﺎب ،اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻦ

دارای ﻇﺮوف ﻋﺘﯿﻘﮥ ﻗﺪﯾﻤﯽ ،ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﱃ و ﺳﺎﯾﺮ اﺷﯿﺎء ﻗﯿﻤﺘﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻤﺜﺎل ﻣﺒﺎرک ﺣﻀﺮت آﻗﺎی

ﺻﺎﻟﺤﻌﻠﯿﺸﺎه ﺳﻼماﻟﻠّﻪ ﻋﻠﯿﻪ ،ﮐﻪ رﻧﮕﯽ و در ﺟﻠﻮی ﭼﻤﻦ وﮔﻠﻬﺎی ﻧﺴﱰن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻫﻤﭽﻨﲔ ﺗﻤﺜﺎل ﻣﺒﺎرک
ﺣﻀﺮت آﻗﺎ و ﻋﮑﺴﯽ از ﺟﻨﺎب آﻗﺎی وﻓﺎﻋﻠﯽ ﺑﭽﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد.

ﻟﻄﻔﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻨﯿﺪم در ﭼﻬﺮهٔ ﺗﻮ دﯾﺪم

در ﭼﻬﺮهٔ ﺗﻮ دﯾﺪم ﻟﻄﻔﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻨﯿﺪم

ﺑﻌﺪ از ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﭼﻨﺪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ و ﻫﻤﺮاﻫﺎن را ﺑﺴﺮ ﻣﯿﺰ ﺷﺎم دﻋﻮت ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮّع ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺒﺰﯾﻬﺎ و
روﻏﻦ زﯾﺘﻮن ،ﺑﺪون ﮔﻮﺷﺖ ﺗﻬﯿّﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺬای ﻓﺮﻧﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺒﺰی اﻣﮑﺎن داﺷﺖ ﺗﻬﯿّﻪ ﺷﻮد
آﻣﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺣﻀﺮت آﻗﺎ و ﻫﻤﺮاﻫﺎن از ﻫﻤﺴﺮ ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﺗﺸﮑﺮﮐﺮدﻧﺪ.

ﻫﻤﺴﺮ ﭘﺮوﻓﺴﻮر در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﺶ اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﺪ در ﭘﺎﺳﺦ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ:
»ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار ﻣﻨﺰل وﺿﻊ ﺣﻤﻞ ﮐﺮده و در ﻣﺮﺧﺼﯽ اﺳﺖ .ﺗﻤﺎم روز را ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﻓﺮاوان اﯾﻦ ﻏﺬاﻫﺎ را ﺗﻬﯿّﻪ ﮐﺮدهام و

از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﺪای ﺑﺰرگ و ﻣﻬﺮﺑﺎن اﯾﻦ ﺗﻮﻓﯿﻖ را ﺑﻤﺎ داده ﮐﻪ ﻣﻘﺪم ﭘﲑ ﺑﺰرﮔﻮار
در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻤﺎ ارزاﻧﯽ ﺷﺪه«.
ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻫﻢ آﻧﻘﺪر اﻇﻬﺎر ﻋﻼﻗﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد؛ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ اﯾﻨﻬﻤﻪ ﺷﻮق و ﻣﺤﺒﺖ ﺑﯽﺷﺎﺋﺒﻪ و ﺑﯽرﯾﺎ ﻫﻤﺮاﻫﺎن را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﲑ

ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻗﺮار داده ،و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﻣﯽﺧﻮاﺳﱳ در ﭘﺬﯾﺮاﺋﯽ ﺷﺮﮐﺖ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮده و ﻣﺎﯾﻞ
ﺑﻮدﻧﺪﮐﻪ ﺧﻮد ﻋﻬﺪهدار ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﭼﻨﺪﺑﺎر از ﻣﺤ ّﺒﺖ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ و ﺑﯽرﯾﺎی آﻧﺎن اﻇﻬﺎر رﺿﺎﯾﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ .ﭘﺮوﻓﺴﻮر و ﻫﻤﺴﺮش ﺑﺎ ﺣﻀﺮت

آﻗﺎ و آﻗﺎی ﻓﺮﯾﱪز راﺳﺘﲔ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،و ﺑﺎ آﻗﺎی دﮐﱰ ﺑﺼﲑی ﺑﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽ و ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺻﺤﺒﺖ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﻬﺮﺣﺎل ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻫﯿﭻ ﻣﺤﺒﺘّﯽ آﻧﻘﺪر ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ و ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮدم .ﺣﻀﺮت آﻗﺎ آﻧﻬﺎ را دﻋﺎ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ

ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮ اﯾﻤﺎن ،وﺳﻌﺖ دل ،ذوق و ﺷﻮق اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺎﻓﺰاﯾﺪ .ﭘﺲ از ﺻﺮف ﺷﺎم و ﺗﻮت ﻓﺮﻧﮕﯽ ﻫﻤﺮاه ﮐِﺮِم

» «Cremeﮐﻪ ﺑﻌﻨﻮان دﺳﺮ » «Dessertﺗﻬﯿّﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻣﺬاﮐﺮه درﺑﺎرهٔ ﻧﻤﺎز و اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﮐﻮل ﺑﺎﯾﺪ ذﺑﺢ
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدﯾﻢ.

ﺷﺮح ﺣﺎل آﻣﻮزﻧﺪهٔ ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻣﺸﻬﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑﻨﺎم »ﭘﯿﺎﺗﯿﻪ«
و ﻫﻤﺴﺮ اﯾﺸﺎن و ﻋﻠّﺖ ﻗﺒﻮل اﺳﻼم و ﺗﺸﯿّﻊ و ﺗﺸﺮّف آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻓﻘﺮ
ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﭘﯿﺎﺗﯿﻪ ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﺣﻘﻮق ﺑﲔاﻟﻤﻠﻞ؛ ﺑﻘﺪری در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﻌﺮوف و ﺳﺮﺷﻨﺎس اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺨﻮاﻫﺪ

ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﺎپ » «Popeاﻋﻈﻢ رﻫﱪ ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮑﻬﺎی ﺟﻬﺎن و ژﻧﺮال دوﮔﻞ » «General Dugauleرﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر

ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﺪ .واﻗﻌﺎً ﺟﺎﻟﺐ و ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﻌﺠّﺐآور اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻣﺸﻬﻮر دﯾﻦ اﺳﻼم را ﻗﺒﻮل
ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻓﻘﺮ ﻣﺸﺮّف ﮔﺮدد! ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﭼﺮا ﺧﻮد و ﻫﻤﺴﺮش اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮده؟ اﯾﻨﮏ از زﺑﺎن ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ
۱٤٤

»ﻣﻦ ﭘﺮوﻓﺴﻮر در ﺣﻘﻮق و ﻣﺎدام ،ﭘﺮوﻓﺴﻮر در ادﯾﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺳﺎﻟﯿﺎن دراز در ﺗﻤﺎم ﻣﺬاﻫﺐ دﻧﯿﺎ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ دﯾﻦ ﻣﺒﲔ اﺳﻼم ﺑﺮ ﻣﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺑﺮرﺳﯽ در ﻓﺮق دﯾﻦ اﺳﻼم ،ﻣﺬﻫﺐ ﺷﯿﻌﻪ ﺟﻌﻔﺮی را

ﺑﺮﺗﺮ ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ .در اﯾﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﺑﻪ ﺳﻼﺳﻞ ﻓﻘﺮ و ﺻﻮﻓﯿﻪ ﺑﺮﺧﻮردﯾﻢ ،در اﯾﻦ ﻓﺮﻗﻪﻫﺎ و ﺳﲑ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪ

ﮔﻨﺎﺑﺎدی رﺳﯿﺪﯾﻢ ،ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺐ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﱰﺟﻢ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺷﺮح داده ﻣﯽﺷﺪ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮﻟﻤﺎن واﻗﻊ ﺷﺪ و

ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﺎن اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﺸﺴﺘﻪ و از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ روﺑﺮو ﺷﻮﯾﻢ و آﺷﻨﺎﺋﯽ ﭘﯿﺪا

ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﻀﺎﻓﺎً اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻣﻼﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﺮت آﻗﺎی ﺻﺎﻟﺤﻌﻠﯿﺸﺎه دﺳﺖ داد و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬّﻢ دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺟﺐ

راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻓﻘﺮ و دروﯾﺸﯽ ﺷﺪ.
ﺧﺎﻃﺮات ﺑﺮادر ﮔﺮاﻣﯽ و ﻣﺤﱰم ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﮐﺎﻇﻢ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ درﺑﺎرهٔ ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﭘﯿﺎﺗﯿﻪ
در ﯾﮑﯽ از روزﻫﺎی ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ﺳﺎل  ۱۳۴۵ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﱰ ﺷﻔﯿﻌﯿﺎن
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ﺣﻔﻈﻪاﻟﻠّﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﺗﻠﻔﻦ ﮐﺮدﻧﺪ:

ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﭘﯿﺎﺗﯿﻪ و ﻣﺎدام اﻓﻄﺎر در ﻣﻨﺰل ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺧﯿﻠﯽ ﻣﯿﻞ دارﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ دﯾﺪاری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺠﺎﺳﺖ
ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺨﺼﻮص ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از دوﺳﺘﺎن ﻣﺸﱰک ﻫﻢ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ .ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮدم! ﭘﺮوﻓﺴﻮر و

ﻣﺎدام ﭘﯿﺎﺗﯿﻪ ازﮐﺠﺎ ﻧﺎﻣﻢ را ﺷﻨﯿﺪهاﻧﺪ؟ و ﯾﺎ ﭼﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ دﯾﺪارم ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﭼﻮن ﺗﺎ آن روز ﻧﺎم ﭘﺮوﻓﺴﻮر
ﭘﯿﺎﺗﯿﻪ را ﻧﺸﻨﯿﺪه ﺑﻮدم .ﻧﺰدﯾﮏ ﻏﺮوب ﺑﻤﻨﺰل آﻗﺎی دﮐﱰ رﻓﺘﯿﻢ؛ اﯾﺸﺎن ﻣﺮا ﺑﻪ ﭘﺮوﻓﺴﻮر و ﻣﺎدام ﭘﯿﺎﺗﯿﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

ﭘﺮوﻓﺴﻮر اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ» :ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻤﻨﺰل ﺷﻤﺎ آﻣﺪه و ﺑﺪﯾﺪار ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﻮارﺗﺎن ﻧﺎﺋﻞ ﺷﺪم .ﻫﺮﮔﺎه اﺟﺎزه ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ
ﻓﺮدا ﺳﺎﻋﺖ ﺳﻪ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ،ﺑﺎﺗﻔﺎق ﻣﺎدام ﺑﺪﯾﺪار ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎﺋﯿﻢ«.
ﮔﻔﺘﻢ ﺳﺒﺐ ﺷﺎدﯾﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﻣﻨﺰل ﺳﺮاﻓﺮازم ﻓﺮﻣﺎﺋﯽ .در روز ﻣﻮﻋﻮد از آﻗﺎﯾﺎن دﮐﱰ ﻧﻌﻤﺘﯽ ،دﮐﱰ ﻧﺴﻮادراﻧﯽ و

ﺳﻪ ﺗﻦ دﯾﮕﺮ از دوﺳﺘﺎن دﻋﻮت ﮐﺮدم ﺗﺎ ﺑﺎ ﭘﺮوﻓﺴﻮر آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ.

اﻃﺎق ﭘﺪرم ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﮐﻪ در روزﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ اﯾﺸﺎن ﺑﻮد ﺗﻐﯿﲑ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد .در رأس ﺳﺎﻋﺖ ﺳﻪ ﭘﺮوﻓﺴﻮر و
ﻫﻤﺴﺮش ﺑﺎﺗّﻔﺎق ﻣﱰﺟﻢ وارد ﺷﺪﻧﺪ ﭘﺮوﻓﺴﻮر در اﻃﺎق ﭘﺪرم ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺖ و ﻫﻤﺴﺮش در اﻃﺎق ﻣﺎدرم ،ﻣﺎ ﺑﲔ

ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ رﻓﺖ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺑﻌﺪاً ﻫﻤﺴﺮم اﻇﻬﺎر ﻣﯽداﺷﺖ :ﺧﺎﻧﻢ ﭘﺮوﻓﺴﻮر از زﻣﺎن ورود ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ،ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ ﻓﻮت ﭘﺪرم
اﺷﮏ از ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺟﺎری ﺑﻮد.
ﭘﺲ از اﺣﻮالﭘﺮﺳﯽ ﭼﻨﲔ ﮔﻔﺖ:

»ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻓﺮاوان آدرس ﻣﻨﺰل ﺟﻨﺎب آﻗﺎی وﻓﺎﻋﻠﯽ
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را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ

ﭽﻪای از ﭘﻨﺠﺮه اﺳﻤﻢ را ﭘﺮﺳﯿﺪ؟ ﮔﻔﺘﻢ ﭘﯿﺎﺗﯿﻪ .ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ درب
رﺳﺎﻧﺪم ﺟﻠﻮی درب آﻣﺪه زﻧﮓ زدم؛ ﭘﺴﺮ ﺑ ّ
را ﺑﺎز و ﻣﺮا ﺑﺪاﺧﻞ اﻃﺎق راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﮐﺮد .ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺳﻼم ﮐﺮدم .اﯾﺸﺎن از ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ؛ ﺑﺎ اﺣﻮال

ﭘﺮﺳﯽ و ﺳﺮﺗﮑﺎن دادن آن ﻧﻮﺟﻮان ﭼﺎی آورد.
ﭘﺮﺳﯿﺪم ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ؟

اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ،ﻧﻪ ﻧﻤﯽداﻧﻢ.

از ﻣﻦ ﺳﺆال ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﻋﺮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﯿﺪ؟ ﮔﻔﺘﻢ ﻧﻤﯽداﻧﻢ.

 -۱٥٥ﺷﺮح ﺣﺎل ﻓﻘﲑ ﺑﺰرﮔﻮار و ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻋﺎﻟﯿﻤﻘﺎم ﺣﺎج آﻗﺎی دﮐﱰ ﺷﻔﯿﻌﯿﺎن راد ،در ﺻﻔﺤﮥ  ۳۴۴ﮐﺘﺎب »ﺧﺎﻃﺮات زﯾﺎرت ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا و
ﻋﺘﺒﺎت ﻋﺎﻟﯿﺎت در ﺧﺪﻣﺖ راﻫﻨﻤﺎ« درج ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

 -۱٥٦ﺷﺮح ﺣﺎل ﺷﯿﺦ ﺑﺰرﮔﻮار ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﻬﺪی ﻣﺠﺘﻬﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ »دروﯾﺶ وﻓﺎﻋﻠﯽ« ﻗﺪسره در ﺻﻔﺤﻪ  » ۲۸۴ﺧﺎﻃﺮات

زﯾﺎرت ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا و ﻋﺘﺒﺎت ﻋﺎﻟﯿﺎت در ﺧﺪﻣﺖ راﻫﻨﻤﺎ «درج ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
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در ﻓﮑﺮ ﻓﺮو رﻓﺘﻢ .ﻫﯿﭽﮑﺪام زﺑﺎن ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ! ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﺮﺳﺸﻬﺎی ﺧﻮد را ﻣﻄﺮح و ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮد را
درﯾﺎﻓﺖ دارم؟

در ل ﮔﻔﺘﻢ :آﻧﭽﻪ درﺑﺎرهٔ اﯾﻨﻬﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ از دل ﻣﯽﮔﺬرد ﺑﺎ ﺧﱪﻧﺪ ﭘﺲ در اﯾﻨﺼﻮرت ﺑﻬﱰ اﺳﺖ

ﺳﻮاﻻت را از راه دل ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻨﻢ!

در ﺣﺪود ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺳﺌﻮاﻻت ﻣﺘﻌ ّﺪد ا از دل ﮔﺬراﻧﺪه و ﭘﺎﺳﺨﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺪﻟﻢ ﺧﻄﻮر ﮐﺮد؛ ﻣﻌﺬﻟﮏ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ

اﺟﺎزه از اﯾﺸﺎن روز ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﻣﱰﺟﻢ ﺷﺮﻓﯿﺎب ﺷﺪه ،ﺳﺌﻮاﻻت را ﻣﻄﺮح و ﺟﻮاﺑﻬﺎ را دﻗﯿﻘﺎً درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮدم .ﺑﺎﯾﺪ اذﻋﺎن

ﻧﻤﺎﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺗﻌﺠّﺐ ﮐﻠﯿﻪ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ ﻫﻤﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺒﻼً در دﻟﻢ ﺧﻄﻮر ﮐﺮده ﺑﻮد.

از ﻣﱰﺟﻢ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﺪ :ﻣﻦ و ﻣﺎدام را در ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺧﻮد ﻗﺒﻮل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﺪﺧﺖ ﮔﻨﺎﺑﺎد رﻓﺘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت آﻗﺎی ﺻﺎﻟﺤﻌﻠﯿﺸﺎه ﻣﺸﺮّف ﺷﻮﯾﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را دﺳﺘﮕﲑی

ﮐﻨﻨﺪ« و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﻧﺎﻣﻪای ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻤﺎ دادﻧﺪ .ﭘﺲ از ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ،ﻫﻤﺮاه ﻣﱰﺟﻢ ﺑﻪ ﻃﺮف ﮔﻨﺎﺑﺎد
رﻫﺴﭙﺎر ﺷﺪﯾﻢ.

ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﺑﯿﺪﺧﺖ ﮔﻨﺎﺑﺎد و ﺷﺮﻓﯿﺎﺑﯽ ﺑﺤﻀﻮر ﻣﻌﻈّﻢﻟﻪ ﺑﻬﺸﺮف ﻓﻘﺮ ﻣﻔﺘﺨﺮ ﺷﺪﯾﻢ و اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ و ﻫﻤﺴﺮم ﺑﺎ ﻟﻘﺎب

ﻋﻠﯽ روﺷﻦ و ﻣﺮﯾﻢ روﺷﻦ ﻣﻔﺘﺨﺮ ﺷﺪﯾﻢ .ﺣﻮاﱃ ﺳﺎﻋﺖ  ۳۰/۵ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﭘﺮوﻓﺴﻮر و ﻫﻤﺴﺮش ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻧﻤﻮده
ﻣﻨﺰل را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ .در ﺧﺎﺗﻤﻪ اﯾﻦ ﺷﻌﺮ ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮم اﻣﺪ
ﻓﯿﺾ روحاﻟﻘﺪس ار ﺑﺎز ﻣﺪد ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ

دﯾﮕﺮان ﻫﻢ ﺑﮑﻨﻨﺪ آﻧﭽﻪ ﻣﺴﯿﺤﺎ ﻣﯽﮐﺮد
ﺑﺘﺎرﯾﺦ  ۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۷۳
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واﻟﺴّﻼم:ﮐﺎﻇﻢ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ

 -۱٥۷ﻓﻘﲑﮔﺮاﻧﻤﺎﯾﻪ آﻗﺎی ﮐﺎﻇﻢ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﯿﺦ ﺑﺰرﮔﻮار ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﻬﺪی ﻣﺠﺘﻬﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ »دروﯾﺶ وﻓﺎﻋﻠﯽ«
ﻃﺎبﺛﺮاه و ﻧﻮهٔ ﻣﺮﺣﻮم ﻣﲑزا ﻣﺤّﻤﺪ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﻋﻠّﺎﻣﻪ ﺗﻨﮑﺎﺑﻨﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺘﺎب ﻗﺼﺺ اﻟﻌﻠﻤﺎء و ﮐﺘﺐ دﯾﮕﺮ در ﺳﺎل  ۱۲۹۵ﺷﻤﺴﯽ در ﺳﻠﯿﻤﺎن
آﺑﺎد از ﺗﻮاﺑﻊ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ »ﻧﺎم ﻗﺒﻠﯽ آن ﺷﻬﺴﻮار« ﺗﻮﻟّﺪ ﯾﺎﻓﺖ.

ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد را ﺗﺎ اﺧﺬ درﯾﺎﻓﺖ ﻋﻠﻮم اداری از داﻧﺸﮕﺎه ﺣﻘﻮق اداﻣﻪ داد در ﺳﺎل  ۱۳۴۲ﺑﺎ ﺻﺒﯿّﻪ ﻓﻘﲑ ﺑﺰرﮔﻮار آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ
ﺻﺎﺑﺮزاده »ﻧﻮهٔ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺷﯿﺦ ﻣﺤﺴﻦ ﺳﺮوﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﻠّﻘﺐ ﺑﻪ ﺻﺎﺑﺮ ﻋﻠﯽ« ازدواج و ﺻﺎﺣﺐ دو ﻓﺮزﻧﺪ اﻧﺎث ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

از ﺳﺎل  ۱۳۱۷در ﺧﺪﻣﺖ ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﻮار ﺧﻮد اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﻧﻤﻮده و اﯾﻦ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻋﻈﻤﯽ ﺗﺎ ﺗﲑ ﻣﺎه ﺳﺎل  ۱۳۴۵ﮐﻪ ﺳﺎل رﺣﻠﺖ ﻣﻌﻈّﻢﻟﻪ

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ .در دوران زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮ ﺑﺎر ﺧﻮد در اﻏﻠﺐ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﻠﯽ و ادارات دوﻟﺘﯽ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﻮده و آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ
اﯾﺸﺎن در وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﻮده ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۳۴۵ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺧﻮد ﺑﺎز ﻧﺸﺴﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﻤﺼﺪاق ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ ﺳﻌﺪی ﻋﻠﯿﻪاﻟﺮّﺣﻤﻪ:
ﻋﺒﺎدت ﺑﺠﺰ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻠﻖ ﻧﯿﺴﺖ

ﺑﻪ ﺗﺴﺒﯿﺢ و ﺳﺠﺎده و دﻟﻖ ﻧﯿﺴﺖ

ﺗﻤﺎم ﻫﻤّﺖ وﮐﻮﺷﺶ ﺧﻮد را در راه ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺨﻠﻖ ﺑﺨﺼﻮص ﻓﻘﺮا ﻣﺼﺮوف ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﻫﻨﻮز اﯾﻦ ﺻﻔﺖ ﻣﺮﺿّﯿﻪ ﺳﺮ ﻟﻮﺣﻪ اﻣﺎل و آرزوی
اﯾﺸﺎن ﻗﺮار دارد .اﯾﻨﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺸﺮّف ﺑﻪ ﻓﻘﺮ را از زﺑﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ:
در ﯾﮑﯽ از ﺷﺒﻬﺎ ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﻮارم ﻣﮋده ﺗﺸﺮﯾﻒﻓﺮﻣﺎﺋﯽ ﺣﻀﺮت آﻗﺎی ﺻﺎﻟﺤﻌﻠﯿﺸﺎه را ﺑﻪ ﺑﻨﺪه دادﻧﺪ .ﺧﺪﻣﺖ اﯾﺸﺎن ﻋﺮض ﮐﺮدم» :ﺑﻪ
ﻣﻌﻈّﻢﻟﻪ ﻋﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻨﺪه را دﺳﺘﮕﲑی ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ «.ﭼﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم در آن درﮔﺎه واﺳﻄﻪ ﻻزم اﺳﺖ .ﭘﺪرﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻢ ﺑﺎ ﺣﺎل ﺗﻐﯿﲑ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:

»ﺑﻤﻦ ﭼﻪ! ﺗﻮ ﺧﻮد داﻧﯽ ،ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ دروﯾﺶ ﺑﺸﻮی ﯾﺎ ﻧﻪ«.
در آذرﻣﺎه  ۱۳۱۸ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ری ،دو راه ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻨﺰل ﺟﻨﺎب آﻗﺎی رﺣﻤﺘﻌﻠﯿﺸﺎه ﺣﺎﺋﺮی رﻓﺘﻪ ﭘﺲ از زﯾﺎرت ﺷﺨﺼﺎً اﺳﺘﺪﻋﺎ
ﻧﻤﺎﯾﻢ.

وارد ﻣﻨﺰل آﻗﺎی ﺣﺎﺋﺮی ﺷﺪم ،در ﻣﺠﻠﺲ روز ﺟﻤﻌﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﻘﺮای ﺗﻬﺮان ،ﻋﺪّه زﯾﺎدی از ﻓﻘﺮای ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﺑﺰﯾﺎرت آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻣﺠﻠﺲ ﻏﺮق در ﺳﮑﻮت ﺑﻮد؛ ﻫﻤﻪ ﮔﻮش ﺑﻪ ﻣﺜﻨﻮی ﺧﻮاﻧﯽ آﻗﺎی ﻗﻮام ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺤﯽ داﺷﺘﻨﺪ و در ﺧﻮد ﻓﺮو رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.

ﻣﻦ ﻧﺎدان! وارد ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺪه ﺳﻼم ﮐﺮده ،دﺳﺖ ﻣﺒﺎرک ﺣﻀﺮﺗﺶ را ﺑﻮﺳﯿﺪم .ﻋﺮض ﮐﺮدم» :ﻗﺮﺑﺎن از ﺑﻨﺪه دﺳﺘﮕﲑی ﻓﺮﻣﻮده ﺗﺎ ﺑﻪ
ﻣﺴﻠﮏ ﻓﻘﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪم«.

۱٤٦

ﺑﺎزدﯾﺪ آﻗﺎی دﮐﱰ ﻧﺎﻇﺮ زاده ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ »ﺟﻤﻌﻪ «۲۸/۱/۱۳۴۹

ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  ۹ﺻﺒﺢ ﺟﻮاب ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ را ﻣﺮﻗﻮم ﻣﯽﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ .ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۳۰/۹ﻋ ّﺪهای ﺑﺮای زﯾﺎرت اﯾﺸﺎن ﺷﺮﻓﯿﺎب
ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﻘﺮار ﻗﺒﻠﯽ آﻗﺎی ﻫﺮﻣﺰ ﻓﺮزﯾﻦ در ﺳﺎﻋﺖ  ۱۰ﺻﺒﺢ ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﺗﺸﺮّف ﺑﻪ ﻓﻘﺮ ﻧﺎﺋﻞ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ.
ﻫﺮﮔﺰ

ﻧﮕﺮﻓﺘﯿﻢ

ﺑﺨﻮﺑﺎن

ﺳﺮ

وز ﺟﺬب ﻧﻈﺮ واﻧﮑﺸﯿﺪﯾﻢ ﻧﮕﺎﻫﯽ

راﻫﯽ

ﻣﻦ ﻫﯿﭻ ﻧﺪاﻧﻢ دﮔﺮ از ﯾﺎر ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﯽ

ای دل ﭼﻮ ﺳﺮاﭘﺎی وﺟﻮدت ﻫﻤﻪ ﺷﺪ ﯾﺎر

ﺳﺎﻋﺖ ﭘﻨﺞ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزدﯾﺪ آﻗﺎی ﻧﺎﻇﺮ زاده ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ رﻓﺘﯿﻢ.

»رﺿﯽاﻟﺪّﯾﻦ ارﺗﯿﻤﺎﻧﯽ«

آﻗﺎی دﮐﱰ در ﻃﺒﻘﻪ دوّم آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﯽ ﺳﮑﻮﻧﺖ داﺷﺘﻨﺪ .اﻃﺎق ﻧﺸﯿﻤﻦ اﯾﺸﺎن ﻣﻤﻠﻮ از ﮐﺘﺐ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ و

ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮی ﻧﻘﺎﺷﯽ زﯾﺒﺎ ﺑﻮد .آﻗﺎﯾﺎن ﻣﲑﻋﻤﺎد و ﻣﺪرﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای دﯾﺪن دﮐﱰ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .آﻗﺎی دﮐﱰ ﺷﺨﺼﺎً ﺑﺎ
ﮐﻤﺎل ﻣﺤ ّﺒﺖ از ﺣﻀﺮت آﻗﺎ و ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺑﺎ ﭼﺎی و ﺷﲑﯾﻨﯽ وﻣﯿﻮه ﭘﺬﯾﺮاﺋﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ از ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺑﻤﻨﺰل؛ آﻗﺎﯾﺎن

ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﭘﯿﺎﺗﯿﻪ و ﺑﺮادران ﻣﺼﺪاﻗﯽ و ﻫﻤﺴﺮان آﻗﺎﯾﺎن ﭘﯿﺎﺗﯿﻪ و ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ ﻣﺼﺪاﻗﯽ ﺑﻪ زﯾﺎرت ﺣﻀﺮت آﻗﺎ آﻣﺪﻧﺪ.

اﻗﺎﻣﮥ ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء در اﻃﺎق  ۶۴ﻫﺘﻞ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺟﻨﺎب آﻗﺎی راﺳﺘﲔ و ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﭘﯿﺎﺗﯿﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻘﺮا اﻧﺠﺎم
ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ؟« ﯾﮑﯽ از ﻓﻘﺮا ﺑﻌﺮض رﺳﺎﻧﺪ» :ﭘﺴﺮ آﻗﺎی ﻣﻬﺪی ﺗﻨﮑﺎﺑﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ «.دراﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﻗﻮام از
ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪ .ﺑﻌﺮض رﺳﺎﻧﺪم» :ﺷﻤﺎ را ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ ،ﺷﺮﻓﯿﺎب ﺷﺪم و ﺑﺠﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﺮﻓﺘﻢ«.
ﺿﻤﻨﺎً ﺑﻌﺮض رﺳﺎﻧﺪم» :ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ ﺣﻀﺮﺗﻌﺎﱃ ﺻﺪدرﺻﺪ درﺳﺖ اﺳﺖ؛ وﱃ ﺑﻨﺪه ﺑﻘﺪر ﻓﻬﻢ و درﮐﻢ ﺷﻤﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ «.ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺣﻀﺮت
آﻗﺎ ﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ و ﺗﻤﺎم ﻓﻘﺮا ﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ.
ﺑﻌﺪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﭘﺲ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ!«
ﺑﻌﺮض رﺳﺎﻧﺪم» :ﻫﺮﮔﺎه اراده ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﯿﺪ در اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط ﻋﺎﻟﻢ؛ آﻧﭽﻪ وﺟﻮد دارد ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ و ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﺪ ﺑﻨﺪه ﮐﻪ در ﺣﻀﻮرم«.
ﺣﻀﺮت آﻗﺎ و ﻓﻘﺮا از اﯾﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﺟﻮاﺑﯽ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ .ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ »ﺳﺤﺮﻫﺎ ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ «.ﺑﻨﺪه دﯾﮕﺮ ﺟﺴﺎرت ﻧﮑﺮده

زﺟﺎی ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻢ و درﮔﻮﺷﻪای ﻧﺸﺴﺘﻢ .ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺠﻠﺲ ،ﻣﺮﺣﻮم ﻣﲑزا ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﲔ ﺳﺮاﺟﯽ ﭘﯿﺸﮑﺎر و ﻧﺎﻇﺮ ﻣﻌﻈّﻢﻟﻪ »ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از او
ﺣﺎج آﻗﺎی ﻣﻤﺘﺤﻨﯽ ﻣﺄﻣﻮر ﺷﺪﻧﺪ« ﻧﺸﺎﻧﯽ دوﻟﺘﺴﺮا ﮐﻪ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ری ،ﺑﻌﺪ از ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ،ﮐﻮﭼﻪ ﻣﲑزا ﻣﺤﻤﻮد وزﯾﺮ ،دﺳﺖ ﭼﭗ ،ﮐﺎﺷﯽ

ﺷﻤﺎرهٔ ده ﺑﻮد دادﻧﺪ .ﺳﺤﺮ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺑﮑﻮﭼﮥ ﻣﲑزا ﻣﺤﻤﻮد وزﯾﺮ رﻓﺘﻢ ،درب ﺷﻤﺎرهٔ ده ﺑﺎ ﮐﺎﺷﯽ ﺳﻔﯿﺪﮐﻪ در ﺳﺮ درب ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد وﱃ

ﺑﺎز ﻫﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ .وس از ﭼﻨﺪ دﻓﻌﻪ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﺋﲔ رﻓﱳ ازﮐﻮﭼﻪ ﺧﺎرج و ﺑﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ.
دردﻟﻢ ﮔﻔﺘﻢ» :ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻦ آﻣﺪهام ﺑﻘﯿﻪ را ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ!«

ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺳﺮﺑﺎزی از ﺳﻪ راه اﻣﲔ آﻣﺪ ،وارد ﮐﻮﭼﮥ ﻣﲑزا ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺪ .ﺳﺮﺑﺎز ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﺟﻨﺎب آﻗﺎی
ﺻﺎﻟﺤﻌﻠﯿﺸﺎه آﻣﺪهای ،ﺑﯿﺎ ﺑﺮوﯾﻢ .ﺑﻨﺪه دﯾﮕﺮ ﺣﺮﻓﯽ ﻧﺰدم ،ﻓﻬﻤﯿﺪم ﻣﺄﻣﻮر اﺳﺖ .ﺑﺎ ﻫﻢ رﻓﺘﯿﻢ .وارد ﻣﻨﺰل ﺷﻤﺎر ٔه ده ﺷﺪﯾﻢ.
ﺑﻌﺪاً ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ اﯾﻦ ﺳﺮﺑﺎز ﯾﺪاﻟﻠّﻪ ارﺑﺎﺑﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﻓﻘﲑ ﺑﺰرﮔﻮار آﻗﺎی ارﺑﺎﺑﻌﻠﯽ ﺑﯿﺪﮔﻠﯽ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،رﺣﻤﺖ اﻟﻠّﻪ ﻋﻠﯿﻬﻢ .ﺗﺎ ﯾﮏﻫﻔﺘﻪ
اﯾﻦ ﮐﺎر اداﻣﻪ داﺷﺖ ﺗﺎ روز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز و ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن و ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎت؛ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻨﺪه را ﺗﻮی راﻫﺮو ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ و دﺳﺘﻮرات

ﻻزم را ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ.
ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻓﻘﺮا ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﺑﻪ آﻗﺎی ﻓﺎﻧﯽ ﺳﻤﻨﺎﻧﯽ»ﻇﻔﺮ ﻋﻠﯽ« ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ ﺳﺎﻋﺖ  ۸اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ «.ﺑﻨﺪه ﻓﻮراً ﺑﻪ ﻣﻨﺰل آﻣﺪه ﺟﺮﯾﺎن را ﺑﻪ

ﭘﺪرم ﻋﺮض ﮐﺮدم؛ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪ .ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر در ﺳﺎﻋﺖ  ۸ﺻﺒﺢ در دوﻟﺘﺴﺮا ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪم .ﺷﯿﺦ ﺑﺰرﮔﻮار ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻇﻔﺮﻋﻠﯽ

ﺗﺸﺮﯾﻒ داﺷﺘﻨﺪ .ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﺮا اﺣﻈﺎر و ﺑﺪﻻﻟﺖ اﯾﺸﺎن ﻣﻮرد اﻟﻄﺎف ﮐﺎﻣﻠﻪ ﺣﻖ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺸﺮف ﻓﻘﺮ ﻧﺎﺋﻞ ﮔﺸﺘﻢ.
دوش وﻗﺖ ﺳﺤﺮ از ﻏﺼّﻪ ﻧﺠﺎﺗﻢ دادﻧﺪ
ﭼﻪ ﻣﺒﺎرک ﺳﺤﺮی ﺑﻮد و ﭼﻪ ﻓﺮﺧﻨﺪه ﺷﺒﯽ
ﻣﻦ اﮔﺮ ﮐﺎﻣﺮوا ﮔﺸﺘﻢ و ﺧﻮﺷﺪل ﭼﻪ ﻋﺠﺐ

۱٤۷

و اﻧﺪر آن ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ آب ﺣﯿﺎﺗﻢ دادﻧﺪ
آن ﺷﺐ ﻗﺪر ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺎزه ﺑﺮاﺗﻢ دادﻧﺪ
ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺑﻮدم و اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺰﮐﺎﺗﻢ دادﻧﺪ

دﯾﺪ و ﺑﺎزدﯾﺪ در ﭘﺎرﯾﺲ »ﺷﻨﺒﻪ  ۲۸ﻓﺮوردﯾﻦﻣﺎه «۱۳۴۹

در ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺟﻨﺎب ﺣﺎج آﻗﺎی راﺳﺘﲔ و آﻗﺎﯾﺎن دﮐﱰ ﺑﺼﲑی ،ﻓﺮﯾﱪز راﺳﺘﲔ ﻗﺪم زﻧﺎن ﺑﻄﺮف

ﺑﺎغ ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒﻮرگ و ﺟﻠﻮی ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻪ رﻫﺴﭙﺎر ﺷﺪﯾﻢ .ﻣﯿﺰان اﻟﺤﺮارهای ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﻮد درﺟﻪ

ﺣﺮارت ﻫﻮای ﭘﺎرﯾﺲ را  ۱۹درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد .در ﮐﻨﺎر اﺳﺘﺨﺮ و ﭼﻤﻨﻬﺎی اﻃﺮاف ﺗﻮ ّﻗﻒ ﮐﺮدﯾﻢ .در
ﻫﻮای ﺑﻬﺎری و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻄﺒﻮع ﻣﺮﻏﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﻧﻐﻤﻪﺳﺮاﺋﯽ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻗﻄﺮه

آب

وَإِن ﻣﱢﻦ ﺷَﻲْءٍ إِﻻﱠ ﻳُﺴَﺒﱢﺢُ ﺑِﺤَﻤْﺪَهِ

ﻧﺨﻮرد

ﺗﺎ ﻧﮑﻨﺪ ﺳﺮ ﺑﺴﻮی آﺳﻤﺎن

ﻣﺎﮐﯿﺎن

۱٥۸

درﺧﺘﺎن ﺑﻠﻮط اﯾﻦ ﺑﺎغ ﻫﻢ دارای ﺑﺮگ ،ﻏﻨﭽﻪ وﮔﻞ ﺑﻮدﻧﺪ

ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ده ﺻﺒﺢ ،ﻫﻤﺴﺮ آﻗﺎی ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ ﻣﺼﺪاﻗﯽ ﮐﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑﻮد ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎر اﺳﻼم و ﻓﻘﺮ و دروﯾﺸﯽ ﺗﻮﻓﯿﻖ

ﯾﺎﻓﺖ .در ﺳﺎﻋﺎت ﺑﻌﺪ آﻗﺎی ﺧﺴﺮو ﺳﻌﯿﺪی ﮐﻪ در رﺷﺘﮥ ﮐﺸﺎورزی و آﻗﺎﯾﺎن ﻋﻠﯽاﮐﱪ وﻣﺤﻤﻮد ﺣﺴﻦزاده ﺗﺮﺑﺘﯽ ﮐﻪ
در رﺷﺘﮥ اﻗﺘﺼﺎد در آﻟﻤﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ زﯾﺎرت ﺣﻀﺮت آﻗﺎ اﻣﺪﻧﺪ.

ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۳۰/۱۱ﺑﻨﺎ ﺑﺪﻋﻮت ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺎﺗّﻔﺎق ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺑﻤﻨﺰل آﻗﺎی ﺑﯿﺎت ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﺮدﻧﺪ .ﭼﻮن ﯾﮏ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﮐﺎﻓﯽ

ﻧﺒﻮد ﺑﻨﺪه و آﻗﺎی ﻣﲑ ﻋﻤﺎد ﺑﺎ ﻣﱰو ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .آﻗﺎی ﺑﯿﺎت در ﻃﺒﻘﻪ دوم آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺑﺎ ﺻﻔﺎﺋﯽ ﮐﻪ دو ﻃﺮف آن
ﭼﻤﻦ وﮔﻠﮑﺎری ﺷﺪه ﺑﻮد ﺳﮑﻮﻧﺖ داﺷﺘﻨﺪ .اﯾﺸﺎن اﻃﺎﻗﻬﺎ را ﺑﺎ ﻗﺎﻟﯿﻬﺎی اﯾﺮان ﻣﻔﺮوش و ﺑﺴﺒﮏ اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺰﺋﲔ ﮐﺮده

ﺑﻮدﻧﺪ.

آﻗﺎی ﺑﯿﺎت و ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن ﮐﻤﺎل ﻋﻼﻗﻪ را از ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ و ﺑﺎ آﺑﮕﻮﺷﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻟﺬﯾﺬﮐﻪ ﮔﻮﺷﺖ آن از ﻃﺮﯾﻖ
ذﺑﺢ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻧﺎن ﻟﻮاش اﯾﺮاﻧﯽ از ﭘﲑ ﺑﺰرﮔﻮار ﭘﺬﯾﺮاﺋﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ دو ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ در ﻣﻨﺰل آﻗﺎی ﺑﯿﺎت ﺑﻮدﯾﻢ .از ﺳﺎﻋﺖ ﺳﻪ اﱃ ﺷﺶ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ آﻗﺎی ﻋﻠﯿﺰاده اﻫﻞ ﻣﺸﻬﺪ
ﺑﺎﺗّﻔﺎق ﻫﻤﺴﺮ و دﺧﱰش و آﻗﺎی ﻋﻠﯽ ﺣﺎج ﯾﻮﺳﻔﯽ ﮐﻪ دورهٔ دﮐﱰای ﺧﻮد را در داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻮرﺑﻦ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﯿﮕﺬراﻧﺪ

ﺑﻪ زﯾﺎرت اﯾﺸﺎن اﻣﻨﺪ.

ﻈﻢﻟﻪ اﻗﺘﺪاﮐﺮدﯾﻢ.
در اول وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء را در اﻃﺎق  ۶۴ﻫﺘﻞ ﺑﻪ ﻣﻌ ّ
اﺳﻼم آوردن و ﻓﻘﲑ ﺷﺪن ﯾﮑﻨﻔﺮ ﻣﺴﯿﺤﯽ »ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ۳۰ﻓﺮوردﯾﻦ «۱۳۴۹

ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ارواﺣﻨﺎ ﻓﺪاه ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﺳﺤﺮ ﺑﯿﺪار ﺑﻮدﻧﺪ .زﺑﺎﻧﺤﺎل ارادﺗﻤﻨﺪان اﯾﺸﺎن ﭼﻨﲔ ﺑﻮد:
ﻧﻪ ﺣﺸﻤﺖ وﻧﻪ ﺟﻼل وﻧﻪ ﻣﺎل ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ

ﻧﻪ در ﺧﯿﺎل ﻣﻘﺎم و ﻧﻪ در ﭘﯽ ﺟﺎﻫﻢ

ﮐﻪ ﺳﺎﺋﻞ ﺳﺮ ﮐﻮی ﻋﻠﯽ وﱃّ اﻟﻠﻬﻢ

ﻣﺮا ﺳﻌﺎدت دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت اﯾﻦ ﺑﺲ

ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ و ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﻗﺪری ﻗﺪم ﺑﺰﻧﯿﻢ«
در ﻫﻤﺎن ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎی اﻃﺮاف ﻫﺘﻞ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎی ﺳﻦژرﻣﻦ و ﺳﻦﻣﯿﺸﻞ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻨﺪه در ﺧﺪﻣﺘﺸﺎن ﺑﻮدم
در ﺣﺪود ﻧﯿﻤﺴﺎﻋﺖ ﻗﺪم زدﯾﻢ.

ﭼﻮن اول ﺻﺒﺢ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﺑﻮد؛ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﺧﻠﻮت و ﺑﺪون ﺳﺮ و ﺻﺪا ﺑﻮد.
 -۱٥۸ﻗﺴﻤﺘﯽ از آﯾﮥ ﻣﺒﺎرﮐﻪ  ۴۴از ﺳﻮرهٔ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ؛ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺗﻤﺎم آﯾﻪ ﭼﻨﲔ اﺳﺖ :ﻫﻔﺖ آﺳﻤﺎن و زﻣﲔ و ﻫﺮ ﭼﻪ در آﻧﻬﺎﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ
ﻖ ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ و ﻣﻮﺟﻮدی ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ آﻧﮑﻪ ذﮐﺮش ﺳﺘﺎﯾﺶ و ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺣﻀﺮت اوﺳﺖ وﱃ ﺷﻤﺎ ﺳﺘﺎﯾﺶ آﻧﻬﺎ را ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﯿﺪ.
ﺳﺘﺎﯾﺶ و ﺗﻨﺰﯾﻪ ﺣ ّ
ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮدﺑﺎر و آﻣﺮزﻧﺪه اﺳﺖ.

۱٤۸

ﻫﻮای ﺻﺒﺢ ﺑﻬﺎری ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎی ﻣﻄﺒﻮع و ﺑﺪون ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ داﺷﺖ ﺑﺮ ﺷﺎداﺑﯽ درون ﻣﺮدان ﺧﺪا ﻣﯿﺎﻓﺰود ﺑﻌﺪ از ﻗﺪم
زدن در اﻃﺎق ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی رﺳﯿﺪه ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺮﻗﻮم ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ.

در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ده ﺧﺎﻧﻢ ژاﮐﻠﲔ ﻓﺮوزان ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﻮد ﺑﺎﺗﻔﺎق آﻗﺎی ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ ﻣﺼﺪاﻗﯽ و ﻫﻤﺴﺮش ﺑﻪ زﯾﺎرت

ﺣﻀﺮت آﻗﺎ آﻣﺪﻧﺪ .ﺧﺎﻧﻢ ژاﮐﻠﲔ ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎر اﺳﻼم و ﻓﻘﺮ ﻧﺎﺋﻞ و ﻧﺎم اﯾﺸﺎن را ﺑﺘﻮل ﻓﺮوزان ﺗﻌﯿﲔ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ .در
ﺳﺎﻋﺖ  ۱۱ﺑﻨﺎ ﺑﺪﻋﻮت ﻗﺒﻠﯽ آﻗﺎی ﻓﺮزﯾﻦ واﻗﻊ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻻﻓﻮﻧﱳ » «La.fontaineرﻓﺘﯿﻢ .آﻗﺎﯾﺎن ﻣﺼﺪاﻗﯿﻬﺎ ﺑﺮای

ﻧﺎﻫﺎر ﺷﺮﻓﯿﺎب ﺷﺪﻧﺪ.

ﻓﺮزﻧﺪ ﻫﻔﺖﺳﺎﻟﻪ ﻓﺮزﯾﻦ ﺑﻨﺎم ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﮐﻪ از ﻗﺮار ﻣﻌﻠﻮم در ﺷﺶ ﻣﺎﻫﮕﯽ ﭘﺪر و ﻣﺎدرش او را ﺑﻪ ﭘﺎرﯾﺲ آورده ﺑﻮدﻧﺪ؛

ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ را ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮد .ﻧﺎﻣﱪده ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆدّب ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﺣﻀﺮت آﻗﺎ آﻣﺪه ﺑﻮد.

ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺿﻤﻦ اﻇﻬﺎر ﻣﺮﺣﻤﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:

»ﺑﻪ ﺑﺎﺑﺎ و ﻣﺎﻣﺎن ﻋﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﻧﻤﺎز را ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮب ﯾﺎد ﺑﺪﻫﻨﺪ.

آﻗﺎی ﻓﺮزﯾﻦ و ﻫﻤﺴﺮش ﺑﺎ ﻋﺸﻖ و ﻋﻼﻗﮥ ﮐﺎﻣﻞ ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﻄﺒﻮع ﺗﻬﯿّﻪ دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۵ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺑﻤﻨﺰل آﻗﺎی ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ ﻣﺼﺪاﻗﯽ رﻓﺘﯿﻢ .ﻣﻨﺰل اﯾﺸﺎن ﻫﻢ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻻﻓﻮﻧﱳ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺮادران ﻣﺼﺪاﻗﯽ و ﻓﺮزﻧﺪ آﻗﺎی ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ ﻣﺼﺪاﻗﯽ ﺑﻨﺎم ﻣﯿﺸﻞ ﺑﺎﺳﺘﻘﺒﺎل ﺣﻀﺮت آﻗﺎ آﻣﺪه و ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﻋﻼﻗﻪ از

ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻨﯽ و آب ﭘﺮﺗﻘﺎل ﭘﺬﯾﺮاﺋﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .آﻗﺎی ﻣﯿﺸﻞ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر ﻏﺴﻞ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺮده و در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ دﺳﺘﺶ

در دﺳﺖ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﻮد ﺷﻬﺎدت ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺗﻠﻘﲔ و دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪﮐﺎﻣﻼً ﻣﺮاﻗﺐ آداب ﺷﺮع ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ ﺣﺎج آﻗﺎی راﺳﺘﲔ؛ آﻗﺎﯾﺎن دﮐﱰ ﺑﺼﲑی و ﻓﺮﯾﱪز راﺳﺘﲔ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ .آﻗﺎی ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﺑﻌﻠﺖ

ﺗﺐ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺴﱰی ﺑﻮدﻧﺪ.

در ﻣﺮاﺟﻌﺖ از ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮج اﯾﻔﻞ ،داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮔﺬﺷﺘﯿﻢ ﺑﺎﻻی ﺳﺮ در ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺷﺪه ﺑﻮد »آزادی-ﺑﺮاﺑﺮی-ﺑﺮادری«

۱٥۹

در ﺑﺎﻏﻬﺎی اﻃﺮاف ﺑﺮج اﯾﻔﻞ؛ اﻧﻮاع ﮔﻠﻬﺎ و ﺷﮑﻮﻓﻪﻫﺎی درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮه وﮔﻠﻬﺎی ارﻏﻮاﻧﯽ و ﺑﻨﻔﺸﻪﻫﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﺑﻪ
ﺑﻮی ﺧﻮش ﻧﺴﯿﻢ ﺑﻬﺎری ﻣﯿﺎﻓﺰود .ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء و ﻣﺠﻠﺲ ﻓﻘﺮی ﺷﺐ دوﺷﻨﺒﻪ در اﻃﺎق  ۶۴ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ.

ﺑﺎزدﯾﺪ ﭘﺎﻧـﺘﺌﻮن دوﺷﻨﺒﻪ ۱۳۴۹/۱/۳۱
ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز و ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۷ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺘﻞ رﻓﺘﯿﻢ.

ﺟﺎﻧﺮا ﭼﻪ ﻣﺤﻞ ﻫﺮ دو ﺟﻬﺎﻧﺮا درﺑﺎز

اﯾﺪل ﺑﻬﻮای دوﺳﺖ ﺟﺎﻧﺮا درﺑﺎز

ﺑﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ دﻟﺖ ﺧﻮش اﺳﺖ آﻧﺮا درﺑﺎز

ﺑﺴﯿﺎر ﻧﮕﻮﯾﻤﺖ ﻓﻼن را درﺑﺎز

در ﺳﺎﻋﺖ  ۹ﺻﺒﺢ در ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺣﺎج آﻗﺎی راﺳﺘﲔ و آﻗﺎﯾﺎن دﮐﱰ ﺑﺼﲑی و ﻓﺮﯾﱪز راﺳﺘﲔ ﺑﻪ

ﭘﺎﻧﺘﺌﻮن » «Panteonﻣﻘﱪه ﻣﺸﺎﻫﲑ و رﺟﺎل ﻧﺎﻣﯽ و ﻓﻼﺳﻔﮥ ﺑﺰرگ ﻓﺮاﻧﺴﻪ رﻓﺘﯿﻢ .اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﺑﯿﺶ از ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺘﻮن

ﺳﻨﮕﯽ ﻋﻈﯿﻢ و ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .از ﻗﺮار ﻣﻌﻠﻮم اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﻮده ،داﺧﻞ ﺳﺎﻟﻦ دورﺗﺎدور دﯾﻮار

ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺟﻨﮕﯽ ﻧﺼﺐ ﮔﺮدﯾﺪه ،ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻣﺠﺴّﻤﻪ ﻓﺮﺷﺘﮥ آزادی و ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﲑ و در دو
ﻃﺮف ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﯾﮕﺮ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ زﯾﺮ آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد:
»زﻧﺪﮔﯽ آزاداﻧﻪ ﯾﺎ ﻣﺮگ«
.Liberte . Egalite . Fraternite
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آﻧﮕﺎه ﯾﮏ ﻧﻔﺮ راﻫﻨﻤﺎ ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﻓﺮم ﻣﺎ را ﺑﻪ زﯾﺮ زﻣﲔ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮد و اوﻟﲔ ﺳﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻟﻮﺋﯽ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﯾﻢ ،ﻃﺒﻖ اﻇﻬﺎر راﻫﻨﻤﺎ ارﺗﻔﺎع اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از ﮐﻒ ﺗﺎ ﻧﻮک ﮔﻨﺒﺪ ﻧﻮد و ﯾﮏ ﻣﱰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ-

ﻗﺒﻮر ژاﻧﺪارک -روﺳﻮ » «Rousseuوُﻟﺘِﺮْ » «Voltaireاِﻣﯿﻞ زوﻻ » «Emile Zolaو ﺑﺎﻻﺧﺮه در ﺣﺪود  ۵۸ﻧﻔﺮ از

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﻣﻌﺎرﯾﻒ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻗﺒﻮر ﻣﺎرﺷﺎﻟﻬﺎی ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن اول ﺑﺎ ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮی از ﻃﺮف راﻫﻨﻤﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ

داده ﺷﺪ .ﻣﺠ ّﺪداً ﺑﻪ ﺻﺤﻦ ﭘﺎﻧﺘﺌﻮن آﻣﺪﯾﻢ ،ﻣﺠﺴّﻤﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ ﮐﻪ در ﻣﺤﻠّﻬﺎی

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی ﺳﻨﮕﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻨﺎ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺑﻨﺎ را ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻪ و اﻓﺮاد ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ
آن ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﺪ؛ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪای ازﮐﻮﺷﺶ ﻣﺮدم ،ﺑﺮای زﻧﺪه ﻧﮕﺎه داﺷﱳ ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ﯾﺎزده ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدﯾﻢ.

ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺶ و ﻧﯿﻢ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﺎﺗّﻔﺎق آﻗﺎی دﮐﱰ ﺑﺼﲑی ﺑﺮای ﻣﻌﺎﯾﻨﮥ ﻣﺠ ّﺪد ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﺮدﻧﺪ و
ﭼﻮن ﺗﻠﻔﻦ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب ﺗﺸﺮﯾﻒ ﻧﻤﯽآورﻧﺪ ﻟﺬا ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء را ﺑﻪ ﺣﺎج آﻗﺎی راﺳﺘﲔ اﻗﺘﺪا
ﮐﺮدﯾﻢ.

ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ،ﺣﻀﺮت آﻗﺎ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ آﻗﺎی دﮐﱰ ﺑﺼﲑی در اﻟﺘﺰام ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ؛ و ﺑﻌﻠّﺖ ﻋﻤﻞ
ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهای ﮐﻪ ﺑﺮای ﻃﺒﯿﺐ ﻣﻌﺎﻟﺞ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺑﻮد ﻗﺮار ﺷﺪ ﺳﻪ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ روز ﺑﻌﺪ ﺑﺮای ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ.
از ﻗﺮار ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻌﻈّﻢﻟﻪ در ﻫﻤﺎن اﻃﺎق اﻧﺘﻈﺎر ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻋﺒﺎ را زﯾﺮ ﭘﺎﯾﺸﺎن اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﻣﺸﻐﻮل ﻧﻤﺎز ﺷﺪه ﺑﻮﻧﺪ.

ﺑﺎزدﯾﺪ ﻓﻮﻧﺖ ﺑﻠﻮ
»ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ اول اردﯾﺒﻬﺸﺖ «۱۳۴۹

در ﺗﻤﺎم ﺳﺤﺮﻫﺎ ،در ﻫﺮﮐﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ،ﺑﻌﺪ از ادای ﻓﺮﯾﻀﮥ ﺟﺰﺋﯽ از ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺗﻼوت و ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﻨﺪ
آﯾﺎت ﺗﻼوت ﺷﺪه را ﺗﻔﺴﲑ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ

۱٦۰

ﺑﻌﺪ اﺷﻌﺎر ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ ﭘﺲ از ﻃﻠﻮع آﻓﺘﺎب ﮐﻪ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ

ﺠﺎدهای را در دﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﻃﺎق ﺷﻤﺎره  ۶۴ﺗﺸﺮﯾﻒ
ﺗﻨﺎول ﮔﺮدد .اﻣﺮوز ،ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺤﺮ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺳ ّ

آوردﻧﺪ ﻫﻤﮕﯽ ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن اﻗﺘﺪا ﮐﺮدﯾﻢ .ﺑﻌﺪ ﻗﺮآن ﻗﺮاﺋﺖ و ﺗﻔﺴﲑ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ.

در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۵۰/۹ﺣﺎج آﻗﺎی راﺳﺘﲔ و آﻗﺎی دﮐﱰ ﻓﺮﯾﱪز راﺳﺘﲔ در ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﺮای دﯾﺪن ﻗﺼﺮ
ﻓﻮﻧﺖ ﺑﻠﻮ » «Fontainebleauﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ.

ﻫﻮای اﻣﺮوز ﭘﺎرﯾﺲ ﺳﺎﯾﻪ آﻓﺘﺎب و ﺧﯿﻠﯽ ﻓﺮﺣﺒﺨﺶ ﺑﻮد .در ﻣﺴﲑ ﺧﯿﺎﺑﺎن در دو ﻃﺮف ،و در ﺑﺎﻏﭽﻪﻫﺎی ﻣﻨﺎزل

ﭘﺎرﯾﺲ درﺧﺘﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ اواﯾﻞ ﻓﺮوردﯾﻦ ﺗﻬﺮان ﻏﺮق در ﺷﮑﻮﻓﻪ وﮔﻞ ﺑﻮد.

در دوﻃﺮف اﺗﻮﺑﺎن ﺧﺎرج ﭘﺎرﯾﺲ ﭼﻤﻦ و در ﺑﻌﻀﯽ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎ درﺧﺘﺎن زﯾﻨﺘﯽ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻫﻤﭽﻨﲔ دﻫﮑﺪهﻫﺎی دو

ﻃﺮف اﺗﻮﺑﺎن زﯾﺒﺎ و ﺧﺮم و ﺷﺎداب ﺑﻮدﻧﺪ .در ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ  ۴۶ﺑﺎغ ﻣﯿﻮه ﻧﺴﺴﺒﺘﺎً ﺑﺰرﮔﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪﮐﻪ در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﭘﺮ

ازﮔﻞ و ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ.

در اﯾﻦ ﮔﺮدش ﻧﯿﺰ آﻗﺎی ﻓﺮﯾﱪز راﺳﺘﲔ اﻓﺘﺨﺎر راﻧﻨﺪﮔﯽ داﺷﺖ وﮔﺎﻫﯽ ﺷﻮر ﺟﻮاﻧﯽ اﯾﺸﺎن را وادار ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺪری
- ۱٦۰از ﺣﻀﺮت اﻣﲑ ﷷ ﻣﻨﻘﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
»ﻫﺬا اﻟﻘﺮآن اﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﺧﻂ ﻣﺴﻄﻮر ﺑﲔ اﻟﺪﻓﺘﲔ ﻻ ﯾﻨﻄﻖ ﺑﻠﺴﺎن و ﻻ ﺑﺪﻟﻪ ﻣﻦ ﺗﺮﺟﻤﺎن و اﻧﻤﺎ ﯾﻨﻄﻖ ﻋﻨﻪ اﻟﺮﺟﺎل«
»ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﻗﺮآن ﺧﻄّﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﲔ دو ﺟﻠﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺳﺨﻦ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ و ﺑﺎﯾﺪﮐﺴﯽ آﻧﺮا ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ و ﻣﺮدان ﺧﺪا در آن ﺑﺎب ﺳﺨﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ «.از اﯾﲊو در اﺧﺒﺎر ﺑﺰرﮔﺎن ﺷﯿﻌﻪ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﻫﺮﮐﻪ ﻗﺮآن را ﺑﻪ رأی ﺧﻮد ﺗﻔﺴﲑ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ در آﺗﺶ ﺟﺎی داده ﺷﻮد ﭼﻪ او از ﺣ ّﺪ
ﺧﻮﯾﺶ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻮده و از ﻣﻘﺎم ﺧﻮد ﭘﺎ ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﻬﺎده اﺳﺖ.
»اﻗﺘﺒﺎس ازﮐﺘﺎب رﻫﻨﻤﺎی ﺳﻌﺎدت ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺳﻠﻄﺎﻧﺤﺴﲔ ﺗﺎﺑﻨﺪه رﺿﺎﻋﻠﯿﺸﺎه«

۱٥۰

ﺑﯿﺸﱰ ﭘﺎ را روی ﭘﺪال ﮔﺎز ﻓﺸﺎر ﺑﺪﻫﺪ و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﻣﻌﺎدل  ۱۸۰ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ در ﺳﺎﻋﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .از ﺟﻨﺐ ﺧﺎﻧﮥ اﯾﺮان
در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﺎﻧﺰهﻟﯿﺰه ﺗﺎ ﻓﻮﻧﺘﻮن ﺑﻠﻮ ﺣﺪود  ۶۱ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد .در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﺋﯽ از ﮐﻨﺎر اﺗﻮﺑﺎن ﭼﻤﻦﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر

ﻋﺎﱃ ﮐﻪ در وﺳﻂ آن ﯾﺎسﻫﺎی زرد و ﻣﻌﻄﺮ و ﻏﺮق در ﮔﻞ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﯿﻨﻨﺪه را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﲑ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .از
ﺧﯿﺎﺑﺎن آﻧﺎﺗﻮل ﻓﺮاﻧﺲ ﮐﻪ ﮐﻢﻋﺮض وﱃ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻮد ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮدﯾﻢ و ﺑﻪ ﺟﻠﻮی ﻗﺼﺮ رﺳﯿﺪﯾﻢ .دﯾﻮارﻫﺎی ﻗﺼﺮ ﺑﺎ
ﻧﺮدهﻫﺎی آﻫﻨﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺤﺼﻮر ﺷﺪه و در دو ﻃﺮف در ورودی ﻣﺠﺴﻤﻪ دو ﻋﻘﺎب ﻃﻼﺋﯽ در ﺣﺎل ﭘﺮواز ﻧﺼﺐ ﻧﻤﻮده

ﺑﻮدﻧﺪ .داﺧﻞ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺳﻨﮓﻓﺮش و ﺑﺎ ﭼﻤﻨﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ و ﻋﺎﱃ ﻣﻔﺮوش ﺷﺪه ﺑﻮد .در ﺳﻪ ﻃﺮف اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﻣﺠﻠﻞ  ۱۶ﺳﺮو ﻣﺨﺮوﻃﯽ آراﺳﺘﻪ ﺧﻮدﻧﻤﺎﺋﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ از ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻠﯿﻂ وارد ﻃﺒﻘﮥ اول ﺷﺪﯾﻢ .در داﺧﻞ ،داﻻن

ﺑﺰرگ و ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﻒﻫﺎی ﭼﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻧﺼﻒ دﯾﻮار ﭼﻮب ﺑﺮﯾﻬﺎی ﻋﺎﱃ و ﻧﺼﻒ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻧﻘّﺎش زﯾﺒﺎ و

ﻣﺠﺴّﻤﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺰﺋﲔ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد .در اﻧﺘﻬﺎی داﻻن ،ﺳﺎﻟﻦ ﻣﺨﺼﻮص رﻗﺺ ﺑﺎﻟِﻪ » «Balletﻗﺮار داﺷﺖ.

ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ  ،آﻧﻘﺪر در ﺳﺎﻟﻨﻬﺎ ﻣﺠﺴّﻤﻪﻫﺎی ﺑﺎﺷﮑﻪ وﮔﺮاﻧﻘﯿﻤﺖ و ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی زﯾﺒﺎ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﭘﺬﯾﺮ

ﻧﯿﺴﺖ.

ﺳﻘﻒ ﺳﺎﻟﻦ ﺗﺬﻫﯿﺐ ﮐﺎری ﺷﺪه ،ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از اﻃﺎﻗﻬﺎی ﮐﻮﭼﮏ وارد ﺳﺎﻟﻦ ﻧﻬﺎرﺧﻮری و ﺳﺎﻟﻦ ﭘﺬﯾﺮاﺋﯽ ﺷﺪﯾﻢ،

آﻧﮕﺎه از دﻓﱰ ﻟﻮﺋﯽ » «Louisﺳﯿﺰدﻫﻢ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۶۰۱ﻣﯿﻼدی در آﻧﺠﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﺮده ﺑﺎزدﯾﺪ ﻧﻤﻮدﯾﻢ .دﻓﱰی
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺠ ّﻠﻞ و ﻋﺎﱃ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻗﺴﻤﺘﻬﺎ ،اﻋّﻢ از درﻫﺎ ،دﯾﻮارﻫﺎ ﺣﺘﯽ ﺳﻘﻒ آن ﺑﺎ ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی زﯾﺒﺎ و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد

ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه -اﻃﺎق ﻣﻠﮑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻮای اول »ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اواﺧﺮ ﻗﺮن  «۱۶ﺑﺎ ﻗﺎﻟﯿﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ و ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ ﻣﻔﺮوش و

ﺗﻌﺪادی ﻧﯿﺰ در اﻧﺪازهﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﺑﺎ ﻋﮑﺲﻫﺎی ﻣﺼﻮر ﺑﺪﯾﻮار ﻧﺼﺐ ﮔﺮدﯾﺪه ﺣﺘﯽ در ﺑﻌﻀﯽ از اﻃﺎﻗﻬﺎ ﺳﻘﻒ
اﻃﺎق ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻓﺮشﻫﺎی ﮔﺮاﻧﻘﯿﻤﺖ ﺗﺰﺋﲔ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻟﻮﺳﱰﻫﺎی ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺑﺰرگ و زﯾﺒﺎ ﺑﺮﺷﮑﻮه و ﺟﻼل ﻗﺼﺮ

ﻣﯿﺎﻓﺰود.

ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻗﺼﺮ و ﺑﺎﻏﺎت اﻃﺮاف آن ﺣﺪود ﯾﮑﺼﺪ ﻫﮑﺘﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﯾﮑﻄﺮف ﻗﺼﺮ درﯾﺎﭼﮥ ﺑﺰرگ ،و در
وﺳﻂ آن ﺟﺰﯾﺮهٔ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و داﺧﻞ ﻣﺤﻮﻃﻪ ،دورﺗﺎدور ﻗﺼﺮ ﺑﺎ ﺑﺎﻏﭽﻪﻫﺎ و ﭼﻤﻨﻬﺎ و درﺧﺘﺎن ﺷﻤﺸﺎد

ﻣﺮﺗﺐ و زﯾﺒﺎ ﺗﺰﺋﲔ ﺷﺪه ﮐﺮﯾﺪور » «Corridorﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﻘﻒ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻠﻨﺪﮐﻪ در دو ﻃﺮف آن ﻣﺠﺴّﻤﻪ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه
و ﺳﻘﻒ آن ﺑﺼﻮرت ﻣﺨﻔﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه .و ﻗﻔﺴﻪﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮی ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﮐﺘﺎب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﭼﻬﻞ
ﻫﺰارﮐﺘﺎب داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از اﻃﺎﻗﻬﺎی ﻟﻮﺋﯽ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ،ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺎزی ﻣﺎری آﻧﺘﻮاﻧﺖ و اﻃﺎق ﺧﻮاب ﻣﻠﮑﻪﻫﺎ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﺮدﯾﻢ .اﻏﻠﺐ
اﻃﺎﻗﻬﺎ ﺑﺎ آﺋﯿﻨﻪﮐﺎرﯾﻬﺎی ﺑﺎ ﺷﮑﻮه و ﺑﺎ ﻋﻈﻤﺖ و ﻗﺎﻟﯿﻬﺎی زﯾﺒﺎ و ﭼﻬﺎرﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﻋﺎﱃ و ﺗﺬﻫﯿﺐ ﺷﺪه و ﺑﺴﯿﺎرﻣﺠﻠّﻞ
درﺧﺸﻨﺪﮔﯽ ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺖ.

در ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺰرگ و زﯾﺒﺎی ﻗﺼﺮ ﺗﺎج ﺑﺰرﮔﯽ در ﺑﺎﻻی ﺗﺨﺖ ﻣﺨﺼﻮص ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮔﺬارده ﺷﺪه و در دو ﻃﺮف
آن ﻋﻘﺎﺑﻬﺎﺋﯽ در ﺣﺎل ﭘﺮواز دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .از ﻗﺮار ﻣﻌﻠﻮم اﯾﻦ ﺗﺎج را ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن ﺑﺮ ﺳﺮﮔﺬاﺷﺘﻪ و در ﻣﺮاﺳﻢ ﺷﺮﮐﺖ

ﻣﯽﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از ﻣ ّﺪﺗﯽ ﺗﻮ ّﻗﻒ و ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺴﺘﻈﺮﻓﻪای ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺼﺮ ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ .از اﻃﺎﻗﻬﺎی ،ﻫﯿﺌﺖ

دوﻟﺖ ،و ﺧﻮاب ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن و اﻃﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن اﺳﺘﻌﻔﺎ ﻧﺎﻣﻪاش را اﻣﻀﺎء ﮐﺮده ﺑﺎزدﯾﺪ ﻧﻤﻮدﯾﻢ.

ﺑﻄﻮر ﮐﻠّﯽ ﺗﺰﺋﲔ اﻃﺎﻗﻬﺎی اﯾﻦ ﻗﺼﻮر ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ و ﻣﺠﺴّﻤﻪﻫﺎ و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺷﺎﻫﺎن و اﺛﺎﺛﯿﻪ ﮔﺮاﻧﻘﯿﻤﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺘﯽ
از زﻣﺎن ﻗﺪﯾﻢ ﺑﺼﻮرت ﻫﺪﯾﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد؛ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﺠﺎی ﺧﻮد ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد و ﻣﺤﺘﺎج ﺗﻮﺻﯿﻒ و ﺷﺮح و

ﺑﺴﻂ زﯾﺎدی اﺳﺖ در داﺧﻞ ﻗﺼﺮﮐﻠﯿﺴﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه؛ ﻫﻤﭽﻨﲔ در داﺧﻞ ﮐﺎخ اﻃﺎﻗﯽ ﺑﺮای اﺳﱰاﺣﺖ ﭘﺎپ
ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﺷﺪه ﺑﻮد .در ﺑﻌﻀﯽ از اﻃﺎﻗﻬﺎ ﭘﺮدهﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺟﻨﮓ اﺳﮑﻨﺪر –
ﭘﲑوزی ﻣﻌﻨﻮﯾّﺖ -ﭘﲑوزﯾﻬﺎی ﻟﻮﺋﯽ ﭼﻬﺎردﻫﻢ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ،ﻫﻤﭽﻨﲔ اﻃﺎق ﮐﺎر ﻟﻮﺋﯽ ﺳﯿﺰدﻫﻢ ،اﻃﺎق ﻧﺸﯿﻤﻦ ﭘﺎپ
۱٥۱

ﻧﻬﻢ ،اﻃﺎق ﮐﺎر ﭘﺎپ ﻫﻔﺘﻢ و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻟﻮﺋﯽ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ و ﻫﺎﻧﺮی ﭼﻬﺎرم ﮐﻪ ﺑﺎ رﯾﺶ ﭘﺮ ﭘﺸﺖ روی دﯾﻮار ﻧﺼﺐ ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ .اﻃﺎق ﻟﻮﺋﯽ ﻓﯿﻠﯿﭗ و ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮔﺮدﯾﺪ.

در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ﯾﺎزده و ﭼﻬﺎر دﻗﯿﻘﻪ از ﻗﺼﺮ ﺧﺎرج ﺷﺪﯾﻢ -در ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻫﻮای ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﺎراﻧﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد و آﻗﺎی

ﺑﺼﲑی اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ را ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد .ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ﯾﮏ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ وارد ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺘﻞ ﺷﺪﯾﻢ و ﻧﺎﻫﺎر را از ﻏﺬاﻫﺎی
ﻧﻈﲑ ﺗﺨﻢﻣﺮغ ،ﻟﻮﺑﯿﺎی ﺳﺒﺰ و ﻧﺨﻮد ﺳﺒﺰ ﺻﺮف ﻧﻤﻮدﯾﻢ.

در ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻬﺎر و ﻧﯿﻢ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﺮای ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﯿﺐ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ .در ﺳﺎﻋﺖ ﭘﻨﺞ و ﻧﯿﻢ ﺻﺒﯿّﻪ ﺣﺎج آﻗﺎی

ﻈﻢﻟﻪ آﻣﺪﻧﺪ .ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻔﺖ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﭘﯿﺎﺗﯿﻪ و
راﺳﺘﲔ و داﻣﺎدﺷﺎن ﺑﺮای ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﺑﻪ زﯾﺎرت ﻣﻌ ّ
ﻫﻤﺴﺮش ﺑﻪ زﯾﺎرت ﺣﻀﺮت آﻗﺎ آﻣﺪﻧﺪ و ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء را ﺑﻪ ﺣﻀﺮﺗﺸﺎن اﻗﺘﺪا ﻧﻤﻮدﻧﺪ آﻗﺎﯾﺎن ﻣﺼﺪاﻗﯽ و

ﻓﺮزﯾﻦ ﻧﯿﺰ اﻓﺘﺨﺎر ﺷﺮﻓﯿﺎﺑﯽ داﺷﺘﻨﺪ.

ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﺠﺎی ﺷﺎم ﻓﻘﻂ ﺑﻤﯿﻮه اﮐﺘﻔﺎ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ وﱃ ﻣﺎ ﻫﻤﮕﯽ در ﺧﺪﻣﺖ ﺣﺎج آﻗﺎی راﺳﺘﲔ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺘﻞ رﻓﺘﻪ
و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻏﺬاﻫﺎی ﮔﺮم ﺑﺪون ﮔﻮﺷﺖ ﺻﺮف ﻧﻤﻮدﯾﻢ.
آﺧﺮﯾﻦ روز اﻗﺎﻣﺖ در ﭘﺎرﯾﺲ »ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ «۴۹/۲/۲
اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻤﲔ روز ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺤﺮﻫﺎ در ﭘﺎرﯾﺲ ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ را ﺑﺤﻀﺮت آﻗﺎ اﻗﺘﺪا ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ .ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ و ﻗﺮاﺋﺖ

ﻗﺮآن ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ را در ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺘﻞ ﺻﺮف ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،آﻗﺎی ﻣﺼﺪاﻗﯽ ﺑﺮای زﯾﺎرت ﺣﻀﺮت اﯾﺸﺎن و ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﺎر ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ
اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺧﺪﻣﺖ رﺳﯿﺪﻧﺪ و ﻗﺮار ﺷﺪ ﺳﺎﻋﺖ دو و ﻧﯿﻢ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺑﻔﺮودﮔﺎه اورﱃ » «Orlyﺑﺮوﯾﻢ.
ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻪ ﺻﺒﺢ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺑﺎﺗﻔﺎق ﺣﺎج آﻗﺎی ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﮕﺎه در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﻦ ﻣﯿﺸﻞ رﻓﺘﯿﻢ؛ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺎ

ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ دوازده ﺑﻄﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ،ﺣﻀﺮت آﻗﺎ و ﺣﺎج آﻗﺎی راﺳﺘﲔ و آﻗﺎی دﮐﱰ ﺑﺼﲑی ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻮزه ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ.
رأس ﺳﺎﻋﺖ دو و ﻧﯿﻢ ﺣﺎج آﻗﺎی راﺳﺘﲔ و آﻗﺎی دﮐﱰ ﺑﺼﲑی و آﻗﺎی ﻓﺮﯾﱪز راﺳﺘﲔ در ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ و
آﻗﺎﯾﺎن ﻣﲑﻋﻤﺎد و ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺤﯽ و ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﺎﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻄﺮف ﻓﺮودﮔﺎه ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ.

آﻗﺎی ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ ﻣﺼﺪاﻗﯽ ﺑﻠﯿﻂﻫﺎ را ﺗﻬﯿّﻪ ﮐﺮده و ﺳﺎﻋﺖ ﺳﻪ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺑﺎﺗّﻔﺎق آﻗﺎی ﻓﺮزﯾﻦ ﺑﻔﺮودﮔﺎه آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻣﻌﻤﻮﻟﻪ در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻬﺎر ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﭘﻠﻪ ﺑﺮﻗﯽ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ دوم ﻓﺮودﮔﺎه آﻣﺪﯾﻢ؛

ﺻﺒﯿﻪ ﺣﺎج آﻗﺎی راﺳﺘﲔ و ﻫﻤﺴﺮش و آﻗﺎی ﻣﲑﻋﻤﺎد و آﻗﺎی دﮐﱰ ﺑﺼﲑی و آﻗﺎی ﻓﺮﯾﱪز راﺳﺘﲔ ﺟﻬﺖ ﺑﺪرﻗﻪ
ﺣﻀﺮت آﻗﺎ اﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.

ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻬﺎر و ﻧﯿﻢ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ آﻗﺎی دﮐﱰ اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه آﻣﺪ ه و ﻗﺮآﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﻔﯿﺲ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺎ ﺟﻠﺪ زرﮐﻮب
و ﻗﺎب ﻣﺨﻤﻞ ﺑﺤﻀﺮت آﻗﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮدﻧﺪ.

در ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻘﺮّر ﺑﻄﺮف ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﺟﻪﻫﺎی اﯾﺮﻓﺮاﻧﺲ » «Air franceرﻓﺘﯿﻢ؛ ﺑﻌﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﺴﯿﮑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ورود
ﻞ اول
راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﻧﻤﻮده اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮده و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﮑﻒ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯿﻨﻤﻮد ،ﺑﻬﺮ ﺣﺎل وﻗﺘﯽ ﻣﺠ ّﺪداً ﺑﻪ ﻣﺤ ّ

رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ﻟﺬا دور ﻣﯿﺰﮔﺮدی ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ؛ در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۸ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺮﻗﯽ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ

اﯾﻄﺎﻟﯿﺎ » «Ailtaliaﻣﺴﲑ ﺣﺮﮐﺖ را ﺗﻌﯿﲔ ﮐﺮد ،از ﭘﻠﻪﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﭘﺎﺋﲔ رﻓﺘﯿﻢ و ﭘﺲ ازﮐﻤﯽ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اﺗﻮﺑﻮس
وارد ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺷﺪﯾﻢ ،ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺧﺎﱃ ﺑﻮد و ﯾﮏ ﺛﻠﺚ ﻇﺮﻓﯿّﺖ ﺑﯿﺸﱰ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻧﺪاﺷﺖ.

در ﺳﺎﻋﺖ  ۸و ﺑﯿﺴﺖ دﻗﯿﻘﻪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮد و ﻣﻬﻤﺎﻧﺪار ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻼم داﺷﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﺴﺎﻋﺖ و

ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺞ دﻗﯿﻘﻪ از ﻓﺮودﮔﺎه ﭘﺎرﯾﺲ ﺗﺎ ﻓﺮودﮔﺎه رم ﺑﻄﻮل ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ.

در اﯾﻦ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ،ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ،ﺣﺎج آﻗﺎی راﺳﺘﲔ و ﻧﮕﺎرﻧﺪه در ﯾﮏ ردﯾﻒ و ﺣﺎج آﻗﺎی ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺤﯽ و آﻗﺎی
۱٥۲

ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ ﻣﺼﺪاﻗﯽ ﻫﻢ در ردﯾﻒ ﺑﻌﺪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
در رأس ﺳﺎﻋﺖ اﻋﻼن ﺷﺪه ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﻔﺮودﮔﺎه رﺳﯿﺪ .ﻓﺮودﮔﺎه رم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎرﯾﺲ ﭘﺮ ﺟﻤﻌﯿّﺖ ﻧﺒﻮد .آﻗﺎی دﮐﱰ اژدری

ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﺲ ازﮐﻤﯽ ﺗﻮ ّﻗﻒ و اﻧﺠﺎم ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﮔﻤﺮﮐﯽ ﺑﻄﺮف ﺷﻬﺮ رم ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .از ﻓﺮودﮔﺎه رم
ﺗﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ ﺣﺪود ﭘﻨﺠﺎه ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ﯾﺎزده ﺷﺐ ﺑﻪ ﭘﺎﻧﺴﯿﻮﻧﯽ ﮐﻪ آﻗﺎی اژدری ﻗﺒﻼً ﺗﻬ ّﯿﻪ دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ وارد ﺷﺪﯾﻢ و ﺑﺎﺳﱰاﺣﺖ ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ.

ﻋﺰﯾﻤﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر اﯾـﻄﺎﻟﯿﺎ
اﯾﻄﺎﻟﯿﺎ ﺑﺼﻮرت ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮهای اﺳﺖ در ﺟﻨﻮب اروﭘﺎ ﺑﻤﺴﺎﺣﺖ  ۲۲۵/۳۰۱ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ؛ از ﺷﻤﺎل ﻣﺤﺪود اﺳﺖ ﺑﻪ

ﺟﻤﻬﻮری اﺗﺮﯾﺶ » ،«Autricheاز ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻪ ﯾﻮﮔﺴﻼوی » ،«Yougoslavieاز ﻣﺸﺮق ﺑﻪ درﯾﺎی آدرﯾﺎﺗﯿﮏ
» «Adriatiqueاز ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻪ درﯾﺎی اﯾﻮﻧﯽ » ،«Ionienneاز ﺟﻨﻮب ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻨﮕﮥ ﮐﻢ ﻋﺮض ﻣﺴﯿﻨﺎ
» «Messinaﺑﻪ ﺟﺰﯾﺮهٔ ﺳﯿﺴﯿﻞ » «Sicileﺟﺰﯾﺮه ﺳﯿﺴﯿﻞ ﻣﺘﻌﻠّﻖ ﺑﻪ اﯾﻄﺎﻟﯿﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،از ﻣﻐﺮب ﺑﺪرﯾﺎی ﺗﲑﻧﯽ

» ،«Tyrrhenienneاز ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ ﺟﻤﻬﻮری ﺳﻮﯾﺲ و ﺟﻤﻬﻮری ﻓﺮاﻧﺴﻪ.

اﯾﻄﺎﻟﯿﺎ ﯾﮑﯽ از ﺧﻮش آب و ﻫﻮا ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻤﺎﻟﮏ اروﭘﺎﺋﯽ اﺳﺖ .ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﯾﻄﺎﻟﯿﺎ ﺷﻬﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ رم » «Romeﻣﯽﺑﺎﺷﺪ

ﮐﻪ در ﻗﺪﯾﻢ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﻣﺮﭙاﻃﻮری ﻣﻘﺘﺪر روم و ﻣﺮﮐﺰ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻗﺪرت ﺟﻬﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪه .ﻗﺼﻮر واﺗﯿﮑﺎن

» «Vaticanﮐﻪ ﻣﻘ ّﺮ ﭘﺎپ اﻋﻈﻢ رﻫﱪﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮑﻬﺎی ﺟﻬﺎن و ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد در ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻠﻪﻫﺎی
اﯾﻦ ﺷﻬﺮ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﯿﭽﯿﮏ از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺣﺘّﯽ ﻟﻨﺪن و ﭘﺎرﯾﺲ از ﺣﯿﺚ آﺛﺎر و ﻋﻤﺎرات ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﮐﻬﻦ ﺑﭙﺎی رم ﻧﻤﯽرﺳﺪ .ﺑﺮ

اﺳﺎس آﻣﺎر ﺳﺎل  ۱۹۶۹ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘّﺤﺪ ﺟﻤﻌﯿّﺖ اﯾﻄﺎﻟﯿﺎ ﺣﺪود ﭘﻨﺠﺎ و ﺷﺶ ﻣﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻄﺎﻟﯿﺎ ﺑﻪ ﺣﺪود  ۵۵۰ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد ﻣﺴﯿﺢ ﻣﯽرﺳﺪ ،زﯾﺮا ﻣﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ اﻣﺮﭙاﻃﻮری ﻣﻘﺘﺪر روم ﮐﻪ در ﺗﻤ ّﺪن
و ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ رﻗﯿﺒﯽ ﺟﺰ دوﻟﺖ اﯾﺮان ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﯾﻄﺎﻟﯿﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.

اﻣﺮﭙاﻃﻮران رم ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮕﻬﺎی ﻓﺮاوان ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺘﻬﺎ و ﭘﲑوزﯾﻬﺎی ﻣﺘﻌﺪّد ﺗﻮام ﺑﻮد؛ اﻣﺮﭙاﻃﻮری وﺳﯿﻌﯽ ﺑﻮﺟﻮد
آوردﻧﺪﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ و اروﭘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﺗﻤﺎم ﺷﻤﺎل اﻓﺮﯾﻘﺎ و ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪهای از آﺳﯿﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻣﯿﺸﺪه
اﺳﺖ.

در ﺳﺎل  ۳۹۵ﻣﯿﻼدی اﻣﺮﭙاﻃﻮر روم ﺑﻨﺎم »ﺗﺌﻮدوزﯾﻮس« ﮐﺸﻮر ﺧﻮد را ﺑﻪ دو ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺮد و از اﯾﻦ ﺗﺠﺰﯾﻪ

اﻣﺮﭙاﻃﻮری روم ﻏﺮﺑﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ آن ﻣﯿﻼن ﺑﻮد و اﻣﺮﭙاﻃﻮر روم ﺷﺮﻗﺲ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ آن ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿّﻪ

آورد.

۱٦۱

ﺑﻮد ﺑﻮﺟﻮد

دوﻟﺖ روم ﻏﺮﺑﯽ در ﺳﺎل  ۴۶۷ﺗﻮﺳّﻂ وﺣﺸﯿﺎن ژرﻣﻨﯽ ﻣﻨﻘﺮض ﺷﺪ وﱃ دوﻟﺖ روم ﺷﺮﻗﯽ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۴۵۳ﻣﯿﻼدی

دوام آورد و در اﯾﻦ ﺳﺎل ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎﺗﺢ اﻣﺮﭙاﻃﻮر ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﻣﻨﻘﺮض ﮔﺮﯾﺪ.

از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻄﺎﻟﯿﺎ ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪّد ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﺨﻮد دﯾﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪﮔﺎه ﺑﺘﺼﺮّف ﯾﮑﯽ از ﻣﻤﺎﻟﮏ
ﻣﻘﺘﺪر اروﭘﺎ در ﻣﯽآﯾﺪ و در اواﺧﺮ ﻗﺮون وﺳﻄﯽ ﺑﻪ زﻣﺎﻧﯽ رﺳﯿﺪﮐﻪ ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ از ﺳﺮزﻣﲔ اﯾﻄﺎﻟﯿﺎ ﺑﺮای ﺧﻮد دوﻟﺘﯽ

ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻤﻬﻮری وﻧﯿﺰ -ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻧﺎﭘﻞ -ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻓﻠﻮراﻧﺲ -ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺳﯿﺴﯿﻞ -ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ

ﺳﺎردﻧﯽ و ﻏﲑه.

در ﻗﺮون ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻄﺎﻟﯿﺎ ﻣﻮرد ادﻋﺎی ﺳﻪ ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻪ -اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و اﺗﺮﯾﺶ ﺑﻮد و ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﺗﺮﯾﺸﯽﻫﺎ ﭘﲑوز ﺷﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ
 -۱٦۱ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿّﻪ ﯾﺎ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل اﻣﺮوزی در ﺗﺮﮐﯿﻪ

۱٥۳

در ﺳﺎل  ۱۸۰۰ﻣﯿﻼدی ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن ﺑﻨﺎﭘﺎرت در ﺟﺮﯾﺎن ﻓﺘﻮﺣﺎت ﺧﻮد اﯾﻄﺎﻟﯿﺎ را ﮔﺮﻓﺖ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۸۵۹ﯾﮑﯽ از
ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن ﻣﯿﻬﻦﭘﺮﺳﺖ اﯾﻄﺎﻟﯿﺎ ﺑﻨﺎم وﯾﮑﺘﻮر اﻣﺎﻧﻮﺋﻞ دوم ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﺰﯾﺮه ﺳﺎردﻧﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯿﻬﻦﭘﺮﺳﺖ دﯾﮕﺮی

ﺑﻨﺎم ﯾﻮﺳﻒﮔﺎرﯾﺒﺎﻟﺪی ﻣﻮ ّﻓﻖ ﺷﺪ در ﺳﺎل  ۱۸۷۱ﻣﯿﻼدی دوﻟﺖ واﺣﺪ اﯾﻄﺎﻟﯿﺎ را ﺑﻮﺟﻮد آورد.

اﯾﻄﺎﻟﯿﺎ در ﺟﻨﮓ ﺑﲔاﻟﻤﻠﻞ اول ﺳﺎﻟﻬﺎی » ۱۹۱۸-۱۹۱۴ﻣﯿﻼدی« ﺟﺰء ﻣﺘﻔﻘﲔ ﺑﻮد و ﻋﻠﯿﻪ آﻟﻤﺎن ﻧﺎزی ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪ وﱃ
در ﺟﻨﮓ ﺑﲔاﻟﻤﻠﻞ دوم ﺳﺎﻟﻬﺎی » ۱۹۴۵-۱۹۳۹ﻣﯿﻼدی« ﺟﺰء ﻣﺘّﺤﺪﯾﻦ ﮔﺮدﯾﺪ و دوش ﺑﻪ دوش آﻟﻤﺎن ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪ.

ﻟﺬا ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ آﻟﻤﺎن ﺑﺎﺷﻐﺎل ﻣﺘﻔﻘﲔ در آﻣﺪ.

ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ دوّم ،ﭘﺲ از ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری در آﻧﮑﺸﻮر ﺑﻮﺟﻮد اﻣﺪﮐﻪ ﻫﻨﻮز اﯾﻦ رژﯾﻢ در اﯾﻄﺎﻟﯿﺎ
ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ.

ﻣﺮدم اﯾﻄﺎﻟﯿﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎً از ﻧﮋاد ﺳﻔﯿﺪ و از ﻧﺴﻞ روﻣﯿﺎن ﻗﺪﯾﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺎ اﻗﻮام ژرﻣﻨﯽ در آﻣﯿﺨﺘﻪ و ﻧﮋاد

اﻣﺮوزی اﯾﻄﺎﻟﯿﺎ از اﺧﺘﻼط آﻧﻬﺎ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ .زﺑﺎن آﻧﻬﺎ اﯾﻄﺎﻟﯿﺎﺋﯽ و ﭘﲑو ﻣﺬﻫﺐ ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺷﻬﺮﻫﺎ و
ﺟﺰاﯾﺮ ﻣﻬّﻢ اﯾﻄﺎﻟﯿﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

وِﻧِـﺘﻮ » ،«Venetoﺗِـﺮِﻧـﺘﯿﻨﻮ » ،«Trentinoﻟـﻤﺒﺎردی » ،«Lombardiaﻣـﺎرش » «Marchاوﻣﺒِـﺮﯾﺎ »،«Umbria
ﺳﯿﺴﯿﻞ ،ﺳﺎرْدِﻧْﯽْ » «Sardaigneﻣﯿﻼن » «Milanﻧﺎﭘﻞ » «Naplesو ﻏﲑه

وادرات اﯾﻄﺎﻟﯿﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :زﻏﺎل ﺳﻨﮓ ،ﻣﻮاد اوّﻟﯿﻪ ﻣﻌﺪﻧﯽ »از ﻗﺒﯿﻞ آﻫﻦ ،ﺳﺮب« و ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺸﺎورزی

از ﻗﺒﯿﻞ ﭘﻨﺒﻪ و ﭘﺸﻢ ،و ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﻼت ،ﭼﺎی ،ﮐﺎﮐﺎﺋﻮ ،و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد از ﻗﺒﯿﻞ ﻧﻔﺖ ،ﻗﻬﻮه وﮐﺎﺋﻮﭼﻮ

و ﺻﺎدرات ﻣﻬّﻢ آن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﻣﺎﺷﯿﻨﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻨﻌﺘﯽ ،وﺳﺎﺋﻂ ﻧﻘﻠﯿّﻪ ،ﭘﺎرﭼﻪ ،ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﺋﯽ ،اﺑﺮﯾﺸﻢ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ،
ﺳﻨﮓ ﻣﺮﻣﺮ و ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ از ﻗﺒﯿﻞ زﯾﺘﻮن ،ﻟﺒﻨﯿﺎت و ﻏﲑه.

واﺣﺪ ﭘﻮل اﯾﻄﺎﻟﯿﺎ ﺑﻨﺎم »ﻟﲑ« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد.

اﯾﻄﺎﻟﯿﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﻤﺎﻟﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ دارد ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﻋﺪّه زﯾﺎدی از ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺷﺎی
اﯾﻦ آﺛﺎر ﺑﻪ اﯾﻄﺎﻟﯿﺎ ﻣﯽروﻧﺪ.

ﺗﻤ ّﺪن اﯾﻄﺎﻟﯿﺎ ﺗﻤﺪن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ در و دﯾﻮار ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﺶ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﻣﺜﻼً در زﯾﺮ
ﮐﻮﭼﻪﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺷﻬﺮ رم ﺑﻪ ﮐﻮﭼﻪﻫﺎﺋﯽ ﺑﺮ ﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ ﮐﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﻃﺒﻘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهٔ ﺗﻤ ّﺪﻧﻬﺎ و
ﻓﺮﻫﻨﮕﻬﺎی ﻗﺮون و اﻋﺼﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎی ﻃﺒﻘﺎت زﯾﺮﯾﻦ ﻧﺮﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻨﻮز ﻫﻤﮥ آﻧﻬﺎ را از زﯾﺮ

ﺧﺎک ﺑﲑون ﻧﯿﺎوردهاﻧﺪ.

در ﺟﺎﻫﺎی دور اﻓﺘﺎده و ﺧﺎﱃ از ﺳﮑﻨﻪ ﭘﺮﺳﺘﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﺳﺘﻮﻧﻬﺎﺋﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﻬﺎر اﱃ ﭘﻨﺞ ﻗﺮن
ﻗﺒﻞ از ﻣﺴﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺣﯿﺚ ﻋﻈﻤﺖ ﻧﻈﲑ ﻧﺪارد و ﺳﻨﮕﻬﺎی آن ﻣﺎﻧﻨﺪ روزﮔﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻏﺮق در ﮔﻞ ﺳﺮخ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

اﯾﻄﺎﻟﯿﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﻓﻼﺣﺘﯽ اﺳﺖ اﮔﺮ ﭼﻪ در ﺷﻤﺎل آن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺪ رﺷﺪ و ﮐﻤﺎل رﺳﯿﺪه اﺳﺖ دﯾﺪه
ﻣﯽﺷﻮد – ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺻﻨﻌﺖ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺳﺎزی ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺸﺘﯽ ﺳﺎزی و ﺳﺎﺧﱳ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺎﺷﲔ آﻻت و ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺴﺎﺟﯽ در
ﮐﺸﻮر اﯾﻄﺎﻟﯿﺎ رواج دارد.

ورود ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ رم
ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ  ۳اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۴۹
ﺣﻀﺮت آﻗﺎ و ﺣﺎج آﻗﺎ راﺳﺘﲔ ﻗﺒﻞ از ﺳﺤﺮ آﻣﺎده ﻧﻤﺎز ﺑﻮدﻧﺪ -دﯾﮕﺮان ﻫﻢ ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ آﻣﺎده
ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺮﻏﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺻﺪای دﻟﮑﺶ و دﻟﻔﺮﯾﺐ ﺧﻮد ورود ﺣﻀﺮت آﻗﺎ و ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ رم ﺧﲑ

۱٥٤

ﻣﻘﺪم ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ .ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ و ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ارواﺣﻨﺎ ﻓﺪاه اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.

۱٦۲

ﭘﺲ از ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در ﺣﺪود ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ در ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ راه رﻓﺘﯿﻢ .رم در ﮐﻨﺎر درﯾﺎی ﻣﺪﯾﱰاﻧﻪ ۱٦۳واﻗﻊ

ﺷﺪه؛ ﺑﺎﻏﺎت ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﺎ درﺧﺘﺎن ﺿﺨﯿﻢ ﺳﺮو و ﮐﺎج ،درﺧﺘﺎن ﻏﺮق در ﮔﻞ ،ﮔﻠﻬﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﺑﺨﺼﻮص ﯾﺎﺳﻬﺎی

ﺧﻮﺷﻪای ﺗﻤﺎم ﺑﺮگ ،و ﻧﻮاﻫﺎی دلاﻧﮕﯿﺰ ﻣﺮﻏﺎن واﻗﻌﺎً ﻓﺮحﺑﺨﺶ ﺑﻮد .آﻗﺎی اژدری در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻪ ﺻﺒﺢ
 -۱٦۲در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﺗﯿﻤّﻦ و ﺗﱪّک ﺗﻔﺴﲑ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺳﻮره ﻣﺒﺎرﮐﮥ ﻣﺮﯾﻢ ﮐﻪ از ﻧﻮار ﺣﻀﺮت آﻗﺎ اﺳﺘﻨﺴﺎخ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﺑﻄﻮر اﺧﺘﺼﺎر
ﺷﺮح داده ﻣﯽﺷﻮد:
»در اﯾﻦ ﺳﻮرهٔ ﻣﺒﺎرﮐﻪ اﺑﺘﺪاء راﺟﻊ ﺑﺤﻀﺮت زﮐﺮﯾّﺎ ﷷ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﭘﯿﻐﻤﱪان ﺑﺰرگ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮد ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ .ﮐﻠﻤﻪ ﮐٰﻬٰﯿﻌﺺ
ﺣﺮوف ﻣﻘﻄﻌﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﺣﺮوف ﻣﻘﻄﻌﻪ در ﺗﻔﺴﲑ آن اﺧﺘﻼف اﺳﺖ؛ ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ ﺣﺮوف ﯾﮑﯽ از اﺳﻤﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺤﻀﺮت اﻣﲑاﻟﻤﺆﻣﻨﲔ ﷷ ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در دﻋﺎی ﺧﻮد ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد ﯾﺎ ﮐﺎف -ﻫﺎ -ﯾﺎ -ﻋﲔ -ص و ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ اﯾﻦ
ﺣﺮوف ﻣﻘﻄّﻌﻪ رﻣﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﭘﯿﻐﻤﱪ و راﺳﺨﻮن در ﻋﻠﻢ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ذﮐﺮﮐﺮدهاﻧﺪﮐﻪ اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﻀﺎﯾﺎی ﮐﺮﺑﻼ ﮐﻪ ﺑﻪ

اﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ:
ﮐﻠﻤﻪ ﮐﺎف اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺮﺑﻼ -ﻫﺎ -اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻼک اﻫﻞ ﺑﯿﺖ -ﯾﺎ -اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﺰﯾﺪﮐﻪ ﻣﺴﺒﺐ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺑﻮد -ﻋﲔ -اﺷﺎره
اﺳﺖ ب ﻋﻄﺶ و ﺻﺎد -اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﱪ.
آﻧﻬﻢ در اﺧﺒﺎر ﻋﻠﺘﺶ را اﯾﻨﻄﻮر ذﮐﺮﮐﺮدهاﻧﺪ -ﺣﻀﺮت زﮐﺮﯾّﺎ ﷷ از ﺧﺪاوﻧﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ اوﻻد ﺻﺎﻟﺤﯽ ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﺪﮐﻪ وارث او
ﺷﻮد -و اﯾﻦ در زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻣﺮﯾﻢ ﷷ ﺑﺰرگ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺗﻘﺪس ،ﺗﻘﻮی ،و زﻫﺪ او ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺣﻀﺮت زﮐﺮﯾّﺎ ﷷ ﺑﻮد.

ﻧﺪا رﺳﯿﺪﮐﻪ ﻣﺘﻮﺳّﻞ ﺷﻮ ﺑﻪ اﻧﻮار ﭘﻨﺞ ﺗﻦ ﮐﻪ ﻣﻘﺮّب درﮔﺎه ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻌﻠّﺖ آﻧﮑﻪ ﺑﺰرﮔﺎن دﯾﻦ ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻤﺎﻟﺸﺎن زﯾﺎدﺗﺮ ﺑﺸﻮد؛اﺣﺎﻃﻪﺷﺎن ﺑﻪ
ﮔﺬﺷﺘﻪ و آﯾﻨﺪه زﯾﺎدﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد -آﺧﺮﯾﻦ ﮐﻤﺎل ﺑﺮای ﭘﯿﻐﻤﱪ ﻣﺎ )ص( ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻌﺮاج اﺣﺎﻃﻪ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻋﻮاﻟﻢ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ذرات

ﻣﻮﺟﻮدات ﻧﻔﻮذ ﮐﺮد و ﺗﻤﺎم ﭘﯿﻐﻤﱪان ﮔﺬﺷﺘﻪ را در ﺳﻔﺮ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮد ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ذرّات ﻋﺎﻟﻢ وﺟﻮد را ﻫﻢ در ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻫﻢ در آﯾﻨﺪه

ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻓﺮﻣﻮد.
در اﺧﺒﺎر رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ اﻧﺒﯿﺎء؛ ﭘﻨﺞ ﺗﻦ ﻣﻘﺪّس ﮐﻪ اﻓﻀﻞ و اﺷﺮف ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﻫﺴﺘﻨﺪ دﯾﺪهاﻧﺪ -ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻌﻠّﺖ ﻏﻀﺐ ﺣﻀﺮت
ﻣﻮﺳﯽ ﷷ از ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﻇﻬﺮ دوازده ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﻗﻮم ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻃﺎﻋﻮن از ﺑﲔ رﻓﺘﻨﺪ -آن وﻗﺖ آﻣﺪﻧﺪ ﺑﺤﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ ﷷ

ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪﻧﺪ -ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ ﷷ ﻃﺒﻖ وﺣﯽ اﻟﻬﯽ ﻓﺮﻣﻮد:
ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﺗﻦ ﯾﻌﻨﯽ :ﻣﺤﻤﺪ )ص( ﻋﻠﯽ ﷷ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﷷ ﺣﺴﻦ ﷷ و ﺣﺴﲔ ﷷ ﻣﺘﻮﺳّﻞ ﺷﻮﯾﺪ ﺗﺎ رﻓﻊ ﺑﻼ ﺑﺸﻮد ﻫﻤﭽﻨﲔ راﺟﻊ ﺑﺤﻀﺮت
آدم ﻫﻢ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﭘﻨﺞ ﺗﻦ آل ﻋﺒﺎ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﺣﻀﺮت زﮐﺮﯾّﺎ اﻣﺮ ﺷﺪ اﯾﻦ ﭘﻨﺞ ﺗﻦ ﮐﻪ ﻣﻘﺮّبﺗﺮﯾﻦ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﺰد ﻣﻦ واﺳﻄﻪ ﻗﺮار ﺑﺪه و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻮﺳّﻞ ﺷﻮ ﺗﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻣﻦ ﺷﺎﻣﻞ
ﺣﺎل ﺗﻮ ﺷﻮد ﻟﺬا در اﺧﺒﺎر رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺮض ﮐﺮد:

ﻖ
ﻖ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﷷو ﻣﺤﺴﻦ ﺑﺤﻖّ اﻟﺤﺴﻦ ﷷو ﯾﺎ ﻗﺪﯾﻢ اﻻﺣﺴﺎن ﺑﺤ ّ
ﻖ ﻋﻠﯽ ﷷو ﯾﺎ ﻓﺎﻃِﺮُ ﺑﺤ ّ
ﯾﺎ ﺣﻤﯿﺪُ ﺑﺤﻖّ ﻣﺤﻤّﺪ )ص( و ﯾﺎ ﻋﺎﱃ ﺑﺤ ّ
اﻟﺤﺴﲔ ﷷ.
ﺑﻌﺪاً در ﻣﻮﻗﻌﯿﮑﻪ آن ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ را ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺒﺴﺎﻃﯽ در ﻗﻠﺒﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﺪ وﱃ وﻗﺘﯽ ﻧﺎم ﺣﺴﲔ ﷷ را ﻣﯽﺑﺮد ﺣﺎل ﺗﺄﺛﺮ و
ﮔﻔﺘﮕﯽ ﺑﺮای او ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﺪ .اﯾﻨﻬﺎ اﺷﮑﺎﱃ ﻧﺪارد ﭼﻮن آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ واﻗﻊ ﺑﲔ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻫﻢ اﯾﻦ ﺣﺎﻻت اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﻮد ﭼﻮن
ارواح ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ .اﯾﻦ اﺛﺮات روﺣﯽ و ﻣﻌﻨﻮی اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺮض ﮐﺮد ،ﺧﺪاﯾﺎ ﻋﻠﺘﺶ ﭼﯿﺴﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او ﺧﱪ
ﻣﯽدﻫﺪﮐﻪ ﭼﻨﲔ ﻗﻀﺎﯾﺎﺋﯽ ﺑﺮای ﺣﺴﻦ ﷷ واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﮥ ﻣﻘﻄّﻊ »ﮐٰﻬٰﯿﻌﺺ« اﺷﺎره ﺑﻪ آن ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﺣﺘﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ

ﮐﻪ ﺣﻀﺮت زﮐﺮﯾّﺎ ﻋﺮض ﮐﺮد :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ اﯾﻦ وﺿﻌّﯿﺖ را ﺑﭽﺸﻢ ﺑﻪ ﺑﯿﻨﻢ .اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ دل ﺑﺎز ﺷﺪ و ﻗﻀﺎﯾﺎی ﮐﺮﺑﻼ و ﻣﯿﺪان
ﮐﺮﺑﻼ و ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺣﺴﲔ ﷷ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد؛ ﻟﺬا ﺳﻪ روز ﺗﻤﺎم ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﺮد و از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﲑون ﻧﯿﺎﻣﺪ .ﻗﻀﯿﻪ زﮐﺮﯾّﺎ و

ﻣﺮﯾﻢ ﻫﻢ از ﻗﻀﺎﯾﺎی ﻣﻬﻤّﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ .زﮐﲑا ﮐﻪ ﭘﲑ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻋﻘﯿﻢ ﺑﻮد ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺲ از ﺗﻮﺳّﻞ ﺑﻪ او ،ﺑﺸﺎرت داد ﺑﻔﺮزﻧﺪی ﺑﻨﺎم ﯾﺤﯿﯽ
»ﺑﻤﻌﻨﯽ زﻧﺪه« ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ زﮐﺮﯾّﺎ ﻋﺮض ﮐﺮد :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻓﺮزﻧﺪی ﮐﻪ ﻣﺘﻮﻟّﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﺣﺎﻻﺗﺶ ﺷﺒﯿﻪ ﺣﺎﻻت ﺣﺴﲔ ﷷ

ﺑﺎﺷﺪ .در اﺧﺒﺎر رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﯾﺤﯿﯽ ﺷﺶ ﻣﺎﻫﮕﯽ ﻣﺘﻮﻟّﺪ ﺷﺪ »ﺷﺒﯿﻪ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺣﺴﲔ ﷷ و ﺗﻌﺼّﺐ ﻣﺬﻫﺒﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮد زﯾﺮ
ﺑﺎر ﺟﻮر و ﻇﻠﻢ ﺑﺮود ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﺣﺴﲔﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﷷ ﺑﻮد و ﺷﺒﯿﻪ اﻣﺎم ﺣﺴﲔ ﷷ ﯾﺤﯿﯽ ﻫﻢ ﺗﻮﺳﻂّ ﭘﺎدﺷﺎه وﻗﺖ ﺷﻬﯿﺪ ﺷﺪ«.
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۱٥٥

163

ﺑﺰﯾﺎرت ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﺎﺗّﻔﺎق آﻗﺎﯾﺎن ﻣﺼﺪاﻗﯽ و ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺤﯽ و ﺑﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ آﻗﺎی دﮐﱰ اژدری اﺑﺘﺪا از ﮐﻨﺎر ﭘﺎرک

ﺑﺰرگ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮده آﻧﮕﺎه ﺑﺨﯿﺎﺑﺎن وِﻧُﺘﻮ » «Venetoرﻓﺘﯿﻢ .ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺣﻀﺮت اﯾﺸﺎن ﭼﻤﺪانﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﺘﻞ
وﯾﮑﺘﻮرﯾﺎ » «Victoria Hotelﻃﺒﻘﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻐﯿﲑ ﻣﮑﺎن داد و ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﺎﻧﺴﯿﻮن ﭘﺎرﯾﻮﱃ » «Parioli pensionرﻓﺘﯿﻢ.

روﺑﺮوی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺘﻞ ،ﺳﯽ و ﭼﻬﺎر ﺳﺮو ﺷﲑازی ﺻﻒ ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﺑﺎ ﺳﻠﯿﻘﻪ و زﯾﺒﺎﺋﯽ در ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎ و

وﺳﻂ ﭼﻤﻦﻫﺎ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه .ﺳﺮﺳﺒﺰی و ﺧﺮﻣﯽ ﺗﭙّﻪﻫﺎ و ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐ ﭼﻤﻦﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻮای ﻣﻄﺒﻮع اﯾﻦ ﻓﺼﻞ اﯾﻄﺎﻟﯿﺎ در
ﻫﻢ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﻣﻨﺎﻇﺮ زﯾﺒﺎ و دﻟﻔﺮﯾﺒﯽ ﺑﻮﺟﻮد آورده ﺑﻮدﻧﺪ.

ﺳﺎﻋﺖ دو ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﭘﺲ از ﺻﺮف ﻧﺎﻫﺎرﯾﮑﻪ ﻫﻤﺴﺮ آﻗﺎی دﮐﱰ اژدری از ﻏﺬاﻫﺎی ﺑﺪون ﮔﻮﺷﺖ و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺎﮐﻮل

ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد از ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ و اﺳﺘﺎدﯾﻮمﻫﺎی ورزﺷﯽ اُﻟَﻤﭙﯿﮏ » «Olympique Stadiumﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮده و از

داﺧﻞ ﭘﺎرک وﯾﻼ ﺑﺮﮔﺰ » «Villa Borgheseﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﺘﻞ آﻣﺪه و ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻬﺎر ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ اﺳﱰاﺣﺖ ﮐﺮدﯾﻢ.

در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ﭘﻨﺞ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ آﻗﺎی دﮐﱰ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪاً در ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﺎﺗّﻔﺎق آﻗﺎﯾﺎن ﻣﺼﺪاﻗﯽ

و ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺤﯽ از ﮐﻨﺎر ﺷﻬﺮ رم ﮐﻪ در ﺣﺪود  ۲۵۰۰ﺳﺎل ﻗِﺪﻣَﺖْ ﺗﺎرﯾﺨﯽ دارد ﻋﺒﻮر ﮐﺮدﯾﻢ .ﺑﻌﺪ از ﻃﺮﯾﻖ دروازهٔ

ﻓﻼﻣﯿﻨﯿﺎ وارد ﺷﻬﺮ ﻗﺪﯾﻢ رم ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﻣﯿﺪان ﭘﻮﭘﻮﻟﻮ » «Popoloﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺰرگ ﺳﺎﻧﺘﺎﻣﺎرﯾﺎ

» «Santa Mariaواﻗﻊ در ﺧﯿﺎﺑﺎن دِﻟْﮑُـﺮْﺳُﻮ » «Del Corsoﮐﻪ در ﺣﺪود ﻫﻔﺖ ﻗﺮن ﻗﺒﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه رﻓﺘﯿﻢ -اﯾﻦ
ﮐﻠﯿﺴﺎ ﮐﻪ ﺑﻨﺎم ﺣﻀﺮت ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻘﺪّس ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺠ ّﻠﻞ ﺑﻮد ،ﻣﺠﺴّﻤﻪﻫﺎی ﻣﺮﻣﺮ و ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ از ﻣﺮﻣﺮ

ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ وﮔﺮاﻧﻘﯿﻤﺖ و ﻧﻘﺎﺷﯿﻬﺎی ﻋﺎﱃ و ﺑﺎ ﺷﮑﻮه داﺷﺖ .ﭘﺲ از ﺑﺎزدﯾﺪ در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺶ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺑﻪ
ﻫﺘﻞ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدﯾﻢ.
ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ آﻗﺎی ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﭘﯿﻮﻓﯿﻠﯿﭙﺎﻧﯽ

۱٦٤

ﻣﺴﺘﺸﺮق ﻣﻌﺮوف ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ آﻗﺎی دﮐﱰ اژدری اﺟﺎزه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد

ﺑﻪ زﯾﺎرت ﺣﻀﺮت آﻗﺎ آﻣﺪ .ﻣ ّﺪﺗﯽ ﺳﺌﻮاﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮد ،از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﮑﻪ آﯾﺎ ﻣﻌﺮاج ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﮐﺮم )ص(
ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ روﺣﺎﻧﯽ؟ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :اﻋﺘﻘﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺮ ﻣﻌﺮاج ﺟﻤﺴﺎﻧﯽ و روﺣﺎﻧﯽ ﻫﺮ دو ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ-
ﺑﻄﻮر اﺧﺘﺼﺎر آن ﺣﻀﺮت ﺑﻤﻘﺎﻣﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻋﻮاﻟﻢ وﺟﻮد ﻣﺴﻠﻂّ ﺷﺪ -رﻓﺖ ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪا و ﺑﻤﻘﺎم ﻗﺮب

رﺳﯿﺪ .ﺑﺎ ﻫﻤﲔ ﻗﻮی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﯾﻦ ﻗﻮی ﻫﻢ داﺷﺖ .ﺧﺪا در ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﺧﺪا در ﻫﻤﻪ ﻋﻮاﻟﻢ وﺟﻮد
ﻫﺴﺖ ،ﭘﺲ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎً ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﺮود .ﻣﮕﺮ ﺧﺪا در اﯾﻦ آﺳﻤﺎن اﺳﺖ و در زﯾﺮ زﻣﲔ
ﻧﯿﺴﺖ!؟ ﭘﺲ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ دﯾﮕﺮی دارد -اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﻤﻌﺮاج رﻓﺖ ،ﻋﺮوج ﮐﺮد ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﲔ ﺑﺪﻧﺶ ﺑﻬﻤﮥ ﻋﻮاﻟﻢ

ﺗﻮﺟﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد؛ ﻫﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺒﺪن ﺧﻮد داﺷﺖ و ﻫﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻬﻤﻪ ﻋﻮاﻟﻢ داﺷﺖ .ﻣﻌﺮاج روﺣﯽ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ از ﺑﺪن

ﺧﻮدش ﻏﻔﻠﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ روح ﻫﻤﮥ ﻋﻮاﻟﻢ را ﺳﲑ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪاش در ﺧﻮاب اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﺮای
ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن در ﻣﻘﺎم ﺳﻠﻮک ﻣﺸﺎﻫﺪاﺗﯽ ﻣﯽﺷﻮد«.

ﭘﺲ از ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﭘﺮوﻓﺴﻮر ،ﺑﻪ ﻃﺒﻘﮥ دوّم اﻃﺎق  ۱۲۷ﻣﺘﻌﻠّﻖ ﺑﻪ آﻗﺎی ﻣﺼﺪاﻗﯽ رﻓﺘﯿﻢ .اوﻟﲔ ﺟﻠﺴﻪ ﻓﻘﺮی در اﯾﻄﺎﻟﯿﺎ
در ﻫﻤﺎن اﻃﺎق ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ و در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ده اﺳﱰاﺣﺖ ﮐﺮدﯾﻢ.

ﺑﺎزدﯾﺪ ﺷﻬﺮ واﺗﯿﮑﺎن ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﭘﺎپ اﻋﻈﻢ رﻫﱪﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮑﻬﺎی ﺟﻬﺎن
»ﺟﻤﻌﻪ «۴/۲/۴۹

ﺳﺤﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﯿﺪار ﺷﺪﯾﻢ -ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ را در اﻃﺎق ﺷﻤﺎره  ۱۲۸ﺑﺤﻀﺮﺗﺸﺎن اﻗﺘﺪا ﻧﻤﻮدﯾﻢ .ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻪ ﺻﺒﺢ آﻗﺎی
دﮐﱰ اژدری ﺷﺮﻓﯿﺎب ﺷﺪﻧﺪ -اﺑﺘﺪا از ﺧﯿﺎﺑﺎن وﻧﯿﺘﻮ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮدﯾﻢ -ﭼﻮن ﺷﻬﺮ دارای ﻧﺸﯿﺐ و ﻓﺮاز اﺳﺖ از اﯾﲊو
.Prof – Pio - Filippani
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ﺗﻮﻧﻠﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه .در ﺗﻤﺎم ﻣﯿﺪاﻧﻬﺎ ﻣﺠﺴّﻤﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻧﺼﺐ ﮔﺮدﯾﺪه -در ﻣﯿﺪان ﮐﻠﻦ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی ﺳﻨﮕﯽ

ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﺘﯽ از ﻣﺼﺮ آوردهاﻧﺪ ،ﻣﯿﺪان وﻧﯿﺰﮐﻪ دﮐﱰ وﯾﺘﻮرﯾﻮ اﻣﺎﻧﻮﺋﻞ » «Vittorio Emanueleدر

ﺣﺪود ﯾﮏ ﻗﺮن ﻗﺒﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و روﺑﺮوی آن ﺑﺎﻟﮑﻦ ﻣﻌﺮوﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﻮﻟﯿﻨﯽ رﻫﱪ زﻣﺎن ﺟﻨﮓ ﺑﲔاﻟﻤﻠﻠﯽ
دوم اﯾﻄﺎﻟﯿﺎ از آﻧﺠﺎ ﻧﻄﻖ ﻣﯿﻨﻤﻮده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻣﺠﺴّﻤﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪّدی در ﺟﻠﻮی ﻗﺼﺮ او ﻧﺼﺐ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد.

ﻣﯿﺪان ﺷﻬﺮداری ،ﺑﺎزار ﻗﺮون وﺳﻄﺎﺋﯽ و ﻗﺼﻮر اﻣﺮﭙاﻃﻮران ﻗﺪﯾﻢ »ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺨﺖﺟﻤﺸﯿﺪ ﻣﺎ« وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ

اﻋﺠﺎباﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ؛ ﺑﻌﺪ ﻗﺼﺮ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﻨﺎم ﮐﻮﻟﯿﺰِه » «Coliseeﮐﻪ ﺑﺼﻮرت ﺧﺮاﺑﻪای در آﻣﺪه و اﯾﻦ ﻣﺤﻠّﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن را ﺟﻠﻮی ﺷﲑﻫﺎی ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ﺑﻌﺪ از ﺟﻠﻮی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺪرن ﺑﲔاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺸﺎورزی ﮔﺬﺷﺘﯿﻢ -آﻧﮕﺎه
ﻣﺠﺪداً ازﮐﻨﺎر رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﯿﱪ » «TIBERﻋﺒﻮر ﮐﺮده در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺧﻮد ﻗﻠﻌﮥ ﺑﺎ ﻋﻈﻤﺖ آﻧﮋﻟﻮ ۱٦٥ﯾﻌﻨﯽ ﻗﻠﻌﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ
۱٦٦

ﻣﻘﺪس را ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺑﺎ اداﻣﻪ دادن ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺑﺰرگ و ﻣﻌﺮوف ﺑﺎزﯾﻠﯿﮏ ﺳﻦ ﭘِـﺘِﺮْ

ﯾﺎ ﭘﻄﻮس

ﻣﻘﺪّس ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺷﻬﺮ اﺳﺖ رﺳﯿﺪﯾﻢ .ﻗﺼﻮرﯾﮑﻪ در ﮐﻨﺎر ﮐﻠﯿﺴﺎ اﺣﺪاث ﺷﺪه ﺑﻨﺎم ﻗﺼﻮر اﭘُﺴْﺘُﻠﯿﻚ

۱٦۷

ﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﭘﺎپ اﻋﻈﻢ رﻫﱪ ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮑﻬﺎی ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﯾﮑﯽ از ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ آن در
ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺤ ّ
ﻣﻮاﻗﻊ ﻟﺰوم ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎﺻﻄﻼح ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﻪ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر او را ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ﺑﺮﮐﺖ ﻣﯿﺪﻫﺪ.

از ﭘﻠﯽ ﮐﻪ از زﯾﺮ ﺷﻬﺮ واﺗﯿﮑﺎن ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺖ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮدﯾﻢ و از ﺟﻠﻮی آﮐﺎدﻣﯽ ﺷﺮقﺷﻨﺎﺳﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ و از ﻣﺤﻞ ﺳﻦ
ژرﻣﻦ اﯾﻄﺎﻟﯿﺎ ﻧﯿﺰ رد ﺷﺪﯾﻢ و ﺑﻮزارت ﺧﺎرﺟﻪ واﺗﯿﮑﺎن رﺳﯿﺪﯾﻢ اﺑﺘﺪا ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ آﻗﺎی دﮐﱰ اژدری ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻄﺒﻘﮥ

اول ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ آﻧﮕﺎه در ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر آﻗﺎﯾﺎن ﻣﺼﺪاﻗﯽ و دﮐﱰ اژدری ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ اول راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ

ﺷﺪﯾﻢ -ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺴﻨﯽ ﮐﻪ در ﺣﺪود ﺷﺼﺖ ﺳﺎل داﺷﺖ در ﺣﺎﻟﯿﻪ ﺻﻠﯿﺒﯽ در ﮔﺮدن اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﺎ را ﺑﯿﮏ ﺳﺎﻟﻦ
راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﻧﻤﻮد .ﮐﺎردﯾﻨﺎل ﺑﻠﻨﺪ ﻗﺪی ﺑﺎ ﻟﺒﺎس رﺳﻤﯽ از ﺣﻀﺮت آﻗﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮد .در داﺧﻞ ﺳﺎﻟﻦ ﻋﮑﺲ ﺑﺰرگ

ﭘﺎپ و ﺑﺎﻻی ﻋﮑﺲ ﺻﻠﯿﺐ ﭼﻮﺑﯽ ﻣﻨﺒﺖﮐﺎری آوﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه.

ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ رﺋﯿﺲ دﻓﱰ و ﻣﻨﺸﯽ اﺳﻘﻒ اﻋﻈﻢ ﯾﺎ وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﭘﺎپ ﮐﻪ ﭘﲑﻣﺮدی ﺑﻮد ﺑﺴﻦ ﺷﺼﺖ و ﭘﻨﺞ
ﺳﺎل ﮐﻪ او را ﭘﺮ ﻣﻘﺪس ﻣﯽﻧﻤﺎﻣﯿﺪﻧﺪ وارد ﺷﺪ .اوﮐﻼه ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮕﯽ در وﺳﻂ ﺳﺮ ﻧﻬﺎده و ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﻣﺸﮑﯽ رﺳﻤﯽ و

زﻧﺠﲑ ﻃﻼﺋﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺻﻠﯿﺐ ،ﮐﻪ در ﮔﺮدن آوﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮد ،و ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ و ادب ﺑﺎ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺗﻌﺎرف و

ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮد -ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺿﻤﻦ ﺗﻔﺴﲑ آﯾﻪ  ۶۴از ﺳﻮرهٔ ﻣﺒﺎرﮐﻪ آل ﻋﻤﺮان» :ﻗُﻞْ ﻳَﺎ أَﻫْﻞَ اﻟْﻜِﺘَﺎبِ ﺗَﻌَﺎﻟَﻮْاْ إِﻟَﻰ ﻛَﻠَﻤَ ٍﺔ

ﺳَﻮَاء ﺑَﻴْﻨَﻨَﺎ وَﺑَﻴْﻨَﻜُﻢْ« ۱٦۸ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻫﻞ ﮐﺘﺎب ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﻣﺸﱰﮐﺎً زﯾﺮ ﻟﻮا ﮐﻠﻤﮥ ﻻٰ اِﻟٰﻪَ اَﻻّ اﻟﻠّﻪْ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ

اﺧﺘﻼﻓﺎت را ﮐﻨﺎرﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﺤّﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻨﮓ و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی و ﺷﮑﺴﺖ آﻧﻬﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
دﺷﻤﻦ ﻣﯽﺷﻮد رﻓﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

آﻗﺎی وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ درﺑﺎر ﭘﺎپ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻣﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﲔ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻓﺮﺳﺘﺎدهاﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻠﻤﺎی اﯾﺮان ﻣﺬاﮐﺮه

ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﺎ ﻫﻢ از اﯾﻦ ﺣﺴﻦ ﻧﯿّﺖ و ﺧﺪاﺟﻮﺋﯽ ﺷﻤﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل وﮔﺰارش ﺗﻬﯿّﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﺋﯿﻢ و ﺑﻌﺮض ﭘﺎپ ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﻢ و

اﮔﺮ ﭘﺎپ در اﯾﻦ ﺳﻪ روزه در واﺗﯿﮑﺎن ﺗﺸﺮﯾﻒ داﺷﺘﻨﺪ ﺣﺘﻤﺎً ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻼﻗﺎت ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﱃ ﺑﺎ ﭘﺎپ داده ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﻌﺪ ًا
ﺣﻀﺮت آﻗﺎ و ﻫﻤﺮاﻫﺎن را ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ دﯾﮕﺮ ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﭼﺎی و ﺷﲑﯾﻨﯽ ﭘﺬﯾﺮاﺋﯽ و ﭘﺲ از اﻇﻬﺎر ادب و

ﻣﺤ ّﺒﺖ زﯾﺎد ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺪرﻗﻪ را ﻣﻌﻤﻮل داﺷﺘﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ و ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻋﻈﯿﻢ
. st . Angel Castle
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 -۱٦۸ﺑﮕﻮ اى اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﺨﻨﻰ ﻛﻪ ﻣﻴﺎن ﻣﺎ و ﺷﻤﺎ ﻳﻜﺴﺎن اﺳﺖ ﺑﺎﻳﺴﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﺟﺰ ﺧﺪا را ﻧﺮﭙﺳﺘﻴﻢ و ﭼﻴﺰى را ﺷﺮﻳﻚ او
ﻧﮕﺮداﻧﻴﻢ و ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﺎ ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ را ﺑﻪ ﺟﺎى ﺧﺪا ﺑﻪ ﺧﺪاﻳﻰ ﻧﮕﻴﺮد ﭘﺲ اﮔﺮ اﻋﺮاض ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﺷﻴﺪﻛﻪ ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻴﻢ.

۱٥۷

ﺳﻦﭘﯿﱰﺑﺎزﯾﻠﯿﮏ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﺮدﻧﺪ -از ﭼﻨﺪ ﭘﻠﻪ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ ار درب اﺻﻠﯽ ﮐﻠﯿﺴﺎ وارد ﺷﺪﯾﻢ -اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﺴﯿﺎر وﺳﯿﻊ و
دارای ﺳﻘﻒ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻮب ﺗﺬﻫﯿﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﺎﻟﻦ اﺻﻠﯽ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﻣﺘﻌﺪّدی

ﻣﻨﺸﻌﺐ ﻣﯽﺷﻮد -اﻧﺘﻬﺎی ﻗﺴﻤﺖ اﺻﻠﯽ ﻣﺠﺴّﻤﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻦ ﺟﻤﻠﻪ دو ﻣﺠﺴّﻤﻪ ﺑﺰرگ ﺑﺮﻧﺰی از دو ﻧﻔﺮ از ﭘﺎپﻫﺎ

ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و در وﺳﻂ ﻗﺴﻤﺖ اﺻﻠﯽ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻣﺤﻠّﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎپ در آﻧﺠﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﲑد و ﻧﻄﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﻄﻖ او

ﺑﭽﻨﺪ زﺑﺎن ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﻫﻤﻪ او را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﻏﺎﻟﺒﺎً داﯾﺮهوار رو ﺑﺠﻤﻌّﯿﺖ ﻗﺪم ﻣﯽزﻧﺪ.

در ﭼﻬﺎر ﻃﺮف ﻟﮋﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ :ﺑﺮای ﻫﯿﺌﺖﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﺮای اﺳﻘﻔﻬﺎی ﺑﺰرگ ،ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺬﻫﺒﯽ

اﻋﺰاﻣﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن و اﻣﺜﺎل آن -در اﻃﺮاف ﮐﻠﯿﺴﺎ اﻃﺎﻗﻬﺎی ﭼﻮﺑﯽ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺨﺼﻮص

اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد اﻋﱰاف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪﮐﻪ ﺑﻪ آن ﮐُﻨْـﻔِﺴﯿﻮنْ » «Confessionﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ -در ﻗﺴﻤﺖ ﭼﭗ
ﻣﺤﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺠ ّﻠﻠﯽ ﺑﺮای ﭘﺨﺶ آﻫﻨﮕﻬﺎی ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ در ﻣﻮﻗﻊ ﻋﺒﺎدت وﺟﻮد دارد .ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎ از

ﻣﻘﺪّسﺗﺮﯾﻦ و ﻣﺠ ّﻠﻞﺗﺮﯾﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد -در اﻧﺘﻬﺎی ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ اﺻﻠﯽ ﺟﻌﺒﻪﻫﺎی

ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ و ﻣﺠ ّﻠﻞ و وﺳﺎﯾﻞ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻄﻮر ﺗﻤﺎم وﮐﻤﺎل ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و در اﻏﻠﺐ ﻧﻘﺎط
ﺳﺎﻟﻦ ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎﺋﯽ از ﭘﺎپ ﻫﺎ و اﺳﻘﻒﻫﺎ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﺮای ﺻﺮف ﻧﺎﻫﺎر ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﻣﺮاﺟﻌﺖ و ﺑﺎ ﺻﺮف ﻏﺬاﻫﺎﺋﯿﮑﻪ از ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت و ﺑﺪون ﮔﻮﺷﺖ ﺗﻬﯿّﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ اﺳﱰاﺣﺖ
ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ .در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ﭘﻨﺞ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ آﻗﺎی دﮐﱰ اژدری ﻣﺠ ّﺪداً ﺑﻪ ﻫﺘﻞ آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﻤﻘﺼﺪﮐﻨﺎر درﯾﺎی ﻣﺪﯾﱰاﻧﻪ

ﮐﻪ در ﺣﺪود ﭘﻨﺠﺎه ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ از ﺷﻬﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺖ ﺑﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ اﯾﺸﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ -ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻤﯿﺪان رﭘﻮﺑﻠﯿﮏ » «Reoublicﮐﻪ ﻣﺠﺴّﻤﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ در وﺳﻂ آن ﺑﻮد و در داﺧﻞ ﻣﺠﺴّﻤﻪﻫﺎ

ﻓﻮارهﻫﺎی آب ﺟﻬﺶ ﻣﯽﮐﺮد و در ﯾﮑﻄﺮف آن ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﺣ ّﻤﺎﻣﻬﺎی رم وﺟﻮد داﺷﺖ ﮔﺬﺷﺘﯿﻢ.

ﺑﻌﺪ از ﺟﻠﻮی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺠﻠّﻞ و ﻣﺪرن راهآﻫﻦ وﮐﻠﯿﺴﺎی ﺑﺰرگ ﺳَﻦْ ﺟﺎن ﻻﺗﺮان » «St. John Lateranﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر

ﻣﻌﺮوف و ﻣﺠﻠّﻞ اﺳﺖ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮده ﭘﺲ از ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ دورﺑﲔ ارزان ﻗﯿﻤﺖ از اﺗﻮﺑﺎن ﻣﻌﺮوف ﻟﺌﻮﻧﺎرد »«Leonard

ﮔﺬﺷﺘﯿﻢ.

در دو ﻃﺮف اﺗﻮﺑﺎن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﻣﺪرن ﺑﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد و اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ در دو ﻃﺮف ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ وﮐﺎﻣﻼً ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻬﻢ ﺑﻮد

و اﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﺮ زﯾﺒﺎﺋﯽ و ﻋﻈﻤﺖ ﺷﻬﺮ ﻣﯿﺎﻓﺰود.
دو ﺳﺘﻮن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ و دروازهای ﺑﺴﺒﮏ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻣﻮﺳﻮﻟﯿﻨﯽ اﺣﺪاث ﺷﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه و از ﮐﻨﺎر درﯾﺎﭼﻪ
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ اﯾﻄﺎﻟﯿﺎ در ﮐﻨﺎر آن ﻗﺮار داﺷﺖ ﮔﺬﺷﺘﯿﻢ؛ آﻧﮕﺎه از ﺑﺮﺟﯽ ﮐﻪ

ﯾﮑﺼﺪ ﻣﱰ ﺑﻠﻨﺪی آن ﺑﻮد ﺑﺎ آﺳﺎﻧﺴﻮر ﺑﺎﻻ رﻓﺘﯿﻢ -ﺑﺎﻻی ﺑﺮج رﺳﺘﻮران ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺠ ّﻠﻠﯽ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه و دورﺗﺎدور ﺟﻨﮕﻠﻬﺎی
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﺗﭙّﻪﻫﺎ وﮔﻠﮑﺎری اﺣﺪاث ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ ﺟﻠﻮه ﻣﯽﻧﻤﻮد .ﺑﻌﺪاً ﻣﺠﺪداً ﺑﻄﺮف درﯾﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ.

در دو ﻃﺮف ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺟﻨﮕﻠﻬﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ،ﮐﺎجﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص رم ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺳﺘﻪ ﮔﻠﯽ ﺻﺎف
وﻫﻤﻮار ﻣﻨﻈّﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد و در ﺑﻌﻀﯽ از ﻗﺴﻤﺘﻬﺎ ﻣﺮاﺗﻊ و ﻣﺰارع ﮔﻨﺪم و ﺑﺎﻏﺎت ﻣﯿﻮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﺪ .در ﺣﺪود
ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺶ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺑﻪ ﮐﻨﺎر درﯾﺎ رﺳﯿﺪﯾﻢ.
ﺣﻀﺮت آﻗﺎ اﯾﻦ ﺷﻌﺮ را زﻣﺰﻣﻪ ﻣﯿﻔﺮﻣﻮدﻧﺪ:

ﺑﻪ ﺻﺤﺮا ﺑﻨﮕﺮم ﺻﺤﺮا ﺗﻪِ وﯾﻨﻢ

ﺑﻪ درﯾﺎ ﺑﻨﮕﺮم درﯾﺎ ﺗﻪِ وﯾﻨﻢ

ﻧﺸﺎن از ﻗﺎﻣﺖ رﻋﻨﺎ ﺗﻪِ وﯾﻨﻢ

ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﺎ ﺑﻨﮕﺮم ﮐﻮه و در دﺷﺖ

در اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮای ﮐﻨﺎر درﯾﺎ ﺻﺎف و آرام ﺑﻮد و درﯾﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﻔّﺎف و زﯾﺒﺎ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ از

ﭽﻪﻫﺎی ﻫﻤﺴﻦّ و ﺳﺎل و آراﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﺳﺒﺪﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﺑﺎدام زﻣﯿﻨﯽ ﻣﺎ را اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ
اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﭘﯿﺎه ﺷﺪﯾﻢ؛ ﺑ ّ

۱٥۸

اﺻﺮار ﭼﻨﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از آن ﻣ ّﺪﺗﯽ در ﮐﻨﺎر درﯾﺎ ﻗﺪم زدی؛ در ﻫﻮای آزاد ،ﺣﻠﻘﻪوار روی ﺻﻨﺪﻟﯿﻬﺎ
ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ و ﺿﻤﻦ ﺻﺤﺒﺖ ،ﺑﺴﺘﻨﯽ ﺧﻮردﻧﺪ.

در آن ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪﮐﻪ آﻓﺘﺎب دو ﻣﱰ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ درﯾﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد؛ ﻣﻨﻈﺮهای ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ و ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮد.
ﯾﺎ دﯾﺪه ﻣﺮا ﺧﻮﺷﺴﺖ ﺗﺎ دوﺳﺖ در اوﺳﺖ

ﭼﺸﻤﯽ دارم ﻫﻤﻪ ﭘﺮ از ﺻﻮرت دوﺳﺖ

ﯾﺎ اوﺳﺖ ﺑﺠﺎی دﯾﺪه ﯾﺎ دﯾﺪه ﺧﻮد اوﺳﺖ

از دﯾﺪه و دوﺳﺖ ﻓﺮق ﮐﺮدن ﻧﻪ ﻧﮑﻮﺳﺖ

ﻣﺤﻠّﯽ را دﮐﱰ اژدری در وﺳﻂ ﺟﻨﮕﻞ ﻧﺸﺎن دادﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮدهٔ ﺑﺰرگ و ﺑﻠﻨﺪﮔﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی ﻣﺮدم
از ﺳﯿﻨﻤﺎی ﺳﯿﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻐﺮب ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻧﻮراﻓﮑﻦﻫﺎ و ﭼﺮاﻏﻬﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺧﺮاﺑﻪﻫﺎ را روﺷﻦ ﮐﺮده

ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯽ روﯾﺎﺋﯽ و ﺣﲑتاﻧﮕﯿﺰ ﺧﻮد را ﺟﻠﻮه ﺑﯿﺸﱰی دﻫﻨﺪ .ﺑﻬﺮﺣﺎل ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و

ﻋﺸﺎء ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .آﻗﺎی ﻣﲑﻋﻤﺎدﮐﻪ ﺑﺮای زﯾﺎرت ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﻪ رم آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ﺷﺮﻓﯿﺎب ﺷﺪﻧﺪ.

داﻣﺎد ﺣﺎج آﻗﺎی راﺳﺘﲔ و دو ﻧﻔﺮ از رﻓﻘﺎﯾﺶ ﮐﻪ در رم ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﺮای زﯾﺎرت ﺣﻀﺮت آﻗﺎ و ﺣﺎج آﻗﺎی

راﺳﺘﲔ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺣﻀﺮت آﻗﺎ دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﻫﻤﮕﯽ ﺷﺎم را در ﻫﺘﻞ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺻﺮف ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
واﺗﯿﮑﺎن

ﺷﻬﺮ واﺗﯿﮑﺎن » «Varicanدوﻟﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘّﻞ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺴﺎﺣﺖ واﺗﯿﮑﺎن از ﺣﺪود  ۴۵ﻫﮑﺘﺎر ﺗﺠﺎوز

ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؛ ﻣﻌﺬﻟﮏ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺑﺰرگ ﺳﻦﭘﯿﻄﺮ ») «St. Peterﯾﻌﻨﯽ ﭘﱰس ﭘﺎک( از ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی ﺟﻬﺎن اﺳﺖ و
ﮐﺎخ واﺗﯿﮑﺎن ﮐﻪ دارای ﻫﺰار اﻃﺎق اﺳﺖ و ﺑﻪ داﺷﱳ ﮔﺎﻟﺮﻫﺎی ﻧﻘّﺎﺷﯽ و ﻧﻔﯿﺲﺗﺮﯾﻦ و ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎﺗﺮﯾﻦ ﺧﺰاﺋﻦ ﻋﺎﻟﻢ

ﻣﺴﺤﯿﺖ ﺷﻬﺮهٔ آﻓﺎق اﺳﺖ در اﯾﻦ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﭘﺎپ »ﭘﯽ« رﺋﯿﺲ ﺷﻬﺮ واﺗﯿﮑﺎن اﺳﺖ و دارای اﺧﺘﯿﺎرات ﮐﺎﻣﻞ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺰاری و اﺟﺮاﺋﯽ و ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﮐﻨﻮن
واﺗﯿﮑﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎ رواﺑﻂ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ دارد .اﯾﻦ ﺷﻬﺮ دارای راهآﻫﻦ

ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺨﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻃﻮل آن از ﻫﺸﺘﺼﺪ ﻣﱰ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؛ و دارای ﯾﮏ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻋﺎﱃ رادﯾﻮ و ﯾﮏ
ﻃﻮل آن از ﻫﺸﺘﺼﺪ ﻣﱰ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؛ و دارای ﯾﮏ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻋﺎﱃ رادﯾﻮ و ﯾﮏ ﭘﺴﺘﺨﺎﻧﻪ و از اﯾﻨﻬﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ،

رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ -ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ،ﺳﺮﺑﺎزﺧﺎﻧﻪ ،ﯾﮏ دادﮔﺎه و ﯾﮏ زﻧﺪان ﻧﻤﻮﻧﻪ دارد.

ﺷﻬﺮ واﺗﯿﮑﺎن ﻧﯿﺰ روزﻧﺎﻣﻪ و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺨﻮد دارد ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻪ را از آﻧﭽﻪ در درﺑﺎر ﭘﺎپ ﻣﯽﮔﺬرد و از اﺧﺒﺎر
و وﻗﺎﯾﻊ ﺟﻬﺎن آﮔﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ واﺗﯿﮑﺎن دارای ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄّﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﺮ آن ﻧﯿﺘﻮان ﻧﻬﺎد.

ﺷﻬﺮ واﺗﯿﮑﺎن در ﻋﲔ آﻧﮑﻪ ﻣﺘﺠ ّﺪد و اﻣﺮوزی ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽرود ،ﻫﻨﻮز ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﺣﺸﻤﺖ و ﺟﻼل دﯾﺮﯾﻦ را
در ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺑﺎ ﺷﮑﻮه و ﺟﺎﻣﻪﻫﺎی ﭘﺮ زرق و ﺑﺮق ﭘﺎﺳﺪاران دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺎپ ﺣﻔﻆ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺪاران ﮐﻪ آﻧﺮا

ﮔﺎرد »ﭘﯽ« ﻣﯽﻧﻤﺎﻣﻨﺪ ﻋ ّﺪهای از ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن ﺳﻮﯾﺴﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪﮐﻪ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی راه راه آﺑﯽ و زرد و ﺳﺮخ ﺑﻪ ﺗﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
ﮐﻼه ﺳﯿﺎه ﺑﺎ روﺑﺎن ﺳﺮخ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .ﮐﺎخ ﻋﻈﯿﻢ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺳﻦ ﭘﯿﱰ ﺑﺎ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮﻫﺎی ﻗﻮی ﻧﻐﻤﺎت ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ را ﺑﻪ

ﮔﻮش ﻫﻤﮕﺎن ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.

ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ وﻧﯿـﺰ »ﺷﻨﺒﻪ «۱۳۴۹/۲/۵
زان ﯾﮑﯽ ﻧﺎﺟﯽ و دﯾﮕﺮﻫﺎ ﻟﮑﻨﺪ ای ﻫﻮﺷﯿﺎر

ﺑﻌﺪ اﺣﻤﺪ ﮔﺸﺖ ﻫﻔﺘﺎد و ﺳﻪ ﻓﺮﻗﻪ اُﻣﺘﺶ

ﺑﺎزﮐﻦ ﭼﺸﻢ و زﻣﻦ ﺑﺸﻨﻮ ﺟﻮاب و ﻫﻮﺷﺪار

ﻧﺎﺟﯿﺎن از آن ﭘﯿﻐﻤﱪ ﺑﻮد ﯾﺎ دﯾﮕﺮان؟

ﻫﺮﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﺗﻮﻧﯿﺰ ازدﯾﮕﺮان ﮐﻦ اﺧﺘﯿﺎر

ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺘﻢ داﻣﻦ آل ﭘﯿﻤﱪ زﯾﻦ ﻣﯿﺎن
۱٥۹

ﮔﻮ زﻣﲔ ﻃﻮﻓﺎن ﺑﺮآر و آﺳﻤﺎن آﻓﺖ ﺑﺒﺎر

ﻣﻦ ﭼﻮ در ﮐﺸّﺘﯽ ﻧﻮﺣﻢ ﺑﺎ ﻧﺒﯽ و ﺑﺎ وﱃ

ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ آل رﺳﻮﻟﻢ ﭼﻮن ﻧﺒﺎﺷﻢ رﺳﺘﮕﺎر

رﺳﺘﮕﺎر آﻣﺪ ﺳﮕﯽ ﮐﻮ ﺑﻮد ﺑﺎ اﺻﺤﺎب ﮐﻬﻒ

ﻣﻮﻻی ﻣﻬﺮﺑﺎن ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل ﻫﻤﻮاره ﺑﯿﺪار و ﻣﻬﯿّﺎی ﺑﻮدﻧﺪ .ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﻧﯿﺰ ﻗﺒﻞ اذان ﺳﺤﺮ ﺑﺘﺪرﯾﺞ آﻣﺪه و آﻣﺎده ﻧﻤﺎز
ﺷﺪﻧﺪ.

ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻔﺖ و ﻧﯿﻢ آﻗﺎی اژدری ﺣﻀﻮر ﺑﻬﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪه و ﺑﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ اﯾﺸﺎن در ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ و ﺑﺎﺗّﻔﺎق
ﺷﯿﺦ ﺑﺰرﮔﻮار ﺟﻨﺎب آﻗﺎی راﺳﺘﲔ و آﻗﺎﯾﺎن ﻣﺼﺪاﻗﯽ وﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﺑﻤﻘﺼﺪ وﻧﯿﺰ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ اﺑﺘﺪاء از ﺟﻠﻮی
ﮐﺎخ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و ﻣﯿﺪان ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی دوران ﻗﺪﯾﻢ و ﻗﺮون وﺳﻄﺎﺋﯽ و از ﺷﻬﺮ ﻣﺪرن زﯾﺒﺎی روم از

ﻃﺮﯾﻖ اﺗﻮﺑﺎن ﺑﻄﺮف ﻓﺮودﮔﺎه ﻟﺌﻮﻧﺎرد داوﯾﻨﭽﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .در ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎی دو ﻃﺮف اﺗﻮﺑﺎن ﮔﻨﺪم ﮐﺸﺖ ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ .در ﺣﺪودﺳﺎﻋﺖ ﻫﻔﺖ و ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺞ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه رﺳﯿﺪﯾﻢ.

آﻗﺎی ﻣﺼﺪاﻗﯽ ﺑﻠﯿﻂﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺗﻬﯿّﻪ رده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻤﺎ دادﻧﺪ؛ ﻣ ّﺪﺗﯽ ﺗﻮ ّﻗﻒ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺑﻌﺪ ﻣﺎ را ﺑﺪاﺧﻞ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ،ﻧﯿﻢ ﺟﺖ

ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺨﺼﻮص درﺟﻪ  ۱ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ؛ در ردﯾﻒ اول و در ﮐﻨﺎر درﭼﮥ ﻃﺮف راﺳﺖ ﺑﻨﺪﮔﺎن

ﺣﻀﺮت آﻗﺎ و ﺣﺎج آﻗﺎی راﺳﺘﲔ و ﻧﮕﺎرﻧﺪه و در ﻃﺮف ﭼﭗ آﻗﺎﯾﺎن ﻣﻬﺪی ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺤﯽ و ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ ﻣﺼﺪاﻗﯽ

ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻨﯿﻢ .ﻫﻮاﭘﭙﯿﻤﺎ در راس ﺳﺎﻋﺖ  ۹ﺑﻪ ﭘﺮواز درآﻣﺪ .اﺑﺘﺪا از روی ﻣﻮﺟﻬﺎی ﺧﺮوﺷﺎن درﯾﺎ ،آﻧﮕﺎه داﺧﻞ ﻣﻪﻫﺎ،
ﺑﻌﺪ ﺑﺮ ﻓﺮازﮐﻮهﻫﺎ و ﺗﻮدهﻫﺎی اﺑﺮ و ﻣﻪ ﭘﺮواز ﻣﯽﻧﻤﻮد .از ﺷﺮوع ﺣﺮﮐﺖ ﻧﯿﻢﺳﺎﻋﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺨﻨﮕﻮی ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ
اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در ﺣﺪود ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر اﱃ ﺳﯽﻫﺰار ﭘﺎ ارﺗﻔﺎع دارﯾﻢ .ﭘﺲ از ﯾﮑﺴﺎﻋﺖ ﭘﺮواز در ﻓﺮودﮔﺎه وﻧﯿﺰ

» «Veneziaﻓﺮود آﻣﺪﯾﻢ .ﻟﺤﻈﮥ ﺑﻌﺪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ دو ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺑﻄﺮف ﭘﺎرک ﻫﺘﻞ رﻫﺴﭙﺎر ﺷﺪﯾﻢ .ﺑﺮای ﻫﺮ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﻪ

ﻫﺰار ﻟﲑ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ؛ در ﺑﲔ راه از روی ﭘﻠﻬﺎی ﻃﻮﯾﻞ و زﯾﺒﺎی درﯾﺎﺋﯽ ﮔﺬﺷﺘﯿﻢ .در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺘﻮّﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ،ﮐﻪ

از ﻓﺮودﮔﺎه رم ،ﻗﻠﺐ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻧﺎراﺣﺖ اﺳﺖ .ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﻫﻤﮕﯽ ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪﻧﺪ؛ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﲑﮐﻪ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده

ﺳﻞ ﺷﺪه ﺑﻮدم .ﺑﻬﺮ ﺣﺎل اﯾﻦ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺷﺶ ﺳﺎﻋﺘﯽ و
ﻧﮕﺮان و ﻣﻀﻄﺮب ،و در دل ب ارواح ﻃﯿّﺒﻪ ﺷﻬﺪاء ﮐﺮﺑﻼ ﻣﺘﻮ ّ
ﻧﯿﻢ ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ .در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ﭘﻨﺞ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ آﻗﺎی ﻣﺼﺪاﻗﯽ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﺮاﯾﻪ ﯾﮏ ﻗﺎﯾﻖ ﻣﻮﺗﻮری را داده و ﻫﻤﮕﯽ
ﺟﻠﻮی ﻫﺘﻞ ﺳﻮار ﻗﺎﯾﻖ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﮔﺮدش ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ.

ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎزل در آب ﺑﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻗﺎﯾﻘﻬﺎی ﻣﻮﺗﻮری ،ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺑَﻠَﻢﻫﺎی ﭼﻮﺑﯽ در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﺠﺎی اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺟﻠﻮی ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری از اﺷﺨﺎص ،ﯾﮏ ﻗﺎﯾﻖ ﻣﻮﺗﻮری ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ ﭘﺎرک ﺷﺪه ﺑﻮد.

در ﺗﻤﺎم ﮐﻮﭼﻪﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﯾﻘﻬﺎی ﮐﻮﭼﮑﱰ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ.

ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺳﺎﺣﻞ درﯾﺎ ﮐﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ﺟﺰء ﻧﯿﺰ ﺑﻮد ﺗﻮ ّﻗﻒ ﻧﻤﻮدﯾﻢ و ﺑﺮای

ﺑﺎزدﯾﺪﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺷﯿﺸﻪﺳﺎزی رُﺳﱢﺘﯽ » «Rossettiرﻓﺘﯿﻢ .در اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ در دو ﻫﺰار درﺟﻪ ﺣﺮارت ،اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم
ﮐﺮﯾﺴﺘﺎل و ﺷﯿﺸﻪ و آﺋﯿﻨﻪ و وﺳﺎﺋﻞ دﯾﮕﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮏ ﺳﯿﻨﯽ و ﺷﺶ اﺳﺘﮑﺎن و ﻗﻨﺪدان

 ۰۰۰/۴۱۱ﻟﲑ و ﯾﮏ ﮔﺎو ﮐﻮﻫﯽ از ﺟﻨﺲ ﮐﺮﯾﺴﺘﺎل ﺣﺪود  ۰۰۰/۳۰۰ﻟﲑ »ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن« ارزش داﺷﺖ .ﭘﺲ از
ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﺠﺪدا در ﻗﺎﯾﻖ ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ و ﭘﺲ از ﻃﯽ ﻣﺴﺎﻓﺖ زﯾﺎدی در وﺳﻂ درﯾﺎ ،ﺑﺎغ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﺪ ﺑﺎ
ﻼ
ﺳﺮوﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ و درﺧﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ روی دﯾﻮارﻫﺎی ان ﻋﻼﻣﺖ ﺻﻠﯿﺐ اﺧﺪاث ﺷﺪه ﺑﻮد؛ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺑﺎغ ،ﻗﺒ ً
ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺑﺰرگ ﯾﺎ ﻗﺼﺮی ﺑﻮده اﺳﺖ!

ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور داﺧﻞ ﺷﻬﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ ﺑﺠﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﺑﻮد اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ .ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ در ﻣﺠﺎورت آب و

ﺑﻌﺒﺎرت دﯾﮕﺮ داﺧﻞ آب ﺑﻨﺎ ﺷﺪه و در ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻪ ﺧﺎرج از آب ﺑﻮد ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﱰ ﺧﺰه ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد .ﻣﺠﺪداً ﺑﺪاﺧﻞ
درﯾﺎ آﻣﺪﯾﻢ .ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﻣﺠ ّﻠﻞ و ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﺎ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﱃ اﯾﺠﺎدﮔﺮدﯾﺪه و ﭼﻮن آﻧﺮوز ﺟﺸﻦ ﻣﻠّﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻮد؛
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ﻣﺮدم دﺳﺘﻪ دﺳﺘﻪ داﺧﻞ ﮐﺸﺘﯿﻬﺎی ﺑﺰرگ در ﮔﺮدش ﺑﻮدﻧﺪ .در ﮐﻨﺎر درﯾﺎ ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﺑﻌﻀﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی
ﻧﻘﺎﺷﯽ و ﺗﺬﻫﯿﺐ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ ﺧﻮد ﻧﻤﺎﺋﯽ ﻣﯽﮐﺮد؛ ﺑﻌﺪ از زﯾﺮ ﭘﻞ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﮐﻪ روی ان
ﻣﻐﺎزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد داﺷﺖ؛ آﻧﮕﺎه از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺠﻠّﻞ راهآﻫﻦ وﻧﯿﺰ ﮐﻪ روی درﯾﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮔﺬﺷﺘﯿﻢ

وﺟﻠﻮی ﻫﺘﻞ ﭘﯿﺎده ﺷﺪﯾﻢ .ﺑﻌﺪ ﭘﯿﺎده در ﭘﯿﺎدهروﻫﺎ و ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ داﺧﻞ ﺷﻬﺮ اﺣﺪاث ﺷﺪه ﮔﺮدش ﮐﺮه و اﺷﯿﺎﺋﯽ را

ﺑﻌﻨﻮان ﯾﺎدﮔﺎری و ﺳﻮﻏﺎﺗﯽ ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮدﯾﻢ.

ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﺪ .در اﻃﺎق ﺷﻤﺎره  ۵۲۸ﻃﺒﻘﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﻫﺘﻞ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﻮد

ﺑﻪ ﻣﻌﻈﻢﻟﻪ اﻗﺘﺪا ﻧﻤﻮدﯾﻢ.

ﺑﺎ ﺗﻮ ﯾﺎد ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻧﺒﻮد روا

ای ﺧﺪا ای ﻓﻀﻞ ﺗﻮ ﺣﺎﺟﺖ روا

اﯾﻨﻘﺪر

ارﺷﺎد

ﺗﻮ

ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ ،ﺑﺲ ﻋﯿﺐ ﻣﺎ ﭘﻮﺷﯿﺪهای

ﺑﺨﺸﯿﺪهای

ﮔﺮ ﻣﻠﮏ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﯿﺎﻫﺴﺘﺶ ورق

ﺑﯽﻋﻨﺎﯾﺎت ﺣﻖ و ﺧﺎﺻﺎن ﺣﻖ

ﻫﻤﭽﻮ او ﺑﺎ ﮔﺮﯾﻪ و آﺷﻮب ﺑﺎش

ﭼﻮن ﮐﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﯾﻌﻘﻮب ﺑﺎش

آزﻣﻮن را ﯾﮏ زﻣﺎﻧﯽ ﺧﺎک ﺑﺎش

ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺗﻮ ﺳﻨﮓ ﺑﻮدی دلﺧﺮاش

ﻫﻤﭽﻮ ﺧﻮﯾﺸﺖ ﺧﻮب و ﻓﺮﺧﻨﺪه ﮐﻨﺪ

ﺗﺎ دم ﻋﯿﺴﯽ ﺗﺮا زﻧﺪه ﮐﻨﺪ

»اﻗﺘﺒﺎس از دﻓﱰ اول ﻣﻮﻟﻮی رﺣﻤﺔاﻟﻠّﻪ ﻋﻠﯿﻪ«
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ رم »ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ «۴۹/۲/۶

اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ روزﻫﺎ؛ ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ.
در دﯾﺪهٔ ﻣﺎ ،ﻧﻮر ﺧﺪا را ﺑﻄﻠﺐ
ﺳﻠﻄﺎن

ﺳﺮاﭘﺮدهٔ

ﺗﻮﺣﯿﺪ،

در ﺑﺤﺮ درآ ،و ﻋﲔ ﻣﺎ را ﺑﻄﻠﺐ
ور دردِ دﻟﺖ ﻫﺴﺖ ،دوارا ﺑﻄﻠﺐ

ﺑﺠﻮ

در ﺧﺎﺗﻤﮥ ﺗﻔﺴﲑ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:
»اﮔﺮ ﻓﻘﲑ در ﺷ ّﺪت و ﮔﺮﻓﺘﺎرﯾﻬﺎ ،ﯾﺎ ﮔﺸﺎﯾﺶ و ﺧﻮﺷﯿﻬﺎ ،در اﯾﻤﺎن ﺧﻮد اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ورزد و ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺪا

واﮔﺬارد ،ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﺸﺎﯾﺶ ﮐﻪ ﺑﺼﻼح اوﺳﺖ ،از ﻃﺮف ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﺎﻟﻢ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد«.

ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی وارده ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﺣﻘﲑ ﻫﻢ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﯿّﻬﻪ اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎ ﮔﺮدﯾﺪم .ﻗﺮار
اﺳﺖ اﻣﺮوز از اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آن در درﯾﺎ ﻧﻬﺎده ﺷﺪه ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻘﻮل ﺻﺎﺋﺐ ﺗﱪﯾﺰی

»ره«:

ﺑﯿﻘﺮار ﻋﺸﻖ ،در ﯾﮑﺠﺎ ﻧﻤﯽﮔﲑد ﻗﺮار

ﮐﻮه اﮔﺮ ﻟﻨﮕﺮ ﺷﻮد ،درﯾﺎ ﻧﻤﯽﮔﲑد ﻗﺮار

ﻋﺎﻗﺒﺖ از ﺧﺎﻧﮥ آﺋﯿﻨﻪ ﻫﻢ دﻟﮕﲑ ﺷﺪ

در ﺑﻬﺸﺖ آﻧﺸﻮخ ﺑﯽﭘﺮوا ،ﻧﻤﯽﮔﲑد ﻗﺮار

ﺧﻮاب در ﭼﺸﻢ و دل ﺑﯿﻨﺎ ﻗﺮار

ﺑﺨﯿﻪ ﻧﺘﻮان زد ﺑﻪ ﺷﺒﻨﻢ ،دﯾﺪهٔ ﺧﻮرﺷﯿﺪ را
ﺗﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﺎز اﺳﺖ ،دل در ﺳﯿﻨﻪ دارد اﺿﻄﺮاب

ﺷﻤﻊ ﺑﯽﻓﺎﻧﻮس در درﯾﺎ ،ﻧﻤﯽﮔﲑد ﻗﺮار

ﻏﲑ درﯾﺎ ،ﺳﯿﻞ در ﻫﺮ ﺟﺎ ﺑﻮد زﻧﺪان اوﺳﺖ

ﻋﺸﻖ ﺷﻮرﯾﺪه در دﻧﯿﺎ ﻧﻤﯽ ﮔﲑد ﻗﺮار

ﯾﮑﻨﻔﺲ ﻣﺠﻨﻮن درﯾﻦ ﺻﺤﺮا ﻧﻤﯽﮔﲑد ﻗﺮار

ﮔﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮔﻮﺷﮥ ﭼﺸﻢ ﻏﺰاﻻن در ﻧﻈﺮ

ﻧﻘﺶ ﭘﺎی ﻫﺮ ﮐﻪ در ﺧﺎرا ﻧﻤﯽﮔﲑد ﻗﺮار

ﮐﻮه ﻏﻢ ﻟﻨﮕﺮ ﻧﯿﻔﮑﻨﺪﺳﺖ ﺻﺎﺋﺐ ،در دﻟﺶ

ﭘﺲ از ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﻗﺪری ﭘﯿﺎده ﺑﺮوﯾﻢ «.از ﭘﻞ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﻪ ﺟﻠﻮی ﻫﺘﻞ ﺑﻮد ﮔﺬﺷﺘﯿﻢ و

وارد ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺰرﮔﯽ ﺷﺪﯾﻢ .از ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻔﺖ ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ دوازده ﻧﺎﻗﻮس ﮐﻠﯿﺴﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺷﻬﺮ ﻧﻮاﺧﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد.
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ﺣﻀﺮت آﻗﺎ در آﻧﺠﺎ دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ .ﺑﻌﺪ ﻗﺪری ﻣﺠﺴّﻤﻪﻫﺎی ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ ﷷ و ﺣﻀﺮت ﻣﺮﯾﻢ ﷷ و
ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎ را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﺮدﯾﻢ .ﮐﺸﯿﺶ ﺷﺮوع ﺑﻪ دﻋﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﻧﻤﻮد و ﻫﻤﻪ اﻋﻢ از زن و ﻣﺮد و ﭘﲑ و ﺟﻮان ﺑﺎ آﻫﻨﮓ

ﻣﺨﺼﻮص ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن دﻋﺎ ﮐﺮدﻧﺪ.

در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺟﻮان دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﮐﺸﯿﺸﯽ ﺷﺮوع ﺑﻪ دﻋﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺮد و دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ »آﻣﲔ« ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ .ﺣﺪود
ﺳﺎﻋﺖ ﯾﮏ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ،از اﻋﻀﺎی ﻫﺘﻞ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻧﻤﻮده ﺑﻪ دﻓﱰ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﺋﯽ آﻟﯿﺘﺎﻟﯿﺎ رﻓﺘﯿﻢ .ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﻗﺮار ﺑﻮد

ﺳﺎﻋﺖ دو ﭘﺮوازﮐﻨﺪ وﱃ ﮐﻤﯽ ﺗﺎﺧﲑ داﺷﺖ و در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ﺳﻪ ﭘﺮوازﮐﺮد .ﻣﺪت ﭘﺮواز ﯾﮑﺴﺎﻋﺖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه

ﺑﻮد وﱃ ﺑﻌﻠﺖ ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ ﺑﻮدن ﻫﻮا ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﺗﺎﺧﲑ در ﻓﺮودﮔﺎه رم ﻓﺮود آﻣﺪﯾﻢ .آﻗﺎی دﮐﱰ اژدری ﺑﻪ

۱٦۹

اﺳﺘﻘﺒﺎل آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻃﺮف رم ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .ﺑﻌﺪ از ﻃﯽ ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ﭼﺸﻤﮥ ﺗﺮوﯾﺎ

رﺳﯿﺪﯾﻢ.

ﻞ دﯾﻮار ،آب ﺳﺮازﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺪاﺧﻞ ﺣﻮض ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﯽرﯾﺰد .ﻣﺠﺴّﻤﻪﻫﺎی
در اﯾﻦ ﭼﺸﻤﻪ ﺷﺒﯿﻪ آﺑﺸﺎر؛ از ﭼﻨﺪ ﻣﺤ ّ

ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﻃﺮاف ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺠﺴّﻤﮥ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ در وﺳﻂ ﺣﻮض ﻗﺮار دارد.

ﺗﻌﺪادﮐﺜﲑی از ﺗﻮرﯾﺴﺖﻫﺎ ۱۷۰اﻃﺮاف ﺣﻮض اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻃﺒﻖ ﯾﮏ ﺳﻨﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﺮدم ،ﺑﻪ ﻧﯿّﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ
ﭼﻨﺪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ رم ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ،ﺳﮑﻪﻫﺎی زﯾﺎدی در آن ﺣﻮض ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﺗﻮ ّﻗﻒ ﺑﻄﺮف ﻫﺘﻞ
ﺣﮑﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .ﻧﻤﺎز را ﺑﺎﺗّﻔﺎق ﻫﻤﺮاﻫﺎن وآﻗﺎﯾﺎن اژدری و ﻣﲑﻋﻤﺎد در اﻃﺎق آﻗﺎی ﻣﺼﺪاﻗﯽ »اﻃﺎق  «۱۲۷ﺑﻪ

ﺣﻀﺮت آﻗﺎ اﻗﺘﺪا ﮐﺮدﯾﻢ.

ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﻮزهﻫﺎی ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺳﻦﭘﯿﺘـﺮ
»دوﺷﻨﺒﻪ «۴۹/۲/۷
ﺳﺤﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل دﯾﮕﺮ ﺷﺒﻬﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﯿﻢ و روی دل ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ دﻟﺪار داﺷﺘﯿﻢ .و ﻓﺮﯾﻀﮥ ﺻﺒﺢ ﺑﺠﺎ آوردﯾﻢ .از اﻧﺲ
ﻣﺎﻟﮏ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪای )ص(ﻓﺮﻣﻮد:

ﭼﻮن ﺑﻨﺪهای ﺑﺮﺧﯿﺰد و روی ﺑﻨﻤﺎز آرد؛ ﭼﻮن »اﻟﻠّﻪ اﮐﱪ« ﮔﻮﯾﺪ ،ازﮔﻨﺎه ﺑﺪر آﯾﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ آﻧﺮوز از ﻣﺎدر زاده ﺷﺪه .و
ﭼﻮن »اﻋﻮذ ﺑﺎﻟﻠّﻪ اﻟﺸﯿﻄﺎن اﻟﺮﺟﯿﻢ ﮔﻮﯾﺪ؛ ﺧﺪاﯾﺘﻌﺎﱃ ﺑﻬﺮ ﻣﻮﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻦ او ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺒﺎدت ﯾﮑﺴﺎﻟﻪ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ او را.
و ﭼﻮن »ﻓﺎﺗﺤﺔاﻟﮑﺘﺎب« ﺧﻮاﻧﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺞّ و ﻋﻤﺮه ﮐﺮده.

و ﭼﻮن ﺑﻪ رﮐﻮع رود ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﺴﻨﮓ ﺧﻮد زر ﺑﺼﺪﻗﻪ داده.

و ﭼﻮن ﮔﻮﯾﺪ» ،ﺳﺒﺤﺎن ر ّﺑﯽ اﻟﻌﻈﯿﻢ و ﺑﺤﻤﺪه« ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ در ﻫﺮﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺧﺪایﺗﻌﺎﱃ از آﺳﻤﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده
ﺧﻮاﻧﺪه.

و ﭼﻮن ﮔﻮﯾﺪ» ،ﺳﻤﻊ اﻟﻠّﻪ ﻟﻤﻦ ﺣﻤﺪه« ﺧﺪاﯾﺘﻌﺎﱃ ﺑﺮﺣﻤﺖ درو ﻧﮕﺮد.

و ﭼﻮن ﮔﻮﯾﺪ» ،ﺳﺒﺤﺎن رﺑﯽ اﻻﻋﻠﯽ و ﺑﺤﻤﺪه« ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﺑﻬﺮ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﻨﺪهٔ آزادﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
و ﭼﻮن ﺑﺘﺸﻬّﺪ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ،ﺧﺪاﯾﺘﻌﺎﱃ ﺛﻮاب ﺻﺎﺑﺮاﻧﺶ ﺑﺪﻫﺪ.
وﮔﻮﯾﺪ ﺑﻨﺪه ﻣﻦ ﺑﻬﺮ دری ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﯽ وارد ﺷﻮ!

»اﻗﺘﺒﺎس از ﺗﻔﺴﲑﮔﺎزر«

در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۹آﻗﺎی دﮐﱰ اژدری اﻣﺪﻧﺪ و در ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﺮای دﯾﺪن ﻣﻮزهﻫﺎی ﺳﻦ ﭘﯿﱰ

۱۷۱

ﺣﺮﮐﺖ

.The Fountain of Trevi

»ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدان«

.Touriste

.The Vatican Museums

۱٦۲
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ﮐﺮدﯾﻢ.
اﺑﺘﺪا از ﺟﻠﻮی ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺳﻦﭘﯿﱰ ﻋﺒﻮر ﮐﺮده؛ ﺑﻌﺪ از ﺟﻠﻮی ﻗﺼﺮ دادﮔﺴﱰی ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠّﻖ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻗﺮن ﻗﺒﻞ ﺑﻮد ﮔﺬﺷﺘﯿﻢ.

ﺗﺎرک دﻧﯿﺎﻫﺎ ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮدﻧﺪ .از ﺟﻠﻮی ﻗﺼﺮ و ازﮐﻨﺎر دﯾﻮارﻫﺎی ﺷﻬﺮ واﺗﯿﮑﺎن ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮده ﺑﻪ

ﻣﻮزهﻫﺎی واﺗﯿﮑﺎن رﻓﺘﯿﻢ .از درب ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻠﻨﺪ آﻫﻨﯽ وارد ﺷﺪﯾﻢ .ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﺗﻮرﯾﺴﺖ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﺑﺨﺼﻮص آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯿﻬﺎ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.

ﻫﺮ دﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﭘﺮﭼﻤﻬﺎ و ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺨﺼﻮص ،ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺧﻮد را ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ .داﺧﻞ ﯾﮏ آﺳﺎﻧﺴﻮر ﮐﻪ وﺳﻌﺖ ان

ﺑﺎﻧﺪازه ﯾﮏ اﻃﺎق ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮد ﺷﺪﯾﻢ.

در ﻃﺒﻘﮥ آﺧﺮ ﻣﻮزه؛ ﻣﻮزاﺋﯿﮏﻫﺎی ﻋﻬﺪ ﻗﺪﯾﻢ و ﻣﺠﺴّﻤﻪﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻣﺠﺴّﻤﻪﻫﺎی ﺗﻌﺪادی از

ﭘﺎﭘﻬﺎ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﯾﻢ .از اﯾﻨﺠﺎ ،ﺑﺎغ داﺧﻠﯽ ﻗﺼﺮ واﺗﯿﮑﺎن ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﺸﺖ ﻗﺮن ﻗﺒﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﻠﯿﺴﺎ ﮐﻪ ﭘﻨﺞ ﻗﺮن ﻗﺒﻞ راﻓﺎﺋﻞ » «Raphaelآﻧﺮا ﻃﺮّاﺣﯽ ﮐﺮده ﮐﺎﻣﻼً آﺷﮑﺎر ﺑﻮد ﺳﭙﺲ داﺧﻞ ﺳﺮﺳﺮاﻫﺎی
ﻂ راﻫﻨﻤﺎ داده ﻣﯽﺷﺪ.
ﺑﺰرگ و ﻧﻘﺎط دﯾﺪﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﺮح آن ﺗﻮﺳ ّ

در ﺳﻘﻒﻫﺎ ،ﻧﻘﺎﺷﯿﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر دﯾﺪﻧﯽ و روی ﭘﺮدهﻫﺎی ﻗﺎﻟﯿﭽﻪﻧﻤﺎ » «Tapestryﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬﻫﺒﯽ دورهﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ

دور را ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد .ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺳﺰار و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺰرﮔﺎن و ﻣﺮدان ﻣﺸﻬﻮر ﺟﻬﺎن و ﻋﻈﻤﺖ و زﯾﺒﺎﺋﯽ ﻗﺼﺮ
ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺑﻮد .در ﺳﺎﻟﻨﻬﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی ﻣﺸﻬﻮر ﻗﺮون وﺳﻄﯽ و ﻧﻘﺎﺷﯿﻬﺎی ﺑﺰرگ و ﺑﺎ ﺷﮑﻮه ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ

ﻣﺴﯿﺢ ﷷ » «Jesus Christو ﺣﻀﺮت ﻣﺮﯾﻢ ﷷ » «The Madonnaﻓﻮقاﻟﻌﺎده زﯾﺒﺎ و ﺟﺬاب ﺑﻮد .ﺗﺼﺎوﯾﺮ

ﺑﺰرگ ﭘﺎﭘﻬﺎی ﻣﺸﻬﻮر ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻧﺎﺑﻐﮥ ﻋﺎﻟﻢ ﻧﻘﺎﺷﯽ راﻓﺎﻳﻞ و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ﺗﻬ ّﯿﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﺷﺎﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻫﲊ
ﺟﻬﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﺎش ﺑﺰرگ و ﻣﻌﺮوف در ﺳﻦ  ۳۷ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺟﻬﺎن را وداع ﮔﻔﺘﻪ

اﺳﺖ! در ﯾﮏ اﻃﺎق ﻧﺴﺒﺘﺎً ﮐﻮﭼﮏ ﻋﮑﺲ و ﻣﺠﺴّﻤﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ ﷷ و ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺳﻢ ﺷﻬﺎدت و زﻧﺪه ﺷﺪن
آﻧﺤﻀﺮت ۱۷۲ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ راﻓﺎﻳﻞ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد و اﻏﻠﺐ ﻧﻘﺎﺷﯿﻬﺎ دارای رﯾﺶ و ﺷﺎرب ﺑﻮدﻧﺪ.

در ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺰرگ دﯾﮕﺮی آﺛﺎر ﻧﻘﺎش ﻣﻌﺮوف ﺟﻬﺎن ﻣﯿﮑﻞ آﻧﮋ » «Michel Angeرا ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﯾﻢ.ﺑﻌﺪ از راهرو

دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻣﻮزهای رﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻇﺮوف ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﻼﺋﯽ و ﻓﲑوزهﻫﺎ و ﻋﺘﯿﻘﻪﻫﺎ و اﻧﮕﺸﱰﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺮن ﺷﺸﻢ
ﻣﯿﻼدی و ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ و ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﻗﺮن ﻫﻔﺘﻢ و زﻧﮕﻬﺎی ﺑﺰرگ و ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ و ﻗﻔﺴﮥ ﺑﺰرگ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ ،از
ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻘﺸﮥ اﯾﺮان ،در آن ﻧﮕﺎﻫﺪاری ﻣﯽﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﲔ ﮐﻤﺪﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ و اﺷﮑﺎل ﻓﻠﮏ و ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺰرگ دو ﻗﺮن ﻗﺒﻞ
وﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﻬﺎی ﻧﺎزک و ﺧﻄﻮط و زﺑﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ؛ از ﺟﻤﻠﻪ در ﯾﮑﯽ ازﮐﺘﺎﺑﻬﺎ ،اﯾﻦ رﺑﺎﻋﯽ ﺑﭽﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد:
ﭼﻮﻧﮑﻪ در ﻃﺎﻋﺖ اﻋﺘﻤﯿﺪ

۱۷۳

ﻣﻌﺼﯿﺖ ﮐﺮده

ﻧﺸﺪ

ﻧﺎ

ﻣﻦ ﮐﻪ از ﻃﺎﻋﺖ ﺗﻮ ﻣﺤﺮوﻣﻢ

اﻣﯿﺪم

ﻧﺎ

اﻣﯿﺪ

ﻣﮑﻦ ﮐﻪ

ﻧﺸﺪ
ﻣﻈﻠﻮﻣﻢ

ﭘﺲ از ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ زﯾﺮ ﭘﻞ ﺷﻬﺮ واﺗﯿﮑﺎن ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ.

در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۱۱آﻗﺎی ﻗﺪس ﻧﺨﻌﯽ ﺑﺮای زﯾﺎرت ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺷﺮﻓﯿﺎب ﺷﺪﻧﺪ .و ﻣﻌﻈّﻢﻟﻪ دﻋﻮت ﮐﺮدﻧﺪﮐﻪ ﻣﻨﺰل

اﯾﺸﺎن ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﱪﻧﺪ وﱃ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻌ ّﻠﺖ ﺿﯿﻖ وﻗﺖ و اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮدا ﻋﺎزم ﺗﺮﮐﯿّﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ
 -۱۷۲ﻣﺴﻠﻤﲔ ﻣﻄﺎﺑﻖ آﯾﮥ ﻣﺒﺎرﮐﮥ  ۱۵۷و  ۱۵۸ﺳﻮرهٔ ﻧﺴﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ » :وَﻗَﻮْﻟِﻬِﻢْ إِﻧﱠﺎ ﻗَﺘَﻠْﻨَﺎ اﻟْﻤَﺴِﻴﺢَ ﻋِﻴﺴَﻰ ا ْﺑﻦَ ﻣَﺮْﻳَﻢَ رَﺳُﻮلَ اﻟﻠّﻪِ وَﻣَﺎ
ﻗَﺘَﻠُﻮهُ وَﻣَﺎ ﺻَﻠَﺒُﻮهُ وَﻟَﻜِﻦ ﺷُﺒﱢﻪَ ﻟَﻬُﻢْ و ....ﯾﻌﻨﯽ :ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺎ ﻣﺴﻴﺢ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ ﭘﻴﺎﻣﱪ ﺧﺪا را ﻛﺸﺘﻴﻢ و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ آﻧﺎن او را ﻧﻜﺸﺘﻨﺪ و
ﻣﺼﻠﻮﺑﺶ ﻧﻜﺮدﻧﺪ ﻟﻜﻦ اﻣﺮ ﺑﺮ آﻧﺎن ﻣﺸﺘﺒﻪ ﺷﺪ و ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ در ﺑﺎره او اﺧﺘﻼف ﻛﺮدﻧﺪ ﻗﻄﻌﺎ در ﻣﻮرد آن دﭼﺎر ﺷﻚ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻫﻴﭻ ﻋﻠﻤﻰ
ﺑﺪان ﻧﺪارﻧﺪ ﺟﺰ آﻧﻜﻪ ازﮔﻤﺎن ﭘﻴﺮوى ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﻳﻘﻴﻨﺎ او را ﻧﻜﺸﺘﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺧﺪا او را ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﻮد ﺑﺎﻻ ﺑﺮد و ﺧﺪا ﺗﻮاﻧﺎ و ﺣﻜﻴﻢ اﺳﺖ«.
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﷷ ﻧﺮﺳﯿﺪ.
 -۱۷۳اﻋﺘﻤﯿﺪ ﺑﻤﻌﻨﺎی اﻋﺘﻤﺎد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

۱٦۳

ﻧﻔﺮﻣﻮدﻧﺪ.در ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻬﺎر ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺑﺎﺗّﻔﺎق آﻗﺎﯾﺎن ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ ﻣﺼﺪاﻗﯽ و ﺣﺎج آﻗﺎی ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺤﯽ در ﺧﺪﻣﺖ
ﺣﻀﺮت آﻗﺎ و ﺣﺎج آﻗﺎی راﺳﺘﲔ ﺑﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ آﻗﺎی اژدری ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﺎزدﯾﺪ ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺑﺰرگ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ.

ﭘﺲ از ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﺎدﯾﻮﻣﻬﺎی ﺑﺰرگ ورزﺷﯽ اﻟﻤﭙﯿﮏ » «Olymoiqueﺑﺨﺎرج از ﺷﻬﺮ رﻓﺘﯿﻢ در دو ﻃﺮف

ﺟﺎده از ﺑﲔ ﺳﺮوﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و درﺧﺘﻬﺎی ﮔﻠﺪار و ﺑﻮﺗﻪﻫﺎی ﮔﻠﻬﺎی ﺷﺐﺑﻮ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﻋﺒﻮر ﮐﺮدﯾﻢ.

ﺗﺎﺑﺶ اﺷﻌﮥ ﺧﻮرﺷﯿﺪ از ﻻﺑﻼی اﺑﺮﻫﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺑﺮ روی ﺳﺒﺰهﻫﺎ و ﭼﻤﻨﻬﺎ در آن ﻫﻮای دﻟﭙﺬﯾﺮ و ﻣﻄﺒﻮع زﯾﺒﺎﺋﯽ
ﺧﲑه ﮐﻨﻨﺪهای ﺑﻮﺟﻮد آورده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﯿﺴﺖ.

دﻫﮑﺪهﻫﺎی ﻣﺴﲑ راه ،درﺧﺸﺶ آﻓﺘﺎب ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آراﻣﺶ و زﯾﺒﺎﺋﯽ ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﻣﺮاﺗﻊ ﺳﺮﺳﺒﺰ و ﺧﺮّم ،ﺑﻬﺎر ﺣﻘﯿﻘﯽ را

ﻣﮋده ﻣﯽداد .ﻃﺎﯾﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﻗﺪس ﺑﺎ ﻣﻠﮑﻮت اﻋﻠﯽ ﻫﻢ آواز ﺷﺪه ﺗﺴﺒﯿﺢ ﮔﻮﯾﺎن ﮐﺮﺷﻤﻪﻫﺎی دوﺳﺖ را ﺗﺠ ّﻠﯽ

ﻋﺸﻖ ﺑﺤ ّ
ﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﯽ ﮔﻔﺖ:

ﯾﺎر ﻣﻦ اﯾﻨﻬﻤﻪ دارد ﻧﻤﮏ و ﺷﲑﯾﻦ اﺳﺖ

ﮔﺮ ﻧﻤﮏ ﻣﺎﯾﮥ ﺷﻮری اﺳﺖ ﺧﺪاﯾﺎ زﭼﻪ رو
ﺑﻨﺎ ﺑﻔﺮﻣﻮده ﺷﯿﺦ ﺷﺒﺴﱰی »ره«:

ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﮐﺘﺎب ﺣﻘﺘﻌﺎﱃ اﺳﺖ

ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﻧﻮرش در ﺗﺠ ّﻠﲐ اﺳﺖ

ازﮐﻨﺎر ﻗﺼﺮ ﺑﺮاﮐﭽﯿﺎﻧﻮ » «Braccianoﻣﺮﺑﻮط ّﺑﻪ ﻗﺮن ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﮐﻪ در ﻻﺑﻪ ﻻی ﺗﭙﻪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮدﯾﻢ؛
اﯾﻦ ﺗﭙّﻪﻫﺎ ﭘﻮﺷﯿﺪه از ﺟﻨﮕﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ و در ﻧﺰدﯾﮑﯽ آن درﯾﺎﭼﻪ ﺑﺮاﮐﭽﯿﺎﻧﻮ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪﯾﻊ و زﯾﺒﺎﺳﺖ.
دارﺑﺴﺘﻬﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﯾﺎﺳﻬﺎی درﺧﺘﯽ و درﺧﺘﻬﺎی ﭘﺮﺗﻘﺎل در ﭘﯿﭽﺎﭘﯿﭻ درﯾﺎﭼﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﺪ .آب درﯾﺎﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر

ﺻﺎف و ﺷﻔﺎف و ﻣﺎﻧﻨﺪ آب ﭼﺸﻤﻪﻫﺎی ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﻮد.
ﻃﺒﻖ اﻇﻬﺎر آﻗﺎی دﮐﱰ اژدری درﯾﺎﭼﻪ ﻣﺰﺑﻮر در ﺣﺪود ﺳﯽ ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﻃﻮل و ده ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﻋﺮض دارد.

ﻣﻐﺮب ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﻔﺮﻣﻮده ﺣﻀﺮﺗﺸﺎن ،در ﮐﻨﺎر درﯾﺎﭼﻪ و روی ﻣﺎﺳﻪ ﻫﺎی ﻧﺮم ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء را ﺑﻪ آن

ﺣﻀﺮت اﻗﺘﺪا ﻧﻤﻮدﯾﻢ .ﻃﺒﻖ دﻋﻮت آﻗﺎی دﮐﱰ اژدری ﺷﺎم را در ﻣﻨﺰل اﯾﺸﺎن ﺻﺮف و ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .اﯾﻦ
ﻫﺘﻞ ﺗﺎ درﯾﺎﭼﻪ ﺣﺪود ﭼﻬﻞ ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺖ.

اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت در اروﭘﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه و ﻓﺮدا ﻋﺎزم ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿّﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﻢ ،اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﮥ

ﻓﻘﲑﮔﺮاﻧﻤﺎﯾﻪ آﻗﺎی دﮐﱰ اژدری ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل درﮔﺎه ﺣﻀﺮت ﺣﻖ واﻗﻊ ﺷﺪه ،ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﱰﻣﺸﺎن ﺳﻼﻣﺖ و
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

۱٦٤

ﺣـﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿّـﻪ

۱٦٥

ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿّﻪ »ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ «۴۹/۲/۸
ﺳﺨﻦ

ﺻﻮﻓﯿﺎن

ﻫﻤﭽﻮ آﯾﯿﻨﻪ ﺻﺎف و ﺑﲑﻧﮕﺴﺖ

ﺻﺎﺣﺒﺪل

ﺻﻮرت ﺧﻮﯾﺶ اﻧﺪر آن ﺑﯿﻨﻨﺪ

ﻫﺮﮐﻪ ﺑﺎرﻧﮓ و ﻫﺮﮐﻪ ﺑﲑﻧﮕﺴﺖ

ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﺮا ﺑﺰﺧﻢ دل ،ﻣﻮﻣﺴﺖ

ﻓﺎﺳﻘﺎﻧﺮا ﺑﻪ ﻓﺮق ﺳﺮ ﺳﻨﮕﺴﺖ

ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ و ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن و ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﻫﻤﮕﯽ در ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻪ از اﻋﻀﺎی ﻫﺘﻞ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻧﻤﻮدﯾﻢ .ﭼﻮن
آﻗﺎی ﺣﺎج ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ ﺧﺎن ﻣﺼﺪاﻗﯽ از ﻟﻨﺪن ﺗﻠﮕﺮاﻓﯽ درﯾﺎﻓﺖ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻮد .ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ؛ ﻟﺬا در

ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺗﺎ ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﲔاﻟﻤﻠﻠﯽ رم آﻣﺪه و ﭘﺲ از ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﺎر و آﻣﺎده ﻧﻤﻮدن ﺑﻠﯿﻂﻫﺎ وﮐﺴﺐ اﺟﺎزه از

ﺟﻠﻮی ﮔﻤﺮک ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

آﻗﺎی دﮐﱰ اژدری ﺑﻪ داﺧﻞ ﮔﻤﺮک آﻣﺪه و ﺗﺎ آﺧﲔ ﻟﺤﻈﻪ ﺣﺮﮐﺖ در ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و اﻣﺮوز ﺷﺸﻤﲔ روز اﺳﺖ ﮐﻪ

در اﯾﻄﺎﻟﯿﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ در اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮا ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻄﺒﻮع و ﻧﯿﻤﻪ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺑﻮد .ﭘﺲ از ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ از آﻗﺎی دﮐﱰ اژدری
ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ﯾﺎزده و ﭼﻬﻞ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﭘﺮواز ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ و ﻧﮕﺎرﻧﺪه در ردﯾﻒ ﭘﻨﺠﻢ دﺳﺖ

راﺳﺖ و ﺣﺎج آﻗﺎی راﺳﺘﲔ و آﻗﺎی ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺤﯽ در ردﯾﻒ ﺷﺸﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ .ﺳﺨﻨﮕﻮی ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎی

اﯾﻄﺎﻟﯿﺎﺋﯽ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺧﻮش آﻣﺪﮔﻔﺖ و اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﻣ ّﺪت اﯾﻦ ﭘﺮواز دو ﺳﺎﻋﺖ و ﺑﯿﺴﺖ دﻗﯿﻘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد.

اﺑﺘﺪا ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ از روی درﯾﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﭘﺮواز ﮐﺮد .ﺑﺘﺪرﯾﺞ درﯾﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﻮ ﺷﺪ ،ﺗﻮدهای از اﺑﺮ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ را اﺣﺎﻃﻪ

ﻧﻤﻮده ﺑﻮد .ﺳﺨﻨﮕﻮ ارﺗﻔﺎع ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ را ﺳﯽﻫﺰاﭘﺎ » «Feetاﻋﻼم ﻧﻤﻮد .ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ زودﺗﺮ از وﻗﺖ ﻣﻮﻋﻮد ﺑﻪ

ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﲔاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل رﺳﯿﺪﯾﻢ «Istanbul» .آﻗﺎﯾﺎن ﺟﯿﺤﻮﻧﯽ ،ﻃﺎﻫﺮزاه ،ﺻﺒﺎحاﻟﺪّﯾﻦ و ﻣﺤ ّﻤﺪی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
آﻗﺎی ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ ﻣﺼﺪاﻗﯽ ﺑﺎﺳﺘﻘﺒﺎل آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.

ﭘﺲ از ﺗﺮﺧﯿﺺ ﭼﻤﺪاﻧﻬﺎ ﺣﻮاﱃ ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻬﺎر ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﻬﺮ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﮐﻪ ﺣﺪود ﺑﯿﺴﺖ ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ از

ﻓﺮودﮔﺎه ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .آﻗﺎی ﺻﺒﺎحاﻟﺪﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﻫﺘﻠﻬﺎی درﺟﻪ ﯾﮏ ﺑﻨﺎم ﻫﺘﻞ ﺗﺎراﺑﯿﺎ »«Tarabya

را رزرو ﮔﺮده ﺑﻮد ،ﺑﻌﺪ از ﻋﺒﻮر از ﮐﻨﺎر ﺗﻨﮕﻪ ﺑﺴﻔﺮ » «Bosphoreو ﻃﯽ ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ در ﺣﺪود  ۳۰ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﺑﻪ ﻫﺘﻞ
آﻣﺪﯾﻢ .ﺑﻌﻠﺖ دﻧﺪان درد ﺷﺪﯾﺪ در ﻣﻌﯿّﺖ آﻗﺎی ﺻﺒﺎحاﻟﺪّﯾﻦ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ » «Cliniqueدﻧﺪان ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮدم

ﻞ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ ﺗﺎ دﻧﺪاﻧﻢ را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ و ﭘﺮﮐﻨﻢ ﻟﺬا ﻧﺎﭼﺎر ،دﻧﺪاﻧﻢ را ﮐﻪ رﯾﺸﮥ
و ﭼﻮن اﻣﮑﺎن ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ روز در ﻣﺤ ّ
ﻋﻤﯿﻘﯽ داﺷﺖ ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﺮای ﮐﺸﯿﺪن ﻣﺒﻠﻎ آن ﻣﺒﻠﻐﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل ﺷﺶ اﱃ ﻫﻔﺖ ﺗﻮﻣﺎن ﻣﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻮدم.

ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء را در اﻃﺎق  ۱۲۷ﺑﺤﻀﺮت آﻗﺎ اﻗﺘﺪا ﻧﻤﻮدﯾﻢ .آﻗﺎﯾﺎن ﻣﻘﺪّم ﺳﺮﮐﻨﺴﻮل و ﮐﻮﺛﺮ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ اﻣﻮر
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﺮان ﺑﺰﯾﺎرت ﻣﻌﻈّﻢﻟﻪ آﻣﺪﻧﺪ؛ ﭘﺲ از ﻣ ّﺪﺗﯽ ﺻﺤﺒﺖ و ﺻﺮف ﻗﻬﻮه ﺑﺎ اﺻﺮار زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺻﺮف ﻧﺎﻫﺎر
ﻓﺮدا دﻋﻮت ﺑﻌﻤﻞ آوردﻧﺪ.

ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻃﻮﻻﻧﯽ در اروﭘﺎ؛ اﯾﻦ اوّﻟﲔ ﺷﺒﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﻏﺬاﻫﺎی ﮔﻮﺷﺘﯽ ذﺑﺢ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺎ
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ و ﺑﺎ ﺧﯿﺎل راﺣﺖ ﺻﺮف ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ.
ﺗﺮﮐﯿّﻪ
ﮐﺸﻮر ﺗﺮﮐﯿّﻪ » «Turquieﺑﻤﺴﺎﺣﺖ  ۵۷۶/۷۸۰ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﻣﺮﺑّﻊ از دو ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه :ﺗﺮﮐﯿّﻪ آﺳﯿﺎ و ﺗﺮﮐﯿﻪ اروﭘﺎ.
ﺗﺮﮐﯿﻪ آﺳﯿﺎ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ درﯾﺎی ﺳﯿﺎه ،از ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻪ ارﻣﻨﺴﺘﺎن روﺳﯿﻪ ،از ﻣﺸﺮق ﺑﻪ اﯾﺮان ،از ﺟﻨﻮب

ﺑﻪ ﻋﺮاق و ﺳﻮرﯾﻪ و درﯾﺎی ﻣﺪﯾﱰاﻧﻪ ،از ﻣﻐﺮب ﺑﻪ درﯾﺎی اژه » «Egeeو از ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ درﯾﺎی ﻣﺮﻣﺮه
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» «Marmaraﺗﺮﮐﯿّﻪ اروﭘﺎ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن ،از ﻣﺸﺮق ﺑﺪرﯾﺎی ﺳﯿﺎه ،از ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ

آﺳﯿﺎﺋﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ ،از ﺟﻨﻮب ﺑﺪرﯾﺎی ﻣﺮﻣﺮه و از ﻣﻐﺮب ﺑﮑﺸﻮر ﯾﻮﻧﺎن.

ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺮﮐﯿّﻪ آﺳﯿﺎ را آﻧﺎﺗﻮﱃ » «Anatolieو ﻗﺴﻤﺖ اروﭘﺎ را ﺗﺮاس ﺷﺮﻗﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ .ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﺮﮐﯿّﻪ آﺳﯿﺎ را ﮐﻪ آﺳﯿﺎی

ﺻﻐﲑ» «Asia Mineurﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد  ۵۷۶/۷۵۶ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ و ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﺮﮐﯿّﻪ اروﭘﺎ  ۲۴٫۰۰۰ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ

اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﺳﺒﺐ وﺿﻊ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﺋﯽ و دوری و ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ درﯾﺎ ،آب و ﻫﻮای ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر وﺟﻮد
دارد .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮآورد  ۱۹۶۶ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺣﺪود  ۴۲ﻣﯿﻠﻮن ﻧﻔﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ آﻧﮑﺎرا » «Ankaraﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺮﮐﻬﺎ از ﻧﮋاد ﺳﻔﯿﺪ ﭘﻮﺳﺖ »و ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ زردﭘﻮﺳﺖ« و زﺑﺎن آﻧﻬﺎ

ﺗﺮﮐﯽ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮﱃ و ﻋﺪه از اﮐﺮاد ﺗﺮﮐﯿّﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﮐﺮدی ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺗﺮﮐﯿّﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از  :اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ،ازﻣﯿﺖ » ،«Izmitﺳﺎﻣﺴﻮن » ،«Samsunارﺿﺮوم » ،«Erzurumازﻣﲑ
» ،«Izmirﺳﯿﻮاس » ،«Sivasﻗﻮﻧﯿﻪ » ،«Konyaﺗﺮاﺑﻮزان »«Trbuzon

ﺗﺎﻗﺒﻞ از ﺟﻨﮓ ﺑﲔاﻟﻤﻠﻠﯽ اول در ﺗﺮﮐﯿّﻪ رژﯾﻢ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺗﻮام ﺑﺎ ﺧﻼﻓﺖ اﺳﻼﻣﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ و اﻣﺮﭙاﻃﻮری ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ
ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤ ّﺪهای از ﻣﻤﺎﻟﮏ اﻣﺮوزی ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﺑﺎﻟﮑﺎن » «Balkanدر اروﭘﺎ و ﻣﻤﺎﻟﮏ اﻣﺮوز ﺧﺎور ﻣﯿﺎﻧﻪ
ﻋﺮﺑﯽ و ﺧﺎور ﻧﺰدﯾﮏ و ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﺋﯽ از ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ ﻣﯽﺷﺪ.

در ﺟﻨﮓ ﺑﲔاﻟﻤﻠﻞ اول ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺘﺼﺮﻓﺎت آن ﮐﺸﻮر از دﺳﺖ او ﺑﲑون رﻓﺖ؛ ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﲑی از
اﺿﻤﺤﻼل ﻗﻄﻌﯽ ﺗﺮﮐﯿّﻪ ،ﯾﮑﯽ از اﻓﺴﺮان آن ﮐﺸﻮر ﺑﻨﺎم ﻣﺼﻄﻔﲐ ﮐﻤﺎل ﭘﺎﺷﺎ ﻗﯿﺎم ﮐﺮد و ﺑﮑﻤﮏ ﻋ ّﺪهای از ﻫﻤﻔﮑﺮان
ﺧﻮد ﺗﺮﮐﯿّﻪ ﻧﻮﯾﻦ را ﺑﺎ رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮد و ﺧﻮد اوﻟﲔ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺷﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﻣﺮدم ﺑﺎو
ﻟﻘﺐ آﺗﺎﺗﻮرک ﭘﺪر ﻣﻠﺖ » «Atatu-rkدادﻧﺪ.

وادرات ﻣﻬّﻢ ﺗﺮﮐﯿّﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :اﻧﻮاع ﻣﺎﺷﲔﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ،وﺳﺎﺋﻂ ﻧﻘﻠﯿﻪ ،دارد ،ﭘﺎرﭼﻪ ،ﻧﻔﺖ ،ﻗﻬﻮه و ﮐﺎﮐﺎﺋﻮ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺻﺎدرات ﻣﻬّﻢ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﺗﻮن ،ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ ،ﻏﻼت ،ﺧﺸﮑﺒﺎر ،ﻣﻮاد داﻣﺮﭙوری و ﻗﺎﱃ اﺳﺖ.
اﻣﺎﮐﻦ دﯾﺪﻧﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻣﺴﺠﺪ اﯾﺎ ﺻﻮﻓﯿّﻪ » «Ayasofyaﻣﺴﺠﺪ ﺳﻠﻄﺎن اﺣﻤﺪ
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»ﻣﺴﺠﺪ آﺑﯽ« ﺑﺮج و

ﺑﺎروی ﻗﺪﯾﻢ ،ﻣﻮزه و ﻣﯿﺪان اﺳﺘﻘﻼل دراﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﲔ آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎی آﻧﮑﺎرا ،ازﻣﲑ ،ﺳﯿﻮاس
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در ﺷﻬﺮ ﻗﻮﻧﯿﻪ ﻣﻘﱪهٔ ﺑﺎﺷﮑﻮه ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺟﻼلاﻟﺪّﯾﻦ ﻣﺤ ّﻤﺪ ﻣﻮﻟﻮی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﮔﺮدش در اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل
»ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۹اردﯾﺒﻬﺸﺖ «۱۳۴۹

اﻻّ دو ﻟﺐ ﯾﺎر ﮔﻬﯽ ﻏﻨﭽﻪ ﮔﻬﯽ ﮔﻞ

ﻫﺮ ﻏﻨﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺸﮑﻔﺖ دﮔﺮ ﻏﻨﭽﻪ ﻧﮕﺮدد

ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ و ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن ﺿﻤﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺗﻔﺴﲑ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺑﯿﺎﻧﺎﺗﯽ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن اﯾﺮاد ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪﮐﻪ ﺧﻼﺻﮥ
آن ﺷﺮح داده ﻣﯽﺷﻮد:

»اوّﻟﲔ دﻋﻮت ﭘﭙﯿﻐﻤﱪ )ص( دﻋﻮت ﺑﻪ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺧﺪا وﮔﻔﱳ «ﻻ اﻟﻪ اﻻّ اﻟﻠّﻪ« ﺑﻮد ﻣﺮﺣﻠﮥ دوم ﺑﺴﻮی ﺧﻮدش ﺑﻮد
ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻦ از ﻃﺮف ﺧﺪا رﺳﻮﻟﻢ ،ﻣﺮا ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ روز ﺟﺰا ﺑﻮد .ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺘﻌﺎل ﺟﺰای ﻫﺮﮐﺲ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻋﻤﻠﺶ ﻧﺪﻫﺪ و اﮔﺮ ﻏﲑ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻼف ﻋﺪل اﻟﻬﯽ اﺳﺖ .از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ
).Sultannhmet (Blue mosque
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آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﺰای اﻋﻤﺎل را ﻧﻤﯽدﻫﺪ؛ ﭘﺲ ﻻزم ﻣﯽآﯾﺪﮐﻪ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ،ﻋﺎﻟﻢ دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﺟﺰای
اﻋﻤﺎل داده ﺷﻮد.

ﻻزﻣﮥ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺑﺴﻮی ﺧﺪا روی ﻧﯿﺎورﻧﺪ .ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻫﻢ ﻫﻤﲔ ﻣﻮﺿﻮع را ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﯾﻦ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﻏﲑ اوﮐﺎرﺳﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻌﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺑﺪاﻧﯿﻢ:
ﮐﺎر ﺳﺎز ﻣﺎ ﺑﻔﮑﺮ ﮐﺎر ﻣﺎﺳﺖ

ﻓﮕﺮ ﻣﺎ در ﮐﺎر ﻣﺎ آزار ﻣﺎﺳﺖ

اﮐﻨﻮن ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﺎدﺑﻮدی از ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺑﺪرج اﺷﻌﺎری از اﯾﻦ ﻋﺎرف ﻧﺎﻣﯽ ﻣﺒﺎدرت ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ.
اﻧﺪرﯾﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﮐﻪ دادم ﻣﺮ ﺗﺮا

ﺣﻖ ﻫﻤﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﭼﻪ آوردی ﻣﺮا

ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را در ﭼﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮدهای

ﻗﻮت و ﻗﻮّت در ﭼﻪ ﻓﺎﻧﯽ ﮐﺮدهای

ﻓﺮﺳﻮدهای

ﭘﻨﺞ ﺣﺲ را در ﮐﺠﺎ ﭘﺎﻟﻮدهای

ﻧﻌﻤﺘﺖ دادم ﺑﮕﻮ ﺷﮑﺮت ﭼﻪ ﺑﻮد

دادﻣﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﲔ ﺑﻨﻤﺎی ﺳﻮد

ﮔﻮﻫﺮ

دﯾﺪه

ﮐﺠﺎ

ﮔﻮش وﭼﺸﻢ وﻫﻮش وﮔﻮﻫﺮﻫﺎی ﻋﺮش
ﻫﻤﭽﻨﲔ

ﭘﯿﻐﺎﻣﻬﺎی

ﺧﺮج ﮐﺮدی ﭼﻪ ﺧﺮﯾﺪی ﺗﻮ زﻓﺮش

ﺻﺪ ﻫﺰاران آﯾﺪ از ﯾﺰدان ﭘﺎک

دردﻧﺎک

ﺑﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ آﻗﺎی ﺻﺒﺎحاﻟﺪّﯾﻦ از ﺟﻨﮕﻠﻬﺎی ﺳﺮﺳﺒﺰ و ﺧﺮّم ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﻃﺮاف ﺗﻨﮕﮥ ﺑﺴﻔﺮ ﻋﺒﻮر ﮐﺮده و ﺑﻌﺪ از
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﻧﺒﺎر آﻗﺎی ﺻﺒﺎحاﻟﺪّﯾﻦ ﭼﻤﺪاﻧﻬﺎ را ﺑﺮای ﺣﻤﻞ ﺑﻪ ارﺿﺮوم ﺗﺤﻮﯾﻞ دادﯾﻢ.

در ﻫﻮای آﻓﺘﺎﺑﯽ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل؛ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎ در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮدﻧﺪ و اﺗﻮﻣﺒﯿﻠﻬﺎ وﮐﺎﻣﯿﻮﻧﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺎ ﺑﺎر و راﻧﻨﺪه از ﻗﺴﻤﺖ
اروﭘﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ آﺳﯿﺎﯾﯽ ﺣﻤﻞ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ.

ﭘﺲ از ﺗﺤﻮﯾﻞ ﭼﻤﺪاﻧﻬﺎ از ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺮاﺑﻪﻫﺎی ﻗﺼﺮ و ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ » «Beyazitﻋﺒﻮر ﮐﺮده؛ ﺑﻄﺮف ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻠﻄﺎن
اﺣﻤﺪ ﯾﺎ ﻣﺴﺠﺪ آﺑﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .اﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺳﻠﻄﺎن اﺣﻤﺪ در ﺳﺎل  ۱۶۱۶ﻣﯿﻼدی ﺷﺮوع و ﺑﻌﺪ از

ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻌﻠّﺖ ﮐﺎﺷﯿﮑﺎری آﺑﯽ رﻧﮓ ﮐﻪ در دﯾﻮارﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ آﺑﯽ ﻣﻌﺮوف
اﺳﺖ.

ﺑﺎﻻی ﺳﺮ در ﻣﺴﺠﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه :إِنﱠ اﻟﺼﱠﻼَةَ ﻛَﺎﻧَﺖْ ﻋَﻠَﻰ اﻟْﻤُﻮْٔﻣِﻨِﲔَ ﻛِﺘَﺎﺑًﺎ ﻣﱠﻮْﻗُﻮﺗًﺎ

۱۷٥

ﻞ ﻣﺨﺼﻮص ﮔﻔﱳ اذان ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد:
و ﺗﻤﺎم دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺎﻻی آن ﺑﺎ ﮐﺎﺷﯿﮑﺎرﯾﻬﺎی ﻧﻔﯿﺲ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه و در ﻣﺤ ّ
»ﯾﺎ ﺑﻼل ﺣﺒﺸﯽ!« و دور ﮔﻨﺒﺪ اﯾﻦ آﯾﮥ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻪ» :إِنﱠ اﻟﺼﱠﻠَﺎةَ ﺗَﻨْﻬَﻰ ﻋَﻦِ اﻟْﻔَﺤْﺸَﺎء وَاﻟْﻤُﻨﻜَﺮِ«.

۱۷٦

ﺐ
ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮوج از ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮی ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮﺧﻮردﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﻼم رﺳﻮل اﮐﺮم )ص( در آن ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﺪه» :اَﻟﮑﺎﺳ ُ
ﺣَﺒﯿﺐ اﻟﻠﱣﻪ«
در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۹از ﺑﲔ درﺧﺘﻬﺎی ﻗﻄﻮر و ﭘﺮﮔﻞ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ اﯾﺎﺻﻮﻓﯿّﻪ رﻓﺘﯿﻢ؛ وﱃ ﭼﻮن ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺎز ﻧﺒﻮد ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ

ﻣﻌﻄﻞ ﺷﺪﯾﻢ .ﺗﻮرﯾﺴﺖﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻠﻮی درب ﻣﺴﺠﺪ ﺟﻤﻊ ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪ در اﺑﺘﺪا ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﻮده ﮐﻪ

در ﺳﺎل  ۳۶۰ﻣﯿﻼدی ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻦ ﺳﻮﻓﯿﺎ » «St. sophiaﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و در ﺳﺎل  ۱۴۵۳ﻣﯿﻼدی ﺗﻮﺳّﻂ ﺳﻠﻄﺎن
ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎﺗﺢ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺮدﯾﺪه.

در اﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﺑﺰرگ از ﭼﻮب ﮔﺮدو ﺑﺎ ﺧﻂ ﻃﻼﺋﯽ درﺷﺖ و زﯾﺒﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد:
»اﻟﻠﱣﻪ ،ﻣﺤﻤﺪ ،ﺧﺎﻟﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ ،ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﲔ«
 -۱۷٥آﯾﻪ ﻣﺒﺎرﮐﮥ  ۱۰۳از ﺳﻮرهٔ ﻧﺴﺎ ﯾﻌﻨﯽ :ﺑﺪرﺳﺘﯽ ﻧﻤﺎز ﺑﺮای اﻫﻞ اﯾﻤﺎن ﺣﮑﻤﯽ واﺟﺐ اﺳﺖ.

 -۱۷٦آﯾﻪ ﻣﺒﺎرﮐﮥ  ۴۵از ﺳﻮرهٔ ﻋﻨﮑﺒﻮت ﯾﻌﻨﯽ:ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻧﻤﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ اﻫﻞ ﻧﻤﺎز را ازﮐﺎر زﺷﺖ و ﻣﻨﮑﺮ ﺑﺎز ﻣﯽدارد .و ذﮐﺮ ﺧﺪا ﺑﺰرﮔﱰ اﺳﺖ

و ﺧﺪا ﺑﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﮐﻨﯿﺪ آﮔﺎه اﺳﺖ »ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر ذﮐﺮ داﺋﻢ و ﺑﻌﺎﺑﺮت دﯾﮕﺮ ذﮐﺮ ﻗﻠﺒﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ«.

۱٦۸

در وﺳﻂ ﮔﻨﺒﺪ ﺑﺰرگ ﻣﺴﺠﺪ ،آﯾﺎت ﻗﺮآﻧﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه؛ ﺑﻌﺪ از ﻣﺤﺮاب ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺮده ﭼﻮﺑﯽ
ﻣﺤﺼﻮر ﮔﺮدﯾﺪه و ﻣﻨﱪ ﺑﺴﯿﺎر ﻇﺮﯾﻒ ﻣﻨﺒﺖﮐﺎری در وﺳﻂ آن ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ؛ ﺳﻘﻒ ﻣﺴﺠﺪ ﺗﻤﺎم ﻃﻼﺋﯽ و ﺗﺬﻫﯿﺐ ﺷﺪه

وﮐﻒ آن ﺑﺎ ﺳﻨﮕﻬﺎی ﻣﺮﻣﺮ در ﺣﺪود ﭼﻬﺎر ﻣﱰ ،ﻣﻔﺮوش ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺳﻘﻒ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی

ﺳﻨﮕﯽ ﺿﺨﯿﻢ اﺳﺘﻮارﮔﺮدﯾﺪه و درﮔﻮﺷﻪ وﮐﻨﺎر داﻻﻧﻬﺎی ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه آﺛﺎر و ﻇﺮوف ﻗﺪﯾﻤﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .ﭘﺲ از

اﺗﻤﺎم ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﺴﺠﺪ ﺧﺎرج ﺷﺪﯾﻢ؛ از ﺟﻠﻮی ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎﺗﺢ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮدﯾﻢ و از دﯾﺎر ﺳﻨﮕﯽ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل

ﻗﺪﯾﻢ ﮔﺬﺷﺘﯿﻢ و ﭘﺲ از ﺻﺮف ﭼﺎی در دﻓﱰ آﻗﺎی ﺻﺒﺎحاﻟﺪّﯾﻦ ازﮐﻨﺎر داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﺎزار رﻓﺘﯿﻢ .از

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﺷﻬﺮ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﭘﯿﺪا ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻬﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از آﺷﻨﺎﯾﺎن آﻗﺎی ﺻﺒﺢاﻟﺪّﯾﻦ ،ﺑﺎ ﮐﻤﺎل
ﻣﺤﺒﺖ و ادب در ﺗﻤﺎم ﻗﺴﻤﺘﻬﺎ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ اﺷﯿﺎء ﻣﺎ را ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﯽﮐﺮد.

در ﺳﺎﻋﺖ ﯾﮏ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻋﻮت آﻗﺎی ﻣﻘﺪم ﺑﻪ ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮ اﯾﺮان رﻓﺘﯿﻢ ﻋﻤﺎرت ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺠﻠﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﯾﮏ

ﭘﺎرک زﯾﺒﺎ و ﺑﺴﯿﺎر وﺳﯿﻊ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه؛ ﻣﺮﺣﻮم ﺳﭙﻬﺴﺎﻻر اﯾﻦ ﻋﻤﺎرت را ﺑﺮای ﻣﻨﺰل ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪاً ﺑﻪ دوﻟﺖ
واﮔﺬار ﻧﻤﻮد اﺳﺖ.

ﻋﻤﺎرت در ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﻧﻈﲑ ﯾﮏ ﻗﺼﺮ ﻣﺠﻠﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻃﺒﻘﻪ اول ﻣﺤﻞ اداره ﺳﺮﮐﻨﺴﻮل وﮐﺎرﻣﻨﺪان ،ﻃﺒﻘﻪ

دوم ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﻟﻨﻬﺎی ﺑﺰرگ و ﻟﻮﺳﱰﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﱃ ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮاﺋﯽﻫﺎی ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ
»دﯾﭙﻠﻤﺎتﻫﺎ« و ﻣﻬﻤﺎﻧﯽﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻃﺒﻘﻪ ﺳ ّﻮم ﺑﺮای ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺳﺮﮐﻨﺴﻮل و ﺧﺎﻧﻮادهاش ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .آﻗﺎﯾﺎن ﻣﻘﺪم و
ﻃﺎﻫﺮزاده و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺣﻀﺮت آﻗﺎ آﻣﺪﻧﺪ .ﺑﻌﺪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮم راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﮐﻤﺎل

ﻣﺤ ّﺒﺖ و ﺑﺎ ﻏﺬاﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﭘﺬﯾﺮاﺋﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪ ازﮐﻤﯽ اﺳﱰاﺣﺖ و اﻗﺎﻣﮥ ﻓﺮﯾﻀﮥ ﻧﻤﺎز ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻧﻤﻮده و در
ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﮕﻞ ﺑﻠﮕﺮاد » «Belgrade Forestو داﻧﺸﮕﺎه ﺟﻨﮕﻠﺪاری رﻓﺘﯿﻢ .ﺟﻨﮕﻠﻬﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ و

ﮔﻠﻬﺎی ﺻﺤﺮاﺋﯽ ﺑﻘﺪری زﯾﺒﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﺑﯿﻨﻨﺪهای را ﻣﺴﺤﻮر ﺧﻮد ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ .ﺑﻌﺪ از ﻃﯽ ﻃﺮﯾﻖ در ارﺗﻔﺎﻋﺎت و
ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ درﯾﺎی ﺳﯿﺎه ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﺪ؛ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ زﻣﺰﻣﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:
ﺑﻪ ﺻﺤﺮا ﺑﻨﮕﺮم ﺻﺤﺮا ﺗﻪ وﯾﻨﻢ

ﺑﻪ درﯾﺎ ﺑﻨﮕﺮم درﯾﺎ ﺗﻪ وﯾﻨﻢ

در ﻧﺰدﯾﮏ ﭘﺎرک ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺳﺎدﯾﺮ » «Cadir Parkﻧﺰدﯾﮏ ﭘﻠﯽ روی ﺗﻨﮕﮥ ﺑﺴﻔﺮ ﮐﻪ درﯾﺎی ﻣﺮﻣﺮه و درﯾﺎی ﺳﯿﺎه

» «Black Seeرا ﺑﻬﻢ ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺗﻮ ّﻗﻒ ﮐﺮدﯾﻢ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻇﻬﺎر آﻗﺎی ﺻﺒﺎحاﻟﺪّﯾﻦ اﯾﻦ ﺗﻨﮕﻪ وﭘﺎﻧﺰده ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﻃﻮل
دارد و در ارﺗﻔﺎﻋﺎت آن ﻫﻤﻪ ﻧﻘﺎط دﯾﺪﻧﯽ و ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮد ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺠﺮأت ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم اروﭘﺎ ﻣﻨﻈﺮهای ﺑﻪ آن
زﯾﺒﺎﯾﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.

ﺣﻀﺮت آﻗﺎ دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺗﺎ دو ﭘﺎرﭼﻪ ﺳﻔﯿﺪ روی ﭼﻤﻦﻫﺎ ﭘﻬﻦ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﺎﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در آن ﻗﻠﻪ ﺳﺮﺳﺒﺰ و ﺧﺮم

ﻈﻢﻟﻪ اﻗﺘﺪا ﻧﻤﻮدﯾﻢ.
ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء را ﺑﻪ ﻣﻌ ّ

دراﯾﻨﺠﺎ ﺷﻌﺮی از ﻣﺮﺣﻮم ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﻘﻠﯽ ﺧﺎن ﻣﺘﺨﻠّﺺ ﺑﻪ وﺣﺪت ﯾﺎدم آﻣﺪﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﻣﻘﺼﺪ ﻣﻦ ﺧﻮاﺟﻪ ﻣﻮﻻی ﻣﻦ اﺳﺖ

ﺗﻮﺷﮥ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺗﻘﻮای ﻣﻦ اﺳﺖ

در ﻣﻨﺎﺟﺎﺗﻢ ﭼﻮ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺎ اﻟﻪ

ﺧﻠﻮت دل ﻃﻮر ﺳﯿﻨﺎی ﻣﻦ اﺳﺖ

ﺣﺴﻦ ﻟﯿﻠﯽ ﺟﺰ ﯾﮑﯽ ﻣﺠﻨﻮن ﻧﺪاﺷﺖ

ﻋﺎﻟﻤﯽ ﻣﺠﻨﻮن ﻟﯿﻼی ﻣﻦ اﺳﺖ

ﮐﻠﻤﯿﻨﯽ ﯾﺎ ﺣﻤﲑای ﻣﻦ اﺳﺖ

ﮔﺎﻫﮕﺎﻫﯽ اﯾﻦ رﮐﻮع و اﯾﻦ ﺳﺠﻮد

رﺷﺘﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ در ﭘﺎی ﻣﻦ اﺳﺖ

داﻣﻦ ﺗﺪﺑﲑ را دادم زدﺳﺖ
ﻧﺎم ﻧﯿﮑﺖ ذﮐﺮ ﺻﺒﺢ و ﺷﺎم ﻣﺎﺳﺖ
ره

ﺑﺨﻠﻮﺗﮕﺎه

وﺣﺪت

ﯾﺎد روﯾﺖ ذﮐﺮ ﺷﺒﻬﺎی ﻣﻦ اﺳﺖ
وﺣﺪت ﻓﻮق ﮔﻤﺎن ﺟﺎی ﻣﻦ اﺳﺖ

ﯾﺎﻓﺘﻢ

۱٦۹

ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻄﺮف ﻗﻮﻧﯿﻪ
»ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ  ۱۰اردﯾﺒﻬﺸﺖ «۱۳۴۹
اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﺑﻤﻘﺼﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ از ﻣﻌﻨﻮّﯾﺖ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ اﺷﻌﺎری از ﻣﻮﻻﻧﺎ را زﯾﻨﺖﺑﺨﺶ اﯾﻦ ﺻﻔﺤﺎت

ﻣﯽﻧﻤﺎﺋﯿﻢ.

ﮐﺎر دروﯾﺸﯽ ورای ﻓﻬﻢ ﺗﺴﺖ

ﺳﻮی دروﯾﺸﺎن ﺑﻤﻨﮕﺮ ﺳﺴﺖ ﺳﺴﺖ

زاﻧﮑﻪ دروﯾﺸﯽ ورای ﮐﺎرﻫﺎﺳﺖ

دﻣﺒﺪم از ﺣﻖ ﻣﺮ اﯾﺸﺎﻧﺮا ﻋﻄﺎﺳﺖ

ﻣﻠﮏ دروﯾﺸﺎن ورای ﻣﻠﮏ و ﻣﺎل

روزیﺋﯽ دارﻧﺪ ژرف از ذواﻟﺠﻼل

ﻋﺎدﻻن

ﮐﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﺳﺘﻤﮕﺮی ﺑﺮ ﺑﯿﺪﻻن

ﻓﻘﺮ ﻓﺨﺮی ﻧﺰ ﮔﺰاﻓﺴﺖ و ﻣﺠﺎز
ﺣﻘﺘﻌﺎﱃ

ﻋﺎدﻟﺴﺖ

و

ﺻﺪ ﻫﺰاران ﻋﺰّ ﭘﻨﻬﺎﻧﺴﺖ و ﻧﺎز

از ﻗﻨﺎﻋﺖ در دل ﻣﻦ ﻋﺎﻟﻤﯿﺴﺖ

ﺣﺎش اﻟﻠﱣﻪ ﻃﻤﻊ ﻣﻦ از ﺧﻠﻖ ﻧﯿﺴﺖ

ﭘﺲ از راز و ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺳﺤﺮ ﮔﺎﻫﯽ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ و ﻫﻤﺮاﻫﺎن و اﻧﺠﺎم ﻓﺮﯾﻀﻪ و ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن در راس ﺳﺎﻋﺖ  ۷ﺑﺎ
اﺗﻮﻣﺒﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﺻﺒﺎحاﻟﺪّﯾﻦ ﺗﻬﯿّﻪ ﻧﻤﻮد ﺑﻮد ﺑﻤﻘﺼﺪ ﻗﻮﻧﯿﻪ » «Konyaﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ.

از ﮐﻨﺎر ﺑﺴﻔﺮ و ﺟﻨﮕﻠﻬﺎی ﮐﺎج ﺳﺒﺰ و ﺧﺮم و از ﺟﻠﻮی ﻗﺼﺮ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ دﻟﻤﻪ ﺑﺎﻏﭽﻪ ۱۷۷ﮔﺬﺷﺘﯿﻢ .ﻣﺼﻄﻔﯽ ﮐﻤﺎ ﭘﺎﺷﺎ

رﻫﱪ ﻓﻘﯿﺪ ﺗﺮﮐﯿﻪ در اﯾﻦ ﻗﺼﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮده و ﭼﻮن ﻓﻮت او در ﺳﺎﻋﺖ  ۹ا ّﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺗﻤﺎم ﺳﺎﻋﺘﻬﺎ را ﺑﯿﺎد ﺑﻮد او
ﺳﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻪ ﻧﮕﺎﻫﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺿﻤﻨﺎً ﻣﻘﺪار ﭼﻨﺪ ﺗﻦ ﻃﻼ در اﯾﻦ ﻗﺼﺮ ﺑﻤﺼﺮف رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﮐﻨﺎر ﺗﻨﮕﻪ ﺑﺴﻔﺮ آﻣﺪﯾﻢ؛ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪّدی در آﻧﺠﺎ ﻟﻨﮕﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﻤﺎم ﻣﺎﺷﯿﻨﻬﺎی ﺑﺎری و ﺳﻮاری و ﻏﲑه در

ﻃﺒﻘﻪ اول ﮐﺸﺘﯽ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺷﻮروﻟﺖ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ داﺧﻞ ﮐﺸﺘﯽ ﺷﺪ و ﮐﺸﺘﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ آﺳﯿﺎﺋﯽ

ﺗﺮﮐﯿﻪ آﻣﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺴﺎﻓﺮت  ۳۵روزهٔ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ و ﻫﻤﺮاﻫﺎن در اروﭘﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ و وارد آﺳﯿﺎ ﺷﺪﯾﻢ.
ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺸﺘﯽ از ﻋﺮض ﺑﺴﻔﺮ ﭼﻬﺎرده دﻗﯿﻘﻪ ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ .از اول ﻫﺘﻞ ﺗﺎراﺑﯿﺎ »ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﺎ در اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل« ﺗﺎ اول
اﺳﮑﻠﻪ  ۱۸ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﺑﻮد .ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺰرگ وﯾﮑﺘﻮرﯾﺎ ﻫﻢ آﻧﺮوز از ﺗﻨﮕﻪ ﺑﺴﻔﺮ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﻧﻤﻮد .ﻗﺴﻤﺖ آﺳﯿﺎﺋﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ

ﻗﺴﻤﺖ اروﭘﺎﺋﯽ زﯾﺒﺎ ﺑﻮد وﱃ دارای ﺟﻨﮕﻠﻬﺎی ﮐﻤﱰی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺑﲔ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل و ﻗﻮﻧﯿﻪ ﺣﺪود  ۶۵۸ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪود  ۳۰ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﻗﺴﻤﺖ آﺳﯿﺎﺋﯽ آن اﺗﻮﺑﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪﮔﺮﻣﺎی ﻫﻮای اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل در روزﮔﺬﺷﺘﻪ  ۲۹درﺟﻪ ﺑﺎﻻی
ﺻﻔﺮ ﺑﻮد؛ اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ ﻫﻮا آﻓﺘﺎﺑﯽ و ﺧﻮب اﺳﺖ .در اﻏﻠﺐ راﻫﻬﺎ ﯾﮑﻄﺮف دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ و در ﻃﺮف دﯾﮕﺮ درﯾﺎی
ﻣﺮﻣﺮه ﻗﺮار داﺷﺖ .در ارﺗﻔﺎﻋﺎت و ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻣﺎ ،درﺧﺘﻬﺎی ﺟﻨﮕﻠﯽ ﮐﻮﺗﺎه و ﮔﻠﻬﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ
ﺧﻮدﻧﻤﺎﺋﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.

ﭼﻨﺪﮐﯿﻠﻮﻣﱰ در اﻃﺮاف ﺷﻬﺮ ازﻣﯿﺖ » «Izmitﮐﻪ در دو ﻃﺮف درﺧﺘﻬﺎی زﯾﺘﻮن و ﺑﺎﻏﻬﺎی ﻓﺮاوان ﻣﯿﻮه ﮐﻪ داﺧﻞ آن

ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﺪ و درﺗﻨﮕﮥ ازﻣﯿﺖ ﮐﻪ ﮐﻨﺎر درﯾﺎی ﻣﺮﻣﺮه ﻗﺮار دارد ﮐﺸﺘﯿﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﺮﮐﺖ
ﺑﻮدﻧﺪ .اﻃﺮاف ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ و ﺑﺎ ﺑﺎم ﺳﻔﺎﱃ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه.

ﺷﻬﺮ ازﻣﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ و دارای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﭼﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻮده و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻻﺳﺘﯿﮏ ﺳﺎزی ﮔﻮدﯾﲑ »Goog-

«Yearدر ﺟﺎده ﺧﺎرج از ﺷﻬﺮ ﻗﺮار داﺷﺖ.

ﻣﻘﺼﺪ زﯾﺎرت ﻣﺰار ﻣﻮﻟﻮی ﻋﻠﯿﻪاﻟﺮّﺣﻤﻪ ﺑﻮد .در ﺟﻠﻮی اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﮐﻪ آﻗﺎی آرﻣﺎن راﻧﻨﺪهٔ آن ﺑﻮد؛ ﺣﺎج آﻗﺎی ﻣﻠﮏ
Dolma Bahce palace
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ﺻﺎﻟﺤﯽ و در ردﯾﻒ ﻋﻘﺐ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ارواﺣﻨﺎ ﻓﺪا ،ﻧﮕﺎرﻧﺪه در وﺳﻂ و ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺣﺎج آﻗﺎی راﺳﺘﲔ
ﺑﻮدﻧﺪ.

در ﺣﺪود ﺻﺪﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﺟﻠﻮﺗﺮ؛ دﯾﮕﺮ اﺛﺮی از درﯾﺎ ﻧﺒﻮد.ﻓﻘﻂ ﺟﻨﮕﻠﻬﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﺮ ﺳﺒﺰ و ﺧﺮم وﺟﻮد داﺷﺖ .ﺑﻌﺪ ﺑﻪ

درﯾﺎﭼﻪ آرام وﮐﻢ ﻣﻮﺟﯽ ﺑﻨﺎم اﯾﺴﻨﯿﮏ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ دور ﺗﺎ دور آﻧﺮا ﻣﺰارع و ﺟﻨﮕﻠﻬﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺑﺎﻏﺎت ﻣﯿﻮه ﭘﺮﮔﻞ
اﺣﺎﻃﻪ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد.

ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ راه آﻧﮑﺎرا و ﻗﻮﻧﯿﻪ ﻣﺸﱰک ﺑﻮد ،وﱃ از اﯾﻨﺠﺎ از ﺟﺎده ﺑﯿﻠﺴﯿﮏ » «Bilecikﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .در اﯾﻦ ﺟﺎده ﻧﯿﺰ
اﺑﺘﺪا از دﺷﺖ ﻫﻤﻮار و ﻣﺰارع ﺧﺮّم و ﺑﻌﺪ از داﺧﻞ ﺟﻨﮕﻠﻬﺎی اﻧﺒﻮه ﺳﺮﺳﺒﺰ وﱃ درﺧﺘﺎن ﮐﻮﺗﺎه و ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ در
ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮدﯾﻢ.

ﺑﲔ اﯾﻦ درﺧﺘﺎن ﮐﻮﺗﺎه ،در دو ﻃﺮف ارﺗﻔﺎﻋﺎت ،درﺧﺘﺎن ﭘﺮﮔﻞ ﺑﺼﻮرت ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﺪ .در  ۲۵۳ﮐﯿﻠﻮﻣﱰی
ﺟﺎدّه ،در داﺧﻞ ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ ،ازﮐﻨﺎر رودﺧﺎﻧﮥ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ و ﺑﺎﺻﻔﺎ ﺑﻮد ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮدﯾﻢ.

ﺷﻌﺮی ﮐﻪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻓﯽاﻟﺒﺪﯾﻬﻪ ﺳﺮودﻧﺪ
ﺣﻀﺮت آﻗﺎ اﯾﻦ ﺷﻌﺮ را ﻓﯽاﻟﺒﺪﯾﻬﻪ ﺳﺮودﻧﺪ:

ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﻘﺶﺑﻨﺪی ﺑﻨﻤﻮده ﺳﺒﺰهﻫﺎ را

ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻇﺮ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﻨﮕﺮ ﺑﲔ ﺧﺪا را

ﺻﺪای ﺑﻠﺒﻼن ﺧﻮشاﻟﺤﺎن ،از ﻣﯿﺎن ﺑﺎﻏﺎت زﯾﺒﺎ و ﭘﺮﮔﻞ ﺑﮕﻮش ﻣﯽرﺳﯿﺪ .ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ:
ﺑﺪرﯾﺎ

درﯾﺎ

ﺑﻨﮕﺮم

ﺗﻪ

ﺑﻪ ﺻﺤﺮا ﺑﻨﮕﺮم ﺻﺤﺮا ﺗﻪ وﯾﻨﻢ

وﯾﻨﻢ

و اﯾﻦ ﺷﻌﺮ ﺑﺎﺑﺎ ﻃﺎﻫﺮ را ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ زﻣﺰﻣﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:
ﻏﻢ ﻋﺸﻘﺖ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﭘﺮورم ﮐﺮد

ﺑﻤﻮ ﮔﻔﺘﯽ ﺻﺒﻮری ﮐﻦ ﺻﺒﻮری

ﻫﻮای ﺑﺨﺖ ﺑﯽﺑﺎل و ﭘﺮم ﮐﺮد
ﺻﺒﻮری ﻃﺮﻓﻪ ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺮ ﺳﺮم ﮐﺮد

در  ۱۹۲ﮐﯿﻠﻮﻣﱰی اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ،در ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ،و در داﻣﻨﮥ ﮐﻮﻫﻬﺎ درﺧﺘﺎن ﮐﻮﺗﺎه ﺟﻨﮕﻠﯽ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺑﻮﺗﻪﻫﺎی
درﺧﺖ ﮐﺎج ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺳﺘﻪﻫﺎی ﮔﻞ درو دﺷﺖ وﮐﻮه را را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻗﺮﯾﻪ ﻋﺜﻤﺎنﱃ رﺳﯿﺪﯾﻢ.

در ﺷﺶ ﮐﯿﻠﻮﻣﱰی ﻋﺜﻤﺎنﱃ » «Osmanliدرﺧﺘﻬﺎی ﺳﻨﺠﺪ و ﺗﱪﯾﺰی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﯿﻼﻗﺎت اﯾﺮان ﻓﺮاوان دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ.

ﻋﺜﻤﺎنﱃ ﻗﺮﯾﮥ ﯾﯿﻼﻗﯽ اﺳﺖ .در ارﺗﻔﺎع ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ؛ از اﯾﻦ ﻗﺮﯾﻪ ،ﺟﺎده ﺑﺎ ﺷﯿﺐ ﻣﻼﯾﻢ ﺳﺮازﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮد.

از ﻋﺜﻤﺎن ﱃ ﺑﻪ ﻗﺮﯾﮥ ﺑﺎﯾﺮﮐﻮی و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻗﺮﯾﻪ وﯾﺰﯾﺮﻫﺎن » «Vizirhanرﻓﺘﯿﻢ .در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ آواز ﺑﻠﺒﻼن ﻣﺎ را از
درک ﺻﺤﺒﺖ ﮔﻞ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﻤﻮد.
ﺑﻠﺒﻼﻧﻪ

ﻧﻌﺮه

زن

ﺑﺮ

ﺗﺎ ﮐﻨﯽ ﻣﺸﻐﻮﻟﺸﺎن از ﺑﻮی ﮔﻞ

روی ﮔﻞ

در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ رﻫﺰن اﺳﺖ

ﭘﯿﺶ آن ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﮐﻮ ﺑﺲ روﺷﻦ اﺳﺖ
ﻣﻮﻟﻮی »ره«

ﺣﻀﺮﺗﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺣﺲّ دروﻧﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺨﻮد دارﻧﺪ.ﻣﺜﻼً ﮔﻨﺠﺸﮏ و ﺑﺎرا اﺣﺴﺎس
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﮔﺮد آن ﻣﺤﻞ ﻧﻤﯿﮕﺮدد وﱃ ﺑﻠﺒﻞ ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﮔﻠﻬﺎی ﻣﻌﻄﺮ و درﺧﺘﺎن ﺳﺮﺳﺒﺰ و ﺧﺮّم ﺑﺎﺷﺪ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﺪ و

ﺧﻮد را ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ«.
ﯽ ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ ﺑﻪ ﻗﺼﺒﻪ ﺑﻠﯿﺴﯿﮏ رﺳﯿﺪﯾﻢ .اﯾﻦ ﻗﺼﺒﻪ دارای ﺑﺎﻧﮏ ،ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎی ﻋﺮﯾﺾ ،ﭼﻤﻨﮑﺎری زﯾﺒﺎ در
ﺑﻌﺪ از ﻃ ّ
وﺳﻂ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ،دﺑﲑﺳﺘﺎن و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﭼﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

زﻧﻬﺎی آﻧﻬﺎ ﺣﺠﺎب ﮐﺎﻣﻞ اﺳﻼﻣﯽ داﺷﺘﻨﺪﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﺎرﻗﺪ ،ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻮی ﺳﺮﺷﺎﻧﺮا ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪه و ﻓﻘﻂ ﮔﺮدی ﺻﻮرت آﻧﻬﺎ
۱۷۱

ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد.

از اﯾﻨﺠﺎ ﺗﺎ ﻗﺮﯾﮥ ﺑﻮﺳﻮﯾﻮک » ۷۵ «Boasuyukﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻮد .ﺑﲔ اﯾﻦ دو ﻗﺮﯾﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺖ

ﮐﻪ در اﻃﺮاف آن درﺧﺘﺎن ﺑﯿﺪ و ﺗﱪﯾﺰی و ﻫﻤﭽﻨﲔ درﺧﺘﺎن ﺳﻨﺠﺪﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻋﻄﺮﮔﻬﺎﯾﺶ در ﻫﻮا ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه
ﺑﻮد.

ﺑﻮﺳﻮﯾﻮک ﻗﺼﺒﮥ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ و ﺗﺎ اﺳﮑﯽ ﺷﻬﺮ

۱۷۸

 ۴۲ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد .در دو ﻃﺮف اﯾﻦ ﺟﺎده و

ارﺗﻔﺎﻋﺎت آن ﻣﺎﻧﺪ ﯾﯿﻼﻗﺎت اﯾﺮان ﮔﻨﺪم ،ﺟﻮ و ﺳﺎﯾﺮ ﺣﺒﻮﺑﺎت ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﻋ ّﺪهای از زﻧﺎن ﻣﺸﻐﻮل وﺟﲔ ﺑﻮدﻧﺪ.

اﻃﺮاف اﺳﮑﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﺎ ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ زﯾﺎد ﺟﻨﮕﻞ ﻣﺼﻮﻋﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه .ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ﺷﻬﺮ زﯾﺒﺎی اﺳﮑﯽ ﺷﻬﺮ رﺳﯿﺪﯾﻢ.

دﯾﺪﯾﻢ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﺴﺮﻋﺖ ﻫﻤﺮاه ﯾﮏ ﻣﺮد ﺗﺮک ﺣﺮﮐﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ! ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﺸﺎن روان ﺷﺪﯾﻢ.

ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺳﺮ ﭘﻮﺷﯿﺪهای رﺳﯿﺪﯾﻢ .از ﭼﻨﺪ ﭘﻠﻪ ﭘﺎﺋﲔ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﺮدﻧﺪ ،ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﻗﺪم ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪی رﺳﯿﺪﯾﻢ
ﺑﻤﺴﺎﺣﺖ دو و ﻧﯿﻢ در ﺳﻪ ﻣﱰﮐﻪ ﮐﻔﺶﮐﻦ وﮐﻮﻟﺮ و ﭼﻦ ﻋﮑﺲ از ﺧﺎﻧﮥ ﺧﺪا در آن ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮد و ﯾﮑﯽ از ﻋﮑﺴﻬﺎی

ﮐﻌﺒﻪ ﺑﺎﻻی ﻣﺤﺮاب ﻧﺼﺐ ﮔﺮدﯾﺪه .ﺣﻀﺮت آﻗﺎ وارد ﺷﺪﻧﺪ و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻧﻤﺎزﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺎ ﻫﻢ اﻗﺘﺪا ﮐﺮدﯾﻢ .ﺳﻪ ﭼﻬﺎر

ﻧﻔﺮ ﻫﻢ آﻣﺪﻧﺪ و دﺳﺘﻪ ﺑﺴﺘﻪ و ﺑﺪون ﻣﻬﺮ ﻓﺮادا ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ .آری؛ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻤﺎز در ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪای
ﮐﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ،اﻋﻢ از ﺳﻮاره و ﭘﯿﺎده ،ﺣﻀﺮت اﯾﺸﺎن ﺟﺰ اﻧﺠﺎم ﻓﺮﯾﻀﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.

ﺳﺎﻋﺖ ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺑﻄﺮف ﺷﻬﺮ آﻓﯿﻮن ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .ﺗﺎﺑﻠﻮ راﻫﻨﻤﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺗﺎ اﺳﮑﯽ ﺷﻬﺮ را ۱۵۸
ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد.

از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ دﺷﺘﻬﺎ وﺳﯿﻊ و ﺳﺮﺳﺒﺰ وﱃ ﮐﻢ درﺧﺖ ﺑﻮد .از ﭼﻨﺪ دﻫﮑﺪه ﮔﺬﺷﺘﯿﻢ .اﻏﻠﺐ ﻣﺰارع ﺑﺪون آب وﮐﻪﻫﺎی
ﯾﯿﻼﻗﯽ ﺧﺸﮏ و ﺳﻨﮕﻼخ ﺑﻮد.

ﻻکﭘﺸﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺰرﮔﯽ از وﺳﻂ ﺟﺎدّه ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ راﻧﻨﺪه ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط از آن رد ﺷﺪ؛ ﻫﻢ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺗﻨﺪرو و ﻫﻢ
ﻻکﭘﺸﺖ ﮐﻨﺪرو ،ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﺴﻮی ﻣﻘﺼﺪ راه را ﺑﺴﻼﻣﺘﯽ اداﻣﻪ دادﻧﺪ.

در اﻃﺮاف دﺷﺘﻬﺎ و ﻣﺰارع دِﯾﻤﯽ درﺧﺘﺎن ﺑﯿﺪ و ﺑﺎﻏﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺣﺪاث ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻗﺼﺒﮥ ﺑﻠﻮادﯾﻦ رﺳﯿﺪﯾﻢ.

در ﺧﺎرج از اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ،ﺟﻨﮕﻞ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﮐﺎج ،ﻣﻨﺒﻊ آب ،ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎی ﺳﻨﮓﻓﺮش و ﻣﻐﺎزهﻫﺎ و ﭼﻨﺪ ﻣﺴﺠﺪ و ﺑﺮق و
ﻣﺠﺴﻤﻪ آﺗﺎﺗﻮرک اﺣﺪاث ﺷﺪه و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﯾﮏ ده ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.

در اﻣﺘﺪاد ﺟﺎدهّ ،درﺧﺘﺎن ﺑﯿﺪ ﺳﺮﺳﺒﺰ و ﺧﺮّم و ﻃﻮﻻﻧﯽ و دﺷﺘﻬﺎ و ﻣﺮاﺗﻊ آﺑﯽ و روﺑﺮوی آن ﮐﻮه ﺑﻠﻨﺪ و ﭘﺮﺑﺮف و

ﺑﺎﻏﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯿﻮه را ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺑﻪ ﻣﺤ ّ
ﻞ زﯾﺒﺎﺋﯽ ﺑﻨﺎم ﮐﯽ» «Cayرﺳﯿﺪﯾﻢ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﺎﺑﻠﻮ راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺎ

ﻗﻮﻧﯿﻪ » «Konyaرا  ۱۸۰ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد در ﺣﺪود  ۱۶۰ﮐﯿﻠﻮﻣﱰی ﻗﻮﻧﯿﻪ ،در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ،ﮐﻮﻫﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺮ

ﺑﺮف و ﺳﻤﺖ ﭼﭗ دﺷﺘﻬﺎی وﺳﯿﻊ ،ﻣﺰارع ﺳﺮﺳﺒﺰ و ﺧﺮّم؛ آﻧﭽﻨﺎن ﻧﻘّﺎش ازﱃ ﺑﺎ دﺳﺖ ﭘﺮ ﻗﺪرت ﺧﻮد ﻧﻘّﺎﺷﯽ ﮐﺮده

ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﻘﺎش زﺑﺮ دﺳﺘﯽ در ﻃﻮل ﮐﻠﯿّﻪ زﻣﺎﻧﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ آﻧﺮا ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻧﻬﺎ اﻇﻬﺎر وﺟﻮد ﮐﻨﺪ.

ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﺟﻠﻮ ﻣﯽرﻓﺘﯿﻢ ،در داﻣﻨﮥ ﮐﻮه ،دﻫﮑﺪهﻫﺎی آﺑﺎد و ﺧﺮم و ﺑﺎﻏﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﱃ ﺑﭽﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ،ﻗﻠﻪ ﮐﻮﻫﻬﺎ
ﭘﺮﺑﺮف ﺑﻌﺪ ﺳﻔﯿﺪ و ﺳﯿﺎه و ﻧﺰدﯾﮏ داﻣﻨﻪ ﺳﺮﺳﺒﺰ و ﭘﺮﮔﻞ و در ﭘﺎﺋﲔ داﻣﻨﻪ در ﮔﻮداﻟﻬﺎ ،درﯾﺎﭼﻪﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺣﺪاث

ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ درﯾﺎﭼﻪﻫﺎی اﺑﺮ » «Eberو آﻏﺸﺌﲑ » .«Aksehirدر  ۱۳۰ﮐﯿﻠﻮﻣﱰی ﻗﻮﻧﯿﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ آﻏﺸﺌﲑ
رﺳﯿﺪﯾﻢ .دﺧﱰﻫﺎ و ﭘﺴﺮﻫﺎ ﮐﻪ ﺣﺪود ﭼﻬﺎرده ﺳﺎل داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎﮐﻼﻫﻬﺎی ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﻋﺎزم ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .در اﻃﺮاف
اﯾﻦ ﺷﻬﺮﮐﻮﭼﮏ ﻫﻢ ﻣﺰارع و ﺑﺎﻏﺎت ﺳﺮ ﺳﺒﺰ و ﭘﺮﮔﻞ وﺟﻮد داﺷﺖ.

ﺑﻌﺪ از ﻗﺮﯾﮥ اﯾﻞﺟﲔ » «Ilgineﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮدﯾﻢ .در اﯾﻦ ﻗﺮﯾﮥ ﻣﺴﺠﺪی ﺑﺎ ﻣﻨﺎرهٔ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎﺋﯽ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ
»اﺳﮑﯽ ﺷﺌﲑ«

۱۷۲
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ﺣﻀﺮت آﻗﺎ از اﺳﺘﯿﻞ ۱۷۹ﻣﺴﺠﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ.

ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺮﯾﻪ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ،ﺣﺴﺐاﻻﻣﺮ اﺷﻌﺎر زﯾﺮ را از ﻣﻮﻟﻮی ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮاﻧﺪم:
ﺧﻮاﻧﺪ ﻣُﺰﱠ ّﻣﻞْ ﻧﺒﯽ را زﯾﻦ ﺳﺒﺐ

ﮐﻪ ﺑﺮونآ از ﮔﻠﯿﻢ ای ﺑﻮاﻟﻬﺮب

ﺳﺰ ﻣﮑﺶ اﻧﺪر ﮔﯿﻢ و رو ﻣﭙﻮش

ﮐﻪ ﺟﻬﺎن ﺟﺴﻤﯿﺴﺖ ﺳﺮﮔﺮدان ﺗﻮ ﻫﻮش

ﺑﺎش ﮐﺸﺘﯿﺒﺎن در اﯾﻦ ﺑﺤﺮ ﺻﻔﺎ

ﮐﻪ ﺗﻮ ﻧﻮح ﺛﺎﻧﺌﯽ ای ﻣﺼﻄﻔﲐ

ﺑﯽﭘﻨﺎﻫﺖ ﺷﲑ اﺳﲑ اَرْﻧَﺐْ اﺳﺖ

ﺑﯽﻓﺮوﻏﺖ روز روﺷﻦ ﻫﻢ ﺷﺐ اﺳﺖ

ﻫﻤﭽﻮ روحاﻟﻠّﻪ ﻣﮑﻦ ﺗﻨﻬﺎ روی

ﺧﻀﺮ وﻗﺘﯽ ،ﻏﻮث ﻫﺮ ﮐﺸﺘﯽ ﺗﻮﺋﯽ
ﻧﯽ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﯽ ﻗﺎﺋﺪ اﻋﻤﯽ ﺑﺮاه
ﻫﺮ ﮐﻪ او ﭼﻞ ﮔﺎم ﮐﻮری را ﮐِﺸﺪ

ﺻﺪ

۱۸۰

ﮔﺸﺖ

و

ﺛﻮاب

اﺟﺮ

آﻣﺮزﯾﺪه

ﯾﺎﺑﺪ

ﯾﺎﺑﺪ

و

ازاﻟٰﻪ

رﺷﺪ

ﺟﻮق ﮐﻮران را ﻗﻄﺎر اﻧﺪر ﻗﻄﺎر

ﺑﺲ ﺑﮑﺶ ﺗﻮ زﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﺑﯽﻗﺮار

ﻣﺎﺗﻢ

ﮐﺎر ﻫﺎدی اﯾﻦ ﺑﻮد ﺗﻮ ﻫﺎدﺋﯽ

آﺧﺮ

ﺷﺎدﺋﯽ

زﻣﺎﻧﺮا

اﯾﻦ ﺧﯿﺎل اﻧﺪﯾﺸﮕﺎن را ﺗﺎ ﯾﻘﲔ

ﻫﲔ روان ﮐﻦ ای اﻣﺎم اﻟﻤﺘّﻘﲔ

رﺳﺘﺨﯿﺰی ﺳﺎز ﭘﯿﺶ از رﺳﺘﺨﯿﺰ

ﭼﻮن ﺗﻮ اﺳﺮاﻓﯿﻞ وﻗﺘﯽ راﺳﺖﺧﯿﺰ

۱۸۱

ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻨﻤﺎ ﮐﻪ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻧَﮏْ ﻣﻨﻢ

ﻫﺮ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺪ ،ﮐﻮ ﻗﯿﺎﻣﺖ ای ﺻﻨﻢ

در  ۸۰ﮐﯿﻠﻮﻣﱰی ﻗﻮﻧﯿﻪ ﮔﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان و ﺑﺮهﻫﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﭼﺮا ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از ﻗﺼﯿﺒﻪای ﺑﻨﺎم ﮐﺎدنﻫﺎﻧﯽ
ﺟﻪ
» «Kadinhaniﮔﺬﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎً زﯾﺒﺎ ﺑﻮد ،ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﺎرهای زﯾﺒﺎ ﮐﻪ ﻧﻮک آﺑﯽرﻧﮓ آن ﺟﻠﺐ ﺗﻮ ّ

ﻣﯽﮐﺮد.
در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺶ ﺑﻪ ﻗﻮﻧﯿﻪ رﺳﯿﺪﯾﻢ .ﺑﻤﺤﺾ ورود ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ اﯾﻦ ﺷﻌﺮ را زﻣﺰﻣﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ
»ﺑﺎزﮔﻮ از ﻧﺠﺪ و از ﯾﺎران ﻧﺠﺪ

ﺗﺎ در و دﯾﻮار را آری ﺑﻮﺟﺪ«

ﺑﻘﯿﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از اﺷﻌﺎر ﺳﺮوده ﺷﺪه ﺗﻮﺳّﻂ ﻋﺎرف و داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻣﺸﻬﻮر ﺷﯿﺦ ﺑﻬﺎءاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤ ّﻤﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﯽ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺷﯿﺦ

ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﺸﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:

ّ
ﺣﯽ
ﻣﺮﺣﺒﺎ ای ﺑﻠﺒﻞ دﺳﺘﺎن

ﮐﺎﻣﺪی از ﺟﺎﻧﺐ ﺑﺴﺘﺎن ﺣﯽ

ﻣﺮﺣﺒﺎ ای ﭘﯿﮏ ﻓﺮّخ ﻓﺎل ﻣﺎ

ﻣﺮﺣﺒﺎ

ﻣﺮﺣﺒﺎ ای ﻋﻨﺪﻟﯿﺐ ﺧﻮش ﻧﻮا
ای ﻧﻮاﻫﺎی ﺗﻮ ﻧﺎرّ ﻣﺆﺻَﺪَه

ای

ﻓﺎرﻏﻢ ﮐﺮدی

۱۸۲

زد

ﺑﻬﺮ

ﻣﺎﯾﮥ

ﺑﻨﺪم

زﻗﯿﺪ

اﻗﺒﺎل

ﻫﺰار

ﻣﺎ

ﻣﺎ

ﺳﻮا

آﺗﺸﮑﺪه

ﺳﺒﺎ

ﻣﺮﺣﺒﺎ ای ﭘﯿﮏ ﺟﺎﻧﺎن ﻣﺮﺣﺒﺎ

ﺑﺎزﮔﻮ از ﻧﺠﺪ و از ﯾﺎران ﻧﺠﺪ

ﺗﺎ در و دﯾﻮار را آری ﺑﻮﺟﺪ

ﻣﺮﺣﺒﺎ

ای

ﻫﺪﻫﺪ

ﺷﻬﺮ

ﻗﻞ ،ﻓﻘﺪا ذﻫﺒﺖ ﻋﻦ ﻗﻠﺐ اﻟﺤﺰن

ﻣﺮﺣﺒﺎ ای ﻃﻮﻃﯽ ﺷﮑﺮ ﺷﮑﻦ

وارﻫﺎن دل از ﻏﻢ و ﺟﺎن از ﻋﻨﺎ

ﺑﺎزﮔﻮ از زﻣﺰم و ﺧﯿﻒ و ﻣﻨﺎ

»ﺳﺒﮏ ﻣﻌﻤﺎری«
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 -۱۸۰اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺒﻮی :ﻣﻦ ﻗﺎد ﻣﮑﻔﻮﻓﺎ ارﺑﻌﲔ ﺧﻄﻮه ﻏﻔﺮﻟﻪ ﻣﺎ ﺗﻘﺪّم ﻣﻦ ذﻧﺒﻪ و ﻣﺎ ﺗﺎّﺧﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﯿﺎﻣﱪ )ص( ﻓﺮﻣﻮد :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮐﻮری را
ﭼﻬﻞ ﮔﺎم ﺑﮑِﺸﺪ؛ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺷﻮد ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ و آﯾﻨﺪه او.

ﻖ ان ﺻﺪر ﻧﺸﲔ ﻣﺤﻔﻞ ﺟﻬﺎن ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮزخ ﺑﲔ اﻟﻮﺟﻮب و اﻻﻣﮑﺎن
 -۱۸۱ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮏ ﻣﻨﻢ؛ ﭼﻪ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻗﯿﺎم ﻋﻨﺪاﻟﻪ اﺳﺖ و اﯾﻨﻬﺎ در ﺣ ّ

ﺑﻨﺨﻮاﺗﻢّ ﻣﺤﻘّﻖ اﺳﺖ.

 -۱۸۲آﯾﮥ ﻣﺒﺎرﮐﮥ  ۲۰از ﺳﻮرﻫﺪ »اﻟﺒﻠﺪ« ﯾﻌﻨﯽ آﺗﺶ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺑﺴﺘﻪ

۱۷۳

ﺑﺎزﮔﻮ

ﺑﺎزﮔﻮ از ﻣﺴﮑﻦ و ﻣﺄوای ﻣﺎ
از

آن

زﺑﺎن

ﻧﮕﺎر

از

ﯾﺎر

ﺑﯽﭘﺮوای

ﻣﺎ

از ﭘﯽ ﺗﺴﮑﲔ دل ﺣﺮﻓﯽ ﺑﮕﻮ

ﺗﻨﺪﺧﻮ

ﮔﺎه ﺧﺸﻢ از ﻧﺎز و ﮔﺎﻫﯽ آﺷﺘﯽ

ﯾﺎد ا ّﯾﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ داﺷﺘﯽ

در ره ﻣﻬﺮ و وﻓﺎ ﻣﯿﺰد ﻗﺪم

ای ﺧﻮش آن دوران ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ازﮐﺮم

ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﺰار ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺟﻼلاﻟﺪّﯾﻦ ﻣﺤﻤّﺪ ﺑﻠﺨﯽ
در داﺧﻞ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻗﺪﯾﻤﯽ درﺧﺘﺎن ﻏﺮق در ﮔﻞ ﺑﻮدﻧﺪ .در اواﯾﻞ ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﻧﻮﺳﺎز و ﻣﺪرن اﺣﺪاث ﺷﺪه
ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﭘﺮﺟﻤﻌﯿّﺖ ﻫﻤﻪﮔﻮﻧﻪ وﺳﺎﺋﻂ ﻧﻘﻠﯿّﻪ در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮدﻧﺪ.

اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﺷﺎﻫﲔ رﻓﺘﯿﻢ .ﭼﻮن ﺻﺤﻦ ﻣﻄّﻬﺮ ﺑﺼﻮرت ﻣﻮزه در آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﻧﻤﺎز را در اﻃﺎق ﺷﻤﺎره  ۴۳اﯾﻦ ﻫﺘﻞ

ﺧﻮاﻧﺪه و ﻣﺠﻠﺲ ﻓﻘﺮی ﻫﻢ در ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ .ﻓﺎﺗﺤﻪ اول وﻣﻨﺎﺟﺎت و ﻓﺎﺗﺤﻪ ﺧﺘﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻮﺳﻠﮥ ﻧﮕﺎرﻧﺪه
ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ؛ آﻧﮕﺎه در ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﻪ ﺣﺮم ﻣﻄّﻬﺮ ﻣﻮﻻﻧﺎ رﻓﺘﯿﻢ .ﺑﻌﺪ از زﯾﺎرت؛ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎ و ﺟﺒﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﻣﻮﻻﻧﺎ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻗﺮآﻧﻬﺎ وﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﺧﻄّﯽ ﻧﻔﯿﺲ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﻮی ﻣﺒﺎرک ﻣﺤﺎﺳﻦ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل
اﮐﺮم )ص( ﮐﻪ داﺧﻞ ﺟﻌﺒﻪای ﻧﮕﺎﻫﺪاری ﺷﺪه ﺑﻮد زﯾﺎرت ﮐﺮدﯾﻢ.

ﻀﻠﯽ و آﻗﺎﯾﺎن ﮐﻮﺛﺮ و دﮐﱰ ﺳﯿﻒ ﺑﻪ ﺣﺮم ﻣﺒﺎرک ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺷﺮﻓﯿﺎب و اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ
در اﯾﻨﻮﻗﺖ آﻗﺎی ﻣﺤﻤﻮد ﺗﻔ ّ
اﻣﺸﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻤﺎع و ذﮐﺮ اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻠﯽ ﮐﻪ دراﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﯿﻢ و اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ آﻗﺎی ﺗﻔﻀّﻠﯽ ﺑﻪ آن
ﻣﺤﻞ رﻓﺘﯿﻢ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮوع ﺷﺪ:

ﻣﺨﺘﺼﺮی از ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻣﺠﻠﺲ ﺳَﻤﺎع
ﻋﻮﯾﻦ در ﺻﻨﺪﻟﯿﻬﺎی ﺗﻌﺒﯿﻪ
ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن در ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻦ زﯾﺒﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت ﺳﺎﻟﻦ ﺳﺨﲊاﻧﯽ و ﯾﺎ ﺗﺄﺗﺮ ﺑﻮد ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ؛ ﻣﺪ ّ
ﺷﺪه ﻧﻈﲑ آﻣﻔﯽﺗﺎﺗﺮ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ.
اﺑﺘﺪا دﺳﺘﻪ ارﮐﺴﱰ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺎ ﻧﯽﻫﺎ ،ﻗﺮهﻧﯽﻫﺎ و آﻻت ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﺘﻌﺪّد دﯾﮕﺮ وارد ﺳﺎﻟﻦ ﺷﺪﻧﺪ ﭘﺲ از آن ﻓﻘﺮای اﯾﻦ
ﺳﻠﺴﻠﻪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﭘﲑاﻫﻦﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ و ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮﺗﻦ داﺷﺘﻨﺪ ،واردﺷﺪﻧﺪ.

ﭘﲑ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺑﺎ ﮐﻼه و ﻟﺒﺎس ﻣﺨﺼﻮص وارد ﺷﺪ؛ ﻫﻤﮕﺎن اﺣﱰام و ﺗﻌﻈﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﲑ روی ﭘﻮﺳﺖ ﺗﺨﺖ آﺑﯽ رﻧﮕﯽ
در وﺳﻂ ﻧﺸﺴﺖ.

رﻫﱪ ﻧﻮازﻧﺪﮔﺎن ،ﻧﯽﺑﺮ ﻟﺐ ﻣﯽﻧﻬﺪ ،در ﻧﯽ ﻣﯽدﻣﺪ و ﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮕﯽ آﺗﺸﲔ ﺑﺎ ﺳﯿﻨﻪای ﺷﺮﺣﻪ ﺷﺮﺣﻪ از ﻓﺮاق ،از

ﺟﺪاﺋﯿﻬﺎ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺷﺮح درد اﺷﺘﯿﺎق ﺑﺎز ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .ﺑﺘﺪرﯾﺞ دف ﻧﻮاز و رﺑﺎبﻧﻮاز و ﺗﻨﺒﻮرﻧﻮاز و ﻫﻢ ﻧﯽﻧﻮاز
را ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺻﺪای ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﻬﯿﺞﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.

دروﯾﺶ ﺳﻤﺎع ﮐﻨﻨﺪه ﻫﻨﮕﺎم ﭼﺮخزدن ﮐﻒ دﺳﺖ راﺳﺘﺶ ﺑﺎز ﺑﻪ ﺳﻮی آﺳﻤﺎن اﺳﺖ وﮐﻒ دﺳﺖ ﭼﭗ او ﺑﻪ ﺳﻮی

زﻣﲔ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪاﯾﺴﺖ از ﭘﺬﯾﺮا ﺑﻮدن او ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻌﻤﺎت اﻟﻬﯽ و ﻧﺜﺎر آن ﻧﻌﻤﺎت ﺑﺮﮐﺎﺋﻨﺎت.
ﺷﯿﺦ اﺟﻞ ﺳﻌﺪی ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺮﺣﻤﻪ ﭼﻨﲔ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ:

ﭼﺮا ﺑﺮ ﻓﺸﺎﻧﻨﺪ در رﻗﺺ دﺳﺖ

ﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻮرﯾﺪه ﺣﺎﻻن ﻣﺴﺖ

ﻓﺸﺎﻧﺪ

ﮔﺸﺎﯾﺪ دری ﺑﺮ ﺧﻮد از واردات

ﺳﺮ

دﺳﺖ

ﺑﺮ ﮐﺎﯾﻨﺎت

ﺑﲔ ﻣﻮﻟﻮ ّﯾﻪ ،ﺳَﻤﺎع وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻋﺸﻖ و ﺟﺬﺑﻪ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﻣﻮﻟﻮی ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ،ﺳﻤﺎع ﮐﺮدن ﻣﯽداﻧﺪ.
ﺗﻤﺮﯾﻦﮐﺮدن و ﻓﺮاﮔﲑی ﺳﻤﺎع را »ﺳﻤﺎع ﮐﺮدن« ﮔﻮﯾﻨﺪ و آن ﻣﻮﻟﻮی ﮐﻪ ﺳﻤﺎع را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ »ﺳﻤﺎعزن«

۱۷٤

ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺳَﻤﺎع »ﺑﻪ ﻓﺘﺢ ﺳﲔ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺷﻨﻮاﺋﯽ و ﻫﺮ آوازی ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪن آن ﺧﻮش ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و آن در
اﺻﻄﻼح ﺻﻮﻓﯿﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺬﺑﻪ و اﺷﺮاق و از ﺧﻮﯾﺶ ﺑﲑون رﻓﱳ و ﻓﻨﺎ و اﻣﺮ ﻏﲑ ارادی اﺳﺖ ﮐﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﻋﺎرف

ﺗﺄﺛﲑی در ﻇﻬﻮر آن ﻧﺪارد.

ﺳﻤﺎع ﺣﺎﻟﺘﯽ در ﻗﻠﺐ و دل اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪﮐﻪ وﺟﺪ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻮﻻﻧﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﭼﻨﲔ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
ﺳﺮﻧﺎ

ﻧﺎﻟﮥ

و

ﺗﻬﺪﯾﺪ

ﻞ
دُﻫُ ْ

ﭘﺲ ﺣﮑﯿﻤﺎن ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ اﯾﻦ ﻟﺤﻨﻬﺎ

ﭼﯿﺰﮐﯽ

۱۸۳

از

ﻗ ّﻮﺗﯽ

ﺑﻠﮑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮدد از ﺑﺎﻧﮓ ﺻﻔﲑ

ﺿﻤﲑ

آﻧﭽﻨﺎﻧﮑﻪ

آﺗﺶ ﻋﺸﻖ از ﻧﻮاﻫﺎ ﮔﺸﺖ ﺗﯿﺰ
ﺑﺮاﮔﺎه ﻣﻮﻻﻧﺎ
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ﺑﮕﺮﻓﺘﯿﻢ

ﮐﻪ در او ﺑﺎﺷﺪ ﺧﯿﺎل اﺟﺘﻤﺎع

ﭘﺲ ﻏﺬای ﻋﺎﺷﻘﺎن اﻣﺪ ﺳﻤﺎع
ﮔﲑد

دوار

ﭼﺮخ

ﻣﺎ

ﻣﯽﺳﺮاﯾﻨﺪش ﺑﻪ ﺗﻨﺒﻮر و ﺑﻪ ﺣﻠﻖ

ﺑﺎﻧﮓ ﮔﺮدﺷﻬﺎی ﭼﺮﺧﺴﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻠﻖ
ﺧﯿﺎﻻت

ﻣﺎﻧﺪ

ﺑﺪان

ﻞ
ﻧﺎﻗﻮر ﮐ ّ

آﺗﺶ

آن

ﺟﻮز

رﯾﺰ

ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﱃ ،ﺑﻠﻨﺪ ،وﺳﯿﻊ و از ﭼﻨﺪ رواق ﺗﻮ در ﺗﻮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺳﻤﺎع ﺧﺎﻧﻪ

اﺳﺖ .در رواق ﻣﺤﻞ ﻣﺬﮐﻮر اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ:

زﯾﺮا ﭼﻮ ﺗﻬﯽ اﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﺎﻟﮥ زار

در وﻗﺖ ﺳﻤﺎع ﻣﻌﺪه را ﺧﺎﱃ دار

ﺧﺎﱃ ﻣﺎﻧﯽ زدﻟﱪ و دﺳﺖ و ﮐﻨﺎر

ﭼﻮن ﭘﺮ ﮐﺮدی ﺷﮑﻢ زﻟﻮٍ ﺑﺴﯿﺎر

در ﺑﺎﻻی ﺣﺮم ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺑﺨﻂ ﺧﻮش ﻧﺴﺘﻌﻠﯿﻖ ﺑﺮ روی ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه:
»ﯾﺎ ﺣﻀﺮت ﻣﻮﻻﻧﺎ« .ﺳﭙﺲ در ﻣﺪﺧﻞ رواﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﺤﺮم وارد ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ ﺑﯿﺖ را ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ:

ﻫﺮ ﮐﻪ ﻧﺎﻗﺺ آﻣﺪ اﯾﻨﺠﺎ ﺷﺪ ﺗﻤﺎم

ﮐﻌﺒﺔ اﻟﻌّﺸﺎق آﻣﺪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم

در ﻫﻤﺎن اﯾﻮان؛ ﺑﺮ دری ﭼﻮﺑﯽ و ﻣﻨﺒّﺖﮐﺎری ﺷﺪه ﮐﻪ ﺧﻮد از آﺛﺎر ﻫﲊی ﻗﺪﯾﻢ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت آﻣﺪه اﺳﺖ:
»اﻟﺪّﻋﺎء ﺳﻼحاﻟﻤﺆﻣﻦ -اﻟﺼّﻠﻮة ﻧﻮراﻟﻤﺆﻣﻦ«.

در ﻣﻘﱪهٔ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺻﻮرت ﻗﱪ  ۶۵ﺗﻦ از ﺑﺰرﮔﺎن ﺻﻮﻓﯿﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً از ﮐﺴﺎن و اﺻﺤﺎب وﻣﺮﯾﺪان وی و

ﭘﺪرش ﺑﻬﺎءاﻟﺪﯾﻦ وﻟﺪ و ﭘﺴﺮش ﺳﻠﻄﺎن وﻟﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
از ﻣﯿﺎن ﻗﺒﻮر  ۴۸ﻗﱪ ﻫﻨﻮز ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﺎﻧﺪه .در دﯾﻮار ﻣﺮﻗﺪ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺑﺨﻂ ﺧﻮش اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت را ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ» ،ﯾﺎ ﺣﻀﺮت
ﻣِﻨْﻼ و ﻣﻮﻻی ﺑﯽﻫﻤﺘﺎ« در ﮔﺮداﮔﺮد زﯾﺮ ﮔﻨﺒﺪ رواق ﺳﻤﺎع ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺎم ﭼﻬﺎرﺗﻦ از ﻋﺮﻓﺎی ﻧﺎﻣﯽ۱ :ـ ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ

ﺗﱪﯾﺰی ۲ـ ﺣﺴﺎماﻟﺪﯾﻦ ﭼَﻠَﺒﯽ۳ ،ـ ﻣﻮﻻﻧﺎ ۴ـ ﺳﻠﻄﺎن وﻟﺪ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .و درﮐﻨﺎر ﻧﺎم ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﺸﺎن ﻧﺎم ﺳﻪ ﺗﻦ از
اﺋ ّﻤﻪ ﺷﯿﻌﻪ اﻣﺎﻣﯿّﻪ اﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮ ّﯾﻪ را ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ »ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً دوازده اﻣﺎم ﻣﯽﺷﻮد«

ﮐﺴﯽ داﻧﺪﮐﻪ او را ،ﺟﺎن ﺟﺎن اﺳﺖ

ﺳﻤﺎع آرام ﺟﺎن زﻧﺪﮔﺎن اﺳﺖ

ﻫﻤﯽﮔﺮدﻧﺪ و ﮐﻌﺒﻪ در ﻣﯿﺎن اﺳﺖ

ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻋﺎرﻓﯽ ﮐﺎﻧﺪر ﺳﻤﺎع اﺳﺖ

در ﮐﻨﺎر رواق ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻇﺮف ﺑﺰرگ ﻣﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﱳ آب ﺑﺎران ﻧﯿﺴﺎن »ﻣﺎه دوّم ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر« ﺑﮑﺎر ﻣﯽرﻓﺘﻪ ﻗﺮار

دارد .در رواﻗﻬﺎی ﻣﺮﻗﺪ ﻣﻮﻻﻧﺎ؛ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄّﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺜﻨﻮی ،ﮐﺘﺐ ﻋﺮﻓﺎ ،اﻟﺒﺴﻪ ،ﺗﱪزﯾﻦ ،دﺳﺘﺎر و ﺟﺎﻣﻪﻫﺎی
ﻣﻮﻻﻧﺎ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.

در ﭘﺸﺖ رواقّ ﻣﻄﺒﺦ ﻣﻮﻻﻧﺎ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻌﺮ ﺗﺮﮐﯽ را ﺑﺮ دﯾﻮار آن ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ:
ﻋﺸﻘﻠﻪ ﮔَﻞ ﺧﺪﻣﺖ اﯾﻠﻪ ،ﯾﺎر ﻧﻮراﯾﺴﺘﻮن ﺳَﻨﻪ

ﻣﻄﺒﺦ ،ﻣِﻨﻼده ،ﻃﺒﺦ اﯾﻠﻪ وﺟﻮدﯾﻦ و ارﻧﲔ

 -۱۸۳ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻓﯿﺜﺎﻏﻮرس ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﺻﺪای اﺻﻄﮑﺎک اﻓﻼک را ﺷﻨﯿﺪم و از آن ﻋﻠﻢ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ را ﻧﻮﺷﺘﻢ.

 -۱۸٤ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯽ ﻣﻮﻻﻧﺎ را »ﻣِﻨْﻼ« ﯾﺎ » «Mevlanaﮔﻮﯾﻨﺪ.

۱۷٥

ﯾﻌﻨﯽ  :در ﻣﻄﺒﺦ ﻣﻮﻻﻧﺎ وﺟﻮد ﺧﻮدت را ﺑﭙﺰ و ﺑﯿﺎ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻦ ﺗﺎ ﯾﺎر ﺗﺮا ﻧﻮراﻧﯽ ﺳﺎزد.

ﺗﺎره ﻧﱪد ﻏﺮﯾﺐ اﻻّ ﺑﺮ ﺗﻮ

درﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ اﻻّ در ﺗﻮ

ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﻣﻪ و ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﭼﺎﮐﺮ ﺗﻮ

ای در ﮐﺮم و ﻋﺰت و ﻧﻮر اﻓﺸﺎﻧﯽ

در ﮐﺘﯿﺒﮥ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎﻻی ﺻﻨﺪوﻗﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ در آراﻣﮕﺎه آن ﺣﻀﺮت اﯾﻦ اﺷﻌﺎر ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﻪ روز ﻣﺮگ ﭼﻮ ﺗﺎﺑﻮت ﻣﻦ روان ﺑﺎﺷﺪ

ﮔﻤﺎن ﻣﱪ ﮐﻪ ﻣﺮا درد اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﺑﺎﺷﺪ

ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣِﮕِﺮْی و ﻣﮕﻮ درﯾﻎ ،درﯾﻎ

ﺑﻪ دام دﯾﻮ در اﻓﺘﯽ درﯾﻎ آن ﺑﺎﺷﺪ

ﻣﺮا وﺻﺎل ﻣﻼﻗﺎت آن زﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ

ﺟﻨﺎزهام ﭼﻮن ﺑﺪﯾﺪی ﻣﮕﻮ :ﻓﺮاق ﻓﺮاق

ﻣﺮا ﺑﻪ ﮔﻮر ﺳﭙﺎری ﻣﮕﻮ :وداع وداع

ﮐﻪ ﮔﻮر ﭘﺮدهٔ ﺟﻤﻌﯿّﺖ ﺟﻨﺎن ﺑﺎﺷﺪ

ﻓﺮو ﺷﺪن ﭼﻮن ﺑﺪﯾﺪی ،ﺑﺮ آﻣﺪن ﺑﻨﮕﺮ

ﻏﺮوب ﺷﻤﺲ و ﻗﻤﺮ را ﭼﺮا زﯾﺎن ﺑﺎﺷﺪ

ﮐﺪام دﻟﻮ ﻓﺮو رﻓﺖ و ﭘﺮ ﺑﺮون ﻧﺎﻣﺪ

زﭼﻪ ،ﯾﻮﺳﻒ ﺟﺎن را ﭼﺮا زﯾﺎن ﺑﺎﺷﺪ

ﻟﺤﺪ ﭼﻮ ﺣﺒﺲ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺧﻼص ﺟﺎن ﺑﺎﺷﺪ

ﺗﺮا ﻏﺮوب ﻧﻤﺎﯾﺪ وﱃ ﺷﺮوق ﺑﻮد

دﻫﺎن ﭼﻮ ﺑﺴﺘﯽ ازاﯾﻦ ﺳﻮی آﻧﻄﺮف ﺑﮕﺸﺎ
و در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﺋﲔ اﯾﻦ ﻏﺰل ﺣﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ
زﺧﺎک

»ازﮐﻠﯿﺎت ﺷﻤﺲ«
ﺑﺮآﯾﺪ

از آن ﮔﺮﻧﺎن ﭘﺰی ﻣﺴﺘﯽ ﻓﺰاﯾﺪ

اﮔﺮ ﺑﺮ ﮔﻮر ﻣﻦ آﺋﯽ زﯾﺎرت

ﺗﺮا ﺧﺮ ﭘﺸﺘﻪام رﻗﺴﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ

ﺧﻤﲑ

و

ﻣﻦ

اﮔﺮ ﮔﻨﺪم

ﮐﻪ ﻫﺎﯾﻬﻮی ﺗﻮ در ﺟ ّﻮ ﻻ ﻣﮑﺎن ﺑﺎﺷﺪ

ﻧﺎﻧﻮا

ﺗﻨﻮرش

دﯾﻮاﻧﻪ ﮔﺮدد

ﻣﯿﺎ ﺑﯽدف ﺑﻪ ﮔﻮر ﻣﻦ ﺑﺮادر

ﻣﺴﺘﺎﻧﻪ

ﺑﯿﺖ

ﺳﺮاﯾﺪ

ﮐﻪ در ﺑﺰم ﺧﺪا ﻏﻤﮕﲔ ﻧﺸﺎﯾﺪ
دﻫﺎن

زﻧﺦ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﻪ و در ﮔﻮر رﻓﺘﻪ

ﺧﺮاﺑﺎﺗﯽ

ﺑﺪری زان ﮐﻔﻦ ﺑﺮ ﺳﯿﻨﻪ ﺑﻨﺪی

اﻓﯿﻮن

دﻟﺪار

آن

در

زﺟﺎﻧﺖ

ﺑﺎﯾﺪ
ﮔﺸﺎﯾﺪ

زﻫﺮ ﺳﻮ ﺑﺎﻧﮓ ﭼﻨﮓ ﭼﻨﮓ ﻣﺴﺘﺎن

زﻫﺮ ﮐﺎری ﺑﻼ ﺑﺪ ﮐﺎر زاﯾﺪ

ﻣﺮا ﺧﺎک از ﻣﯽ ﻋﺸﻖ آﻓﺮﯾﺪﺳﺖ

ﻫﻤﺎن ﻋﺸﻘﻢ اﮔﺮ ﻣﺮﮔﻢ ﺑﺴﺎﯾﺪ

ﺑﻪ ﺑﱪج روح ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ ﺗﱪﯾﺰ

ﻧﭙﺎﯾﺪ

ﺑﮕﻮ از ﻣﻦ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﺴﺘﯽ ﭼﻪ زاﯾﺪ

ﻣﻨﻢ ﻣﺴﺘﯽ و اﺻﻞ ﻣﻦ ﻣﯽ ﻋﺸﻖ

ﺑﭙّﺮد

روح

ﯾﮑﺪم

ﻣﻦ

ﺑﺎ ﺗﺸﺮﯾﻒﻓﺮﻣﺎﺋﯽ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﺮ ﻣﺰار ﻣﻮﻻﻧﺎ ،زﺑﺎن ﺣﺎل آن ﻋﺎرف ﻋﺎﻟﯿﻤﻘﺪار ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻌﺮ ﻣﱰ ّﻧﻢ اﺳﺖ:

ﻧﻪ ﻋﺠﺐ دارم اﮔﺮ زﻧﺪه ﮐﻨﺪ ﻋﻈﻢ رﻣﯿﻢ

ﺑﻮی ﻣﺤﺒﻮب ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﺎک اﺣﺒّﻬﺎ ﮔﺬرد

ﻫﻤﺮاه ﻧﺴﯿﻢ ﺑﻬﺎری ،در آن ﻓﻀﺎی ﻻﻫﻮﺗﯽ و در ﺧﺪوت ﭘﲑ ﺑﺰرﮔﻮار ﺑﺮ ﻧﻮراﻧﯿﺖ ﻗﻠﺐ ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﻣﯽاﻓﺰود؛ ﭼﻨﲔ
ﺼﻮر ﻣﯽﺷﺪ :آن ﻋﺎرف ﻋﻈﲔاﻟﺸﺄن ،ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ روﻣﯽ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺷﻤﺲ ﺗﱪﯾﺰی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺗﺎﺑﺎن
ﺗ ّ
ﻧﺼﻒاﻟﻨّﻬﺎر در ﻫﻤﮥ وﺟﻮدش ﺗﺠ ّﻠﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻏﺰﻟّﯿﺎت ﺷﻤﺲ را زﻣﺰﻣﻪ ﻧﻤﻮده ﻫﻢﻧﻮا ﺑﺎ ﺑﻠﺒﻼن ﺷﯿﺪا و

ﺑﯿﺪل در آن ﺑﯿﺎﺑﺎن وﺳﯿﻊ ،ﻣﻬﻤﺎن ﻋﺎﻟﯿﻘﺪر ﺷﻤﺲ ﺗﱪﯾﺰ زﻣﺎﻧﺮا ﺑﺪرﻗﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻫﻢ ﻧﻮا ﺑﺎ ﻧِﯽ اﯾﻦ اﺑﯿﺎت ﺑﮕﻮش
ﺟﺎن ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ:

ﺑﺸﻨﻮ از ﻧﯽ ﭼﻮن ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

از

ﺟﺪاﺋﯽﻫﺎ

ﺳﯿﻨﻪ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺮﺣﻪ ﺷﺮﺣﻪ از ﻓﺮاق

ﺗﺎ

ﺑﮕﻮﯾﻢ

ﮐﺰ

ﻧﯿﺴﺘﺎن

ﺗﺎ

ﻣﺮا

ﺑﱪﯾﺪهاﻧﺪ

ﺷﮑﺎﯾﺖ

ﻣﯽﮐﻨﺪ

درد

اﺷﺘﯿﺎق

در ﻧﻔﲑم ﻣﺮد و زن ﻧﺎﻟﯿﺪهاﻧﺪ
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ﺷﺮح

ﺑﺎزﺟﻮﯾﺪ

ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻮ دور ﻣﺎﻧﺪ از اﺻﻞ ﺧﻮﯾﺶ

وﺻﻞ

روزﮔﺎر

ﺧﻮﯾﺶ

ﺟﻔﺖ ﺑﺪﺣﺎﻻن و ﺧﻮﺷﺤﺎﻻن ﺷﺪم

ﻣﻦ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﻤﻌﯿّﺘﯽ ﻧﺎﻻن ﺷﺪم

از دورن ﻣﻦ ﻧﺠﺴﺖ اﺳﺮار ﻣﻦ

ﻫﺮ ﮐﺴﯽ از ﻇﻦ ﺧﻮد ﺷﺪ ﯾﺎر ﻣﻦ

ﻟﯿﮏ ﭼﺸﻢ و ﮔﻮش را آن ﻧﻮر ﻧﯿﺴﺖ

ﺳﺮ ﻣﻦ از ﻧﺎﻟﮥ ﻣﻦ دور ﻧﯿﺴﺖ

ﺗﻦ ز ﺟﺎن و ﺟﺎن ز ﺗﻦ ﻣﺴﺘﻮر ﻧﯿﺴﺖ

ﻟﯿﮏ ﮐﺲ را دﯾﺪ ﺟﺎن دﺳﺘﻮر ﻧﯿﺴﺖ

آﺗﺶ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ ﮐﺎﻧﺪر ﻧﯽ ﻓﺘﺎد

ﺟﻮﺷﺶ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ ﮐﺎﻧﺪر ﻣﯽ ﻓﺘﺎد

آﺗﺶ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮓ ﻧﺎی و ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎد

ﻫﺮ ﮐﻪ اﯾﻦ آﺗﺶ ﻧﺪارد ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎد

ﻧﯽ ﺣﺮﯾﻒ ﻫﺮ ﮐﻪ از ﯾﺎری ﺑﺮﯾﺪ

ﭘﺮدهﻫﺎﯾﺶ

ﻫﻤﭽﻮ ﻧﯽ زﻫﺮی و ﺗﺮﯾﺎﻗﯽ ﮐﻪ دﯾﺪ

ﻧﯽ

ﺣﺪﯾﺚ

راه

ﭘﺮﺧﻮن

ﭘﺮدهﻫﺎی

درﯾﺪ

ﻣﺎ

ﻫﻤﭽﻮ ﻧﯽ دﻣﺴﺎز و ﻣﺸﺘﺎﻗﯽ ﮐﻪ دﯾﺪ

ﻣﯽﮐﻨﺪ

ﻋﺸﻖ

ﻗﺼﻪﻫﺎی

ﻣﺠﻨﻮن

ﻣﯽﮐﻨﺪ

ﯾﮏ دﻫﺎن ﭘﻨﻬﺎن اﺳﺖ در ﻟﺒﻬﺎی وی

دو دﻫﺎن دارﯾﻢ ﮔﻮﯾﺎ ﻫﻤﭽﻮ ﻧﯽ

ﻫﺎی و ﻫﻮﺋﯽ در ﻓﮑﻨﺪه در ﺳﻤﺎ

ﯾﮏ دﻫﺎن ﻧﺎﻻن ﺷﺪه ﺳﻮی ﺷﻤﺎ

ﮐﺎﯾﻦ ﻓﻐﺎن اﯾﻦ ﺳﺮی ﻫﻢ زان ﺳﺮاﺳﺖ

ﻟﯿﮏ داﻧﺪ ﻫﺮ ﮐﻪ او را ﻣﻨﻈﺮ اﺳﺖ

دﻣﺪﻣﻪ اﯾﻦ ﻧﺎی از دﻣﻬﺎی اوﺳﺖ

ﻫﺎی و ﻫﻮی روح از ﻫﯿﻬﺎی اوﺳﺖ

را

ﺛﻤﺮ

ﻧﯽ ﺟﻬﺎﻧﺮا ﭘﺮ ﻧﮑﺮدی از ﺷﮑﺮ

ﺑﯿﮕﺎه

ﺷﺪ

ﻣﺤﺮم اﯾﻦ ﻫﻮش ﺟﺰ ﺑﯽ ﻫﻮش ﻧﯿﺴﺖ

ﮔﺮ
در

ﻧﺒﻮدی
ﻏﻢ

ﻣﺎ

ﻧﺎﻟﮥ

ﻧﯽ

روزﻫﺎ

ﻣﺮ زﺑﺎن را ﻣﺸﱰی ﺟﺰ ﮔﻮش ﻧﯿﺴﺖ

روزﻫﺎ

ﺑﺎ

ﺳﻮزﻫﺎ

ﻫﻤﺮاه

ﺷﺪ

ﺗﻮﺑﻤﺎن ای آﻧﮏ ﭼﻮن ﺗﻮ ﭘﺎک ﻧﯿﺴﺖ

روزﻫﺎ ﮔﺮ رﻓﺖ ﮔﻮ رو ﺑﺎک ﻧﯿﺴﺖ

ﻫﺮ ﮐﻪ ﺟﺰ ﻣﺎﻫﯽ زآﺑﺶ ﺳﲑ ﺷﺪ

ﻫﺮﮐﻪ ﺑﯽ روزﯾﺴﺖ روزش دﯾﺮ ﺷﺪ

در ﻧﯿﺎﺑﺪ ﺣﺎل ﭘﺨﺘﻪ ﻫﯿﭻ ﺧﺎم

ﭘﺲ ﺳﺨﻦ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺎﯾﺪ واﻟﺴّﻼم

ﺑﺎده از ﻣﺎ ﻣﺴﺖ ﺷﺪ ﻧﯽ ﻣﺎ ازو

ﻗﺎﻟﺐ از ﻣﺎ ﻣﺴﺖ ﺷﺪ ﻧﯽ ﻣﺎ ازو

ﺑﻨﺪ ﺑﮕﺴﻞ ﺑﺎش و آزاد ای ﭘﺴﺮ

ﭼﻨﺪ ﺑﺎﺷﯽ ﺑﻨﺪ ﺳﯿﻢ و ﺑﻨﺪ زر

ﺑﺎده در ﺟﻮﺷﺶ ﮔﺪای ﺟﻮش ﻣﺎﺳﺖ

ﭼﺮخ در ﮔﺮدش اﺳﲑ ﻫﻮش ﻣﺎﺳﺖ

ﺑﺮ ﺳﻤﺎع راﺳﺖ ﻫﺮ ﺗﻦ ﭼﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ

ﻃﻌﻤﮥ ﻫﺮ ﻣﺮﻏﮑﯽ اﻧﺠﲑ ﻧﯿﺴﺖ

ﮔﺮ ﺑﺮﯾﺰی ﺑﺤﺮ را در ﮐﻮزهای

ﭼﻨﺪ ﮔﻨﺠﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﯾﮏ روزهای
ﺗﺎ ﺻﺪف ﻗﺎﻧﻊ ﻧﺸﺪ ﭘﺮ در ﻧﺸﺪ

ﮐﻮزهٔ ﭼﺸﻢ ﺣﺮﯾﺼﺎن ﭘﺎک ﻧﺸﺪ

او زﺣﺮص و ﻋﯿﺐ ﮐﻠّﯽ ﭘﺎک ﺷﺪ

ﻫﺮ ﮐﺮا ﺟﺎﻣﻪ زﻋﺸﻘﯽ ﭼﺎک ﺷﺪ

ﻋﻠّﺘﻬﺎی

ﺷﺎدﺑﺎش ای ﻋﺸﻖ ﺧﻮش ﺳﻮدای ﻣﺎ

ای

ﺟﺴﻢ ﺧﺎک از ﻋﺸﻖ ﺑﺮ اﻓﻼک ﺷﺪ

ﮐﻮه در رﻗﺺ آﻣﺪ و ﭼﺎﻻک ﺷﺪ

ﻃﺒﯿﺐ

ﺟﻤﻠﻪ

ﻣﺎ

ای دوای ﻧﺨﻮت و ﻧﺎﻣﻮس ﻣﺎ،

ای ﺗﻮ اﻓﻼﻃﻮن و ﺟﺎﻟﯿﻨﻮس ﻣﺎ

ﻃﻮر

آﻣﺪ

ﻋﺎﺷﻘﺎ

ﻃﻮر ﻣﺴﺖ و ﺧّﺮ ﻣﻮﺳﲐ ﺻﺎﻋﻘﺎ

اﻧﺪر

زﯾﺮ

ﺑﻢ

ﻓﺎش اﮔﺮ ﮔﻮﯾﻢ ﺟﻬﺎن ﺑﺮ ﻫﻢ زﻧﻢ

ﺑﺎ ﻟﺐ دﻣﺴﺎز ﺧﻮد ﮔﺮ ﺟﻔﺘﻤﯽ

ﻫﻤﭽﻮ ﻧﯽ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻨﯽﻫﺎ ﮔﻔﺘﻤﯽ

ﻋﺸﻖ
ﺳﺮ

ﺟﺎن

ﭘﻨﻬﺎﻧﺴﺖ

و

ﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﻣﻦ ﺟﻬﺎن ﮔﺮدد ﺧﺮاب

آﻧﭽﻪ ﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﻧﺪر اﯾﻦ دو ﺑﺎب

ﺑﯿﻨﻮا ﺷﺪ ﮔﺮ ﭼﻪ دارد ﺻﺪ ﻧﻮا

ﻫﺮ ﮐﻪ او از ﻫﻢزﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪ ﺟﺪا
۱۷۷

ﻧﺸﻨﻮی زان ﭘﺲ زﺑﻠﺒﻞ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ

ﭼﻮﻧﮑﻪ ﮔﻞ رﻓﺖ و ﮔﻠﺴﺘﺎن در ﮔﺬﺷﺖ

ﺑﻮی ﮔﻞ را از ﮐﻪ ﺟﻮﺋﯿﻢ از ﮔﻼب

ﭼﻮﻧﮑﻪ ﮔﻞ رﻓﺖ و ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺷﺪ ﺧﺮاب

ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﺸﻮﻗﺴﺖ و ﻋﺎﺷﻖ ﭘﺮدهای

زﻧﺪه ﻣﻌﺸﻮق اﺳﺖ و ﻋﺎﺷﻖ ﻣﺮدهای

ﭘﺮ و ﺑﺎل ﻣﺎ ﮐﻤﻨﺪ ﻋﺸﻖ اوﺳﺖ

ﻣﻮ ﮐﺸﺎﻧﺶ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﻮی دوﺳﺖ

ﻧﻮر او در ﯾﻤﻦ و ﯾُﺴﺮ و ﺗﺤﺖ و ﻓﻮق

ﺑﺮ ﺳﺮ و ﺑﺮﮔﺮدﻧﻢ ﭼﻮن ﺗﺎج و ﻃﻮق

او ﭼﻮ ﻣﺮﻏﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﺑﯽﭘﺮ ،وای او

ﭼﻮن ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻋﺸﻖ را ﭘﺮوای او

ﭼﻮن ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻧﻮر ﯾﺎرم ﭘﯿﺶ و ﭘﺲ

ﻣﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻫﻮش دارم ﭘﯿﺶ و ﭘﺲ

ﻋﺸﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺎﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﲑون ﺑﻮد

آﯾﻨﻪ

آﯾﻨﻪ ﮐﺰ رﻧﮓ آﻻﯾﺶ ﺟﺪ اﺳﺖ

ﭘﺮ ﺷﻌﺎع ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺧﺪاﺳﺖ

آﯾﻨﻪات

داﻧﯽ

ﭼﺮا

ﻏﻤﺎز

ﻧﯿﺴﺖ

ﻏﻤّﺎز

ﭼﻮن

ﻧﺒﻮد

ﺑﻮد

زاﻧﮑﻪ زﻧﮕﺎر از رﺧﺶ ﻣﻤﺘﺎز ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﻌﺪ از آن ﻧﻮر را دراک ﮐﻦ

رو ﺗﻮ زﻧﮕﺎر از رخ او ﭘﺎک ﮐﻦ

ﺗﺎ ﺑﺮون آﺋﯽ ﺑﮑّﻠﯽ زآب و ﮔِﻞ

اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺷﻨﻮ از ﮔﻮش دل

ﺑﻌﺪ از آن از ﺷﻮق ﭘﺎ در ره ﻧﻬﯿﺪ

ﻓﻬﻢ اﮔﺮ دارﯾﺪ و ﺟﺎﻧﺮا ره دﻫﯿﺪ

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ در اﻃﺮاف رواق ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺻﺤﻦ ﺣﯿﺎط ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣُـﺘَـﻮَﺿﱠـﺄﺋﯿﺴﺖ ۱۸٥ﮐﻪ دور آﻧﺮا ﻧﺮده ﮐﺸﯿﺪهاﻧﺪ
و در وﺳﻂ آن ﻓّﻮارهای ﻣ ّﺪور اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﺎن ﺳﻼﺟﻘﮥ روم ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ از اﻃﺮاف آب ﻓﺮو ﻣﯽرﯾﺰد و ﺳﺎﺑﻘﺎً

ﻣﺮﯾﺪان ﻣﻮﻻ در ﮔﺮد آن وﺿﻮ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.

در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﺨﺘﺼﺮی از ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﻋﻈﻤﺖ ﻗﻮﻧﯿﻪ و اﻇﻬﺎر ارادت ﺑﺴﺎﺧﺖ ﻣﻘﺪّس
ﺣﻀﺮت ﻣﻮﻻﻧﺎ و اﺷﻌﺎر ذﯾﻘﯿﻤﺖ آن ﺑﺰرﮔﻮار و ﻧﻮﺷﺘﺠﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻈّﻢﻟﻪ اﻋﻢ از ﺷﻤﺲ ،ﻣﺜﻨﻮی ،ﻓﯿﻪ ﻣﺎ ﻓﯿﻪ و

ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت و ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺳﺒﻌﻪ و ﻏﲑه ﺿﺮوری اﺳﺖ .ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﺸﺮب و ﻣﺴﻠﮏ و اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﻟﻮی ﮐﻪ ﭼﮑﯿﺪهای از
اﺳﻼم ﻧﺎب ﻣﺤ ّﻤﺪی و ﺗﺸﯿّﻊ ﻋﻠﻮی و ﻓﻘﺮی ﮔﺮاﻧﻘﺪر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﭘﯽ ﺑﺮده ،و اﺷﻌﺎر ذﯾﻘﯿﻤﺖ آن ﮐﻪ درﯾﺎﺋﯽ از

ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﯽ و ﻋﺮﻓﺎن اﺳﺖ ﻣﺴﺘﻔﯿﺬ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻨﮏ ﻗﺴﻤﺘﯽ از اﺷﻌﺎری ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﺣﺴﺎماﻟﺪﯾﻦ ﭼَﻠَﺒﯽ در رﺛﺎء ﻣﻮﻻﻧﺎ

ﺳﺮوده اﺳﺖ ﻣﻌﺮوض ﻣﯽدارد.
ذﮐﺮ

اﺣﻮال

و

زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ

او

ذﮐﺮ

ذﮐﺮ ﻋﺸﻖ ﺧﺪا و ﺗﺠﺮﯾﺪﯾﺶ

اﻗﻮال

و

درﻓﺸﺎﻧﯽ

او

ذﮐﺮ ﻣﺴﺘﯽ و ﺻﺪق و ﺗﻮﺣﯿﺪش

ذﮐﺮ ﻟﻄﻒ و ﺗﻮاﺿﻊ و ﮐﺮﻣﺶ

ذﮐﺮ ﺣﺎل و ﺳﻤﺎع ﭼﻮن ارﻣﺶ

ذﮐﺮ اﺳﺮار و ﻟﻄﻒ و اﻧﻮارش

ذﮐﺮ

دﯾﺪارش

ﻗﻮم ﻫﺮ ﻣﻠﺘﯽ ﺑﺮ او ﻋﺎﺷﻖ

اﻫﻞ ﻫﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺮ او ﺻﺎدق

ذﮔﺮ ﺗﺬﮐﲑ و وﻋﻆ و ﮔﺮﻣﯽ او

ذﮐﺮ ﻣﻬﺮ و وﻓﺎ و ﻧﺮﻣﯽ او

ذﮐﺮ ﺗﻘﻮی و ﺣﻠﻢ و رﺣﻤﺖ او

ذﮐﺮ ﻓﺘﻮی و ﻋﻠﻢ و ﺣﮑﺖ او

ﻋﯿﺴﻮی ﮔﻔﺘﻪ اوﺳﺖ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺎ

آن ﮐﻔﺸﻬﺎ

و

ﻣﻮﺳﻮی ﮔﻔﺘﻪ اوﺳﺖ ﻣﻮﺳﯽ ﻣﺎ

ﻣﺴﻠﻤﺶ ﺧﻮاﻧﺪه ﺳﺮّ و ﻧﻮر رﺳﻮل

ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺴﺖ او ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺤﺮ ﻧُﻐﻮل

روز و ﺷﺐ ﺑﻮد ﮔﻔﺘﺸﺎن ﻫﻤﻪ اﯾﻦ

۱۸٦

ﮐﻪ ﺷﺪ آن ﮔﻨﺞ زﯾﺮ ﺧﺎک دﻓﲔ

 -۱۸٥ﻣﺤﻞ وﺿﻮﮔﺮﻓﱳ

 -۱۸٦ژرف

۱۷۸

ﻗﻮﻧﯿـﻪ

ﻗﻮﻧﯿﻪ ﮐﻪ اﺻﻼً ﮐﻠﻤﻪ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﻮ در آن زﻣﺎن اﯾﮑﻮﻧﯿﻮم آﻣﺪه و آن اﺳﻢ در آﺛﺎر اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺸﮑﻞ ﻗﻮﻧﯿﻪ ﺗﻌﺮﯾﺐ

ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

ﻗﻮﻧﯿﻪ ﮐﻪ ﺧﻮد اﯾﺎﻟﺘﯽ اﺳﺖ در ﻣﺮﮐﺰ آﻧﺎﻃﻮﱃ

۱۸۷

»ﺗﺮﮐﯿّﻪ« از ﻃﺮف ﻣﺸﺮق ﺑﻪ ﻧﯿﻘﺪه » ،«Nig deاز ﺟﻨﻮب ﺑﻪ

اﻧﺘﺎﻟﯿﺎ» ،«Antaliaاز ﻣﻐﺮب ﺑﻪ اﺳﺮﭙﺗﻪ » «Ispartaو اﻓﯿﻮن » «Afyonو از ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ اﺳﮑﯽ ﺷﺌﲑ و از ﺷﻤﺎل

ﺑﻪ آﻧﮑﺎرا » «Ankaraﻣﺤﺪود اﺳﺖ.

ﻣﻘﱪه ﻣﻮﻻﻧﺎ از ﺳﺎل  ۱۹۲۷ﻣﯿﻼدی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻮزهٔ زﯾﺒﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .و آن ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﭼﻨﺪ ﻋﻤﺎرﺗﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ
از آﻧﻬﺎ در ﻋﺼﺮ ﺳﻠﺠﻮﻗﯿﺎن و ﺑﺮﺧﯽ در زﻣﺎن ﺳﻼﻃﲔ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﻨﺎ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

در آﻧﺠﺎ ﺗﺰﺋﯿﻨﺎﺗﯽ از ﭼﻮب و ﻓﻠﺰ و ﺧﻄّﺎﻃﯽﻫﺎی زﯾﺒﺎ و ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎ و ﻗﺎﻟﯿﻬﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻘﱪهٔ ﻣﻮﻻﻧﺎ
ﻣﺴﺠﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻗﺒﻮر ﺑﺴﯿﺎری ازﮐﺴﺎن ﻣﻮﻻﻧﺎ و ﻣﺮﯾﺪان او ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺣﺠﺮات دراوﯾﺶ ،ﻣﻄﺒﺦ وﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻌﻠّﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﻨﺎﺳﺖ و ﻣﺠﻤﻮع آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ رواق ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ

ﺳﺒﮏ ﻫﻤﻪ رواﻗﻬﺎ ﮔﻨﺒﺪی و ﺷﺒﯿﻪ ﺑﯿﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺖ .ﺻﻮرت ﻗﱪﻫﺎﺋﯿﮑﻪ در آن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﺷﯽ ﻓﺮش
ﺷﺪه و ﺑﺎ ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی زرﺑﻔﺖ ﻣﻔﺮوش ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺮ روی ﺻﻮرت ﻗﱪ ﭘﺪر ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺻﻨﺪوﻗﯽ از آﺑﻨﻮس ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﺧﻮد از ﺷﺎﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻫﲊی اﺳﺖ .در ﺑﺎﻻی رواق

ﻣﻮﻻﻧﺎ ﮔﻨﺒﺪی ﻣﺨﺮوﻃﯽ ﮐﺜﲑاﻻﺿﻼع ﺑﺮﻧﮓ ﺳﺒﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻی آن ﻣﯿﻠﻪای از ﻃﻼ و در ﮐﻨﺎر آن ،ﮔﻨﺒﺪ ﺷﲑواﻧﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮار دارد.

ﭘﺲ از ﻇﻬﻮر ﺗﺮﮐﺎن ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ و ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﺟﻨﮕﻠﻬﺎی ﺻﻠﯿﺒﯽ ا ّﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد اوﺿﺎع آﺳﯿﺎی ﺻﻐﲑ را
دﮔﺮﮔﻮن ﺳﺎﺧﺖ .ﻗﻮﻧﯿﻪ در ﺳﺎل  ۴۷۷ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی ﺗﻮﺳّﻂ آل ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ ﻓﺘﺢ ﮔﺮدﯾﺪ؛ و آﻧﺠﺎ را ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار
دادﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎ ﺳﺎل  ۶۰۰ﮐﻪ ﻣﻐﻮﻟﻬﺎ ﻗﻮﻧﯿﻪ را ﻓﺘﺢ ﮐﺮدﻧﺪ اداﻣﻪ داﺷﺖ

ﻫﻮای ﻗﻮﻧﯿﻪ ﻣﺘﻌﺎدل و ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ ﻏﻠّﻪ ،ﭘﻨﺒﻪ ود ﯾﮕﺮ ﺣﺒﻮﺑﺎت اﺳﺖ .ﺑﺎﻏﺴﺘﺎنﻫﺎی ﻓﺮاوان دارد و اﻧﻮاع ﻣﯿﻮه ﺑﺤ ّﺪ

وﻓﻮر ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺪﯾﻦ ﺑﻠﺨﯽ
ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺟﻼلاﻟ ّ

ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﺠﻠﯿﻞ از ﻋﺎرف ﻧﺎﻣﯽ ﺟﻼلاﻟﺪّﯾﻦ ﻣﻮﻟﻮی ﺧﻼﺻﻪای از ﻧﮕﺎرش ﺣﻀﺮت آﻗﺎی ﺣﺎج ﺳﻠﻄﺎﻧﺤﺴﲔ ﺗﺎﺑﻨﺪه

»رﺿﺎﻋﻠﯿﺸﺎه« را ازﮐﺘﺎب »ﮔﺮدش اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن« اﺳﺘﻨﺴﺎخ ،ﻫﻤﺮا ﻣﻨﺎﺟﺎﺗﯽ ازﮐﺘﺎب ﻣﺜﻨﻮی ﻣﻌﻨﻮی ﺗﻘﺪﯾﻢ
ﻣﯽدارم:

»ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺟﻼلاﻟﺪّﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎن اﻟﻌﻠﻤﺎء از ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ ﻋﺮﻓﺎ و از اﻓﺘﺨﺎرات ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻠﮑﻪ از ﻣﻔﺎﺧﺮ
ﺑﺸﺮﯾّﺖ اﺳﺖ :ﺷﺮح ﺣﺎل او درﮐﺘﺐ ﻋﺪﯾﺪه ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه وﮐﺘﺎﺑﻬﺎﺋﯽ ﻫﻢ درﺑﺎرهٔ او و آﺛﺎرش ﺗﺄﻟﯿﻒ و ﻣﻨﺘﺸﺮﮔﺮدﯾﺪه و

از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ورود در ﺷﺮح اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻟﺰوﻣﯽ ﻧﺪاﺷﺖ وﱃ ﻣﻦ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻋﻼﻗﻪ و ارادت واﻓﺮی ﮐﻪ ﺑﻤﻘﺎم ﻣﻘﺪّس

او دارم؛ ﻣﯿﻞ داﺷﺘﻢ ﻧﺎ او زﯾﻨﺖﺑﺨﺶ اﯾﻦ ﺻﻔﺤﺎت ﻗﺮار دﻫﻢ ،از اﯾﲊو در اﯾﻨﺠﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻨﮑﺎﺗﯽ ﭼﻨﺪ درﺑﺎرهٔ ان

ﻋﺎرف ﺟﻠﯿﻞ اﮐﺘﻔﺎ ﻣﯽﮐﺘﻨﻢ.

ﺟﺪش ﺷﯿﺦ ﺣﺴﻦ اﺣﻤﺪ ﺧﻄﯿﺒﯽ از اﻓﺎﺿﻞ روزﮔﺎر و ﻋﻼﻣﻪ زﻣﺎن ﺧﻮد ﺑﻮد و ﭘﺪرش ﺑﻬﺎءاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤ ّﻤﺪ در ﻣﺮاﺗﺐ
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ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ﺑﺤﺪﮐﻤﺎل رﺳﯿﺪه و در ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻠﻮک ﻧﯿﺰ ﻗﺪم ﮔﺬاﺷﺘﻪ و از ﺑﺰرﮔﺎن ﻃﺮﯾﻘﺖ ﺑﻮد .و ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺟﻼلاﻟﺪّﯾﻦ
ﻫﻤﮥ ﻣﺮاﺗﺐ را از او ﺑﺤﺪّ اﮐﻤﻞ ﺑﺎرث ﺑﺮده ﺑﻮد.

ﻣﺬﻫﺒﺶ ﻧﯿﺰ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻈﺎﻫﺮ ﺣﻨﻔﯽ ﺑﻮده وﱃ از اﺷﻌﺎر او ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪﮐﻪ در ﮐﻨﻪ واﻗﻊ و ﺑﺎﻃﻦ اﻣﺮ ﻣﺬﻫﺐ ﺗﺸ ّﯿﻊ داﺷﺘﻪ
زﯾﺮا در ﻣﺜﻨﻮی ﻗﻀﯿﻪ ﻏﺪﯾﺮ ﺧﻢ و ﺣﺪﯾﺚ ﺷﺮﯾﻒ »ﻣﻦ ﮐﻨﺖ ﻣﻮﻻه« را ﺑﻨﺤﻮ اﺣﺴﻦ ﺷﺮح داده؛ از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻮﯾﺪ:
ﺑﻨﺪ

ﮐﯿﺴﺖ ﻣﻮﻻ ،آﻧﮑﻪ آزادت ﮐﻨﺪ

ﭼﻮن ﺑﻪ آزادی ﻧﺒﻮّت ﻫﺎدی اﺳﺖ
در ﺟﺎی دﯾﮕﺮﮔﻮﯾﺪ:
راز

ﺑﮕﺸﺎ

ای

ﻋﻠﯽ

رﻗﯿّﺖ

زﭘﺎﯾﺖ

واﮐﻨﺪ

ﻣﺆﻣﻨﺎن را زاﻧﺒﯿﺎ آزادی اﺳﺖ

ﻣﺮﺗﻀﯽ

ای ﭘﺲ از ﺳﻮءاﻟﻘﻀﺎ ﺣﺴﻦاﻟﻘﻀﺎ

ای ﻋﻠﯽ ای ﮐﻪ ﺗﻮ ﻧﻮر دﯾﺪهای

ﺷﻤّﻪای ﺑﺮﮔﻮ از آﻧﭽﻪ دﯾﺪهای

و ﻧﯿﺰ در ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم ﻣﺜﻨﻮی در ﺗﻔﺴﲑ آﯾﮥ »ﻳَﺎ أَﻳﱡﻬَﺎ اﻟﱠﺬِﻳﻦَ آﻣَﻨُﻮا ﻟَﺎ ﺗُﻘَﺪﱢﻣُﻮا ﺑَﻴْﻦَ ﻳَﺪَيِ اﻟﻠﱠﻪِ وَرَﺳُﻮﻟِﻪِ« ۱۸۸ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﻞ
ﮐﻪ ﻣﻨﻢ ﮐﺸﺘﯽ در اﯾﻦ درﯾﺎی ﮐ ّ

اﯾﻦ ﭼﻨﲔ ﻓﺮﻣﻮد آن ﺷﺎه رﺳﻞ

ﺷﺪ ﺧﻠﯿﻔﻪ راﺳﺘﲔ ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﻦ

ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻮ در ﺑﺼﲑﺗﻬﺎی ﻣﻦ

و اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺎی ﻫﯿﭽﯿﮏ از ﺧﻠﻔﺎء راﺷﺪﯾﻦ ﺟﺰ ﻋﻠﯽ ﷷ ادّﻋﺎ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .درﺑﺎرهٔ اﺋﻤﻪ ﻧﯿﺰ در ﻣﺜﻨﻮی ﮔﻮﯾﺪ:
ﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ،ﺷﺎﻓﻌﯽ درﺳﯽ ﻧﮑﺮد

آﻧﻄﺮف ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﻣﯽاﻓﺰود درد

و ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﺑﯿﺖ در دﯾﻮان ﻏﺰﻟﯿﺎت ﺧﻮد ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﻋﺸﻖ ﺟﺰ دوﻟﺖ و ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻧﯿﺴﺖ

ﺟﺰ ﮔﺸﺎد دل و ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﯿﺴﺖ

ﻋﺸﻖ را ﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ﺷﺮح ﻧﮑﺮد

ﺷﺎﻓﻌﯽ را در آن رواﯾﺖ ﻧﯿﺴﺖ

ﻻﯾﺠﻮز و ﯾﺠﻮز را اﺟﻞ اﺳﺖ

ﻋﻠﻢ ﻋﺸﺎق را ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﯿﺴﺖ

ﺣﻨﺒﻠﯽ را در آن دراﯾﺖ ﻧﯿﺴﺖ

ﻣﺎﻟﮏ از ﺳﺮّ ﻋﺸﻖ ﺑﯿﺨﱪ اﺳﺖ

از ﻣﻮﻟﻮی ﭼﻨﺪﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﯿﺎدﮔﺎر ﻣﺎﻧﺪه ﮐﻪ روز ﺑﺮوز ﺑﺮ ﺷﻬﺮت اﻫﻤ ّﯿﺖ آﻧﻬﺎ اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﮑﯽ ﻣﺜﻨﻮی اوﮐﻪ ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ
ﮐﺘﺎب ﻧﻈﻤﯽ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ و ﺣﺎوی ﺟﻤﯿﻊ دﺳﺘﻮرات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺧﻼﻗﯽ و ﺳﻠﻮﮐﯽ اﺳﺖ و ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎﯾﻦ ﻋﻈﻤﺖ
ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻧﺸﺪه و ﺷﯿﺦ ﺑﻬﺎءاﻟﺪﯾﻦ ﻋﺎﻣﻠﯽ درﺑﺎرهٔ آن ﻓﺮﻣﻮد:
ﻣﻦ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ آن ﻋﺎﻟﯿﺠﻨﺎب
ﻣﺜﻨﻮی

او

ﭼﻮ

ﻗﺮآن

ﻫﺴﺖ ﭘﯿﻐﻤﱪ وﱃ دارد ﮐﺘﺎب

ﻫﺎدی ﺑﻌﻀﯽ و ﺑﻌﻀﯽ را ﻣﻀﻞّ

ل
ﻣﺪ ّ

دﯾﮕﺮ دﯾﻮان ﻏﺰﻟ ّﯿﺎت ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻮان ﺷﻤﺲﺗﱪﯾﺰی ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻏﺰﻟﯿّﺎت ﺧﻮد را ﺑﻨﺎم ﺷﻤﺲاﻟﺪّﯾﻦ ﺧﺘﻢ ﻧﻤﻮده-
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب دارای ﺷﻮر و ﺟﺬﺑﮥ ﻋﺠﯿﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪهٔ ﺑﺎ ذوق را ﻣﺎت و ﻣﺒﻬﻮت و ﺣﲑان ﻣﯽﮐﻨﺪ -اﯾﻦ دﯾﻮان در

ﺣﻘﯿﻘﺖ دﯾﻮان ﻏﺰﻟﯿﺎت ﺑﺴﺒﮏ ﺷﻌﺮا ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻈﻬﺮ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﯾﮏ روح ﭘﺮ آﺷﻮب و ﺟﺎن ﭘﺮ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ اﺳﺖ-

ﮐﺘﺎب ﻣﺜﻨﻮی ﺑﻘﻮل ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎران ﺑﻬﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﺒﺎرد و ﻫﻤﮥ آﻧﺮا ﺳﺮﺳﺒﺰ و ﺧﺮم ﻧﻤﺎﯾﺪ و دﯾﻮان
ﻏﺰﻟﯿّﺎت او ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺎد ﻃﻮﻓﺎن ﺳﻮزان ﺷﺪﯾﺪﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺎﻫﻬﺎی ﺳﺮﺳﺒﺰ و ﺧﺮّم را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﱪد و در درﯾﺎ ﻣﺤﻮ

ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻣﺜﻨﻮی ﺣﺎﻻت و ﻣﺮاﺗﺐ و روﺣ ّﯿﺎت را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و دﺳﺘﻮر ﻣﯽدﻫﺪ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

وﱃ دﯾﻮان او ﺑﮑﯽ ﺗﻌﺒّﻨﺎت را ﻣﺤﻮ و ﻧﺎﺑﻮد ﻧﻤﻮده و آﻧﻬﺎ را در درﯾﺎی اﺣ ّﺪﯾﺖ ﻏﺮق ﻣﯽﮐﻨﺪ.

دﯾﻮان ﻣﻮﻟﻮی اﻧﻌﮑﺎس ﯾﮏ روح ﭘﺮ ﻫﯿﺠﺎن و ﻟﱪﯾﺰ از ﺷﻮر و ﺟﺬﺑﻪ و ﻏﻮﻏﺎی ﯾﮏ درﯾﺎی ﻣﺘﻼﻃﻢ ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ اﺳﺖ
 -۱۸۸آﯾﮥ اول ﺳﻮرهٔ ﻣﺒﺎرﮐﮥ ﺣﺠﺮات

۱۸۰

وﱃ ﻣﺜﻨﻮی درﯾﺎی ژرﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﻮاع ﮔﻮﻫﺮ را ﻣﯽﺗﻮان و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ از ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚ و ﻋﺮﻓﺎن و ﺣﮑﻤﺖ و
اﺧﻼق و ﻏﲑ آن در آن ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد -ﻣﻮﻟﻮی در دﯾﻮان ﺧﻮد ﭘﺎﺑﻨﺪ ﻗﺎﻓﯿﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮن در ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﻏﺰﻟﯿﺎت
ﻣﯽﺳﺮود ﺣﺎل ﺟﺬﺑﻪ و ﺷﻮری داﺷﺖ ﮐﻪ اﺻﻼً ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮد ﻧﺒﻮده و از ﺧﻮد ﺑﯿﺨﱪ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺧﻮدش ﮔﻮﯾﺪ
ﻗﺎﻓﯿﻪ

و

اﻧﺪﯾﺸﻢ

دﻟﺪار

ﮔﻮﯾﺪم ﻣﻨﺪﯾﺶ ﺟﺰ دﯾﺪار ﻣﻦ

ﻣﻦ

در ﺟﺎی دﯾﮕﺮﮔﻮﯾﺪ:

ﭼﻮ ﺧﻮاﺑﻢ رﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﻮاب اﻧﺪر ،او

ﭼﻮ ﺑﯿﺪار ﺑﺎﺷﻢ ﺑﻮد ﻫﻮﺷﻢ او

ﭼﻮ

ﺟﻮﯾﻢ

ﺑﺮای

ﻏﺰل

ﺑﺨﺎﻃﺮ

ﻗﺎﻓﯿﻪ

ﺑﻮد

ﻗﺎﻓﯿﻪ

ﮔﺴﱰ

او

و ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻟﻮی در ﻫﻨﮕﺎم وﺟﺪ و ﺳﻤﺎع دور ﺳﺘﻮﻧﯽ ﻣﯽﭼﺮﺧﯿﺪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻫﻨﮓ ﻧﻮازﻧﺪﮔﺎن ﺑﻤﻮﺟﺐ

اﻟﻬﺎﻣﺎت آﻧﯽ و رﺷﺤﺎت ﻋﺎﱃ اﺷﻌﺎر ﻣﯽﺳﺮوده و از اﯾﲊو ﻣﻘﯽ ﺑﺤﻔﻆ آداب ﺷﻌﺮی و رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻓﯽ درﻫﻤﻪ ﺣﺎل
ﻧﺒﻮده و ﺑﯽاﺧﺘﯿﺎر ﻫﻤﺎن ﺟﻮش دروﻧﯽ و اﻟﺘﻬﺎﺑﺎت روﺣﯽ و ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﻌﻨﻮی را ﺑﺼﻮرت ﻟﻔﻆ در آورده وﱃ در ﻋﲔ

ﺣﺎل ﺑﺴﯿﺎری از ﻏﺰﻟﯿّﺎت آن از ﻟﺤﺎظ ﺷﻌﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻘﺪری ﻋﺎﱃ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺷﻌﺎر و ﻏﺰﻟ ّﯿﺎت ﺑﻬﱰﯾﻦ ﺷﻌﺮای ﻋﺎرف

ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻣﻦ ﺑﻘﺪری ﻣﻔﺘﻮن و ﻣﺠﺬوب اﯾﻦ دو ﮐﺘﺎب ﺑﺰرگ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ در آن ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﻣﯿﻞ ﻧﺪارم ﺑﺰودی دﺳﺖ

ﺑﮑﺸﻢ .وﱃ در اﯾﻨﺠﺎ ﭼﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﯾﺎدداﺷﺘﻬﺎ زﯾﺎدﺗﺮ از اﯾﻦ ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ ﻧﺪارد و ﺑﻬﻤﲔ اﻧﺪازه در اﯾﻦ ﺑﺎب اﮐﺘﻔﺎء ﻣﯽﮐﻨﻢ
و ﺗﻌﺠّﺐ ﻣﯽﮐﻨﻢ ازﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ ﺑﺎﯾﻦ دو ﮐﺘﺎب و ﺻﺎﺣﺐ آن ﻣﯽﻧﮕﺮﻧﺪ و در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺻﻔﺖ ﺧﻔّﺎش را

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻓﺘﺎب دارﻧﺪ.
و ﺧﻮدش در ﻣﺜﻨﻮی ﮔﻔﺘﻪ:

دﺷﻤﻦ دروﯾﺶ ﮐِﺒْﻮَد ﻏﲑ ﮐَﻠْﺐْ

ﭘﺲ ﻋﺪ ّو ﺟﺎن ﺻﺮّاف اﺳﺖ ﻗَﻠْﺐ

ﺷﺪ ﻣُﻤَﺜﱢﻞْ ﺳﺮﻧﮕﻮن اﻧﺪر ﺳَﻘَﺮ

دﺷﻤﻦ اﯾﻨﺤﺮف اﯾﻨﺪم در ﻧَﻈَ ْﺮ

دﯾﮕﺮ از آﺛﺎر او ﻓﯿﻪ ﻣﺎﻓﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ اوﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺑﯿﺎن ﻣﯿﻨﻤﻮده و ﻓﺮزﻧﺪش ﺑﻬﺎءاﻟﺪﯾﻦ ﻣﻌﺮوف
ﺑﺴﻠﻄﺎن وَﻟَﺪ اﻧﻬﺎ را ﺑﺼﻮرت ﮐﺘﺎب درآورده و ﺑﺴﯿﺎر در ﻣﻌﻨﯽ ﺷﯿﻮا و ﺷﲑﯾﻦ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺜﻨﻮی ﺑﺤﺮی ﭘﺮ از دّر وﮔﻮﻫﺮ
اﺳﺖ و ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ﺑﯿﺸﱰ از آن ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮد .دﯾﮕﺮ ﻣﮑﺎﺗﯿﺐ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﮐﻪ دارای ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﻐﺰ و ﺷﯿﻮا اﺳﺖ.

دﯾﮕﺮ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺳﺒﻌﻪ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻣﻮاﻋﻆ ﻣﻮﻻﻧﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻨﱪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﻓﺮﻣﻮده و ﻫﻔﺖ ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺖ و آﻧﻬﺎ

ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ و ﭘﺮﺷﻮر و دارای دﺳﺘﻮرات ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﱃ و ﻧﮑﺎت ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ آﻧﭽﻪ درﺑﺎرهٔ ﺻﻔﺎت و
ﻣﺪاﯾﺢ ﺷﺮح آﺛﺎر او ذﮐﺮ ﺷﻮد ﺑﺎز ﻫﻢ ﮐﻢ ﮔﻔﺘﻪ وﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه؛ ﻟﺬا در ﻫﻤﲔ ﺟﺎ ﺧﺘﻢ ﻣﯽﮐﻨﻢ و از روح ﭘﺎک او
اﺳﺘﻤﺪاد ﻣﯽﺟﻮﯾﻢ«.
ﻣﻨﺎﺟﺎﺗﯽ ازﮐﺘﺎب ﺷﺮﯾﻒ ﻣﺜﻨﻮی »ﺑﻄﻮر اﺧﺘﺼﺎر«
دﺳﺘﮕﲑ و ﺟﺮم ﻣﺎ را در ﮔﺬار

ای ﺧﺪای ﭘﺎک و ﺑﯽاﻧﺒﺎز و ﯾﺎر

ﮐﻪ ﺗﺮا رﺣﻢ آورد آن ای رﻓﯿﻖ

ﯾﺎد ده ﻣﺎ را ﺳﺨﻨﻬﺎی رﻗﯿﻖ

ﻫﻢ دﻋﺎ از ﺗﻮ اﺟﺎﺑﺖ ﻫﻢ زﺗﻮ

اﯾﻤﻨﯽ از ﺗﻮ ﻣﻬﺎﺑﺖ ﻫﻢ زﺗﻮ

ﺗﺒﺪﯾﻠﺶ ﮐﻨﯽ

ﮔﺮ ﭼﻪ ﺟﻮی ﺧﻮن ﺑﻮد ﻧﯿﻠﺶ ﮐﻨﯽ

ﮔﺮ ﺧﻄﺎ ﮔﻔﺘﯿﻢ اﺻﻼﺣﺶ ﺗﻮ ﮐﻦ
ﮐﯿﻤﯿﺎ

داری ﮐﻪ

ﻣﺼﻠﺤﯽ ﺗﻮ ای ﺗﻮ ﺳﻠﻄﺎن ﺳﺨﻦ

اﯾﻨﭽﻨﲔ

اﯾﻦ ﭼﻨﲔ ﻣﯿﻨﺎﮔﺮیﻫﺎ ﮐﺎر ﺗﻮﺳﺖ

۱۸۱

اﮐﺴﲑﻫﺎ

زاﺳﺮار

ﺗﺴﺖ

آب را و ﺧﺎک را ﺑﺮ ﻫﻢ زدی

زآب و ﮔِﻞ ﻧﻘﺶ ﺗﻦ آدم زدی

ﻧﺴﺒﺘﺶ دادی ﺑﺠﻔﺖ و ﺧﺎل و ﻋﻢّ

ﺑﺎ ﻫﺰار اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺷﺎدیّ و ﻏﻢ

ﻋﺸﻖ او ﭘﯿﺪا و ﻣﻌﺸﻮﻗﺶ ﻧﻬﺎن

ﯾﺎر

اﯾﮑﻪ ﺑﺮ ﺻﻮرت ﺗﻮ ﻋﺎﺷﻖ ﮔﺸﺘﻪای

ﭼﻮن ﺑﺮون ﺷﺪ ﺟﺎن ﭼﺮاﯾﺶ ﻫﺸﺘﻪای

ﮐﺎن ﺟﻤﺎل دل ﺟﻤﺎل ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ

دو ﻟﺒﺶ از آب ﺣﯿﻮان ﺳﺎﻗﯽ اﺳﺖ

آﻧﭽﻪ ﻣﻌﺸﻮﻗﺴﺖ ﺻﻮرت ﻧﯿﺴﺖ آن

ﺑﲑون

ﻓﺘﻨﮥ

او

در

ﺟﻬﺎن

ﺧﻮاه ﻋﺸﻖ اﯾﻨﺠﻬﺎن ﯾﺎ آﻧﺠﻬﺎن

ﻋﺎﺷﻘﺎ واﺟﻮ ﮐﻪ ﻣﻌﺸﻮق ﺗﻮ ﮐﯿﺴﺖ

ﺻﻮرﺗﺶ ﺑﺮﺟﺎﺳﺖ اﯾﻦ ﺳﲑی زﭼﯿﺴﺖ

ﻫﺮ ﺳﻪ ﯾﮏ ﺷﺪ ﭼﻮ ﻃﻠﺴﻢ ﺗﻮ ﺷﮑﺴﺖ

ﺧﻮد ﻫﻢ او آب و ﻫﻢ او ﺳﺎﻗﯽ و ﻣﺴﺖ

ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ در ﻃﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮﻫﺎﯾﺸﺎن ﻋﻘﯿﺪه دارﻧﺪﮐﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺟﻼلاﻟﺪّﯾﻦ روﻣﯽ ﺷﯿﻌﻪ اﺛﻨﯽﻋﺸﺮﯾّﻪ
ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؛ اﯾﻦ اﺷﻌﺎر زﯾﺒﺎ را زﯾﻨﺖﺑﺨﺶ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﻤﻮدﻫﻮ ﻗﻀﺎوت اﻧﺮا ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻋﺰﯾﺰ وا ﻣﯽﮔﺬارم:
ای ﺷﺎه ﺷﺎﻫﺎن ﺟﻬﺎن اﻟﻠﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﻠﯽ

ای ﻧﻮر ﭼﺸﻢ ﻋﺎﺷﻘﺎن اﻟﻠﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﻠﯽ

ﺣﻤﺪ اﺳﺖ ﮔﻔﱳ ﻧﺎم ﺗﻮای ﻧﻮر ﻓﺮخ ﻧﺎم ﺗﻮ

ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﻣﻪ ﻫﻨﺪوی ﺗﻮ اﻟﻠﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﻠﯽ

ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ ذرهای از ﺧﺎﮐﺪان ﮐﻮی ﺗﻮ

درﯾﺎی

ﻋﻠﯽ

آدم ﮐﻪ ﻧﻮر ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ ﻋﯿﺴﯽ ﮐﻪ ﭘﻮر ﻣﺮﯾﻢ اﺳﺖ

در ﮐﻮی ﻋﺸﻘﺖ در ﻫﻢ اﺳﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﻠﯽ

ﻣﺎﻫﺖ ﻏﻼم ﻧﯿﮏ ﭘﯽ اﻟﻠﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﻠﯽ

ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﺸﺮق ﺧﺎوری در ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﮐﻤﺮ

ﻣﻮﺳﯽ ﻋﻤﺮان درﻏﻤﺖ ﺑﻨﺸﺴﺘﻪ ﺑﺪ در ﮐﻮه ﻃﻮر

ﻋﻤﺎن

ﺷﺒﻨﻤﯽ

اﻟﻠﻪ

ﻣﻮﻻﻧﺎ

داود ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪت زﺑﻮر اﻟﻠﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﻠﯽ

زﯾﺮا ﺑﻪ دل اﻗﺮار ﮐﺮد اﻟﻠﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﻠﯽ

داود را آﻫﻦ ﭼﻮ ﻣﻮم ﻗﺪرﺳﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﺮدﮔﺎر

ﻣﯽﮔﻔﺖ در ﻗﺮب دﻧﺎ اﻟﻠﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﻠﯽ

آن ﻧﻮر ﭼﺸﻢ اﻧﺒﯿﺎ اﺣﻤﺪ ﮐﻪ ﺑﺪ ﺑﺪر دﺟﺎ

ﻗﺎﺿﯽ وﺷﯿﺦ و ﻣﺤﺘﺴﺐ دارد ﺑﻪ دل ﺑﻐﺾ ﻋﻠﯽ

ﻫﺮ ﺳﻪ ﺷﺪﻧﺪ از دﯾﻦ ﺑﺮی اﻟﻠﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﻠﯽ

ﮔﺮ ﻣﻘﺘﺪای ﺟﺎﻫﻠﯽ ﮐﺮدﺳﺖ در دﯾﻦ ﺟﺎﻫﻠﯽ

ﺗﻮ

ﻣﻘﺘﺪای

ﮐﺎﻣﻠﯽ

ﺷﺎﻫﻢ ﻋﻠﯽ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺑﻌﺪش ﺣﺴﻦ ﻧﺠﻢ ﺳﻤﺎ

ﺧﻮاﻧﻢ

ﻣﻮﺳﯽ ﮐﺎﻇﻢ ﻫﻔﺘﻤﲔ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎم و رﻫﻨﻤﺎ

ﮔﻮﯾﺪ ﻋﻠﯽ ﻣﻮﺳﯽ اﻟﺮﺿﺎ اﻟﻠﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﻠﯽ

ﻣﻬﺪی ﺳﻮار آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺮ ﺧﺼﻢ ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ ﮐﻤﲔ

ﺧﺎرج رود زﯾﺮ زﻣﲔ اﻟﻠﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﻠﯽ

آن آدم آل ﻋﺒﺎ داﻧﻢ ﻋﻠﯽ زﯾﻦ اﻟﻌﺒﺎد

ﺣﺴﲔ ﮐﺮﺑﻼ

اﻟﻠﻪ
اﻟﻠﻪ

ﻣﻮﻻﻧﺎ
ﻣﻮﻻﻧﺎ

ﻋﻠﯽ
ﻋﻠﯽ

ﻫﻢ ﺑﺎﻗﺮ و ﺻﺎدق ﮔﻮا اﻟﻠﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﻠﯽ

ﺑﺎ ﻋﺴﮑﺮی رازی ﺑﮕﻮ اﻟﻠﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﻠﯽ

ﺳﻮی ﺗﻘﯽ آی و ﻧﻘﯽ در ﻣﻬﺮ او ﻋﻬﺪی ﺑﺨﻮان

آن ﺷﺎه ﭼﻮن ﺑﯿﺪار ﺷﻮد اﻟﻠﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﻠﯽ

ﺗﺨﻢ ﺧﻮارج در ﺟﻬﺎن ﻧﺎﭼﯿﺰ و ﻧﺎﭘﯿﺪا ﺷﻮد

دارﻧﺪ اﯾﻦ ﺳﺮ در دﻫﻦ اﻟﻠﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﻠﯽ

دﯾﻮ و ﭘﺮی و اﻫﺮﻣﻦ ،اوﻻد آدم ﻣﺮد و زن

ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺳﺮ ﻣﻦ ﻟﺪن اﻟﻠﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﻠﯽ

اﻗﺮار ﮐﻦ اﻇﻬﺎر ﮐﻦ ﻣﻮﻻی روﻣﯽ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ

ای ﺷﻤﺲﺗﱪﯾﺰی ﺑﯿﺎﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﮑﻦ ﺟﻮر و ﺟﻔﺎ
ای

رﻫﻨﻤﺎی

ﻣﺆﻣﻨﺎن

رخ را ﺑﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻧﻤﺎ اﻟﻠﻪ ،ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﻠﯽ

اﻟ ّﻠﻪ

ﻣﻮﻻﻧﺎ

ﻋﻠﯽ

اﻧﺠﺎم

ﻫﻤﻪ

ای ﺳﺮّ ﭘﻮش ﻏﯿﺐ دان اﻟﻠﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﻠﯽ

ﺗﻮﺟﺴﻢ وﺟﺎن را ﻣﯽدﻫﯽ ،ﮐﻮن و ﻣﮑﺎن را ﻣﯿﺪﻫﯽ

ﭼﺸﻢ و ﻋﯿﺎن را ﻣﯽدﻫﯽ اﻟﻠﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﻠﯽ

ﻫﻢ ﺣﯿﻪ و ﻫﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﺗﻮﺋﯽ ،ﻫﻢ ﮐﻮﺛﺮ و ﺳﺎﻗﯽ ﺗﻮﺋﯽ

ﻗﺴﺎم و ر ّزاﻗﯽ ﺗﻮﺋﯽ اﻟﻠﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﻠﯽ

داﻧﻨﺪهٔ

راز

ﻫﻤﻪ،

آﻏﺎز

و

ای ﻗﺪر و اﻋﺰاز ﻫﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﻠﯽ

۱۸۲

ﻣﺎ ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺮﮔﺮدان ﺗﻮ ،ﻫﻢ واﻟﻪ و ﺣﲑان ﺗﻮ

ﮔﻮﯾﻨﺪه

وﺣﺶ ﻃﯿﻮر و اﻧﺲ و ﺟﺎن ،ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻧﺖ روان

داری ﺗﻮ ﻓﻀﻞ ﺑﯿﮑﺮان اﻟﻠﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﻠﯽ

ﺑﺮدار از ﺟﺎﻧﻢ ،ﻣﺤﻦ ،ﻣﺎ را ﻓﯿﺾ ﺳﺨﻦ

ﺑﺮﻫﺎن

اﻟﻠﻪ

ﺗﻮ

ﻣﻮﻻﻧﺎ

ﻋﻠﯽ

از ﺗﺴﺖ ﮐﺎﻣﻢ در دﻫﻦ اﻟﻠﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﻠﯽ

ﺗﻮ ﺣﺎﮐﻢ ﻫﻔﺖ اﺧﱰی ﻫﻢ ﺳﺎﻟﮑﺎن را رﻫﱪی

ﻫﻢ ﻣﺆﻣﻨﺎن را ﻏﻤﺨﻮری اﻟﻠﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﻠﯽ

زﺗﻮ

ﻫﻢ روح و ﻫﻢ رﯾﺤﺎن زﺗﻮ ،اﻟﻠﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﻠﯽ

ﻗﯿﻮﻣﯽ و ﻫﻢ اﮐﺮﻣﯽ ،ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ و ﻫﻢ اﻋﻈﻤﯽ

ﺑﺮ ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻋﺎﻟﻤﯽ اﻟﻠﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﻠﯽ

ای ﻣﺮغ ﺧﻮشاﻟﺤﺎن ﺑﺨﻮان اﻟﻠّﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﻠﯽ

ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺧﻮد ﮐﻦ ﺑﺮ زﺑﺎن اﻟﻠﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﻠﯽ

اﺣﺴﺎن

زﺗﻮ،

ارﮐﺎن

زﺗﻮ،

اﺑﺪان

ﻫﻢ ﻋﺎرﻓﺎن ﺷﯿﺪا زﺗﻮ اﻟﻠﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﻠﯽ

ﻫﻢ اﻧﺒﯿﺎ ﮔﻮﯾﺎ زﺗﻮ ،ﻫﻢ اوﻟﯿﺎ داﻧﺎ زﺗﻮ

ﻫﻢ ﺟﺎن ﺟﺎﻧﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﻠﯽ

ﻣﻠﺖ زﺗﻮ ﺟﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻧﻘﺪ ﻓﺮاوان ﯾﺎﻓﺘﻪ

ﺗﺎ

ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﻪ ﯾﺎﺑﯽ زﻧﺪﮔﯽ ،ﺑﺸﺘﺎب اﻧﺪر ﺑﻨﺪﮔﯽ

ﺑﺨﺸﺪت

زﯾﺒﻨﺪﮔﯽ

اﻟﻠﻪ

ﻣﻮﻻﻧﺎ

ﻋﻠﯽ

ﻣﻮﻻ و ﺣﻖ آدم اﺳﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﻠﯽ

اﺳﻤﺶ ﻋﻈﯿﻢ واﻋﻈﻢ اﺳﺖ،ﻏﻔﺮان وﻓﺮد وﻋﺎﻟﻤﺴﺖ

ﮐﻮ ﺟﺎن دﻫﺴﺖ و ﺟﺎن ﺳﺘﺎن اﻟﻠﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﻠﯽ

ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﻪ ﯾﺎﺑﯽ زو ﻧﺸﺎن ﺟﺎن در ره او ﺑﺮﻓﺸﺎن

ﺣﺞّ ﻧﻤﺎز اﺳﺖ و ﺻﯿﺎم اﻟﻠﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﻠﯽ

ﯽ ﻻﯾﻨﺎم ﭘﯿﺪا زﺗﻮ ﻫﺮ ﺻﺒﺢ و ﺷﺎم
ﺳﺒﺤﺎن ﺣ ّ

ﻣﺄﻣﻮر اﻣﺮ ﮐﻦ ﻓﮑﺎن اﻟﻠﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﻠﯽ

ر ّزاق رزق ﺑﻨﺪﮔﺎن ،ﻣﻄﻠﻮب ﺟﻤﻠﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎن

دارﻧﺪهٔ

ﺳﻠﻄﺎن ﺑﯽﻣﺜﻞ و ﻧﺬﯾﺮ ،ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﯽوزﯾﺮ

ﺑﺮﻧﺎ

و

ﭘﲑ

اﻟﻠﻪ

ﻣﻮﻻﻧﺎ

ﻋﻠﯽ

ﻣﲑ ﻋﺮب ،ﻓﺨﺮ ﻋﺠﻢ اﻟﻠﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﻠﯽ

دارﻧﺪهٔ ﻟﻮح و ﻗﻠﻢ ﭘﯿﺪا ﮐﻦ ﺧﻠﻖ از ﻋﺪم

آن ﭘﺮ دل دﺷﻤﻦ ﻓﮑﻦ اﻟﻠﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﻠﯽ

ﺳﺮ دﻓﱰ ﻫﺮ اﻧﺠﻤﻦ ،ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺼﺮ و ﯾﻤﻦ

ﻧﺎم

ﻣﺠﻤﻮع ﻗﺮآن ﻣﺪﺣﺘﺶ ،ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎ و ﻋﺰﺗﺶ

ﺑﺰرﮔﯽ

ﺧﺪﻣﺘﺶ

ﻣﻘﺼﻮد ﮐﻞّ ﮐﺎﺋﻨﺎت

ﻫﻢ ﻣﺆﻣﻨﺎن و ﻣﺆﻣﻨﺎت ،وﺣﺶ و ﻃﯿﻮر و ﻫﻢ ﻧﺒﺎت

۱۸۹

ﺗﺴﺒﯿﺢ ﮔﻮﯾﻨﺪش ﺑﻌﺰّ

اﺷﺠﺎر و ﮐﻮه و ﺑﺤﺮ و ﺑﺮ ﻫﻢ آﺳﻤﺎن اﻧﺪر ﻧﻈﺮ

در ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﺑﻨﺪ ﮐﻤﺮ ،اﻧﺪر ﻃﻠﺐ ﻣﲑ و ﺑﺴﺮ

اﻟﻠﻪ

ﻣﻮﻻﻧﺎ

ﻋﻠﯽ

اﻟﻠﻪ

ﻣﻮﻻﻧﺎ

ﻋﻠﯽ

اﻟﻠﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﻠﯽ

ﺧﻮش ﻫﺎدی اﺳﺖ و راﻫﱪ اﻟﻠﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﻠﯽ
واﻧﮕﻪ زﺟﺎن و دل ﮔﺰﯾﻦ اﻟﻠﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﻠﯽ

ﮔﺮ ﻋﺎﺷﻖ و راه ﺑﲔ ﻏﺮه ﻣﺸﻮ ﺧﻮد را ﻣﺒﲔ

ﻫﺮ دم ﺑﺮآور ﺗﻮ زﺟﺎن اﻟﻠﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﻠﯽ

ای ﺑﻨﺪهٔ ﺷﲑﯾﻦ زﺑﺎن از دﯾﻮ ﮔﺮ ﺧﻮاﻫﯽ اﻣﺎن

ﺗﺎ آﯾﺪت در ﮔﻮش ﺟﺎن اﻟﻠﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﻠﯽ

ای ﺷﻤﺲ دﯾﻦ ،ﺟﺎﻧﺒﺎز ﺟﺎن د ّر ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺑﺮﻓﺸﺎن

ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﻪ ﯾﺎﺑﯽ زوﻧﺸﺎن ،ﺟﺎن در ره او ﺑﺮ ﻓﺸﺎن
ﮐﻮ ﺟﺎن ده اﺳﺖ و ﺟﺎن ﺳﺘﺎن ،اﻟﻠﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﻠﯽ

ورود ﺑﻪ آﻧﮑﺎرا
»ﺟﻤﻌﻪ  ۱۱اردﯾﺒﻬﺸﺖ «۱۳۴۹

ﭘﺲ از اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ در ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﭘﯿﺎده و ﻗﺪری ﺑﺎ درﺷﮑﻪ داﺧﻞ ﺷﻬﺮ ﮔﺮدش ﮐﺮدﯾﻢ؛ ﺳﭙﺲ ﺑﺮای

ﻓﺎﺗﺤﻪ ﺑﻤﺰار ﺷﯿﺦ ﺻﺪراﻟﺪّﯾﻦ ﻗﻮﻧﻮی رﻓﺘﯿﻢ ،ﺑﻌﺪ ﺟﻠﻮی ﺣﺮم ﻣﻮﻻﻧﺎ رﺳﯿﺪﯾﻢ .ﻋﺪه زﯾﺎدی ﺑﺮای زﯾﺎرت ﻣﺮﻗﺪ ﻣﻄﻬّﺮ
ﻣﻮﻻﻧﺎ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .از ﻧﻈﺮ اﺣﱰام از ﺣﻀﺮت آﻗﺎ و ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺑﻠﯿﻂ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﮐﻤﺎل اﺣﱰام ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺣﺮم
راه را ﺑﺎزﮐﺮدﻧﺪ .در داﺧﻞ ﺻﺤﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯽ دلاﻧﮕﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﺣﺮم ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻃﻨﲔاﻧﺪاز
-۱۸۹ﻏﺮّاء ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺼﯿﺢ و ﺑﻠﯿﻎ

۱۸۳

ﺑﻮد.
ﺣﻀﺮت آﻗﺎ اﯾﻦ ﺷﻌﺮ را زﻣﺰﻣﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:

ﻗﺼﻪﻫﺎی ﻋﺸﻖ ﻣﺠﻨﻮن ﻣﯽﮐﻨﺪ«

»ﻧﯽ ﺣﺪﯾﺚ راه ﭘﺮﺧﻮن ﻣﯽﮐﻨﺪ

ﺑﯿﺸﱰ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از زن و ﻣﺮد ﺑﺎ ﮐﻤﺎل اﺣﱰام ﺑﻪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮده ﺣﺘﯽ ﺑﻌﻀﯽ دﺳﺖ ﻣﻌﻈّﻢﻟﻪ را
ﻣﯽﺑﻮﺳﯿﺪﻧﺪ.

در ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﺧﻄﻮط ﻃﻼﺋﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه» :ﯾﺎ ﺣﻀﺮت ﻣﻮﻻﻧﺎ« .ﻫﻤﭽﻨﲔ آﯾﺎت و اﺷﻌﺎر دﯾﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ در

ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻠﻮ دﯾﮕﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد» :وﮐﺎن ﺣﻘّﺎً ﻋﻠﯿﻨﺎ ﻧﺼﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﲔ «.در ﻣﺜﻨﻮﯾﻬﺎی ﺧﻄﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﻔﯿﺲ ،زﯾﺮ ﭘﻮﺷﺶ
ﺷﯿﺸﻪای ،اﺷﻌﺎر زﯾﺮ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ:

ﭼﻮن ﺑﻤﲑم ﻓﻀﻞ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪﮔﺮﯾﺴﺖ

از ﮐﺮم ،ﮔﺮ ﭼﻪ زﺣﺎﺟﺖ او ﺑﺮﯾﺴﺖ

ﺑﯿﭽﺎرﮔﯽ

ﺷﺎد ﮔﺮداﻧﻢ در آن ﻏﻤﺨﻮارﮔﯽ

ﺑﺮ ﺳﺮ ﮔﻮرم ﺑﺴﯽ ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﺸﺴﺖ
دﺳﺘﮕﲑم

در

ﭼﻨﲔ

ﺧﻮاﻫﺪاز ﭼﺸﻢ ﻟﻄﯿﻔﺖ اﺷﮏ ﺟﺴﺖ

در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۳۰/۹از ﻗﻮﻧﯿﻪ ﺧﺎرج و ﺑﻄﺮف آﻧﮑﺎرا ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ﺻﺤﺮا ،ﮐﻮﻫﻬﺎی اﻃﺮاف و ﺟﺎدّهﻫﺎی ﻗﻮﻧﯿﻪ
ﺷﺒﺎﻫﺖ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺟﺎدّهﻫﺎی اﯾﺮان داﺷﺖ .در  ۱۱۰ﮐﯿﻠﻮﻣﱰی آﻧﮑﺎرا؛ آب رادﯾﺎﺗﻮر اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺑﻪ ﺣ ّﺪاﻗﻞ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد

ﺗﺮﻣﯿﻢ و ﭘﺲ ازﮐﻤﯽ ﺗﻮ ّﻗﻒ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .در ﺑﯿﺴﺖ ﮐﯿﻠﻮﻣﱰی آﻧﮑﺎرا از ﻗﺼﺒﻪای ﺑﻨﺎم ﮔﻠﺒﺎس ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮده و ﺣﻮاﱃ
ﺳﺎﻋﺖ ﯾﮏ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ وارد ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ آﻧﮑﺎرا ﺷﺪﯾﻢ .ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﻣﺪرن ﭼﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪ ،ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﻗﺼﺮ رﯾﺎﺳﺖ

ﺟﻤﻬﻮر در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﺷﻬﺮ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻋﻮت ﻗﺒﻠﯽ و اﺻﺮار آﻗﺎی ﺗﻔﻀّﻠﯽ وارد ﺳﻔﺎرت اﯾﺮان ﺷﺪﯾﻢ .ﺳﻔﺎرت اﯾﺮان در ﺑﺎﻏﯽ ﺑﺰرگ و ﻣﺠ ّﻠﻞ واﻗﻊ
ﺷﺪه و دارای ﮔﻠﮑﺎریﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎﺳﺖ.

آﻗﺎﯾﺎن ﺻﻔﯽﻧﯿﺎ ،ﺗﻔﻀّﻠﯽ ،ﮐﻮﺛﺮی ،دﮐﱰ ﺳﯿﻒ وﮐﺮﯾﻢ ﺷﺮﺑﯿﺎﻧﻠﻮ از ﺣﻀﺮت آﻗﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل و ﭘﺬﯾﺮاﺋﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﺣﻀﺮت آﻗﺎ در ﻣﻮرد ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ روز ﺟﻤﻌﻪ ﻣﻔﺼﻼً ﺑﯿﺎﻧﺎﺗﯽ اﯾﺮاد ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﺑﻬﱰ اﺳﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺟﻬﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ
ﻣﺬاﻫﺐ در دﯾﻦ ﺧﻮد ﺗﻌﺼّﺐ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و روز ﺟﻤﻌﻪ را ﮐﻪ دﺳﺘﻮر آن داده ﺷﺪه ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ«.

ﭘﺲ از ﺻﺮف ﻧﺎﻫﺎر و ﭼﺎی در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۳۰/۳ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﻫﻤﮕﯽ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ را ﺑﺪرﻗﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

ﺳﭙﺲ در اﻃﺎﻗﻬﺎی ﺷﻤﺎره  ۴۰۸و  ۴۱۰ﻫﺘﻞ آﭘﺎﯾﺪﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎی ﺻﺒﺎحاﻟﺪﯾﻦ رزرو ﺷﺪه ﺑﻮد اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﯾﺪﯾﻢ.

ﺑﻌﻨﻮان ﺗﯿﻤّﻦ و ﺗﺒّﺮک ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎی ﺻﺎﻟﺤﻌﻠﯿﺸﺎه ﻗﺪس ﺳﺮّه اﻟﻌﺰﯾﺰ در رﺳﺎﻟﻪ ﺷﺮﯾﻔﻪ ﭘﻨﺪ ﺻﺎﻟﺢ در ﻣﻮرد
ﺟﻤﻌﻪ ﻣﺮﻗﻮم ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ درج ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ:
»در اﺳﻼم ﺟﻤﻌﻪ ﻋﯿﺪ ﻣﺴﻠﻤﲔ ﻗﺮار داد ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ در آن ﺑﺠﺎی ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ ﻣﻌﲔ ﺷﺪه ﮐﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺷﻮد

و در ﻫﺮ ده ﯾﺎ ﺷﻬﺮی ﯾﮏ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺮ ﭘﺎ و از اﻃﺮاف ﻫﻢ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ .و دو ﺧﻄﺒﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎی ﺧﺪا و

رﺳﻮل )ص( و ﻣﻨﺎﺟﺎت ﺑﺎ ﺧﺪا و ﻧﺼﺎﯾﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ و دﺳﺘﻮرات ﻻزﻣﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺘﻀﯿّﺎت ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد و در ﻗﺮآن ﻫﻢ
ﺳﻮرهﺋﯽ ﺑﻨﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪه و ﺷﺐ و روز ﺟﻤﻌﻪ ﻣﻤﺘﺎز و ﺑﺮای ﻋﺒﺎدت اﺧﺘﺼﺎص دارد و ﺑﺮاﯾﻦ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺼﺎﻟﺢ

دﻧﯿﻮی و اﺧﺮوی ﻫﻤﻪ ﻧﻮع ﻣﱰ ّﺗﺐ و ﺷﮑﻮه اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﲔ وﻧﻤﺎﯾﺶ ﻓﺮﻣﺎﻧﱪداری و ﯾﮑﺮاﺋﯽ و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻮده
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎزار ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﻮﺳﻌﮥ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ﻣﻠﺤﻮظ ﺷﺪه .ﻣﺼﺎﻓﺤﻪ در ﺟﻤﻌﻪ ﻓﻀﯿﻠﺘﺶ اﻓﺰون ﻣﯽﺷﻮد و
ﮐﺮ و ﭘﻨﺪ و اﻧﺪرز داده ﺷﻮد ﻣﻔﯿﺪ و ﺑﺮ داﻧﺎﺋﯽ و ﺑﯿﻨﺎﺋﯽ
ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺘﺐ ﻋﺮﻓﺎ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ دﯾﺎﻧﺖ و ﻣﻌﺎرف ﺣﻘّﻪ ﺗﺬ ّ
ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ و ﺿﻤﻨﺎً در دﯾﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ از ﺣﺎل ﻫﻢ آﮔﺎه و ﺣﺎﺟﺎت ﻣﺆﻣﻨﲔ ﺑﺮآورده ﻣﯽﺷﻮد«۱۹۰.

 -۱۹۰در اﯾﻨﺠﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻨﺪرج در ﺳﺮ ﻓﺼﻞ »ﺟﻤﻌﻪ« آورده ﺷﺪه؛ ﺑﺮای اﻃﻼع ﮐﺎﻣﻞ آن ﻟﻄﻔﺎً ﺑﻪ رﺳﺎﻟﻪ ﺷﺮﯾﻔﮥ ﭘﻨﺪ ﺻﺎﻟﺢ

۱۸٤

ﺑﺎزدﯾﺪ ﺑﺎغ وﺣﺶ آﻧﮑﺎرا »ﺷﻨﺒﻪ  ۱۲اردﯾﺒﻬﺸﺖ «۱۳۴۹

ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ و ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان رﻓﺘﯿﻢ .ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ و ﺑﻪ ﺳﺒﮏ
اﯾﺮان ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و دارای ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺠﻬﺰّی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺪود ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﺟﻠﺪﮐﺘﺎب دارد.

ﺑﻌﺪ از ﮐﻤﯽ اﺳﱰاﺣﺖ ﺑﻪ ﺑﺎغ وﺣﺶ آﻧﮑﺎرا رﻓﺘﯿﻢ .اﺑﺘﺪا اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﯿﻬﺎی رﯾﺰ ودرﺷﺖ و ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ را دﯾﺪﯾﻢ،

ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻣﺎﻫﯿﻬﺎی ﺳﯿﺎه ﺑﺎ دﻣﻬﺎی ﻗﺮﻣﺰ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﺐﭘﺮهﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر درﺷﺖ ،اﻧﻮاع ﻻکﭘﺸﺘﻬﺎ ،ﺳﻨﺠﺎﺑﻬﺎی

آﺑﯽ ،اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﯿﻬﺎی ﺑﺎﻟﺪار ،اﻧﻮاع ﻣﻠﺨﻬﺎ .اﻧﻮاع ﮔﺮﮔﻬﺎ ،اﻧﻮاع ﺧﺮﺳﻬﺎ ،ﺷﻐﺎﻟﻬﺎ و ﻣﺮﻏﻬﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﻏﲑاه ،در

ﻗﺴﻤﺖ دﯾﮕﺮ :ﻣﯿﻤﻮﻧﻬﺎی رﯾﺶدار و ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎز ی و آﮐﺮوﺑﺎت » «Acrobateو ﻧﻤﺎﯾﺸﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﲔ :ﻗﺮاﻗﺎوﻟﻬﺎ ،ﻃﺎوﺳﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ ،ﻣﺮﻏﻬﺎی ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ در آن ﺑﺎغ ﺳﺮﺳﺒﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ.

در آن ﭘﺎرک؛ ﻓﯿﻠﻬﺎی درﺷﺖ ،ﺷﲑﻫﺎی ﻧﺮ ﺑﻨﺎم اﺻﻼن ،ﺑﱪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر درﺷﺖ ،ﯾﻮزﭘﻠﻨﮕﯽ ﮐﻪ داﺋﻢ در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮد ﺗﺎ

ﻞ ﺳﺮﭘﻮﺷﯿﺪه دﯾﮕﺮ دو رأس ﮔﺎو آﺑﯽ و اﻧﻮاع ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺧﺸﮏ ﺷﺪه
راﻫﯽ ﺑﺮای ﻓﺮار ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﲔ در ﯾﮏ ﻣﺤ ّ

ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻤﺎﺷﺎﺋﯽ ﺑﻮد.

در داﺧﻞ ﭘﺎرک ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪﺷﻨﺎس ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺣﯿﻮاﻧﺎت را ﺑﻌﻬﺪه داﺷﺘﻨﺪ در ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻦ دﯾﮕﺮ ،اﻧﻮاع ﻣﺮغ ﻋﺸﻖ،
ﮐﺒﮑﻬﺎ ،ﺑﻠﺒﻠﻬﺎی زﯾﺒﺎ و ﺧﻮشاﻟﺤﺎن ،ﻣﺮﻏﻬﺎی زﯾﺒﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﺟﻬﺎی ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻨﺎم ﮐﺎردﯾﻨﺎل » «Cardinalﺳﺮخ ﺳﺮ،

ﻃﻮﻃﯽﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﺎجﻫﺎی ﻧﺎرﻧﺠﯽ و رﻧﮕﻬﺎی دﯾﮕﺮ ﺧﻮد ﻧﻤﺎﺋﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.

ﺿﻤﻨﺎً ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪﮐﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﺟﻤﻌﯿّﺖ ﺧﲑﯾﻪ ﻃﺮﻓﺪار ﺗﺼﺎدﻓﺎت را ﺑﻪ ﺳﯿﻨﮥ ﻣﺮدم ﻣﯽﭼﺴﺒﺎﻧﯿﺪﻧﺪ و ﻣﻨﻈﻮر آﻧﻬﺎ اﯾﻦ
ﻇﻒ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺗﺼﺎدف ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺿﺮوری اﯾﻦ اﺷﺨﺎص ﺧﻮد را ﻣﻮ ّ
ﺣﻀﺮت آﻗﺎ از اﻗﺪام ﺧﲑﯾﻪ اﯾﻦ ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ.

در ﺗﺮﮐﯿّﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺆﺳﺴﻪ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﻋﻤﺎل ﺧﲑ ّﯾﻪ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺪان ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ .دراﯾﻨﺠﺎ
ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﻣﺮدم ﺧﯿّﺮ و ﻣﺘﺪ ّﯾﻦ زﯾﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ ﺑﺎ ﺣﺠﺎب اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﻌﻀﯽ ﻧﯿﻢ ﺣﺠﺎب و ﻋ ّﺪهای
ﻣﺎﻧﻨﺪﮐﺴﯿﮑﻪ ﺑﻬﯿﭻ ﻋﻘﯿﺪهای ﭘﺎیﺑﻨﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﯽﺑﻨﺪ و ﺑﺎر در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮدﻧﺪ.

در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۳۰/۴ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﱪهٔ آﺗﺎﺗﻮرک رﻓﺘﯿﻢ .اﯾﻦ ﻣﻘﱪه روی ﺗﭙّﻪ ﺑﺴﯿﺎر وﺳﯿﻌﯽ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ از آﻧﺠﺎ
ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮ آﻧﮑﺎرا ﺑﺨﻮﺑﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻘﱪه در ﺷﺒﺴﺘﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ در ﺻﻔﺤﻪ ﺳﻨﮕﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
آن از ﺑﻬﱰﯾﻦ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻋﺼﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﺑﻨﺎب آن ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ.

ﺳﭙﺲ رﻫﺴﭙﺎر ﻣﻮزهٔ آﺗﺎﺗﻮرک ﺷﺪﯾﻢ .اﻧﻮاع ﮐﺎرﻫﺎی دﺳﺘﯽ ،ﺷﻤﺸﲑﻫﺎ و ﺳﮑﻪﻫﺎی زﻣﺎن ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ،ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ،
ﮔﻠﻮﺑﻨﺪﻫﺎی ﻃﻼﺋﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ ،ﻟﻮازماﻟﺘﺤﺮﯾﺮ ،ﻣﯿﺰﮐﺎر ،ﻧﺸﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﺻﻮﻻً آﻧﭽﻪ از اﺷﯿﺎء ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ
اﺳﺘﻘﻼل ﺑﻪ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﮐﻤﺎل ﭘﺎﺷﺎ ،آﺗﺎﺗﻮرک  ۱۹۱داده ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﻮزه دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.

ﻗﺮآﻧﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺘﺐ ﮐﻪ در ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در اﻧﺘﻬﺎی ﺳﺎﻟﻦ ﻣﻮزه ﻧﮕﺎﻫﺪاری ﻣﯽﺷﺪ .ﮐﻠﯿﺪ ﻃﻼﺋﯽ ﺷﻬﺮ
ﺳﺎﻣﺴﻮن » «Samsunﮐﻪ در  ۱۹ﻣﺎه ﻣﻪ  ۱۹۱۹ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﺎﮐﺖ  ۱۹۲ﮐﺸﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﺘﺢ ﺳﺎﻣﺴﻮن اﻋﺰام ﺷﺪه و

اﻧﻮاع ﺳﺎﻋﺘﻬﺎی ﻃﻼﺋﯽ ﮐﻪ ر ﺗﺎﺑﻮت آﺗﺎﺗﻮرک را ﺑﺎ آن ﺣﻤﻞ ﻧﻤﻮده و اﺗﻮﻣﺒﯿﻠﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﻣﺮاﺳﻢ رﺳﻤﯽ از آن

اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﲔ در آن ﻣﻮزه ﮐﻼه ﺷﺎﻣﭙﻮ ،ﭘﺎﻟﺘﻮ ،دﺳﺘﮑﺶﻫﺎی ﭘﻮﺳﺖ ،ﺷﺎل ﮔﺮدن ،ﻟﺒﺎس اﺳﭙﻮرت

ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.

).Mostafa Kemal Pasha (Ataturk
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و ﺧﻼﺻﻪ ﺗﻤﺎم ﻟﺒﺎﺳﻬﺎﺋﯿﮑﻪ در زﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﮕﺎﻫﺪاری ﺷﺪه .در ﻣﺤﻮﻃﻪ اﻃﺮاف ﻣﻮزه ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن،
ﻣﺠﻠﺲ ﮐﺒﲑ ﺗﺮﮐﯿﻪ ،اﻏﻠﺐ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ و آﺳﻤﺎﻧﺨﺮاش  ۲۳ﻃﺒﻘﮥ زﯾﺒﺎی ﺑﺎﻧﮏ

ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺑﻨﺎ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﻮزهٔ ﻣﺮدمﺷﻨﺎﺳﯽ آﻧﮑﺎرا »ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ۱۳اردﯾﺒﻬﺸﺖ «۱۳۴۹

ﺳﺤﺮ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺧﯿﻠﯽ زود ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺑﻪ اﻃﺎق اﯾﺸﺎن رﻓﺘﻪ و ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ را ﺑﻪ ﻣﻌ ّ
ﻈﻢﻟﻪ اﻗﺘﺪا
ﻧﻤﻮدﯾﻢ.

ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۸ﺻﺒﺢ ﺑﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ آﻗﺎی آرﻣﺎن در ﺷﻬﺮ آﻧﮑﺎرا ﮔﺮدش ﮐﺮدﯾﻢ .ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﭘﺎرک ﺟﻮاﻧﺎن رﻓﺘﯿﻢ .ﮐﺎﻓﻪﻫﺎ و

رﺳﺘﻮراﻧﻬﺎ ،ﺑﺴﺘﻨﯽﻓﺮوﺷﻬﺎ ،اﻧﻮاع درﺧﺘﻬﺎ وﮔﻠﻬﺎ در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺎرک دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ .آواز ﻣﺮغ ﺣﻖ در ﮔﻮﺷﻪ
و ﮐﻨﺎر ﺑﮕﻮش ﻣﯽرﺳﯿﺪ.ﺳﭙﺲ از ﻣﻮزهٔ ﻣﺮدم ﺷﻨﺎﺳﯽ

۱۹۳

ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮدﯾﻢ؛ﮐﻤﺮﺑﻨﺪﻫﺎ و ﮐﻼهﻫﺎی ﻣﺮداﻧﻪ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺘﻬﺎی

ﻣﺨﺼﻮص ﺧﺰ ،ﻗﺎﺑﻬﺎی ﻋﮑﺲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۳۱۴ﻫﺠﺮی ،ﮐﻤﺎﻧﻬﺎ و ﺗﻔﻨﮕﻬﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ،ﺷﻤﺸﲑﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺪﯾﻤﯽ

ﮐﻪ روی ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد »ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ۲۰۵ﺳﺎل ﻗﺒﻞ« ﻇﺮوف ﻗﺪﯾﻤﯽ ﭼﯿﻨﯽ ﮐﻪ آﯾﺔاﻟﮑﺮﺳﯽ و ﺳﻮرهﻫﺎی

ﻗﺮآن :ﭼﻬﺎر ﻗﻞ در ﭼﻬﺎر ﻃﺮف آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه؛ ﯾﺎدﮔﺎرﻫﺎی ﮐﺎﺷﯽ ﺳﺎزی و ﺳﻔﺎل ﺳﺎزی ﻗﺪﯾﻤﯽ ،ﻋﻠﻤﻬﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮐﻪ
ﻞ ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ )ص( ﻋﻠﯽ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﲔ ﷷ.
روی ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺷﻬﺎدت ﺛﻼث ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدک ﺻ ّ

اﻧﻮاع ﺳﺮﭙﻫﺎ ،ﻧﯿﺰهﻫﺎ ﺗﲑﻫﺎ ،ﮐﻼه ﺧﻮدﻫﺎ ،زرهﻫﺎ ،ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی رزم ،اﻧﻮاع ﻃﭙﺎﻧﭽﻪﻫﺎ ،ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻗﺎﻟﯿﻬﺎی اﺻﻔﻬﺎن ﻣﺘﻌﻠّﻖ
ﺑﻪ ﻗﺮن ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻣﯿﻼدی ،ﭘﻮﺳﱰﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ،اﻧﻮاع ﺗﺮﻣﻪﻫﺎ و اﺛﺎﺛﯿﻪ ﻗﺪﯾﻤﯽ ،ﺳﮑﻪﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ،ﻇﺮوف ﻣﻨﺒّﺖﮐﺎری
ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﺗﺮﮐﯽ ﮐﻪ در آن ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدن ﺣﻀﺮت اﺳﻤٰﻌﯿﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﷷ درج ﮔﺮدﯾﺪه،
ﺷﺠﺮﻧﺎﻣﮥ ﺣﻀﺮت آدم و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ،ﺗﻤﺜﺎل ﻣﺒﺎرک ﻋﻠﯽ ﷷ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻟﻘﺎب ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه »ﻻ ﻓﺘٰﯽ اﻻّ ﻋﻠﯽ ﻻ ﺳﯿﻒ

اﻻّ ذواﻟﻔﻘﺎر« ﻗﺮآﻧﻬﺎ ﺧﻄﯽ .ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﺗﺬﻫﯿﺐ ﺷﺪه ﻗﺪﯾﻤﯽ؛ روی ﯾﮑﯽ از ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ ﺗﺬﻫﯿﺐ ﺷﺪه ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﻗﺎل اﻟﻨﺒّﯽ ﷷ »ﺧﲑ اﻟﺬّﮐﺮ ،اﻟﺨﻔﯽ و ﺧﲑاﻟﺮّزق ﻣﺎ ﯾﮑﻔﯽ« ﺻﺪّق رﺳﻮل ربّ اﻟﻐﻨﯽ و ﻫﻤﭽﻨﲔ روی ﺗﺎﺑﻠﻮی دﯾﮕﺮ
ﮐﺮﺳﯽ ﻧﺎﻣﮥ ﺳﻠﺴﻠﮥ رﺿﻮﯾﻪ و در ﺗﺎﺑﻠﻮی دﯾﮕﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد:

آﻣﻨﺖ ﺑﺎﻟﻠّﻪ ﺗﻌﺎﱃ و ﻣﻼﺋﮑﻪ وﮐُﺘﺒﻪُ و رﺳﻠﻪ و اﻟﯿﻮم اﺧﺮ و ﺑﺎﻟﻘﺪر ﺧﲑ و ﺷّﻪ ﻣﻦ اﻟﻠّﻪ و اﻟﺒﻌﺜﺖ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻮت .اﺷﻬﺪ ان
ﻻ اﻟﻪ ﻻ اﻟﻠّﻪ و اﺷﻬﺪ انﱠ ﻣﺤﻤﺪاً ﻋﺒﺪه و رﺳﻮﻟﻪ.

اﻧﻮاع ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎ و ﺗﺨﺘﺨﻮاﺑﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺮن ﻫﻔﺘﻢ ﻫﺠﺮی و درﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮐﻪ روی آﻧﻬﺎ اﺳﺎﻣﯽ ﭘﯿﺎﻣﱪان ﺑﺰرگ و

ﭼﻬﺎرده ﻣﻌﺼﻮم ﺗﺎ ﺣﻀﺮت اﻟﻤﻬﺪی ﷷ ﻣﻨﺒّﺖﮐﺎری ﺷﺪه .ﺑﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻠﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﯿﻢ در داﺧﻞ ﺷﻬﺮﮔﺮردش
ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺐ دوﺷﻨﺒﻪ ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدﯾﻢ.
ﻣﺠﻠﺲ ﻓﻘﺮی ﺷﺐ دوﺷﻨﺒﻪ در ﺗﺮﮐﯿﻪ »ﺷﺐ دوﺷﻨﺒﻪ  ۱۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ «۴۹
ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب را در اﻃﺎق ﺣﺎج آﻗﺎ راﺳﺘﲔ »اﻃﺎق  ۴۱۰ﻫﺘﻞ آﭘﺎی دﯾﻦ« ﺑﺤﻀﺮت آﻗﺎ اﻗﺘﺪا ﻧﻤﻮدﯾﻢ و ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺐ

دوﺷﻨﺒﻪ ۱۹٤ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ .اﺑﺘﺪا ﭘﻨﺪ ﺻﺎﻟﺢ و ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺎﺟﺎت اﺑﻮﺣﻤﺰه ﺛﻤﺎﱃ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ .ﭘﺲ از ﺧﻮاﻧﺪن ﺧﺎﺗﻤﻪ
ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ اﺳﱰاﺣﺖ ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ .ﺑﺮای ﺗﯿﻤّﻦ و ﺗ ّﱪک ﺧﻼﺻﻪای از ﺻﻔﺎت ﻣﺆﻣﻦ ﮐﻪ در اﻧﺘﻬﺎی رﺳﺎﻟﮥ ﺷﺮﯾﻔﮥ ﭘﻨﺪ
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 -۱۹٤ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻗﺒﻼً ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ؛ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﺒﻬﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺷﺐ دوﺷﻨﺒﻪ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ ﺷﺐ ﻣﻌﺮاج رﺳﻮل اﮐﺮم )ص( و
ﺷﺐ ﺟﻤﻌﻪ دﺳﺘﻮر ﻣﻮﮐّﺪ داده ﺷﺪه ﮐﻪ ﻓﻘﺮا ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮدﻧﺪ و اﯾﻦ روﯾﻪ ﺧﺪا ﭘﺴﻨﺪاﻧﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻓﻘﺮی اﯾﺮان و
ﺳﺎﯾﺮﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ.

۱۸٦

ﺻﺎﻟﺢ اﺛﺮ ﺧﺎﻣﮥ ﺣﻀﺮت ﻗﻄﺐاﻟﻌﺎرﻓﲔ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺻﺎﻟﺤﻌﻠﯿﺸﺎه ﻗﺪس ﺳﺮه اﻟﻌﺰﯾﺰ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان
ﺟﻬﺎن ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻫﻢ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﺗﺎﮐﯿﺪ و ﺗﺬﮐﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﺆﻣﻦ ﺧﺪاﺧﻮاه و ﺧﺪاﺟﻮ ﺳﺖ ،ﻧﻴﺖ ﺧﺎﻟﺺ و دل ﺧﺎﺷﻊ و ﺗﻦ ﺧﺎﺿﻊ دارد .ﭘﺎﻳﺶ از راه ﺑﻴﺮون ﻧﺮود ،و ﺑﺮ راه

ﻧﻠﻐﺰد .دوﺳﺘﯽاش ﺑﯽآﻻﻳﺶ و ﻛﺮدارش ﺑﯽﻏﺶ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺘﻪ ،ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﻧﺮﭙدازد ،و از ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮد

ﺗﺮﺳﺎن و دﻳﮕﺮان از او در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻧﮕﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ،ﺑﻬﺮهاش ﻋﱪت ،ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ او ﺣﻜﻤﺖ ،ﮔﻔﺘﺎرش ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺳﺖ.

داﻧﺎﻳﯽ را ﺑﺎ ﺑﺮدﺑﺎری  ،و ﺧﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﻳﺪاری ،وﮔﺬﺷﺖ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ،و ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﻧﺮﻣﯽ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ دارد.ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻴﻜﯽ
ﻛﺮدن ﺷﺎدان ،و از ﺑﺪی ﭘﺸﻴﻤﺎن ،و ﺑﺮ ﺧﻮد ﺗﺮﺳﺎن ﺑﺎﺷﺪ.

ﭘﺎﻳﺎن ﻛﺎر را ﺑﺴﻨﺠﺪ و در ﺳﺨﺘﯽﻫﺎ ﭘﺎﻓﺸﺎری ﻛﻨﺪ ،و در ﻫﺮ ﺣﺎل و ﻫﺮﻛﺎر ﻳﺎری از ﺻﱪ و ﺻﻠﻮة ﺟﻮﻳﺪ .و آﻣﺎده و

ﻣﻬﻴّﺎی ﻣﺮگ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺳﺎز و ﺑﺮگ آن را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد.

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻋﻤﺮ را ﺑﻴﻬﻮده ﻧﮕﺬراﻧﺪ و درﻧﻴﻜﯽ ﺻﺮف ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺳﻔﺎرش ﺑﻪ ﻧﻴﻜﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺣﻴﺎﻳﺶ ﺑﺮ ﺷﻬﻮت ﭼﻴﺮه ﺑﺎﺷﺪ،

وﮔﺬﺷﺘﺶ ﺑﺮ ﺧﺸﻢ ،و دوﺳﺘﯽ ﺑﺮﻛﻴﻨﻪ  ،و ﻗﻨﺎﻋﺖ ﺑﺮ آز .ﺟﺎﻣﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدم ﭘﻮﺷﺪ ،در ﻣﻴﺎن آﻧﻬﺎ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻛﻨﺪ ،و دل ﺑﻪ
آﻧﻬﺎ ﻧﺒﻨﺪد.
در ﻛﺎر ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺷﺘﺎب ﻛﻨﺪ ،وﻛﺎر اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻓﺮدا ﻧﻴﺎﻧﺪازد .و در دﻧﻴﺎ ﻣﻴﺎﻧﻪروی ﻛﻨﺪ ،و از ﻣﻌﺼﻴﺖ ﺧﻮد را ﻧﮕﺎه دارد،

زﻳﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﻛﺴﯽ ﻧﺮﺳﺪ ،ﺑﻪ ﺑﺪﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮ ﺧﻮد ﻧﻴﻜﯽ ﻛﻨﺪ ،و ﺑﺎ آن ﻛﺲ ﻛﻪ از او ﺑﮕﺴﻠﺪ ﺑﭙﻴﻮﻧﺪد و ﻣﺤﺮوم ﻛﻨﻨﺪه را
ﺑﺒﺨﺸﺪ.
ﺳﺆال از ﻛﺴﯽ ﻧﻜﻨﺪ و درﺧﻮاﺳﺖ دﻳﮕﺮان را رد ﻧﻜﻨﺪ .روی ﻧﻴﺎز ﺟﺰ ﺑﻪ ﺑﯽﻧﻴﺎز ﻧﱪد ،و ﻧﻴﺎز ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪان را ﺑﺮآورد.
اﻧﺼﺎف ﻧﺨﻮاﻫﺪ و اﻧﺼﺎف دﻫﺪ ،ﺧﻮد را از ﻟﻐﺰش ﻧﮕﺎه دارد و ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﻘ ّ
ﺼﺮ ﺷﻤﺎرد ،و از ﻟﻐﺰش دﻳﮕﺮان درﮔﺬرد.

دﺷﻤﻦ ﺳﺘﻤﮕﺮی و ﻳﺎر ﺳﺘﻢ ﻛﺸﻴﺪﮔﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
از ﺳﺮدی ﻣﺮدم دﻟﮕﻴﺮ ﻧﮕﺮدد ،ﺗﺠﺴﺲ ﻋﻴﻮب ﻧﻜﻨﺪ ،و ﻋﺬر ﭘﺬﻳﺮد و ﻋﻴﺐ ﭘﻮﺷﺪ .از ﭼﺎﭘﻠﻮﺳﯽ ﻣﺮدم ﺷﺎد ﻧﮕﺮدد ،از

ﺑﺪﮔﻮﻳﯽ اﻧﺪوه ﺑﻪ ﺧﻮد راه ﻧﺪﻫﺪ.ﺑﺎﻣﺆﻣﻨﲔ ﻳﻜﺪل ﺑﺎﺷﺪ و در ﺷﺎدی آﻧﻬﺎ ﺷﺎد و ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎری آﻧﻬﺎ اﻧﺪوﻫﻨﺎك ﮔﺮدد.
اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﭼﺎره اﻧﺪﻳﺸﺪ و دل آﻧﻬﺎ را ﺧﻮش ﺳﺎزد .و اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺪ از ﺧﺪا درﺧﻮاﺳﺖ ﭼﺎره ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ آﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ و ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﭘﺴﻨﺪد آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﺧﻮد ﭘﺴﻨﺪد .از ﻣﺆﻣﻦ ﻗﻬﺮ ﻧﻜﻨﺪ و ﭘﻨﺪ در ﭘﻨﻬﺎن
دﻫﺪ و ﻧﻴﻜﯽ آﻧﻬﺎ در آﺷﻜﺎر و ﭘﻨﻬﺎن ﺧﻮاﻫﺪ.

ﺑﻪ روی آوردن دﻧﻴﺎ ﺧﻮﺷﻨﻮد ﻧﮕﺮدد و از رﻓﱳ آن اﻧﺪوﻫﮕﲔ ﻧﺸﻮد .ﻫﻤّﺖ ﺑﻠﻨﺪ دارد ،ﺑﻪ ﻋﺎدات ﺑﺪ ﺧﻮ ﻧﻜﻨﺪ.

ﻟﻐﺰش را ﺗﻜﺮار ﻧﻜﻨﺪ .ﺗﺎ ﻧﺮﭙﺳﻨﺪ ﻧﮕﻮﻳﺪ و ﭼﻮن ﮔﻮﻳﺪﻛﻢ و ﺳﻨﺠﻴﺪه ﮔﻮﻳﺪ .ﻛﺮدارش ﮔﻮاه ﮔﻔﺘﺎرش ﺑﺎﺷﺪ.

از ﺗﺪﺑﻴﺮ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻓﺮوﮔﺬار ﻧﻜﻨﺪ .از ﻓﺮﻳﺐ و دوروﻳﯽ و دروغ ﺑﺮﻛﻨﺎر ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻮد را ﺑﺰرگ ﻧﺸﻤﺎرد و دﻳﮕﺮان را

ﭘﺴﺖ ﻧﺒﻴﻨﺪﻛﺴﯽ را ﺳﺮزﻧﺶ ﻧﻜﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻧﺴﺘﻴﺰد.
ﺑﺎ زﻧﺎن ﻛﻢ ﻧﺸﻴﻨﺪ وﱃ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﺎﺷﺪ و دﻟﺸﺎن ﺧﻮش دارد .دل ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ را ﺑﺪﺳﺖ آرد ،ﺻﺪا را ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻜﻨﺪ،
ﺳﺨﻦ ﭼﻴﻨﯽ ﻧﺰد ﻛﺴﺎن ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ .در اﺻﻼح ﻛﻮﺷﺪ.

در ﺣُﻜﻢ از درﺳﺘﯽ ﻧﮕﺬرد ،ﺳﺘﻢ روا ﻧﺪارد ،در ﺧﻨﺪه ﭘﺮده ﺣﻴﺎ ﻧﺪرد ،درﻛﺎرﻫﺎ ﺷﺘﺎب ﻧﻜﻨﺪ ﻧﺎم ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺑﺪی ﻧﱪد،
ﺣﻔﻆ اﻟﻐﻴﺐ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،دﺷﻨﺎم ﻧﺪﻫﺪ ،دوﺳﺖ داﻧﺎ ﮔﺰﻳﻨﺪ و از ﻳﺎر ﺑﺪ ﺑﺮﭙﻫﻴﺰد.

ﻳﺎور ﺳﺘﻢزدﮔﺎن و ﻳﺎر آوارﮔﺎن و ﻧﺎﺗﻮاﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ دروﻳﺸﺎن ﻧﺸﻴﻨﺪ و ﺧﻮﺷﻨﻮدی ﻣﺮدم را ﺑﺮ ﺧﻮﺷﻨﻮدی ﺧﺪا ﻧﮕﺰﻳﻨﺪ
و ﺑﻪ ﻣﺎل و ﺟﺎن و اﻧﺪام در ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻛﻮﺗﺎﻫﯽ ﻧﻜﻨﺪ ،او را ﻛﻪ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ﺑﭙﺬﻳﺮد.

ﺑﺮ دوﺳﺘﺎن ﺑﻪ دﻳﺪار ﺳﻼم ﻛﻨﺪ ،در ﻛﺎر ﻣﺸﻮرت ﻧﻤﺎﻳﺪ ،در ﻣﺸﻮرت ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻧﻜﻨﺪ ،رﺷﻮت ﻧﮕﻴﺮد ،ﮔﺮﭼﻪ ﺣﻖ اﻟﺰّﺣﻤﻪ
۱۸۷

و ﺣﻖ اﻟﺠﻌﺎﻟﻪ ﻛﻪ ﻧﺎروا ﻧﻴﺴﺖ ﺳﺘﺎﻧﺪ.
اﮔﺮﭼﻪ د ّﻗﺖ در اﻳﻦ ﻣﻀﺎﻣﲔ ﺑﺎ ﺳﻨﺠﻴﺪن ﺧﻮد وﻛﺮدارﻣﺎن ﻧﺎاﻣﻴﺪی آورد وﱃ ﻛﺮم ﺧﺪا ﺑﯽﭘﺎﻳﺎن و ﻓﻀﻠﺶ ﻓﺮاوان
اﺳﺖ ،ﻧﺒﺎﻳﺪ دﺳﺖ از ﻃﻠﺐ داﺷﺖ و آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﺘﻮان درﻳﺎﻓﺖ ﻫﻤﻪاش را ﻧﺘﻮان ﮔﺬاﺷﺖ :

در ﻃـﻠـﺒﺶ آﻧـﭽﻪ ﺗـﻮاﻧـﯽ ﺑـﻜـﻮش

ﮔﺮﭼﻪ وﺻﺎﻟﺶ ﻧﻪ ﺑﻜﻮﺷﺶ دﻫﻨﺪ

ﺑﺎﻳﺪﻛﻮﺷﻴﺪ و اﻳﻦ ﺻﻔﺎت را ﻣﻴﺰان ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻛﺮدار را ﺑﺮ آن ﺳﻨﺠﻴﺪ و ﺧﻮد را ﮔﻨﺎﻫﻜﺎر و ﺗﺒﻪ روزﮔﺎر دﻳﺪه ﺑﺎ ﻧﻴﺎز از
درﮔﺎه ﺑﯽﻧﻴﺎز ﭘﻮزش ﺧﻮاﺳﺖ :

ﺑﻨﺪه ﻫﻤﺎن ﺑﻪ ﻛﻪ زﺗﻘﺼﻴﺮ ﺧﻮﻳﺶ

ﻛﺲ ﻧﺘـﻮاﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺠﺎ آورد

ورﻧـﻪ ﺳــﺰاوار ﺧــﺪاوﻧـﺪﻳـﺶ

ﻋـﺬر ﺑـﻪ درﮔــﺎه ﺧـــﺪا آورد

اﻣﻴﺪﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ دوﺳﺘﺎن ﺣﺎل ﺑﻨﺪﮔﯽ و ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪی ﺑﺨﺸﺪ و آﻧﭽﻪ ﭘﺴﻨﺪ ﻣﻮﱃ اﺳﺖ ﻣﻮ ّﻓﻖ دارد.

۱۸۸

ﺑـﺎزﮔـﺸﺖ  :ﺑﻪ وﻃـﻦ

۱۸۹

ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻄﺮف اﯾﺮان »دوﺷﻨﺒﻪ  ۱۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ «۱۳۴۹
ﺳﺤﺮﮔﺎه اذان ازﮔﻠﺪﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﺴﺎﺟﺪ آﻧﮑﺎرا ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻮد .ﭘﺲ از اداء ﻓﺮاﺋﺾ اﻟﻬﯽ و ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ

ﻧﻪ و ﻧﯿﻢ ﺑﻄﺮف ﻓﺮودﮔﺎه ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ؛ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﺎ ﻓﺮودﮔﺎه در ﺣﺪود ﺳﯽﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﻧﺸﯿﺐ و ﻓﺮاز ﺑﲔ

راه ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اوّل ﺑﻬﺎر ﺗﻬﺮان ،ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺳﺒﺰ و ﺧﺮّم و ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ ﺑﻮد و آﻗﺎﯾﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﺗﻔﻀّﻠﯽ و ﻋﺪه دﯾﮕﺮ ﺟﻬﺖ ﺑﺪرﻗﻪ

ﺑﻔﺮودﮔﺎه آﻣﺪ ﺑﻮدﻧﺪ .در رأس ﺳﺎﻋﺖ  ۱۲ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﭘﺮواز ﮐﺮد .ﮔﻮﯾﻨﺪه اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﭘﺲ از ﯾﮑﺴﺎﻋﺖ در ﻓﺮودﮔﺎه

ارﺿﺮوم » «Erzeroumﺑﺰﻣﲔ ﻧﺸﺴﺖ .در ﻓﺮودﮔﺎه ارﺿﺮوم آﻗﺎﯾﺎن ﺟﺎﻫﺪ ﺻﺒﺎحاﻟﺪّﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه آﻗﺎی ﻣﺼﺪاﻗﯽ،
اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻗﻮزوﻟﻮ ،ﺑﺎﻗﯽ ﻗﻮزوﻟﻮ و ﻋﺪّه دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺣﻀﺮت آﻗﺎ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.

ﭘﺲ از ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺎرﻫﺎ ،ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻋﻮت و اﺻﺮار آﻗﺎی ﺟﺎﻫﺪ ﺑﻤﻨﺰل اﯾﺸﺎن ﮐﻪ ﺗﺎ ﻓﺮودﮔﺎه  ۲۰ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺖ ﺑﺮای

ﺻﺮف ﻧﺎﻫﺎر و ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎز ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﻣﺪرﻧﯽ در ﺷﻬﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﺪﮐﻪ از ﻗﺮار ﻣﻌﻠﻮم ﻣﺤﻞ
ﺳﮑﻮﻧﺖ اﺳﺘﺎدان داﻧﺸﮕﺎه ارﺿﺮوم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .داﻧﺸﮕﺎه ارﺿﺮوم ﺷﺎﻣﻞ داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ،ﻃﺐ ،ادﺑﯿﺎت و

داﻧﺸﮑﺪه ﻓﻨﯽ اﺳﺖ .روﯾﻬﻢ رﻓﺘﻪ ارﺿﺮوم ﺷﻬﺮ زﯾﺒﺎﺋﯽ ﺑﻮد؛ اﻓﺮاد ﺑﯽﺣﺠﺎب ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻌﺎﺑﺮت دﯾﮕﺮ اﻏﻠﺐ

ﺑﺎﻧﻮان ﺣﺠﺎب اﺳﻼﻣﯽ را رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.

اﺑﺘﺪا ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﻪ ﻫﺘﻞ اورﻧﮓ آﻣﺪﯾﻢ و ﭘﺲ از ﮐﻤﯽ ﺗﻮﻗّﻒ و ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎز در ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ و ﺑﻪ اﺗّﻔﺎق
ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺰل آﻗﺎی ﺟﺎﻫﺪ ﺻﺒﺎحاﻟﺪّﯾﻦ رﻓﺘﯿﻢ .ﭘﺲ از ﺻﺮف ﻧﺎﻫﺎر ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ اﯾﺮان ﺣﺮﮐﺖ

ﮐﺮدﯾﻢ .ﺑﻤﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدم ﺑﯽآﻻﯾﺶ و ﭘﺎک ﻃﯿﻨﺖ آﻧﺠﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪﮐﻪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺷﺨﺺ روﺣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و
ﺑﺨﺼﻮص اﯾﻨﮑﻪ از ﻣﮑّﻪ ﻣﻌﻈّﻤﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻋﺮض ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی و دﺳﺖﺑﻮﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺣﺘﯽ ﭘﲑﻣﺮدان ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﻦ ﺳﻔﯿﺪ و ﻗﯿﺎﻓﻪﻫﺎی ﻧﻮراﻧﯽ ﺑﺎ ﺻﺪق ﺗﻤﺎم و ﺑﻪ اﺻﺮار دﺳﺖ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ را ﻣﯽﺑﻮﺳﯿﺪﻧﺪ.
ﮐﻮﻫﻬﺎی اﻃﺮاف ارﺿﺮوم از ﺑﺮف ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮد؛ و درﺧﺘﻬﺎی داﺧﻞ ﺷﻬﺮ ﻫﻨﻮز ﺷﮑﻮﻓﻪ داﺷﺘﻨﺪ! در ﺑﲔ راه ﻫﺮﮐﺠﺎ،

ﺑﺮﻓﻬﺎ آب ﺷﺪه ﺑﻮد؛ ﭼﻤﻦﻫﺎی ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺨﻤﻞ ﺳﺒﺰ آﺷﮑﺎر ﺷﺪه ﺑﻮد .در آﻧﺮوز ﻫﻮا اﺑﺮی ﺑﻮد ﭼﻨﺪ
ﮐﯿﻠﻮﻣﱰﮐﻪ از ﺷﻬﺮﮔﺬﺷﺘﯿﻢ ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪﯾﻢ از ﺟﺎده ﺷﻮﺳﻪ ۱۹٥ﻋﺒﻮر ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ .در ﻣﺴﲑ راه ،ﺟﺎده راهآﻫﻦ ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ داﺷﺖ.

در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻬﺎر ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ و رﻋﺪ و ﺑﺮق ﺷﺪﯾﺪ ﺷﺮوع ﺷﺪه؛ ﻫﻮا از ﺷﺪت ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎرﯾﮏ ﺷﺪه ﺑﻮد .در
ﺗﻤﺎم ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽﻫﺎی اروﭘﺎ اﯾﺠﺎد رﻋﺪ و ﺑﺮق و ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺪت در ﺟﺎدهﻫﺎی ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ و ﭘﺮ ﭘﯿﭻ و ﺧﻢ و

ﺑﺪون اﺳﻔﺎﻟﺖ دﯾﺪه ﻧﺸﺪه ﺑﻮد.در اﯾﻦ وﻗﺖ از ﻗﺼﺒﻪای ﺑﻨﺎم ﻫُﺮﺳﺎن » «Horssnﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮدﯾﻢ و ﻣﺪﺗﯽ ﻫﻢ ﺑﺮای

ﻋﺒﻮر ﻗﻄﺎر ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮدﯾﻢ -ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از اﯾﻦ ﻗﺼﺒﻪ ﺗﮕﺮگ درﺷﺖ ﺑﺎرﯾﻦ ﮔﺮﻓﺖ -رﻋﺪ و ﺑﺮق و ﺗﮕﺮگ و ﺑﺎران

درﺷﺖ اداﻣﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺮف ﭘﺎﮐﻦﻫﺎ راﻧﻨﺪه ﻗﺎدر ﺑﻪ دﯾﺪن ﺟﺎده ﻧﺒﻮد از ﻗﺮﯾﻪای ﺑﻨﺎم ﻃﺎﻫﺮ

» «Tahirﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﮔﻠﻪ ﮔﺎو ﺑﺰرﮔﯽ در ﺣﺎل ﻋﺒﻮر ﺑﻮد و ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد ﮐﻪ در دﻫﮑﺪه ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ داﻣﻬﺎ

ﮔﺎوداری ﻣﯽﺷﻮد .از ﻗﺮﯾﻪ ﻃﺎﻫﺮ ﺑﺒﻌﺪ راﻫﺎ ﭘﺮ ﭘﯿﭻ و ﺧﻢ وﮔﺮدﻧﻪﻫﺎی ﭘﺮ ﺑﺮف در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ وﺟﻮد داﺷﺖ در داﻣﻨﻪ
اﯾﻦ ﮐﻮﻫﻬﺎ ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﺮف داﺷﺖ ﺳﻔﯿﺪ و ﻫﺮ ﺟﺎ ﺑﺮف ﻧﺪاﺷﺖ ﺳﺒﺰ و ﺧﺮم و ﺑﲔ ﺳﺒﺰهﻫﺎ و ﭼﻤﻨﺰارﻫﺎ ﮔﻠﻬﺎی

ﻣﺨﺘﻠﻒ روﺋﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .از ﻗﺼﺒﻪ ﻫﺮاﺳﺎن ﺗﺎ اِﻟِﺴْﮑِﺮتْ » ۶۷ «Eleskirtﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﺑﻮد .ﻗﺼﺒﻪ ﯾﯿﻼﻗﯽ زﯾﺒﺎﺋﯽ ﺑﻮد و ﺑﺮق

و ﻣﻐﺎزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎره ﺑﻠﻨﺪ و زﯾﺒﺎ داﺷﺖ .در آﻧﺠﺎ ﮐﻤﯽ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮدﯾﻢ و در ﻗﻬﻮهﺧﺎﻧﻪای ﻫﻤﮕﯽ

ﭼﺎر ﺻﺮف ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ دادﯾﻢ .از ﻗﺼﺒﻪ ﻫﺮاﺳﺎن ﺑﺒﻌﺪ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﮐﻮﻫﻬﺎی ﺳﺮﺳﺒﺰ و
داﻣﻨﻪ دارو در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ دﺷﺖﻫﺎی وﺳﯿﻊ وﺟﻮد داﺷﺖ -ﻗﺼﺒﻪ ﮐﻮﭼﮏ اﮔﺮی » «Agriﻧﯿﺰ وﺳﻂ دﺷﺘﻬﺎی ﺳﺮﺳﺒﺰ

ﺟﻤﻨﺰارﻫﺎ اﺣﺪاث ﺷﺪه اﺳﺖ.

»ﺟﺎد ّه ﻫﻤﻮار و ﺷﻦرﯾﺰی ﺷﺪه«

۱۹۰
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ﻗﺼﺒﻪ اﮔﺮی ﺗﺎ ﻗﺮﯾﻪ ﯾﻮﻧﮑﺎﱃ دو ﺗﺎ ﺳﻪ ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد .اﯾﻦ ﻗﺼﺒﻪ ﺗﺎﺳﯿﻠﭽﺎی » ۹۷ «Tahirﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد
و ﺣﻀﺮت آﻗﺎ در اﯾﻦ ﻗﺮﯾﻪ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﻣﺤﺒّﺖ روزﻧﺎﻣﻪ آوردﻧﺪ و زﯾﺮ ﭘﺎی اﯾﺸﺎن ﭘﻬﻦ

ﮐﺮدﻧﺪ .از اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﺗﺎ دُﮔﻮﺑﺎﯾﺰﯾﺪ » «Dogubayazitآﺧﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺮزی  ۳۴ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ و ﺗﺎ ﻣﺎﮐﻮ  ۵۵ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

درﺳﺖ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺸﺖ ﺑﻮﻗﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ  ۳۰/۹اﯾﺮان وارد ﻣﺮز ﺷﺪﯾﻢ در آﻧﺠﺎ ﺑﺮادران روحاﻻﻣﲔ »آﻗﺎﯾﺎن ﺣﺎج ﺳﯿﺪ

اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ و ﺣﺎج ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽاﮐﱪ روحاﻻﻣﲔ« ﺑﺮادران ﻋﺼﺎر »ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻋﺼﺎر و ﺳﺮﮔﺮد ﻋﺼﺎر« آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس

ارﺑﺎﺑﯽ و ﻫﻤﻪ رؤﺳﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﮐﻮﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.اﻋﻀﺎی ﮔﻤﺮک ﻣﺮز ﺗﺮﮐﯿﻪ و اﻋﻀﺎی ﮔﻤﺮک ﻣﺮز اﯾﺮان
ﮐﻤﺎل ادب را ﻧﻤﻮدﻧﺪ آﻗﺎﯾﺎن روحاﻻﻣﲔ و ﻣﻬﻨﺪس ارﺑﺎﺑﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار و ﻣﻌﺎون اﺳﺘﺎﻧﺪاری رﺿﺎﺋﯿﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ

ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﲔ در ﯾﮑﯽ از اﻃﺎﻗﻬﺎی ﮔﻤﺮک ﺷﺎم ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ از ﺻﺮف ﺷﺎم و ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻓﻘﺮاﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای

اﺳﺘﻘﺒﺎل آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮای اﺳﺘﺎرﺣﺖ ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﺴﺮای ﻣﺎﮐﻮﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﻈّﻢ ﺑﻮد و ﻗﺒﻼً آﻗﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﱪده رزرو ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ

آﻣﺪﯾﻢ و ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺘﯽ اﺳﱰاﺣﺖ ﮐﺮدﯾﻢ.

ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻄﺮف اروﻣﯿـّﻪ »رﺿﺎﺋﻴـّﻪ ﺳﺎﺑﻖ«
ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ٤۹/۲/۱٥
در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ﺳﻪ ﺑﻌﺪ از ﻧﯿﻤﻪﺷﺐ ﺑﯿﺪار ﺷﺪﯾﻢ و ﻓﻘﺮاﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺒﺎل آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ

ﻣﻬﯿﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ و ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن و ﻗﺪری ﻗﺪمزدن در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻔﺖ ﺑﻤﻘﺼﺪ رﺿﺎﺋﯿﻪ ﮐﻪ از ﻣﺎﮐﻮ
ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺣﺪود  ۲۸۰ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ﻫﻮای ﻣﻌﺘﺪل ﺑﻬﺎری ،اﺑﺮ و ﮐﻤﯽ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ داﺷﺖ .ﻣﺎﮐﻮ ﺑﲔ دو

ﮐﻮه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻣﺴﲑ راه و در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻗﺮﯾﻪ ﺳﺮﺳﺒﺰی ﺑﻨﺎم اواﻗﻠﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺮم و زﯾﺒﺎ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺧﻮی آﻣﺪﯾﻢ .ﺧﻮی ﻧﯿﺰ از ﻣﺰارع و ﺑﺎﻏﺎت و دﺷﺘﻬﺎی وﺳﯿﻌﯽ دارد وﮐﻮﻫﻬﺎی ﻣﺮﺗﻔﻌﯽ آﻧﻬﺎ را

اﺣﺎﻃﻪ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .ﮐﻤﯽ در ﺧﻮی ﺗﻮﻗّﻒ ﮐﺮدﯾﻢ و ﭼﺎی ﺧﻮردﯾﻢ در اﯾﻦ روز ﺑﻌﻠّﺖ ﺷﻬﺎدت اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﷷ ﺷﻬﺮ
ﺧﻮی ﺗﻌﻄﯿﻞ و ﻣﻐﺎزهﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.

اﺻﻮﻻً در ﻣﺴﲑ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﺑﺎﻏﻬﺎی ﺗﱪﯾﺰی و درﺧﺘﺎن ﺑﯿﺪ از ﻫﻤﻪ ﺑﯿﺸﱰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮای

اﻃﺮاف ﺧﻮی ﺑﺎراﻧﯽ ﺑﻮد .ﺑﲔ ﺧﻮی و رﺿﺎﺋﯿﻪ راﻫﻬﺎی ﭘﯿﭻ در ﭘﯿﭻ و ﺳﺒﺰ زارﻫﺎ و ﭼﻤﻦﻫﺎ وﮔﻠﻬﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ
ﻃﺮاوت و زﯾﺒﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻧﺸﯿﺐ و ﻓﺮازﻫﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ ﭼﻤﻦ ،ﺣﺪود ﻣﻌﯿﻨﯽ ﮔﻠﻬﺎی زرد و ﺑﻌﺪﮔﻠﻬﺎی ﻗﺮﻣﺰ و

ﻣﺮوارﯾﺪی ﺷﮑﻞ ﻣﻨﻈﺮهٔ دﻟﻔﺮﯾﺒﯽ ﺑﻮﺟﻮد آورده ﺑﻮد.

ﺑﻌﺪ از ﭼﻤﻨﺰارﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﺒﻪ ﺳﻠﻤﺎس رﺳﯿﺪﯾﻢ .ﺳﻠﻤﺎس ﻧﯿﺰ دﺷﺘﻬﺎی وﺳﯿﻊ و ﺳﺮﺳﺒﺰی داﺷﺖ و در

ﺑﺎﻏﺎت اﻃﺮاف آن اﻧﻮاع ﻣﯿﻮهﻫﺎی ﯾﯿﻼﻗﯽ و ﺣﻮاﺷﯽ آن درﺧﺘﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﺗﱪﯾﺰی و ﺑﯿﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ وﺟﻮد دارد.

در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ﯾﺎزده ،ﺑﻌﺪ از ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﻫﻮای آﻓﺘﺎﺑﯽ و ﺳﺒﺰهﻫﺎ وﮔﻠﻬﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﻮﻫﺴﺎران ﺟﻠﻮهٔ ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺖ.
در ﭼﻨﺪﮐﯿﻠﻮﻣﱰی اروﻣﯿﻪ »رﺿﺎﺋﯿﻪ ﺳﺎﺑﻖ«؛ ﺣﺎج آﻗﺎی ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ و آﻗﺎﯾﺎن ﺣﺎج ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺟﻮاﻫﺮی و ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن

دﮐﱰ ﺟﻮاﻫﺮی ،ﻋﺎرف ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺮﺣﻮم ﻋﺎرف ﻣﺠﺎز ﻧﻤﺎز در اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ،و ﻓﻘﺮای آﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل

ﺧﻀﺮت آﻗﺎ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺳﺎﻋﺖ دوازده وارد ﺷﻬﺮ اروﻣﯿّﻪ ﺷﺪﯾﻢ .روﯾﻬﻢ رﻓﺘﻪ اروﻣﯿﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ روﺣﯽ اﺳﺖ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﯾﮑﺼﺪ و

ﺑﯿﺴﺖﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ دارد .ﻧﺎﻫﺎر را دﺳﺘﺠﻤﻌﯽ در ﻣﻨﺰل آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ارﺑﺎﺑﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار و ﻣﻌﺎون اﺳﺘﺎﻧﺪاری

اروﻣﯿﻪ ﮐﻪ از ﻓﻘﺮای ﺑﺰرﮔﻮار اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﺻﺮف ﻧﻤﻮدﻧﺪ .آﻗﺎﯾﺎن ﺷﺮﯾﻒ داﻣﺎد ﺟﻨﺎب آﻗﺎی وﻓﺎﻋﻠﯽ و
ﻏﯿﺎﺛﯿﺎن ﺷﺮﻓﯿﺎب ﺷﺪﻧﺪ ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء ﯾﮑﯽ از ﻓﻘﺮای ﻣﺤﻠﯽ ﭼﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻨﺎﺟﺎت ،اﺑﻮﺣﻤﺰه ﺛﻤﺎﱃ را

ﺧﻮاﻧﺪ و ﭼﻮن ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ رﺣﻠﺖ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﮐﺮم )ص( ﺑﻮد ،ﺳﯿﺪ روﺿﻪﺧﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ذﮐﺮ ﻣﺼﯿﺒﺖ دﻋﻮت
۱۹۱

ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎﻟﻬﺠﻪ ﺗﺮﮐﯽ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ روﺿﻪ ﺧﻮاﻧﺪ .و ﻫﻤﻪ ﻓﻘﺮاﺋﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ﺷﺎم را در ﻣﻨﺰل آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس
ارﺑﺎﺑﯽ ﺻﺮف ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﭘﺲ از ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ اﺳﱰاﺣﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ.

ﻣﻨﺎﺟﺎت اﺑﻮﺣﻤﺰه ﺛﻤﺎﱃ
ﻣﺨﺘﺼﺮی از ﺷﺮح ﺣﺎل و ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻧﺜﺮ دﻋﺎی اﺑﻮﺣﻤﺰهٔ ﺛﻤﺎﱃ از ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺎز ﺗﺠﻠﯽ ﺑﻘﻠﻢ ﺟﻨﺎب ﺣﺎج ﺳﻠﻄﺎﻧﺤﺴﲔ

ﺗﺎﺑﻨﺪه »رﺿﺎﻋﻠﯿﺸﺎه« در اﯾﻨﺠﺎ ﺷﺮح داده ﻣﯽﺷﻮد:

دﻋﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺎم اﺑﻮﺣﻤﺰهٔ ﺛﻤﺎﱃ ﻣﻌﺮروف ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ دﻋﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺣﻀﺮت اﻣﺎم زﯾﻦاﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ ﻋﻠﯽﺑﻦ اﻟﺤﺴﲔ
ﷷ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه و ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻨﺎم اﺑﻮﺣﻤﺰه ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ از ﺟﻬﺖ اﯾﻦ اﺳﺘﮑﻪ اﺑﻮﺣﻤﺰه ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﯾﺎ آﻧﺤﻀﺮت
ﺧﻮاﻧﺪن اﻧﺮا ﺑﺎو دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ.

ﺣﻀﺮت اﻣﺎم رﺿﺎ ﷷ درﺑﺎرهٔ اﺑﻮﺣﻤﺰه ﻓﺮﻣﻮد :اَﺑُﻮ ﺣَﻤْﺰَة ﻓﯽ زَﻣﺎﻧِﻪِ ﮐَﻠُﻘْﻤﺎنِ ﻓﯽ زﻣﺎﻧِﻪِ وَ ذٰﻟِﮏَ اِﻧﱠﻪُ ﺧَﺪَمَ اَرْﺑَﻌﺔً ﻣِﻨّﺎ
ﻋَﻠَﯽ اﺑﻦ اﻟﺤُﺴَﲔ ﷷ و ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﷷ و ﺟﻌﻔﺮﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﷷ و ﺑُﺮْﻫَﺔً ﻣِﻦْ ﻋَﺼِﺮ ﻣُﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﷷ

ﯾﻌﻨﯽ اﺑﻮﺣﻤﺰه ﻟﻘﻤﺎن زﻣﺎن ﺧﻮد ﺑﻮد؛ او ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ از ﻣﺎ را ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮده و از آﻧﻬﺎ ﮐﺴﺐ ﻓﯿﺾ و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻢ ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ.
از ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺻﺎدق ﷷ ﻧﯿﺰ رواﯾﺖ ﺷﺪه :اﺑﻮﺣﻤﺰه ﺛﻤﺎﱃ ﻓﯽ زﻣﺎﻧﻪ ﮐَﺴَﻠﻤﺎن ﻓﯽ زﻏﻤﺎﻧﻪ .از ﻧﻈﺮ ﺗﯿﻤّﻦ و ﺗﱪّک

ﻗﺴﻤﺘﯽ از اﯾﻦ دﻋﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد:

ﻓَﻮَ ﻋِﺰﱠﺗِﮏَ ﻟَﻮِ اْﻧﺘَﻬَﺮﺗَﻨَﯽ ﻣﺎ ﺑَﺮِﺣْﺖُ ﻣِﻦ ﺑﺎﺑﮏ وَﻻ ﮐَﻔَﻔْﺖُ ﻋﻦٰ ﺗَﻤَﻠﱡﻘِﮏ ﻟِﻤﺎ اُﻟْﻬِﻢَ ﻗﻠﺒﯽ ﻣِﻦَ اﻟْﻤَﻌﺮﻓﺔ ﺑﮑﺮﻣِﮏْ وَ ﺳَﻌَﺔَ
رَﺣﻤﺘِﮏَ

اﱃ ﻣﻦ ﯾﺬﻫَﺐُ اﻟَﺒﺪُ اِﻻّ اﱃ ﻣﻮﻻهُ

واﱃ ﻣﻦ ﯾﻠﺘﺠﺌﯽُ اﻟﻤَﺨﻠﻮقُ اِﻻّ اِﱃ ﺧﺎﻟِﻘِﻪ
ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ﺧﻮدت ﺳﻮﮔﻨﺪﮐﻪ ا ﮔﺮ ﻣﺮا از درﮔﺎه ﺧﻮد ﺑﺮاﻧﯽ روی ﺑﺮﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺗﺎﻓﺖ و از ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی و ﻋﺠﺰ و زاری
ﺳﺮ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﭘﯿﭽﯿﺪ ﭼﻪ دل ﻣﻦ از رﺣﻤﺖ وﮐﺮم ﺗﻮ آﮔﺎه و ﺑﺪان اﻃﻤﯿﻨﺎن دارد.

ﺑﮑﺠﺎ ﺑﻨﺪه روی آورد ﺟﺰ ﺑﺴﻮی آﻗﺎی ﺧﻮد و ﺑﮑﻪ ﭘﻨﺎه ﺑﺮد ﺟﺰ ﺑﻪ آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه ﺧﻮد!
ﺑﻪ

ﻧﻮﻣﯿﺪی

آﻧﮕﻪ

ﮐﻪ ﺟﺰ اﯾﻦ ،در دﯾﮕﺮی دﯾﺪﻣﯽ

ﺑﮕﺮدﯾﺪﻣﯽ

دﻋﺎی اﺑﻮﺣﻤﺰه ﺛﻤﺎﱃ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮑﯽ از ﻓﻘﺮای ﺑﺰرﮔﻮار ﺑﻨﺎم آﻗﺎی رﺟﺒﻌﻠﯽ ﺗﺠﻠﯽ ﺳﺒﺰواری »ره« ﺑﻨﺎم ﻧﯿﺎز ﺗﺠﻠﯽ

ﺑﻨﻈﻢ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ از آن ﺑﺸﺮح زﯾﺮ درج ﻣﯽﺷﻮد:
ﻗﺴﻢ ﺑﺮ ذات ﭘﺎک و ﻋﺰت ﺗﻮ

ﻧﻤﯽﮔﺮدم ﺟﺪا از ﺣﻀﺮت ﺗﻮ

ﺧﺎﮐﺒﻮﺳﯿﺖ

ﭼﺎﭘﻠﻮﺳﺖ

ﺑﻪ ﻗﻬﺮم ﮔﺮ زدرﮔﺎﻫﺖ ﺑﺮاﻧﯽ
ﻧﮕﲑم

ﺳﺮ

زﻋﺰ

ﺑﻠﻄﻔﻢ ﮔﺮ ﺑﺴﻮی ﺧﻮد ﺑﺨﻮاﻧﯽ
اﯾﺴﺘﺎد

ﻧﺨﻮاﻫﻢ

از

ازﯾﺮا در ﮐﺮم داﻧﺴﺘﻤﺖ ﻧﯿﮏ

ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺨﻠﻮق ﺧﻮﯾﺸﯽ ﯾﺎر و ﻧﺰدﯾﮏ

ﮐﺠﺎ رو آورد آﻧﮑﺲ ﮐﻪ ﺑﻨﺪه اﺳﺖ

ﺧﺪای ﺧﻮﯾﺶ را ﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ

ﮐﺠﺎ رو آورد ﺳﻮی ﮐﻪ ﭘﻮﯾﺪ

ﭘﻨﺎه و ﮐﺎم و آرام از ﮐﻪ ﺟﻮﯾﺪ

ﮔﺸﺎده داری از ﻣﺤﺾ ﻣﺮوّت

ﺑﺮوی

ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ

ﺑﻐﲑ از ﮐﻮی ﻣﻮﻻی دو ﻋﺎﻟﻢ

ﭘﺪﯾﺪ

آرﻧﺪهٔ

آﻓﺮﯾﺪه

ﺑﺠﺰ

ﮐﺮا

ﮔﲑد

ﭘﻨﺎه

آن

۱۹۲

آﻧﺮا

ﮐﻪ

ﺑﺎب

رﺣﻤﺖ

ﻓﺮزﻧﺪ

آدم

اﯾﻨﺎن

آﻓﺮﯾﺪه

ﮔﺮدش در ﺷﻬﺮ اروﻣﯿّﻪ »ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ «٤۹/۲/۱٦

ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺤﺮ ،ﻫﻤﮕﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ آﻣﺎده ﮐﺮدﻧﺪ .ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ در ﺳﺎﻟﻦ ﻃﺒﻘﻪ دوم ﻣﻨﺰل آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس

ارﺑﺎﺑﯽ ﺑﺮﮔﺰارﮔﺮدﯾﺪ؛ ﻋﺪه زﯾﺎدی از ﻓﻘﺮای ﺗﻬﺮان و اروﻣﯿّﻪ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﭘﺲ از ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ و ﺗﻔﺴﲑ آﯾﮥ

ﻣﺒﺎرﮐﮥ  ۲۰۵از ﺳﻮره اﻋﺮاف ﭼﻨﲔ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:

»وَاذْﻛُﺮ رﱠﺑﱠﻚَ ﻓِﻲ ﻧَﻔْﺴِﻚَ ﺗَﻀَﺮﱡﻋًﺎ وَﺧِﻴﻔَﺔً وَدُونَ اﻟْﺠَﻬْﺮِ ﻣِﻦَ اﻟْﻘَﻮْلِ ﺑِﺎﻟْﻐُﺪُوﱢ وَاﻵﺻَﺎلِ وَﻻَ ﺗَﻜُﻦ ﻣﱢﻦَ اﻟْﻐَﺎﻓِﻠِﲔَ«.

ﯾﻌﻨﯽ :و ﯾﺎدﮐﻦ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮﯾﺶ را درون ﺧﻮد ﺑﺰاری و ﺗﺮس و ﭘﺲﺗﺮ از ﮔﻔﺘﺎر ﺑﻠﻨﺪ ،ﺑﺎﻣﺪادان و ﺷﺒﻨﮕﺎﻫﺎن و
ﻣﺒﺎش از ﻏﺎﻓﻼن.

ﺑﻌﺒﺎرت دﯾﮕﺮ :ﺑﺎ ﺧﻮد ذﮐﺮ ﺧﺪای ﮐﻦ و ﻗﺮآن ﺧﻮان و دﻋﺎ ﮐﻦ و ﺗﺴﺒﯿﺢ و ﺗﺤﻤﯿﺪ و ﺗﻬﻠﯿﻞ وی ﮔﻮی و ﺗﻀﺮّع و

زاری و ﺧﻮف و ﺗﺮس از ﻋﻘﺎب او ﺑﺂوازی ﮐﻪ ﺟﻬﺮ و ﺑﻠﻨﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﺎ از رﯾﺎ دورﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻘﺒﻮل و اﺟﺎﺑﺖ ﻧﺰدﯾﮑﱰ.

ﺑﻌﻀﯽ از اﻫﻞ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺧﺪای ﺗﻌﺎﱃ ﻣﮑﻠﻔﺎن را ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ او را ﯾﺎدﮐﻨﻨﺪ در دل و ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﺗﻀﺮع ﮐﻨﻨﺪ

و در دﻋﺎ و اﺳﺘﮑﺎﻧﺖ و ﺧﻀﻮع؛ و ﺣﺎﺟﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮ ﻧﺪارﻧﺪ ﭼﻪ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪﮐﻪ ﺑﺮ روی اﺣﻮال
اﯾﺸﺎن ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻘﺮآن ﻣﺘﻌّﻆ ﺷﻮﻧﺪ و ﺧﺪای را ﯾﺎدﮐﻨﻨﺪ ﺑﻄﺎﻋﺖ در اواﻣﺮ و ﺑﻪ ﺗﻀﺮّع و ﺗﻤﻠّﻖ ﺑﺮ ﺳﺒﯿﻞ ﺧﻮف
از ﻋﻘﺎب و ﭼﻮن ﻗﺮآن ﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﻧﻤﺎزﮐﻨﻨﺪ آواز ﺑﺮﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻣﺪان و ﺷﺒﺎﻧﮕﺎﻫﺎن و ﺗﺨﺼﯿﺺ اﯾﻦ دو وﻗﺖ از ﺑﻬﺮ

ﺗﻔﻀﯿﻞ اﻧﺴﺖ و ﻣﻨﻈﻮر دوام ذﮐﺮﺳﺖ و اﺗﺼﺎل روز ﺑﺸﺐ و ﺷﺐ ﺑﺮوز ﯾﻌﻨﯽ داﺋﻤﺎً؛ آﻧﮕﻪ اﯾﻦ را ﻣﻮﮐّﺪ ﮔﺮداﻧﯿﺪ و
ﻓﺮﻣﻮد از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺒﺎش ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻏﺎﻓﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ از ذﮐﺮ ﺧﺪای و ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻐﲑ آن ﺑﺎﺷﻨﺪ.

در آﯾﻪ ﻣﺒﺎرﮐﮥ  ۵۵از ﺳﻮرهٔ اﻋﺮاف ﻓﺮﻣﻮد :ادْﻋُﻮاْ رَﺑﱠﻜُﻢْ ﺗَﻀَﺮﱡﻋًﺎ وَﺧُﻔْﻴَﺔً إِﻧﱠﻪُ ﻻَ ﻳُﺤِﺐﱡ اﻟْﻤُﻌْﺘَﺪِﻳﻦَ .در اﯾﻨﺠﺎ

ﺣﻖﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﱃ ﺧﻄﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻀﺮّع و زاری و ﺗﺬﻟّﻞ
و ﻣﺴﮑﻨﺖ و ﺧﻮاری و در ﻧﻬﺎن و ﺳﺮّ.

در ﺧﱪ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل اﮐﺮم )ص( در ﻏﺰاﺋﯽ ﺑﻮداﺋﯽ ﻓﺮود آﻣﺪﮐﻪ ﻋﻈﯿﻢ ﺳﻬﻤﻨﺎک ﺑﻮد؛ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﺗﮑﺒﲑ

ﮔﻔﺘﻨﺪ .رﺳﻮل اﮐﺮم )ص( ﻓﺮﻣﻮد» :ارﺟﻌﻮا ﻋﻠﯽ اﻧﻔﺴﮑﻢ« ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺎ ﺧﻮد آﺋﯿﺪﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﺮﯾﻤﯽ را
ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻏﺎﺋﺐ؛ ﺧﺪاﺋﯽ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ ﺳﻤﯿﻊ و ﻗﺮﯾﺐ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺳﺖ و از ﺷﻤﺎ ﻏﺎﺋﺐ ﻧﯿﺴﺖ و

ﺧﺪاﯾﺘﻌﺎﱃ دوﺳﺖ ﻧﺪارد آن ﮐﺴﺎﻧﺮا ﮐﻪ از ﺣ ّﺪ در ﮔﺬرﻧﺪ«.
ﺑﻘﻮل ﻣﻮﻟﻮی »ره«
ﺑﺎ ﺗﻀﺮّع ﺑﺎش ﺗﺎ ﺷﺎدان ﺷﻮی

ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻦ ﺗﺎ ﺑﯽدﻫﺎن ﺧﻨﺪان ﺷﻮی

دﻋﻮت زارﯾﺴﺖ روزی ﭘﻨﺞ ﺑﺎر

ﺑﻨﺪه را ،ﮐﻪ در ﻧﻤﺎزآ و ﺑﺰار

رﺣﻤﺖ او ﺑﯿﺤﺪ اﺳﺖ و ﺑﯿﮑﺮان

او ﺣﮑﯿﻤﺴﺖ و ﮐﺮﯾﻢ و ﻣﻬﺮﺑﺎن

آن ﺗﻀﺮّع را اﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻤَﺮد

ﻫﺮ ﺗﻀﺮّع ﮐﺎن ﺑﻮد ﺑﺎ ﺳﻮز و درد

آب ﭼﺸﻤﺶ ﮐﺠﺎ داﻧﺪ دوﯾﺪ

ﺗﺎ ﻧﺪاﻧﺪ ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﺠﺮم ﻋﻨﯿﺪ

ﭘﺲ از ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﻣﺪﺗﯽ در داﺧﻞ ﺷﻬﺮ اروﻣﯿّﻪ ﮔﺮدش ﮐﺮدﯾﻢ و ﭘﺲ از ﺻﺮف ﻧﺎﻫﺎر در ﻣﻨﺰل ﻣﻬﻨﺪس ارﺑﺎﺑﯽ و
اﺳﱰاﺣﺖ؛ آﻗﺎی ﺣﺴﻦ ﺟﻤﺸﯿﺪی دﺑﲑ ﻃﺒﯿﻌﯽ دﺑﲑﺳﺘﺎن اروﻣﯿّﻪ ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﺗﺸﺮّف ﺑﻪ ﻓﻘﺮ و دروﯾﺸﯽ ﻧﺎﺋﻞ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ.

در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺶ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ در ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﺑﻨﺪ اروﻣﯿﻪ رﻓﺘﯿﻢ .ﻫﻮا ﺑﻬﺎری ،ﻓﺮحزا وﮐﻤﯽ ﺳﺮد

ﺑﻮد .در ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺑﻤﻨﺰل آﻗﺎی ﻣﻈﻔﺮ زاده رﺋﻴﺲ ﺑﯿﻤﻪ اﯾﺮان رﻓﺘﯿﻢ و ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎ را ﺑﺤﻀﺮت آﻗﺎ اﻗﺘﺪا

۱۹۳

ﻧﻤﻮدﯾﻢ .ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﭘﻨﺪ ﺻﺎﻟﺢ و ﻣﻨﺎﺟﺎت ﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺮدﯾﺪ .ﻓﻘﺮای اروﻣﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮای
ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮی از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اروﻣﯿّﻪ و ﺳﺮﺑﻨﺪ ﯾﮑﯽ از اﺷﻌﺎری را ﮐﻪ ﻓﻘﲑ ﺑﺰرﮔﻮار آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺼﺮتاﻟﻠّﻪ
ارﺑﺎﺑﯽ ﻣﺘﺨﻠﺺ ﺑﻪ »ﻣﻮﻓﻖ« ﺳﺮوده اﺳﺖ درج ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
دﺷﺖ ﺳﺮﺳﺒﺰ رﺿﺎﺋﻴﻪ ﭼﻪ زﯾﺒﺎﺳﺖ

ﺳﺎﯾﮥ ﭼﱰ درﺧﺘﺎن ﺑﺴﺮ آب روان

ﻓﺮش ﮔﺴﱰدهای از اﻃﻠﺲ و دﯾﺒﺎ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﻘﺶ ﻫﺮ ﺳﺎﯾﻪ ﺧﻮش آﯾﻨﺪ و ﻓﺮﯾﺒﺎ ﺑﺎﺷﺪ

ﺧﻮﺷﻪ ﺧﻮﺷﺎبﺗﺮ از ﻋﻘﺪ ﺛﺮﯾﺎ ﺑﺎﺷﺪ

ﺑﺎغ اﻧﮕﻮر ﺳﺮ از ﻣﺰرﻋﮥ ﺳﺒﺰ ﻓﻠﮏ

ﻫﺮ ﻧﺴﯿﻤﯽ ﮐﻪ وزد از زﺑﺮ ﺳﺒﺰه و ﮔﻞ

آورد ﺑﻮی ﺑﻬﺎری ﮐﻪ ﻓﺮحزا ﺑﺎﺷﺪ

داﻣﻦ دﺷﺖ زﮔﻞ رﻧﮓ ﺑﻪ رﻧﮓ اﺳﺖ ﻫﻤﻪ

ﻻﻟﻪ و ﺳﻨﺒﻞ و ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ وﻣﯿﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ

ﯾﮑﻄﺮف ﺗﭙّﻪ و ﻣﺎﻫﻮر ودﮔﺮ ﺳﻮ درﯾﺎ

ﺳﻘﻒ آن ﭼﺎدری از ﮔﻨﺒﺪ ﺧﻀﺮا ﺑﺎﺷﺪ

رﻧﮓ ﮔﻞ ﺧﲑه ﮐﻨﺪ دﯾﺪه ﮐﻪ ﺑﯿﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ

ﺑﻮی ﮔﻞ ﺗﺎزه ﮐﻨﺪ ﻣﻐﺰ و دﻣﺎغ ﻫﺸﯿﺎر

ﭘﺮﭼﻢ اﻓﺮاﺷﺘﻬﺖ آﻧﺴﻮ ،ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺗﭙّﻪ و ﮐﻮه

ﻟﻨﮕﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﯾﻦ ﺳﻮ ،ﻟﺐ درﯾﺎ ﺑﺎﺷﺪ

ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺎﯾﻦ آب دﻫﺪ ﺟﻠﻮهٔ ﺧﺎص

ﻧﻘﺶ آن ﺻﻮرﺗﯽ از ﻋﺎﻟﻢ روﯾﺎ ﺑﺎﺷﺪ

آب درﯾﺎش زﺻﺎﻓﯽ و ﺷﻮری ﺑﻤﺜﻞ

اﺷﮏ ﭼﺸﻤﯽاﺳﺖ ﮐﻪﺟﻤﻊآﻣﺪه ﯾﮑﺠﺎﺑﺎﺷﺪ

ﺷﺐ ﻣﻬﺘﺎب و ﺳﺮ ﺑﻨﺪ ﭼﻪ زﯾﺒﺎ و ﻗﺸﻨﮓ

ﺑﻬﱰﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮه و ﺟﺎی ﺗﻤﺎﺷﺎ ﺑﺎﺷﺪ

ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﭘﺮ زﮔﻞ ﻧﺴﱰن و ﺳﻮری و ﯾﺎس

ﺑﺎﻏﻬﺎ ﭘﺮ زﺑﺮ و ﻣﯿﻮه ﺳﺮاﭘﺎ ﺑﺎﺷﺪ

ﭼﻪ ﻫﻮاﺋﯽ ﮐﻪ ﻓﺮح ﺑﺨﺸﺪ و ﺷﺎدی آرد

ﺑﯿﺶ اﻧﺪازه ﻧﻪ ﮔﺮﻣﺎ و ﻧﻪ ﺳﺮﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ

ﻫﲊ دﺳﺘﯽ ان ﻧﻘﻞ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ

ﻧﻘﻞ آن ﺧﻮﺷﻤﺰهﺗﺮ از ﮔﺰ و ﺣﻠﻮا ﺑﺎﺷﺪ

ﻣﺮدﻣﺶ ﭘﺎک ﺳﺮﺷﺘﻨﺪ و ﺳﺰاوار ﺑﻬﺸﺖ

ﭘﺎﮐﯽ دل ﻫﻤﻪ از ﻧﺎﺻﯿﻪ ﭘﯿﺪا ﺑﺎﺷﺪ

دﯾﻦ و ﻣﺬﻫﺐ ﻫﻤﻪ آزاد زﻫﺮ ﺷﺮع و ﻃﺮﯾﻖ

ﻫﻤﺪم و ﻏﻤﺨﻮر ﻫﻢ ﻣﺴﻠﻢ و ﺗﺮﺳﺎ ﺑﺎﺷﺪ

ﺷﻬﺮ از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ آﺑﺎد ﺧﻼﯾﻖ آزاد

ﺑﺮ ﭼﻨﲔ ﻣﺮدﻣﯽ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﻬﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ

ﺷﻬﺮ آن ﺷﻬﺮه ﺑﻪ زﯾﺒﺎﺋﯽ و زﯾﺒﺎ روﺋﯽ

ﻫﺮ ﮐﻪ را ﻣﯿﻨﮕﺮی ﺧﻮش ﻗﺪ و ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ

ﺑﻬﱰﯾﻦ رﺳﻢ و ره ﻣﺮدم دﻧﯿﺎ ﺑﺎﺷﺪ

ﻫﯿﭽﮑﺲ را ﻧﺒﻮد ﮐﺎر ﺑﮑﺎر دﮔﺮی

ﻣﻮرد

ﻫﺮ ﮐﻪ را ﮐﺎر »ﻣﻮﻓّﻖ« ﺑﻪ رﺿﺎﺋﯿﻪ ﻓﺘﺪ

ﻣﺮﺣﻤﺖ

اﯾﺰد

ﯾﮑﺘﺎ

ﺑﺎﺷﺪ

ﺑﺎزدﯾﺪ درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿّﻪ »ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ  ۱۷اردﯾﺒﻬﺸﺖ «۱۳۴۹

ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺣﻀﺮت آﻗﺎ در ﻣﻨﺰل آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ارﺑﺎﺑﯽ اﺳﱰاﺣﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻘﺮا ﮐﻪ ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ ،اﮐﺜﺮاً ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻧﺪ.

ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز و ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﺴﲑ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﭼﻮن ﺗﻔﺴﲑ در دﺳﱰس ﻧﺒﻮد در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮای ﺗﯿﻤّﻦ و
ﺗﱪّک ﺧﻼﺻﻪای از ﯾﮑﯽ از ﺗﻔﺎﺳﲑی راﮐﻪ اﯾﺮاد ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ از ﻧﻮار اﺳﺘﻨﺴﺎخ و ذﯾﻼً درج ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ:

»ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ روی زﻣﲔ ﺑﺎ ﺧﻀﻮع و ﺗﻮاﺿﻊ راه ﻣﯽروﻧﺪ و وﻗﺘﯽ
اﺷﺨﺎص ﻧﺎدان آﻧﻬﺎ را ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ؛ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ »ﺳﻼم« ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

و آﻧﺎﻧﮑﻪ ﺷﺐ را ﺑﺮوز ﻣﯽآورﻧﺪ در ﺣﺎل ﺳﺠﻮد و ﻗﯿﺎم ﯾﻌﻨﯽ در ﺣﺎل ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺧﺪا و ﺑﻌﺒﺎدت ﺧﺪا ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ و

ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﺧﺪاوﻧﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪﮐﻪ ﻋﺬاب را از آﻧﻬﺎ دور ﺑﮑﻨﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺧﺪاﯾﺎ ﻋﺬاب ﺟﻬﻨّﻢ را از

ﻣﺎ دورﮐﻦ ﮐﻪ ﺟﻬﻨّﻢ ﺑﺪ ﻗﺮارﮔﺎﻫﯽ اﺳﺖ .وﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ وﻗﺘﯽ در راه ﺧﺪا اﻧﻔﺎق ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ زﯾﺎدهروی ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ

۱۹٤

ﻫﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻤﯽﮐﺸﻨﺪ آن ﺟﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺮام ﮐﺮده اﺳﺖ ﻣﮕﺮ از راه ﺣﻖ و زﻧﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻫﺮﮐﺲ اﯾﻦ
ﮐﺎرﻫﺎ راﺑﮑﻨﺪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻋﺬاب ﻣﯽﺷﻮد و روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ،در ﻋﺬاب اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮار اﺳﺖ ﻣﮕﺮ

ﮐﺴﯿﮑﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﺪ و اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورد و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻫﺮﮐﺲ ﺗﻮﺑﻪ ﺑﮑﻨﺪ رو ﺑﺨﺪا ﺑﺮود و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﻧﻤﺎﯾﺪ

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﺑﻪ او را ﻗﺒﻮل ﻣﯽﮐﻨﺪ.

و ﺻﻔﺖ دﯾﮕﺮ ﻣﺆﻣﻨﲔ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻوﻗﺖ ﺷﻬﺎدت دروغ و ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ و در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺷﻬﺎدت ﺣﻖ را اﻧﺠﺎم

ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻪ ﮐﺎر ﻟﻐﻮی ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎر ﺧﻼف ﻋﻘﻠﯽ ﺑﮕﺬرﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺰرﮔﯽ و ﺑﺰرﮔﻮاری از آن ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ در

آﻧﺠﺎ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﻨﺪ.

وﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﯿﺎد آﯾﺎت ﺧﺪا اﻓﺘﺎدﻧﺪﮐﻮر وﮐﺮ از آن ﻧﻤﯽﮔﺬرﻧﺪ؛ ﭼﺸﻤﺸﺎن وﮔﻮﺷﺸﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﻪ

آﯾﺎت اﺳﺖ و از ان ﺑﺨﺪا ﭘﯽ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ

وﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺧﺪاﯾﺎ ﺑﺒﺨﺶ ﺑﻤﺎ؛ ﻫﻤﺴﺮان و ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺎ ه ﻧﻮر ﭼﺸﻢ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ آﻧﻬﺎ راﺻﺎﻟﺢ ﺑﻤﻦ ،آﻧﻬﺎ را
ﺧﻮب ﺑﮑﻦ ﺗﺎ رﻓﺘﺎرﺷﺎن ﺧﻮب ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﯿﻞ و اﻣﺮ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ.

و ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﺘّﻘﯿّﺎن و ﭘﺮﻫﯿﺰﮐﺎران را ﭘﯿﺸﻮا ﻗﺮار ﺑﺪه ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ دﺳﺘﻮرات آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ؛ اﯾﻨﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪﮐﻪ ﻃﺒﻘﺎت

ﺑﻬﺸﺖ را ﺑﻪ ارث ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .و ﺟﺰا داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺻﱪی ﮐﻪ در راه ﺧﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﺨﺘﯽﻫﺎی دﻧﯿﺎ و ﺑﺮ اﯾﻦ
دﺳﺘﻮراﺗﯽ ﮐﻪ دادﯾﻢ در آﻧﺠﺎ ﺗﺤﯿّﺖ و ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺳﻼم ﺑﺮای آﻧﻬﺎﺳﺖ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺆﻣﻨﲔ و ﺳﺎﻟﮑﲔ اﱃاﻟﻠّﻪ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﻏﺮور و ﺗﮑﺒّﺮ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺣﺘّﲐ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻌﻨﻮی ﮐﻪ اﮔﺮ
ﺳﺎﻟﮏ راه ﺧﺪا ،ﮐﺸﻒ و ﺷﻬﻮدی ﺑﺮای او ﭘﯿﺪا ﺷﻮد ،ﻣﺸﺎﻫﺪاﺗﯽ ﺑﺮای او ﭘﯿﺪا ﺑﺸﻮد در ﺧﻮاب ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ

ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﺑﯿﺪاری ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻨﺪ ،ﻏﺮور ﺑﺮای او ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻏﺮور ﺧﻮدش ﻣﻮﺟﺐ اﺳﺘﺪراج

اﺳﺖ ،او را ﺗﻨﺰّل درﺟﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﻠﮑﻪ آن وﺟﻬﮥ ﻏﯿﺒﯽ ،آن ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻏﯿﺒﯽ ﻓﺮّار اﺳﺖ ﺗﺎﺷﺨﺺ ﻧﯿﺎز ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻻزﻣﮥ ﻧﯿﺎز ﻫﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﻣﻪ ﻏﺮور ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﺮ ﺑﺰﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ دارای ﻋﺠﺰ وﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی

ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮدش را ﺑﺰرگ ﻧﺪاﻧﺪ ،و ﻣﺤﺘﺎج و ﻓﻘﲑ اﱃ اﻟﻠّﻪ ﺑﺪاﻧﺪ .ﭘﺲ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻘﺎﻣﺶ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮود ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺮ ﻋﺠﺰ و
اﻧﮑﺴﺎر و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﺶ اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ آن ﻣﺸﺎﻫﺪات و ﮐﺸﻒ و ﺷﻬﻮد از ﺑﲔ ﻧﺮود .ﭘﺲ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا ﻧﺒﺎﯾﺪ

ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﻋﺠﺐ و ﻏﺮور و ﺗﮑﺒّﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در ﻣﻮرد اوﻟﯿﺎء ﺧﺪا ﻫﻤﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﭼﻪ ﻋﺠﺰ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻬﺎﺋﯽ داﺷﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﻫﯿﭽﮕﺎه ﻋﺠﺐ و ﻏﺮوری ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﻣﮕﺮ
در ﻣﻮﻗﻌﯿﮑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺧﺪا را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﻣﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺧﺪا ﻫﺴﺘﯿﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺰ از

ﺧﻮدﻣﺎن ﻧﺪارﯾﻢ.ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از وﺟﮥ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺧﺪا ﻋﻠﯽ ﷷ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻨﻢ ﺧﺎﻟﻖ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﲔﻫﺎ ،ﻣﻦ ﻣﯽ ﻣﲑاﻧﻢ،
ﻣﻦ زﻧﺪه ﻣﯽﮐﻨﻢ و اﻣﺜﺎل اﯾﻨﻬﺎ.

اﻣﺎ از وﺟﻬﮥ ﻇﺎﻫﺮی و ﺑﺸﺮﯾّﺖ ﺟﺰ ﻋﺠﺰ ،ﻗﺼﻮر ،ﻧﻘﺺ ،ﺧﻄﺎ و ﮔﻨﺎﻫﮑﺎری؛ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﺧﻮدﺷﺎن ﻗﺎﺋﻞ

ﻧﺒﻮدﻧﺪ.
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻤﺮدم ﻫﻢ ﻫﻤﲔ روﯾﻪ را داﺷﺘﻨﺪ؛ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎداﻧﺎن ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪﭼﯿﺰی ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﺳﻼم« ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻼم
وداع ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺪا ﺣﺎﻓﻆ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﻧﮕﺎﻫﺪارد .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اﯾﻦ

ﻣﻮرد ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ؛ ﺳﻠﻤﺎن ﭘﲑﻣﺮدی ﮔﻮژﭘﺸﺖ ﺑﻮد؛ ﭼﻮن ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ  ۲۵۰ﺳﺎل و ﺑﻌﻀﯽ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪ  ۳۵۰ﺳﺎل ﻋﻤﺮش

ﺑﻮد از ﮐﻮﭼﻪای ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﺮد؛ ﺟﻮاﻧﺎن ﻧﺎدان ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﭘﲑﻣﺮد را ﮐﻪ دارای رﯾﺶ ﺳﻔﯿﺪ و ﺑﻠﻨﺪی ﺑﻮد

ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺮار داده و ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺨﺮه ﮐﺮدن ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ؛ ﭘﲑﻣﺮد رﯾﺶ ﺗﻮ ﺑﻬﱰ اﺳﺖ ﯾﺎ دُم ﺳﮓ.

او اﯾﺴﺘﺎد و ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ از آن راﻫﯿﮑﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﻌﯿّﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ از ﺻﺮاط ﮔﺬﺷﺘﻢ ،رﯾﺶ ﻣﻦ ﺑﻬﱰ اﺳﺖ و
اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ از آن ﺑﮕﺬرم دم ﺳﮓ ﺑﻬﱰ اﺳﺖ«.
۱۹٥

ﻫﻤﭽﻨﲔ در ﻣﻮرد ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﷷ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ :ﻣﻀﯿﻔﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ از ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﭘﺬﯾﺮاﺋﯽ ﻣﯿﮑﺮد .روزی
ﯾﮑﻨﻔﺮ ﺣﻀﺮت را دﯾﺪ و ﺷﺮوع ﮐﺮد ﺑﻪ ﺗﻮﻫﲔ ﮐﺮدن.

ﺣﻀﺮت اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺮﻓﻬﺎی او ﺗﻤﺎم ﺷﺪ؛ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ؛ ﻏﺮﯾﺐ ﻫﺴﺘﯽ و اﻫﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻧﯿﺴﺘﯽ ،ﻋﺮض ﮐﺮد

ﺑﻠﯽ .ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ اﮔﺮ ﺟﺎﺋﯽ ﻧﺪاری ﻣﺎ ﻣﻀﯿﻔﯽ دارﯾﻢ ،ﺑﺮو آﻧﺠﺎ اﺳﱰاﺣﺖ ﮐﻦ .ﺑﺎز ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﻗﺮض داری ،ﻋﺮض ﮐﺮد

ﺑﻠﯽ .ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺑﯿﺎ ﺗﺎ ﻗﺮض ﺗﺮا ﺑﺪﻫﯿﻢ .ﻫﻤﲔ ﻃﻮر ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :داراﺋﯽ ﺑﺮای اداره زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮدت داری؟ ﻋﺮض ﮐﺮد

ﭼﯿﺰی ﻧﺪارم ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺑﯿﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﺑﺘﻮ ﺑﺪﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎری ﺑﺸﻮی«.

ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮد و ﺑﺪﺳﺖ ﭘﺎی ﺣﻀﺮت اﻓﺘﺎد و ﻋﺮض ﮐﺮد :ﺧﺪا ﺑﻬﱰ ﻣﯽداﻧﺪﮐﻪ ﭘﯿﻐﻤﱪی و رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮدش را
ﮐﺠﺎ ﻓﺮود ﺑﯿﺎورد .واﻗﻌﺎً ﺷﻤﺎ ﺧﺎﻧﺪان ﻋﺼﻤﺖ و ﻃﻬﺎرت ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ دارﯾﺪ ،ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﺗﻔﺴﲑ ﻣﻨﺎﺟﺎﺗﯽ

ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ.

ﭘﺲ از ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر آﻗﺎﯾﺎن ﺣﺎج آﻗﺎ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ،ﺣﺎج آﻗﺎی راﺳﺘﲔ و آﻗﺎی
ﻏﯿﺎﺛﯿﺎن ﺑﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ آﻗﺎی ﺣﺎج ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮ ﻣﺆﺗﻤﻨﯽ و آﻗﺎﯾﺎن ﺣﺎج ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺤﯽ ،ﺣﺎج آﻗﺎی ﺟﻮاﻫﺮی و آﻗﺎی

ﮐﺮﺑﻼﺋﯽ ﺣﺴﲔ ده ﻣﺮده ﺑﯿﺪﺧﺘﯽ ﺑﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ آﻗﺎی دﮐﱰ ﺟﻮاﻫﺮی ﺑﻪ ﺗﭙّﻪ ﻣﻌﺮوف ﺳﻪ ﮔﻨﺒﺪان و از آﻧﺤﺎ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ

ﻗﺪﯾﻤﯽ رﺿﺎﺋﯿﻪ رﻓﺘﯿﻢ .روی درب ان ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد.

»ﻗﺎل ﺣﻀﺮت رﺳﻮل )ص( :اَﻧَﺎ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﻌﻠﻢ و ﻋﻠﯽٌ ﺑﺎﺑﻬﺎ دور ﺗﺎ دور درﯾﭽﻪﻫﺎی زﯾﺮﮔﻨﺒﺪ و درﺑﻬﺎ و در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی
دﯾﮕﺮ ﮔﭻﺑﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﱃ آﯾﺎت اﻟﻬﯽ ﻧﻘﺶ ﺷﺪه؛ اﯾﻦ ﮔﭻﺑﺮﯾﻬﺎ را ﺑﻌﺪ از ﮔﭻﺑﺮیﻫﺎی ﺗﺮﺑﺖ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﺟﺎﻣﯽ

ﻣﯽﺗﻮان از ﺑﻬﱰﯾﻦ ﮔﭻﺑﺮﯾﻬﺎی دﻧﯿﺎ داﻧﺴﺖ .ﭘﺲ از آن ﺑﻄﺮف درﯾﺎﭼﻪ رﺿﺎﺋﯿﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ؛ ﻫﻮا ﺑﺴﯿﺎر ﺷﻔﺎف،
ﻋﺎﱃ و آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺑﻮد درﯾﺎﭼﻪ رﺿﺎﺋﯿﻪ در  ۲۱ﮐﯿﻠﻮﻣﱰی ﺷﺮق رﺿﺎﺋﻴﻪ »ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ« و  ۸۴ﮐﯿﻠﻮﻣﱰی

ﻏﺮب ﺗﱪﯾﺰ »ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ« ﻗﺮار دارد و در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺣﺪّ ،ﻓﺎﺻﻞ ﺑﲔ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﺷﺮﻗﯽ و ﻏﺮﺑﯽ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.

ﻃﻮل درﯾﺎﭼﻪ رﺿﺎﺋﻴﻪ از ﺷﻤﺎل ﺑﺠﻨﻮب  ۱۳۰ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ و ﻋﺮض آن ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۵۰ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ و ﺣﺪاﻗﻞ  ۱۵ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ و ﻋﻤﻖ

ﻣﺘﻮﺳّﻂ آن  ۵/۶ﻣﱰ و در ﺑﻌﻀﯽ ﻧﻘﺎط  ۱۵ﻣﱰ ﻣﯽرﺳﺪ ﺳﻄﺢ درﯾﺎﭼﻪ در ﺣﺪود  ۳۵۰۰ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﻣﺮﺑّﻊ و ﺣﺠﻢ آن ﺗﻘﺮﯾﺒ ًﺎ

 ٪۱۹ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﱰ ﻣﮑﻌﺐ اﺳﺖ.
آب درﯾﺎﭼﻪ ﺑﻌﻠّﺖ ﺣﺎوی ﺑﻮدن ﺣﺪود  ۳۰در ﺻﺪ اﻣﻼح ﺳﺪﯾﻢ و ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ وﮐﻠﺴﯿﻢ و ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺷﻮر و ﺗﻠﺦ ﺑﻮده و

ﺳﻨﮕﲔ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺤﻮی ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﻨﺎ ﮐﺮدن اﻧﺴﺎن ﭘﺎﺋﲔ ﻧﻤﯽرود و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻮا ،ﻧﻤﮏ ،ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﻔﯿﺪی
ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﻬﻤﲔ ﻋﻠﺖ ﺑﺮای ﭘﺎرهای ازاﻣﺮاض ﺟﻠﺪی و روﻣﺎﺗﯿﺴﻢ ﺧﺎﺻﯿﺖ درﻣﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ و ﺑﺴﺒﺐ ﺷﻮری و ﺗﻠﺨﯽ
ﺣﯿﻮاﻧﺎت درﯾﺎﺋﯽ و ﺣﺘﯽ ﻣﺎﻫﯽﻫﺎ ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در آن زﯾﺴﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ ﺟﺰﯾﺮه واﻗﻊ در اﯾﻦ درﯾﺎﭼﻪ ﺟﺰﯾﺮهاﯾﺴﺖ ﺑﻄﻮل  ۹ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ و ﺑﻌﺮض  ۳ﮐﯿﻠﻮﻣﱰﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺮق درﯾﺎﭼﻪ
ﻗﺮار دارد وﮐﻮه ﺑﻠﻨﺪی ﺑﺎرﺗﻔﺎع  ۲۲۰۰ﻣﱰ ﺑﻨﺎم »داغ اوﯾﻦ« در وﺳﻂ ان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﻨﺞ آﺑﺎدی ﮐﻮﭼﮏ در
اﯾﻦ ﺟﺰﯾﺮه واﻗﻊ ﺷﺪه ﮐﻪ روﯾﻬﻢ ررﻓﺘﻪ در ﺣﺪود  ۲۸۰۰ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ دارد ﮐﻪ ﺷﻐﻞ آﻧﻬﺎ ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ.

ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﺰﯾﺮه ﻧﺎﻣﱪده ،ﺟﺰاﯾﺮدﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ در ﻗﺴﻤﺖ ﻏﺮب درﯾﺎﭼﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯿﺒﺎﺷﺪﮐﻪ از اﯾﻦ ﺟﺰاﺋﺮ ﭼﻬﺎر ﺟﺰﯾﺮه ﺑﻪ
اﺳﺎﻣﯽ»ﻗﻮﯾﻮن داﻏﯽ«»،اﯾﺸﮏ داغ«» ،اﺳﭙﲑداﻏﯽ« و آرزو ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد.در ﺟﺰﯾﺮه ﻗﻮﯾﻮن داﻏﯽ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی
ﺑﺰﮐﻮﻫﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﺮّک آﻧﻬﺎ دوﻟﺖ ﯾﮏ ﺟﻔﺖ ﭘﻠﻨﮓ ﻧﺮ و ﻣﺎدّه درآن ﺟﺰﯾﺮه رﻫﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ .

رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ درﯾﺎﭼﻪ ﻣﯽرﯾﺰﻧﺪ از ﻃﺮف آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺎر اﻧﺪوز ﭼﺎی ،ﻧﺎزﻟﻮ ﭼﺎی ،ﺷﻬﺮﭼﺎی ،روﺿﻪ

ﭼﺎی وﻫﻔﺖ رودﺧﺎﻧﻪ دﯾﮕﺮ .از ﻃﺮف آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ »ﺟﻤﻌﺎ  ۱۱رودﺧﺎﻧﻪ« ﺑﻪ درﯾﺎﭼﻪ رﺿﺎﺋﯿﻪ ﻣﲑﯾﺰﻧﺪ.

ﺑﻌﺪاً ﺑﻪ اﺗّﻔﺎق ﻫﻤﺮاﻫﺎن از ﻣﻮزه زﯾﺒﺎی رﺿﺎﺋﯿﻪ دﯾﺪن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻣﺠﺴّﻤﻪ و ﻟﺒﺎس زن ﻣﻬﺎﺑﺎدی ،اﺷﯿﺎﺋﯽ ﮐﻪ از ﺗﭙّﻪ
۱۹٦

ﺣﺴﻨﻠﻮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ د وﻫﺰار ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد ﻣﺴﯿﺢ ﮐﺸﻒ ﺷﺪه ﺳﺮﻧﯿﺰه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺪوران ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ،ﻣﻮزه و ﭼﺮاﻏﻬﺎی
ﭘﯿﻪﺳﻮز ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﮑﻬﺰارﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد ﻣﺴﯿﺢ ،ﺳﻨﮓ آﺑﯽ رﻧﮓ ﮐﺎﺷﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺮن ﻫﻔﺘﻢ ﻫﺠﺮی ،اﺷﯿﺎء
ﻣﻔﺮﻏﯽ دوران ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ ،ﺳﻔﺎﻟﻬﺎی ﻗﺮن ﻫﻔﺘﻢ ﻫﺠﺮی ﮔﻨﺒﺪﮐﺎوس ،ری ،ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر وﮔﺮﮔﺎن.ﻇﺮوف ﻣﻔﺮﻏﯽ و ﺳﻔﺎﱃ

ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوران ﺻﻔﻮﯾﻪ ،ﺳﮑّﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ۸۸اﱃ  ۱۲۳ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم .ﻫﻤﭽﻨﲔ اوّﻟﲔ ﺳﮑّﻪﻫﺎی ﺑﻌﺪ از

اﺳﻼم ،ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﮐﺎرﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ وذﻫﲊ،ﮐﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻋﮑﺴﻬﺎی ﻣﻨﺒّﺖﮐﺎری ﺷﺪه

ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎی ﻗﺮن  ۱۴وﮐﺸﮑﻮل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۲۶۷ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی.

ﺧﻨﺠﺮﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎی ﻓﻮﻻدی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اواﺧﺮ ﻗﺮن ﺳﯿﺰدﻫﻢ ،ﺟﻠﺪﻫﺎی ﻗﻠﻤﺪان ،ﺟﻠﺪﻫﺎی ﮐﺘﺎب ودﺳﺘﺨﻂﻫﺎی

ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺮن ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﮐﺎﺷﯽﻫﺎی ﻗﺮن ﺷﺸﻢ و ﻫﻔﺘﻢ ﻫﺠﺮی ،اﺟﻨﺎس ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻗﺒﻞ از ﻣﻔﺮغ و
ﮐﻮزهﻫﺎی ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ ﻫﺠﺮی ،اﺷﯿﺎء ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رودﺑﺎرﮔﯿﻼن،ﮐﻮزهﻫﺎی دوران ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺷﻮش

ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ،ﺟﻮاﻫﺮات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد ﮐﻪ ﺗﭙّﻪﻫﺎی ﺣﺴﻨﻠﻮی آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ،ﻟﺒﺎسﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮن

ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﻫﺠﺮی و ﻧﻘﺸﻪای از ﻧﻤﻮدار ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺮن ﻫﺸﺘﻢ ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد و ﺳﺎﯾﺮ اﺛﺎﺛﯿﻪ و ادوات
ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﻮد و در ﺳﺎﻟﻦ دﯾﮕﺮ :ﭼﮑﻤﻪ ،ﮐﻤﺮﺑﻨﺪﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﻃﭙﺎﻧﭽﻪ و ﺳﺎﯾﺮ اﺟﻨﺎس و ﻋﮑﺴﻬﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻣﯽﺷﺪ .ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :اﮔﺮﻋﮑﺴﻬﺎ را ﺑﱰﺗﯿﺐ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻨﻈّﻢ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﺑﻬﱰ ﺑﻮد«.

ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﻮزه ﺑﻤﻨﺰل آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ارﺑﺎﺑﯽ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ .در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻬﺎر ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ آﻗﺎﯾﺎن

دﮐﱰ ﺧﺴﺮو ﺷﺎﻫﯽ و دﮐﱰ ﻓﺮزاﻧﻪ ﺑﺰﯾﺎرت ﺣﻀﺮت آﻗﺎ آﻣﺪﻧﺪ .و ﻣﺘﻘﺎﺑﻼً در ﺳﺎﻋﺖ  ۳۰/۵ﺑﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﺟﻤﻠﻪ

آﻗﺎی ﺑﺎﻣﺪاد ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﺮدﻧﺪ و ﭼﻮن ﺻﺒﺢ روز ﺑﻌﺪ ﻗﺼﺪ ﺣﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ آﻗﺎﯾﺎن دﯾﮕﺮ

ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﱪﻧﺪ .آﻗﺎی ﮐﯿﻤﻨﺪ و اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ زاده ﻣﺠﺎزﯾﻦ ﻧﻤﺎز اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﮐﻪ ازﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﺮای زﯾﺎرت ﺣﻀﺮت آﻗﺎ آﻣﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺷﺮﻓﯿﺎب ﺷﺪﻧﺪ.

ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۷ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ آﻗﺎﯾﺎن اﺑﺮاﻫﯿﻢ و ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﻓﺘﺨﺎر ﺗﺸﺮّف ﺑﻪ ﻓﻘﺮ ﻧﺎﺋﻞ
آﻣﺪﻧﺪ.

ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء و ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺐ ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻤﻨﺰل آﻗﺎی ﻣﻮﺗﻤﻨﯽ رﻓﺘﯿﻢ و ﭘﺲ از ﺧﺘﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻤﻨﺰل آﻗﺎی
ﻣﻬﻨﺪس ﻋﺎرف ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﺮدﻧﺪ .ﻓﻘﺮا در آﻧﺠﺎ ﺷﺎم ﻣﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪ؛ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ و ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺑﺮای اﺳﱰاﺣﺖ ﺑﻤﻨﺰل آﻗﺎی
ﻣﻬﻨﺪس ارﺑﺎﺑﯽ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از اﺷﻌﺎری ﮐﻪ آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ارﺑﺎﺑﯽ ﻓﻘﲑ ﺑﺰرﮔﻮار اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ

ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﻓﺮﻣﺎﺋﯽ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﻤﻨﺰل اﯾﺸﺎن ﺳﺮودهاﻧﺪ زﯾﻨﺖﺑﺨﺶ ﺻﻔﺤﺎت اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
» ۱۳۴۹ﺳﻔﺮ ﺣﻀﺮت آﻗﺎی ﺗﺎﺑﻨﺪه«
ﯾﮏ ﺳﻔﺮ ﻫﻢ ﺟﻨﺎب ﺗﺎﺑﻨﺪه

ﮔﺸﺖ وارد ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻨﺪه

از اروﭘﺎ ﭼﻮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﻮد

ﺑﻪ اروﻣﯿّﻪ ﻫﻢ ﺳﻔﺮ ﻓﺮﻣﻮد

ﺧﯿﻠﯽ

اﺳﺒﺎب

ﺣﺎج

آﻗﺎ

اﻓﺘﺨﺎرم

راﺳﺘﲔ

روﺷﻦ

ﺷﺪ

و

روزﮔﺎرم

ﺷﺎد

ﻫﻤﺮاه

ﻫﻢ رﺿﺎﺧﺎﻧﯽ ﮐﺎﺗﺐ درﮔﺎه

ﺷﺐ ﺑﻪ ﻣﺎﮐﻮ ورود ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ

ﺻﺮفِ ﺷﺎﻣﯽ ﻧﻤﻮده ﺑﻐﻨﻮدﻧﺪ

ﻋﺪّهای

ﻓﻘﺮا را ﻫﺠﻮم از ﻫﺮ ﺳﻮ

آﻣﺪﻧﺪ

ﺗﺎ

ﻣﺎﮐﻮ

ﺻﺒﺢ ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز و ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ

دور آن ﺷﻤﻊ ﻫﻤﭽﻮ ﭘﺮواﻧﻪ

از دو روحاﻻﻣﲔ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﯾﺎد

آورم ﻣﻦ ﮐﻪ روح آﻧﺎن ﺷﺎد

ﺑﻪ

ﺟﻤﻊ ﮔﺸﺘﻨﺪ رواﻧﻪ ﮔﺮدﯾﺪﯾﻢ

ﺷﺮط ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺠﺎی آوردﻧﺪ

اروﻣﯿّﻪ ره

ﻧﻮر

دﯾﺪﯾﻢ

آﻧﭽﻪ آﻣﺪ زدﺳﺘﺸﺎن ﮐﺮدﻧﺪ

۱۹۷

ﺑﲔ ره ﮐﺎروان ﭼﻪ ﺑﻮد روان

ﺣﺎج ﺳﻠﻄﺎﻧﻌﻠﯽ آﻣﺪ از ﺗﻬﺮان

ﺑﻪ ﻋﻤﻮی ﺑﺰرگ ﮐﺮد اﺻﺮار

ﮐﻪ ﺷﻮد در اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺳﻮار

ﻫﺮ دو ﭘﻬﻠﻮی ﻫﻢ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺎﺷﲔ

اﯾﻦ ﯾﺴﺎر آﻧﺪﮔﺮ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﯾﻤﲔ

ﺧﺎﻧﮥ ﻣﻦ ﺳﺮای اﯾﺸﺎن ﺑﻮد

ﯾﮏ دو روزی ﺗﻮﻗّﻔﯽ ﻓﺮﻣﻮد

دو ﺳﻪ ﺗﻦ ﺳﺎﻟﮏ ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺪﻧﺪ

ﭼﻮن ﺑﺮادر ﻣﺮا رﻓﯿﻖ ﺷﺪﻧﺪ

ﻓﻘﺮا

ﭼﻮن

ﺷﺎدﻣﺎن رو ﺑﻪ راه آوردﻧﺪ

زﯾﺎرﺗﺶ ﮐﺮدﻧﺪ

ﺑﻪ ﺳﺮم آﺳﺘﲔ ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﻓﺸﺎﻧﺪ

در رﺿﺎﺋﯿﻪ ﻣﺪّﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ

ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺑﺎد ﺻﺒﺢ روز دﮔﺮ

ﻃﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺷﺎد راه ﺳﻔﺮ

آﻣﺪ

آﻣﺪ

ﻣﻦ

ﺑﻪ

ﺟﺎ

ﺳﻔﺮی

ﺷﯿﺦ

ﺳﻔﺮی

ﻫﻢ

اﺣﱰام

راﺳﺘﲔ
ﻧﻤﻮد

آوردم

اﯾﻤﺎﻧﯽ

ﺗﺎ

ﻣﻬﺎﺑﺎد

ﺑﺪرﻗﻪ

ﺑﻪ

ﻣﻼﻗﺎت

ﻣﺆﻣﻨﲔ

ﺷﯿﺦ

ﮐﺮدم

ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ

آﻣﻮزﮔﺎر

ﯽ ﻧﺎﻣﻪای از ﭘﺬﯾﺮاﺋﯽ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ و ﺑﯽﺷﺎﺋﺒﻪ آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ارﺑﺎﺑﯽ و ﻫﻤﺴﺮ اﯾﺸﺎن
و ﺑﻬﻤﲔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻃ ّ
ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﭘﺮوﯾﻦ ارﺑﺎﺑﯽ ﻗﺪرداﻧﯽ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮدﻧﺪﮐﻪ ﻣﱳ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﻈّﻢﻟﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ:
 ۷ﺟﻤﺎدیاﻻول ۱۳۹۰

۲۰/۴/۴۹

ﻫﻮ
۱۲۱

ﻋﺮض ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺮﻗﻮﻣﮥ ﺳﺮﮐﺎر واﺻﻞ ﮔﺮدﯾﺪ .از اﺑﺮاز ﺣﺎل ﻣﺤﺒّﺖ ﺧﺸﻨﻮد و از ﺧﺪﻣﺎت و ﭘﺬﯾﺮاﺋﯿﻬﺎی ﺳﺮﮐﺎر و ﺧﺎﻧﻢ
در ﭼﻨﺪ روز ﺗﻮﻗﻒ رﺿﺎﺋﯿﻪ اﻣﺘﻨﺎن دارم .از ﺧﺪاوﻧﺪ ازدﯾﺎد ﺣﺎل ﻣﺤﺒّﺖ و ﻋﺰّت و ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺳﺮﮐﺎر را ﺧﻮاﺳﺘﺎرم .ﻓﻘﲑ
در اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻮﻗّﻒ دارم و ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﻋﺎزم ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻄﺮف ﮔﻨﺎﺑﺎد ﻫﺴﺘﻢ.

ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻼم ﻋﺮض دارم .ﺧﺪﻣﺖ آﻗﺎﯾﺎن اﺧﻮان ﺳﻼم دارم .راﺟﻊ ﺑﻔﺎﺗﺤﻪ ﻣﺠﺎﻟﺲ آﻧﻬﺎ ﺣﺎج آﻗﺎی

ﺳﻠﻄﺎﻧﭙﻮر ﺗﺬﮐّﺮی دادﻧﺪ ﻟﺬا در ﻣﻮﻗﻊ ﻧﺒﻮدن آﻗﺎی ﻣﺆﻣﻨﯽ آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﻋﺎرف ﻓﺎﺗﺤﻪ را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ .ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺣﺎج
ﺟﺬﺑﯽ ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ﺳﻼم ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ.

واﻟﺴّﻼم ﻋﻠﯿﮏ

اﻗّﻞ ﺳﻠﻄﺎﻧﺤﺴﲔ
ﻣﺤﻞ اﻣﻀﺎء ﻣﺒﺎرک ﻣﻌﻈّﻢﻟﻪ

ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺑﺎد »ﺟﻤﻌﻪ «۱۸/۲/۱۳۴۹

ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز و ﺗﻔﺴﲑ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻋﺎﻟِﻢ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﯿﺪار اﺳﺖ و ﮐﻤﱰ ﻣﯽﺧﻮاﺑﺪ ﭼﻮن ﺷﺎﺋﻖ و ﻋﺎﺷﻖ
ﻣﻄﻠﻮب ﺧﻮد و ﺑﯿﺎد او ﺳﺮﮔﺮم اﺳﺖ .ﻫﻤﻮاره ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده و در ﻋﲔ ﺣﺎل از ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ورزﯾﺪن در

ﻋﻤﻞ و ﻗﺼﻮر ﺧﻮد ﺗﺮﺳﺎن و ﻟﺮزان و ﻫﻤﻮاره ﺧﺪا را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮی او ﺷﺘﺎﺑﺎن اﺳﺖ.
ﺧﺎک ﺷﻮ ﻣﺮدان ﺣﻖ را زﯾﺮ ﭘﺎ

ﺧﺎک ﺑﺮ ﻓﺮق ﺣﺴﺪ ﮐﻦ ﻫﻤﭽﻮ ﻣﺎ

اﯾﻨﮏ ﺣﺪﯾﺚ ﻗﺪﺳﯽ ﻣﻨﻘﻮل از ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺣﺴﲔ ﷷ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺆﻣﻨﲔ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ :ﻗﺎل اﻟﻠﱣﻪ ﻋَﺰَ وّ ﺟَﻞّ :مٰا

ﺗَﺮددتُ ﻓﯽِ ﺷﯿﯽٍ اَﻧﺎَ ﻓﺎﻋِﻠُﻪُ ﺗَﺮَدﱠدِی ﻋَﻦْ رَوْحِ اﻟْﻤُﻮﻣِﻦْ؛ ﯾَﮑْﺮُهُ اَﻟّﻤﻮتَ وّاُ ﮐِﺮهٰ ﻣَﺴٰﺄﺗِﻪُ ﻓَﺎذا ﺣَﻀِﺮَهُ اَﺟَﻠَﻪُ اﻟﱠﺬی ﻻ

۱۹۸

ﺗَﺎْﺧﲑَ ﻓﯿﻪِ ،ﺑَﻌَﺜْﺖُ اِﻟَﯿْﻪِ ﺑﺮﯾْﺤﺎﻧَﺘَﲔْ ﻣِﻦَ اﻟْﺠَﻨﱠﻪ ﺗُﺴﻤﲐ اِﺣْﺪاﻫُﻤﺎ اْﻟَﻤﺴْﺨِﯿﱠﻪُ وِ اﻻُﺧﺮی اْﻟﻤُﻨْﺴِﯿﱠﻪُ ﻗَﺎَﻣّﺎ اﻟﻤﺴﺨﯿّﻪ ﻓَﺘُﺴﯿﺨﻪ ﻋَﻦ
ﻣﺎﻟِﻪ ،و اﻣّﺎ اﻟْﻤﻨْﺴﯿّﻪ؛ ﻓَﺘﻨﺴﯿﻪ اَﻣْﺮ اﻟﺪﱡﻧﯿﺎ.

ﯾﻌﻨﯽ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻓﺮﻣﻮده :ﻣﻦ ﻫﺮﮐﺎری ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﮑﻨﻢ در آن ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ﻣﮕﺮ در ﻗﺒﺾ روح ﺑﻨﺪهٔ ﻣﺆﻣﻨﻢ

ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ او از ﻣﺮگ ﻧﻔﺮت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻦ ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻪ او ﺑﺪی ﺑﺮﺳﺪ؛ ﭘﺲ وﻗﺘﯽ اﺟﻞ ﺣﺘﻤﯽ او
ﻣﯽرﺳﺪ ،ﻣﻦ دو ﮔﻞ ﺑﺴﻮی او ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ از ﺑﻬﺸﺖ؛ ﻧﺎم ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ »ﻣﺴﺨِﯿّﻪ« و دﯾﮕﺮی »ﻣﻨﺴﯿﻪ« آن ﻣﺆﻣﻦ ﺑﺎ

ﺑﻮﺋﯿﺪن ﮔﻞ »ﻣﺴﺨِﯿّﻪ« ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻤﺎﻟﺶ ﺑﯿﻌﻼﻗﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﺑﻮﺋﯿﺪن ﮔﻞ »ﻣﻨﺴﯿّﻪ« دﻧﯿﺎ را از ﯾﺎد ﻣﯽ ﺑﺮد؛ ﺑﻌﺪ روح او
را ﻗﺒﺾ ﻣﯽﮐﻨﻢ.

»ﺗﻔﺴﲑﮔﺎزر«

ﺳﺎﻋﺖ  ۷ﺻﺒﺢ ﺑﻤﻘﺼﺪ ﻣﻬﺎﺑﺎد ﺣﺮﮐﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ .ﺗﻌﺪادی از ﻓﻘﺮای رﺿﺎﺋﯿﻪ ﺑﺮای ﺑﺪرﻗﻪ ﺣﻀﺮا آﻗﺎ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ
از ﺧﺮوج از رﺿﺎﺋﯿﻪ ،ﻣﻌﻈّﻢﻟﻪ ﺗﻮﻗّﻒ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ .و ﺿﻤﻦ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ارﺑﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺟﺎز ٔه

ﻣﻌﻈّﻢﻟﻪ ﺗﺎ ﻣﻬﺎﺑﺎد ﺑﺪرﻗﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺑﻘﯿّﻪ ﺑﺪرﻗﻪﮔﻨﻨﺪﮔﺎن را اﺟﺎزه ﻧﻔﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺑﯿﺸﱰ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺟﺎدّه ﺷﻮﺳﻪ ازﮐﻨﺎر درﯾﺎﭼﮥ رﺿﺎﺋﯿﻪ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖَ .ﺗﻠَﺄﻟُﺆ اﻧﻌﮑﺎس آﻓﺘﺎب در درﯾﺎﭼﻪ رﺿﺎﺋﯿّﻪ زﯾﺒﺎﺋﯽ ﺧﺎﺻّﯽ
ﺑﻮﺟﻮد آورده ﺑﻮد .در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۳۰-۸ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﻬﺎﺑﺎد وارد ﺷﺪه و ﺑﻤﻨﺰل آﻗﺎی ﻣﻨﻌﻤﯽ ﭘﺴﺮﺧﺎﻟﻪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﮐﻪ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﻣﻬﺎﺑﺎد ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ رﻓﺘﯿﻢ.

آﻗﺎی ﻣﻨﻌﻤﯽ ﯾﮑﯽ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاران ﺟﻮان و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﻨﺰل اﯾﺸﺎن از دو ﻃﺮف واﮔﺬار ﺷﺪه ﮐﻪ دارای

ﺣﯿﺎط ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﺑﺎ درﺧﺘﻬﺎی زﯾﻨﺘﯽ و زﯾﺒﺎ ﺗﺰﺋﲔ ﺷﺪه؛ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﯾﻦ ﻣﻨﺰل ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻮده و ﺑﺮ ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺻﻠﯽ
واﻗﻊ ﺷﺪه.

ﭘﺲ از ﺻﺮف ﭼﺎی ﺑﺎﺗّﻔﺎق ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ ﺳ ّﺪ ﺟﺪﯾﺪ اﻻﺣﺪاث رﻓﺘﯿﻢ .ﻣﺸﺨﺼّﺎت ﺳ ّﺪ از اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ:
ﻃﻮل دﻫﺎﻧﻪ  ۷۲۵ﻣﱰﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ  ۲۵ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر زﻣﲔ را آﺑﯿﺎری ﮐﻨﺪ و ﭘﻨﺠﻬﺰارﮐﯿﻠﻮ وات  /ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮق ﺑﺪﻫﺪ.
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳ ّﺪ دﯾﮕﺮی در ﺑﻮﮐﺎن ﻣﻬﺎﺑﺎد ﻧﯿﺰ در ﺷﺮف اﺗﻤﺎم اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﻢ از ﻫﺮ ﺣﯿﺚ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿّﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

آﺑﮕﲑی آن  ۶۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﱰ ﻣﮑﻌﺐ و در ﺣﺪود  ۵۳ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر زﻣﲔ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آﺑﯿﺎری ﮐﻨﺪ و در ﺳﺎﻋﺖ  ۹۰۰۰ﮐﯿﻠﻮ
وات ﺑﺮق ﺑﺪﻫﺪ.

ﭘﺲ از ﺑﺎزدﯾﺪ ﺳﺪّ ،از ﻣﻬﻤﺎﻧﺴﺮای ﻣﻬﺎﺑﺎد ﮐﻪ ﺟﺪﯾﺪاً ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه دﯾﺪن ﮐﺮدﯾﻢ و ﭘﺲ از ﮔﺮدش در ﺑﺎزار ﺣﻮاﱃ

ﺳﺎﻋﺖ ﯾﺎزده ﺑﻤﻨﺰل آﻗﺎی ﻣﻨﻌﻤﯽ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ .در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ آﻗﺎی ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﺼﻮم ﺑﺮای دﯾﺪن ﺣﻀﺮت آﻗﺎ
آﻣﺪﻧﺪ ﭘﲑﻣﺮدی ﺑﻮد در ﺣﺪود ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎل ،ﺑﻠﻨﺪ ﻗﺪ ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﻣﺤﻠّﯽ و ﻋﺒﺎ .از ﻗﺮار ﻣﻌﻠﻮم از ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻧﻘﺸﺒﻨﺪﯾّﻪ

ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭘﺲ از ﺗﻌﺎرﻓﺎت ﻣﻌﻤﻮﻟﻪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺳﺌﻮال ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺎدرﯾّﻪ و ﻧﻘﺸﺒﻨﺪﯾّﻪ ذﮐﺮ ﺧﻔﯽ دارﻧﺪ و ﯾﺎ ذﮐﺮ

ﺧﻔﯽ؟ ﺟﻮاب دادﻧﺪﮐﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻗﺎدرﯾّﻪ ذﮐﺮ ﺟﻠﯽ و ﻧﻘﺸﺒﻨﺪﯾّﻪ ذﮐﺮ ﺧﻔﯽ دارﻧﺪ و ﺳَﻤﺎع ﻧﯿﺰ دارﻧﺪ و ﻋﺪّه ﻧﻘﺸﺒﻨﺪﯾّﻪ در
ﺟﻬﺎن در ﺣﺪود ﺷﺶ ﻣﯿﻠﻮن ﻧﻔﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺬاﻫﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻫﻞ ﺳﻨّﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ در ﺳﻠﺴﻠﮥ ﻧﻘﺸﺒﻨﺪﯾّﻪ وﺟﻮد دارد

وﱃ ﻣﺬﻫﺐ ﺷﯿﻌﻪ در اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺳﺌﻮال ﮐﺮدﻧﺪ آﯾﺎ ﻧﻤﺎزﻫﺎی ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ در ﻣﺴﺎﺟﺪ ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻘﺎهﻫﺎ

ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد؟ آﻗﺎی ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤّﺪ ﻣﻌﺼﻮم ﺟﻮاب دادﻧﺪﮐﻪ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻣﺎ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ ﻗﺴﻤﺖ اوّل

ﺑﺮای اﻗﺎﻣﮥ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ و ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی ذﮐﺮﮐﻪ ﻣﻨﺰﻟﮥ ﺧﺎﻧﻘﺎه اﺳﺖ و ﻗﺴﻤﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﮐﺎرﻫﺎی دﻧﯿﺎ و اﻣﻮر ﻣﺎدی و
ﺣﺘّﯽ اﻻﻣﮑﺎن ﻧﻤﺎزﻫﺎی واﺟﺐ ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ دادﻧﺪﮐﻪ ﺑﺮای ﻃﺎﻟﺒﺎن راه ﺣﻖ و ﺳُﻠﻮک ﻫﺮ ﺷﺐ ﺟﻠﺴﺎت و

ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی ذﮐﺮ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ وﱃ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﮐﺎر ﺑﯿﺸﱰی دارﻧﺪ دوﺷﻨﺒﻪ ﺷﺐ »ﺷﺐ ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ« و ﺷﺐ ﺟﻤﻌﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ

ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﻀﺮت آﻗﺎ اﯾﻦ ﺷﻌﺮ را ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ:

»ای ﺑﺮادر در ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻘﺸﺒﻨﺪ

ذﮐﺮ ﺣﻖّ را در دل ﺧﻮد ﻧﻘﺶ ﺑﻨﺪ«
۱۹۹

و آﻗﺎی ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤّﺪ ﻣﻌﺼﻮم اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻧﻘﺸﺒﻨﺪﯾّﻪ در ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ وﺟﻮد دارد و در ﮐﺸﻮر

ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﻫﻤﻪ ﺳﻼﺳﻞ وﺟﻮد دارد و ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ دادﻧﺪ و اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺧﻮﺑﺴﺖ در
زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد اﯾﻦ ﺳﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ:

۱ـ اﻓﻌﺎل وﮐﺮدار ﺧﻮد را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪﮐﻪ ﺣﺘّﯽاﻻﻣﮑﺎن اﻋﻤﺎل ﺧﲑ از او ﺳﺮﺑﺰﻧﺪ و از اﻋﻤﺎل

ﺑﺪ ﺑﺮﭙﻫﯿﺰد» .ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﺣﺎﺳﺒﻮا ﻗﺒﻞ اَنْ ﺗﺤﺎﺳﺒﻮا«
۲ـ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ ﻋﻠﻤﺎ و ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻋﺮﻓﺎ را ﻣﻐﺘﻨﻢ ﺑﺸﻤﺎرد.
۳ـ ﻫﻤﯿﺸﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﺪل رﻓﺘﺎرﮐﻨﺪ.

در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎﯾﻦ ﺳﺌﻮال ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﮐﻪ رﻫﱪ ﺳﻠﺴﻠﮥ ﻧﻘﺸﺒﻨﺪﯾّﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ؟

اﻇﻬﺎر داﺷﺖ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ رﺋﯿﺲ اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ در ﺟﻬﺎن ﺷﯿﺦ ﻋﺜﻤﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

در اﺧﺘﺘﺎم اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﯿﻤّﻦ و ﺗﱪّک ﻗﺴﻤﺘﯽ از رﺳﺎﻟﮥ ﺷﺮﯾﻔﮥ ﭘﻨﺪ ﺻﺎﻟﺢ را ﮐﻪ در ﻣﻮرد ذﮐﺮ ﺣﻖّ ﻣﺮﻗﻮم

ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ درج ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

»ﺑﺮادر ﻣﻦ :دل ﮔﻨﺠﯿﻨﮥ ﺧﺪاﺋﯽ و ﺟﺎﯾﮕﺎه رﯾﺰش رﺣﻤﺖ اِﻟٰﻬﯿﺴﺖ و ﻣﺮﮐﺰﮐﺸﻮر ﺗﻦ دﻟﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﲔ وﺳﻮاس
ﺷﯿﻄﺎن و ﺗﻠﻘﲔ ﻣﻠﮑﺴﺖ.

ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺮ دل ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮد ،اﻋﻀﺎء و ﻗﻮی زﯾﺮ ﻓﺮﻣﺎن اوﺳﺖ و ﭼﻮن ﺑﺴﺘﮕﯽ دﻧﯿﺎ ،دام ﺟﺎن و ﻣﺎﯾﮥ
ﻫﺮ ﺧﻄﺎﺳﺖ .دل را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪﺳﺘﻮر ﻣﺘﻮﺟّﻪ ﻏﯿﺐ ﻧﻤﻮد و از ﻏﯿﺐ ﺧﻮد رو ﺑﻪ ﻏﯿﺐ ﻣﻄﻠﻖ آورد ﮐﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ رﻓﻊ و
ﻫﻤﻮم ﯾﮑﯽ ﮔﺮدد و ﻧﻔﺲ ﭘﺎﮐﯿﺰه ﺷﻮد و اﺧﻼق ﻧﮑﻮﻫﯿﺪه ﮐﻪ زاﺋﯿﺪه دوﺳﺘﯽ دﻧﯿﺎﺳﺖ ﺑﺮود و ﺑﺠﺎی آن اﺧﻼق

ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه آﯾﺪ و ﻣﺘﺪرﺟﺎً اﻧﺲ ﺑﯿﺎد ﺧﺪا اﻓﺰون ﮔﺮددﮐﻪ دری را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪﮔﺸﻮده ،ﺑﺎز و دل ﺟﺎﯾﮕﺎه ﯾﺎر ﺷﻮد.
ﯾﺎد ﺧﺪا ،دﻟﺮا ﺧﺎﺷﻊ و ﺑﺪن را ﺧﺎﺿﻊ و اﺧﻼق را ﭘﺎﮐﯿﺰه و اﻋﻤﺎﻟﺮا ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﮔﺮداﻧﺪ و ﯾﺎد ﺑﻨﺪه ﺣﻖ را ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﮥ ﯾﺎد

ﺧﺪا و ﻫﻢ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﯾﺎد اوﺳﺖ ﺑﻨﺪه را؛ ﺑﺎﻻﺧﺮه اﻧﺴﺎﻧﺮا از ﻫﺴﺘﯽ ﻣﻮﻫﻮم ﻣﯽرﻫﺎﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﺴﺘﯽ واﻗﻌﯽ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و
ﭼﻮن ﻣﺎدام ﮐﻪ اﻧﺎﻧﯿّﺖ ﻫﺴﺖ ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ«.

از ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﭘﻨﺪ ﺻﺎﻟﺢ »ﺻﺎﻟﺤﻨﺎﻣﻪ«؛ اﺛﺮ ﻃﺒﻊ ﻧﺼﺮت اﻟﻠّﻪ ارﺑﺎﺑﯽ »ﻣﺘﺨﻠّﺺ ﺑﻪ ﻣﻮﻓّﻖ« ﭼﻨﺪ ﺷﻌﺮ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ذﮐﺮ
ﺳﺮودهاﻧﺪ درج ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
دروﯾﺶ

ﺑﺪﺳﺘﻮر

ﻧﻤﺎﯾﺪ

ﺑﺮ اﻧﺲ ﺑﯿﺎد ﺣﻖّ ﻓﺰاﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر

رﻓﺘﺎر

ﺗﺎ ﺑﺎز ﺷﻮد دری ﮐﻪ ﺑﮕﺸﻮده ﺧﺪا
دروﯾﺶ ﭼﻮ ﺑﻮد ﺟﺎﻧﺐ ﻏﯿﺒﺶ دل

در ﺧﺎﻧﮥ دل ﺑﭽﺸﻢ ﺟﺎن ﺑﯿﻨﺪ ﯾﺎر
****

اﺧﻼق ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه در او ﮔﺸﺖ ﭘﺪﯾﺪ

دروﯾﺶ ﭼﻮ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﯾﺎد ﺧﺪا

ﭘﺎﮐﯿﺰﮔﯽ ﻧﻔﺲ ﺷﺪ او را ﺣﺎﺻﻞ
اﺧﻼق ﻧﮑﻮﻫﯿﺪهٔ او ﺷﺪ زاﯾﻞ

****

ﮐﺰ ﯾﺎ ﺧﺪا زﺑﻨﺪهاش ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺪا
ﺑﺮﻫﺴﺘﯽ واﻗﻌﯽ رﺳﺎﻧﺪ ﺧﻮد را

از ﻫﺴﺘﯽ ﻣﻮﻫﻮم ﺷﻮد ﭘﺎک رﻫﺎ

ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺗﱪﯾﺰ »ﺟﻤﻌﻪ «۱۸/۲/۴۹

در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ﺳﻪ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﭘﺲ از ﺑﺪرﻗﮥ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاران اروﻣﯿّﻪ و ﻣﻬﺎﺑﺎد ،ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ ﯾﮏ ﻓﻘﺮا ﺻﻔﺎ

ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ دﺳﺖ دادﻧﺪ و ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
۲۰۰

ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺷﻬﺮ اروﻣﯿّﻪ ﺗﺎ ﻣﻬﺎﺑﺎد  ۱۴۱ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ اﺳﺖ .در ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺑﲔ ﻣﻬﺎﺑﺎد و ﻣﯿﺎﻧﺪوآب و در داﻣﻨﮥ ﮐﻮﻫﻬﺎ ﭼﺎدرﻫﺎﺋﯽ ﺑﺮﭘﺎ
ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻮﭘﺎﻧﺎن در آﻧﻬﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.

ﻻﻟﻪﻫﺎی اﻟﻮان ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻻﻟﻪﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮕﺎرﻧﮓ در ﻧﺸﯿﺐ و ﻓﺮاز ﺗﭙّﻪﻫﺎ ﺟﻠﻮهﮔﺮی ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ .در ﻣﯿﺎﻧﺪوآب

آﻗﺎﯾﺎن ﮐﯿﻤﻨﺪ و ﻋﺪه زﯾﺎدی ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮده و ﺑﻤﻘﺼﺪﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .در ﻃﻮل ﺑﲔ راه ﺑﺎﻏﺎت ﻣﺘﻌﺪّد ،ﻣﻮ

و ﻫﻤﭽﻨﲔ ﺑﺎﻏﺎت وﺳﯿﻊ ﻣﯿﻮه اﺣﺪاث ﺷﺪه ﺑﻮد ﻧﺰدﯾﮏ ﻗﺼﺒﮥ ﻋﺠﺐﺷﲑ درﺧﺘﺎن ﺑﺎدام ﻓﺮاوان ﺑﭽﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد.

ﻣﺪﺗﯽ در ﻗﺼﺒﮥ ﻋﺠﺐﺷﲑ ﺗﻮﻗّﻒ ﮐﺮدﯾﻢ و در ﺳﺎﻋﺖ ﭘﻨﺞ و ﺑﯿﺴﺖ دﻗﯿﻘﻪ ﻣﺠﺪداً ﺑﺤﺮﮐﺖ اداﻣﻪ دادﯾﻢ و ﺗﺎ ﭼﻨﺪ

ﮐﯿﻠﻮﻣﱰی ﻣﺴﲑ آذرﺷﻬﺮ درﯾﺎﭼﻪ را دور زدﯾﻢ آذرﺷﻬﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻗﺼﺒﻪ ﺑﲔ راه ﺷﻬﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎً زﯾﺒﺎﺋﯽ ﺑﻮد .در دو

ﻃﺮف ﺧﯿﺎﺑﺎن درﺧﺘﺎن ﮐﻬﻦ ﺳﺎل و ﺳﺒﺰ و ﺧﺮم ﺑﭽﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد.

ﺣﺎج آﻗﺎی دﮐﱰ ﺳﻌﺎدﺗﯽ و ﺑﺮادران اﺻﻮﱃ و آﻗﺎی ﺧﺎﻧﭽﯽ ﺑﺎﺳﺘﻘﺒﺎل آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ دﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم ﺗﱪﯾﺰ
ﻋﺼﺮ روز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺮای ﻫﻮاﺧﻮری و ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺑﺨﺎرج از ﺷﻬﺮ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺣﻮاﱃ ﺳﺎﻋﺖ  ۴۵-۷وارد ﺷﻬﺮ ﺗﱪﯾﺰ ﺷﺪﯾﻢ.
۱۹٦

از ﺑﻮﻟﻮار

ﺗﱪﯾﺰ ﻋﺒﻮر ﮐﺮده و وارد ﻣﻨﺰل آﻗﺎی اﺻﻮﱃ واﻗﻊ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻓﺮدوﺳﯽ ﮐﻮﭼﻪ اردﺑﯿﻠﯿﻬﺎ ﺷﺪﯾﻢ ،آﻗﺎی

اﺻﻮﱃ ﺑﺮادر ﺑﺰرﮔﱰ از ﺗﻬﺮان آﻣﺪه ﺑﻮد »ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺮادرﻫﺎی اﺻﻮﱃ ﻓﻘﲑ ﺑﻮدﻧﺪ« آﻗﺎی ﺧﺎﻧﭽﯽ ﮐﻪ از ﺗﺠّﺎر ﻣﻌﺮوف
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ از ﭼﻨﺪ روز ﻗﺒﻞ اﺻﺮار ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪﮐﻪ ﺑﻤﻨﺰل اﯾﺸﺎن وارد ﺷﻮﯾﻢ.
ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎً ﺑﻤﻨﺰل ﯾﮑﯽ از ﻓﻘﺮا وارد ﺷﻮﯾﻢ «.ﺑﻬﺮ ﺻﻮرت ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻓﺮاﺋﺾ دﯾﻨﯽ در
ﻣﻨﺰل آﻗﺎی اﺻﻮﱃ ﺑﻪ اﺳﱰاﺣﺖ ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ.

زﯾﺎرت ﻣﺰار ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﺠﺬوﺑﻌﻠﯿﺸﺎه ﻫﻤﺪاﻧﯽ در ﺗﱪﯾﺰ
»دوﺷﻨﺒﻪ «٤۹/۲/۱۹
ﻓﻘﺮا ﺳﺎﻋﺖ  ۳۰-۳ﺑﻌﺪ از ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﻣﺠﺪداً ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮده و ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز و ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۳۰/۶در
ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﻪ زﯾﺎرت ﻣﺰار ﺣﻀﺮت آﻗﺎی ﻣﺠﺬوﺑﻌﻠﯿﺸﺎه ﻫﻤﺪاﻧﯽ رﻓﺘﯿﻢ.

اﯾﻦ ﻣﺰار ﺷﺮﯾﻒ در ﺧﯿﺎﺑﺎن در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺛﻘﻪاﻻﺳﻼﻣﯽ ،ﮐﻮﭼﻪ ﻣﻘﱪه ﻣﻼّ ﺑﺎﺷﯽ ،ﺟﻨﺐ ﻣﻘﱪهٔ ﺳﯿّﺪ ﺣﻤﺰه ﻗﺮار دارد.
اﺑﺘﺪاء وارد ﺻﺤﻦ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﺷﮑﻠﯽ ﺷﺪﯾﻢ .در دو ﻃﺮف ﺣﺠﺮهﻫﺎی ﻣﺨﺮوﺑﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد؛ در داﺧﻞ ﻣﺰار ﺑﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﻣﺤﮑﻢ ﺑﻮد؛ ﺣﺘّﯽ ﯾﮏ ﻓﺮش ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺮای ﻧﻤﺎز وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ! ﺣﻀﺮت آﻗﺎ وﺟﻬﯽ
ﻣﺮﺣﻤﺖ ﻓﺮﻣﻮده و دﺳﺘﻮر ﺧﺮﯾﺪ ﻓﺮش و ﻧﺼﺐ ﺷﯿﺸﻪ دادﻧﺪ .ﺧﺎدم ﻓﻌﻠﯽ آﻗﺎی ﺑﯿﻮک اﺳﱰآﺑﺎدی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

در ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ ﺷﺮح ﺣﺎل ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﺠﺬوﺑﻌﻠﯿﺸﺎه ﻫﻤﺪاﻧﯽ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﭼﻨﺪ ﺳﻄﺮ زﯾﺮ از رﺳﺎﻟﮥ

»اﻟﻌﻘﺎﯾﺪ اﻟﻤﺠﺬوﺑﯿّﻪ« از ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺣﻀﺮت ﻣﺠﺬوﺑﻌﻠﯿﺸﺎه ﻫﻤﺪاﻧﯽ »ﮐﺒﻮدر آﻫﻨﮕﯽ« ﻗﺪّساﻟﻠﱣﻪ ﺳﺮّه اﻟﻌﺰﯾﺰ
زﯾﻨﺖﺑﺨﺶ اﯾﻦ ﺻﻔﺤﺎت ﻣﯽﮔﺮدد.

ﺳﺎﻟﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ آﻧﭽﻪ ﺑﻌﻠﻢ اﻟﯿﻘﲔ ﺷﻨﯿﺪ ﺑﻌﲔاﻟﯿﻘﲔ ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﺑﺤﻖاﻟﯿﻘﲔ ﻣﺘﺤﻘّﻖ ﺷﻮد و ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ ﮐﻪ

ﻣﻄﻠﻮب ﺳﻠّﺎک اﺳﺖ ﻫﻤﲔ اﺳﺖ و ﺑﺲ؛ ﭼﻪ ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ ﺑﻪ اﺣﺪﯾّﺖ ﺑﻪ ﺻِﺮﻓﻪ ۱۹۷ﻣﺤﺎل اﺳﺖ و در دﻋﺎی ﯾﮑﯽ از اﺋﻤﻪ
ﻃﺎﻫﺮﯾﻦ ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴّﻼم وارد اﺳﺖ» .اﻟّﻠﻬﻢ ﻧﻮّر ﻇﺎﻫﺮی ﺑﻄﺎﻋﺘﮏ« ﮐﻪ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻣﺘﺜﺎل ﺑﻪ اواﻣﺮ و اﺟﺘﻨﺎب از ﻣﻨﻬﯿﺎت
ﺷﺮﻋﯿّﻪ اﺳﺖ و »ﺑﺎﻃﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺒﺘﮏ« ﮐﻪ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﺳﻠﻮک اﺳﺖ و »ﻗﻠﺒﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺘﮏ« ﮐﻪ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻋﻠﻢاﻟﯿﻘﲔ

اﺳﺖ و »روﺣﯽ ﺑﻤﺸﺎﻫﺪﺗﮏ« ﮐﻪ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻋﻠﻢاﻟﯿﻘﲔ اﺳﺖ و »ﺳﺮّی ﺑﺎﺳﺘﻘﻼل اﺗّﺼﺎل ﺣﻀﺮﺗﮏ «.ﮐﻪ
 -۱۹٦ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﺸﺠّﺮ و ﭘﻬﻦ

Boulevard

 -۱۹۷ﺑﻄﻮر ﺧﺎﻟﺺ

۲۰۱

اﺷﺎره ﺑﻤﻘﺎم ﺣﻖاﻟﯿﻘﲔ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﻌﺮ از اوﺳﺖ:

ﻫﺮﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮش ﮐﻨﺪ درﺧﺪﻣﺘﺶ ﭼﺎﻻک ﺑﺎش

ﻣﻦ ﻧﮕﻮﯾﻢ ﺧﺪﻣﺖ زاﻫﺪ ﮔﺰﯾﻦ ﯾﺎ ﻣﯽﻓﺮوش

در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮای ﺗﯿﻤّﻦ و ﺗﱪّک ﺷﺮح ﺣﺎل ﻗﻄﺐ ﻋﺎﻟﯿﻤﻘﺎم ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﺠﺬوﺑﻌﻠﯿﺸﺎه ﻫﻤﺪاﻧﯽ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب رﻫﱪان
ﻃﺮﯾﻘﺖ و ﻋﺮﻓﺎن ﻧﮕﺎرش ﺣﺎج ﻣﲑزا ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎﺑﺎدی ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺮوﻣﻨﺪ ﺟﻨﺎب ﺣﺎج ﻣﻼّ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤّﺪ
ﺳﻠﻄﺎﻧﻌﻠﯿﺸﺎه ﻃﺎب ﺛﺮاه اﻗﺘﺒﺎس ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر ﺷﺮح داده ﻣﯽﺷﻮد:

اﻟﻔﺮﯾﺪ اﻟﺘﺒﯿﺎﻧﯽ واﺻّﺮاط اﻟﻤﺴﺘﻘﯿﻢ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯽ ﺟﻨﺎب ﻣﺠﺬوﺑﻌﻠﯿﺸﺎه ﻫﻤﺪاﻧﯽ ﻗﻄﺐ ﺳﯽام در ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺒﺎوت ﺑﺘﺤﺼﯿﻞ
ﺳﭙﺲ ﺑﺎﺻﻔﻬﺎن ﻋﺰﯾﻤﺖ و ﭘﻨﺠﺴﺎل ﻧﺰد ﻋﻠﻤﺎی وﻗﺖ ﺑﺘﮑﻤﯿﻞ ﻋﻠﻮم ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺖ .ﺳﭙﺲ ﺑﮑﺎﺷﺎن رﻓﺘﻪ

ﭼﻬﺎر ﺳﺎل در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﻬﺪی ﻧﺮاﻗﯽ ﮐﺴﺐ ﺣﮑﻤﺖ اﻟﻬﯽ و ﻋﻠﻮم ﻓﻘﻪ و اﺻﻮل ﻧﻤﻮد و ﺑﺎ اﺷﺘﻐﺎل و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ
ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻮم ﻇﺎﻫﺮی و ﻣﺮاﻗﺒﺖ در ﻣﺮاﺗﺐ زﻫﺪ و ﺗﻘﻮی؛ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺤﻘﯿﻖ در راه دﯾﻦ را ﻧﯿﺰ از ﻧﻈﺮ دور ﻧﺪاﺷﺖ،

ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ در رﯾﻌﺎن ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻮد؛ دل ﺑﻪ ﺟﻬﺎن و زﺧﺎرف آن ﺧﻮش ﻧﮑﺮد و دﻧﯿﺎ را در ﻫﻤّﺖ وی ﻣﺤﺒّﺘﯽ و ﻗﺪر و
اﻋﺘﺒﺎری ﻧﺒﻮد -ﻫﻤﻮاره در ﭘﯽ ﯾﺎﻓﱳ ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﺟﺴﱳ ﻣﻘﺼﻮد ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﻮد .از اﯾﻦ رو ﺧﺪﻣﺖ ﺟﻤﻌﯽ از زﻫّﺎد و

ﻋﻠﻤﺎء و ﺣﮑﻤﺎء ﻋﺼﺮ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﲑزاﻣﺤﺪﻋﻠﯽ ﻣﲑزاﻧﺼﺮ و ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺤﺮاب ﮔﯿﻼﻧﯽ و ﻣﲑزا اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻣﺪّرس

اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ و ﺷﯿﺦ ﺟﻌﻔﺮ ﻧﺠﻔﯽ و ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ اﺣﺴﺎوی و ﻏﲑه ﻫﻢ رﺳﯿﺪه و از ﻫﺮ ﺑﻮﺳﺘﺎﻧﯽ ﮔﻠﯽ ﭼﯿﺪ ،وﱃ ﺟﻤﺎل
ﻣﻘﺼﻮد ﻧﻬﺎﺋﯽ ﺑﺮای او ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺪ ﻋﺎﻗﺒﺖ آﺗﺶ ﺷﻮﻗﺶ در ﻃﻠﺐ ﻣﻘﺼﻮد ﺗﯿﺰﺗﺮ ﺷﺪه و دﺳﺖ ﻃﻠﺐ ﮔﺮﯾﺒﺎﻧﺶ را
ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻄﺮف ﻋﺮﻓﺎ ﮐﺸﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ آﺧﺮاﻻﻣﺮ در اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻤﺤﻀﺮ ﻗﻄﺐاﻟﻌﺎرﻓﲔ ﺟﻨﺎب ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯿﺸﺎه اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ﻣﺸﺮف

ﮔﺮدﯾﺪ و دﺳﺖ ارادت ﺑﺪاﻣﺎن وی زده و ﺗﻮﺑﻪ و ﺗﻠﻘﲔ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﯿﻤﻦ ﺗﺮﺑﯿﺖ آن ﺟﻨﺎب در اﻧﺪک ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻤﺮﺗﺒﮥ ﻋﺎﱃ
از ﺳﻠﻮک ﻧﺎﯾﻞ آﻣﺪ ﺳﭙﺲ در ﺧﺪﻣﺖ ﻋﺎرﻓﺎن ﺑﺎﻟﻠﱣﻪ ﺳﯿّﺪ ﻣﻌﺼﻮمﻋﻠﯿﺸﺎه و ﻧﻮرﻋﻠﯿﺸﺎه اوّل ﺗﺸﺮّف ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻮده و ﺳﻨﮥ
ﯾﮑﻬﺰار و دوﯾﺴﺖ و ﻫﻔﺖ ﻫﺠﺮی از ﻃﺮف ﻧﻮرﻋﻠﯿﺸﺎه اﺟﺎزهٔ دﺳﺘﮕﲑی و ارﺷﺎد ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﻋﺒﺎد ﻣﺸﻐﻮل
ﺷﺪ.

در ﺳﺎل ﯾﮑﻬﺰار و دوﯾﺴﺖ و ﺳﯽ و ﭼﻬﺎر ﺟﻨﺎب ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯿﺸﺎه در ﮐﺮﺑﻼی ﻣﻌﻠّﯽ وی را ﺑﺴﻤﺖ ﺧﻠﯿﻔﺔاﻟﺨﻠﻔﺎﺋﯽ و
ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺗﻌﯿﲔ و اﻣﻮر ﻓﻘﺮا را ﺑﺎﯾﺸﺎن ﻣﺤﻮّل ﻓﺮﻣﻮد -ﺳﭙﺲ آﻧﺠﻨﺎب ﺑﻮﻃﻦ ﻣﺄﻟﻮف ﻣﺮاﺟﻌﺖ و ﺑﱰوﯾﺢ
ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻏﺮ ّا و ﺑﺴﻂ ﻃﺮﯾﻘﺖ ﺑَﯿْﻀﺎ و ﻧﺸﺮ ﻋﻠﻮم ﻇﺎﻫﺮی و ﺑﺎﻃﻨﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﮔﺮدﯾﺪ.

در ﻣﻮﻃﻦ آﻧﺠﻨﺎب ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻠﻤﺎء ﻣﻌﺎﺻﺮ وی ﺑﻤﺮاﺗﺐ اﺟﺘﻬﺎد آن ﺣﻀﺮت ﻣﻌﱰف ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﮑﺮّات ﺗﻘﺎﺿﺎ
ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪﮐﻪ در اﻣﻮر ﺷﺮﻋﯽ ﻓﺘﻮی ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ و ﺑﺼﺪور اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ ﻣﺒﺎدرت ورزد وی ﺑﻬﯿﭽﻮﺟﻪ ﻗﺒﻮل ﻧﻔﺮﻣﻮدﻧﺪ

ﺣﺘّﯽ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ ﺟﻤﺎﻋﺖ و ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺖ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت و اﻣﺜﺎل آﻧﻬﺎ ﻫﯿﭽﮕﺎه ﻣﺒﺎدرت ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﻣﻌﺬﻟﻚ ﺑﻌﻠّﺖ دﺷﻤﻨﯽ ﻋﺪّه از

ﻋﺎﻟﻢ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻋﺼﺮ و ﻣﻨﮑﺮان ﻓﻘﺮ و ﻋﺮﻓﺎن ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻄﺮف ﺗﱪﯾﺰ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻓﺮﻣﻮد و در ﺳﺎل  ۱۲۳۹ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی ﻣﻮﻗﻊ

ﻧﻤﺎز و ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺠﻮد روح ﺷﺮﯾﻔﺶ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﻗﺪس ﭘﺮواز ﻧﻤﻮد .ﺟﺎﻧﺸﲔ و ﺧﻠﯿﻔﻪ وی ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﺴﺘﻌﻠﯿﺸﺎه و
ﻣﺪت ﺗﻤﮑﻦ وی ﺑﺮ ﻣﺴﻨﺪ ارﺷﺎد ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺑﺎزدﯾﺪ اﺳﺘﺨﺮ ﺷﺎﻫﮕﻠﯽ »ﺷﻨﺒﻪ ﻧﻮزدﻫﻢ اردﯾﺒﻬﺸﺖ «۱۳۴۹

اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ و ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه وﱃ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺻﻠﯽ آن در اﺛﺮ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺑﺘﺪرﯾﺞ رو
ﺑﻪ ﺧﺮاﺑﯽ ﮔﺰارده ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﻤﲑ و ﻧﮕﺎﻫﺪاری ﺷﻮد ﺿﻤﻨﺎً در آﻧﺠﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺟﺪﯾﺪاﻻﺣﺪاﺛﯽ در دﺳﺖ اﻗﺪام ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻧﯿﻤﻪﺗﻤﺎم ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.

در ﻣﺤّﻞ ،ﻣﺮﺗﻔﻌﯽ ،ﭼﺎدرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ رﻧﮕﯽ ﺑﺮای ﺳﯿّﺎﺣﺎن و ﺗﻮرﯾﺴﺖﻫﺎ زده ﺷﺪه ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ روز ﺑﻌﻠّﺖ

۲۰۲

»ﺻﺒﺢ ﻧﺴﺒﺘﺎً زود« ﺧﻠﻮت ﺑﻮد .ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﺎط واﻗﻌﺎً زﯾﺒﺎ و روحﺑﺨﺶ ،ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻣﻨﺎﻇﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﺷﺎﻫﮕﻠﯽ و اﺳﺘﻔﺎده
ﻫﻤﮕﺎن ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺟﻮاﻧﺎن و ﻗﺎﯾﻘﺮاﻧﯽ و اﻧﺠﺎم ﺗﻔﺮﯾﺤﺎت ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻬﺮت و ﻃﺮاوت اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﺷﻬﺮ ﺗﱪﯾﺰ

ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزدﯾﺪ از اﺳﺘﺨﺮ ﺷﺎﻫﮕﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪﮐﺒﻮد رﻓﺘﯿﻢ .اﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪ در ﺳﺎل  ۸۷۰ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی ﺗﻮﺳّﻂ ﺟﻬﺎﻧﺸﺎه ﻗﺮه

ﻗﺮﯾﻮﻧﻠﻮ ﺑﻨﺎ ﮔﺮدﯾﺪه و دوﮐﺘﯿﺒﻪ ﮐﻪ در دو ﻃﺮف اﺳﺖ از ﻇﺮﯾﻔﱰﯾﻦ و ﻧﺎزﮐﱰﯾﻦ ﮐﺎﺷﯿﻬﺎی دﻧﯿﺎ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽرود .در ﺗﻤﺎم

ﮐﺎﺷﯿﻬﺎ ،اﺳﺎﻣﯽ اﻋﻈﻢ و ﺣﺪﯾﺚﻫﺎی ﻗﺪﺳﯽ وﮐﻠﻤﺎت ﻋﺎﱃ وﺟﻮد دارد؛ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد» :ﻣَﻦْ ﮐﺎن ﻟﻠﱣﻪ،
ﮐﺎن اﻟﻠﱣﻪ ﻟﻪ«.

ﺳﺮ در ﺑﺰرﮔﺶ ﻣﺸﺮف ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮐﻬﻨﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻮزهٔ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻧﯿﺰ در ﺟﻨﺐ ﻣﺴﺠﺪ واﻗﻊ
اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﻮزهٔ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن رﻓﺘﯿﻢ.

در اﯾﻦ ﻣﻮزه ﻧﯿﺰ اﻧﻮاع ﮐﻮزهﻫﺎی ﮔﻠﯽ ،ﺑﺸﻘﺎﺑﻬﺎ ،ﮔﻠﺪاﻧﻬﺎی ﺑﺰرگ ﺳﻔﺎﱃ ﻗﺮن دﻫﻢ ﻣﯿﻼدی اﻧﻮاع ﮐﺎﺳﻪﻫﺎ ،اﺷﯿﺎء
ﺳﻔﺎﻟﲔ و ﻣﻔﺮﻏﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺮون ﭘﻨﺠﻢ ﺗﺎ ﻫﻔﺘﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﺪ.

ﭘﯿﻪﺳﻮزﻫﺎ ﻫﺸﺖ ﻓﺘﯿﻠﻪای ،ﺳﺮ ﻧﯿﺰهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی ﮐﻪ از ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ،ﭼﮑﻤﻪﻫﺎ و اﺷﯿﺎء

ﺑﻪ ﻫﺰارهٔ اول ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد ازﮔﯿﻼن .ﻗﺮآن وﮐﺘﺐ ﺧﻄّﯽ ،ﺟﻮاﻫﺮات ﻣﺘﻨّﻮع ﺳﮑّﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم و
اﺷﯿﺎء ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ دوم و ﺗﺎﻻر ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ رﻓﺘﯿﻢ .در وﯾﱰﯾﻦﻫﺎ :ﻓﺮﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻋﮑﺴﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ

رﺟﺎل ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ و در ﻗﺴﻤﺖ دﯾﮕﺮ ﺳﺎﻟﻦ ﻋﮑﺲ آﻗﺎی ﺛﻘﺔاﻻﺳﻼم ،ﻗﻠﻤﺪان و ﻋﯿﻨﮏ او ﺑﻮد :در ﺑﺎﻻی ﻋﮑﺲ اﯾﻦ
اﺑﯿﺎت ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد.

وﻃﻦ از دﺷﻤﻦ دﯾﻦ ﻋﺎری و ﺧﺎﱃ ﮐﺮدی

ای ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﯿﻬﻦ ﺧﻮد ﺧﺪﻣﺖ ﻋﺎﱃ ﮐﺮدی

ﺐ وﻃﻦ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﺣﺎﱃ ﮐﺮدی
ﻣﻌﻨﯽ ﺣ ّ

روز ﻋﺎﺷﻮرا در دار ﻓﻨﺎ ﺟﺎن دادی

ﻧﯽ ﻏﻢ ﺟﺎن و ﻧﻪ اﻧﺪﯾﺸﮥ ﻣﺎﱃ ﮐﺮدی

ﻋﺰّت ﻧﻔﺲ ﻧﺸﺎن دادی و دﯾﻨﺪاری ﺧﻮﯾﺶ

ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﮥ ﭘﺎﺋﲔ ﺗﺎﻻر ﻣﺮدمﺷﻨﺎﺳﯽ رﻓﺘﯿﻢ .اﻧﻮاع ﻟﺒﺎﺳﻬﺎ ،ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎی ﻣﺤﻠّﯽ ،زرﯾﻬﺎی دﺳﺘﺒﺎف ،ﭘﯿﮑﺮهﻫﺎی اﻣﲑ
ﮐﺒﲑ و ﺷﺎه ﻋﺒﺎس ﮐﺒﲑ ،ﺳﻌﺪی ،ﻧﺎدرﺷﺎه ،ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﮐﻮروش ﮐﺒﲑ ،ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﺎ و ﺳﺮﻗﻠﯿﺎﻧﻬﺎ و اﺷﯿﺎء دﯾﮕﺮ

ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﺪ.

ﭘﺲ از آن ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﻪ دﻓﱰ آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎل ﺗﺮاﺑﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ رﺋﯿﺲ ﻣﻮزه ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﺮدﻧﺪ و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺸﺮوﺣﻪ زﯾﺮ

ﻞ ﺷَﯽْء و ﻏﲑه ﺑﺎﺋﺮ و زاﺋﻞ در
را در دﻓﱰ ﯾﺎدﺑﻮد ﻣﻮزه ﻣﺮﻗﻮم ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﺑِﺴْﻢِ اﻟﻠﱠﻪِ اﻟﺮﱠﺣْﻤَﻦِ اﻟﺮﱠﺣِﻴﻢِ .ﻫﻮاﻟﺒﺎﻗﯽ وﮐ ّ

ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﻮّم رﺑﯿﻊاﻻول  ۱۳۹۰ﻣﻄﺎﺑﻖ  ۱۹/۲/۱۳۴۹ﺑﻬﻤﺮاﻫﯽ ﺟﻨﺎب ﺣﺎج آﻗﺎی ﺣﺴﻦ اﺻﻮﱃ و آﻗﺎی ﺣﺎج ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ
ﺟﻮاﻫﺮﯾﺎن و آﻗﺎی ﺣﺎج ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎﺧﺎﻧﯽ و ﺟﻤﻊ دﯾﮕﺮ از ﺑﺮادران دﯾﻨﯽ ﺑﺮای دﯾﺪن ﻣﺴﺠﺪ زﯾﺒﺎی ﮐﺒﻮد ﮐﻪ از

ﻣﻬﻤﱰﯾﻦ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻗﺪﯾﻤﻪ و از ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ ﯾﺎدﮔﺮ ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن اﺳﺖ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻮزه آذرﺑﺎﯾﺠﺎن آﻣﺪﯾﻢ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ

ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻓﻨﺎی دﻧﯿﺎ و ﻋﱪت ﮔﲑﯾﻢ و ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻓﻘﻂ ﺣﻖ اﺳﺖ ﺗﻌﺎﱃ ﺷﺎﻧﻪ و ﻋﻈﻢﺳﻠﻄﺎﻧﻪ ،ﻓﺎﻋﺘﱪوا ﯾﺎ اوﱃ
اﻻﺑﺼﺎر.
از ﺣﺴﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺖ آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎل ﺗﺮاﺑﯽ رﺋﯿﺲ ﻣﻮزه و ﮐﺎرﻣﻨﺪان آن ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﻮﻗﺖ ﺷﺪﯾﻢ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آن را از

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﺳﺘﺎرﯾﻢ واﻟﺴّﻼم ﻋﻠﯿﻨﺎ و ﻋﻠﯽ ﻋﺒﺎد اﻟﻠﱣﻪ اﻟﺼﺎﻟﺤﲔ و اﻧﺎ اﻟﻔﻘﲑ اﱃ اﻟﻠﱣﻪ.

ﺳﻠﻄﺎﻧﺤﺴﲔ ﺗﺎﺑﻨﺪه رﺿﺎﻋﻠﯿﺸﺎه ﻣﺤﻞ اﻣﻀﺎء«

آﻗﺎی دﮐﱰ ﻫﻮﯾﻪ اﺳﺘﺎد ادﺑّﯿﺎت داﻧﺸﮕﺎه ﺗﱪﯾﺰ و آﯾﺖ اﻟﻪ ﺣﺎج ﺳﯿّﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﺴﺘﻨﺒﻂ ﺑﻪ زﯾﺎرت ﺣﻀﺮت آﻗﺎ آﻣﺪه

ﺑﻮدﻧﺪ .ﺣﺎج آﻗﺎی ﻣﺴﺘﻨﺒﻂ در ﻣﻮرد اﺧﺘﻼﻓﺎت در ﻣﻮرد اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﲔ ﻓﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺌﻮاﻻﺗﯽ ﻣﻄﺮح

۲۰۳

ﮐﺮدﻧﺪ .ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ اﺻﻮﻻً اﺳﻢ ﺳﻼﺳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺠﺎد ﻣﺬﻫﺐ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺎ در زﻣﺎن ﻏﯿﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﺎم زﻣﺎن ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴّﻼم ﻣﯽرﺳﯿﺪ وﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺘﺨﺎرﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ دوازده

اﻣﺎﻣﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ.

ﺑﻌﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اﮔﺮﮐﺴﯽ اﺟﺎزهاش ﺑﻪ اﻣﺎم ﻧﺮﺳﺪ ﻣﺎ ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﯾﻢ .در ﺳﻼﺳﻞ ﻃﺮﯾﻘﺘﯽ ﺷﯿﻌﻪ ۱۹۸ﻣﻬﻤﱰ از ﻫﻤﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪ
ﻧﻌﻤﺖاﻟﻠّﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺤﻀﺮت ﺷﺎه ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠﱣﻪ وﱃ ﻣﯽرﺳﺪ و ﻣﺎ ﺑﺪان ﻧﯿﺰ اﻓﺘﺨﺎر دارﯾﻢ .ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﺎ

اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ آﻗﺎی رﺣﻤﺎﻧﯽ ﺑﺪﯾﺪن ﻣﺪرﺳﮥ ﮐﺮ و ﻻﻟﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺆﺳّﺲ و ﺑﺎﻧﯽ آن آﻗﺎی اﺻﻮﱃ ﺑﻮدﻧﺪ رﻓﺘﯿﻢ .ﺑﻌﻨﻮان ﺗﯿﻤّﻦ و
ﺗﱪّک و ﺑﻄﻮر اﺧﺘﺼﺎر ﺷﺮح و ﺣﺎل و ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﯾﮑﯽ از اﺷﻌﺎر ﺣﻀﺮت ﺷﺎه ﻧﻌﻤﺖاﻟﻠّﻪ وﱃ درج ﻣﯽﺷﻮد.
ﻗﻄﺐ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺟﻨﺎب ﺳﯿّﺪ ﺷﺎه ﻧﻌﻤﺖاﻟﻠﱣﻪ وﱃ

رﺋﯿﺲ اﻟﺴّﻠﺴﻠﻪ و اب اﻟﻄّﺎﯾﻔﻪ و ﺳﯿﺪ اﻟﻄّﺮﯾﻘﻪ اﻋﺎﻟﻢ اﻟﻌﻠﯽ ﺟﻨﺎب ﺳﯿﺪ ﺷﺎه ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠﱣﻪ وﱃ؛ ﻧﺎم ﻣﺒﺎرﮐﺶ ﺳﯿّﺪ ﻧﻌﻤﺖ
اﻟﻠﱣﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﱣﻪ ،ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺧﻮد آن ﺟﻨﺎب ﻧﻈﻤﺎً ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ وی ﺑﻪ ﺑﯿﺴﺖ واﺳﻄﻪ ﺑﺤﻀﺮت

رﺳﻮل )ص( ﻣﯽرﺳﺪﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

ﻧﻌﻤﺖاﻟﻠﱣﻬﻢ و زآل رﺳﻮل

ﻣﺤﺮم

ﭘﺪر او ﻣﺤﻤﺪ آن ﺳﯿّﺪ

ﮐﻪ ﻧﺒﻮدش ﺑﻬﯿﭻ روﺛﺎﻧﯽ

ﻗﺮّةاﻟﻌﲔ

ﺗﺎ آﺧﺮﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

ﻣﲑ

ﻋﺒﺪاﻟﻠﱣﻪ

ﻋﺎرﻓﺎن

رﺑّﺎﻧﯽ

ﻣﺮﺷﺪ وﻗﺖ و ﭘﲑ ﻧﻮراﻧﯽ

آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ

ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺟﺪ ﻣﻦ رﺳﻮل ﺧﺪا

اﯾﻨﮏ ﯾﮏ از اﺷﻌﺎر آن ﺑﺰرﮔﻮارﮐﻪ در ﻧﻌﺖ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﷷ ﺳﺮوده ﺷﺪه زﯾﻨﺖﺑﺨﺶ اﯾﻦ ﺻﻔﺤﺎت ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
دﺳﺖ دل ﺑﺮ داﻣﻦ آل ﻋﺒﺎ ﺑﺎﯾﺪ زدن

دﻣﺒﺪم ،دم از وﻻی ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺑﺎﯾﺪ زدن

ﻣُﻬﺮ ﻣﻬﺮ ﺣﯿﺪری ﺑﺮ دل ،ﭼﻮ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ زدن

ﻧﻘﺶ ﺣﺐّ ﺧﺎﻧﺪان ،ﺑﺮﻟﻮح ﺟﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﺎﺷﺖ

ﮔﺮ ﻧﻔﺲ ﺧﻮاﻫﯽ زدن ،ﺑﺎ آﺷﻨﺎ ﺑﺎﯾﺪ زدن

دَم ﻣَﺰن ﺑﺎ ﻫﺮ ﮐﻪ او را ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﻋﻠﯽ

ﻣﺪّﻋﯽ را ﺗﯿﻎ ﻏﲑت ،ﺑﺮ ﻗﻔﺎ ﺑﺎﯾﺪ زدن

رو ﺑﺮوی دوﺳﺘﺎن ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻬﺎد

اﯾﻦ ﻧﻔﺲ را از ﺳﺮ ﺻﺪق و ﺻﻔﺎ ﺑﺎﯾﺪ زدن

ﻻ ﻓﺘﯽ اﻻّ ﻋﻠﯽ ﻻ ﺳﯿﻒ اﻻّ ذواﻟﻔﻘﺎر

ﭘﻨﺞ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺮ در دوﻟﺘﺴﺮا ،ﺑﺎﯾﺪ زدن

در دو ﻋﺎﻟﻢ ﭼﻬﺎرده ﻣﻌﺼﻮم را ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺰﯾﺪ

ﺧﯿﻤﮥ ﺧﻠﻖ ﺣﺴﻦ ﺑﺮ ﮐﱪﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ زدن

از ﺣﺴﻦ اوﺻﺎف ذات ﮐﱪﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻨﯿﺪ

ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ آن ﺑﻼ را ،ﻣﺮﺣﺒﺎ ﺑﺎﯾﺪ زدن

ﮔﺮ ﺑﻼﺋﯽ آﯾﺪ از ﻋﺸﻖ ﺷﻬﯿﺪ ﮐﺮﺑﻼ

ﺗﯿﻎ ﮐﲔ ﺑﺮ ﺧﺼﻢ ﻣﻬﺪی ﺑﯽرﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ زدن

ﺑﺎ ﺗﻘﯽّ و ﺑﺎ ﻧﻘﯽّ و ﻋﺴﮑﺮی ﯾﮑﺮﻧﮓ ﺑﺎش

دم ﺑﻤﻬﺮ ﻣﻮﺳﯽ از ﻋﲔ رﺿﺎ ﺑﺎﯾﺪ زدن

ﻋﺎﺑﺪ و ﺑﺎﻗﺮ ﭼﻮ ﺻﺎدق ،ﺻﺎدق از ﻗﻮل ﺣﻘﻨﺪ
ﺐ ﻋﻠﯽ
ﻫﺮ درﺧﺘﯽ ﮐﻮ ﻧﺪارد ﻣﯿﻮهٔ ﺣ ّ

اﺻﻞ و ﻓﺮﻋﺶ ﭼﻮن ﻗﻠﻢ ،ﺳﺮ ﺗﺎ ﺑﭙﺎ ﺑﺎﯾﺪ زدن

دوﺳﺘﺎن ﺧﺎﻧﺪان رادوﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪداﺷﺖ ،دوﺳﺖ

ﺑﻌﺪ از آن دم از وﻓﺎی ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺑﺎﯾﺪ زدن

ﺑﯽ وﻻی آن وﱃ ،ﻻف از وﻻﯾﺖ ﻣﯿﺰﻧﯽ

ﻻف را ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ داﻧﯽ از ﮐﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ زدن

ﺳﺮﺧﯽ روی ﻣﻮ اﱃ ،ﺳﮑّﻪ ﻧﺎم ﻋﻠﯿﺴﺖ

ﺑﺮ رخ دﻧﯿﺎ و دﯾﻦ ،ﭼﻮن ﭘﺎدﺷﺎ ﺑﺎﯾﺪ زدن

 -۱۹۸ﺑﺮای اﻃﻼع ﺑﯿﺸﱰ از ﻓﺮﻗﻪﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ  ۱۶۰ﮐﺘﺎب ﺳﻪ داﺳﺘﺎن اﺳﺮار آﻣﯿﺰ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ از درﯾﺎی ﭘﺮ ﻓﯿﺾ ﮐﻼم اﻟﻬﯽ ﺑﻪ
ﻧﮕﺎرش ﺣﻀﺮت آﻗﺎی ﺣﺎج ﺳﻠﻄﺎﻧﺤﺴﲔ ﺗﺎﺑﻨﺪه »رﺿﺎﻋﻠﯿﺸﺎه« ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ.
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ﻣﺎ ﻟﻮاﺋﯽ از وﻻی آن وﱃ اﻓﺮاﺷﺘﯿﻢ

ﻃﺒﻞ در زﯾﺮ ﮔﻠﯿﻢ آﺧﺮ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ زدن

ﺑﺮ در ﺷﻬﺮ وﻻﯾﺖ ﺧﺎﻧﻪای ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺰﯾﺪ

ﺧﯿﻤﻪ در داراﻟﺴّﻼم اوﻟﯿﺎء ﺑﺎﯾﺪ زدن

ﺑﺮ ﮐﻒ ﻧﻌﻠﲔ ﺳﯿّﺪ ،ﺑﻮﺳﻪﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ زدن

از زﺑﺎن ﻧﻌﻤﺔ اﻟﻠﱣﻪ ﻣﻨﻘﺒﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻨﯿﺪ

ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﺮو ﻻلﻫﺎی ﺗﱪﯾﺰ
ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﺎ ﺣﻀﺮت آﯾﺖاﻟﻠﱣﻪ ﺣﺎج ﺳﯿّﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﺴﺘﻨﺒﻂ ﺑﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ آﻗﺎی ﺣﺎج رﺣﻤﺎﻧﯽ ﺑﺪﯾﺪن
ﻣﺪرﺳﮥ ﮐﺮ و ﻻلﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﺆﺳّﺲ و ﺑﺎﻧﯽ آن آﻗﺎی اﺻﻮﱃ ﺑﻮدﻧﺪ رﻓﺘﯿﻢ.

ﭘﺲ از ﺻﺮف ﭼﺎی ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﮐﺸﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﮑﺲ و ﻣﺪال ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن در آﻧﺠﺎ ﻧﮕﺎﻫﺪاری ﺷﺪه ﺑﻮد رﻓﺘﻪ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺎه

ﻧﻘّﺎﺷﯽ ،ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﮐﻮﭼﮏ ﮐﺮ و ﻻلﻫﺎ در آﻧﺠﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اﺳﺘﺎد ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و از آﻧﺠﺎ ﺑﺪﻓﱰ آﻣﻮزﮔﺎران

ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮدﯾﻢ.

در اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﺑﻪ ﻫﲊ آﻣﻮزان ﺧﯿّﺎﻃﯽ وﮔﻠﺪوزی ﻣﯽآﻣﻮﺧﺘﻨﺪ .ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ ازﮐﺎرﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه را در ﺳﻄﺢ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﯾﻢ.

ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﮐﻼس اوّل ﮐﺮ و ﻻلﻫﺎ رﻓﺘﯿﻢ .ﻃﺮز ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن و ﻧﻮﺷﱳ آﻧﻬﺎ را دﯾﺪﯾﻢ آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﮐﻼس ﺷﺸﻢ ﮐﺮ و ﻻﻫﺎ

رﻓﺘﯿﻢ .ﯾﮏ داﻧﺶآﻣﻮز ﮐﻼس ﺷﺸﻢ اﯾﻦ ﺧﲑ ﻣﻘﺪم را ﻧﻮﺷﺖ:
»ﻣﻦ از ﻃﺮف ﺗﻤﺎم داﻧﺶآﻣﻮزان اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﻓﺮﻣﺎﺋﯽ آﻗﺎﯾﺎن ﻣﺤﱰم را ﺧﻮﺷﺎﻣﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ«.

در آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺠﻬّﺰ و دارای ﺑﺮق وﮔﺎز و ﺳﺎﯾﺮ وﺳﺎﯾﻞ ﺑﻮد اﯾﻦ ﺑﯿﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد:
ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﮐﺎﺷﻒ ﺻﺪﮔﻮﻧﻪ رازﮔﺸﺖ

آﻧﺮا ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻌﺮﻓﺖ از ﻋﻠﻢ ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد:

ﻗﻀﺎوﺗﯽ ﻧﮑﻨﺪ دﯾﺪن و ﻧﺪﯾﻦ ﭼﺸﻢ

ﺑﻪ روﺷﻨﺎﺋﯽ دل ﻣﯽﺗﻮان ﺟﻬﺎن را دﯾﺪ

ﺑﻌﺪ در ﮐﻼﺳﻬﺎی دﺑﲑﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﮐﻼﺳﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن ﺑﻮدﻧﺪ رﻓﺘﯿﻢ در ﮐﻼس دﯾﮕﺮی آﻗﺎی اﺻﻮﱃ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ
دﯾﮑﺘﻪ ﮐﺮدﻧﺪ:

»اﻣﺮوز ﻗﻄﺐاﻟﻌﺎرﻓﲔ ،آﯾﺖاﻟﻠّﻪ ﻓﯽاﻻرﺿﲔ ﺣﻀﺮت آﻗﺎی ﺣﺎج ﺳﻠﻄﺎﻧﺤﺴﲔ ﺗﺎﺑﻨﺪه ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ دﺑﲑﺳﺘﺎن
روﺷﻨﺪﻻن ﺗﺸﺮﯾﻒ ﻓﺮﻣﺎ ﺷﺪﻧﺪ؛ ﻣﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﻘﺪم ﻣﻌﻈّﻢﻟﻪ را ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯽدارﯾﻢ «.ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺿﻤﻦ دﻋﺎ

ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ.

ﻧﺎﻫﺎر را در ﻣﻨﺰل آﻗﺎی ﺧﺎﻧﭽﯽ ﺻﺮف و ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل آﻗﺎی ﺳﻠﻤﺎﺳﯽ زاده رﻓﺘﻪ و ﭘﺲ از اﺳﱰاﺣﺖ ﺑﺎ
اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻣﺸﺎرُاﻟﯿﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﱪﯾﺰ رﻓﺘﯿﻢ.

داﻧﺸﮕﺎه ﺗﱪﯾﺰ در ﺳﺎل  ۱۳۲۶ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪه و دارای داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎی ﻃﺐ ،داروﺳﺎزی ،ﻋﻠﻮم ،ﻣﺎﻣﺎﺋﯽ ،ﭘﺮﺳﺘﺎری،

ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﮐﺸﺎورزی ،ادﺑّﯿﺎت ،ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ،ﮐﺎرﮔﺎه داﻧﺸﮑﺪه ﻓّﻨﯽ ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮﮐﺰی ،ﮐﻮی
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ،ﺳﻠﻒ ﺳﺮوﯾﺲ ،ﺑﺎﺷﮕﺎه اﺳﺘﺎدان و دﺑﲑﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﭘﺲ از ﻣﺮاﺟﻌﺖ آﻗﺎی ﻣﺠﯿﺪ ﺷﻬﺪآور ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﯽ ﻣﻮدّب و ﺑﺎﺻﻔﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﻓﻘﺮ ﻧﺎﺋﻞ ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﺲ از اﯾﻦ
ﻣﺮاﺳﻢ در ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ راهآﻫﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻠﯿﺖ ﺑﻪ آﻗﺎی آرﯾﺎﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ راهاﻫﻦ

و از آﻧﺠﺎ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزدﯾﺪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎی آﯾﺖاﻟﻠﱣﻪ ﻣﺴﺘﻨﺒﻂ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ.

ﺣﻮاﱃ ﺳﺎﻋﺖ  ۶ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ در ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ آﻗﺎی دﮐﱰ ﺟﻮاﻫﺮﯾﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺑﻤﻨﺰل آﻗﺎی
اﺻﻮﱃ رﻓﺘﯿﻢ.

۲۰٥

ﺧﺎﻧﻢ اﻗﺪس ﺳﻠﻄﺎﻧﭙﻮر ﻣﻌﺎون دﺑﺴﺘﺎن و دﺑﲑﺳﺘﺎن ﮐﺮ و ﻻلﻫﺎ ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﻓﻘﺮ و دروﯾﺸﯽ ﻧﺎﺋﻞ آﻣﺪﻧﺪ؛ ﺗﻮﺿﯿﺢ آﻧﮑﻪ
اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ از ﻣﺪرﺳﮥ ﮐﺮ و ﻻل ﻫﺎ دﯾﺪن ﻣﯽﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ،ﺑﯽاﺧﺘﯿﺎرﻣﻨﻘﻠﺐ ﺷﺪه ،داﻣﻦ اﯾﺸﺎن را

ﮔﺮﻓﺖ و اﻇﻬﺎر ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮد ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﮐﻠﯿﻪ دﺑﲑان و داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺗﻌﺠّﺐ ﻧﺎﻇﺮ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮه ﺑﻮدﻧﺪ.

در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۳۰-۷ﺑﻤﻨﺰل آﻗﺎی ﺧﯿّﺎم آذر؛ ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺐ ﺟﻤﻌﻪ ﺗﱪﯾﺰ ﻓﻌﻼً در آﻧﺠﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد رﻓﺘﯿﻢ.

ﻋﺪّه زﯾﺎدی از ﻓﻘﺮای ﺗﱪﯾﺰ وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز وﻏﺮب و ﻋﺸﺎء ،ﺷﺐ را ﺑﺮای اﺳﱰاﺣﺖ ﺑﻤﻨﺰل آﻗﺎی ﺧﺎﻧﭽﯽ

رﻓﺘﯿﻢ.

آﻗﺎﯾﺎن ﻣﺤﻤّﺪ ﻣﺤﻤﻮدی ﭘﺴﺮ ﻋﻤّﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ،آﻗﺎی راﺑﻄﯽ و ﻓﺮزﻧﺪ اﯾﺸﺎن آﻗﺎی ﺣﺴﻦ راﺑﻄﯽ از ﻫﻤﺪان،

ﺗﺪﯾّﻦ ،ﻋﻤّﺎﻣﻪ ،ﺣﺎج اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺻﺪر ،ﻓﺮّﺧﯽ از اردﺑﯿﻞ ﺑﺮای زﯾﺎرت ﺣﻀﺮت آﻗﺎ و دﻋﻮت ﻣﻌﻈّﻢﻟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دو ﺷﻬﺮ
ﺷﺮﻓﯿﺎب ﺑﻮدﻧﺪ.

ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻄﺮف اردﺑﯿﻞ »ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ «٤۹/۲/۲۰

ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل ﻫﻤﻪ ﻓﻘﺮا؛ ﭼﻪ ﻓﻘﺮاﺋﯽ ﮐﻪ در ﻣﻨﺰل آﻗﺎی ﺧﺎﻧﭽﯽ اﺳﱰاﺣﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪو ﭼﻪ ﻓﻘﺮاﺋﯽ ﮐﻪ از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ
آﻣﺪه و در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮ اﺳﱰاﺣﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮای ادای ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺧﺎﻧﭽﯽ آﻣﺪﻧﺪ و در ﺳﺎﻟﻦ

ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺰرگ ﻃﺒﻘﮥ دوّم ﺑﻪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ اﻗﺘﺪا ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

ﭘﺲ از ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺿﻤﻦ ﺗﻔﺴﲑ ﻗﻀﯿّﻪ ﺟﻨﮓ ﺗﺒﻮک ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم ﺷﻬﺮت داده ﺑﻮدﻧﺪ دوﻟﺖ روم؛
ﺑﺎ ﻟﺸﮑﺮ اﻧﺒﻮﻫﯽ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﻣﺴﻠﻤﲔ ﺧﻮد را آﻣﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻄﻮر ﻣﻔﺼّﻞ ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﻮده ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺳﻪ ﻧﻔﺮی ﮐﻪ
ﺑﻨﺎم ﮐﻌﺐﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ ،ﻫﻼل ﺑﻦ اﻣﯿّﻪ و ﻣﺮاد ﺑﻦ رﺑﯿﻊ ﮐﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﮔﺮﻓﺘﺎری در ﺟﻨﮓ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﭘﺲ از ﻓﺘﺢ

و ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﮐﺮم )ص( ﻣﺮاﺟﻌﻪ وﱃ در ﻣﻮرد ﺑﯽﻣﻬﺮی آن ﺣﻀﺮت واﻗﻊ ﺷﺪه و ﺣّﺘﯽ ﺣﻀﺮت ﺑﻪ
ﺳﻼم اﯾﺸﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪادﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ زن و ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﻬﺎ ﻫﻢ از آﻧﺎن ﺑﯿﺰار ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﮔﺬارﻧﺪ .و ﺣﺘّﯽ

ﺑﯿﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ اﺷﺎره ﺣﻀﺮت ﮐﻤﮏ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ از ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﯾﻮس ﺷﺪﻧﺪ و ﻓﻘﻂ ﭘﻨﺎه ﺑﺨﺪا ﺑﺮدﻧﺪ و

ب
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺗﻮﺑﻪ آﻧﻬﺎ را ﻗﺒﻮل ﮐﺮد و اﯾﻦ آﯾﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ :وَآﺧَﺮُونَ ﻣُﺮْﺟَﻮْنَ ﻟِﺎَٔﻣْﺮِ اﻟﻠّﻪِ إِﻣﱠﺎ ﻳُﻌَﺬﱢﺑُﻬُﻢْ وَإِﻣﱠﺎ ﻳَﺘُﻮ ُ
ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ وَاﻟﻠّﻪُ ﻋَﻠِﻴﻢٌ ﺣَﻜِﻴﻢٌ »آﯾﮥ ﻣﺒﺎرﮐﮥ  ۱۰۶از ﺳﻮرهٔ ﺗﻮﺑﻪ« .ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ازﮔﻨﺎﻫﮑﺎران آﻧﻬﺎﺋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪﮐﻪ ﮐﺎرﺷﺎن ﺑﺮ
ﻣﺸﯿّﺖ ﺣﻖ ﻣﻮﻗﻮف اﺳﺖ .ﯾﺎ ﺑﻌﺪل آﻧﻬﺎ را ﻋﺬاب ﻓﺮﻣﺎی ﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﺮم از ﮔﻨﺎﻫﺎﯾﺸﺎن در ﮔﺬرد ﺧﺪاوﻧﺪ آﮔﺎه و ﺣﮑﯿﻢ

اﺳﺖ.

ﺣﻀﺮت دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ آﻧﻬﺎ را ﭘﯿﺪا ودﻟﺠﻮﺋﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻔﺴﲑ ﺷﯿﻮای ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻓﻘﺮا ﺣﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻨﺪ.

ﭘﺲ از ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺑﺪرﻗﻪ ﻓﻘﺮا ﺗﺎ ﺧﺎرج از ﺷﻬﺮ در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۶ﺻﺒﺢ ﺑﻤﻘﺼﺪ اردﺑﯿﻞ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ.

ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺣﻀﺮت آﻗﺎ و ﺣﺎج آﻗﺎی راﺳﺘﲔ و ﺣﺎج آﻗﺎی ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺣﺎج آﻗﺎی روح اﻻﻣﲔ ﺑﺮاﻧﻨﺪﮔﯽ آﻗﺎی
ﮐﺮﺑﻼﺋﯽ ﺣﺴﲔ ده ﻣﺮده ﺑﯿﺪﺧﺘﯽ و آﻗﺎﯾﺎن ﺣﺎج ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺟﻮاﻫﺮﯾﺎن و ﺣﺎج ﻣﻬﺪی ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺤﯽ و ﻏﯿﺎﺛﯿﺎن و

ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺑﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺣﺎج آﻗﺎی ﻣﺆﺗﻤﻨﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .ﻫﻮای ﺻﺒﺢ ﺗﱪﯾﺰ اﺑﺮی و ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺳﺮد و ﺑﺎران ﻣﻼﯾﻢ ﻣﯽ ﺑﺎرﯾﺪ.
ﺑﺎ ﮔﺮﯾﺴﱳ اﺑﺮﻫﺎ ﺑﺮ ﻃﺮاوت ﭼﻤﻦﻫﺎ و ﺑﺎﻏﺴﺘﺎﻧﻬﺎی اﻃﺮاف ﺗﱪﯾﺰ اﻓﺰوده ﺷﺪه ﺑﻮد .از دو راﻫﯽ ﺑﺴﺘﺎن آﺑﺎد آﻗﺎﯾﺎن دﮐﱰ

ﺟﻮاﻫﺮﯾﺎن و ﻣﻬﻨﺪس ﻋﺎرف و ﺣﻖﻧﻈﺮ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ و ﺑﻤﻘﺼﺪ ﺗﻬﺮان ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ؛ آﻗﺎی ﻏﯿﺎﺛﯿﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﺧﻮاﻧﺪن
ﻣﻨﺎﺟﺎت ﺑﻮدﻧﺪ .در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۷ﺻﺒﺢ از ﺑﺴﺘﺎن آﺑﺎدﮐﻪ ﺟﺎدّه ﺧﺎﮐﯽ ﺑﻮد ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .آﻗﺎی ﺣﺎج ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ

ﺑﺎ ﺣﺎل ﺧﻮﺷﯽ اﯾﻦ اﺑﯿﺎت را زﻣﺰﻣﻪ ﻣﯽﮐﺮد.

ﺧﺎﻧﻪﺗﻨﮕﯽ اﺳﺖ دلﺟﺎی ﯾﮑﯽﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ

ﺟﺰ ﻒﻟا ﻗﺎﻣﺘﺶ در دل دروﯾﺶ ﻧﯿﺴﺖ

۲۰٦

****
ﺑﺴﮑﻪ ﻫﺴﺖ از ﻫﻤﻪ ﺳﺮ،وز ﻫﻤﻪ ﺳﻮ،راه ﺑﺘﻮ

ﺑﺘﻮ ﺑﺮﮔﺮدد اﮔﺮ راﻫﺮوﺋﯽ ﺑﺮﮔﺮدد

ﺑﺎران ﺷﺪﯾﺪاً اداﻣﻪ داﺷﺖ .آﻗﺎی ﺣﺎج ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﺎز ﻫﻢ اﯾﻦ اﺷﻌﺎر را ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ:
ﻋﺸﻖ از اوّل در دل ﻣﻌﺸﻮق ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد
ﺑﯿﮏ ﻧﮕﺎه ﻣﺮا آن ﭘﺮی ز راه ﮐﺸﯿﺪ
ﻣﻦ ﺑﻪ اوج ﻻﻣﮑﺎن ﺑﻮدم وﮔﺮﻧﻪ ﭘﯿﺶ از آن

ﺗﺎ ﻧﺴﻮزد ﺷﻤﻊ ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﯽ ﺷﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد

****
****

ﻧﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ،ﻧﻪ ﺑﺎ ﺣﺮف ،ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﺸﯿﺪ
ﻋﺸﻖ ﺑﺎزی ﭘﻠّﻪای از دار ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﺪاﺷﺖ

ﺳﺎﻋﺖ  ۳۰/۸وارد ﺳﺮاب ﺷﺪﯾﻢ ،ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ اﺳﱰاﺣﺖ و ﺻﺮف ﭼﺎی ﺑﻤﻘﺼﺪ اردﺑﯿﻞ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ.
ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﮔﺮدﻧﻪﻫﺎی ﭘﺮ ﭘﯿﭻ و ﺧﻢ و ﺗﭙﻪﻫﺎ ﺳﺮﺳﺒﺰ و ﺧﺮّم ،در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۴۵/۹ﺣﻀﺮت آﻗﺎی ﻋﺰّﺗﻌﻠﯽ،
آﻗﺎی دﮐﱰ ﻧﯿﮏﭘﯽ از رﺷﺖ ﻫﻤﭽﻨﲔ آﻗﺎﯾﺎن ﺣﺴﻦ وﺣﯿﺪی ،ﺣﺎج ﺣﺴﻦ ﺻﻮﻓﯽ ،ﻟﻄﯿﻒ ﺑﺮﻧﺠﯿﺎن ،اﺣﻤﺪ ﻣﻘﺪّم ،ﻗﺪﯾﺮ

ﻓﻠﺴﻔﯽ ،ﮐﺎﻇﻢ آﻗﺎﻋﻠﯽ ،و ﻋﻠﯽ ﺗﺪﯾّﻦ ﻓﺮزﻧﺪ آﻗﺎی ﺗﺪﯾّﻦ ﻣﺠﺎز ﻧﻤﺎز اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ،ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺲ و ﺣﺎج ﻣﺤﺮﻣﻌﻠﯽ ﻏﻔّﺎری
از اردﺑﯿﻞ ﺑﺎﺳﺘﻘﺒﺎل ﺣﻀﺮت آﻗﺎ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۳۰/۱۰ﺻﺒﺢ وارد اردﺑﯿﻞ ﺷﺪﯾﻢ.

ﺣﻀﺮت آﻗﺎ و ﻫﻤﺮاﻫﺎن؛ ﻣﺸﺎﯾﺦ و ﻓﻘﺮاﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺳﺘﻘﺒﺎل آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﻤﻨﺰل ﻣﺮﺣﻮم وﮐﯿﻠﯽ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﺮدﻧﺪ.
ﺑﻤﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻘﺮا ﺣﻀﻮرﺷﺎن ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ ،ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﻓﺎﺗﺤﻪای ﺑﺮای ﻣﺮﺣﻮم وﮐﯿﻠﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد«
ﻓﻘﺮا وﺟﻪ ﺗﺴﻤﯿﻪ اردﺑﯿﻞ را اﯾﻨﻄﻮر اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ» :آرت وﯾﻞ« ﯾﻌﻨﯽ درّهای ﮐﻪ ﺑﲔ ﮐﻮﻫﻬﺎ واﻗﻊ ﺷﺪه .ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ
»آرﺗﺎوﯾﻞ« ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻬﺮ ﻣﻘﺪس.

اردﺑﯿﻞ ﻧﻮد ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿّﺖ دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻮﻣﮥ آن ﺣﺪود ﯾﮑﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺷﻬﺮ اردﺑﯿﻞ ﻣﺤﺪود
اﺳﺖ از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﻣﺮز اﯾﺮان و ﺷﻮروی و از ﻣﺸﺮق ﺑﻪ ﮐﻮﻫﻬﺎی ﻃﺎﻟﺶ و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن آﺳﺘﺎرا و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻃﺎﻟﺶ ﻫﺸﺘﺮﭙ

و از ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺳَﻨْﺠﺒُﺪْ » «Sanjbodاز ﺗﻮاﺑﻊ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺧﻠﺨﺎل و از ﻣﻐﺮب ﺑﻪ رﺷﺘﮥ ﮐﻮﻫﻬﺎی ﺳﺒﻼن و
رودﺧﺎﻧﮥ ﻗﺮه ﺳﻮ.

رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﻗﺮهﺳﻮﮐﻪ از داﻣﻨﻪﻫﺎی ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ ﮐﻮﻫﻬﺎی ﻃﺎﻟﺶ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽ ﮔﲑد

و ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از وﺳﻂ ﺟﻠﮕﻪ اردﺑﯿﻞ ﺑﻪ رود ارس ﻣﯽرﯾﺰد .رودﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻗﺮهﺳﻮ ﻣﻨﺘﻬﯽ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﮐﻮه ﺳﺒﻼن در ﻗﺴﻤﺖ ﻏﺮﺑﯽ اردﺑﯿﻞ واﻗﻊ ﺷﺪه و ﻗﻠﻪ آن  ۴۸۲۰ﻣﱰ ارﺗﻔﺎع دارد .در ﻣﺸﺮق اردﺑﯿﻞ ﮐﻮﻫﻬﺎی ﻃﺎﻟﺶ

ﻗﺮار دارﻧﺪﮐﻪ ﺷﯿﺐ ﮐﻮﻫﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف درﯾﺎی ﺧﺰر ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه آﻧﻬﺎ ﭘﻮﺷﯿﺪه از ﺟﻨﮕﻞ و ﺳﺮﺳﺒﺰ و ﺧﺮّم
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
زﺑﺎن اﻫﺎﱃ ﺗﺮﮐﯽ و ﻣﺬﻫﺐ اﯾﺸﺎن ﺷﯿﻌﻪ و زﻧﻬﺎی ﺑﺪون ﺣﺠﺎب در آن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮐﻤﱰ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ .اﮐﺜﺮ ﻣﺮدان و

زﻧﺎن ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﻣﺤﻠّﯽ در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮدﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎﻏﺎت ﻣﯿﻮه ﻓﺮاوان ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﮐﻮﺷﺶ دوﻟﺖ وﮐﺸﺎورزان

اﻧﻮاع درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮه ﺧﻮب و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺷﺪه ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ .در ﻣﺮاﺗﻊ ﺳﺮﺳﺒﺰ و ﺧﺮّم آن در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﮔﻠﻪﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﺳﺎﯾﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت اﻫﻠﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﭼﺮا ﺑﻮدﻧﺪ.

از آﺛﺎر ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻘﱪه ﺷﯿﺦ اﻣﲔاﻟﺪﯾﻦ ﺟﱪﺋﯿﻞ را ﻧﺎم ﺑﺮد .ﺷﯿﺦ ﺟﱪﺋﯿﻞ ﭘﺪر ﺷﯿﺦ

ﺻﻔﯽاﻟﺪﯾﻦ ﺟ ّﺪ ﺳﻼﻃﲔ ﺻﻔﻮی اﺳﺖ و ﻣﻘﱪه او در ﻗﺮﯾﻪ ﮐﻠﺨﻮزان ﮐﻪ از اﺑﻨﯿﮥ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﯿﻤﻪ اوّل ﻗﺮن دﻫﻢ ﻫﺠﺮی

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻗﺮار دارد .ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﺎط ﻣﻌﺮوف اردﺑﯿﻞ آﺑﮕﺮم »ﺳﺮﻋﲔ« ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﺑﺮای اﻣﺮاض ﺟﻠﺪی ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ
۲۰۷

اردﺑﯿﻞ از دوران ﻗﺪﯾﻢ ﻣﻘﺮّ اﺟﺪاد ﺻﻔﻮﯾﻪ و ﺷﺎﻫﺪ ﺟﻨﺐ و ﺟﻮش ﺻﻮﻓﯿﺎن واﻻ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺟﻨﯿﺪ ،ﺳﻠﻄﺎن
ﺣﯿﺪر و ﺷﺎه اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻗﱪ ﺷﯿﺦ ﺻﻔﯽاﻟﺪﯾﻦ اﺳﺤﻖ ،ﺟ ّﺪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﺪان و ﻗﱪ ﺷﺎه اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اوّل و ﻣﺎدر او

در اردﺑﯿﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

از ﻗﺮار ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻬﻤﻪ و ﻣﻌﺘﱪی ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻘﻌﻪ وﻗﻒ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺗﺄﺳﻒ ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻔﺎﯾﺲ آن ﺑﻘﻌﻪ

در ﺟﻨﮓ ﺳﺎل  ۱۸۲۸اﯾﺮان و روس ﺑﭽﭙﺎول رﻓﺘﻪ وﮐﺘﺎﺑﻬﺎی آن ﺑﻪ ﻟﻨﯿﻨﮕﺮاد ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.

۱۹۹

از ﺗﱪﯾﺰ ﺗﺎ اردﺑﯿﻞ  ۲۱۸ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﻣﺴﺎﻓﺖ دارد»از ﺗﱪﯾﺰ ﺗﺎ ﺑﺴﺘﺎن آﺑﺎد ﺣﺪود  ۶۱ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ،از ﺑﺴﺘﺎن آﺑﺎد ﺗﺎ ﺳﺮاب ۷۰
ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ و از ﺳﺮای ﺗﺎ اردﺑﯿﻞ  ۸۷ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ«.

ﻫﻤﮥ ﻓﻘﺮاﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻓﻘﺮای ﻣﺤﻠّﯽ ،ﻧﺎﻫﺎر را در ﻣﻨﺰل وﮐﯿﻠﯽ ﺻﺮف ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺐ

دوﺷﻨﺒﻪ در ﻣﻨﺰل آﻗﺎی ﺻﺪری ﻧﻮه ﻣﺮﺣﻮم ﺻﺪراﻟﻤﻤﺎﻟﮏ اردﺑﯿﻠﯽ ﮐﻪ از ﻣﺸﺎﯾﺦ ﻗﻄﺐ ﺳﯽ و ﯾﮑﻢ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی
ﺷﲑواﻧﯽ »ﻣﺴﺘﻌﻠﯿﺸﺎه« ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﮔﺰارﮔﺮدﯾﺪ.

ﭘﺲ از ﺧﺘﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻤﻪ ﻓﻘﺮا در اﻃﺎق ﺑﺰرگ ﻣﺮﺣﻮم ﻣﲑزا ﻣﻬﺪی ﺧﺎن وﮐﯿﻠﯽ »ره« ﺷﺎم ﻣﯿﻞ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :و ﺣﻀﺮت

آﻗﺎ و ﻫﻤﺮاﻫﺎن در ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﺑﺎﺳﱰاﺣﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.

ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﺰار ﺷﯿﺦ ﺻﻔﯽاﻟﺪّﯾﻦ اردﺑﯿﻠﯽ
»دوﺷﻨﺒﻪ  ۲۱اردﯾﺒﻬﺸﺖ «۱۳۴۹
ﻫﻤﻪ ﻓﻘﺮای اردﺑﯿﻞ و ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺳﺘﻘﺒﺎل آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ را در ﻣﻨﺰل ﻣﺮﺣﻮم وﮐﯿﻠﯽ ﺑﺤﻀﺮت آﻗﺎ اﻗﺘﺪا
ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﻌﺪ از ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ ،ﺗﻔﺴﲑ ﻧﺼﺒﺘﺎً ﻣﻔﺼﻠﯽ از ﺳﻮرهٔ ﻟﻘﻤﺎن ﻫﻤﺮاه ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮی از ﻣﺼﺎﺋﺐ
ﺣﻀﺮت اﻣﲑ ﷷ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:

ﺗﻔﺴﲑی از ﺳﻮرهٔ ﻟﻘﻤﺎن و ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮی از ﻣﺼﺎﺋﺐ ﺣﻀﺮت اﻣﲑ ﷷ
اﯾﻦ ﺳﻮره ﻣﺨﺘﺼﺮی از وﺻﺎﯾﺎی ﻟﻘﻤﺎن ﺣﮑﯿﻢ اﺳﺖ؛ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻣﺎ ﺑﻪ ﻟﻘﻤﺎن ﺣﮑﻤﺖ دادﯾﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺮدهﺑﯿﻨﯽ و

دﻗّﺖ در اﺷﯿﺎء دادﯾﻢ وﮔﻔﺘﯿﻢ ﺷﮑﺮ ﺧﺪا ﺑﮑﻦ ،و ﻫﺮﮐﻪ ﺷﮑﺮ ﺧﺪا ﺑﮑﻨﺪ ﺑﺮای ﺧﻮدش ﮐﺮده ﻫﻢ ﮐﻔﺮان ﻧﻌﻤﺖ ﺧﺪا
ﺑﮑﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺨﺪا ﮐﺎﻓﺮ ﺷﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯽﻧﯿﺎز و ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای او ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .او در ﻣﻘﺎم ﺧﻮدش ﻫﺴﺖ و ﺑﺮ

داﻣﻦ ﮐﱪﯾﺎش ﻧﻨﺸﯿﻨﺪﮔﺮد.

ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﯿﺎور زﻣﺎﻧﲑا ﮐﻪ ﻟﻘﻤﺎن ﺑﻔﺮزﻧﺪ ﺧﻮدش ﮔﻔﺖ و ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﺮد :ای ﭘِﺴَﺮکْ ﻣﻦ -ﺷﺮک ﺑﺨﺪا ﻣﻮرز ﮐﻪ ﺷﺮک

ﺑﺨﺪا ﻇﻠﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﺎﻧﺴﺎن وﺻﯿّﺖ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﻄﻮر ﮐﻠّﯽ دﺳﺘﻮر دادﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻧﯿﮑﯽ
ﮐﻨﺪ؛ ﻣﺎدر او ،او را ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮده و ﻣﺪّﺗﻬﺎ ﺑﺎ ﺳﺨﺘﯽ او را ﻧﮕﺎﻫﺪاری ﮐﺮده و دو ﺳﺎل ﻫﻢ او را ﺷﲑ داده ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺟﺰا

ﺑﺪه ،ﻫﻢ ﺷﮑﺮ ﻣﻦ را ﺑﮑﻦ و ﻫﻢ ﺷﮑﺮ واﻟﺪﯾﻦ و ﺑﺪان ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻫﻤﻪ ﺑﺴﻮی ﻣﻦ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻋﻤﺎل
را ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ .وﱃ اﮔﺮ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪﮐﻪ ﺗﻮ ﺷﺮﯾﮏ ﺑﺮای ﺧﺪا ﺑﮕﲑی ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮ را وادارﮐﻨﻨﺪﮐﻪ ﺧﻼف اﻣﺮ
ﺧﺪا ﻧﻤﺎﺋﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯽ و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ آن ﻋﻠﻢ ﻧﺪاری؛ وﱃ در ﻋﲔ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ ﮐﻦ ،ﺑﻪ
 -۱۹۹آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ارﺑﺎﺑﯽ ﻓﻘﲑ ﮔﺮاﻧﻤﺎﯾﻪ در ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار اردﺑﯿﻞ ﺑﻮدﻧﺪ در راه ﺟﻤﻊآوری ﺑﻘﯿﻪ ﻗﺮآﻧﻬﺎی ﻧﻔﯿﺲ و
ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ذﯾﻘﯿﻤﺖ وﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ ﮐﻪ از دﺳﺘﱪد اﯾّﺎم ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﺎﻧﺪه اﻗﺪام و آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اداره اوﻗﺎف ﺟﻤﻊآوری و در ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی ﻧﺴﻮز

ﻧﮕﺎﻫﺪاری ﻧﻤﻮدﻧﺪ و اﯾﻦ اﻗﺪام ذﯾﻘﯿﻤﺖ را در ﺻﻔﺤﻪ  ۵۷۱دﯾﻮان ﻣﻮﻓّﻖ در ﺳﺮ ﻓﺼﻞ »ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻗﺮآﻧﻬﺎ وﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﺧﻄّﯽ« ﺑﻪ ﺻﻮرت

اﺷﻌﺎر زﯾﺒﺎﺋﯽ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ.

۲۰۸

آﻧﻬﺎ ﺗﻨﺪی ﻣﮑﻦ و ﺟﻮاب ﺑﻪ ﻧﯿﮑﻮﺋﯽ ﺑﺪه.
ﭘﲑوی ﮐﻦ راه ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻤﻦ رﺟﻮع ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻤﻦ اﺳﺖ و ﻣﻦ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺧﱪ
ﻣﯽدﻫﻢ.

ای ﻓﺮزﻧﺪ :اﮔﺮ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺧﺮدﱃ ،ﺑﻪ اﻧﺪازهٔ ذرهّای ﮐﺎر ﻧﯿﮏ ﯾﺎ ﺑﺪ ﺑﮑﻨﯽ ﺑﺪان ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺣﺴﺎب ﺗﻮ ﺛﺒﺖ

ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ و اﮔﺮ در ﻣﯿﺎن ﺳﻨﮕﯽ ﯾﺎ در آﺳﻤﺎن ﯾﺎ در زﻣﲔ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯽ از ﺧﺪا ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﯽ.

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻟﻄﯿﻒ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ دارای ﻟﻄﻒ اﺳﺖ ،ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر رﯾﺰ و ﮐﻮﭼﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻟﻄﺎﻓﺖ

را دارد .ﻣﺮﺣﻤﺖ ،ﻟﻄﻒ و ﻋﻨﺎﯾﺖ دارد و از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ آﮔﺎه اﺳﺖ.

ای ﭘﺴﺮک ﻣﻦ :ﻧﻤﺎز را ﺑﭙﺎی دار .اﻣﺮ ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ ﮐﻦ و ﻧﻬﯽ از ﺑﺪی و در ﻣﺼﯿﺒﺘﻬﺎ وﮔﺮﻓﺘﺎرﯾﻬﺎ ﺻﱪﮐﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ از اﻣﻮر

ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﯿﮑﻪ دارای ﻧﯿّﺖ و ﻋﺰم اﺳﺘﻮار ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺎﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﻮﻧﺴﺮد ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻤﻠّﻖ ﻧﺰد ﻣﺮدم

ﻣﮑﻦ و ﺑﺎ ﺗﮑّﱪ ﻫﻢ رﻓﺘﺎر ﻧﮑﻦ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﯿﭻ ﻣﺘﮑﺒّﺮ ﺧﻮدﺧﻮاﻫﯽ را دوﺳﺖ ﻧﺪارد؛ در روﯾّﻪ ﺧﻮد اﻋﺘﺪال را

رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻦ .ﺻﺪای ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﻧﮑﻦ ،ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺻﻮﺗﻬﺎ ﺻﺪای اﻻغ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺻﺪا را ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺨﺘﺼﺮاً ﻧﺼﺎﯾﺢ و دﺳﺘﻮراﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﻘﻤﺎن ﺑﻔﺮزﻧﺪش ﻣﯽدﻫﺪ.

ﻟﻘﻤﺎن ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺣﮑﯿﻢ .او ﺑﺴﯿﺎر داﻧﺸﻤﻨﺪ و ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺘﻔﮑّﺮ و ﻣﺘﺪﺑّﺮ ﺑﻮد در آﻧﭽﻪ ﺑﺎ او ﻣﺸﻮرت ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻫﯿﭻ در
رای ﺧﻮد ﺧﻄﺎ ﻧﻤﯽﮐﺮد؛ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺮزاده ﯾﺎ ﭘﺴﺮ ﺧﺎﻟﻪ ﺣﻀﺮت ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻮد و ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ ﷷ و

ﺗﺎ زﻣﺎن ﺣﻀﺮت داود زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮد.

ﺣﻀﺮت داود ﭘﻨﺞ ﻗﺮن ﺑﻌﺪ از ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﻟﻘﻤﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ داﺷﺖ .ﻟﻘﻤﺎن ﻏﻼم
ﺳﯿﺎه و ﺑﺪ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﻮد و ﺑﺮای ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﻌﯿّﻨﲔ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮد.

روزی ﺻﺎﺣﺒﺶ ﺑﻪ اوﮔﻔﺖ ﺑﺮای ﻣﻦ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی را ﺑﮑﺶ و ﺑﻬﱰﯾﻦ ﻋﻀﻮ او را ﺑﯿﺎور .ﻟﻘﻤﺎن ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی را ﮐﺸﺖ و
دل او را آورد .ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ ﻣﺠﺪداً ﮔﻔﺖ ﺑﺮو ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی را ﺑﮑﺶ و ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ و ﭘﺴﺖﺗﺮﯾﻦ ﻋﻀﻮ او را
ﺑﯿﺎور .ﻟﻘﻤﺎن رﻓﺖ ﻣﺠﺪداً ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی را ﮐﺸﺖ و ﺑﺎز دل او را آورد.

ارﺑﺎب او ﺑﺎوﮔﻔﺖ :ﭼﻄﻮر ﺷﺪ ﭼﻦ روز ﻗﺒﻞ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻬﱰﯾﻦ ﻋﻀﻮ را ﯾﺎور ﺗﻮ دل را آوردی و اﻣﺮوز ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ و
ﭘﺴﺖﺗﺮﯾﻦ ﻋﻀﻮ را ﯾﺎور ﺑﺎز دل را آوردی؟
ﻟﻘﻤﺎن ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ دل ﭘﺎک و ﺑﯽآﻻﯾﺶ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﱰﯾﻦ اﻋﻀﺎء ﺑﺪن اﺳﺖ و ﺣﯿﺎت اﻧﺴﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اوﺳﺖ واﮔﺮ ﻧﺎﭘﺎک

ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﻠﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﯿﻨﻪ و ﻋﺪاوت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﺮﯾﺾ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ اﻋﻀﺎء اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ

ﺣﻀﺮت رﺳﻮل )ص( ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :در ﺑﺪن ﻓﺮزﻧﺪ آدم ﭘﺎره ﮔﻮﺷﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯿﮑﻪ او ﺧﻮب ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﻪ ﺑﺪن ﺧﻮب
اﺳﺖ وﱃ وﻗﺘﯿﮑﻪ ﻓﺎﺳﺪ ﺷﻮد ﻫﻤﻪ ﺑﺪن ﻣﺮﯾﺾ ﻣﯽﺷﻮد و آن ﻗﻠﺐ اﺳﺖ«.

اﯾﻦ ﻣﺜﻞ و ﻣﺜﻠﻬﺎی دﯾﮕﺮﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﻘﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﯽﺷﻮد ﻫﻤﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻋﻘﻞ و ﺗﺪﺑﲑ و ﺧﺪﻣﺖ او ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻟﻘﻤﺎن

ﺣﮑﯿﻢ در دﻧﯿﺎ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﮑﻤﺖ .اوﻟﲔ ﻧﺼﯿﺤﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻔﺮزﻧﺪش ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺷﺮﯾﮏ
ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻫﯿﭻ ﻣﺮﺣﻠﻪای ﻧﮕﲑ ﭼﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ وﺣﺪاﻧﯿّﺖ و ﻋﺒﺎدت ﯾﺎ ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺻﻔﺎت و ﯾﺎ در ﻣﺮﺣﻠﮥ اﻓﻌﺎل اﮔﺮ

در دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﯽ ﻏﲑ ﺧﺪا ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﺷﯿﻢ اﮔﺮ ﭼﻪ او را ﻋﺒﺎدت ﻫﻢ ﻧﮑﻨﯿﻢ اﯾﻦ ﺷﺮک اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﻬﺎ

ﻋﺪّهای ﺑﻮدﻧﺪ ﺟﺰ ﯾﮏ ﺧﺪا ﮐﻪ ﺑﻪ او ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ و او را ﺧﺪای آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ؛ ﺑﺮای درﯾﺎ ،ﮐﻮه ،زﻣﲔ ،ﺑﺎد و
ﺑﺎران ﻫﻢ ﺧﺪاﯾﺎﻧﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺧﺪای ﺑﺎران ،ﺧﺪای ﮐﻮه و ﻏﲑه و ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻗﺪرت و

ﻧﻔﻮذی ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﺷﺮک اﺳﺖ.

ﯾﺎ ﺑﺮای ﻏﲑ ﺧﺪا ﺻﻔﺖ ﭘﺴﻨﺪﯾﻪای ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮﯾﻢ ﺧﻮدش ﺷﺮک ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﯾﮑﯽ از ﺟﻨﮕﻬﺎی

ﺣﻀﺮت اﻣﲑ ﷷ ،اﻋﯿﺎن ﺷﻬﺮ ﺣﲑه ﮐﻪ ﺟﺰء ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت اﻣﲑﷷ آﻣﺪﻧﺪ و
۲۰۹

ﻫﺪاﯾﺎی زﯾﺎدی ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت اﯾﺸﺎن آوردﻧﺪ .ﺣﻀﺮت اﻣﲑ ﷷ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ اﮔﺮ ﻣﺎل ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل اﺳﺖ ﻗﺒﻮل ﻣﯽﮐﻨﻢ و
اﻻّ ﺗﻘﺪﯾﻤﯽ اﺳﺖ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ و ﻫﺪاﯾﺎ را ﭘﺲ دادﻧﺪ.

ﺟﻮاﻧﯽ از ﺑﲔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﲔ ﺑﺠﻮ آﻣﺪ و ﻋﺮض ﮐﺮد :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺠﻬﺎد ﻧﯿﺎﺋﯿﻢ ﮐﻪ در رﮐﺎب ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﻮ ﺟﺎﻧﺸﲔ ﭘﻐﻤﱪ ﻣﺎ
ﻫﺴﺘﯽ؛ ﻣﺎ ﺣﺎﺿﺮﯾﻢ ﻫﻤﮕﯽ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﻓﺪای ﺗﻮ ﺑﮑﻨﯿﻢ و اﻇﻬﺎر اﺷﺘﯿﺎق و ﻓﺪاﮐﺎری ﺑﺴﯿﺎرﮐﺮد.

ﺣﻀﺮت اﻣﲑ ﷷ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:

از اﯾﻦ اﻇﻬﺎر ﻋﻼﻗﻪ و اﺷﺘﯿﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﺠﻬﺎد ﮐﺮدی ﭘﺴﻨﺪﯾﺪم و از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺮا ﮐﺮدی ﺗﻌﺠّﺐ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﺴﯿﮑﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﻟﺤﻤﺪﻟﻠﱣﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮی را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﻪ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪﮔﯿﻬﺎ ،ﻣﺎل ﺧﺪاﺳﺖ ﺗﻮ ﭼﻄﻮر ﻣﺪح ﻋﻠﯽ را
ﻣﯽﮐﻨﯽ؟

در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻓﻌﺎل ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺟﺰ ﺧﺪا ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﯽ در ﻋﺎﻟﻢ وﺟﻮد ﻗﺎﺋﻞ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﻋﻠﯽ ﷷ از اوّل ﺧﻼﻓﺖ ﮔﺮﻓﺘﺎر آﻧﻬﺎﺋﯽ ﺷﺪﮐﻪ اﻫﻞ دﻧﯿﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻋﻠﯽ ﷷ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻘﺒﻮل ﺧﻼﻓﺖ ﻧﺒﻮد وﱃ آﻧﻘﺪر
ﻣﺮدم ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ و ﻓﺸﺎر آوردﻧﺪﮐﻪ اﻧﮕﺸﺖ ﭘﺎی اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﷷ ﺻﺪﻣﻪ ﺧﻮرد ﺣﺘّﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﯽ ﷷ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ

اﺳﺖ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮی .در آﺧﺮﮐﺎر ﺧﻼﻓﺖ ﻋﻠﯽ ﷷ ﻋﺪهّای در ﺣﺪود ﭘﻨﺠﻬﺰار ﻧﻔﺮ ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺗﺮاﺷﯿﺪﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﺟﻬﺎد
و از ﺧﻮد ﮔﺬﺷﺘﮕﯽ و ﻓﺪاﮐﺎری ﮐﻪ در رﮐﺎب ﻋﻠﯽ ﷷ ﺑﺠﻨﮕﺪ ﺑﻌﺪاً ﺟﻤﻌﯿّﺖ ﻃﺮﻓﺪار ﺣﻀﺮت اﻣﲑ ﷷ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ

ﻫﺰار رﺳﯿﺪﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺪّه در ﭘﺎدﮔﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﺨﯿﻠﻪ ﮐﻮﻓﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ.

ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﻣﺎ ﺷﺐ ﻗﺪر را در ﮐﻮﻓﻪ ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺷﺐ ﻗﺪر را درک ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺐ ﻗﺪر ﺧﻮد او
ﺑﻮد .ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﻮد ﺷﺐ ﻗﺪر ﺑﻮد وﱃ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮای اﻃﻼع دﯾﮕﺮان ﺑﻮد.
ﻋﺪّهای در ﺷﺐﻫﺎی ﻗﺪر ﻣﻌﺘﮑﻒ ﺑﻮدﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦﺑﻦﻣﻠﺠﻢ و ﻗُﻄّﺎﻣﻪ .ﻗﻄﺎﻣﻪ زن ﺑﺪﮐﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ اﺑﻦ
ﻣﻠﺠﻢ را ﻓﺮﯾﺐ داد .او ﺳﻪ ﭼﯿﺰ را ﺷﺮط ﻣَﻬْﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار داد :ﺳﻪ ﻫﺰار ﺳﮑﻪ اﺷﺮﻓﯽ ﻃﻼ .ﯾﮏ ﮐﻨﯿﺰ و در آﺧﺮ ﻫﻢ
ﺷﻤﺸﲑ زدن وﮐﺸﱳ ﻋﻠﯽ ﷷ را.
ﺑﻘﻮل ﮔﻮﯾﻨﺪه ﻋﺮب :ﻣﻦ ﻫﯿﭻ ﻣَﻬﺮی را ﺑﺎﻧﺪازه ﻣﻬﺮ ﻗﻄﺎﻣﻪ ﺑﺰرگ و ﺳﻨﮕﲔ ﻧﺪﯾﺪم ﻧﻪ در ﻣﻠّﺖ ﻋﺮب و ﻧﻪ در ﻣﻠّﺖ
ﻋﺠﻢ ﭼﻪ اﺑﻦﻣﻠﺠﻢ ﮐﺎری ﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﻼم را ﻣﺘﺰﻟﺰل ﮐﺮد ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻠﯽ ﷷ وﻗﺘﯿﮑﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ راه ﺑﺮای ﻣﻌﺎوﯾﻪ

و ﺑﻨﯽاﻣﯿّﻪ ﺑﺎز ﺷﺪ؛ ﭼﻪ ﺑﻌﺪ از ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻋﻠﯽ ﷷ ﺧﻼﻓﺖ از ﺑﲔ رﻓﺖ و ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮔﺮدﯾﺪ و
ﺑﻨﯽاﻣﯿّﻪ آﻣﺪﻧﺪ.

ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ﺑﺨﺪا ﻗﺴﻢ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﻨﻬﺪم ﺷﺪ و رﯾﺴﻤﺎن ﻣﺤﮑﻢ اﻟﻬﯽ ﭘﺎره ﺷﺪ و ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻣﺮ ﻫﻢ ﻫﻤﲔ

ﺑﻮد .ﺻﺪقاﻟﻠﱣﻪ اﻟﻌﻠﯽ اﻟﻌﻈﯿﻢ.

در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۶ﺻﺒﺢ آﻗﺎﯾﺎن ﺣﺎج آﻗﺎی ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ،ﺣﺎج آﻗﺎی دﮐﱰ ﺳﻌﺎدﺗﯽ ،ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺑﺰرﮔﻮار و ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻘﺮا در

ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﻤﺰار ﺷﯿﺦ ﺻﻔﯽاﻟﺪّﯾﻦ اردﺑﯿﻠﯽ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﺮدﻧﺪ.

اﺑﺘﺪا وارد ﺣﯿﺎط ﺷﮑﻞ درﺧﺘﮑﺎری وﮔﻠﮑﺎری ﺷﺪه ،ﺳﭙﺲ وارد ﺳﺮﺳﺮای ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺰرگ و از آﻧﺠﺎ وارد ﺻﺤﻦ ﻣﺰار
ﺷﺪﯾﻢ؛ ﮐﻒ ﺻﺤﻦ ﺳﻨﮕﻔﺮش و دور ﺗﺎ دور دﯾﻮارﻫﺎ ﮐﺎﺷﯿﮑﺎری ﺑﺴﯿﺎر ﻇﺮﯾﻔﯽ دارد .درِ آن از ﻧﻘﺮه و داﺧﻞ ﻣﺰار ﺑﺎ

ﮐﺎﺷﯿﮑﺎری ﻗﺪﯾﻤﯽ ﭘﻮﺷﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ .ﺑﱰﺗﯿﺐ ﻗﱪ ﺷﯿﺦاﻟﺪّﯾﻦ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﺷﯿﺦ ﺷﺎه ﭘﺴﺮ ﺳﻠﻄﺎن ﺧﻮاﺟﻪ ﻋﻠﯽ ﺳﯿﺎهﭘﻮش ﻧﻮ ٔه

ﺳﯿّﺪ ﺻﺪراﻟﺪﯾﻦ اﺑﻦ ﺷﯿﺦ ﺻﻔﯽاﻟﺪﯾﻦ و ﻗﱪ ﺳﯿّﺪ ﺻﺪراﻟﺪﯾﻦ ﺻﻮﻓﯽ ﭘﺴﺮ ﺷﯿﺦ ﺻﻔﯽاﻟﺪﯾﻦ »وﻓﺎﺗﺶ در ﺳﺎل ۷۹۴

ﻫﺠﺮی« ،ﻗﱪ ﺷﯿﺦ ﺻﻔﯽاﻟﺪﯾﻦ اﺳﺤﻖ اﺑﻦ ﺳﯿّﺪ اﻣﲔاﻟﺪﯾﻦ ﺟﱪﺋﻴﻞ ﻣﺮﯾﺪ ﺷﯿﺦ زاﻫﺪﮔﯿﻼﻧﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺑﺰرگ

ﻗﺮن ﻫﺸﺘﻢ ﻫﺠﺮی ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۶۵۰ﺗﺎ  ۷۳۵ﻣﯽزﯾﺴﺘﻪاﻧﺪ .ﻗﱪ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﯿﺪر ﻧﻮهٔ ﺷﯿﺦ ﺻﻔﯽاﻟﺪﯾﻦ ﭘﺪر ﺷﺎه اﺳﻤٰﻌﯿﻞ ﮐﻪ

وﻓﺎﺗﺶ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۸۹۳ﻫﺠﺮی اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده .ﺻﻨﺪوق آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ اﻟﺼّﻔﻮی ﺑﺴﺎل  ۷۸۷ﻫﺠﺮی ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎً در
ﺣﺮﻣﺨﺎﻧﻪ ﺑﻮده و ﺑﻌﺪاً روی اﯾﻦ ﻗﱪﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه.
۲۱۰

ﺑﻌﺪ از زﯾﺎرت ﺣﻀﺮت آﻗﺎ و ﻣﺸﺎﯾﺦ ﻧﻤﺎز ﺗﺤﯿّﺖ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ .در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ در اﻃﺎق ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻣﺰار و ﺿﺮﯾﺢ ﺷﺎه
ﻞ
اﺳﻤٰﻌﯿﻞ ﺻﻔﻮی ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﺳﺎل ﺗﻮﻟّﺪش  ۸۲۹و ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻠﻮس ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ  ۹۰۷ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﻇ ّ

۲۰۰

را

ﺷﺎﻋﺮ ﻣﺎده ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺮار داده ﺑﻮد .روی ﻗﱪ و ﺿﺮﯾﺢ ﻣﻨﺒﺖﮐﺎری و آﻧﻘﺪر ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﻋﺎﱃ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻈﲑ ﻧﺪارد و در ﻧﻮع
ﻣﻨﺒﺖﮐﺎری آن ﻓﲑوزه ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ زﯾﺒﺎﺋﯽ و اﻫﻤﯿّﺖ آن اﻓﺰوده اﺳﺖ.

در ﺟﻠﺪ اول ﮐﺘﺎب زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺷﺎه ﻋﺒّﺎس اول ﺗﺎﻟﯿﻒ ﻧﺼﺮاﻟﻠﱣﻪ ﻓﻠﺴﻔﯽ اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﭼﻨﲔ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﺑﺎ

ﻇﻬﻮر دوﻟﺖ ﺻﻔﻮی ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺰرﮔﯽ از اﯾﺮان ﻗﺪﯾﻢ ﺑﺎز ﺑﻔﺮﻣﺎن دوﻟﺘﯽ واﺣﺪ درآﻣﺪ و در زﻣﺎن ﺷﺎه ﻋﺒّﺎس اول اﯾﻦ
دوﻟﺖّ ﮐﻪ وﺳﻌﺘﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﺤﺪود اﻣﺮﭙاﻃﻮری ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﮐﺎﻣﻼً ﺑﯿﮏ دوﻟﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺒﺪّل ﺷﺪ و اﺳﺎس
وﺣﺪت ﻣﻠّﯽ اﯾﺮان ﮐﻪ از ﺣﻤﻠﻪﻫﺎ و ﺗﺠﺎوزﻫﺎی اﻗﻮام ﺳﺎﻣﯽ و زرد و ﺗﺎﺗﺎر ﺳﺴﺘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺎر دﯾﮕﺮ اﺳﺘﺤﮑﺎم

ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .ﺷﺎه اﺳﻤﻌﯿﻞ اول ﻣﺆﺳﺲ دوﻟﺖ ﺻﻔﻮی در ﺳﯿﺰده ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺎ ﻫﻔﺖ ﺗﻦ از ﺻﻮﻓﯿﺎن و ﻣﺮﯾﺪان ﭘﺪر ﺧﻮد
ﺷﯿﺦ ﺣﯿﺪر از ﻻﻫﯿﺠﺎن ،ﮐﻪ ﻣﺪت ﭘﻨﺠﺴﺎل ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه وی ﺑﻮد ،ﺑﻪ اردﺑﯿﻞ رﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﮕﻔﺘﮥ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮّرﺧﺎن زﻣﺎن از
روح ﭘﺮ ﻓﺘﻮح اﺟﺪاد ﻋﺎﻟﯿﻤﻘﺎم اﺳﺘﻤﺪادﮐﺮده اﻧﺘﺰاع ﻣﻠﮏ از اﻫﻞ ﺑﺪﻋﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

از آن ﭘﺲ ﻣﺪّﺗﯽ ﮐﻤﱰ از دو ﺳﺎل ﻣﺮﯾﺪان ﭘﺪر و ﻧﯿﺎﮐﺎن ﺧﻮﯾﺶ؛ ﮐﻪ از آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ﻗﺮاﺑﺎغ و وﻻﯾﺎت روم »آﺳﯿﺎی
ﺻﻐﲑ« ﺑﺮاوﮔﺮد آﻣﺪﻧﺪ ،ﺗﻤﺎم ﺷﺮوان و ارﻣﻨﺴﺘﺎن و آذرﺑﺎﯾﺠﺎن را ﮔﺮﻓﺖ و در ﺗﱪﯾﺰ ﺑﺠﺎی ﺧﺎﻧﻮادهٔ ﺧﻮد ﺑﺴﻠﻄﻨﺖ

ﻧﺸﺴﺖ و درﻣﺪت دﻫﺴﺎل دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻘﯿّﻪ اﯾﺮان را ،ازﮐﺮﻣﺎن ،ﻓﺎرس ،ﺧﺮاﺳﺎن ،ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﻋﺮاق ﻋﺮب ﺑﭽﻨﮓ آورد
و ﭘﺲ از ﺑﺮاﻧﺪاﺧﱳ ﻣﻠﻮک اﻟﻄّﻮاﯾﻔﯽ ،در اﯾﺮان دوﻟﺖ واﺣﺪی اﯾﺠﺎدﮐﺮد.

ﺷﺎه اﺳﻤٰﻌﯿﻞ » ۸۹۲-۹۳۰ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی« ﭘﺴﺮ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﯿﺪر »ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۸۹۳ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ« ﭘﺴﺮ ﺳﻠﻄﺎن ﺟﻨﯿﺪ »در
ﺳﺎل  ۸۶۰ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ« ﭘﺴﺮ ﺷﯿﺦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺷﯿﺦ ﺷﺎه »ﻣﺘﻮ ّﻓﯽ در ﺳﺎل  «۸۵۱ﭘﺴﺮ ﺳﻠﻄﺎن ﺧﻮاﺟﻪ ﻋﻠﯽ

ﺳﯿﺎه ﭘﻮش »ﻣﺘﻮّﻓﯽ در ﺳﺎل  «۸۳۰ﭘﺴﺮ ﺷﯿﺦ ﺻﺪراﻟﺪّﯾﻦ ﻣﻮﺳﯽ » «۷۰۴-۷۹۴ﭘﺴﺮ ﺷﯿﺦ ﺻﻔﯽاﻟﺪّﯾﻦ اردﺑﯿﻠﯽ
» «۶۵۰-۷۳۵ﭘﺴﺮ ﺷﯿﺦ اﻣﲔاﻟﺪّﯾﻦ ﺟﱪﺋﯿﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺘﺎﺑﻌﺎن ﺷﺎه اﺳﻤٰﻌﯿﻞ ﺧﺎﺻّﻪ ﻟﺸﮑﺮﻫﺎﯾﺶ ،او را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺪاﺋﯽ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺟﻨﮓ رﻓﺘﻪ و

ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪﮐﻪ ﻣﺮﺷﺪﮐﺎﻣﻞ در ﻣﯿﺪان ﻧﱪد ﻧﮕﺎﻫﺒﺎن و ﻣﺮاﻗﺐ اﯾﺸﺎناﻧﺪ.

در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﻣﺬﻫﺐ ﺷﯿﻌﻪ را ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻣﺬﻫﺐ رﺳﻤﯽ اﯾﺮان ﺷﻤﺮد! اﻣﺮﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﻄﯿﺒﺎن ﺷﻬﺎدت ﺧﺎﺻّﻪ
ﯽ ﻋﻠﯽ ﺧﲑاﻟﻌﻤﻞ را در اذان و اﻗﺎﻣﻪ وارد ﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﯿﻌﻪ را ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻠﻤﻪ ﻃﯿﺒﻪ اﺷﻬﺪ انﱠ ﻋﻠﯿّﺎً وﻟّﯽ اﻟﻠﱣﻪ وﺣ ّ

ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﭼﯿﻨﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﯿﺦ ﺻﻔﯽاﻟﺪﯾﻦ رﻓﺘﯿﻢ .ﻃﺎﻗﭽﻪ و ﺳﻘﻒ ﺗﺬﻫﯿﺐ ﺷﺪه ﺑﺴﯿﺎر دﯾﺪﻧﯽ ﺑﻮد و ﭼﯿﻨﯽﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد» :ﺑﻨﺪه ﺷﺎه وﻻﯾﺖ ﻋﺒﺎس« و در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﭽﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد» :وﻗﻒ ﺷﺎه
ﺻﻔﯽ ﻧﻤﻮد ،ﺑﻨﺪه ﺷﺎه وﻻﯾﺖ ﻋﺒﺎس« و در ﯾﮏ ﻗﻔﺴﻪ ﺻﻮرت ﺑﯿﻼنﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ داده ﺷﺪه ﺑﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد:
»ﮔﻮﺷﺖ ﮔﺎو ﯾﮏ ﻣﻦ ﺳﻪ ﺷﺎﻫﯽ!« و در ﻣﻬﺮ ﺑﯿﻼنﻫﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد »ﺑﻨﺪه آل ﻋﻠﯽ ،ﺷﯿﺦ اﺑﺪال زاﻫﺪی« و ﻣﻬﺮ

ﺷﯿﺦ ﺻﻔﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد» :ﯾﺎ ﺣﻨّﺎن ،ﯾﺎ ﺳﺒﺤﺎن ،ﯾﺎ رﺣﻤﻦ و ﯾﺎ ﺑﺮﻫﺎن«.

در ورودی ﻧﻘﺮهﮐﺎری ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎی و در ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۰۲۰داﺧﻞ ﮔﻠﻬﺎی روی در ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد :ﻋﻤﻞ »اﻣﲑ ﺧﺎن

اردﺑﯿﻠﯽ« .در اﯾﻦ دﯾﺪار آﻗﺎی ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤّﺪی رﺋﯿﺲ اداره اوﻗﺎف اردﺑﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﺷﺮﻓﯿﺎب ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺧﺎرج ﻣﺰارﮐﻪ

ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ اﻟﻠﱣﻪ اﻟﻠﱣﻪ اﺳﺖ رﻓﺘﯿﻢ .ﮐﻪ از ﻫﻤﺎن اوّل ﺗﻤﺎم ﮐﺎﺷﯽ را ﺑﺼﻮرت اﻟﻠﱣﻪ اﻟﻠﱣﻪ در آورده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﲔ از ﻣﺤﻞ

دﺑﲑﺳﺘﺎن ﭘﻮراﻧﺪﺧﺖ و ﺷﻬﺪای ﺟﻨﮓ ﭼﺎﻟﺪاران؛ ﺳﭙﺲ ازﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ ﻧﻤﻮدﯾﻢ.
 -۲۰۰ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺮوف اﺑﺠﺪ ،ﻫﻮّز ،ﺣﻄّﯽ ،ﮐﻠﻤﻦ ،ﺳﻌﻔﺺ ،ﻗﺮﺷﺖ ،ﺛﺨّﺬ ،ﺿَﻈﻎ ﮐﻠﻤﻪ ﻣﯽﺷﻮد  ۹۰۰+۳۰ =۹۳۰ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎرﯾﺦ رﺣﻠﺖ ﺷﺎه
اﺳﻤٰﻌﯿﻞ ﺻﻔﻮی.

۲۱۱

اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺷﺸﺼﺪ ﺟﻠﺪﮐﺘﺎب ﭼﺎﭘﯽ و ﺧﻄّﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺎﺳﯿﺲ آن ﺣﻀﺮت آﻗﺎی ﺻﺎﻟﺤﻌﻠﯿﺸﺎه ﻗﺪساﻟﻠﱣﻪ ﺳﺮّه
اﻟﻌﺰﯾﺰ ﯾﮑﺼﺪ و ده ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻨﺎم ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﷷ ﻣﺮﺣﻤﺖ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺿﻤﻨﺎً ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺳﯿﺼﺪ و ده ﺗﻮﻣﺎن
ﮐﺘﺎب ﺧﺮﯾﺪاری ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ.

ﺳﺎﻋﺖ ده ﺑﺪﯾﺪن ﻣﻘﱪهٔ ﺷﯿﺦ ﺟﱪﺋﯿﻞ ﭘﺪر ﺷﯿﺦ ﺻﻔﯽ رﻓﺘﯿﻢ .در ﯾﮏ ﻣﺤﻮّﻃﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ،ﺳﺮ درب ورودی ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺷﺪه ﺑﻮد.

ﺑﯽﺷﮏ از ﭘﺎی درآﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﻘﲔ ﺳﺮ ﺑﻨﻬﺪ

ﻫﺮﮐﺴﯽ ﮐﻮ ﺑﻪ ادب دﺳﺖ ﺑﺮﯾﻦ در ﻧﻨﻬﺪ

داﺧﻞ ﺻﺤﻦ ،ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻤﺰارﮔﭽﮑﺎرﯾﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﱃ و در داﺧﻞ ﻣﺰار و ﮔﻨﺒﺪ ﻧﯿﺰﮔﭻﺑﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﱃ وﮐﻬﻨﻪ

وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺰودی ﺗﻌﻤﲑ ﻧﺸﻮد ﺧﺮاب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در ﺿﺮﯾﺢ ﭼﻮﺑﯽ زﯾﺎرت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺒﲑ و اﺳﻢ ﺷﯿﺦ

ﺟﱪﺋﯿﻞ ﻧﯿﺰﮔﻨﺠﺎﻧﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺣﺠﺮهﻫﺎی ﻣﺪوّرﯾﮑﻪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ در ﭼﻬﺎرﮔﻮﺷﻪ ﺑﺮای ﭼﻠّﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻣﯽﺷﺪ.

در ﭼﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﺻﻠﻮات ﮐﺒﲑه

۲۰۱

در آن ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺎ ﮐﺎﺷﯿﮑﺎری ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد» :ﻋﻤﻞ ﻣﺤﻤّﺪ

ﻧﻘﯿﺒﻠﺮ«

در ﺳﺎﻋﺖ  ۳۰/۱۰ﺑﺮای دﯾﺪن ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﮐﻬﻨﻪ اردﺑﯿﻞ ﮐﻪ در دورهٔ ﺳﻠﺠﻮﻗﯿﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،رﻓﺘﯿﻢ.ﮔﻨﺒﺪ اﺻﻠﯽ

ﻣﺴﺠﺪﮐﻪ ﮔﭻﺑﺮﯾﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎﯾﯽ داﺷﺖ ﺑﮑﻠّﯽ ﻣﺨﺮوﺑﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺗﺄﺳﻒ دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﲑ و اﺳﺘﻔﺎده ﻧﯿﺴﺖ
و ﭼﺎه ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ﺻﺪا در آن ﻣﻨﻌﮑﺲ و اﯾﻦ اﻧﻌﮑﺎس ﻣﺪّت زﯾﺎدی اداﻣﻪ داﺷﺖ .ﺟﻤﻌﯿّﺖ اردﺑﯿﻞ ﻃﺒﻖ

ﺳﺮﺷﻤﺎری اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه  ۱۳۴۸ﺟﻤﻌﺎً  ۳۰۰/۳۳۵ﻧﻔﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺎﻫﺎر را در ﻣﻨﺰل آﻗﺎی ﻋﻤّﺎﻣﻪ رﺋﯿﺲ اداره ﺑﯿﻤﻪ اردﺑﯿﻞ
ﺑﺎﺗﻔﺎق ﻓﻘﺮا ﮐﻪ در ﺣﺪود ﺷﺼﺖ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺻﺮف ﺷﺪ .ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺶ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ اردﺑﯿﻞ ﺑﻪ زﯾﺎرت
ﺣﻀﺮت آﻗﺎ آﻣﺪﻧﺪ.

ﭘﺲ از ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺑﻪ ﮐﺎرﯾﺮ ﺟﺪﯾﺪ رﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﺗﻠﻔﻦ ﮐﻨﻢ وﱃ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﺑﺎر ﺳﻮم ﮐﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدم اﻇﻬﺎر
داﺷﺘﻨﺪﮐﺎرﯾﺮ ﺗﻌﻄﯿﻞ و ﺳﯿﻢﻫﺎ ﺧﺮاب اﺳﺖ.
از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻋﻘﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻣﯿﺪ اﺳﺖ روزی ﺑﺮﺳﺪﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ در ﻫﺮ
ﻟﺤﻈﻪ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ.

ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء ،ﺑﻤﻨﺰل آﻗﺎی ﻓﺮّﺧﯽ رﺋﯿﺲ ﭘﯿﺶآﻫﻨﮕﯽ اردﺑﯿﻞ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ از ادای ﻧﻤﺎز ﺣﻀﺮت
آﻗﺎ در ﺿﻤﻦ ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ در ﻣﻮرد ﻣﺨﯿّﺮ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﮔﺬراﻧﺪن ﯾﺎ زدن ﺷﺎرب ﻣﻔﺼﻼً ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﻧﺪ :در

اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻄﻮر اﺧﺘﺼﺎر ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻧﻈﺮات ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ارواﺣﻨﺎ ﻓﺪاه را از رﺳﺎﻟﮥ ﺷﺮﯾﻔﻪ »رﻓﻊ ﺷﺒﻬﺎت« اﺳﺘﻨﺴﺎخ و ﺑﻪ

ﺷﺮح زﯾﺮ درج ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻧﺰد ﻓﻘﺮا ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯽاﻫﻤﯿّﺖ وﱃ ﯾﮑﻌﺪّه از ﺳﺎده ﻟﻮﺣﺎن ﯾﺎ ﻣﻐﺮﺿﲔ ﺑﺂن اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎد دادهاﻧﺪ
ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺎرب اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ اوّﻻً ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﺶ ﻣﺮﺣﻮم ﺟ ّﺪ اﻣﺠﺪ اﻋﻠﯽ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﻄﺎﻧﻌﻠﯿﺸﺎه

»دﯾﻨﯽ را ﺑﻤﻮﺋﯽ ﻧﺒﺴﺘﻪاﻧﺪ« ﺛﺎﻧﯿﺎً در ﻣﯿﺎن ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻓﻘﺮا ﺗﻘﯿّﺪی ﺑِﺰَدنْ ﯾﺎ ﮔﺬاﺷﱳ ﺷﺎرب ﻧﯿﺴﺖ ،در ﺑﻌﻀﯽ ازﻣﻨﻪ ﯾﺎ
اﻣﮑﻨﻪ ﻋﻼﻣﺘﯽ ﺑﻮده ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ – ﺑﻌﻼوه ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻨﻘﻮل در ﮐﺎﻓﯽ ﮐﻪ راوی ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل
 -۲۰۱ﺻﻠﻮات ﮐﺒﲑه اﯾﻦ اﺳﺖ :اﻟﻠﻬﻢ ﺻَﻠﯽ ﻋَﻠﯽ اﻟﻤﻄﻔﲐ ﻣُﺤﻤﺪ و اﻟﻤﺮﺗﻀﯽ ﻋﻠﯽ و اﻟﺒﺘﻮل ﻓﺎﻃﻤﻪ واﻟﺴّﺒﻄﲔ اﻻﻣﺎﻣﲔ اﻟﺤﺴﻦ و
اﻟﺤﺴﲔ و ﺻَﻞﱢ ﻋﻠﯽ زَﯾﻦ اﻟﻌُﺒّﺎد ﻋﻠﯽ و اﻟﺒﺎﻗﺮ ﻣﺤﻤﺪ واﻟﺼﺎدق ﺟﻌﻔﺮ و اﻟﮑﺎﻇﻢ ﻣﻮﺳﯽ و اﻟﺮّﺿﺎ ﻋﻠﯽ و اﻟﺘّﻘﯽ ﻣﺤ ّﻤﺪ و اﻟﻨّﻘﯽ

ﻋﻠﯽ و زﮐّﯽ اﻟﻌﺴﮑﺮی و ﺻﻞ ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪٍ اﻟﻤﻬﺪی ﺻﺎﺣﺐ اﻻﻣﺮ واﻟﻌَﺼﺮ و اﻟﺰّﻣﺎن و ﺧﻠﯿﻔﺔ اﻟﺮﺣﻤﻦ اِﻣﺎم اﻻِﻧﺲ وَ ﺟﺎن
ﺻَﻠَﻮات اﻟﻠﱣﻪ ﻋﻠﯿﻪ اﺟﻤﻌﲔ

۲۱۲

)ص( ﻋﺮض ﮐﺮد:
اﻧّﯽ رَﺟُﻞٌ ﺷَﺒِﻖٌ وَ ﻟَﯿْﺲَ ﱃ ﻣٰﺎ اَﺗﱠﺰَوّجُ ﺑِﻪِ ﻓَﺎِﻟَﯿْﮏَ اَﺷْﮑُﻮ ﻣِﻦَ اﻟْﻌُﺰُوﺑَﺔِ

ﻓﻘﺎل ﷷ وَ ﻓِﺮّ ﺷَﻌْﺮَ ﺟَﺴَﺪِکَ و اَدِم اﻟﺼّﯿﺎم.

ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮدی ﻫﺴﺘﻢ ﺑﺪون زن و وﺳﯿﻠﮥ ازدواج ﻧﺪارم و از ﻋﺰوﺑﺖ ﺷﮑﻮه ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﻓﺮﻣﻮد ﻣﻮی ﺗﻦ ﺧﻮد را زﯾﺎدﮐﻦ و

روزه ﺑﮕﲑ؛ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ روزه و زﯾﺎد ﻧﻤﻮدن ﻣﻮی ﺑﺪن از ﺷﻬﻮت ﻣﯽﮐﺎﻫﺎﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺣﺮﻣﺖ ﮐﻢﮐﺮدن ﻣﻮ
در ﻣﻮﻗﻊ اﺣﺮام ﻧﯿﺰ ﻫﻤﲔ اﻣﺮ ﺑﺎﺷﺪ -از اﯾﲊو ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮑﻌﺪّه از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ در ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻮﻫﺎ را ﮐﻢ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪﮐﻪ ﺟﻠﻮﮔﲑی از

اﻓﺮاط در ﺷﻬﻮت ﺣﻼل ﻧﯿﺰ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺨﺪا و اﻣﻮر دﯾﻨﯽ ﺑﯿﺸﱰ ﭘﺮدازﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:

ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷﺎرب اﻣﺮی اﺳﺖ اﺟﺘﻬﺎدی و از اﺣﮑﺎم ﻣﺴﻠّﻤﻪ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ آن ﺟﺎﯾﺰ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﻌﻼوه
ﻫﯿﭽﯿﮏ از ﻋﻠﻤﺎٔ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮﺟﻮب زدن ﺷﺎرب ﻧﺸﺪهاﻧﺪ.

و از ﻃﺮﻓﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﻟﻐﺖﻧﺎﻣﮥ ﻋﺮﺑﯽ ﻣﺠﻤﻊاﻟﺒﺤﺮﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎب ﺳﲔ ﭼﻨﲔ ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﻮده :وَ ﻓِﯽ ﺣﺪﯾﺚ و

ﺻﻔﻪ ﷷ اﻧّﻪ ﮐﺎن واﻓﺮ اﻟﺴّﺒﻠﻪ و ﻫﯽ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﯾﮏ اﻟﺸﺎرب و در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :وَ اﻟﺸّﺎرِبُ اﻟّﺬی ﯾَﺴﯿﻞُ ﻋَﻠَﯽ

اﻟﻔَﻢْ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺎرب آن ﻣﻮﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ روی دﻫﻦ ﻣﯽرﯾﺰد و ﻣﯽاﻓﺘﺪ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ذﮐﺮﮐﺮدﯾﻢ ﺳﺒﯿﻞ را ﻫﻢ ﺑﻤﻌﻨﯽ

ﺷﺎرب ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﭘﺲ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﺎن واﻓﺮاﻟﺴﺒﻠﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً اﯾﻨﻄﻮر ﻣﯽﺷﻮد »ﮐﺎن اﻟﺸﻌﺮ اﻟّﺬی ﯾَﺴﯿُﻞ ﻋﻠﲐ ﻓَﻤِﻪِ واﻓﺮاً«

ﺣﺘّﯽ ﺑﻌﻀﯽ از ﺻﻮﻓﯿﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ از ﺑﻌﺾ اﺧﺒﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن دﯾﻦ و اﺋﻤﻪ ﻫﺪی
ﻋﻠﯿﻬﻢاﻟﺴّﻼم ﺷﺎرب داﺷﺘﻨﺪ -ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﮐﺘﺎب ﺟﻨّﺎت اﻟﺨﻠﻮد ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻣﺤﻤّﺪ رﺿﺎﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺆﻣﻦ در ﺟﺪول ﺑﯿﺴﺘﻢ

در ذﮐﺮ روﻏﻦ ﻣﺎﻟﯿﺪن ﺣﻀﺮت رﺳﻮل )ص( ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :آن ﺣﻀﺮت اﻗﺴﺎم روﻏﻦ ﺧﻮﺷﺒﻮ را دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ و
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺧﺼﻮﺻﺎً روﻏﻦ ﺑﻨﻔﺸﻪ ﮐﻪ اوّل ﺳﺮ ،ﺳﭙﺲ ،اﺑﺮو و ﺷﺎرب ،و ﭘﺲ از آن داﺧﻞ ﺑﯿﻨﯽ را روﻏﻦ

ﻣﯽﻣﺎﻟﯿﺪﻧﺪﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﺣﻀﺮت رﺳﻮل )ص( ﺷﺎرب داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن اﺳﺖ رواﯾﺖ ﻣﻨﻘﻮﻟﻪ
ﮐﻪ » :ﮐﺎن ﯾُﺪَﻫﱢﻦُ ﺷﺎرَﺑﯿﻪ« ﯾﻌﻨﯽ آﻧﺤﻀﺮت ﺷﺎرﺑﻬﺎی ﺧﻮد را روﻏﻦﻣﺎﱃ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ.
و درﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎب ﻓﻀﻞاﻟﻄّﯿﺐ از اﺑﯽ ﺑﺼﲑ ﻣﻨﻘﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺣﻀﺮت ﺻﺎدق ﷷ رواﯾﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ آﻧﺤﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد:

»ﻗﺎل اﻣﲑاﻟﻤﺆﻣﻨﲔ ﺻﻠﻮات اﻟﻠﱣﻪ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﻄّﯿﺐُ ﻓِﯽ اﻟﺸّﺎربِ ﻣِﻦ اﺧﻼق اﻟﻨﱠﺒ ّﯿﻦَ و ﮐﺮاﻣﺔٌ ﻟِﻠْﮑﺎﺗِﺒﲔ« ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻋﺒﺎدت
اﯾﻨﻄﻮر ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪﮐﻪ ﻣﺮاد ﺷﺎرب ﺑﺎﺷﺪ »ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻮی ﺧﻮش در ﺷﺎرب از اﺧﻼق ﭘﯿﻤﱪان اﺳﺖ«.
و ﺷﯿﺦ ﺟﻠﯿﻞ رﺿﯽاﻟﺪّﯾﻦ اﺑﻮﻧﺼﺮ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻓﻀﻞ ﻃﱪﺳﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﻓﻘﯿﻪ و ﻣﻔﺴّﺮ ﻋﻈﯿﻢاﻟﻘﺪر اﺑﻮﻋﻠﯽ ﻃﱪﺳﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ دو

از ﺑﺰرﮔﺎن ﺷﯿﻌﻪ در ﻗﺮن ﺷﺸﻢ ﺑﻮدهاﻧﺪﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﻣﮑﺎرم اﻻﺧﻼق در ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ از ﺑﺎب ﺛﻢّ ﯾَﺨﻞ ﻓﯽ اُﻧْﻔﻪ و ﯾﺸﻤﻪ

ﺛﻢّ ﯾﺪﻫﻦ رأﺳﻪ وﮐﺎن ﯾﺪﻫﻦ ﺣﺎﺟﺒﯿﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﺪاع و ﯾﺪﻫﻦ ﺷﺎرﺑﯿﻪ ﺑﺪﻫﻦ ،ﺳﻮی دﻫﻦ ﻟِﺤﯿَﺘﻪ«

ﯾﻌﻨﯽ ﭘﯿﻐﻤﱪ )ص( اﺑﺘﺪاء از اﺑﺮو ﺳﭙﺲ ﺷﺎرب ﺑﻌﺪ داﺧﻞ ﺑﯿﻨﯽ روﻏﻦ ﻣﯽﻣﺎﻟﯿﺪﻧﺪ .و روﻏﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺸﺎرب ﻣﯽﻣﺎﻟﯿﺪﻧﺪ
ﻣﯽﺑﻮﺋﯿﺪﻧﺪ ،ﺑﻌﺪاً ﺳﺮ ﻣﺒﺎرک ﺧﻮد را روﻏﻦ ﻣﺎﱃ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و اﺑﺮو را ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﲑی از ﺳﺮدرد روﻏﻦ ﻣﯽﻣﺎﻟﯿﺪﻧﺪ

و روﻏﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺎرب ﻣﯽﻣﺎﻟﯿﺪﻧﺪ ﻏﲑ از روﻏﻨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای رﯾﺶ ﺧﻮد از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ دﻻﻟﺖ
ﺑﺮداﺷﱳ ﺷﺎرب دارد.

و ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺧﱪ را در ﺑﻌﻀﯽ ازﮐﺘﺐ ﻣﻘﺎﺗﻞ دﯾﺪهاﻧﺪ :و آﻧﻬﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ» :اﻟّﺪمُ ﯾَﻘْﻄُﺮُ
ﻣِﻦ ﺷَﻮارِﺑِﻪُ« ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮن از ﺷﺎرب آن ﺣﻀﺮت ﻗﻄﺮه ﻗﻄﺮه ﻣﯽﭼﮑﯿﺪ ﺟﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ »و اﻟﻨﱡﻮرُ ﯾَﺴﻄﻊُ ﻣِﻦْ ﺷﻮارِﺑِﻪٌ«

ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻮر از ﺷﺎرب آن ﺣﻀﺮت ﻣﯽدرﺧﺸﯿﺪ و ﻧﯿﺰ »وَاﻟﺮّﯾﺢُ ﯾﺤﺮّکُ ﯾَﻤﯿﻨﺎً و ﺷِﻤﺎﻻً«ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎد ﺷﺎرب آن ﺣﻀﺮت را
ﺑﻪ راﺳﺖ و ﭼﭗ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽداد.

ﻫﻤﭽﻨﲔ ﺑﺤﻀﺮت اﻣﲑ ﷷ ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ ﺟﻤﻞ ﺑﻪ اﺻﺤﺎب ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﻗَﺼﱢﺮوا ﻟَﺤﺎﮐُﻢ وَ وِﻓّﺮوا

ﺳﺒﺎﻟَﮑُﻢ ﻓَﺎﻧّﻪ اَﻫْﯿَﺐُ ﻟِﻠْﻌَﺪُوّ «.ﯾﻌﻨﯽ رﯾﺶ ﺧﻮد را ﮐﻮﺗﺎه و ﺷﺎرب ﺧﻮد را زﯾﺎدﮐﻨﯿﺪﮐﻪ ﻫﯿﺒﺖ آن ﺑﺮای دﺷﻤﻦ زﯾﺎدﺗﺮ
۲۱۳

اﺳﺖ.ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺮ وﺟﻮب ﺷﺎرب دﻻﻟﺖ دارد.
وﱃ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ذﮐﺮ ﺷﺪه دﯾﻨﯽ را ﺑﻤﻮﺋﯽ ﻧﺒﺴﺘﻪاﻧﺪ از اﯾﲊو در اﯾﻦ ﺑﺎب اﻣﺮ و ﻧﻬﯿﯽ ﻧﺸﺪه و ﭘﲑوان را آزاد
ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ و اﯾﺮادﮔﺮﻓﱳ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺟﺰﺋﯿّﺎت ﻣﻮرد ﺗﻌﺠّﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻧﻤﯽﺗﻮان آﻧﺮا ﺑﺮ ﻏﲑ ورزی ﺣﻤﻞ ﮐﺮد زﯾﺮا ﭼﻪ

ﺑﺴﯿﺎر از ﻣﺴﺘﺤﺒّﺎت ﺑﻠﮑﻪ از واﺟﺒﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮرد اﯾﺮاد واﻗﻊ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ وﱃ در

اﻣﺮ ﺷﺎرب ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯽاﻫﻤﯿّﺖ اﺳﺖ اﯾﻨﭽﻨﲔ اﻋﱰاﺿﺎت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪﮐﻪ ﺧﻮد ﻫﻤﲔ اﻣﺮ دﻟﯿﻞ ﻏﺮضورزی ﯾﺎ ﺑﯽاﻃّﻼﻋﯽ
از ﺣﻘﯿﻘﺖ آن اﺳﺖ.

در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ اﺧﺘﻼف در زدن ﺷﺎرب ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺧﺘﻼف اﺷﺨﺎص در ﺷﮑﻞ ﻟﺒﺎس و ﻏﲑ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪان ﻣﻬّﻢ

ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻨﻈﻮر از زدن ﻫﻢ اﮔﺮ ﺗﻤﺠﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺑﻮده -ﭼﻮن ﺑﺴﯿﺎری از اﺷﺨﺎص ﻣﻘﯿّﺪ

ﺑﻨﻈﺎﻓﺖ و ﺗﻤﯿﺰ ﻧﮕﺎﻫﺪاﺷﱳ آن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻟﺬا ﺑﺮای اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﺷﺨﺎص اﻟﺒﺘﻪ زدن آن اوﱃ اﺳﺖ »ﺧﺎﺗﻤﻪ«

ﭘﺲ از ادای ﻧﻤﺎز و ﺗﻔﺴﲑ ﻗﺮآن و ﺿﯿﻂ آن ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎی ﻓﺮّﺧﯽ ﺣﺎج آﻗﺎی ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﻨﺎﺟﺎت ﺷﯿﺦ
اﺟﻞ ﺳﻌﺪی ﻋﻠﯿﻪاﻟﺮﺣﻤﻪ را ﺧﻮاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺟﺎت ذﯾﻼً ﺑﻨﻈﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﱰم ﻣﯽ رﺳﺪ ﺳﭙﺲ ﻣﻌﻈّﻢﻟﻪ و

ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ آﻗﺎﯾﺎن ﻣﺮﺗﻀﻮی اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ اردﺑﯿﻞ ،ﺣﺎج ﻓﯿﻀﯽ و ﻋﯿﺎدت آﻗﺎی اﻣﺎﻣﯽ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﺮدﻧﺪ.
دﺳﺘﯽ

زدل

ﮐﻪ ﻧﺘﻮان ﺑﺮآورد ﻓﺮدا زﮔﻞ

دﺳﺘﻬﺎی

ﻧﯿﺎز

زرﺣﻤﺖ ﻧﮕﺮدد ﺗﻬﯽ دﺳﺖ ﺑﺎز

ﻗﻀﺎ ﺧﻠﻌﺘﯽ ﻧﺎﻣﺪارش دﻫﺪ

ﻗﺪر ﻣﯿﻮه در آﺳﺘﯿﻨﺶ ﻧﻬﺪ

ﭼﻮ ﺷﺎخ ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺑﺮآرﯾﻢ دﺳﺖ

ﮐﻪﺑﯽرﻧﮓ ازﯾﻦﺑﯿﺶﻧﺘﻮان ﻧﺸﺴﺖ

ﺑﯿﺎ

ﺗﺎ

ﺑﺮآرﯾﻢ

ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺧﺰان در ﻧﯿﺎﺑﯽ درﺧﺖ

ﺑﺮآرد

ﺗﻬﯽ

ﮐﻪ ﺑﯽﺑﺮگ ﻣﺎﻧﺪ زﺳﺮﻣﺎی ﺳﺨﺖ

ﻣﭙﻨﺪار از آن درﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺴﺖ

ﮐﻪ ﻧﻮﻣﯿﺪ ﮔﺮدد ﺑﺮآورده دﺳﺖ

ﻫﻤﻪ ﻃﺎﻋﺖ آرﻧﺪ و ﻣﺴﮑﲔ ﻧﯿﺎز

ﺧﺪاوﻧﺪﮔﺎرا

ﻧﻈﺮ ﮐﻦ

ﺑﯿﺎ ﺗﺎ ﺑﺪرﮔﺎه ﻣﺴﮑﲔ ﻧﻮاز

ﺑﺠﻮد

ﮐﻪ ﺟﺮم آﯾﺪ از ﺑﻨﺪﮔﺎن در وﺟﻮد

ﭘﺮوردهاﯾﻢ

ﺑﺎﻧﻌﺎم و ﻟﻄﻒ ﺗﻮ ﺧﻮ ﮐﺮدهاﯾﻢ

ﭼﻮ ﻣﺎ را ﺑﺪﻧﯿﺎ ﺗﻮ ﮐﺮدی ﻋﺰﯾﺰ

ﺑﻪ ﻋﻘﺒﯽ ﻫﻤﲔ ﭼﺸﻢ دارﯾﻢ ﻧﯿﺰ

ﺧﺪاﯾﺎ ﺑﻌﺰّت ﮐﻪ ﺧﻮارم ﻣﮑﻦ

ﻣﮑﻦ

ﮔﻨﺎه آﯾﺪ از ﺑﻨﺪهٔ ﺧﺎﮐﺴﺎر
ﮐﺮﯾﻤﺎ

ﺑﺮزق

ﺗﻮ

ﺑﺎﻣﯿﺪ

ﮔﺪا ﭼﻮن ﮐﺮم ﺑﯿﻨﺪ و ﻟﻄﻒ و ﻧﺎز

ﻧﮕﺮدد

ﻋﺰﯾﺰی و ﺧﻮاری ﺗﻮ ﺑﺨﺶ و ﺑﺲ

ﺑﮕﯿﺘﯽ

ﻧﺒﺎﺷﺪ

زدﻧﺒﺎل

ﺑﺨﺸﻨﺪه

ﺑﺎز

ﻋﺰﯾﺰ ﺗﻮ ﺧﻮاری ﻧﺒﯿﻨﺪ زﮐﺲ

ﺑِﺬُلّ

ﮔﻨﻪ

ﺷﺮﻣﺴﺎرم

زدﺳﺖ ﺗﻮ ﺑﻪ ﮔﺮ ﻋﻘﻮﺑﺖ ﺑﺮم

ﻣﺴﻠّﻂ ﻣﮑﻦ ﭼﻮن ﻣﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﺮم
ﺑﱰزﯾﻦ

ﻋﻔﻮ

ﺧﺪاوﻧﺪﮔﺎر

ﺑﺪی

ﺟﻔﺎ ﺑﺮدن ازدﺳﺖ ﻫﻤﭽﻮن ﺧﻮدی

ﻣﺮا ﺷﺮﻣﺴﺎری ز روی ﺗﻮ ﺑﺲ

دﮔﺮ ﺷﺮﻣﺴﺎرم ﻣﮑﻦ ﭘﯿﺶ ﮐﺲ

اﮔﺮ ﺗﺎج ﺑﺨﺸﯽ ﺳﺮاﻓﺮاز دم

ﺗﻮ ﺑﺮدار ﺗﺎ ﮐﺲ ﻧﯿﻨﺪازدم

ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺷﻮرﯾﺪهای دل ﻓﮕﺎر

اﻟﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ و ﺑﻪ ذُﻟّﻢ ﻣﺪار

ﮔﺮم ﺑﺮ ﺳﺮ اﻓﺘﺪ زﺗﻮ ﺳﺎﯾﻪای

ﺳﭙﻬﺮم

ﺑﻮد

ﮐﻤﱰﯾﻦ

ﭘﺎﯾﻪای

ﺗﻨﻢ ﻣﯽﺑﻠﺮزد ﭼﻮ ﯾﺎد آورم

ﻣﻨﺎﺟﺎت ﺷﻮرﯾﺪهای در ﺣﺮم

ﻫﻤﯽ ﮔﻔﺖ ﺑﺎ ﺣﻖ ﺑﺰاری ﺑﺴﯽ

ﻣﯿﻔﮑﻦ ﮐﻪ دﺳﺘﻢ ﻧﮕﲑد ﮐﺴﯽ

ﺑﻠﻄﻔﻢ ﺑﺨﻮان و ﻣﺮان از درم

ﻧﺪارد
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ﺑﺠﺰ

آﺳﺘﺎﻧﺖ

ﺳﺮم

ﺗﻮ داﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﮑﲔ و ﺑﯿﭽﺎرهاﯾﻢ

ﻓﺮوﻣﺎﻧﺪهٔ

ﻧﻤﯽﺗﺎزد اﯾﻦ ﻧﻔﺲ ﺳﺮﮐﺶ ﭼﻨﺎن

ﮐﻪ ﻋﻘﻠﺶ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺮﻓﱳ ﻋﻨﺎن

ﺑﻤﺮدان راﻫﺖ ﮐﻪ راﻫﯽ ﺑﺪه

وزﯾﻦ

ﺑﺪه

ﺧﺪاﯾﺎ ﺑﻪ ذات ﺧﺪاوﻧﺪﯾﺖ

ﺑﺎوﺻﺎف ﺑﯽﻣﺜﻞ و ﻣﺎﻧﻨﺪﯾﺖ

ﻣﺼﺎف

ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻔﺲ و ﺷﯿﻄﺎن ﺑﺮآﯾﺪ ﺑﺰور

ﻧﻔﺲ
ﭘﻠﻨﮕﺎن

اﻣّﺎرهاﯾﻢ
ﻧﯿﺎﯾﺪ

ﭘﻨﺎﻫﯽ

دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ

زﻣﻮر

ﺑﻪ ﻟﺒﯿﮏ ﺣﺠﺎج ﺑﯿﺖاﻟﺤﺮام

ﺑﻪ ﻣﺪﻓﻮن ﯾﺜﺮب ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴّﻼم

ﺑﻪ ﺗﮑﺒﲑ ﻣﺮدان ﺷﻤﺸﲑ زن

ﮐﻪ ﻣﺮد وﻏﺎ را ﺷﻤﺎرﻧﺪ زن

ﭘﲑان

ﺑﻄﺎﻋﺖ

ﺑﺼﺪق

آراﺳﺘﻪ

ﮐﻪ ﻣﺎ را در آن ورﻃﮥ ﯾﮑﻨﻔﺲ

ﺟﻮاﻧﺎن

ﻧﻮﺧﺎﺳﺘﻪ

زﻧﻨﮓ دو ﮔﻔﱳ ﺑﻔﺮﯾﺎد رس

اﻣﯿﺪﺳﺖ از آﻧﺎن ﮐﻪ ﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪ

ﮐﻪ ﺑﯽﻃﺎﻋﺘﺎن را ﺷﻔﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪ

ﺑﭙﺎﮐﺎن ﮐﺰ آﻻﯾﺸﻢ دور دار

وﮔﺮ زَﻟّﺘﯽ رﻓﺖ ﻣﻌﺬور دار

ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ز روی ﺳﻌﺎدت ﻣﺒﻨﺪ

ﻣﺒﻨﺪ

ﺑﻪ ﭘﲑان ﭘﺸﺖ از ﻋﺒﺎدت دو ﺗﺎ
ﭼﺮاغ

ﺑﮕﺮدان

ﯾﻘﯿﻨﻢ

ﻓﺮا

زﻧﺎدﯾﻨﯽ

راه

زﺷﺮم ﮔﻨﻪ دﯾﺪه ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﭘﺎ
زﺑﺎﻧﻢ

دار

ﺑﻮﻗﺖ

ﺷﻬﺎدت

زﺑﻨﺪ ﮐﺮدﻧﻢ دﺳﺖ ﮐﻮﺗﺎه دار
ﻣﺪه

دﯾﺪهام

دﺳﺖ

ﺑﺮ

ﻧﺎﭘﺴﻨﺪﯾﺪهام

زﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻟﻄﻔﺖ ﺷﻌﺎﻋﯽ ﺑﺴﻢ

ﮐﻪ ﺟﺰ در ﺷﻌﺎﻋﺖ ﻧﺒﯿﻨﺪ ﮐﺴﻢ

ﺧﺪاﯾﺎ ﺑﺨﻮاری ﻣﺮان از درم

ﮐﻪ ﺻﻮرت ﻧﺒﻨﺪد در دﯾﮕﺮم

ﺑﻨﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﻟﻄﻒ ﻧﻪ اﯾﻦ وﻋﺪه داد

ﻣﺮا ﮔﺮ ﺑﮕﲑی ﺑﻪ اﻧﺼﺎف و داد

ﮐﻨﻮن ﮐﺎﻣﺪم در ﺑﺮوﯾﻢ ﻣﺒﻨﺪ

ور از ﺟﻬﻞ ﻏﺎﯾﺐ ﺷﺪم روز ﭼﻨﺪ
ﭼﻪ ﻋﺬرم آرم از ﻧﻨﮓ ﺗﺮ داﻣﻨﯽ

ﻓﻘﲑم

ﺑﺠﺮم

ﮔﻨﺎﻫﻢ

ﻣﮕﺮ ﻋﺠﺰ ﭘﯿﺶآورم ﮐﺎی ﻏﻨﯽ

ﻏﻨﯽ را ﺗﺮّﺣﻢ ﺑﻮد ﺑﺮ ﻓﻘﲑ

ﻣﮕﲑ

ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ از ﺿﻌﻒ ﺣﺎﻟﻢ ﮔﺮﯾﺴﺖ

اﮔﺮ ﻣﻦ ﺿﻌﯿﻔﻢ ﭘﻨﺎﻫﻢ ﻗﻮﯾﺴﺖ

ﺧﺪاﯾﺎ ﺑﻪ ﻏﻔﻠﺖ ﺷﮑﺴﺘﯿﻢ ﻋﻬﺪ

ﭼﻪ زور آورد ﺑﺎ ﻗﻀﺎ دﺳﺖ ﺟﻬﺪ

ﻫﻤﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﺮدم ﺗﻮ ﺑﺮﻫﻢ زدی

ﭼﻪ ﻗﻮّت ﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﺧﺪاﺋﯽ ﺧﻮدی

ﻫﻤﲔ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺲ ﻋﺬر ﺗﻘﺼﲑ ﻣﺎ

ﭼﻪ ﺑﺮﺧﯿﺰد از دﺳﺖ ﺗﺪﺑﲑ ﻣﺎ

ﮐﻪ ﺣﮑﻤﺖ ﭼﻨﲔ ﻣﯽرود ﺑﺮ ﺳﺮم

ﻧﻪ ﻣﻦ ﺳﺮ ز ﺣﮑﻤﺖ ﺑﺪر ﻣﯽﺑﺮم

ﭘﺲ از ﻣﺮاﺟﻌﺖ ،آﻗﺎﯾﺎن ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻣﻌﲔ رﺋﯿﺲ ﺛﺒﺖ و ﻧﻌﯿﻢ ﺳﺮدﻓﱰ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﻓﻘﺮ ﻧﺎﯾﻞ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ .ﺳﭙﺲ

ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﺮای دﯾﺪن ﻣﻮزه ﮐﻪ از ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺧﺸﮏ ﺷﺪه در ﻣﺤﻞ دﺑﲑﺳﺘﺎن ﺷﻪ ﻋﺒّﺎس ﮐﺒﲑ ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه رﻓﺘﻪ و
از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ادارهٔ ﺑﻬﺪاری اردﺑﯿﻞ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﺮدﻧﺪ و ﻣﺪّﺗﯽ ﺑﺎ آﻗﺎی دﮐﱰ ﻻﺷﺎﺋﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﻧﺎﻫﺎر را در ﻣﻨﺰل

آﻗﺎی ﺗﺪﯾّﻦ ﺻﺮف و ﺑﺎ آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﺗﻘﯽ ﻣﺪﻧﯽ ﮐﻪ از ﺧﻠﺨﺎل آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻼﻗﺎت ﻓﺮﻣﻮده و ﺑﺮای اﺳﱰاﺣﺖ ﻣﺮاﺟﻌﺖ

ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ.

در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۳۰/۳ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﻋﺪّه زﯾﺎدی از ﻣﺮدان و زﻧﺎن اردﺑﯿﻞ ﺑﺎ ﺣﺎﻻت ﺧﻮش ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﻓﻘﺮ و
دروﯾﺸﯽ ﻧﺎﺋﻞ آﻣﺪﻧﺪ.

در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۶ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ آﻗﺎی دﮐﱰ ﻻﺷﺎﺋﯽ ﺑﻪ زﯾﺎرت ﺣﻀﺮت آﻗﺎ آﻣﺪﻧﺪ .ﮐﻠﯿﻪ ﻓﻘﺮا در ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت

۲۱٥

ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء ﺑﻤﻨﺰل آﻗﺎی ﺣﺎج اﺗّﺤﺎد ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﺮدﻧﺪ .ﻧﮕﺎرﻧﺪه و آﻗﺎی ﺗﺪﯾّﻦ ﺑﺎ دو ﻧﻔﺮ از ﻣﻮﺟﺮﯾﻦ
ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﺪﯾّﻦ ﺣﺴﺐاﻻﻣﺮ ﻣﺎﻧﺪﯾﻢ و ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺟﺎرهﻧﺎﻣﻪ ﺑﲔ آﻧﻬﺎ را اﺻﻼح ﮐﺮدﯾﻢ ۲۰۲و ﻗﺮار ﺷﺪ ﻓﺮدا در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
در ﺣﻀﻮر ﺣﻀﺮت آﻗﺎی ﻋﺰّﺗﻌﻠﯽ ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪای ﺗﻨﻈﯿﻢ و اﻣﻀﺎء ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻋﻮت ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺑﺮادران ﺻﺪر رﻓﺘﯿﻢ .ﻓﻘﺮا در ﻣﻮرد ﺧﺎﺻﯿّﺖ ﻋﺴﻞ ﺳﺌﻮال ﮐﺮدﻧﺪ و ﻋﺮض ﮐﺮدﻧﺪ :آﯾﺎ
ﻫﻤﲔ ﻋﺴﻞ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ذﮐﺮ آن در ﻗﺮآن ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﻣﺮاد ﻫﻤﲔ ﻋﺴﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺎرهٔ از

اﻣﺮاض ﻣﻔﯿﺪ و ﺷﻔﺎ در آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ آﻧﮕﺎه اﯾﻦ رﺑﺎﻋﯽ را ﻗﺮاﺋﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ.
»وﻻﯾﺘﯽ ﻻﻣﲑ اﻟﻨﺤْﻞ ﺗﮑﻔﯿﻨﯽ

ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻤﺎت و ﺗﻐﺴﯿﻠﯽ و ﺗﮑﻔﯿﻨﯽ

وﻃﯿﻨﺘﯽ ﻋﺠِﻨﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ

ﺐ ﺣﯿﺪر ﮐﯿﻒَ اﻟﻨّﺎر ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ«
ﺑﺤ ّ

ﯾﻌﻨﯽ :دوﺳﺘﯽ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﭙﺎدﺷﺎه ﻧﺤﻞ »ﻣﻘﺼﻮد اﻣﲑاﻟﻤﺆﻣﻨﲔ ﻋﻠﯽ ﷷ اﺳﺖ «.ﻣﺮا ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻫﻢ در ﻣﻮﻗﻊ
ﻣﺮدن و ﻫﻢ ﮔﺎه ﻏﺴﻞ دادن؛ وﮐﻔﻦ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن وﮔِﻞ ﻣﻦ ﭘﯿﺶ از ﺧﻠﻘﺖ ﻣﻦ ﺑﺂب ﻣﺤﺒّﺖ وﻻﯾﺖ ﺣﯿﺪر ﺧﻤﲑ ﺷﺪه،

دراﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﮕﻮﻧﻪ آﺗﺶ دوزخ ﻣﺮا ﻣﯽﺳﻮزاﻧﺪ »درﯾﻦ رﺑﺎﻋﯽ دو ﺟِﻨﺎس ۲۰۳ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮ زﯾﺒﺎﺋﯽ ﮐﻼم

اﻓﺰوده اﺳﺖ« ﺗﻮﺿﯿﺢ آﻧﮑﻪ ﮐﻠﻤﮥ ﻧﺤﻞ ﺑﻤﻌﻨﯽ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ اﺳﺖ و ﭘﺎدﺷﺎه آﻧﺮا ﺑﻌﺮﺑﯽ ﯾﻌﺴﻮب ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .و ﭼﻮن
وﺟﻮد ﺑﻬﺮه دادن زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ و اﺟﺘﻤﺎع آن ﺑﻮاﺳﻄﮥ وﺟﻮد ﺳﻠﻄﺎن اﺳﺖ و در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻤﲑد ﻣﺘﻔﺮّق

ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻋﺴﻞ ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ ﻗﻮام وﺟﻮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺛﻤﺮه دادن آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ و اﻣﲑاﻟﻤﺆﻣﻨﲔ ﻋﻠﯽ ﷷ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﺳﻼم ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻌﺎﻟﻢ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺣﺎل را دارد.

از اﯾﲊو در اﺧﺒﺎر ﺑﻪ ﯾﻌﺴﻮباﻟﺪّﯾﻦ و ﯾﻌﺴﻮباﻟﻤﺴﻠﻤﲔ ﻧﺎﻣﱪده ﺷﺪه و در اﯾﻦ ﺷﻌﺮ ﻫﻢ ﺑﻬﻤﲔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﻣﲑاﻟﻨﺤﻞ

ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﭙﺲ ﺑﺮای اﺳﱰاﺣﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻣﺮﺣﻮم وﮐﯿﻠﯽ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدﯾﻢ.

ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻄﺮف زﻧﺠﺎن
»ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ «٤۹/۲/۲۳

ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﻋﺪّه زﯾﺪی از ﻓﻘﺮای اردﺑﯿﻞ ﺷﺮﻓﯿﺎب ﺑﻮدﻧﺪ .ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ را ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺑﺰرﮔﻮار و ﻓﻘﺮای ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﻪ
ﺣﻀﺮت آﻗﺎ اﻗﺘﺪا ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

ﺧﻼﺻﻪای از ﺳﻮرهٔ ﯾﻮﺳﻒ ﷷ
ﭘﺲ از ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺧﻼﺻﻪای از ﺳﻮرهٔ ﯾﻮﺳﻒ ﷷ را ﺑﺸﺮح زﯾﺮ ﺗﻔﺴﲑ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻮرهٔ
ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ذﮐﺮ ﺷﺪه و ﯾﮏ ﺣﮑﺎﯾﺖ اﺳﺖ ﺳﻮره ﯾﻮﺳﻒ ﷷ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ درﺑﺎره ﺣﺎﻻت

درﮔﺬﺷﺖ ﺣﻀﺮت ﯾﻌﻘﻮب ﷷ اﺳﺖ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺳﻮرهٔ ﯾﻮﺳﻒ ﷷ آﯾﺎت ،ﻋﻼﻣﺎت ،اﺳﺮار و رﻣﻮزی دارد ﺑﺮای
آﻧﻬﺎﺋﯿﮑﻪ ﺳﺌﻮال و دﻗّﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ درک ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻧﮑﺎت ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ و

 -۲۰۲در رﺳﺎﻟﻪ ﭘﻨﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﺛﺮ ﺧﺎﻣﮥ ﺣﻀﺮت آﻗﺎی ﺻﺎﻟﺤﻌﻠﯿﺸﺎه در ﻣﺒﺤﺚ »آداب ﺧﺪﻣﺖ« ﭼﻨﲔ ﻣﺮﻗﻮم ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ :اﻏﺮاض دﻧﻴﻮی و
ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﻓﺎﻧﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﭘﺮده دوﺳﺘﯽ و ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻗﻬﺮ و دوری از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﻛﺸﺎﻧﺪﻛﻪ دو ﻣﺆﻣﻦ اﮔﺮ ﺳﻪ روز ﺑﺎ ﻫﻢ ﻗﻬﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻮی
اﻳﻤﺎن از آﻧﻬﺎ ﺑﺮود و در ﺻﻮرﺗﯽ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺸﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﲔ ﺧﻮد ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻛﻪ ﻫﺮﭼﻪ را در ﺟﺪاﻳﯽ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻴﺎﺑﻴﻢ در ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ
و ﻳﮕﺎﻧﮕﯽ ﺑﻬﱰ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﻮد و اﮔﺮ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ وﺳﺎﻃﺖ ﺑﻮد ﺗﻮﺳﻂ دﻳﮕﺮی اﺻﻼح ﻧﻤﺎﻳﺪﻛﻪ ﻳﻜﯽ از وﻇﺎﻳﻒ ﻫﻤﮕﯽ ﻣﺆﻣﻨﲔ اﺻﻼح ﻣﻴﺎﻧﻪ

ﺑﺮادراﻧﺴﺖ .و اﮔﺮ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﺧﺮﺟﯽ ﻫﻢ ﺑﻮد از ﺧﻮد ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﺪﻫﻨﺪ روا و ﻣﻘﺒﻮل و ﭘﺴﻨﺪ ﺧﺪاﺳﺖ.
 -۲۰۳دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪﮐﻠﻤﻪ در ﺷﻌﺮﮐﻪ در ﺗﻠﻔﻆ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻬﻢ و در ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

۲۱٦

اﺧﻼﻗﯽ و دﯾﻨﯽ ﻫﺮ ﺳﻪ را در ﺑﺮ دارد.
ﻧﮑﺎت ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ آن ﺗﻮﺟّﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﺨﺪاوﻧﺪ و دوری از ﺷﻬﻮات ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و اﻃﺎﻋﺖ از ﭘﺪر و ﻣﺎدر و اﻣﺜﺎل آﻧﻬﺎ.

ﻧﮑﺎت اﺧﻼﻗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪﮔﺬﺷﺘﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺑﺮادران ﺧﻮد ﻓﺮﻣﻮد ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ اﻗﺮار ﺑﺨﻄﺎی ﺧﻮد ﮐﺮدﻧﺪ.

ﻧﮑﺎت دﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم اﺣﮑﺎم دﯾﻦ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺳﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد -ﻋﻔّﺖ ﻧﻔﺴﯽ ﮐﻪ داﺷﺖ ﻣﺎﻧﻊ ﺷﺪﮐﻪ ﻓﺮﯾﺐ

زﻟﯿﺨﺎ را ﺑﺨﻮرد .ﺣﻀﺮت ﯾﻮﺳﻒ ﷷ ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﻀﺮت ﯾﻌﻘﻮب ﷷ ﺑﻮد .ﯾﻌﻘﻮب ﷷ ﭘﯿﻐﻤﱪ ﺧﺪا ﺑﻮد و ﭘﯿﻐﻤﱪ

زﻣﺎن ﺑﻮد و ﻟﻘﺐ ﻃﺮﯾﻘﺘﯽ آن ﺣﻀﺮت اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮد .اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺰﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺧﺪا؛ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪان
آن ﺣﻀﺮت را ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.

ﺣﻀﺮت ﯾﻌﻘﻮب ﷷ دوازده ﭘﺴﺮ داﺷﺖ .ﺷﺶ ﭘﺴﺮ از زن اوّل ﮐﻪ از دﻧﯿﺎ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ ﺣﻀﺮت ﺑﺎ ﺧﻮاﻫﺮ او

ازدواج ﮐﺮد و از آن ﻧﯿﺰ دو ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺴﺮ داﺷﺖ ﺑﻨﺎم ﯾﻮﺳﻒ ﷷ و ﺑﻨﯿﺎﻣﲔ ﮐﻪ از ﻫﻤﻪ ﮐﻮﭼﮑﱰ ﺑﻮدﻧﺪ ﺿﻤﻨﺎً از دوﮐﻨﯿﺰ
ﺧﻮد از ﻫﺮﮐﺪام دو ﭘﺴﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﺎً دوازده ﻧﻔﺮ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.

آن ده ﭘﺴﺮ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﺰرگ ﺑﻮدﻧﺪ و اﯾﻦ دو ﮐﻮﭼﮑﱰ ﻟﺬا ﺑﺎﯾﻦ ﻋﻠّﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻀﺮت ﯾﻌﻘﻮب ﷷ در

ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﺣﻀﺮت ﯾﻮﺳﻒ ﷷ ﺧﻼﻓﺖ اﻟﻬﯽ را ﻣﯽدﯾﺪ ﻟﺬا آن ﺣﻀﺮت ﻫﻤﯿﺸﻪ او را ﺑﺎ ﺧﻮدش داﺷﺖ و ﺑﻬﱰ از

دﯾﮕﺮان ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﮐﺎر آﻧﻬﺎ دامداری ﺑﻮد و ﺷﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ داﺷﺘﻨﺪ و زﻧﺪﮔﯿﺸﺎن از آن راه اداره
ﻣﯽﺷﺪ.

ﭼﻨﺪی ﺑﻌﺪ ﯾﻮﺳﻒ ﷷ در ﺧﻮاب دﯾﺪﮐﻪ درﺑﻬﺎﺋﯽ از آﺳﻤﺎن ﺑﺎز ﺷﺪه و از آﻧﻬﺎ ﻧﻮری ﺷﺪﯾﺪ و ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی ﺑﻄﺮف
زﻣﲔ آﻣﺪ .درﯾﺎﻫﺎ ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ و ﺗﻤﻮج و اﻧﻘﻼب ،ﻣﺎﻫﯿﻬﺎ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺧﺪا ﻣﺸﻐﻮل
ﺑﻮدﻧﺪﮐﻪ ﻟﺒﺎس ﺑﺴﯿﺎر ﻗﯿﻤﺘﯽ و ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﱃ ﮐﻪ ﻧﻈﲑ آن دﯾﺪه ﻧﺸﺪه ﻣﻼﺋﮑﻪ آوردﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﻦ او ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻧﺪ ﺑﻌﺪاً ﯾﺎزده
ﺳﺘﺎر و ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﻣﺎه از آﺳﻤﺎن ﭘﺎﺋﲔ آﻣﺪﻧﺪ و او را ﺳﺠﺪه ﮐﺮدﻧﺪ .ﭼﻮن ﺧﻮاب ﻣﻨﻘﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮد؛ وﺣﺸﺘﯽ ﮐﺮد و

از ﺧﻮاب ﭘﺮﯾﺪ و ﺑﻌﺪ ﻫﻢ آن ﺧﻮاب را ﺧﺪﻣﺖ ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﻮارش ﻋﺮض ﮐﺮد -ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪﮐﻪ ﺑﺘﻮ ﻣﮋده ﺑﺎدﮐﻪ ﺑﺖ
ﻣﻘﺎم ﺑﻠﻨﺪی ﻣﯽرﺳﯽ و ﺑﺮادران ﺗﻮ و ﻣﻦ و ﻣﺎدرت ﺗﻮ را ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ .ﺑﺮادران ﺗﻮ ﺑﻤﻨﺰﻟﮥ ﺳﺘﺎره و ﻣﻦ و ﻣﺎدرت

ﺑﻤﻨﺰﻟﮥ ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﻣﺎه ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺳَﺠﺪه در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻤﻌﻨﯽ ﺗﻌﻈﯿﻢ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺳﺠﺪهٔ ﻏﲑ ﺧﺪا ﺑﻬﯿﭽﻮﺟﻪ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ
ﭼﻮن ﺑﻌﺪاً ﯾﻮﺳﻒ ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺼﺮ ﺷﺪ ﺑﻌﺎﺑﺮت اﻣﺮوزی ﺻﺪر اﻋﻈﻢ ،ﻟﺬا ﻫﻤﮕﯽ از ﻧﻈﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﺗﻌﻈﯿﻢ اوﮐﺮدﻧﺪ ﺣﻀﺮت
ﯾﻌﻘﻮب ﷷ ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﺒﺎدا اﯾﻦ ﺧﻮاب را ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﮕﻮﺋﯽ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮادران ﺗﻮ اﮔﺮ ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ ﺑﺘﻮ ﺣﺴﺪ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و

اﺳﺒﺎب زﺣﻤﺖ ﺗﻮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺳﻠﻮک ﻫﻢ ﺧﻮاﺑﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﮏ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪﮐﻪ اﺿﻐﺎث و اﺣﻼم

ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻐﲑ آﻧﮑﻪ ﺧﯿﱪ و ﺑﺼﲑ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ -وﱃ ﯾﮑﯽ ازﮐﻨﯿﺰﻫﺎ از ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ،ﺧﻮاب را ﺷﻨﯿﺪ او رﻓﺖ و ﻣﻮﺿﻮع را
ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ ،و ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ اﻃﻠّﺎع داد .ﭘﺴﺮان ﺟﻠﺴﻪای ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﯾﻮﺳﻒ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﺴﻠّﻂ ﺷﻮد و آﻧﻘﺪر ﭘﺪر ﺑﻪ او ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺸﻮد ﮐﻪ از ﻣﺎ دوری ﺑﮑﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ او را از ﻣﯿﺎن

ﺑﺮدارﻧﺪ -دو ﻧﻔﺮﮔﻔﺘﻨﺪ او را ﺑﮑﺸﯿﻢ -ﺑﺮادر ﺑﺰرﮔﱰ -ﯾﻬﻮدا و ﯾﺎ روﺑﯿﻞ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﻬﺮ ﺻﻮرت ﺑﺮادر ﻣﺎﺳﺖ او را ﻧﻤﯽﮐﺸﯿﻢ

ﺑﻠﮑﻪ او را در ﭼﺎﻫﯽ ﻣﯿﺎﻧﺪازﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮﮔﺮدد -و در ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎروان ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ او را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﱪﻧﺪ و ﻏﻼم ﺧﻮد ﮐﻨﻨﺪ

ﻞ ﺑﻤﲑد و از ﺑﲔ ﺑﺮود
و ﯾﺎ در ﻫﻤﺎن ﻣﺤ ّ

اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت ﯾﻌﻘﻮب ﷷ ﻋﺮض ﮐﺮدﻧﺪﮐﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﷷ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺨﺎرج ﺑﱪﻧﺪ و ﺑﺮای رﺳﯿﺪن
ﺑﻤﻘﺼﻮد ﻗﺒﻼً ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺣﻀﺮت ﯾﻮﺳﻒ ﷷ را ﺟﻠﺐ ﮐﺮدﻧﺪ -ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺎ اﻏﻠﺐ روزﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻣﯽ روﯾﻢ ،ﮔﺮدش و
ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ -ﺳﺮﮔﻠﻪﻫﺎ وﮔﻮﺳﻔﻨﺪﻫﺎ وﭼﺸﻤﻪﻫﺎ ﻣﯽروﯾﻢ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت او را ﺧﯿﻠﯽ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮدﻧﺪ -ﺣﻀﺮت ﯾﻌﻘﻮب

ﷷ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻧﻪ ﻣﻦ راﺿﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﯾﻮﺳﻒ ﷷ را از ﺧﻮدم دورﮐﻨﻢ -ﯾﮑﻤﺮﺗﺒﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﷷ ﺧﻮدش

دﺳﺖ ﺑﺪاﻣﺎن ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﻮار ﺷﺪ و ﻋﺮض ﮐﺮد اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﲑون ﺷﻬﺮ ﺑﺮوم وﮔﺮدش و ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﮐﻨﻢ -ﺣﻀﺮت
۲۱۷

راﺿﯽ ﻧﻤﯽﺷﺪﻧﺪ و ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ﮔﺮگ او را ﺑﺨﻮرد ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﻮﺟّﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و اﯾﻦ را ﯾﺎد
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻌﺪاً ﮔﻔﺘﻨﺪ ﯾﻮﺳﻒ ﷷ را ﮔﺮگ ﺧﻮرده .اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﱪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﻓﺎل ﺑﺪ ﻧﺰﻧﯿﺪ.

ﻋﺮض ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﺎ ده ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻧﻤﯽﮔﺬارﯾﻢ او را ﮔﺮگ ﺑﺨﻮرد .ﭼﺮا ﺑﻤﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻧﺪارﯾﺪ ﯾﻮﺳﻒ ﻫﻢ اﺻﺮار داﺷﺖ
ﻟﺬا ﺑﻨﺎﭼﺎر ﻗﺒﻮل ﻓﺮﻣﻮد .آن ﭘﲑاﻫﻨﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎرث از اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﷷ ﺑﻪ اﺳﺤﻖ ﷷ و از اﺳﺤﻖ ﷷ ﺑﻪ ﯾﻌﻘﻮب ﷷ

رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﷷ داد.

اﯾﻦ ﭘﲑاﻫﻨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺑﺮاﻫﯿﻢ را ﺑﺎ ﻣﻨﺠﻨﯿﻖ ﺑﺪاﺧﻞ آﺗﺶ اﻓﮑﻨﺪﻧﺪ ﺗﻤﺎم ﻣﻼﺋﮏ آﺳﻤﺎﻧﯽ ﻣﻨﻘﻠﺐ ﺷﺪﻧﺪ و ﻋﺮض
ﮐﺮدﻧﺪ :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ﯾﮏ ﺑﻨﺪهٔ ﻣﻮﺣّﺪ و ﻣﻘﺮﺑﯽ در روی زﻣﲔ داری ﮐﻪ آﻧﺮا ﻫﻢ در آﺗﺶ ﻣﯽاﻧﺪازی؟

ﮐﺲ را وﻗﻮف ﻧﯿﺴﺖ ﺑﭽﻮن و ﭼﺮای ﻣﺎ

ﻣﺎ ﭘﺮوﯾﻢ دﺷﻤﻦ و در ﺧﻮن ﮐﺸﯿﻢ دوﺳﺖ

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﭘﲑاﻫﻨﯽ ﮐﻪ ﺟﱪﺋﯿﻞ از ﺑﻬﺸﺖ آورد ﺑﻪ ﺗﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ﭘﲑاﻫﻦ ﺧُﻠﱠﺖْ ﺑﻮد ﭘﲑاﻫﻦ ﻧﺒﻮّت ﺑﻮد و اﻣّﺎ ﭼﻮن ﯾﻮﺳﻒ

ﺟﺎﻧﺸﲔ و ﺧﻠﯿﻔﻪ ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻮد اﯾﻦ ﭘﲑاﻫﻦ را در ﺣﻘّﻪ ۲۰٤ﮔﺬاﺷﺖ و ﭘﯿﭽﯿﺪ و ﺑﺼﻮرت ﺑﺎزوﺑﻨﺪ ﺑﻪ او داد ﺑﺮای ﺣﻔﻆ او

دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﻮد :ﻇﺮوﻓﯽ از ﺷﲑ و آب و ﻏﺬا ﺑﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﷷ دادﻧﺪ .ﺑﻌﺪ ﺳﻔﺎرش ﺣﻀﺮت ﯾﻮﺳﻒ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﺮ وﻗﺖ

آب ﺧﻮاﺳﺖ ،آب ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﯿﺪ و اﮔﺮ ﺷﲑ ﺧﻮﺳﺖ ﺷﲑ ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﯿﺪ و اﮔﺮ ﻏﺬا ﺧﻮاﺳﺖ ،ﻏﺬا ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﯿﺪ در اﯾﻦ
ﻣﻮﻗﻊ ﯾﻮﺳﻒ ﺣﺪود  ۷اﱃ  ۱۰ﺳﺎل داﺷﺖ ﺣﻀﺮت ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺪرﻗﻪ ﺗﺎ ﺑﲑون ﺷﻬﺮ آﻣﺪ ﺗﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺠﺮةاﻟﻮداع ﯾﻌﻨﯽ
»درﺧﺖ وداع« و آن درﺧﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﺑﺮای وداع ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ.

ﺑﺎز ﻫﻢ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﺒﺎدا ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﺒﺎدا ﻏﻔﻠﺖ ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪ او را ﺑﻐﻞ ﮐﻨﯿﺪ آﻓﺘﺎب او را اذّﯾﺖ

ﻧﮑﻨﺪ و اﻣﺜﺎل اﯾﻨﻬﺎ و اﻧﻬﺎ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﺎز ﻫﻢ ﺣﻀﺮت دﻟﺶ ﻧﯿﺎﻣﺪ ،ﻣﺠﺪداً دﺳﺘﻮر داد ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ ،و ﺑﺎز او را ﺑﻐﻞ ﮐﺮد و ﺑﻮﺳﯿﺪ و ﺧﯿﻠﯽ ﻧﻮازش و ﻟﻄﻒ

ﻓﺮﻣﻮد .اﯾﻨﻬﺎ وﻗﺘﯽ ﭼﻨﲔ دﯾﺪﻧﺪ؛ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﯾﻌﻘﻮب آﻧﻬﺎ را ﻣﯽدﯾﺪ؛ ﻣﺮﺗﺒﺎً ﯾﻮﺳﻒ را ﺑﻐﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و او را از
دﯾﮕﺮی ﻣﯽﻗﺎﭘﯿﺪﻧﺪ ،ﻣﺮﺗﺒﺎً او را ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻣﻮاﻇﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ او آب ،ﺷﲑ و ﻏﺬا ﻣﯽدادﻧﺪ.

آری اﻫﻞ دﻧﯿﺎ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮرﻧﺪ ،ﭼﺸﻤﺸﺎن ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ اﺳﺖ ،ﻣﺮاﻗﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﱃ ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ
ﻣﺘﻮﺟﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﻫﺮ ﻃﻮر ﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﺸﺸﺎن را ﻣﯽزﻧﻨﺪ.

ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ از ﭼﺸﻢ ﺣﻀﺮت ﯾﻌﻘﻮب دور ﺷﺪﻧﺪ؛ اوّل ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﯾﻢ و ﺑﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﭘﯿﺎده ﺑﯿﺎ .ﺑﻌﺪ ﯾﻮﺳﻒ

اﻇﻬﺎر ﺧﺴﺘﮕﯽ ﮐﺮد و ﻧﺰد ﯾﮑﯽ از ﺑﺮادرﻫﺎ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ »ﮐﻤﯽ آب ﺑﺪه« او ﺳﯿﻠﯽ زد وﮔﻔﺖ ﺑﺮو از ﻫﻤﺎن ﺧﻮرﺷﯿﺪ
و ﻣﺎه و ﺳﺘﺎرهﯾﯽ ﮐﻪ آﻣﺪﻧﺪ ﺳﺠﺪه ﺗﻮﮐﺮدﻧﺪ ،از ﻫﻤﺎﻧﻬﺎ آب ﺑﮕﲑ!

او رﻓﺖ ﻧﺰد ﺑﺮادر دﯾﮕﺮ و ﺑﻪ او ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮد؛ او ﺳﯿﻠﯽ دﯾﮕﺮی زد وﮔﻔﺖ ﺑﺮو .ﺑﻬﻤﲔ ﺗﺮﺗﯿﺐ او را ﻣﯽدواﻧﺪﻧﺪ .اﯾﻦ

را ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ اﺻﺤﺎب ﺣﻀﺮت رﺳﻮل )ص( ﮐﻪ ﯾﮑﻤﺮﺗﺒﻪ ﮐﻪ از ﺑﲑون ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﻣﯽآوردﻧﺪ و ﺣﻀﺮت
اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﷷ را در ﯾﮏ دوش و ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺣﺴﲔ ﷷ را روی دوش دﯾﮕﺮ ﺳﻮار ﮐﺮده و ﻣﯽﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:

»ﺧﻮب ﺷﱰ راﻫﻮاری ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ و ﺷﻤﺎ ﺧﻮب دو ﺷﱰ ﺳﻮاری ﻫﺴﺘﯿﺪ ،اﻣﺎ ﭘﺪر ﺷﻤﺎ از ﺷﻤﺎ ﺑﻬﱰ اﺳﺖ «.اﺻﺤﺎب
اﺻﺮار ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻐﻞ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻀﺮت رﺣﻠﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ زﺣﻤﺎت ﺷﺮوع ﺷﺪ؛ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری

ﮐﻪ ﺑﺮادران ﯾﻮﺳﻒ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﮐﻔﺶ ﯾﻮﺳﻒ ﭘﺎره ﺷﺪ؛ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪوی .ﭘﺎﻫﺎﯾﺶ ﭘﺮ از ﺧﻮن ﺷﺪ ﻫﯿﭻ اﻋﺘﻨﺎ ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﭼﺎﻫﯽ رﺳﯿﺪﻧﺪ در
ﺳﻪ ﻓﺮﺳﺨﯽ ﺷﻬﺮﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻی آن ﺑﺎرﯾﮏ و وﺳﻂ آن ﮔﺸﺎد ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ از ﭼﺎه ﺑﲑون ﺑﯿﺎﯾﺪ.
 -۲۰٤ﻗﻮﻃﯽ ﮐﻪ در آن ﺟﻮاﻫﺮ ﯾﺎ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ.

۲۱۸

ﻟﺒﺎﺳﻬﺎی او را در آوردﻧﺪ؛ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﭘﲑاﻫﻦ زﯾﺮش را در آورﻧﺪ؛ اﺻﺮارﮐﺮد ،ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮد وﮔﻔﺖ :ﺑﮕﺬارﯾﺪ اﮔﺮ زﻧﺪه
ﺑﻤﺎﻧﻢ اﯾﻦ ﭘﲑاﻫﻦ ﺗﻦ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﺑﻤﲑم ﮐﻔﻦ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ! ﺑﻌﺪ ﻓﺮﻣﻮد :ﭼﺮا اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ ﭼﺮا ﺑﻔﮑﺮ
ﯾﻌﻘﻮب ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ؟ ﭼﺮا ﺑﻪ او رﺣﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ؟ ﻣﮕﺮ ﺳﻔﺎرش او را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدهاﯾﺪ؟ وﱃ آﻧﻬﺎ اﻋﺘﻨﺎﺋﯽ ﻧﮑﺮدﻧﺪ.

در ﺗﻪ ﭼﺎه ﺳﻨﮕﯽ ﺑﻮد ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺮم .در اﺧﺒﺎر رﺳﯿﺪه اﺳﺖ :ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ او را در ﭼﺎه اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ﺟﱪﺋﯿﻞ او را ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ

ﺗﻪ ﭼﺎه آورد و ﺑﻪ او ﺗﺬﮐﺮ داد؛ ﺑﺎزو ﺑﻨﺪ را ﺑﺎز ﮐﻦ و ﺑﻌﺪ ﭘﲑاﻫﻦ ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ در آن ﺑﻮد ﺑﻪ ﺗﻦ ﯾﻮﺳﻒ

ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ«.

ﻗﺒﻞ از اﺗﻤﺎم ﺷﺮح ﺣﺎل ﯾﻮﺳﻒ ﷷ ﭼﻨﺪ ﺑﯿﺖ از اﺷﻌﺎرﮐﺘﺎب اﺳﺮاراﻟﻌﺸﻖ ﺷﯿﺦ ﺑﺰرﮔﻮار ﺟﻨﺎب آﻗﺎی اﺳﺪاﻟﻠﱣﻪ اﯾﺰد
ﮔﺸﺴﺐ »دروﯾﺶ ﻧﺎﺻﺮﻋﻠﯽ« ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺳﺮودهاﻧﺪ درج ﻣﯽ ﺷﻮد:
دور ﭼﻮن ﮔﺸﺘﻨﺪ از ﭼﺸﻢ ﭘﺪر

آن ﯾﮑﯽ ﻣﯿﺰد ﺑﺮوﯾﺶ آن ﺑﺴﺮ

ﮐﻪ ﻣﺪد ﺟﻮ ﺣﺎﻟﯿﺎ از ﻣﻬﺮ و ﻣﺎه

اﯾﻨﮏ اﻧﺪازﯾﻤﺖ اﻧﺪر ﻗﻌﺮ ﭼﺎه

ﮔﻔﺖ ﯾﻮﺳﻒ آﺧﺮ از ﺑﻬﺮ ﺧﺪا

ﮔﺮ روا دارﯾﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺟﻔﺎ

ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪش رﻫﺎ ﮐﻦ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ

زودﺗﺮ از ﺗﻦ ﺑﺮون ﮐﻦ ﭘﲑﻫﻦ

ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﲑون ﮐﺮد ﭘﲑاﻫﻦ زﺗﻦ

ﺑﺎزوﯾﺶ

ﺑﺎرﺳﻦ

ﭼﻮن ﺗﻦ آن ﻣﻪ ﻣﯿﺎن ﭼﻪ رﺳﯿﺪ

از ﺣﯿﻮة ﺧﻮﯾﺸﱳ ﺷﺪ ﻧﺎ اﻣﯿﺪ

ﻧﻤﻮد

زآﺳﻤﺎ روحاﻻﻣﲔ آﻣﺪ ﻓﺮود دادش

دﯾﺪ ﯾﻮﺳﻒ روح را ﺷﮑﻞ ﭘﺪر

ﮔﺸﺖ آرام از ﻫﻤﻪ ﺧﻮف و ﺧﻄﺮ

از ﺧﺪا اﻧﺪﯾﺸﻪﯾﯽ و زﯾﻮم دﯾﻦ

رﺣﻤﺘﯽ آﺧﺮ ﺑﺮ آن ﭘﲑ ﺣﺰﯾﻦ

ﭘﺲ رﺳﻦ در ﭼﺎه ﮐﺮدﻧﺪ از ﻋﻨﺎد

ﯾﺎد

ﯾﻌﻘﻮب

دﻟﺨﺴﺘﻪ

ﺑﺴﺘﻨﺪ

ﻣﺤﮑﻢ

ﻫﯿﭽﺸﺎن ﻣﻬﺮ و وﻓﺎ ﻧﺎﻣﺪ ﺑﯿﺎد

آﻫﺴﺘﻪ

زاﻣﺮ ﺣﻖّ ﺑﮕﺮﻓﺖ آﻧﻤﺎه ﺗﻤﺎم

روی

ﻣﻘﺎم

ﺳﻨﮕﯽ

اﯾﻦ ﺗﻮﺋﯽ ﯾﺎ دﯾﺪه ﺑﯿﻨﺪ اﺷﺘﺒﺎه

ﮔﻔﺖ اﯾﺠﺎن ﭘﺪر در ﻗﻌﺮ ﭼﺎه

ای ﭘﺪر از ﺟﻮر اﺧﻮان آه آه

روﯾﻢ از ﺳﯿﻠﯽ اﯾﺸﺎن ﺷﺪ ﺳﯿﺎه
۲۰٥

ﺑﺴﮑﻪ اﺷﮏ اﻓﺸﺎﻧﺪ وآه و ﻧﺎﻟﻪ ﮐﺮد

ﮔﺮد رﺧﺴﺎر ﭼﻮ ﻣﺎﻫﺶ ﻫﺎﻟﻪ ﮐﺮد

در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﮐﺎرواﻧﯽ آﻣﺪ و ﺑﺮای آوردن آب دﻟﻮی در ﭼﺎه اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ .ﯾﻮﺳﻒ ﷷ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ و در دﻟﻮ ﻧﺸﺴﺖ؛
دﯾﺪﻧﺪ ﺳﻨﮕﲔ اﺳﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ آب ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ دﻟﻮ ﺑﺎﻻ آﻣﺪ ،دﯾﺪﻧﺪ در آن ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪای اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ روی و
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ ﺟﻼﻟﺖ و ﻣﺘﺎﻧﺖ و ﺑﺰرﮔﻮار؛ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪﻧﺪﮔﻔﺘﻨﺪ ﻋﺠﺐ ﻏﻼﻣﯽ ﮔﲑ ﻣﺎ آﻣﺪه و او را ﺑﺮدﻧﺪ
ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﲔ ﺑﺮادران رﺳﯿﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﻏﻼم ﻣﺎﺳﺖ و اﯾﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺮﯾﺰ ﭘﺎﺳﺖ .ﻣﺎ ﺣﺎﺿﺮﯾﻢ او را ﺑﻔﺮوﺷﯿﻢ و

ﭼﻮن ﻏﻼم ﺑﺪی اﺳﺖ ارزان ﻫﻢ ﻣﯽﻓﺮوﺷﯿﻢ و ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺪه درﻫﻢ دادﻧﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﯿﺠﺪه درﻫﻢ ﻗﻠﺐ ،ﻫﯿﺠﺪه درﻫﻢ

ﻗﻠﺐ ﻣﻐﺸﻮش درﯾﺎﻓﺖ داﺷﺘﻨﺪ.

ﮐﺎروان ﺑﻪ ﻫﺮﮐﺠﺎ ﮐﻪ رﺳﯿﺪ آﺛﺎر ﻧﻌﻤﺖ و راﺣﺘﯽ و ﺛﺮوت ﺑﻪ آﻧﻬﺎ روی آورد .ﻫﺮﮐﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ راه ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺑﺎز
ﺑﻮد .ﻫﺮﮐﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪ اﺑﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪ وارد ﻣﺼﺮ ﺷﺪﻧﺪ.

در اﺧﺒﺎر رﺳﯿﺪه اﺳﺖ؛ ﯾﻮﺳﻒ روزی در آﯾﻨﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد ،ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮد را زﯾﺒﺎ ﯾﺎﻓﺖ و ﻣﻐﺮور ﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﻣﻦ ﻏﻼم

ﺑﻮدم ﻗﯿﻤﺘﻢ ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد ﺑﻮد و ارزش ﻣﻦ ﻃﻮری ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺗﻌﯿﲔ ﮐﻨﻨﺪ؛ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او را ﻫﯿﺠﺪه درﻫﻢ
ﻗﻠﺐ ﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ .ﻣﺆﻣﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﻏﺮور ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻀﻮع و ﺧﺸﻮع ،ﻋﺠﺰ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی وﮐﻮﭼﮑﯽ
 -۲۰٥داﯾﺮهٔ روﺷﻦ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﮔﺮداﮔﺮد ﻣﺎه ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد.

۲۱۹

ﺧﻮدش را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻮدش را ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر ﺑﺪاﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺟّﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ او ﺑﯿﺶ از ﻫﯿﺠﺪه درﻫﻢ ﻗﻠﺐ ﻫﻢ ارزش
ﻧﺪارد.

ﯾﻮﺳﻒ را آوردﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﺼﺮﮐﻪ ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ .ﻫﻤﻪ ﺧﱪدار ﺷﺪﻧﺪﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎروان ﻏﻼﻣﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎﺳﺖ و

ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻌﻘﻮل و ﻣﺘﲔ .آﻣﺪﻧﺪ او را ﺑﺨﺮﻧﺪ ،ﻫﺮﮐﺴﯽ ﭼﯿﺰی ﮔﻔﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻏﻼم ﺑﻪ ﻣﺰاﯾﺪه ﮔﺬاردﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺠﺎﺋﯽ رﺳﯿﺪﮐﻪ ﻫﻢ
وزن او ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ

در اﺧﺒﺎر رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﲑزﻧﯽ آﻣﺪ ،ﮐﻼف ﻧﺨﯽ آورده ﺑﻮد؛ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﺋﯽ؟ ﮔﻔﺖ ﻣﻨﻬﻢ ﺧﺮﯾﺪار!

ﮔﻔﺘﻨﺪ ﭼﻪ داری؟ ﮔﻔﺖ ﮐﻼف ﻧﺦ.

ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻧﻤﯽﮐﺸﯽ؟ ﺗﺮازو را ﭘﺮاز ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﻌﺬﻟﻚ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ او را ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ وﱃ ﺗﻮ

ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﻼف ﻧﺦ او را ﺑﺨﺮی .ﮔﻔﺖ ﻣﯽداﻧﻢ ﻟﯿﮑﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺧﺮﯾﺪار ﯾﻮﺳﻒ ﺑﺎﺷﻢ .ﻫﻤﲔ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﺮا

ﺑﺲ اﺳﺖ«.

ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﲔ ﺟﺎ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﻘﯿّﻪ ﺳﻮره ﻣﻔﺼّﻞ اﺳﺖ .ﺻﺪق اﻟﻠﱣﻪ اﻟﻌﻠﯽّ اﻟﻌﻈﯿﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻄﺮف ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ﻟﺬا ﻓﻘﺮا و ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺮا در ﺧﺎرج ﺷﻬﺮ اردﺑﯿﻞ ﻣﺮﺧّﺺ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ .ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دروﯾﺶ ﻋﺰّﺗﻌﻠﯽ ﺑﺎ

ﮐﺴﺐ اﺟﺎزه ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ .در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺶ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ از ﺣﻮﻣﮥ ﺷﻬﺮ اردﺑﯿﻞ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ

از ﻓﻘﺮا ﺗﺎ ﻧﲑ» ۲۰٦واﻗﻊ در  ۳۹ﮐﯿﻠﻮﻣﱰی اردﺑﯿﻞ« ﺑﻪ ﺑﺪرﻗﻪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ؛ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ از آﻧﺠﺎ ﻣﺮﺧﺺ ﺷﺪﻧﺪ.

ﻫﻮا ﺻﺎف و ﺷﻔﺎف و آرام ﺑﻮد .در اﯾﻦ آراﻣﺶ ﮔﻠﻬﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﺑﺎ ﻓﺮﺷﻬﺎی زﻣّﺮدﯾﻦ ،ﺳﻠﻄﺎن ﮔﻞ ﻣﺎ را ،ﺑﺪرﻗﻪ

ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ۲۰۷.ﮐﻮﻫﻬﺎی اﻃﺮاف ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮوارﯾﺪی در ﮔﺮدن زﯾﺒﺎ روﯾﺎن ﺑﻬﺸﺘﯽ ،ﺣﻠﻘﻪ زده ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﮔﻮﺋﯽ ﺣﻠﻘﮥ ذﮐﺮی و
ﯾﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻤﺎﻋﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ داده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺣﺎج آﻗﺎی ﺟﻮاﻫﺮﯾﺎن ﻫﻢ ﺑﺎ ﺷﻮﺧﯽﻫﺎی ﺟﺎﻟﺐ و ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮدش آﺗﺶ
ﻋﺸﻖ ﻓﻘﺮا را داﻣﻦ ﻣﯽزد و ﻣﯽﮔﻔﺖ:

ﻧﺘﻮان ﮐﺸﯿﺪ از ﺳﺮ ﮐﻮی ﺗﻮ ﭘﺎی ﻣﺎ

ﺑﺮ ﭘﺎی ﮐﻮی ﺗﻮ ﺳﺮ ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮﯾﺪ

روش اﺧﻼص؛ روش اﯾﻤﺎﻧﯽ ﺑﯽﺷﺎﺋﺒﻪ اﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻔﺲ ﻣﻄﻤﺌﻨﻪ در اﻧﺴﺎن ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآورد و ﺷﺨﺺ را از ردﯾﻒ
ﻣﺮدﻣﺎن ﻣﻌﻤﻮﱃ ﺑﲑون ﮐﺸﯿﺪه ،ﺑﻪ زﻣﺮهٔ ﺧﻮاصّ ﻣﺆﻣﻨﺎن داﺧﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .روش اﺧﻼص در ﻋﺒﺎدات ﭼﻮن روش

رﻧﮓ اﺳﺖ در ﮔﻮﻫﺮ؛ ﻫﺮ ﮔﻮﻫﺮ ﮐﻪ رﻧﮓ ﻧﺪارد ﺳﻨﮕﯽ ﺑﻮد ﺑﯽﻗﯿﻤﺖ و ﻫﺮ ﻋﺒﺎدت ﮐﻪ ﺑﺎ وی اﺧﻼص ﻧﺒﻮد ﺟﺎن
ﮐﻨﺪﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﯽﻣﺜﻮﺑﺖ.

وﻧﺪر ﺳﺮ ﻣﻦ ﻣﺎﯾﮥ ﺳﻮدا ﻫﻤﻪ ﺗﻮ

ای در دل ﻣﻦ ﻣﯿﻞ و ﺗﻤﻨّﺎ ﻫﻤﻪ ﺗﻮ

اﻣﺮوز ﻫﻤﻪ ﺗﻮﺋﯽ و ﻓﺮدا ﻫﻤﻪ ﺗﻮ

ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺮوی ﮐﺎر در ﻣﯽﻧﮕﺮم

ﺗﻮﻓﯿﻖ را ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺪا ﺑﺪﻫﺪ وﱃ اﺧﺘﯿﺎر از ﺧﻮد ﻣﺎﺳﺖ

ﺑﺎﯾﺪ ﺷﮑﺮﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﻪ دارﯾﻢ؛ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻠﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻧﺪارﯾﻢ.

در آﻧﺠﺎ ﻧﻤﯽﭘﺮﺳﻨﺪﮐﻪ ﻫﺴﺘﯽ ،ﭼﻘﺪر ﺛﺮوت داری؛ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﭼﻪ ﮐﺮدهای

ﻓﺨﺮﮐﺮدن ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﻫﻢ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻓﺨﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺗﻘﻮی و ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺧﺪاﺳﺖ .در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۳۰-۷ﺻﺒﺢ وارد
ﺷﻬﺮ ﺳﺮاب ﺷﺪﯾﻢ.

Nir

 -۲۰۷آری ﺑﺮای ﻫﻤﲔ ﻣﻮارد ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه:
ﻓﺮوغ ﻻﻟﮥ روﯾﺶ ﮔﺮت ﺑﺪل اﻓﺘﺎد

ﺗﻮ ﻧﯿﺰ از ﻏﻢ روﯾﺶ زداﻏﺪاران ﺑﺎش

ﭼﻮ رﻧﮓ و ﺑﻮ زﺗﻮ ﺟﻮﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮔﻞ ﺑﭽﻤﻦ

ﺑﺨﺮﻣﯽ و ﺻﻔﺎ ﭼﻮن دم ﺑﻬﺎران ﺑﺎش
ج

۲۲۰
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در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺣﻀﺮت آﻗﺎ و آﻗﺎﯾﺎن ﺣﺎج آﻗﺎی ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ،دﮐﱰ ﺳﻌﺎدﺗﯽ و ﺣﺎج آﻗﺎی راﺳﺘﲔ ﺑﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ
آﻗﺎی ده ﻣﺮده و آﻗﺎﯾﺎن ﺣﺎج ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺟﻮاﻫﺮﯾﺎن ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻏﯿﺎﺛﺎن و ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺑﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺣﺎج ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮ

ﻣﺆﺗﻤﻨﯽ و آﻗﺎی ﺣﺎج ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﺑﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺣﺎج آﻗﺎی ﻋﻤّﺎﻣﻪ رﺋﯿﺲ ﺑﯿﻤﻪ اﯾﺮان در اردﺑﯿﻞ در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮدﯾﻢ .در

ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۹ﺻﺒﺢ از ﻗﺮﯾﮥ ﻗﺮهﭼﻤﻦ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮدﯾﻢ .از ﺗﻮﻧﻞ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮔﺬﺷﺘﯿﻢ .داﺧﻞ و ﮐﻨﺎر رودﺧﺎﻧﻪ ،اﻧﻮاع

درﺧﺘﺎن ﺳﺒﺰ و ﺧﺮّم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﺪ و در ﺳﺮاﺷﯿﺒﯽ و داﻣﻨﻪ ﮐﻮه ،ﮔﻠﻬﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﺑﻬﺎری و ﻋﻄﺮ ﺷﮑﻮﻓﻪﻫﺎی ﺳﻨﺠﺪ

ﺑﻤﺸﺎم ﻣﯽرﺳﯿﺪ.

ﺳﺎﻋﺖ ده ﺑﻮد ﮐﻪ وارد ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺷﺪﯾﻢ .در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺪّه ﮐﺜﲑی از ﻓﻘﺮای زﻧﺠﺎن ﺑﺎﺳﺘﻘﺒﺎل آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺑﲔ ﻣﯿﺎﻧﻪ و زﻧﺠﺎن  ۱۲۰ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﺳﻪ ﮐﯿﻠﻮﻣﱰی راه ﻣﯿﺎﻧﻪ /زﻧﺠﺎن از ﺗﻮﻧﻞ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻃﻮﯾﻠﯽ ﻋﺒﻮر

ﻧﻤﻮدﯾﻢ .ﺑﻌﺪ از رودﺧﺎﻧﻪای اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ از ﻻﻟﻪﻫﺎی ارﻏﻮاﻧﯽ ک ﭼﻮن دل ﭘﺮ ﺧﻮن ﻋﺎﺷﻘﺎن در ﻣﺴﲑ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺎ ﺻﻒ
ﮐﺸﯿﺪه و ﻋﻄﺮ اﻓﺸﺎﻧﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ  ۳۰ﮐﯿﻠﻮﻣﱰی ﺷﻬﺮ زﻧﺠﺎن رﺳﯿﺪﯾﻢ .اﻃﺮاف ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻇﺮ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ

ﮐﻪ اﻏﻠﺐ از درﺧﺘﻬﺎی زﯾﺒﺎ و ﺑﻠﻨﺪ و ﺳﻔﯿﺪار »ﺗﱪﯾﺰی« ﭘﻮﺷﺪه ﺷﺪه ﻣﻨﻈﺮهٔ ﺧﺎﺻّﯽ ﺑﻮﺟﻮد آورده ﺑﻮد.

ﺷﻮر و ﻧﺸﺎط ﺑﺪرﻗﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﻘﺮای اردﺑﯿﻞ و ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﲔ زﻧﺠﺎن و اﻇﻬﺎر ارادت ﭘﲑ ﺑﺰرﮔﻮارﺷﺎن و ﺧﲑ ﻣﻘﺪم ﺑﻪ

دﻟﺪاری ﮐﻪ ﻣﺪﺗﻬﺎ از زﯾﺎرﺗﺶ ﻣﺤﺮوم ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻓﻀﺎی ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ و دلاﻧﮕﯿﺰی ﺑﻮﺟﻮد آورده ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﮑﺎن
ﺗﻮﺻﯿﻒ آن ﻣﯿﺴﺮ ﻧﯿﺴﺖ.

ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۱۲وارد زﻧﺠﺎن ﺷﺪﯾﻢ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﻤﻨﺰل آﻗﺎی وﺟﺪی ﮐﻪ از ﻓﻘﺮای ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﺮدﻧﺪ.
ﭘﺲ از اﻗﺎﻣﮥ ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ و ﻋﺼﺮ؛ آﻗﺎﯾﺎن اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ اﺷﺮﻓﯽ و ﯾﮑﯽ از ﻓﺮزﻧﺪان آﻗﺎی وﺟﺪی ﺣﻀﻮر ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺣﻀﺮت
آﻗﺎ ﺑﺎﻓﺘﺨﺎر ﻓﻘﺮ ودروﯾﺸﯽ ﻧﺎﺋﻞ آﻣﺪﻧﺪ.

ﺑﻌﻨﻮان ﺗﯿﻤّﻦ و ﺗﱪّک ﭼﻨﺪ ﺑﯿﺖ از اﺷﻌﺎر زﯾﺒﺎﺋﯽ ﮐﻪ آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ارﺑﺎﺑﯽ در ﻣﻮرد وﻻﯾﺖ ﺣﻀﺮت اﻣﲑ ﷷ ﺳﺮوده
زﯾﻨﺖﺑﺨﺶ ﺻﻔﺤﺎت اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ:

ای ﺑﻨﺪهٔ ﺧﺪا و ﺷﻪ ﻻ ﻓﺘﯽ ﻋﻠﯽ

ﻓﺮّ ﻫﻤﺎی ﺗﻮ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﺎ ﺳﻮی ﻋﻠﯽ

ﭼﻮن ﺧﺎﻧﻪزاد ﺣﻀﺮت ﺣﻘّﯽ از آن ﺑﺤﻖ

ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪای را ،ﺗﻮﺋﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﻋﻠﯽ

ﻫﺮﮐﺲ ﺗﺮا ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪا را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ

ﺑﺮ ﮐﺸﺘﯽ وﻻی ،ﺗﻮﺋﯽ ﻧﺎﺧﺪا ﻋﻠﯽ

ﻇﺎﻫﺮ در اﻓﺘﺨﺎر ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدی رﺳﻮل

ﺑﺎﻃﻦ ﺧﻮد اوﺳﺘﺎد دﮔﺮ اﻧﺒﯿﺎ ﻋﻠﯽ

آﻏﺎز ﻫﺠﺮت ،ای ﮐﻪ ﺑﺨﻔﺘﯽ ﺑﺪون ﺑﯿﻢ

در ﺑﺴﱰ ﺣﺒﯿﺐ ﺧﺪا ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻋﻠﯽ

اﺑﻦ ﻋﻢ رﺳﻮل ﺧﺪاﺋﯽ و ﺻِﻬﺮ او

ﺳِﺤْﺮ ﺣﻼل

۲۰۸

ﻫﺴﺖ ﺗﺮا ﮔﻔﺘﻪﻫﺎ ﻋﻠﯽ

ﻣﺤﮑﻢ ﺑﻪ ذواﻟﻔﻘﺎر ﺗﻮ ارﮐﺎن دﯾﻦ ﺣﻖ

ای ﭘﻨﺠﮥ ﻗﻮی ﺗﻮ ﺧﯿﱪ ﮔﺸﺎ ﻋﻠﯽ

اﻧﮕﺸﱰی ﮐﻪ ﺑﻮد ﯾﮑﯽ ﮔﻨﺞ ﺧﺴﺮوی

در ﺳﺠﺪه دادﯾﺶ ﺑﻪ ﺳﺌﻮال ﮔﺪا ﻋﻠﯽ

ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺣﻖ ﺑﻪ ﮐﺘﻒ ﭘﯿﺎﻣﱪ ﻧﻬﺎد دﺳﺖ

ﺑﺮ ﺟﺎی دﺳﺖ ﺣﻖ ﺑﻨﻬﺎدی ﺗﻮ ﭘﺎ ﻋﻠﯽ

ﻫﺴﺘﯽ ﺗﻮ ﺟﺎﻧﺸﲔ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﺤﻖ

ﻣَﻦْ ﮐُﻨْﺖ در ﻏﺪﯾﺮ آﻣﺪ ﺑﺠﺎ ﻋﻠﯽ

در ﺣﻘﻪ ﺗﺴﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺣﻖ اﻧّﻤﺎ ﺑﺠﺎ

در ﺣﻖ ﺧﺎﻧﻮادهٔ ﺗﻮ ﻫﻞ اﺗﲐ ﻋﻠﯽ

ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ آﺳﺘﺎن ﺗﻮ روحاﻟﻘﺪس ﺑﭙﺎ

ﺑﺎﺷﺪ در آﺳﺘﲔ ﺗﻮ دﺳﺖ ﺧﺪا ﻋﻠﯽ

ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﻤﱪی ﮐﻪ ﺑﻮد ﺧﺎﺗﻢ رُﺳُﻞ

ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار

ﻋﻠﻢ ﻧﺒﯽ ﭼﻮ ﺷﻬﺮ و ﺗﻮ ﺑﺮ ﺷﻬﺮ ﻋﻠﻢ در

ﺳﻠﺴﻠﮥ

اوﻟﯿﺎء

ﻋﻠﯽ

ﺑﺮ ﻣﺆﻣﻨﲔ اﻣﲑ و ﺳﺮ اﺗﻘﯿﺎء ﻋﻠﯽ

 -۲۰۸ﻫﲊ ﻧﻤﺎﺋﯽ در ﻧﻈﻢ ﯾﺎ در ﻧﺜﺮ و ﮐﺎر ﻋﺠﯿﺐ و ﺣﲑتاﻧﮕﯿﺰﮐﻪ آﻟﻮده ﻧﲑﻧﮓ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

۲۲۱

ﺳﺮﻣﺸﻖ ﻋﺪل و داد ﺑﮕﺎه ﻗﻀﺎ ﻋﻠﯽ

ﻧﺎن ﺟُﻮَت ﻏﺬا و ﯾﮑﯽ ﺷﲑ در ﻏﺰا
ﺳﺎﻗﯽ ﻣﻮﺛﺮی و ﻗﺴﯿﻢ ﺑﻬﺸﺖ و ﻧﺎر

ﺑﺮ ﻣﺠﺮﻣﺎن ﺷﻔﯿﻊ ﺑﺮوز ﺟﺰا ﻋﻠﯽ

ﻓﺰت و ربّ ﮐﻌﺒﻪ ﺗﻮ ﻫﺮ ﮐﺠﺎ رﺳﯿﺪ

ﺑﺎ ﺑﺮق ﺗﯿﻎ ﺷﻮﻣﱰﯾﻦ اﺷﻘﯿﺎ ﻋﻠﯽ

ﺑﺮ دادهٔ ﺧﺪای ﭼﻮ ﺑﻮدی رﺿﺎ ﻋﻠﯽ

دﯾﺪی ﺟﻔﺎ زدﺷﻤﻦ و ﯾﺎران ﺑﯿﻮﻓﺎ

داﻧﻢ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺘﯽ زﺧﺪا ﻫﻢ ﺟﺪا ﻋﻠﯽ

ﮔﺮ ﺧﻮاﻧﻤﺖ ﺧﺪای ﻧﺨﻮاﻫﯽﮐﻪ ﺧﻮاﻧﻤﺖ

ﯾﺎﺑﺪ ﻧﺠﺎت از ﻫﻤﻪ رﻧﺞ و ﺑﻼ ﻋﻠﯽ

دﺳﺖ ﺗﻮﺳّﻞ آﻧﮑﻪ ﺑﺪاﻣﺎن ﺗﻮ زﻧﺪ
ﻣﺸﻔﻖ

ﻣﺮا

ﭼﻮ

آﯾﻨﻪ

آﻓﺘﺎب

ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺑﺎﻓﺘﻢ ﺑﻪ ﺛﻨﺎی ﺗﻮ ﯾﺎ ﻋﻠﯽ

داد

ای ﻣﻬﺮﺑﺎن اﻣﺎم ﻣﻦ ای ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻋﻠﯽ

ﮐﻮﺗﻪ ﻣﺴﺎز دﺳﺖ ﻣﻮﻓﻖ ز داﻣﻨﺖ

ﭘﺲ از ﺻﺮف ﺷﺎم در ﻣﻨﺰل آﻗﺎی وﺟﺪی ،ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺮای اﺳﱰاﺣﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ آزاد رﻓﺘﯿﻢ.

در ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در زﻧﺠﺎن ﺑﻮدﻧﺪ آﻗﺎﯾﺎن :ﻓﺮوغاﻟﺪّﯾﻦ ﻣﻘﺪّم ،ﺣﺎج ﺳﺘّﺎر ﻧﻮروزی ،ﺣﺎج ﺻﺎدق واﺣﺪی ،ﺳﯿﺪﺟﻮاد

ﯾﻌﻘﻮﺑﯽﻧﮋاد ،ﺳﺮﮐﺎر ﺳﺘﻮان ﻋﻠﯽ ﻏﻠّﻪﭼﲔ ،ﺳﺘّﺎر ﺗﻮاﻧﺎ ،وﺟﯿﻪاﻟﻠّﻪ رﺳﺘﮕﺎر ﻣﻬﲔﭘﻮر ،اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ اﺣﻤﺪی ،ﺧﻠﯿﻞ وﺟﺪی،

ﻋﺰّت ﻣﻨﺠّﻤﯽ ،ﻋﻠﯽاﮐﱪ ﺟﻨﺎب و ﻋﺪّه زﯾﺎدی از ﻣﻌﺘﻤﺪﯾﻦ ﺷﻬﺮ زﻧﺠﺎن ﺑﻪ زﯾﺎرت ﺣﻀﺮت آﻗﺎ آﻣﺪﻧﺪ.

ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻄﺮف ﻫﻤﺪان
»ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ  ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ «۱۳۴۹

آﻗﺎی ﺳﺮﮔﺮد ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،ﻫﻤﮥ ﻓﻘﺮای زﻧﺠﺎن ،ﻫﻤﺪان و اردﺑﯿﻞ ﺳﺤﺮﮔﺎﻫﺎن ازﮔﻮﺷﻪ وﮐﻨﺎر ﺷﻬﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮای ادای ﻧﻤﺎز
ﺻﺒﺢ ﻣﻬﯿّﺎ ﻧﻤﻮده و ﺑﻤﻨﺰل آﻗﺎی آزاد آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﭘﺲ از ادای ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ و ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ،ﺗﻔﺴﲑ ﻗﺴﻤﺖ دﯾﮕﺮی از ﺳﻮرهٔ ﺣﻀﺮت ﯾﻮﺳﻒ ﷷ را ﺑﺸﺮح زﯾﺮ

ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:

»ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﺣﻀﺮت ﯾﻮﺳﻒ ﷷ را ﺑﻪ ﭼﺎه اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ،آب ﭼﺎه ﺷﻮر ﺑﻮد ،وﱃ ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ آن ﺣﻀﺮت ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺪ
ﺷﲑﯾﻦ ﮔﺮدﯾﺪ .از ﺗﻪ ﭼﺎه اﻓﺮادی را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﻧﺪﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﻮار و ﻣﺎدرش ﺑﻮدﻧﺪ.

ﺷﺮوع ﮐﺮد ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮدن و ﻋﺮض ﮐﺮد :ﭘﺪر ﺟﺎن؛ ﻧﺒﻮدی! ﭼﻪ ﺻﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﻤﻦ زدﻧﺪ .ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﺗﺮا ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ﺧﯿﻠﯽ
ﻣﺤﺒّﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ؛ وﱃ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﺗﻮ از ﻧﻈﺮﺷﺎن دور ﺷﺪی ،ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ زﺟﺮ و ﺻﺪﻣﻪ زدن ﺑﻤﻦ ،ﺑﻪ دواﻧﺪن ،ﮐﺘﮏ
زدن ﺗﺎ ﻣﺮا در اﯾﻦ ﭼﺎه اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ.

ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﭘﺪر ﺟﺎن ﭼﻄﻮر ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ آﻣﺪی؟ در ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻨﯿﺪ! ﻣﻦ ﺟﱪﺋﯿﻞ اﻣﯿﻨﻢ و اﯾﻨﻬﺎ ﻣﻼﺋﮑﻪاﻧﺪ
ﺑﺼﻮرت ﭘﺪر ﺗﻮ ،ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺒﺎﺷﯽ ،ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮ در آراﻣﺶ ﺑﺎﺷﯽ.

ﯾﻮﺳﻒ ﷷ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﻮد .ﺟﱪﺋﯿﻞ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﻧﺎراﺣﺖ ﻧﺒﺎﺷﯽ اﯾﻦ دﻋﺎ را ﺑﺨﻮان؛ ﯾﺎ

ﺻﺮﯾﺦاﻟﻤﺴﺘﺼﺮﺧﲔ و ﯾﺎ ﻏﻮث اﻟﻤﺴﺘﻐﯿﺜﲔ ،و ﯾﺎ ﻣﻔّﺮح ﮐﺮب اﻟﻤﮑﺮوﺑﲔ ،ﻓﺪْ ﻧﺮَﱝ ﻣﮑﺎﻧﯽ و ﺗﻌﺮِفْ ﺣﺎﱃ و ﻻ ﯾَﺨﻔﲐ

ﻋﻠﯿﮏ ﺷﯿﯽٌ ﻣِﻦ اَﻣﺮی ﺑِﺮﺣﻤﺘﮏ ﯾﺎ اَﺣﻢ اﻟﺮّﺣﻤﲔ .ﯾﻌﻨﯽ »ای ﮐﺴﯿﮑﻪ ﻧﺎﻟﮥ دادﺧﻮاﻫﺎن را ﻣﯽﺷﻨﻮی ،ای ﮐﺴﯿﮑﻪ ﻏﻢ
و ﻏﺼّﻪ ،ﻏﺼّﻪداران راﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽﮐﻨﯽ .ﺗﻮ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ و ﻣﯿﺪاﻧﯽ در ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺘﻢ ،ﺣﺎل ﻣﺮا ﻣﯽ داﻧﯽ ،ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻣﻦ ﺑﺮ ﺗﻮ

ﭘﻨﻬﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﻦ ﺑﺮﺣﻤﺖ ﺗﻮ ﭘﻨﺎه آوردم ای ﺑﻬﱰﯾﻦ رﺣﻢ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن.

در اﺧﺒﺎر رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﯾﻮﺳﻒ ﺳﻪ روز اﯾﻦ دﻋﺎ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ.

ﺑﺎز ﺟﱪﺋﯿﻞ ﻓﺮﻣﻮد:

اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﺧﻼص ﺷﻮی اﯾﻦ دﻋﺎ را ﺑﺨﻮان ﮐﻪ ﻣﻌﻨﯽ آن ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪای اﯾﻦ اﺳﺖ :ای ﮐﺴﯿﮑﻪ ﻧﺠﻮﱝ را

ﻣﯽﺷﻨﻮی ،در ﻫﺮ ﺟﺎﺋﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺴﺘﯽ ،ﺗﻮ زﻧﺪهای ﮐﻪ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﻧﻤﯽﻣﲑی ،ﺗﻮ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ دور
۲۲۲

ﻧﻤﯽﺷﻮی،؛ اوﻻً ﻗﺴﻢ ﻣﯽدﻫﻢ ﺗﺮا ﺑﻤﺤﻤّﺪ و آل ﻣﺤّﻤﺪ )ص( ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ درود ﺑﻔﺮﺳﺘﯽ ،و ﺑﺮای ﻣﻦ ﻓَﺮَجْ و ﮔﺸﺎﯾﺸﯽ
ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻓﺮﻣﺎﺋﯽ و از ﺟﺎﺋﯽ روزی ﺑﺪﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﯽداﻧﻢ و »...ﺑﻌﻠّﺖ ﻣﻔﺼﻞ ﺑﻮدن اﯾﻦ دﻋﺎ را در ﻫﻤﲔ ﺟﺎﺧﺎﺗﻤﻪ

ﻣﯽدﻫﻢ«.

ﺳﺎﻋﺖ  ۶ﺻﺒﺢ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻫﻤﮥ ﻓﻘﺮا ﺑﺮای ﺑﺪرﻗﻪ ﺗﺎ ﺧﺎرج ﺷﻬﺮ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻄﺮف ﻫﻤﺪان ﺣﺮﮐﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ.

ﺣﺎج آﻗﺎی دﮐﱰ ﺳﻌﺎدﺗﯽ و آﻗﺎی ﺳﺮﮔﺮد ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﭘﺲ ازﮐﺴﺐ اﺟﺎزه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻄﺮف ﺑﯿﺪﺧﺖ و ﺗﻬﺮان

ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.

در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ارواﺣﻨﺎ ﻓﺪا ،ﺣﺎج آﻗﺎی راﺳﺘﲔ و ﺣﺎج آﻗﺎی ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺣﺎج آﻗﺎی روحاﻻﻣﲔ
ﺑﺮاﻧﻨﺪﮔﯽ ﮐﺮﺑﻼﺋﯽ ﺣﺴﲔ ده ﻣﺮده و آﻗﺎﯾﺎن ﺣﺎج ﻋﺒﺪاﻟﺮّﺣﻤﻦ ﺟﻮاﻫﺮﯾﺎن و ﻏﯿﺎﺛﺎن ﺑﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺣﺎج آﻗﺎی ﻣﺆﺗﻤﻨﯽ و
ﺣﺎج آﻗﺎی ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺤﯽ ،ﻓﺮّﺧﯽ و ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺑﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ آﻗﺎی ﻋﻤّﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻫﻤﺪان ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ.

ﭘﺲ از ﺣﺮﮐﺖ از زﻧﺠﺎن ،دﺷﺘﻬﺎی وﺳﯿﻊ ﺳﺮﺳﺒﺰ و ﺧﺮّم ،در اﻃﺮاف ﺟﺎده ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﺪ .اﻣﯿﺪ اﺳﺖ روزی ﮐﻪ اﯾﻦ
دﺷﺘﻬﺎ ﭘﻬﻨﺎور ﻣﺎﻧﻨﺪﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺑﺎد ﺟﻬﺎن از ﻫﺮ ﻧﻈﺮ آﺑﺎد و ﺳﺎﮐﻨﲔ اﯾﻦ دﻫﮑﺪهﻫﺎ ،از ﻫﺮ ﻟﺤﺎظ در رﻓﺎه وآﺳﺎﯾﺶ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ دﻫﮑﺪهﻫﺎ ﻣﺤﻘّﺮ و ﺑﺮای زراﻋﺖ از وﺳﺎﺋﻂ اوّﻟﯿﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ .در ﺳﺎﻋﺖ  ۷ﺻﺒﺢ ﺑﻪ

ﻗﺼﺒﮥ ﺧﺮّم دره رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﻏﺎت ﻣﺘﻌﺪد وﮐﺸﺘﺰارﻫﺎی ﺧﻮب و زﯾﺒﺎ داﺷﺖ .زارﻋﲔ زﺣﻤﺘﮑﺶ اﯾﻦ ﺣﺪود ﻫﻤﮕﯽ
ﺳﺮﮔﺮم ﻓﻌﺎﱃ و ﻓﺪاﮐﺎری در راه آﺑﺎداﻧﯽ ﻣﺰارع ﺧﻮد و ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﯿﺸﱰ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺴﺎﻓﺖ زﻧﺠﺎن ﺑﻪ ﺧﺮّم درّه

ﺣﺪود  ۸۶ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ از ﻃﯽ ﻫﻔﺖ ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺑﻬﺮ رﺳﯿﺪﯾﻢ .در اﯾﻦ ﺻﺤﺮا ﻧﯿﺰ در دو ﻃﺮف
ﺟﺎدّه درﺧﺘﻬﺎی ﺗﱪﯾﺰی و ﺑﯿﺪ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﺎﻏﻬﺎ و ﻣﺰارع ﮐﻨﺎر ﺟﻮﯾﻬﺎ ﺑﭽﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .ﺑﺎﻏﻬﺎی ﻣﻮ در ﻃﺮف ﺟﺎدّه

زﯾﺎد دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ .در ﺣﺪود  ۱۳۵ﮐﯿﻠﻮﻣﱰی زﻧﺠﺎن – ﺑﻪ ﺳﻪ راﻫﯽ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن رﺳﯿﺪﯾﻢ اﯾﻦ ﻣﺴﲑﺗﻤﺎﻣﺎً اﺳﻔﺎﻟﺘﻪ ﺑﻮد در

 ۲۰۴ﮐﯿﻠﻮﻣﱰی زﻧﺠﺎن در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﮔﺮدﻧﻪ اَوج در رﺳﺘﻮران ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﻨﺎم دﻟﮕﺸﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ از ﺻﺮف ﭼﺎی
ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .در اَوج ﻣﯿﺰ ﺑﻨﺰﯾﻦﮔﲑی ﮐﺮده و ﺳﺎﻋﺖ  ۳۰/۹ﺑﻪ ﺑﺨﺶ رزن رﺳﯿﺪﯾﻢ .رزن ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ در

ﺣﺪود  ۴۰۰۰ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ دارد .دارای ﺑﺨﺸﺪاری ،ژاﻧﺪارﻣﺮی ،ﺛﺒﺖاﺣﻮال ،ﭘﺴﺖ و ﺗﻠﮕﺮاف و ﺗﻠﻔﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
وﺳﻌﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد اﺳﺖ و در ﺣﺪود دوﯾﺴﺖ ﭘﺎرﭼﻪ آﺑﺎدی دارد.
ﻋﺪه زﯾﺎدی از ﻓﻘﺮای ﺗﻬﺮان و ﻫﻤﺪان ﺗﺎ ﺳﻪ راه ﺷﺎﻫﺮﺧﯽ ﺑﺎﺳﺘﻘﺒﺎل آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .آﻗﺎی ﺣﺎج ﮐﺮﯾﻤﯿﺎن از ﻣﺸﻬﺪ و

آﻗﺎﯾﺎن ﻣﲑزا ﺣﺒﯿﺐ و ﻧﻌﻤﺖاﻟﻠﻬﯽ و ﻋﺪّه دﯾﮕﺮ از ﺗﻬﺮان آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .آﻗﺎی رﻫﺮو رﺋﯿﺲ ﮐﺎرﯾﺮ ﻫﻤﺪان ﮐﻪ از ﻓﻘﺮای

ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺪان آﻣﺪﻧﺪ .آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﻮدی ﺗﺎ ده ﮐﯿﻠﻮﻣﱰی ﻫﻤﺪان ﺑﺎﺳﺘﻘﺒﺎل آﻣﺪه ﺑﻮد.
از آﻧﺠﺎ اﻟﻮﻧﺪﮐﻮه ﯾﺎ ﮐﻮه ﺑﺎﺑﺎﻃﺎﻫﺮ ﺑﺎ ﻗﻠﻞ ﭘﺮ از ﺑﺮف دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ.

در ﻗﺴﻤﺖ ﻏﺮﺑﯽ اﻟﻮﻧﺪﮐﻮه ﻗﻄﺐ ﻧﻬﻢ ﺟﻨﺎب ﺷﯿﺦ اﺑﻮاﻟﱪﮐﺎت ﻣﺪﻓﻮن اﺳﺖ و از ﻫﻤﲔ ﻟﺤﺎظ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﻮﻧﺪﮐﻮه ﺑﻪ
ﮐﻮﻫﻬﺎی دﯾﮕﺮ ﻓﺨﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺷﻤﺲ ﺗﱪﯾﺰی ﻫﻢ در ﯾﮑﯽ از اﺷﻌﺎرش ﺑﻪ اﻟﻮﻧﺪﮐﻮه ﻗﺴﻢ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺷﺮح ﺣﺎل ﻗﻄﺐ ﻧﻬﻢ ﺟﻨﺎب ﺷﯿﺦ اﺑﻮاﻟﱪﮐﺎت ره
ﮐﺎﺷﻒ اﻵﯾﺎت و ﺻﺎﺣﺐ اﻟﮑﺮاﻣﺎت و ﺧﻮارق اﻟﻌﺎدات ﺷﯿﺦ اﺑﻮاﻟﱪاﮐﺎت ﻗﻄﺐ ﻧﻬﻢ
ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑﻠﻨﺪ و در اﯾﻘﺎن درﺟﻪﯾﯽ ارﺟﻤﻨﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

۲۰۹

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .وی در ﻋﺮﻓﺎن

 -۲۰۹اﻗﺘﺒﺎس از ﮐﺘﺎب ﻣﺴﺘﻄﺎب رﻫﱪان ﻃﺮﯾﻘﺖ و ﻋﺮﻓﺎن ﻧﮕﺎرش ﺣﺎج ﻣﲑزا ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﮔﻨﺎﺑﺎدی »ره« ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﻠﻄﺎناﻟﻌﺎرﻓﲔ
ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﻼّ ﺳﻠﻄﺎﻧﻤﺤﻤّﺪ ﺳﻠﻄﺎﻧﻌﻠﯿﺸﺎه ﻃﺎب ﺛﺮاه

۲۲۳

وی ﺟﺎﻧﺸﲔ و ﺧﻠﯿﻔﺔ اﻟﺨﻠﻔﺎء ﺷﯿﺦ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺑﻐﺪادی اﺳﺖ .وی ﻣﺪﺗﻬﺎ ﻣﺘﻌﻬّﺪ ارﺷﺎد ﻋﺒﺎد و دﺳﺘﮕﲑی ﻃﺎﻟﺒﺎن راه

ﻞ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺷﯿﺦ
ﺳَﺪاد ۲۱۰ﺑﻮد؛ و از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮﯾﺪان و ﺗﺮﺑﯿﺖﺷﺪﮔﺎن آن ﺟﻨﺎب و اﮐﻤﻞ آﻧﻬﺎ ﺷﯿﺦ اﻧﺪﻟﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻇ ّ

ﺑﮑﻤﺎل رﺳﯿﺪه و ﺟﺎﻧﺸﲔ و ﺧﻠﯿﻔﻪ آن ﺟﻨﺎب و از ﻃﺮف ﺷﯿﺦ ﻣﺄﻣﻮر ﻫﺪاﯾﺖ ﻋﺒﺎد ﺷﺪ.
از ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎت اوﺳﺖ:

ﺧﻠﻖ ﻧﯿﮑﻮ ﻓﺎﺿﻠﱰ از ﻫﺮ ﻣﺰﯾّﺘﯽ و ﺟﻮﻫﺮ ﻣﺮدان ﺑﺨﻠﻖ ﻧﯿﮑﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻓﺮﻣﻮد؛ ﻣﻌﯿﺎر ﺗﺼﻮّف ﺧﻠﻖ اﺳﺖ ،و
ﻫﺮﮐﻪ ﺧﻠﻖ ﻧﯿﮑﻮﺗﺮ او ﺻﻮﻓﯽﺗﺮ.

ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﻫﻤﺪان ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﻤﻨﺰل آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﻮدی ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﺮدﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺳﺎﻋﺖ  ۴۵/۱ﺑﻌﺪ از

ﻇﻬﺮ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد .ﻓﻘﺮاﺋﯽ ﮐﻪ از ﺗﻬﺮان ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از:

ﺟﻨﺎب ﺣﺎج ﻋﻠﯽ آﻗﺎ ﺗﺎﺑﻨﺪه و آﻗﺎﯾﺎن ﺣﺎج ﺳﯿّﺪ ﻋﻠﯽاﮐﱪ روحاﻻﻣﲔ ،ﺣﺎج ﻣﲑزا ﺣﺒﯿﺐ ﺣﺒﯿﺒﯽ ،ﻋﺒّﺎس ﻧﻌﻤﺖاﻟﻠّﻬﯽ،

ﺣﺎج ﺟﻤﺎﱃ ،ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﭘﮋﻣﺎن ،ﻋﻠﯽ ﺳﻌﺎدتﻧﯿﺎ ،ﺣﺴﲔ ﺷﺎﻫﺮﺧﯽ و ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺟﻤﺎﱃ و ﻋﺪّه دﯾﮕﺮ.

و ﻓﻘﺮاﺋﯽ ﮐﻪ از ﻫﻤﺪان ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از :آﻗﺎﯾﺎن ﺣﺎج ﮐﺮﯾﻤﺨﺎن ﮐﺮﯾﻤﯽ ،ﺣﺎج ﻋﻠﯿﺨﺎن ﭘﲑان،

ﺳﺮﮔﺮد ﻣﻌﺘﻤﺪی ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻣﻌﺘﻤﺪی ،ﺳﯿﺪرﺿﺎ ﺟﻨّﺘﯿﺎن ،ﺑﺮاﺗﻌﻠﯽ راﺑﻄﯽ ،ﻣﺤﺴﻦ راﺑﻄﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن،
ﻧﺒﯽّاﻟﻠﱣﻪ ﻗﺪرﺗﯽ ،ﺑﯿﺎت ،ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﻮدی ،ﺳﯿﺪ ﺟﻼل ﻧﺎﺋﯿﻨﯿﺎن ،اﺳﺘﺎد اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺧﻮش ﻧﯿّﺖ ،ﻣﺸﻬﺪی رﺟﺐ ﺟﻬﺎن
ﯾﮑﺘﺎ ،ﻋﻠﯽ رﻫﺮو و ﻋﺪّه دﯾﮕﺮ.

ﻫﻤﭽﻨﲔ آﻗﺎﯾﺎن ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻋﻈﯿﻤﯽ از اراک و آﻗﺎی ﺣﺎج ﺑﺼﲑی از ﺷﯿﺸﺪه ﺷﲑاز ﺑﻪ ﻫﻤﺪان آﻣﺪﻧﺪ.

ﻫﻤﮕﯽ ﻓﻘﺮا در ﻣﻨﺰل ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﻮدی ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﻧﺎﻫﺎر ﻣﯿﻞ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪدر ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۴ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ آﻗﺎﯾﺎن
اﺣﻤﺪ اﺻﻐﺮی و ﺣﺴﲔ ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺑﺎﻓﺘﺨﺎر ﺗﺸﺮّف ﺑﻪ ﻓﻘﺮ ﻧﺎﺋﻞ آﻣﺪﻧﺪ.

ﮐﺎدﻣﯽ را ﺑﱰ از ﻋﻠّﺖ ﻧﺎداﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ

داروی ﺗﺮﺑﯿﺖ از ﭘﲑ ﻃﺮﯾﻘﺖ ﺑﺴﺘﺎن

ﭘﻨﺠﮥ دﯾﻮ ﺑﺒﺎزوی رﯾﺎﺿﺖ ﺑﺸﮑﻦ

ﮐﺎﯾﻦ ﺑﺴﺮ ﭘﻨﺠﻪﮔﯽ ﻗﻮّت ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ

آﺧﺮی ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻤ ّﻨﺎی ﺳﺮ و ﺳﺎﻣﺎن را

ﺳﺮوﺳﺎﻣﺎن ﺑﻪ ازاﯾﻦ ﺑﯿﺴﺮوﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ
ﺳﻌﺪی رﺣﻤﺔ اﻟﻠﱣﻪ

ﺑﻌﺪاً آﻗﺎﯾﺎن ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ،ﻋﺒﺪی ،ﻏﻔّﺎری ،ﻧﻮرﺑﺨﺶ ،ﺑﯿﻨﺶ ،ﺳﯿّﺪی ،ﻧﺎﯾﺐ ﺟﻌﻔﺮﻋﻠﯽ از اراک و آﻗﺎﯾﺎن ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ
رﻓﯿﻌﯽ ،ﺣﺠّﺖ ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﱣﻪ ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺳﯿﻒ از ﻧﻬﺎﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﲔ آﻗﺎﯾﺎن ﺻﺎدﻗﯽ ،ﺑﯿﮕﻠﺮی ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺷﺮﻓﯿﺎﺑﯽ
ﺑﻪ ﻫﻤﺪان آﻣﺪﻧﺪ.

دروﯾﺸﯽ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﮕﺮی

ای ﻧﻔﺲ ﮔﺮ ﺑﺪﯾﺪهٔ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻨﮕﺮی

دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ دارد ازو ﻣﻬﺮ ﻣﺎدری

آﺑﺴﺘﻨﯽ ﮐﻪ اﯾﻨﻬﻤﻪ ﻓﺮزﻧﺪ را ﺑﮑﺸﺖ

ﺑﺸﻨﺎس ﻗﺪر ﺧﻮﯾﺶ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﺮد اﺣﻤﺮی

ﮔﺮ ﮐﯿﻤﯿﺎی دوﻟﺖ ﺟﺎوﯾﺪان آرزوﺳﺖ

ﭼﻮن ﮐﱪ ﮐﺮدی از ﻫﻤﻪ دوﻧﺎن ﻓﺮوﺗﺮی

دﻋﻮی ﻣﮑﻦ ﮐﻪ ﺑﺮﺗﺮم از دﯾﮕﺮان ﺑﻌﻠﻢ

ﺑﺎ ﻋﻠﻢ اﮔﺮ ﻋﻤﻞ ﻧﮑﻨﯽ ﺷﺎخ ﺑﯽﺑﺮی

ﺷﺎخ درﺧﺖ ﻋﻠﻢ ﻧﺪاﻧﻢ ﺑﺠﺰ ﻋﻤﻞ

در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۱۵-۵ﺑﺮای زﯾﺎرت ﻣﺰار ﺑﺎﺑﺎﻃﺎﻫﺮ و ﺳﭙﺲ ﺑﻤﺰار ﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﺮدﻧﺪ.

 -۲۱۰راه راﺳﺘﯽ و درﺳﺘﯽ در ﮐﺮدار و ﮔﻔﺘﺎر
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ﺳﻌﺪی رﺣﻤﺔ اﻟﻠﱣﻪ

ﺷﺮح ﺣﺎل ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﺎﺑﺎﻃﺎﻫﺮ »ره«
ﯾﮑﯽ از ﺑﺎرﻗﻪﻫﺎی ﻋﺸﻖ اﻟﻬﯽ ،ﻋﺎرف و ﺷﺎﻋﺮ ﻧﺎﻣﯽ ﺟﻨﺎب ﺑﺎﺑﺎﻃﺎﻫﺮ ﻫﻤﺪاﻧﯽ اﺳﺖ ﻧﻮای ﭘﺮﺳﻮز وﮔﺪازش از دل

ﭘﺎک ،ﭘﺮ از ﻋﺸﻖ و ﻣﺤﺒﺖ ﺣﻖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﯽاﺧﺘﯿﺎر ﭼﻮن آﺗﺶ ﻓﺸﺎن ﺷﺮارهاش در دﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﲑ ﻣﯽﮐﻨﺪ .آری اﻫﻞ
ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﻣﺮدم روﺷﻦ ﺿﻤﲑ ﺑﻤﺤﺾ آﻧﮑﻪ ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ:

ﮐﻪ ﺣﻤﺪ و ﻗﻞ ﻫﻮ اﻟﻠﱣﻪ ﮐﺎرﺷﺎن ﺑﯽ

ﺧﻮﺷﺎ آﻧﺎن ﮐﻪ اﻟﻠﱣﻪ ﯾﺎرﺷﺎن ﺑﯽ

ﺧﻮﺷﺎ آﻧﺎﻧﮑﻪ داﺋﻢ در ﻧﻤﺎزﻧﺪ

ﺟﺎودان

ﺑﻬﺸﺖ

ﻣﺮغ روﺣﺸﺎن ﺑﺎ ﻗﻔﺲ ﺗﻦ ﺑﻌﺎﻟﻢ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﺮواز ﻣﯽﮐﻨﺪ .و ﭼﻮن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ

ﺑﺎزارﺷﺎن

درﯾﺎ

ﺗﻪ

ﺑﯽ

وﯾﻨﻢ

ﺑﺼﺤﺮا ﺑﻨﮕﺮم ﺻﺤﺮا ﺗﻪ وﯾﻨﻢ

ﺑﺪرﯾﺎ

ﺑﻬﺮ ﺟﺎ ﺑﻨﮕﺮم ﮐﻮه و در دﺷﺖ

ﻧﺸﺎن از ﻗﺎﻣﺖ رﻋﻨﺎ ﺗﻪ وﯾﻨﻢ

ق
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﺠّﻠﯽ ﺣﻖ را در ﻫﺮ آﺋﯿﻨﻪای ﺷﺮح ﻣﯽدﻫﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در آﯾﮥ ﻣﺒﺎرﮐﮥ  ۱۱۵ﺳﻮرهٔ ﺑﻘﺮه ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ » :وَﻟِﻠّﻪِ اﻟْﻤَﺸْﺮِ ُ
وَاﻟْﻤَﻐْﺮِبُ ﻓَﺎَٔﻳْﻨَﻤَﺎ ﺗُﻮَﻟﱡﻮاْ ﻓَﺜَﻢﱠ وَﺟْﻪُ اﻟﻠّﻪِ إِنﱠ اﻟﻠّﻪَ وَاﺳِﻊٌ ﻋَﻠِﻴﻢٌ«.

در ﺗﺬﮐﺮهﻫﺎ ﺷﺮح ﻣﻔﺼّﻞ از اﯾﻦ ﻋﺎرف ﻧﻤﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ وﱃ او را در ﻋﺼﺮ دﯾﺎﻟﻤﻪ در ﺳﺎل  ۴۱۰ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی
ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ و او را ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﯿﮏ ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ.
ﻣﻘﺎم ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﺮاﺗﺐ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﺑﺎﺑﺎﻃﺎﻫﺮ ﮐﻪ از ﮐﻠﻤﺎت ﻗﺼﺎرش در زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ و رﺑﺎﻋﯿّﺎت وی ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺬّاب و

روحاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ؛ ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻣﻘﺎم ﻋﻠﻮم ﻧﻈﺮی و ﺷﻬﻮدی ﻇﺎﻫﺮ و ﻣﺮاﺗﺐ ﺣﮑﻤﺖ و ﻣﻌﺮﻓﺖ وی را ﻣﯽﺗﻮان ازﮐﻠﻤﺎت

ﺑﻨﺎم »اﯾﻀﺎح« درﯾﺎﻓﺖ .ﺷﺮح ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻪ رﻣﻮز و اﺳﺮار ﻋﺮﻓﺎن را ﺷﺮح داده از ﻃﺮف
ﺳﻠﻄﺎناﻟﻌﺎرﻓﲔ ﺣﻀﺮت آﻗﺎی ﺣﺎج ﻣﻼّ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﻄﺎﻧﻌﻠﯿﺸﺎه ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﻨﺎم »ﺗﻮﺿﯿﺢ« در دﺳﱰس

ﻫﻤﮕﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻋﺎرف ﺑﺰرﮔﻮار در اواﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺬﺑﻪ ﺑﺮ او ﻏﺎﻟﺐ و ﺑﮑﻠّﯽ دﺳﺖ از ﺗﻌﯿّﻨﺎت ﻓﺎﻧﯿﻪ دﻧﯿﻮّه
دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪه و در ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺠﺮﯾﺪ و ﺗﻔﺮﯾﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ او را ﻋﺮﯾﺎن ﻧﺎﻣﯿﺪهاﻧﺪ .ﺣﮑﺎﯾﺎﺗﯽ ازﮐﺮاﻣﺎت او
ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻋﻈﻤﺖ ﻗﺪر و ﺟﻼﻟﺖ ﻣﻘﺎم او دارد .ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﯾﮑﯽ از ﮐﻠﻤﺎت ﻗﺼﺎر ﺑﺎﺑﺎﻃﺎﻫﺮ
ﺷﺮح داده ﻣﯽﺷﻮد

»آﺧﺮاﻟﻤﻌﺮﻓﺔ وﮐﻤﺎﻟﻬﺎ اﻟﺘﺴﻠﯿﻢ ﻻﻣﺮاﻟﻠﱣﻪ« ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻠﻢ وﮐﻤﺎل ﻣﻌﺮﻓﺖ؛ وﺻﻮل ﻣﻘﺎم ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺣﻖ اﺳﺖ.

ﺷﺮح ﺣﺎل ﻋﺎرف ﺑﺰرﮔﻮار ﺟﻨﺎب ﺑﺎﺑﺎﻃﺎﻫﺮ ﻫﻤﺪاﻧﯽ
در ﺳﺎﻋﺖ ﭘﻨﺞ و رﺑﻊ از ﻣﺰار ﺑﺎﺑﺎﻃﺎﻫﺮ ﻋﺮﯾﺎن رﺣﻤﺔ اﻟﻠﱣﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ ﺑﻌﻤﻞ آوردﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از زﯾﺎرت و ﻧﻤﺎز ﺗﺤﯿّﺖ
ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:

»اﮔﺮ ﻣﺆﻣﻨﲔ دور ﻫﻢ ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ و ﻣﺘﻔﻘﺎً ﺑﯿﺎد ﺧﺪا ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﮔﺮ ﯾﮏ دﻋﺎ ﻗﺒﻮل ﺑﺸﻮد ﻫﻤﻪ دﻋﺎﻫﺎ ﻗﺒﻮل ﻣﯽﺷﻮد ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ
ﻗﺪر ﺟﻠﺴﺎت را داﻧﺴﺖ«.
ﺑﻌﺪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :در ﻫﻤﺪان ﻣﯿﻞ دارﯾﻢ ﺑﺎﺑﺎﻃﺎﻫﺮ ﺑﯿﺸﱰ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد «.اوﻟﲔ ﺷﻌﺮ ﺑﺎﺑﺎﻃﺎﻫﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد:

ﺳﺨﻦ ﺑﺎ ﺗﻪ ﮐُﺮﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻪ ﻧﺸﯿﻨﻨﺪ

ﺧﻮﺷﺎ آﻧﺎن ﮐﻪ ﻫﺮ ﺷﺎﻣﺎن ﺗﻪ وﯾﻨﻨﺪ

ﺑﺸﻢ آﻧﺎن ﺑﻮﯾﻨﻢ ﮐﻪ ﺗﻪ وﯾﻨﻨﺪ

ﻣﻮ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻢ ﻧﺒﯽ ﮐﺎﯾﻢ ﺗﻪ وﯾﻨﻢ

در اﯾﻨﺠﺎ ﺷﺮح ﺣﺎل ﺟﻨﺎب ﺑﺎﺑﺎﻃﺎﻫﺮ ﮐﻪ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮐﺘﺎب ﺗﻮﺿﯿﺢ؛ ﺑﻘﻠﻢ ﺷﯿﺦ ﺑﺰرﮔﻮار ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﻫﺒﺔ اﻟﻠﱣﻪ
ﺟﺬﺑﯽ »ﺛﺎﺑﺘﻌﻠﯽ« ﺗﺪوﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻄﻮر اﺧﺘﺼﺎر زﯾﻨﺖﺑﺨﺶ ﺻﻔﺤﺎت اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ:

ﺳﺎﻟﮏ ﻋﺎﻟﻢ ﺗﺠﺮﯾﺪ و ﻏﺮﯾﻖ ﺑﺤﺮ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﺷﯿﺦ ﺑﺰرﮔﻮار ﺣﻀﺮت ﺑﺎﺑﺎﻃﺎﻫﺮ ﻋﺮﯾﺎن ﻣﺠﺬوب آﮔﺎه و ﻣﺤﺒﻮب ﮔﺪا و ﺷﺎه
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و از درﺧﺸﻨﺪهﺗﺮﯾﻦ ﺳﺘﺎرﮔﺎن آﺳﻤﺎن ﻋﺮﻓﺎن وﮔﺮاﻧﺒﻬﺎﺗﺮﯾﻦ د ّر درﯾﺎی ﺷﻬﻮد و وﺟﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ دوﺑﯿﺘﯽﻫﺎی اوﮐﻪ از ﯾﮏ
ﻗﻠﺐ آﺗﺸﲔ ﺗﺮاوش ﻧﻤﻮده ﻫﻤﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎن و دﻟﺒﺎﺧﺘﮕﺎن را ﻣﺤﻮ ﺧﻮد وﮔﺮﻓﺘﺎران ﺑﺰم و رزم را ﻣﺠﺬوب ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻫﺮ

ﺷﻨﻮﻧﺪه را ﻣﻬﯿّﺞ ﺷﻮق و ﻣﺤﺮّک ذوق اﺳﺖ

ﺑﺪاﯾﺖ ﺣﺎل و ﻧﺴﺒﺖ اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﻮار ﺑﺮ ﻣﺤﻘﻘﲔ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﮑﺘﻮم و اﻃﻼﻋﯽ در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آن ﺷﯿﺦ ﺟﻠﯿﻞ ﺳﻠﻮک و

ﺳﲑ اﻟﻠﱣﻪ را ﺑﺮﻫﺎﻧﻤﺎﺋﯽ ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻫﺎدﯾﺎن راه و راﻫﻨﻤﺎﯾﺎن آﮔﺎه ﭘﯿﻤﻮده و از اﻧﻮار ﺑﺎﻃﻨﯿّﻪ ﭼﻪ ﻣﺼﺒﺎح اﻟﻬﯽ ﻣﺴﺘﻨﲑ

ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .وﱃ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﻠّﻢ در اﺑﺘﺪای اﻣﺮ ﺳﺎﻟﮑﯽ آ ﮔﺎه ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺷﻬﻮد و وﺟﺪان ﻣﺮاﺗﺐ ﺳﻠﻮک را ﺳﲑ ﻧﻤﻮده و
ﭼﻮن ﺳﻠﻮک راه ﺣﻖ ﺑﺪون ﻫﺎدی و راﻫﻨﻤﺎ ﻏﲑ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از آﻧﺮو آن ﺷﯿﺦ ﺟﻠﯿﻞ ﻗﻄﻌﺎً ﭘﲑو ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن ﻃﺮﯾﻖ

ﺑﻮده اﻣﺎ رﻫﻨﻤﺎ و ﻣﺮاد او ﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﺠﻬﻮل اﺳﺖ.
در ﯾﮑﯽ از اﺑﯿﺎت او ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ:

ﻣﺎ ﺑﻘﯽ در دوﻟﺖ او ﻣﯽزﯾﻨﺪ

ﺻﺪ ﻫﺰاران زان ﻣﯿﺎن ﯾﮏ ﺻﻮﻓﯿﻨﺪ

ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻀﺮت ﺑﺎﺑﺎﻃﺎﻫﺮ اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ راﻫﺮو ،ﺳﺎﻟﮏ اﱃ اﻟﻠّﻪ ﯾﮑﻨﻔﺮ ﺑﻤﻘﺼﻮد ﺣﻘﯿﻘﯽ و وﺻﻮل
ﺑﺠﻤﺎل ﻻرﯾﺒﯽ ﻧﺎﺋﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻨﻈﻮر از ﻫﺰار ﻫﻢ ﻋﺪد ﮐﺜﲑ ﻣﻘﺼﻮد اﺳﺖ.

ﺑﻬﺮ ﺣﺎل ﻣﺰار ﭘﺮ از اﻧﻮار ﺑﺎﺑﺎﻃﺎﻫﺮ در ﺳﻤﺖ ﻏﺮﺑﯽ ﻫﻤﺪان ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻘﻌﮥ اﻣﺎﻣﺰاده ﺣﺎرث ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﭙّﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪی
واﻗﻊ ﺷﺪه ﮐﻪ زﯾﺎرﺗﮕﺎه ﺧﺎصّ و ﻋﺎم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و در ﺳﻨﻮات اﺧﲑ ﺑﺴﺒﮑﯽ آﺑﺮوﻣﻨﺪ و ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ ﻣﻘﺎم ارﺟﻤﻨﺪ آن ﻋﺎرف
رﺑّﺎﻧﯽ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﺪه؛ اﻃﺮاف آﻧﺮا ﺑﺎ درﺧﺘﻬﺎی ﺧﺮّم و زﯾﺒﺎ آراﺳﺘﻪاﻧﺪ و در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﮔﻠﻬﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﻣﻨﻈﺮهای

ﺑﺪﯾﻊ و دﻟﭙﺴﻨﺪ دارد.

در ﺗﺬﮐﺮهٔ رﯾﺎضاﻟﻌﺎرﻓﲔ در ﻣﻮرد ﺑﺎﺑﺎﻃﺎﻫﺮ ﻋﺮﯾﺎن ﭼﻨﲔ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﻃﺎﻫﺮ ﻫﻤﺪاﻧﯽ ﻧﻮّراﻟﻠّﻪ روﺣﻪ ،ﻣﺠﺬوﺑﯽ اﺳﺖ
ﮐﺎﻣﻞ و ﻣﺠﻨﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﻋﺎﻗﻞ ،ﻋﺎﺷﻘﯽ اﺳﺖ ﻣﺠﺮّد و ﻋﺎرﻓﯽ اﺳﺖ ﻣﻮّﺣﺪ.

اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت و اﯾّﺎم در ﺑﯿﻐﻮﻟﻪ و ﻏﺎرش ﻣﻘﺎم ،ﮔﻮﯾﻨﺪ ﭼﻨﺎن آﺗﺸﯽ در آن دل دﯾﻮاﻧﮥ ﻓﺮزاﻧﻪ ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﻪ و ﺑﻨﯿﺎد ﺻﱪ و
ﻃﺎﻗﺖ او را ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﺑﺮودت ﻫﻮای آن ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن در ﮐﻮه اﻟﻮﻧﺪ ،در ﻣﯿﺎن ﺑﺮف،
ﻋﻮر ﻧﺸﺴﺘﻪ و ازﮔﺮﻣﯽ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻘﺪر ﺑﯿﺴﺖ ذرع اﻃﺮاف وی ﮔﺪاﺧﺘﻪ و آب ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ.
زدل ﻧﻘﺶ ﺟﻤﺎﻟﺖ در ﻧﺸﻮ ﯾﺎر
ﻣُﺠِﻪ ﮐﺮدم

ﺑﮕﺮد

دﯾﺪه

ﺧﯿﺎل ﺧﻂّ و ﺧﺎﻟﺖ در ﻧﺸﻮ ﯾﺎر
ﮐﻪ

ﭘﺮﭼﲔ

دﱃ دارم ،دﱃ دﯾﻮاﻧﻪ و دﻧﮓ

ﺧﻮﻧﺎﺑﮥ

زدﺳﺘﻢ

ﺷﯿﺸﻪ

وﮔﺮﻧﻪ

ﻧﺎﺋﯽ

ﺧﯿﺎﻟﺖ

در

ﻧﺎﻣﻮس

ﻧﺸﻮ
ﺑﺮ

ﯾﺎر
ﺳﻨﮓ

ﺑﻤﻮ واﺟﯽ ﭼﺮا ﺑﯽﻧﺎم و ﻧﻨﮕﯽ

ﮐﺴﯽﮐﺶ ﻋﺎﺷﻘﻪ ،ﭼﺶ ﻧﺎم و ﭼﺶ ﻧﻨﮓ

ﻫﺮ آن دردی ﮐﻪ دﯾﺮی ،ﺑﺮ دﻟﻢ ﻧﻪ

ﺑﺴﺎﺟﻢ

اﮔﺮ

آﺋﯽ

ﺑﺠﺎﻧﺖ

واﻧﻮاﺟﻢ

ﺑﻤﲑم

ﯾﺎ

ﺑﻬﺠﺮاﻧﺖ

ﺑﺴﻮﺟﻢ

ﺑﺎ

ﮔﺪاﺟﻢ

ﺷﺮح ﺣﺎل ﻣﺨﺘﺼﺮی از ﺣﮑﯿﻢ ﺑﺰرﮔﻮار و ﻃﺒﯿﺐ ﻋﺎﻟﯿﻤﻘﺪار ﺷﯿﻌﻪ ﺷﯿﺦ اﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ
ﺷﯿﺦ اﺑﻮﻋﻠﯽ۲۱۱ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ از اﮐﺎﺑﺮ ﺣﮑﻤﺎء اﺳﻼم و اﻋﺎﻇﻢ ﻓﻼﺳﻔﮥ اﯾّﺎم ﺑﻮده در ﻧﺰد اﮐﺜﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ و ﻣﺆﻒﻟا
ﺟﻤﺎل ﺣﺎﻟﺶ ﺳﺘﻮده اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ از ﻋﺎرف ﻧﺎﻣﯽ ﺷﯿﺦ اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ اﺑﻮاﻟﺨﲑ ﺑﻌﺪ از ﻣﻼﻗﺎت از ﺣﺎل اﺑﻮﻋﻠﯽ

ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ؛ ﺷﯿﺦ ﻓﺮﻣﻮد آﻧﭽﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ او ﻣﯿﺪاﻧﺪ ،و از اﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﺌﻮال ﮐﺮدﻧﺪﮐﻪ ﺷﯿﺦ اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ را ﭼﻮن ﯾﺎﻓﺘﯽ ﺟﻮاب
ﻓﺮﻣﻮد :آﻧﭽﻪ ﻣﯽداﻧﻢ او ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ در ﺗﻮارﯾﺦ ﻣﺴﻄﻮر اﺳﺖ واﻟﺪ اﺑﻮﻋﻠﯽ ﻣﺮدی داﻧﺸﻤﻨﺪ و ازاﻋﯿﺎن ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻮد .در
 -۲۱۱اﻗﺘﺒﺎس ازﮐﺘﺎب رﯾﺎضاﻟﺴﯿّﺎﺣﻪ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻗﻄﺐ ﺳﯽ و ﯾﮑﻢ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺣﺎج زﯾﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ ﺷﲑواﻧﯽ »ﻣﺴﺘﻌﻠﯿﺸﺎه«

۲۲٦

زﻣﺎن اﻣﲑ ﻧﻮحﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻪ ﺑﺨﺎرا آﻣﺪ ،ﻣﻼزﻣﺖ اﻣﲑ را اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻤﻮد .ﯾﮑﯽ از وزراء ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻠﯽ او را ﺑﻪ ﻗﺮﯾﻪای
ارﺳﺎل ﻓﺮﻣﻮد ،در آﻧﺠﺎ زﻧﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺳﺘﺎره ﻧﺎم .در ﺳﻨﻪ  ۳۷۳اﺑﻮﻋﻠﯽ ﭼﻮن ﻣﺎه ﺷﺐ ﭼﻬﺎرده از آن ﺳﺘﺎره ﻣﺘﻮﻟﺪ

ﺷﺪ .در ده ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺣﻔﻆ ﻗﺮآن و ﺿﺒﻂ ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯿّﻪ و ﻓﻨﻮن ادﺑﯿّﻪ او را ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺸﺖ و در ﻫﯿﺠﺪه ﺳﺎﻟﮕﯽ

ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪه ﺻﯿﺖ ﻓﻀﯿﻠﺘﺶ از ﺷﺮق و ﻏﺮب در ﮔﺬﺷﺖ .در آن اوان اﻣﲑ ﻧﻮح را ﻣﺮﺿﯽ ﺻﻌﺐ روی

ﻧﻤﻮده اﻃﺒّﺎء از ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ آن ﻋﺎﺟﺰ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺪﺑﲑ آن اﻓﻼﻃﻮن زﻣﺎن ﺻﺤّﺖ ﯾﺎﻓﺖ .ﭼﻮن واﻟﺪ ﺷﯿﺦ وﻓﺎت ﮐﺮد و

ﺑﯽﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﺑﺪوﻟﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ روی آورد .ﻻﺟﺮم ﺷﯿﺦ ﺑﻪ ﺧﻮارزم ﺷﺘﺎﻓﺖ .ﺧﻮارزﻣﺸﺎه ﻋﻠﯽﺑﻦ ﻣﺄﻣﻮن ،ﺷﯿﺦ اﺑﻮﻋﻠﯽ را
ﻏﺎﯾﺖ ﻋﺰّت و اﺣﱰام داﺷﺘﯽ و از دﻗﺎﯾﻖ ﺗﻌﻈﯿﻢ و ﺗﻮﻗﲑ ﻣﻬﻤﻞ ﻧﮕﺬاﺷﺘﯽ .ﭼﻮن ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﻏﺰﻧﻮی را ارﺑﺎب

ﺳﻌﺎﯾﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﺑﻮﻋﻠﯽ ﺑﺪ ﻣﺬﻫﺐ اﺳﺖ و ﻓﻼﺳﻔﮥ ﻗﺪﻣﺎ را ﻫﻢ ﻣﺸﺮب وﺳﻠﻄﺎن ﭼﻮن در دﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﺴﯿﺎر

ﻣﺘﻌﺼّﺐ ﺑﻮد ﻟﺬا ﺑﺎﺣﻀﺎر اﺑﻮﻋﻠﯽ ﺑﻪ ﺧﻮارزﻣﺸﺎه اﻣﺘﺜﺎل ارﺳﺎل ﻧﻤﻮد .ﭼﻮن ﺧﻮارزﻣﺸﺎه را ﻗﻮت ﻣﻘﺎﺑﻠﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﺑﺎ ﺳﻠﻄﺎن ﻧﺒﻮد و ﻫﻢ در آﻣﺪن و ﺳﺮﭙدن اﺑﻮﻋﻠﯽ ﺑﻔﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن ﺳﻠﻄﺎن ﺟﺎﯾﺰ ﻧﻤﯽﻧﻤﻮد اﺑﻮﻋﻠﯽ را ﻋﺬر ﺧﻮاﺳﺖ.

ﺷﯿﺦ ﻓﺮار ﻧﻤﻮد و در ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮥ ﺧﻮارزم و اﺑﯿﻮرد اﺳﺖ ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎرﮐﺸﯿﺪ .ﺑﻌﺪ از زﺣﻤﺖ و ﻣﺸﻘّﺖ ﺑﺴﯿﺎر

ﺑﻪ اﺑﯿﻮرد رﺳﯿﺪه و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺟﺮﺟﺎن آﻣﺪ .واﱃ آن دﯾﺎر ﻗﺎﺑﻮس ﺑﻦ و ﺷﻤﮕﲑ در ﺗﻌﻈﯿﻢ ﺷﯿﺦ ﺑﺮ ﭘﺎ اﯾﺴﺘﺎد؛ در
رﻋﺎﯾﺖ و ﺧﺪﻣﺖ ﺷﯿﺦ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻘﺼﲑ ﻧﮑﺮد و ﻻزﻣﮥ ﻟﻄﻒ و اﺣﺴﺎﻧﺮا ﺑﺠﺎی آورد .ﺷﯿﺦ در آﻧﺠﺎ ﺑﻌﻀﯽ
ﻣﻌﺎﻟﺠﺎت ﻏﺮﯾﺒﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻌﺪ از اﻧﺪک زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎری ﻗﺎﺑﻮس وﻓﱰات ﮐﻠّﯽ ،ﭘﺮﺗﻮ ﻋﺰﯾﻤﺖ ﺑﻮﻻﯾﺖ

ری اﻧﺪاﺧﺖ.

ﻣﻠﮑﺔاﻟﺰّﻣﺎن زوﺟﮥ ﻓﺨﺮاﻟﺪﻟﻪ دﯾﻠﻤﯽ ﺧﺪﻣﺖ ﺷﯿﺦ را ﻣﻐﺘﻨﻢ ﺷﻤﺮده و ﭘﺴﺮش ﻣﺠﺪاﻟﺪّوﻟﻪ را ﮐﻪ ﻣﺮض ﻣﺎﻟﯿﺨﻮﻟﯿﺎ ﭘﯿﺪا
ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﻪ ﺷﯿﺦ ﺳﺮﭙده؛ ﺷﯿﺦ در ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ او ﯾﺪ و ﺑﯿﻀﺎ ﻧﻤﻮد ،ﻣﺮض او رو ﺑﻪ ﺻﺤﺖ ﻧﻬﺎد و ﮐﺘﺎب ﻣﻌﺎد را ﺑﻨﺎم
ﻣﺠﺪ اﻟﺪوﻟﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ داد.

در ﺧﻼل اﯾﻦ اﺣﻮال ﺧﱪ ﺗﻮّﺟﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻮﻻﯾﺖ ری رﺳﯿﺪ و ﺷﯿﺦ ﭼﻮن ﮐﻤﺎل ﺧﻮف و ﻫﺮاس را از ﺳﻠﻄﺎن
داﺷﺖ ﻣﺘﻮّﺟﻪ ﻗﺰوﯾﻦ ﮔﺮدﯾﺪ و از آﻧﺠﺎ ﺑﻬﻤﺪان رﻓﺘﻪ و وزارت ﺷﻤﺲ اﻟﺪوﻟﻪ ﺣﺎﮐﻢ آﻧﺠﺎ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.

ﺑﻌﺪ از ﻓﻮت ﺷﻤﺲ اﻟﺪوﻟﻪ ﺑﻮزارت ﭘﺴﺮش ﺗﺎج اﻟﺪوﻟﻪ اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺖ.

ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺣﺴﺪ ﺣﺴّﺎدﮐﻪ وﺟﻮدﺷﺎن در ﺟﻬﺎن ﻣﺒﺎد ،از آن ﮐﺎر ﻣﻼل ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﺘﺎﺑﺘﯽ ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﺑﻌﻼء اﻟﺪّوﻟﻪ ﮐﺎﮐﻮﯾﻪ ﮐﻪ در زﻣﺎن
ﺣﺎﮐﻢ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪ و از ﻣﺸﺎﻏﻞ وزارت ﮔﺬﺷﺘﻪ ،در ﺳﺮای ﯾﮑﯽ از اﻋﯿﺎن ﻫﻤﺪان ﻣﺨﻔﯽ ﮔﺸﺘﻪ ،ﺑﯽآﻧﮑﻪ

ﻧﺴﺨﻪای در ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﯿﻊ ﻃﺒﯿﻌﯿّﺎت و اﻟﻬﯿّﺎت ﺷﻔﺎ را ﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ .ﺗﺎج اﻟﺪوﻟﻪ ﺧﱪ ﻣﮑﺎﺗﯿﺐ ﺷﯿﺦ را ﺷﻨﯿﺪه و
او را ﭘﯿﺪاﮐﺮده ،در ﯾﮑﯽ از ﻗﻼع ﻫﻤﺪان ﻣﺤﺒﻮس ﮔﺮداﻧﯿﺪ ﻣﺪّت ﭼﻬﺎر ﻣﺎه ﺷﯿﺦ در ﻗﻼع ﺣﺒﻮس ﺑﻮده ،ﮐﺘﺎب رﺳﺎﻟﻪ
ﻫﺪاﯾﻪ و ﺣﯽﺑﻦ ﯾﻘﻈﺎن وﮐﺘﺎب ﻗﻮﻟﻨﺞ را در ﻣﺤﺒﺲ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻧﻤﻮد.

ﭼﻮن ﻋﻼء اﻟﺪوﻟﻪ ﻗﺼﺪ ﻫﻤﺪان ﮐﺮد؛ ﺗﺎجاﻟﺪوﻟﻪ ﻃﺎﻗﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﯿﺎورد و در ﻫﻤﺎن ﻗﻠﻌﻪای ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﺒﻮس ﺑﻮد
ﻣﺘﺤﺼّﻦ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﻌﺪ از ﺻﻠﺢ و ﺻﻼح ،ﻋﻼء اﻟﺪوﻟﻪ از ﺳﺮ ﻫﻤﺪان در ﮔﺬﺷﺖ و ﺷﯿﺦ در زِیﱢ ﺻﻮﻓﯿﻪ از ﻫﻤﺪان
ﺑﺎﺻﻔﻬﺎن ﺷﺘﺎﻓﺖ .ﻋﻼءاﻟﺪوﻟﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺷﯿﺦ را در ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﺠﺎ آوردی .ﺷﯿﺦ در ﺗﻤﺎم ﮐﺘﺎب ﺷﻔﺎ
ﺳﻌﯽ ﺑﻠﯿﻎ ﻣﯽﮐﺮد؛ دراﺛﻨﺎی ﮐﺘﺎب ،ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻼﺋﯽ را ،ﺑﻨﺎم ﻋﻼء اﻟﺪوﻟﻪ ﻧﮕﺎﺷﺖ.

وﻗﺘﯿﮑﻪ ﻋﻼءاﻟﺪوﻟﻪ ﺑﻤﺤﺎرﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﻋﺪاء دوﻟﺖ اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺖ ،ﺷﯿﺦ را ﻗﻮﻟﻨﺠﯽ ﻋﺎرض ﮔﺮدﻧﺪ .ﺳﻌﯽ ﻓﺮاوان
ﺑﻈﻬﻮر رﺳﺎﻧﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺠﺎﺋﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪ .ﻻﺟﺮم دﺳﺖ از ﭼﺎره ﺑﺎزداﺷﺖ و ﺧﻮد را ﺑﻠﻄﻒ ﺣﻖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﱃ ﮔﺬاﺷﺖ

آﻧﮕﺎه ﻏﺴﻠﯽ ﺑﺮآورد و اﻣﻮال ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﻘﺮا ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺮده ﺑﻪ ﺗﻼوت ﻗﺮآن ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪ .ﺑﻪ ﺳﺎل  ۴۲۷از اﯾﻦ ﺳﺮای
ﻓﺎﻧﯽ ﺑﻌﺎﻟﻢ ﺟﺎوداﻧﯽ درﮔﺬﺷﺖ .ﻣﺪﻓﻨﺶ در ﻫﻤﺪان ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ
در ﺣﲔ رﺣﻠﺖ اﯾﻦ رﺑﺎﻋﯽ را ﻓﺮﻣﻮد:
۲۲۷

از ﺟﺮم ﮔﻞ ﺳﯿﺎه ﺗﺎ اوج زﺣﻞ

ﻞ
ﮐﺮدم ﻫﻤﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﮔﯿﺘﯽ را ﺣ ّ

ﻫﺮ ﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد از ﻣﮑﺮ و ﺣﯿﻞ

ﻫﺮ ﺑﻨﺪ ﮔﺸﺎده ﺷﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻨﺪ اﺟﻞ

در ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﺷﯿﺦ را ﺗﮑﻔﲑ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ اﯾﻦ رﺑﺎﻋﯽ را ﻓﺮﻣﻮد:

ﻣﺤﮑﻤﱰ از اﯾﻤﺎن ﻣﻦ اﯾﻤﺎن ﻧﺒﻮد

ﮐﻔﺮ ﭼﻮ ﻣﻨﯽ ﮔﺰاف و آﺳﺎن ﻧﺒﻮد

در دﻫﺮ ﭼﻮن ﻣﻦ ﯾﮑﯽ و آﻧﻬﻢ ﮐﺎﻓﺮ
ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻓﺮﻣﻮد:

ﭘﺲ در ﻫﻤﻪ دﻫﺮ ﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﺒﻮد

ﺗﺎ ﺑﺎدهٔ ﻋﺸﻖ در ﻗﺪح رﯾﺨﺘﻪاﻧﺪ

وﻧﺪر ﭘﯽ ﻋﺸﻖ ،ﻋﺎﺷﻖ اﻧﮕﯿﺨﺘﻪاﻧﺪ

در ﺟﺎن و روان ﺑﻮﻋﻠﯽ ﻣﻬﺮ ﻋﻠﯽ

ﭼﻮن ﺷﲑ و ﺷﮑﺮ ﺑﻬﻢ در آﻣﯿﺨﺘﻪاﻧﺪ

ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﻌﻈّﻢﻟﻪ از ﻣﺰار اﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ

دل ﮔﺮﭼﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎدﯾﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺘﺎﻓﺖ

ﯾﮏ ﻣﻮی ﻧﺪاﻧﺴﺖ وﱃ ﻣﻮی ﺷﮑﺎﻓﺖ

اﻧﺪر دل ﻣﻦ ﻫﺰار ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺘﺎﻓﺖ

آﺧﺮ

ﻧﯿﺎﻓﺖ

ﺧﺮﺑﺎش ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ از ﻓﺮط ﺧﺮی

ﻫﺮ ﮐﻮ ،ﻧﻪ ﺧﺮ اﺳﺖ ﮐﺎﻓﺮش ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ

ﺑﺎ اﯾﻦ دو ﺳﻪ ﻧﺎدان ﮐﻪ ﭼﻨﺎن ﻣﯽداﻧﻨﺪ

ﺑﮑﻤﺎل

ذرّهای

را

از ﺟﻬﻞ ﮐﻪ داﻧﺎی ﺟﻬﺎن اﯾﺸﺎﻧﻨﺪ
ﺳﺮﮔﺸﺘﻪ

ای ﮐﺎش ﺑﺪاﻧﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﮐﯿﺴﺘﻤﯽ

ورﻧﻪ

ﮔﺮ ﻣﻘﺒﻠﻢ ،آﺳﻮده و ﺧﻮش زﯾﺴﺘﻤﯽ

ﺑﻪ

ﺑﻌﺎﻟﻢ

زﭘﯽ

ﭼﯿﺴﺘﻤﯽ

ﻫﺰار

دﯾﺪه

ﺑﮕﺮﯾﺴﺘﻤﯽ

ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﺰار ﺟﻨﺎب ﺑﺎﺑﺎﻃﺎﻫﺮ ﺑﻘﺼﺪ زﯾﺎرت ﻋﺎزم اﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ ﺷﺪﯾﻢ .ﭘﺲ از ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﻣﺰار ﺳﺌﻮال ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺰار اﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ ﭼﻨﺪ ﺟﻠﺪﮐﺘﺎب دارد؟ راﻫﻨﻤﺎ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ در

ﺳﺎل  ۱۳۳۰ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪه و  ۵۲۰۰ﺟﻠﺪﮐﺘﺎب دارد ﮐﻪ ﺣﺪود ﺳﯽ ﺟﻠﺪ از ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺧﻮد اﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﭙﺲ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺸﺮوﺣﻪ زﯾﺮ را در دﻓﱰ ﺧﺎﻃﺮات آراﻣﮕﺎه ﺣﮑﯿﻢ ﻋﺎﯾﻘﺪر ﻣﺮﻗﻮم ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:

»ﺑِﺴْﻢِ اﻟﻠﱠﻪِ اﻟﺮﱠﺣْﻤَﻦِ اﻟﺮﱠﺣِﻴﻢِ و ﻫﻮ اﻟﺤﮑﯿﻢ اﻟﺨﺒﲑ :در روز ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﻫﺸﺘﻢ رﺑﯿﻊاﻻول  ۱۲۹۰ﻣﻄﺎﺑﻖ  ٤۹/۲/۲٤ﺑﺮای
زﯾﺎرت و ﺧﻮاﻧﺪن ﻓﺎﺗﺤﻪ ﺑﻪ آراﻣﮕﺎه ﺷﯿﺦ ﺑﺰرﮔﻮار و ﻃﺒﯿﺐ ﻋﺎﻟﯿﻤﻘﺪار ﺷﯿﻌﻪ اﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ آﻣﺪﯾﻢ و از روﺣﺎﻧﯿﺖ آن
ﺑﻮاﺳﻄﮥ اﻧﺘﺴﺎب او ﺑﻮﻻﯾﺖ و دوﺳﺘﯽ اﺋﻤﻪ اﻃﻬﺎر ﷷ اﺳﺖ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ و در اﯾﻦ روز ﺷﺮﯾﻒ ﮐﻪ ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ رﺣﻠﺖ
اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻋﺴﮑﺮی ﷷ اﺳﺖ ﺑﯿﺎد او ﺑﻮدﯾﻢ .ﺷﺎدی روان آن ﺣﮑﯿﻢ ﺟﻠﯿﻞ را از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﺳﺘﺎرﯾﻢ.

اﯾﻦ ﺣﮑﯿﻢ ﺑﺰرﮔﻮار ﻣﻔﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﺗﺸﯿﻊ اﺛﻨﯽﻋﺸﺮی ﺑﻮده اﺳﺖ و از ﻧﻈﺮ داﻧﺶ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺘﺨﺎر اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﲔ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺮاﻗﺒﺖ آﻗﺎﯾﺎن ﮐﺎرﻣﻨﺪان در ﺣﻔﻆ اﺣﱰاﻣﺎت اﯾﻦ آراﻣﮕﺎه ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮرﺳﻨﺪی و در ﺧﻮر ﺗﻘﺪﯾﺮ اﺳﺖ.

واﻟﺴّﻼم ﻋﻠﯿﻨﺎ و ﻋﻠﯽ ﻋﺒﺎد اﻟﻠﱣﻪ اﻟﺼﺎﻟﺤﲔ

ﻣﺤﻞ اﻣﻀﺎء

اﻗّﻞ ﺳﻠﻄﺎﻧﺤﺴﲔ ﺗﺎﺑﻨﺪه ﮔﻨﺎﺑﺎدی رﺿﺎﻋﻠﯿﺸﺎه
ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺑﻤﻨﺰل ﺣﺎج ﮐﺮﯾﻤﺨﺎن ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﺮدﻧﺪ.

اﯾﻦ ﻣﻨﺰل دارای ﺳﺎﻟﻨﻬﺎی وﺳﯿﻊ در دو ﻃﺒﻘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻋﺪّه زﯾﺎدی از ﻓﻘﺮا ﮔﺮد ﻫﻢ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .آﻗﺎی ﻣﺤﻤﻮد ﮔﺎزری
ﮐﻪ ﻃﺎﻟﺐ ﻓﻘﺮ ﺑﻮد ازﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه آﻣﺪه ﺗﺎ ﺑﻘﻮل ﻣﻌﺮوف:
ﻋﺎﻟﻢ ﻫﻤﻪ در ﻫﻤّﺖ وی ﭘﺴﺖ ﮐﻨﻨﺪ

آﻧﺮا ﮐﻪ ﺑﺪوﺳﺘﯽ و را ﻣﺴﺖ ﮐﻨﻨﺪ

آﻧﮕﻪ ﺑﺸﺮاب وﺻﻞ ﺳﺮﻣﺴﺖ ﮐﻨﻨﺪ

در دوﺳﺘﯿﺶ ،ﻧﯿﺴﺘﯽ ای ،ﻫﺴﺖ ﮐﻨﻨﺪ

از ﺗﻔﺴﲑﮐﺸﻒاﻻﺳﺮار »ج  ۱۰ﺻﻔﺤﻪ «۳۳۰
۲۲۸

ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﻔﺼّﻠﯽ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:
ﯾﮑﯽ ﻣﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﺮ ذرّه رﻗّﺎص

رﺳﺎﻧﺪ ﮔﻠﺸﻨﯽ

را

ﺑﮕﻠﺸﻦ

ﺗﺎ

ﮐﺸﺎﻧﺪ ذ ّر را ﺗﺎ ﻣﻘﺼﺪ ﺧﺎص

دواﻧﺪ ﮔﻠﺨﻨﯽ

را

ﺗﺎ

ﺑﮕﻠﺨﻦ

اﺛﺮ وﺣﺸﯽ ﺑﺎﻓﻘﯽ »ره«

ﻫﻤﺎن ﻣﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﮑﺎﻣﻞ ذرات ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ درﺧﺖ ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ آﻓﺘﺎب ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻧﻤ ّﻮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ و ﺗﺮﻗّﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ،اﮔﺮ درﺧﺘﯽ ﺑﲔ درﺧﺘﺎن اﻧﺒﻮه ﺑﺎﺷﺪ ،درﺧﺘﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﻪ اﺳﺖ ﺑﻬﺮ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺸﻮد ﮐﻮﺷﺶ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﻄﺮف آﻓﺘﺎب ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ
ذرّه

ذرّه ﻋﺎﺷﻘﺎن

آن ﺟﻤﺎل

ﻣﯽﺷﺘﺎﺑﺪ در ﻋﻠﻮّ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﻬﺎل
از دﻓﱰ ﭘﻨﺠﻢ ﻣﻮﻟﻮی

و ﯾﺎ ﺧﺎک ﺗﮑﺎﻣﻞ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺟﺰء وﺟﻮد ﻧﺒﺎت ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻤ ّﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﭘﺲ ﻫﻤﺎن ﻣﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ او را وادارﮐﺮده

اﺳﺖ از ﺟﻤﺎدی ﺑﻪ ﻧﺒﺎﺗﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد.

ﻣﺎﻧﻨﺪﮔﻨﺪم ﮐﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯿﮑﻨﺪ اﺳﺘﻌﺪادش ﺑﻪ ﻓﻌﻠﯿّﺖ ﺑﺮﺳﺪ؛ وﻗﺘﯿﮑﻪ ﺧﻮﺷﻪ ﺑﺴﺖ و رﺳﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﺧﻮر رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻌﺪ ﮔﻨﺪم ﻣﻬﯿّﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﻮراک اﻧﺴﺎن ﺷﻮد و ﯾﺎ ﻋﻠﻒﻫﺎی دﯾﮕﺮ را ﺳﺎﯾﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ و ﺗﮑﻤﯿﻞ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺳﲑ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ وﺟﻮدات در ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻠﻘﺖ
ﺑﻄﻮر ﮐﻠّﯽ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﺎﻟﻢ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺧﻠﻖ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ داﺋﻤﺎً ﻋﻼﻗﻤﻨﺪﻧﺪ ﺑﺴﻮی ﮐﻤﺎل ﺣﺮﮐﺖ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﻬﻤﲔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

از ﺟﻤﺎدی ﻣﺮدم و ﻧﺎﻣﯽ ﺷﺪم

وز ﻧﻤﺎ ﻣﺮدم ﺑﺤﯿﻮان ﺳﺮ زدم

ﺑﺸﺮ

ﺗﺎ ﺑﺮآرم از ﻣﻼﺋﮏ ﺑﺎل و ﭘﺮ

ﻣﺮدم از ﺣﯿﻮاﻧﯽ و آدم ﺷﺪم

ﺣﻤﻠﮥ

دﯾﮕﺮ

ﺑﻤﲑم

از

ﭘﺲ ﭼﻪ ﺗﺮﺳﻢ ﮐﯽ زﻣﺮدن ﮐﻢ ﺷﺪم

وز ﻣﻠﮏ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪم ﺟﺴﱳ زﺟﻮ

ﮐﻞ ﺷﯿﺌﯽٌ ﻫﺎﻟﮏ اﻻ وﺟﻬﻪ

ﭘﺲ ﻋﺪم ﮔﺮدم ﻋﺪم ﭼﻮن ارﻏﻨﻮن

راﺟﻌﻮن

آﻧﭽﻪ اﻧﺪرو ﻫﻢ ﻧﺎﯾﺪ آن ﺷﻮم

ﺑﺎر دﯾﮕﺮ از ﻣﻠﮏ ﭘﺮّان ﺷﺪم

ﮔﻮﯾﺪم

ﮐﺎﻧّﺎ

اﻟﯿﻪ

ﻫﻤﻪ در ﻃﺮﯾﻖ ﺗﮑﺎﻣﻞ و ارﺗﻘﺎء ﻣﻌﻨﻮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺮگ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻐﯿﲑ ﻟﺒﺎس اﺳﺖ .اﺻﻮﻻً در ﺗﻤﺎم ذرّات ﻋﺎﻟﻢ
وﺟﻮد ﺟﺎذﺑﻪ و ﻣﯿﻞ و ﻋﻼﻗﻪ در ﮐﺎر اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺟﺎذﺑﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﻋﺎﻟﻢ در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺮﮐﺖ

اﮔﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺳﮑﻮن ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻓﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎم ﻣﻮﺟﻮدات در ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺳﯿﺎرات دور ﺧﻮرﺷﯿﺪ در

ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻫﻢ ﺑﺪور ﯾﮑﯽ از ﺧﻮرﺷﯿﺪﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﮐﻬﮑﺸﺎن اﺳﺖ در ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺮای ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺑﺮای اﯾﻦ اﺳﺖ ﻣﯿﻞ دارد ﺑﻤﻘﺼﺪی ﺑﺮﺳﺪ ﭘﺲ ﻣﯿﻞ ﻫﺴﺖ ﻣﻨﺘﻬﯽ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪای ﺑﺎﺳﻤﯽ
ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺑﺸﻮد .ﺟﻤﺎد ﻣﯿﻞ دارد ﺑﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮﺳﺪﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻗﻮّه ﺟﺎذﺑﻪ اﺳﺖ .در ﺣﯿﻮان ﻫﻤﲔ ﻗﺴﻤﺖ را ﺷﻮق ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﻣﺜﻼً ﻋﻼﻗﻪای ﮐﻪ ﺣﯿﻮان ﺑﻪ ﺑﭽّﻪ ﺧﻮد دارد ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺤﺒّﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﯾﮏ ﻗﺪری زﯾﺎدﺗﺮ ﺷﺪ ﺷﻮق ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.

ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ دور از ﻣﺤﺒﻮب ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻮق و اﮔﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎﺷﺪ ذوق ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺷﻮق ﺣُﺐّ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻧﺴﺎن
وﺟﻮد دارد .دوﺳﺘﯽ و ﻋﻼﻗﻪای ﮐﻪ در ﻃﺒﯿﻌﺖ و در دل اﺳﺖ و ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﻫﺎﺋﯽ را ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﻌﻠّﺖ ﻣﺤﺒّﺖ

اﺳﺖ.

۲۲۹

ﺐ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﮥ ﻇﺎﻫﺮ دارد ﻋﺸﻖ اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﻏﲑ از ﻋﺸﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﮥ ﻫﻮی و ﻫﻮس دارد ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﭘﺴﺖ
ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣ ّ
و ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻨﮓ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﺎم او را ﻋﺸﻖ ﺑﮕﺬارﯾﻢ ﺑﻘﻮل ﻣﻮﻻﻧﺎ »ره«

ﻋﺸﻖ ﻧﺒﻮد ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻧﻨﮕﯽ ﺑﻮد

ﻋﺸﻘﻬﺎﯾﯽ ﮐﺰ ﭘﯽ رﻧﮕﯽ ﺑﻮد

ﻋﺸﻖ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺰء ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﺟﺎن ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﺎذﺑﻪ را ﻗَﺴْـﺮْ و ﻧﻘﻄﮥ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻮق را ﮐﺮاﻫﺖ ﻧﺎﻣﻨﺪ وﱃ اﺻﻮﻻً

ﻋﺸﻖ ﻧﻘﻄﮥ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺪارد و ﺑﺠﺎﯾﯽ ﻣﯽرﺳﺪﮐﻪ ﻫﻤﻪ در ﭘﺮﺗﻮ او ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻤﺎم وﺟﻮد اﻧﺴﺎﻧﺮا ﻓﺮا ﻣﯽﮔﲑد.

ﻧﺎﻣﯽ اﺳﺖ زﻣﻦ ﺑﺎﻗﯽ وﺑﺎﻗﯽ ﻫﻤﻪ اوﺳﺖ

اﺟﺰاء وﺟﻮدم ﻫﻤﮕﯽ دوﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ

در ﺑﺸﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻮق ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
در ﻋﻠﻮم ﻇﺎﻫﺮی ﻫﻢ ﺗﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﻧﻤﯽرﺳﺪ ﺑﻌﺒﺎرت دﯾﮕﺮ؛ ﮐﺴﯿﮑﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ اﻣﺮی دارد ،در آن رﺷﺪ و

ﮐﻤﺎل ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﻌﻨﻮی ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺒّﺖ در وﺟﻮد اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻮد و ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ

ﻧﻮاﻗﺺ ﺧﻮد را رﻓﻊ ﮐﻨﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﲔ ﺑﺎﯾﺪ زاد و ﺗﻮﺷﻪ ﻣﺎ ﺗﻮﮐّﻞ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﮐﻪ از ﺧﻮد ﻫﯿﭻ ﻧﺪارﯾﻢ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﭘﯿﻐﻤﱪﮔﺮاﻣﯽ ،ﻓﺮﻣﻮد :زاد و

ﺗﻮﺷﮥ ﻣﻦ ﺗﻮﮐﻞ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﻌﺮ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﻣﻮﻻی ﻣﺘﻘﯿّﺎن ﻋﻠﯽ ﷷ اﺳﺖ.

ﻣﻦ اﻟﺤﺴﻨﺎت و اﻟﻘﻠﺐ اﻟﺴّﻠﯿﻢ

و ﻓﺪت ﻋﻠﯽ اﻟﮑﺮﯾﻢ ﺑﻐﲑ زاد

اذا ﮐﺎن اﻟﻮﻓﻮد ﻋﻠﯽ اﻟﮑﺮﯾﻢ

و ﺣﻤﻞ اﻟﺰّاد اﻗﺒﺢ ﻣﻦ ﮐﯽ ﺷﯽءِ

»ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﮥ آن ﺑﻪ ﺷﻌﺮ ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ارﺑﺎﺑﯽ ﺑﺸﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ«.

از ﻫﺮ ﻋﻤﻞ ﻧﯿﮑﯽ و از ﻗﻠﺐ ﺳﻠﯿﻢ

وارد ﺑﻪ ﮐﺮﯾﻤﯽ ﺷﺪهام دﺳﺖ ﺗﻬﯽ ﻣﻦ

ﺑﺎ ﺗﻮﺷﻪ ﺷﻮد وارد ﺑﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﮐﺮﯾﻤﯽ

زآﻧﺴﻮی ﺑﻮد زﺷﺖﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﻪ دروﯾﺶ

ﯾﻌﻨﯽ ﻫﯿﭻ زاد و ﺗﻮﺷﻪای ﻧﺪارم؛ ﻧﻪ ﮐﺎر ﺧﻮﺑﯽ دارم ،ﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪهای .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮداﺷﱳ زاد و ﺗﻮﺷﻪ ﻗﺒﯿﺢﺗﺮﯾﻦ
ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺰد ﺷﺨﺺ ﮐﺮﯾﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﻔﺮهٔ او ﻧﺸﺴﺘﻪاﯾﻢ ﺑﱪﯾﻢ .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ؛ ﻣﻦ ﭼﻪ ﻫﺴﺘﻢ و ﻋﻤﻞ ﻣﻦ
ﭼﻪ ارزﺷﯽ دارد.

ﺑﺮای ﺳﺎﻟﮏ اﱃ اﻟﻠّﻪ ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻮق و ﻣﺤﺒّﺖ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﻟﮏ ﻣﺠﺬوب ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﺠﺬوب ﺳﺎﻟﮏ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد
ﺑﺮﺳﺪ.
در واﻗﻊ اﺳﺎس دﯾﺎﻧﺖ ﻣﺤﺒّﺖ اﺳﺖ .اوّل ﻣﺤﺒّﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا و ﺑﻌﺪ اوﻟﯿﺎی ﺧﺪا ﮐﻪ آﺋﻴﻨﻪ ﺣﻘّﻨﺪ ،ﺑﻌﺪ ﻣﺆﻣﻨﲔ ﮐﻪ آﺋﯿﻨﻪ

اوﻟﯿﺎء و ﺑﺰرﮔﺎﻧﻨﺪ اﻋﻤﺎل ﮔﺮدد؛ ﭼﻮن روح وﻻﯾﺖ و اﯾﻤﺎن درون آﻧﻬﺎ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ«
ﻣﺆﻣﻨﲔ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ را دوﺳﺖ ﺑﺪارﻧﺪ:

ﻋﺎﺷﻘﻢ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ از اوﺳﺖ

ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﺧﺮّم از آﻧﻢ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن ﺧﺮّم از اوﺳﺖ

و ﭼﻮن ﺧﺪاﯾﺘﻌﺎﱃ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ» :آﯾﮥ ﻣﺒﺎرﮐﻪ  ۱۰ﺳﻮرهٔ ﺣﺠﺮات« إِﻧﱠﻤَﺎ اﻟْﻤُﻮْٔﻣِﻨُﻮنَ إِﺧْﻮَةٌ ﻓَﺎَٔﺻْﻠِﺤُﻮا ﺑَﻴْﻦَ أَﺧَﻮَﻳْﻜُﻢْ

وَاﺗﱠﻘُﻮا اﻟﻠﱠﻪَ ﻟَﻌَﻠﱠﻜُﻢْ ﺗُﺮْﺣَﻤُﻮنَ »ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺤﻘﯿﻘﺖ ﻣﻮﻣﻨﺎن ﻫﻤﻪ ﺑﺮادر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭘﺲ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﲔ ﺑﺮادران ﺧﻮد ﺻﻠﺢ دﻫﯿﺪ

و ﭘﺮﻫﯿﺰﮐﺎر ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﻣﻮرد رﺣﻤﺖ اﻟﻬﯽ ﮔﺮدﯾﺪ «.اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﲔ ﻣﻮﻣﻨﲔ ﺑﻬﯿﭻ وﺟﻬﻪ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻣﻨﲔ ﯾﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ا ز اﯾﻦ ﺟﻬﺖ رﺳﻮل اﮐﺮم )ص( ﻓﺮﻣﻮد :اَﻧَﺎ و ﻋَ ّﻠﯽٌ اﺑﻮا ﻫﺬه اﻻّﻣﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻦ و ﻋﻠﯽ

ﭘﺪران اﯾﻦ اﻣّﺘﯿﻢ »ﺑﻌﺒﺎرت ﭘﺎرهای ﺗﻔﺎﺳﲑ :ﭘﺪر ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ و ﭘﺪر ﻃﺮﯾﻘﺘﯽ« و ﺑﻬﻤﲔ ﻋﻠّﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺑﻪ اﺗﺒﺎع

ﺧﻮد ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻄﺎب ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.

ﺑﯽﮔﺮه ﺑﻮدﯾﻢ و ﺻﺎﻓﯽ ﻫﻤﭽﻮن آب

ﯾﮏ ﮔﻬﺮ ﺑﻮدﯾﻢ ﻫﻤﭽﻮن آﻓﺘﺎب

ﺷﺪ ﻋﺪد ﭼﻮن ﺳﺎﯾﻪﻫﺎی ﮐﻨﮕﺮه

ﭼﻮن ﺑﺼﻮرت آﻣﺪ آن ﻧﻮر ﺳﺮه
۲۳۰

ﻣﻨﺠﻨﯿﻖ

ﺗﺎ رود ﻓﺮق از ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻓﺮﯾﻖ

ﺟﺎن ﮔﺮﮔﺎن و ﺳﮕﺎن از ﻫﻢ ﺟﺪاﺳﺖ

ﻣﺘﺤّﺪ

ﺧﺪاﺳﺖ

ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻣﻌﺪود ﻟﯿﮏ اﯾﻤﺎن ﯾﮑﯽ

ﺟﺴﻤﺸﺎن ﻣﻌﺪود ﻟﯿﮑﻦ ﺟﺎن ﯾﮑﯽ

ﮐﻨﮕﺮه

از

وﯾﺮان ﮐﻨﯿﺪ

ﺟﻤﻊ ﮔﻔﺘﻢ ﺟﺎﻧﻬﺎﺷﺎن ﻣﻦ ﺑﺎﺳﻢ

ﺟﺎﻧﻬﺎی

ﺷﲑان

ﮐﺎی ﯾﮑﯽ ﺻﺪ ﺟﺎن ﺑﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺠﺴﻢ

ﻫﻤﭽﻮ آن ﯾﮏ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺳﻤﺎ

ﺻﺪ ﺑﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺼﺤﻦ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ

ﻗﺎﻋﺪه

واﺣﺪه

ﻟﯿﮏ ﯾﮏ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﻪ اﻧﻮارﺷﺎن
ﭼﻮن

ﻧﻤﺎﻧﺪ

را

ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ

ﭼﻮن ﮐﻪ ﺑﺮﮔﲑی ﺗﻮ دﯾﻮار از ﻣﯿﺎن
ﻣﺆﻣﻨﺎن

ﻣﺎﻧﻨﺪ

ﻧﻔﺲ

از دﻓﱰ ﭼﻬﺎرم ﻣﻮﻟﻮی
آﻗﺎی ﺟﺎوﯾﺪی ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺷﺮﻓﯿﺎب ﺷﺪﻧﺪ.

ﻓﻘﺮا ﭘﺲ از ﺻﺮف ﺷﺎم و ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﻧﮕﺎرﻧﺪه و آﻗﺎی رﺣﯿﻤﯿﺎن ﺑﺎ ﮐﺴﺐ اﺟﺎزهٔ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﺰار

ﺑﺎﺑﺎﻃﺎﻫﺮ رﻓﺘﯿﻢ و ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﯿﺘﻮﺗﻪ ﮐﺮدﯾﻢ .آن ﺷﺐ ﻫﻮا ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮد ﺑﻮد وﱃ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن اﺷﻌﺎر دﻟﻨﺸﲔ ﺑﺎﺑﺎ ،زﯾﺮﮔﻨﺒﺪ ﺑﻠﻨﺪ

و زﯾﺒﺎی ﻣﺰار ﺧﻮد را ﺳﺮﮔﺮم ﮐﺮدﯾﻢ .ﺣﻮاﱃ اذان ﺻﺒﺢ آﻗﺎی ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺑﻬﺪاری ﻧﻬﺎوﻧﺪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺟﯿﭗ ﺧﻮد ﻣﺎ

ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺣﺎج ﮐﺮﯾﻤﺨﺎن رﺳﺎﻧﯿﺪ.

ﺗﺒﯿﲔ ﺗﻮﮐّﻞ از ﻧﻈﺮ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ
در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی آﯾﻪ در ﻣﻮرد ﺗﻮﮐّﻞ ﻧﺎزل ﺷﺪه ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺐ آﻧﻬﺎ در ﻣﻮرد اﻧﺒﯿﺎء ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴﻼم اﺳﺖ.
در ﻗﺴﻤﺘﯽ از آﯾﻪ ﻣﺒﺎرﮐﻪ  ۱۱ﺳﻮرهٔ ﻣﺎﺋﺪه ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ »:وَاﺗﱠﻘُﻮاْ اﻟﻠّﻪَ وَﻋَﻠَﻰ اﻟﻠّﻪِ ﻓَﻠْﻴَﺘَﻮَﻛﱠﻞِ اﻟْﻤُﻮْٔﻣِﻨُﻮنَ «.ﯾﻌﻨﯽ» :ﭘﺲ

از ﺧﺪا ﺑﱰﺳﯿﺪ و ﺑﺎﯾﺪ اﻫﻞ اﯾﻤﺎن ﻓﻘﻂ ﺑﺮ ﺧﺪا ﺗﻮﮐﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﲔ در آﯾﻪ ﻣﺒﺎرﮐﻪ  ۲۳ﻫﻤﲔ ﺳﻮره ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :وَﻋَﻠَﻰ

اﻟﻠّﻪِ ﻓَﺘَﻮَﻛﱠﻠُﻮاْ إِن ﻛُﻨﺘُﻢ ﻣﱡﻮْٔﻣِﻨِﲔَ :ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮ ﺧﺪا ﺗﻮﮐﻞ ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ از ﻣﻮﻣﻨﲔ ﻫﺴﺘﯿﺪ .اﻫﻞ اﯾﻤﺎن را ﺟﺰ ﺗﻮﮐﻞ ﭼﺎره

ﻧﯿﺴﺖ و آﻧﺮا ﮐﻪ ﺗﻮﮐﻞ ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺴﺖ .در آﯾﻪ  ۴۹ﺳﻮرهٔ اﻧﻔﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :وَﻣَﻦ ﻳَﺘَ َﻮﻛﱠﻞْ ﻋَﻠَﻰ اﻟﻠّﻪِ ﻓَﺎِٕنﱠ اﻟ ّﻠ َﻪ
ﻋَﺰِﻳﺰٌ ﺣَﻜِﻴﻢٌ ﯾﻌﻨﯽ :ﮐﺴﯿﮑﻪ ﺗﻮﮐﻞ ﺑﻪ ﺧﺪا ﮐﻨﺪ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺧﺪا ﻏﺎﻟﺐ و ﻣﻘﺘﺪر و ﺣﮑﯿﻢ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺗﻮﮐﻞ ﺑﺮ ﻋﺰﯾﺰی ﺑﺎﯾﺪ
ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺎﺳﺖ .در آﯾﻪ ﻣﺒﺎرﮐﻪ  ۵۷ﺳﻮرهٔ ﻓﺮﻗﺎن ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :وَﺗَﻮَﻛﱠﻞْ ﻋَﻠَﻰ اﻟْﺤَﻲﱢ اﻟﱠﺬِي ﻟَﺎ
ﻳَﻤُﻮتُ ﯾﻌﻨﯽ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮﮐﺴﯽ ﮐﻦ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯿﺶ ﺑﯽزوال وﺗﻐﯿﲑ و ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ در ﺟﻼل او ﻧﯿﺴﺖ.

در آﯾﻪ ﻣﺒﺎرﮐﻪ  ۱۵۹ﺳﻮرهٔ آل ﻋﻤﺮان ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :إِنﱠ اﻟﻠّﻪَ ﻳُﺤِﺐﱡ اﻟْﻤُﺘَﻮَﻛﱢﻠِﲔَ ﯾﻌﻨﯽ داﻣﻦ ﻃﻠﺐ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳﺎﻟﮑﺎن را

ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺒﺴﺖ ﻣﮕﺮ داﻣﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﻫﻤّﺖ ﻣﺘﻮﮐﻼن را ﮐﻪ روا ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺑﻪ دوﺳﺘﯽ ﺧﻮد ﺑﻨﺪد.

ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در آﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﺒﺎرﮐﮥ زﯾﺮ در ﻣﻮرد ﺗﻮﮐﻞ دﺳﺘﻮراﺗﯽ ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻧﯽ آن ﺑﺸﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ
۱ـ در آﯾﻪ ﻣﺒﺎرﮐﻪ  ۶۱ﺳﻮرهٔ اﻧﻔﺎل :ﺗﻮﮐﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮ ﺧﺪا ،ﻫﻤﺎﻧﺎ او ﺷﻨﻮا و داﻧﺎﺳﺖ.

۲۱۲

۲ـ در آﯾﻪ ﻣﺒﺎرﮐﻪ  ۵۱ﺳﻮرهٔ ﺗﻮﺑﻪ :ﺑﮕﻮ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺮﺳﺪ ﺑﻤﺎ ﻣﮕﺮ آﻧﭽﻪ را ﺧﺪا ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ اوﺳﺖ ﻣﻮﻻی

ﺑﺮ ﺧﺪا ﻣﺆﻣﻨﲔ ﺗﻮﮐّﻞ دارﻧﺪ.

۲۱۳

ﻣﺎ و

۳ـ در آﯾﮥ ﻣﺒﺎرﮐﻪ  ۱۲۹ﺳﻮرهٔ ﺗﻮﺑﻪ :ﭘﺲ اﮔﺮ ﭘﺸﺖ ﮐﺮدﻧﺪ؛ ﺑﮕﻮ ﺑﺲ اﺳﺖ ﻣﺮا ﺧﺪا ،ﺧﺪاﺋﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻏﲑ او ،ﺑﺮ او ﺗﻮﮐّﻞ

ﮐﺮدم و اوﺳﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﺮش ﺑﺰرگ

۲۱٤

 -۲۱۲وَﺗَﻮَﻛﱠﻞْ ﻋَﻠَﻰ اﻟﻠّﻪِ إِﻧﱠﻪُ ﻫُﻮَ اﻟ ﱠﺴﻤِﻴﻊُ اﻟْﻌَﻠِﻴﻢُ

ن
 -۲۱۳ﻗُﻞ ﻟﱠﻦ ﻳُﺼِﻴﺒَﻨَﺎ إِﻻﱠ ﻣَﺎ ﻛَ َﺘﺐَ اﻟ ّﻠﻪُ ﻟَﻨَﺎ ﻫُﻮَ ﻣَﻮْﻻَﻧَﺎ وَﻋَﻠَﻰ اﻟﻠّﻪِ ﻓَﻠْﻴَﺘَﻮَﻛﱠﻞِ اﻟْﻤُﻮْٔﻣِﻨُﻮ َ

ﻢ
 -۲۱٤ﻓَﺎِٕن ﺗَﻮَﻟﱠﻮْاْ ﻓَﻘُﻞْ ﺣَﺴْﺒِﻲَ اﻟﻠّﻪُ ﻻ إِ َﻟﻪَ إِﻻﱠ ﻫُﻮَ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺗَﻮَﻛﱠﻠْﺖُ وَﻫُﻮَ رَبﱡ ا ْﻟﻌَﺮْشِ اﻟْﻌَﻈِﻴ ِ

۲۳۱

۴ـ در آﯾﮥ ﻣﺒﺎرﮐﻪ  ۷۱ﺳﻮرهٔ ﯾﻮﻧﺲ :ﺑﺨﻮان ﺑﺮاﯾﺸﺎن داﺳﺘﺎن ﻧﻮح را ،وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻗﻮﻣﺶ ﮔﻔﺖ؛ ای ﻗﻮم اﮔﺮ ﻣﺎﻧﺪن ﻣﻦ در
ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﮔﺮان اﺳﺖ و ﯾﺎدآوری ﻣﻦ آﯾﺎت ﺧﺪا را ،ﭘﺲ ﻣﻦ ﺑﺮ ﺧﺪا ﺗﻮﮐّﻞ ﮐﺮدم ﭘﺲ ﮔﺮد آورﯾﺪﮐﺎر ﺧﻮدﺗﺎن را و

ﺷﺮﮐﺎء ﺧﻮد را »ﻫﺮ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺧﻮد و ﺷﺮﮐﺎء ﺧﻮد ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻪ ﻣﻦ ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﮐّﻞ ﮐﺮدم و او را ﮐﺎرﺳﺎز ﺧﻮد
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪم« ﺗﺎ اﻣﺮ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﺒﺎﺷﺪ و درﺑﺎرهٔ ﻣﻦ ﻫﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﺎﻃﻠﯽ دارﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.

۲۱٥

۵ـ در آﯾﮥ ﻣﺒﺎرﮐﻪ  ۸۴ﺳﻮرهٔ ﯾﻮﻧﺲ :وﮔﻔﺖ ﻣﻮﺳﯽ ای ﻗﻮم اﮔﺮ ﺷﻤﺎ اﯾﻤﺎن ﺑﺨﺪا آوردهاﯾﺪ ﭘﺲ ﺑﺮ او ﺗﻮﮐّﻞ ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ

ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻓﺮﻣﺎن او ﻫﺴﺘﯿﺪ.

۲۱٦

۶ـ در آﯾﮥ ﻣﺒﺎرﮐﻪ  ۵۶ﺳﻮرهٔ ﻫﻮد ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻣﻦ ﺗﻮﮐّﻞ ﮐﺮدم ﺑﺮ ﺧﺪا؛ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻦ و ﭘﺮوردﮔﺎر ﺷﻤﺎ.

۲۱۷

۷ـ در آﯾﮥ ﻣﺒﺎرﮐﻪ  ۸۸ﺳﻮرهٔ ﻫﻮد :ﺗﻮﻓﯿﻘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﮕﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺪا؛ ﺑﺮ او ﺗﻮﮐّﻞ ﮐﺮدم و ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﺗﻮﺑﻪ و

زاری ﻣﻦ ﺑﺴﻮی اوﺳﺖ.

۲۱۸

۸ـ در آﯾﮥ ﻣﺒﺎرﮐﻪ  ۱۲۳ﺳﻮرهٔ ﻫﻮد :و ﺑﺮای ﺧﺪاﺳﺖ ﻏﯿﺐ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﲔ و ﺑﺴﻮی او ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻫﻤﮥ اﻣﻮر اﺳﺖ

»ﻫﻤﮥ ﮐﺎرﻫﺎ در دﺳﺖ ﻗﺪرت اوﺳﺖ« ﭘﺲ ﺑﻨﺪﮔﯽ او ﮐﻦ و ﺗﻮﮐّﻞ ﺑﺮ او ﮐﻦ و ﻧﯿﺴﺖ ﺧﺪای ﺗﻮ ﻏﺎﻓﻞ از آﻧﭽﻪ
۲۱۹

ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.

۹ـ در آﯾﮥ ﻣﺒﺎرﮐﻪ  ۴ﺳﻮرهٔ ﻣﻤﺘﺤﻨﻪ :ﺑﺎراﻟﻬﺎ ،ﻣﺎدر ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮ ﺗﻮ ،ﺗﻮﮐّﻞ ﮐﺮدﯾﻢ واز ﻫﻤﻪ ﺑﻪ درﮔﺎه ﺗﻮ رو آوردﯾﻢ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﺗﻤﺎم ﺧﻠﻖ ﺑﺴﻮی ﺗﻮﺳﺖ.

۲۲۰

۲۲۱

۱۰ـ در آﯾﮥ ﻣﺒﺎرﮐﻪ  ۳ﺳﻮرهٔ ﻃﻼق :و از ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻧﱪد روزی ﺑﻪ او ﻋﻄﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .و ﻫﺮﮐﺲ ﺑﺮ ﺧﺪا ﺗﻮﮐﻞ ﮐﻨﺪ

ﺧﺪا او را ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﺪا اﻣﺮش ﺑﺮ ﻫﻤﮥ ﻋﺎﻟﻢ ﻧﺎﻓﺬ و روان اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﲔ در آﯾﻪﻫﺎی ﻣﺒﺎرﮐﮥ ۶۷
ﯾﻮﺳﻒ ۸۹ ،ﺳﻮره اﻋﺮاف ۳۰ ،ﺳﻮرهٔ رﻋﺪ ۱۱ ،و  ۱۲ﺳﻮرهٔ اﺑﺮاﻫﯿﻢ  ۹۹ﺳﻮرهٔ ﻧﺤﻞ  ۳۸ﺳﻮره زﻣﺮ ۲۱۷ ،ﺳﻮر ٔه ﺷﻌﺮا

ﺑﻨﻮﻋﯽ از ﺗﻮﮐﻞ ﺑﺮ ﺣﻖ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه .ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﮐﺮم )ص( ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

۲۲۲

»ﻣﻦ ﺳﺮه ان ﯾﮑﻮن اﻗﻮی اﻟﻨﺎس ﻓﻠﯿﺘﻮﮐّﻞ ﻋﻠﯽ اﻟﻠﱣﻪ:
ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎل و ﻣﻐﺮور ﻣﯽﺷﻮد از اﯾﻨﮑﻪ ﻗﻮﯾﱰﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮﮐﻞ ﺑﺤﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻮﱃ ﻋﻠﯽ ﷷ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ۲۲۳:اﻟﻬﯽ آﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺗﻮﮐﻞ دارﻧﺪ؛ ﺑﻨﺎی اﻣﯿﺪﺷﺎن ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺘﲔ و ﻣﺤﮑﻢ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ.

ﺑﻘﻮل ﻣﻮﻟﻮی ﻋﻠﯿﻪ رﺣﻤﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ

ﭼﯿﺴﺖ ﺟﺰ ﺗﺴﻠﯿﻢ ،ﺧﻮد ﻣﺤﺒﻮﺑﱰ

ﻧﯿﺴﺖ ﮐَﺴْﺒﯽ از ﺗﻮﮐﻞ ﺧﻮﺑﱰ

زاﻧﮑﻪ در ﻫﺮﮐﺴﺐ ،دﺳﺘﺖ ﺑﺮ ﺧﺪاﺳﺖ

ﺧﻮد ﺗﻮﮐﻞ ﺑﻬﱰﯾﻦ ﮐﺴﺐﻫﺎ اﺳﺖ

وﯾﻦ دﻋﺎ ﻫﺴﺖ از ﺗﻮﮐﻞ در ﺳﺮآر

ﮐﺎﯾﺨﺪا ﮐﺎر ﻣﺮا ﺗﻮ راﺳﺖ آر

 -۲۱٥وَاﺗْﻞُ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ ﻧَﺒَﺎَٔ ﻧُﻮحٍ ِٕاذْ ﻗَﺎلَ ِﻟﻘَﻮْﻣِﻪِ ﻳَﺎ ﻗَﻮْمِ إِن ﻛَﺎنَ ﻛَﺒُﺮَ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢ ﻣﱠﻘَﺎﻣِﻲ وَ َﺗﺬْﻛِﻴﺮِي ﺑِﺂﻳَﺎتِ اﻟﻠّﻪِ ﻓَﻌَﻠَﻰ اﻟﻠّﻪِ ﺗَﻮَﻛﱠ ْﻠﺖُ ﻓَﺎَٔﺟْﻤِﻌُﻮ ْا
ﻛﻢْ ﺛُﻢﱠ ﻻَ ﻳَﻜُﻦْ أَﻣْ ُﺮﻛُﻢْ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ ﻏُ ﱠﻤﺔً ﺛُﻢﱠ اﻗْﻀُﻮاْ إِ َﻟﻲﱠ َوﻻَ ﺗُﻨﻈِﺮُونِ
أَﻣْﺮَﻛُﻢْ وَﺷُﺮَﻛَﺎء ُ
ﲔ
 -۲۱٦وَﻗَﺎلَ ﻣُﻮﺳَﻰ ﻳَﺎ ﻗَﻮْمِ إِن ﻛُﻨﺘُﻢْ آﻣَﻨﺘُﻢ ﺑِﺎﻟﻠّﻪِ ﻓَﻌَﻠَﻴْﻪِ َﺗﻮَﻛﱠﻠُﻮاْ إِن ﻛُﻨﺘُﻢ ﻣﱡﺴْﻠِﻤِ َ

 -۲۱۷إِﻧﱢﻲ ﺗَﻮَﻛﱠﻠْﺖُ َﻋﻠَﻰ اﻟﻠّﻪِ َرﺑﱢﻲ وَ َر ﱢﺑﻜُﻢ

ﺐ
ﻛﻠْﺖُ وَإِ َﻟﻴْﻪِ أُﻧِﻴ ُ
 -۲۱۸وَﻣَﺎ ﺗَﻮْﻓِﻴﻘِﻲ ِٕاﻻﱠ ﺑِﺎﻟﻠّﻪِ ﻋَﻠَ ْﻴﻪِ ﺗَﻮَ ﱠ

 -۲۱۹وَﻟِﻠّﻪِ ﻏَﻴْﺐُ اﻟ ﱠﺴﻤَﺎوَاتِ وَاﻻَٔ ْرضِ وَإِﻟَﻴْﻪِ ﻳُﺮْﺟَﻊُ اﻻَٔﻣْ ُﺮ ﻛُﻠﱡﻪُ ﻓَﺎﻋْﺒُﺪْهُ َوﺗَ َﻮﻛﱠﻞْ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﻣَﺎ رَ ﱡﺑﻚَ ﺑِﻐَﺎﻓِﻞٍ ﻋَﻤﱠﺎ ﺗَ ْﻌﻤَﻠُﻮنَ
 -۲۲۰رﱠﺑﱠﻨَﺎ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﺗَ َﻮﻛﱠﻠْﻨَﺎ وَ ِٕاﻟَﻴْﻚَ َٔاﻧَﺒْﻨَﺎ وَإِﻟَ ْﻴﻚَ ا ْﻟﻤَﺼِﻴ ُﺮ

ﺪ ﺟَﻌَﻞَ اﻟﻠﱠﻪُ ِﻟﻜُﻞﱢ ﺷَﻲْءٍ ﻗَﺪْرًا
 -۲۲۱وَﻳَﺮْزُﻗْﻪُ ﻣِﻦْ ﺣَﻴْﺚُ ﻟَﺎ ﻳَﺤْﺘَ ِﺴﺐُ وَﻣَﻦ ﻳَﺘَﻮَﻛﱠﻞْ ﻋَﻠَﻰ اﻟﻠﱠﻪِ ﻓَﻬُﻮَ ﺣَﺴْﺒُﻪُ إِنﱠ اﻟﻠﱠﻪَ ﺑَﺎﻟِﻎُ أَﻣْﺮِهِ ﻗَ ْ

 -۲۲۲ﻣﺄﺧﺬ ﺣﺪﯾﺚ ازﮐﺘﺎب زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﺄﻟﯿﻒ آﻗﺎی ﺣﺴﲔ ﻋﻤﺎد زاده

 -۲۲۳از ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ ﻋﻠﯽ ﷷ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺎدروان ﺟﻮاد ﻓﺎﺿﻞ

۲۳۲

ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻄﺮف ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه »ﺟﻤﻌﻪ  ۲۵اردﯾﺒﻬﺸﺖ «۱۳۴۹

ﺳﺎﻋﺖ ﺳﻪ و ﻧﯿﻢ ﺑﻌﺪ از ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﺗﻤﺎم ﻓﻘﺮا در ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺰرگ ﻣﻨﺰل ﺣﺎج ﮐﺮﯾﻤﺨﺎن ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن اﺷﻌﺎر

ﺑﺎﺑﺎﻃﺎﻫﺮ »ره« ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ آﻗﺎی ﻣﻌﻤﺎر ﻗﺪرﺗﯽ ﺳﺮ از ﭘﺎ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ:
ﺑﯽ ﺗﻪ ﯾﺎربّ ﺑﺒﺴﺘﺎن ﮔﻞ ﻧﺮوﯾﺎ

اﮔﺮ روﯾﺎ ،ﮐﺴﺶ ﻫﺮ ﮔﺰ ﻣﺒﻮﯾﺎ

ﺗﻪ ﮐﻪ ﻧﺎﺧﻮاﻧﺪهای ﻋﻠﻢ ﺳﻤﺎوات

ﺗﻪ ﮐﻪ ﻧﺎﺑﺮدهای ره در ﺧﺮاﺑﺎت

رﺧﺶ از ﺧﻮن دل ،ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺸﻮﯾﺎ

ﺑﯽ ﺗﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺨﻨﺪه ﻟﺐ ﮔﺸﺎﯾﺪ

ﺑﯿﺎران ﮐﯽ رﺳﯽ ﻫﯿﻬﺎت ﻫﯿﻬﺎت

ﺗﻪ ﮐﻪ ﺳﻮد و زﯾﺎن ﺧﻮد ﻧﺪوﻧﯽ

ﺳﺮﺷﮏ از دﯾﺪه ﺑﺎراﻧﻢ ﺷﻮ و روز

ﻣﻮ ﮐﻪ ﺳﺮ در ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﻢ ،ﺷﻮ و روز

ﻫﻤﯿﺪوﻧﻢ ﮐﻪ ﻧﺎﻻﻧﻢ ﺷﻮ و روز

ﻧﻪ ﺗﺐ دﯾﺮم ،ﻧﻪ ﺟﺎﻧﻢ ﻣﯿﮑﻨﻪ درد

ﺑﻮد وﺻﻞ ﻣﻮ و ﻫﺠﺮاﻧﻢ از دوﺳﺖ

ﺑﻮد درد ﻣﻮ و درﻣﺎﻧﻢ از دوﺳﺖ

ﺟﺪا ﻫﺮﮔﺰ ﻧﮕﺮده ،ﺟﺎﻧﻢ از دوﺳﺖ

اﮔﺮ ﻗﺼّﺎﺑﻢ ،از ﺗﻦ و اﮐﺮه ﭘﻮﺳﺖ

ﻣﻄﯿﻊ ﻧﻔﺲ و ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﭼﻪ ﺣﺎﺻﻞ

دﻻ ﻏﺎﻓﻞ زﺳﺒﺤﺎﻧﯽ ﭼﻪ ﺣﺎﺻﻞ

ﺗﻮ ﻗﺪر ﺧﻮد ﻧﻤﯽدوﻧﯽ ﭼﻪ ﺣﺎﺻﻞ

ﺑﻮد ﻗﺪر ﺗﻮ اﻓﺰون از ﻣﻼﺋﮏ
ﻫﻤﮕﯽ ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ را ﺑﻪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ اﻗﺘﺪا ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

ﭘﺲ از ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن و ﺗﻔﺴﲑ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ و ﻣﻨﺎﺟﺎت ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﻌﻤﺎر ﻗﺪرﺗﯽ ،ﺣﻀﺮت آﻗﺎ از ﻫﻤﻪ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ
ﮐﺮده و ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۷ﺻﺒﺢ ﺑﻤﻘﺼﺪﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﻋﺎزم ﺷﺪﯾﻢ و ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻫﻤﺪان ﺗﺎ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه  ۱۸۵ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻮای ﻫﻤﺪان ﮐﻤﯽﺳﺮد ،وﱃ آرام و ﺷﻔﺎف و آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺑﻮد .دﺷﺘﻬﺎی وﺳﯿﻊ ﻫﻤﺪان و ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﺒﺎل اﻟﻮﻧﺪ در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ

ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻃﺮاوت ﭼﻤﻦ وﮔﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﻌﺮﮐﻪ زﺑﺎن ﺣﺎل ﭘﲑ ﺑﺰرﮔﻮار ﺑﻮد ﻣﻬﻤﺎن ﻋﺎﻟﯿﻘﺪر ﺧﻮد را ﺑﺪرﻗﻪ ﻣﯽ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﺑﺪرﯾﺎ

ﺑﻪ ﺻﺤﺮا ﺑﻨﮕﺮم ،ﺻﺤﺮا ﺗﻪ وﯾﻨﻢ

ﻧﺸﺎن

ﺑﻬﺮ ﺟﺎ ﺑﻨﮕﺮم ﮐﻮه و در دﺷﺖ

ﺑﻨﮕﺮم،

درﯾﺎ

ﺗﻪ

از ﻗ ّﺪ رﻋﻨﺎ ﺗﻪ

وﯾﻨﻢ

وﯾﻨﻢ

ﺑﺎﻧﻮان ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺪان اﻏﻠﺐ ﺣﺠﺎب اﺳﻼﻣﯽ دارﻧﺪ .دﺷﺘﻬﺎی وﺳﯿﻊ ﻫﻤﺪان از ﻧﻈﺮ ﮐﺸﺎورزی آﻧﻄﻮری ﮐﻪ در ﻧﯿﺎی
اﻣﺮوز اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی وﺳﯿﻌﯽ ﺑﺪون ﮐﺸﺖ و ﻟﻢ ﯾﺮزع ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ.

ﺣﻀﺮت آﻗﺎ و ﺣﺎج آﻗﺎی راﺳﺘﲔ و ﺣﺎج آﻗﺎی ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ دراﺗﻮﻣﺒﯿﻠﯽ ﺑﻪ راﻧﻨﺪﮔﯽ آﻗﺎی ده ﻣﺮده و ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺣﺎج
ﻋﻠﯽ ﺗﺎﺑﻨﺪه و ﺣﺎج آﻗﺎی ﺟﻮاﻫﺮﯾﺎن و ﺣﺎج آﻗﺎی ﻋﺒّﺎس ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻬﯽ و ﻗﺎﺋﻤﯽ ﺑﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ آﻗﺎی ﺣﺎج ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ اﮐﱪ

روحاﻻﻣﲔ و آﻗﺎﯾﺎن ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻋﻈﯿﻤﯽ ،ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﻮدی ،ﻏﯿﺎﺛﺎن و ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺑﺎاﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺣﺎج آﻗﺎی ﻣﺆﺗﻤﻨﯽ و ﺳﺎﯾﺮ
آﻗﺎﯾﺎن ﮐﻪ از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻠﻬﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻤﻘﺼﺪﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮدﯾﻢ .ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ﺣﺎل ﺧﻮﺷﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻓﯿﻖ اﻟﻬﯽ ﻧﺼﯿﺒﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد اﯾﻦ ﺷﻌﺮ را زﻣﺰﻣﻪ ﻣﯽﮐﺮدم:
ﺑﻪ ﺳﺮای دوﺳﺖ رﻓﺘﻢ ﻃﺒﻘﯽ ﮔﻨﺎه ﺑﺮدم
ﭼﻪ ﮐﻨﻢ ،ﻧﺒﻮد دﯾﮕﺮ ﺑﺠﺰ اﯾﻨﻢ ارﻣﻐﺎﻧﯽ

ﺑﻨﮕﺮ ﭼﻪ ارﻣﻐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺷﺎه ﺑﺮدم
ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ رو ﺳﻔﯿﺪان ﻣﻦ رو ﺳﯿﺎه ﺑﻮد

ﻫﻤﻪ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﻃﺎﻋﺖ ،ﺑﺪر ﺧﺪای ﯾﮑﺘﺎ

ﻣﻦ ﺑﯿﻨﻮای ﻣﺴﮑﲔ ،ﻏﻢ و اﺷﮏ و آه ﺑﺮدم

زدهام ﺑﻬﺮ دری در ﻧﺸﻨﯿﺪهام ﺟﻮاﺑﯽ

ﻫﻤﮥ اﻣﯿﺪ دل را ،در ﺧﺎﻧﻘﺎه ﺑﺮدم

رخ زرد و اﺷﮏ ﺧﻮﻧﲔ ﻫﻤﻪﺟﺎ ﮔﻮاه ﺑﺮدم

زﻧﻮا و ﺑﯿﻨﻮاﺋﯽ ﺳﺨﻨﯽ ﻧﮕﻔﺖ ﭼﻮن ﻣﻦ

۲۳۳

ﭼﻮ ﻧﺒﻮد زﯾﺮ ﮔﺮدون ﺑﺠﺰ از ﻋﻠﯽ ﭘﻨﺎﻫﯽ

ﺑﺨﺪا زﺑﯽﭘﻨﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﯽ ﭘﻨﺎه ﺑﺮدم

زره ﮐﺮم ﻧﻤﻮد او ،ﺑﻪ رﺧﻢ ﯾﮑﯽ ﻧﻈﺎره

ﺑﺨﺪا ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﺮدم زﻫﻤﺎن ﻧﮕﺎه ﺑﺮدم
»اﺛﺮ ﻓﻘﲑ ﺑﺰرﮔﻮار آﻗﺎی ﻓﺮﺳﺎﺋﯽ ره «

در ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻔﺖ و ﭼﻬﻞ وﭘﻨﺞ دﻗﯿﻘﻪ ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﮔﺮدﻧﻪ اﺳﺪآﺑﺎد ﺑﻪ ﺑﺨﺶ اﺳﺪآﺑﺎد رﺳﯿﺪﯾﻢ آﻗﺎی ﺗﻘﯿّﺎن ﺑﻪ

اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺎ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺨﺶ اﺳﺪآﺑﺎد اﯾﺴﺘﮕﺎه ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻗﻤﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﭼﺎدرﻧﺸﲔﻫﺎ،

وﮐﻮﱃﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺧَﺪَم و ﺣﺸﻤﺸﺎن دﺳﺘﻪ دﺳﺘﻪ در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺰارع ﺑﺰرگ ﺧﺸﺨﺎش ﺑﺎ ﮔﻠﻬﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﺧﻮد ﺑﺮ

زﯾﺒﺎﺋﯽ ای ﻓﺼﻞ اﻓﺰوده ﺑﻮدﻧﺪ.

اﮐﺜﺮ ﻓﻘﺮای ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺗﺎ ﺻﺤﻨﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺒﺎل آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .در دو ﻃﺮف ﺟﺎد ّه ﺻﺤﻨﻪ ﻻﻟﻪﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ »ﺷﻘﺎﯾﻖ

ﺻﺤﺮاﺋﯽ« و در ﺳﻤﺖ دﯾﮕﺮﮔﻠﻬﺎی رﯾﺰ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﺮوارﯾﺪی وﮔﻠﻬﺎی زرد رﻧﮓ آﻧﻘﺪر زﯾﺒﺎ ﺑﻮدﻧﺪﮐﻪ ﺣ ّﺪ ﻧﺪاﺷﺖ .در

 ۵۵ﮐﯿﻠﻮﻣﱰی ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﭼﻐﻨﺪر ﮐﺎری ﻣﻔﺼﻠﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻗﻨﺪ ﺑﯿﺴﺘﻮن ﺑﻮد .در ﺑﲔ ﻣﺰارع و
ﮔﻠﻬﺎی ﺷﻘﺎﯾﻖ و ﺳﺒﺰی ﭼﻤﻨﻬﺎ وﮐﻮه ﺑﺎ ﻋﻈﻤﺖ ﺑﯿﺴﺘﻮن ،ﻫﺮ ﺑﯿﻨﻨﺪه را ﺑﯽاﺧﺘﯿﺎر ﺑﯿﺎد دو دﻟﺪاده ﯾﻌﻨﯽ ﺷﲑﯾﻦ و ﻓﺮﻫﺎد

ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺖ .ﮐﻮﻫﻬﺎی ﺑﯿﺴﺘﻮن ﻣﺎﻧﻨﺪ دل ﺳﻨﮓ ﺷﲑﯾﻦ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ،ﺳﻨﮓ ﺳﺨﺖ ﺑﻮد وﱃ ﺗﯿﺸﻪﻫﺎی ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻓﺮﻫﺎد

ﺑﻌﻀﯽ از ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﮐﻮه را ﺳﺒﺰ و ﺧﺮّم ﻧﻤﻮده ﺑﻮد .ﺑﯿﻤﻨﺎﺳﺒﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺨﺘﺼﺮی از اﺷﻌﺎر وﺣﺸﯽ ﺑﺎﻓﻘﯽ »ره« در
ﻣﻮرد ﺷﲑﯾﻦ و ﻓﺮﻫﺎد ذﮐﺮ ﺷﻮد:
زوﺿﻊ

ﯾﮑﯽ ﻓﺮﻫﺎد را در ﺑﯿﺴﺘﻮن دﯾﺪ

زﺷﲑﯾﻦ ﮔﻔﺖ در ﻫﺮ ﺟﺎ ﻧﺸﺎﻧﯽ

ﺑﯿﺴﺘﻮﻧﺶ

ﺑﺎز

ﭘﺮﺳﯿﺪ

ﺑﻬﺮ ﺟﺎﺋﯽ ز ﺷﲑﯾﻦ داﺳﺘﺎﻧﯽ

ﻓﻼن روز اﯾﻨﻄﺮف ﻓﺮﻣﻮد آﻫﻨﮓ

ﻓﺮود آﻣﺪ زﮔﻠﮕﻮن ﺑﺮ ﻓﻼن ﺳﻨﮓ

ﻓﻼﻧﺠﺎ اﯾﺴﺘﺎد و ﺳﻮی ﻣﻦ دﯾﺪ

ﻓﻼن ﻧﻘﺶ از ﻓﻼن ﺳﻨﮕﻢ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪ

ﻓﻼﻧﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪ ﮔﻠﮕﻮن از ﺗﮏ و ﭘﻮی

ﺑﮕﺮدن ﺑﺮدم او را ﺗﺎ ﻓﻼن ﮐﻮی

ﻏﺮض زﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﻮدش ﻫﻤﲔ ﮐﺎم

ﮐﻪ ﺷﲑﯾﻦ را ﺑﻪ ﺗﻘﺮﯾﺮی ﺑﺮد ﻧﺎم

در ﻓﺮﻫﻨﮓ دﻫﺨﺪا در ﻣﻮردﮐﻮه ﺑﯿﺴﺘﻮن ﭼﻨﲔ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
ﺑﯿﺴﺘﻮن در ﺣﺪود ﭼﻬﻞ ﮐﯿﻠﻮﻣﱰی ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه در ﮐﻨﺎر ﺟﺎدّه ﻫﻤﺪان واﻗﻊ ﺷﺪه؛ ﺣﺠّﺎرﯾﻬﺎ وﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎی ﺑﯿﺴﺘﻮن از زﻣﺎن
دارﯾﻮش اول ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ اﺳﺖ .ﺣﺠﺎرﯾﻬﺎ ،دارﯾﻮش را در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﯾﺴﺘﺎده و دﺳﺖ راﺳﺖ را ﺑﺘﻘﺪﯾﺲ اﻫﻮراﻣﺰدا ﺑﻠﻨﺪ
ﮐﺮده و ﭘﺎی ﭼﭗ را ﺑﺴﯿﻨﻪ ﺑﺮدﯾﺎ دروﻏﲔ ﻧﻬﺎده ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و در ﺑﺎﻻ ﻓﺮوﻫﺮ در ﭘﺮواز اﺳﺖ و ﭘﺸﺖ ﺳﺮ دارﯾﻮش

دو ﻧﻔﺮ اﯾﺴﺘﺎده و در ﻣﻘﺎﺑﻞ او ﻧﻪ ﺗﻦ دﺳﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺣﺠّﺎری ﺷﺪه اﺳﺖ .دارﯾﻮش در ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎی ﺑﯿﺴﺘﻮن ﻓﺘﻮﺣﺎت ﺧﻮد
را ﺑﻪ ﺳﻪ زﺑﺎن ﭘﺎرﺳﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎن ،ﺧﻂ ﻣﯿﺨﯽ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ و ﯾﮏ ﮐﺘﯿﺒﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺑﺎﺑﻠﯽ و ﺧﻂ ﻣﯿﺨﯽ ﺑﺎﺑﻠﯽ وﮐﺘﯿﺒﮥ دﯾﮕﺮ
زﺑﺎن و ﺧﻂ ﻋﯿﻼﻣﯽ ﺷﺮح داده.

در اﯾﻦ ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎ ،دارﯾﻮش ﺷﺮح اﻋﻤﺎل ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻧﺨﺴﺘﲔ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻮﯾﺶ و ﻋﺪد وﻻﯾﺎت ﻣﻔﺘﻮﺣﻪ و ﺻﻮرت ﻧﻪ ﺗﻦ از

ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻣﻐﻠﻮب در ﺑﻨﺪ ﺣﺠّﺎری ﺷﺪه اﺳﺖ

ارﺗﻔﺎع ﮐﻮه ﺑﯿﺴﺘﻮن از ﺳﻄﺢ درﯾﺎ  ۴۰۰۰ﭘﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﺎه اﺳﻤﻌﯿﻞ در وﺻﻒ ﺑﯿﺴﺘﻮن ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

ﮐﺮد ﻓﺮﯾﺎد ﮐﻪ ﻓﺮﻫﺎد دﮔﺮ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ

ﺑﯿﺴﺘﻮن ﻧﺎﻟﻪ زارم ﭼﻮ ﺷﻨﯿﺪ از ﭘﺎ ﺷﺪ
ﺳﻌﺪی »ره« ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ:

ﻣﺤﺒّﺖ ﮐﺎر ﻓﺮﻫﺎد اﺳﺖ وﮐﻮه ﺑﯿﺴﺘﻮن ﺳﻔﱳ

ﻣﺮاد ﺧﺴﺮو از ﺷﲑﯾﻦ ﮐﻨﺎری ﺑﻮد و آﻏﻮﺷﯽ

۲۳٤

آﻗﺎی ﺑﻬﻤﻦ ﮐﺮﯾﻤﯽ در ﮐﺘﺎب ﺟﻐﺮاﻓﯽ ﻣﻔﺼّﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻏﺮب اﯾﺮان ﭼﻨﲔ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﺑﯿﺴﺘﻮن ﯾﺎ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ
ﺻﺤﯿﺢﺗﺮ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ »ﺑﻬﺴﺘﻮن« ﮐﻪ در زﻣﺎن اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻐﺴﺘﺎﻧﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﻮد ﻧﺎم ﻣﮑﺎن ﻣﻌﺮوﻓﯽ اﺳﺖ

ﮐﻪ دارﯾﻮش اوّل ﺷﻬﺮﯾﺎر ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﮐﺘﯿﺒﮥ ﻣﻌﺮوف ﺧﻮد را ﮐﻪ از وﻗﺎﯾﻊ ﻋﻤﺪهٔ زﻣﺎن ﺳﻠﻄﻨﺘﺶ » ۴۸۵ -۵۲۱ق.م«

ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮده و ﺿﻤﻨﺎً زﺑﺎن اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻗﺪﯾﻢ را ﺑﺮای ﻣﺎ روﺷﻦ ﻣﯽﺳﺎزد در آﻧﺠﺎ ﻧﻘﺮ ۲۲٤ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

دارﯾﻮش ﺑﺎ ﻗﺪ و ﻗﺎﻣﺘﯽ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ازﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﺮدوی اﯾﺴﺘﺎده ،ﯾﺎﻏﯿﺎن را ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای ﺳﻠﻄﻨﺘﺶ ﻋﻠﻢ ﻃﻐﯿﺎن ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ
و اﯾﻨﮏ اﻃﺎﻋﺖ و اﻧﻘﯿﺎد وی را ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺤﻀﻮر ﺧﻮد ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد.

دارﯾﻮش ﺗﺎﺟﯽ ﺑﺴﺮ دارد و ﭘﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺑﺪن اﺳﻤﺮدﯾﺲ ﻏﺎﺻﺐ »ﮔﺌﻮﻣﺎﺗﻪ ﻣﺤﺒﻮس« ﻧﻬﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ زﻣﲔ
اﻓﺘﺎده و دﺳﺘﻬﺎﯾﺶ ﺑﻄﺮف دارﯾﻮش دراز و در ﺣﺎل ﺗﻀﺮّع وزاری ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .دﺳﺖ ﭼﭗ دارﯾﻮش ﺑﻪ ﮐﻤﺎﻧﯽ ﺗﮑﯿﻪ

داده ﺷﺪه و دﺳﺖ راﺳﺖ را ﺑﺴﻮی ﺗﺼﻮﯾﺮ اﻫﻮرا ﻣﺰدا دراز ﻧﻤﻮده و ده ﺷﺨﺺ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ رﯾﺴﻤﺎن ﺑﻬﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه
و دﺳﺘﻬﺎﯾﺸﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﯾﺴﺘﺎدهاﻧﺪ »اﺳﲑ آﺧﺮی ﮐﻪ دارای ﮐﻼه ﻧﻮک درازی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﻌﺪاً ب اﯾﻦ ﻟﻮﺣﮥ ﺣﺠﺎری

اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ«.

در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺷﻬﺮﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﲔاﻟﻤﻠﻠﯽ و در ﻗﺴﻤﺖ دﯾﮕﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭘﺸﻤﺒﺎﻓﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد.

از ﺟﺎدهّ زﯾﺒﺎی ﻃﺎق ﺑﺴﺘﺎن ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﮐﻪ در دو ﻃﺮف آن دﺷﺖ وﺳﯿﻊ وﮐﺸﺘﺰارﻫﺎی ﺳﺮﺳﺒﺰ و ﺧﺮّم ﻗﺮار داﺷﺖ.

ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﻪ ﻃﺎق ﺑﺴﺘﺎن ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﺮدﻧﺪ .ﻃﺎق ﺑﺴﺘﺎن از ﻧﻘﺎط ﺗﺎرﯾﺨﯽ و دﯾﺪﻧﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در آﻧﺠﺎ

ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎ و ﮐﻨﺪهﮐﺎرﯾﻬﺎی زﯾﺒﺎﺋﯽ در دل ﮐﻮه دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺮاﻓﺘﺨﺎر و ﻋﻈﻤﺖ اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن را ﻣﺠﺴّﻢ
ﻣﯽﺳﺎزد.

اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺰرگ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻃﺎق ﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ درﺧﺘﻬﺎ وﮔﻠﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎﺷﯿﮥ آﻧﻬﺎ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه از ﻫﺮ ﻧﻈﺮ ﺑﺮ زﯾﺒﺎﺋﯽ
ﻣﻨﺎﻇﺮ ان ﻣﯽاﻓﺰود.

ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﺑﻄﺮف ﺷﻬﺮ ﻋﺰﯾﻤﺖ ﻧﻤﻮدﯾﻢ .دراﺑﺘﺪای ﺷﻬﺮ ،در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﺑﺰرگ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ
ﻧﻔﺖ و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺠﺎور رودﺧﺎﻧﮥ ﻗﺮهﺳﻮ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟّﻪ ﻣﯽﮐﺮد.

در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ،ﺟﻨﺐ و ﺟﻮش ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯿﺎدﯾﻦ ،ﺗﺴﻄﯿﺢ و ﺗﻌﺮﯾﺾ و اﺳﻔﺎﻟﺘﮑﺎری ﺟﺎدهّﻫﺎ ،اﯾﺠﺎد ﺑﻠﻮارﻫﺎ ،اﯾﺠﺎد

اﺳﺘﺨﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﺑﺎزی ،ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ دﯾﻮارﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه و ﯾﺎ دﯾﻮارﻫﺎی ﻧﺮدهای ﺑﭽﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد.
ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل آﻗﺎی ﮐﯿﻤﻨﺪ رﻓﺘﯿﻢ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻮر ،ﺟﺬﺑﻪ و ﺣﺎل ﺧﻮش ﻓﻘﺮا ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﻓَﺎذْﻛُﺮُوﻧِﻲ
۲۲٥

أَذْﻛُﺮْﻛُﻢْ

ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺧﻮد را ﺧﺪاﯾﺘﻌﺎﱃ ﺷﺄﻧﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ذﮐﺮ ﺑﻨﺪه ﻗﺮار داده و ﺷﺮاﻓﺘﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺪه را ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﺬّﮐﺮ
ﺑﺎﺷﺪ .و در ﭼﻨﲔ ﺣﺪﯾﺚ ﻗﺪﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﻤﻨﺸﯿﻨﻢ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﺷﺮﻓﯽ ﺑﺮﺗﺮ از ﻫﻤﻨﺸﯿﻨﯽ ﺑﺎ
ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ .آﻧﮑﻪ ﺑﺴﻮی ﺧﺪا ﻣﯽرود ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭼﯿﺰی ﻣﺎﻧﻊ راه او ﺷﻮد.
»ﻫﺮ ﭼﻪ در اﯾﻦ راه ﻧﺸﺎﻧﺖ دﻫﻨﺪ

ﮔﺮ ﻧﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ از آﻧﺖ دﻫﻨﺪ«

ﺑﻌﺪ در ﻣﻮرد ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ روز ﺟﻤﻌﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ» :ﯾﮑﯽ از آداب دﯾﻨﯽ ﻣﺎ آداب روز ﺟﻤﻌﻪ

اﺳﺖ :ﻳَﺎ أَﻳﱡﻬَﺎ اﻟﱠﺬِﻳﻦَ آﻣَﻨُﻮا إِذَا ﻧُﻮدِي ﻟِﻠﺼﱠﻠَﺎةِ ﻣِﻦ ﻳَﻮْمِ اﻟْﺠُﻤُﻌَﺔِ ﻓَﺎﺳْﻌَﻮْا إِﻟَﻰ ذِﻛْﺮِ اﻟﻠﱠﻪِ َوذَرُوا اﻟْﺒَﻴْﻊَ ذَﻟِﻜُﻢْ ﺧَﻴْﺮٌ

 -۲۲٤ﮐﻨﺪهﮐﺎری ﯾﺎ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﺮدن روی ﺳﻨﮓ ﯾﺎ ﭼﻮب

ﺷﻜُﺮُواْ ﻟِﻲ وَﻻَ َﺗﻜْ ُﻔﺮُونِ
 -۲۲٥ﻗﺴﻤﺘﯽ از آﯾﮥ ﻣﺒﺎرﮐﮥ  ۱۵۲از ﺳﻮر ٔه ﺑﻘﺮه ﮐﻪ ﺗﻤﺎم آﯾﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ :ﻓَﺎذْﻛُﺮُوﻧِﻲ َٔاذْﻛُﺮْﻛُﻢْ وَا ْ
ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺲ ﻣﺮا ﯾﺎدﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﯾﺎدﮐﻨﻢ و ﺷﮑﺮ ﻣﺮا ﺑﺠﺎی آورﯾﺪ و ﮐﻔﺮ ﻧﻮرزﯾﺪ.

۲۳٥

۲۲٦

ﻟﱠﻜُﻢْ إِن ﻛُﻨﺘُﻢْ ﺗَﻌْﻠَﻤُﻮنَ.

ﮐﺎر دﻧﯿﺎ و ﺑﯿﻊ و ﺷﺮی در اﯾﻦ روز ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺮک ﺷﻮد .ﻣﺬاﮐﺮات دﻧﯿﻮی ﻫﻢ ﭘﯿﺶ از ﻇﻬﺮ ﺟﻤﻌﻪ

ﻧﺸﻮد .از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ دﺳﺘﻮر داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻇﻬﺮ ﺟﻤﻌﻪ ﺑﯿﺎد ﺧﺪا ﺑﺎﺷﯿﻢ .در اﺳﻼم ﺟﻤﻌﻪ ﻋﯿﺪ ﻣﺴﻠﻤﲔ ﻗﺮار داده
ﺷﺪه و ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺠﺎی ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ ﺗﻌﯿﲔ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
آﯾﮥ ﺷﺮﯾﻔﻪ :رِﺟَﺎلٌ ﻟﱠﺎ ﺗُﻠْﻬِﻴﻬِﻢْ ﺗِﺠَﺎرَةٌ وَﻟَﺎ ﺑَﻴْﻊٌ ﻋَﻦ ذِﻛْﺮِ اﻟﻠﱠﻪِ

۲۲۷

ﻧﯿﺰ ﺑﻬﻤﲔ ﻣﻨﻈﻮر اﺷﺎره دارد و ﯾﮑﯽ از ﻣﺰاﯾﺎی

دﯾﺎﻧﺖ ﻣﻘﺪّﺳﻪ اﺳﻼم ﺟﻤﻊ ﺑﲔ ﻇﺎﻫﺮ و ﺑﺎﻃﻦ ودﻧﯿﺎ و آﺧﺮت اﺳﺖ ﻓﻘﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺪﯾّﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺣﺘﯽاﻻﻣﮑﺎن دور
ﻫﻢ ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ و ﺑﯿﺎد ﺧﺪا ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻫﻤﻪ ﻓﻘﺮا در ﺳﺎﻟﻨﯽ زﯾﺒﺎ وﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﺷﮑﻞ ﻣﻨﺰل آﻗﺎی ﮐﯿﻤﻨﺪ ﻧﺎﻫﺎر ﻣﯿﻞ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ .ﺣﻮاﱃ ﺳﺎﻋﺖ  ۳۰-۴ﻧﮕﺎرﻧﺪه

ﺑﺎﺗّﻔﺎق آﻗﺎی زﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﱪهٔ ﺳﯿّﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﮐﻪ از ﻣﺰارﮐﻪ ﻣﺰار ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻣﻈﻔّﺮﻋﻠﯿﺸﺎه ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ رﻓﺘﯿﻢ و از آﻧﺠﺎ در
ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺣﺎج وﱃ اﻟﻠﱣﻪ ﺟﻤﺎﱃ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﻤﺎﺷﺎی درﯾﺎﭼﻪ ﺳﺮآب ﮐﻪ ا ز ﺷﻬﺮ ﺣﺪود ﺳﻪ ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ

ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺖ رﻓﺘﯿﻢ.

ﺷﺮح ﺣﺎل ﻣﺨﺘﺼـﺮ ﺟﻨﺎب ﻣﻈﻔّـﺮﻋﻠﯿﺸـﺎه ﮐﺮﻣـﺎﻧﯽ
اﺳﻢ ﺷﺮﯾﻒ آن ﺟﻨﺎب ﻣﲑزا ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ اﺑﻦ ﻣﲑزا ﻣﺤﻤﺪﮐﺎﻇﻢ اﺳﺖ ،زﺑﺪهٔ ﻋﺮﻓﺎی و اﻋﻠﻢ ﻋﻠﻤﺎی دوران ﺑﻮد .در
ﻋﻠﻮم ﻧﻘﻠﯿّﻪ و ﻓﻨﻮن ﻋﻘﻠﯿّﻪ آن ﺟﻨﺎب را ﻧﻈﲑ ﻧﺒﻮد وﮐﺘﺎب ﺑﺤﺮاﻻﺳﺮار ﺑﺮﮐﻤﺎل آن ﻗﺪوه اﺣﺮار دﻟﯿﻞ روﺷﻨﯽ اﺳﺖ.

آﻧﺤﻀﺮت ﻧﻈﲑ ﻋﺎرف ﻗﯿّﻮﻣﯽ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ روﻣﯽ اﺳﺖ؛ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ ﺗﱪﯾﺰی اﻣّﯽ ﺑﻮده و ﻣﻮﻻﻧﺎی روﻣﯽ را
رﺑﻮده ،ﻣﺸﺘﺎﻗﻌﻠﯿﺸﺎه ﻧﯿﺰ اﻣّﯽ ﺑﻮده و ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﻈّﻔﺮ ﻋﻠﯿﺸﺎه را رﺑﻮده ،و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻘﻄﻊ ﻏﺰﻟﯿّﺎت و ﻗﺼﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﻨﻤﺎ
ﺷﺮﯾﻒ ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ ﮐﺮده؛ ﻣﻈﻔﺮ ﻋﻠﯿﺸﺎه ﻧﯿﺰ ﻣﻘﻄﻊ ﻗﺼﺎﺋﺪ و ﻏﺰﻟﯿﺎت ﺧﻮد را ﺑﺎﺳﻢ ﻣﺸﺘﺎﻗﻌﻠﯿﺸﺎه ﻓﺮﻣﻮده .ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ

را ﺑﻪ درﺟﮥ ﺷﻬﺎدت رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ؛ ﻣﺸﺘﺎﻗﻌﻠﯿﺸﺎه را ﻧﯿﺰ ﺷﻬﯿﺪﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﻈﻔﺮﻋﻠﯿﺸﺎه از ﻣﺨﺎﻟﻔﲔ ﺧﻮد رﻧﺞ ﺑﺴﯿﺎر دﯾﺪ و اذﯾّﺖ و آزار ﺑﯿﺸﻤﺎرﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺗﺒﻌﯿﺪﮔﺮدﯾﺪ

در ﺳﺎل  ۱۲۱۵ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی ﺑﺪﯾﺎر ﺑﺎﻗﯽ ﺷﺘﺎﻓﺖ ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ آﻧﺠﻨﺎب را ﻣﺴﻤﻮم ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ درﺟﮥ رﻓﯿﻌﮥ ﺷﻬﺎدت
واﺻﻞ ﮔﺮدﯾﺪه »رﺣﻤﺔاﻟﻠﱣﻪ ﻋﻠﯿﻪ«.
ﺑﺎزدﯾﺪ درﯾﺎﭼﮥ ﺳﺮآب
اﯾﻦ درﯾﺎﭼﻪ در وﺳﻂ دو ﮐﻮه ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ و آب ازﮐﻒ آن ﻣﯽﺟﻮﺷﺪ؛ اﯾﻦ آب ﭘﺲ از ﺗﺼﻔﯿﻪ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺷﻬﺮ را

ﺗﺄﻣﲔ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺤﺎﻓﻆ آﻧﺠﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻮد ﺑﻨﺎم آﻗﺎی ﺟﻬﺎﻧﮕﲑ ﻗﻨﱪی و از ﭘﲑوان اﻫﻞ ﺣﻖّ »ﻋﻠﯽ اﻟﻠّﻬﯽ« ﺑﻮد .ﺑﺎ
آﻧﮑﻪ ورود ﺑﻤﺤ ّ
ﻞ درﯾﺎﭼﻪ ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮد ﻣﻌﺬﻟﻚ ﺑﻤﺤﺾ زﯾﺎرت ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﯽاﺧﺘﯿﺎر درب ورودی را ﺑﺎز ﻧﻤﻮده و

ﮐﺎﺳﻪای از آب درﯾﺎﭼﻪ ﭘﺮ ﻧﻤﻮده؛ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﯿﻞ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ .از ﺳﻠﺴﻠﮥ اﯾﺸﺎن ﺳﺌﻮال

ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :اﻇﻬﺎر داﺷﺖ از ﺳﻠﺴﻠﮥ او را ﻣﺎن ﻫﺴﺘﻢ و »ﺳﯿﺪ ﺻﺤﺒﺖ« ﭘﲑ ﻣﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎ ﺷﺒﻬﺎی ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ و
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻘﺎه ﻣﯽروﯾﻢ و ﺣﻠﻘﮥ ذﮐﺮ دارﯾﻢ.

ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎز ﻫﻢ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ؟ ...اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﺧﲑ! ﻓﻘﻂ ﺷﯿﺦ ﻣﺎ ﺑﺮای ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺮدن ﻧﯿﺎز وﺿﻮ ﻣﯽﺳﺎزد و
 -۲۲٦آﯾﮥ ﻣﺒﺎرﮐﻪ  ۹از ﺳﻮرهٔ ﺟﻤﻌﻪ ﯾﻌﻨﯽ اى ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آوردهاﻳﺪ ﭼﻮن ﺑﺮاى ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﻧﺪا درداده ﺷﺪ ﺑﻪ ﺳﻮى ذﻛﺮ ﺧﺪا ﺑﺸﺘﺎﺑﻴﺪ و

داد و ﺳﺘﺪ را واﮔﺬارﻳﺪ اﮔﺮ ﺑﺪاﻧﻴﺪ اﻳﻦ ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﺑﻬﱰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

 -۲۲۷ﻗﺴﻤﺘﯽ از آﯾﮥ ﻣﺒﺎرﮐﻪ ﺷﻤﺎره  ۳۷ﺳﻮرهٔ ﻧﻮر ﯾﻌﻨﯽ :ﭘﺎﮐﻤﺮداﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺴﺐ و ﺗﺠﺎرت آﻧﺎن را از ﯾﺎد ﺧﺪا ﻏﺎﻓﻞ ﻧﮕﺮداﻧﺪ.

۲۳٦

ﻧﻤﺎز و دﻋﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ.
ﺿﻤﻨﺎً اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻧﯿﺎز ﻣﺎ دو ﻧﻮع اﺳﺖ؛ ﺧﺎم و ﭘﺨﺘﻪ و ﻣﺎ ﻧﯿﺎز ﭘﺨﺘﻪ دارﯾﻢ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﺣﺮام آن را ﺟﺪا
ﮐﺮدی .ﺑﺪون ﺷﮑﺴﱳ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎ آﻧﺮا ﻣﯽﭘﺰﯾﻢ.

ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﭼﻪ ذﮐﺮی دارﯾﺪ؟« ﮐﺘﻤﺎن ﮐﺮد وﮔﻔﺖ ﻧﻤﯽداﻧﻢ.
ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﺧﻮب ﻻﺑﺪ اﺳﻢ ﻋﻠﯽ اﺳﺖ«.

ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﻮق و ﺟﺬﺑﻪ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﻠﯽ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اﺳﺖ.

ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ اﻧﻌﺎﻣﯽ ﻣﺮﺣﻤﺖ ﮐﻨﻨﺪ؛ وﱃ ﻧﺎﻣﱪده دﺳﺖ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ را ﺑﻮﺳﯿﺪ و ﺑﺎ ﺣﺎﱃ ﺧﻮش اﻇﻬﺎر

داﺷﺖ :ﺑﻤﺮﺗﻀﯽ ﻋﻠﯽ ﻧﻤﯽﮔﲑم .ﻫﻤﯿﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺸﺮﯾﻒ آوردﯾﺪ و دﺳﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﻮﺳﯿﺪم ﺑﺮای ﻣﻦ از ﻫﻤﻪ ﺑﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﻬﱰ
اﺳﺖ و ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.

در اﻣﺘﺪاد درﯾﺎﭼﻪ ﺳﺮآب ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ آﻫﺴﺘﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺑﺎﻏﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯿﻮه در ﻣﯿﺎن درﺧﺘﺎن اﻧﺒﻮه

ﮐﻬﻨﺴﺎل ﻫﻤﺮاه ﻧﻐﻤﻪﺳﺮاﺋﯽ ﻣﺮﻏﺎن و ﺑﻠﺒﻼن ﻫﺮ ﺑﯿﻨﻨﺪه و ﺷﻨﻮﻧﺪهای را ﺑﻪ ذوق و ﻧﺸﺎط ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ.
ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ زﻣﺰﻣﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:
ﺑﺪرﯾﺎ

ﺑﻨﮕﺮم،

درﯾﺎ

ﺗﻪ

ﺑﻪ ﺻﺤﺮا ﺑﻨﮕﺮم ،ﺻﺤﺮا ﺗﻪ وﯾﻨﻢ

وﯾﻨﻢ

ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎ را در ﻣﻨﺰل آﻗﺎی ﮐﯿﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ اﻗﺘﺪا ﻧﻤﻮدﯾﻢ .ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :از اﻣﺘﯿﺎزات ﺳﻠﺴﻠﻪ
ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠّﻬﯿّﻪ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ رﻫﺮو ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﯿّﺪ ﺑﻪ آداب ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻘﺪّﺳﻪ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﻇﺎﻫﺮ ﻋﻨﻮان ﺑﺎﻃﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ اﻧﺴﺎن ﻇﺎﻫﺮ
را ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻧﮑﻨﺪ؛ ﺑﺎﻃﻦ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﺰرﮔﺎن ﺑﻮاﺳﻄﮥ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺣﻖ و اﻃﺎﻋﺖ از اواﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻤﻘﺎﻣﺎﺗﯽ

رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ،ﻣﺎ ﻧﯿﺰﮐﻪ دﻋﻮی ﭘﲑوی آن ﺑﺰرﮔﻮاران را دارﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎی ﭘﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﮕﺬارﯾﻢ و ﭼﻮن ﺑﺸﺮ دارای ﻋﻘﻞ
اﺳﺖ ﻗﻮاﻧﲔ ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﺑﺮای او ﺗﻌﯿﲔ ﺷﺪه و اﻧﺒﯿﺎ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﲔ را آوردهاﻧﺪ .دﯾﮕﺮ وﺟﻬﮥ ﺧﺎﻟﻖ و ﺧﻠﻖ اﺳﺖ ،ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ

اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ وﺟﻬﻪ ﺧﺪاﺋﯽ و روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﺑﺮﺳﺪ.

ﺑﻤﻮﺟﺐ آﯾﮥ ﺷﺮﯾﻔﻪ ،وَاﻋْﺒُﺪْ رَﺑﱠﻚَ ﺣَﺘﱠﻰ ﻳَﺎْٔﺗِﻴَﻚَ اﻟْﻴَﻘِﲔُ »آﯾﮥ  ۹۹از ﺳﻮرهٔ ﻣﺒﺎرﮐﻪ اﻟﺤِﺠﺮ« ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺴﺎن ﺗﺎ زﻧﺪه اﺳﺖ
ﻧﺒﺎﯾﺪ دﺳﺖ از ﺑﻨﺪﮔﯽ و اﻃﺎﻋﺖ ﺑﺮدارد .و در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﯾﻘﲔ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ ﺑﻄﺮﯾﻖ اوﱃ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﺪ ،ﭼﻮن اﯾﻤﺎن

او ﻗﺒﻞ از ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﯾﻘﲔ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻏﯿﺐ اﺳﺖ و ﺑﻌﺪاً ﻋﻼﻗﻪ و ﺷﻮق او ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت زﯾﺎدﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد -از اﯾﲊو ﺑﺰرﮔﺎن

ﻋﺮﻓﺎء ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﺮای آﻧﺎن ﭘﯿﺪا ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﭘﲑوی از اﺋﻤّﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﲔ ﺑﻤﺴﺘﺤﺒّﺎت ﻫﻢ ﮐﺎﻣﻼً ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده و از
ﻣﮑﺮوﻫﺎت ﻫﻢ اﺟﺘﻨﺎب ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.

ﺑﻌﻀﯽ از ﺳﻼﺳﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ رﺳﯿﺪهاﯾﻢ وﱃ اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺤﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﻃﺮﯾﻘﺖ
ﻫﺮ دو را دارا ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ آن ﺑﺮﺳﺪ .اﻧﺴﺎن ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﺎﻣﻠﱰ ﺑﺸﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﱰ ﻣﺮاﻋﺎت ﮐﻨﺪ ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺪاری ﺳﺤﺮﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ
ﻓﻘﺮا ﻣﺴﺘﺤﺐّ اﺳﺖ وﱃ ﺑﺮای ﭘﯿﻐﻤﱪﮔﺮاﻣﯽ واﺟﺐ ﺑﻮد؛ ﻣﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ از وﺟﻮد ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻤﺎ

اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺑﺸﻨﻮ اﯾﻦ ﻧﯽ ﭼﻮن ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺣﺎﻓﻆ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺳﺎﻟﻬﺎ دل ﻃﻠﺐ از ﺟﺎم ﺟﻢ از ﻣﺎ
ﻣﯽﮐﺮد ،آﻧﭽﻪ ﺧﻮد داﺷﺖ زﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺗﻤﻨﺎ ﻣﯽﮐﺮد.

درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﺑﺎرﯾﺘﻌﺎﱃ ارﺣﻢاﻟﺮّاﺣﻤﲔ اﺳﺖ وﱃ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺣﺎل ﮔﻨﺎﻫﯽ ﺗﺮا ﺑﻪ ﺑﯿﻨﺪﮐﻪ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﺮو

ﻫﺮﮐﺎری ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﺑﮑﻦ وﮐﺎر ﻧﯿﮏ را ﻫﺮ ﻗﺪر ﻫﻢ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺮک ﮐﺮد زﯾﺮا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ
ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل واﻗﻊ ﺷﻮد.
ﻏﺎﻓﻞ ﻣﺸﻮ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺐ ﻣﺮدان ﻣﺮد را

در ﺳﻨﮕﻼخ ﺑﺎدﯾﻪ ﭘﯽﻫﺎ ﺑﺮﯾﺪهاﻧﺪ

ﻧﺎﮔﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﺮوش ﺑﻤﻨﺰل رﺳﯿﺪهاﻧﺪ

ﻧﻮﻣﯿﺪ ﻫﻢ ﻣﺒﺎش ﮐﻪ رﻧﺪان ﺑﺎده ﻧﻮش

۲۳۷

اﮔﺮ ﻓﻘﺮا ﺑﺮ ﺧﻼف رﻓﺘﺎرﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮاﻓﮑﻨﺪﮔﯽ ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺎ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻌﻨﻮی )ص(و ﻋﻠﯽﷷ ﻫﺴﺘﯿﻢ،
ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻮاﻧﲔ ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﻃﺮﯾﻘﺖ را دﻗﯿﻘﺎً اﺟﺮا ﮐﻨﯿﻢ.

ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ ﻫﻤﻪ ﺳﻤﺎعﻫﺎ و ﺳﺎزﻫﺎ و آوازﻫﺎ و ﻣﺴﺘﯽﻫﺎ را ﺑﺎﯾﺪ در وﺟﻮد ﺧﻮدﻣﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل

ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :اﺑﺮار؛ ﺷﺮاب زﻧﺠﺒﯿﻠﯽ ،ﮐﺎﻓﻮری و ﺷﺮای ﻃﻬﻮر ﻣﯿﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ »اﻗﺘﺒﺎس از آﯾﻪﻫﺎی  ۲۱ ،۱۷ ،۵ﺳﻮرهٔ
دﻫﺮ« ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺮاب ﻣﺤﺒّﺖ اﺳﺖ.

آن ﺑﺎده اﻧﮕﻮری ﻣﺮ اﻣّﺖ ﻋﯿﺴﯽ را

وﯾﻦ ﺑﺎده ﻣﻨﺼﻮری ﻣﺮ اﻣّﺖ ﯾﺎﺳﲔ را

وﯾﻦ ﻣﯽ ﮐﻪ زدل ﺧﯿﺰد ﺑﺎ روح ﺑﯿﺎﻣﯿﺰد

ﻣﺨﻤﻮر ﮐﻨﺪ ﺟﻮﺷﺶ ﻣﺮ ﭼﺸﻢ ﺧﺪاﺑﲔ را

آن ﺑﺎده ﺑﺠﺰ ﯾﮑﺪم دﻟﺮا ﻧﮑﻨﺪ ﺧﺮّم

ﻫﺮﮔﺰ ﻧﮑﺸﻨﺪ ﻏﻢ را ﻫﺮﮔﺰ ﻧﮑﺸﺪ ﮐﲔ را

ﺧﻤﻬﺎﺳﺖ از آن ﺑﺎده؛ ﺧﻤﻬﺎﺳﺖ از اﯾﻦ ﺑﺎده

ﺗﺎ ﻧﺸﮑﻨﯽ آن ﺧﻢ را ﻫﺮﮔﺰ ﻧﭽﺸﯽ اﯾﻦ را

اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﮔﺮ ﺧﻮاﻫﯽ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺳﺤﺮ ﺑﺎﺷﺪ

آﻧﮑﺲ ﮐﻪ ﺑﺮاﻧﺪازد او ﺑﺴﱰ و ﺑﺎﻟﲔ را

ﺟﺎﻧﻢ ﺑﻪ ﻓﺪا ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﺳﺎﻏﺮ زرﯾﻦ را

ﯾﮑﻘﻄﺮه از اﯾﻦ ﺳﺎﻏﺮ ﮐﺎر ﺗﻮ ﮐﻨﺪ ﭼﻮن زر

»ﻣﻮﻟﻮی«

»اﮔﺮ ﻣﺮاﻋﺎت ﻗﻮاﻧﲔ ﺷﺮع ﻻزم ﻧﺒﻮد .ﭘﺲ ﭼﺮا اﺋﻤﻪ اﻃﻬﺎر و اوﻟﯿﺎء ﺧﺪا و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﺎﻣﺮاﻋﺎت ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﭽﻪ ﺑﺰرﮔﺎن دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ«.
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آﯾﻪ ﻣﺒﺎرﮐﮥ  ۳۰از ﺳﻮرهٔ ﺑﻘﺮه وَإِذْ ﻗَﺎلَ رَﺑﱡﻚَ ﻟِﻠْﻤَﻼَﺋِﻜَﺔِ إِﻧﱢﻲ ﺟَﺎﻋِﻞٌ ﻓِﻲ اﻻَٔرْضِ ﺧَﻠِﻴﻔَﺔً ...ﯾﻌﻨﯽ :ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ

ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻓﺮﻣﻮد؛ ﻣﻦ در زﻣﲔ ﻗﺮار دﻫﻨﺪهٔ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهای ﻫﺴﺘﻢ .ﮔﻔﺘﻨﺪ آﯾﺎ ﮐﺴﯽ را ﺧﻮاﻫﯽ ﮔﻤﺎﺷﺖ ﮐﻪ در زﻣﲔ ﻓﺴﺎد

ﮐﻨﺪ و ﺧﻮﻧﻬﺎ ﺑﺮﯾﺰد و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﻣﺎ ﺧﻮد ﺗﺮا ﺗﺴﺒﯿﺢ و ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد؛ ﻣﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ
ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ.

ﺟﺎم ﮔﯿﺘﯽ
ﺻﻮرت

اﺳﻢ

ﻧﻤﺎی

ﻣﺎ

اﻋﻈﻤﺶ

ﺣﺎﻓﻆ

اﻧﺴﺎن

ﻣﺤﺮم

داﻧﻢ

ﮔﻨﺞ و ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ و ﻃﻠﺴﻢ ﺑﻬﻢ

ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ

ﺧﺎﻧﻘﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﺷﺶ ﺟﻬﺖ ﺑﻤﺜﻞ

ﺻﻮﻓﯽ

ﻫﺮ ﭼﻪ در ﮐﺎﯾﻨﺎت ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ

اﯾﻦ

ﺳﺮا

ﺧﺎﻧﻪ

ﺧﺮاب

ﺑﻨﮕﺎﻧﻨﺪ

ﺑﻮد

ﺟﺎﻣﻊ
راز
ﻋﯿﺎن

و

ﺻﻔﮥ

ﺧﺪا،

اﻧﺴﺎن

ﺗﺮا

اﻧﺴﺎن

ﺻﻔﺎ،

اﻧﺴﺎن

ﮐﱪﯾﺎ،
ﭘﺎدﺷﺎ،

اﻧﺴﺎن
اﻧﺴﺎن

ﮔﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ در اﯾﻦ ﺳﺮا اﻧﺴﺎن

آﻧﮕﺎه آﻗﺎی ﮐﯿﻤﻨﺪ اﯾﻦ اﺷﻌﺎر را ﮐﻪ ﺧﻮد ﺳﺮوده ﺑﻮدﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ:
ﺧﻮش آﻣﺪی ﮐﻪ زﻓﺮّت ﺑﻬﺪل ﻗﺮار آﻣﺪ

ﺑﻪ ﻃَﺮْفِ ﮐﻌﺒﻪ ﺑﺮﻓﺘﯽّ و ﻋﺎﺷﻘﺎن را ﺟﺎن

اﺛﺮ ﺟﻨﺎب ﺷﺎه ﻧﻌﻤﺔ اﻟﻠﱣﻪ وﻟّﯽ ﻗﺪس ﺳﺮه
ﺧﱪ ﺷﻮﯾﺪ ﮔﺪاﯾﺎن ﮐﻪ ﺷﻬﺮﯾﺎر آﻣﺪ

ز ﺷﻮق روی ﺗﻮ ﺑﺮ ﻟﺐ ز اﻧﺘﻈﺎر آﻣﺪ

ﻏﻢ ﮔﻨﺎه و ﺳﯿﺎﻫﯽّ ﺧﻮد ﻣﺨﻮر اﯾﺪل

ﮐﻪ ﺷﺎه ﺗﻮ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮ از ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر آﻣﺪ

رﺿﺎ ﻋﻠﯽ ،ﺷﻪ واﻻی ﻓﻘﺮ روﻧﻖ داد

ﺑﻪ ﻣﺤﻔﻠﯽ ﮐﻪ دل زار ﺑﯿﻘﺮار آﻣﺪ

ز دوﻟﺖ ﻗﺪم ﯾﺎر ﻏﻤﮕﺴﺎر آﻣﺪ

ﺳﻌﺎدﺗﯽ ﮐﻪ زدﯾﺪار ﺗﻮ ﺑﻤﺎ رو ﮐﺮد

ﮐﻪ ﻏﲑ آﯾﻨﻪ ﻫﺮ ﺷﯽء ﺷﺮﻣﺴﺎر آﻣﺪ

ﭼﻪ ﺟﺎی ﺷﺎﻋﺮی و ﺷﻌﺮ در ﺑﺮ ﻣﺤﺒﻮب

در اﯾﻨﺠﺎ ﺷﻌﺮ دﯾﮕﺮی ﺑﻨﺎم »ﻋﻠﯽ« آﺋﯿﻨﻪ ﺣﻖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺎرف ﺑﺰرﮔﻮار و ﻣﺠﺎز ﻧﻤﺎز اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ آﻗﺎی ﮐﯿﻤﻨﺪ ﺳﺮوده
ﺷﺪه زﯾﻨﺖﺑﺨﺶ ﺻﻔﺤﺎت اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
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ﻫﻮ
۱۲۱

ﻋﻠﯽ

ﺣﻀﺮت

اﻧﺴﺎن

ﺑﻤﺎ

ﺳﺎﺧﺘﻪ

آﺋﯿﻨﻪ ﺣﻖ

ﺗﻮﺧﺘـﻪ

۲۲۸

ﺧﻮد

ﺑﺨﺪا

ﺑﺎﺧﺘﻪ

ﺑﺎدﯾﻪ ﻓﻘﺮ و ﻓﻨﺎ ﮐﺮده ﻃﯽ

ﺗﻮﺳﻦ رف رف ﺑﻪ ﺑﻘﺎ ﺗﺎﺧﺘﻪ

ﻣُﻈﻬﺮ ﺣﻖ ﻣﻈﻬﺮ ﺗﻮ آﻣﺪه

ﭘﯿﺶ ﺗﻮ اﺑﻠﯿﺲ ﺳﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ

ﻣﻈﻬﺮ اﻋﺠﺎب ﺧﺪاﺋﯽ ﻋﻠﯽ

زﺗﻮ

ﻧﻔﺮاﺧﺘﻪ

راﯾﺖ

رﺗﺒﺖ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺘﻮان ﻏﺼﺐ ﮐﺮد

ﺻُﻮرت

ﺑﺎ ﺗﻮ و ﺑﯿﺘﻮ زﺗﻮ ﺑﮕﺪاﺧﺘﻪ
ﺳﻮﺧﺘﻪ

ﺑﺸﻨﺎﺧﻪ

آﺗﺶ ﺗﺄدﯾﺐ ﭼﻮ ﺗﻬﺬﯾﺐ ﻧﯿﺴﺖ

رﻧﺪ

ﺟﮕﺮ

ﭘﺨﺘﮕﯽ از ﺳﻮز و ﮔﺪاز دﻟﺴﺖ

ﺧﺎم

ﺑﻮد

ﻫﺮ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺟﺴﻢ ﻋﻠﯽ را ﺑﺪﯾﺪ

ﺟﺎم

ﺷﻤﮥ ﮐﺎر ﺗﻮ در ﺧﯿﱪ اﺳﺖ

ﺑﯿﺨﺮان

ﺟﺎی ﻧﺒﯽ در ﺷﺐ ﻫﺠﺮت ﺑﺨﻔﺖ

ﻧﺎدره ﻧﻘﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ

آﯾﻨﻪات

ﺟﻠﻮهٔ ﺟﺎن ﮔﺸﺘﻪ ﺟﻤﺎﻟﺖ ﻋﻠﯽ

ﺗﻦ

ﺳﺎﻟﮏ

آﯾﻨﻪﻫﺎ،
از

ﺧﺮد

ﻧﮕﺪاﺧﺘﻪ

ﺳﺎﺧﺘﻪ

آﯾﻨﻪ

ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ

ﮐﻼن

ﺳﺎﺧﺘﻪ

ﺧﺎک ﺑﻪ اﻓﻼک ﺳﺮ اﻓﺮاﺧﺘﻪ

ﮐﻨﯿﺖ ﻋﺮﻓﺎن ﺗﻮ ﺷﺪ ﺑﻮﺗﺮاب

ﮐﺲ ﭼﻮ ﺗﻮ از روی ﺑﻠﻮغ ﮐﻤﺎل

ﻗﺎﺗﻞ ﺧﻮد دﯾﺪه و ﻧﻨﻮاﺧﺘﻪ

ﺿﺎرب ﺗﻮ از ﭘﯽ اﻧﺠﺎم ﻗﺼﺪ

ﻧﺎم ﻋﻠﯽ ﺑُﺮده و ﺗﯿﻎ آﺧﺘﻪ

آﻧﮕﺎه اﯾﻦ اﺷﻌﺎر ﻣﻮﻟﻮی از دﯾﻮان ﺷﻤﺲ ﺗﱪﯾﺰی ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ:
آﻣﺪ ﺑﻬﺎر ﺧﺮّم و آﻣﺪ ﻧﮕﺎر ﻣﺎ
آﻣﺪ ﻣﻬﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﺎن زو ﻣﻨﻮّرﺳﺖ

ﭼﻮن ﺻﺪ ﻫﺰار ﺗَﻨﮓ ﺷﮑﺮ درﮐﻨﺎر ﻣﺎ
ﺗﺎ ﺑﺸﮑﻨﺪ زﺑﺎدهٔ ﮔﻠﮕﻮن ﺧﻤﺎر ﻣﺎ
ای ﺳﺮو ﮔﻠﺴﺘﺎن ﭼﻤﻦ و ﻻﻟﻪزار ﻣﺎ

ﺷﺎد آﻣﺪی ﺑﯿﺎ و ﻣﻠﻮﮐﺎﻧﻪ آﻣﺪی

در ﺑﯿﺸﮥ ﺟﻬﺎن ز ﺑﺮای ﺷﮑﺎر ﻣﺎ

ﭘﺎﯾﻨﺪه ﺑﺎش ای ﻣﻪ و ﭘﺎﯾﻨﺪه ﻋﻤﺮ ﺑﺎش

در روز ﺑﺰم ،ﺳﺎﻗﯽ درﯾﺎ ﻋﻄﺎی ﻣﺎ

در روز رزم ،ﺷﲑ ﻧﺮ و ذواﻟﻔﻘﺎر ﻣﺎ

ﺟﺎﻣﯽ ﭼﻮ آﻓﺘﺎب ﭘﺮ آﺗﺶ ﺑﮕﲑ زود

درﮐﺶ ﺑﺮوی ﭼﻮن ﻗﻤﺮ ﺷﻬﺮﯾﺎر ﻣﺎ

آرام ﻋﻘﻞ ﻣﺴﺖ و دل ﺑﯿﻘﺮار ﻣﺎ

ﺳﻮی ﭘﺮﯾﺮﺧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﭼﺸﻢﻫﺎ ﻧﺸﺴﺖ

ﮐﺎر او ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﺧﺪاوﻧﺪﮔﺎر ﻣﺎ

اﯾﻦ ﻧﯿﻢﮐﺎره ﻣﺎﻧﺪ و دل ﻣﻦ زﮐﺎر ﺷﺪ

ﭘﺲ از ﺻﺮف ﺷﺎم ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﲔ ﻣﺮﺧّﺺ ﺷﺪﻧﺪ وﱃ ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ اﺳﱰاﺣﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﺰار ﻣﻈﻔّﺮﻋﻠﯿﺸﺎه ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ »ﺷﻨﺒﻪ «٤۹/۲/۲٦
ﺳﺤﺮ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺰرگ آﻗﺎی ﮐﯿﻤﻨﺪ ﺗﺸﺮﯾﻒ آوردﻧﺪ .ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز و ﻗﺮاﺋﺖ و ﺗﻔﺴﲑ ﻗﺮآن ﻣﻨﺎﺟﺎﺗﯽ از
ﺧﻮاﺟﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻪ اﻧﺼﺎری از ﻃﺮف ﻓﻘﺮا ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺷﻌﺎر ﺧﻮاﺟﮥ ﺷﺮح زﻧﺪﮔﯽ او ﻧﯿﺰ ﺑﻄﻮر

اﺧﺘﺼﺎر ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﻣﯽﺷﻮد:
 -۲۲۸اﻧﺪوﺧﺘﻪ

۲۳۹

ﺧﻮاﺟﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻧﺼﺎری ﻣﺮﯾﺪ ﺷﯿﺦ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺧﺮﻗﺎﻧﯽ ﺑﻮده و ﺑﻪ او ارادت ﺧﺎص ﻣﯽورزﯾﺪه؛ در ﺳﺎل  ۳۹۶ﻫﺠﺮی
ﻗﻤﺮی در ﻗﺮﯾﻪ ﮐُﻬﻨﺪِژ از ﺗﻮاﺑﻊ ﻃﻮس ﺑﺪﻧﯿﺎ آﻣﺪ .در ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻤﮑﺘﺐ رﻓﺖ و در ﻧﻪ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺷﻌﺮ ﻋﺮﺑﯽ و ﻓﺎرﺳﯽ

ﻣﯽﺳﺮود .او ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻋﺠﯿﺒﯽ داﺷﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻫﺮ ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﺑﺎ ﯾﮑﯽ دو ﺑﺎر ﺧﻮاﻧﺪن اﻋّﻢ از ﻧﻈﻢ و ﻧﺜﺮ از ﺑَﺮ ﻣﯽﺷﺪ

ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﯿﺶ از ﺻﺪﻫﺰار ﺷﻌﺮ در ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﻔﺴﯽ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﮐﺸﻒاﻻﺳﺮار ﺑﺨﻮاﺟﻪ ﻣﻨﺴﻮب اﺳﺖ.

ازﮔﻔﺘﻪﻫﺎی اوﺳﺖ» :ﻋﺒﺪاﻟﻠﱣﻪ ﻣﺮدی ﺑﻮد ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ،ﻣﲑﻓﺖ ﺑﻄﻠﺐ آب زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ،ﻧﺎﮔﺎه رﺳﯿﺪ ﺑﺸﯿﺦ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺧﺮﻗﺎﻧﯽ،
دﯾﺪ ﭼﺸﻤﮥ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ،ﭼﻨﺪان ﺧﻮردﮐﻪ از ﺧﻮد ﮔﺸﺖ ﻓﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﱣﻪ ﻣﺎﻧﺪ و ﻧﻪ ﺷﯿﺦ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺧﺮﻗﺎﻧﯽ«.

ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت ﺧﻮاﺟﻪ زﯾﺎد اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ :ﮐﻨﺰاﻟﺴّﺎﻟﮑﲔ ،ﻣﻨﺎزلاﻟﺴّﺎرﺋﲔ ،زاداﻟﻌﺎرﻓﲔ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺼّﻮﻓﯿﻪ ،ﻗﻠﻨﺪرﻧﺎﻣﻪ و
ﻣﻨﺎﺟﺎتﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ.

ﻣﺮگ ﺧﻮاﺟﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ ﺑﺴﺎل  ۴۸۱ﻫﺠﺮی اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد و در ﻫﺮات ﻣﺪﻓﻮن ﮔﺮدﯾﺪ »رﺣﻤﺔ اﻟﻠﱣﻪ ﻋﻠﯿﻪ« ﺷﻤّﻪای از

ﻣﻨﺎﺟﺎت و اﺷﻌﺎر ﺧﻮاﺟﻪ:

ﻣﻨﺎﺟﺎﺗﯽ از ﺧﻮاﺟﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ اﻧﺼﺎری
اﻟﻬﯽ ﻫﺮﮐﻪ ﺗﺮا ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻋَﻠَﻢ ﻣﻬﺮ ﺗﻮ ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻏﲑ از ﺗﻮ ﺑﯿﻨﺪاﺧﺖ.

ﻓﺮزﻧﺪ و ﻋﯿﺎل و ﺧﺎﻧﻤﺎن را ﭼﻪ ﮐﻨﺪ

آﻧﮑﺲ ﮐﻪ ﺗﺮا ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﺎن را ﭼﻪ ﮐﻨﺪ

دﯾﻮاﻧﮥ ﺗﻮ ﻫﺮ دو ﺟﻬﺎن را ﭼﻪ ﮐﻨﺪ

دﯾﻮاﻧﻪ ﮐﻨﯽ ﻫﺮ دو ﺟﻬﺎﻧﺶ ﺑﺨﺸﯽ

اﻟﻬﯽ دﯾﮕﺮان ﻣﺴﺖ ﺷﺮاﺑﻨﺪ و ﻣﻦ ﻣﺴﺖ ﺳﺎﻗﯽ ﻣﺴﺘﯽ اﯾﺸﺎن ﻓﺎﻧﯽ اﺳﺖ و از ﻣﻦ ﺑﺎﻗﯽ

ﻣﺮغ ﺗﻮام از داﻧﻪ و دام آزادم

ﻣﺴﺖ ﺗﻮام از ﺟﺮﻋﮥ ﺟﺎم آزادم

ورﻧﻪ ﻣﻦ از اﯾﻦ ﻫﺮ دو ﻣﻘﺎم آزادم

ﻣﻘﺼﻮد ﻣﻦ ازﮐﻌﺒﻪ و ﺑﺘﺨﺎﻧﻪ ﺗﻮﺋﯽ ﺗﻮ

اﻟﻬﯽ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﯽدﯾﺪار ﺗﻮ زﻧﺪان اﺳﺖ و زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻪ زﻧﺪان ﺑﺮدن ﻧﻪ ﮐﺎرﮐﺮﯾﻤﺎن اﺳﺖ.
اﻟﻬﯽ اﮔﺮ ﺑﺪوزخ ﻓﺮﺳﺘﯽ دﻋﻮیدار ﻧﯿﺴﺘﻢ و اﮔﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﻓﺮﻣﺎﺋﯽ ﺑﯽﺟﻤﺎل ﺗﻮ ﺧﺮﯾﺪار ﻧﯿﺴﺘﻢ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺎ ﺑﺮآرﮐﻪ ﺟﺰ

وﺻﺎل ﺗﻮ اﻣﯿﺪوار ﻧﯿﺴﺘﻢ.

ﮐﺎر ﻋﺎﺷﻖ ﺟﺮ ﺗﻤﺎﺷﺎی وﺻﺎل ﯾﺎر ﻧﯿﺴﺖ

روز ﻣﺤﺸﺮ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﺮا ﺑﺎ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ
از ﺳﺮ ﮐﻮﯾﺶ اﮔﺮ ﺳﻮی ﺑﻬﺸﺘﻢ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ
اﻟﻬﯽ از آن ﺧﻮان ﮐﻪ ﺑﻬﺮ ﭘﺎﮐﺎن ﻧﻬﺎدی ﻧﺼﯿﺐ ﻣﺎ ﮐﻮ؟

ﭘﺎی ﻧﻨﻬﻢ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ وﻋﺪهٔ دﯾﺪار ﻧﯿﺴﺖ
****

اﮔﺮدرﺑﻬﺎﻣﺰدﺧﻮاﻫﯽﻣﻦﻧﺪارمواﮔﺮﺑﯽﺑﻬﺎدﻫﯽﺑﺨﺶﻣﺎﮐﻮ؟

اﮔﺮﻧﻌﻤﺖﺟﺰﺑﻄﺎﻋﺖﻧﺒﺎﺷﺪآﻧﺮاﺑﺒﻊﺧﻮاﻧﻨﺪ،ﭘﺲﻟﻄﻒوﻋﻄﺎﮐﻮ؟
اﮔﺮاز ﺳﮕﺎن ﺗﻮام اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ واﮔﺮ ازﮐﺴﺎن ﺗﻮام ﻣﺮﺣﺒﺎ ﮐﻮ؟

ﺗﺎرﯾﮏ دﻟﻢ ﻧﻮر و ﺿﯿﺎی ﺗﻮ ﮐﺠﺎﺳﺖ

ﻣﻦ ﺑﻨﺪهٔ ﻋﺎﺻﯿﻢ رﺿﺎی ﺗﻮ ﮐﺠﺎﺳﺖ

آن ﺑﯿﻊ ﺑﻮد ﻟﻄﻒ و ﻋﻄﺎی ﺗﻮ ﮐﺠﺎﺳﺖ

ﻣﺎ را ﺗﻮ ﺑﻬﺸﺖ اﮔﺮ ﺑﻄﺎﻋﺖ ﺑﺨﺸﯽ

راز و ﻧﯿﺎز ﺑﺪرﮔﺎه ﭼﺎرهﺳﺎز و ﻣﻨﺎﺟﺎت ﺑﺎ ﻗﺎﺿﯽاﻟﺤﺎﺟﺎت ،ﺧﺎﺻﻪ در دل ﺷﺐ و ﺑﻬﻨﮕﺎم ﺳﺤﺮﮔﺎﻫﺎن ﻣﺨﺼﻮص
ﻋﺸﺎق دﻟﺴﻮﺧﺘﻪ و دﻟﺒﺎﺧﺘﮕﺎن ﺟﮕﺮ ﺳﻮﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺟﻤﺎل اﺑﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ و دﻟﺒﺎﺧﺘﻪ ذات ﻻﯾﺰال ﺳﺮﻣﺪی.
ﮔﺮد در و ﺑﺎم دوﺳﺖ ﭘﺮواز ﮐﻨﻨﺪ

ﺷﺐ ﺧﯿﺰ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺑﻪ ﺷﺐ راز ﮐﻨﻨﺪ

اﻻّ در دوﺳﺖ را ﮐﻪ ﺷﺐ ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪ

ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ دری ﺑﻮد ﺑﻪ ﺷﺐ در ﺑﻨﺪﻧﺪ

ﺳﺎﻋﺖ  ۷ﺻﺒﺢ ﺑﺎﺗﻔﺎق آﻗﺎﯾﺎن زﻧﺪ ،ﻏﯿﺎﺛﯿﺎن ،ﺳﯿﺪ ﺣﺴﲔ ﺣﺴﯿﻨﯽ اراﮐﯽ ،ﻣﺤﻤّﺪ ﻫﺎدی ﻏﻔّﺎری و ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺷﯿﺪی در
ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﻪ زﯾﺎرت ﻣﺰار ﺣﻀﺮت آﻗﺎی ﻣﻈﻔﺮﻋﻠﯿﺸﺎه ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ رﻓﺘﯿﻢ .ﭘﺲ از زﯾﺎرت و ﻧﻤﺎز ﻗﺪری ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ.
۲٤۰

در و دﯾﻮار ﭘﺮ از ﻋﮑﺴﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﻣﺪﻓﻮن ﺑﻮدﻧﺪ؛ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﮑﺲ ﺑﺰرگ ﺳﯿﺪ ﺻﺎﻟﺢ »ره« ﮐﻪ در
ﺟﻨﺐ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﺰار ﺷﺮﯾﻒ ﺣﻀﺮت آﻗﺎی ﻣﻈﻔﺮﻋﻠﯿﺸﺎه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و در ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد »ﻣﺰار آﻗﺎی ﻣﲑ ﻣﺤﻤّﺪ
ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻠﻘّﺐ ﺑﻪ ﺣﲑان ﻋﻠﯿﺸﺎه ﮐﻪ از ﻓﺮزﻧﺪان اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻣﺠﺘﺒﯽ ﷷ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

در اﻃﺎق ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺮﺑّﻊ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد  ۷در  ۷ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﺳﺘﻮن ﺳﻨﮕﯽ و ﮔﻨﺒﺪ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﻪ داﺧﻞ آن

ﮔﭽﮑﺎری ﺷﺪه و دارای ﺳﻪ درب ﭼﻮﺑﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﺑﻮده و دارای ۳۰۰۰
ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺧﺎﻧﻘﺎه ﺳﻠﺴﻠﮥ ﻧﻮرﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد.

آﻗﺎی ﺳﯿّﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻓﺎﺿﻠﯽ آﮔﺎه و در ﻣﻌﺎرف ﺻﻮری و ﻣﻌﻨﻮی داﻧﺸﻤﻨﺪ و ﺟﻤﻌﯽ از ﻋﻠﻤﺎی زﻣﺎن را دﯾﺪه و ﺑﻪ

ﺻﺤﺒﺖ ﻋﺮﻓﺎی ﻋﺼﺮ رﺳﯿﺪه و ﻣﺮﯾﺪ ﻋﺎرف رﺑّﺎﻧﯽ ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯿﺸﺎه اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ﮔﺮدﯾﺪه؛ ﺑﻐﺎﯾﺖ زﯾﺮک و داﻧﺎ و ﺑﺮ ﻋﻮاﻗﺐ
اﻣﻮر ﺑﯿﻨﺎ ﺑﻮد .در درک ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻤﺘﺎز و ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻫﺮت ﻫﺪاﯾﺘﻌﻠﯿﺸﺎه ﻗﺪس ﺳﺮه ﻣﻔﺘﺨﺮ و ﺳﺮاﻓﺮاز اﺳﺖ.

۲۲۹

ﺟﻨﺎب ﻣﻈﻔﺮﻋﻠﯿﺸﺎه ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﺎذون از ﻃﺮف ﺷﯿﺦاﻟﻤﺸﺎﯾﺦ دوم ﺟﻨﺎب ﻧﻮرﻋﯿﺸﺎه اوّل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ اﻣﺮ او ﺟﻨﺎب
روﻧﻘﻌﻠﯿﺸﺎه ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ﻃﺎبﺛﺮاه ﻣﻮﻻﻧﺎ را ﺗﻠﻘﲔ و ارﺷﺎد ﻓﺮﻣﻮد و ﭼﻨﺪ ﺳﺎل در ﺧﺪﻣﺖ و ﻣﻼزﻣﺖ ﺣﻀﺮت
ﻣﺸﺘﺎﻗﻌﻠﯿﺸﺎه ﻗﺪس ﺳﺮه ﺳﻠﻮک ﻧﻤﻮده و در ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺠﺎﻫﺪه و رﯾﺎﺿﺖ اﻫﺘﻤﺎم ﺗﻤﺎم ﺑﺠﺎی آورد و از ﯾﻤﻦ اﻧﻔﺎس

وﻻﯾﺖ اﺳﺎس ﭘﺎﮐﺎن ،از ﻟﻮث اوﻫﺎم و ﺷﮑﻮک ﭘﺎک ﮔﺸﺖ و از ﻋﻠﻮم ﻇﺎﻫﺮی و ﮐﻤﺎﻻت ﺻﻮری در ﮔﺬﺷﺖ و
ﺑﻤﺮﺗﺒﮥ اﻋﻠٰﯽ و درﺟﮥ ﻗﺼﻮﱝ رﺳﯿﺪ آﻧﮕﺎه رﺧﺼﺖ ارﺷﺎد ﯾﺎﻓﺖ.

رﺷﮏ

روﻧﻖ ﺑﺎزار دل ﮐﯿﺴﺖ ،ﻣﻈﻔّﺮ ﻋﻠﯽ

ﻣﻈﻔّﺮﻋﻠﯽ

ﻣﺎﯾﮥ آرام ﺟﺎن ،واﺳﻄﮥ ﮐﺎم ﺟﺎن

ﺑﺘﺎن

ﭼﮕﻞ

۲۳۰

ﮐﯿﺴﺖ،

دﻣﺒﺪم و ﻣﺘّﺼﻞ ﮐﯿﺴﺖ ،ﻣﻈﻔّﺮﻋﻠﯽ
ﺳﺎﻋﺖ  ۱۵-۸ﭘﺲ از زﯾﺎرت ﻣﺮﻗﺪ ﻣﻄﻬّﺮ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﻈّﻔﺮ ﻋﻠﯿﺸﺎه ﻣﺮاﺟﻌﺖ و ﺑﻤﻘﺼﺪ ﺑﺎزدﯾﺪ اﺳﺘﺨﺮ ﺣﻀﺮت اﻟﯿﺎس

ﷷ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .در دو ﺧﯿﺎﺑﺎن؛ در ﻫﻮای آرام و آﻓﺘﺎﺑﯽ ،ﮔﻠﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺳﺒﺰهﻫﺎ و ﭼﻤﻦﻫﺎ ،ﺧﻮش آﻣﺪ

ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ .ﺑﲔ ﭼﻤﻨﻬﺎ و در دو ﻃﺮف ﺟﺎدّهﻫﺎ ﮔﻠﻬﺎی ﺳﻔﯿﺪ رﻧﮓ ﻫﻤﺮاه ﮔﻠﻬﺎی ﻟﯿﻤﻮﺋﯽ رﻧﮓ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﻠﻬﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ
ﺷﻘﺎﯾﻖ ﺗﻮأم ﺷﺪه و ﺑﺼﻮرت دﺳﺘﻪ ﮔﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ در آﻣﺪه ﺑﯿﻨﻨﺪه را ﻣﺴﺤﻮر زﯾﺒﺎﺋﯽ ﺧﻮد ﻣﯽﮐﺮد.

در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺟﺎدّه ﮐﻮﻫﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ و ﺳﻤﺖ ﭼﭗ و ﺟﻨﻮب ،دﺷﺘﻬﺎی وﺳﯿﻊ و ﭘﺮﮔﻞ و ﻣﻌﻄّﺮ ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺒﺴﺎط ﺧﺎﻃﺮ
و ﻓﺮﺣﺒﺨﺶ ﺑﻮد.

در ﭘﺎﻧﺰده ﮐﯿﻠﻮﻣﱰی ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺳﺮ راه ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﻄﺮف اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻨﺎم ﺧﻀﺮاﻟﯿﺎس رﻓﺘﯿﻢ.

در اﯾﻦ اﺳﺘﺨﺮ ،آﺑﯽ ازﮐﻒ آن ﻣﯽﺟﻮﺷﯿﺪﮐﻪ از آﺋﯿﻨﻪ ﺷﻔّﺎفﺗﺮ اﺳﺖ و درﮐﻒ آن اﻧﻮاع ﮔﻠﻬﺎ و ﺑﺮﮔﻬﺎی آﺑﯽ وﺟﻮد
دارد و در ﺷﻤﺎل آن ﮐﻮه ﻣﺮﺗﻔﻌﯽ ﺧﻮدﻧﻤﺎﺋﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﺟﻨﻮب آن درﺧﺘﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺑﯿﺪ و ﭼﻤﻨﻬﺎی ﺳﺒﺰ و ﺧﺮّم و
در داﻣﻨﻪ ﮐﻮﻫﻬﺎی آن آﻧﻘﺪر ﮔﻠﻬﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﻌﻄّﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺮح دﻫﻨﺪهٔ آن ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺸﻤﻨﺪی ﺑﺎ

ذوق و ﯾﺎ ﻧﻘّﺎش زﺑﺮ دﺳﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﻋﻬﺪه ﺑﺮآﯾﺪ .ﻣﺪﺗﯽ در آﻧﺠﺎ ﺗﻮّﻗﻒ ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﻠﺒﻞﻫﺎ آزاداﻧﻪ ﺑﺎﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ
ﭼﻬﭽﻬﻪ ﻣﯽزدﻧﺪ.

ﺑﺮﺣﺴﺐ اﺻﺮار ﻓﻘﺮا ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪﮐﻪ در ﺧﺪﻣﺘﺸﺎن ﺑﻪ ﻃﺎق ﺑﺴﺘﺎن ﺑﺮوﯾﻢ ﻟﺬا از وﺳﻂ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﮐﻪ
اﻃﺮاف آن ﮔﻠﮑﺎری ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎﺋﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮده و ﺑﻄﺮف ﻃﺎق ﺑﺴﺘﺎن رﻫﺴﭙﺎر ﺷﺪﯾﻢ.

 -۲۲۹اﻗﺘﺒﺎس ازﮐﺘﺎب ﺑﺴﺘﺎن اﻟﺴﯿّﺎﺣﻪ

 -۲۳۰ﭼِﮕﻞ ﻃﺎﯾﻔﻪای از ﺗﺮﮐﺎن ﻗﺮاﺧﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺰد ﺷﻌﺮای ﻗﺪﯾﻢ ﺑﺰﯾﺒﺎﺋﯽ و ﺧﻮشاﻧﺪاﻣﯽ ﻣﻌﺮوف ﺑﻮدهاﻧﺪ.

۲٤۱

ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﺠﺪد ﻃﺎق ﺑﺴﺘﺎن
ﺣﺎج آﻗﺎی راﺳﺘﲔ و آﻗﺎی ﮐﯿﻤﻨﺪ و آﻗﺎﯾﺎن ﺣﺎج آﻗﺎی ﺟﻮاﻫﺮﯾﺎن و ﻏﯿﺎﺛﯿﺎن و ﺣﺎج آﻗﺎی ﻣﺆﺗﻤﻨﯽ در ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻨﺪﮔﺎن
ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﻪ ﻃﺎق ﺑﺴﺘﺎن رﻓﺘﯿﻢ .آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻃﺎق ﺑﺴﺘﺎن ﺑﻄﻮر اﺧﺘﺼﺎر ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
۱ـ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺎﺟﮕﺬاری اردﺷﲑ دوّم

در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺎﺟﮕﺬاری اردﺷﲑ دوم » ۳۷۹ – ۳۸۳ﻣﯿﻼدی« در ﮐﻮه ﮐَﻨﺪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﭼﻮن ﻧﻘﺶﻫﺎ ﻓﺎﻗﺪ

ﮐﺘﯿﺒﻪ اﺳﺖ ﻧﺎم اﺷﺨﺎص ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻫﺮ ﺗﻔﺴﻠﺪ آﻟﻤﺎﻧﯽ »در ﮐﺘﺎب دروازهٔ آﻟﻤﺎن« و ﮐﺮﯾﺴﱳ ﺳﻦ داﻧﻤﺎرﮐﯽ »در ﮐﺘﺎب اﯾﺮان در زﻣﺎن ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن« ﻧﻔﺮ

وﺳﻂ را اردﺷﲑ دوّم و ﺷﺨﺼﯽ را ﮐﻪ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ او اﯾﺴﺘﺎده و ﺣﻠﻘﮥ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺑﺎو ﻣﯽدﻫﺪ اﻫﻮراﻣﺰدا و ﺗﺼﻮﯾﺮ

ﭘﺸﺖ ﺳﺮﺷﺎه را ﻣﯿﱰا »ﻣﻬﺮ« ﻣﯽداﻧﺪﮐﻪ ﺑَﺮْﺳَﻤﯽ ۲۳۱در دﺳﺖ دارد .ﯾﮑﻨﻔﺮ اﺳﲑ در زﯾﺮ ﭘﺎی ﺷﺎه و اﻫﻮراﻣﺰدا ﺑﺰﻣﲔ
اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﻧﻔﺮ راﺳﺖ ﺷﺎه را ﻣﻮﺑﺪ ﻣﻮﺑﺪان و ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺷﺎه اﯾﺴﺘﺎده ﺣﻀﺮت زردﺷﺖ
ﷷ ﻣﯽداﻧﻨﺪ

۲ـ ﺣﺠّﺎری و ﺳﻨﮓ ﻧﺒﺸﺘﻪ ﻃﺎق ﮐﻮﭼﮏ
در دﯾﻮار ﻋﻘﺐ اﯾﻦ ﻃﺎق ﮐﻪ ﺑﺪﺳﺘﻮر ﺷﺎﻫﭙﻮر ﺳﻮم » ۳۱۰ – ۳۸۸ﻣﯿﻼدی« ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎه و
ﭘﺪر ﺷﺎﻫﭙﻮر ﺳﻮم » ۳۱۰ – ۳۷۹ﻣﯿﻼدی« دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.

اﯾﻦ ﻃﺎق ﻫﺮ ﭼﻨﺪ از ﻟﺤﺎظ زﯾﺒﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﻃﺎق ﺑﺰرگ ﻧﻤﯽرﺳﺪ وﱃ ﺑﻮاﺳﻄﮥ داﺷﱳ دو ﮐﺘﯿﺒﮥ ﭘﻬﻠﻮی و ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ

اﺳﺎﻣﯽ اﺷﺨﺎص ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺣﺠّﺎری ﺷﺪه دارای اﻫﻤﯿّﺖ اﺳﺖ .ﻧﻔﺮ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﯿﻨﻨﺪه ﺷﺎﻫﭙﻮر دوم و ﻧﻔﺮ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ
ﺷﺎﻫﭙﻮر ﺳﻮم اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﺳﻨﮓ ﻧﺒﺸﺘﻪﻫﺎ اﺑﺘﺪاء ﺗﻮﺳﻂ آﺑﻪ ﻧﻮﺷﺎن و ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ژاک دو ﻣﻮرﮔﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺧﻮاﻧﺪه و از زﺑﺎن ﭘﻬﻠﻮی ﺑﻪ
زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
۳ـ ﺣﺠّﺎری ﻃﺎق ﺑﺰرگ

اﯾﻦ ﻃﺎق ﺑﺪﺳﺘﻮر ﺧﺴﺮو دوم »ﺧﺴﺮو ﭘﺮوﯾﺰ« ﺑﺸﮑﻞ ﻧﯿﻤﺪاﯾﺮه و ﺑﺴﺒﮏ ﮐﺎﺧﻬﺎی ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ » ۵۹۰ – ۶۲۸ﻣﯿﻼدی« در ﺑﺎﻻی ﻃﺎق ﮐﻨﮕﺮهﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از روی ﮐﻨﮕﺮهﻫﺎی ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺷﺪه و
ﻫﲊ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ راﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﯽآورد .ﻃﺎق ﺑﺮ دو ﺳﺘﻮن ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﻧﻘﻮش ﻇﺮﯾﻔﯽ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻧﻘﺶ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻃﺎق

ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻧﻘﻮش زﯾﺒﺎﺋﯽ ﺗﺰﺋﲔ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺮ ﻓﺮاز ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ ،آﻧﺠﺎﺋﯿﮑﻪ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﻃﺎق ﺷﺮوع ﮔﺮدﯾﺪه ،از ﻫﺮ ﻃﺮف ﻧﻮار ﭼﲔ داری دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .در ﺑﺎﻻ ،ﯾﻌﻨﯽ
زاوﯾﻪﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﻧﯿﻤﺪاﯾﺮهٔ ﻃﺎق واﻗﻊ ﺷﺪه ﺗﺼﻮﯾﺮ دو اﻟﻬﻪ ﭘﲑوزی دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺣﺠّﺎری
ﺷﺪه اﺳﺖ .در وﺳﻂ ﻃﺎق ﻫﻼﱃ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی آن ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻫﻼلﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻧﻮار ﭼﲔدار

زﯾﻨﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ .دﯾﻮار ﻋﻘﺐ ﻃﺎق ﺑﺸﮑﻞ ﻣﺮﺑّﻊ و دارای دو ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در دو ﻃﺒﻘﻪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﻫﺮ
ﺻﺤﻨﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

در دو ﻃﺮف ﻧﻘﺶ ﻃﺒﻘﮥ زﯾﺮﯾﻦ دو ﺳﺘﻮن از ﺳﻨﮓ ﺑﲑون آوردهاﻧﺪﮐﻪ ﮔﻮﺋﯽ ﻃﺒﻘﮥ دوم ﺣﺠﺎری ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻗﺮار دارد.

ﺳﺮ ﺳﺘﻮنﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﻘﻮش زﯾﺒﺎﺋﯽ ﺗﺰﯾﲔ و ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﺑﺮگ ﻣﻮ ﺑﯿﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘّﺼﻞ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.

ﻃﺒﻘﻪ زﯾﺮﯾﻦ ﺣﺠّﺎری ﺧﺴﺮو ﭘﺮوﯾﺰ را ﻣﺴﻠّﺢ و ﺳﻮار ﺑﺮ اﺳﺐ ﻣﺸﻬﻮر ﺧﻮد ﺷﺒﺪﯾﺰﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺷﺎه ﮐﻼه ﺧﻮد ﺑﺮ ﺳﺮ

 -۲۳۱ﺑَﺮْﺳَﻢ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﺨﺼﻮص ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﯿﺎﯾﺶ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.

۲٤۲

ﻧﻬﺎده و زرﻫﯽ ﺑﺮ ﺗﻦ دارد و ﺳﺮ و ﺳﯿﻨﻪ اﺳﺐ را ﺑَﺮْﮔُﺴْﺘﻮاﻧﯽ ۲۳۲ﻣﻨﮕﻠﻪدار ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه اﺳﺖ.

ﻗﺴﻤﺖ دﯾﮕﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺎﺟﮕﺬاری ﺧﺴﺮو ﭘﺮوﯾﺰ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪﮐﻪ ﭼﻮن ﻓﺎﻗﺪﮐﺘﯿﺒﻪ اﺳﺖ ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و
ﻫﺮ ﺗﺴﻔﻠﺪ و ﮐﺮﯾﱳ ﺳَﻦْﻧﻔﺮ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ اﻫﻮراﻣﺰدا و ﻧﻔﺮ وﺳﻂ را ﺧﺴﺮو ﭘﺮوﯾﺰ وﻧﻔﺮ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ را آﻧﺎﻫﯿﺪ
۲۳۳ﻣﯽداﻧﻨﺪ .آﻧﺎﻫﯿﺪ ﯾﺎ آﻧﺎﻫﯿﺘﺎ دراوﺳﺘﺎ ﺑﺼﻮرت دﺧﱰی زﯾﺒﺎ ﺑﺎ ﺟﺎﻧﮥ ﺑﺮازﻧﺪه ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺟﺪﯾﺪ و ﻋﺪّه دﯾﮕﺮی از ﻣﻮّرﺧﲔ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻔﺮ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻣﻮﺑﺪ ﻣﻮﺑﺪان و ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ در
ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺷﺎه ﻗﺮار دارد ﺷﲑﯾﻦ ﻣﺤﺒﻮﺑﮥ ﺧﺴﺮو ﭘﺮوﯾﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ و راﺳﺖ ﻃﺎق ﺑﺰرگ دو ﺣﺠّﺎری

ﻋﺎﱃ و ﻣﻬّﻢ ﺟﻠﻮه ﻣﯽﮐﻨﺪ.

در دﯾﻮار ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺧﺴﺮو ﭘﺮوﯾﺰ در ﺷﮑﺎرﮔﺎه ﮔﻮزن دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد »ﺷﮑﺎرﮔﺎه ﻣﺤﻞ ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺷﮑﺎرﭼﯿﺎن ﮔﻮزنﻫﺎ را ﺑﺎ ﺗﲑ ﻣﯽزدﻧﺪ«

ﺷﺎه ﺳﻮار ﺑﺮ اﺳﺐ و زﻧﯽ ﭼﱰی در ﺑﺎﻻی ﺳﺮ او ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ﻫﻤﭽﻨﲔ در ﭘﺸﺖ ﺳﺮ او ﺻﻔﯽ از زﻧﺎن را ﻧﻘﺶ
ﮐﺮدهاﻧﺪﮐﻪ ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺤﺎﻟﺖ اﺣﱰام اﯾﺴﺘﺎده و ﻋﺪّهای ﻣﺸﻐﻮل راﻣﺸﮕﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﭘﺎﺋﲔ اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﺎه ﮐﻤﺎن ﺑﺰه

ﮐﺮده و ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺷﮑﺎر ﻣﯽﺗﺎزد .در ﻗﺴﻤﺖ دﯾﮕﺮ؛ ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﺧﺴﺮو ﭘﺮوﯾﺰ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﺳﺐ ﺑﺼﻮرت ﯾﻮرﺗﻤﻪ
ﻣﯽراﻧﺪ و از ﺷﮑﺎر ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد.

ﻧﻘﻮش دﯾﻮارهٔ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﮐﻪ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻓﺮاوان ﺣﺠّﺎری ﮔﺮدﯾﺪه؛ ﺷﮑﺎرﮔﺎه ﮔﺮاز را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺷﮑﺎرﮔﺎه ﻣﺤﻠّﯽ
اﺳﺖ ﺑﺎ ﻃﻼﻗﯽ ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ آن زورﻗﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﺪّهای زن در آن اﯾﺴﺘﺎده و ﺑﺨﻮاﻧﺪن وﮐﻒ زدن
ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
در وﺳﻂ ﺷﮑﺎرﮔﺎه ﺧﺴﺮو ﭘﺮوﯾﺰ را در دو ﺻﺤﻨﻪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در ﻗﺎﯾﻖ اﯾﺴﺘﺎده ﻧﻘﺶ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺻﺤﻨﻪ

ﻣﺸﻐﻮل ﺗﲑاﻧﺪازی اﺳﺖ وﮔﺮاز را از ﭘﺎی درآورده و در ﺻﺤﻨﻪ دﯾﮕﺮ در ﻗﺎﯾﻖ اﯾﺴﺘﺎده و در ﯾﮏ دﺳﺖ ﮐﻤﺎﻧﯽ دارد

و ﺑﺎ دﺳﺖ دﯾﮕﺮ ﺗﲑی را از زﻧﯽ ﮐﻪ در ﻗﺎﯾﻖ اﯾﺴﺘﺎده ﻣﯽﮔﲑد ،در ﻫﺮ دو ﺻﺤﻨﻪ راﻣﺸﮕﺮان در ﭘﺸﺖ ﻗﺎﯾﻖ دﯾﺪه
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪﮐﻪ در ﺣﺎل ﻧﻮاﺧﱳ ﭼﻨﮓ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

۴ـ ﺣﺠﺎری دوﻟﺘﺸﺎه

در ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ دﯾﻮاره ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻃﺎق ﺑﺰرگ ﺑﻪ اﺳﺎﻣﯽ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻣﲑزای دوﻟﺘﺸﺎه ﭘﺴﺮ ﻓﺘﺤﻌﻠﯿﺸﺎه ﺣﺎﮐﻢ
ﻏﺮب اﯾﺮان و ﻫﻤﭽﻨﲔ دوﺗﻦ از ﺳﺮان ﺑﻨﺎﻣﻬﺎی ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﲔ ﻣﲑزا »ﺣﺸﻤﺖاﻟﺪوﻟﻪ« و اﻣﺎﻣﻘﻠﯽ ﻣﲑزا »ﻋﻤﺎداﻟﺪوﻟﻪ«
ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺪﺗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻏﺮب اﯾﺮان را داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺣﺠﺎری ﺷﺪه و در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۸۲۲ﻣﯿﻼدی ﻗﯿﺪﮔﺮدﯾﺪه

اﺳﺖ .ﻃﺎق ﺑﺴﺘﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻤﲔ دو ﻣﮑﺎن ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﻪ در اﻃﺮاف دارای ﺑﺎﻏﻬﺎی ﻣﺼّﻔﺎ ،ﻋﻤﺎرات ﻋﺎﱃ ﻣﺠﻠﻞ و

ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎی دﻟﮕﺸﺎ و اﻧﻬﺎر ﺟﺎری و ﺣﻮﺿﻬﺎی ﭘﺮ آب ﺑﻮده اﺳﺖ.ﭼﺸﻤﮥ ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻫﻢ از زﯾﺮ ﮐﻮه ﺑﲑون

ﻣﯽﺟﻬﺪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺑﺎﻏﻬﺎ را ﺧﺮم ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺑﺎﻻی ﻃﺎق ﺑﺰرگ ﻫﻨﻮز ﭘﻠﻪﮐﺎﻧﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺨﺺ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻی ﮐﻮه ﻣﺠﺎور ﺑﺮود .ﺑﺎاﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺑﻨﯿﻪ ﻃﺎق ﺑﺴﺘﺎن در وﺻﻒ ﺟﺎﻣﻊ وﮐﺎﻣﻠﺶ ﻏﲑ ﻣﯿّﺴﺮ

اﺳﺖ وﱃ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺪّﯾﺖ و اﻃّﻼﻋﺎت دردرﺟﮥ اول اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻮده و ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻤﺪّن اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن
در زﻣﺎن ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺎﻣﻞ ﻗﺮارﮔﲑد.

ﭘﺲ از دﯾﺪن ﻃﺎق ﺑﺴﺘﺎن ﻣﺪت ﮐﻤﯽ در زﯾﺮ درﺧﺘﺎن ﺑﻠﻨﺪ و اﻧﺒﻮه ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ .در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۴۵/۱۰ﻫﻤﮕﯽ در
ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎج آﻗﺎی ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺶ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪﯾﻢ و در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۱۵/۱۱ﺑﻤﻨﺰل آﻗﺎی
 -۲۳۲ﺑﺮﮔﺴﺘﻮان :روﭘﻮش و زره ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ در ﻗﺪﯾﻢ ﻫﻨﮕﺎم ﺟﻨﮓ ﺑﺮ ﺗﻦ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﯾﺎ روی اﺳﺐ ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ.

 -۲۳۳آﻧﺎﻫﯿﺪ ﯾﺎ ﻧﺎﻫﯿﺪ ﯾﺎ آﻧﺎﻫﯿﺘﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺎک ﮐﻪ ﻧﺎم ﻓﺮﺷﺘﮥ ﻣﻮﮐّﻞ ﺑﺮ آب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺘﺎره زﻫﺮه ﻧﯿﺰ اﻃﻼق ﺷﺪه اﺳﺖ.

۲٤۳

ﮐﯿﻤﻨﺪ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و ﻓﻘﺮا در ﮔﺮد ﺳﺎﻟﻦ ﺣﻠﻘﻪوار ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ.
ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﺗﺸﺮﯾﻒ آورﻧﺪ -ﭘﲑﻣﺮدی اﺳﺘﺪﻋﺎ ﮐﺮد در ﻣﻮرد وﺣﺪت وﺟﻮد ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎﺗﯽ ﺑﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل واﻗﻊ و در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﻔﺼﻼً ﺑﯿﺎﻧﺎﺗﯽ اﻇﻬﺎر ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪﮐﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻔﺎد آن ﺑﺸﺮح زﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:

»ﻋﺮﻓﺎی اﺳﻼم ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮﺣﺪت وﺟﻮد ﺷﺪهاﻧﺪ آﻧﺮا از آﯾﺎت ﮐﺮﯾﻢ و اﺧﺒﺎر و اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﻌﺼﻮﻣﲔ ﷷ ﮔﺮﻓﺘﻪ و

ﻣﻨﻈﻮرﺷﺎن آﻧﺴﺖ ﮐﻪ در ﻋﺎﻟﻢ وﺟﻮد ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺛﺎﺑﺖ و ﭘﺎﯾﺪاری ﻧﯿﺴﺖ .ﺟﺰ ذات ﺣﻖ ،دﯾﮕﺮان از ﺧﻮد وﺟﻮدی

ﻧﺪارﻧﺪ از اﯾﲊو ﻫﻤﻪ وﺟﻮدات اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻬﻤﺎن ﯾﮏ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ -ﭼﻮن اﮔﺮ ﻏﲑ او ﺑﺎﺷﺪ ﻻزم آﯾﺪﮐﻪ

ﻏﲑ از ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺣﻖ وﺟﻮد ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ و آن ﺷﺮک اﺳﺖ ﭘﺲ ﻫﻤﮥ آﻧﻬﺎ اﻓﺎﺿﻪ و ﺗﺠﻠّﯽ ﻫﻤﺎن ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ

و او در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻣﺘﺠﻠّﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻓَﺎَٔ ْﻳﻨَﻤَﺎ ﺗُﻮَﻟﱡﻮاْ ﻓَﺜَﻢﱠ وَﺟْﻪُ اﻟﻠّﻪِ »آﯾﻪ ﻣﺒﺎرﮐﻪ  ۱۱۵ﺳﻮر ٔه ﺑﻘﺮه« -ﻫُﻮَ اﻟْﺎَٔوﱠلُ وَاﻟْﺂﺧِﺮُ

وَاﻟﻈﱠﺎﻫِﺮُ وَاﻟْﺒَﺎﻃِﻦُ وَﻫُﻮَ ﺑِﻜُﻞﱢ ﺷَﻲْءٍ ﻋَﻠِﻴﻢٌ » آﯾﻪ ﻣﺒﺎرﮐﻪ  ۳ﺳﻮرهٔ ﺣﺪﯾﺪ« -ﻟَﺎ إِﻟَﻪَ إِﻟﱠﺎ ﻫُﻮَ ﻛُﻞﱡ ﺷَﻲْءٍ ﻫَﺎﻟِﻚٌ إِﻟﱠﺎ
وَﺟْﻬَﻪُ » آﯾﻪ ﻣﺒﺎرﮐﻪ  ۸۸ﺳﻮرهٔ ﻗﺼﺺ« ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﻫﺎﻟﮏ و ﻓﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﺟﺰ وﺟﻬﮥ ﺧﺪاﺋﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻓﯿﺾ و
ﺗﺠﻠّﯽ او ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﯽ »ﻻ اِﻟَﻪ اَﻻّ اﻟﻠﱣﻪ« ﻧﯿﺰ ﻫﻤﲔ اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﺎ دارای وﺟﻮد اﺳﺖ ﻫﻤﺎن ﺗﻄﻮّرات و

ﻇﻬﻮراﺗﯽ از وﺟﻮد ﺣﻖ و ﺳﺎﯾﮥ وﺟﻮد اوﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎت اﻓﺘﺎده و آﻧﻬﺎ را ﻧﻤﺎﯾﺶ وﺟﻮد داده اﺳﺖ ﻣﻮﻟﻮی »ره«

ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﻣﺎ

ﻋﺪﻣﻬﺎﺋﯿﻢ

ﻫﺴﺘﯿﻬﺎ

ﺗﻮ وﺟﻮد ﻣﻄﻠﻖ و ﻫﺴﺘﯽّ ﻣﺎ

ﻧﻤﺎ

ﻣﻮﺟﻮدات را ﺑﺤﺒﺎﺑﻬﺎ و اﻣﻮاج روی درﯾﺎ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ

ﮔﺎه ﮐﻮه ﻗﺎف و ﮔﻪ ﻋَﻨْﻘﺎ ﺷﻮی

ﮔﺎه ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﮔﻬﯽ درﯾﺎ ﺷﻮی

ای ﻓﺰون از وﻫﻢﻫﺎ از ﺑﯿﺶ ﺑﯿﺶ

ﺗﻮ ﻧﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﯽ ﻧﻪ آن در ذات ﺧﻮﯾﺶ

ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻋﲔاﻟﻘﻀﺎة در ﮐﺘﺎب ﺷﮑﻮی اﻟﻐﺮﯾﺐ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺻﻞ و ﺳﺮﭼﺸﻤﮥ ﻫﺴﺘﯽ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺎﻟﻖ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ .ﻇﻬﻮر و ﺗﺠﻠﯽ ﺣﻖّ در ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﺜﺮات ﻫﻤﭽﻮن اﻣﻮاج و ﺣﺒﺎﺑﻬﺎی

روی درﯾﺎﺳﺖ ﯾﺎ ﻫﻤﭽﻮن اﻟﻮان ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺷﻌﺎع ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ و ﭼﻮن اﯾﻦ ﮐﺜﺮات و ﺗﻌﯿﻨّﺎت

ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ؛ ﻫﻤﻪ اﻣﻮاج و ﺣﺒﺎﺑﻬﺎی درﯾﺎ ﻣﺤﻮﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﲔ ﺗﻤﺎم اﻟﻮان ﺻﺎدره از ﺧﻮرﺷﯿﺪ از ﺑﲔ ﻣﯽرودﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﮥ
وﺣﺪت ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﺖ؛ و در وﺣﺪت ﺣﻘﯿﻘﯽ دوﺋﯽ ﻋﲔ ﺿﻼل وﮔﻤﺮاﻫﯽ اﺳﺖ .ﭘﺲ اﮔﺮ ﺳﺎﻟﮑﯽ در ﻣﻘﺎم ﺳﻠﻮک
ﺑﺠﺎﺋﯽ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎ را ﻇﻬﻮر ﺣﻖ ﺑﯿﻨﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺼﻔﺖ و اﺣﺪﯾّﺖ ﺑﺮ او ﻇﻬﻮر ﮐﻨﺪ .و اﮔﺮ در
اﯾﻨﺤﺎل از ﻫﺴﺘﯽ ﺧﻮدش ذرهای ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و آن ﻇﻬﻮر را در ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻨﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺨﯿﺎل ﺑﺎﻃﻞ اﻓﺘﺎده و

ﮔﻤﺎن ﺑﺮد ﺧﻮدش ﻋﲔ ﻫﻤﺎن ﻇﻬﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ آن ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ؛ ﭘﺲ وﺣﺪت وﺟﻮ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ
ﻣﻮﺟﻮدات را ﺧﺪا ﺑﺪاﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﻮد را ذات ﺣﻖّ داﻧﺪﮐﻪ ﻫﺮ دو ﺑﺎﻃﻞ و ﺧﻼف ﺷﺮع و ﻋﻘﻞ اﺳﺖ.
از ﺗﻮ در ﻋﺎﻟﻢ ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﻢ ﻧﺸﺎن.

ﺟﻤﻠﮥ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺘﻮ ﺑﯿﻨﻢ ﻋﯿﺎن

در اﯾﻦ ﻣﺮد ﻋﱪت ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ »ره« ﭼﻨﲔ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

ﭼﻮن ﻧﻮر ﮐﻪ از ﻣﻬﺮ ﺟﺪا ﻫﺴﺖ و ﺟﺪاﻧﯿﺴﺖ

ﻋﺎﻟﻢ ﻫﻤﻪ آﯾﺎت ﺧﺪا ﻫﺴﺖ و ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ

ﻫﺮ ﺟﺎ ﻧﮕﺮی ﺟﻠﻮهﮔﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﻏﯿﺒﯽ اﺳﺖ

او را ﻧﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﺟﺪا ﻫﺴﺖ و ﺟﺪا ﻧﯿﺴﺖ

اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﻫﺴﺖ ﻧﻤﺎ را ﺑﺤﻘﯿﻘﺖ

در دﯾﺪهٔ ﻣﺎ و ﺗﻮ ،ﺑﻘﺎ ﻫﺴﺖ و ﺑﻘﺎ ﻧﯿﺴﺖ

ﭼﻮن ﻧﻮر ﮐﻪ ازﻣﻬﺮ ﺟﺪا ﻫﺴﺖ و ﺟﺪا ﻧﯿﺴﺖ

ﻣﺎ ﭘﺮﺗﻮ ﺣﻘﯿّﻢ و ﺑﻪ اوﺋﯿﻢ و ﻧﻪ اوﺋﯿﻢ

آن ﺻﻮرت آﺋﯿﻨﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺖ و ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ

در آﯾﻨﻪ ﺑﯿﻨﯿﺪ اﮔﺮ ﺻﻮرت ﺧﻮد را

در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۱۲ﻧﺎﻫﺎر ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ .ﺑﻌﺪ از ﺻﺮف ﻧﺎﻫﺎر ﻏﲑ از ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ را ﻣﺮﺧﺺ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ در ﺳﺎﻋﺖ
۲٤٤

 ۳۰/۴ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ در ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ،آﻗﺎی ﺟﻮاﻫﺮﯾﺎن و ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺑﻪ ﻋﯿﺎدت آﻗﺎی ﺳﯿّﺪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺳﯿّﺪی ﮐﻪ از
ﻓﻘﺮای ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﺣﺪود ﻫﺸﺘﺎد ﺳﺎل داﺷﺘﻨﺪ رﻓﺘﯿﻢ .اﯾﺸﺎن ﺑﻌﻠّﺖ ﮐﻤﺮ درد ﻗﺎدر ﺑﺤﺮﮐﺖ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ

ﺻﺤﺒﺖ و ﺗﻔﻘﺪ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﺎزدﯾﺪ ﺑﻤﻨﺰل آﻗﺎی ﻋﻠﯽاﮐﱪ ﺧﺎن آرﯾﻦ ﮐﻪ در ﺣﺪود ﻫﺸﺘﺎد و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل داﺷﺘﻨﺪ رﻫﺴﭙﺎر

ﺷﺪﯾﻢ .اﯾﻦ دو ﻓﻘﲑ از ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺣﻀﺮت آﻗﺎی ﺻﺎﻟﺤﻌﻠﯿﺸﺎه ﻗﺪس ﺳﺮه اﻟﻌﺰﯾﺰ در ﺳﻔﺮ ﻋﺘﺒﺎت ﻋﺎﻟﯿﺎت ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺮای

اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء ﺑﻤﻨﺰل آﻗﺎی ﮐﯿﻤﻨﺪ ﺗﺸﺮﯾﻒ آوردﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز و اﺳﺘﻤﺎع ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎت ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺣﻀﺮت آﻗﺎ

ﻓﻘﺮا ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮﺷﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﯽ واﻗﻌﯽ ﺷﻮق ،ﺟﺬﺑﻪ ،وﺟﺪ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ در آﻧﺠﺎ ﺟﻤﻊ ﺑﻮد .ﺑﻘﻮل
ﻋﲔاﻟﻘﻀﺎة ﻫﻤﺪاﻧﯽ »ره« ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

در ﻋﻘﻞ اﮔﺮ ﻫﺴﺖ ﺷﻮی ﭘﺴﺖ ﺷﻮی

در ﻋﺸﻖ اﮔﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﺷﻮی ﻫﺴﺖ ﺷﻮی

ﻫﺸﯿﺎر ﮔﻬﯽ ﺷﻮی ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺴﺖ ﺷﻮی

وﯾﻦ ﺑﻮاﻟﻌﺠﺒﯽ ﺑﻪ ﺑﲔ ﮐﻪ از ﺑﺎدهٔ ﻋﺸﻖ

آﻗﺎی ﺟﻤﯿﻞ ﭘﻨﺎه ﮐﻪ از ﻓﻘﺮای ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻗﺎدری ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺷﯿﺦ آﻧﻬﺎ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﯽ و ﺑﻨﺎم ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﯽ ﻗﺎدری ﻧﺎﻣﯿﺪه
ﻣﯽﺷﻨﻮد ﺑﺤﻀﻮر ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺷﺮﻓﯿﺎب ﺷﺪﻧﺪ و ﺧﯿﻠﯽ اﻇﻬﺎر ﻋﻼﻗﻪ و ارادت ﻧﻤﻮدﻧﺪ .در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ده

اﺳﱰاﺣﺖ ﮐﺮدﯾﻢ.

ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻄﺮف ﻫﻤﺪان »ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ٤۹/۲/۲۷ﻣﻄﺎﺑﻖ دوازدﻫﻢ رﺑﯿﻊاﻻوّل  ۱۳۹۰ﻗﻤﺮی«
ﺳﺤﺮ زودﺗﺮ از ﺷﺒﻬﺎی دﯾﮕﺮ ،ﻓﻘﺮا ﺑﺎ ﺣﺎل و ﭘﺮ ﺷﻮر ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ،در ﺳﺎﻟﻦ ﻣﻨﺰل آﻗﺎی ﮐﯿﻤﻨﺪ اﺟﺘﻤﺎع ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ

از ﻧﻤﺎز و ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن و ﺗﻔﺴﲑ ،ﻏﺰﱃ از ﺑﺎﺑﺎﻃﺎﻫﺮ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ آﻧﻘﺪر ﻓﻘﺮا ﺣﺎل ﺧﻮﺷﯽ داﺷﺘﻨﺪﮐﻪ در و دﯾﻮار و ﻧﺴﯿﻢ

ﺑﻬﺎری ﻧﯿﺰ در آن ﺳﺤﺮﮔﺎه ﺑﺎ ﻧﺎﻟﻪﻫﺎ و اﺷﮏ ﺷﻮق آﻧﻬﺎ ﻫﻢآﻫﻨﮓ ﺷﺪه ﺑﻮد .و ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﻔﻘّﺪ
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و در ﺣﺎل ﺧﺪاﺟﻮﺋﯽ و ﺧﺪاﺧﻮاﻫﯽ و ﻣﺮاﻋﺎت ﻇﺎﻫﺮ وﺑﺎﻃﻦ ﺷﺮع را ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ.
ﻣﻦ آن ﺳﻮﺗﻪدل ،ﺑﯽ ﭘﺎ ﺳﺮ ﻫﺴﺘﻢ

ﮐﻪ دل ﺳﻮﺗﻪ زﻋﺸﻖ دﻟﱪﺳﺘﻢ

رﺧﺶ ﺗﺎ ﮐﺮده در دل ﺟﻠﻮه از ﻣﻬﺮ

ﺑﺨﻮﺑﯽ

ﺧﺎورﺳﺘﻢ

ﺑﺠﺰ ﻣﻬﺮت اﮔﺮ در دل ﮔﺰﯾﻨﻢ

ﺑﻬﻔﺘﺎد

ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺟﻢ ،ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺟﻢ ،ﻫﻤﻪ ﻣﻮج

ﺑﻪ ﮔﺮﻣﯽ ﭼﻮن ﻓﺮوزان آذرﺳﺘﻢ

ﻫﻤﻪ اﻧﺪر رگ و ﺟﺎن ﻧﺸﱰ ﺳﺘﻢ

ﺑﺪل از ﻻﻟﻪ روﯾﺎن داغ دﯾﺮم
ﻣﻮ ،آن ﻧﺨﺠﲑ وﺣﺸﻢ ﺗﲑ ﺧﻮرده

درﯾﻦ

آﻣﺎج ﮔﻪ

دﻧﯿﺎی

آﻓﺘﺎب

ﮐﻪ در دام زﻣﺎﻧﻪ ﻣﻀﻄﺮﺳﺘﻢ

ﯾﮑﯽ

ﻓﺎﻧﯽ

ﻣﺤﻤّﺪ

ﻣﻨﻢ ﻃﺎﻫﺮ ﮐﻪ در ﺧﻮﻧﺎﺑﻪ ﻧﻮﺷﯽ

و

دو

اﺷﮑﺴﺘﻪ
را

ﻣﻠّﺖ ﮐﺎﻓﺮﺳﺘﻢ
ﺗﲑ

ﮐﻤﯿﻨﻪ

ﺑﯽﭘﺮﺳﺘﻢ

ﭼﺎﮐﺮﺳﺘﻢ

ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺶ و ﻧﯿﻢ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻫﻮای ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺻﺎف و ﺷﻔّﺎف و آرام و ﻧﻮر ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﯽ آﻓﺘﺎب ﺑﺮﮔﻠﻬﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ
و ﺑﺮ دﺷﺖ و دﻣﻦ ﭘﺮﺗﻮ اﻓﮑﻨﺪه ﺑﻮد ﺑﻤﻘﺼﺪ ﻫﻤﺪان ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ.

ﻫﻤﻪ ﻓﻘﺮای ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺗﺎ ﺧﺎرج ﺷﻬﺮ ﺗﺎ ﺣﺪود ﭘﻨﺞ ﺗﺎ ﺷﺶ ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻤﺎﯾﻞ داﺷﺘﻨﺪ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ

ﭼﻪ آﻧﮑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﻃﻨﯽ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻇﺎﻫﺮاً ﻫﻢ از ﻣﻮﻻﯾﺸﺎن دل ﺑﮑﻨﻨﺪ وﱃ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺗﻮﻗّﻒ ﮐﺮدﻧﺪ و
آﻧﻬﺎ را ﻣﺮّﺧﺺ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ.

در ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﺒﺎل ﺑﯿﺴﺘﻮن ﺧﻮدﻧﻤﺎﺋﯽ ﻣﯽﮐﺮد .آﻓﺘﺎب درﺧﺸﺎن اول ﺻﺒﺢ ﺑﺎ ﻧﻮر ﭘﺮ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﻮد ﺑﺮﮐﻮﻫﻬﺎی

ﺑﯿﺴﺘﻮن ﺗﺎﺑﯿﺪه ﺑﻮد و ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ اﯾﻦ ﺷﻌﺮ ﺑﺎﺑﺎﻃﺎﻫﺮ را ﺑﯿﺎد ﺟﻤﺎل ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ ﺷﲑﯾﻦ از زﺑﺎن ﻓﺮﻫﺎد زﻣﺰﻣﻪ ﻣﯽﮐﺮد:
دﻟﻢ از ﺗﲑ ﻋﺸﻘﺖ دوﺗﻪﺗﺮ ﺑﯽ

ز ﺧﻮر اﯾﻦ ﭼﻬﺮهات اﻓﺮوﺗﻪﺗﺮ ﺑﯽ
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ﻫﺮ آن ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﻮر ﺑﯽ ،ﺳﻮﺗﻪﺗﺮ ﺑﯽ

ز ﭼﻪ ﺧﺎل رﺧﺖ ذوﻧﯽ ﺳﯿﺎﻫﻪ

ﺣﻀﺮت آﻗﺎ زﯾﺮ ﺑﯿﺴﺘﻮن ﺗﻮﻗّﻒ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ .ﮐﺎﻓﻪای در آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ﺑﻨﺎم ﮐﺎﻓﻪ دارﯾﻮش ﻓﻘﺮاﺋﯽ ﮐﻪ در اﻟﺘﺰام رﮐﺎب ﺑﻮدﻧﺪ
از :ﺣﺎج آﻗﺎی ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ،ﺣﺎج آﻗﺎی راﺳﺘﲔ ،آﻗﺎی ﮐﺮﺑﻼﺋﯽ ده ﻣﺮده ،ﺣﺎج ﺑﺼﲑی ،ﻣﻬﻨﺪس ﻋﺎرف ،ﺳﺮﮐﺎر ﺳﺘﻮان

ﯾﮑﻢ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺻﺎدﻗﯽ ،و ﭘﺪر اﯾﺸﺎن ،ﺣﺎج آﻗﺎی ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺤﯽ ،ﺣﺎج آﻗﺎی ﺟﻮاﻫﺮﯾﺎن ،آﻗﺎی ﻏﯿﺎﺛﯿﺎن ،ﺳﺮﮐﺎر
ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻋﻈﯿﻤﯽ ،ﺣﺎج آﻗﺎی ﻣﺆﺗﻤﻨﯽ و ﻧﮕﺎرﻧﺪه .ﺑﻪ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﺑﺮو از ﻧﺰدﯾﮏ ﺣﺠﺎرﯾﻬﺎ را ﺑﺒﲔ«.

اﻃﺎﻋﺖ اﻣﺮ ﮐﺮدم و ﻗﺪری ﺑﻪ ﺑﺎﻻی ﮐﻮه رﻓﺘﻢ و از ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﻋﮑﺲ ﺑﺮداﺷﺘﻢ و ﺑﺎ دورﺑﲔ آﻗﺎی

ﻣﺆﺗﻤﻨﯽ ﻗﻠﻞ ﻣﺮﺗﻔﻊ را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﺮدم؛ در ﺧﻮد دﻟﺘﻨﮕﯽ و اﻧﺪوه ﻓﺮاوان اﺣﺴﺎس ﻧﻤﻮدم:

ﮐﺮد ﻓﺮﯾﺎد ﮐﻪ ﻓﺮﻫﺎد دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ

ﺑﯿﺴﺘﻮن ﻧﺎﻟﻪ زارم ﭼﻮ ﺷﻨﯿﺪ از ﺟﺎ ﺷﺪ

در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۸ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ از در و دﯾﻮار و ﺳﻨﮓ ﭘﺸﺘﻪﻫﺎ و ﺣﺠﺎرﯾﻬﺎ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻫﻨﻮز ﻧﺎﻟﻪﻫﺎی
ﻓﺮﻫﺎد ﺑﮕﻮش ﻣﯽرﺳﯿﺪ -در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۹ﺻﺒﺢ وارد اﯾﺴﺘﮕﺎه ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻗﻤﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﺳﺪآﺑﺎد ﺷﺪﯾﻢ -ﻋﺪّه از

ﻓﻘﺮا و دوﺳﺘﺎن ﺑﺎﺳﺘﻘﺒﺎل آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﺲ از ﺻﺮف ﭼﺎی ﻣﻬﻨﺪس راﻫﻨﻤﺎ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ را ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ آن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ

ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎن ارﺗﺒﺎط ﺗﻠﻔﻨﯽ ﯾﺎ ﺗﻠﮕﺮاﻓﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﻮد ﺟﺰء ﺑﻪ ﺟﺰة ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﻧﺪ -ﻗﺪرت ﻗﻤﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺗﺎ

ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۳۶ﻫﺰارﮐﯿﻠﻮﻣﱰ ﺑﻮد .آﻧﮕﺎه ﺑﺎ آﺳﺎﻧﺴﻮر ﺑﻪ ﺑﺎﻻی اﯾﺴﺘﮕﺎه ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﺻﻠﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﲑﻧﺪه و ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه در
آن ﺑﻮد رﻓﺘﯿﻢ و در ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺑﺎ آﺳﺎﻧﺴﻮر ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻇﺮﻓﯿّﺖ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ را داﺷﺖ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ و ﺣﺎج آﻗﺎی ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ و

ﺣﺎج آﻗﺎی راﺳﺘﲔ و ﻣﻬﻨﺪس راﻫﻨﻤﺎ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ .ﻫﻨﮕﺎم ﺻﻌﻮد آﺳﺎﻧﺴﻮر ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻌﻠّﺖ ﺧﺮاﺑﯽ ﻣﺘﻮﻗّﻒ ﺷﺪ و
ﺣﺎج آﻗﺎ ﺟﻮاﻫﺮﯾﺎن و ﺣﺎج آﻗﺎ ﺑﺼﲑی و ﻧﮕﺎرﻧﺪه در ﻫﻤﺎن ﺑﺎﻻ ﻣﺎﻧﺪﯾﻢ.
ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﺑﺮق آﺳﺎﻧﺴﻮر ﻗﻄﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺷﻤﺎ آﻧﺠﺎ ﻣﯽﻣﺎﻧﯿﺪ و ﻣﺎ ﻣﯽروﯾﻢ!«

ﻋﺮض ﮐﺮدم :ﻋﻨﺎﯾﺘﯽ ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﯽ ﮐﻪ اﻧﺸﺎء اﻟﻠﱣﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﻃﻨﯽ ﻣﺎ ﻗﻄﻊ ﻧﺸﻮد؛ در اﯾﻨﺼﻮرت ﺣﺎﺿﺮﯾﻢ در ﻫﻤﲔ ﺟﺎ
ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ .ﯾﮏ ﻣﻬﻨﺪس ﺧﺎرﺟﯽ از ﭘﻠّﻪﻫﺎ ﺑﺎﻻ آﻣﺪ و دﺳﺘﮕﺎه را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﻮد.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺑﻮدﯾﻢ ﺑﻨﺪه ﺑﯿﮑﺎر ﻧﻨﺸﺴﺘﻢ و ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﮑﺲ رﻧﮕﯽ از ﺣﻀﺮت اﯾﺸﺎن و ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﮔﺮﻓﺘﻢ -آﻧﮕﺎه

اﺳﺘﺪﻋﺎ ﮐﺮدﻧﺪﮐﻪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺳﺮﮐﻼس اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﱪﻧﺪ؛ ﻣﺎ ﻫﻢ در ﺧﺪﻣﺘﺸﺎن ﺳﺮﮐﻼس رﻓﺘﯿﻢ.ﮐﻠﯿّﻪ ﻣﺤﺼّﻠﲔ
و ﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺳﯿﺎه ﭘﻮﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ زﻧﺠﲑ ﻃﻼﺋﯽ »اﻟﻠﱣﻪ« در ﮔﺮدن داﺷﺖ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﻌﻠّﻢ و
ﻣﱰﺟﻢ ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ﺑﻨﺎم آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﻫﺮﯾﺲ ﭼﯽ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ دارﻧﺪ.

ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﺑﺸﺮ آﻧﭽﻨﺎن اﺳﺘﻌﺪادی دارد ﮐﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ آﯾﺎت اﻟﻬﯽ اﻗﻤﺎر را ﺗﺴﺨﲑ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﻤﲔ
آﯾﺎت ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ» .ﻓَﺘَﺒَﺎرَكَ اﻟﻠﱠﻪُ أَﺣْﺴَﻦُ اﻟْﺨَﺎﻟِﻘِﲔَ« آﯾﻪ ﻣﺒﺎرﮐﮥ ﺷﻤﺎرهٔ  ۱۴از ﺳﻮره ﻣﺆﻣﻨﻮن

ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﺎﻟﻖ ﺑﯽﻫﻤﺘﺎ ﭼﻘﺪر ﻗﺪرت دارد .ﭼﻘﺪر ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت و اﺧﱰاﻋﺎت

ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪهٔ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ﺻﻠﺢ ﺑﮑﺎر رود -ﺗﻤﺎم ﺟﻨﮕﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺸﺮﯾّﺖ ﺑﲔ دول و ﻣﻠﻞ ﺑﻮده و
ﻫﺴﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﯿﺎﻻت ﻏﺮور آﻣﯿﺰ داﺋﺮ ﺑﺮ ﺗﻔﻮّق ﯾﮏ ﻋﺪّه از اﻓﺮاد ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﻧﮋادﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﻮده ﮐﻪ

ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ دﯾﮕﺮان را ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ و اﻗﺘﺪار ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ وﱃ اﺳﻼم ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا ﻫﻤﻪ در ﯾﮑﻤﺮﺗﺒﻪ

ﻫﺴﺘﻨﺪ -ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻀﻞ و ﺑﺮﺗﺮی اﻓﺮاد ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻤﺮاﺗﺐ روﺣﯽ و ﺣﺎﻻت ﻣﻌﻨﻮی و داﺷﱳ ﻓﻀﯿﻠﺖ اﺧﻼﻗﯽ و ﺗﻘﻮی اﺳﺖ-

ﻋﻔﺎن اﺳﻼم ﻧﯿﺰ در ﻗﺮون ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﭘﲑوی از ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎت آن ﺑﺰرﮔﻮاران در رﻓﺘﺎر و ﮐﺮدار و ﮔﻔﺘﺎر ﺧﻮد آن ﻣﻨﻈﻮر را

ﻋﻤﻼً در ﮐﺘﺐ ﺧﻮد ﺷﺮح دادهاﻧﺪ؛ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻫﻤﻪ اﺧﻼق ﻧﯿﮏ و ﺻﻔﺎی ﺑﺎﻃﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺟّﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻏﯿﺐ و

ﺣﻀﺮت ﺣﻖّ اﺳﺖ و اﺳﺎس آﺳﺎﯾﺶ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺗّﺤﺎد اﻓﺮاد ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و رﻓﻊ اﺧﺘﻼف ﺟﺰﺋﯽ وﮐﻠﯽ اﺳﺖ«.
در ﺳﺎﻋﺖ  ۳۰-۱۰ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻧﻤﻮده ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .در ﺳﺎﻋﺖ  ۳۰-۱۱وارد ﻫﻤﺪان ﺷﺪه ﺑﻤﻨﺰل آﻗﺎی رﺑﻄﯽ رﻓﺘﯿﻢ.
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ﻓﻘﺮا و ﻣﻌﺘﻤﺪﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺪان ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ رﺳﯿﺪﻧﺪ .ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۵/۵ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ آﻗﺎی
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ رﺋﯿﺲ ﭘﺴﺖ و ﺗﻠﮕﺮاف ﻫﻤﺪان ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﺮدﻧﺪ.

ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺐ ﺑﺮای اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء ﺑﻤﻨﺰل آﻗﺎی راﺑﻄﯽ ﮐﻪ از ﻓﻘﺮای ﭘﯿﺸﻘﺪم و ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ ﻣﺤﺒّﺖ و ﻣﺠﺎز در

ﻧﻤﺎز ﺑﻮدﻧﺪ رﻓﺘﯿﻢ.

ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﺷﯿﻮا و ﻣﻔﺼﻠﯽ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:

»در اﺧﺒﺎر ﺑﺴﯿﺎر از ﺟﻤﻠﻪ در ﮐﺎﻓﯽ ۲۳٤ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﯾﻌﻘﻮب ﮐﻠﯿﻨﯽ روز دوازدﻫﻢ رﺑﯿﻊاﻻوّل را روز رﺣﻠﺖ رﺳﻮل
اﮐﺮم)ص( ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ .اﺑﻦ ﻃﺎووس ﻫﻢ ﮐﻪ از اﺟﻠّﻪ ﻋﻠﻤﺎﺳﺖ روز دوازدﻫﻢ را روز رﺣﻠﺖ آن ﺑﺰرﮔﻮار داﻧﺴﺘﻪ؛

ﺣﻀﺮت آﻗﺎی ﺷﲑواﻧﯽ »ﻣﺴﺘﻌﻠﯿﺸﺎه« در ﺑﺴﺘﺎن اﻟﺴﯿّﺎﺣﻪ و ﺣﻀﺮت آﻗﺎی ﺷﻬﯿﺪ »ﺳﻠﻄﺎﻧﻌﻠﯿﺸﺎه« ﻫﻢ دوازدﻫﻢ را
ﺷﺐ رﺣﻠﺖ ﻣﯽداﻧﺪ .ﻣﻮﻟﻮی ﻫﻢ دوازدﻫﻢ را ذﮐﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ.

ﺣﻀﺮت آﻗﺎی ﺻﺎﻟﺤﻌﻠﯿﺸﺎه ﻗﺪّس ﺳﺮه ﻧﯿﺰ ﻣﻘﯿّﺪ ﺑﻮدﻧﺪ روز دوازدﻫﻢ را روﺿﻪﺧﻮاﻧﯽ و ﺳﻮﮔﻮاری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﻫﺮ
ﻞ ﯾﻮمٍ ،ﯾﻮم ﻋﺎﺷﻮرا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
ﻞ ارضٍ ،ارض ﮐﺮﺑﻼ و ﮐ ّ
ﭼﻨﺪﮐ ّ

ﭼﻪ ﻫﺮ روز ﻣﻮﻣﻦ از راه دل ﻣﺘﻮّﺳﻞ ﺷﻮد ﻫﻤﺎن روز ،روز ﻋﺎﺷﻮرا و در آن زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ زﻣﲔ ﮐﺮﺑﻼ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .آﻧﮕﺎه دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ روﺿﻪﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد«.
اﯾﻨﮏ ﭼﻨﺪ ﺑﯿﺖ از اﺷﻌﺎر ﻣﻮﻟﻮی »ره« ﮐﻪ در رﺛﺎء ﺣﻀﺮت ﺧﺘﻤﯽ ﻣﺮﺗﺒﺖ )ص( ﺳﺮوده ﺷﺪه:
ﺳﺎﯾﻪاش ﮔﺮ ﭼﻪ ﭘﻨﺎه ﺧﻠﻖ ﺑﻮد

در ﻧﻮر دﯾﺪ آﻓﺘﺎﺑﺶ روز زود

ﻋﮑﺲ ﭘﻨﻬﺎن ﮔﺸﺖ و ﺳﻮی ﻏﯿﺐ راﻧﺪ

ﺗﻮ ﮔﻤﺎن ﺑﺮدی ﮐﻪ آن اﺧﱰ ﻧﻤﺎﻧﺪ

ﭘﺸﺖ ﻣﺎ ﮔﺮم از ﺗﻮ ﺑﻮد ای آﻓﺘﺎب

روﻧﻖ ﻫﺮ ﻗﺼﺮ و ﮔﻨﺞ ﻫﺮ ﺧﺮاب

ای دﻟﺖ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ درﯾﺎی ﻏﯿﺐ

ای ﺑﻘﺎف ﻣﮑﺮﻣﺖ ﻋﻨﻘﺎی ﻏﯿﺐ

و ﮐﺮم

ﻧﻌﻢ

ای ﻧﺪﯾﺪه ﮐﺲ در اﺑﺮوﯾﺖ ﮔﺮه

واﺣﺪ ﮐﺎﻻﻟﻒ

ﺣﺎﺗﻢ

ﻣﺮده

از

در

ﺑﺰم

ﺑﻤﺮده

ای ﭼﻮ ﻣﯿﮑﺎﺋﯿﻞ راد و رزق ده
ﺻﺪ

ﻣﯽدﻫﺪ

ﮔﺮ

ﭘﺎﯾﺪار

ﻧﻘﺪ

ﻧﻮری

ﺑُﺪﺳﺖ

دﯾﺪن

او

ﺗﻮ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻣﯽدﻫﯽ در ﻫﺮ ﻧﻔﺲ
ﺗﻮ

ﺣﯿﺎﺗﯽ

وارﺛﯽ

ﻣﺎرﻣﯿﺖ

ﻣﯽدﻫﯽ

ﻧﺎﺑﺮده

اذرﻣﯿﺖ

ﯾﮏ

ﭼﻮ

ﺑﺲ

ﺧﻮی

اﺣﻤﺪ

ﺣﺎﺗﻢ ﮔﺎه

دﮐﺎﻧﻬﺎی

اﯾﺜﺎر

ﺷﻤﺮده

ﻣﯽدﻫﺪ

و

ﺑﯽﺷﻤﺎر

ﺧﺎﻟﻖ

ﺷُﺪﺳﺖ

ﮐﺰ ﻧﻔﯿﺴﯽ ﻣﯽﻧﮕﻨﺠﺪ در ﻧﻔﺲ
ﺑﯽﮐﺴﺎد

ای ﻓﻠﮏ ﺳﺠﺪه ﮐﻨﺎن ﮐﻮی ﺗﺮا

ﺗﺮا

رﺣﻤﺔ

ﺣﻖ ﻣﺮا او را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ از اﻧﺲ و ﺟﺎن

دﯾﺪن

ﻟﻠﻌﺎﻟﻤﲔ

ﺧﻮاﻧﺪ

از

آن

آﻗﺎی راﺑﻄﯽ ﭘﺲ از ﻓﺎﺗﺤﻪ ﺧﺘﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻤﮥ ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ را در اﻃﺎﻗﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺷﺎم دﻋﻮت و ﺑﺎ ﻣﺤﺒّﺖ ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ

ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ از ﺻﺮف ﺷﺎم ﺑﺮای اﺳﱰاﺣﺖ ﺑﻤﻨﺰل آﻗﺎی ﺣﺎج ﮐﺮﯾﻤﺨﺎن ﮐﺮﯾﻤﯽ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﺮدﻧﺪ.
ﺪ اﮐﺒﺎﺗﺎن »دوﺷﻨﺒﻪ «۴۹/۲/۲۸
ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺳ ّ

ای ﭘﲑ ﻣﯽﻓﺮوش ﭼﻪ زﯾﺒﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪای

ﺑﺮ ﻏﲑ ﻣﺤﺮﻣﺎن در ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ ﺑﺴﺘﻪای
ﺑﻨﻤﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺟﺎن و دل زار و ﺧﺴﺘﻪای

زارّی ﻣﺎ ﺑﺒﲔ و ﻧﺰاریّ ﻣﺎ ﺑﺒﲔ

ﺧﺎﱃ ز ﻣﯽ ﭘﯿﺎﻟﻪ و ﺳﺎﻏﺮ ﺷﮑﺴﺘﻪای

ﻣﺎ ﮐﯿﺴﺘﯿﻢ ﺳﺎﻟﮏ در راه ﻣﺎﻧﺪهای

 -۲۳٤وﻗﺘﯽ ﮐﺘﺎب ﮐﺎﻓﯽ را ﺑﻌﺮض اﻣﺎم زﻣﺎن »ﻋﺞ« رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :اﻟﮑﺎﻓﯽ ﮐﺎف ﻟﺸﯿﻌﺘﻨﺎ«

۲٤۷

از دﺳﺖ رﻓﺘﻪای و زﭘﺎ اوﻓﺘﺎدهای

از ﻏﲑ دوﺳﺖ رﺷﺘﮥ اﻟﻔﺖ ﮔﺴﺴﺘﻪای

ای ﺑﺎﻏﺒﺎن ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻧﻮرﺟﺎن

ﺷﲑﯾﻦ ﮐﻨﯽ ﺗﻮ ﻣﯿﻮهٔ ﻫﺮ ﺗﻠﺦ ﻫﺴﺘﻪای

ﺗﲑ ﻧﮕﺎه ﺗﺴﺖ ﮐﻪ دﻟﻬﺎ ﮐﻨﺪ ﺷﮑﺎر

ﮐﯽ ﺟﺎن زدﺳﺖ ﺗﻮ ﺑﺮد از ﺗﲑ ﺟﺴﺘﻪای

ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﻮﻓّﻖ از ﺗﻮ ﺑﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪی از رﺿﺎ

دﻟﺠﻮﺋﯽ ﯾﯽ ﮐﻨﯽ زﯾﮑﯽ دﻟﺸﮑﺴﺘﻪای

ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺑﺎده ﮐﻦ زﻫﻤﻪ ﺑﻨﺪ رﺳﺘﻪای

ﺟﺰ ﺑﻨﺪ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺣﻖ ای ﭘﲑ ﻣﯽﻓﺮوش

ﻗﺒﻞ از ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ آﻗﺎی ﻫﺎدی ﻧﺠﻔﯿﺎن ﻫﻤﺪاﻧﯽ دﺳﺘﮕﲑی و ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﻓﻘﺮ و دروﯾﺸﯽ ﻧﺎﺋﻞ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ .ﮐﻠﯿﻪ ﻓﻘﺮا در
ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺰرگ ﺣﺎج آﻗﺎی ﮐﺮﯾﻤﯽ اﺟﺘﻤﺎع ﮐﺮده و در آن دل ﺷﺐ ﻣﺸﻐﻮل ﻣﻨﺎﺟﺎت و راز و ﻧﯿﺎز ﺑﺪرﮔﺎه ﺑﯽﻧﯿﺎز ﺑﻮدﻧﺪ.

ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ،ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﭼﻨﺪ آﯾﻪ از ﺳﻮرهٔ اﺳﺮا را ﺗﻔﺴﲑ و ﻣﻌﺮاج ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و روﺣﺎﻧﯽ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﮐﺮم
)ص( را ﻣﻔﺼﻼً ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ.

اﯾﻨﮏ ﺗﻔﺴﲑ آﯾﮥ ﻣﺒﺎرﮐﻪ اول از ﺳﻮرهٔ اﻻﺳﺮاء:
ﺳُﺒْﺤَﺎنَ اﻟﱠﺬِي أَﺳْﺮَى ﺑِﻌَﺒْﺪِهِ ﻟَﻴْﻠًﺎ ﻣﱢﻦَ اﻟْﻤَﺴْﺠِﺪِ اﻟْﺤَﺮَامِ إِﻟَﻰ اﻟْﻤَﺴْﺠِﺪِ اﻻَٔﻗْﺼَﻰ اﻟﱠﺬِي ﺑَﺎرَﻛْﻨَﺎ ﺣَﻮْﻟَﻪُ ﻟِﻨُﺮِﻳَﻪُ ﻣِﻦْ

آﻳَﺎﺗِﻨَﺎ إِﻧﱠﻪُ ﻫُﻮَ اﻟﺴﱠﻤِﻴﻊُ اﻟﺒَﺼِﻴﺮُ» .آﯾﻪ ﻣﺒﺎرﮐﮥ  ۱از ﺳﻮرهٔ اﺳﺮا«

ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺎک و ﻣﻨﺰه اﺳﺖ آن ﻛﻪ ﺑﻨﺪهاش را ﺷﺒﺎﻧﮕﺎﻫﻰ از ﻣﺴﺠﺪاﻟﺤﺮام ﺑﻪ ﺳﻮى ﻣﺴﺠﺪاﻻﻗﺼﻰ ﻛﻪ ﭘﻴﺮاﻣﻮن آن را
ﺑﺮﻛﺖ دادهاﻳﻢ ﺳﻴﺮ داد ﺗﺎ از ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎى ﺧﻮد ﺑﻪ او ﺑﻨﻤﺎﻳﺎﻧﻴﻢ ﻛﻪ او ﻫﻤﺎن ﺷﻨﻮاى ﺑﻴﻨﺎﺳﺖ.

ﯽ
ﻋﻮاﻣﻞ وﺟﻮدی؛ ﺑﺎﺻﻄﻼح ﻋﺮﻓﺎ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭼﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻋﺮﻓﺎ ﮐﻪ در ﺳﻠﻮک ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﯽ ﻃ ّ
ﮐﺮدهاﻧﺪ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮده ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﺠﺪه ﻫﺰار ﻋﺎﻟﻢ ذﮐﺮﮐﺮدهاﻧﺪ و اﻟﺒﺘﻪ آﻧﮑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ
ﯽ ﮐﺮده ﮐﺎﻣﻠﱰ اﺳﺖ.
و ﻋﻮاﻣﻞ را ﺑﺘﻤﺎم وﮐﻤﺎل و ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻃ ّ

ﭼﻮن روح اﻧﺴﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺮﻗّﯽ اﺳﺖ ،ﻗﺎﺑﻞ ﺗﮑﺎﻣﻞ اﺳﺖ؛ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﱰ ﺟﺪﯾّﺖ وﮐﻮﺷﺶ ﺑﮑﻨﺪ و روح را ﺗﻘﻮﯾﺖ و
ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﮑﻨﺪﮐﻤﺎﻻت او ﺑﯿﺸﱰ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻬﻤﲔ ﻋﻠّﺖ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﺋﻤﻪ ﻫﺪی ﷷ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن ﭘﲑوان
آن ﺑﺰرﮔﻮاران اﻣﻮر ﺧﺎرق اﻟﻌﺎدهای راﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

از اﯾﻨﺠﻬﺖ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﭘﯿﻐﻤﱪ ﻣﺎ ﭼﻮن از ﻋﺎﻟﻢ اﻣﮑﺎن ﭘﺎ ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﻬﺎده ﺑﻮد ،در ﺗﻤﺎم ذرّات ﻣﻮﺟﻮدات
ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده ﺣﺘّﯽ در ﺑﺪن و ﺟﺴﻢ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده و ﺑﻌﻘﯿﺪه ﺑﺰرﮔﺎن از ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨّﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﺑﻪ
اﯾﻨﺴﺘﮑﻪ ﻣﻌﺮاج ﺣﻀﺮت ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮده؛ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻋﺮﻓﺎ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮی دارﻧﺪﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻣﻘﺼﻮد از ﻣﻌﺮاج اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ

ﺑﺤﻀﻮر ﺑﺎر ﯾﺎﺑﺪ ،ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﺎه اﻟﻬﯽ ﻣﺸﺮّف ﺑﺸﻮد ،ﺑﻼواﺳﻄﻪ ﺑﺪرﮔﺎه اﻟﻬﯽ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﮐﻨﺪ و ﻻزﻣﻪاش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺳﺎﻟﮏ از ﺧﻮدش ﻓﺎﻧﯽ ﺑﺸﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ آن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮﺳﺪ وﱃ ﭘﯿﻐﻤﱪ اﮐﺮم )ص( ﺑﺎ ﺗﻮﺟّﻪ ﺑﺠﺴﻢ ﺧﻮدش ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﺣﻀﻮر

رﺳﯿﺪ ﺑﻬﻤﲔ ﻋﻠﺖ ﺑﻬﻤﮥ ﻋﻮاﻟﻢ ﻣﺤﯿﻂ ﺷﺪ و در ﻫﻤﮥ ﻣﻮﺟﻮدات ﻧﻔﻮذ ﮐﺮد و ﻫﻤﮥ ﻋﻮاﻟﻢ ﻣﺸﻬﻮد اوﮔﺮدﯾﺪ .آﻧﺠﺎ ﺟﺎﺋﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﱪﺋﯿﻞ اﻣﲔ راه ﻧﺪارد ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﻼﺋﮑﻪ راه ﻧﺪارﻧﺪ .ﺣﻀﺮت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺠﺴﻢ ﺑﻬﻤﻪ ﻋﻮاﻟﻢ اﺣﺎﻃﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد،
ﻫﻤﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت را دﯾﺪ ،ﮔﺬﺷﺘﻪ و آﯾﻨﺪه را دﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﮑﺎﻧﻬﺎ را دﯾﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﭼﺸﻢ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد دﯾﺪ! ﭘﺲ ﻋﻠﺘﺶ ﭼﻪ
ﺑﻮد؟ ﺑﻮاﺳﻄﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻀﺮت ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻻ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد؛ ﭼﻮن ﻣﻘﺎم او ﻣﻘﺎم ﻋﺎﻟﻢ ﮐﺮﺳﯽ و ﻋﺮش اﺳﺖ،

ﭼﻮن ﻗﻠﺐ اوﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺮش ﺧﺪا ﺑﻮد؛ ﭼﻮن او ﻣﺘﺤّﺪ ﺑﺎ ﻋﺮش ﺑﻮد ،ﻣﺘﺤّﺪ ﺑﺎ ﮐﺮﺳﯽ ﺑﻮد اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ در
ﺑﺪن ﺧﻮدش ﻫﻢ ﺗﺄﺛﲑ ﺑﮑﻨﺪ«.

ﺗﻔﺴﲑﮔﺎزر در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﻌﺮاج ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﮐﺮم )ص(
رﺳﻮل اﮐﺮم )ص( ﭼﻨﲔ ﻣﺮا ز ﺣﺠﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺣﺠﺎﺑﯽ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ﺗﺎ از ﻫﻔﺘﺎد ﺣﺠﺎب ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪﻧﺪ .ﺳِﺘَﱪی ﻫﺮ ﺣﺠﺎﺑﯽ
۲٤۸

ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﺎﻟﻪ راه ﺑﻮد .ﭘﺲ از آن ،رﻓﺮﻓﯽ ﻓﺮو ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪﮐﻪ ﻧﻮر آﻓﺘﺎب را ﻏﻠﺒﻪ ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﺮا ﺑﺮ آن رَﻓْﺮَفْ ﻧﻬﺎدﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﺮش
رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ.

ﭼﻮن ﻋﺮش ﺑﺪﯾﺪم ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﭘﯿﺶ از آن دﯾﺪه ﺑﻮدم در ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ﺣﻘﲑﮔﺸﺖ ﺧﺪاﯾﺘﻌﺎﱃ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻣﺴﻨﺪ ﻋﺮش رﺳﺎﻧﯿﺪ.

ﺧﺪاﯾﺘﻌﺎﱃ ﻣﺮا ﺧﱪ داد از اوّﻟﯿﻨﺎن و آﺧﺮﯾﻨﺎن و زﺑﺎن ﻣﻦ ﺑﮕﺸﺎد؛ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ زﺑﺎﻧﻢ از آن ﻫﯿﺒﺖ و ﻋﻈﻤﺖ ﮐُﻨﺪﮔﺸﺘﻪ
ﺑﻮد.

ﭘﺲ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ :اﻟﺘﺤﯿّﺎت ﻟِﻠّﻪ و اﻟﺼّﻠﻮات اﻟﻄّﯿﺒﺎت اﻟﻄّﺎﻫﺮات

ﺧﺪاﯾﺘﻌﺎﱃ ﻓﺮﻣﻮد :اﻟﺴّﻼم ﻋﻠﯿﮏ اﯾّﻬﺎ اﻟﻨﺒﯽ و رﺣﻤﺔ اﻟﻠﱣﻪ و ﺑﺮﮐﺎﺗﻪ
ﮔﻔﺘﻢ :اﻟﺴّﻼم ﻋﻠﯿﻨﺎ و ﻋﻠﯽ ﻋﺒﺎداﻟﻠّﻪ اﻟﺼّﺎﻟﺤﲔ

ﺧﺪاﯾﺘﻌﺎﱃ ﻓﺮﻣﻮد :داﻧﯽ ای ﻣﺤﻤّﺪ ﺗﺎ ﻣﻸ اﻋﻠﯽ در ﭼﻪ ﺧﺼﻮﻣﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ؟

ﮔﻔﺘﻢ :ﺗﻮ ﻋﺎﻟﻤﱰی ﮐﻪ ﻋﻼّماﻟﻐﯿﻮﺑﯽ

ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﻼف اﯾﺸﺎن در درﺟﺎت و ﺣﺴﻨﺎت ﺑﻮد

ﻓﺮﻣﻮد :ﯾﺎ ﻣﺤﻤّﺪ داﻧﯽ ﮐﻪ درﺟﺎت و ﺣﺴﻨﺎت ﭼﯿﺴﺖ؟
ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ﺗﻮ ﻋﺎﻟﻤﱰی

ﻓﺮﻣﻮد :درﺟﺎت :اﺳﺒﺎغ ۲۳٥وﺿﻮ ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﮑﺮوﻫﺎت ،ﺑﭙﺎی رﻓﱳ ﺑﺠﻤﺎﻋﺎت و اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻤﺎز ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز.

و اﻣّﺎ ﺣﺴﻨﺎت :ﺳﻼم ﮐﺮدن ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﮐﺲ ،و ﻃﻌﺎم دادن ﺑﻬﻤﻪ ﮐﺲ و ﺑﯿﺪار ﺑﻮدن در ﺷﺐ ﮐﻪ ﺧﻠﻘﺎن ﺧﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
آﻧﮕﺎه ﻓﺮﻣﻮد ﺑﻪ ﻣﺤﻤّﺪ ،آﻣَﻦَ اﻟﺮﱠﺳُﻮلُ ﺑِﻤَﺎ أُﻧﺰِلَ إِﻟَﻴْﻪِ ﻣِﻦ رﱠﺑﱢﻪِ؟

ﮔﻔﺘﻢ :ﻧِﻌَﻢْ ،ای ربّ

ﻓﺮﻣﻮد :وَاﻟْﻤُﻮْٔﻣِﻨُﻮنَ ﻛُﻞﱞ آﻣَﻦَ ﺑِﺎﻟﻠّﻪِ وَﻣَﻶﺋِﻜَﺘِﻪِ وَﻛُﺘُﺒِﻪِ وَرُﺳُ ِﻠﻪِ ﻻَ ﻧُﻔَﺮﱢقُ ﺑَﻴْﻦَ أَﺣَﺪٍ ﻣﱢﻦ ﱡرﺳُﻠِﻪِ ﮐﻤﺎ ﻓﺮﻗّﺖ اﻟﯿﻬﻮد و

اﻟﻨّﺼﺎری
ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،رﺳﻮل ﺗﻮ اﯾﻤﺎن آورد و ﻣﺆﻣﻨﺎن اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ ﺑﺨﺪای و ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن و ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ و ﭘﯿﻐﻤﱪان و ﺟﺪا
ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ﻣﯿﺎن ﭘﯿﻐﻤﱪان ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺟﻬﻮدان و ﺗﺮﺳﺎﯾﺎن ﮐﺮدﻧﺪ.

ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﺆﻣﻨﺎن ﭼﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ؟
ﮔﻔﺘﻢ :ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺳَﻤِﻌْﻨَﺎ وَأَﻃَﻌْﻨَﺎ؛ ای ﺳﻤﻌﻨﺎ ﻗﻮﻟﮏ و اﻃﻌﻨﺎ اﻣﺮک
ﻓﺮﻣﻮد :راﺳﺖ ﮔﻔﺘﯽ :ﺳﻞ ،ﺗﻌﻂ؛ ﺑﺨﻮاه ﺗﺎ ﺑﺪﻫﻨﺪت

ﮔﻔﺘﻢ:ﻏُﻔْﺮَاﻧَﻚَ رَﺑﱠﻨَﺎ وَإِﻟَﻴْﻚَ اﻟْﻤَﺼِﻴﺮُ
ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﯿﺎﻣﺮزم ﺗﺮا و اﻣّﺖ ﺗﺮا
ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺨﻮاه ﺗﺎ ﺑﺪﻫﻨﺪت

ﮔﻔﺘﻢ :رَﺑﱠﻨَﺎ ﻻَ ﺗُﻮَٔاﺧِﺬْﻧَﺎ إِن ﻧﱠﺴِﻴﻨَﺎ أَوْ أَﺧْﻄَﺎْٔﻧَﺎ »ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ﻣﮕﲑ ﻣﺎ را اﮔﺮ ﻧﺴﯿﺎن و ﯾﺎ ﺧﻄﺎ ﮐﻨﯿﻢ« ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﯿﺎﻣﺮزﯾﺪم
ﺗﺮا و اﻣّﺖ ﺗﺮا ،و ﺧﻄﺎ و ﻧﺴﯿﺎن از اﯾﺸﺎن ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻢ و آﻧﭽﻪ اﯾﺸﺎﻧﺮا از روی ﮐُﺮه و اﺟﺒﺎر ﺑﺮ آن دارﻧﺪ.

ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ؛ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺑﺎرﮔﺮان ﻣﻨﻪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﭘﯿﺶ از ﻣﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻬﺎدی »ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻬﻮدان«

ﺣﻘﺘﻌﺎﱃ ﻓﺮﻣﻮد :آن ﺗﺮاﺳﺖ و اﻣّﺖ ﺗﺮا

ﮔﻔﺘﻢ -ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ﭼﯿﺰی ﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﻨﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﻃﺎﻗﺖ آن ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﺣﻘﺘﻌﺎﱃ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﮑﺮدم آن ﺑﺎ ﺗﻮ و اﻣّﺖ ﺗﻮ

 -۲۳٥ﺗﻤﺎم ﮔﺮداﻧﯿﺪن ﻧﻌﻤﺖ ﺑﺮﮐﺴﯽ -ﺗﻤﺎم ﮐﺮدن -زﯾﺎدﮐﺮدن

۲٤۹

ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﺎ را ﻋﻔﻮﮐﻦ از ﺧﺴﻒ ۲۳٦و ﻣﺎ را ﺑﯿﺎﻣﺮز از ﻗﺬف ۲۳۷و ﺑﺮ ﻣﺎ ﺑﺒﺨﺸﺎی از ﻣﺴﺦ ۲۳۸.ﺗﻮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎﺋﯽ ،ﻧﺼﺮت
ده ﻣﺎ را ﺑﺮﮐﺎﻓﺮان.

ﺣﻘﺘﻌﺎﱃ ﻓﺮﻣﻮد ﺑﮑﺮدم اﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ و اﻣّﺖ ﺗﻮ

ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺨﻨﺎن ﺣﻀﺮت آﻗﺎ؛ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر ﻣﻌﻈّﻢﻟﻪ آﻗﺎﯾﺎن ﻗﺪرﺗﯽ و ﻣﺤﻤّﺪ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن اﺷﻌﺎری از ﺑﺎﺑﺎﻃﺎﻫﺮ
ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ .و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻋﻮت ﻗﺒﻠﯽ آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﻮدی ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮی ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﺮای ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﻤﻨﺰل اﯾﺸﺎن

رﻓﺘﯿﻢ .در ﻣﺮاﺟﻌﺖ آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس آذرﻣﻨﺶ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ را ﺑﺮای دﯾﺪن ﺳ ّﺪ اﮐﺒﺎﺗﺎن دﻋﻮت ﮐﺮدﻧﺪ .ﻋﺪّه زﯾﺎدی از
ﻓﻘﺮای ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮدﻧﺪ.

ﺗﻮﺳّﻂ اﯾﻦ ﺳ ّﺪ  ۳۶۰۰ﻣﱰ ﻣﮑﻌّﺐ در ﺳﺎﻋﺖ آب ﺑﻄﻮر راﯾﮕﺎن ﺑﻪ ﺑﺎﻏﻬﺎی ﻫﻤﺪان داده ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﺄﺳﯿﺲ اﯾﻦ ﺳ ّﺪ

ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﲔ آب ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ آب ﻣﺸﺮوب اﻫﺎﱃ ﻫﻤﺪان و ﺟﻤﻊآوری ﺳﯿﻼﺑﻬﺎی ﺑﻬﺎری ﺑﺮای اﻣﻮر زراﻋﺘﯽ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﺮوع ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺳﺎل  ۱۳۳۷و ﺧﺎﺗﻤﻪ آن در ﺳﺎل  ۱۳۴۲ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺗﺼﻔﯿﻪﺧﺎﻧﮥ آن از ﻣﺪرﻧﱰﯾﻦ ﺗﺼﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎ

ﻇﺮﯾﻔﯿﺖ  ۸۰۰۰ﻣﱰ ﻣﮑﻌّﺐ در  ۲۴ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ.

ﺳ ّﺪ دارای  ۲۸۸ﻣﱰ ﻃﻮل و  ۶ﻣﱰ ﻋﺮض ﻣﯽﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺮض ﭘﯿﺎدهرو  ۵/۷ﻣﱰ ﻣﯽﺷﻮد .ﺳ ّﺪ دارای  ۲۳ﭘﺎﯾﻪ اﺳﺖ.
ﻃﻮل ﺗﺎج ﺳﺮ  ۲۸۷ﻣﱰ ،ارﺗﻔﺎع ازﮐﻒ  ۵۳ﻣﱰ و از ﭘﯽ  ۷۰ﻣﱰﮐﻪ  ۱۷ﻣﱰ آن در زﯾﺮ زﻣﲔ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

آب ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه ﻫﻤﺪان از ﺑﻬﱰﯾﻦ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ و ﺻﻮرت ﺗﺠﺰﯾﻪ آن ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻪ از ﻃﺮف داﺷﮕﺎه آزﻣﺎﯾﺶ و ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﻣﯽﺷﻮد؛ ﻫﻤﭽﻨﲔ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺳﺎزﻣﺎن آب ﺗﻬﺮان ﻧﯿﺰ ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻪ آﻧﺮا ﺗﺠﺰﯾﻪ و آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻗﺮار اﺳﺖ ارﺗﻔﺎع ﺳ ّﺪ را ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﱪﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻮرﺑﲔﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻄﻮر داﺋﻢ ﮐﺎرﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺣﺠﻢ درﯾﺎﭼﻪ را ﺗﺎ

ﭼﻬﺎر ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺎﻣﲔ ﺑﺮق ﺑﯿﺸﱰ و ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﻤﺪان ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻣﺠﻤﻮع ﮐﺎدر ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ آﺑﯿﺎری و واﺣﺪ آب ﻫﻤﺪان از  ۹۳ﻧﻔﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه و ﻣﺪﯾﺮ ّﯾﺖ آن ﺑﺎ آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس
ﻣﺤﻤﺪ آذرﻣﻨﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻄﺮف ﻗﺰوﯾﻦ »دوﺷﻨﺒﻪ «٤۹/۲/۲۸
ﭘﺲ از ﻣﺮاﺟﻌﺖ از ﺳﺪ اﮐﺒﺎﺗﺎن ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از اﻫﺎﱃ ﻫﻤﺪان ﺑﺎﻓﺘﺨﺎر ﻓﻘﺮ و دروﯾﺸﯽ ﻧﺎﺋﻞ آﻣﺪﻧﺪ .ﭘﺲ از ﺻﺮف ﻧﺎﻫﺎر

در ﻣﻨﺰل ﺣﺎج ﮐﺮﯾﻤﺨﺎن وﮐﻤﯽ اﺳﱰاﺣﺖ از ﻓﻘﺮا ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻧﻤﻮده و در ﺳﺎﻋﺖ ﺳﻪ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺑﻤﻘﺼﺪ ﻗﺰوﯾﻦ
ﺣﺮﮐﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ.

زﺑﺎﻧﺤﺎل ﻓﻘﺮای ﻫﻤﺪان و ﺳﺎﯾﺮ ﻫﻤﺮاﻫﺎن را ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ اﺷﻌﺎر ﺟﺬّاب و دﻟﮑﺶ ﻓﻘﲑ ﺑﺰرﮔﻮار آﻗﺎی ﻋﺒﺎس ﻧﻌﻤﺖاﻟﻠّﻬﯽ
»ﻣﺘﺨﻠّﺺ ﺑﻪ ﭘﺮوﯾﻦ« ﻣﯽﺗﻮان ﭼﻨﲔ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد:
ﺑﻪ
ﺑﻪ

درﮔﺎه
درﮔﺎه

ﺑﺎ

ﻋﺰّت

ﮐﱪﯾﺎ

اﯾﺎم

ﻓﺮﺻﺖ

ﺗﻠﻒ

ﻣﺴﮑﲔﻧﻮاز

ﺑﯿﺎ

ای

ﺑﯿﺎ ﺑﺎ ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ و اﺷﮏ و آه

ﺑﻪ

درﮔﺎه

ﭼﻮ ﮐﺮدﯾﻢ

آن

ﺷﺎه

ﺑﻪ

درﯾﻮزﮔﯽ

ای

ﻓﻘﲑ

ﺑﺮادر
ﺳﺮاﭘﺎ

ﺑﯿﺎ
ﻧﯿﺎز

ﭼﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺠﺰ ﺣﯿﻒ و آه و اﺳﻒ

 -۲۳٦ﺧﻮاری -ﭘﺴﺘﯽ -ﺑﻪ زﻣﲔ ﻓﺮو رﻓﱳ
 -۲۳۷ﺗﻬﻤﺖ و اﻓﱰا ﺑﺴﱳ

 -۲۳۸دﮔﺮﮔﻮن ﮐﺮدن ﺻﻮرت و ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن آن ﺑﺼﻮرت زﺷﺖﺗﺮ

۲٥۰

ﺑﯿﭽﻮن

ﻟﻄﻒ

اﻟﻪ

زﻗﻬﺮش ﺑﻪ ﻓﻀﻠﺶ ﭘﻨﺎه آورﯾﻢ

ﺑﺰارﯾﻢ

و

ﻋﺬر

ﮔﻨﺎه

آورﯾﻢ

ﺧﺪاﯾﺎ

ﺑﻪ

آن

اﺷﺮف

اﻧﺒﯿﺎ

ﮐﺰ او ﻫﺮ دو ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻮد ﭘﺮ ﺿﯿﺎ

اﻟﻬﯽ

ﺑﻪ

ﺣﻖ

ﻋﻠﯽّ

وﱃ

ﮐﻪ در ﺧﻠﻘﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺲ ﭼﻮن ﻋﻠﯽ

ﺑﺤﻖ

ﺑﻪ

ﺑﻪ

ﻣﺤﻤﺪ

اﺳﺎس

ﻣﻮﻟﻮد ﮐﻌﺒﻪ
اماﻻﺋﻤﻪ

ﺣﻖ

ﺑﻪ

ﻣﻈﻠﻮم

ﺑﻪ

ﺑﻪ

ﺑﻪ

وﺟﻮد

ﺷﲑ

اﻣﺎم

ﻋﻄﺸﺎن

ﺑﻪ ﺻﻬﺮ ﻧﺒﯽ آن اﻣﺎم ﻫﺪی

ﺧﺪا

دﺧﺖ

ﮔﺰﯾﻨﺖ

ﮐﻪ اﮔﺮ او ﻧﺒﻮدی وﺟﻮدی ﻧﺒﻮد

ﺑﻪ

رﺳﻮل

ﮔﺮﻓﺘﺎر آﻻم و رﻧﺞ و ﻣﺤﻦ

ﺣﺴﻦ

ﺑﻪ آن زﯾﻨﺖ دوش ﭘﯿﻐﻤﱪت

ﺑﯽﯾﺎورت

ﺑﺮای ﻋﻠﯽاﺻﻐﺮش ﺧﻮاﺳﺖ آب

ﺑﻪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ آن ﺳﯿﺪ ﻣﺴﺘﻄﺎب

ﺑﻪ رأﺳﯽ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﺗﻼوت ﻧﻤﻮد

ﺑﻪ آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﻣﺤﻮ ﺟﻤﺎل ﺗﻮ ﺑﻮد
اﻟﻬﯽ ﺑﻪ ﻋﺒﺎس و ﺣﺎﱃ ﺷﮕﻔﺖ

ﺑﻪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﺶ ﺑﻪ دﻧﺪان ﮔﺮﻓﺖ

ﺑﻪ آن ﻟﺤﻈﻪای ﮐﺎﺑﺶ ازﻣﺸﮏ رﯾﺨﺖ
ﺑﻪ

دل

ﺳﻮز

ﭘﺮ

زﯾﻨﺐ

ﺣﻮری

اﻧﺴﯿﮥ

ﺗﻮ

ﺑﺘﻮل

ز ﻫﻢ رﺷﺘﮥ اﻧﺘﻈﺎرش ﮔﺴﯿﺨﺖ

اﻟﻢ

ﺑﻪ ام اﻟﻤﺼﺎﺋﺐ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﻮن ﻏﻢ

ﺑﻪ اﻃﻔﺎل ﻣﻌﺼﻮم آن ﺗﺸﻨﻪ ﻟﺐ

ﺑﻪ اﻧﺪوه آﻧﺎن در آن ﺗﲑه ﺷﺐ

ﭘﻨﺠﻤﲔ

ﺛﻤﲔ

ﺑﻪ

اﻟﻬﯽ

ﺑﻪ

ﺧﺪاﯾﺎ

ﺑﻪ

اﻟﻬﯽ

ﺑﯿﻤﺎر

ﺑﺎﻗﺮ
ﺻﺎدق

واﻻﻣﻘﺎم

ﺷﻪ
اﻣﺎم

ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺎل ﺗﺐ رﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺮ ﺷﺎم
ﺑﻪ

اﺟﻞ

آن

ﺗﺎﺑﻨﺎک

ﮔﻮﻫﺮ

ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﺸﮑﻠﯽ را ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺣﻞ

ﺑﻪ ﺷﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﯽﻣﺜﻞ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻮد

ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮐﺎﻇﻢ ﮐﻪ در ﺑﻨﺪ ﺑﻮد

ارﺗﻀﯽ

ﺑﻪ ﺣﻖ ﻋﻠﯽ اﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ اﻟﺮﺿﺎ

اﻟﻬﯽ ﺑﻪ اﻧﻮار ﺷﻤﺲ اﻟﺸﻤﻮس
ﺑﻪ

آن

زﯾﻮر

ﺑﻪ

ﻫﺎدی

راه

ﺑﻪ

آن

ﻣﺴﻨﺪ

ﺑﺸﺎه ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪ ﻣﺪﻓﻮن ﻃﻮس

اﻟﻬﯽ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﺎ ذل ﺟﻮاد

ﺑﻪ

ﺳﺪاد

ﻋﺴﮕﺮی

ﻣﻬﺪی

و

ﻋﺎﻟﻢ

ﺷﻪ

ﻗﺎﺋﻢ

ﮐﻪ ﻫﺴﺖ از ﺷﻔﯿﻌﺎن ﯾﻮماﻟﺤﺼﺎد

رﺷﺎد

اﻣﺎم

ﻣﻤﺘﺤﻦ

ﮐﻪ ﮔﺮداﻧﺪ او ﭼﺮخ ﻟﯿﻞ و ﻧﻬﺎر
ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ ﺑﻮد زﯾﻨﺐ ﻫﺮ اﻧﺠﻤﻦ

اﻟﻬﯽ ﺑﻪ آن ﺣﺠﺖ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ

ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ را ﻣﮕﲑی ﺑﻪ ﭼﯿﺰ

ﮐﻪ ﺑﺨﺸﺎﯾﯽ از ﻟﻄﻔﻤﺎن ای ﻋﺰﯾﺰ

ﯾﺮوزی

ﮐﻪ

از

ﺳﺨﺘﯽ

دل

ﺟﻤﻠﮥ

اوﻟﯿﺎ

ﺑﺮادر

ﺑﻪ

اﻟﻬﯽ

ﺑﻪ

ﺧﺎﺻﺎن

درﮔﺎه

ﺑﻪ ﮐﺎﻧﻮن ﻋﻔﺖ ﺑﻪ ﮐﺎن ﺣﯿﺎ

ﺑﻪ

ﺗﻮ

ﺑﻪ

ﺑﻪ آﻧﺎن ﮐﻪ ﮐﺮدﻧﺪ دل ﺻﯿﻘﻠﯽ

ﺑﻪ

روﺷﻨﺪﻻن

ﻋﺎﱃ

ﻣﻘﺎﻣﺎن

ذﯾﺠﺎه

ﺗﻮ

ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﮐﻪ او ﻣﺎه ﻣﺎﻫﺎن ﺑﻮد

ﺑﻪ ﺷﺎﻫﯽ ﮐﻪ او ﺷﺎه ﺷﺎﻫﺎن ﺑﻮد
اﻟﻬﯽ

ﮐﻨﺪ

از

ﺑﺮادر

ﻓﺮار

رﻫﺎﯾﯽ ده ای ﮐﺮدﮔﺎر ﻋﻈﯿﻢ

ﺗﻮ ﻣﺎ را از آن وﺣﺸﺖ و ﺗﺮس و ﺑﯿﻢ
ﻧﻮر

دﻫﻢ

ﮐﻪ ﻧﺎم ﮔﺮاﻣﯿﺶ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺴﻦ

ﻧﺎﻣﺪار

روزﮔﺎر

ﺷﺎه

واﻻ

ﻧﮋاد

ﺷﻪ

ﻧﻌﻤﺖاﻟﻠﻪ

ﻣﲑ

وﱃ

ﮐﻪ دورﻧﺪ از ﮐﯿﺪ و ﻣﮑﺮ و دروغ

ﻓﺮوغ

ﺑﻪ ﻏﲑ از ﺗﻮ ﺑﺮ ﮐﺲ ﻧﺮﭙداﺧﺘﻨﺪ

ﺑﻪ آﻧﺎن ﮐﻪ ﺳﺮ در رﻫﺖ ﺑﺎﺧﺘﻨﺪ

ﺑﻪ ﻓﺮدای ﻣﺤﺶ ﮔﻪ داوری

ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ ز رﺣﻤﺖ ﺗﻮ رﺣﻢ آوری
۲٥۱

ﮐﻪ ﮔﺮ زﻟﺘﯽ رﻓﺖ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﮕﲑ

ز راه ﮐﺮم ﻋﺬر ﻣﺎ را در ﭘﺬﯾﺮ

ﻓﺮو

ﺗﻮ ﻣﺎ را ﻣﺮﯾﺰ از ﮐﺮم آﺑﺮو

ﺷﺪﯾﻢ

ار

ﺑﺤﺮ

ﻣﻌﺎﺻﯽ

ﮐﻪ ﺷﺪ ﭘﺸﺖ او ﺧﻢ زﺑﺎر ﮔﻨﺎه

ﭼﻮ ﭘﺮوﯾﻦ ﻧﺪﯾﺪم ﮐﺴﯽ رو ﺳﯿﺎه

ﮐﻪ ﻋﻔﻮ و ﮐﺮم از ﺑﺰرﮔﺎن ﻧﮑﻮﺳﺖ

ﻣﮕﺮ دﺳﺘﮕﲑش ﺷﻮد ﻓﻀﻞ دوﺳﺖ

در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺶ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺳﻪ راه ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن در ﻗﻬﻮهﺧﺎﻧﻪای ﺑﻨﺎم ﺷﮑﺮاﻟﻠّﻬﯽ ﮐﻤﯽ اﺳﱰاﺣﺖ
ﮐﺮدﯾﻢ .ﻋﺪّه ﮐﺜﲑی از ﻓﻘﺮای ﺗﻬﺮان و ﻗﺰوﯾﻦ در ﺧﺪﻣﺖ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻋﺰّﺗﻌﻠﯽ ﺑﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ آﻗﺎی ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﯽ و آﻗﺎﯾﺎن

ﺗﻮﮐّﻠﯽ ،ﺗﻤﺪّن دوﺳﺖ ،ﺻﺪوﻗﯿﺎن و آﻗﺎی ﻣﻨﺼﻮر رﺿﺎﺧﺎﻧﯽ ﭘﺴﺮ ﻋﻢّ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺗﺎ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن

ﺑﺎﺳﺘﻘﺒﺎل آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۷ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ وارد ﻗﺰوﯾﻦ ﺷﺪﯾﻢ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﻤﻨﺰل آﻗﺎی رﺳﺘﻢ اﺳﻼﻣﭙﻮر
ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ از اداء ﻧﻤﺎز و ﺻﺮف ﺷﺎم ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻋﺪّه ﮐﺜﲑی از ﻓﻘﺮا در ﻫﻤﺎﻧﺠﺎاﺳﱰاﺣﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ.
ﺗﻮﻗّﻒ در ﻗﺰوﯾﻦ »ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ «٤۹/۲/۲۹

ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﻮل ﺣﻘﺘﻌﺎﱃ ﺷﺄﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :إِﻧﱢﻲ ﺟَﺎﻋِﻞٌ ﻓِﻲ اﻻَٔرْضِ ﺧَﻠِﻴﻔَﺔً »آﯾﻪ ﻣﺒﺎرﮐﮥ  ۳۰از ﺳﻮرهٔ ﺑﻘﺮه« ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و

داﺋﻢ ﺧﻠﯿﻔﮥ ﺧﺪا را در روی زﻣﲔ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻋﻮاﻟﻢ ﻏﯿﺐ و ﺷﻬﻮد و ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻮر ﻧﺎﺳﻮت و ﻣﻠﮑﻮت وﺟﺎﻣﻊ ﺻﻮرت و
ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎن ﻗﺪوﻣﺖ ﺑﮑﻨﻢ ﺟﺎن

ای ﻗﻄﺐ زﻣﺎن ﻣﻈﻬﺮ ﺣﻖ آﯾﺖ ﻗﺮآن

ﻗﺮﺑﺎن ﺑﺸﻮد ﺟﺎن ﻣﻦ و ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻘﲑان

زﯾﺒﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻬﺮ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺟﻤﺎﻟﺖ
ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻠﻮه ﮔﺮی رخ ﺑﻨﻤﺎﺋﯽ

ﮔﺮدﻧﺪ ﺧﻼﯾﻖ ﺑﻪ رﻫﺖ واﻟﻪ اﻣﮑﺎن

ای ﻧﻮر وﻻﯾﺖ زﺗﻮ ﮔﺴﱰده در آﻓﺎق

ای ﻧﻮر رﺧﺖ روﺷﻨﯽ ﻋﺎﻟﻢ اﻣﮑﺎن

ای ﻓﺨﺮ ﺑﺸﺮ ﺳﺮوردﯾﻦ ﭘﲑ ﻃﺮﯾﻘﺖ

ای ﻣﺨﺰن اﺳﺮار ﺧﺪا ،ای ﺷﻪ ﺧﻮﺑﺎن

ای ﻣﺮﺗﺒﮥ و ﻗﺪر ﺗﻮ اﻓﺰون زﻫﻤﻪ ﮐﺲ

ای ﮔﺸﺘﻪ ﻣﻼﺋﮏ ﺑﻪ درت ﺣﺎﺟﺐ ودرﺑﺎن

ای ﻣﺠﺮی ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻖ ای ﻣﺮﺷﺪ ﮐﺎﻣﻞ

ای ﮔﺸﺘﻪ ﺗﺮازوی ﻋﺪاﻟﺖ ز ﺗﻮ ﻣﯿﺰان

ای ﺟﻤﻠﻪ ارﮐﺎن ﺟﻬﺎن از ﺗﻮ ﻣﻨﻈﻢ

ای از ﺗﻮ ﻣﮑﻤّﻞ ﺷﺪه دﯾﺒﺎﭼﻪ ﻋﺮﻓﺎن

ای ﮔﺸﺘﻪ ﻣﺒﺪّل زﺗﻮ ﻫﺮ ﮐﻔﺮ ﺑﻪ اﯾﻤﺎن

ای ﺑﺮ ﻫﻤﮥ ﮔﻤﺸﺪﮔﺎن ﻫﺎدی و رﻫﱪ

ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮش و ﭘﺎﯾﻨﺪه ﺑﻪ دوران

ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ وﺟﻮدت ﺷﻮد اﯾﻤﻦ زﺑﻠﯿّﺎت

زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻬﺮ درد ﺑﻮد ذﮐﺮ ﺗﻮ درﻣﺎن

ذﮐﺮت ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﻓﻘﺮا آﻣﺪه واﺟﺐ

ﺗﺎﺑﻨﺪهﺗﺮ

ﺗﺎﺑﻨﺪه ﺑﻮد ﻧﺎم ﺗﻮ زﯾﲊو ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯽ
ﻣﺎ ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻘﲑان و ﺿﻌﯿﻔﺎن ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯿﻢ

از

ﭘﺮﺗﻮ

ﺧﻮرﺷﯿﺪ

درﺧﺸﺎن

ﺑﺎ ﮐﻮﺷﮥ ﭼﺸﻤﯽ ﻧﻈﺮی ﮐﻦ ﺑﻪ ﺿﻌﯿﻔﺎن

ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻈﺮ اﻓﮑﻨﺪن در راه ﺑﻪ ﻣﻮری

ﮐﯽ ﮐﻢ ﺷﻮد از ﻣﺮﺗﺒﮥ و ﻗﺪر ﺳﻠﯿﻤﺎن

ﺑﺎز آی و ﻗﺪم رﻧﺠﻪ ﮐﻦ از ﺑﻬﺮ ﺗﻤﺎﺷﺎ

ﺗﺎ ﺳِﯿْﺮ ﮐﻨﻢ ﻗﺎﻣﺘﺖ ای ﺳﺮو ﺧﺮاﻣﺎن

آن ﮐﻠﺒﮥ وﯾﺮاﻧﻪ ﺷﻮد روﺿﮥ رﺿﻮان

در ﺧﺎﻧﮥ ﻫﺮ دل ﮐﻪ ﺗﻮ دﻟﱪ ﺑﻪ ﻧﻬﯽ ﭘﺎی

ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﻮ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ رﺳﯿﺪﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن

ﺑﺎ ذﮐﺮ ﺗﻮ »ﻏﻔﺎری« ﮐﻨﺪ ﻫﺮ ﺳﺨﻦ آﻏﺎز

»اﺛﺮ ﻓﻘﲑ ﺑﺰرﮔﻮار آﻗﺎی ﮐﯿﻮﻣﺮث ﻏﻔّﺎری«

ازﮔﻮﺷﮥ وﮐﻨﺎر ﻗﺰوﯾﻦ ﻓﻘﺮا اﺟﺘﻤﺎع ﻧﻤﻮده و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺗﺸﺮّف ﺑﻪ ﻓﻘﺮ و دروﯾﺸﯽ آﻣﺎده ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ و

ﻗﺒﻞ از ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﺑﺎﯾﻦ اﻓﺘﺨﺎر ﻧﺎﺋﻞ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ .ﻣﺸﺮّف ﺷﺪﮔﺎن ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از :آﻗﺎﯾﺎن ﻣﺤﻤّﺪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ،ﻗﻨﱪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ،

۲٥۲

و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ .در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ۷ﺻﺒﺢ در ﺣﺎﱃ ﮐﻪ ﻋﺪّهای از ﻓﻘﺮای ﺗﻬﺮان و ﻗﺰوﯾﻦ در ﺧﺪﻣﺘﺸﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ
زﯾﺎرت ﻣﻘﱪهٔ اﺑﻮاﻟﻔﺘﺢ ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱃ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﺮدﻧﺪ.

ﭘﺲ از ﻗﺮاﺋﺖ ﺣﻤﺪ و ﺳﻮره روی ﻫﻤﺎن زﻣﲔ ﺑﺪون ﻓﺮش وﺧﺎﮐﯽ دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ .اﺑﺪا وارد ﮐﻮﭼﻪای
ﺷﺪﯾﻢ؛ ﺳﭙﺲ وارد و ﻣﺤﻮﻃﻪای ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﻬﻨﻪای در آن دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ .و در زﯾﺮ زﻣﲔ آن ،در اﻃﺎق

ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﻃﺎق ﺿﺮﺑﯽ زده و ﺑﺎ ﮔﭻ ﺳﻔﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد دو ﻣﻘﱪه وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﻣﺰار

ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪﻏﺰاﱃ ﺑﻮد.

در اﻃﺮاف ﺣﯿﺎط ﻧﯿﺰ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪای وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﲑ ﻣﺪرﺳﻪﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﻮد .ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱃ در ﯾﮑﯽ از
ﻓﺼﻮل رﺳﺎﻟﮥ ﺳﻮاﻧﺢ اﻟﻌﺸﺎق ﺧﻮد ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

»ﻣﻌﺸﻮق در ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻌﺸﻮق اﺳﺖ؛ ﭘﺲ اﺳﺘﻐﻨﺎء ﺻﻔﺖ اوﺳﺖ و ﻋﺎﺷﻖ در ﻫﺮ ﺣﺎل ﻋﺎﺷﻖ اﺳﺖ و اﻓﺘﻘﺎر ﺻﻔﺖ
اوﺳﺖ«.
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺷﻤﺲاﻟﺪّﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﱪﯾﺰی ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

ﺑﻪ ﺳﺮ ﺗﻮ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ زﯾﺮه ﺑﻪ ﮐﺮﻣﺎن آرﻧﺪ

ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﺖ ﺑﺮ ﺗﻮ ،ﺗﺤﻔﻪ اﮔﺮ ﺟﺎن آرﻧﺪ

ﻋﺎﺷﻖ اﮔﺮ از ﺟﺴﻢ ﺑﮕﺬرد ﺑﺠﺎن رﺳﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺣﺎدﺛﯽ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺣﻖ ﻗﺪﯾﻢ اﺳﺖ.
ازﮐﺠﺎ ﻗﺪﯾﻢ راﯾﺎﺑﺪ .ﭼﻮن ﭼﻨﲔ ﺑﺎرﮔﺎﻫﯽ اﺳﺖ ،و ﺑﯽﻧﯿﺎز اﺳﺖ .ﺗﻮ ﻧﯿﺎز ﺑﱪﮐﻪ ﺑﯽﻧﯿﺎز ،ﻧﯿﺎز را دوﺳﺖ دارد ﺑﻌﺒﺎرت
دﯾﮕﺮ:

»ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﯾﺎر ﻧﺎز ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎز ﮐﻨﯿﺪ «.دام ﻋﺸﻖ آﯾﺪ و در ﭘﯿﭽﺪﮐﻪ ﯾﺤﺒﻮّﻧﻪ ﺗﺄﺛﲑ ﯾﺤﺒّﻬﻢ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺳﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ
اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﺶ ﻧﯿﺴﺖ واﱃ ﯾﻮماﻟﻘﯿﺎﻣﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻨﺪهام

ﺑﻨﺪه

اﮔﺮ

ﺑﯿﺨﺮدم

ﺧﻮاﺟﻪ ﺧﻮد دﯾﺪ و ﭘﺴﻨﺪﯾﺪ و ﺧﺮﯾﺪ

ﺧﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺨﺮدی ﻣﯽﺧﺮدم

ﺑﻮد آﮔﺎه زﻫﺮ ﻧﯿﮏ و ﺑﺪم

ﺑﻨﺪهام ﺑﻨﺪه ﮐﻪ از ﻓﺮﻣﺎن ﺳﺮ

ﻧﮑﺸﻢ ،ﺧﻮاﺟﻪ ﺑﻬﺮ ﺳﻮ ﮐﺸﺪم

ﻣﻦ

ﭼﻮن ﻧﮕﲔ در ،ﺑﮑﻒِ دﯾﻮ و ددم

ﺑﻪ

ﺳﻠﯿﻤﺎن

ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ ﮐﻪ

ﮐﻪ ﺑﻬﺮ ﺳﻮ ﺑﻮرزد ﻣﯽﺑﺮدم

ﻣﻦ ﭼﻮ ﺑﺮگ ﮔﻠﻢ ،از ﺑﺎد ﺻﺒﺎ

اﺛﺮ ﻣﲑزا ﺣﺒﯿﺐ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ -رﺣﻤﺔ اﻟﻠﱣﻪ ﻋﻠﯿﻪ

ﭘﺲ از زﯾﺎرت ﻣﺰار ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﱃ ﺑﻨﺎ ﺑﺪﻋﻮت ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻄﺮف ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﯿﺦﺳﺎزی ﻗﺰوﯾﻦ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﺮدﻧﺪ.

ﺷﺮح ﺣﺎل ﻗﻄﺐ ﻫﻔﺘﻢ ﺟﻨﺎب ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﻏﺰّاﱃ ره
ﻗﻄﺐ ﻫﻔﺘﻢ ﺟﻨﺎب ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ ﻏﺰّاﱃ ﻣﻠﻘّﺐ ﺑﻪ اﺑﻮاﻟﻔﺘﻮح ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﻃﻮﺳﯽ ﻏﺰّاﱃ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ »ﻏﺰّال ﻗﺮﯾﻪای از
ﻗﺮاء ﻃﻮس اﺳﺖ«.

ﺟﻨﺎﺑﺶ از ﻓﻘﻬﺎی ﺑﺰرگ و در اﺑﺘﺪای ﺟﻮاﻧﯽ از ﻃﺮف ﺑﺮادرش ﺣﺠﺔ اﻻﺳﻼم اﺑﯽ ﺣﺎﻣﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﱃ در ﻣﺪرﺳﻪ

ﻧﻈﺎﻣﯿﻪ ﺑﻐﺪاد درس ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺗﺎ وﯾﺮا ﺑﺎﺷﯿﺦ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻧﺴﺎج اﺗّﻔﺎق ﻣﻼﻗﺎت اﻓﺘﺎد .دل ﺑﺎو ﺳﺮﭙد و ﺑﺮ دﺳﺖ او ﺗﻮﺑﻪ و
ﺗﻠﻘﲔ ﯾﺎﻓﺖ و ﺗﺤﺖ ﺗﺮﺑﯿﺖ وی ﺑﮑﻤﺎل رﺳﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﺮﺷﺪ ﺧﻮﯾﺶ درآﻣﺪ.
ﺟﻨﺎﺑﺶ ﻣﺪت ﺳﯽﺳﺎل در ﻣﺴﻨﺪ ارﺷﺎد ﻣﺘﻤﮑّﻦ ﺑﻮد و در ﺳﺎل  ۵۱۷ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی ﺧﺮﻗﻪ ﺗﻬﯽ ﻓﺮﻣﻮد و اﻣﺮ ارﺷﺎد و
ﻫﺪاﯾﺖ را ﺑﻪ ﺷﯿﺦ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺑﻐﺪادی واﮔﺬار ﻓﺮﻣﻮد.

ﺟﻨﺎﺑﺶ را ﺗﺄﻟﯿﻒ و رﺳﺎﺋﻞ ﺑﯽﻧﻈﲑی اﺳﺖ ﻣﻨﺠﻤﻠﮥ رﺳﺎﻟﮥ ﺳﻮاﻧﺢ و ﻟﺒﺎباﻻﺣﯿﺎء واذّﺧﲑة ﻓﯽ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﺼﲑة و ﻏﲑه.

۲٥۳

وی در ﻋﻠﻮم ﻇﺎﻫﺮی وﮐﻤﺎﻻت ﺑﺎﻃﻨﯽ و ﺟﻤﺎل ﺻﻮری وﺳﻼﻣﺖ و زﯾﺒﺎﯾﯽ در ﻋﺼﺮ ﺧﻮد ﻣﻨﻔﺮد ﺑﻮد.
ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺮادرش ﺣﺠّﺔاﻻﺳﻼم ﻏﺰّاﱃ وﻗﺘﯽ ﺑﻄﺮﯾﻖ ﻋﺘﺎب ﺑﺂﻧﺠﻨﺎب ﮔﻔﺖ :اﺻﻨﺎف ﻋﺒﺎد از اﻗﺼﯽ ﺑﻼد ﺑﺮای درک

ﻧﻤﺎزی در ﺧﻠﻒ دﻋﺎﮔﻮ ﺑﺎﯾﻦ دﯾﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ و آﻧﺮا ذﺧﲑه اﺧﺮوی ﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ؛ ﭼﻮﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﻤﺖ

ﺑﺮادری و ﻗﺮب ﺟﻮار ﻧﻤﺎزی در ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﻦ ﻧﻤﯽﮔﺬاری؟ اﯾﻦ رﻓﺘﺎر از اﻫﻞ ﺳﻠﻮک ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ!

ﺷﯿﺦ ﻓﺮﻣﻮد:اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻗﯿﺎم ﻣﯽﻧﻤﺎﺋﯿﺪ در اﻗﺎﻣﮥ ﺻﻠﻮة ﺑﺬل ﺟﻬﺪﮐﻨﯿﺪ؛ ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ روی از ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ و

اﻗﺘﺪا ﻧﭽﯿﻨﻢ :آﻧﮕﺎه در ﺧﺪﻣﺖ ﺣﺠﺔاﻻﺳﻼم ﺑﻤﺴﺠﺪ رﻓﺖ؛ ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻤﺎز رﺳﯿﺪ و ﺣﺠﺔاﻻﺳﻼم ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ ﺟﻤﺎﻋﺖ
ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪ ،ﺷﯿﺦ ﻧﯿﺰ اﻗﺘﺪا ﺑﻮی ﻧﻤﻮد وﱃ در ﺑﲔ ﻧﻤﺎز ﻣﺴﺠﺪ را ﺗﺮک ﮔﻔﺘﻪ ﺑﲑون آﻣﺪ .و ﺑﺎ اﺻﺤﺎب ﺧﻮد ﻧﻤﺎز را

اﻋﺎده ﮐﺮد .ﭼﻮن ﺣﺠﺔاﻻﺳﻼم از ﻧﻤﺎز ﻓﺎرغ و ا ز ﻣﺴﺠﺪ ﺧﺎرج ﺷﺪ ﺷﯿﺦ را ﻣﻼﻗﺎت و ﻋﺘﺎب آﻏﺎزﯾﺪﮐﻪ ﭼﺮا ﻧﻤﺎز
را ﺷﮑﺴﺘﯽ و از ﻣﺴﺞ ﺧﺎرج ﺷﺪی؟

ﺷﯿﺦ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎی ﺷﺮط ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﺮدﯾﻢ؛ ﺗﺎ ﺣﻀﺮت ﺣﺠﺔاﻻﺳﻼم در ﻧﻤﺎز ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺪا ﺑﺠﺎ

آوردﯾﻢ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ رﻓﺘﻨﺪ اَﺳْﺘَﺮ ﺧﻮد را آب دﻫﻨﺪ ﻣﺎ ﺑﯽاﻣﺎم ﻣﺎﻧﺪﯾﻢ و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﻧﻤﺎز ﺗﻤﺎم ﮐﻨﯿﻢ.

ﺣﺠﺔاﻻﺳﻼم راوﻗﺖ ﺧﻮﺷﯽ دﺳﺖ داد و ﮔﻔﺖ ﺳﺒﺤﺎناﻟﻠّﻪ! ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪﮐﻪ ﺟﻮاﺳﯿﺲ ﻗﻠﻮﺑﻨﺪ .ﺑﺮادرم

راﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪﮐﻪ در اﺛﻨﺎی ﻧﻤﺎز ﺑﺨﺎﻃﺮم ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز آﯾﺎ اﺳﱰ را آب دادهاﻧﺪ؟
ﮔﻮﯾﻨﺪ ﭘﺲ از آن ﺣﺠﺔاﻻﺳﻼم را رﻏﺒﺖ ﺳﻠﻮک ﭘﯿﺪا ﺷﺪ.

»ﺗﻠﺨﯿﺺ ازﮐﺘﺎب رﻫﱪان ﻃﺮﯾﻘﺖ و ﻋﺮﻓﺎن«

ﺑﺎزدﯾﺪ ازﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﯿﺦﺳﺎزی ﻗﺰوﯾﻦ »ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ «٤۹/۲/۲۹
ﻫﻮای ﻗﺰوﯾﻦ آﻓﺘﺎﺑﯽ و آرام ﺑﻮد.

در ﺧﺎرج از ﺷﻬﺮ ﻗﺰوﯾﻦ و در ﺟﺎده ﻗﺰوﯾﻦ /ﺗﻬﺮان ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻓﺮوش ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﯿﺦﺳﺎزی رﻓﺘﯿﻢ.
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﻌﻬﺪهٔ ﯾﮑﯽ از ﻓﻘﺮای ﺳﺮﺷﻨﺎس و ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺑﻨﺎم آﻗﺎی ﯾﻮﺳﻒ ﺳﻌﺎدت ﻻﺟﻮردی

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺳﺮ ﻣﻬﻨﺪس اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﺟﻮاد ﭘﺮﺗﻮ ﺑﻮدﻧﺪﮐﻪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎر دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ،اﻧﻮاع و ﻣﻘﺪار
ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻣﺼﺎرف ﺟﺎری ،ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻻزم را ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﻌﻈّﻢﻟﻪ رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ.

ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ اﻧﻮاع ﻣﺎﺷﲔﻫﺎ ﮐﻪ ﺧﻮدﮐﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻧﻮاع ﻣﯿﺦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .از ﺳﺎﻟﻦ ﺳﺮﭘﻮﺷﯿﺪهای ﮐﻪ اﻧﻮاع ﻣﻔﺘﻮﻟﻬﺎی

ﺑﻠﻨﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮدﯾﻢ .اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ روزاﻧﻪ در ﺣﺪود ده ﺗﻦ ﻣﯿﺦ ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ زﯾﺮ ﺑﻨﺎ در ﺣﺪود ﯾﮑﺼﺪ ﻫﺰار ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

آﻧﮕﺎه رﯾﺰﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺦ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻤﱰ ﻃﻮل دارد و ﺳﺎﯾﺮ اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﯾﻢ در اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ روﯾﻬﻢ رﻓﺘﻪ
ﻫﺸﺘﺎد ﻧﻮع ﻣﯿﺦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺳﭙﺲ از اﻧﺒﺎر ﺑﺰرگ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی آن ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻈﯿﻢ و ﺣﺎوی ﮐﺎرﺗﻦﻫﺎی ﮔﻮاﻧﮕﻮن ﺑﺎﻧﺪازهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎزدﯾﺪ ﻧﻤﻮدﯾﻢ.

ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﺑﺎزدﯾﺪ ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﱰم ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮت ذﮐﺮ ﺧﲑی از اﯾﺸﺎن ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه

اﺳﺖ ﺑﺪﻓﱰﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﭘﺲ از ﺻﺮف ﭼﺎی و ﻣﯿﻮه ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ و ﺣﻮاﱃ ﺳﺎﻋﺖ  ۳۰-۹ﺑﻤﻘﺼﺪﮐﺮج ﺣﺮﮐﺖ
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ.

از دﺳﺖ رﻓﺘﻪای و زﭘﺎ اوﻓﺘﺎدهای

ﻣﻦ ﮐﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺧﺎک درت ﺳﺮﻧﻬﺎدهای

دل ﺑﺮ اﻣﯿﺪ ﺑﺎد ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﻬﺎدهای

ﻣﻦ ﮐﯿﺴﺘﻢ ﺳﻔﯿﻨﮥ در ﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪای

در ﭼﻨﮓ ﺷﺎﻫﺒﺎز ﻏﻤﺖ ﺑﯽارادهای

ﻣﻦ ﮐﯿﺴﺘﻢ ﮐﺒﻮﺗﺮ دل ﮐﻨﺪه ز آﺷﯿﺎن
۲٥٤

ﻣﻦ ﮐﯿﺴﺘﻢ ز ﺧﺎر ﺑﯿﺎﺑﺎن و ﺷﺎم ﺗﺎر

واﻣﺎﻧﺪه ﭘﺎ ز رﻓﱳ وﮔﻢ ﮐﺮده ﺟﺎدهای

ﻣﻦ ﮐﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﺗﻮ ﭘﺎ ﺑﺴﺘﻪ و اﺳﲑ

ﺳﺮﮔﺸﺘﻪ و ﻋﻨﺎن دل از دﺳﺖ دادهای

ﻣﻦ ﮐﯿﺴﺘﻢ ﻓﻘﲑ ﺗﻬﯽ دﺳﺖ و ﺑﯽﻧﻮا

ﺑﺮ ﺳﺮ ﻫﻮای ﻫﻤﺪﻣﯽ ﺷﺎﻫﺰادهای

ﻣﻦ ﮐﯿﺴﺘﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺳﻪﺗﺎری ﮔﺴﺴﺘﻪ ﺗﺎر

ﺟﺎﻣﯽ ﺗﻬﯽ ،ﭘﯿﺎﻟﻪ ﺧﺎﱃ زﺑﺎدهای

ﻣﻦ ﮐﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ دﻟﺪادﮔﺎن دﺳﺖ

ﻣﺎت رﺧﯽ ﺑﲔ ﺳﻮاران ﭘﯿﺎدهای

ﺧﺸﮑﯿﺪه ﻟﺐ ﮐﻨﺎر ﺧﻢ ﺳﺮﮔﺸﺎدهای

ﻣﻦ ﮐﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺣﻠﻘﮥ رﻧﺪان ﺑﺎده ﻧﻮش

ﺧﻮد ﺳﻮز ﺷﻤﻊ ﺑﺮ ﺳﺮ ﭘﺎ اﯾﺴﺘﺎدهای

ﻣﻦ ﮐﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺟﺎن زده آﺗﺶ ز ﻋﺸﻖ ﯾﺎر

ﺑﺮﮔﺮدﻧﻢ زﻃﻮق ارادت ﻗﻼدهای

ﻣﻦ ﮐﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮﻓﻖ ﭘﺎ ﺑﻨﺪ ﺑﻨﺪﮔﯽ

»اﺛﺮی از ﻣﻬﻨﺪس ارﺑﺎﺑﯽ«
ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮐﺮج
»ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ «٤۹/۲/۲۹

ﻓﻘﺮای ﻗﺰوﯾﻦ اﺻﺮارﮐﺮدﻧﺪﮐﻪ در ﺧﺪﻣﺘﺸﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ.
آﻗﺎﯾﺎن ﮐﺎﻇﻢ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ،ﻣﲑزا ﺣﺒﯿﺐ ﺣﺒﯿﺒﯽ و ﻋﺪّه ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی از ﻓﻘﺮای ﺗﻬﺮان ﺗﺎ ﺣﺼﺎرک ﺑﺎﺳﺘﻘﺒﺎل آﻣﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ.ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ »ﻓﻘﲑی در ﺑﺨﺶ آﺑﯿﮏ ﻗﺰوﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ در آﻧﺠﺎ ﺗﻮ ّﻗﻒ
ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ «.ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻋﺮض ﮐﺮدم :اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﭘﺴﺮ ﻋﻢّ ﺣﻘﲑ اﺳﺖ وﮐﺴﺐ اﺟﺎزه ﮐﺮدم ﺗﺎ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ زودﺗﺮ ﺑﺮوم .در

ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎی اﯾﺮان؛ ﻓﻘﺮا ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﲑ ﺑﺰرﮔﻮارﺷﺎن ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﺮه ﺗﻤﺘّﻊ و ﻣﺴﺎﻓﺮت اﺳﺘﻌﻼﺟﯽ ﺑﻪ اروﭘﺎ
ﻗﻢ ﻣﺒﺎرک آن ﻣﻮﻻی ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﻪ ﺧﺎک وﻃﻦ رﺳﯿﺪه ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺣﻀﺮﺗﺸﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .در ﺑﺨﺶ آﺑﯿﮏ ﻧﯿﺰ

آﻗﺎی ﺻﻤﺪ رﺿﺎﺧﺎﻧﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻠﺒﮥ ﻣﺤﻘّﺮ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺗﺸﺮﯾﻒ ﻓﺮﻣﺎﺋﯽ ﭘﲑ ﺑﺰرﮔﻮار ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ارواﺣﻨﺎ ﻓﺪاه و ﻫﻤﻪ ﻓﻘﺮاﺋﯽ ﮐﻪ در اﻟﺘﺰام ﺑﻮدﻧﺪ وارد ﺣﯿﺎط و ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺸﺖ وﮔﻠﯽ و ﭼﻮﺑﯽ او
ﺷﺪﻧﺪ .آن ﻓﻘﲑ ﺑﺎ ارادﺗﯽ ﻣﺎﻓﻮق ﺗﺼﻮّر از ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن ﻋﺎﻟﯿﻘﺪر ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻨﯽ و ﻣﯿﻮه ﭘﺬﯾﺮاﺋﯽ ﻧﻤﻮد .آﻗﺎی ﻣﻨﺼﻮر رﺿﺎﺧﺎﻧﯽ

ﻧﯿﺰ اﻓﺘﺨﺎر ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاری را داﺷﺖ.

ﭘﺲ از ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ در ﺳﺎﻋﺖ  ۳۰-۱۰واردﮐﺮج ﺷﺪﯾﻢ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﻤﻨﺰل آﻗﺎی ﻏﻼﻣﯽ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﺮدﻧﺪ .آﻗﺎﯾﺎن ﻣﺤﻤﺪ

ﻧﻮر رﺋﯿﺲ داراﺋﯽ ﮐﺮج ،ﺣﺎج ﺑﺎﻗﺮ ﺻﺎﻟﺤﯽ و ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ و ﻋﺪّه دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺳﺘﻘﺒﺎل آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ و
ﻋﺼﺮ را ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻋﺪّه زﯾﺎدی از ﻓﻘﺮا و ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﲔ ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺖ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .و ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺼﺮ ﺑﻄﺮف ﺗﻬﺮان
ﺣﺮﮐﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ.

ﺑﻤﻦ ﺑﯽ ﺳﺮ و ﭘﺎ ﻣﻠﮏ ﺑﻘﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪﻧﺪ

ﺗﺎ ﻣﺮا ﻣﻨﺰﻟﺖ و ﻓﻘﺮ و ﻓﻨﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪﻧﺪ

ﻫﺠﺮ دادﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﮋدهٔ ﺟﺎﻧﺒﺨﺶ وﺻﺎل

درد دادﻧﺪ و ﺑﺮ آن درد دوا ﺑﺨﺸﯿﺪﻧﺪ

ﭼﻮن ﺟﻼ ﯾﺎﻓﺖ دل از ﺻﯿﻠﻘﯽ ﻋﺸﻖ ،ﺑﻤﺎ

ﺗﻮ ﭼﻪ داﻧﯽ ﭼﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﭼﻬﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪﻧﺪ

ﺗﲑهﮔﯿﻬﺎ ﺑﮕﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺟﻼ ﺑﺨﺸﯿﺪﻧﺪ

ﺗﺎ زدودﯾﻢ زآﯾﯿﻨﮥ دل زﻧﮓ و ﻏﺒﺎر

ﮐﺎﺷﻨﺎﺋﯽ

ﺷﮑﺮﻫﺎ دارم و آرم ﺑﺰﺑﺎن در ﻫﻤﻪ ﺣﺎل

ﺧﺎک روﺑﯽ در ﻣﯿﮑﺪه ،ﻧﺰ اﺳﺘﺤﻘﺎق

ره

ﻓﻘﺮ

ﺑﻤﺎ

ﺑﺨﺸﯿﺪﻧﺪ

زﮐﺮم ﺑﻞ ﺑﻤﻦ از ﺑﺎب ﻋﻄﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪﻧﺪ

ﺟﺮﻋﻪای ﻫﻢ ﺑﻤﻦ از ﺑﺎب ﻋﻄﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪﻧﺪ

دوش درﻣﺠﻠﺲ رﻧﺪان ﮐﻪ ﻗﺪح ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻮد

ﺷﻮر وﺣﺎل ازﮐﺮم و ﻟﻄﻒ ﺧﺪا ﺑﺨﺸﯿﺪﻧﺪ

ﺳﺨﻦ اﺣﻤﺪی از ﺷﻮری و ﺣﺎﱃ دارد

۲٥٥

اﺛﺮ ﻋﻠﯽ اﺣﻤﺪی ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ »ره«

ورود ﺑﻪ ﺗﻬﺮان
»ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  ۲۹اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه «۱۳۴۹
ﺣﻀﺮت آﻗﺎ و ﻫﻤﺮاﻫﺎن در ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺜﲑی از ﻓﻘﺮای ﺗﻬﺮان و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﮐﻪ ﺑﺎﺳﺘﻘﺒﺎل آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﺲ از ﯾﮏ

ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﯿﻨﯿّﻪ ﺗﻬﺮان ﻧﺰول اﺟﻼل ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ.
ﺑﺎردﯾﮕﺮ آﻣﺪی ای ﺟﺎن ﺟﺎن ،ﺧﻮش آﻣﺪی

ﺗﺎ ﺗﻮان ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﻧﺎﺗﻮان ﺧﻮش آﻣﺪی

ﻣﻘﺪﻣﺖ ﺑﺮ دﯾﺪهﻫﺎﻣﺎن ﺑﺎد و ﻣﺎ ﺑﺮ ﻣﻘﺪﻣﺖ

ﺑﻬﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﮑﻒ دارﯾﻢ ﺟﺎن ﺧﻮش آﻣﺪی

ﺑﺎ ﻗﺪوﻣﺖ ﺟﻠﻮه ﺑﺨﺸﯿﺪی ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺣﺎﺿﺮان

زﻧﺪه ﮐﺮدی ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﺮدﮔﺎن ﺧﻮش آﻣﺪی

ای رﺿﺎ ای ﭘﯿﺸﻮای ﻣﻘﺘﺪای ﻋﺎرﻓﺎن

ﻣﻬﺮ ﺗﺎﺑﻨﺪهٔ ﺷﻪ ﮐﻮن و ﻣﮑﺎن ﺧﻮش آﻣﺪی

ﺷﺪ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻠﺨﻨﻬﺎ ،زﯾﻤﻦ ﻣﻘﺪﻣﺖ

زﯾﻨﺖ اﻓﺰا ﮔﺸﺘﯽ ای ﺳﺮو روان ﺧﻮش آﻣﺪی

ای ﻣﺮا ﻣﻘﺼﻮد و ﻣﻄﻠﺐ ،ای ﻣﺮا ﭘﲑ و ﻣﺮاد

ای ﻗﻮای ﺟﺴﻢ و ﺟﺎن ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺧﻮش آﻣﺪی

ﻗﻄﺐ ،اﻗﻄﺎب زﻣﺎن ،ای رﻫﻨﻤﺎی ﺳﺎﻟﮑﺎن

ای ﻓﺮوغ آﻓﺘﺎب ﺟﺎودان ﺧﻮش آﻣﺪی

ای وﺟﻮدت ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺛﺎﺑﺖ وﺟﻮد ﺣﻖّ ﺑﻤﺎ

ای زﺗﻮ ﭘﺎ ﺑﻮد ﻣﻠﮏ ﺟﻬﺎن ﺧﻮش آﻣﺪی

ای ﭘﻨﺎه ﺑﯽﭘﻨﺎﻫﺎن ،ای اﻣﯿﺪ ﺑﯽﮐﺴﺎن

ای دوای دردﻣﻨﺪان ﺟﻬﺎن ﺧﻮش آﻣﺪی

ﺳﻮی درﮔﺎﻫﺖ ﺑﻮد اﻣﯿﺪ ﻣﺎ ﺑﯿﭽﺎرﮔﺎن

ﭼﺎره ﺳﺎز ﮐﺎر اﯾﻦ ﺑﯿﭽﺎرﮔﺎن ﺧﻮش آﻣﺪی

ﺗﺸﻨﮕﺎن ﺟﺎم ﻋﺸﻘﺖ در ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﻃﻠﺐ

ﺗﺎ ﺑﺒﺨﺸﯽ ﺟﺮﻋﻪای ﺑﺮ ﺗﺸﻨﮕﺎن ﺧﻮش آﻣﺪی

ﻟﻄﻒ ﻓﺮﻣﻮده ﻋﻨﺎﯾﺖ ﮐﺮدهای ای ﺑﺎ وﻓﺎ

در ﺳﺮای ﺧﻮﯾﺶ ﮔﺸﺘﯽ ﻣﯿﻬﻤﺎن ﺧﻮش آﻣﺪی

ﺟﻠﻮهای دﯾﮕﺮ ﻧﻤﺎ ای دﻟﺴﺘﺎن ﺧﻮش آﻣﺪی

دﻟﱪا ،ﺑﺮدی زﻣﺎ دل ،ﺗﺎ ﮐﻪ رخ ﺑﻨﻤﻮدهای

ﺟﺎن ﻓﺪای ﻣﻘﺪﻣﺖ ای ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺧﻮش آﻣﺪی

ﺑﻬﺮ ﺧﲑ ﻣﻘﺪم اﯾﻦ اﺷﻌﺎر ،ﻏﻔّﺎری ﺳﺮود

ﻫﻤﭽﻨﲔ اﺷﻬﺎر دﯾﮕﺮی در ﻣﻮرد ﺗﺸﺮﯾﻒﻓﺮﻣﺎﺋﯽ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺳﻠﻄﺎﻧﺤﺴﲔ ﺗﺎﺑﻨﺪه رﺿﺎﻋﻠﯿﺸﺎه ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس
ارﺑﺎﺑﯽ ﺳﺮوده ﺷﺪه ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ زﯾﻨﺖﺑﺨﺶ ﺻﻔﺤﺎت اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﯽﺷﻮد.

۲٥٦

»ﺧﻮش آﻣﺪی«
ﺷﮑﺮاﻟﻠﱣﻪ ز ﺳﻔﺮ ﺧﺴﺮو ﺧﻮﺑﺎن آﻣﺪ

آن رﺿﺎی ﻋﻠﯽ و ﺷﺎه دل و ﺟﺎن آﻣﺪ

ﺑﻨﺪه ﺧﺎﻟﺺ ﺣﻖ ،ﭘﲑو دﯾﻦ اﺣﻤﺪ

ﺷﯿﻌﻪ ﺧﺎصِ ﻋﻠﯽ ﻣُﺠﺮی ﻗﺮآن آﻣﺪ

ﻓﻠﮏ او را ﭘﯽ ﺗﻌﻈﯿﻢ ﺑﻪ ﺟﺎن ﺣﻠﻘﻪ ﺑﮕﻮش

ﻣﻠﮏ او را ﺑﻪ ادب ﺧﺎدم و درﺑﺎن آﻣﺪ

ﺑﺤﺮ ﻋﻠﻢ و ادب و ﻣﻌﺪنِ ﻋﺮﻓﺎن آﻣﺪ

آﺳﻤﺎن ﮐﺮم و ﻟﻄﻒ و ﺳﭙﻬﺮ اﺧﻼق

او ﻧﻪ ﻋﯿﺴﯽ اﺳﺖ و ﻟﯿﮑﻦ دم ﻋﯿﺴﲐ دارد

ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﺮدهدﻻن از ﻧﻔﺴﺶ ﺟﺎن آﻣﺪ

ﻣﮋدﮔﺎﻧﯽ ﺑﺴﺘﺎﻧﯿﺪ و ﺑﻪ ﯾﺎران ﮔﻮﺋﯿﺪ

ﭘﲑ ﻣﺎ ﻗﻄﺐ زﻣﺎن ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮﻣﺎن آﻣﺪ

ﭼﺸﻢﻫﺎ روﺷﻦ ودﻟﻬﺎ ﻫﻤﻪ روﺷﻨﱰ از آﻧﮏ

ﻣﻬﺮ ﺗﺎﺑﻨﺪه ﻣﺎ آن ﻣﻪ ﺗﺎﺑﺎن اﻣﺪ

ﺟﺸﻦ ﺷﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﺎ ﮔﺸﺘﻪ و دﺳﺖ اﻓﺸﺎﻧﯽ

ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺰم ﻓﻘﺮا دﻟﱪ ﺟﺎﻧﺎن آﻣﺪ

ﺑﻠﺒﻼن ﻧﻐﻤﻪ ﺳﺮاﺋﻴﺪ و ﻏﺰﻟﺨﻮان آﺋﯿﺪ

ﮐﻪ زﻣﺴﺘﺎن ﺑِﺸﺪ و ﮔﻞ ﺑﻪ ﮔﻠﺴﺘﺎن آﻣﺪ

ﺟﺎﻧﺸﲔ و ﺧﻠﻒ ﺻﺎﻟﺢ و ﺳﻠﻄﺎن آﻣﺪ

ﻧﻮر ﭼﺸﻢ ﻓﻘﺮا ﭼﺸﻢ وﭼﺮاغ دﻟﻬﺎ

ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺳﺎﯾﻪﻓﮑﻦ ﺳﺮو و ﺧﺮاﻣﺎن آﻣﺪ

ﻫﻤﻪﺧﻨﺪانﭼﻮﮔﻞوﺧﺮموﺧﻮشﻫﻤﭽﻮ ﺑﻬﺎر

ﮐﻪ دﮔﺮ ﺑﺎره زره ﺷﻤﻊ ﺷﺒﺴﺘﺎﻧﺂﻣﺪ

ﺟﻤﻊ ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﺮواز در آﯾﯿﺪ ﺑﻪ وﺟﺪ

ﮐﻪ زﺧﻤﺨﺎﻧﻪ ﮔﻪ ﺑﺨﺸﺶ و اﺣﺴﺎن آﻣﺪ

ﺑﺎده ﻧﻮﺷﺎن ﻧﮕﺬارﯾﺪ دﮔﺮ ﺟﺎم زﮐﻒ

ﮔﺎهِ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﺟﻤﻊ ﭘﺮﯾﺸﺎن آﻣﺪ

از ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺳﺮ زﻟﻔﺶ دل ﻣﺎ ﺑﻮد ﭘﺮﯾﺶ

ﻟﻄﻒ او ﺑﲔ ﮐﻪ ﺳﻔﺮﮐﺮد و ﺑﻪ ﮐﻨﻌﺎن آﻣﺪ

ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ ﯾﻮﺳﻒ ﺧﻮد راه ادب ﻧﺴﺮﭙدﯾﻢ

ای ﻣﻮﻓّﻖ ﺗﻮ دﮔﺮ ﻣﺨﻮر و ﺑﺎده ﺑﺨﻮد

ﮐﻪ ﺣﺒﯿﺐ ﺗﻮ ﺧﻮش و ﺧﺮّم و ﺧﻨﺪان آﻣﺪ

ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎدداﺷﺘﻬﺎی ﻋﻤﺮهٔ ﺗﻤﺘﻊّ و ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اروﭘﺎ از اواﺧﺮ اﺳﻔﻨﺪ  ۱۳۴۸ﺗﺎ اواﺧﺮ
اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه  ۱۳۴۹ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ.

ب اﻟﻌﺎﻟﻤﲔ و ﺻﻠّﯽ اﻟﻠﱣﻪ
از ﻫﻤﮥ ﻓﻘﺮا و ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮاﻣﯽ اﻟﺘﻤﺎس دﻋﺎی ﻣﺨﺼﻮص دارد .اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﱣﻪ ر ّ
ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪٍ و آﻟﻪ اﻟﻤﻌﺼﻮﻣﲔ اﻟﻄّﺎﻫﺮﯾﻦ.

۲٥۷

ﻋﺸﻖ:
ﺑﺎ اﺷﮏ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ.

۲٥۸

ﻫﻮ
۱۲۱

رﺣﻠﺖ اﺳﻒاﻧﮕﯿﺰ ﺣﻀﺮت ﺣﺎج ﺳﻠﻄﺎﻧﺤﺴﲔ ﺗﺎﺑﻨﺪه »رﺿﺎﻋﻠﯿﺸﺎه«
ﻋﺸﻖ ﺗﻮ داده ﺑﻤﻦ ﻣﻨﺼﺐ ﺳﻘّﺎﺋﯽ را

ﻣﺸﮑﯽ از اﺷﮏ ﺑﺪوش ﻣﮋه دارم ﺷﺐ و روز

از اواﺧﺮ ﺳﺎل  ۱۳۷۰و اواﯾﻞ ﺳﺎل  ۱۳۷۱ﺷﻤﺴﯽ وﺿﻊ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠّﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﮔﺸﺖ وﮔﻮﺋﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﻌﻠّﻘﯽ

ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﻣﺎدّی ﻧﺪارﻧﺪ.

۲۳۹

وﺿﻊ ﻧﺎﮔﻮار اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﲔ ﺗﺮﺗﯿﺐ وﺧﯿﻢﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ  ۵ﺷﻬﺮﯾﻮر  ۲۷» ۱۳۷۱ﺻﻔﺮ
 «۱۴۱۳ﺑﺮ اﺛﺮ وﺧﺎﻣﺖ اﺣﻮال ،آن ﺑﺰرﮔﻮار را در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺴﱰی ﮐﺮده و ﭘﺲ از ﻣﻌﺎﯾﻨﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی

وﯾﮋه ﻗﻠﺒﯽ » «c.c.uﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

ﻣﺪت ﺑﺴﱰی ﺷﺪن اﯾﺸﺎن در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺣﺪود ﺳﯿﺰده روز ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ،در دو روز آﺧﺮ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﯽﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:
»ﻣﻌﺎﻟﺠﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻟﺰوﻣﯽ ﻧﺪارد ،ﻣﺎ رﻓﺘﻨﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ «.ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :اﻣﺮوز آﺧﺮﯾﻦ روزی

اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﻬﻤﺎن ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ و ﻓﺮدا ﻣﺮﺧﺺ ﻣﯽﺷﻮم «.وی ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻌﺠّﺐ از ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ ﻗﻠﺐ اﯾﺸﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪه
ﺑﻮد :آﯾﺎ ﺷﻤﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﻌﺎﻟﺠﺎت ﻗﻠﺒﯽ را ﺿﺮوری ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ و اﯾﺸﺎﻧﺮا ﻣﺮﺧﺺ ﮐﺮدهاﯾﺪﮐﻪ ﭼﻨﲔ ﭼﯿﺰی ﮔﻔﺘﻨﺪ؟

ﻫﻤﭽﻨﲔ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎر دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺧﺪﻣﺘﺸﺎن ﻣﯽﮐﺮد و ارادﺗﯽ ﺑﻪ آن ﺑﺰرﮔﻮار ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺎ آن ادب و ﻓﺮوﺗﻨﯽ

ﭼﺸﻤﮕﲑی ﮐﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﻣﻦ دراﯾﻦ ﭼﻨﺪ روزه ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺰاﺣﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﻮدم و اﻣﺮوز آﺧﺮﯾﻦ روز اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
زﺣﻤﺖ ﻣﯽدﻫﻢ و ﻓﺮدا از ﺧﺪﻣﺖ ﻫﻤﮥ ﺷﻤﺎ ﻣﺮﺧ ّ
ﺺ ﻣﯽﺷﻮد«.

در اﯾّﺎم ﺑﺴﱰی ﺷﺪن ﺣﻀﺮت آﻗﺎ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺣﺎج ﻋﻠﯽ ﺗﺎﺑﻨﺪه و ﺑﺮادر ﻣﮑﺮّﻣﺸﺎن ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺣﺎج
ﻣﺤﻤﺪ ﺗﺎﺑﻨﺪه و ﺳﺎﯾﺮاﻋﻀﺎء ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﭘﺮﺳﺘﺎری ﮐﺎﻣﻞ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ؛اﻣﺎ اﯾﺎم وﺻﺎل دﯾﺮی

ﻧﭙﺎﺋﯿﺪ و ﻣﺸﯿّﺖ اﻟﻬﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ وﺻﻞ ،ﻫﺠﺮان ﺷﻮد و ﺑﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺄﺳﻒ ﻗﺮّةاﻟﻌﲔ ﻓﻘﺮا ،ﺟﻨﺎب آﻗﺎی

ﺣﺎج ﺳﻠﻄﺎﻧﺤﺴﲔ ﺗﺎﺑﻨﺪه رﺿﺎﻋﻠﺸﺎه ﭘﺲ از ﻋﻤﺮی ﺧﺪﻣﺖ در راه دﯾﻦ ﻣﺒﲔ اﺳﻼم و ﺗﺤﻤّﻞ ﻣﺼﺎﺋﺐ و ﻧﺎﻣﻼﯾﻤﺎت
در ﺳﺤﺮﮔﺎه ﯾﺎزدﻫﻢ رﺑﯿﻊاﻻّول  ۱۸» ۱۴۱۳ﺷﻬﺮﯾﻮر  «۱۳۷۱ﭘﺲ از ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ و ادای دوﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ درﮔﺎه

ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺳﺮ ﻣﺒﺎرﮐﺸﺎن در آﻏﻮش ﻓﺮزﻧﺪ دﻟﺒﻨﺪ و ﺧﻠﯿﻔﻪ ارﺟﻤﻨﺪﺷﺎن ﺣﻀﺮت آﻗﺎی ﺣﺎج ﻋﻠﯽ

ﺗﺎﺑﻨﺪه ﻣﺤﺒﻮﺑﻌﻠﯿﺸﺎه ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﻧﺪای آﺳﻤﺎﻧﯽ »ﻳَﺎ أَﻳﱠﺘُﻬَﺎ اﻟﻨﱠﻔْﺲُ اﻟْﻤُﻄْﻤَﺌِﻨﱠﺔُ ارْﺟِﻌِﻲ إِﻟَﻰ رَﺑﱢﻚِ رَاﺿِﻴَﺔً ﻣﱠﺮْﺿِﻴﱠﺔً ﻓَﺎدْﺧُﻠِﻲ
ﻓِﻲ ﻋِﺒَﺎدِي وَادْﺧُﻠِﻲ ﺟَﻨﱠﺘِﻲ« را ﻟﺒﯿﮏ ﮔﻔﺘﻪ ،روح ﻣﺒﺎرﮐﺶ ﺣﻀﺮﺗﺸﺎن ﺑﻪ اوج ﻣﻠﮑﻮت اﻋﻠﯽ و ﺟﻨّﺖ اﻟﻠﻘﺎء ﭘﺮواز
ﻧﻤﻮد.

ﻃﺎﯾﺮ ﻗﺪﺳﻢ و از دام ﺟﻬﺎن ﺑﺮﺧﯿﺰم

ﻣﮋده وﺻﻞ ﺗﻮ ﮐﻮ؟ ﮐﺰ ﺳﺮ ﺟﺎن ﺑﺮﺧﯿﺰم

از ﺧﻮاﺟﮕﯽ ﮐَﻮن و ﻣﮑﺎن ﺑﺮﺧﯿﺰم

ﺑﻪ وﻻی ﺗﻮ ﮐﻪ ﮔﺮ ﺑﻨﺪهٔ ﺧﻮﯾﺸﻢ ﺧﻮاﻧﯽ

ﻣﻮﻻﻧﺎ اﻟﻤﻌﻈّﻢ ﺟﻨﺎب ﺣﺎج ﻋﻠﯽ ﺗﺎﺑﻨﺪه »ﻣﺤﺒﻮﺑﻌﻠﯿﺸﺎه« در ﮐﺘﺎب ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺗﺎﺑﻨﺪه ﭼﻨﲔ ﻣﺮﻗﻮم ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ:

»اﻣﺎ در ﺷﺐ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﮐﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎری ﻣﻦ ﺑﻮد ،ﻏﻢ ﻋﺠﺒﯿﯽ در دﻟﻢ ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﻓﺮاق داﺋﻤﯽ ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﯿﺪار
و در ﮐﻨﺎر ﺑﺴﺮ ﻣﻮﻻی ﻋﺰﯾﺰم ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدم .ﻓﻘﻂ ﮔﺎه ﺑﲑون ﻣﯽرﻓﺘﻢ و ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺗﲑه و ﺗﺎر ﮐﻪ ﺧﱪ از ﻓﺎﺟﻌﻪای

ﺟﺎﻧﮕﺪاز ﻣﯽداد ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮدم«.

 -۲۳۹اﻗﺘﺒﺎس ازﮐﺘﺎب ﻣﺴﺘﻄﺎب ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺗﺎﺑﻨﺪه؛ ﺗﺎﻟﯿﻒ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺣﻀﺮت آﻗﺎی ﺣﺎج ﻋﻠﯽ ﺗﺎﺑﻨﺪه »ﻣﺤﺒﻮﺑﻌﻠﯿﺸﺎه« ادام اﻟﻠّﻪ ﻇﻠّﻪ اﻟﻌﺎﱃ

۲٥۹

اﯾﺸﺎن ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ را در ﺳﺮ وﻗﺖ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ .ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ آورد .ﺣﻘﲑ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ را ﻣﯿﻞ
ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻨﺪ روزی ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻏﺬا ﺧﻮردن اﻣﺴﺎک ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻣﯿﻞ ﻧﺪارم.

ﻣﻦ دﺳﺖ راﺳﺘﻢ را روی ﺷﺎﻧﻪ ﺣﺒﯿﺐ ﺧﻮﯾﺶ ﮔﺬارده و درﺣﻘﯿﻘﺖ در آﻏﻮﺷﻢ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻤﻦ ﮐﺮده و ﺟﻤﻼﺗﯽ

را ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ .ﺳﭙﺲ اﺷﺎره ﻧﻤﻮدﻧﺪﮐﻪ ﺣﺎل ﺗﻬﻮّع دارﻧﺪ و ﺳﯿﻨﻪﺷﺎن درد ﻣﯽﮐﻨﺪ .رﻋﺸﮥ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺑﺮ ﺑﺪﻧﺸﺎن ﻣﺴﺘﻮﱃ
ﺷﺪ و ﮐﻠﻤﮥ ﺟﻼﻟﮥ اﻟﻠﱣﻪ را ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ .ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺗﮑﺎن ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺧﻮردﻧﺪﮐﻪ در اﺛﺮ آن ﻣﻦ ﻫﻢ از ﺧﻮد ﺑﯿﺨﻮد

ﺷﺪم و ﻓﺮﯾﺎد زدم .ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ آﻣﺪﻧﺪ .اﻣﺎ ﮐﺎر ازﮐﺎرﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﯾﺘﯿﻢ و ﺧﺎک ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدم .ﺣﺒﯿﺒﻢ ،ﻣﻮﻻﯾﻢ،
ﻫﻤﮥ ﮐﺴﻢ ﺗﺮک ﻗﺎﻟﺐ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮده و روح ﻣﻘﺪﺳﺶ ﺑﻪ وﺻﺎل دﻟﺪار ﻧﺎﺋﻞ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد.

دﻗﺎﯾﻘﯽ ﺳﺨﺖ و ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﯾﮏ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻋﻤﺮی را داﺷﺖ ،ﺳﺮﭙی ﺷﺪ ،ﺑﻬﺖزده و ﮔﺮﯾﺎن ﺑﻮدم و ﻫﻨﻮز

ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ اﯾﻦ ﺧﱪ ﻣﻮﺣﺶ را ﺑﺎور ﮐﻨﻢ .ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻃﻠﻮع ﮐﺮد در ﺣﺎﱃ ﮐﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺗﺎﺑﻨﺪه ﻏﺮوب ﮐﺮده ﺑﻮد.

ﺧﻮرﺷﯿﺪ راﺷﺎﻫﺪﮔﻔﺘﻢ وﮔﻔﺘﻢ» :ای ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎش ﮐﻪ ﻧﺸﺪ ﺗﻮ ﻃﻠﻮع ﮐﻨﯽ و ﭘﺮ ﻋﺰﯾﺰ ﻣﻦ از ﺳﺎﻋﺘﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺑﯿﺪار

ﻧﺒﻮده ﺑﺎﺷﺪ «.اﻣﺎ اﻓﺴﻮس اﯾﻦ ﺑﺎرﮐﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻃﻠﻮع ﮐﺮد ،آن ﺑﺰرﮔﻮار در ﺑﺴﱰ ﺧﻮی ﻏﻨﻮده ﺑﻮد و از زﺣﻤﺎت و
ﻧﺎﻣﻼﯾﻤﺎت زﻧﺪﮔﯽ دﻧﯿﻮی و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻄﲑی ﮐﻪ ﻋﻤﺮی ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ،آﺳﻮده ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.

ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﻮارم ﺣﻀﺮت آﻗﺎی رﺿﺎﻋﻠﯿﺸﺎه در ﺳﺤﺮﮔﺎه روز ﻫﯿﺠﺪﻫﻢ ﺷﻬﺮﯾﻮر  ۱۳۷۱ﻣﻄﺎﺑﻖ ﯾﺎزده
رﺑﯿﻊاﻻوّل  ۹» ۱۴۱۳ﺳﻤﭙﺘﺎﻣﱪ  «۱۹۹۲ﭘﺲ از ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺶ و ﭘﺎﻧﺰده دﻗﯿﻘﻪ داﻋﯽ ﺣﻖّ

را اﺟﺎﺑﺖ ﻓﺮﻣﻮده ،در ﻣﻘﺎم ﺻﺪق ،ﻧﺰد ﻣﻠﯿﮏٍ ﻣُﻘْﺘَﺪِر ﻣﻨﺰل ﮔﺰﯾﺪ.
ﻫﯿﻬﺎت اَنْ ﯾﺄﺗﯽ اﻟ ّﺰﻣﺎنُ ﺑﻤِﺜﻠﻪ

اِنﱠ

اﻟﺰﱠﻣﺎنَ

ﺑﻤِﺜْﻠِﻪ

ﻟﺒﺨﯿﻞُ

ﺧﱪ از ﻣﺮگ و رﺣﻠﺖ آن ﺑﺰرﮔﻮار ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺧﯿﻞ ﻋﺰاداران در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ اﯾﺸﺎن ﮐﻪ
اﯾﻨﮏ ﺑﯿﺖاﻻﺣﺰان ﺷﺪه ﺑﻮد و در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﻘﺎﺑﻞ آن؛ در ﺳﻮگ ﻋﺰﯾﺰ ﻓﻘﯿﺪ ﺧﻮد ﺟﻤﻊ ﺷﺪه و ﺑﯽاﺧﺘﯿﺎر ﻣﯽﮔﺮﯾﺴﺘﻨﺪ و

ﺑﯽﻗﺮاری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.

ﻓﻘﲑﮐﻪ در ﮔﻮﺷﮥ ﺑﻪ ﻣﺎﺗﻢ ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﺧﻮن ﻣﯽﮔﺮﯾﺴﺘﻢ ،ﺑﺎ ورود ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺗﺎزه واردﯾﻦ داغ دﻟﻢ ﺗﺎزه ﻣﯽﺷﺪ .وﱃ ﭼﻮن
ﻞ ﺷﻮد ،از آﻗﺎی ﯾﻮﺳﻒ ﻣﺮداﻧﯽ
دﯾﺪم ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ازدﺣﺎم ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺎﻧﻊ آﺳﺎﯾﺶ ﺳﺎﮐﻨﲔ ﻣﺤ ّ

ﺣﺴﯿﻨﯿّﻪ اﻣﲑ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮوﻧﺪ و ﻓﻘﺮا و دوﺳﺘﺎن در آﻧﺠﺎ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ.

۲٤۰

ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ

ﻃﺒﻖ وﺻﯿﺖ ﭘﺪر ﻋﺰﯾﺰم ﮐﻪ ﻣﺪﻓﻦ ﺷﺮﯾﻒ ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﺰار ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﺑﯿﺪﺧﺖ و ﯾﺎ در ﺻﻮرت ﻣﻘﺘﻀﯽ ﻣﺰار ﺳﻌﺎدﺗﯽ
واﻗﻊ در ﺻﺤﻦ اﻣﺎﻣﺰاده ﺣﻤﺰه ﺗﻌﯿﲔ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ

۲٤۱

ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﻫﻤﺎﻧﺮوز ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎی ﻓﺎﻣﯿﻞ و دوﺳﺘﺎن در دو اﺗﻮﺑﻮس ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﯿﺪﺧﺖ ﮔﻨﺎﺑﺎد ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ

و ﻋﺼﺮ روز ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ  ۱۹ﺷﻬﺮﯾﻮر » ۱۲رﺑﯿﻊاﻻوّل« ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪﯾﻢ .و ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻘﲑ از ﺑﺮادران و دوﺳﺘﺎن

ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ ه ﺳﺒﺐ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن وﺳﺎﯾﻞ ﭘﺬﯾﺮاﺋﯽ ،ﻫﻤﮕﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد؛ ﻣﺎﺷﯿﻨﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎری از
ﺷﻬﺮﻫﺎی دور و ﻧﺰدﯾﮏ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮔﻨﺎﺑﺎد ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ وﻗﺘﯽ اﺗﻮﺑﻮس ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﺄﺧﲑ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ
رﺳﯿﺪ ،ﺟﻤﻌﯿّﺘﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ در ﺗﺸﯿﻊ ﺟﻨﺎزهٔ ﻣﻮﻻی ﺧﻮﯾﺶ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
 -۲٤۰ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﯾﻮﺳﻒ ﻣﺮداﻧﯽ »دروﯾﺶ ﺻﺪﻗﻌﻠﯽ« ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺑﺰرﮔﻮار اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

 -۲٤۱ﯾﮑﯽ از ﺑﺮادران اﯾﻤﺎﻧﯽ اﻫﻞ ﮔﻨﺎﺑﺎد ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪﮐﻪ اﯾﺸﺎن در آن ﺳﺎل ﺑﻪ وی ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮدﻧﺪ» :در ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ﺑﻪ ﺑﯿﺪﺧﺖ ﻣﯽآﯾﻢ و

ﺑﺮ ﻧﻤﯽﮔﺮدم «.اﯾﻦ ﻗﻮل ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮﺷﺤﺎﱃ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺗﻌﺠّﺐ وی ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ دﻓﻌﺘﺎً و ﺑﯽﻣﻘﺪﻣﻪ ﻋﺎزم ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ
ﻣﺴﮑﻦ ﻣﺄﻟﻮف ﺧﻮﯾﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺣﺘﯽ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻓﻘﺮای آﻧﺠﺎ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺪّﺗﯽ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﺳﺘﺠﺎﺑﺖ ﻧﺬری
ﮐﻪ داﺷﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﺑﺮود ﺗﺎ در ﻣﻨﺰﻟﺸﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﺪ وﱃ ﺣﻀﺮﺗﺶ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﺎر ﺣﻮض ﮐﻮﺛﺮ را ﮐﻪ ﺑﻌﺪاً ﻣﻐﺴﻞ ﭘﮑﺮ

ﻣﻄّﻬﺮ اﯾﺸﺎن ﺷﺪ ﺷﺴﺘﻪ و ﺗﻤﯿﺰﮐﻨﺪ.

۲٦۰

در آن ﺳﺎﻋﺎت ،اﻧﺒﻮه ﻋﺰاداران ﮐﻪ ﮔﻮﺋﯽ در ﻋﺎﺷﻮرای ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ و ﺳﯿﻨﻪ ﻣﯽﮐﻮﻓﺘﻨﺪ و ﺟﻨﺎزهٔ
ﻣﻄﻬّﺮ اﯾﺸﺎن را ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﺎ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺮ دوش ﺧﻮﯾﺶ ﺣﻤﻞ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ.

ﺑﻨﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻓﻘﲑ آﻗﺎﯾﺎن ﺟﻨﺎب ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻋﺰﯾﺰاﻟﻠّﻪ ﻣﺤﻘّﻖ ﻧﺠﻔﯽ ،ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﮐﺎﻇﻤﯽ و ﺣﺎج رﺿﺎ
ﺧﺎﻧﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﻐﺴﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪ.

ﻣﻦ ﻧﯿﺰﮐﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﭼﺎک وﮔﺮﯾﺎن ﺑﻮدم در ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻌﯿّﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮ و آن ﺳﻮﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪم و ﭼﻮن ﯾﺎرای ﺧﻮاﻧﺪن

ﻧﻤﺎز ﻧﺪاﺷﺘﻢ ،از اﯾﻦ اﻣﺮ ﺳﺮﺑﺎز زدم .وﱃ ﺑﺎ اﺻﺮار دوﺳﺘﺎن ﺑﺎ اﻧﻘﻼب ﺣﺎل ﺑﺮ آن ﭘﯿﮑﺮ ﻣﻄﻬّﺮ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪم و ﺑﻌﺪ از
آﺧﺮﯾﻦ زﯾﺎرت ،ﭼﻮن ﺷﺮﻋﺎً ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺟﻨﺎزهٔ ﻣﺘﻮﻓّﯽ را ﻣﻌﻄّﻞ داﺷﺖ در ﻫﻤﺎن ﺷﺐ ﺑﻨﺎﺑﺮ وﺻﯿّﺖ ﻣﻌﻈّﻢﻟﻪ در ﺟﻮار ﻣﺮﻗﺪ

ﺷﺮﯾﻒ ﭘﺪر ﺑﺰﮔﺸﺎن ﺣﻀﺮت آﻗﺎی ﺻﺎﻟﺤﻌﻠﯿﺸﺎه و ﺟ ّﺪ ﻋﺎﻟﯿﻤﻘﺪارﺷﺎن ﺣﻀﺮت آﻗﺎی ﺳﻠﻄﺎﻧﻌﻠﯿﺸﺎه دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ

ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺳﯿﻨﮥ اﯾﺸﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﻮارﺷﺎن ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ.

از ﻓﺮدای آن روز ﻋﺰاداری ﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮ در ﻣﺰار ﻣﺘﺒّﺮک ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺑﻮد و ﭼﻮن ﺷﺮﻋﺎً اداﻣﻪاش ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ از

ﺟﺎﻧﺐ ﻓﺮزﻧﺪان و ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﺎﯾﺰ ﻧﺒﻮد ،در روز ﺳﻮّم آن را ﺧﺘﻢ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﻤﻪ اﻫﺎﱃ ﮔﻨﺎﺑﺎد در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده و ﺗﺴﻠﯿﺖ ﮔﻔﺘﻨﺪ.

ﭘﺲ از اﺧﺘﺘﺎم ﻣﺠﻠﺲ روز ﺳﻮّم ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﺑﺎزﮔﺸﻨﯿﻢ .در ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ روز ورود ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﺠﻠﺲ ﯾﺎدﺑﻮد ﺑﺎ ﻋﻈﻤﺘﯽ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺗﺎ روز ﻫﻔﺘﻢ اﯾﻦ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮ در ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ اﻣﲑ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان اداﻣﻪ داﺷﺖ .ﺗﺎ روز ﭼﻬﻠﻢ

ﻧﯿﺰ دوﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻣﺮاﺳﻢ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ و ﺟﻬﻠﻢ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق اﻋﻀﺎی ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﺑﯿﺪﺧﺖ رﻓﺘﯿﻢ.

ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﻮارم ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﺟﻞ ﻣﻮﻋﻮد ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اراده رﻓﻊ ﺣﺠﺎب ﺟﺴﻤﺎﻧﯿّﺖ ﻧﻤﻮده ،ﭼﺸﻢ از
ﺟﻬﺎن ﻓﺮو ﺑﺴﺖ .ﺣﻀﺮﺗﺶ از زﺣﻤﺖ ﻗﺎﻟﺐ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ﻣﺮارﺗﻬﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﻮﻇّﻔﻪ اﻟﻬﯽ آﺳﻮده و ﻗﺴﻢ ﺑﻪ

ﺧﺪای ﮐﻌﺒﻪ ﮐﻪ ﻓﺎﺋﺰﮔﺸﺖ .

ﺑﺮای ﻋﺎﺷﻖ وﺻﺎل ﺑﻪ ﻣﺤﺒﻮب ﻋﲔ ﺟﺸﻦ و ﺧﺮّﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از آن ﺳﺮوری ﻧﯿﺴﺖ وﱃ ﺑﺮای ﻣﺎ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ
ﻓﺮاق ﺷﺪهاﯾﻢ ،ﻋﺰا و ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻮق زﻧﺪﮔﯿﻢ و ﺑﻬﱰﯾﻦ اﯾّﺎم ﻋﻤﺮم ،درک ﺣﻀﻮر و

زﯾﺎرت اﯾﺸﺎن ﺑﻮد ،ﻣﺼﯿﺒﺖ اﯾﻦ ﻓﺮاق آﻧﻘﺪر ﺟﺎﻧﮕﺪاز اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﲑی در ﻗﻠﺒﻢ ﻧﺸﺴﺘﻪ و زﺧﻢ آن ﻫﯿﭽﮕﺎه
اﻟﺘﯿﺎم ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.

ﻣﻌﻈّﻢﻟﻪ در ﯾﮏ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از رﺣﻠﺖ ﺳﻪ ﺑﺎر ،در زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺎل  ۱۳۷۰در اﺻﻔﻬﺎن و اواﺧﺮ ﺑﻬﺎر ﺳﺎل  ۱۳۷۱و ﯾﮏ ﻣﺎه

ﻗﺒﻞ از وﻗﻮع ﻓﺎﺟﻌﻪ ،ﻣﺮا اﺣﻀﺎرﮐﺮده و ﺧﻠﻮت ﻧﻤﻮده و دﺳﺘﻮرات و وﺻﺎﯾﺎﯾﯽ درﺑﺎرهٔ ﺑﻌﺪ از ﺧﻮدﺷﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ .در

دﻓﻌﻪ آﺧﺮ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺟﺎﻧﮕﺪاز رﺣﻠﺖ ﻗﺮﯾﺐاﻗﻮﻗﻮع ﺧﻮد ﻧﻤﻮده و ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪک »ﻣﻦ رﻓﺘﻨﯽ ﻫﺴﺘﻢ و ﺗﻮ وﺻﯽّ
ﻣﻦ ﻫﺴﺘﯽ«.

ﻣﻦ ﮐﻪ از ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﻣﻨﻘﻠﺐ ﺷﺪه ﺑﻮدم ،ﺑﺮ ﭘﺎی ﻣﺒﺎرک اﯾﺸﺎن اﻓﺘﺎده و ﻋﺎﺟﺰاﻧﻪ در ﺧﻮاﺳﺘﯽ را ﮐﻪ روز

ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻋﻬﺪ از اﯾﺸﺎن ﮐﺮده ﺑﻮدم ،ﻣﺠﺪداً ﺗﮑﺮار و ﻋﺮض ﮐﺮدم:

»آرزوی ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﻤﺎز ﺑﮕﺬارﯾﺪ «.وﱃ ﺣﻀﺮﺗﺶ در ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪﮐﻪ» :روال ﻋﺎﻟﻢ ﭼﻨﲔ ﺑﻮده
و ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﻣﻘﺪّر اﻟﻬﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ «.و اﻟﺘﻤﺎسﻫﺎی ﻣﻦ را ﺑﻪ ﺳﮑﻮت ﮔﺬراﻧﺪﻧﺪ .آﻧﮕﺎه وداﯾﻊ ﺷﻔﺎﻫﯽ را

ﺑﻪ ﻓﻘﲑ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﻮده ،ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :اﯾﻨﻬﺎ را ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﻮارم و اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ از ﭘﺪرﺷﺎن و ﺑﻪ ﻫﻤﲔ ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﺑﺰرﮔﺎن دﯾﻦ
اﺧﺬﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽدﻫﻢ و ﺗﻮ ﻫﻢ ﺑﻪ اﻫﻠﺶ ﺧﻮاﻫﯽ داد «.ﻓﻘﲑ ﻧﯿﺰ ﺑﻨﺎﭼﺎر اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿّﺖ ﻣﮑﻠّﻔﻪ

ﺧﻄﲑ را ﻗﺒﻮل ﮐﺮده و اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﻮدم .در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻧﯿﺰ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻨّﺎن ﺧﻮاﺳﺘﺎرم ﮐﻪ روح آن ﺑﺰرﮔﻮار را ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ و

ﻧﺎﻇﺮ ﻣﺎ اﺳﺖ از ﻓﻘﲑ ﺷﺮﻣﻨﺪه و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺮادران اﯾﻤﺎﻧﯽ ﺧﺸﻨﻮد ﺳﺎزد واﯾﺸﺎن ﻫﯿﭽﮕﺎه ﻣﺎ رااز ﻋﻨﺎﯾﺎت ﺑﺎﻃﻨﯽ ﺧﻮﯾﺶ
ﻣﺤﺮوم ﻧﮕﺮداﻧﻨﺪ.
۲٦۱

رخ ﺷﺎه وﻻﯾﺖ دﯾﺪ و ﺟﺎن داد

ﻧﭙﻨﺪاری ﮐﻪ ﺟﺎن را راﯾﮕﺎن داد

ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎﺧﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻗﻠﺒﯽ اﻧﺪوﻫﻨﺎک و ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ اﺷﮑﺒﺎر ﭘﺲ ازﮐﺴﺐ اﺟﺎزه در اﻟﺘﺰام رﮐﺎب ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺮوﻣﻨﺪ
و ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻣﻨﺼﻮص آن ﺣﻀﺮت ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﯿﺪﺧﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدم .ﻫﻤﮕﺎن در ﺣﻀﻮر ﺣﻀﺮت آﻗﺎی ﻣﺤﺒﻮب ﻋﻠﯿﺸﺎه

ﺟﻮن ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺑﯿﺪل ﻣﯽﺳﻮﺧﺘﻨﺪ و ﻣﯽﮔﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﭼﻮن اﺑﺮ ﻧﻮﺑﻬﺎران ﻣﯽﮔﺮﯾﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻋﺎﺷﻖ ﺧﺴﺘﻪ و دﻟﺴﻮﺧﺘﻪ ﻧﯿﺰ از
ﻓﻘﺪان آن ﻣﺮﺷﺪ ﻋﺎﺷﻘﺎن و ﭘﺎﮐﺒﺎزان ﻣﯽﮔﺮﯾﺴﺘﻢ و داﺋﻤﺎً اﯾﻦ اﺑﯿﺎت از زﺑﺎﻧﻢ ﺟﺎری ﺷﺪ:
ﮔﻠﯽ ﮔﻢ ﮐﺮدهام ﻣﯽﺟﻮﯾﻢ او را

ﺑﻬﺮ ﮔﻞ ﻣﯽرﺳﻢ ﻣﯽﺑﻮﯾﻢ او را

اﮔﺮ ﯾﺎﺑﻢ ﮔﻞ را در ﮔﻠﺴﺘﺎن

ﺑﻪ آب دﯾﺪﮔﺎن ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ او را

روز ﻓﺮاق ﯾﺎران روز ﻋﺠﯿﺒﯽ اﺳﺖ؛ ﺑﺎ ﻗﻠﻢ و زﺑﺎن ﺷﺮح آن ﻧﺘﻮان ﮐﺮد .در ﺑﯿﺪﺧﺖ ﮐﯿﻠﻮﻣﱰﻫﺎ اﻧﺒﻮه ﺟﻤﻌﯿّﺖ ﻋﺰاداری
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻓﻘﺮا و ﺑﺎدهﺧﻮاران ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ ﻣﺤﺒّﺖ در ﺳﻮگ ﻓﻘﺪان ﺳﺎﻗﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺠﺎی اﺷﮏ ،ﺧﻮن از دﯾﺪه ﻓﺮو

ﻣﯽﺑﺎرﯾﺪﻧﺪ و ﺑﯽ ﺳﺮ و ﭘﺎ از ﻫﻤﮥ ﻧﻘﺎط اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﻮی دوﺳﺖ ﺷﺘﺎﻓﺘﻪ و ﺳﺮ و ﺳﯿﻨﻪ زﻧﺎن ،ﻓﺮﯾﺎد واﺣﺴﺮﺗﺎ از دل و
ﺟﺎن ﺑﮕﻮش آﺳﻤﺎن ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪﻧﺪ.

ﭘﯿﮑﺮ ﻣﻄﻬّﺮ را وارد ﺻﺤﻦ ﮐﻮﺛﺮ ﺑﯿﺪﺧﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺣﻀﺮت آﻗﺎی ﻣﺤﺒﻮب ﻋﻠﯿﺸﺎه ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺒﻮر از ﺑﲔ ﺟﻤﻌﯿّﺖ ﮐﺜﲑ

ﺻﺤﻦ ﮐﻮٍر؛ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﺷﻤﺎ ﺟﻨﺎزهٔ ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﻮارم را در ﺣﻮض ﮐﻮﺛﺮ ﻏﺴﻞ ﺑﺪﻫﯿﺪ «.ﻋﺮض ﮐﺮدم» :ﺗﺎ ﮐﻨﻮن

ﮐﺴﯽ را ﻏﺴﻞ ﻧﺪادهام «.ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :آﻗﺎی ﻣﺤﻘّﻖ ﺷﻤﺎ را راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ«.

ﺑﻬﺮ ﺻﻮرت؛ ﺑﺮای ﻣﺆﻣﻦ اﻃﺎﻋﺖ اﻣﺮ ﻣﻮﻻﯾﺶ واﺟﺐ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ﺣﻮض ﮐﻮﺛﺮ رﻓﺘﻢ و داﺧﻞ ﺷﺪم .ﺣﻀﺮت آﻗﺎی
ﻣﺤﺒﻮب ﻋﻠﯿﺸﺎه و ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﺤﻘّﻖ ﻫﻢ ﺗﺸﺮﯾﻒ آوردﻧﺪ؛ ﻫﺮ دو ﺣﺎﻟﺸﺎن ﻣﻨﻘﻠﺐ و از ﺷﺪّت ﺗﺄﺛّﺮ ﻃﺎﻗﺖ ﻧﯿﺎوردﻧﺪ و
ﺑﻪ اﺳﺘﺪﻋﺎی ﻓﻘﺮا از آن ﻣﺤﻞ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ.

ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺣﺎج ﺷﯿﺦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﮐﺎﻇﻤﯽ و دوﻧﻔﺮ ﺑﯿﺪﺧﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮرات ﺷﺮع ﻣﻘﺪّس اﺳﻼم آن ﮔﻮﻫﺮ ﭘﺎک را
ﻏﺴﻞ دادم.
ﮐﺰ ﻏﻤﺖ دﯾﺪهٔ ﻣﺮدم ﻫﻤﻪ درﯾﺎ ﺑﺎﺷﺪ

ﺗﺎ ﮐﯽ ای ﮔﻮﻫﺮ ﯾﮑﺪﺗﻨﻪ رواﺧﻮاﻫﯽ داﺷﺖ

ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﺄﺛّﺮ و ﻣﻨﻘﻠﺐ ﺑﻮدم و واﻗﻌﺎً در آن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺻﺤﻦ ﮐﻮﺛﺮ ﺑﻪ آب دﯾﺪﮔﺎن او را ﺷﺴﺘﻢ و ﻏﺴﻞ دادم .ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ
ﻗﻠﻢ را ﯾﺎرای ﺷﺮح اﯾﻦ ﻫﺠﺮان ﻧﯿﺴﺖ.

ای ﮐﺎروان ،ای ﮐﺎروان،ﮔﻢ ﮐﺮدم آن آرام ﺟﺎن

آرام ﺟﺎن ﺧﺴﺘﻪام ،آن دﻟﺴﺘﺎن ،آن ﻣﻬﺮﺑﺎن

از ﻣﻦ ﺟﺪا ﺷﺪ ﯾﺎورم ،ﭼﻮن ﺑﺨﺖ ﭘﺮ زد ،از ﺑﺮم

در ﺧﺎک ﺗﲑه اﺧﱰم ،ﭘﻨﻬﺎن و ﭘﯿﺪا در زﻣﺎن

ﻫﻤﭽﻮن»ﻣﻠﮏ«اﻓﺴﺮدهام ازﻫﺠﺮت آن ﺟﺎنﺟﺎن

آن ﮐﺰ ﻏﻤﺶ ﭘﮋﻣﺮدهام ،ﺑﺎ ﻣﺮگ او ﻣﻦ ﻣﺮدهام

در ﻣﺎﺗﻢ ﺳﯿﻤﲔ ﺑﺮم ،داﻧﯽ ﭼﻪ آﻣﺪ ﺑﺮ ﺳﺮم

ﻫﻢ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺑﺎل و ﭘﺮم ،ﻫﻢ آﺗﺶ اﻓﺘﺎده ﺑﻪ ﺟﺎن

آن ﮐﺰ ﻓﺮاﻗﺶ روز و ﺷﺐ،ﺳﻮزد دل و ﺟﺎﻧﻢ زﺗﺐ

ﺑﺸﮑﺴﺘﻪ ﺑﺎﻟﻢ ،ﺑﺴﺘﻪ ﻟﺐ ،ﺣﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﺮ زﺑﺎن

آن ﮔﻮﻫﺮ »ﺗﺎﺑﻨﺪهام« ﮐﺰ داغ او دارم ﻧﺸﺎن

ﺳﻮزد دﻟﻢ ﺗﺎ زﻧﺪهام ،از ﻟﺐ رﺑﻮده ﺧﻨﺪهام

ای ﺟﺎودان اﺧﱰ ﺑﯿﺎ ،ﮐﻮ ﯾﺎورم  ،ﮐﻮ ﻫﻤﺰﺑﺎن؟

ای ﺳﺎﻗﯽ ﮐﻮﺛﺮ ﺑﯿﺎ ،ای ﻣﻬﺮﺑﺎن داور ﺑﯿﺎ

وه ﺳﻮﺧﺘﻢ ،وه ﺳﻮﺧﺘﻢ ،ﺗﺮﺳﻢ ﺑﺴﻮزاﻧﻢ ﺟﻬﺎن

ﻣﺠﻨﻮن ﺻﻔﺖ اﻓﺮوﺧﺘﻢ ،از ﻣﺮگ ﻟﯿﻠﯽ ﺳﻮﺧﺘﻢ

وانﺧﻮی اﻓﺴﻮﻧﮑﺎر او،زﯾﻦ ﭘﺲ ﺷﺪم ﺑﯽﺧﺎﻧﻤﺎن

در ﺣﺴﺮت دﯾﺪار او ،وان ﻧﺮﮔﺲ ﺑﯿﻤﺎر او

ﮐﺰ دوری ﺗﻮ ﺣﺎﺻﻠﻢ ،ﭼﺸﻢ و دﻟﻢ ﺷﺪ ﺧﻮنﻓﺸﺎن

ﺑﺎز آی و روﺷﻦ ﮐﻦ دﻟﻢ ،ﺷﺎدی ﻓﺰای ﻣﺤﻔﻠﻢ

اﯾﻨﮏ ﻣﻨﻢ ﻣﺮﺟﺎن ﺗﻮ ،درﻣﺎﻧﺪه از ﺟﻮر زﻣﺎن

آﺳﻮده از ﻏﻢ ﺟﺎن ﺗﻮ ،ای ﺟﺎن ﻣﻦ ﻗﺮﺑﺎن ﺗﻮ

»اﺛﺮ ﻓﺨﺮی ﻧﺎﺻﺮی -ﻣﺮﺟﺎن«
۲٦۲

ﺗﺮﺟﯿﻊﺑﻨﺪی در رﺛﺎء ﭘﲑ ﺑﺰرﮔﻮار
»اﻓﺘﺎدهام از ﭘﺎ ﻣﺮوای ﻗﺎﻓﻠﻪ ﺳﺎﻻر«

ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻪ زﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﮐﻪ از ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮﯾﺪﯾﻢ

ﺗﺎ ﺟﻠﻮه رﺧﺴﺎر ﺗﻮ در آﯾﻨﻪ دﯾﺪم

ﺑﺴﯿﺎر دوﯾﺪﯾﻢ و ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻧﺮﺳﯿﺪﯾﻢ

ﺑﺎ ﻫﺮ ﻧﻔﺲ ﺧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻦ ﺟﺎﻣﻪ درﯾﺪم

۲٤۲

ای در دل دﯾﻮاﻧﻪ ﭼﻮ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﭘﺪﯾﺪار
اﻓـﺘﺎدهام از ﭘــﺎ ﻣـﺮوای ﻗـﺎﻓـﻠﻪ ﺳـﺎﻻر

ﺑﺎ ﻫﺮ ﺟﺮس ﻗﺎﻓﻠﻪای راه ﺳﺮﭙدﯾﻢ

در راه ﺗﻮ ﺧﺎک ره ﺑﺲ ﺑﺎدﯾﻪ ﺧﻮردﯾﻢ

ﻫﺮ ﭼﻨﺪﮐﻪ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺐ ﻧﺎم ﺗﻮ ﺑﺮدﯾﻢ

ﺑﮕﺬﺷﺖ زﻣﺎن ،ﺛﺎﻧﯿﻪﻫﺎ را ﻧﺸﻤﺮدﯾﻢ

ای در دل دﯾﻮاﻧﻪ ﭼﻮ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﭘﺪﯾﺪار
اﻓـﺘﺎدهام از ﭘــﺎ ﻣـﺮوای ﻗـﺎﻓـﻠﻪ ﺳـﺎﻻر

زآﻧﺮوی ﮐﻪ ﺑﯽﻧﺎم ﺗﻮ ﺧﻮد راﻧﺸﻨﺎﺳﻢ

ﺧﺎﻣﯿﻢ ﮔﺮ از ﻫﺠﺮ ﺗﻮ در ﺑﯿﻢ و ﻫﺮاﺳﯿﻢ

آﺗﺶ ﻓﮑﻦ ای ﯾﺎر ﮐﻪ در ﻋﲔ ﺳﭙﺎﺳﯿﻢ

ﺻﻮﻓﯽ ﺻﻔﺘﺎﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻫﺮ رﺧﺖ و ﻟﺒﺎﺳﯿﻢ

ای در دل دﯾﻮاﻧﻪ ﭼﻮ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﭘﺪﯾﺪار
اﻓـﺘﺎدهام از ﭘــﺎ ﻣـﺮوای ﻗـﺎﻓـﻠﻪ ﺳـﺎﻻر

ﺗﺎ ﮔﺮﻣﯽ ﺟﺎن در ﻧﻔﺲ ﮔﺮم ﺗﻮ ﺟﺴﺘﻢ
ره ﮔﺮ ﻏﻠﻂ اﻓﺘﺎد

۲٤۳

دﺳﺖ از ﻫﻤﻪ آﻓﺎق ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﺗﻮ ﺷﺴﺘﯿﻢ

ﺑﺒﺨﺸﺎ ﮐﻪ درﺳﺘﯿﻢ

زآﻧﺮوی ﮐﻪ ﺑﺮﻋﻬﺪ ﺧﻮد از روز ﻧﺨﺴﺘﯿﻢ

ای در دل دﯾﻮاﻧﻪ ﭼﻮ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﭘﺪﯾﺪار
اﻓـﺘﺎدهام از ﭘــﺎ ﻣـﺮوای ﻗـﺎﻓـﻠﻪ ﺳـﺎﻻر

ﻣﺠﺬوب ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﮔﺮ از ﺧﻮﯾﺶ رﻫﺎﺋﯿﻢ
ﺳﻠﻄﺎن

ﺟﻬﺎﻧﯿﻢ

ﻣﭙﻨﺪار

ﮔﺮد ره اﯾﻦ ﻗﺎﻓﻠﻪ در ﺑﺎدﯾﻪﻫﺎﺋﯿﻢ

زآﻧﺮوی ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻨﺪه ﺑﻪ اﻧﻮار رﺿﺎﺋﯿﻢ

ﮔﺪاﺋﯿﻢ

ای در دل دﯾﻮاﻧﻪ ﭼﻮ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﭘﺪﯾﺪار
اﻓـﺘﺎدهام از ﭘــﺎ ﻣـﺮوای ﻗـﺎﻓـﻠﻪ ﺳـﺎﻻر

۲٤٤

 -۲٤۲ﻣﻘﺼﻮد زﯾﺎرت ﭘﲑ در وﻫﻠﮥ اوّل و ﻓﻨﺎ ﻓﯽ اﻟﻠّﻪ و ﺑﻘﺎ ﺑﺎﻟﻠّﻪ در آﺧﺮﯾﺖ ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺳﻠﻮک ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

 -۲٤۳اﮔﺮ ﻋﺼﯿﺎﻧﮕﺮ و ﺳﺮﮐﺸﯿﻢ و در راه ﻏﻠﻂ ﻗﺪم ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ از ﺗﻮ ﺑﺨﺸﺶ ﻣﯽﻃﻠﺒﯿﻢ.

 -۲٤٤اﺛﺮ ﻓﻘﲑ ﮔﺮاﻧﻤﺎﯾﻪ آﻗﺎی ﺗﻮرج ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎی ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﯽ ﻧﮕﻬﺒﺎن»ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ از ﻓﻘﺮای ﺻﺪﯾﻖ ﺳﻠﺴﻠﮥ ﺟﻠﯿﻠﮥ ﻧﻌﻤﺖ

اﻟﻠّﻬﯽ ﺳﻠﻄﺎﻧﻌﻠﯿﺸﺎﻫﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ «.از ﺷﻌﺮا ﺧﻮش ﻗﺮﯾﺤﻪ ﺑﻮده و اﺧﲑاً ﺗﺮﺟﯿﺢﺑﻨﺪ ﻓﻮق را در رﺛﺎء ﭘﲑ ﺑﺰرﮔﻮار ﺳﺮوده و ﺑﺼﻮرت ﻧﻮار در
دﺳﱰس ﻓﻘﺮا و ﺳﺎﯾﺮ ارادﺗﻤﻨﺪان ﻗﺮار دادهاﻧﺪ .آﻗﺎی ﻧﮕﻬﺒﺎن در  ۱۳۱۱ﺷﻤﺴﯽ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﻫﻮاز ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﮔﺸﻮدﻧﺪ و در ﺗﺎرﯾﺦ

ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺟﻤﺎدیاﻻول  ۱۳۹۶ﻗﻤﺮی ﻧﺰد ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺟﺬﺑﯽ »ﺛﺎﺑﺘﻌﻠﯽ« ﺑﺎﻓﺘﺨﺎر ﻓﻘﺮ ﻧﺎﺋﻞ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ.

۲٦۳

ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮ اﺣﻮال ﺳﯿّﺪﻧﺎ و ﻣﻮﻻﻧﺎ
ﺣﻀﺮت آﻗﺎی ﺣﺎج ﻋﻠﯽ ﺗﺎﺑﻨﺪه

»ﻣﺤﺒﻮﺑﻌﻠﯿﺸﺎه« ارواﺣﻨﺎ ﻓﺪاه ﻗﻄﺐ ﺳﻠﺴﻠﻪ
ﻋﻠّﯿﻪ ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠّﻬﯿﻪ ﺳﻠﻄﺎﻧﻌﻠﯿﺸﺎﻫﯿﻪ

۲٦٤

ﺷﺮح اﺣﻮال ﺳﯿّﺪﻧﺎ و ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺣﻀﺮت آﻗﺎی ﺣﺎج ﻋﻠﯽ ﺗﺎﺑﻨﺪه »ﻣﺤﺒﻮﺑﻌﻠﯿﺸﺎه«
ارواﺣﻨﺎ ﻓﺪاه ﻗﻄﺐ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻌﻤﺔاﻟﻠﻬﯿﻪ ﺳﻠﻄﺎﻧﻌﻠﯿﺸﺎﻫﯿﻪ

۲٤٥

ﺗﻮﻟّﺪ

ﻗﺪوهاﻟﻌﺎرﻓﲔ و ﻗﺒﻠﺔاﻟﻌﺎرﻓﲔ ﺣﻀﺮت آﻗﺎی ﺣﺎجﻋﻠﯽ ﺗﺎﺑﻨﺪه »ﻣﺤﺒﻮﺑﻌﻠﯿﺸﺎه« ارواﺣﻨﺎ ﻓﺪاه ﺳﻠﯿﻞ ﺟﻠﯿﻞ ﻗﻄﺐاﻟﻌﺎرﻓﲔ

ﺟﻨﺎب آﻗﺎی رﺿﺎﻋﻠﯿﺸﺎه ﻃﺎبﺛﺮاه در ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ذیاﻟﺤﺠﻪ  ۱۳۶۴ﻗﻤﺮی ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ  ۲۲آﺑﺎن ﻣﺎه ﺳﺎل ۱۳۲۴
ﺷﻤﺴﯽ در ﺧﺎﻧﺪان ﻋﻠﻢ و ﻋﺮﻓﺎن در ﺗﻬﺮان ﻗﺪم ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ وﺟﻮد ﻧﻬﺎدﻧﺪ .اﯾﺸﺎن اوﻟﲔ ﻓﺮزﻧﺪ از ﭘﻨﺞ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﮑﺮّم
ﺣﻀﺮت آﻗﺎی رﺿﺎﻋﻠﯿﺸﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ و واﻟﺪه ﻣﺤﱰﻣﻪﺷﺎن ﺻﺒﯿّﻪ ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎی دﮐﱰ ﻋﻠﯽ ﻧﻮر »ﻧﻮراﻟﺤﮑﻤﺎء« ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺗﺤﺼﯿﻼت و ﺗﺸﺮّف ﺑﻪ ﻓﻘﺮ
ﺟﻨﺎﺑﺶ دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﭘﺪر ﻋﺎﻟﯿﻘﺪر در ﺗﻬﺮان و ﺑﯿﺪﺧﺖ ﮔﻨﺎﺑﺎد ﺑﺴﺮ ﺑﺮدﻧﺪ و ﻣﻘﺪّﻣﺎت ﻋﻠﻮم ادﺑﯿّﻪ را

ﻧﺰد اﯾﺸﺎن و ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﺤﻠّﯽ در ﺑﯿﺪﺧﺖ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﺮای اداﻣﮥ ﺗﺤﺼﯿﻼت دﺑﲑﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان آﻣﺪﻧﺪ.

ﭘﺲ از ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ در دﺑﲑﺳﺘﺎن دارﻟﻔﻨﻮن در ﺧﺮدادﻣﺎه  ۱۳۴۲درد ﻃﻠﺐ و ﺷﻮق ﺳﻠﻮک اﱃ اﻟﻠّﻪ در
اﯾﺸﺎن ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺟ ّﺪ ﺑﺰرﮔﻮار ﺣﻀﺮت آﻗﺎی ﺻﺎﻟﺤﻌﻠﯿﺸﺎه ﻗﺪس ﺳﺮّه رﺳﯿﺪﻧﺪ .و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر واﻟﺪ

ﺑﺰرﮔﻮار و ﺟﻨﺎب ﺣﺎج آﻗﺎی ﺟﺬﺑﯽ روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ۱۵رﺑﯿﻊاﻟﺜﺎﻧﯽ  ۱۳۸۴ﺑﺮاﺑﺮ اول ﺷﻬﺮﯾﻮر  ۱۳۴۳ﺑﻪ ﺷﺮف ﻓﻘﺮ ﻣﺸﺮّف
ﺷﺪﻧﺪ.
ﺷﺮح اﯾﻦ ﺗﺸﺮّف را ﺧﻮد آن ﺟﻨﺎب ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪﮐﻪ در ﺿﻤﯿﻤﻪ ﮐﺘﺎب ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺗﺎﺑﻨﺪه و ﻣﺠﻠﮥ ﻋﺮﻓﺎن اﯾﺮان درج

ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺳﭙﺲ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻓﺮا ﮔﺮﻓﱳ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯿﻪ وارد داﻧﺸﮕﺎه ادﺑﯿﺎت داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺷﺪﻧﺪ و در ﺗﲑﻣﺎه  ۱۳۴۸ﺑﺎ ﻧﻮﺷﱳ
ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪای ﺗﺤﺖِ ﻋﻨﻮان »ﺳﲑ ﻋﺮﻓﺎن در ادﺑﯿﺎت ﻗﺮن ﺷﺸﻢ و ﻫﻔﺘﻢ اﯾﺮان« ﻣﻮﻓّﻖ ﺑﻪ اﺧﺬ درﺟﻪ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ در رﺷﺘﻪ
زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ.

در ﻣﺪت ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎه ﻧﯿﺰ ﺑﺮای داﺷﱳ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در دﺑﲑﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﺗﻬﺮان ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و در
ﺳﺎل  ۱۳۵۱ﺑﺪﺳﺘﻮر ﺣﻀﺮت واﻟﺪ ﻣﻌﻈّﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺴﺐ ﻣﻌﯿﺸﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﱰﻧﺞ ﺧﻮد وارد ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ
ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ و ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ در ﺳﺎل  ۱۳۶۸ﺷﻤﺴﯽ از ﻫﻤﲔ راه اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﻣﯽﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ.
ازدواج

ﺣﻀﺮت آﻗﺎی ﻣﺤﺒﻮﺑﻌﻠﯿﺸﺎه در ﺳﺎل  ۱۳۵۵ﺷﻤﺴﯽ ﺑﺎ ﺻﺒﯿّﻪ ﻣﺤﱰﻣﻪ ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎی ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﯽ ﺷﯿﺪاﻧﯽ ازدواج ﮐﺮدﻧﺪ
ﻞ ﻋﻨﺎﯾﺎت و ﺗﻮﺟّﻬﺎت ﺧﺎﺻﻪ واﻟﺪﯾﻦ
ﮐﻪ ﺛﻤﺮهٔ اﯾﻦ وﺻﻠﺖ دو ﻓﺮزﻧﺪ ذﮐﻮر اﺳﺖ ﺑﻨﺎﻣﻬﺎی رﺿﺎ و رﺣﻤﺖ اﻟﻠّﻪ ﮐﻪ ﻇ ّ
ارﺟﻤﻨﺪ و ﺑﺰرﮔﻮار ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺳﻠﻮک ﻣﻌﻨﻮی

ﺟﻨﺎﺑﺶ ﭘﺲ از ﺗﺸﺮّف ﺑﻪ ﻓﻘﺮ و اﯾﻤﺎن و ﻗﺪم ﻧﻬﺎدن در ﺳﻠﻮک اﱃ اﻟﻠّﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﻌﻨﻮی ﺣﻀﺮت آﻗﺎی
 -۲٤٥ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﻤﯿﻤﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﺴﺘﻄﺎب ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺗﺎﺑﻨﺪه و ﻣﺠﻠﻪﻋﺮﻓﺎن اﯾﺮان

۲٦٥

رﺿﺎﻋﻠﯿﺸﺎه ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻣﻌﻈّﻢﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﺎﻫﺪه و رﯾﺎﺿﺖ ﻧﻔﺲ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪﻧﺪ ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم دراﺛﺮ ﺗﻮﺟﻬّﺎت
ﺑﺎﻃﻨﯿّﻪ ﺣﻀﺮت واﻟﺪ ﻣﻌﻈﻢ و ﻃﯽ ﮐﺮدن ﺳﻠﻮک و ﺗﻘﻮی و ﺗﻬﺬﯾﺐ ﻧﻔﺲ در ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺷﻌﺒﺎن ﺳﺎل  ۱۴۰۱ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ۲۸
ﺧﺮداد  ۱۳۶۰اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺧﻮان از ﻃﺮف ﺣﻀﺮت آﻗﺎی رﺿﺎﻋﻠﯿﺸﺎه ﻃﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺻﺎدر ﺷﺪ.

اﯾﻦ رﯾﺎﺿﺖ ﺑﻄﻮر ﻣﺪاوم ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ و ارﺷﺎد ﺣﻀﺮت واﻟﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ داﺷﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺟﻨﺎﺑﺸﺎن در ﻋﲔ

ﺣﺎل ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺣﻀﺮت واﻟﺪ ﺑﻪ ﻧﺰد ﺷﯿﺦ ﺟﻠﯿﻞ اﻟﻘﺪر ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﻫﺒﺔاﻟﻠّﻪ ﺟﺬﺑﯽ ﺛﺎﺑﺘﻌﻠﯽ ﻗﺪس ﺳﺮه ﺣﻀﻮر

ﯾﺎﻓﺘﻪ از دﺳﺘﻮرات و راﻫﻨﻤﺎﺋﯽﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.

ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﺑﻌﺪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮏ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن  ۱۴۰۵ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ روز ﺷﻬﺎدت ﺣﻀﺮت ﻣﻮﱃ

ﷷ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ  ۲۰ﺧﺮداد ۱۳۶۴ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﻔﺘﺨﺮ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ اﺟﺎزه ارﺷﺎد ﺑﺎ ﻟﻘﺐ ارﺟﻤﻨﺪ »ﻣﺤﺒﻮﺑﻌﻠﯽ«

ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ.

ﺣﻀﺮﺗﺶ در ﻃﻮل ﭼﻬﺎرده ﺳﺎل اﺧﲑ ﺣﯿﺎت واﻟﺪ ﻣﻌﻈّﻢ ﺣﻀﺮت ﻗﺎی رﺿﺎﻋﻠﯿﺸﺎه ﮐﻪ در ﺗﻬﺮان ﺳﮑﻮﻧﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ،
ﻫﻤﻮاره در ﺧﺪﻣﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﻮده و اﻓﺘﺨﺎر داﺷﺘﻨﺪﮐﻪ ﻫﺮ روز ﺑﻪ زﯾﺎرت اﯾﺸﺎن ﺑﺮوﻧﺪ و درک ﻓﯿﺾ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﺎﯾﺮ اوﻗﺎت

ﻧﯿﺰ ﺣﺘﯽاﻟﻤﻘﺪور در ﻏﺎﻟﺐ اﺳﻔﺎر در ﺧﺪﻣﺘﺸﺎن ﺑﻮده ﺗﻌﻠﯿﻢ از ﺧﻀﺮ راه ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺟﻨﺎﺑﺸﺎن ﺑﻪ ﯾﻤﻦ ارﺷﺎد

ﺣﻀﺮت واﻟﺪ ﻣﻌﻈّﻢ ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﻣﺮاﺗﺐ ﻗﻠﺒﯽ و روﺣﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎﻓﺘﺨﺎر ﭘﻮﺷﯿﺪن ﺧﻠﻌﺖ و ﺧﺮﻗﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﭘﺪر
ﺑﺰرﮔﻮار ﻧﺎﺋﻞ آﻣﺪﻧﺪ.

ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﯿﺪ ﻏﺪﯾﺮ ﺳﺎل  ۱۴۰۶ﻗﻤﺮی ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ دوم ﺷﻬﺮﯾﻮر  ۱۳۶۵ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﻓﺮﻣﺎن ﺧﻼﻓﺖ ﻣﻌﻈﻢﻟﻪ
ﺑﺎ ﻟﻘﺐ »ﻣﺤﺒﻮﺑﻌﻠﯿﺸﺎه« ﺻﺎدر ﺷﺪ و در آن ﺑﺮ ﻟﺰوم اﻃﺎﻋﺖ ﻓﻘﺮا ﺗﺄﮐﯿﺪ و ﻫﻤﻪ را دﻋﻮت ﺑﻪ ﺗﺴﺮﯾﻊ و ﺗﻌﺠﯿﻞ در
ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻋﻬﺪ ﻓﺮﻣﻮده و درا ﻧﺘﻬﺎ ﺑﺎ اﺧﻮان وداع ﮐﺮدهاﻧﺪ.

ﺣﻀﺮت آﻗﺎی رﺿﺎﻋﻠﯿﺸﺎه ﭼﻨﺪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻓﺮﻣﺎن ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺣﻀﺮت آﻗﺎی ﻣﺤﺒﻮﺑﻌﻠﯿﺸﺎه را ﺗﺒﺎً ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮده ﺑﺮ ﻟﺰوم
اﻃﺎﻋﺖ از اﯾﺸﺎن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮاﻣﲔ ﺗﺄﯾﯿﺪﯾﮥ ﺻﺎدره در  ۲۳اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه  ۱۳۶۵و ﭼﻬﺎرم ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه
 ۱۳۶۶و ﻧﯿﺰ ﻓﺮﻣﺎن ﺻﺎدره در ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه  ۱۳۶۷ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ  ۲۳ﻣﺤﺮّماﻟﺤﺮام  ۱۴۰۹ﮐﻪ ﻋﯿﻨﺎً ﻧﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑِﺴْﻢِ اﻟﻠﱠﻪِ اﻟﺮﱠﺣْﻤَﻦِ اﻟﺮﱠﺣِﻴﻢِ و ﻫﻮاﻟﺒﺎﻗﯽ ﺑﻌﺪ ﻓﻨﺎءﮐﻞّ ﺷﯿﯽء
۱۲۱
ﻼ
واﺿﺢ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﺟﺎﻧﺸﲔ ﻓﻘﲑ ﻓﺮزﻧﺪی ﺣﺎج ﻋﻠﯽ ﺗﺎﺑﻨﺪه و ﻓﻘﻪاﻟﻠّﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﺮﻣﺎن ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺑﺎب ﻗﺒ ً
۲٤٦

ﻧﻮﺷﺘﻪ و او را ﺑﻠﻘﺐ ﻣﺤﺒﻮﺑﻌﻠﯿﺸﺎه ﻣﻠﻘّﺐ ﻧﻤﻮدهام.

ﺑﺘﺎرﯾﺦ  ۲۳ﻣﺤﺮّماﻟﺤﺮام  ۱۴۰۹ﻣﻄﺎﺑﻖ ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه  ۱۳۶۷ﺷﻤﺴﯽ
اﻣﻀﺎء اﻗﻞ ﺳﻠﻄﺎﻧﺤﺴﲔ ﺗﺎﺑﻨﺪه و ﻣﻬﺮ ﻣﺒﺎرک

 -۲٤٦ﮐﻠﯿﺸﻪای از ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺒﺎرک ﻣﻌﻈّﻢﻟﻪ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﯿﺪ ﻏﺪﯾﺮ ﺳﺎل  ۱۴۰۶ﻗﻤﺮی ﻣﻄﺎﺑﻖ دوم ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه  ۱۳۶۵ﻣﺮﻗﻮم ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ،
زﯾﻨﺖﺑﺨﺶ ﺻﻔﺤﺎت اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮔﺮدﯾﺪ.

۲٦٦

۲٦۷

ﺻﻮرت ﻓﺮﻣﺎن ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ
ﺑِﺴْﻢِ اﻟﻠﱠﻪِ اﻟﺮﱠﺣْﻤَﻦِ اﻟﺮﱠﺣِﻴﻢِ و ﻫﻮاﻟﻬﺎدی اﱃ اﻟﺼﺮاط اﻟﻤﺴﺘﻘﯿﻢ اﻟﻄﺮﯾﻖ اﻟﻘﻮﯾﻢ

واﺻّﻠﯽ و اﺳﻠّﻢ ﻋﻠﯽ ﻏﺎﯾﺔ ﺧﻠﻘﺘﻪ و اﺷﺮف ﺑﺮﯾّﺘﻪ ﺧﺎﺗﻢ اﻻﻧﺒﯿﺎء و ﺧﲑ ﻣﻦ ﻋﺮج ﺑﻪ اﱃ اﻟﺴﻤﺎء اﱃ ﻣﺤﻞ اﻟﮑﺮاﻣﺔ و
اﻻﺻﻄﻔﺎء ﺳﯿّﺪﻧﺎ و ﻧﺒﯿّﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺼﻄﻔﯽ »ص« ﻋﻠﯽ آﻟﻪ و اﺻﺤﺎﺑﻪ اﺋﻤﺔ اﻟﻬﺪی و ﻣﺼﺎﺑﯿﺢ اﻟﺪّﺟﯽ و ﻻ ﺳﯿّﻤﺎ
وﺻﯿّﻪ ﺑﻼﻓﺼﻞ ﻣﻮﻻﻧﺎ اﻣﲑ اﻟﻤﺆﻣﻨﲔ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ و اﻻﺋﻤﺔ اﻻﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ وﻟﺪه ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴّﻼم

و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﮑﺎن ﻃﺮﯾﻘﺖ ﺣﻘّﻪ ﻣﺮﺗﻀﻮﯾﻪ و ﻓﻘﺮای ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠّﻬﯽ ﮔﻨﺎﺑﺎدی و ﻓﻘﻬﻢاﻟﻠّﻪ ﻣﺨﻔﯽ و ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﻤﺎﻧﺪﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ
ﻣﮑﺮﻫﻢ ﺣﺎج ﻋﻠﯽ ﺗﺎﺑﻨﺪه و ﻓﻘﻪ اﻟﻠّﻪ ﻟﻠﺴّﻠﻮک واﻟﺘﻘﻮی و اﯾﺪّه ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺳﺖ در ﺳﻠﻮک ﻗﺪم زده و ﻣﻘﯿّﺪ ﺑﺂداب

ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻄﻬﺮه و دارای ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻨﺪی ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر ﻓﻘﲑ ﺑﻤﺠﺎﻫﺪه و ﻣﺮاﻗﺒﻪ اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻪ و رﺿﺎﯾﺖ

ﻓﻘﲑ را ﺟﻠﺐ ﻧﻤﻮده و ﻣﺠﺎز در اﻗﺎﻣﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ و دﺳﺘﮕﲑی ﻃﺎﻟﺒﲔ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ روح ﺳﺮا ﭘﺎ ﮔﻨﺎه ﻓﻘﲑ

ﺳﻠﻄﺎﻧﺤﺴﲔ ﺗﺎﺑﻨﺪه رﺿﺎﻋﻠﯿﺸﺎه ﻗﺎﻟﺐ را ﺗﻬﯽ ﻧﻤﻮده ﺗﺮک دﻧﯿﺎ ﮐﺮد و ﺑﻮﺻﺎل دﻟﺪار ﻧﺎﺋﻞ ﮔﺮدﯾﺪ؛ آن ﻓﺮزﻧﺪ ارﺟﻤﻨﺪ

ﻋﻬﺪهدار ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻘﺮای ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠﻬﯽ و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﺤﺎل ﺳﺎﻟﮑﺎن و راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﺟﻮﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

اﻣﯿﺪ اﺳﺖ آن ﻓﺮزﻧﺪ در ﻫﻤﻪ ﺣﺎل رﺿﺎی ﺧﺪا را در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮ ﻋﺠﺰ و اﻧﮑﺴﺎر ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ و ﺑﺎ ﻋﻤﻮم ﻧﯿﺰ ﺑﺤﺴﻦ
ﺳﻠﻮک و ﺗﻮاﺿﻊ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ وﮔﺬﺷﺖ رﻓﺘﺎرﮐﻨﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ او ﺑﺪی ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ و اﻏﻤﺎض از آﻧﻬﺎ ﻋﻔﻮ
ﮐﻨﺪ و اﮔﺮﮐﺴﺎﻧﯽ در ﺻﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و درک ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻃﺒﻖ ﺷﺮﯾﻔﻪ »وﺟﺎدِﻟﻬﻢ ﺑِﺎﻟّﺘﯽ ﻫِﯽَ اﺣَﺴَﻦ« رﻓﺘﺎرﮐﺮده و در

ﺻﺪد رﻓﻊ ﺷﺒﻬﻪ و ﺗﺸﻮﯾﻖ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﻣﺸﺎﯾﺦ و ﻣﺄذوﻧﲔ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﻣﺤﺒّﺖ و اﺣﱰام ﻧﻤﻮده و ﻫﺮﮐﺪام ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻋﻬﺪ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺑﻤﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺧﻮد ﻣﺠﺪداً ﺑﺮﻗﺮارﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﻓﻘﺮا ﻧﯿﺰ ﭘﺪراﻧﻪ ﺑﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻼﻃﻔﺖ و ﻣﺪارا و اﻏﻤﺎض ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻔﺎﻣﯿﻞ و ﺑﺴﺘﮕﺎن ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ و ﺣﺴﻦ ﺳﻠﻮک ﺑﻮده و ﺑﺰرﮔﱰان را اﺣﱰام ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﻧﺘﻈﺎر دارم ﮐﻪ ﻓﺎﻣﯿﻞ و

ﺑﺴﺘﮕﺎن ﺻﻮری ﻧﯿﺰ در ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺗﻌﺠﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﻓﻘﺮا ﻫﻢ ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و اﺗّﺤﺎد و
اﺗﻔﺎق را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ و اﻋﺘﻼء ﻟﻮاء ﻓﻘﺮا ﻗﻠﺒﺎً و ﻇﺎﻫﺮاً ﻃﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ و آن ﻧﻮر ﭼﺸﻢ را در ﻃﺮﯾﻘﺖ ﺑﻠﻘﺐ ﻣﺤﺒﻮﺑﻌﻠﯿﺸﺎه
ﻣﻔﺘﺨﺮ ﻧﻤﻮدم .اﻣﯿﺪوارم ﻣﺤﺒّﺖ اوﻟﯿﺎء و رﺿﺎی آﻧﻬﺎ را در ﻫﻤﻪ ﺣﺎل ﻣﻨﻈﻮر داﺷﺘﻪ و ﺑﺪﯾﮕﺮان ﻫﻢ دﺳﺘﻮر ﺟﻤﻊ ﺑﲔ
اﺣﮑﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻘﺪّﺳﻪ و آداب ﻃﺮﯾﻘﺖ ﻋﻠﻮﯾّﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻘﺮای ﺳﻠﺴﻠﮥ ﻣﺎ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺪﻫﺪ .اودّﻋﮑﻢ ﯾﺎ
اﺧﻮاﻧﯽ و ﻋﻠﯿﮑﻢ ﻣﻨّﯽ اﻟﺴﻼم واﺳﺌﻠﮑﻢ اﻟﺪﻋﺎ.
ﻓﻘﲑ ﺳﻠﻄﺎﻧﺤﺴﲔ ﺗﺎﺑﻨﺪه ﮔﻨﺎﺑﺎدی رﺿﺎﻋﻠﯿﺸﺎه ﺑﺘﺎرﯾﺦ ﻋﯿﺪ ﻏﺪﯾﺮ ﺳﺎل  ۱۴۰۶ﻣﻄﺎﺑﻖ دوم ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۶۵

ﻣﺤﻞ اﻣﻀﺎء و ﻣﻬﺮ ﻣﺒﺎرک

۲٦۸

ﺑﺮای اﻃّﻼع ﺑﯿﺸﱰ از ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﻬﺎ – ﻓﻀﺎﯾﻞ اﺧﻼﻗﯽ و آﺛﺎر ﻋﻠﻤﯽ آن ﺟﻨﺎب ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﺴﺘﻄﺎب
ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺗﺎﺑﻨﺪه و ﻣﺠﻠّﮥ ﻋﺮﻓﺎن اﯾﺮان ﻣﻮرﺧﻪ رﻣﻀﺎن  ۱۴۱۳ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه  ۱۳۷۱ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﻬﺎ را
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ.

ﯾﺎ ﻣﺤﺒﻮب

ﭼﺸﻢ دل ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺗﻮرا ﯾﺎ ﻣﺤﺒﻮب

دﯾﺪه دﯾﺪ آن رخ زﯾﺒﺎی ﺗﻮ را ﯾﺎ ﻣﺤﺒﻮب

ﺳﺮ ﺳﺮﭙدم ﺑﻪ ﺗﻮ و دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺘﺖ دادم

ﺑﻮﺳﻪ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺰﻧﻢ ﭘﺎی ﺗﻮ را ﯾﺎ ﻣﺤﺒﻮب

ﺧُﻢ و ﺧﻤﺨﺎﻧﻪ ﺗﻮ داری و ﺗﻮﺋﯽ ﭘﲑ ﻣﻐﺎن

ﻃﺎﻟﺒﻢ ﻟﺬّت ﺻﻬﺒﺎی ﺗﻮ را ﯾﺎ ﻣﺤﺒﻮب
دﯾﺪه ﭼﻮن ﺣُﺴﻦ ﻓﺮﯾﺒﺎی ﺗﻮ را ﯾﺎ ﻣﺤﺒﻮب

اﺷﮏ ﺷﺎدی ﭼﮑﺪ از دﯾﺪه ﻣﻦ ﭼﻮن ﺑﺎران

از دﻫﻦ ﮔﺎه ﺳﺨﻦ د ّر و ﮔﻬﺮ ﻣﯽﺑﺎری

ﺑﻮﺳﻢ آن ﻟﻌﻞ ﮔﻬﺮ زای ﺗﻮ را ﯾﺎ ﻣﺤﺒﻮب

در ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺘﻮان

ﯾﺎﻓﱳ ﻫﻤﺪل و ﻫﻤﺘﺎی ﺗﻮ را ﯾﺎ ﻣﺤﺒﻮب

اﯾﻦ ﻣﻮﻓّﻖ ۲٤۷ﺑﻪ دوﻋﺎﻟﻢ ﻧﻔﺮوﺷﺪ ﻫﺮﮔﺰ
ﺟﻠﻮه روی دل آرای ﺗﻮ را ﯾﺎ ﻣﺤﺒﻮب
در رﺛﺎء ﭘﲑ ﺑﺰﮔﻮار ﺣﻀﺮت آﻗﺎی ﺣﺎج ﺳﻠﻄﺎﻧﺤﺴﲔ ﺗﺎﺑﻨﺪه رﺿﺎﻋﻠﯿﺸﺎه ﻃﺎبﺛﺮاه
ﺷﻪ ﺧﻮﺑﺎن ،رﺿﺎی ﻣﺎ ،ﭼﺮا در ﺧﺎک ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ

ﭼﺮا ﻧﻮر ﺟﻤﺎﻟﺖ را ﺑﻪ ﺧﺎک ﺗﲑه ﭘﻮﺷﺎﻧﯽ

ﻣﮕﺮ ازﻣﺎ ﭼﻪ دﯾﺪی ﺗﻮﮐﻪ دل از ﻣﺎ ﺑﺮﯾﺪی ﺗﻮ

ﻓﻘﲑاﻧﯿﻢ ﻣﺎ ،ﺗﻮ ﺷﺎهِ ﺧﻮﺑﺎﻧﯽ و ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ

ﺗﻮﺧﻮدﻣﻮﻻیِ ﻣﺎﺑﻮدی ﭼﺮارﻓﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ زودی

از اﯾﻦ رﻓﱳ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ ﺑﺮایِ ﻣﺎ ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ

ﺗﻮ ﭘﲑِ ﻣﺎ و ﻣﺎ ﭘﺮواﻧﻪِ ﺷﻤﻊِ وﺟﻮدِ ﺗﻮ

ﮐﺠﺎ داغ ﺗﻮ از دﻟﻬﺎ ﺷﻮد زاﺋﻞ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ

ﻣﻮﻓﻖ ﺳﻮزِدل داردﮐﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﺷﻤﻊ ﻣﯽﺳﻮزد

ﻣﮕﺮ ﻣﺤﺒﻮبِ ﺗﻮﺳﺎزد دﻟﺶ زا ﺷﺎد و ﻧﻮراﻧﯽ

ﺗﻮ ﺟﺎنِ ﺟﺎنِ ﻣﺎﺑﻮدی ﭼﺮا ﺧﺎﻣﻮش و ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ

ﭼﺮا از ﭘﯿﺶِ ﻣﺎ رﻓﺘﯽ ﭼﺮا رﺧﺴﺎر ﺑﻨﻬﻔﺘﯽ؟

ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﯽوﻓﺎﺋﯽ ﺷﯿﻮهِ ﻣﻌﺸﻮقِ روﺣﺎﻧﯽ

ﮔﻨﺎه ﻣﺎ ﭼﻪ ﺑﻮده اﯾﻨﮏ دور از ﻣﺎ ﺷﺪی ﻧﺎﮔﻪ

ﺑﺠﻨّﺖ ﭘﯿﺶ ﻣﻮﻻﯾﺖ ﻋﻠﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ

اﮔﺮ رﻓﺘﯽ و ﺧﻔﺘﯽ در ﮐﻨﺎرِ ﺻﺎﻟﺢ و ﺳﻠﻄﺎن

اﯾﻨﮏ ﻣﺎده ﺗﺎرﯾﺦ رﺣﻠﺖ ﻗﻄﺐ اﻟﻌﺎرﻓﲔ ﺣﻀﺮت آﻗﺎی ﺣﺎج ﺳﻠﻄﺎﻧﺤﺴﲔ ﺗﺎﺑﻨﺪه رﺿﺎﻋﻠﯿﺸﺎه ﻃﺎب ﺛﺮاه ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﻬﻨﺪس ارﺑﺎﺑﯽ ﺳﺮوده ﺷﺪه اﺳﺖ:

رﻫﻨﻤﺎی

ﻣﺮﺟﻊ دﯾﻦ و ﻫﺎدی اﯾﻤﺎن
ﺣﺎج

ﺳﻠﻄﺎﻧﺤﺴﲔ

اِﺑﻦ ﺻﺎﻟﺤﻌﻠﯿﺸﻪ ،ﻗﻄﺐِ زﻣﺎن

ﺗﺎﺑﻨﺪه

ﻋﺎﻟﻢِ ﻋﺼﺮ و ﻋﺎرفِ دوران

در ﻃﺮﯾﻘﺖ رﺿﺎﻋﻠﯿﺸﻪ ﻧﺎم

ﺑﺎ ﺻﻔﺎت و ﮐﻤﺎلِ اﻧﺴﺎﻧﯽ

ﻣﻈﻬﺮِ

ﭘﺎی ﺗﺎ ﺳﺮ رﺿﺎ ﺑﺪادهِ ﺣﻖ

آﺳﺘﺎﻧﺶ

ﺳﻌﯿﻬﺎ ﮐﺮد ﺑﺎ ﺑﯿﺎن و ﻗﻠﻢ

رﻧﺠﻬﺎ

رﻓﻊِ ﺷﺒﻬﺎت و ﻧﺎﺑﻐﻪ ،ﺳﻪ ﮔﻬﺮ

داﺳﺘﺎنِ

رﻫﻨﻤﺎی

ﺣﻖّ

آﯾﺖِ رﺣﻤﺎن

و

ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺧﻠﻖ ﺟﻬﺎن

ﺑﻮد درﯾﺎیِ ﺟﻮد و ﮐﺎنِ ﮐﺮم
ﺳﻌﺎدﺗﺶ

ﻃﺮﯾﻘﺖ

و

ﻋﺮﻓﺎن

ﺗﻔﺴﲑ

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﻬﻒِ
در

رهِ

ﺑﺮد

ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ

از

اﻣﺎن

اﯾﻤﺎن

از ﺗﺠﻠّﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﻋﺸﻖ ﻋﯿﺎن

-۲٤۷اﺛﺮ ﻓﻘﲑ ﺑﺰرﮔﻮار آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺼﺮت اﻟﻠّﻪ ارﺑﺎﺑﯽ »ﻣﻮﻓﻖ«

۲٦۹

ﻗﺮآن

ﺷﺶ ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ده ﺳﺨﲊاﻧﯽ

ﻫﻢ ﻣﮑﺎﺗﯿﺐ او زﻓﻀﻞ ﻧﺸﺎن

در ﻫﻤﻪ ﮐﺎرِ ﺧﲑ ﭘﯿﺶﻗﺪم

ﺑﺲ ﺑﻨﺎﻫﺎ ﮔﺮﻓﺖ از او ﺑﻨﯿﺎن

ﺑﻔﺮﻣﺎﻧﺶ

ﺷﺪ ﺑﺸﺎﻫﯽِ ﻓﻘﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯿﺎن

ﯾﺎزده رﻓﺘﻪ از رﺑﯿﻊ ﻧﺨﺴﺖ
ﻣﺤﺒﻮﺑﻌﻠﯽ

رﻓﺖ

ﮐﺮد ﭘﺮواز ﺳﻮیِ ﺑﺎغِ ﺟﻨﺎن

ﺧﻔﺖ ﭘﻬﻠﻮی ﺻﺎﻟﺢ و ﺳﻠﻄﺎن

ﭼﺎرﺻﺪ و ﺳﯿﺰده ز ﺑﻌﺪِ ﻫﺰار

ﺑﺎ»رﺿﺎ،ﻗﻄﺐ«»ﺻﺎﻟﺢ«»ﺳﻠﻄﺎن«

ﺑﻬﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻤﻪ ﮐﻦ »ﯾﺎ ﻫﻮ«

»«۱۴۱۳

آﻗﺎی ﺗﻮرج ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺷﻌﺮ دﯾﮕﺮی در ﻣﺎدّه ﺗﺎرﯾﺦ رﺣﻠﺖ ﭘﲑ ﺑﺰرﮔﻮار ﺳﺮودهاﻧﺪ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب »ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺗﺎﺑﻨﺪه«
ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
دوﻟﺖ

ﯾﺎر

ﻋﺸﻖ

ﮐﻪ

ﺗﺎﺑﻨﺪه

ﺧﻮش ﺑﺮ اﺣﻮال اوﮐﻪ ﻋﻤﺮی داﺷﺖ
و ﻗﻄﺐ

ﻣﺤﻮر

رﻫﻨﻤﺎی

ﻋﺸﻖ

ﺷﺮاﻓﺖ

ﭘﲑ

ﻣﯿﺨﺎﻧﻪدار

ﭘﯿﺶ

ﺧﻮرﺷﯿﺪ

راه

ﻋﺎﻟﻢ

اﻣﮑﺎن

ﺑﺮ

اوج

ﻣﺸﻌﻞ

اﻧﺴﺎن

ﻋﺎﻟﻢ

آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ

ﺑﺮ

ﻋﺸﻖ

راه

اﻓﺮوز

ره

ﮐﻤﺎﻻت،

آﯾﻨﺪه

ﮔﺸﺎﯾﻨﺪه

ﻋﻠﯽ

ﺧﺎﻟﻖ

ﻋﺸﻘﻬﺎی

اﻓﺮوزش

ﭼﻬﺮهٔ

آﻓﺘﺎب

ﺷﺮﻣﻨﺪه

ذات

داﺷﺖ

ﻫﺴﺘﯽ

را

ﺣﻖ

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه

ﺑﻬﲔ

درﻫﻢ آﻣﯿﺨﺖ ﺧﺎﻟﻖ و ﺑﻨﺪه

ﺗﺎ اﺑﺪ از »رﺿﺎ ﻋﻠﯿﺸﺎه« اﺳﺖ
ﺷﺪ

از

ﯾﺎر

آﮐﻨﺪه

زاﯾﻨﺪه

از ﺧﺪاﺑﻮد ﺳﻮی ﯾﺎر ﺷﺘﺎﻓﺖ
»ﻧﮕﻬﺒﺎن«

دل

ﺳﯿﻨﻪ

ﻣﺮده

ﻣﯽﮐﻨﺪ

زﻧﺪه

دوﻟﺖ

دﻟﻬﺎ

ﻓﻘﺮ

ﻋﺸﻖ

ﺳﺎل ﺷﻤﺴﯽ ﻫﺰار و ﺳﯿﺼﺪ را

ﻓﺨﺮ

و

»ﺳﻠﻄﺎﻧﺤﺴﲔ

ﺑﺎﻟﻨﺪه

ﺗﺎﺑﻨﺪه«

ﮐﻦ ﺑﻪ ﻫﻔﺘﺎد و ﯾﮏ ﻓﺰاﯾﻨﺪه
»ﻧﻘﺶ ﺟﺎن ﺑﺮ ﻣﺰار ﺗﺎﺑﻨﺪه«

ﻗﻤﺮی ﺑﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ اﻓﺘﺎد

»«۳-۱۴۱۶=۱۴۱۳

اﯾﻨﮏ اﺷﻌﺎر و ﻣﺎده ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ در رﺣﻠﺖ ﭘﲑ ﻣﻬﺮﺑﺎن و ﺑﺰرﮔﻮار ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻘﲑ ﻣﺤﱰم آﻗﺎی داور ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ دروﯾﺶ
ﺳﺮوده ﺷﺪه و روی ﺳﻨﮓ ﻣﺰار ﻣﻌﻈّﻢﻟﻪ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﺎﺳﺘﺤﻀﺎر اﺧﻮان ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.
ﺗﺎﺑﻨﺪه

ﻣﻬﺮ

ﻓﺮوغ

واﻗﻒ

ﻣﺸﺮﻗﲔ

ﻗُﺪوهٔ

روﺷﻦ از او ﺷﻤﻊ ﺑﺰم ﻋﺎﺷﻘﺎن

ازل

ﺳﺮّ

وﻻ

اﻫﻞ

ﺳﻠﻄﺎﻧﺤﺴﲔ
ﻗﻄﺐ

زﻣﺎن

ﺣﻘﯿﻘﺖ

ﺗﺎﻓﺘﻪ

ﻫﻔﺖ ﺷﻬﺮ ﻋﺸﻖ راﮔﺸﺘﻪ ﺗﻤﺎم

ﺧﺎک راﻫﺶ ﺳﺠﺪهﮔﺎه ﺧﺎص وﻋﺎم

ﯾﻘﲔ

ﻣﺘﻘﯿّﺖ

ﺧﺮﻗﻪ
ﺑﻮد

از
ﻋﻤﺮی

ﺻﺎﻟﺤﻌﻠﯿﺸﻪ
ﻫﺎدی

راه

ﺑﺮ

ﯾﺎﻓﺘﻪ

در

آن اﻣﲑ ﻣُﻠﮏ ﺗﺴﻠﯿﻢ و رﺿﺎ

ﺧﻮاﺳﺘﻢ

ﺳﺎل

رﺣﯿﻞ

ره

ﭘﺎدﺷﺎه

ﭼﻮن ﻧﺪای ارﺟﻌﯽ از ﺣﻖ ﺷﻨﯿﺪ
آن

دﻟﺶ

ﻧﻮر
ﺣﻖ

ﮐﺸﻮر

ﻣﻘﺘﺪای
ﻓﻘﺮ

و

ﻓﻨﺎ

ﮔﻔﺖ ﻟﺒﯿﮏ و ﺑﮑﺎم دل رﺳﯿﺪ

اﻫﻞ دل ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺟﻤﻠﻪ ﯾﮏ ﮐﻼم

ﻫُﻤﺎم

»رﻓﺖ ﻗﻄﺐ ﻣﺎ ﺑﺠﻨّﺖ زﯾﻦ ﺟﻬﺎن«

»زﯾﻦ ﻋﺰاﺑﲔ دﯾﺪهٔ ﺟﺎن ﺧﻮن ﻓﺸﺎن«

۱۴۱۳

۱۳۷۱

۲۷۰

در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﺗﯿﻤّﻦ و ﺗﱪّک ﻣﱳ دﺳﺘﺨﻂ ﻣﺒﺎرک ﺣﻀﺮت آﻗﺎی رﺿﺎﻋﻠﯿﺸﺎه را ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۵۰ﺧﻄﺎب ﺑﻪ

ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺣﺎج ﻋﻠﯽ ﺗﺎﺑﻨﺪه ﻣﺤﺒﻮﺑﻌﻠﯿﺸﺎه ﻣﺮﻗﻮم ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ زﯾﻨﺖ ﺑﺨﺶ ﺻﻔﺤﺎت اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ:
ﻣﻮرّﺧﻪ  ۱۲رﺟﺐ اﻟﻤﺮﺟّﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۱۳ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۵۰

ﻧﻮر ﭼﺸﻢ ﻋﺰﯾﺰ .اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﻣﯿﻞ داری ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﮔﺮدش ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﻪ اروﭘﺎ ﺑﺮوی ﻻزم داﻧﺴﺘﻢ ﻣﻄﺎﻟﺐ زﯾﺮ را ﺗﺬﮐّﺮ
دﻫﻢ .اﻣﯿﺪوارم ﺑﺘﻤﺎم ﺟﺰﺋﯿﺎت آن ﺗﻮﺟﻪ و دﻗّﺖ داﺷﺘﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﺋﯽ.

۱ـ ﺧﺪاوﻧﺪ را در ﻫﻤﻪ ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ و ﻧﺎﻇﺮ داﻧﺴﺘﻪ ،از ﯾﺎد او از وﺟﻬﮥ ﻗﻠﺒﯽ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺸﻮی .ﻣﺆﻣﻦ ﺑﺎ ﻫﻮش ﻫﺮ ﭼﻪ

آراﺳﺘﮕﯽﻫﺎی روزﮔﺎر را ﺑﯿﺸﱰ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﱰ ﺑﻪ ﻋﻈﻤﺖ ﺧﺎﻟﻖ آن ﭘﯽ ﺑﺮده رو ﺑﺴﻮی او ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺳﺮ ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻓﺮو
آورد:

ﻫﺮورﻗﺶ دﻓﱰی اﺳﺖ ،ﻣﻌﺮﻓﺖ ﮐﺮدﮔﺎر

ﺑﺮگ درﺧﺘﺎن ﺳﺒﺰ ،در ﻧﻈﺮ ﻫﻮﺷﯿﺎر

۲ـ ﻫﻤﻮاره ﻣﺮاﻗﺐ اﻋﻤﺎل و آداب ﺷﺮع ﻣﻄﻬّﺮ ﺑﻮده از آداب ﻋﺒﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻏﻔﻠﺖ ﻧﮑﻨﯽ؛ ﻣﺜﻼً در ﻧﻤﺎز و روزه

»اﮔﺮ در ﻣﺤﻠﯽ ﺗﻮﻗّﻒ ﺑﯿﺶاز ده روز ﻧﻤﻮدی« و ﺑﯿﺪاری اﺳﺤﺎر و دوام ﻃﻬﺎرت ﮐﻮﺷﺎ ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺼّﺐ در اﻣﻮر
دﯾﻨﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ آن ﮐﻪ اﺟﺮ ان ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﺸﱰ اﺳﺖ ،اﺣﱰام ﺷﺨﺼﯽ را ﻫﻢ ﻧﺰد دﯾﮕﺮان زﯾﺎدﺗﺮ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ .ﭼﻮن

در آﻧﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﻋﻘﻼء و اﺷﺨﺎص ﺑﺎ ﻓﻬﻢ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺗﻌﺼﺐ دﯾﻨﯽ دارﻧﺪ ﺑﯿﺸﱰ ﻣﻮرد اﺣﱰام و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ

و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً اﮔﺮ از ﺗﻮ و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺧﻼف ﺑﻪ ﺑﯿﻨﻨﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ اﯾﺮادﮔﺮﻓﱳ ﺑﺮ ﺧﻮدت ﺑﺎﻋﺚ اﻋﱰاض
ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﺑﺮ ﻓﻘﺮ وﺳﻠﺴﻠﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد.
۳ـ و ﭼﻮن اﻣﺮ ذﺑﯿﺤﻪ در ﻣﺬﻫﺐ ﺗﺸﯿﻊ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ وﱃ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻤﱰ ﺑﺪان ﺗﻮّﺟﻪ ﺷﻮد ،ﻟﺬا ﺗﺬﮐﺮ ﻣﯽدﻫﻢ

ﮐﻪ از ﺧﻮردن ذﺑﯿﺤﻪ ﻏﲑ ﻣﺴﻠﻢ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯽ .در آﻧﺠﺎ ﻫﻢ اﮔﺮﮐﺲ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺮاﻗﺐ آداب ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ؛ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﺧﻮدم در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺎﻣﻼً دﻗّﺖ داﺷﺘﻪ و ﺑﺨﻮردن ﻏﺬاﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ ﯾﺎ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﻏﲑﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮﺗﺒﺎً اﮐﺘﻔﺎ ﻣﯽﻧﻤﻮدم،
ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺳﻮق ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺎﻣﺒﻮرگ ﮐﻪ ﺳﻮق ﻣﺴﻠﻢ دارد ﯾﺎ آﻧﮑﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﻠﻢ ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

اﻧﺴﺎن از ﻧﺨﻮردن ﮔﻮﺷﺖ در ﭼﻨﺪ روز ﺿﻌﯿﻒ ﻧﻤﯽﺷﻮد وﱃ از ﺧﻮردن ذﺑﯿﺤﻪ ﻏﲑ ﻣﺴﻠﻢ اﯾﻤﺎن و روﺣﯿّﻪ دﯾﻨﯽ او
ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﺰد دﯾﮕﺮان ﺑﯽﻗﯿﺪ و ﻻ اﺑﺎﱃ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
۴ـ در ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻫﻤﻮاره ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎش و ﻫﺮ روز ﺻﺒﺢ ﯾﮏ ﺣﺰب اﻗﻼً ﺑﺨﻮان و ﻧﯿﺰ رﺳﺎﻟﮥ ﭘﻨﺪ

ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎش و در ﻣﻄﺎﻟﺐ و دﺳﺘﻮرات آن دﻗّﺖ ﻧﻤﺎ .ﯾﮏ ﺟﻠﺪ رﺳﺎﻟﮥ ﻋﻠﻤﯿّﻪ از ﯾﮑﯽ از آﻗﺎﯾﺎن ﻣﺮاﺟﻊ

ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮﻋﯿّﻪ را از روی آن دﻗﺖ ﮐﻦ و ﯾﮏ ﻗﺒﻠﻪ ﻧﻤﺎ ﯾﺎ ﮐﺘﺎب ﻣﻌﺮﻓﺔاﻟﻘﺒﻠﻪ ﯾﺎ ﻗﻄﺐ ﻧﻤﺎ ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد داﺷﺘﻪ و در آن دﻗﺖ ﮐﻦ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯽ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻗﺒﻠﻪ را ﺗﻌﯿﲔ ﻧﻤﺎﺋﯽ.

ﻼ
۵ـ ازﮔﺮدﺷﻬﺎ و ﺗﻔﺮﯾﺤﻬﺎی ﺧﻼف اﺧﻼق و ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺑﺎ اﺷﺨﺎص ﻓﺎﺳﺪ ﺧﻮدداری ﮐﻦ و ﺑﺎ ﺟﻮاﻧﻬﺎی ﺑﯽﻗﯿﺪ اﺻ ً
ﻣﻌﺎﺷﺮت ﻧﻨﻤﺎ و ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺧﻮﺷﻨﺎم و ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ دﯾﺎﻧﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﻌﺎﺷﺮت اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻦ و ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﲑ
ﻣﻌﺎﺷﺮﺗﻬﺎی ﻓﺎﺳﺪ و اﺧﻼق ﺧﻼف ﺷﺮع و ﻋﻘﻞ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻋﻘﻼی ﻫﺮ ﻗﻮم ﻣﺬﻣﻮم و ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ اﺳﺖ واﻗﻊ ﻧﺸﻮی ﮐﻪ

اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ آﺛﺎر وﻣﻔﺎﺳﺪ ﻣﱰﺗﺒّﻪ روﺣﯽ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻫﻢ ﺷﺨﺺ ﻧﺰد دﯾﮕﺮان ﺑﺪﻧﺎم و ﺑﺪﻧﻔﺲ ﻋﻨﻮان ﻣﯽﺷﻮد.

۶ـ در ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﻬﺎ ﻫﻤﻮاره در ﺻﺪد ﮐﺴﺐ ﻓﻀﺎﺋﻞ ﻣﻌﻨﻮی و اﺧﻼق ﻧﯿﺰ ﺑﻮده و ﺑﺎ اﺷﺨﺎص ﻣﺘﺪﯾّﻦ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
رﻓﺘﺎرﺷﺎن ﻧﯿﮏ و ﻣﻄﺎﺑﻖ دﺳﺘﻮر ﺷﺮع و اﺧﻼق ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﻨﺸﯿﻨﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﮐﻤﺎﻻت ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻦ و از ﻣﺤﻀﺮ
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﮐﻪ ﺳﲑ آﻓﺎق و اﻧﻔﺲ ﺻﺎدق ﮔﺮدد و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﮔﺮدش ﺻﻮری و ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻇﺎﻫﺮی اﮐﺘﻔﺎ ﻧﺸﻮد.

۲۷۱

۷ـ در ﻫﺮ ﺟﺎﺋﯽ از ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻏﲑ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ دﯾﻨﯽ از ﻣﺴﻠﻤﲔ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺷﯿﻌﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻼﻗﺎت
ﮐﻦ و ﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎ و اﮔﺮ ﻫﻢ ﻣﺬاﮐﺮات و ﺳﺆاﻻﺗﯽ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻗﺪر داﻧﺶ و اﻃّﻼﻋﺎت ﺧﻮد ﺟﻮاب ﺑﮕﻮ و آﻧﭽﻪ

ﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺎن و ﻣﻄّﻠﻌﲔ ارﺟﺎع ده و در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﮥ آﻧﻬﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻦ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در آن ﻣﺤﯿﻂ
ﺷﮑﻮه اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ.

۸ـ در ﻫﺮ ﻣﺤﻞ ﮐﻪ از ﻣﺆﺳﺴﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﺠﺪ ﯾﺎ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺪان وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻦ و

ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن آﻧﺮا ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻤﺎ ﮐﻪ آﺷﻨﺎﺋﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد و اﮔﺮﮔﺎﻫﯽ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﱃ ﺑﻪ آن ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺷﻮد ﯾﺎ

ﺧﻮدﺷﺎن اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺗﻨﺎﺳﺐ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎ ﮐﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﻮدن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻨﺎم ﻣﺬﻫﺐ و دﯾﻦ ﻋﻨﺪاﻟﻠّﻪ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه
اﺳﺖ.

۹ـ دﯾﺪن ﻣﺌﺴﺴﺎت دﯾﻨﯽ ﺳﺎﯾﺮ ادﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪﮐﻠﯿﺴﺎ و ﻣﻌﺎﺑﺪ ﯾﻬﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟّﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر از آﻧﻬﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ
ﻞ را ﺑﻨﻤﺎ ﭼﻮن آﻧﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻋﺒﺎدت ﺧﺪا ﺳﺎﺧﺘﻪ
و ﻣﻮﻗﻊ رﻓﱳ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ و ﻣﻌﺎﺑﺪ ﯾﻬﻮد رﻋﺎﯾﺖ ادب و اﺣﱰام ﻣﺤ ّ
ﺷﺪه و ﻣﺌﻤﻦ ﺑﺎﯾﺪ رﻋﺎﯾﺖ اﺣﱰام ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﯾﺎد ﺧﺪا ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ در آﻧﺠﺎ ﻧﯿﺰ دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز
ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد.

۱۰ـ ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪّس ﺗﻮرات و اﻧﺠﯿﻞ ﻫﻢ ﺧﻮب اﺳﺖ و ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﻮرات و اﻧﺠﯿﻞ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻏﲑ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ و ﻋﯿﺴﯽ ﷷ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ و ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺷﺪه وﱃ ﺑﺎز ﻫﻢ ﭼﻮن ﺑﺪان ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻣﺤﱰم اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ

ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ ادﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﺑﺮای ﺷﺨﺺ ﻣﺘﺪﺑّﺮ و ﻣﺘﻔﮑّﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺰﯾﺪ ﺑﺼﲑت اﺳﺖ.

۱۱ـ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺰﮔﺎن ﻫﺮ ﻗﻮم و روﺣﺎﻧﯿﻮن آﻧﻬﺎ ادب و اﺣﱰام ﺑﻨﻤﺎ ﮐﻪ دﺳﺘﻮرات اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻤﲔ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﯽ
ﺳﺌﻮاﱃ از ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﻣﺜﻼً از ﮐﺸﯿﺶ ﯾﺎ اﺳﻘﻒ ﯾﺎ ﻣﺘﺼّﺪی اﻣﻮر ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﮑﻨﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺤﱰﻣﺎﻧﻪ و ﻣﺆدﺑﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ و

ﺟﻨﺒﮥ اﻋﱰاض ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

۱۲ـ در ﻫﺮ ﺳﻔﺮ ﻣﺨﺘﺼﺮی از ﺑﻌﻀﯽ داروﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﱃ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻟﺘﻬﺎی ﻋﺎدی ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد از داروﻫﺎی ﻗﺪﯾﻢ و
ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ و ﻟﺒﺎس ﻫﻢ ﻣﺨﺘﺼﺮی زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎش ﮐﻪ در راه اﺣﺘﯿﺎج ﭘﯿﺪا ﻧﮑﻨﯽ .در

ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺗﻮ را ﺑﺨﺪا ﺳﺮﭙده ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺗﻮ را از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﺳﺘﺎرم.

واﻟﺴّﻼم
ﺳﻠﻄﺎﻧﺤﺴﲔ ﺗﺎﺑﻨﺪه
اﺟﺎزه رواﯾﺖ:
ﺣﻀﺮت آﻗﺎی ﻣﺤﺒﻮﺑﻌﻠﯿﺸﺎه روﺣﯽ ﻟﻪ اﻟﻔﺪا در ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺮماﻟﺤﺮام ﺳﺎل  ۱۴۱۳ﻣﻮّﻓﻖ ﺑﻪ اﺧﺬ اﺟﺎزهٔ رواﯾﺖ

ﺣﺪﯾﺚ از ﺟﺎﻧﺐ ﺣﻀﺮت ﻣﺴﺘﻄﺎب آﯾﺔاﻟﻠﱣﻪ »ﺣﺎج آﻗﺎ ﺟﻮا ﻏﺮوی« داﻣﺖ اﻓﺎﺿﺎﺗﻪ ﺷﺪﻧﺪ و در ﻫﻔﺘﻢ ﻣﺎه ﺟﻤﺎدی
اﻻوﻻی ﻫﻤﺎن ﺳﺎل اﺟﺎزه دﯾﮕﺮی در رواﯾﺖ از ﻃﺮف واﻟﺪ ﻣﺤﱰم ﻣﻌﻈّﻢﻟﻪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎی آﯾﺔاﻟﻠّﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ »ﺣﺎج

آﻗﺎی ﻋﻠﯽ ﻏﺮوی« زﯾﺪ ﻋﺰّه ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺻﺎدر ﮔﺮدﯾﺪ.
آﺛﺎر:

ﺣﻀﺮﺗﺶ دارای ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎﺋﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ رﺳﺎﻟﻪای درﺑﺎرهٔ »ﺣﻀﻮر ﻗﻠﺐ« ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪﮐﻪ ﻫﻨﻮز اﻧﺘﺸﺎر ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻋﻼوه

ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺄﻟﯿﻒ و ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﺴﺘﻄﺎب »ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺗﺎﺑﻨﺪه« ﺑﺮ ﺷﺮح اﺣﻮال و آﺛﺎر ﻋﺎﻟﻢ رﺑّﺎﻧﯽ و ﻋﺎرف ﺻﻤﺪاﻧﯽ
ﺣﻀﺮت آﻗﺎی ﺣﺎج ﺳﻠﻄﺎﻧﺤﺴﲔ ﺗﺎﺑﻨﺪه ﮔﻨﺎﺑﺎدی »رﺿﺎﻋﻠﯿﺸﺎه« اﻋﻠﯽ اﻟﻠّﻪ ﻣﻘﺎﻣﻪ اﻟﺸﺮّﯾﻒ اﻗﺪام ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﺤﺪاﻟﻠّﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۱رﻣﻀﺎن اﻟﻤﺒﺎرک ﺳﺎل  ۱۴۱۴ﻗﻤﺮی ﺑﺮاﺑﺮ  ۱۳اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه  ۱۳۷۲ﺷﻤﺴﯽ ﺑﺎﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪ و در
۲۷۲

دﺳﱰس ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﻌﻨﻮان ﺗﯿﻤّﻦ و ﺗﱪّک ﭼﻬﺎرده اﺻﻠﯽ را ﮐﻪ ﻣﻮﻻی ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﺤﺒﻮﺑﻌﻠﯿﺸﺎه ﺑﻌﻨﻮان ﻓﻘﺮای ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠّﻬﯽ
ﺳﻠﻄﺎﻧﻌﻠﯿﺸﺎﻫﯽ ﻣﺮﻗﻮم ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ زﯾﻨﺖﺑﺨﺶ ﺻﻔﺤﺎت اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑِﺴْﻢِ اﻟﻠﱠﻪِ اﻟﺮﱠﺣْﻤَﻦِ اﻟﺮﱠﺣِﻴﻢِ
ﻫﻮ
۱۲۱

از ﺟﻬﺖ ﺗﺮوﯾﺢ روح ﻣﻄﻬّﺮ ﺣﻀﺮت آﻗﺎی رﺿﺎﻋﻠﯿﺸﺎه ﻃﺎبﺛﺮاه »ﻗﻄﺐ ﺳﻠﺴﻠﮥ ﻋﻠﯿّﻪ ﻧﻌﻤﺔ اﻟﻠّﻬﯿﻪ ﺳﻠﻄﺎﻧﻌﻠﯿﺸﺎﻫﯽ«

اﯾﻦ ﻓﻘﲑ ﺣﺎج ﻋﻠﯽ ﺗﺎﺑﻨﺪه ﻣﻔﺘﺨﺮ ﺑﻠﻘﺐ ﻃﺮﯾﻘﺘﯽ ﻣﺤﺒﻮﺑﻌﻠﯿﺸﺎه ،ﭼﻬﺎرده ﻧﮑﺘﻪ از دﻓﱰ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﭘﺮ ﺑﺎر ﻓﻘﺮی ،ﻋﻠﻤﯽ و
اﺧﻼﻗﯽ آن ﺑﺰرﮔﻮار را ﺑﻪ دﻟﻬﺎی ﻣﻨﻮّر ﺑﻪ ﻧﻮر اﯾﻤﺎن ﻓﻘﺮای ﻧﻌﻤﺖاﻟﻠّﻬﯽ ﺳﻠﻄﺎﻧﻌﻠﯿﺸﺎﻫﯽ ﺑﻨﺎم ﭼﻬﺎرده ﻣﻌﺼﻮم ﷷ
ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺟﺮای آن روح ﭘﺮ ﻓﺘﻮح آن ﺑﺰرﮔﻮار را ﺷﺎد و اﺳﺒﺎب ﺧﲑ و ﺑﺮﮐﺖ دﯾﻨﺎ و آﺧﺮت ﺧﻮﯾﺶ
ﺳﺎزﻧﺪ.

۱ـ ﺑﺎ ﯾﺎد ﺧﺪا دم را ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺷﻤﺎرﯾﺪ و آﻧﺮا ارج ﻧﻬﯿﺪ.
۲ـ ﺷﻔﻘﺖ ﺑﻪ ﺧﻠﻖاﻟﻠّﻪ را ﺳﺮ ﻟﻮﺣﮥ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.

۳ـ ﺗﻦ را ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺐ روح اﺳﺖ ﺑﺎ ﺧﻮراک و ﭘﻮﺷﺎک و ﻣﺴﮑﻨﯽ ﮐﻪ دﺳﱰﻧﺞ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﺗﻮاﻧﺎ ﺳﺎزﯾﺪ.

۴ـ ﮔﻮﻫﺮ ﻣﺮدﻣﯽ را ﺑﻪ ﻧﻮر اﯾﻤﺎن ﺗﺎﺑﻨﺎک ﻧﮕﻬﺪاری.
۵ـ ﺷﺎدی ﺟﺎن را ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ورزﯾﺪن ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﺮﻓﺎن ﺗﺄﻣﲔ ﮐﻨﯿﺪ.

۶ـ ﭘﺮواز روان در آﺳﻤﺎن ﻣﻌﺮﻓﺖ را ﺑﺎ ذﮐﺮ دوام و ﻓﮑﺮ ﻣﺪام ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪ.
۷ـ ﻧﻮر ﻋﻘﻞ را روﺷﻨﮕﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
۸ـ ﻣﻨﺎدی وﺟﺪان را آزرده ﻧﺴﺎزﯾﺪ و ﺑﱰﺳﯿﺪ از دﻣﯽ ﮐﻪ از ﺳﺮ ﻗﻬﺮ ﺑﻪ ذوق اﻓﻼک رود.

۹ـ ﺳﻔﺎرشﻫﺎی ﻣﮑﺮّر اﻗﻄﺎب ﺳﻠﺴﻠﮥ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻌﻤﺔاﻟﻠّﻬﯿﻪ ﺳﻠﻄﺎﻧﻌﻠﯿﺸﺎﻫﯽ ﺑﺨﺼﻮص ﺗﺎﮐﯿﺪات ﻣﮑﺮّر واﻟﺪ ﺑﺰرﮔﻮار ﻓﻘﲑ
در اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻘﺪس اﺳﻼم را ﻧﺼﺐاﻟﻌﲔ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
۱۰ـ ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺘﺎب ﭘﻨﺪ ﺻﺎﻟﺢ و دﯾﮕﺮ ﮐﺘﺐ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﺟﻠﻮﮔﲑ ﻟﻐﺰﺷﻬﺎی ﻧﺎﺧﻮد آﮔﺎه اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ اﯾﻦ ﮐﺘﺐ از

ﺗﺰﻟﺰﻟﻬﺎی ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﺟﻠﻮﮔﲑی ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ .

۱۱ـ ﺟﺮﻗﮥ ﺑﺮوز ﻫﺮ اﺧﺘﻼﻓﯽ را در دم ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻮن اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻮﺷﯿﺎری و ﺑﯿﺪارﯾﻬﺎ در ﻧﻈﺮ اوﻟﯿﺎءاﻟﻠّﻪ اﺟﺮ
ﺑﯽﭘﺎﯾﺎﻧﯽ دارد.

۱۲ـ وﺣﺪت و ﺗﻤﺮﮐﺰ درﮔﺮد ﭘﺮﭼﻢ اﺳﻼم را ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻨﮕﺮ ﻧﺠﺎت در ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ.

۱۳ـ ﺣﻔﻆ اﺟﺎق ﺧﺎﻧﻮاده و آﺑﯿﺎری رﯾﺸﻪﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ وﮐﻮﺷﺶ در اﺳﺘﺤﮑﺎم رواﺑﻂ ﻫﻤﺴﺮی وﭘﺮﻫﯿﺰ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
ﺧﺸﻢ و ﺣﺴﺪ و ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ آراﻣﺶ وﮔﺮﻣﯽﺑﺨﺶ زﻧﺪﮔﺎﻧﯿﺴﻦ.

۱۴ـ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻔﺮﻣﺎﺋﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻋﺒﺎدت و ﻫﻤﻮار ﮔﺬﺷﱳ روزﮔﺎر ﺑﺮ ﺷﻤﺎﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﻘﲑ در اﺟﺮای

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻄﲑی ﮐﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ و اﺟﺮای آن ﺷﺪهام ،اﺟﺮای ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﭼﻬﺎرده اﺻﻞ را از ﯾﮑﺎﯾﮏ ﺑﺮادران
ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠﻬّﯽ ﺳﻠﻄﺎﻧﻌﻠﯿﺸﺎﻫﯽ ﺧﻮاﻫﺎﻧﻢ و ﯾﮑﺪم ﻟﻐﺰش در اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﯾﮏ را ﺑﻪ زﯾﺎن دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ.

واﻟﺴّﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ و رﺣﻤﺔاﻟﻠّﻪ وﺑﺮﮐﺎﺗﻪ .ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﻬﻠﻤﲔ روز ارﺗﺤﺎل ﻣﻮﻻﻧﺎ اﻟﻤﻌﻈّﻢ ﺣﻀﺮت آﻗﺎی رﺿﺎﻋﻠﯿﺸﺎه اﻋﻠﯽ اﻟﻠّﻪ
ﻣﻘﺎﻣﻪ اﻟﺸّﺮﯾﻒ
ﻓﻘﲑ ﺣﺎج ﻋﻠﯽ ﺗﺎﺑﻨﺪه ﻣﺤﺒﻮﺑﻌﻠﯿﺸﺎه
۲۷۳

ﻣﺤﻞ اﻣﻀﺎء و ﻣﻬﺮ ﻣﺒﺎرک
ﻣﻄﺎﺑﻖ  ۲۰رﺑﯿﻊاﻟﺜﺎﻧﯽ  ۱۴۱۳ﻗﻤﺮی  ۲۶ﻣﻬﺮﻣﺎه  ۱۳۷۱ﺷﻤﺴﯽ

۲۷٤

در ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۹ﺧﺮدادﻣﺎه ﺳﺎل  ۱۳۷۴ﺷﻤﺴﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻋﺎﺷﻮرای ﺳﺎل  ۱۴۱۶ﻗﻤﺮی

دوﻣﲔ ﺗﺬﮐﺎر ﺷﺎﻣﻞ دوازده اﺻﻞ را ﺑﻌﻨﻮان ﻓﻘﺮای ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠﻬﯽ ﺳﻠﻄﺎﻧﻌﻠﯿﺸﺎﻫﯽ ﻣﺮﻗﻮم ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ

زﯾﻨﺖﺑﺨﺶ ﺻﻔﺤﺎت اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ:

ﻫﻮ
۱۲۱

ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺮادران اﯾﻤﺎﻧﯽ ،ﻓﻘﺮای ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠّﻬﯽ ﺳﻠﻄﺎﻧﻌﻠﯿﺸﺎﻫﯽ وَﻓﱠﻘَﻬﻢ اﻟﻠﱣﻪ

ﻧﮑﺎت ذﯾﻞ را ﮐﻪ از ﻟﻄﺎﯾﻒ و ﻟﻮازم ﻓﻘﺮ و دروﯾﺸﯽ اﺳﺖ ،ﻣﺠﺪداً ﺑﺮای ﺗﺬﮐﺮ ﻋﺮض ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ آﯾﮥ ﺷﺮﯾﻔﻪ
»وَذَﻛﱢﺮْ ﻓَﺎِٕنﱠ اﻟﺬﱢﻛْﺮَى ﺗَﻨﻔَﻊُ اﻟْﻤُﻮْٔﻣِﻨِﲔَ« اﻧﺸﺎء اﻟﻠّﻪ ﮐﻪ ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﺷﻮد.

اﻧﺘﻈﺎری ﻣﻌﻨﻮی ﮐﻪ راه ﻓﻘﺮ و دروﯾﺸﯽ از رَﻫﺮوان ﺧﻮد دارد:

۱ـ اﻣﺎﻧﺖ ﻓﻘﺮ و دروﯾﺸﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ودﯾﻌﻪ ﺳﺮﭙده ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﮔﻔﺘﺎر و ﮐﺮدار و ﭘﻨﺪار ﻧﯿﮏ ﺑﮑﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ
ﻋﻨﻮان ﻓﻘﺮ و دروﯾﺸﯽ ﮔﺮدﯾﺪﮐﻪ ﻫﺮ ﻋﻤﻞ ﺧﻼف ﺷﻤﺎ ،ﻣﺎﯾﮥ ﺧﺠﻠﺖ ﻓﻘﲑ اﺳﺖ.
۲ـ ﺧﻼﺻﮥ دﺳﺘﻮرات ﻓﻘﺮ و دروﯾﺸﯽ را ﮐﻪ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺧﺪا ،ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم و ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺑﺮادران اﺳﺖ ﻣﯿﺰان رﻓﺘﺎر
ﺧﻮد ﺳﺎزﯾﺪ و اﻋﻤﺎل ﺧﻮد را ﺑﻪ آن ﺑﺴﻨﺠﺪ

۳ـ ﮔﻮﻫﺮ ﻓﻘﺮ و دروﯾﺸﯽ را ﺑﻪ ﺑﻬﺎﺋﯽ اﻧﺪک ﻧﻔﺮوﺷﯿﺪﮐﻪ زﯾﺎن ﺑﯿﻨﯿﺪ .ﻗﺪر ﮔﻮﻫﺮ را ﮔﻮﻫﺮ ﺷﻨﺎس داﻧﺪ .اﮔﺮﮔﻮﻫﺮ ﺷﻨﺎس
ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪﮐﻪ ﺑﻬﺎی اﯾﻦ ﮔﻮﻫﺮ وﺻﺎل اﺳﺖ.

۴ـ ﻟﻄﯿﻔﮥ ﻓﻘﺮ و دروﯾﺸﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻧﯿﺎﯾﺪ وﮐﻼم را ﺑﺤﻘﯿﻘﺖ آن راه ﻧﯿﺴﺖ .اﺣﺮام دل را ﺑﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﱳ ﻧﺸﮑﻨﯿﺪ و
ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﻧﮕﻮﺋﯿﺪﮐﻪ ﺳﺴﺘﯽ اﺣﻮال دﯾﮕﺮان راﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد.
۵ـ دﺷﻤﻦ ﻓﻘﺮ و دروﯾﺸﯽ ،ﺷﯿﻄﺎن ﻧﻔﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﻓﺮﯾﺐ ﻣﮑﺮ ﻧﻔﺲ را ﻧﺨﻮرﯾﺪ

ﭼﻮن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻇﺎﻫﺮی ﺧﺪاﭘﺴﻨﺪاﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺨﻮد ﺑﮕﲑد.

۶ـ اﻧﺘﻈﺎر ﻓﻘﺮ و دروﯾﺸﯽ از راه ﯾﺎﻓﺘﮕﺎن ﺧﻮد ،ﺟﺰ اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﮥ اﯾﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﺮ ﭼﺸﻢ ﺗﻮﻗّﻌﯽ در اﯾﻦ راه ازﮐﻮر
دﻟﯿﺴﺖ.

۷ـ ﻧﻌﻤﺖ ﻓﻘﺮ و دروﯾﺸﯽ را ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺧﻮد ﺑﯿﻨﯽ و ﺧﻮدرأﯾﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﭼﻮن اﻧﺪوه اﯾﻦ ﮐﻔﺮان ،دل ﺑﺰرﮔﺎن دﯾﻦ را ﺑﻪ درد

آورد.
۸ـ ﻋﺎﻟﻢ ﻓﻘﺮ و دروﯾﺸﯽ ،ﺧﻠﻮﺗﮕﺎه دل ﺑﻪ ﻣﺤﺒﻮب دادن اﺳﺖ و ﺑﺲ .راﺣﺖ ﻃﻠﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ رﻧﺞ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﯿﮕﺎﻧﻪاﻧﺪ ،ﺑﺎ

اﯾﻦ ﻓﻘﲑ ﻫﻤﺮاه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

۹ـ ﺟﺎم ﻓﻘﺮ و دروﯾﺸﯽ را ﺑﺎ ﺳﻨﮓ آرزو ﻏﻔﻠﺖ ﻧﺸﮑﻨﯿﺪ و ﺳﯿﺎﻫﺪﱃ ﺷﮑﺴﱳ ﭘﯿﻮﻧﺪ را ﺑﺮ ﺧﻮد ﺧﺮﯾﺪار ﻧﺸﻮﯾﺪ.
۱۰ـ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺧﺪﻣﺖ در ﻋﺎﻟﻢ ﻓﻘﺮ و دروﯾﺸﯽ اﺟﺮﯾﺴﺖ ﻣﻌﻨﻮی .ﺗﻮﻗّﻊ ﭘﺎداش ﻏﻔﻠﺘﯿﺴﺖ زﻫﺮآﮔﲔ.
ﮐﻪ دوﺳﺖ ﺧﻮد روش ﺑﻨﺪهﭘﺮوری داﻧﺪ

ﺗﻮ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﭼﻮﮔﺪاﯾﺎن ﺑﻪ ﺷﺮط ﻣﺰد ﻣﮑﻦ

۱۱ـ آزادﮔﯽ ﻓﻘﺮ و دروﯾﺸﯽ را ﺑﺎ ﺣﺮص دﻧﯿﺎ و ﻃﻤﻊ ﻋﻘﺒﲐ ﺑﻪ اﺳﺎرت ﻧﮑﺸﯿﺪ .از دوﺳﺖ ﺟﺰ ﺧﻮدش ﭼﯿﺰی

ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ.

۲۷٥

ﺗﺮ ک دﻧﯿﺎ ،ﺗﺮک ﻋﻘﺒﯽ ،ﺗﺮک ﺗﺮک

در ﻟﺒﺎس ﻓﻘﺮ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺳﻪ ﺗَﺮک

۱۲ـ ﻣﻘﺼﺪ راه ﻓﻘﺮ و دروﯾﺸﯽ ارادهای اﺳﺘﻮار ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ .ﺳﺨﺘﯽ راه را ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺐ ﺷﻮق وﺻﺎل ﺑﺠﺎن ﺑﺨﺮﯾﺪ واﻧﺘﻈﺎر

ﮔﺸﺎﯾﺶ دل ﺑﺎﺷﯿﺪﮐﻪ ﯾﺂس و ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﮐﻔﺮ اﺳﺖ.

از ﻫﻤﮥ ﺑﺮادران و ﺧﻮاﻫﺮان اﯾﻤﺎﻧﯽ ﺗﻮﻗّﻊ دارم ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﮑﺎت ﺗﺄﻣّﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ دﯾﺪهٔ دل در آن ﺑﻨﮕﺮﻧﺪ و ﺗﻮﺷﮥ راه

ﺧﻮﯾﺶ ﺳﺎزﻧﺪ و ﻏﻔﻠﺖ ﻧﻮرزﻧﺪﮐﻪ:

در ﺧﺎﻧﻪ اﮔﺮﮐﺲ اﺳﺖ ﯾﮏ ﺣﺮف ﺑﺲ اﺳﺖ.
واﻟﺴﱠﻼم ﻋَﻠﯿْﮑُﻢ وّ رَﺣْﻤَﺔُ اﻟﻠﱣﻪ و ﺑَﺮَﮐﺎﺗُﻪ

ﻓﻘﲑ ﺣﺎج ﻋﻠﯽ ﺗﺎﺑﻨﺪه ﻣﺤﺒﻮﺑﻌﻠﯿﺸﺎه
ﻞ اﻣﻀﺎء و ﻣﻬﺮ ﻣﺒﺎرک
ﻣﺤ ّ

۲۷٦

ﻫﻮ
ﺑﺮادران ﻣﻦ

۱۲۱

اﯾﻦ ﺳﻮّﻣﲔ ﺗﺬﮐﺎر ﻓﻘﲑ ﺑﻪ رﻫﺮوان ﻓﻘﺮ ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠّﻬﯽ ﺳﻠﻄﺎﻧﻌﻠﯿﺸﺎﻫﯽ اﺳﺖ .ﺗﮑﺮار ﺳﺨﻦ و اﻧﺪرز در ﻋﺎﻟﻢ ﻓﻘﺮ ﻧﺸﺎن

ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮐﻮردﱃ ﯾﺎ ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﺋﯽ ﺑﻪ اﻧﺪرزﮔﻮ؟

۱ـ اداﻣﮥ ﻏﻔﻠﺖ در راه ﻓﻘﺮ ،ﮐﻔﺮان ﻧﻌﻤﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﱪانﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ و ﺗﮑﺮار ﻏﻔﻠﺖ ﻣﺎﻧﻊ رﺣﻤﺖ .ﮐﯿﺴﺖ ﻧﺪاﻧﺪ

آﻧﮑﻪ ﭼﺸﻢ از ﭼﺮاغ ﻗﺎﻓﻠﻪ ﺳﺎﻻر ﻣﯽﺑﻨﺪد ،ﭼﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎﻣﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ؟
۲ـ ﻣﺮﺑّﯿﺎن ﻓﻘﺮ ﭼﻮن ﻫﺮ ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ ﻧﻬﺎل اﯾﻤﺎن ﻣﯽﮐﺎرﻧﺪ و آﻧﺮا ﭘﺮورش ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮔﻞ ﺑﭽﯿﻨﻨﺪ و ﺟﺰ اﯾﻦ ﺑﻪ

ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽاﻧﺪﯾﺸﻨﺪ.

۳ـ ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﺎن آﺑﯿﺎری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﮔﻠﻬﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮان ﺟﺬب رﯾﺸﻪﻫﺎ ﭘﺎﺳﺪار رﻧﺞ ﺑﺎﻏﺒﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ .آﯾﺎ رﻧﺞ ﺑﺎﻏﺒﺎن ﺑﻪ
ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی دﻧﯿﻮی ﻣﺎ ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻧﻤﯽﺷﻮد؟

۴ـﺒﺎﻏﺒﺎن را ﺑﻪ ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ ﻣﺄﻣﻮر ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﺼﲑت و داﻧﺎﺋﯽ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ او دادهاﻧﺪ .روا ﻧﺒﻮد از او ﭼﯿﺰی ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ

ﺑﺮ ﻋﻬﺪهاش ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﻪ ﻧﯿﮑﻮ ﻓﺮﻣﻮد )ص( :ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﻣﻮر دﻧﯿﺎﺗﺎن از ﻣﻦ آﮔﺎهﺗﺮﯾﺪ.
۵ـ ﺗﺨﻢ ﮔﯿﺎه در زﻣﲔ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪه ،ﻫﻤﭽﻨﺎن اﺳﺘﻌﺪادﮐﺸﺖ و ﭘﺮورش دارد و ﻟﯿﮑﻦ ﭼﻮن در زﻣﲔ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪ ،وﱃ
ﭘﺮورش ﻧﯿﺎﻓﺖ ،ﺧﺎک آﻧﺮا ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ و ﺗﺒﺎه ﮔﺮداﻧﺪ.

۶ـ ﮐﯿﺴﺖ ﻧﺪاﻧﺪ ﺗﺨﻤﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪ و درﺧﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺸﮑﯿﺪ ﭼﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ دارد؛ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان آﻧﺮا در زﻣﲔ دﯾﮕﺮی
ﻞ ﻣﻮدت ﻣﻮﻟﲐ ﻧﮕﺮدد.
ﮐﺎﺷﺖ؟ در زﻣﲔ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺗﺨﻢ ﻧﮑﺎرﻧﺪ .ﺗﺎ دل از ﻣﺤﺒﺖ دﻧﯿﺎ ﭘﺎک ﻧﺸﻮد ،ﻣﺤ ّ

۷ـ دﻧﯿﺎ ﻣﺰرﻋﮥ آﺧﺮت اﺳﺖ .ﻋﺠﺐ دارم از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ اﮔﺮ ﺗﺨﻢ اﯾﻤﺎن را ﺑﻪ آب ﻣﺤﺒّﺖ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻋﻤﻞ
ﺻﺎﻟﺢ رﺷﺪ دﻫﻨﺪ ،از ﻧﺸﯿﺐ زﻣﲔ ﺳﺮ ﺑﻪ اوج آﺳﻤﺎن ﺑﺮدارد و ﯾﮏ ﺗﺨﻢ ﺻﺪ ﺗﺎ ﻫﻔﺘﺼﺪ ﺑﺮ دﻫﺪ وﱃ ﺑﺎز ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ
ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎرﻏﻔﻠﺖ ﻣﺎﻧﻊ رﺷﺪش ﺷﻮﻧﺪ.

ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﻣﯿﺪوارم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻮدای ﻣﺎل و ﯾﺎ ﺟﺎه و ﺑﺎ ﺗﻦ آﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺨﻮد آﯾﻨﺪ و ﺑﯿﺶ
از اﯾﻦ ﮐﺎرﻧﺎﻣﮥ ﺧﻮﯾﺶ را ﺳﯿﺎه ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﺑﺪاﻧﻨﺪﮐﻪ رﻧﺞ ﺑﯿﻬﻮده ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و زﺣﻤﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻏﺒﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﮐﺰ دوزﺧﯿﺎﻧﯿﻢ ﻧﻪ از اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺘﯿﻢ

ﭼﻮن روز ﻫﻮﯾﺪاﺳﺖ از اﯾﻦ ﺗﺨﻢ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯿﻢ

ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ ﺳﺎل  ۱۴۱۶ﻗﻤﺮی
ﻓﻘﲑ ﺣﺎج ﻋﻠﯽ ﺗﺎﺑﻨﺪه ﻣﺤﺒﻮﺑﻌﻠﯿﺸﺎه
ﻞ اﻣﻀﺎء و ﻣﻬﺮ ﻣﺒﺎرک
ﻣﺤ ّ

۲۷۷

ﺗﱪﯾﮏ ﺗﺸﺮّف
در ﻧﻬﻢ ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ﺳﺎل  ۱۴۱۶ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی ﻣﻄﺎﺑﻖ دﻫﻢ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل  ۱۳۷۴ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ارﺷﺪ

ﭘﲑ ﺑﺰرﮔﻮار ﺑﻨﺎم آﻗﺎی رﺿﺎ ﺗﺎﺑﻨﺪه ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺣﻖّ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل اﯾﺸﺎن ﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﺸﺮّف ﺑﻪ ﻓﻘﺮ ﺷﺪﻧﺪ.

ﺑﻬﻤﱭ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺼﺮت اﻟﻠّﻪ ارﺑﺎﺑﯽ »ﻣﻮﻓﻖ« دوازده ﺑﯿﺖ ﺳﺮوده و ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪﮐﻪ زﯾﻨﺖ ﺑﺨﺶ
ﺻﻔﺤﺎت اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻫﻮ
ﻓﺮزﻧﺪ رﺷﯿﺪ ﺣﻀﺮت ﻣﺤﺒﻮب

۱۲۱

ﺗﺎﺑﻨﺪه

ﭘﺎﮐﺰاد

رﺿﺎی

ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻢ ز ﺣﻀﺮت ﺳﻠﻄﺎن

ﺳﺮ

ﺳﻠﺴﻠﻪ

ﺑﺮده زﭘﺪر ﻫﻤﻪ ﺻﻔﺎت ﻧﯿﮏ

ﺗﻌﻠﯿﻢ

ادب ﮔﺮﻓﺘﻪ

ﺑﺎ

ﺑﺎ ﻫﯿﺒﺖ ﻧﻮر و ﺣﺸﻤﺖ ﺻﺎﻟﺢ

ﺧﻮی

ﻋﺎرﻓﺎن

رﺿﺎ،

ﺳُﻼﻟﻪ
از

وراد
ﮔﻨﺎﺑﺎد
اوﺗﺎد

اﺳﺘﺎد

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﻮر ﻋﻠﻢ و ﻫﻢ ﻋﺮﻓﺎن

ﻣﲑاث ﺑﺪو رﺳﯿﺪه از اﺟﺪاد

ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮب و ﭘﺎﮐﯽ ﺑﺎﻃﻦ

ﯾﮑﺪاﻧﻪ وﺟﻮد ﺑﻮد ﻣﺎدر زاد

ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺟﻮ روز ﻧﻬﻢ ﺷﺪ

ﻃﻐﯿﺎن ﻃﻠﺐ ﻣﺮادِ او را داد

ﺗﺎ دل ﮐُﻨﺪ از ﻫﻮای ﻧﻔﺲ آزاد

ﺟﻮﯾﺎی ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﺧﺪاﺧﻮاﻫﯽ
ﻣﺤﺒﻮﺑﻌﻠﯽ ﺷﻪ از راه اﺣﺴﺎن

ﺑﻬﺮ

ﻓﻘﺮا

ﻧﻌﻤﺖ

ﺷﻤﺴﯽ ﺳﻨﻪاش ﺑﻪ دﻫﻢ ﺑﻬﻤﻦ

اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﺑﻮد و ﮐﺮد دﻟﻬﺎ ﺷﺎد

ﺗﺎرﯾﺦ

ﮔﻔﺖ

ﭼﺎر اﺳﺖ و ﻫﺰار و ﺳﯿﺼﺪ و ﻫﻔﺘﺎد
»اﯾﻤﺎن رﺿﺎ ﺑﻤﺎ ﻣﺒﺎرک ﺑﺎد«

ﺗﺸﺮّﻓﺶ

ﺑﺰرﮔﱰ

ﻓﺮزﻧﺪ

ﻋﺰﯾﺰ

را

ﻧﻤﻮد

ارﺷﺎد

ﻣﻮﻓﻖ

۱۴۱۶

۲۷۸

در ﺧﺎﺗﻤﮥ اﯾﻦ ﻓﺼﻞ و ﺑﺎ ﻋﺮض ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﺎه ﻣﻮﻻﻧﺎ اﻟﻤﻌﻈّﻢ و ﻣﻬﺮﺑﺎن
ﺟﻨﺎب آﻗﺎی »ﻣﺤﺒﻮﺑﻌﻠﯿﺸﺎه« اﺷﻌﺎر زﯾﺮﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻘﲑﮔﺮاﻧﻤﺎﯾﻪ آﻗﺎی ﮐﯿﻮﻣﺮث ﻏﻔّﺎری »ﻣﺘﺨﻠّﺺ ﺑﻪ ﮐﯿﺎن« ﺳﺮوده
ﺷﺪه زﯾﻨﺖﺑﺨﺶ ﺻﻔﺤﺎت اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﯽﮔﺮدد.

ﻣﮋده ای ﯾﺎران ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﺟﺎن ﺟﺎﻧﺎن آﻣﺪه

ﺟﺎن ﺟﺎﻧﺎن ﺑﻠﮑﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﻠﮏ اﯾﻤﺎن آﻣﺪه

وارث ﻋﻠﻢ ﻟﺪﻧﯽ ﺻﺎﺣﺐ دﺳﺘﻮر ﺣﻖ

آﻣﺪه

ﻗُﺪوه

اﻫﻞ

رﻫﻨﻤﺎی

ﻃﺮﯾﻘﺖ

ﯽ ﺳﺒﺤﺎن آﻣﺪه
ﻣﺨﺰن ﺳﺮّ ﺧﺪای ﺣ ّ

ﺳﺎﻟﮑﺎن

ﺟﺎﻧﺸﲔ

ﺣﻀﺮت ﻣﺤﺒﻮﺑﻌﻠﯿﺸﻪ ﻗﻄﺐ وﻗﺖ ﻋﺎرﻓﺎن

ﺷﺎه

ﻧﻌﻤﺖاﻟﻠّﻪ

ﻣﺎﻫﺎن

ﻣﻨﺒﻊ ﺟﻮد و ﺳﺨﺎ و ﻓﻀﻞ واﺣﺴﺎن آﻣﺪه

ﮔﻮﻫﺮ ﯾﮑﺪاﻧﻪ ﺑﺤﺮ وﻻﯾﺖ ﻗﻄﺐ دﯾﻦ

دﻟﱪ ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ آرام دل و ﺟﺎن آﻣﺪه

ﻖ
ﺣ ّ

ﻧﻮر ﺣﻖ ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺼﻮرت ﻫﻤﭽﻮ اﻧﺴﺎن آﻣﺪه

آوارﮔﺎن

ﺑﯽﭘﻨﺎﻫﺎن

آﻣﺪه

ﭘﺮﯾﺸﺎن

آﻣﺪه

آﻣﺮ
ﭼﺎره

اﻣﺮاﻟٰﻬﯽ

ﻣﺠﺮی

ﺑﯿﭽﺎرﮔﺎن

و

ﻗﺎﻧﻮن
ﺣﺎﻣﯽ

آﻣﺪه ﺗﺎ ﺣﺎﺟﺖ درﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺳﺎزد دوا

ﯾﺎور

ﺑﯽﯾﺎوران

ﺧﺎﻃﺮ

ﻣﺠﻤﻮع

و

ﺑﻬﺮ درد درﻣﻨﺪان اﯾﻨﮏ درﻣﺎن آﻣﺪه

ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻏﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺎ را از ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ ﺣﺎل

دﻟﻬﺎی

دﯾﮕﺮ اﻣﺸﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﺣﺎﺟﺖ ﺑﺮ ﭼﺮاغ ﻧﻮر ﻣﺎه

در دل ﻧﻮر آن ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺗﺎﺑﺎن آﻣﺪه

ای ﮔﺮوه ﻋﺎﺷﻘﺎن ﻫﻨﮕﺎم وﺻﻞ ﯾﺎر ﺷﺪ

ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻣﻌﺸﻮق ﺗﻤﺎم ﻋﺸﻖ ﺑﺎزان آﻣﺪه

ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﮔﻢﮔﺸﺘﮕﺎن ﭼﺎهِ ﻇﻠﻤﺖ ﻣﮋده ﺑﺎد

ﺧﻀﺮ از ﺑﻬﺮ ﻧﺠﺎت ﺟﺎن آﻧﺎن آﻣﺪه

ﺟﺎم ﻣﯽﮔﲑﯾﺪ در ﮐﻒ از ﺷﺮاب ارﻏﻮان

ﻣﯽ ﻓﺮوش از ﺑﻬﺮ ﺟﻤﻊ ﺑﺎده ﺧﻮاران آﻣﺪه

ﮐﺎرزو ﮐﺮدﯾﻢ دوش

در ﺧُﻢ ﭘﲑ ﻣﻐﺎن ﭼﻮن ﻟﻌﻞ رﺧﺸﺎن آﻣﺪه

اﺷﺘﯿﺎق وﺻﻠﺶ از ﻣﺎ ﺑﺮده ﺑﺪ ﺗﺎب و ﻗﺮار
آن ﻣﯽ ﻟﻌﻞ ﻣُﺮﱠوق

۲٤۸

ﺷﮑﺮ ﻟﻠّﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن آﻣﺪه

اﯾﻨﮏ از ﯾﻤﻦ ﻗﺪوم ﺷﻬﺮ ﻏﺰﻟﺨﻮان آﻣﺪه

رﻓﺘﻪ ﺑﻮد از ﻧﻐﻤﻪﺧﻮاﻧﯽ ﺑﻠﺒﻞ ﻃﺒﻊ ﮐﯿﺎن

 -۲٤۸ﺷﺮاب ﺻﺎف ﺷﺪه »ﺑﯽﻏِﺶ و دُرد«

۲۷۹

ﺗﻤﺜﺎل ﻣﺒﺎرک ﻗﻄﺐاﻟﻌﺎرﻓﲔ و ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻤﺆﻣﻨﲔ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ
ﺻﺎﻟﺤﻌﻠﯿﺸﺎه ﻗﺪّس اﻟﻠّﻪ ﺳﺮّه اﻟﻌﺰﯾﺰ
از ﺟﻮد ﻋﻠﯽ ﺑﲔ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺧﺎﺗﻢ دارﯾﻢ

از ﻧﻮر ﻋﻠﯽ ﻓﯿﺾ دﻣﺎدم دارﯾﻢ

اﯾﻦ دم ﮐﻪ ﺑﻤﺎ رﺳﯿﺪه ز آدم دارﯾﻢ

ﻣﺎ ﺻﺎﻟﺢ وﻗﺘﯿﻢ و ﻇﻬﻮر ﺳﻠﻄﺎن

۲۸۰

زﯾﻦ اﻟﻌﺮﻓﺎ و ﻗﺮة ﻋﲔ اﻟﻔﻘﺮا ﻣﻮﻻﻧﺎ اﻟﻤﻌﻈّﻢ اﻟﺤﺎج ﺳﻠﻄﺎﻧﺤﺴﲔ ﺗﺎﺑﻨﺪه رﺿﺎ ﻋﻠﯿﺸﺎه ﻗﺪس ﺳﺮه اﻟﺴﺒﺤﺎﻧﯽ
ﺗﺎﺑﻨﺪه

ﺻﺎﻟﺢ

زﻣﺎن

ﺗﺎﺑﻨﺪه ﭼﻮ ﺧﻮر در آﺳﻤﺎن ﮔﺮدﯾﺪم

ﮔﺮدﯾﺪم

زاﻧﺮو ﺑﻪ »رﺿﺎﻋﻠﯽ« ﻋﯿﺎن ﮔﺮدﯾﺪم

در راه رﺿﺎی دوﺳﺖ ﮔﺸﺘﻢ ﭘﻮﯾﺎن

۲۸۱

ﺗﻤﺜﺎل ﻣﺒﺎرک ﻗﻄﺐ زﻣﺎن و ﻣﺤﺒﻮب دوران ﻗﺪوة اﻟﻌﺎرﻓﲔ و ﻗﺒﻠﺔ اﻟﺴﺎﻟﮑﲔ ﻣﻮﻻﻧﺎ و ﻣﻘﺘﺪاﻧﺎ اﻟﺤﺎج
ﻋﻠﯽ ﺗﺎﺑﻨﺪه »ﻣﺤﺒﻮﺑﻌﻠﯿﺸﺎه« ﻗﺪس ﺳﺮّه اﻟﻌﺰﯾﺰ

ﭘﺮواﻧﻪ ﺻﻔﺖ ﺑﺪاﻣﻨﺶ ﭘﯿﻮﺳﺘﻢ

روزی ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺖ رﺿﺎ ﻋﻠﯿﺸﻪ دﺳﺘﻢ

در ﺧﺪﻣﺖ ﻓﻘﺮ ﺑﻨﺪهام ﺗﺎ ﻫﺴﺘﻢ

ﻣﺤﺒﻮب ﻋﻠﯽ ﺷﺪم ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪا

۲۸۲

ﺗﻤﺜﺎل ﻣﺒﺎرک ﻣﻮﻻﻧﺎ اﻟﻤﻌﻈّﻢ ﺣﻀﺮت اﻟﺤﺎج دﮐﱰ ﻧﻮرﻋﻠﯽ ﺗﺎﺑﻨﺪه »ﻣﺠﺬوﺑﻌﻠﯿﺸﺎه«
ادام اﻟﻠﱣﻪ ﻇﻠّﻪ اﻟﻌﺎﱃ

۲۸۳

ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻋﺰﯾﺰاﻟﻠّﻪ ﻣﺤﻘّﻖ

ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺣﺎج ﺳﯿّﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮﯾﻌﺖ

ﻣﺪرس ﻧﺠﻔﯽ »ﻣﻈﻔﺮﻋﻠﯽ«

»دروﯾﺶ ﻫﻤﺘﻌﻠﯽ«

ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺣﺎج اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﮐﯿﻤﻨﺪ

ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ ﺣﺎﯾﺮی ﺟُﻌَﺒﯽ

»ﻣﻌﺼﻮم ﻋﻠﯽ«

»ارﺷﺎدﻋﻠﯽ«

۲۸٤

ﺣﻀﺮت آﻗﺎ در ﮐﻨﺎر ﺧﺎر ﻣﻐﯿﻼن

ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺑﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﺘﺎب ﻣﺸﻐﻮل ﻣﺬاﮐﺮه ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ
»ﻋﮑﺲ از آﻟﺒﻮم ﻓﻘﲑ ارﺟﻤﻨﺪ آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﺎﻣﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ«

۲۸٥

»زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮ دﻧﯿﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﺒﺎرک ﺣﻀﺮت آﻗﺎ«
در ﮐﻨﺎر ﺑﺮج اروﻣﺴﺖ ﺷﻬﺮ روﺗﺮدام

۲۸٦

ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ اراﺑﻪﻫﺎی ﺣﺎوی ﮔﻞ در ﯾﮑﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻫﻠﻨﺪ

۲۸۷

در ﮔﺬﺷﺖ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ و اﺳﻒﺑﺎر ﻗﻄﺐ زﻣﺎن و ﻣﺤﺒﻮب دوران
ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺣﻀﺮت آﻗﺎی ﺣﺎج ﻋﻠﯽ ﺗﺎﺑﻨﺪه
»ﻣﺤﺒﻮﺑﻌﻠﯿﺸﺎه«
ﻗﺪّس اﻟﻠﱣﻪ ﺳﺮّه اﻟﻌﺰﯾﺰ

۲۸۸

ﻫﻮ
۱۲۱

ﺑِﺴْﻢِ اﻟﻠﱠﻪِ اﻟﺮﱠﺣْﻤَﻦِ اﻟﺮﱠﺣِﻴﻢِ

و ﺻﻠّﯽ ﻋﻠﲐ ﺳﯿّﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤّﺪ و آﻟﻪ اﻟﻄﯿّﺒﲔ اﻟﻄّﺎﻫﺮﯾﻦ.
ﺑﺎ ﮐﺴﺐ اﺟﺎزه از ﭘﯿﺸﮕﺎه ﻣﺒﺎرک ﻣﻮﻻﻧﺎ اﻟﻤﻌﻈّﻢ ﺣﻀﺮت اﻟﺤﺎج دﮐﱰ ﻧﻮر ﻋﻠﯽ ﺗﺎﺑﻨﺪه ﻣﺠﺬوﺑﻌﻠﯿﺸﺎه ارواﺣﻨﺎ ﻓﺪاه:
ﺷﺮح ﺣﺎل راﻫﻨﻤﺎی دروﯾﺸﺎن آن ﻋﺎﺷﻖ ﺳﺮﻣﺴﺖ آﮔﺎه دل ﮐﻪ در راه واﺻﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﻌﺸﻮق ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺳﺮ از ﭘﺎ

ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻀﺮت آﻗﺎی ﺣﺎج ﻋﻠﯽ ﺗﺎﺑﻨﺪه ﻣﺤﺒﻮﺑﻌﻠﯿﺸﺎه ﻗﺪس اﻟﻠّﻪ ﺳﺮّه اﻟﻌﺰﯾﺰ از زﻣﺎن رﺣﻠﺖ ﭘﺪر روﺣﺎﻧﯽ

و ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ آن ﺑﺰرﮔﻮار ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺣﺎج ﺳﻠﻄﺎﻧﺤﺴﲔ ﺗﺎﺑﻨﺪه رﺿﺎﻋﻠﯿﺸﺎه ﺗﺎب ﺛﺮاه ،ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺴﻤﺘﯽ از وﺻﯿﺖﻧﺎﻣﻪ
ﺻﻮری و ﺗﻌﯿﲔ ﺟﺎﻧﺸﲔ ﻓﻘﺮی ﻣﻌﻈّﻢﻟﻪ و ﺷﺮح ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﻬﺎ و اﯾﻨﮑﻪ در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ آرزوی ﭘﺮواز ﺑﻪ ﻣﻠﮑﻮت

اﻋﻠﯽ را داﺷﺘﻪ و رﺣﻠﺖ ﺟﺎنﮔﺪاز ﺧﻮد را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ و ﺻﺪور ﺗﻠﮕﺮاﻓﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺧﻮد و ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺸﯿﻊ

ﺟﻨﺎزه ﭘﯿﮑﺮ ﭘﺎﮐﺸﺎن و دﻓﻦ در ﺟﻮار ﻋﺎﺷﻘﺎن ﭘﺎکﺑﺎﺧﺘﻪ و ﻏﻮاﺻّﺎن درﯾﺎی ﻣﻌﺸﻮق ازﱃ در ﻣﺰار ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﺑﯿﺪﺧﺖ
و ﻣﺮاﺳﻢ ﯾﺎدﺑﻮدﻫﺎ در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮاﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪه و از ﻣﻌﺸﻮق ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﻓﯿﺾ
اﻟﻬﯽ داﺋﻤﺎً ﻣﺪدﮐﺎر آﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺧﺎﻧﯽ

۲۸۹

ﺑﻨﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﺸﻨﺪه ﻣﻬﺮﺑﺎن
ﺳﭙﺎس ﯾﮑﺘﺎ ﺧﺪاﺋﯽ را ﮐﻪ آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه ﺟﻬﺎن و ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن اﺳﺖ و ﻧﯿﺎﯾﺶ ﭘﺎک ﯾﺰداﻧﯽ را ﮐﻪ ﮔﺮداﻧﻨﺪه زﻣﲔ و زﻣﺎن اﺳﺖ،

دﻫﻨﺪه ﻧﻌﻤﺘﻬﺎ اوﺳﺖ ﺑﻮﯾﮋه ﻧﻌﻤﺖ اﯾﻤﺎن ﮐﻪ ﺧﺪا را ﻣﻨّﺖ اﺳﺖ از آن ﺑﺮ ﻣﺆﻣﻨﺎن.

ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داﻧﺶ و آﮔﺎﻫﯿﻢ ﮐﻢ ﺑﻮد ﺑﺎ ﻋﺮض ﭘﻮزش از ﺳﺮوران و ﺑﺮادران اﯾﻤﺎﻧﯽ و ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺪﯾﻦ
وﺳﯿﻠﻪ ﮔﺰارش ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ از ﭘﯿﺶآﻣﺪ درﮔﺬﺷﺖ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ و اﺳﻒﺑﺎر ﻗﻄﺐ زﻣﺎن و ﻣﺤﺒﻮب دوران ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺣﻀﺮت

آﻗﺎی ﺣﺎج ﻋﻠﯽ ﺗﺎﺑﻨﺪه ﻣﺤﺒﻮﺑﻌﻠﯿﺸﺎه را ﺑﻪ رﺷﺘﮥ ﺗﺤﺮﯾﺮ درآوردم.

۲٤۹

ﺧﱪ رﺣﻠﺖ :ﺳﺎﻋﺖ ﺳﻪ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ روز ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﺷﺸﻢ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن  ۱۴۱۷ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺘﻢ دیﻣﺎه  ۱۳۷۵و
ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ژاﻧﻮﯾﻪ  ۱۹۹۷ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ و ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺣﺴﯿﻨﯿّﻪ اﻣﲑ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ رﻓﺘﻢ ﻧﻤﺎز

ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎزی آﻗﺎی ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺷﺮوع و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ ﭼﻮن آﻗﺎی ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ

را ﺑﻪ دوﻟﺘﺴﺮای ﺣﻀﺮت آﻗﺎی ﻣﺤﺒﻮﺑﻌﻠﯿﺸﺎه اﺣﻀﺎرﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ دﺳﺘﻮر داده ﺷﺪ ﻓﻘﺮا ﻧﻤﺎز ﻋﺼﺮ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﺮادا

ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ از ﺻﻮرت اﺷﮑﺒﺎر ﺑﺮادر اﯾﻤﺎﻧﯽ آﻗﺎی ﻋﺒﺎس ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠّﻬﯽ »ﭘﺮوﯾﻦ« ﻣﺘﻮّﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ

ﭘﯿﺶآﻣﺪ ﻧﺎﮔﻮاری رخ داده ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻟﺬا ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ دوﻟﺘﺴﺮای آن ﻋﺎﺷﻘﺎن ﭘﺎک ﺑﺎﺧﺘﻪ رﺳﺎﻧﯿﺪم .ﺑﻪ ﻣﺤﺾ

ورود ﺑﺎﺧﱪ ﺗﺄﺳّﻒﺑﺎر رﺣﻠﺖ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ آن ﺣﻀﺮت دﻧﯿﺎ در ﻧﻈﺮم ﺗﲑه و ﺗﺎر ﺷﺪ؛ ﻋﺪّهای ﮐﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ و

زاری ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺎ ﮔﺮﯾﻪ و آه و ﻧﺎﻟﻪ و ﺑﺎ ﺣﺎل ﺗﻀﺮّع ﭘﺮﺳﯿﺪم ﭼﻪ ﺧﱪ ﺷﺪه! ﺟﺮﯾﺎن ﭼﻪ ﺑﻮده؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ آن ﺟﻨﺎب
از ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز ﺣﺎﻟﺸﺎن ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻧﺒﻮده و دﮐﱰ ﻣﻌﺎﻟﺞ ﭘﺲ از ﻋﯿﺎدت دﺳﺘﻮر ﺣﺮﮐﺖ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ
وﱃ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺟﻬﺎن ﻓﺎﻧﯽ را وداع ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.

در ﮔﻮﺷﻪای در ﺳﺎﻟﻦ دوﻟﺘﺴﺮا ﺣﻀﺮت آﻗﺎی دﮐﱰ ﻧﻮرﻋﻠﯽ ﺗﺎﺑﻨﺪه ﺳﻮﻣﲔ ﻓﺮزﻧﺪ ﻗﻄﺐ زﻣﺎن ﺻﺎﻟﺢ دوران اﻋﻨﯽ
ﺣﻀﺮت آﻗﺎی ﺣﺎج ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﺻﺎﻟﺤﻌﻠﯿﺸﺎه ﻃﺎبﺛﺮاه ،و در اﻃﺮاف اﯾﺸﺎن ﻣﺸﺎﯾﺦ ﻋﻈﺎم ﺟﻨﺎﺑﺎن آﻗﺎﯾﺎن ﺣﺎج
ﯾﻮﺳﻒ ﻣﺮداﻧﯽ »دروﯾﺶ ﺻﺪﻗﻌﻠﯽ« و آﻗﺎﯾﺎن ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ ﺣﺎﺋﺮی »ارﺷﺎدﻋﻠﯽ« و ﻣﺄذون ﻣﺤﱰم آﻗﺎی ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ
ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ و ﻋﺪّهای از ﺑﺴﺘﮕﺎن ﻧﺰدﯾﮏ و ﻓﻘﺮا ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻃﺒﻖ وﺻﯿﺖ ﻣﻌﻈﻢّﻟﻪ از داﺧﻞ ﭘﺎﮐﺘﯽ ﺳﺮﺑﺴﺘﻪ ﺳﻪ ﻓﺮﻣﺎن

ﺧﺎرج و اﻋﻼم ﺷﺪﮐﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﺴﻨﺪ ﻓﻘﺮ را ﺑﻪ ﻋﻤﻮی ﺑﺰرﮔﻮارﺷﺎن واﮔﺬارﮐﺮدﻧﺪ.
ﺿﻤﻦ ﺗﺴﻠﯿﺖ و دﺳﺖﺑﻮﺳﯽ اﯾﺸﺎن ﻣﻘﺮّرﮔﺮدﯾﺪ اﻋﻼم اﯾﻦ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺷﺐ ﺟﻤﻌﻪ ﮐﻪ ﻓﻘﺮا در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ در ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ

اﻣﲑ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ﺣﻀﻮر ﺑﻬﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪهاﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد .ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء ﻫﻤﺎن روزﮐﻪ ﺗﻮأم ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎن اﺷﮑﺒﺎر

و آه و اﺳﻒ ﺟﺎﻧﮑﺎه ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد؛ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ارﺷﺎدﻋﻠﯽ ﻓﺮﻣﺎن ﻗﻄﺒﯿّﺖ ﺣﻀﺮت آﻗﺎی ﺣﺎج دﮐﱰ ﻧﻮرﻋﻠﯽ ﺗﺎﺑﻨﺪه

ﻣﺠﺬوب ﻋﻠﯿﺸﺎه روﺣﯽ ﻓﺪاه را ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و اﻋﻼم ﺷﺪ ﻓﻘﺮا ﺳﺎﻋﺖ  ۱۱ﺻﺒﺢ ﻓﺮدا ﺑﺮای ﻣﺸﺎﯾﻌﺖ از ﭘﯿﮑﺮ ﭘﺎک

ﺣﻀﺮت آﻗﺎی ﻣﺤﺒﻮب ﻋﻠﯿﺸﺎه ﻃﺎبﺛﺮاه در ﻣﺤﻮّﻃﻪ ﻏﺴّﺎﻟﺨﺎﻧﻪ ﺑﻬﺸﺖ زﻫﺮا ﺣﻀﻮر ﺑﻬﻢ رﺳﺎﻧﻨﺪ.

در ﻫﻤﺎن روز دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻓﻘﺮا از ﻃﺮف ﺣﻀﺮت آﻗﺎی ﻣﺠﺬوﺑﻌﻠﯿﺸﺎه روﺣﯽ ﻓﺪاه ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ
ﺻﺎدر ﺷﺪ:

 -۲٤۹در اﯾﻨﺠﺎ از ﺑﺮادر اﯾﻤﺎﻧﯽ آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺼﺮت اﻟﻠّﻪ ارﺑﺎﺑﯽ »ﻣﻮﻓﻖ« ﮐﻪ وﯾﺮاﺳﺘﺎری ﺗﻤﺎم ﮐﺘﺎب ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺸﺎن ﻣﻌﻤﻮل ﮔﺮدﯾﺪه
درﺧﻮاﺳﺖ ﮔﺮدﯾﺪﮐﻪ ﺷﺮح اﯾﻦ ﭘﯿﺶآﻣﺪ اﺳﻒاﻧﮕﯿﺰ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﲑد.

۲۹۰

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺻﺎدره از ﻃﺮف ﺣﻀﺮت ﺣﺎج دﮐﱰ ﻧﻮرﻋﻠﯽ ﺗﺎﺑﻨﺪه
»ﻣﺠﺬوﺑﻌﻠﯿﺸﺎه« ادام اﻟﻠّﻪ ﻇﻞّ اﻟﻌﺎﱃ
ﻫﻮ
ﺑﻪ

ﻧﺎم

ﺧﺪاوﻧﺪ

ﺟﺎن

آﻓﺮﯾﻦ

۱۲۱

ﺣﮑﯿﻢ ﺳﺨﻦ در زﺑﺎن آﻓﺮﯾﻦ

ﺑﺮادران ﻋﺰﯾﺰ در رﺣﻠﺖ ﻣﻮﻻی ﺑﺰرﮔﻮار ﺣﻀﺮت ﻣﺤﺒﻮﺑﻌﻠﯿﺸﺎه ﻫﻤﻪ ﺳﻮﮔﻮارﯾﻢ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺻﱪ و ﺗﺤّﻤﻞ درد
ﻓﺮاق را ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ،از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﺴﺌﻠﺖ دارم ﮐﻪ اﯾﻦ ذرّه ﻧﺎﭼﯿﺰ را در اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪای ﮐﻪ از ﻃﺮف ﻣﻮﻻی
ﻣﻌﻈّﻢ ﺑﻪ ﺣﻘﲑ ارﺟﺎع ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻮﻓّﻖ ﺑﺪارد ،ﺑﺮای اﺳﺘﺠﺎﺑﺖ اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ دﻋﺎی ﻫﻤﮥ ﺷﻤﺎ ﺑﺮادران را ﺑﻪ

ﮐﻤﮏ و ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﯽﻃﻠﺒﻢ .دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در رﺳﺎﻟﮥ ﭘﻨﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺮﻗﻮم ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻟﻮاﯾﺤﯽ ﮐﻪ از

ﻃﺮف ﺑﺰرﮔﻮاران ﺳﻠﻒ ﺣﻘﲑ ﺗﻬﯿّﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺮﺗ ّﺒﺎً ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ،آوﯾﺰهٔ ﮔﻮش ﮐﺮده و ﺑﺪان ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ ،اﯾﻦ روش ﺷﻤﺎ

ﺧﺸﻨﻮدی ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه و ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺣﻘﲑ را ﺗﻀﻤﲔ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻗﺒﻼً ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ را ﺗﺬﮐّﺮ داده ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﻢ:

۱ـ در ﻣﻮرد رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺠﺎب اﺳﻼﻣﯽ زﻧﺎن ﮐﻪ ﺷﺮط ﻻزم ﻋﻔّﺖ ﻓﺮدی واﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﲔ رﻋﺎﯾﺖ ﺗﻘﻮی در
ﻣﺮدان دﻗّﺖ ﻓﺮاوان ﺑﻨﻤﺎﺋﯿﺪ.

۲ـ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﻣﺘﺠﺎوز از ﺻﺪ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اوّل ﺑﺎر ﺣﻀﺮت ﺳﻠﻄﺎﻧﻌﻠﯿﺸﺎه ﺷﻬﯿﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻮاد
ﻣﺨﺪّر را ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻓﺮﻣﻮده و ﺣﺘّﯽ ﻣﻌﺘﺎدﯾﻦ را دﺳﺘﮕﲑی ﻧﻤﯽﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺎن اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﺠﺪّد و ﻣﮑﺮّر ﺑﺮ
اﯾﻦ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﻤﲔ روش را داﺷﺘﻨﺪ .ﺧﺪا ﻧﮑﺮده اﮔﺮ ﺑﺮادر ﯾﺎ ﺧﻮاﻫﺮی ،وﻟﻮ اﻧﺪک اﻋﺘﯿﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪرﮔﺎه ﺧﺪا

ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﺪ و ﻣﺴﺌﻠﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺖ و اراده ﺗﺮک ﻋﺎدت را ﻣﺮﺣﻤﺖ ﮐﻨﺪ .و ﭼﻮن اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﻋﺘﯿﺎدات ،ﻋﻘﻞ را
ﻣﺨﺪوش و اﺣﯿﺎﻧﺎً زاﯾﻞ ﻣﯽﺳﺎزد ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﻗﺒﻮل ﺗﻮﺑﻪ و ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد در ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻓﻘﺮی ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﻮد و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﺮﯾﻨﻪ

ﮐﺮﯾﻤﮥ »ﻻ ﺗﻘﺮﺑﻮا اﻟﺼﻠﻮة و اﻧﺘﻢ ﺳﮑﺎرﱝ« ﺑﻪ ﻧﺪرت و در ﻣﻮﻗﻊ ﻫﻮﺷﯿﺎری ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮد.

۳ـ وﻇﺎﯾﻒ ﻣﻘﺮرّه در ﺷﺮع ﻣﻘﺪس از ﻃﺮف ﻋﺮﻓﺎی واﻻﻣﻘﺎم ﺑﻄﻮر ﺿﻤﻨﯽ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻗﺴﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ:

اﺣﮑﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺠﺘﻬﺪ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺸّﺮاﯾﻂ ﺗﻘﻠﯿﺪﮔﺮدد و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﻨﲔ ﻣﺮﺟﻌﯽ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺧﻮد ﻣﮑﻠّﻒ اﺳﺖ.
اﺣﮑﺎم ﻃﺮﯾﻘﺖ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﻫﻢ در ﮐﺘﺐ ﻋﺮﻓﺎی ﻋﻈﺎم آﻣﺪه اﺳﺖ .اﺣﮑﺎم ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺧﻮد

ﺷﺨﺺ اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﻗﻮای ﻣﻌﻨﻮی ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ را ﺑﻪ ﮐﺎر واداﺷﺘﻪ و ﺗﻌﺎﱃ دﻫﺪ.

ﻟﺬا آﻧﺎن را ﻣﻮﻇﻒ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﺎرج از دو ﻗﻠﻤﺮو ﺳﺎﺑﻖ اﻟﺬّﮐﺮ ﺷﺨﺼﺎً ﺑﺎ ﻓﮑﺮ و ﻣﻨﻄﻖ ﺷﺮﻋﯽ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺧﻮد

را ﺑﯿﺎﺑﺪ.

۴ـ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دﺧﺎﻟﺖ و اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ در ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻗﻠﻤﺮو ﻃﺮﯾﻘﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﻓﻘﺮا ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺘﻮﻗّﻊ ﺑﺎﺷﻨﺪﮐﻪ از اﯾﻦ

ﺣﯿﺚ از ﻃﺮف ﺑﺰرﮔﺎن دﺳﺘﻮری ﺑﻪ آﻧﻬﺎ داده ﺷﻮد .ﻋﻤﻞ و ﻧﯿّﺖ ﺧﻮد را ﺧﺎﻟﺼﺎً ﻟﻮﺟﻪاﻟﻠّﻪ ﮐﺮده ،ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺧﻮﯾﺶ را
ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ و ﺑﺰرﮔﺎن ﻃﺮﯾﻘﺘﯽ اﺳﺖ و ﻫﻤﲔ روش و ﻋﺪم دﺧﺎﻟﺖ در ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﺮﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

۲٥۰

۵ـ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻈﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺣﱰام و اﻃﺎﻋﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن را در ﺗﺎرﯾﺦ از ﺳﻘﺮاط ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ :رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن اﺣﱰام

ﺑﻪ ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

ﻣﺤﻞ اﻣﻀﺎی ﻣﺒﺎرک

ﻣﻠﺘﻤﺲ دﻋﺎ ﻧﻮرﻋﻠﯽ ﺗﺎﺑﻨﺪه ﻣﺠﺬوﺑﻌﻠﯿﺸﺎه

 -۲٥۰در اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻃﺮﯾﻘﺖ ﻋﻤﻼً ﺟﺪا از ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻧﯿﺴﺖ وﱃ از ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺮی ﺣﻮزه اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ و ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺟﺪا از ﻃﺮﯾﻘﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻮزهٔ اوﱃ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ دﯾﻦ و ﺣﻮزهٔ دوم در ﺣﻮزهٔ ﻋﻤﻞ ﻋﺮﻓﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﲑد.

۲۹۱

در ﺟﻠﻮ ﻏﺴّﺎﻟﺨﺎﻧﻪ ﺑﻬﺸﺖ زﻫﺮا

ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر اﻋﻼم ﺷﺪه روز دﯾﮕﺮﮐﻪ ﺻﺒﺢ ﺟﻤﻌﻪ  ۲۸دﯾﻤﺎه  ۱۳۷۵ﺑﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻋﺪّهای از ﺑﺴﺘﮕﺎن ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ زﻫﺮا
رﻓﺘﻢ ،ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻔﺎرش ﺷﺪه ﺑﻮد در ﺟﻠﻮ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن دی »ﮐﻪ ﻣﺒﺪأ ﺗﺸﯿﯿﻊ ﺟﻨﺎزه ﺑﻮد« ﺟﻤﻊ ﻧﺸﻮﻧﺪﮔﻮﯾﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ

ﺑﺴﺘﮕﺎن ﻧﺰدﯾﮏ و دور آن ﺟﻨﺎب ﻋﺪّه زﯾﺎدی از ﻓﻘﺮا از زن و ﻣﺮد در آﻧﺠﺎ ﺟﻤﻊ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﭘﯿﮑﺮ ﻣﺒﺎرک ﺑﺎ

ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺗﺄﺧﲑ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ زﻫﺮا رﺳﯿﺪ .ﺟﻤﻌﯿّﺖ ﺣﺎﺿﺮ در ﺟﻠﻮ ﻏﺴّﺎﻟﺨﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻏﻤﻨﺎک ﺑﻮد ،ﺑﯿﺶ از ﺣ ّﺪ ﺗﺼﻮر

ﺷﺪه و اﺿﻄﺮاب و ﻧﺎﻟﻪ و زاری ﺑﺴﺘﮕﺎن و ﻓﻘﺮا ﻓﻀﺎ را ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻏﻢآﻟﻮد ﻣﺒﺪّل ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﺣﻀﺮت آﻗﺎی ﻣﺠﺬوﺑﻌﻠﯿﺸﺎه روﺣﯽ ﻓﺪاه و ﻣﺸﺎﯾﺦ ﻋﻈﺎم از ﺗﻬﺮان وﮐﺮج و ﻗﻢ وﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و اﺻﻔﻬﺎن و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎی

دﯾﮕﺮ و ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻣﺎذوﻧﲔ و ﺑﺴﺘﮕﺎن ﻧﺰدﯾﮏ و دور آن ﺟﻨﺎب و ﻓﻘﺮا زن و ﻣﺮد ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎن اﺷﮑﺒﺎر و ﺣﺎﻟﺘﯽ زار و
ﻧﺰار ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ،ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻐﺴﯿﻞ ﻧﻤﺎز ﺑﺮ ﭘﯿﮑﺮ ﭘﺎﮐﺸﺎن ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ آﻗﺎی ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ و ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ

ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ و ﻣﻘﺪﻣّﺎت ﺣﺮﮐﺖ ﺗﺎﺑﻮت ﺟﻨﺎزه ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﯿﺪﺧﺖ ﮔﻨﺎﺑﺎد ﻣﻘﱪه ﭘﺪر و اﺟﺪاد ﺑﺰرﮔﻮار اﯾﺸﺎن
ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدﯾﺪ.

در ﻣﺪّت ﯾﮑﯽ دو ﺳﺎﻋﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯿّﺖ ﻓﻘﺮا در ﺑﻬﺸﺖ زﻫﺮا ﺑﻪ ﻋﺰاداری ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ ﻋﺪّه زﯾﺎدی از ﺑﯽﺗﺎﺑﯽ وﮔﺮﯾﻪ
و زاری ﺑﺤﺎل ﻏﺶ اﻓﺘﺎده و ﺑﯽاﺧﺘﯿﺎر ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪ وﮐﻨﺎرﮐﺸﺎﻧﺪه ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﺧﺪا ﻣﯽداﻧﺪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﺮاد و ﭘﲑ ﺧﻮد را
ﻧﺎﮔﻬﺎن ،در ﻋﻨﻔﻮان ﺟﻮاﻧﯽ از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ ﭼﻪ ﺣﺎﱃ دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﺮ اﺷﺎره ﺧﻮد ﭼﻪ آﺷﻮﺑﯽ ﺑﭙﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﭼﻪ
ﻣﺤﯿﻂ ﻏﻢ اﻧﮕﯿﺰی را ﻋﯿﺎن ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ.
ﺑﺎﻻﺧﺮه ﭘﯿﮑﺮ ﭘﺎک آن رادﻣﺮد ﻗﻬﺮاﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﺎﯾﻌﺖ ﺣﻀﺮت آﻗﺎی ﻣﺠﺬوﺑﻌﻠﯿﺸﺎه و ﻋﺪهای از ﻣﺸﺎﯾﺦ و ﺑﺴﺘﮕﺎن

ﻧﺰدﯾﮏ و دور و ﻋﺪهای از ﻓﻘﺮا ﺑﻪ ﺑﯿﺪﺧﺖ ﮔﻨﺎﺑﺎد ﺣﻤﻞ و ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺧﺎکﺳﭙﺎری ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدﯾﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮادر

اﯾﻤﺎﻧﯽ آﻗﺎی ذوﺷﺮاﻓﺘﲔ وﺻّﯽ ﺷﻮری آن ﺟﻨﺎب وﺻﯿّﺘﻨﺎﻣﻪ ﺧﻄﯽ ﺣﻀﺮت آﻗﺎی ﻣﺤﺒﻮﺑﻌﻠﯿﺸﺎه ﻃﺎبﺛﺮاه را ﻧﺸﺎن
دادﻧﺪﮐﻪ ﺟﺎی ﻗﱪ ﺧﻮد را در ﭘﺸﺖ ﻗﱪ ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﻮارﺷﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﺎن روش ﻗﺒﻠﯽ ﺗﻌﯿﲔ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻟﺬا ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر

ﻋﻤﻞ ﮔﺮدﯾﺪ و ﭘﯿﮑﺮ ﭘﺎﮐﺸﺎن ﭘﺲ از ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ آﻗﺎی ﻣﺠﺬوﺑﻌﻠﯿﺸﺎه ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﺮﭙده ﺷﺪ.

وﺻّﯿﺖ ﻧﺎﻣﮥ ﺻﻮری ﺣﻀﺮت ﻣﺤﺒﻮﺑﻌﻠﯿﺸﺎه ﻃﺎبﺛﺮاه
اﻓﺘﺨﺎراً ﺑﺮای ﺗﯿﻤّﻦ و ﺗﱪّک ﻗﺴﻤﺘﯽ از وﺻﯿّﺘﻨﺎﻣﻪ ﭘﲑ ﺑﺰرﮔﻮار ﺣﻀﺮت ﻣﺤﺒﻮﺑﻌﻠﯿﺸﺎه ﻃﺎب ﺛﺮاه را درج ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻫﻮ
۱۲۱

ﺑﺴﻢاﻟﻠّﻪ اﻟﺒﺎﻗﯽ ﺑﻌﺪ ﻓﻨﺎ ﮐﻞّ ﺷﯽء

اﻟﺤﻤﺪﻟﻠّﻪِ اﻟّﺬی ﮐﺸﻒ ﻻوﻟﯿﺎﺋﻪ ﺑﻮاﻃﻦ ﻣﻠﮑﻮﺗﻪ و اذاق ﺳﺮّ اﻟﻤﺸﺘﺎﻗﲔ روح وﺻﺎﻟﻪ و ﻫﻮ اﻟﻤﺤﯿﯽ ﻟﻤﻮات اﻟﻘﻠﻮب
ﺑﺎﻧﻮار ادراﮐﻪ و ﺻﻠّﯽ اﻟﻠّﻪ ﻋﻠﯽ ﺣﺠّﺘﻪ ﻣﻦ ﺑﺮﯾّﻪ ﻣﺤﻤّﺪ ﺳﯿّﺪ اﻧﺒﯿﺎﺋﻪ و ﺻﻔﻮﺗﻪ و ﻋﻠﯽ اﻻﺋﻤﻪ اﻟﺮّاﺷﺪﯾﻦ ﻣﻦ ﻋﱰﺗﻪ ﺳﻠّﻢ
ﮐﺜﲑاً .و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﻀﻤﻮن ﺷﺮﯾﻔﮥ اﻧّﺎﻟﻠّﻪ و اِﻧّﺎاﻟﯿﻪ راﺟﻌﻮن ،ﻫﻤﻪ ﻣﺎ از او ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ او ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد و ﻫﺮﮐﺴﯽ

از اﺻﻞ ﺧﻮﯾﺶ دور ﻣﺎﻧﺪ ،روزﮔﺎر وﺻﻞ را ﻣﯽﺟﻮﯾﺪ و وﺻﺎل ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺪون ﺧﻠﻊ ﻟﺒﺎس ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻣﯿﺴّﺮ ﻧﻤﯽﮔﺮدد ،اﯾﻦ
ﻓﻘﲑ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ رﺣﻤﺖ ﻗﺎﺿﯽاﻟﺤﺎﺟﺎت ﻋﻠﯽ ﺗﺎﺑﻨﺪه ﻣﻠّﻘﺐ ﺑﻪ ﻣﺤﺒﻮﺑﻌﻠﯿﺸﺎه ﻏﻔﺮاﻟﻠّﻪ ذﻧﻮﺑﻪ و ﺳﱰ ﻋﯿﻮﺑﻪ در ﺻﺪد
ﺗﺤﺮﯾﺮ وﺻﯿّﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮآﻣﺪه ﺗﺎ ﻫﻢ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺴﺘﺤﺐ ﮐﻨﺪ و ﻫﻢ ﺗﮑﻠﯿﻒ ورﺛﻪ ﺑﻌﺪ از ﺧﻮد ﻣﻌﻠﻮم

ﮔﺮدد.

۲۹۲

اوّﻻً ﺷﻬﺎدت ﻣﯽدﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪاﺋﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ او ﺧﺪاﺋﯽ ﮐﻪ اﻧﺒﯿﺎء را ﺑﺮای ﻫﺪاﯾﺖ ﺑﺸﺮ ﻣﺒﻌﺚ ﮔﺮداﻧﯿﺪ و ﺧﺎﺗﻢ
اﯾﺸﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ )ص( اﺳﺖ اﺷﺮف ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت اﺳﺖ ﺧﻠﯿﻔﮥ ﺑﻼﻓﺼﻞ او ﺳﺮور ﻋﻠﯽ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﷷ اﺳﺖ و

ﯽ ﺻﺎﺣﺐاﻻﻣﺮ و اﻟﺰﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ وﻗﺖ ﻣﺸﯿّﺖ اﻟﻬﯽ
ﺳﭙﺲ ﯾﺎزده ﺗﻦ ﻓﺮزﻧﺪان آن ﺑﺰﮔﻮارﮐﻪ آﺧﺮﯾﻨﺸﺎن ﻏﺎﺋﺐ ﺣ ّ

ﺗﻌﻠﻖ ﮔﲑد ﻇﻬﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮﻣﻮد .اﯾﻦ ﺑﺰﮔﻮاران ﻫﻤﮕﯽ ﻣﻌﺼﻮم و ﺷﻔﻌﺎء ﻣﻦ در روز ﻓﻘﺮ و ﻓﺎﻗﻪام ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و
ﺷﻬﺎدت ﻣﯽدﻫﻢ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻮت و ﻣﻌﺎد و ﺣﺸﺮ و ﻧﺸﺮ و ﺣﺴﺎب و ﺟﻨّﺖ و ﻧﺎر و ﺧﻼﺻﻪ آﻧﭽﻪ ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ و
اﺣﺎدﯾﺚ اﺋﻤﻪ اﻃﻬﺎر ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم ﺑﻪ آن ﻧﺎﻃﻖ اﺳﺖ و در ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻘﺪﺳﻪ اﺳﻼم و ﻣﺬﻫﺐ ﺣﻖ ﺷﯿﻌﻪ اﺛﻨﯽ ﻋﺸﺮی

رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺧﻼف اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎدات و اﻋﱰاﻓﺎت را درﺑﺎرهام ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﺬب ﻣﺤﺾ اﺳﺖ و ﺗﻬﻤﺖ و
اﻓﱰا .و ﺷﻬﺎدت ﻣﯽدﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدهام در اﻧﺠﺎم اﻣﺮی ﮐﻪ در ﻃﺮﯾﻘﺖ از ﺟﺎﻧﺐ ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﻮارم و اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ

از اﻗﻄﺎب ﺳﻠﻒ ﺳﻠﺴﻠﻪ و ﺑﺰرﮔﺎن دﯾﻦ اﻋﻠﯽ اﻟﻠّﻪ ﻣﻘﺎﻣﻬﻢ اﻟﺸﺮﯾﻒ ﻣﮑﻠّﻒ و ﻣﻔﺘﺨﺮ ﺑﻪ اﻧﺠﺎﻣﺶ ﺷﺪم
ﺣﺘﯽاﻟﻤﻘﺪور ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﻢ ﮔﺮﭼﻪ ﺧﻮد را ﻗﺎﺻﺮ و ﻣﻘﺼﺮ ﻣﯽداﻧﻢ و ﺑﻪ ﺑﺨﺸﺶ اﻟﻬﯽ اﻣﯿﺪوارم.

ﺛﺎﻧﯿﺎً :وﺻﯿّﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ دو ﻓﺮزﻧﺪ و ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮﯾﺶ و ﺳﭙﺲ ﻫﻤﻪ ﻓﺎﻣﯿﻞ و ﺑﺴﺘﮕﺎن و ﻓﻘﺮا را ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﭘﲑوی از دﯾﻦ

ﻣﺒﲔ اﺳﻼم و وﻻﯾﺖ اﺋﻤﻪ اﻃﻬﺎر ﷷ و ﻃﺮﯾﻘﻪ ﺣﻘّﻪ ﻋﺮﻓﺎن ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺬﻫﺐ ﺷﯿﻌﻪ اﺳﺖ ،ﺗﺰﻟﺰل ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﻣﺘﻤﺴّﮏ

ﺑﻪ ذﯾﻞ اوﻟﯿﺎء دﯾﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در اﻧﺠﺎم دﺳﺘﻮرات ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ و ﻃﺮﯾﻘﺘﯽ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﻗﺪردان ﻧﻌﻤﺖ ﻓﻘﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از
ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻣﻌﻨﻮی و ﻣﻨﺼﻮص ﻣﻦ در ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻋﻠﯿّﻪ ﻧﻌﻤﺖاﻟﻠﻬﯽ ﺳﻠﻄﺎﻧﻌﻠﯿﺸﺎﻫﯽ ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﮐﻨﻨﺪ و اﻧﻘﻼﺑﺎت روزﮔﺎر و ﻫﺠﻮم

ﻟﻮاﺑﺲ ،ﺧﻠﻠﯽ در اﯾﻤﺎن آﻧﻬﺎ اﯾﺠﺎد ﻧﮑﻨﺪ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺟ ّﺪ اﻣﺠﺪ و ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﻮارم وﺻﯿﺖ ﮐﺮدﻧﺪ در اﺗﺤﺎد و اﺗﻔﺎق
ﺑﮑﻮﺷﻨﺪ و از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﭘﺮﻫﯿﺰﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮوز آن ﺷﻮﻧﺪ ﺧﺼﻮﺻﺎً اﻗﻮام ﮐﻪ ﭼﻮن ﺻﻮرﺗﺎً و ﻇﺎﻫﺮاً ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺴﻮب

ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺎن ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،رﻓﺘﺎر و ﮔﻔﺘﺎرﺷﺎن در اﻧﻈﺎر ﺑﯿﺸﱰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟّﻪ دﯾﮕﺮان اﺳﺖ .و ﮐﻮﭼﮑﱰان ﺳﻨّﯽ اﺣﱰام

ﺑﺰرﮔﱰان را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ و رﻋﺎﯾﺖ ادب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﮐﻮﭼﮑﱰ دارای ﻣﻘﺎم ﻓﻘﺮی ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﻻﻣﺤﺎﻟﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ او
اﺣﱰام ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ اﺣﱰام ﺑﻪ وﺟﻬﻪ ﻣﻌﻨﻮی اﺳﺖ.
ﺛﺎﻟﺜﺎً :وﺻّﯽ و ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻣﻦ اﮔﺮ ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺰﯾﺰم رﺿﺎ ﺗﺎﺑﻨﺪه ﺣﻔﻈﻪاﻟﻠّﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،وی اﺳﺖ در ﻏﲑ اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﺑﺮادر ﻣﺤﱰم اﯾﻤﺎﻧﯽ آﻗﺎی ﺣﺎج ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ذواﻟﺸﺮاﻓﺘﲔ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ و ﻧﻈﺎرت و اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ

ﭘﺲ از ﻣﻦ از ﺗﺪﻓﲔ و ﺑﺮﮔﺬاری ﻣﺮاﺳﻢ ﺳﻮﮔﻮاری و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺗﺮﮐﻪ و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ و اﻣﻮال و اﻣﻼک ﺷﺨﺼﯿﻢ
ﮐﻪ ذﯾﻼً ﻋﺮض ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﻋﻬﺪه اﯾﺸﺎن اﺳﺖ.

۱ـ ﻫﺮﮔﺎه اﺟﻞ ﻣﻮﻋﻮد رﺳﯿﺪ و ﺟﺎن ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺎن ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻣﯿﻞ ﺧﻮدم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﻓﻨﻢ در ﻣﻮﻃﻦ ﻋﺰﯾﺰم ﺑﯿﺪﺧﺖ و در
ﮐﻨﺎر ﻣﺰار ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﻮارم و اﺟﺪاد ﻋﺎﱃ ﻣﻘﺪارم اﻋﻠﯽ اﻟﻠّﻪ ﻣﻘﺎﻣﻬﻢ اﻟﺸﺮﯾﻒ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﺣﺘﯽاﻟﻤﻘﺪور و در ﻣﺤﻞ ﺟﺎ

ﻗﱪی ﮐﻪ ﻣﺨﺼﻮص اﻗﻄﺎب ﺳﻠﺴﻠﻪ در داﺧﻞ ﺑﻘﻌﻪ ﻣﺘﱪﮐﻪ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ اﺳﺖ در ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﻮارم ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﻮل ﻗﱪ

ﺟﺎ ﻧﯿﺰ ﻗﺒﻼً ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ آن دو ﻣﻠﮏ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﯾﮑﯽ در ﮔﻨﺎﺑﺎد ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮدم و دﯾﮕﺮ

اﻋﻀﺎء ﺧﺎﻧﻮاده ﺣﻀﺮت آﻗﺎی رﺿﺎﻋﻠﯿﺸﺎه اﻋﻠﯽ اﻟﻪ ﻣﻘﺎﻣﺦ اﻟﺸﺮﯾﻒ و دﯾﮕﺮی ﺗﺴﻂ ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﻮارم وﻗﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮐﻪ اﺳﻨﺎدﺷﺎن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.

۲ـ ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺰاداری ﻃﺒﻖ آﻧﭽﻪ ﻣﺮﺳﻮم اﺳﺖ ﺗﺎ ﭼﻬﻠﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ دﺳﺘﻮر ﺟ ّﺪ اﻣﺠﺪ ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﻮارم ﺑﻮده ﺑﻌﺪ
از آن دﯾﮕﺮ ﻣﻘﯿّﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﺨﺎرج ﻋﺰاداری ﻧﯿﺰ در ﺣ ّﺪ ﻣﺘﺪاول ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪاش از ﺗﺮﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد.
ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻓﺮزﻧﺪان و ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﻪ اﻗﻮام و دوﺳﺘﺎن را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻣﯽﺳﺎزم ﮐﻪ در اﻧﺠﺎم دﺳﺘﻮرات دﯾﻦ ﻣﻄّﻬﺮ اﺳﻼم

و ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﺣﻀﺮات ﻣﻌﺼﻮﻣﲔ ﻋﻠﯿﻬﻢاﻟﺴّﻼم و ﺑﺰرﮔﺎن ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻓﻘﺮ و ﻋﺮﻓﺎن ﺳﺎﻋﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻏﻔﻠﺖ ﻧﻮرزﻧﺪﮐﻪ ﺧﲑ

دارﯾﻦ در آن اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻮﺟﺐ آزردﮔﯽ روح ﻣﻦ و ﺳﺨﻂ و ﻏﻀﺐ ﺑﺰرﮔﺎن دﯾﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ

ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﲔ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﻮم ﮐﻪ اﻋﻀﺎء ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺣﺴﻦ راﺑﻄﻪ داﺷﺘﻪ و از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﻮﯾﺎ ﺷﻮﻧﺪ و
۲۹۳

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯿﻞ و وﺻﯿّﺖ ﺟ ّﺪ ﺑﺰرﮔﻮارم ﺑﻮد ﺣﺘﯽاﻟﻤﻘﺪور در ﺟﻠﺴﺎت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد،
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

اﯾﻦ وﺻﯿﺖ ﻧﺎﻣﻪ ،وﺻﯿﺖﻧﺎﻣﻪ ﺻﻮری و ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻓﻘﲑ اﺳﺖ و وﺻﯿﺖﻧﺎﻣﻪ ﻓﻘﺮی ﻣﻌﻨﻮی ﺧﻮﯾﺶ را ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ

و ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺧﻮد را ﺗﻌﯿﲔ و ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻓﻘﺮا را ﭘﺲ از ﺧﻮد ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮدهام ،اﻣﯿﺪوارم ﻓﺮزﻧﺪان و ﺧﺎﻧﻮادهام و ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎی
ﻓﺎﻣﯿﻞ و ﻓﻘﺮا ﺑﺎ ﺧﻠﯿﻔﻪام ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻋﻬﺪﮐﻨﻨﺪ و درﻧﮓ ﻧﻮرزﻧﺪ و در ﻫﻤﻪ ﺣﺎل در اﻋﺮاز و اﮐﺮام ﻓﻘﺮ ﺑﮑﻮﺷﻨﺪ رﺿﺎﯾﺖ

ﻓﻘﲑ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻔﺎد اﯾﻦ وﺻﯿﺖﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ و وﺻﯽّام ﻧﻈﺎرت ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﺧﻮاﺳﺘﻢ
اﺿﺎﻓﻪ ﯾﺎ ﮐﻢ ﮐﻨﻢ ،در ﺗﻌﻘﯿﺐ اﯾﻦ وﺻﯿّﺖﻧﺎﻣﻪ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد.

در ﺧﺎﺗﻢ ﺑﺎ دﺳﺘﯽ ﺗﻬﯽ و روﺣﯽ ﭘُﺮ ﮔﻨﺎه ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان و ﺧﺎﻧﻮاده و دوﺳﺘﺎن و ﻓﻘﺮا ﺗﻮدﯾﻊ ﻧﻤﻮده ،از ﻫﻤﻪ ﺣﻠّـﯿّﺖ
ﻣﯽﻃﻠﺒﻢ و اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮا ﯾﺎدﮐﺮده و ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﻓﺎﺗﺤﻪای روح ﭘُﺮ ﮔﻨﺎﻫﻢ را ﺷﺎدﮐﻨﻨﺪ.
واﻟﺴّﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ

و اﻧﺎ اﻟﻔﻘﲑ اﻟﻤﺤﺘﺎج اِﱃ رﺣﻤﺔ رﺑّﻪ اﻟﻐﻨﯽ

ﻣﻮرﺧﻪ ﻋﯿﺪ ﻏﺪﯾﺮ ﺳﺎل  ۱۴۱۶ﻣﻄﺎﺑﻖ  ۱۸اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۷۵
ﻣﺤﻞ ﻣﻬﺮ و اﻣﻀﺎء ﻣﺒﺎرک
ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺰاداری ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل وﺻﯿّﺖﻧﺎﻣﻪ در ﺑﯿﺪﺧﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﺲ از ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺣﻀﺮت آﻗﺎی ﻣﺠﺬوﺑﻌﻠﯿﺸﺎه
روﺣﯽ ﻓﺪاه و ﺑﺴﺘﮕﺎن ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ،ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ روز ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ  ۱۳ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﭼﻬﺎرم ﺑﻬﻤﻦ  ۱۳۷۵ﻧﯿﺰ در
ﺗﻬﺮان ﺑﺎ درج آﮔﻬﯽ در روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻌﺘﱪ ﺗﻬﺮان ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﺘﻢ و ﯾﺎدﺑﻮد آن ﺑﺰرﮔﻮار در ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ اﻣﲑ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ
ﻞ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﻀﻮر ﺣﻀﺮت آﻗﺎی ﻣﺠﺬوﺑﻌﻠﯿﺸﺎه
ﺷﺮﮐﺖ ﺟﻤﻌﯿّﺘﯽ ﺑﯿﺶ از ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ ﻣﺤ ّ

روﺣﯽ ﻓﺪاه ﻧﻮر ﭼﺸﻤﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﺟﻨﺎب ﻣﺤﺒﻮﺑﻌﻠﯿﺸﺎه ﻃﺎبﺛﺮاه و ﺣﺎج ﻣﺤﻤﺪآﻗﺎ ﺗﺎﺑﻨﺪه ﺑﺮادر ﮔﺮاﻣﯽ آن ﺣﻀﺮت و
ﻋﻤﻮﻫﺎ و داﺋﯽﻫﺎ ﻣﺤﱰم و ﺑﺴﺘﮕﺎن ﻧﺰدﯾﮏ و دور ﺳﺒﺒﯽ و ﻧﺴﺒﯽ و ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻣﺸﺎﯾﺦ ﻋﻈﺎم و ﻣﺄذوﻧﲔ ﮐﺮام و ﻋﺪهای

از ﻋﻠﻤﺎء و ﻣﺠﺘﻬﺪﯾﻦ واﻻﻣﻘﺎم و ﻫﻤﭽﻨﲔ ﺑﺰرﮔﺎن ﺳﻼﺳﻞ دﯾﮕﺮ ﻓﻘﺮا ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﺻﻔﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪه

ﺑﻮدﻧﺪ در ﺳﺎﻟﻦ زﻧﺎﻧﻪ ،ﺳﺮﮐﺎر ﻋﻠﯿّﻪ واﻟﺪه ﻣﺤﱰﻣﻪ و ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﺷﯿﺪاﻧﯽ ﻫﻤﺴﺮ آن ﺑﺰرﮔﻮار و ﺧﻮاﻫﺮان ﺳﻮﮔﻮار و

ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﺒﺒﯽ و ﻧﺴﺒﯽ و ﻋﺪّه زﯾﺎدی از ﺧﻮاﻫﺮان ﻓﻘﲑه و دوﺳﺘﺎران ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺎ ﺣﺎل زار ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ .ﭘﺲ از

ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن و ﭘﺬﯾﺮاﺋﯽ و ﻣﺼﯿﺐﺳﺮاﺋﯽ ﺑﺎ وﻋﻆ ﻋﺎرﻓﺎﻧﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻣﺄذون آﻗﺎی ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺧﺎﺗﻢ ﯾﺎﻓﺖ.
ﻣﺮاﺳﻢ ﭼﻬﻠﻢ

ﻣﺮاﺳﻢ ﭼﻬﻠﻢ در ﺑﯿﺪﺧﺖ ﮔﻨﺎﺑﺎد ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺴﺘﮕﺎن و دوﺳﺘﺎران آن ﺣﻀﺮت ﺑﺨﻮﺑﯽ ﺑﺮﮔﺬار ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ

ﺑﺎ ﺧﺎﮐﺴﭙﺎری ﭘﯿﮑﺮ ﻣﺮﺣﻮم ﻣﱪور ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﺳﻠﻄﺎﻧﭙﻮر »رﺣﻤﺔ اﻟﻠّﻪ ﻋﻠﯿﻪ« ۲٥۱ﺗﻮأم ﺑﻮد .و ﻣﺮاﺳﻢ ﭼﻬﻠﻢ
آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﺳﻠﻄﺎﻧﭙﻮر ﻧﯿﺰ ﻋﺼﺮ ﺟﻤﻌﻪ ﯾﻮم اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه  ۱۳۷۵ﺑﺮاﺑﺮ  ۱۳ﺷﻮال  ۱۴۱۷در ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ اﻣﲑ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ

ﺑﺎﺷﺮﮐﺖ ﮐﺜﲑی از ﻓﻘﺮا و دوﺳﺘﺎن آن ﻣﺮﺣﻮم و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﺠﺬوﺑﻌﻠﯿﺸﺎه ﺑﺮﮔﺰارﮔﺮدﯾﺪ.

ﺳﻮﮔﻨﺎﻣﻪ و ﻣﺎدّه ﺗﺎرﯾﺦ
ﺑﻤﺤﺾ اﻃّﻼع از اﯾﻦ ﻣﺼﯿّﺒﺖ ﻋﻈﻤﺎ و ﻋﺰای ﺑﺰرگ دو ﺳﻮﮔﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﻠﺒﻬﺎی زﯾﺮ:
 -۲٥۱ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﭼﻬﻠﻢ روز رﺣﻠﺖ ﺣﻀﺮت آﻗﺎی ﻣﺤﺒﻮﺑﻌﻠﯿﺸﺎه ﻗﺪس اﻟﻠّﻪ ﺳﺮه اﻟﻌﺰﯾﺰ ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ ﻓﻮت آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﺳﻠﻄﺎﻧﭙﻮر »ره« ﻫﻤﺴﺮ
ﻫﻤﺸﲑه ﻣﻌﻈّﻢﻟﻪ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد.

۲۹٤

ﺗﻮ ﻣﺤﺒﻮب و ﻣﻮﻻ ﮐﺠﺎ رﻓﺘﻪای
و دﯾﮕﺮ

ﻋﺰﯾﺰ

ﻣﺤﺒﻮب ﻣﺎ ﺑﺮﻓﺖ وﱃ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﺮﻓﺖ

دل

ﮐﺠﺎ

ﻣﺎ

رﻓﺘﻪای

او ﺑﻮد ﭘﲑ ﺧﺎﻧﻘﻪ اﻣّﺎ ﺟﻮان ﺑﺮﻓﺖ

و ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻣﺎده ﺗﺎرﯾﺦ در  ۱۲ﺑﯿﺖ ﺑﺎ ﻣﻄﻠﻊ زﯾﺮ:

ﻧﺪای

ﭘﺬﯾﺮا ﮔﺸﺖ ﻣﺤﺒﻮب از دل و ﺟﺎن

ﻟﺒﯿﮏ

ارﺟﻌﯽ

ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﺳﺮوده ﺷﺪﮐﻪ ﺑﻌﺪاً ﻣﺎده ﺗﺎرﯾﺦ را ﺑﻪ  ۸ﺑﯿﺖ ﺑﺸﺮح زﯾﺮ ﺗﻘﻠﯿﻞ دادم.
ﻧﺪای

ﭘﺬﯾﺮا ﮔﺸﺖ ﻣﺤﺒﻮب از دل و ﺟﺎن

ﻋﻠﯽ ﻧﺎم وی و ﺗﺎﺑﻨﺪه ﺷﻬﺮت

ﻟﺒﯿﮏ

ﮔﻮﯾﺎن

ﻧﻈﲑش دﯾﺪه ﮐﻤﱰ دﯾﺪ اﻧﺴﺎن

ﺑﻪ ﻓﻘﺮا او را ﻟﻘﺐ ﻣﺤﺒﻮﺑﻌﻠﯿﺸﺎه

ﺑﺮاه

ﻣﻌﺼﻮم

ﭘﻮﯾﺎن

ﻧﮑﻮروی و ﻧﮑﻮ ﺧﻮی و ﻧﮑﻮﻧﺎم

ﺟﻮاﻧﻤﺮد و ﺧﺮد ﺑﺮﺗﺮ زﭘﲑان

ﻣﺮاد و ﭘﲑو ﻫﻢ ﻗﻄﺐ زﻣﺎن ﺑﻮد

ارﺟﻌﯽ

ﮔﻮﯾﺎن

ﭼﺎرده

دﮔﺮ ﮐﻬﻒ

اﻣﺎن

اﻫﻞ

اﯾﻤﺎن

ﺳﺮﭙد او ﺧﺮﻗﻪ ﺑﺮ ﻣﺠﺬوﺑﻌﻠﯿﺸﺎه

ﻋﻤﻮی ﺧﻮﯾﺸﱳ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﺎن

ﺑﻪ روز ﺷﺸﻤﲔ از ﻣﺎه روزه

ﺑﻪ ﺟﻨّﺖ ﺑﺮ ﻋﻠﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ﻣﻬﻤﺎن
ﻣﻮﻓﻖ ﺳﺎل رﺣﻠﺖ اﯾﻦ ﻟﻘﺐ دان

ﻣﺮادش را ﻟﻘﺐ »رﺿﺎﻋﻠﯿﺸﺎه«

ﻫﻤﭽﻨﲔ ﺳﻮﮔﻨﺎﻣﻪ دﯾﮕﺮی از ﻃﺮف اﯾﺸﺎن ﺑﺸﺮح زﯾﺮ ﺳﺮوده ﺷﺪه:
ﻓﻘﺪان ﻣﺤﺒﻮب

او ﻣﺮد ﺧﺪا ﺑﻮد و ﭘﯽ ﻗﺮب ﺧﺪا رﻓﺖ

ﻣﺤﺒﻮﺑﻌﻠﯿﺸﺎه از اﯾﻦ دار ﻓﻨﺎ رﻓﺖ

آن ﻃﺎﯾﺮ ﻗﺪﺳﯽ و اﺳﲑ ﻗﻔﺲ ﺗﻦ

ﺑﺸﮑﺴﺖ ﻗﻔﺲ را و زﻫﺮ ﺑﻨﺪ رﻫﺎ رﻓﺖ

ﺳﯿﻨﻪ ﺳﺮﭙ ﺗﲑ ﺑﻼ ﺑﻮد زﻫﺮ ﺳﻮ

ﭘﺮواز ﮐﻨﺎن ﺑﺎ ﭘَﺮ ﭘُﺮ ﺗﲑ ﺑﻼ رﻓﺖ

آن ﭘﲑ ﻃﺮﯾﻘﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺟﻮاﻧﯽ

رو ﺳﻮی ﺟﻨﺎن ﮐﺮد و از اﯾﻦ ﮐﻬﻨﻪﺳﺮا رﻓﺖ

ﺑﺮ ﺧﺎک ﺳﺮﭙد او ﺗﻦ ﺧﺎﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﺑﺪ

داﺋﻢ ﺑﮑﻨﺎر ﭘﺪر و ﺟ ّﺪ و ﻧﯿﺎ رﻓﺖ

ﺗﺎ ﺑﻨﺪه و ﻫﻤﻨﺎم ﻋﻠﯽ ﺗﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻨّﺖ

ﻣﻬﻤﺎن ﺷﻮد او ﺑﺮ ﺷﻪ ارﺑﺎب وﻻ رﻓﺖ

ﺗﻘﺪﯾﺮ ﭼﻨﲔ ﺑﻮد ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺘﻮان ﮔﻔﺖ

رﻓﺖ

ﺑﱪﯾﺪه ز دﻧﯿﺎ و ﺳﻮی دار ﺑﻘﺎ رﻓﺖ

دلﮐﻨﺪه از اﯾﻦ دﻧﯿﯽ دون ﺑﻮد ﻫﻤﻪ ﻋﻤﺮ

اوﮔﺸﺖ ﺷﻬﯿﺪ ازﻏﻢ و ﻫﻤﭽﻮن ﺷﻬﺪا رﻓﺖ

ﻣﺤﺒﻮب ﻫﻤﻪ ﺑﻮد ﭼﻮ ﻣﺤﺒﻮﺑﻌﻠﯽ ﺑﻮد

از ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺴﯽ ﺧﺎﻃﺮه ﺑﻨﻬﺎد ﺑﺠﺎ رﻓﺖ

ﺧﺎﱃ ﺷﺪه ﺟﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺳﺮ او ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻟﯿﮏ

او ﺧﺮﻗﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﺬوﺑﻌﻠﯿﺸﺎه ﻋﻤﻮﯾﺶ

ﺑﺴﺮﭙد ﮐﻪ ﺳﺎﯾﻪ ﻓﮑﻨﺪ ﺑﺮ ﻓﻘﺮا رﻓﺖ

ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺳﺨﺖ ﺑﻮد دوری او ﻟﯿﮏ

ﺑﺎ رﻓﱳ از اﯾﻦ ﮐﻬﻨﻪﺳﺮا ﮐﺎﻣﺮوا رﻓﺖ
ﻣﺤﺒﻮﺑﻌﻠﯿﺸﺎه

اﮔﺮ

رﻓﺖ

ﭼﺮا

ﻋﺪه زﯾﺎدی دﯾﮕﺮ از ﻓﻘﺮا و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ آن ﭼﺎپ ﺳﻮﮔﻨﺎﻣﻪ و ﻣﺎده ﺗﺎرﯾﺨﻬﺎ ﺳﺮودهاﻧﺪﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺟﻤﻊآوری و
ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺎده ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺳﻨﮓ ﻗﱪ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮد و درﮐﺘﺎﺑﯽ ،ﺳﻮﮔﻨﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻣﺎده ﺗﺎرﯾﺨﻬﺎ ﭼﺎپ
ﺷﻮد.

ﻫﻮ
ﺑﻪ ﺳﻮک ﺣﻀﺮت ﻣﺤﺒﻮﺑﻌﻠﯿﺸﺎه

۱۲۱
ﺑﺮآﻣﺪ از ﺧﻼﯾﻖ ﺷﯿﻮن و آه
۲۹٥

ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪ ﻓﺮو در ﻏﺼﻪ و ﻏﻢ

ﮐﻪ رﻓﺖ از اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ان ﻗﻄﺐ ﻋﺎﻟﻢ

ﭼﻮ ﭘﲑ ﻣﺎ ﺑﺮﻓﺖ اﻧﺪر ﺟﻮاﻧﯽ

ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺮام اﯾﻦ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ

ﭼﻪ ﺷﺪ رﻓﺖ از ﮐﻒ آن ﭘﲑ ﻣﻌﻈّﻢ

ﭼﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮی ﺑﺪ اﯾﻦ اﻟﻠّﻪ و اﻋﻠﻢ

اﻏﺜﻨﯽ

ﻧﯿﺎﺑﺪ ﺗﺎ اﺑﺪ اﯾﻦ داغ ﺗﺴﮑﲔ

ﻏﯿﺎثاﻟﻤﺴﺘﻐﯿﺜﲔ

ﯾﺎ

ﭼﻪ رﻋﻨﺎ ﺑﺪ ورا اﻧﺪام و ﻗﺎﻣﺖ

ﮐﻪ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ زﻫﺠﺮاﻧﺶ ﻗﯿﺎﻣﺖ

ﭼﮑﺪ ﺧﻮﻧﺎﺑﻪ از ﭼﺸﻢ ﺧﻮر و ﻣﺎه

زداغ

ﻣﺤﺒﻮﺑﻌﻠﯿﺸﺎه

دل اﻫﻞ ﻃﺮﯾﻘﺖ ﺳﺨﺖ ﺑﮕﺪاﺧﺖ

ﮐﺴﯽ آن ﻧﺎزﻧﲔ را ﻗﺪر ﻧﺸﻨﺎﺧﺖ

ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻌﺮﻓﺖ در ﺧﺎک ﺧﻔﺘﻪ

ﮐﻨﻮن رﺧﺴﺎر ﺧﻮد از ﻣﺎ ﻧﻬﻔﺘﻪ

ﭼﻪ ﺧﻮش ﺑﻮد ار ﻧﻤﯽدﯾﺪم اﻣﺮوز

ﭼﻨﲔ اﻧﺪّه ﭼﻨﲔ ﻣﺎﺗﻢ ﭼﻨﲔ ﺳﻮز

ﺑﻪ ﻋﻠﯿﯿّﻦ ﺑﺮ ﺟ ّﺪ و ﭘﺪر ﺷﺪ

ﭼﻮ آن ﻣﺤﺒﻮب از اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺪر ﺷﺪ

ﺑﻮد

ﻧﺰد

او

و

ﻣﻮﻻ

ﺣﻀﺮت

ﺑﻪ ﻓﺮدوس و ﮐﻨﺎر ﺣﻮض ﮐﻮﺛﺮ

ﭘﯿﺎﻣﱪ

ﻣﻘﺎم

ﺑﻬﺸﺖ از ﺑﻬﺮ او ﺑﺴﺘﻨﺪ آذﯾﻦ

ﮐﻤﱰﯾﻦ

ﺑﻮد

او

اﯾﻦ

ﺑﺸﺪ او در ﺟﻮار رﺣﻤﺖ ربّ

ﺑﻪ ﺣﻖ ﭘﯿﻮﺳﺖ آن ﻋﺒﺪ ﻣﻘﺮّب
ﺑﺨﻮاﻫﻢ اﯾﻦ زﻣﺎﻧﻪ دادﺧﻮاﻫﯽ

ﺑﻪ ﻧﺰد ﺣﻖ ﺑﻪ درﮔﺎه اﻟﻬﯽ

ﭼﺮا در ذات اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﻓﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ

درآن ﺟﺰء رﺣﻤﺖ وﺟﻮروﺟﻔﺎ ﻧﯿﺴﺖ

ﺑﻨﺎﻟﻢ از روﻧﺪ ﭼﺮخ و اﻓﻼک
ﺑﺪﻧﯿﺎ

داﻧﺎ

ﻣﺮد

دل

ﮐﻪ ﭘﺎﮐﺎن را ﻧﻤﺎﯾﺪ در دل ﺧﺎک

ﻧﺒﻨﺪد

ﭘﺴﻨﺪد

ﭘﺲ از اﯾﺸﺎن ﻧﺨﻮاﻫﻢ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ

ﺧﺪاوﻧﺪا در اﯾﻦ دﻧﯿﺎی ﻓﺎﻧﯽ

ﻣﺼﯿﺒﺖ ﮐﯽ ﺑﻮد ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﯾﻦ

ﺑﻪ ﺗﻨﮓ آﻣﺪ زدﻧﯿﺎ ﺟﺎن ﭘﺮوﯾﻦ
ﺑﻮد ﻗﻄﺐ زﻣﺎن ﻣﺠﺬوﺑﻌﻠﯿﺸﺎه

ﭘﻨﺎه

ﺷﺪ او از ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻠّﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ

ﺧﺪاوﻧﺪا

ﺷﻮد

ﻋﻤﺮش

آﻧﭽﻪ

را

ﻣﻮﻻ

ﭘﺴﻨﺪد

ﺟﻤﻠﻪ

ﺳﻼّک

اﱃ

اﻟﻠّﻪ

ﺑﺪم ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﻮدن ﻋﻬﺪ ﺗﺠﺪﯾﺪ

ﻣﻄﻮّل

ﻞ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﮐﻨﺪ ﻫﺮ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺣ ّ

اﻟــﻬﯽ دوﻟﺘـﺶ ﺟـﺎوﯾـﺪ ﺑـﺎﺷـﺪ
ﮐﻪ روﺷﻨﮕﺮﺗﺮ از ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﻮ
ﻧﻮر ﻋﻠﯽ اﺳﺖ ﻧﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻻﯾﺰال

۱۲۱

ﺳﺎﱃ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ و داغ ﻏﻢ ارﺗﺤﺎل او

ﮐﻬﻨﻪ ﻧﺸﺪ ﺑﻪ ﮔﺮدش اﯾﺎم و ﻣﺎه و ﺳﺎل

ﺳﻮز ﻓﺮاق ﺣﻀﺮت ﻣﺤﺒﻮﺑﻌﻠﺸﻪ اﺳﺖ

ﺳﺮوری
آﯾﺎت

ﺑﻠﻨﺪ

ﺣﺴﻦ

ﺑﻪ

ﺑﻮد

ﺑﺴﺘﺎن

ﺳﺮاﭘﺎی

اﯾﻦ ﻧﻮر داﺋﻢ اﺳﺖ و ﺑﻮد ﻗﻄﻊ آن ﻣﺤﻞ
در ﻗﻠﺐ ﺳﺎﻟﮑﺎن ﻃﺮﯾﻘﺖ ﻋﻠﯽ اﻻﺗّﺼﺎل

ﺧﻠﻘﯽ ﺗﻤﺎم آن ﻗ ّﺪ و آن ﺟﻤﺎل

ﻣﻌﺮﻓﺖ

ﭘﯿﺪا زﻃﻠﻌﺘﺶ ﻫﻤﻪ اﻧﻮار ذواﻟﺠﻼل

ﻗﺎﻣﺘﺶ

ﺗﻌﺠﯿﻞ ﮐﺮد ﺣﻀﺮت اﯾﺸﺎن در ارﺗﺤﺎل

از ﺑﺴﮑﻪ ﺑﻮد ﺑﺮ ﺳﺮ ﻋﺸﻖ ذواﻟﻤﲍ

ﻣﺎ را ﺑﻮد اﻣﯿﺪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺑﺪان رﺟﺎل

ﻣﺮدان ﺣﻖ ﺑﻪ ﻣﻮت ارادی ﺳﻔﺮ ﮐﻨﻨﺪ

۲۹٦

ﻣﺎ ﻏﻮﻃﻪور ﺷﺪﯾﻢ ﻫﻤﻪ در ﻏﻢ و ﻣﻼل

ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽرود ﻏﻢ ﻫﺠﺮان او زدل

آﻧﯽ ﺑﺮون ﻧﻤﯽرود از ﻓﮑﺮ و از ﺧﯿﺎل

ﻣﺤﺒﻮب ﺧﺎص و ﻋﺎم ﺑﺪ آن ﭘﲑ ﻣﺤﱰم

ﺑﺮ آن دو ﻧﻮر دﯾﺪه ارﺑﺎب وﺟﺪ و ﺣﺎل

ﭘﺮوردﮔﺎر ﻗﺎدر ﯾﮑﺘﺎ ﺗﻮ ﺻﱪ ده

در ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻓﻘﺮ و ﻓﻨﺎ آن دو ﻧﻮﻧﻬﺎل

آﻗﺎ رﺿﺎ و رﺣﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎزﻧﲔ

ﺑﺮ دودﻣﺎن ﺣﻀﺮت ﻣﺤﺒﻮب اﯾﺨﺪا

ﻋﻤﺮ دراز ﺑﺨﺶ و ﻫﻤﻪ ﻋﺰّت و ﺟﻼل

ﻣﺠﺬوﺑﻌﻠﯿﺸﻪ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ذﮐﺮ ﻓﻀﺎﺋﻠﺶ

ﮐﻞ ﺳﺨﻨﻮران ﻫﻤﮕﯽ اﻟﮑﻨﻨﺪ و ﻻل

ﭼﻮن ﮔﻮش دل دﻫﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﻌﺎﻧﯿﺶ

آب ﺣﯿﺎت ﻧﻮﺷﯽ از آن ﭼﺸﻤﮥ زﻻل

آن ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ و آن اﺳﻮهٔ ﮐﻤﺎل

در ﺳﻮک او ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ دﯾﻦ و دل

آن ﻣﻈﻬﺮ ﺣﻘﯿﻘﺖ و آن ﭘﲑ ﺑﯽﻣﺜﺎل

آن ﺣﺎﻣﯽ ﺷﺮﯾﻌﺖ و آن رﻫﱪ ﻃﺮﯾﻖ
ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﻧﻮر ﻋﻠﯿّﺶ دﻟﯿﻞ راه
ﭘﺮوردﮔﺎر

ﯽ
ﺣ ّ

واﺧﻔﺾ

ﺟﻨﺎﺣﮏ

ﺗﻮاﻧﺎ

اﻟﺒﺘﻪ اوﻓﺘﺎده ﺑﻪ ﮔﻤﺮاﻫﯽ و ﺿﻼل

اﻣﯿﺪ

ﻫﺴﺖ

ﺗﺎ دوﻟﺖ ورا ﺗﻮ ﻧﮕﻬﺪاری از زوال

ﻟﻠﻤﻮﻧﲔ

ﺷﻬﺎ

ﻣﯽﮔﲑ ﺳﺎﻟﮑﺎن ﻫﻤﻪ در زﯾﺮ ﭘﺮّ و ﺑﺎل

ﺑﺨﺸﺪ ز راه ﻟﻄﻒ و ﮐﺮم ﻟ ّﺬت وﺻﺎل

ﻣﺎ را ﺑﻪ دل ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻮد آرزو ﮐﻪ دوﺳﺖ

ﺳﺎﻗﯽ ﻋﻄﺎ ﮐﻦ از ﮐﺮم آن ﺑﺎدهٔ ﺣﻼل

ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﺖ ﮔﺮدم از آن ﺑﺎدهٔ ﻃﻬﻮر

ﻣﺎ را دﻫﺪ ﺑﻪ وﻋﺪهٔ دﯾﺪار ﺧﻮد ﻣﺠﺎل

در آرزوی آن ﻧﻔﺲ آﺧﺮم ﮐﻪ دوﺳﺖ

اﻻ وﻻی ﻋﱰت و ﻋﺸﻖ ﻋﻠﯽ و آل

ﭘﺮوﯾﻦ ﺑﻪ روز ﺣﺸﺮ ﻧﯿﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺲ

ﺣﺎل اﻧﺴﻼح ﺣﻀﺮت ﻣﺤﺒﻮﺑﻌﻠﯿﺸﺎه در ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎه ﻗﻄﺒﯿﺖ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎی رﺣﻠﺖ زودرس ﺧﻮد ،روز ۱۲
رﺑﯿﻊاﻻول  ۱۴۱۳ﻗﻤﺮی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۱۹ﺷﻬﺮﯾﻮر  ۱۳۷۱ﺷﻤﺴﯽ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﮑﺮ ﻣﻄﻬﺮ ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﻮار ﺣﻀﺮت ﻣﺤﺒﻮﺑﻌﻠﯿﺸﺎه

ﻃﺎب ﺛﺮاه اﻋﻨﯽ ﺣﻀﺮت آﻗﺎی ﺳﻠﻄﺎﻧﺤﺴﲔ ﺗﺎﺑﻨﺪه رﺿﺎ ﻋﻠﯿﺸﺎه ﻃﺎب ﺛﺮاه را ﮐﻪ روز ﻗﺒﻞ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻬﺮ دﻋﻮت
ﺣﻖ را ﻟﺒﯿﮏ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﻧﺪ ﺑﺮای دﻓﻦ در ﻣﻘﱪه ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﺑﯿﺪﺧﺖ ﺑﻪ ﮔﻨﺎﺑﺎد ﺣﻤﻞ ﻣﯽﺷﺪ؛ ﺣﻀﺮت آﻗﺎی ﻣﺤﺒﻮﺑﻌﻠﯿﺸﺎه ﺑﺎ
ﻋﻤﻮی ﺑﺰرﮔﻮارﺷﺎن ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺣﺎج دﮐﱰ ﻧﻮرﻋﻠﯽ ﺗﺎﺑﻨﺪه در ﯾﮏ اﺗﻮﺑﻮس ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺟﻨﺎزه ﭘﺪر و ﺑﺮادر را ﻣﺸﺎﯾﻌﺖ

ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻃﻮﻻﻧﯽ از ﻋﻤﻮی ﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪﮐﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ اﯾﺸﺎن را ﺑﻌﺪ از درﮔﺬﺷﺘﺸﺎن ﺑﻌﻬﺪه ﺑﮕﲑﻧﺪ و

ﭘﺲ از اﻧﮑﺎرﻫﺎی زﯾﺎد آن ﺑﺰرﮔﻮار ﭼﻮن ﻣﺸﯿﺖ اﻟٰﻬﯽ و اﺷﺎره ﻏﯿﺒﯽ ﺑﻮد ،ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﯾﺸﺎن ﺟﻠﺐ ﮔﺮدﯾﺪ و
ﺣﺘﯽ ﻟﻘﺐ ﻃﺮﯾﻘﺘﯽ ﻧﯿﺰ اﻋﻼم ﺷﺪ .اﺟﺎزه ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺟﻨﺎب دﮐﱰ ﻧﻮرﻋﻠﯽ ﺗﺎﺑﻨﺪه ﮐﻪ در روز رﺣﻠﺖ ﻣﻮﻻﻧﺎ اﻟﻤﻌﻈّﻢ
ﺣﻀﺮت آﻗﺎی رﺿﺎﻋﻠﯿﺸﺎه ﻃﺎب ﺛﺮاه ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ:

ﺑِﺴْﻢِ اﻟﻠﱠﻪِ اﻟﺮﱠﺣْﻤَﻦِ اﻟﺮﱠﺣِﻴﻢِ و ﺑﻪ ﺛﻘﻔﯽ و رﺟﺎﺋﯽ
ﻫﻮ
۱۲۱

و ﺑﻌﺪ اﻟﺤﻤﺪ و اﻟﺼﻠﻮة ،ﺑﻪ اﻃﻼع ﺑﺮادران اﯾﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻤﻮی ﻣﮑّﺮم آﻗﺎی ﺣﺎج دﮐﱰ ﻧﻮرﻋﻠﯽ

ﺗﺎﺑﻨﺪه داﻣﺖ ﺗﻮﻓﯿﻘﺎﺗﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﻓﻘﲑ ﺣﺎج ﻋﻠﯽ ﺗﺎﺑﻨﺪه ﻣﺤﺒﻮﺑﻌﻠﯿﺸﺎه ﻏﻔﺮهاﻟﻠّﻪ وﺻّﯽ ﺻﻮری و ﻣﻌﻨﻮی ﻣﻮﻻﻧﺎ اﻟﻤﻌﻈّﻢ

ﺣﻀﺮت آﻗﺎی ﺣﺎج ﺳﻠﻄﺎﻧﺤﺴﲔ ﺗﺎﺑﻨﺪه رﺿﺎﻋﻠﯿﺸﺎه ﻗُﺪﱢس ﺳﺮّه ﻣﺠﺎزﻧﺪ در اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ در ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻓﻘﺮی در
ﻫﻤﻪ ﺑﻼد دﻧﯿﺎ ،ﻓﻘﺮا ﺣﻔﻈﻬﻢ اﻟﻠّﻪ ﺻﺤﺒﺖ و ﺧﺪﻣﺖ اﯾﺸﺎن را ﻣﻐﺘﻨﻢ ﺷﻤﺮده در ﻧﻤﺎز اﻗﺘﺪا ﮐﻨﻨﺪ.اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ اﯾﻦ اﻣﺮ را

ﻋﲔ ﻓﻀﻞ اﻟﻠﻬﯽ داﻧﺴﺘﻪ ،ﺑﺮ ﻋﺠﺰ و و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﺑﺮ درﮔﺎه اﺣﺪﯾّﺖ و ﺗﻮاﺿﻊ و ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮادران و ﺧﻮاﻫﺮان اﯾﻤﺎﻧﯽ

۲۹۷

ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ ،و ﻓﻘﮑﻢ اﻟﻠّﻪ و اﯾﺎی ﻟﻤﺎ ﯾُﺤﺐﱡ و ﯾﺮﺿﲐ.
ﺑﺘﺎرﯾﺦ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۱۱رﺑﯿﻊ اﻻوّل  ۱۴۱۳ﻗﻤﺮی ﺑﺮاﺑﺮ  ۱۸ﺷﻬﺮﯾﻮر  ۱۳۷۱ﺷﻤﺴﯽ

روز رﺣﻠﺖ ﺣﻀﺮت ﻣﻮﻻاﻟﻤﻌﻈّﻢ ﺣﻀﺮت آﻗﺎی رﺿﺎﻋﻠﯿﺸﺎه ﻗﺪّس ﺳﺮّه اﻟﺸﺮﯾﻒ.
ﻣﺤﻞّ اﻣﻀﺎء ﻣﺒﺎرک

ﻓﻘﲑ ﻋﻠﯽ ﺗﺎﺑﻨﺪه ﻣﺤﺒﻮﺑﻌﻠﯿﺸﺎه

»اﺟﺎزه دﺳﺘﮕﲑی ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺣﻀﺮت ﻣﺤﺒﻮﺑﻌﻠﯿﺸﺎه ﺑﺮای ﻋﻤﻮی ﺑﺰرﮔﻮارﺷﺎن ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺣﺎج دﮐﱰ ﻧﻮرﻋﻠﯽ
ﺗﺎﺑﻨﺪه ﻣﺠﺬوﺑﻌﻠﯿﺸﺎه روح ﻓﺪاه« اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن ﺣﺪود ﯾﮑﻤﺎه ﺑﻌﺪ از رﺣﻠﺖ ﺣﻀﺮت آﻗﺎی رﺿﺎﻋﻠﯿﺸﺎه ﻃﺎب ﺛﺮاه ﺻﺎدر
ﺷﺪه اﺳﺖ:

ﺑِﺴْﻢِ اﻟﻠﱠﻪِ اﻟﺮﱠﺣْﻤَﻦِ اﻟﺮﱠﺣِﻴﻢِ و ﻫﻮ وﱃّ اﻟﺘﻮﻓﯿﻖ واﻟﻬﺎدی اﻟﲐ اوﺿﺢ اﻟﻄﺮﯾﻖ.
ﻫﻮ
۱۲۱

اﻟﺤﻤﺪﻟﻠّﻪ اﻟّﺬی ﻫﺪاﻧﺎ و ﻣﺎ ﮐﻨّﺎ ﻟﻨﻬﺘﺪی ﻟﻮﻻ ان ﻫﺪاﻧﺎاﻟﻠّﻪ و اﻟﺼﻠﻮة و اﻟﺴّﻼم ﻋﻠﯽ ﺧﲑ ﺧﻠﻘﻪ ﺣﺒﯿﺐاﻟﻠّﻪ ﻣﺤﻤﺪ
ﻣﺼﻄﻔﯽ )ص( و ﻋﻠﯽ اوﺻﯿﺎﺋﻪ و ﺧﻠﻔﺎﺋﻪ ﷷ ﺧﻠﻔﺎء اﻟﻠّﻪ و ﺑﻌﺪ :ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺮادران اﯾﻤﺎﻧﯽ ،ﻓﻘﺮای ﻧﻌﻤﺖاﻟﻠّﻬﯽ

ﺳﻠﻄﺎﻧﻌﻠﯿﺸﺎﻫﯽ وﻓّﻘﻬﻢاﻟﻠّﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽدارد ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﺎن ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺮﺣﻮم ﻣﱪور ﺣﻀﺮت آﻗﺎی رﺿﺎﻋﻠﯿﺸﺎه
ﻃﺎبﺛﺮاه ﺧﺪﻣﺖ ﻓﻘﺎ و ﻫﺪاﯾﺖ ﻃﺎﻟﺒﺎن و اﺟﺎزه ﻣﻌﻈّﻢﻟﻪ ﺑﻪ ﻓﻘﲑ ﺳﺮاﭘﺎ ﺗﻘﺼﲑ ﻋﻠﯽ ﺗﺎﺑﻨﺪه ﻣﺤﺒﻮﺑﻌﻠﯿﺸﺎه ﻏﻔﺮاﻟﻠّﻪ ﻟﻪ و
ﺟﻌﻞ ﻏﺪه ﺧﲑاً ﻣﻦ اَﻣْﺴﻪ ﺗﻔﻮﯾﺾ ﺷﺪه و ﻋﻤﻮی ﻣﮑﺮّم آﻗﺎی ﺣﺎج دﮐﱰ ﻧﻮرﻋﻠﯽ ﺗﺎﺑﻨﺪه زﯾﺪ ﺗﻮﻓﯿﻘﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎ ﺧﻠﻮص

ﺗﺎم در ﺳﻠﻮک اﱃ اﻟﻠّﻪ ﻗﺪم زده و ﺟﻤﻊ ﻣﯿﺎن ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﺼﻄﻔﻮﯾﻪ و ﻃﺮﯾﻘﺖ رﺿﻮﯾﻪ ﮐﺮده و ﻣﻮرد ﻟﻄﻒ ﺟ ّﺪ و ﭘﺪر
ﺑﺰرﮔﻮارم ﻃﺎب ﺛﺮاه و ﻋﻼﻗﻪ و اﺣﱰام ﻓﻘﲑ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا از اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺸﺎن در دﺳﺘﮕﲑی ﻃﺎﻟﺒﲔ و راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ

ﺟﻮﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﺎز ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﺟﺎ ﻃﺎﻟﺐ ﺻﺎدﻗﯽ ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮرات ﺷﻔﺎﻫﯽ ﺗﻠﻘﲔ ذﮐﺮ و ﻓﮑﺮ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ و اﯾﺸﺎن

را در ﻃﺮﯾﻘﺖ ﺑﻪ ﻟﻘﺐ ﻣﺠﺬوﺑﻌﻠﯽ ﻣﻠﻘﺐ ﮔﺮداﻧﯿﺪم .اﻣﯿﺪ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻪ ﻋﻨﺎﯾﺖ اﻟﻠﻬﯽ اﺳﺖ ﻣﻐﺘﻨﻢ ﺷﻤﺮده ﺑﺮ
ﻋﺠﺰ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﺑﻪ درﮔﺎه ﺑﯽﻧﯿﺎز ﺑﯿﺎﻓﺰاﯾﺪ و ﻫﻢّ و ﻏﻢ ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﺼﺮوف ﻫﺪاﯾﺖ ﻃﺎﻟﺒﲔ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺳﺎﻟﮑﲔ ﮐﮑﻨﻨﺪ،
و آن راﻋﺒﺎدﺗﯽ ﺑﺰرگ داﻧﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮادران اﯾﻤﺎﻧﯽ وﺟﻮد اﯾﺸﺎن را ﻣﻐﺘﻨﻢ داﻧﺴﺘﻪ ،از ﺣﻀﻮرﺷﺎن ﮐﺴﺐ ﻓﯿﺾ ﮐﻨﻨﺪ.

وﻓّﻘﻪ اﻟﻠّﻪ اﯾّﺎی ﻟﻄﺎﻋﺘﻪ و ﺳﻠﻮک ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺤﺒّﺘﻪ.

ﺑﺘﺎرﯾﺦ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۹رﺑﯿﻊاﻟﺜﺎﻧﯽ  ۱۴۱۳ﺑﺮاﺑﺮ  ۱۵ﻣﻬﺮ ۱۳۷۱

ﺪ ﺑﺰرﮔﻮار ﻓﻘﲑ ﺣﻀﺮت آﻗﺎی ﺻﺎﻟﺤﻌﻠﯿﺸﺎه ﻃﺎب ﺛﺮاه
ﺳﺎﻟﮕﺮد رﺣﻠﺖ ﻣﻮﻻ و ﺟ ّ
ﻣﺤﻞ ﻣﻬﺮ و اﻣﻀﺎء ﻣﺒﺎرک
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اﺟﺎزه ﻗﻄﺒﯿّﺖ

اﺟﺎزه ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ و ﻗﻄﺒﯿﺖ ﺟﻨﺎب ﺣﺎج دﮐﱰ ﻧﻮرﻋﻠﯽ ﺗﺎﺑﻨﺪه ﻣﺠﺬوﺑﻌﻠﯿﺸﺎه روﺣﯽ ﻓﺪاه از ﻃﺮف ﺣﺎج ﻋﻠﯽ ﺗﺎﺑﻨﺪه
ﻣﺤﺒﻮﺑﻌﻠﯿﺸﺎه ﻃﺎب ﺛﺮاه ﮐﻪ در روز ﭼﻬﻠﻢ رﺣﻠﺖ ﻣﻮﻻﻧﺎاﻟﻤﻌﻈّﻢ ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﻮارﺷﺎن ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ:
ﺑِﺴْﻢِ اﻟﻠﱠﻪِ اﻟﺮﱠﺣْﻤَﻦِ اﻟﺮﱠﺣِﻴﻢِ و ﻫﻮ اﻟﻬﺎدی اﱃ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻘﻮﯾﻢ واﻟﺼﺮاط اﻟﻤﺴﺘﻘﯿﻢ
اﻟﺤﻤﺪﻟﻠّﻪ اﻟﺠﺎﻋﻞ ﻓﯽاﻻرض ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺛﻢ اﻟﺼّﻠﻮة واﻟﺴّﻼم ﻋﻠﯽ ﺧﲑ ﺧﻠﻘﻪ و ﺣﺒﯿﺒﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ )ص( و ﻋﻠﯽ
۲۹۸

ﺧﻠﻔﺎﺋﻪ و اوﺻﯿﺎﺋﻪ ﷷ اﱃ ﻗﯿﺎم ﯾﻮم اﻟﺪﯾﻦ
ﻃﻼع ﺑﺮادران اﯾﻤﺎﻧﯽ و ﻃﺎﻟﺒﺎن راه وﻓﻘّﻬﻢاﻟﻠّﻪ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪﮐﻪ در اﯾﻦ اﯾﺎم در زﻣﺎن ﻏﯿﺒﺖ ﮐﻪ اﻣﺮ ﻫﺪاﯾﺖ
و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ا ّ

دﯾﻦ ﻣﺒﲔ و دﺳﺘﮕﲑی ﻃﺎﻟﺒﲔ در ﻃﺮﯾﻘﻪ ﺣﻘّﻪ رﺿﻮﯾﻪ ﻧﻌﻤﺔاﻟﻠّﻬﯿﻪ ﺳﻠﻄﺎﻧﻌﻠﯿﺸﺎﻫﯽ ﯾﺪاً ﺑﯿﺪ وﻧﻔﺴﺎً ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﻘﲑ

اﱃ اﻟﻠّﻪ ﺣﺎج ﻋﻠﯽ ﺗﺎﺑﻨﺪه ﻣﺤﺒﻮﺑﻌﻠﯿﺸﺎه ﻏﻔّﺮاﻟﻠّﻪ ذﻧﻮﺑﻪ و ﺳﺘّﺮ ﻋﯿﻮﺑﻪ رﺳﯿﺪه و از ﻃﺮف ﻣﻮﻻﻧﺎاﻻﻋﻈﻢ واﻟﺪ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و

روﺣﺎﻧﯽ ﺣﻀﺮت آﻗﺎی ﺣﺎج ﺳﻠﻄﺎﻧﺤﺴﲔ ﺗﺎﺑﻨﺪه رﺿﺎﻋﻠﯿﺸﺎه ﻃﺎب ﺛﺮاه ﺑﺮ ﺣﺴﺐ وﺻﺎﯾﺖ و ﻧﺺّ ﻣﺄﻣﻮر ﺑﺨﺪﻣﺖ

ﻓﻘﺮا و ﻫﺪاﯾﺖ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا ﺷﺪهام و ﭼﻮن اﯾﻦ رﺷﺘﻪ و رﯾﺴﻤﺎن ﻣﺤﮑﻢ اﻟﻬﯽ ﻗﻄﻊ ﻧﺸﺪﻧﯽ و اﻟﲐ ﯾﻮم اﻟﻘﯿﺎﻣﻪ ﺑﻼ
اﻧﻘﻄﺎع اﺳﺖ ﭘﺲ از ﻓﻘﲑ اﻣﺮ ارﺷﺎد و ﻫﺪاﯾﺖ ﺳﺎﻟﮑﺎن و راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻣﺤﻮّل اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻮی ﻣﮑﺮّم ﺟﻨﺎب
ﺣﺎج دﮐﱰ ﻧﻮرﻋﻠﯽ ﺗﺎﺑﻨﺪه ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ در ﺳﻠﻮک اﱃ اﻟﻠّﻪ ﻣﺠﺎﻫﺪه ﮐﺮده ،ﻣﺮاﺗﺐ ﻓﻘﺮ و ﻓﻨﺎ را ﭘﯿﻤﻮده و رﺿﺎﯾﺖ

ﺟ ّﺪ ﺑﺰرﮔﻮار را در ﻃﺮﯾﻘﺖ ﺑﻪ ﻟﻘﺐ ﻣﺠﺬوﺑﻌﻠﯿﺸﺎه ﻣﻔﺘﺨﺮ ﻧﻤﻮدم و ﭼﻮن اﺷﺎره اﻟﻬﯿّﻪ ﺑﻮد در اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﻠﺨﲑ را ﺟﺎﯾﺰ
ﻧﺪاﻧﺴﺘﻢ و ﻓﻘﲑ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﻗﯿﺪ و زﺣﻤﺖ ﺗﻦ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ رﻫﺎﺋﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺟﺎن ﺑﺠﺎﻧﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮدم ،ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺗﺠﺪﯾﺪ

ﻋﻬﺪ ﻧﻤﻮده اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻓﻘﺮا ﻧﯿﺰ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻋﻬﺪﮐﺮده ﺗﺄﺧﲑ را ﺟﺎﯾﺰ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ ﭘﲑوی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در ﻫﻤﻪ اﻣﻮر رﺿﺎی
اﯾﺸﺎن را رﺿﺎی ﻓﻘﲑ داﻧﻨﺪ ،واﻟﺴﻼم ﻋﻠﯽ ﻣﻦ اﺗّﺒﻊ اﻟﻬﺪی و اﺟﺘﻨﺐ اﻟﻐﯽ و اﻟﺮّدی

ﺑﺘﺎرﯾﺦ ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ  ۲۲رﺑﯿﻊ اﻟﺜﺎﻧﯽ  ۱۴۱۳ﻗﻤﺮی ﺑﺮاﺑﺮ  ۲۸ﻣﻬﺮﻣﺎه  ۱۳۷۱ﺷﻤﺴﯽ

ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ ﭼﻬﻠﻤﲔ روز رﺣﻠﺖ ﺣﻀﺮت ﻣﻮﻻﻧﺎ اﻟﻤﻌﻈّﻢ ﺣﻀﺮت آﻗﺎی رﺿﺎﻋﻠﯿﺸﺎه ﻗﺪّس ﺳﺮّه
ﻣﺤﻞّ اﻣﻀﺎء ﻣﺒﺎرک
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۲۹۹

۳۰۰

ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﻬﺎ
ﺑﻌﺪ از رﺣﻠﺖ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺣﻀﺮت آﻗﺎی رﺿﺎﻋﻠﯿﺸﺎه ﻃﺎب ﺛﺮاه ﻗﺮﯾﺐ ﯾﮑﺴﺎل ﺣﻀﺮت آﻗﺎی ﻣﺤﺒﻮﺑﻌﻠﯿﺸﺎه ﻃﺎب ﺛﺮاه

ﻗﺮﯾﺐ ﯾﮑﺴﺎل ﺣﻀﺮت آﻗﺎی ﻣﺤﺒﻮﺑﻌﻠﯿﺸﺎه ﻃﺎب ﺛﺮاه ﺑﻌﻨﻮان ﻋﺰادار ﺑﻮدن ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﺳﻔﺮ
ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺪاﺧﻞ ﮐﺸﻮر دوﺑﯽ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در اواﺋﻞ ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه  ۱۳۷۴ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺳﻔﺮی ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎدا ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪﮐﻪ

ﻗﺮﯾﺐ ﯾﮑﻤﺎه ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ،ﺳﻔﺮ اﺧﲑ اﯾﺸﺎن اواﻳﻞ آذرﻣﺎه  ۱۳۷۵ﺑﻪ آﻟﻤﺎن ﺑﺮای ﻋﻤﻞ ﺟﺮّاﺣﯽ و آزﻣﺎﯾﺸﻬﺎی ﻻزم ﺑﻮد.
ﮐﻪ آن ﻧﯿﺰ ﺣﺪود ﯾﮑﻤﺎه ﺑﻄﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ.

از اواﺋﻞ دﯾﻤﺎه  ۱۳۷۵ﮐﻪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎی ﻣﺤﺒﻮﺑﻌﻠﯿﺸﺎه از ﻣﺴﺎﻓﺮت آﻟﻤﺎن ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺗﺎ  ۲۷دﯾﻤﺎه  ۱۳۷۵روز
رﺣﻠﺘﺸﺎن ﺑﻌﻠﺖ ﻋﻮارض ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﻧﻘﺎﻫﺖ داﺷﺘﻪ و در ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻓﻘﺮی ﮐﻤﱰ ﺗﻮﻗّﻒ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و آﺧﺮﯾﻦ ﺳﻔﺮ
داﺧﻠﯽ اﯾﺸﺎن ﻫﻢ ﺑﺎﺗّﻔﺎق ﺧﺎﻧﻮاده و ﻧﻮر ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد در ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن ﺑﻮد.

آﺧﺮﯾﻦ دﯾﺪارم روز ﺷﻨﺒﻪ  ۱۵دﯾﻤﺎه  ۱۳۷۵ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ  ۲۴ﺷﻌﺒﺎن ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﭼﺸﻤﻢ ﺑﻪ ﺟﻤﺎل ﺑﯽﻣﺜﺎﻟﺶ روﺷﻦ ﻧﺸﺪ.

ﺧﺪاوﻧﺪ روح ﭘﺮ ﻓﺘﻮﺣﺶ را از ﻫﻤﮥ ﻣﺎ ﺧﺸﻨﻮد ﺑﮕﺮداﻧﺪ.

ﺗﻠﮕﺮاف ﺑﻪ ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺳﻠﺴﻠﻪ
ﭼﻮن آن ﺣﻀﺮت رﺣﻠﺖ ﺧﻮد را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﺮ زﻣﺎن ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺟﺎن ﺑﺠﺎﻧﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻤﺤﺾ ﻣﺮاﺟﻌﺖ

از ﻣﺴﺎﻓﺮت آ ﻟﻤﺎن ﺗﻠﮕﺮاﻓﻬﺎﺋﯽ ﺑﻪ آﻗﺎﯾﺎن ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺳﻠﺴﻠﻪ اﻣﺎده ﮐﺮده و ﻧﺰد ﯾﮑﯽ از ﻓﻘﺮا داﺧﻞ دو ﭘﺎﮐﺖ در ﺑﺴﺘﻪ و
ﻣﻬﺮ ﺷﺪه ﮔﺬارده ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺲ از رﺣﻠﺘﺸﺎن ﻣﺨﺎﺑﺮه ﺷﻮد اﯾﻨﮏ ﺻﻮرت ﺗﻠﮕﺮاﻓﻬﺎ:

ﺗﻠﮕﺮاف ﺷﻤﺎره ۱
ﻫﻮاﻟﻠﱣﻪ
ﮐﺮج ﻣﯿﺪان ﺷﺎه ﻋﺒﺎﺳﯽ ﻣﺤﻠّﻪ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽﻫﺎ ﻣﻨﺰل آﻗﺎی ﺣﺎج ﯾﻮﺳﻒ ﻣﺮداﻧﯽ.
ﺑﺮادر ﻣﮑﺮم آﻗﺎ ﯾﻮﺳﻒ ﻣﺮداﻧﯽ دروﯾﺶ ﺻﺪﻗﻌﻠﯽ.

زﻣﺎن ﻣﻦ ﻣﻨﻘﻀﯽ ﺷﺪ ،اﻣﺮ دﯾﻦ ﻣﻦاﻟﻠّﻪ ﻣﻘﺎﻣﻪاﻟﺸّﺮﯾﻒ ﺟﻨﺎب دﮐﱰ ﻧﻮرﻋﻠﯽ ﺗﺎﺑﻨﺪه ﻣﺠﺬوﺑﻌﻠﯿﺸﺎه زﯾﺪ ﻋﺰه ،ﺗﺠﺪﯾﺪ
ﻋﻬﺪ ﻧﻤﻮده اﯾﺸﺎن را ﺷﻔﯿﻊ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ،از اﯾﺸﺎن ﻣﻠﺘﻤﺴﺎﻧﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺣﻘﲑ دﻋﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪﻧﺪ .ﻓﻘﺮا را ﺑﺨﺪا و
اﯾﺸﺎن ﺳﺮﭙدم.

ﺗﻠﮕﺮاف ﺷﻤﺎرهٔ ۲
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ﻫﻮاﻟﻠﱣﻪ

ﻣﺸﻬﺪ ،ﮐﻮی آب و ﺑﺮق -ﺧﯿﺎﺑﺎن وﯾﻼ ،وﯾﻼی دﻫﻢ ﭘﻼک  ۲۸۰ﮐﺪﭘﺴﺘﯽ  ۸۸/۹۱۷ﺟﻨﺎب ﺣﺎج ﻋﺰﯾﺰاﻟﻠّﻪ ﻣﺤﻘّﻖ
ﻧﺠﻔﯽ
زﻣﺎن ﻣﻦ ﻣﻨﻘﻀﯽ ﺷﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ اراده ﻓﺮﻣﻮدﮐﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺲ ﻓﻘﺮا و ارﺷﺎد ﻃﺎﻟﺒﲔ راه ﺣﻖ را ﺑﻌﻤﻮی ﺑﺰرﮔﻮار و

وارﺳﺘﻪ و ﻋﺎرف ﺟﻨﺎب دﮐﱰ ﻧﻮرﻋﻠﯽ ﺗﺎﺑﻨﺪه ﻣﺠﺬوﺑﻌﻠﯿﺸﺎه واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﻢ ،ﻟﺬا ﺟﻨﺎﺑﻌﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺎﯾﺦ و
ﻓﻘﺮا ﺣﻀﻮرﺷﺎن ﺷﺮﻓﯿﺎب و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻋﻬﺪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ﺿﻤﻨﺎً اذن ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ و ردّ و ﻗﺒﻮل اﯾﺸﺎن را ردّ و ﻗﺒﻮل ﻓﻘﲑ

ﺑﺪاﻧﯿﺪ .ﺑﺎ ﺣﻀﺮﺗﻌﺎﱃ وﮐﻠﯿﻪ ﻓﻘﺮا وداع ﻧﻤﻮده اﻣﯿﺪوارم روﺣﻢ راﺑﻔﺎﺗﺤﻪ ﺷﺎد ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .ﺿﻤﻨﺎً ﻓﺮﻣﺎن ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮای

ﺟﻨﺎب ﻣﺠﺬوﺑﻌﻠﯿﺸﺎه ﻧﻮﺷﺎهام ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
۳۰۱
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ﺗﻠﮕﺮاف ﺷﻤﺎرهٔ ۳

ﻫﻮاﻟﻠّﻪ

دوﺑﯽّ ﻋﻤﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ »دِﯾْﺮَ« دِیْ رَ ﮐﺪﭘﺴﺘﯽ ۱۳۳۲
ﺑﺮادر ﻣﮑﺮم آﻗﺎی ﺣﺎج ﻣﲑ ﻣﻄّﻠﺐ ﻣﲑزاﺋﯽ ﻣﺸﺘﺎﻗﻌﻠﯽ.

ﻓﻘﲑ را ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻟﺬا ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻓﻘﺮا ﻣﻦ اﻟﻠﻠّﻪ واﮔﺬار ﺑﻌﻤﻮی ﻣﮑﺮّم و داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻣﺤﱰم و ﻋﺎرف ﺑﺰرﮔﻮار ﺟﻨﺎب دﮐﱰ

ﻧﻮرﻋﻠﯽ ﺗﺎﺑﻨﺪه ﻣﺠﺬوﺑﻌﻠﯿﺸﺎه ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺣﻀﺮﺗﻌﺎﱃ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻋﻬﺪ ﻧﻤﻮدن و اﻃﺎﻋﺖ از اﯾﺸﺎن اﺳﺖ ردّ و ﻗﺒﻮل اﯾﺸﺎن را
ردّ و ﻗﺒﻮل ﻓﻘﲑ ﺑﺪاﻧﯿﺪ.

ﺑﺎ ﺷﻤﺎ وﮐﻠﯿّﻪ ﻓﻘﺮا ﺗﻮدﯾﻊ ﻧﻤﻮده ،ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﻃﺎﻋﺖ از ﺣﻀﺮت ﻣﺠﺬوﺑﻌﻠﯿﺸﺎه ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ واﻟﺴّﻼم.

ﻓﻘﲑ ﻋﻠﯽ ﺗﺎﺑﻨﺪه ﻣﺤﺒﻮﺑﻌﻠﯿﺸﺎه

ﺗﻠﮕﺮاف ﺷﻤﺎرهٔ ۴
ﻫﻮاﻟﻠّﻪ

ﻗﻢ ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ارم ﮐﯽ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ داروﺧﺎﻧﻪ ﻧﺼﺮ ﭘﻼک .۵۷۵

ﺑﺮادر ﻣﮑﺮّم آﻗﺎی ﺣﺎج ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻓﯿﺾ ﻋﻠﯽ ﺳﻠﻤﻪ اﻟﻠّﻪ.
ﻣﻦ ﻫﻤﺪﻣﯽ ﭘﺪر و اﺟﺪاد ﻋﺎﱃ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد رااﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدم و از آﻧﺠﺎﺋﯿﮑﻪ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﮔﺴﺴﺘﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎﺷﺎره ﻏﯿﺒﯽ
زﺣﻤﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻓﻘﺮا را ﺑﻌﻤﻮی ﻋﺎرف وﻓﺎﺿﻞ ﺧﻮد ﺟﻨﺎب دﮐﱰ ﻧﻮرﻋﻠﯽ ﺗﺎﺑﻨﺪه ﻣﺠﺬوﺑﻌﻠﯿﺸﺎه ادام اﻟﻠّﻪ ﻇﻠّﻪ

اﻟﺸﺮﯾﻒ واﮔﺬار ﻧﻤﻮدم.

ﺣﻀﺮت ﻋﺎﱃ ﻧﯿﺰ ﺳﺮﯾﻌﺎً ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻋﻬﺪ ﻧﻤﻮده ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ از ﻓﺮﻣﺎن آن ﺑﺰرﮔﻮار اﺳﺘﮑﺒﺎر از ﺣﻖّ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻘﺮا
را ﺑﺨﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل و ﺣﻀﺮت ﻣﺠﺬوﺑﻌﻠﯿﺸﺎه ﺳﺮﭙدم .اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻋﻠﯿﺤﺪه ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻣﻘﺘﻀﯽ

اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻓﻘﲑ ﻋﻠﯽ ﺗﺎﺑﻨﺪه ﻣﺤﺒﻮﺑﻌﻠﯿﺸﺎه
ﺗﻠﮕﺮاف ﺷﻤﺎرهٔ ۵
ﻫﻮاﻟﻠّﻪ

ﺗﻬﺮان ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﭘﺎرک ﺷﻬﺮ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ اﻣﲑ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ.

ﺑﺮادر ﻣﮑﺮّم ﺟﻨﺎب ﺷﻤﺲاﻟﺪّﯾﻦ ﺣﺎﺋﺮی »ارﺷﺎد ﻋﻠﯽ« ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮاﺑﻠﻘﺎی ﺧﻮد ﻃﻠﺒﯿﺪ .ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎی رﺟﻮع

ﺑﺨﻠﯿﻔﻪ و ﺟﺎﻧﺸﲔ اﯾﻦ ﻓﻘﲑ ﻋﻤﻮی ﻣﮑﺮّم ﺟﻨﺎب دﮐﱰ ﻧﻮرﻋﻠﯽ ﺗﺎﺑﻨﺪه ﻣﺠﺬوﺑﻌﻠﯿﺸﺎه ﺳﻠّﻤﻪ اﻟﻠّﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻋﻬﺪ
ﻧﻤﻮده اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ردّ و ﻗﺒﻮل اﯾﺸﺎن را ردّ و ﻗﺒﻮل ﻓﻘﲑ ﺑﺪاﻧﯿﺪ .ﺳﻼم ﻣﺮا ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﻓﻘﺮا رﺳﺎﻧﯿﺪه ﺣﻠﯿّﺖ ﺑﻄﻠﺒﯿﺪ
در ﺧﺎﺗﻤﻪ اﻃﺎﻋﺖ از ﺟﻨﺎب دﮐﱰ ﻧﻮرﻋﻠﯽ ﺗﺎﺑﻨﺪه »ﻣﺠﺬوﺑﻌﻠﯿﺸﺎه« را ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ.

ﻓﻘﲑ ﻋﻠﯽ ﺗﺎﺑﻨﺪه ﻣﺤﺒﻮﺑﻌﻠﯿﺸﺎه

ﺗﻠﮕﺮاف ﺷﻤﺎرهٔ ۶
ﻫﻮاﻟﻠّﻪ

ﺗﻬﺮان ،ﭘﺎﺳﺪاران ،اﺧﺘﯿﺎرﯾﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﺴﺐ ﭘﻼک  ۵۵ﻫﻤﮑﻒ
۳۰۲

ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺮادر ﻣﮑﺮّم ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺷﻤﺲاﻟﺪّﯾﻦ ﺣﺎﺋﺮی »ارﺷﺎدﻋﻠﯽ« زﯾﺪ ﻋﺰّه.
ﻣﺸﯿّﺖ اﻟﻬﯽ ﭼﻨﲔ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﲑ ﻋﻠﯽ ﺗﺎﺑﻨﺪه ﻣﺤﺒﻮﺑﻌﻠﯿﺸﺎه رﺧﺖ ﺑﺮﺑﻨﺪم و در ﻓﺮاق ﻓﻘﺮا ﺑﺴﻮزم و ﺑﺴﺎزم.

ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺣﻀﺮﺗﻌﺎﱃ و ﺑﻘﯿّﻪ آﻗﺎﯾﺎن ﻣﺸﺎﯾﺦ و ﻓﻘﺮا رﺟﻮع ﺑﻌﻢّ ﻣﮑﺮّم و وارﺳﺘﻪ ﺟﻨﺎب دﮐﱰ ﻧﻮرﻋﻠﯽ ﺗﺎﺑﻨﺪه ادام اﻟﻠّﻪ ﻇﻠّﻪ
اﻟﺸﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن اراده ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﻄﺎع اﺳﺖ و ﭘﺲ از وﺻﺎل ﻓﻘﲑ ﺑﻪ ﻣﻌﺒﻮد و ﻣﻌﺸﻮق

ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻓﺮﻣﺎن اﯾﺸﺎن در اﺧﺘﯿﺎر ﻫﻤﮕﺎن ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪﮔﺮﻓﺖ و ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻓﻘﺮا ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و
از آﻧﺠﺎﺋﯿﮑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺄذوﻧﲔ در ﻃﺮﯾﻘﺖ ﻣﻠّﻘﺐ ﺑﻪ ﻟﻘﺒﯽ ﺧﺎص ﻫﺴﺘﻨﺪ آن ﺑﺰرﮔﻮار را ﺑﻪ ﻟﻘﺐ ﻣﺠﺬوﺑﻌﻠﯽ ﻣﻠﻘّﺐ

ﻧﻤﻮدم.

در ﮐﻠﯿّﻪ اﻣﻮر اﻣﺮ اﯾﺸﺎن راا ﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﻮده و ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ ﺟﻨﺎب دﮐﱰ ﻧﻮرﻋﻠﯽ ﺗﺎﺑﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﮥ ﻋﺮض ﻓﻘﲑ ﻋﻠﯽ ﺗﺎﺑﻨﺪه

ﻣﺤﺒﻮﺑﻌﻠﯿﺸﺎه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ واﻟﺴّﻼم.

ﻓﻘﲑ ﻋﻠﯽ ﺗﺎﺑﻨﺪه ﻣﺤﺒﻮﺑﻌﻠﯿﺸﺎه
در ﺧﺎﺗﻤﻪ اﺷﻌﺎری راﮐﻪ ﺑﺮادرﮔﺮاﻣﯽ و ﻣﺤﱰم آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺼﺮت اﻟﻠّﻪ ارﺑﺎﺑﯽ »ﻣﻮﻓﻖ« در ﻧﻌﺖ ﭘﲑ ﺑﺰرﮔﻮار و
ﺑﺨﺸﻨﺪه و ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺳﺮودهاﻧﺪ زﯾﻨﺖﺑﺨﺶ ﺻﻔﺤﺎت اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺠﺬوﺑﻌﻠﯿﺸﺎﻫﯽ

و

ﻣﺠﺬوب

ﻣﺠﺬوﺑﻌﻠﯿﺸﺎه

در ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻓﻘﺮ و ﻓﻨﺎ ﺧﺴﺮو و ﺷﺎﻫﯽ

اﻟﻬﯽ

ﻫﻢ ﻗﻄﺐ زﻣﺎﻧﯽ و ﺗﻮ ﻫﻢ ﺻﺎﺣﺐ ﺟﺎﻫﯽ
ﻓﺮزﻧﺪ

ﻣﺤﻤّﺪ

ﺣﺴﻦ

ﻫﻢ ﭘﲑ ﺧﺮاﺑﺎﺗﯽ و ﻫﻢ ﻣﺮﺷﺪ راﻫﯽ

ﻣﺠﺬوﺑﻌﻠﯿﺸﺎﻫﯽ و ﻣﺠﺬوب اﻟﻬﯽ
ﻫﻢ

ﺻﺎﻟﺤﻌﻠﯿﺸﺎه

ﻫﻢ ﺑﻬﺮ رﺿﺎی ﻋﻠﯽ آن ﺷﺎه ﻓﻠﮏ ﺟﺎه

ﺗﮑﯿﻪزن

ﻣﺤﺒﻮﺑﻌﻠﯿﺸﺎه

ﻣﺴﻨﺪ

ﻫﺴﺘﯽ ﺗﻮ ﺑﺮادر ،ﺷﻪ ﺑﯽﺗﺎج و ﮐﻼﻫﯽ

ﻣﺠﺬوﺑﻌﻠﯿﺸﺎﻫﯽ و ﻣﺠﺬوب اﻟﻬﯽ

ﺳﻠﻄﺎﻧﻌﻠﯿﺸﺎه

ﻧﻮرﻋﻠﯽ و ﻧﻮر ﻋﻠﯿﺸﺎه ﺗﻮ را ﺟﺪ
ﺧﻮد ﭘﲑ ﻃﺮﯾﻘﯽ و ﭘﯽ ﺷﺮع ﻣﺤﻤّﺪ

ﻧﯿﺎی

ﺗﻮ

و

اﻣﺠﺪ

در ﺧﺎﻧﻘﻪ ﻓﻘﺮ ،ﺗﻮ ﺳﻠﻄﺎن ﺳﭙﺎﻫﯽ

ﻣﺠﺬوﺑﻌﻠﯿﺸﺎﻫﯽ و ﻣﺠﺬوب اﻟﻬﯽ

ﻫﻢ ﻗﻄﺐ زﻣﺎﻧﯽ و ﻫﻢ آن ﭘﲑ ﻃﺮﯾﻘﺖ

در ﺷﺮع ﭘﲑو و ﻣﺠﺮی ﺷﺮﯾﻌﺖ

ﺑﺪﻫﺪ ﺑﺪﻋﺎی ﺗﻮ ﺧﺪا ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﯽ

ﺗﺎﺑﻨﺪه ﺑﻪ اﻟﻬﺎﻣﯽ از أن ﻧﻮر ﺣﻘﯿﻘﺖ

ﻣﺠﺬوﺑﻌﻠﯿﺸﺎﻫﯽ و ﻣﺠﺬوب اﻟﻬﯽ

ﺑﺮ ﭼﺎرده ﻣﻌﺼﻮم ﺗﻮﺋﯽ ﭘﯽ ﺳﺮﭙ ﭘﺎک

ﺑﺮ درﮔﻪ ﺣﻖ ﺑﻨﺪه ﺧﺎﺻّﯽ وﮐﻢ از ﺧﺎک

ﻗﺪر ﺗﻮ ﺑﻪ رﻓﻌﺖ ﻓﻠﮑﺶ داده ﮔﻮاﻫﯽ

در ﻣﺪح ﺗﻮ ﻧﯿﺶ ﻗﻠﻢ دﻫﺮ ﺧﻮرد ﭼﺎک

ﻣﺠﺬوﺑﻌﻠﯿﺸﺎﻫﯽ و ﻣﺠﺬوب اﻟﻬﯽ

ﻋﯿﺴﲐ ﻧﯽای،اﻣّﺎﺑﻮدت ﭼﻮن دم ﻋﯿﺴﲐ

د ّر ﺳﺨﻨﺖ ﮔﻨﺞ ﻧﻬﺎن راه ﺑﺪرﯾﺎ

داﻧﻢ ﺑﻪ ﯾﻘﲔ ﺻﺎﺣﺐ ان ﻣﻬﺮ ﮔﯿﺎﻫﯽ

زﻧﺪه ﮐﻨﯽ از ﺷﻬﺪ ﺳﺨﻦ ﻣﺮده دﻟﻬﺎ

ﻣﺠﺬوﺑﻌﻠﯿﺸﺎﻫﯽ و ﻣﺠﺬوب اﻟﻬﯽ

اﻓﺮاﺷﺖ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺧﺮﮔﻪ ﺷﺎﻫﯽ ﺗﻮ ﻣﺠﺬوب

ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ رﻓﺖ از ﺳﺮﻣﺎ ﺳﺎﯾﮥ ﻣﺤﺒﻮب

زان ﺑﺮ ﻓﻘﺮا ﺳﺮوری و ﭘﺸﺖ و ﭘﻨﺎﻫﯽ

ﻣﺤﺒﻮب ﺑﻪ ﺷﺎﻫﯿﺖ ﺑﻔﺮﻣﻮد ﭼﻮ ﻣﻨﺼﻮب
۳۰۳

ﻣﺠﺬوﺑﻌﻠﯿﺸﺎﻫﯽ و ﻣﺠﺬوب اﻟﻬﯽ

ﺳﯿﻤﺎی ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﺗﻮ ﺷﺎدیّ دل ﻣﺎ

ﺑﺎ ﺧﻠﻖ ﺧﻮش ﺧﻮﯾﺶ ﺗﻮﺋﯽ ﺟﺎذب دﻟﻬﺎ

دﯾﺪار ﺗﻮ از دل ﺑﱪد زﻧﮓ ﺳﯿﺎﻫﯽ

ﻣﻬﺮت ﻓﻘﺮا را ﺑﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺳﺮﭘﺎ

ﻣﺠﺬوﺑﻌﻠﯿﺸﺎﻫﯽ و ﻣﺠﺬوب اﻟﻬﯽ

ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﺎن ﺗﻮ دل و ﺟﺎن ﻣﻮﻓّﻖ

ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎن ﺗﻮ اﯾﻤﺎن ﻣﻮﻓّﻖ

ﮐﻦ ﺷﺎد دل ﺗﻨﮓ و ﭘﺮﯾﺸﺎن ﻣﻮﻓّﻖ

ای آﻧﮑﻪ ﺗﻮ ﺑﺨﺸﻨﺪه و ﺧﻮاﻫﺎن رﻓﺎﻫﯽ

ﻣﺠﺬوﺑﻌﻠﯿﺸﺎﻫﯽ و ﻣﺠﺬوب اﻟﻬﯽ

۳۰٤

ﺷﺮح ﺣﺎل ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺑﺰرﮔﻮاری ﮐﻪ در ﻣﻘﺪّﻣﻪ ﮐﺘﺎب
از آﻧﺎن ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ

۳۰٥

ﺷﺮح ﺣﺎل ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻣﺮﺣﻮم ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺣﺎج ﺳﯿّﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮﯾﻌﺖ »دروﯾﺶ ﻫﻤﺘّﻌﻠﯽ«
ﻗﺪّس اﻟﻠﱣﻪ ﺳﺮّه اﻟﻌﺰﯾﺰ

ﺑﻘﻠﻢ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺣﺎج اﺣﻤﺪ ﺷﺮﯾﻌﺖ

ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻌﻈّﻢﻟﻪ ﻣﻠّﻘﺐ ﺑﻪ »دروﯾﺶ ﻓﯿﻀﻌﻠﯽ«

در ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻔﺘﻢ رﻣﻀﺎن ﺳﺎل  ۱۳۱۴ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﺗﻮﻟّﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن دورهٔ ﻃﻔﻮﻟﯿّﺖ ﺑﻪ

ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﱳ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ادﺑّﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ و ﻋﺮﺑﯽ و ﻓﻘﻪ آﻣﻮﺧﺖ؛ ﻟﮑﻦ ﻓﺮاﮔﺮﻓﱳ اﯾﻦ ﻋﻠﻮم ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ روح

ﺑﺰرﮔﺶ را اﻗﻨﺎع ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ﺑﻬﻤﲔ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﻤﺖ ﮔﻤﺎرد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﻫﻔﺪه ﺳﺎﻟﮕﯽ در ﺗﻬﺮان در

ﺧﺪﻣﺖ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ ﺣﺎﺋﺮی »رﺣﻤﺘﻌﻠﯿﺸﺎه« ﺑﻪ ﺷﺮف ﻓﻘﺮ ﻣﺸﺮّف ﮔﺸﺖ .و در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﺮای اﻣﺮا

ﻣﻌﺎش ﺑﻪ ﮐﺎر ﻋﻄّﺎری ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﺣﻮزهٔ ﻋﻠﻤﯿّﻪ ﻗﻢ اداﻣﻪ داده و از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻋﺎﻟﯿﻤﻘﺎم اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده و

ﻫﻤﭽﻨﲔ در راه ﻓﻘﺮ اﱃ اﻟﻠّﻪ ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ ﻗﺪم ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﻫﻔﺪﻫﻢ ﺻﻔﺮ ﺳﺎل  ۱۳۵۸ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی از ﻃﺮف

ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺻﺎﻟﺤﻌﻠﯿﺸﺎه ﻗﺪّص ﺳﺮّه اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻓﻘﺮی و اﻣﺎﻣﺖ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻓﻘﺮا ﻣﺎذون ﮔﺸﺖ .ﻣﱳ
اﺟﺎزه ﻧﺎﻣﮥ اﯾﺸﺎن ﺑﺸﺮح زﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻫﻮ
۱۲۱

ﺑِﺴْﻢِ اﻟﻠﱠﻪِ اﻟﺮﱠﺣْﻤَﻦِ اﻟﺮﱠﺣِﻴﻢِ
ﺑﺮادران اﯾﻤﺎﻧﯽ و دوﺳﺘﺎن روﺣﺎﻧﯽ داﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪﮐﻪ ﺑﺮادر ﻣﮑﺮّم ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺳﯿّﺪ ﻣﺤﻤّﺪ ﻗﻤﯽ و ﻓﻘﻪ اﻟﻠّﻪ از اﯾﻦ

ﺗﺎرﯾﺦ از ﺟﺎﻧﺐ اﯾﻦ ﻓﻘﲑﺣﺴﻦ ﮔﻨﺎﺑﺎدی ﺻﺎﻟﺤﻌﻠﯿﺸﺎه ﻣﺄذﻧﻨﺪ ﺑﻌﻀﯽ اوراد و اذﮐﺎر زﺑﺎﻧﯽ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر ﺑﻄﺎﻟﺒﲔ راه

ﻓﻘﺮ و ﺳﻠﻮک ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ وﻟﯿﺎﱃ ﺟﻤﻌﻪ و دوﺷﻨﺒﻪ ﭼﺮاغ روﺷﻦ و ﻓﻘﺮا را ﻣﺠﺘﻤﻊ و ﺑﯿﺎد ﺧﺪا ﻣﺸﻐﻮل ﮔﺮدﻧﺪ؛ و ﻫﺮ
ﺟﺎ ﺷﺨﺺ ﻣﺎذوﻧﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮد اﻣﺎم ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻓﻘﺮا ﻧﻤﻮده و ﺑﺮادران اﻗﺘﺪا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و ﺑﺮای اﯾﺸﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺮادران،
ازدﯾﺎد ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺑﻨﺪﮔﯽ و اﺷﺘﺪاد ﻣﺤﺒّﺖ و ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮاﻫﺎﻧﻢ.

و ﻓﻘﻬﻢ اﻟﻠّﻪ و اﯾﺎی ﻟﻤﺎ ﯾﺤﺐ و ﯾﺮﺿﯽ و اﻟﺴّﻼم ﻋﻠﯽ ﻣﻦ اﺗّﺒﻊ اﻟﻬﺪی

ﺑﺘﺎرﯾﺦ ﻫﻔﺪﻫﻢ ﺻﻔﺮ ﻫﺰار و ﺳﯿﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه و ﻫﺸﺖ ﻗﻤﺮی و اﻧﺎ اﻻﻗﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ
ﻣﻬﺮ ﻣﺒﺎرک :ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ

ﺟﻨﺎﺑﺶ ﻫﺮ روزه ﻋﻼوه ﺑﺮﮐﺴﺐ ،ﺳﺎﻋﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن و آﻣﻮﺧﱳ آن ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد و ﻃﺎﻟﺒﲔ دﯾﮕﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﺑﻪ

ص
اِﻣﺎل ﻗﻮاﻧﲔ ﻣﻘﺪّس اﺳﻼم ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻓﺮاوان داﺷﺘﻪ و در ﺷﻬﺮ ﻗﻢ ﺑﭙﺎﮐﺪاﻣﻨﯽ ،ﺗﻘﻮی ،اﻣﺎﻧﺖ و ﭘﺮﻫﯿﺰﮔﺎری زﺑﺎﻧﺰد ﺧﺎ ّ
و ﻋﺎم ﺑﻮدﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﻮار در آﺳﺘﺎﻧﮥ ﻣﻘﺪّﺳﻪ ،ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن را اداره ﻧﻤﻮد و ﺻﺪر اﻟﺤﻔﺎظ و رﺋﯿﺲ اﻟﻘﺮاء ﺑﻮدﻧﺪ .ﺟﻨﺎب

آﻗﺎی ﺷﺮﯾﻌﺖ ﭘﺲ از ﻃ ّ
ﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻃﺮﯾﻖ اﱃاﻟﻠّﻪ و ﺑﺎ ﮔﺬراﻧﺪن رﯾﺎﺿﺎت ﻓﺮاوان در ﺳﺎل  ۱۳۸۳ﻗﻤﺮی در ﺑﯿﺪﺧﺖ از
ﻃﺮف ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺻﺎﻟﺤﻌﻠﯿﺸﺎه ﻣﺠﺎز ﺑﺪﺳﺘﮕﲑی و ﺗﻠﻘﲔ ذﮐﺮ و ﻓﮑﺮﮔﺸﺘﻪ و آﻧﺠﻨﺎب دﺳﺖ و زﺑﺎن آﻗﺎی ﺷﺮﯾﻌﺖ را
دﺳﺖ و زﺑﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ.

۳۰٦

ﻣﱳ ﻓﺮﻣﺎن
ﻫﻮ
۱۲۱

ﺑِﺴْﻢِ اﻟﻠﱠﻪِ اﻟﺮﱠﺣْﻤَﻦِ اﻟﺮﱠﺣِﻴﻢِ
اﻟﺤﻤﺪاﻟﻠّﻪ اﻟّﺬی ﻫﺪاﻧﺎ و ﻣﺎ ﮐﻨﺎ ﻟﻨﻬﺘﺪی ﻟﻮﻻ ان ﻫﺪاﻧﺎ اﻟﻠّﻪ واﻟﺴّﻼم اﻟﺼﻠﻮة ﻋﻠﯽ ﺧﲑ ﺧﻠﻘﻪ ﻣﺤﻤّﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ و ﻋﻠﯽ
آﻟﻪ آل اﻟﻠّﻪ .و ﺑﻌﺪ ﺑﺮادران اﯾﻤﺎﻧﯽ داﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﮐﻪ ﺑﺮادر ﻣﮑﺮّم و ﻓﻘﲑ ﻣﺤﱰم ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﲑزا ﺳﯿّﺪ ﻣﺤﻤّﺪ

ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺳﻠّﻤﻪ اﻟﻠّﻪ و ﻓﻘﻪ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ در راه ﺳﻠﻮک ﻗﺪم زده و رﯾﺎﺿﺎت اﺧﺘﯿﺎری و اﺿﻄﺮاری ﮐﺸﯿﺪه و ﺑﺎ ﺑﺼﲑت

ﮔﺸﺘﻪ و ا ر ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۷ﺻﻔﺮ  ۱۳۵۸ﻗﻤﺮی از ﻃﺮف ﻓﻘﲑ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﺑﯿﺪﺧﺘﯽ ﺻﺎﻟﺤﻌﻠﯿﺸﺎه ﻏﻔﺮهاﻟﻠّﻪ در ﺗﻌﻠﯿﻢ اوراد و

اذﮐﺎر ﻟﺴﺎﻧﯽ و روﺷﻦ ﻧﻤﻮدن ﭼﺮاغ و اﺟﺘﻤﺎع ﺷﺒﻬﺎی ﺟﻤﻌﻪ و دوﺷﻨﺒﻪ و اﻣﺎﻣﺖ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺮادران ﻣﺎذون ﺑﻮده و

ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮدهاﻧﺪ؛ از اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺸﺎﻧﺮا اﺟﺎزه دادم ﮐﻪ ﻫﺮ ﺟﺎ ﻃﺎﻟﺐ ﺻﺎدﻗﯽ ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ دﺳﺘﮕﲑی و ﺗﻠﻘﲔ ذﮐﺮ و

ﻓﮑﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و اذﮐﺎر و اوراد ﻗﻠﺒﯽ و ﻟﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺟﺎزه ﯾﺪاً ﺑﯿﺪ و ﺻﺪراً ﺑﺼﺪر ﺑﻪ ﻓﻘﲑ رﺳﯿﺪه از اﺋﻤﻪ ﻃﺎﻫﺮﯾﻦ ﷷ و
ﻣﺸﺎﯾﺦ ﮐﺎﻣﻠﲔ .ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﻪ ﻃﺎﻟﺒﲔ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﻠﻘﲔ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و اﮔﺮ از ﻓﻘﺮا ﮐﺴﯽ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ اﯾﺸﺎن
ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .و ﺷﺒﻬﺎی ﺟﻤﻌﻪ و دوﺷﻨﺒﻪ اِﺧﻮان را ﻣﺠﺘﻤﻊ و ﺑﺬﮐﺮ و ﻓﮑﺮ و ﻋﺒﺎدت ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺎزﻧﺪ .و اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ

را ﻋﺒﺎدت داﻧﺴﺘﻪ ،ﺑﯿﺸﱰ در اﺻﻼح ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﺑﮑﻮﺷﻨﺪ و ﺳﻼک را ﺑﻪ ﻣﻤﺎرﺳﺖ اﻋﻤﺎل ﺷﺮﻋﯿّﻪ و ﻣﻮاﻇﺒﺖ آداب

ﻃﺮﯾﻘﺖ ﺣﻘّﻪ دﺳﺘﻮر دﻫﻨﺪ و دﻟﮕﺮم دارﻧﺪ .و در ﻣﻮاﻗﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺸﺎﯾﺦ ﭘﯿﺸﻘﺪﻣﺎن در اﻣﺮ اﺟﺎزه را ﻣﻘﺪم دارﻧﺪو
اﯾﺸﺎن را ﻣﻠﻘّﺐ ﻧﻤﻮدم ﺑﻪ دروﯾﺶ ﻫﻤﺘﻌﻠﯽ.

اﻟﺒﺘﻪ ﻓﻘﺮا اﻃﺎﻋﺖ و ﭘﲑوی را ﻣﻐﺘﺘﻨﻢ ﺷﻤﺎرﻧﺪ و دﺳﺖ و زﺑﺎن اﯾﺸﺎﻧﺮا ،دﺳﺖ و زان ﻓﻘﲑ ﺷﻤﺎرﻧﺪ و اﺳﺌﻞاﻟﻠّﻪ اﻟﺘّﻮﻓﯿﻖ
ﱃ و ﻟﻬﻢ .ﺗﺤﺮﯾﺮاً ﺑﺘﺎرﯾﺦ ﯾﻮماﻟﺘّﺮوﯾﻪ ﻫﺸﺘﻢ ذﯾﺤﺠّﻪ اﻟﺤﺮام  ۱۳۸۳ﻗﻤﺮی ﻣﻄﺎﺑﻖ اول اردﯾﺒﺸﺖ  ۱۳۴۳ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ
ﺷﻤﺴﯽ و اﻧﺎ اﻻﻗﻞ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ.

ﻣﻬﺮ ﻣﺒﺎرک ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ

ﭘﺲ از رﺣﻠﺖ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺻﺎﻟﺤﻌﻠﯿﺸﺎه ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺬﮐﻮر از ﻃﺮف ﺧﻠﯿﻔﮥ ﻣﻌﻈّﻢﻟﻪ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺣﺎج ﺳﻠﻄﺎﻧﺤﺴﲔ ﺗﺎﺑﺪه
رﺿﺎﻋﻠﯿﺸﺎه ﺗﺄﯾﯿﺪﮔﺮدﯾﺪ.

اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﻮار در ﺳﺎل  ۱۳۵۱ﺷﻤﺴﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪ ارﺷﺪ ﺧﻮد ﺣﺎج ﺳﯿّﺪ اﺣﻤﺪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﻪ ﻣﮑّﻪ ﻣﻌﻈﻤّﻪ ﻣﺸﺮّف

ﺷﺪه و ﺑﻪ زﯾﺎرت ﺧﺎﻧﻬﺪ ﺧﺪا ﻧﺎﺋﻞ ﮔﺸﺘﻨﺪ.

اﯾﺸﺎن دارای ده ﻓﺮزﻧﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻫﻔﺖ ﭘﺴﺮ و ﺳﻪ دﺧﱰ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﻣﺸﺮّف ﺑﻪ ﻓﻘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺷﺮﯾﻌﺖ

ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﻬﺎی ﻣﺘﻌﺪّد ﺑﻪ ﻋﺘﺒﺎت ﻋﺎﻟﯿﺎت و ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻘﺪّس و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .در دﯾﻤﺎه ﺳﺎل  ۱۳۵۹ﺷﻤﺴﯽ ﺑﻪ
ﮐﺴﺎﻟﺖ و ﺿﻌﻒ ﺷﺪﯾﺪ ﺟﺴﻤﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﮔﺸﺘﻪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺲ از ﻃﯽ ﯾﮑﺪوره ﺑﯿﻤﺎری ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺤﺮﮔﺎه

ﺟﻤﻌﻪ  ۲۹اردﯾﺒﻬﺸﺖ » ۱۳۶۸ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﯿﺰده ﺷﻮّال  «۱۴۰۹ﻟﺒﯿﮏ ﺣﻖ را اﺟﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮده و روح ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ ﺻﻔﺎﺗﺶ ﺑﻪ

آﺷﯿﺎن ﻗﺪس ﭘﺮواز و ﺑﻮﺻﺎل ﻣﻌﺸﻮق ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻧﺎﺋﻞ ﮔﺮدﯾﺪ.

»رﺣﻤﺔ اﻟﻠّﻪ ﻋﻠﯿﻪ رﺣﻤﺘﺎً واﺳﻌﻪ«.

در اﯾﻨﺠﺎ ﺷﻤّﻪای از ﻧﻈﺮات ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دروﯾﺶ ﻫﻤﺘّﻌﻠﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﻮده اﯾﺸﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه زﯾﻨﺖﺑﺨﺶ ﺻﻔﺤﺎت
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

۳۰۷

ﺷﻤﮥ از ﻧﻈﺮات ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﺟﻨﺎب ﺣﺎج ﺳﯿّﺪ ﻣﺤﻤّﺪ ﺷﺮﯾﻌﺖ »دروﯾﺶ ﻫﻤﺘّﻌﻠﯽ«
ﺑِﺴْﻢِ اﻟﻠﱠﻪِ اﻟﺮﱠﺣْﻤَﻦِ اﻟﺮﱠﺣِﻴﻢِ
ﻣﺎ ﻫﻨﻮز اﻧﺪر ﺧﻢ ﯾﮏ ﮐﻮﭼﻪاﯾﻢ

ﻫﻔﺖ ﺷﻬﺮ ﻋﺸﻖ را ﻋﻄّﺎر ﮔﺸﺖ

ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ذات ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻨﺰّه از اﺳﻢ و ﺻﻔﺖ اﺳﺖ و اﯾﻨﻬﺎی ﮔﺮد »ﻫﻮ« ﮐﻨﺎﯾﻪ از ﺣﻀﺮت ذات اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻗﻮس ﻧﺰول و ﻗﻮس ﺻﻌﻮد ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﯿﺦ ﺷﺒﺴﱰی ﮔﻮﯾﺪ:

زﺧﻂّ

و

ﻫﻤﯽﻫﺎی

دو ﭼﺸﻤﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﻫﻨﮕﺎم رؤﯾﺖ

ﻫﻮّﯾﺖ

ﯾﻌﻨﯽ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﻣﯽآﯾﺪ دو ﺑﲔ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﮑﯽ واﺟﺐ اﻟﻮﺟﻮد و دﯾﮕﺮی ﻣﻤﮑﻦ اﻟﻮﺟﻮد
ﻧﻤﺎﻧﺪ

در

ﻣﯿﺎﻧﻪ

رﻫﺮو

ﭼﻪﻫﺎی ﻫﻮ ﺷﻮد ﻣﻠﺤﻖ ﺑﻪ اﻟﻠﱣﻪ

راه

وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﮏ ذﮐﺮش دوام ﺷﺪ دﯾﮕﺮ رﻫﺮو و راه در ﺑﲔ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﻓﻘﻂ ﻣﺘﻮﺟّﻪ ﺣﻀﺮت ذات ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﺠﻠﯿّﺎت ذات ﺳﺒﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﻢ و ﺻﻔﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اوﻟﲔ ﺗﺠﻠﯽ دارای ﻋﻠﻢ و ﻗﺪرت و ﺣﯿﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ

ﺻﻔﺎت ذات ﻣﯽداﻧﻨﺪ .اﺳﻤﯽ ﮐﻪ از ﺑﺮای اﯾﻨﻬﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد اﺳﻤﺎﺳﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد اﺳﻢ ﺧﺪاﺳﺖ .اﺳﻢ ﯾﻌﻨﯽ
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺳﺒﺐ وﺿﻮح آن ﺷَﯽء ﻣﯽﺷﻮد.

ﯽ و  ...اﺳﻢ اﺳﺖ .اﯾﻨﻬﺎ ﭘﯿﺶ از ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در آﯾﮥ ﻣﺒﺎرﮐﮥ ﺷﻤﺮه  ۱ﺳﻮر ٔه
ﻋﻠﯿﻢ ،ﻗﺪﯾﺮ ،ﺣ ّ
اﻟﺮّﺣﻤﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :اﻟﺮﱠﺣْﻤَﻦُ ،ﻋَﻠﱠﻢَ اﻟْﻘُﺮْآنَ ،ﺧَﻠَﻖَ اﻟْﺎِٕﻧﺴَﺎنَ ﻋَﻠﱠﻤَﻪُ اﻟْﺒَﻴَﺎنَ.

ﭘﺲ از ﻋﺎﻟﻢ ﻋﻠﻢ ،ﻗﺪرت و ﺣﯿﺎت ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻧﺴﺎﻧﺮا دارای ان ﺑﯿﺎن و ﻋﻠﻢ ﮐﺮد .ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺻﻔﺎت
ﺧﺪا ﻫﺮﮐﺪام ﯾﮏ ﻣﻈﻬﺮﯾّﺘﯽ دارد و ﻫﺮﮐﺪام ﻣﻨﺘﺞ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪای ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﺜﻼً ﻗﺪرت ﺳﺒﺐ ﭘﯿﺪا ﺷﺪن ﻣﺮاﺗﺐ دﯾﮕﺮ .ﺻﻔﺎت ﺟﻤﺎل ﺻﻔﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از رﺣﻤﺖ ﺣﻖ ﺑﺮ ﻣﯽﺧﯿﺰد و ﺻﻔﺎت

ﺟﻼل ﺻﻔﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻏﻀﺐ اوﺳﺖ ﺻﻔﺎت ﺟﻤﺎل ﺑﺮ دو ﻗﺴﻢ اﺳﺖ و ﺻﻔﺎت ﺟﻼل ﻧﯿﺰ دو ﻗﺴﻢ اﺳﺖ:

ﺻﻔﺎت ﺟﻤﺎل ﯾﮑﯽ ﺻﻔﺖ رﺣﯿﻤﯽ ﺣﻖّ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﲔ اﺳﺖ و ﯾﮑﯽ ﺻﻔﺖ رﺣﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺼﻮص
ﻫﻤﮥ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺧﺪاﺳﺖ.

ﺻﻔﺎت ﺟﻼل ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اﺳﺖ .ﻋﻀﯽ ﻏﻀﺐﻫﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﺳﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻌﻀﯽ درﺑﺎرهٔ ﻫﻤﻪ اﺳﺖ .ﮐﻪ ﺗﻤﺎم

اﯾﻦ ﺻﻔﺎت ﺣﻘﺘﻌﺎﱃ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻻزم دارد وﱃ ﺻﻔﺖ ﻋﻠﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻋﻠﻢ اﻟﻬﯽ ﺑﺎﯾﺪﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ

ﻣﺮدم را ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ ،ﻫﺪاﯾﺖ ﯾﮑﯽ از ﺻﻔﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻬﺮﺑﺎن اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه آن ﺑﲔ ﺑﺸﺮ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ
ﮐﺮده و راه ﺧﺪا را ﺑﻤﺮدم ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.
راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﭼﻨﺪ ﻗﺴﻢ اﺳﺖ:

ﯾﮏ ﻗﺴﻢ راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﻮع ﺑﺸﺮ و ﺑﺮای ﻫﻤﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن رﺳﺎﻟﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .رﺳﻮل ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﮑﺎم
ﮐﻠﯽ را وﺿﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻣﺎم ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت را ﺑﮑﻠﯿّﺎت ﻣﻠﺤﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻤﻮﺟﺐ آﯾﮥ ﻣﺒﺎرﮐﮥ ﺷﻤﺎره  ۳ﺳﻮرهٔ

ﻣﺎﺋﺪه» :اﻟْﻴَﻮْمَ أَﻛْﻤَﻠْﺖُ ﻟَﻜُﻢْ دِﻳﻨَﻜُﻢْ و«...

اﯾﻦ اﮐﻤﺎل ﺑﺮای اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهای ﺑﻌﺪ از ﺧﻮد ﺗﻌﯿﲔ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪﮐﻪ آن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻗﺮآن را ﺗﺒﯿﲔ ﮐﻨﺪ واﻟّﺎ دﯾﮕﺮان ﻫﻢ

۳۰۸

ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﺎ از ﻫﻤﺎن ﻗﺮآن ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ را ﺑﻤﯿﻞ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ
ﮐﻔﺮاﺳﺖ دراﯾﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﺧﻮدﺑﯿﻨﯽ و ﺧﻮدراﺋﯽ

ﻓﮑﺮ ﺧﻮد و رای ﺧﻮد در ﻣﺬﻫﺐ رﻧﺪی ﻧﯿﺴﺖ

ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻟﻬﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ رﺳﻮل ﻣﻌﺮّﻓﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺎﻗﻞ وﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﺎﻗﻞ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺎر
ﻏﻠﻂ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪﮐﻪ ﺑﻪ او ﻣﻌﺼﻮم ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.

ﻣﻌﺼﻮم دو ﻗﺴﻢ اﺳﺖ :ﻋﺼﻤﺖ ﻣﻮﻫﻮﺑﻪ و ﻋﺼﻤﺖ ﻣﺤﻔﻮﻇﻪ

ﻣﻮﻫﻮﺑﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺨﺸﺶ اﻟﻬﯽ .ﻓﺮق ﻋﺼﻤﺖ ﻣﻮﻫﻮﺑﻪ و ﻋﺼﻤﺖ ﻣﺤﻔﻮﻇﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دارای ﻋﺼﻤﺖ
ﻣﻮﻫﻮﺑﻪ اﺳﺖ ﻧﯿّﺖ ﮐﺎر ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻌﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺑﻌﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻨﺎه ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﻧﯿّﺖ ﮔﻨﺎه ﻫﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؛ اﻣﺎ

ﻋﺼﻤﺖ ﻣﺤﻔﻮﻇﻪ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﻧﯿّﺘﺶ را ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺠﺎ ﺑﯿﺎورد وﱃ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻋﻤﻠﺶ او را ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﻋﻤﻞ ﺧﻄﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.

ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ راﻫﻨﻤﺎی ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدش ﻣﻌﺼﻮم ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻄﺎ ﻧﮑﻨﺪ اﻋﻢّ از اﯾﻨﮑﻪ دارای ﻋﺼﻤﺖ

ﻣﻮﻫﻮﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا و اﺋﻤﻪ اﻃﻬﺎر و ﺑﻌﻀﯽ اﻧﺒﯿﺎء و ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ دارای ﻋﺼﻤﺖ ﻣﺤﻔﻮﻇﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺒﯿﺎی

دﯾﮕﺮ .ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﺼﻮم ﺑﺎﺷﻨﺪ.

اﮔﺮﮐﺴﯽ ﻣﻌﺼﻮم ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺟﺎﯾﺰ اﻟﺨﻄﺎﺳﺖ وﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﺰ اﻟﺨﻄﺎﺳﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﺎن ﻋﻤﻠﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ از
او اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﺧﻄﺎ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﻄﺎ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ اﻃﺎﻋﺖ از او ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ.

ﻃﺒﻖ آﯾﮥ  ۱۰ﺳﻮرهٔ اَﻟْﻤُﻠْﮏْ

وَﻗَﺎﻟُﻮا ﻟَﻮْ ﻛُﻨﱠﺎ ﻧَﺴْﻤَﻊُ أَوْ ﻧَﻌْﻘِﻞُ ﻣَﺎ ﻛُﻨﱠﺎ ﻓِﻲ أَﺻْﺤَﺎبِ اﻟﺴﱠﻌِﻴﺮِ ﯾﻌﻨﯽ :اﮔﺮ ﻣﺎ ﮔﻮش ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ وﯾﺎ ﻋﻘﻞ ﻣﯽداﺷﺘﯿﻢ اﻫﻞ
ﺟﻬﻨﻢ ﻧﻤﯽﺷﺪﯾﻢ .ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻄﺎ ﻧﻤﯽﮐﺮدﯾﻢ ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﯾﺎ ﺧﻮد دارای ﻋﻘﻞ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﻣﻄﯿﻊ ﻋﺎﻗﻞ
ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﺎﻗﻞ ﮐﺎﻣﻞ رﺳﻮل ﺧﺪا )ص( اﺳﺖ.

ﺑﻌﺪ از اﯾﺸﺎن ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻋﺎﻗﻞ اﺳﺖ
آن ﮐﺴﯽ ﻋﺎﻗﻞ ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل اﮐﺮم )ص( او را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﯽ ﻋﻘﻠﺶ ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﻋﻘﻠﻬﺎی

دﯾﮕﺮ ر اﻣﺘﺤﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽداﻧﺪﮐﻪ ﮐﺪاﻣﺸﺎن ﻋﺎﻗﻠﱰﻧﺪ ﭼﻮن اﻋﻘﻞ ﺑﺸﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ،اﻋﻘﻞ ﺑﺸﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ

ﺟﻬﺖ ﻫﺮﮐﺴﯽ را رﺳﻮل ﺧﺪا )ص( ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ اﻋﻔﻞ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ .ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻫﻢ ﻏﲑ از ﻋﻠﯽ ﷷ ادّﻋﺎ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﺮا رﺳﻮل ﺧﺪا ﺗﻌﯿﲔ ﮐﺮده اﺳﺖ اﮔﺮ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﺮد اﻧﺴﺎن ﻣﺸﮑﻮک ﻣﯽﺷﺪ وﱃ ﭼﻮن ﻫﯿﭽﮑﺲ

ادﻋﺎ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﻠﯽ ﷷ ﺟﺎﻧﺸﲔ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﲔ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ ﺑﻌﺪ از دﯾﮕﺮی اﻋﻘﻞ ﺑﺸﺮ را

ﺗﻌﯿﲔ ﮐﻨﺪ.

ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻪ اﻧﺪازهٔ ﻋﻘﻠﺶ ﺑﻪ اوﮐﺎر رﺟﻮع ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در زﻣﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﻋﺮاب را ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﯾﮑﻨﻔﺮ

را ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪﮐﻪ اﺣﮑﺎم اﺳﻼم را ﯾﺎد ﺑﺪﻫﺪ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻫﯿﭽﮑﺪاﻣﺸﺎن ﺳﻮاد ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ وﱃ او ﭼﻬﻞ روزه اﺣﮑﺎم
را ﯾﺎدﺷﺎن ﻣﯽداد و ﺑﺮﻣﯽﮔﺸﺖ .ﯾﺎ ﯾﮑﯽ را اﻣﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ زﮐﺎت ﺑﮕﲑد .ﯾﮑﯽ راﻣﯽﻓﺮﻣﻮد ﺗﻮ ﺑﺮو رواﯾﺖ ﮐﻦ
»رواﯾﺖ ﮐﺮدن ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﮐﻪ رﺳﻮل ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهٔ او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﮔﻔﱳ« ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﻣﺄﻣﻮر ﮔﻔﱳ رواﯾﺖ

ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻘﻠﺶ ﺑﺮﺳﺪﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎت ﭘﯿﻐﻤﱪ و اﺋﻤﻪ اﻃﻬﺎر را ﮐﺎﻣﻼً ﺑﻔﻬﻤﺪﮐﻪ وﻗﺘﯿﮑﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻧﻘﻞ
ﮐﻨﺪ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﮑﻨﺪ

ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺗﻮ ﺑﺮو ﺑﯿﻌﺖ ﺑﮕﲑ .ﺷﺨﺼﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﯿﻌﺖ ﺑﮕﲑ ﺑﺎﯾﺪﮐﺴﯽ ،ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ اﻣﺮاض اﺧﻼﻗﯽ

را ﺑﻔﻬﻤﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﮐﻨﺪ.

۳۰۹

ﺑﺎﺻﻄﻼح ﻋﺮﻓﺎ ﺷﺨﺼﯽ را ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺎر و ﯾﺎ ﭼﻨﺪﮐﺎر ﻣﺤﺪود ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ او اﻣﺮﮐﻨﻨﺪﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﺪ او را ﻧﺎﯾﺐ ﺧﺎصّ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺨﺼﻮص آن ﮐﺎر اﺳﺖ و ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺣﻖّ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﺪارد.

ﺷﺨﺼﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ او اﮐﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﺗﻮ در ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﻫﺎ از ﻃﺮف ﻣﺎ ﻣﺠﺎزی ﮐﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﯽ ﻧﺎﯾﺐ ﻋﺎم
ﮔﻮﯾﻨﺪ .وﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﺟﺎزه ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﺻﻮﻻً ﻧﺎﯾﺐ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ.
وِﻻﯾﺖ ﯾﺎ وَﻻﯾﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟
در آﯾﮥ ﻣﺒﺎرﮐﮥ  ۴۴از ﺳﻮرهٔ ﮐﻬﻒ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻫُﻨَﺎﻟِﻚَ اﻟْﻮَﻟَﺎﻳَﺔُ ﻟِﻠﱠﻪِ اﻟْﺤَﻖﱢ ﻫُﻮَ ﺧَﻴْﺮٌ ﺛَﻮَاﺑًﺎ وَﺧَﻴْﺮٌ ﻋُﻘْﺒًﺎ .ﯾﻌﻨﯽ آﻧﺠﺎ
ﻖ ﻓﺮﻣﺎن دﻫﺪ و ﺑﻬﱰﯾﻦ اﺟﺮ و ﺛﻮاب و ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻧﯿﮑﻮ را ﻫﻢ او ﻋﻄﺎ
وﻻﯾﺖ و ﺣﮑﻤﻔﺮﻣﺎﯾﯽ ﺧﺎصّ ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺤ ّ
ﮐﻨﺪ.

در ﮐﺘﺎب وﻻﯾﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﺟﻨﺎب ﺳﻠﻄﺎﻧﻤﺤﻤﺪ ﺳﻠﻄﺎﻧﻌﻠﯿﺸﺎه ﻃﺎبﺛﺮاه ﻟﻔﻆ وﻻﯾﺖ را ﺑﻪ  ۲۰ﻣﻌﻨﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادهاﻧﺪ
ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﺠﺎی ﺧﻮد اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد و در ﻫﻨﮕﺎم ﺳﻨﺨﮕﻮﺋﯽ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻘﺼﻮد ﮐﺪام اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﻪ آن

ﻣﻌﻨﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا وﱃ اﺳﺖ و ﺧﺪا ﻣﻮﻻ اﺳﺖ ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ و ﺻﺎﺣﺐ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﻮﺟﻮدات ﺧﺪاﺳﺖ
اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ در ﺧﯿﻠﯽ آﯾﺎت ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه ﮐﻪ وﱃ ﺑﻤﻌﻨﯽ ﺧﺪاﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﻌﺒﺎرت دﮔﺮ ﺧﺪا ﻣﻮﻻﺳﺖ.
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل در آﯾﺎت ﻣﺒﺎرﮐﮥ زﯾﺮ:

۱ـ أَﻧﺖَ ﻣَﻮْﻻَﻧَﺎ ﻓَﺎﻧﺼُﺮْﻧَﺎ ﻋَﻠَﻰ اﻟْﻘَﻮْمِ اﻟْﻜَﺎﻓِﺮِﻳﻦَ »ﺳﻮرهٔ ﺑﻘﺮه آﯾﻪ ﻣﺒﺎرﮐﻪ  «۲۸۶ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻠﻄﺎن و ﯾﺎر و ﯾﺎور ﻣﺎ ﺗﻮﺋﯽ،

ﻣﺎ را ﺑﺮﮔﺮوه ﮐﺎﻓﺮان ﯾﺎری ﻓﺮﻣﺎ.
۲ـ ذَﻟِﻚَ ﺑِﺎَٔنﱠ اﻟﻠﱠﻪَ ﻣَﻮْﻟَﻰ اﻟﱠﺬِﻳﻦَ آﻣَﻨُﻮا وَأَنﱠ اﻟْﻜَﺎﻓِﺮِﻳﻦَ ﻟَﺎ ﻣَﻮْﻟَﻰ ﻟَﻬُﻢْ »ﺳﻮره ﻣﺤﻤّﺪ )ص( آﯾﻪ ﻣﺒﺎرﮐﮥ  «۱۱ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ
ﺑﺪان ﺳﺒﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺧﺪا ﯾﺎر و ﯾﺎور و ﻣﻮﻻی ﻣﻮﻣﻨﺎن اﺳﺖ وﮐﺎﻓﺮان ﻫﯿﭻ ﻣﻮﻻ و ﯾﺎوری ﻧﺪارﻧﺪ.
۳ـ اﻟﻠّﻪُ وَﻟِﻲﱡ اﻟﱠﺬِﻳﻦَ آﻣَﻨُﻮاْ »ﺳﻮرهّ ﺑﻘﺮه آﯾﮥ ﻣﺒﺎرﮐﮥ  «۲۵۷ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺪا ﯾﺎر اﻫﻞ اﯾﻤﺎن اﺳﺖ.

۴ـ وَاﻟﻠّﻪُ وَﻟِﻲﱡ اﻟْﻤُﻮْٔﻣِﻨِﲔَ »ﺳﻮرهٔ آل ﻋﻤﺮان آﯾﮥ ﻣﺒﺎرﮐﻪ  «۶۸ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺪا دوﺳﺘﺪار ﻣﻮﻣﻨﲔ اﺳﺖ.

۵ـ وَﻫُﻮَ اﻟْﻮَﻟِﻲﱡ اﻟْﺤَﻤِﻴﺪُ »ﺳﻮرهٔ ﺷﻮری آﯾﮥ ﻣﺒﺎرﮐﻪ  «۲۸ﯾﻌﻨﯽ اوﺳﺖ ﻣﻮﻻی ﻣﺤﺒﻮب اﻟﺬات و ﺳﺘﻮده ﺻﻔﺎت.

و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮﻻﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ وﱃ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺧﺪا ﻫﻢ
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در آﯾﮥ ﻣﺒﺎرﮐﻪ  ۵۵ﺳﻮرهٔ ﻣﺎﺋﺪه ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :إِﻧﱠﻤَﺎ وَﻟِﻴﱡﻜُﻢُ اﻟﻠّﻪُ وَرَﺳُﻮﻟُﻪُ ﯾﻌﻨﯽ وﱃ ﺷﻤﺎ ﺧﺪاﺳﺖ

ﺑﻌﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ،ﻣﺎﻟﮏ ﺷﻤﺎ ،و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺷﻤﺎ ﺧﺪاﺳﺖ و رﺳﻮﻟﺶ ﻫﻢ وﱃ ﺷﻤﺎﺳﺖ
ﭼﻮن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهٔ اوﺳﺖ.

و دﻧﺒﺎاﻟﮥ ﻫﻤﲔ آﯾﻪ در ﺳﻮرهٔ ﻣﺎﺋﺪه ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

وَاﻟﱠﺬِﻳﻦَ آﻣَﻨُﻮاْ اﻟﱠﺬِﻳﻦَ ﻳُﻘِﻴﻤُﻮنَ اﻟﺼﱠﻼَةَ وَﻳُﻮْٔﺗُﻮنَ اﻟﺰﱠﻛَﺎةَ وَﻫُﻢْ رَاﻛِﻌُﻮنَ .ﯾﻌﻨﯽ وﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ و ﺑﭙﺎ داﺷﺘﻨﺪ

ﻧﻤﺎز و زﮐﻮة دادﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در رﮐﻮع ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻔﺴّﺮﯾﻦ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺻﻔﺎت را ﺑﻪ ﺣﻀﺮت اﻣﲑاﻟﻤﺆﻣﻨﲔ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ
اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ ﷷ ﺗﻔﺴﲑﮐﺮدهاﻧﺪ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺧﺪا وﱃ و ﻣﻮﻻﺳﺖ ،ﭘﯿﻐﻤﱪ وﱃ و ﻣﻮﻻﺳﺖ ،ﻋﻠﯽ ﻫﻢ وﱃ و
ﻣﻮﻻﺳﺖ.

ﻞ ﻏﺪﯾﺮ ﺧﻢ ﻓﺮﻣﻮد:
رﺳﻮل ﺧﺪا )ص( ﻫﻢ در ﻣﺤ ّ
ﻣَﻦْ ﮐُﻨْﺖُ ﻣَﻮﻻه ﻓﻬﺪذا ﻋﻠّﯽٌ ﻣَﻮﻻه ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮﮐﺲ را ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﻮﻻی او ﻫﺴﺘﻢ ﻋﻠﯽ ﻫﻢ ﻣﻮﻻی اوﺳﺖ.
زﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﭘﯿﻐﻤﱪ ﻋﺎﱃ ﻧﻬﺎد

ﻧﺎم ﺧﻮد وان ﻋﻠﯽ ﻣﻮﻻ ﻧﻬﺎد

ﮐﯿﺴﺖ ﻣﻮﻻ آﻧﮑﻪ آزادت ﮐﻨﺪ

واﮐﻨﺪ

اﺑﻦ ﻋﻢّ ﻣﻦ ﻋﻠﯽ ﻣﻮﻻی اوﺳﺖ

ﮔﻔﺖ ﻫﺮﮐﺲ را ﻣﻨﻢ ﻣﻮﻻ و دوﺳﺖ

ﺑﻨﺪ
۳۱۰

رﻗﯿّﺖ

زﭘﺎﯾﺖ

ﻣﻮﻟﻮی »ره«

ﮐﻪ ﻣﻮﻻ آن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮا از ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻧﻔﺲ آزاد ﮐﻨﺪ و آﻧﮑﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﺎدرﺳﺖ ﺗﺮا آزاد ﮐﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﺧﺪا ،ﭘﯿﻤﱪ و
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺧﺪا و ﭘﯿﻤﱪ اﺳﺖ.
آﯾﺎ ﺑﯿﻌﺖ ﻻزم اﺳﺖ

ﻟﻐﺖ ﺑﯿﻌﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش و اﯾﻦ ﺗﺎﺋﯽ ﮐﻪ در آﺧﺮ ﺑﯿﻌﺖ دارد؛ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﯾﮑﺠﺎﺳﺖ .ﺑﯿﻌﺖ از
زﻣﺎن ﺣﻀﺮت آدم ﷷ ﺗﺎ اﯾﻦ زﻣﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻮده و ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

در آﯾﮥ ﻣﺒﺎرﮐﻪ  ۱۱۱ﺳﻮره ﺗﻮﺑﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :إِنﱠ اﻟﻠّﻪَ اﺷْﺘَﺮَى ﻣِﻦَ اﻟْﻤُﻮْٔﻣِﻨِﲔَ أَﻧﻔُﺴَﻬُﻢْ َوأَﻣْﻮَاﻟَﻬُﻢ ﺑِﺎَٔنﱠ ﻟَﻬُﻢُ اﻟﺠَﻨﱠﺔَ
ﻳُﻘَﺎﺗِﻠُﻮنَ ﻓِﻲ ﺳَﺒِﻴﻞِ اﻟﻠّﻪِ ﻓَﻴَﻘْﺘُﻠُﻮنَ وَﻳُﻘْﺘَﻠُﻮنَ وَﻋْﺪًا ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺣَﻘًّﺎ ﻓِﻲ اﻟﺘﱠﻮْرَاةِ وَاﻻِٕﻧﺠِﻴﻞِ وَاﻟْﻘُﺮْآنِ وَﻣَﻦْ أَوْﻓَﻰ ﺑِﻌَﻬْﺪِهِ
ﻣِﻦَ اﻟﻠّﻪِ ﻓَﺎﺳْﺘَﺒْﺸِﺮُواْ ﺑِﺒَﻴْﻌِﻜُﻢُ اﻟﱠﺬِي ﺑَﺎﻳَﻌْﺘُﻢ ﺑِﻪِ وَذَﻟِﻚَ ﻫُﻮَ اﻟْﻔَﻮْزُ اﻟْﻌَﻈِﻴﻢُ.

۲٥۲

ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد در ﺗﻮرات و اﻧﺠﯿﻞ ﻫﻢ اﯾﻦ ﺑﯿﻌﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﮐﯽ ﺑﺎوﻓﺎﺗﺮ از ﺧﺪا ﺑﺎﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪن
ﻋﻬﺪ ﺧﻮد؟ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﺎﺷﯿﺪ اﯾﻦ ﺑﯿﻌﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺮدهاﯾﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﻓﻮز ﻋﻈﯿﻢ.

در زﻣﺎن ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﮐﺮم )ص( دو ﻧﻮع ﺑﯿﻌﺖ ﺑﻮد ،ﯾﮑﯽ ﺑﯿﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ و ﯾﮑﯽ ﺑﯿﻌﺖ اﯾﻤﺎﻧﯽ؛ ﺑﯿﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﺑﺮای اﺣﮑﺎم اﺳﻼم ﺑﻮده و ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻪ ﻃﻮع و رﻏﺒﺖ ﺧﻮدش ﺑﯿﻌﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،اﯾﻦ ﺑﯿﻌﺖ درﺳﺖ ﺑﻮد .وﱃ آن ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ

ﺑﯿﻌﺖ اﯾﻤﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ در ﺿﻤﻦ ﺑﯿﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻢ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﭼﻮن اﻋﺮاب ﻣﺘﻤﺪّن ﻧﺒﻮدﻧﺪ و رﺳﻮل ﺧﺪا ﻫﻢ ﻗﺼﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﻋﺮاب را ﻣﺘﻤﺪّن ﮐﻨﺪ و ﺗﺤﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯿﺎورد و

ﺗﻤﺪّن ﻫﻢ ﺑﺪون ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﻢ ﺑﻬﱰ از ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻬﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺖ آﻧﻬﺎ را ﺑﺰور ﺗﺤﺖ ﺗﻤﺪّن و
ﺗﺤﺖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﻼم ﻣﯽاورد.
ﯾﻬﻮد و ﻧﺼﺎری ﮐﻪ ﺧﻮد ﻗﺎﻧﻮن داﺷﺘﻨﺪ ،و ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻗﺒﻮل اﺳﻼم ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﻟﺬا آﻧﻬﺎ را ﻓﺮﻣﻮد؛ ﻣﺨﺘﺎرﯾﺪ ،ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ

ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﯿﻌﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﻬﻮد و ﻧﺼﺎری ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺰﯾّﻪ
ﺑﺪﻫﯿﺪ ﯾﻌﻨﯽ رﻋﯿّﺖ و ﻓﺮﻣﺎﻧﱪدار ﺑﺎﺷﯿﺪ وا ﮔﺮ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ آﻧﻮﻗﺖ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺟﻨﮓ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ.

ﺑﯿﻌﺖ اﯾﻤﺎﻧﯽ ﻏﲑ از ﺑﯿﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد و ﺑﺎ اﮐﺮاه و زور ﻧﺒﻮد و ﻫﺮﮐﺲ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ و ﻃﺎﻟﺐ راه ﺧﺪا ﺑﻮد ﺑﯿﻌﺖ

ﻣﯽﮐﺮد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻓَﻤَﻦْ ﺷَﺎء ﻓَﻠْﻴُﻮْٔﻣِﻦ وَﻣَﻦ ﺷَﺎء ﻓَﻠْﻴَﻜْﻔُﺮْ۲٥۳ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮﮐﺲ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ اﯾﻤﺎن
ﺑﯿﺎورد و ﻫﺮﮐﺲ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪﮐﺎﻓﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﯾﺎ در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻻَ إِﻛْﺮَاهَ ﻓِﻲ اﻟﺪﱢﻳﻦِ

۲٥٤

ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎر دﯾﻦ ﺑﻪ اﺟﺒﺎر ﻧﯿﺴﺖ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺎاﯾﻤﺎن ﺑﺮای اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن اﯾﻤﺎﻧﺶ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد .ﺑﻌﺪ از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﯿﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ را ﺧﻠﻔﺎ
ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ وﱃ ﺑﯿﻌﺖ اﯾﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪای ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻋﻠﯽ ﷷ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ واﮔﺬارﮐﻨﺪ و آﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﺗﺮوﯾﺞ اﺳﻼم ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.

ﺑﯿﻌﺖ اﯾﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﯾﻤﺎن و ﻓﻘﻂ دﺳﺖ ﺧﻮد ﻋﻠﯽ ﷷ ﺑﻮد و ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻮد ﺑﺮای اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻧﮑﻨﻨﺪﮐﻪ ﻋﻠﯽ
ﷷ ﺧﯿﺎل رﯾﺎﺳﺖ دارد و ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮدم را دور ﺧﻮد ﺟﻤﻊ ﮐﻨﺪ و رﯾﺎﺳﺖ ﮐﻨﺪ.

 -۲٥۲در ﺣﻘﻴﻘﺖﺧﺪا از ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺟﺎن و ﻣﺎﻟﺸﺎن را ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮاى آﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺮﻳﺪه اﺳﺖ ﻫﻤﺎن ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ در راه ﺧﺪا ﻣﻰﺟﻨﮕﻨﺪ و
ﻣﻰﻛﺸﻨﺪ و ﻛﺸﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﻋﺪه ﺣﻘّﻰ در ﺗﻮرات و اﻧﺠﻴﻞ و ﻗﺮآن ﺑﺮ ﻋﻬﺪه اوﺳﺖ و ﭼﻪ ﻛﺴﻰ از ﺧﺪا ﺑﻪ ﻋﻬﺪ ﺧﻮﻳﺶ وﻓﺎدارﺗﺮ

اﺳﺖ ﭘﺲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪاى ﻛﻪ ﺑﺎ اوﻛﺮدهاﻳﺪ ﺷﺎدﻣﺎن ﺑﺎﺷﻴﺪ و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﻛﺎﻣﻴﺎﺑﻰ ﺑﺰرگ اﺳﺖ

 -۲٥۳آﯾﻪ ﻣﺒﺎرﮐﻪ  ۲۹از ﺳﻮرهٔ ﮐﻬﻒ ،ﻣﻌﻨﯽ ﺗﻤﺎم آﯾﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ :و ﺑﮕﻮ ﺣﻖ از ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن اﺳﺖ ﭘﺲ ﻫﺮ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﮕﺮود و ﻫﺮ ﻛﻪ

ﺑﺨﻮاﻫﺪ اﻧﻜﺎرﻛﻨﺪﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﺮاى ﺳﺘﻤﮕﺮان آﺗﺸﻰ آﻣﺎده ﻛﺮدهاﻳﻢ ﻛﻪ ﺳﺮاﭘﺮدهﻫﺎﻳﺶ آﻧﺎن را در ﺑﺮ ﻣﻰﮔﻴﺮد و اﮔﺮ ﻓﺮﻳﺎدرﺳﻰ ﺟﻮﻳﻨﺪ ﺑﻪ آﺑﻰ
ﭼﻮن ﻣﺲ ﮔﺪاﺧﺘﻪ ﻛﻪ ﭼﻬﺮهﻫﺎ را ﺑﺮﻳﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻳﺎرى ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ وه ﭼﻪ ﺑﺪ ﺷﺮاﺑﻰ و ﭼﻪ زﺷﺖ ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻰ اﺳﺖ.
-۲٥٤آﯾﻪ ﻣﺒﺎرﮐﮥ  ۲۵۶از ﺳﻮرهٔ ﺑﻘﺮه

۳۱۱

ﻋﻠﯽ ﷷ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :دﻧﯿﺎی ﺷﻤﺎ در ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﺨﻮان ﺧﻮک اﺳﺖ در دﺳﺖ آدم ﻣﺠﺬوم »ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ
ﻣﺮض ﺧﻮرده داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ «.ﻫﯿﭽﮑﺲ ﭼﻨﲔ اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ را از دﺳﺖ ﭼﻨﲔ آدﻣﯽ ﻧﻤﯽﮔﲑد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻋﻠﯽ ﷷ

اﻫﻞ دﻧﯿﺎ ﻧﺒﻮد و ﺑﯿﻌﺖ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ را ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺧﺪا ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و اﺷﺨﺎﺻﯽ را ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻌﺪ اﯾﻤﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و آﻣﺎده ﺑﺮﯾﺎ
ﺗﺮﺑﯿﺖ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ دﺳﺘﮕﲑی ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد.

ﺗﺎ ﮐﻪ ﺳﺮّی زﻧﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻬﺎﻧﯽ ﻧﺮﺳﺪ

ﻣﺮﯾﻢ دل ﻧﺸﻮد ﺣﺎﻣﻞ از اﻧﻮار ﻣﺴﯿﺢ
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ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺴﺎن اﯾﻤﺎﻧﺶ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮده ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺑﯿﻌﺖ اﯾﻤﺎﻧﯽ ﻧﻮری از ﺻﺎﺣﺐ
وﻻﯾﺖ در دل ﺑﯿﻌﺖ ﮐﻨﻨﺪه وارد ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﺮﮔﺎه آن ﺑﯿﻌﺖ ﺑﺼﻮرت درآﯾﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻮر اﻣﺎم ﺗﺠﻠّﯽ ﮐﻨﺪ او ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه

واﻻّ ﺗﺎﻧﻮر اﻣﺎم ﺗﺠﻠّﯽ ﻧﮑﻨﺪ ﻫﻨﻮز او رو ﺑﻪ راه اﺳﺖ وﱃ وﻗﺘﯿﮑﻪ آن ﻧﻮر ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ آﻧﻮﻗﺖ در راه اﺳﺖ ﮐﻪ راه
ﺧﺪاﺳﺖ و اﯾﻦ ﺗﻤﺎم اﯾﻤﺎن اﺳﺖ.

در آﯾﮥ ﻣﺒﺎرﮐﻪ  ۱۴ﺳﻮرهٔ ﺣﺠﺮات ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
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ﻗَﺎﻟَﺖِ اﻟْﺎَٔﻋْﺮَابُ آﻣَﻨﱠﺎ ﻗُﻞ ﻟﱠﻢْ ﺗُﻮْٔﻣِﻨُﻮا وَﻟَﻜِﻦ ﻗُﻮﻟُﻮا أَﺳْﻠَﻤْﻨَﺎ وَﻟَﻤﱠﺎ

ﻜﻢْ .ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺮﺑﻬﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ اﯾﻤﺎن آوردﯾﻢ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﮕﻮﮐﻪ اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺎوردﯾﺪ
ﻳَﺪْﺧُﻞِ اﻟْﺎِٕﻳﻤَﺎنُ ﻓِﻲ ﻗُﻠُﻮﺑِ ُ

ﻟﮑﻦ ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ اﺳﻼم آوردﯾﻢ وﱃ اﯾﻤﺎن ﻫﻨﻮز داﺧﻞ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻤﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﻌﺖ
اﯾﻤﺎﻧﯽ داﺧﻞ دل ﺷﻮد.

وﻗﺘﯽ اﯾﻤﺎن داﺧﻞ دل ﺷﻮد ،ﻃﻔﻞ ﻣﺘﻮﻟّﺪ اﯾﻤﺎن ﮐﻪ ﻧﻮر اﻣﺎم اﺳﺖ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﻪ ﻇﻬﻮر در ﻋﺎﻟﻢ ﺻﻐﲑ اﺳﺖ.

وﻗﺘﯿﮑﻪ آن ﻧﻮر ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓُﺴﻄﺎط ۲٥۷ﺣﻀﺮت ﻗﺎﺋﻢ »ﻋﺞ« ﯾﺎ در ﺣﻀﻮر رﺳﻮل ﺧﺪا )ص(
ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﯾﺮ ﺟﻤﻌﯿّﺖﻫﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺟﻬﺎد ﺑﺎﺷﯿﺪ و در اﯾﻨﺼﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮ اﯾﻤﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ف
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﯿﻌﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ آﯾﻪ ﺷﺮﯾﻔﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد:أَوْﻓُﻮاْ ﺑِﻌَﻬْﺪِي أُو ِ
ﺑِﻌَﻬْﺪِﻛُﻢْ »آﯾﻪ ﻣﺒﺎرﮐﮥ  ۴۰از ﺳﻮرهٔ ﺑﻘﺮه« ﯾﻌﻨﯽ وﻓﺎ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﻋﻬﺪ ﻣﻦ ﺗﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﻬﺪ ﺷﻤﺎ وﻓﺎ ﮐﻨﻢ ﺑﻌﺒﺎرت دﯾﮕﺮﮐﺴﺎﻧﯽ

ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﻘﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺗﻔﻀﻼً آﻧﻬﺎ را ﻣﯽآﻣﺮزد.
آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪاﻧﺪ »ﻃﺒﻖ آﯾﮥ ﻣﺒﺎرﮐﮥ  ۳۲در ﺳﻮرهٔ ﻓﺎﻃﺮ«
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ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻇﻠﻢ ﺑﺨﻮدﺷﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .دﺳﺘﮥ دوم ﻣﻘﺘﺼﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﺎﻧﻪرو ﻫﺴﺘﻨﺪ و دﺳﺘﮥ

ﺳﻮم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﺑﺎﻟﺨﲑات ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﮥ ﺧﻮﺑﯿﻬﺎ ﺟﻠﻮ اﻓﺘﺎدﻧﺪ و آﻧﻬﺎ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﻋﺼﻤﺖ و ﭘﲑوان
آﻧﻬﺎ و آﻧﻬﺎ دارای درﺟﺎت ﻋﺎﱃ ﺑﻮده و ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺟﻨّﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﺑﻪ ﻧﺎرﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮده وﱃ ﺑﻌﺪ ﺷﮑﺴﺘﻪ و ﻣﺮﺗّﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﺻﻼً اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﯿﻌﺖ
 -۲٥٥ﮔﻔﺘﺎر ﺑﺰرﮔﺎن ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻟﺐ و آﻣﻮزﻧﺪه و ﺷﲑﯾﻦ اﺳﺖ و واﻗﻌﺎً ﺣﯿﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ از ﯾﮏ ﺟﻤﻠﮥ آﻧﻬﺎ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﺷﻮد وﱃ ﭼﻮن در

اﯾﻨﺠﺎ اﻣﺮ ﺑﺮ اﺧﺘﺼﺎر اﺳﺖ ،ﺳﻌﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻃﻮری اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﯽاﻻﻣﮑﺎن از ﻧﻈﺮ ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻮن ﺑﻬﯿﭽﻮﺟﻪ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎی ﮐﺘﺎب اﺻﻠﯽ را ﺑﮕﲑد و ﻓﻘﻂ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﯽﺷﻮد .ﮔﻔﺘﺎرﮔﺮﭼﻪ در ﻋﺒﺎرت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ وﱃ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺆﯾﺪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﺿﻤﻦ ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻄﺎﻟﺐ ارزﻧﺪهٔ دﯾﮕﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪﮐﻪ در ﺣﺪ اﯾﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﻮن دل ﮔﻨﺠﯿﻨﮥ ﺧﺪاﺋﯽ و ﺟﺎﯾﮕﺎه

رﯾﺰش رﺣﻤﺖ اﻟﻬﯽ اﺳﺖ؛ وﻣﺮﮐﺰﮐﺸﻮر ﺗﻦ ،دل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﲔ وﺳﻮاس ﺷﯿﻄﺎن و ﺗﻠﻘﲔ ﻣﻠﮏ اﺳﺖ.

ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺑﯿﺸﱰ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺎب دﻫﻢ ازﮐﺘﺎب »وﻻﯾﺖﻧﺎﻣﻪ« در ﺑﯿﺎن ﭘﯿﻮﻧﺪ وﻻﯾﺖ ﺗﺎ زﻣﺎن آدم ﷷ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ.

-۲٥٦اﻋﺮاب ﮔﻔﺘﻨﺪ اﻳﻤﺎن آوردﻳﻢ ﺑﮕﻮ اﻳﻤﺎن ﻧﻴﺎوردهاﻳﺪ ﻟﻴﻜﻦ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ اﺳﻼم آوردﻳﻢ و ﻫﻨﻮز در دﻟﻬﺎى ﺷﻤﺎ اﻳﻤﺎن داﺧﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و

اﮔﺮ ﺧﺪا و ﭘﻴﺎﻣﱪ او را ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺮﻳﺪ ازﻛﺮدهﻫﺎﻳﺘﺎن ﭼﻴﺰى ﻛﻢ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ﺧﺪا آﻣﺮزﻧﺪه و ﻣﻬﺮﺑﺎن اﺳﺖ.
 -۲٥۷ﺧﯿﻤﻪ و ﺧﺮﮔﺎه  -ﺳﺮاﭘﺮده

ﻚ
 -۲٥۸ﺛُﻢﱠ أَوْرَﺛْﻨَﺎ ا ْﻟﻜِﺘَﺎبَ ا ﱠﻟﺬِﻳﻦَ اﺻْﻄَ َﻔﻴْﻨَﺎ ﻣِﻦْ ﻋِﺒَﺎدِﻧَﺎ ﻓَﻤِﻨْﻬُﻢْ ﻇَﺎﻟِﻢٌ ﻟﱢﻨَﻔْ ِﺴﻪِ وَﻣِﻨْﻬُﻢ ﻣﱡﻘْﺘَﺼِﺪٌ وَﻣِﻨْﻬُﻢْ ﺳَﺎﺑِﻖٌ ﺑِﺎ ْﻟﺨَﻴْﺮَاتِ ﺑِ ِٕﺎذْنِ اﻟ ﱠﻠﻪِ ذَﻟِ َ

ﻫُﻮَ اﻟْﻔَﻀْﻞُ ا ْﻟﻜَﺒِﻴﺮُ.
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ﮐﺮدن را در وﺟﻮد ﺑﺎﻃﻞ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .وﱃ اﺻﻮﻻً در دﻧﯿﺎ؛ ﮐﺴﯿﮑﻪ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮده و ﺑﻌﺪ ﻣﺮﺗّﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺘﺪاد
ﺑﯿﻌﺖﮐﺮدن را در وﺟﻮد ﺧﻮد ﺑﺎﻃﻞ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ اﺳﺖ.
ﺗﻬﺬﯾﺐ اﺧﻼق
اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا )ص( ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﺮوﯾﺢ اﺳﻼم ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺴﯿﺎر داﺷﺘﻨﺪ وﱃ ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺮوﯾﺢ

اﺳﻼم در ﺻﺪد اﯾﻦ ﺑﻮدﻧﺪﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎﻧﺮا ﻫﻢ ﺗﺼﻔﯿﻪ و اﺻﻼح ﺑﮑﻨﻨﺪ .اﺻﺤﺎب ﺻُﻔﱢﻪ از اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و رﺋﯿﺲ آﻧﻬﺎ

ﺣﻀﺮت اﻣﲑاﻟﻤﺆﻣﻨﲔ ﻋﻠﯽ ﷷ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺪﯾﺪاً در ﺻﺪد ﺗﺮوﯾﺞ اﺳﻼم وﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای اﺻﻼح وﺗﺰﮐﯿﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد و

در ﻧﻤﺎزﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﻏﺶ ﻣﯽ ﮐﺮد و از ﺧﻮف ﺧﺪاﮔﺮﯾﻪ و ﻧﺎﻟﻪ ﻣﯿﮑﺮد .ﻣﻘﺼﻮد اﯾﻨﺴﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺮوﯾﺢ اﺳﻼم
در اﺻﻼح ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﮐﻮﺷﺶ ﻧﻤﻮده و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ وﺟﻮد ﺧﻮد را ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺗﻤﺎم ادﯾﺎن اﻟﻬﯽ ﺳﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :اﺧﻼق ،اﻋﺘﻘﺎدات و اﺣﮑﺎم ﻇﺎﻫﺮ

راﺟﻊ ﺑﻪ اﺧﻼق و اﻋﺘﻘﺎدات؛ آﻧﭽﻪ ﺣﻀﺮت آدم ﷷ ﻓﺮﻣﻮد ﺗﻤﺎم اﻧﺒﯿﺎء ﺗﺎ ﺣﻀﺮت ﺧﺎﺗﻢ )ص( و اﺋﻤﻪ اﻃﻬﺎر ﻫﻢ
ﻫﻤﺎن را ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ و ﺣﺎﻻ ﻫﻢ ﺑﺰرﮔﺎن دﯾﻦ ﻫﻤﺎن را ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

اﻣﺎ آﻧﭽﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ اﺣﮑﺎم ﻇﺎﻫﺮ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺎﻧﻬﺎ ﻓﺮق ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺜﻼً ﻧﻤﺎز و روزه درﺗﻤﺎم زﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﻮده
وﱃ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻓﺮق ﻣﯿﮑﻨﺪ.

ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ )ص( ﺑﻪ ﭘﯿﻐﻤﱪی ﻣﺒﻌﻮث ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺮای ﺑﺎر اول ﮐﻪ ﺟﱪﺋﯿﻞ ﷷ ﺑﺮ اوﻧﺎزل ﺷﺪ ﻏﺶ ﮐﺮد وﱃ
دﻓﻌﻪﻫﺎی ﺑﻌﺪ رﻧﮓ ﻣﺒﺎرک ﺣﻀﺮت اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺪﻧﺸﺎن ﺳﻨﮕﲔ ﻣﯽﺷﺪ و در آن ﺣﺎل ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺟﺮآت ﻧﻤﯽﮐﺮد
ﺑﺎ ﻣﻌﻈّﻢﻟﻪ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ .اﮔﺮ ﺳﻮار اﺳﺐ ﯾﺎ ﺷﱰ ﺑﺪ ﺑﻪ ﻗﺪری ﺳﻨﮕﲔ ﻣﯽﺷﺪﮐﻪ ﺷﮑﻢ ﺷﱰ ﯾﺎ اﺳﺐ ﺑﻪ زﻣﲔ ﻣﯽرﺳﯿﺪ.

در آن ﻣﻮﻗﻊ ﺣﺎﻟﺶ ﺑﻬﻢ ﻣﯽﺧﻮرد و ﻫﺮﮔﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد ،ﻓﺮودهٔ ﺣﻖ ﺑﻮد.

ﻫﺮﮐﻪ ﮔﻮﯾﺪ ﺣﻖ ﻧﮕﻔﺖ اوﮐﺎﻓﺮ اﺳﺖ

ﮔﺮ ﭼﻪ ﻗﺮآن از ﻟﺐ ﭘﯿﻐﻤﱪ اﺳﺖ

ﻣﻮﻟﻮی »ره«
ﻋﻠﻢ ﭼﯿﺴﺖ

ﻋﻠﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﯽداﻧﻨﺪ از دو ﻗﺴﻢ ﺧﺎرج ﻧﯿﺴﺖ .ﯾﮏ ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﻪ ﮔﻮش
ﻣﯽﺷﻨﻮد و ﯾﺎد ﻣﯽﮔﲑد و ﺗﻮﺳﻂ ﺧﯿﺎل ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﯽﺳﭙﺎرد .اﯾﻦ ﻋﻠﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﻦ ﺑﻄﺮف روح ﻣﯽرود ﮐﻪ

اﻧﺴﺎن اﻓﮑﺎر دﯾﮕﺮان را ﯾﺎد ﻣﯽﮔﲑد.

ﻗﺴﻢ دﯾﮕﺮ ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺑﺎﻻ رﯾﺰش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻮﺷﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻤﻮﺟﻮدات ﺑﻘﺪر اﺳﺘﻌﺪاد ﻣﺮﺣﻤﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻬﺮﺑﺎن رﯾﺰش ﻣﯽﮐﻨﺪ دو ﻧﻮع اﺳﺖ .ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ روﯾﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻤﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺪاﺑﲑ اﯾﻦ

ﻋﺎﻟﻢ را ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ان اﯾﺠﺎد اﺧﱰاﻋﺎت اﺳﺖ و دﯾﮕﺮی ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ روﯾﺶ ﺑﻌﺎﻟﻢ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ

اﻧﺒﯿﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد :اَﻟْﻌِﻠْﻢُ ﻧﻮرٌ ﯾﻘﺬﻓﻪ اﻟﻠﱣﻪ ﻓﯽ ﻗﻠﺐ ﻣَﻦْ ﯾﺸﺎءُ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻠﻢ ﻧﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ
ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﯽرﯾﺰد.

رﯾﺨﱳ از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﺋﲔ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ اﻟﻬﯽ زودﺗﺮ از ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎﻧﺴﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در آﯾﻪ ﻣﺒﺎرﮐﮥ  ۱ﺳﻮرهٔ
اﻟﺮﺣٰﻤﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ اﻟﺮﱠﺣْﻤَﻦُ ﻋَﻠﱠﻢَ اﻟْﻘُﺮْآنَ ﺧَﻠَﻖَ اﻟْﺎِٕﻧﺴَﺎنَ ﻋَﻠﱠﻤَﻪُ اﻟْﺒَﻴَﺎنَ ﺑﻪ ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﺪ از آن ﻋﻠﻢ اﺳﺖ ،آن
ﻋﻠﻢ ،ﻋﻠﻢ اﻧﺒﯿﺎء ﷷ اﺳﺖ.

ﺣﻀﺮت اﻣﲑاﻟﻤﺆﻣﻨﲔ ﻋﻠﯽ ﷷ ز ﺑﭽﻪﮔﯽ در ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﮐﺮم )ص( ﺑﻮد .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل در

۳۱۳

ﻏﺎر ﺣِﺮا ﻣﺸﻐﻮل ﻋﺒﺎدت ﺑﻮد ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﷷ ﺑﺮای او آب و ﻧﺎن و وﺳﺎﺋﻞ دﯾﮕﺮ ی ﺑﺮد ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ رﺳﻮل ﺑﻪ
ﭘﯿﻐﱪی ﻣﺒﻌﻮث ﺷﺪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﷷ آﻧﺠﺎ ﺑﻮد.

رﺳﻮل ﺧﺪا )ص( ﭘﯿﺶ از ﺑﻌﺜﺘﺶ ﺑﻪ ﺻﺤّﺖ ﻋﻤﻞ و درﺳﺘﯽ ﻣﻌﺮوف ﺑﻮد و ﺑﻪ او ﻣﺤﻤّﺪ اﻣﲔ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ .ﻫﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺣﻖّ وﺿﻊ ﻣﯽﺷﺪ اﺑﺘﺪا ﺧﻮد رﺳﻮل ﺧﺪا )ص(و ﺑﻌﺪﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﻧﺰدﯾﮑﱰ ﺑﻮدﻧﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.

اﻣﲑاﻟﻤﺆﻣﻨﲔ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :در ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ زﻣﺎن رﺣﻠﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻮد ﺑﻪ روی ﻣﻦ ﻫﺰار درب از ﻋﻠﻢ ﺑﺎز ﺷﺪﮐﻪ از ﻫﺮ

درﺑﯽ ﭘﺮب دﯾﮕﺮ ﺑﺎز ﺷﺪ .ﻋﺮض ﮐﺮدﻧﺪ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺷﻤﺎ از اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﻬﺮهدارﻧﺪ؟ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:

ﯾﮏ ﯾﺎ دو درب ،ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺨﻮد ﻋﻠﯽ ﷷ ﺑﻮد .و ﺑﻌﺪ ﺑﻮﺻّﯽ ﺧﻮد ﻣﺮﺣﻤﺖ ﻓﺮﻣﻮد و اﯾﻦ ﻏﲑ ﻋﻠﻮﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ

ﺳﺎﺑﻘﺎً ﻫﻤﻪ اﺗّﺨﺎذ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
اﻣﺘﺤﺎن ﺣﻘﺘﻌﺎﱃ ﺷﺎﻧﻪ

در آﯾﻪ ﻣﺒﺎرﮐﻪ  ۱۸۶ﺳﻮرهٔ آل ﻋﻤﺮان ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻟَﺘُﺒْﻠَﻮُنﱠ ﻓِﻲ أَﻣْﻮَاﻟِﻜُﻢْ وَأَﻧﻔُﺴِﻜُﻢْ وَﻟَﺘَﺴْﻤَﻌُﻦﱠ ﻣِﻦَ اﻟﱠﺬِﻳﻦَ أُوﺗُﻮاْ
اﻟْﻜِﺘَﺎبَ ﻣِﻦ ﻗَﺒْﻠِﻜُﻢْ وَﻣِﻦَ اﻟﱠﺬِﻳﻦَ أَﺷْﺮَﻛُﻮاْ أَذًى ﻛَﺜِﻴﺮًا وَإِن ﺗَﺼْﺒِﺮُواْ وَﺗَﺘﱠﻘُﻮاْ ﻓَﺎِٕنﱠ ذَﻟِﻚَ ﻣِﻦْ ﻋَﺰْمِ اﻻُٔﻣُﻮرِ.

ﯾﻌﻨﯽ اﻟﺒﺘﻪ اﻣﺘﺤﺎن ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ در ﻣﺎﻟﺘﺎن و ﺟﺎﻧﺘﺎن و زﺧﻢ زﺑﺎن ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﺪ ازﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺘﺎب ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭼﻪ ﯾﻬﻮد
و ﻧﺼﺎرﱝ و ﭼﻪ آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺷﺮک ﻣﯽورزﻧﺪ اذّﯾﺖ ﺑﺴﯿﺎری و اﮔﺮ ﺻﱪﮐﻨﯿﺪ و ﭘﺮﻫﯿﺰﮐﺎر ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺛﺒﺎت
ﻗﺪم دارﯾﺪ.

ﻞ ﻣﱡﺴَﻤًّﻰ وَﻳُﻮْٔتِ ﻛُﻞﱠ ذِي ﻓَﻀْﻞٍ ﻓَﻀْﻠَﻪُ .ﯾﻌﻨﯽ
در آﯾﻪ ﻣﺒﺎرﮐﮥ  ۳ﺳﻮرهٔ ﻫﻮد ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻳُﻤَﺘﱢﻌْﻜُﻢ ﻣﱠﺘَﺎﻋًﺎ ﺣَﺴَﻨًﺎ إِﻟَﻰ أَﺟَ ٍ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺎ روز ﻣﺮگ ﻣﺘﺎع زﻧﺪﮔﯽ دﯾﻨﺎ را ﻧﯿﮑﻮ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻫﺮ ﻓﻀﯿﻠﺘﯽ ﻫﻢ ﺑﺮای آﺧﺮﺗﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽدﻫﺪﮐﻪ اﻧﺴﺎن

ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ و راﺿﯽ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ . .اﮔﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﯿﻠﺶ ﻧﺸﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ راﺿﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺧﺪا

راﺿﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻨﻮز اﯾﻤﺎﻧﺶ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﻫﺮﮐﺎری ﺧﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ روی ﻣﺼﻠﺤﺖ اﺳﺖ و
ﺣﮑﻤﺖ دارد .ﻣﺎ ﺣﮑﻤﺖ و ﻣﺼﻠﺤﺘﺶ را ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺎﯾﺪ راﺿﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ .دو ﻧﻔﺮ از ﺧﺪا راﺿﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛

ﯾﮑﯽ آﻧﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻣﻮر ﺑﺪاﻧﺪ و ﻫﺮﭼﻪ از ﻃﺮف ﺧﺪا ﭘﯿﺶ آﯾﺪ ﺣﮑﻤﺶ را ﺑﻔﻬﻤﺪﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد.

ﻓﻘﻂ اﻧﺒﯿﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و آﻧﻬﻢ ﻧﻪ ﻫﻤﮥ اﻧﺒﯿﺎ .دوم آﻧﮑﻪ ﻣﺠﺬوب و ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ از ﻃﺮف ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ روی ﺟﺬﺑﻪ و
ﻋﺸﻖ ﺑﭙﺴﻨﺪد ﭼﻮن از ﻃﺮف ﻣﺤﺒﻮب ﻫﺮ ﭼﻪ آﯾﺪ ﺧﻮب اﺳﺖ .ﻣﺜﻼً ﺷﻤﺎ ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن را دوﺳﺖ دارﯾﺪ و اﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت

ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﺰﻧﺪ ﺧﻮﺷﺘﺎن ﻣﯽآﯾﺪ؛ آن ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ دوﺳﺖ دارﯾﺪ ر ﮐﺎری او ﺑﮑﻨﺪ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه اﺳﺖ .ﺣﻀﺮت

ﺻﺎدق ﷷ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺆﻣﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﺮﺿﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﻮد ﻓﻘﻂ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﻋﻠّﺖ ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ

ﺣﻀﺮت اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت ﻋﺮض ﮐﺮد ﻓﻼن ﻣﺆﻣﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺆﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺮض ﺧﻮره و ﺳﺮﺳﺎم
ﻣﺒﺘﻼ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد او از ﺻﺎﺣﺐ ﯾﺄس ﺧﱪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﯾﺂ ﭘﯿﻐﻤﱪ ﺑﻮد و ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻤﺮض ﺧﻮره ﺷﺪه

ﺑﻮد ﻃﻮری ﮐﻪ اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﺶ ﺑﻬﻢ ﭼﺴﺒﯿﺪه ﺑﻮد .ﺑﻪ ﺷﻬﺮ آﻣﺪ و ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ دﻋﻮت ﮐﺮد وﱃ ﻣﺮدم او را از ﺷﻬﺮ
ﺑﲑون ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ آﻣﺪ و ﻣﺮدم را دﻋﻮت ﮐﺮد و آﻧﻬﺎ او را ﮐﺸﺘﻨﺪ.

ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪهٔ ﻣﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﻨﺪ ﻋﻠﺘﺶ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ از ﺧﺪا راﺿﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺧﺪا ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺖ وﮐﺴﯽ

ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺧﺪا ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﺆﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ.

اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ از ﻃﺮف ﺧﺪا ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ راﺿﯽ ﺑﺎﺷﺪ .و اﻟﺒﺘﻪ در ﮐﺎرﻫﺎ ﺟ ّﺪ و ﺟﻬﺪ ﮐﺮده و ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ و

ﮐﺎرﻫﺎﯾﺶ را اداره ﮐﻨﺪ.

در آﯾﮥ ﻣﺒﺎرﮐﻪ  ۱۶۵از ﺳﻮرهٔ ﺑﻘﺮه ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪَ :اﻟﱠﺬِﻳﻦَ آﻣَﻨُﻮاْ أَﺷَﺪﱡ ﺣُﺒًّﺎ ﻟﱢ ّﻠﻪِ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردهاﻧﺪ دوﺳﺘﯿﺸﺎن

ﺑﺎ ﺧﺪا ﺷﺪﯾﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺪت دوﺳﺘﯽ ﻫﻤﺎن ﻋﺸﻖ اﺳﺖ .وﱃ ﭼﻮن آﯾﮥ ﻗﺮآن ﻫﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﺘﺪل ﺑﺎﺷﺪ و اﻋﺘﺪال
۳۱٤

آن ﺑﻪ ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺖ و ﻋﺸﻖ اﻓﺮاط اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪﮐﻪ ﻣﺆﻣﻨﲔ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﺤﺒﺖ دارﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﯿﻠﯽ
ﻋﺸﻖ دارﻧﺪ .ﭘﺲ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ راﺿﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ رﺿﺎی ﺧﺪا.

از ﺑﺮای ﻫﻤﻪ اﻧﺒﯿﺎ ﷷ ﻫﻢ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﺣﻀﺮت ﯾﻮﻧﺲﷷ ﻗﻮﻣﺶ را ﺑﻪ ﺧﺪا ﭘﺮﺳﺘﯽ دﻋﻮت

ﻣﯽﮐﺮد؛ در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﻓﻘﻂ دو ﻧﻔﺮ ﺑﺎو اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ :ﯾﮑﯽ ﻣﺮد ﻋﺎﺑﺪی ﮐﻪ ﮔﻮﺷﻪ ﮔﲑ و دﯾﮕﺮی داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺣﮑﯿﻤﯽ

ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺎﺷﻨﺎس ﺑﲔ ﻣﺮدم زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد.

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﯾﻮﻧﺲ ﷷوﻋﺪه دادﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻮم را ﻏﻀﺐ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد .ﺣﻀﺮت ﯾﻮﻧﺲ ﷷ از ﺷﻬﺮ ﺑﲑون
رﻓﺖ و دور ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻮم او را ﻏﻀﺐ ﮐﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﯾﻮﻧﺲ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ آﻣﺪ دﯾﺪ اﻫﻞ ﺷﻬﺮ زﻧﺪهاﻧﺪ ﻟﺬا ﯾﻮﻧﺲ
ﺧﺠﺎﻟﺖ ﮐﺸﯿﺪ وارد ﺷﻬﺮ ﺷﻮد وﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﺮد وﻋﺪهٔ درﺳﺖ ﺑﻪ او داده ﻧﺸﺪه.

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در آﯾﻪ  ۱۱۰ﺳﻮرهٔ ﯾﻮﺳﻒ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺣَﺘﱠﻰ إِذَا اﺳْﺘَﻴْﺎَٔسَ اﻟﺮﱡﺳُﻞُ وَﻇَﻨﱡﻮاْ أَﻧﱠﻬُﻢْ ﻗَﺪْ ﻛُﺬِﺑُﻮاْ ﺟَﺎءﻫُﻢْ
ﻧَﺼْﺮُﻧَﺎ ﻓَﻨُﺠﱢﻲَ ﻣَﻦ ﻧﱠﺸَﺎء وَﻻَ ﻳُﺮَدﱡ ﺑَﺎْٔﺳُﻨَﺎ ﻋَﻦِ اﻟْﻘَﻮْمِ اﻟْﻤُﺠْﺮِﻣِﲔَ .ﯾﻌﻨﯽ :ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ رﺳﻮﻻن ﻣﺄﯾﻮس ﺷﺪه و ﮔﻤﺎن
ﮐﺮدﻧﺪﮐﻪ وﻋﺪهٔ ﻧﺼﺮت ﺧﺪا ﺧﻼف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در آن وﻗﺖ ﯾﺎریِ ﻣﺎ ﻓﺮا رﺳﯿﺪه ﺗﺎ ﻫﺮﮐﻪ را ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻧﺠﺎت دﻫﯿﻢ

و اﻧﺘﻘﺎم ﻣﺎ از ﺑﺪﮐﺎران ﺑﺎز ﻧﺨﻮاﻫﺪﮔﺮدﯾﺪ.

ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﻟﺐ درﯾﺎ رﻓﺖ و ﺑﻪ ﺑَﻠَﻢ »ﮐﺸﺘﯽ« ﻧﺸﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﺠﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮود .ﻋﺪّه دﯾﮕﺮ ﻫﻢ در ﺑَﻠَﻢ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ

ﯾﮏ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﺟﻠﻮی ﮐﺸﺘﯽ آﻣﺪه و راه آﻧﻬﺎ را ﺑﺴﺖ .اﻫﻞ ﺑَﻠَﻢ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺧﻮراﮐﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﺟﻠﻮی ﻣﺎﻫﯽ اﻧﺪاﺧﺘﻪ

ﺗﺎ ﺑﺎ ﺧﻮردن آﻧﻬﺎ از آﻧﺠﺎ دور ﺷﻮد وﱃ ﻣﺎﻫﯽ ﻧﺮﻓﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد در ﺑﲔ ﻣﺎﻏﻼﻣﯽ از ارﺑﺎﺑﺶ ﻓﺮار
ﮐﺮده و ﯾﺎﮔﻨﺎﻫﮑﺎر و ﻣﻘﺼّﺮی ﻫﺴﺖ.

ﺣﻀﺮت ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺘﻨﺒّﻪ ﺷﺪ و ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮد و ﻓﺮﻣﻮد :آن ﮔﻨﻪﮐﺎر ﻣﻨﻢ ﮐﻪ از آﻗﺎی ﺧﻮدم ﻓﺮارﮐﺮدم ،اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﻮﻧﺲ را

ﺟﻠﻮی ﻣﺎﻫﯽ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﻣﺎﻫﯽ او راﺑﻠﻌﯿﺪ.

ﺣﻀﺮت ﯾﻮﻧﺲ ﭼﻬﻞ روز در ﺷﮑﻢ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﺎﻫﯽ او را ﮐﻨﺎر درﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﲑون اﻧﺪاﺧﺖ زﻣﲔ آﻧﺠﺎ ﻧﺮم و
ﺷﻦ ﻧﺮم ﺑﻮد و در آﻧﺠﺎ ﺑﻮﺗﮥ ﮐﺪو ﻫﻢ وﺟﻮد داﺷﺖ .ﺣﻀﺮت ﯾﻮﻧﺲ در ﺳﺎﯾﮥ ﺑﺮﮔﻬﺎی ﮐﺪو از آﻓﺘﺎب ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﻮد ﺗﺎ
آﻧﮑﻪ ﺣﺎﻟﺶ ﺑﺠﺎ آﻣﺪ و ﺑﻄﺮف ﺷﻬﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد.

ﻋﻠّﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻫﻞ ﺷﻬﺮ را ﻏﻀﺐ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد اﯾﻦ ﺑﻮد :ﻣﺮد ﺣﮑﯿﻢ و داﻧﺸﻤﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﯾﻮﻧﺲ ﷷ
اﯾﻤﺎن آورده ﺑﻮد ﺑﻤﺮدم ﮔﻔﻦ؛ آﯾﺎ در ﺗﻤﺎ اﯾﻦ ﻣﺪت از ﺣﻀﺮت ﯾﻮﻧﺲ دروغ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدﯾﺪ؟ و ﺑﺪی ﻫﻢ ﮐﻪ از او

ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮدﯾﺪ ﭘﺲ ﭼﺮا ﺑﺎو اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺎوردﯾﺪ.

ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺮدم اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻏﻀﺐ ﺣﻖ در ﺣﺎل ﻧﺰول اﺳﺖ ،ﻫﻤﻪ اﻫﻞ ﺷﻬﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن
ﻣﯽاورﯾﻢ و ﺗﻮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺑﯿﺎﺑﺎن زﻧﻬﺎ و ﺑﭽﻪﻫﺎ را از ﻫﻢ ﺟﺪا ﮐﺮدﻧﺪ.

از ﯾﮑﻄﺮف ﺑﭽﻪﻫﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺰرﮔﻬﺎ ﻋﺠﺰ و اﻟﺤﺎح ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺣﯿﻮاﻧﺎت را ﻫﻢ ﺟﺪا ﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﻤﻪ ﺑﻪ
ﺿﺠّﻪ و ﺗﻀّﺮع و زاری در آﻣﺪﻧﺪ و از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻔﻮ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪای ﻣﻬﺮﺑﺎن رﻓﻊ ﻏﻀﺐ ﻓﺮﻣﻮد و آﻧﻬﺎ راﺑﺨﺸﯿﺪ .ﯾﻮﻧﺲ ﷷ وﻗﺘﯽ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮد ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل
او آﻣﺪه و ﺑﻪ او اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ.
ﺗﻮﺣﯿﺪ ﭼﯿﺴﺖ

ﺷﯿﺦ ﺑﻬﺎﺋﯽ در ﮐﺘﺎب ﮐﺸﮑﻮل ﺧﱪی از ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق ﷷ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻔﺼﻞ اﺳﺖ و ﻣﻦ
ﻣﺨﺘﺼﺮش راﻋﺮض ﻣﯽﮐﻨﻢ.

ﺷﺨﺼﯽ ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت ﺻﺎدق ﷷ آﻣﺪه ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺣﻀﺮت ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻧﻤﯽدﻫﺪ .آن
۳۱٥

ﺷﺨﺺ ده روز در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و روز آﺧﺮ ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت ﻋﺮض ﻣﯽ ﮐﻨﺪﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﻣﺮﺧّﺺ ﺷﻮم .اﮔﺮ ﺑﻤﻦ
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﯿﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﯿﺪ.

ﺣﻀﺮت ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺑﺮﭙس .ﻋﺮض ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺣﻀﺮت ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺗﻮﺣﯿﺪ در ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﭘﯿﺪا
ﻣﯽﺷﻮد :در ﻋﺒﺎدات ،در اﻣﻮال ود ر ﺗﺪﺑﲑ

ر ﻋﺒﺎدات اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎدات را ﺑﺮای اﻣﺘﺜﺎل اﻣﺮ ﺑﺠﺎی آوری ،و ﻣﻨﻬﯿﺎت را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻣﺘﺜﺎل اﻣﺮ ﺗﺮک ﻧﻤﺎﺋﻲ  .در
اﯾﻨﺼﻮرت از رﯾﺎ ﮐﺎری وﻧﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺎﻃﻞ راﺣﺖ ﻣﯽﺷﻮی و ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺧﺪا ﻣﯿﮑﻨﯽ.

اﻣﺎ در اﻣﻮال :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎل ﻣﺘﻌﻠّﻖ ﺑﻪ ﺧﺪاﺳﺖ؛ از آن راﻫﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﯽ و از آن راﻫﯽ ﮐﻪ

ﻓﺮﻣﻮده ﺧﺮج ﮐﻨﯽ  .وﻗﺘﯽ اﯾﻦ را داﻧﺴﺘﯽ دﯾﮕﺮ از راه ﺣﺮام ده و در راه ﺣﺮام ﻫﻢ ﺧﺮج ﻧﻤﯿﮑﻨﯽ.

و اﻣﺎ ﺗﺪﺑﲑ :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ درﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺪﺑﲑﮐﻨﯽ اﻣﺎ اﮔﺮ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺧﺪاﺑﺎﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد و در ﻏﲑ اﯾﻨﺼﻮرت

اﻧﺠﺎ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﲔ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎل ﺣﮑﯿﻢ ،ﻋﺎﻟﻢ و ﻋﺎدل اﺳﺖ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺻﻼح

اﺳﺖ.

ﺑﺮ آن ﺳﺮم ﮐﻪ ﻧﻨﻮﺷﺘﻢ ﻣﯽ وﮔﻨﻪ ﻧﮑﻨﻢ

اﮔﺮ ﻣﻮاﻓﻖ ﺗﺪﺑﲑ ﻣﻦ ﺷﻮد ﺗﻘﺪﯾﺮ

اﮔﺮ ﻓﺮدی اﯾﻦ راداﻧﺴﺖ اﮔﺮ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﺪﺑﲑ او ﻧﺸﻮد ﻏﺼّﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮرد و ﻣﯽداﻧﺪ آﻧﭽﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﺪﺑﲑ ﺧﺪاﺷﺪه
اﺳﺖ روی ﺣﮑﻤﺖ و ﺻﻼح ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﻏﲑ از اﺳﻼم دﯾﻨﯽ را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ آن دﯾﻦ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺣﻖ ﻧﯿﺴﺖ؛ وَﻣَﻦ ﻳَﺒْﺘَﻎِ ﻏَﻴْﺮَ اﻻِٕﺳْﻼَمِ دِﻳﻨًﺎ ﻓَﻠَﻦ ﻳُﻘْﺒَﻞَ
ﻣِﻨْﻪُ »آﯾﻪ ﻣﺒﺎرﮐﻪ  ۸۵از ﺳﻮرهٔ آل ﻋﻤﺮان« از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ در آﯾﻪ  ۶۲ﺳﻮره ﺑﻘﺮه ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :إِنﱠ اﻟﱠﺬِﻳﻦَ آﻣَﻨُﻮاْ وَاﻟﱠﺬِﻳﻦَ

ف
ﻫَﺎدُواْ وَاﻟﻨﱠﺼَﺎرَى وَاﻟﺼﱠﺎﺑِﺌِﲔَ ﻣَﻦْ آﻣَﻦَ ﺑِﺎﻟﻠﱠﻪِ وَاﻟْﻴَﻮْمِ اﻵﺧِﺮِ وَﻋَﻤِﻞَ ﺻَﺎﻟِﺤًﺎ ﻓَﻠَﻬُﻢْ أَﺟْﺮُﻫُﻢْ ﻋِﻨﺪَ رَﺑﱢﻬِﻢْ وَﻻَ ﺧَ ْﻮ ٌ
ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ وَﻻَ ﻫُﻢْ ﻳَﺤْﺰَﻧُﻮنَ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺳﻼم آوردﻧﺪ »در اﯾﻦ ﺟﺎ آﻣَﻨﻮ ﺑﻤﻨﺰﻟﻪ اﺳﻠﻤﻮﺳﺖ« و ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﯾﻬﻮد
ﺷﺪهاﻧﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﻧﺼﺎرﱝ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﺻﺎﺑﺌﲔ

۲٥۹

ﺑﻮدﻧﺪ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ

ﺗﻮﺣﯿﺪ را ﻗﺒﻮل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻗﯿﺎﻣﺖ را ﻫﻢ ﻗﺒﻮل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻋﻤﻠﺸﺎن ﺧﻮب ﺑﺎﺷﺪ اﺟﺮﺷﺎن ﭘﯿﺶ ﺧﺪا ﺛﺎﺑﺖ
اﺳﺖ ودم ﻣﺮگ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺠﺎﺗﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺧﻮﻓﯽ و ﺣﺰﻧﯽ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ.

ﺑﻌﺒﺎرت دﯾﮕﺮ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ از دﻧﯿﺎ ﺑﺮوﻧﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻣﺆﻣﻦ از دﻧﯿﺎ ﻣﯽ روﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ وﻗﺘﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ وَﻻﯾﺖ ﺑﺮ
آﻧﻬﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪه و از دﻧﯿﺎ ﻣﯽروﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺻﻄﻼح ﺳﺎده ﺑﻮده و ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮگ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﮐﺸﻒ
ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ اﯾﻤﺎن از دﻧﯿﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ.

اﻣﺎ در ﻣﻮارد زرﮔﺎن دﯾﻦ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮﺳﺘﻨﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ از ﻗﻮل ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎ .ﻣﯽﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻣﺮدم ﮐﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ آﻧﭽﻪ ﺑﺰرگ وﻗﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻗﻮا ﺧﺪاﺳﺖ ﻟﺬا ﺑﺰرﮔﺎن ﻧﺎﭼﺎرﻧﺪﮐﻪ از ﻗﻮل ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ.

از ﻧﺸﺎط دور ﺑﯿﻨﯽ در ﻋَﻤﯽ

ﻫﻢ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻫﺴﺖ اﮐﻨﻮن ﻟﯿﮏ ﻣﺎ

ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﺴﺖ وﱃ ﭼﻮن ﻣﺎ ﮐﻮرﯾﻢ و ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﻧﺎﭼﺎرﺳﺖ ه از ﻗﻮل ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ.

ﻣﻮﻟﻮی »ره«
إِﻧﱠﺎ ﻟِﻠّﻪِ وَإِﻧﱠﺎ إِﻟَﻴْﻪِ رَاﺟِﻌﻮنَ

در آﯾﮥ ﻣﺒﺎرﮐﮥ  ۱۵۶ﺳﻮرهٔ ﺑﻘﺮه ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :اﻟﱠﺬِﻳﻦَ إِذَا أَﺻَﺎﺑَﺘْﻬُﻢ ﻣﱡﺼِﻴﺒَﺔٌ ﻗَﺎﻟُﻮاْ إِﻧﱠﺎ ﻟِﻠّﻪِ وَإِﻧﱠﺎ إِﻟَﻴْﻪِ رَاﺟِﻌﻮنَ ﯾﻌﻨﯽ آﻧﻬﺎﺋﯽ
ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم رﺳﯿﺪن ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻣﺎ از ﻃﻒ ﺧﺪا ﺧﻠﻖ ﺷﺪﯾﻢ و ﺑﻪ ﺳﻮی او ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدﯾﻢ .ﺗﺮﺗﯿﺐ وﺟﻮ اﯾﻦ اﺳﺖ

ﮐﻪ ذات ﺣﻖّ اﺳﻢ ﻧﺪارد .ﺷﯿﺦ ﺳﻌﺪی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ.

 -۲٥۹ﻓﺮﻗﻪ ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آداب و رﺳﻮم آﻧﻬﺎ ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ اﺳﺖ از ﯾﻬﻮدیﮔﺮی و ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ و از اﻫﻞ ﮐﺘﺎب ﺑﺸﻤﺎر رﻓﺘﻪاﻧﺪ.

۳۱٦

ﻣﯽﺑﺮد ﻣﻌﺸﻮق ﻣﺎ را ﻧﺎم ﻧﯿﺴﺖ

ﻫﺮ ﮐﺴﯽ راﻧﺎم ﻣﻌﺸﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ

اوﻟﲔ ﺗﺠﻠﯽ ذات ﺧﺪا ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺠﻤﻊ ﺟﻤﯿﻊ ﮐﻤﺎﻻت و ﻣﱪّی از ﺟﻤﯿﻊ ﻧﻘﺎﺋﺺ اﺳﺖ .اﺳﻢ آن ﻣﺮﺗﺒﮥ ﺗﺠﻠﯽ ،اﻟﻠّﻪ اﺳﺖ
و ﺑﻪ ﯾﮏ وﺟﻬﻪ آن آل ﻋﻠﯽ اﺳﺖ؛ آل ﻋﻠﯽ ﻫﻢ ﻫﻤﺎن ﻣﺮﺗﺒﻪ اﺳﺖ.

ﺑﻌﺪ از آن ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ اﺳﺖ :ﻋﻠﻢ ،ﻗﺪرت و ﺣﯿﺎت.ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻪ ﺻﻔﺎت ذات اﻟﻬﯽ اﺳﺖ .ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺧﻠﻘﺖ ﻫﻤﻪ

ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﯽﺷﻮد .در آﯾﻪ ﻣﺒﺎرﮐﻪ  ۱ﺳﻮرهٔ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻓﺮﻣﻮد :اﻟﺮﱠﺣْﻤَﻦُ ﻋَﻠﱠﻢَ اﻟْﻘُﺮْآنَ ﺧَﻠَﻖَ اﻟْﺎِٕﻧﺴَﺎنَ ﻋَﻠﱠﻤَﻪُ اﻟْﺒَﻴَﺎنَ .ﮐﻪ
آن ﻋﻠﻢ ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﺧﻠﻘﺖ ﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ،اﻧﺴﺎﻧﺮا از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺎﱃ ﺑﻤﺮاﺗﺐ ﭘﺎﺋﲔ ﻣﯽاورد ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﯽرﺳﺪ.

وﻗﺘﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ رﺳﯿﺪ اﮔﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺮﻗّﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،دو ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻋﻮاﻟﻤﯽ را ﮐﻪ ﺳﲑﮐﺮده و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ رﺳﯿﺪه ﭘﯿﻤﻮده

و ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود؛ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻋﺎﻟﻤﯽ ﮐﻪ ﺧﻠﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ إِﻧﱠﺎ ﻟِﻠّﻪِ َوإِﻧﱠﺎ إِﻟَﻴْﻪِ رَاﺟِﻌﻮنَ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎ از آﻧﺠﺎﺋﯽ ﮐﻪ

ﺧﻠﻖ ﺷﺪهاﯾﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدﯾﻢ.

اﯾﻦ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﺟﺴﺪ اﻧﺴﺎن ﻧﺪارد .ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻋﻠﻢ و روﺣﺎﻧﯿّﺖ اوﺳﺖ واﻻّ ﺟﯿﺪش ﺧﺎک ﻣﯽﺷﻮد و آب آن
ﺟﺰو آب ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻫﻤﲔﻫﺎ را ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﻣﯿﮕﺮداﻧﺪ و آدم ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اول ﺷﻤﺎ را
ﺧﻠﻖ ﮐﺮده ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻫﻤﺎن را ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اول ﺑﮑﻨﺪ ،دﯾﮕﺮ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻄﻔﻪ ﺷﻮد و ﺑﺪﻧﯿﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ.

ﺑَﻠَﻰ ﻗَﺎدِرِﻳﻦَ ﻋَﻠَﻰ أَن ﻧﱡﺴَﻮﱢيَ ﺑَﻨَﺎﻧَﻪُ »اﻟﻘﯿﺎﻣﻪ آﯾﻪ  «۴ﯾﻌﯽ ﻣﺎ ﻗﺎدرﯾﻢ ﮐﻪ اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﺸﺎن و ﺧﻄﻬﺎی اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﺸﺎن را

درﺳﺖ ﮐﻨﯿﻢ .در دﻧﯿﺎ ﺧﻂ اﻧﮕﺸﺖ ﻫﯿﭻ دو ﻧﻔﺮی ﻣﺜﻞ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﻣﺎ دو ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺷﻤﺎ را

ﺧﻠﻖ ﮐﺮدﯾﻢ و ب ﻋﺎﻟﻢ ﻗﯿﺎﻣﺖ آوردﯾﻢ ﻃﻮری ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ اوﻟﺘﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ و آﻧﻮﻗﺖ ﺷﻤﺎ را ﭘﺎی ﺣﺴﺎب وﮐﺘﺎب
ﻣﯽآورﯾﻢ.

ﻋﻘﯿﺪه ﺗﻨﺎﺳﺨﯿﻮن ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ؛ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﻧﺴﺎن دو ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻧﻄﻔﻪ و ﻣُﻀﻐﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺪﻧﯿﺎ ﻣﯽآﯾﺪ و دﯾﮕﺮی
ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﺎن روح در ﺟﺴﺪ اﻧﺴﺎن ﯾﺎ ﺣﯿﻮان دﯾﮕﺮ ﻣﯽاﯾﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﻧﺴﺎن ﺧﺎک ﻣﯽﺷﻮد و ﺧﺎک ﻣﯿﻮ ٔه

درﺧﺖ ،زﻣﲔ و ﯾﺎ ﮔﻨﺪم ﻣﯽﺷﻮد و در آﺧﺮ اﻧﺴﺎن ﯾﺎ ﺣﯿﻮان دﯾﮕﺮی ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻋﻘﻞ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮّه ﺑﻮده و ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺷﺪه دو ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮّه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﺑﺎﻟﻘﻮّه ﻏﲑ از ﺑﺎﻟﻘﻮّه اوﱃ اﺳﺖ.
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻄﻼن آﻧﻬﺎ را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻧَﺴْﺨﯽ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ در آﯾﻪ  ۶۵ﺑﻘﺮه ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﻮده :ﻛُﻮﻧُﻮاْ ﻗِﺮَدَةً ﺧَﺎﺳِﺌِﲔَ .ﮐﻪ اﺷﺨﺎص را ﻣﺜﻞ ﻣﯿﻤﻮن ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ
اﻧﻬﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﺣﯿﺘﺸﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﯿﻤﻮن ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ .وﱃ در ﻋﺎﻟﻢ دﯾﮕﺮ ﺗﻤﺎم اﯾﻨﻬﺎ
ﻫﺴﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﺼﻮرت واﻗﻌﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت واﻗﻌﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺣﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﺮﺣﻮم ﻣﻼّ ﻣﺤﺴﻦ ﻓﯿﺾ ﮐﺘﺎﺑﯽ در ﺗﺠﺴّﻢ اﻋﻤﺎل ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﻣﻮاﻓﻖ آن ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﻬﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻮﻟﻮی ﻫﻢ اﺷﺎره ﻓﺮﻣﻮده:
ﻣﺎر و ﮐﮋدم ﮔﺮدد و ﮔﲑد دُﻣﺖ

اﯾﻦ ﺳﺨﻨﻬﺎی ﭼﻮ ﻣﺎر و ﮐﮋدﻣﺖ
و ﺷﯿﺦ ﺷﺒﺴﱰی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:

ﺷﻮد اﺧﻼق ﺗﻮ اﺟﺴﺎم و اﺷﺨﺎص

ص
دﮔﺮ ﺑﺎره ﺑﻪ وﻓﻖ ﻋﺎل ﺧﺎ ّ

اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﺼﲑت دارﻧﺪ اﻓﺮاد را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺣﯿﻮان ﮐﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﺮزﺧﯽ آﻧﻬﺎﺳﺖ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ .و اﮔﺮ ﺧﻮدﺷﺎن

را ﺗﻐﯿﲑ دﻫﻨﺪ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﻧﺴﺎن ﮐﻨﻨﺪ اﻧﺴﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ وﱃ اﮔﺮ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﲑ ﻧﺪﻫﻨﺪ ﺑﺎﻃﻨﺎً ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﻧﺴﺎن ﮐﻨﻨﺪ
اﻧﺴﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ وﱃ اﮔﺮ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﲑ ﻧﺪﻫﻨﺪ ﺑﺎﻃﻨﺎً ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺣﯿﻮان ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺣﯿﻮان ﺣﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .وَإِذَا

اﻟْﻮُﺣُﻮشُ ﺣُﺸِﺮَتْ ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ ﻫﻤﲔ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺣﯿﻮاﻧﺎت وﺣﺸﯽ ﺣﺸﺮ ﺑﺸﻮﻧﺪ»آﯾﻪ  ۵ﺳﻮره
ﺗﮑﻮﯾﺮ«

۳۱۷

ﻫﻤﭽﻨﲔ در آﯾﮥ ﺷﺮﯾﻔﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
وَﻣَﺎ ﻣِﻦ دَآﺑﱠﺔٍ ﻓِﻲ اﻻَٔرْضِ وَﻻَ ﻃَﺎﺋِﺮٍ ﻳَﻄِﻴﺮُ ﺑِﺠَﻨَﺎﺣَﻴْﻪِ إِﻻﱠ أُﻣَﻢٌ أَﻣْﺜَﺎﻟُﻜُﻢ ﻣﱠﺎ ﻓَﺮﱠﻃْﻨَﺎ ﻓِﻲ اﻟﻜِﺘَﺎبِ ﻣِﻦ ﺷَﻲْءٍ ﺛُﻢﱠ إِﻟَﻰ

رَﺑﱢﻬِﻢْ ﻳُﺤْﺸَﺮُونَ »ﺳﻮرهٔ اﻧﻌﺎم آﯾﻪ  «۳۸ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ ﻫﻤﲔ ﺑﺎﺷﺪ.

۲٦۰

ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ اﻋﻤﺎﻟﺶ ﺧﻮب ﺑﻮده در وﻗﺖ ﻣﺮگ ﭼﺸﻢ ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ؛ دﺳﺘﮥ دوّم ﮔﺮﻓﺘﺎرﮐﻪ ﺑﺎﺻﻄﻼح

اﯾﻨﻬﺎ در ﺑﻬﺸﺘﻨﺪ و آﻧﻬﺎ در ﺟﻬﻨّﻢ .و دوزﺧﯿﺎن وﻗﺘﯽ ﺣﺎل آﻧﻬﺎ را ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ از آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ از ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ
دارﯾﺪ ﺑﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﺪﻫﯿﺪ وﱃ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺣﺮام اﺳﺖ و ﺑﻪ داده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .در ﺳﻮرهٔ اﻋﺮاف ﻣﺨﺼﻮﺻ ًﺎ

ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺗﺬﮐﺮ داده اﺳﺖ .ﻗَﺎﻟُﻮاْ إِنﱠ اﻟﻠّﻪَ ﺣَﺮﱠﻣَﻬُﻤَﺎ ﻋَﻠَﻰ اﻟْﻜَﺎﻓِﺮِﻳﻦَ »ﺳﻮره اﻋﺮاف آﯾﮥ  «۵۰ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ
را ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﮐﺎﻓﺮﯾﻦ ﺣﺮام ﮐﺮده اﺳﺖ و اﻻّ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﺎن ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ داده ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪﮐﻪ ﺑﯿﻨﺎﺑﲔ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪﮐﻪ ﺳﻌﺪی ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

از دوزﺧﯿﺎن ﭘﺮس ﮐﻪ اﻋﺮاف ﺑﻬﺸﺖ اﺳﺖ

ﺣﻮران ﺑﻬﺸﺘﯽ را دوزخ ﺑﻮد اﻋﺮاف

و ﺑﺤﻖ رﺟﺎل اﻻﻋﺮاف ﯾﻌﻨﯽ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﺎ ﻓﻮق اﻋﺮاف ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺴﻠّﻂ ﺑﻪ آن؛ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮد رﺳﻮل ﺧﺪا )ص( و
اﺋﻤﻪ اﻃﻬﺎر و اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﭘﲑوی آن ﺑﺰرﮔﻮاراﻧﺪارﻧﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﺧﻮد اﺻﺤﺎب اﻋﺮاف ﻧﯿﺴﺖ .رﺟﺎل

اﻋﺮاف ﮐﻪ ﻣﺎﻓﻮق اﯾﻨﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪﮐﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻬﺸﺖ و ﺟﻬﻨﻢ دﺳﺖ آﻧﻬﺎﺳﺖ.

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺣﺪّی ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻣﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺣﺪی ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻣﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ
ﻫﺮ ﺣﺪّﯾﻢ .ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻏﲑ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﺳﺪ ﻣﮕﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺪّی اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺣ ّﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺷﻤﺎ

ﮐﻪ در ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام ﻫﺴﺘﯿﺪ رو ﺑﻪ ﮐﻌﺒﻪ و در ﻣﮑّﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ رو ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪاﻟﺤﺮام و در ﻣﺤﻠﻬﺎی دﯾﮕﺮ رو ﺑﻪ ﺣﺠﺎز ﻧﻤﺎز
ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺣﺪی ﺗﻌﯿﲔ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺣ ّﺪ را ﭼﻮن ﺗﻌﯿﲔ ﮐﺮده ﮐﻔﺮ ﻧﯿﺴﺖ و آﻧﭽﻪ ﻣﺮدم ﺧﻮد ﺗﻌﯿﲔ ﮐﻔﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :إِنْ ﻫِﻲَ إِﻟﱠﺎ أَﺳْﻤَﺎء

ﺳَﻤﱠﻴْﺘُﻤُﻮﻫَﺎ أَﻧﺘُﻢْ وَآﺑَﺎؤُﻛُﻢ ﻣﱠﺎ أَﻧﺰَلَ اﻟﻠﱠﻪُ ﺑِﻬَﺎ ﻣِﻦ ﺳُﻠْﻄَﺎنٍ »ﺳﻮره ﻧﺠﻢ آﯾﮥ  «۲۳ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﺑﺘﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺟﺰ ﻧﺎﻣﻬﺎﺋﯽ

ﮐﻪ ﺷﻤﺎ و ﭘﺪرﻧﺘﺎن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ دادهاﯾﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﯿﭻ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﻣﻌﺒﻮد ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ ﻧﺎزل ﻧﻔﺮﻣﻮده.

ﺷﺨﺼﯽ از ﻣﻦ ﺳﺌﻮال ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻤﺎز ﺑﺰرﮔﺘﺎن ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﺪ إِﻳﱠﺎكَ ﻧَﻌْﺒُﺪُ وإِﻳﱠﺎكَ ﻧَﺴْﺘَﻌِﲔُ
او را ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟

ﮔﻔﱳ :ﺧﻮد اﯾﺸﺎن ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻮّﺟﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻓﮑﺮﮐﺮد دﯾﺪ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ او ﻣﺘﻮﺟّﻪ ﮐﻨﺪ
ﮔﻔﺖ :ﺧﺪا .ﮔﻔﺘﻢ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﺪاﻫﺴﺘﯿﻢ.

ﻫﯿﭻ ﺑﺰرﮔﯽ دﺳﺘﻮر ﻧﺪاده ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﮕﲑﯾﺪ و ﻫﯿﭻ ﻓﻘﲑی دﺳﺘﻮر ﻧﺪارد ﮐﻪ وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﯾﺎد ﺑﺰرگ وﻗﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
وﻗﺘﯽ ﻣﺮدم ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ اﮔﺮ در ﻧﻤﺎز ﺷﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟
ﯾﺎد ﻣﺠﺘﻬﺪﺷﺎن ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ وﻓﺘﻮای او را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﲑﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻃﺒﻌﺎً ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﯾﺎد ﻋﺎﻟﻤﺸﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺷﺒﯽ در ﺧﻮاب

دﯾﺪم ﻧﻮر ﺑﺰرﮔﯽ از ﺻﻮرت ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎی ﻧﻮر ﻋﻠﯿﺸﺎه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺳﺘﻮن ﺑﺰرگ ﺳﺎﻃﻊ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻮا ﻣﯽرود ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯽ
ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﭼﺸﻢ ﻗﺎدر ﺑﻪ دﯾﺪن آن ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﻤﺎن ﻧﻮر ﺑﻪ ﻫﻤﻪٔ ﻋﺎﻟﻢ ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﻦ ﺧﻮد ﺟﻨﺎب ﻧﻮرﻋﻠﯿﺸﺎه ﻫﻢ ﺑﻪ

آن ﻧﻮر زﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ آن ﻧﺒﻮد ﺧﻮدش ﻫﻢ ﻧﺒﻮد و ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ آن ﻧﻮر زﻧﺪه ﺑﻮد.

ﻣﺤﯽاﻟﺪﯾﻦ ﻋﺮﺑﯽ ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ اﻣﺎم ﻓﺨﺮ رازی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﺷﻤﺎ را دﯾﺪم و ﭘﺴﻨﺪﯾﺪم .ﺷﻤﺎ ﻣﺮد ﻋﺎﻗﻠﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ

و ﻣﺮدم از ﻋﻠﻢ ﺷﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ وﱃ ﻋﻠﻢ ﺷﻤﺎ ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از زﻣﲔ اﺳﺖ و از ﻋﻠﻢ آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺣﺮوم ﻫﺴﺘﯿﺪ
 -۲٦۰و ﻫﻴﭻ ﺟﻨﺒﻨﺪهاى در زﻣﲔ ﻧﻴﺴﺖ و ﻧﻪ ﻫﻴﭻ ﭘﺮﻧﺪهاى ﻛﻪ ﺑﺎ دو ﺑﺎل ﺧﻮد ﭘﺮواز ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﺮوهﻫﺎﻳﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎ
ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰى را در ﻛﺘﺎب ﻓﺮوﮔﺬار ﻧﻜﺮدهاﻳﻢ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﻮى ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ﻣﺤﺸﻮر ﺧﻮاﻫﻨﺪﮔﺮدﻳﺪ.

۳۱۸

اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از ﻣﺎ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺪﺳﺘﻮر ﻣﺎ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ اﺳﺘﻌﺪاد آن ﻋﻠﻢ را ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﯿﺪﮐﺮد ﮐﻪ از ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
رﯾﺰش ﮐﻨﺪ واﯾﻨﺂﯾﻪ راﺑﺮای او ﻣﻄﺮح ﮐﺮد.

ﻢ
وَﻟَﻮْ أَﻧﱠﻬُﻢْ أَﻗَﺎﻣُﻮاْ اﻟﺘﱠﻮْرَاةَ وَاﻻِٕﻧﺠِﻴﻞَ وَﻣَﺎ أُﻧﺰِلَ إِﻟَﻴﻬِﻢ ﻣﱢﻦ رﱠﺑﱢﻬِﻢْ ﻷﻛَﻠُﻮاْ ﻣِﻦ ﻓَﻮْﻗِﻬِﻢْ وَﻣِﻦ ﺗَﺤْﺖِ أَرْﺟُﻠِﻬِﻢ ﻣﱢﻨْﻬُ ْ
أُﻣﱠﺔٌ ﻣﱡﻘْﺘَﺼِﺪَةٌ وَﻛَﺜِﻴﺮٌ ﻣﱢﻨْﻬُﻢْ ﺳَﺎء ﻣَﺎ ﻳَﻌْﻤَﻠُﻮنَ» .ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه آﯾﻪ «۶۶

و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ آﻧﻬﺎ »ﻣﻨﻈﻮر اﻫﻞ ﮐﺘﺎب« ﺑﻪ ﺗﻮرات و اﻧﺠﻴﻞ و آﻧﭽﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ﺑﻪ ﺳﻮﻳﺸﺎن ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ

ﻋﻤﻞ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ﻗﻄﻌﺎ از ﺑﺎﻻى ﺳﺮﺷﺎن و از زﻳﺮ ﭘﺎﻫﺎﻳﺸﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ »ﯾﻌﻨﯽ از ﻋﻠﻮم ﻣﺎدی و ﻫﻮ از ﻋﻠﻮم
ﻣﻌﻨﻮی« از ﻣﻴﺎن آﻧﺎن ﮔﺮوﻫﻰ ﻣﻴﺎﻧﻪرو ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺴﻴﺎرى از اﻳﺸﺎن ﺑﺪ رﻓﺘﺎر ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.

اﺑﺘﻪ ﻧﺎﻣﮥ ﻣﺤﯽاﻟﺪّﯾﻦ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ و ﻋﲔ ﻧﺎﻣﻪ را ﻣﺮﺣﻮم ﺷﯿﺦ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﺘﺎب ﮐﺸﮑﻮل اﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و

در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﺛﺒﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﭼﻮن اﻧﺴﺎن ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎورد و ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ درﮐﺸﮑﻮل ﺑﺮﯾﺰد .و

ﺷﯿﺦ ﺑﻬﺎﺋﯽ »ره« ﻫﻢ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺰرﮔﺎن و ﯾﺎ ﺷﻌﺮا ﺷﻨﯿﺪه و ﺑﻪ ﻧﻈﺮش ﭘﺴﻨﺪ آﻣﺪه در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﻮﺷﺘﻪ وﻧﺎم ﮐﺘﺎب ﺧﻮد

را ﮐﺸﮑﻮل ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﭼﺮا ﺑﺰرﮔﺎن در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ
از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﺳﯿﺪاﻟﺸﻬﺪا را ﺷﻬﯿﺪﮐﺮدﻧﺪ ،اﺋﻤﻪ اﻃﻬﺎر ﷷ داﺧﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﺸﺪﻧﺪ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﺎوﯾﻪ

ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻼﻓﺖ را ﺑﻨﺎم ﺣﻀﺮت زﯾﻦاﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ ﷷ ﺑﮕﲑد .ﻧﺎﻣﻪای ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت ﻧﻮﺷﺖ .وﱃ ﺣﻀﺮت
زﯾﻦاﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ ﷷ ﺟﻮاب او را ﻧﺪاﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻤﺪاﺧﻠﻪ در ﺳﺎﺳﺖ ﻧﺸﺪﻧﺪ .ﺣﻀﺮت زﯾﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ ﷷ ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﺧﻮد را ﺗﻮﺳﻂ دﻋﺎ ﺑﻤﺮدم ﻣﯽﻓﻬﻤﺎﻧﯿﺪﻧﺪ

ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺰرﮔﻮار ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﷷ ﺑﻮد ﮐﻪ در زﻣﺎن اﯾﺸﺎن ﻫﺸﺎم ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ﻣﺮوان ﺧﻠﯿﻔﮥ وﻗﺖ

ﺑﻮد.
ﻫﺸﺎم دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﷷ را از ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﺎم ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺻﺎدق ﷷ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻣﻦ

ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺷﺎم رﻓﺘﻢ ﻣﺪت زﯾﺎدی ﺑﻮد ﭘﺪرم را در ﺷﺎم ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻪ و ﻫﺮ روز ﺑﻮﺳﯿﻠﻪای اذّﯾﺖ و
آزار ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ :ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ روز آﺧﺮ ﻫﺸﺎم ﭘﺪرم را ﺧﻮاﺳﺖ .ﻣﻦ ﻫﻢ در ﺧﺪﻣﺘﺶ ﺑﻮدم و ﺑﻪ ﭘﺪرم ﮔﻔﺖ:
ﻣﮕﺮ ﻏﲑ از اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﮏ ﭘﯿﻐﻤﱪ از اوﻻد ﻋﺒﺪﻣﻨﺎف ﻓﺮﺳﺘﺎده .و ﭘﯿﻐﻤﱪی ﺑﺮای ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم اﺳﺖ ﺷﻤﺎ از

ﮐﺠﺎ ﺑﺨﻮدﺗﺎن اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدﻫﯿﺪ.

ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﻮارم ﻓﺮﻣﻮد :ﺗﻤﺎم ﺑﺰرﮔﺎن دﯾﻦ و ﺳﻼﻃﲔ اﺳﺮاری دارﻧﺪﮐﻪ اﯾﻦ اﺳﺮارﺷﺎن را ﺑﻪ ﻫﻤﻪﮐﺲ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻨﺪ؛ ﻣﺜﻞ

ﺷﻤﺎ ﮐﻪ اﺳﺮار ﻣﻤﻠﮑﺘﺘﺎن را ﺑﻪ رﻓﻘﺎی ﺧﺎصّ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﺪ .اﯾﻦ ﺑﻮد ،وﻗﺘﯽ اﯾﻦ آﯾﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ :وَﺗَﻌِﻴَﻬَﺎ أُذُنٌ وَاﻋِﻴَﺔٌ

»آﯾﻪ  ۱۲ﺳﻮره اﻟﺤﺎﻗﻪ« ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎ ﻧﮕﺎﻫﺪارد ﮔﻮﺷﻬﺎی ﯾﺎدﮔﲑﻧﺪه .و ﺣﻀﺮت رﺳﻮل )ص( ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﷷ ﻓﺮﻣﻮد
ﮐﻪ ﻣﻦ از ﺧﺪا ﺧﻮاﺳﺘﻢ آن ﮔﻮش ﺷﻨﻮا ﮔﻮش ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﻮد.
اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﯽ ﷷ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ دﯾﮕﺮان از آن اﻃﻼﻋﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.

ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﷷ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا )ص( ﻫﺰار در از ﻋﻠﻢ ﺑﺮ روی ﻣﻦ ﺑﺎزﮐﺮد ﮐﻪ از ﻫﺮ دری ﻫﺰار در ﺑﺎز ﺷﺪ.

ﻫﺸﺎم در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯽ ﷷ ادّﻋﺎی ﻋﻠﻢ ﻏﯿﺐ ﻣﯽﮐﺮد ،در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺧﺪاﺳﺖ .ﭘﺪرم در

ﺟﻮاب ﻓﺮﻣﻮد:

ﺧﺪاوﻧﺪ در آﯾﻪ  ۸۹از ﺳﻮرهٔ ﻧﺤﻞ ﻓﺮﻣﻮد :وَﻧَﺰﱠﻟْﻨَﺎ ﻋَﻠَﻴْﻚَ اﻟْﻜِﺘَﺎبَ ﺗِﺒْﻴَﺎﻧًﺎ ﻟﱢﻜُﻞﱢ ﺷَﻲْءٍ وَﻫُﺪًى وَرَﺣْﻤَﺔً وَﺑُﺸْﺮَى
ﻟِﻠْﻤُﺴْﻠِﻤِﲔَ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻗﺮآن ﻋﻈﯿﻢ را ﻓﺮﺳﺘﺎدﯾﻢ ﺗﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ را روﺷﻦ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻫﺪاﯾﺖ و رﺣﻤﺖ

و ﺑﺸﺎرت ﺑﺎﺷﺪ و در آﯾﻪ ﻣﺒﺎرﮐﮥ  ۱۲از ﺳﻮره ﯾﺲٰ ﻓﺮﻣﻮد؛ وَﻛُﻞﱠ ﺷَﻲْءٍ أﺣْﺼَﻴْﻨَﺎهُ ﻓِﻲ إِﻣَﺎمٍ ﻣُﺒِﲔٍ .ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﻪ اﻋﻤﺎل را
۳۱۹

در »ﻟﻮح ﻣﺤﻔﻮظ« ﯾﺎ ﻗﻠﺐ اﻣﺎم »ﺧﻠﯿﻔﺔاﻟﻠﱣﻪ« ﻧﻮﺷﺘﻪاﯾﻢ و در آﯾﻪ  ۳۸از ﺳﻮره اﻧﻌﺎم ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﱠﺎ ﻓَﺮﱠﻃْﻨَﺎ ﻓِﻲ اﻟﻜِﺘَﺎبِ
ﻣِﻦ ﺷَﻲْءٍ ﯾﻌﻨﯽ در ﻗﺮآن از ﺑﯿﺎن ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻓﺮوﮔﺬار ﻧﮑﺮدﯾﻢ.

اﯾﻨﺴﺖ اﯾﻦ ﻋﻠﻮم را رﺳﻮل ﺧﺪا )ص( ﺑﻪ ﺣﻀﺮﺗﻌﻠﯽ ﷷ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد و ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﷷ اﯾﻦ ﻋﻠﻮم را ﻣﯽ

داﻧﺴﺖ و دﯾﮕﺮان ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ .ﻫﺸﺎم ﻧﺎﭼﺎر ﺳﺮش را زﯾﺮ اﻧﺪاﺧﺖ و ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻧﺪاد زﯾﺮا ﺟﻮاﺑﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﻌﺪ از
ﻣﺪﺗﯽ ﺳﺮش را ﺑﺎﻻ ﮐﺮد وﮔﻔﺖ :ﺣﺎﺟﺖ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮا ﺑﺸﺎم آوردهاﯾﺪ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﻣﻦ ﻧﺎراﺣﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﺸﺎم ﮔﻔﺖ :از اﻣﺮوز ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﺑﺮوﯾﺪ .ﭘﺪرم ﺑﺎ او ﻣﻌﺎﻧﻘﻪ ﮐﺮد و ﻣﻦ ﻫﻢ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮدم.

اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺎن داﺧﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﻤﯽﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﷷ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق ﷷ

ﻧﯿﺰ از دﺧﺎﻟﺖ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﻮدداری ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻫﺮ ﭼﻪ اﯾﺸﺎﻧﺮا ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﺮدﻧﺪﮐﻪ ﺷﻤﺎ ادﻋﺎی ﺧﻼﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ اﯾﺸﺎن
ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ.

ﺷﺨﺼﯽ از ﺧﺮاﺳﺎن از ﻃﺮف اﺑﻮﻣﺴﻠﻢ ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت آﻣﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺖ ﭼﺮا ﺷﻤﺎ ﺣﻘّﺘﺎن را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ؟

ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد ﻣﻦ ﯾﺎور ﻧﺪارم .ﻋﺮض ﮐﺮد :ﺻﺪﻫﺰار ﺷﻤﺸﲑ در ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﻤﺎ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه و اﻫﻞ ﯾﻤﻦ و ﻣﮑّﻪ
و ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﺣﻖ ﺧﻮد را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد :ﺗﻮ در ﻣﻮرد ﻣﻦ ﭼﻘﺪر ﺣﺎﺿﺮی؟ آن
ﺷﺨﺺ ﺟﻮاب داد :ﺟﺎﻧﺎً و ﻣﺎﻻً.

ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد :در آن ﺗﻨﻮر آﺗﺶ ﺑﺮو! ﺗﻨﻮری ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺎن ﭘﺨﱳ روﺷﻦ ﺑﻮد.
آن ﺷﺨﺺ ﮔﻔﺖ :ﺧﻮدﺗﺎن ﻓﺮﻣﻮدهاﯾﺪﮐﻪ ﺣﻔﻆ ﺑﺪن واﺟﺐ اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺬورم.
در آن ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ اﻫﻞ ﮐﻮﻓﻪ ﺑﻮد وارد ﺷﺪ؛ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﮐﻔﺸﻬﺎﯾﺶ را زﯾﺮ ﺑﻐﻞ زده ﺑﻮد .ﺗﺎ در ﺧﺎﻧﮥ ﺣﻀﺮت ﭘﺎ

ﺑﺮﻫﻨﻪ راه ﺑﱪود .ﮐﻔﺸﻬﺎﯾﺶ را ﺑﺰﻣﲔ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺟﻠﻮ ﺣﻀﺮت رﻓﺘﻪ و دﺳﺖ ﺣﻀﺮت را ﺑﻮﺳﯿﺪ و ﺻﻔﺎ ﮐﺮد .ﺣﻀﺮت
ﻓﺮﻣﻮددﻧﺪ :ﭼﻪ وﻗﺖ آﻣﺪﯾﺪ؟ ﻋﺮض ﮐﺮد :ﺣﺎﻻ.

ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد :داﺧﻞ ﺗﻨﻮر آﺗﺶ ﺷﻮ .او ﻓﻮری ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .ﺣﻀﺮت ﺑﺎ ﺷﺨﺺ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮﻧﺪ و

راﺟﻊ ﺑﻮﺿﻌﯿّﺖ ﺧﺮاﺳﺎن از ﻧﻈﺮ ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﻏﲑه ﺳﺌﻮال ﻣﯽﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ .آن ﺷﺨﺺ ﻫﻤﮥ ﻓﮑﺮش ﻣﺘﻮﺟّﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
داﺧﻞ ﺗﻨﻮر ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺮض ﮐﺮد :ﺳﺮ ﺗﻨﻮر ﺑﺮوﯾﻢ؛ ﺣﻀﺮت ﻗﺒﻮل ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ .وﻗﺘﯽ رﻓﺘﻨﺪ ،دﯾﺪﻧﺪ ﻣﯿﺎن آﺗﺶ ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﻃﻮری

ﻧﺸﺪه .ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺑﲑون ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ.

ﺣﻀﺮت ﺻﺎدق ﷷ ﺑﻪ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :اﮔﺮ ﻣﻦ ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ داﺷﺘﻢ ﺣﻘّﻢ را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﯽﮐﺮدم .اﺑﻮﻣﺴﻠﻢ
ﻣﺮوزی ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﲔ اﻃﺮاف ﺧﺮاﺳﺎن ﻗﺮارداد ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻋﺮب را از ﺑﲔ ﺑﱪد و ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺑﻬﱰ

ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ دوﻟﺖ را ﺑﻨﺎم ﺣﻀﺮت ﺻﺎدق ﷷ ﺑﮕﲑﯾﻢ زﯾﺮا ﺣﻀﺮت ﻧﻪ دروغ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و ﻧﻪ ﻗﺼﺎص ﻗﺒﻞ از
ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و زود ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻤﻠﮑﺖ رااز او ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺖ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺣﻀﺮت ﺻﺎدق ﷷ راآﻟﺖ
دﺳﺖ ﻗﺮار داده و ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺸﺎن ﻣﻤﻠﮑﺖ را ﺑﮕﲑد.

ﺣﻀﺮت ﺻﺎدق ﷷ ﻫﻢ ﻗﺒﻮل ﻧﻔﺮﻣﻮدﻧﺪ .اﺑﻮﻣﺴﻠﻢ ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﻮﺷﺖ .ﺷﺐ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺎﻣﻪ راﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت

ﺑﺮدﻧﺪ .اﯾﺸﺎن ﻧﺎﻣﻪ راﻗﺮاﺋﺖ ﻓﺮﻣﻮده و ﺟﻠﻮی ﻫﻤﺎن ﭼﺮاغ ﺳﻮزاﻧﺪﻧﺪ .و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﻀﺮت داﺧﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﺸﺪﻧﺪ.

ﻣﺄﻣﻮن اﻟﺮﺷﯿﺪ ﺣﻀﺮت رﺿﺎ ﷷرا داﺧﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻨﺪ .اول ﮔﻔﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺷﻤﺎ را ﺧﻠﯿﻔﻪ ﮐﻨﻢ؛ اﯾﺸﺎن ﻗﺒﻮل

ﻧﮑﺮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪﮔﻔﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺷﻤﺎ را وﻟﯿﻌﻬﺪﮐﻨﻢ؛ ﺑﺎز ﻗﺒﻮل ﻧﻔﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻗﺮارداﻫﺎﺋﯽ ﺑﺴﺘﻨﺪﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﺑﻬﯿﭻ

ﮐﺎر دوﻟﺘﯽ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﮑﻨﻨﺪ .آﻧﻮﻗﺖ اﯾﺸﺎن وﻟﯿﻌﻬﺪی را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻌﺬﻟﻚ ﺣﻀﺮت را ﻣﺴﻤﻮم ﮐﺮدﻧﺪ.

ﭼﻮن ﻣﺮدم ﺑﻪ اﺋﻤﻪ ﻣﯿﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺧﻠﻔﺎ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ﻣﺮدم آﻧﻬﺎ را ﺧﻠﯿﻔﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﻟﺬا آﻧﻬﺎ را ﺷﻬﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
۳۲۰

اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﷷ را در  ۲۵ﺳﺎﻟﮕﯽ و اﻣﺎ ﻋﻠﯽ اﻟﻨﻘﯽ ﷷ را در ﭼﻬﻞ و ﯾﮏ ﺳﺎﻟﮕﯽ و اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻋﺴﮑﺮی
ﷷ را در ﺳﯽ و ﯾﮑﺴﺎﻟﮕﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ﻣﺮدم آﻧﻬﺎ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺎن داﺧﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ

ﻧﺸﺪﻧﺪ .ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﺲ از ﻇﻬﻮر اﻣﺎم زﻣﺎن »ﻋﺞ« ﻋﻤﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺟﻬﺎد واﻗﻌﯽ را او ﺧﻮاﻫﺪﮐﺮد وﮐﻔﺮ را ﺑﮑﻠّﯽ

از ﻣﯿﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد.

ﺣﻀﺮت ﺻﺎدق ﷷ ﻫﻢ زراﻋﺖ ﻣﯽﮐﺮد و ﻫﻢ ﺗﺠﺎرت .ﺧﻮد آن ﺑﺰرﮔﻮار ﺳﻮار اﻻغ ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮ زراﻋﺖ

ﻣﯽرﻓﺖ و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﻧﻤﻮد وﻣﯽﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﺳﺮ زراﻋﺖ ﻣﯽآﯾﻢ ﺗﺎ ﺧﺪای ﻣﻦ را ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻘﺐ روزی
آﻣﺪهام و روزی ﻣﺮاﺑﺪﻫﺪ.

ﺣﻀﺮت ﻋﺎدت داﺷﺘﻨﺪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﻣﯿﻮه ﯾﺎ ﺧﺮﻣﺎی ﺑﺎغ را ﻣﯽﭼﯿﺪﻧﺪ ﻗﺪری ﻟﺐ ﺑﺎغ ﻗﺮار ﻣﯽ دادﻧﺪﮐﻪ اﺷﺨﺎﺻﯽ را

ﮐﻪ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ از آن ﺑﺨﻮرﻧﺪ .ﺿﻤﻨﺎً از ﻣﯿﻮهﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﯽآوردﻧﺪ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﮥ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪﻫﺎ و ﻗﻮم ﺧﻮﯾﺸﻬﺎ

ﻣﯽدادﻧﺪ.
ﻫﻤﲔ ﻋﻤﻞ راﺑﻨﺪﮔﺎن ﺣﻀﺮت آﻗﺎ در ﺑﯿﺪﺧﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻫﻢ زراﻋﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻢ ﺗﺠﺎرت ،و وﻗﺘﯽ ﻣﺤﺼﻮل

را از ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﯽاوردﻧﺪ ﺑﺮای آﻗﺎﯾﺎن ﻣﺴﺎﻓﺮﮐﻪ در ﺻﺤﻦ ﮐﻮﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻨﺪ و ﻫﻢ ﺑﺮای ﻗﻮم و ﺧﻮﯾﺸﻬﺎ و ﻫﻢ
ﺑﺮای ﻫﻤﺴﺎﯾﻪﻫﺎ و ﺻﻠّﯽ اﻟﻠﱣﻪ ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪٍ و آل ﻣﺤﻤّﺪ.

۳۲۱

ﺷﺮح ﺣﺎل ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻋﺰﯾﺰاﻟﻠﱣﻪ ﻣﺤﻘّﻖ ﻣﺪرّس ﻧﺠﻔﯽ
»ﻣﻈﻔّﺮﻋﻠﯽ«

ﺑﻘﻠﻢ ﻓﻘﲑ ﺑﺰرﮔﻮار آﻗﺎی ﻋﺒّﺎس ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠّﻬﯽ
ﻋﺎرف ﺑﺰرﮔﻮار و ﻓﻘﯿﻪ ﻋﺎﻟﯿﻤﻘﺪار و ادﯾﺐ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎی ﺷﯿﺦ ﻋﺰﯾﺰاﻟﻠّﻪ ﻣﺪرّس ﻧﺠﻔﯽ ﻣﻠﻘّﺐ ﺑﻪ ﻣﻈﻔّﺮﻋﻠﯽ

ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺮﺣﻮم ﻣﻐﻔﻮر ﺧﻠﺪ آﺷﯿﺎن آﻗﺎی ﺷﯿﺦ ﯾﻮﺳﻒ ﮐﻪ ﻣﻮﻃﻦ اﯾﺸﺎن ﺟﺒﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻮده و ﺑﻪ اﯾﺮان آﻣﺪه و در

ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﺗﻮﻃّﻦ ﮔﺰﯾﺪه ،و ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺑﺴﻤﺖ ﻣﺪرّس آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی ﺑﻪ اﻣﺮ ﺗﺪرﯾﺲ اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺎدر
ﻣﺎﺟﺪهٔ اﯾﺸﺎن ﺑﻨﺎم ﻧﺮﮔﺲ ﺧﺎﻧﻢ از اﻫﺎﱃ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر و ﺧﻮاﻫﺮ ﻣﺮﺣﻮم ادﯾﺐ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر »ﻣﲑزاﻋﺒﺪاﻟﺠﻮاد« ﮐﻪ از ﻣﺸﺎﻫﲑ

ادﺑﺎ و ﺷﻌﺮای زﻣﺎن ﺧﻮد ﺑﻮده ،ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻧﺴﺐﻧﺎﻣﻪ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﺤﻘّﻖ ﺑﺸﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ
ﻋﺰﯾﺰاﻟﻠّﻪ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺣﺴﲔ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺣﺴﲔ ﺑﻦ ﻣﺤﻤّﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻃﺎﻫﺮ ﺑﻦ ﺟﻨﺎب ﻋﻤﺪّه اﻟﻌﻤﺎء و رﺋﯿﺲ

ﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻮم دﯾﻨﯽ ﺑﻪ
اﻟﻔﻘﻬﺎ ﺣﻀﺮت ﺷﯿﺦ اﺟﻞ ﺷﯿﺦ ﺣﺮّ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ در ﺟﺒﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺘﻮﻟّﺪ ﮔﺮدﯾﺪه و ﭘﺲ از ﻃ ّ
ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻘﺪس ﻋﺰﯾﻤﺖ و در آن ﺷﻬﺮ رﺣﻞ اﻗﺎﻣﺖ اﻓﮑﻨﺪه و ﻋﻠّﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮت آن ﺑﺰرﮔﻮار ﺑﻪ اﯾﺮان رﻫﺎﺋﯽ از ﻓﺸﺎر
ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻣﺰاﺣﻤﺘﻬﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻮده و آﺧﺮاﻻﻣﺮ در ﺟﻮار ﻣﺮﻗﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺳﺮﯾﺮ ارﺗﻀﺎ ﻋﻠﯽﺑﻦﻣﻮﺳﯽاﻟﺮﺿﺎ ،ﻋﻠﯿﻪ آﻻف

اﻟﺘﺤﯿّﻪ و اﻟﺜﻨﺎ ﻣﺪﻓﻮن ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

ﺟﻨﺎب ﻣﺤﻘّﻖ در ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﻣﺘﻮﻟﺪﮔﺮدﯾﺪه و در ﻣﺸﻬﺪ ﺗﺤﺼﯿﻼت اﺑﺘﺪاﺋﯽ و ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ را ﺑﺎﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪه و ﻣﻘﺪﻣﺎت
ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ؛ ادﺑﯿﺎت را ﻧﺰد داﺋﯽ ﺧﻮد ادﯾﺐ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری ﯾﺎدﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

اﺳﺘﺎدان اﯾﺸﺎن در اﯾﻦ دوران ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از :ﻣﺮﺣﻮم ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ﺑﺎغﺷﻨﯽ و ﺷﯿﺦ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺑﺸﺮوﯾﻪای و

ﻣﻼّ ﺣﺴﲔ ﺗﺮﺷﯿﺰی؛ ﺷﺮح ﻟﻤﻌﻪ را ﻧﺰد ﻣﲑزا اﺣﻤﺪ ﯾﺰدی و رﺳﺎﺳﻞ و ﻣﮑﺎﺳﺐ را ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺮﺣﻮم ﺷﯿﺦ ﻫﺎﺷﻢ ﻗﺰوﯾﻨﯽ
و ﻋﻠﻢ اﺧﻼق را ﻧﺰد ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎج ﻣﲑزا ﻣﻬﺪی اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ وﮐﻨﺎﯾﺔ اﻻﺻﻮل را ﻧﺰد ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎی آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ و ﺗﻔﺴﲑ ﻗﺮآن

را ﻧﺰد ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﺣﺴﻨﻌﻠﯽ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻧﺨﻮدﮐﯽ ﺗﻠﻤّﺬ ﻧﻤﻮده؛ ﺳﭙﺲ ﻋﺎزم ﻧﺠﻒ اﺷﺮف ﺷﺪه و در
آﻧﺠﺎ ﺑﻪ اداﻣﮥ ﺗﺤﺼﯿﻞ اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﲔ درس ﺧﺎرج ازﮐﺘﺐ را ﻧﺰد ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ ﻋﻠﻤﺎٔ ﺷﯿﻌﻪ وﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ
ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻀﺮت آﻗﺎی ﺣﺎج ﺳﯿﺪاﺑﻮاﻟﺤﺴﺴﻦ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ و ﺟﻨﺎب ﻣﲑزای ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ و ﺣﻀﺮت آﻗﺎی آﻗﺎﺿﯿﺎٔ ﻋﺮاﻗﯽ و
ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﲔ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ و آﯾﺖاﻟﻠّﻪ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﲔ ﮐﺎﺷﻒاﻟﻐﻄﺎء ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻧﻬﺎ دﻋﻮت ﺣﻖ را
ﻟﺒﯿﮏ ﮔﻔﺘﻪ و ﺑﺮﺣﻤﺖ اﯾﺰدی ﭘﯿﻮﺳﺘﻪاﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﲔ ﺣﮑﻤﺖ را ﻧﯿﺰ ﻧﺰد ﻣﺮﺣﻮم ﻣﻼّ ﺻﺪرا ﺗﱪﯾﺰی و اﺧﻼق را ﻧﺰد
ﻣﺮﺣﻮم ﻣﲑزا ﻋﻠﯽ ﻗﺎﺿﯽ ﺗﻠﻤ ّﺬ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؛ و در زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ در ﻧﺠﻒ اﺷﺮف ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻪ

ﺣﺪود ﺑﯿﺴﺖ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎ ﭘﺎی ﭘﯿﺎده ﺑﻪ ﮐﺮﺑﻼی ﻣﻌﻠّﯽ ﺑﺮای زﯾﺎرت ﺣﻀﺮت ﻣﻮﱃاﻟﮑﻮﻧﲔ اﺑﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ اﻟﺤﺴﲔ ﷷ
ﻣﺸﺮّف ﺷﺪه؛ ﻫﻤﺮاﻫﺎن اﯾﺸﺎن در اﯾﻦ ﺳﻔﺮﻫﺎ :ﺣﻀﺮات آﯾﺎت اﻟﻠّﻪ آﻗﺎﯾﺎن ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻧﺨﺠﻮاﻧﯽ و ﺷﯿﺦ ﺣﺴﻦ
ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ و ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری و ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﲔ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری و ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﻮد ﺷﺎﻫﺮودی و ﺣﺎج

ﺳﯿﺪﻫﺎﺷﻢ اردﺑﯿﻠﯽ و ﺳﯿﺪ ﻫﺎدی ﺧﺴﺮوﺷﺎﻫﯽ و ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﮐﻤﺮهای ﺑﻮدهاﻧﺪ .و ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﮑﻪ

ﻣﻌﻈﻤّﻪ ﭘﯿﺎده ﻣﺸﺮف ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺪت ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺞ روز ﺑﻄﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .زﻣﺎن ﺣﺮﮐﺖ از ﻧﺠﻒ اﺷﺮف ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ در
ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻨﺎم »ﭼَﺮی« ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎﯾﺎن ﺣﺠﺞ اﺳﻼم ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺎﻫﺮودی ،ﺷﯿﺦ

ﻋﻠﯽاﺻﻐﺮ ﻣﺎزﻧﺪراﻧﯽ ،ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ و ﺑﺮادرش ﺷﯿﺦ ﻣﺮﺗﻀﯽ و ﺟﻤﻌﯽ ﮐﺜﲑ از ﻃﻼّب ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯿّﻪ ﺑﻤﻌﻈّﻢﻟﻪ
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اﻗﺘﺪا ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
ﻣﺪت ﯾﮑﺴﺎل و ﻧﯿﻢ در ﻣﮑّﻪ ﻣﻌﻈّﻤﻪ ﺑﻪ ﺗﻼوت ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ ﻣﺸﻐﻮل و روزﻫﺎ ﻓﻘﻪ ﺷﺎﻓﻌﯽ ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺳﭙﺲ

ﺷﺶ ﻣﺎه در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﻨﻮّره ﮐﻨﺎر ﻗﱪ ﻣﻄﻬﺮ ﭘﯿﻐﻤﱪ ﺧﺎﺗﻢ )ص( و اﺋﻤﻪ ﺑﻘﯿﻊ ﷷ ﻣﺠﺎور وﺑﻌﺪ ﻣﺪﺗﯽ درﺟﺪّه اﻗﺎﻣﺖ

ﮔﺰﯾﺪه و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺣﯿﻔﺎ ،ﯾﺎﻓﺎ ،ﭘﺮت ﺳﻌﯿﺪ ،ﺑﯿﺖاﻟﻤﻘﺪس رﻓﺘﻪاﻧﺪ .و ﻣﺪت دو ﺳﺎل اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﻬﺎ ﮐﻪ از ﻣﮑﻪ ﺑﺎ ﭘﺎی
ﭘﯿﺎده ﺷﺮوع ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻄﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ.

ﭘﺲ از ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺑﻪ ﻧﺠﻒ اﺷﺮف در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﺮدم ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﺤﻘﻖ ﻣﺮﺣﻮم ﺷﺪهاﻧﺪ ،وﱃ
درﺳﺖ ﻫﻤﺎنروزی ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺘﻢ و ﻓﺎﺗﺤﻪ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺗﺮﺗﯿﺐ داده ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻌﻈﻢﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﺠﻒ اﺷﺮف ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻣﻮده

ﺑﻮدﻧﺪ.

درﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ در ﻧﺠﻒ اﺷﺮف ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﻮﯾﺖ ،ﻣﺴﻘﻂ ،ﺑﺤﺮﯾﻦ ،ﮐﺎﻇﻤﲔ ،ﺳﺎﻣﺮا ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﭘﺴﺮ

اﻣﺎم ﻋﻠﯽاﻟﻨﻘﯽ و اﻃﺮاف ﻧﺠﻒ ،ﺑﺼﺮه دﯾﻮاﻧﯿّﻪ ،ﺣﻠّﻪ ،ﺷﻨﺎﻓﯿﻪ ،ﻋﺒﻮﺳﺨﲑ ،ﻣﻨﺪﱃ -ﺷﻬﺮ ﯾﻮﺳﻒ ،ﺧﺎﻧﻘﲔ ،ﮐﺮﮐﻮک،
ﻣﻮﺻﻞ ،ﺗﺴﺌﲔ ،ﺑﻮاﻟﺨﺴﯿﺐ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.

ﭘﺲ از ﻣﺮاﺟﻌﺖ از ﻧﺠﻒ اﺷﺮف ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل در آﺑﺎدان اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﯾﺪه و ﻣﺴﺠﺪی ﺑﻨﺎم ﻋﺰﯾﺰاﻟﻠّﻪ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮده و
ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺪرﯾﺲ در آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی »ﻣﺤﻞ ﺷﯿﺦ ﺑﻬﺎﺋﯽ« ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ.

در ﻫﻤﲔ زﻣﺎن ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻋﺮﻓﺎن ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮده وﻋﻄﺶ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ آب ﺣﯿﺎت ﻣﻌﺮﻓﺖ روز ﺑﻪ روز زﯾﺎدﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪ؛ ﻟﺬا

ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺑﯿﺸﱰ ﻓﺮق و ﻣﺪﻋﯿﺎن ﻋﺮﻓﺎن را ﻣﻼﻗﺎت و در ﻣﺠﺎﻟﺲ اﯾﺸﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .وﱃ
ﻫﯿﭽﮑﺪام ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﯾﺸﺎﻧﺮا ﻗﺎﻧﻊ و ﺳﲑآب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻔﺮی ﺑﻪ ﻣﮑّﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ »اﯾﺸﺎن در ﺣﺪود ده ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻪ
ﻣﮑّﻪ ﻣﻌﻈّﻤﻪ ﻣﺸﺮّف ﺷﺪهاﻧﺪ« و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻧﺠﻒ اﺷﺮف ﻣﺸﺮّف ﺷﺪﻧﺪ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻋﺎرف ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻨﺎم ﺟﻨﺎی

ﺻﺎﻟﺤﻌﻠﯿﺸﺎه ﺑﻪ ﻧﺠﻒ ﺗﺸﺮﯾﻒ آوردهاﻧﺪ .ﺑﺮ آن ﺷﺪﻧﺪ در ﻣﺤﻀﺮ ﻣﻌﻈّﻢﻟﻪ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪ و از ﻧﺰدﯾﮏ ﺣﻀﺮت اﯾﺸﺎن

را زﯾﺎرت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ .در ﻫﻤﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻀﺮت اﯾﺸﺎن ﻣﻠﻤﻮرﯾﺘﯽ ﺑﻪ آﻗﺎی ﻣﺤﻘﻖ دادﻧﺪ ﻣﺒﻨﯽ
ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮوﻧﺪ ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت آﻗﺎی ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﻮد ﺷﺎﻫﺮودی ﮐﻪ در آن ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را ﺑﻪ

ﻋﺮض آن ﻣﺮﺣﻮم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و از اﯾﺸﺎن ﺟﻮاب ﺑﮕﲑﻧﺪو ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ و ﺑﻌﺮض آﻧﺤﻀﺮت ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ..اﯾﻦ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ را آﻗﺎی

ﻣﺤﻘﻖ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ؛ و ﻫﻤﲔ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﯾﺪﮐﻪ ﺑﯿﺸﱰ ﺑﻄﺮف ﻓﻘﺮ و دروﯾﺸﯽ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم
ﻣﺠﺬوب اﯾﺸﺎن ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ.

و ﺷﻌﺮ ﺳﻌﺪی ﻣﺼﺪاق ﺣﺎل ﺟﻨﺎﺑﺶ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ:
ﻣﺮا ﻣﻌﻠّﻢ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺷﺎﻋﺮی اﻣﻮﺧﺖ

ﻫﻤﻪ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻣﻦ ﻋﺎﻟﻤﺎن دﯾﻦ ﺑﻮدﻧﺪ

ﺳﭙﺲ از ﻧﺠﻒ ﺑﺰادﮔﺎه ﺧﻮد ﻣﺮاﺟﻌﺖ و ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪﻧﺪ.

»ﺳﻌﺪی ﻋﻠﯿﻪاﻟﺮﺣﻤﻪ«

ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺪّت ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎل در اﻣﺮ اﯾﻤﺎن و ﻃﺮﯾﻖ ﻋﺮﻓﺎن ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ آﺧﺮ اﻻﻣﺮ ﺣﺪود ﺳﺎل
 ۱۳۴۲-۱۳۴۱ﺑﺘﻮﺳﻂ ﺷﯿﺦ ﺑﺰرﮔﻮار و ﻋﺎرف ﻋﺎﻟﯿﻤﻘﺪار ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﻬﺪی ﻣﺠﺘﻬﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ﻣﻠّﻘﺐ ﺑﻪ دروﯾﺶ
وﻓﺎﻋﻠﯽ ﻣﺸﺮّف ﺑﻌﺎﻟﻢ ﻓﻘﺮ و دروﯾﺸﯽ ﺷﺪﻧﺪ .و ﭘﺲ از رﺣﻠﺖ ﺟﺎﻧﮕﺪاز ﺣﻀﺮت آﻗﺎی ﺻﺎﻟﺤﻌﻠﯿﺸﺎه ﻗﺪس ﺳﺮّه

اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺧﺪﻣﺖ ﺷﯿﺦ ﺟﻠﯿﻞاﻟﻘﺪر ﺟﻨﺎب آﻗﺎی راﺳﺘﲔ ﻣﻠّﻘﺐ ﺑﻪ دروﯾﺶ روﻧﻘﻌﻠﯽ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻋﻬﺪ ﺑﺎ ﺣﻀﺮت ﻗﻄﺐ
اﻟﻌﺎرﻓﲔ وﮐﻬﻒاﻟﺴﺎﻟﮑﲔ ﺟﻨﺎب اﻗﺎی ﺣﺎج ﺳﻠﻄﺎﻧﺤﺴﲔ ﺗﺎﺑﻨﺪه رﺿﺎﻋﻠﯿﺸﺎه ارواﺣﻨﺎ ﻓﺪاه ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺳﭙﺲ از ﻃﺮف

ﺣﻀﺮت ﻣﻌﻈّﻢﻟﻪ ادام اﻟﻠّﻪ اﻓﺎﺿﺎﺗﻪ و ﻣﺘّﻌﻨﺎ اﻟﻠّﻪ ﺑﻄﻮل ﺑﻘﺎﺋﻪ ﻣﺠﺎز در اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻓﻘﺮا ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ و اﺟﺎزهٔ ﮐﺘﺒﯽ

آﻧﺤﻀﺮت ارﺳﺎل و در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه  ۱۳۶۰ﻣﻄﺎﺑﻖ  ۱۰ﺟﻤﺎدیاﻻول  ۱۴۰۲ﺑﻪ ﺑﺮادران اﺑﻼغ ﮔﺮدﯾﺪ .و ﺑﻌﺪ در

۳۲۳

اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺳﺎل  ۱۳۶۲ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ  ۲۷رﺟﺐ  ۱۴۰۳در ﻋﯿﺪ ﻣﺒﻌﺚ ﻓﺮﻣﺎن اﯾﺸﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح ﺻﺎدر و ﻣﺄذون در
دﺳﺘﮕﲑی ﻃﺎﻟﺒﲔ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ.

ﻫﻮ
۱۲۱

ﺑِﺴْﻢِ اﻟﻠﱠﻪِ اﻟﺮﱠﺣْﻤَﻦِ اﻟﺮﱠﺣِﻴﻢِ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ ﺧﻠﻖ اﻻﻧﺴﺎن ﻋﻠّﻪ اﻟﺒﯿﺎن و اﻟﺼّﻠﻮة و اﻟﺴّﻼم ﻋﻠﯽ ﺧﲑ ﻣﻦ ﻧﻄﻖ ﺑﺎﻟﺼّﻮاب اﻟّﺬی اوﺗﯽ اﻟﺤﮑﻤﺔ و ﻓﺼﻞ
اﻟﺨﻄﺎب ﺳﯿّﺪﻧﺎ و ﻧﺒﯿّﻨﺎ ﺧﺎﺗﻢاﻟﻨﺒﯿّﻦ ﻣﺤﻤّﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ ﺻﻠﻮات اﻟﻠّﻪ ﻋﻠﯿﻪ و ﻋﻠﯽ وﺻﯿّﻪ و ﺧﻠﯿﻔﺘﻪ ﺑﻼﻓﺼﻞ اﻣﲑاﻟﻤﺆﻣﻨﲔ

ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﯽﻃﺎﻟﺐ و اوﻻده اﻻﺣﺪ ﻋَﺸﺮَ اﻻﺋﻤّﺔ اﻟﻤﻌﺼﻮﻣﲔ »ع«

و ﺑﻌﺪ ﺑﺮ ﺳﺎﻟﮑﺎن آﮔﺎه و ﺟﻮﯾﻨﺪﮔﺎن راه ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﻤﺎﻧﺪﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺮﻫﻪ از زﻣﺎن ﻓﻀﻞ اوﻟﯿﺎی ﻋﻈﺎم ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل اﯾﻦ

ﻓﻘﲑ ﺳﺮاﭘﺎ ﺗﻘﺼﲑ ﺳﻠﻄﺎﻧﺤﺴﲔ ﺗﺎﺑﻨﺪه »رﺿﺎﻋﻠﯿﺸﺎه« ﻏﻔﺮاﻟﻠّﻪ ذﻧﻮﺑﻪ و ﺳﱰ ﻋﯿﻮﺑﻪ ﮔﺮدﯾﺪه و از ﻃﺮف ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﻮارم

ﺣﻀﺮت آﻗﺎی ﺻﺎﻟﺤﻌﻠﯿﺸﺎه ﻃﺎب ﺛﺮاه ﻣﻔﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻓﻘﺮای ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠّﻬﯽ و ﻫﺪاﯾﺖ ﻃﺎﻟﺒﲔ راه ﺷﺪه ﺑﺮﺧﻮد ﻻزم

و ﻣﺘﺤّﺘﻢ داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺳﺎﻟﮏ ﺻﺎدق ﺑﯿﺎﺑﻢ ﮐﻪ در ﺳﻠﻮک اﱃ اﻟﻠّﻪ ﺑﺎ ﺧﻠﻮص ﻧﯿّﺖ و ﺻﺪق و ﺛﺒﺎت ﻗﺪم زده ﺑﺎﺷﺪ

ﻣﺄذون در دﺳﺘﮕﲑی و ارﺷﺎد ﻃﺎﻟﺒﲔ راه ﺑﻨﻤﺎﯾﻢ .و ﭼﻮن ﺑﺮادر ﻣﮑﺮّم ﻋﺎﻟﻢ آﻗﺎی ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻋﺰﯾﺰاﻟﻠّﻪ ﻣﺤﻘّﻖ ﻧﺠﻔﯽ

ﺻﯿﺎﻧﺔ اﻟﻠّﻪ ﻣﻦ اﻟﺰﻟﻞ ﺑﺎ ﻣﻘﺎم ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ دارﻧﺪ و ﺑﺎ داﺷﱳ اﺟﺎزهٔ اﺟﺘﻬﺎد از ﻣﺮاﺟﻊ ﻋﻈﺎم ،اﻣﻮر ﺣﺴﺒﯿّﻪ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺸﺎن
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻤّﺖ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ در ﺳﻠﻮک ﻧﯿﺰ ﻗﺪم ﻣﯽزﻧﺪ.

ﻟﺬا از اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺸﺎﻧﺮا در دﺳﺘﮕﲑی وراﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﺟﻮﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺄذون ﻧﻤﻮدم ﮐﻪ اﮔﺮ ﻃﺎﻟﺐ ﺻﺎدﻗﯽ ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ دﺳﺘﮕﲑی
و ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻘﺪر اﺳﺘﻌﺪاد ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﺗﯽ ﮐﻪ داده ﺷﺪه ذﮐﺮ ﻗﻠﺒﯽ ﺑﺎ ﺗﻠﻘﲔ ﮐﻨﻨﺪ و در ﺗﻮﺟﻪ دادن ﺑﻮﺟﻬﮥ

ﻏﯿﺒﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﮑﻮﺷﻨﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﻤﻪ ﺣﺎل ﻧﻈﺮ ﺑﻤﺎدﯾّﺎت ﻧﺪاﺷﺘﻪ و رﺿﺎی ﺧﺪا را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﲑﻧﺪ و ﻓﻘﲑ را ﻫﻢ از دﻋﺎ ﻓﺮاﻣﻮش
ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﮑﲔ و ﻃﺎﻟﺒﲔ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺤﺒّﺖ و ﺷﻔﻘﺖ و رأﻓﺖ ﺳﻠﻮک ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و اﯾﺸﺎﻧﺮا در ﻃﺮﯾﻘﺖ ﺑﻠﻘﺐ
ﻣﻈﻔّﺮﻋﻠﯽ ﻣﻠﻘﺐ ﻧﻤﻮدم .اﯾﺸﺎن اﯾﻦ اﻣﺮ را ﻗﺪر ﺑﺪاﻧﻨﺪ و ﺑﺮ ﻋﺠﺰ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﺑﺪرﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻟﻮازم ﺑﻨﺪﮔﯽ
ﺑﯿﻔﺰاﯾﻨﺪ و از ﺗﻬﺠّﺪ ﻧﯿﺰ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﮕﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﺸﺎءاﻟﻠّﻪ ﻣﻈﻔّﺮ و ﻣﻨﺼﻮر ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺸﺎﯾﺦ ﻣﺄذوﻧﲔ ﺳﺎﺑﻖ را ﺑﺮ ﺧﻮد

ﻣﻘﺪّم دارﻧﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻤﺎذوﻧﲔ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻧﯿﺰﮐﻤﺎل ﻣﻮاﺧﺎت و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و اﺗﺤﺎد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ .ﻓﻘﺮا ﻫﻢ وﺟﮥ اﻣﺮ را

در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ درک ﺧﺪﻣﺖ اﯾﺸﺎن و اﻗﺘﺪا را در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﻐﺘﻨﻢ داﻧﺴﺘﻪ و اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

واﻟﺴّﻼم ﻋﻠﯽ ﻣﻦ اﺗﺒّﻊ اﻟﻬﺪی ﺑﺘﺎرﯾﺦ  ۲۷رﺟﺐاﻟﻤﺮﺟّﺐ  ۱۴۰۳ﻋﯿﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺒﻌﺚ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ اردﯾﺒﻬﺸﺖ

۱۳۶۲

ﻓﻘﲑ ﺳﻠﻄﺎﻧﺤﺴﲔ ﺗﺎﺑﻨﺪه
ﻣﺤﻞ اﻣﻀﺎء و ﻣﻬﺮ ﻣﺒﺎرک

و ﺑﺤﻤﺪاﻟﻠّﻪ ﺑﺎ ﺗﻔﻀّﻞ ﺣﻀﺮت اﺣﺪﯾّﺖ و ﺻﺎﺣﺐ وﻻﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﺪاﺋﯽ اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ و ﺣﺘﯽاﻟﻤﻘﺪور
رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺪا و ﺣﻀﺮت ﻣﻮﱃ ارواﺣﻨﺎ ﻓﺪاه را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎری را از ﺿﻼﻟﺖ ﻧﺠﺎت داده و ﺑﺸﺎﻫﺮاه

ﻫﺪاﯾﺖ و اﯾﻤﺎن ﮐﺸﺎﻧﺪه و ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن از ﺟﺎﻧﺐ ﭘﲑ ﺑﺰرﮔﻮار ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﻪ اﻣﺮ ﺗﻌﻠﯿﻢ ذﮐﺮ و ﻓﮑﺮ ﺑﻪ

ﻃﺎﻟﺒﲔ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺳﺎﻟﮑﲔ اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ .ﻣﺰﯾﺪ ﺗﻮﻓﯿﻘﺎت اﯾﺸﺎﻧﺮا از درﮔﺎه ﻗﺎدر ﯾﮑﺘﺎ ﺧﻮاﻫﺎﻧﯿﻢ.

۳۲٤

اﺣﮑﺎم اﺟﺘﻬﺎد ﺻﺎدره در ﻣﻮرد ﺟﻨﺎب »ﻣﻈﻔّﺮﻋﻠﯽ« از ﻃﺮف آﯾﺎت اﻋﻈﺎم
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ:

۲٦۱

۱ـ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺳﯿﺪاﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ

۷ـ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﺣﮑﯿﻢ

۲ـ ﺟﻨﺎب آﻗﺎیﻣﺤﻤّﺪﺣﺴﲔ ﮐﺎﺷﻒاﻟﻐﻄﺎء

۸ـ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺳﯿّﺪ آﯾﺖاﻟﻠّﻪ ﺧﻮﺋﯽ

۴ـ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺳﯿّﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﺷﻬﺮودی

۱۰ـ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺳﯿﺪﮐﺎﻇﻢ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری

۵ـ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺳﯿّﺪ ﯾﻮﻧﺲ اردﺑﯿﻠﯽ

۱۱ـ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﺮﻋﺸﯽ ﻧﺠﻔﯽ

۳ـ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﮐﻮه ﮐﻤﺮهای

۶ـ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺣﺴﲔ ﺑﺮوﺟﺮدی

۹ـ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﲑزای ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ

ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت اﯾﺸﺎن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

۱ـ ﺷﺮح دﻋﺎی ﺻﺒﺎح ۲ـ ﻣﻨﺎزاﻟﺴّﺎﻟﮑﲔ ۳ـ ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺮﻓﺖ ۴ـ ﺷﺮح دﻋﺎی ﮐﻤﯿﻞ ۵ـ ﺷﺮح دﻋﺎی ﺳﻤﺎت ۶ـ ﺷﺮح
دﻋﺎی ﻋﺮﻓﻪ ۷ـ اﺷﻌﺎر ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﻋﺮﺑﯽ و اﺷﻌﺎر ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ۸ـ اﻓﺎﺿﺎت اﻟﻨﺒﻮﯾّﻪ ﻓﯽ اﺛﺒﺎت ﺧﻼﻓﺔ ﻋﻠﻮﯾّﻪ »ﻋﺮﺑﯽ« ۹ـ
ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺤﻘﺎﯾﻖ ﻓﯽ اﻟﻨﮑﺖ و ادّﻗﺎﯾﻖ »ﻋﺮﺑﯽ« ۱۰ـ ﺷﺮح اﻟﻔﯿﻪ »اﻟﻔﯿﻪ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ« ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﺤﻘّﻖ اﺷﻌﺎر زﯾﺎدی

ﺳﺮودهاﻧﺪ .ﺑﻌﻨﻮان ﺗﱪّک وﺗﯿﻤّﻦ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﺷﻌﺎر اﯾﺸﺎن درج ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑِﺴْﻢِ اﻟﻠﱠﻪِ اﻟﺮﱠﺣْﻤَﻦِ اﻟﺮﱠﺣِﻴﻢِ
اﻟﺤﻤﺪاﻟﻠّﻪ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﲔ و اﻟﺼﻠﻮة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﯽ ﺧﲑ ﺧﻠﻘﻪ اﻟﻄﯿّﺒﲔ اﻟﻄﺎﻫﺮﯾﻦ و اﻟﻠﻌﻦ اﻟﺪاﺋﻢ ﻋﻠﯽ
اﻋﺪاﺋﻬﻢ اﱃ ﯾﻮم اﻟﺬﯾﻦ و ﺑﻌﺪ ﻣﺤﻤﺪ واﻟﻪ ﻣﺨﻔﯽ ﻧﻤﺎﻧﺎد:

ﺟﻨﺎب ﻣﺴﺘﻄﺎب ﻣﻼذ اﻻﻧﺎم ﻣﺮوّج اﻻﺣﮑﺎم ﺛﻘﻪاﻟﺴﻼم آﻗﺎی ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻋﺰﯾﺰاﻟﻠّﻪ اﻟﺨﺮاﺳﺎﻧﯽ داﻣﺖ و ﺑﺮﮐﺎﺗﻪ از
ﺟﺎﻧﺐ اﺣﻘﺮ ﻣﺎذون و ﻣﺠﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﺗﺼﺪی اﻣﻮر ﺣﺴﺒﯿﻪ از ﻗﺒﯿﻞ ﺣﻔﻆ ﻣﺎل ﺻﻐﺎر و ﻧﻈﺮ ﺑﻤﻮﻗﻮﻓﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﱃ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﺧﺬ ﺣﻘﻮق ﺷﺮﻋﯿﻪ از ﻣﻈﺎﻟﻢ و زﮐﻮة و ﺳﻬﻢ اﻣﺎم ﷷ و ﺻﺮف آن در ﻣﺼﺎدف ﻣﻘﺮرّه و ﺻﻠﻮة
ﺟﻤﺎﻋﺖ و رﺟﺎء از ﺑﺮادران دﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﻧﻌﻤﺖ وﺟﻮد اﯾﺸﺎن را ﻣﻐﺘﻨﻢ داﺷﺘﻪ و در ﺗﻌﻠّﻢ اﺣﮑﺎم و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺮﻋﯿﻪ رﺟﻮع

ﺑﺎﯾﺸﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺻﻔﯿﻪ ﺣﻘﻮق ﺧﻮدﺷﺎﻧﺮا ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و اﯾﺸﺎن وﮐﺎﻟﺖ دارﻧﺪ .واﻟﺴّﻼم ﻋﻠﯽ اﺧﻮاﻧﯽ اﻟﻤﺆﻣﻨﲔ و
رﺣﻤﺔاﻟﻠّﻪ وﺑﺮﮐﺎﺗﻪ

اﻻﺣﻘﺮ :اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ اﻟﻤﻮﺳﻮی اﻻﺻﻔﻬﺎﻧﯽ
ﺑِﺴْﻢِ اﻟﻠﱠﻪِ اﻟﺮﱠﺣْﻤَﻦِ اﻟﺮﱠﺣِﻴﻢِ

ﻫﻤﺎن ﻗﺴﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﺳﯿّﺪ ﻗﺪّس ﺳﺮّه ﺑﺎﯾﺸﺎن اﺟﺎزه دادهاﻧﺪ از ﻃﺮف ﺣﻘﲑ ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺷﻌﺒﺎناﻟﻤﻌﻈﻢ ۱۳۶۲
ﺣﺴﲔاﻟﻄﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ

-۲٦۱ﺑﻄﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﺘﻮﮐﭙﯽ ﯾﮑﯽ ازاﺣﮑﺎم ﺻﺎدره از »از ﻃﺮف آﯾﺔ اﻟﻠّﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺳﯿﺪاﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ« را زﯾﻨﺖﺑﺨﺶ
ﺻﻔﺤﺎت اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

۳۲٥

۳۲٦

اﺑﯿﺎﺗﯽ ﭼﻨﺪ از اﺷﻌﺎر ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﺳﺮوده ﺷﺪه ﺟﻨﺎب ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻋﺰﯾﺰاﻟﻠﱣﻪ
ﻣﺤﻘّﻖ ﻣﺪرّس ﻧﺠﻔﯽ »ﻣﻈﻔّﺮﻋﻠﯽ«
ﻫﻮ
ﻣﺎ ﮔﺪاﯾﺎن ﺑﻪ ﺳﺮ ﻫﺮ دو ﺟﻬﺎن ﭘﺎزدهاﯾﻢ

۱۲۱

دل ﺧﻮد ﯾﮑﺪﻟﻪ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﻪ درﯾﺎ زدهاﯾﻢ

ﻃﻌﻨﻪ ﺑﺮ ﺗﺎج ﮐﯽ واﻓﺴﺮ دارا زدهاﯾﻢ
ﺗﺎ ﺑﺪاﻣﺎن ﻋﻠﯽ دﺳﺖ ﺗﻮﻟّﺎ زدهاﯾﻢ

ﭘﺸﺖ ﭘﺎ ﺑﺮ ﺣﺮم و دﯾﺮ و ﮐﻠﯿﺴﺎ زدهاﯾﻢ

ﻣﺎ ﺧﺮاﺑﺎﺗﯽ و ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﭘﺮﺳﺘﯿﻢ ﻫﻤﻪ

دﯾﻦ و دل ﺑﺎﺧﺘﻪ ﺳﺮ ﺑﺮﮐﻒ دﺳﺘﯿﻢ ﻫﻤﻪ

ﻋﻬﺪ ﺑﺎ ﻏﲑ ﻋﻠﯽ ﺑﺸﮑﺴﺘﯿﻢ ﻫﻤﻪ

ﻣﺎ ﻫﻤﺎن را ﺑﻨﻤﺎﺋﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻫﻤﻪ

زاﻫﺪا ﭘﯿﺶ ﻣﯿﺎ ﻣﺎ دو ﺳﻪ ﻣﯿﻨﺎ زدهاﯾﻢ

ﻣﻄﺮب اﯾﻦ ﭘﺮده ﻋﺮاق اﺳﺖ ﺑﺰن راه ﺣﺠﺎز

دﯾﺮﮔﺎﻫﯿﺴﺖ

ﻧﻤﻮدﯾﻢ

ز

ﻣﻌﺒﺪ

ﺗﺎ ﮐﻪ
ﻫﻤﺮه

ﭘﺮواز

ﭘﺮده

از

ﺧﺮاﺑﺎت

ﭘﲑ

ﺑﺮون

رﯾﺰم

ﮔﺬارﯾﻢ

راز

ﻧﻤﺎز

ﮐﻮس رﺳﻮاﺋﯽ ﺧﻮد در ﻫﻤﻪ دﻧﯿﺎ زدهاﯾﻢ

ﺟﺎ ﭼﻮ ﻣﻨﺼﻮر ﺳﺮ دار ﻓﻨﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪاﯾﻢ

ﺗﻮﺳﻦ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ اﻃﺮاف ﺟﻬﺎن ﺗﺎﺧﺘﻪاﯾﻢ

ﻫﻤﺮه

ﺗﺎ ﺑﻤﯿﺪان ﻣﺤﺒّﺖ ﺳﺮ و ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻪاﯾﻢ

ﭘﲑ

ﺧﺮاﺑﺎت ﮔﺬارﯾﻢ

ﻧﻤﺎز

ﭘﺎی ﻣﺮداﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ اﺳﻔﻞ و اﻋﻼ زده اﯾﻢ

ﺑﯿﻢ از ﻣﺤﺘﺴﺐ وﺷﺤﻨﻪ و ﺷﯿﺦ و ﻋﺴﺴﯽ

در دﻟﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎﻧﺪازهٔ ﺑﺎل ﻣﮕﺴﯽ

ﻧﯿﺴﺖ در دار ﺟﺰا ﻏﲑ ﻋﻠﯽ دادرﺳﯽ

ﻓﺎش ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ و اﻟﻠّﻪ ﻧﱰﺳﻢ زﮐﺴﯽ

ﺑﯽﺳﺒﺐ ﻧﯿﺴﺖ دم از ﻣﺪﺣﺖ ﻣﻮﻻ زدهاﯾﻢ

زاﻫﺪ اﯾﻦ ﺧﻠﻮت ﻋﺸﻖ اﺳﺖ ﺗﻮﺋﯽ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ

ﺗﻮ دم از ﻋﻘﻞ زﻧﯽ ﻟﯿﮏ ﻣﻨﻢ دﯾﻮاﻧﻪ

دو دﻟﻢ ،راز دﻟﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﯾﺎ ﻧﻪ

ﭼﺸﻢ دل ﺑﺎزﮐﻦ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﺧﻢ وﺧﻤﺨﺎﻧﻪ

ﻫﺴﺘﯽ ﺧﻮﯾﺶ در اﯾﻦ ﻣﯿﮑﺪه ﯾﮑﺠﺎ زدهاﯾﻢ

ﺑﺎل و ﭘﺮ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﻮی ﺗﻮ ﺷﺪﯾﻢ

ﯾﺎ ﻋﻠﯽ ﺗﺎ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺑﻤﻮی ﺗﻮ ﺷﺪﯾﻢ

ﺗﺎﮐﻪ ﻣﺴﺖ ازﻣﯽ وﺣﺪت زﺳﺒﻮی ﺗﻮﺷﺪﯾﻢ

ﮐﻌﺒﻪ و دﯾﺮ ﻧﻬﺎدﯾﻢ و ﺑﻪ ﮐﻮی ﺗﻮ ﺷﺪﯾﻢ

ﭘﺮﭼﻢ ﺣﻖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻪ ﺛﺮﯾّﺎ زدهاﯾﻢ

ﻫﻠﻪای زﻧﺪهدﻻن وﻗﺖ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﻫﻨﻮز

ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﺴﺖ و درﻣﯿﮑﺪه ﺑﺎز اﺳﺖ ﻫﻨﻮز
ای ﻣﺤﻘّﻖ ره ﺑﺲ دور ودراز اﺳﺖ ﻫﻨﻮز

ﭼﺸﻢ دﻟﺪار ﭘﺮ از ﻏﻤﺰه و ﻧﺎز اﺳﺖ ﻫﻨﻮز

ﻧﺎ ﺗﻮاﻧﯿﻢ دم از ﻣﺪح ﺗﻮاﻧﺎ زدهاﯾﻢ

۳۲۷

ﺑِﺴْﻢِ اﻟﻠﱠﻪِ اﻟﺮﱠﺣْﻤَﻦِ اﻟﺮﱠﺣِﻴﻢِ
ﻫﻮ
۱۲۱

ﻧﻤﻮﻧﮥ دوّم اﺷﻌﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺪح ﺣﻀﺮت اﻣﺎم رﺿﺎ ﷷ ﺳﺮوده ﺷﺪه:

دوش ﻣﺮا اﯾﻦ ﺳﺮوش زﻏﯿﺐ آﻣﺪ ﺑﮕﻮش

ﮐﻪ ﺧﯿﺰد ای ﺑﯿﺨﱪ ﭼﺮا ﻧﺸﺴﺘﯽ ﺧﻤﻮش

ﺑﺮو ﺑﻬﺒﺎغ و ﺑﺒﲔ ﺻﺒﺎ ﺷﺪه ﮔﻠﻔﺮوش

ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺑﺮ ﺑﻬﺎر ﺳﺒﻮی ﻣﯽرا ﺑﺪوش

رﺳﯿﺪه ﺑﺮ ﻧﻪ ﻓﻠﮏ ﺻﻼی ﻧﻮﺷﺎوﻧﻮش

ﻧﻬﺎده ﻻﻟﻪ ﺑﻪ ﮐﻒ ﻗﺪح ﺑﻪ ﺟﻮش وﺧﺮوش

ﺑﺮاﺑﺮش ﻋﻨﺪﻟﯿﺐ ﺳﺘﺎده ﺑﺎ ﺳﺒﺰ ﭘﻮش

ﻧﺸﺴﺘﻪ ﮔﻞ ﺑﺮ ﺳﺮﯾﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﮥ دار ﭘﻮش

ﭼﻨﯿـﻦ ﺳـﺮاﯾﻨﺪ ﺧـﻮش ﺑﻪ ﻧـﻐﻤﮥ دﻟﮕﺸـﺎ
ﺻَﻠﱠﯽ ﻋﻠٰﯽ ﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠّﯽ ﻣﻮﺳﯽاﻟﺮﺿﺎ

ﺧﻮر ﺳﻤﺎٔ وﻓﺎ ﺳَﺮْ ﻣﻠﻮک ﺟﻬﺎن

ﻣﻪ ﺳﭙﻬﺮ ﻫﺪی ﮔﻞ رﯾﺎض ﺟﻨﺎن

ﮐﻠﯿﺪ اﺑﺮ ﺑﻬﺎر ﺳﺒﻮی ﻣﯽرا ﺑﺪوش

ﻣﺪﺑّﺮ ﺷﺶ ﺟﻬﺖ ﻣﺪﯾﺮ ﻫﻔﺖ آﺳﻤﺎن

ﺑﻪ ﺳﺮّ اﯾﺰد اﻣﲔ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﯾﺰدان اﻣﺎن

اﻣﺎن ﺑﺮای زﻣﲔ اﻣﲔ ﺑﺮای زﻣﺎن

ﺷﻬﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ در ﮔﻬﺶ ﻣﻠﮏ ﺑﻮد ﭘﺎﺳﺒﺎن

ﺳﺘﺎده اﻧﺪر درش ﺑﻪ روز و ﺷﺐ ﻗﺪﺳﯿﺎن

ﭼﻨﯿـﻦ ﺳـﺮاﯾﻨﺪ ﺧـﻮش ﺑﻪ ﻧـﻐﻤﮥ دﻟﮕﺸـﺎ
ﺻَﻠﱠﯽ ﻋﻠٰﯽ ﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠّﯽ ﻣﻮﺳﯽاﻟﺮﺿﺎ

زﺷﻬﺮ ذﯾﻘﻌﺪه ﺷﺪ ﭼﻮ ﯾﺎزده ﺑﺮﮐﻨﺎر

ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻧﻤﻮد ﺟﻤﺎل ﺧﻮد آﺷﮑﺎر

ﺑﻪ ﻋﺮش ﻧﺎﻟﯿﺪ ﻓﺮش ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ اﻓﺘﺨﺎر

ﻣﺮ اﺳﺖ ﭼﻮن ﻧﻮر ﺣﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻗﺮار

زﻧﺠﻤﻪ ﺷﺪ آﺷﮑﺎر ﺟﻼل ﭘﺮوردﮔﺎر

ﺑﻪ ﯾﮑﺼﺪوﻫﺸﺖوﭼﻬﻞزﻫﺠﺮت اﻧﺪرﺷﻤﺎر

ﺑﻪ ﮐﻒ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻫﻤﻪ ﮔﻬﺮ زﺑﻬﺮ ﻧﺜﺎر

ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻗﺪﺳﯿﺎن ﻣﺮﻏﺎن ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺴﺎر

ﭼﻨﯿـﻦ ﺳـﺮاﯾﻨﺪ ﺧـﻮش ﺑﻪ ﻧـﻐﻤﮥ دﻟﮕﺸـﺎ
ﺻَﻠﱠﯽ ﻋﻠٰﯽ ﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠّﯽ ﻣﻮﺳﯽاﻟﺮﺿﺎ

ﻧﻬﺎد از ﻏﯿﺐ ﭼﻮن ﻗﺪم ﺑﻪ ﺑﺰم ﺷﻬﻮد

ﺑﺪاد ﺗﺎ از رﺧﺶ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺳَﻮاﻟﻠّﻪ وﺟﻮد

ﺑﻪ ذﮐﺮ و ﺗﺴﺒﯿﺢ ﻟﺐ ﭼﻮ ﻏﻨﭽﮥ ﮔﻞ ﮔﺸﻮد

ﻧﻤﻮد ﺗﻘﺪﯾﺲ ربّ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﯾﺴﺘﻪ ﺑﻮد

ﺑﺮای ﺗﻌﻈﯿﻢ ﺣﻖ ﻧﻬﺎد ﺳﺮ ﺑﺮﺳﺠﻮد

زﭼﻬﺮهٔ ﻣﺎه ﺧﻮد ﭘﺮده ﯾﮑﺴﻮ ﻧﻤﻮد

ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻼﺋﮏ ﺑﺮو وﱃ ﺑﮕﺎه ورود

ﺧﺪای ﺑﺮ ﺟﱪﺋﯿﻞ ﺑﺪاد اذن ﻓﺮود

ﭼﻨﯿـﻦ ﺳـﺮاﯾﻨﺪ ﺧـﻮش ﺑﻪ ﻧـﻐﻤﮥ دﻟﮕﺸـﺎ
ﺻَﻠﱠﯽ ﻋﻠٰﯽ ﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠّﯽ ﻣﻮﺳﯽاﻟﺮﺿﺎ

ﻣﺪﯾﻨﻪ رﺷﮏ ﺑﻬﺸﺖ از ﮔﻞ روی او

ﻋﺒﲑ و ﻋﻨﱪ ﺳﺮﺷﺖ ﺧﺮم ﺷﺪ از ﺑﻮی او

ﻫﻼل ﺷﺪ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ زﺷﺮم اﺑﺮوی او

ﺳﻬﯿﻞ ﯾﮑﺴﻮ ﭘﺮﯾﺪ زﺧﺎل ﻫﻨﺪوی او

ﻦ و ﻣﻠﮏ ﻧﻈﺎره ﺑﺮ ﺳﻮی او
ﺗﻤﺎم ﺟ ّ

ﺳﺘﺎده ﭘﯿﻐﻤﱪان ﻣﺪام ﺑﺮ ﮐﻮی او

ﭼﻨﺎن زﻏﻤﻬﺎ ﺑﺮﺳﺖ زﺧﻮی دﻟﺠﻮی او

ﭼﻮ ﻣﺮغ ﺷﺪ ﭘﺎی ﺑﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﺎرﮔﯿﺴﻮی او

ﭼﻨﯿـﻦ ﺳـﺮاﯾﻨﺪ ﺧـﻮش ﺑﻪ ﻧـﻐﻤﮥ دﻟﮕﺸـﺎ
۳۲۸

ﺻَﻠﱠﯽ ﻋﻠٰﯽ ﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠّﯽ ﻣﻮﺳﯽاﻟﺮﺿﺎ

ﺳﺰد ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻠﮏ ﺟﻢ ﺑﻨﺎزد اﯾﻦ ﺧﺎک ﻃﻮس

ﺑﻪ ﻣﺎم ﻫﻔﺖ آﺳﻤﺎن زﻧﻨﺪ از ﻓﺨﺮ ﮐﻮس

ﺷﻬﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ درﮔﻬﺶ ﮐﻨﻨﺪ ﺷﺎﻫﺎن ﺟﻠﻮس

ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﺮاﺑﺶ ﻧﻬﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﯾﮑﺒﺎر ﺑﻮس

ﺳﺘﺎرهٔ ﻣﺼﻄﻔﯽ رﺿﺎ اﻧﯿﺲ ﻧﻔﻮس

از آﻧﮑﻪ در او ﻏﺮوب ﻧﻤﻮده ﺷﻤﺲ ﺷﻤﻮس

ﺑﻪ ﻓﻮق ﻫﻔﺘﻢ ﺳﻤﺎء ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻣﻠﻮس

ﺑﻪ ﺗﺨﺖ ﻋﺮش ﻋَﻠٰﯽ ﻣﻠﮏ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﺮوس

ﭼﻨﯿـﻦ ﺳـﺮاﯾﻨﺪ ﺧـﻮش ﺑﻪ ﻧـﻐﻤﮥ دﻟﮕﺸـﺎ
ﺻَﻠﱠﯽ ﻋﻠٰﯽ ﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠّﯽ ﻣﻮﺳﯽاﻟﺮﺿﺎ

وﱃ درﯾﻎ و ﻓﺴﻮس ﮐﻪ ﺧﺼﻢ ﺷﻮم دﻏﺎ

ﻧﻤﻮد آن ﺷﺎه را ﺷﻬﯿﺪ زﻫﺮ ﺟﻔﺎ

ﻏﺮﯾﺐ وﻣﻬﺠﻮر ودور زﺧﻮﯾﺶ و از اﻗﺮﺑﺎ

ﺑﺪاد ﺟﺎن ﺑﯽﻣﻌﲔ ﭼﻮ ﺧﺴﺮو ﮐﺮﺑﻼ

ﻧﺎﻟﯿﺪ

ﮔﺮﯾﺴﺖ ﺑﺮ ﻏﺮﺑﺘﺶ ﻣﻠﯿﮏ و ﻋﺮش و ﺳﻤﺎ

ﻣﺤﻘّﻖ ﺑﯿﻨﻮا ﻧﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺻﺒﺢ و ﻣﺴﺎ

ﺑﺮ ﮐﺮﺑﺘﺶ

ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن

ﻫﻮا

ﭼﻮ ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺣﺴﲔ و زاﺋﺮان رﺿﺎ

ﭼﻨﯿـﻦ ﺳـﺮاﯾﻨﺪ ﺧـﻮش ﺑﻪ ﻧـﻐﻤﮥ دﻟﮕﺸـﺎ
ﺻَﻠﱠﯽ ﻋﻠٰﯽ ﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠّﯽ ﻣﻮﺳﯽاﻟﺮﺿﺎ

۳۲۹

ﺷﺮح ﺣﺎل ﺷﯿﺦ ﺑﺰرﮔﻮار ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺷﻤﺲاﻟﺪّﯾﻦ ﺣﺎﯾﺮی ﺟُﻌﺒَﯽ
» ﻣﻠّﻘﺐ ﺑﻪ ارﺷﺎدﻋﻠﯽ«
ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﯾﮑﯽ از ﻓﻘﺮا زﯾﻨﺖﺑﺨﺶ ﺻﻔﺤﺎت اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﯽﺷﻮد.
۱ـ ﺷﺮح ﺣﺎل و ﺗﺤﺼﯿﻼت و ﺧﺪﻣﺎت دﻧﯿﻮی :ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﻦ ﻣﻠّﻘﺐ ﺑﻪ ﺷﻤﺲاﻟﺪّﯾﻦ ﺷﻬﺮت ﺣﺎﯾﺮی ﺟﻌﺒﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ

دوم ﺣﻤﻞ »ﻓﺮوردﯾﻦ«  ۱۳۰۰ﺷﻤﺴﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎه رﺟﺐاﻟﻤﺮﺟﺐ  ۱۳۳۹ﻗﻤﺮی در ﺷﻬﺮﮐﺮﻣﺎن دﯾﺪه ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﮔﺸﻮد.

اﯾﺸﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ذﮐﻮر ﻣﺮﺣﻮم ﻣﲑزا ﯾﻮﺳﻒ ﺣﺎﯾﺮی ﻣﻠّﻘﺐ ﺑﻪ ارﺷﺎد ﻋﻠﯽ از ﻣﺸﺎﯾﺦ ﮐﺒﺎر اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﯽﯾﺎﺷﺪ ﮐﻪ

ﺷﺮح اﺣﻮال ﻣﺸﺎرﻟﯿﻪ در ﺻﻔﺤﻪ  ۴۵۶ﮐﺘﺎب ﻧﺎﺑﻐﻪ ﻋﻠﻢ و ﻋﺮﻓﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ.

ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺣﺎﯾﺮی دوره ﮐﺎﻣﻞ ﻗﺮآن و ﭼﻨﺪﮐﺘﺎب ﻓﺎرﺳﯽ را ﻧﺰد ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ ﻣﺎدر ﺑﺰرﮔﻮارش ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺳﻦ ۶
ﺳﺎﻟﮕﯽ در دوره دﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺲ از آن دوره دﺑﲑﺳﺘﺎن واردﺷﺪه و در ﺳﻦ  ۱۸ﺳﺎﻟﮕﯽ ﭘﺲ از ﺗﻤﺎم دﺑﲑﺳﺘﺎن

ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ را ﺷﺮوع و در ﺳﺎل  ۱۳۲۱ﺑﺎﺧﺬ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ در رﺷﺘﮥ ﻓﯿﺰﯾﮏ وﺷﯿﻤﯽ ﻧﺎﺋﻞ آﻣﺪ و در اداره
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺮﻣﺎن »آﻣﻮزش و ﭘﺮورش« ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪ.

ﻞ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش
ﻣﺮاﺣﻞ ﺧﺪﻣﺘﯽ اﯾﺸﺎن ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ :دﺑﲑی دﺑﺮﯾﺴﺘﺎﻧﻬﺎ ،رﯾﺎﺳﺖ دﺑﲑﺳﺘﺎن ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ ادارهٔ ﮐ ّ

و ﺑﺎﻻﺧﺮه در ﺳﺎل  ۱۳۴۶ﺑﻪ ﺗﻬﺮان اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .اﺑﺘﺪا ﺑﺎزرﺳﯽ دﺑﲑﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﺗﻬﺮان ﺳﭙﺲ ﺑﺎزرﺳﯽ دﺑﲑﺳﺘﺎﻧﻬﺎی
ﺷﻤﲑان را ﻋﻬﺪهدار ﺷﺪﻧﺪ ود ر ﺳﺎل  ۱۳۵۶ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ از ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺘﯽ ﻧﺎﺋﻞ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ.

از آﻏﺎز اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۳۷۲در ﺟﻨﺐ وﻇﺎﯾﻒ اداری ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﺷﯿﻤﯽ در
دﺑﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﻏﲑ دوﻟﺘﯽ و ﻧﯿﺰ ﺗﺪرﯾﺲ در دوره ﭘﺮوﺗﺰ دﻧﺪان داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻠّﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدهاﻧﺪ.
ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ ﺣﺎﯾﺮی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻌﻄﯿﻼت ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﺪارس ،ﺻﺮف و ﻧﺤﻮ ﻋﺮﺑﯽ در ﻣﺤﻀﺮ داﺋﯽ

ﺑﺰرﮔﻮارﺷﺎن ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺣﺎج ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد آﻣﻮزﮔﺎر ﻃﺐﺛﺮاه »ﻣﻠّﻘﺐ ﺑﻪ ﻇﻔﺮﻋﻠﯽ« ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻬﺎت
ﺧﺎص ﻣﺸﺎرﻟﯿﻪ ﮐﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ و ﺳﻤﺖ ﺗﻌﻠﯿﻢ وی را داﺷﺘﻪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
۲ـ ﺗﺸﺮّف ﺑﻪ ﻓﻘﺮ:

در آﻏﺎز ورود ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﭘﺲ از ﺣﻀﻮر در ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻓﻘﺮی ،آﺗﺶ ﻋﺸﻖ و ﺷﻮق ،اﯾﺸﺎﻧﺮا ﺑﺪاﻣﺎن ﺷﯿﺦ ﺑﺰرﮔﻮار ﻣﺮﺣﻮم
آﻗﺎی اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ اﺻﻄﻬﺒﺎﺗﯽ »ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﻓﯿﺾﻋﻠﯽ« اﻧﺪاﺧﺖ.

در ﭘﺎﺳﺦ اﻇﻬﺎر ﻃﻠﺐ اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی دﻧﯿﺎﺋﯽ و ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﺖ ﺳﺮ و ﺳﺎﻣﺎن ﯾﺎﻓﺖ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻦ

ﺷﺒﯽ از ﻟﯿﺎﱃ ﺟﻤﻌﻪ در اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه  ۱۳۱۹در ﻣﺠﻠﺲ ﻓﻘﺮی ،ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺎی ﻣﻌﻈّﻢﻟﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﻋﺮض ﮐﺮدﻧﺪ:
اﻣﻮر دﻧﯿﻮی ﺣﻘﲑ ﺳﺮو ﺳﺎﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً اﺟﺎزه ﺗﺸﺮف ﺑﻪ ﻓﻘﺮ را ﺻﺎدر ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و ﺑﻬﻤﺮﺣﻮم ﺣﺎج

ﺣﻔﯿﺾاﻟﻠّﻪ ﮐﯿﻮان ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﺶ ﻏﺮﯾﻖ رﺣﻤﺖ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ،دﺳﺘﻮرات ﻻزم را ﺑﺪﻫﺪ و راﻫﻨﻤﺎئ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﺪ.
ﺻﺒﺢ روز ﺑﻌﺪ ،ﭘﺲ از ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﺠﻠﺲ ،در ﻣﻨﺰل ﻣﺮﺣﻮم ﻣﱪور ﺣﻀﺮت آﻗﺎی رﺣﻤﺘﻌﻠﯿﺸﺎه ﻃﺎب ﺛﺮاه ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺗﺸﺮّف ﺑﻪ
ﻓﻘﺮ ﻧﺼﯿﺐ اﯾﺸﺎن ﺷﺪ .از آن ﭘﺲ ﮔﺎﻫﯽ زﻣﺰﻣﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:

از ﺑﺪ ﺑﺒُﺮَم و زﺑﺪی ﺧﻮد ﺑﺮَﻫَﻢ

ﯾﺎرب ﻣﺪدی ﮐﺰ دَدی ﺧﻮد ﺑﺮَﻫَﻢ
۳۳۰

از ﻫﺴﺘﯽ ﺧﻮد ﻣﺮا زﺧﻮد ﺑﯽﺧﻮد ﮐﻦ
۳ـ ازدواج:

ﺗﺎ از ﺧﻮدی و ﺑﯽﺧﻮدی ﺧﻮد ﺑﺮﻫﻢ

در ﺳﺎل  ۱۳۲۸ﺷﻤﺴﯽ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺣﻀﺮت آﻗﺎی ﺻﺎﻟﺤﻌﻠﯿﺸﺎه ﻃﺎﺑﺜﺮاه ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪ و ﺑﻤﻮﺟﺐ

ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ ﻣﺎدر اﺟﺎزه ازدواج ﻋﻤﻪزاده ﻣﻌﻈﻢﻟﻪ راﮐﻪ ﻧﻮه دﺧﱰی ﻣﺮﺣﻮم ﺣﻀﺮت آﻗﺎی ﺳﻠﻄﺎﻧﻌﻠﯿﺸﺎه ﺷﻬﯿﺪ

ﻃﺎبﺛﺮاه ﺑﻮد ﺻﺎدر ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ .ﺛﻤﺮهٔ اﯾﻦ ازدواج  ۴ﻓﺮزﻧﺪ ذﮐﻮر و ﯾﮏ ﻓﺮزﻧﺪ اﻧﺎث اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد
را ﺑﭙﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﯿﺪه و ﺻﺎﺣﺐ ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺣﺎﯾﺮی »ره« ﭘﺲ از  ۴۸ﺳﺎل زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﱰک ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﺴﺒﺐ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری
ﺻﻌﺐاﻟﻌﻼج در آﺑﺎﻧﻤﺎه  ۱۳۷۵دﻋﻮت ﺣﻖ را اﺟﺎﺑﺖ و ﺑﺪرود ﺣﯿﺎت ﮔﻔﺘﻨﺪ.

۴ـ ﺑﻌﺪ از ﺗﺸﺮف:

ﺳﺎﻟﻬﺎ ﮔﺬﺷﺖ ،ﺑﻌﺪ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻇﺎﻫﺮی ﻣﺎ ﺑﲔ ﮐﺮﻣﺎن و ﺑﺪﺧﺖ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻣﺮﺗّﺐ ﺣﻀﻮر در ﻣﺤﻀﺮ ﻣﻌﻈّﻢﻟﻪ را ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ

ﺳﺎل ﯾﮑﻤﺮﺗﺒﻪ ﻣﺒﺪل ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد .ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺗﻬﺮان و اﻗﺎﻣﺖ داﺋﻤﯽ ﺳﻌﺎدت زﯾﺎرت اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ.
دل ﻧﮕـﻪدارﯾﺪ ای ﺑﯽﺣﺎﺻﻼن
در ﺣﻀﻮر ﺣﻀﺮت ﺻﺎﺣﺒﺪﻻن

ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﺶ اﯾﺸﺎن :ﺑﻌﻠّﺖ ﺗﻨﺒﻠﯽ و ﺑﯽﺣﺎﺻﻠﯽ ،ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﺮادران ﻣﯽﺳﻨﺠﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﺧﻮد
زﻣﺰﻣﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:
ﻫﻔﺖ ﺷﻬﺮ ﻋﺸﻖ را ﻋﻄﺎرﮔﺸﺖ

ﻣﺎ ﻫﻨﻮز اﻧﺪر ﺧﻢ ﯾﮏ ﮐﻮﭼﻪاﯾﻢ
ﭘﺲ از درﮔﺬﺷﺖ ﻣﺮﺣﻮم ﻣﱪور ﺣﺎج آﻗﺎی آﻣﻮزﮔﺎر »ﻇﻔﺮﻋﻠﯽ« ﻃﺎبﺛﺮاه ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻋﻨﺎﯾﺖ و ﺗﻮﺟﻪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎی
رﺿﺎﻋﻠﯿﺸﺎه ﻗﺪّساﻟﻠّﻪ ﺳﺮّه اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل اﯾﺸﺎن ﮔﺮدﯾﺪ »ﮔﻮ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺣﺎﯾﺮی ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮد را ﯾﮏ ﺑﻨﺪ ٔه

روﺳﯿﺎی و اﺛﯿﻢ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ« وﺑﺮای اﻗﺎﻣﺖ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻓﻘﺮای ﮐﺮﻣﺎن در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﻣﺸﺮوط ﺑﺎﯾﻨﺴﺖ
ﮐﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮑﺮﻣﺎن و اﻗﺎﻣﺖ در آن ﺷﻬﺮ ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﻧﺠﺎم اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﯿﺴّﺮ ﻧﺒﻮد در ﻧﺘﯿﺠﻪ آﻗﺎی ﻗﺎﻋﯽ ﮐﻪ اﻗﺎﻣﺖ در ﮐﺮﻣﺎن راداﺷﺖ و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻻزم را دارا ﺑﻮد ﺑﺮای
اﻗﺎﻣﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻓﻘﺮای ﮐﺮﻣﺎن ﺗﻌﯿﲔ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ .آﻗﺎی ﺣﺎﯾﺮی ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ:

ﺗـــﻮ راه ﻧــﺮﻓـﺘـﻪای ،از آن ﻧــﻨﻤﻮدﻧــﺪ
ور ﻧﻪ ﮐﻪ زد اﯾﻦ در؟ ﮐﻪ ﺑﺮ او ﻧﮕﺸﻮدﻧﺪ

۵ـ ﺑﻌﺪ از رﺣﻠﺖ آﻗﺎی رﺿﺎﻋﻠﯿﺸﺎه ﻗﺪّس ﺳﺮه:

در ﺳﺎل  ۱۳۷۲ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺎل از رﺣﻠﺖ آﻗﺎی رﺿﺎﻋﻠﯿﺸﺎه ﻋﻠﯽ اﻟﻠّﻪ ﻣﻘﺎﻣﻪ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ﻗﻄﺐ زﻣﺎن ﺣﻀﺮت آﻗﺎی
ﻣﺤﺒﻮﺑﻌﻠﯿﺸﺎه ﻗﺪّس ﺳﺮه اﻟﻌﺰﯾﺰ اﯾﺸﺎن را ﺑﺮای اﻗﺎﻣﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻓﻘﺮا ﻣﺄذون ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ آﻗﺎی ﺣﺎﯾﺮی ﻣﮑﺮر

ﻋﺮض ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﯾﺎ ﻣﻮﻻ ﻣﻦ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻗﺒﻮل اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﺳﻨﮕﲔ را ﻧﺪارم ،وﱃ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪ و ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ از اﻃﺎﻋﺖ و
اﺟﺮای اﻣﺮﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ.

ﭼﻨﺪی ﺑﻌﺪ در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل از ﺳﻮی آﻧﺤﻀﺮت ﻣﺠﺎز ﺑﺎﺟﺎزه ودﺳﺘﮕﲑی ﻃﺎﻟﺒﺎن راه ﺧﺪا و ﺗﻠﻘﲔ ذﮐﺮﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻪ

ﻟﻘﺐ »ﻃﺮﯾﻘﺘﯽ ارﺷﺎدﻋﻠﯽ« ﻣﻔﺘﺨﺮ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎر ﻧﯿﺰ ﻫﺮﭼﻪ اﺳﺘﺪﻋﺎ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺮدﻧﺪﮐﻪ اﯾﻦ وﻇﯿﻔﮥ ﺳﻨﮕﲔ ﺑﺎو ﻣﺤﻮّل

ﻧﺸﻮد وﮐﻮﺗﺎه ﺑﻮدن ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺎﺑﲔ دو ﻣﺄذوﻧﯿﺖ را ﺑﻬﺎﻧﻪ و ﻋﺬر ﺧﻮد ﻗﺮار دادﻧﺪ .اﺟﺎﺑﺖ ﻧﺸﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮرد
ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺣﻀﺮت آﻗﺎی ﻣﺤﺒﻮﺑﻌﻠﯿﺸﺎه ﻃﺎبﺛﺮاه ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:
۳۳۱

»روزﯾﮑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺣﻀﺮت آﻗﺎی رﺿﺎﻋﻠﯿﺸﺎه ﻗﺪّسﺳﺮّه اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺗﻮ را ﻧﺎﻣﺰد اﻗﺎﻣﺖ ﺟﻤﺎﻋﺖ در ﮐﺮﻣﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ،
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ دادهاﻧﺪ ،اﯾﻨﮏ ﻣﺎ زﻣﺎﻧﺮا از آن ﻣﻮﻗﻊ در ﻣﯽﮔﲑﯾﻢ«.

داد ﺣﻖ را ﻗﺎﺑﻠﯿّﺖ ﺷﺮط ﻧﯿﺴﺖ
ﺑـﻠﮑﻪ ﺷـﺮط ﻗﺎﺑﻠﯿّﺖ داد اوﺳﺖ

ﭘﺲ از رﺣﻠﺖ ﺟﺎﻧﮕﺪاز و ﺟﺎﻧﺴﻮز ﺣﻀﺮت آﻗﺎی ﻣﺤﺒﻮﺑﻌﻠﯿﺸﺎه ﻗﺪّس ﺳﺮّه اﻟﻌﺰﯾﺰ ،ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻮﻻی ﻣﻌﻈّﻢ ﺣﻀﺮت

آﻗﺎی ﻣﺠﺬوﺑﻌﻠﯿﺸﺎه ،ارواﺣﻨﺎ ﻓﺪاه ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻋﻬﺪ ﻧﻤﻮده و از ﺳﻮی ﻣﻌﻈّﻢﻟﻪ ﻣﺠﺪدّاً ﺑﺎﻣﻮر وﻇﺎﺋﻒ ﻣﺤﻮﻟّﻪ در ﻓﺮﻣﺎن

ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ.

در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺑﺎﺳﺘﺨﻀﺎر ﻓﻘﺮای ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺷﻤﺲاﻟﺪّﯾﻦ ﺣﺎﯾﺮی ﭼﻬﺎرﻣﲔ ﺷﯿﺦ ﺑﺰرﮔﻮار ﻣﻘﯿﻢ

ﺗﻬﺮان ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻗﺒﻼً ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ آﻗﺎی ﺣﺎج ﺷﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ ﺣﺎﯾﺮی ﻣﺎزﻧﺪراﻧﯽ »رﺣﻤﺘﻌﻠﯿﺸﺎه« ،ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﻬﺪی ﻣﺠﺘﻬﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ
ﺗﻨﮑﺎﺑﻨﯽ »وﻓﺎﻋﻠﯽ« و ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻫﺒﺔاﻟﻠّﻪ ﺟﺬﺑﯽ »ﺛﺎﺑﺘﻌﻠﯽ« در اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﺧﺪاﺋﯽ اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ.

۳۳۲

ﺑِﺴْﻢِ اﻟﻠﱠﻪِ اﻟﺮﱠﺣْﻤَﻦِ اﻟﺮﱠﺣِﻴﻢِ و ﻫﻮ اﻟﻤﻮﻓّﻖ واﻟﻤﻌﲔ
اﻟﺤﻤﺪﻟﻠّﻪ ا ّز اوﻟﯿﺎﺋﻪ ﺑﺎﻟﻄّﺎﻋﻪ و اذّل اﻋﺪاﺋﻪ ﺑﺎﻟﻤﻌﺼﯿﺘﻪ و اﻧﺎر ﻗﻠﻮب اﺣﺒّﺎﺋﻪ ﺑﻨﻮر اﻟﻤﻌﺮﻓﺘﻪ ﻓﮑﺸﻒ ﻟﻬﻢ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻧﯽ

اﻻﺳﻤﺎ واﻟﺼﻔﺎت و اﻟﺼﻼة و اﻟﺴﻼم ﻋﻠﯽ رﺣﻤﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟﻤﲔ ﺳﯿّﺪﻧﺎ وﻧﺒﯿّﻨﺎ ﻣﺤﻤّﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ و ﻋﻠﯽ وﺻﯿّﻪ و ﺧﻠﯿﻔﺔ

ﺑﻼﻓﺼﻞ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ و ﻋﻠﯽ اوﺻﯿﺎﺋﻪ اﻻﺣﺪ ﻋﺸﺮ اﻟﻤﻌﺼﻮﻣﲔ ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴّﻼم.

و ﺑﻌﺪ در اﯾﻦ اﯾﺎم ﮐﻪ روح ﭘﺮ ﻓﺘﻮح ﻗﺮﯾﻦاﻟﺸﺮف واﻟﺪ روﺣﺎﻧﯽ و ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺣﻀﺮت آﻗﺎی ﺣﺎج ﺳﻠﻄﺎﻧﺤﺴﲔ ﺗﺎﺑﻨﺪه

ﮔﻨﺎﺑﺎدی رﺿﺎﻋﻠﯿﺸﺎه ﻧﻮراﻟﻠّﻪ ﻣﻀﺠﻌﻪ اﻟﺸﺮﯾﻒ ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻦ راﺗﻬﯽ و ﺑﻪ وﺻﺎل ﻣﻌﺒﻮد و ﻣﺤﺒﻮب ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺷﺘﺎﻓﺘﻪ و ﻃﺒﻖ

ﻧﺺّ ﺻﺮﯾﺢ اﯾﻦ ﻓﻘﲑ ﺿﻌﯿﻒ ﺣﺎج ﻋﻠﯽ ﺗﺎﺑﻨﺪه ﻣﺤﺒﻮب ﻋﻠﯿﺸﺎه ﻏﻔﺮاﻟﻠّﻪ ذﻧﻮﺑﻪ و ﺳﱰ ﻋﯿﻮﺑﻪ را ﻣﺄﻣﻮر ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ
ﻓﻘﺮای ﻧﻌﻤﺔاﻟﻠﻬﯽ ﺳﻠﻄﺎﻧﻌﻠﯿﺸﺎﻫﯽ وﻓّﻘﻬﻢاﻟﻠّﻪ ﻓﺮﻣﻮده ،ﺑﺮﺧﻮد ﻻزم ﻣﯽداﻧﻢ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺑﺮادران اﯾﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﻊ ﺑﲔ

ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﺤﻤّﺪی و ﻃﺮﯾﻘﺖ ﻣﺮﺗﻀﻮی ﻧﻤﻮده و ﻃﯽ ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺮده و ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا را ﺑﺮ ﺧﻮد اﻣﺮی واﺟﺐ
داﻧﺴﺘﻪ ،ﺑﻪ اﺷﺎره ﻏﯿﺒﯿﻪ ﻣﺄﻣﻮر ﻫﺪاﯾﺖ راه ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﻤﺎﯾﻢ.

ﻟﻬﺬا ﺑﺮادر ﻣﮑﺮم آﻗﺎی ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ ﺣﺎﺋﺮی ،زاده اﻟﻠّﻪ ﻋﻠﻨﺎً وﻋﻤﻼً را ﮐﻪ ﻣﺪّﺗﯽ اﺳﺖ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮِ ﻓﻘﲑ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺰﮐﯿﻪ

وﺗﺤﻠﯿﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﻮده ودر رﺿﺎی ﻓﻘﲑﮐﻮﺷﯿﺪه ،از اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺄذون ﻧﻤﻮدم ﮐﻪ ﻫﺮ ﺟﺎ ﻃﺎﻟﺐ ﺻﺎدﻗﯽ ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ ﺗﻠﻘﲔ ذﮐﺮ و
ﻓﮑﺮ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮرات ﺷﻔﺎﻫﯽ داده ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﺪاً ﺑﯿﺪ و ﺻﺪراً ﺑﺼﺪر ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﱰﯾﻦ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا ﺧﺎدم
ﻓﻘﺮا رﺳﯿﺪه ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ .و اﯾﺸﺎن را در ﻃﺮﯾﻘﺖ ﺑﻪ ﻟﻘﺐ ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﻮارﺷﺎن ﯾﻌﻨﯽ ارﺷﺎدﻋﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎً ﺑﻪ ارث ﺑﺮدهاﻧﺪ
ﻣﻔﺘﺨﺮ ﻧﻤﻮدم و اﻣﯿﺪوارم ان ﺟﻨﺎب اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ را ﮐﻪ ﻋﲔ ﻣﻮﻫﺒﺖ اﻟﻬﯽ اﺳﺖ ﻣﻐﺘﻨﻢ ﺷﻤﺮده ،ﺑﺮ ﺧﻀﻮع و ﺧﺸﻮع

و ﯾﺎد ﺧﺪا و ارﺷﺎد ﺳﺎﻟﮑﺎن و ﺧﺪﻣﺖ اﺧﻮان ﮐﻮﺷﯿﺪه ،آن را ﻓﻮزی ﻋﻈﯿﻢ داﻧﻨﺪ و ﻣﺸﺎﯾﺦ ﻣﺄذﻧﲔ ﺳﺎﺑﻘﲔ در ا ﺟﺎزه
را ﺑﺮ ﺧﻮد ﻣﻘﺪم ﺷﻤﺎرﻧﺪ و اﺣﱰام ﮔﺬارﻧﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮادران ﻫﻢ وﺟﻬﮥ اﻣﺮ را ﻣﻨﻈﻮر داﺷﺘﻪ ،ﻗﺪردان وﺟﻮدﺷﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﺣﻀﻮرﺷﺎن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪﮔﺮدﻧﺪ.

واﻟﺴﻼم ﻋﻠﯽ ﻣﻦ اﺗﺒﻊ اﻟﻬﺪی واﺟﺘﻨﺐ اﻟﻐﯽّ و اﻟﺮّدی
ﭘﻨﺠﻢ ﺟﻤﺎدی اﻻوﱃ  ۱۴۱۴ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻢ ﻣﻬﺮﻣﺎه  ۱۳۷۲ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺗﻮﻟّﺪ ﺣﻀﺮت زﯾﻨﺐ ﻋﻠﯿﻬﺎاﻟﺴّﻼم ﻓﻘﲑ

ﺗﺎﺑﻨﺪه ﻣﺤﺒﻮﺑﻌﻠﯿﺸﺎه ﻏﻔﺮاﻟﻠّﻪ ﻟﻪ

ﻣﺤﻞ اﻣﻀﺎء و ﻣﻬﺮ ﻣﺒﺎرک

۳۳۳

۳۳٤

ﺷﺮح ﺣﺎل ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺣﺎج اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﮐﯿﻤﻨﺪ ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ »ﻣﻌﺼﻮمﻋﻠﯽ«
ﺑﻘﻠﻢ ﻣﻌﻈّﻢﻟـﻪ

از ﯾﺎدآورﯾﻬﺎی ﺑﺮادر ﻣﮑﺮّم و ﻧﯿﮏ ﻣﺸﺮب آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﺳﻌﯿﺪی در ﻣﻮرد ﺷﺮح اﺣﻮال ﺑﻨﺪه ﺳﭙﺎﺳﮕﺰار ،آﻧﮑﻪ
ارزش ﻧﮕﺎرش ﻧﺪارد اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ در ﻣﺮداد  ۱۳۰۴ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ در ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﻣﺘﻮﻟﺪ ،دوران ﮐﻮدﮐﯽ را در ﻣﮑﺘﺐ و

ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﱳ ﮐﻼس اﺑﺘﺪاﺋﯽ و ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ را در دﺑﲑﺳﺘﺎن ﮔﺬراﻧﯿﺪ .ﺑﻌﺪ ﺑﺰراﻋﺖ وﮐﺴﺐ آزاد،

ﻣﻮﺗﻮر آﻻت ﮐﺸﺎورزی ﭘﺮداﺧﺖ.

اﻏﻠﺐ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﮕﻤﺸﺪهای ﻣﻌﻄﻮف و راه ﺑﺠﺎﺋﯽ ﻧﻤﯽﺑﺮد ،ﯾﺒﻘﺮار و ﻧﺎﻻن ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮد ،از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺠﺎﺋﯽ ﻧﺮﺳﯽ و زﺑﺎن

ﺣﺎل اﯾﻦ ﺑﻮد:

ﻣـﯽرود ﻋـﻤﺮ وﻟـﯽ ﺑـﺎ اﻟــﻢ ﻧـﺎﮐـﺎﻣﯽ

ﺑﺎ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﲔ ﺣﺎل ﺗﺒﺎﻫﯽ دارم

آﻧﭽﻪ ارزش ﻧﮕﺎرش دارد ،ﮔﺮﭼﻪ ﭘﺮﯾﺸﺎن ﻧﻮﯾﺴﯽ و ﻋﺠﺰ ﻗﻠﻢ و ﺑﯿﺎن اﺳﺖ ،اﯾﻨﺴﺖ :از اﺑﺘﺪای ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﻓﻞ اﻫﻞ
وﺟﺪ و ﺣﺎل در ﻫﺮ ﻣﺴﻠﮏ ﺑﺎﻻﺧﺺ ﺟﻤﻊ اﻫﻞ دل ﻣﺎﯾﻞ و ﺷﺎﺋﻖ ﺑﻮد و ﺷﻌﺎرش ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﻣﻮﻟﻮی و اﯾﻦ ﺑﯿﺖ در
ﻣﺜﻨﻮی:

ﻣﺤﻔﻞ ﻋﯿﺴﯽ اﺳﺖ ﺟﻤﻊ اﻫﻞ دل
ﻫﺎن و ﻫﺎن ای ﻣﺒﺘﻼ اﯾﻦ در ﻣُﺤِﻞ

در ﺑﻬﺎر ﺳﺎل  ۱۳۲۳ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ ﺷﻮرﯾﺪه و آﺷﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺪﺧﺖ ﻣﺸﺮّف و از ﺷﺮف ﺗﻔﻀﻞ ﺣﻀﺮت آﻗﺎی
ﺻﺎﻟﺤﻌﻠﯿﺸﺎه ﻗﺪّس ﺳﺮّه ﺑﺸﺮف ﻓﻘﺮ ﻣﻔﺘﺨﺮ و راﻫﯿﺎب ﺷﺪ.

از ﺗﻮﻓﯿﻖ ،ﻣﺼﺪاق »ﺧﺬ و اﻟﻌﻠﻢ ﻣِﻦ اﻓﻮاه اﻟﺮّﺟﺎل« ازﮐﺮم درﯾﺎدﻻن ﻋﺮﻓﺎن ،ﺗﺮﺷﺤﯽ از آﺳﻤﺎن ﺻﺎﺣﺒﺪوﻟﺘﺎن اﯾﻘﺎن،
ﭘﺮﺗﻮی از ﺧﺮﻣﻦ اﻗﺒﺎل ﺑﺰرﮔﺎن ﺣﺒﻪای ﻧﺼﯿﺐ داﺷﺖ و ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺑﺴﻨﺪه ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ .ﻣﺘﮑﺪّی وار ﺑﺎ ﺑﺮام ﺳﺮ ﻋﺠﺰ ﺑﺮ

آﺳﺘﺎن و دﺳﺖ ﻧﯿﺎز در آﺳﺘﲔ داﺷﺖ و ﺗﺒﻊ ﻣﺤﻮر زﻧﺪﮔﯽ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ؛ ﺑﺰﺑﺎن ﺣﺎل و ﻗﺎل و ﺑﯽ ادﺑﺎﻧﻪ زﯾﺎدت ﻣﯽﻃﻠﺒﯿﺪ
و در ﻻف وﮔﺰاف ﻣﯽزﯾﺴﺖ.
ﻣﻨﻢ آن ﮔﺪای ﻣﺒـﺮم ﮐﻪ ﺳـﺌﻮال ﺑﻮﺳﻪ ﮐﺮدم

ﺗﻮﺋﯽ آن ﻏﻨﯽّ ﻣﻤﺴﮏ ﮐﻪ ﻧﻤﯽدﻫﯽ ﺟﻮاﺑﻢ

ﭼﻮن ﺟﻤﻠﻪ ﺑﯽﺧﱪﯾﻬﺎ ،ﻓﺎرغ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻻﻓﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻋﺎﱃ رﻓﯿﻖ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﮔﺮدﻧﺪ و ﻣﻮﻟﻮیوار دﻟﲑﯾﻬﺎ ﺑﺎرﮔﺮداﻧﺪ:
ﻗﻮّت از ﺣﻖ ﺧﻮاﻫﻢ و ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻻف
ﺗـﺎ ﺑـﺴﻮزن ﺑـﺮﮐﻨﺪ اﯾـﻦ ﮐـﻮه ﻗــﺎف

در ﻣﻬﺮﻣﺎه  ۱۳۶۵ﺣﻀﺮت آﻗﺎی رﺿﺎﻋﻠﯿﺸﺎه ﺑﮑﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﻧﺰول اﺟﻼل و ﺑﺎ اﺟﺎزهٔ اﻗﺎﻣﮥ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺳﺮاﻓﺮاز ﻓﺮﻣﻮد.
ﺑﻌﺪ از ارﺗﺤﺎل آن ﺟﻨﺎب و ﺣﻀﺮت آﻗﺎی ﻣﺤﺒﻮﺑﻌﻠﯿﺸﺎه ﻃﺎبﺛﺮاه در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﭼﻨﺎن ﮔﺪاﺧﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﺎل اﺷﮏ و

آه ﻧﻤﺎﻧﺪ .از دل و ﺟﺎن ﺳﲑ آﻣﺪ و از ﺳﺨﺖ ﺟﺎﻧﯽ در ﻋﺠﺐ ﮐﻪ زﺑﺎن و ﻗﻠﻢ را ﯾﺎرای ﺑﯿﺎﻧﺶ ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﻔﺴﯽ ﺑﺎﻗﯽ و
از ﺧﻮد ﺑﯿﺰار ،آری:

آﺳﺎن آﺳﺎن ﺣﺪﯾﺚ اﯾﺸﺎن ﻧﺘﻮان
ﻧﺘﻮان ﮔﻔﱳ ﺣﺪﯾﺚ اﯾﺸﺎن آﺳﺎن

ﻋﻤﺮی ﮔﻪ ﮔﻪ اﺷﻌﮥ ﻗﻬﺮ و ﻧﺎﮔﻪ ﭘﺮﺗﻮ ﻟﻄﻒ ﺗﺎﺑﺎن .ﮔﻪ و ﺑﯿﮕﻪ از ﻫﺮ دو ﺑﺮﯾﺪی ،ﺟﺎﻧﮑﺎه و ﺟﺎﻧﻔﺰا ،ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ:
ﻗــﻬﺮ او ﺿـ ّﺪ ﻟـﻄﻔــﺶ ﮐـﻢ ﺷــﻤﺮ
۳۳٥

ﻟﻮک و ﻟﻨﮓ اﻓﺘﺎن و ﺧﯿﺰان ﺗﻮ ﺑﭽﺮ
ﻧﻪ زﻧﮕﯽ و ﻧﻪ روﻣﯽ ،ﻋﺎﻗﺒﺖ درک وﺟﺪان ﺑﻞ ﻧﺪای اﯾﻤﺎن ﺷﻤﯿﻤﯽ راﯾﺢ ﮔﺮداﻧﯿﺪﮐﻪ ای ﮔﯿﺞ ﮔﻮل:
از ﻗــﺒﻮل ﻧﻈﺮ دوﺳﺖ ﺷﻮد ﻋﯿﺐ ﻫﲊ

ورﻧﻪ ﺟﺰ ﺑﯽﻫﲊی ﻫﯿﭻ ﻫﲊ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺮا

در ﻣﺮداد  ۱۳۷۶ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ از ﻃﺮف ﻗﺮﯾﻦ ﺷﺮف ﺣﻀﺮت آﻗﺎی ﻣﺠﺬوﺑﻌﻠﯿﺸﺎه ارواﺣﻨﺎ ﻓﺪاه ﺑﺎ ﺻﺪور ﻓﺮﻣﺎن

ارﺷﺎد ﻫﻤﺰﻣﺎن در ﺳﻔﺮ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن وﮔﯿﻼن در ﮔﺮد ﻗﺎﻓﻠﮥ ﯾﺎران ﺟﺰٔ ﻣﺘﻠﺰﻣﲔ رﮐﺎب ﺷﺮﻓﯿﺎب ،زﺑﺎن ﺳَﺮ و ﺳِﺮّ دﮔﺮﮔﻮن و
ﺳﺮود؛

ﺑﮕﺪاﺋﯽ در ﻣﯿﮑﺪه ﺑﻮدم ﻫﻤﻪ ﻋﻤﺮ
ﻫـﻤّﺖ ﭘﲑ ﻣﻐﺎن ﺧﺎدم ﻣﺴﺘﺎﻧﻢ ﮐﺮد

ﺳﻪ اﺛﺮ ﻧﺜﺮ۱ :ـ ﺷﺮح دو ﻏﺰل ﺣﺎﻓﻆ ۲ـ »ﭘﻮدوﺗﺎر و ﺗﺎروﭘﻮد« ﮐﺸﮑﻮلوار
۳ـ ﻣﺮاد و ﻣﺮﯾﺪ دارد ﮐﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه.

اﺷﻌﺎر ﻗﻠﯿﻞ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﯽ از ﭘﺮاﮐﻨﺪهﮔﻮﺋﯽ ﯾﺎ ﺑﺎﻗﺘﻀﺎی ﺣﺎل ﺑﻮده دارد.

در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﺎﺛﲑی ازﮔﻔﺘﮥ ﺣﮑﯿﻢ ﻓﺮدوﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﯽﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﺎ ﺷﺮح ﺣﺎل ﻣﻨﺪرﺟﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻋﻄﻒ ﺑﻪ آﯾﮥ ﻣﺒﺎرک  ۷۰ﺳﻮر ٔه
ﻓﺮﻗﺎن :ﻳُﺒَﺪﱢلُ اﻟﻠﱠﻪُ ﺳَﻴﱢﯩَٔﺎﺗِﻬِﻢْ ﺣَﺴَﻨَﺎتٍ ﺑﻨﺎم ﻃﺮﻓﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﻧﮕﺎرد ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﺎﻧﮥ ﯾﺎد ﺻﺎﺣﺒﺪﱃ ﮔﺮدد.
»ﻃﺮﻓﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ«

»درﺧﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻠﺦ وﯾﺮا ﺳﺮﺷﺖ«

ﮐﻨﺪ

ﻧﻪ ﺷﻬﺪش رﺳﺎﻧﺪ ﻧﻪ آب ﺑﻬﺸﺖ

دﻫﺪ آﺑﺶ از ﺟﻮﯾﺒﺎری زﮐﺸﺖ

ﺑﺎرّه

ﺑﺮد

از

ﺑﻦاش

در

ﺑﻪ

ﻃﺮاز

ﻧﻪ ﺗﻠﺨﯿﺶ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻮ ﺷﮑّﺮ ﺷﻮد

ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﺶ
ﭘﯿﻮﻧﺪ

ﺑﺪل

ﮔﺮداﻧﺶ

ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
ﺳﺮاﻓﺮاز

ﻫﻤﻪ ﻣﯿﻮه ﺷﺎداب و ﺑﻬﱰ ﺷﻮد

ﭼﻮ ﺧﻮش ﮔﻔﺖ آن ﺷﺎﻋﺮ ﺧﻮشﻧﻬﺎد

ﮐﻪ ﯾﺎدش ﮔﺮاﻣﯽ روان ﺷﺎدﺑﺎد

اﻋﺘﺒﺎر

ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﺮﻓﺖ از ﺷﺠﺮ ﻧﻮر و ﻧﺎر

درﺧﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎر آورد او درﺳﺖ

دﻫﺪ

ﺳﺮو

ﺑﺴﻤﺘﯽ ﮐﻨﺪ

ﻫﺎدی
ﻫﺴﺘﯿﺶ

ورا
را

ﺑﺮ ﺑﺎﻏﺒﺎن ﺧﻢ ﮐﻨﺪ ﺳﺮ ﻧﺨﺴﺖ
ﻧﺒﺎﺷﺪ دﮔﺮ ﺗﻠﺨﯿﺶ در ﮐﻨﺎر

ﺑﮑﺎر

ﺳﺠﻮدی ﮐﻨﺪ ﮔﻮﻫﺮش

ﭼﻮ از ﺑﻨﺪﮔﯽ ﭼﻬﺮه ﺑﻨﻬﺪ ﺑﻪ ﺧﺎک

ﺗﺎﺑﻨﺎک

ﭼﻨﲔ رﺗﺒﻪ را ﻋﺸﻖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﻔﺖ

ﭼﻮ زﺷﺘﯽ ﺑﮕﺸﺖ وﭼﻮ ﻧﯿﮑﯽ ﺷﮑﻔﺖ

ﭼﻮﮐﻮدک ﺑﺴﺮ ﺑﺮد ﮐﯿﻤﻨﺪ ﺧﺎم
ﻧـﮕﺮدﯾﺪﮐــﺎﻣﺶ ﺳـﺰاوار ﺟـﺎم

۳۳٦

ﺧﺎک راه ﻣﺮدان دل آﮔﺎه :اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﮐﯿﻤﻨﺪ

ﺑِﺴْﻢِ اﻟﻠﱠﻪِ اﻟﺮﱠﺣْﻤَﻦِ اﻟﺮﱠﺣِﻴﻢِ
اﻟﺤﻤﺪﻟﻠّﻪ اﻟﺬی اَرﺳَﻞ رَﺳﻮﻟَﻪ ﺑﺎﻟﻬُﺪی و ﯾَﻤُﻦﱢ ﻋﻠﯿﻨﺎ ﺑﺎﻻﺳﻼم و ﺟَﻌَﻠﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻤﺴَﮑﲔ ﺑﻮﻻﯾﺔ اوﻟﯿﺎﺋﻪ ﻣﺤﻤّﺪ )ص( و

ﻋﻠﯽ ﷷ و اوﻻده اﻟﻤﻌﺼﻮﻣﲔ ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴّﻼم.

و ﺑﻌﺪ در زﻣﺎن ﻏﯿﺒﺖ وﱃ ﻋﺼﺮ»ﻋﺞ« ﻋﻠﻤﺎی اﻋﻼم ﮐﻪ اﺟﺎزه رواﯾﺖ آﻧﺎن ﺑﺎﺋﻤﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﲔ ﻣﯽرﺳﺪ و ﻣﺼﺪاق
ﻣﻘﺒﻮﻟﻪ ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺣﻨﻈﻠﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺎﻣﻮر ﻧﺸﺮ اﺣﮑﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﻮده و ﻋﺮﻓﺎی واﻻﻣﻘﺎم ﺑﺎﺳﺘﻨﺎد ﺳﻠﺴﻠﮥ اﺟﺎزه دراﯾﺖ ﮐﻪ

ﺑﻪ ﻣﻌﺼﻮم ﻣﯽرﺳﺪ از ﺟﻬﺖ اﻣﻮر ﻗﻠﺒﯿﻪ ﻣﺎﻣﻮر ارﺷﺎد ﺧﻠﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻟﺬا در اﯾﻦ ﺑﺮﻫﻪ از زﻣﺎن ﮐﻪ ﺣﻘﲑ ﺣﺎج دﮐﱰ

ﻧﻮرﻋﻠﯽ ﺗﺎﺑﻨﺪه »ﻣﺠﺬوﺑﻌﻠﯿﺸﺎه« ﻏﻔﺮاﻟﻠّﻪ از ﻃﺮف ﻣﻮﻻی ﻣﻌﻈّﻢ ﺣﻀﺮت ﺣﺎج ﻋﻠﯽ آﻗﺎ ﻣﺤﺒﻮﺑﻌﻠﯿﺸﺎه ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ و

ﺧﺪﻣﺖ ﻓﻘﺮا ﻣﻔﺘﺨﺮ ﺷﺪهام ﻣﻮﻇّﻒ ﻫﺴﺘﻢ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺑﺮادران اﯾﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﺑﺪﺳﺘﮕﲑی ﻃﺎﻟﺒﲔ ﻣﺎﻣﻮر
ﻧﻤﺎﯾﻢ ﻟﺬا اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﺑﺮادر ﻣﺮم آﻗﺎی ﺣﺎج اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﮐﯿﻤﻨﺪ را ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﯾﺎﻓﺘﻢ و ﺧﺪﻣﺎت اﯾﺸﺎﻧﺮا از ﺑﺪو ﺗﺸﺮف

ﺑﺪﺳﺖ ﺣﻀﺮت ﺻﺎﻟﺤﻌﻠﯿﺸﺎه اﱃاﻟﻠّﻪ اﻟﻤﻘﺎﻣﻪ اﻟﺸﺮﯾﻒ و ﺳﭙﺲ اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ از ﻃﺮف رﺿﺎﻋﻠﯿﺸﺎه

ﻗﺪس ﺳﺮّه ﺑﺎ دﯾﺪه دل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدم ﻟﺬا اﯾﺸﺎﻧﺮا ﺑﺪﺳﺘﮕﲑی و ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﺎﻣﻮر ﻧﻤﻮدم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﺗﺸﺨﯿﺺ اذﮐﺎر و
اوراد ﻟﺴﺎﻧﯽ و ﻗﻠﺒﯽ ﻣﺎﺛﻮره را ﺑﻪ ﻃﺎﻟﺒﲔ ﺗﻠﻘﲔ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ را اﻓﺘﺨﺎر داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﺮ ﻋﺠﺰ و اﻧﮑﺴﺎر ﺑﯿﻔﺰاﯾﻨﺪ و
ﺑﺪون دﻏﺪﻏﻪ و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﮐﻞ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﻌﻨﻮی ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و در ﻃﺮﯾﻘﺖ اﯾﺸﺎﻧﺮا ﺑﻪ ﻟﻘﺐ

ﻣﻌﺼﻮمﻋﻠﯽ ﻣﻠّﻘﺐ ﻧﻤﻮدم .ﻣﺸﺎﯾﺦ ﭘﯿﺸﻘﺪم را ﺑﺮ ﺧﻮد ﻣﻘﺪّم دارﻧﺪ و ﺣﻘﲑ را ﻧﯿﺰ دﻋﺎ ﮐﻨﻨﺪ .وَﻓﻘﻪ اﻟﻠﱣﻪ وَ اﯾّﺎیَ ﻟﻤﺎ

ﺐ و ﯾَﺮﺿِﲐ
ﯾُﺤ ّ

ﻓﻘﲑ ﻧﻮرﻋﻠﯽ ﺗﺎﺑﻨﺪه ﻣﺠﺬوﺑﻌﻠﯿﺸﺎه
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۳۳۸

ﺷﺮح ﺣﺎل:
ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺣﻀﺮت آﻗﺎی رﺿﺎﻋﻠﯿﺸﺎه ﻗﺪّس اﻟﻠﱣﻪ ﺳﺮّه اﻟﻌﺰﯾﺰ

۳۳۹

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در آﻏﺎزﮐﺘﺎب ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺣﻀﺮت آﻗﺎ در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ اﺳﺎﻣﯽ:
۱ـ ﺟﻨﺎب ﺣﺎج آﻗﺎی راﺳﺘﲔ »دروﯾﺶ روﻧﻘﻌﻠﯽ«

۲ـ آﻗﺎی ﺣﺎج ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ ﻣﺼﺪاﻗﯽ
۳ـ آﻗﺎی اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻣﺼﺪاﻗﯽ

۴ـ آﻗﺎی ﺣﺎج ﻣﻬﺪی ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺤﯽ

۵ـ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺎج ﻣﺤﻤّﺪ -رﺿﺎﺧﺎﻧﯽ

ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮح ﺣﺎل ﺟﻨﺎب آﻗﺎی راﺳﺘﲔ و آﻗﺎﯾﺎن ﺣﺎج ﻣﻬﺪی ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺤﯽ و ﻧﮕﺎرﻧﺪه در ﮐﺘﺎب »ﺧﺎﻃﺮات

زﯾﺎرت ﺧﺎﻧﮥ ﺧﺪا و ﻋﺘﺒﺎت ﻋﺎﻟﯿﺎت در ﺧﺪﻣﺖ راﻫﻨﻤﺎ« آورده ﺷﺪه ﻟﺬا در اﯾﻨﺠﺎ ﺷﺮح ﺣﺎل آﻗﺎﯾﺎن ﺣﺎج ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ

ﻣﺼﺪاﻗﯽ و اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻣﺼﺪاﻗﯽ ﺑﻄﻮر اﺧﺘﺼﺎر ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﻣﯽﺷﻮد؛ ﻫﻤﭽﻨﲔ ﺧﺎﻃﺮات آﻣﻮزﻧﺪه و ﺑﺴﯿﺎر ارزﻧﺪ ٔه
آﻗﺎی ﺣﺎج ﺳﯿّﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﺮﺗﻀﻮی را ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﭼﻬﻞ ﺳﺎل اﻓﺘﺨﺎر ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاری داﺷﺘﻪ و ﺑﺴﯿﺎر از ﺳﻔﺮﻫﺎ در ﺧﺪﻣﺖ

ﺟﻨﺎب آﻗﺎی رﺿﺎ ﻋﻠﯿﺸﺎه اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ زﯾﻨﺖﺑﺨﺶ ﺻﻔﺤﺎت اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺷﺮح ﺣﺎل ﻣﺨﺘﺼﺮ آﻗﺎﯾﺎن ﺣﺎج ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ ﻣﺼﺪاﻗﯽ و اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻣﺼﺪاﻗﯽ
»ﺑﻪ ﻗﻠﻢ آﻗﺎی ﺣﺎج ﺳﯿّﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﺮﺗﻀﻮی«

ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻣﺼﺪاﻗﯽ از ﻓﻘﺮای ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ دارای ﭘﻨﺞ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ اﺳﺎﻣﯽ :آﻗﺎﯾﺎن ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ ،اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ،
ﻣﻬﻨﺪس ﻟﻄﻔﻌﻠﯽ ،ﻧﺼﺮتاﻟﻠّﻪ و ﻧﺎﺻﺮ و دو دﺧﱰﮐﻪ از ﻫﻤﮥ آﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺻﺒﯿّﻪ ﺣﯿﺎت دارﻧﺪﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﻪ را ﺑﻪ
ﺑﻪ اﯾﻤﺎن ﻣﻔﺘﺨﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

آﻗﺎی ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ ﻣﺼﺪاﻗﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل  ۱۲۸۶ﺷﻤﺴﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮﻧﺪ ﻃﻬﺮان از ﻓﻘﺮای ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ و ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار

و ﺑﻪ ﺳﲍ و آداب دﯾﺎﻧﺖ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻮد .او ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺟﺬﺑﮥ اﻟﻬﯽ و اﺳﺘﻐﺮاق در اﯾﻤﺎن و اﺧﻼص و ﻣﺸﺎﻫﺪهٔ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ
ﺑﯽرﯾﺎﺋﯽ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻓﻘﺮ ،از دﻗﺎﯾﻖ ﻋﺮﻓﺎن ﺑﻬﺮهٔ ﻓﺮاوان ﺑﺮد ﺗﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺣﻖّ ﮐﺎرﺳﺎز آﻣﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻌﻨﻮی ﺣﻀﺮت
ﻗﻄﺐاﻟﻌﺎرﻓﲔ و ﺻﺎﻟﺢاﻟﻤﺆﻣﻨﲔ ﺣﻀﺮت ﺻﺎﻟﺤﻌﻠﯿﺸﺎه ﻃﺎبﺛﺮاه در اﺳﻞ  ۱۳۳۱ﺑﻪ ﺷﺮف ﻓﻘﺮ در ﺳﻠﺴﻠﮥ ﺟﻠﯿﻠﮥ ﻧﻌﻤﺖ
اﻟﻠّﻬﯽ ﺳﻠﻄﺎﻧﻌﻠﯿﺸﺎﻫﯽ ﺗﺸﺮّف ﯾﺎﻓﺖ.
از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ذاﺗﯽ اﯾﺸﺎن اﯾﻦ ﺑﺪﮐﻪ ﺳﺮ ﻧﮕﻬﺪار و رازدار ﺑﻮده و ﺑﻬﯿﭽﻮﺟﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﻧﺒﻮدﻧﺪ از ﺧﺪﻣﺎت اﯾﺸﺎن ﮐﺴﯽ
اﻃّﻼع ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

در ﺳﺎل  ۱۳۳۳ﮐﻪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎی ﺻﺎﻟﺤﻌﻠﯿﺸﺎه ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺑﻪ ژﻧﻮ ﻋﺰﯾﻤﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ .آﻗﺎی ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ ﻣﺼﺪاﻗﯽ

ﺑﻌﻨﻮان ﻣﱰﺟﻢ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺑﻬﱰﯾﻦ وﺟﻬﯽ ﻣﻮﻓّﻖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ .در اواﺧﺮ

ﻋﻤﺮ ﺑﻌﻠّﺖ ﮐﻬﻮﻟﺖ ﺳ ّ
ﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در اﻣﻮر ﺧﲑﯾﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﻟﺬا از اﺧﻮی ﻣﺤﱰم ﺧﻮد آﻗﺎی ﻧﺎﺻﺮ ﻣﺼﺪاﻗﯽ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻋﻬﺪهدار اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﺎماﻟﻤﻨﻔﻌﻪ ﮔﺮدﻧﺪ.

ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺳﺎل  ۱۳۶۴ﺑﻪ ﺣﻖّ ﭘﯿﻮﺳﺖ .ﻣﺰارش واﻗﻊ در ﻗﺴﻤﺖ ﻏﺮﺑﯽ اﻣﺎﻣﺰاده ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺮادران
ﺧﻮد آرﻣﯿﺪهاﻧﺪ .رواﻧﺶ ﺷﺎد و ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﻗﺮﯾﻦ رﺣﻤﺖ ﺧﻮد ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ.

آﻗﺎی اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻣﺼﺪاﻗﯽ در ﺳﺎل  ۱۲۸۹ﭼﺸﻢ ﺑﺠﻬﺎن ﮔﺸﻮد و ﭘﺲ از ﻃﯽ ﻣﺪارج ﻋﻠﻤﯽ و اداری ،ﺳﺎﻟﯿﺎن دراز
ﻋﻬﺪه دار ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﱃ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠّﯽ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان ﮔﺮدﯾﺪ و در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﺎ ﺻﺪاﻗﺖ ،ﭘﺸﺘﮑﺎر ،ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯽﺷﺎﺋﺒﻪ ﺧﻮد

را در ﻣﻬﻤﱰﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎﱃ ﮐﺸﻮر ﻣﻌﻤﻮل داﺷﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﻌﻠّﺖ ﭘﺎﮐﯽ و درﺳﺘﯽ ذاﺗﯽ ﺧﻮد ﮐﻮﭼﮑﱰﯾﻦ
اﻧﺪوﺧﺘﻪای ﻧﯿﺎﻧﺪوﺧﺖ و ﺑﯽﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺧﻠﻖ و ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﺋﯽ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ و ﻋﺰّت ﻧﻔﺲ را از دوﻟﺖ ﻓﻘﺮ ﺑﺪﺳﺖ آورد .در

ﺳﺎل  ۱۳۷۲دﯾﺪه از ﺟﻬﺎن ﻓﺮو ﺑﺴﺖ .اﯾﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺷﺮح زﻧﺪﮔﯽ ﻓﻘﲑ ﺑﺰرﮔﻮاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﻋﻤﺮ ﺟﻮﯾﻨﺪه
۳٤۰

ﺑﺮای ﺣﻖ ﺑﻮد.
آﻗﺎی ﺣﺎج ﻧﺎﺻﺮ ﻣﺼﺪاﻗﯽ در ﺳﺎل  ۱۳۰۱ﻣﺘﻮﻟﺪ و در ﺳﺎل  ۱۳۶۹دﯾﺪه از ﺟﻬﺎن ﻓﺮو ﺑﺴﺖ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن اﯾﺸﺎن ﻋﯿﺎل
ﻣﮑﺮﻣﻪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ذﮐﻮر ﺑﻨﺎم ﻋﻠﯽ

۲٦۲

و ﻫﻤﭽﻨﲔ ﭼﻬﺎر ﻓﺮزﻧﺪ دﺧﱰ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻨّﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺮﺣﻤﺖ

ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ .ﻫﻤﮥ ﺧﺎﻧﻮادهٔ آﻗﺎی ﻣﺼﺪاﻗﯽ ﻓﻘﲑ و ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ ﻣﺤﺒّﺖ ﺑﻮده ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻫﻤﺴﺮ ﺑﺰرﮔﻮار اﯾﺸﺎن ﮐﻪ ﻓﺮاز و

ﻧﺸﯿﺐ زﯾﺎد را ﺑﺎ ﺻﱪ و ﻓﺮزاﻧﮕﯽ ﺧﺎصّ ﺗﺤﻤّﻞ ﻧﻤﻮده و ﺑﺤﻤﺪاﻟﻠّﻪ ﮐﺸﺘﯽ زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﻧﺠﺎت رﻫﱪی ﻓﺮﻣﻮده
اﺳﺖ.

ﺑﻄﻮر اﺧﺘﺼﺎر ﺷﺮح ﺣﺎل اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ :ﻗﺒﻞ از ﺗﺸﺮّف ،ﻧﺤﻮهٔ ﺗﺸﺮف و ﺑﻌﺪ از آن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد:

۲٦۳

زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎی ﺻﺎﻟﺤﻌﻠﯿﺸﺎه ﺑﻌﻠﺖ ﮐﺴﺎﻟﺖ ﺑﻪ ژﻧﻮ ﻋﺰﯾﻤﺖ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮدﻧﺪ در اﺛﺮ ﻋﺸﻖ و ﻋﻼﻗﻪای ﮐﻪ داﺷﺖ
۲٦٤

و ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻮز ﻣﺸﺮف ﺑﻪ ﻓﻘﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﻣﺮﺗﺒﺎً ﻣﺮغ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ذﺑﺢ ﺗﻬﺮان را ﺗﻬﯿّﻪ و ﺑﻪ ژﻧﻮ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد.

او ﻗﺒﻞ از ﺗﺸﺮّف ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﻫﻤﮥ ﻣﺠﺎﻟﺲ را از ﻧﯿﮏ و ﺑﺪ دﯾﺪه و دﻧﺒﺎل ﮔﻤﺸﺪه ﺧﻮ ﺑﻮدم ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ آن را در

ﺑﯿﺪﺧﺖ در ﺣﻀﻮر ﭘﲑ وﻗﺖ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی رﺿﺎﻋﻠﯿﺸﺎه ﯾﺎﻓﺘﻢ؛ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در ﺣﺎل ﮐﺴﺎﻟﺖ

ﺳﺨﺖ ﺑﺴﱰی و ﺣﺘﯽ در اﺛﺮ رﻧﺞ ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺎ ﻧﯿﻤﻪﺷﺐ ﺑﯿﺪار ﺑﻮدم ﻧﺎﮔﻬﺎن از در و دﯾﻮار ﺻﺪای رﺳﺎی اﯾﺸﺎن را ﮐﻪ
ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻗﻮیﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻣﺼﺪاﻗﯽ ﺑﯿﺎ«!!...

از ﻏﻔﻠﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﺧﺮاب از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺧﺎرج ﺷﺪم و ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ

رﺳﺎﻧﯿﺪم و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺪﺧﺖ رﻓﺘﻢ.

ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺳﺌﻮال ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ازﮐﺠﺎ آﻣﺪهاﯾﺪ؟«
ﮔﻔﺘﻢ از ﻫﻤﺎن ﻣﺤﻠّﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا اﺣﻀﺎر ﻓﺮﻣﻮدﯾﺪ!

اﺳﺘﺪﻋﺎی ﺗﺸﺮف ﮐﺮدم :ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﺣﺎﻻ وﻗﺖ ﻧﺪارﯾﻢ!«
ﻋﺮض ﮐﺮدم ﺑﯽ دﻋﻮت ﻧﯿﺎﻣﺪهام!

ﮔﺮﯾﻪ و زاری ﺑﺴﯿﺎرﮐﺮدم ﺗﺎ ﺑﺤﻤﺪاﻟﻠّﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۵۲ﺑﻪ ﻣﻨﺘﻬﺎی آﻣﺎل و آرزوی ﺧﻮد رﺳﯿﺪم و ﺑﻪ ﺷﺮف ﻓﻘﺮ و اﯾﻤﺎن
ﻣﺸﺮّف ﺷﺪم» .ﺑَﻞِ اﻟﻠﱠﻪُ ﻳَﻤُﻦﱡ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ أَنْ ﻫَﺪَاﻛُﻢْ ﻟِﻠْﺎِٕﻳﻤَﺎنِ«

۲٦٥

ﺑﻌﺪ از ﺗﺸﺮّف ﻫﻢ اﯾﻦ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻄﻮری ﺷﺪﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺐﻫﺎی ﺟﻤﻌﻪ ،ﺗﺎ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ در ﺑﯿﺪﺧﺖ ﺳﺎﮐﻦ
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺪﺧﺖ ﻣﯽرﻓﺖ و ﻋﺼﺮ ﺟﻤﻌﻪ ﭘﺲ ا ز زﯾﺎرت ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﻣﺮاﺟﻌﺖ
ﻣﯽﻧﻤﻮد .ﺑﻌﻠّﺖ ﺻﻔﺎ و ﭘﺎﮐﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺼﺪاﻗﯽ ﻋﻤﻮﻣﯿّﺖ دارد؛ آﻗﺎی ﻧﺎﺻﺮ ﻣﺼﺪاﻗﯽ اﯾﻦ اﻓﺘﺨﺎر را ﭘﯿﺪا

ﮐﺮدﻧﺪﮐﻪ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﺤﻤّﺪ ﺗﺎﺑﻨﺪه ﻓﺮزﻧﺪ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی رﺿﺎﻋﻠﯿﺸﺎه و ﺑﺮادر ﺣﻀﺮت آﻗﺎی ﻣﺤﺒﻮﺑﻌﻠﯿﺸﺎه ﻣﺼﺎﻫﺮت
اﯾﺸﺎن را ﻗﺒﻮل ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ اﯾﻦ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از ﻧﻮهﻫﺎی ﺣﻀﺮت آﻗﺎی رﺿﺎﻋﻠﯿﺸﺎه ﻧﻮهﻫﺎی آﻗﺎی

ﻣﺼﺪاﻗﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ«.

رﺣﻤﺖ اﻟﻠّﻪ ﻋﻠﯿﻪ رﺣﻤﺔً واﺳﻌﻪ.

 -۲٦۲ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﺷﺮح ﺣﺎل ﺗﻮﺳّﻂ ﻓﻘﲑ ﮔﺮاﻣﯽ آﻗﺎی ﻋﻠﯽ ﻣﺼﺪاﻗﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﻤﺎل ﺗﺸﮑﺮ و ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری
اﺳﺖ.

 -۲٦۳ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎج ﻧﺎﺻﺮ ﻣﺼﺪاﻗﯽ ﺟﺰء ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺣﻀﺮت آﻗﺎی رﺿﺎﻋﻠﯿﺸﺎه ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ ﻣﻌﺬﻟﻚ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﺎدﺑﻮدی از ﺧﺪﻣﺎت

ذﯾﻘﯿﻤﺖ اﯾﺸﺎن ﺷﺮح ﺣﺎل ﻣﺨﺘﺼﺮی از ﺣﺎﻻت و ﻋﺸﻖ و ﻋﻼﻗﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ داﺷﺘﻨﺪ زﯾﻨﺖﺑﺨﺶ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮔﺮدﯾﺪ.
 -۲٦٤ﺑﻤﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻌﻈﻬﻢﻟﻪ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج از ذﺑﺢ ﻏﲑ اﺳﻼﻣﯽ اﺟﺘﻨﺎب ﻣﯽورزﯾﺪﻧﺪ.

 -۲٦٥آﯾﮥ ﻣﺒﺎرﮐﮥ  ۱۷از ﺳﻮرهٔ ﺣﺠﺮات

۳٤۱

ﺧﻼﺻﮥ ﺷﺮح ﺣﺎل ﺣﺎج آﻗﺎ ﺳﯿّﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﺮﺗﻀﻮی ﺑﻪ ﻗﻠﻢ اﯾﺸﺎن

۲٦٦

ﺳﺎﻗﯽ ﺑﯿﺎ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ رﻋﻨﺎی ﺻﻮﻓﯿﺎن

دﯾﮕﺮ ﺑﺠﻠﻮه آﻣﺪه آﻏﺎز ﻧﺎز ﮐﺮد

ﺣﺎﻓﻆ ﻣﮑﻦ رﻧﺪان ﮐﻪ در ازل

ﻣﺎ را ﺧﺪا ز زﻫﺪِ رﯾﺎ ﺑﯽﻧﯿﺎز ﮐﺮد

ﺷﺮﻣﻨﺪه رﻫﺮوی ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﺠﺎزﮐﺮد

ﻓﺮدا ﮐﻪ ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﻮد ﭘﺪﯾﺪ

اﯾﻦ ﺑﻨﺪه ﺳﯿّﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﺮﺗﻀﻮی از ﺧﻮد ﻣﺎﯾﻮس واﻣﯿﺪوار ﺑﻪ ﮐﺮم دوﺳﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎج ﺳﯿﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ
ﻣﺮﺗﻀﻮی و ﻧﻮهٔ ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎج ﺳﯿّﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖاﻟﻠّﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ آﻗﺎی ﺣﺎج ﺳﯿﺪ
اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ﻗﺪّساﻟﻠّﻪ ﺳﺮّه اﻟﻌﺰﯾﺰ و از ﻃﺮف ﻣﺎدر ﻧﻮهٔ ﻣﺮﺣﻮم ﻣﺤﻤّﺪ ﻗﻠﯿﺨﺎن ﺗﻮﺳّﻠﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ ﺷﺮح ﺣﺎل

اﯾﻦ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ در ﮐﺘﺎب ﻧﺎﺑﻐﮥ ﻋﻠﻢ و ﻋﺮﻓﺎن ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﺣﻀﺮت آﻗﺎی ﺣﺎج ﺳﻠﻄﺎﻧﺤﺴﲔ ﺗﺎﺑﻨﺪه رﺿﺎﻋﻠﯿﺸﺎه آورده ﺷﺪه؛

اﻓﺘﺨﺎر دارم ﮐﻪ از اوان ﻋﻤﺮ ﺳﻤﺖ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاری ﺑﺰرﮔﺎن ﺳﻠﺴﻠﮥ ﻧﻌﻤﺖاﻟﻠّﻬﯿﻪ و ﻓﻘﺮا را داﺷﺘﻪ و ﺗﺎ آﺧﺮ ﻫﻢ ﺧﻮد و

ﺧﺎﻧﺪاﻧﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ دلﻟﺴﺘﮕﯽ ﻣﻔﺘﺨﺮﯾﻢ.

ﺑﻘﻮل ﻋﻄّﺎر »ره« در ﺧﺪﻣﺖ ﻋﺮﻓﺎﺋﯿﮑﻪ :ﺳﺨﻦ اﯾﺸﺎن ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎر و ﺣﺎﻟﺴﺖ ﻧﻪ ﺛﻤﺮهٔ ﺣﻔﻆ و ﻗﺎل ،از ﻋﯿﺎﻧﺴﺖ ﻧﻪ از
ﺑﯿﺎن ،از اﺳﺮار اﺳﺖ ﻧﻪ از ﺗﮑﺮار ،از ﻋﻠﻢ ﻟَﺪُﻧﯽ اﺳﺖ ﻧﻪ از ﻋﻠﻢ اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ و از ﺟﻮﺷﯿﺪﻧﺴﺖ ﻧﻪ ازﮐﻮﺷﯿﺪن.

ﺗﺤﺼﯿﻼت ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ و دورهٔ ﻋﺎﱃ ﺑﺎﻧﮑﺪاری را دﯾﺪهام وﱃ اﺳﺎس ﮐﺎر و دﯾﺪﮔﺎه و اﻣﯿﺪ آﯾﻨﺪهام ﺑﻪ ﺗﻔﻀﻼت
ﺧﺪاوﻧﺪی در ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﺣﻀﺮت آﻗﺎی ﺻﺎﻟﺤﻌﻠﯿﺸﺎه در دورهٔ اﯾﺸﺎن و ﺳﭙﺲ ﺣﻀﺮت آﻗﺎی ﺣﺎج ﺳﻠﻄﺎﻧﺤﺴﲔ
ﺗﺎﺑﻨﺪه رﺿﺎﻋﻠﯿﺸﺎه ﮐﻪ در ﺣﺪود  ۲۷ﺳﺎل دورهٔ ارﺷﺎدﺷﺎن ﺑﺎر ﻣﺮا ﺑﺮ دوش ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﮐﻪ ﺑﺤﻤﺪاﻟﻠّﻪ ﻣﺮا ﺑﺎ

رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺎﻃﺮ و ﻋﻨﺎﯾﺖ اﯾﺰدی ﺑﻤﻘﺼﺪ درک زﻣﺎن ﻣﺤﺒﻮب اوﻟﯿﺎءاﻟﻠّﻪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎی ﺣﺎج ﻋﻠﯽ ﺗﺎﺑﻨﺪه ﻣﺤﺒﻮﺑﻌﻠﯿﺸﺎه
روﺣﯽ و ﺟﺴﻤﯽ ﻟﻪاﻟﻔﺪاه رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ.

ﺧﺪا را ﺳﭙﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﻢ و از ﺑﺨﺖ ﺧﻮد راﺿﯽ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﻓﯿﻖ درک زﯾﺎرﺗﺸﺎن را ﻧﻤﻮدم.

ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻫﺰاران ﺳﺎﻟﻪ ﻃﺎﻋﺖ

ﻧﮕﻪ ﮐﺮدن ﺑﻪ روﯾﺶ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ

از روزی ﮐﻪ ﺑﺸﺮف ﻓﻘﺮ ﻣﺸﺮّف ﺷﺪم و ﺣﺘﯽ ﻗﺒﻞ از آن اﻗﻄﺎب و ﻣﺸﺎﯾﺨﯽ را در ﺳﻔﺮ و ﺣﻀﺮ زﯾﺎرت ﮐﺮدم.
ﺑﺤﻤﺪاﻟﻠّﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ اﻧﺒﺴﺎط ﻓﺮاوان و ﻃﻮل و ﻋﺮض و ﯾﺪ و ﺑﯿﻀﺎء؛ ﻫﻤﻪ ﺑﺰرﮔﻮا و ﻋﺎﻟﯿﻘﺪار ،ﺑﺎﮐﺮاﻣﺖ ،دل دزد ودل
ﻧﻮاز ﺑﻮدﻧﺪ:
ﻗﻮل و ﻓﻌﻞ اﻧﺒﯿﺎﺷﺎن ﻣﻌﺠﺰه اﺳﺖ

در دل ﻫﺮ اﻣّﺘﯽ ﮐﺰ ﺣﻖ ﻣﺰه اﺳﺖ

ﺟﺎن اﻣّﺖ در درون ﺳﺠﺪه ﮐﻨﺪ

ﭼﻮن ﭘﯿﻤﱪ از ﺑﺮون ﺑﺎﻧﮕﯽ زﻧﺪ

ﻣﻮﻟﻮی»ره«

 -۲٦٦ﺧﺎﻃﺮات آﻣﻮزﻧﺪه و ﺑﺴﯿﺎر ارزﻧﺪه آﻗﺎی ﺣﺎج ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﺮﺗﻀﻮی ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﭼﻬﻞ ﺳﺎل اﻓﺘﺨﺎر ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاری ﺑﺰرﮔﺎن ﺳﻠﺴﻠﮥ ﻋﻠﯿّﻪ
ﻧﻌﻤﺔ اﻟﻠﻬﯿﻪ و ﻓﻘﺮا را داﺷﺘﻪ و در ﺳﻔﺮﻫﺎی ﺣﺞّ ،اﻋﺘﺎب ﻣﻘﺪﺳﻪ ،ﺳﻮرﯾّﻪ ،ﻫﻨﺪ ،آﻟﻤﺎن و اﻏﻠﺐ ﺑﻼد اﯾﺮان در ﺧﺪﻣﺖ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی
رﺿﺎﻋﻠﯿﺸﺎه اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ زﯾﻨﺖﺑﺨﺶ ﺻﻔﺤﺎت اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮔﺮدﯾﺪ.

۳٤۲

در ﺑﲔ ﺳﻪ اﻗﻄﺎب و ﭘﺎﻧﺰده ﺷﯿﺨﯽ ﮐﻪ در دورهٔ  ۴۴ﺳﺎﻟﮥ ﻓﻘﺮ دﯾﺪهام ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﯿّﺖ اﯾﻦ ﻣﻈﻬﺮ ﻣﺤﺒّﺖ و ﺻﻔﺎ وﮐﺮاﻣﺖ
و رﺳﺎﺋﯽ و اﺗّﺼﺎل ﮐﺴﯽ را ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ وﺟﻪاﻟﺤﻘﯿﻘﻪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎی ﻣﺤﺒﻮب ﻋﻠﯿﺸﺎه داﻣﺖ اﻓﺎﺿﺎﺗﻪ ﻧﺪﯾﺪهام.

اﮐﻨﻮن ﮐﻪ اﯾﻦ وﺟﯿﺰه را ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﺮادران ﺧﻮد ﻧﻤﻮدهام ،اﻟﺘﻤﺎس دﻋﺎ داﺷﺘﻪ؛ ﻋﺮض ﺗﻤﺎم و ﺗﻤﺎم ﻋﺮض اﯾﻦ ﺑﻨﺪه اﯾﻦ

ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻤﺮ ﻣﻦ ﮐﻪ ﻣﺘﺠﺎوز از ﭼﻬﻞ ﯾﺎل ﻣﺰاﺣﻤﺖ در ﺣﻀﻮر اﻗﻄﺎب ﺳﻠﻒ و ﺑﺰرﮔﺎن ﺑﻮدهام در

ﻣﺤﻀﺮ ﺣﻀﺮت آﻗﺎی ﻣﺤﺒﻮب ﻋﻠﯿﺸﺎه؛ ﺳﺎﻋﺘﯽ را ﺳﺎﱃ و ﺳﺎﱃ را ﻋﻤﺮی اﺟﺮ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺰﯾﺪ ﺑﺤﺴﺎب ﮔﲑﯾﻢ .ﺗﻮﻓﯿﻖ

ﻣﻌﺮﻓﺖ و اﻧﺠﺎم ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ و ﻃﺮﯾﻘﺘﯽ را ﮐﻪ در  ۱۴ﻣﺎدّه ﻓﺮﻣﺎن ﺣﻀﺮت اﯾﺸﺎن ﻣﻨﺪرج اﺳﺖ از ﺳﺎﺣﺖ ﭘُﺮ

ﻓﯿﻀﺸﺎن ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ و آﻧﺮا ﻓﻮزی ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺪاﻧﯿﻢ.

۲٦۷

ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ ،ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ ﮐﻪ دﻟﺪار رﺳﯿﺪه اﺳﺖ

ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ ،ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﻠﺰار دﻣﯿﺪﺳﺖ

ﺑﯿﺎرﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎر ﻫﻤﻪ ﺟﺎن و ﺟﻬﺎن را

ﺑﺨﻮرﺷﯿﺪﺳﭙﺎرﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﻮشﺗﯿﻎ ﮐﺸﯿﺪﺳﺖ

ﺑﺮ آن زﺷﺖ ﺑﺨﻨﺪﯾﺪﮐﻪ او ﻧﺎز ﻧﻤﺎﯾﺪ

ﺑﺮ آن ﯾﺎر ﺑﮕﺮﯾﯿﺪ ﮐﻪ از ﯾﺎر ﺑﺮﯾﺪﺳﺖ

اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻬﺎﺋﯽ از ﻫﻤﻪ دوﯾﺪﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد رﺳﯿﺪن اﺳﺖ.
ﻫﺮ ﭼﻪ ﮔﻮﯾﻢ ﻋﺸﻖ را ﺷﺮح و ﺑﯿﺎن

ﭼﻮن ﺑﻪ ﻋﺸﻖ آﯾﻢ ﺧﺠﻞ ﮔﺮدم از آن

در دﯾﻤﺎه  ۱۳۲۸ﺷﻤﺴﯽ اﻓﺘﺨﺎر ﺗﺸﺮف ﺑﻪ ﻓﻘﺮ را ﯾﺎﻓﺘﻢ .در ﺳﻔﺮﻫﺎی ﺣﺞّ ،اﻋﺘﺎب ﻣﻘﺪّﺳﻪ ،ﺳﻮرﯾّﻪ ،ﻫﻨﺪ ،آﻟﻤﺎن و
اﻏﻠﺐ ﺑﻼد اﯾﺮان ﮐﻪ در ﺧﺪﻣﺖ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی رﺿﺎﻋﻠﯿﺸﺎه اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﻧﻤﻮدهام ،ﺧﺎﻃﺮات ﺑﯿﺸﻤﺎری اﻧﺪوﺧﺘﻪام ﮐﻪ

در اﯾﻨﺠﺎ ﯾﮑﯽ از ﺧﺎﻃﺮات را ﺑﻌﺮض ﺑﺮادران ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯽرﺳﺎﻧﻢ.

ﮐﻪ ﮔﻤﺸﺪآﻧﮑﻪ دراﯾﻦ ره ﺑﻪ رﻫﱪی ﻧﺮﺳﯿﺪ

ﺑﮑﻮی ﻋﺸﻖ ﻣﻨﻪ ﺑﯽدﻟﯿﻞ راه ﻗﺪم

دو ﭘﺴﺮ ﺑﻨﺎمﻫﺎی ﺳﯿّﺪ ﻧﺎﺻﺮ و ﺳﯿّﺪ ﻣﻬﺪی و دو دﺧﱰ دارم ﮐﻪ ﺑﻠﺴﺎن ﺑﺰرﮔﺎن ﺑﺤﻤﺪاﻟﻠّﻪ ﺧﺎدم و ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻣﯿﺪوارم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل آﻧﻬﺎ راﻣﺤﻔﻮظ و ﻣﻮﻓّﻖ ﺑﺪارد؛ اﻧﺸﺎء اﻟﻠّﻪ ﺣﻀﺮت ﺑﺎرﯾﺘﻌﺎﱃ ﻫﻤﻪ را از ﺑﺮﮐﺎت
ﻓﺮزﻧﺪان ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺴﺘﻔﯿﺾ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ.

اﻟّﻠﻬﻢ اﻟﺮّزﻗﻨﺎ ﺗﻮﻓﯿﻖ اﻟﻄّﺎﻋﻪ و ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻌﺼﯿﻪ و ﺻﺪقاﻟﻨّﯿﻪ و ﻋﺮﻓﺎن اﻟﺤُﺮﻣﻪ و ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ و آﻟﻪ ﺻﻠﻮات اﻟﻠّﻪ ﻋﻠﯿﻬﻢ
اﺟﻤﻌﲔ

۲٦۷

واﻟﺴّﻼم – ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﺮﺗﻀﻮی

 -دﺳﺘﻮرات  ۱۴ﻣﺎدهای در ﺗﺎرﯾﺦ / ۲۶ﻣﻬﺮ  ۱۳۷۱ﺷﻤﺴﯽ از ﻃﺮف ﻣﻌﻈﻢﻟﻪ ﺻﺎدر ﺷﺪه و درﮐﺘﺎب ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺗﺎﺑﻨﺪه ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮔﺮدﯾﺪه

اﺳﺖ.

۳٤۳

ﺧﺎﻃﺮهای از ﻓﻘﲑ ﺑﺰرﮔﻮار آﻗﺎی ﺳﯿّﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﺮﺗﻀﻮی
ﻫﻮ
۱۲۱

ﺣﺪود اواﺧﺮ ﺳﺎل  ۱۳۵۷ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ ﺗﻌﻠﯿﻘﻪای از ﺣﻀﺮت آﻗﺎی ﺣﺎج ﺳﻠﻄﺎﻧﺤﺴﲔ ﺗﺎﺑﻨﺪه درﯾﺎﻓﺖ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ
ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮدﻧﺪ در ﺣﺪود ﯾﮑﻤﺎه آﯾﻨﺪه ﺑﯿﺪﺧﺖ ﺣﻀﻮر ﻣﺒﺎرﮐﺸﺎن ﺷﺮﻓﯿﺎب ﮔﺮدم.

ﭘﺲ از ﺷﺮﻓﯿﺎﺑﯽ و اﺑﺮاز ﻣﻼﻃﻔﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :دری ﮐﻪ ﺳﻔﺮ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ آﻗﺎی ﮐﺎراﻧﺪﯾﺶ ﮔﻔﺘﻢ اﻧﺪازه ﺑﮕﲑد اﮐﻨﻮن
آﻣﺎده ﺷﺪه؛ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺮه ﺣﻤﻞ ﺷﻮد«.

ﭼﻮن دوﻟﺖ ﻋﺮاق در اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﲑی و ﻋﺪم ﻗﺒﻮل ﻫﺪاﯾﺎ ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﻮد؛ ﺣﻤﻞ در ﺑﺎ

ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎد ﻣﻮاﺟّﻪ ﮔﺮدﯾﺪ .ﭘﺲ از اﻗﺪاﻣﺎت و ﺗﻮﺳّﻼت ﺑﯿﺤﺴﺎب ﺑﺎﻻﺧﺮه در ،در ﮔﺮﻣﺎﮔﺮم اﻧﻘﻼب ،از ﻣﺸﻬﺪ
ﻣﻘﺪّس ﺑﻪ ﻋﺘﺒﺎت ﻋﺎﻟﯿﺎت ﺣﻤﻞ ﺷﺪ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻗﺒﻠﻪ در ﺻﺤﻦ ﻣﻄّﻬﺮ ﺣﻀﺮت

اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻋﺴﮑﺮی ﷷ ﻧﺼﺐ ﮔﺮدﯾﺪ.

ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ در را ﮐﻪ ﺑﺮادر ﮔﺮاﻣﯽ آﻗﺎی ﻋﺒﺎس ﻧﻌﻤﺖاﻟﻠّﻬﯽ ﺷﺎﻋﺮ ﺷﲑﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ رﺷﺘﮥ ﻧﻈﻢ درآورده ﺑﻮد
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدم؛ ﻣﺨﺘﺼﺮی ﺷﺮوح ﻧﻮﺷﺘﻢ و ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺛﺒﺖ ﺗﺎرﯾﺦ در ﻫﻔﺖ ﺑﯿﺖ ﺷﻌﺮ ﺑﺮ وزن اﺷﻌﺎر اﯾﺸﺎن
ﺳﺮودم ﮐﻪ اﻣﯿﺪوارم اﻧﺸﺎء اﻟﻠّﻪ ﺑﻪ اﺷﻌﺎر ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ در ﺗﻘﺪﯾﻤﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد.

ﺗﺮاب اﻗﺪام ﻓﻘﺮا :ﺳﯿّﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﺮﺗﻀﻮی

ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ در ﺗﻘﺪﯾﻤﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺖ ﻣﻘﺪّس اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻋﺴﮑﺮی ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم

از ره ﻟﻄﻒ ﺧﺪای ﭼﺎره ﺳﺎز

ﺷﺪ در رﺣﻤﺖ ﺑﺮوی ﺧﻠﻖ ﺑﺎز

ﺑﺎب ﻓﯿﺾ و ﻣﺮﺣﻤﺖ ﺑﮕﺸﻮد دوﺳﺖ

آﻧﮑﻪ ﻫﺴﺘﯿﻬﺎ ﻃﻔﯿﻞ ﻫﺴﺖ اوﺳﺖ

ﺑﻬﺮ ﺻﺤﻦ ﺣﺠّﺖ ﺣﻖ ﻋﺴﮑﺮی

ﭘﲑ ﻣﺎ ﺷﺪ ﺑﺎﻧﯽ ﻋﺎﱃ دری

ﻫﺮ دو ﭘﻮر ﺣﺠّﺖ ﺛﺎﻣﻦ رﺿﺎ

ﻣﺮﺗﻀﯽ

ﺑﻬﺮ

ﺻﺤﻦ

ﻫﺮ

دو

ﻫﺎدی

ﻧﻮر

راه

دﯾﺪهٔ

ﻣﻈﻬﺮ

رﺷﺎد

ﻫﺮ

ﺧﲑاﻻﻧﺎم

ﻫﺮ دو در ﻣﺤﺸﺮ ﺷﻔﯿﻊ ﻣﺬﻧﺒﲔ

ﻫﺮ دو در ﮐﻮﻧﲔ ﻣﺎ را دﺳﺘﮕﲑ

ﺟﻨّﺘﯽ

ﺑﺎﺷﺪ

زﺟﻨّﺎت

ﮔﺮدﮐﺎﻧﯽ

ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ

ﻫﺮ دو ﻫﻢ ﺑﺮ ﻇﺎﻫﺮ و ﺑﺎﻃﻦ ﺧﺒﲑ

ﺻﺤﻦ آن ﭘﺎﮐﺎن ﻗﺪّوﺳﯽ ﺳﺮﺷﺖ

اﯾﻦ در آنِ ﺷﺼﺤﻦ ﻋﺎﻟﯿﺠﺎه ﺷﺪ
از

درﺧﺖ

ﻓﺮزﻧﺪ

ﻋﻠّﯽ

ﻫﺮ دو ﻫﺎدیّ و اﻣﺎم ﺧﺎص و ﻋﺎم

ﻫﺮ دو از اﻧﻮار رب اﻟﻌﺎﻟﻤﲔ
ﺑﻬﺸﺖ

دو

ﯾﺰدان

ﻋﻠﯽ

ﺑﻦ

ﺟﻮاد

اﯾﻦ در آنِ اﯾﺰد درﮔﺎه ﺷﺪ

ﭼﻮب ﭘﺎﮐﺶ را ﺗﻬﯿّﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ
ﮐﺰ ﺳﻌﺎدت ﺗﺎ ﮐﺠﺎ ﺑﺮده اﺳﺖ رﺧﺖ

ﺧﻮش ﺑﺤﺎل وﺧﻮش ﺑﻮﺿﻊ آن درﺧﺖ
ﻦ درﺧﺖ
ﭼﻮن ﻓﺰون از اَﻟـْﻒْ ۲٦۸ﺷﺪ ﺳ ّ

در ﭘﻨﺎه ﻣﺴﺠﺪی روﺋﯿﺪه ﺳﺨﺖ

 - ۲٦۸اﯾﻦ ﻫﻔﺖ ﺑﯿﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻘﲑ ﺑﺰﮔﻮار و ﮔﺮاﻣﯽ آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﺮﺗﻀﻮی ﺳﺮوده ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺻﻞ درﺧﺖ ﮔﺮدو در ﺣﻮﻣﮥ ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻘﺪس و در ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﺣﻀﺮت رﺿﺎ ﷷ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﯿﺶ از ﻫﺰار ﺳﺎل ﻋﻤﺮ داﺷﺖ .ﻧﯿﻤﻪ درﺧﺖ

در دﯾﻮار ﻣﺴﺠﺪ و ﻣﺘﻌﻠّﻖ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ؛ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪاری و ﺻﺮف ﺗﻌﻤﲑ ﻫﻤﺎن ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺪ .و از آن ﺣﺪود دو ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﻮب ﻻزم از ﭼﻮب ﺳﯿﺎه
ﯾﮑﺪﺳﺖ ،ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ .ﺑﺮای آوردن ﺗﻨﮥ درﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ ﺣﺪود ﯾﮑﻔﺮﺳﺦ ﺟﺎدّه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺟﺮٍﺛﻘﯿﻞ و ﺗﺮﯾﻠﯽ ﺣﻤﻞ ﮔﺮدﯾﺪ.

۳٤٤

ﺷﺎه ﺗﺎﺑﻨﺪه

۲٦۹

زان دری ﺑﺲ ﻻﯾﻖ و زﯾﺒﺎ ﻧﻤﻮد

ﮐﻪ از ﺧُﺪّام ﺑﻮد

از ﻏﻼﻣﺎن ﻣﺮﺗﻀﯽ

۲۷۰

اﻣﺮ ﮐُﻦ را ﻇﺎﻫﺮ و ﺑﺎﻃﻦ ﺑﺮاﻧﺪ

را ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﻧﺪ

ﺑﺎ دو ﺻﺪ ﻣﺎﻧﻊ زﺷﯿﻄﺎن و ﻏﻠﻖ!

در ﺳﻮی ﺑﻐﺪاد ﺷﺪ از اﻣﺮ ﺣﻖّ!

ﻧﺎﻣﺶ ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻔﺮج ﺷﺪ ﺑﺮ ﻗﺮار

ﭼﻮﻧﮑﻪ اﻧﺪر ﺟﺎی ﺧﻮد ﺷﺪ اﺳﺘﻮار

ﺑﯿﺴﺖ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه از ﭘﻨﺠﺎه و ﻫﻔﺖ

ﭼﻮﻧﮑﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ﻣﻦ از اﯾﻦ راه زَﻓﺖ
اﺳﻼم

اﻧﻘﻼب

ﺟﺎ

اﻓﺘﺎده

ﺑﻮد

ﭘﺮﭼﻢ ﻓﺘﻨﻪ زﭘﺎ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد

ارﺗﻔﺎع و ﻃﻮل اﯾﻦ درب ﻋﻈﯿﻢ

۲۷۱

۲۷۲

ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﱰ آﻣﺪ ﺑﻪ ﻗﺪر ﭘﻨﺞ و ﻧﯿﻢ

اﯾﻦ دری ﮐﻪ ﺟﻬﺎن ﻫﻤﺘﺎش ﻧﯿﺴﺖ

ﺷﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﺮض آن ﺑﺎ ﭼﺎر و ﺑﯿﺴﺖ

ﮔﺸﺘﻪ ﻣﺼﺮف اﻧﺪر اﯾﻦ ﻣﻤﺘﺎز ﺑﺎب

ﻫﻔﺖ ﮐﯿﻠﻮی ﺗﻤﺎم از ز ّر ﻧﺎب

در ز درﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﻬﱰ ﺷﺪه

ﯾﮏ ﮐﺮور و ﻧﯿﻢ ﺻﺮف در ﺷﺪه

ﺳﻮرهﻫﺎی ﻗﺪر و اﺧﻼص از ﮐﺘﺎب

ﮔﺸﺘﻪ ﻣﻨﻘﻮش اول آن درب و ﺑﺎب

ﻫﻢ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪی ﺑﺮ آن ﻣﻤﺘﺎز در

ﻧﺎم آن واﻻ ﭘﺪر ﻧﺎﻣﯽ ﭘﺴﺮ

ﻧﺎﻣﯽّ

ﻧﺎم

ﻃﺎﻫﺮﯾﻦ

اﺋﻤﻪ

زﯾﻨﺖ اﻓﺰا ﺷﺪ ﺑﻪ ﺑﺎب ﺑﯽﻗﺮﯾﻦ
ﻫﻢ دو ﺑﯿﺖ از ﺣﺎﻓﻆ ﺷﲑﯾﻦ ﮐﻼم

ﺑﺲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﻨﯽ اﻧﺪر آن ﻣﻘﺎم

اﯾﻦ ﺑﻮد ﻣﺾ دو ﺑﯿﺖ ﻧﻐﺰ

ﺷﻌﺮ ﺣﺎﻓﻆ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻟُﺐﱡ و ﻣﻐﺰ
ﭘﻨﺎه

ﻧﯽ ﺑﺮای ﺣﺸﻤﺖ وﻧﯽ ﺑﻬﺮ ﺟﺎه

ﻣﺎ

ﺑﺪﯾﻦ

ﺣﻀﺮت ﻣﻬﺪی »ﻋﺞ« اﻣﺎم ﻣﻨﺘﻈﺮ

ﺑﺮ در ﺻﺤﻦ ﭘﺪر دارد ﻧﻈﺮ

ﻣﮋدهﻫﺎ

در
ﮐﺂﯾﺪ

آﻣﺪه

ﺑﻬﺮ

ﻣﺴﯿﺤﺎﺋﯽ

دﻣﯽ

آﻧﮑﻪ

رو ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ اﺳﺖ اﯾﻦ در رﺣﻤﺖ اﺳﺎس

دارد

اﻧﺘﻈﺎرش

ﻋﺎﻟﻤﯽ

ﺑﺎب ﯾُﺴﺮ اﺳﺖ و ﻓﺮج ﺑﺮ روی ﻧﺎس

 - ۲٦۹ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻀﺮت آﻗﺎی ﺣﺎج ﺳﻠﻄﺎﻧﺤﺴﲔ ﺗﺎﺑﻨﺪه رﺿﺎﻋﻠﯿﺸﺎه ﻃﺎب ﺛﺮاه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪﮐﻪ از ﺧﺪّام ﺣﻀﺮت رﺿﺎ ﷷ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺎﻫﯽ ﯾﮏ
ﺷﺐ ﮐﺸﯿﮏ آﺳﺘﺎن ﻣﻘﺪّس ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻮﻓﯿﻖ اﻫﺪاء اﯾﻦ درِ ﻧﻔﯿﺲ ﺑﻪ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺴﮑﺮﯾﲔ ﷷ ﻧﺎﺋﻞ آﻣﺪﻧﺪ.
 - ۲۷۰ﻣﻨﻈﻮر از اﺧﺘﺼﺎر ﯾﮑﯽ از ﻏﻼﻣﺎن ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ ﺑﻨﺪه ﺳﯿّﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﺮﺗﻀﻮی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

۲۷۱

 -زﻣﺎن ﺣﻤﻞ در ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ ﻧﻬﻀﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺪ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺒﻮر از ﺻﺤﻨﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻗﺼﺮ ﺷﲑﯾﻦ؛ اﺗﻮﺑﻮس وﮐﺎﻣﯿﻮن ﺣﺎﻣﻞ

ﻫﻤﺮاﻫﺎن »در ﺑﲔ  ۲۱ﻋﺪد ﺗﺎﻧﮏ ﮐﻪ  ۱۱ﻋﺪد در ﺟﻠﻮ و  ۱۰ﻋﺪد در ﻋﻘﺐ ﮐﺎروان ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ «.در ﻣﯿﺎن ﺧﻮن و آﺗﺶ ﺣﺮﮐﺖ
ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ؛
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺪﻣﺎت دﯾﺪﯾﻢ وﱃ ﺑﺎ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺣ ّ
ﻖ از ﻫﯿﭻ ﭘﯿﺸﺎﻣﺪی ﻧﻬﺮاﺳﯿﺪﯾﻢ و در ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ روز ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه
 ۱۳۵۷ﺑﻮد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﭘﲑوزی ﻧﻬﺎﺋﯽ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد.

 ۲۷۲ـ ﺣﻀﺮت آﻗﺎی ﺗﺎﺑﻨﺪه ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از آﻗﺎﯾﺎن ﻋﻠﻤﺎٔ اﻋﻼم از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠّﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ آﻗﺎی ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺧﻮﺋﯽ و آﯾﺖ اﻟﻠّﻪ
آل ﮐﺎﺷﻒ اﻟﻐﻄﺎء و دﯾﮕﺮان ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﺋﯽ ارﺳﺎل ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮدﻧﺪ »ﺑﺮای اﻃﻼع ﺑﯿﺸﱰ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ  ۷۹۰ﮐﺘﺎب ﻣﺴﺘﻄﺎب ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺗﺎﺑﻨﺪه ﺗﺄﻟﯿﻒ

ﺣﻀﺮت آﻗﺎی ﺣﺎج ﻋﻠﯽ ﺗﺎﺑﻨﺪه ﻣﺤﺒﻮﺑﻌﻠﯿﺸﺎه ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻣﻨﺼﻮص ﺣﻀﺮت آﻗﺎی رﻇﺎﻋﻠﯿﺸﺎه ﻃﺎب ﺛﺮاه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ «.در ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ
ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠّﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﺧﻮﺋﯽ رﺣﻤﺔ اﻟﻠّﻪ ﻋﻠﯿﻪ ،ﻣﻌﻈّﻢﻟﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮ از ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺗﺎﺑﻨﺪه ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ از

ﺳﺎﻣﺮاء ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن در ﻫﯿﭽﯿﮏ از اﻋﺘﺎب ﻣﻘﺪّﺳﻪ را ﺑﻪ زﯾﺒﺎﺋﯽ و ﻧﻔﺎﺳﺖ اﯾﻦ در ﻧﺪﯾﺪه اﺳﺖ ﺣﺘﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻣﺘﺠﺎوز از  ۷ﮐﯿﻠﻮ ﻃﻼ
در اﯾﻦ در ﻣﺼﺮف ﺷﺪه اﺳﺖ«

ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﻘﺮار در ﻋﺮاق ﺣﻀﺮت آﻗﺎی رﺿﺎﻋﻠﯿﺸﺎه ﺗﻠﻔﻦ ﮐﺮده و دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:
»در ﻫﺮ ﺷﻬﺮی ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺷﺒﻬﺎی ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻪ ﮐﺮﺑﻼ ﺑﺮوﻧﺪ «.ﺷﺐ ﺟﻤﻌﻪ آﺧﺮﮐﻪ در ﮐﺮﺑﻼ ﺑﻮدم در ﻗﻨﻮت ﻧﻤﺎز ﻣﺴﺘﺤﺒﯽ ﺑﯿﺎد اوﺿﺎع
ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺧﻮد ،اﯾﺮان اﻓﺘﺎدم ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻫﺎﺗﻔﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن دل ﺑﻤﻦ ﭼﻨﲔ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﻓﺴﺎد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﯾﺰد «.ﭼﻮن ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮدم روز

ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﻬﻤﻦ ﺑﻮد .و ﭘﺮﭼﻢ ﻓﺴﺎد اﻓﺘﺎده و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺗﻮﻓﯿﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد.

۳٤٥

ﮔﺮ ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﯽ رﺳﱳ از ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج

ﺑﺎ ادب ﺳﺮ ﻧِﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﺑﺎب اﻟﻔﺮج

ﭘﲑ ﻣﺎ ﮐﺎﯾﻦ در زﺷﻮق اﻫﺪا ﻧﻤﻮد

ﻧﺎم ﺧﻮد را ﻫﻢ ﺑﻪ ذﯾﻞ آن ﻓﺰود

در

ﻏﺎﯾﺖ ﺳﻌﯽ و ﺻﻔﺎ در راه دﯾﻦ
ﺣﻀﺮت

ﺗﺎﺑﻨﺪه

ﮐﺎرواﻧﯽ

را

ﺷﻪ

ﻓﺮﺳﺘﺎد

ﻋﺮاق

آﻧﮑﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺎرﻓﺎن را زﯾﺐ وَزﯾﻦ

آﻧﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ دارد ﺑﺎﺧﺘﻪ

رﺧﺶ ﻫﻤﺖ در ره ﺣﻖ ﺗﺎﺧﺘﻪ
او

ﺑﻬﺮ ﻧﺼﺐ اﯾﻦ در ﯾﮑﺘﺎ و ﻃﺎق
ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﯾﮑﺪل و ﯾﺎر و ﺷﻔﯿﻖ

ﮐﺎروان ﻋﺸﻖ و ﺳﻼک ﻃﺮﯾﻖ

ﺧﻮش ﺑﻪ ﺣﺎل ﺟﻤﻠﻪ اﻫﻞ ﮐﺎروان

ﮐﺎروان ﺷﺪ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻘﺼﺪ روان
ﻏﺎﻓﻞ

ﯾﮑﺰﻣﺎن

ﻧﺸﺪ

ﺑﻌﺪ

ﺳﺨﺘﯿﻬﺎ ﮐﻪ

اﺟﺮ

ﺟﻤﻠﻪ

زﯾﻦ

ﻗﺎﻓﻠﻪ

ﻣﯽآﯾﺪ

ﭘﺪﯾﺪ

ﮐﺮد ﻋﻄﺎﺷﺎن زاد راه و راﺣﻠﻪ
ﻋﺎﻗﺒﺖ اﯾﻦ ﻗﺎﻓﻠﻪ ﻣﻘﺼﺪ رﺳﯿﺪ

ﮐﺎر ﺧﻮﯾﺶ و ﮐﺎر در را ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ

ﭼﻮن ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ رﺧﺖ ﺧﻮد اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ

ای

اﯾﺸﺎن

ﻣﻮﻻﺳﺘﯽ

آﻧﮑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻬﻢ را ﺧﻮاﺳﺘﯽ
ﻣﯽﻓﺰاﯾﻢ دم ﺑﻪ ﺳﻮر و ﺷﺎدﯾﺶ

راه ﮐﺎروان

اﻣﺎم

ﻫﺎدﯾﺶ

ﺗﻮﺗﯿﺎﺋﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﺎ رﺳﺎن

اﻣﺎم

ﻣﻤﺘﺤﻦ

او ﻧﻪ ﺑﯿﻨﺪ روی آﻻم و ﻣﺤﻦ

ﻧﺎم »رﺿﻮاﻧﯽ« ﮐﻪ ﺳﺎزﻧﺪه در اﺳﺖ

ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﺎﺋﲔ در ﭘﺮ زﯾﻮر اﺳﺖ

ای
ای

ﻋﺰّت
وان

ﺧﺪا

از ﮔﺮد

ﺑﺎ

ﺑﲔ

ﺟﺎن ﻧﺜﺎر اﯾﻦ ﻫﻤﻪ اﺧﻼص او

اﯾﻨﻬﻤﻪ اﺧﻼص ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺎص او
ﺳﻠﻄﺎﻧﺤﺴﲔ

ﻣﻘﺮب

ﺑﻨﺪه

اﻟﻠّﻪ

۲۷۳

ﺧﺪا

ﺣﻖ

ﺧﺪا

ﺣﻖ

او

ﺗﺎ

ﻣﻨﺒّﺖﮐﺎر

ﭘﺎﯾﻨﺪﻧﻪ

ﺑﺎد

اﺑﺪ

»ﻣﺴﻠﻢزاده«

ﻧﺎم

ﻣﺸﻌﻞ

اﻫﻞ

ﺑﺼﺮ

ﺗﺎﺑﻨﺪه

ﺑﺎد

ﻣﺎﻧﺪه ﻧﺎﻣﺶ ذﯾﻞ اﯾﻦ درﮔﻪ ﻣﺪام

ﯾﮑﻬﺰار و ﺳﯿﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه و ﻫﻔﺖ

ﺳﺎل ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﮐﻪ از ﻫﺠﺮت ﺑﺮﻓﺖ

ﺧﺘﻢ ﮐﻦ ﭘﺮوﯾﻦ ﺳﺨﻦ را واﻟﺴّﻼم

ﻫﻢ در و ﻫﻢ ﮐﺎر ﻧﺼﺒﺶ ﺷﺪ ﺗﻤﺎم

ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﺟّﻪ و دﻋﺎی دروﯾـﺸﺎن و ﺧﺎک راه
اﯾﺸﺎن :ﻋﺒﺎس ﻧﻌﻤﺖ اﻟّﻠﻬﯽ ﻣﺘﺨﻠّﺺ ﺑﻪ ﭘﺮوﯾﻦ

۲۷۳

 -ﻃﺒﻖ اﻃﻼع ﮐﻨﺴﻮل وﻗﺖ اﯾﺮان در ﺑﻐﺪاد؛ ﻧﺎم ﻣﺒﺎرک ﺟﻨﺎب ﺳﻠﻄﺎﻧﺤﺴﲔ ﺗﺎﺑﻨﺪه ،ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﻨﺪه در را ﺑﻨﺎم ﺻﺪام ﺣﺴﲔ ﺗﻐﯿﲑ

دادهاﻧﺪ.

۳٤٦

ﺷﺮح ﺣﺎل ﻣﺆﻟّﻒ ﻣﺤﱰم ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﻮ
۱۲۱

ﺑﺮای اﯾﻦ ﻋﺎﺻﯽ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ درﮔﺎه ﺣﻀﺮت اﺣﺪّﯾﺖ ﻣﺎﯾﮥ اﻓﺘﺨﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﺎه ﻋﺸﻖآﻓﺮﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﯽ
ﻣﻮﻻی ﻣﺘّﻘﯿﺎن ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ ﷷ و ﯾﺎزده ﻓﺮزﻧﺪﮔﺮاﻣﯿﺶ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ رﻫﱪ و ﺳﺮ ﺣﻠﻘﻪ ﻋﺸّﺎق ﺟﻬﺎن

ﺣﻀﺮت ﺳﯿﺪ اﻟﺸﻬﺪاء ﺣﺴﲔ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﷷ ﮐﻪ ﻋﻬﺪهدار ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﺼﺤﯿﺢ اﯾﻦ ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮده و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮد را از
رﯾﺰهﺧﻮاران ﺧﻮان ﻋﺎﺷﻘﺎن اوﻟﯿﺎی اﻟﻬﯽ ﺑﺎﻻﺧﺺ ﺳﺮور اوﻟﯿﺎ ﷷ ﺑﺪاﻧﻢ.

اﯾﻨﮏ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ اﺟﺎزه ﻣﺨﺘﺼﺮی از ﺷﺮح ﺣﺎل و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺆﻟﻒ ﻣﺤﱰم ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ از ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺣﻀﺮت وﱃ

ﻋﺼﺮ ﻋﺠﻞ اﻟﻠّﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻓﺮﺟﻪ و از ﻣﻔﺎﺧﺮ ﻋﻠﻢ و ادب ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﺳﺘﺤﻀﺎر ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮاﻣﯽﻣﯽرﺳﺎﻧﻢ.

آﻗﺎی ﺣﺎج ﻣﺤﻤّﺪ -رﺿﺎﺧﺎﻧﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺴﻦ در ﺳﺤﺮﮔﺎه ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺘﻢ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه  ۱۳۰۲در ﻃﺎﻟﻘﺎن ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن

ﮔﺸﻮد ،در ﺷﺶ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻗﺮآن ﺧﻮاﻧﺪن و در ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺤﻠّﯽ آﻧﺠﺎ ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﱳ و ﻣﺨﺘﺼﺮی از ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺮﺑﯽ را

ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ .در ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﭘﺪر ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻓﺎﻧﯽ را وداع ﮔﻔﺖ و ﺑﻌﻠﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﺎدر ﻫﻢ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ
ﺷﺪ از ﻓﺮزﻧﺪان ﺟﺪا ﺷﻮد و ﺑﻪ اﻇﻬﺎر آﻗﺎی رﺿﺎﺧﺎﻧﯽ آن ﭼﻨﺎن ﺗﺤﻤّﻞ ﺑﺎر ﻏﻢ ﯾﺘﯿﻤﯽ ﺳﺨﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻮای آﻓﺘﺎﺑﯽ و

ﺑﻬﺎری ﻣﻄﺒﻮع ﻃﺎﻟﻘﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺐ ،ﺗﺎرﯾﮏ و ﺗﺄﺛﺮ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻋﻤﻮ و ﻫﻤﺴﺮش از ﻓﻘﺮای ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﺰرﮔﻮار و ﺑﺎ ﻣﺤﺒّﺖ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺣﺘﯽاﻻﻣﮑﺎن ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪﮐﻪ ﯾﺘﯿﻤﺎن ﺑﺮادر را ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﺗﺮﺟﯿﺢ دﻫﻨﺪ.

ﺑﺎ ﺗﻮّﺟﻪ و دﻗّﺖ ﺑﻪ آﯾﺎت ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻔﻬﻮم ﻣﯽﺷﻮدﮐﻪ آﯾﺎت اﮔﺮ ﭼﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﭘﯿﻐﻤﱪ اﮐﺮم )ص( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
وﱃ ﻣﻌﺎﻧﯽ آن ﻋﻤﻼً ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ ﻫﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ آﯾﺎت ﺳﻮرهٔ ﻣﺒﺎرﮐﮥ وَاﻟﻀﱡﺤَﻰ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل اﯾﺸﺎن
ﻫﻢ ﻫﺴﺖ.

۲۷٤

در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﺷﺮح ﺣﺎل اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﻤﻪ ﯾﺘﯿﻤﺎن ﺑﻬﺮ ﻧﺤﻮﯾﮑﻪ اﻣﺎن دارد ﺧﺪﻣﺖ و ﻣﺤﺒّﺖ و
اﯾﺜﺎر ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ و از ﺑﺰرﮔﺎن و اوﻟﯿﺎی اﻟﻬﯽ ﻫﻢ ﺗﻘﺎﺿﺎ دارم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﯾﺘﯿﻤﺎن ﺑﺎﻃﻨﯽ ﺗﺮﺣّﻢ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ﭼﻪ آﻧﮑﻪ ﯾﺘﯿﻢ

ﺑﺎﻃﻨﯽ ﺑﻤﺮاﺗﺐ از ﯾﺘﯿﻢ ﻇﺎﻫﺮی ﺑﺪﺑﺨﺖﺗﺮ و ﺳﯿﻪروزﺗﺮ اﺳﺖ.

آﻗﺎی رﺿﺎﺧﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﮑﺘﺒﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎل ﮐﺸﻮر ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻧﻤﻮده و در ﻗﺮاء ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ و راﻣﺴﺮ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ
ﻦ ﻫﯿﺠﺪه ﺳﺎﻟﮕﯽ
ﻣﻌﻠﻤﯽ اﺷﺘﻐﺎل ورزﯾﺪﻧﺪ ،ﺿﻤﻨﺎً ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻋﻠﻮم ﻗﺪﯾﻤﻪ ﺑﻬﺮ ﺻﻮرت ﻣﻤﮑﻦ اداﻣﻪ ﻣﯽدادﻧﺪ .از ﺳ ّ

ﺗﺎ ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻪ ﺳﺎﻟﮕﯽ در ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺮوی واﻗﻊ در ﺑﺎزارﭼﻪ ﻣﺮوی ﺗﻬﺮان ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻬﻢ ﻋﻠﻤﯽ آن زﻣﺎن

ﺑﺤﺴﺎب ﻣﯽاﯾﺪ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﻘﻪ و اﺻﻮل و ﻓﺴﻔﻪ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪو ﭘﺲ ازﮔﺬراﻧﺪن ﻣﻘﺪﻣﺎت ،و ﺗﺤﺼﯿﻞ دروس ﺧﺎرج

ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻠﻤﺎی ﺑﺰرﮔﻮار آن ﻣﺪرﺳﻪ؛ از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻀﺮت آﯾﺔ اﻟﻠّﻪ ﮐﻨﯽّ ﺣﻀﺮت آﯾﺔ اﻟﻠّﻪ ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﯽ و ﺣﻀﺮت آای دﮐﱰ

ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤّﺪ اﻣﺎﻣﯽ وﮔﺬراﻧﺪن اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻏﺎﻣﺾ ﻓﻘﻬﯽ و اﺻﻮﱃ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺧﺬ اﺟﺎزه اﺟﺘﻬﺎدﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ .و

ﻫﻤﭽﻨﲔ در ﻗﺴﻤﺖ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮑﺪه ادﺑﯿﺎت ﺷﺮﮐﺖ و ﺑﻪ اﺧﺬﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ در رﺷﺘﮥ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻣﻔﺘﺨﺮ

ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ و ﻃﺒﻖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد آﻗﺎی دﮐﱰ ﻣﺤﻤﺪی ﮐﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻗﺎی ﻓﺮوزاﻧﻔﺮ را ﺑﻌﻬﺪه داﺷﺘﻨﺪ ﺿﻤﻦ درﺧﻮاﺳﺖ و ﺛﺒﺖ
ﻧﺎم ﺟﻬﺖ اﺧﺬ ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ و دﮐﱰا رﺳﺎﻟﮥ ﺧﻮد را ﻣﻮرد ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺻﻠﺢ ﮐ ّ
ﻞ در ﺟﻬﺎن در ﻫﺸﺘﺼﺪ ﺻﻔﺤﻪ

-۲۷٤ﺗﻤﺎم آﯾﺎت ﻣﺒﺎرﮐﮥ اﯾﻦ ﺳﻮره اﯾﻦ اﺳﺖ:
ﻚ وَﻣَﺎ ﻗَﻠَﻰ »َ «۳و َﻟﻠْﺂﺧِﺮَةُ ﺧَﻴْﺮٌ ﱠﻟﻚَ ﻣِﻦَ اﻟْﺎُٔوﻟَﻰ
ﻀﺤَﻰ » «۱وَاﻟﻠﱠﻴْﻞِ إِذَا ﺳَﺠَﻰ » «۲ﻣَﺎ وَ ﱠدﻋَﻚَ رَﺑﱡ َ
ﻢ وَاﻟ ﱡ
ﺣ َﻤﻦِ اﻟﺮﱠﺣِﻴ ِ
ﺑِﺴْﻢِ اﻟﻠﱠ ِﻪ اﻟﺮﱠ ْ
ﺪكَ ﻋَﺎﺋِﻠًﺎ ﻓَ َٔﺎﻏْﻨَﻰ »«۸
ﺟﺪَكَ ﺿَﺎﻟًّﺎ ﻓَﻬَﺪَى » «۷وَ وَﺟَ َ
ﺪكَ ﻳَﺘِﻴﻤًﺎ ﻓَﺂوَى » «۶وَوَ َ
» «۴وَﻟَﺴَﻮْفَ ﻳُﻌْﻄِﻴﻚَ رَﺑﱡﻚَ ﻓَﺘَﺮْﺿَﻰ » «۵أَﻟَﻢْ ﻳَﺠِ ْ
ﻓَﺎَٔﻣﱠﺎ اﻟْﻴَﺘِﻴﻢَ ﻓَﻠَﺎ ﺗَ ْﻘﻬَﺮْ »«۹وَأَﻣﱠﺎ اﻟﺴﱠﺎﺋِﻞَ ﻓَﻠَﺎ ﺗَﻨْﻬَﺮْ » «۱۰وَأَﻣﱠﺎ ﺑِﻨِ ْﻌﻤَﺔِ رَ ﱢﺑﻚَ ﻓَﺤَﺪﱢثْ »«۱۱

۳٤۷

ﻗﻄﻊ وزﯾﺮی ﺑﻨﺎم »ﻣﻬﺮ درﺧﺸﺎن ﺻﻠﺢ« در دو زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗﺎﻟﯿﻒ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻓﺎرﺳﯽ آن ﻣﻨﺘﺸﺮﮔﺮدﯾﺪه
اﺳﺖ.

ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﺮﺟﻤﮥ رﺳﺎﻟﻪ ﺷﺬﯾﻔﻪ »ﭘﻨﺪﺻﺎﻟﺢ« از ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ از ﺣﻀﺮت آﻗﺎی ﺻﺎﻟﺤﻌﻠﯿﺸﺎه ﻗﺪساﻟﻠّﻪ ﺳﺮّه اﻟﻌﺰﯾﺰ

ﮐﺴﺐ اﺟﺎزه ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .وﱃ ﻣﺘﻮﺟّﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ و ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻨﮕﲔ و ﻣﺸﮑﻞ

اﺳﺖ؛ ﻟﺬا در اﻧﺠﻤﻦ اﯾﺮان و اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی زﺑﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺧﺬ

ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در رﺷﺘﻪﻋﺎﱃ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ .ﻓﻀﻞ وﮐﺮم اﻟﻬﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل اﯾﺸﺎن ﮔﺮدﯾﺪ و ﭘﺲ از ﺗﺮﺟﻤﻪ رﺳﺎﻟﮥ
ﺷﺮرﯾﻔﻪ »ﭘﻨﺪ ﺻﺎﻟﺢ« در زﻣﺎن ﺣﻀﺮت آﻗﺎی رﺿﺎﻋﻠﯿﺸﺎه ﻗﺪّس ﺳﺮّه دو ﻣﺮﺗﺒﻪ و ﻫﺮ ﺑﺎر ﭘﻨﺠﻬﺰار ﺟﻠﺪ ﭼﺎپ و در
ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮﮔﺮدﯾﺪ.

ﻣﻬﻤﱰﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ زﻧﺪﮔﯽ او در دوران ﺗﺤﺼﯿﻞ داﻧﺸﮑﺪه ﺗﺸﺮّف اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻓﻘﺮ و دروﯾﺸﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺸﺮّف ﺑﻮﻻﯾﺖ ﻋﻠﯽ

اﻋﻠﯽ ﺳﺎل  ۱۳۵۷ﺟﺮی ﻗﻤﺮی ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎی ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺑﯿﭽﺎره ﺑﯿﺪﺧﺘﯽ »ﺻﺎﻟﺤﻌﻠﯿﺸﺎه« ﻗﺪّس

اﻟﻠّﻪ ﺳﺮّه اﻟﻌﺰﯾﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .آری:

ﺧﻮﺷﱰ از اﯾّﺎم ﻋﺸﻖ اﯾﺎم ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﺎﻣﺪاد ﻋـﺎﺷﻘﺎن را ﺷـﺎم ﻧﯿﺴﺖ

ﺑﻌﺒﺎرت دﯾﮕﺮ و ﺑﻤﺼﺪاق اﯾﻨﮑﻪ:

ﻟﻄﻒ اﻟﻬﯽ ﺑﮑﻨﺪﮐﺎر ﺧﻮﯾﺶ
ﻣﮋده رﺣﻤﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﺳﺮوش

و ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ از رﺣﻤﺖ و ﻓﻀﻞ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﺎﻟﻢ ﮔﻤﺸﺪه وادی ﻋﺸﻖ و ﻃﺮﯾﻘﺖ ﺑﺴﺮ ﻣﻨﺰل ﻣﻘﺼﻮد رﺳﯿﺪ.

ﺑﻌﺪ از رﺣﻠﺖ ﺣﻀﺮت آﻗﺎی ﺻﺎﻟﺤﻌﻠﯿﺸﺎه ،ﺟﺎﻧﺸﲔ ﻣﻌﻈّﻢﻟﻪ آﻗﺎی ﺣﺎج ﺳﻠﻄﺎﻧﺤﺴﲔ ﺗﺎﺑﻨﺪه »رﺿﺎﻋﻠﯿﺸﺎه« ﺑﻤﻮﺟﺐ
آﯾﻪ  ۵۳ﺳﻮره ﻓﺼﻠﺖ
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ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ اﺳﻔﺎر ﻣﺘﻌﺪّدی ﻧﻤﻮدﻧﺪﮐﻪ ﺑﺤﻤﺪاﻟﻠّﻪ آﻗﺎی رﺿﺎﺧﺎﻧﯽ در ﻫﻔﺖ ﺳﻔﺮ ﺧﺎرج از

ﮐﺸﻮر ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﺳﻔﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﺞّ ﺗﻤﺘّﻊ و ﯾﺎ ﺣﺞّ ﻋﻤﺮه و ﯾﺎ زﯾﺎرت اﻋﻘﺎب ﻣﻘﺪّﺳﻪ ﺷﺮوع و ﯾﺎ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮد ﺑﺎ

ﻣﻌﻈّﻢﻟﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮدﻧﺪ .در اﯾﻦ اﺳﻔﺎر ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ آﻧﭽﻪ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮده و ﯾﺎ از زﺑﺎن ﻣﺒﺎرک ان ﺑﺰرﮔﻮار ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ

ﯾﺎدداﺷﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﯾﺎداﺷﺘﻬﺎی »زﯾﺎرت ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا و ﻋﺘﺒﺎت ﻋﺎﻟﯿﺎت« و ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی ﺳﻔﺮ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﻨﺎم
»راﻫﯿﺎن ﺳﻔﺮ روﺣﺎﻧﯽ« ﭼﺎپ و در دﺳﱰس ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﲔ ﺳﻔﺮ اروﭘﺎ ﺑﻨﺎم »ﭘﺮواز ﻋﺸﻖ در

ﮐﻬﮑﺸﺎﻧﻬﺎ« ﮐﻪ در دﺳﺖ ﭼﺎپ اﺳﺖ.

اﻧﺸﺎءاﻟﻠّﻪ ﺑﺎ ﺗﻔﻀّﻞ اﻟﻬﯽ و ﺗﻮﺟﻪ ﭘﲑ روﺷﻦ ﺿﻤﲑ ﺣﻀﺮت آﻗﺎی ﺣﺎج دﮐﱰ ﻧﻮرﻋﻠﯽ ﺗﺎﺑﻨﺪه »ﻣﺠﺬوﺑﻌﻠﯿﺸﺎه« ﻗﺼﺪ
دارﻧﺪ ﯾﺎدداﺷﺘﻬﺎی اﺳﻔﺎر دﯾﮕﺮ را ﻧﯿﺰ ﭼﺎپ و در دﺳﱰس ﻣﺆﻣﻨﲔ و ﻣﺆﻣﻨﺎت ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .ﻫﻤﮕﺎن ﻣﯽداﻧﻨﺪﮐﻪ ﺗﻘﺴﲑ

ﺷﺮﯾﻒ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺑﻨﺎم »ﺑﯿﺎناﻟﺴّﻌﺎده ﻓﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻟﻌﺒﺎده« ﺗﺎﻟﯿﻒ ﻋﺎرف ﺷﻬﯿﺪ و ﺑﺰرﮔﻮار ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺣﺎج
ﺳﻠﻄﺎﻧﺤﺴﲔ ﻣﺤﻤﺪ ﮔﻨﺎﺑﺎدی »ﺳﻠﻄﺎﻧﻌﻠﯿﺸﺎه ﻃﺎب ﺛﺮاه ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ اﻧﻮار اﻟﻬﯽ در ﺗﻔﺴﲑ وﻻﯾﺖ ﻣﻮﻻی
ﻣﺘﻘﯿّﺎن ﻋﻠﯽ ﻋﺎﱃ اﻋﻠﯽ ﺻﻠﻮات اﻟﻠّﻪ و ﺳﻼﻣﻪ اﻟﯿﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ اﺧﺒﺎر ﻣﻌﺼﻮﻣﲔ ﷷ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ«.

ﺑﺎ ﮐﺴﺐ اﺟﺎزه از ﭘﯿﺸﮕﺎه ﻣﺒﺎرک ﺣﻀﺮت آﻗﺎی رﺿﺎﻋﻠﯿﺸﺎه ﻗﺪس ﺳﺮّه اﻟﺸﺮﯾﻒ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺎرﺳﯽ آﻧﺮا
ﺷﺮوع و ﺟﻠﺪ آﻧﺮا ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﺣﻀﺮت آﻗﺎی رﺿﺎﻋﻠﯿﺸﺎه ﭘﺲ از ﻣﻼﺣﻈﻪ و اﻣﻌﺎن ﻧﻈﺮ و اراﺋﻪ ﻧﻈﺮات
ﻒ
ﻜ ِ
 -۲۷٥ﺗﻤﺎم آﯾﻪ ﻣﺒﺎرﮐﻪ » «۵۳اﯾﻦ ﺳﻮره اﯾﻦ اﺳﺖ :ﺳَﻨُﺮِﻳﻬِﻢْ آﻳَﺎ ِﺗﻨَﺎ ﻓِﻲ اﻟْﺂﻓَﺎقِ وَﻓِﻲ أَﻧﻔُﺴِ ِﻬﻢْ ﺣَﺘﱠﻰ ﻳَ َﺘﺒَﻴﱠﻦَ َﻟﻬُﻢْ أَﻧﱠﻪُ اﻟْﺤَﻖﱡ أَوَ َﻟﻢْ ﻳَ ْ

ﺑِﺮَﺑﱢﻚَ أَﻧﱠﻪُ ﻋَﻠَﻰ ُ
ﻛﻞﱢ ﺷَﻲْءٍ ﺷَﻬِﻴﺪٌ .ﺑﻪ زودى ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎى ﺧﻮد را در اﻓﻘﻬﺎ و در دﻟﻬﺎﻳﺸﺎن ﺑﺪﻳﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﺮاﻳﺸﺎن روﺷﻦ ﮔﺮدد
»ﺧﺪا و آﯾﺎت ﺣﮑﻤﺖ و ﻗﯿﺎﻣﺖ و رﺳﺎﻟﺘﺶ« ﻛﻪ او ﺧﻮد ﺣﻖ اﺳﺖ آﻳﺎ ﻛﺎﻓﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺧﻮد ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى اﺳﺖ.

۳٤۸

ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻬﻢ و ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺮﺟﻤﻪ را ﺑﻪ ﺑﺮادر ﻓﺎﺿﻞ و ارﺟﻤﻨﺪﺷﺎن ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﱰ ﻧﻮرﻋﻠﯽ
ﺗﺎﺑﻨﺪه ﻣﺤﻮل ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و آﻧﺠﻨﺎب ﻧﯿﺰ ﺑﺎ آﻏﻮش ﺑﺎز اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻬﻢ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺤﻤﺪاﻟﻠّﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺟﻠﺪﻫﺎی اول و دوم

و ﺳﻮم آن ﭼﺎپ و ﻣﻨﺘﺸﺮﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻦ اوﻟﯿﺎﺋﺶ ﻗﺴﻢ ﻣﯽدﻫﻢ ﮐﻪ آﻗﺎﯾﺎن ﻣﺤﻤﺪ -رﺿﺎﺧﺎﻧﯽ و

ﺣﺸﻤﺖاﻟﻠّﻪ رﯾﺎﺿﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺣﻀﺮت آﻗﺎی »ﻣﺠﺬوﺑﻌﻠﯿﺸﺎه« ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺎرﺳﯽ و ﭼﺎپ ﯾﺎزده

ﺟﻠﺪ ﺑﻘﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺸﻮﻧﺪ.

آﻗﺎی رﺿﺎﺧﺎﻧﯽ و رﯾﺎﺿﯽ ﺗﻔﺴﲑ ﺷﺮﯾﻒ ﮐﻼماﻟﻠّﻪ ﻣﺠﯿﺪ را ﺑﻨﺎم »ﺷﻌﺎﻋﯽ از ﻋﺮﻓﺎن ﻗﺮآن« ﺗﺎﻟﯿﻒ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ
اﻣﯿﺪوارم اﻧﺸﺎءاﻟﻠّﻪ در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ در دﺳﱰس ﻋﺎﺷﻘﺎن ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ و وﻻﯾﺖ ﻋﻠﯽ ﷷ ﻗﺮارﮔﲑد.
ازدواج و ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺆﻟﻒ اﯾﻦ ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ

آﻗﺎی رﺿﺎﺧﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺧﻨﻢ ﻣﻨﲑاﻟﺸﺮﯾﻔﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺎج ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪ ﮐﻪ از ﺳﺎدات ﺟﻠﯿﻞ اﻟﻘﺪر ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ازدواج ﻧﻤﻮده
ﺛﻤﺮهٔ اﯾﻦ وﺻﻠﺖ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻨﺎم ﻫﻤﺎ رﺿﺎﺧﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن دارای ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﮥ ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺑﻮده و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ
ﺑﻨﺎم ﻣﯿﻨﺎ و ﻋﻠﯽ اﻓﺸﺎری ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ و آﻗﺎی دﮐﱰ ﺳﻌﯿﺪ رﺿﺎﺧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۸۳از داﻧﺸﮑﺪه اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

ﺳﻌﯿﺪ ﺟﻮاﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻘﻮی و ﻓﻀﯿﻠﺖ ﮐﻪ دارای اﺧﱰاﻋﺎﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از اﺧﱰاﻋﺎت و ﺟﻬﺖ رﻓﻊ آﻟﻮدﮔﯽ
ﻫﻮا در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه و اﺧﱰاع دﯾﮕﺮ اﯾﺸﺎن ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ »اﻧﺴﺪاد ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺪاﻣﯽ

ﺑﯿﻨﯽ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﲑد .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻨﺎم ﻟﯿﻼ ،ﯾﺎﺳﻤﲔ ،ﺣﺴﻦﺟﺎن ،ﺻﻤﺪﻋﻠﯽ ﻣﺮﺣﻤﺖ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺳﻌﺎدت ﻫﻤﻪ آﻧﺎﻧﺮا از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺴﺌﻠﺖ دارم.

ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﻮم اﯾﺸﺎن ﺑﻨﺎم ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ رﺿﺎﺧﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪﮐﻪ در ﻟﻮساﻧﺠﻠﺲ ﻣﺸﻐﻮل ﮔﺬراﻧﺪن ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

از اﯾﺰد ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ روز ﺑﻪ روز ﺑﺮ ﺗﻮﻓﯿﻘﺎت ﻇﺎﻫﺮی و ﺑﺎﻃﻨﯽ و ﺣﺎل ﻋﺠﺰ و اﻧﮑﺴﺎر و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی اﯾﺸﺎن
ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ.

ﻣﻦ اﻟﻠّﻪ ﺗﻮﻓﯿﻖ:

ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﺣﱰام .ﻣﻬﻨﺪس ﺣﺎج ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻣﻮﺳﻮی ﺳﻌﯿﺪی

۳٤۹

ﺳﺨﻨﯽ ﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮاﻣﯽ درﺑﺎرهٔ:
ﮐﺸﺘﯽ ﺣﻀﺮت ﻧﻮح ﷷ ،اﺣﺎدﯾﺚ  ،اﺷﻌﺎر ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ و ﺣﺴﻦ ﺧﺘﺎم
و ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺣﺪﯾﺚ ﺷﺮﯾﻒ ﮐﺴﺎٔ.
و ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻋﺮض ارادت ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ و دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯽرﯾﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﺎه ﻣﻘﺪّس

ﺧﺎﻧﺪان ﻋﺼﻤﺖ و ﻃﻬﺎرت ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴّﻼم

۳٥۰

ﮐﺸﺘﯽ ﺣﻀﺮت ﻧﻮحﷷ
وَﻟَﻘَﺪ ﺗﱠﺮَﻛْﻨَﺎﻫَﺎ آﻳَﺔً ﻓَﻬَﻞْ ﻣِﻦ ﻣﱡﺪﱠﻛِﺮٍ

۲۷٦

ﻣﺠﻠﻪ رﺳﻤﯽ و ﭘﺮﺗﲑاژ »اﺗﻔﺎد ﻧﯿﺰوب« ﺷﻮروی ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﮔﺰارش ﻋﺠﯿﺐ زﯾﺮ را ﮐﺦ ﻫﻢ از

ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ارزﻧﺪه و ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ و ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ دﯾﻨﯽ ﻋﺎﻟﯿﱰﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﻋﻈﻤﺖ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ و ﻋﻘﺎﯾﺪ دﯾﻨﯽ

ﻣﺎﺳﺖ درج ﻧﻤﻮده و ﺑﺪﻧﺒﺎل آن ﻋﺪّهای از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﻣﺼﺮی ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ و  ...آن ﻣﻘﺎﻟﻪ را از روﺳﯽ ﺑﻪ

اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﻋﺮﺑﯽ وارد و ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﻤﻮده و در ﻣﺠﻠّﻪﻫﺎ و روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺤﻠّﯽ ﺧﻮد ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﺧﻼﺻﮥ آﻧﺮا
ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﺨﺘﺼﺮ درﺑﺎرهٔ ارزش ﻋﻠﻤﯽ و دﯾﻨﯽ آن از ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ارﺟﻤﻨﺪ ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿﻢ.

ﻣﺠﻠﮥ ﻧﺎﻣﱪده در ﺷﻤﺎره ﺗﺸﺮﯾﻦ دوم ۱۹۵۳ ۲۷۷ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎن روﺳﯽ در ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ

وادی ﻗﺎف ۲۷۸ﻣﺸﻐﻮل ﺣﻔّﺎری و ﺟﺴﺘﺠﻮی آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،در اﻋﻤﺎق زﻣﲔ ﺑﭽﻨﺪ ﺗﺨﺘﮥ ﻗﻄﻮر و ﭘﻮﺳﯿﺪهای
ﺑﺮﺧﻮردﻧﺪﮐﻪ ﺑﻌﺪاً ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ اﯾﻦ ﺗﺨﺘﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﺟﺪا ﺷﺪهای ازﮐﺸﺘﯽ ﻧﻮح ﺑﻮده و ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﺤﻮﻻت درﯾﺎﺋﯽ و زﻣﯿﻨﯽ
در ﻃﻮل ﺣﺪود  ۵۰۰۰ﺳﺎل ﻫﻤﭽﻨﺎن در دل زﻣﲔ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎﯾﻦ ﺗﺨﺘﻪﻫﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﺤﻘﻘّﲔ ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎس را آﻧﭽﻨﺎن ﺑﺨﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮد ﮐﻪ دو ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﮐﻨﺠﮑﺎوی و

ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﻔﺎری ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﺎﻻﺧﺮه در ﻫﻤﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﯿﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﺗﺨﺘﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﺮﺧﻮردﻧﺪﮐﻪ ﺑﺼﻮرت
ﻟﻮﺣﯽ ﻃﺒﻖ ﮐﻠﯿﺸﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﻄﺮﮐﻮﺗﺎه ازﮐﻬﻦﺗﺮﯾﻦ وﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﺧﻄﻮط ﺑﺮ روی آن ﻣﻨﻘﻮش ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر

ﺷﮕﻔﺖآور ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺨﺘﻪ ﻟﻮح ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﭘﻮﺳﯿﺪه ﯾﺎ ﻣﺤﺠّﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ آﻧﭽﻨﺎن ﺳﺎﻟﻢ و دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه
ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﻣﻮزهٔ آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺴﮑﻮ در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﺗﻮرﯾﺴﺘﻬﺎ و ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ.

ﺑﺮ اﺛﺮ اﯾﻦ اﮐﺘﺸﺎف اداره ﮐﻞّ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﻮروی ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﯾﻦ ﻟﻮح و ﺧﻮاﻧﺪن آن ﻫﯿﺌﺘﯽ
ﻣﺮﮐﺐ از ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ از ﻣﻬﻤﱰﯾﻦ ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﺎن و اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺧﻂﺷﻨﺎس و زﺑﺎﻧﺪان روﺳﯽ و ﭼﯿﻨﯽ را ﻣﺄﻣﻮر ﺗﺤﻘﯿﻖ و

ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﻧﺎم آﻧﻬﺎ ﺑﺸﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
۱ـ ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﺳﻮﱃ ﻧﻮف ،اﺳﺘﺎد زﺑﺎﻧﻬﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ در داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺴﮑﻮ
۲ـ اﯾﻔﺎﻣﻨﺎن ﺧﯿﻨﻮ داﻧﺸﻤﻨﺪ و اﺳﺘﺎد زﺑﺎنﺷﻨﺎس در داﻧﺸﮑﺪه ﻟﻮﻟﻮﻫﺎن ﭼﲔ
۳ـ ﻣﯿﺸﺎﻧﻦ ﻟﻮﻓﺎرﻧﮏ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺷﻮروی
۴ـ ﺗﺎﻧﻤﻮل ﮔﻮرف اﺳﺘﺎد ﻟﻐﺎت در داﻧﺸﮕﺎه ﮐﯿﻔﺰو

۵ـ ﭘﺮوﻓﺴﻮر دی راﮐﻦ اﺳﺘﺎد ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﺸﻨﺎﺳﯽ در آﮐﺎدﻣﯽ ﻋﻠﻮم ﻟﻨﲔ
۶ـ اﯾﻢ اﺣﻤﺪﮐﻮﻻ ﻣﺪﯾﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻮروی
۷ـ ﻣﯿﭽﺮﮐﻮﻟﺘﻮف رﺋﯿﺲ داﻧﺸﮑﺪه اﺳﺘﺎﻟﲔ
 -۲۷٦آﯾﻪ ﻣﺒﺎرﮐﻪ  ۱۵از ﺳﻮره ﻗﻤﺮ؛ ﯾﻌﻨﯽ :و آن ﮐﺸﺘﯽ را ﻣﺤﻔﻮظ داﺷﺘﯿﻢ ﺗﺎ آﯾﺖ ﻋﱪت ﺧﻠﻖ ﺷﻮد؛ آﯾﺎ ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ از آن ﭘﻨﺪﮔﲑد؟

 -۲۷۷ﻧﺎم دو ﻣﺎه از ﻣﻪﻫﺎی روﻣﯽ »ﺗﺸﺮﯾﻦ اول« و »ﺗﺸﺮﯾﻦ دوم« و اﺷﺎره ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺧﺰان اﺳﺖ .در ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺷﻤﺴﯽ ﺑﻌﻀﯽ ازﮐﺸﻮرﻫﺎی

ﻋﺮﺑﯽ ﺗﺸﺮﯾﻦ اول ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎه اﮐﺘﱪ و ﺗﺸﺮﯾﻦ دوم ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎه ﻧﻮاﻣﱪ اﺳﺖ.

 -۲۷۸ﻃﺒﻖ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻟﻨﮕﺮﮔﺎه ﮐﺸﺘﯽ ﻧﻮح ﺑﻌﺪ از ﻃﻮﻓﺎن ﮐﻮه ﺟﻮدی ﺑﻮده؛ و ﺑﺎ دﻋﺎی ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺮاﺻﺪ اﻻﻃّﻼع و ﻣﻨﺠﺪاﻟﻌﻠﻮم

اﯾﻦ ﮐﻮه اﯾﻦ ﮐﻮه در  ۴۰ﮐﯿﻠﻮﻣﱰی ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ ﺟﺰﯾﺮه اﺑﻦ ﻋﻤﺮ »ﮐﻪ ﺷﻬﺮی ﮐﻮﭼﮑﯽ اﺳﺖ در ﺳﻮرﯾّﻪ ﻣﺸﺮف ﺑﻪ ﻧﻬﺮ دﺟﻠﻪ و ﺑﻪ ﺳﺎل ۹۶۱
ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺴﻦﺑﻦ ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﺛﻌﻠﺒﯽ ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬاری ﺷﺪه« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻨﺎ ﺑﻨﻘﻞ دﯾﮕﺮان ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺆﻟﻒ ﺑﺰرﮔﻮار اﻟﻤﯿﺰان ،ﻟﻨﮕﺮﮔﺎه در
آرارات از ﺟﺒﺎل ارﻣﻨﯿّﻪ ﺑﲔ اﯾﺮان و ﺗﺮﮐﺴﺘﺎن روس واﻗﻊ در دﯾﺎر ﺑﮑﺮ از ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﻮﺻﻞ ﺑﻮده ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮات ﺑﺎوادی ﻗﺎف در
ﻣﺴﮑﻮ ،ﻣﺤﻞ اﮐﺘﺸﺎف ﺗﺨﺘﻪﻫﺎ ﺳﺎزش دارد؛ ﭼﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﯾﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﻧﺒﻮده اﻣﮑﺎن دارد ﺑﺎ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺑﺮ اﺛﺮ اﻣﻮاج درﯾﺎ

و ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ ر ﻃﻮل ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﺰار ﺳﺎل رخ داده ،آن ﺗﺨﺘﻪﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺰﺑﻮر و در اﻋﻤﺎق زﻣﲔ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

۳٥۱

اﯾﻦ ﻫﯿﺌﺖ ﭘﺲ از ﻫﺸﺖ ﻣﺎه ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺣﺮوف آن ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺧﻄﻮط و ﮐﻠﻤﺎت ﻗﺪﯾﻢ ﻣﺘّﻔﻘﺎ
ﮔﺰارش زﯾﺮ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺷﻮروی ﮔﺬاﺷﺖ.

۱ـ اﯾﻦ ﻟﻮح ﻣﺨﻄﻮط ﭼﻮﺑﯽ از ﺟﻨﺲ ﻫﻤﺎن ﭘﺎره ﺗﺨﺘﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮑﺎوﺷﻬﺎی ﻗﻠﺒﯽ وﮐﻼً ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮑﺸﺘﯽ ﻧﻮح ﺑﻮده

اﺳﺖ ﻣﻨﺘﻬﺎ ﻟﻮح ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺜﻞ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺨﺘﻪﻫﺎ آﻧﻘﺪر ﭘﻮﺳﯿﺪه ﻧﺸﺪه و ﻃﻮری ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺎﻧﺪه ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﺧﻂﻫﺎی آن ﺑﻪ
آﺳﺎﻧﯽ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

۲ـ ﺣﺮوف وﮐﻠﻤﺎت اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﺑﻠﻐﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ام اﻟﻠّﻐﺎت »رﯾﺸﻪ ﻟﻐﺎت« و ﺑﺴﺎمﺑﻦ
ﻧﻮح ﻣﻨﺴﻮب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
۳ـ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ ﺣﺮوف وﮐﻠﻤﺎت ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ:

»ای ﺧﺪای ﻣﻦ! و ای ﯾﺎور ﻣﻦ!«
»ﺑﺮﺣﻤﺖ وﮐﺮﻣﺖ ﻣﺮا ﯾﺎری ﻧﻤﺎ«

»و ﺑﭙﺎس ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﻧﻔﻮس ﻣﻘﺪّﺳﻪ«
ﻣﺤﻤّﺪ

اﯾﻠﯿﺎ»ﻋﻠﯽ«

ﺷﱪ»ﺣﺴﻦ«

ﺷﺒﲑ»ﺣﺴﲔ«

ﻓﺎﻃﻤﻪ
آﻧﺎﻧﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺰرﮔﺎن وﮔﺮاﻣﯽاﻧﺪ

ﺟﻬﺎن ﺑﱪﮐﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﭘﺎﺳﺖ

ﺑﺎﺣﱰام ﻧﺎم آﻧﻬﺎ ﻣﺮا ﯾﺎری ﮐﻦ
ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ ﻣﺮاه ﺑﺮاه راﺳﺖ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﯽ.

ﺑﻌﺪاً داﻧﺸﻤﻨﺪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ »اﯾﻦ اﯾﻒ ﻣﺎﮐﺲ« اﺳﺘﺎد زﺑﺎﻧﻬﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻨﭽﺴﱰ ﺗﺮﺟﻤﻪ روﺳﯽ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت
را ﺑﺰﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪﮐﻪ ﻋﯿﻨﺎً در اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪﻫﺎ و روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻘﻞ و ﻣﻨﺘﺸﺮﮔﺮدﯾﺪ.
۱ـ ﻣﺠﻠﻪ ﻫﻔﺘﮕﯽ وﯾﮑﻠﯽ ﻣﲑر » «Weekly mirrorﻟﻨﺪن ﺷﻤﺎرهٔ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ۲۸دﺳﺎﻣﱪ  ۱۹۵۳ﻣﯿﻼدی

۲ـ ﻣﺠﻠﻪ اﺳﺘﺎر » «Starاﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮه ﻟﻨﺪن ﺷﻤﺎره ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎﻧﻮن دوم »ﻣﺎه روﻣﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ژاﻧﻮﯾﻪ «۱۹۵۴
۳ـ روزﻧﺎﻣﻪ ﺳﻦﻻﯾﺖ » «Saint Lightﻣﻨﺘﺸﺮه ﺷﻤﺎره ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ژاﻧﻮﯾﻪ ۱۹۵۴

۴ـ روزﻧﺎﻣﻪ وﯾﮑﻠﯽ ﻣﲑر ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﮑﻢ ﺷﺒﺎط »ﻓﻮرﯾﻪ« ۱۹۵۴

۵ـ روزﻧﺎﻣﻪ اﻟﻬﺪی ﻗﺎﻫﺮه ﻣﺼﺮ ﺗﺎرﯾﺦ  ۳۰ﻣﺎرس ۱۹۵۳

ﺳﭙﺲ داﻧﺸﻤﻨﺪ و ﻣﺤﺪث ﻋﺎﻟﯿﻤﻘﺎم ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺳﯿّﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﮔﯿﻼﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺪﯾﺮ روزﻧﺎﻣﻪ اﻫﻞ اﻟﺤﺪﯾﺚ
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ﻧﺨﺴﺖ از اﻫﻞ ﺗﺴﻨّﻦ ﺑﻮده و ﺑﻌﺪاً از روی ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ آﺋﲔ ﺗﺸﯿﻊ ﮔﺮاﺋﻴﺪه آن ﮔﺰارش را ﺑﺰﺑﺎن اردو در
ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻨﺎم »اﯾﻠﯿﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺠﺎت ادﯾﺎن اﻟﻌﺎﻟﻢ« ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.

۲۷۹

اﮐﻨﻮن ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻄﻮر ﻓﺸﺮده ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ارﺟﻤﻨﺪ را ﺑﻨﮑﺎﺗﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﻌﻄﻮف دارﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﯿﺸﱰ ﺑﻪ ارزش ﻋﻠﻤﯽ و
ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﻦ اﮐﺘﺸﺎف ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺷﻮﻧﺪ.
 -۲۷۹ﮐﺘﺎب اﻟﯿﺎ ....ﺑﻪ زﺑﺎن اردو و ﺿﻤﻦ  ۴۵ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﻬﻞ و دوﻣﲔ ﻧﺸﺮﯾﻪ داراﻟﻤﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯿﻪ ﻻﻫﻮر ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﺴﺎل ۱۳۸۱
ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

۳٥۲

۱ـ آﻧﮑﻪ اﮐﺘﺸﺎف اﯾﻦ ﺗﺨﺘﻪﻫﺎ و ﻟﻮح ﯾﮑﯽ از دﻻﺋﻞ ﺑﺮ اﺻﺎﻟﺖ و واﻗﻌﯿّﺖ داﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ و اﺣﺎدﯾﺚ دﯾﻨﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺮوﺣﺎً ﺣﺎﮐﯽ از ﻗﻀﯿﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﻧﻮح و ﻣﺎﺟﺮای ﻏﺮق ﺷﺪن آﻧﺴﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻮرّﺧﺎن اﺳﻼﻣﯽ و ﻏﲑ
اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ.

۲ـ آﻧﮑﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪات ﺷﯿﻌﻪ درﺑﺎرهٔ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ از روی ﺗﻤﺎﯾﻼت و اﻏﺮاض ﺷﺨﺼﯽ رﻫﱪان ﺷﯿﻌﯽ و ﻣﺆﻟﻔﲔ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ

ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻋﻠﻤﯽ و واﻗﻌﯿّﺘﻬﺎی دﯾﻨﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﺧﻮد را ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ از ﺗﺴﻠﯿﻢ در ﭘﺎ ﺑﻨﺪ
ﺷﺪن ﺑﻪ آن دﯾﺪه و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﲑوی اﻫﻞ ﺑﯿﺖ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ اﺳﺘﻤﺪاد ﻧﻮح ﭘﯿﺎﻣﱪ ﷷ از ﺧﺎﻧﺪان رﺳﺎﻟﺖ و ﻧﻘﺶ ﻧﺎﻣﻬﺎی آﻧﺎن ﺑﺮﮐﺸﺘﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﺰار ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از

ﻧﺰول ﻗﺮآن و ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﺳﻼم و اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮده و ﺟﺰ از روی اﻟﻬﺎم از ﻣﺒﺪأ اﻋﻠﯽ و اﺷﺎره ﻏﯿﺒﯽ

ﺑﻬﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﻤﯿﺘﻮان آﻧﺮا ﺗﻔﺴﲑﮐﺮد.

درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻧﺎﻣﻬﺎی ﻣﻘﺪس ﻣﺤﻤﺪ)ص( ﻋﻠﯽ ﷷ ﺣﺴﻦ ﷷ ﺣﺴﲔ ﷷ و ﻓﺎﻃﻤﻪ »س« را ﺑﻌﻨﻮان
دﻋﺎ و ﺑﻌﻨﻮان ﺗﱪک ﻧﻘﺶ ﺑﺮ ﻟﻮح ﻧﻤﻮد؛ اﻣﺎ در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ ﯾﮏ ﭘﯿﺸﮕﻮﺋﯽ ﻋﺠﯿﺐ از دورانﻫﺎی ﺧﯿﻠﯽ دور و دراز

درﺑﺎرهٔ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺧﺎﻧﺪان وﺣﯽ و رﺳﺎﻟﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪود  ۵۰۰۰ﺳﺎل ﭘﺲ از ﻃﻮﻓﺎن ﻗﺪم ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ
ﮔﯿﺘﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.

ﺟﺎﻟﺐ آﻧﮑﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﯿﮏ ﭼﻨﲔ اﺛﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻏﲑ دﯾﻨﯽ و ﺑﺪﺳﺖ ﯾﮏ ﻋﺪّه اﻓﺮاد ﻏﲑ ﻣﺴﻠﻤﺎن و

ﺑﺎﻻﺧﺮه در ﻣﺤﯿﻄﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﮐﻪ از ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﭘﯿﺶ دﯾﻦ و ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻪ ﻣﺒﺪأ و ﻣﻌﺎد و وﺣﯽ و رﺳﺎﻟﺖ را ﮐﻨﺎرﮔﺬارده
و ﺗﻨﻬﺎ از دﯾﺪهٔ ﻣﺤﺪود ﻣﺎدﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺟﻬﺎن و آﻧﭽﻪ در آﻧﺴﺖ ﻣﯽﻧﮕﺮﻧﺪ.
ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﺟﺮای اﯾﻦ ﻟﻮح ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ارزش و اﻫﻤﯿّﺘﯽ ﮐﻪ از دﯾﺪ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﺸﻨﺎﺳﺎن دﻧﯿﺎی روز دارد ﻧﯿﺰ
ارزش دﯾﻨﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻮﯾﮋه ﺷﯿﻌﯿﺎن داﺷﺘﻪ و دارد.

۲۸۰

ﻓﻘﺮای ﻋﺰﯾﺰ و ﻣﺤﱰم ﺑﺨﺎﻃﺮ دارﻧﺪﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺸﻒ ﮐﺸﺘﯽ ﻧﻮح و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻨﺪرج و ﻧﻘﺶ ﻧﺎﻣﻬﺎی ﻣﻘﺪّس ﭘﻨﺞ ﺗﻦ
آل ﮐﺴﺎ و اﺳﺘﻤﺪاد ﻧﻮح ﭘﯿﺎﻣﱪ ﷷ از ﺧﺎﻧﺪان رﺳﺎﻟﺖ در روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮔﺮدﯾﺪ و از ﻃﺮف ﭘﲑ

ﺑﺰرﮔﻮار ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺳﻠﻄﺎﻧﺤﺴﲔ ﺗﺎﺑﻨﺪه »رﺿﺎﻋﻠﯿﺸﺎه« ﺑﺪﻓﻌﺎت در ﺟﻠﺴﺎت ﻓﻘﺮی ﺷﺒﻬﺎی ﺟﻤﻌﻪ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﻻزم اﺳﺖ از داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻣﺤﱰم ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺑﯿﺪﺧﺘﯽ ﻣﺠﺎز ﻧﻤﺎز ﻓﻘﺮا ﺗﺸﮑﺮ و

ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری ﻧﻤﺎﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ اﻃﻼع
وﺳﯿﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺂﺧﺬ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎﺋﯽﻫﺎی ﻻزم ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﭼﺎپ ﺷﺪه ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺬﮐﻮر را ﻣﺮﺣﻤﺖ
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ.

 -۲۸۰ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ و اﻗﺘﺒﺎس از ﻣﺠﻠﻪ ﺑﺬره ﻧﺠﻒ اﺷﺮف وﮐﺘﺎب ﻗﺒﺲ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن ﺗﺎﻟﯿﻒ ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻄﯿﻒ ﺧﻄﯿﺐ ﺑﻐﺪادی ﭼﺎپ
 ۱۳۸۹ﻧﺠﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

۳٥۳
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اﺣﺎدﯾﺚ و اﺷﻌﺎر ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ
ﺗﺎز »ﻫﺴﺘﺎن« ﭘﺮدهﻫﺎ ﺑﺮداﺷﺘﯽ

ﮐﺎﺷﮑﯽ »ﻫﺴﺘﯽ« زﺑﺎﻧﯽ داﺷﺘﯽ

دل آدﻣﯽ ﺳﺮاﭼﮥ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ و ﺗﻸﻟﻮ ﻋﺮﻓﺎن ،ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﺋﯽ از اﯾﻦ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﺑﺎرﯾﺘﻌﺎﱃ و آﻓﺮﯾﺪﮔﺎر ﻫﺴﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ

ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﺷﻮراﻧﮕﯿﺰ آن از آﻏﺎز ﺗﻮﻟّﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻫﻤﭽﻮن ﺷﺮارهٔ ﺗﺎﺑﻨﺎﮐﯽ ﺧﺮﻣﻦ ﻫﺴﺘﯽ ﻣﺸﺘﺎﻗﺎن را ﺑﻪ آﺗﺶ ﮐﺸﯿﺪه و
ﺟﺬﺑﮥ ﻫﺴﺘﯽ آﻓﺮﯾﻦ آن ﺑﺴﯿﺎری را ﺳﺮﻣﺴﺖ و ﻣﺪﻫﻮش ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﯾﮏ ﻓﺮوغ رخ ﺳﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺟﺎم اﻓﺘﺎد

اﯾﻨﻬﻤﻪ ﻋﮑﺲ ﻣﯽ وﻧﻘﺶ ﻧﮕﺎرﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﻤﻮد

ﺣﺴﻦ روی ﺗﻮ ﺑﯿﮏ ﺟﻠﻮه ﮐﻪ در آﯾﻨﻪ ﮐﺮد

اﯾﻨﻬﻤﻪ ﻧﻘﺶ در آﯾﯿﻨﻪ اوﻫﺎم اﻓﺘﺎد

ﻣﻦ زﻣﺴﺠﺪ ﺑﺨﺮاﺑﺎت ﻧﻪ ﺧﻮد اﻓﺘﺎدم

اﯾﻨﻬﻢ از ﻋﻬﺪ ازل ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﺟﺎم اﻓﺘﺎد

در ﺧﻢ زﻟﻒ ﺗﻮ آوﯾﺨﺖ دل از ﭼﺎه زﻧﺦ

آه ﮐﺰ ﭼﺎه ﺑﺮون آﻣﺪ و در دام اﻓﺘﺎد

ﮐﺎر ﻣﺎ ﺑﺎ رخ ﺳﺎﻗﯽ و ﻟﺐ ﺟﺎم اﻓﺘﺎد

آن ﺷﺪای ﺧﻮاﺟﻪ ﮐﻪ در ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺑﺎزم ﺑﯿﻨﯽ

ﮐﺎﻧﮑﻪ ﺷﺪ ﮐﺸﺘﮥ او ﻧﯿﮏ ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﻓﺘﺎد

زﯾﺮ ﺷﻤﺸﲑ ﻏﻤﺶ رﻗﺺ ﮐﻨﺎن ﺑﺎﯾﺪ رﻓﺖ

ﺣﺎﻓﻆ»ره«
ﺑﮕﻔﺘﻪ ﻋﲔ اﻟﻘﻀﺎة ﻫﻤﺪاﻧﯽ آن ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺳﺮﺑﺎﺧﺘﻪ :ای ﻋﺰﯾﺰ؛ ﻋﺸﻖ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺮ ﺟﺎ رﺳﺪ ﺳﻮزاﻧﺪ و ﺑﺮﻧﮓ ﺧﻮﯾﺶ

ﮔﺮداﻧﺪ .ﻋﺠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ آﺗﺶ ﻋﺸﻖ ﺑﻬﺮﮐﻪ دراﻓﺘﺪ او را ﻣﯽﺳﻮزاﻧﺪ ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺒﺪل ﺑﻪ ﺧﺎﮐﺴﱰش ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﻧﮓ

ﺧﻮﯾﺸﺶ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ﮐﻪ رﻧﮓ اﺗﺶ ﺳﺮخ اﺳﺖ و ﺳﺮﺧﯽ ﺳﻤﺒﻞ » «Symboleﺟﻮش و ﺧﺮوش و اﻧﻘﻼب .ﺑﯿﺎد
ﺑﯿﺎورﯾﻢ ﻓﺮﻣﻮدهٔ ﺧﺪا را :ﺧَﻠَﻖَ اﻟْﺎِٕﻧﺴَﺎنَ ﻣِﻦْ ﻋَﻠَﻖٍ ﯾﻌﻨﯽ آﻓﺮﯾﻨﺶ اﻧﺴﺎن از ﻋَﻠَﻖ اﺳﺖ و ﻋﻠﻖ ﺧﻮن ﺑﺴﺘﻪ .و ﭼﻮن رﻧﮓ

ﺳﺮخ ﻣﻈﻬﺮ ﺗﺤﺮک و ﺟﻮﺷﺶ اﺳﺖ؛ﭘﺲ اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺰ در ﻧﻄﻔﻪ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻣﺘﺤﺮک آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه و ﻫﻤﲔ ﻧﲑوی ﺗﺤﺮک

ﺧﻤﲑ ﻣﺎﯾﻪ ﻧﻈﺎم »ﻫﺴﺘﯽ« اﺳﺖ.
از ﻫﻤﲔ رو در اﺗﺪاد ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﲑوی ﺑﯽاﻣﺎن ﺑﲔ ﺧﻮﺑﯽ و ﺑﺪی »زﺷﺘﯽ و زﯾﺒﺎﯾﯽ« و روﺷﻨﯽ و ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺻﻮرت

ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮ ﻫﻤﲔ ﺟﺪال ﺳﻬﻤﮕﲔ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﮔﺎه ﭘﲑوزی از آن ﻋﺸﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﻠﯿﻌﮥ ﻣﻘﺪﺳﺶ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن را ﻣﻨﻮر
و ﻣﺎﻻﻣﺎل از ﺳﻌﺎدت و ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ﻣﯽﺳﺎزد و زﻣﺎﻧﯽ ﻏﻠﺒﻪ از ﺳﻮی ﺗﺎرﯾﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﻫﯽ وﺣﺸﺘﻨﺎک ﮔﻨﺎه و ﺗﺒﺎﻫﯽ

را ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻣﯽﮔﺴﱰاﻧﺪ .ﺑﺪﺑﺨﺘﺎﻧﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻮﺟﻮدی اﺳﺖ ﺑﺎﻟﻔﻄﺮه راﺣﺖ ﻃﻠﺐ و ﻟﺬت ﺟﻮ و ﺧﻮدﺧﻮاه وﺑﻬﻤﱭ

ﻋﻠﺖ در ﺧﯿﻞ ﻋﻈﯿﻢ ﻓﺮزﻧﺪان آدم ،ﻣﻌﺪودﻧﺪﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ رﯾﺎﺿﺖ ﻋﺸﻖ را ﺑﺮ ﻟﺬت ﻫﻮس ﺗﺮﺟﯿﺢ دﻫﻨﺪ ﺑﺨﺼﻮص ﮐﻪ
ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻋﺸﻖ ﺟﺰﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن و ﺑﻮﺳﻪ ﺑﺮ دار زدن و در ﺧﻮن ﺗﭙﯿﺪن ﻧﯿﺴﺖ!

ﻗﺴﻢ ﺑﺮ آﯾﮥ ﻧﺼﺮٌ ﻣﻦ اﻟﻠّﻪ

ﺑﻪ وَ اﻟﻠّﻪُ ،ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻠّﻪُ ،ﺑﻪ ﺗﺎﻟﻠّﻪ

اﮔﺮ ﮐﺸﺘﻪ

ﮐﻪ دﺳﺖ از داﻣﻨﺖ ﻣﻦ ﺑﺮ ﻧﺪارم

ﺷﻮم

اَﻟْﺤُﮑْﻢُ

ﻟﻠّﻪ

ﻧﻘﻠﺴﺖ ﮐﻪ دروﯾﺸﯽ از ﺣﺴﲔ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر ﺣﻼّج ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﻋﺸﻖ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﮔﻔﺖ اﻣﺮوز ﺑﯿﻨﯽ و ﻓﺮدا و ﭘﺲ ﻓﺮدا .آﻧﺮوز ﺑﮑﺸﺘﻨﺪ و دﯾﮕﺮ روز ﺑﺴﻮﺧﺘﻨﺪ و ﺳﻮم روز ﺑﺒﺎد دادﻧﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺸﻖ
اﯾﻨﺴﺖ! اﮔﺮ ﭼﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎن ﭘﺎﮐﺒﺎﺧﺘﻪ؛ ﻣﻬﺠﻮر ﻣﺎﻧﺪه از ﻣﻌﺸﻮق ازﱃ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر ﻣﺤﺘﻮم ،ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺟﺎن

ﺑﺎﺧﱳ و ﺳﺮ اﻧﺪاﺧﱳ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﻟﯿﮑﻦ ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﻧﻬﺎل ﻋﺸﻖ در ﻣﺰرﻋﮥ ﺟﺎﻧﻬﺎﯾﺸﺎن ﭘﺎﮔﲑد و ﻏﻨﭽﻪﻫﺎی ﻋﻄﺮآﮔﯿﻨﺶ
ﺷﮑﻮﻓﺎ ﺷﻮﻧﺪ ،آﻧﭽﻨﺎن ﻧﲑوﺋﯽ در ﺟﺎن ﻋﺎﺷﻖ رﯾﺸﻪ ﻣﯽدواﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ ﻣﺼﺎﺋﺐ را ﺗﺤﻤّﻞ ﮐﺮده

ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﻀﻼت را ﺑﻪ ﮔﻮﺷﮥ ﭼﺸﻤﯽ آﺳﺎن ﺳﺎزد.

۳٥٥

از اﯾﻦ ﻋﺸّﺎق ﭘﺎﮐﺒﺎﺧﺘﻪ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ در ﻣﺴﲑ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﻠّﺘﯽ را دﮔﺮﮔﻮن ﺳﺎﺧﺘﻪ و زﻣﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻧﲑوی
ﺟﺎدوﺋﯽ آن ﭼﻨﺎن رﺷﺎدت و ﺷﺠﺎﻋﺘﯽ را در ﻧﻬﺎد ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﺰد ﮐﻪ ﻗﻠﺪرﺗﺮﯾﻦ ﺣﮑﻤﺮاﻧﺎن ﮔﺮدﻧﮑﺶ را در
ﺑﺮاﺑﺮش ﺑﻪ ﮐُﺮﻧﺶ و ﺗﻌﻈﯿﻢ واﻣﯿﺪارد

اﯾﻦ اﺳﺖ آن ﻧﲑوی ﻣﺮﻣﻮزی ﮐﻪ ﭘﻬﻨﮥ وﺳﯿﻊ ﻋﺮﻓﺎن ﻣﺘﺠﻠﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ ﺟﻮﺷﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﺑﺘﺪای

ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﱳ ﻫﺰاران ﺗﺸﻨﻪ ﮐﺎم ﺳﺮﮔﺸﺘﻪ و ﺷﯿﺪا را ﺳﲑآب ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺸﮑﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﻏﻨﯽ و ﺟﺎوداﻧﻪ ﮔﺸﺘﻪ

اﺳﺖ.

ﻋﺸﯿﻖ آن ﺑﯽ ﮐﻪ داﺋﻢ در ﺑﻼ ﺑﯽ

اﯾّﻮب آﺳﺎ ﺑﮑﺮﻣﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﯽ

زﻫﺮ

ﺣﺴﲔ آﺳﺎ ﺷﻬﯿﺪ ﮐﺮﺑﻼ ﺑﯽ

ﺣﺴﻦآﺳﺎ

ﺑﻨﻮﺷﺪ ﮐﺎﺳﮥ

اﺛﺮ ﺑﺎﺑﺎﻃﺎﻫﺮ ﻓﺮزاﻧﻪ دﯾﻮاﻧﻪ ﻫﻤﺪاﻧﯽ »ره«

اﺣﺎدﯾﺚ و ﺗﻔﺎﺳﲑ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ از ﻣﺄﺧﺬ ﻣﻌﺘﱪ و ﺻﺤﯿﺢ ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻄﻮر اﺧﺘﺼﺎر
زﯾﻨﺖﺑﺨﺶ ﺻﻔﺤﺎت اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﯽﺷﻮد:

ﻗَﺎلَ ﻳَﺎ ﻣُﻮﺳَﻰ إِﻧﱢﻲ اﺻْﻄَﻔَﻴْﺘُﻚَ ﻋَﻠَﻰ اﻟﻨﱠﺎسِ ﺑِﺮِﺳَﺎﻻَﺗِﻲ وَﺑِﻜَﻼَﻣِﻲ ﻓَﺨُﺬْ ﻣَﺎ آﺗَﻴْﺘُﻚَ وَﻛُﻦ ﻣﱢﻦَ اﻟﺸﱠﺎﻛِﺮِﻳﻦَ

»آﯾﻪ ﻣﺒﺎرﮐﻪ  ۱۴۴ﺳﻮرهٔ اﻋﺮاف« ﺣﻖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﱃ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﯾﺎ ﻣﻮس ﻣﻦ ﺗﻮ را ﺑﺮ ﺟﻤﻠﮥ اﻫﻞ زﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪم و
ﺗﻮ را اﺧﺘﯿﺎرﮐﺮدم ﺑﺂﻧﮑﻪ ﺗﻮ را رﺳﻮل ﺧﻮد ﮐﺮدم ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﻼﯾﻖ و ﺗﻮ را ﺑﺴﺨﻦ ﮔﻔﱳ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﺨﺼﻮص ﮐﺮدم .و
آﻧﭽﻪ ﺗﻮ را از ﺷﺮف ﻧﺒﻮّت و ﺣﮑﻤﺖ و ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﻣﻮﻋﻈﺖ و اﻟﻮاح دادم آن ﺑﺴﺘﺎن و ﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻌﻤﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺎﮐﺮان

ﺑﺎش.

اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رواﯾﺖ ﮐﺮد از رﺳﻮل اﮐﺮم )ص( ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﭼﻮن ﺧﺪای ﺗﻌﺎﱃ ﻣﻮﺳﯽ را اﻟﻮاح ﻓﺮﺳﺘﺎد؛ او در اﻟﻮاح
ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ وﮔﻔﺖ :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ﻣﺮاﮐﺮاﻣﺘﯽ دادی ﮐﻪ ﮐﺲ ﻧﺪادی ﭘﯿﺶ از ﻣﻦ؛ ﺧﺪاﯾﺘﻌﺎﱃ ﻓﺮﻣﻮد :آﻧﭽﻪ ﻣﻦ ﺗﻮ را دادم

ﺑﺴﺘﺎن و ﻧﮕﺎﻫﺪار و ﺑﺠﺪ ﺑﺮ آن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻦ و ﭼﻨﺎن ﺳﺎزﮐﻪ ﭼﻮن ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﺋﯽ ﺑﺮ دوﺳﺘﯽ ﻣﺤﻤﺪ )ص( ﺑﺎﺷﯽ.
ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ﻣﺤﻤﺪﮐﯿﺴﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد اﺣﻤﺪ اﺳﺖ آﻧﮑﻪ ﻧﺎم او را ﺑﺮ ﻋﺮش ﻧﻘﺶ ﮐﺮدهام.

ﺻﻠّﻮا ﻋﻠﲐ ﻣﺤﻤﺪ و آل ﻣﺤﻤﺪ اﺳﺖ

ﺑﺮ ﻃﺎق ﻋﺮش ﻧﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ

ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ آﺳﻤﺎن و زﻣﲔ آﻓﺮﯾﺪم ﺑﺪو ﻫﺰار ﺳﺎل .او ﭘﯿﻐﻤﱪ ،ﺻﻔﯽ و ﺣﺒﯿﺐ ﻣﻦ اﺳﺖ و ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه و ﺳﺘﻮدهٔ ﻣﻦ از

ﺧﻠﻘﺎن .ﻣﻦ او را دوﺳﺖﺗﺮ دارم از ﺟﻤﻠﮥ ﺧﻠﻘﺎن و ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن.

ﻣﻮﺳﲐ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ؛ ﭼﻮن ﻣﺤﻤﺪ )ص( ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﻮ اﯾﻦ ﻣﻨﺰﻟﺖ دارد ﻫﯿﭻ اﻣّﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪﮐﻪ از اﻣّﺖ او ﻓﺎﺿﻠﱰ

ﺑﺎﺷﺪ.

ﺣﻘﺘﻌﺎﱃ ﻓﺮﻣﻮد :ای ﻣﻮﺳﯽ ﻓﻀﻞ اﻣّﺖ او ﺑﺮ دﯾﮕﺮ اﻣّﺘﺎن ﭼﻨﺎﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪم ﺑﺮ ﺟﻤﻠﮥ ﺧﻠﻘﺎن.
ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪا ﻣﺮا از اﻣّﺖ اوﮔﺮدان .ﮐﺎﺷﮑﯽ ﻣﻦ اﯾﺸﺎن را ﺑﺪﯾﺪﻣﯽ.

ﻓﺮﻣﻮد :ای ﻣﻮﺳﲐ؛ ﺗﻮ اﯾﺸﺎﻧﺮا ﻧﺒﯿﻨﯽ واﮔﺮ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﻪ آواز اﯾﺸﺎن ﺑﺸﻨﻮی ﻣﻦ ﺗﻮ را ﺑﺸﻨﻮاﻧﻢ
ﮔﻔﺖ :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ﺧﻮاﻫﻢ

ﺣﻘﺘﻌﺎﱃ ﻓﺮﻣﻮد :ای اﻣّﺖ ﻣﺤﻤﺪ .ﻫﻤﻪ ﺟﻮاب دادﻧﺪ ار اﺻﻼب ﭘﺪران و ارﺣﺎم ﻣﺎدران :اﻟّﻠﻬُﻢَ ﻟَﺒّﯿﮏَ ﻟَﺒﱠﯿﮏَ ﻻ
ﺷﺮﯾﮏ ﻟَﮏَ ﻟﺒّﯿﮏ اِنﱠ اﻟﺤَﻤْﺪَ وَ اﻟﻨّﻌﻤَﺔَ ﻟَﮏَ وَاْﻟﻤُﻠْﮏَ ﻻ ﺷَﺮﯾﮏَ ﻟَﮏَ ﻟَﺒّﯿﮏَ.
اﻗﺘﺒﺎس از ﺗﻔﺴﲑﮔﺎرز

»ﺟﻼءُ اﻻَذْﻫﺎن و ﺟَﻼءُ اﻻَﺣﺰان«
»ﺗﺄﻟﯿﻒ اﺑﻮاﻟﻤﺤﺎﺳﻦ اﻟﺤﺴﲔ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﯽ«

۳٥٦

ﮐﻮه و درﯾﺎ و درﺧﺘﺎن ﻫﻤﻪ در ﺗﺴﺒﯿﺤﻨﺪ

ﻧﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺘﻤﻌﯽ ﻓﻬﻢ ﮐﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺮار

درد ﭘﻨﻬﺎن ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻨﯽ

ﯾﺎ ﻧﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺧﻮد ﻣﻌﻄّﻠﯽ از اﺳﺮار

ﺗﺎب ﻗﻬﺮ ﺗﻮ ﻧﺪارﯾﻢ ﺧﺪاﯾﺎ زﻧﻬﺎر

ﻧﺎ اﻣﯿﺪ از در ﻟﻄﻒ ﺗﻮﮐﺠﺎ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ

ﺳﻌﺪی »ره«
در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﻤﲔ ﺗﻔﺴﲑ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

ﮐﻌﺐ اﻻﺣﺒﺎر درﺑﺎرهٔ ﻓﻀﺎﺋﻞ اﻣّﺖ ﻣﺤﻤّﺪ ﮐﻪ در ﺗﻮ راه ﯾﺎﻓﺘﻪ ﭼﻨﲔ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ﻣﻦ در ﮐﺘﺎب

ﺧﻮد ﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻬﱰﯾﻦ اﻣّﺘﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ و ﺑﮑﺘﺎب اوّﻟﲔ و آﺧﺮﯾﻦ اﯾﻤﺎن آرﻧﺪ و ﺑﺎ اﻫﻞ
ﺿﻼل و دﺟﺎل اَﻋْﻮَر
ﻣﺤﻤّﺪﻧﺪ.

۲۸۱

ﻗﺘﺎل ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،اﯾﺸﺎن را از اﻣّﺖ ﻣﻦ ﮔﺮدان .ﺣﻘﺘﻌﺎﱃ ﻓﺮﻣﻮد :اﯾﺸﺎن از اﻣّﺖ

ﻣﻮﺳﲐ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ذﮐﺮ ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﻢ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺣﻤﺪ ﺗﻮ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ آﻓﺘﺎب ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮای اوﻗﺎت ﻧﻤﺎز و ﭼﻮن

ﺑﺮﮐﺎری ﻋﺰم ﮐﻨﻨﺪﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻓﺎنﮐﺎرﮐﻨﯿﻢ »اﻧﺸﺎء اﻟﻠّﻪ« ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ اﯾﺸﺎﻧﺮا از اﻣﺖ ﻣﻦ ﮔﺮدان

ﻓﺮﻣﻮد اﯾﺸﺎن اﻣّﺖ ﻣﺤﻤّﺪﻧﺪ .ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ﻣﻦ ذﮐﺮ اﻣّﺘﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﻢ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺻﺪﻗﺎت وﮐﻔﺎرات ﺑﺨﻮرﻧﺪ و
روا ﺑﺎﺷﺪ اﯾﺸﺎن را و اّﻣﺘﺎن ﭘﯿﺸﲔ ﺻﺪﻗﺎت و ﻗﺮﺑﺎت

۲۸۲

ﻧﻬﺎدﻧﺪی ﺗﺎ آﺗﺶ ﺑﯿﺎﻣﺪی و آﻧﺮا ﺑﺴﻮﺧﺘﯽ و اﯾﻦ اﻣﺖ

ﻣﺴﺘﺠﯿﺐ و ﻣﺴﺘﺠﺎب ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺷﺎﻓﻊ و ﻣﺸﻔﻮع ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ اﯾﺸﺎﻧﺮا از اﻣﺖ ﻣﻦ ﮔﺮدان

ﺣﻘﺘﻌﺎﱃ ﻓﺮﻣﻮد :اﯾﺸﺎن اﻣّﺖ ﻣﺤﻤّﺪﻧﺪ.

ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ،ذﮐﺮ اﻣﺘﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﻢ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺑﺮ ﺑﻠﻨﺪی ﺷﻮﻧﺪ ﺗﮑﺒﲑﮐﻨﻨﺪ و ﭼﻮن ﺑﻪ ﺷﯿﺒﯽ ﻓﺮود آﯾﻨﺪ ﺣﻤﺪﮐﻨﻨﺪ
ﺧﺪا را .و ﺧﺎک ﻃﻬﻮر اﯾﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ و زﻣﲔ ﻣﺴﺠﺪ اﯾﺸﺎن .و ﭼﻮن آب ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺨﺎک ﻃﻬﺎرت ﮐﻨﻨﺪ .و روز ﻗﯿﺎﻣﺖ
ﻞ  ۲۸٤ﺑﺎﺷﻨﺪ از آﺛﺎر وﺿﻮء ﮔﻔﺖ ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ اﯾﺸﺎﻧﺮا از اﻣّﺖ ﻣﻦ ﮔﺮدان
اَﻏَـﺮّ  ۲۸۳ﻣﺤﺠ ّ

ﻓﺮﻣﻮد :اﯾﺸﺎن اﻣّﺖ ﻣﺤﻤّﺪﻧﺪ.
ﮔﻔﺖ :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ در ﺗﻮ راه ﺻﻔﺖ اﻣّﺘﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﻢ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻫﻤّﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻄﺎﻋﺖ؛ ﻫﻨﻮز ﻃﺎﻋﺖ ﻧﮑﺮده ﯾﮑﯽ را ﯾﮑﯽ

ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ و ﭼﻮن اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﯾﮑﯽ را ده ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﻔﺖ ﺻﺪ و ﭼﻮن ﻫﻤﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺴﯿّﺌﺘﯽ و ﻧﮑﻨﻨﺪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ اﯾﺸﺎن
ﻧﻨﻮﯾﺴﻨﺪ و ﭼﻮن اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﯾﮑﯽ را ﯾﮑﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪ .
ﮔﻔﺖ ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ اﯾﺸﺎﻧﺮا از اﻣّﺖ ﻣﻦ ﮔﺮدان
ﻓﺮﻣﻮد :اﯾﺸﺎن اﻣّﺖ ﻣﺤﻤّﺪﻧﺪ.

ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ در ﺗﻮ راة ﻗﻮﻣﯽ را ﻣﯽﯾﺎﺑﻢ ﮐﻪ ﻣﺼﺤﻒﻫﺎی اﯾﺸﺎن دلﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ وﻟﺒﺎسﻫﺎی اﻫﻞ

ﺑﻬﺸﺖ ﭘﻮﺷﻨﺪ ،در ﻧﻤﺎز ﺻﻒ ﮐﺸﻨﺪ ﭼﻮن ﺻﻔﻬﺎی ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن .اواز اﯾﺸﺎن در ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﻪ ﺗﺴﺒﯿﺢ و ﺗﻬﻠﯿﻞ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ .از
اﯾﺸﺎن ﮐﺲ ﺑﺪوزخ ﻧﺸﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ.ﮔﻔﺖ ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ اﯾﺸﺎﻧﺮا از اﻣّﺖ ﻣﻦ ﮔﺮدان.ﻓﺮﻣﻮد :اﯾﺸﺎن اﻣّﺖ
ﻣﺤﻤّﺪﻧﺪ.

ﮔﻔﺖ :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ﻣﺮا از اﻣّﺖ ﻣﺤﻤّﺪ ﮔﺮدان .در ﺗﻔﺴﲑﮐﺸﻒاﻻﺳﺮار »ج دﻫﻢ ﺻﻔﺤﻪ « ۴۲۱آﻣﺪه:
 -۲۸۱دﺟّﺎل ﻓﺮﯾﺐ دﻫﻨﺪه ﯾﮏ ﭼﺸﻢ

 -۲۸۲ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ و ﺳﺎﯾﺮ اور ﺧﲑّﯾﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
 -۲۸۳زﯾﺐ -ﻧﯿﮑﻮ -ﺳﻔﯿﺪ

 -۲۸٤آراﺳﺘﻪ  -درﺧﺸﻨﺪه

۳٥۷

داود »س« ﮔﻔﺖ :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﮐﺮم ﺗﻮ ﺑﺎ ﺑﻨﺪهٔ ﻋﺎﺻﯽ ﺗﺎ ﺑﮑﺠﺎﺳﺖ؟
ﻓﺮﻣﻮد :ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻨﺪه ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر را از ﺳﺮﮔﻨﺎه ﻓﺮا دارم ﺑﻠﻄﻒ و ﻧﻌﺖ ﻧﻪ ﺑﺎ ﻗﻬﺮ و ﻋﻘﻮﺑﺖ ﻧﻌﻤﺖ ﺑﺮوی ﺑﯿﺸﱰ رﯾﺰم و

دﺳﺖ ﻧﻮازش ﺑﺮوی ﺑﯿﺸﱰ ﻧﻬﻢ ﺗﺎ آﺧﺮ از ﻣﻦ ﺷﺮﻣﯽ ﺑﺪارد و ﺑﺪرﮔﺎه ﻣﻦ ﺑﺎزﮔﺮدد.

ﺳﺰای ﺑﻨﺪهٔ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺰﺑﺎن ﺗﻀﺮع و زاری ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ای ﻧﺰدﯾﮑﱰ از ﻣﺎ ﺑﻤﺎ ،ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﱰ ﺑﺮﻣﺎ از ﻣﺎ .ﻧﻮازﻧﺪهٔ ﻣﺎ

ﺑﮑﺮم ﺧﻮﯾﺶ ﻧﻪ ﺑﺴﺰای ﻣﺎ .ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎوان ﺑﺮ ﻣﺎ ،ﻧﻪ ﺑﺎر ﺑﻄﺎﻗﺖ ﻣﺎ ،ﻧﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﺖ در ﺧﻮر ﻣﺎ ﻧﻪ ﻣﻨﺖ ﺑﺘﻮان ﻣﺎ و
ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻮﮐﺮدی ﺑﺎﻗﯽ ﺑﺮﻣﺎ.

ﻫﻮ
۱۲۱

آﺗﺶ ﻋﺸﻖ
ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ روﯾﺖ ،دارم ﺷﺐ و روز

ﮔﻔﺘﺎ ﻣﻪ آﺗﺶ ﻋﺸﻖ ﺑﺮ ﻗﻠﺐ و ﺟﺎن ﺑﯿﻔﺮوز

ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ دام ﻋﺸﻘﺖ ،ﮐﺮده ﻣﺮا ﮔﺮﻓﺘﺎر

ﮔﻔﺘﺎ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ اُﻓﺘﺪ ،ﺟﺎﯾﺶ ﺑُﻮد ﺳﺮ دار

ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﲑ ﻋﺸﻘﺖ ،ﮐﺮده ﻣﺮا ﻧﺸﺎﻧﻪ

ﮔﻔﺘﺎ ﮐﻪ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ،ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻮی رواﻧﻪ

ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ از ﻓﺮاﻏﺖ ،ﺟﺎﻧﻢ ﺑﻪ ﻟﺐ رﺳﯿﺪه

ﮔﻔﺘﺎ ﮐﻪ از ﻏﻢِ ﻣﻦ ،ﺳَﺮوِ ﺳَﻬﯽ ﺧﻤﯿﺪه

ﮔﻔﺘﺎﮐﻪ ﻋﻄﺮﻋﺸﻖ اﺳﺖ،ﻫﺮﮔﺰﻣﮑﻦ ﻓﺮاﻣﻮش

ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻮی زﻟﻔﺖ ،ﻣﺎ را ﻧﻤﻮده ﻣﺪﻫﻮش

ﮔﻔﺘﺎ ﮐﻪ ﮐﻦ ﺻﺒﻮر ،ﻏﻢ از دﻟﺖ زُدوده

ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﺴﺘﺖ ،ﻫﻮش از ﺳﺮم رﺑﻮده

ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺤﺮﮔﻪ ،ﭼﺸﻤﻢ ﻧﺨﻔﺘﻪ ﻫﺮ ﺷﺐ

ﮔﻔﺘﺎ ﮐﻪ ﺟﺎن ﻋﺎﺷﻖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﻮزد از ﺗﺐ

ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﺎل ﻣﺸﮑﲔ ،ﺑﺎ ﻣﺎ ﻗﺘﺎل دارد

ﮔﻔﺘﺎ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻗﯿﺎﻣﺖ ،ﺟﻨﮓ و ﺟﺪال دارد

ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻗﺎﻣﺘﺖ را ،ﻧﺎزم ﭼﻮ ﺳﺮو ﺑﺴﺘﺎن

ﮔﻔﺘﺎ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺟﺎن ،ﺑﺨﺸﺪ ﺑﻪ ﭘﺎی ﺟﺎﻧﺎن

ﺑﺎﺷﺪ

ﮔﻔﺘﺎ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﻨﺠﺎ ،ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ

ﮔﻔﺘﺎ ﮐﻪ دادهای دل ،ﺑﺮ ﻣﻮی دﻟﱪ آﺳﺎن

ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﭻ ﻣﻮﯾﺖ ،ﮐﺮده ﻣﺮاﭘﺮﯾﺸﺎن

ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ از ﻏﻢ ﺗﻮ ،روزم ﺑُﻮﻋﺪ ﺷﺐ ﺗﺎر
ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ

آرزوﯾﻢ،

دﯾﺪار

ﯾﺎر

ﮔﻔﺘﺎ ﮐﻪ دﯾﺪه واﮐﻦ ،ﺑﻨﮕﺮ ﺟﻤﺎل دﻟﺪار

ﻃﺎووس ﯾﻤﺎﻧﯽ ﮔﻮﯾﺪ در ﻣﺴﺠﺪاﻟﺤﺮام؛ اﻣﺎم زﯾﻦاﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ ﷷ را دﯾﺪم ﮐﻪ در ﻧﺰدﯾﮏ ﺣﺠﺮاﻻﺳﻮد ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ
و دﻋﺎﺋﯽ ﻣﯽﮔﻔﺖ .ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ او ﻣﺮدی ﺻﺎﻟﺢ اﺳﺖ و از اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﻧﺒﻮّت ،ﺑﺮوم وﮔﻮش ﺑﻪ دﻋﺎی اوﮐﻨﻢ .ﭼﻮن

از ﻧﻤﺎز ﻓﺎرغ ﺷﺪ ﺳﺮ ﺑﺮ زﻣﲔ ﻧﻬﺎد ﻣﯽﮔﻔﺖ:
ﻋﺒﯿﺪک ﺑِﻔﻨﺎﺋﻚ

۲۸٥

اﺳﲑک ﺑِﻔﻨﺎﺋﻚ

ﻣﺴﮑﯿﻨﮏ ﺑِﻔﻨﺎﺋﻚ

ﺳﺎﺋﻠﮏ ﺑِﻔﻨﺎﺋﻚ

ﯾﺸﮑﻮ ﻋﻠﯿﮏ ﻣﺎ ﻻ ﯾﺨﻔﯽ ﻋﻠﯿﮏ

ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻨﺪهٔ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻮ ﺑﺪرﮔﺎه ﺗﻮ اﺳﺖ ،ﻣﺴﮑﲔ و ﻣﺤﺘﺎج ﺗﻮ ﺑﺪرﮔﺎه اﺳﺖ ﺳﺎﺋﻞ ﺗﻮ ﺑﺪرﮔﺎه ﺗﻮ اﺳﺖ .ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﺗﻮ
ﻣﯽﮐﻨﺪ از آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ.

۲۸٦

 -۲۸٥ﻓِﻨﺎء= آﺳﺘﺎﻧﻪ در -ﺟﻠﻮی در -درﺑﺎر -ﺑﺎرﮔﺎه -ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺧﺎﻧﻪ

 -۲۸٦اﻗﺘﺒﺎس از ﺗﻔﺴﲑﮔﺎرز

۳٥۸

ﻃﺎووس ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﯾﺎدﮔﺮﻓﺘﻢ ﻫﯿﭻ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﺮا ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎﻣﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﺑﮕﻔﺘﻢ و از آن ﻓﺮج ﯾﺎﻓﺘﻢ.
ای ﺑﻪ روﯾﺖ ﻧﻈﺮ ﻋﺎرف و ﻋﺎﻣﯽ ﻣﺸﺘﺎق

وز ﻓﺮاق رخ ﺗﻮ ﻃﺎﻗﺖ ﻣﺸﺘﺎﻗﺎن ﻃﺎق

ﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﻪ روﯾﺖ ﺧﻮرﺷﯿﺪ

ﺷﺮﻣﺴﺎر اﺳﺖ و ﺳﺮاﻓﮑﻨﺪه ﻧﺒﺎﺷﺪ اﻏﺮاق

ﺧﻮاﻫﻢ ای دوﺳﺖ ﻧﻬﯽ ﭘﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ دﯾﺪهٔ ﻣﻦ

ﺗﺎ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﻬﺎ دﯾﺪهام از دﺳﺖ ﻓﺮاق

ﻧﯿﺴﺖ اﻧﺼﺎف ﮐﻪ ﺑﺎﮔﻨﺞ ﺟﻤﺎﱃ ﮐﻪ ﺗﺮاﺳﺖ

ﻧﮑﻨﯽ ﺧﻮﺷﻪای از ﺧﺮﻣﻦ ﺣﺴﻨﺖ اﻧﻔﺎق

ﻋﻤﺮ ﻫﺮ روز ﮐﻪ ﺑﮕﺬﺷﺖ دﮔﺮ ﺑﺎر ﻧﮕﺸﺖ

اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎدش ﺑﺮﺑﺎﯾﺪ اوراق

ﻣﮕﺮم ﻧﻮر ﺟﻤﺎل ﺗﻮ ﺑﺘﺎﺑﺪ ﺑﻪ وﺛﺎق

ﺗﲑه روزی ﮐﺸﻢ و ﭼﺸﻢ ﺑﺮاﻫﯽ ﻫﻤﻪ ﺷﺐ

ﮐﻪ رﺳﺎﻧﻨﺪه روزی اﺳﺖ ﺧﺪای رزّاق

ای ﻣﻮﻓّﻖ ﻏﻢ دﻧﯿﺎ ﻣﺨﻮر و ﺑﺎده ﺑﺨﻮر

اﺛﺮ ﻣﻬﻨﺪس ارﺑﺎﺑﯽ »ﻣﻮﻓّﻖ«
در ﺻﻔﺤﻪ  ۲۹۸ﺟﻠﺪ اول ﮐﺘﺎب اﻟﺤّﺠﻪ اﺻﻮل ﮐﺎﻓﯽ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺛﻘﻪاﻻﺳﻼم اﺑﯽ ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻦ اﺳﺤﻖ

اَﻟﮑُﻠﯿﻨﯽ اﻟﺮّازی »ره« در ﺑﺎب ﻣﺨﺼﻮص و ﺟﺎﻣﻊ در ﻓﻀﯿﻠﺖ و ﺻﻔﺎت اﻣﺎم ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ .اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﷷ
رﺳﻮل ﺧﺪا ﭼﻨﲔ ﻓﺮﻣﻮده:

ﻫﺮﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﯿﻐﻤﱪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻬﯿﺪان ﺑﻤﲑد در ﺑﻬﺸﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪای رﺣﻤﻦ ﻧﻬﺎده ،ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ از
ﻋﻠﯽ ﭘﲑوی ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ دوﺳﺖ او دوﺳﺘﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻣﺎﻣﺎن ﭘﺲ از او اﻗﺘﺪا ﮐﻨﺪ.

زﯾﺮا اﯾﺸﺎن ﻋﱰت ﻣﻘﺘﺪا و از ﻃﯿﻨﺖ ﻣﻦ آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺧﺪاﯾﺎ ﻓﻬﻢ و ﻋﻠﻢ را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن روزی ﮐﻦ ،وای ﺑﺮ آﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ
از اﻣّﺖ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﯾﺸﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺧﺪاﯾﺎ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﺮا ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺮﺳﺎن .ﻫﻤﭽﻨﲔ ﻓﺮﻣﻮد :ﺣﺠّﺖ ﻣﻦ ﺑﺮ اﺷﻘﯿﺎء اﻣﺖ ﺗﻮ
ﮐﺎﻣﻞ و ﺗﻤﺎم اﺳﺖ .آﻧﺎﻧﮑﻪ وﻻﯾﺖ ﻋﻠﯽ را ﺗﺮک ﮔﻔﺘﻪ و ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ دوﺳﺘﯽ ﻧﻤﻮده ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻀﯿﻠﺖ او و

اوﺻﯿﺎء ﺑﻌﺪ از او اﻧﮑﺎر ﮐﺮده .زﯾﺮا ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺗﻮ ﻓﻀﯿﻠﺖ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ و اﻃﺎﻋﺖ ﺗﻮ اﻃﺎﻋﺖ اﯾﺸﺎن .و ﺣﻖ ﺗﻮ ﺣﻖ
اﯾﺸﺎن و ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﺗﻮﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ اﯾﺸﺎن.

و آﻧﻬﺎﯾﻨﺪ اﻣﺎﻣﺎن راﻫﱪ ﺑﻌﺪ از ﺗﻮ ،روح ﺗﻮ درﮐﺎﻟﺒﺪ اﯾﺸﺎﻧﺴﺖ و روح ﺗﻮ ﻫﻤﺎﻧﺴﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﭘﺮوردﮔﺎرت در ﺗﻮ

دﻣﯿﺪه ﺷﺪه و اﯾﺸﺎن ﻋﱰت ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻞ ﺳﻨّﺖ و روش ﺗﻮ و ﭘﯿﻐﻤﱪان ﭘﯿﺶ از ﺗﺮا در اﯾﺸﺎن ﺟﺎری داﺷﺘﻪ و اﯾﺸﺎن ﭘﺲ از ﺗﻮ ﺧﺰاﻧﻪدار ﻋﻠﻢ
ﺧﺪای ﻋﺰّ و ﺟ ّ
ﻣﻨﻨﺪ .اﯾﺸﺎﻧﺮا ﺑﺮﮔﺰﯾﺪم و اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدم و ﭘﺎک ﺳﺎﺧﺘﻢ و ﭘﺴﻨﺪﯾﺪم اﯾﻨﻬﺎ ﺣﻘﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﻦ .ﻫﺮﮐﻪ اﯾﺸﺎﻧﺮا دوﺳﺖ

دارد و از آﻧﻬﺎ ﭘﲑوی ﮐﻨﺪ و ﻓﻀﯿﻠﺘﺸﺎﻧﺮا ﻣﻌﱰف ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺟﱪﺋﯿﻞ ﻧﺎم اﯾﺸﺎن و ﻧﺎم ﭘﺪراﻧﺸﺎن و
دوﺳﺘﺎﻧﺸﺎن و ﻣﻌﱰﻓﲔ ﺑﻔﻀﯿﻠﺖ ﺑﺮای ﻣﻦ آورده اﺳﺖ«.

اﯾﻨﺴﺖ آﻓﺮﯾﻨﺶ ﭘﺎک ﺧﺪای ﻋﺸﻖ

ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﺎر ﺟﻬﺎن ﺑﺮ ﺑﻨﺎی ﻋﺸﻖ

ﺻﺪ آﻓﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺑﯽ اﻧﺘﻬﺎی ﻋﺸﻖ

ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﻫﺴﺘﯽ ذرات ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ

ﮐﺮدﻧﺪ ﺳﺠﺪه ﺧﯿﻞ ﻣﻼﺋﮏ ﺑﺮای ﻋﺸﻖ

ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﭘﺎک ﭼﻮن ﮔِﻞ آدم ﺳﺮﺷﺘﻪ ﺷﺪ

ﺑﻨﻬﺎد ﺟﺎن ﺑﻪ ﮐﻒ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻓﺪای ﻋﺸﻖ

ﭘﺮواﻧﻪ ﮔﺮد ﺷﻤﻊ ﭘﺮ و ﺑﺎل اﮔﺮ ﺑﺴﻮﺧﺖ

ﻧﺸﻨﯿﺪه ﮔﻮش ﻫﯿﭻ ﻧﻮا ﭼﻮ ﻧﻮای ﻋﺸﻖ

ﻫﺮ ﮔﺰ ﻧﺪﯾﺪه دﯾﺪه ﭼﻮ ﻧﻘﺶ وﻻی ﺣﻖ

اﻓﺴﺮده آن دﱃ ﮐﻪ ﻧﺸﺪ ﻣﺒﺘﻼی ﻋﺸﻖ

ﺑﯿﻬﻮده آن ﺳﺮی ﮐﻪ ﻧﺪارد ﻫﻮای وﺳﺖ

آﻣﺎده ﺗﺎ ﻧﻬﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﺳﺮ ﺑﻪ ﭘﺎی ﻋﺸﻖ

ﭘﺮواﻧﮕﺎن ﺷﻤﻊ وﺟﻮدش ﺑﻪ ﮔﺮد او
زد ﺷﺎه ﻋﺸﻖ ﺧﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﺻﺤﺮای ﮐﺮﺑﻼ

ﺑﺮﺟﺎن ﺧﺮﯾﺪه ﺑﻮدﭼﻮ ﮐﺮب و ﺑﻼی ﻋﺸﻖ

۳٥۹

از ﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﯽ ﺑﻪ ره دوﺳﺖ ﮐﺲ ﻧﺪﯾﺪ

ﭼﻮن ﺻﺤﻨﻪای ﮐﻪ ﺑﻮد درآن ﮐﺮﺑﻼی ﻋﺸﻖ

ﮐﺮدﻧﺪ ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺳﺮ و ﺟﺎن را ﻓﺪای او

ﻟﺐ ﺗﺸﻨﻪ ﺗﺎ رﺳﻨﺪ ﺑﻪ آب ﺑﻘﺎی ﻋﺸﻖ

ﭼﻨﮕﺎل ﮐﺮﮐﺴﺎن ﺗﻦ ﺷﺎﻫﲔ ﺣﻖ درﯾﺪ

در ﻧﯿﻨﻮا ﭼﻮ ﺳﺎﯾﻪ ﻓﻦ ﺷﺪ ﻫﻤﺎی ﻋﺸﻖ

اﯾﻦ ﻧﺎﻟﻪﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﯽرﺳﺪاﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﮔﻮش ﺟﺎن

ﻣﺎﺗﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣُﻠﮏ و ﻣَﻠَﮏ در ﻋﺰای ﻋﺸﻖ

ﻓﺎﺗﺢ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻧﺎﺧﺪای ﻋﺸﻖ

ﮐﺸﺘﯽ ﺷﮑﺴﺘﮕﺎن ﻫﻤﻪ اﻓﺘﺎد ﻏﺮق ﺧﻮن

ﺧﻮاﻫﯽ ﺷﻮد دل ﺗﻮ ﻣﻮﻓﻖ ﺳﺮای ﻋﺸﻖ

اﺷﮑﯽ ﻓﺸﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺖ اﺻﺤﺎب ﺷﺎه دﯾﻦ

اﺛﺮ ﻣﻬﻨﺪس ارﺑﺎﺑﯽ »ﻣﻮﻓّﻖ«

در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻧﺴﺎن از ﺟﻤﯿﻊ ﻋﻮاﻟﻢ و ﻟﻄﺎﺋﻒ ،ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻧﺒﯿﺎ و اوﻟﯿﺎء ﺑﻮدﯾﻌﺖ ﮔﺬارده ﺷﺪه و اﻧﺴﺎن اﻧﺘﻈﺎر
ﻣﯽﮐﺸﺪ ﺗﺎ در اﺛﺮ ﻣﺠﺎﻫﺪه زﺑﺎﻧﺶ ﺷﺒﯿﻪ زﺑﺎن وﺣﯽ وﮔﻮﺷﺶ ﺷﺒﯿﻪ ﮔﻮش ﺷﻨﻮای وﺣﯽ ﮔﺮدد.

آﻧﺮا ﮐﻪ ﺟﺰ از دوﺳﺖ ﻧﻈﺮ ﻧﯿﺴﺖ

آری ﺑﻪ ﺳﺮای دوﺳﺖ ﺑﺲ راﻫﯽ ﻧﯿﺴﺖ

ﺻﻔﺎت ﺟﻼل و ﺟﻤﺎل ﺣﻘﺘﻌﺎﱃ ﺷﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮی ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﺜﺮت و وﺣﺪت ﻣﯽﺷﻮد در ﺻﻮرت ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻧﻔﺲ و

ﻣﺠﺎﻫﺪه ﻫﻤﺖ ﺷﺨﺺ را ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﻠﻢاﻟﯿﻘﲔ و ﻋﲔاﻟﯿﻘﲔ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﺑﻌﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اﺑﺘﺪاء ﻣﺴﺎﺋﻞ را از ﻃﺮﯾﻖ
وﺟﺪان ﺧﻮد درک ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﻣﺮﺣﻠﮥ دوم ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺑﺮای اﻟﻌﲔ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽدﻫﺪ و در ﻣﺮﺣﻠﮥ ﻧﻬﺎﺋﯽ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
ﻧﺘﯿﺠﻪ و ﺑﻬﺮه ﮔﲑی از اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺗﻼش وﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮ او ﻣﺴﻠﻢ و ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽﺷﻮد.

ﯾﺎ دﯾﺪه ﻣﺮاﺧﻮﺷﺴﺖ ﺗﺎدوﺳﺖ در اوﺳﺖ

ﭼﺸﻤﯽ دارم ﻫﻤﻪ ﭘﺮ از ﺻﻮرت دوﺳﺖ

ﯾﺎ اوﺳﺖ ﺑﺠﺎی دﯾﺪه ﯾﺎ دﯾﺪه در اوﺳﺖ

از دﯾﺪه و دوﺳﺖ ﻓﺮق ﮐﺮدن ﻧﻪ ﻧﮑﻮﺳﺖ

ﺑﻼل ﺣﺒﺸﯽ ﺑﺎ روی ﺳﯿﺎه و دﱃ ﭼﻮن آﺋﻴﻨﻪ ﺷﻔﺎف رﻧﺞ ﻣﯽدﯾﺪ و ﺟﻔﺎی ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ،ﮔﺮد ﻣﮑّﻪ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻪ اﻣﯿﺪ
زﯾﺎرت ﺟﻤﺎل ﻣﺼﻄﻔﯽ )ص( ﻫﻤﯽ دوﯾﺪﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﻪ ﺑﻮی ﺧﻮﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺒﺸﻪ ﺑﻤﺸﺎم ﻣﯽرﺳﺪ.
و ﺻﻬﯿﺐ روی ﻣﯿﺘﺎﺧﺖ ﺑﺎ دﱃ ر درد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻟﻄﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را از روم ﺑﮑﺸﯿﺪ و ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯽﮔﻔﺖ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻄﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰ در ﺑﺎزار ﻧﯿﺎز ﻣﺎ ﻧﻔﺮوﺷﻨﺪ وﻋﻤﺎر ﯾﺎﺳﺮ آواز ﻣﯽداد :إِﻧﱢﻲ ﻟَﺎَٔﺟِﺪُ رِﻳﺢَ ﻳُﻮﺳُﻒَ ۲۸۷و اﯾﻨﺎن

روش اﺧﻼص ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﭘﺲ ﻋﻤﺪه ﻣﻄﻠﺒﯽ ﮐﻪ در ﻋﺒﺎدت ﻻزم اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﺪﻗﺖ در
ﺐ
ﺑﺎﻃﻦ ﺧﻮد ﻧﻈﺮﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺮ دل ﺟﻬﺘﯽ از ﺟﻬﺎت دﻧﯿﺎ ﯾﺎ ﻋﻘﺒﯽ را ﻏﺎﻟﺐ ﺑﯿﻨﯿﻢ از ﺧﻮد دورﮐﻨﯿﻢ و ﺑﮑﻮﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺣ ّ

ﺧﺪا و ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا ﺑﺮ دل ﻏﺎﻟﺐ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد وﮐﺎر ﺧﻮد را از ﺑﻬﺮ ﺧﺪا ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪا وﮐﺎر ﺧﺪا را ﺑﺮای
ﺧﻮدﺧﻮاﻫﯽ.

رﺳﻮل ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺎر ﺧﺪاﯾﺎ ﺧﻮد را ﭘﻨﺎه ﻣﯽدﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ؛ از آن دروﯾﺸﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا از ﯾﺎد ﺑﱪد و از آن ﺗﻮاﻧﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﺮا
ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ وﻣﺮدم را از ﯾﺎد ﻣﻦ ﺑﱪد.

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :آﻧﭽﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻤﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮا ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﯽ و ﭼﯿﺰی را ﺑﺮاﯾﻢ ﺷﺮﯾﮏ ﻗﺮار

ﻧﺪﻫﯽ اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺴﺖ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﭘﺎداش ﻫﺮ ﻋﻤﻞ ﻧﯿﮏ ﺗﺮا ﺑﯿﺶ از ﻣﯿﺰان اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺶ ﻣﯽدﻫﻢ و آﻧﭽﻪ

ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻤﻦ و ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺘﺒﻤﺨﻠﻮق ﻫﻤﺎن رﻓﺘﺎری اﻧﺠﺎم دﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ دﯾﮕﺮان درﺑﺎرهٔ ﺗﻮ
اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.

ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻦ ﭼﯿﺰی ﻣﺤﺒﻮﺑﱰ از ﺑﻨﺪ ٔه ﻣﺆﻣﻦ در ﻧﺰد ﺧﻮد ﻧﯿﺎﻓﺮﯾﺪهام .ﻣﻦ ﺑﺎ ﮐﺎرﻫﺎﺋﯿﮑﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺧﲑ
اﺳﺖ او از آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﯽﮐﻨﻢ و از او ﻫﺮ ﭼﻪ ﺧﲑ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاﯾﺶ ذﺧﲑه ﻣﯽﮐﻨﻢ.

ﻣﻦ ﺑﻪ ﺻﻼح اﻣﻮر ﺑﻨﺪهام از ﺧﻮدش ﻋﺎﻟﻤﱰم .ﭘﺲ ﺑﻪ ﺑﻼﻫﺎی ﻣﻦ ﺻﱪﮐﻦ و ﺑﻪ ﻧﻌﻤﺘﻬﺎﯾﻢ ﺷﮑﺮﮐﻦ و ﺑﻪ ﻗﻀﺎی ﻣﻦ
 -۲۸۷آﯾﮥ ﻣﺒﺎرﮐﻪ  ۹۴از ﺳﻮرهٔ ﯾﻮﺳﻒ.

۳٦۰

راﺿﯽ ﺑﺎش.
وﻗﺘﯽ ﺑﻨﺪهٔ ﻣﻦ اﯾﻦ اﻋﻤﺎل را اﻧﺠﺎم داد ،و ﺑﺮ رﺿﺎی ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮد واﻣﺮ ﻣﺮا اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮد او را ﺟﺰء ﺻﺪﯾﻘﺎن
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻢ.

ﭘﺮﺳﯿﺪ ﯾﮑﯽ ﻣﻨﺰل آن ﻣﻬﺮ ﮔﺴﻞ

ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ دل ﻣﻦ اﺳﺖ او را ﻣﻨﺰل

ﮔﻔﺘﺎ ﮐﻪ دﻟﺖ ﮐﺠﺎﺳﺖ ،ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺎ اوﺳﺖ

ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ او ﮐﺠﺎﺳﺖ ﮔﻔﺘﻢ در دل

ﻫﺮﮐﺲ ﺑﺘﻮره ﯾﺎﻓﺖ زﺧﻮد ﮔﻢ ﮔﺮدﯾﺪ

آﻧﮑﺲ ﮐﻪ ﺗﺮا ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻮدرا ﻧﺸﻨﺎﺧﺖ

دﯾﻮاﻧﮥ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺳﺮ از ﭘﺎ ﻧﺸﻨﺎﺧﺖ

ﻣﺠﻨﻮن ﺗﻮ ،را زﺻﺤﺮا ﻧﺸﻨﺎﺧﺖ

اﺛﺮی از اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ اﺑﻮاﻟﺨﲑ»ره«
ﻣﻮﻻ اﻣﲑاﻟﻤﺆﻣﻨﲔ ﻋﻠﯽ ﷷ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

ﺑﮕﺬارﯾﺪ و ﺑﮕﺬرﯾﺪ.

ﺑﻪ ﺑﯿﻨﯿﺪ و دل ﻣﺒﻨﺪﯾﺪ.
ﭼﺸﻢ ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ و دل ﻣﺒﺎزﯾﺪ

ﮐﻪ دﯾﺮ ﯾﺎ زود ﺑﺎﯾﺪﮔﺬاﺷﺖ وﮔﺬﺷﺖ.
ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﻣﻮج از او ﺗﻨﺪ ﺑﺎد

ﺣﮑﯿﻢ اﯾﻦ ﺟﻬﺎن را ﭼﻮ درﯾﺎ ﻧﻬﺎد

ﻫﻤﻪ

دو ،ﻫﻔﺘﺎد ﮐﺸﺘﯽ در او ﺳﺎﺧﺘﻪ

ﻣﯿﺎﻧﻪ ﯾﮑﯽ ﺧﻮب ﮐﺸﺘﯽ ﻋﺮوس
ﭘﯿﻤﱪ

ﺑﺪو

اﻧﺪرون

ﺑﺎ

ﺑﺎدﺑﺎﻧﻬﺎ

ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ

ﺑﺮ آراﺳﺘﻪ ،ﻫﻤﭽﻮ ﭼﺸﻢ ﻋﺮوس
ﻫﻤﻪ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﻧﺒﯽّ و وﺻﯽ

ﻋﻠﯽ

ﺑﻪ ﻧﺰد ﻧﺒﯽّ و وﺻﯽ ﮔﲑ ﺟﺎی

اﮔﺮ ﺧﻠﺪ ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺪﯾﮕﺮ ﺳﺮای

اﺛﺮ ﻓﺮدوﺳﯽ»ره«
ارزشﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ در اﺳﻼم
ﻗﺎل رﺳﻮلاﻟﻠّﻪ :اﻧّﻤﺎ ﺑُﻌِﺜْﺖُ ﻟِﺎُﺗﱠﻤِﻢَ ﻣﮑﺎرِمَ اﻻَﺧﻼق .ﯾﻌﻨﯽ رﺳﻮل اﮐﺮم )ص( ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻣﻦ از ﻃﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﻣﮑﺎرم اﺧﻼق را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﻢ.

آﻣﻮﺧﱳ ﻋﻠﻮم و ارزﺷﻬﺎی اﺧﻼﻗﯽ دراﺳﻼم ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ و اﺳﺎﺳﯽ ﺳﻌﺎدت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ و ﺑﻬﻤﲔ ﻋﻠﺖ
اوﻟﯿﺎی ﮔﺮاﻣﯽ اﺳﻼم ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﭘﲑوان ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮاه ﺧﻮدﺳﺎزی در ﺗﺰﮐﯿّﻪ ﻧﻔﺲ ﺳﻮق دﻫﻨﺪ آﻧﺎﻧﺮا ﺑﻪ داﻧﺴﱳ

ﻋﻠﻮم اﺧﻼﻗﯽ ﻣﻮﻇّﻒ؛ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺷﺨﺺ ﭘﯿﻐﻤﱪ ﺑﺰرﮔﻮار ﻧﯿﺰ ﻫﺪف ﻧﻬﺎﺋﯽ از ﺑﻌﺜﺖ ﺧﻮد را ﺗﮑﻤﯿﻞ اﺧﻼق ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :إِنﱠ أَﻛْﺮَﻣَﻜُﻢْ ﻋِﻨﺪَ اﻟﻠﱠﻪِ أَﺗْﻘَﺎﻛُﻢْ »آﯾﮥ ﻣﺒﺎرﮐﮥ  ۱۳از ﺳﻮرهٔ ﺣﺠﺮات« ﯾﻌﻨﯽ

ﺑﺰرﮔﻮارﺗﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﻧﺰد ﺧﺪا ﺑﺎ ﺗﻘﻮیﺗﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻘﻮی ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺮﻫﯿﺰﮐﺎری و اﺟﺘﻨﺎب از اﻋﻤﺎل زﺷﺖ و
اﺧﻼق ﻧﺎﭘﺴﻨﺪﯾﺪه اﺳﺖ.

ﺧُﻠﻖ ﮐﻪ ﺑﻤﻌﻨﯽ ﺧﻮی ذاﺗﯽ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و ﺟﻤﻊ آن اﺧﻼق ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﻋﺒﺎرت از ﺣﺎل وﮐﯿﻔﯿّﺖ ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ

ﮐﻪ در ﻣﺎ رﺳﻮخ و ﻇﻬﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﮑﻤﮏ آن ﺑﺪون اﻧﺪﯾﺸﻪ اﻓﻌﺎﱃ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً راﺳﺦ و ﺛﺎﺑﺖ در

ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ اﻓﻌﺎب ﻣﻮرد رﺿﺎﯾﺖ ﻋﻘﻞ و ﺷﺮع ﺑﺎﺷﺪ آﻧﺮا ﺧﻮی ﻧﯿﮏ واﮔﺮ ﺑﺮ ﺧﻼف اﻧﺘﻈﺎر
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از آن ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﮑﻮﻫﯿﺪه ﺳﺮﺑﺰﻧﺪ آﻧﺮا ﺧﻮی زﺷﺖ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ.
ای

ز

ﺑﯽﺧﱪ

ﻋﺎﻟﻢ

اﻧﺴﺎﻧﯽ

ﺑﺎ ﭘﺴﺘﯽ و ﭘﻠﯿﺪی و ﺑﺪﮐﺎری

ﺧﻮ ﮐﺮده

ﺑﻨﻬﺎده

داغ

ﺟﺰﺧﻮرد وﺧﻮاب وﺷﻬﻮت وﺧﺸﻢ وآز

ﭼﯿﺰی

دﮔﺮ

ﭼﻮن ﭘﺎی ﺳﯿﻢ و زر ﺑﻤﯿﺎن آﯾﺪ

از

در

در ﺟﻤﻊ ﻣﺎل ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﻮری

ﺣﻔﻆ

ﻫﯿﭻ

ﺑﺎ

ﻃﺒﯿﻌﺖ

ﻧﻨﮓ

ﺑﻪ

وﻇﯿﻔﻪ

آن

ﻣﺸﺎﺑﻪ

ﮐﺎر

روی

ﻧﻤﯽداﻧﯽ
ﺛُﻌﺒﺎﻧﯽ

ﻧﮕﺮداﻧﯽ

ﺑﺲ ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ ﺟﺎن ﺑﻠﺐ از ﺣﺴﺮت
ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ و ﭘﯽ ﭼﺎره ﻧﻤﯽﮐﻮﺷﯽ

ﻣﯽﯾﺎﺑﯽ و زﺧﻮﯾﺶ ﻫﻤﯽ راﻧﯽ

اﻫﺮﯾﻤﻦ

ﯾﺰداﻧﯽ

ﮔﺸﺘﻪ

ﯾﮑﺒﺎره

ﭘﲑو

وز

ﺑﺬل

ﭘﺎ

واﮐﺸﺪه

ﻣﺎل

از

ﻧﯽﺷﺮﻣﺖ از ﺧﺪا و ﻧﻪ ﭘﯿﻐﻤﱪ
اﯾﻦ ﺳﺎل و ﻣﺎﻫﻬﺎ ﻫﻤﻪ در ﻏﻔﻠﺖ

ﭘﺎﯾﺎن

ﭘﺬﯾﺮ

ﯾﮑﺮوز

ﻣﯽﮐﺸﺪ

روزی ﮐﻪ رﯾﺸﻪ ﮐﻦ ﺷﻮد از ﺑﻨﯿﺎن

ﺧﺪا

ﮐﺎﺧﯽ

ﻧﻪ ﻗﻮﺗﯽ ﮐﻪ دﺳﺖ زﻧﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ
ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ﭼﺸﻢ ﺑﺴﱳ از اﯾﻦ دﻧﯿﺎ

دل ﮐﻨﺪن

ﻟﯿﮑﻦ رای راﺣﺖ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ

ﭼﺎره

ﺑﮕﺬر ز ﺧﻮد ﭘﺴﻨﺪی و ﺧﻮدﺧﻮاﻫﯽ

ﺑﮕﺬار

ﺧﻮدﺑﲔ ،ﺧﺪای ﺑﲔ ﻧﺸﻮد ﻫﺮﮔﺰ
اﻣﺮ

ﺧﺪا

و

ﺷﺮع

ﭘﯿﻤﱪ

ﻗﺪرﺗﯽ

ﺗﻮان

از

ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ

ﺑﺎﺷﺪ

ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ

ﺑﻪ

ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ

روﻧﻬﺎده

ﮐﻪ

ﭘﺎ

ﺷﯿﻄﺎن

ره

ﻧﮑﺮده

ﮐﻪ

ﻧﻪ

ﺑﯽ

ﺑﻮﯾﺮاﻧﯽ

ﭘﺎی

ﺑﺠﻨﺒﺎﻧﯽ

ﻋﻼﯾﻖ

ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ

ﺑﻪ

آﺳﺎﻧﯽ

ﻧﻤﻮد

درﮔﻪ

ﯾﺰداﻧﯽ

ﺑﺨﻮاﻫﺶ

ﮐﺠﺎ

ﻧﺎﻧﯽ

ﺳﺨﺖ ﮔﺮﯾﺰاﻧﯽ

آﺧﺮ

ﻣﻬﻤﺎن ﺷﺪی ﺑﮑﻬﻨﻪ ﺳﺮا ﭼﻨﺪی

ز

ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ

وز

در ﮐﺎر دﺳﺘﮕﲑی ﮐﺲ ﺳﺴﺘﯽ

آﺑﺮو ﮔﺬﺷﺘﻪ

ﺣﯿﻮاﻧﯽ

و

ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ

ﮐﻦ ﭘﲑوی ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯽ

را

اﯾﻦ

ﺑﯽ رﻫﻨﻤﺎ ﻣﺮو ﮐﻪ ﺧﻄﺮ دارد
دل را ﻓﻘﻂ ﺑﺼﺎﺣﺐ دل ﺑﺴﭙﺎر

ﭘﯿﻮﻧﺪ

آﻧﮕﺎه ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺷﻮد آﺳﺎن

ﮔﺮدد

راه

ﺟﺎن

ﺟﺎﺋﯽ ﺑﺮو ﮐﻪ ﻣﺮد ﺧﺪا رﻓﺘﻪ

ﺗﺎ

ﺑﺮ ﺑﻨﺪ ﻟﺐ ﻣﻬﻨﺪس از اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر

اﻟﮑﻦ ﮐﺠﺎ

ﭘﺮ

آﯾﺪت

ﺑﻬﺸﺖ

زﻏﻮل

ﭘﺬﯾﺮ،

ﺑﻪ

ﻓﺮﺷﺘﻪ
و

ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ

ﺑﻬﺮ

ﻻف

ﺗﻮ

ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ

ﺑﺪرﺑﺎﻧﯽ
ارزاﻧﯽ

ﺳﺨﻨﺪاﻧﯽ

اﺛﺮ ﻣﻬﻨﺪس ارﺑﺎﺑﯽ »ﻣﻮﻓّﻖ«

در اﯾﻨﺠﺎ اﺷﻌﺎری ﮐﻪ دروﯾﺶ ﺑﺰرﮔﻮار و ﻓﻘﲑ ﺻﺎدق ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﮐﯿﻮﻣﺮث ﻏﻔﺎری »ﻣﻠّﻘﺐ ﺑﻪ ﮐﯿﺎن« ﺳﺮوده و
ﻣﺮاﺣﻞ ﻃﻠﺐ ﺗﺎ ﺗﺸﺮّف ﺑﻪ ﻓﻘﺮ ﺧﻮد را ﺷﺮح داده ﺑﺮای اﺳﺘﺤﻀﺎر ﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰ و ﻣﺤﱰم درج ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ:

ﺗﺎ ﻣﮕﺮ ﺑﺮ ﻣﻦ رﺳﺪ از ﺑﺎدهٔ ﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ﺑﻮﺋﯽ

دوش رﻓﺘﻢ ﺑﺮ در ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ در دل آرزوﺋﯽ

ﺣﻠﻘﻪ ﺑﺮ در ﻣﯽزدم ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻮد در ﺑﺮ رﺧﻢ ﺑﺎز

ﻧﺎﮔﻬﺎن آﻣﺪ ﺑﮕﻮش از ﭘﺸﺖ در آواز ﻫﻮﺋﯽ ﮔﻔﺘﻤﺶ

ﮔﻔﺖ :رو ،ﺧﻮاﻫﺶ ﺑﯿﻤﻮرد و ﺑﯽﺟﺎ ﻧﻤﻮدی

ﮔﻔﺘﻤﺶ ﺑﺎﻟﻠّﻪ ﻧﺒﺎﺷﻢ ﺑﻨﺪ ﻧﺎم و آﺑﺮوﺋﯽ

آواره

ﺑﺎﻧﮓ ﺑﺮﻣﻦ زد ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯽ؟ازﭼﻪ ﺑﺮ اﯾﻦدرﻧﺸﺴﺘﯽ

و

ﺳﺮﮔﺸﺘﻪ

ﺑﺮ

ﻫﻢ

ﺑﺎم

و ﮐﻮﺋﯽ

ﭼﻮﻧﮑﻪ اﯾﻨﺠﺎﻧﯿﺴﺖ ﺟﺎی ﻫﯿﭻ ﺣﺮف وﮔﻔﺘﮕﻮﺋﯽ

در ﮔﺸﻮد و ﮔﻔﺖ داﺧﻞ ﺷﻮﻧﺸﲔ وﺑﺎش ﺳﺎﮐﺖ

ﮔﺮم و روﺷﻦ از ﻓﺮوغ ﺣﻖ ﻧﻪ از ﻧﲑان و ﺳﻮﺋﯽ

ﭼﺸﻢ ﺑﺪﺑﲔ دوردﯾﺪم ﻣﺤﻔﻠﯽ ﭼﻮن ﺑﺎغ رﺿﻮان
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ﭘﲑی اﻧﺪر ﺻﺪر ﺑﻮد و ﺑﺎدهﺧﻮاران ﮔﺮد او ﺟﻤﻊ

ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺮم ﺑﺎدهﺧﻮارای ﻓﺎرغ از ﻫﺮ ﻫﺎی و ﻫﻮﺋﯽ

ﭘﲑ ﮔﻔﺘﺎ ﮐﯿﺴﺖ اﯾﻦ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺸﻨﻪ ﮐﺎﻣﯽ

ﮔﻔﺖ ﯾﮏ ﺳﺎﻏﺮ دﻫﯿﺪش ﺗﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺮ ﮔﻠﻮﺋﯽ

ﭘﲑ ﺧﻨﺪان ﮔﻔﺖ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻧﻮش ﮐﻦ اﯾﻦ ﺳﺎﻏﺮ ﻣﯽ

در ﮐﺸﯿﺪم ﺳﺎﻏﺮ و رﺳﺘﻢ زﻗﯿﺪ رﻧﮓ و ﺑﻮﺋﯽ

رﯾﺨﺖ در ﺳﺎﻏﺮ ﻣﯽ ﮔﻠﮕﻮن ﮐﻪ ﺑﻮدش در ﺳﺒﻮﺋﯽ

ﺳﺎﻗﯽ ﮔﻠﮕﻮن ﻋﺬار آورد ﯾﮏ ﺳﺎﻏﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻢ
ﻣﺴﺖ و ﻣﺪﻫﻮش اوﻓﺘﺎدم در ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻊ رﻧﺪان

ﻧﺎﮔﻬﺎن آﻣﺪ ﺑﮕﻮﺷﻢ اﯾﻦ ﺳﺮوش از ﻏﯿﺐ ﮔﻮﺋﯽ

ﺳﺮ ﺑﻪ ﭘﺎی ﭘﲑ ﺑﻨﻬﺎدم ﻣﮕﺮ دﺳﺘﻢ ﺑﮕﲑد

ﺳﺎﺧﺘﻢ از اﺷﮏ ﭼﺸﻤﺎن اﻧﺪر آن ﻣﺤﻔﻞ وﺿﻮﺋﯽ

ﮔﻔﺘﻤﺶ ﺳﺮ ﻣﯿﺪﻫﻢ ﮔﺮ ﻻﯾﻖ ﭘﺎی ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ

ﺟﺎن و ﺳﺮ ﮔﺮ در رﻫﺖ ﻧﺪﻫﻢ ﻧﺪارم آﺑﺮوﺋﯽ

ﺧﯿﺰ و اول ﺟﺎن و ﺗﻦ راﮐﻦ در اﯾﻨﺠﺎ ﺷﺴﺘﺸﻮﺋﯽ

ﮔﻔﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻬﺮ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﺳﺎزی ﻣﻬﯿﺎ
ﭘﲑ ﮔﻔﺘﺎ اﻧﺪر اﯾﻦ ره ﺗﺮک ﺳﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﺎﺋﯽ

ﮔﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺳﺮ ﺑﺮاه دوﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن ﮐﺪوﺋﯽ

ﭼﻮن زﺟﺎن و ﺳﺮ ﮔﺬﺷﺘﻢ ﮐﺮد ﭘﲑم دﺳﺘﮕﲑی

دﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﮕﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﺑﺎﺧﻠﻖ ﻧﮑﻮﺋﯽ

اﯾﻦ اﻣﺎﻧﺖ ﺑﺎﺷﺪ از ﭘﲑ ﻣﻐﺎﻧﺖ ﯾﺎدﮔﺎری

ﺑﻬﺮ ﺣﻔﻈﺶ ﺧﺎﻧﮥ دﻟﺮا ﺗﻮ ﺑﻨﻤﺎ رﻓﺖ و روﺋﯽ

ﺑﻨﺪهٔ ﭘﲑ ﻣﻐﺎن ﮔﺸﺘﻢ ﺑﺮﺳﻢ ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﺎن

ﭼﻮن ﺗﺮاﻟﻄﻔﺶ ﺑﻮد ﺷﺎﻣﻞ ﮐﯿﺎن
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دﯾﮕﺮﭼﻪ ﮔﻮﺋﯽ

اﺷﻌﺎری ﭼﻨﺪ در ﻣﺪح ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺣﺎج ﺳﻠﻄﺎﻧﺤﺴﲔ ﺗﺎﺑﻨﺪه »رﺿﺎﻋﻠﯿﺸﺎه«
آﻗﺎی دﮐﱰ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﻧﺒﻬﯽ »ﺛﺎﺑﺖ« ﮐﻪ ﺷﺮح ﺣﺎل اﯾﺸﺎن در ﮐﺘﺎب ﺧﺎﻃﺮات زﯾﺎرت ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا در ﺻﻔﺤﻪ ۱۷۶

درج ﮔﺮدﯾﺪه اﺷﻌﺎر زﯾﺮ راﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﺳﺮودهاﻧﺪ:

ﻫﻤﭽﻮ ﯾﻌﻘﻮب زﻫﺠﺮ ﺗﻮ ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺗﺎ ﭼﻨﺪ

ﭼﺸﻢ ﺑﺮ راه ﺗﻮ ای ﯾﻮﺳﻒ ﮐﻨﻌﺎن ﺗﺎ ﭼﻨﺪ

ﺧﻮردن ﺣﺴﺮت آن ﺳﯿﺐ زﻧﺨﺪان ﺗﺎﭼﻨﺪ

ﻣﻦ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﻋﯿﺎدت ﺗﺎ ﮐﯽ

راه ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺗﺮا ﺑﺎ ﻣﮋه ﺟﺎرو ﮐﺮدن

آب ﭘﺎﺷﯿﺪن از اﯾﻦ دﯾﺪهٔ ﮔﺮﯾﺎن ﺗﺎ ﭼﻨﺪ

ﻫﺮﮔﺰ

ﻣﻦ ﺑﯿﺎدت ﻫﻤﻪ ﺷﺐ ﺑﮕﺮﯾﺒﺎن ﺗﺎ ﭼﻨﺪ

دوش دردﺷﺖ ﺟﻨﻮن ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮرﯾﺪه ﺳﺮود

ﭘﺎی در دام ﺗﻮ و ﺳﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺗﺎ ﭼﻨﺪ

ﻧﮑﻨﯽ

ﻣﻦ

زار

ﭘﺮﯾﺸﺎن

ﺻﺒﺢ وﺻﻞ ﺗﻮﮐﯽ آﯾﺪﺷﺐ ﻫﺠﺮان ﺗﺎﭼﻨﺪ

ﺑﺨﺖ ﻣﻦ ﺗﲑهﺗﺮ از ﺷﺎم ﺳﯿﺎه اﺳﺖ اﻣﺮوز

رﻓﺖ ﺟﺎﻧﺎن ﺟﻬﺎن ﺣﻀﺮت ﺗﺎﺑﻨﺪه ﺑﻪ ﺣﺞ
ﻧﺒﻬﯽ

ﻃﺎﻟﺐ

ﺑﺮﮔﺸﱳ

ﻣﻦ درﻣﺎﻧﺪه ﻣﻬﺠﻮر ﺑﺘﻬﺮان ﺗﺎ ﭼﻨﺪ
ﺻﱪ در ﻏﯿﺒﺖ ﺧﻮرﺷﯿﺪ درﺧﺸﺎن ﺗﺎ ﭼﻨﺪ

ﺳﻠﻄﺎﻧﺤﺴﲔ

ﺣﺴﻦ ﺧﺘﺎم و ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺣﺪﯾﺚ ﺷﺮﯾﻒ ﮐِﺴﺎء

ﺑﺎﻣﯿﺪ ﻋﻨﺎﯾﺖ و ﺗﻮﺟّﻬﺎت اﺋﻤﻪ اﻃﻬﺎر ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻗَﺴَﻢ ﺑﻪ ﻋﻈﻤﺖ ﭘﻨﺞ ﺗﻦ آل ﮐﺴﺎ و ﺗﻮﺳّﻞ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﺎه ﻣﻘﺪس ﺧﺎﻧﺪان
ﻋﺼﻤﺖ و ﻃﻬﺎرت ﷷ و ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮورﮐﺎﺋﻨﺎت ﻣﺤﻤّﺪ رﺳﻮلاﻟﻠّﻪ )ص( ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:
ﻖ ﺑﻪ ﭘﯿﻐﻤﱪی ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ و ﺑﻪ رﺳﺎﻟﺖ و ﻧﺠﺎت دادن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮐﻪ ذﮐﺮ ﻧﺸﻮد اﯾﻦ ﺧﱪ
»ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺪان ﺧﺪاﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﺤ ّ

 -۲۸۸ﻓﻘﲑ ﺑﺰرﮔﻮار آﻗﺎی ﮐﯿﻮﻣﺮث ﻏﻔﺎری »ﻣﺘﺨﻠﺺ ﺑﻪ ﮐﯿﺎن« ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل  ۱۳۱۷ﺷﻤﺴﯽ ﺗﺎ ﺳﻦ  ۱۵ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻫﻤﺮاه ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮﯾﺶ ﮐﻪ
اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ از ﻓﻘﺮای ﺳﻠﺴﻠﮥ ﺟﻠﯿﻠﮥ ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠﻬﯽ ﺳﻠﻄﺎﻧﻌﻠﯿﺸﺎﻫﯽ ﺑﻮدﻧﺪ در ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻓﻘﺮی ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎل ۱۳۴۵
ﺑﺪﺳﺖ ﻣﺒﺎرک ﺣﻀﺮت آﻗﺎی رﺿﺎﻋﻠﯿﺸﺎه ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﺗﺸﺮّف ﺑﻪ ﻓﻘﺮ ﻧﺎﺋﻞ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ.

از دوران ﺟﻮاﻧﯽ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ اﺷﻌﺎر و ﺳﺮودن ﺷﻌﺮ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎ ﮐﺴﺐ اﺟﺎزه از ﻣﺤﻀﺮ ﻣﺒﺎرﮐﺸﺎن
اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﺮودن ﺷﻌﺮ و ﺗﮑﺜﲑ آن ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﻣﻮﻓﻘﯿّﺖ ﺻﻮری و ﻣﻌﻨﻮی اﯾﺸﺎﻧﺮا از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﺴﺌﻠﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
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ﻣﺎ در ﻣﺤﻔﻠﯽ از ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻣﺮدم زﻣﲔ ﮐﻪ در آن ﮔﺮوﻫﯽ از دوﺳﺘﺎن و ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺟﺰ آﻧﮑﻪ رﺣﻤﺖ ﻫﺪا ﺑﺮاﯾﺸﺎن
ﻧﺎزل ﺷﻮد و ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن اﯾﺸﺎﻧﺮا ﻓﺮا ﮔﲑﻧﺪ و ﺑﺮای آﻧﻬﺎ آﻣﺮزش ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﮕﺎه ﮐﻪ از دور ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺮّق ﺷﻮﻧﺪ «.در اﯾﻦ
ﻣﻮﻗﻊ اﻣﲑاﻟﻤﺆﻣﻨﲔ ﷷ ﻓﺮﻣﻮد:

»ﺑﺨﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﺎ رﺳﺘﮕﺎر ﺷﺪﯾﻢ و ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرﮐﻌﺒﻪ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻣﺎ ﻧﯿﺰ رﺳﺘﮕﺎر ﺷﺪﻧﺪ «.در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم دوﺑﺎره

ﭘﯿﻐﻤﱪ ﻓﺮﻣﻮد:

»ای ﻋﻠﯽ ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ آﻧﮑﻪ ﻣﺮاﺑﺤﻖ ﺑﻪ ﻧﺒﻮّت و ﺑﻪ رﺳﻠﺖ ﻧﺠﺎت دادن ﺧﻠﻖ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ؛ ذﮐﺮ ﻧﺸﻮد اﯾﻦ ﺧﱪ ﻣﺎ در
ﻣﺤﻔﻠﯽ از ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻣﺮدم زﻣﲔ ﮐﻪ در آن ﮔﺮوﻫﯽ از ﺷﯿﻌﯿﺎن و دوﺳﺘﺎن ﻣﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ اﻧﺪوﻫﻨﺎﮐﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺰ

آﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻧﺪوﻫﺶ را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﺪ و ﻧﻪ ﻏﻤﻨﺎﮐﯽ ﺟﺰ آﻧﮑﻪ ﺧﺪا ﻏﻤﺶ را ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ و ﻧﻪ ﺣﺎﺟﺘﺨﻮاﻫﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺰ

آﻧﮑﻪ ﺧﺪا ﺣﺎﺟﺘﺶ ﺑﺮاورد«..

ﻋﻠﯽ ﷷ ﻣﺠﺪداً ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺑﻪ ﺧﺪاﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﺎ ﮐﺎﻣﯿﺎب و ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪﯾﻢ و ﻫﻤﭽﻨﲔ ﺑﺨﺪای ﮐﻌﺒﻪ
ﺳﻮﮔﻨﺪﮐﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻣﺎ ﮐﺎﻣﯿﺎب و ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪﻧﺪ در دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت«.
ﻋَﻠَﯽ اﻟﻠﱣﻪ ﮐُﻞﱢ اﻻُﻣﻮر ﺗَﻮَﮐُﻠّﯽ

و ﺑﺎَﻟﺨْﻤﺲْ اﺻﺤﺎب اﻟﮑﺴﺎءِ ﺗَﻮَﺳﱡﻠﯽ

ﻣُﺤ ّﻤﺪٍ اﻟﻤﺒﻌﻮث و اَﺑْﻨﯿْـﻪِ ﺑَﻌـْﺪَهُ

وَ ﻓﺎﻃِﻤَﺔ اﻟﺰّﻫﺮاء وَ اﻟﻤُﺮﺗِﻀﲐ ﻋَﻠﯽ

ﺟﺎﺑﺮﮔﻔﺖ:
ﺷﻨﯿﺪم ﻓﺎﻃﻤﮥ زﻫﺮا ﷷ دﺧﺖ ﮔﺮاﻣﯽ رﺳﻮل ﺧﺪا )ص( ﻓﺮﻣﻮد:

وارد ﺷﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﭘﺪرم رﺳﻮل ﺧﺪا در ﺑﻌﻀﯽ از روزﻫﺎ و ﻓﺮﻣﻮد:

ﺳﻼم ﺑﺮ ﺗﻮ ای ﻓﺎﻃﻤﻪ؛ در ﭘﺎﺳﺨﺶ ﻋﺮض ﮐﺮدم :ﺑﺮ ﺗﻮﺑﺎد ﺳﻼم.
ﻓﺮﻣﻮد :ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ در ﺑﺪﻧﻢ ﺳﺴﺘﯽ و ﺿﻌﻔﯽ .ﮔﻔﺘﻢ ﭘﻨﺎه ﻣﯽدﻫﻢ ﺗﺮا ﺑﺨﺪای :ای ﭘﺪرﺟﺎن از ﺳﺴﺘﯽ و ﺿﻌﻒ.

ﻓﺮﻣﻮد :ای ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﯿﺎور ﮐِﺴﺎء ﯾﻤﺎﻧﯽ را و م را ﺑﺪان ﺑﭙﻮﺷﺎن.

ﻣﻦ ﮐِﺴﺎء ﯾﻤﺎﻧﯽ را ﺑﺮاﯾﺶ آوردم و او را ﺑﺪان ﭘﻮﺷﺎﻧﺪم و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺪو ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻢ؛ و در آﻧﺤﺎل ﭼﻬﺮهاش ﻣﯽدرﺧﺸﯿﺪ
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎه ﺷﺐ ﭼﻬﺎرده ﮐﻪ ﻗﺮص ﻣﺎه ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ.

ﭘﺲ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺑﮕﺬﺷﺖ ﮐﻪ دﯾﺪم ﻓﺮزﻧﺪم ﺣﺴﻦ وارد ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ:
ﺳﻼم ﺑﺮ ﺗﻮ ای ﻣﺎدر .ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﺮ ﺗﻮ ﺳﻼم ای ﻧﻮر دﯾﺪهام و ﻣﯿﻮهٔ دﻟﻢ.
ﮔﻔﺖ ﻣﺎدر ﺟﺎن؛ ﻧﺰد ﺗﻮ ﺑﻮی ﺧﻮﺷﯽ اﺳﺘﺸﻤﺎم ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﮔﻮﯾﺎ ﺑﻮی ﺟﺪّم رﺳﻮل ﺧﺪاﺳﺖ
ﮔﻔﺘﻢ آری :ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺟ ّﺪ ﺗﻮ در زﯾﺮﮐﺴﺎء اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺣﺴﻦ ﮔﻔﺖ:

ﺳﻼم ﺑﺮ ﺗﻮ ای ﺟ ّﺪ ﺑﺰرﮔﻮار و ای رﺳﻮل ﺧﺪا ،آﯾﺎ ﺑﻤﻦ اذن ﻣﯽدﻫﯽ ﮐﻪ وارد ﺷﻮم ﺑﺎ در زﯾﺮﮐﺴﺎء.
ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺮ ت و ﺳﻼم ،ای ﻓﺮزﻧﺪم و ای ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻮض ﻣﻦ .اذن دادم ﭘﺲ ﺣﺴﻦ زﯾﺮﮐﺴﺎء رﻓﺖ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ

ﻓﺮزﻧﺪم ﺣﺴﲔ وارد ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :ﺳﻼم ﺑﺮ ﺗﻮ ای ﻣﺎدر :ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺮ ﺗﻮ ای ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻦ و ای ﻧﻮر دﯾﺪهام و ﻣﯿﻮهٔ دﻟﻢ.

ﻓﺮﻣﻮد ﻣﺎدرﺟﺎن در ﻧﺰد ﺗﻮ ﺑﻮی ﺧﻮﺷﯽ اﺳﺘﺸﻤﺎم ﻣﯽﮐﻨﻢ :ﮔﻮﯾﺎ ﺑﻮی ﺟﺪّم رﺳﻮل ﺧﺪاﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻢ آری ،ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺟ ّﺪ و

ﺑﺮادرت در زﯾﺮﮐﺴﺎء ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺣﺴﲔ ﻧﺰد ﮐِﺴﺎء رﻓﺘﻪ وﮔﻔﺖ:

ﺳﻼم ﺑﺮ ﺗﻮ ای ﺟ ّﺪ ﺑﺰرﮔﻮار ،ﺳﻼم ﺑﺮ ﺗﻮ ای ﮐﺴﯿﮑﻪ ﺧﺪا او را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ.
آﯾﺎ ﺑﻤﻦ اذن ﻣﯽدﻫﯽ در زﯾﺮﮐﺴﺎء وارد ﺷﻮم .ﻓﺮﻣﻮد ﺳﻼم ای ﻓﺮزﻧﺪم و ای ﺷﻔﯿﻊ اﻣﺘّﻢ ،ﺑﺘﻮ اذن ﻣﯽدﻫﻢ .ﭘﺲ او
وارد ﺷﺪ.

در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ ﷷ وارد ﺷﺪ و ﻓﺮﻣﻮد :ﺳﻼم ﺑﺮ ﺗﻮ ای دﺧﱰ رﺳﻮل ﺧﺪا .ﮔﻔﺘﻢ و ﺑﺮ ﺗﻮ
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ﺳﻼم ای اﺑﺎاﻟﺤﺴﻦ و ای اﻣﲑ ﻣﺆﻣﻨﺎن .ﻓﺮﻣﻮد ای ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﻦ ﺑﻮی ﺧﻮش ﻧﺰد ﺗﻮ اﺳﺸﻤﺎم ﻣﯽﮐﻨﻢ :ﮔﻮﯾﺎ ﺑﻮی ﺑﺮادرم و
ﭘﺴﺮﻋﻤﻮﯾﻢ رﺳﻮل ﺧﺪاﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻢ آری .اﯾﻦ اوﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ دو ﻓﺮزﻧﺪت در زﯾﺮﮐﺴﺎء ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﭘﺲ ﻋﻠﯽ ﷷ ﺑﻄﺮف ﮐﺴﺎء رﻓﺖ و ﻓﺮﻣﻮد :ﺳﻼم ﺑﺮ ﺗﻮ ای رﺳﻮل ﺧﺪا :آﯾﺎ اذن ﻣﯽدﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ در زﯾﺮ
ﮐﺴﺎٔ ﺑﺎﺷﻢ؟ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻠﻮ ﻓﺮﻣﻮد و ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﺎد ﺳﻼم ای ﺑﺮادر ﻣﻦ و ای وﺻﯽ و ﺧﻠﯿﻔﻪ و ﭘﺮﭼﻤﺪار ﻣﻦ :ﺑﻪ ﺗﻮ اذن
ﻣﯽ دﻫﻢ.

ﭘﺲ ﺣﻀﺮت اﻣﲑ ﻋﻠﯽ ﷷ ﻧﯿﺰ وارد در زﯾﺮﮐﺴﺎء ﺷﺪ .آﻧﮕﺎه ﻣﻦ ﺑﻄﺮف ﮐﺴﺎء رﻓﺘﻢ و ﻋﺮض ﮐﺮدم.
ﺳﻼم ﺑﺮ ﺗﻮ ای ﭘﺪر ﺟﺎن ،ای رﺳﻮل ﺧﺪا؛ آﯾﺎ ﺑﻤﻦ اذن ﻣﯽدﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ در زﯾﺮﮐﺴﺎء ﺑﺎﺷﻢ؟ ﻓﺮﻣﻮد ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﺎد ﺳﻼم
ای دﺧﱰم و ای ﭘﺎره ﺗﻨﻢ ﺑﺘﻮ ﻧﯿﺰ اذن دادم .ﭘﺲ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﯾﺮﮐﺴﺎء رﻓﺘﻢ.

و ﭼﻮن ﻣﺎ ﻫﻤﮕﯽ در زﯾﺮﮐﺴﺎء ﺟﻤﻊ ﺷﺪﯾﻢ .ﭘﺪرم رﺳﻮل ﺧﺪا )ص( دو ﻃﺮف ﮐﺴﺎء را ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ دﺳﺖ راﺳﺖ
ﺑﺴﻮی آﺳﻤﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد و ﻓﺮﻣﻮد:

»ﺧﺪاﯾﺎ ،اﯾﻨﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎﻧﺪان ﻣﻦ و ﺧﻮاص و ﻧﺰدﯾﮑﺎﻧﻢ«

»ﮔﻮﺷﺘﺸﺎن ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻦ و ﺧﻮﻧﺸﺎن ﺧﻮن ﻣﻦ اﺳﺖ«.

»ﻣﯽآزارد ﻣﺮا آﻧﭽﻪ اﯾﺸﺎﻧﺮا ﺑﯿﺎزارد و ﺑﻪ اﻧﺪوه ﻣﯽاﻧﺪازد ﻣﺮا ﻫﺮ ﭼﻪ اﯾﺸﺎﻧﺮا اﻧﺪوﻫﻨﺎک ﺳﺎزد«.
»ﻣﻦ در ﺟﻨﮕﻢ ﺑﺎ ﻫﺮﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﺠﻨﮕﺪ و در ﺻﻠﺤﻢ ﺑﺎ ﻫﺮﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن در ﺻﻠﺢ اﺳﺖ«.

و دﺷﻤﻨﻢ ﺑﺎ ﻫﺮﮐﺲ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن دﺷﻤﻨﯽ ﮐﻨﺪ و دوﺳﺘﻢ ﺑﺎ ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ اﯾﺸﺎﻧﺮا دوﺳﺖ ﺑﺪارد«.
»اﯾﻨﺎن از ﻣﻨﻨﺪ و ﻣﻦ از اﯾﺸﺎﻧﻢ«

ﭘﺲ ﺑﻔﺮﺳﺖ درودﻫﺎی ﺧﻮد ،ﺑﺮﮐﺖﻫﺎﯾﺖ ،ﻣﻬﺮت ،اﻣﺮزﺷﺖ و ﺧﻮﺷﻨﻮدﯾﺖ را ﺑﺮ ﻣﻦ و ﺑﺮ اﯾﺸﺎن.

و دور ﮐﻦ از اﯾﺸﺎن ﭘﻠﯿﺪی و ﭘﺎﮐﯿﺰهﺷﺎن ﻓﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ«.
ﻞ ﻓﺮﻣﻮد:
»ﭘﺲ ﺧﺪای ﻋﺰّ و ﺟ ّ

ای ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻣﻦ و ای ﺳﺎﮐﻨﲔ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎﯾﻢ؛ ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﯿﺎﻓﺮﯾﺪم:

آﺳﻤﺎن ﺑﻨﺎ ﺷﺪه ،و ﻧﻪ زﻣﲔ ﮔﺴﱰده ،و ﻧﻪ ﻣﺎه ﺗﺎﺑﺎن و ﻧﻪ ﻣﻬﺮ درﺧﺸﺎن ،وﻧﻪ ﻓﻠﮏ دوّار و ﻧﻪ درﯾﺎی روان ،و ﻧﻪ ﮐﺸﺘﯽ
در ﺟﺮﯾﺎن را ﻣﮕﺮ ﺑﺨﺎﻃﺮ دوﺳﺘﯽ اﯾﻦ ﭘﻨﺞ ﺗﻦ ﮐﻪ در زﯾﺮﮐﺴﺎﯾﻨﺪ.
ﻞ ﻓﺮﻣﻮد :آﻧﺎن ﺧﺎﻧﺪان ﻧﺒﻮت وﮐﺎن
ﭘﺲ ﺟﱪﺋﯿﻞ اﻣﲔ ﻋﺮض ﮐﺮد :ﭘﺮوردﮔﺎرا ﮐﯿﺎﻧﻨﺪ در زﯾﺮﮐِﺴﺎء؟ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺰّ و ﺟ ّ

رﺳﺎﻟﺘﻨﺪ :آﻧﺎن ﻓﺎﻃﻤﻪ اﺳﺖ و ﭘﺪرش و ﺷﻮﻫﺮش و دو ﻓﺮزﻧﺪش.

ﺟﱪﺋﯿﻞ ﻋﺮض ﮐﺮد :ﭘﺮورﮔﺎر آﯾﺎ ﺑﻤﻦ اذن ﻣﯽدﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺰﻣﲔ ﻓﺮود آﯾﻢ ﺗﺎ ﺷﺸﻤﲔ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﻢ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد .آری ﺑﻪ

ﺗﻮ اذن ﻣﯽدﻫﻢ.

ﺑﺎﯾﺪ ذات ﻣﻘﺪس ﺣﻀﺮت ﺳﯿّﺪاﻟﺸﻬﺪاء ﷷ واﺋﻤﻪ اﻃﻬﺎر ﷷ را وﺳﯿﻠﻪ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ ﺗﺎ اﻧﺸﺎءاﻟﻠّﻪ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﯿﻢ و ﺻﻠﯽ
اﻟﻠّﻪ ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤّﺪ و آﻟﻪ اﻟﻄﺎﻫﺮﯾﻦ.

ﺑﺮادر ﻣﮑﺮم آﻗﺎی ﻋﺒﺎس ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠﻬﯽ در ﻣﻮرد ﺣﺪﯾﺚ ﮐِﺴﺎء ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺟﺎت ﺗﻮام اﺳﺖ اﺷﻌﺎر زﯾﺮ را ﺳﺮودهاﻧﺪﮐﻪ
ﻣﺠﺪداً ﺑﻨﻈﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﱰم ﻣﯽرﺳﺪ.

ﮔﺰﯾﺪﻧﺪ ﺧﺎﺻﺎن ﺧﺎصّ ﺧﺪای

ﺑﺰﯾﺮ ﮐِﺴﺎی ﯾﻤﺎﻧﯽ ﭼﻮ ﺟﺎی

ﮐﯿﺎﻧﻨﺪ

ﻣﻼﺋﮏ ﻧﻤﻮدﻧﺪ از ﺣﻖّ ﺳﺌﻮال

ﺑﻔﺮﻣﻮدﺷﺎن ﺣﻖّ ﺑﺘﻮل و ﭘﺪر
ﺑﺘﻮل

و

دو

ﻓﺮزﻧﺪ

اﯾﻦ

ﺻﺎﺣﺒﺎن

ﺟﻼل

ﺑﺘﻮل اﺳﺖ و آن زوج ﻧﯿﮑﻮ ﺳﲑ

ﮐﺰ اﯾﺸﺎن ﺟﻬﺎن راﺑﻮد اﻋﺘﺒﺎر

واﻻﺗﺒﺎر

ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮدﯾﮏ از اﻣﺘﯿﺎزات اوﺳﺖ

ﻣﮑﺮر ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﻧﺎﻣﺶ زدوﺳﺖ
۳٦٥

ﺧﺪاﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺰّ ﻫﻤﺎن ﭘﻨﺞ ﻧﻮر

ز ﭘﲑ ﻃﺮﯾﻘﺖ ﺑﻼ ﮐﻦ ﺗﻮ دور

اﻟﻬﯽ ﺑﻪ اﺻﺤﺎب ﭘﺎک ﮐِﺴﺎء

ﮐﻪ ﺧﺮّم ﺑﻮد ﺻﺒﺢ و ﻇﻬﺮ و ﻣﺴﺎ

اﻟﻬﯽ ﺑﻪ اﻧﻮار آن ﭘﻨﺞ ﺗﻦ

ﺑﺮآور ﺗﻮ ﺣﺎﺟﺎت اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ

ﺧﺪاﯾﺎ

ﺑﻪ

آن

اﻟﻬﯽ

ﺗﻮ

اﺳﻼم

اﻟﻬﯽ

ﺑﻪ

ﺣﻖ

ﺧﻤﺴﮥ

ﮐﻪ ﻧﻮر وﻻﯾﺖ ﺑﻤﺎ ﮐﻦ ﻫﺒﻪ

ﻃﯿﺒّﻪ

ﭘﲑوز ﮐﻦ

ﻧﺒﯽّ

زﺑﻮن دﺷﻤﻦ آﺗﺶ اﻓﺮوز ﮐﻦ

ﺧﺪاﯾﺎ

ﯽ
وﺻ ّ

ﺟﻤﺎل

ﺑﻨﻮر

ﻋﻠﯽ

ﺑﻪ ﻣﻈﻠﻮﻣﯽ آن ﻧﺨﺴﺘﲔ اﻣﺎم

ﺑﻪ آه دل او در آن ﺗﲑه ﺷﺎم

ﺑﻨﻮرش ﺧﺪاﯾﺎ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﺒﺨﺶ

ﺑﺒﺨﺶ

ﻫﻤﯽ ﮔﻔﺖ درد دل ﺧﻮد ﺑﭽﺎه

ﺑﻪ آﻧﮑﺲ ﮐﻪ از ﺑﯿﮑﺴﯽ ﮔﺎﻫﮕﺎه

اﺳﲑان

دام

ﻫﻮا

را

ﭼﻮ ﭘﺮوﯾﻦ ﻧﺪﯾﺪم ﮐﺴﯽ ﺑﯿﻨﻮا

ﮐﻪ اﻓﺘﺎده در ﺑﻨﺪ دام ﻫﻮا

زﭼﻨﮕﺎل اﯾﻦ ﻧﻔﺲ ﭼﻮن اژدﻫﺎ

ﻣﮕﺮ ﻟﻄﻒ ﭘﲑش ﻧﻤﺎﯾﺪ رﻫﺎ

۳٦٦

ﺣﻀﺮت آﻗﺎ ﻫﻨﮕﺎم زﯾﺎرت ﺣﺮم ﻣﻄﻬّﺮ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺣﺴﲔ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴّﻼم

ﻋﮑﺲ دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ و ﻫﻤﺮاﻫﺎن:

ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ در وﺳﻂ ﻋﮑﺲ ،دﺳﺖ راﺳﺖ ﻣﻌﻈّﻢﻟﻪ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی راﺳﺘﲔ و دﺳﺖ ﭼﭗ آﻗﺎی ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺤﯽ.

اﯾﺴﺘﺎده :ﺣﺎج آﻗﺎی ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ ﻣﺼﺪاﻗﯽ در وﺳﻂ ﻋﮑﺲ ،دﺳﺖ راﺳﺖ اﯾﺸﺎن آﻗﺎی اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻣﺼﺪاﻗﯽ و دﺳﺖ

ﭼﭗ ﺣﺎج آﻗﺎ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎﺧﺎﻧﯽ

۳٦۷

ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﺎل ﻧﻮ و ﺗﺸﺮّف ﺑﺪاﺧﻞ ﺧﺎﻧﮥ ﻣﻘﺪس ﮐﻌﺒﻪ
ﮔﻔﺖ ﯾﺎ ﻋﺒﺪی ﻣﺮا ﻫﻔﺘﺎد ﺑﺎر

ﮐﻌﺒﻪ را ﯾﮑﺒﺎر ﺑﯿﺘﯽ ﮔﻔﺖ ﯾﺎر

۳٦۸

ﺑﯿﺖ اﻻﺣﺰان

۳٦۹

ﺣﻀﺮت آﻗﺎی ﺣﺎج ﺳﻠﻄﺎﻧﺤﺴﻦ ﺗﺎﺑﻨﺪه »رﺿﺎﻋﻠﯿﺸﺎه«

و ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺣﺎج ﻣﺤﻤﺪ راﺳﺘﲔ »دروﯾﺶ روﻧﻘﻌﻠﯽ« ﻃﺮف ﭼﭗ ﺣﻀﺮت آﻗﺎ

و آﻗﺎﯾﺎن ﺣﺎج ﻣﻬﺪی ﻣﻠﮏ ﺻﺎﻟﺤﯽ و ﺣﺎج ﻣﺤﻤﺪ -رﺿﺎﺧﺎﻧﯽ ﻃﺮف راﺳﺖ ﻣﻌﻈّﻢﻟﻪ

۳۷۰

ﺣﻀﺮت آﻗﺎ در وﺳﻂ و ﺣﺎج آﻗﺎی راﺳﺘﲔ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ و ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺣﺎج ﻋﻠﯽ ﺗﺎﺑﻨﺪه
ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻣﻌﻈّﻢﻟﻪ ﺑﺎﺗﻔﺎق ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻘﺮا

ﻋﮑﺲ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻓﻘﺮا در ﻫﻤﺪان در ﺗﺎرﯾﺦ ۲۴/۲/۱۳۴۹

۳۷۱

ﻋﮑﺲ ﭘﺎﯾﲔ :ﺻﺤﻦ ﻣﻄﻬﺮ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت ﻣﻮزه در آﻣﺪه.

۳۷۲

ﺳﻤﺎع ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ در ﻗﻮﻧﯿﻪ

۳۷۳

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﺗﻤﯽ ﺳﺎل  ۱۹۵۸ﺑﻠﮋﯾﮏ »اﺗﻤﯿﻮم« ﮐﻪ  ۱۶۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺰرگ ﺷﺪه؛
ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺗﻌﺪاد  ۸اﺗﻢ ﺑﺼﻮرت ﮔﻮی ﻓﻠﺰی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻗﻄﺮ ﻫﺮﮐﺪام آﻧﻬﺎ ﺣﺪود
 ۵۹ﻓﻮت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ »ﻫﺮ ﻓﻮت ﻣﻌﺎدل  ۵/۳۰ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﱰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ«

۳۷٤

ﻋـﺎﺷﻘـﺎﻧـﺮا ﮐﺎر ﻧــﺒﻮد ﺑﺎ وﺟــﻮد

ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﺮا ،ﻫﺴﺖ ﺑﯽﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺳﻮد

ﻋــﺎﺷﻘﺎن اﻧــﺪر ﻋـﺪم ﺧﯿﻤــﻪ زدﻧـﺪ
ﭼﻮن ﻋﺪم ﯾﮑﺮﻧﮓ و ﺟﺴﻢ واﺣﺪﻧﺪ

ﻧــﺰد ﻋــﺎﺷﻖ درد و ﻏﻢ ﺣﻠﻮا ﺑﻮد

ﻟﯿــﮏ ﺣﻠــﻮا ﺑﺮ ﺧﺴــﺎن ﺑﻠـﻮا ﺑﻮد

۳۷٥

