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 چكيده

ياري از عارفان و شـاعران  سبزمين باعث شده تا  غنا و پرمايگي عرفان و ادبيات ايران
نان طور كلي از آه گونه كه يا ب آن. اي ناشناخته و گمنام باقي بمانند در هر عهد و دوره

يا در شرايط بهتر به شـكل   ،اطالعات موثق و درخوري جز نام و نشانشان باقي نيست
توان دسـت   متون به مختصري از احوال آنان ميگريخته از خالل برخي  ناقص و جسته

يكي از عارفان و شاعران عصـر   ،دتقي خوييتوان به محم مي ،از اين خيل كثير. يافت
ب به مجذوب ملق(آهنگي جعفر كبودردز مريدان محموي در عرفان ا. كرد قاجار اشاره

تـر كتـابي    تقي خويي چند اثر به جا مانده كه از همه مهماز محمد. بود) عليشاه همداني
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پس از بيان شـرايط   ،اين اثراو در ، المسافرين آدابت منثور و بسيار ارزشمند با نام اس

پردازد كه بخش اخير  خود ميسفر و مسافر، به تاريخ عرفان و تصوف از ابتدا تا زمان 
دارد، از بهتـرين و  اختصـاص   مؤلـف روزگـار   آن يعني مطالبي كه به عرفان و عارفان 

كنون نيـز بـه   تاترين اطالعاتي است كه در باب تصوف عهد قاجار به جا مانده و  قديم
به شرح احوال  المسافرين آدابحاضر ضمن معرفي كتاب  ةدر مقال .چاپ نرسيده است

زندگينامـة   مـتن مصـحح   محمدتقي خويي خـواهيم پرداخـت و در پايـان نيـز    و آثار 
  .كنيم تقديم خوانندگان مي المسافرين آدابخودنوشت وي را از انتهاي 

  
  قاجار دورة، و تصوف، عرفان المسافرين، محمدتقي خويي آداب :هاي كليدي واژه

   
  مقدمه

و دو » منصـور «ص با تخل ديواني ،المسافرين آدابعالوه بر  ،تقي خويياز محمد
بـا  كـه  گفتني است . باقي است» نامه حسيني«و » نقطة اسرار«با نامهاي منظومه 

 ،او. شود ميديده ن فرهنگ سخنورانوجود اين آثار منظوم، نام او در كتاب جامع 
االسـالم شـهر    شـيخ  ،و خواهرزادة آقا ابراهيمزده  گرچه در مسير عرفان گام ميا

البتـه در  . نيز نشاني از او نيست تاريخ خويدر كتاب ارجمند ، بوده است ،خوي
اختصار  از او به دانشمندان آذربايجانو  قئالحقا طرائق ،الشعراةيقحدآثاري چون 

  .اند ياد كرده
ـ  ميابتدا به معرفي آن  ،المسافرين آدابت به دليل اهمي پس شـرح  سـ  .ازيمردپ
نوشـت  خود زندگينامـة . گـردد  مـي تقي خويي از منابع موجود ارائه احوال محمد

حسـن   ـــ  به تصحيح نگارنـدة ايـن مقالـه    ــ نيز المسافرين آدابخويي از پايان 
  .ه استقرار گرفتختام 
  

  المسافرين معرفي آداب
آن  ةتنها نسخكه تقي خويي محمد ةبه خام نام كتابي است عرفاني آداب المسافرين
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اي  دوره ر عهد قاجار اسـت؛ دگااين كتاب منثور يا. محفوظ است دانشگاه تهران در

انگـاري از   ارزش كه ادبيات آن به دليل عدم نوآوري محكوم به مغفول ماندن و بـي 
، به اند وار داشتهـوندي استـواره پيـجا كه عرفان و ادبيات همسوي ادباست و از آن

توجهي به ادبيات عهد قاجار، عرفان اين عصر نيز مورد تحقيـق و پـژوهش    تبع كم
ل براي بررسـي عرفـان و   ؛ تا آنجا كه كمبود منابع درجه اور نگرفته استجدي قرا

خواهيم ديد  المسافرين آداببا معرفي . محسوس است  يه كامالًتصوف پس از صفو
عرفـان و تصـوف عهـد    كه اين اثر يكي از منابع مناسب براي مطالعـه و شـناخت   

  .استقاجار 
ــافرين آداب ــرگ و  258 المس ــه   516ب ــفحه دارد ك ــفحات زوج ص آن ص
ل بخـش او : شـود  ي تقسيم مياين كتاب به سه بخش كل. شده است گذاري شماره

اساس انتخاب شده  نكه عنوان كتاب نيز بر هميآداب سفر و شرايط مسافر است 
بيسـت ادب  سفر براي ف در آن، مؤلادامه دارد و  180 ةتا صفح اين بخش. است

 ةدر جدول زير آداب بيسـتگان  .تپرداخته اسك ـي هريح ـرا برشمرده و به توض
  .شده استمشخص  »ادب«هر  ةسفر و صفح

  
  صفحه موضوع ادب
  10  در دانستن سبب راه  لادب او

  15 توبه ادب دوم
  22 رفيق راه ادب سوم

ير شدن يك نفر از ميان چند ام(تأمير   ادب چهارم
 )مسافر

26  

مراحل نمودن در  راه نرفتن در اول شب و طي  ادب پنجم
 ر شبآخ

109  

  113  )عصا داشتن در سفر(معصا بودن ادب ششم
  116  مراعات حقوق مرافقت و مصاحبت ادب هفتم
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  120  مراعات حقوق مركوب  ادب هشتم
  122 تأمل ادب نهم
  124  تسبيح و تهليل ادب دهم

  125  تبرك به آيات ادب يازدهم
  128  طلب خير از خداوند ادب دوازدهم
  130  پاكيزگيغسل و ادب سيزدهم

  132 شكرةسجد چهاردهمادب 
  134 آينه برداشتن ادب پانزدهم
  138  دان برداشتنسرمه ادب شانزدهم
   139   )مشك آب همراه داشتن(ركوه داشتن ادب هفدهم
  144  حدي و شعر خواندن  ادب هجدهم
   163  سوزن برداشتن ادب نوزدهم
  170 توسل جستن ادب بيستم

  
يه ـالسل مختلف صوفـمربوط است به تحقيق در باب تصوف و س بخش دوم كتاب

 المسافرين آدابف بخش دوم را هم جزئي از مؤل. يابد ه ميـادام 217 ةحـكه تا صف
ميـان مطالـب ايـن    ا به دليل تمايز آشـكار  بسته به بخش بيستم دانسته است؛ امو وا

ما آن را به عنـوان   داب سفر كه در جدول نشان داده شده است،قسمت از كتاب با آ
: نـد از ا عبـارت ايـن قسـمت    برخي از موضوعات. ايم  كردهبخش دوم كتاب معرفي 

 ةجمالي ،سهرورديه ،ادهميه ةجاللي ،بابا حافظ ادهميه ،چشتيه ،كميليه ،اويسيهسالسل 
 ،وفيـه معر ،سهرورديه ةقادري ،معروفيه ةقادري ،حاجات معروفيه پير ،طيفوريه ،ادهميه
 ةمؤلف در غالب موارد به ذكر اسامي و شـجر . صفويه ،نقشبنديه ،نوربخشيه ،رفاعيه

   .هر سلسله اكتفا نموده است
كه از لحاظ حجم و اهميت از دو بخـش ديگـر    ــبخش سوم و پاياني كتاب 

را در بر دارد  اللهيه نعمت ةمعرفي كامل شجره و اقطاب سلسل ــكتاب برتر است 
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ت بيشتري به بخش مؤلف نيز از سرسپردگان اين سلسله بوده، با دقو از آنجا كه 

 ةويژگـي قابـل توجـه در معرفـي اقطـاب سلسـل      . پاياني كتاب پرداختـه اسـت  
احوال هر يك از اقطاب، بخشي از   ةف پس از ترجماللهيه اين است كه مؤل نعمت

رساله يا در مواردي نيز يك . گنجانده استگفتار و جمالت آنان را نيز در كتاب 
براي نمونه در . كرده استنقل  المسافرين آداباثر مختصر از آنان را به تمامي در 

ـ  محبـت « ةاهللا ولـي رسـال   شرح احـوال سـيد شـاه نعمـت     ص (ايشـان را  » ةنام
كشـف  بلنـد   نيمـه  ةالعابدين شيرواني، رسـال  احوال زين ةو در ترجم) 341ـ338

  . رده استبه طور كامل نقل ك) 501ـ452ص (را  المعارف
ايشان شرح احوال و اقوال  المسافرين آداباسامي اقطابي كه در بخش پاياني 

معروف كرخي : از اين قرار است ،درج شده و صفحات مربوط به آنان
ابوعلي  ،)265ـ238(جنيد بغدادي  ،)238ـ225(سرّي سقطي  ،)225ـ218(

 ،)282ـ278(غربي ابوعثمان م ،)278ـ273(ابوعلي كاتب  ،)273ـ265(رودباري 
احمد غزالي  ،)290ـ287(ابوبكر نساج  ،)287ـ282(اني كابوالقاسم كر

 ،)301ـ298(شيخ ابوالبركات  ،)298ـ296(ابوالفضل بغدادي  ،)295ـ290(
شيخ ابوالفتوح سعيد  ،)311ـ306(ابومدين مغربي  ،)306ـ302(ابوسعيد اندلسي 

 ،)327ـ322(صالح بربري  ،)322ـ317(الدين كمال كوفي  نجم ،)316ـ311(
اقطاب پس از شاه  ،)341ـ330(اهللا ولي  سيد نعمت ،)330ـ327(عبداهللا يافعي 

رضاي دكني  علي شاه ،)345ـ342( اهللا ولي تا زمان شاه عليرضاي دكني نعمت
نورعليشاه اصفهاني  ،)364ـ351(عليشاه دكني  سيد معصوم ،)351ـ345(
عليشاه همداني  مجذوب ،)393ـ384(اه اصفهاني عليش حسين ،)384ـ365(
عليشاه و بزرگان سلسله پس از  مجذوب مرحوم، سپس به مشايخ )424ـ393(

عليشاه  حسين ،)427ـ424(عليشاه كوثر: به اين ترتيب ؛ايشان پرداخته است
حاج  ،)443ـ441(عليشاه ارموي  ميرزا مسلم نصرت ،)441ـ427(زاجكاني 

 ،كه توجه و تعلق بيشتري به ايشان نشان داده ،عليشاه ني مستالعابدين شيروا زين
را كه شرح حال خودنوشت مرحوم شيرواني است و  المعارف كشف ةكه رسال چنان
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و  ،گنجانده است )502ـ444( المسافرين آداببيش از پنجاه صفحه دارد، در 

  .  )516ـ502( مؤلفسرانجام شرح احوال 
ق بــه عنــوان تــاريخ تــأليف  1256ل محمــدتقي خــويي چنــد نوبــت بــه ســا

اين كتاب در ميان منابع درجه  بدين ترتيب جايگاه. اشاره كرده است المسافرين آداب
پـس از   ،اللهيه نعمت ةويژه در خصوص سلسل به ،ل براي تحقيق در تصوف قاجاراو

كتاب معروف خان قراگزلو و سه داثر حاج محم ابحاث عشره ةمطالب مختصر رسال
گيرد و بر  قرار مي )السياحه بستان و ،السياحه حدائق ،السياحه رياض(واني مرحوم شير

بيگـي و   ي ديوانالشعرا يقةحد ،خان هدايت قلياثر رضا اصول الفصولكتابهايي چون 
  .م استعلي شيرازي مقد از معصوم قئطرائق الحقا

 تنها كسي كه تا كنون به اين كتاب اشارت كرده و از مطالب آن بهـره گرفتـه،  
 ةسلسـل  ةتاريخ انشعابات متأخر«  ةدر رسال وا. بوده است )سها(منوچهر صدوقي 

دو رساله در تاريخ جديد تحت عنوان  ،اي ديگر رساله ةكه به ضميم »اللهيه نعمت
و  اسـت   اسـتفاده كـرده   المسافرين آداب به چاپ رسيده، از مطالب تصوف ايران

 ةدر صـفح . پنهان بوده اسـت  اين كتاب از چشم اهل تحقيق ،ويپيش يا پس از 
مطالبي بـراي معرفـي كتـاب     المسافرين آدابو پيش از آغاز متن  نخست نسخه

ـ  نويسندة آن بر منام ه البتنوشته شده كه  ت ا پوشيده است و اينك به جهـت اهمي
  :شود ميآن صفحه در اينجا درج عيناً مطالب و خوانا بودن متن 
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كـه   نخسـت آن  :رسـد  ضروري به نظر مي هياد شدذكر چند نكته در باب مطالب 
اي كوتاه بر كتاب نوشته و  كه او مقدمه ن مطالب مشخص نيست و با آنيا ةنگارند

نامي  ،عنوانهايي را مطابق مطالب هر صفحه اضافه كرده ،در صدر صفحات كتاب
: رسـد  ميبارة اين مقدمه به نظر  دو احتمال در ،با اين حال. از خود نياورده است

ـ   يا  ةالشـريع  صـفحات از مرحـوم مشـكات   مختصـر و عنوانهـاي سر   ةايـن مقدم
تاريخ انشعابات  ةرسال«صدوقي در  ة؛ چرا كه بر اساس اشاربوده استبيرجندي 
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تي در اختيـار مرحـوم   مـد  المسـافرين  آداب، كتـاب  »اللهيه نعمت ةسلسل ةمتأخر

و را مقدمـة پـيش ر  اينكـه  يـا   )37 :1370صدوقي ( بوده استه الشريع مشكات
  .نگار به يادگار در معرفي اين اثر قلمي نموده است فهرست
تقي خـويي داده  است كه به محمد» منصورعليشاه«اين مقدمه لقب ديگر  ةنكت
خـود را بـا لقـب     مؤلـف كـه   هدر هيچ كجاي متن ديـده نشـد  گفتني است . شده

كه شماري خويش را  بيني و كهتر، بلكه او همواره اصل كمترعليشاه بخواندمنصور
عارفان است، رعايت نموده و به ذكـر نـام خـود اكتفـا كـرده       ةاز اخالق پسنديد

و چه در كتب تـراجم گـاه محمـدتقي و     المسافرين آدابنام او نيز چه در . است
  .ندرت تقي ذكر شده است به

عنوانهـا در   ةكنند آشناي مقدمه و اضافهنا ةنويسند كه اينقابل ذكر ديگر  ةنكت
المثـل   نوشتن عنوانهاي كتاب دچار خبط شده اسـت؛ فـي  گاه در  ،صدر صفحات

و  دسـتگيري  ةعليشاه همـداني اجـاز   اثر مجذوب السالكين مراحلكتاب از  مؤلف
ايشان را كه از سوي مرحوم نورعليشاه اصفهاني صادر شـده اسـت، اخـذ     ارشاد

شـده از   در مطالـب درج . نقل كرده اسـت  المسافرين آدابنموده و عين آن را در 
عليشاه به جناب نور هاي ك اجازه«: است قريب به اين جمله آمده سالكينال لمراح

 مؤلـف عليشـاه همـداني    مجـذوب  ،منظور از اين حقير ».اين حقير عطا فرمودند
همان كتابي كه خويي دقيقاً مطالب آن را نقل كـرده   ؛است السالكين مراحلكتاب 
باه فهميده و در باالي عنوانهاي صدر صفحات اشت ةاين موضوع را نويسند. است

ص (» كتـاب  مؤلفارشاد مجذوبعلي به نورعليشاه و  ةاجاز« :است صفحه نوشته
ــال آن)398-404 ــون  ؛ ح ــه چ ــفك ــافرين آداب مؤل ــازه را از  المس ــين اج ع

 السالكين مراحل ةنويسنددر متن، » مؤلف«اخذ نموده، منظور از  السالكين مراحل
كه مرحـوم نورعليشـاه بـه    ضمن اين. عليشاه همداني يعني مرحوم مجذوب ،است

 ةدهد كه نگارنـد  و اين نشان مي ،لعكسانه ب ستارشاد داده ا ةكبودرآهنگي اجاز
از جملـه  . كوتاه كتاب از تاريخ تصوف قاجار اطالع چنداني نداشته اسـت  ةمقدم

تقي خـويي  دكـه محمـ   است، آنجـا  كتاب 116  ةاشتباه او در صفح ،موارد ديگر
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او بـه   و دهـد  توضـيح مـي  را به عنوان هفتمين ادب سفر  فقترعايت حقوق مرا

بـه  . را ششمين ادب كتاب درج كـرده اسـت  اشتباه در باالي صفحه اين موضوع 
شـود كـه شـرح احـوالي از محمـدتقي خـويي در        پاياني يادآور مي  ةعنوان نكت

  .وجود ندارد العارفين رياض
  

  المسافرين آداب مؤلفتحقيق در باب 
 المسـافرين  آدابد خويي شرح احوالي از خـود در پايـان   محمبن   تقيآقا محمد

اين شرح احوال بهترين . آمده استو در انتهاي اين مقاله  شدهآورده كه تصحيح 
آقـا ابـراهيم    ةزادخـواهر  ،تقي خـويي محمد. ندگي اوستمنبع موجود در باب ز

يشـاه  ان مرحـوم نورعل و اين آقا ابراهيم از مريد ،االسالم شهر خوي خويي، شيخ
و از طـرف ايشـان بـا لقـب طريقتـي       عليشـاه  در زمان حسـين  اصفهاني بوده كه

  .يافته استز ـني و ارشاد تگيريــدس ةازـاج» علي لوبـمط«
 م داشتهأواالسالمي شهر خوي ت عرفاني و طريقتي را با مقام شيخ ةاو اين مرتب

براي تبريك ه شا حتي به عنوان سفير ايران از سوي فتحعلي ،و عالوه بر اين است
ـ  ،بـراي اطالعـات بيشـتر   ( رفته اسـت پادشاهي سلطان مصطفي به عثماني  : كن

 ؛1049ص  ،2 ، جالشـعرا ةيقحد ،بيگي ديوان ؛274، ص السياحه بستان ،شيرواني
صـدرايي   ؛232ص ،3ج ،قئالحقـا  طرائـق  ،شـيرازي  ؛202ـ201 :1378رياحي 
  .)453ـ437: 1387خويي

تـرين متنـي اسـت كـه      قديم الشعرايقةحدشد، در ميان منابع متعددي كه ديده 
پس از شرح  ،اين كتاب مؤلف ،بيگي ديوان. تقي خويي دارداي به آقا محمد اشاره
 ةزاد آقا محمدتقي خويي همشيره«: نويسد مختصري از آقا ابراهيم خويي ميحال 

است و از حاجي شيرواني تربيت ديده، از بعضـي معاصـرين    ]آقا ابراهيم[ايشان 
بلكـه مـدعي كرامـت هـم در      ،كنند يدم كه از احوال و اخالقش تمجيد ميشن مي

  ).1049ص  ،2ج ،الشعراةيقحد ،ديوان بيگي( »عليهم ةحقش بودند، العهد
 قئالحقـا  طرائـق تقي خـويي دارد،  اب ديگري كه اشارتي به احـوال محمـد  كت
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  : نويسد او مي ةبار علي شيرازي در معصوم. است

علـي   مطلـوب  ةزاد همشـيره  ،عليلملقب به منصـور آقا محمدتقي خويي ا بجنا
سالگي از خال خود بعضي اوراد گرفت و بعد  در هجده .است كه سبق ذكر يافت

 اسـاس آن  عليشاه توبه و تلقـين يافـت و از انفـاس قدسـي     از آن خدمت مست
رياضـت و مجاهـده   جناب به درجات سالكين الي اهللا رسيد و هفت سال طريق 

اهللا  از بعضي چنين شنيده شـد كـه آقـا فـتح    . ل گرديدئين ناپيمود به كمال واصل
عليشـاه   عليشـاه و مسـت   خلف مطلوب علي با وي هر دو از حضـور مجـذوب  

لـم  و الع 1دسـتگيري داده  ةالممالك اجازاهللا را صدر و آقا فتح اند ور گرديده بهره
ر خوي در سال هزار و دويست و هفتاد و چهـا  ةوفات آن جناب در بلد. اهللاعند

  ).295ص  ،3ج ،قئالحقا طرائق، شيرازي( »جا به خاك سپردند بوده و همان
  
  .نمايد تقي ميسپس اشارتي به فرزند و برادر محمدطرائق  ةنويسند

 دانشـمندان آذربايجـان  دارد، كتـاب   خوييكه اشارتي به احوال ديگري منبع 
  : خوانيم در اين كتاب مي. است

اي در  منظومـه  1257ي بـوده در تـاريخ   از عرفاي معروف خـو : دبن محمـ  تقي 
ـ  قريب به دو »راسرا ةنقط«شيراز به عنوان  ل مثنـوي  ت اوهزار بيت در شرح بي

  :مطلعش اين است .الدين رومي موزون ساخته موالنا جالل
ــم يــزل ــر   يــا كــريم العفــو حــي ل ــر الخي ــا كثي ــدل  ي ــي ب ــاه ب  ش

  150 :1377تربيت           
 ،دهـد  خويي نسبت ميتقي به محمدرا » اسرار ةطقن« كه مرحوم تربيت، مثنوياين

چون با تحقيقات بيشتر معلوم شد كه او ديـواني هـم بـا تخلـص      ؛شگفت نيست
ــه »منصــور« اســت در دانشــگاه تهــران محفــوظ  3132/2 ةشــمار دارد كــه ب
ــش( ــژوه  دان ــامل  ) 2028 /11 :1340پ ــوان ش ــن دي ــت و در  51اي ــزل اس غ

 .است درج شده 193ـ142در صفحات  ،مالكاي پس از اشعار صدرالم مجموعه
عالوه بـر  . الممالك انجام شده استوري اين مجموعه نيز توسط پسر صدرآ جمع
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به جـا مانـده   ويي تقي خاز محمد» نامه حسيني«اين ديوان، مثنوي ديگري با نام 

ـ  .شـود  طباطبايي شيراز نگهداري مي هعالم ةاست كه در كتابخان در اي  هـدر مقال
   :خوانيم ميانه ـابخـي اين كتـطـخ خـنس معرفي

و امـام  اي در بيـان داسـتان كـربال     د خويي، منظومـه بن محم نامه از تقي حسيني
   :در كربال شروع به سرودن كرده، آغاز ق1261كه ناظم در ) ع(حسين 

  كو خالفت داد مشتي خاك را  حمد بي حد مر خـداي پـاك را
 10×5/16نسـتعليق،  . حسـيني تفرشـي  كاتب محمـدعلي   ،1264سال  ،1337 ةشمار
  . )154 :1384 ،بركت( »سانت

ين نسخه ذكر نشده و اطالعـات  تعداد ابيات يا صفحات ا ،در اين معرفي مختصر
   .نيامده است »نامه حسيني«تري در باب  جامع

 سفير فتحعلي شاه به«با نام  اي تقي خويي را در مقالهجديدترين اشاره به محمد
در  )453ــ 437: 1387(توان مشاهده كرد كه صـدرايي خـويي    مي» دربار عثماني

 مؤلفدر اين مقاله سطور مختصري به . االسالم نوشته است باب خاندان شهير شيخ
كـه بـه    ، جـز آن اختصاص دارد كه حاوي نكات جديـدي نيسـت   المسافرين آداب
را  تقي خويي آنكه محمد 2شود ميبارة تعقيبات و آداب هفتگي اشاره  در اي نسخه
  .االسالم نموده است يعني پسر شيخ ،پسر دايي خود ،اهللا فرزندان آقا فتح وقف

  
  المسافرين در پايان آداب ، مندرجدتقي خويينوشت محمنامة خودزندگي

فرجام به انجام رسيد و قلم دو زبان به خواهش برادران  چون اين رسالة نيك
تقصير الزم فقير سرتاپابه وي كشيد، اين روحاني و دوستان جاني رقم اختتام 

مطالبي  اي از احواالت خود بيان نمايد و در ضمن اين بيان پاره اي ديد كه شمه
زد ايشان شدن متحتم بود به معرض و از براي برادران الزم و گوشكه شنيدن ا

اين روسياه را چه عرضه كه خود را  واال ،تبيان آرد؛ به اين سبب جسارت نمود
. مايم و چه محل كه در جنبة ابرار خود را به وجود آرممنسلك در سلك اخيار ن

تقي خويي كه در سنة هزار و محمد ،يداي بدخوييشرگشتة سدارد  ميمعروض 
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دويست و چهارده در آن سامان از كتم عدم به دايرة وجود قدم گذاشتم و چون 

 به ــ اعلي اهللا مقامه ــجد ما چند قدم از حين تولد برداشتم به اشارة والد
ت قليلي قرائت كالم الهي و در مدتحصيل علوم مشغول گشتم و از توجه ايشان 

ل اصول و عقايد و فروع و اشعار و تواريخ و بعضي از صرف ئبعضي از رسا
اني و تقدير از قضاي رب ،رحله از عمر طي نمودمتحصيل نمودم و چون سيزده م

فاني رحلت فرمودند  از اين جهان ،سبحاني والد ماجد داعي حق را اجابت نموده
ن سرحلقة درويشان و قطاركش قلندران خال مكرم و موالي و بعد از فوت ايشا

عليشاه  مطلوب ،م حضرت معلي القاب و زبدة اصحاب حال آقا ابراهيممعظ
كسان را به زير بال مرحمت گرفته، در تربيت ما  اين بي ــ اهللا  هحمر ــخويي 

و در آن اوان كه به حكم و سعي  داشتند يماالوقات مبذول  مرحمت خود را دائم
 ةوالد مرحوم مهربان در مكتب به تحصيل علم و ادب مشغول بودم و از مرحل

به هم رسيد و دل در  كي از همدرسها ميلييزندگاني هشت مرحله طي كرده، به 
  .قرار گرديد و آسودگي را از من بريد آرام و بي ت وي بيمحب
. وب دل از آن مكتب در مكتب ديگر منزل گزيـد از قضاياي اتفاقيه، آن محب 

سپند از آتـش محبـت   چون ، چندي نگذشت در آن طفلي احوالم دگرگون گشت
محرم كـوي يـار خـويش گشـته،      وار اختيار از جا برخاسته، مجنون آن دلبند بي

كعبـة  خانة آن مدتي طوف مكتب. مالقات نديدم تنجا رسيدم در خود قوچون بدا
كه مشرف به آن مكتب بود، ايستادم  اي ها نمودم و روزنه گريهآمال كردم و بسي 

و از ديدة خود سيل اشك گشادم تا كه آن دوست مهربان التفات به ايـن نـاتوان   
هرچه خواستم به وي جوابي دهم، زبان ياري ننمود و ميـل  . نموده، مرا آواز داد

نه زبـان را يـاراي    نه پا را قوت رفتار و. كردم كه به وي نگرم، قوت نگاهم نشد
  . گفتار ماند

در . ه سلب گرديدد را گم كردم و شعور از من بالمرر ماندم، خودتي در تحيم
كردم و چون به وصل رسيدم، توان و تاب نماند، فراق  ميبودم، وصال طلب هجر 
است كه در هـر سـري    اي ت عجب نشئهبعد معلومم شد كه محب. يل گرديدمرا ما
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سر را از خياالت شتّي فارغ سازد و صاحب اين نشئه در  مستي آن بروز كند آن

بـازد و زينـت دنيـوي را در نظـر وي     نـرد وي در  دين و دنيا را در تخته اي لمحه
مقدار فرمايد و در بروز جالل دوسـت بجـز    اش بي ار و بجز محبوب در ديدهوخ

ت محـب     دوست چيز ديگر باقي نماند و در محـو   حين جلوة محبـوب، اثـر انّيـ
هر جا نگـرد، او را بينـد و   . ماند نه طرفي كه نظاره نمايد اي دد، نه او را اشارهگر

وحدت معني آشكار  آن وقت دويت صورت برخيزد و 3؛ماليعالم را  ،از محبوب
اين خود نيست كه تا طلب وصل نمايد و او مخفي ني كه شكوه از هجـران  . شود

خـردان   ديد كـه بعــضي از بـي  فرمايد و ديگر باز از آن احـوال معلـوم من گـر
ت شهوت راندن است و در چاه طبيعت ماندن خالف است كه محب اند گمان نموده

معني را با صورت به هيچ نوع آشـنايي نيسـت و ايـن    . و اين شيوه شيوة اجالف
ت پدر و مادر و فرزنـد و  چرا كه محب. شعور نه مختفي است مرحله در پيش ذي

 نـه مالحظـة حـظ    ه از روي شهوت راندن اسـت و خواهر و دوستان و برادران ن
شوكت نفس را بشكند و دامهاي هوا را بـه   سلطاني كه كهنفس نمودن و ديگر آن

شـباب پـا گذاشـتم،     نيافتم و چون از احوال صبي بـه سـن  ت ، بجز محبهم زند
نمود و توسل به ائمة طاهرين و استغاثه به درگاه الهي دانستم بايد در همة احوال 

الت شـيطاني نگـه دارد تـا    ويالت نفساني و تخياو جست كه او را از تساولياي 
  . نهال وجود وي بار پشيماني نيارد

ر بود كه هـر روز جمعـه كـه ايـام     مغفور چنين مقر ديگر در حال حيات والد
رسيد و در حين  تعطيل و روز لعب و تجهيل بود، وجهي از براي خرجي به ما مي

مـردم  . نمـودم  ميراري ـق من بسيار اضطراب و بيوفات والد كه شب جمعه بود، 
ت پدر چنين نموده و حال اين كه در فكر فـردا  كردند كه مرا محب مير چنان تصو

كردم فردا  ميآوردم و خيال  ميآن وجه را به خاطر و وجه او بودم و هر آني كه 
ب سب. اين وجه را كه به من خواهد داد و اين در را كه خواهد بر روي من گشاد

و خـود  گذاشتم  ميقراري را  بناي بي. ديده و از مسبب غافل بودم ميرا در ميانه 
انجام مولـوي معنـوي،    داشتم و به مضمون كالم فيض ميها بر را بر زمين زده ناله
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  :شعر

 4تا نگريد طـفـل كـي نوشــد لـبن    تا نگريد ابـر كـي خنـدد چمـن

ــا نگريــد طفلــك حلــوا  5به جـوش ديگ بخشايش كجا آيد  فروشت

نج مقابل آن پرحمت الهي به جوش و ابر مرحمت به خروش آمده، يكي از اقوام 
همان دم ساكت گرديـدم و  . مستمري را به دستم داد و در مهرباني به رويم گشاد

سكونت را بر گريه گزيدم و در آن احوال مشاهده نمودم كه وجـود پـدر اسـمي    
باقي است و در وجود او زوالـي   ي استو آنچه حقيقت مسمي مسم بوده است بي

كه را توفيق است با ياد قـديم رفيـق و    هر. و وجود اسباب بجز خيالي نه نيست
ت عزاي ايشان به سر بيم و خيبت و نعيم است و چون مد فارغ از خيال خوف و

تـر و خـوراك مـا بهتـر      آمد شاهد وسعت به بر آمده، لباس ما از سـابق رنگـين  
كـه    6العاشقين الحاج مال بـاقر قاضـي   ةلسالكين و عمدا ةدر خدمت قدو ،گرديده

آقـا  موزاده و داماد اين مساكين بود با برادر مهربـان و صـاحب بهتـر از جـان     ع
ـ     ن ملقب بهاآل 7،الكريمعبد ه گذاشـتيم و  قاضي است، بنـاي تحصـيل علـوم ادبي

االحكـام و   االحكـام و دروس  قدري از فقه در خدمت ايشان خوانـديم و شـرايع  
ت طلـوع نمـود و   ديم و از يمن توجه ايشان باز محبير عالمه به انجام رسانيتحر

و چهـار طالـب حـق     هزار و دويست و سـي  ةدر سن. خود گشود ةنقاب از چهر
م آقـايي آقـا   جناب خال معظـم و مـوالي مكـر   ا به ذيل پاك دست تمن. گرديدم
از . ايت نمـودم اي نوشتم و مسألت هد زدم و عريضه ــ اهللا عليه ةرحم ــ ابراهيم

  :شعر. راه مرحمت قبول فرمودند و به خواندن اوراد مأمور نمودند
 رندان خرابات من بي سـر و پـا را    آيين كرم بين كه سگ خـويش شـمردند

ف به عتبات عاليات گشتند و در همين سال جنـاب  و در همين سال ايشان مشر
شــيخنا و موالنــا نوشــيدند و وصــال  ةپيالــ 8عليشــاه موالنــا و مقتــدانا حســين

ـ  ةخليفمفتخر به منصب  9عليشاه مجذوب خـاص   خالفـت  ةالخلفايي گشـته، خرق
هزار و دويست و سـي   ةم در سنپوشيدند و چون جناب خال مكرم و آقاي معظ

ام ساغر زهر مرگ چشيد و از اين نشئه از دست ساقي اي ،بعد از مراجعتو پنج 
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بعد از يك سال محرم  ،زيدسرمست گرديد و در منزل عند مليك مقتدر خلوت گ

 ف شـدم به عتبات به عزم تحصيل كمال مشر ،وصال اولياي ذوالجالل گشته ةكعب
بـن آقـا     اهللا السالكين المرحوم آقـا فـتح  و مدت يك سال در خدمت جناب فخر

ان اجابـت دعـا از   ــ به سر بردم و هميشه در اوقات مظـ  رحمهما اهللا ــابراهيم 
نمودم، لطف الهـي شـامل احـوال     ايت كامل ميهد مواليان خود استدعاي فرج و

خدمت جناب آقايي آقا گرديده بعد از يك سال مراجعت به همدان نموديم و در 
العاشقين و خان ولد فخرجاه مرحوم باقر عالي ةاهللا از آنجا حركت كرده به خان فتح
مده، در كردآباد فرود آ ــ اهللا هحمر ـ 10خان قراگوزلودالمحبين حاجي محمةزبد

در  ــ  اهللا  هحمـ ر ـــ  منزل گزيديم و چون جناب آقايي مرحوم مجذوب عليشاه
ت دو ماه در آنجا مكـث كـرديم تـا از سـلطانيه آن     سلطانيه تشريف داشتند، مد

 ــ اهللا هحمر ــ ناب ايشانـج. توفيق رفيق ماها گرديد. سلطان طريقت برگشتند
آگـاه بودنـد مـا را بـه      از ضـمير مـا  كه   شب در كردآباد توقف فرمودند و چون

آباد بدون اظهار احضار فرمودند و بعد از تشريف بردن ايشـان در خـدمت    بيوك
گرديد و بعد از دو روز بخـت فيـروز بـه مـا     بوسي نصيب  اهللا عتبه جناب آقا فتح

  . ياري نمود
ـ   اشجناب ولي بال ام خريـف بـود مـا را در    تباه ما را احضار فرمـود و چـون اي

كه در آنجا بودند بردند و چون به باغ رسـيديم، جنـاب آقـا    خدمت خود به باغي 
مقصـود   «: عرض كردند» مقصود شما چيست؟«  :اهللا را مخاطب نموده فرمودند فتح

 ».گان وادي حيرانـي را هـدايت فرمـايي   اين است كه التفات فرموده، اين گمگشـت 
را  مگر شما را از مرحوم پـدرت فيضـي نرسـيده و شـما    «: جناب ايشان فرمودند

ام  از پدر مرحومم فيض يافته« عرض نمودند كه» .نفرمودهآن مرحوم  11،دستگيري
حمايـت خـود ايـن     خـواهم در ظـل   ، مـي انـد  و چون ايشان به عالم معنا شـتافته 

 تبسم فرموده به ايشان فرمودند كـه . »ن را جا دهي و رهي مجدداً بنماييگمگشتگا
هم رخ نتافته، در اين دم التفـات   پدر تو حيات جاويداني يافته و از صورت حال«

العمل ايشـان درخـور، بايـد بـه     و تـرا دسـتور  ايشان بر شما بيشتر از پيشتر است 
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و بعـد بـر بـاال     .»تكاهل و تساهل را به كنار گذاري فرمايش ايشان عمل نمايي و

سـياه و بـرادر   قرار گرفتند و اين فقير رو ،اي كه در آن باغ بود، تشريف آورده خانه
الصمد خويي را توبه و تلقين داده و به ذكر دوام و فكر مدام عبد ن حاجي مالمهربا

جـا آريـم و     امر فرمودند و عهد گرفتند كه در شريعت غرّا جد و اهتمام تمـام بـه  
اي از دقايق وي فرو نگذاريم و دمي بي ياد خدا در صـباح و مسـا نيـاريم و     دقيقه

مراهي اوليـاي الهـي و بـه قـوت     خداوندي كسي را كس نشماريم و به هجز ذات 
اهللا   به جنود هوا هوس شكست آريم و در حفظ مملكت دل كه حـرم  التفات ايشان 

ل عمر تا به آخر يك بار طـواف را فـرض   ت باشيم و اگر در حرم صوري از اواس
  .ما طواف حرم دل را تا به وقت مرگ از راه قرب نوافل فرض شماريم اند شمرده
  

شـد، در شـب وي    به كه والد ماجد به رحمت الهي واصل ميشن روز پنج :حكايت
را كشف شده بـود   ــ اهللا  هحمر ــ معظّم و موالي مكرّم آقا ابراهيمجناب آقاي 

رنگ انتقال خواهد فرمـود؛ يعنـي    كه فردا پدرم از اين عالم پر نيرنگ به عالم بي
ـ  چـه   در :دديده بودند كه مرحوم والد مشغول وضو ساختن هستند، پرسيده بودن

البـابي   در اذان صـبح دق . خدمت موال هستم ايكاري؟ عرض كرده بودند كه مهي
ـ  ةايشان به اندرون تشريف آوردند و با والـد  كردند،شده، چون در را وا  ،همرحوم

كه در بيرون شهر خوي است  ها زادهرا مأمور به زيارت يكي از اماممن و برادرم 
حرف زدنـد و چـون مـا از    بان قدري آهسته فرمودند و سركار ايشان با والد مهر

االحوال ديديم و چون در همان شب والـد  زاده برگشتيم، والد را متغيرزيارت امام
مرحومه بناي گريـه و زاري   ةوالد ،به موت خود به والده فرموده بودماجد اشاره 

وقت گريه نيست و در وقتش بايد گريست و چـون وقـت   الحال  ]گفتند[ .نمودند
ظهر  ةاز آنجايي كه آسوده بود به مصالي خود نقل مكان فرموده، فريض ،ظهر شد

ه كار و مهياي قرب پروردگار ورده و رو به قبله خوابيده، متوججا آ  و عصر را به
م باز تشريف آوردند و چون ايشـان را در  رديدند و در اين دم جناب خال معظگ

ن فرموده، فرمودند كـه  بيرو حالت احتضار ديدند، جماعت نسوان را از آن مكان
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والد عـرض  ! باش و خدا را از خاطر فراموش مكنه مردانه در توج ،زاده هاي عم

  . كارم و واثق به الطاف خداوندگارنمودند كه در
السالكين  و عشاير جمع شدند و محفل مردانه بستند و جناب محبوباز اقوام 

زادة مـادرم بـود،    شيرهــ كه خالوزادة پدر و هم اهللا  هحمر ــ حاجي ميرزا هادي
 12دعـاي عديلـه  : فرمودنـد ايشـان   به در آن مجلس حضور داشتند و والد ماجد

و در حين  خواندن ايشان اشتباهاً كلمه را اعراباً درسـت   !نما بخوان و مرا متذكر
عجبا كه حالت احتضار مراست و  :نخواندند، والد مرحوم به ايشان چنين فرمودند

مجـدداً بـه ايشـان     ،اللسان گرديدند عديله رطب ةمبارك سهو ترا و چون به دعاي
را بـه انجـام رسـانيدند،     هچون آن سور !ياسين را بخوانسورة مباركة : فرمودند

ام محنت كافي، سورة مباركـة صـافات را   وقت زندگاني بس است و اي: رمودندف
اي ام رسـيد، ناگـه نـد   و چون آن سوره به انج !ام برهاناز محنت ايبخوان و مرا 
اللسان گرديده، بـه   ك از معني شنيده، صورتاً هم به شهادتين رطبارجعي الي رب

يـن  او منظـور از   ــ  اهللا عليه و علـي مشـايخه   ةرحم ــ عالم معني راجع گرديد
 13واطلبوا العلم من المهد الي اللحد ن بود كه سالك راه بايد به مضمونايحكايت 

بر در طلب نشسـته، از طلـب دسـت    ل نماند و در همه احوااز طوف حرم دل باز
   .برندارد

و در همه جا خدا را حاضر و ناظر دانيم و او را بر هـر  : و باز پير ما فرمودند
چيز قادر خوانيم و از وي شرم را در همه احـوال عـازم و از صـاحب شـريعت     

ب در مكروهات به اوليا توسل و در محبت ايشان تقـر  آزرم را متحتّم شماريم و
بـه زبـان،    ةالحيـو  نها را در شهر علم و وسايط فيض باري دانيم و مادامآ .جوييم

ت اذيت اوليا را اذيت خدا و محبت ايشان را محب. دي به نسبت به ايشان نياريمب
اگر مرتكب معصيتي شويم، در توبه هـم ايشـان را پـيش انداختـه،     . موال خوانيم

القبـر   لجـزا و دسـتگير يـوم   ا را شفيع يـوم  شفيع خود ساخته، توبه نماييم و ايشان
دانـيم و از خباثـت و    خوانيم و قسيم جنان و بخش نمايندة عذاب نيران آنهـا را 

اشيم و تا مدح كسي ممكـن اسـت   ت و دنائت در حذر بخس] از[كذب بركنار و 
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بپوشـيم و يـا خـواهش    بر عيوب برادران  اي ق به خلق ستاري گشته، پردهمتخل

ي ياالوليايي تحت قبـا  كه اولياي خدا به مضمونننماييم  و قبول دون كسي را رد
ـ اوليا 14،و اليعرفهم غيري ت مسـتور و در بحـر معرفـت    ي من در زير قبة الوهي

كسـي نگشـاييم و اگـر     ين پيدا ننماييم، لب بـه مـدح و ذم  ب مغمورند تا ديدة حق
  . خيالي مانع راه شود، از ايشان سؤال كنيم

اسـتدعاي   دد، از روي مهربـاني از حـق  علوم گرهرگاه به اقرار آنان خالفي م
عـالم   پذير نگرديد از خالق هرگاه اصالحانصاف كنيم و  بيآن ترك آن خالف از 

اهللا اسـتدعاي نجـات وي   ءآدم و باطن فيض مواطن اوليـا  و واسطة فيوضات بني
الغيب بـرادران ديـن را الزم شـماريم و خـواهش بـرادران را بـر        نماييم و حفظ
ريم و حيات و ممات ايشان و حضـور و غيـاب آنـان را    م بدامقدخواهش خود 

يكسان به نظر آريم و خود را در هيچ مقام از خدمت بـرادران معـاف نـداريم و    
مـردم   خدعه را به كنـار بگـذاريم و از رد  حرص و بخل و كينه و عجب و ريا و 

و اوامـر  آزرده و از قبول ايشان در سرور و خنده نباشيم و در احكـام شـريعت   
زق حـالل دانـيم و در   ه بكوشيم و مال حرام را مانع رت كما ورد به قدر قوطريق

ه از ت شـاكر بـر خداونـدگار و بـه قـدر قـو      وقار و در بروز نعموقت مصيبت با
برادران مضايقه در مال نكنيم و در شدايد از ايشان دوري نجوييم و هرگاه ممكن 

وشـا باشـيم و تـا از    كاست بجز با اهل وجد و حال ننشينيم و در صحبت ايشان 
مجلس آنان دست خالي برنخيزيم و از مصاحبت كسي بـري نخـوريم كـه مايـة     
غفلت و خميرة محنت است و نفس خود را هميشـه خـائن خـود دانـيم و او را     

جا آريم و بـه نصـايح وي     اً اهتمام بهدهرگز معتمد نخوانيم و در مخالفت وي ج
   :مولوي. گوش ننمايم

ــي  مـرده اسـتنفـس اژدرهاست او كـي ـــم ب ــت  از غ ــرده اس ــي افس  ١٥آلت

ــس مك فــرمـايــدتمـيگـه نمــاز و روزه ــدت  نف ــري باي ــت فك  ١٦ارس

 ١٧از فــراز عــــرش تــا تحــت الثــري نفس را هفتصد سر است و هر سـري 
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الجمله  خالصه هرگاه تفصيل آن مجلس را بنويسم، عمر نوح خواهد و اگر في

ــ ما را از ساغر اهللا   هحمر ــجناب  و چون آنبسطي دهم عقلها حيران گردد 
به آباد مرخص فرموده مأمور  ت شاداب فرمود، بعد از سه روز از بيوكمحب

تي در آنجا توقف نموديم، در تبريز رسيديم و مد] به[نمودند و چون آذربايجان 
عارف باهللا موالنا الحاج مالرضا تفصيل به خدمت جناب  آن سفر خيريت اثر به

ف گرديديم و از فيض صحبت جناب الفاني باهللا موالنا مشر) ره( 18اهكوثر عليش
مند شديم و غايت لطف و مرحمت را از  بهره) ره( 19الحاج الميرزا قاسم االيرواني

ت دو سال كه فتيم و مدسركار ايشان مالحظه نموديم و بعد از چندي به خوي ر
كه نگذشته بود گذشت، والدة مكرمه به رحمت الهي واصل گشت و چند روز 

مقارن اين  ن سامان منتشر گشته و بهآخبر تشريف آوردن موالنا و شيخنا در 
و اندوه گرديد  ذوالجالل رسيد و دل حزين قرين محنت احوال خبر فوت آن وليِ
اهللا به زيارت آن مرقد مطهر شرفياب شديم  جناب آقا فتح و بعد از دو سه ماه با

مراغه شد و به  و اين فقير از آنجا عازميم ياب گرديد و از باطن ايشان فيض
  ــ اهللا  هحمر ــ 20ت الهي موالنا الحاج مال عباسعليخدمت مست جام محب

رسيديم و فيض دستبوسي ايشان را دريافتم و به قدر پنجاه روز در خدمت 
ياب شدم و بعد مرخص شده، به دارالسلطنة تبريز آمدم  ايشان به سر آورده، فيض

 ــاهللا   هحمر ــ 21اي بوسي جناب نصرت عليشاه اروميهبه دست و در آن مدت
ف گشتم و بعد از چندي معاودت به خوي نموده، در خدمت مرحوم آقا مشر
و  التحيةعليه  ــن ـام ثامـبان امـوالي غريـد از دو ماه به زيارت ماهللا، بع فتح

، به مراجعت نمودهپاسبان  ف شديم و از آن مكان ماليكمشر ــالغفران 
ف گشته، از راه كاشان ز آنجا به زيارت جناب معصومه مشرالخالفه آمدم و ادار

مدم و مدت مديدي در آنجا به تحصيل علوم دينيه و آبه دارالسلطنة اصفهان 
ن مكان و قمشه آفقراي الهي در بسياري از  به معارف يقينيه مشغول بودم و

ت كثيري كه در آنجا دم و مدالواقع برخور برخوردم و از فيض صحبت ايشان في
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مرحوم به تحصيل  22به سر بردم، در پيش مجتهد العصر حاجي شيخ رفيع جيالني

و در صحبت موالنا  23جعفر الهيجيفقه و در خدمت موالنا الحاج محمد اصول
به تحصيل كالم و حكمت  24و موالنا سيد حسين شيرواني 24درضا تبريزيمحم

بن   شيخ محمدعليم در خدمت مخدوم المعظ بودم و باز اشراق و طلب مشغول
الخالفه مراجعت به دار 25اللهي نعمت ]كذا[يخ الزاهد الگيالني العارف الفاني الش

فيضها بردم و نمودم و بسياري از فقرا را در آن مكان ديدم و از مصاحبت ايشان 
و عارف  26عليشاه شيرواني اني مستدر اين سفر خيريت اثر به خدمت عارف رب

ف گرديدم و مراجعت به اصفهان نموده، مشر 27عليشاه زاجكاني هللا حسينبا
به تحصيل اصول  28اي جعفر آبادهز در خدمت فاضل العالم الحاج محمدچندي با

 ]به تحصيل[ 29د كرباسيدهر الحاج محمالقه و در خدمت مجتهد العصر و فريدف
ب شيخ محمدعلي جنادر خدمت  مشغول بودم و بعد چندي باز از راه قلمروه فق

ف شدم و در كاظمين مجدداً به خدمت العارف باهللا موالنا به عتبات مشر
] سپس[ف گشتم و چند ماه در صحبت آن جناب به سر بردم، عليشاه مشر مست

مرخص شده به طرف كردستان حركت نمودم و يك ماه ديگر در آنجا مكث 
ت و مد ريف آوردندعليشاه به آن سامان تش نموده بودم كه جناب موالنا مست

شان اي. يك ماه ديگر در آن مكان در خدمت ايشان به سر برده، به همدان آمديم
ت دو ماه در اين فقير مد. لخالفه تشريف بردنداف فرموده به دارچند روز توق

به سر برده، به همراهي بعضي  30عليشاه خدمت العارف باهللا سيد ابوالمعالي سرخ
خوان آن سامان از اه تويسركان آمديم و بعد از زيارت از برادران از راه الوند ب

  . ده به شرف خدمت مخاديم نهاوند رسيديم راه ميان
ف گرديده از رد آمده، به خدمت فقراي آنجا مشرچندي توقف نموده، به بروج

جاپلق به كمره و از كمره به گلپايگان از آنجا باز به اصفهان آمديم و بعـد از  راه 
از  اي صادق قمشـه لمرحوم آقا محمدصمداني ا اني و سالكربسال با عارف  يك

ايـن فقيـر   . الخالفه آمديم و بعد از چندي ايشان را نگه داشتندراه اردستان به دار
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السالكين مخدومي ميرزا شفيع افشار و عاليجاه مطاعي آقايي آقا ةدر خدمت زبد

رواليت بـه  خدمت خاقان المبرور فتحعلي شـاه از راه جـوين و سـ   اكبر پيش علي
به قوچان و از آنجا به مشهد مقدس مشـرف شـديم و    نجاآنيشابور رسيديم و از 

الخالفـه  دارف نموده، مراجعت به پاسبان توق ت شش ماه در آن آستان ماليكمد
ـ   بعد چندي. نموديم گـاه   ف نمـودم كـه هـر   به ملك گيالن رفته، هشت مـاه توق

تر نگنجد و جز ديـدة اعتبـار   دفااز احواالت آنجا رقم نمايم، در  اي بخواهم شمه
حقيقتاً قهر الهي را به عـين عيـان در آن   . االبصار دقايق آن احواالت نسنجداولوا

به ديـدة   سامان مشاهده نمودم و معني حشر و كيفيت احواالت خاليق در قيامت
ملـك مراجعـت بـه اصـفهان     الخالفه و از آن از آنجا مراجعت به دار. عني ديدمم

دم و بـه انجـام كـار بـه فرمـايش      از در آن سـامان بـه سـر بـر    تي بنمودم و مد
الخالفـه و  به دار 31باقرالمحققين موالنا الحاج السيد محمدةالمجتهدين و عمدفخر

السـلطنة اصـفهان آمـدم و آن شـاه     فه در ركاب خاقان المبرور به دارالخالز دارا
غوغـايي   32.جمجاه بعد از چند روزي دست سلطنت از اين جهان كوتاه فرمودند

اش بايد و چون سـلطان   اگر دقايق آن گفته آيد، دفتر ديگر به هر دقيقه. پا شد بر
اهللا ظاللـه   ادام ــدشاه گداز خاقان دريادل السلطان محم فقيرنواز و پادشاه دشمن

عليشـاه در   كن گشت و جناب مسـت در تخت سلطنت متم ــو رفع اعالم اقباله 
بنده عرض نمـودم،   ،ارس به اصفهان برگشتنديف داشتند به عزم فالخالفه تشردار

: فرمودند. هرگاه مصلحت دانيد به دارالخالفه بروم و پاره اموري است فيصل دهم
بـاهللا   مقام كشته خواهند شد و جنـاب العـارف   چهل روز صبر نما كه مرحوم قائم

جـا   ي بهوالممالك به منصب صدارت خواهند رسيد، آن وقت اگر برمولينا الصدر
ه بعد از فوت صاحب رض نمودم كه آيا تغيير صورت فكريبود و ديگر ع خواهد

. ند يك تن بـيش نيسـت  ا گر هزاران: صورت الزم است يا الزم نيست؟ فرمودند
و خداوند عالم توفيـق دهـد،    )285: بقره( بين احد من رسلهق رفال ن: قوله تعالي

مطالـب ممكـن   هرچنـد تفصـيل بعـض     .تفصيل بنويسم  قايق اين احواالت را بهد
   . نيست؛ چرا كه بعضي نه كتابتي است
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الخالفه آمدم؛ يعني بعد از بروز كرامت ايشان و باز در اصـفهان و  باري به دار

از آنجا به اصفهان و از  ،مازندران و آذربايجان چندي ماندهگلپايگان و فيروزكوه 
د محمـ  ر خدمت السالك الفاني موالنـا آنجا به فارس و شش ماه در آن سامان د

مكث نمودم و از خدمت آن بزرگوار فيضـها بـردم و بـه شـرف      33علي شيرواني
االن يك سال . مالخالفه آمدنجا رسيدم، بعد مرخص شده، به دارآ يصحبت فقرا

اميـد  . رود مـي الخالفه در خدمت مخاديم عظام عمري به سـر  و نيم است در دار
امن اوليـا كوتـاه نگردانـد و    غايت باري تعالي دست ما را از د دارم كه از كرم بي

برادران و دوستان و اين فقير بردارد و اوقات ما را بـا   ةكسالت و غفلت را از هم
وي ما بگشايد و از محبـت دنيـاي   ياد خود معمور فرمايد و دري از رحمت به ر

قلـب مـا را اكسـير    . ه مهجـور نمايـد  ي اين عجوزة مكارها ار دور و از عشوهغد
لكت بدن و اقليم تن مـا را از  مم. ماية شادي مرحمت كند مرادي و غمهاي ما را

و  ةوالصـلو . ميل به دشـمنان وي خـالي فرمايـد    ]از[ ت اولياي خود مالي ومحب
  ... المالس
  
  نوشتها پي

اجازة دستگيري همان اجازة ارشاد است كه پير يا قطب چون مريـدي را كمـال يافتـه يـا     . 1
گران را به شاهراه طريقت رهنمون گردد و اذكار و ادعية دهد تا دي ميشايسته ديد به او اجازه 

  .الزم را به طالبان راه بياموزد
  .محفوظ در مدرسة نمازي خوي است 357نسخه به شمارة . 2
  .پر و سرشار :مالي. 3
  .134بيت  ،5دفتر  ،مثنويمولوي، . 4
  .442بيت  ،2 دفتر ،مثنويمولوي، . 5
  .از احوال او چيزي يافت نشد. 6
ادر او شده اسـت بـا   نيز به اين بر اي تقي خويي اشارهضمن احوال محمد قئالحقا طرائقدر . 7

ء، البكـا  قاضـي ه الكريم معروف با عبدو جناب آقا تقي را برادري بوده نامش آق«: اين عبارات
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دود سال هزار و ل گرديده و لقب شيرعلي دارد و در حئخدمت صدر اردبيلي به طريقة حقه نا

مـدفون   ،مشهور به قبر آقا ،اد و اندي در تهران وفات يافت و در بقعة امام جمعهدويست و هفت
از عـم خـويش و   حكايـات   ،ةالقضـا  عينه ب به آقا محمد ملقگرديد و از وي خلفي مسمي ب

  .)295ص  ،3ج، قئطرائق الحقاشيرازي، ( »روايات دارد
اصفهان در دورة  نامِبعلماي  الدين از او شيخ زين نامش محمدحسين، و جد :عليشاه حسين. 8

ورعليشـاه  او پـس از ن . تي امامت جماعت شهر را نيز بر عهده داشته اسـت صفوي بوده كه مد
 ،السياحه رياضشيرواني، ( ق درگذشت1234اللهي بود و در سال  اصفهاني قطب سلسلة نعمت

 ،ثـار اآل مكـارم آبـادي،   حبيب ؛232ـ220ص  ،3ج ،قئطرائق الحقاشيرازي،  ؛648 ـ646 ص
  .)341: 1369كوب  زرين ؛973ـ972ص  ،3ج
او  ؛از علوم رسمي بهرة كـافي داشـت  . بودآهنگي جعفر كبودرنام او محمد :عليشاه مجذوب. 9

ميرزا ابوالقاسم قمي و شماري ديگر بـه   ،چون مال مهدي نراقي ،در نزد علماي بنام آن روزگار
ت درون مشغول گشت و از راهنمـايي  تكميل علوم ديني پرداخت و پس از آن به تزكيه و تربي

او پس از درگذشت مرشـد خـويش و بـه اذن و    . مند شد عليشاه اصفهاني بهره و ارشاد حسين
ت وباي عام دار بريز به علق در سفر ت 1238در سال  .عليشاه گرديد اجازة او جانشين حسين

 ،آت الحـق مـر  آثـاري چـون  . را وداع گفت و پيكرش در مقبرة سيد حمزه مـدفون شـد  فاني 
 ؛385 ــ 380ص  ،حـدائق السـياحه  شـيرواني،  ( از اوسـت  عقايد مجذوبيهو  مراحل السالكين

 :1351ـ1347بامداد  ؛341 :1369كوب  زرين ،263ـ257 ص ،3ج ،قئطرائق الحقاشيرازي، 
3/ 328(.  

ام شـهير و خوشـنام   از حكـ  ):ق1242: وفات ـ1176 :تولد(خان قراگوزلو حاجي محمد. 10
 محمدامين. اردبيل و همدان حكومت داشت ،تي در خويشاه و محمد شاه كه مد دورة فتحعلي
كردگان دالور ايران در جنگهـاي  او مردي زيرك و دانا و از سر«: دنويس ميبارة او  رياحي در
بـود و در  جعفر كبـودرآهنگي  او عمـوي محمـد  . )276 :1378ريـاحي  ( »وس بـود ايران و ر

از او به جا مانده كـه بـه تصـحيح عليرضـا      ابحاث عشرهام اثري به ن .تصوف نيز گام زده بود
  . ذكاوتي قراگزلو به طبع رسيده است

  . مقصود از دستگيري در اينجا هدايت و راهنمايي در راه عرفان و تصوف است. 11
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كه به هنگام احتضار و نزع روان بر مسـلمانان   الجنان مفاتيحاز ادعية معروف و مندرج در .12

  .كنند ميتلقين 
  . 218ص  ،الفصاحه نهج. 13
 رازي،( انـد  شود كه آن را حديث قدسـي بـه شـمار آورده    ميدر اغلب كتب صوفيه ديده . 14

  . )370ص  ،2ج ،ها نامهالقضات،   عين ؛226ص  ،مرصاد العباد
  . 1053بيت  ،3دفتر  ،مثنويمولوي، . 15
  .2274بيت  ،2دفتر  ،مثنويمولوي، . 16
  .2191 بيت ،5 دفتر ،مثنويمولوي، . 17
 »كوثر«در شعر  .از عرفاي شهير روزگار خود بود: امين همدانيبن محمد حاج محمدرضا. 18
ي يك بار دستور تاراج خانمان علما به مخالفت او برخاستند و حت كهو با اين كرد ميص تخل

ي قائم مقام فراهاني و حت ،در نزد بزرگان دولت همچون عباس ميرزا ،او را صادر كردند
، در النظيمآثاري چند از جمله تفسير قرآن با نام . شاه شأن و منزلت بسيار داشت خعليفت

سال به . از او به جا مانده است آتشپارهو مثنوي  ديوان ،در رد پادري مسيحي ةمفتاح النبو
شيرواني، ( عروف به مشتاقيه به خاك سپرده شدگذشت و در مزار مق در كرمان در1247
 ،اآلثار مكارمآبادي،  حبيب ؛472 ـ471 ص ،العارفين رياضهدايت،  ؛614 ص ،السياحه بستان

نگارستان مفتون دنبلي،  ؛276 ص ،1 ج ،سفينة محمودمحمود ميرزا،  ؛1301 ـ1300ص ،4 ج
مدرس تبريزي،  ؛266-264ص  ،3 ج ،قئالحقا طرائقشيرازي، ؛ 123-122 ص ،دارا
  .)101ـ100ص  ،5 ج ،االدبنةريحا
. عرفا و اطباي برجستة روزگار خويش بود ،از فضال :)ق1237 ـ1187(واني قاسم اير. 19

بودند كه در عين حال به علوم ظاهر و از جمله طبابت  ێدودمان او خوشنام و اهل ورع و تقو
طبيب  ؛39ص  ،السياحه حدائقهمو،  ؛35ـ33 ص ،السياحه بستان رياحي،( پرداختند مي

امين،  ؛1051 ص ،2 ج ،الشعراةيقحدبيگي،  ديوان ؛155ـ152 ص ،االنظار مطرحتبريزي، 
 :1378تربيت  ؛233 ص ،3ج  ،قئالحقا طرائقشيرازي،  ؛450ـ449 ص ،2 ج ،الشيعه اعيان

65(.  
، ص 3ج ( قئالحقا طرائقصاحب . ا عباسعلي بنابي استمرحوم ميرز ،مقصود از عباسعلي. 20
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شدگان جناب مال عبدالصمد  گان و تربيتن نواحي تبريز از بزرم«: نويسد ميبارة او  در )233

اهللا نمـوده و   عليشاه اجازه يافته، سفر عراقين و زيـارت بيـت   همداني است و از خدمت حسين
د شـاه  السـالطين محمـ   االمر در مراغه تبريز وفات نمود و هم در آنجا مزار اوست و قطبآخر
   ».ي بقعة او را مرمت و تعمير فرمودغاز
عليشاه اصفهاني و  نامش ميرزا مسلم بوده، از محضر حسين:  اي ميهعليشاه ارو نصرت .21

ق 1260انجام در تاريخ و خود به مرتبة ارشاد رسيد و سر عليشاه همداني بهره يافت مجذوب
 ص ،3ج ،قئالحقا طرائقشيرازي، ( جوار امامزاده سيد حمزه مدفون شدارتحال يافته در 

  .)268ـ267
ون تولد رشت كه پس از سفر به نجف و تحصيل در نزد استاداني چم :بن رفيع گيالني رفيع. 22

به  ،محلي در كوفه ،در غري ،العلوم به اصفهان آمد و پس از درگذشتمرحوم محمدمهدي بحر
و  جـواهر االصـول   ،اصل االصول در شـرح معـالم االصـول   : از آثار اوست. خاك سپرده شد

 ؛33ص   ،7 ج ،اعيان الشـيعه امين،  ؛168ص  ،2 ج ،الذريعهتهراني، ( مقدمات كشف المدارك
  .)588ص  ،13ج ،طبقات الفقهاء ةعموسو

باشد و از  ميد صادق الهيجي، از حكماي عهد محمد شاه قاجار بن محم مال محمدجعفر«. 23
حاشـية شـرح تجريـد     .2قوشـجي،   شرح تجريدحاشية حاشية خفري بر  .1 :تأليفات اوست

و سال وفـاتش بـه   . مالصدرا مشاعر شرح .3، ب استي كه فقط بر قسم الهيات آن كتاجقوش
  ).124ص  ،5 ج ،االدبنةريحامدرس، ( »دست نيامد

  . شناخته نشد. 24
در نـزد  . رسـد  مـي مشهور به زاهد گيالني ثاني كه نسبش به شيخ زاهد گيالنـي معـروف   . 25

طريقـت   عليشاه اصفهاني شد و در مرحوم مال علي نوري تلمذ كرد سپس از ارادتمندان حسين
ق و در كاظمين جـان بـه   1222اهللا الحرام به سال  صاحب مقام گشت تا سرانجام در سفر بيت

 ؛256 ، صحدائق السياحههمو،  ؛296 ، صبستان السياحهشيرواني، ( جان آفرين تسليم نمود
 ؛233 ، ص3، ج قئطرائق الحقاشيرازي،  ؛1052-1051 ، ص2، ج الشعرا ةيقحدبيگي،  ديوان

  .)355 ، ص2، ج االدبنةريحامدرس،  ؛440 ، صالعارفين اضريهدايت، 
ق در شروان آذربايجان 1194و در سال بود العابدين  نامش زين :عليشاه شيرواني مست. 26
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شيرواني پس از تحصيل علوم ظاهر به . رود ميسالگي او به كربال  پدرش در پنج. متولد شد

گيرد سپس به سير و  ميآن عصر بهره  گرايد و از عرفا و متصوفة بزرگ ميعلوم باطني 
 ،السياحه رياض :پردازد كه حاصل آن سه كتاب ارزشمند است ميسياحت بالد مختلف 

او در زمان فتحعلي شاه بسيار مورد آزار و اذيت و تكفير و . السياحه بستان ،السياحه حدائق
در طريقت  او. نشيند ميبيند و بر صدر  ميد شاه قدر ا در زمان محمگيرد ام ميتبعيد قرار 

شود تا سرانجام در سال  مي) عليشاه مجذوب(آهنگي جعفر كبودرنعمت اللهي جانشين محمد
، ص السياحه بستانشيرواني، ( يدنما ميق هنگام مراجعت از عتبات عاليات خرقه تهي 1253
 ؛106 ، ص3 ج ،الذريعهتهراني،  ؛414ـ412 ، صالعارفين رياضهدايت،  ؛318-320
 ، ص2 ج ،الشعراةيقحدبيگي،  ديوان ؛18ـ15 ، ص1 ج ،اآلثار مكارمدي، آبا حبيب
 ،7 ج ،الشيعه اعيانامين،  ؛290ـ280 ،3 ج ،قئالحقا طرائقشيرازي،  ؛1057ـ1055
 ؛81 ، صالتواريخ شمسايزدگشسب،  ؛318ـ304 ص ،8 ج ،نامة دانشوران ؛166ـ165

كوب  زرين ؛53ـ52 /2: 1351ـ1347بامداد  ؛337ـ336 ، ص3 ج ،الدبانةريحامدرس، 
  .)342ـ341 : 1369

در هيچ كتاب ديگري شرح احوالي از او  المسافرين آدابجز ب: عليشاه زاجكاني حسين .27
خالصة آنچه . عصر قاجار است ترين تذكرة متصوفة كه جامع قئالحقا طرائقي در ، حتنيافتم
شهير  ،عليشاه استرآبادي حسين :تنويسد، از اين قرار اس ميتقي خويي در كتاب خود محمد

اهل مازندران بوده به نزد مجذوب عليشاه رفته و در طريقت راه پيموده تا اذن  ،به زاجكاني
به ديدار خود با  مؤلف. نموده است مييابد و از اهالي رشت و قزوين دستگيري  ميارشاد 

ق در قزوين 1246سال شود كه سرانجام به  ميآور كند و ياد ميزاجكاني در تهران اشاره 
عليشاه همداني  از طرف مرحوم مجذوبرا نامة او  بندد و در پايان اجازه ميچشم از جهان فرو 

  .)441ـ437ص  ،المسافرين آدابخويي، ( كند ميعيناً نقل 
باقر شفتي مرحوم سيد محمد نامِي كه از شاگردان بفقيه و عالم اصفهان: اي جعفر آبادهمحمد. 28

ل شد و در اين سفر با علماي اهل سنت ئبه همراه استاد خود به سفر حج نامد و آ ميبه شمار 
ق چشم از جهان فرو 1280سرانجام در سال . به مباحثه پرداخت و آنان را مجاب ساخت

شرح : ليفاتي از او باقي است، از جملهتأ. پوالد اصفهان به خاك سپرده شد بست و در تخت
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 تهراني، ؛38ص  ،1ج ،االدبنةريحامدرس، ( و جواب سؤال ،شرح دروس ،الكالم تجريد
  . )220ص  ،تاريخ اصفهانجابري،  ؛132ـ131 :1373كتابي  ؛103 ص ،10ج ،الذريعه

كـه در   ق1180كلباسـي باشـد متولـد    ابراهيم بايد مقصودش حاج محمد: مد كلباسيمح .29
پـس  . گيرد ميرار تحت تربيت مرحوم آقا محمد بيدآبادي ق ،پس از درگذشت والد ،سالگي ده
ادان بزرگي چون مرحوم آقـا  سپس در نزد است شود؛ ميف ز بلوغ با اجازة استاد به حج مشرا

پس . پردازد ميالعلوم و مال محراب گيالني به تكميل علوم سيد مهدي  بحر ،باقر بهبهانيمحمد
ـ  مـي ترين مساجد اصفهان است به اقامة نماز  از بازگشت در مسجد حكيم كه از بزرگ . ردازدپ

يـز از آن  دي نر متعـد و آثـا  انـد  داري و پرهيز از دنيا را خاص و عام در باب او نوشـته مردم
او در وفـات  . ارشـاد  ،شوارع الهدايـه  ،جلد دودر  اشارات االصول مرحوم باقي است از جمله

 ج ،اعيـان الشـيعه  امين،  ؛98ـ97ص  ،2ج ،الذريعهتهراني، ( روي داد ق1261جمادي االولي 
 ،طبقات اعالم الشيعه ؛1646ـ1643ص  ،5 ج ،اآلثار مكارمآبادي،  حبيب ؛207 ـ206 ص ،2

  .)118 ـ112 :1373كتابي  ؛15 ـ14 ص
و سلوك مقام  او نيز در سير. سعيد حسيني استنامش محمد :عليشاه سيد ابوالمعالي سرخ. 30

. درآوردرا بـه عقـد خـويش    » طـوطي «ه اصفهاني بـه نـام   بلند داشت و تنها دختر نورعليشا
تربـت او در محوطـة آرامگـاه بـوعلي     . زيست و در آنجا درگذشـت  ميابوالمعالي در همدان 

  .)203 ص ،3 ج ،قئالحقا طرائقشيرازي، (سيناست 
در  ق1180باقر شـفتي در سـال   االسالم سـيد محمـد  تحج :باقرموالنا الحاج السيد محمد. 31

پـس از  . رسد مي )ع(امام موسي كاظمواسطه به  21شفت از نواحي رشت تولد يافت و نسبتش با 
العلـوم، شـيخ جعفـر    ت در عتبات عاليات همچـون سـيد بحر  تحصيل در نزد بزرگان علم و فقاه

ذ در نـزد  گشت و پس از شش ماه تلمـ زايران بابه  ،باقر بهبهانيو آقا محمد، )الغطاء كاشف(نجفي 
مسـجد  «آباد مشهور بـه  يدمسجد بزرگ ب. ت تام يافتي قمي به اصفهان وارد شد و مرجعيميرزا
مجلد كه بـه   پنجدر  مطالع االنوار: جاست مانند ههمچنين تأليفاتي از ايشان ب. ستيادگار او »دسي

ايـن مرجـع   . به فارسي در فقه االبرار تحفة در اصول، قةالبار ةالزهر ،شرح شرايع اختصاص دارد
 ؛81ص ، 1 ، جذريعـه التهرانـي،  ( ق روي در نقـاب خـاك كشـيد   1260سال  درسرانجام مسلم 
ــين، ــان ام ــدرس، ؛188 ص ،9 ، جالشــيعه اعي ــةريحا م ــب؛ 26ص ، 2 ، جاالدبن ــادي،  حبي آب
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  .)111ـ100 :1373كتابي ؛ 304 /3 :1351ـ1347بامداد ؛ 1614ص  ،5 ، جاآلثار مكارم

  .ق1250مصادف با سال . 32
اهل علم و سـياحت  همچون برادر . العابدين شيرواني برادر حاج زين :علي شيروانيمحمد. 33

از ديگـر آثـار   . اسـت  از او در مسـكو بـه چـاپ رسـيده     قئالحقـا حقيقةكتابي با نام  وبوده 
 ؛289، ص 3 ج ،قئالحقـا  طرائـق  شيرازي،( استطب الكيموني و  االنسانفةشرانشدة او  چاپ

  .)قئالحقا حقيقةمقدمة 
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