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ـ
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الـمـتـخـ ـ ِـل ِق ِب���
��ق ال َح �س ــن� َم ُ ِ ِ
ِ
ْ
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�
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ف�ء َو زی ِن ال ُـحـك ٰم ْ�ء َو َرأ ِس ال ُعل ٰم ْ�ء ا ُّل� ْه ِ� ا��ت ّم
درب�رهی سل ِ
ُُ َ
ْ ُْ ََْْ
ٰ
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�م ا ْو ِ
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الـحـ�ج م�� سلط�نمـح ّـم� بی�خ�ی گن�ب�دی سلط�ن��یش�ه
ط�ب َث ْ
�اه َو َج َع َل ا ْل َج َّن� َم ْث ْ
�
�اه

یـ ـ ـ�دی از م�ح ـ ــ�م حض ـ ــ�ت سلط�نعلیش ـ ــ�ه کنـ ـ ـیم .م�ح�م ـ ــهی م ـ ــ�درب�رگ م ـ ــن یعنـ ـ ـی م ـ ــ�در
مــ�درم)رحمـ�ا�علیهم�( زن خیلـی ب�رگــ�اری بــ�د ،در سـ ّـن  ۹۴ ،۹۳ســ�لگی رحلــت ک�دنــ� .مــ�در حــ�ج آقــ�ی
سلط�نپ�ر ،م�در ایش�ن ب�دن� .ایش�ن دخت� حضـ�ت سلط�نعلیشـ�ه ب�دنـ� و بعـ� از دو تـ� دختـ� کـه ایشـ�ن
ّ
داشتن� ،مت�ل� ش�ن� .آنه� او�د ن�اشتن�ّ ،ام� ایش�ن او�د ،زی�د داشتن� .یکب�ر هم گفتن� که پ�رم به من
ف�م�ده ب�د که ایش�ن ]حضـ�ت سلط�نعلیشـ�ه[ او�د ،زیـ�د خ�اهـ� داشـت ،بعـ� کـه دو تـن از خ�اه�هـ�ی
مــن ازدواج ک�دنــ� ،دی ـ�م او�د ن�ارنــ� ،گفــتم شــم� اینطــ�ر ف�م�دیــ� ،اینهــ� کــه او�د ن�ارنــ� .ف�م�دنــ�:
ف�زن�ان من از ت� خ�اهنـ� بـ�د و همینطـ�ر هـم بـ�د یعنـی در واقـع نسـل حضـ�ت سلط�نعلیشـ�ه از ایشـ�ن
ً
ج�ری ش�ّ .
البته داست�نه�ی مختلفی از ایشـ�ن و از حضـ�ت ن�رعلیشـ�ه نقـل شـ�ه اسـت .مـث� می گفتنـ�
من در ج�انی ،دخت� ب�دم ،من�ل پ�ر ب�دم ،قلی�ن می کشی�م ولی ت� ب�ب� میآم� )ب�ب� می گفتن�( زود جمـع
می ک�دم .یکب�ر فک� ک�دم که اگ� ک�ر خ�بی است هیچّ ،ام� اگ� ک�ر ب�ی است ،چ�ا در غیبت ب�بـ� بکـنم؟
گ�اشتم کن�ر و دیگ� نکشی�م یعنی گفتنـ� تـ� هشـت�د سـ�ل بعـ� اص ًـ� دسـت بـه قلیـ�ن نـ�دمّ .
حتـی م�حـ�م
آقــ�ی صــ�ر ،پــ�رب�رگم�ن ،ایشــ�ن قلیـ�ن می کشـی�ن� ولـی خ�دشــ�ن قلیـ�ن را درســت می ک�دنــ� .تنبــ�ک� را
خیس می ک�دن� و م�درب�رگم�ن میف�م�دن� :من یکب�ر هـم ،ب�ایشـ�ن قلیـ�ن درسـت نکـ�دم .هـ� زنـی بـه
ش�ه�ش کمک می کن� ولی دراینب�ره نه .اعتق�دش�ن اینط�ر ب�د.
داست�ن دیگـ�ی می گفتنـ� کـه بـه یـ�د مـیآورم :ایشـ�ن همیشـه انـ�کی نخـ�د ،کشـمش ،شـک�ت،
آبنب�ت در جیبش�ن داشتن� ،ه� ّ
بچهای که س�م می ک�د ،چـه ف�زنـ�ان خ�دشـ�ن ،چـه دیگـ�ی ،چیـ�ی
سنشـ�ن زیـ�د بـ�د ،هـم شـ�خص ب�دنـ� .زنهـ� و ّ
به او میدادن� .این است که در بیـ�خت هـمّ ،
بچـهه�،

بهخصــ�ص خیل ـی ع�قــه بــه ایشــ�ن داشــتن� و بــه ایشــ�ن اظهــ�ر ارادت می ک�دنــ� و ای ـن ارادت در ب�رگ ـی
تب�یل به ایم�ن و اعتق�د در ّ
بچهه� میش� .ایش�ن می گفتنـ� :پـ�رم بـه مـن ت�صـیه ف�م�دنـ� کـه همیشـه

بچهه� را میبینیّ ،
آبنب�تی ،چی�ی در جیبت داشته ب�ش ،ه� وقت ّ
بچهای کـه بـه تـ� سـ�م کـ�د ،بـه او
بچه از هم�ن ّاول ) ّ
ب�ه .آن ّ
البته این ت�ضیحی کـه مـیدهم از ایشـ�ن نیسـت( ع�قهمنـ� میشـ�د؛ چـ�ن
ّ
بچه هم�نق�ر به آبنب�ت ع�قه دارد که وزی� بـه صـن�لیاش ع�قـه دارد یـ� وکیـل بـه صـن�لیاش ع�قـه
دارد .ب�ای اینکه وقتی در م�رد آن ّ
بچـه ایـن رع�یـت را ک�دیـ� ،انـس و ّ
محبـت او را جلـب می کنیـ� و ایـن

انس و ّ
محبت اگ� در ج�معه ب�ش� ،ج�معه محکم میش�د .میبینیم که ع�دات و رسـ�می کـه از قـ�یم در
۲

ج�امع ب�ده ،کمک ک�ر م�ست ب�ای اینکه در ّ
خطهی صلح و ّ
محبت و ّاتح�د و اتف�ق ب�شیم.
ّ
حت ـ ــی همـ ـ ـین اذان و اق�م ـ ــه ک ـ ــه می گ�ین ـ ــ� ب ـ ــه گ ـ ــ�ش ف�زن ـ ــ� بخ�انن ـ ــ� ،ایـ ـ ـن اث ـ ــ�ش حـ ـ ـ��
نیسـ ــت ،پـ ــسفـ ــ�دا کـ ــه بـ ــ�رگ شـ ــ� ،آمـ ــ�دگی بـ ــ�ای قبـ ــ�ل ایمـ ــ�ن دارد .ای ـ ـن اسـ ــت کـ ــه ب�ی ـ ـ� بـ ــه
فکــ� ج�معــه بــ�د ،نــه اینکــه فقــط ا�ن ج�معــه چــه میخ�اهــ� و چــه ب�ی ـ� کــ�د؛ بلکــه بــ�ای اینکــه ای ـن
ج�معـ ــه چـ ــه خ�اهـ ــ� بـ ــ�د و بعـ ــ�ه� چـ ــه میخ�اهـ ــ� ،هم�نهـ ــ� را ب�هـ ــ�) .ب�گ�فتـ ــه از گفت�رهــــ�ی ع�فــــ�نی
صبح شنبه ،ت�ر یخ  ۱۳۸۷/۱/۲۴جلسه ب�ادران ایم�نی(

*****
ّ
ّ
ّ
آدم پ� ت�قع یعنی کسی که از دیگ�ان ت�قع زی�د داردّ ،ام� بعضیه� هستن� کـه از خـ�د ت�قـع زیـ�دی
ّ
ً
ـتب�ه کسـی ،ایـن ت�قــع در آنهــ� ایجــ�د شــ�ه کــه فکــ�
ـحبت اشـ ِ
دارنــ�؛ مــث� بعضـی اشــخ�ص شــ�ی� در اثــ� صـ ِ
ّ
ت�قی کنن� و از زمین به آسم�ن ب�ون�ّ .
البته یک
می کنن� ،به محض اینکه درویش ش�ن� ،ب�ی� یک شبه
ّ
شبه در آخ� عم� آنه� این ک�ر میش�د که از زمین به آسم�ن میرونـ� .انشـ�ءا� ت�قـی می کننـ� ولـی نب�یـ�
ّ
ت�جه داشتّ .
به ف�ری ِت یک ه�ف ،خیلی ّ
البته ب�ای ب�خی ،ت�قـی در سـل�ک بـه ف�ریـت ح�صـل میشـ�د
چن�نکـه در ن�بغــه علـم و ع�فــ�ن آمـ�ه اســت کـه ســه روز پـس از آنکــه آقـ�ی سلط�نعلیشــ�ه ،خـ�مت آقــ�ی
سع�دتعلیشــ�ه مشـ ّـ�ف بــه فقــ� میشــ�ن� ،آقــ�ی سع�دتعلیشــ�ه در مجلــس فقــ�ا میف�م�ینــ� کــه ایــن
خ�اســ�نی ،راهـی کــه فقیـ ِ� ســ�لک در شصــت ســ�ل طـی می کنــ� را در مـ ّـ�ت ایـن ســه روز طـی کــ�ده اســت.
همچنین نقل ش�ه است که م�ح�م آق�ی سلط�نعلیش�ه در یکی از شبه�ی م�ه رمضـ�ن در م�قـع افطـ�ر
خ ــ�مت م�ح ــ�م آق ــ�ی سع�دتعلیش ــ�ه ب�دن ــ� و پـ ـیش خ ــ�د می گفتن ــ� ک ــه م ــن افط ــ�ر را از جم ــ�ل یـ ـ�ر
میخ�اهم .سپس م�ح�م آق�ی سع�دتعلیشـ�ه بـه ایشـ�ن نگـ�ه کـ�ده و ف�مـ�ده ب�دنـ� کـه مقـ�م ب�رگـی را
ح�ل بیه�شی ،مشـ�ه�اتی
خ�استی .سپس آق�ی سلط�نعلیش�ه منقلب ش�ه و از ه�ش رفتن� که در آن ِ
ب�ای ایش�ن ح�صل ش�ّ .
البته این بیه�شی ب�ای ّاولین ب�ر و آخـ�ین بـ�ر تـ� آخـ� عمـ� ایشـ�ن بـ�د چـ�ن بـ�
ّ
خ�د مسلط ب�دن� .شبیه این ح��ت ممکن است ب�ای ب�خی به وج�د آی� ولـی استثن�سـت .از خـ�د ،ایـن
ّ
ت�قع را ن�اشته ب�شی�ّ .
البته ممکن است بگ�یی� که من هم یک بش� هستم و آم�هام درویش شـ�م و بـه
َ
مق�م معن�ی و ّ
عل� آن ب�سم ،چ�ا اینط�ر نیستم؟ َمثلی اسـت کـه می گ�ینـ�» :م�غـی کـه انجیـ� میخـ�رد،
ن�کش کج است« یعنی ع�مت دارد ،ی� می گ�ینـ� »سـ�لی کـه نک�سـت ،از بهـ�رش پی�اسـت« یـ� »آشـی کـه
نک�ســت از تغــ�رش پی�اســت« یعنـی آقــ�ی سلط�نعلیشــ�ه قبــل از تشـ ّـ�ف و ورود بــه ســل�ک نیـ� ّ
روحیــهای
داشتن� که ب�وز اینگ�نه ح��ت و پیش�فته� را ب�ای ایشـ�ن میتـ�ان انتظـ�ر داشـت کـه در ایـن خصـ�ص
به ص�رت ّ
مفصل در ن�بغه علم و ع�ف�ن مط�لبی بی�ن ش�ه است که به ب�خی از آنه� اش�ره می کنم.

آقـ�ی سلط�نعلیشــ�ه در سـنین ّاولیـه پـس از خ�انــ�ن دروس مکتبخ�نـه ،بــه دسـت�ر بــ�ادر ب�رگتــ�
ً
خ�د به دامپ�وری پ�داختـه ب�دنـ� و مجبـ�را تحصـیل را تـ�ک ک�دنـ� .مـ�قعی کـه گ�سـفن�ان را بـ�ای چـ�ا
۳

میب�دنــ� پ ـیش خــ�د فکــ� کــ�ده ب�دنــ� حــ�� کــه مــن گ�ســفن�ه� را میچــ�انم و وظیفــهی خــ�د را انجــ�م
میدهم و بع� مینشینم یک گ�شه و آنه� را تم�ش� می کنم ،آیـ� وظیفـهی دیگـ�ی نـ�ارم؟ فکـ� ک�دنـ� کـه
در آن س�ع�ت میت�انن� خ�ر و ب�ته ِبکنن� و پشته کنن� و این ک�ر را هم ک�دن� .بع� پیش خ�د گفتن� :کـ�ر
که می کنم دستم ک�ر می کن� ولی فک�م ک�ری ن�ارد ،چ�ن همهی خ�ره� و ب�تهه� مثل هم هستن� و فکـ�

من چی�ی را درک نمی کن� ،ل�ا تصمیم گ�فتن� که در ضمن خ�ر کن�ن ،صل�ات هم بف�سـتن� و شـ�ی� کـ�ر
دیگ�ی هم انج�م میدادهان� یعنی در این فک� ب�دن� که یک لحظه از زن�گی را ه�ر ن�هنـ� .یـک چنـین
ّ
روحیهای داشـتن� .بعـ� از م ّـ�تی کـه بطـ�ر اتفـ�قی از جلـ�ی یـک مکتبخ�نـه عبـ�ر می ک�دنـ� و هـمس ّـن و
س��ن خ�د را در آنج� دی�ن� ،به ی�د گ�شته افت�دنـ� و پـیش خـ�د گفتنـ� :چـ�ا مـن بـه مکتبخ�نـه نـ�وم؟
و بــ� اصــ�ار ،مــ�در و بــ�ادر را راضـی ک�دنــ� کــه ب�ونــ� درس بخ�اننــ� و رفتنــ� درس خ�ان�نــ� کــه ایـن همــه،
ح�کی از ّ
همت و ارادهی ق�ی ایش�ن ب�د کـه بـ� ج ّـ�یت بـه تحصـیل ادامـه دادنـ� و از علمـ�ی بـ�رگ زمـ�ن
ّ
خــ�د شــ�ن� .پــس از مـ ّـ�تی کــه از تحصــیل ایشــ�ن گ�شــتّ ،
مت�جــه شــ�ن� کــه معلمــین گن�بــ�د ،دیگــ�
ّ
نمیت�انن� روح ّیهی علمی ایش�ن را اقن�ع کنن� ،ل�ا به ت�صیهی ب�خی از معلمین ،تصـمیم گ�فتنـ� بـ�ای
ادامه تحصیل به مشه� ب�ون� .وقتی از م�در اج�زه گ�فتن� کـه بـه مشـه� ب�ونـ� ،م�درشـ�ن گفتنـ� کـه مـن
نمیت�انم ه�ینهی تحصیل ت� را ت�مین کنم ولی وقتی م�در و ب�ادر اشتی�ق ایش�ن را به تحصـیل دی�نـ�،
رض�یت دادن� و م�در که ب� ص�فهج�یی ،هفت ق�ان پسان�از ک�ده ب�د ،آن هفـت قـ�ان را بـ�ای تحصـیل
ّ
به ایش�ن داد و ایش�ن ب� ت�کـل بـه خـ�ا ،پیـ�ده عـ�زم مشـه� شـ�ن� .هیچ�قـت راضـی بـه گـ�فتن شـه�یه از
ّ
م�رســه نشــ�ن� .خیلــی از ُطــ�ب ب�دنــ� کــه روضــه میخ�ان�نــ� و یــ� شــه�یه و یــ� حقــ�قی از ایــن قبیــل
می گ�فتن� ولی ایش�ن تم�یلی به انج�م این ک�ره� ن�اشتن�.
ّ
گــ�هی هــم بــهاصــط�ح محل ـی » ِپیچی َنــک« گنــ�م می ک�دنــ�ِ .پیچی َنــک ای ـن اســت کــه وقت ـی
کش�ورزان محص�لی را درو می ک�دن� و ی� میچی�ن� ،خیلـی اوقـ�ت چی�هـ�یی از زیـ� دسـت آنهـ� رد میشـ�.
ً
مــث� وقت ـی از درختهــ� ،می ـ�ه میچی�نــ� و یک ـی ،دو تــ� انــ�ر میم�ن ـ� ،اشخ�ص ـی از پشـ ِـت سـ ِـ� دروکننــ�ه
ً
ً
میآم�ن� آنه� را میچی�ن� که اخ�ق� و ش�ع� هم ج�ی� است .ایش�ن هم گ�هی ِپیچی َنک گنـ�م می ک�دنـ�
هم ـت درس میخ�ان�نــ� .ا گــ� اهــل ای ـن ّ
یعن ـی بــ� ای ـن ّ
هم ـت هســتی� ،بســما� ،آن�قــت ی ـک شــبه بــه
مقص� میرسی�.
پس از آن ،م�ح�م آق�ی سلط�نعلیش�ه ب�ای تکمیل تحصی�ت خ�د به عتب�ت ع�لی�ت رفتـه و در
نجــف اشــ�ف در درس م�حــ�م شـیخ انصــ�ری شــ�کت نم�دنــ� و پــس از تکمیـل علــ�م فقهـی و رسـی�ن بــه
ّ
درجــهی اجتهــ�د بــ�ای تحصــیل حکمــت و فلســفه در نــ�د حــ�ج مــ� هــ�دی بــه خــ�مت م�حــ�م آقــ�ی
ً
سع�دتعلیش�ه رسی�ن� و اظه�ر طلب ک�دن� ولی م�ح�م سع�دتعلیش�ه به ایش�ن ف�م�ده ب�دنـ� کـه فعـ�
به بی�خت ب�ون� و خ�مت م�در ب�شـن� لـ�ا م�حـ�م سلط�نعلیشـ�ه بـه بیـ�خت رفتنـ� و سـپس بـ� اجـ�زهی
۴

م�در و به اشتی�ق دیـ�ار حضـ�ت سع�دتعلیشـ�ه بـه طـ�ف اصـفه�ن بـه راه افت�دنـ� .پـ�لی کـه ن�اشـتن� تـ�
ا�غی ک�ایه کنن� ،پ�شنهی گی�ه را ور کشی�ن� و عب� را به سـ� کشـی�ن� و پیـ�ده راهـی شـ�ن� .ا گـ� نقشـهی
مسی� بی�خت به اصفه�ن را نگ�ه کنی� میبینی� که بیشت� مسی� از وسـط صـح�ا رد میشـ�د و چـ�ن فصـل
زمست�ن هم ب�د ،ل�ا صح�ا هم خیلی س�د ب�ده ولی ایش�ن به راه ادامه دادن� .در ن�دیکـی اصـفه�ن یـک
ّ
ک�لسکه دی�ن� .در آن�قته� ک�لسکه م�ل اعی�ن و اش�اف ب�د .م�حـ�م سـ ّی� هـ�ایتا� ،مت�لیب�شـی مـ�ار
حض�ت ش�ه نعمتا� ولی که از فق�ای زم�ن آقـ�ی سع�دتعلیشـ�ه و از اعیـ�ن بـ�د ،در آن ک�لسـکه بـ�د و
ً
ب�ون اینکـه اصـ� آشـن�یی و ارتبـ�طی بـ� م�حـ�م سلط�نعلیشـ�ه داشـته ب�شـ� ،بـه دلیـل داشـتن روح ّیـهی
در ک�لسکه را ب�ز ک�د و از ایشـ�ن پ�سـی� کـه کجـ� میرویـ�؟ ایشـ�ن گفتنـ� :اصـفه�ن.
شفقت به خلق خ�اِ ،
ّ
مت�لیب�شی گفت :من هم به اصـفه�ن مـیروم ،بیـ� بنشـین بـ� هـم بـ�ویم .بـه مک�لمـ�ت بـین راه آنهـ� کـ�ر
ن�ارم .م�ح�م آق�ی سلط�نعلیش�ه ب�ایش�ن ف�قی ن�اشت که ب� پ�ی پی�ده ب�ونـ� یـ� در ک�لسـکهی اعیـ�ن
)کــه مثــل ات�مبی ـل بنــ� امــ�وزی بــ�د( بنش ـینن� ،همیشــه همــ�ن ســلط�ن ّ
محم� ب�دنــ� .بــه هــ� حــ�ل ،بــه
ّ
ک�روانس�ایی رسی�ن� و ایست�دن� و مت�لیب�شی چ�ن ه�ا بسی�ر س�د ب�د و ب�ف زی�دی آمـ�ه بـ�د ،می گ�یـ�
که امشب همینج� بم�نیم .ایش�ن می گ�ینـ� نـه! مـن ب�یـ� بـ�وم .میپ�سـ� :چطـ�ری میخـ�اهی بـ�وی؟
می گ�ین� :هم�نط�ر که ت� اینج� آم�هام و از او جـ�ا میشـ�ن� و تـ� اصـفه�ن پیـ�ده میرونـ� کـه مـ�بقی آن را
میت�انی ـ� در کتــ�ب ن�بغــه علــم و ع�فــ�ن کــه شــ��ح�ل یک ـی از ع�فــ�ی بــ�رگ مع�صــ� م�ســت و همــهی
ج�ئی�ت زن�گی آقـ�ی سلط�نعلیشـ�ه در آن آمـ�ه اسـت ،بخ�انیـ� کـه ّ
البتـه مـن خیلـی از ج�ئیـ�ت را از پـ�ر
خــ�دم یعنــی حضــ�ت ص�لحعلیشــ�ه نیــ� شــنی�هام کــه ایشــ�ن هــم بــه صــ�رت مســتقیم از خــ�د آق ــ�ی
سلط�نعلیش�ه و دیگـ�ان شـنی�ه ب�دنـ� .بـه هـ� حـ�ل م�حـ�م آقـ�ی سلط�نعلیشـ�ه در همـ�ن بـ�ف بـه راه
خــ�د ادامــه دادنــ� بطــ�ری کــه بــ�ف ن�دی ـک زانــ�ی ایشــ�ن رس ـی�ه بــ�د تــ� اینکــه بــه اصــفه�ن رس ـی�ن�.
ب�ف�صله ب�ون اینکه است�احتی کنن� تـ� رفـع خسـتگی نم�ینـ� ،بـه خـ�مت آقـ�ی سع�دتعلیشـ�ه رفتنـ� و
ّ
اظه�ر طلب ک�دن� و هم�ن وقـت مش ّـ�ف شـ�ن� .پـس از چنـ� روز کـه مت�لیب�شـی بـ� ک�لسـکه بـه اصـفه�ن
ـ�ن پـ� از بـ�ف را طـی کـ�ده اسـت و
رسی� وقتی خ�مت حض�ت سع�دتعلیش�ه آم� ،دی� که آن طلبه ،بی�ب ِ

در مجلسی که آق�ی سع�دتعلیش�ه حض�ر دارن� ،نشسته است.

این شخص)م�ح�م سلط�نعلیش�ه( مثل اینکه پـ�ورش ی�فتـه بـ�د بـ�ای اینکـه یـک شـبه ره صـ�
ّ
ت�قع را هم داشته ب�شیم و ب�ی� ّ
ت�جه کنـیم
س�له را طی کن� .م� که اهل آن نیستیم .بن�ب�این ،نب�ی� این
که ب�ای م� ،ه� چی�ی ت�ریجی است .منته� ب�ی� سعی کنیم که ه� چه را به دست آوردیم و ه� ق�می کـه
به جل� رفتیم ،شک� آن را بج� آوریم که الحم�� یک ق�م جل� آم�هایم چه آن جل� رفتن را بفهمیم و چه
ً
نفهمیم .آدم خ�دش که نمیفهم� ،جل� آم�ه ی� نـه ولـی همـین کـه دسـت�رات را اجـ�ا کنـ� ،قطعـ� بـه جلـ�
آم�ه است.
۵

پس ب�یـ� شـک�گ�ار ب�شـی� و بـه جـ�ی نـ�راحتی ،شـک� کنیـ� کـه همـین قـ�ر ت�فیـق پیـ�ا کـ�دهام کـه
دس ــت�رات را انج ــ�م ب ــ�همّ .
دوم اینک ــه ک�ش ــش و راه رف ــتن و س ــل�ک خ ــ�د را در هیچج ــ� ت ــ�ک نکنیـ ـ�
که در این ص�رت بهت�ریج پیش�فت ح�صل میش�د و اگ� هم�نط�ر که حض�ت سلط�نعلیش�ه قبل و بع�
از تشـ ّـ�ف ،آن مشــک�تی را کــه بیـ�ن کــ�دم و ایشــ�ن بــ�ای درک حقیقــت و معن� ّیـت ّ
تحمـل ک�دنــ� مــ� هــم

تحمل را داشته ب�شیم و مشک�ت امـ�وزه را ّ
هم�ن ّ
تحمـل کنـیم و در راه خـ�ا زحمـت بکشـیم ،میتـ�انیم
جل� ب�ویم و به آن مق�م دست پی�ا کنیم) .ب�گ�فته از گفت�ره�ی ع�ف�نی صبح جمعه ،ت�ر یخ (۱۳۸۷/۱/۲۳

*****

در ّ
مق�مهی تفسی� ]بی�نالسع�دة[ که به قلـم ف�ضـ�نهی آقـ�ی سلط�نحسـین ت�بنـ�ه ن�شـته شـ�ه
است ایش�ن م�اردی را که آق�ی سلط�نعلیش�ه نظ� فقهـی دادهانـ� ذکـ� ک�دهانـ� کـه اه ّـم آن مـ�ارد اسـت
ولی م�ارد ف�اوان دیگ�ی نی� هست که ایش�ن نظ� فقهی دادهانـ�ِ .منجملـه در مـ�رد مسـ�لهی دسـت بـه
دست ک�دن پ�ل که در ّای�م حجّ ،
حج�ج انج�م میدهن� یـ� مسـ�لهی صـیغه مح�میـت و اینکـه ایـن نـ�ع
عق�)صیغه( اشک�ل دارد ی� در م�ض�ع ب�زیه�یی که ممکن است قم�ر ب�شـ� و بـ�زی شـط�نج و مسـ�لهی
غن� و م�سیقی و م�ارد دیگ�ی که ا�ن به خـ�ط� نـ�ارم و ا گـ� بـه خـ�ط�م آمـ� خـ�اهم گفـت .دربـ�رهی ایـن
البته مهمت�ین این نظ�ه� در مس�لهی تح�یم م�اد ّ
مس�ئل ایش�ن نظ� دادهان�ّ .
مخ�ر است.
ِ
میتــ�ان گفــت کــه ّاو ْلبــ�ر در دوران ج�یـ� ،حکــم بــه تحــ�یم مــ�اد مخـ ّـ�ر را آقــ�ی سلط�نعلیشــ�ه

دادهان� و قبل از این من از دیگ�ی چنین حکمی را ن�ی�هام .ج� در مـ�رد نظ� ّیـهی شـیخ بهـ�یی ،آن هـم
نه به ص�رت تح�یم بلکـه بـه ایـن عنـ�ان کـه حشـیش یـ� مـ�دهای نظیـ� آن ا گـ� مـ�یع ب�شـ� نجـس اسـت؛
یعنی بط�ر ضـمنی گفتهانـ� ا گـ� مـ�یع ب�شـ� حکـم خمـ� را دارد و ایـن حکـم از مفـ�خ� تعـ�لیم ایشـ�ن اسـت.
است��ل ایش�ن نی� مبتنی بـ� چنـ� چیـ� اسـتّ :او ً� اینکـه بـه تفسـی� آیـهی خمـ� و لغـت خمـ� ّ
ت�جـه ّ
خ�صـی
ً
ک�دهان� کـه امـ�وز حق�قدانـ�ن جهـ�ن ایـن روش را دارنـ� کـه مـث� می گ�ینـ�» :سـ�قت« کـه امـ�وزه تع�یـف
ش�ه است به رب�دن م�ل غی� به نح� ع�وان است .آی� این رب�دن منطبق ب� سـ�قت بـ�ق میشـ�د؟ چـ�ن
ً
ب�ق شیء نیست .ب� تف�سی�ی که ک�دهان� می گ�ین� س�ءاسـتف�ده از بـ�ق هـم سـ�قت اسـت .ث�نیـ� بـه ایـن
جهت که ب� وج�د اینکه ایش�ن )م�ح�م م�لف( سعی داشتن� نظ� ّی�ت فقهی خ�د را بی�ن نکنن� )در ح�لی
که خ�د ایش�ن مجتهـ� هـم ب�دنـ� و ایـ�ادی از ایـن حیـث بـ� ایشـ�ن نبـ�د( چگ�نـه در ایـن مـ�رد حکـم بـه
تح�یم دادهان� و این مس�له چه ارتب�طی ب� ط�یقت دارد؟ در این م�ض�ع من بحث ّ
مفصـلی کـ�دهام و آن
این است که چ�ن م�اد ّ
مخ�ر م�جب میش�د که ّق�هی تخ ّیل و واهمـهی شـخص قـ�یت� شـ�ه و ّ
حتـی

از اختی�ر عقل او خ�ر� ش�د ،کسی که به م�اد ّ
مخ�ر مبت� است ممکن است تخ ّی�تـی کنـ� و چی�هـ�یی را

ببین� .از ط�فی چ�ن در درویشی قـ�م گ�اشـته اسـت همیشـه امیـ�وار اسـت کـه مک�شـف�تی داشـته ب�شـ�.
ً
ّاو� میل به داشتن مک�شفه او را وادار می کن� خی��تی را در ذهـن بپ�ورانـ� و بـه عـ�وه تص ّـ�ر کنـ� کـه ایـن
۶

تخ ـ ّی�ت جــ�ء مک�شــف�ت اســت .لــ�ا بــ�ای اینکــه دچــ�ر اشــتب�هی نشــ�د و ســ�لک ع�فــ�ن از راه بــ�ز نم�نــ�
ً
ً
ف�م�دهان� که از م�اد ّ
مخ�ر جل�گی�ی ش�د .ث�لثـ� اینکـه در آن دوران بـه مسـ�لهی مـ�اد مخ ّـ�ر اصـ� کسـی

ت�جه ن�اشت و مشکلی در می�ن نب�د ولی ایش�ن ب� تی�بینی در صـ� و سـی ،چهـل سـ�ل قبـل ّ
ّ
ت�جـه ک�دنـ�
ً
که این ام� بع�ه� حتم� م�جب گ�فت�ری خ�اه� ش� .بن�ب�این خ�دش�ن که جنبهی فقهی هم داشـتن� بـه
اعتب�ر فقیه ب�دن این فت�ا را دادن� که این مس�له رع�یت بش�دّ .
البتـه ایـن پیشبینیهـ�ی آینـ�ه ،کـ�ری
است که ب�ی� علیالق�ع�ه همهی علم� و فقه� بکنن� و در م�اردی هم که خ�د اط�ع ن�ارن� از ک�رشن�س�ن
بپ�سـن� و �اقـل بـه صــ�رت احتیـ�ط بگ�ینـ� .کم�اینکــه امـ�وز مسـ�لهی شبیهسـ�زی پـیش آمـ�ه اسـت کــه
ً
حتم� در س�له� و ّ
حتی ق�نه�ی بع� مس�لهی فقهی مشکلی خ�اه� ب�د و بسی�ری از فقه� به ایـن مسـ�له

ّ
ت�جه نک�دهان�.

مســـ�لهی دیگـــ� ایــن اســت کــه ایشــ�ن قــ�آن را بــ� قــ�آن تفســی� ک�دهانــ� و همــین قــ�آن فعلــی را
ص�درصــ� قبــ�ل دارنــ� و میف�م�ینــ� از تعـ ّـ�ض مصــ�ن بــ�ده اســت و اینکــه روش قــ�ار دادن آیـ�ت کــه بــه
ّ ً
دفع�ت ن�زل میش� ،ت�سط خ�د پیغمب� در س�رهه� ق�ار می گ�فت و مسلم� ارتب�طی بین آی�ت است و ایـن
ّ
ّ
مطلب در مق�مه ذک� ش�ه است همچنین نظم آی�ت را رع�یت ک�دهان� .امی�وارم م�فق ب�شی�) .ب�گ�فته از
مک�تیب ع�ف�نی ،ت�ر یخ (۱۳۸۴/۲/۲۶

*****
در ت�اریخ زم�ن آق�ی سلط�نعلیش�ه در ب�زک ک�ش�ن یک آخ�ن�ی آنجـ� رفتـه بـ�د و خیلـی مـ�احم
ً
ـ�دم حـ�� آن اعتقـ�د
م�دم ش�ه ب�د .م�دم آن�قت ،ح�� از یک جهت خ�شبخت�نه ولی واقعـ� ب�بخت�نـه ،م ِ
ـ�ل صــحبته�ی روضــهخ�ان را میخ�ردنــ� .مــ�دم را
را ن�ارنــ� .آن�قتهــ� اعتقــ�د هــم داشــتن� زود هــم گـ ِ
ّ
ّ
اذیت می ک�دن� .م�ح�م حـ�ج مـ� جعفـ� ب�زکـی)محبـ�بعلـی( از مشـ�یخ آقـ�ی سلط�نعلیشـ�ه ج ّـ� پـ�ری
همین آق�ی ک�شـ�نی ب�دنـ�) .یعنـی ایـن آقـ�ی ک�شـ�نی پسـ� آق�رضـ� ک�شـ�نی هسـتن� کـه مـن دیـ�ه بـ�دم،
آق�رض� ک�ش�نی پس� آق�حسـینعلی ک�شـ�نی کـه ایشـ�ن را هـم مـن دیـ�ه بـ�دم و آق�حسـینعلی ک�شـ�نی ف�زنـ�
ّ
ّ
ب�ادر ح�ج م� جعف� ب�زکی ب�د که بع� از ف�ت ح�ج م� جعف� ب�زکی ،حض�ت ص�لحعلیش�ه آق�ی حسینعلی
ک�ش�نی را ب� ب�ادرش آق� ّ
محم� ک�ش�نی که بی�ونی را به ایش�ن سپ�ده ب�دنـ� ،پیشـک�ر بـ�د ،اینهـ� را آوردنـ�
ّ
ّ
ن�ص�ال�ینشـ�ه
ن�ص�ال�ینشـ�ه ن�شـته ب�دنـ� .پـ�ر
تحت س�پ�سـتی خ�دشـ�ن( منظـ�ر ،اینهـ� شـک�یت بـه
محم�شــ�ه ق�جــ�ر دروی ـش بــ�د و ّ
دروی ـش بــ�دّ ،
البتــه چی�هــ�یی کــه مین�یســن� و ن�شــتن� ،اسمشــ�ن هــم
ً
محققین است مث� ،کت�بن�یسه� یعنی تبلیغ�ت انگلست�ن همهی رج�ل م� را ب�ن�م ک�دن�.
ّ
همین آق� ّ
آق�محم�خ�ن ّاولیه است ،درویش ب�د خیلی حمله می ک�دنـ�
محم�ش�ه ق�ج�ر غی� از آن
ّ
ن�ص�ال�ینشـ�ه درویـش نشـ� یعنـی جـ�ان
ولی از آنه�ی دیگ� مثل خـ�دش بهتـ� بـ�د ،آنکـه درویـش بـ�د.
ّ
ب�دّ ،
ن�ص�ال�ینشـ�ه
بچه بـ�د ولـی نظـ� مـ�افقی داشـت و میدانسـتن� کـه بـه درویشهـ� کـ�ری نـ�ارد .بـه
۷

ً
ّ
ن�مه ن�شتن�ّ ،
ن�ص�ال�ینش�ه شف�ه� دست�راتی داد یکخ�ده اوض�ع بهت� ش� ولـی در جـ�اب تلگـ�اف
البته
اینه� ن�شت که:

َ
ای گ ــ�ای�ن خ�اب ــ�ت خ ــ�ا یـ ـ�ر شم�س ــت چش ـ ــم ِانع ـ ــ�م م�اریـ ـ ـ� ز انع ـ ــ�می چن ـ ــ�
َ
دیگ�ان را به انع�م تشبیه ک�ده ولی در ایـن بـین خیلـی از آق�یـ�ن علمـ�ی بـ�رگ کـه مش ّـ�ف شـ�ن�،

درویش ش�ن� ،تقیه می ک�دن� ،خ�د تقیه را هم یکی ،دوب�ر صحبت ک�دیم .م�ح�م می�زای شـی�ازی کـه
از ب�رگــ�ن درجــهی ّاول بــ�د ،میــ�زای شــی�ازی کــه فتــ�ای تنبــ�ک� و بهاصــط�ح شــ�رش را داد ،او تقیــه
می ک�ده ولی درویش بـ�ده بـه دلیـل اینکـه آقـ�ی سلط�نعلیشـ�ه کـه رفتـه ب�دنـ� سـف� عتبـ�ت ،بـه دیـ�ن
می�زای شی�ازی رفته ب�دن� و خیلی در جلسهی عم�می احت�ام ک�ده ب�د ولی آقـ�ی سلط�نعلیشـ�ه چـ�ن
خ�دش�ن ّم�تی کـه آنهـ� می گ�ینـ� مجتهـ� ب�دنـ� ،م ّ
ـ�رس ب�دنـ� ،قبـل از درویشـی درس میدادنـ� و بعـ�
هم یک م�قعیتی در واقع داشتن� ،ایش�ن میرفتن� ،آق�ی ن�رعلیش�ه هم همینط�ر .ایشـ�ن خیلـی صـ�یح
و ّ
حتی تن� هم ح�ف میزدن� .منظ�ر ،بع� در مجلس ،یک کسی از می�زای شی�ازی مسـ�لهای میپ�سـ�.
میـ�زای شـی�ازی چیـ�ی نمی گ�یـ� .آقــ�ی سلط�نعلیشــ�ه جـ�اب آن مســ�له را میدهنــ� .آن ســ�ال کنن�ه،
ّ
ح�� از چه ن ّیتی؟ نمیدانم ،دوم�تبه مس�له را می گ�ی� و می گ�ی� حض�ت م� از شم� نظـ� خ�اسـتم .میـ�زا
گفتــه بــ�د آقــ� کــه ج�ابــت را دادنــ�! ایـن ت�ییـ� جــ� اینکــه میـ�زا ایشــ�ن را شــن�خته و م�یـ� بــ�ده طــ�ر دیگــ�
نمیشــ�د تعبی ـ� کــ�د .همچن ـین خــ�د ایشــ�ن آقــ�ی سلط�نعلیشــ�ه وقت ـی در ســب�وار درس میخ�ان�نــ�،
ّ
آقــ�ی سع�دتعلیشــ�ه کــه بــه قصــ� زیــ�رت مشــه� تشــ�یف آوردنــ� در ســب�وار ایســت�دن� ،تــ�قفی ک�دنــ�
ّ
ح�ج م� ه�دی سب�واری گفتـه بـ�د کـه یـک عـ�رفی یـ� درویشـی اینجـ� آمـ�ه کـه در اصـفه�ن ،شـی�از مقـیم
است؛ به دیـ�نش ب�ویـ� .ایـن آخ�نـ�ه� هیچ�قـت نمی گ�ینـ� کـه ب�ویـ� بـه دیـ�ن آن یکـی آخ�نـ� دیگـ�،
همه می گ�ین� ه� چه هست در اینج� ،همین منم.
ـک گن�بـ�د ،گفتـه بـ�د کـه همـهی جهـ�ن را خـ�ا آف�یـ�ه بـ�ای
آن کسی که مسلم�نی بـ�د اهـل ک�خ ِ
کــ�هی زم ـین ،کــ�هی زم ـین را آف�ی ـ�ه بــ�ای ای ـ�ان و بهتــ�ین جــ�ی ای ـ�ان خ�اســ�ن اســت ،بهتــ�ین جــ�ی
خ�اس�ن گن�ب�د ،بهت�ین ج�ی گن�ب�د همین ک�خک است که م� هستیم .بهت�ین ج�ی ک�خک هم همین
من�ل م� و بهت�ین اهل منـ�ل هـم مـن .حـ�� اینهـ� کـه اینطـ�ر فکـ� می کننـ� ه�گـ� نمی گ�ینـ� ب�ویـ� دیـ�ن
�ن یـک عــ�رف درویشـی کــه وقتـی از حضــ�ت سع�دتعلیشــ�ه ســ�الی
�ن کـی؟ دیـ ِ
فــ�نکــس ،آن هــم دیـ ِ

می کنن� ،می گ�ین� :م� که این درسهـ� را بلـ� نیسـتیم ولـی سـ�الت�ن را بگ�ییـ� شـ�ی� جـ�اب بـ�هم یعنـی
کسی که خ�دش می گ�ی�» :من بل� نیستم« ،هیچ آخ�ن�ی نمی گ�ی�» :من چی�ی بلـ� نیسـتم« و آن�قـت
ّ
ب� وج�د اینکه این ح�ف را بگ�ی� یک آخ�نـ� دیگـ�ی احتـ�امش کنـ�! خـ�د حـ�ج مـ� هـ�دی هـم درویـش
بــ�ده ،از حــ��تش هــم معلــ�م اســت و در همــ�ن ســف� هــم بــ� آقــ�ی سع�دتعلیشــ�ه ن ـیم ســ�عتی خلــ�ت
ک�ده است.
۸

ّ
صفیعلیشــ�ه هــم کــه انشــ�ءا� م�حــ�م ب�شــ� ،خطــ�ی ب�رگ ـی کــ�د ِوا� صفیعلیشــ�ه هــم زمــ�ن
حض�ت رحمتعلیش�ه شی�ازی ،از درویشه� و م�ی�ان ایش�ن ب�د ،چنـ�ین بـ�ر هـم از طـ�ف ایشـ�ن رفتـه
بــ�د هن�وســت�ن بــ�ای گــ�دش و ...کــه تع�یـف می کنــ� در یـک ســف� )حــ�� مقـ ّـ�م�تش یـ�دم نیســت( آمــ�م
ّ
پیش شیخ م�تضی انص�ری ،ن�مهای از کسی دادم ک�غ� را دادم و نگ�ه ک�د گفـتم :مـ�خص میف�م�ییـ�؟

گفتن� :نه ،ت� بنشین ،ک�رت دارم .من نشستم وقتی یکییکی همهی ح�ضـ�ین سـ�ال و ج�ابشـ�ن تمـ�م
ش� و همه رفتن� بع� آم� جل� ب� من مص�فحه ک�د.

ولی ب�عکس آن هم ب�د ،م�ح�م آق�نجفی اصـفه�نی ،پـ�ر یـ� ج ّـ� همـین نجفیهـ�یی کـه سـمن�نی
هستن� .ایش�ن پیشنم�ز ب�ده خیلی هم م�رد ّ
ت�جه م�دم و اینه� ب�دنـ� .بـه او ف�مـ�ده ب�دنـ� تقیـه کـن،
میرفته مسـج� و نمـ�زی میخ�انـ�ه و بعـ� هـم وعـظ می کـ�ده ،یـکم�تبـه زمـ�ن حضـ�ت ص�لحعلیشـ�ه،
ایش ــ�ن ب ــ� م�شـ ـین یـ ـ� از ته ــ�ان میرفتن ــ� گن�ب ــ�د یـ ـ� از گن�ب ــ�د میآم�ن ــ� ب ــه ته ــ�ان .س ــمن�ن م�شـ ـین
میایست� ،ایش�ن پی�ده میش�ن� ،ب� چن� نف�ی پیـ�ده میرونـ� .در وس ِـط یکـی از ک�چـهه�ی ف�عـی آقـ�ی
نجفـی از مســج� میآیـ� ،م�یـ�ه�یش هــم پشتســ�ش .ایشــ�ن تــ� میرســ� خــ�مت حضــ�ت ص�لحعلیشــ�ه
بیاختیـ�ر میافتــ� بــه پ�یشــ�ن ،میب�ســ� و مصــ�فحه می کنــ� .ف�م�دنــ� :مــ� کــه بــه شــم� گفتـیم کــه تقیـه
کنی�! گفت :ت� ح�� که ت�انستم تقیه ک�دم ،حـ�� نمیتـ�انم .م�یـ�ه� پ�اکنـ�ه میشـ�ن� و دیگـ� آقـ�نجفی
میش�د درویش .این آق�یـ�ن علمـ� از ایـن قبیلهـ� ا گـ� درویـش بشـ�ن� خیلـی درویشهـ�ی خـ�ب و خیلـی
ب�مع�فت میش�ن� .ب�ای اینکه قیل و ق�ل و جنج�ل و اینه� را دی�هان�.
پ�ر آق�ی ح�ج شیخ عب�ا� ح�ی�ی ،مشه�ر ب�د به قبله ،در نجف ،هن�وسـت�ن و خیلـی هنـ�یه�
م�اظب ایش�ن ب�دن� .ح�ج می�زا زینالع�ب�ی ِن قبله می گفتنـ� .آقـ�ی سلط�نعلیشـ�ه در سـف�ه�یی کـه بـه
عتب�ت میرفتن� ،ایش�ن در ک�ب� ب�دن� ،آق�ی سلط�نعلیش�ه به دی�ن قبله ح�ج زینالع�بـ�ین میرونـ�.

ح�ج زینالع�ب�ین هم چه�ر ت� پس� داشت .ح�ج شیخ عب�ا� ک�چکت�ینش�ن ب�د .آنه�ی دیگ� ابنالشـیخ
ً
)ݢ ݢکه شنی�های� ،پ�ر این ّ
تج�ده� و آق�ی رهنم�( آن شـیخالع�اقین .هـ� سـه ،چهـ�ر نف�شـ�ن هـم مسـتق� در
آنجـ� مجتهــ�ین بــه نــ�می ب�دنــ� .آقــ�ی سلط�نعلیشــ�ه میرونـ� ف�زنــ�ان ایشــ�ن هــم بــه احتــ�ام پ�رشــ�ن
میآین� در مجلـس مینشـینن� ،آقـ�ی حـ�ج شـیخ عبـ�ا� نمیآیـ� ،م�افـق نبـ�ده .بعـ� حـ�� چطـ�ر شـ�ه،
بهه�جهت ایش�ن میپ�سن� کـه بـ�ادر دیگـ�ی داریـ�؟ کج�سـت؟ بگ�ییـ� بی�یـ� مـ�ا ببینـ� .اینهـ� میرونـ�
عقب ح�ج شـیخ عبـ�ا� ،شـ�ی� هـم حـ�ج شـیخ عبـ�ا� بـ� ا کـ�اه میآینـ�ّ ،امـ� وقتـی آقـ�ی سلط�نعلیشـ�ه
خ�اح�فظی می کنن� که ب�ون� ،آق�ی ح�ج شیخ عب�ا� هم دنب�لش�ن میرون�ّ .
مش�ف میش�ن� بعـ� هـم

به ف�صلهی ک�ت�هی اج�زهی شیخی می گی�ن� ،ب� لقب »رحمتعلی«.
فقـ�ای تهـ�ان مین�یســن� از آقـ�ی سلط�نعلیشــ�ه اجـ�زه بگی�نــ� کـه اجــ�زه میدهیـ� مــ� سـه ،چهــ�ر
نف�ی یک من�لی بخ�یم ب�ای آقـ�ی حـ�ج شـیخ عبـ�ا� کـه در کـ�ب� هسـتن� ،ایشـ�ن بی�ینـ� مقـیم تهـ�ان
۹

بش�ن�؟ آق�ی سلط�نعلیش�ه هم اجـ�زه میدهنـ� .ایشـ�ن بـه تهـ�ان میآینـ�) .ب�گ�فتـه از گفت�رهـ�ی ع�فـ�نی
عص� یکشنبهّ ،
س�م شعب�ن  ۱۴۳۰هـ  .ق ،مط�بق ب� (۱۳۸۸/۵/۴

*****
آق�ی سلط�نعلیش�ه هم بع� از ف�ت حض�ت سع�دتعلیش�ه قطـب شـ�ن� بـهاصـط�ح یعنـی رهبـ�
ش�ن� .از زم�ن خ�د آق�ی سع�دتعلیش�ه دو ت� ّادع�ی ن�درست ب�د :یکی صفی ،مشـه�ر بـه صفیعلیشـ�ه
ّ
م�د ف�ضل دانشمن� و ب� طبع شع� ،طبع شع� هم خیلی در ع�ف�ن م�ث� است که تفسی� را به شع� در آورده،
دام�د ش�ه م�ی� شـیخ صـفی ّال�ین بـ�د یـک مـ�قعیتی داشـت .یکـی حـ�ج آقـ� ّ
محمـ� من ّـ�ر عمـ�ی حضـ�ت
رحمتعلیشــ�ه مــ�د مجتهــ� پیشــنم�زی کــه علمــ� همــه بــه او ّ
ت�جــه داشــتن� و خیلـی هــم شخصـیت بــه او
میدادن� .این دو ت� ب�د که ش�ی� تع�اد خیلی کمی از درویـشهـ�ی قـ�یم آم�نـ� بـ� ایشـ�ن تج�یـ� ک�دنـ�
ش��ح�لش�ن هست .ایش�ن ج�نشین چنین وضعیتی ش�ن�.
من به یکی که از لح�ظ ج�معهشن�سی بهق�لی در اروپ� صحبت میک�د ب�ایش این ت�جیه را کـ�دم
ب�ای م� زی� همهی این ت�ضیح�ت ارادهی الهی وجـ�د دارد .او را مـیبینـیم مـیگـ�ییم خ�اسـت خـ�ا بـ�د
ولی ب�ای او این ت�ضیح را دادم .گفتم آق�ی سلط�نعلیش�ه دی�ن� اگ� به ام�ر اجتم�عی ب� شـ�ه بـ� دربـ�ر و
ً
اینه� بپ�دازن� ه�گ� ظ�ه�ا به آنه� نمیرسن� و حس�دت آنه� را هم زی�د میکنن� .مـ�دم هـم از دولـت و دربـ�ر
و این چی�ه� خ�شش�ن نمیآی� .اقتض�ی استغن�ی طبع و ّ
عل� طبع این است که در درویشهـ� ب�یـ� ب�شـ�
دیگ� چه ب�س� به قطب که دری�ی آن است.

اقتض�ء داشت وقتی که ک�م�ان می�زا ن�یبالسلطنه پسـ� ن�ص ّ
ـ�ال�ین شـ�ه )مثـل اینکـه( آمـ� پیغـ�م

ن�صـ ّ
ـ�ال�ین شــ�ه را داد گفــت کــه اعلیحضــ�ت ف�م�دهانــ� کــه مــن دو ،ســه روز دیگــ� ب�م ـیگــ�دم خــ�اهش
میکنم تش�یف داشته ب�شن� من میخ�اهم زی�رتشـ�ن بیـ�یم .نمـیدانـم ایشـ�ن شـ�ی� هـم خیـ�ل داشـتن�
ـ�د او صـ�ا زدنـ� آشـیخ تقـی )مب�ش�شـ�ن بـ�د( وسـ�یل
هفت ،هشت ،ده روز بم�نن� ولی معذلک جل�ی خ ِ
سف� را آم�ده کن همین ام�وز عص� ح�کت میکنیم .بع� به فق�ا یک ج�ر ج�اب دادن� .گفته ب�دنـ� خـ�ب
اســت شــ�ه بــه مــ� ّ
ت�جــه داشــته ب�شــ� ،ف�مــ�ده ب�دنــ� درویش ـی کــه نظــ� بــه شــ�ه دارد بــه درد درویش ـی
نمیخ�رد .درویش ب�ی� فقط به خ�ا نظ� داشته ب�ش� .به خ�د او ف�م�ده ب�دن� :م� چه کسـی هسـتیم کـه

ش�ه بی�ی� دی�ن م� ،م� یک ده�تی هستیم اگ� به م� مثل یک شه�ون� بهق�لی نگ�ه می کن� ،پ� ش�د بی�یـ�
بی�خت ،من خ�دم را �یق نمیدانم ش�ه بی�ی� دی�ن مـ� .ا گـ� هـم بـهعن�ان قطـب مـیگ�یـ� و مـیخ�اهـ�
بی�ی� دی�ن قطـب ،زیـ�رت قطب)حـ�� بـه چـه عبـ�رتی( او نب�یـ� بگ�یـ� ،پـ� شـ�د پیـ�ده بی�یـ� بیـ�خت مـ�ا
ببین�) .ب�گ�فته از گفت�ره�ی ع�ف�نی ،ت�ر یخ  ۱۳۸۴/۱/۲۴در بی�خت(

*****
آقـ�ی سلط�نعلیشـ�ه کــه در ش��ح�لشـ�ن خ�ان�یـ� ،بعـ� از رحلـت حضــ�ت سع�دتعلیشـ�ه قطــب
۱۰

ً
شــ�ن� ،آقــ�ی سع�دتعلیشــ�ه خیل ـی ســ�کت و آرام ب�دنــ� و از اصــفه�ن تق�یبــ� تبعی�شــ�ن کــ�ده ب�دنــ�،
ّ
اصفه�ن محل زن�گیش�ن بـ�د آنجـ� تجـ�رت مـیک�دنـ� ،گ�شـه گی� ب�دنـ� .آقـ�ی سلط�نعلیشـ�ه بـهعکس
یعنی چ�ن قبل از درویشی تم�م مسی� زن�گی آن�قت را آنط�ری که مـ�دم و علمـ� طـی مـیکننـ� طـی ک�دنـ�
ً
مـ ّـ�ته� درس خ�ان�نــ� ،مـ ّـ�ته� در مســ�ف�تهــ�ی مختلــف ب�دنــ� ولـی معذلــک ال�امــ� گ�شــه گی� ب�دنــ�

ّ
آم�ن� به بی�خت و ّ
ن�ص�ال�ینش�ه میخ�اسـت بـه
حتی راغب نب�دن� که ب� اولی�ی ام�ر در ارتب�ط ب�شن�.

دی�نشــ�ن بی�ی ـ�) .اینکــه مــ� از ی ـک کس ـی کــه ی ـک بــ�ی دارد همــهی بــ�یهــ� را بــه او م ـیچســب�نیم.
ّ
ن�ص�ال�ینشــ�ه یــک مح�ســنی هــم داشــت ول ـی چــ�ن یــک معــ�یبی داشــت همــهی عی ـبهــ� را بــه آن
ّ
م ـیچســب�نن� آن هــم بــه علــت اینکــه بــ� یک ـی کــه خــ�بیم هــ� چــه بگ�ی ـ� بــ�ور م ـیکن ـیم و همــ�نط�ر رفتــ�ر
ّ
ن�ص�ال�ینشـ�ه بـ� مـین�یسـن� مـ� همـهاش را بـ�ور مـیکنـیم .نـه! همـهاش
میکنیم بنـ�ب�این وقتـی کـه از
درست نیست (.منظ�ر پیغ�م داد که میخ�اهم بی�یم دی�نت�ن .ایش�ن قب�ل نک�دن� و از ته�ان ب�گشـتن�
به گن�ب�د .شخصیت علمیش�ن م�جب ش� که شن�خته ش�ه ب�دن� ،شن�خته شـ�ن� و بعـ� هـم کـه شـهی�
ّ
ّ
شــ�ن� ،شه�دتشــ�ن هــم بیشــت� روی نفــ�ذ محل ـی بــ�د و محلـیهــ�ی دهــ�ت دیگــ� م ـیرفتنــ� علمــ� را پی ـ�ا
میک�دن� و ب��خ�ه یک ع�لمی پی�ا مـیشـ� کـه فتـ�ای قتـل ب�هـ� .فتـ� ٰی مـیگ�فتنـ� بعـ� بـه اسـم حکـم
ش�عی اج�ا میک�دن� .ایش�ن شهی� که ش�ن� آق�ی ن�رعلیش�ه ب�ف�صله قطـب ب�دنـ�).ب�گ�فتـه از گفت�رهـ�ی
ع�ف�نی ،ت�ر یخ  ۱۳۸۴/۲/۳در بی�خت(

*****

در یک زم�نی سختی و ّ
ض� امنیت ب�د ،م�دم امنیت ن�اشتن� .این است کـه خیلـی از ایـن جهـ�ت
شک�یت میش� .یکب�ر آق�ی سلط�نعلیشـ�ه در ضـمن درس ف�م�دنـ� کـه مـ�دم خیلـی ن�راضـی هسـتن� و
این اوض�ع نخ�اه� پ�یی� ،نمیپ�ی� که معل�م ب�د بـهاصـط�ح غیـ� از یـک دیـ� ع�فـ�نی از قبیـل آن دیـ�ی
که پیغمب� دی� میم�نه� از منب�ش بـ�� مـیرونـ� ،اضـ�فه بـ� آن دیـ� ،یـک دیـ� اجتمـ�عی داشـتن� ،همـین
آق�ی�ن محققین و اینه� میت�انن� تشخیص ب�هن� که بله ،این اوض�ع نخ�اه� م�ن� ولی ک�امتش در ایـن
ب�د که در گ�شهی دهی ایش�ن سـعی مـیک�دنـ� وارد ایـن شـل�غیهـ� نشـ�ن� ،خبـ� نشـ�ن� در اینجـ� ایـن را
ف�م�دن�ّ .ام� این طبیعی است.
یـک مطلبـی بــ�د کــه یکبــ�ر گ�یـ� خیلـی ن�راحــت شــ�ه ب�دنــ� و اهــ�نتی بــ�د ،ف�م�دنــ� کــه خ�اونــ�
بن�ی عظیمی در نظ� دارد .خ�د ح�ج شیخ عب�سعلی در آن�قت در شهی�یه از ایـن عبـ�رت ایـن اسـتنب�ط را
کــ�ده کــه بــهزودی ق�ج�ری ـه م ـیرونــ� و نــ�ب�د م ـیشــ�ن� ،هم ـین اســتنب�ط را در ن�بغــه علــم و ع�فــ�ن هــم
ن�شتهان� .بع� ق�ج�ریه رفتن� و ت�ریخ را که میدانی�ّ .ام� رفـتن ق�ج�ریـه و آمـ�ن یـک نظـ�م دیگـ�ی کـه از
یک جه�ت خیلی بهت� از آن نظ�م بـ�د ولـی از بعضـی جهـ�ت هـم همـ�نط�ری بـ�د زیـ�د ف�قـی ن�اشـت .آیـ�
ای ـن م ـیشــ�د بنــ�ی عظیم ـی کــه خــ�ا در نظــ� دارد؟ خــ�د ای ـ�ان چــه هســت؟ بــهق�ل ن�ص�خســ�و )خــ�ا
۱۱

رحمتش کن� او هم م�د ب�رگی ب�ده( میگ�ی� ک�هی زمین در این جه�ن که شـن�ور اسـت بهمن�لـهی یـک
ارزنی است روی دری�ی قل�م ی� روی دری�ی م�یت�انـه ،دریـ�ی سـفی� ،کـ�هی زمـین مثـل یـک ارزنـی اسـت
روی آن دری� .ح�� ت� خ�دت حس�ب کن که در این ارزن چـه هسـتی؟ کـ�ه را یـک ارزن حسـ�ب کـ�ده ،مـ�
دیگ� چه هستیم؟ بع� در آن ارزن ت� ه� چه هستی ،یک گ�شهی این ارزن ای�ان اسـت و بنـ�ی عظـیم را
خ�اون� ب�ای این در نظ� گ�فته؟!
ً
من از هم�ن ّاول که این را خ�ان�ه ب�دم ،خیلـی پـیش ،شـ�ی� مـث� پنجـ�ه سـ�ل پـیش ،گفـتم ایـن
بن�ی عظیم نیست .بن�یی که ه� معم�ری میکن� آن هم وقتی بگ�ین� بن�ی عظیم متن�سـب بـ� عظمـت
خ�دش است ه� چه معم�ر عظیمت� ب�ش� ،شم� ف�ض کنی� یک �نهای ب�ای م� � و خ�وست�ن ی� آنه�یی
که در ب�غ و اینه� سـگ نگهبـ�ن دارنـ� بـ�ای سگشـ�ن درسـت مـیکننـ� .بـ�ای ایـن کـه نمـیرویـ� مهنـ�س
ع�لیمق�می را استخ�ام کنی� که بی� ولـی وقتـی بخ�اهنـ� قصـ� خ�رنـق را بسـ�زن� مـیرونـ� دنبـ�ل سـنم�ر و
ً
وقتی میخ�اهن� ک�خ ورس�ی را بس�زن� میرون� دنب�ل ف�ن کس .آن�قت میگ�ین� که مث� سنم�ر )سـنم�ر
در زمــ�ن به�ام گــ�ر بــ�د( کــ�خ عظیمـی بنــ� کــ�د یـ� مـیگ�ینــ� ســ�زم�ن عظیمـی بنــ� کــ�د .پــس ایـن ســ�زم�ن
ً
عظیم ّاو� معل�م نیست م� همهی عم�م�ن ی� همهی عقلمـ�ن ،فک�مـ�ن بـه ایـن ب�سـ� ،بفهمـیم کـه ایـن
س�ختم�ن عظیمی که خ�ا در نظ� دارد چیست؟ ولی بهت�ریج.
تم�م این انق�ب�ت اجتم�عی که بع� از این ف�م�یش�ت ایش�ن در دنی� در ج�معهی انس�نی پیـ�ا شـ�
همهاش یک گ�شهای از این س�ختم�ن عظیم است) .ب�گ�فته از گفت�ره�ی ع�ف�نی ،ت�ر یخ ( ۱۳۸۴/۷/۲

*****
دخ�لت در سی�ست نمی کنیم ،ب�ای اینکه میبینی� در دنیـ� ،سی�سـت جـ�ی دروغ ،غیبـت،
گفتیم
ِ

ّ
حقــهب�زی و امثــ�ل اینه�ســت .در ایـن سی�ســت ،مــ� دخ�لــت نمـی کنیم .ایـن مثــ�ل را بــ�ای خیلیهــ� زدم،

ن�بغــه علــم و ع�فــ�ن از ن�مــهه�ی آقــ�ی سلط�نعلیشــ�ه را بخ�انی ـ� .در ی ـک ن�مــه ف�م�دهانــ� کــه مــ� ،در
ـت�ف بـ ـین
سی�ســت دخ�ل ــت نمـ ـی کنیم ،مــ� یـ ـک ده ــ�تی هس ــتیم و زراعــت مـ ـی کنیم ولـ ـی بعــ� ک ــه اخ ـ ِ
ّ
محم�علیش�ه و مجلـس شـ�ه بـ�د و مـ�دم ن�راحـت ب�دنـ� ،در ن�مـهی دیگـ�ی بـه م�حـ�م اعتمـ�د ن�شـته
ب�دن� به اعلیحض�ت ت�صیه کنی�ّ ،
ت�جه کنن� ،ام�وز مصلحت ج�معه ،مصلحت مسـلم�ن�ن ایـن نیسـت
که ب� مجلس مخ�لفت کنن� .این ب��ت�ین سطح سی�ست است که دخ�لت ک�دنـ� ولـی همینقـ�رّ .
البتـه او
ّ
ت� م�تی گ�ش داد ،به ت�خی� افت�د ولی بع� کـ�رش را کـ�د و نتیجـهاش را دیـ�) .ب�گ�فتـه از گفت�رهـ�ی ع�فـ�نی

صبح شنبه ،ت�ر یخ  ۱۳۹۰/۱۱/۸جلسه خ�اه�ان ایم�نی(

*****
ّ
سلســلهی مــ� بــه نــ�م سلســلهی گن�بــ�دی یک ـی از س�ســل نعمــتاللهی مشــه�ر اســت .سلســلهی
ّ
نعمتاللهی انشع�ب آخـ�ینش در سـ�ل  ۱۲۷۸ق .یعنـی حـ�ود  ۱۵۰سـ�ل قبـل بـه وقـ�ع پی�سـت کـه یـک
۱۲

ً
سلســله فعــ� بــه نــ�م دکتــ� نــ�ربخش اســت ،یکــی هــم سلســلهی گن�بــ�دی اســت و دیگــ�ی سلســلهی
صــفیعلیشــ�هی .سلســلهی گن�بــ�دی بــه من�ســبت حــ�ج ّم�ســلط�ن ّ
محم� گن�بــ�دی کــه در دوران خــ�د

ب�جســتگی ّ
خ�صـی پیـ�ا کــ�ده بــ�د بــه نــ�م سلســلهی گن�بــ�دی مشــه�ر شــ� کــه مقبــ�هی ایشــ�ن در همــ�ن
بی�خت گن�ب�د است که دی�های� .در زم�ن غیبت ،وکیل و نم�ینـ�هی امـ�م معـ ّین شـ�ه اسـت کـه از طـ�ف

حض�ت بیعت بگی�د و بع� ج�نشین تعیین کن� ت� ب�س� به ام�وز .قب� آن چه�ر نف� از ب�رگـ�ارانی را کـه شـم�
دی�های� ،چه�ر نف�ی هستن� که آخ�ین کس�نی ب�دن� که در این سلسله م�جع ّیت داشـتن� و بعـ� از ایشـ�ن
ه ــم یعنـ ـی بع ــ� از آخ ــ�ین آنه ــ� ،م�ح ــ�م ح ــ�ج علـ ـی ت�بن ــ�ه )محب�بعلیش ــ�ه( ب ــ�د ک ــه م ــن ج�نشـ ـین
ً
ایشـ�ن هســتم و ایـن سلســله بــه اینجـ� رسـی�ه اســت .تفـ�وتی کــه در شـیعه ،بـین فقهــ� و ع�فـ� هســت معنــ�
اخت�ف نیست بلکه تف�وت نظ� است .آق�ی�ن فقه� میگ�ین� که م� دلیلی ن�اریم ب� اینکه در زمـ�ن غیبـت
نی� نم�ین�گ�ن ّ
خ�صی که بط�ر مستقیم ی� غی�مستقیم بیعت بگی�ن� مع ّین ش�ه ب�شن� و دلیلی ب� این امـ�
ً
وج�د ن�ارد و بن�ب�این ،ام� دین ص�ف� م�ب�ط به فقه� است که بن�ب� روای�تی که شـ�ه اسـت مـیگ�ینـ�َ :م ْـن
ٰ

ُْ َ

ً ْ

ً

ً َ

ً َ

َ

َ ْ

َ

َّ

ك َ�ن ِم َن الفق ٰه ِ�ء �ص ِ�ئن� ِل َنف ِسهِ َ� ِ�فظ� ِل ِ�ی ِنهِ ُم ٰ� ِ�لف� َ�� ٰى َه ٰ� ُاه ُم ِطیع� ِ�� ْم ِـ� َم ْـ�� ُ�ه ف ِلل َع َـ� ِ ّام أ ْن ُیق ِلـ ُـ� ُوه ،کسـ�نی کـه از
فقه� ،دانشمن�ان علمـی ،دارای ایـن خص�صـی�ت ب�دنـ�؛ بـ� مـ�دم عـ�ام اسـت کـه از آنهـ� در اعمـ�ل شـ� �
تقلی ـ� کننــ� .مــ� م ـیگــ�ییم تقلی ـ� بــه جــ�ی خــ�د درســت اســت ول ـی تقلی ـ� در اعمــ�ل شــ�عی اســت و در
اعتق�دات تقلی� نیست .در اعتق�دات ب�یـ� از کسـی کـه مجـ�ز از طـ�ف امـ�م ب�شـ� تلقـین ذکـ� گ�فـت و ب�یـ�
ّ
بیع ــت ک ــ�د و ب ــ� ایـ ـن بیع ــت اتص ــ�ل ب ــه ام ــ�م پیـ ـ�ا ک ــ�د) .ب�گ�فت ــه از گفت�ره ــ�ی ع�فـــ�نی صـــبح پنجشـــنبه،

ت�ر یخ ( ۱۳۸۷/۹/۷

*****
مختص�ی از زن�گین�مهی حض�ت آق�ی سلط�نعلیش�ه
ّ
ّ
حض�ت آق�ی ح�ج سلط�ن ّ
حی�رمحم� اهـل بیـ�خت گن�بـ�د اسـت .پـ�ر ب�رگـ�ارش
محم� ف�زن� م�
ّ
ّ
حی�رمحم� در یکی از ی�رشه�یی که ت�کمنه� ب�ای غ�رت و چپ�ول به گن�ب�د آورده ب�دن� ،اسـی� آنهـ�
م�
گ�دیــ�ه و پــس از مـ ّـ�تی اســ�رت بــه وســیلهی ف�یــه کــه اقــ�ام وی ف�ســت�ده ب�دنــ� ،مســتخلص گ�دیــ� ،در

م�رعه ن�ده سک�نت اختی�ر نم�د و در هم�ن اوق�ت خ�مت جنـ�ب ن�رعلیشـ�ه ّاول رسـی�ه و بـه شـ�ف فقـ�
ّ
مش�ف گ�دی� .آنگ�ه در سـ�ل  ۱۲۵۴قمـ�ی ) ۱۲۱۷شمسـی( بـه قصـ� زیـ�رت عتبـ�ت و عـ�م تش ّـ�ف حضـ�ر

جن�ب حسینعلیش�ه و تج�ی� عه� از ط�یق هن�وست�ن ح�کت ف�م�د ولـی دیگـ� از سـف� بـ�ز نی�مـ� و بـ�ای
همیشه مفق�دا�ث� گ�دی�.

ّ
حض�ت آق�ی سلط�نعلیش�ه در  ۲۸جم�دی ّ
ا�ول س�ل  ۱۲۵۱قمـ�ی )مهـ�  ۱۲۱۴شمسـی( مت�لـ� و

در سه سـ�لگی از دیـ�ار پـ�ر محـ�وم گ�دیـ� .جنـ�بش تـ� شـش سـ�لگی تحـت پ�سـت�ری مـ�در کـه م�منـهای
زاه�ه ب�ده است نش� و نم� ی�فته ،آنگ�ه م�درش وی را به مکتب سپ�د .ه�ش س�شـ�ر و ح�فظـهی قـ�ی،
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وی را در کمتــ� از شــش مــ�ه قــ�در بــه ق�ائــت قــ�آن و خ�انــ�ن کتــ�ب نمــ�د .جنــ�بش پــس از خ�انــ�ن چنــ�
ّ
علت ع�م بض�عت م�لی تحصیل را ت�ک و بـه کمـک بـ�ادر بـ�رگ خـ�د ّم� ّ
محمـ�علی کـه
کت�ب ف�رسی به
س�پ�ستی وی و م�درش را ب� عه�ه داشت ،مشغ�ل گ�دی� و در ت�ش معـ�ش بـ� بـ�ادر همکـ�ری میف�مـ�د
که از جمله ّم�تی به گ�سفن� چ�انی اشتغ�ل داشت .وی ت� هف�ه س�لگی همچنـ�ن بـ�ای ادامـهی زنـ�گی
ُ
ً
دستی�ر ب�ادر ب�د ت� اینکـه اتف�قـ� روزی بـه قصـ� دیـ�ن خـ�اه� خـ�د بـه ق�یـهی بیلنـ� دو ف�سـخی بیـ�خت
رفــت و گــ�ار وی بــه م�رســهی ق�یــه افتــ�د و از ّایــ�م مکتــب و تحصــیل یــ�د نمــ�ده .شــ�ق تحصــیل در وی
مشتعل میش�د ،در م�اجعت به بی�خت بـه مـ�درش اظهـ�ر می کنـ� کـه رفقـ�ی هـمس ّـن خـ�د را دیـ�م کـه

همه به م�رسه میرفتن� و درس میخ�ان�ن� ،من هم میل دارم ب�وم درس بخ�انم .م�در قب�ل تق�ض�ی
وی را منــ�ط بــه اجــ�زه و رضــ�یت بــ�ادرش می کنــ� .شــب کــه بــ�ادرش بــه منــ�ل میآیــ� ،مــ�در اشــتی�ق آن
جن�ب را به تحصیل به ب�ادرش می گ�ی� .وی می گ�ی� :م�در ج�ن میدانی که م� وسعت م�لی ن�اریم که
بتــ�انیم بــ�ای گ�ســفن�ان چ�پــ�نی بگیــ�یم و ب�یســتی خ�دمــ�ن ک�رهــ�ی خــ�د را انجــ�م دهــیم و بــه کمــک
ً
بــ�ادر احتیــ�ج داریــم .پــس از چنــ� روز جنــ�بش مجـ ّـ�دا بــه مــ�در بــ�ای اجــ�زهی اشــتغ�ل بــه درس اصــ�ار
ُ
می کنـ ــ� .مـ ــ�درش بـ ــ��خ�ه بـ ــ�ادر وی را راضـ ــی مینم�یـ ــ� و ایشـ ــ�ن بـ ــه ق�یـ ــهی بیلنـ ــ� رفتـ ــه مشـ ــغ�ل
تحصیل میش�د.
از ق�ل حض�تش نقل ش�ه که ف�م�ده بـ�د :هنگـ�م تحصـیل بـ� م�اقبـت در انجـ�م وظـ�یف دینـی و
عبــ�دات همیشــه در بــ�طن و ِسـ ّـ�م ،خلجــ�نی بــ�د کــه بهتــ� اســت ا گــ� بشــ�د عق�یــ� خــ�د را تحقیقــی نمــ�یم
ً
و ص�ف� در مق�م تقلی� نم�نم و در خ�مت یکی از اس�تی� ش�وع به خ�ان�ن کت�ب ب�ب ح�دی عشـ� نمـ�دم.
َ ٰ
ٌ َّ ّٰ َ َ
ٰ
است�د روزی در مق�م اثب�ت وح�ت ب�ری ٰ
تع�لی استن�د به آیهی ش�یفهی :ل ْ� �ـ َ�ن ِف ِیه ٰمـ� ِآل َهـ� ِإ��ݢ ݢالل ـه لف �س َـ�ت�

)س�ره انبی�ء ،آیه  (۲۲جست .بیاختی�ر در این استن�د اشک�لی بهنظ� رسی� و به است�د ع�ض ک�دم که م�
هن�ز در مق�م اثب�ت ت�حی� هستیم و پس از ثب�ت آن ل�وم ع�لی ب�ی� ث�بت بشـ�د ،آنگـ�ه بـه ثبـ�ت نب ّـ�ت

ع�مــه و ّ
ّ
خ�صــه ب�ســیم تــ� حق�نیــت و صــ�ق قــ�آن روشــن شــ�د ،آنگــ�ه میتــ�انیم بــه آیــهای از آن اســت��ل

ج�ییم ،در ص�رتی که مـ� هنـ�ز در شـ�وع اثبـ�ت ت�حیـ� هسـتیم اسـت��ل بـه آیـهی قـ�آن بـ�ای مـ� جـ�ی� و
منطقی نیست .است�د از ج�اب ع�ج� م�ن�ه ،عج� وی م�ا تک�ن داد که این�ن کـه از اسـ�تی� و علمـ� هسـتن�
مثــل مــن حی�اننــ� ،پــس راه وصــ�ل بــه حقیقــت کــ�ام اســت؟ ایــن افکــ�ر وحشــتی در بــ�طنم ایجــ�د نمــ�ده
مضط�ب و پ�یش�ن و به دنب�ل حقیقت پ�ی�ن به ه� علمی س�ی زدم و ا گـ� نـ�دره علمـی در جـ�یی یـ�فتم،
در آن غــ�ری بســ�ا کــ�دم تــ� شــ�ی� مقصــ�د را بیــ�بم ولــی چهــ�هی مقصــ�د از �بــ�ی کتــب درس و علــ�م
در دل ک�بیـ�ن گـ�فتم و چشـمهی
اکتس�بی پ�ی�ار نگ�دی� ،ت� اینکه بـه عن�یـت الهـی و دسـتی�ری اولیـ�ءِ ،

مع�فت ج�شی�ن و چه�هی مقص�د ت�بی�ن گ�فت.

خ�صه جن�بش در عل�م ظ�ه�ی فقه ،اصـ�ل ،منطـق ،کـ�م ،حکمـت و غیـ�ه سـ�آم� اقـ�ان محـل
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گ�دی� ولـی در عـین اشـتغ�ل دائمـی بـه تحصـیل همیشـه روی دلـش بـه ج�نـب حقتع ٰ
ـ�لی بـ�د و در انجـ�م
ک�چکت�ین وظ�یف دینی ّ
حتی شب زن�هداری و ّ
تهج� و ادای ن�افل م�اقبت ت�م داشـت ،ازایـنرو بعضـی
ّ
اشخ�ص گـ�هی آثـ�ری از وی مشـ�ه�ه مینم�دنـ� کـه خـ�دم م�رسـهی محـل تحصـیل وی بـ�ای یکـی از
م�رســین بــهن�م شــیخ ضـ ّ
ـی�ءال�ین گفتــه بــ�د کــه اغلــب شــبه� از حجــ�هی ّم�ســلط�ن ّ
ّ
محم� روشــن�یی
مش�ه�ه می کنم ولی وقتی پشت در اتـ�ق مـیروم چ�اغـی نمـیبینم .بـهه�ح�ل تـ� مـ�قعی کـه ت�انسـت از
علم�ی گن�ب�د استف�دهی علمی کن� ،استف�ده ک�د ،آنگ�ه که چنتهی آن�ن خ�لی ش� ب�ای کسب اجـ�زهی
مس�ف�ت خ�ر� ب�ای تحصیل ن�د م�در آم� .وی گفت :مسـ�ف�ت مسـتل�م مخـ�رجی اسـت کـه میدانـی مـ�
بض�عت ت�مین آن را ن�اریم ولـی بـ��خ�ه در اثـ� اصـ�ار وی مـ�درش رضـ�یت داده و مبلـغ هفـت قـ�ان وجـه
پسان�ازی که داشت به وی ه�یه داده به دعـ�ی خیـ� ب�رقـهاش کـ�د .حضـ�تش پیـ�ده ع�یمـت مشـه�
نم�ده ،وارد م�رسهی مشه�ر به م�رسهی می�زا جعف� ش� و مشغ�ل تحصیل گ�دی� و عل�م فقه ،اصـ�ل،
تفسی� ،اخب�ر و رج�ل را در ن�د است�دان بهق�ر وسع آن�ن ف�ا گ�فت و در ّم�ت تحصیل بـه حـ�لتی شـبیه بـه
ّ
ری�ضت به اقل م�یقنع از خ�راک قن�عت میف�م�د ،چن�نکه ف�مـ�ده بـ�د کـه هفـت قـ�ان م�حمتـی مـ�در را
در ّاول م�ه یک ق�ان میدادم و هشت�د »جن�ک« پ�ل خ�د آن زم�ن گ�فته ،زی� گلـیم حجـ�ه مـیریختم و
هــ� روز چنــ� جنــ�کی ب�داشــته صــ�ف خــ�راک می کــ�دم و آخــ� مــ�ه شــ�ی� چنــ� جنــ�کی بــ�قی میم�نــ�.
به این نح� زن�گی و به تحصیل ادامـه مـیداد و بـه خیـ�ل اینکـه بـه بـ�ادرش تحمیلـی نکـ�ده ب�شـ� ،از او
ّ
کمکی نمیخ�است و ب� قن�عت و ّکف نفس ،گ�ران میف�م�دّ .
حتی از دری�فت حقـ�ق م�سـ�می ُطــ�ب از
م�رسـه ِابـ� داشــت و هیچگـ�ه از آن اسـتف�ده ننمــ�د تـ� اینکـه وجهــی کـه داشـت تمــ�م شـ� و چنـ� روزی بــه
سختی و ّ
ش�ت گ�شت.
خ�صه وی اغلب عل�م مت�اولهی اکتس�بی را در مشه� ک�مل نم�د ولی تکمیل این عل�م رسـمی،
الته�ب ب�طنی و اضط�اب قلبـی وی را فـ�و ننشـ�ن� و چهـ�هی مقصـ�د را نم�یـ�ن ننمـ�د و سـکینهای را کـه
ط�لب آن ب�د نی�فت .ازاینرو آتش طلبش تی�ت� و آشفتگی خ�ط�ش شـ�ی�ت� شـ� .در ایـن حـ�ل بـه خیـ�ل
افتــ�د کــه بــ�ای آرامــش فکــ� بــه یکــی از یی�قــ�ت مشــه� ســف� کنــ� و چن�نچــه خــ�د ف�مــ�ده بــ�د» :چــ�ن در
مس�فت محل و قص� و اتم�م نم�ز حین این سف� مشک�ک ب�دم ،به یکی از علم� که ج�ء ّ
م�رسین هم بـ�د
رج�ع و در این ب�ب س�ال نم�دم .وی در ج�اب گفت» :رأی من در این ب�ب چنین است« .مـن بـ� اینکـه
از مس�ئل فقه آ گ�ه ب�دم ،جـ�اب ایـن شـخص مـ�ا سـخت تکـ�ن داد کـه ی�للعجـب! مـن حکـم خـ�ای را از
وی س�ال می کنم و او می گ�ی�» :رأی من چنین است«؛ من که ط�لب دانستن حکم الهـی هسـتم نـه بـه
ّ
دست آوردن رأی دیگ�ان .این قضیه م�ا از عل�م تحصیلی و مکتسب�ت ت� آن روز خ�د به کلی دلس�د کـ�د
ّ
و حی�ت و نگ�انیم ّ
ش�ت ی�فت .در این اح�ال شنی�م در سب�وار حکیمـی اسـت بـهن�م حـ�ج م�هـ�دی کـه
در علم حکمت س�آم� اق�ان و مکتب او غی� مکتـب فقـه و اصـ�ل اسـت .شـ�ق م�قـ�ت وی و تحصـیل در
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مکتــب حکمــت مــ�ا بــه ســب�وار کشــ�ن� .مـ ّـ�تی در خــ�مت وی بــه تحصــیل حکمــت مشــغ�ل بــ�دم .چــ�ن
درس او را ب��ت� از دروس گ�شته و ن�دیکت� به حقیقت دی�م ،یقین ک�دم که به ش�ه�اه اصـلی رسـی�هام
و ط�یــق وصــ�ل بــه حقیقــت ط�یــق حکمــت اســت ،لــ�ا بــ� ارادت ک�مــل در خــ�متش بــه م�زمــت و ّ
تلمــ�
مشــغ�ل بــ�دم و چنــ�ن در ایــن راه ک�شــی�م کــه بــه زودی بــیش از ســ�ی� شــ�گ�دان مــ�رد ّ
ت�جــه و عن�یــت
است�د ش�م«.
خ�صــه حضــ�تش در خــ�مت م�حــ�م حــ�ج ســب�واری در حکمــت مشــ�ء و اشــ�اق یــ� طـ ٰ
ـ�لی بــههم
رس�ن�ه ،ح�اشی ب� کت�ب اسف�ر ن�شته ،گ�ی سبقت از دیگ�ان می ُرب�ی� .آنگ�ه سف�ی بـه عتبـ�ت نمـ�ده و
ّ
ٰ
اقصی درجهی کم�ل رس�ن� و در م�اجعـت از عتبـ�ت در تهـ�ان ت�قـف و مجلـس درسـی
عل�م ظ�ه�ی را به
ّ
تشکیل میده� .اغلب ُط�ب چ�ن وی را از اسـ�تی� قبلـی خـ�د عـ�لمت� و قـ�یت� میبیننـ� ،پ�وانـهوار گـ�د
شــمع وجــ�دش جمــع میشــ�ن� ،بــه حـ ّـ�ی کــه م�جــب حســ� ّ
م�رســین و اســ�تی� مع�صــ� وی شــ�ه و چــ�ن

درســی هــم از حکمــت میف�مــ�ده همــ�ن را به�نــه قــ�ار داده بــه تهمــت بــ�بیگ�ی کــه اشـ ّـ� ّاتهــ�م روز بــ�ده
ً
ّمتهمش مینم�ین� .ل�ا حض�تش ن�چ�ر ش�ه ته�ان را تـ�ک و مج ّـ�دا بـه خـ�مت حـ�ج سـب�واری م�اجعـت

می کنن� و به استف�ده از محض�ش کم�فی ّ
الس�بق اشتغ�ل میج�ی�.

در ای ـ ــن اوان ک ـ ــه س ـ ــ�ل  ۱۲۸۰قم ـ ــ�ی ) ۱۲۴۲شمس ـ ــی( ب ـ ــ�ده ،جن ـ ــ�ب ح ـ ــ�ج ّ
محم ـ ــ� ک ـ ــ�ظم
سع�دتعلیشــ�ه کــه بــ� جمعــی از م�یــ�ان و خــ�انین بختیــ�ری عــ�زم مشــه� مقـ ّـ�س ب�دنــ� ،در ســب�وار بــه
ک�روانس�ایی وارد میش�ن� و ح�ج سب�واری در مجلس درس به ش�گ�دان خ�د میف�م�یـ� :درویـش عـ�رف
و ع�لیق�ری از ته�ان آم�ه و به ف�ن ک�روانس�ا وارد ش�ه ،ب� نیست شم�ه� به م�ق�ت وی ب�وی� و دیـ�نی
از او بکنیــ� ولــی در محضــ� وی م�اظــب ادب و ت�اضــع ب�شــی� .چنــ� نفــ� از شــ�گ�دان وی ِمنجملــه جنــ�ب
سلط�نعلیش�ه به م�ق�ت وی میرون� و جمعی از م�دم را میبیننـ� کـه در حـ�ل سـک�ت و ادب ،خ�ضـع و
ً
خ�شع در حض�ر وی نشستهان� .طبع� واردین هم بـه ح�لـت ادب و سـک�ت نشسـتن� و بـه ح�لـت نجـ�ا بـ�
هم گفتن� :خ�ب است مس�لهای را که چن� روز قبل از جن�ب ح�ج س�ال ک�دیم و ج�اب را به بع� م�کـ�ل
ک�دن� ،از این آق� س�ال کنیم ت� درجهی کم�ل ایش�ن را بفهمیم .آنگـ�ه اجـ�زهی سـ�ال خ�اسـته ،م�ضـ�ع
را ع�ض می کنن� .ایش�ن ابت�ا میف�م�ین� :من س�اد ع�بی و اط�ع�ت علمی زی�دی ن�ارم ،از این جـ�اب،
ّ
آنهــ� بــه یکــ�یگ� نگــ�ه کــ�ده لبخنــ� میزننــ� یعنــی کــه پــس جنــ�ب حــ�ج م�هــ�دی دربــ�رهی ایشــ�ن چــه
می گفت!؟ ب�ف�صله ایش�ن میف�م�ین� :ولی شم� عین عب�رت کت�ب را بخ�انی� ت� آنچه بهنظ�م میرس�،
بگ�یم .این ک�م بیشت� ب�عث ّ
تعجب آنه� میش�د که ب� اعتـ�اف بـه ن�اشـتن سـ�اد ع�بـی میف�م�یـ� شـم�
ّ ً
ت�دبــ� عــین عبــ�رت را در بــ�ب مســ�لهی مط�وحــه میخ�اننــ� و ایشــ�ن
عــین عبــ�رت را بخ�انیــ� .معذلــک
ّ
چن�ن ج�اب ک�فی و وافی میدهن� و مطلب را به قسمی ح�جی می کنن� که ب�عث ّ
تعجب ظـ�ه�ی آنـ�ن
و م�جب خجلت ب�طنی از پن�ار و گمـ�ن غلطشـ�ن میشـ�د .آنگـ�ه جنـ�ب سلط�نعلیشـ�ه از ایشـ�ن سـ�ال
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ُ
ُ
َ ّ� �
می کنن� که منظ�ر از�ّ :
السعی ُ� �سعی ٌ� �ی َب ْط ِن ا ِّمهِ َو الش ِ� ُّ� ش ِ� ٌّ� �ی َب ْط ِن ا ِّمهِ چیست؟ میف�م�ین� :چن�ن بهنظ�
ْ
ََ
میرس� که منظ�ر �ی َب ْط ِن ال���یه ب�ش� ،زی�ا طبق خب� نقل ش�ه از حض�ت رس�ل� که ف�مـ�د :أنـ� َو َعـ ِـ�ی
َ
ُ
أ َب َ�ا َه ِ�هِ ْا� ُ� َّم�ِ  ،مق�م ّ
نب�ت سمت پ�ری نسبت به ا ّمت دارد و مق�م و�یت سمت مـ�دری و بنـ�ب�این معنـی

خبــ� چنــین میشــ�د کــه هــ� کسـی در جهــت و�یــت ســعی� ب�شــ� ع�قبــت هــم ســعی� اســت و بــ�لعکس .ایــن
ج�اب بسی�ر ایش�ن را پسن� و معق�ل افت�د .گ�ی� روز بع� که جن�ب آق�ی سع�دتعلیشـ�ه بـهعن�ان ب�زدیـ�
ّ
به دی�ار ُط�ب م�ب�ر رفته ب�د ،ح�ج سب�واری هم م�ق�تی ف�م�ده ب�د.
گ�چه در همین یکی ،دو دی�ار جن�ب سلط�نعلیش�ه به ط�ف آقـ�ی سع�دتعلیشـ�ه کشـی�ه شـ�ه
و مج�وب بی�ن�ت شی�ای وی میشـ�ن� ولـی بهواسـطهی ق ّـ�ت قـ�ای روحـی و ح�صـله و خ�یشـتنداری
ّ
فطــ�ی در ســب�وار بــه کلــی اختیــ�ر از دســت نــ�اده و در مقــ�م طلــب و تســلیم ب�نمیآینــ�ّ ،امــ� پــس از ح�کــت
جن ــ�ب سع�دتعلیشـــ�ه از س ــب�وار آتـــش حس ــ�ت در دل وی مشـــتعل و اش ــتی�ق دیـــ�ار آن س ــف� کـــ�ده،
مست�صــلش کــ�د .لــ�ا بــ� اجــ�زهی اســت�د خــ�د حــ�ج ســب�واری ع�یمــت مشــه� ف�مــ�د و در مشــه� ســ�اغ
گمش�هی خ�د را در ه� ک�ی و ب�زن گ�فت ت� ب��خ�ه مطل�ب را ی�فت و دست به دامنش زده اظه�ر طلب
ً
نمــ�د .اتف�قــ� در همــین حــین ف�ســت�دهی مــ�در آن جنــ�ب از گن�بــ�د بــ�ای بــ�دن وی بــه وطــن وارد مشــه�
شــ�ه ،جنــ�بش را در محضــ� آقــ�ی سع�دتعلیشــ�ه میی�بــ� و جنــ�ب سع�دتعلیشــ�ه از قضــیه ّ
مطلــع و در
جــ�اب اظهــ�ر طلــب وی میف�م�ینــ� :اکنــ�ن اط�عــت امــ� مــ�در �زمتــ� اســت؛ تق�ضــ�ی مــ�در را اج�بــت و بــه
گن�بــ�د رفتــه ،اوامــ� مــ�در را اط�عــت کنیــ� ،انشــ�ءا� بــ�ز یکــ�یگ� را خــ�اهیم دیــ� .جنــ�بش حســب ا�مــ�
ع�یمت گن�ب�د نم�د و در گن�ب�د م�درش اص�ار کـ�د کـه وی را زن ب�هـ� ولـی آن جنـ�ب تـن در نمـیداد کـه
ه�ای پ�واز به ک�ی دل�ار حقیقی در س�ش ب�د ،ت� ب��خ�ه ب�ای اط�عت ام� م�در ب� ش�ط اینکه قبـل از بـه
خ�نه ب�دن زوجه به مس�ف� ِت �زمـی کـه در نظـ� دارد بـ�ود ،ح�ضـ� بـه ازدواج شـ� و مخ ّـ�ره صـبیهی حـ�ج
ّم�علی بی�ختی ،وال�هی م�ج�هی جن�ب ن�رعلیش�ه ّ
دوم را به حب�لهی نک�ح درآورد .آنگـ�ه بـ�ای زیـ�رت
جن�ب سع�دتعلیش�ه در س�ل  ۱۲۸۰قم�ی ) ۱۲۴۲شمسی( ع�زم اصفه�ن گ�دی�.
گ�ین� هم�ن اوق�ت که وی از گن�ب�د ح�کت ف�مـ�د ،جنـ�ب سع�دتعلیشـ�ه در مجمـع فقـ�ا ف�مـ�ده
ب�د :آتش ش�قی از خ�اس�ن شعلهور ش�ه که عنق�یب به این ج� میرس� .بـ�ری جنـ�ب سلط�نعلیشـ�ه از
ّ
راه طبس و ی�د پی�ده ،رو به اصفه�ن نه�د و در ن�دیکی اصفه�ن ب� ّ
سی� ه�ایتا� متـ�لی آسـت�نه م�هـ�ن
ُ
کــه از فقــ�ا بــ�د ،مصــ�دف و همســف� شــ� ولــی در بــین راه کنــ�ی ح�کــت هم�اهــ�ن بــ� آتــش شــ�ق او وفــق
نمیداد و از آنهـ� جـ�ا شـ�ه تنهـ� بـه طـ�ف مقصـ�د رهسـپ�ر گ�دیـ� .پـس از ورود بـه اصـفه�ن و پیـ�ا کـ�دن
من�ل جن�ب آق�ی سع�دتعلیشـ�ه بـ� خـ�د می گ�ینـ� کـه ایشـ�ن از حـ�ل مـن آ گـ�ه اسـت مـن در نمـیزنم و
اظه�ر وجـ�دی نمـی کنم تـ� خ�دشـ�ن بیـ�ون بی�ینـ� .هنـ�ز ایـن فکـ� در ّ
مخیلهشـ�ن بـ�ده اسـت کـه در بـ�ز
میش�د و آق�ی سع�دتعلیش�ه بیـ�ون میآیـ� .وی بیاختیـ�ر خـ�د را روی قـ�مهـ�ی آن جنـ�ب ان�اختـه،
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گ�ی ــه و زاری آغ ــ�ز مینم�ی ــ� .جن ــ�ب سع�دتعلیش ــ�ه ب ــ� ّ
تبس ــم میف�م�ی ــ� :آخ�ن ــ� گن�ب ــ�دی از م ــ� چ ــه
میخــ�اهی؟ وی بــ� ســ�ز و گــ�از اظهــ�ر طلــب نمــ�ده ،اشــتی�ق خــ�د را بــه تشـ ّـ�ف بــه فقــ� عــ�ض مینم�یــ�.
ً
میف�م�ینــ� :فعــ� ب�ویــ� در یکــی از مــ�ارس منــ�ل کنیــ� چــ�ن مــ� بــ�ای رســی�گی بــه امــ�ر فقــ�ی وقــت
مخص ــ�ص تعی ــین نم ــ�دهایم ،ش ــم� ه ــم هم ــ�ن م�ق ــع بی�یی ــ� و مطل ــب خ ــ�د را بگ�یی ــ� ول ــی جن ــ�ب
سلط�نعلیش�ه دسـت از دامـنش ب�ن�اشـته بـ� گ�یـه و زاری میاف�ایـ� ،تـ� اینکـه دسـتگی�ی شـ�ه و بـه فقـ�
ّ
مش�ف میش�ن�.

گ�ینــ� روز سـ ّـ�م تشـ ّـ�ف ایشــ�ن بــه فقــ� ،جنــ�ب سع�دتعلیشــ�ه در مجمــع فقــ�ا میف�م�یــ� :ایــن

خ�اس�نی راهـی را کـه فقیـ� راهرو در شصـت سـ�ل طـی می کنـ� ،در سـه شـب طـی کـ�د .خ�صـه جنـ�بش در
اصفه�ن شبه� در حج�هی م�رسه بیت�ته و روزه� در مص�حبت پی� ب�رگ�ارش می گ�ران� و پـس از م ّـ�تی
ّ
استف�ضه از حض�رش م�خصی ی�فته به گن�بـ�د م�اجعـت و در بیـ�خت سـک�نت نمـ�ده و عیـ�ل خـ�د را بـه

منــ�ل آورد و بــه شــغل زراعــت کــه بهتــ�ین مشــ�غل اســت اشــتغ�ل ورزیــ� تــ� ســ�ل  ۱۲۸۴قمــ�ی )۱۲۴۶
ّ
ّ
شمســی( ،پــس از چهــ�ر روز از ت�لــ� ف�زنــ� ارجمنــ�ش جنــ�ب حــ�ج م�علــی ن�رعلیشــ�ه ثــ�نی بــه عــ�م زیــ�رت
تش�ف حض�ر پی� ب�رگ�ار از گن�ب�د ح�کت و پس از زی�رت عتب�ت ّ
عتب�ت و ّ
مق�سـه بـه اصـفه�ن حضـ�ر پیـ�
ّ
ب�رگــ�ارش شــ�فی�ب و مـ ّـ�تی در ظــل ت�بیــت وی بــه تجلیــه و تصــفیهی دل اهتمــ�م ورزیــ�ه وســعت ک�مــل
بههم رس�ن� و به دری�فت ف�مـ�ن ج�نشـینی جنـ�ب سع�دتعلیشـ�ه ن�یـل و بـه امـ�ر ارشـ�د خ�یـق مـ�م�ر و
ّ
ملقــب بــه سلط�نعلیشــ�ه گ�دیــ� .آنگــ�ه جنــ�ب سع�دتعلیشــ�ه ،سلط�نعلیشــ�ه را امــ� بــه م�اجعــت وطــن
داد .حض�تش ب� کم�ل ن�گ�اری از مهج�ری حسبا�م� به گن�ب�د م�اجعت نم�د.
حض�تش پس از م�اجعت از چن� جهت دچ�ر مشغله و گ�فتـ�ری گ�دیـ� .از یـکطـ�ف بهواسـطهی
ّ
ّ
ف�ت ح�ج م�علی پ�ر عیـ�لش کـه امـ�م جم�عـت محـل بـ�د و بـه علـت نبـ�دن ف�زنـ� وی در محـل ،ن�چـ�ر
ّم�تی ام�م جم�عت را به عه�ه داشت .از ط�ف دیگـ� بهواسـطهی فـ�ت مخ ّـ�رهی عیـ�لش ،رسـی�گی بـه
ام�ر و دو ف�زن� وی که از آن ّ
مخ�ره داشت ب� عه�هی شخص وی ق�ار گ�فت .از سـمتی م�اجعـهی اهـل

محل ب�ای س�ا�ت ش�عی و امـ�ر شـ�عیه گ�فتـ�رش داشـت ،از جهتـی روی آوردن فقـ�ا از بـ�د و امصـ�ر بـه
حض�رش و رسی�گی به ام�ر ظ�ه�ی آنه� در ق�یهای که ف�ق� همه چی� ب�د و ّ
ت�جه به ام�ر ب�طنی آنهـ� کـه
ّ
علــت ســ�ق آنــ�ن بــه محضــ�ش بــ�د وی را ســخت مشــغ�ل داشــت و از همــه مشــکلت� و ســختت� اظهــ�ر
ع�اوت مع�ن�ین و حس�دت ح�س�ین به حض�تش ب�د ،چ�ا که بهواسطهی نبـ�غ وی در علـ�م صـ�ری و
کم�لش در زه� و ور � و فض�ئل معن�ی م�رد ّ
ت�جه و ع�قهی ّ
ت�م و تم�م دور و ن�دیـک گ�دیـ�ه بـ�د و ایـن
خــ�د ب�عــث تشــ�ی� حســ� حســ�دان و عنــ�د دشــمن�ن بهخصــ�ص علمــ�ی محــل ،نســبت بــه حضــ�تش
ً
علن� ش�وع به مخ�لفت و ّ
ض�یت و ب�گ�یی درب�رهاش نم�دن� .معذلک ب� خستگی از گ�فت�ریه�
گ�دی�ه،
ّ
و میل به مس�ف�ت و مه�ج�ت از محل بـه علـت بعضـی امـ�ر داخلـی و خـ�ن�ادگی ع�یمـت سـف� را بـه تـ�خی�
۱۸

ان�اخت ت� بهت�ریج قص� مس�ف�تش ب�ل به ع�م اق�مت ش�ه ب�ای همیشه م�ن�نی گن�ب�د گ�دی�.
جنــ�ب سع�دتعلیشــ�ه پــس از تعیــین آقــ�ی سلط�نعلیشــ�ه بــه خ�فــت خــ�د ،کمتــ� ط�لبــ�ن را
دستگی�ی میف�م�د و آن�ن را اغلب به گن�ب�د خ�مت ایشـ�ن ح�الـه میف�مـ�د ولـی آن جنـ�ب هـم رع�یـت
ادب را نم�ده از دستگی�ی آنه� خ�دداری و به س�ی پی� ب�رگ�ارش رجعت میداد ت� اینکـه در سـ�ل ۱۲۹۳
ّ
ً
قم�ی ) ۱۲۵۴شمسی( که جن�ب سع�دتعلیش�ه خ�قـه تهـی ف�مـ�د ،حضـ�تش مسـتق� مـتمکن اریکـهی
ارش�د و مشغ�ل ه�ایت عب�د گ�دی�ه و در شعب�ن س�ل  ۱۳۰۵قم�ی ) ۱۲۶۷شمسی( ب� چن� نف� از م�ی�ان
و اخ�ص کیش�ن ع�یمت سف� بیتا� ف�م�د و از حج�ز به عتب�ت ع�لی�ت مش ّـ�ف و در عتبـ�ت بـ� ع ّـ�های
از علم�ی ب�رگ از جمله م�ح�م ح�ج شیخ زینالع�ب�ین م�زنـ�رانی و آیـتا� حـ�ج میـ�زا حسـن شـی�ازی و
ّ
غی�همــ� م�قــ�ت و مصــ�حبه ف�مــ�د .در جم�دیالثــ�نی  ۱۳۰۶قمــ�ی ) ۱۲۶۷شمســی( بــه وطــن مــ�ل�ف
م�اجعت نم�د و در ان�ک ّم�تی ب� اخ�ق حسنه و معل�م�ت وسیعه و شفقت پ�رانه ب� ّ
ع�مـه و رسـی�گی بـه
ح ــ�ل بین�ای ــ�ن و مس ــتمن�ان و زه ــ� و ور � و خ�ش ــ�ویی و مت�ن ــت در مع�ش ــ�ت ،چن ــ�ن دور و ن�دی ــک را
به ط�ف خ�د جلب نم�د که نه تنه� سکنهی گن�ب�د بلکه ت� ه� ج� ن�م وی میرفت ،مـ�دم را روی دل بـه
ج�نب آن جن�ب ب�د و در مشک�ت ،وی را ملج�ء و َم�ذ و درگ�هش را م�من خ�د میدانستن�.

حضــ�تش عــ�وه بــ� اشــتغ�ل بــه امــ�ر ف�حتــی و ج�اب گــ�یی و مشکل گشــ�یی ّ
کلیـهی مــ�اجعین از
ً
رع�ی� و غی�ه و ته ّیهی وس�یل آس�یش و راحتی ظ�ه�ی و ّ
ت�جه به ت�بیت روحـی فق�ایـی کـه غ�لبـ� ع ّـ�هی
زی�دی از و�ی�ت در بی�خت ب�دن� ،دو ب�ن�مهی روزانهی ّ
م�تب داشت :یکـی صـبح از ّاول آفتـ�ب طب�بـت

و رسی�گی به ح�ل م�یضه�یی که از راه دور و ن�دیک ّ
حتی سی ،چهل ف�سنگی بـ�ای مع�لجـه میآم�نـ�
و ایش�ن ق�یب دو س�عت به مع�ینه م�ضی و دادن نسخه و دست�رات کـه تمـ�م داروهـ� ،ادویـهی نبـ�تی و
ّ
محلی ب�د مشغ�ل ب�د و اگ� م�یض اهل ده�ت دیگ� ی� مس�ف� و ی� ن�ت�ان ب�د که قـ�در بـه م�اجعـت فـ�ری
ّ
محلش نب�د وی را به بی�ونی خ�د ب�ده ،میف�م�د دوا و غـ�ایش را در منـ�ل ّ
تهیـه می ک�دنـ� و یـک یـ�
به
ً
ّ
دو روز از وی پ�ی�ایی میف�م�د ت� ق�در بـه م�اجعـت بـه منـ�ل یـ� محلـش میشـ� و غ�لبـ� م�ضـی را بـه یـک
نسخه مع�لجه می ک�د که محت�ج به نسخهی ّ
دوم نمیش� .یکی هم ب�ن�مهی عص�ی بـ�د در حـ�ود دو
ـ�ین مجلـس درسـی از تفسـی�
س�عت به غ�وب م�ن�ه به م�رسه تشـ�یف بـ�ده تـ� غـ�وب بـ�ای فقـ�ا و ح�ض ِ
ق�آن و کت�ب اص�ل ک�فی میف�م�د.

خ�صـه بــ� اینکــه بیـ�خت ق�یــهی دور افتــ�ده از سـ�اده�ی اعظــم و شــه�ه�ی بـ�رگ و غیــ� معــ�وف
بــ�د ،معذلــک صــیت فضــ�ئل صــ�ری و معنــ�ی و شــه�ت کمــ��ت علمــی و آوازهی اخــ�ق حســنه و ُحســن

مع�ش�تش و به وی�ه ّ
تخصص و مه�رتش در طب�بت همه ج� را ُپ� نم�ده و ن�م ش�یفش در دور و ن�دیـک و
ن�د بیگ�نه و آشـن� مشـه�ر و بـ� احتـ�ام و ع�قـه ذکـ� میشـ� و روز بـه روز بـ� اشـته�رش در فضـ�ئل میافـ�ود.
ً
ـ�ین وی هــم روز بــه روز مشــتعلت� میشــ� و مخص�صــ� بــ� عــ�اوت عــ�لمنم�یــ�ن
ازایــنرو آتــش حســ� ح�سـ ِ
۱۹

بیظ�فیت میاف�ود ت� اینکه دشمنیه� به اوج ّ
ش�ت رسی�ه و بـه تح�یـک ع ّـ�های از دشـمن�ن خـ�رجی و
ّ
حس�دان محلی چن� نف� از خ�ا بیخبـ� کـه بعضـی از آنهـ� نـ�نخ�ر آن حضـ�ت ب�دنـ� ،سـح�گ�ه شـنبه ۲۶
ربیع ّ
ا�ول س�ل  ۱۳۲۷قمـ�ی )فـ�وردین  (۱۲۸۸هنگـ�می کـه در ب�غچـهی وصـل بـه منـ�ل مشـغ�ل وضـ�
گ�فتن ب�د ،به حض�تش حملهور ش�ه و ب� پنجـهه�ی گنهکـ�ر ،آنقـ�ر گلـ�ی مبـ�رک ایشـ�ن را کـه مجـ�ای
ذک� ا� ب�د فش�دن� که به شه�دت ن�ئل و به وص�ل اب�ی واصل گ�دی� .در این هنگ�م ّ
سن مبـ�رکش ۷۶
ّ
ً
س�ل آن مستق� ب� اریکهی ارش�د متمکن و به ه�ایت عب�د اشتغ�ل داشت.
س�ل ب�د که ِ ۳۴
حض�تش در س�ل  ۱۳۱۴قمـ�ی ) ۱۲۷۵شمسـی( طبـق دس ّ
ـتخط صـ�دره ،ف�زنـ� ارجمنـ�ش جنـ�ب
ّ
ّ
ح�ج م�علی را به خ�فت و ج�نشینی خ�یش تعیین و به لقب »ن�رعلیش�ه« ملقب ف�م�د.
آن حضــ�ت را ت�لیفــ�ت چنــ�ی اســت :ح�اشــی بــ� اســف�ر م�صــ�را /شــ�حی بــ� تهــ�یب المنطــق

ّ
م�ســع�تفت�زانی بــه ن ـ�م تــ�هیب التهــ�یب /و وجیــ�های در علــم نحــ� کــه بــه طبــع ن�ســی�هان� /دیگــ�

ســع�دتن�مه در بیــ�ن علــم و شــ�افت آن و آنچــه بــ�ان م�بــ�ط اســت /مجمعالســع�دات در شــ�� ب�خــی
اح�دیث اص�ل ک�فی /و�یتن�مه در ش�� و بی�ن احک�م قلبی و ام�ر م�ب�ط به و�یـت /بشـ�رةالم�منین/
تنبیهالن�ئمین درب�رهی اس�ار خ�اب /تفسی� ق�آن به زب�ن ع�بی م�س�م به بی�نالسع�دة /شـ�� ع�بـی بـ�

کلم�ت قص�ر ب�ب�ط�ه� ع�ی�ن م�س�م به ایض�ح و ش�� ف�رسـی نیـ� بـ� کلمـ�ت ب�ب�طـ�ه� م�سـ�م بـه ت�ضـیح
که همه به طبع رسی�هان�).ب�گ�فته از ج�وه ص� و بیست و یکم» ،درب�رهی م�ار سلط�نی بی�خت و شـ�� زنـ�گی
و ح��ت اقط�ب اخی�«(
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مـ ـ ّـ�ت عمـ ــ� حضـ ــ�ت آقـ ــ�ی ن�رعلیشـ ــ�ه خیلـ ــی ک�تـ ــ�ه بـ ــ�د )م�حـ ــ�م آقـ ــ�ی محب�بعلیشـ ــ�ه
می گفتن ــ� م ــن کمت ــ� از ایش ــ�ن عم ــ� خ ــ�اهم ک ــ�د و هم ــ�نط�ر ه ــم ش ــ�( آق ــ�ی ن�رعلیش ــ�ه هف ــت س ــ�ل
در گـ ـ ــ�دش ب�دنـ ـ ــ� .هـ ـ ــیچ چیـ ـ ــ�ی هـ ـ ــم ن�اشـ ـ ــتن� ،شـ ـ ــ�ی� م�درشـ ـ ــ�ن مختصـ ـ ــ�ی داده بـ ـ ــ�د کـ ـ ــه
نگهداشــتن� و بــ�ای تحصــیل بــه مشــه� رفتنــ� .شــ�ی� بــ� همــ�ن راه افت�دنــ� ،پیــ�ده بــه همــه ج�هــ�ی
دنیـــ�ی اســـ�می آن روز افغ�نســـت�ن ،پ�کســـت�ن ،هن�وســـت�ن ،ایـــن طـــ�ف ت�جیکســـت�ن ،قفقـــ�ز ،شـــ�م،
س�ریه ،به همه ج� رفتن�.
ولـ ــی کتـ ــ�بی دیـ ــ�م کـ ــه ن�یسـ ــن�هی آن آدم ب�سـ ــ�ادی اسـ ــت ،وکیـ ــل ع�لیـ ــه اسـ ــت ،آقـ ــ�ی
ّ
رضــ ــ�ن�اد شــ ــ��حــ ــ�ل ایشــ ــ�ن را ن�شــ ــته ،در اصــ ــل شــ ــ��ح�ل حــ ــ�ج م�هــ ــ�دی ســ ــب�واری اســ ــت،
ّ
ب ـ ــهه�جهت هم ـ ــ�ن کس ـ ــی ک ـ ــه ش ـ ــ��ح�ل ح ـ ــ�ج م�ه ـ ــ�دی را ن�ش ـ ــته اس ـ ــت ش ـ ــ��ح�ل مهمت ـ ــ�ین
ش�گ�دش ـ ــ�ن ،آق ـ ــ�ی سلط�نعلیش ـ ــ�ه ،را ه ـ ــم ن�ش ـ ــته ،کم ـ ــی ه ـ ــم در ش ـ ــ��ح�ل آق ـ ــ�ی ن�رعلیش ـ ــ�ه
ّ
ن�شــته و بیــ�ن کــ�ده :حیــف کــه ایشــ�ن خیلــی کــم عمــ� کــ�د ِوا� نبــ�غش از پــ�رش هــم بیشــت� بــ�د.
ُ ُّ

ُ

او به عن�ان نب�غ میبین� ،م� می گ�ییمُ �� :هم ن ٌ�ر وا�� ،همه ن�ر واح�ی هستن�.

از خص�صـ ــی�ت آقـ ــ�ی ن�رعلیشـ ــ�ه و آقـ ــ�ی سلط�نعلیشـ ــ�ه گفتهانـ ــ� .آقـ ــ�ی سلط�نعلیشـ ــ�ه تـ ــ�
اواخـ ــ� عمـ ــ� یـ ــک پسـ ــ� داشـ ــتن� )پسـ ــ� ّ
دومشـ ــ�ن حـ ــ�ج آقـ ــ�ی ّ
محمـ ــ� بـ ــ�ق� سـ ــلط�نی میب�شـ ــ� ،کـ ــه
عکس ــش ه ــم هس ــت( در ک ــ�چکی ،ای ــن ی ــک پس ــ� ب ــ�ون اط ــ�ع پ ــ�ر و م ــ�در رف ــت ت ــ� گ ــ�دش کن ــ�.
آق ــ�ی سلط�نعلیش ــ�ه خ ــم ب ــه اب ــ�و نی�وردن ــ�؛ مث ــل اینک ــه میدی�ن ــ� کج ــ� م ــیرود و چ ــه ک ــ�ر می کن ــ�.
ّ
حتـــی یـــکبـــ�ر آقـــ�ی ن�رعلیشـــ�ه بـــ�ای خ�اه�شـــ�ن ) ݢکـــه مـــ�درب�رگ مـــ� ب�شـــ�( تع�یـــف کـــ�ده ب�دنـــ�
گفتــه ب�دنــ� کــه جــ�یی لــب دریــ� یــ� رودخ�نــه ،دو تــ� افغــ�نی یــ� دو تــ� بلــ�چ مــ�ا گ�فتنــ� ،بــه آنهــ� گفتــه
ب�دن ــ� ای ــن ش ــخص را ب ــه دری ــ� بین�ازی ــ� .ی ــک نف ــ� از آنه ــ� دو دس ــت م ــ�ا گ�ف ــت و یک ــی دو پ ــ�ی م ــ�ا
گ�فـ ــت و تـ ــ� آم�نـ ــ� مـ ــ�ا پـ ــ�ت کننـ ــ� دیـ ــ�م دسـ ــتی جلـ ــ� آمـ ــ� و مـ ــ�ا گ�فـ ــت ،دیگـ ــ� نفهمیـ ــ�م .بعـ ــ� از
لحظ ـ ــ�تی ک ـ ــه ب ـ ــه ح ـ ــ�ل آم ـ ــ�م دی ـ ــ�م کن ـ ــ�ر رودخ�ن ـ ــهام و آن دس ـ ــت نگ�اش ـ ــت ب ـ ــه دری ـ ــ� بیف ـ ــتم و
غ�ق ش�م.

ّ
در سـ ــف� مکـ ــهای کـ ــه آقـ ــ�ی سلط�نعلیشـ ــ�ه داشـ ــتن� )سـ ــ�ل  ۱۳۰۵قمـ ــ�ی( جـ ــ�یی چـ ــ�در زده
ً
ب�دن ـ ــ� ،معم ـ ــ�� دام ـ ــن چ ـ ــ�در را ب ـ ــ�� میزنن ـ ــ� ک ـ ــه دی ـ ــ�ه ش ـ ــ�د .دام ـ ــن چ ـ ــ�در را ب ـ ــ�� زده ب�دن ـ ــ� و
۲۱

خ�دش ــ�ن ه ــم نشس ــته ب�دن ــ� ،آق ــ�ی ن�رعلیش ــ�ه ه ــم ک ــه بهاص ــط�ح دوره گ ــ�د ب�دن ــ� ،هم ــ�ن روز از
جل ـ ــ�ی چ ـ ــ�در رد میش ـ ــ�ن� .آق ـ ــ�ی سلط�نعلیش ـ ــ�ه ایش ـ ــ�ن را دی�ن ـ ــ� ول ـ ــی بهرویش ـ ــ�ن نی�وردن ـ ــ�،
ف�زنـ ـ ــ�ی کـ ـ ــه شـ ـ ــش سـ ـ ــ�ل او را ن�یـ ـ ــ�ه ب�دنـ ـ ــ� .آقـ ـ ــ�ی ن�رعلیشـ ـ ــ�ه هـ ـ ــم داخـ ـ ــل چـ ـ ــ�در آقـ ـ ــ�ی
سلط�نعلیش ــ�ه پ�رش ــ�ن را میبینن ــ� ول ــی ایش ــ�ن ه ــم ب ــه رویش ــ�ن نمیآورن ــ� .در هم ــ�ن س ــف� ،بع ــ� از
ّ
م�اجع ــت ب ــه گن�ب ــ�د ب ــه آق ــ�ی ح ــ�ج ش ــیخ عب ــ�ا� ح ــ�ی�ی مین�یس ــن� ک ــه ن�رچش ــمی ح ــ�ج م�عل ــی
ب�یـ ــ� ایـ ــن روزهـ ــ� در حـ ــ�ود کـ ــ�ب� و نجـ ــف ب�شـ ــ� .بگ�دیـ ــ� پیـ ــ�ایش کنیـ ــ� و بـ ــ� او م�قـ ــ�ت کنیـ ــ� و
ت�ص ــیه کنی ــ� بـ ـه اینج ــ� بی�ی ــ� .ایش ــ�ن ه ــم میرون ــ� آق ــ�ی ن�رعلیش ــ�ه را پی ــ�ا می کنن ــ� و ت�ص ــیه ب ــه
ب�زگشت می کنن� و ایش�ن هم ت�صیهش�ن را قب�ل می کنن� و م�بقی قض�ی�.
آقـ ــ�ی ن�رعلیشـ ــ�ه خیلـ ــی بیبـ ــ�ک ب�دنـ ــ� .از دو ،سـ ــه نفـ ــ� و از جملـ ــه حـ ــ�ج آقـ ــ�ی سـ ــع�دتی
ش ــنی�م ک ــه گفتن ــ� )و ح ــ�� ش ــ�ی� چ ــ�پ بش ــ�د( دوران دهس ــ�لهی خیل ــی عجی ــب و غ�یب ــی ب ــ�د ،مث ــل
همین دورانی که م� این وسط دی�یم ،ا�ن همینط�ری است ،خیلی هم ص�یح ب�دن�.
از داسـ ــت�نه�یی کـ ــه تع�یـ ــف می ک�دنـ ــ� در یـ ــ�د در سـ ــف� بـ ــ� چهـ ــ�ر ،پـ ــنج نفـ ــ� از فقـ ــ�ا کـ ــه روز
ع�شـ ــ�را در روضـ ــه عمـ ــ�می نشسـ ــته ب�دنـ ــ� ،وسـ ــط ح�فهـ ــ�ی روضـ ــهخ�ان کـ ــه روضـ ــهخ�ان خیلـ ــی
مهمــی هــم بــ�د )مــن هــ� چــه ســعی کــ�دم پیــ�ا نکــ�دم کــه آن م�قــع ایشــ�ن چــه می گفتــه( تــ� ح�فــی
زده ،ایش ــ�ن وس ــط مجل ــس بلن ــ� ش ــ�ن� ،آن وس ــط ک ــه هم ــه نشس ــته ب�دن ــ� ّ
ت�ج ــه می کنن ــ� ک ــه ای ــن
کیس ــت کـــه وس ــط روضـــه بلنـــ� میش ــ�د ،حـــ�ج شـــیخ ّ
محم ــ� منشـــ�دی از علمـــ� ه ــم در جمـــع بـــ�ده،
ّ
تعجـ ـب می کنـــ� ،می گ�یـــ� کـــه ایـــن کیســـت؟ دنبـــ�ل ایشـــ�ن بـــه منـــ�ل میآیـــ� و مشــ ّـ�ف میشـــ�د و

شـ ــ�ی� چنـ ــ� نفـ ــ� دیگـ ــ� هـ ــم هم�اهشـ ــ�ن ب�دنـ ــ� .بسـ ــی�ری از ایـ ــن ی�دیهـ ــ� و آنهـ ــ�یی کـ ــه او را دیـ ــ�ه
ب�دنـــ� ،میداننـــ� کـــه بســـی�ر مـــ�د ف�ضـــل دانشـــمن� ،درویـــش وارســـتهای بـــ�د ،مـــن عکسهـــ�یش را
دارم ،ب� هم عکس گ�فتیم.
بـ ــه ایـ ــن ط�یـ ــق حسـ ــ�دت دیگـ ــ�ان هـ ــم ب�انگیختـ ــه میشـ ــ�د .هـ ــم حس�دتشـ ــ�ن ب�انگیختـ ــه
میش ــ�د ه ــم ب ــ��خ�ه ه ــ� انس ــ�نی ای ــن ن ــخ ب ــه فک ــ�ش و ب ــه قل ــبش وص ــل اس ــت .ه ــ� ک ــ�ام از ای ــن
نخه ــ� ب ــه ی ــک ج ــ�یی وص ــل اس ــت .ی ــک ن ــخ ب ــه مب ــ�أ حس ــ�بی وص ــل اس ــت یعن ــی ب ــه آن ج ــ�یی ک ــه
خ ــ�لق زم ــین و زم ــ�ن جه ــ�ن اس ــت .بعض ــیه� ک ــه چن ــین نخـ ـی داش ــتن� درک می ک�دن ــ� ک ــه ای ــن آق ــ�
�ب ــ� ی ــک نی ــ�وی ف�قالع ــ�دهای دارد ،بعض ــیه� ،مش ـ ّـ�ف میش ــ�ن� ،بعض ــیه� ه ــم ب ــه خی ــ�ل اینک ــه
ایش ــ�ن در ای ــن س ــف�ه� س ــح� و ج ــ�دو و طلس ــم و چی�ه ــ�یی ی ــ�د گ�فتن ــ� از ایش ــ�ن منص ــ�ف میش ــ�ن�
ّ
البت ــه هم ــهی ای ــن چی�ه ــ� را بل ــ� ب�دن ــ� .ای ــن کت ــ�ب نج�اله�ای ــه ک ــه چ ــ�پ نش ــ�ه ،خط ــی اس ــت و
یــک کتــ�بی بــه نــ�م قلــ�م دارنــ� ،کتــ�بی اســت بــه انــ�ازهی آن کتــ�ب تــ�ریخ قــ�ن بیســتم ،هفــت جلـ ِـ�
آنط ــ�ری؛ ک ــه خ�دش ــ�ن ب ــ� خ ــط ن�ش ــتن� .خط ــی خ�دش ــ�ن اس ــت .ع ــ�دت ه ــم داش ــتن� قل ــم ک ــه روی
ک�غـ ــ� میآمـ ــ� دیگـ ــ� ب�داشـ ــته نمیشـ ــ� تـ ــ� مطلـ ــب تمـ ــ�م میشـ ــ� .محتـ ــ�ج بـ ــه تصـ ــحیح هـ ــم نبـ ــ�د.
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همـــین صـــ�لحیه کـــه بـــه قـــ�ل یکـــی ،بعـــ� از کت�بهـــ�ی ابنع�بـــی کـــه بـــه رمـــ� ،مط�لـــب ع�فـــ�نی را
بیـ ــ�ن کـ ــ�ده ،در ع�فـ ــ�ن کتـ ــ�بی بـ ــه ایـ ــن ج�معیـ ــت نی�مـ ــ�ه اسـ ــت ،صـ ــ�لحیه را شـ ــبه�ی جمعـ ــه
حض ـ ــ�ت ص�لحعلیش ـ ــ�ه چن ـ ــ� دوره تفس ـ ــی� ک�دن ـ ــ� .بع ـ ــ� ای ـ ــن را ب ـ ــه نظ ـ ــ�م ح ـ ــ�ج آق ـ ــ�ی س ـ ــع�دتی
می گفتنـــ� کـــه در ک�لســـکه از بیـــ�خت بـــه تهـــ�ان میآمـــ�یم ،نمـــیدانم چقـــ�ر طـــ�ل کشـــی�؟ گفتنـــ�
ً
پـ ــ�ن�ده روز یـ ــ� یـ ــک مـ ــ�ه یـ ــ� یـ ــک هفتـ ــه )دقیقـ ــ� یـ ــ�دم نیسـ ــت( ایـ ــن کتـ ــ�ب را ایشـ ــ�ن در آن ک�لسـ ــکه
ب�ون اینکه هیچ م�اجعهای به م�جعی داشته ب�شن� ن�شتن� و بع� هم هم�ن را چ�پ ک�دن�.
حـ ــ�ج آقـ ــ�ی سـ ــع�دتی می گفتنـ ــ� در همـ ــ�ن سـ ــف� ،داخـ ــل ک�لسـ ــکه ب�ن�مهه�یشـ ــ�ن را تعطیـ ــل
نمی ک�دنـ ــ� .نیمسـ ــ�عت یـ ــ� یـ ــکربع بـ ــه مـ ــن و حـ ــ�ج اب�الق�سـ ــم آقـ ــ� نـ ــ�رن�اد ،دو تـ ــ� ب�ادرهـ ــ� ک ـ ــه
هم�اهش ـ ــ�ن ب�دن ـ ــ� ،می گفتن ـ ــ� درس ـ ــت�ن را بی�وری ـ ــ� .در ای ـ ــن م ـ ـ ّـ�ت درس میدادن ـ ــ� و درس پ ـ ــس
می گ�فتن� .منظ�ر ،هیچ ب�ن�مهای از ایش�ن س�قط نمیش�.
در نش ـ ــ�ن دادن ق ـ ــ�رت معن ـ ــ�ی و جل ـ ــ�هی ای ـ ــن ق ـ ــ�رت ،اب ـ ــ�یی ن�اش ـ ــتن� یعن ـ ــی تقی ـ ــهای
ً
نمی ک�دن ـ ــ� .م ـ ــث� می گ�ین ـ ــ� خیل ـ ــی ش ـ ــبه� ،بهخص ـ ــ�ص ش ـ ــبه�ی مهت ـ ــ�بی ب ـ ــ� هم ـ ــ�ن لب ـ ــ�س
ـفی� بلنــ� و یــک تنب ــ�ن ســفی� و منــ�یل )نــه عم�م ــه ،منــ�یل یعنــی ش ــ�لی
ده�تیهــ� ،یــک پیــ�اهن س ـ ِ
ک ــه ب ــه دور س ــ� میپیچن ــ�( راه میافت�دن ــ� ب ــ� چ�ب�ستیش ــ�ن؛ مث ــل ش ــبگ�دیه�یی ک ــه ش ــ�ه عب ــ�س
ً
می ک ــ�د .ی ــک ش ــب همینط ــ�ر ب ــ� من ــ�یل و اینه ــ� میرس ــن� ب ــه ل ــب ج ــ�ی آب ــی ک ــه در بی ــ�خت حتم ــ�
دی�ی ـ ــ� .دو نف ـ ــ� س ـ ــ�ار از دشمن�نش ـ ــ�ن میرس ـ ــن� ایش ـ ــ�ن را نگهمیدارن ـ ــ� می گ�ین ـ ــ� :ه ـ ــ�ن! اینج ـ ــ�
گیـ ــ�ت آوردیـ ــم داد و بیـ ــ�اد هـ ــم کنـ ــی کـ ــه دیگـ ــ� کسـ ــی نیسـ ــت .ایشـ ــ�ن ف�م�دنـ ــ� :خیـ ــ�ل می کنیـ ــ�
میت�انیـــ�؟ تســـبیحی دستشـــ�ن بـــ�ده می گ�ینـــ� مـــن ا گـــ� یـــک دانـــهی ایـــن تســـبیح را طـــ�ری کـــه
بخ ــ�اهم بگ ــ�دانم ،زم ــین و آس ــم�ن ب ــه ه ــم میچس ــب� ،ش ــم� ه ــ� ک ــ�ر میخ�اهی ــ� ،ا گ ــ� ج ــ�أت داری ــ�
ـ�د
بکنی ــ� .ب ــ� ای ــن ق ــ�رت ،ط ــ�ف ج ــ� میزن ــ� و رد میش ــ�ن� .همینط ــ�ر در ش ــبه� می گش ــتن� و از خ ـ ِ
ً
مــ�ار ک ــه آن�ق ــت ی ــک ات�ق ــک ک ــ�چکی ب ــ�د )م ــن خ ــ�دم ات ــ�ق را ی ــ�دم نمیآی ــ� یعن ــی ق ــب� نب ــ�ده ول ــی
عکسش را دی�ه ب�دم( س�کشی ک�ده و م�اقبت می ک�دن�.
ای ــن دش ــمن�ن ،نسلش ــ�ن هس ــت و ت ــ� قی�م ــت ه ــم خ�اه ــ� ب ــ�د ،هم ــ�نط�ری ک ــه ش ــیط�ن ت ــ�
ـ�د م ــ�ار ت ــ�هین کنن ــ� چ ــ�ن فق ــط مقب ــ�هی ایش ــ�ن
روز قی�م ــت مهل ــت دارد .نگ ــ�ان ب�دن ــ� ک ــه ب ــه خ ـ ِ
بــ�د ،قبــ� دیگــ�ی نبــ�د .کشــیک معـ ّـین کــ�ده ب�دنــ� کــه ا�ن هــم هســت کشــیک شــب شــنبه ،شــب
یکش ــنبه ،ش ــب دوش ــنبه ک ــه چن ــ� نف ــ� ت ــ� ص ــبح بی ــ�ار ب�ش ــن� .آن�قته ــ� تفن ــگ و اس ــلحه آزاد ب ــ�د،
هم ــه تفن ــگ داش ــتن� .آق ــ�ی نیکخ ــ�اه فخ ــ� پ ــ�ر ای ــن آق ــ�ی ت�ب ــ�ن )ا گ ــ� اس ــم آق ــ�ی ت�ب ــ�ن را ش ــنی�ه
ب�شـــی� ،کـــه ب�جنـــ�ق آقـــ�ی ن�رعلیشـــ�ه میشـــ�ن� یعنـــی همس�شـــ�ن خ�لـــهی مـــ� ب�دنـــ� ،دستشـــ�ن را
میب�س ــی�یم( ایشـــ�ن شـــبی رئـــیس کشـــیک ب�دنـــ� .گفتنـــ� کـــه یـــک شــ ِـب مهتـــ�بی نشســـته یـــ� دراز

در قـ ــ�یمی داخـ ــل میآیـ ــ� ،یـ ــک
کشـ ــی�ه بـ ــ�دیم ولـ ــی بیـ ــ�ار بـ ــ�دیم ،نگـ ــ�ه کـ ــ�دم دیـ ــ�م یکـ ــی از آن ِ
۲۳

ّ
لبـ ــ�س سـ ــفی� دهـ ــ�تی و یـ ــک چ�ب�سـ ــتی دسـ ــتش بـ ــ�د .گفـ ــتم :چـ ــه کسـ ــی هسـ ــتی؟ نیـ ــ� جلـ ــ� ِوا�
میزنم ــت ،گ ــ�ش ن ــ�اد چن ــ� ق ــ�م جل ــ� آم ــ� ،تک ــ�ار ک ــ�دم .م�تب ــهی ّ
دوم گف ــتم ،ب ــ�ز ه ــم ن�یس ــت�د،
جلـ ــ� آمـ ــ� .م�تبـ ــهی سـ ـ ّـ�م گفـ ــتم ،گلن گـ ــ�ن تفنـ ــگ را کشـ ــی�م ،رو بـ ــه او و گفـ ــتم ب�یسـ ــت ،اگ�نـ ــه،

مـ ــیزنم .ایـ ــن حـ ــ�ف را کـ ــه گفـ ــتم او گفـ ــت :آقـ ــ�ی فخـ ــ� نـ ــ�ن مـ ــن هسـ ــتم .خـ ــ�د آقـ ــ�ی ن�رعلیشـ ــ�ه
ب�دنـ ــ� .ایشـ ــ�ن بـ ــ�ون اسـ ــلحه فقـ ــط بـ ــ� یـ ــک چمـ ــ�ق می گشـ ــتن� و م�اقبـ ــت می ک�دنـ ــ� و هـ ــیچ ابـ ــ� و
ت�سی ّ
حتی از دشمن�نش�ن ن�اشتن�.
آق ــ�ی سلط�نعلیش ــ�ه فقی ــه و مجته ــ� و ع ــ�لم معق ــ�ل و منق ــ�ل ب�دن ــ� .ه ــم منق ــ�ل ک ــه فق ــه
و اصـ ــ�ل و کـ ــ�م ب�شـ ــ� و هـ ــم در تفسـ ــی� و فلسـ ــفه اسـ ــت�د ب�دنـ ــ� ،طبیـ ــب حـ ــ�ذقی ب�دنـ ــ� .منظـ ــ�ر،
ایش ــ�ن چن ــین م ــ�قعیتی داشـ ـتن� .ا گ ــ� ه ــم در ص ــف علم ــ� میرفتن ــ� ک ــه نمیش ــ� ب�ون ــ�! مث ــل اینک ــه
ـنس هـ ــم نیسـ ــتن� .در تـ ــ�ریس ،سـ ــطح اعلـ ـ ٰـی ب�دنـ ــ� .اینجـ ــ� آم�نـ ــ� ،اینجـ ــ� هـ ــم در سـ ــطح
انگـ ــ�ر جـ ـ ِ

اعلـ ـ ٰی ب�دنـــ� .بـــ� همـــه رفت�رشـــ�ن خیلـ ـی بـــ� مـــ�ارا بـــ�د .آقـــ�ی ن�رعلیشـــ�ه بـ ـ�لعکس خیلـــی صـــ�یح و
ً
شــ�ی� ب�دنــ� و تق�یبــ� خیلــی اوقــ�ت فــ�اری ب�دنــ� ،نــه بــه اســم فــ�اری ،تهــ�ان میآم�نــ� .ایــن ســف�
آخ�شـ ــ�ن کـ ــه در تهـ ــ�ان ب�دنـ ــ� ،حضـ ــ�ت ص�لحعلیشـ ــ�ه ج�نشـ ــین ایشـ ــ�ن ب�دنـ ــ� )ایشـ ــ�ن هـ ــم از ّاول
لقـ ــب شـ ــ�ه داشـ ــتن� ،صـ ــ�لحعلی نب�دنـ ــ� ،از ّاول ص�لحعلیشـ ــ�ه ب�دنـ ــ�( ایشـ ــ�ن میآینـ ــ� بـ ــه ت�بـ ــت
حی�ری ــه خـــ�مت آق ــ�ی ن�رعلیشـــ�ه تلگ ــ�اف میزننـــ� )گن�ب ــ�د تلگـــ�اف ن�اش ــت( کـــه اج ــ�زه میدهیـــ�
مـ ــن بـ ــه خـ ــ�متت�ن بیـ ــ�یم؟ در پ�سـ ــخش می گ�ینـ ــ� :نـ ــه ،دور مـ ــن تمـ ــ�م شـ ــ� .شـ ــم� بـ ــه بیـ ــ�خت

ب�گ�دیـــ� ،روش شـــم� روش م�حـــ�م آقـــ� ب�شـــ� ،مـــن دســـت�ر مـــیدهم کـــه مثـــل آقـــ�ی سلط�نعلیشـــ�ه
ً
ب�ش ــی�؛ ن ــه مث ــل م ــن و ایش ــ�ن ه ــم واقع ــ� همینط ــ�ر ب�دن ــ�) .ب�گ�فت ــه از گفت�ره ــ�ی ع�فـــ�نی عصـــ� جمعـــه،
س�م ّ
ّ
ش�ال ۱۴۲۹هـ  .ق .مط�بق ب� (۱۳۸۷/۷/۱۲

*****

بـــه منـــ�ل م�حـــ�م آقـــ�ی ن�رعلیشـــ�ه ثـــ�نی ریختنـــ� ) ّ
البتـــه در جنـــگ همـــه کشـــته میشـــ�ن�،
کشـ ــته شـ ــ�ن در جنـ ــگ را نمیشـ ــ�د گفـ ــت چـ ــه کسـ ــی او را کشـ ــته؟ جنـ ــگ کشـ ــته( ولـ ــی بـ ــه منـ ــ�ل
ایش ــ�ن ریختن ــ� و روسه ــ�ی ت ــ�اری ایش ــ�ن را تح ــتالحفظ گ�فتن ــ� و ب ــه ت�ب ــت حی�ری ــه ب�دن ــ� ّ
البت ــه
در آنجـ ــ� بعـ ــ� از مـ ــ�اک�اتی بـ ــه ایشـ ــ�ن احتـ ــ�ام گ�اشـ ــتن� ولـ ــی مـ ــ� بـ ــه همـ ــین کـ ــ�ر از لحـ ــ�ظ معنـ ــ�ی
دل درویش ب�د .به ق�لی:
می گ�ییم ِآه ِ

دل درویــش بــه ســ�ه�ن م�نــ� گــ� خــ�د َن ُبــ�دُ ،ب ّ�نــ�ه را تیــ� کنــ�
ِآه ِ

یـ ــک ج�معهشـ ــن�س هـ ــم میت�انـ ــ� بگ�یـ ــ� و میشـ ــ�د حـ ــ�س زد ج�معـ ــهای کـ ــه آنطـ ــ�ر ب�شـ ــ�
کــه چنــین کنــ� و چنــ�ن کنــ� و بــه اعتقــ�دات مــ�دم تــ�هین کنــ� ،ایــن ج�معــه بــه تــ�ریج میپ�ســ� و
از ب ــین م ــیرود .راس ــت ه ــم می گ�ی ــ� .ج�معهش ــن�س ظ ــ�ه� را میبین ــ� و ط ــ�لی نکش ــی� ک ــه حک�م ــت
تـ ــ�اری از بـ ــین رفـ ــت و کم�نیسـ ــته� آم�نـ ــ� .همـ ــهی آن ت�اریهـ ــ� را هـ ــ� کـ ــ�ام دستشـ ــ�ن میرسـ ــی�،
۲۴

کشتن�) .ب�گ�فته از گفت�ره�ی ع�ف�نی صبح جمعه ،ت�ریخ (۱۳۸۷/۱۰/۶

*****
ا گ ــ� اس ــ�م واقع ــی عمل ــی میش ــ� و ادام ــه پی ــ�ا می ک ــ�د ،ش ــ�ی� بع ــ� از ی ــک ی ــ� دو قـ ـ�ن ،تم ــ�م
بن ــ�هه�یی ک ــه م�ج ــ�د ب�دن ــ� از بن ــ�گی آزاد میش ــ�ن� و ب ــه ّکل ــی ّ
رقیـ ـت منس ــ�خ میش ــ�؛ کم�اینک ــه
م�حـــ�م آقـ ــ�ی ن�رعلیشـ ــ�ه در آن اع�میـــهی نـ ــه مـ ــ�دهای م�قـ ــ�م ف�م�دنـــ� حکـ ــم شـ ــ�عی را نمیشـ ــ�د
گف ــت ک ــه از ب ــین رفت ــه و ایش ــ�ن ه ــم نف�م�دن ــ� غ�م ــی و کنی ــ�ی نس ــخ ش ــ�ه .ف�م�دن ــ� :ای ــن غ ــ�م و
کنی�ه ــ�یی ک ــه ام ــ�وز هس ــتن� ،هیچک�امش ــ�ن معل ــ�م نیس ــت ک ــه غ ــ�م و کنی ــ� ب�دهان ــ� و چ ــ�ن اص ــل
ب ـ ــ� ُح ّ�ی ـ ــت اس ـ ــت ،اینه ـ ــ� هم ـ ــه آزادن ـ ــ� .ب ـ ــه ای ـ ــن ط�ی ـ ــق بن ـ ــ�گ�ن را آزاد ک�دن ـ ــ�).ب�گ�فتـــــه از شـــــ��
ّ
ف�م�یش�ت حض�ت سج�د� )ش�� رس�له حق�ق( ،شب جمعه ،ت�ریخ (۱۳۸۵/۴/۸

*****

آن�قتهـ ــ� در زمـ ــ�ن ن�صـ ـ ّ
ـ�ال�ین شـ ــ�ه یـ ــ� قبـ ــل از آنّ ،اول در ک�مـ ــ�ن ،یـ ــک گیـ ــ�هی را تـ ــ�ویج
می کننـ ــ� بـ ــه اسـ ــم ت�یـ ــ�ک کـ ــه از آن افیـ ــ�ن گ�فتـ ــه میشـ ــ�د کـ ــه مضـ ـ ّـ�اتی دارد و اعصـ ــ�ب را ضـ ــعیف
می کن ــ� و چن ــین و چن ــ�ن .آق ــ�ی سلط�نعلیش ــ�ه تح ــ�یم ک�دن ــ� .آن انگی ــ�هی درون ــی و ب ــهاص ــط�ح
ن�خ�دآ گـــ�ه اجتمـــ�عی بـــ�د کـــه می گفتنـ ـ� )کـــه در بعضـــی ن�مـــهه� هـــم ایشـــ�ن ن�شـــتهان�( اســـتعم�ل
ایــن ،م�جــب میشــ�د کــه اعصــ�ب مــ�دم ضــعیف بشــ�د و ّ
حتــی اســتعم�ر بت�انــ� بیشــت� مــ�احم مــ�دم
ب�ش ــ� یعن ــی ایش ــ�ن خط ــ� اس ــتعم�ر خ ــ�رجی و اس ــتثم�ر خ ــ�رجی را درک ک�دن ــ� .خ ــ�رجی ه ــم آن�قته ــ�
معل ــ�م اس ــت .فق ــط دو ت ــ� دول ــت زی ــ�د در ای ــ�ان دخ�لـ ـت می ک�دن ــ� ول ــی آن آق�ی ــ�نی ک ــه خیل ــی ح ــ��
داد میزنن ـ ــ� :م ـ ــ�گ ب ـ ــ� چ ـ ــه و ف ـ ــ�ن و اینه ـ ــ� ،ه ـ ــیچکس تح ـ ــ�یم نک ـ ــ�دّ .
حت ـ ــی آق ـ ــ�ی ن�رعلیش ـ ــ�ه
اس ــتفت�یی ک�دن ــ� ،اص ــل اس ــتفت�ء نیس ــت ،ک ــه ا گ ــ� پی ــ�ا بش ــ�د خیل ــی ج�ل ــب اس ــت .در کت�بخ�ن ــهی
آن�ق ــت ی ــ� چ�پخ�ن ــهی آن�ق ــت ب�ی ــ� ب�ش ــ� .بعض ــیه� اعتم ــ�دی ب ــه نظ ــ� ایش ــ�ن داش ــتن� و ن�ش ــتن�:
بنـــ�ب� آنچـــه شـــم� گفتهایـــ� حـــ�ام اســـت یعنـــی ایشـــ�ن گفتنـــ� مضــ ّـ�اتش ایـــن اســـت .بعضـــیه� هـــم
ن�شـــتهان� مـــن خبـــ� نـ ــ�ارم ،نمـــیدانم .خبـــ� نـ ــ�ارم معنـــی نـــ�ارد .بـ ــهه�جهت ایـــن تحـــ�یم ایشـ ــ�ن
تحــ�یم مــ�اد مخـ ّـ�ر بــ�د کــه حــ�� مخـ ّـ�ره� زیــ�د شــ�هان� .کســی ا گــ� معتقــ� بــه احکــ�م شــ�عی ب�شــ�
ّ

هم�نط�ری ک ــه مش ــ�وب الکل ــی نمیخ ــ�رد ای ــن م ــ�اد مخ ــ�ر را ه ــم ب�ی ــ� نکش ــ�) .ب�گ�فتـــه از گفت�رهـــ�ی
ع�ف�نی صبح شنبه ،ت�ریخ  ۱۳۸۸/۱/۱۵جلسه ب�ادران ایم�نی(

*****
م�ح ــ�م آق ــ�ی ن�رعلیش ــ�ه ث ــ�نی ک ــه ایش ــ�ن از پ ــ�ن�ده ،ش ــ�ن�ده س ــ�لگی راه افت�دن ــ� پ ــ�ی پی ــ�ده
بــ�ون هــیچ ت�شــهای شــ�ی� یــک قــ�ان ،دو قــ�ان ،آخــ� آن�قتهــ� همــین خیلــی بــ�د .راه افت�دنــ� و هــ�
ج ــ� میرفتن ــ� چ ــ�ن خ ــط خیل ــی خ ــ�بی داش ــتن� ،مکتب ــی ممک ــن ب ــ�د بش ــ�ن� ،بی ــ�ن خ ــ�بی داش ــتن�
ّ
حــ�ف زدنش ــ�ن ج ــ�اب ب ــ�د م ــ�دم را ج ــ�ب می کــ�د و زن ــ�گی ایش ــ�ن می گ�ش ــت .ای ــن گ ــ�وه س ـ ّـی�ح�ن
۲۵

ه ـ ــ� ج ـ ــ� میرفتن ـ ــ� وس ـ ــ�یل زن ـ ــ�گی ایش ـ ــ�ن در ی ـ ــک کیس ـ ــه ب ـ ــ�دّ .
البت ـ ــه حض ـ ــ�ت مستعلیش ـ ــ�ه و
ن�رعلیش ــ�ه ّ
م�ظ ــف ب ــه ت�بی ــت دیگ ــ�ان ه ــم ب�دن ــ� ای ــن اس ــت ک ــه ب ــ�ای م ــ� هم ــهی گفتهه�یش ــ�ن
ق�بل استف�ده است).ب�گ�فته از گفت�ره�ی ع�ف�نی صبح یکشنبه ،ت�ریخ (۱۳۸۸/۶/۸

*****
حض ــ�ت سلط�نعلیش ــ�ه ک ــه ش ــهی� ش ــ�ن� آق ــ�ی ن�رعلیش ــ�ه ب�ف�ص ــله قط ــب ب�دن ــ� .ایش ــ�ن
دنب�ل ــهی تش ـ ّـنج�تی ک ــه ب ــ� ف ــ�ت حض ــ�ت سلط�نعلیش ــ�ه و ب ــ� ت�طئ ــهه ــ�یی ک ــه ش ــ�ه ب ــ�د دنب�ل ــهی
ّ
آن مبــ�رزه مــیک�دنــ� .چنــ�ین بــ�ر ن�چــ�ر شــ�ن� مســ�ف�تهــ�یی ک�دنــ� یعنــی در واقــع بــ�ای حــل یــک
مشـــک�تی .یـــکبـــ�ر هـــم کنســـ�ل روســـیه ف�ســـت�د کـــه ایشـــ�ن را بگی�نـــ� ،زمـــ�ن جنـــگ بـــ�د ،جنـــگ
بینالملـ ــل ّاول ،بـ ــه خیـ ــ�ل اینکـ ــه اینهـ ــ� از آلمـ ــ�ن و ...اسـ ــلحه دارنـ ــ� .بعـ ــ� کـ ــه در غیبـ ــت ایشـ ــ�ن
ریختنـ ــ� و منـ ــ�ل را ب�زرسـ ــی ک�دنـ ــ� دی�نـ ــ� نـ ــه هیچـ ــی نیسـ ــت .کنسـ ــ�ل هم�نجـ ــ� پشـ ــیم�ن شـ ــ� و از
ایشـ ــ�ن معـ ــ�رتخ�اهی کـ ــ�د و محت�م�نـ ــه ایشـ ــ�ن را ب�گ�دانـ ــ� یعنـ ــی ک�لسـ ــکهی شخصـ ــی خـ ــ�دش را
هم گفت به جب�ان این در خ�متش�ن آم�.
ً
ایشـــ�ن تمـــ�م مــ ّـ�ت و بـــ� وجـــ�د ایـــن ّاو� بـــه ت�بیـــت ف�زنـــ�ان خیلـــی ّ
ت�جـــه داشـــتن� .ایشـــ�ن
ی ــک ف�زن�ش ــ�ن ک ــه در م�ق ــع شه�دتش ــ�ن ش ــی�خ�ار ب ــ�د ک ــه عم ــ�ی م ــ� م�ح ــ�م ح ــ�ج س ــلط�ن ّ
محم�
ب�دنــ� .عم�هــ�ی دیگــ� هــم ب�دنــ� ،بــه مقتضــ�ی آنهــ� یــک درســی ب�ایشــ�ن مقـ ّـ�ر کــ�ده ب�دنــ� غیــ� از

درس بیـ ــ�ون کـ ــه مـ ــیخ�ان�نـ ــ� خ�دشـ ــ�ن هـ ــم روزی یـ ــک ربـ ــع سـ ــ�عت تـ ــ� نـ ــیم سـ ــ�عت یـ ــ� یـ ــک
س�عت درس میدادن� و از آنه� حس�ب میکشی�ن�.
ح ــ�ج آق ــ�ی س ــع�دتی م ــیگفتن ــ� ک ــه م ــ� ب ــ� ک�لس ــکه م ــیرفت ــیم ته ــ�ان ،آن�ق ــته ــ� وس ــیلهی
ـ�د ک�لس ــکه م�ح ــ�م آق ــ�
راح ــتت ــ� و محت�م�ن ــهت ــ� ک�لس ــکه ب ــ�د ب ــ� ک�لس ــکه م ــیرفت ــیم ته ــ�ان ،در خ ـ ِ
ب�دن ــ� و م ــن و ب ــ�ادرم آق ــ�ی ح ــ�ج اب�الق�س ــم آق ــ� )مث ــل اینک ــه یک ــی دیگ ــ� ه ــم ب ــ�ده ی ــ� نب ــ�ده ی ــ�دم
نیسـ ــت (.پـ ــ�ن�ده روز بـ ــین بیـ ــ�خت و تهـ ــ�ان در ک�لسـ ــکه بـ ــ�دیم .ایـ ــن پـ ــ�ن�ده روز درس مـ ــ� را تـ ــ�ک
نک�دنـ ــ� .سـ ــ�عت مقـ ـ ّـ�ر مـ ــیگفتنـ ــ� بنشـ ــینی� در ک�لسـ ــکه ّاول درس گ�شـ ــته را از مـ ــ� مـ ــیپ�سـ ــی�ن�،
ایــ�ادی داشــتیم اصــ�ح مــیک�دنــ� بعــ� بــه مــ� درس مــیدادنــ� .مــ� هم�نقــ�ر در ایــن پــ�ن�ده روز پــیش
ـ�دن در بی ــ�خت .بع ــ� ه ــم در ای ــن پ ــ�ن�ده روز ی ــک س ــ�ع�ت دیگ ــ�ی داش ــتن�
رفت ــیم ک ــه در م�ق ــع ب ـ ِ

که این کت�ب ص�لحیه را ن�شتن�.

کتـــ�ب صـــ�لحیه یـــک کتـــ�ب در واقـــع حکمـــت ،فلســـفه نمـــیشـــ�د گفـــت ،حکمـــت ع�فـــ�نی و
بســـی�ر کتـــ�ب جـــ�لبی اســـت و کتـــ�ب مشـــکلی هـــم خ�انـــ�نش و فهمـــش آســـ�ن نیســـت .بط�ری کـــه
آن�ق ــته ــ� م ــن م ــیخ�ان ــ�م ،م�ح ــ�م خ ــ�نم م ــن اص ــ�ار داش ــت ک ــه ص ــ�لحیه را درس ب ــ�هم ،قب ــ�ل
نک ــ�دم .ب ــه م�ح ــ�م آق ــ�ی رض�علیش ــ�ه ع ــ�ض ک ــ�ده ب ــ�د ک ــه م ــن گف ــتم ول ــی قب ــ�ل نک ــ�ده و گفت ــه
یکـ ــی دیگـ ــ� .ایشـ ــ�ن کسـ ــی را تعیـ ــین ک�دنـ ــ� و م�حـ ــ�م نبهـ ــی صـ ــ�لحیه را درس مـ ــیدادنـ ــ� .سـ ــ�ال و
۲۶

اشـــک�لی چیـــ�ی داشـــتن� از مـــن مـــیپ�ســـی�ن� .چنـــ� نفـــ� شـــ�گ�دانی ب�دنـــ� .منظـــ�ر کتـــ�ب مشـــکلی
است مثل کت�ب درسی.
ایــن کت ــ�ب را در ک�لس ــکه ن�ش ــتن� ب ــ�ون اینک ــه هــیچ منبع ــی از ای ــن کت ــ�به ــ�یی ک ــه م�اجع ــه
م ــیکنن ــ� جل ــ�ی دستش ــ�ن ب�ش ــ� .ک�غ ــ� را همینط ــ�ری م ــیگ�فتن ــ� و م ــین�ش ــتن� ،خیل ــی ه ــم س ــ�یع
م ــین�ش ــتن� و خیل ــی ه ــم خ ــ�ش خ ــط .ب ــه عک ــس آنچ ــه ک ــه س ــ�یع نم ــیت�ان ــ� خ ــ�ش خ ــط ب�ش ــ�
خیل ـ ــی خ ـ ــ�ش خ ـ ــط ب�دن ـ ــ� ک ـ ــه کت ـ ــ�به�یش ـ ــ�ن هس ـ ــت .کت ـ ــ�به ـ ــ�ی خطیش ـ ــ�ن ه ـ ــم هس ـ ــت،
ً
ً
بعضــیه�یشــ�ن هــم کــه نبــ�د اخیــ�ا پیــ�ا شــ�ه اســت .مــث� یکــی از ایــن کتــ�به�یشــ�ن قلــ�م اســت،
قلــ�م اســم دریــ�ی ســ�� قــ�یم را مــیگفتنــ� .قلــ�م یعنــی دریــ�ی خیلــی ب�رگــی .در ایــن قلــ�م همــه چیــ�
هس ــت ،هف ــت جل ــ� اس ــت ه ــ� جل ــ�ش ب ــه ان ــ�ازهی ه ــ�ار و ی ــک ش ــب و هم ــهاش را ب ــ� خ ــط ن�ش ــتن�
خیلــی هــم خــ�ش خــط .مــن نمــیدانــم اینهــ� کــی ف�صــت داشــتن�؟ مــیگفتنــ� در ک�لســکه هــم ّ
حتــی
ِ
ً
تــ�ک نم ــیک�دن ــ� .ی ــک نج�اله�ایــه ن�ش ــتن� آن ه ــم اخی ــ�ا خطــیاش پی ــ�ا ش ــ�ه .در هم ــهی عل ــ�م از
ـ�د آنهــ� داشــتن�
علــ�م غ�یبــه بــهق�لی ســیمی� ،کیمیــ� ،ریمیــ� آن�قتهــ� مــیگفتنــ� بن�بــه چیــ�ی کــه خـ ِ
ق ــ�م� داش ــتن� ّ
البت ــه طب ــق آن چی ــ�ی ک ــه مت ــ�اول ب ــ�د در آن زم ــ�ن آش ــن�یی داش ــتن� و ب ــ� ایـ ـن وج ــ�د
خیلــی خــ�ش خــط .ایــن دو جلــ� اســت کــه هــ� جلــ�ش بــه انــ�ازهی هــ�ار و یــک شــب کــه نمــیدانــم
ً
ش ــم�ه� دی�ی ــ� ی ــ� ن ــه؟ ه ــ�ار و ی ــک ش ــب تق�یب ــ� ی ــک کت ــ�بی اس ــت از ق�آنه ــ�ی معم ــ�لی ا گ ــ� ب�رگت ــ�
نب�ش� کمت� نیست ش�ی� هم ب�رگت�.
ایش ــ�ن ب ــیش از ده س ــ�ل قط ــب نب�دن ــ� ،بع ــ� مس ــم�م ش ــ�ن� ک ــه ش ــ�حش ن�شـ ـته ش ــ�ه ول ــی
هـــیچ میلـــی ن�اشـــتن� کـــه کتـــ�بی یـــ� چیـــ�ی کـــه مـــین�یســـن� بـــهن�م خ�دشـــ�ن منتشـــ� بشـــ�د مثـــل
ّ
م ــ�لفین ک ــه رس ــم اس ــت حقـ ـش ه ــم هس ــت ،ت ــ�لیفی م ــیکنن ــ� م ــیخ�اهن ــ� ب ــه ن ــ�م خ�دش ــ�ن منتش ــ�
بشــ�د ولــی نــه! ایشــ�ن ایــن رســم را ن�اشــتن�ّ .
البتــه بعــ� از فــ�ت ایشــ�ن حضــ�ت ص�لحعلیشــ�ه بــ�ای
بعض ـ ــیه ـ ــ� ،ای ـ ــن ک ـ ــ�ر را ک�دن ـ ــ� .از هم ـ ــه مهمت ـ ــ�ش ت�بی ـ ــت و پ ـ ــ�ورش شخص ـ ــی مث ـ ــل حض ـ ــ�ت
ص�لحعلیش�ه ب�د ،ف�زن� ارش�ش�ن .ایش�ن خیلی به ح�ف پ�ر معتق� و مطیع ب�دن�.
آقـ ــ�ی ن�رعلیشـ ــ�ه مـ ــیف�م�دنـ ــ� کـ ــه در سـ ــ�لهـ ــ�ی وبـ ــ�یی) ،آخـ ــ� آن�قـ ــتهـ ــ� وبـ ــ� مـ ــیآمـ ــ�
بهصـــ�رت اپیـــ�می .یـــکم�تبـــه عــ ّـ�هی زیـــ�دی را مـــیکشـــت( در ســـ�لهـــ�ی وبـــ�یی دود ،دخ�نیـــ�ت
ً
م ــث� س ــیگ�ر ،آن�قته ــ� س ــیگ�ر رس ــم نب ــ�د ،قلی ــ�ن و اینه ــ� کم ــی مفی ــ� اس ــت .در ّایـ ـ�م وب ــ�یی در ی ــک
مجلس ــی ای ــن ح ــ�ف را ف�م�دن ــ� ،بع ــ� رو ک�دن ــ� ب ــه حض ــ�ت ص�لحعلیش ــ�ه ف�م�دن ــ�ّ :ام ــ� ت ــ� نکش ــی
ب�ب ــ�! ایش ــ�ن ت ــ� آخ ــ� عم ــ� ل ــب ب ــه دود ن�دن ــ� روی هم ــ�ن ف�م ــ�یش آقـ ـ�ی ن�رعلیش ــ�ه ،ای ــن اث ــ� را در
ایشــ�ن داشــت .حــ�� رابطــهی بهتــ�ی رابطــهی م�یــ� و مــ�اد یــ� رابطــهی پــ�ر و پســ� همــین اســت کــه
ً
آن ف�م�یشـ ــی کـ ــه آقـ ــ�ی ن�رعلیشـ ــ�ه ک�دنـ ــ� نـ ــه اینکـ ــه سـ ــیگ�ر مـ ــیخ�اسـ ــتن� و نمـ ــیکشـ ــی�ن� اصـ ــ�
روحشـ ــ�ن را عـ ــ�ض مـ ــیکنـ ــ� کـ ــه ایـ ــن ف�مـ ــ�یش را بـ ــه خیلـ ــی اشـ ــخ�ص دیگـ ــ� هـ ــم ممکـ ــن اسـ ــت
۲۷

مقی ـ ـ ـ� نب�دنـ ـ ــ� ّامـ ـ ــ� ایشـ ـ ــ�ن ایـ ـ ــن ّ
مـ ـ ــیک�دنـ ـ ــ� کـ ـ ــه اعتقـ ـ ــ�د هـ ـ ــم داشـ ـ ــتن� ولـ ـ ــی چنـ ـ ــ�ان ّ
تقی ـ ـ ـ� را
داشتن�).ب�گ�فته از گفت�ره�ی ع�ف�نی شنبه ،ت�ریخ  ۱۳۸۴/۲/۳بی�خت(

*****
ً
م�ح�م آق�ی ن�رعلیش�ه ،گ�هی خیلی ص�یح� چی�ه�یی نش�ن میدادنـ� .یکم�تبـه پـ�ی ایشـ�ن را
عق�بی زده ب�د ،یکی در بی�خت ب�د که م�ح�م آقـ�ی سلط�نعلیشـ�ه بـه او ف�مـ�ده ب�دنـ� ،وقتـی چیـ�ی
ً
میش� میآم� ب� یک ک�ردی ،چی�ی داشت آهسته مـیزد و دعـ�یی میخ�انـ� ،آن سـم درمیآمـ� و ظـ�ه�ا
ّ
خــ�ب میشــ�ِ .وا� نــیش حشــ�ات و گ�نــ�گ�ن در آن محــیط گــ�م ،محیطهــ�ی کــ�ی�ی ،آفتــ�بی خیلــی
دردنــ�ک میشــ�د .ایشــ�ن پ�یشــ�ن را حیــ�انی زد ،صــ�ا زدنــ� آم�نــ� دم در .همینطــ�ر ایســت�ده ،روی پــ�ی
ایشــ�ن مشــغ�ل شــ� .یکم�تبــه ایشــ�ن پ�یشــ�ن را کشــی�ن� ،گفتنــ� :آخ .بعــ� بــه او گفتنــ� :تــ� را آقــ�ی
سلط�نعلیش�ه اج�زه دادن�؟ گفت :بله .گفتن� :بع� چ�ا نی�م�ی از من اجـ�زه بگیـ�ی؟ مـن اجـ�زه نـ�ادم.
گفت :مـن نمیفهمیـ�م .گفتنـ� :از حـ�� بـه تـ� اجـ�زه مـیدهم ،ادامـه بـ�هّ .
البتـه ممکـن بـ�د فـ�ض کنیـ�
ایش�ن همین ح�فی که زدن� بـه لهجـهی همـ�ن بیـ�ختی کـه شـ�ی� بـ�ای شـم� مشـکل ب�شـ� ،ممکـن بـ�د
همین عب�رت را به ع�بی بگ�ین� ،به زب�ن ف�انسه بگ�ین� ،به ه� چه بگ�ین� .اث� در این مـ�ج نیسـت ،اثـ�
ً
در آن معن�یی است که این م�ج را ایج�د ک�ده ،مثل اینکه این چ�اغه� مث� یـک کلیـ�ی دارد ،کلیـ� را تـ�
ب�نی� ف�ری چ�اغ روشن میش�د .کسی که اط�عـ�تی ن�اشـته ب�شـ� ،می گ�یـ� :عجـب! چـه ارتبـ�طی دارد
اینج� کلی� میزن� او روشن میشـ�د؟! ایـن از چیسـت؟ ولـی آن کسـی کـه وارد اسـت می گ�یـ� :یـک ب�قـی
است میآی� ،اج�زه میدهن� ب�ود ی� اج�زه نمیدهن� ب�ود ،ت�ریک میش�د ،روشن میش�د.
ح�� بهه�جهت در آن اج�زه این اث� هست و بههمینجهت به آن اثـ� اسـت کـه احتـ�ام می گ�ارنـ�
نه به خ�د شخص .ح�� آن اث� گ�هی الهی است ،درویشی اگ� به این درجه ب�س� ،این اث� را داشته ب�شـ�
ّ
الهــی اســتِ ،وا� ا گــ� نخ�اهــ� در مســی� الهــی رفتــ�ر کنــ� ،از بــین مــیرود).ب�گ�فتــه از گفت�رهــ�ی ع�فــ�نی صــبح
جمعه ،ت�ریخ (۱۳۹۰/۱۱/۲۸

*****
م�حــ�م آقــ�ی ن�رعلیشــ�ه ،م�لــف نج�اله�ایـه هســتن� کــه چــ�پ نشــ�ه اســت .در نج�اله�ایـه یــک
چی�هــ�یی گفتهانــ� .یــک خطــ�ط رمــ�ی ،چی�هــ�یی هــم ن�شــتن� ِبینـ ِـ�بین کــ�ر ک�دنــ� .هــم نخ�اســتن� کــه

آنچه فک� ک�دن� از بین ب�ود و هم نخ�اسـتن� عمـ�می بشـ�د .بـ� رم�یـ�تی ن�شـته ب�دنـ� کـه هـ� کسـی آ گـ�ه
ً
ب�ش� ،ق�ع�ت� میرود دنب�لش کشف کن� ،آنه�یی که ص�حیت داشـته ب�شـن� .م�حـ�م حـ�ج آقـ�ی نـ�رن�اد

مثل اینکه یک مق�ار ک�ششی ک�ده ب�دن�).ب�گ�فته از گفت�ره�ی ع�ف�نی صبح شنبه ،تـ�ریخ  ۱۳۹۰/۱/۶جلسـه
ب�ادران ایم�نی(

*****
وقتی که م�ح�م حض�ت سلط�نعلیش�ه را شـهی� ک�دنـ� ،حضـ�ت ن�رعلیشـ�ه در بیـ�خت نب�دنـ�،
۲۸

به یکی از ده�ت اط�اف رفته ب�دن� ،ملکی ،زراعتی داشتن� .تـ� اینطـ�ری شـ�ه ،فـ�ری یکـی ،چهـ�ر اسـبه
رفته به ایش�ن اط�ع داده ایش�ن هم ت� شنی�ن� ف�ری ب�گشتن� .در غیبت ایش�ن آم�ن� ّ
مق�م�ت را انج�م
دادن� و بعـ� در خـ�د قب�سـت�ن بیـ�خت میخ�اسـتن� دفـن کننـ� .بیـ�خت یـک قب�سـت�ن قـ�یمی داشـت.
ّ
در یک گ�شهی قب�ست�ن ،در محلی ،ب�ای دفن ایش�ن فک� ک�دن� و حف� ک�دن� .م�ح�م آقـ�ی ن�رعلیشـ�ه
کــه بــه بیــ�خت رســی�ن� ،گفتنــ� نــه ،اینجــ� دفــن نکنیــ� .خ�دشــ�ن ایــن پــ�یین ب�دنــ� ،رفتنــ� بــ��ی ّتپــه
در واقع دور از جمع و دور از آب�دی .نه خیلی دور ،یک ّتپهای ب�د ،ایـن قب�سـت�ن عمـ�می پـ�یین ّتپـه بـ�د
یعنی آخ�ین ح ّـ� آبـ�دی بـ�دّ .
البتـه بعـ�ه� معلـ�م شـ� ،آقـ�ی ن�رعلیشـ�ه ف�م�دنـ� :مـن چنـ� بـ�ر دیـ�م کـه
ـت�ن بیـ�خت ف�تحـهای
م�ح�م حض�ت ایش�ن ،به اینج� ،به قب�ست�ن میآم�ن� که بـ�ای اهـل قبـ�ر قب�س ِ

میخ�ان�ن� ،تمـ�م رفتگـ�ن و بسـتگ�ن ایشـ�ن هـم کـه در بیـ�خت رحلـت کـ�ده ب�دنـ� در آنجـ� دفـن شـ�ه
ب�دنــ� ،بعــ� آن آخــ� ،بـ��ی ایــن ّتپــه تشــ�یف میآوردنــ� ،اینجــ� مینشســتن� حــ�ل ّ
ت�جــه و خل�صــی و بعــ�
ّ
میرفتن� .من این استنب�ط را ک�دم که ایش�ن محل دفنش�ن را آنج� ق�ار دادنـ� .اینجـ�یی کـه ا�ن مقبـ�ه
است را ب�ای دفن ایش�ن حف� ک�دن�ّ .
ع�هی زی�دی هم ،هم�ن اه�لی بی�خت و دیگ�ان هم آمـ�ه ب�دنـ�
تشییع و منتظ� ب�دن� .بع� که ک�ره� تم�م ش� و در گـ�ر گ�اشـتن� ،خـ�د حضـ�ت ن�رعلیشـ�ه پـ�یین در گـ�ر
ً
رفتن� و معم�� دع�یی میخ�انن� ایش�ن رفتن� پ�یین و م ّـ�ت خیلـی طـ��نی طـ�ل کشـی� ،بیشـت� از آنچـه
ً
که یک دع�یی بخ�انن� .بع� ت� آم�ن� بی�ون چه�هش�ن ب�اف�وخته ب�د ،قطع� گ�یهی زی�دی ک�دن� و یک
خ�د ایشـ�ن ،در داخـل گـ�ر
نگ�هی به همهی آن جمعیت ک�دن� آن�قت ف�م�دن� :ایش�ن را شهی� ک�دن� و ِ
که من رفتم ،اس�می َق َتله را گفتن� و من میشن�سم .هن�ز جمعیت ّ
متف�ق نش�ه و دفن انج�م نش�ه ب�د،
ً
آن چن� نف�ی که م�رد ّ
ظن ب�دنـ� و بعـ�ا معلـ�م شـ� آنهـ� هسـتن� ،دی�نـ� در جمعیـت نیسـتن� ،آهسـته در
رفتن� .چ�ن حض�ت ن�رعلیش�ه از این ت�اوش�ت داشتن� ،اظه�ر میف�م�دن�.
ح��ت هم�نط�ر مختلف است ،کم�اینکه خ�د حض�ت ص�لحعلیش�ه ف�زن� ایش�ن بـ� ارادت کـ�ملی
که به حض�ت ن�رعلیش�ه داشتن� و ب� اط�عت ک�مل از ف�م�یش�ت ایش�ن ،این ح�ل را ن�اشتن�.
منظــ�ر ،آقــ�ی ن�رعلیشــ�ه ،غیــ� از روش آقــ�ی سلط�نعلیشــ�ه ،قبلیشــ�ن و آقــ�ی ص�لحعلیشــ�ه
ً
بع�یش�ن ،خیلی ص�یح ب�دن� یعنی می گفتن� قتلهی ایشـ�ن از هم�نجـ� شـن�خته شـ�ن� ،یکیشـ�ن مـث�
ً
مــیرود عشــقآب�د ،اصــ� فــ�ار می کنــ� .ایــن هــم بــ�ز از ک�امــت ایشــ�ن بــ�د کــه در قب�ســت�ن عمــ�می دفــن
نک�دن� .ب�ای اینکه اگ� آنج� ب�د بهاینصـ�رت ایـن سـ�زم�ن را نمیت�انسـتن� درسـت کننـ� ،فقـط ممکـن
بــ�د یــک ســنگی رویــش بگ�ارنــ� .همــهی ایــن ســ�زم�نه�ی مــ�ار ،آنجــ� آزاد بــ�د ،اراضــی مــ�ات بــ�د،
بی�ب�ن ب�د .بع� این ات�قکی کـه آن بـ�� سـ�ختن� .بـهه�جهت ایـن داسـت�نی کـه آم�نـ� و گ�فتنـ� و هفـت،
هشــت تــ� اتــ�ق هــم گفتنــ� اینجــ� وقــف ب�شــ� ،جــ�یی نبــ�د .حــ�� آن ّ
مفصــل اســت ،یــک وقتــی ب�یــ� گفتــه
بش�د .همهی اینج� بی�ب�ن ب�د ،ایش�ن آب�د ک�دن� ،همینط�ر این آب�دانی ب�د ،زم�ن حض�ت ن�رعلیشـ�ه،
حضــ�ت ص�لحعلیشــ�ه ،نیمــهی ّاول حضـ�ت آقــ�ی رض�علیشــ�ه ،بعــ� هــم کــه آم�نــ� میدانیــ�) .ب�گ�فتــه از
۲۹

گفت�ره�ی ع�ف�نی صبح شنبه ،ت�ریخ  ۱۳۹۰/۱۱/۲۹جلسه ب�ادران ایم�نی(

*****

ّ
یک داسـت�نی از م�حـ�م ک�ب�یـی مـ� اسـ�ا� نـ�رایی )ج ّـ� ایـن آق�یـ�ن نـ�رایی کـه ا�ن بـهنظ�م در
آب�ارخ�نه ب�شن� ،پ�رشـ�ن ّ
محمـ�آق� نـ�رایی ،از حضـ�ت رض�علیشـ�ه اجـ�زهی نمـ�ز داشـت( ایـن می گفـت

در خ�مت م�ح�م آق�ی ن�رعلیش�ه گفتن� به ری�ب ب�ویم ،دو ت� از خ�اه�ه�ی حض�تّ ،
عمهه�ی م� ،آنجـ�
ً
ازدواج ک�ده ب�دنـ� .معمـ�� دیـ�ن آنهـ� کـه میرفتنـ� ظهـ� ،ن�هـ�ر منـ�ل خـ�اه� ب�رگتـ� ب�دنـ� ،شـب منـ�ل
یکی دیگ� و به این ط�یق دی�ار می ک�دن� .ری�ب هم نمیدانم ّ
ت�جه ک�دهای� ی� نه؟ م� گ�هی علیآب�د که
ّ
مــیرفتیم ،یــک گ�شــهای راه داشــت از آنجــ� مــیرفتیم .ک�ب�یــی مــ� اســ�ا� گفــت :در خــ�مت حضــ�ت
ن�رعلیش�ه به ری�ب میرفتیم ،من از دور دی�م یک سی�هی اسـت ،یـکخـ�ده نگـ�ه کـ�دم دیـ�م بلـه ،یـک
جمعیت زی�دی است که بیشت�ش�ن هم سـ�دات ب�دنـ� و مثـل اینکـه منتظـ� مهمـ�ن هسـتن� ،یـ�دم آمـ� از
مشـه� یکـی از آق�یــ�ن میآیـ� ،اینهــ� هـم بــه اسـتقب�ل میرونــ� .در آن ّایـ�می هــم بـ�د کــه دشـمن�ن ســخت

دنب�ل این ب�دن� که حض�ت ن�رعلیش�ه را هم به شه�دت ب�س�نن� .راه م� درست از وسط این جمعیـت رد
میش� .من نگ�ان ش�م ،نخ�اسـتم مسـتقیم چیـ�ی خ�متشـ�ن عـ�ض کـنم .گفـتم کـه حضـ�تآق�! شـم�
پ�ی�وزه� یک ن�مهای به من دادی� که به همشی�هه�یت�ن ب�س�نم ،من یک راه ج�یـ�ی پیـ�ا کـ�ده بـ�دم
که خیلی ن�دیک و خ�ب است .اج�زه میدهی� از آن راه ب�ویم؟ به من نگ�ه ک�دن� و یک لبخن�ی زدنـ�.
ف�م�دنــ� :از آن جمعیــت میت�ســی؟! ف�م�دنــ� :نگــ�ان نبــ�ش ،اینهــ� در مق�بــل مــن مثــل پشــه هســتن�.
پشــهه�یی کــه ا گــ� امــ� خــ�ا را اط�عــت کننــ� ،میشــ�ن� مثــل پشــهه�ی زمــ�ن حضــ�ت ابــ�اهیم� ،یــک
دستی تکـ�ن مـیدهم میرونـ� .مـن بـ� همـ�ن تـ�سّ ،
البتـه نگـ�ان بـ�دم ،رفتـیم تـ� بـه جمعیـت رسـی�یم،
ایش�ن دستش�ن را تک�ن دادن� .مثل داست�ن حض�ت م�سی� که بـه امـ� الهـی ،چـ�بش را زد م�جهـ� از
اینط�ف و آنط�ف رفت ،یک راه ب�ز ش� .اینه� راه ب�ز ک�دن� .ت� آخ� جمعیت رفتیم .م� اگ� ایـن را تج�یـه
و تحلیل کنیم ،می گ�ییم ایش�ن چ�ن میدانستن� )دانستن که همهی م� میدانیم( یعنی ّ
ت�جـه ک�دنـ�
ََ ْ ُ

روح الهی هستن� که ف�م�د :نفـخـت فیهِ ِم ْن ُرو�ی ).س�ره حج� ،آیـه
و احس�سش را داشتن� که از نسل هم�ن ِ

 /۲۹س�ره ص ،آیه  (۷۲ب� آن عص� تکیـه ک�دنـ� ،عصـ�یی کـه از روح الهـی بـه ایشـ�ن داده شـ�ه بـ�د مـ� هـم
ه�ک�امم�ن در یـک راهـی هسـتیم ،هـ� کسـی در یـک درجـهای از راه ،یکـی بـه سـ� گ�دنـه رسـی�ه ،دارد رد
میش�د ،یکی در زمین ص�ف است ولی همه در همین راه هستیم .به دست همهی م� آن عص� را دادنـ�،
ّ
آن عص�یی که به دست مـ� دادنـ� ،از خـ�د مـ� مسـلطت� اسـت) .ب�گ�فتـه از گفت�رهـ�ی ع�فـ�نی صـبح پنجشـنبه،
ت�ریخ (۱۳۹۰/۱۲/۴

*****
یکوقت شنی�م یعنی روایتش را شم� قب�ل کنی� چ�ن من می گـ�یم .بـهنظ�م دکتـ� نـ�ر مـیگفـت
ً
ّ
ب�ای ّ
متخصـص هسـتن� ،بـ�ای آنهـ� ک�سهـ�یی
اطب�ی ق�یم ،آنه�یی که واقع� تشـخیص میدادنـ� کـه
۳۰

گ�اشتن� و بع� از اینکه ک�سه� را میدی�ن� ،اج�زه داشتن� که طب�بـت کننـ� .دو نفـ� از اینهـ� یکـی همـین
آقــ�ی دکتــ� ن�رالحکمــ� و یکــی دکتــ� ملکافضــلی ب�دنــ� کــه مــن دکتــ� ملکافضــلی را ن�یــ�م .ایــن دو نفــ�
آن�قته� ،هم ک�س ب�دن� ،درویش هم ب�دن� ،آن تص�یق را که گ�فتن� ،ه� دو نف� آن تص�یق را جل�ی
آقــ�ی ن�رعلیشــ�ه گ�اشــتن� .گفتنــ� کــه ایــن تصــ�یق را اینهــ� دادنــ� ولــی مــ� میخــ�اهیم ا گــ� شــم� اجــ�زه
ب�هیــ� طب�بــت کنــیم .ایشــ�ن دعــ� ک�دنــ� هــ� دو را دادنــ� .بــه یکــی گفتنــ� در قلمتــ�ن شــف� آف�یــ�یم،
به یکی هم ف�م�دن� ق�م ت� را مب�رک و ب� شف� ق�ار دادیم و همینط�ر ب�د .م�حـ�م دکتـ� نـ�ر از لحـ�ظ ّ
طبـی
که من نمیدانم ولـی میدیـ�م هـ� کـس بـه او م�اجعـه می کنـ� ،راضـی میآیـ� .بـ� وجـ�د اینکـه خیلـی آدم
ّ
َ
ب�اخ�قی هم بـ�د یعنـی خیلـی تنـ� بـ�د .ایـن اسـت کـه در ّ
اطبـ� هـم مثـل اینکـه آن َنفـس و آن قـ�م مـ�ث�
ََ
ـ�م صــ�ق و صــف� آرزومنــ�م،
ـ�م شـ ِ
ـف�ده و هــم قـ ِ
اســت .حــ�� بــ�ای همــهی آق�یــ�ن و خ�نمهــ� هــم نفــس گـ ِ
انش�ءا�).ب�گ�فته از گفت�ره�ی ع�ف�نی عص� شنبه ،ت�ریخ  ۱۳۹۰/۱۲/۱۳جلسه پ�شک�ن(
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پ�ر من� ن�م من را از ن�م آق�ی ن�رعلیش�ه گ�فتن� و یـک نگـ�ه ّ
خ�صـی ازایـنجهـت داشـتن� کـه
همن�م ایش�ن ب�دم.
ایش�ن چن� س�ل جه�نگ�د ب�دنـ� .خ�دشـ�ن بـه عنـ�ان سـف�ن�مه چیـ�ی نن�شـتهان� ولـی در تـک و
ت ــ�ک ن�شتهه�یش ــ�ن و خ ــ�ط�اتی ک ــه از ایش ــ�ن هس ــت ،یـ ـک شخصـ ـیت و ه� ّیـ ـت ّ
خ�صـ ـی ،در آن ا ّیـ ـ�م
ً
شل�غب�ز ِی آنج� داشتن� و واقع� خیلـی شـج�ع و نتـ�س ب�دنـ� .از لحـ�ظ روانشن�سـی کـه امـ�وز هـم معمـ�ل
هست و یک علمی است که همهی این عل�م ب�ی� به کمک م� بی�ی� و گ�هی مـیآیـ� ،روح ّیـهی ایشـ�ن را
تحلیل کنن�؛ خیلی شج�ع و نت�س ب�دن�.

چن�ین داست�ن هست که گفتهام ،ح�� طـ��نی مـیشـ�د و یـک قـ�طع ّیتی هـم داشـتن� کـه تـک و

دراز سفی� که در خ�نه دارن� ،لب�س خ�نه ،یـک چ�ب�سـتی بـه دستشـ�ن ،بهخصـ�ص
تنه� ب� یک پی�اهن ِ

شبه�ی ت�بست�ن پی�ده میگشتن� دور زراعته� ت� ببینن� چه خب� و چط�ر است؟ در یکی از ایـن شـبهـ�
ً
یک ،دو نف� ح�� یـ� بـه آن قصـ� آم�نـ� یـ� قـب� ب�دنـ� ،جل�یشـ�ن را گ�فتنـ� خطـ�ب بـه ایشـ�ن گفتنـ� :مـ�،
ّ
ّ
مح�م�نه میخ�استیم پی�ا کنـیم ،حـ�� در اینجـ� هـیچکس هـم نیسـت ،مـ� مسـلحیم ،تـ� مسـلح نیسـتی
ً
م ـیخــ�اهیم ،..بــه چــه عبــ�رتی حــ�� ،..شــ�ی� مــث� ایشــ�ن گفتنــ� :قشــ�ن مــن را شــم� نم ـیبینی ـ� .خی ـ�ل
مـیکنیـ� مــن هـیچ نی�ویــی نــ�ارم؟! ا�ن ا گــ� مــن بــه ایـن آب بگــ�یم ب�یســت ،مـیایســت� .بــ� یـک تنــ�ی
نگ�ه آب ک�دن� ،دی�ن� ایست�ده .ایش�ن را ره� ک�دن�.
اش�رهای ک�دن� ،آنه� ِ
ای ـن داســت�ن را مــ� یکطــ�ر م ـیگــ�ییم ق�بــل تع�ی ـف اســت ،بــ� ای ـن متــ�ی کــه دســت مــ� هســت،
نم ـیتــ�انیم انــ�ازه بگی ـ�یم ،ی ـک حســ�ب دیگــ�ی دارد ول ـی از لحــ�ظ روانشن�س ـی ای ـن ،قــ�رت روح ـی را
ّ
تسلط و ق�رت روحی ّ
خ�صی ب� اینه� داشتن� که من خیلـیهـ�یش را گفـتم ،بعضـیهـ�یش
میرس�ن� .یک
ِ
ً
را ن�شــتم و اخی ـ�ا آقــ�ی زرقــ�نی چــ�پ کــ�ده ب ـ�ای مــن ف�ســت�ده بــ�د ،دی ـ�م .هنــ�ز خیل ـی چی�هــ�ی دیگــ�
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هم هست.
ّ
همین که پ�ری ،چن�ین سـ�ل ف�زنـ�ش را نبینـ� و در مح ِـل عبـ�ری دیـ�ه ،از هـم رد شـ�ن� .صـ�ا
ن�ده :آی پس�م بی�! رد ش�ن� رفتن� .پ�ر اینط�ری و پس�ی هم پ�رش را میبین� ،به همین نح� .همـین،
ُ ُّ

ق�رت روحی را نش�ن میده� .مثل ام�وزی ی�د ایش�ن است انش�ءا�ُ ��» .ه ْم ن ٌ
ـ�ر واح ـ�« منتهـ� یکـی ،آن

سیمه�یش�ن درست منطبق ب� این سی ِم آن است و یکی نه ،وصل هست ولی ب� اینج� منطبق ص�درصـ�
تف�وت در م�ه�ست و این تف�وت هم بیشت� ب�یـ� بـه ایـن نحـ� ب�رسـی
تف�وت در آنه� نیست،
نیست ،اینه�
ِ
ِ
بشـ ــ�د کـ ــه منظـ ــ�ر ت�بی ـ ـت فق�اسـ ــت .ی ـ ـک روز همـ ــه علـ ــم و دانـ ــش و حکمـ ــت و همـ ــهی اینهـ ــ� بـ ــ�
آقــ�یسلط�نعلیشــ�ه بــ�د ) ّ
البتــه شــج�عت را ایشــ�ن هــم داشــتن� ،منتهــ� شــج�عت مقـ ّـ�ر نبــ�د( و یـک روز

شج�عت و تکیه به شمشی� ذوالفق�ر است ،ه� روز یکط�ری است .ب�ای اینکه م� فق�ا ّ
تجس ِم ایـن اشـع�ر
را درک کنیم که:

هـ� لحظــه بـه شــکلی بـت ع ّیـ�ر درآمــ� دل ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�د و نه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�ن ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�

)ب�گ�فته از گفت�ره�ی ع�ف�نی صبحیکشنبه ،ت�ریخ (۱۳۹۳/۱۰/۲۱
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مختص�ی از زن�گین�مهی حض�ت آق�ی ن�رعلیش�ه
ّ
ع�رف سبح�نی م��ن�الغ�یب جن�ب ح�ج م�علی ن�رعلیش�ه ث�نی ف�زن� ارش� جن�ب سلط�نعلیش�ه
ً
ً
ّ
ّ
در  ۱۷ربیعالث�نی  ۱۲۸۴قم�ی مت�ل� گ�دی�ه و در دو س�لگی م�در را از دسـت دادنـ� و صـ�رت� و معنـ� تحـت
ت�بیت پ�ر ب�رگ�ار خ�د ق�ار گ�فتن� .ایش�ن پس از ّای�م طف�لیت در ان�ک زم�نی عل�م ّ
مق�م�تی را آم�ختنـ�
و بهواسطهی ذک�وت ف�اوان ت� هف�ه س�لگی در اکث� عل�م مت�اول زم�ن خ�د م�نن� فقه و اص�ل و کـ�م و
فلسفه و طب و هی�ت ّ
تبح� ی�فتن�.

جن�بش در اوایل بل�غ ن�د پ�ر ب�رگ�ار خـ�یش بـه شـ�ف ایمـ�ن مش ّـ�ف شـ�ه ولـی بـه قصـ� حصـ�ل

یقین قلبـی و سـی� آفـ�ق و انفـس جـ�ی وطـن ک�دنـ� و کشـ�ره�ی مختلفـی مثـل افغ�نسـت�ن و پ�کسـت�ن و
هن�وســت�ن و حجــ�ز و عــ�اق و یمــن و ســ�ی� بــ�د عثمــ�نی را تفـ ّـ� � و بــ� ب�رگــ�ن مــ�اهب گ�نــ�گ�ن و رؤســ�ی
س�ســل فقــ� م�قــ�ت نم�دنــ� .در اواخــ� ّایــ�م ســف� نیــ� در عتبــ�ت ع�لیــ�ت از محضــ� حضــ�ات آیــ�ت عظــ�م
بهــ�هور گ�دی�نــ� تــ� آنکــه بــه اشــ�رهی حضــ�ت سلط�نعلیشــ�ه و بــه وســ�طت م�حــ�م حــ�ج شــیخ عبــ�ا�
ح�ی�ی و به ج�به و کشش الهی ع�زم گن�ب�د ش�ه و بـه مـ�طن خـ�یش بـه حضـ�ر پـ�ر ب�رگـ�ار ب�زگشـتن� و
مقص�د را در خ�نه ی�فتن�.
ایش�ن پس از چن�ی به ری�ضت نفس و ته�یب ب�طن مشغ�ل ش�ن� ت� اینکـه در  ۱۵رمضـ�ن سـ�ل
 ۱۳۱۴قمــ�ی مســتع� دری�فــت ف�مــ�ن ارشــ�د و دســتگی�ی ط�لبــ�ن راه ُهـ ٰ
ـ�ی از ج�نــب پــ�ر ب�رگــ�ار بــ� لقــب

ٌ
معظملــه نیــ� بــه جــ�ی ایشــ�ن عهــ�هدار ت�بیــت فقــ�ا و هــ�ایت
»ن�رعلیشــ�ه« گ�دی�نــ� .پــس از شــه�دت
مت�سف�نه مبت� به ح�ادث روزگ�ر و ّ
س�لک�ن ش�ن� ولی ّ
اذیـت مخ�لفـ�ن فقـ� گ�دی�نـ� .از ایـن رو ّایـ�م ارشـ�د
۳۲

ایش�ن دی�ی نپ�یی� و در ک�شـ�ن مسـم�م شـ�ه و در سـح�  ۱۵ربیـع ّ
ا�ول سـ�ل  ۱۳۳۷قمـ�ی در که�یـ�ک از
ع�لم غ�بت به ج�ار دوست رخت ب�بستن� و در مقب�هی جن�ب سع�دتعلیش�ه در صـحن امـ�مزاده حمـ�ه
م�ف�ن گ�دی�ن�.
آن جن�ب آثـ�ر کثیـ�ی تـ�لیف ف�م�دهانـ� کـه بعضـی مفقـ�د شـ�ه یـ� آنکـه ف�صـت اتمـ�م را نی�فتنـ�.
مهمتــ�ین اثــ� ایشــ�ن رسـ�لهی صــ�لحیه اســت کــه بــه نــ�م ف�زنــ� ب�ومنــ� خــ�د جنــ�ب ص�لحعلیشــ�ه م�قــ�م
ف�م�دهانــ� و مشــتمل بــ� خ�صــهای از اســ�ار شــ�یعت و اطــ�ار ط�یقــت و لطــ�ئف حقیقــت و مجم�عــهای از
مط�لــب ع�فــ�نی ،حکمــی و ک�مــی اســت کــه در نــ�ع خــ�د کمنظیــ� و بلکــه بینظیــ� اســت .ب�خــی دیگــ�
از ت�لیفــ�ت حضــ�تش عب�رتنــ� از :سلطن�الحســین در م�اثــی و تــ�ریخ حضــ�ت حســین�؛ نج�اله�ایـه در
اخــت�ف مــ�اهب و ملــل؛ رج�مالشــی�طین تقــ�یظ بــ� تفســی� بی�نالســع�دة و اجمــ�لی از حــ��ت حضــ�ت
ّ
سلط�نعلیشـ ــ�ه؛ ذوالفقـ ــ�ر در ح�مـ ــت کشـ ــی�ن ت�یـ ــ�ک و سـ ــلط�ن فلـ ــک سـ ــع�دت در اثبـ ــ�ت حق�نیـ ــت
رشتهی ّ
تص�ف.
یکی از نک�ت ب�یع در آث�ر ایشـ�ن ،تـ�لیف کتـب درسـی و اخ�قـی بـ�ای ک�دکـ�ن بـه زبـ�ن و عبـ�رات
س�ده به م�ازات ت�لیف کتب مشکل علمی است .این اق�ام در آن اوق�ت که هن�ز تـ�لیف کتـب بهصـ�رت
فعلیه ب�ای ک�دک�ن رایج نش�ه ب�د ،بسی�ر مغتنم مینم�د و د�لت ب� حسـن ابتکـ�ر م�لـف دارد .رسـ�لهی
سهل و آس�ن در ص�ف و نح� ف�رسی و رس�لهی خ�بین�مه در نصیحت به ک�دکـ�ن از ایـن قبیـل هسـتن�.
نح�هی بی�ن سـ�ده و ک�دک�نـهی ایشـ�ن در اینگ�نـه آثـ�ر ّ
حتـی سـبب شـ� بـ� اینکـه بعضـی مغ�ضـین القـ�ء
شبهه کنن� که رس�لهی ص�لحیه اث� خ�مهی جن�بش نیست زی�ا زبـ�نی صـعب و علمـی دارد .در حـ�لی کـه
ّ
ً
این ام� ح�کی از نه�یت بصی�ت و حسن بی�ن ایش�ن است که م�فـق شـ�ن� دو سـبک کـ�م� مختلـف را در
اظه�ر مط�لب اختی�ر کنن�.
چ�ن که بـ� کـ�دک سـ� و کـ�رت فتـ�د پ ـ ــس زب ـ ــ�ن ک ـ ــ�دکی ب�ی ـ ــ� گش ـ ــ�د
ّ
حضــ ــ�تش در  ۱۱ربیعالثـ ـ ــ�نی  ۱۳۲۹قمــ ــ�ی بـ ـ ــه ف�زنـ ـ ــ� ارجمنــ ــ� خـ ـ ــ�د جنــ ــ�ب حـ ـ ــ�ج شـ ـ ــیخ

مح ّم�حسـ ــن اجـ ــ�زه دسـ ــتگی�ی و سـ ــمت ج�نشـ ــینی خـ ــ�د را م�حمـ ــت نمـ ــ�ده و ایشـ ــ�ن را بـ ــه لقـ ــب
»ص�لحعلیشـ ــ�ه« ملقـ ــب ف�مـ ــ�ده بـ ــ�د و در آن سـ ــ�ل کـ ــه حضـ ــ�تش خ�قـ ــه تهـ ــی کـ ــ�د حضـ ــ�ت آقـ ــ�ی
ص�لحعلیش�ه ب� مسن� ارش�د ّمتکی گ�دی�.
ش�� ّ
مفصل اح�ال حض�ت ن�رعلیش�ه ث�نی را یکی از ف�زن�ان ایشـ�ن م�حـ�م آقـ�ی دکتـ� سـع�دتی

در رســ�لهای بــه نــ�م ن�ریــه تصــنیف ک�دهانــ� .ایــن کتــ�ب تــ�کن�ن چــ�پ و منتشــ� نشــ�ه اســت .شــ��ح�ل
مختص� ایش�ن در صفح�ت »ب ت� و« و ّ
مق�مهی چ�پ ّ
دوم کت�ب ص�لحیه )تهـ�ان ۱۳۴۶ ،شمسـی( بـه قلـم
حض�ت آق�ی رض�علیش�ه آم�ه است) .ب�گ�فته از ج�وه ص� و بیست و یکـم» ،دربـ�رهی مـ�ار سـلط�نی بیـ�خت و
ش�� زن�گی و ح��ت اقط�ب اخی�«(

*****
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ّاولین اع�میهی حض�ت آق�ی ن�رعلیش�ه

ّ
خط�ب به فق�ای نعمتاللهی سلط�نعلیش�هی که در  ۱۱ربیعالث�نی  ۱۳۳۴هـ.ق ش�ف ص�ور ی�فته
ال� ْ��ن َّ
� ْسما� َّ
ال�حیم.
ِ ِ ِ
ِ

ب�حســب رضــ�ی ا� و خشــن�دی انبیــ�ء و اولیــ�ء و نیکــ�ن آ گــ�ه ،جمیــع بــ�ادران ایمــ�نی و اخــ�ء
روح�نی را اخط�ر مینم�یم که یک�یگ� را اع�م نم�ین� و به مط�لب ذیل اط�ع دهن�.
ّاول :ه� کس از م�منین و پی�وان ط�یقت امی�الم�منین و س�لک�ن راه یقین کـه رضـ�ی ایـن فقیـ� و
س�ی� ب�رگ�ن دین را ط�لب است ب�ی� اهتم�م ف�م�ی� در حفـظ ظـ�اه� و نـ�امیس الهیـه و م�اظبـت نم�یـ� بـ�
آداب و تک�لیف ش�یعت که در واقع ّ
حق مـ�من اسـت .هـ� کـس مق�بتـ� اسـت اوامـ� را مطیـعت� اسـت حفـظ
معنی به ص�رت و حفظ ب�طن و مغ� به ظ�ه� و پ�ست میش�دِ .ز ْی ِن راه�وان ب�شی� نه ِش ْین.
ّ
دوم :ب� گفتن به رئیس ق�می اگ� چه ّکف�ر ب�شن� و سخن زشت و ّ
سب آنه� به ظ�ه� ح�ام و من�فی
ک�م ملک ع�م است.
ّ
س�م :اگ� اهل کت�ب که یه�د و نص�ری و مج�سن� م�اولهی مسک�ات م�یعه و خ�ک داشته ب�شن�
بـ ّ
ـ�لتبع بــه ّ
حیثیــت عــ�م حمــل بــ� صـ ّـحت نجــس میشــ�ن� و بــ� آنهــ� بــه ایــن صــفت م�اکلــه و مخ�لطــه روا
نیست به خ�ف مسلم غی� ع�مل.
چهــ�رم :هــ� کــس َســ� ســپ�ده و بــه ایمــ�ن گ�ویــ�ه ســ�لی یکبــ�ر بــهجهت تج�یــ� فطــ�ت ایمــ�ن و
غ�ه ّ
ش�ال ّ
س� خ�د که سپ�ده در ّ
ی�دداشت ّ
المک�م یـک صـ�ع از خـ�راک غ�لـب شخصـی خـ�د یـ� قیمـت آن
ب�یــ� اخــ�اج نم�یــ� و چن�نکــه در زمــ�ن حضــ�ت رســ�ل در مســج� بــه حضــ�ر آن حضــ�ت میآوردنــ� نــه بــه
بیتالم�ل ب�ی� به شخص ب�رگ وقـت و اعلـم زمـ�ن فقـط ب�سـ�نن� بهواسـطه یـ� بیواسـطه کـه بـه اهلـش
ب�س�نن� و بج� کسی که ن�ن چن� شبه ن�ارد اح�ی مع�ف نیست و م�افق اخبـ�ر و فتـ�وی احتیـ�ط شـ�عی
نی� همین است.
پنجم :ه� کـس حـ�ج اسـت و بـه طـ�اف خ�نـه و حضـ�ر رسـی�ه ولیمـه داده در عیـ� ق�بـ�ن ،ق�بـ�نی
حض�ر نم�ی�.
ت�ین و مخ�لف ّ
ششم :خ�ی� و ف�وش انس�ن در این زم�ن من�فی ّ
تم�ن است و عبی� و امـ�ء رسـمی
ً
که هست تم�م� آزاد و چ�ن س�ی� عب�د ب�دن�.
هفتم :جمیع کس�نی که تلقین ی�فته و س�لک دل گشتهان� در هـ� شـب و روز ف�تحـهی نیکـ�ن کـه
بهج�ی خطبه به ن�م سلط�ن وقت است بخ�انن� خ�ان� و ع�می ش�یکن�.
ً
ً
ّ
هشتم :نق�ر فق�ا و دراویش ب� یک�یگ� و نـ�اع آنهـ� ب�عـث سـخط حـق اسـت ج�نـ� و مـ�� بـ�ای هـ� دو
ط�ف و ب�عث ّ
اذیت این فقی� و زحمت حض�ت رس�لت است.
نهم :شب و روز جمعه ت� ظه� ،هیچ ک�ر به قص� دنی� درویش نب�ی� بکن� فقط بـ�ای عبـ�دت و ذکـ�
و زی�رت و خ�مت و الفت و اجتم�ع است ب�لم�اضعه نه غی�.
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الـحـ�ج شیخ ّ
محم�حسن ص�لح��یش�ه
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ش�ه �
�اه
ِ
ِ

ّ
ّ
ّاول ربیعالث�نی ،مص�دف ب� س�لگ�د رحلـت م�حـ�م آقـ�ی وفـ�علی� اسـت و نهـم ربیعالثـ�نی نیـ�
ب�اب� ب� س�لگ�د رحلت حض�ت آق�ی ص�لحعلیش�ه است .آن زم�ن بین فقـ�ا شـه�ت داشـت کـه مـ�قعی کـه
حض�ت آق�ی ص�لحعلیش�ه میخ�استن� اج�زهی شیخی ب�ای آق�ی وف�علی صـ�در کننـ� ،م�حـ�م وفـ�علی
ت� ّم�تی اص�ار می ک�دن� که م�ا از این خ�مت مع�ف کنی� و ب��خ�ه ع�ض ک�ده ب�دن� چ�ره ن�ارم ولی بـه
ش�ط اینکه ،من قبل از رحلت شم� ،از این دنی� ب�وم و حضـ�ت ص�لحعلیشـ�ه هـم قبـ�ل کـ�ده ب�دنـ� ،لـ�ا
آق�ی وف�علیُ ،نه روز قبل از رحلت حض�ت ص�لحعلیش�ه ،ف�ت ک�دن� .بهه�جهـت خ�اونـ� آن ب�رگـ�اران
را در ج�ار رحمت خ�دش نگـهداشـته و نگـهخ�اهـ� داشـت و انشـ�ءا� مـ� را هـم در گ�شـه و کنـ�ر رحمـت
خ�یش ج�ی ده�.

ً
حضــ�ت ص�لحعلیشــ�ه معمــ�� در بیــ�خت ب�دنــ� و حضــ�ت رض�علیشــ�ه هــم در ســ�له�ی پ�یــ�نی

حی�ت حضـ�ت ص�لحعلیشـ�ه در بیـ�خت ،در خ�متشـ�ن ب�دنـ� و سـ�ی� ف�زنـ�ان حضـ�ت ص�لحعلیشـ�ه در
بیــ�خت ســ�کن نب�دنــ� و ّ
حتــی دخت�شــ�ن ح�جیــه زیب�بــ�ن� کــه مقــیم آنجــ� هســتن� م�قــع رحلــت حضــ�ت
ً
ص�لحعلیش�ه در س�ل  ۱۳۴۵یعنی تق�یب�  ۴۲س�ل پیش ب�ای مس�ف�ت به ته�ان آم�ه ب�دن�.
روزی کــه حضــ�ت ص�لحعلیشــ�ه رحلــت ف�م�دنــ� مــن در دادگســت�ی ،در دادگــ�ه جنــ�یی بــ�دم کــه
داشتیم مش�وره می ک�دیم و تصـمیم گـ�فتیم کـه رأی تب�ئـه بـ�هیم ،در ایـن بـین اوسـت� ابـ�اهیم ه�شـمی
آم� و به من گفت که از بیـ�خت تلفـن ک�دهانـ� کـه حضـ�ت ص�لحعلیشـ�ه ح�لشـ�ن بـههم خـ�رده ،خیلـی
ن�راحت ش�م و چ�ن ب�ی� سه نف� در آن پ�ون�ه رأی میدادن� ،من به دو نف� دیگ� گفتم کـه نظـ� مـن ایـن
است ،شم� به ج�ی من امض�ء کنی� و من رفتم و آنه� هم�ن کـ�ر را ک�دنـ� و اکنـ�ن آن رأی ،امضـ�ی خـ�د
من را ن�ارد.
بع� از ع�لیه آم�م و به من�ل م�ح�م ح�ج آقـ�ی جـ�بی رفـتم ،همـه جمـع ب�دنـ� .در آنجـ� تصـمیم
گ�فتیم که ه� ط�ر هست ب� یـک ه�اپیمـ� یـ� م�شـین ،خـ�د را بـه بیـ�خت ب�سـ�نیم بـ�ای اینکـه بـه حیـ�ت
ّ
ایش�ن ب�سیم .چ�ن آق�ی مهن�س مجتبی سـلط�نی در آن�قـت مـ�ی� کـل وزارت راه بـ�د بـه ایشـ�ن پیغـ�م
ّ
دادیــم کــه بــ� ه�اپیمــ�یی صــحبت کننــ� و بــ�ای همــه بلیــت ّ
تهی ـه شــ�د ،گفتنــ� کــه جمــع کــل ه�ینــهی
بلیتهــ� چهــ�رده هــ�ار ت�مــ�ن میشــ�د ّ
البتــه چهــ�رده هــ�ار ت�مــ�ن در  ۴۲ســ�ل پــیش ،شــ�ی� بــه انــ�ازهی
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چهــ�رده میلیــ�ن حــ�� ب�شــ� .در آن زمــ�ن قیمــت هــ� بلیــت ه�اپیمــ� دویســت ت�مــ�ن بــ�د .بعــ� هــم گفتنــ�
معل�م نیست که همـهی بلیتهـ� ف�وختـه شـ�د مـن گفـتم هـ� کـه آمـ� پـ�ل بلیـتش را میدهـ� و هـ� کـس
نی�مــ� مــن ه�ینــه بلیــت را پ�داخــت مــی کنم .بعــ�ازظه� آن روز در فکــ� بــ�دیم کــه پــ�ل بلیتهــ� را از کجــ�
بی�وریم و چگ�نه بپ�دازیم؟ شخصی ب�د به ن�م آق�ی ّ
ت�ین که رئیس ب�نک ب�د و آم� چک م�ا قب�ل ک�د
و از صن�وق ب�نک ،پ�ل ب�داشت و به من داد و م� ح�کت ک�دیم.
ح�� که ن�م حض�ت ص�لحعلیش�ه آم� ی�د این شع� افت�دم که می گ�ی�:
ب ـ ــ�زگ� از نج ـ ــ� و از ی ـ ــ�ران نج ـ ــ� ت ـ ــ� در و دی ـ ــ�ار را آری ب ـ ــه وج ـ ــ�
هنگ�م ظه� حض�ت ص�لحعلیش�ه بـ� سـ� سـف�ه مینشسـتن� ،مـ� ّ
بچـهه� هـم هـ� کـ�ام کـه در منـ�ل
ب�دیم دور سف�ه مینشسـتیم ،شـ�ی� بـه انـ�ازهی تعـ�اد مـ� و بلکـه بیشـت� ،گ�بـه در آن خ�نـه بـ�د و ایشـ�ن
هنگ�م غ�ا خ�ردن ،لقمهه�ی ک�چکی را ب�میداشتن� و ه� چن� وقت یکب�ر به هـ� کـ�ام از گ�بـهه� یـک
محبتی بـ�د کـه ایشـ�ن ّ
لقمه میدادن� که این نش�ندهن�هی ّ
حتـی بـه حی�انـ�ت هـم داشـتن�) .ب�گ�فتـه از

ّ
گفت�ره�ی ع�ف�نی صبح پنجشنبهّ ،
س�م ربیعالث�نی ۱۴۲۹هـ  .ق ،مط�بق ب� (۱۳۸۷/۱/۲۲

*****
حضــ�ت ص�لحعلیشــ�ه میف�م�دنــ� :بــ�ای طهــ�رت  ۶۰۰کتــ�ب دیــ�م یــ� دربــ�رهاش شــنی�م ،شــ�ی�
بیشــت� هــم ب�شــ� .بــه شــ�خی می گفتنــ� سـ ِـ� آفت�بــه را یــک کــم ُپ�تــ� آب ب�ی�یــ� ،هــ�  ۶۰۰تــ�یش شســته
س�م ربیع ّ
میش�د).ب�گ�فته از گفت�ره�ی ع�ف�نی سهشنبهّ ،
ا�ول  ۱۴۲۸هـ  .ق ،ت�ریخ (۱۳۸۶/۱۲/۲۱
*****
حضــ�ت ص�لحعلیشــ�ه میف�م�دنــ� :از ایــن ســیودو دنــ�ان کــه داریــم ،چهــ�ر دنــ�ان آن دنــ�ان
گ�شتخ�ری است یعنی یک هشتم دنـ�انه� ،ایـن را خـ�ا بـه کن�یـه بـه مـ� گفتـه کـه یـک هشـتم غـ�ای
شم� گ�شت ب�ش�؛ بیشت� نه) .ب�گ�فته از گفت�ره�ی ع�ف�نی صبح چه�رشنبه ،ت�ریخ (۱۳۸۷/۱/۲۱

*****
ی�دم آم� زم�نی که ج�ان ب�دم )سی و شش ،هفت س�له ب�دم( در خی�ب�ن ف�هنگ )فکـ� نمـی کنم
هیچکــ�ام از شــم� منــ�ل خی�بــ�ن ف�هنــگ مــ� را دیــ�ه ب�شــی� ،شــ�ی� هــم بعضــی از شــم� دی�هایــ�( حضــ�ت
ص�لحعلیشــ�ه آنجــ� تشــ�یف آورده ب�دنــ� .آن منظــ�ه همیشــه یــ�دم اســت .ایشــ�ن در اتــ�ق خــ�د ،ک�ســی
داشتن� .دور و ب� ک�سی ،دو ط�ف که دی�ار ب�د ،یـک طـ�ف دیگـ� رختخ�ابهـ� را گ�اشـته ب�دنـ� .ایشـ�ن
چن�نکه معل�م ب�د ب� عب� و عم�مه میخ�استن� به آن ات�ق بی�ینـ� ولـی همینطـ�ر کـه نشسـته و تکیـه داده
ب�دن� ،از خستگی خ�ابش�ن ب�دّ ،
البته من ّم�تی ایست�دم و نگ�هش�ن ک�دم.

این را ّ
ت�جه کنی� که وقتی من ن�م ایش�ن را میب�م ،ب�ای این اسـت کـه شـم� ّ
محبتـی همیشـه بـه
پی� و م�ش� خ�د داری� .انش�ءا� خ�ا زی�دت� کن� .یک ّ
محبت و ع�قه هم به پ�ر خ�د داری� یکی از اینهـ�
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ک�فی است که زن�گی را اداره کن� و جل� بب�د .به همین دلیل در رحلت ایش�ن من در یک لحظه ،هم پـ�ر
را از دست دادم و هم پی� را .بهع�وه ،ت� چهل س�لگی من ،ایشـ�ن حیـ�ت داشـتن� یعنـی هشـت روز بعـ� از
ف�ت ایش�ن من چهل س�لم تم�م میش� .ت�بیتپ�ی�ی و تعلیمپ�ی�ی هـم بیشـت� تـ� چهلسـ�لگی اسـت.
ً
تم�م� س�ختهی ایش�ن ب�دمّ .
البته از عظمت ایش�ن این اسـت کـه ،سـه تـ� قطـب بعـ� از
این است که من

ایش�ن ،به دست ایش�ن ّ
مش�ف شـ�هان�؛ آقـ�ی رض�علیشـ�ه ،آقـ�ی محب�بعلیشـ�ه و مـن .بـه هـ� جهـت،
این در من اث� می ک�د ،چ�ن دو جنبه ب� هم جمع ش�ه ب�د.
یک وقت ،نه این روزی که ش�حش را گفتم ،روز دیگ�ی ،همین ح�فی که ح�� بـه مـن میزننـ�،
من به ایش�ن گفتم که خسته میش�ی� است�احت کنی� .ف�م�دن� :مـن از بیـ�خت اینجـ� بـ�ای چـه آمـ�م؟
کــه اســت�احت کــنم؟ بعــ� گفتنــ� ،اســم ب�دنــ� یــ� نــه ،یــ�دم نیســت ،ف�ن کــس از بن�رلنگــه میآیــ�) .حــ��
وس�یل ارتب�طی خ�ب و ف�اوان اسـت ،آن�قتهـ� اینطـ�ر نبـ�د ،اشـخ�ص خیلـی در زحمـت ب�دنـ�( گفتنـ�:
�

ْ

َ
�ض�ن ،خ�ا بی�م�زد و
یکی از بن�رلنگه آم�ه م�ا ببین� ،من از این ات�ق به آن ات�ق ن�وم؟ ر ِح َم ا� َمـ ْع�� ال ٰم ِ

همهی رفتگ�ن را ببخش�) .ب�گ�فته از گفت�ره�ی ع�ف�نی صبح یکشنبه ،ت�ریخ (۱۳۸۷/۲/۲۹

*****
حض�ت ص�لحعلیش�ه وقتی به من اج�زه دادن� که استخ�ره کنم ،این ت�ضـیح�ت را هـم ف�م�دنـ�
که ب� عقل و است��ل اگ� به یک نتیجهای بت�انی ب�سی ولـ� آن نتیجـه مض ّـ� ب�شـ� ،ضـ�رش کمتـ� از ایـن
است که عقل را کن�ر بگ�اری و اسـتخ�ره کنـی .ب�یـ� بـ�وی فکـ� کنـی راه ع�ق�نـه را پیـ�ا کنـی .ا گـ� عقلـت
ق�صــ� شــ� و نت�انســتی بــه نتیجــه ب�سـی آن�قــت اســتخ�ره کــن .روی ف�مــ�یش ایشــ�ن ،مــن شــ�ی� در تمــ�م
عمــ�م بــ�ای خــ�دم پــنج ،شــش اســتخ�ره بیشــت� نکــ�دم) .ب�گ�فتــه از گفت�رهــ�ی ع�فــ�نی شــبجمعه ،تــ�ریخ
(۱۳۷۶/۱/۲۸

*****
]در ج�اب ن�مهای کـه رسـی�ه اسـت؛[ در ط�یقـت اجـ�زه منـ�ط اسـت و وقتـی کـه صـ�حب اجـ�زهای
ل�نی است به او میسپ�رد ولی آنچـه ل ّ
ب�حسب اختی�ر خ�د به دیگ�ی اج�زه میده� ،آنچه ّ
ـ�نی نیسـت و
اکتســ�بی اســت ا گــ� خ�اونــ� مصــلحت ب�انــ� ،نفــ� بعــ�ی خــ�د بــه دنبــ�ل اکتســ�ب آن مــیرود ولــی ا گــ�
مصــلحت نب�شــ� یــ� ضــ�ورتی نب�شــ� ایــن کــ�ر را نمی کنــ� .کمــ� اینکــه فــ�ض بف�م�ییــ� مــن زبــ�ن ف�انســه را
آم�ختــه و مــیدانم ولــی حضــ�ت ص�لحعلیشــ�ه بــ� تمــ�م ب�رگــی و عظمتشــ�ن زبــ�ن ف�انســه تحصــیل
نک�دهان� .بن�ب�این ایش�ن که بط�ر غی�مستقیم یعنی ب� دو واسطه به من اج�زه دادنـ� ،آنچـه نـ�د ایشـ�ن
بــ�د بــه بعــ�ی رســی� و بــه بعــ�ی و بــه مخلــص .بنــ�ب�این وقتــی شــم� تســلیم حضــ�ت ص�لحعلیشــ�ه شــ�ه
ب�شی� آنچه را که آن حض�ت داشتهان� به بع�یه� رسی�ه است .ا گـ� بعضـی از آن چی�هـ� در مقـ�م تمـ�س
ّ
ب� شم� ظه�ر پیـ�ا نمی کنـ� ایـن بـه مصـلحت شم�سـت و از لحـ�ظ ارتبـ�ط بـ� شم�سـت ِوا� خ�اونـ� همـه را
۳۷

یکج�ر م�رد نظ� ق�ار میده�.

ّ
البته هم�نط�ر که خ�اون� میف�م�ی�ِ :ت ْل �� ُّال� ُس ُل َف ّ�ض ْل ٰن� َب ْع �ض ُه ْم َ��ى َب ْع ٍض ،در بین ّ
ائمه و ی� ب�رگـ�ن

هم این تف�وت هست .منته� تف�وت در مق�م خ�دش�ن است و خ�اون� میف�م�ی� که م� بعضی از آنه� را بـ�
بعضی دیگ� فضیلت دادیم .بن�ب�این ب� دیگ�ان نیست کـه کسـی را بـ� یـک یـ� بـ� دیگـ�ی فضـیلت دهنـ�.
ّ
البتــه بــه نظــ� خــ�د مخلــص نیــ� در دوران اخیــ� صــ�فنظ� از اینکــه حضــ�ت سلط�نعلیشــ�ه یــ� حضــ�ت
ً
ن�رعلیش�ه در عل�م ظ�ه� و ت�لیف�ت ،مقـ�می داشـتن� کـه ظـ�ه�ا حضـ�ت ص�لحعلیشـ�ه ن�اشـتن� ولـی مقـ�م
ّ
معن�ی آن حض�ت و تسلطی که ب� محیط داشتن� ،ایش�ن را از همه پیشت� ک�ده ب�د؛ کم� اینکـه اقطـ�ب
بعــ�ی تــ�کن�ن همــه بــه دســت خــ�د ایشــ�ن مشـ ّـ�ف شــ�ن� .علیهــ�ا مــن گ�اینکــه بــ� همــ�ن صــن�لی و
مس ــن�ی تکی ــه زدهام ک ــه حض ــ�ت ص�لحعلیش ــ�ه تکی ــه زده ب�دن ــ� ول ــی هن ــ�ز ه ــم و همیش ــه خ ــ�د را
ک�چــکت�ین بنــ�هی ایشــ�ن مــیدانم .بنــ�ب�این از ایــن جهــت ع�قــهی شــم� را بــه حضــ�ت ص�لحعلیشــ�ه
ت�یی� می کنم و من نی� ب� شم� همعقی�ه هستم .من ارادتم به ایش�ن طـ�ری بـ�د کـه حـ� ن�اشـت و هنـ�ز
هــم همینطــ�ر اســت و ایــن را خــ�مت حضــ�ت رض�علیشــ�ه و حضــ�ت محب�بعلیشــ�ه هــم عــ�ض کــ�دم و
گفتم من دلبستگی ّ
خ�صی به ایش�ن دارم ولی این دلبستگی ه�گ� م�نع نیسـت کـه مـن ارادتـم را بـه شـم�
ظ�ه� نکـنم و هـ� خـ�متی کـه �زم دانسـتی� انجـ�م نـ�هم .بـه ایـن جهـت بـ�د کـه حضـ�ت رض�علیشـ�ه در
اواخ� که بیشت� در ته�ان ب�دن� و مـن بیشـت� ]بـه[ م�ق�تشـ�ن مـیرفتم و همچنـین تمـ�م دوران حضـ�ت
محب�بعلیش ــ�ه خیل ــی م ــ�رد لط ــف و ع�ق ــه و اعتم�دش ــ�ن بـ ـ�دم .بن ــ�ب�این از جه ــت ش ـ ّـ�ت اعتم ــ�د و
دلبستگی به حض�ت ص�لحعلیش�ه و بهخص�ص از این جهت هم که ه� کسی ع�قه و ّ
محبت و ارادتـش
بــه آن ب�رگــ�اری کــه دســت او را گ�فتــه اســت الیا�بــ� اســت و در دل خــ�د بــ�ای او یــک جــ�ی ّ
خ�صــی قــ�ار

میده� ،من به ایش�ن ع�قه داشتم.
ّام� اینکه شم� ن�شتهای� بیست س�ل است که هیچ چی� ن�ی�هام ،این بیست س�ل از اواسط دوران
آق�ی رض�علیش�ه است ،ب�ای اینکـه م�بـ�ط میشـ�د بـه سـ�له�ی  ۱۳۵۶یـ�  ۵۷یـ�  .۱۳۵۸حـ�ل شـم� چـه
تغیی�ی را در ایش�ن دی�ی� که در وسط دوران سلطنت ایشـ�ن ّ
نظ�یـ�ت ج�یـ�ی پیـ�ا ک�دیـ� و سـ�ا�تی از

ایــن ِقســم ب�ایتــ�ن پیــ�ا شــ�؟ پــس ّ
ت�جــه کنیــ� کــه تغییــ� از شــم� بــ�ده اســت ،نــه از بیــ�ون .بــ�ای اینکــه
حضــ�ت رض�علیشــ�ه همــ�ن رض�علیشــ�ه قبلــی ب�دهانــ� ولــی اوضــ�ع اجتمــ�عی ،گ�فت�ریهــ� و امثــ�ل اینهــ�
تص�ر را بکنی�ّ .
همگی م�جب ش�ه است که شم� این ّ
البتـه مـن همـ�نط�ر کـه گفـتم م ّـ�عی نیسـتم آنچـه
حضــ�ت ص�لحعلیشــ�ه در حیطــهی قــ�رت داشــتن� مــن هــم دارم ،گ�اینکــه هــ� وقــت خ�اونــ� مصــلحت
ب�ان� ،اج�زه خ�اه� داد که من هم داشته ب�شم) .ب�گ�فته از مک�تیب ع�ف�نی ،ت�ریخ (۱۳۷۸/۷/۱۹

*****
خیلیه� از حض�ت ص�لحعلیش�ه ای�اد می گ�فتن� کـه شـم� چـ�ا کـ�ر دنیـ� را اینقـ�ر ب�رسـی می کنیـ�؟
۳۸

ً
چــ�ن ایشــ�ن خیلــی در مح�ســب�ت و ّفع�لیــت دقیــق ب�دنــ� .ایشــ�ن بیشــت� اوقــ�ت عمــ� جــ�اب میدادنــ�.
ً
منتهـ ــ� ج�ابشـ ــ�ن اینطـ ــ�ر نبـ ــ�د کـ ــه اع�میـ ــه ب�هنـ ــ� ،حـ ــ�� ن�چـ ــ�ریم اع�میـ ــه بـ ــ�هیم .مـ ــث� م�حـ ــ�م
مشی�السلطنه ،یک آب�دی و ده ب�رگی داشت و اصـ�ار داشـت کـه آن آبـ�دی را تقـ�یم ایشـ�ن کنـ� .هـ� چـه
ً
ک�د ایش�ن قب�ل نک�دن� و گفتن� احتی�جی ن�اریم و ح�ل اینکـه م�حـ�م مشی�السـلطنه واقعـ� ّنیـت خـ�لص
داشت یعنی اگ� می گفتن� تم�م ام�الـت را بـبخش ،میبخشـی�؛ کم�اینکـه یکبـ�ر گفتـه ب�دنـ� و امتحـ�ن
ک�ده ب�دن� .او امتح�ن ش�ه ب�د ،در ص�رت ظ�ه� هم خیلی ّفع�لیت می ک�د.
حض�ت ص�لحعلیش�ه ،ه� شب آن مح�سب�ت را که در طـ�ل روز در دفتـ� روزانـه یـ� دفتـ� بغلـی خـ�د
مین�شتن� ،در حس�به�ی مخص�ص خ�دش وارد می ک�دن� .یک حس�ب م�ب�ط به م� ف�زن�انش�ن بـ�د
کــه ا گــ� پــ�ل میخ�اســتیم میف�ســت�دن� و یــ� ح�الــه میدادنــ� کــه بــه مــ� ب�هنــ� .در تهــ�ان حــ�ج آقــ�ی
ممتحنی وج�ه�ت ش�عی را جمع می ک�دن� و م� هم اگ� پ�ل میخ�استیم از آقـ�ی ممتحنـی می گـ�فتیم،
کــه در صــ�رت مین�شــتن� و آن صــ�رت را خــ�مت ایشــ�ن میف�ســت�دن� و حضــ�ت ص�لحعلیشــ�ه آن را در
قســمت م�بــ�ط مین�شــتن� .م�ق�فــ�تی داشــتن� و هــ� م�ق�فــه حســ�بی ج�اگ�نــه داشــت کــه در حســ�ب
خــ�دش می گ�اشــتن� .یــک شــب ایــن مح�ســب�ت خیلــی طــ�ل کشــی� .مــن پ�ســی�م :امشــب خیلــی طــ�ل
کشـی�؟ خســته شــ�ی� ،چـ�ا؟ گفتنــ� کــه یـک ِقــ�ان اشــتب�ه کــ�دم .گفـتم :یــک ِقــ�ان کـه ارزشــی نــ�ارد و بــه
ش�خی یک ِق�ان درآوردم و گفتم بف�م�ییـ� ،ایـن هـم یـک ِقـ�ان ،خیلـی خن�ی�نـ� و ف�م�دنـ� :ا گـ� مجـ�ل
یک ِق�ان اشـتب�ه ب�شـ� ،یـک میلیـ�ن هـم اشـتب�ه میشـ�د .اصـل مسـ�له اشـتب�ه اسـت .ایـن م�ننـ� همـ�ن
مطلــب اســت کــه می گ�ینــ� :بــه گنــ�ه صــغی�ه هــم نب�یــ� بی ّ
اهمیــت نگــ�ه کــ�د .ک�چــکت�ین گنــ�ه را ا گــ�

بی ّ
اهمیــت ب�انیــ� ،بــه بــ��ت�ین گنــ�ه کشــ�ن�ه میشــ�ی� .ب�یــ� ب�انیــ� ،وقتــی کــ�ری گنــ�ه اســت ،معــ�رت
بخ�اهی� و ت�به کنی�.

ایش�ن ف�م�دن� :بهع�وه من ه�ار رقم حس�ب دارم .حس�ب شم� ّ
بچهه� هست ،حس�ب م�ق�ف�ت

هست ،حس�ب شخصی هست ،حس�ب من�ل هست .ب�ی� یک ِق�ان هم ج�بهج� نش�د.
ب�ره� این مث�ل را ف�م�ده ب�دن�ّ ،
البته من بـ�ر ّاول از م�حـ�م آقـ�ی هـ�دی حـ�ی�ی شـنی�م کـه بعـ�
ّ
ایش�ن هم ت�یی� ک�دن� .آق�ی ح�ی�ی گفت :در خ�مت آق�ی سلط�نعلیشـ�ه بـه جـ�لی� مـیرفتیم) ،محـل
ً
سن آق�ی ص�لحعلیشـ�ه ب�دنـ� و ّ
تق�یب� آق�ی ح�ی�ی هم ّ
بچـه ب�دنـ� آقـ�ی سلط�نعلیشـ�ه،
کشت خ�ب�ه(
محم�حسن ص�ا می ک�دن� .ن�هشـ�ن بـ�دّ ،
آق�ی ص�لحعلیش�ه را شیخ ّ
بچـه هـم بـ�د .گفتنـ� کـه مـ� دو تـ�
َ
هم در خ�متش�ن ب�دیم و پی�ده میرفتیم .از یک ک�تی به جـ�ی دیگـ� کـه رفتنـ� کفششـ�ن را درآوردنـ� و
خ�ک آن را تک�ن دادن� و بع� بـه ایـن قسـمت آم�نـ� ،رو ک�دنـ� بـه مـن و پ�سـی�ن� هـ�دی نفهمیـ�ی چـ�ا
این ک�ر را کـ�دم؟ هـ�دی شـ�ی� در آن جمـع ک�چـکت�ین آنهـ� بـ�د ولـی بـه در می گ�ینـ� کـه دیـ�ار بشـن�د،
گفــتم :نخیــ� ،بف�م�ییــ� .ف�م�دنــ� :ایــن زمــین وقــف اســت و مــن نخ�اســتم از خــ�ک وقــف بــه خــ�ک ملــک
۳۹

ّ
بی�ورم یعنی اینق�ر ت� کی� داشتن� و م�اقب ب�دن�ّ .
البتـه ،ایـن ت�بیتهـ� خیلـی مـ�ث� اسـت .همـین م�حـ�م
حــ�ی�ی زمــ�ن م�حــ�م دکتــ� مصــ�ق کــه خ ـ�ا هــ� دوی آنهــ� را رحمــت کنــ� ،بــه خــ�اهش دکتــ� مصــ�ق،
ب�زنشســته شــ�ه بــ�د ،ری�ســت اوقــ�ف را قبــ�ل کــ�د ولــی خــ�دش می گفــت )بــهنظ�م بــه ایــن عبــ�رت بیــ�ن
ک�دن� که( در تم�م ّم�تی که در ادارهی اوق�ف ب�دم ّ
حتی یک چ�ی در آن اداره نخ�ردم .این از اث� نفـس
ّ
ب�رگ�ن و گفتـهی آنه�سـت ِوا� خیلـی ح�فهـ� مـ� میشـن�یم کـه گ�ینـ�ه عمـل نمی کنـ� و بـ� شـن�ن�ه هـم
اث�ی ن�ارد).ب�گ�فته از گفت�ره�ی ع�ف�نی صبح یکشنبه ،ت�ریخ (۱۳۷۶/۷/۲۷

*****

ّ
آق�محمــ� ک�شــ�نی بــ�د کــه عمــ�ی همــین آق�ی ک�شــ�نی ب�شــ� .او احتــ�ام را
نــ�ک� بی�ونــی منــ�ل مــ�
ً
داشــت ،منتهــ� حضــ�ت ص�لحعلیشــ�ه یــک رعــ�یتی و حــ�ودی ق�ئــل ب�دنــ� .مــث� ایــن آق�یــ�ن در روابــط
خص�صـی دخ�لـت نمی ک�دنـ� .در ی�دن�مهیصــ�لح ن�شـتهام کـه بـین حضــ�ت ص�لحعلیشـ�ه و حـ�ج آقــ�ی
ن�ری عم�ی ک�چـک مـن یـ� آنهـ�ی دیگـ� از عم�هـ� صـحبت و بحـث بـ�د ،چـ�ن بـ� هـم حسـ�ب داشـتن�،
بحث زراعتی و اینه� ،قیمت این و آن ،آق� ّ
محم� چ�ن خیلی م�رد احت�ام ب�د شـنی� و دخ�لـت کـ�د و یـک

ّ
آق�محم� که خیلی م�رد ّ
محبت
مطلبی به نفع آق�ی ص�لحعلیش�ه گفت ،حض�ت ص�لحعلیش�ه به همین

و احت�ام ب�د ت�پی�ن� و گفتن� ت� ب�و پی ک�رت ،م� دو ب�ادر ب� هم ح�ف میزنیم ،ت� بیخ�د دخ�لت ک�دی
یعنی م� نب�ی� اشتب�ه کنیم و در م�رد ه� چی�ی از ّ
ح�ش تج�وز کنیم و ّ
البته در همهی روابط ،روابط بین
ب�رگت� و ک�چکت� ،روابط بین دو ب�ادر ،رع�یت آن ح� را ب�ی� بکنیم.
خ�ب است این قسمت از ی�دن�مهیص�لح را بخ�انی� چ�ن حض�ت ص�لحعلیشـ�ه را خیلـی از م�هـ�
ّ
دی�یم و خیلیه� شنی�هان� ولی آق�ی سلط�نعلیش�ه را ن�ی�یم ِوا� ن�بغه علم و ع�ف�ن هم کـه ن�شـتهان�
هم�ن ارزش را دارد).ب�گ�فته از گفت�ره�ی ع�ف�نی صبح چه�رشنبه ،ت�ریخ (۱۳۸۸/۷/۸
*****

ّ
تسلط ب� نفس و نش�ن دادن ح�لت بیتف�وتی را داشـتن�ّ .
عمـههـ�ی
آق�ی ص�لحعلیش�ه آن ق�رت
ً
حضــ�ت ص�لحعلیشــ�ه ،دو تــ� ّ
عمــههــ� در ریــ�ب کــه دهــی اســت در آنجــ� همســ� داشــتن� .معمــ�� بــه آنجــ�

مــیرفتنــ� .ظهــ� مــیرفتنــ� و شــب مــیم�ن�نــ� .ظهــ� منــ�ل ایــن ّ
عمــه مهمــ�ن ب�دنــ� ،شــب منــ�ل آن
ّ
عمه میرفتنـ� کـه دیـ�ن هـ� دو رفتـه ب�شـن� .ایـن را حـ�ج آقـ�ی سـلط�نی تع�یـف مـیک�دنـ� کـه خ�دشـ�ن
ب�دن� .ب�ای من تع�یف ک�دنـ� گفتنـ� :رفتـیم منـ�ل ّ
عمـه و ن�هـ�ر کـه خـ�ردیم آخ�هـ�ی ن�هـ�ر ،کسـی آمـ�

گفت که تلگ�افی از ت�بـت آوردهانـ� .آن�قـتهـ� گن�بـ�د تلگـ�اف ن�اشـت ،تلگـ�اف یـ� ت�بتحی�ریـه داشـت،
بیست ف�سخی ی� ق�ین .اگ� کسی تلگ�افی میخ�است بکن� به این دو ج� تلگ�اف میکـ�د .آنهـ� بـه مـ�م�ر
پست میدادن� میآوردّ .
البته انعـ�می هـم از گی�نـ�ه مـیگ�فـت .گفتـیم چـه خب ِـ� مهمـی شـ�ه کـه تلگـ�اف
آم�ه؟ تلگ�اف را س� ن�ه�ر آوردن� .ایش�ن ن�ه�ر خ�ردن� ب�ز ک�دن� خ�ان�نـ� و چیـ�ی نف�م�دنـ� .در پـ�کتش
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گ�اشتن� و جمع ک�دن� .بع� کـه آخ�هـ�ی ن�هـ�ر مـ� بـ�د ،ف�م�دنـ� مـ�ل )اسـب و ا�غ و اینهـ�( را آمـ�ده کنیـ�
ب�میگ�دیم بی�خت .آن ّ
عمه که ق�ار بـ�د شـب منـ�لش ب�شـیم ،آمـ� گفـت :چـ�ا؟ آخـ� بـه مـ� وعـ�ه ک�دیـ�
شب م� منتظ�یم .گفتن� :نه ب�ی� ب�گ�دیم ه� چه همه گفتنـ� و اصـ�ار ک�دنـ� ...سـ�ار شـ�یم .آمـ�یم بـین
راه هم ایش�ن س�کت ب�دن� ولی هیچ از قی�فهش�ن چی�ی نمیفهمی�یم که آم�یم به بی�خت ،هم�اهـ�ن
یکییکی ج�ا شـ�ن� ه�کـ�ام جلـ�ی من�لشـ�ن رسـی�یم پیـ�ده شـ�ن� ،تـ� جلـ�ی منـ�ل مـ� کـه منـ�ل سـ�بق
م�حــ�م آقــ�ی سلط�نعلیشــ�ه بــ�د )آن ســ�ختم�ن قــ�یم بیــ�خت بــ�د ،آنجــ� را بــههم زدنــ�( اینجــ� مــن
خ�اح�فظی ک�دم که ب�وم منـ�ل ،ف�م�دنـ� مـن مـیآیـم منـ�ل شـم� .ایشـ�ن هـم پیـ�ده شـ�ن� آم�نـ� ،بعـ�
گفتن� که بف�ستی� که بی�ین� ،آق�ی ص�دقی�ن بی�ی� ،کـی بی�یـ� ،کـی بی�یـ� ،وقتـی همـه آم�نـ� گفتنـ� در را
ببن�ی� ،زدن� به س�ش�ن گفتن� یتیم ش�یم .تلگ�اف شه�دت آقـ�ی ن�رعلیشـ�ه بـ�د کـه ایـن م ّـ�ت ایشـ�ن
تک�ن نخ�ردن� .چن�ن ن�راحت ش�ن� که غش ک�دن� بیه�ش ش�ن� م� ش�بتی آوردیم و آب پ�شی�یم .بع�
که به ه�ش آم�ن� گفتن� من که ح�لی ن�ارم ،ف�م�دن� شم�ه� ت�تیب مجلس را ب�هی�.
ب� ّ
ت�جه به این ع�قهی ّ
خ�صی که به م�ح�م آق�ی ن�رعلیشـ�ه داشـتن� یعنـی بـه پ�رشـ�ن .همـین
ع�قــه کــه ایشــ�ن در سـ ّـن بیســتودو ،ســه س ـ�لگی اجــ�زهی مطلــق داشــتن�؛ از همــ�ن ّاول هــم بــ� لقــب
ص�لحعلیش�ه .در س�ل وب�یی که در بی�خت و همهی ای�ان وب� آم�ه ب�د م�حـ�م آقـ�ی ن�رعلیشـ�ه در ایـن
س�له� قلیـ�ن مـیکشـی�ن� ،قلیـ�ن مـیآوردنـ� ّ
البتـه نـه اینکـه خیلـی ،یـک پـک مـیزدنـ� .قلیـ�ن آوردنـ� و
ایش�ن یک پک زدن� ،ف�م�دن� که قلی�ن در سـ�لهـ�ی وبـ�یی خـ�ب اسـت ،بـ� نیسـت .بعـ� رو ک�دنـ� بـه
حض�ت ص�لحعلیش�ه ،بغل دستش�ن ب�دن� ف�م�دن�ّ :ام� ت� نکشی ب�ب�! این ب�د که ایش�ن تمـ�م عمـ� لـب
ً
به دود نی�ل�دن� .این در ّ
سن بیست ،بیستویک س�لگی ب�د ولی آن دفعهی وب�یی قب� بـ�د ،ایشـ�ن وبـ�
گ�فته ب�دن� و خ�ب ش�ن�).ب�گ�فته از گفت�ره�ی ع�ف�نی ،ت�ریخ  ۱۳۸۴/۱/۲۴در بی�خت(

*****
حض�ت ص�لحعلیش�ه آن�قته� ف�م�ده ب�دن� مـ� ایـن کـ�ر را ]اصـ�ح�ت ارضـی را[ صـحیح و شـ�عی
نمیدانیم بن�ب�این به محض� نمیآیم یعنی سن� را امضـ�ء نمـیکـنم چـکهـ�ی اقسـ�طی هـم کـه ن�شـتی�
ـ�ام روش ایشــ�ن گفتــیم نــه ،نمی گیــ�یم.
نمــیگیــ�م مــ� هــم نگــ�فتیم ،ورثــهی ایشــ�ن هــم بــه همــ�ن احتـ ِ
ً
ف�ست�دن� و ن�مه ن�شتن� که بی�یی� اص� جـ�اب نـ�ادیم ولـی ف�م�دنـ� زوری هـم کـه نـ�اریم کـه در مق�بـل
دولت ب�یستیم ،ه� ک�ر میخ�اهی� بکنی� .در واقع هم�ن روش حض�ت ّ
سج�د� اسـت .منظـ�ر اینجـ� را
اص�ح�ت ارضی ک�ده ب�دن� بع� در م�ه ّ
مح�م و صف� که همه ج� روضه میخ�انن� ،آنج� که روضـهخ�انی

میک�دنـ� هـ� سـ�ل همـهی دهـ�ت اطـ�اف م�اقـع عـ�اداری مـیآم�نـ� و در عـ�اداری شـ�کت مـیک�دنـ� ،آن
س�ل هیچکس از ده�ت دیگ� نی�م�ه ب�د که س�کنین آنج� ِبیمـ� � بـ�ده ،از آخ�نـ�ه� سـ�ی� روضـهخ�انهـ�
که میآم�ن� و همچنین از م�دم گله ک�دن� که چ�ا شم� نی�م�ی�؟ اینه� گفته ب�دن� چ�ی شـم� حـ�ام اسـت
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حســینیهی شــم� غصــبی اســت بنــ�ب�این مــ� بــ�ای ایــن نی�مــ�یم .اینهــ� بعــ� آمــ�ه ب�دنــ� خــ�مت حضــ�ت
ص�لحعلیشــ�ه )ببخشــی� اینهــ� درســت اســت داســت�ن اســت ،شــم� ممکــن اســت در دلتــ�ن بگ�ییــ� زنــ�گی
شخصــی شــم� اســت ،بــه مــن چــه ،تــ� چطــ�ری زنــ�گی کــ�دی؟ ولــی نــه ،بــ�ای اینکــه روش حضــ�ت
ص�لحعلیشــ�ه و وضــعیت بعضــی مــ�دم آن روزگــ�ران را ب�انیــ� خــ�ب اســت گــ�ش ب�هیــ� ،خســته نشــ�ی�(
آم�ه ب�دن� خ�مت ایش�ن گفته ب�دن� چ�ن ش�ه ،اعلیحض�ت ف�م�دن� تقسیم کنی� ،فک� مـیکـ�دیم ایـن
دیگ� ش�عی است و م� دیگ� م�لک ش�عی اینج� هستیم .ایش�ن حکم ش�عی را ف�م�دن� ،گفتنـ� :نـه! حـ��
اگ� یک مصـلحتی بـ�د ،بـهه�جهت ف�م�دنـ� :بـه حکـم شـ�عیش مـ� راضـی نبـ�دیم و نـ�ادیم .گفتنـ� :مـ�
ً
حــ�� چــه کــ�ر کنــیم؟ خیلــیهــ�ی آنهــ� قــب� مســت�ج� ب�دنــ� ،گفتنــ� کــه اجــ�زه ب�هیـ� مــ� در هم�نجــ�یی کــه
مست�ج� ب�دیم و ح�� سن� به اسم م�ست در هم�نج� بمـ�نیم ،اجـ�ره مـیدهـیم .ایشـ�ن قبـ�ل ک�دنـ� ولـی
گفتن� من چی�ی نمین�یسم ب�ای اینکه سن� نش�د .آنه� ت� یک ّم�ت ک�ت�هی اج�ره میدادن� بع� خسته
ش�ن� دیگ� اج�ره هم ن�ادن� .این هم یک گ�وهی ب�دن�.
ُ
یکی دیگ� حسینآب�دی ب�د ،حسینآب�د ِبیلن� ،ا�ن آث�رش هست وقتی این پلیسراه که مـیآییـ�
ط�ف روبهرویش ،یکخ�ده دورت� چنـ� تـ� درخـت هسـت،
گن�ب�د ،ب�یستی� ،پلیس راه اینط�ف است ،آن ِ
حسینآب�د است .ج�ی مستع�ی ب�ای آب�دی است .آنج� ج�ی آب�دی ن�اشت ش�ی� یـک درخـت داشـت.
چن� ت� چ�ه هم ب�د که خشک هم شـ�ه بـ�د چـ�ه قنـ�ت .ایـن چـ�ههـ� بـ�ای یـک پـ�ر و پسـ�ی بـ�د .چـ�ن
حض�ت ص�لحعلیشـ�ه هـ� جـ� قنـ�ت مخ�وبـهای بـ�د تـ� جـ�یی کـه مـیرسـی�ن� آبـ�د مـیک�دنـ� بـ�ای اینکـه
آب�دانی ایج�د بش�د ،بیشت� از قیمتش خ�جش میش� چ�ن ّ
ع�های از آن ن�ن میخ�ردن� .اینج� م�ل پـ�ر
و پس�ی ب�د اهل بیلن� آدمه�ی خیلی بهاصط�ح مسلم�ن و خیلـی م�اقـب و بـ� احتیـ�ط ،از ایـن جهـ�ت از
لح�ظ ظ�اه� هـیچ عیبـی ب�شـ�ن نبـ�د ،قلـب را هـم کـه فقـط خـ�ا مـیدانـ�ّ ) .
البتـه هـم خـ�ا مـیدانـ� هـم
ببخشی� بعضی از این آق�ی�نی که از م� انتق�د میکنن� ،آنه� هم از خ�ا ب��ت� ،میداننـ� .هـ� چـه مـیگـ�ییم
ب�ب� م� دوازده ام�می هستیم میگ�ین� این را به ظ�ه� میگ�ین� اعتق�د اینهـ� دوازده امـ�می نیسـت .اعتقـ�د
من را از خ�د من بهت� میدانن�!( بهه�جهت ،اینهـ� آمـ�ه ب�دنـ� خـ�مت حضـ�ت ص�لحعلیشـ�ه ،هـیچ جـ�
هم غ�ا نمیخ�ردن� ،یک روز ن�ه�ر اینج� ب�دن� رفتن� .بع� که حض�ت ص�لحعلیش�ه به من�ل آم�ن� ،من
پ�سی�م :س� ظه� ب�د چ�ا اینه� رفتن�؟ ن�ه�ر نخ�ردن�؟ ف�م�دن� :ش�ی� قسم خ�رده ،نـ�ر کـ�ده کـه بیـ�ون
از من�ل غ�ا نخ�رد ،این است که من هم تعـ�رف بـه او نکـ�دم .منظـ�ر بـه آداب شـ�عی خیلـی ّ
مقیـ� بـ�د.
آم�ه ب�دن� خ�مت ایش�ن که این چه�ر ت� چ�ه را شم� بخ�یـ� ،گفتنـ� :نمـیخـ�اهیم .گفتـه بـ�د آخـ� بـ�ای
اینکه بخ�ی� کـه آبـ�د کنیـ� ،شـم� آبـ�د مـیکنیـ� ،مـیت�انیـ� .ف�مـ�ده ب�دنـ� :مـن بـه یـک شـ�ط ایـن کـ�ر را
ً
میکنم؛ ّاو� همهاش را نمیخ�م نصفش را میخ�م نصفش م�ل خ�د شم� ،نصفش م�ل من .بعـ� هـم در
آن شم� ک�ر بکنی� من پ�لش را میدهم .ک�ر از شم� پ�ل از من .ش�یک ب�شـیم و بـه همـین ط�یـق قـ�ارداد
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بستن� و آب درآم� و ا�ن ایـن درخـتهـ�یی کـه هسـت از همـ�ن اسـت ،درخـت و ملکـی شـ� کـه ا گـ� ادامـه
میت�انستن� ب�هن� ج�ی آب�د و خ�بی میش� .اینج� را هم به اص�ار آن دو ت� م�لک بیلن�ی قب�ل ک�دن�.
ً
ّ
البتــه بعــ� از فــ�ت ایشــ�ن بــ�د کــه قــب� هــم گفتــیم ،ایــن را مــ� گفتــیم زمــ�ن آقــ�ی رض�علیشــ�ه بــ�د
ایش�ن ف�م�ده ب�دن� ،قیمـت ک�دنـ� همـ�ن قیمتـی کـه خ�دشـ�ن مـیخ�اسـتن� .یـک مبلغـی دادنـ� و حـ��
نمیدانم یک ن�شتهای م� دادیم نه بهعن�ان خ�یـ� و فـ�وش بـهعن�ان اینکـه اینجـ� را حقـ�قی کـه دارنـ�
به رسـمیت مـیشن�سـیم و مـیدانـیم ،یـک چنـین چیـ�ی .ایـن ب�کـت کـه مـیگ�ینـ� از اینطـ�ر چی�ه�سـت
ب�ای اینکه آن آس�یش خی�ل ب�کت میآورد .حـ�� یـک اصـ�ح�ت ارضـی دیگـ�ی ،ایـن قنـ�ت را همینطـ�ر
که ب� م�شین میروی� میت�انی� ببینی� قیمتی ن�ارد اینه� ارزشی ن�ارد مثل یک چشمهی آب.
ُ
یکجــ�ی دیگــ� هــم بــ�د حســنآب�د ُجنگــل مــیگفتنــ� کــه یــک ســف� مــن در خــ�مت خــ�د حضــ�ت
ص�لحعلیش�ه به آنج� رفتیم .چیـ�ی نبـ�د بی�بـ�ن بـ�د هیچـی ن�اشـت چـ�ه کهنـهای بـ�د خ�دشـ�ن مقـ�ار
زی�دی رفتن� ت� چ�هش پی�ده رفتیم و چ�هش را دی�ن� .اینج� هم ک�شی�ن� و یک آب مختص�ی درآمـ�ه
ب�د داشتن� ک�ر میک�دن� کـه انشـ�ءا� اینجـ� هـم بـ�رگ بشـ�د بعـ� از اصـ�ح�ت ارضـی گفتنـ� اینجـ� هـم
اص�ح�ت ارضی ...آخ� در واقع این نم�نهه� را که م� میبینیم اص�ح�ت نب�د ،افس�دات ب�د ب�ای اینکـه
ج�ه�یی که اگ� این ک�ر را نمیک�دن� آب�د میش� هم�نج�ه� را گ�فتن� و همه خ�ابه م�ن� .آنج� را بـه دو نفـ�
دادن� .یکی کلاسم�عیل زم�نی ،نمیدانم ح�جی ش� ی� نه؟ زم�نی بی�ختی ،یکی هم یک ابـ�اهیم نـ�می
ب�د .نصف به این دادن� ،نصف به آن .آنه� هم ول ک�دن� رفتن� ،نمـیخ�اسـتن� ،پـ�ل ن�اشـتن� ،قیمتـی
ن�اشــت آنــ�قتی کــه ب ـه آنهــ� دادنــ� .بعــ� یــک روز حضــ�ت ص�لحعلیشــ�ه آم�نــ� بــه منــ�ل و گفتنــ� کــه
کلاسم�عیل زم�نی که نصف حسنآب�د را به اسم او سن� ن�شتن� ۳۲ ،ت�م�ن پ�ل محض� از من خ�اسـته.
ص�رتحســ�ب داده بــ�د ،آخــ� ک�رهــ�یی بــه دســتش بــ�د ،ص�رتحســ�ب داده بــ�د  ۳۲ت�مــ�ن پــ�ل محضــ�.
گفتنــ� :پــ�ل محضــ� چیســت؟ گفــت :همــین حســنآب�دی کــه بــه اســم مــن ک�دنــ� .ف�م�دنــ� :ملــک مــ�ا از
من گ�فتن� به شم� دادن� ،پ�ل سن�ش را از من میخ�اهی؟ گفته ب�د من که ملکی نـ�ارم اینجـ� کـه مـ�ل
شم� هست و از ق�یم ب�ده و من هم ه� چه دارم م�ل شم�ست .به من چه؟ مـن چـ�ن نـ�ک� شـم� بـ�دم بـ�
من این پ�ل تحمیل ش�ه ۳۲ .ت�م�ن پ�ل محض�ش را هم دادن� ا�ن هم افت�ده خ�ابه است.
ایــن حــ��ت و خص�صــی�ت از طــ�فین ،از همــه دیــ�ه مــیشــ�د از هــ� کــ�ام عب�تــی ب�یــ� بگیــ�یم از
ف�وشــن�هی ملــک غصــبی و خ�یــ�ارش و حــ��تش و روش ایشــ�ن و ب�خ�ردشــ�ن بــ� ایــن مســ�له کــه چطــ�ر
اســتّ .
البتــه مــ� هــیچ جــ� جــ� آنچــه ایشــ�ن کــ�ده ب�دنــ� کــ�ری نمــیکــ�دیم یعنــی همــ�ن روشــی کــه ایشــ�ن
داشتن� دنب�ل میک�دیم).ب�گ�فته از گفت�ره�ی ع�ف�نی ،ت�ریخ  ۱۳۸۴/۷/۹در بی�خت(

*****
آن�قتهــ� حضــ�ت ص�لحعلیشــ�ه خ�دشــ�ن جــ�ان ب�دنــ� ،هــ�ای استنشــ�قی دنیــ� هــم جــ�ان بــ�د و
۴۳

ً
اینقــ�ر آلــ�ده نشــ�ه بــ�د .عیــ� همــه میآم�نــ� ،بعــ� از ســی�ده ایشــ�ن ب�زدیــ� میرفتنــ�؛ مــث� بــه شــ�راب
میرفتنــ� کــه دهــی بــ�د ســی ،چهــل خــ�ن�ار داشــت ،همــه درویــش ب�دنــ� .اینجــ� میرفتنــ� یــک چــ�ی
ً
میخ�ردن� ،آنج�ی دیگ� هم همینط�ر .هم ف�صله ک�ت�ه ب�د و هم راهه� ن�دیـک بـ�د .معمـ�� ن�هـ�ر هـم
در هم�نجــ� میم�ن�نــ� و بعــ� ب�می گشــتن� .ف�م�دنــ� :بعــ� از ب�زدیــ� از چنــ� جــ� ،چــ�ن هــ� جــ� نــ�بتی چــ�ی
ّ
خ�ردیم ،می�ه خ�ردیم ،دیگـ� هـیچ میلـی ن�اشـتیم .در منـ�ل مـ� ق�سـم شـ�رابی چـ�ی آوردنـ� هـیچکس
ّ
ب�ن�اشت .می�ه و آجیل ،تخمم� � پخته ،ب�ای هـ� کـس آوردنـ� ،هـیچکس دسـت نـ�د .مـ� ق�سـم دم در
ایســت�ده بــ�د ،دیــ� کســی چیــ�ی نخــ�رده ،رو کــ�د بــه حضــ�ت آقــ� گفــت :ایــن خ�راکیهــ� از شــم� گلهمنــ�
هستن� ،در این گ�شه افت�دهان� می گ�ین� چ�ا م� را نمیخ�ریـ� کـه تبـ�یل بـه ذکـ� خـ�ا شـ�یم؟ ایـن را کـه
گف ــت ،هم ــه رغب ــت ک�دن ــ� و ه ــ� کس ــی چی ــ�ی ب�داش ــت).ب�گ�فت ــه از گفت�ره ــ�ی ع�فـــ�نی صـــبح یکشـــنبه،
ت�ریخ (۱۳۸۷/۸/۲۶

*****
حضــ�ت ص�لحعلیشــ�ه می گفتنــ� در ســف�ی بــه تهــ�ان تشــ�یف آورده ب�دنــ� ،بعــ� میخ�اســتن�
ب�گ�دن� .در مجلس ف�م�دن� )مجلس عم�می فق�ا که هم زن�ن شنی�ن� و هم م�دان( کـه مـ� میخـ�اهیم
روز دوشنبه به گن�ب�د ح�کت کنیم ،دوشنبه هم روزی است که همه می گ�ین� سف� نکنی� ،گفـتم شـم�ه�
گ�ش ب�هی� دوشنبه که م� میخـ�اهیم ح�کـت کنـیم قبـل از سـی�ده صـف� اسـت کـه ایـن را هـم ،همـه بـ�
میدانن� .رو به مشه� که میخ�اهیم ب�ویم رو به مش�ق میش�د که این را هم تق�یمه� ن�شتهان� کـ�ری
که رو به مش�ق ب�ش� نب�ی� بکنی� .م� میخ�اهیم بکنیم هیچکس هم هـیچ چیـ�ی نگ�یـ� و فقـ�ا سـ�کت
ب�شن� .ایش�ن ف�م�دن� هیچکس چیـ�ی نگفـت و رفتـیم بـه سـف�ی کـه بـهق�لی نحـس انـ�ر نحـس بـ�د.
هــیچ چیــ�ی هــم نشــ� .نتیجــه گی�ی آن ایــن اســت کــه ایــن نظــ� مــ�دم اســت کــه اثــ� می کنــ�).ب�گ�فتــه از
گفت�ره�ی ع�ف�نی صبح چه�رشنبه ،ت�ریخ (۱۳۹۱/۳/۱۰

*****
پن�ص�لح را حض�ت ص�لحعلیش�ه ن�شته که نسبت به همهی م� پـ�ر معنـ�ی ب�دنـ� ولـی هـیچ جـ�
نگفتهانــ� کــه »ف�زنــ�ان مــن« ن�شــتهان�» :بــ�ادران مــن« .بــ�ای اینکــه وقتــی کســی درویــش شــ� بــه یــک
طن�بی ّمتصل ش�ه و چنگ زده که ُم�ی� و م�اد ،قطب و درویش ه� دو بـه آن ّمتصـل هسـتن� .بـ�ای ایـن
بهعن�ان ت�اضع میف�م�ین�» :ب�ادران من« یعنی من و شم� ه� دو به یک طنـ�ب وصـل هسـتیم ،بـه یـک
رشته وصل هسـتیم ّ
البتـه بـ�رگ و قطـبِ ،س َـمت ب�رگتـ�ی بـ� اینهـ� بـهج�ی خـ�د دارد ولـی آن طنـ�بی کـه
وصــل هســتن� طنــ�بی اســت کــه همــه را کشــی�ه ،از نــ�ح و ابــ�اهیم و عیســی و م�ســی و ّ
محمــ� و علــی و
همهی اینه� ،گ�شهه�یی از آن را گ�فتهان� ،منتهـ� آنهـ� چـ�ن پیشـق�مت� و خیلـی بـ��ت� از م�هـ� ب�دنـ� ،مـ�
آنهـــ� را احتـــ�ام بیشـــت�ی مـــی کنیم ولـــی ا گـــ� بـــه یـــک ب�ادرتـــ�ن احتـــ�ام بیشـــت�ی ک�دیـــ� ،او پـــ�رت�ن
۴۴

نمیش�د).ب�گ�فته از گفت�ره�ی ع�ف�نی صبح شنبه ،ت�ریخ  ۱۳۹۰/۸/۲۱جلسه خ�اه�ان ایم�نی(

*****
حضــ�ت ص�لحعلیشــ�ه بــ� ارادت کــ�ملی کــه بــه حضــ�ت ن�رعلیشــ�ه داشــتن� و بــ� اط�عــت ک�مــل از
ف�م�یشــ�ت ایشــ�ن ،حــ��ت ایشــ�ن را ن�اشــتن�ّ .
حت ـی آقــ�ی فــ�نی ســمن�نی� از مشــ�یخ بــ�رگ ،بــهن�م
»ظف�علـی« در ســمن�ن تشــ�یف داشــتن� .ایشــ�ن یـک ســف� )یعنـی آخــ�ین سف�شــ�ن( بــه بیـ�خت مـیآینـ�
زی�رت و بع� ب�میگ�دن� ،مشه� در مجلس فق�ا ،در مجلس خ�نمه� میگ�ین� خ�نم خس�وپن�ه کج�ست و
ً
چ�ا نی�م�ه؟ آن خ�نم خس�وپن�ه مثل اینکه م�م� ب�ده و واقع� خیلی زن ع�رفه و ف�ضلهای ب�ده ،میگ�ین�
ً
ایش�ن م�یض است مث� پ�یش فلج است ،نمیت�ان� ح�کت کن� .بع� از مجلس ،ایشـ�ن مـیگ�ینـ� کـه بـه
عی�دت این خ�نم ب�ویم .به من�لش تشـ�یف مـیآورنـ� .مـیگ�ینـ� کـه چـ�ن هـ� سـف� کـه مـیآمـ�م ،خـ�نم
ف�ری میآم� و ایندفعه نی�م�ه ،میآین� آنج� و میبینن� این خـ�نم همینطـ�ر کش�ن کشـ�ن جلـ� مـیآیـ�.
میگ�ین� :چ�ا پ� نمیش�ی؟! )یک ت�پی بهق�لی به او مـیرونـ� (.ایـن بلنـ� مـیشـ�د ،بلنـ� مـیشـ�د چنـ�
ق�می هم دنب�ل ایشـ�ن مـیرود ،آن کسـ�لتش خـ�ب شـ� .بعـ� کـه ایشـ�ن بـه سـمن�ن مـیآیـ� ،از حضـ�ت
ص�لحعلیش�ه ن�مهای مـیآیـ� کـه همـین مسـ�له را شـنی�ه ب�دنـ� .ف�م�دنـ� شـم� ،وقتـی مـیآییـ� بـه اینجـ�
ک�ری ن�اری� ،ج� اینکه بی�یی� و ب�گ�دی� .چ�ا ب� خ�ف دست�ر رفت�ر ک�دی�؟ همـین ج�یـ�ن را از آقـ�ی فـ�نی
در سمن�ن ب�زخ�است میکنن� .بع� این ن�مه که میآی� میخ�انن� .آق�ی ف�نی میگ�ین� :مـن مثـل اینکـه
ّ
ب�ی ـ� بــه زودی از خــ�مت شــم� فقــ�ا مــ�خص بشــ�م و بــه ف�صــلهی ک�تــ�هی رحلــت م ـیکننــ�).ب�گ�فتــه از
گفت�ره�ی ع�ف�نی صبح شنبه ،ت�ریخ  ۱۳۹۰/۱۱/۲۹جلسه ب�ادران ایم�نی(

*****
در مــ�رد حضــ�ت ص�لحعلیشــ�ه گ�شــته از شــن�ختی کــه همــه داریـم ،در منــ�ل بیـ�خت ،خیلـیهــ�،
ً
غ�یبهه� ،بیگ�نهه� ،ه� کسی میآم� .مث� دکت� پ�شکپ�ر داست�نش را گفته کـه مـن در ی�دن�مـهیصـ�لح
ن�شتهام ،بخ�انی� .گفت در قه�هخ�نهی بی�خت م�شین خـ�اب شـ� و گفتنـ� ب�یـ� بمـ�نیم ،نگـ�ه کـ�دیم
هیچ ج� ات�ق خ�بی نیست ،گفتـیم :چـه کـ�ر کنـیم؟ گفـت :ب�ویـ� بی�ونـی حضـ�تآق� .گفتـیم :آخـ� مـ� کـه
ایش�ن را نمیشن�سیم ،همینط�ری ب�ویم؟ گفت :ب�وی� ،رفتیم در را ب�ز ک�دنـ� ،داخـل رفتـیم و نشسـتیم
و یک آق�یی اسم مـ� را پ�سـی� و بعـ� از چنـ� دقیقـه خـ�د ایشـ�ن هـم آم�نـ� ،دیگـ� حـ�� داسـت�نش ّ
مفصـل
ً
است .ایش�ن اصـ� بـ�ون حسـ�ب در خـ�مت خلـق ب�دنـ� .بلـه ،خ�دشـ�ن بـ�ون حسـ�ب در خـ�مت خلـق
ب�دن� ولی حس�بش�ن را داشتن� .هن�ز هم به�هه�ی واقعی آن حس�ب به م�ه� میرس� ،به همه مـیرسـ�؛
که ن�شتم و در ی�دن�مـهی صـ�لح هسـت ا گـ� بخ�انیـ� خـ�ب اسـت .گ�اینکـه در ی�دن�مـهیصـ�لح ،اسـمش
ی�دن�مه است و ی�دی است ولی ب�ای همهی م� پن� است .در آن خیلی داسـت�نه� و چی�هـ�یی هسـت کـه
از آن میش�د فهمی�).ب�گ�فته از گفت�ره�ی ع�ف�نی صبح پنجشنبه ،ت�ریخ (۱۳۹۰/۱۲/۴

۴۵

*****
در ت�بتجــ�م و در مجــ�لس تــ�حیم حضــ�ت ص�لحعلیشــ�ه ،چــ�ن مســج� ش ـیعه آنجــ� بــه مــ� وقــت
ً
ن�ادن� که مجلس ختم بگی�یم ،مجته� اهل ُس ّنت که اصـ� بـ� حضـ�ت ص�لحعلیشـ�ه رفتوآمـ� داشـت،
ّ
گفت در مسج� م� بگی�ی� .در مسج� آنه� گ�فتیم .هم�نه� در مجلس ،نق�شـی منسـ�ب بـه علـی� را بـه
دی�ار زده ب�دن� )من آنج� ن�فتم( پ�یین آن عکس هـم قـ�ب عکـس حضـ�ت ص�لحعلیشـ�ه را زده ب�دنـ�.
ّ
مجته�ش�ن هم گفته ب�د چ�ن این م�ح�م و مت�ف ٰی در بین صح�بهی پیغمب� به علی� ارادت داشت
م� عکس علی را زدیم ،این هم عکس خ�دش است.
***

در زمــ�ن حضــ�ت ص�لحعلیشــ�ه آن مجتهــ� اهــل ُسـ ّـنت )بــهنظ�م حنف ـی بــ�د( بــه دیــ�ن ایشــ�ن
میآم� ،حض�ت ص�لحعلیش�ه هم یکب�ر حض�ت رض�علیش�ه را بهاصط�ح م�م�ر ب�زدی� ک�ده ب�دن�؛ آنه�
بع� از رحلت حض�ت ص�لحعلیش�ه هم ب�ای دی�ن میآم�ن� .گفته ب�د که من روی فت�ای علم�ی ق�یم
خ�دم�ن معتق� ب�دم که وقتـی یـک ُس ّـنی هفـت نفـ� رافضـی )رافضـی یعنـی شـیعه( را بکشـ� بهشـت بـ� او
واجب میش�د و ت� ح�� به دست خ�دم سه نف� را کشتم .منتظ� ب�دم که آن چه�ر نف� دیگ� را هـم بکشـم
که ب�وم بـه بهشـت ،تـ� اینکـه خـ�مت آقـ�ی ص�لحعلیشـ�ه رسـی�م فهمیـ�م چـه خطـ�یی کـ�دم! )ب�گ�فتـه از
س�م ذی ّ
گفت�ره�ی ع�ف�نی عص� شنبهّ ،
حجه  ۱۴۳۰هـ  .ق ،مط�بق ب� (۱۳۸۸/۸/۳۰

*****
پیغمب� )در صحبته�یش�ن اش�ره داشتن� ،نه بهعن�ان ق�عـ�ه و دسـت�رالعملی بـ�ای مـ� ،بلکـه بـه
عنــ�ان ســلیقهه�ی خص�ص ـی کــ�چکی کــه داشــتن�( از رنــگ س ـی�ه خ�ششــ�ن نم ـیآمــ� و رنــگ ســفی� را
دوســت داشــتن� .حــ�� نمـیدانــم از چــه زمــ�نی رســم شــ�ه کــه در عــ�اداریهــ� لبــ�س سـی�ه مـیپ�شــن� .در
محیط گن�ب�د و بی�خت م� این رسم نب�د .بن�بـه همـ�ن ف�مـ�یش پیغمبـ� ،حضـ�ت ص�لحعلیشـ�ه همیشـه
لبــ�س ســفی� ،پی ـ�اهن ســفی� داشــتن�).ب�گ�فتــه از گفت�رهــ�ی ع�فــ�نی صــبح شــنبه ،تــ�ر یخ  ۱۳۸۷/۱۰/۱۴جلســه
خ�اه�ان ایم�نی(

*****

حض�ت ص�لحعلیش�ه وص ّیت ک�دن� گفتن� که بع� از چهل روز از ف�ت من دیگـ� عـ�اداری نکنیـ� و

ّ
البته گ�اینکه آن چهل روز خیلی بیشت� ش� و ب�ای خیلیه� ،ب�ای م�ه� ،ب�ای خ�د من ت� آخ� عمـ� هسـت
ّ
ولی یک م�تی است که ب�ی� تم�م بش�د).ب�گ�فته از گفت�ره�ی ع�ف�نی صبح چه�رشنبه ،ت�ر یخ (۱۳۹۰/۶/۲
*****

یکم�تبه در مجلس درویشی یکی از ت�زه فق�ا نشسته ب�د و نگ�هش ّ
مت�جه ح�ج شیخ عم�د ب�د،
مجــ�وب ایشــ�ن بــ�د و حــ�ل آنکــه در مجلسـی کــه قطــب هســت ب�یـ� ّ
ت�جــه بــه او کــ�د ،نــه مشــ�یخ .آقــ�ی
۴۶

ص�لحعلیش�ه ب� تن�ی رو ک�دن� به آق�ی ح�ج شیخ عم�د و گفتنـ� :شـم� اینطـ�ر درویـش ت�بیـت مـیکنیـ�؟
)ای ـن را مــن شــنی�م ،خــ�دم نبــ�دم( اشــ�ره بــه او کــ�د ایشــ�ن خیل ـی منقلــب شــ�ن� .م�حــ�م اب�الحســن
مصــ�اقی هــم اینطــ�ری بــ�د .چــ�ن حــ�ج ش ـیخ عمــ�د ح�لــت ّ
خ�ص ـی داشــتن� .مجــ�وب ایشــ�ن بــ�د و تــ�
حض�ت ص�لحعلیش�ه را ن�ی�ه ب�د همین ح�ل را داشـت .مـیگفـت :آقـ�ی ص�لحعلیشـ�ه هـم در معنـ� تـ�بع
آق�ی ح�ج شیخ عم�د هستن�! ت� اینکه در یک سـف� آقـ�ی حـ�ج شـیخ عمـ�د ،اب�الحسـن مصـ�اقی را ب�دنـ�
بی�خت که خ�مت حض�ت ص�لحعلیش�ه رسی� .بع� که ب�گشت دیگـ� آقـ�ی حـ�ج شـیخ عمـ�د را ف�امـ�ش
ک�ده ب�د .این مطلب را به من�سبت اینکه ذک� خی� آق�ی ح�ج شیخ عم�د بـ�د ،گفـتم).ب�گ�فتـه از گفت�رهـ�ی
ع�ف�نی ،ت�ر یخ (۱۳۸۷/۹/۲

*****
من در ه� ت�بست�ن درسی در خ�مت حض�ت ص�لحعلیش�ه میخ�انـ�م .هیئـت و نجـ�م قـ�یم هـم
ن�د ایش�ن خ�ان�م .هم�نه�یی که ا�ن صفحهی ّاول تق�یمه� هست و خص�صی�ت اوض�ع و اح�ال را از
ً
بع�ا ّ
حتی زایجهی ط�لع میکشی�م ،دو ت� زایجهی ط�لع از اقـ�ام
روی آن میگ�ین� ،من ی�د گ�فته ب�دم.

خ�دم�ن کشی�م از اق�امی که ا�ن هستن�ّ .
بچهای ب�دم چه�رده ،پـ�ن�ده سـ�له ،خیلـی هـم مشـکل بـ�د.
چــ�ن در زایجــهی طــ�لع آنهــ� دو ،ســه تــ� نگ�ان ـی دی ـ�م کــه از آن م�قــع تــ� هفــت ،هشــت روز بعــ� چنــ�ن
میش�د .همهاش نگ�ان ب�دن� و ق�م و خ�یشه� از من مـیپ�سـی�ن� ،بـه مـن معتقـ� شـ�ه ب�دنـ� ولـی در
ایـن چنــ� وقــت مضــط�ب بــ�دیم ،بعــ� هــم درســت درآمــ� .ایـن گ�شــت .چنــ� وقــت بعــ� ،شــب در ایـ�ان
نشسته ب�دیم .در ای�ان ت�بست�نی بی�خت فقط من ب�دم و حضـ�ت ص�لحعلیشـ�ه .ایشـ�ن گفتنـ� :م ّـ�تی
اســت درسهــ�یی را کــه خ�انــ�های ن�یـ�م .گفــتم :نخیـ� ،دیگــ� رهــ� کــ�دهام و یـ�دم هــم رفتــه چــ�ن رهــ�
ک�دم .گفتن� :چ�ا؟ گفتم که من فک� ک�دم خ�اون� ه� چـه مـ� خ�اسـتیم بـه مـ� داده ،هـ� چـه �زم دانسـته
ً
خ�دش به م� داده ،مث� �زم ب�ده ببینیم ،چشم داده� ،زم بـ�ده بشـن�یم گـ�ش داده ،همینطـ�ر هـ� چـه
ٰ

َْ

ُ ْ ْ ُ
� ِ ّل ٰم� �س�ل ُت ُم ُ�ه  ،ه�
�زم ب�ده .آن�قت این آیهی ق�آن ی�دم نب�د که خ�اون� به آدم میگ�ی�َ :وآت��م ِمن
چه خ�استی� به شم� دادمّ .
البته ه� چه ،نه اینکه من بخ�اهم یک ن�دب�نی ب�ش� ،آس�نس�ری م�ا بب�د تـ�

آسم�ن و ...ی� گ�شهی آسم�ن س�راخ ش�د و پ�ل ب�ی�د .اینه� نه! آنچه که اقتض�ی طبیعـت م�سـت خـ�ا
َ
َ ََ َ
ّ ً
ً َ
َْ ُ
به م� داده .ی� در ج�ی دیگ� خ�اون�
مفص� گفتهَ :و ِم ْن آی ِ�تهِ أ ْن �� َـق ل�ـ ْم ِم ْـن أنف ِسـ� ْم أ ْزواج ـ� ِلت ْسـ� ُن�ا
َ

ِإل ْیه� .خ�متش�ن ع�ض ک�دم که من چـ�ن چنـین فکـ� کـ�دم دیـ�م خ�اونـ� �زم و مفیـ� نمـیدانسـته کـه

بش� ط�ری ب�ش� که بت�انـ� از آینـ�ه خبـ� داشـته ب�شـ� ،بـه مصـلحت او هـم نیسـت ،ایـن اسـت کـه چنـین
حسی به او ن�اده ج� از ط�یق عقلّ ،
ّ
البته ب� عقل میت�ان� فک� کن� و تج�به کن� که وقتی در م�ه مه� هـ�ا
ً
ً
س�دت� ش�ه ،پیشبینی کن� کـه مـث� در زمسـت�ن احتمـ�� ب�رنـ�گی مـیشـ�د و ...ایشـ�ن سـ�ی بـه ع�مـت
ت�یی� تک�ن دادن� .بع� هم ی�دم میآی� چن� وقـت بعـ� در مجلـس ب�زدیـ� عیـ� ،مجلـس خـ�ن�ادگی منـ�ل
۴۷

م�درب�رگ م�دری م� ،دی�م همـه ب�دنـ� ،ایشـ�ن همـین مک�لمـهی بـ� مـن را بـ�ای ح�ضـ�ین شـ�� دادنـ� و
ح�ف م�ا ت�یی� ک�دن�).ب�گ�فته از گفت�ره�ی ع�ف�نی ،ت�ر یخ (۱۳۸۹/۵/۳۱

*****
حض�ت ص�لحعلیش�ه در درس نج�م که ن�دش�ن میخ�ان�م ،احک�م را هم مـیگفتنـ� ،در بـین آن
هم بـه اصـط�ح ح�اشـیای کـه از مـتن مهمتـ� اسـت را میف�م�دنـ� .یکبـ�ر ف�م�دنـ� کـه سـف�ی رفتـیم و
زم�ن ب�گشت م� از آن محل دوشنبه ب�د .سی�ده صـف� هـم نشـ�ه بـ�د ،شـب در مجلـس فقـ�ا گفتـیم :شـم�
ً
اینط�ر مـیگ�ییـ�]یعنـی کـه مـ� سـف� نکنـیم[ ولـی مـ� انشـ�ءا� مـیخـ�اهیم ح�کـت کنیم)معمـ�� کسـ�نی
میگ�ین� نه( ح�� من میگ�یم ،شم� هیچی نگ�یی� ،ب�ای اینکه اثـ� در گفتـهی شم�سـت و نـه در سـی�ده
صــف� و لــ�ا ایشــ�ن راه افت�دنــ� .ایـن یـک احت�امـی بــه خ�اســتهی افــ�اد اســت .خ�اونــ� هــم ایـن احتــ�ام را
ّ
مسجل ک�ده یعنی رسمیت داده است .به این معنی که ا گـ� همـهی مـ�دم بگ�ینـ� ،اثـ� مـیکنـ�؛ خیلـی از
ای ـ ـن پیشبین ـ ـیهـ ــ� ن�ش ـ ـی از هم ـ ـین قض ـ ـیه اسـ ــت .نکتـ ــهی دیگـ ــ�ی کـ ــه حضـ ــ�ت ص�لحعلیشـ ــ�ه در
م�رد این پیشبینیه� میف�م�دن� این ب�د که احک�م نج�می هـیچ اثـ�ی نـ�ارد ،منتهـ� ایشـ�ن ف�م�دنـ�:
من یک خب�ی از ام�م ص�دق� شـنی�هام ،گ�اینکـه تص ّـ�ر نمـیکـنم ایـن خبـ� ص ّـحت داشـته ب�شـ�ّ ،امـ�

همین که گفتهان� و ن�شتهان� که ام�م ص�دق� ف�م�ده است ،ب�ای من ّ
اهمیت دارد .من نه به خـ�ط�
اینکـه آن حکـم نجـ�می درســت اسـت خیـ� ،لـیکن بـه اعتبـ�ر اینکـه امــ�م صـ�دق� ف�م�دهانـ� ،اط�عــت
م ـیکــنم و آن مــ�رد ای ـن اســت کــه مشــه�ر اســت امــ�م صــ�دق� ف�مــ�د :وقت ـی قمــ� در عقــ�ب اســت بــه
مس�ف�ت ن�وی� .من نی� کـه ایـن نکتـه]یعنی قمـ� در عقـ�ب[ را رع�یـت مـیکـنم بـ�ای خـ�ط� اط�عـت از نـ�م
ً
واقع� قم� در عق�ب چنین اثـ�ی داردّ .
البتـه اینکـه ایـن اثـ� را داشـته
ام�م ص�دق است و نه به خ�ط� اینکه
ب�شــ� یـ� خیـ� ،معلــ�م نیســت ولـی ا گــ� هــم داشــته ب�شــ� ،آن اثـ ِـ� امــ� خــ�ا و ارادهی اوســت .منتهــ� خ�اونــ�

خلیفهای را در روی زمین ق�ار داده است و این خلیفه بـ� اینکـه نسـبت بـه امـ� اربـ�ب چـ�ن و چـ�ا مـیکنـ�
لیکن اختی�ر و ق�رت ّ
خ�صی را در خ�استهی او ق�ار داده است .این است کـه حـ�ف امـ�م یـ� ب�رگـ�ن دینـی
ّ
اث� دارد .آق�یی که اسم او را نمیدانم ،م�ی� کل خیلی مهمی ب�د و در زم�ن رض�ش�ه از بی�جن� به بی�خت
مـیآمـ� .در آن زمـ�ن هـ� کسـی مـیآمـ� ،مـیخ�اســت ببینـ� ایـن شـخص ب�رگــ�اری کـه آنقـ�ر بـه او معتقـ�
هستن� کیست؟ ف�د م�ک�ر س� شب خ�مت ایش�ن آم�ه و ایش�ن بع� از نم�ز به بی�ونی آم�ه ب�دن� .بعـ� از
نیمس�عت خ�اح�فظی ک�د که بـ�ود ،ف�م�دنـ� :شـ�م بم�نیـ� و بعـ� ب�ویـ� .گفـت :عجلـه دارم .دو ،سـهبـ�ر
ف�م�دن� ولی آنه� رفتن� .هم�ن شب ن�سی�ه به ج�یمن� ب� م�شین در گ�دالی که کن�ه ش�ه ب�د ،میافتن�
و دســت و پــ�یش مـیشــکن� و او را بــه بیم�رســت�ن مـیب�نــ� .کسـی آن�قــت نگفــت ولـی مــن حــ�� مـیگــ�یم:
ّ
ای ـن اثــ� ف�مــ�یش ایشــ�ن بــ�د ِوا� آنجــ� چن ـین قــ�اری نبــ�د).ب�گ�فتــه از گفت�رهــ�ی ع�فــ�نی صــبح یکشــنبه،
ت�ر یخ (۱۳۸۶/۱۲/۱۹

۴۸

*****
حض�ت ص�لحعلیش�ه در ضمن خ�ان�ن عل�م معق�ل ،ری�ضـی�ت و نجـ�م و هیئـت کـه جـ�ء همـ�ن
ً
ـ�م� مسـ ّـلط ب�دنــ� ول ـی بــه گفتــهه�ی ّ
منجم ـین کــه در تق�یمهــ�ی نجــ�می
علــ�م بــ�د نی ـ� خ�انــ�ه و کـ
ً
مـ ـین�ش ــتن� ،ایـ ـ�اد داش ــته و اعتق ــ�د ن�اش ــتن� م ــث� هم ــهی م ــ� معتق ــ�یم ک ــه خ�اون ــ� وج ــ�د حض ــ�ت
ام�مزم�ن� را هم�اره ب�ای انسـ�نه� نگـهمیدارد ولـی ّ
منجمـین در تق�یمهـ�ی نجـ�می مـین�یسـن�

ّ
آنه�)منجمین( ب� این ح�ف ی� خـ�د
که این م�ه د�لت ب� س�متی وج�د اعلیحض�ت ام�مزم�ن دارد! یعنی

را مسخ�ه میکنن� ی� م� را .حض�ت ص�لحعلیشـ�ه مـیف�م�دنـ� :وقتـی از نظـ� نجـ�می قمـ� در عقـ�ب اسـت
من ش�وع به انج�م هیچ ک�ری نمیکنم ،نه به دلیل اعتق�د به قم� و یـ� عقـ�ب بلکـه بـه ایـن دلیـل کـه در
خب�ی منس�ب به حض�ت جعف� ص�دق )که معل�م نیست ایش�ن آن را ف�م�ده ب�شن� و به احتمـ�ل قـ�ی،
غلط و دروغ است( آم�ه که در ح�لت قم� در عق�ب ش�وع به ک�ری نکنی� ،مـن هـم نمـیکـنم .ایـن ّ
ت�جـه
ت�م و تم�م به حض�ت جعف� ص�دق� مثل این است کـه وقتـی شـم� کسـی را بسـی�ر دوسـت داریـ� و از او
ً
عکس ب�میداری� تم�م اط�اف او که در عکس افت�ده است م�رد ّ
ت�جـه و ع�قـهی شـم� قـ�ار مـیگیـ�د مـث�
ً
گل زیب�یی کـه کنـ�ر آن شـخص هسـت بـه آن ّ
ت�جـه و ع�قـه پیـ�ا مـیکنیـ� ولـی مسـتق� بـه آن ع�قهمنـ�
نیستی� بلکه به واسـطهی ع�قـه بـه آن شـخص اسـت کـه آن عکـس را در ط�قچـه مـیگ�اریـ�) .ب�گ�فتـه از
گفت�ره�ی ع�ف�نی صبح شنبه ،ت�ر یخ  ۱۳۸۶/۱۲/۲۵جلسه خ�اه�ان ایم�نی(

*****

در وص�ی�ی حض�ت سلط�نعلیش�ه و ج�نشین�ن ایش�ن ،به م�ض�ع تح�یم م�اد ّ
مخ�ر اش�ره ش�ه
است و ّ
حتی حض�ت ص�لحعلیش�ه در وص ّیتن�مهی خ�یش ف�م�دهان� کـه مـن راضـی نیسـتم از ارث مـن
دین�ری ص�ف این مس�ئل ش�د و اگ� خ�اینک�ده در ورثهی من معت�دی ب�شـ� نمـیگـ�یم کـه او را از ارث
مح�وم میکنم ولی میگ�یم راضی نیسـتم کـه همـین مطلـب م�جـب شـ�ه اسـت معتـ�د در خـ�ن�ادهی مـ�
بسی�ر کم ب�ش� و نسبت به مس�لهی اعتی�د ،در خ�ن�ادهی م� نف�تی ایج�د ش�ه اسـت کـه افـ�اد بـ�ای فـ�ار
از این نف�ت ،خ�دش�ن را از معت�د ش�ن و اعتی�د دور نگ�ه میدارن�).ب�گ�فتـه از گفتوگ�هـ�ی ع�فـ�نی ،تـ�ر یخ
م�داد (۱۳۸۷

*****

حض�ت ص�لحعلیش�ه مـیف�م�ینـ� :بیکـ�ری ضـ�یع سـ�ختن ح ّـق ج�معـه اسـت .بیکـ�ر ممکـن اسـت
بگ�ی ـ� کــه اختی ـ�ر خــ�دم را دارم ،م ـیخــ�اهم بیکــ�ر بگــ�دم ی ـ� کس ـی کــه بــه هــ� من�ســبتی دارایــی دارد و
میت�ان� ام�ار مع�ش بکنـ� ،ممکن است بنشین� و از درآمـ�ش زنـ�گی کنـ� و وقــت را تلـف کنـ� ،ایـن هــم
صحیح نیست یعنی بهه�جهت ول� نی�زمن� نب�ش� ب�ی� ک�ر کن�.

ـ�ختن حـ ّـق ج�معــه اســت؛ در علــم اقتصــ�د
ت�ض ـیح ای ـن عبــ�رت کــه ف�م�دهانــ� :بیکــ�ری تبــ�ه سـ ِ
۴۹

میگ�ین� ک�ر ک�دن نتیجهاش ایج�د ث�وت ب�ای ج�معه است .ت�لی� سه رکن دارد :کـ�ر و سـ�م�یه و منـ�بع
ّاولیه .وقتی ک�ر ب� اینه� ت�کیب ش� ،جه�ت ج�ی�ی در ج�معه به وج�د میآورد .اگ� کشـ�ورز اسـت ،وقتـی
ک�ر ک�د ،گن�م ،می�ه و خ�راکی به وج�د میآورد که به مص�ف ج�معه ب�س� .ا گـ� صـنعتگ� اسـت ،صـنعت
و محص�لی را به وج�د میآورد که م�جب استف�دهی ج�معه اسـت)ک�ر هـم فقـط کـ�ر بـ�زویی نیسـت ،کـ�ر
فک�ی ،م�ی�یت ،اینه� همه ک�ر است( ّام� اگ� ک�ر نکن� ،ف�ض بف�م�یی� کسی ب�غ�تی داشته ب�ش� ،اگ� بـه

آن ّ
ت�جه نکن� ،بـه آن ن�سـ� ،بـ�ای آن کـ�ر نکنـ� ایـن درخـت ح�صـل نمـیدهـ� .میـ�ه کـه نبـ�د ،میـ�ه در
حق ج�معه و ّ
داخل شه� ن�ی�ب میش�د و گ�انت� میش�دّ ،
حق م�دم از بین میرود .ب�ی� به او گفت کـه تـ�
ول� خ�دت نی�ز ن�اری ،عض� ج�معه هستی و از لح�ظ عضـ�یت ج�معـه یـک وظیفـهای بـ� گ�دنـت هسـت
کــه ب�ی ـ� رع�ی ـت حــ�ل همــهی همن�عــ�ن خــ�دت را بکن ـی .ی ـک رع�ی ـت ای ـن اســت کــه کــ�ر کن ـی و ثــ�وت

مملکت به گ�دش بی�ی� و ت�لیـ� ایجـ�د بشـ�د .ایـن اثـ� اجتمـ�عی کـ�ر اسـت).ب�گ�فتـه از شـ�� رسـ�له شـ�یفه
پن�ص�لح ،شبجمعه ،ت�ر یخ (۱۳۷۸/۷/۱

*****
من تـ� چهـل سـ�لگی در زمـ�ن حضـ�ت ص�لحعلیشـ�ه بـ�دم یعنـی مـن چهـل سـ�له کـه بـ�دم ایشـ�ن
رحلــت ف�م�دنــ� .آنچــه ایشــ�ن بــه مــن ف�م�دنــ� در گ�شــم نشســت ،از گ�شــم رفــت بــه درون ،بــه مغــ�م و
درونم و عملم .ف�م�دن� که این ک�ره� را بکـن چنـین و چنـ�ن ولـی خیـ�ل نکنـی کـه ایـن تـ� هسـتی و ایـن
عمل ت�ست )ح�� عب�رت ط�ر دیگ�ی است( که آن اث� را مـیدهـ� ،نـه! ارادهی خـ�ا آن اثـ� را داده منتهـ�
ایـن عمـ ِـل تــ� ،چــ�ن مــ�رد رضــ�یت خــ�ا خ�اهــ� شــ� انشــ�ءا� ،خ�اونــ� خ�اســتهی بنــ�های را کــه مــ�رد
رض�یتش هست ،ب� میآورد ،انش�ءا�).ب�گ�فته از گفت�ره�ی ع�ف�نی صبح یکشنبه ،ت�ر یخ (۱۳۹۳/۱/۱۷

*****

ً
حضــ�ت ص�لحعلیشــ�ه ی ـک وقت ـی مــث� ب ـیحســ�ب و کتــ�ب بــه کس ـی کم ـک م ـیک�دنــ� ،دســت�ر
مـیدادنـ� .آن�قتهـ� هــم خ�شـبخت�نه مـ�دم اینقــ�ر ن�راحـت و گ�فتـ�ر نب�دنـ� کــه حـ�� گ�فت�رنـ� .در مــ�رد
ً
اینط�ر کمکه� بیحس�ب ،بیدریغ ب�دن� .آن�قت ب�ای اینکه همهی حس�بش�ن روشن ب�شـ� مـث� صـبح
ُ
ی ـک مشــت پــ�ل خ ـ�د کــه آن�قتهــ� خیل ـی رای ـج بــ�د ب�م ـیداشــتن� ،م ـیشــم�دن� حســ�ب م ـیک�دنــ� ی ـک
ً
گ�شهای مین�شتن� که ام�وز مث� اینق�ر ب�داشتم .بع� دیگ� به بعضـیهـ� مـیدادنـ� ،یکـی یـ� ممکـن بـ�د
ّ
دو تــ� .آنجــ� دیگــ� حســ�ب ن�اشــت ول ـی ی ـک ب ـیحســ�بی هــم آن وســط قــ�طی بــ�د و هم ـین دقــت را در
مح�سب�ت داشتن�.

ً
ـ�د ایشــ�ن خیل ـی دقی ـق ب�دنــ� .مــث� در مح�ســب�ت بــه ی ـک نفــ� ن ـیم ِقــ�ان م ـیم�نــ� ،م ـیگفتنــ�
خـ ِ
ُ
ُ
من پ�ل خ�د ن�ارم ،این را خ�د کن م�بقی آن را ب�ه .میگفت فـ�دا مـیآورم مـیدهـم .مـیگفتنـ� نـه ،بـ�و
ُ
ا�ن پ�ل را خ�د کن بی�ور ب�ه .نیم ِق�ان از او میگ�فتن� چ�ن حس�ب ب�د ولی به هم�ن شخص یـ� امثـ�ل
۵۰

ً
آن شخص بیحس�ب کمک میک�دن� که مث�ل زدم مث� پی�م�دی ب�د که ک�ری از او ب�نمیآمـ� ولـی ب�یـ�
ً
ام�ار مع�ش کن� ،نمیگ�اشتن� بیک�ر ب�ش� .مث� ریگ ب�ی� بش�ین� که در آسـف�لت کمـک کننـ� ،مـیگفتنـ�
بنشین اینج� ریگ بش�ی .تم�م روز که این ک�ر را میک�د به انـ�ازهی شـ�ی� دو مشـت بیشـت� کـ�ر نمـیکـ�د
ولی یک م�د ک�مل به او میدادن� .اینج� مق�ار آن بیحس�ب ب�د ّام� بیحس�ب نمیدادن� کـه بگ�ینـ� تـ�
بــ�و در خ�نــهات بنشـین مــن روزی ف�نقــ�ر بــ�ای تــ� مـیف�ســتم ،نــه! بیـ� کــ�ر بکــن هم�نقــ�ری کــه کــ�ر از
ت� ب� میآی�).ب�گ�فته از گفت�ره�ی ع�ف�نی صبح شنبه ،ت�ر یخ  ۱۳۹۳/۱/۲۳جلسه خ�اه�ان ایم�نی(

*****
مختص�ی از زن�گین�مهی حض�ت آق�ی ص�لحعلیش�ه
ّ
ص�لح الم�منین حض�ت آق�ی ح�ج شیخ ّ
محم�حسن بیچ�رهی بی�ختی ملقب بـه ص�لحعلیشـ�ه،
ّ
ّ
ذیحجــهی ســ�ل  ۱۳۰۸قمــ�ی ) ۲۴تیــ�  ۱۲۷۰شمســی( در بیــ�خت مت�لــ� شــ�ن�.
روز چه�رشــنبه هشــتم

ایش�ن ف�زن� ارش� و ج�نشین منص�ص حض�ت آق�ی ن�رعلیش�ه ث�نی هستن� .پـس از ّایـ�م کـ�دکی ،علـ�م
ّ
مختلف دینی ّ
اعم از نقلی و عقلـی را نـ�د ج ّـ� ب�رگـ�ار و پـ�ر ع�لیمقـ�ار و اسـ�تی� محلـی در بیـ�خت گن�بـ�د
ف�ا ݢ ݢگ�فتن� .در س�ل  ۱۳۲۷قم�ی ) ۱۲۸۸شمسی( پس از شه�دت ّ
ج� اعـ�ی خـ�د ،بـه دسـت مبـ�رک پـ�ر
ب�رگــ�ار وارد ســل�ک الــیا� گ�دی�نــ� .ســپس بــ�ای تکمیــل تحصــی�ت بــه اصــفه�ن ع�یمــت و نــ�د اســ�تی�
مشه�ر آن زمـ�ن م�ننـ� م�حـ�م آخ�نـ� ّم� ّ
محمـ� ک�شـ�نی و جه�نگی�خـ�ن قشـق�ئی کسـب علـم ک�دنـ� و در
ّ
ضــمن اشــتغ�ل بــه تحصــیل از ت�کیــهی نفــس و تجلیــهی قلــب و تخلــق بــه اخــ�ق حســنه ف�وگــ�اری
ّ
نمی ک�دن� ،به نح�ی که ن�د همهی ّ
م�رسین و ُط�ب به ُحسن سی�ت مشه�ر گ�دی�ن�.
ایش�ن پس از ب�زگشت به گن�ب�د ،در  ۲۰شعب�ن  ۱۳۲۸قم�ی )شه�ی�ر  ۱۲۸۹شمسی( از ط�ف پـ�ر
ّ
ب�رگ�ار مج�ز به اق�مهی نم�ز جم�عت فق�ا و در  ۱۱ربیعالث�نی س�ل  ۱۳۲۹قم�ی )ف�وردین  ۱۲۹۰شمسـی(
مجــ�ز در دســتگی�ی و ارشــ�د ط�لبــ�ن راه بــ� لقــب مبــ�رک »ص�لحعلیشــ�ه« گ�دی�نــ� و پــس از رحلــت جنــ�ب
ن�رعلیشـ�ه بــه ج�نشـینی ایشــ�ن رســی�ن� و بـه هــ�ایت ط�لبــ�ن و رسـی�گی بــه احــ�ال مـ�دم و فقــ�ا مشــغ�ل
ش�ن� .ب� این همه ،از انج�م ام�ر ّ
خی�یه از قبیـل :تعمیـ� مسـ�ج� و احـ�اث قنـ�ات و تکمیـل مـ�ار سـلط�نی
بی�خت و سـ�ختم�نه�ی ع�مالمنفعـه م�ننـ� :بیم�رسـت�ن و م�رسـه و مسـج� ف�وگـ�اری نکـ�ده و در عـین
ً
ح�ل از ط�یق کش�ورزی ام�ار مع�ش مینم�دن� و آث�ر ّ
خی�یهی ایش�ن در گن�ب�د ک�م� مشـه�د اسـت .از آن
ّ
ب�رگ�ار در عـین تسـلط ک�مـل علمـی و تـ�ریس علـ�م دینـی ،فقـط تعـ�ادی مکت�بـ�ت و رسـ�لهی شـ�یفهی
پن�صـ ــ�لح بـ ــ� جـ ــ�ی م�نـ ــ�ه کـ ــه بـ ــه تنهـ ــ�یی حـ ــ�کی از علـ ـ ّـ� م�اتـ ــب علمـ ــی و ع�فـ ــ�نی ایشـ ــ�ن اسـ ــت.
رســ�لهی پن�صــ�لح جــ�معت�ین دســت�رات ع�فــ�نی اســت کــه بــه زبــ�ن ف�رســی ســ�ده بــ�ای اســتف�دهی
س�لک�ن الی ا� ن�شته ش�ه است.

حض�ت ص�لحعلیش�ه در  ۱۳۳۸قم�ی ) ۱۲۹۸شمسی( به عتب�ت ع�لی�ت ّ
مش�ف گ�دیـ�ه ،سـپس
۵۱

به خ�نق�ه خ�د در بی�خت م�اجعت ف�م�دن� .آنگ�ه در سـ�ل  ۱۳۴۲قمـ�ی ) ۱۳۰۲شمسـی( ،بـ�ز مسـ�ف�تی
به ته�ان و پس از چهل روز ،م�اجعـت بـه وطـن نم�دنـ� تـ� اینکـه در سـ�ل  ۱۳۷۳قمـ�ی ) ۱۳۳۲شمسـی(
ً
کســ�لتی عــ�رض آن جنــ�ب گ�دیــ� کــه اجبــ�را بــه تهــ�ان و از تهــ�ان بــه ژنــ� بــ�ای مع�لجــه رهســپ�ر شــ�ه ،در
ً
بیم�رست�ن ژن� بست�ی و پس از سه مـ�ه مع�لجـه کـه ع�رضـه نسـبت� م�تفـع گ�دیـ�ه بـ�د بـه وطـن م�اجعـت
ف�م�ده ،بی�خت را به ق�وم خ�د غ�ق ش�دی ک�د .اصل ع�رضه گ�چه رفع شـ�ه بـ�د ولـی آثـ�ر آن از قبیـل
درد پ�ی مشه�ر به فلبیـت تـ� آخـ� عمـ� بـ�قی و مـ�احم حضـ�تش بـ�د .سـف�ی هـم در  ۱۳۸۰قمـ�ی )۱۳۴۰
شمسی( ب�ای انج�م عم�هی مف�ده و زیـ�رت م�قـ� من ّـ�ر حضـ�ت رسـ�ل� بـه ح�مینالشـ�یفین مش ّـ�ف
ً
گ�دی� .پس از آن غ�لب� دچ�ر ضعف م�اج و کس�لته�ی ت�ریجی و مت�الی ب�د.
ّ
در هش ــتم ربیعالث ــ�نی  ۱۳۸۶قم ــ�ی ) ۱۳۴۵شمس ــی( آق ــ�ی ص�لحعلیش ــ�ه ب�حس ــب معم ــ�ل ب ــه
بی�ونی تش�یف آورده و به رسـی�گی امـ�ر و پـ�ی�ایی مشـغ�ل شـ�ن� .ن� گـ�ه کسـ�لتی کـه از سـ�بق مبـت� بـ�د
ّ
ش�ت ی�فت و به انـ�رون تشـ�یف ب�دنـ� و ّ
اطبـ� ح�ضـ� شـ�ه و مشـغ�ل مع�لجـه شـ�ن� ولـی صـبح روز نهـم
ّ
ربیعالثــ�نی  ۱۳۸۶قمــ�ی )ششــم مــ�داد  ۱۳۴۵شمســی( م�قــع اذان صــبح پــس از پنجــ�ه ســ�ل هــ�ایت و
ارشــ�د در ســن  ۷۸ســ�لگی مــ� � روح ّ
مطهــ�ش قفــس تــن را شکســت و در مــ� اعلـ ٰـی بــه محبــ�ب حقیقــی
َ
و معش�ق واقعـی پی�سـت ) َر ْ� َ�ـ ُ� ا� ٰ
ال� ِاسـ َع� َ��یـه( و عـ�لم تش ّـیع و ع�فـ�ن را عـ�ادار و سـ�گ�ار نمـ�د .پیکـ�
ّ
مطهــ� ایشــ�ن در جــ�ار جـ ّـ� ب�رگ�ارشــ�ن در بقعــهی ّ
متب�کــهی ســلط�نی بــه خــ�ک ســپ�ده شــ� .خلیفــهی
منص�ص ّ
معظ ٌمله ف�زن� ارش�شـ�ن ،حضـ�ت آقـ�ی حـ�ج سلط�نحسـین ت�بنـ�ه گن�بـ�دی )رض�علیشـ�ه( تـ�

مـ ّـ�ت چهــل روز صــبح و عصــ� در مــ�ار متبـ ّـ�ک و داخــل ق�یــهی بیــ�خت و قــ�اء گن�بــ�د بــه تع�یــهداری
مشغ�ل ب�دن�.

جنــ�بش هنگــ�م رحلــت هفــت ف�زنــ� ذکــ�ر و یــک دختــ� داشــتن� .پســ�ان ایشــ�ن بــه ت�تیــب ســن
عبـ�رتنـ ــ� از -۱ :مـ�حـ ــ�م حضـ ــ�ت آق ــ�ی ح ــ�ج سـ ــلط�نحسین ت�بن ــ�ه )رضـ�علیشـ ــ�ه(  -۲مـ ــ�ح�م دکت ــ�
مح ـ ـ ّـبا� آزاده  -۳حضـ ـ ـ�ت آق ـ ــ�ی ح ـ ــ�ج دکتـ ـ ــ� ن�رعلـ ـ ــی ت�بنـ ـ ــ�ه )مج�وبعلیشـ ـ ــ�ه(  -۴مـ ـ ــ�ح�م
دکتــ� نعمــتا� ت�بنــ�ه  -۵دکتــ� نصــ�ا� ت�بنــ�ه  -۶مهنــ�س شــک�ا� ت�بنــ�ه  -۷دکتــ� محمــ�د ت�بنــ�ه.
)ب�گ�فته از ج�وه ص� و بیست و یکم» ،درب�رهی م�ار سلط�نی بی�خت و ش�� زن�گی و ح��ت اقط�ب اخی�«(

۵۲
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الـحـ�ج سلط�نحس�ن ت�بن�ه رض���یش�ه ث��ی

َ َْ ُْ ُ ْ
ط�ب َث ْ
ص�ل ْح َ��ی ْ
َ
ش�ه �
�
�اه
ع�رف� ْن آق�ی ِ
سلی ِل ��ی ِل ح�� ِت قطب ال ِ
بعــ� از فــ�ت حضــ�ت صــ�لحعلیشــ�ه همــهی ف�زنــ�ان ُو ّراث کــه هــم وارث ب�دنــ� و هــم بــه ایشــ�ن
خیلی ع�قه و اعتق�د داشتن� ،یـک خـ�اهش ک�دنـ� و آقـ�ی رض�علیشـ�ه زحمـتش را بـه گـ�دن گ�فتنـ� و از
ُّ
ـ�ل
طــ�ف همــهی وراث دبی�ســت�نی ســ�خته شــ� .وقتـی کلنــگ را میخ�اســتن� بــه زمـین ب�ننــ� طبــق معمـ ِ
آن�قته� ،چ�ن م�رسه است ب�ی� وزارت ف�هنگ اج�زه ب�ه� ،رئیس ف�هنگ گن�ب�د را هم ص�ا زدنـ� کـه
کلنگ ّاولیهاش را ب�ن�ّ .
البته بعضی از کلنگه� که در مق�م تخ�یب زده ش�ه مثل کلنگی است که به سـ�
ـ�ار وقـت
خ�دش زده ولی این کلنگ نه! کلنگی ب�د که میخ�اسـتن� بـه سـ� شـی�طین ب�ننـ� .آقـ�ی ف�م�ن ِ

کلنــگ را گ�فــت و بــه نــ�م نــ�می اعلیحضــ�ت همــ�ی�نی کلنــگ زد .بعــ� کــه کلــنگش را زد م�حــ�م آقــ�ی

رض�علیش�ه کلنگ را از او گ�فتن� و ف�م�دن� :به نـ�م نـ�می امـ�م عصـ�� و کلنـگ را زدنـ� .حـ�� از ایـن
واقعهی ک�چک یکی میفهم� کـه قـ�رت سـلطنتی و قـ�رت حکـ�متی بـ� قطـب اثـ� نـ�ارد کـه ایشـ�ن نـ�م
ن�می اعلیحض�ت هم�ی�نی را نب�دن� .یکی اینکه ح�� بهعکس می گ�ین� اینه� ب� آنه� هم�اهن� .این مثل
آن�قته� رسم ای�ان ب�د ،دو نف� که ب� هم دع�ا می ک�دن� می گفتن� ک�ر انگلیسه� است ،می گفتنـ� کـ�ام
یکی انگلیسی است ،می گفتن� ه� دو انگلیسیان� ب� هم جنگ می کنن�).ب�گ�فته از گفت�رهـ�ی ع�فـ�نی صـبح
پنجشنبه ،ت�ر یخ (۱۳۸۸/۱/۱۳

*****
من آن�قت که بیم�رست�ن ب�دم )بهنظ�م ب�ای عمل پ�وست�ت ی� فتق ب�د ،چنـ�ین عمـل ک�چـک
کــ�دم کــه در بیم�رســت�ن بســت�ی بــ�دم( م�حــ�م آقــ�ی رض�علیشــ�ه بــه عی ـ�دت آم�نــ� ،بــ� ویلچــ� در اتــ�ق
ّ
عب�ال�س�لی ،خ ّط ِ�ط مشـه�ر هـم در طبقـهی
بیم�رست�ن نشسته ب�دن� و مشغ�ل صحبت ب�دیم .م�ح�م

ّ
عب�ال�س�لی که ا�ن هم هسـت آمـ� بـ�� ،خـ�مت
پ�یین بست�ی ب�د و ح�لش ب� ب�د .نشسته ب�دیم ،پس�

آق�ی رض�علیش�ه گفت که پ�رم ح�لش خیلی خ�اب است و چه ک�ر کنیم ،کج� دفن کنیم؟ صحبت دفن
و این ح�فه� ب�د یعنی به این ح�لت رسی�ه ب�د ولی گفت من پ�رم خیلی ع�قهمن� بـ�د کـه ایـن ق�آنـی
را کــه شــ�وع کــ�ده و بــهن�م »قــ�آن ت�بنــ�ه« گ�اشــته کــه خـ ّـط خــ�دش اســت ،ای ـن را تمــ�م کنــ� .ایشــ�ن

ف�م�دنــ� :انشــ�ءا� آرزویـش عملـی مـیشــ�د ،حــ�لش هــم خــ�ب مـیشــ�د .ایـن رفــت و بعــ� ّ
البتــه کم کــم

ح�لش بهت� ش� ق�آن را ادامه داد ،به هم�ن ط�یق قـ�آن را تمـ�م کـ�د و چنـ� مـ�ه بعـ� زنـ�ه بـ�د).ب�گ�فتـه از
گفت�ره�ی ع�ف�نی عص� شنبه ،ت�ر یخ  ۱۳۹۰/۱۲/۱۳جلسه پ�شک�ن(

۵۳

*****
ً
در مــ�رد ّ
ج�اح ـی پ�ســتیک کــه صــ�رت را تغیی ـ� م ـیدهنــ� ،مــث� ب ـیجهــت شــکل دمــ�غ را عــ�ض
ً
میکنن� ،غ�لب� علم� آن را درست نمیدانن� ،چن�نکه م�ح�م آق�ی رض�علیشـ�ه م�افـق نب�دنـ� و ایـن کـ�ر را
َ

َّ

ََ

َ

ْ

مص�اق آیهای که شیط�ن میگ�ی�َ :و� ُ
�م َـ�ن ُه ْم فل ُی َغ ِّ� ُ� ّن َ�� َق ا� ،میدانسـتن� .شـیط�ن بـه خ�اونـ� عـ�ض

میکن� ح�� که این ک�ر را ک�دی من میروم چه و چه میکنم که اینه� چنین و چنـ�ن بکننـ� و خلـق تـ� را
تغییـ ـ� ب�هن ــ� .یکـ ـی از مص ــ�دیق خل ــق خ ــ�ا را تغییـ ـ� دادن همـ ـین ّ
ج�احـ ـی پ�س ــتیک ب ــ�ون ض ــ�ورت
است).ب�گ�فته از ش�� رس�له ش�یفه پن�ص�لح ،ت�ریخ (۱۳۷۸/۲/۲۳

*****
آخ�ه�ی دوران رض�ش�ه ب�د ،م�ح�م آق�ی رض�علیش�ه تهـ�ان تحصـیل مـیک�دنـ� یـ� تحصیلشـ�ن
تم�م شـ�ه بـ�د ،نمـیدانـم .بـهه�جهت جـ�ان ب�دنـ� ،یـک ن�مـهای ن�شـته ب�دنـ� خـ�مت حضـ�ت آقـ�ی
ص�لحعلیش�ه و اظه�ر نگ�انی از این تصمیمی که م�ق�ف�ت را میخ�اهن� بگی�ن� .منجمله م�ق�ف�ت مـ�ار
ُ

ُ

و خیلی ن�راحـت شـ�ه ب�دنـ� .حضـ�ت ص�لحعلیشـ�ه در جـ�اب ایـن ،فقـط دو کلمـه ن�شـتن� :اریـ ُ� و ت�یـ ْ�.
نگ�ان نب�شی� ،یک چنین چی�ی .از آنج� ،من از هم�ن ت�ریخ این عب�رت حفظـم شـ� .بـ�ای اینکـه در آن
ّ
اوق�ت خیلی م�ث� ب�د).ب�گ�فته از گفت�ره�ی ع�ف�نی صبح یکشنبه ،ت�ریخ (۱۳۹۱/۷/۱۶
*****
مختص�ی از زن�گین�مهی حض�ت آق�ی رض�علیش�ه
حض�ت آق�ی ح�ج سلط�نحسین ت�بن�ه گن�ب�دی )رض�علیش�ه( ف�زن� حضـ�ت آقـ�ی ص�لحعلیشـ�ه
ّ
ّ
ذیحج ـ�الح�ام  ۱۳۳۲قمــ�ی ب�ابــ�  ۲۵آبــ�ن  ۱۲۹۳شمســی از عفیفــهی ک�یمــه
ت�لــ� بــ� ســع�دتش در ۲۸
ّ
معظمهی صبیهی م�ح�م آق�ی ّم� ّ
محم� ص�رالعلم�ء ب�ده است.
ّ
پــس از ّایــ�م رضــ�عت و صــب�وت ،بــه آمــ�ختن خ�انــ�ن و ن�شــتن نــ�د م�حــ�م م�خــ�اداد خیب�گــی
مشغ�ل گ�دی� .سپس ّ
مق�م�ت ع�بیت را در بی�خت ن�د م�ح�م آق� ّم� ّ
محم� رحمـ�نی نـ�دهی مشـه�ر بـه
م�محمــ� اســم�عیل رئــیس العلمــ�ء و معــ�نی و بیــ�ن را نــ�د م�حــ�م آقــ� ّم� ّ
ّ
محمــ�
ادیــب و بعــ� نــ�د م�حــ�م
صــ�رالعلم�ء و معــ�لم و شــ�ایع و شــ�� لمعــه و شــ�� منظ�مــه حکمــت و منطــق را در محضــ� م�حــ�م آقــ�ی
ص�لحعلیش�ه استف�ده نم�د.
در ســ�ل  ۱۳۱۰شمســی ) ۱۳۵۰قمــ�ی( بــه امــ� پــ�ر ب�رگــ�ار بــ�ای تکمیــل تحصــی�ت بــه اصــفه�ن
مس�ف�ت ف�م�د و در آنج� اش�رات و ق�انین را ن�د م�ح�م آق� شیخ ّ
محم� گن�ب�دی و اسف�ر را ن�د م�ح�م آق�
شــیخ محمــ�د مفیــ� و شــ�� مک�ســب و هن�ســه و هیئــت را نــ�د آیــتا� م�حــ�م حــ�ج آقــ� رحــیم اربــ�ب و
ف�ائ�ا�صــ�ل را نــ�د آقــ�ی حــ�ج سـ ّـی� م�تضــی خ�اســ�نی معــ�وف بــه جــ�رچی و کف�ی�ا�صــ�ل را نــ�د م�حــ�م
ّ
سی� ّ
آیتا� آق�ی ّ
محم� نجف آب�دی استف�ده نم�د و م�فق به اخ� اج�زهی روایت گ�دی�.
۵۴

و در همــ�ن اصــفه�ن تحصــی�ت خــ�د را ادامــه دادنــ� و شــ�� فصــ�ص و بعضــی علــ�م دیگــ� را نــ�د
ّ
م�ح�م آق� شیخ اس�ا� ای�دگشسب)درویش ن�ص�علی( ّ
تلم� نم�دن� و پس از پنج سـ�ل ت�قـف در اصـفه�ن
بــه تهــ�ان آمــ�ه ،وارد دانشــک�هی معقــ�ل و منقــ�ل شــ�ن� و از آق�یــ�ن م�حــ�م عصــ�ر و م�حــ�م مشــک�ة و
ً
م�حــ�م آشــتی�نی و ســ�ی� اســ�تی� محتــ�م اســتف�ده علمــی نم�دنــ� .ضــمن� در دانشســ�ای عــ�لی مشــغ�ل
ً
ّ
تحصــیل گ�دی�نــ� و در ســ�ل  ۱۳۱۸شمســی م�فــق بــه اخــ� گ�اهین�مــهی لیســ�نس شــ�ن� .بعــ�ا مـ ّـ�تی در
ّ
ته�ان ت�قف ف�م�دن� و در س�ل  ۱۳۲۱شمسی به بی�خت تش�یف ب�دن� و در خ�مت و م�زمت پ�ر ب�رگ�ار
و استف�ضه از محض� ان�ار و انج�م دست�رات سل�کی ایش�ن اق�مت نم�دن�.
ّ
ذیحجــ�الح�ام  ۱۳۶۴قمــ�ی ) ۲۲آبــ�ن  ۱۳۲۴شمســی( خ�اونــ� متعــ�ل ّاولــین ف�زنــ�
در هفــتم
سع�دتمن� ذک�ر بـه نـ�م علـی کـه سـ ّ�مین ف�زن�شـ�ن اسـت ،بـه ایشـ�ن عن�یـت ف�مـ�دّ .
دومـین ف�زنـ� ذکـ�ر
ّ
ّ
محم� است که در ّ
ایش�ن به ن�م ّ
س�م ربیعالث�نی  ۱۳۷۴قمـ�ی مطـ�بق نهـم آذرمـ�ه  ۱۳۳۳شمسـی مت�لـ�
ش�ه و ف�زن�ان ذک�ر ایش�ن منحص� به این دو نف� میب�ش�.

در ســ�ل  ۱۳۶۴قمــ�ی ) ۱۳۲۴شمســی( بــه عــ�م تشـ ّـ�ف عتبــ�ت ع�لیــ�ت ح�کــت ف�م�دنــ� و بــه
آست�نه ب�سـی اعتـ�ب ّ
مق�سـهی عـ�اق مش ّـ�ف شـ�ن� و در ضـمن بـه م�قـ�ت علمـ� اعـ�م و حجـج اسـ�م و
م�اجــع تقلیــ� از قبیــل آیــ�ت عظــ�م آق�یــ�ن ّ
سی�اب�الحســن اصــفه�نی ،ح�جآقــ� حســین قمــی ،حــ�ج شــیخ
ّ
عبــ�الک�یم زنجــ�نی ،سـ ّـی� هب�الـ ّـ�ین شه�ســت�نی و حــ�ج شــیخ ّ
محم�حســین آل ک�شــف الغطــ�ء ،م�فــق و

م�رد احت�ام آن�ن واقع گ�دی�ن� و در سف� بع�ی در س�ل  ۱۳۶۸قم�ی ) ۱۳۲۸شمسی( در نجـف اشـ�ف از
آیــتا� آل ک�شــفالغط�ء پــس از امتحــ�ن و پ�ســش بعضــی مط�لــب غــ�مض فقهــی و اصــ�لی بــه اجــ�زهی
اجته�د ن�ئل گ�دی�ن�.
در اثنــ�ی ســی� آفــ�قی و کســب معــ�رف علمــی ،ایشــ�ن تحــت ت�بیــت و م�اقبــت پــ�ر ع�لیمقــ�ار بــه
ری�ضــت و مج�هــ�ه و ت�کیــهی نفــس و تصــفیهی قلــب مشــغ�ل گ�دیــ� و پــس از خــ�لص شــ�ن از کــ�ورت
نفســ�نیه و ســی� ک�مــل م�اتــب ســل�ک ،در شــعب�ن  ۱۳۶۹قمــ�ی ) ۱۳۲۹شمســی( بــه اخــ� اجــ�زهی ام�مــت
ّ
جم�عت و تلقـین اذکـ�ر و اوراد لسـ�نی از طـ�ف پـ�ر ب�رگـ�ار م�فـق گ�دیـ� و در یـ�زدهم ذیقعـ�ه همـ�ن سـ�ل
) ۱۳۶۹قم�ی( به ارشـ�د عبـ�د و دسـتگی�ی طـ�لبین بـ� لقـب »رضـ�علی« مفتخـ� گ�دیـ� .ف�مـ�ن ج�نشـینی
ایشــ�ن نیــ� بــ� لقــب »رض�علیشــ�ه« در ذیقعــ�ه ســ�ل  ۱۳۷۹قمــ�ی ) ۱۳۳۹شمســی( از ج�نــب پــ�ر و م�شــ�
ب�رگ�ارش�ن ص�در ش�.
ّ
در ســ�ل  ۱۳۶۹قمــ�ی ) ۱۳۲۹شمســی( بــ�ای تشـ ّـ�ف مکــه ّ
معظمــه ح�کــت نمــ�د و پــس از انجــ�م
من�سک حج و زی�رت روضهی ّ
متب�کهی ّ
من�رهی نب�ی و قب�ر ّ
ائمهی اربعهی بقیعه و س�ی� مق�ب� ب�رگـ�ن
به طـ�ف سـ�ریه و لبنـ�ن ح�کـت ف�م�دنـ� و از آنجـ� بـه مصـ� و اردن و فلسـطین رفتنـ� و پـس از تش ّـ�ف بـه
بیتالمقـ ّـ�س و ســ�ی� امــ�کن ّ
مق�ســه و گــ�دش در شــه�ه�ی معــ�وف لبنــ�ن م�ننــ� :بعلبــک و طــ�ابلس و
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عم�ن رفته سپس به س�ی ع�اق ح�کت ف�م�دن� و پـس از درک زیـ�رت اعتـ�ب ّ
شه�ه�ی دیگ� به ّ
مق�سـه
و م�ق�ت م�اجع تقلی� به س�ی ای�ان م�اجعت ف�م�دن�.
در س�ل  ۱۳۳۳شمسی م�حـ�م ص�لحعلیشـ�ه مبـت� بـه کسـ�لت شـ�ی�ی شـ�ن� ،بـه تهـ�ان تشـ�یف
آوردن� و ّ
اطب� پس از مع�ینـ�ت دقیـق لـ�وم ح�کـت ایشـ�ن را بـه اروپـ� بـ�ای مع�لجـه �زم دانسـته و بـ� اصـ�ار
دوست�ن و ال�ام ّ
اطب� ع�زم اروپ� ش�ن� و آق�ی ح�ج سلط�نحسـین ت�بنـ�ه نیـ� در م�زمـت پـ�ر ب�رگـ�ار بـه ژنـ�
تش�یف ب�دن� و م�اقبت و پ�ست�ری ک�مـل در بیم�رسـت�ن از ایشـ�ن مینم�دنـ� و م ّـ�ت مع�لجـه ق�یـب سـه

م�ه به ط�ل انج�می� و عمل ّ
ج�احی انج�م ش� .در خ�ل ایـن م ّـ�ت ب�حسـب دعـ�ت و اصـ�ار آقـ�ی شـیخ
مصطفی )س�سلسلهی ط�یقـهی شـ�ذلیه( کـه در پـ�ریس مقـیم بـ�د ،آقـ�ی حـ�ج سلط�نحسـین ت�بنـ�ه بـه
ّ
پــ�ریس تشــ�یف ب�دنــ� و مــ�رد اســتقب�ل و تجلیــل ک�مــل واقــع گ�دی�نــ� و چنــ� روزی در پــ�ریس ت�قــف
ف�م�دن� و نق�ط دی�نی و م�زهه�ی ت�ریخی و م�اک� علمی آنج� را دی�ن نم�دن�.

ّ
در س�ل  ۱۳۸۲قم�ی مط�بق اوایل س�ل  ۱۳۴۲شمسی نیـ� ب�حسـب اجـ�زهی پـ�ر ب�رگـ�ار بـه مکـه
ائمـهی اربعـهی بقیعـه و حـ�م ّ
معظمه بـ�ای ح ّـج ّ
تمتـع و پـس از زیـ�رت روضـهی من ّـ�رهی نبـ�ی و ّ
مطهـ�
حضــ�ت زینــب� در دمشــق و رفــتن اردن و بیــ�وت در محـ ّـ�م  ۱۳۸۳قمــ�ی ) ۱۳۴۲شمســی( بــه تهــ�ان
َ
ُ َّ ٰ َ َّ
مک�ر هم به زی�رت م�ق� ّ
الت َّ
مطه� حض�ت ث�من ّ
م�اجعت نم�دن�ّ .
ا�ئمه��َ ،یه آ��ف الثن�ء و
حیه ،مش ـ ـ ّ�ف

میش�ن� و به افتخ�ر خ�مت در کشیک ّ
س�م آست�ن ملک پ�سب�ن رض�ی� مفتخ� گ�دی�ن�.
ّ
پس از رحلت حض�ت آق�ی ص�لحعلیش�ه در  ۹ربیعالثـ�نی  ۱۳۸۶قمـ�ی ) ۶مـ�داد  ۱۳۴۵شمسـی(
بــه م�جــب ف�مــ�ن و وصـ ّـیت ،مســن� ارشــ�د و هــ�ایت و پیشــ�ایی سلســلهی جلیلــهی عل�یــهی رضــ�یهی
ّ
نعمتاللهی سلط�نعلیشـ�هی بـه وجـ�د مق ّـ�س حضـ�ت آقـ�ی رض�علیشـ�ه زیـب و زینـت ی�فـت و بـه امـ�ر
ً
فق�ا و ارش�د ط�لبین و دستگی�ی مشت�قین مشغ�ل گ�دی�ن� .ضمن� رسی�گی به ام�ر کش�ورزی و تکمیل و
ت�ســعهی صــحنه�ی مــ�ار متبـ ّـ�ک م�حــ�م آقــ�ی سلط�نعلیشــ�ه و آبــ�دی محــل و حفــ� و تنقیــه قنــ�ات
اشتغ�ل داشتن� و در صحن ک�ث� مهم�نس�ای ّ
مفصـلی بـه ه�ینـهی خـ�د بـ�ای پـ�ی�ایی وافـ�ین و زائـ�ین
ّ
محلی از خ�د ب�ای ه�ینهی پ�ی�ایی ّ
معین نم�دن�.
بن� ف�م�دن� و
معمــ�ل آن جنــ�ب در بیــ�خت ایــن بــ�د کــه عصــ�ه� بــه صــحن مــ�ار تشــ�یف آورده ،تفســی� منیــ�

بی�ن ّ
السع�دة )ت�لیف م�ح�م آق�ی سلط�نعلیش�ه( را ب� بی�نی ج�مع که هم ع�لم ک�مل و هـم افـ�اد ج�هـل
اســتف�ده مینم�دنــ� ،تــ�ریس میف�م�دنــ� و در ضــمن بیــ�ن ،بــه من�ســبت ،نصــ�یح و دســت�رات مــ�هبی و

اخ�قی و م�اعظ �زمه را نیـ� ذکـ� مینم�دنـ� .شـبه�ی جمعـه هـم پـس از ادای ف�یضـه ،رسـ�له صـ�لحیه
)ت�لیف م�ح�م آق�ی ن�رعلیش�ه( را ش�� میدادن�.
آق�ی رض�علیش�ه از فض�ی عص� و علم� و محققین زم�ن خ�د ب�دنـ� .ایشـ�ن کتـب مفیـ� بسـی�ری
در م�ض�ع�ت مختلف م�هبی و اخ�قی و ت�ریخی به ف�رسی و ع�بی ت�لیف و تصـنیف ف�مـ�ده کـه بعضـی
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از آنه� چن�ین ن�بت به چ�پ رسی�ه است و ّ
مک�ر هم مق��ت علمی و م�هبی از ایش�ن به ف�رسی و ع�بـی

ّ
در مج�ت متع�د در� ش�ه است .از جمله ت�لیف�ت و تصـنیف�ت آن جنـ�ب عب�رتنـ� از -۱ :تجلـی حقیقـت
در اس�ار ف�جعـه کـ�ب�  -۲رسـ�له خـ�اب مغن�طیسـی ضـمیمه کتـ�ب تنبیـه النـ�ئمین  -۳شـ��ح�ل خ�اجـه
عب�ا� انص�ری  -۴ت�جمهی دع�ی اب�حم�ه ثم�لی  -۵فلســفه فل�طین رومی  -۶ن�بغه علم و ع�ف�ن در
قـــ�ن چهـــ�ردهم  -۷فلســـفه ابـــن رشـــ� و ت�جمـــهی کتـــ�ب »الکشـــف عـــن منـــ�هج ا�دلـــ� فـــی عق�یـــ�
المل�« )چـ�پ نشـ�ه(  -۸ســی� تکـ�ملی و ح�کــت ج�هـ�یــه )چــ�پ نشــ�ه(  -۹ت�ریــخ و جغ�افیـ�ی گن�بـ ـ�د
 -۱۰ی�دداشــته�ی ســف� بـه مم�لـک ع�بـی  -۱۱خ�طــ�ات س ــف� حـج  -۱۲گـ�دش در افغ�نسـت�ن و پ�کسـت�ن
 -۱۳ی�دداشته�ی سـف� از گن�ب�د به ژن�  -۱۴رســ�له رفع شــبه�ت  -۱۵رهنمـ�ی سـع�دت  -۱۶نظـ� مـ�هبی
بــه اع�میــه حقــ�ق بشــ� )بــه ف�رســی و انگلیســی چــ�پ شــ�ه(  -۱۷ده ســخن�انی  -۱۸قــ�آن مجیــ� و ســـه
داست�ن اس�ار آمی� ع�ف�نی  -۱۹سه گ�ه� ت�بن�ک از دری�ی پ�فیض کـ�م الهـی  -۲۰التـ�ریخ المختص ــ� فـی
احــ�ال المعص�میـن ا�ربعـ� عشــ�  -۲۱چهل گ�هــ� ت�بنـ�ه از سخن�انیه�ی حض�تش.

حضــ�ت آقــ�ی رض�علیشــ�ه در ســح�گ�ه هجــ�هم شــه�ی�ر ســ�ل  ۱۳۷۱شمســی مطــ�بق بــ� یــ�زدهم
ربیع ّ
ا�ول  ۱۴۱۳قم�ی دار ف�نی را وداع گفت و به ملک�ت ٰ
اعلی پی�ست .ج�نشین منص�ص ایش�ن ف�زن�
ارشــ� ذک�رشــ�ن حضــ�ت آقــ�ی حــ�ج علــی ت�بنــ�ه )محب�بعلیشــ�ه( اســت).ب�گ�فتــه از جــ�وه صــ� و بیســت
و یکم» ،درب�رهی م�ار سلط�نی بی�خت و ش�� زن�گی و ح��ت اقط�ب اخی�«(
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م�حـــ�م آقـــ�ی محب�بعلیشـــ�ه هـــم کـــه مـــ� ه�گـــ� ف�ام�ششـــ�ن نمـــی کنیم بـــه مســـ�ئل شـــ�عی

ّ
ت�جـــه داشـــتن� و آن ب�رگـــ�ار شـــش روز مـــ�ه رمضـــ�ن را در حـــ�ل ضـــعف ،روزه گ�فتنـــ� بـــ� وجـــ�د اینکـــه
اطبــ� می گفتن ــ� بــه حــ�ل ض ــعف ّ
می گفتنــ� خیلیهــ� تق�ض ــ� می ک�دنــ� ،بعض ــی ّ
ت�جــه بکنن ــ� ایــن س ــه
ً
روز آخـ ــ� هـ ــم ف�م�دنـ ــ� اصـ ــ� خـ ــ�اب ن�اشـ ــتن� ،بههیچوجـ ــه نخ�ابی�نـ ــ� ،بعـ ــ� کـ ــه گفتنـ ــ� خـ ــ�ابم
میآی ــ� ب ــ�وم بخ ــ�ابم هم ــه خ�ش ــح�ل ش ــ�ن� هم ــه س�وص ــ�اه� را خ�اب�ن�ن ــ� ول ــی هم ــ�ن خ ــ�ابی ب ــ�د
کــه م ــ� را بــه ای ــن مصــیبت دچ ــ�ر کــ�د .ا گ ــ� جســم ایش ــ�ن مــ�ده اس ــت روحشــ�ن همیش ــه زنــ�ه اس ــت.
در همــه جــ� فقــ�ا بــه یــ�دب�د ایشــ�ن مجلــس گ�فتنــ� .در شــه�ه�ی خــ�ر� هــم همینطــ�ر .در اروپــ� ،در
آم�یکـ ـ ــ� ،در ت�رنتـ ـ ــ�ی ک�نـ ـ ــ�دا ،کـ ـ ــه خ�ن�ادهشـ ـ ــ�ن ا�ن مهمـ ـ ــ�ن فقـ ـ ــ�ای آنجـ ـ ــ� هسـ ـ ــتن� و فقـ ـ ــ�ا بـ ـ ــ�
ً
مهم ـ ــ�نن�ازی ای ـ ــن مهم�ن ـ ــ�ن ع�ی ـ ــ� را ب ـ ــهق�لی اص ـ ــط�ح� ت ـ ــ� و خش ـ ــک می کنن ـ ــ� .مجل ـ ــس خیل ـ ــی
مـ ّ
ـنظم و ّ
مفصــلی در آنجــ� داشــتن� و مــ� هــم کــه دی�یــ� در اینجــ� بــه انــ�ازهای کــه ُوســعم�ن میرســی�
همه ش�کت ک�دن� و همه خ�مت ک�دن�.
انش ــ�ءا� ب ــه ب�ک ــت ای ــن روز خ�اون ــ� در ای ــن مص ــیبت ب ــه م ــ� ت�فی ــق ص ــب� ب�ه ــ� ،خ�دش ــ�ن

مک ـ ـ ّـ�ر میف�م�دن ـ ــ� ک ـ ــه دوران م ـ ــن خیل ـ ــی ک�ت ـ ــ�ه اس ـ ــت .ف�م�دن ـ ــ� :دوران م ـ ــن از م�ح ـ ــ�م آق ـ ــ�ی
ن�رعلیشـــ�ه خیلـــی ک�تـــ�هت� اســـت .ب�رهـــ� بـــه مـــن ف�م�دنـــ� .بـــه دیگـــ�ان هـــم ف�م�دنـــ� .همـــه کـــم و
ب ــیش ای ــن ح ــ�ف را از ایش ــ�ن ش ــنی�یم .بن ــ�ب� آن آی ــهی ق ــ�آن ک ــه می گ�ی ــ� :در خ ــ�اب ،روح م ــ�من را
بـ ــه سـ ــمت خ�دمـ ــ�ن مـ ــیآوریم بعـ ــ� آنهـ ــ�یی کـ ــه قـ ــ�ار اسـ ــت ب�گ�دنـ ــ� ب�می گـ ــ�دانم و آنهـ ــ�یی کـ ــه
میخـــ�اهیم نگـــهمیداریم .چنـــین روح ع�یـــ�ی را خ�اونـــ� نـــ�د خـــ�دش نگهداشـــت .شـــ�ی� خ�اونـــ�
مـ ــ� را �یـ ــق نمیدیـ ــ� کـ ــه ایشـ ــ�ن در میـ ــ�ن مـ ــ� مـ ــ�دم ب�شـ ــن� .انشـ ــ�ءا� بـ ــ� پیـ ــ�وی از ف�م�یشـ ــ�ت
ایشـــ�نّ ،نیـ ـ�ت ایشـــ�ن و احتـــ�از از هـ ــ� گ�نـــه شـــ�یع�ت غلـــط و دشـ ــمن�نی کـــه در بـــین مـــ� افت�دهانـ ــ� و
تح�ی ــک می کنن ــ� ،بت ــ�انیم ق ــ�رت خ�دم ــ�ن را مث ــل آن قطع ــهی آه ــن ک ــه گف ــتم نگ ــهداریم و ای ــن
ُپتکه ــ� مـــ� را محکمت ــ� کنـــ� .انش ــ�ءا�).ب�گ�فتـــه از گفت�ره ــ�ی ع�فـــ�نی در ش ــ�� و تفســــی� ب�خـــی از آیــــ�ت
ق�آن ک�یم ،ت�ریخ (۱۳۷۶/۱۰/۲۰

*****

ّ
از همـ ــهی آق�یـ ــ�ن و دوسـ ــت�ن و خ�نمهـ ــ� کـ ــه بـ ــ�ای تجلیـ ــل از ایـ ــن متـ ــ�ف ٰی ،حضـ ــ�ت آقـ ــ�ی
۵۸

محب�بعلیش�ه ،تشـ�یف آوردیـ� از طـ�ف خـ�دم و دو تـ� ف�زن�انشـ�ن آق�رضـ� و آق�رحمـت و همچنـین تنهـ�
ّ
ب�ادرشــ�ن ّ
محمــ�آق� و همچنــین ســ�ی� بســتگ�ن و اقــ�ام ،از همــه ،تشــک� مــی کنم .گ�اینکــه شــم� هــم کــه
ً
تش�یف آوردی� ،غ�لب� خ�دت�ن هم صـ�حبع�ا هسـتی� ولـی بـهه�جهت مـن چـ�ن در بـین صـ�حبع�اه� از
ّ
همـه جلــ�ت� حسـ�ب میشــ�م و تعـ�اد م�هــ�ی سـفی�م بیشــت� از همـه اســت ،از طـ�ف همــه از شـم�ه� تشــک�
می کنم).ب�گ�فته از گفت�ره�ی ع�ف�نی عص� یکشنبه ،ت�ریخ (۱۳۹۰/۵/۱۶

*****
حض�ت محب�بعلیش�ه ی�دم میآی� یکب�ر در مجلس درب�رهی مص�فحه ب�د ،ف�م�دن� :ه� کـ�ام

از آق�ی�ن ،جمعیـت م�شـ�ءا� زیـ�د بـ�د حـ�� زیـ�دت� هـم شـ�ه ،شـ�ی� َو ِزد َ�� َی ٰنـ� ایـن هـم ب�شـ� .بـهه�جهت
ف�م�دن� که ه� ک�ام از فق�ا به این ن ّیتی که دارد ب� من مص�فحه میکن� ب� درویش پهل�ییاش مص�فحه
کن� ،از ه� دو قب�ل است مثل اینکه ه� دو من هستم.
ح�� این ّ
محبتی که به اعتب�ر درویشی ب�ش� ،همـهاش در آن مخـ�ن اول ّیـه ،کـه مـن خ�انـهدارش
ً
هستم جمع میشـ�دّ .
محبـت و مهـ� اینقـ�ر اهم ّیـت دارد کـه عیسـی� را مـث� مـیگ�ینـ� پیغمبـ� عشـق،
محبت).ب�گ�فته از گفت�ره�ی ع�ف�نی در س�ل�وز افتت�ح م�دک�ری رض� ّ
پیغمب� ّ
)خی�یه( ،ت�ریخ (۱۳۸۴/۹/۲۳
*****
در خــ�مت م�حــ�م محب�بعلیشــ�ه ب ـ�دم کــه تشــ�یف ب�دنــ� ،منــ�ل آقــ�ی حــ�ی�ی ،چــ�ن خــ�نم،
خ�ن�ادهی آقـ�ی حـ�ی�ی ،همس�شـ�ن قـ�م و خـ�یش مـ� ب�دنـ� یعنـی نـ�هی آقـ�ی سلط�نعلیشـ�ه ب�دنـ�.
رفتیم من�لش�ن ،همس�ش�ن هم ب�دن� .آق�ی محب�بعلیش�ه ف�م�دن� رض�یت ب�هن� به ف�مـ�ن شـیخی،
ب�ایش�ن بن�یسن� و ک�م�ن تش�یف بب�ن� .یکب�ر ف�م�دن� مشک�ت خ�ن�ادگی است که نمیتـ�انم ک�مـ�ن
ب�وم ،همس�شـ�ن هـم گفـت گ�فتـ�ریهـ�یی داریـم نمـیتـ�انم .م ّـ�تی گ�شـت بعـ� آقـ�ی محب�بعلیشـ�ه
یک روز ف�م�دن� آق�ی ح�ی�ی که ک�م�ن نمیت�ان� ب�ود ،چه م�نعی دارد در خ�د ته�ان ب�شن�؟ من گفتم
به نظ� من هم هیچ م�نعی ن�ارد ه� ط�ر ام�ت�ن ب�ش� ،قب�ل است .ب�ز ب� هم رفتیم خ�مت آق�ی حـ�ی�ی
و آق�ی محب�بعلیش�ه به ایش�ن ف�م�دن� که میخ�اهیم ب�رت�ن بگـ�اریم ب�یـ� ب�ویـ� بب�یـ� ،در تهـ�ان یـ�
در ه� کج� ب�ش� .آن�قت گفتن� که ه� چه بف�م�یی� .زم�ن آق�ی محب�بعلیشـ�ه ،ایشـ�ن اجـ�زهی شـیخی
گ�فتن� یعنی ف�م�نش را گ�فتن�).ب�گ�فته از گفت�ره�ی ع�فـ�نی در م�اسـم ب�رگ�اشـت آ قـ�ی حـ�ی�ی )ارشـ�دعلی(،
ت�ریخ (۱۳۹۱/۱/۱۱

*****

ّ
ّ
هیچکس فک� نمیک�د من مت�لـ�  ،۱۳۰۶م�حـ�م آقـ�ی محب�بعلیشـ�ه مت�لـ�  ۱۳۲۴کـه  ۱۸سـ�ل
یک نسل است .در خ�د ف�میل م� ،م�ح�م آق�ی سلط�نی ،پـ�ر آقـ�ی سـلط�نعلی سـلط�نی کـه رحلـت کـ�د،
ایشــ�ن در  ۱۸ســ�لگی ف�زنــ�ی داشــتن� یعن ـی پس�شــ�ن  ۱۸ســ�ل تفــ�وت سـ ّـنی داشــت ی ـک نســل حســ�ب
۵۹

میش�د و تص ّ�ر نمیش�د کـ�د .از آنجـ�یی کـه قسـمت اسـتّ ،
حتـی زمـ�ن آقـ�ی رض�علیشـ�ه هـم ،حضـ�ت
محب�بعلیش�ه نمـیخ�اسـتن� ،خ�دشـ�ن مـیخ�اسـتن� مـن بیـ�یم .پیشـنه�د هـم کـ�ده ب�دنـ� ولـی چـ�ن
رسمی نب�د من قب�ل نک�دم که مک�تب�ت را دی�ی� .بـهه�جهت ایـن صـن�لی کـه یـک لحظـه خـ�لی نب�یـ�
ب�ش� و نمیم�ن�).ب�گ�فته از گفت�ره�ی ع�ف�نی صبح یکشنبه ،ت�ر یخ (۱۳۸۸/۱۰/۲۷

*****
این فک� م�دک�ری همـ�نط�ری کـه گفتنـ� ،در زمـ�ن حضـ�ت محبـ�بعلیشـ�ه ،یـک ،دو جلسـهای
هم مطـ�� شـ� و صـحبت کـ�دیم و ع ّـ�های ب�دنـ� .اجـل بـه مـ� مجـ�ل نـ�اد کـه بیشـت� از ایشـ�ن اسـتف�ده
ً

ً

ْ
َّ
راضـ َی� َم ْ� ِضـ َّی�« شـنی�ن� ولـی آن اسـ�س گ�اشـته شـ� و بهتـ�ریج از
ـك ِ
کنیم .ایش�ن را ب�دنـ� »ار ِج�ـ� ِإ� ٰـى ر �ب ِ
ّاولی که ت�سیس ش�ه ت�سعه پی�ا ک�ده است.

***
من ف�مـ�یش م�حـ�م آقـ�ی محب�بعلیشـ�ه را تکـ�ار مـیکـنم یـکبـ�ر ف�م�دنـ� ،صـحبت مصـ�فحه
ب�د ،ف�م�دن� :ه� وقت میخ�اهی� ب� من مص�فحه کنی� ب�گ�دی� دست راستت�ن و دست چپت�ن ب� همـ�ن
دروی ـش مصــ�فحه کنی ـ� .هــ� دوتــ�ن فــ�ض کنی ـ� بــ� مــن مصــ�فحه ک�دهای ـ� چــ�ن همــهم�ن ی ـ� واحــ�ه
هس ــتیم .هم ــهم�ن یکـ ـی هس ــتیم).ب�گ�فت ــه از گفت�ره ــ�ی ع�ف ــ�نی در س ــ�ل�وز افتت ــ�ح مـــ�دک�ری رضـــ� ّ
)خی�یـ ـه(،

ت�ریخ (۱۳۸۳/۱۰/۴

*****

پن�صـ ــ�لح ،هفـ ــت بـ ــ�ر چـ ــ�پ شـ ــ�ه بـ ــ�د .چـ ــ�پ هشـ ــتم را مـ ـ ّـ�تی نگـ ــهداشـ ــتن� ،کـ ــه حضـ ــ�ت
محب�بعلیشــ�ه در واقــع ،ای ـن هــم جــ�ء دق ک�دنشــ�ن بــ�د کــه م ـیخ�اســتن� پن�صــ�لح دربی�ی ـ� .اینهــ�
ً
میگفتنـ� ّاو� مـ� آقـ�ی سـلط�نعلیشـ�ه را شـهی� نمـیدانـیم .بـه شـم� چـه؟ خیلـیهـ� را هـم کـه شـم� شـهی�
میدانی� معل�م نیست که خ�ا شهی� ب�ان�.
بــ��خ�ه خیلـی صــحبتش شــ� حــ�� مثــل اینکــه آقــ�ی پــ�زوکی کــه دنبــ�ل کــ�ر مـیرفتنــ� ،ت�انســتن�
بقب��نن� .س�له� این را ّ
معطل ک�ده ب�دن� ،ت� ب��خ�ه بع� از رحلت حض�ت محب�بعلیش�ه اجـ�زه دادنـ�
کت�بی کـه هفـت بـ�ر چـ�پ شـ�ه ،بـ�ر هشـتم هـم اجـ�زهی چـ�پ آن را گـ�فتیم).ب�گ�فتـه از گفت�رهـ�ی ع�فـ�نی
صبح پنجشنبه ،ت�ر یخ (۱۳۹۰/۲/۲۲

*****
مثــل اینکــه خــ�ا از مــن پ�ســت کلفتت�ی پی ـ�ا نکــ�ده در ای ـن دوران ،خ�اونــ� رحمــت کنــ� آقــ�ی
محب�بعلیش�ه را ،من گ�هی میگفتم یکخ�ده از من ی�د بگی�ی� ،پ�ست کلفت ب�شی� از من ی�د بگی�ی�،
اینقــ�ر ن�راحــت نشــ�ی� .ایشــ�ن خیل ـی ّ
حســ�س ب�دنــ�).ب�گ�فتــه از گفت�رهــ�ی ع�فــ�نی عصــ� سهشــنبه ،سـ ّـ�م
ّ
ربیعالث�نی  ۱۴۳۲هـ  .ق ،مط�بق ب� (۱۳۸۹/۱۲/۱۷

۶۰

*****
مختص�ی از زن�گین�مهی حض�ت آق�ی محب�بعلیش�ه
حضـــ�ت آقـــ�ی حـــ�ج علیت�بنـــ�ه)محب�بعلیشــــ�ه( ّاولـــین ف�زنـــ� ذکـــ�ر م�حـــ�م حضـــ�ت آقـــ�ی
ّ
ذیحجـ ــ�الحـ ــ�ام سـ ــ�ل ۱۳۶۴
حـ ــ�ج سلط�نحسـ ــین ت�بنـ ــ�ه)رض�علیشــــ�ه( در تـ ــ�ریخ سـ ــهشـ ــنبه هفـ ــتم
ّ
قمـ ــ�ی مطـ ــ�بق بـ ــ�  ۲۲آبـ ــ�ن سـ ــ�ل  ۱۳۲۴شمسـ ــی در تهـ ــ�ان مت�لـ ــ� گ�دیـ ــ� .ایشـ ــ�ن دوران کـ ــ�دکی را
ّ
ّ
در تهـ ــ�ان و بیـ ــ�خت گن�بـ ــ�د ،دارا�رشـ ــ�د حضـ ــ�ات اقطـ ــ�ب اخیـ ــ� سلسـ ــلهی نعمـ ــت اللهـ ــی ،در ظـ ــل
عن�ی ــ�ت پ ــ�ر ب�رگ ــ�ار و ج ـ ّـ� ع ــ�لیمق ــ�ار حض ــ�ت آق ــ�ی ح ــ�ج ش ــیخ ّ
محم�حس ــن ص�لحعلیش ــ�ه ب ــه س ــ�
بـــ�ده و مقــ ّـ�م�ت علـــ�م دینـــی و ادبـــی و ســـ�له�ی ّاول م�رســـه را در آنجـــ� نـــ�د پـــ�ر ب�رگـــ�ار و اســـ�تی�
ّ
محلـ ــی ف�اگ�فتنـ ــ� .سـ ــپس بـ ــه اشـ ــ�رهی پـ ــ�ر ع�یـ ــ� بـ ــ�ای ادامـ ــهی تحصـ ــیل بـ ــه تهـ ــ�ان آم�نـ ــ�.
تحصـــی�ت مت�ســـطه را در رشـــتهی ادبـــی در دبی�ســـت�ن دارالفنـــ�ن بـــه پ�یـــ�ن بـــ�ده و در خـــ�داد مـــ�ه
ً
 ۱۳۴۲شمسـ ــی فـ ــ�ر �التحصـ ــیل گ�دی�نـ ــ� .در تمـ ــ�م مـ ـ ّـ�ت تحصـ ــیل مسـ ــتقیم� و غی�مسـ ــتقیم تحـ ــت
ً
م�اقبــت و ت�بیــت پــ�ر ب�رگــ�ار بــ�ده و ایشــ�ن نظــ�رت مــیف�م�دنــ� .در ایــن ّایــ�م کــ�ارا بــه مــ�طن ع�یــ�
خـــ�د بیـــ�خت مســـ�ف�ت مـــینم�دنـــ� و بـــه مـــ�ور ،درد طلـــب الهـــی و راهیـــ�بی بـــه ط�یـــق حقیقـــت در
ّ
ج�نشـــ�ن افـــ�ون مـــیگشـــت تـــ� اینکـــه در روز یکشـــنبه  ۱۵ربیـــعالثـــ�نی ســـ�ل  ۱۳۸۴قمـــ�ی ب�ابـــ� بـــ�
ّ
ّاول شـ ــه�ی�ر سـ ــ�ل  ۱۳۴۳شمسـ ــی مقـ ــ�رن بـ ــ� و�دت حضـ ــ�ت حـ ــ�ج م�علـ ــی ن�رعلیشـ ــ�ه ثـ ــ�نی بـ ــه
دسـ ــت مبـ ــ�رک حضـ ــ�ت آقـ ــ�ی ص�لحعلیشـ ــ�ه و بـ ــه د� لـ ــت پـ ــ�ر گ�امـ ــی و شـ ــیخ مکـ ـ ّـ�م م�حـ ــ�م آقـ ــ�ی
ح�ج ّ
سی� هب�ا� ج�بی)ث�بتعلی( ّ
مش�ف به فق� و ایم�ن ش�ن�.

ایشـ ــ�ن تحصـ ــی�ت عـ ــ�لی را در دانشـ ــگ�ه مشـ ــه� و دانشـ ــک�هی ادبیـ ــ�ت دانشـ ــگ�ه ته ـ ـ�ان بـ ــه
ّ
پ�ی ــ�ن ب ــ�ده و در تی ــ� م ــ�ه س ــ�ل  ۱۳۴۸شمس ــی م�ف ــق ب ــه اخ ــ� درج ــهی لیس ــ�نس در رش ــتهی زب ــ�ن و
ادبی ــ�ت ف�رس ــی گ�دی ــ� .در ای ــن ّای ــ�م نی ــ� ب ــ�ای کس ــب کم ــک ه�ین ــهی تحص ــیل در دبی�س ــت�نه�ی
تهـ ــ�ان تـ ــ�ریس مـ ــیف�مـ ــ�د .پـ ــس از فـ ــ�ر �التحصـ ــیلی از دانشـ ــگ�ه نیـ ــ� در سـ ــ�ل  ۱۳۵۱شمسـ ــی بـ ــه
دس ــت�ر وال ــ� مک ـ ّـ�م ب ــ�ای ام ــ�ار مع ــ�ش از دس ــت�نج خ ــ�د وارد ش ــ�کت نف ــت گ�دی ــ�ه و ت ــ� س ــ�ل ۱۳۶۸

شمسـ ــی کـ ــه بـ ــ�ای قب ـ ــ�ل وظـ ــ�یف ّ
مح�لـ ــهی فقـ ــ�ی ب ـ ــه درخ�اسـ ــت خـ ــ�د ب�زنشسـ ــته ش ـ ــ�ن� ،در
هم�نج� اشتغ�ل داشتن�.
آن ب�رگـــ�ار پـــس از رحلـــت حضـــ�ت آقـــ�ی ص�لحعلیشـــ�ه در ششـــم مـــ�داد ســـ�ل  ۱۳۴۵شمســـی
و ج�نشـ ــینی حضـ ــ�ت آقـ ــ�ی رض�علیشـ ــ�ه ،مـ ــ�رد عن�یـ ــ�ت و ّ
ت�جهـ ــ�ت خـ ـ ّ
ـ�ص ایشـ ــ�ن قـ ــ�ار گ�فـ ــت.

همچنــین بــه دس ــت�ر پــ�ر مکـ ّـ�م م ــ�م�ر بــه تحصــیل عل ــ�م دینــی و اخــ� دس ــت�رات ســل�کی و ری�ض ــ�ت
متف�ق ـ ًـ� و س ــپس بط ــ�ر م ـ ّ
ش ــ�عی ن ــ�د م�ح ــ�م آق ــ�ی ح ــ�ج س ـ ّـی� هب ــ�ا� ج ــ�بی ش ــ�ن� و ابت ــ�ا ّ
ـنظم از
ســـ�ل  ۱۳۵۸شمســـی تـ ــ� هنگـــ�م درگ�شـ ــت جنـــ�ب آقـــ�ی جـ ــ�بی در ســـ�ل  ۱۳۶۴شمسـ ــی ایـــن مهـ ــم
۶۱

ادامـ ــه ی�فـ ــت تـ ــ� اینکـ ــه ت�فیـ ــق رفیـ ــق گ�دیـ ــ� و مج�هـ ــ�ات ثمـ ــ� داد و ایشـ ــ�ن در تـ ــ�ریخ پـ ــ�ن�دهم
ّ
شـ ــعب�ن سـ ــ�ل  ۱۴۰۱قمـ ــ�ی ) ۲۸خـ ــ�داد  ۱۳۶۰شمسـ ــی( م�فـ ــق بـ ــه اخـ ــ� اجـ ــ�زهی ام�مـ ــت جم�عـ ــت
فقـــ�ا از ج�نـــب حضـــ�ت آقـــ�ی رض�علیشـــ�ه شـــ�ن� و ایـــن اجـــ�زهی مکتـــ�ب در  ۸مهـــ�  ۱۳۶۵شمســـی
ً
رسم� اع�م و ق�ائت گ�دی�.
پ ــس از ط ـ ّـی م�ات ــب س ــل�ک و ته ــ�یب نف ــس ،چه ــ�ر س ــ�ل بع ــ� در ش ــب ق ــ�ر  ۲۱رمض ــ�ن ۱۴۰۵
قم ـ ــ�ی ) ۲۰خ ـ ــ�داد  ۱۳۶۴شمس ـ ــی( ف�م ـ ــ�ن دس ـ ــتگی�ی ط�لب ـ ــ�ن و راهنم ـ ــ�یی ج�ین ـ ــ�گ�ن راه ب ـ ــ�ای
ایش�ن ب� لقب مب�رک »محب�بعلی« از ط�ف پ�ر ب�رگ�ار ص�در ش�.
جن ـ ــ�بش از س ـ ــ�ل  ۱۳۵۸شمس ـ ــی ک ـ ــه حض ـ ــ�ت آق ـ ــ�ی رض�علیش ـ ــ�ه در ته ـ ــ�ان س ـ ــ�کن ش ـ ــ�ه
ً
ب�دن ـ ــ� ،درک ف ـ ــیض حض�رش ـ ــ�ن م ـ ــیک�دن ـ ــ� و در س ـ ــف� و حض ـ ــ� غ�لب ـ ــ� در خ ـ ــ�مت ایش ـ ــ�ن ب�دن ـ ــ� و
ّ
م�سـ ــیوار از خضـ ــ� راه درس عشـ ــق مـ ــیآم�ختنـ ــ� .ایشـ ــ�ن در اوایـ ــل سـ ــ�ل  ۱۳۴۵شمسـ ــی م�فـ ــق بـ ــه
تشـ ـ ّـ�ف بـ ــه خ�نـ ــهی خـ ــ�ا و انجـ ــ�م حـ ـ ّـج ّ
تمتـ ــع گ�دیـ ــ� .در سـ ــ�ل  ۱۳۵۱شمسـ ــی نیـ ــ� در خـ ــ�مت والـ ــ�
ّ
معظ ــم و در س ــ�ل  ۱۳۵۳شمســـی هم ــ�اه بـــ� وال ــ�هی ّ
مک�م ــه ت�فیـــق زی ــ�رت خ�نـــهی خ ــ�ا و عمـــ�هی
مفـــ�ده ی�فتنـــ� و در همـــین ســـف� بـــه ســـی� آفـــ�ق بـــه کشـــ�ره�ی ســـ�ریه ،مصـــ� و لبنـــ�ن نیـــ� مســـ�ف�ت
ک�دنـــ� .همچنـــین در ســـ�ل  ۱۳۵۵شمســـی در خـــ�مت پـــ�ر و پیـــ� ب�رگـــ�ار بـــه زیـــ�رت عتبـــ�ت ع�لیـــ�ت
ّ
مش�ف ش�ه و ب� م�اجع ب�رگ شیعه م�ق�ت ف�م�دن�.
حضـ ــ�ت آقـ ــ�ی رض�علیشـ ــ�ه چنـ ــ�ی بـ ــ�د کـ ــه بـ ــه الهـ ــ�م غیبـ ــی ّ
مت�صـ ــ� ب�دنـ ــ� کـ ــه ف�مـ ــ�ن
ج�نشـ ــینی در ط�یقـ ــت را بـ ــ�ای ف�زنـ ــ� ب�ومنـ ــ� خـ ــ�د م�قـ ــ�م نم�ینـ ــ� و ّ
حتـ ــی در ضـ ــمن ن�مـ ــهای بـ ــه

جنـ ــ�ب آقـ ــ�ی جـ ــ�بی بـ ــه ایـ ــن مسـ ــ�له اشـ ــ�ره کـ ــ�ده ب�دنـ ــ� ولـ ــی بــ ـه د�یلـ ــی در ایـ ــن کـ ــ�ر درنـ ــگ
مــیف�م�دنــ� تــ� اینکــه در چنــ� رویــ� حضــ�ت آقــ�ی ص�لحعلیشــ�ه ایشــ�ن را مــ�م�ر بــه ایــن کــ�ر ک�دنــ� و
بـــ��خ�ه ّ
معظــ ٌـملـــه در عیـــ� غـــ�ی� ســـ�ل  ۱۴۰۶قمـــ�ی ّ
)دوم شـــه�ی�ر  ۱۳۶۵شمســـی( ف�مـــ�ن خ�فـــت
ً
ف�زن ــ� مک ـ ّـ�م را م�ق ــ�م ف�م�دن ــ� و ب ــه تن�س ــب اوض ــ�ع چن ــ� ب ــ�ر دیگ ــ� در زم�نه ــ�ی مختل ــف کتب ــ� ب ــ�
این ف�م�ن ت� کی� ک�دن�.

وقتـ ـ ــی حضـ ـ ــ�ت آقـ ـ ــ�ی رض�علیشـ ـ ــ�ه در چه�رشـ ـ ــنبه یـ ـ ــ�زدهم ربیـ ـ ــع ّ
ا�ول  ۱۴۱۳قمـ ـ ــ�ی )۱۸
ش ــه�ی�ر  ۱۳۷۱شمس ــی( روح ّ
مق�سش ــ�ن ت ــ�ک ای ــن ع ــ�لم ف ــ�نی ک ــ�ده و ب ــه ج�ن ــ�ن پی�س ــت ،ایش ــ�ن
ّ
بن ــ�ب� ن ـ ّ
ـص ص ــ�یح ب ــ� قلب ــی ان ــ�وهگین و چش ــمی خ�نب ــ�ر ب ــ� مس ــن� ارش ــ�د ط�یق ــهی نعم ــت الله ــی
گن�ب�دی نشستن� و به تکلیف معه�د فق�ی خ�د اق�ام نم�دن�.
آن ب�رگــ ــ�ار بســ ــی�ر خلیــ ــق و مه�بــ ــ�ن بــ ــ�د .بــ ــ� فقــ ــ�ا بــ ــ� نه�یــ ــت م�طفــ ــت و خــ ــ�مت و بــ ــ�
خ�یش ــ�ون�ان ب ــه مه ــ� و ادب و ب ــ� دش ــمن�ن ب ــه م ــ�ارا و ب ــ� عم ــ�م ب ــه ُحس ــن س ــل�ک رفت ــ�ر م ــیف�م ــ�د.
بــ� اینکــه ّای ـ�م ارشــ�د ایشــ�ن بســی�ر ک�تــ�ه و انــ�کی بــیش از چهــ�ر ســ�ل بــ�د ولــی در همــین مـ ّـ�ت قلیــل
۶۲
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بـ ــه مصـ ــ�اق :ا�� ْسـ ـ ٰـم ِ�ء تـ ـ ـ��ل مـ ـ َـن ّ�
السـ ـ ٰـم ِ�ء ،محبـ ــ�ب دلهـ ــ�ی همـ ــه از دوسـ ــت و بیگ�نـ ــه شـ ــ�ه بـ ــ�د.
ِ ِ
آنچن ـ ــ�ن دل در گ ـ ــ�و دل ـ ــ�ار داش ـ ــت ک ـ ــه ب ـ ــ�ن خ ـ ــ�کی ّ
تحم ـ ــل روح ملک ـ ــ�تی ایش ـ ــ�ن را نم ـ ــیک ـ ــ�د و
ً
بــیص ــب�انه منتظ ــ� ب ــ�د ک ــه بـ ـه وص ــ�ل ب�س ــ� .ک ــ�ارا ب ــه ن�دیک ــ�ن ف�م ــ�ده ب�دن ــ� ک ــه ّایـ ـ�م م ــن ک�ت ــ�ه
اســت و از ایــن جهــت خــ�د را بــه جـ ّـ� اعــ�ی خــ�یش حضــ�ت ن�رعلیشــ�ه ثــ�نی تشــبیه مــیف�م�دنــ� و
ّ
عبـ ــ�رت »ن�گهـ ــ�ن بـ ــ�نگی ب�آمـ ــ� ،خ�اجـ ــه رفـ ــت« را متـ ــ�ک� مـ ــیشـ ــ�ن� .رحلـ ــت پـ ــ�ر ب�رگـ ــ�ار ج�احـ ــت

عمیق ــی در قل ــب مه�ب ــ�ن ایش ــ�ن وارد ک ــ�ده ب ــ�د ک ــه ب ــ� ه ــیچ م�هم ــی درم ــ�ن نم ــیش ــ� .ب ــ� هم ــهی
محبـ ــت بـ ــه حضـ ــ�ت محبـ ــ�ب و غلبـ ــهی ح�لـ ــت ج�بـ ــه بـ ــ� سـ ــل�ک ،از ّ
شـ ـ ّـ�ت حـ ــ�ل ّ
ت�جـ ــه بـ ــه آداب
ش ــ�یعت ّ
مطه ــ�ه و رســـی�گی ب ــه اح ــ�ال فقـــ�ا غفل ــت نم ــیک�دنـــ� و ب ــه وص ـ ّـیت پـــ�ر ب�رگ ــ�ار ،اعـــت�ی
ً
ً
ً
ّ
لـ ــ�ای فقـ ــ� را قلبـ ــ� و ظـ ــ�ه�ا ط�لـ ــب ب�دنـ ــ� .در مجـ ــ�لس فقـ ــ�ی عم�مـ ــ� متـ ــ�ک� دسـ ــت�رات شـ ــ�یعتی و
ط�یقتــ ــی شــ ــ�ه و همگـ ـ ــ�ن را دعــ ــ�ت بــ ــه جمـ ـ ــع احکــ ــ�م شــ ــ�یعت و آداب ط�یقـ ـ ــت مــ ــیف�م�دنـ ـ ــ�
و ب ــ�ینمنظ ــ�ر چن ــ�ین ت�ک�ری ــه منتش ــ� ف�م�دن ــ� .ب ــ� وج ــ�د وق ــت ک ــم ب ــه مط�لع ــه و تحقی ــق ع�ق ــه
داشـــته و آثـــ�ری نیـــ� تـــ�لیف و تـــ�وین نمـــ�ده ب�دنـــ� کـــه اهــ ّـم آنـــ�ن عب�رتنـــ� از :خ�رشـــی� ت�بنـــ�ه؛ در
شــ�� اح ــ�ال و آثــ�ر حض ــ�ت آق ــ�ی رض�علیشــ�ه ،رس ــ�لهی حضــ�ر قل ــب ،ظه ــ�ر العشــق ا�عل ــی و رس ــ�له
در جبـ ـ ــ� و تفـ ـ ــ�یض .مکت�بـ ـ ــ�تی نیـ ـ ــ� از ایشـ ـ ــ�ن بـ ـ ــ�قی م�نـ ـ ــ�ه کـ ـ ــه حـ ـ ــ�کی از اح�طـ ـ ــهی علمـ ـ ــی آن
جن�ب است.

آن حض ــ�ت ک ــه دوران حی ــ�ت ظ ــ�ه�ی خ ــ�د را ک�ت ــ�ه م ــیدی�ن ــ� و ب ــ� عل ـ ّـ� م�ات ــب ظ ــ�ه�ی و
بـ ــ�طنی عـ ـ ّـم ّ
معظـ ــم خـ ــ�یش حضـ ــ�ت آقـ ــ�ی حـ ــ�ج دکتـ ــ� نـ ــ�رعلی ت�بنـ ــ�ه کـ ــه سـ ــمت مشـ ــ�ورت پـ ــ�ر
ب�رگ ــ�ار و خ ــ�د ایش ــ�ن را نی ــ� داش ــتن� ،واق ــف ب�دن ــ� ،در هم ــ�ن روز رحل ــت حض ــ�ت آق ــ�ی رض�علیش ــ�ه
یعنـــی در  ۱۸شـــه�ی�ر  ۱۳۷۱شمســـی اجـــ�زهی اق�مـــهی نمـــ�ز جم�عـــت در مجـــ�لس فقـــ�ی و ســـپس در
ّ
نه ــم ربی ــعالث ــ�نی س ــ�ل  ۱۴۱۳قم ــ�ی )پ ــ�ن�ده مه ــ� س ــ�ل  ۱۳۷۱شمس ــی( مص ــ�دف ب ــ� س ــ�لگ�د رحل ــت
حض ــ�ت آق ــ�ی ص�لحعلیش ــ�ه اج ــ�زهی دس ــتگی�ی و تلق ــین ذک ــ� و فک ــ� را ب ــ�ای ایش ــ�ن ب ــ� لق ــب مب ــ�رک
ّ
»مج ــ�وبعلی« م�ق ــ�م ف�م ــ�د و ب ــه اش ــ�رهی الهی ــه در ت ــ�ریخ س ــهش ــنبه  ۲۲ربی ــعالث ــ�نی س ــ�ل ۱۴۱۳
قم ـ ــ�ی ) ۲۸مه�م ـ ــ�ه س ـ ــ�ل  ۱۳۷۱شمس ـ ــی( مصـ ـ ـ�دف ب ـ ــ� چهلم ـ ــین روز رحل ـ ــت آق ـ ــ�ی رض�علیش ـ ــ�ه،
ّ
ّ
معظـ ـ ٌـملـ ــه را بـ ــه وصـ ــ�یت معنـ ــ�ی و ج�نشـ ــینی خـ ــ�یش تعیـ ــین ک�دنـ ــ� و در ف�مـ ــ�ن م�ب�طـ ــه متـ ــ�ک�
ش�ن� که ایش�ن م�اتب فق� و فن� را طی ک�ده و ص�ر ص�فی و قلب وافی ی�فتهان�.
چه�ر س�ل سپ�ی ش� و روزبـهروز درد فـ�اق و شـ�ق وص�لشـ�ن اف�ونـی مـیی�فـت و در مـ�ههـ�ی آخـ�

ّ
ش�ت گ�فت .در اوایل زمست�ن س�ل  ۱۳۷۵شمسی به سبب کس�لته�ی ع�رضه و همچنین تق�ضـ�ه�ی
مکـ ّـ�ر فقــ�ای خــ�ر� ،بــه کشــ�ر آلمــ�ن مســ�ف�ت ک�دنــ� و ب�ف�صــله بســت�ی شــ�ه و مــ�رد عمــل ّ
ج�احــی و
م�اقبته�ی پ�شکی ق�ار گ�فتن� .این سف� سه هفته به ط�ل انج�می� و در آنج� در جلسهی آخ� فق�ی بـ�
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لحن عجیبی از همهی فق�ای مقیم خ�ر� خ�اح�فظی ک�دن� .خـ�اح�فظی بـ�ای ع�یمـت بـه وطـن ع�یـ�
ظــ�ه�ی ایــ�ان و پــ�واز بــه وطــن بــ�طنی ملکــ�ت اعــ�ء .در تهــ�ان نیــ� در صــبح جمعــه قبــل از شــ�وع مــ�ه
رمض�ن ،خط�ب به فق�ا ف�م�ده ب�دن� :این آخ�ین جمعهای است که مـن بـه حسـینیه مـیآیـم .در حـ�لی
ّ
که ح�ضـ�ین مجلـس ،ایـن ف�مـ�یش را حمـل بـ� شـ�وع مـ�ه رمضـ�ن و تعطیلـی م�قـت مجلـس صـبحهـ�ی
جمعه ّ
تص�ر میک�دن� ،م�اد ایش�ن خب� از رحلت ق�یـبال�قـ�ع خـ�یش بـ�د .چنـ� هفتـه قبـل از رحلـت نیـ�
شش تلگ�اف را ب�ای آق�ی�ن مش�یخ سلسله م�قـ�م ف�مـ�ده و در داخـل دو پ� کـت در بسـته و مهـ� شـ�ه قـ�ار
داده و ن�د یکی از فق�ا به ام�نت گ�ارده ب�دن� ت� پس از رحلتش�ن مخـ�ب�ه شـ�د .در ایـن تلگ�افهـ� خبـ� از
ت�ک ع�لم ف�نی داده و ج�نشین خ�د را حض�ت آق�ی مجـ�وبعلیشـ�ه مع�فـی کـ�ده و دسـت�ر بـه مت�بعـت
از ایش�ن داده ب�دن�.
از ابتـــ�ای مـــ�ه رمضـــ�ن وضـــعیت جســـم�نی آن محبـــ�ب رو بـــه ضـــعف مـــیرفـــت و روز قبـــل از
رحل ــت م ــیف�م�دن ــ� ک ــه چن ــ� ش ــب اس ــت ک ــه نم ــیخ ــ�ابم ،ب ــ� ای ــن هم ــه و ب ــ� وج ــ�د کس ــ�لت زی ــ�د
ف�یض ــهی روزه را ت ــ�ک نک�دن ــ� .در س ــح� روز پ ــنجش ــنبه شش ــم رمض ــ�ن تلفن ــی ب ــ� ّ
عم ــهی ّ
مک�م ــهی
خـ ــ�د در بیـ ــ�خت تمـ ــ�س گ�فتـ ــه و اشـ ــ�ره بـ ــه آمـ ــ�ن خ ـ ـ�د کـ ــ�ده ب�دنـ ــ� .در ایـ ــن چنـ ــ� روز ح�لـ ــت
مهمـ ــ�نی را داشـ ــتن� کـ ــه بـ ــه ضـ ــی�فتی ف�اخ�انـ ــ�ه شـ ــ�ه و منتظـ ــ� رفـ ــتن اسـ ــت تـ ــ� اینکـ ــه در صـ ــبح
پـ ــنجشـ ــنبه ششـ ــم رمضـ ــ�ن سـ ــ�ل  ۱۴۱۷قمـ ــ�ی ) ۲۷دی سـ ــ�ل  ۱۳۷۵شمسـ ــی( روح ّ
مق�سـ ــش بـ ــه

وص ــ�ل محب ــ�ب رس ــی� .ف ــ�دای آن روز پیک ــ� ّ
مطه ــ� ایش ــ�ن در می ــ�ن انب ــ�ه ع ــ�اداران از تهـ ـ�ان تش ــییع
شــ� و در م�اســمی ب�ش ــک�ه در مــ�ار ســلط�نی بی ــ�خت مجــ�ور قبــ� ّ
مطه ــ� پــ�ر و اجــ�اد مک ـ ّـ�م بــه خ ــ�ک

سـ ــپ�ده شـ ــ�).ب�گ�فتـ ــه از جـ ــ�وه صـ ــ� و بیسـ ــت و یکـ ــم» ،دربـ ــ�رهی مـ ــ�ار سـ ــلط�نی بیـ ــ�خت و شــــ�� زنــــ�گی و
ح��ت اقط�ب اخی�«(
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