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مقدمه

/137ì,?ناشر عباسي, محمود اهتمام به قزويني, كيوان عباسعلي شيخ حاج رازگشا, -1

گشا(1)/ راز است: شده نوشته آن جلد روي كه شده چاپ كتابي Gاخير
حÇضرت عÇليشاه, سÇلطان آقاي حضرت عكسهاي هم آن جلد پشت و
اللÇهي نÇعمت فÇقراي كÇه عÇليشاه صÇالح آقاي حضرت نورعليشاه, آقاي
آنÇان كÇه عكس دو عÇالوه بÇه است/ شÇده چÇاپ مÇيشناسند  گÇÇنابادي
صفي به مشهور صفي حسن ميرزا حاج آقاي عكسهاي يعني نميشناسند
ايÇن چÇاپ است/ جلد روي نيز علي منصور عباسعلي شيخ حاج و عليشاه
جلب را گنابادي فقراي ه توج كه است اين قطعHبراي جلد پشت در عكسها

بخرند/ را كتاب اين تا بكند
شيخ حاج از كتاب سه بر مشتمل است گشا نامراز به كه كتاب اين اما
ايÇن مÇجموعة بÇر نامش كه است نامرازگشا به ل او كتاب است/ عباسعلي
نامبهين به است ديگري كتاب بعد به آن از است/ شده گذاشته هم  كتابها
بÇرايÇن دارد/ ادامÇه كتاب آخر تا كه است كتاباستوار آن از بعد سخنو
مÇحمود آقÇاي نام به شخصي طرف از كه شده نوشته هم مقدمهاي  كتاب
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مÇقدمهاي و ميباشد هشت و نود صفحة تا ل او صفحة از كه است اسي عب
است/ طوالني بسيار

حاج خود ط توس واستوار گشا كتابهايبهينسخنوراز ل او چاپ
خÇاتمة در چاپ آن در وي است/ شده منتشر كتاب مÆلف عباسعلي شيخ
1310 آبÇانماه 2ê در گشÇا كÇتابراز شد <تمام مينويسد: گشا  كتابراز
حÇوت سÇه را آن تاريخ خاتمةبهينسخن 13ë0>/در رجب پنجم مطابق
نوشته آن ليف Ñتا تاريخ گرچه كتاباستوار در مينويسد/ ده سيصدو و هزار
مÇعلوم شÇده, اشاره Gر مكر گشا راز و كتاببهينسخن به چون ولي نشده
شصت حدود در اينكه Hمسلم است/ تاريخ اين از بعد كتاباستوار ميشود
كتابها اين Gد مجد اينكه و ميگذرد كتابها اين ل او چاپ از سال شش و
است/ ه وجÇت قÇابل مسألهاي شÇده, جديد چاپ لي مفص مقدمة و عكس با
و قÇال مÇا لي ا ÇظÔر Öن Ôا Çالم الس عليه علي به منسوب فرمايش مصداق به  گرچه
مÇيگويد, چه و است منظور چه به كتاب متن كه ديد بايد قال, Öن م لي راÔظÖن الت

ي حد تا آن سقم صحتو بررسي كتابو متن واقعي درك براي گاهي ولي
نÇظر در را انÇتشار بÇاني و كتاب انتشار و چاپ مات مقد كه دارد ضرورت

بگيريم/
بÇا مÇخالفت در كÇتابها بعضي چاپ يا مقاالت بعضي ليف Ñتا Gاخير
كتابي هرنوع كه است خوب بسيار البته است/ شده شروع عرفان و ف تصو
گÇردد/ چÇاپ هم ف تصو موافق كتابهاي اينكه شرط به ولي شود چاپ
مسÃÇوالن گشÇا) (راز حÇاضر كتاب انتشار زمان در كه است حالي در اين
و گÇنابادي سÇلسلة كتابهاي كه بودند كرده بخشنامه ارشاد وزارت وقت
بود, شده چاپ بار ì كه كتابي المثل في نشود; چاپ صوفيه كتب بسياري
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و شود چاپ واو يك تغيير بدون بود قرار كه شدند آن هفتم چاپ از مانع
و عÇرفاني دستورات و آرا¾ از خالصهاي مزبور كتاب اينكه ه توج جالب
است ودروغ افترا سراسر كه (رازگشا) كتابها قبيل اين از اما بود/ اخالقي

است/ شده برداشته ارشاد اخير وزارت زمان در ممنوعيت اين ا كنون خوشبختانه -1

ميشدند كتابي چاپ از مانع ولي ميشود;(1) و ميشد چاپ هم سر پشت
را آن كÇاغذ حÇوالة ز مجو كه كتابي به يا و است قرآن وتفسير ترجمه  كه
گÇول كار اين نميدادند/ انتشار اجازة بودند, كرده تصويب Âقب خودشان
منظور ا گر است/ فرهنگي مساÄل در سياسي قدرت از استفاده و مردم زدن
انÇتشار مÇجوز هم انتقادات به پاسخ بايد كه بود مردم اذهان كردن روشن

ميگرفت/
طالب همه و است قوي و فراوان ايران درمردم عرفاني روحية چون
در مÇختلفي طÇرق آن, بÇا مبارزه براي عرفان دشمنان بنابراين هستند آن
ازهزار يعني بودهاند; قديم خيلي از هم دشمنان, اينگونه اما گرفتهاند/ پيش
جهات به بنا دشمنان اين و بودهاند دشمناني هميشه پيش سال چهارصد و
نÇيت خلوص روي از گاه و بغض روي از گاه كه كردهاند مخالفت مختلف
و نداشÇتهانÇد اطالعي امر حقيقت از اينكه علت به اخير گروه است/ بوده
بعد آنان از بسياري خوردهاند, را سايرين سخنان و نادرست تبليغات  گول
دريÇافتند, را حÇقيقت و كÇردند بÇررسي را مطالب سقم و صحت آنكه از
قصد به كه اشخاص خيلي حتي شدند/ فقر طريقه به ف مشر و عرفان داخل
اقÇوال, جÇلسات, ديÇدند كÇه بÇعد بÇودند, آمÇده دادن گÇزارش و دشÇمني
خود بودند, كرده القا آنها به كه است چيزهايي آن از غير فقرا اعتقادات

شدند/ ف تصو به متمايل
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از تÇعدادي شÇايد كه است شده نوشته دي متعد كتابهاي مسير اين در
است اين ه توج جالب باشد/ داشته تÃوريك نظريو جنبة قدري كتابها اين
آنكه حال و كنند جدا عرفان از را ف تصو كردهاند سعي كتابها اين در  كه
هÇر است/ شناخت عرفان است/ خداوند شناخت معني به لغت در عرفان
و يكنواخت شناختها اين ولي دارد شناخت خداوند از اندازهاي تا  كسي
به شخص عرفان اينكه براي است عملي راه ف تصو نيست/ اندازه يك به
را خدا جز Hتدريج كه طوري به شود, او جان در ر مستق و برود باال خداوند

/ است عرفان عملي جنبة ف تصو بنابراين نبيند/
Çلم ع و عÇنوان مستشرقين جانب از Gبدو علمي محافل در مطلب اين
بÇخواهÇند آنÇها را آنچه و استعمارند خدمت در مستشرقين از بعضي شد/
دچار جويي علم و نيت خلوص با هم مستشرقين از بعضي ميكنند/ اثبات
قÇرار اسÇالم دشÇمنان اسÇتفادة مÇورد كه ميكنند بياناتي و ميشوند اشتباه
مÇيگفتند ابÇتدا باشند/ داشته قصدي چنين خودشان اينكه بدون ميگيرد,
آنكه حال و آمد وجود به حسين امام شهادت از بعد Âمث ل او قرن از شيعه
جÇامعه در آن عملي ظهور ولي داشت, وجود پيغمبر خود زمان در شيعه
جانشين علي(ع) گفت كه كس هر يعني بود, پيغمبر فوت از بعد بالفاصله
را جÇانشين بÇايد مÇردم گÇفت كه كس هر و است شيعه است پيامبر(ص)
جÇا چÇندان قÇولشان شيعه مورد در ديدند كه بعد نيست/ شيعه كنند تعيين
ايرانيهاست ÑيدهÄزا ف تصو گفتند و آوردند عرفان و ف تصو به رو نيفتاد
را ايÇران اعراب ولي كردند/ فتح را ايران كه وقتي در اعراب با مقابلة براي
مخالف اسالم با هرگز هم ايران و كرد فتح را ايران اسالم بلكه نكردند, فتح
بر مبتني ا گر آمد وجود به كه ملي نهضتهاي و جنبشها تمام ي حت نبود/
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و رسيد نتيجه به و كرد پيشرفت خراساني, ابومسلم نهضت مانند بود, اسالم
نÇهضت و افشÇين و بابك مازيار, نهضتهاي مثل بود, آن ا گربرخالف
مÇخالف هم ا گر ايرانيها بنابراين رفتند/ بين از قفع, Ôم ابن حكم بن هاشم
و ابÇهام مÇيكردند/ مÇخالفت عÇرب سلطه با نبودند مخالف اسالم با بودند
ميكنند جدا عرفان از را ف تصو كه است اين كردند ايجاد كه جديدي شبهة
شÇيخ حÇاج خود آنكه حال و است عرفان از غير ف تصو كه ميگويند و

رد در كÇتابها ايÇنكه بÇا مÇيكند نÇظريه اين به اعتقاد اظهار كه عباسعلي
بÇه قÇاÄل HريحÇص يÇا ضمني طور به مختلف صور به است نوشته تصوف
بÇه بÇحث مورد كتاب ë29 صفحة در جمله از جا چند در و است ف تصو
ف تصو و (عرفان) علمي ف تصو ميگويد: چنين و ميكند اذعان ف تصو
را عÇرفان و ف صوÇت هÇم قÇدما بÇاشد/ مرسوم ف تصو او قول به كه عملي
ذ كÇر را مÇطلب ايÇن نÇيز عباسعلي شيخ حاج خود و ميدانستند غالبHيكي
ف تصو شدهو اشتباه دچار هم قدما از بعضي كه ميكند اضافه ي منته× ميكند

ميدانستند/ يكي را عرفان و
هÇمه ايÇن بÇا عÇرفان عنوان به باعرفان Hمستقيم چون فعلي وضع در
بÇراي مÇعاندين كÇرد, مخالفت نميتوان است شده آن نفع به كه تبليغاتي
عÇرفان از غÇير ف تصو ميگويند بدهند جلوه صحيح را مخالفتشان اينكه
مسير, اين در وقت آن مخالفيم/ ف تصو با ولي موافقيم عرفان با ما و است
بÇه مÇخالفت تي مد ميكنند/ ابراز مختلف طرق به گونا گون مخالفتهاي
مشÇهود كÇه بود اجتماعياي گرفتاريهاي و يت ت,محدود ممنوعي شكل
اهل و فقرا به كه فشاري هر بلكه نكردو اثر طريق اين كه ديدند ولي است/
ميكند/ محكمتر را آنها بلكه نميبرد بين از را آنها تنها نه شود وارد عرفان
را آهن بخورد آهن به چكش كه فرمودهاند بارها كه مثالي همان مصداق
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خوشبختانه ميكند/ متالشي را آن بخورد كه كلوخ به ولي ميكند محكمتر
جÇلسات هميشه و ميشوند محكمتر چكشها اين از و نيستند كلوخ فقرا
كهبا افتادند فكر اين به بعد (ع)برايشانهست/ علي ذ كرآل خداوندو ذ كر
داخل در گروهبندي موجب اختالف ايجاد تفرقهو ايجاد شايعهپرا كنيوبا
هم اين اما ببرند/ بين از و كنند سست طريق اين از را آنها و بشوند صوفيه
و اخÇتالف نÇبايد ف صوÇت بÇنابراصÇول فقرا شدند جه متو چون نبود ثر Ñمو
دادهاند قديم از عرفان بزرگان كه دستورالعملهايي با و باشند داشته تفرقه
كند/ پيدا توسعه اختالفات نميگذارند و ميكنند صاف هم با را دلها آنان
رو ذلك امثال و مقاله كتاب, نشر يعني فرهنگي اصطالح به طريقة به Gبعد
اثÇر هÇم اين آنكه حال كنند, سست را اعتقادات طريق اين از تا آوردند,
نه كلي طور به است شده كاري هر Áاصو جهت اين در اينكه براي ندارد
هر است/ شده درويشي تبليغ موجب و بوده نيز مفيد بلكه نبوده مضر تنها
داد, نتيجه عكس به آمد, عمل به دشمني و زدن لطمه منظور به كه اقدامي
بگÇيرند, كÇناره وسÇاوس اثÇر در است ممكن كه معدودي ة عد بجز چون
دشÇمنان بÇا طÇرف همه از كه كردند ه توج و شدند محكمتر همه ديگران
اسÇم شÇايد كÇه آنÇهايي ديگÇر طÇرف واز هستند مواجه خودشان مكتب
شدند ه متوج تبليغات اين اثر در بود نخورده گوششان به عرفان و درويشي
كه افتادند اين دنبال داردو هم زيادي مخالفان كه هست ديگري مكتب  كه
نÇادرست مÇخالفين گفتههاي تمام كه فهميدند وقتي و چيست مكتب اين
هÇم جÇهت ايÇن از بÇنابرايÇن شÇدند/ درويشÇي طÇÇريقة غÇÇالبHوارد است

نداشت/ اثري هيچ مخالفتها
حركتي همسو اقدامات اين همة كه است آن نشاندهندة اينها مجموعة
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تÇقي د يÇس نÇام بÇه كÇتابي ميشود گفته ا گر بنابراين و است/ ف تصو عليه
است داده عليشاه صالح لقب خود به كجا از نيست معلوم كه نامي واحدي
ميشود, منتشر مقالهاي يا ديگري كتاب يا كتابرازگشا اين يا شده نوشته
ÑبداÇم يك از ايÇنها هÇمة زيÇرا كنيد, توجه نوشتهها اين منشأ به است الزم
بلكه است كتاب متن مطالب رد عنوان به نه مطلب اين ميگيرد/ سرچشمه
است كار در جرياني چه كه بفهمد و بداند ل او از خواننده كه است اين براي
بÇا جريان آن به توجه با و ميشود منتشر و نوشته كتاب سرهم پشت  كه

كند/ برخورد كتاب مندرجات
اين بر اسي عب محمود آقاي كه است مقدمهاي در مطلب ديگر قرينة
وارد ايراداتي و نقل ديگر كتب از را مطالبي آنجا در او است/ نوشته  كتاب
مÇطلب غالبHردية استنادش مورد صفحة همان در آنكه حال است,  كرده
صÇفحة در ÂثÇم نميكند/ آنها به اشارهاي ولي دارد وجود عايش اد مورد
كرده نقل كتابنامههايصالحمطلبي شانزده صفحة از مقدمه دو و شصت
همان ا گر آنكه حال و است داشته بيان را مطالبي قول نقل اين اساس بر و
هاش ظريÇن ة ردي ميخواند, را كتاب اين صفحةبعد و قبل صفحة يا صفحه
عباسعلي شيخ نامة اجازه از جملهاي ذ كر از بعد آنجا در وي بود/ منعكس
در آنكه حال است, عباسعلي شيخ حاج اجازة در فقط مطلب اين ميگويد
او و است آمده مطلب اين است درج كتاب درآن كه هم ديگر اجازههاي
دستورالعمل يك گويي كه ميدهد نشان واقعيت اين نميكند/ نقل را آنها
لف, Ñمو و كند منتشر خود نام به را آنها تا دادهاند لف Ñمو اين به نوشتهاي و
مÇنابع آن و صÇفحات آن بÇه خÇودش ايÇنكه زحمت نويس, مقدمه يعني

است/ كرده منتقل را نوشته آن عين و نداده كند مراجعه
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آن نويس مه مقد و كتابرازگشا مة مقد مورد در اجمالي بحث

نÇويس مÇقدمه كه مواردي در است طوالني بسيار كه مقدمه اين در
به مطالبش بپردازد, عباسعلي شيخ حاج اقوال و دعاوي طرح به ميخواهد
حÇاج از غير اشخاصي قول نقل حتي يا كتاب يا نوشته به مستند وجه هيچ
عÇباسعلي شÇيخ خÇود گÇفتة به استناد جا همه فقط و نيست عباسعلي شيخ
بÇه فÇقط نÇفر يك گفتة سقم يا صحت تشخيص براي آنكه حال و ميكند
از مسÇتقل شÇواهÇدي و داليÇل بÇايد و مÇيكرد مراجعه نبايد او گفتة خود
نÇياورده دليلي جا هيچ هم عباسعلي شيخ حاج آورد/ شخص خود دعاوي
حاج او قول به يا سلطانعليشاه آقاي مرحوم با خود مباحثة از Âمث است,
و سÇند هيچ و نكرده ذ كر را ديگري چيز هيچ خودش نظر جز مالسلطان

است/ گفته Gبعد هم را اينها همة و نياورده را مدركي
اين به Gظاهر كه است خواسته فقط گفتم كه همانطوري نويس مقدمه
نتيجة در سخنانش كه كند ثابت خود خيال به و بدهد تحقيقي جنبة  كتاب
متن مطالب جز مرجعي هيچ آنكه حال و است داده انجام كه است تحقيقي
تحقيقي نوشته يك نميتواند اثرش بنابراين و ندارد عباسعلي شيخ  كتاب
مه مقد كه ميشود داده نشان و است معلوم Âكام گفتيم كه طور همان و باشد
الا و است نخوانده گرفته قرار او خود استناد مورد كه را كتبي حتي نويس
دارد/ وجود كتابها همان در است كرده انتقاد كه را مطالبي همان جواب

آقاي نزديك دوستان از را خود نويس مه مقد مه, مقد در اينكه اما و
مورد در صوفي آقاي چون كه ميگويد و است شمرده تعلي) عز) صوفي
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/ê ص مÆلف, مقدمه رازگشا, -1

كردم,>(1) بسنده همان به هم من نبود راضي مطالب ادامة <به مالعباسعلي
مÇطلب ادامة به ايشان چرا ميكند/ ذ كر واقعيت عنوان به را خود استنباط
تÇحقيق كÇه كسÇي بÇاشد/ صحيح نيست معلوم استنباط اين نبودند? راضي
ميكند بيجا س تجس كه كسي ولي است باز او روي به تحقيق در ميكند,
<داستانهايي ميگويد: آن دنبالة به Gبعد كند/ برخورد موانع به است ممكن
توأم دلسوزي با چنان گاهي و ميشنيدم ايشان از را عباسعلي مال زندگي از
تÇنگ دلي او بÇه نسÇبت فÇرقه اتباع تي بيمرو از ميكردم استنباط كه بود
عباسعلي شيخ حاج به نسبت فراواني دلسوزي سلسله بزرگان بله داشت/>
ترويج راه در خود عمر صرف و رنج سالها از بعد وي كه اين به ميكردند,
به كه حسادتي و دنيوي اميال واسطة به مردم, هدايت و عرفان و ف تصو
نÇيز دراويش و فÇقرا همة مشهود و داشت حاÄري عبداهللا شيخ حاج آقاي
دلسوزي داد/ باد به Âك را خود زحمات و كشيد دست خود تعلقات از بود,
تي يمروÇب فقرا اينكه براي دلسوزي نه بود عباسعلي شيخ حاج خود براي
فقرا كنند, عزل را او يا كند عدول خود اجازة از كسي وقتي Hمسلم  كردند/
ايÇن و بÇود خÇواهÇند قÇاÄل را ي ادÇع فÇرد يك ارزش فقط او براي ديگر
نبودند دلتنگ فرقه اتباع تي بيمرو از هم تعلي عز آقاي و نيست تي بيمرو

بودند/ دلتنگ عباسعلي شيخ تي بيمرو از بلكه
مينويسد: مه مقد چهار صفحة در مطلب همين دنبالة به نويس مقدمه
هÇمة بÇراي عباسعلي مال زندگي رويداد ميفهماند من به تعلي عز <جناب
آش هÇمان كÇند عÇمل او چون كس هر كه شد درسي مجازين و مأذونين
كه است فهميده كجا از نويس مه مقد كه نيست معلوم كاسه/> همان و است
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و بÇفهماند او به را مطلبي چنين است ميخواسته تعلي) عز) صوفي آقاي
شنونده ا گر كه بنحوي است, افتادهاي پيش Âكام مطلب امر اين آنكه حال
بÇه نÇيازي و مÇيكند را استنباطي چنين خودش باشد داشته فهمي مختصر
اسÇالم از كسي هر هم اسالم درصدر Hمسلم نيست/ صوفي آقاي فهماندن
دارد)/ ي اصÇخ احكÇام اسالم از مرتد (البته ميشد تلقي مرتد برميگشت
ولي نيست ديني مرتد گرچه بشود منصرف درويشي از كه هم كسي Hممسل
مه قدÇم نÇيست/ حÇاÄز دادهانÇد او بÇه كه را درجاتي آن ديگر است بديهي
صÇورت بÇه نÇيست فÇهماندن مÇحتاج كه را واضح بسيار نكتة اين نويس

شود/ تلقي انتقاد اصطالح به كه است نوشته عبارتي
حاج كتابهاي ل او چاپ از سال شصت از متجاوز گفتيم كه همانطوري
از بسÇياري بÇه را آنÇها عÇباسعلي شÇيخ خÇود و گÇÇذشته عÇÇباسعلي شÇÇيخ
از بسÇياري دسترس در طريق آن از لذا و بود داده عمومي  كتابخانههاي
ايÇن بÇا و ت دÇم ايÇن از بÇعد كÇه شد چگونه حال داشت; قرار عالقمندان
پÇيشگفتار, خÇاتمة در ايÇنكه مÇيشود? چÇاپ تÇجديد آراسÇته صÇورت
بÇا مطابق 1ê17 المكرم. ل 13شوا جمعه روز <تحرير مينويسد: نويسنده
تÇابنده عÇلي حÇاج درگÇذشت روز چÇهلمين با مصادف ,137ë 3.اسفند.
د ترصÇم ايشÇان فÇوت از بÇعد كÇه است اين دهندة نشان عليشاه> محبوب
آقÇاي نÇويس مÇقدمه نÇوشتة شÇود/ ف صوÇت به جديدي حملة كه بودهاند
خود چاپ تجديد آنكه حال و است كشيده طول روز چهل اسي عب محمود
و نبوده طوالني زمان به محتاج واستوار گشا  كتابهايبهينسخنوراز
آن عÇين بÇوده مÇوجود كÇرديم اشÇاره چنانكه نيز آن ل او چاپ عالوه به
شده مهبرآناضافه مقد اين هبهاينكهفقط توج با حال ممكنبودچاپبشود,
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ايÇن در كÇنند حÇمله ميخواستند كه دشمناني آن كه ميشود معلوم است,
دانستهاند/ ضروري را حمله موقعيت

است آن انجام عي مد نويس مه مقد كه تحقيقياي اصطالح به طريقة
جا هر كه معنا بدين است روشن است او استناد مورد كه اندكي كتابهاي از
ارجاع مخالف طرف كتاب به بوده دليلي به استناد نيازمند خود گمان به  كه
حÇضرت جÇانشيني ايÇنكه بÇراي ÂثÇم است, كÇرده ا كتفا همين به و داده
حÇديق¹ كÇتاب بÇه كÇند, انÇتقاد و دهÇد قÇرار ترديد مورد را مستعليشاه
مÇريدان از خود كه ميكند استناد بيگي ديوان احمد سيد مرحوم الشعراي
كتاب از يا ندارد; قبول را مستعليشاه حضرت Gقهر و است كوثريه فرقة
آقÇاي نÇوشته آن رسÇاله يك كÇه فايران درتاريخجديدتصو دورساله

مÇتن از گÇنابادي سÇلسلة با ايشان مخالفت كه است ها Ôس صدوقي منوچهر
كتابتاريخسلسلههايطريقةنعمتاللهيهدر از يا و است مشهود  كتاب
و بÇوده ه وثريÇك ازسÇلسلة هÇم او كÇه همايوني مسعود دكتر آقاي از ايران

حسÇن مÇحمد مÇراغÇه(حÇاج پÇير مÇرحÇوم جÇانشين كتاب اين اول چاپ در نويسنده -1
كÇتاب بعدي چاپهاي در ميكند/ تجليل ايشان از و مينويسد ملكنيا آقاي را مراغهاي)
بÇزرگان درحÇضور كÇه را جمعي دسته عكسي و مينمايد تجليل گنابادي سلسلة از ايشان
خÇيال ايÇن در فاصله اين در ايشان كه است مشهور البته ميكند/ درج است گرفته سلسله
چÇهارم درچÇاپ نشÇد حاصل توفيق چون كه بگيرد اجازهاي سلسله اين در كه است بوده
پÇير مرحوم جانشين را خود همچنين و كرده مذمت گنابادي سلسلة از Hتلويح و Hتصريح

مينمايد/ بدگوÄي و انتقاد نيا ملك ازآقاي و ميكند اعالم مراغه

آمÇده كÇه نÇزديكتر يÇا نÇداشÇته(1) قبول را مستعليشاه آقاي جانشيني
آقÇاي آنكÇه حÇال است, كÇرده نÇقل نÇوربخش دكÇتر آقاي ازنوشتههاي
جنبة وجه هيچ به ولي است دانشمندي و فاضل مرد گرچه دكترنوربخش
حاج مرحوم خود سلف از اجازهاي هيچ ايشان نه ندارد/ طريقتي و عرفاني



راز 12 گشايش

آقÇاي كÇه كسÇي ÁوÇاص نÇه و دارنÇد ذوالريÇاستين عÇÇبدالحسÇين مÇÇيرزا
به كه د محم آقا حاج يعني ÇÇ ميرساند ايشان به را خود نسبت ذوالرياستين
مÇعرفي خÇود كÇه سÇلفي واقÇعي جÇانشين ÇÇ دادند عليشاه ر منو لقب خود
مÇجعولي اجازة ديگران بلكه بودند/ رحمتعليشاه حضرت يعني ميكنند
مÇيدانسÇتند, رحمتعليشاه آقاي جانشين را خود كه ايشان به كرده تهيه

اصÇفهاني, عÇبدالغÇفار آقا نگارش سعادتيه, رسالة بر ح مصح مقدمة به خصوص اين در -1
شود/ رجوع ê8 Ç 10 صفحات ,1372 تهران,

به و كتابهاست گونه اين از نويس مقدمه قولهاي نقل هميشه دادهاند/(1)
استناد عرفاني مهم متون به و سلسله خود به مربوط كتابهاي به وجه هيچ
آن بÇر رديه اينكه يا بيابد را خود جواب تا است نخوانده را آنها و نكرده

بنويسد/  كتابها
تÇا كÇويصÇوفيان كÇتاباز تأليف به اشاره يك و بيست صفحة در
حÇاج آقاي عارف محقق كه اواخر <اين مينويسد: و كرده حضورعارفان
به محققانهاي رسالة عمري صرف از پس عليشاه صالح واحدي تقي د سي
ناپختههاي بعضي /// دادند تحفه /// را نامازكويصوفيانتاحضورعارفان
جÇا فالن وسيلة به كتاب اين Âمث كه ميكنند تكرار را آنها القاÄات /// خام
را ما باشد, جا" "فالن ناحية از كتاب انتشار اينكه Á او است/> يافته انتشار
نام نميخواسته ناشر كه بدانيم ا گر Hثاني ميكند, كمك ناشر نيت كشف در
است/ آمده كجا از كتاب اين كه ببريم پي ميتوانيم بهتر كند, فاش را خود
نÖظÔر الت و قال ما لي× ا نÖظÔر Ôا كه است صحيح حرف اين ابتدا در كه همانطور البته
ثر Ñمو و نيست بياثر متن صحت تشخيص براي هم قال Öن م ولي قال, Öن م لي ا

تا هستند كساني چه دوستانت بگو ميگويند: كه معروف است مثلي است/
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همان در آقا اين الجمله في Âمث اينكه از هستي/ آدمي چگونه بگويم من
داده لقب عليشاه صالح خود به بيخود كه واحدي تقي سيد آقاي از صفحه
تا (ازكويصوفيان ديگري ية رد كتاب از همچنين و ميكند تعريف است
اين كه ميشود استنباط ميكند, تمجيد است نوشته وي حضورعارفان) كه
پيشگام كه ميگيرد سرچشمه جا يك از استو مسير يك در همه  كتابها
آمده آن دنبال به هم فعلي كتاب و است واحدي تقي د سي آقاي همان آن
حتي وي است/ ناشناس فردي واحدي تقي د سي آقاي اين خود اما است/
او بÇا هست ايÇرادي ا گر كتابش دربارة كه بود كرده اعالن روزنامهاي در
زدهووقت تلفن شده داده تلفن شماره به شخصي وقتي ولي بگيرند, تماس
به كه هم عليشاه صالح لقب از منظور بود/ نداده وقت بود, خواسته مالقات
مرسوم عرفاني رشتههاي در لقبها اين چيست/ كه نيست معلوم داده خود
خÇود بÇه لقÇبي چنين كه نيستند عرفاني سلسلة يك در كه ايشان ا ام است
از قÇول نÇقل پس ندارند/ قبول كه هم را گنابادي سلسلة واقع در و دادهاند
خود كه برميآيد چنين امر ظاهر از نيست/ صحيح دليل بدون كسي چنين
در نويس مه مقد با و علي) (منصور عباسعلي شيخ با واحدي تقي د سي آقاي
"منصور اينكه وجود با هم عباسعلي شيخ زيرا ميكنند/ حركت مسير يك
نÇورعليشاه آقاي از اجازه او ميگفت/ عليشاه" "منصور خود به بود علي"
گÇرفتهام/ شÇفاهي اجÇازة عليشاه سلطان آقاي از من ميگفت ولي داشت,
لقب آنكه حال و عليشاه" "منصور مينويسد جا همه در هم نويس مه مقد
چه آن بردن كار به نيست, صحيح لقب اين ا گر بود/ علي" "منصور ايشان
واحÇدي تÇقي د سي آقاي اين كه نفهميديم هم ما جهت هر به دارد? معني
شÇده ي لقÇت عÇارف ق حقÇÇم و درآورده كÇÇجا از را لقب ايÇÇن و  كÇÇيست
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است?!
عبداهللا شيخ حاج آقاي مورد در هفتاد صفحة پاورقي در نويس مه مقد
كÇه برميداريم حاÄري از را شاه لقب ما مينويسد: رحمتعليشاه حاÄري
از بÇاالتر را خÇود نويس مه مقد اين اينكه مثل باشيم/ كرده قاعده رعايت
عنوان به آنگاه و داده شاهي لقب عليشاه رحمت آقاي به كه ميداند قطبي
بÇوده ايشان لقب جز¾ شاه آنكه حال و برميدارد را شاهي قاعده رعايت
منصورعلي لقب فقط كه عباسعلي) (شيخ علي منصور به طرف آن از است/
عÇليشاه منصور جا همه و ميبخشد شاه لقب قاعده برخالف است, داشته
و مÇيدانسÇته قÇاعده و قÇانون مÇافوق را خودش ايشان بنابراين ميگويد/
جÇالب زمÇينه ايÇن در داشتهانÇد/ لقب اعطاي صالحيت كه كساني مافوق
و نÇورعليشاه عليشاه, صالح حضرات جاها بسياري در وي كه است ه توج
علي رضا و علي نور علي, صالح و كرده ذ كر شاه لقب بدون را عليشاه رضا
است نداده ايشان به مه مقد اين نويسندة را لقبها اين كه حالي در ميگويد/
كامل و درست بايد مينويسد را لقبها ا گر كند/ حذف را آنها بتواند  كه
قÇبول ا گÇر را القاب علي) صالح نه بودهاند عليشاه صالح (ايشان بنويسد/
تحقيق, موازين رعايت جهت به الاقل مينويسند, ا گر يا ننويسند ندارند
هÇمان ولي كند/ عوض ديگري كه نيست چيزي فرد اسم بنويسند/  كامل
آنكÇه حÇال و مينويسد عليشاه منصور جا همه آنطرف از گفتيم كه طور
است حقيقت اين بر دال اين و است علي منصور عباسعلي شيخ حاج لقب
و دارد وجود محقق اصطالح به شخص اين درنظر ي خاص داوري پيش  كه
بÇه و است داشÇته عÇباسعلي شيخ حاج كه است ي خاص دشمني و عناد آن

است/ رسيده ارث به ديگري مقاصد با هم ايشان
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عباسعلي شيخ حاج خصوصيات و زندگي شناخت

دو مÇختصر عÇنوان تÇحت بÇعد بÇه اين از كتاب اين از /1370 پاژنگ, انتشارات تهران, -1
شد/ خواهد ياد رساله

چÇاپ فايران(1) عنواندورسالهدرتاريخجديدتصو تحت  كتابي
از ل او رسÇالة دارد: وجود مÆلف دو از رساله دو كتاب اين در است/ شده
نÇعمت انشعاباتمتأخرهسلسله نÇامتاريخ به ها Ôس صدوقي منوچهر آقاي
در ولي ميباشند فاضلي شخص خودشان گرچه صدوقي آقاي است/ اللهيه
شود/ شبهه رفع اميدوارم من كه شدهاند فراواني اشكاالت دچار رساله اين
و جÇديد نه و است قديم سبك به نه كه نامأنوسي نوشتاري طرز با ايشان
كردهاند/ اشاره كتابهايي به و نوشته رسالهاي ميكند, سردرگم را خواننده
محرز Âكام موضوع دراين ايشان تحقيق عدم و داوري پيش رساله اين در
البÇته شدهاند/ خارج بيطرفي موضع از موارد بسياري در متأسفانه و است
نظريه رد و پاسخ تا نخوانده Hتمام كردهاند اشاره كه هم را كتابهايي همان
كÇتاب ايÇن خواندن هم باز جهت هر به ببينند/ كتابها همان در را خويش

است/ مفيد
كÇيوان آقاي طرف كيوانقزوينياز حال عنوانترجمة با م دو رسالة
اسعلي عب شيخ حاج مرحوم ارادتمندان و دوستان از كه شده نوشته سميعي
شيخ حاج هم را كيوان تخلص و كيوان لقب اين ميگويد حتي و است بوده
بÇهتر و است مÇنصفي شÇخص بÇالنسبه وي ذلك مع داد/ من به اسعلي عب
ايÇن خÇوانÇدن كند/ بيان را اسعلي عب شيخ حاج ات خصوصي است توانسته
است مÆثر و مفيد بسيار اسعلي عب شيخ حاج ات روحي تشخيص براي رساله
بر كه ايرادي نقدو متن در همچنين ميكنيمو ذ كر Âفع كه مقدمهاي در ما و
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كرد/ خواهيم اشاره رساله اين به Gمكرر داريم كتاب اين
شيخ خصوصياتحاج شناخت اصليومهم منابع از كه ديگري  كتاب

/3ë9 و 3ë8 صص ,13ë0 تهران, دوم, چاپ -1

مرحوم حال شرح نابغةعلموعرفاندرقرنچهاردهم(1), است, عباسعلي
تÇابندة سÇلطانحسين حÇاج آقÇاي مرحÇوم كه ميباشد عليشاه سلطان آقاي
اقتضاي و صفحات گنجايش اندازة به و منصفانه ايشان نوشتهاند/  گنابادي
سÇلطان حÇضرت زمان در كه مشايخي ساير از كه اندازه همان به و  كتاب
اسعلي عب شيخ حاج از حالي شرح كتاب اين در ميكنند, ياد بودهاند عليشاه

كرد/ خواهيم اشاره هم آن به مطلب اين طي در ما كه نوشتهاند نيز
ذ كر از عباسعليبعد شيخ شرححالحاج رسالة سميعيدر كيوان آقاي
چون كه مينويسد تهران و نجف در شرعي علوم در وي تحصيالت و تولد
دنبال به و گريخت اخباريون و اصوليون از نميدانست كافي را علوم اين
صÇوفيه نÇزد بÇه بودند علم اين عي مد ه صوفي چون و ميگشت قطعي علم
از عباسعلي شيخ حاج خود گفتة به بنا رفتو عليشاه صفي نزد Gبدو شتافت/
ارادت دست و رفت گناباد به سپس ولي گرفت شيخي اجازة عليشاه صفي
از چگÇونه ايÇنكه در داد/ سÇلطانعليشاه د لطانمحمÇس الÇم حاج مرحوم به
شÇيخ حÇاج خÇود نÇه آمÇد عÇليشاه سÇلطان آقاي نزد و بريد عليشاه صفي
شرح از كه رساله اين در نه و است گفته روشني و صريح مطالب عباسعلي
سيصد و هزار سال از قبل Hمسلم وي است/ مندرج نكتهاي شده ه تهي او حال
مريدان از داده د سلطانمحم مال حاج مرحوم به ارادت دست كه قمري ده و
السÇعاده بيان تفسير پا كنويس و تنظيم در زيرا است/ بوده صفي مرحوم
رسيده چاپ به ده و سيصد و هزار سال در كه عليشاه سلطان آقاي تأليف
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دارد/ حاشيههايي است,
در Áاو دارد: وجود اشتباه دو سميعي كيوان آقاي درنوشتة اينجا در
سÇالسل ايÇنكه بÇا عباسعلي مال <حاج مينويسد: سه و پنجاه صدو صفحة
داده ارادت دست عÇليشاه صÇفي مرحوم به زماني حتي و ديده را بسياري
سÇلطانعلي الÇم حاج با علمي مراحل در كه مشاركتي علت به معذلك بود
به رفتن و سلسلهاي از بريدن در ولي پيوست/> او به و بريد همه از داشت
نÇه و گÇفته مطلبي عباسعلي شيخ حاج خود نه وجه هيچ به ديگري سلسلة
سلطان مال حاج با علمي مشاركت است/ نوشته چيزي سميعي كيوان آقاي
درويشيو در زيرا باشد, عليشاه صفي از بريدن محر ك كه نيست امري هم
علم آن در كه علمي همان به طرفي از و نيست شرط ظاهري علوم قطبيت
از جهت آن به او و داشت مشاركت سلطان مال حاج با مÆلف نوشتة به بنا
نيز عليشاه صفي بود, آمده اينجا به آن سبب به و بود گريخته عليشاه صفي
از وي بريدن علت داشت/ شعر طبع اضافة به را ظاهري علوم مراتب همان
قول به زيرا باشد ظاهري علوم مسألة نميتواند وجه هيچ به عليشاه صفي
رو جهت اين به و بود بريده قال و قيل علم از وي عباسعلي شيخ حاج خود
نيست/ معلوم برما كنون تا تغيير اين علت طريق هر به و آورد ف تصو به
و ف تصو از عباسعلي شيخ حاج ببينيم بايد صحت به اقرب حدس با الاقل
و شد عليشاه صفي جذب كه ميخواست چه مرشد و پير همچنين و عرفان
تا من ///> ميگويد: وي خود بريد/ او از نديد, او در را خود خواستة كه Gبعد
مÇيان بÇروم بايد حال را/// صوفيه آنها انكار و فهميدهام را فقها مذاق حال
مÇاية و پÇايه Áاو /// صميمي خدمات و راسخ قدي و صاف دلي با صوفيه
آنها ا گر ندارند/ هيچ ي غيرعاد دعوي كه فقها چيست/ ببينم را آنها عاي اد
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ي يرعادÇغ دعÇوي كÇه كسÇي از بÇينيازم من زيرا برميگردم, چنيناند نيز
غÇيرعادي" "دعÇوي توقع همين است///>/ من مانند هم او كه باشد نداشته
شيخ حاج بريد/ او از نيز Gبعد و شد عليشاه صفي به وي سرسپردن موجب
ي) يرعادÇغ (دعوي وعدهها گونه اين من به مالسلطان ميگويد عباسعلي
كه مبحثي در اما ندارد/ خودش عاي اد از خارج دليلي هيچ او گفتة البته داد,
به ê0ë (صفحه كتاباستوار هشتم درفصل قطب ده گانة عاهاي اد مورد در
كنم تكميل ميتوانم ميگويد: چنين را عا اد اين از بعضي است, نوشته بعد)
و آزادم نفس قيود از من گردانم; پا ك رذاÄل از را آنها كه بيشتر يا را نفر ده
كار هر هستم; اموال همة مالك من نيست, مال مالك بنده بندهاند; ديگران
و اخÇالق عÇقايد, در مÇن است; بÇاطل مÇن اجÇازة بدون عبادت و صحيح
و النارم و ¹الجن قاسم من قانونم; از معاف و آزادم دنيوي و ديني  كارهاي

ميدهم/ نشان مريد به دنيا همين در را دوزخ و بهشت نمونة
دوران در Hتمام كه كتابي است/ آمده كتاباستوار در مبحث اين البته
قÇرينهاي Çا ام است, نÇادرست و است شده نوشته ف تصو به وي حمالت
از كوششي هيچ بدون Âمث كه داشت توقعي چه مرشد از وي آنكه بر است
مبارزه او نفس با مرشد يعني برود, بين از وي رذايل نا گهان خودش طرف
است مÇايل انساني هر كه است بديهي بنشيند/ گوشهاي در او خود و  كند
هدفهاي Gبعد البته كنند/ تهيه برايش را ي ماد و معنوي گنج زحمت بدون
كÇه شد پيدا عباسعلي شيخ حاج براي داد خواهيم و داده شرح كه ديگري

كشاند/ انحراف به را او آنها حصول عدم
او بÇه و بÇريد هÇمه <از مÇينويسد: مÇطلب ايÇن دنÇبال به اينكه Hثاني
يافت دستگيري اجازة خود مرشد از كه نگذشت بيش چند سالي پيوست,
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كرد////// عهد تجديد او خليفة با مرادش شدن كشته از پس شد, ار سي شيخ و
ميگويد عباسعلي شيخ حاج خود بود/> عليشاه" "منصور او درويشي لقب
كتابها اين وقتي طرفي از شاه)/ اضافة (بدون بود علي" "منصور من لقب
كه ديگر نويسندة آن گفتة لذا و است كرده رابطه قطع درويشي با نوشته را
از نÇيست/ صÇحيح نÇيز شÇد عليشاه منصور بعد و بود علي منصور او لقب
من به سلطان مال حاج كه ميگويد عباسعلي شيخ خود اينجا در ديگر طرف
عي مد سميعي كيوان آقاي ولي نكردم; قبول من ولي داد دستگيري اجازة
د سلطانمحم مال حاج ار سي شيخ ميتواند چگونه پس شد/ ار سي شيخ كه است
در مفهومي و معنا چنين و نيست رايج عنواني ار سي شيخ Áاصو باشد? شده
ندارد/ سابقه Áاصو بلكه و اخير قرن دو در الاقل گنابادي درويشي سلسلة
از بÇعد سÇال يك يÇعني نورعليشاه آقاي زمان در عباسعلي شيخ عالوه به

شد/ شيخ ايشان جانشين طرف از و عليشاه سلطان آقاي رحلت
عÇباسعلي شÇيخ خÇود نÇوشتههاي از مستفاد Hتقريب هم اشتباه دو اين
بياعتماد او نوشتههاي به را غيرمغرض و غيردرويش شخص هر كه است
اجازه خود مرشد طرف از سميعي كيوان آقاي قول به بنا چگونه كه ميكند
جÇانشين دست از ولي نكÇرد قÇبول را اجÇازه اين خودش قول به و يافت
نÇيز او لقب كÇرد/ قبول را اجازه اين سلطان مال آقاي جانشين يعني ايشان
شيخ يا اقطاب مختص شاه لقب چون بود علي منصور نبودو عليشاه منصور
حÇاج آقاي زيرا بود/ شاه كلمة همين در او رقابت Áاصو و است المشايخ
حÇال و شÇدند رحمتعليشاه به ملقب علي) (رحمت حاÄري عبداهللا شيخ
فÇوت از بÇعد مÇاند/ بÇاقي عÇلي منصور لقب همان به عباسعلي شيخ آنكه
عليشاه صالح آقاي خدمت در عباسعلي شيخ حاج نورعليشاه آقاي مرحوم
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طرف از سابق اجازات بايد قطب هر فوت از بعد چون و نمود عهد تجديد
مشÇايخ هÇمه بÇراي عÇليشاه صÇالح آقÇاي لذا شÇود تأيÇيد هÇم او جانشين
نÇامههايصÇالح در كه عباسعلي شيخ حاج تأييدية در نوشتند/ هاي تأييدي
است, شÇده آورده نيز دو و شصت صفحة در كتاب همين در و شده ذ كر
قزويني عباسعلي شيخ حاجي <آقاي داشتهاند: مرقوم عليشاه صالح آقاي
دعوت///> به مأمور ثراه طاب عليشاه نور حضرت طرف از افاضاته دامت
حÇضرت طرف از عباسعلي شيخ حاج آقاي كه است روشن اين خود  كه

عليشاه/ سلطان آقاي طرف از نه بودند مأمور نورعليشاه
است شÇده چÇاپ تÇجديد گشÇا عÇنوانراز تحت كه حاضر كتاب در
Hتقريب عباسعلي شيخ حاج زندگي Áاصو و ميشود ديده فراواني تناقضات
ضمن در كه است تزلزلي و شك دودلي, ترديد, يك دچار دوران تمام در
حاج است/ مشهود Âكام آنها نگارش سبك حتي ايشانو خود  كتابهاي
اينكه جمله از شد; اشتباهاتي دچار يافت اجازه آنكه از پس عباسعلي شيخ
كÇه است ايÇن مÇيشود داده HفاهÇش مشÇايخ همة به كه دستوراتي از يكي
خوب از اعم ي خاص اجتماعي جنبة كه را اشخاصي فقر به ف تشر تقاضاي
بÇدون مÇوارد قبيل اين در و نكنند قبول دارند بدنامي, يا خوشنامي بد, يا
حÇاج آقÇاي كه يكبار هذا مع ننمايند/ دستگيري به اقدام قطب از اجازه
تÇهران عÇازم نÇورعليشاه آقاي آنكه از بعد بودند تهران در عباسعلي شيخ
عنوان به كه را حسين نايب پسر ماشا¾اهللاخان و رفته كاشان به وي شدند,
سميعي كيوان آقاي كرد/ فقر به ف مشر ميكنند ذ كر او از تاريخ در ياغي
زماني <در مينويسد: كتابدورساله همين چهار و پنجاه و صد صفحة در
كه كاشي حسين نايب (پسر سردار باغ در آمد, كاشان به عباسعلي مال حاج
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ميرفت////> منبر عصرها است) ميكرده درويشي دعوي جنايات همة با
آقاي خود كتاب از كه زد درويشي به بزرگي معنوي لطمة امر همين خود
قتل موجب خان ماشا¾اهللا همين عالوه به است/ مشهود نيز سميعي  كيوان
كÇاشان عازم تهران از نورعليشاه آقاي مرحوم وقتي شد/ نورعليشاه آقاي
و اصÇفهان بÇه آنجا از و ببيند را ايشان كه نماند عباسعلي شيخ حاج شدند,
را ايشÇان ماشا¾اهللاخÇان رفتند كه كاشان به نورعليشاه آقاي و رفت شيراز
راه بÇين در و حÇركت تÇهران بÇه مسÇموميت حال همان با كه كرد مسموم
نكÇرده خÇداي يا Gسهو عباسعلي شيخ حاج را لطمه دو اين كردند/ رحلت
و عÇرفان بÇه وقت بÇزرگ دسÇتور از اطÇاعت عÇدم اثر در Gعامد و Hعالم
و درويشÇي بÇه مÇاشا¾اهللاخÇان بÇدنامي سÇرايت يعني كرد, وارد درويشي

نورعليشاه/ آقاي مرحوم رحلت مسموميت
هفت و سي و سيصد هزارو سال در نورعليشاه حضرت رحلت از بعد
صÇالح حÇضرت خدمت و رفت گناباد به عباسعلي شيخ حاج آقاي قمري
نابغة كتاب در باره اين در بود/ باقي خود اجازة بر كردو عهد تجديد عليشاه

/3ë9 ص -1

به نورعليشاه جناب رحلت از <پس مينويسند: طور اين وعرفان(1) علم

بÇر و نÇمود عÇهد تÇجديد عÇليشاه صÇالح آقاي جناب خدمت رفته  گناباد
خÇود دعوت در چندي از پس آنكه تا بود باقي چندسالي خود مأذونيت
و ميكرد رفتار سلسله بزرگان ميل برخالف و مينمود ابراز دنيوي مقاصد
واقع مÆثر نمودند ايشان به نسبت اندرز و پند گناباد مراسالت در چه هر
شÇد/ خÇواهÇد عنوان موقع به كه هست هم ديگري نكات البته نگرديد/>
ارشÇاد ادامÇة به عهد تجديد از پس سالي چند تا عباسعلي شيخ حاج آقاي
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آثÇار كÇمكم قÇمري پنج و چهل و سيصد و هزار سال از اينكه تا داد ادامه

آقÇاي بÇا همچنين و نورعليشاه آقاي با قديم از كه عنادي و وي مخالفت

بÇه كه و نصايح متأسفانه شد/ ظاهر كمكم داشت, حاÄري عبداهللا شيخ حاج

نشÇد/لذا مÆÇثرمطالبي مÇيكردند, يÇادآوري فقرا توسط يا مينوشتند وي

سيصدو و هزار الثانيه جمادي نهم و بيست در Gبدو عليشاه صالح حضرت

و نÇوشتهانÇد بÇيدگلي عÇلي اربÇاب مرحوم به كه نامهاي ضمن پنج و چهل

مÇينويسند: نشÇود, وارد عباسعلي شيخ حاج به عمدهاي لطمة خواستهاند

از كناره گÇيري در اصراري عباسعلي شيخ حاج آقاي است چندي <چون

اخوانند ساير مانند و داشتم معاف Gنقد را ايشان لذا داشتند انزوا و خدمت

عموم به خطاب لزوم صورت در ننماÄيد اظهاري موضوع اين در شما Gنقد

كردهاند معرفي استعفا قبول عنوان به را عزل ايشان كه نوشت////> خواهم

مهندس آقاي نزد و موجود ا كنون نامه اين اصل باشد/ باز برگشت راه  كه

است/ مندرج بعد صفحه در ايشان خط دست به نامه اين متن -1

بÇه نÇامهها قبيل اين از عليشاه صالح حضرت هست(1)/ اربابي اهللا نصرت

ولي نوشتند, سرشناس فقراي از تن چند يا يك به مختلف شهرستانهاي

اين شايد كه شود آشكار عباسعلي شيخ حاج مسألة كه نميخواستند هنوز

ولي كنند/ منصرف را او و كنند صحبت مشاراليه با بودند مطلع كه آقاياني

يعني پنج و چهل و سيصد و هزار شعبان دوم در نكرد اثر عمل اين چون

حÇاج آقاي باب <در فرمودند: مرقوم نامهاي در بعد نيم و ماه يك Hتقريب

حÇالشان اقÇتضاي و مÇينمايند تÇقاضا است تي دÇم چÇون عÇباسعلي شيخ
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اخÇوان سÇاير مانند بعد من و معاف فقري امتيازات و فقرا خدمات از بود

است/ مندرج بعد صفحة در نامه اين متن -1

نامة در بعد شود/>(1) چه باطني اشارة و ايشان حال آينده در تا محسوبند
عÇنوان جÇز شيخ حاج آقاي به <شما مينويسند: تاريخ همين در ديگري
اميد نشود/ مركز مخالفت به منجر كه مادامي ننماييد رفتار محبت و اطاعت
كÇه نÇمانند بÇاقي هستند كه حال اين در و فرمايد حفظ را همه خداوند  كه
از و شÇوند ضÇايع كشÇيدهانÇد دين راه در زحماتي كه كساني نيستم راضي
و سÇيصد و هزار سال نامهها اين تاريخ خواهانم/> را [او] اصالح خداوند
و سÇيصد و هÇزار در تصنيفبهينسخنورازگشÇا ولي است, پنج و چهل
اين صحت نشاندهندة امر اين تاريخ/ آن از بعد كتاباستوار و است پنجاه
شÇيخ حÇاج آقÇاي عÇزل آنكÇه از پس كه است وعرفان علم نابغة مطلب
مخالفت روش نيز ايشان پس آن <از مينويسند: كردهاند ذ كر را عباسعلي
به دروغ نسبتهاي و نوشت ه صوفي رد در كتابها و گرفته پيش دشمني و
مÇورد رو آن از و آورده جÇا بÇه خÇودش آنÇچه حتي داد/ سلسله بزرگان

داد!////> نسبت ه صوفي بزرگان به بود شده واقع مالمت و اعتراض
از بÇريدن و گÇفته عÇباسعلي شÇيخ حاج خود آنچه رغم علي بنابراين
كرده, اظهار هم خود كتب بعضي در و نموده مستند خود ميل به را سلسله
بعد و مدارا تها مد از بعد منتهي كردند, عزل را ايشان كه است آن واقعيت
كÇار ايÇن به دادند انجام ايشان كه خالفهايي تذكر و نصيحت تها مد از
انجام را امري چنين كه نبودند مايل Hواقع عليشاه صالح آقاي الا و شد اقدام
نÇوشته يه رد صورت به كه هم عباسعلي شيخ حاج آقاي كتابهاي بدهند/
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اينكه كما نيافت, مقبوليتي و نكرد پيدا انتشاري وسعت چندان است شده
كسي ت مد اين در و شد چاپ تجديد سال شصت از متجاوز از بعد ا كنون
مسÇاÄل Hمسلم هم كتاب اين فعلي انتشار و ننمود آن چاپ تجديد به اقدام
چÇنين چÇاپ تÇجديد سال شصت از بعد لا ا و دارد پرده پشت در ديگري

ندارد/ لزومي  كتابي

عباسعلي شيخ حاج عزل دالÄل

/3ë9 و 3ë8 صص -1

نوشته خوبي به كتابنابغةعلموعرفان(1) در چنانكه ايشان عزل اما
داشت: مختلفي دالÄل است شده

نÇابغه در عÇبداهللاحÇاÄري: شÇيخ حÇاج آقÇاي بÇه حسÇÇادت الف)
عÇبداهللا شÇيخ حÇاج آقاي با نقار و كينه اظهار اواخر در <حتي مينويسند:
شÇيخ حÇاج آقÇاي مÇرحÇوم نÇميشد>/ حاضر ايشان مجلس در و مينمود
لحاظ از و بوده مازندراني العابدين زين حاج مرحوم فرزند حاÄري عبداهللا
طÇبع ايشÇان داشت/ قÇرار ل او درجÇة در عرفاني مقامات و علمي مقامات
جÇهت بÇه حÇاÄري مرحÇوم ميگفتند/ شعر كمتر منتهي× داشتند هم شعري
تهران در بخصوص داشتند ايشان از مردم كه شناختي و اجتماعي موقعيت
و عÇرفاني ارزش و اهÇميت چÇون بود عباسعلي شيخ حاج حسادت مورد
شÇيخ حÇاج چÇون منتهي× بود/ او از بيشتر بسياري داليل به ايشان معنوي
كه بود معتقد لذا و ميكرد ه توج جلب داشت, گرمي منبر و بيان عباسعلي
به كه دستگيري نامة اجازه در كه حالي در شود/ ي تلق ايشان از متر مقد بايد
و سÇابقين احترام كه است مندرج بود, شده داده عباسعلي شيخ حاج آقاي
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يÇازده و سيصد و هزار سنه در عبداهللا شيخ حاج آقاي رابنمايند/ مين متقد
بÇه ف رÇمش عÇباسعلي شيخ حاج كه وقتي يعني داشتند ارشاد اجازه قمري
اجÇازة حÇاÄري عÇبداهللا شيخ حاج آقاي آن از بعد سال يك شد, درويشي
سيصد و هزار سنة در عباسعلي شيخ حاج آقاي اجازة صدور و يافتند شيخي
ايشÇان بÇنابرايÇن بÇود/ آن از بعد سال هفده يعني قمري هشت و بيست و
چنانكه آنكه حال و بنمايد را حاÄري آقاي احترام رعايت كه بود موظف
متن از مطلب اين صحت و ميكرد نقار كينهو اظهار اواخر در حتي شد نقل

ميشود/ ثابت Âكام عباسعلي شيخ حاج خود نوشتههاي
و نÇيكي بÇه حÇاÄري عÇبداهللا شÇيخ حاج مرحوم از نيز ديگران اينكه
ÂثÇم مÇيشد/ ايشان به وي حسادت تشديد موجب ميكردند, ياد صحت
سÇال در Çدر ايبالصÇن حÇاج كتابطراÄقالحقايقمرحوم ل او چاپ وقتي
نÇزد كÇتاب ايÇن ايÇنكه بÇه ه وجÇت با گرديد, منتشر هجده و سيصد و هزار
آقÇاي خÇود و بود كرده پيدا فراواني اهميت درويشي محافل در قان محق
ايÇن در مÇيرفت, شمار به تي شخصي نيز در الص نايب كوچك ميرزا حاج
ارادتÇمندان عÇنوان به سلطانعليشاه آقاي مرحوم حال شرح ضمن  كتاب
حاÄري عبدالله شيخ حاج مرحوم و سراجالملك مرحوم از ايشان ص متشخ
دانسته عليشاه سلطان آقاي جانشيني اليق را آنان و كرده بسياري تعريف
بوده موثر امر اين كه ميرسد) نظر به ولي نيست قطعي (البته بسا چه است,
شÇيخ حÇاج آقÇاي بÇه نسبت او عناد بر بيشتر ننوشته را وي اسم چون  كه

است/ افزوده عبدالله
كÇوتاهي مÇدت سÇلطانعليشاه آقÇاي فوت از بعد اينكه ديگر مسألة
هم شايد ÇÇ نكردند عهد تجديد و بوده انزوا حال در عبدالله شيخ حاج آقاي
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هÇر بÇه ولي ÇÇ بÇود انداخته خيال اين به را ايشان در نايبالص حاج نوشتة
لقب نيز و ماندند باقي خود اجازة بر كردند عهد تجديد آنكه از بعد جهت
وحÇال شدند خوانده عليشاه" "رحمت نام به و شد اضافه لقبشان بر شاهي
كه هم Gبعد نبودند; مجاز Âاص موقع آن در اسعلي عب شيخ حاج آقاي آنكه
گرفتند, ارشاد اجازة قمري هجري هشت و بيست و سيصد و هزار سال در
حاج عمر اواخر شايدتا حسادت اين شاه)/ (بدون داشتند منصورعلي لقب
اين تمام در كمااينكه بود, دوانيده ريشه او ذهن در و پابرجا اسعلي عب شيخ
معلومالحال, يكشيخ ميگويد: كنايه وبهينسخنواستواربا  كتابرازگشا
را وقÇايع نÇحوي به ولي اينها; امثال و نداشت, اعتقاد هيچ كه شيخي يك
يا جوان نبودهاندو مقتضي سن در موقع آن در كه كساني حتي كه مينويسد
حاجشيخعبداهللا آقاي او مقصود كه كنند درك ميتوانند Gبعد بودهاند ه بچ
ي حت و ميبرد نام ايشان از توهينآميز نحوي به جا همه در همچنين است/

است/ مشهود موضوع اين شده آنان ميان كه هم برخوردي در

/133 Ç ê ص رساله, دو -1

درج خÇود(1) رسÇالة در سميعي كيوان آقاي كه را برخورد اين شرح
<در ميدهيم: ارجاع آن به را خوانندگان و كرده نقل اينجا در است  كرده
آمد نزدش كه ديدم را حاÄري عبداهللا شيخ حاج مرحوم هم يكبار ت مد اين
او خÇاطر استمالت بر مبني صالحعليشاه مرحوم جانب از پيغامي حامل و
بÇرخÇوردي او بÇا اسعلي مالعب حاج مرحوم آن ورود ابتداي در چون بود/
علت من ايشان رفتن از نبود,پس حاÄري مقام و شأن مناسب كه كرد سرد
گÇناباديها بÇه نسÇبت شما كه مخالفتي همه با كردم عرض و شدم جويا را
به ورودش بخصوص حاÄري آقاي اجتماعي و علمي مقام ميداريد ابراز
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پاسخ در فرمايي/ رفتار ايشان با خوشي طرز به كه ميكرد ايجاب شما خانه
شيرازي آقاي حاج است/ شيرازي آقاي حاج كردم ر تصو ل او من فرمود
لحاظ از آيا نميدانم بودم نديده من را او چون و بوده م معم و مجلس وكيل
خدمت وقتي اما نه? يا داشتهاند هم با مشابهتي نفر دو اين شمايل و شكل
و كرد حيرت او كردم نقل را مطلب واين رسيدم منزلش در حاÄري مرحوم
در باشد كرده اشتباه شيرازي آقاي حاج با مرا است ممكن چگونه فرمود:
يك در هم با و بوده معاشر و مصاحب يكديگر با دراز ساليان كه صورتي

برداشتهايم?> گام راه
نÇابغة در كه ديگري علل از برخالفميلبزرگانسلسله: ب)رفتار
كÇه: است اين شده ذ كر اسعلي عب شيخ حاج آقاي عزل براي وعرفان علم
داشتن رفتارها اين از يكي ميكرد///>/ رفتار سلسله بزرگان ميل <برخالف
گفتار در قطعHايشان و شده بيان هم كتاب همين در كه است نادرستي عقايد
تÇناسخ بÇه اعÇتقاد اينها جملة از است/ ميكرده بيان را عقايد آن هم خود
بدن در و برگردد است ممكن مرتبه دو فوت از بعد انسان آن طبق كه است
با Áاجما عقيده اين كه باشد, داشته جديدي زندگي ديگري حيوان يا انسان
اسعلي عب شيخ حاج آقاي دارد/ منافات عرفا و شيعه عقايد و اسالمي عقايد
ÇÇ هÇفت و پنجاه پانصدو درصفحه Âمث ÇÇ فعلي كتاب همين در ات كر به
ذ كر حاضر نوشتة متن در آن شرح كه است كرده بيان را تناسخ به عقيده

است/ شده
شيعة علماي تمام اجماعي اعتقاد برخالف ايشان اينكه ديگر مطلب
انقطاع عقد كه ميگويد Hصريح ميدانند جايز را انقطاع عقد كه اثنيعشري
را خÇود آنكه از بعد چهار و نود چهارصدو صفحة در نميداند; صحيح را
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نيست/ صحيح انقطاع عقد كه ميكند اظهارنظر Hصريح ميداند قطب
دسÇتگيري بÇود دسÇتورات برخÇالف ايشان رفتار كه ديگري مورد
گÇذشت كه شرحي به حسين نايب پسر كاشي ماشا¾اهللاخان از اجازه بدون
آنكه حال و ميناميدند اشرار جزو زمان همان در را پدرش و مشاراليه بود/
آنها از Gبعد و گرفت خاصي اجازة قطب از بايد اشخاص گونه اين دربارة
و است رسÇمي و صÇحيح ف رÇتش اين بود مجاز چون اما كرد/ دستگيري
كه است كرده گناهي و قصور حيث اين از عباسعلي شيخ ولي نيست باطل
آقÇاي كÇردن مسموم به اقدام خان ماشا¾اهللا و شد ظاهر Gبعد گناه اين آثار

كرد/ مسموم را ايشان و نمود نورعليشاه
او خود كه طور همان شيخي و ارشاد اجازة ج)تصرفدردستورات:
اجÇازه شÇيخ و است شده داده كه است دستوراتي و شروط به د مقي نوشته
حاج آقاي آنكه حال و بنمايد دستورات در فاتي تصر خود پيش از ندارد
فاتي تصر خود پيش از بود شده داده او به كه دستوراتي در اسعلي عب شيخ
بيست و چهارصد و پنج بيستو چهارصدو صفحات در Âمث ميداد/ انجام
صÇورت بÇه كه را اشياÄي آنكه از بعد هفت و بيست و چهارصد و شش و
قيمت را آنها ميشود آورده فقر به ف تشر مجلس در نمادين و سمبليك
بعد ميفروشند) اموال آن ازاي به را اعظم اسم ( گوÄي كرده ي تلق اعظم اسم
دسÇتور خÇودم از من ميگويد: شش و بيست و چهارصد صفحه در آن از
و بشود/ هم حيوانات كشتن منع و گوشت نخوردن شامل تا ميدادم تعميم
را كÇاري چنين حق ايشان و نيست جايز دستوري چنين دادن آنكه حال
تÇناسب بÇه بعضيها به كه رياضاتي در اقطاب است ممكن فقط نداشتند/
بدهند/ گوشت خوردن از امسا ك دستور كوتاهي ت مد تا ميدهند حالشان
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و است نوشته فقري مجلس براي كه ميكند ياد نظامنامهاي از اينكه يا
را آن اجÇراي مÇتاسفانه ولي نÇوشتم را نÇظامنامهاي چÇنين مÇن مÇÇيگويد
را آن چرا اينكه از ميكند گله و ميكنم اجرا را آن خود من ولي نپسنديدند

نميخوانند/ آنرا كه ميگويد گاليه به و كرده ياد نظامنامه همين از نيز 293 صفحه در -1

مÇيگويد: ÂثÇم و كرده ذ كر را تغييراتي آÄيننامه اين در نكردند(1)/ اجرا
درويشÇي مÇجالس آنكÇه حال ندهند/ راه خود مجالس به را درويش غير
و بÇيايد مÇجالس به ميتواند هم غيردرويش و است عمومي و است آزاد
است/ درويشÇي خÇالف ايشÇان, دسÇتور اين و چيست درويشي كه ببيند
در مسكر و تريا ك كه است اين نوشته نظامنامه اين در كه ديگري مسألة
هÇر در آنÇها اسÇتعمال كÇه صورتي در نگردد, استعمال فقرا اجتماع محل

باشد/ حرام فقرا مجلس محل در فقط اينكه نه است حرام مكاني و زمان
آن در تغييراتي كه است كرده تصريح هم نياز مجلس مورد در ايشان
مسلم اصول از يكي آنكه حال كند/ عملي را آنها است نتوانسته ولي داده
و شÇده داده او بÇه كه باشد دستوراتي مطيع بايد شيخ كه است اين ف تصو
عباسعلي شيخ حاج شايد بدهد/ آن در نبايد قطب اجازة بدون تغييري هيچ
صالح اليقو ميكردهو ر تصو قطب را خود بوده مطلع را قاعدهاي چنين  كه

است/ ميدانسته في تصر و تغيير هرگونه براي
مÇوجب كه ديگري مسألة دربارة دردعوت: مقاصددنيويه ابراز د)
آنكه <تا است شده نوشته چنين وعرفان نابغةعلم كتاب در شد وي عزل

/3ë9 ص -2

چÇون مÇينمود///>(2)/ ابراز دنيوي مقاصد خود دعوت در چندي از پس
بايد است ف تشر به مايل كه كسي واقع در و نيست كتبي واليت به دعوت
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او به دستوراتي ديدند تي ني خلوص او در ا گر و كند ابراز را خود تمايل آن
ا گر بنابراين نيست/ كتبي دستورات اين اما ميشود/ ف مشر او و ميدهند
نÇيست دست در نوشتهاي كنيم بررسي را دستورات اين Hصريح بخواهيم
است روشن وي دنيوي مقاصد Âكام عباسعلي شيخ حاج كتاب خود از ولي
از يكي ف تشر مجلس يا نياز مجلس در Âمث ميگردد/ تأييد آن صحت و
كيلو يك كه است نبات كمي مقدار ميشود, برده نمادين طور به كه اشياÄي
و داده اهميت هم نبات همين به وي ولي است/ كيلو دو Hنهايت يا كيلو يانيم
بÇماند/ زيÇاد خÇودش بÇراي كه ميداد كم نبات ديگران به مرشد ميگويد
چÇنين مÇرشدي كÇه دارد ارزشي چه بماند باقي هم نبات همة ا گر Áاصو
سÇالي كÇه شÇدم موجب من كه است عي اومد خود اينكه مقابل در بكند?

/112 ص رازگشا, -1

چÇقدر وقت آن در نبات اين قيمت برود(1), گناباد به تومان هزار بيست
بيش شايد شدهاند ف مشر كه كساني تمام نباتهاي قيمت باشد? ميتواند
را عÇباسعلي شÇيخ حÇاج نÇظري تÇنگ ايÇن و است نÇبوده تÇومان صÇد از
< گرچه ميگويد: دو) و بيست و سيصد (صفحه ديگر جايي در ميرساند/
ايشÇان بÇه فÇقرا HيانÇاح كÇه است نÇيازي يÇا نذر (منظور ميدادند كه حاال
حقيقي مالك من كه بودند معتقد بلكه ميدادند عوض بيقصد ميدادند)
نÇيست/ آنÇهاحالل بر نشوم راضي من تا و غاصبند آنها خود و اموالم آن
در (عشÇر)/> مÇيدهند من به كه مالي اندازه اين به بخرند مرا رضاي بايد
صÇاحب و قÇطب را خÇود عباسعلي شيخ اينكه و طلبي استقالل Áاو اينجا
او دست بÇه كÇه كسÇاني است/ روشÇن Âكام است ميدانسته مطلق اختيار
او نÇزد كÇه بود نورعليشاه آقاي نمايندة و شيخ عنوان به ميشدند ف مشر



33 مه مقد

بايداموال ميداشت صحت ميگويد كه قول اين هم ا گر و ميشدند ف مشر
HانيÇث نشÇوم/" راضÇي من "تا بنويسد: اينكه نه بدهد نورعليشاه آقاي به را
نامهها در و نوشتهاند كتب بارهادر فقر بزرگان شريه Ôع مورد در بخصوص
بÇه و دارد شرعي مصرف و است شرعي وجوهات جزو كه كردهاند ذ كر
كÇه نÇيست او رضÇايت جÇلب بÇراي عباسعلي شيخ حاج قول به وجه هيچ
بدهند/ بايد را شريه Ôع هرجهت به خودشان اعتقاد به بلكه ميدهند شريه Ôع
كه حالي در ميداند خود حق را عشريه جا چندين در عباسعلي شيخ حاج
قطب اختيار در و نيست مشايخ حق عشريه كه بود شده گفته او به Hصريح
بÇه كÇه است قÇطب اخÇتيار در بÇلكه بÇاشد قÇطب مال آنكه نه البته است,
ايÇن ايÇنجا در بÇرساند/ مÇيرسد, مناسب او نظر به كه شرعياي مصارف
است دستوراتي خالف بر Âكام ميگفت, هم ديگران قطعHبه كه او, نظرية
نبات تقسيم مورد در را مالي نظري تنگ اين حتي است/ شده داده او به  كه
و بود قد كوتاه كه مرشدي يك ميگويد: و رسانده اعلي حد به نياز مجلس
يا ميداد/ ما به كم نبات و كرديم گير او به ما ميگرفت, نبات كم او دست
آنكه حال و بماند/ خودش براي كه ميداد كم را نبات ميگويد: ديگر جاي

هÇر "پس ميگويد: ميدهد, شرح را طالب تشرف جريان آنكه از پس ê2ì صفحه در -1
ميگيرد/" نبات اين از و ميآيد بود بيرون  كه

هÇمه بÇين نÇبات آن ايÇنكه به ميكند تصريح كتاب(1) ديگر جاي در باز
هÇر به اما نميماند/ قطب خود براي چيز هيچ كه بسا چه و ميشود تقسيم
نبات من دو يا من يك به كه را عباسعلي شيخ تنگنظري نكته اين جهت

ميرساند/ است, دوخته چشم
در اليÇه ÕارÇمش كه است اين عباسعلي شيخ بودن ي ماد از ديگر مطلب
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و ملك اين از خود صحبتهاي درتمام هميشه و بود خريده ملك  گناباد
كÇه قرآنÇي تفسير در حتي و ميكند ذ كر مطالبي نميدهند مرا پول اينكه
آغاز سخنپردازي باز مرشد كلمة دربارة مقدمه بدون و Hدفعت است نوشته
حالي در اين و ميكند/ ياد است خورده را او اموال مرشد, اينكه از و  كرده
سÇال پÇنج و سÇي از بÇعد خÇود قÇول به عباسعلي شيخ حاج آقاي كه است
هÇمه ايÇن داراي دسÇتگيري اجÇازة و ارشاد سال هفده از بعد و درويشي
سÇنه حدود در كه حاÄري عبداهللا شيخ حاج آقاي آنكه حال و بود امال ك
و هÇزار در و شده درويشي به ف مشر قمري هجري پنج و سيصد و هزار
اجÇازة سÇال پÇنج و چهل بعداز يافتند, ارشاد اجازه قمري يازده و سيصد
قÇمري شش و پنجاه و سيصد و هزار سال يعني خود فوت زمان در ارشاد
تهران مسكوني منزل آن و نداشت مالي هيچ درتهران مسكوني منزل جز
از عليشاه سلطان آقاي اجازة حسب بر ايشان كه بودند كرده ه تهي فقرا هم را
دهندة نشان تفاوت خوداين كه گردند; مقيم آنجا در آمدهو تهران به  كربال
شÇيخ حÇاج آقÇاي بودن ي ماد و عبداهللا شيخ حاج آقاي معنويت و اعتقاد

است/ عباسعلي

شدن قطب به عباسعلي شيخ حاج شديد عالقة

عليشاه سلطان آقاي از بعد كه بود اين به عالقمند اسعلي عب شيخ حاج
و مÇيل بÇه شÇيخيت اجÇازة يÇاحتي قطبيت اجازة كه حالي در شود/ قطب
به بستگي و نيست اينها امثال و موردنظر شخص درباره تحقيق و بررسي
شود/ عملي الهام اين است ممكن هم استخاره با Hاحيان كه دارد دروني الهام
كمال با و ميدانست ديگران همة از برتر را خود چون اسعلي عب شيخ حاج
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نداشت, قبول هم را عبداهللا شيخ حاج آقاي عرفاني و علمي مقام بيانصافي
كه وقتي در آنكه وحال ميدانست قطبيت وحتي شدن شيخ اليق را خود
كÇوتاهي ت دÇم شÇايد حتي يا شد درويشي به ف مشر اسعلي عب شيخ حاج
و رسيدند شيخي مقام به عبداهللا شيخ حاج آقاي آن از بعد سال يك يعني
هÇم بود: اسعلي عب شيخ حاج از باالتر جهت هر از ايشان شحصيت Hممسل
حÇاج ولي عرفاني/ شخصيت هم خانوادگي شخصيت هم علمي شخصيت
آقاي مرحوم از حساب همين به و بود شوق و عشق دراين عباسعلي شيخ
در مÇيگويد/ سخن بدي بسيار عبارات با و ميكند ياد زشتي به نورعليشاه
همه از برتر را خود عباسعلي شيخ حاج كما كان هم نورعليشاه آقاي زمان
آن مÇنتهي شÇود/ نÇورعليشاه آقÇاي جانشين كه بود اميدوار و ميدانست
با بار چندين و بود مأيوس Âك اين بنابر نرسيد/ نتيجه به او عالقة و عشق
ترديد او عزل در صالحعليشاه حضرت بود او عزل براي عللي اينكه وجود
شيخ حاج آقاي حتي برگردد/ وضعيت اين از كه بودند اميدوار و ميكردند
از تÇا كنند صحبت او با كه فرستادند را ديگري اشخاص و حاÄري عبداهللا
خÇود از و بÇود پابرجÇا فكر اين بر اليه Õمشار ولي شود, منصرف فكر اين
مال <ا گر مينويسد: او ميشود/ معلوم مطلب اين كتاب همين نوشتههاي

نورعليشاهو اوآقاي منظور ( كه نميكرد معلومالحالتعيين فرزندان سلطان
آشكÇار او رسÇوايÇي تها دÇم تÇا است) عÇليشاه صÇالح آقاي آن از پس
خلف بزرگوار نفر دو آن با را خود عناد Hصريح طريق اين به و نميشد>/

ميسازد/ روشن ايشان واسطه با و بيواسطه
اوقات از بسياري كه بود شده مÆثر او در اندازهاي به قطبيت به عشق
مكتب در و روانشناسي لحاظ از شوق اين ميدانست/ قطب را خود Hواقع
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ايشان كه است شده ناميده ثابت فكر fixيعني idea عنوان به روانكاوي
از و مÇيدانست قÇطب خÇودرا هÇمواره و بÇود غÇوطهور عشÇق ايÇÇن در
اسعلي بÇع شيخ حاج خود اينكه وجود با ميشود/ معلوم هم او  كتابهاي
و است سÇلسله اخÇتياردار قطب و است همه از باالتر قطب كه ميدانست
كه شيخالمشايخي يا قطب فقط ميدانست و باشند او اطاعت در بايد مشايخ
مشايخ ساير و دارد شاه لقب باشد شده اعطا¾ او به شاه لقب قطب طرف از
هÇم را خÇود لقب و نÇاميده قطب را خود جا همه هذا مع ندارند, شاه لقب
داشت/ وجود او در استكه اينهمانفكرثابتي كه ميگويد; عليشاه منصور
كه ميگويد را سلوك مختلف درجات Hصريح پنج و پانصد صفحة در
وجوداين با است/ قطبيت آنها همة رأس در كه است رتبه پنج او نظر به بنا
قÇطبيت از انصراف عنوان به را خود وضع نه, و چهل و پانصد صفحة در
و نبود قطبيت Hثاني و بود عزل و نبود انصراف Áاو آنكه حال و ميكند بيان
را خود Hصريح كتاب اين جاهاي بسياري در Áاصو وي بود/ شيخي درجة
كÇه پÇنج و سÇي و پÇانصد صفحة پاورقي در جمله من است, ناميده قطب
در ايÇنكه يا قطبيت/> تا يافت متصاعده مناصب ناچيز//// <اين ميگويد:
است/ نÇاميده قÇطبيت از انصراف را خود عمل نه و چهل و پانصد صفحة
به تنها نه عباسعلي شيخ حاج ميشود/ ديده فراوان كتاب دراين اينها امثال
هرگونه كه است ميدانسته مجاز را خود Âعم بلكه ناميده قطب را خود لفظ
طبق كه بودند داده دستور او به آنكه حال بدهد/ انجام بخواهد كه في تصر
ميداند او خود اينكه هم نكندو في تصر كندو رفتار است مأمور بدان آنچه
فات تصر جا همه ذلك مع او, نه است قطب صالحيت در فات تصر اين  كه

ميكند/ ذ كر را خود
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ميشوند ف مشر او دست به كه را كساني موارد بسياري در همچنين
شيخ اينكه عنوان به بلكه نبوده او مريد آنكه حال و كرده ي تلق خود مريد
در كما كان نيز وي عزل از بعد ميكردندو بيعت او با است نورعليشاه آقاي
و عÇلم نÇابغة كÇتاب در مورد اين در ماندند/ استوار سلسله به خود ارادت

پاورقي/ , 3ë9 ص -1

انحراف از پس كه نماند نا گفته نيز نكته <اين نوشتهاند: طور اين عرفان(1)

و داشÇتند او بÇه را ارادت كÇمال كÇه افرادي از يك هيچ او حال انقالب و
در تزلزلي و عقيده تغيير بودند شده فقر به ف مشر او خود وسيلة به بعضي
ماندند/> باقي راسخ و قدم ثابت شده منصرف او از Hعموم و نشد ايجاد آنها
وي كÇه مÇيشود ديÇده نكÇته ايÇن فÇراوانÇي جاهاي در كتاب اين درخود
اينكه براي و ميكند ي تلق خود مريد شدهاند ف مشر نزدش كه را اشخاصي
دو و بÇيست و سيصد صفحة در نمايد, توجيه خود از را مريدان انصراف
سيصد صفحة مةاستوار, مقد در راندم>/ خود از را آنها خودم <من ميگويد:

استوار كتاب صفحات به جا هر حاضر چاپ در نويس مقدمه كه كرد ه توج بايد اينجا در -2
كÇه است كÇتاب ل او چÇاپ صÇفحات بÇلكه نÇيست چÇاپ همين صفحات ميكند, ارجاع
بوده صد صفحه در Âمث آنجا در كه را مطلب آن كه نداده خودزحمت به اينقدر مهنويس مقد
كÇه است آن دهÇنده نشÇان مÇطلب ايÇن بÇدهد/ تطبيق است آمده نود صفحه در اينجا در و
رونويسي فقط و نداده انجام تحقيقي گونه هيچ است دانسته محقق را خود كه مهنويس مقد
كند/ مطابقت كتاب فعلي چاپ صفحات با را آنها صفحات اينكه بدون است كرده را  كتاب

و ارشÇاد تÇرك اثÇر <در مÇيگويد: نÇيز حÇاضر(2), چÇاپ دو و بÇيست و
كÇه بÇندهوار مريد هزار سه شگرف تعظيمات انداختن دور و فروگذاردن
تÇمام بÇه و ميدانستند من ناحية از را خودشان خوشيهاي و نعم و هستي
مÇال و جÇان بÇه مÇن خÇاطر اسÇترضا¾ در جÇهد بذل باطنه و ظاهره قواي
از را آنÇها خÇودم من ميپرستيدند, مرا بزرگ بت يك مانند و مينمودند
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كÇه مÇيشود ديÇده ه يÇروح همين كتاب ديگر جاي جاي در راندم/> خود
نبودند, او مريد وجه هيچ به مريدها اين آنكه حال من/ مريدان ميگويد:
مريدان اينها شد, عزل آنكه از بعد نه بودو قطبوقت تابع كه تاوقتي چون

داشتند دوستي و ارادت او به نبودند/ او

او ناخودآ گاه اعتقاد و عباسعلي شيخ حاج رواني حالت

مÇخالفت و نÇوشت را كتابها اين اينكه عين در اسعلي عب شيخ حاج
بود شده او درويشي موجب كه اعتقادي ضميرش عمق در گاه گاه مينمود
چÇنانچه مÇيشد/ آشكار گاه به گاه داشت Âقب خودش قول به كه ارادتي و
درويش يك كÇه ميكند ياد نياز مجلس از چنان نياز مجلس ذ كر در Âمث
كه ميكند ذ كر نياز مجلس براي تي معنوي چنان كندو ياد است ممكن معتقد
چهار و چهل و سيصد صفحات در Âمث يا برميآيد/ معتقد درويش يك از
خواسته اين نميگويم/ را سراÄر كشف من ميگويد: پنج و چهل و سيصد و
پس بÇاشد/ نگÇفته كÇه نÇيست مÇطلبي اينكه براي اوست/ ضمير عمق در
مطلب همين دنبال به كه چرا باشد او ضمير عمق شايد سراÄر از او منظور
در ميدهد نشان كه كن) پنهان را خود (مذهب <استرمذهبك> ميگويد:
را او جÇلوي و آمÇده جÇوش به ليه او هدايث آن گاهي گاه ضميرش عمق
مÇن <لقب ميگويد: ديگر جايي در نيست/ طور اين هميشه ولي ميگيرد
ظاهر صورت به اين لقب/> اين از دارم نفرت ا كنون ولي بود منصورعلي
بÇلكه نÇدارد نÇفرت لقب ايÇن از تنها نه ناخودآ گاه, ضمير در ولي است
را خÇود و گÇفته شÇاه كÇلمة كÇردن اضÇافه بÇا و افÇتخار بÇÇا را آن هÇÇميشه
كرده تلقين هم سايرين به را خود قطبيت به اعتقاد و مينامد منصورعليشاه
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درج ناشر طرف از كتاباستوار اول چاپ در كه مهاي مقد در حتي است,
كÇيوان (عÇباس مÇنصورعليشاه <تأليÇف است: شده نوشته طور اين شده,
اين كه نمود> قطبيت ترك ارشاد و رياست سال هفده از پس كه قزويني)

ميكند/ القا ديگران به را فكر

است كرده وارد خود كتب در كه اتهاماتي

اعÇتقادات گفتيم, كه طوري همان داشت, كه نادرستي روش در وي
مÇيداد/ انÇجام اجازه خالف بر نادرستي اعمال و ميكرد ترويج را غلطي
در كند/ اصالح را خود روية اين كه ميشد يادآوري او به Hمرتب هم ازگناباد

/3ë9 ص -1

و نÇوشت ه وفيÇص رد در كÇتابها و ///> مينويسند: وعرفان(1) علم نابغة

از و آورده جا به خودش آنچه حتي داد سلسله بزرگان به دروغ نسبتهاي
نسÇبت ه وفيÇص بÇزرگان بÇه بود شده واقع مالمت و اعتراض مورد رو آن
مÇيشود/ ديÇده كÇتابها هÇمين در موارد اين از فراواني نمونههاي داد/>
در اتهامات قبيل اين به راجع ميداند/ مطلق مختار را خود قطب ميگفت
كتب مطالعه با استو شده ذ كر مطالبي متن اين بر انتقاد كتابو متن ضمن
ايÇن سÇلسله اقÇطاب ديگÇر و عÇليشاه سÇلطان آقاي حضرت مثل عرفايي
از كÇه را كÇتابهايي مهنويس مقد بود خوب چه و ميشوند مردود اتهامات
مÇيكرد/ اشاره نيز آنها به و ميخواند نيز شده نوشته سلسله اقطاب طرف
در بÇيانالسÇعاده تÇفسير خÇود كتاب مهمترين در سلطانعليشاه حضرت
و واليÇتنامه كÇتابهاي در كÇردهانÇد/ ذ كÇر خÇودرا اعÇتقادات اول صÇفحة
كÇه اقÇطاب سÇپس و امÇام و پÇيغمبر اخÇتيارات بشار¸المÆÇمنيندرجÇÇات
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كتابها آن مقدمهنويس بود حق است/ شده ذ كر اÄمههستند آن زيردست
اسعلي عب شيخ خود گفتار صرف به فقط است ا گرمحقق و ميخواند هم را
اين چاپ بر من انتقاد بنابراين نميآورد/ را او گفتار فقط و نميكرد ا كتفا
كتب ق, محق اصطالح به شخص اين چرا كه است اين بر بلكه نيست,  كتاب
كدام هر واستوار, بودبهينسخنورازگشا حق است/ نخوانده هم را ديگر
عليه كه داليلي منتهي ميكرد/ چاپ كتاب يك مثل جدا گانه و ميخواند را
مÇينمود ذ كÇر و ميكرد استخراج قبلي كتب از داشت وجود مطالب اين
همين كند قضاوت بخواهد خواننده ا گر چون كند/ قضاوت خود تاخواننده
عاقلزيرك شخص <ولي كه: ميشد ذ كر بايد عبارتنابغهعلموعرفاننيز
ميبردو پي گوينده مقاصد به كتاب خود ازمطالب باشد تحقيق درصدد  كه

همانجا/ -1

البته نداشتند/>(1) منظوري غرضورزي جز پسنديدند را آن كه هم  كساني
است محترم عقيده اين وقتي ولي بگويد, را خود عقيده دارد حق كسي هر
و رد كÇتب كÇننده اظÇهار كÇه داد قرار نظر مورد بايد را عقيده اين وقتي و
كه كتبي به فقط فقطو اينكه نه كند قضاوت اينها بين بخواندو را آن خالف
استناد است نوشته خوداو كه كتبي به يا است عباسعلي شيخ دعاوي نفع به
تأيÇيد در كه است كتابي ميشود, استناد ديگري كتاب به هم ا گر يا  كند;
در نÇعمتاللÇهيه كتابتاريخسلسلههايطريقه به Âمث است خود مطلب
امÇا است/ هÇمايوني مسÇعود دكÇتر آقÇاي نÇوشتة كÇه شÇده اشÇاره ايÇÇران
فÇرقة پÇيرو هÇمايوني مسÇعود دكÇتر آقÇاي گÇفتيم ÂبÇÇق كÇÇه هÇÇمانطور
حÇضرت از بÇعد سÇالسل از يك هÇيچ ÂÇاص كÇوثريه كÇه هستند  كوثريه
سلطان و سعادتعليشاه حضرات نه بنابراين ندارند; قبول را عليشاه مست
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حÇاج نه و رعليشاه منو به مشهور د محم آقا حاج نه و دارد قبول را عليشاه
آن كÇتاب ايÇن از مÇقدمهنويس را/ عÇليشاه صÇفي بÇه مشهور حسن ميرزا
مسÇعود آقÇاي مÇيكند/ نÇقل است گÇنابادي سÇلسلة بر انتقاد كه را قسمتي
آقÇاي از ل او چÇاپ در است/ كرده چاپ را كتاب اين بار چهار همايوني
تÇجليل عÇليشاه مÇحبوب مراغهاي آقا حسن محمد حاج جانشين ملكنيا
از عكسهايي كردهو تجليل گنابادي سلسلة از بعدي چاپهاي  كردهاندودر
ايÇام آن در ايشÇان نÇمودهانÇد/ مÇندرج كتاب در و برداشته سلسله بزرگان
شيخ سلسله طرف از بودندكه واميدوار داشته گنابادي سلسلة به مراجعاتي
گÇنابادي سلسلة از چهارم چاپ در نرسيدند نتيجه اين به چون ولي شوند,
آقاي جانشين عنوان به را خود و گفته بد هم ملكنيا آقاي از گفتند/ بد هم
چÇنين از قول نقل بنابراين ميكنند/ معرفي مراغهاي آقا دحسن محم حاج
غÇرض گÇنابادي سÇلسلة به نسبت هم و است مغرض خود هم كه شخصي

نيست/ بيطرفي با منطبق چندان دارد,
در است زده HتقيمÇمس اسعلي عب شيخ حاج آقاي كه فراواني اتهامات
مÇتن بÇررسي ضمن در موردي هر در ما و ميشود ديده بسيار كتاب اين
اتهامات نيست/ تكرار به محتاج اينجا در و كرد خواهيم ذ كر را آنها  كتاب
كÇه است ايÇن مÇيكند وارد شبهه القا¾ و غيرمستقيم طريق به كه ديگري
را آنها سماع, مسألة مثل دارد وجود سالسل ساير در كه را بسياري مساÄل
كه است نحوي به مطالب اين ذ كر ولي ميكند ذ كر منحرف طريق به هم
گنابادي سلسلة در مساÄل اين كه ميكند ر تصو و ميافتد شبهه به خواننده
در ÂثÇم ميشود/ ديده بسيار كتاب اين در مطالب قبيل اين از دارد/ رواج
بسياري و شده ذ كر اتهامات نوع اين از برخي كتاب نوزدة و پانصد صفحة
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مÇتن نÇقد و بررسي ضمن در ما كه دارد وجود كتاب متن در ديگر موارد
كرد/ خواهيم اشاره آنها خودبه موقع در  كتاب

شده ياد او از ر مكر كتاب اين مقدمة در كه عباسعلي شيخ حاج خود اما
معرفي مينويسد را خود فعلي نظرات و كرده توبه كه مرشدي عنوان به و
مÇيباشد/ االسÇالم في كسرت قارور¸ ل او ليس مشهور قول مصداق است, شده
اين به كه بود نخواهد هم نفر آخرين و نبوده قبيل اين از نفر لين او ايشان
بود نكرده بيعت اسالم در وحي كاتب آن مگر است/ شده دچار وضعيت
با و پيوست عليهالسالم علي به كه را ابيه زيادبن مگر شد? مخالف Gبعد  كه
نديده را او بعدي جنايتهاي و ميكند فراموش تاريخ كرد, بيعت حضرت
به كه بعد ولي بود بزرگي مرد بود علي با بيعت اين در كه مادامي او ميگيرد/
بÇه بÇاعورا بÇلعم مگر ميبينيم/ ما كه شد ابيه زيادبن همان پيوست معاويه
نÇام او از كÇنايه بÇهطور هم قرآن در كه نرسيد پيغمبري نزديك درجهاي

نÇ م انÇ ك× ف Öان ÇيÖط× الشَّ Ôه ع ب Öت ا ف ا نÖه× م خل س Öان ف ن×ا يات ا× Ôاه ا×تيÖن× âÐذي ال ابن Öم ه Öي ل ع ÔلÖات <و است: برده

داده او بÇه را خÇويش آيÇات كه را كسي آن خبر برايشان 7ë/(بخوان آيه اعراف, سوره -1
شد)/ گمراهان زمره از و افتاد دنبالش به شيطان و گشت عاري آن[علم] از او و بوديم

ميگويد: وي درباره مولوي /3297 بيت زير عنوان نيكلسون, طبع اولمثنوي, دفتر -2
ديÇن و عبادتها نامدشان سود لعÇين ابÇليس و عÇور بÇا بلعم

بسيار مساÄل اين از است/(2) شده ذ كر او داستان درمثنويهم /(1)< نâاوي الÖغ×

هÇم كÇتابها ايÇنگونه انتشار از و نيست مهمي مسألة اين و ميشود پيدا
اين به ميرسد, هم سود آن به بلكه نميخورد ضرري درويشي به نهتنها
هست, سلسلهاي چنين كه نداشتند اطالعي تا كنون كه زيادي عدة كه معني
ميشود چطور كه ميكنند فكر خودشان نزد در و ميشنوند را حرفها اين
دنبال و ميشود تحريك كنجكاويشان حتي آنها باشند/ اينگونه  گروهي
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آن همة بطالن ديدند, را امر حقيقت كردندو تحقيق وقتي ميآيند/ تحقيق
به ميزند نوشتهها اين كه ضرري فقط ميشود/ روشن ذهنشان در نوشتهها
كتابي كه همين اينها ندارند/ تحقيق مجال كه است پا كدل و ساده اشخاص
عوام بهقول است/ صحيح نويسنده حرفهاي كه ميكنند ر تصو شد نوشته
حرف <اين ميگويند است, صحيح حرف اين بگويند ميخواهند  كهوقتي
گفتيم كه همانطور ولي ميشد/ تلقي صحت هميندليل كردهاند> كتاب را
را مخالفشان كتاب چاپ اجازة كه ميشود چاپ حالي در كتابهايي چنين
اين كتابهاي كه بودند كرده بخشنامه و نميدادند اخير ماه چند همين تا
ولي است مÇردم افكÇار بÇه خÇيانت روش, ايÇن نكÇنيد/ چÇاپ را سÇÇلسله

است/ شده برداشته ممنوعيت اين Gاخير خوشبختانه
اين ميكند آن ناشر روانشناسي از حا كي كه جالبي نكتة كتاب اين در
هÇمة بÇراي آنÇها چÇهرة كÇه گنابادي سلسلة بزرگان از عكس سه كه است
عكس بÇهاضÇافة مÇيشناسند و است آشÇنا فÇقرا هÇمة بÇراي و درويشها
تا شده, چاپ عباسعلي شيخ حاج مرحوم عكس يك و صفيعليشاه مرحوم
بÇه مÇربوط كÇتاب ايÇن كÇنند ر صوÇت هÇم درويشها حتي و ببيند هركسي
ضرر كه است مجازي زرنگي و هشياري يك اين بخرند/ و است درويشي
راه در را زرنگÇي ايÇن نÇاشر و نÇويسنده ايÇن كه بود خوب چه ولي ندارد
سلسلة يككتاب از كه جايي يعني ميبردند به كار مردم افكار كردن روشن
در كÇند/ مÇراجÇعه كÇتاب هÇمان بÇعدي صÇفحات به ميكند, نقل  گنابادي
نگاه آنها به ولي ميكند نفي را نويسنده نظر كه دارد مطلبي بعدي صفحات
نÇقل را آن بÇاشد, خÇودشان پيشداوري سود به كه را جايي ولي نميكند
شÇانزده صÇفحة كÇتاب,از دو و شÇصت صفحة در مثال بهعنوان مينمايد/
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و است كÇرده نقل را عباسعلي شيخ حاج نامة اجازه  كتابنامههايصالح
اين ميگويد و داده قرار استناد مورد اجازهنامه آن در را جملهاي و عبارت
ديگر اجازههاي همة آنكه حال و است آمده اجازهنامه اين در فقط جمله
شرح ميكند/ نفي را گفته اين است بعدي صفحات و صفحه همان در  كه

گفت/ خواهيم Gبعد را اين



نقدوبررسيمقدمةكتابرازگشا

مقصود صفحه پنج طي در كتاب پيشگفتار قسمت در نويس مقدمه
ابتدا همان از و كرده بيان قزويني كيوان كتاب سه د مجد چاپ از را خويش
بر كار بناي و نيست يابي حقيقت يعني "تحقيق" قصدش كه ميدهد نشان

كند/ تخريب و آفريند شبهه كه است اين
است/ كرده شروع را مبحثي عرفان و ف تصو به راجع شش صفحة در
بÇه مÇربوط كÇه است ديÇن مÇعنوي و دروني جنبة عرفان اينكه به ه باتوج
كه است عملي دستورات از مجموعهاي ف تصو ولي است شخص حاالت
مÇيدهد, قÇرار موردنظر را ي خاص ة عد و ميشود انجام صوفيان طرف از
اين و سلسلهها اين از بسياري و دارد مختلف اقسام و انواع صوفي بنابراين
بÇدهند, انجام را شرع خالف اعمال ا گر و نيستند ما تأييد مورد صوفيها
اسم صوفيه نوع اين از حافظ ا گر بنابراين است/ مطرود ما نظر از اعمالشان
يا هستند, خودش زمان در كه بوده خاصي صوفيان بر او غالبHنظر ميبرد,
فه متصو اين به او نظر ميگويد ناپسند مطلبي صوفي به راجع مولوي وقتي
ف صوÇت اهÇل ولي مÇيزنند ف تصو به را خودشان كه آنهايي يعني است,
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از واقÇعي صÇوفي جدا كردن و ف تصو تعريف در مولوي نيستند/ واقعي
ميگويد: ظاهري صوفي

مÇÇيزيند او سÇÇاية در مÇÇÇÇابقي تÇÇنيكيشانصوفيند هÇÇزاران از
دارد/ درجاتي شناخت اين كه خداوند, شناخت شناخت, يعني عرفان
كند كوشش عرفان به وصول قصد به و خداوند شناخت قصد به كه  كسي
مقام به را انسان كه است عملي جنبة آن ف تصو باشد/ ف تصو راه در بايد
به مقام هر در و دارد مقاماتي واقعي صوفي و صوفي سالك ميبرد/ عرفان
عÇرفان بنابراين داراست/ را خداوند به عرفان از درجهاي مقام آن تناسب
تمام در ميشودو حاصل شخص براي ف تصو در سلوك از كه است حالتي
داراي مÇيكند سÇلوك ف صوÇت طÇريق به كه مدتي تمام در سلوك, ت مد
از مÇنظور البÇته دارد/ مÇتفاوتي درجÇات عÇرفان ايÇن منتهي× است عرفان
و اثÇنيعشري شÇيعة صÇوفيان هسÇتند, ه قÇح صÇوفيان ايÇنجا در صÇوفي
ف تصو لغت جداشدن مسألة است/ درست اجازهشان سلسلة كه صوفياني
سابقهاي عرفان و ف تصو بين تفكيك يعني عرفان از خودشان بهاصطالح
توجه ايران عو تشي به مستشرقين بازميگردد/ مستشرقين به Hعمدت كه دارد
ÂÇاص را شÇيعه غÇربي اسÇالمشناسان Hخصوص و شناسان اسالم ولي دارند
در ندارنÇد/ شيعه حقيقت به توجه وجه بههيچ و ميدانند انحرافي مذهب
بÇه <مÇن مÇيفرمودند: تÇابنده نÇورعلي دكتر حاج آقاي حضرت باره اين

1 - Berger Vachon

و گفتم مطلبي ع تشي به راجع پاريس در اسالم حقوق استاد واشن(1) برژه
Çا ام مÇيدانÇيم/ اسÇالم انحرافي فرق جزو را شيعه ما گفت پرسيدم/ سÆالي
با چنانكه دارند/ مساعد نظر و توجه غالبHمستشرقين شرق و شيعه به راجع
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جÇامعي اطÇالعات كÇربن هÇانري كردم, صحبت باره اين در هانريكربن
كرد تشويق مرا او همان و است پيدا Âكام او نوشتههاي از كمااينكه داشت
خÇودشان عقيدة يا مستشرقين تها مد بگيرم/ اينباره در رسالهاي اينكه به
ÇÇ ميكردند استفاده خود نفع به حكومتي دستگاههاي عقيده, اين از و بود
ÇÇ ميكرد تأمين خارجه وزارت را انگلستان شرقشناسي بودجة  كمااينكه
و خÇودشان حكÇومتي دسÇتگاههاي بÇه خÇدمت قÇصد به اول از اينكه يا
مÇوردنظر كه مينوشتند و ميگفتند چيزهايي و ميكردند مطالعه استعمار
در ايÇرانÇيها عكسالعÇمل را ع تشي اينها بود/ خودشان حكومت سياست

ميدانستند/> عرب تسلط مقابل
را اسالم فقط بلكه نشد عرب مغلوب ايران كه نميكردند توجه اينها
ايران فقط پذيرفتند, را اسالم كه ملتهايي تمام ميان در كمااينكه پذيرفت
س مقد شرع و الهي مباني و داشت نگاه را خودش فرهنگ و زبان مليت,
شÇمال و خÇاورميانه كشÇورهاي ديگر كشورهاي ولي كرد قبول را اسالم
عÇرب مغلوب اينها و است عربي فرهنگشان و زبان شدند/ عرب آفريقا
و شدند مسلمان ل او از ايرانيان ولي كردند قبول را اسالم آن بهتبع و شدند
امر اين بنابراين و است اسالم حقيقت ع تشي هستند/ و بوده عقيده همان بر
ايران به و ع تشي به غرض با يا بيغرض قين محق ه توج كمكم كه شد موجب
به كه وقتي اينجا در شود/ انجام مطالعاتي نيز آنباره در و گردد بيشتر هم
عÇبارات بÇا را مÇعنا ايÇن هÇم هÇانريكربن كÇه طور همان شد توجه ع تشي
است, ع يÇتش در اسÇالم روح همچنانكه ديدند است, نوشته بارها متفاوت
فرقة بهعنوان ع تشي اساس كه معني اين به است/ ف تصو در هم ع تشي روح
موردتوجه باشد شده تشكيل تاريخ از مشخصي زمان يك در كه جديدي
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زمان چه از كه نمود مشغول را مستشرقين خاطر بررسي اين و گرفت قرار
ع يÇتش و شÇيعه لغت زمان چه از اينكه در است ممكن شد? تشكيل ع تشي
شيعه لية او مباني ظهور يعني شيعه اساس و اصل ولي كرد بحث شد متداول
جامعة معنوي رهبري كه ميگويد شيعه است/ پيغمبر وفات از بعد بالفاصله
را پÇيغمبر است/ الهÇي تأييدات به مÆيد كه باشد كسي بهدست بايد اسالم
شا گرد پيغمبر البته و كرد انتخاب خداوند را پيغمبر نكردند, انتخاب مردم
ولي بود; آدم زمان تا طور همين و عبدالمطلب شا گرد ابوطالب ابوطالب,
كÇه عليهالسالم عيسي مثل يافت, برتري استاد از كه بود شا گردي پيغمبر
به زد/ جلو استاد از كه بود شا گردي ولي يافت تعميد غسل يحيي بهدست
در پيغمبر جانشين بايد كسي هم پيغمبر از بعد است معتقد شيعه دليل همين
مÇردم كه كسي نه ميفرمايد, تعيين پيغمبر كه باشد معنوي رهبري جهت
از غير كسي كه نبودند عي مد پيغمبر صحابة از يك هيچ ميكنند/ انتخاب
را علي كه معتقدند شيعه و سنت اهل از بسياري كرد/ تعيين پيغمبر را علي
ميگويند عدهاي منتهي پيغمبر/ توسط البته كرد, تعيين جانشيني به خداوند
ولي نيست آن معارض هم هيچكس و است معنوي جانشيني جانشيني, اين
استناد آيه اين به و باشد مسلمين خود بهدست بايد مسلمين جامعة رهبري

است/ يكديگر با مشورت پاية بر كارشان :38 آيه , شوري× سوره -1

بÇرمبناي و (1)
Öم Ôه ن Öي ب وري× Ôش Öم Ôه Ôر Öما است: مÆمنين جامعة صفات از كه ميكنند

تÇوجيه را بÇنيساعده سÇقيفة يعني پيغمبر رحلت از بعد واقعة نظر, همين
ميكنند/

شÇيعه است علي پيغمبر جانشين باشد معتقد كه هركس جهت هر به
آمÇد بÇهوجود ع يÇتش پيغمبر فوت از بعد بالفاصله بنابراين ميشود/ تلقي



49 گشا راز كتاب مقدمه بررسي و نقد

لة Ñمسا اين شد/ ظاهر زمان اين در ولي داشت وجود هم Âقب شد/ ظاهر يعني
ف صوÇت ة قÇيرحÇغ و ه قÇح سÇالسل تمام قبول مورد Hعين ع تشي در اساسي
قبلي فرد كه باشد كسي دست به بايد معنوي رهبري و جانشيني كه ميباشد
اÄمة مورد در كه طور همان است, كرده تعيين جانشيني به را وي Hصريح او
باشد بايد قبلي استاد دست به استاد و رهبر تعيين و شد واقع اثنيعشر(ع)
تعيين را خودش جانشين مرشدي هر رهبري, هر اجازه, سلسلة بنابر يعني
سÇلسلة جÇانشينها, سÇلسلة ايÇن را/ بعدي جانشين هم جانشين آن و  كند
بÇنابرايÇن, گÇويند/ عÇرفاني سÇلسلة يÇا سلسلةاالوليا¾ Hاصطالح را, رهبران
اشخاص همان له Ñمسا اين شدن روشن از بعد است/ ع تشي بر ف تصو اساس
ف صوÇت كÇه گÇفتند و كÇردند مÇطرح را ديگÇري بÇحث و آمÇÇدند سÇÇابق
راجع اول كه حرفي همان يعني خلفا, مقابل در ايرانيهاست عكسالعمل
تÇا بÇود حÇرف ايÇن مÇدتها گفتند/ ف تصو به راجع حاال ميگفتند شيعه به
را اين و نشدند له Ñمسا اين پاپيچ زياد اما كردند بيشتري تحقيقات Hتدريج
به بلكه كردند رد اينكه نه يعني شدند, رد سكوت با Hتقريب و نكردند تبليغ

نكردند بيشتري توجه مسأله اين
مثل ف تصو و عرفان يعني است عرفان ف, تصو راه در سلوك نتيجة
عÇلي مÇتأسفانه نيز ايران در نيست/ جدا هم از كه هستند سكهاي دوروي
دم عÇرفان از HريحÇص كÇه خÇميني العÇظمي اهللا آيت عرفاني حاالت رغم
و Hاسم ميخواهد دلشان كساني ميزدند, دم هم ف تصو از حتي و ميزدند
ايشان روية خالف بر طرفي از و شوند تلقي ايشان پيرو سياست روي از
خÇيال ايÇنها دارد/ وجÇود ذهÇنشان در عÇرفان و ف تصو اساس با دشمني
جÇداست/ عÇرفان از ف صوÇت كÇه كÇنند تبليغ را له Ñمسا اين دارند و داشتند
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ولي دارد دسÇتگيري و سلسله و مرشد ف تصو كه است اين هم بهانهشان
از بايد هم را عرفان آخر كه ندارند ه توج ولي ندارد, را چيزها اين عرفان
كه بشود مدعي خودش كه هركسي آيا كيست? شخص آن گرفت/  كسي
است قبول قابل عايش اد كنم تربيت را ديگران ميتوانم و دارم عرفان من
و تصديق را او بايد است رسيده معنوي مقامي به كه ديگري كس اينكه يا
ف صوÇت و ميدهد دست خيليها براي كه است حالتي عرفان كند? تعيين
و قÇويتر او عÇرفان برود جلوتر درجه هر به شخص و است راه در سلوك

ميشود/ بيشتر
عرفان االيام قديم از كه ميگويد كتاب مقدمة هفت صفحة در لف Ñمو
كÇردهانÇد/ خلط غرض و مرض با يا بيغرض ,Gعمد يا Gسهو را ف تصو و
است, بÇوده يكÇي ف صوÇت و عرفان قديم در كه ميكند اقرار او خود پس
بÇر حÇمل ميدانستهانÇد يكي را عرفان و ف تصو كه را قدما عقيدة منتهي
اثبات براي كه است غرضي از حا كي او قول همين ولي است; كرده غرض
نقايص به اقرار شش صفحة در نويسنده خود دارد/ خود نادرست عاي اد
تحقيقي نقايص به اقرار كه شما پرسيد بايد بنابراين ميكند/ خود تحقيقي
دسترس در كه درويشها همين مجالس در حضور از حتي و خويشداري
مÇقدمه چÇرا نÇرفتهاي و كÇردهاي خÇودداري شÇهرهاست ا كÇثر در همه
كنيد, چاپ را او كتاب عين داريد ارادت كتاب, نويسندة به ا گر مينويسي?
بايد را است) صفحه صد (نزديك صفحه چندين خودش كه مقدمهاي ولي

است/ كرده تحقيق را موضوع يك جوانب همة كه بنويسد قي محق آدم
مÇيگويد كه است كرده قول نقل دورساله از كتاب هشت صفحة در
رسالة و مقدمه Áاو است/ آسمان تا زمين از تفاوت عرفان و ف تصو ميان
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نÇوشتة از كÇه است نويسندهاي به مربوط آمد گفته چنانكه كتاب اين ل او
ÂامÇك ديگÇر بÇعضي بÇا را مÇخالفتشان و بÇعضي از را جانبداريشان ايشان
شرح اينكه وجود با گفتيم كه طور همان دوم رسالة اما كرد/ درك ميتوان
شÇده نÇوشته سÇميعي كÇيوان اسÇتاد طÇرف از و است قزويني كيوان حال
آنكÇه بÇاوجود حÇاضر كÇتاب مÇقدمة در امÇا مÇيرسد/ بÇهنظر منصفانهتر
را مÇطلب تÇمام ولي است نموده قول نقل كتابدورساله از مقدمهنويس
از كÇه مÇيگويد رسÇاله ايÇندو ل او نÇويسندة درايÇنجا است/ نكÇرده نقل
به عرفان و ف تصو كردن خلط بنابراين كردهاند/ خلط اينها بين قديمااليام
كار نتيجة و محصول را كردنش جدا ما ولي است, بوده قديم از ايشان قول
و عÇرفان كÇوبيدن در ي, اصÇخ هÇدف كÇه ميدانÇيم قيني محق اصطالح به

نيستند/ و نبوده جدا هم از دو اين ما بهنظر Hواقع و دارند ف تصو
منصور بهعنوان اوقات بسياري عباسعلي شيخ حاج از مقدمه اين در
آن ا گÇر و است? داده او بÇه كسي چه را لقب اين Áاو ميكند/ ياد عليشاه
در ولي مÇيبرد? كÇار به را لقب آن چرا ندارد قبول را دهنده لقب شخص
بÇا را نÇورعليشاه و عÇليشاه صÇالح حضرات نامهاي جاها بعضي در مقابل
ندارم قبول را شاهي من چون ميدهد: توضيح و ميآورد شاه لغت حذف
اسم كه ندارم قبول چون من بگويد كسي اينكه مثل ميكنم/ ذ كر آن بدون
نامگذاري و نام اين ميگويم/ عبا او به باشد عباسي,محمود محمود آقاي
لقب خواست كسي هر به كه ندارد مقدمه نويسندة تصميم و نيت به بستگي

كند/ حذف را شاهيش لقب خواست كه هركسي و بدهد شاهي

/ì9 ص -1

كÇه كÇرده نÇقل وعÇرفان(1) عÇلم نÇابغة از نه صفحة در مقدمهنويس
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دربÇان و كÇاظم حÇضرت و صادق حضرت ارادتمندان از كرخي معروف
و مÇيكند رد را آن مشÇاراليÇه ولي است بÇوده عليهمالسالم رضا حضرت
بÇه دهسالگي زير در نويسنده قول به بنا كه فيروزان بن معروف ميگويد:
درك را صÇادق حضرت زمان نميتواند شد مسلمان رضا حضرت دست
رضÇا حÇضرت دست بÇه دهسÇالگي زير معروف كه عا اد اين باشد/  كرده
قÇبول را مÇعروف وجÇود Âاص هم بعضي نيست/البته صحيح شد, مسلمان
دربÇان بÇغداد در مÇعروف مÇيگويند دارنÇد قÇبول كÇه كساني ولي ندارند
مسلمان تازه باشدو نميتواند حضرت دربان دهساله شخص و بود حضرت
است شده نوشته وعرفان علم نابغة كتاب نميرسد/در مقامي چنين به هم
رسيده عليهمالسالم رضا صادقوكاظمو حضرات خدمت معروف شيخ  كه
در و بÇوده واليÇتي بÇهدعوت مأمور عليهالسالم رضا حضرت طرف از و
اقÇوال اخÇتالف به 201 يا هجرت از 200 سال در حضرت آن خود زمان
زير معروف دليل چه به كه است نكرده ذ كر مقدمه نويسندة يافت/ وفات
عÇا اد ايÇن بÇراي او مدرك و شد مسلمان رضا حضرت دست به دهسالگي
دربÇان مÇعروف مÇيگويند معتقدند معروف بهوجود كه آنهايي چيست?
سÇپس و شكست دنÇدهاش استخوان جمعيت فشار اثر در و بود حضرت
زمÇان از قÇبل مÇعروف مÇيگويد: مÇقدمهنويس ده صفحة در كرد/ رحلت
به قطبيت يا شيخوخيت مسند چگونه بنابراين يافت, رحلت رضا حضرت
اين ميگذارد/ تعجب و سÆال عالمت آنگاه و يافته انتقال كرخي معروف
بگذاريم, مهنويس مقد از سÆال مقابل در بايد ما را تعجب و سÆال عالمت
از واليت مقام و امامت مقام كه است ه متوج خودش ايشان كه معني اين به
از و عليالنقي حضرت به حضرت آن از و جواد حضرت به رضا حضرت
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حضرت به حضرت آن از و عسكري حسن امام حضرت به حضرت آن
زنÇده هÇم هنوز حضرت آن كه شد منتقل محمد آل قاÄم الحسن حج¹ابن
و امامت انتقال رضا حضرت با معروف رابطة وجه هيچ به بنابراين است/
ايشان ا گر وعرفان نابغةعلم كتاب همين در بلكه است, نبوده شيخوخت
بودند اÄمه نمايندة اينان كه است شده ذ كر عرفا كتب در نيز و باشد خوانده
سختگيري چنان زيرا ميگرفتند/ بيعت مردم از بزرگواران آن طرف از و
گÇرفته بÇيعت خÇودشان توسط ميكرد اقتضا تقيه كه داشت وجود اÄمه به
بود/ خطر جانشاندر ميگيرند بيعت كه ميفهميد حكومت ا گر زيرا نشود,
جÇور خÇلفاي كه است بيعتي از غير بيعت اين كه نداشت توجه حكومت
در تسÇليم و تÇابعيت قÇبول بهمنزلة ميگيرد حكومت كه بيعتي ميگيرند/
آن بÇا و ميشود گرفته امام طرف از كه بيعتي ولي است, حكومت مقابل
واليت قبول يعني است, ولوي بيعت ميشود منعقد امام نمايندة با يا امام

اوست/ جانشينان و عليهالسالم علي
چندين كمااينكه نبودند حكومت طالب وجه بههيچ اطهار(ع) اÄمه
بÇزرگوارش بÇرادر حÇضور عÇلي بÇن زيÇد كÇردند/ رد و شد فراهم هم بار
سÇخت خÇيلي مÇا بÇر (خلفا) اينها كه كرد عرض عليهالسالم باقر حضرت
قيام فرمود: حضرت كنيم/ قيام است خوب هستيم, زحمت در و  گرفتهاند
خÇالفت و حكÇومت بÇه مÇا از ديگÇري د حمÇم آل قاÄم جز و ندارد فايده
قÇيام ايÇنها مÇقابل در و نÇدارم طÇاقت من كرد: عرض زيد رسيد/ نخواهد
كه گفت او بكن/ هستي راضي ا گر ميشوي; كشته فرمود: حضرت ميكنم/
زمÇان ديگÇر بÇار خوانÇدهايÇم تاريخ در شد/ كشته و كرد قيام و دارم قبول
كÇرد منقرض را بنياميه آنكه از بعد ابومسلم عليهالسالم, صادق حضرت
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را دسÇتت اهللا رسول يابن گفت: و كرد دراز دست و آمد حضرت خدمت
كردند/ رد را او بيعت و خالفت حضرت كنم/ بيعت تو با خالفت به كه بياور
و حضرت حضور به بود آمده خالفت خود بود, خالفت براي بيعت ا گر
خÇالفت بÇه كسÇي ما از د محم آل قاÄم جز كه فرمودند و كردند رد ايشان
حضرت مأمون كه جلسهاي در رضا حضرت زمان در ديگر بار نميرسد/
مÇيكردند بÇيعت واليÇتعهدي به ميآمدند بزرگان و نشاند خود پهلوي را
او آهسته است/ سرحال و خوشحال خيلي شيعيان از يكي ديدند حضرت
خÇيلي امÇروز شÇده چÇه كÇه پرسيدند او از نجوا بهصورت و زدند صدا را
حÇضرت مÇيرسد/ حقدار به حق نباشم خوشحال چرا گفت: خوشحالي?
و حكÇومت بÇه د حمÇم آل قÇاÄم جز كسي ما از نيست, ر مقد نه فرمودند:
خلفا ولي بود, بيعت آن از غير بيعت اين بنابراين رسيد/ نخواهد خالفت

بودند/ دور معني اين از و نداشتند ه توج  كه
ي حت بود شده زياد بسيار سختگيري بخصوص رضا حضرت از بعد
هفته روزهاي و اÄمه اسامي در كه ميكند ذ كر داستاني درمفاتيحالجنان
االسÇÇبوع جÇÇمال در است: آمÇÇده روز هÇÇر در ايشÇÇÇÇان زيÇÇÇÇارت و
كرده روايت ازصقربنابيدلف Gمسند را بابويه ابن گفتة الطاووس بن سيد
را> Öنم  رÇ Ôس> بÇه را عÇليهالسÇالم عليالنقي امام حضرت متوكل <چون  كه:
جناب آن احوال از خبري [تا] رفتم حضرت آن خدمت به روزي طلبيد,
چون بودند/ كرده محبوس متوكل حاجب اقي زر نزد را حضرت آن بگيرم/
سÇاعتي آمÇدهام/ شÇما ديÇدن بÇه گÇفتم داري? چكÇار گفت: رفتم, او نزد
را مÇردم آنكÇه تÇا كÇرديم بÇاهم صÇحبتي هÇرگونه از و نشسÇتيم هÇÇم بÇÇا
آمÇدهاي? چÇه بÇراي كÇه پÇرسيد بÇاز شÇد/ خÇلوت مÇجلس و كرد ق متفر
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خÇود مÇوالي از خبري آمدهاي گويا گفت: دادم/ را اول جواب همان من
كÇه شÇو سÇا كت گفت است/ خليفه من موالي گفتم: ترسيدم من بگيري/
گفت پس الحمدهللا/ گفتم: دارم/ را تو اعتقاد نيز من و است حق بر تو موالي
صÇاحب تا بنشين قدري گفت بلي/ گفتم: بروي? او نزد به ميخواهي آيا
شد/ بيرون صاحبالبريد كه وقتي تا نشستم من آيد/ بيرون او نزد از البريد
بÇه چÇون بÇبرد/ حضرت آن نزد را من كه كرد مأمور را پسركي وقت آن
برابÇرش در و است نشسته حصيري روي ديدم رسيدم جناب آن خدمت
پس بÇنشين/ فرمود: داد, جواب حضرت كردم/ سالم پس كندهاند/ قبري
پس بگيرم/ خبري شما احوال از آمدهام گفتم آمدهاي? چه براي كه فرمود
ايÇن در كÇه مكن گريه كه فرمود حضرت گريستم/ افتاد قبر بر نظرم چون
مكÇالمة ايÇنجا الحÇمدهللا/> گÇفتم نÇميرسد/ مÇن به آسيبي ايشان از وقت

/9ì Ç 9ëص ,13ê2 تهران, علمي, انتشارات هيقمشهاي, مهديال× ترجمة مفاتيحالجنان, -1

آن دنÇبالة در بÇعد است/ نÇوشته مفاتيحالجÇنان(1) در كه است مختصري
و تÇو بÇر نÇيستم ايÇمن كÇه رو بÇيرون و كن وداع فرمود <پس مينويسد:
رضا حضرت از بعد اÄمه كه وضعيتي چنين در رسد/> تو به اذيتي ميترسم
در كÇه مÇيكرد غÇالبHوادار را عسكÇري(ع) حضرت متوكل حتي و داشته
حضرت كه ميدانند اين از را عسكري لقب بعضي و بروند پياده او ركاب
اÇÄمه حÇضرات خÇود وضÇعيتي چÇنين در بود/ متوكل قشون جزو بناچار
آن و مÇيكردند تعيين را نمايندگاني بنابراين بگيرند, بيعت نميتوانستند
هركسي كه ميدادند اجازه نماينده اين به اÄمه و ميگرفتند بيعت نمايندگان
حÇضرت خود تأييد به البته و كند تعيين خود جانشيني به داد تشخيص را
و بÇيعت اخذ براي بودند امام نمايندگان سلسلة آنها بنابراين و برساند امام



راز 56 گشايش

بود/ امام خود بيعت صاحب اال
را خود سلسلة معروف ميگويد: مهنويس مقد يازده و ده صفحات در
از را قÇول ايÇن و مÇيرساند بصري حسن و عجمي حبيب و طايي داود به
براي نابغةعلموعرفانكه در آنكه حال و ميكند نقل نوربخش دكتر آقاي
و طÇاÄي داود و مÇيرسد رضا حضرت به كرخي معروف از است معتبر ما
صÇورت بÇه مگÇر نÇبودند آنÇها سÇلسلة در بصري حسن و عجمي حبيب
حÇبيب نÇزد او و كÇرد تÇلمذ طاÄي داود نزد كرخي معروف يعني تربيتي,
است, گونا گوني اقوال بصري حسن به راجع بصري/ حسن نزد او و عجمي
بÇصري حسÇن بÇاشد, بصره در كه حسني هر Áاو كه نمود توجه بايد ولي
كه هست ديگري روايات رشته يك بصري حسن به راجع بهعالوه استو

ميباشد/ عليهالسالم مجتبي حسن امام حضرت به او ارادت نشاندهندة
اللÇهية نÇعمت فÇرقة رÅسÇاي شÇجرة مÇينويسد: يازده صفحة در باز
خÇتم عسكري(ع) الحسن بن حجت االعظم حجتاهللا به سلطانعليشاهي
ادامÇه بÇغدادي جÇنيد را عليهالسÇالم معصوم امامت راه آنجا از و ميگردد
خÇود كÇه مÇعني ايÇن بÇه ميكند, تجاهل نويسنده مباحث اين در ميدهد/
مÇقام طÇرف از مأذون بÇلكه نيست امامت راه ادامه بغدادي جنيد ميداند
نÇام براي كه دوايري ميگويند, ايشان كه شجرهاي همين در است/ امامت
نÇام كه دوايري از است بزرگتر است شده نوشته عليهمالسالم اÄمه مبارك
خدا رسول از بعد كه است روشن Âكام و شده نوشته حضرات آن مأذونين
غÇيبت از بÇعد و كÇرد پيدا ادامه ت نبو ذيل معنوي سطحي در اÄمه سلسلة
حÇضرت كÇه مÇعني اين به يافت/ ادامه امامت از پاÄينتر سطح در  كبري×
آن نÇام بÇه كÇه كÇردند مأمور را جنيد خود غيبت زمان براي صاحباالمر
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زنÇده امÇام بÇراي بÇيعت چÇون بگيرد/ بيعت حضرت آن براي و حضرت
زنده امام براي را بيعت آن از بعد ميفرمود رحلت كه امامي هر لذا و است,
زنده ولي بود خواهد غايب ظهورش روز تا غايب امام چون اما ميگرفتند/
دستور جنيد به جهت اين به و ميشود گرفته حضرت آن نام به بيعت است,
بعد كه دادند اجازه او به و بگيرد بيعت حضرت آن طرف از كه فرمودهاند

كند/ تعيين جانشيني هم خود از
چÇرا است مÇعروف از سلسله ا گر مينويسد: يازده صفحة در هم باز
امÇامت از سلسله نيست, معروف از سلسله نوشتهاند? را بعدي اÄمه اسامي
را مسأله اصÇل است نخواسÇته و زده تجاهل به را خود باز اينجا در است/

مÇنتهي× مÇيشود گرفته اÄمه براي بيعت است/ اÄمه از سلسله كه كند درك
گرفت امام تأييد با سقطي سري از را خود مستقيم اجازة بغدادي جنيد چون
بÇههمين گرفت, امام تأييد به معروف از را خود اجازة هم سقطي سري و
بود, معروف از سري و سري از جنيد اجازة ظاهر بهصورت گرچه جهت
ايÇنكه بÇهعنوان و بÇودند عليهمالسÇالم اÄمه نمايندگان اينها واقع در ولي
از بعد هم آنها نام داشتهاند امام طرف از مأموريتي و دادهاند انجام خدمتي
نداشته عنادي و كند درك را مسأله بخواهد نويسنده ا گر ميشود/ برده اÄمه
اخذ مأمور آنان طرف از اÄمه زمان در نفر سه اين كه كند ه توج بايد باشد,
و اجÇازه ايÇن آنÇها بÇه اÄمه ميكردند/ اخذ بيعت اÄمه براي و بودند بيعت
و ع تشي به ضربهاي موجود اختناق از اينكه براي و بودند داده را مأموريت
معدودي بسيار عدة از بجز گرفتن بيعت امكان هم خود و نشود وارد امام به
اجازه ميكردند تأييد را صالحيتشان كه اشخاصي به جهت اين به نداشتند,

بگيرند/ بيعت حضرت طرف از آنان كه ميدادند
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آن بÇه زنÇجاني فÇضلاهللا شÇيخ كÇه را روايتي اجازة سيزده صفحة در
شÇده نÇوشته سنت اهل ر متأخ علماي از آلوسي طرف از و ميكند استناد

سري از جنيد از شبلي داشتن اجازه اجازه, سلسلة اين در ميكند/ ذ كر است,
شده ذ كر موسي بن علي االمام سيدنا عن كرخي معروف شيخ محفوظ ابي از
جÇنبة آنكÇه از گÇذشته بزرگان, اين و است روايت سلسله اين Áاو است/
اجÇازه اشÇخاص بÇعضي بÇه و داشÇتند هÇم درس مÇجالس داشتند, معنوي
شيخ چنانكه بگيرند/ بيعت اينكه نه كنند روايت آنها طرف از كه ميدادند

روضÇات جÇمله از بسÇياري مÇنابع در است بÇوده غزالي احمد شيخ شا گرد آمدي اينكه -1
است/ شده نقل (173 Ç 170 صص ,ë الجنات(ج

مÇجموعه كÇه الكلم ودرر كتابغررالحكم صاحب آمدي(1) عبدالواحد
شÇهر ابÇن شÇيعه بÇزرگ ث محد يا است (ع) علي حضرت قصار  كلمات

/ì0 ص مناقب, -2

غزالي احمد شيخ شا گردان از كتابمناقب(2) در خود نوشته طبق آشوب
بر امر,دليل اين خود Hثاني داشتهاند/ ايشان از روايت نقل اجازه و بودهاند

دارند/ قبول هم سنت اهل خين مور را اشخاص اين كه است آن
ايÇراد خÇود جانشين به شخص هر اجازة به راجع هفده صفحة در اما
شÇيعه علماي همة است/ ف تصو اصول و اساس از مطلب اين است/ شده
خود بعدي جانشين كه است واجب امام اÄمه,بر ظهور زمان در كه ميگويند
به دسترسي براي غايبند انظار از حضرت كه غيبت زمان در كند/ تعيين را
بÇههمين است بÇديهي مÇيشوند/ تÇعيين نمايندگاني حضرت آن با بيعت
كÇنند/ تÇعيين را خود جانشين كه است واجب نيز نمايندگان اين بر طريق
يÇعني مÇيشود; ي تلق سلسله اعتقادات جز¾ جانشين اين از اطاعت Hمسلم
و نÇظر طÇبق بود كرده بيعت او با و كرده اطاعت سلف شخص از هركس



59 گشا راز كتاب مقدمه بررسي و نقد

بنابراين كند اطاعت نيز او جانشين از بايد ف تصو در شده تصويب اصول
فرمان درضمن عليشاه صالح حضرت و عليشاه نور مرحوم براينكه نهتنها
ايرادي كردهاند, خود جانشين از اطاعت به مجبور را همه جانشين تعيين

است/ عرفان و ف تصو اصول و ات بديهي از اين بلكه نيست
كنيد <مالحظه مينويسد اجازات بعضي ذ كر از بعد هجده صفحة در
مÇيباشد مسÇتعده نفوس تربيت فقط ما وظيفة ميگويند كه آقاياني همان
اجمعين عليهم صلواتالله معصومين اÄمة به فقط كه هستند مناصبي عي مد
بلكه نيستند منصب آن عي مد وجه بههيچ اينها است/> شده داده اختصاص
خالصين از كه دارند اجازهاي منصب آن صاحب طرف از كه هستند عي مد
و كÇنند تÇربيت دارنÇد اسÇتعداد كه را كساني و بگيرند بيعت مشتاقين از و
تÇربيت بÇا هم امر اين و نيستند زاÄدي مناصب عي مد بههيچوجه بنابراين
بÇنابر و است اÇÄمه آن از ه ليÇك واليت بلكه ندارد/ منافاتي ه مستعد نفوس
كه ميرسد نمايندگان اين به ه يÄجز واليت دادهاند اجازه اÄمه كه درجهاي

ميگويند/ اقطاب آنان به Hعرف
العارف تجاهل گفت بايد كه تجاهل اين بر تكيه باز نوزده صفحة در
حامل سقطي سري و كرخي معروف پرسيد <بايد ميگويد: و نموده است
يا نبودهاند دارا الم عليهالس جواد امام كه بودهاند حقيقتي يا مسÆوليتي چه
مÇوسي بÇن علي از بعد واليت صاحب به امامت انتقال در نقصي نعوذباهللا
آن ل مÇمك كÇرخÇي, مÇعروف امÇثال نÇصيب كÇه بÇوده Çالم عليهالس الرضا
ي تلق امام جانشين جنيد و سري و معروف هرگز است/> ميشده محسوب
آن از و جÇواد حÇضرت بÇه الم عليهالس رضا حضرت از امامت و نشدهاند
آن از و عسكري حسن امام به حضرت آن از و عليالنقي امام به حضرت
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بودهاند نمايندگاني نفر سه اين است/ شده منتقل غاÄب قاÄم امام به حضرت
ايÇنها بÇه داشÇتند اÇÄمه كه را هاي كلي واليت آن از جزÄي كه امام طرف از
امÇام هÇمرديف اينها اينكه عاي اد وجه بههيچ سلسله در بنابراين دادهاند,
كÇه است آن جÇانشينانشان تÇمام و آنÇان افÇتخار بÇلكه نÇميشود, هستند

شوند/ محسوب اÄمه خا كپاي
گÇفته جنيد كه است شده بغدادي جنيد از قولي نقل بيست صفحة در
مÇن كÇه حÇالي در هسÇتم سقطي سري شا گرد من پندارند <مردمان است
بÇه نديدهام, كنون تا را نوشتهاي چنين من قصابم/> علي بن محمد شا گرد
نÇزد شÇايد بود; سقطي سري مريد نبود, سقطي سري شا گرد جنيد عالوه
باشد گفته تقيه به شايد هم را قسمت آن و باشد كرده شا گردي هم ديگران

نكند/ سقطي سري مقام به توجه كسي  كه
آقاي عارف محقق كه اواخر <اين مينويسد: يك بيستو صفحة در
قانه محق رسالة عمري صرف از پس عليشاه صالح واحدي تقي سيد حاج
عليشاه صالح لقب اين كه پرسيد واحدي سيدتقي آقاي از بايد ليآخر/> ا
او بÇه كسي چه است? آورده كجا از است ف تصو طريقتي القاب از كه را
كه است برگزيده خويش براي را لقب اين خود ا گر است? داده لقبي چنين
واحدي سيدتقي آقاي چگونه دارد/ ف تصو و ع تشي ة لي او اصول با منافات
نام او از عارف محقق عنوان به كه است نويسنده اين عالقة مورد ناشناس
جÇالب بسÇيار كÇتابهاي و مشÇهور هÇمه نزد كه بزرگاني و ميشود برده
ايشÇان بÇراي نÇوشتهانÇد, ف صوÇت HصوصÇخ اسÇالمي معارف در هي توج
را شاه كلمة اوقات بسياري مينويسد كه مقدمهاي در حتي و بوده ناشناس

است/ كرده حذف آنان اسامي از
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شده ذ كر انتقادآميزي لحن با حافظ مولويو از دو بيستو صفحة در
و حÇافظ اشÇعار از جÇاها بسÇياري در شخص اين خود آنكه حال و است
كÇرده اسÇتفاده آنÇها اشعار از ه صوفي از انتقاد براي ي حت و آورده مولوي

است/
كÇه مÇيگويد يك و سÇي صÇفحة در آن دنÇبالة بÇه و سÇي صفحة در
بود كرده قطع هندوستان در دكني عليرضا شاه با را خود ارتباط ه نعمتاللهي
رسÇاله دو بÇه اشÇاره مÇطلب ايÇن اظهار در بود/ جديدي سلسلة درواقع و
كه دارند ي خاص حالت لدورساله او رسالة نويسندة كه گفتيم Âقب ميكند/
است, خÇود عاي دÇم اثÇبات كه را ي ق ش آن مسأله, يك مختلف شقوق از
نÇدارنÇد/ بيطرفي يا حسن نظر ف تصو سالسل به ايشان ميكنند/ انتخاب
چنين بار هر نويسنده است شده نوشته مربوطه كتب تمام در اينكه باوجود
و ارتÇباطها روزگÇاران آن در مÇيكند/ تكرار مختلف عبارات با را مطلبي
وقتي عليرضا شاه حضرت لذا نبود/ دردسترس چندان نقل و حمل وسايل
نيز خود ة لي او گهوارة در عرفان تا كردند ايران مأمور را عليشاه معصوم سيد
منصوب و جانشين تعيين اختيار و شيخالمشايخ منصب بهوي گردد, احيا
شاه حضرت از نيابت به ميكرد آنچه وي طريق بدين دادند/ مشايخ  كردن
نفس حقوقدانانوكيل فقهاو بهاصطالح بنا نيز دنيايي امور در بود/ عليرضا
داده انجام را آن موكل كه است آن منزلة به بكند هرچه يعني است موكل

است/
كÇتابتÇاريخسÇلسلههايطÇريقه از نويس مقدمه صفحات, اين در
كÇتاب آن نÇويسندة گفتيم چنانكه اما است/ كرده تقليد نعمتاللهيهايران

شÇايد نÇرسيد خود مقصود به ولي داشت را سلسله در شيخيت قصد چون
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قرار ترديد مورد را ايران اللهية نعمت فرقههاي همة اساس است خواسته
نÇميتوان مÇنصف ق حقÇم يك عنوان به بيطرفيشان به جهت هر به دهد/

كرد/ اعتماد
بÇيگي ديÇوان احÇمد آقاي قول از نويس مه مقد دو و سي صفحة در
عÇليشاه مÇجذوب آقÇاي كÇه مÇيكند نÇقل كتابحديق¹الشعرا¾ نويسندة
عÇليشاه نور آقاي كه اجازهاي طبق بر بنابراين و نكردهاند تعيين جانشين
مالرضا آقا و عليشاه مجذوب (حضرت نفر دو نام و بودند كرده صادر ل او
فÇوت از بÇعد بنابراين نمودند, تعيين را گرفتند) علي كوثر لقب بعدها  كه
بحث مورد اين در كه بودند جانشين علي كوثر آقاي عليشاه مجذوب آقاي
شÇاهي لقب عليشاه مجذوب آقاي براي فقط اجازهنامه آن در Áاو كه شد
رضا الÇم آقا نام به گرفتند لقب Gبعد كه علي كوثر آقاي و است شده ر مقر
جÇانشيني بÇر ل او نÇورعليشاه مرحوم نظر Hممسل بنابراين است/ شده ذ كر
تÇعيين دليÇل پÇير عÇنوان بÇه همداني رضا مال آقا بلكه است نبوده ايشان
كند/ تعيين را خود بالفصل جانشين جز نميتواند قطبي هيچ Hثاني شدهاند/
اين از را او نميتوان و دارد را خود بالفصل جانشين اختيار فقط قطبي هر
ا گر Hفرض جهت اين به و بدارد باز جانشين تعيين اختيار يعني كلي اختيار
تÇعيين بÇر دليÇل هم باز ميشد برده هم عليشاه كوثر نام اجازهنامه اين در
به عليشاه مست آقاي بودند كرده ذ كر اينكه مورد در اما و نبود/ جانشيني
مÇنطقي قÇول ايÇن شÇدند, تÇعرفه عÇليشاه مجذوب آقاي جانشيني عنوان
آقاي كه گفت بايد عليشاه مست آقاي دانش و فضل مورد در زيرا نيست,
مست آقÇاي هÇمرديف صÇوري ودانش فÇضل لحاظ از هم عليشاه  كوثر
اينها ولي داشت, ارادت ايشان به ميرزا عباس طرفي از هم و بودند عليشاه
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ايÇن درويشÇي او/ تÇعيين براي باشد نميتواند عاملي و دليل وجه هيچ به
پÇاش و ريخت و باشد داشته ثروت و باشد الطبع كريم كس هر كه نيست
بزرگانو يا اردبيلي صدرالممالك مرحوم شوند/ جمع او دور ديگران  كند,
آقاي نبودند; دنيا اهل شدند تسليم عليشاه مست آقاي به كه ديگري مشايخ
بلكه نوشته و كاغذ با نه بودند عليشاه مجذوب آقاي جانشين عليشاه مست
كتبي ا گر باشد/ كتبي نيست الزم اجازه كه گفتيم هم Âقب و شفاهي طور به
معتبر اجازه صورت هر به باشد شفاهي ا گر ولي ميشود كمتر اشتباه باشد

است/
حÇديق¹ كتاب در بيگي ديوان آقاي قول از باز پنج و سي صفحة در
بÇه را خÇود عÇموي شÇيرازي عÇليشاه رحÇمت آقاي كه مينويسد الشعرا¾
رحÇمت آقÇاي فÇوت از بعد حسين د محم آقا ولي كردند تعيين جانشيني
تسليم ايشان لذا كردو جعل عليشاه سعادت آقاي نام به اجازهنامهاي عليشاه
كÇه بيگي ديوان احمد آقاي اما نشدند/ عليشاه منور د محم آقا حاج آقاي
قبول را عليشاه مست آقاي يعني ايشان سلف و عليشاه رحمت آقاي خود
اجÇازه خÇود بÇه عÇليشاه رحÇمت آقاي جانشيني صحت در چگونه ندارد
سپس و نفر دو Gبدو عليشاه رحمت آقاي فوت از بعد ميدهد/ نظر اظهار
ر منو به معروف ر منو د محم آقا حاج داشتند:يكي جانشيني عاي اد نفر سه
و بودند مشهور عليشاه صفي به كه صفي حسن ميرزا حاج يكي و عليشاه
نفر سه اين عليشاه)/ سعادت (حضرت اصفهاني كاظم د محم آقا ديگري
هر را عليشاه سعادت آقاي نامه اجازه صحت آنكه حال و بودند هم رقيب
قبول عليشاه رحمت مرحوم از آنرا صدور صحت و ايشان رقيب سلسلة دو
خود وقتي جانشيني/ اجازه نه ميدانند شيخيت اجازة را آن منتهي دارند/
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ديوان آقاي چگونه دارند قبول را اجازه اين صحت ذينفع اشخاص و رقبا
داية كند/ جعليت عاي اد كه ميدهد حق خود به مقدمه نويسندة يا و بيگي
نÇويسندة كÇه وقÇتي هÇمچنين است/ همين ميگويند كه مادر از مهربانتر
و است مخالف سلسله سه اين همة با بيگي احمدديوان يا كتاب اين مقدمة
بÇطالن و سÇلسله يك صÇحت تÇعيين بÇراي او نÇوشتة ندارد, قبول را آنها
كار به را روش اين دشمنان Áمعمو بلكه نيست; اعتماد قابل ديگر سالسل

شود/ بيشتر تفرقه ندارند قبول كه افرادي ميان در تا ميبرند
ايÇنكه بÇر عالوه صوفيه ميگويد:<اغلب پنج و سي صفحة درهمين
اصÇرار امÇر ايÇن بÇر ميباشند, العادات خارق و كرامات صاحب معتقدند
اعتبار همين به و ميكنند مشاهده را زمان دستترين دور تا كه ميورزند
اقÇطاب و بÇزرگان را سÇعدي شعر اين بارها نمايند/> پيشگويي ميتوانند

بود: يعقوب حضرت مورد در كه  گفتهاند
خردمند پير روان روشن اي گمگشتهفرزند كه آن از پرسيد يكي
نÇÇديدي كÇÇنعانش چÇÇاه در ولي شÇنيدي پÇيراهÇن بوي زمصرش
است نÇهان دم ديگر و پيدا است گهي جهان برق ما احوال بگفت
نÇبينيم خÇود پÇاي زيÇر هم نشÇÇينيم گهي اعÇÇال بÇÇرطارم  گÇÇÇهي

و بخواهند وقت هر كه ندارند عا اد وجه هيچ به ه حق اقطاب و بزرگان
بÇلكه كÇنند, پÇيشگويي ميتوانÇند ميبيننديا را آينده هميشه خود ميل به

ميافزودم/ برخيرخود ميدانستم غيب علم ا گر :188 آيه اعراف, سورة -1

همة در و است قرآن آية كه (1)
الخير ن م Ôستكثرت ال الغيب Ôلم Öع ا Ôكنت معتقدند:لو

خداونÇد داريم, ي ماد وجود چون ما كه معتقدند آنها است/ صادق موارد
مصلحت اندازه هر استو آويخته ملكوت عالم مشاهدة جلوي در پردهاي
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يÇا گÇذشته برداشت را پرده كه اندازه هر به و ميدارد بر را پرده اين بداند
هÇر كه نيست هميشگي و شخص اختيار به اين ولي ميشود; ديده آينده
از و بنالد خداوند درگاه به اينكه مگر بكند, را كار اين بتواند بخواهد وقت
مصلحت كه اندازهاي به را پرده بداند مصلحت ا گر هم خداوند بخواهد, او
مÇقدمه ايÇن نويسندة كه استداللي مبناي و اصل بنابراين برميدارد/ بداند

است/ استوار نادرست امري بر ميكند
كتابتاريخ در همايوني مسعود دكتر از نقل به يك چهلو صفحة در
كÇه مÇينويسد سÇميعي كÇيوان و ايران در اللهيه نعمت سلسلههايطريقة

خود مرشد از كه نگذشت بيش چند <سالي عباسعلي شيخ حاج االمر عاقبت
طÇالبين دسÇتگيري بÇه مÇجاز و شÇد ار يÇس شيخ و يافت دستگيري اجازة
تقسيم ثابت ارو سي Áشيخ او بود/ عليشاه" "منصور او درويشي  گرديد,لقب
حÇاج Hثاني ندارد/ وجود بنديي تقسيم چنين و است نويسنده فرضي بندي
هم خود و نكرد دريافت اجازهاي سلطان مال حاج مرحوم از عباسعلي شيخ
آقÇاي يعني ايشان جانشين از ولي كردم رد من داد, اجازه من به ميگويد
مÇنصور نه علي" "منصور لقب به آنهم گرفت دستگيري اجازة نورعليشاه
حÇرف ايÇن بÇاشند نÇورعليشاه آقاي خود" "مرشد از منظور ا گر عليشاه/
اجازة فقط و ندارد معني ار سي شيخ مسألة صورت آن در ولي است صحيح
گÇفته ايÇن است سÇلطان مÇال حÇاج مرحوم منظور ا گر ولي گرفت, شيخي
بوده نورعليشاه آقاي از بار ل او عباسعلي شيخ حاج اجازة و است نادرست
هاي يديÄتأ در Hبودمسلم عليشاه سلطان آقاي از ايشان اجازة گاه هر و است/
حال و ميشد, تاÑ كيد مسÃله اين نوشتند وي براي عليشاه صالح حضرت  كه
نورعليشاه آقاي من والد از كه كردند تصريح ايشان تأÄيديه اين در آنكه
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گرفتهاند/ اجازه
ليف Ñتا كتاباختالفيه از نقل به مه مقد نويسندة ودو چهل صفحة در
صورت مراد فهميدم بعد كه جالله" "لفظ <فكر من: به كه ميگويد  كيوان
خدمت بايد سال دوازده تو كه كرد ن معي ت مد و نمود تلقين بوده خودش
تÇو وجÇود از بديها همة و دنيا حب و خواهشها تا نمايي من به مجاني
آن نÇويسندة مÇه تÇمام كÇه كÇتاباختالفيه از قول نقل Á او رود/> بيرون
مÇدرك گÇنابادي سÇلسلة از انتقاد عنوان به بود گنابادي سلسلة با مخالفت
صورت مراد فهميدم بعد كه ميگويد اختالفيه نويسندة خود Hثاني نميشود/
دسÇتورات گفت? تو به كي فهميدي? كجا از كرد سÆال بايد بود/ خودش
كه است ذ كري همان ذ كر ميگويدو مرشد كه است چيزي همان درويشي
بÇه HالثÇث توست/ خود مبالغه و اغراق از تو خيال و فهم اين ميكند, تلقين
آقاي كتابهاي به ا گر ي× حت ندارد, وجود مجاني خدمت مسألة وجه هيچ
مÇيگويند فÇقرا موظفه دستورات جزو ميبينيد كنيد مراجعه عليشاه صفي
خÇدا بندگان همة و مردم همة به الله/ خلق به خدمت و الله اهل به شفقت
است هامي ات Âكام اين و كرد خدمت و داشت شفقت بايد فقرا بخصوص

ميكند/ وارد عباسعلي شيخ حاج  كه
<ذ كر مينويسد: اسعلي عب مال حاج خود قول از دو و چهل صفحة در
بÇعد كÇه جÇالله" "لفÇظ فكÇر با مينامند السر" سر" كه را چهارم مرتبة قلبي
همهجا كه مه مقد نويسندة نمود>/ تلقين بوده خودش صورت مراد فهميدم
ف تصو سلسلة عليه كه ميكند نقل كتابهايي و كساني از استدالل بهعنوان
را كتبي يا شده داده آنها بر كه را جوابهايي الاقل شدهاند, نوشته  گنابادي
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چÇاپ رضÇاعليشاه, گÇنابادي تÇابنده سÇلطانحسين حاج جناب تأليف شبهات, رفع رسالة -1
/29 Ç 23 ص امام, صورت تمثل موضوع چهارم,

مسأله ايÇن شبهات(1) رسالةرفع در كند/ مطالعه بايد است آنها مبناي  كه
درنظر را مرشد صورت اينكه دستور كسي به بههيچوجه كه شده ذ كر Âكام 
جالله" "لفظ <فكر ميگويد اسعلي عب شيخ حاج خود و نميشود داده بياورد
و صÇفحه اين در بوده/> خودش صورت مراد فهميدم بعد كه داد من به را
و كشÇيدم دست بارها كه ميگويد عباسعلي شيخ حاج قول از بعد صفحات
چÇرا پس كÇه كÇرد سÆÇال بÇايد نÇيز ايÇنجا در نÇدارنÇد/ مايهاي كه فهميدم
سلطان الÇم حÇاج جÇانشين بÇا ايÇنكه تا ماندي و نكردي ترك همانوقت
تÇبليغ بÇهعنوان و گÇرفتي اجازه او جانب از و كردي بيعت تجديد دوباره
ا گر برنگشتيو چرا نبودي معتقد همانوقتها ا گر كردي? كوشش ف تصو
شيخ حاج از قول نقل اينها همة چيست? تو بعدي اقوال پس بودي معتقد

/133 ص رساله, 2-دو

شÇاغل عمرشغل آخر تا سميعي(2) كيوان به گفتة بنا كه ميباشد عباسعلي
تÇمام ورزد/ گÇنابادي سÇلسلة بÇا عÇناد كÇه بÇود شÇده عÇباسعلي شيخ حاج
جسÇته بهانهاي لغتي هر از Hتمام است نوشته ت مد اين در كه  كتابهايي

كند/ حمله اينكه براي است
ايÇن نشÇانة <البÇته ميگويد: مه مقد نويسندة چهار و چهل صفحة در
و بÇاغها ويÇالهاو مسكÇوني, مÇنازل در ميتوانÇيم اواخر همين را ثروت
است نوعي آن از گويي ابهام اين Á او ببينيم/> بخوبي تجارتي شركتهاي
به كه ميدهند انتسابهايي يا ميزنند تهمتهايي كه است شده متداول  كه
ايÇن نÇميگردد/ اراÄه سندي و نميشود گفته آن براي هم دليلي وجه هيچ
بÇاشد, داشÇته صÇحت كÇه مÇحال فرض بر Hثاني است/ غلط كلي به عبارت
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و بÇود بÇزرگ علماي از عليشاه سلطان آقاي زن پدر علي مال حاج مرحوم
دامادي افتخار به و آورد بيدخت به را سلطانمحمد مال حاج مرحوم او خود
حاج مرحوم خود كه هم بعد و كرد/ تثبيت اصطالح به را او و رساند خودش
شÇرح در شد/ همگان ه توج مورد كرد, پيدا طريقتي مرجعيت سلطان مال
ولي نÇداشت هيچ آمد قÔم به كه لي او مينويسند: قمي ميرزاي مرحوم حال
بÇود/ حÇالل راه از ثروت اين تمام و داشت زيادي ثروت عمر اواخر در
اموال اين اصل بدانند ميكنندبايد انتقاد اموالش امال كيا ادارة ا گربر حاال
زندگي زحمات, اين از تشكر عنوان به من Ñمو شيعة مردم بودو شرعي راه از
باقر د محم د سي االسالم ت حج حال شرح در همچنين ميكردند/ مين Ñتا را او

كنيد/ مراجعه شفتي", "حج¹االسالم مدخل دهخدا, لغتنامه به وي حال شرح براي -1

نداشت هيچ بلكه نداشت ثروتي شد وارد اصفهان به كه ل او آمده(1) شفتي
فراواني ثروت وفات موقع يعني عمر آخر در ولي بود, تهيدستي و فقير و
در بÇاشد داشÇته ثÇروتي سÇلطان مال حاج اينكه فرض بر بنابراين داشت/
ميگويد وي كه ثروتي است/ كم بسيار ثروت اين او دانش و علم با مقايسه
و زراعÇتي ثÇروتهاي جÇز ايشÇان اال و ميخيزد بر خود نظري تنگ از
حسÇادت كÇه كسÇي كÇه دنياست رسم اين نداشتند/ ديگري چيز موروثي

دهد/ نسبت را عيوب تمام خود محسود به ميخواهد ميكند
از حاÄري هادي مرحوم از قول نقل به هفت و چهل صفحة آخر در
قÇدما كتب در را داستان اين من ميكند/ ذ كر را داستاني مالسلطان جناب
و بودم خوانده است ميزيسته قبل قرن چند كه عياني مد از يكي به منتسب
ابÇايي افÇترايÇي و تÇهمت هÇرگونه از كه كيوان عباسعلي شيخ حاج Hمسلم
داستاني چنين ديگري جاي در اال و كرده ذ كر را داستان اين است نداشته
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است/ نشده ذ كر
بÇايد ميكند/ صحبت اجازه بهاهميت راجع هشت و چهل صفحة در
ما كه دليل اين به است, شيعه مذهب اركان جز¾ اجازه اصل كه كنيم ه توج
امÇامت مÇال ك Çالم ليهالسÇع علي براي پيغمبر وصايت و اجازه ميگوييم
امام به بعد و حسن امام به حضرت آن دستور و اجازه است همچنين است,
از اجÇازه اصل بنابراين السالم/ عليهم دوازدهم امام تا اÄمه ساير و حسين
HتمÇح نÇيست الزم اجازه است/ ف تصو ضروريات از و ع تشي ضروريات
است, كافي بشوند مطلع همه كه بهنحوي گفتار صرف به بلكه باشد مكتوب
شÇده اين بر رسم نكند بروز اختالفاتي اينكه براي اخير دوران در منتهي
را اجÇازه ايÇن مÇوارد بÇعضي در البÇته هم قدما بنويسند/ را اجازه كه است
دوري جÇاي به مأمور را كسي ميخواستند كه وقتي بخصوص مينوشتند,
تا ندارد ضرورتي هم اجازهنويسي سبك دربارة وي بحث بنابراين بكنند/
يك فردوسي دارد, سبك يك سعدي Âمث كه باشد ادبي سبكهاي مثل
مهم آن سبك و اجازه نوشتن Hاساس اينها/ امثال و سبك يك حافظ سبك,
و صÇحت كÇه گÇفتيم ÂبÇق هم سعادتعليشاه آقاي اجازة مورد در نيست/

است/ رسيده نيز رقبا بهتصديق آن اصالت
از دسÇتگيري و فÇطريه و عشريه به راجع نه و چهل صفحة آخر در
بÇراي مÇيشود, صادر اجازه وقتي Hمسلم است/ شده نوشته مطالبي طالبان
بÇا گÇرچÇه شود/ ذ كر هم مساÄل اين كه ندارد مانعي بشود روشنتر اينكه

چيست/ موضوع كه ميشوند ه متوج همه اجازه صرف
به ملقب اصطهباناتي محمد شيخ مرحوم Á او يك و پنجاه صفحة در
اجÇازة از نÇقل بÇه مÇطلب اين بهدنبال علي/ صابر نه است بوده علي فيض
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در را واليت و هدايت "رشتة كه است نوشته گلپايگاني اسداهللا شيخ مرحوم
ايÇن بÇه شد/ گفته Âقب كه است بحثي همان اين داده"/ اتصال آنها اوصيا¾
هستند اÄمه از پايينتر درجاتي در كه اوصيا¾ در اجازه سلسلة اين كه معني

امام/ مانند نه بودهاند امام نمايندگان اينها و ميكند پيدا ادامه
عليشاه صالح حضرت از نامهاي از نقل به سه و پنجاه صفحة آخر در
و مجازين اب نو و اوست كل مÔطاع و است زمين در قاÄم <ولي مينويسد:
نÇظريهاي روشÇنكنندة Âكام اين وساÄطند/> اجزا¾ و مظاهر عرفا سالسل
جÇاري خÇاتم زمÇان تا آدم زمان از ارشاد اجازة كه دارد ف تصو كه است
آن اوصÇياي سÇطح در اجازه اين امام, غيبت زمان در منتهي بود/ خواهد
هستند/ مسأله اين در حضرت آن نايب كه كساني يعني ميباشد, حضرت
شده اعتراض لغت بر شده ذ كر كه هم عامه نيابت و ه خاص نيابت به راجع

/12 Ç 10 ص شبهات, رفع رسالة -1

اصطالح اين فرق شود مراجعه رسالةرفعشبهات(1) به ا گر اينجا در استو
كه است آن ه خاص نيابت از منظور ميشود/ روشن علما نزد و عرفا نزد در
در دارنÇد/ نيابت غايب امام حضرت از باشد بيعت اخذ كه ي خاص امر در
مÇينويسد است, كÇرده اظÇهارنظر مÇقدمهنويس خود كه صفحه اين آخر
و زمÇان امÇام اجÇزا¾ جÇز¾ و زمÇان امام مظهر آنچناني رÅساي اين <يعني
نÇادرست ÂامÇك اخÇير قسÇمت كه ميباشند> زمان امام و خلق بين واسطة
زمان امام و خلق بين واسطة كه نيستند اين عي مد آنان وجه بههيچ است/
يك و چهل صفحة در عباسعلي شيخ حاج خود قول از كمااينكه ميباشند,
آن خدمت به و اماميد خاص نايب شما آيا كه <پرسيدم مينويسد: مقدمه
نايب نه گفت ميرسانيد? مردم به نموده مطالب اخذ و ميرسيد حضرت
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امام و خلق بين واسطة بنابراين ميرسيم/> حضرت خدمت به نه و يم خاص
نÇيابت ايÇن دارنÇد/ نÇيابت زمان امام از بيعت اخذ براي بلكه نيستند زمان
او و دارد اجÇازه خÇود قبلي يد از قطبي هر يعني است غيرمستقيم بهطور

امام/ به تا قبلي ازيد
بگويند ميخواهند ه صوفي مينويسد Áاجما چهار و پنجاه صفحة در
عايي اد چنين كربالستو و غديرخم انتخاب مثل Hجانشينعين انتخاب  كه
هÇر كه طور همان كه است معني اين به مطلب اين است/ بدعت ع تشي در
را, وصي هر نيز زمان امام اوصياي بين در ميكند, تعيين قبل امام را امامي
بÇه امام امامت يت حج كه است آن نشاندهندة و ميكند تعيين قبلي وصي
كدام هر اقطاب, سند سنديت طور همين داردو قبلي ازيد كه است اجازهاي

دارند/ خود قبلي ازيد كه است اجازهاي
ول الرس ها اي يا آية ذ كر و قرآن آيات به استناد با پنج و پنجاه صفحة در

[بÇه است شÇده نÇازل تÇو بÇه پÇروردگارت از را آنÇچه پÇيامبر اي /ì7 آيÇه ماÄده, سوره -1
برسان/ ديگران]

(آقÇاي اجازات اين نويسندة كه است گرفته آن دليل را ليك(1) ا ل زÖن Ôا ما Öغلب

قÇرآن آيÇات است/ كÇرده ي لقÇت خدا رسول مانند را خود عليشاه) سلطان
و است استناد قابل ادوار تمام براي ولي شده صادر ي خاص مورد در  گرچه
نيست اين دليل باشد, پيغمبر به خطاب كه قرآن آية يك به استناد بنابراين
مÇتن در آيÇه ايÇن بÇردن كÇار بÇه است/ دانسته پيغمبر را خود شخص  كه
آقÇاي كÇه است بوده جهت آن از نيز و Hن تيم عليشاه نور آقاي اجازهنامة
بÇيماري ايÇنكه تÇا نكÇردند, اقÇدام جانشين تعيين به تها مد عليشاه سلطان
را جÇانشين تعيين وظيفة كه ديدند موظف را خود لذا و كردند پيدا سختي



راز 72 گشايش

است خواسته وي كه است آن بر دال مقدمه نويسندة بيان اين دهند/ انجام
خÇود قÇصد و نÇيت مسير در نادرست تفسير و تعبير هزار با مطلبي هر از

كند/ استدالل
شده ذ كري تقليد و فقها به راجع نه و پنجاه هشتو پنجاهو صفحة در
است/ اسÇتاد بÇا تشÇخيص هم فقها مورد در ميبينيم كه طور همان است/
ذ كÇر را خود اساتيد ميدهند, ديگري فقيه به اجازه وقتي فقها از هريك
رسÇانند/ مÇي بÇهايي شÇيخ و مÇجلسي زمÇان بÇه را سند غالبHاين و ميكنند
ولي نÇباشد قÇطعي قÇبول مورد چندان شايد اجازهها اين سنديت بنابراين

ميكنيم/ قبول را سند آن اساتيد, اين گفتار بهصرف معذلك
اجÇازه مÇوارد تÇمامي در كÇه ه وفيÇص> مÇينويسد: شصت صفحة در
ايÇنجا در دهÇند///> قÇرار احÇاديث ات رو كÇنار در را خÇويش مÇيكوشند
بÇه تا روايت اجازة سلسلة كه معتقدند ه صوفي نيست/ كوشش به ضرورت
يÇعني درايت اجÇازة سÇلسلة هم طريق بههمان و نيست صحيح نرسد امام
فقط كه مردم تودة براي و باشد قبول قابل تا برسد امام به بايد عرفاني اجازة
هستند, تقليد مرحلة در شريعت لحاظ از و هستند آشنا احكام و شريعت به
هم عرفا باشند داشته اجازه بايد فقها كه طور همان كه است شده زده مثال
بستگي اين نميپذيرند, را اشخاص همة اينكه اما باشند/ داشته اجازه بايد
و خريد معناي به بيع لغت از و است دوطرفه بيعت دارد/ قطب تشخيص به
كه وقتي است/ دوطرف هر رضايت و توافق به مشروط كه ميآيد فروش
بÇتوانÇد كÇه نÇيابند ليÇاقتي او در و نÇبينند نÇيتي خلوص بيعت متقاضي در
در بلكه ف تصو در نهتنها اين و نميپذيرند Gقهر كند تحمل را راه زحمات
در چه عادي زندگي در چه دارد, وجود باشد پذيرش به محتاج كه جايي هر
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معنوي/ زندگي
كÇيوان عÇباسعلي شÇيخ حÇاج خÇود قÇول از يك و شصت صفحة در
هÇم و كÇتبي هم كه طريقتي اجازة عالوهبر هم مالسلطان حاج : مينويسد
است نادرست Âكام قول اين است/ داده هم روايتي اجازة داد من به شفاهي
وادار و نÇمايد بدبين كيوان نوشتههاي تمام به نسبت بايد را قي محق هر و
هم مقدمهنويس كه بود آن حق بنابراين بپردازد/ بيشتري تحقيق به كه  كند
سÇلسلة از هÇم كتاب چند گنابادي سلسلة عليه قول نقل همه اين مقابل در
رسالةرفعشبهات ميكرد/ ه توج جوابها آن به و ميكرد قراÄت  گنابادي
واليتنÇامه, صÇÇالح, پÇÇند است/ كÇÇرده مÇÇرتفع را شÇÇبهات بسÇÇياري
را بسÇياري نكÇات كÇه هستند كتابهايي بيانالسعاده بشار¸المÆمنين,تفسير
فانه متأس ولي ميباشند; همگان دسترس در كه آنها همة و ميكنند روشن
در آنكه حال و كرده استناد عباسعلي شيخ حاج گفتار به فقط مهنويس مقد
بÇارها طÇوركه هÇمان بÇاشد, بيطرف نميتواند عباسعلي شيخ حاج اينجا
از اجازهاي عباسعلي شيخ حاج ا گر است/ نبوده و نيست بيطرف ديدهايم
نور آقاي كه بعدي اجازة در آن تأييد در Hممسل داشت, مالسلطان مرحوم
عليشاه حضرتصالح كه هاي تأييدي در همچنين ميشدو ذ كر دادند عليشاه
اين به مربوط تواريخ و كتب همة در آنكه حال و ميشد ذ كر دادند, او به
عÇليشاه نÇور آقÇاي طÇرف از كÇيوان كÇه نوشتهانÇد قدر همين فقط سلسله

گرديد/ منصوب
شÇيخ حÇاج اجÇازة دو و شÇصت صفحة در مهنويس مقد آنكه از بعد
صÇالح حÇضرت طÇرف از را او قÇبلي اجÇازة تأييد واقع در يعني عباسعلي
چون اينكه ل او> مينويسد: سه صفحةشصتو در است, كرده ذ كر عليشاه
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الي مÇيترسيده و بÇوده آشنا مالعباسعلي نافرماني و سلحشوري سوابق با
بÇه فÇقير بÇه اتصال <جز كه است شده نوشته فرمان همين در نيز و آخر>
عÇبارت اين كه است شده عي مد و نيست> راهي طريقت صراطالمستقيم
در مهنويس قدÇم فانه تأسÇم است/ عباسعلي شيخ حاج آقاي اجازة در فقط
اجازه همين كه است رفته پيش آنجا تا بيطرفي و انصاف از خروج و عناد
نخوانده را آن بعد و قبل صفحات است, كرده نامههايصالحنقل از كه را
اجازهنامة در كه ببيند را سايرين و حاÄري عبداهللا شيخ حاج آقاي اجازة تا
نداشته عباسعلي شيخ حاج به اختصاص و شده ذ كر عبارت اين آنان همة
ميرساند اسالمي علمي مراتب به را طبقه اين <عناد است: نوشته باز است/
لقب اجÇازه در دانسÇته مسÇلم مجتهد را او مالسلطان كه تي شخصي به زيرا
منافاتي و است خوبي بسيار لقب زينالعرفا لقب Á او ميدهد/> زينالعرفا
است/ آن عÇرض در بÇلكه نÇيست آن طÇول در يÇعني نÇدارد مÇجتهد بÇÇا
زيÇنالعÇرفا/ عÇرفان در و دانسته مجتهد شريعت در را او كه بدينترتيب
رضÇا تÇابنده سÇلطانحسين حاج آقاي به را لقب همين عليشاه صالح آقاي
و بÇودند مسÇلم مÇجتهد نÇيز ايشÇان كÇه دادهانÇد نيز خود جانشين عليشاه,
به <چطور مينويسد: صفحه همين در باز داشتند/ اجتهاد روايتو اجازات
عليشاه صالح زمان تا مالسلطان تنگاتنگبا زندگي چهاردهسال از كه  كسي
عنوان نياورده وجود به ناراحتي جز و است نكرده مخالفت جز  گنابادي
در مخالفتي اظهار وجه بههيچ عباسعلي شيخ حاج است?> داده زينالعرفا
تبليغ صرف را خود وقت تمام خودش به گفتة بنا حتي بلكه نكرده ايام اين
داشت مÇخالفت سال چهارده اين در ا گر و است نموده عرفان و ف تصو
ميشود معلوم باشد داشته صحت مخالفت اين ا گر نگرفت?پس كناره چرا
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و نيست/ صحيح وجه هيچ به استدالل اين پس ببرد/ بهرهاي است خواسته
غيب از و غيببيني و غيبداني عاي اد با > ميگويد: صفحه همين در باز
اوضÇاع از چطور االشاره" "حسب است آمده هم اجازه متن در كه شنيدن
Çالع اط دور نهچندان آيندهاي در مالعباسعلي اعتقادي و ايماني و روحي
غيبداني عاي اد وجه بههيچ كه شد بيان Âقب مطلب اين به راجع نداشته?>
يعقوب حضرت به نسبت حتي كه مورد اين در سعدي گفتار و ندارد وجود

كه: است آن از حا كي است پيغمبر
نبينيم خود پاي زير هم نشÇينيم گهي اعÇلي طÇارم بÇر  گهي

/1 حديث اسالم, دعاÄم باب كفر, و ايمان كتاب كافي, اصول -1

لي ع : ¾اشيا ¹ مس خ لي ع Ôياالسالم ن Ôب كه است(1) باقر(ع) حضرت از خبري
بر اسالم / ¹الي بالو ي ودÔن كما ¾ي ش ب ناد Ôي Öمل و ¹الوالي و وم لص ا و جالح و ̧ الز كا و ̧ ال الص

و واليت و زكÇات و حÇج و روزه و است نÇماز كÇه است شده بنا پايه پنج
آن بÇر است شده زده فرياد واليت بر كه آنقدري ميفرمايند آن بهدنبالة
عÇلي واليت كسÇي ا گÇر كÇه ميگويد شيعه طرفي از نشده/ ل او چهارتاي
بنابرايÇن نيست/ قبول قابل او روزههاي و نماز باشد نداشته را الم عليهالس
عليه علي موال واليت ترويج آن معتقدين نظر از كه را ف تصو ترويج ا گر
اعÇظم وقÇتي ولي نÇدارد; مÇانعي دانسÇتهانÇد, عبادات اعظم است, الم الس
در نماز كمااينكه شود فراموش ديگر عبادات نهاينكه ميگويند, عبادات
مرتفع تكاليف ساير نماز خواندن با ولي است, عبادات اعظم عبادات بين
را صوفيانة تفكر ترويج است: گفته سه و شصت صفحة در اينكه نميشود/
است واليت همان دين احكام روح دانسته; مهمتر دين احكام ترويج از
از بÇينيازي معناي به آن دانستن ولي است آن ترويج عي مد ف تصو  كه
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نيست/ تكاليف و احكام ساير
القاب است/ شده بيان مطالبي القاب به راجع چهار شصتو صفحة در
داده ميكنند بيعت اخذ هستندو مجاز شيخ فقط كه كساني به مرشد طرف از
ميدهند/ ميشود ختم "علي" به كه لقبهايي كه است رسم Âفع و ميشود
شيخ تعيين حق استو باالتر ديگر مشايخ از كه كسي يعني شيخالمشايخ به
اختياري برحسب باشد داشته خود براي جانشين تعيين حق Hاحيان ي حت و
فقط Áاصو ولي ميكنند, اضافه هم را شاه لغت لقب آخر در باشند داده  كه
بهعنوان هم گاهي البته دارند/ شاهي لقب هستند اخوان كل مطاع كه اقطاب
مÇانند ميكنند, مفتخر شاهي بهعنوان را او شخص يك خدمات از تجليل
شاه لغت Gبعد ولي بود رحمتعلي ل او او, لقب كه حاÄري عبداهللا شيخ حاج

گفتند/ رحمتعليشاه و شد اضافه هم
طÇرق كÇنند مسÇتقر اذهÇان در را غÇلطي فكر ميخواهند كه  كساني
ميزنند/ حرف مبهم كه است آن طرق اين از يكي ميبرند/ كار به مختلفي
<هÇزار ميگويد: كرده ذ كر كه مسألهاي به راجع شش و شصت صفحة در
است نكÇته هزار ا گر هست?! نكتهاي چه اينجاست/> زمو باريكتر نكتة
چه از ديگر تاي نه و نود و نهصد شود معلوم تا بگويي بايد را آن نكتة يك
مÇطلب اين در ريسمان از كلفتتر يا مو از باريكتر نكتة هيچ است/ قبيل

است/ روشن و ساده بسيار اين نيست/
آقÇاي العÇظمي آيتاهللا حÇضرت رسالة به هفت و شصت صفحة در
عÇليشاه مÇحبوب يÇا عÇليشاه مجذوب لقبهاي از كه كرده استناد خميني
ايشان كه تاريخي آن در كه داشت توجه بايد كردهاند/ ذ كر انتقاد بهعنوان
محبوب لقب يا عليشاه مجذوب لقب اشخاصي چه نوشتهاند را مطلب اين
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حضرت واال است اشخاص آن و رشته آن به ايشان نظر داشتهاند/ عليشاه
از كÇتبشان در و مÇيكردند تجليل مالسلطان حاج مرحوم از خميني آقاي
تفسير از Hصراحت حمد سوره تفسير در و است شده قول نقل بسيار ايشان

ميبرند/ نام نيكي به ايشان قرآن
ذ كر عليشاه منصور علييا منصور هفتلقب صفحةشصتو آخر در
منصور كه كردهاند انتقاد همهجا كه گرفته ايراد مضمون اين به و است شده
حتي بلكه زدند جار و گفتهاند همهجا نهتنها و عليشاه منصور نه است علي
ايÇنكه بÇراي است, طÇبيعي ÂامÇك امري نوشتن و جارزدن Áاو نوشتهاند/
ا گردر Hثاني است/ بوده منصورعليشاه ايشان كه نشوند اشتباه دچار بعضيها
ياد منصورعلي نام به ايشان از نوشتند كه كتابهايي در يا عادي نامههاي
دفاع درواقع كه است طبيعي كاري اين كردهاند, ترك را شاهي لقب و  كرده

است/ مكتب روال از
آقÇاي فÇرقه جÇديد رÇÄيس <شÇنيدم ميگويد: نه و شصت صفحة در
را صÇدقعلي مÇردانÇي يÇوسف آقÇاي حتي عليشاه مجذوب تابنده نورعلي
عليشاه صدق را او محبوبعلي مرگ تگويي تسلي در كه شاهي همين بهلحاظ
بÇه و است نÇادرست ÂامÇك اين دادهاند/> قرار مÆاخذه مورد دادهاند لقب
افكÇني تÇفرقه بÇراي روزنامه در مغرض Hاحيان و ناشناس نفر چند اعالن
و هستند اختالف ايجاد درصدد دشمنان اينكه براي نميشود, داده تي اهمي
مغرضين اين ميكنند/ تشويق را كتابهايي و مطالب چنين انتشار Hمسلم
عÇين يÇا هÇمرديف را او كه ميبرند باال آنقدر را كسي شأن طرف يك از
يك از كÇه ميآورند پاÄين را او شأن آنقدر ديگر بعضي و ميدانند قطب
دو GاهرÇظ تÇوطÃه و تباني با دشمنان اين شود/ پستتر هم عادي شخص
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بÇا GاهرÇظ و مÇيكنند تÇرويج را نظر دو از يكي كدام هر و ميشوند  گروه
در طريق اين به و شود پيدا فقرا بين در گروه دو تا درميافتند هم يكديگر
است/ دشÇمنان روش روش, شود/ايÇن انداخته اختالف و تفرقه فقرا بين
ميگيرند قرار مسير اين در گاهي هم ناآ گاه دوستان متأسفانه كه دانا دشمن
اجÇازه حÇدود از خÇود هرگز صدقعلي) (درويش مرداني آقاي حاج واال
مÇحبوب حÇضرت فوت از بعد كه مشايخ از كسي لين او نكردهاند/ تجاوز
و شÇدند ابÇقا¾ خÇود سÇمت در كه بودند مرداني آقاي كرد تجديد عليشاه

است/ نشده وارد رخنهاي هيچ ارادتشان در هم تا كنون
حقوقبگيران از را حاÄري عبداهللا شيخ حاج آقاي كتاب چندجاي در
كه مازندراني عبداهللا شيخ اين كه ندارد ه توج و است كرده معرفي انگليس
عبداهللا شيخ است/ حاÄري عبداهللا شيخ از غير است شده ذ كر راÄين كتاب در
مÇيرزا حÇاج و خÇراسÇاني كÇاظم سÇيد آقا با كه بود عتبات مقيم مازندراني
بÇهنفع بÇيانيههايي و داشت قÇرار رديف يك در خليل ميرزا حاج حسين
ÂÇاص حÇاÄري عبداهللا شيخ حاج ايام آن در آنكه حال ميداد, مشروطيت
در ÂÇاص بÇود شده داده دستور ايشان به كه روشي به بنا و بود تهران مقيم
دو اين تشابه از مه مقد نويسندة نميكرد/ دخالت اجتماعي و سياسي مساÄل
داشته توجه انشا¾اهللا اميدواريم ميكند/ مبحث خلط و كرده سو¾استفاده نام
گناه باالترين و خطرنا ك بسيار پا ك مرد يك به تهمت و افترا كه باشند

ميشود/ ي تلق
نام از را شاه لقب كه هفتاد صفحة پاورقي در مقدمه نويسندة پاسخ در
بايد است كرده حذف حاÄري, عبداهللا شيخ حاج عليشاه, رحمت حضرت
در ندارد/ را آن تغيير حق باشد, بد چه و خوب چه وي نظر از نامها  گفت
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/20 ص رساله, 1-دو

مورد بسيار كه ف تصو مورد در كتابدورساله(1) از را عبارتي زمينه اين
و كÇنيه و القÇاب و <اسÇامي مÇيكنم: نقل است مه مقد اين نويسندة استناد
تÇحقيق مورد روزگار به كه است گونهاي بههمان آن متعلقات و مضافات
سيد و شيخ و ميرزا و حاجي قبيل از درآمده ضبط در و است ميبوده رايج
خÇواهÇد ايÇراد غيرها و بهمانالعرفا و فالنعليشاه و مال و آخوند و خان و
به عناوين اين تغيير كه آنرو از شود ايراد چنين كه است بايسته و  گرديد
بدان است آورده فضال¾ از بعضي كه به گونهاي باشد ميبوده كه صورتي هر
طالبزاده اف, طالب بر و پور يمين يمين, ابن بر را مثل امروز كه ميماند

ناشايست>/ است كاري البته كه كنيم اطالق
و شÇوم <مريد مينويسد: كيوان قول از نقل به سه و هفتاد صفحة در
عÇباسعلي شيخ حاج نيت بفهمم/>ا گر را آنها دروني مطلب و كنم خدمت
چرا?> رقصي خوش بودي, مجبور رقص <در مشهور مثل به بنا بود, اين
چيزينيست, آنها نزد كه سالفهميد چهارده از خودشبعد قول به ا گروي
فهميد را آنها دروني مطلب خودش قول به اينكه باوجود نكرد? رها چرا
تمام و پذيرفت را منصورعلي لقب و شيخي عنوان حتي داد, ادامه بازهم
نÇفر هÇزار دو خÇودش قÇول بÇه كÇه گذاشت درويشي تبليغ در را خود هم
بÇهقول كه سال چهارده از بعد بايد آيا بنابراين شدند/ درويش او بهدست
بÇود مطلب درك براي ا گر بهعالوه ميكرد? رها فهميد را مسأله خودش
اينكه از دارم اسف االÐن بگويد نبايد ديگر كرد درك را مطلب آنكه از بعد
شد حاصل هدفش و فهميد بود, رفته كه قصدي به چون شد/ تلف عمر اين
خÇودش قÇول بÇه ايÇنكه وجود با كه تي مد آن از باشد داشته اسف بايد و
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كرد/ قبول را شيخي و داد ادامه خود سابق راه به شد مطلب بطالن ه متوج
وجه بههيچ شده گفته حاÄري هادي آقاي مرحوم از كه نقلقولهايي
ديده او از كه پيشداوري اين با مهنويس مقد عاي اد و نيست مدلل و مستند
روشن Âكام عباسعلي شيخ حاج كتابهاي از نميباشد/ قبول قابل ميشود
قرآن تفسير در حتي همهجا كمااينكه داشت, ماديات به نظر زياد كه است
يÇا مÇيبرد, نÇام گناباد در خود ملك و آب از ميكند مرشد از انتقاد وقتي
ايÇنقدر ايÇنها مÇيگويد خÇودش وقتي كه است مسأله اين اهل بهاندازهاي
نبات مورد در نيز Gبعد ريختهاند, آنها جيب به ثروتمندان و دارند ثروت
سه دو كردو كمتر يا كرد بازتر را مشت ميگويد نياز مجلس نبات يا ف تشر
كÇه تÇنگنظري ايÇنقدر بماند/ بيشتر نبات خودش براي كه ريخت مشت
آن است/ ايشان ت خس از ميكند, ي تلق وابسته كيلونبات يك به را مرشد
ف تشر در باشند داشته ياد پيرمردها قليل شايد يا ميگويند همه كه طوري
وي بÇراي كه است آن نشاندهندة مسأله اين و بياوريد طال سكة ميگفت
سر بر كه منتهايي از همهجا اينكه و داشت اهميت ل او درجه مالي مسألة
و ه وجÇت كردم, سرازير اينها دامن به ثروتي من ميگويد ميگذارد اقطاب
جهت يك كه گفتهاند همه بهعالوه ميدهد/ نشان مال به را وي خود عالقة
ميورزيد حسادت عبداهللا حاجشيخ آقاي به كه بود اين ايشان  كناره گيري
ايÇن در نشد كه هم بعد بشود, مالسلطان حاج جانشين ميخواست خود و
سيساله جوان به كه حمالتي از شود/ نورعليشاه آقاي جانشين كه بود اميد
ايÇن كمااينكه است, واضح مطلب اين Âكام ميكند عليشاه) صالح (آقاي
بÇرخÇورد از بÇود اسعلي بÇع شيخ شا گرد كه سميعي كيوان آقاي را داستان
ميكند/ ذ كر حاÄري عبداهللا شيخ حاج آقاي با عباسعلي شيخ حاج نادرست
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حÇاج مÇرحÇوم بÇا خÇود مÇذا كÇرة مورد در چهار و هفتاد صفحة در
نوشتة جز آن فحواي بر و مذا كره اين وقوع بر دال سندي هيچ مالسلطان
عÇين مه قدÇم ايÇن نويسندة درواقع يعني نيست, عباسعلي شيخ حاج خود
كه ميگويد اينجا در طرفي از است/ داده قرار رأي مورد را عي مد عبارت
از را اجازه ا گر نكردم/ قبول ولي بدهد اجازه من به ميخواست مالسلطان
هÇم بÇاز چÇرا است بÇاطل اين كه فهميدي و نكردي قبول مالسلطان حاج
قÇبول نÇورعليشاه آقاي مرحوم او جانشين از را اجازه همان بعد و ماندي

كوشيدي? اجازه آن انجام راه در جان و سر با و  كردي
شده نوشته سه و هفتاد صفحة در Gمجدد كه انگشتر داستان مورد در
بÇه كه ديدهام قدما كتب در من را داستان اين گفتم Âقب كه همانطور است,
در را آن نويسنده اينكه مثل و ندارم ياد به االÐن كه شده داده نسبت  كسي
سÇلطان مرحÇوم كه حالي در بزند, تازهاي تهمت تا است داده جاي اينجا
نقل به عباسعلي شيخ حاج خود و كرده نفي را امام با ظاهري مالقات عليشاه
نه فرمودند ميرسيد? زمان امام خدمت شما <پرسيدم ميگويد: ايشان از
نميرسيم/> زمان امام خدمت هم ما نميرسد زمان امام خدمت كس هيچ
حاج به مالسلطان حاج مرحوم وقتي چگونه مجعول داستان دراين بنابراين
نگÇفت چرا شوم, تو ماجراي جوياي شرفيابي در من گفت عباسعلي شيخ
بÇهنظر كÇرد? قÇبول را آن و نÇميرسيد امÇام حÇضور به گفتيد Âقب كه شما

است/ ساختگي Âكام داستان اين كه ميرسد
عبداهللا شيخ حاج [منظور <حاÄري ميگويد: هفت و هفتاد صفحة در
و فرزند به رسد چه داشت ارادت مالسلطان خانة گربة به است] كه حاÄري
گنابادي فرقة رÅساي از تن سه به نسبت عمر لحظات آخرين تا او جانشين
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چÇون درشÇان حÇقيقت و مÇعنويت ندارند, بساط در آهي اينكه به علم با
اتباع به متقابÂنسبت كردو بندگي ميشود قصهاششنيده كه است  كيمياÄي
شÇيخ حاج آقاي ضمير كÔنه از كجا از نويسنده اين نمود/> آقايي هم فرقه
بندگي ندارند بساط در آهي بهاينكه علم <با ميگويد كه داشته خبر عبداهللا
تمام در كه بود مسلمي مجتهد خود عبداهللا شيخ حاج آقاي بهعالوه  كرد>
و مÇوقعيت بÇرميگشت اجتهاد منصب به هرگاه و بود شده شناخته ايران
شيخ حاج آقاي كه آنهايي و نبود گنابادي سلسلة در شيخي از كمتر نفوذش
بÇه نسÇبت عمر طول تمام در كه تواضعي و خلوص آن ديدهاند را عبداهللا
بياعÇتقادي با وجه بههيچ كه است بوده شان ه توج جالب ميكرد اقطاب

نميآيد/ در جور
مالعباسعلي <لكن مينويسد: مه مقد نويسندة صفحه, همين آخر در
سÇيسالة جÇوان فرقه, در بزرگاني بودن با بايد چرا سÆال طرح با قزويني
ايÇن زمÇان گيرد, دراختيار را جانشيني منصب پدر و ف تصو به بياعتقاد
ميشود معلوم قسمت همين خود از رسانيد/> سر به هم را گنابادي رÄيس
عليشاه سلطان آقاي جانشين كه داشت اين بر نظر اسعلي عب شيخ حاج  كه
بÇود اجÇتماعي موقعيت و دانش و علم به جانشيني ا گر آنكه حال و شود
اين در هرگز ولي بودند متر مقد خيلي او از حاÄري عبداهللا شيخ حاج آقاي
از بعد حاÄري عبداهللا شيخ حاج آقاي كه امي اي همان در حتي نبودند; خيال
جÇانشيني عÇاي اد زدنÇد سرباز تجديد از تي مد عليشاه سلطان آقاي فوت
بعد كه بود متوقع عباسعلي شيخ حاج كه است آن از حا كي امر اين نكردند/
آمÇادة را او نشÇد چÇون و گÇردد جÇانشين خودش عليشاه سلطان آقاي از
را او كÇه داشت توقع نورعليشاه آقاي فوت از بعد همچنين كرد/ مخالفت
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و عÇلم بÇرحسب جÇانشين تعيين زيرا نشد, هم باز كه بدهند قرار جانشين
است/ شخص آن معنويت و ه روحي به بنا بلكه نيست تحصيلي دانش

Hتمام ولي ميكند نقل كتابدورساله از را مطلبي نه و هفتاد صفحة در
حاÄري آقاي مالقات از سميعي كيوان آقاي كه رساله اين در نميكند/ ذ كر

/13ê Ç 133 ص رساله, 1-دو

مينويسد: مالقات اين شرح دنبالة در ميكند(1), ياد عباسعلي شيخ حاج با
با خصومت در داشت كه صدري شرح فكرو وسعت همة با كيوان <مرحوم
انصاف ة جاد از گاه بود شده او شاغل شغل عمر اواخر در كه گنابادي فرقة
خÇود ايÇنكه بÇاوجود را بÇيانالسÇعاده تÇفسير Âمث چنانكه ميشد/ خارج
ميگفت شفاهي مجالس در بود, كرده تأييد مالسطان حاج به آنرا انتساب

اينها>/ امثال و است ديگري از كتاب اين
علي الÇم جÇهت <بههمين مينويسد: سه و هشتاد صفحة پاورقي در
حاÄري عبداهللا شيخ به كهنسبت مينويسد عليشاه منصور اجازة در  گنابادي
اجازاتي از كدام هيچ در موضوعي چنين و نمايد احترام اداي سروستاني و
رÇÄيس بياعتمادي لحاظ به اين و نميشود ديده ميباشد دسترس در  كه
نورعليشاه آقاي مه مقد نويسندة اينجا در Á او است>/ اسعلي مالعب به فرقه
منصور بهعنوان را اسعلي عب شيخ آقاي و است كرده ذ كر مالعلي نام به را
صÇحت و است اضافي منصورعلي آخر در شاه كلمة آنكه حال و عليشاه
آن است, گÇرفته مÇالعلي همان از را منصورعلي لقب اين بهعالوه ندارد/
خود اين كه لقب با را منصورعلي و مينويسد لقب بدون را مالعلي وقت
تÇمام اجÇازههاي در HانيÇث ميباشد/ عناد حتي و بيطرفي از خروج نشانة
دسÇتور ايÇن و مÇيگردد تÇصريح مين تقدÇم احÇترام رعÇايت لزوم مشايخ
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بعد كه اجازههايي تمام در و است نداشته عباسعلي شيخ اجازة به اختصاص
همان در است/ شده تصريح مطلب بههمين شده صادر اين از قبل يا اين از
است, كÇرده اسÇتناد آن به بارها مقدمه نويسندة كه  كتابنامههايصالح
اجÇازات تÇمام در عÇباسعلي, شÇيخ حÇاج آقÇاي جÇديد اجازهنامة بهدنبال
آقاي جديد فرمان در است/ شده قيد مطلب همين شده نوشته كه جديدي
سمناني ابوطالب ميرزا آقاي جديد فرمان ارشادعلي, حاÄري يوسف ميرزا
در علي, فيض اصطهباناتي جمعه امام محمد شيخ آقاي فرمان محبوبعلي,
آقاي فرمان كه صفحهاي همان در و است شده قيد عبارت اين اينها تمام
نويسندة ولي شده, ذ كر آن دنبالة در فرمانها اين است عباسعلي شيخ حاج
واقع برخالف استو نكرده ذ كر Gعمد يا نكرده مراجعه آنها به مه مقد اين
در اينكه و ميباشد, مشاراليه عناد نشانة خود كه است نوشته را امري چنين
بدين است نيامده عبارتي چنين حاÄري عبداهللا شيخ حاج آقاي فرمان تأييد

نداشت/ م تقد ايشان بر كسي تاريخ آن در كه است جهت
شيخ حاج آقاي با صدر حاجي آقاي مالقات سه و هشتاد صفحة در
آقاي ديدن به عباسعلي شيخ حاج آقاي بود قرار است/ شده ذ كر عباسعلي
انتظاري چنين هم ايشان و عليشاه صالح آقاي ديدن به نه بيايد صدر حاج
بÇه بودند, داده كه وعدهاي باوجود عباسعلي شيخ حاج آقاي ولي نداشتند

نكردند/ عمل آن
كÇرده تكرار گفته بارها كه را ايرادي همان چهار و هشتاد صفحة در
غيب عالم با ميباشد عي مد كه رÄيسي است <عجيب ميگويد: كه او است/
اشتباه مالعباسعلي حال درباره چطور ميگيرد, خدا از دستور دارد, ارتباط
كسÇي هÇرگز نÇيستم/> مأيÇوس ايشان حال از هم هنوز مينويسد و  كرده
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لو الغيب Ôماعل ال فرمود: پيغمبر خود حتي و نكرده ميداند غيب اينكه عاي اد
جلوي مادي وجود پردة كه گفتهاند بارها و ير الخ ن م Ôرت ث Öك ست ال غيب Öال Ôماعل ÔنتÔك 

از را پرده اين بداند مصلحت اندازه هر به خداوند ميگيرد/ را انسان چشم
فرمود: هم خدا رسول بهعالوه بردارد/ است ممكن مÆمني هر چشم جلوي
اين از هم عليشاه صالح آقاي Hممسل هستم/ شما مثل بشري من مثلكم, Õبشر انا

مأيÇوس بÇنابرايÇن و نÇميگويند چيزي زيادتر باهللا العياذ قرآني فرمايش
و ندارد ايرادي هيچ كه است امري الهي رحمت به بودن اميدوار و نبودن

است/ كافر قرآن فرمودة به آن منكر بلكه
مÇانند هÇم معنوي مناصب <آيا كه مينويسد پنج و هشتاد صفحة در
از درجÇه صÇاحب فالن گردد اعالم شبي فرداي كه ميماند نظاميان درجة
داد دست از را مÇنصبي لياقت كسي وقتي گرديد?!> عزل خويش منصب
هفتصد ابليس ميافتد/ منصب آن از اخروي منصب چه دنيوي منصب چه
همة به كلي و شد عزل خود مقام از لحظه يك به ولي كرد عبادت هزارسال
خطايي با ولي بود پيغمبري مقام نزديك باعورا بلعم داد/ دست از را آنها
يا است صحيح ف تصو اينكه از بگذريم كرد/ غضب او به خداوند كرد  كه
آن بزرگ و صاحب با بعد و داشت منصبي كه كسي گروهها تمام در سقيم,
آن در شخص اين كه بگذارد بايد آيا چيست? او تكليف درافتاد, منصب
اين از بعد كه كند اعالم بايد يا بكند ميخواهد هرچه و بماند باقي منصب

نيست/ ايرادي هيچ امر اين در بنابراين ندارد? سمتي ديگر
كه سلطانپور آقاي قول از صالح يادنامة از هفت و هشتاد صفحة در
مÇقاصد خود دعوت <در كه: است شده نقل نداشتهاند درويشي در سمتي
خود از ميكرد/> رفتار سلسله بزرگان ميل برخالف و مينمود ابراز دنيوي
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او خود ميشود/ فهميده مطلب اين عباسعلي شيخ حاج مرحوم  كتابهاي
حال و ميكند ذ كر بود داده سينه نقش در يا ذ كر در كه را تغييراتي بارها
از و نداشت, دادهاند دستور او به آنچه تغيير حق و كاري چنين حق آنكه

ميكند/ يات ماد از صحبت همهجا در طرفي
تÇاريخي ات ديهيÇب بر را خود چشم ايشان هشت و هشتاد صفحة در
حال و ميباشند> صوفيان فكري فرزندان <بهاÄيان كه ميگويند و بستهاند
ايÇن بÇهقول و داشÇته وجود خاتم الي آدم زمان از ف تصو حقيقت آنكه
GيرÇاخ بهاÄيها ولي است داشته وجود هجري دوم قرن از الاقل نويسنده
شا گرد او رشتيو كاظم سيد شا گرد مريدو باب د محم علي سيد شدند/ پيدا
و احسÇايي احÇمد شÇيخ از دفÇاع هÇذا مÇع است, بوده احسايي احمد شيخ
Áاو نÇمود/ تÇلقي بÇهاÄيت از دفÇاع عÇنوان به نميتوان را رشتي سيدكاظم
نه است بوده آنان شا گرد باب د محم سيدعلي و است بابيت از غير بهاÄيت
كÇاظم سÇيد و احسÇايي احÇمد شيخ بهعالوه بهاÄي/ مكتب مÆسس بها¾اهللا
كه داشتند ي خاص نظريات ماندندو باقي اثنيعشري شيعة مذهب در رشتي
آنان جهت بههر ولي نيست علما از بسياري موردقبول نظريات اين  گرچه
و اهانت مطلبي چنين بيان نميسازد/ خارج اثنيعشري شيعه مسلك از را
صبحي اينكه بودهاند/ معتقد السالم عليهم اÄمه به كه است اشخاصي به افترا
Âكام است شده صوفي نويسنده بهقول بهاÄيت از برگشت از بعد ه گو قص
وارد گنابادي سلسلة در وجه بههيچ صبحي مرحوم است/ نادرست و ناروا
را مالعلي و ميرزاحسينعلي مانند را مالسلطان من ميگويد اينكه اما و نشده
بÇيحياتر بلكه شوقي مانند را عليشاه صالح مالحسن و افندي عباس مانند
خÇود از كÇه است عÇباسعلي شÇيخ حاج اختالفيه از قول نقل اين ميدانم,
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ميشود/ مشاهده وي ورزي غرض عبارت ظواهر
گÇنابادي درآمد كه بهاÄيت از صبحي ميگويد: نه و هشتاد صفحة در
چون نميپذيرفتند, را اشخاص گونه اين حتي و نيست صحيح امر اين شد/
آقÇاي حÇتي و نÇبود اعÇتمادي تشان يÇن خÇلوص و آنÇها نÇيت بÇÇهصحت
در و نÇپذيرفتند كÇه بود كرده تقاضا هم (آواره) يزدي آيتي عبدالحسين

/ë1ì ص ,137ì تهران, صالح, يادنامه -1

در شدهو ذ كر است سروده آيتي آقاي كه را اشعاري يادنامةصالح(1) آخر
است/ آمده مطلب اين آنجا

امÇال ك مورد در عباسعلي شيخ حاج فريادهاي از باز نود صفحة در
حÇاج آقÇاي داشÇتند گÇناباد در ايشÇان كÇه امÇÇال كÇي است/ شÇÇده ذ كÇÇر
بعد و كردند امضا را نوشته هم هاي عد و خريد روحاالمين دهادي سيدمحم
و خريدند روحاالمين آقاي از عليشاه صالح حضرت خود را امال ك آن, از
است, گناباد امال ك فروش قبالة كه نامه آن عين االÐن كه كردند خود نام به
در فÇرياد همه اين و اموال مورد در بحث همه اين از اما ميباشد/ موجود
قابل كه است مشهود Âكام وي بودن مادي است, داشته كه امال ك مورد
مÇالي جنبة هيچ كه حاÄري عبداهللا شيخ حاج آقاي مرحوم با است مقايسه
از ايشان اينكه براي بودند, كرده تهيه فقرا كه منزلي همان جز و نداشتهاند

نداشتهاند/ مالي هيچ باشند, آنجا مقيم و آمده تهران به  كربال
در كتابرازگشا از عباسعلي شيخ حاج از نقل به چهار و نود صفحة در
و طريقتي عيوب بار چند سال پانزده اثنا¾ <در مينويسد: ل او سÆال پاسخ
درايÇن پÇرسيد بÇايد شÇد/> نمودار من بر نيز او تهيدستي آثار و شريعتي
تمام و بدهند تو به شيخي اجازة اينكه تا ماندي منتظر و نرفتي چرا صورت
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مÇطلب بÇا مÇطلب ايÇن همچنين كردي/ صرف راه اين در را خود فعاليت
از پس است عي دÇم آنÇجا در چون دارد, منافات مه مقد پنج و نود صفحة
از دست شÇد, مÇعلوم قÇزويني مالعباسعلي براي پرده پشت حقايق اينكه
ف صوÇت تÇرك و گذاشت كنار را رياضت خرقة و كشيده صوفيانه دعاوي
از قÇبل يÇعني ل, او پÇانزدهسال هÇمان در او خود قول به آنكه حال نمود;
بÇرايش پÇرده پشت حÇقايق قÇمري, 1328 سال در شيخي فرمان اعطاي
مرحوم جانشين با حتي و داد ادامه و نكشيد دست حال اين با و شد آشكار
در Hحق و گرفت شيخي اجازة او دست از و كرد بيعت هم مالسلطان حاج
اول از كÇه هدفهايي به بعد ولي كشيد, فراواني زحمات عرفان و فقر راه
بÇناچار و نرسيد بود, كرده اوالقا¾ قلب بر شيطان سلوك طي در يا داشت

گرفت/  كنار



نقدوبررسيكتابرازگشا

و است نوشته گشا كتابراز مقدمه نويسندة كه بود مطالبي نقد اينجا تا
آن خود نقد و بررسي به ميشود شروع كتاب خود متن كه بعد به اينجا از

ميپردازيم/
آنرازگشا جلد پشت كه كتابي چاپ در گفتيم ابتدا در كه طور همان
كتاب م دو كتابرازگشا, ل او است: شده چاپ هم با كتاب سه شده, نوشته
به قريب كه لش او چاپ در كتاب سه اين كتاباستوار/ م سو بهينسخنو
همراه فعلي چاپ در ولي است, شده منتشر جدا گانه بوده پيش سال شصت
جدا گÇانه و است سرهم پشت نيز آنها صفحات شماره و شده چاپ هم با
و است كتابرازگشا پنج و پنجاه و دويست صفحة تا صد صفحة از نيست/
تا صفحه آن از كتاببهينسخنو بيست و سيصد صفحة تا صفحه آن از
مÇيكنيم اشÇاره صفحات به وقتي بنابراين است/ كتاباستوار كتاب, آخر

ميكند/ پيدا امكان است كتاب كدام در استناد مورد مطلب اينكه درك
<و مÇينويسد: هاي عد بودن قشري ذ كر از پس سه و صد صفحة در
جدا اخباري و صوفي و بابي و شيخي نام به دسته به دسته نيز را خودهاشان
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آتشافÇروز نÇيز مÇن ا گÇر هÇنگام ايÇن در پس مÇيدانÇند/// نجس  كرده
ميشود/ تيره اسالم فضاي بگويم موبمو را صوفيان راز شده, هنگامهطلبان
شما آنها چنانكه نميخوانيد, مسلمان ديگر را صوفي يك شما كه ي بهحد
را شÇما نÇام لمÇز و غÇمز و طÇعن به هماره و نميدانند مسلمان محرمانه را
بÇراي است/ تÇحريكآميز و نÇادرست صÇددرصد گÇفتار ايÇن ميبرند/>
همة من كه است آنها از استمالت Hاحيان حال عين در و صوفيان تحريك
بÇا مÇخالفت بÇراي ديگÇران تÇحريك هÇمچنين و نميگويم را شما اسرار
:Á او آنكه حال و است كتاب نويسندة اصلي هدف كه ف تصو و صوفيها
كتاباستوار در نامبهينسخنو به بعدي كتاب در و كتاب اين در نويسنده
به و شاخدار اصطالح به دروغهاي بهصورت است ديده ف تصو در هرچه
بÇنابرايÇن است, كÇرده بÇيان مسÇخره و طÇنز لحن با و منحرف صورتهاي
لحÇاظ از :Hثاني باشد/ نگفته كه نمانده چيزي ديد خواهيم بهتدريج چنانكه
ميخوانده قرآن كههست, است مجتهد نويسنده ايشان ا گر هم اصلمطلب

م ال× السَّ ÔمÔك Öي ل ا Ð×قي Öل ا Öن م ل ولÔوا Ôق ت ال درقرآنميفرمايد:و كه Hمسلم است, خوانده  كه

/9ê آيه نسا¾, سوره -1

اسالم اصل Hثالث نيستي/ مÆمن نگو كرد سالم تو به كه كسي به ,(1)Hن م ÖÆ Ôم ت Öس ل

هÇركس كÇه فقالقÇولند تÇم مسÇلمانها هÇمة و است شÇده بÇنا شهادتين بر
واليت يعني م سو شهادت هركس و دارد مسلمان حكم بگويد را شهادتين
خود كه مطالبي به ه باتوج دارد,حال مÆمن حكم بگويد را عليهالسالم علي
ايÇن رسÇيد, خÇواهÇيم آن بÇه كه است گفته بعد صفحات در نويسنده اين
تÇعقيبات و اوراد هÇمان جزو و ميگويند نماز در صوفيه همة را شهادات
نÇبايد ديگÇران گوش به و است محرمانه ميگويد او خود كه ميباشد نماز



91 رازگشا كتاب بررسي و نقد

پوشيده بايد اغيار از هم باز ولي نيست محرمانه ذ كر بهاندازة البته ÇÇ برسد
از مÇيشود/ داده نشÇان صوفيه اعتقادات كمال همانجا در بنابراين ÇÇ شود
د حمÇم مÇالسلطان حÇاج مرحÇوم تأليف بيانالسعاده تفسير ل او در طرفي
را شهادات ايشان نيم, و صفحه يك Hتقريب عليشاه سلطان گنابادي بيدختي
دا حمÇم انَّ Ôد هÇ Öش ا Çه, الل الا له ا ال Öنا Ôهد Öش ا ميكنند: شروع جمله اين با و نوشتهاند
مÇعاد, لحÇاظ از شÇهادات سÇاير آن دنبال به و ولياهللا, عليا انَّ Ôد ه Öش ا رسولاهللا,

است/ شده نقل حاضر كتاب آتي صفحات در تفسير عبارات عين -1

شهادت سه همين كه است(1), شده ذ كر اينها همة زمانو امام ظهور ت, نبو
الاقل صوفيه بودن شيعه و بودن مسلمان عباسعلي شيخ كه است كافي ل او
نÇوشتة از قسÇمت ايÇن بنابرايÇن, باشد/ داشته قبول را اللهي نعمت سلسله

است/ نادرست Âكام نويسنده
و نÇالفم دروغ <به كه بخواهيد خدا از ميگويد: پنج و صد صفحة در
نوشتن موقع در انشا¾اهللا كه درخواست همين خود ننويسم/> را نا گفتنيها
ضميرش عمق در وي كه است اين از حا كي است بوده قلب صميم از آن
چنين ندارد معني اال و است داشته را نا گفتنيها گفتن و الفيدن به تصميم
ديگÇر كÇه ميخواند را كتاب تمام وقتي خواننده اينكه براي بكند/ دعايي
نويسنده كه ميرسد دستش به كتاب وقتي خواننده اين و شده نوشته  كتاب
دعÇاي بÇنابرايÇن است/ گÇفته بگÇويد است ميخواسÇته كه را مطالبي تمام
به نويسنده كه است كساني به خطاب دعا اين گرچه ندارد/ اثري خواننده
مينويسد: او دهد/ جواب وي و بنويسند سÆاالتي كه است داده اجازه آنها
نگهداري پا ك يزدان از و مينگاريد كه را كوتاه پرسشهاي آن <بياريد
به كه ننويسم/> را نا گفتنيها و نالفم دروغ به و نبافم ياوه كه بخواهيد مرا
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نشÇده قÇبول آقايان آن دعاي اينكه مثل فانه متأس ديد خواهيم كه طريقي

مَّ ÔهÇ لل ا است: آمÇده كميل دعاي ضمن در كه دعايي به ه توج با شايد است/
, ¾ا ع× الد Ôس ب Öح ت تي الَّ ب Ôنو الذ يل Öرف Öاغ مَّ Ôه لل ا آخر/// الي م ص ع Öال Ôك ت Öه ت تي الَّ ب Ôنو الذ يل Öرف Öاغ

و نكردهاند دعايي چنين قلب صميم از يعني است شده حبس آنان دعاي
است/ نرفته آسمان به آنها دعاي

تÇصديق از پس اقÇطاب <پس مÇينويسد: هشت و صÇد صÇÇفحة در
يÇا او قÇابليت انكÇار نميتوانÇند ديني امر يك براي شخصي يك قابليت
قبول و را قطب قطبيت Öمريد تصديق اما نمايند/// را او فساد حدوث عاي اد
قطب مريد انكار و هست اشتباه قابل مجيز از را ارشاد اذن و را اجازه Öمجاز
بÇه عÇلم عي مد مريد زيرا است منطقي و است ممكن تصديقش از پس را
و است عÇاديه امور از را قطب تصديقش و نيست ملكوتي كشف و غيب
است بودن اليه محتاج و استغنا¾ عي مد كه Öمراد اما است/ خالف كشف قابل
ميخواسته كه وي دروغ اولين اينجا در كردم/> اشتباه من بگويد نميتواند
بÇه عÇلم عي مد مراد, هرگز ميشود/ ديده بدارد مصون را او خداوند است
كÇه طÇوري هÇمان بعد صفحات در حتي و نيست/ ملكوتي كشف و غيب
حاج مرحوم با مجادلهاي و مكالمه مدعي عباسعلي شيخ آقاي ديد خواهيم
جز است نشده ديده كتابي هيچ در عايي اد مكالمة اين كه ميشود مالسلطان
خÇود گÇفتة بÇه فقط معارضه مقام در و عباسعلي شيخ حاج خود نوشتة در
اقاريري جا همين در بنابراين نيست/ درستي روش Hممسل كه كرده استناد
در و ديÇد/ خÇواهÇيم Gبعد و ميكند ثابت را او خود عاي اد بطالن كه دارد
خود است, ميدانسته مرشد را خود چون ايشان هم موارد اين از بسياري
لذا و است غÇلط عÇاها اد اين آنكه حال و بوده عاهايي اد چنين داراي وي
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است/ شده عزلشان موجبات از ايشان طرف از نابجا عاهاي اد همين
نÇامش او بÇه مÇن گرويدن از <پس كه: ميگويد نه, و صد صفحة در
داشت قطبيت دعوي كه بود سال بيست آنكه با آن از پيش و شد عالمگير
بÇود/> شÇنيده را وطنش نام و را نامش كسي كم و بود گمنام و الذكر خامل
و نÇدارد انكار عرفان و ف تصو ترويج راه در عباسعلي شيخ زحمات البته
شده قاÄل شأن خود براي ايشان كه اندازهاي به ولي نيست آن منكر  كسي
شيخ حاج مانند علمايي دانشمندانو بزرگان ايشان از قبل نبود/ چنين است
مÇيرزا شÇيرازي, نمازي صادق ميرزا حاج عليشاه, رحمت حاÄري عبدالله

/ë00 ص عرفان, و علم نابغه از نقل به السلطن¹, اعتماد الĤثار, و مĤثر -1

كÇه والĤثÇار(1) كÇتابمأثÇر در بعالوه بودهاند/ كاشاني برزكي محمدجعفر
بÇوده عÇباسعلي شÇيخ حاج گرويدن از قبل سالها به مربوط تأليفش تاريخ
در است) ده و سÇيصد و هÇزار سÇال حÇدود در وي گرويدن (چون است
حÇضرت در كه مينويسد عتبات و حج سفر از مالسلطان مرحوم برگشت
پسنديد/ كهديد رفتندوهر ايشان ديدار به شدندوبزرگان سا كن عبدالعظيم

دوم, جÇلد فسÇاÄي, رسÇتگار مÇنصور تصحيح شيرازي, فرصت نصير محمد عجم, آثار -2
/ 890 ص

تمجيد از پس است, ايام همين به مربوط كه كتابآثارعجم(2) در اينكه يا
" كامل كه عبارت اين به ايشان از عليشاه سلطان حضرت از بسيار تكريم و
مÇيرزاي مÇرحÇوم بÇا ايشÇان مÇالقات مورد در ميبرد/ نام است" حيد و و
شÇيخ حÇاج آقÇاي پÇدر كه مازندراني زينالعابدين شيخ حاج با و شيرازي
كÇه مÇيدهد نشÇان ديگÇر مالقاتهاي طور همين و است حاÄري عبداهللا
اين مقدمة خود در داشتند/ هم علمي شهرت و شخصيت امر بدو از ايشان
پÇدرزن بÇيدختي عÇلي الÇم حاج كه است آمده ديگر جاهاي در و  كتاب
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امر اين خود كه ميكرد تثبيت اصطالح به و ميكرد ترويج را ايشان ايشان,
است/ داشÇته شهرت و احترام ايام آن در ايشان كه است آن دهندة نشان
بÇا كÇه بÇود كساني از يكي هم عباسعلي شيخ حاج كه نيست ترديدي البته
راه در را خÇودش دانش و فÇضل و درآمÇد عÇرفان جرگة به دانش و فضل

برد/ كار به خلق هدايت
تومان هزار بيست سالي هم <حاال مينويسد: دوازده صدو صفحة در
به استمرار نحو به بودم كرده او نام به كه خودم مريدان از شهرها در من  كه
رود مي گناباد به مبلغي آيا كه مسأله اين ميرود/> گناباد به بودم انداخته راه
داردو شرعي ديون جنبة مبالغ اين زيرا نيست, ذ كر قابل Áاصو نميرود يا
بÇه است/ نÇداشÇته هم مالسلطان حاج مرحوم خود به ربطي Âاص بنابراين
مÇريد هÇرگز ايشÇان است/ نÇادرست خÇودم" "مريدان عبارت اين عالوه
دو نشÇاندهندة عÇبارت ايÇن خÇودم"/ "مريدان بگويد كه نداشت مستقلي
بÇه سخت است, نوشته اينجا در آنچه رغم علي اينكه يكي است: روحيه
كÔنه در هم كتاب همين نوشتن موقع در حتي و بوده عالقمند داشتن مريد
ناخودآ گاه در اصطالح به ولو است داشته عالقه مريدداشتن به خود قلب
مÇيكند/ بÇروز كتاب اين ضمن در وقتي چند هر ناخودآ گاه اين كه خود
ديده نوشته اين در مختلف طرق به كه است مال و پول به ه توج دوم مسألة
ميكرد ذ كر تنهايي به را مريد زياد تعداد ا گر ايشان آنكه حال و ميشود

نميشد/ ظاهر ايشان نيت عمق و بود مÆثرتر بسيار
كÇه گÇويند تقدير براي <روحيون مينويسد: شانزده صدو صفحة در
هر نيست/// چارهپذير و تخفيف و تخلف و باشد سابقه دوره اعمال جزاي
است دنÇيا خÇودش اهÇل براي و است آخرت سابقه دورة به نسبت دوره
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دارد تناسخ به اعتقاد در تصريح عبارت اين است/> آنها به نزديك چونكه
تناسخ به عقيده آنكه حال و ميشود ديده كتاب سه اين جاي جاي در  كه
تÇناسخ عرفاني كتب از يك هيچ در و است شيعه ضد و اسالم ضد Hمسلم
ميگفته و ميكرده قطعHتبليغ كه است ايشان خود نظرية اين و نشده تأييد

است/
كذبو ذ كر از تا كنون من <سكوت مينويسد: هفده صدو صفحة در
من پروراندن و نوشتم مقدمه در كه مالحظاتي به بوده ن معي اشخاص عيب
اصÇل بÇه راجÇع كÇردم نشر و طبع چنانكهعرفاننامه Hكتب و Hلفظ را عرفان
در عيان دÇم ايÇن و است آن بÇر انسÇانيت اساس كه است عرفان حقيقت
رسÇاله در را سÇميعي كÇيوان آقاي نوشتة قسمت اين بيخبرانند/> طلبش

/128 ص رساله, 1-دو

وجÇود با سميعي كيوان آقاي ميآورد(1)/ ياد به عباسعلي شيخ حال شرح
عباسعلي شيخ را كيوان لقب ميگويد حتي و بوده عباسعلي شيخ مريد اينكه
نكات استو داده خرج به انصاف گاهي حال شرح اين در است, داده او به
متوجه بيشتر او انتقاد عباسعليو شيخ عناد كه ميگويد Âمث ميگويد/ جالبي
از برخي كه معتقدم نيز <و داشت: اشخاص از كه گلهمنديي و بود اشخاص
از خÇاطري آزرده جÇز قÇوم ايÇن از عÇيبجوÄيهايش و نكÇته گÇيريها
بÇدست او نوشتههاي بيشتر از مطلب اين نداشت/ ديگري دليل اشخاص
از بÇخوانÇد را تأليفاتش بيطرفي و دقت با كس هر ميكنم تصور و ميآيد

كرد/> خواهد را استنباط همين آنها
نÇام مÇالسلطان نÇيز <و مÇينويسد: چÇهار و بÇيست صÇدو صفحة در
تÇا كÇه اسالمي بيعت از مراد كه ميگفت و ميگذاشت بيعت را سرسپردن
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شكل بودند رعيت از بيعت گرفتن به د مقي خيلي اسالمي خلفاي دوم قرن
يك رواج عÇالوه بÇه و بÇوده متداول قديم از بيعت لغت بود/> سرسپردن
بÇيعت را امÇر اين هم قدما كتب در ندارد/ امر يك ماهيت در نقشي لغت
قÇول بÇه ايÇنكه نÇه است, ف تصو اعتقادات اساس از اين و ميدانستهاند
هÇمة نظر به بلكه بگذارد, بيعت را سرسپردن اين اسم مالسلطان نويسنده

است/ بيعت امر اين عرفا
از جوز بودن كه گويد < كيوان مينويسد: صفحه همين دنبالة در باز و
دوم جلد در آنچه بر است شاهد باشد قديم ا گر ويژه به سپردن سر اجزا¾
و اسالم طلوع از پيش خيلي بوده هند در ف تصو ريشة كه است @كيواننامه
را ع تشي چنانكه نموده/ اسالم به تزريق آنرا ايراني و آمده ايران به هند از
نموده تزريق خلفا¾) بودن غاصب و بيت اهل به اسالمي رياست (انحصار
مسÇتشرقين هÇمان مانند وي اينجا در العهدند/> متقارب تزريق دو اين و
بر اساسش ف تصو آنكه حال و است كرده نفي نيز را ع تشي اساس مذكور

يÇحيي, عÇثمان و كربن هنري تصحيح به سيدحيدرآملي, شيخ االنوار, منبع و االسرار جامع -1
/êì ص دوم, چاپ

حقيقي شيعة گويد(1) سيدحيدرآملي شيخ كه همانطور بلكه و است ع تشي
بر ديگري دليل اعتقادي چنين است/ شيعه حقيقي صوفي و است صوفي
ضÇرورت شÇد ه توج عباسعلي شيخ عقايد اين به آنكه از بعد كه است آن
مÇيگويد مÇطلب اين دنبالة به شود/ عزل خود منصب از ايشان كه داشت
آنÇها بÇين وجÇه من خصوص و عموم بلكه نيستند يكي عرفان و ف تصو
كتابهاي از آنكه حال و عكس/ به نه و است صوفي عارفي هر نه است/
خود ديگري, جاي در آن دنبالة به و نميآيد بر چنين عباسعلي شيخ خود
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را عرفان يا ف تصو نويسنده خود گرفتم/> ياد ف تصو از <آنچه ميگويد:
عملي عرفان عملي/ عرفان و علمي عرفان است: كرده تقسيم قسمت دو به
يÇعني عÇرفان است/ عÇرفان بÇه وصÇول راه ف صوÇت است/ ف تصو همان
به نسبت را شناخت از درجهاي موجودي, هر كس, هر خداوند/ شناخت

كه: داشت توجه بايد ولي دارد خداوند
دريÇا قÇعر بÇه خس رسد ا گر پÇي بÇرد خÇرد ذاتش كÇنه به

نزد سپس و پيغمبر نزد عرفان درجة باالترين كه دارد درجاتي عرفان
از مÇرحÇلهاي هÇر در سلوك, حال در خدا راه سالك بود/ عليهالسالم علي
و ميدهد نشان را سلوك راه ف تصو دارد/ خدا به عرفان نحوه يك سلوك,
عرفان ولي دارد, عرفان نحوه يك قدم هر در برود راه اين در شخصي هر
كÇه مÇقامي و مرتبه هر در صوفي و دارد درجات بلكه نيست مطلق امري
و عرفان بنابراين داشت, خواهد مقام آن با مناسب عرفان نحوه يك باشد

هستند/ سكه يك دوروي منزلة به ف تصو
و صدوبيست صفحة مطلب دنبالة در هشت و بيست صدو صفحة در
ف تصر چهار كه است اين است مراد از مريد انتظار آنچه كه ميگويد هفت
ارادة و كÇند زاÇÄل را گÇناهان ارادة آنكÇه ل او ف صرÇت بكÇند: او وجود در
تÇبديل فضاÄل به را مريد رذيلة اخالق دوم ف تصر كند/ ايجاد را حسنات
ايÇنكه م وÇس ف صرÇت شÇود/ انجام بايد سال دوازده ظرف امر اين كه  كند
نÇاسوتي وجود ارض چهارم بدارد/ ثابت مريد دل در را صحيح اعتقادات
چنين كتابي هيچ در خودش/ ملكوتي وجود سما¾ به نمايد تبديل را مريد
و واليت قبول كه است بديهي است/ نشده نوشته مراد جانب از فاتي تصر
خلوص با را دستورها آن سالك ا گر كه است شامل را دستورهايي بيعت
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Hصرف ولي شود/ زاÄل او دل از كمكم گناه ارادة است ممكن بدهد, ادامه نيت
دسÇتورالعÇملي و مÇيكند هي وجÇت مÇراد ميكند/ را كار اين كه نيست مراد
را آن و بÇرود دستورالعÇمل اين دنبال به بايد كه است مريد اين و ميدهد
همچنين شود/ ثابت و قوي او ديني اعتقادات و اهللا معرفت تا بدهد انجام
در است/ نشده شرط تي مد چنين هرگز است گفته كه هم سال دوازده ت مد
بÇا همه كه داشت بزرگاني خود اطراف در پيغمبر كه ميبينيم اسالم صدر
طÇوالني سالهاي از بعد اينها از بسياري ولي ميكردند, كار نيت خلوص
عÇلي زنÇدگي دوران ريÇخت/ هÇم در اسÇالم اسÇاس كÇه كÇردند خطاهايي
واليت تحت كه مادامي ابيه زيادبن ميدهد/ نشان را امر اين نيز عليهالسالم
نÇزد ايÇنكه محض به ولي بود بزرگواري و زاهد مرد بود, عليالسالم علي
قطب نه و امام نه وجه هيچ به بنابراين گرديد/ اشقيا شقيترين رفت معاويه
مÇريد ا گÇر بÇلكه نÇميدهند, و نÇداده قÇول مÇريد به را محال ف تصر اين
تÇبديالت ايÇن بÇه كÇه ميدهد توفيق او به خداوند دهد انجام را دستورها

گردد/ موفق
كه است آن ثانوي تولد <نشانة ميگويد: صفحه همين دنبالة در وي
در كÇه مÇيكند ادعÇا سÇپس و بخواهÇد> جوش ديگ مريد از قطب خود
حال و است داده جوش ديگ گناباد در ونه بيست و سيصد و هزار ذيحجه
همة و نداده جوش ديگ عباسعلي شيخ حاج نيست/ صحيح امر اين آنكه
هم آن بود داده جوش ديگ چنانچه و داشتند اقرار را امر اين او معاصرين
در شÇدن شÇيخ از بÇعد سال يك يعني نه و بيست و سيصد و هزار سنة در
چÇيزي چÇنين نوشتهاي هيچ در آنكه حال و بود مضبوط آثار و نوشتهها
با خودش تقاضاي به كه شنيدم دارند ع اطال كه كساني از من و نشده ذ كر
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ايÇن بÇود كرده تقاضا وي است/ داده مهماني يك نورعليشاه آقاي اجازة
كرده تلقي جوش ديگ را اين او و باشد نورعليشاه آقاي منزل در مهماني

است/
<حÇاال مÇينويسد: عÇباسعلي شÇيخ حÇاج سÇه و سي و صد صفحة در
هÇمه ندارد/ خارجي وجود قطبيت موضوع امروز كه دهم فتوي ميتوانم
شÇده, تمام بدبختانه بوده سابق در ا گر هستند/ پركن خود كيسة و متصنع
احÇتمال و شÇد/// تÇمام نÇبوت كÇه گÇويد مسلمان چنانكه برافتاده تخمش
شÇده كÇهنه حاال سابق اقطاب چون و بوده حاال مانند هم سابق كه ميرود
عÇبارات ايÇن از كÇه كردهاند/> پيدا روÄي و رنگ اندك موهوماتند, جز¾
كÇه في تصو نحوه يك قبول يا ف تصو رد بين سرگرداني و نويسنده ر تحي
نويسنده قول به و ف تصو چنانچه است/ مشهود باشد قطب و مرشد بدون
كسي كه است اين از غير است? چگونه باشد, داشته وجود واقعي ف تصو
ف تصو در كه كسي كند? تربيت و راهنمايي را او و دهد تعليم مريد به بايد

ميشود/ ناميده قطب و مرشد دارد, عهده بر را كاري چنين
حÇتي و آمده جوش به نويسنده غضب چهار و سي و صد صفحة در
را مÇولوي خÇصوص <و مÇينويسد: وي است/ گÇرفته هم را مولوي دامن
پÇي اشÇعارش در كه ميشمارند طبيعي اركان از يكي امروز طبيعين بعض
جÇا را مÇذاهب بÇرانÇداز ريشه جمله يك يافته كه جا هر ميگشته فرصت
اسÇتدالل بÇه مÇحتاج كه است واضحالبطالن اندازهاي به امر اين كه داده>/
مÇولوي كÇجا در كه است نياورده نمونه يك حتي نويسنده خود و نيست
ضد ب تعص و عناد آن اينجا در هم باز و باشد داده جا ريشهبراندازي  كلمة

است/ ساخته ظاهر كلي طور به را ف تصو
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مينويسد آنكه از بعد درويشي القاب به راجع چهل و صد صفحة در
عفيفالدين و نعم¹اهللا شاه لقب نورالدين, مثل بود "الدين" قدما لقبهاي
جاي به بعد دكني/ عليرضا شاه زمان تا بود <اين ميافزايد: او, مرشد لقب
كÇه گÇويند بÇعضي شد/ افزوده هم شاه لفظ علي از بعد و شد علي دين لفظ
ميدانند/// شيخ و قطب از اعم بعضي و است/ اقطاب به مختص شاه افزودن
پÇا كتهÇا سÇر در عÇليشاه مÇنصور بÇعضي كه بود منصورعلي من لقب و

ميافزايد/ آن به را "شاه" كلمة كرده, استناد لقب اين به هميشه هذا مع -1

ميدانم/(1)> خود ننگ و لقب اين از دارم ابا¾ و نفرت ا كنون و مينوشتند
بÇه مÇختص بÇعضي نظر بنابه شاه لقب كه است كرده تصريح اينجا در وي
اقÇرار ولي داشÇتند شÇاه لقب نÇيز المشÇايخها شÇيخ بعضي و است اقطاب
مÇينوشتند بÇعضيها ا گÇر و بÇوده مÇÇنصورعلي وي لقب كÇÇه مÇÇينمايد
را خÇود جÇا هÇمه در ايشÇان كÇه نÇيست ايÇن بÇر دليل اين منصورعليشاه
نشÇان و بÇنامد, قطب را خود بوده شيخ كه حالي در و بداند منصورعليشاه
عالقه اين روانشناسان قول به و بوده عالقمند قطبيت به كه است آن دهندة
قÇطب را خÇود كÇه است درآمÇده ثÇابت آرزوي و تÇوهم يك صورت به
را خÇود لقب و رسÇيدم قطبيت به من ميگويد جا همه وي است/ ميديده
وي لقب كÇه مÇينمايد اقÇرار ايÇنجا در ولي مÇيگويد نÇيز مÇنصورعليشاه

است/ بوده منصورعلي
و مÇيكند انÇتقاد عÇليشاه سÇعادت آقÇاي فÇرمان از صÇفحه همان در
بÇودن شÇيخ بÇراي شÇيرازي عÇليشاه رحÇمت كÇه فÇرماني <در مÇÇيگويد:
سÇعادتعلي درويش را او كÇه نÇوشته آخرش كه ديدم نوشته طاوسالعرفا¾
در قÇطبيت/> نه است شيخيت فقط اجازهاش زيرا ندارد شاه لفظ و ناميدم
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ديÇده فÇرمانها و كÇتاب مÇطالعة در نÇويسنده كوتاهي و قصور Áاو اينجا
اسÇالف و گنابادي سلسلة كوبيدن براي كه است آن بر دال Hثاني و ميشود
سعادت آقاي اجازة ا گر چون ندارد/ ابا كوششي و دروغ هيچگونه از وي
حال و بود خواهد محمد آقا حاج حق قطبيت بدانيم شيخي اجازة را عليشاه
به و آنها نفع به اينجا در ولي نداشت, قبول هم را آنها عباسعلي شيخ آنكه
مÇيشود مÇعلوم مÇيگويد/ دروغÇي شÇده كه هم عليشاه سلطان آقاي ضرر
نÇظر ايÇن Çا ام است/ بÇوده عÇليشاه سÇلطان آقاي كوبيدن وي اصلي هدف
Gبعد شده داده عليشاه سعادت آقاي به كه شيخياي اجازة و است نادرست
اجازة ايشان و شد نسخ, نگوÄيم ا گر تكميل, شده داده كه تي قطبي اجازة با
و هÇزار شÇوالالمكÇرم مÇورخÇة اجÇازهنامة در داشÇتند/ جانشيني و قطبي
كه: ميفرمايد تصريح عليشاه آقايرحمت هجري شش و هفتاد و دويست
ه البيÇق و ه لبيÇق اذ كار و اوراد تلقين در مأذون و طالبين ارشاد به <محكوم
سÇعادت درويش طÇريقت در را ايشÇان و نمودم راشدين اوليا¾ از مأثوره

است/ شده چاپ ,30 ص ضميمه عرفان, و علم نابغه در اجازهنامه اين عين -1

و بزرگي اين به دروغ چرا نيست معلوم بنابراين ساختم/>(1) ملقب عليشاه
حاج آنكه براي شايد ندارد? اثري او حال به آنهم و است گفته را خالف
وي عناد درجة نهايت اين و ندارد قبول را اينها از يك هيچ عباسعلي شيخ
هست اجÇازهنامه در كه صراحتي با كه ميرساند عليشاه سلطان آقاي با را

ميگيرد/ نديده را آن
سلطان, مال حاج آقاي اجازة صحت در يك و چهل و صد صفحة در
قطبي هر Hمسلم درويشي در آنكه حال و است كرده ترديد عليشاه سلطان
آقÇاي نÇزد عليشاه سعادت حضرت مريدان تمام دارد/ جانشين رفت  كه
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بÇا ا تÇجديد از هÇم كس هيچ و نكرد عا اد كس هيچ و آمدند عليشاه سلطان
بÇه را سÇلطانعليشاه آقÇاي انÇتساب اينكه به ايشان اصرار بنابراين نكرد,
كÇند نفي عليشاه رحمت آقاي به را ايشان انتساب و عليشاه سعادت آقاي
خÇاطر بÇه را سÇميعي كÇيوان آقÇاي گفتة همان كه است عنادي روي فقط

بود/ اشخاص با شخصي اختالف عباسعلي شيخ حاج نظر كه ميآورد
پذيرفته از بعد مريد كه ميگويد قبل مطلب دنبالة به صفحه همين در
گفته چيزي چنين هرگز بدهد/ مراد به و بياورد "قيمتي" چيز پنج بايد شدن
بودن بها كم به توصيه بلكه باشد "قيمتي" ميآورند كه اشياÄي كه است نشده
نÇابغة در كه است مطلبي صحت دهندة نشان اين خود و ميشود نيز آنها
ابÇراز را مÇادي ات ني تشرف در عباسعلي شيخ كه شده نوشته وعرفان علم
قÇيمتي انگشÇتر باشد, طال و قيمتي بايد سكه Hحتم كه ميگفت و ميكرد
هيچ و دارد سمبليك جنبة ميآورند كه چيزي پنج اين آنكه وحال باشد
شيخ خود كه طور همان نيست, مراد مال هم اينها و ندارد مادي جنبة  كدام
ديگران به ميآورند كه را اينها است: نوشته كتاب ديگر جاي در عباسعلي
و بدهند كسي به را سكه بدهند, كسي به را انگشتر ميكنند, تقسيم را نبات
است ايشان عاي اد بطالن دهندة نشان اين خود كه دارند نگه را جوز فقط

نيست/ قطب شخص براي ميآورند اينها كه را وسايل اين  كه
در كÇه شرحي <به مينويسد: طور اين شش و چهل و صد صفحه در
شدم ارشاد به مجاز نيز سلطانعليشاه] [آقاي او از و نوشتهام كتاب اين اثنا¾
السÇر" رÇس" كÇه بÇود ه قلبي اذ كار پنجم مرتبة داد بمن ل او كه قلبي ذ كر او
السربه اينكهذ كرسر قولبه Áاست/>او اقطاب مينامندوآنذ كرمشايخو
ادعاي و نوشته بجز ندارد دليلي هيچ است پنجم مرتبة كه شده داده ايشان
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به و نيست قبول قابل عليه Õعي مد ضرر بر عي, مد عاي اد صرف كه او خود
البته شود, داده السر سر ذ كر وارد تازه نفر يك به هرگز كه نميرسد نظر
نادرست برسد/ آن تابه كند ترقي كوتاهي ت مد در و تدريج به است ممكن
است, نادرست نيز او اول عاي اد كه ميشود فهميده اينجا از ادعا اين بودن
نداشت اجازهاي هيچ عليشاه سلطان آقاي طرف از اليه Õمشار كه معني اين به
دليل اين به است/ نادرست است شده ارشاد به مجاز ايشان از كه ادعايي و
عباسعلي شيخ به نسبت عليشاه صالح آقاي تأييديه كتاب اين خود در  كه
جÇديد قÇطب بÇا قطب هر فوت از بعد بايد مشايخ چون است/ شده نوشته
خود سمت به داد اجازه ا گر هم جديد قطب طرف از و بكنند بيعت تجديد
عليشاه صالح آقاي به قطبيت كه نورعليشاه آقاي فوت از بعد دهند/ ادامه
در ميكردند/ تأييد و نوشته را مطلب اين مشايخ اجازهنامة در ايشان رسيد,
آقÇاي از قÇدما از كÇه است شÇده نÇوشته عبداهللا شيخ حاج آقاي اجازهنامة
عÇباسعلي شÇيخ بÇراي تأييديه در ولي داشتند شيخي اجازة عليشاه سلطان
طÇرف از افÇاضاتÔه دامت قÇزويني عÇباسعلي شيخ حاج آقاي كه نوشتهاند
ا گÇر آنكÇه وحال بودهاند/ دعوت به مأمور ثراه طاب نورعليشاه حضرت
ايشÇان HلمÇمس بÇود ارشÇاد بÇه مجاز عليشاه سلطان آقاي از عباسعلي شيخ

عليشاه/ سلطان آقاي طرف از مينوشتند:
شÇعب از يكÇي هÇم بÇابي <و مينويسد: سه و پنجاه و صد صفحة در
دربÇاره هشت) و هشÇتاد صÇفحه (در ÂبÇق را بياني چنين است>/ ف تصو
قريب يا و مجتهد يا و مطالعه اهل كه عباسعلي شيخ از اما بود/ گفته بهاÄيت
ف تصو به نسبت اوست عناد دهندة نشان و است بعيد بسيار بوده االجتهاد
همچنين و ببافد را دروغي هر و كند منتسب را هامي ات هر است حاضر  كه
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د سيدعليمحم را بابي فرقة است/ بابيت از او اطالع عدم و جهل از حا كي
امÇام بÇاب گفت و كرد زمان امام بابيت ادعاي ل او او و كرد تأسيس باب
مÇهدي خÇودش كه كرد ادعا سپس و است ارتباط در امام با و است زمان
از نÇاشي وجه هيچ به اينها كرد/ پيامبري ادعاي آن از بعد و است موعود
حال آمدو وجود به پيش سال دويست حدود در بابي فرقة نيست/ ف تصو
مسيحيت و هندو مذاهب از كه ف تصو مخالفين خود قول به ف تصو آنكه
همانطور صحيح, اعتقاد به و اسالم از قبل از است, شده گرفته بودا مانيو و
گÇفتة ايÇن است/ بÇوده آدم خÇلقت بÇدو از آن حقيقت شد, گفته Âقب  كه
اديان آنها تقليد به و الهي اديان تمام كه است درست جهت اين از مخالفين
روح ف تصو چون كه معني اين به داشتهاند, ف تصو نحوهاي هم غيرالهي
را خود خاص روح و معنويت ظاهري اعمال از گذشته ديني هر است, دين
آدم زمان از معني اين به ف تصو است/ ف تصو حقيقت آن و است داشته
و تصنعي مذهب بابي آنكه حال و داشت خواهد و داشته وجود خاتم الي
مÆÇثر آن ايجاد در هم استعمارگران دست بسا چه كه است درآوردي من
زاÄيده بهاÄيت و ازلي شعب بابي از Gبعد كه است بوده اصلي سبب يا و بوده
فرقة پيروان از بيشتر امروز بهاÄيت پيروان و شد اصل بر زاÄد فرع كه شد
Gمجدد هفت پنجاهو صدو صفحة در مطلب اين دنبالة به وي ميباشند/ بابي

است/ رانده چوب يك به را صوفيه و ه بابي
آنكه Ç1> است: نوشته را مطلب چند هفت و پنجاه و صد صفحة در
حالي در تهيدستند/> و ميكنند كه عايي اد در كاذبند شخص يا طايفه اين
بÇا ميگويد: و داشته اذعان ف تصو به خود ين د به عباسعلي خودشيخ  كه
شرح در سميعي كيوان همچنين دادم/ ادامه بودم آموخته ف تصو از آنچه
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در اليه Õمشار كه تي مد اين در كه كرد اقرار بايد ميگويد: عباسعلي شيخ حال
از قسÇمتي و آورده دست بÇه زيÇادي اطÇالعات است زده قÇدم ف صوÇت

/128 ص -1

چÇنين رسÇاله(1) كÇتابدو در وي است/ آن مÇرهون را خÇود شÇخصيت
مÇجالست از هÇم عÇباسعلي] شيخ [حاج او خود كه معتقدم ///> مينويسد:

بود/> رسيده معرفت و كمال از مرحله آن به صوفيه فضال¾ با طوالني
مريدان از آنچه Ç2> است: اين نوشته صفحه همين در كه دومي نكتة
و عاجل نه باطن در نه ظاهر در نه بدهند آنها به كه ندارند عوضي ميگيرند
از كه بود داده شرح پرا كنده بطور Âقب نيز وي خود كه حالي در آجل/> نه
كيلو يك يعني ليه او تشريفات وسايل همان جز نميگيرند چيزي مريدان
جÇوز, يك قÇيمت, ارزان انگشتري حلقه يك و كيلو, نيم Hاحيان يا نبات,
ف تشر هنگام به كه است چيزهايي اينها جاري/ سكة ولو بها كم سكة يك
نباتش ميكنند/ تقسيم هم را اينها عباسعلي خودشيخ قول به بعد و ميگيرند
براي چيزي بنابراين ميكنند, پخش را حلقهاش ميدهند, فقرا ديگر به را
بÇدهد ه شرعي وجوهات كسي ا گر هم آن از غير نميدارند/ نگه خودشان
مÇجالس و نيازمندان براي و است مشخص كه دارد ي خاص ديني مصرف
ميشود تقديم نيازي يا نذري هم ا گر و ميشود خرج امور گونه اين دينيو
مÇراسÇم خرج باز هم آنها و شود گفته يا شود مطالبهاي كه است آن بدون

ميشود/ فقري
و نيستند معتقد خود ميگويند آنچه Ç3> ميگويد: صفحه همين در باز
براي نيستند, معتقد خود كه چيزي به كنند معتقد را ساده مريد ميخواهند
الهÇي دسÇتور بÇه پÇيغمبر كÇه جايي در ببرند/> دخل و كنند رياست آنكه



راز 106 گشايش

ميكند غيب علم ادعاي تنها نه عباسعلي شيخ آقاي الغيب, لم Öع ا ال× ميفرمايد:
عي دÇم لذا و مÇيخوانÇد هÇم را ديگÇران فكÇر درون كÇه است معتقد بلكه
شدهاي? جه متو را آنان بياعتقادي كجا از نيستند/ معتقد خود كه ميشود
قياس نداشتيو اعتقاد ميكردي ارشاد تي مد كه تو خود بگوÄيم اينكه مگر
مينويسد: صفحه همين در كه ديگري ايرادات همچنين كردهاي/ نفس به
Ç ë مÇغرضند/ هÇر از پÇركينهتر ولي مÇينمايانند بÇÇيغرض را خÇÇود Çê>
Çì مسندنشينانند همه از عاتر پرمد ولي نداريم عايي اد ماهيچ كه ميگويند
ولي دارد ه نقلي و ه عقلي صحيحه مدارك همه ما اعمال و عقايد كه ميگويند
تمام كه ندارند>/ مريدانشان كردن قبول و خودشان عاي اد بجز دليلي هيچ
اليÇه Õمشار خود اينكه يا و است طرف فكر در نفوذ عاي اد حاصل يا اينها
تلقين نيز مريدان به و داشته عاهايي اد چنين عباسعلي شيخ حاج خود يعني
ايشان اينكه بر است عمدهاي دليل Hباشدمسلم چنين ا گر كه است, ميكرده
در هÇمچنين نمودند/ اقدام عزل به است شده برمال وقتي كه كنند; عزل را
در را بسÇياري داليÇل شÇده نوشته ف تصو دربارة كه كتابهايي همه اين
اين رد در و درويشي رد در هم كتب بسياري البته كردهاند/ ذ كر آن تأييد
و ه عقلي صحيحة مدارك هيچ گفت نميتوان بنابراين و شده نوشته داليل
مÇعترضين و دشÇمنان اعÇتراض مÇورد گاه كه هست مداركي ندارند/ ه نقلي
گÇونه اين از غرض كه پيداست است/ بحث مورد جهت هر به ولي است
اين مطالب كه است خوانندهاي نيت خلوص از استفاده سو¾ مجملگويي

كند/ باور ميخواهد را  كتاب
تÇا هÇم/// اقÇطاب <هÇمين مينويسد: يك و شصت صدو صفحة در
جÇنگها تÇيلهاي بÇراي و گÇريهها لقÇمهاي براي بچهها همة مانند ديروز
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حقايق همة مرد پدرش تا كه شد چه نداشتند زشتي هيچ از پروا و ميكردند
ايÇن از شد>/ دوزخ و بهشت كليددار و مطلق ولياهللا و تابيد او بر قطبيت
به Hتقريب كه كساني با يعني شخص با عنادش Âكام ميكند وي كه اعتراضي
خود اين بازهم و ميشود ديده بودند كرده غصب را او جاي خودش زعم
او ونظر دشمني ميگويد كه سميعي كيوان آقاي گفتة بر است روشني دليل
هÇمة كÇه Á او مÇيكند/ مÇغالطه اليÇه Õمشار اينجا در و بود اشخاص بعضي با
بÇچگي بÇازيهاي بÇچگي اقÇتضاي به و بودند ه بچ دوراني در هم بزرگان
ايÇن تÇابيد, او بÇر نÇوري كÇه شد چه اينكه Hثاني شدند/ بزرگ تا ميكردند
صÇحبت گهواره در عليهالسالم عيسي مگر است/ خداوند كار بر اعتراض
بعضي مگر نرسيدند? پيغمبري به كودكي در يحيي و عيسي مگر نكرد?
معصوم كودكي از كه آنها نرسيدند? امامت به كودكي در السالم عليهم اÄمه
بازي هها بچ همة مانند بچگي در تو قول به اقطاب اين ولي بودند بزرگوار و

بيعت دستورات به وقتي و رشد سن در كه بود الهي موهبت بعد و ميكردند
را فÇقر سÇلوك راه و كÇرد كÇمك آنÇها بÇه خداوند كردند, عمل شده اخذ
عباسعلي شيخ حاج به Âمث و شد كمك او به شد چطور اينكه اما پيمودند/

است/ خداوند به اعتراض نتابيد, او بر نور و نشد  كمك
است اسالم دشمنان و ار كف روش همان عباسعلي شيخ روش اينجا در
هÇمان ميباشند پيغمبر و اÄمه خا كپاي و خادم كه اقطاب بر او اعتراض و
چرا كه داشتند خدا بر بلكه و پيغمبر بر مشركين و ار كف كه است اعتراضي
القÇريتين نÇ م ل Ôج ر لي× ع القران هذا ل زÔن ال لو قالوا و است فرستاده پيغمبر به وحي
ما نشد/ نازل قريه دو آن بزرگ مردان از يكي بر قرآن اين چرا يعني , ظيم ع

ايÇن جÇواب در و نشÇد/ نازل آنها بر وحي چرا داشتيم, بزرگي مردان  كه
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/32 و 31 آيات زخرف, سوره -1

هستند آنها آيا يعني بك(1)? ر ت م Öح ر مون س Öق ي Öم Ôه ا ميفرمايد: نابجا اعتراض
ميكنند? تقسيم را تو خداي رحمت  كه

هفت شصتو صدو صفحة ل او وششو شصت و صد صفحة آخر در
بÇه و داشت حسÇين امÇام را منصب و كار اين بعد <و مينويسد: طور اين
بÇه شÇد منتقل امامت امر كه كبري غيبت زمان تا داشتند, اÄمه ساÄر نوبت
بÇصورت مÇيشد اموات بالين حاضر بود امام و زنده تا او و بغدادي جنيد
از امامت كه دوازدهم امام صورت به يا و علي شخص صورت به نه جنيدي
و نÇام به امامت كارهاي بايدتمام انتقال از بعد زيرا شده, جنيد به منتقل او
شÇخص, با دشمني و عناد بيابد/> صورت است جنيد كه اليه منتقل شكل
بÇديهي ÂامÇك آنها بطالن كه هاماتي ات كه است كشانده آنجا به را نويسنده
بيان تفسير چاپ و تصحيح در خود عباسعلي شيخ حاج ميكند/ وارد است

سالم و صالت و خداوند حمد از پس (1 ص ,1 (ج السعاد¸ بيان تفسير مقدمه در ايشان -2
شهادت رسل و انبيا ت نبو به شهادت سپس و خداوند يگانگي به رسل, و انبيا و مالÄكه بر
اشÇرف و المÇرسلين و االنÇبيا¾ خÇاتم مÇحمدG(ص) ان <اشÇهد/// مÇيفرمايند: و ميدهند
عÇلم وارث و العÇتر¸ ل او عÇليH(ع) ان و الخÇلق اشرف بعده عترته ان و اجمعين الخالÄق
لو منتظر قاÄم غاÄب منهم عشر الحادي ان و ولده(ع) من عشر االحد بعده و محمد(ص)
Áعد و قسطا االرض Ñيمال و يخرج حتي اليوم ذلك اهللا ل لطو واحد يوم ال ا نيا الد من يبق لم
اهللا لي ا ل اتوس بهم فاقتي و فقري ليوم شفعاÄي و تي مÄا Æال¾ ه× وأن Gجور و Hظلم ملÃت  كما

ميعادي/> يوم نجاتي ارجو وبهم

تÇفسير(2) مقدمة در محترم ر مفس كه ميداند و است داشته دست السعاد¸
شد خواهد ظاهر و است زنده دوازدهم امام كه ميكنند اين به اقرار Hصريح
بيعت اخذ مأمور بلكه نبود امام جنيد امام غيبت در اينكه به ميكنند اقرار و
هÇم كتب ساير و تفسير در اينكه و اقرار اين با بود/ امام جانب از نايب و
يÇابد, دسÇترسي بدان ميتواند بخواهد كس هر و شده نوشته ايشان عقايد
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پÇايين را نÇويسنده اقÇوال ارزش HلمÇمس ايÇرادي, چÇنين Çهامي, ات چÇنين
اسÇتناد نÇميتوان ديگر او حرفهاي از يك هيچ به كه طوري به ميآورد
در ÂثÇم او/ خود گفتة جز ندارد سندي هيچ كه مطالبي به بخصوص  كرد,
به بنا كه ايشان با مباحثه و مالسلطان حاج با او خود قول به مالقات تأييد
دليÇل هيچ شد, اختالفيه رسالة نوشتن به منجر عباسعلي شيخ حاج عاي اد
شيخ حاج مكاتبات آنكه وحال نيست منبعي هيچ يا كتابي هيچ در ديگري

تأليÇف قمري 1330 سال در شهيديه عنوان تحت عباسعلي شيخ حاج را حال شرح اين -1
است/ ايشان رسيدن شهادت به نحوة درباره بيشتر پيداست نامش از چنانكه و است  كرده
نشÇان كامل حد به عليشاه سلطان آقاي به را خود عالقه و ارادت مراتب كتاب اين در وي

است/ ايشان كرامات ذ كر در آن فصل يك كه گونهاي به ميدهد

كÇيفيت و زنÇدگي از كÇه حÇالي(1) شرح همچنين و اظهاراتش و عباسعلي
همان ميداد/ نشان را وي كامل ارادت نوشته, عليشاه سلطان آقاي شهادت
امام بغدادي جنيد جانشينانشان, عليشاهو سلطان آقاي نظر به گفتيم كه طور
امÇام دست در كما كان امامت امر بلكه نشد منتقل او به امامت امر و نبود
و جÇنيد امÇام, آن غÇيبت در و هستند پنهان ما ديدة از كه است دوازدهم
نمايند/ بيعت اخذ او طرف از و امام نام به كه بودند مجاز او جانشينان سپس
هÇم مالسلطان <حاج مينويسد: صفحه همين در مطلب اين دنبالة به
مالعلي پسرش بعد و را خودش بعد و ميداند خودش از پيش را اشخاصي
شود/> منقرض كه وقتي تا او پسر بعد و را مالحسن مالعلي پسر بعد و را
از پيش را اشخاصي او قول به مالسلطان حاج كه است روشن جا همين در
جا همين در و نميدانسته قطب بنابراين را خود پدر است/ ميدانسته خود
عالوه به ميشود/ ثابت ميرسد پسر به پدر از قطبيت اينكه عاي اد بطالن
پسر بعد و عليشاه) صالح محمدحسن شيخ حاج (آقاي مالحسن او قول به
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شÇده نÇوشته كÇتاب اين كه زماني در پرسيد او از بايد ولي است/ قطب او
كه ميداند كجا از او ولي بودند, قطب عليشاه صالح آقاي كه است درست
ميداند باشد, وارد ايراد اين فرض به هم ا گر و باشد قطب ايشان پسر Gبعد
عليهالسالم علي فرزند يازده چون هم معصومين اÄمة باطل, رأي اين با  كه
مÇربوطه كتب همة در ميگيرند/ قرار انتقاد مورد شدند عهدهدار را امامت
در چÇه خÇواب, در چÇه الهÇي الهÇام بنابر قطب كه را كسي هر شده نوشته
فرزندش خواه ميكند, تعيين جانشيني به ديد, اليق استخاره با چه بيداري,
از اليقتر و قابلتر فرزندش ا گر گفت نميتوان اما باشد/ ديگري خواه و
كند تعيين را ديگري Hحتم داد راه او به هم الهي الهام و استخاره و بود همه
نÇيز ايÇنجا از كند/ فاضل بر مفضول ترجيح يعني هستند دوم درجة در  كه
عÇمق دهندة نشان و ميشود روشن اشخاص با عباسعلي شيخ عناد Âكام 
از صالحتر را خود و بوده قطبيت به عالقمند كه اوست ناخودآ گاه ضمير

است/ ميدانسته همه
و بÇيست پÇرسش به پاسخ در و صفحه همين در مطلب اين دنبالة به
مÇحشور هستند م معم و مال كه آنها مشايخ با امروز <هركه ميگويد: پنجم
اسÇم مÇبارك) (تÇوقيع نÇام به را مالحسن كاغذهاي آنها كه ميداند است
چنين مبارك توقيع در فداه ارواحنا آقا (اعليحضرت ميگويند و ميبرند
او خود كه است ديگران بر ايراد اين Á او كنم)>/ اجرا بايد من و فرمودهاند
است/ ميكرده را كار اين او خود شايد و بوده ديگران اين جزو Hاحيان هم
مÇوضوع در تي اهمي و سهم ميشود برده كار به احترام براي كه لغاتي Hثاني
دارد وجود ي خاص عرف كلماتو زمان و مكان هر در زبانو هر در ندارد/
ميكنند/ بيان لغات آن با كنند اظهار را خود احترام ميخواهند كه كساني و
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ندارم), خاطر به ( كه باشد شده برده كار به هم مبارك" "توقيع لغت Hفرض
عصر امام حضرت پاسخهاي در توقيع لغت كه همين ندارد/ گناهي كه لغت
از و فرهنگ از كلي به را لغت اين كه نميشود موجب ميشود برده كار به
به مطلب آن براي موقع آن در كه است لغتي توقيع كنند/ حذف لغتنامهها
اين ديگري به احترام ت شد دليل به كسي است ممكن است/ شده برده  كار
هم اعليحضرت لغت نگفتهاند/ كه ايشان خود عالوه به ببرد, كار به را لغت
يا آقا" "حضرت قطب به Hاصطالح مريدان طرف از است/ نشده گفته هرگز
همين شايد و نميشده گفته Âاص اعليحضرت و ميشود گفته آقا" "جناب
گرديد موجب عباسعلي شيخ حاج كتابهاي كه بوده همينلغت اصطالحو
اعليحضرت و شاه را خود قطب فقرا كه كند ر تصو شدهو نگران رضاشاه  كه

ميدانند/
<پس كÇه: پرسش اين به پاسخ در هشت, و شصت و صد صفحة در
ظÇهور انÇتظار و نيستند دوازدهم امام بزندگي معتقد مالسلطان حاج اتباع
مينويسد: نيستند?> عشري اثني و قاÄلند سيزدهم امام مردم بقول و ندارند
و ميشود پنجم و چهل امام بشماري ا گر است, عوام حرف سيزدهم <امام
جÇمعه روزهاي در Áمعمو كه خطبهاي در ميرود///>/ باال شماره همواره
بوده متداول ثاني نورعليشاه آقاي مرحوم زمان از الاقل و ميشود خوانده
حÇاضر جÇلسات در و خوانÇده را آن ر مكر هم عباسعلي شيخ حاج خود و
ختم امامت ميرسد كه دوازدهم امام به ميشده, خوانده خطبه و است بوده
و ميشود ذ كر امام نايب عنوان به پاÄينتر مرحلة يك در جنيد از ميشود/
هÇم پÇيغمبر مÇيكند/ پيدا ادامه امامت از پاÄينتر سطحي در اجازه سلسلة
از بعد است/ ايشان اسالمي ف تصو سرسلسلة و واليت هم و داشت ت نبو
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ت نبو مقام دوازده گانه اÄمة كه كرد پيدا ادامه سلسله امامت سطح در پيغمبر
سÇلسلة هÇمين دوازدهÇم امÇام غيبت از بعد داشتند/ امامت فقط و نداشتند
پÇاÄينتر سÇطحي در داشتند, بيعت اخذ حق كه كساني سلسلة يعني اجازه
نÇمودهانÇد, غيبت كه است دوازدهم امام واقعي قطب اال و كرد پيدا ادامه
از نÇمايندگي به اقطاب نميرسد, حضرت آن به مردم دست چون منتهي
حÇضرت آن مكÇتب شا گردي افتخارشان و ميگيرند بيعت حضرت آن
هÇم نÇامبرده خطبة در و شده نوشته عرفاني كتب تمام در كمااينكه است,
حضرت هشتم امام دربان كه است آن كرخي معروف افتخار است/ معلوم
تمام افتخار باعث اوو افتخار باعث بودن دربان اين كه است بوده (ع) رضا
امام را جنيد عباسعلي شيخ حاج چگونه وقت آن اوست/ جانشينان اقطاب
نيت سو¾ درصد صد بگوÄيم نخواهيم ا گر اينكه مگر باز ميداند? سيزدهم
چه و داشته نادرستي اعتقاد چنين خودش كه بگوÄيم بايد داشته, غرض و
است اعتقادات گونه اين واسطة به بازهم شايد و است ميگفته خودش بسا

دارد/ منافات ف تصو عقايد اصول با زيرا كردند عزل را او  كه
و شده آشكار نويسنده تذبذب Hاحيان و ر تحي هفتاد و صد صفحة در
كه است گفته قبل صفحة دو در قبلي سÆال پاسخ در كه است كرده فراموش
<ايÇن ميگويد: و است امام پنج و چهل تا Âفع و است سيزدهم امام جنيد
او ديÇن رÇÄيس امÇروز و دوازدهم امام به كرد ختم را امامت كبير صلوات
نميتواند كاري هيچ در و دينيه امور در ندهد اجازه كسي به او تا و است
نÇحو هÇمين بÇه كÇبير صلوات است/ صحيح Âكام امر اين نمايد/> مداخله

Ñو رسالةسير در هم بحرالعلوم سيد مرحوم و است ذيل شرح به كبيره صلوات متن -1

طÇور بÇه كه هستند اين عي مد هم گنابادي سلسلة اقطاب و دارد(1) داللت
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Ø

خÇود كÇه اورادي جÇزو را آن (12ì137,صì تهران, مصطفوي, حسن تصحيح سلوك(به

البتول و علي رتضي Ôالم و د محم المصطفي لي× ع ل ص كرده:اللهمَّ ذ كر است ميخوانده بار چند روزانه
ل ص و ن س الح العسكري الز كي و و/// ليع اد العب زين علي ل ص و الحÔسين و ن س الح ين االمام بطين الس و فاطم¹
عÇليهم اهللا صÇلوات ان الج و االنس امام و حمن الر خليف¹ و مان الز و العصر االمرو صاحب دي Öه الم د محم علي

اجمعين/

كتب در هم اجازه سلسلة اما و دارند اجازه امام از وساطت با و غيرمستقيم
مÇيشود/ جÇانشين تعيين نوشته غالبHبه نيز اواخر اين در و است مضبوط
ذ كر است حنظله عمربن مقبولة به مستند كه فقها اجازة سلسلة از نويسنده

ميرسد/ امام به كه دارد سلسلهاي طور همين هم ف تصو ميكند/
بÇه آلودة كه وقت آن <من مينويسد: هفتاد و صد صفحة خاتمة در
وي نيستم/> اينمسند قابل من كه ميدادم انصاف بودم قطبيت وقيحانة  گناه
است گفته ديگر جاهاي در ر مكر اينكه و قطبيت لغت بردن كار به خود از
به منحصر ميگفت سلطان مال ميگويد استو نفر يك به منحصر قطب  كه
قÇطب را خÇود جا همه معهذا ولي ميداند را شيخ و قطب فرق است, من
نشان روانكاوي لحاظ از اين خود>/ قطبيت دوران <در ميگويد: و مينامد
قطبيت به عالقمند ناخودآ گاه ضمير عمق در مشاراليه كه است آن دهندة
او دشمني و عناد تمام و است ميكرده تصور قطب را خود حتي گاه و بوده
اين به ميدانست همه از اليقتر را خود كه حالي در كه شده ناشي اينجا از

نرسيد/ خود آرزوي
ديگÇري ايÇراد خÇودش قÇول به يك و هفتاد و صد صفحة آخر در
الحال معلوم پسر و نميباخت را خود مالسلطان <ا گر ميگويد: و ميگيرد
آقÇاي بÇا وي عÇناد دهÇندة نشÇان كÇه نÇميساخت///> خÇود ناÄب را خود
بÇاشد/ عÇليشاه سلطان آقاي جانشين كه بود اميدوار وي است/ نورعليشاه
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و كردي? تجديد چرا داري, ايراد نورعليشاه آقاي به ا گر پرسيد او از بايد
به ايام آن در تنها نه و كردي? قبول دادند تو به ايشان كه شيخي اجازة چرا
عÇليشاه صÇالح آقÇاي با ايشان فوت از بعد بلكه كردي عمل ارشاد وظيفة
تأييد به را خود اجازهنامة و كردي بيعت تجديد ايشان جانشين و نماينده
ادامة به سال چند هم آن از بعد و كردي? تجليل ايشان از و رساندي ايشان

دادي? ادامه خود وارشاد  كار
يÇزدان نÇيروي به آنكه <تا مينويسد: يك و هفتاد و صد صفحة در
گÇفتم, هÇمه ترك و زدم ننگ درياي به را خود و كرده دريا را دل يكباره
امر اين وي رستم/> و ستم ج و شكستم خود بر را رياست موهومات طلسم
جنبة از باز ا گر كه است ناميده ننگ درياي را, ارشاد كردن ترك يعني را,
وي تÇرديد و ر حيÇت حÇالت دهندة نشان وضع اين كنيم تحليل روانكاوي
ايÇن نÇوشتن مÇوقع در يا كشيده دست ارشاد از كه موقعي در الاقل است,
ننگ درياي مناسبت چه به ميدانست خوب كار را اين ا گر اال و  كتاب/
غÇيبت بÇر دارد صراحت كبير صلوات مينويسد آنكه از بعد و ميگويد?
بطالن بر دليل را كبير صلوات قراÄت نتوان اينكه براي ولي دوازدهم امام
فÇقط صلوات اين گفتن از منظور ميگويد اينجا در دانست, او نوشتههاي
ايÇن نÇيست مÇعلوم كÇند/ مÇعرفي امامت به را خود Gبعد كه است اين براي
صÇفحه هÇمين در كÇه حالي در است, كرده پيدا كجا از نويسنده را تحقيق
و طب و صرف و نحو در هم بود فاضل <خيلي مالسلطان حاج ميكند اقرار

عرفان>/ خصوص در هم و الهي و طبيعي حكمت فنون
حÇاج دعÇاوي <حÇاصل مÇيگويد: بÇاز سÇه و هفتاد و صد صفحة در
سعي وي ميكند/ ذ كر را چيز چهار آن آنوقت بود/> چهارچيز مالسلطان
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كه شهاداتي به جه تو با بدهد/ اراÄه آن نادرست جنبة به را چيزي هر دارد
اعÇتقاداتشÇان كÇه است مسÇلم دادهانÇد, بيانالسعاده تفسير ل او در ايشان
هم مزبور كتاب و نوشتهاند Hعلن و Hصريح را اعتقادات آن كه چرا چيست
نÇوشته اÇÄمه مورد در آنچه اما و بينند/ را آن ميتوانند همه كه شده چاپ
بلكه نميدانند امام رديف هم را خود اقطاب است: اين گفتيم چنانكه شده,
مÆÇثر مÇردم تÇربيت در آنچه ميدانند/ امام خادم و نايب و مأمور را خود
بنابراين حاÄزند/ امام از نيابت به هم اقطاب است بوده آن حاÄز امام و است
منطبق امام اعتقادات و دستورات با شده نوشته كتاب اين در كه مطالبي ا گر
خاص امر در امام نايب اقطاب چون و نيست وارد آن بر ايرادي كه است
آن بر انتقاد و دارند را اختيارات آن از بعضي هستند نفوس تزكيه و تربيت
اين بر اضافه آنچه است, الم عليهمالس امام بر انتقاد چون نيست/ قبول قابل
داشته عايي اد چنين او خود اينكه يا و است نويسنده استنباط يا شده نوشته

مينويسد/ بيجا ديگران دشمني تحريك براي Gعمد اينكه يا و
و امرار سال دوازده تا مرا <اطاعت مينويسد: هم صفحه درهمين اما
سÇال///> دوازده از بعد پس نبود) معلوم قمري يا شمسي (سال دهد ادامه
كه چيزي جزÄيترين از دارد قصد نويسنده كه ميشود روشن Âكام ازاينجا
گزارشها و انجمنها بعضي وضعيت مثل كند/ انتقاد و بگيرد ايراد ميبيند
را او سخن اينكه از قبل او مخالف بكند صحبتي ميخواهد كسي وقتي  كه
شمسي سال سال, اين كه نپرسيدي سال همان چرا مخالفم/ ميگويد: بشنود,
HتياطÇاح ميتواند مكلف ندارد, چنداني تفاوت عالوه به قمري? يا است
ادامه مرا اطاعت است گفته اينكه اما و بپرسد/ اينكه يا بگيرد شمسي سال
اين كند> اطاعت نه و بداند خوب نه مرا غير كه من غير از <وانقطاعش دهد
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سÇال دوازده د تعه اين نيست/ اينطور وجه هيچ به و است نادرست Âكام 
سال دوازده تا كه است مردم به خدمت و خانوادهاش و فقرا به خدمت تعهد
خلق خدمت در هميشه نيز آن از بعد گرداند/ واجب خود بر بايد او خود
در وجه هيچ به كه شده نوشته بسيار نادرست مطالب قبيل اين از بكوشد/

است/ نشده ذ كر ديگر جاي هيچ در و كتابي هيچ
در عليشاه سلطان آقاي كه ميگيرد ايراد پنج و هفتاد و صد صفحة در
Ĥ×م ÖغلÇ ب Ôول Ôس الرَّ ا هي ا Ĥ×ي خدا <چون نوشتهاند: نورعليشاه آقاي جانشيني فرمان
چشمم نور به وا گذاشتم داشتم ه غيبي نوازل از آنچه من لذا فرموده كÖي ل ا ل زÖن Ôا

ايÇن ذ كÇر دنÇباله در قÇيامت/> تا يابد استمرار تبليغ آنكه تا علي مال حاج
به راجع و است پيغمبر به خطاب آيه اين كه ميكند اعتراض مÆلف مطلب,
از حا كي نورعليشاه آقاي فرمان در عبارت واين الم عليهالس علي واليت
پسرم و پيغمبرم جاي به من و دارم من داشت پيغمبر <هرچه كه است آن
و حÇقايق قلب كه است مشهود وي عناد Âكام اينجا در است>/ من خليفة
مÇيكند/ وقÇايع از انÇحرافÇي و نÇادرست تÇحليل يÇا و مÇيكند وقايع قلب
صÇدق كه جايي در نيز امت براي ميدهد پيغمبر به خداوند كه دستوراتي
Hن تيم قرآن آيات به كه بگويد اينكه جاي به او اينجا در دارد/ وجود ميكند
اين وجه هيچ به و ميدهد قرار انتقاد ماية را همين كردهاند استناد Hك تبر و
من پس است, پيغمبر مورد در آيه اين چون كه نيست اين از حا كي امر
بÇه آنÇچه كÇه است آن خدا دستور چون كه است اين نشانة بلكه پيغمبرم
است الهي دستور آنچه هم موارد ساير در بدهد انجام ميشود وحي پيغمبر
پيغمبر از ي تأس به بايد ميبيند خواب در يا ميگردد الهام قطب بر آنچه يا
كه همانطور شود, ه توج اقطابدارند كه عايي اد به ا گر همچنين انجامدهد/
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الم عليهالس علي به داشت پيغمبر آنچه كه است صورت اين به شد گفته Âقب
الم عليهالس علي از و شد ختم حضرت آن به ت نبو كه ت نبو بجز كرد منتقل
از امروز كه دوازدهم امام تا بعدي اÄمة به بعد و رسيد (ع) حسن امام به هم
اخÇذ و امت تربيت به راجع آنچه هم دوازدهم امام هستند/ غايب ديدهها
براي جانشين كه داد اجازه او به و فرمود وا گذار بغدادي جنيد به بود بيعت
ديگري جانشين نيز او جانشين و كرد تعيين جانشين او و كند/ تعيين خود
زمÇان تÇا كÇرد خواهÇد پيدا ادامه و كرد پيدا ادامه طور همين رشته اين و
آنچه نفرمودهاند دارم/ من داشت پيغمبر آنچه نفرمودهاند بنابراين ظهور/
قÇطب يÇعني مÇن بÇه را خÇود اختيارات يعني داد, امام به و داشت پيغمبر

ر/ Öالغي دارم را اختيارات آن من و است كرده وا گذار
و هفتاد و صد صفحة در آن ادامة و پنج و هفتاد و صد صفحة آخر در
اين داراي صوفيه اقطاب همة <آيا كه: نهم و بيست پرسش مقابل در شش
كه بود اين سلطان مال حاج عاي اد> كه: ميدهد پاسخ نه> يا بودهاند دعاوي
بلكه نميشود معلوم چيزي قدما¾ كتب از اما بودهاند عاها اد اين داراي همه
ت/> نبو و امامت از است قطب مقام بودن پست به تصريح كتب ا كثر در
مالسلطان عاي اد او قول به آنچه با و است موجود همه قدما كتابهاي Á او
عي دÇم عÇليشاه سÇلطان آقاي خود و آنها همة چون ندارند, منافات است
گفته كه طور همان و است ت نبو و امامت از پاÄينتر قطب مقام كه بودند
دارند اختيار كه اندازه همان به فقط هستندو امام نمايندة وكيلو اقطاب شد
است/ امÇام شÇخص به مختص مطلقه واليت هستند/ ه يÄجز واليت داراي
قÇمري/ و شÇمسي واليت بÇه است شده اصطالح موارد بعضي در واليت
و خÇود از كÇه خÇورشيد مÇانند است شمسي واليت پيغمبر و امام واليت
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اندازه همان به يعني است قمري اقطاب واليت ولي است, نوراني باالصاله
ميكنند/ واليت شمس از نور اخذ دارند لياقت  كه

مرحوم با نورعليشاه آقاي مالقات از هفت و هفتاد و صد صفحة در
ايشÇان از شÇيخ آقÇاي مÇرحÇوم كÇه مينويسد حاÄري عبدالكريم آقاشيخ
اين دنبالة به بودند/ كرده بياناتي ايشان و چيست شما عاي اد بود پرسيده
عاهاي اد باآن است منافي چقدر سخن اين كه پيداست <و ميكند: اضافه
عي مد كتاب نويسندة بارها كه است عجيب دارند/> خود دل در كه  گزاف
نÇيت خود دل در كه ميداند و دارد خبر مردم ضمير و دل از كه است آن

دارند/ ديگري
كه يكم و سي پرسش در يك هشتادو صدو هشتادو صدو صفحة در
كسÇي هÇر بÇراي و تÇاآخر ل او از سلطان مال حاجي عاي اد <آيا ميگويد:
عا اد مرتبه درجه <سه ميگويد: داشت?> درجات و فرق يا بود يكنواخت
مÇرجÇع و عÇالم يك مÇيگفت بود/// بيپرده و عموم براي كه ل او داشت:
عاي اد (درجةدوم) امام/// غيبت زمان در عالمم آن من باشد/ ميبايد تقليد
بود/// خواهد و بوده طور اين هميشه و منم منتظر غاÄب امام كه بود امامت

صÇاخ و هست اقÇطاب هÇمة دل در كه بود الوهيت عاي اد سوم) (درجة
مال از ميخواهند غيب) (جهت خدا از آنچه كه معتقدند مريدان خواص

كور را نويسنده دل و چشم چنان دشمني و عناد ميخواهند///>/ Âمث سلطان
امامت عاي اد وجه بههيچ ميگويد/ بزرگي اين به دروغهايي كه است  كرده
ديده چيزي چنين سلسله كتابهاي از يك كدام در ندارد/ معني الوهيت يا
بگÇويد, را اعÇتقادي گÇونه ايÇن HرضÇف نادان درويش يك ا گر ميشود?
كه بودند غالتي هم اÄمه زمان در كمااينكه نيست/ مال ك و است نادرست
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بÇه ه وجÇت وي الوهÇيت ادعاي مسألة در اما فرمود/ طرد را آنها امام خود
بعضي حتي و امام چه و پيغمبر چه زمانها همة در مردم كه ندارد شفاعت
و ميدادند قرار خداوند درگاه در شفيع را رفته راه مردان و خدا اولياي از
جÇنبة وجÇه هÇيچ بÇه اين و برآورد را آنها حاجت خداوند كه ميخواهند
سÇميعي كÇيوان مÇرحÇوم از ديگÇري گÇفته يÇاد به و ندارد الوهيت عاي اد
بÇا مÇخالفت در را عÇباسعلي شيخ حرفهاي همة نبايد ميگويد كه ميافتيم
است/ گÇفته دروغهÇايي عÇناد از اوقات خيلي چون كرد قبول  گناباديها
را كÇتاب عÇبارت عÇين شÇود مÇعلوم انÇتساب ايÇن صÇحت ايÇنكه بÇÇراي
بگوÄيم نباشيمبايد متعصب كيوان ازمرحوم طرفداري <ا گردر مينويسيم:
Ç گنابادي فرقة با خصومت در داشت كه صدري شرح و فكر وسعت همه با
خÇارج انÇصاف جÇادة از گÇاه Ç بÇود شده او شاغل شغل عمر اواخر در  كه

/13ë ص رساله, دو -1

بيانصافي بيانالسعاده تفسير تأليف مسألة در سپس اليه Õمشار ميشد(1)/>
با <چنانكه مينويسد: مبحث اين آخر در و ميدارد بيان را عباسعلي شيخ
تÇمام مانند اينهمه با اما ناميد وعارف حكيم را او ميتوان خاطر اطمينان
ومثل ميگرديد واقع بد و خوب وحاالت صفات معرض در آدم فرزندان
در نبايد اينرو از بود خطا گاه و صواب گاه اجتهاداتش ديگر دانشمند هر
حÇق در بÇايد هم را اعتدال همين و رويم تفريط يا افراط طرف به او حق

/1ê3 و 1ê2 كتاب,صص همان -2

كنيم/>(2) رعايت بود بسته كمر آنان مخالفت به مرحوم آن كه  كساني
مÇدعي نÇفر مÇادو اقÇليم <در مÇيگويد: دو و هشتاد و صد صفحة در
ه ابيÇب بÇه راجع Âقب وي مالسلطان/> حاج و حسينعلي ميرزا شدند الوهيت
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و كÇرده خÇلط بÇهاÄيها با را ه بابي Áاو مورد همين در است/ كرده صحبت
گÇفتيم كÇه طÇور هÇمان Hثاني و است نداشته موضوع اين از درستي اطالع
مÇيگيرد/ سÇرچشÇمه عÇناد كمال از كردن رديف هم بهاÄيت با را ف تصو
علي كه بود كرده شايع وحتي داشت علي با معاويه كه عنادي مانند عنادي
خبر شام مردم به وقتي كه بطوري نميخواند; نماز و نيست مسلمان Âاص
جوري? چه و كجا در پرسيدند است, شده شهيد الم عليهالس علي كه دادند
نÇماز عÇلي مگÇر گفتند تعجب با مسجد, محراب در كه دادند جواب وقتي
خÇود كÇه عباسعلي شيخ حاج گفتار اين به ميرفت? مسجد به و ميخواند
فÇقر بÇه او دست بÇه كÇه درويشهايي تمام و كرد ارشاد سال هفده ت مد

نداشتند/ اعتقاد كدام هيچ بريدند او از جريان ازاين بعد شدند ف مشر
بسÇياري و پÇنج و هشÇتاد و صÇد و چÇهار و هشÇتاد و صد صفحة در
البته است/ نوشته اشخاص نام ذ كر بدون Hغالب داستانهايي ديگر صفحات
ÂعÇف اشÇخاص ايÇن ولي است نوشته نام ذ كر با را داستانها اين از بعضي
كرد استناد بدان بتوان تا نيست موجود آنها از هم كتبي آثار و ندارند وجود
بهنظر بيشتر ذ كرنامآنشيخ)/ ازمشايخ(بدون يكي از غالبHمينويسد ولي
رقابت كه بوده حاÄري عبداهللا شيخ حاج آقاي او منظور و هدف كه ميرسد
آقÇاي كÇه داسÇتاني از عناد و رقابت اين و داشت ايشان با ي خاص عناد و
هÇم ما و آورده خود كتاب در ايشان با وي مالقات درباره سميعي  كيوان

كه بود كسي كمتر رساله/ دو 13ê و 133 صص و حاضر كتاب 28 صفحة به شود رجوع -1
:Áاو كرد: ميتوان استنباط چند داستان اين از نشناسد/ را حاÄري عبداهللا شيح حاج مرحوم
از يكÇي مÇقابل در او ريا كاري :Hثاني حاÄري/ عبداهللا شيخ حاج با عباسعلي شيخ حاج عناد
سÇلسلة بÇه HعÇواق ا گÇر :HالثÇث است/ شÇده اشتباه دچار اينكه بر مبني مريدانش و شا گردان
Ñ

ايÇن ذ كÇر دنÇبال بÇه رساله آن ميشود/(1)مÆلف روشن كرديم, نقل آنرا
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Ø

ودÇوج بÇا كÇه است امÇر اين علت به كه بگويي Hصريح داشتي حق نبودي معتقد  گنابادي
نميكنم/ احترام او به ولي دارم حاÄري آقاي از كه شناختي

بÇزرگان از يكÇي حاÄري عبداهللا شيخ حاج <مرحوم ميكند: مالقاتاضافه
شÇمار به ف تصو اركان از ركني ايران در و بود ما عصر در ه صوفي مشايخ
شده سلسله آن شهرت موجب گنابادي سلسلة ميانة در وجودش ميرفت///

بود/>
بÇود عباسعلي شيخ مريدان از كه هم سميعي كيوان حتي شرح, اين با
آقاي ارادت دهندة نشان داستان همين خود و ميكند تصريح را نكته اين
آقÇاي دوران در است/ عليشاه صالح حضرت به حاÄري عبداهللا شيخ حاج
هم نورعليشاه آقاي جانشيني اجازهنامة در كه طوري همان عليشاه, سلطان
به معنويشان تصميم اصطالح به اينكه وجود با تها مد ايشان است, ص مشخ
اغÇماض يÇا مسÇامحه خÇودشان قÇول بÇه بÇود نÇورعليشاه آقاي جانشيني
بايد كه كردند ه توج جهت اين وبه كردند پيدا سختي كسالت تا ميكردند
شÇايد بهجانشينيمنصوبكردند/ را ايشان لذا و تعيينكنند جانشين زودتر
اثر حاÄري عبداهللا شيخ حاج آقاي سلطانعليشاهدر آقاي ترديد دوران اين
نكردند تجديد تي مد تا ايشان عليشاه سلطان آقاي فوت از بعد كه بود  كرده
عبدالعظيم حضرت در و آمدند تهران به نورعليشاه آقاي كه سفري در ولي
در و كÇردند تÇجديد عليشاه) (رحمت عبداهللا شيخ حاج آقاي شدند, مقيم
آقÇاي زمÇان يعني ايشان از بعد زمان در حتي و ايشان قطبيت ت مد تمام
را خود ارادت عبداهللا شيخ حاج آقاي عليشاه, صالح محمدحسن شيخ حاج
Âكام ايشان سخنرانيهاي و نامهها و كتابها در امر اين و ميساختند ظاهر
اسÇتفادة عباسعلي شيخ قول به حاÄري عبداهللا شيخ حاج آقاي بود/ روشن
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جنبة به ا گر بودند مجتهد چون ايشان آنكه حال و داشتند نظر در را ي ماد
در ايشÇان چون ميشد/ بيشتر يشان ماد استفادة خيلي برميگشتند اجتهاد
فقط ثروتشان فوتشان بعداز و نداشتند ي ماد استفادة به نظر هيچ درويشي
ايشÇان كÇه بÇودند خريده فقرا آنهم كه بود بيروني و اندروني منزل همان
خودش قول به بنا عباسعلي شيخ حاج آقاي آنكه حال و باشند داشته منزلي

شد/ او فرزندان و خانواده بين تفرقة موجب كه داشت زيادي اموال
داشت عÇبداهللا شيخ حاج آقاي با عباسعلي شيخ حاج كه ي خاص عناد
ق فوÇت عÇباسعلي شÇيخ بÇر علمي جنبة از ايشان كه بود اين جهت از يكي
به علمي لحاظ از عباسعلي شيخ حاج بودند/ نيز ادبيات و شعر اهل و داشتند
حÇيث ايÇن از او شÇخصيت بود منبر اهل چون فقط نميرسيد ايشان پاي
و بودند عباسعلي شيخ بر م مقد عبداهللا شيخ حاج آقاي عالوه به بود/ ظاهر
شÇيخ حÇاج ولي رسيدند ارشاد مقام به عليشاه سلطان آقاي زمان اواÄل در
آقÇاي طÇرف از ارشاد اجازة هشت و بيست و سيصد و هزار در عباسعلي
ميشود توصيه اجازهنامهها تمام در كه است رسم چون و گرفت نورعليشاه
اين از عباسعلي شيخ حاج دارند, م مقد را خود بر سابق و م مقد مشايخ  كه
بسياري ميرسد نظر به هم جهت اين به نداشت/ خوش ميكردو ابا قسمت
شيخ حاج آقاي بر او نظر مشايخ" از "يكي ميگويد: نام ذ كر بدون كه جاها

باشد/ عبداهللا
<آيا كه: است شده نوشته سÆال عنوان به يك و نود صدو صفحة در
Á او بÇوده///?> مÇالسلطان مÇوروثي دارند حاال كه مالسلطان اوالد ثروت
كÇه هÇم را ايشÇان فÇرزندان و نداشتند چنداني ثروت عليشاه سلطان آقاي
آنها همة داشتند/ متوسطي بسيار زندگي اواخر همين در ديدهاند ديگران
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اهÇل هÇم عÇليشاه سÇلطان آقÇاي خود و ميكردند زراعت ميكردند,  كار
پÇدرزنشان عÇالوه به بود/ زراعت از ثابتشان درآمد ممر و بودند زراعت
مردم ه توج مورد و گناباد و خراسان نام به مجتهدين از علي مال حاج آقاي
ايشان فرزندان به كه داشت ثروت معتدلي اندازة به ولي نبود ثروتمند بود/
عÇلما از مÇيگيرد, ايراد موضوع اين در وقتي چرا عالوه به رسيد/ ارث به
چيز هيچ آمد اصفهان به شفتي آقاي مرحوم وقتي گفتيم Âقب كه نميگويد
ده چÇندين مÇرگ درهÇنگام ولي آمÇد خÇود لباس همان با فقط و نداشت
(سÇيدابÇوالقÇاسم قÇمي مÇيرزاي مÇرحÇوم همچنين داشت/ ملك و آبادي
فوتش موقع در تي مد از بعد ولي نداشت ثروتي آمد قم به وقتي  گيالني)
هستند, جه تو و عالقه مورد چون روحانيان آقايان داشت/ زيادي ثروت
هÇيچ بÇه نÇذر اين قبول و ميكنند نذر آنها براي خواهش و اصرار با مردم
نÇوشتهانÇد هم كتب در كه ده گوشه در آنها سادة زندگي نيست/ قبيح وجه
هÇمان با ميتوانستند عليشاه سلطان آقاي و نبود فراوان ثروت به نيازمند

كنند/ معاش امرار امال ك درآمد
امال ك از عباسعلي شيخ حاج دو و نود صدو صفحة در آن دنبال به و
بود?حاجشيخ كجا از امال ك اين ميكند/ ذ كر بود, گنابادخريده كهدر خود
ايÇن بÇه راجÇع تي مد وي خريد?! ملك گناباد در كجا از قزويني عباسعلي
هيچ بدون است كرده پيدا مجال جا هر در Áاصو و ميكند بحث موضوع
عالقةاو كهداللتبرعمق خودذ كركرده امال ك موضوعياز  گونهتناسب
كÇه داده ي تسر را آن نيز ديني مور درا كه طوري به است ثروت و مال به
بياورند/ طال سكه بايد ف تشر موقع در طالبان ميكرد تأ كيد ميگويند حتي
مالسلطان, حاج آقاي از قول نقل ضمن در سه و نود و صد صفحة در
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هم ديگر كتابهاي را حال شرح اين چون و مينويسد را ايشان حال شرح
ايÇنكه بÇراي مÇيشود, معلوم اينجا در عباسعلي شيخ حاج اشتباه نوشتهاند
ومادرم برد اسيري به تركمان را پدرم كه بودم بچه من <ميگفت مينويسد:
ساله هفده تا بودم عمو زراعت و گاو بكار و شدم عمو خور نان من و مرد
از بÇعد يعني پدرشان فوت از بعد بلكه نبودند عمو خور نان ايشان شدم/>
بÇه را خانواده سرپرستي دعلي مالمحم بزرگتر برادر شدنشان, مفقوداالثر
يعني او براي ايشان كه ميكرد اداره را مرحوم آن اموال و بود گرفته عهده
گÇوسفندان چÇوپاني هÇم تي دÇم و مÇيكردند كÇار خودشان براي واقع در
انتقاد عنوان به چهار و نود و صد صفحة در مطلب اين دنبالة به ميكردند/
نÇقل همه كه بود مسلم همه بر مالسلطان حاج يعني او بيچيزي ميگويد:
شÇرح در ايشان خود نيست, ديگران نقل به محتاج مطلب اين ميكردند/
زحÇمت با و نداشتند ثروتي چندان كه نوشتهاند را مطلب همين خود حال
سÇلطان آقÇاي خÇود بيانات و اقرار با بنابراين برآمدند/ علم طلب در زياد
درجÇه مÇنتهي به مالسلطان حاج بيچيزي Âمجم> جمله اين ذ كر عليشاه
نود صدو صفحة در ميكردند> نقل Hفق مت كه بود گناباد پيرمردان همه مسلم
خوانندة عناد تحريك براي Hصرف و نبود ضروري و ندارد موردي چهار و

است/ اطالع  كم
مطالبي عليشاه سلطان آقاي ماترك از باز شش و نود و صد صفحة در
عناد با و نيست آن بر مدركي و دليل هيچ كرده ذ كر آنچه كه است نوشته
دامÇادهاي اينكه كما نيست, كردن باور قابل Áاصو داشته وي كه ي خاص
ملك حاجي بودند/ گناباد متمولين از ناصري حاجي و قوام حاجي ايشان
داشت تجاري بنگاه نمايندگي و زراعت بيدخت در و بود ايشان برادرزادة
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ثÇروت ايشÇان بÇرادرزادة مÇحمود سلطان الÇم بÇود/ كÇافي ثروت داراي و
بÇودند/ زحمت در قدري او خانوادة فوتش از بعد حتي و نداشت چنداني
مجتهد فقيه مالعلي حاج نوة صدرالعلما¾ مالمحمد آقاي ايشان داماد يك
آقÇاي ايشÇان پسÇر فÇرزندان از بÇود/ ني تمكÇم بالنسب¹ مرد كه بود  گناباد
زمان آن گناباد نامدار مجتهد علي مال حاج دختري نوة خود كه نورعليشاه
گرفتند/ زوجيت به را خود دايي دختر يعني علي مال حاج ديگر نوة بودند,
بود مظفرالسلطان داماد سلطاني محمدباقر حاج مرحوم ايشان ديگر فرزند
تمام بنابراين بود/ ثروتمندي فرد بالنسبه خود و گناباد الحكومة ناÄب  كه
عناد روي از رويجهلويا از يا كه است دروغ نادرستو ايشان  گفتههاي

است/ گرفته سرچشمه دو هر از يا و
و كرده ذ كر ف تشر براي كه را تشريفاتي نودوهشت صفحةصدو در
آنكه حال استو كرده تلقي ذ كر قيمت عنوان به ميآورند كه را چيزهايي
شÇيخ حÇاج خود كه است اين از حا كي و دارد نمادي جنبة تشريفات آن
يات ادÇم بÇه نظر نوشتهاند وعرفان علم نابغة در كه طوري همان عباسعلي
و است سÇمبليك ايÇنها اال و مÇينمود ي لقÇت ذ كÇر قيمت را اين و داشت
مÇورد در GعدÇب نÇميكنند/ ر صوÇت آنÇها بر قيمتي Áاصو و قيمت  كمترين
دهشها اين ولي ميدادند, اشخاصي به ميگويد: سلطان مال حاج سخاوت
هم جايي ا گر ميكند سعي او ميشود ديده چنانكه سخاوت/ نه است تدبير
آن باشد سلطان مال حاج در ي خاص مزيت و صفت كه ميرود اين احتمال

شود/ ي تلق خود ضد به كه كند تعبير نحوي به را
بعد و ميآوردند اسالم كه < كساني ميگويد: نه و نود و صد صفحة در
امÇر ايÇن چÇرا مÇيدادنÇد, نسÇبت بمسلمين را عيبها همه و برميگشتند
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جÇوز, گÇرفت: چÇيز پنج پيغمبر ما (از بگويند كه ندادند بروز را محرمانه
مگÇو بكسي است محرمانه اين گفت و قيمتي پارچة نبات, پول, انگشتر,
است خواسته و نوشته قيمتي پارچة هم اينجا در Á او ميگويم)/> من حاال
حتي نيست نظر مورد قيمتي پارچة باشد/ نداشته ربطي ولو بزند را نيشش
اينها عالوه به باشد/ دل سفيدي و روشني عالمت كه گفتهاند سفيد پارچه
اصÇول كÇند/ تÇغيير تاريخ طي در است ممكن كه است صوري تشريفات
كند/ تغيير است ممكن تشريفات اين ولي است تغيير غيرقابل اسالم دين
در است/ گÇرفته ايراد ف تشر غسلهاي به راجع دويست صفحة در
بكÇند, ديÇدار بÇخواهÇد انسان كه را مÆمني هر Áاصو زيارت, موردغسل
غسÇل داشÇتن مÆمن, هر زيارت براي و ميشود ناميده زيارت Hاصطالح
با اينكه عنوان به كند بيعت بااو دارد قصد كه مÆمني بخصوص است بهتر
تÇمام خÇداونÇد هم اسالم غسل درمورد ميكند/ بيعت امام نمايندة و خادم

م ل Öس ا شيطاني فرمود: هم پيغمبر و است ناميده مسلمان قرآن در را پيغمبران
و ناميده مسلم و مسلمان هم را پيغمبران است/ تسليم معني به لم Öس ا دي/ ي لي ع

خداوند امر برابر در تسليم اسالم غسل از منظور آوردند/ اسالم ميفرمايد:
Âقب جمعه كه است اين مطلب هم جمعه روز و جمعه غسل مورد در است/
شد ر مقر آن در مسلمين اجتماع و نمازجمعه وقتي از و داشت ديگري نام
و حÇيثيت بÇر اضافه مسلمين از اجتماعي هرگونه شد/ ناميده جمعه نام به
دارد مستقلي احترام خود ميدهند تشكيل را آن كه افرادي يا افراد احترام
كÇه است مسÇتحب جÇمعهها بÇعالوه مÇيكند/ غسل قصد اين به طالب  كه

ندارد/ قضا مستحب اين گرچه آورد, جا به جمعه غسل مسلمان
ميكند, ذ كر را ف تشر آداب آنكه از پس يك و دويست صفحة در
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مالسلطان حاال شال/// نه جوراب نه دارم عبا نه من <حاال مينمايد: اضافه
فال كت با باز بندهاي يخهو بستگيو دست آن ميبيندبا مرا سجدههاي هم
بجا را سجده آداب خوب كه ببيند تا ميكند دقت و ميكند حظ و اسيري و
خÇبر "مÇالسلطان" او قÇول به دل از عباسعلي شيخ حاج چگونه آوردم///>
و آداب ايÇن او خÇود ايÇنكه جÇز مÇيكند/ حظ ايشان كه ميفهمد و دارد
سÇÇاديسم ارضÇÇاي مÇÇتناسب دارد سÇÇمبليك جÇÇنبة كÇÇه را تشÇÇريفات

است/ ميكرده حظ وضعيت اين از و ميديده خود (ديگرآزاري)
بÇيعت در مأخÇوذه دات عهÇت بÇيان از پس دو و دويست صÇÇفحة در
هÇر بÇدانÇي/// مÇن خادم را خود كه سال 12 خدمت چهارم ///> مينويسد:
شود گفته اينكه جز عا اد اين بجاآري/> بايد جاني مالي كنم رجوع خدمتي
بÇيعت در ي عهدÇت چÇنين و است مÇيكرده عÇمل گونه اين نويسنده خود
و خÇدمت د عهÇت مأخÇوذ, د تعه زيرا ندارد; ديگري تفسير است ميگرفته
شده كه هم نذر نيت به سالك كه ميشود توصيه و است اهللا خلق به شفقت

گرداند/ واجب خود بر را مردم به خدمت سال 12
ذ كر خودش ف تشر از بعد را فقرا گفتار كه سه و دويست صفحة در
و مال او, بنده و مملوك شدي تو حاال ///> گفتند: من به مينويسد ميكند,
و بكني نميتواني خودت مال در ف تصر او بيرضاي اوست/ مال تو جان
دروغهاي اين از و بدهي///> او به بايد ل او را آن يك ده كني//// پيدا چه هر
گفتار باشد نگفته دروغ هم ا گر است/ كرده پر را صفحهاي غريب عجيبو
خÇدمت و اطÇاعت نÇميشود/ مكÇتب يك عÇقيدة مÇال ك درويش يك
داده انجام كه است بيعتي قلمرو حدود در و مذهبي امور قلمرو در درويش

است/
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بخششهاي ديگر بار چهار, و دويست و سه و دويست صفحات در
اين و سخاوت نه است ناميده تدبير و السكوت حق را عليشاه سلطان آقاي
صÇفت يك حÇتي نيست حاضر خود عناد و دشمني در كه معناست بدان
انتقادآميز تعبيري كه ميكوشد الحيل لطايف به و ببيند ايشان در را خوب

بنمايد/ آن از
خÇفيه اسÇرار هزاران هنوز <و مينويسد: شش و دويست صفحة در
و بود شده جاري گناباد مالهاي بزبان كه اندازه اين / ننوشتم من كه دارند
بÇروز آنÇها از ي رÇس هÇنوز و حكÇايت بÇطور نÇوشتم من بودند داده پيام
تأليÇفات ايÇن بÇه شÇروع در وي مÇحر ك Á او عبارات اين از ندادهام///>/
جÇا همين تا زيرا است, روشن او گفتة صحت عدم Hثاني و ميشود فهميده
درويشي به ف مشر كه كساني و است سر او قول به كه مواردي از بسياري
اينجا تا هم ا گر Hثالث است/ داده بروز هستند آنها حفظ به موظف ميشوند
از يكي گشا (راز كتاب اين از بعد كه است اين اميد به شايد باشد نداده بروز
مÇورد كه نحوي به است) شده چاپ واحد مجلد دراين كه است كتابي سه
از كتاب) آخرين (استوار كتاب در ولي كنند/ استمالت او از باشد رضايتش
اسرار همين خوشبختانه استو نگذاشته باقي را نا گفتهاي مطالب گونه اين

اوست/ حمالت بطالن گوياي است, بوده آن حفظ به مأمور كه را
موصي هم است وصي هم ///> مينويسد: دوازده دويستو صفحة در
است) نشان قطب بمعني االقطاب (قطب نشان قطب هم و است قطب هم
شوندة ظاهر هم و ناقصند آنها كه مادام مريدانست اشخاص از غاÄب هم ///
هÇم يكوقت و بيابند بيني ملكوت چشم و شوند كامل وقتيكه آنهاست بر
و صÇفحه اين در كه دنيا///> در نمود كلي ظهور خواهد نفرها اين از يكي
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بسÇا چÇه كه برميشمارد قطب براي را خصوصياتي و صفات قبلي صفحة
هم ا گر دهند, نسبت غلو به را او Hاحيان برشمارد السالم عليه امام براي ا گر
(به استمالت و مخالفين عناد تحريك اظهارات اين نتيجة نباشد او هدف

حكومتي/ دستگاههاي تحريك همچنين و است گناباد) مالهاي او قول
كه نميكنم كشي حق من ///> مينويسد: سيزده و دويست صفحة در
او كتاب صفحات تمام ولي نبود///> العمل صحيح يا و نبود عالم او بگويم

است/ كشي" "حق اين از حا كي
مÇانند صÇوفيان <اغÇÇلب مÇÇينويسد: هÇÇجده و دويست درصÇÇفحة
را غÇيرصوفي مسÇلمان و مÇيدانÇند رانÇجس مسلمان غير الناس سايرعوام
بÇيان تÇفسير در كÇه جÇايي مÇيدانÇند///> نÇاجي و پا ك اما ناقصالمعرفه

/(7ëج2,ص لسعاده, ا ماÄده(بيان سوره ,ë آية تفسير در -1

بسياري نظر برخالف و Hصريح عليشاه سلطان آقاي آن مÆلف (1)̧ السعاد

<اغÇلب بÇه انÇتسابي چÇنين ميدانÇند, پا ك باالصاله را كتاب اهل فقها از
بتوانÇد زاويهاي هر از است خواسته نويسنده كه است آن نشانة صوفيان>
نمايد, اقطاب شخص ه متوج را حمله نتواند جا هر و بكند ناروايي حمالت

دهد/ قرار هدف را صوفيان> <اغلب
اجÇازه به من ا گر <و مينويسد: هفت و بيست و دويست درصفحة
بÇه ارادت بÇار زير ابد تا و نميشد مفيده انكشافات اين نميرسيدم ارشاد
بÇه كÇه مÇيخواسÇتم اما ميمردم/// مركب جهل حال آن به و بودم اقطاب
كه را ارشاد همان و نميخواستم ا گر و نمانم جهل در و يابم نجات راستي
ايÇن بÇه ه توجÇم هÇرگز ميشمردم, عظيم فوز دخل, هم و بود رياست هم
ارشÇاد اجÇازة ق/) (ه 1328 در عباسعلي شيخ حاج نميشدم/> انكشافات
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وجود با وي و كردند رحلت نورعليشاه آقاي 1337 سال در كرد/ دريافت
برايش انكشافات اين كه بود سال نه فوق جمالت طي خود عاي اد به اينكه
سÇال تÇا و كرد بيعت تجديد نيز ايشان جانشين با هذا بود,مع شده حاصل
اجازة به انكشافات اين از بعد سال 17 يعني بود باقي خود سمت در 13êë

ميبرد/ عظيم فوز دخل> هم و رياست از هم > و بود باقي خود ارشاد
اعتقادو <آيا كه سÆال اين به پاسخ در يك سيو دويستو صفحة در
خÇويش زعÇم بÇه نه> يا دارد مسلمين با فرقي اموات دربارة صوفيه رفتار
ما ميگويند آنكه يكي ///> ميگويد: آن بدو در و مينويسد را فرقهايي
اين خالف كه ميكند ذ كر را مواردي آنگاه دوشنبه> يا ميميريم جمعه در
يك هم ا گر است/ آورده كجا از را گفتهها اين وي نيست معلوم است/ نظر

دارد? درويشي به ارتباطي چه است, زده حرفي چنين معمولي شخص
ل, او شب در نكيرين سÆال مورد در چهار و سي و دويست صفحة در
و مينويسد را نادرستيهايي و نارواها گويند> نيز <و عبارت ذ كر از پس
ي فرÇم خÇود براي عبارت اين با اما است/ مسخره Hواقع كه ميدهد نسبت
نور آن و ///> گويد: ادامه در نسازد/ وارد مستقيم را اتهام كه ميكند درست
جواب و ببيند مريد تا ميشود سÆالنكيرينحاضرقبر براي كه است قطب
/</// وليي هذا و نبيي هذا و هي ال× هذا كه نمايد قطب به اشاره را آنها پرسش هر
اسÇالمي, مÇباني از را اعتقاد اين باشد, معتقد نكيرين حضور به كسي ا گر
دسÇتور آنÇان كÇه ميگويد را آن و است گرفته السالم عليهم اÄمه و پيامبر
و است داده قرار <مسلمين> مقابل در را صوفيه سالسل نويسنده دادهاند/
غير مرسوم) او قول (به ف تصو كه القا كند دارد سعي نوشتههايش تمام در

است/ اسالم از
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تهيدستي من اين از <پيش ميگويد: پنج و چهل و دويست صفحة در
ف تصو اخيره فعليت كه سلطان مال حاج از كه همان بودم فهميده را اقطاب
موضوع كه ميپنداشتم اما شستم دل و دست همه از شدم مأيوس بود من
بشÇر كÇمال يگانه كه كردم يقين ا كنون باطلند/ اشخاص و صحيح ف تصو
مÇفسدة اوهÇام ف صوÇت مطالب و تواند كه نوع هر به است نوع به خدمت
سال بيست ايشان ا گر Á او است/> ديگران عمر و خود عمر مبطل و دماغ
و كند كار اين به اقدام موقع همان ميبايست بود فهميده را مطلب اين پيش
تÇرديد و شك وجÇود بÇا را ارشÇاد اجازة ا گر پس نپذيرد/ را ارشاد اجازة
منظور است/ بوده ي غيرماد و ي ماد منافع جذب براي Hاحيان است پذيرفته
ايÇنجا در عÇالوه بÇه و است ديگÇران احترامÇات جذب غيرمادي منافع از
وي كه شد ذ كر Âقب كه طور همان ولي ميداند باطله اوهام را ف تصو اساس
ف تصو آنجا در و است نوشته وبهينسخن ازرازگشا بعد را  كتاباستوار
شايد و است بوده يا شده واقعي ف تصو به معتقد و دانسته باطل را مرسوم
ميگويد ديگر جاهاي بسياري در و است/ شده قاÄل بدان مصلحت به بنا هم
ندارد, مرادي و مريد ف تصو او زعم به منتهي× است, صحيح ف تصو اساس
/(338 (صÇفحه است اديÇان هÇمة عÇلت و بشÇر ايÇدهآل ف صوÇت اسÇاس
كÇه: مينمايد تصريح نيز هشت و شصت و دويست صفحة در  كمااينكه
بر اينك نمودم رو و زير خوب و بودم اساس اين داراي سالها من <خود
مÇنافع بÇراي بÇوديم گسÇترده مÇا كÇه بود دامي اين كه ميگويم خود ضرر
بÇه رو يكسÇره را آنÇها تÇا خداجÇو سادهدالن اغفال و خود ي ماد شخصي
خود طبيعي سرماية از و برند كار به را خود فكر كه نگذاريم و كنيم خودمان
تا ميزنم فرياد دلسوزانه و برچيدم را خود دام خدا ياري به من ببرند/ سود
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يعني معالغير متكلم لفظ با كه عبارات اين از نيفتند>/ دام به جو دانه مرغان
گستر دام هم وي خود كه ميكند اقرار Hصريح خود كرده, استفاده "ما" لغت
اليÇه ÕارÇمش كÇه است مطلب اين مÆيد امر اين و سادهدالن اغفال براي بود
ميگويد اينكه و است بوده منفعت جلب براي كرد قبول كه را ارشاد اجازة
مÇنطقي نÇتيجة از ميخواهÇد و نيست صحيح بفهمم را امر دنبالة خواستم
وي كه است اين او بيانات اين منطقي نتيجة چون كند, فرار خود عاهاي اد
بÇه است ايرادممكن اين اما و است/ داشته سو¾ نيت ارشاد اجازة قبول از
او به چرا است داشته نظري چنين اليه Õمشار كه صورتي در كه بيايد  گمان
شخصبراي انتخاب مال كدر :Á او كه است پاسخآن دادهاند/ شيخي اجازة
اخÇذ زمÇان در كÇه ايماني حاالت و اوست اخيره فعليت ديني, مأموريت
يا تزلزل و بماند ثابت همواره حاالت اين كه نيست معلوم ولي دارد/ اجازه
خلصين Ôم بجز كه است بسيار اهللا الي سلوك مهالك و خطرات نيابد/ ت شد

بگذرند/ نميتوانند آن از ديگران
را زنÇديق كÇند مÆÇمن ساعتي را يق دÇص كÇند كÇافر سÇاعتي

بÇود (ع) شÇعيب حضرت مأذونين از كه بلعمباعورا درمورد چنانكه
زمÇان در يا شد مطرود (ع) موسي حضرت با حسادت اثر بر و آمد پيش
با و آمد پيش ايماني تزلزل اسخريوطي يهوداي براي (ع) عيسي حضرت
دشÇمنان بÇه را ايشÇان حÇتي و برگشت حضرت از بود حواريون از اينكه

كرد/ تسليم
غيوب همه بر كه ندارد عا اد امام) اندازه به ي حت) هرگز هم قطب :Hثاني
از باالتر اينكه به برسد چه ميشود, چه آينده در كه ميداند و است مسلط
داد مأموريت زياد به هم (ع) علي امام خود باشد/ داشته عا اد پيغمبر يا امام
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بود حضرت صحابه از قيس اشعثبن درآمد/ چگونه زياد كه ديديم Gبعد و
و پيغمبر(ص) خاص صحابة از زبير و طلحه شد/ ات وضعي آن دچار بعد و
و شÇدند انÇحرافÇات آن دچÇار بÇعد و بÇودند ه بشرÔم عشرة از روايت بنابر
نÇحوي بÇه امÇام يÇا پÇيغمبر خÇود زمÇان در كه كساني از بسياري همچنين
در نÇدارم خاطر به درآمدند/ توزرد مشهور قول بعدهابه داشتند نمايندگي
ايشÇان مالي نمايندگان كه بود رضا حضرت از بعد اÄمه از يك كدام زمان
كÇه بÇود الهÇي ارادة واقÇع در و نيست دليل اين بنابراين خوردند/ را پولها
مÇيخواست, خÇود آنكه عليرغم عباسعلي, شيخ اطالعات و بيان قدرت
و شدند ارشاد او واسطة به زيادي ة عد و درآمده درويشي و فقر درخدمت
كÇما بÇودند درويشÇي و فقر مريد بلكه نبودند او مريد هرگز اشخاص اين
در آنÇها از كدام هيچ او عزل از بعد و عباسعلي شيخ انصراف از بعد اينكه

نماندند/ او بر و دور
به وي شدن صوفي چرا اينكه به پاسخ در شصت و دويست صفحة در
به رو نخواستم من چون ميگويد: نشد, شايع او برگشت و شد شايع سرعت
نÇظر به ولي بود/ بيشتر من رياست ف تصو در زيرا بنمايم, فقهي رياست
گفته Âقب كمااينكه بودند مشكوك وي كالم صحت در نيز فقها كه ميرسد
ولي است نوشته را كتاب اين گناباد" "مالهاي تمناي و خواهش به كه بود

نكردند/ معنوي و مادي كمك هيچ او به نيز هم گناباد" "مالهاي همان
شÇخصيت و عÇللشهرت ضمن در دو و هفتاد و دويست صفحة در
او از قبل گناباد مقيم آخوندهاي همة چون كه ميگويد سلطانعليشاه آقاي
از هÇم عليشاه سلطان آقاي پدرزن علي مال حاج و شد منحصر او و مردند
خودش دختر و آورد بيدخت به نوده از را ايشان و ميكرد حمايت ايشان
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اهÇالي تÇمام احÇترام مÇورد مالعلي حاج خود كه حالي در داد/ ايشان به را
و علم نابغة در كه قراري به بود/ بزرگواري فقير و خراسان بلكه و  گناباد

/13 ص دوم, چاپ -1

مÇالعلي حÇاج ل او نÇورعليشاه مرحوم سفر زمان در شده نوشته عرفان(1)

هاي عد نيز و ثاني نورعليشاه آقاي مادري جد عليشاه, سلطان آقاي پدرزن
عليشاه سلطان آقاي آنكه از بعد مالعلي حاج و شدند ف مشر فقر به ديگر
شÇيخ گÇفتة عÇليرغم لذا مÇيكرد حÇمايت ايشان از گرديد فقر به ف مشر
مالسلطاندرويش ميدانست مالعلي (ا گرحاج كه ديگر جاي عباسعليدر
حمايت ايشان از مالعلي حاج كه گفت بايد نميكرد) حمايت هم او است
همچنين نميدانست/ اينكه نه بودند درويش ايشان اينكه خاطر به ميكرد
عÇليشاه سÇلطان آقÇاي مرحوم شهرت علل از بعد صفحة و صفحه اين در
اقÇويا¾ و افÇاضل دچÇار و شهرها به نيامدن علت به ايشان كه است نوشته
پÇيدا شÇهرت كÇه بود دهات اهل تنگي چشم و دهات خرجي كم و نشدن
ابوالحسÇن ميرزا مانند كساني بودن با ميآمدند تهران به ا گر اال و  كردند
اين نميكردند/ پيدا تي شخصي علما ساير و قمشهاي محمدرضا آقا و جلوه
(از كتاب اين ديگر جاهاي در عباسعلي شيخ حاج ديگر گفتههاي با  گفته
عرفانيشان و علمي مراتب و ايشان از كه يك) و هفتاد صدو صفحه جمله
خÇواسÇته داشته, كه عنادي سر از نويسنده و دارد ميكند,منافات تعريف
كÇند/ حÇمله طÇرف هÇمه از و بÇزند نÇيش بتواند, كه موقعيتي هر در است
قول به بنا چون طرفي از و است شده تناقض دچار اوقات بسياري بنابراين
ايÇن بÇه كÇه نميخوانÇد مرتبه دو مينوشت, كه را كتابهايي سميعي آقاي
ايÇن كÇه بود الهي موهبت شايد و ÇÇ كند رفع را آنها و ببرد پي تناقضات
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امر حقيقت بخواند دقت با كسي هر كه شود منتشر صورت همين به  كتابها

از يكي ميگويد خود كه مطالبي به كامل ه توج عدم و قزويني كيوان گوييهاي تناقض -1
بÇه است شÇده نÇيز وي نگÇارش سبك در اخالل حتي و مندرجات شدن مغشوش عوامل

نيستند/ مفهوم و ندارند دروني انسجام جمالت Hغالب كه  گونهاي

و علمي مقام خلق, سن Ôح از جاها بسياري در جهت بدين ÇÇ كند(1) درك را
ضÇمن در هÇم شÇايد است/ كرده تعريف عليشاه سلطان آقاي هوشمندي
بود, مانده او در كه الهياي وجدان ماندة باقي گاه گاه كتاب نوشتن و تأليف
بÇراي ايÇنكه يا و بكند اقرار ايشان محاسن برخي به كه ميكرد وادار را او
قبيل اين جهت هر به ميكرد/ را اقرارهايي چنين خود بيطرفي دادن نشان

مÇيباشد(تأليÇف عÇلنياش مÇخالفت از قÇبل ايام به مربوط كه نيز شهيديه كتاب در وي -2
و نÇوشته را عÇليشاه سÇلطان آقاي شهادت وقايع و احوال شرح گونهاي به قمري) 1330
ÂامÇك مÇيگويد مÇعزوليت دوران در GعدÇب آنÇچه با كه شده برايشان كراماتي به قاÄل حتي
به نسبت وي اقوال در ميتوان را وي گويي تناقض نحو اين است/ متناقض گاه و متفاوت
ديگÇر بÇه نسبت Áاصو را انسان كه دانست سببي را آن و كرد مشاهده نيز ايشان جانشينان

ميسازد/ مشكوك سلسله بزرگان درباره وي اقوال

است/(2) روشن Âكام كتاب اين در تناقضات
مÇيگويد: جوش ديگ به راجع هشت و هفتاد و دويست صفحة در
شÇيخ حÇاج نگÇرفت/ جÇوش ديگ كسي از عمر تمام در بودم مراقب من
اطالع نميتوانست و بود مسافرت در ايام بيشتر خودش قول به عباسعلي
و بكند عايي اد نميتواند صراحت به بنابراين كند, پيدا مسأله اين از دقيقي
خبر Hباشندومسلم داده خبر او به كه ندارد دليلي بوده هم جوشي ديگ ا گر
شÇيخ كسÇي دادن جÇوش ديگ از قبل كه است گرفته ايراد اما نميدادند/
كÇمال بÇه رسيدن آداب و عالÄم از جوش ديگ دادن كند/ ارشاد و بشود
درجÇة آخرين در سالك كه نيست الزم و است درجه آخرين و درويشي
به بلكه نشود ارشاد به مأمور Áاصو بسا چه و كند ارشاد را ديگران  كمال,
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ميكند ارشاد الهي تأÄيد به قطبو تشخيص دستور به رسيد كه ني معي درجة
شÇيخ حاج خود برساند/ خود درجه به ميتواند الاقل را خود از پايينتر و
مطلع كه كساني از نداد/ جوش ديگ ميكند كه عايي اد عليرغم عباسعلي
و بود كرده مهماني درخواست عباسعلي شيخ حاج خود كه شد شنيده بودند
جوش ديگ او اال و كرد تلقي جوش ديگ خودش خيال به را مهماني آن
كÇه نÇبود م مقد ديگران بر عباسعلي شيخ حاج وجه هيچ به چون بود نداده
ا گر بودند م مقد حاÄري عبداهللا شيخ حاج آقاي چون و بدهد/ جوش ديگ
كÇه هÇم ايÇن مÇيدادنÇد/ جÇوش ديگ بÇايد ايشان بود, كار اين به قراري
و تحقيرآميز لحن با همواره چون كرد, اصرار مشايخ از شيخ يك ميگويد
حاÄري عبداهللا شيخ حاج جا همه او منظور ميكند, ذ كر نام آوردن بدون
در هشت و هÇفتاد و دويست صÇفحة در كه عايي اد صحت بر البته است/
موجود, قراÄن بر بنا ولي كرد نميتوان يقين است كرده حاÄري آقاي مورد
برسد كمال درجة به كه است عالقهمند كسي هر Hمسلم است/ كم آن احتمال

رد و كÇند جوش ديگ دادن تقاضاي كه است طبيعي باشد, رسيده ا گر و
است/ وقت قطب با تشخيص چون نيست او براي تحقيري هم آن  كردن

ديگ مÇن از نÇورعليشاه مÇيگويد: نÇه و هفتاد و دويست صفحة در
ميگرفت/ تومان چهار ساله همه بعد بود من قطبيت نشانة كه گرفت جوش
آنچه با عا اد واين است يكبار جوش ديگ گفته او خود كه طور همان :Áاو
حاج :Hثاني دارد/ منافات است, گفته جوش ديگ قواعد مورد در وي خود
همان در :Hثالث است/ نداده جوش ديگ گفتهايم كه همانطور عباسعلي شيخ
خانة در گناباد در جمعه روز او/// جانشين <نورعليشاه كه مينويسد صفحه
گرفت/> بود من قطبيت نشانة كه شرايط جامع جوش ديگ من از خودش
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عÇالقهمندي نشانة كه را خود ضمير عمق عباسعلي شيخ حاج اينجا در باز
عالمت وجه بههيچ جوش ديگ اينكه براي ميكند/ ذ كر بود قطبيت به تام
او اصÇطالح بÇه شÇيخ آن از GجددÇم صفحه همين در Hرابع نيست/ قطبيت
حاÄري عبداهللا شيخ حاج آقاي منظورش شده ذ كر دليل به كه معلومالحال
ايشان شأن و موقعيت به كه رقابتي روي وي ميآورد/ ميان به سخن است,
حسÇادت بÇودند, طÇريقت و شÇريعت و مÇنقول و معقول جامع كه داشت

ميورزيد/
ذ كÇر مÇطالبي نياز مجلس به راجع بعد به هشتاد و دويست صفحة از
شÇخص جانب از فقط كه ميآورد را عبارتهايي اوقات بعضي و ميكند
نوشتن موقع در عباسعلي شيخ بسا چه شودو ادا است ممكن معتقدي Âكام 
و است زده نÇهيب او بÇه طÇريقتياش و شرعي وجدان Gمجدد سطور اين
يÇاد نÇياز مÇجلس آداب از چÇنان و گرفته او ظاهري ارادة از را قلم اختيار
تبليغ را آن گوÄي و است مجلس صاحب خود كه است كسي مثل كه ميكند

ميكند/
براي مالسلطان حاج <و ميگويد: پنج و هشتاد و دويست صفحة در
فايده نبات هم من سه دو و گرفت تومان 70 داشتم خبر من كه مجلس يك
حاج يگري ماد و تنگنظري باز اينجا در آمد>/ زياد مجلس آن از كه برد
او ناخودآ گاه داشتو جا او ضمير عمق در كه ميشود ديده عباسعلي شيخ
خÇصلت اين از حا كي مطالبي او قلم از و ميگرفت اختيار در را او  گاهي
بايد ميكندو قسمت را نباتها همة ميگويد: ديگري جاي در ميشد/ جاري
در ولي بÇدهد, ديگÇران به بايد هم را سكه و انگشتر ي حت و بدهد همه به
دو ميكند/ ذ كر فايده عنوان به ميآيد زياد كه را نبات من سه دو يك اينجا
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هزار بيست سالي كه است عي مد وي كه مقداري آن مقابل در نبات من سه
ارزشÇي چÇه كÇردم سرازير قمري) êì و 13êë سنوات به (مربوط تومان
عنوان به را نباتها اين و ميريزند همه كه ميگويد خود عالوه به دارد?
ضÇميرش عÇمق از او بÇر بگÇوÄيم ايÇنكه جÇز ايÇنجا در مÇيگيرند/ تبرك

گفت/ نميتوان ديگري تعبير ميكند حكومت تنگنظري
شما <آيا ميپرسد: ششم پرسش هشت و هشتاد دويستو صفحة در
يÇادگار بÇه و نموديد خود از فاتي تصر و بوديد هم مخترع ف تصو امر در
بسÇيار مÇن از يادگار Hكيف و H كم <بلي ميگويد: پاسخ در نه?> يا  گذارديد
نابغةعلموعرفاندر در كه است گفتهاي مÆيد پاسخ و پرسش اين است/>
آنكه تا ///> كه: است شده نوشته عباسعلي شيخ حاج آقاي عزل علت مورد
ميل خالف بر مينمودو ابراز دنيوي مقاصد خود دعوت در چندي از پس
هÇفتم پÇرسش در و پÇرسش ايÇن دنبالة به ميكرد/> رفتار سلسله بزرگان
تا بنويسيد را خود اختراعات از بعضي كه است صالح <آيا كه: ميپرسند
حاال كه است اساسي آنها از بعضي <بلي ميگويد: پاسخ در بماند?> يادگار
عÇامة مطالب همان كه است كيفيات جز¾ بعضي و ندارم كردن فاش قصد
كÇه دادهام/> قرار آمده خوب نظرم به كه تازهاي بطرز را صوفيان مرسومه
خود ميل به و قطب دستور از خارج دخالتهايي كه است آن مÆيد اينها همة
داشته تام اختيار قطبيتو به عالقه كه ضميرناخودآ گاهش ميدادهو انجام
آنها از برخي كتاب اين ضمن در كه است ميكرده دخالتهايي به وادار را او
آقاي اجازة با تغييرات اين كه است نگفته جا هيچ در است,ولي شده ذ كر
خروج ترتيب اين به ميگويدو سخن خود از جا همه اينكه بود/ نورعليشاه
نÇابغه در كÇه است مطلبي همان مÆيد ميكند, دادهاند او به كه دستوري از
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است/ شده نوشته
مردن از بعد من آنكه <دوم مينويسد: دو و نود و دويست صفحة در
مÇهماني و عÇزاداري شÇهر هÇر در را او فوت شب كه دادم قرار مالسلطان
چÇند در و شÇدم///>/ خرج باني استهبان در خود سال دو و نمايند سنگين
تÇجليل و سÇلسله تÇجليل راه در خÇودش قÇول بÇه كه زحماتي از بعد سطر
در كÇه خÇودم اعمال سيÃات <از مينويسد: است, شده متحمل  گذشتگان
اميد و صدق به كه ميداند خدا و ميكردم كارها چه راستي به موهوم زمان
ضÇايع را صÇادقانه عÇمل خÇدا امÇا نÇااليق و بÇودند كÇاذب آنÇها ميكردم
نبود/ بكند را كار اين عباسعلي شيخ اينكه به محتاج اينجا در Á او نميكند/>
همچنين و داشتند عليشاه سلطان آقاي به كه فراواني عالقة اثر بر فقرا خود
ايشان شخصيت و داشتند بزرگوار آن خانوادة و اث كهور عالقهاي دليل به
نÇميكردند/بÇه كÇوتاهي ايشÇان از تجليل در ميدانستند فرد به منحصر را
و ايشÇان فÇوت دقÇيق تاريخ فقرا تمام بلكه اقوام تنها نه امروز كه طوري
مÇحبوب آقاي و رضاعليشاه آقاي عليشاه, صالح آقاي نورعليشاه, آقاي
ميگويد اينكه در اما ميشود/ برگزار سوگواري مراسم و ميدانند را عليشاه
شÇيخي اجÇازهنامة ايÇنكه به توجه با ميكردم اميد و صدق به ميداند خدا
فوت از بعد سال يك يعني شده صادر قمري 1328 در عباسعلي شيخ آقاي
اوقÇات ايÇن در بنابراين نورعليشاه, آقاي زمان در و عليشاه سلطان آقاي
در آنكÇه حÇال و است مÇيزده قÇدم وفÇا و صÇدق بÇه كه است عي مد وي
سلطان الÇم حÇاج از سÇال چÇهارده دوازده, از بعد ميگويد ديگر صفحات
بياعتقادي وجود با چرا كه است سÆال اين جاي ماندم/ هم باز ولي بريدم
آقÇاي جÇانشين نÇورعليشاه آقÇاي كه را اجازهنامهاي داشتم, ميگويي  كه
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خÇودت قÇول بÇه آنكÇه حÇال و كÇردي قÇبول دادنÇد تو به عليشاه سلطان
و نكردي قبول بدهند ميخواستند سلطان مال حاج آقاي كه را اجازهنامهاي
در ميشود معلوم زدي? قدم صفا و صدق با خودت قول به هم آن از بعد

داشتهاي/ تذبذب حالت يا گيجي و ترديد حالت ت مد اين
ديگÇر شÇيخ <ويك ميگويد: نام ذ كر بدون باز صفحه اين دنبالة به
گزاف دخلهاي براي ميكرد رفتار سطحي و زرنگي به آنها با ل او از بود///
حاج گفتهشد, Âقب چنانكه ديگر" "شيخ از منظوروي ميبرد///>/ آنها از  كه
عÇبداهللا شÇيخ حاج آقاي كه شد گفته بار چندين و بود/ عبداهللاحاÄري شيخ
است/ عناد روي از وي سخن و داشتند منزل يك فقط كردند رحلت وقتي
شما خواهش به حاال اما ///> مينويسد: وسه نود و دويست صفحة در
صوفيانه/// جلسههاي آداب براي نوشتهام وقت آن كه كوچكي كتاب يك
اما هست صوفيان نزد واليات همه در نظامنامه اين از و مينويسم/// اينجا
حاج قول به ا گر است///>/ من از كه نميكنند اقرار نميخوانندوهم هم حاال
يÇا بكÇنند اقÇرار كه ندارد لزومي رانميخوانند نظامنامه آن عباسعلي شيخ
ايÇن كÇه است ايÇن عالمت نميخوانند را نظامنامه كه همين خود و نكنند
نظام خود مطلب اين ذيل در وي است/ بوده وقت قطب بياجازة نظامنامه

ميكند/ ذ كر را نامه
چÇنين را نÇظامنامه ايÇن هشÇتم شق شش و نود و دويست صفحة در
هكÇذا و است مÇمنوع Hمطلق تريا ك كشيدن اجتماع محل <در مينويسد:
را محل آن بايد كه باشد جمعه درغير چه ا گر مات محر ساير و مسكرات
در فقط اينجا در ننمايند///>/ قبايح به آلوده و بدارند س مقد و دانند س مقد
به تريا ك كشيدن آنكه حال كردهاندو ممنوع را تريا ك كشيدن جمعه روز
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وجه هيچ به و است وحرام ممنوع كلي طور به سلطان مال حاج آقاي فتواي
در ايشان و جمعه غير در چه و جمعه روز در چه داد انجام نبايد را حرام امر
مكان يعني س مقد مكان محل به و جمعه روز به است كرده منحصر اينجا
اجÇماع و دارد تÇصريح آن تÇحريم كÇه مسكÇرات هÇÇمچنين و مÇÇجالس

علماست/
مجلس اين داخل را خود بطريقة ف غيرمشر> مينويسد: دهم شق در
مجالس به ورود آنكه حال و نشود///> مشوب مجلس روحانيت تا ننمايند
آنÇجا در مÇيتوانÇند غÇيردرويش و درويش و است آزاد فÇقري عمومي
اجÇازة بÇدون كÇه ايشÇان فات تصر از است نمونههايي اينها يابند/ حضور

است/ داده انجام قطب
صورت و سكينه و فكر مسÃلة ابتدا هفت و نود و دويست صفحة از
كه عباراتي از نموده/ بيان آن براي درجه چهار و است كرده ذ كر را فكريه
فقر به معتقد آدم نفر يك مثل Hعين كه برميآيد است شده نوشته اينجا در
ميگويد/ خالف مطالبي كالم ميانة در مرتبه يك ولي ميزند را حرفها اين
عرفان عمر از سال هزار <و مينويسد: نه و ونود دويست صفحة در
يك و گذشته وعدهها همين به ميگذرد كه است بيشتر اسالمي ف) تصو)
ايÇن از كÇند///>/ قÇطبيت دعوي كه دماغ اختالل به مگر نديده چيزي نفر
تمام از عباسعلي شيخ حاج چگونه :Áاو ميشود/ ديده تناقض چند عبارت
كتب تمام طريق اين به و نديده چيز هيچ كس هيچ كه ميدهد خبر  گذشته
ايÇنكه بÇراي او مÇيرساند/ را او عناد ت شد نفي, اين ميكندو نفي را قدما
اطÇالعي ايÇنكه بÇدون را گÇذشتگان تÇمام كند نفي را عليشاه سلطان آقاي
عرفان دنبال به من ميگويد Âقب كه اليه Õمشار :Hثاني ميكند/ نفي باشد داشته
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يكÇي را اسالمي ف تصو و عرفان اينجا در شدم, گرفتار ف تصو به و بودم
يÇعني ف/ صوÇت مÇينويسد: پÇرانÇتز داخÇل در و عرفان ميگويد: ميداند/
ميكند/ نفي را آن صحت اينجا در و است دانسته ف تصو همان را عرفان

كÇوچك مÇيرزا حاج مرحوم از حالي شرح هفده و سيصد صفحة در
بÇه رفت او <پس مÇيگويد: آخÇر در و است كÇرده ذ كÇر نÇÇايبالصÇÇدر
مÇورد چÇندان امÇا شÇد پÇذيرفته و مÇالسلطان بÇه گÇرويد دوبÇاره  گÇناباد
بÇه را مÇطالب ايÇن هÇمه و بÇود گÇناباد در وقت آن نگÇارنده نÇبود/ اعÇتنا
نورعليشاه به مالسلطان از پس او و فهميد هم را امر باطن و ديد خود چشم
قÇلبي اعÇتقاد و بÇود نÇاچاري بÇه امÇا گÇرويد هÇم مالحسن به او از پس و
بگÇويد ميخواهÇد زور به خود كه عباسعلي شيخ باز اينجا در نداشت///>/
نفوذ و غيب علم كه ميكند وانمود خود دارند, غيب علم عاي اد اقطاب  كه
پرسيد:تو بايد نداشت/ قلبي اعتقاد ميگويد چنانكه دارد, مردم افكار در
مÇورد چÇندان كÇه ميداني كجا از نداشت? قلبي اعتقاد كه ميداني كجا از

صÇفحات در وي نÇامه وصÇيت مÇتن هÇمچنين و الصدر ناÄب حاج مرحوم خط ورقة -1
است/ شده درج Hعين بعدي

مÇيخواست وقÇتي الصÇدر(1) نÇاÄب حÇاج مرحوم آنكه حال نبود? اعتنا
از يكÇي از و چسÇبانده ورقهاي خود به متعلق قرآن در كند جراحي عمل
آقÇا حÇضرت حÇضور گÇناباد بÇه را قÇرآن ايÇن كÇه بÇود كÇرده تقاضا فقرا
هÇمچنين و است مÇوجود خÇط ايÇن با قرآن آن عين الĤن كه كنيد/ تقديم
كÇرده تعيين وصي عنوان به را عليشاه صالح حضرت خود وصيتنامة در
بÇه عÇباسعلي شÇيخ كÇه است كسÇي هÇمان عÇليشاه صÇالح حÇضرت است/
نÇيز بÇردن نÇÇام طÇÇرز ايÇÇن و مÇÇينمايد ذ كÇÇر او از مÇÇالحسن عÇÇنوان



آنارساليبهحضرتآقايصالحعليشاه حومحاجناÄبالصدرضميمهقر ورقهنامةمر



صالحعليشاه آقاي حضرت به حاجناÄبالصدر مرحوم وصيتنامه
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فÇوت از بعد است/ داشته ايشان با كه است رقابتي و خاص عناد از حا كي
و بود ساده درويش يك هنوز عباسعلي شيخ حاج عليشاه سلطان حضرت
ارشÇاد اجÇازة او به ايشان فوت از بعد سال يك ولي نداشت شيخي اجازه
مÇتوقع و بÇود شيخ نورعليشاه آقاي مرحوم فوت زمان در بنابراين دادند/
آقÇاي و نشÇد تÇعيين جÇانشيني بÇه چون و شود تعيين جانشيني به كه اين
نسبت ي خاص حسادت ل او همان از شدند تعيين جانشيني به صالحعليشاه
پيدا وي به نسبت كه بود بدبيني وا كنش امر اين هم شايد داشت/ ايشان به
سفارش مشايخ به همواره اقطاب اينكه باوجود كه معني اين به بود, شده
ÁوÇاص و بÇهبدي چÇه و بÇهخوبي چÇه دارند شهرتي كه كساني كه ميكنند
عÇباسعلي شÇيخ حÇاج نكنند, دستگيري قطب از اجازه بدون را تها شخصي
و رفت كÇاشان بÇه تÇهران از بودند, تهران عازم نورعليشاه آقاي كه وقتي
آقÇاي كÇه هÇم بÇعد نÇمود/ دسÇتگيري را حسÇين ناÄب پسر ماشا¾اهللاخان
كاشان از و نماند كاشان در عباسعلي شيخ حاج شدند كاشان عازم نورعليشاه
شÇد/ نÇورعليشاه آقÇاي مسÇموميت مÇوجب مÇاشا¾اهللاخÇان همان و رفت
يك ل او از امÇر ايÇن شÇايد بÇود/ مسÇموم خوردند او منزل در كه قهوهاي
زمÇان آن كه ظني چنين اينكه گو بود; كرده ايجاد وي به نسبت سو¾ظني

نگرديد/ ثابت تش صح Gبعد ميرسيد نظر به طبيعي
و قطب به ميل و استقاللطلبي آن باز دو و بيست و سيصد صفحة در
سههزار ارشاد/// ترك اثر <در كه ميگويد است/ ظاهر وي كلبودن مرجع
مÇن نÇاحية از را خÇودشان خÇوشيهاي نÇعم و هسÇتي كÇه بÇندهوار مÇÇريد
من خاطر استرضا¾ در جهد بذل باطنه و ظاهره قواي تمام به و ميدانستند
ا گر ميپرستيدند///>/ مرا بزرگ بت يك مانند و مينمودند مال و جان به
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او به كه بود اجازهاي عنوان به ميپرسيدند بت مثل را او او, قول به مريدها
عزل از بعد كمااينكه نبود او خود براي هرگز احترامات اين و بودند داده
شده ف مشر او نزد كه كساني از يك هيچ او رفتن كنار عباسعليو شيخ حاج
او به و نرفتند او با دوروبرش مريدان از يك هيچ او خود بهقول يا بودند
از را آنÇها خودم <من ميگويد: صفحه همين در او نكردند/ ارادت اظهار
بÇودند تÇو مÇريد كÇه زيÇرا رانÇدي خود از را آنها خودت بله راندم>/ خود
مريدها آن گرفتند, را اجازه آن وقتي بود/ تو دست در كه اجازهاي بهاعتبار

رفتند/ هم
و [اموال ميدادند كه حاال < گرچه مينويسد: صفحه همين دنبالة در
آن حقيقي مالك من كه بودند معتقد بلكه ميدادند عوض بيقصد هدايا]
بÇايد نيست حالل آنها بر نشوم راضي من تا و غاصبند آنها خود و اموالم
ايÇنجا در (عÔشر)/> ميدهند من به كه مالي اندازه اين به بخرند مرا رضاي
اعتقادي اين در Hفرض هم ا گر ميشود/ ديده وي استقاللطلبي و غرور باز
مورد در اعتقاد اين وي سابق نوشتههاي بنابر باشد, صادق است نوشته  كه
اموال مالك را قطب مريدان ميگويد عباسعلي شيخ خود زيرا است/ قطب
مÇالك را عÇباسعلي شيخ هرگز بنابراين غاصب/ را خودشان و ميدانستند
انتسابي واسطة به ميدادند, وي به هديهاي هم ا گر نميدانستندو اموال آن
هÇم عشÇر مÇورد در قÇطب/ طرف از او انتصاب و داشت قطب به كه بود
عÔشر اين كه است گفته ديگر جاهاي در عباسعلي شيخ خود اينكه باوجود
را عشر اينجا در ولي ميشود, ي تلق بدعت و است زكات و خمس بهجاي
عÔشر در كه ميدهد نشان امر اين خود و ميدادند او خود به كه ميداند مالي

است/ ميدانسته خود مال را آن و ميكرده ف تصر
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در اسÇالم, در <نÇهتنها مÇينويسد: پÇنج و بيست و سيصد صفحة در
يك سازي/// و برگ يك با هرجا روÄيده, ف تصو ريشه اديان, همة مزارع
جÇابهنام يك وجÇدان, جÇابهنام يك اخالق, جابهنام يك فلسفه, جابهنام
مÇختلف الحÇان ايÇن پس جÇا/// يك خÇويشي, جÇابهنام يك درويشÇÇي,
را سادهدالن صميمي طلبهاي كه انداخته قطبيت هوس به را هوسنا كان
در هم و اسالم در هم ف تصو كه دارد اين به اقرار جا اين در كنند/> اداره
ل او از ف تصو كه است اين به اقرار درواقع و است بوده ديگر مذاهب همة
وآثار صفحات ساير مطالب بعضي با مطالب, اين است/ بوده آدم خلقت

دارد/ تناقض است ف تصو منكر Hاساس آنها در كه وي ديگر
و حقيقي ف تصو فرق عنوان به شش و بيست و سيصد صفحه در اما
ف صوÇت كÇه است ايÇن لشÇان او فÇرق ميگويد: متباغضه سالسل ف تصو
و قطب و مراد و مريد حقيقي ف تصو> مينويسد: و ندارد سلسله حقيقي
پيدا راه حقيقي) او اصطالح (به ف تصو به كسي چگونه پس ندارد> استاد
مختلف ات ني و احوال براساس كه مختلف كتابهاي منبعي? چه از ميكند?
در و كÇن عÇزلت مÇيگويند بÇعضيها چنانچه دادهاند, متفاوت دستورات
باش مردم ميان در ميگويند بعضي نگير, تماس مردم با و بنشين  گوشهاي
ازدواج ميگويند بعضي كن, ازدواج ميگويند بعضي كن; خدمت مردم به و
شÇيخ حÇاج قÇول بÇه ÇÇ است حÇقيقي ف صوÇت بهدنبال كه كسي پس نكن/
كÇند? پÇيشرفت بايد چگونه ÇÇ ميكند جدا را حقيقي ف تصو كه عباسعلي
متناقض, دونفر است ممكن بنابراين كند? رفتار خود ميل به بايد هركسي
عي مد حتي و بودن صوفي عي مد دو هر است, هم ضد رفتارشان كه نفر دو

شوند/ ف تصو رهبري
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به و حقيقي ف تصو بين فرقهاي از هفت و بيست و سيصد صفحة در
مطلق غيرموقت, داÄم حقيقي/// ف تصو> ميگويد: ف تصو اوسلسلة قول
ايÇن در است/> هاي اصÇخ اعÇمال به نه و سياستي و دين يك به د غيرمقي
بÇه خود و است بوده همهجا در ف تصو ميگويد آنكه به ه باتوج صورت
اديÇان, سÇاير و اسÇالم بين اليه Õمشار پس است, عالقهمند حقيقي ف تصو
اسÇالمي, ف صوÇت آنكÇه حÇال و نÇيست قÇاÄل فرقي غيرالهي اديان حتي
لذا و بوده اسالم دين به د مقي عليشاه, سلطان آقاي سلسلة و ع تشي ف تصو
حÇاج اسÇتدالل ايÇن كه دهند; قرار امر اين بر منطبق بايد را تعليمات تمام

است/ شده داده وي به كه است دستوراتي برخالف هم عباسعلي شيخ
و مÇيگويد صÇريحتر را مÇطلب هشت و بÇيست و سÇيصد صفحة در
مسلمان از غليظتر اديان با رقابتش كه اسالمي ف تصو <بويژه مينويسد:
چÇنان است بسÇيار ايران در كه شيعه ف تصو بويژه باز است/// غيرصوفي
القÇابش و جÇوش ديگ و نÇياز و فكÇر و ذ كÇر تمام در كه است ب متعص
كه اعتقادي و ع تشي ف تصو به او حملة نيز اينجا در است>/ نمايان عصبيت
مÇيدانÇد, بآميز عصÇت را دسÇتورات و مÇيدهد نشÇان امÇر ايÇن بÇه راجع
ميكرده رفتار شده داده كه دستوراتي برخالف خود كه است آن نمايانگر

است/
در و ميدهد ادامه نيز نه و بيست و سيصد صفحة در را مطلب همين
راجع چراغ, دعاي به راجع وي ميكند/ حمله ع تشي اساس به اينجا در واقع
ميان جمع ميگويندو خيرالعمل" علي حي" و ولياهللا" Hعلي" شيعه صوفية اينكه به
مÇانعي البته ميگيرد/ ايراد عصرميكنند, و ظهر يا عشا¾ و مغرب نماز دو
بشÇود/ درويش نÇبايد او ولي بÇاشد داشته ايراد ع تشي براساس كسي ندارد
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و بÇاشد داشÇته آن احكام به التزام و ع تشي به اعتقاد بايد گنابادي درويش
ايÇنكه يÇعني است, حÇرام مÆÇكد مسÇتحب ترك به التزام مينويسد اينكه
جمع (شيعه) اينها ولي بدهند انجام جدا گانه را نماز پنج كه است مستحب
جمع اجازة كنند/ جمع Hحتم كه نيست التزامي چنين كه حالي در ميكنند/

است/ نشده داده دستور مستحب ترك و شده داده نماز دو بين
صÇفحة از مÇيآيد, بات تعص او نظر به كه آنچه و مطلب اين بهدنبالة
بر و ميدهد نسبت صوفيه به را غلطي اعتقادات بعد به نه و بيست و سيصد
روي در كÇه است گÇفته كسÇي ميگويد: Âمث ميكند/ انتقاد اعتقادات, آن
و دارد علي لفظ ماه اينكه يا شده نوشته خلقت قلم به علي لفظ تا دو آدمي
مÇمكن نقاشيها از خيلي در كمااينكه ميگويند, الناس عوام كه اينها امثال
اعتقادات جز¾ Âاص اينها ولي برسد/ هم ديگري مطلب كسي ديده به است
كسÇي از يÇا است ميدانسÇته خود كه را چيزهايي آن وي نيست/ ف تصو
كرده ذ كر ف تصو اعتقاد بعنوان اينجا در است شنيده عوام نفر يك حتي

است/
از بيجايي بسيار انتقادات كه آن از بعد دو و سي و سيصد صفحة در
ف صوÇت اعÇتقادات جÇزو كÇه ناروايي انتسابهاي و كرده ف تصو ع تشي
ايÇن رسمي مذهب < گرچه : ميگويد ميدهد, نسبت ف تصو به و نيست
داد رأي مورد آن مناسب بايد موردي هر در ولي سني, نه است شيعه ناچيز
گفت بايد دين///>/ زهر هم است علم زهر هم كه نهاد كنار به را عصبيت و
در مÇذهب چه? يعني است شيعه ناچيز اين رسمي مذهب ميگويد اينكه
كه آنچه يعني رسمي مذهب ندارد/ غيررسمي رسميو كه شخص به نسبت
بÇه است/ شده نوشته فرد شناسنامة در كه آنچه يا ميكند تجويز حكومت
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شيعه ناچيز اين رسمي مذهب اينكه ذ كر انتقادات همه اين از بعد عالوه
خاطر در را الباطل بها يراد و حق Ô¹كلم عبارت مطلب اين ندارد/ لزومي است,

ميآورد/
خرقه انداختنم و انزوا از <پس مينويسد: وسه سي و سيصد صفحة در
ايشÇان بÇه قطبيت خرقه Áاو عصر///>/ افاضل همت با دوش از را قطبيت
بÇه قÇطب هÇر كه است اجازهاي Hاصطالح قطبيت خرقة است/ نشده داده
قÇطبيت خÇرقة را ارشÇاد اجÇازة و ديگÇران بÇه نÇه مÇيدهد خود جانشين
عÇنوان بÇه را خÇود سÇمت همهجا دارد اصرار ايشان عالوه به نميگويند/
تابع همه استو سلسله رأس قطب فقط گفتيم آنكه حال كندو ذ كر قطبيت
ضÇمير عمق در ايشان كه است آن نشاندهندة اين و ديگران نه هستند او
بÇوده قÇطبيت مÇتوجه هÇوشش و حواس تمام و داشته را قطبيت حسرت
تÇا اشتياق اين ميگويند روانشناسان بعضي كه همانطوري شايد و است/
طÇريق ايÇن بÇه و است مÇيدانسÇته قÇطب را خود كه است رسيده بدينجا
ميگويد قطب را خود سمت همهجا در و شده پيدا او براي فكري انحراف
لقب با ايشان آنكه حال و است/ داده خود به هم را عليشاه منصور لقب و

است/ داشته ارشاد اجازة فقط منصورعلي
غÇاÄية عÇلت ف تصو ///> مينويسد: هشت و سي و سيصد صفحة در
عيسي منطوق ولي صريح نه است پيغمبران همة لسان طي در و اديان همة
كرده پنهان دل در و داشتند زبان زير در پيمبران را آنچه او كه است مسيح
يÇا و ل او از بÇيپرده Hصريح آورد زبان بر او آخر روز نتيجة براي بودند

عÇيسي× و بÇود سياست دين وضع از ديگر پيمبران غرض كه گوÄيم آنكه
به نه نفي به نه نپرداخت سياست به و داشت را ف تصو و د تجر غرض فقط
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همة غايية علت كه ميگويد و ميكند تعريف ف تصو از اينجا در اثبات///>/
ف تصو> بود: گفته هفت و بيست و سيصد صفحة كه درحالي است اديان
عالوه به است>/ سياستي/// و ديني يك به د غيرمقي مطلق غيرموقت داÄم
آنها كه است داده قرار موردانتقاد را پيغمبران تمام ضمني بطور اينجا در

كردهاند/ بنا سياسي پيشرفت براي را خود دين
و كÇرده تكرار را مستشرقين از بعضي قول چهل و سيصد صفحة در
ع يÇتش از بÇهتر ف صوÇت چون و كردند درست ايرانيها را ف تصو ميگويد
بÇا را خÇود مÇنظور همان و كردند رها را ع تشي خلفا ترس از شد, درگرفته
جÇذب هم را خلفا كه كردند كاري بهتدريج و نمودند عملي ف تصو رواج
شده تناقض دچار Áاو اينجا در كردند/ ف تصو ترويج هم آنها و كرده خود
ميدادو ع تشي بوي كه مسÃلهاي هر با پس بودند, بد ع تشي با خلفا ا گر است/
تÇرويج را آن ايÇنكه نه ميكردند بدي بايد ميداد نشان را تعليمات همان
است/ يكي ف تصو و ع تشي كه است آن نشاندهندة مطلب اين Hثاني  كنند/

نمايند/ ترويج بتوانند تا كردند عوض را آن نام
از اصلي ف تصو ميگويد آنكه از پس دو و چهل و سيصد صفحة در
مينكوهد را ف تصو دندان بن از كه ناچيز اين ////> ميدهد: ادامه آمد, هند
مرادي, و مريد مÆسسة اين خود است[بهقول اضداد و زواÄد اين غرضش
و بيغاÄله و بيخرج اجتماعي//// مÆسسات و اينها] امثال و سلسله و قطب
آمده ايران به كه را آن نه و بوده هند در كه را ف تصو آن نه مرا¾///// و جدل
تا نداريم عمقي خبر آنها شرح از زيرا بود گرفته را مسيحي مذهب جاي و
را خÇود يÇقيني دانسÇتههاي و ديÇده نكوهش حق ما بستاÄيم/ يا بنكوهيم
بودمو شديدالعملي مرشد خودقطبو تها كهمد ناچيز اين ا كنون و داريم///
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را خÇود عباسعلي شيخ حاج اينجا در باز نمودم///>/ ترك يزدان نيروي به
اقوال خالف استو واضح آن بودن باطل كه مطالبي ميكندو معرفي قطب

مينمايد/ بيان است خود ديگر
و غÇيرعبادت <خÇدمت مينويسد: چهار و چهل و سيصد صفحة در
او خÇود شÇايد اينجا ميخواهد///>/ پرستش مريد از قطب است/ پرستش
بوده پرستش متوقع خود نزد فين مشر از و ميكرده ترويج را امري چنين
حق بندگي به دعوت و نميخواهند پرستش اقطاب وجه بههيچ اال و است

ميكنند/
خÇود [مÇنظور رسÇيد <و مÇينويسد: پنج و چهل و سيصد صفحة در
مرتب منصب پنج به رسيد] مناصب به عباسعلي شيخ يعني است نويسنده
كÇه اسÇرار از بهانÇدازهاي منصبي هر اثر در و بود قطبيت آخرش كه آنها
كه را مرتب منصب پنج باز اينجا در رسيد///>/ او به است منصب آن الزمة
مÇناصب اين همة به كه است عي مد و ميكند ذ كر است قطبيت آن آخر
شÇيخي بÇه فÇقط عÇباسعلي شيخ كه نوشتيم بارها آنكه حال و است رسيده
صÇفحه هÇمين در باز و منصورعليشاه/ نه گرفت منصورعلي لقب و رسيد
جان قيمت به سيسال در ناچيز اين كه را آنچه كم تي مد <در ميكند: اضافه
كردم/ طبع خود حالل مال از و نوشتم را همه ديده, و خريده مال و آبرو و
نهم هديَّ ن ل (زيرا فهميدهام ديدنيها اين از دلم هفتم باطن در خود كه آنچه اما
باشد/ نداشته توقع هم كسي گفت/ نميتوانم است), فينا دوا جاه اثر در بÔلنا Ôس

است او خاصة سريرة هركسي فهميدة است سراÄر غيركشف اسرار  كشف
به تعهد استو سر او قول به درويشي در كه آنچه تمام Á او مذهبك)/> (استر
چÇيز و است نÇوشته را هÇمه بگÇويد كسÇي به نبايد و است كرده آن حفظ
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خÇود/// كÇه "آنÇچه مÇيگويد اينكه Hثاني و باشد ننوشته كه نمانده ديگري
است ممكن است نوشته را همه درميآيد كتابت به آنچه چون فهميدهام"
درويشي به ناخودآ گاهشهنوز كهدر اوباشد حا كيازعمقضمير ايننيز
او در قÇطبيت مقام به حرص و حسد و شيطان وسوسة منتهي× است معتقد

است/ ميشده مانع كه بوده قوي
شيخ حاج كه است تعليماتي آثار بعد به پنج و چهل و سيصد صفحة از
اينجا رادر آنها و پذيرفته دل به و ديده ف تصو طريق سلوك در عباسعلي
و عرفا كه همانهاست صفحات اين مطالب از بسياري است/ آورده قلم به
را اعÇال حد زمينه اين در وي حتي نوشتهاند و گفتهاند دل صافي صوفيان

است/  گفته
كامل انسان ات خصوصي بيان از بعد نه و چهل و سيصد صفحة ل او در
در بلكه شوند/// دارا دوره هر در ا كثر يا همه كه است محال <پس ميگويد:
كه ميافزايد مطلب اين دنباله به است///>/ بس باشد نفر يك ا گر دوره هر
نيز <و ميكند: اضافه و است/ شدن خدا مثل انسان وظيفة و خلقت از هدف
در است////> صÇوفي طÇفيل بÇه طبيعيه نعم يعني يطعم وال يطعم كه آن در
بÇا HتقيمÇمس عÇناد و بÇخل حسÇد, وراي از و كÇرده سÇركشي او قÇلم اينجا
يافته ارتباط است نشده خالي Âكام عرفاني تعاليم از هنوز كه او ناخودآ گاه
دارد وجÇود Hحتم كامل انسان نفر يك است معتقد اينجا در كه وي است/
انسÇان اين دنبال به قطبيت) ترك او خود قول (به ارشاد ترك از بعد چرا
آن را خÇود او كه ميرسد نظر به گزيد/ عزلت خود قول به و نرفت  كامل
بÇه واشتياق "قطبيت" توهم موجد ي تلق شايداين ميكرد تلقي كامل انسان

ميكرد/ آبياري را ثابت فكر آن ريشه ي تلق واين است بوده آن
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از تÇا ///> مÇينويسد: بÇعد صÇفحة و سÇه و پنجاه و سيصد صفحة در
درهÇاي نÇرسد قÇطبيت مÇقام به كسي تا ميگويند كه شنيد سلسله آخرين
آنÇچه هÇر گÇماشته همت ناچيز اين لذا نميشود/// باز رويش به حقيقت
بÇه و اسÇتحقاق بÇه را قÇطبيت مقام و فشرد/// جگر بر دندان و كرد  گفتند
بÇود ديگÇر سÇالسل امÇضا¾ مÇورد و سرآمÇد كه سلسله آن قطب تصديق
ديگر اقطاب بر را او كه گرويده/// او به موافق شيفتة مريد هزار سه يافت///
تÇفضيل داده تÇرجÇيح دهÇندهاش اجÇازه و خÇودش سÇابق قÇطب به ي حت
ايÇنجا در بÇاشند/ داشÇته سÇابق> <قطب كه نبودند قطب ايشان نهادند///>

است/ مشهود Âكام ثابت> <فكر همان جلوه و بيني خودبزرگ عقيدة
دل در ناچيز اين <ا كنون مينويسد: هفت و پنجاه و سيصد صفحة در
طور به را افشايش نشرو ميداند صالح آنچه اما دارد نا گفتنيهم چيزهايي
در نداشت///>/ نگه داشتو را درجهاش اعلي× كه دعوت طور به نه پيشنهاد
درپشت است ممكن است/ نگذاشته نا گفته چيزي اينكتاب(استوار)وي
مانده ته هم شايد است داشته شخصي نظريات و عقايد حمالت, اين پردة
اوكه خودآ گاه ناخودآ گاهاشگاه گاهغليانميكندولي اوستكهدر اعتقاد

ميشود/ آن ظهور مانع است اذهان اضالل و تخريب به م مصم
و روح صحت براي كلي دستورات هشت و پنجاه و سيصد صفحة در
و ميكند بيان ديگري عبارات با را ف تصو تعليمات همان كه ميدهد جسم
حال شرح در نيز سميعي كيوان آقاي ميگويدو خود كه است مطلبي مÆيد
او بÇه دوران ايÇن از وي تÇجارب و ف صوÇت تÇعليمات كÇه است نوشته او

داد/ علمي شخصيت
كين بايد كش رياضت ///> مينويسد: دو و شصت و سيصد صفحة در
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ا گر را كش رياضت نيست/ مناط طرف و مورد خصوص نباشد/// دلش در
من كه بگويد و نپذيرد بايد بكنند هم مهاجم كافر با ديني جهاد به دعوت
مÇن بÇه گÇويند اسالم بيضة مسلمانان كه دين نوع و مكلفم را شخصي دين
درونÇيم ديÇن حمايت به من است مستغني من حمايت از او ندارد/ دخل
و كبري× الدين نجم جهاد) نه (و دفاع جريان نويسنده سپس نيازمندم///>/
ميگيرد: ايراد چنين آنها بر و كرده ذ كر را بغدادي جنيد رفتن جهاد به نيز
دعÇوي بÇا كÇينه و داشÇتند دل بÇه كافر كينة اقطاب اين كه شد ظاهر <پس
آقاي از انتقاد همه آن كه عباسعلي شيخ حاج است///>/ ضد خيلي ف تصو
كند انتقاد نيز ايشان معنوي اسالف از كه است بديهي ميكند عليشاه سلطان
دو آن چÇون و نÇمايد رسÇم را مÇوهومي ف صوÇت خÇود گرايÇي مطلق با و
به بايد صوفي كند/ انتقاد آنان از نيستند منطبق ات خصوصي اين با بزرگوار
Öت ق ب س فرمود: كه اهللا اخالق به تخلق با و بود رحم¹للعالمين كه پيغمبر پيروي
واجب همه بر دفاع اينكه به توجه با و باشد چيره او رحمت بي ض غ تي م Öح ر

در را غÇضب و رحÇمت نÇمييابد, مصداق امام غيبت در جهاد ولي است
دارد/ نگه تعادل

(به حقيقي ف تصو شرح دنبال به شش و شصت و سيصد صفحة در
و سر مالك خود باشد خليف¹اهللا كه حقيقي قطب ///> مينويسد: وي) زعم
به اختيار به تو نبايد تو/ وجود اعماق بر ناظر و حاضر و است تو دل و جان
حقيقت كشف راه در كوششي هر كه ميكند القا چنين وي بدهي///>/ سر او

ميباشد/ البطالن مسلم نظر اين و است زايد واقعي رهبر يافتن و
روح تشÇخيص <در عÇنوان تحت هفت و شصت و سيصد صفحة از
با مبالغه صورت به داشته دريافت كه را عرفاني تعليمات حقيقي> ف تصو
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بÇه ÇÇ حقيقي ف تصو چگونه ايشان نيست معلوم ميكند/ ذ كر عنوان اين
ميدهد/ تعليم و دانسته آن استاد را خود و است شناخته را ÇÇ خويش زعم
به سندي يك الاقل ÇÇ هستند او اعتراض مورد كه همانها ÇÇ سالسل اقطاب
ايشÇان ولي دارنÇد, خÇويش سÇلف از شÇفاهي يÇا كتبي نامه اجازه عنوان
اين دنبال به است/ شده الهام او بر حقيقي(?!) ف تصو هوا در پا درحالت
از تÇعاريفي خÇويش زعÇم بÇه هشت و شÇصت و سيصد صفحه در مطلب
سÇاير بÇا ولي است صÇحيح عÇبارات گÇرچÇه كÇه مÇيكند حÇقيقي ف تصو
دنيا به پا پشت از Âمث ندارد; همخواني وي خود احوال و كتاب محتويات

كافر/ به نسبت حتي كينه نداشتن از يا ميزند دم زدن
روشÇنتري جÇلوه دانسÇتن, استاد را خود هفتاد, و سيصد صفحة در
وسÇلوك كÇتابسÇير از كه ميدهد اورادي و ادعيه كه معني اين به دارد,
فقرا فين مشر همة به كه ادعيهاي و اوراد ورقة همچنين و بحرالعلوم مرحوم
داده تÇغيير را ادعيه آن مختلف موارد در منتها كرده اقتباس ميشود داده

است/
به حقيقي> ف تصو> ات خصوصي جزو سه هفتادو و سيصد صفحة در
انسÇان فÇطرت در ازدواج آنكه حال و ميكند منع را ازدواج ضمني طور
اسالم به مردم همة كه است آن ايدهآل است/ فطرت دين هم اسالم و است
آيا يابند/ گرايش ÇÇ حقيقي ف تصو نويسنده زعم به ÇÇ ف تصو به و حقيقي
Hتدريج يا مييابد? نجات بشريت كنند خودداري ازدواج از مردم همه ا گر
كÇه خÇويش زندگي از ايشان شايد ميرود? بين از موجود نسل مرگ با و

/1ë7 ص رساله, 1-دو

افÇراطÇي غالبHنظريههاي نمودند/ اتخاذ را نظريه اين گرفتهاند(1) زن چند



157 رازگشا كتاب بررسي و نقد

افÇراط هÇمين در همواره گرچه است آن كننده ابراز شخصي تجربه نتيجة
فرويد/ مانندنظريههاي دارد, وجود حقيقت مقداري

ميشود تهيه شايد و ///> مينويسد: هفت و هفتاد و سيصد درصفحة
ايران قديم دوره در آنكه القول علي برگردد دنيا به كه ديگرش دورة براي
شده عيار تمام كامل آخر بار تا رفته, و آمده دنيا به بار چند كاملي هر كه بود
ظاهر به و ميشود ارواح سالطين از يكي و نميگردد بر ديگر ميرود  كه
ا كنون و است كاملي انسان يك ستارهاي هر كه ميگردد ستارهها از يكي
Hباطن و Gظاهر را بشر كمال واسباب است طبيعت عالم در مÆثر و ف متصر
نظر به الĤخر¸ و خسرالدنيا خودش دورة به نسبت اما ميكند تسهيل و فراهم او
عقيده عبارات اين در كه ديگران///> نظر به هم و خودش نظر به هم ميآيد
مشيت در آنها دانستن شريك ستارگانو پرستش حد به تجليل تا تناسخ به
زعم به ي حت و ÇÇ ف تصو در گناه باالترين كه شرك و ميشود مشاهده الهي
مÇيگردد/ اسÇتشمام است الهÇي اديÇان و ÇÇ حÇقيقي ف صوÇت در نويسنده
خود حال شرح ميرسد نظر به خودش///,> دورة به <نسبت آخر: عبارت

ميباشد/ نويسنده
كه فرقهايي از يكي درباره هشتاد و سيصد صفحة در قزويني  كيوان
مÇينويسد: دارد وجÇود مرسوم ف تصو و واقعي ف تصو بين او عقيدة به
خÇيلي و شÇهرتند و مÇريد طÇالب مÇرسوم اقÇÇطاب آنكÇÇه م وÇÇس <فÇÇرق
اينكه از ندارد ابايي هيچ نويسنده جاها ساير مثل اينجا در خوشگذرانند/>
خود از قياس را پا كان " كار مصداق مشهور بهقول هم شايد بزند, تهمت
مريد طالب Á او سلسله اقطاب اال استو بوده گونه اين او خود باشد/ مگير"
و واليت جنبة كه معتقدند و ندارند تبليغات وجه بههيچ اينكه براي نيستند
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پÇيدا را خÇود راه و كنند جستجو عالقمندان خود بايد و ندارد تبليغ بيعت
را كار اين او خود مگر پرسيد بايد باز هم خوشگذراني مورد در Hثاني  كنند/
عباسعلي شيخ بهقول (ولو هست اقطاب براي كه زحمتي الا و است  كرده
بÇههيچوجه زحÇمت ايÇن باشند) مريد طالب و نباشد درست آنان عاي اد

نميدهد/ خوشگذراني مجال
مرسوم ف تصو <اهل ميگويد: چهارم فرق بهعنوان صفحه همين در
عÇوالم بÇه راجÇعة مÇعارف يكÇي بÇيفزايÇند/// خود چيز سه بر ميخواهند
كÇه گفتهاند ماديون و است قبيل اين از اقطاب مجعولة كرامات و ه//// غيبي
لذاÇÄذ م دو نÇيست/ صÇوفيان مÇوهومات بÇهقدر طÇاÄفهاي هيچ موهومات
و خنده و رقص رسانيدنو بههم عشق خواندنو شعر مانند طبيعي وجداني
مÇيافÇزايÇند را خÇود ة دÇع م وÇس پرنوش/// بزمهاي و پركيف معاشرتهاي
امÇوال بÇر و دارند//// مرسوم را دروغ برابر غالبHده كه باشد عا اد به ا گرچه
ما بر و است ما حق همه دنيا آنكه بهنام باشد اختالس به ا گرچه نيز خود
روشن Âكام اتهامات اين بودن دروغ است///> حرام ما غير بر و حاللست
صÇحيحي و ه وجÇت جÇالب نكتة ه غيبي بهعوالم راجع معارف درباره است/
عÇرفاني تÇعالي مÇنظور بÇه حÇق راه در كوشش ف تصو اساس زيرا است,
ايÇن ميگويد كه است گرفته غلطي نتيجة نكته اين از نويسنده ولي است,
عليه ماديون از آن از بعد و است اقطاب مجعولة كرامات ساختن براي امر
Âكام قول اين امور, قبيل اين و مال و بزم به راجع ميكند/ قول نقل صوفيان
معهذا است فراهم Âكام ثروتاندوزي امكان اينكه باوجود و است دروغ
قياس عباسعلي شيخ حاج اينجا متأسفانه نبودهاند/ مسير اين در وجه بههيچ

ندارد/ صحت چيزي چنين هرگز و است كرده بهنفس
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بÇين او بهقول پانزدهم فرق مورد در دو و هشتاد و سيصد صفحة در
ذيحق را خود جهت هر از <و ميگويد: مرسوم ف تصو و حقيقي ف تصو
ناموس و مال و تن و جان مالك حتي است] قطب وي [منظور ميشمارد
و است روشÇن ÂامÇك نÇوشته ايÇن بÇهتان مÇيدانÇد///>/ مردم طبقات همة
انتقام است خواسته كه است عباسعلي شيخ حاج عجيب بغض نشاندهندة

است/ خودش روحية از قياس با Hاحيان كه دروغهايي بيان با ولو بگيرد
و را خÇود قÇطبي هÇر ///> مينويسد: سه و هشتاد و سيصد صفحة در
را زمÇامداران و سÇلطنت در ذيÇحق و ميدانÇد وقت پيمبر را او مريدانش
خواهÇد روزي كه ميدهد وعده دنيا به و بهخود و ميداند او حق غاصب
را كرسينشينان همه و نمايد ظهور و خروج و تام نهضت و قيام او كه آمد

رضاشاه وي عبارات همين و شد چاپ شمسي 131ì سال از قبل رازگشا كتاب بار ل او -1
كرد/ فراهم فقرا براي مزاحمتهايي او و ترساند را

است آمده شيعه اخبار در برآيد///>(1)/ انحصار كرسي بر خود و فروكشد///
پيروان و بود نخواهد ع تشي واقعي حكومت د محم قاÄمآل ظهور با جز  كه
دوازدهمو امام غيبت به صددرصد گنابادي سلسلة اقطاب و ف تصو طريقة
شروع در عليشاه سلطان آقاي كمااينكه معتقدند حضرت آن ظهور انتظار
<اشهد مينويسند: ميدهند, شرح را خود اعتقادات كه السعاده بيان تفسير
و العÇتره/// ل او (ع) Hعلي ان و والمرسلين(ع)/// االنبيا¾ خاتم Gدمحم نا و اهللا/// اال اله ال Öنا

نيا الد من يبق لم لو منتظر قاÄم غاÄب منهم عشر الحادي ان و ولده(ع) Öن م عشر االحد بعده

و Hظلم ÖتÃل Ôم كما Áعد و Hقسط االرض Ñيمال و يخرج حتي اليوم ذلك اهللا ل لطو واحد يوم الا

عÇمر از ا گÇر كÇه است مÇنتظر قÇاÄم و غاÄب آنها يازدهمين ///)1 ص ,1 ج السعاد¸, بيان -2
Ñ

و كÇرده مÇطلب ايÇن از عÇباسعلي شÇيخ حÇاج كه نادرستي تعبير (2)</Gجور
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Ø

قÇاÄم آن ايÇنكه تÇا مÇيكند طÇوالني را روز آن خÇداونÇد بÇÇاشد نÇÇمانده روز يك جÇÇهان
داد و عÇدل از پÇر را آن است جÇور و ازظÇلم پÇر جÇهان كÇه حالي در و كرده منتظرخروج

ميكند)/

با و ميشود/ رد Âكام عبارت اين با معتقدند نوعي مهدي به اينها ميگويد
كÇه مÇيكند ذ كÇر نياز مجلس آداب در عباسعلي شيخ حاج اينكه به ه توج
قطب خود فقط و بداند نبايد هيچكس و است محرمانه مجلس اين دعاهاي
اين او خود است, باخبر دعاها اين از دارد نياز مجلس اجازة كه شيخي يا
سجدة دعاي در و ميآورد كتاباستوار در آشكار صورت به را محرمانه
خÇطرات از را سÇلوك اهÇل هÇمگي الهÇي اقÇدس <جناب مينويسد: ل او
و صلواتاهللا قاÄم حضرت انتساب نصرت ركاب قابل و سازد ا مبر نفساني
ضمير عمق در و خفا در اقطاب ميشود روشن كه بگرداند///> عليه سالمه
در و هسÇتند مÇعتقد ايشÇان ظÇهور انÇتظار و زمÇان امÇام بهغيبت نيز خود
مÇطالب امÇا و مÇيكنند اسÇتفاده آن از نيز خود مخفي و محرمانه دعاهاي
تÇصريح هما كنون تا سلسله بعدي كتب و عليشاه سلطان آقاي كتب همان
به برسد چه نميكند دخالت سياست در درويش) نه (و درويشي كه دارد
دچار دراويش اينكه براي و باشد حكومت گرفتن دست در درصدد اينكه
اين و نميكند و نكرده اظهارنظر سياست در هم قطب خود نشوند اشتباه
است/ شده زده عباسعلي شيخ حاج جانب از كه است ناروايي بسيار تهمت
هفت هشتادو سيصدو و شش و هشتاد سيصدو صفحات در نويسنده
اسالم دين مستحدثة شعب از عملي) (عرفان ف تصو <خود ميگويد: Gبدو
گفته قبل صفحات در و التحقيق/> علي اسالم بر سابق عليالمشهورو است
و ندارد جا ابتكار و اختراع دين در كه است آن علم و دين تفاوت كه است
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همين خاتمة در ولي نداشت, اختراع حق كسي اسالم دين در پيغمبر جز
در را عÇلم قسمت ناچيز <اين كه: ميگويد هفت و هشتاد و سيصد صفحة
و نÇموده بيان آن متداول علمي غيروجه بهوجهي شده طبع كه عرفاننامه
را خÇودش سليقة نيز كتاب اين در چنانكه ناميده خودش اختراعي سليقة
تÇقريرات در و داده قÇرار بÇرايش خÇاص آدابي و ناميده حقيقي ف تصو
در و نÇموده بيان علمي متداول بهوجه نشده طبع هنوز كه عربي و فارسي
مÇوضوع عÇملي ف صوÇت فقط ندارد/ ف تصو علم به نظر كتاباستوار اين
راه اخÇتراع ديÇن در مÇيگويد خÇودش ايÇنكه باوجود Á او است/>  كتاب
عÇزل عÇلل از يكي و است قاÄل ابتكاراتي و اختراعاتي خود براي ندارد,
است, شده نوشته نابغةعلموعرفان در كه طوري همان عباسعلي شيخ حاج
در اخÇتراع و ابÇتكار خÇود بهقول و شخصي سليقههاي كاربردن به همين
اسÇتنباط مطلب اين از كه ديگري مسأله شد/ بيان Âقب كه است درويشي
ف صوÇت بÇهعنوان كÇه است بÇوده درصÇدد اليه Õمشار كه است اين ميشود
طريق اين به را خود قطبيت آرزوي چهبسا و كند اعالم را اصولي حقيقي,
مÇندرج آن در صÇفحات ايÇن كÇه كتاباستوار از بعد ولي سازد برآورده
است نشده انجام مسألهاي چنين نداشتهو عمر سال يك از بيش گويا است,
تلفيق و اليه Õمشار ة روحي به باتوجه كه است گمان و حدس روي از هم (اين

زد)/ حدسي چنين ميتوان است گفته كه عباراتي
از پÇيمبران مÇطلوبة <وغÇاي¹ مينويسد: دو و نود و سيصد صفحة در
در مگر نميشود حاصل فنا¾ و است فنا¾ مقام به رسيدن اديان قانون وضع
نه شد د محم دين در ف تصو ظهور لذا است مقامات آخر كه دي محم مقام
ذهÇن در كÇه نÇاخودآ گÇاه درونÇي جدال آن اينجا در سابقه///>/ اديان در
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است كرده عمل بدان سالها كه را اعتقادي كه است مشهود بوده, نويسنده
آن خÇالف اعتقاد و اعتقادات اين بين او درون در و نكرده ترك به كلي
نÇوشتن Áاصو و ميكند ف تصو از انتقاد گاهي است/ بوده مبارزه هميشه
آن او ناخودآ گÇاه در گاهي ولي بوده, ف تصو از انتقاد بهقصد كتابها اين
موارد از يكي كه ميشود ديده ف تصو از تجليلي و شده پيروز ديگر جناح
////> ميگويد: مطلب اين توضيح بهعنوان Hتقريب و بهدنباله است/ اينجا آن
فÇاقد صÇوفي زيÇرا عكس وال مÇيشود صÇÇوفي مÇÇنكر غÇÇالبHغيرصوفي
مÇقام فÇاقد غيرصوفي اما زيادتي/ با است او واجد بلكه نيست غيرصوفي
و بÇوده طÇفل پÇير كÇه پير و طفل مانند آنجا به نرسيده زيرا است ف تصو
ايÇن نÇيست/> طÇفوليت مÇنكر پير پس شده پير تا نموده طي را طفوليت
HينÇع بهبعد پنج و نود و سيصد صفحة از بخصوص بعد صفحات و مطالب
دفÇاع ف تصو از و دارد ف تصو به كامل اعتقاد كه است كسي نوشتة مانند

ميكند/
(يÇعني آن ديگÇر فرق <و مينويسد: شش و نود و سيصد صفحة در
لغÇو و حÇرام ف تصو در است مباح يا مكروه اسالم در هرچه كه ف) تصو
تخيير آنچه و است واجب ف تصو در است مندوب اسالم در آنچه و است
هست: اخبار در كه طور همان نمايد/> اختيار را اصعب شق آن بايد است
مستحب بنابراين القيام¹/ يوم الي Õحرام د محم Ôحرام و ¹القيام ومي لي× ا Õاللح د محم Ôحالل

بهمناسبتي ا گر داد/ تغيير نميشود وجه بههيچ را حرام واجبو و مكروه و
آن گردان, واجب خود بر را مستحب فالن تو كه دهند دستور شخصي به
ولي گرداند واجب خود بر را مستحبي ميتواند Hشخص نذر بهصورت فرد
بÇعضي بÇه است مÇمكن بنابراين كرد/ چنين نميتوان كلي حكم بهعنوان
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ايÇن كه گرداند واجب خود بر را مخصوصي دعاهاي كه شود داده دستور
وجه بههيچ اال و دارد شخص آن نذر به بستگي و اوست نيت به بسته امر

گرداند/ واجب را مستحبي نميتوان و نيست كلي قاعدة
گفته را جالبي مسألة انتقاد بهعنوان نويسنده البته چهارصد صفحة در
قطبهاي كه است اين قطباالقطاب معني ميگويد: كه معني بهاين است
گÇذشتگان بÇه نسبت قطبي هر ميگويد ميكند/ تعيين او واقع در را بعدي
اين االولياست/ فاتح آيندگان به نسبت و خاتماالولياست يا خاتماالقطاب
مÇهدويت به اعتقاد آن از ميخواهد ولي است وي شخصي استنباط قول
را نÇوعيه مÇهدويت HتÇصراح سلسله بزرگان كه حالي كند استنتاج را نوعيه

و (1ì2 ص دوم, (چÇاپ صÇالحيه كÇتاب در گنابادي نورعليشاه آقاي حضرت جمله از -1
مÇهدويت بÇه قÇول (ë ص چÇهارم, شبهات(چÇاپ رفع رساله در رضاعليشاه آقاي حضرت

كردهاند/ انكار Hصراحت را نوعي

الحسن بن حجت حضرت دوازدهم امام را موعود مهدي و كرده(1) انكار
آن نام كبيره صلوات در بار چند روزي ميدانندو فرجه اهللا ل عج العسكري

ميشوند/ ل متوس و برده را حضرت
منصف قطب <پس مينويسد: يك و چهارصد و چهارصد صفحة در
را نÇفر مÇيليون ده يÇا نفر ده كه كند معين خود براي اندازهاي كه است آن
مÇطلق قÇادر زيÇرا بيشتر نه شماره همين بهاندازة نمايم/// تكميل ميتوانم
ذات به نه خدا اقدار و تعليم به محدودم قادر و محدود عالم من است خدا
سفسطهاي Hاساس ولي است درست آن از وجهي گرچه گفته اين خودم///>/
بÇتوانÇد را مÇردم از مشخصي تعداد شايد قطب هر كه است درست است/
همان به بلكه نميداند; او خود را اندازه اين ولي كند تربيت و نمايد ارشاد
او و كردند ارشاد درخواست كه فرستاد او پيش را كساني خداوند كه تعداد
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يعني اوست/ قدرت حيطة در قدر همان كرد, ارشاد و دانست اليق را آنها
را نÇفر چÇند تÇا كÇه كÇند اعالم الهام به Hصريح او به خداوند اينكه بهجاي
الهÇي رات مقد كند ارشاد ميتواند كه تعدادي بههمان كند, ارشاد ميتواند

نمايند/ رجوع او به هستند قبول قابل كه اشخاصي كه ميشود موجب
از من آنكه قطب م سو عاي اد> ميگويد: هفت و چهارصد صفحة در
مال و نميشود مال مالك بنده و بندهاند ديگران و آزادم نفس و طبع قيود
خود دست رنج با گرچه خدا بندگان همة اموال پس نميشود, بيمالك هم
قÇوة چÇون و آزادم كه است من مال ظاهر) در (نه باطن در و باشند, يافته
است مÇن حالل مال مريدان مال پس مريدانم به نسبت مگر ندارم ه متنفذ
حÇالل آنÇها بر را باقي بدهند من به كه نذر و فطر و عشر به قانعم من ولي
ا گر ميرسد بهنظر است/> حرام آنها بر همه ندادند را عشر ا گر و ميكنم
خÇود جÇلوي آيÇينهاي كÇتاب ايÇن نÇويسندة نگيريم درنظر هم تي سو¾ني
چنين اقطاب به ميكرده كه كارهايي خودو ات ني اعمالو روي از  گذاشتهو
همين هم عباسعلي شيخ حاج عزل عمدة جهت يك است/ داده نسبتهايي
اال و ميكرد مشكل دچار را فقرا داشتو توجه خيلي مالي مساÄل به كه بود

مÇورد در شÇرعي احكÇام كه آنچه جز و ندارد صحت مطلبي چنين هرگز
نيست/ ديگري دستورالعمل هيچ است كرده تجويز ه شرعي وجوه

<دعÇوي مÇينويسد: قÇطب چÇهارم دعوي بهعنوان صفحه همين در
باشد من اجازة به بايد مريدان معامالت و عبادات همة آنكه قطب چهارم
سرزند صحيح قصد به باشدو نيك ا گرچه استوهركار خدا امر من امر  كه
نÇارواست/ صÇددرصد حÇرف ايÇن است/> بÇاطل نÇباشد مÇن اجازة به تا
اجازه طبق بايد گرفتند معنوي امور در اجازهاي ا گر كه معتقدند درويشها
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اجÇازه دنÇيايي و ي ماد امور در كه نميدانند الزم اما كنند, رفتار دستور و
است داده پÇيغمبر كه دستوري همان هم واجبه عبادات مورد در بگيرند/
هم مستحبات مورد در است/ مÔجري القيام¹ يوم لي ا مسلمين تمام به نسبت
آنÇان خÇود دارد, طÇرف روحÇي و فكÇري اسÇتطاعت بÇÇه نÇÇظر چÇÇون
كه بدهيم, انجام را مستحب فالن بخوانيم, را دعا فالن آيا كه غالبHميپرسند

ميدهند/ اجازه او به باشد شخص روحي وضعيت با متناسب ا گر
مÇينويسد/ را مÇطالبي نه و چهارصد صفحة در مطلب همين بهدنبال
را واحدي مطلب است خواسته نويسنده بلكه نيست چهارمي دعوي البته
نپندارد < كسي مينويسد: وي كند/ بيان مختلف صورتهاي و عبارات به
اجÇازه به حاجت زكو¸ و حج و روزه مانند عمومي ضروري واجبات  كه
بÇلكه نÇه دارنÇد حÇاجت فكÇر و ذ كر و ختومات و مندوبات تنها و ندارد
ادا¾ و قÇضا اسÇقاط و خÇدا قÇبول بÇهمعني صحت و محتاجند همهيكسان
شÇيخ حاج خود قطب/> اجازة بر است موقوف ثواب ترتب و مافيالذمه
ميشود, گرفته ف تشر موقع در كه شروطي جز¾ ديگر جاهاي در عباسعلي
دستورات از اطاعت يعني امراهللا تعظيم امراهللا/ تعظيم ميگويد: را ل او شرط
بÇه كه كساني تمام كه است جامعي Âكام دستور اين بنابراين شرعي,  كلي
انÇجام را واجÇبات هسÇتند مÇوظف بÇلكه بايد نهتنها ميشوند ف مشر فقر
مÇيشود داده اشÇخاص به اوراد در كه درجهاي تا هم را مستحبات بدهند;

نميكند/ پيدا وجوب جنبة وجه بههيچ ولي دهند انجام كنند سعي بايد
مÇفترض ه نيÇدي امÇور در مÇريد مينويسد: ده و چهارصد صفحة در
الزمالحÇفظ و است قÇطب بÇه نسبت الخدم¹ الزم دنيويه امور در و الطاعه
جان ولو او بايد آيد پيش حادثه قطب براي ا گر يعني حياتقطب به نسبت
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مينويسد: بعد صفحة و صفحه اين آخر در دنبالهاش در و كند/ فدا را خود
كÇارهاي بÇر را او كÇار و دانÇد قطب مجاني خادم را خود بايد مريدي <هر
بگذرد?/// كجا از معاشم امر گرسنهام, من نگويد و شمارد/// م مقد خودش
قطب تكليف نخواهد/ خدمت حق او از باشدو قطب خادم بايد دارد جان تا
گدايي اجازة يا بدهد او به اليموت قوت خودش يا كه است آن عنداهللا هم
يا كند عيال و اوالد ترك و باشد خدمت به حاضر روز باقي و بدهد/// او به
تÇا انÇدازد راه سÇر را اوالد و كÇند رهÇا داشت هم ا گر و نگيرد زن ل او از
در كÇتاب نويسندة دروغسازي و ل تخي قوة از نمايند///>/ كفالت مسلمين
او بهخاطر چگونه شاخدار, بهاصطالح دروغهاي دروغ, همه اين حيرتم/
رفتار او با گونه اين كه باشد بوده عالقمند خودش اينكه جز است, رسيده

نيست/ صحيح فقرا همة شهادت به اينها از كدام هيچ واال  كنند
مÇيگويد: قÇطب هشÇتم عاي اد بهعنوان يازده و چهارصد صفحة در
آزادم خودم دنيوي و ديني كارهاي و اخالق و خودم عقايد در من <آنكه
تكليف مريدانم به كه باشم قانوني آن تابع كه نيست الزم قانونم/ از معاف و
كÇه من و است/// حدود در قانون زيرا باشم قانون مطلق تابع نه و  كردهام
سÇاير مÇانند است نÇاروايÇي اتÇهامات هم اينها حدودم/> از بيرون و برتر
جÇواب دنيا در ا گر باشد/ جوابگو خداوند نزد بايد وي كه ديگر اتهامات

خواست/ خواهند جواب او از آخرت در نگفت
مÇينويسد: چÇنين را قÇطب نهم عاي اد سيزده و چهارصد صفحة در
دشÇمن گرچه هركس بلكه مريد, دل در حاضرم هميشه من كه است <آن
متعاقبة حادثة ارادات و ه روحي رات تطو و ه قلبي احوال به ناظرم و باشد; من
از عباراتي از منم/> او ارادات و اطوار مبدأ بلكه او از صادرة افعال به و او
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داده اجÇازه خود به چگونه عباسعلي شيخ حاج كه ميكنم تعجب قبيل اين
را عÇاهايي اد چÇنين بÇبندد/ اتÇهام و بگÇويد دروغ انÇدازه ايÇن به كه است

ميفرمايد: يعقوب چنانكه نداشتند هم پيغمبران
است نÇهان دم ديگر و پيدا است گهي جهان برق ما احوال بگفت
نÇبينيم خÇود پÇاي زيÇر هم نشÇينيم گهي اعÇلي طÇÇارم بÇÇر  گÇÇهي
است حد اين در طريقتي دستورات است/ نبوده عايي اد چنين هرگز
همت خدا از آنهاو به رفتاركردن با وي دادند, دستوراتي طالبي به وقتي  كه

ميكند/ اصالح انشا¾اهللا را بديهايش خداوند خواستن,
نÔه اين تحقيق براي مريد <و مينويسد: چهارده و چهارصد صفحة در
اين و قطب باطن استكشاف يكي برد/ به كار تحقيق قسم دو بايد دعوي
و حÇالي تÇغيير ببيند كه خودش حال استكشاف م دو و است دشوار خيلي
خود نفس بر هركسي زيرا است آسان خيلي اين و نه; يا كرده پيدا اخالقي

اعم كند پيدا اخالق و حال تغيير ا گر گرچه است/ آ گاه خود حال به و بصير
ديگÇر ة ناحي از يا باشد خودش ناحية از شايد زيرا بود/ خواهد مطلوب از
ا گر اما است/ ظاهر خالف و ضعيف دو هر احتمال دو اين ولي غيرقطب
دعÇاوي كÇذب و بÇطالن بÇر است دليÇل نÇيكو نديد خود در تغييري هيچ
بÇاز نÇميبينند خÇود در هم تغيير هيچ آنكه با مريدان بيشتر بلكه قطب///
بÇدون مÇن كÇه نÇدارد عÇا اد قطب هيچوجه به مينشينند/> انتظار به سالها
خÇود هÇمت به محتاج اين دهم/ تغيير را او ميتوانم شخص خود خواستة
كه اندازهاي به كرد اجرا ا گر و كند اجرا Hدقيق را دستورات كه است شخص

ميشود/ پيدا حال تغيير و ميدهد توفيق خدا كند همت
مÇن كÇه است <آن قÇطب: دهم عاي اد پانزده, و چهارصد صفحة در
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نشÇان مريد به دنيا همين در را دوزخ و بهشت نمونة و والنارم الجن¹ قاسم
را او و مÇيكنم مÇوجود را دوزخ و بÇهشت خÇودش در Hج متدر و ميدهم
نيست معلوم بياشتباه/> شود آنها ز ممي نيكو كه ميگردانم آنها به عارف
كرده استخراج كجا از نموده اظهار عباسعلي شيخ حاج كه را عاهايي اد اين
درآورده را ادعÇاهايي چÇنين عÇليشاه سÇلطان آقÇاي كتاب كدام از است?
بوده خالص اثنيعشري شيعه عقايد از حا كي ايشان كتابهاي است?تمام
اهللا بسÇم از بÇعد السعاد¸ بيان تفسير ل او در شد ذ كر Âقب چنانكه ايشان و
اهللا; ا ل ا الاله Öنا Ôشهد ا با نوشتهاند/ نيم و صفحه يك در را خود اعتقادات ه اولي
خود اعتقادات تمام و كرده شروع ولياهللا Hعلي انَّ Ôواشهد اهللا رسول Gدمحم انَّ Ôهد Öش ا

كÇتب در نوشتهاند/ آنجا در را خود عاهاي اد عباسعلي شيخ حاج قول به و
ايشان اعتقادات وسعادتنامه نامه واليت مثلبشار¸المÆمنينو هم ديگر
ميگويد عباسعلي شيخ حاج كه را مقاماتي آن و است مذكور منوال بههمين
را عÇرفا امÇام غيبت در و دانستهاند امام مخصوص فقط هستند آن عي مد
شÇخص خÇود اين و خواندهاند طريقتي بيعت اخذ در وصي و مأمور فقط
كه ديني دات تعه به و شده داده كه دستوراتي به بايد بيعت از بعد كه است
حال تغيير خدا از نموده همت كندو رفتار است گرفته بهعهده بيعت آن در
دوزخ و بهشت از نمونهاي خويشتن بكند, را كار اين ا گر كه بخواهد خود
بدهد/ نشان را آنها او به قطب اينكه نه ميكند, احساس خود درون در را
آنÇها مÇطابق رفÇتاركردن بÇا سالك و ميدهد را ليه او دستورات آن قطب
حÇاالت مÇقابل, در و است بÇهشت نÇمونة كÇه مÇييابد خÇوشي حÇÇاالت

بود/ خواهد دوزخ نمونة دارد كه دوزخياي
شÇيخ حÇاج عÇاي اد هÇمين بÇهدنبالة شÇانزده و چÇهارصد صÇفحة در
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صراط از گذشتن <و مينويسد: قطب, دهم عاي اد توضيح مبنيبر عباسعلي
صÇراط از را مÇريد بÇتوانÇد كÇه است قÇطب دهÇم دعÇوي نÇÇتيجة هÇÇمين
آن بلكه ميگذراند صراط از را مريد كه ندارد عا اد قطب هرگز بگذراند///>/
از كÇند رفÇتار ايشÇان دستورات به سالك كه درصورتي كه است امام  كار
از را كسÇي مÇيتوانÇد كه ندارد عايي اد چنين هرگز قطب ميگذرد/ صراط

بگذراند/ صراط
دعاوي از قدري <من مينويسد: شانزده و چهارصد صفحة آخر در
نمودم استقصا¾ دراينجا و نوشتهام (11ë و 11ê (صفحه دررازگشا را قطب
ذ كر كه است ماده ده اين نمايد ادعا¾ قطب كه است ممكن آنچه همة  كه
حÇاج ماده ده اين در نيستند///>/ ماده ده اين عي مد هم اقطاب همة و شد/
ايÇن از بÇعضي شايد است/ زده افترا و تهمت توانسته آنچه عباسعلي شيخ
نزد بوده قطب خود بهقول كه خودش كه است عاهايي اد افتراها و تهمتها
سÆال جواب براي هذا مع است اتهام سراسر واال ميكرده اظهار دراويش
جاي كه نمايد> عا اد قطب كه است) (ممكن آنچه <همة است: گفته ر مقد

بگذارد/ باقي قÔلÖت ان
بÇيان "در عÇنوان تÇحت فصلي در سه و بيست و چهارصد صفحة در
به او جانب از دليل يا و [قطب] خودش <پس ميگويد: ف" تشر صورت
و شروط (هريك سكه يك و انگشتر يك و جوز يك كه ميكند امر مريد
قÇوارة يك و شÇود) ذ كر خالصه فصل در بايد دارد فلسفهاي و عالماتي
ازا¾ در بدهي كه كن حاضر تت هم بهقدر نبات قدري و سفيد پارچة  كفني
كن/ حاضر تت هم بهاندازة را چيز پنج آن ميگويد آنكه Á او اعظم///>/ اسم
مÇريدان بÇه عÇباسعلي شÇيخ حÇاج غالبHخود ميگويند كه است مطلبي اين
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چÇيزي چÇنين Áاصو لا ا و باشند قيمتي كه ميكرده تأ كيد حتي و ميگفته
و سمبول منزلة به بلكه نيستند قلبي ذ كر ازا¾ در آنها Hثاني نميشود/ عنوان
اشياÄي مجلس آن بهتناسب مجلسي هر در كه طوري همان هستند, نشانه
عÇروسي مÇجلس در ÂثÇم دارد/ نشÇانههايي يك هÇر كÇه مÇيشود بÇÇرده
ولي ميشود, خورده شيريني و ميپوشند روشن لباسهاي زنها بخصوص
پÇخش شÇيريني وجÇه بÇههيچ و ميپوشند سياه لباس همه عزا مجالس در
سمبول عنوان به اشياÄي مجلس آن خود بهتناسب مجلسي هر در نميشود/
را بيعت عنوان چون هم ف تشر مجلس در ميشود/ گرفته نظر در نشانه و
خداونÇد راه در را خود مال و جان كه كند د تعه ميخواهد كسي يعني دارد
دارنÇد: سÇمبليك جÇنبة اشيا¾ اين و ميبرد را اشياÄي آن بهتناسب بدهد,
نبات بندگي, حلقة عالمت انگشتر دارايي, عالمت سكه سر, عالمت جوز
روشن دل عالمت هم دستمال مجلس, اين سرور يا و شيرين جان عالمت
حÇتي بÇاشند/ قيمتي نبايد وجه بههيچ چيزها اين و اينهاست همة جامع و
مÇيگويند و ميدارنÇد مسترد باشند, قيمتي اشيا¾ اين ا گر اوقات بسياري
تأ كÇيد گÇويا عباسعلي شيخ حاج خود ولي شود/ آورده معمولي چيزهاي
اينها كه عنوان اين به ميكرد رد را بعضيها حتي و باشند قيمتي كه ميكرد

نميشود/ داده دستوري چنين وجه بههيچ اصل در واال نيستند قيمتي
بÇه شفقت <دوم مينويسد: پنج و بيست و چهارصد صفحة آخر در
انÇواع خÇيربخواهÇي هÇمه بÇراي كÇه باشند دشمن و كافر گرچه مردم همة
تعميم ناچيز اين دشمني/ ترك دشمن خير و است اسالم كافر خير و خيرها
و نÇبات از است نÇفس صÇاحب هرچÇه نيازردن به را قسمت اين ميدادم
و Hمطلق حيوان هر نكشتن و درخت و گياه نبريدن شامل تا انسان و حيوان
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بÇالهاي بÇه و نشÇدن هÇم جمادات تكميل راه سد و شود گوشت نخوردن
نشدن///>/ راضي عمومي

شده ذ كر ميشود, اخذ درويشي ازطالب كه داتي تعه صفحات اين در
بÇاز اينجا در است/ درويشي عقايد از حا كي دستورات آن خود كه است
شÇيخ حاج كه نوشتهاند وعرفان نابغةعلم كتاب در آنچه از ديگري مورد
نبوده صحيح كه ميكرد كارهايي و ميداد دستوراتي خود نزد از عباسعلي
دستوري چنين هرگز Áاصو ميشود/ ديده ÇÇ گوشت نخوردن Âمث ÇÇ است
روز چهل هركس فرمود: كه است منقول عليهالسالم علي از نميشود/ داده
از كÇه بغايري عبدالرزاقخان سرتيپ مرحوم نيست/ ما از نخورد  گوشت
روز چهل هر ولي نميخورد گوشت بود, معاصر دانشمند و معتقد فقراي
علي حضرت فرمايش اين كه ميخورد و ميكرد درست آبگوشت يكبار

باشد/ شده رعايت عليهالسالم
آن ميرودو قطب <و مينويسد: هفت بيستو چهارصدو صفحة در
اجÇازه كه است اعظم اسم قيمت و اوست حالل مال كه ميبرد را چيز پنج
گفته Gكرار است/ داده نشان را خود ي ماد ة روحي وي اينجا در باز داده///>/
قÇيمت اعظم اسم نيست/ اعظم اسم قيمت چيز پنج آن وجه بههيچ كه شد
را آن قدر كسي ا گر البته است, آخرت و دنيا تمام اعظم اسم قيمت ندارد/
اعÇظم اسÇم قيمت ميآوردند آنچه عباسعلي شيخ حاج درنظر شايد بداند/
اليÇه ÕارÇمش است قÇيمتي خيلي اعظم اسم كه دليل بههمين هم شايد و بوده

باشد/ قيمتي ميآورند كه چيزهايي كه است ميداده دستور
صÇفا و مÇصافحه آداب بÇهعنوان نÇه و بيست و چهارصد صفحة در
نÇفر يك ا گÇر ندارد/ عموميت وجه بههيچ كه است كرده ذ كر را مساÄلي
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را قÇطب پÇاي ايÇماني مÇحبت حÇالت بروز بهاعتبار ناخودآ گاه درويش
نگÇه دعÇا بهحالت را دست اينكه يا ميرود عقب عقب اينكه يا ميبوسد
را دست كÇمتر و زيÇادتر مÇصافحه هÇنگام بÇه يÇا مÇيكند گريه يا ميدارد
كسÇي بÇه و نيست عمومي آداب جز¾ اينها ميگذارد, بهچشم و ميبوسد
عباسعلي شيخ حاج خود شايد بعضيهاست/ حالت و نميشود داده دستور
مÇصافحه واال است مÇيكرده ه وصيÇت و مÇيشده خÇرسند حÇاالت ايÇن از
ر ميس و است نشسته قطب چون فقط ندارد ي خاص رسوم و آداب هيچگونه
او بÇا مÇيخواهÇد كÇه كسÇي برخÇيزد, كنندگان مصافحه تعداد به كه نيست
هÇم دست بÇوسيدن ميكند/ مصافحه و ميزند زانو او جلوي كند مصافحه
مريدها منتهي است كافي بوسيدن بار يك بلكه نيست مصافحه اركان جز¾

ميبوسند/ را او دست قطب از بيشتر قطب مقام به احترام براي
و سي و چهارصد صفحة ل او و پنج و سي و چهارصد صفحة پايان در
چيزي كندو تازه دخل كه راهي هر از ف تشر از بعد نيز <و مينويسد: شش
در چيزي كردن پيدا و ارث چه و هدايا چه و گدايي چه شود/// عايد او به
آن يك ده بايد (لقيط) حيوان و جماد از و لقطه) (ضاله شده گم و جايي///
زيÇرا است حÇرام او بÇر همه واال شود حالل او بر باقي تا قطب به بدهد را
كه را آنچه مگر نيست) مالكيت قابل (بنده نميشود مالي هيچ مالك مريد
قÇطب عشÇر¸ دعاوي و صفات فصل در چنانكه نمايد تمليك او به قطب
بÇيشتري ي ادÇم استفادة اينكه براي عباسعلي شيخ حاج شايد شد/>  گفت
فقر طريقه در اال و است كرده ترويج فقرا بين در را عقيدهاي چنين بكند
عÇنوان بÇه كÇه است مريد وظيفة البته نيست/ چيزهايي چنين وجه بههيچ
خÇودش كÇه طÇريق هÇر بÇه را الهÇي حÇقوق خÇود امÇوال از مسلمان يك
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و خمس مورد در فقط شرعي لحاظ از هم حكمي چنين و بدهد ميخواهد
عباسعلي شيخ حاج اينكه به محتاج و است شده گفته فطره زكات و زكات
گفته كسي به چيزي چنين هرگز معهذا نيست/ بدهد نسبت كسي به را آن
جÇاي در خÇود را شÇرعيش وجÇوهات مريد است ممكن چون نميشود
موردقبول حال هر به كه برساند علما آقايان از يكي به يا كند خرج مناسبي
ÂامÇك است حرام ندهد ا گر و ميشود حالل او بر مابقي اينكه ولي است,

است/ دروغ
تÇا ف صوÇت قانون <به مينويسد: هفت و سي و چهارصد صفحة در
نÇميشود نÇاميده مÇنتهي نباشد كشته نفس يعني ندهد جوش ديگ  كسي
پير نبايد غيرمنتهي و رسيده) آخر به او في تصو كماالت كار يعني (منتهي
اجازة باشد داده جوش ديگ اينكه بدون عباسعلي شيخ خود شود/> ارشاد
نگÇرفت/ ايÇرادي چÇنين و كÇرد قÇبول را آن هÇم وي و دادند او به ارشاد
بÇراي است كشÇيده دست ف صوÇت از كÇه عÇباسعلي شÇيخ چطور بهعالوه
قانون است/ چنين ف تصو قانون به ميگويد و ميكند تعيين قاعده ف تصو
قول اين ما هم ا گر بهعالوه و ميداند بهتر عباسعلي شيخ از قطب را ف تصو
شÇيخ بلكه دانست ارشاد پير نميتوان را شيخ كنيم, قبول را عباسعلي شيخ
بÇه است شÇده داده او بÇه كÇه دسÇتوري همان مطابق كه است مأذون فقط

ميكند/ اثر او تلقين همان دارد اجازه چون و نمايد ذ كر تلقين طالبين
ايÇن كÇه وقت آن <امÇا مينويسد: دو و پنجاه و چهارصد صفحة در
كÇه نÇمودم اخÇتراع نÇياز مجلس براي صورتي بودم ارشاد مسند در ناچيز
راه هم ديگر مرشدان و نپذيرفتند مريدان تودة ولي نباشد/// دليل به محتاج
رياستي كه خود منصب سلب به هم دليل و است بدعت كه يافتند اعتراض
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هÇمان به Hغالب ناچار نداد/ در تن داشت راه اين از ژرف دخلي و شگرف
سÇوم سجدة وقت در كه فرقي جزÄي با مينمودم رفتار قديم مرسوم وضع
نÇمايان كÇه نÇبود هÇم آشكاري فرق و هميشه نه گاه گاه آنهم بودم/ نهاده
دليل بگويد تا نيست واحدي شخص يا نفر يك هميشه دليل Á او باشد/>
تعيين مدعوين ميان از دليل نفر يك نياز مجلس هر براي بلكه نپذيرفت
نÇابغة كÇتاب نوشتة صحت بر ديگري مصداق نيز اينجا در Hثاني ميگردد/
بÇه كه بود اين عباسعلي شيخ حاج عزل علل از يكي كه است وعرفان علم
نيز اين و ميداد تغييراتي بود شده داده او به كه دستوراتي در خودش فكر

ميدهد/ نشان را او سري خود
<و ميگويد: نياز مجلس آداب در دو و شصت و چهارصد صفحة در
و كÇند نگاه بيآنكه نبات ميان د رميب مجلس) (صاحب را راستش دست
و گÇرفت هرچÇه نبات از ميكند پر گشوده را خود بستة مشت زير آن در
مشت/ سه تا ديگر مشت باز و شده چهارال دستمال آن به ميريزد ميآورد
ميكند/ فرق خيلي مهمانان براي اينجا در صاحب دست كوچكي و بزرگي
كوچك قد كوتاه قطب يك مريد مدتي ارادتم و سلوك زمان در ناچيز اين
و ميشد تمام مهمانان ما ضرر به و او نفع به نباتها تقسيم كه بودم دستي
كÇمتر تÇا مÇيكشند هÇم به پرده زير را خود دست هم Gعمد اقطاب بعضي
حكمت خود طبع از <طبيب مشهور مثل است/> لÃامتي زشتتر و بگيرد
نميبيند, را آن كسي كه زيردستمال از Á او است/ صادق اينجا در نمايد,>
مشت اقÇطاب برخي ميگويد كه دارد خبر كجا از عباسعلي شيخ حاج پس
شيخ حاج خود اينكه مگر بگيرد? نبات كمتر كه ميگرفتند كوچك را خود
ا گÇر اينكه دوم اشتباه نيست/ هم بعيد البته و ميكرده را كار اين عباسعلي
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نÇميكند/ چندانÇي فرق كه دستش اندازه در باشد قد بلند يا قد كوتاه قطب
اينقدر مريدان عباسعلي شيخ حاج خود قول به وقتي كه است اين م سو غلط
كÇمتر كيلو نيم اندازة به شايد كل در كه نبات اندكي براي ميآورند, هدايا
كه رسيده عباسعلي شيخ حاج بهخاطر كه است لÃامتي چه اين كند, تفاوت
در عÇباسعلي شÇيخ خÇود آنكÇه چÇهارم مÇيكنند/ رفتار گونه اين بعضيها
و شÇود تÇقسيم ÂÇك نÇبات كÇه است اين بهتر كه است گفته ديگر جاهاي
مÇيگيرند/ را نÇبات و مÇيآيند ديگÇري كسان مجلس از بعد كه مينويسد
او داشته كه عنادي هم باز كه ميرسد بهنظر و نميماند باقي نباتي بنابراين
و تشÇريفات تÇمام هÇمه, اين با است/ نموده غلطي گفتة چنين به وادار را
مجلس اهميت عمق نشاندهندة ميكند ذ كر نياز مجلس براي كه را آدابي
مÇعنوي آثÇار چÇه مÇدعوين در مجلس اين اينكه نشاندهندة و است نياز
اين نوشتن موقع در كه است آن از حا كي هم ي حد تا و ميگذارد برجاي
در دشمني و عناد ارادة آن و شده خارج او ارادة دست از قلم اختيار سطور
مÇبنيبر كÇه او قلبي ضمير عمق موارد ساير در و شده ابراز ي خاص موارد

است/ شده ظاهر بود ف تصو به اعتقاد
آÄين جهت اين از <و مينويسد: هشت و هفتاد چهارصدو صفحة در
آÇÄيني/ هر از است خوشآورتر حاالت و پرمعنيتر و پرمغزتر ف تصو
كÇه كÇردهانÇد آلوده چÇنان را آÇÄين س قدÇم اين باطل ان مدعي كه افسوس
پيدا سلب صحت و شده آÄيني هر از پراختالفتر و اساستر و بينظمتر
كه گرفته او دست از را قلم اختيار ضميرش عمق هم باز اينجا در  كرده/>
هر از و است عالي بسيار اصل در ف تصو آÄين كه است كرده اقرار الاقل

است/ پرمغزتر آÄيني
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وقت در نÇاچيز <اين مينويسد: پنج و هشتاد و چهارصد صفحة در
به نيز اينجا تركي///>/ شعر حتي ميداد تركي ورد ذ كر تركها به ارشادش
اوست اختراعات و ابتكارات موارد از يكي عباسعلي شيخ حاج خود قول
تبديل و تغيير قابل هست اذ كار در كه عربي لغات يا لغتاهللا آنكه حال و
نيست/ صحيح باشد لساني ذ كر ولو ذ كر بهعنوان دستوري چنين و نيست
بهحسب و ميخواند خود ميل به شخص كه مناجاتي و دعاها است ممكن
داده كه ذ كري ولي باشد زباني هر به ميكند مناجات خداوند با خود حال

باشد/ عربي زبان به دستور طبق بايد ميشود
منقول مشهور حديث مورد در هفت, و هشتاد و چهارصد صفحه در
رأس Ô¹والمعرف احوالي Ô¹والحقيق افعالي Ôريقه والط اقوالي Ô¹ريع الش فرمود: كه پيغمبر از

سÇرماية و حاصل معرفت و من احوال حقيقت من, افعال طريقت من, گفتار شريعت -1
است/ من

مÇيگويد: چنين و كرده ذ كر را مالي رأس Ô¹والمعرف آخر قسمت در مالي(1),

و طريقت از بعد ما پيغمبر(ص) كه است مالي رأس والمعرف¹ معني يك <اين
عÇرفان قابل او غير كه خودش به اختصاص لحن به فرموده بيان حقيقت

يعنيالرأسمالغيري/> نيست,
و نموده پيغمبر از منقول حديث از عباسعلي شيخ كه معنايي و تفسير
اين به ا گر بلكه است/ نادرست Âكام غيري مال رأس ال يعني كه ميكند اضافه
اقواليال Ô¹ريع الش كه كنيم اضافه هم حديث عبارات بقية در بايد بگوÄيم, معنا
احÇوالغÇيري ال احوالي Ô¹حقيق Öوال افعالغيري ال افعالي Ô¹ريق والط اقوالغيري

از تÇفسيري چÇنين بودن نادرست الرأسمالغيريكه مالي Ôرأس Ô¹والمعرف

چنين دين بزرگان از يك هيچ تا كنون و است بديهي و روشن حديث اين
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نكردهاند/ تفسيري
زمان در ناچيز <اين مينويسد: هشت و هشتاد و چهارصد صفحة در
هزارنÇفر كه داد جوش ديگ 1329 ذيالحجه در قطبش حكم به ارادتش
وجÇه بÇههيچ بÇيدخت در زمÇان آن در Áاصو خوردند///>/ جمعه روز در
حاج بهعالوه و نداشت وجود داد غذا را نفر دويست حتي بتوان كه محلي
استو نداده جوش ديگ وجه بههيچ گفتيم Âقب كه همانطور عباسعلي شيخ
و است بÇوده معمولي مهماني يك آن باشد, داده مهمانياي ا گر Áاحتما
داده نورعليشاه آقاي حضرت از خود درخواست به بنا وي كه است همان

است/
مرسول پولهاي كه فهميد Gاخير> مينويسد: مطلب اين دنبال به وي
قطب از پس و شد/ چه كه نميفهمد كسي و نميشود قرباني [صرف] Gابد
مÇرسوم و است بÇيدليل جوش ديگ تكرار لزوم كه فهميد خودش شدن
بÇه ضÇميرش عÇمق در وي ناخودآ گÇاه ميل اينجا در باز نبود>/ هم قدما
قطب فرق عباسعلي شيخ حاج اينكه باوجود است/ روشن Âكام قطبشدن
"مÇنصورعلي" و بÇوده شيخ فقط او خود كه ميداند نيز و ميداند را شيخ و
شÇدن قÇطب از "پس مÇيگويد: ايÇنجا در عليشاه", "منصور نه داشته لقب

ميكند/ ي تلق قطب ل تخي عالم در را خود و خودش",
ف تصو اينكه و ف تصو ذ كر از بعد يك و نود و چهارصد صفحة در
است, نÇاميده ت بوÇن بÇاطن و واليت را آن شÇيعه و داشته نامي جا هر در
نÇداشت پÇيامبران مانند انحصاري رÄيس ل او از عنوان اين <و مينويسد:
بÇدون هÇركس بÇراي و بÇود رسÇيده بشر فكر به Áاجما امكانش همانقدر
ريÇاست هÇوس بÇه اقطاب كمكم پس جنيد/ عهد تا بود ممكن هم واسطه
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مطلب اين كه ماÄيم///>/ واسطه آن نيستو ممكن بيواسطه كه گفتند افتاده
و اسÇالم دين اساس ل او از است/ اديان تاريخ و عقايد تاريخ مغاير Âكام 
شÇيعه اخبار در كرد/ امام يا پيغمبر پيروي بايد كه بود اين بر ع تشي اساس
Öت Ôم ي Öن م فرمود: علي(ع) حتي و است امام با بيعت نجات راه كه است فراوان
نكرد, پيدا دسترسي حيات زمان در هم ا گر يعني ,ÂÔب Ôق منافق Öوا منÆم Öن م ني ري

بنابراين ميكند/ پيدا نجات علي بهدست مرگ دم در باشد, نجات اهل ا گر
ندارد/ او از بعد اقطاب و جنيد وساطت به ربطي مسأله اين

بÇه راجÇع كه مطلبي تكرار از پس چهار و نود و چهارصد صفحة در
حÇالل او بر مالش مابقي ندهد را عشريه كه كسي ميگويد نوشته, عشريه
<و مÇيگويد: سÇپس گفتهايم/ سخن Âقب مطلب اين بطالن به راجع نيست/
نوع و است زنا و گناه او بياذن هم ازدواج پس اويند كنيز غالمو همه چون
قÇطب نÇظر بÇر مÇوقوف بÇاشد يمين ملك و انقطاع و دوام كه هم ازدواج
قسÇمت اين در را دروغها واضحترين و اتهامات شديدترين وي است/>
بÇياسÇاس دروغهÇاي ايÇن كه است نكرده ه توج هم او خود است/  گفته
اينكه يا و نخواند را او كتابهاي Âاص ديگر خواننده, كه ميشود موجب
و غالم ارادتمندان وجه بههيچ نكند/ او گفتارهاي از يك هيچ به اعتمادي
نايب نمايندهووكيلو كه است اين اقطاب عاي اد وقتي نيستند/ قطب  كنيز
اعÇتقادي چÇنين وجÇه بÇههيچ امام خود وقتي و هستند بيعت اخذ در امام

باشد/ داشته اعتقادي چنين نميتواند هم امام نايب Hممسل ندارد,
بÇود قطب كه وقت آن در ناچيز <اين ميگويد: قسمت اين بهدنبالة
شوق ايشان Gد مجد Á او اينجا در ميدانست/> باطل را يمين ملك و انقطاع
ناچيز اين ميگويد ميسازدو ظاهر است قطب اينكه مبنيبر را خود باطني
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باطل را انقطاع وي Hصريح اينجا در اينكه م دو نكتة بود/ قطب كه وقتي آن
نÇورعليشاه آقÇاي مرحÇوم طرف از Âقب يمين ملك مسألة البته و ميداند
مÇورد در ولي است, بÇاطل HصداقÇم امروزه يمين ملك كه بود شده اعالم
ايÇن فقهي مساÄل در سني و شيعه تفاوتهاي از يكي Âاص انقطاع مسألة
و نÇميدانÇد صÇحيح سÇني و ميدانÇد صحيح را منقطع عقد شيعه كه است
و دليل اينجا و است/ دورافتاده هم ع تشي از نظر اين اظهار با ايشان بنابراين
بÇيانات و اعÇتقادات داشÇتن بهواسطة او عزل براينكه است ديگري سند

است/ بوده سلسله معتقدات خالف و نادرست
از قÇطب كه شود <معتقد مينويسد: پنج و نود و چهارصد صفحة در
همهجا بايد پس نميآورد او روي به اما است آ گاه او خياالت و كارها همة
قÇطب از كÇنايه ناظري ( كلمةاهللا بترسد او از و بداند ناظر و حاضر را قطب
Hاصطالح دروغهاي و اتهامات قبيل اين از مطلب اين بهدنبالة و است)/>
شÇايد و نشده نوشته و گفته چيزي چنين هيچجا در كه است گفته شاخدار

باشد/ شده بعضيها اشتباه موجب او نوشتة
دست در كÇه اموالي <و مينويسد: شش و نود و چهارصد صفحة در
هر به پس بداند/ غاصب را آنها و خود مراد باطني مال را همه است مردم
مرادها بعضي و ببرد خود آنكه نه رساند مراد به و بربايد تواند كه وسيلهاي
آن بر باقي نمود تسليم را ربوده آن عشر ا گر كه قانعند عشر به مورد اين در
روز به Hواقع عباسعلي شيخ حاج ا گر بود/> خواهد "حالل" گوارا[و] رباينده
سلسلة و درويشي يا داشت دشمني هم كسي با ولواينكه بود, معتقد قيامتي
نبايد صراحت اين به كاذبي هامهاي ات نميپسنديد, و نميپذيرفت را فقر
نكÇرده شكÇايتي چÇنين درويشي غير هيچ مكاني و زمان هيچ در ميزد/
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امكنه و ازمنه تمام در بلكه و است ربوده مرا اموال درويش فالن كه است
بودهاند/ مردم همة امين و مورداعتماد درويشها, فقرا, Áمعمو

مينويسد: چراغ دعاي ذ كر از بعد هشت و نود و چهارصد صفحة در
همة از مرادش و بخواند بار يك هم نور هر و شب چراغ ديدن وقت در <و
و علي و د محم هم و است اهللا هم كه باشد خودش مراد فراز اين مبتداهاي
در و شده نوشته بيانالسعاد¸ تفسير ل او در كه شهاداتي با قرآن/> و  كعبه
مرحÇوم كتب تمام در ميشود/ رد اتهامات اين تمام شد, ذ كر خود موقع
تكرار است شده نوشته تفسير ل او در كه اعتقاداتي آن عليشاه سلطان آقاي
است الهي مجازات مستحق Hواقع هامي ات چنين و است شده داده توضيح و
باز بود/ مستحق نيز را اجتماعي مجازات بود زنده عباسعلي شيخ حاج ا گر و
ÇتÔم Öن ا و Çحقَّ Öال وا Ôم ÔتÇ Öك ت و ل اط ÇالÖب× ب قَّ حÖال وا Ôس ب Öل ت ال× و آية قراÄت بر صفحه همين در

نكنيد/) پنهانش ميدانيد, را حق آنكه با و نپوشانيد باطل به را حق)ê2 آية بقره, -1

بر وي نيست/ لباس پوشيدن آيه اين از منظور كه ميگيرد ايراد (1)ون Ôم ل Öع ت

خÇوب بخوانند هروقت را قرآن آية آنكه حال و ميگيرد ايراد قرآن آية
پوشيدن لباس بين تشابهي چون ميپوشند/ لباس كه وقتي بخصوص است
در ميشود, نفس به تلقين بخواند را آيه اين شخص ا گر و است آيه اين و
اسÇتعارات اين از هم قرآن خود در بهعالوه است/ شده داده دستور اينجا

/2ì آيه اعراف, -2

تقوا لباس ,(2)
ÕرÖي خ كل ذ× وي× Öق التَّ Ôاس لب× و ميفرمايد: جا يك است/ رفته به كار

ديگÇر جÇاي در نÇيست/ لبÇاس تÇقوا آنكÇه حال و است لباسها بهترين

/11 و 10 آيات , صف -3

آيÇا سوله(3), ر و باهللا Æمنون Ôت اليم عذاب Öن م جيكÔم Öن Ôت ̧ تجار لي× ع ÖمÔك ل Ôدا Öل ه ميگويد:
آن كÇند, رهÇايتان دردنÇا ك عذاب از كه تجارتي به كنم راهنمايي را شما
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ايمان آيا حاال بياوريد/ ايمان رسولش به و خداوند به كه است اين تجارت
بÇارها خÇداونÇد مÇاست/ درك براي تشبيهات اين است? تجارت خدا به

/3ë آية نور, ;2ë آية ابراهيم, -1

در تا ميزند مثل مردم براي خداوند ,(1)
اس ×لنل ث×ال Öم  Öاال Ôاهللا Ôب ر Öض ي و ميفرمايد:

بفهمند/ را مطلب بهتر مثل
كه ميكند ذ كر سلوك در را اشخاص درجات پنج و پانصد صفحة در
است ميدانسته مسلم عباسعلي شيخ حاج بنابراين آنهاست/ رأس در قطب
در مÇعهذا اوست, طÇرف از منصوب شيخ, و آنهاست رأس در قطب  كه
ثÇابت آرزوي آن نشÇاندهندة ايÇن كÇه است ناميده قطب را خود همهجا
خود جا همه بنابراين و ميشد قطب بايد اينكه مبنيبر بوده او در كه است

ميكند/ ي تلق قطب را
سÇاير رفÇتار و سÇماع و وجÇد مساÄل بعد به هفت و پانصد صفحة از
در رسوم و آداب اين كه كند تصريح اينكه بدون ميكند, ذ كر را سالسل
و بوده او ه اولي مرشد كه عليشاه سلطان مرحوم ارادتمندان و گنابادي سلسلة
عباسعلي شيخ را شبهه القاي روية اين و ندارد/ وجود اخالفشان همچنين
در خÇودش قول به چون كه است برده به كار كتاب اين جاهاي بيشتر در
ميگويد, مطالبي ديده هم سالسل ساير در آنچه از است, رفته سالسل همة
سلسلة در مساÄل اين ميكند ر تصو خواننده كه است بهنحوي كالم لحن ولي

دارد/ وجود هم  گنابادي
نمود ثابت نتوان دليلي هيچ <به مينويسد: چهارده و پانصد صفحة در
بودتا صوفي صفاولفظ شكل فو تصو عنوان قلبيو ذ كر  كهزمانپيغمبر
گفته بيدليل/ است حرفي بود پنهان و بود آنكه عاي اد و ذم يا شود مدح
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خيلي Hيقين باشد هم خوبي چيز ف تصو ا گر نميشود/ پذيرفته اما ميشود
واقعي ف تصو از كتاب جاي جاي در نويسنده شده///>/ پيدا پيغمبر از بعد
ف تصو ا گر بنابراين است اديان روح ف تصو مينويسد و ميكند تعريف
و داشته وجود خاتم ظهور تا آدم خلقت از ازمنه تمام در است, اديان روح
تغيير را معنا لفظ است, نبوده ف تصو لفظ ا گر اما و داشت خواهد وجود
اصحاب Âمث است/ نبوده ف تصو بهعنوان كه گفت است ممكن نميدهد
ف صوÇت پÇيروان جلوههاي از جلوهاي بودند, زهد اهل ميگويند كه ه ف Ôص
نÇميباشد, مÇعنايش يÇا ي× مÇمس نÇبودن دليÇل نÇبوده لفظ اين ا گر هستند/
كه حالي در ميكنند/ مناقشه هم شيعه لغت پيدايش زمان به راجع  كمااينكه
فوت از بعد بالفاصله قاطع بهصورت و پيغمبر خود زمان از شيعه حقيقت
مÇردم انÇتخاب و تÇصميم بÇه را خÇالفت هاي دÇع چÇون شÇد, پيدا پيغمبر
الحÇق بÇر سÇابق صÇن با را خالفت او پيروان و علي(ع) ولي ميدانستند
و علي ارادتمند اينها بود فرموده تعيين را علي پيغمبر چون كه ميدانستند
خÇود ناميدند/ مختلفي اسامي به تاريخ طي در را آنها اما بودند/ علي پيرو
ميگفتند/ "رافضي" آنها به ميداشتند عناد كه آنهايي بخصوص سنت اهل
لغت نبودن شد/ تثبيت شيعه لغت اينكه تا ميگفتند "شعوبي" آنها به تي مد
روح ف تصو كه است معتقد خود كه نويسنده نيست/ ي× مسم نبودن عالمت
صÇورت اين به ف تصو هيأت كه ميگفت اينجا در بايد الاقل است اديان
داشÇته وجÇود بشر خلقت اول از Hممسل ف تصو حقيقت اال و است نبوده

است/
يÇا است كÇرده درست خÇود كه ي خاص لغات Hبمرت صفحات اين در
طÇالب, غÇير, لغت قÇبيل از است بÇوده هاي عد بين در متداول فقط اينكه
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و كرده ذ كر است رسمي لغت يك اينكه بهعنوان را اينها امثال و ف مشر
لغت با است ميتوانسته را مفاهيم اين خود سليقة به بنا هركسي آنكه حال

دارد/ بيان ي خاص
و وجÇد از گÇفتهام هم Âقب كه طوري همان نوزده و پانصد صفحة در
سلسلة در سماع وجدو كه نميگويد ولي است, آورده ميان به ذ كري سماع
در رود ر صوÇت كÇه است نÇوشته بهنحوي را مطلب و نيست رايج  گنابادي
مورد اين در شديدي اتهامات آن بهدنبال و است رايج هم گنابادي سلسلة
يا بزنند زخم را نفر يك سماع و وجد در ا گر Âمث> ميگويد: و كرده وارد
و دشنام و زخم اين به ميكند فخرها او بكشند, بلكه بدهند غليظ دشنامهاي
دفÇن جÇدا گÇانه نÇاميده كÇامل شÇهيد را او و او مÇرگ بÇÇه بÇÇازماندگانش
ديگر سالسل در ا گر نيست, سماع وجدو گنابادي سلسلة در مينمايند///>/
حاج جهت هر به ولي نه يا است صادق مطلبي چنين نميدانم است, رايج
سلسله در كند ر تصو خواننده كه نوشته به گونهاي را مطلب عباسعلي شيخ

دارد/ وجود هم  گنابادي
چÇون ف صوÇت علم اما ///> مينويسد: يك و سي و پانصد صفحة در
بÇلكه مريدي پيرو بهعنوان نه ولي است ه اجتماعي امور از دارد الزم تعلم
است, واقÇعي ف صوÇت وجÇود بÇه مÇعتقد كÇه نÇويسنده تعليم///>/ بهعنوان
كه نوزاد چون گرفت; ياد بايد كسي چه از و چيست? ف تصو اين نميگويد
عÇملي و علمي استاد بايد بنابراين بگيرد/ ياد بايد و نميآيد دنيا به علم با
دخÇالت نÇفس هواهاي باشد, شخص انتخاب به ا گر استادي چنين بيابد/
خويش قبلي استاد از او خود كه رفت استادي بهدنبال بايد پس و ميكند;
نÇام بÇه را آن مÇيرسد خودش عقيدة به كه آنچه هركسي اال و باشد مجاز
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عباسعلي شيخ حاج كه است مسألهاي همان اين و كرد خواهد اعالم ف تصو
Öعرف ي Öمل و مات Öن م كه: است منقول كه حديثي شايد است/ كرده نفي اينجا در
مÇرگ بÇه نشÇناسد را خÇود امام و بميرد كه كسي , ¹جاهلي ¹ميت مات مانه ز مام ا

استناد آن به زياد نيز سنت اهل كه ديگري حديث يا است, مرده جاهليت
مرگ به نباشد گردنش بر الهي بيعتي و بميرد كه كسي ميگويند و ميكنند

باشد/ مطلب اين مÆيد است, مرده جاهليت
براي ناچيز اين و ///> مينويسد: پنج و سي پانصدو صفحة پاورقي در
بÇهنوبت را سÇلسله چÇند شÇده مÇرسوم ف تصو به مبتال ل او از نكته همين
اليه Õمشار باز اينجا در كه قطبيت,> تا يافت متصاعده مناصب نموده خدمت

است/ ساخته ظاهر شود شناخته قطب به بهاينكه را خود اشتياق آن
ذ كر را مرگ از بعد حاالت چهار و سي و پانصد صفحة در نويسنده
اطاق مانند است بالتكليف كه برزخ ل او مقام سه ///> مينويسد: و ميكند
قÇيامت)////; (عرصات محكمه و محاسبه مقام م دو انتظار; حبس و انتظار
شيعه عقايد با منطبق درست Hتقريب تقسيمبندي اين دوزخ/> و بهشت م سو
خودش قديمي بهعقيدة نويسنده ديگري, صفحات در باز Gبعد ولي است
تناسخ عقيدة هفت و سي و پانصد صفحة در و است برگشته تناسخ دربارة

ميدهد/ شرح Gمجدد را
از مطلع قطب هيچ زيرا ///> مينويسد: هفت و سي و پانصد صفحة در
را خود ايشان اينجا در باز ناچيز/> اين مانند ننموده قطبيت از توبه اسراري
بودهاند, شيخ ايشان آنكه حال و كرده توبه قطبيت از كه كرده معرفي قطب
شدند عزل كه است اين واقعيت و كردند توبه خودشان قول به بودن شيخ از
در بÇهروز روز كما كان بحمداهللا و نشد زحمت دچار سلسله وجه بههيچ و
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است/ ترقي و پيشرفت
عي دÇم اقÇطاب <ا گÇر مÇينويسد: هشت و سÇي و پÇانصد صفحة در
بÇعد و معني اين اداي از را بشر افراد همة عجز نمايند ثابت بايد احتياجند
همة ا گر آنكه يكي مريد/// وجود در معني اين اداي بر را خودشان قدرت
ايÇنجا در وي شÇد?> كÇامل كÇجا از دنÇيا ل او قÇطب آن پس عاجزند بشر
آدم زمÇان از كÇه است اعÇتقاد ف صوÇت طريقة در است/ كرده سفسطهاي
لغت لو و بÇودند قÇطب مÇيگويند Hاصطالح صوفيه كه معنايي به همةانبيا
ايشÇان كÇه د(ص) حمÇم ما پيغمبر زمان تا طور همين نبود/ معمول قطب
بودند/ قطب آنان هم السالم عليهم اÄمه زمان در سپس ميشدند تلقي قطب
شÇدند, نÇاميده قÇطب و شيخ نام به Hتدريج حضرت آن اب نو اÄمه, از بعد

است/ بوده دنيا ل او از قطب بنابراين
است پÇيامبر بÇهجاي كÇه قÇطب <يÇعني مينويسد: صفحه همين در
و تبديل را مريد بد صفات عادي بياسباب خودش نفس ت بهقو ميتواند
بد كارهاي و كند حالل او بر را حرام مال و نمايد تكميل و تجريد را او روح
ت بوÇن از بÇاالتر ف صوÇت عاي اد پس كند/ خوب و جايز مريدش براي را
قطب كه ميدهد قطب به خود قول از نادرستي انتسابات اينجا در است/>
ت نبو از باالتر او عاي اد بنابراين پس ميگويد بعد و دارد عاهايي اد چنين
بÇههيچ است/ نÇاروا و دروغ Âكام ميدهد نسبت كه عاهايي اد Á او است/
كه طوري همان بهعالوه و ندارد و نداشته عاهايي اد چنين كس هيچ وجه
است, آن ذيل در و ميگيرد سرچشمه ت نبو از ارشاد و قطبيت خود  گفتيم

باشد/ عي مد آن بر زاÄد را امري نميتواند وجه بههيچ بنابراين
بÇه ف صوÇت از Gد جدÇم چÇهار و چÇهل و پÇانصد صÇفحه در نويسنده
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و ديÇني هÇر از نزديكتر <باز ميگويد: و كرده تعريف "مرسوم" اصطالح
ف تصو همين ناياب مقصد شگرف اين براي آÄيني و راهي هر از روشنتر
تÇهيدست رود بÇازار اين به پرمغزي پرماية شخص ا گر كه است مرسوم
مشتري گاهي بود, بازار دراين سيسال كه ناچيز اين مانند برنميگردد////

گولزن/> اندار دك گاهي و ميانجي ل دال گاهي بود/// خور  گول
و قطبيت از كه همانقدر ////> مينويسد: نه و چهل و پانصد صفحة در
هÇمة بÇه تÇن و بÇرداشÇتم دست بÇطالن فÇهميدن محض به ناحق به ارشاد
قÇطب را خÇود ايÇنجا در بÇاز كÇه دادم///> شگرف اعزاز از پس ذلتهاي
عي دÇم و مÇيكند ذ كر قطبيت از انصراف بهعنوان را خود عزل و ميداند
را مطلب اين بطالن ما و است برداشته دست فهميدن" محض "به كه است
"خالصة عنوان تحت فصلي در سپس داديم/ شرح Gر مكر قبل صفحات در
كÇه را كÇارهايي درحÇقيقت كÇه مÇيكند ذ كÇر را مÇطالبي مرسوم" ف تصو
مسÇاÄل سÇاير بÇا مÇيدهند انÇجام شخصي سليقة و حال بهعنوان دراويش
عÇامه قÇضات نÇزد را <محا كمات ميگويد: Âمث و كرده مخلوط استحبابي
آن مÇباني بÇر بÇنا و نيست قاضياي درويشي در Âاص كه حالي در نبرد>
بÇوده اخÇتالفي هÇروقت بله ندارد/ وجود مشاغلي و عناوين چنين Áاصو
فÇقراي از نÇفر يك دادگÇاه, يا قاضي نزد رفتن بهجاي كه كردهاند ه توصي
يÇا كÇند/ وسÇاطت آنÇها بÇين مÇيپسندند, خÇودشان كÇه كدام هر پيرمرد,
نگÇذرد, چÇراغ دو مÇيان از Âمث ميكند خلط اينها با كه ديگري دستورات

مÇاه غÇير از را آنÇها اهم و نيز كمتر و نخواند دستور از بيش را نماز اوراد
ببوسد/ را طرف دست چندبار مصافحه موقع كه صفا كردن طرز يا بشناسد
ذ كÇر درويشي اصول بهعنوان يا ات كلي بهعنوان را قبيل اين از مساÄلي او
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هÇركس و است درويشÇي فÇرعي جزÄيات و آداب از كه حالي در ميكند
ميدهد/ انجام طريقي به خود بنابرحال

ميشود ميت به مربوط كه را اموري چهار و پنجاه و پانصد صفحة در
فراموش ا گر كفن از پيش و غسل سه از <بعد ميگويد: و است كرده ذ كر
عمر اصرار و شود نبش بايد باشد قبر پوشاندن از بعد ا گرچه د حل در شود
پذيرفتة ابوبكر خالفت بود شده ا گر كه بود اين براي فاطمه قبر نبش در
هرگز نگذاشت/> و ايستاد قبر روي برهنه شمشير با علي لذا بود شده علي
مÇطلبي چÇنين اخÇبار در دارم تÇرديد و نشده داده كسي به دستوري چنين
و كÇجاست در نبود مشخص فاطمه(ع) حضرت قبر زيرا باشد شده نوشته

است/ ترديد آن مورد در هم هنوز
تناسخ به را خود قديمي عقيدة همان هفت و پنجاه و پانصد صفحة در
ديگÇر دورهاي به محتاج و دور راه <اما ميكند: ذ كر كوتاه عبارت اين با

ميشود/>
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