
  هو

121  

  

  

  

  از گناباد به ژنو
  )سفرنامه(

  

  طاب ثراه حضرت آقاي حاج سلطانحسين تابنده رضاعليشاه ثاني

  نعمت اللهي سلطانعليشاهي گناباديه صوفيسلسلة قطب 
  

  

  )هجري شمسي 1347(هجري قمري  1388چاپ اول 

  )هجري شمسي 1386(هجري قمري  1426چاپ دوم 

 





سه مه مقد



بهژنو گناباد از چهار



حيم الر حمن الر اهللا بسم

چاپ مة مقد

سلوك كاروان سرحلقة پيشوايما پا@ك روان به درود و يكتايبيهمتا خداوند بهنام
فÇرزند يÇازده و ابيطالب(ع) بن علي اميرالمÆمنين او جانشينان و مصطفي(ص) د محم

بزرگوارش/
مه مقد اصل در همانطوريكه ميگذرد, خوانندگان نظر از كه يادداشتهايي بعد و
از سفريپر به ميباشدو ÇÇ غفراهللاله ÇÇ سلطانحسينتابنده فقير سفرنامة سومين ذ@كرشده
حضرت بزرگوارم ركابمباركپدر در سفر اين است/ مربوط ناراحتي اضطرابو رنجو
اندوه حسرتو فو بانهايتتأس كه ه سسر قد حسنصالحعليشاه د محم آقايحاجشيخ
مبتال س مقد وجود آن ابدي فراق به (13êë مرداد (ششم 138ì اني ربيعالث نهم تاريخ در
گÇذاشتو ما دل بر را خود فراق داغ كه افسوس گرديد, انجام نمود, دوري ما از و شديم

نهاد: قدس عالم به روي
رفتي كجا تو آخر من روان روح اي رفتي كجا تو آخر من جان سا@كن اي

تÇصميم و حال نمودهام, اشاره كتاب مة مقد در همانطوريكه اندوهبار سفر آن در
گذاشت, بهبهبود مباركآنحضرترو حال آنكه پساز ولي نداشتم, يادداشت نوشتن
نÇوشتهاي? يادداشتهايي هم سفر اين براي آيا كه فرمودند سÆال بيمارستان در روزي



بهژنو گناباد از شش

خوب فرمودند: ننوشتهام, و نداشته يادداشت نوشتن براي حالي سفر اين در عرضكردم
سÇفر شÇروع از تي دÇم چون ولي نمودم, نوشتن به شروع حسباالمر لذا بنويسي, است
بÇعضي شÇايد و آوردم بÇهياد زيÇاد فكÇر و تأمل با را تواريخ و وقايع بعضي بود, @گذشته
ممكن تا آنحضرت اطاعتميل معذلكبراي ولي باشد, شده محو نظر از جزيياتهم
گذراندم نظرمباركشان از هم Gبعد و نمودم ه تتهيدق به زياد فكر با تواريخومطالبرا بود

گرديد/ واقع قبول مورد و
پرستاري به و بوديم نگران ناراحتو خيلي ايشان مالزمين ساير و فقير سفر آن در
لطفو اظهار همه داشتيموآنحضرتنسبتبه ساشتغال مقد وجود مراقبتحالآن و
فرمودند, رضايت اظهار و دادند قرار عنايت مورد را ما نيز Gبعد و فرموده رضايت ابراز
ابÇراز داشتهانÇد, مرقوم بعضبرادران جواب در كه مرقومه چندين در هم فقير به نسبت
اسÇماعيل شÇيخ حاج مرحوم جواب در شريفه مرقومة در جمله از فرمودهاند; خشنودي
داشÇتهانÇد: مÇرقوم را عبارت اين داد, اراÄه مرحوم آن خود Gبعد كه فيروزآبادي صالحي
مÇراقب و نÇموده اروپÇا سفر اين در صدمات تحمل بسيار فرزندي شده مرقوم <چنانچه
براي را جمله اين كه باشد> راضي او از خداوند نمود, جلب رضايتمرا و بود من احوال

ميدانم/ شرف و افتخار نهايت خود
آن چÇندماهة كسÇالت شÇرح حÇاالتو در كÇه سفرنامه اين بودم مايل بود تها مد
الهÇي قÇضاي فانه تأسÇم ولي برسانم, مباركشان بهنظر و برسد چاپ به ميباشد, حضرت
پروردگارووصال لقاي وآنحضرت بود, آن از غير خداوند ر مقد جاريو برخالفآن

/@86 آية يوسف, سورة ميگويم>, خدا با تنها خويش اندوه شرح كه نيست اين <جز /1

اهللا>/1 الي حزني و بثي اشكو <انما فرمود: دوري ما از و برگزيد محبوبرا
محبتو فقرايبا از كه قهاهللا وف گلسرخي آقايمهندسمحمود استكه تي مد ا@كنون
عبداهللاخان ميرزا پدرشانمرحوم ميباشندو راسخ ايمان ثابتو عقيدة داراي بلندهمتو
يكي كه خواهشداشتند بودند, صدق خلوصو محبتو باعالقهو فقراي از نيز @گلسرخي



هفت چاپ مه مقد

جÇذبي هÇب¹اهللا د يÇس حاج آقاي جناب محترم برادر و برسانند بهچاپ را فقير تأليفات از
سفرنامه اين فقير باالخره بودند, واسطه امر اين نيزدر Gتأييد و Hتوفيق زادهاهللا (ثابتعلي)
حقيقتآنحضرت پا@كو لبهآنروح توس سو مقد وجود بهيادآن كه درنظرگرفتم, را
بÇزرگوار آن س قدÇم روح به يادداشتها اين خواندن به ايماني برادران و برسد بهچاپ
نمودند, اقدام آن بهطبع عالقه شوقو بانهايت نيز مهندسگلسرخي آقاي گردند, ل متوس
ايشÇان بÇراي مÇحبت حال ازدياد بركتو وسعتو مزيد و دارين اجر متعال خداوند از
كÇتابتو ي تصدÇم كه را جذبي آقاي حاج جناب تأييدات توفيقاتو ازدياد و خواستار
برادران اجر توفيقو همچنينمزيد بودندو آن غير مراقبتكارهايتصحيحو استنساخو
را چÇاپ اوراق تصحيح كه نور رضاخان حاج علويو دانشور فضلاهللا د سي آقايان م مكر
عÇباداهللا عÇلي و عÇلينا Çالم والس دارم, مسألت بÇودهانÇد, كÇوشا آن طبع مراقبت در و د متعه

الصالحين/

گناباديÇرضاعليشاه فقيرسلطانحسينتابنده





ل توس و توكل

هÇنوز ا@گÇر بÇهويژه فÇرزند براي و عظمي است مصيبتي خانواده براي پدر ارتحال
پدر وجود كه چرا استبسبزرگ, ضايعهاي باشد, نرسيده اجتماعي بلوغ رشدو بهمرحلة
پشتوانÇهاي و سرمايه فرزند براي و گرميخيز و روشنيزا است منبعي خانواده كانون در

اجتماعي/ فرديو زندگي هدفهاي به نيل استدر
سÇردي و تÇاريكي به خانواده كانون گيرد, صورت نابهنگام كه ه خاص پدر فقدان با

شود/ سايه@گستر و حكمفرما پرا@كندهدلي پريشانحاليو پريشانيو الجرم @گرايد,
در و برند كار به@ را وي روحاني و معنوي ميراث پدر دستدادن از با كسانيكه م خر
نموده, احيا اجتماع محيط و خانواده كانون در را پيشين گرمي روشناييو همان آن پرتو

نگهدارند/ جاودان
مÇردي و ايÇمان بÇا فقيري كه را خويش بزرگوار پدر سالگي شانزده در فقير حقير
نا@گفته با@گذشتبود,ازدستبداد, صافينهادوپا@كاعتقادوخدمتگذاريانساندوستو
آثÇار جÇز چÇيزي انسÇاندوست كريمالنفسو و سخيالطبع فقيري چنان از كه پيداست
موالي به ل توس و خدا به درستوكل بزرگمرا برادر و مرا بود زنده تا نماند, بهارث معنوي
ل توس توكلو مشعلفروزان شتافت, باقي ديار به فاني اينجهان از چون و ميداد متقيان

وا@گذاشت/ ما به را
پÇا و بگÇرفته را دسÇتم ابÇتدا از كه شدم طريق همان سالك فروزان مشعلي چنين با



بهژنو گناباد از ده

بهقول و يافته ق تفو مشكالت هرگونه بر كه بوده همينمشعل پرتو در و بود برده بهپايم
در را تحصيالتم گرفتهام, كامروايي ايام خالفآمد نوع هر از شيرازي حافظ لسانالغيب
و مÇوفقيتآميز بÇهنحو ل وسÇت و تÇوكل نÇيروي بÇا ولي دشÇوار, سÇÇختو شÇÇرايÇÇطي
اسÇتخدام به مايل و بوده راغب بهتر را شخصي كار چون رسانيدم, بهپايان رضايتبخش
باشم ي ماد سرماية صاحب بيآنكه حتي مقاطعه@كاري, يعني آزاد به@كار عليهذا نبودم,
مÇقروض و ر تضرÇم چÇند كارهايي انجام و قبول ضمن امر بدايت در هرچند و پرداختم
پÇيشواي تÇعاليم از پÇيروي بÇه يÇعني بÇودم, آمÇوخته بÇهمعني آنچه برابر ولي @گرديدم,
به است, انسان در @ك توقيفتحر عامل كه را حرمان يأسو قيان مت موالي و پرهيزكاران
ل توس و توكل با توأم شبانهروزي اليتهاي فع كوششو و به@كار همچنان نداده, راه خود
و قÇبول براي نيز مايهاي كار و شد قرضها تأدية و ضررها جبران بعوناهللا تا دادم, ادامه

گرديد/ فراهم بود, مقدور برايم الهي مشيت به كه كارهايي دگر انجام
دورترينمناطق اوليايحقدر پا@ك انفاس از پشتوانهاي و بهدستآمده كارماية با
بس كÇه كÇار انÇجام تÇا و بÇرخÇاستم كÇار قÇبول بÇه دگÇربار شÇرايÇط سÇختترين بÇا توأم

بهدستآوردم/ توفيقخدمت گرفته مدد ل توس توكلو نيروي از افتاد, رضايتبخش
سقز Ç سنندج راه در يعني ميرفتم, سركشي براي كه مسافرتها از يكي در اينكه با
بÇا آسيبها اين معذلك يافت, شكستگي بدنم جاي چند اتومبيل واژگونشدن علت به
بودم, گرفته پيش كه راهي ادامة از مرا و نشد كارم جريان مانع آن از ناشي دردهاي همة

نداشت/ باز
موالي به ل متوس و خداوند بر متوكل مÆمنين به و مينويسم را سطور اين كه اينك
ايÇن يÇط در درحاليكه ميگذرد, پيگيرم و مداوم كار از سال سي ميدارم, تقديم قيان مت

نرفتهام/ مرخصي به سيروز حتي دراز Hتنسبت مد
بÇهعنوان و نÇمودم اقÇدام آرك سÇاختماني شÇركت تأسÇيس بÇه پÇيش سال پانزده
كÇار چÇند بÇهدنبال آرك سÇاختماني شÇركت شدم, مشغول به@كار شركت اين مديرعامل
از يكÇي گÇفت مÇيتوان جÇرأت به كه پرداخت برنامهاي اجراي و قبول به ساختماني///



يازده بهژنو گناباد از

ميشود/ محسوب دنيا بزرگدر عمراني فنيو كارهاي مهمترين
بهبود در يقين بهطور كه كيلومتر هفده استبهطول فومن تونلآببر حفر كار اين

دارد/ تأثير گيالن از وسيعي منطقة آبياري كشاورزيو وضع
داشÇتند اعÇتقادي بودند, طرح اجراي بر ناظر كه مشاور مهندسين كار اين آغاز در
حتي شدو نخواهد چنينكاري انجام موفقبه شركتهايايراني هيچيكاز اينكه مبنيبر
آنÇان نظرات ه البت كشيد, خواهد طول سال پانزده طرح اين انجام كه ميكردند پيشبيني
ميبايستاز آن دهانة استكه طوري تونل اين تعبية زيرا نبود, دليل از خالي بهاعتباري
چÇنين انÇجام ايÇنكه ديگÇر شود, متصل بههم انحراف كوچكترين بدون كوه طرف دو
Áاجما و بود موردنظر كه بهصورتي ايران فنيدر علميو دقيقو اسو كاريعظيموحس@

است/ اهميت كمال حايز فني لحاظ از و بود بيسابقه افتاد هم مذكور
عصر در و ايراني براي ايرانيو بهدست و خدا بهنام دشواري اهميتو بدين @كاري
و بدبينانه پيشبينيهاي عليرغم و گرديد آغاز ايران پادشاه پهلوي درضا محم سلطنت
و شگفتي با همراه موفقيتآميز بهطور سال) (سه ششماه و سي پساز منفيانه نظرات

كرد/ پيدا اتصال بههم بصيرت اربابخبرتو از بسياري تحسين
از مشÇحون سÇري بÇا ولي خÇالي, دست بÇا كه راست كساني مر افتخار و سرافرازي
به ل توس و خدا به توكل از سينهايماالمال و اميد عشقو از آ@كنده دلي سودايخدمتو

برميخيزند/ عامالمنفعه كارهايبزرگ به قيان مت موالي
يÔمن به كرده, ازدواج سالگي دو چهلو در علي(ع) قيان مواليمت آستانة فقير حقير
بعونهللاز و بوده ساله نه و هشتساله فرزند هاتاوليايحقدارايدو توج عناياتالهيو

ميباشند/ نعمتسالمتبرخوردار
كÇه بÇاشد مÇيكنم, تÇرويج خانواده كانون در گرفتهام, بزرگوار پدر از كه را تعاليمي
برخيزند كشور آبادي و عمران خدمتخلقو سالمتبه عافيتو طريق در نيز فرزندانم
تمام در را آينده به اميد و پا@كقدسيان انفاس به اتكاي و يكمبدأ به ايمان راه اين در و

بدانند: و سازند راه توشة حيات زندگانيو شÆون



بهژنو گناباد از دوازده

نÇيست دلق و اده سج و تسبيح به نيست جزخدمتخلق عبادتبه
حÇضرت و نÇعمتاللÇهيه سÇلسلة بÇه انتساب به مفتخر فقير حقير اين كه آنجايي از
چاپيكي افتخار كه داشتم وافر عالقة ميباشم, بندگانصالحعليشاه و شهيد سلطانعليشاه
به ÇÇ روحيفداه ÇÇ رضاعليشاه تابنده سلطانحسين قطبالعارفينحضرتحاج مÆلفات از
موافÇقت باالخره ر مكر استدعاي پساز كه سپاسگزارم خدايرا شود, داده كمترين اين
سفر و ناميبندگانحضرتآقايصالحعليشاه بهنام كه ژنو به گناباد از چاپكتاب كه فرمودند

شود/ وا@گذار حقير اين به درآمده, تحريÇر رشتة به طحضرتشÇان توس له Õممعظ معالجÇة

گلسرخي حقيرفقيرÇمحمود



ÇÇ طابثراه ÇÇ نعمتاللهيه رضويه علويه قطبسلسلة صالحعليشاه دحسن محم حاجشيخ حضرتآقاي
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مه مقد

توانÇا و حي و پروردگار و صانع دانÇÇا ايÇÇزد بÇÇÇهنام دفÇÇÇÇتر ل او
نÇخستين مÇينويسيم, سÇفر دربÇارة كÇه است يادداشتهÇايي مجموعه سومين اين
ايÇن و مÇيباشد حÇج سÇفر خاطرات بهنام آن دومين و عربي ممالك به سفر يادداشتهاي بهنام يادداشت
بÇه مربوط يادداشتها اين است/ گرديده تنظيم ژنÇو به گناباد از عنوان تحت نيز يادداشتها
جÇناب بÇزرگوارم كسالتپدر نا@گهاني واقعة اثر بر كه است كدورت و رنج از پر سفري
و ايÇماني بÇرادران همة اضطراب تشويشو باعث كه ÇÇ روحيفداه ÇÇ صالحعليشاه آقاي

پيشآمد/ گرديد, روحاني اخال¾ همة و بستگان انقالبعموم و @گريه
انÇقالبو شبدر و روز بÇلكه نداشÇته, يادداشت نوشتن حال تها مد سفر اين در
سلب كسالتايشان ت شد اثر بر همسفران و نگارنده خورا@ك خوابو و بوده اضطراب

نبودم/ يادداشتي نوشتن بهفكر Âاص ابتدا در و بود @گرديده
حÇضرتش گÇذاشت, بÇهبودي به رو بحمداهللا بزرگوارم حالتپدر كه چندي پساز
نÇفي جواب و نه? يا شده تهيه يادداشتي هم سفر اين براي كه فرمودند سÆال مرتبه چند
تÇذكر مÇرتبه چند از پس آنكه تا ميفرمودند يادداشت تهية به ميل اظهار ايشان و دادم



بهژنو گناباد از 2

بÇا را سابقه وقايع مطالبو بعض فكري زحمت با و نموده نوشتن به شروع حسباالمر
هÇم مÇطالبي است مÇمكن ايÇنرو از كشÇيدم; تÇحرير رشÇتة در آورده, بهنظر آن تاريخ

باشد/ فراموششده
مطالب ذ@كر سابق, يادداشتهاي مانند نيز يادداشتها اين از نگارنده اصلي منظور
تÇاريخي بÇعضقسÇمتهاي ايÇنرو از است, علمي و تاريخي و مذهبي مفيدة و عه متنو
و نÇموده تكÇميل مÇختصري سفر, از مراجعت از پس را آنها و بوده نيز كتاب به محتاج
بهواسطة نيز آن ه البت گراميمينمايمو دوستان فوقتقديم بهعنوان را مجموعه اين ا@كنون
خوانندگان از ولي ناقصاست, خيلي وغيرآن فرانسه زبان نسبتبه نگارنده اطالع @كمي
تا رسيد بهنظرشان انتقادي ا@گر و اشتباهاتدرگذرند و خطاها استاز خواهشمند محترم
همة از و نمايم اصالح را آنها تا سازند آ@گاه خود خطاهاي بر مرا دارم حيات هنگاميكه

كنند/ ياد خير دعاي به مرا كه دارم انتظار خوانندگان
دعÇايي مسكÇينان قÇح در @كÇند رحمت به روزي صاحبدلي مگر

گنابادي سلطانحسينتابنده

(133ê لخرداد 137(اوê عيدفطر



حيم الر حمن الر اهللا بسم

سÇال اسÇفند 21) مطابق 1373 سال رجب ششم جمعه روز در
مبتال ÇÇ روحيفداه ÇÇ بندگانحضرتآقايصالحعليشاه (1333 كسالت بروز

حÇركت بÇه نÇاچار و پروستاتشÇده عظيم نا@گهاني به@كسالت
عÇبدالمÇجيد دكÇتر آقاي و شدند وارد حسنزاده آقاي منزل به و گرديدند تربتحيدريه
مÇراقÇبت روزه چند آن در و شدند معالجه مشغول بودند, دوستان از كه شيرازي مجيدي
محباهللاآزاده آقايدكتر ازمشهدهمبرادرم معالجاتموقتيشد, آنجا در نمودندو @كامل
معاينه آمده بودند, قسمت اين صدر متخص كه نورياني نصرتاهللا دكتر آقاي بههمراهي
است معالجاتموقتي اين تمام كه ميگفتند Hفق مت اطبا همة ولي دادند, دستوراني نمودندو
تÇصميم ايشÇان لذا است, بÇهتر شÇود, اقدام زودتر هرچه استو عمل آن قطعي عالج و
بيترتيب هم گناباد كارهاي نزديكو نوروز عيد اينكه وليبراي گرفته, بهحركتتهران
از ايشÇان, زيÇارت بÇراي به@گناباد دور شهرهاي دوستان از جمعي حركت نظر از و بود
تربتبهطرف از اسفند ششم بيستو چهارشنبه عصر اطبا از كامل دستور گرفتن با اينرو
آن ديرحركتكردند آنكه علت بيدختشدندو ساعتازشبوارد دو حركتو @گناباد
دستور هم پيش حتي و ندادند اطالعي هم Âقب اينرو از ننمايند; پيشواز دوستان كه بود
عÇواطÇف و مÇحبتآميز احسÇاسات مÇعذلك ولي نكÇند, اسÇتقبال كسÇي كه بودند داده
خيبري دولوييو بيدختو از زيادي جمع و كرده غلبه آنان قلوب بر دوستان شورانگيز
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ورود انتظار به زياد قربانيهاي آوردن و توري چراغهاي با راه مسير در دهات ساير و
نمودند/ قربانيها ايشان زيارت بهشكرانة و بودند حضرتش مقدم

زيارت عيادتو مرتببراي دوستان كسالتعارضه همان بهواسطة بيدختهم در
از دوسÇتان از بسÇياري جÇمع و مÇينمودند كسالتپذيرايي حال با ايشان و آمده ايشان
مÇعمول مÇطابق ايÇران شÇهرهاي سÇاير و كÇرمان و نÇيشابور و مشهد و اصفهان و تهران
چندين آنكه با نيز سال آن در ميشدند, شرفياب حضورشان نوروز عيد ايام كه همهساله
يا نداشته اطالع تلگراف از معذلكبعضيكه امسالحركتنكنند, آقايان كه تلگرافشد
سÇيزده جÇمعه شب از و كردند حركت داشته غلبه زيارت اشتياق يا نموده حركت پيش
پانزدهم يكشنبه روز و بودند بيدخت در است, موال(ع) حضرت والدت عيد كه رجب
هÇم گناباد دهات از و شده اطرافبيشتر جمعيت بود, 133ê فروردين ل او كه رجبهم
نمودهو عيادت دقيقه چند كدام رسيدندوهر سالبرايعرضتبريكخدمتشان مانندهر
آمÇده روزه چÇند آن در ايشÇان زيÇارت براي كه فقرا ولي شدند, پذيرايي ديگر اتاق در
بهمحضزيارتجز آنحضرت نقاهتزياد رنجوريوضعفو بهواسطة Hعموم بودند,
خوشي با حضورشان در عيد ايام كه برخالفسالهايسابق نميشدو ظاهر آنها از @گريه
آن و بÇودند گÇريان HالبÇغ و اندوهگين و متأثر همه سال آن در ميبردند, بسر مي خر و
بÇهبعض و نÇموده پذيرايي همه از خنده و انبساط نهايت با رنجوري حال با هم حضرت
جانان را آنچه <پسندم ميگويد: كه باباطاهر شعر مصداق دارم ميل ميفرمودند: دوستان
حÇركتبÇراي تÇصميم بÇايد زودتÇر هرچه كه بودند گفته اطبا چون و باشم بوده پسندد>
را خود روزه چند آن در واردين پذيرايي زياد گرفتاريهاي با اينرو از بگيريد, معالجه

مينمودند/ ايحركت مهي
و كÇردند بيدختحÇركت از فروردين سوم سهشنبه روز عصر
از جÇمعي آمÇدند, فÇرسخي چÇند تÇا بÇدرقه براي زيادي جمع بهتهران حركت

آمÇده ايشÇان زيÇارت بÇراي خارج شهرهاي از كه هم دوستان
كÇه امÇيرسليماني مشيرالسÇلطنه حاج آقاي راه بين در كردند/ حركت مالزمت در بودند,
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و شدند مالقات بودند, كرده زيارتحركت عزم به تهران از فروردين دوم دوشنبه صبح
ايشÇان خÇدمت در زيÇارت از پس بÇود, آقÇا حÇضرت بندگان زيارت ايشان قصد چون
آقÇاي مÇنزل در و شÇده تÇربت وارد غÇروب ل او نÇرفتند/ بيدخت به و نمودند مراجعت
آنجا در نمودند/ ورود بودند, كرده خواهش خودشان Âقب كه نوغان ادارة رÄيس سي مقد
كه كاشاني و تهراني و ارا@كي برادران از جمعي ارا@كيو راستين دخان محم آقايحاج نيز
تربتحركتو ساعتهفتاز صبح مباركشرفيابشدند, حضور بودند, بيدخت عازم
اداره مراقÇبت عدم و متوالي بارندگيهاي بهواسطة كه زيادي خرابي و راه بدي بهواسطة
براي چون و شديم پياده چندينجا خيليمعطلشده, بود, شده پيدا تعمير و اصالح در راه
بعدازظÇهر نيم يكو ساعت و نشدند ف مشر مشهد به لذا داشتند, تعجيل معالجه و عمل
ساعتسه فرمودند/ ورود شريفان دصادق محم آقايحاج منزل به و شديم نيشابور وارد
آقÇاي جناب منزل به سبزوار در نيم ساعتششو حركتو نيشابور از بعدازظهر نيم و
شب و فرمودند ورود ميباشند مشايخبزرگما از كه (هدايتعلي) ين عمادالد شيخ حاج
زيدر دهنة در ناهار براي و كردند ساعتهشتحركت صبح فرموده, توقف آنجا در را
همراهان و آقايحميدزاده آمدن انتظار قدري زيدر دهنة به ورود موقع فرمودند, توقف
تابنده نصراهللا بين اين در انجاميد/ طول به و كشيديم بودند, ايشان اتومبيل در كه را ديگر
يكي با ديگر همراهان از نفر چند و بود ايشان اتومبيل مسافرين از كه كوچكمن برادر
رل شÇديد بÇارندگي و راه بÇدي بÇهواسÇطة كه داشتند اظهار و رسيده بنزين تانكهاي از
ماشين زير شوفر گرديدو واژگون رفته, باال ه تپ از اتومبيل و خارجشده اختيار از اتومبيل
به صدمهاي هيچوجه به سايرين ولي ديده, مختصرصدمه هم آقايحميدزاده خود رفتهو

است/ نرسيده آنها
لطنه آقايحاجمشيرالس اتومبيل فوري و پريشانشديم ناراحتو بدينجهتخيلي
آقÇاي خÇود بÇا بود خطرنا@ك خيلي حالش كه را شوفر و كرده حركت آنها آوردن براي
بÇنا كه منزلي در و داده حركت بود خورده ضرب و صدمهديده ايشان كمر كه حميدزاده
شاهرودي برادران كه بود بزرگي Hنسبت منزل و نمايند ورود شاهرود در آقا حضرت بود
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از بعدازظهر نيم و ساعتسه هم ما كردندو استراحت بودند, ديده تهيه ايشان ورود براي
از و شÇديم شاهرود وارد پنج ساعت و كرده حركت نگران و پريشان حال با زيدر دهنة
و ندارد خطري نيستو سخت ايشان حال كه شد معلوم كرديم; مالقات حميدزاده آقاي
بههوش و شده تزريقاتحالشبهتر پساز بود, بستري بيمارستان در كه ايشانهم شوفر
Gبعد فانه متأس ولي بود, حالشقدريبهترشده بود بيمارستان در كه روز چند استو آمده
حÇضرت رحÇلت (مÇطابق رجب 2ë چÇهارشنبه شب كÇه دادنÇد اطÇالع مÇا بÇه تهران در
هم فقرايشاهرود متأثرشديم, نا@گوار اينخبر از ما همة نمود, زندگاني بدرود @كاظم(ع))

بودند/ نموده منعقد مجلسترحيمي او براي
از آهÇن خÇط با دقيقه پنجاه هفتو ساعت فروردين) ì)رجب بيستم جمعه صبح
زيÇارت بÇه بودند, انتظار به كه فقرا از جمعي دامغان ايستگاه در و كرده حركت شاهرود
كه (وفاعلي) تنكابني سليماني مجتهد آقامهديآقا آقاي هم سمنان در شدند, نايل ايشان
فÇقراي بÇا اسÇتقبال بÇراي تÇهران فقراي از زيادي جمع با ميباشند, طريقتما مشايخ از
وارد قطار كه بعدازظهر نيم ساعتيكو داشتندو ايشانرا مقدم انتظار ايستگاه سمناندر
در و كÇرد حÇركت تÇوقف ساعت نيم پساز قطار و گرديدند نايل ايشان زيارت به شد,
سÇاعتهشت بÇه يكربÇع و بÇودند آمÇده استقبال براي فقرا از هم راه بين ايستگاههاي

شد/ تهران ايستگاه وارد قطار بعدازظهر
اسÇتقبال بÇراي دوستان از بسياري جمع هم تهران ايستگاه در
Çلطنه مشيرالس حاج آقاي منزل به Hمستقيم ايشان و بودند آمده بهتهران ورود

فرمودند/ استراحت آنجا در شبرا و شدند وارد
مهر بيمارستان به ساعتهشتصبح بود شده كه قبلي مذا@كرات طبق بعد روز صبح
در و آمده معاينه براي مالك) لقمانالملك(سعيد دكتر آقاي نه ساعت و تشريفبردند
ادرار خونو تجزية دستور كردندو كامل معاينه و نموده سÆاالت نيم يكساعتو حدود

دادند/ غذايي دواييو مختصر دستور و گرفتند را فشارخون و دادند را
و طبي معالجات اثر بر چون بود, شده بهتر ايشان مبارك حال قدري روزها آن در
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روزبÇهروز بهتدريج و شده بهتر قدري ادرار حركتجريان روز از متوالي استحمامهاي
آقÇاي عينحال در ولي بودند, راحت Hنسبت تهران ورود در بهطوريكه ميشد, راحتتر
الزم را ه غد آوردن بيرون احيو عملجر Hفق مت اطبا ساير اقبالو آقايدكتر لقمانو دكتر
شده مرتفع به@كلي Hتقريب ناراحتي كه تهران به ورود از بعد روز ده در حتي و ميدانستند
بÇهعمل احÇتياجي و كوچكشده خيلي ه غد اينكه مثل كه ميفرمودند اظهار ايشان بود,
Gاستبعد ممكن چون است, الزم معذلكعمل كه ميگفتند جواب در اطبا ولي نيست,
از پÇيدايش ل او در ا@گر Hاستمخصوص بيشتر زحمتآن موقع آن در و كند عود د مجد
عمل و كنند عمل Hحتم بايد لذا شد, خواهند ناراحت خيلي باشند, دور وسايل پزشكو

است/ آسان سهلو هم آن
تÇهران در چون است الزم احي جر عمل كه شدند مسبوق آنكه پساز رفقا آقايان
و فÇرمايند خارجه به مسافرتي امر اين براي كه كردند اصرار نيست موجود كافي وسايل
و اطبا و ميكردند اصرار خود نظرية در دوستان ولي نداشتند, تمايلي هيچوجه به ايشان
مسافرت Hفق مت بودند, كرده مسافرت اروپا به و مينمودند عيادت و ديدن كه هم آقاياني

ميدادند/ ترجيح را اروپا
براي آنها ذبيحة چون بود, آنها ذبيحة نظر از بود ايشان براي كه مهمي اشكال ولي
اشكÇال مÇورد قين محق نزد آنها نجاست هرچند خورد, نميتوان نيستو جايز مسلمين
(سÇلطانعليشاه) د سلطانمحم مال حاج مرحوم اعلي امجد جد جمله از ما بزرگان استو
طبقآياتو ÇÇ طابثراهما ÇÇ (نورعليشاه) علي مال حاج مرحوم بزرگوارم جد @گناباديو
مگر نجسنيستند, اهلكتاب كه فرمودهاند; تصريح كتابقايلو احاديثبهطهارتاهل

ين ذÇَّال Ôع×امÇط و> شريفه: آية كه ميشوند نجس بع بالت كه مسكر خوكو گوشت خوردن با

/5 آية ماÄده, سورة است>, حالل آنها بر نيز شما طعام و است حالل شما بر كتاب اهل <طعام /1

ونÔك شر Ôالم ا نَّم مخالف<ا مفهوم استو تصريح بدان 1<ÖمÔهل ل ح كÔم Ôعامط و لكÔم ل ح ت×اب الك اÔوتÔوا

/28 آية توبه, سورة نجساند>, <مشركان /2

ميكند, داللت غيرمشركين طهارت بر داده مشركين به اختصاص نجاسترا كه 2< Ôسجن
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هرچند نيستو مجاز شيعه نزد مشهور قول طبق مسلمين براي آنها ذبيحة استعمال ولي
نيز شيعه ميان در استو اهلسنتجواز نزد فاق ات قولقريببه خالفو مورد اينمسأله
عدم نصاريو يهودو مطلق حليتذبيحه بعضيقايلبه ذميو حليتذبيحة بعضيقايلبه
حليت عدم علمايشيعه بين فاق بهات قريب مشهور قول ولي مجوسشدهاند, حليتذبيحة
دوم بÇاشد, مسلم كÔشنده آنكه ل او است: شرط چند حليتآن و ذبيحه در زيرا است, آن
جÇايز باشد شيشه از ا@گر Âمث باشد آهن از كشنده آلت آنكه سوم باشد, قبله به رو آنكه
(لولة مÇري از عبارت كه اربعه اوداج آنكه پنجم شود, برده خدا نام آنكه چهارم نيست,
بÇريده هسÇتند, طرفآن دو در كه بزرگي رگ دو استو س تنف لولة كه حلقوم و طعام)
بÇنابرايÇن و ذبÇح نه كرد نحر بايد را شتر زيرا است, شتر غير در قطعشدن اين ه البت شود,
ا@كثريت آنجا در مسلمين كه محلي يا اسالمي مملكت در نيستو جايز غيرمسلم ذبيحة
باشيم نداشته قطع آنكه ولو است, مسلم ذبحكننده كه باشد احتمالآن آنكه يا باشند داشته
رعÇايت استو غÇيرمسلم تÇحتنظر بÇدانÇيم كه محلي در ولي است, حالل آن خوردن
دارد, را ميته حكم گوشتآن بلكه نيست, جايز آن خوردن نميشود, اسالمي دستورات
رفقا برحسباصرار و بودند ناراضي ناراحتو اروپا مسافرت در ايشان جناب اينرو از
رفقا از فرمودند يافتو اينجهتراه از ترديد قدريشكو ولي شدند, راضي دوستان و
مÇمكن آيÇا استو چطور آنجا خورا@ك وضع گردد معلوم كه شود تحقيقاتي دوستان و
بÇراي بÇارها كÇه تÇهران) جمعة (امام امامي دكتر آقاي از لذا نخورند? را آنها طبخ است
ممكناست كه داشتند اظهار ايشان نموده, سÆال بودهاند, اروپا تيدر مد معالجه @گردشو
جهاني بهداشت سازمان در كه حافظي دكتر آقاي از تلفن با هم بعد نخورند, گوشت Âاص
خود است ممكن داشتند اظهار كرده تحقيقاتي ايشانهم و نموده سÆال ميباشند, ژنو در
اين در نيز ديگر جمع از نيست, نظر اين از اشكالي و بدهند دستور خورا@ك براي ايشان

شد/ تحقيقاتي قسمت
جدا@گانه خودشان و هستند زياد مسلمين آنجا در گفتند شد, سÆال هم هامبورگ از
اشكÇال كه شود طبخ آنها ط توس است ممكن نيستو اشكالي نظر اين از و ميكنند ذبح
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گردد/ مرتفع
انجام كجا در اينكه و تركآن احيو جر عمل آنجناببراي تحقيقات اين پساز
يا ژنو وليعملدر نبود, خوب تهران در همچنينعمل تركآنو فرموده استخاره شود
تصميم استخاره اين پساز لذا بود; صبر آيه ولي بود, بهتر ژنو در و بود هامبورگخوب
حÇركتو بÇراي طبيب (اجازة حركت وسايل فرمودند دستور و گرفتند اروپا به حركت

شود/ ا مهي ارز) تهية و تذكره صدور
بÇعضي داشتند, اختالفنظر باشد, ژنو يا هامبورگ در عمل اينكه و مقصد در رفقا
كÇه بود اين نگارنده عقيدة ميگفتند, خوب را ژنو بعضي و ميدانستند بهتر را هامبورگ
ايÇماني بÇرادران از كÇه حافظي دحسين محم دكتر و نصيري نصرتاهللا دكتر آقايان چون
سÇازمان در كÇه حافظي دكتر آقاي Hمخصوص و دارند آشنايي و هستند ژنو در ميباشند,
خوب خيلي هم ژنو هواي و دارند اطالعاتي قسمتها اين از ميباشند, جهاني بهداشت
اظÇهار آن تأيÇيد در هÇم ديگر نفر چند شود, حركت سوÄيس به كه است آن بهتر است
آلماني پزشكان كه كردند اظهار جمعديگر است, سا@كتتر محيطژنوآرامترو داشتندكه
چند پسنديدهاند, و كرده عمل آنجا در ايراني رجال از تن چند و حاذقترند و معروفتر
ص متخص كه داشتند نظريه قوامالسلطنه احمد آقاي جناب جمله از دوستان از ديگر نفر
در ولي مÇيدهند, انجام قسمت اين در عمل دو اطبا ساير چون است, لندن در عمل اين
يكمÇرتبه كه نموده ا@كتشافي است, قسمت اين ص متخص كه پزشكي مسترميلين لندن
و نÇپسنديده را لنÇدن حÇضرت آن ولي است, آسان و سهل خيلي و نميكند عمل بيشتر
هامبورگ ا@گر حركتكنندو ژنو به ابتدا كه شد مذا@كره زياد مشورتهاي پساز باالخره
از دانستند, مناسبتر هامبورگرا بكنند, تحقيقاتي بود بنا كه حافظي آقايدكتر بود بهتر
پسنديده را ژنو نيز خارجه امور وزير انتظام عبداهللا آقاي كنند/ هامبورگحركت به آنجا
حاذق خيلي دو هر كه ميباشند قسمت اين معروفدر ص متخص نفر دو ژنو در گفتند و



بهژنو گناباد از 10

1. Dr. Charles Perrier. 2. Dr. Charles Steiner. 3. Clinique Colyheim.

بÇهتر بÇيكل دكÇتر گفتند بعضي اشتاينر2, شارل ديگري و شارلپرير1 دكتر يكي هستند
آنÇجا در مÇيگفتند داده, تÇرجÇيح آلمÇان در دوسÇلدورفرا شÇهر ديگر نفر چند است,
كÇار ششدكÇتر و پÇروفسور نÇفر ده آنجا در كه كليهايم3 كلينيك بهنام است @كلينيكي
ادرار مÇجاري در ص تخصÇم و هسÇتند ص تخصÇم مÇرض يك در كÇدام هÇر كÇه ميكنند

4. Professeur Boeminghaus.

دارد/ اينقسمت در شهرتكامل كه ميباشد بومينگهاوس4, پروفسور
دكÇتر آقÇاي بÇا كه شد گرفته تصميم زياد مشورتهاي و تبادلنظر از پس باالخره
از كجا كه كنند تحقيقاتكامل آلمان از هم سوÄيسو از هم ايشان كه شود مذا@كره حافظي
توقف محل براي آنجا در و حركتكنند ژنو به Hمستقيم تهران از استو حيثبهتر همه

بگيرند/ تصميم
دكتر آقاي با شود, حركتفراهم وسايل زودتر هرچه كه فرمودند دستور اينرو از

بنمايند/ تحقيقاتكامل كه شد مذا@كره تلفن با هم حافظي
مÇيآمدند, ايشان عيادت و زيارت براي فقرا تهران در ايشان توقف ت مد تمام در
Hعموم شوند, فقريتشريففرما مجالس در سفرهايسابق مانند نميتوانستند وليچون
بÇراي فقري اجتماعات مجالسو در نيز شبها و بودند گريان و متأثر زيارت موقع در

/62 آية نمل, سورة ميدهد>, پاسخ بخواندش چون را درمانده آنكه <يا /5

گريهو با 5< رط ÖضÔالم ÔجيبÔي Öن خواندن<امَّ و نماز و دعا به هم گاه لو متوس ايشان شفايعاجل
داشتند/ اشتغال زاري

براي Hبمرت دربار رجال و مجلسين نمايندگان و وزرا و رجال و اسالم حجج آقايان از
طبيب مسافرتو حيث از را خود نظريات كدام هر و ميآمدند ايشان زيارت و عيادت

ميداشتند/ اظهار
هÇيچجا بÇه بÇازديد براي كسالت همان واسطة به توقفتهران بيستروز ت مد در
روز رفÇتند, عبدالعظيم(ع) حضرت به زيارت براي مرتبه سه دو فقط و نبردند تشريف
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مشيرالسلطنه حاج آقاي منزل به جماران تا آقايان اصرار برحسب هم فروردين سيزدهم
فرمودند/ مراجعت Gبعد و شد ا مهي آنجا در استراحتايشان وسايل و بردند تشريف

سÇوÄيسو ويÇزاي گرفتن براي شد, گرفته تذكره آنكه از پس
مÇطابق 1373 شÇعبان نهم سهشنبه روز در و شد اقدام ارز تهية تهران از حركت

به مربوط اسكه آ/ اس/ هواپيماي بليت فروردين1333) 2ê)
بÇه مÇراجÇعت هÇامبورگو به آنجا از و ژنو استبراي اسكانديناوي هواپيمايي شركت
براي كه را وجه بقية و داشته مسترد بليترا كردند توقف ژنو در ا@گر كه شد گرفته بيروت
حÇركت تÇهران از بÇار دو هفته در هواپيما اين و برگردانند بود داده بعد به ژنو از @كرايه
همانساعتو در يكشنبه ديگريعصر و نيم ساعتششو پنجشنبه يكيعصر ميكند,
شÇركت بÇه مÇربوط كÇه هواپÇيما اين و گرفتيم بليت فروردين 2ì پنجشنبه روز براي ما
گنجايش همهجهتراحتاستو از استدارايوسايلآسايشو اسكانديناوي سوÄدي
از قÇدري آن يك درجÇه كÇه ميباشد دو يكو درجه داراي و دارد را نفر شش و پنجاه
است/ خوب خيلي نيز آن دو درجه ولي است, راحتتر جايآن و حيثخورا@كبهتر

كسالت پساز كه ايشان حضرت خود شد قرار نگارنده تقاضاي طبق پنجشنبه شب
اخÇوان همة كه بفرمايند جماعت اقامة بار لين او براي بودند, ننموده اقامه جماعت نماز
آقايحاج بهجايمنزل هم نماز و كنند توديع و نموده پيدا را ايشان توفيقزيارت ايماني
در و نباشد ايشان حركت به محتاج كه باشد مشيرالسلطنه حاج آقاي منزل در روحاالمين
منقلب همه حال گريانو حضار عموم و نموده توديع برادران همة از نماز از شببعد آن

بود/
را سÇفر اثÇاثية مÇا و آمÇده ايشÇان زيÇارت بÇراي زيÇادي جÇمع هÇم پنجشنبه صبح
فÇرودگاه بÇه سÇپس داده, انجام را گمركي تشريفات و برديم به@گمرك كرده جمعآوري

برديم/
طÇرف بÇه مشÇيرالسÇلطنه حÇاج آقاي منزل از بعدازظهر پنج ساعت پنجشنبه عصر
حÇاضر مÇهرآبÇاد حÇضرتدر آن بÇدرقة براي بسياري گروه حركتو مهرآباد فرودگاه
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چون ميكند, حركت عصر نيم ساعتششو Áمعمو كه اسكانديناوي هواپيماي بودند/
دقيقه هشت سيو ششو ساعت و شد تأخير حركتهم در قدري داشت, ورود تأخير

حركتكرد/ مهرآباد فرودگاه از ساعتتهران به بعدازظهر
مÇحباهللا دكÇتر حاج آقاي برادرم و نگارنده از بودند عبارت حضرت آن مالزمين
شركت مدير مصداقي ابوالحسن اصفهانيو صالحي ملك آقا مهدي حاج آقايان و آزاده
Çالع اط ايشÇان حÇركت از چÇون و نموده مراجعت بغداد از سهشنبه عصر كه تهران مرند
را خÇود حÇركت وسايل و نموده اقدامات ايشان مالزمت در حركت براي فوري يافتند,

كردند/ آماده
چÇهل سÇاعتو چهار كه دادند اطالع بلندگو با رفت باال زمين از هواپيما موقعيكه
خود چراغهاي با بغداد شهر ساعت دو قريب گذشتن از پس داريم, راه بيروت تا دقيقه
و شÇديد طÇغيان اثÇر بÇر كÇه عÇرب عÇراق اراضي از بسياري و بغداد اطراف شد, نمودار
اثر بر بودند داده تشكيل را درياچههايي و گرفته فراتآب و دجله شط دو وحشتآور
آمÇده, پيش عراقي برادران براي كه بزرگ مصيبت اين از را ما و بود نمودار ماه روشني
قÇول از روزنÇامهنگاران نقل طبق كه بنيانكن سيل اين كرد, اندوهگين فو متأس خيلي
ما روزيكه تا بوده بيسابقه شنيدم عراقيها بعض از نگارنده خود آنچه و عراقيها خود
ليرة ميليون پنجاه حدود در و بيخانمان را نفر ميليون قريبدو كرديم, حركت تهران از
از و نموده الي گلو زير را عراق محصول و ثلثمزارع و آورده وارد انگليسيخسارت
خÇطر و مÇيكرد تهديد را عراق بيخانمان مردم نيز قحطي خطر اينرو از بود; برده بين
هم زيادتر خسارات و ديگر خطرهاي پيشبيني بلكه نشده, مرتفع موقع آن تا نيز طغيان
ممكن و نبود شط دو اين طبيعي طغيان و برفها آبشدن موقع هنوز چون مينمودند,
مÇيان در خود زياد چراغهاي با بغداد شبشهر آن در و بكند طغيانهايي نيز Gاستبعد

داشت/ جالبديدني منظرة آبدرخشندگيو
بهساعت دقيقه پنجاه ساعتتهرانمطابقساعتنهو به بيستدقيقه و ساعتيازده
و كÇرديم اسÇتراحت قÇدري خوانده, نماز آنجا در و شديم بيروت فرودگاه وارد بيروت
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پرواز مديترانه فراز بر حركتكرده آنجا از ساعتتهران نصفشببه از بعد ساعتنيم
م Ôر وارد ديگÇر ربÇع ساعتو شش كه داد خبر هواپيما بلندگوي حركت ابتداي @كرديم;

شد/ خواهيم
و طÇوفاني مÇنقلبو ت هشدÇب هوا بود, پرواز در مديترانه فراز بر هواپيما موقعيكه
هوايي چاههاي بهواسطة Hدفعت گاهي داشتو ارتعاشزيادي هواپيما ميباريدو بارانهم
و نÇخوريد تكÇان كÇه بÇبنديد را كÇمربندها كه داد اطالع هواپيما بلندگوي ميآمد, پايين
وارد سالمتي به محلي ربع و مطابقساعتچهار ساعتهفتتهران به ربع يك بحمداهللا
طبق نيم و پنج ساعت خوانديم/ آنجا در را صبح نماز و شديم ايتاليا پايتخت م Ôر فرودگاه
و ايستاد كرد زمينحركت روي در كه قدري و بهحركتآمد هواپيما موتور قبلي اطالع
فÇرودگاه بÇه د جدÇم مجبوريم هواپيما موتور يك خرابي بهواسطة فانه متأس گفت بلندگو
صرفكرديم صبحانه همانجا در و شده پياده ما و مراجعتكرد اولي محل به و برگرديم
اروپÇا سÇاعت بÇه هفتصبح ساعت كشيد, طول ساعتونيم يك قريب موتور تعمير و
ارتÇفاع هÇواپÇيما مÇرتب و شÇد مÇهآلود و ابر هوا رفتيم كه قدري كرد, حركت هواپيما
مÇيشد, مÇترا@كÇمتر ابÇرها مÇيرفت, باال هرچه ولي گيرد, قرار ابرها روي كه ميگرفت
كÇارمندان از يكÇي گÇفتة طÇبق موقع آن در و بود تيره تاريكو به@كلي هوا بهطوريكه
و زياد خيلي هواپيما ارتعاش انقالبو موقع اين در بود, رفته باال متر ششهزار هواپيما
خيلي مرتبه دو يكي داشتو تكان خيلي هواپيما و ببنديم را كمربندها كه دادند دستور
كÇه آلپ جÇبال فÇراز بر هنگام آن در شد, مسافرين بعض موجبوحشت كه آمد پايين
ساعتمحليمطابقساعتيازده به ربع و ساعتنه در و ميكرد عبور برفبود از مستور

گرديد/ ژنو فرودگاه وارد وقتتهران به ربع سه و
مملكتي سوÄيس و است سوÄيس زيباي شهرهاي از يكي ژنو

1. La Suisse.

بÇاطراوت و زيÇبا ممالكبسيار از و ييالقي و كوهستاني است سوÄيس1
استو جÇالب دلفÇريبو و زيبا مناظر داراي و ميباشد اروپا
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1. Helvetia. 2. La Rhon. 3. La Rhin.

و مÇملكتآلمÇان به و واقع مركزي اروپاي مملكتدر اين است/ آن ديگر نام هلوتيا1
استو مربع كيلومتر ê1.298 خا@كآن مساحت است/ متصل اتريش و ايتاليا و فرانسه
ن,3 ر ن,2 Ôر قÇبيل از بزرگي رودخانههاي بهواسطة و دارد احاطه آن بيشتر به آلپ جبال

4. La Tessin. 5. L' Ar. 6. La Reuss.

7. L' Enn. 8. Romanche. 9. Argoe.

دريÇاچة قÇبيل از زيادي درياچههاي داراي و ميشود مشروب اين7 رس,6 آر,5 تسن,4
اين زيبايي بر اينها همة كه ميباشد ايالت چهار درياچة موراتو نوشاتل, زوريخ, ژنو,

است/ افزوده مملكت
است مÇحدود فÇرانسÇه به كه قسمتي ميكنند; تكلم زبان چهار به مملكت اين مردم
ايتاليايي متصلميباشد, ايتاليا به آلمانيوآنقسمتكه آلمان قسمتمجاور فرانسويو
موسوم آرگو9 كه نيز محلياي زبان دارند, رومانش8 بهنام ديگريهم زبان ميكنندو تكلم

است/ لي او زبان سه آن از يكي دولتي رسمي زبان ولي دارند; است,
م خر سبزو باطراوتو و باصفا خيلي اراضيآن تمام كوهستانيو Hمملكتغالب اين
گÇرماي گÇذرانÇدن براي اروپا ثروتمندان معروفو اروپا در خوبي لطافتو در استو

ميگذرانند/ آنجا در نيز را خود تعطيل ايام و ميآيند بدانجا تابستان
فÇقط كÇه است نÇفر ê.71ë.292 ميالدي 19ë0 سال رسمي آمار طبق آن جمعيت
سÇاير مانند جمعيتآن ه البت و ميباشند سوÄيسي Hتمام ة بقي و خارجي آن نفر 283.ìì7
193êاپÇچ الروس نÇوشتة طÇبق 193ê سÇال در Âمث است, تزايد در دنيا ممالكراقية

است/ بوده نفر 3.88ì.000 جمعيتآن
حكومتنشيناست دو بيستو اينمملكتمركباز ولي است, برن مركزآنشهر
مالياتهم حتيدر دارندو استقالل داخلي امور در كانتنميگويندو را آنها يكاز @كههر
كانتن هر از اضافه به وهيأتدولتميباشندو دارايمجلسشورا دارندو جدا@گانه قوانين
كÇنفدراسÇيون را مÇملكت ايÇن ايÇنرو از مÇيشوند, اعÇزام مÇملكت مركز به نمايندگاني
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ميگويند/ هلوتيا متحد اياالت هلوتيكيعني
اراضÇي چون ميكند, ه تهي خارج از را خود احتياج مورد غلة سوÄيسبيشتر @كشور
كاشتغله درصدد Gاخير ولي ندارد; كافي بهقدر باشد, مساعد زراعتغله براي كه مسطح
كارخانجات قبيل از هم كارخانجات استو فراوان آن ييالقي ميوهجات و برآمدهاند هم
آنها امثال اونيورسالو زنيتو اومگا, لوزينا, معروفاستمانند دنيا در كه ساعتسازي
و ميباشد مملكت صادراتآن كه دارد زياد آهنگري صنايع و نخريسي كارخانجات و
و هوا خوبي بهواسطة هم استكه احانخارجي مملكتجلبسي آن درآمد طرق از يكي
است, فÇراهÇم مÇملكت بÇدان ورود بÇراي كه تسهيالتي جهت از هم و آن زيباي مناظر

ميباشد/ احان سي ورود محل هميشه
استيعنيهر آنآزاد ارزيدر ورودوخروجهر استكه ممالكي از سوÄيسيكي
نمود خارج يا كرده وارد بدان ميتوان بخواهيم كه ديگري كشور هر خودشيا پول اندازه
جÇلب بÇراي كÇه است تسÇهيالتي از يكي نيز آن و ندارد وجود آن در ارزي رات مقر و

است/ شده گرفته درنظر واردين
بعد و رومان تحتتسلط ابتدا وسطي قرون از چندي و قديمه قرون مملكتدر اين

1. Burguandes. 2. Hélvètes. 3. Sèltes.

از شاخهاي كه هلوت2 قوم و بود واقع سپسفرانسه بودندو ژرمنها نژاد از كه بورگاندها1
و داشÇتند مسكن آن در است اروپايي و هند نژاد از شعبه يك لت س استو لت3 س نژاد

4. Carolingien.

بÇه و بÇود فرانسÇه سالطين سلسلة دومين كه كارولنژيان4 سالطين تحتتسلط موقعيكه
Gبعد ريختو را خود استقالل شالودة ميالدي سال1218 در بود/ واقع ميرسند, شارلماني
بÇه تÇا گÇرديد آن ضÇميمة كÇانتنهايي و كÇردند پÇيشرفتهايي قسمت اين در بهتدريج
و گرديد زياديهم حمالت انقالباتو حوادثو گرفتار ولي درآمد, خود وضعيتفعلي
نكرد/ حوادثخم زيربار در كمر برنداشتو خود استقالل دستاز هم باز آنها همة در
نسÇبتسÇاير بÇه زمÇين قيمت ولي است, گران خيلي كشور آن در زندگاني مخارج
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احÇتياج مÇورد كÇه هÇم نان ميكند, جلوگيري آن گرانشدن از شهرداري و ارزان چيزها
همه@كس مورداستفادة عموميو برقآنهم استو ارزانتر چيزها ساير استاز عمومي
از است; توربين بهوسيلة آبشارهايفراوانو بهواسطة آن توليد زيرا است, ارزان خيلي و
ميفروشند/ فرانسه در خود شهرهايمجاور به كه دارند زيادتر نيز مصرفخود از اينرو
لحاظ از Âمث دارند, آسايشكامل آزاديو خوبو خيلي آن مردم اجتماعي اخالق
فÇرقي اشÇخاص پستتÇرين با مملكت فرد بزرگترين بين آنها آزادي و افراد تساوي
در مينشيندو ترن در و ميرود راه ديگران عاديبا مواقع در Âمث رÄيسجمهور نيستو

1. Rubatel.

را خود دختر ميباشد, روباتل1 او نام كه فعلي رÄيسجمهور حتي ميكند, گردش خيابان
يكي نزد خانهداري زندگانيو كارهاي تعليمگرفتن براي است, دانشگاه تحصيلكردة @كه
كÇار مشÇغول چÇندي مستخدمه مانند آنها منزل در كه فرستاده انگلستان خانوادههاي از

باشد/
بÇراي Âمث جمله از كرده وضع قوانيني راتو مقر افراد حقوق حفظ براي دولتهم
با اعياد و يكشنبه ايام صي مرخ اضافهبر صي مرخ روز پانزده سال در مستخدمه و مستخدم
چÇهار روزي نÇاهار و شÇام بÇراي Çصي رخÇم روزهاي در و كرده وضع حقوق از استفاده
استو بعدازظÇهر هشت تا صبح هفت ساعت از هم او كار ساعات و شده تعيين فرانك
و شوفاژ برقو داراي بايد ميدهند او به كه هم اتاقي ندارند, او به كار حقمراجعة شبها
طبيبو خرج بايد شود مريض ا@گر باشد, او خود مخصوصبه كليد اشكافو و روشويه

بدهند/ او براي دوا
دولتهم و دارند كامل يت دولتجد قوانين راتو مقر رعايت در هم مردم عموم
نÇاراضÇي افÇراد و كÇم خيلي آنجا در طبقاتي اختالف اينرو از آنهاست, آسايش بهفكر
نكÇرده, رخنه آنجا در Âاص كمونيست حزب كمونيستيو بههمينجهت و ندارد وجود
بخواهند دولتها ا@گر هم ممالك ساير در البته و هستند راضي خود وضع از همه چون
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آنÇها بÇراي كÇار آسايشو حيثوسايل همه از بايد كنند دور مردم از را فكر اين Hاساس
مرتفع افكار اين بالطبع تا نمايند ايجاد آنها در خدا بهمذهبو عالقه روح و كنند فراهم

شود/
عالقهمند مذهبي دينيو آداب به آنها ا@كثر و زياد آنها ميان در مذهبهم به عالقه
آن اهÇل ايÇنكه يÇا نÇدارد نÇامي باشد هم ا@گر نيستو كشور آن در مسلم ولي ميباشند,

مملكتنيستند/
خود آنچه استو عموم زبانزد و مشهور كشور آن در هم درستي امانتو امنيتو
د مقي و باز Hغالب آنها دربمنازل كه است آن جمله از كردم مشاهده سفر اين در نگارنده
خÇيابان كÇنار در را اتÇومبيلها نÇميشود, دسÇتبردي كه دارند اطمينان و نيستند بهبستن
كنار در ديگري چيز جامهدانييا ا@گر و ببندند را آنها در آنكه بدون ميروند ميگذارندو
مÇمكن و نميكند هم نگاه بدان بلكه نميزند, دست كسي Hغالب بروند و بگذارند خيابان
نيديديم معي محل در را روزنامهها بردارد/ آنرا بيايدو چندروز استصاحبآنپساز
روزنامه هركه روزنامهفروشميرود خود دارندو جاييهمبرايپولآن ميگذارندو @كه
روزنامهفروش موقعيكه و ميرود و ميگذارد آنجا در را آن پول و برميدارد ميخواهد
تلگراف بخواهند ا@گر برميدارد, استو موجود روزنامههايفروششده پول برميگردد
و مÇينويسند هÇمانجا در و مÇيدهند تÇلگراف ادارة به تلفن با را تلگراف همان @كنند,
تÇلگراف در را او امÇضاي آنكÇه بÇدون مÇيدهند صورتحسÇاب بعد ميكنند, تلگراف
دوازده تا حدا@كثر بايد را تلگرافات Áمعمو و كند مطالبه رسيد قبض او آنكه يا بخواهند

برسانند/ مقصد دريافتبه ساعتپساز
روزي چÇند است مÇمكن و ميروند و ميگذارند خيابان كنار در نيز را دوچرخهها

نميرود/ بين از استكه مطمÃن و بيايد صاحبآن تا بكشد طول
سÇوÄيسو بهداخلة يكراه فقط كه است هفت ميشود خارج ژنو از كه جادههايي

نزديكاست/ فرانسه مرزهاي اطرافبه از ژنو زيرا ميرود, فرانسه به بقيه
HقريبÇت قÇيمتها نيستو معمول چانهزدن خريد و معامله موقع آنجا مغازههاي در
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او مÇملكت ارزي رات مقر ببينند كه خريداري براي است ممكن گاهي ولي است, ثابت
از و بÇاشد ناچار دارو مانند جنسي خريد به آنكه يا نميدهد او به زياد ارز داشتن اجازة
نÇدارد معمول هم مشتري ولي بدهند, تخفيفي مختصر اينها امثال و باشد خارج او عهدة
صاحبمغازه ا@گر فروشنده بزند, چانه ندانسته كسيهم ا@گر بگويد, خالفواقع دروغو
بدهد; جنسرا خودشقدريكسركندو منافع استاز ممكن احترام بانهايتادبو باشد
بÇراي مÇيكند, آدابحÇمل از خÇريدار بÇياطÇالعي بÇر را چانهزدن اينصورت در ولي
آنكه اقساطيهمبدون حتيمعامالت تخفيفميدهندو معامالتكلي دانشجويانهمدر
مÇوجب نÇمايند, پÇرداخت در تأخÇير ا@گÇر و ميكنند باشند داشته سابقه آنها حاالت به
اجÇرايÇيه آن موعد از روز يك گذشتن پساز استو فروشنده نزد خريدار بياعتباري
عÇادت هÇمه چون نميافتد; فاق ات چيزي اينطور خودشان ميان در ولي ميشود, صادر
است, بياعتباري موجب كه را تأخير و نمودهاند صحتعمل و عهد به وفاي بهدرستيو

نميدارند/ روا بههيچوجه
مÇغازههاي بÇه سگ ورود كÇه است آن آنÇجا در مÇا ه وردتوجÇÇم امÇÇور جÇÇمله از
كه طرفدولتنصبشده از مغازهها جلوي هم اعالني استو ممنوع خواروبارفروشي
علتآن و كنند خودداري خواروبارفروشي مغازههاي به سگها بردن از دادهاند دستور
استلب ممكن گاهي كه خواروبار نزديكي در ساو تنف و او وجود كه ميگويند چنين را
از يكÇي ايÇن و كÇند آلوده را غÇذا است مÇمكن استو بÇهداشت برخالف بزند بدانها

است/ فرموده بيان قبل قرن چهارده در اسالم س مقد شارع استكه احكامي
بÇرخÇالفمÇصالح را آنچه نيز دولت و زياد نيز دولت اوامر اطاعت به مردم عالقة
Âاستمث زياد خيلي بهدولت مردم اعتماد اينجهتحس از و نميكند عمل باشد جامعه
مأموريمطالبه آنكه بدون ميپردازد, داراييميرودو به موقعآن همه@كسدر مالياترا
تÇعيين را خÇود مÇاليات نÇموده, رسÇيدگي خود دفاتر به قانون خودشطبق چون نمايد,
هم Gبعد خدمتكنند, بايد يكسال نظام مشمولين ميپذيرد, را همان دولتهم و ميكند
اينرو از تعيينميكنند, هركسي براي را چونوقتآن و خدمتكنند بايد يكماه سالي
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را خود خدمت و ميكند في معر را خود و ميرود آن موقع در ساله هر و ميداند خودش
از را اسلحه هم Gبعد يكساناند, همه نيستو فرقي هيچ مختلفه طبقات بين ميدهدو انجام
خدمت موقع براي كه ميكنند ضبط خود منازل در خودشان بلكه نميگيرند, تحويل آنها

باشد/ حاضر بعد سالهاي
در HالبÇغ و خÇوب خÇيلي آنÇها فÇرا@گÇرفتن كه دارند نيز ديگري اجتماعي محاسن
ولي فÇرمودهانÇد, دسÇتور مÇا بÇراي احسÇن بهنحو و دارد وجود اسالم بزرگان دستورات
گرفتار اينرو از نميكنيم, عمل بدانها و نيستيم اسالم احكام به د مقي مسلمين ما فانه متأس

ميباشيم/ انحطاط مذلتو
خÇيلي اسÇالمي Çة روي بÇا آنها روية ت عف آداب و مرد و زن معاشرت لحاظ از ولي
آنكه بهجاي بيقيد جوانهاي بعض فانه متأس است, ناپسند اسالم دستور طبق مخالفو
يÇاد بÇهتر شÇهوترانÇي بÇراي را اجÇتماعي مفاسد اين فرا@گيرند, را آنها اخالقي محاسن
يكديگر پسريبا دخترو ا@گر خيليمعمولو پسر معاشرتدخترو آنجا مثÂدر ميگيرند
مسÇافرت و شبانروزي معاشرت يكديگر با باشد كم خيلي آن ت مد هرچند شوند, آشنا
چون ه البت ميكنند, شنا يكديگر با مرد و زن ندارد, آنها از جلوگيري كسيحق و ميكنند
نيست جايز اسالم دستورات وليدر ندارند, ه توج بهيكديگر چندان كردهاند, عادت آنها

باشند/ داشته را امور قبيل اين مسلمين نبايد استو اخالق باعثفساد و
داراي و اروپا زيباي شهرهاي از شديم وارد بدان ما كه ژنو شهر

1. Genève. 2. Lac de Genève. 3. Lac Leman.

بÇهنام كÇه دريÇاچهاي سÇاحل در مÇيباشد, جالب بسيار مناظر ژنو1
لمان3 درياچة را آن و گرفته قرار است, معروف ژنو2 درياچة

4. La Salève.

مÇحدود فÇرانسÇه خÇا@ك در كه سالو4 جبال سلسله به هم مشرق طرف از و ميگويند هم
است/ فرانسه مرز به متصل و ميباشد

مÇهندس زاق بدالرÇع سÇرتيپ مÇرحÇوم اسÇتخراج طÇبق شهر اين جغرافيايي عرض
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و آنششدرجه طول استو ثانيه نه و پنجاه و دقيقه يازده و ششدرجه بغايريچهلو
و درجه نه و پنجاه مشرق به جنوب از آن قبلة انحراف و ميباشد ثانيه هشت و دقيقه نه
متر سيصدوهفتادوپنج دريا سطح از آن ارتفاع است, ثانيه پنج سيو دقيقهو سه بيستو

است/
آن مÇردم است, فÇرانسÇه بÇه مÇتصل چون استو نفر 13ë.000 شهر اين جمعيت
در كÇه 19ëê آوريÇل در آمÇار آخرين طبق آن كانتن جمعيت و ميكنند تكلم بهفرانسه

1. La Suisse. 2. Rhône. 3. L' Arève.

نفر 212.92ê شده, منتشر 1êì شمارة 19ëê مه ششم بيستو چهارشنبه 1
السوÄيس روزنامه

است/
شÇهر نÇزديكي در و مÇيرود فÇرانسÇه بهخا@ك و گذشته شهر اين وسط از ن2 Ôر رود
از مÇيگيرد, سرچشÇمه سالو كوه از كه نيز و3 آر رود ميريزد/ مديترانه بهدرياي مارسيل

ميپيوندد/ ن Ôر رود به ميگذرد, خارج در كه مقداري پساز و ميگذرد اينشهر وسط
در دريÇاچه ايÇن و شÇده واقÇع لمان درياچة ساحل در گفتيم كه همانطور شهر اين
عÇرضو كÇيلومتر دوازده قÇريب و طÇول كيلومتر هفتاد ميباشد, سوÄيس غربي جنوب

است/ عمقآن متر سي و سيصد حدود در و اطرافآن كيلومتر دو و پنجاه و يكصد
ل او جنگبينالملل چنانكهپساز دارد, بينالمللياهميتشاياني جنبة از اينشهر

4. Palais de nations. 5. L'organisation mondiale de la santé.

جÇنگ پساز كÇه شÇد سÇاخته آنÇجا در ملل4 جامعة بهنام عمارتي و شد ملل جامعة مقر
ما كه نيز روزها همين در و گرديد جهاني5 عمومي بهداشت سازمان محل دوم بينالملل
و روسÇيه انگÇليس, (امÇريكا, دولتبÇزرگ چÇهار آسيايي كنفرانس بناست شديم وارد
هندوچين برايكار آنجا در (19ëêآوريل 2ì) ارديبهشت1333 تاريخششم در فرانسه)

ميباشند/ قايل شاياني كنفرانساهميت اين براي جهان ملل و گردد منعقد فرانسه و

6. La réarmement moral.

كشورهاي تمام از كه اخالقي6" "جمعيتتسليح بهنام تي جمعي نيز اخير سال چند در
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كوهي باالي و مونتر خارجشهر آندر محل كه سوÄيستشكيلشده در دارد, عضو جهان
اخÇالق تهذيب است, معلوم نامش از كه همانطور جمعيت اين مرام و ميباشد كو بهنام
يكنÇوع آن خÇود استو حÇميده اخالق به آنها مسلحكردن و صفا روح نشر و عمومي
روي اسÇاسآن و ندارد ن معي ديانت به نظر يعني دارد بينالمللي جنبة كه است في تصو
مختلفة ممالك از بزرگي مردان استو اخالق اصالح نفسو تكميل و خداوند به ايمان

دارند/ عضويت آن در جهان
و حافظي دكتر آقايان فرودگاه در شديم, شهر اين فرودگاه وارد جمعه روز صبح ما
در و مÇيباشند لين حصÇم سرپرست و ايران فرهنگي نمايندة كه نصيري نصرتاهللا دكتر
آقÇاي مÇنزل بÇه Hمستقيم ايشان مالزمتحضرت در و بودند حاضر دارند سكونت برن

1. Champel 12 Chemin Thury.

بوديم/ آنجا در ناهار و رفتيم شده واقع كويشامپل1 در كه حافظي دكتر
شعبان دوازدهم مطابق فروردينو هفتم بيستو كه جمعه روز

و س قدÇم كتاب قاموس و انگليسي و فرانسه داير¸المعارف) انسيكلوپدي( از پا@ك عيد به مربوط يادداشتهاي /2
نÇبود, نگÇارنده دسÇترس در چون است, داير¸المعارف از كه قسمتي و شده اقتباس ديگر كتب بعضي و الروس

تطبيق با هم تقاويم اختالف موضوع ميكنم/ ر تشك ايشان از بابت اين از و شد تهيه حافظي دكتر آقاي ط توس
خود شخصي فكر و نظريات طبق ميشود, استنتاج آن تاريخ و هيÃت علم از كه قسمتهايي بعض و تلفيق و

است/ نگارنده

تÇعطيل عÇيسي(ع) حÇضرت مصلوبشدن روز بهواسطة بود, پا@ك2 عيد

3. Vendredi Saint. 4. Resurrecsion.

در و ميگفتند س3 مقد جمعة را آن اينجهت از و بود عمومي
روز بÇود, تÇعطيل هماننظر به هم شنبه روز و ميشد معمول مذهبي مراسم كليساها همة
قبر از بيرونآمدن و عيسي(ع) حضرت زندهشدن روز مسيحيان بهعقيدة كه هم يكشنبه
انجام داشتندومراسممذهبي بعدجشن درآنروزوروز همهجا پا@كبودو عيد كه است4
استو مÇعمول فÇرانسÇه زبان پا@كدر كلمة و ميگويند پا@ك عيد را عيد اين و ميدادند
بهار خداي نام كه ايستر كلمة از كه گويند ايستر انگليسي در و ميكنند ظ تلف كلمه بههمين
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گرفته ميشود, واقع ماه آن در عيد اين كه آوريل ماه نام و انگلوسا@كسون قبايل ميان در
مسيحيان اعياد سترين مقد بزرگترينو از كه ميگويند فصح عيد عربي در استو شده

است/
فصح نيز آن كه را يهود جشن همان و نبود معمول ليه او مسيحيان ميان جشندر اين
جشÇن بÇود, مÇصر از آنÇها آمÇدن بÇيرون روز كÇه نÇيسان پÇانزدهم روز و ميشد ناميده

ميگرفتند/
تÇعيين دربارة مسيحيان ساير با بودند يهود نسل از كه مسيحياني بين چندي پساز
مÇوضوع بÇه بÇيشتر بÇودند يÇهود نسل از كه مسيحياني و اختالفشد روزه روز آخرين
كÇه نÇيسان مÇاه پÇانزدهم جÇمعه صÇبح سÇوم ساعت در كه مسيح(ع) مصلوبيتحضرت
و مÇيدادنÇد اهÇميت است, بÇوده نÇيز قمري ماه پانزدهم مطابق سال آن در آن يكشنبه
ÂبÇق يÇهود كÇه روزهاي روز آخÇرين بÇا بÇود مÇطابق آنÇها بهحساب روزه روز آخرين
مÇيگرفتند بÇعد روز را پا@ك عيد و قمري ماه چهاردهمين روز غروب يعني ميگرفتند,

نداشتند/ هفته از ن معي روز به نظر ديگريو روز يا باشد جمعه خواه
ليÇن او نميدادنÇد, تي اهمي يهود آداب و بهسنن چون يهود غيرنسل مسيحيان ولي
باشد, كامل بدر به يكشنبه نزديكترين و بهار ل او ماه در و يكشنبه روز كه را هفته روز
روز را آن مÇاقبل جمعه روز و داشته محسوب مسيح(ع) حضرت شدن زنده و قيام روز
و نÇباشد يÇا بÇاشد مÇاه نÇيمة خÇواه مÇيگفتند س مقد جمعة و كرده حساب مصلوبشدن

ميدادند/ اهميت هفته روز به دوم دستة و ماه روز به ل او دستة بدينطريق
پيروي آنها از بودند يهود نزديكمركز كه يونان و سوريه مانند مشرق @كليسياهاي
را هفته ل او كليسياهايمغربروز ولي ميگرفتند, قمري ماه نيمة روز پا@كرا عيد نموده
(اسالمبول قسطنطنيه در ميالدي 32ë سال در اختالفنظر اين اثر بر ميكردند, حساب
G دÇج سوريه مسيحيان و بود گراييده بهمذهبمسيح كه ل او كنستانتين زمان در @كنوني)
شورايي داشتند, نظر برخالفآن ديگر ة عد و بودند قمري ماه روز چهاردهمين طرفدار
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1. Nicaea .(نيقيه)

پÇا@كروز عÇيد كÇه شÇد داده رأي Hفق تÇم شورا آن در و نيكاÄا1 شوراي بهنام شد تشكيل
را پا@ك حقيقي روز كه شد قرار و شود گرفته عيد دنيا تمام در همانروز و باشد يكشنبه
روز ليÇن او پÇا@ك عÇيد چون و دارد اعالم بهدنيا و نموده استخراج اسكندريه رصدخانة
مارس دوم بيستو يا يكم بيستو كه بهار ل او روز از بعد كاملو شببدر از بعد يكشنبه
دوم بÇيستو بÇين يÇعني ميكند پيدا اختالف سال در آن تاريخ بنابراين ميباشد, است

چÇهاردهم و فÇروردين هÇجدهم مÇطابق س قدÇم جÇمعة ميالدي 1955 و شمسي 1334 سال در چنانكه /2
فروردين هفتم و بيست كرديم(1333) سفر ما كه سال آن در درصورتيكه شد, گرفته آوريل هشتم و شعبان
اخÇتالف طÇريق بÇههمين است, آن از بÇعد يكشÇنبه كه نيز پا@ك عيد و بود آوريل هفتم و شعبان دوازدهم و

مييابد/

س مقد جمعه2 و ميگردد ارديبهشتاستواقع چهارم كه آوريل پنجم بيستو مارسو
ميكند/ پيدا اختالف ترتيب بههمين است, ماقبلآن جمعة @كه

بÇا به@كÇلي مسيح(ع) زندهشدن روز مصلوبيتو تاريخ كه ميكنيم مالحظه بنابراين
شده, ذ@كر س مقد كتاب قاموس در آنچه طبق ليآن او تاريخ زيرا است, مخالف ليآن او تاريخ
ماه استكه آوريل هشتم بيستو ارديبهشتو هفتم مطابق رومي نيسان پانزدهم جمعه
هفتم مصلوبيت روز شده, ذ@كر فرانسه و انگليسي داير¸المعارف در آنچه طبق ولي است; بهار دوم
و شÇده پيدا اينجا در كه اختالف اين شايد استو بوده فروردين هجدهم مطابق آوريل
حسÇاب طÇبق استو ارديÇبهشت هفتم س مقد كتاب قاموس طبق آنكه با كه ديگري اختالف
نÇظر از دادهانÇد, قÇرار ارديÇبهشت پنجم آنرا حد روز آخرين معذلك بوده, ما @كنوني
كÇبيسه درگرفتن اختالف و نجومي محاسبات و دنيا مختلفة تقاويم در كه است اختالفي
سيصدوشصت استاز حقيقيشمسيعبارت سال زيرا شده, واقع مين منج و تقاويم بين
و كلدانيها و ثانيه نهعشر ثانيهو نه سيو هشتدقيقهو پنجساعتوچهلو و پنجروز و
اختالففاحشي بهزودي بنابراين و ميگرفتند تمام سيصدوشصتروز را سال مصريها

ميافتاد/ فاق ات تابستان ماههاي در بهار و ميشد واقع فصل و ماه بين
و سÇيصد را سÇال ديگÇر مين نجÇم بعض و ايراني مين منج نقيصه آن رفع براي Gبعد



بهژنو گناباد از 24

ساخت, مرتفع نقصرا از زيادي مقدار ه البت ه روي اين و ميگرفتند تمام روز پنج شصتو
پÇيدا اخÇتالف شÇبانروز ربÇع قÇريب نداشتو نجومي سال با مطابقتكامل هم باز ولي
واقع تابستان نخستينماه ل او در بهار ل او روز سال پنج سيصدوشصتو پساز ميكرد;
ميگرفتندو ماه سيزده بيسترا ساسانيانسالصدو زمان در آن نقيصة رفع براي و ميشد
معمول تعديل اين ساسانيان انقراض از پس بود, معمول سوم يزدگرد زمان تا تعديل اين
روز Âمث است, فاحش اختالف فرس ماههاي و ماههايسال بين امروز بهطوريكه نشد,

است/ فرسقديم ابان دوم بيستو مطابق فروردين1333 ل او
امپراتور سزار ژول دستور به مين منج ميالد از قبل êì سال در اشكال اين رفع براي
و بگيرند ششساعت يعني ربع و روز پنج شصتو و سيصد را سال گرفتند تصميم روم
ششروز شصتو و سيصد را چهارم سال و روز پنج شصتو و سيصد سال سه شد قرار
با باز ولي كرد, كم خيلي را اشكال هرچند نيز اين و دهند قرار كبيسه را آن و كرده حساب
اختالف ثانيه عشر يك و ثانيه ده و دقيقه يازده است, ششساعت از كمتر كه آن اصل
جلو نÔهروز است, لبهار او لحملكه او ميالدي 1ë82اختالفدرسال اين اثر بر داشتو

بود/ افتاده

داشت/ پاپي سمت 1585 Ç 1572 از Grégoir X III /1

سه سال ê00 در كه قرارداد آن رفع براي بود, پاپ كه سيزدهم گرگوار1 سال آن در
تاريخ عدد وقتيكه مگر باشد, برقرار سزاري تعديل كه اينطريق به كنند, حذف را روز
كه 1900 و 1800 و سالهاي1700 Âمث نباشد مĤتمضربچهار ة عد و باشد تمام مĤت
هر در 2000 سال ولي نيست, كبيسه گرگواري تقويم در است, كبيسه سزار تقويم مطابق
اخÇتالف يكروز سال ت3333 مد در فقط گرگوار تقويم طبق استو كبيسه تقويم دو

ميكند/ پيدا
حكÇيم كرد, سلطنت ê8ë Ç êìë از كه سلجوقي ملكشاه ين جاللالد سلطان زمان در

ديگÇري اقÇوال و يافته وفات 517 سال در ايران دانشمندان بزرگترين از خيام ابراهيم بن عمر ابوالفتح /2

êì7 سÇال در دانشÇمندان از ديگÇر نفر چند و خازني حمان عبدالر خواجه و ام خي عمر2



25 بهژنو گناباد از

است/ شده ذ@كر او فوت تاريخ در نيز

استكه ترتيب اين به آن و معروفشده جاللي تعديل به كه نمودند تقويم براي تعديلي
سي مرتبههر كهچهار اينطريق به محسوبدارند, كبيسه سالرا نه سالسيو 1ì1هر در
ايÇن و نمايند كبيسه هفت سال نه بيستو در پنجم مرتبة و كبيسه هشتسال سال سه و
نبوغ و علم كمال داللتبر و آمده بهعمل تقويم در تا@كنون كه است تعديلي @كاملترين
از بÇعد زيÇرا است, دقÇيقتر هÇم گÇرگواري تÇعديل از و مÇيكند ايرانÇي دانشمندان ذاتي
از كÇبيسه سÇال گرگواري تعديل در فقط و ميشود پيدا اختالف يكروز سال پنجهزار

ميشود/ پيدا بهسهولت سال عدد روي
بÇا مختصري مناسبت و بود مفيدي بحث چون كه تقاويم سير از مختصري بود اين
بÇين كÇه روزي سÇه اختالفدو شايد و شد داده شرح اختصار بهطور داشت, ما موضوع
كه كنوني تاريخ با بود آوريل پنجم بيستو از بعد كه مصلوبيتمسيح(ع) روز نخستين
تقاويم كه باشد سال تواريخ اختالف همين روي ميگيرند, آوريل پنجم بيستو از قبل

ميكند/ فرق روز چندين سابق تقاويم با آن استو گرگوار تعديل طبق آنها جديد
پا@ك عيد روز تعيين در اشكاالتجديدي نمود, ايجاد تقويم در گرگوار كه تعديلي
آن در عÇيد ايÇن لذا و نÇنمودند قÇبول آنرا مشÇرق ممالك از ه عد يك زيرا كرد, توليد
كه است غربي ممالك پا@ك عيد مصادفبا گاهي و ديرتر گاهي و زودتر گاهي ممالك

افتاد/ فاق ات يكروز در 18ìë سال در Âمث ميافتد, فاق ات @كمتر
ميبايستي كنتسانتين قانون حتيطبق استو اصليمذهبمسيح(ع) پا@كعيد عيد
آن در ولي ميدادند, قرار سال ل او را همان فرانسه در 1ëìê سال تا و باشد نيز سال ل او

شد/ داده قرار سال ل او ژانويه ل او روز نهم شارل حكم طبق سال
مÇمالك تÇعطيالت كÇه بÇود شده سبب پا@ك عيد روز تعيين در اختالف اين چون
افÇتتاح و مÇيگرفتند جشÇن را مÇختلفي روزهاي و كند پيدا اختالف يكديگر با مسيحي
روز اين تثبيت طرفدار هاي عد داشت, بستگي آن به غيره اداراتو تعطيالت مدارسو
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بÇيستو ثابتو ميالدي چهارم قرن در مسيح(ع) تولد روز كه همانطور گفتند و شدند
بدينمنظور تهايي جمعي و باشد استثابت خوب هم روز اين شد, تعيين دسامبر پنجم
كنند توافقحاصل ني معي مسيحيبرايروز ممالك كه بهعملآمد اقداماتي و تشكيلشد
اقÇدامÇاتدر ايÇن درنÇتيجة و شÇد رجÇوع مÇلل اتفاق مجمع به موضوع 1923 سال در و
موافÇقت مسيحي ملل ساير ا@گر كه رسيد بهتصويب قانوني اوت1928 ماه در انگلستان
قÇرار ميشود, واقع آوريل ماه در كه شنبه دومين از بعد يكشنبة را پا@ك عيد روز @كنند,
كنوني مشهور قول طبق كه است مصلوبيت حقيقي روزبهروز نزديكترين اين و دهند
مانند ا@كنونهم عملينشدو نيز قانون ولياين است, مسيحيبوده سيام هفتمآوريلسال

ميكند/ فرق سال هر استو سابق
پÇانزدهم شب و چÇهاردهم روز بÇا مÇصادف مسيح(ع) قيام روز سال اين در Hفاقات
لاهللا عج مان صاحبالز تولدحضرت روز چون بود, بزرگي عيد نيز ما براي كه بود شعبان

بود/ فرجه
مسÇيحيان نÇزد يكشÇنبه بÇهتعطيل راجÇع مÇختصري ايÇنجا در
سÇبتو بهعربي كه را شنبه روز يهود ميكنيم; ذ@كر بهمناسبت تعطيل

روز مسÇيحيان ولي مÇيكنند, تÇعطيل است عÇبري از ب عرÇÇم
يكشنبه

در ميشود, معلوم س مقد كتاب قاموس كتاب از بهطوريكه تغيير اين و دارند تعطيل را يكشنبه
چون است; بوده حواريين بهدستور و شده مرسوم Gبعد بلكه نبوده, مسيح(ع) خود زمان
سÇبت را خداونÇد روز مسيحيان فرمود, قيام اموات از مسيح چون كه مينويسد آنجا در
روز كÇرديم, ذ@كر طوريكه چون و ميآورد بهياد را مسيح قيامت زيرا دادند, قرار خود
بÇود, حÇضرت قÇيام روز سÇوم روز كه آن پساز يكشنبة و مصلوبيتمسيح روز جمعه
عادي رسوالن كه بود روزي يكشنبه چون و نمودند تبديل يكشنبه به را شنبه مسيحيان
روز را آنروز شÇوند, جÇمع مسÇيحيت عÇبادت پايانبردن براي محلي در كه بودند شده
هÇم و يهود سبت هم مين متقد مسيحيان كه مينويسد كتاب آن در نيز و ناميدند خداوند
برايسبت ه تهي روز يا روزه يوم مثل را يهودي سبت و نموده مراعات را سبتمسيحيان
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اسكي به Âفع و ميگفتند ديوسپولس را آن قديمااليام در كه است شهري كتاب همان نوشتة طبق الودكيه /1
ناميد/ الودكيه خود زوجة بهنام را آن داده, وسعت را ديوسپوليس وسلوقس است معروف حصار

سال در الودكيه1 مجمع باالخره بودو باقي اينمطلبچهارصدسال ميدانستندو مسيحي
را يهود سبت كه اشخاصي بر و گرفته قاطعي نسبتبهسبتمسيحيانتصميم ميالدي 3ìê
و نمود خداوند روز استراحتدر به امر زده, طعنه ميكشيدند كار دستاز نموده, مراعات
نگÇاه است, يكشÇنبه كÇه را هÇفته ل او روز رسÇوالن امÇر اطÇاعت مÇحض هÇم مسيحيان
زيرا جمعشويم, يكشنبه روز در كه گويد جستينوسشهيد كه كرده سپسذ@كر ميداشتند/
بهوجود عدم از را دنيا و فرمود تبديل نور به ظلمترا خداوند كه است روزي لين او آن
پيشاز روز دو كه زيرا نمود, امواتقيام از همينروز در عيسيمسيح ما خداوند و آورد
گشتو ظÇاهر خÇود شÇا@گÇردان و حÇواريÇان به سبت از بعد روز و گرديد صليب سبت

فرمود/ تبديل خداوند روز به سبترا خداوند كه انتاسيوسگويد
دسÇتوراتو مسÇيح(ع) حÇضرت مÇيشود, مفهوم اناجيل كتب از آنچه كلي بهطور و
ديÇانت دسÇتورات ناسخ كه زيادي احكام اينرو از و نفرمود نسخ را يهود ديانت احكام
هÇم شÇنبه تبديل به جهتراجع بههمين ندارد; وجود انÇجيل در باشد, موسي(ع) حضرت
روز احترام براي بودند, ين حواري پساز كه بزرگاني ينيا حواري Gبعد و نفرموده دستوري

نمودند/ تبديل يكشنبه به را شنبه روز حضرتمسيح(ع) قيام
آنها نزد كه آفتابرا روز بودند, بتپرست كه قديم روميان كه مينويسند بعضيهم
بتپرست ابتدا كه رومان پادشاه (@كنستانتين) قسطنطين ميدانستند, س مقد بود يكشنبه
ديÇانت بÇه بتپÇرستان نÇزديكشدن و دلجويي براي گراييد, بهديانتمسيح Gبعد و بود
اينكه نظر از هم دينمسيح پيشوايان و كنند تعطيل را يكشنبه همان كه داد دستور مسيح
را آن كÇنند, پÇيدا امÇتيازي يÇهوديان بÇا ايÇنكه بÇراي و بÇود مسيح(ع) قيام روز يكشنبه

پذيرفتند/
مسيح اينكه به معتقدند امريكا در مسيحيان از بعضي مسموع قرار به هم ا@كنون ولي
را مسÇيح امÇر ديگÇران اطاعت بهجاي بايد و نميشود منسوخ هيچگاه شنبه روز فرموده
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كÇه دارنÇد نÇمازخÇانههايي دسÇته ايÇن و مÇيكنند تعطيل را شنبه همان لذا نمود, اطاعت
نÇظرية اثÇبات بÇراي س مقد كتاب قاموس كتاب در و عبادتاند مشغول آنجا در شنبه روزهاي
ميباشد/ عقيده همين رد او منظور ميشود, معلوم كه نموده اقامه ادلهاي يكشنبه تعطيل

نيز مصداقي ابوالحسن آقاي بزرگتر برادر مصداقي حسينعلي آقاي يكشنبه شب
شنيده را ايشان حضرت ورود خبر چون ميباشند, پاريس استدر سال چهار ت مد @كه
و بÇودند ايشÇان خÇدمت مÇرتبدر روزها و آمدند ايشان زيارت براي هواپيما با بودند
نميدادنÇد, ويزا بههيچوجه و افتاده بهزحمت خيلي پاريس از تذكره ويزاي براي ايشان
خواهشكردند نموده, تلفن ما ورود از قبل روز حافظيچند آقايدكتر به ايشان باالخره
استنادآن به تا بيستمآوريلعملميكنند روز را مريضشما كه تلگرافيكنند ايشان به @كه
تلگراف همان طبق و كردند تلگراف همانطور هم ايشان بگيرند, ويزا بتوانند تلگراف
ميكند, مصداقي آقاي ايماني فراست داللتبر كه عجيبه تصادفات از و بودند داده ويزا
بÇيستم هÇمان نÇمود, تÇعيين عÇمل براي پريه دكتر كه وقتي ژنو به ما ورود از پس آنكه

بود/ آوريل
بÇهتحقيقات راجÇع ايشÇان بÇا مÇوقعيكه از حافظي دكتر آقاي
تحقيق درصدد شد, مذا@كره تهران از اطبا و عمل محل دربارة بيمارستان

ط توس جمله از دادند بهخرج زيادي يت بابجد اين در و بوده احي جر عمل و

بÇهداري وزارت از و بود جهاني بهداشت سازمان كارمند كه خود آلماني رفقاي از يكي
هÇم ژنÇو HخصوصÇم آن شÇهرهاي سÇوÄيسو بÇهخود راجع و كرده تحقيقاتي نيز آلمان
دانشمندان هم ژنو كه داشتند نظر اينطور تحقيقات مجموعه از و بودند نموده سÆاالتي

1. Urologues. 2. Perrier. 3. Wayenethe.

اين ميباشند, ادرار1 امراضمجاري صدر متخص كسانيكه از و دارد اينباب ريدر متبح

4. Christin René. 5. G. de Latra.

دوالتÇرا5, ژان كÇريستانرنه4, واينت3, ريشارد پريه2, شارل دكتر بردند: نام را اشخاص
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1. Najs. 2. Oltramar. 3. Charbonier.

احهÇاي رÇج از و ميباشند ژنو دانشگاه استادان از و سوÄيسي Hعموم كه اولتراما2, و ناژ1
بÇرده سÇايرين از بيشتر پريه نام ولي دارد, زيادي شهرت شاربونير3 آلبرت نيز عمومي

ميشود/
قرار و كنند معالجه پريه دكتر نزد كه شد گرفته تصميم باالخره مذا@كراتزياد پساز
تشريفببرندو كرده, تعيين پريه دكتر خود كه بيمارستاني به بعدازظهر ساعتچهار شد

4. Clinique la colline. 5. Penssion Clairmont.

كه ال@كلين4 كلينيك به ساعتچهار لذا بيايد, برايمعاينه پريه نيمهمدكتر ساعتچهارو
و گرفته قرار شامپل كوي همان در و بود حافظي دكتر آقاي نزديكبهمنزل خيلي Hفاقات
بÇود, حاضر اتاق و بودند نموده مذا@كراتي او با اتاق (ذخيره)@كردن رزرو براي هم Âقب

تشريفبردند/
حلÇم در بÇيمارستان اين چون استو بلندي و ه تپ بهمعني فرانسه در ال@كلين @كلمة
شده ناميده نام اين به اينرو از است, شهر اعظم قسمت بر مسلط و شده واقع شهر مرتفع

است/
كه داد دستور و نمود سÆاالتي و كرد كامل معاينة آمدو پريه دكتر نيم و ساعتچهار
خويشبراي اعتماد مورد اطباي خودشبه و شود تجزيه ادرار و خون و شده قلبمعاينه
در هÇم نگÇارنده فÇرمودند, استراحت بيمارستان در شنبه شب و داد تذكر قسمتها اين

گرفتم/ اتاقي بيمارستان همان
دكÇتر آقاي لذا ندادند, اتاق نداشتند, محل بيمارستان در چون رفقا ساير براي ولي
باشند, داشته كهمحل بودند نموده مذا@كره پانسيون چندينهتلو با ما حافظيقبلازورود
زيادي ة عد و بزرگبود كنفرانسآسياييدول موقع نزديكرسيدن كه موقع چوندرآن
كÇرده مذا@كره Âقب لذا بود, كم خيلي جا و ميآمدند خبرنگار عكاسو و دول نمايندگان

كردند/ انتخاب بود, نزديكبيمارستان كه را كلرمÔنت5 پانسيون آنها ميان از و بودند
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1. D. J. Grosgurin. 2. 15, rue de l'Aténée. 3. W. Schussel.

در آدرساو كه صامراضقلبي متخص گروسگرين1 دكتر نيم و نه ساعت شنبه صبح
قلبضربانقلب مخصوصمعاينة برقي دستگاه با قلبآمدو برايمعاينة است,2 اين ژنو
كه هم Gبعد بود, حيثسالم همه بحمداهللاقلباز و كرد معاينه دقتكامل با و نمود تعيين را
1ìë0 تÇهران بازار قيمت به موقع آن در كه فرانك پنج و هفتاد فرستاد, صورتحساب

نمود/ حقويزيتتعيين بود, ريال

4. 1 quai Bergues Genève. 5. Sennoside.

تجزية براي است4, اين او آدرس كه شوسل3 دكتر ربع و ده ساعت در آن از پس
فÇرانك پÇنجاه و بÇود رضÇايتبخش خÇوبو خÇيلي هÇم تÇجزيه نÇتيجة و آمÇد خÇÇون

داد/ صورتحساب
از غÇير شÇود مÇعلوم كÇه برداشتند ادرار مجاري از عكسي بيمارستان طرف از Gبعد
ديگري چيز بحمداهللا و نه هستيا مثانه سنگ مانند ديگري كسالت پروستات موضوع

نبود/
سÇهشنبه روز بÇراي رسÇاندند, پريه دكتر بهاطالع را آزمايشها نتيجة آنكه از پس
نÇيم و دو سÇاعت (19ëê آوريÇل 20) و 1333 فÇروردين 31 مÇطابق شÇعبان شÇانزدهم
عÇدد چÇهار دوشنبه روز صبح و گيرد انجام احي جر عمل كه كرد تعيين وقت بعدازظهر

6. Dr. Koenig. 7. Anestéjisme.

برايمعاينه صبيهوشي7 متخص كونيگ6 دكتر دوشنبه عصر دادند/ است, كهمسهل حب5
حالت و مرفين مشروبو دخانياتو به اعتيادات و سن از و آمد ايشان حال از سÆال و
ÂÇاص دخÇانيات بÇه اعتياد و پنج شصتو ايشان سن كه شد داده جواب كرد, سÆال قلبي
بÇزرگان از كÇه ايشان استو حرام اسالم سة مقد شريعت در هم الكلي مشروبات ندارند,
دسÇتور ايشÇان چون هم پيروانشان بلكه نكرده, استعمال Âاص ميباشند, سه مقد ديانت
كÇند خالف كسي ا@گر و كنند رعايت بايد G جد را اسالمي رات مقر آنان همة كه ميدهند
از ميشود گرفته ازآن كه مواديهم تريا@كو نميكنند, استعمال اينرو از ميشوند; ر مكد
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بهبدن آنكهمضر ازجهت هم را آنها استعمال چون ندارند, اعتياد بههيچوجه مرفين جمله
اين سÆاالتمزبور از او منظور و ميدانند حرام است, حميده اخالق بينرفتن باعثاز و
آن عمل طرز و بيهوشنمودن براي تا شود مسبوق را ايشان قلبي و حالتمزاجي كه بود
بÇعد روز كÇه داد دسÇتور بÇيمارستان پÇرستار بÇه سÇپس بنمايد, را ايشان رعايتحاالت
است آن آمپول اين گفتخاصيت و كند تزريق آمپولي ايشان به بعدازظهر يكساعت
بيهوش كه آمد خواهد بعدازظهر دو خودش گفت و ميآورد چرت سستيو حالت @كه

نمايد/
مÇايعات حتي نفرمايند, ميل هيچ صبحانه از بعد كه دادند دستور سهشنبه روز صبح
ايشÇان و نÇمودند تزريق شده داده دستور كه آمپولي بعدازظهر يكساعت و نكنند ميل
بعدازظهر ساعتدو در شد, پيدا ايشان براي سستي حالتچرتو و سستشده قدري
تختاتاقعمل عوضكرده را لباسايشان و همحاضرشد پريه دكتر بيهوشيآمدو دكتر
Gفور و زده ايشان بهدستچپ آمپولي دكتر خوابانيده تخت روي را ايشان و آوردند را
عÇمل اتاق به را ايشان ربع و ساعتدو در حال همان با و خوابيدند كشيده عميقي نفس
چه موقع آن در ما حال كه است معلوم ه البت كرديم, بدرقه عمل اتاق در تا نيز ما و بردند
توقفكرده گريه حال با اتاق در دم قدري بوديم, گريان منقلبو مضطربو ما همة بود,
عمل كه بوديم ل متوس و ملتجي حق بهدرگاه پريشان و گريان و آمده خود اتاق به Gبعد و
او معاون و پريه دكتر عمل اتاق در و بشود ايشان كسالت رفع زودتر و بگذرد بهآساني

1. Dr. Michel Tchicaloff.

حضور حافظي دكتر و بيمارستان انفرمية نفر سه بيهوشيو دكتر چيكالفو ميشل1 دكتر
كÇه داد خÇبر ما به و آمد خوشحالي با انفرميهها از يكي بعدازظهر سه ساعت در داشتند,

نمودند/ بستنزخم و بخيهزدن به شروع و شد تمام بهخوبي عمل
بÇيرون عÇمل اتاق از را ايشان زودتر كه بوديم منتظر شده شكرگزار و خوشحال ما
بÇيرون عÇمل اتÇاق از را ايشÇان كÇه بود ساعتچهار به ربع يك كنيم, زيارت و بياورند
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و شكافتن ت مد و كشيد طول نيم يكساعتو عمل اتاق در بودن ت مد تمام و آوردند
اين تمام در نمودندو بخيهزدن به آنشروع از بعد دقيقهو پنج بيستو ه غد بيرونآوردن
بهبدن خون انتقال دستگاه بهوسيلة طرفديگر از ميشد, خارج بدن از خون آنچه ت مد
ا@گÇر كÇه بÇوده قÇلب ضÇربان نبضو مراقب بيهوشي دكتر و ميكردند وارد خون ايشان
تÇقويت بÇراي هÇم آمÇپولهايي و بÇدهد الزم داروهاي Gفور شود, واقع آن در بينظمي

بود/ نموده تزريق
و صاحبرأي آن در نيز خودش كه بود جديدي متد كرد عمل پريه دكتر كه متدي
كه ميشد واقع دفعه دو ودر بوده مثانه زير از سابق عملپروستاتدر متد زيرا بود, نظريه
زخÇم جÇاي كÇه ادرار طÇبيعي مجراي اينكه براي Gبعد و ميكردند عمل را پروستات ل او
و ميكردند درست ميشد خارج لوله با كه موقت مجراي ادرار براي كند پيدا التيام است,
بÇاز را طÇبيعي مجراي و بسته را غيرطبيعي مجراي د مجد ميكرد, پيدا التيام آنكه پساز
Gاخير ميشد, عمل دو وليباز ميكردند, عمل مثانه روي از كه شد معمول Gبعد ميكردند/

1. Millin.

آن و ميداد انجام يكعمل فقط كه كرد عمل متدي مشهور اح جر انگليسي ميلين1 دكتر
عي خودشمد كردو تكميل و نموده پيروي را متد پريههمان دكتر بود, مثانه باالي از نيز
هÇم عÇمل در HفاقÇات و نÇميكند احسÇاس زيادي درد هم Gمريضبعد متد اين در كه بود
شد معلوم كرديم سÆال كه روز چند از بعد ايشان چونحضرت كرديم, مشاهده همينطور
عÇمل طرز حال هر به ننمودهاند, احساس زخم روي در باشد فوقالعاده كه شديدي درد
حافظي آقايدكتر استو اينامر صين متخص احانو بهترينجر از كه داد نشان پريه دكتر
به شروع موقع از تعمل مد تمام گفتند كردندو بسياري تمجيد او روية از همپسازعمل
نÇاراحت مÇا و كشÇيد طول دقيقه پنج بيستو پروستات آوردن بيرون موقع تا احي جر
ولي شود, باعثزحمت و نيايد بيرون Âكام و باشد داشته ريشه پروستات مبادا كه بوديم
و نكشيد طول بيشتر دقيقه دو كرد, پروستات بيرونآوردن به شروع كه وقتي از بحمداهللا
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دكتر خود بود, يكسيببزرگ اندازة به بزرگو خيلي پروستاتهم و آمد بيرون زود
است/ شده انجام عمل تكم مد در بهراحتيو كه بود راضي و خوشحال خيلي هم پريه

شخص مانند و نيامده بههوش هنوز آوردند, بيرون عمل اتاق از را ايشان موقعيكه
حالت از نگارنده بهطوريكه بودند, باشد داشته زياد ش) ر Ôخ) نفير خواب در كه خوابيده
كه ميدادند اطمينان اطبا ولي بودم, ديوانه شخص مانند پريشانو متوحشو خيلي ايشان
صداي با گوشايشان در كه داد دستور دكتر استو بههوشآمدن مة مقد عاديو امر اين
اثر بر چون بكشند, نفسعميق كه دهيم تذكر Hوضمن بههوشبيايند كه گوييم سخن بلند
است بدن در تي مسمومي نوع يك گرديد, بيهوشي به منجر و شده تزريق كه آمپولهايي
صبيهوشي متخص دكتر برطرفشود, هوايآزاد استنشاق سعميقو تنف ط توس بايد @كه
ضÇربان مراقبحاالتو عمل موقع در همانطوريكه و بود ايشان سر باالي مرتب هم

داشت/ مراقبتكامل نيز اينجا در نبضبود,
داشتند, عجيبي اضطراب انقالبو ابتدا در و بههوشآمدند اوايلشببهتدريج در
ر تغي ميشديم مانع كه ماها با و بيايند پايين تختخواب از ميخواستند مرتب بهطوريكه
دست يا حركتكنند نگذاريم بههيچوجه كه بود داده دستور دكتر وليچون ميفرمودند,
آقاي Hمخصوص ميكرديم, مراقبت ما لذا خورد, تكان جايعمل مبادا كه ببرند رويآن
بÇا را شب تمام و كردند كامل مراقبت و نمودند خدمت موقع اين در مصداقي ابوالحسن
امتنان ايشان از خود بهنوبة من بودندو عالقهمراقب رويعشقو از فدا@كاريو يتو جد

خواهانم/ خداوند از را ايشان توفيق و دارم @كامل
داشÇتند; زيÇادي ضÇعف ولي بÇودند, آمÇده بÇههوش ÂامÇك چÇهارشنبه روز صÇبح
چÇرتو حÇال هÇنوز بÇودند زده كÇه آمپولهايي اثر بر و نداشتند تكلم حال بهطوريكه
ادامÇه پÇنجشنبه روز تÇا حÇال اين و ميخوابيدند و ميزدند چرت Hغالب و داشتند خواب
تÇزريق سÇرم بÇهوسيلة موادغذايÇي و نميدادند غذا ايشان به ل او روز سه دو در داشت,
وليچون كردند, مختصريميل شدو داده غذا ميلكردن اجازة جمعه ازصبح مينمودند,
ناراحتشدند نبود بيشتر مثقال چند آنكه با غذا خوردن پساز بود افتاده عادت از معده
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قدري حالشان نتيجه ظاهرشدن و آن خوردن پساز و داد مسهل دستور دكتر Gد مجد و
شد/ بهتر

بود تب نيم و يكدرجه تا درجه نيم مرتباز روز چند و شد تبشروع دوم روز از
بلكه نبود, تبناراحت آمدن از دكتر لذا و ميدانستند موقعالزم اين در اينتبرا ه البت و

داشت/ رضايت
بهنوبة نيز ما و بود اتاق در پرستار دكتر طرفخود از Hبمرت عملشد, كه ل شباو از
بÇود كÇرده ن عيÇم دكÇتر كه شبانه پرستار ميكرديم, مراقبت ايشان اتاق در كدام هر خود
دكÇتر و مÇينموده پÇرستاري دكÇتر دسÇتور و نظر تحت سال دو بيستو كه بود خانمي

1. Mm. Béné. 2. Mlle. Métraus. 3. Mr. le Monier.

خانم اين داشت/ پنجسال كهقريبچهلو بود نه1 ب مادام او نام داشت, او رضايتكاملاز
دلسÇوزي خواهر يك مانند نداشتو مضايقه بههيچوجه پرستاري خدمتو از Hحقيقت
به@كمك و نميكرد كار بيمارستان در روزها ولي بود, بيدار شب تمام و ميكرد مراقبت
داشتند را همينحال نيز بيمارستان داخلي خدمتگزاران پرستارانو ميرفت, خود شوهر
حقوق براي نهتنها كه بودند دنيا تارك آنها تمام و ميكردند خدمت مهرباني بانهايت و
از مÇيكردند; خÇدمت بÇيمارستان در عبادت نظر از و نوع به خدمت براي بلكه دنيوي,
حدودشصت داشتكهدر نام مادموازلمترو2 هم پرستارروز بودند, خيليمهربان اينرو
را آنÇها هÇدايت سÇعادتو خÇداونÇد از داشت, مواظÇبتكÇامل نيز او و بود او سن سال

خواستارم/
بÇراي مÇرتبه چÇند بÇود, مسيولومونيه3 او نام كاتوليكو كه هم بيمارستان @كشيش
بهزودي كه ميكنيم دعا هميشه و ميخواهيم خدا از گفتما و آمد احوالپرسي عيادتو

بدهد/ شفا را شما
ايشانميآمدو بهحال رسيدگي عيادتو براي مرتبه سه يا روزيدو پريه دكتر خود

4. Sonde.

و بردارند ميلرا4 كه داد دستور بود, عمل ششم روز كه يكشنبه روز و ميداد دستوراتي
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ولي نشانيد, رويصندلي دقيقه برايچند تختخوابحركتدادو روي از را ايشان Gبعد
نداشتند/ استقامت ة قو داشتند, كه ضعفي ت شد از

در ايÇران مÇختار وزير فروهر ابوالقاسم آقاي نيم و يازده ساعت دوشنبه روز صبح
بÇراي سفارت (مستشار) رايزن اسفندياري آقاي با است برن در ايشان مقر كه سوÄيس
جÇهت از گÇفتيم نÇدادهانÇد, اطالع ايشان به موقع آن تا چرا كه كردند گله و عيادتآمده
امÇر اين به ه توج پرستاري به اشتغال و داشتيم ايشان كسالت براي كه ناراحتي و نگراني
امÇيرهوشنگ آقÇاي بÇا ژنÇو در ايران قنسول اتابكي رحمتاهللا آقاي هم عصر نداشتيم,

كردند/ را گله همان و آمدند قنسولگري كارمندان از ميرشكار مرحوم پسر م مقد
ضÇعف بÇهواسÇطة پريه دكتر (19ëê آوريل ارديبهشت(28 هشتم چهارشنبه روز
كÇه داد دسÇتور نÇميشد, قطع زخم محل از هم خون داشتو وجود ايشان در كه زيادي
تÇزريق يكليÇتر هم بعد روز و خون يكليتر عمل موقع (در كنند تزريق خون د مجد
بÇيمارستان استو الزم گفت دكتر ليكن نداشتند, تمايلي چندان خودشان ولي @كردند)
بودند, كرده ه تهي آن پيشاز روز كه تازه خون يكليتر احمر صليب (از كرد تهيه خون
كند, پيدا را دردستراسترگ خواست و آمد خون تزريق براي روز پرستار و خريد)
كوچكي نكردورگ موفقيتكاملحاصل داشت كه زيادي مهارت با و كشيد تيطول مد
برداشتو دستراست از لذا كرد, نداشتورم خون گنجايشسوزنو چون كه كرد پيدا
خÇيلي و بÇرد فرو بهبدن را سوزن مرتبه چند و بود تفحص چپمشغول دست در تي مد
باالخره داد, دستور و آمد دكتر خود رفتو دكتر نزد د مجد موفقنشد چون و اذيتكرد
بÇهواسÇطة آنكه با و نميشد وارد خون اينكه مثل ولي نمود; تزريق و كرد پيدا را محلي
رگ وارد خÇون مÇعذلك ولي كÇنند, مخلوط هم سرم بود داده دستور دكتر خون غلظت
طبي بهاصطالح و خورده بههم زياد ناراحتي و صدمه اثر بر ايشان حال باالخره نميشد,

1. Choque.

شÇديد خÇيلي لرز حالت و شد ايجاد عصبي عكسالعمل و صدمه يعني شوك1 نوع يك
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را بÇدن و مÇيكرديم گرم آن غير و برقي وسايل با را ايشان هرچه بهطوريكه داد, دست
جاي از بهطوريكه بود, خيليشديدتر معمولي لرز از و نميشد قطع لرز ميداديم, مالش
دستداد, رخوتي حالتضعفو زياد خستگي اثر بر آن از بعد و ميكردند حركت خود
نباشيد, نگران لذا شد, عارضخواهد ميدانستم و بودم ه متوج را اينها همة ميگفتمن او
زيادي وليضعفخيلي شد, نزديكغروبعرقتمام و نمودند زيادي خيلي عرق Gبعد

نداشتند/ بههيچوجه سخنگفتن حركتو خوردنو تكان حال و بود عارضشده
GجبورÇم لذا بروند, راه اتاق وسط در قدم سه دو شده هرطور كه داد دستور بعد روز

داديم/ حركت قدم دو يكي و گرفتيم را ايشان بازوي نفري دو و داده حركت را ايشان
ايشان به راجع مصداقي آقاي از عيادتها ضمن در پريه دكتر
مÇصداقÇي آقÇاي مÇينمود, سÆاالتÇي ايشان دربارة ما عقيدة و سÆاالت

روحانيوبزرگديني پيشواي ايشانرا ما كه بودند داده جواب پريه دكتر

داريÇم, عÇقيده ايشÇان به ما داريد عقيده پاپ دربارة شما آنچه از بيشتر و ميدانيم خود
و ظÇاهر مÇقام فقط پاپ دربارة شما زيرا بودند داده جواب ميشود? چطور بود پرسيده
روحÇي ل مÇمك اينكه و او براي روحي مقامات ولي هستيد, قايل ديانت ظاهر پيشوايي
براي وليما اينترتيبزيادند, پيشوايانشريعتبه ما نزد و نداريد اعتقاد است, ديگران
نفس تكميل موجب را ايشان اطاعت و ايشان به بستگي و قايليم معنوي مقامات ايشان
ظÇاهري بÇزرگي نÇهتنها عÇيسي(ع) حضرت ميگوييم خري Ôا عبارت به و ميدانيم خود
معنوي بهمراتب و بكشاند خدا بهسوي را آنها كه بود آمده بلكه داشت, پيروان نسبتبه
او از بÇعد و رسÇيد مÇا پيغمبر به و بوده جاري هم حضرت آن از بعد رشته اين و برساند
روحÇي مÇراتب داراي هÇمة كه بودهاند او جانشينان اسالم عاليقدر پيشواي نفر دوازده
مÇا بÇهعقيدة و دارند سمترا همين خلق ميان در نيز بزرگواران آن نمايندگان و بودهاند
حÇضرت و مÇيباشد كÇليه صÇاحبواليت كÇه اسÇالم پÇÇيغمبر جÇÇانشين دوازدهÇÇمين
احكام تبليغ براي حضرت آن نمايندگان علما, و كرده غيبت است تبنالحسن(ع) حج
حÇضرت آن طÇرف از كه بودهاند غيبت زمان در هم نمايندگاني و ميباشند اسالم ظاهر
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مÇجاز افراد روحي تربيت و فكر و ذ@كر تلقين و خدا بهسوي هدايتخلق و ارشاد براي
و هسÇتيم قÇايل زمÇان(ع) امÇام از را نÇمايندگي مقام اين ايشان براي ما ا@كنون و بودهاند
از استعداد بهقدر كدام هر و بوده معنوي مراتب داراي حضرت آن نمايندگان كه معتقديم
بزرگانتان براي شما آنچه از غير ديگري مراتب ايشان براي ما لذا بردهاند, بهره امر اين
را شما ما نه! بودند گفته ميدانيد? نجس را ما شما آيا بود پرسيده ميباشيم, معتقد قايليد,

و لكÔم ل ح ت×اب لك اÔوتÔوا الَّذين Ôع×امط و> ميفرمايد: كه قرآن س نميدانيمومطابقكتابمقد نجس

/5 آية ماÄده, سورة /1

را آنها كه مسكر گوشتخوكيا ببينم اينكه مگر ميدانيم, پا@ك را شما 1<ÖمÔهل ل ح كÔم Ôعامط

مÇوقعيكه تÇا بهنجاستهستيم, بالعرضقايل موقع آن در كنيد, استعمال ميدانيم نجس
را ما كه شنيدهايم را مسلمين از بسياري ما بود گفته شستهايد, را خود دهان دستو ببينيم
ولي دارنÇد, را اعÇتقاد ايÇن مسÇلمين از ه دÇع يك كÇه بودند داده جواب ميدانند, نجس
و بهخداوند اعتقاد جهت را شما ما شماستو طهارت ما بزرگان نظرية و ندارد عموميت

ميدانيم/ خواهر و استبرادر عيسي(ع) كه حق پيغمبر
اظهار خيلي ايشان به نسبت و كرده پيدا محبت و عالقه پريه دكتر مذا@كرات اين از
يكقطعه كه خواهشكرد ل او روز سه دو همان و مينمود مهرباني كمال و احترام ادبو
ايÇن بÇنويسند/ هÇم را پستآن و كنند مرحمت او به خودشان از يادگار بهعنوان عكس
ما به باالخره آنكه تا ميداد تذكر ميآمد كه روز هر و كرد تكرار مرتبه چند را موضوع
شما نزد و نميدانيد روا ديگران به را عكسايشان دادن شما ميكنم گمان كه كرد اظهار
مÇا مÇيان در قÇيود اين نيستو اينطور Hفاقات دادند جواب مصداقي آقاي است, ممنوع
بايدحالضعفايشان بنويسند, چيزي پشتآنهم كه بوديد مايل وليچونشما نيست,
عكسدر قطعه يك باالخره است, شده جهتتأخير اين از بنويسند بتوانند تا شود بهتر
بندگان كمترين <اين شود: اهدا او به كه فرمودند مرقوم بهفارسي عباراترا اين پشتآن
بÇن عÇيسي و عÇبداهللا(ص) بÇن د محم پيروي به مفتخر نجات طريق رهروان خادم خدا
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از تشكÇر ابÇراز با را خود عكس صالحعليشاه گنابادي بيچاره دحسن محم فقير مريم(ع)
شÇعبان نÇمودم, اهدا ايشان به يادگار بهعنوان خود پزشكمعالج پريه شارل دكتر آقاي

دحسن/ محم اقل ژنو, (19ëêآوريل) 1373
است: اين شد, ترجمه خودشهم براي و شده داده ايشان به كه فرانسه به آن ترجمة

"Moi fakcir Mohammed Hassan Bitchareh Gonabadi Salehe Ali chahe

humble adorateur le Dieu, serviteur des chercheurs de la voie la verité

salvatrice honoré d'être suiveur des glorieuse prophète Mohammed et Jesus,

offre photagraphie en souvenir de vue et profonde reconnaissance au

Docteur Charles Perrier dont ma guérison.

Chaban 1373. Avril 1954, Genève."

شده, برده نيز عيسي(ع) حضرت نام اينكه از نوشته آن مالحظة پساز پريه دكتر
او پيروان از شما چطور و شده برده چه براي عيسي(ع) حضرت نام پرسيد و بكرد تعج
دانسته بزرگ پيغمبران از را عيسي(ع) ما اينكه براي فرمودند: جواب در ايشان هستيد?
ديانت كه ما پيغمبر و ميدانيم ه حق را ديانتاو و واجباالطاعه اسالم از قبل را او اوامر و
ما و بود مسيح(ع) جانشين خود زمان در نمود, نسخ را ديانتمسيح(ع) و آورد را اسالم

ميدانيم/ اسالم بزرگان پيروي به منحصر اسالم دورة در را مسيح(ع) پيروي
بÇيشتر مÇا داشÇتند, تشÇريف بيمارستان در ايشان كه تي مد در
در گÇاهي و نميرفتيم بيرون و بوده بيمارستان خود در روزها @گردش

گÇردش مÇختصري خسÇتگي رفÇع بÇراي يكمÇرتبه روز چند ژنو در

حدود در روز اتومبيلهر با ايشان خدمتخود عملدر از قبل ل او روز دو در ميكرديم,
گردشكرديم/ نيمساعت

Hمخصوص است, عالي خيلي مناظر داراي جالبو و زيبا Hغالب شهر اين خيابانهاي
و زيÇبا عÇمومي بÇاغهاي و مÇجلل عÇمارتهاي داراي كÇه دريÇاچه سÇاحل خÇيابانهاي
مللميرود بهطرفكاخجامعة استكه خياباني جمله از است, ح گلكاريهايخيليمفر@
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1. Quai Wilson. 2. Quai du Mont Blanc. 3. Quai Gustave Ador.

امريكاست, رÄيسجمهور ويلسن1 ل او جنگبينالملل سينپساز سÆم از يكي چون و
بهنام ميباشد, بدان متصل آنكه ديگر قسمت و ناميدهاند او بهنام را خيابان اين اينرو از
خÇيابان بÇهنام آن ديگÇر يكخÇيابان و گÇفتهانÇد مÇنتبالن2 خÇيابان مÇنتبالن, @كÇوه

ميشود/ ناميده @گوستاوآدور3
كه درياچه ساحل استدر باغي جمله از دارد زياد نيز عمومي گردشگاههاي و باغها

4. Gardin Anglais. 5. Place des eaux vives. 6. Place du port.

بÇاغ و مÇيگويند انگÇليسيها4 بÇاغ انگÇليسيهاست عÇالقة و ه موردتوج آنكه بهواسطة
ناميده نام زياديآببدان جوششو بهواسطة كه زنده5 آبهاي باغ بهنام است ديگري
دارد زياد خيلي عموميهم ميدانهاي گفتهاند, نام بههمين هم را جلويآن ميدان و شده

7. Place des Alpes. 8. Place Neuve. 9. Place des Nations.

جلوي در نو8 ميدان و آلپ7 ميدان و شده واقع درياچه كنار در كه بندر6 ميدان جمله از
مÇيشود, نÇاميده نÇام بÇههمان كÇه است وسيعي ميدان جهاني9 بهداشت عمارتسازمان
شدهودو كشيده آر رود نو Ôر رويرود زياديهم پلهاي دارد, زياد ميدانهايديگرهم
اتوبوس و تراموا از نقليه وسايط پلها اين روي و ميدهد ارتباط بهيكديگر را طرفآن
جÇدا دريÇاچه از كÇه رودخانه ابتداي در و ميكند عبور غيره و معمولي اتوبوس و برقي
تفريح و زيبا فقطمنظرة آن از منظور ميكندو كار برق با كه شده ساخته فوارهاي ميشود

10. Jet d'eaux.

كه دو10 ژ را آن و ميكند جستن متر ده و يكصد ارتفاع با فواره اين از آب استو اهالي
رو خÇيابانها و بÇلندتر شهر بعضقسمتهاي چون و مينامند است آب جهش بهمعني
بههمينجهت استو مرتفعتر بعضطبقاتشهر اينرو از ميروند بلندي و ه بهطرفتپ
عÇبور ديگÇر بÇهطرف اينطرفخيابان از كه شده كشيده پلهايي خيابانها بعض روي

ميكند/ عبور رويآن از هم نقليه وسايط و ميكنند
پنجشنبه روز صبح نرفتيم, بيرون بيمارستان از Âاص ايشان عمل ل او روز سه دو در
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Gمجبور بود, شده نگارنده عارض كه شديدي دندان درد بهواسطة بود, عمل سوم روز @كه
از دارنÇد, كÇار و گÇرفتار Hغالب آنجا در چون و رفتم بيرون دندان بهپزشك مراجعه براي
تلفن جا چند حافظي دكتر آقاي شبپيش لذا نمود, تقاضايوقت Âقب بايد نيز پزشكان

1. Langer. 2. Dr. Etienne Frenex.

صÇبح نÇه سÇاعت بÇراي بود, النژه1 او نام كه دندانپزشكان از يكي نزد باالخره و @كرده
شروع برداشتو دندان از عكسي رفتهو او نزد آنساعت در و وقتتعيينشد پنجشنبه
نيم و ساعتدو هم بعد روز داشت, ت شد آن مراجعتدرد در چون ولي كرد, اصالح به
خÇيلي و بودم كرده اصالح دفعه چندين چون و رفته بود كرده تعيين وقت كه بعدازظهر
كشيدن اثر بر روز آنچند در كشيد; را وآن زده آمپولي او لذا بكشد, گفتم بود ناقصشده
بÇه مÇجبور داشت كÇرمخÇوردگي هÇم ديگÇري دندان چون و بودم ناراحت خيلي دندان
ط توس ميباشد, معروفژنو دندانسازان از كه فرنه2 دكتر نزد دفعه اين در و بودم مراجعه
ژنÇو در طب تÇحصيل بÇراي كÇه تربتي شجيعالملك مرحوم ة نو شجيعي ضا عبدالر آقاي
چÇهارشنبه بÇعدازظÇهر نÇيم و سÇاعتدو در داشÇتند آشÇنايي نÇامبرده دكÇتر بÇا و بودند
فعلي درد كه كرد اظهار و دقتكرد تمام خوشرويي با نامبرده دكتر رفتيمو (1333.2.8)
روزي چند Âفع و نشده زياد هنوز چون كرمخوردگي اثر بر نه است, دندان كشيدن اثر بر
بكنيد, دندان اين اصالح به شروع بوديد هرجا Gبعد و شود تمام صدمه آن تا بگذرد بايد

برديم/ نام Âقب كه بود بندر ميدان در نامبرده مطبدكتر
گردش براي يكساعت حدود در يكمرتبه روز سه دو در گاهي روز چند آن در

ميرفتيم/ بيرون
كه بود كنفرانسآسياييدولبزرگ قضية پيشآمد, كهدرآنروزها مهمي موضوع
در فرانسه انگليسو روسيه, امريكا, دولتبزرگ چهار قبليوزرايخارجة طبقتصميم
كمونيستو چين از و كنند حل را هندوچين و جنگكره قضاياي كه نموده اجتماع ژنو
مهمترين كنفرانساز اين و بود آمده نماينده نيز آسيايي بعضممالكديگر هندوچينو
2ì و 137ê شÇعبان 22 مطابق ارديبهشت1333 ششم روز كه بود جهاني @كنفرانسهاي
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كه زيادي ة عد دول از يك هر از و شد تشكيل ژنو در ملل سازمان كاخ در 19ëê آوريل
همراهان جمله از بودند شده اعزام داشتند اطالعات صو تخص امور از يكي در كدام هر
چÇين نÇمايندگي هÇيأت و نÇفر پنجاه و يكصد حدود در شوروي خارجة مولوتفوزير
در و داشتند نسبتنماينده بههمين هم مربوطه ممالك ساير و بودند نفر قريبدويست

بود/ آمده ژنو به موقع آن در خبرنگار عكاسو نفر يكهزار حدود
دولت سÇه به يادداشتي شوروي طرفدولت از كنفرانس شروع از قبل روز سه دو
ولي بÇاشد, داشÇته كرسي كنفرانس در Hرسم بايد هم چين نمايندة كه بود شده داده ديگر
كنفرانسدعوتي از نكردوشبقبل قبول نشناخته رسميت به چينرا دولتامريكا چون
شده انگليس و شوروي و امريكا خارجة وزير سه از فرانسه خارجة امور طرفوزير از
در بÇود, نشÇده دعÇوت چين خارجة وزير از آنكه براي شوروي خارجة وزير ولي بود,

نشد/ حاضر جلسه
تاريخ آن جرايد در آن مشروح جريان و شد شروع كنفرانس دوشنبه روز باالخره

است/ درج
جهاني بهداشت ساليانة كنفرانس هم مه چهارم مطابق (1333 . 2.1ê) سهشنبه روز
تشكيل ژنو در ميگيرد, قرار مذا@كره مورد بهداشتجهان كليمربوطبه @كهدرآنمساÄل
سÇال ظÇرف در كÇلي بÇهطور بود, شده تعيين ايران دولت طرف از هم نمايندگاني و شد
زيادي بينالمللي اهميت اينشهر و ميشود تشكيل ژنو در جهاني كنفرانسمهم چندين

دارد/
دستور طبق ميرفتيم, گردشبيرون براي كه مرتبه چند اين در
كÇه را داروخÇانهاي كÇه بÇوديم درصÇدد والد حضرت تأ@كيد و كيمياي طب

تÇهية مركز از Hضمن و كنيم پيدا دارد حيات كيمياي طب ادوية حيات

آقاي با داروخانه بهچندين اينرو از كنيم, سÆال هستند اينطبوارد در كه اطبايي و آنها
او گÇفتة طبق و داد ما به داروخانهها از يكي را آدرسآن باالخره تا رفتيم حافظي دكتر
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1. Pharmacie-Martin Quai des Bergue.

قسÇمت در حÇيات) كÇيمياي طب) هÇموراپÇاتي ادويÇة مÇركز كÇه مÇارتين1 بهداروخانة
كيميايحيات طب بهنام فارسي در كه اينطب نموديم, مراجعه است, سوÄيس فرانسوي

2. Dr. Wilhelm Heinriche Schusler.

كشف (1898 Ç 1821) آلماني شوسلر2 دكتر ط توس ميالدي 1873 سال در معروفشده,
و پيدايشنسجها باعث انسان بدن تركيبي شيميايي امالح استكه اين بر بنايآن و شده
آنها ا@گر بدانهاستو بدن قوام نمييابندو وجود اعضا آنها بدون ميباشندو اعضايبدن
بÇدن رشÇد در تأثÇيري آنÇها غÇير و چÇربي و قÇند قÇبيل از مÇوادآلي آبو نمينبودند,
نÇيستو مÇمكن آهن بدون خون يا آهكي ة ماد بدون استخوان وجود Âمث نميداشتند,
بÇدن در مÇوجوده شيميايي امالح از يك هر كه است هنگامي انسان تندرستي صحتو
نيز آن استو سلول فساد اثر پيدايشمرضبر و باشد داشته وجود اعتدال حد به انسان
عالج و ميباشند بدن طبيعي كارگران كه است مواد از يكي نقصان يا و اختالل بهواسطة
خÇارج از مÇلح هÇمان ط وسÇت مÇلح تقويتآن به نيز آن و ميباشد ه ماد آن جبران به هم
همان يعنيبا جذبكنند, نموده خود جزو را آنها بتوانند اتعضو ذر بهطوريكه ميباشد,
ميباشدو بهمثل عالج درواقع كه دارند وجود غذاها همچنين و اعضا خونو در كه نسبتي
مقدار آنكه مگر بيوشيميجذبكند, دواهاي بهوسيلة را بدن كمبود نميتواند بدن سلول
دانشمندانسابق بعضپزشكانو نظرية كه شود داخلبدن اتي بهشكلذر خيليكمآنهم
رفÇع HتوقÇم و GاهرÇظ هرچÇند هستند, مضر حقيقت در كه بدهند چيزهايي آنكه نه بود,
گروهي بهمثلو عالج طرفدار بعضي بودند, دسته دو اطبا سابقهم چوندر مرضميكند,
عÇالج بÇعضي در و بهمثل عالج امراض بعض در هم بعضي بودند, ضد به عالج به معتقد
ايÇن تأيÇيد در جمله از است, بهمثل عالج طرفدار حيات كيمياي طب و ميكردند بهضد
و چربي و قند قبيل از آلي مواد است; غيرآلي و آلي مواد از مركب خون كه گويد نظريه
است دوازده شيميايي امالح شيمياييو امالح آبو از عبارتاند غيرآلي مواد آلبومينو

اينقرار: از



43 بهژنو گناباد از

1. Phosphat de fere. 2. Phosphate de Magnesie.

فسنيز فرم اختصار بهطور را آن كه فسفوريكوم) (فرم فسفاتدوفر1 آهن ه ماد /1
ميگويند/

هÇم مگÇنيسافس Gاختصار را آن كه فسفوريكوم) (مگنسيوم دومنيزي2 فسفات /2
ميگويند/

3. P. de Calciume. 4. Phosphaté potassique. 5.Chloride de potassium.

اختصار نظر از كهآنرا فسفوريكوم) (@كالسيوم امالحآهكيفسفاتدوكالسيوم3 /3
مينامند/ @كالكارÄافسهم

است/ كاليفس آن اختصار نام كه فسفوريگوم) (@كاليوم دوپتاس4 فسفات /ê
گويند/ نيز كاليمور را آن كه كلراتوم) (@كاليوم دوپتاسيوم5 كلريد /ë

6. Chlorure de sodium. 7. P. de soude. 8. Calcium Fluaride.

آن اختصاري نام و كلراتوم ناتريوم آن طبي نام كه (نمكطعام) كلروردوسديم6 /ì
است/ نترممور

گويند/ نترمفسهم را آن كه فسفوريكوم) (ناتريوم دوسود7 فسفات /7
ميبرند/ نام نيز كالكارÄافلور را آن كه فلواراتوم) (@كالسيوم فلواريد8 كالسيوم /@8

9. Silicea. 10. Sulfate de Soude. 11. S. de potasse.

سيليسيا9/ /9
ميگويند/ نترمسلفنيز Gاختصار كه سولفوريكوم) (ناتريوم دوسود10 سولفات /10

گويند/ كاليسلفهم را آن كه سولفوريكوم) (@كالسيوم دوپتاس11 سولفات /11

12. S. de Calcium.

كÇالكارÄاسولفهÇم را آن كÇه سولفوريكوم) (@كالسيوم دوكالسيوم12 سولفات /12
نامند/

به تا داد او به كردو تهيه خارج در را ه ماد بايدهمان كمشد, كه امالح اين يكاز وهر
را نÇامبرده امÇالح و مواد مذكورة قواعد موافق حيات كيمياي طب و برگردد اعتدال حد
ميكندو نواقصطبيعترا جبران بهمريضميدهدو و نموده تهيه اتمي اتيو بهطريقذر
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عÇالجي طÇرق سÇاير درصÇورتيكه مÇينمايد, مسÇتقيم بهطريق مريضرا عالج درواقع
ا@گرهمصحيح معالجاتآنها اصليبدننيستندو ميبرندكههمجنسمواد به@كار وسايليرا
آن اينرو از است, بهمثل عالج اينطب اساسمعالجاتدر پس است, غيرمستقيم باشد,

1. Homéopatie. 2. Dr. Grace Gasstte.

است/ بهمثل عالج بهمعني كه گويند هومÃوپاتي1 را
بر و تشريحكرد و نموده پيروي را او نظرية گراسگاست2 دكتر شوسلر, دكتر پساز
هÇم ديگÇر تÇركيبي دواي سيزده است بدن طبيعي ملح دوازده مطابق كه دوا دوازده اين
است: اين دوا سيزده اين و ميشود دوا پنج بيستو Hميباشدوجمع آنها ل مكم كه افزود

3.Arsénite de potassium. 4. Bromure de Potassium.

5. Chlorurr de Lithium. 6. Sulfate de Manganèse.

دومÇانگانز6 سÇولفات دوليÇتيوم5, كÇلرور دوپÇتاسيوم4, بÇرمور دوپÇتاسيوم3, آرسÇنيت

7. Sulfate de Calcium. 8. Arsénite de cuivre. 9. Chlorure de Zinc.

10.Carbonate de Calcium. 11. Bicarbonate de Sodium.

كÇالسيوم10 كÇربناتدو دوزنگ9, كÇلرور كÇوÄيور8, آرسنيتدو كالسيوم7, سولفاتدو

12. Yodur d'arsenic. 13. Chlorure d'or et de sodium.

وسوديم13/ اد ر Ôد كلرور و يدوردارسنيك12 بيكربناتدوسديم11,
معالجه دواها اين به ميشود, عارضبدن كه امراض طبتمام اين پيروان عقيدة به
سÇوÄيسو و فÇرانسÇه و آلمÇان در طب اين نيستو ديگر دواهاي به احتياج و ميشود
حتيدر غالبپزشكان كمو خيلي طرفدارانآن كلي بهطور ولي دارد, طرفداراني امريكا

ميكنند/ رد را آن ممالكنامبرده همان
خيابانهاي از يكي در كه مارتين داروخانة به نامبرده دواهاي تهية براي ژنو در ما

14. Quai de Bergues. 15. Central Homéopatique Roman de Genève.

فÇرانسÇوي قسمت در هومÃوپاتي15 ادوية مركز و دارد قرار ن14 Ôر رود و درياچه ساحلي
كÇتابهاي كرديم, خريداري مقداري و رفتيم ميباشد, مشهور روماند بهنام كه سوÄيس
هم بهصورتقرصو نيز آن ادوية استو موجود دواخانه آن اينطبدر در ليهم مفص
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ميباشد/ موجود خمير هم و (پودر) @گرد
آقÇاي بÇهدعوت بÇنا آوريل) 30) ارديبهشت دهم جمعه روز
ميرعمادي حسن د ميرسي مرحوم فرزند ميرعمادي صادق دكتر لوزان

آقÇاي بÇهخواهش بÇنا و گرفتيم لوزان به رفتن تصميم مشهدي مونترو و

حركتكرديم/ لوزان براي ايشان اتومبيل با شجيعي
كنار و آباديها و جنگلها از راه تمام استو لوزانشصتكيلومتر و ژنو بين فاصلة
و زيÇبا سÇوÄيس مÇملكت تمام بلكه است, خوشمنظره و زيبا بسيار و ميگذرد درياچه
و ژنو بين ميكنند, استفاده اراضي از همهجا نيستو درواقع مملكت آن در خالي زمين
بÇههم هÇمه درحÇقيقت و دارد وجود هم شهر چند استو قصبات و قرا Hتمام نيز لوزان
است خوشمنظره خيلي جنگلها و وسطزراعتها روستاييدر خانههاي دارندو اتصال
بÇهرهمند شÇوفاژ و آبگÇرم كشÇيو لوله@ و برق از باشد, كشور جاي هر در منازل تمام و
هÇمهجا تÇلگراف و تلفن است, فراهم آنها آسايشبراي حيثوسايل هر از و ميباشند

ميباشد/ دسترسعموم در هستو
حركتميكند سريعالسير برقي آهن شهرهايسوÄيسخط ساير لوزانو و ژنو بين
اتومبيل راه ساعتميباشد, كيلومتردر نود حداقل كيلومترو حدودصد @كهسرعتآندر
مÇختصر آنكه بهمحض استو شده آسفالت همهجا و موجود قصبات و قرا تمام در نيز

1. Nion. 2. Rolle. 3. Morge.

است نيون1 شهر راه بين شهرهاي جمله از ميكنند, اصالح Gفور شود پيدا آن در خرابي
استكه ل2 Ôر شهر آن پساز است, زيبايي شهر و گرفته قرار لوزان و ژنو راه نيمة در @كه
Gبعد بودهاند, مشغول آنجا در را خود طة متوس تحصيالت پهلوي درضا محم ايران پادشاه
كÇلي بهطور زيباستو خيلي سوÄيس شهرهاي ساير مانند نيز آن كه ميباشد مÔرژ3 شهر
فرق هيچ قسمتها ساير و آسفالتخيابان و حيثبنا سوÄيساز شهرهاي دهاتو بين

است/ جمعيت كمي زياديو و وسعتشهر حيثبزرگيو از فقط آنها فرق نيست,
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1. Lausanne.

استو خوشمنظره و زيبا بسيار شهرهاي از كه است لوزان1 شهر مرژ شهر پساز
ميباشد/ نام بههمين استكه كانتني مركز استو زيباتر هم ژنو از كه معتقدند بعضي

قÇله نÇزديكي تا و شده واقع كوه دامنة در و لمان درياچة غربي ساحل در شهر اين
رو كه خيابانهايي بهطوريكه مختلفميباشد, خيلي خيابانهايآن سطح و دارد امتداد
بÇعض و مÇيباشد طÇوالني خÇيلي گردنههاي و كوهستاني ههاي جاد مانند ميرود به@كوه
طبقه چندين پايين قسمتخيابان در دارد, اتصال كوه محاذي خيابان دو به كه عمارتها
اخÇتالف فقط و باشد داشته تفاوت باال طبقة سطح آنكه بدون باالست, قسمت از بيشتر
Âاستمث ديگري از مرتفعتر خيلي يكي استكه خيابان تفاوتسطحدو بهواسطة طبقه
قسÇمت در درصÇورتيكه طÇبقه, بÇيست پÇايين طرفخيابان از لوزان عمارات از يكي
قÇرار سبزهزارها و باغها وسط در Hغالب هم عمارات است, كمتر طبقه چندين باال خيابان
و ميباشد درياچه به متصل پايينهم طرف از است, اشجار و سبزه از پر هم كوه و @گرفته

است/ نموده ايجاد را زيبايي بسيار منظرة
و مÇيباشد دانشكÇده چÇندين بر مشتمل كه است مهمي دانشگاه داراي لوزان شهر
جمعيت دارند, اشتغال تحصيل به اينجا در ايراني لين محص جمله از نيز خارجي لين محص

است/ شده احصا نفر 3ë0.ê03 كانتنآن جمعيت و نفر 97.2êì ,19ë0 سال در لوزان
نيم ساعتو يك ميرعمادي دكتر آقاي منزل به ورود تا ژنو از حركت موقع از ما
راه بين در ساعت ربع سه آهن خط ولي كرديم, توقف قدري هم راه در و بوديم راه بين
اسÇتراحت و نÇموده تÇوقف يكسÇاعت قÇريب مÇيرعمادي دكتر آقاي منزل در است,
اوهمتحصيلطب كه بود ايشان پانسيون عبدالعظيمخاندر جوانياهلكابÔلبهنام @كرديم,

بود/ مهربان بو دÆم خيلي و ميكرد
بÇين رفتيم, مونترو بهطرفشهر و كرده حركت خارج و شهر گردشدر براي Gبعد
ولي دورتر, لي او و درياچه كنار ديگري و كوهستاني يكي است; راه دو مونترو و لوزان
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كÇوهستاني راه از رفÇتن در ما باصفاست, و زيبا خيلي راه دو هر چند هر است, باصفاتر
بسÇيار و مÇيگذرد م خر و سبز ههاي در و جنگلها و درختها وسط از ه جاد اين رفتيم,
يك مÇيباشد, نÇيز درياچه بر مشرف طرفي از و سبز آن اطراف تمام چون باصفاست,
ه توج جالب خيلي نيز آنها غرس وضع و ميگذرد تا@كستان باغات وسط از ه جاد قسمت
چوبيا پايههايياز يكديگرو رديف در تمام استو يكمتر كدام بينهر فاصلة استو
تمام شود, نگاه طرف هر از استكه منظم بهطوري و شده گذاشته آنها پهلوي آهني ميلة

است/ شده واقع يكخط در آنها

1. Vevey. 2. Montreux.

لوزان تا بيستكيلومتر كه 1 وي و شهر ساحليشديم, خط وارد كه كوهستاني ة جاد از
كه همانطور ولي ميباشد, مونترو تا كيلومتر ده حدود در آنجا از و واقعشده دارد فاصله
يباالي حت ساختماناست, آباديو همهجا لميباشندو بههممتص Hتقريب اينها @گفتيمتمام

دارد/ ساختمان نيز @كوه
بهتر مسافرين بعض بهعقيدة بلكه است, حي مفر و زيبا كوچكبسيار شهر مونترو2
كÇه شده واقع كوهي دامنة در استو نفر هزار شانزده آن جمعيت است, لوزان و ژنو از
سنگهاي آن بعضقسمتهاي در كه لوزان كوه برخالف استو ر مشج و سبز آن تمام
استو اشÇجار و سبزه از مستور آن تمام مونترو كوه است, سبزه از خالي و نمايان @كوه
و مÇجلل خيلي مهمانخانة هم كوه قلة نزديك در و ميرود وسط تا كوه دامنة در عمارات
با كه ميباشد نيز آسانسوري داراي دارد, اتومبيل ه جاد آنكه عالوهبر كه است باصفايي
شÇهر ايÇن در است, مÇهمانخانه مÇخصوصهÇمان و مÇيكند طي را ارتفاع متر ì00 برق
ايÇن تمام كه است معروف بهطوريكه است, زياد خيلي نيز ديگر مجلل مهمانخانههاي
آن طبيعي موقعيت و زيبا مناظر و هوا آبو خوبي بهواسطة زيرا است, مهمانخانه شهر
از حÇتي و ميآيند بدانجا ييالق از استفاده و تفريح اطرافبراي ممالك از تابستان در
از بÇزرگ مÇتمولين و رجال و ميكنند تهيه آنجا در تابستان براي محلهايي قبل چندماه
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وسÇايل بÇهترين بÇا مÇجلل و زيبا خيلي هتلهاي اينرو از ميآورند, رو بدانجا همهجا
جالب خيلي هم آن خيابانهاي و دارد نيز ديدني زيباي باغات و پاركها دارد, زندگاني
آنها ديدار از چشم و ح مفر بسيار كه آن گلكاريهاي و ساحلي خيابان Hمخصوص است,

نميشود/ سير
بÇهياد ميبرديم, ت لذ و نموده استفاده مناظر از ما كه شهر و راه و سير خط تمام در

است: گفته كه ميفرستاديم درود او روح به و بوده سعديشيرازي بزرگوار شيخ

/6 بيت ,296 غزل سعدي, يات كل /1

هÇوشيار نÇظر در سÇبز درخÇÇتان بÇÇرگ
كÇردگار1 معرفت دفتريست ورقش هر

بهترين باشد, سلوك راه در كسانيكه طبيعتبراي زيباييهاي و مناظر اين مشاهدة
Gظاهر هم ميتواند سپرده او به را دل كسيكه و خدا سالكراه استو ه توج باعثتذكرو
بهمقام تا بجويد همهجا در را او و باشد آنها آفرينندة بهياد هم و تبرد لذ و نموده استفاده

برسد/ شهود
بعدازظÇهر هفت ساعت در آن زيباي مناظر از استفاده و شهر گردشدر از پس ما
نزديك از نيز برقي آهن خط زيباستو بسيار هم آن كه ساحلي ة جاد از و كرده حركت
آقاي منزل به قبلي لوزانطبقوعدة ربعدر سه وساعتهفتو نموده عبور ميگذرد, آن

نموديم/ صرفشام آنجا در نماز خواندان پساز و رفتيم ميرعمادي دكتر
شهرهايمعروفسوÄيس از نفوسبعضديگر آمار بيمناسبتنيستكه اينجا در
سÇوÄيس مÇملكت پÇايتخت جمعيتبرن كنيم: ذ@كر شده, تعيين 19ë0 سال در كه نيز را
و نفر 3ë8.ëë0زوريخ جمعيتشهر و نفر 780.ì39 كانتنآن جمعيت و نفر 139.372
كÇال وسÇن نÇفر 21ì.ìì2 آن كÇانتن و نÇفر ëì.870 رن لوس و نفر 72ë.73ë آن @كانتن
121.ê11نوشاتل كانتن و نفر ì8.3ê7بال شهر و نفر 289.3ëêكانتنآن و نفر ì1.007

است/ نفر 1ëê.ì12فريبورگ كانتن و نفر
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تÇوقف ت دÇم در كه ميشوم متذكر اينجا در د مجد را نكته اين
و نÇبود اسÇالمي مملكت زيرا نميخورديم, گوشت سوÄيسما تقيد لزوم

كه هم آنجا اينرودر از نميشد, واقع اسالم قانون طبق ذبحآنها ديني بهمباني

گوشتفروشيهاي همان از بايد شد معلوم چون كردندو سÆال ما گوشتاز خوردن براي
كه بود شده مذا@كره ورود ل او همان هم بيمارستان در حتي و نپذيرفتيم بخرند, معمولي
اجÇازة بÇودند مÇريض آنكÇه بÇا نÇيز بÇزرگوارم پÇدر بÇراي و نÇياورند گÇوشت مÇا بÇراي
ساده سوپهاي بهخوردن و نكردند ميل را آنجا گوشت Âاص و نفرموده @گوشتآوردن
گاهي فقط مينمودند, ا@كتفا تخممرغ پختهو سبزيجات و بود نشده آنطبخ گوشتدر @كه
از مختصري و ميآوردند نموده طبخ و تهيه جوجه خودشان حافظي دكتر آقاي منزل در

ميفرمودند/ ميل آن
مملكتسوÄيساز هرچند كه ميكردم مذا@كره نصيري دكتر آقاي با نگارنده باب اين در
از جمله از كه زيادند آنجا در دنيا اسالمي ممالك از مسلمين ولي ندارد, خودشمسلمان
آنÇان چÇرا مÇيباشند, بÇازرگان يا دانشجو يا سفارت كارمند كه هستند زيادي ة عد ايران
ذبÇح كه گوشتفروشي يك براي اقدام تقاضاي و نداشته خود اسالمي رات مقر به عالقه
دولتي خخانة سال همان دولتودر خود تحتنظر آنكه ولو باشد, اسالم دستور آنمطابق
جÇدا@گÇانه گÇوشتفروشي يهوديان پاريس در كه شنيدهام چنانكه ننمايند? شود, انجام
نÇدارنÇد, بسÇتگي و عÇالقه اسالم ديانت احكام به فانه متأس اينجا در مسلمين ولي دارند,
دولتزيادتر نزد محبوبيتآنها اهميتو هم ميكردند تقاضايي چنين ا@گر درصورتيكه
بÇهمعتقدات كسÇانيكه كÇه ميدانÇند هم آنها زيرا ميگرديد/ واقع موردقبول هم و ميشد
اخÇالق بÇرخÇالف كÇمتر و ميباشند اطمينان مورد بيشتر هستند, پايبند خودشان ديني
و ديÇني رات بهمقر بياعتنا و بيقيد را خودمان همهجا در مسلمين ما ولي ميكنند, رفتار
و رفته بين از ما نسبتبه مسيحي دول احترام بههمينجهتحس و نموده في اخالقيمعر

مينگرند/ حقارت نظر با ما به
خود درصورتيكه است, احكام بياعتناييبه المذهبيو ترقيدر نو گمانميكنيمتمد ما
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رسÇوم آدابو بÇه مÇا از بÇيشتر خيلي برعكس دنيا مترقية و نه ممالكمتمد و مسيحيان
بهمعتقداتديني دبودن مقي ايمانو ابتدا نيز اساسترقي ميباشند, عالقهمند خود مذهبي
هÇمين شÇده, مÇا انÇحطاط ذلتو و بÇدبختي بÇاعث كه مسلمين ما بزرگ مصيبت است,
است, آورده ما براي را فسادها همة و كرده متزلزل را ما اخالقي اصول استكه بيقيدي
و ميشنوند را ممالكاروپا ن تمد و نام داخله در يا ميباشند خارجه در كه ايراني جوانان
برايآزادي Hغالب خدمتكنند, جامعه و برايكشور آينده در كه ميباشند تحصيل مشغول
قيودات اين امروز آنكه بهنام و گذاشته نيز اخالقي اصول روي پا ديانت و شرع قيود از
اخالقي اصول به د تقي كسانيكه درصورتيكه ميشوند, بياعتنا بدان است, ن مخالفتمد
موظف را خود Hاخالق كسي ا@گر Âمث نيستند, اعتماد اصÂمورد باشند نداشته مبانيديني و
در اطÇمينان مÇورد ميتواند وسيله چه به نداند, بشري نفوس و اموال اعراضو حفظ به
در چگونه موظفنداند, مردم حقوق بهحفظ را خود Hوجدان كسيكه يا امانتباشد? حفظ
و ديÇني وجÇدان روي كسÇيكه يÇا بÇود? خواهد اعتماد محل آنها حق احقاق قضاوتو
داشÇته اطÇمينان چÇه خÇويشبÇدو سپردن طبابتو در جامعه افراد نكند, رفتار اخالقي
كنند? پيدا اطمينان او رفتار به@گفتارو چگونه نباشد درستي پايبندراستيو ا@گر يا باشند?
بدان آنچه حفظ در د تقي آن الزمة استو ايمان جامعه افراد اساسترقي پس اينها, غير و
و اصول از دارد, دنيا در كه كاملي سلطة و عالي ن تمد با انگلستان ميباشد; دارد, بستگي
مÇورد استو عÇالقهمند بÇدانهÇا ت دÇش نهايت با و برنداشته دست خود قديمة عادات
اخالق و جديتكنيم استما خوب نميشود, واقع هم جامعهاي استهزايهيچ و تمسخر
قÇيود از آزادي براي Gظاهر كه را اموري Hصرف آنكه نه فرا@گيريم, را آنها خوب اعمال و

گذاريم/ نام ن تمد را آن و ماستبگيريم استفادة مورد
نيز شنوا گوش فانه متأس و كشد درازا به سخن بنويسيم باب اين در Hمشروح بخواهيم ا@گر
در نÇوشتم, بÇههمينانÇدازه عÇواطÇف احسÇاساتو اثر بر كه مطلبرا اين لذا است, @كم

ميدهم/ خاتمه همينجا
وارد سÇاعتده و كÇرده حÇركت لوزان از نÇيم سÇاعتهشتو در صÇÇرفشÇام از پس
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كÇنسول اتابكي آقاي بازديد و مالقات براي هم بعد روز صبح شديم, ژنو در بيمارستان
رفتيم/ كنسولگري عمارت به ايران

حÇال ديÇد و عيادتآمد براي كه پريه دكتر يكشنبه روز صبح
وسÇايل كÇه داد دسÇتور پÇرستاران بÇه فوري است بهتر ايشان حادثة

پÇردة ورم هÇيدروسل و بگÇيرند را هÇيدروسل آب كه بياورند ديگر

ميشود/ پيدا داخلي مايع ح ترش اثر بر استكه بيضه
حÇالت كÇه كÇنيد صÇبر روزي چند Âفع دارند زياد ضعف هنوز چون گفتم نگارنده
چون گفت پريه دكتر كردند, را اظهار همين هم آزاده دكتر آقاي شود, بهتر بدن عمومي
آب شÇدند, وارد تÇربت بÇه مÇعالجه بÇراي كÇه ل او (شب گÇرفتهانÇد آب كه ل او دفعة از
قطعيآن عمل موقع تا استكه اين بهتر ميگذرد, ماه دو حدود در شد) گرفته هيدروسل
براي Gبعد نباشند, زحمت در كه شود گرفته آبآن دفعه هر بگذرد, ماه دو آنكه پيشاز
كنيدو ديگرصبر روز پسدو گفتيم اينبابمشورتكنيم حافظيدر آقايدكتر با آنكه
پسفÇردا بÇراي مÇن پس گÇفت و كÇرد قÇبول او دهÇيد, انجام را عمل اين پسفردا براي
بÇين اين در بوديم, مذا@كره مشغول ايشان با و آمدند حافظي دكتر آقاي عصر ميگذارم,
كه كرد اظهار و بياورند را اسبابآن كه داد دستور فوري مذا@كره, بدون و آمد پريه دكتر
و ميزنم عضو خدركردن براي آمپولي باشد, آسانتر آنكه براي و ندارد زحمتي امر اين
در ولي كشيد, تخدير آمپول نهايتسهولتبدون تربتبا در مجيدي دكتر آقاي آنكه با
سÇرما احسÇاس Gبعد و بودند شده ناراحت معذلك بود شده هم تخدير آنكه با دفعه اين
و نموده زخم محل در درد احساس ساعتي چند پساز نشد, پيدا حالتلرز ولي @كردند;
بÇهطوريكه بÇود, رودراشتداد صبح تا و عارضشده زيادي درد راست پاي در شبهم
شÇده سÇرد بعد و داشتهاند عرق شايد كرديم گمان ابتدا ما بخوابند, ايشان نگذاشت Âاص
بردهاندو راه زيادتر را ايشان گفتعصر نبود مسبوق عملعصر از شبكه پرستار است,
پÇا در كÇه داشتند اظهار صبح نشده, پيشبرده روز از زيادتر راه گفتم من شدهاند, خسته
تمام بهطوريكه كرده, خيليورم پا ديديم كرديم نگاه موقعيكه ميكنم, احساسسنگيني
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Âكام آمپول سوزن شايد كه زديم حدس است, فرا@گرفته پا انگشتان تا ران باالي از را پا
و آمدند ايشان و داديم اطالع حافظي دكتر آقاي به Gفور داشته, ميكرب و نشده جوشانده
شد معلوم كرد, معاينه و آمد ديگر روزهاي از زودتر هم او و شد تلفن پريه دكتر به Gبعد

1. Fhlébite.

و ناراحتشد قدري پريه دكتر شدهاند, است داخليوريد غشاي ورم كه فلبيت1 به مبتال
بدنممزوج خون كامÂبا هنوز و خارجتزريقشده از استكه خوني اثر بر @گفتاينورم
عÇضو در خون جمعشدن مانع و ميآمده خون ادرار مجراي از تا@كنون طرفي از و نشده
پÇا در خÇون نميآيد, خون ادرار مجراي از است روز دو كه ا@كنون ميشده, مخصوصي
بايد ميشد پيدا عارضه اين كه سابق در و گرديده پا باعثورم و شده لختهلخته و مجتمع
خÇوشبختانه ولي شÇود, مÇرتفع دوايÇي معالجات اثر بر بهتدريج تا بخوابند ماه اقÂشش
رقيق بدن خون اثرآن بر و تزريقميكنند كه شده اختراع آمپولي است) سال (چند Gاخير
ايÇن كÇه است خÇوشوقتي باعث و نميكشد طول بيشتر روزي چند و ميشود باز و شده
بÇاعث مÇيشد, تزريق آمپول آن ا@گر موقع آن در چون نشد, پيدا ل او هفتة در عارضه
بودم مجبور استو خيليضعيف ايشان بنية و ميگرديد ادرار مجراي از زياد خونريزي
كمپرس دواهايالزم با را پا كه داد دستور Gفور كنمو ا@كتفا معالجاتدوايي به موقع آن در
بههيچوجه بهطرفبدنمتمايلشودو خون كه بلندترقراردهند هم را پاها ببندندو @كنندو
نكند سرايت بدان ورم كه گاهيحركتدهند را ديگر پاي برعكس و حركتندهند را پا
خÇون بÇازكردن براي كه داد دستور هم آمپولي داد, دستور خوردن براي هم دواهايي و
د جدÇم آن اثÇر بر و كردند تزريق بديشان دوم و ل او روز در را آمپول آن و كنند تزريق
اين داشتو خون بيشتر هم ل او روزهاي از كه شد زياد بهطوري و شد پيدا ادرار در خون
بهطوريكهيك ميشد, ايجاد ايشان شوكدر داشتكهيكنوع زيادي خيلي درد آمپول
از نيافته, التيام خوب زخم جاي هنوز فانه متأس گفت سوم روز شديم/ ناراحت ما باز روز
تزريق را آمپول آن نميتوانم لذا كرده, پيدا جريان خون د مجد تزريق اين اثر بر اينرو



53 بهژنو گناباد از

ازتزريقآن اينرو از نشود; خونباز Gد كهمجد شود پيدا التيام به اطمينان آنكه مگر @كنم,
درآن پا وليورم نمود, ا@كتفا كمپرس خوردنيو داروهاي فقطبه خودداريكردو آمپول
شايد كه است اين جهت از من ناراحتي كه كرد اظهار پريه دكتر و نشد كم هيچ روز چند
از ايشان ولي شد, جلوگيري آن از خوشبختانه و كند سرايت ديگر بهپاي يا شود زيادتر
خيليدر بودند, بهيكترتيبخوابيده و نكرده اصÂحركت كه بود جهتاينكهچندروز
باعثخستگي هم الغريزياد نداشتند, هم غذا ميلبه مرتببود, زحمتبودندوتبهم
آنكه با ايشان وضع مشاهدة و نبود خوب ايشان مزاجي كليوضع بهطور و بود شده اعضا
داشتو انÇدوهگين و مÇتأثر و پريشان ناراحتو خيلي را ما بودند, اش بش خيلي Gظاهر
مرتفع مباركشان وجود كسالتاز اين زودتر كه ميكرديم دعا نداشتيم, آرام روز شبو
ملكصالحي حاج مصداقيو آقايان رمضان سوم پنجشنبه ناراحتيروز اين اثر بر و شود
آقاي به نشوند, مسبوق حضرتايشان خود كه خصوصي تهرانهم به نگارنده موافقت با
بÇاعث و شÇده تلفني ما طرف از شود معلوم آنكه بدون كه كردند تلفن روحاالمين حاج
آقÇا مÇهدي آقÇاي جÇناب حضور از ايشان خود شود, برادران آقايان نگراني و ناراحتي
بÇرادران آقÇايان از كÇه كÇنند تÇقاضا مÇيباشند ما مشايخ از كه (وفاعلي) سليماني مجتهد
رفته عبدالعظيم حضرت به يا بنشينند هم با همه است جمعه شب چون كه كنند خواهش
شÇود, مرتفع ايشان مبارك وجود مرضاز اين زودتر كه بخواهند خداوند از و كنند دعا
مÇن ولي بنمايند, تهران به را تلفن اين كه داشتند اصرار حقير به آقايان كه بود روز چند
ايÇن و ملتمسانÇد و مشغول همهجا در برادران خود نيستو تذكر به محتاج كه ميگفتم
سÇختتر ايشان حال چون روز آن در ولي ميشود, آنان پريشاني زيادي موجب تلفن
نمودم تلفنرا آن مذا@كرة و راضيشده حقيرهم اينرو از بود, كرده نگران را همه ميشد,
داشته زيادي التجاي لو توس حال هم نامبرده آقايان خود كردند, تلفن ظهر ل او آقايان و

بودند/ ل متوس و نخوابيدند را شبجمعه و
جمع داشتكهديشبخوابديدم اظهار بود روز پرستار كه مادموازلمترو بعد روز
همه و نموده عبور ايشان تختخواب جلوي از بچه و مرد و زن از دوستانشما از زيادي
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اطالعي تهران به تلفن موضوع از Âاص او درصورتيكه ميكنند, دعا ايشان سالمتي براي
نداشت/

پريه وليدكتر بود, عموميبدنبهترشده مختصريحالتروحيووضع جمعه روز
آمپول ت بهشد كه هست قرصهايي كنم, تزريق آمپول نميتوانم چون كه داشت اظهار
سيران وليجريانو نميشود, مرتفع اينزودي به هم باز ه البت و ميدهم را نيستهمانها
ايشÇان حÇال از نگرانÇي جاي بههيچوجه ولي ميگردد, مرتفع زودتر و ميشود سريعتر
خجل خودم گفتمن و ميشود مرتفع انشا¾اهللا خواستخدا به كه باشيد مطمÃن نيستو
بيمارستان در ايشان توقف شدن طوالنيتر باعث كه داد رخ پيشامد اين چرا كه متأثرم و

است/ نشده كوتاهي بههيچوجه طرفمن از ولي @گرديد,
آمد احوالپرسي عيادتو براي هم كشيشبيمارستان مرتبه چندين روز چند آن در
نمازخانة در و ميكنيم دعا شما شفاي و سالمتي براي روزه هر من دوستان و من گفت و
بÇهزودي اميدواريم و هستيم ملتجي خداوند به شما تندرستي بازيافت براي هم خودمان
نداشتيم, اطالعي مرضفلبيت از ابتدا در درطبنبوده, وارد چون نيز ما عنايتشود, شفا
و ميشود مرتفع بهزودي ميگفتند و ميدادند دلداري ما به دكتر خود و مترو مادموازل
گÇمان مÇعمولي ورم را آن نيز ما و ميشود مرتفع ديگر هفتة يك ميگفتتا مترو حتي
ميگذشتباز كه روز چند هر و نميكشد طولي كه ميشديم اميدوار و خوشحال و @كرده
چÇقدر مÇرض ايÇن كÇه شÇديم مسبوق كه تي مد از بعد تا ميدادند, ديگر روز چند وعدة
ناراحت بوديم, متأثر كه اندازه آن از بيشتر ميشديم مطلع ل او از ا@گر ولي است, طوالني
زيرا است, صحيح نيز روانشناسي اصول طبق ما به ندادن ه توج و آنها عمل و ميشديم
بلكه و خيليمضر بدني قواي براي باشد, خيليتأثرآور امريكه به نا@گهاني دفعيو ه توج
مريضخيلي خود براي Hمخصوص ميآورد, اعصابوارد بهمغزو @گاهيلطماتشديدي
تا نمود القا Hتدريج را امور قبيل اين بايد كه معتقدند روانشناسان اينرو از و دارد ضرر
كه بود بهقدري ما تأثر ت معذلكشد ننمايد, ايجاد طرف روحية در شديد عكسالعمل
بÇعض و نÇبود نيز بدني ورزش براي رفتن راه حال و بود كرده سلب ما از را خواب Hغالب
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روحي ناراحتي اظهار بههيچوجه ايشان حضرت خود ولي نميرفتيم, بيرون هيچ روزها
رضاي تسليمو حال وگرنه ميفرمودند ناراحتي اظهار آن حيثدرد از فقط نميفرمودند,
دلداري و دلجÇويي را ما بلكه بوده, خوشرو اشو بش Hبمرت كه بود بهطوري حضرت آن
ايÇنرو از كÇنيد, گÇردش و بÇرويد بÇيرون قدري كه ميفرمودند بهما روز هر و ميدادند
يا ميكرديم پيادهروي بيشتر يا كمتر قدري ساعتيا نيم حدود بعضيروزها حسباالمر

مينموديم/ @گردش
بعدازظهر ساعتچهار مه هفتم مطابق 2 . 17 جمعه روز عصر
آقاي با بود شده كه قبلي قرار طبق و بزرگوار پدر سابق اجازة با ف تصو

عÇمارت در فه متصو پيشواي مالقات براي مصداقي ابوالحسن اروپا در

1. Onz rue Jhon Rhefus.

ژوÄية در و هندوستان اهل دعليخان محم ايشان نام آدرسرفتيم,1 اين به ايشان شخص
است/ شده لد متو ميالدي 1881 سال

نÇهايت بÇا ايشÇان و نÇموده في عرÇم را نگارنده مصداقي آقاي شديم وارد موقعيكه
ديگÇري زبÇان انگÇليسي و اردو زبان از غير چون و گفتند خوشامد محبت و خوشرويي
از ت مسر اظهار ابتدا نگارنده ميكردند, ترجمه را مذا@كرات مصداقي آقاي نميدانستند,
آقاي جناب بزرگوارم پدر و داريم فرا تصو افتخار ما چون گفتم و كرده ايشان مالقات
نÇعمتاللÇهي فÇقراي پÇيشواي مÇيباشند, بسÇتري بيمارستان در ا@كنون كه صالحعليشاه
پÇيدا اشتياق مالقاتشما به اينرو از ميباشيد, فمشهور تصو بهنام هم شما و ميباشند
بعضيسÆاالت كه گرفتم اجازه سپس نمودند, ت اظهارمسر ازمالقاتما نيز ايشان @كردم,

بنمايم/ ايشان از خودم اطالع براي
اهل من گفتند ايشان ديانتداريد? چه هستيدو كجا اهل Âاص شما پرسيدم: نگارنده
هندوستان از است, سال چهار و قريبچهل و ميباشم اسالم ديانت داراي و هندوستان

آمدهام/ بيرون
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گÇفتند داريÇد, را مÇذهب كÇدام ع تشي مذهب سنتو اهل اربعة مذاهب از پرسيدم:
هÇم مÇا و مÇيرسد عÇلي(ع) اميرالمÆمنين حضرت به سالسل همة طريقتدر فو تصو
بÇهمقام رسيدن و خدا راه سلوكدر ف تصو اساس و داريم را حضرت آن پيروي افتخار

هستم/ سني احكام در ولي است, فياهللا فناي
مسافرت اروپا به هندوستان از چگونه و داريد را رشتهاي چه طريقت در پرسيدم:
بÇهنام طريقه اين بزرگان از يكي استو چشتيه طريقة ما طريقة دادند جواب @كردهايد,
ارادت ايشÇان بÇه جÇمعي و آمÇد هÇندوستان بÇه بود, مدينه اهل كه مدني ابوهاشم د محم
و چهل در و داد ايشان به دستارادت عنايتخان حضرت من مرشد جمله از ورزيدند,
(مقصود درياها ماورا¾ در فرا تصو نام كه شد مأمور خود طرفمرشد از قبل سال چهار
من و گرديد امريكا عازم خود مرشد برحسبامر اينرو از كند, بلند اروپا و امريكاست)
و مسافرتنمود فرانسه انگلستانو به آنجا از و روسيه به چندي پساز بودم, او همراه هم
شده الهام من به كه نمود اظهار روزي بود, پاريسمقيم در كه ل او بينالملل جنگ از بعد
هÇم مÇن و نÇمود حÇركت ژنÇو بÇهطرف لذا دهÇم, قرار اروپا فدر تصو مركز را ژنو @كه
و نمود فوت سال1927 فوريه پنجم در عنايتخان مرشد و آمدم ژنو به ايشان بههمراهي
19ê8 سÇال ژوÇÄية سÇوم در نÇيز محبوبخان و گرديد او جانشين محبوبخان برادرش
ميشود منرجوع به امريكا و اروپا تمام در امروز ايشانهستمو جانشين من و وفاتكرد
هلند در من طرف از ا@كنون كه است عنايتخان ديگر برادر فخان مشر من جانشين و

ميباشد/
جوابدادم نمودند; سÆال حاالتحضرتوالد از و پرسيده ما طريقة از سپسايشان
ف تصو طريقة مهمترين محسوبو السالسل ام استكه نعمتاللهيه طريقة ما طريقة @كه
پÇدر است, Çالم ليهمالسÇع اثنيعشر ة مÄا پيروي و ع تشي به ما افتخار و ميباشد ايران در
بÇراي پÇروستات كسÇالت بÇهواسÇطة است, مزين ايشان بهوجود فقر مسند كه بزرگوارم
ال@كلينبستري احيدربيمارستان بهواسطةعملجر ا@كنون ژنوتشريفآوردهو معالجهبه
متعال خداوند اميدواريم گفتند و كرده تأثر اظهار كسالتحضرتوالد از ايشان ميباشند,
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درست ايشÇان چشم چون و برسانيد ايشان به مرا سالم عنايتكند, كامل شفاي بهزودي
اظÇهار عÇيادت بÇراي خÇودشان نيامدن از بيايند, بيرون منزل از نميتوانستند و نميديد
نيز ما بيايم, ايشان زيارت عيادتو براي بتوانم است اميد گفتند و نمودند تأثر خجلتو

كرديم/ تشكر اظهار
ميپذيريد هم را غيرمسلم آيا و ميكنيد? ترتيبراهنمايي چه به اينجا در پرسيدم:
نÇام بههيچوجه آمديم, بدينجا ما موقعيكه دادند جواب دارد? مسلمين به اختصاص يا
و دشÇمني هÇمه چÇون بÇبريم; نميتوانستيم را د(ص) محم خود بزرگوار پيغمبر و اسالم
مÇرشد و ميكردند عداوت اظهار هم اطفال حتي داشتند, حضرت آن با ي خاص عداوت
و اسÇالم نÇام تÇوانست تÇا خورد خوندلهايي و شد متحمل زيادي زحمات عنايتخان
اشكاز بياختيار موقع اين (در برساند مردم به@گوش و كند بلند اينجا در را محمد(ص)
سلوكدر و يكتا پرستشخداوند به را مردم ابتدا از ما اينرو از ايشانجاريشد) چشمان
كمكو خداونديو مقام به محبتنسبت عشقو و جلبرضايتاو كوششدر و او راه
اصلي مقصود كه ميكرديم بيان و نموده دعوت درماندگان دستگيري همنوعو خدمتبه
حقيقت حقاستو فانيشدندر خداوندو آشناييبا سلوكطريقمعرفتو خلقتهمانا
آنكه از پس باشد, برقرار جامعه افراد بين محبت و صلح روح بايد است, همين ف تصو
راه ايÇن راهÇنمايان و بÇزرگان از يكÇي كÇه ميكرديم اظهار ميشدند معتقد را مطلب اين
اسÇتدالل شÇده ذ@كÇر سه قدÇم كÇتب در كÇه او فÇرمايشات از و بوده ابراهيم(ع) حضرت
برده نام را عيسي(ع) حضرت ديگر دفعة و موسي(ع) حضرت Âمث ديگر بار ميكرديم;
بهمطالب آنان ذهن كه ديگر دفعة ميكرديم, استشهاد آنان دستورات فرمايشاتو به و
كه بزرگانهم از ديگر يكي ميگفتيم گرديده بيدار آنها محبتدر روح و شده آشنا سابقه
د(ص) حمÇم نموده كوششها امر اين به خلق دعوت در و كشيده زحمتها باب اين در
از و فرموده اينباببيان در لي مفص دستورات قرآن خود كتاب در استكه اسالم پيغمبر
بهيك بزرگهمه مردان اين كه ميكرديم اظهار و ميداديم شرح آنها براي آياتقرآني
تأيÇيد را سابقي دعوت الحقي هر و بوده يكي همه مقصود و مقصد و كرده دعوت چيز
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به بايد ما فرمود, بيان ديگر زبان به را دستوراتعيسي(ع) همان نيز محمد(ص) ميكرد/
بÇودا و ايرانيان پيغمبر زردشت كه ميگفتيم حتي و بنگريم تكريم و تحسين نظر با همه
اخÇتالفات ايÇن و بÇدانÇيم مÇحترم را آنÇها بايد و گفته حقيقترا همين نيز هندوان رهبر
حÇقيقتو نور از كه هستند چراغهايي همه و ندارد حقيقت وحدت با مخالفت مذاهب
نداشته فروع به اصلي نظر و ببينيم را اصل بايد شدهاند, روشن و گرفته فيض يكتا خداي
ترتيب اين به و نموده آشنا د(ص) محم و اسالم نام با را آنها بهتدريج اينراه از و باشيم
مÇذاهب از جÇويندگان اصÇل ايÇن روي و مÇيكردند حضرت آن پيغمبري به اقرار Hطبع
بههمين پذيرفتيمو را آنها شدندو پيدا مسلم بوداييو زردشتيو نصاريو يهودو مختلفة
كه ميشود خوانده آنها همة از دعا موقع در و موجود سه مقد كتب همة ما خانقاه در نظر
روش نظر از آنها و كنند استفاده خودشان دستورات از باشند, ديانتي هر داراي كدام هر
و حدند تÇم هÇم با مقصود حقيقتو جهت از ولي دارند, اختالف هم با احكام و صوري
هÇرچÇه و دارنÇد يكÇديگر با صميميت و اتحاد نهايت ديانتي اختالف جهتبا بههمين
بÇه را مÇا وقÇتي طرفي از و ميكنيم آشنا اسالم با را آنها بهتر زدند, قدم راه اين در بيشتر
معتقد را اسالم پيغمبر مجبورند داريم, اسالم افتخار ما چون داشتند, قبول خود راهنمايي

باشند/
اسالمييا مطابقنماز ترتيباست?آيا چه به ميدهيد دستور كه دعا نمازو پرسيدم:
فانيشدن و حق به ه توج از است عبارت نماز حقيقت دادند جواب است? ديگري طور
آنÇان اجÇتماعي نÇماز ولي نÇدارد, مÇانعي دهÇند, انجام هرطور به حيثظاهر از و او در
اجتماع و نماز موقع در باشيد مايل ا@گر است ممكن و ميشود خوانده كه است دعاهايي
نÇيز ما باشد نداشته مانعي ا@گر و حاضرم بانهايتميل گفتم ببينيد, و برويد خانقاه به آنها
ساستو مقد و محترم شود او ياد و شود برده خداوند نام كه محلي چونهر عالقهمنديم,
استو آزاد نماز موقع در خانقاه به ورود گفتند ميشويم, مشغول دعا به موقع درآن نيز ما

ميكنيم/ پذيرايي شما از ميل كمال با
صÇبح يازده ساعت دادند: جواب است? موقع چه شما نماز ساعت و روز پرسيدم:
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است/ ن معي آن محل كه ميشوند جمع خانقاه در يكشنبه روزهاي
جÇمعه و يكشÇنبه بÇين جÇمع آنكÇه يÇا ندادهايÇد قرار را جمعه روز شما چرا @گفتم:
ايÇنجا در زمÇان آن در اسالم نام كه دادم تذكر Âقب كه است علتهمان گفتند نكرديد?!
آنها بهتدريج و كنيم را آنها ه توج جلب ميخواستيم ما و شود برده نبود ممكن بههيچوجه
از پيروي به ابتدا بوديم مجبور اينجهت از كنيم, آشنا اسالم س مقد مذهب بزرگي به را
هم جمعه شبهاي يكمرتبه چندوقت هر وليدر دهيم, قرار را يكشنبه مسيحيانهمان

داريم/ ل توس و دعا براي اجتماعي
مÇا اطالع براي را پذيرفتن طرز و طريقه در ورود استشرايط ممكن آيا پرسيدم:
طÇالب كÇه كساني به ما بلكه ندارد, مخصوصي طرز و شرايط دادند: جواب دهيد? شرح
هم Gبعد ا@گر و ميگوييم است پايه چه بر كه را اساسآن فو تصو از مقصود باشند, ورود
را او دهÇد, انÇجام را ف صوÇت دسÇتورات بود حاضر و نمود عالقه اظهار داشتو رغبت
حاضر را خدا همهحال و همهجا در استكه آن آنها مهمتر فو اساستصو و ميپذيريم
آثار نيز موجوداترا پرستشكندو را او باشدو داشته او درگاه به نياز روي و ديده ناظر و
ظÇاهر او لياقت و استعداد بيشتر هرچه و كند رفتار محبت و مهرباني به همه با و بداند او

ميشود/ داده او به كاملتري دستورات شد,
كه دادند جواب زبانياست? ذ@كر همان ميدهيديا دستور قلبيهم ذ@كر آيا پرسيدم:
او اسÇتعداد مطابق را هركسي و ميشود مختلف حاالت اشخاصو به نسبت ذ@كر مراتب
زبان به ميدهيد دستور كه ذ@كري آيا استكه آن مقصود پرسيدم: د مجد ميدهيم, دستور
گفتند: باشد/ داشته اشتغال سا@كتباشدودل زبان بايد استكه مخصوصدل يا شود @گفته
بههمان هم ذ@كر مراتب و ميدهيم دستور كه است اهللا" اال اله "ال ذ@كر اذ@كار بزرگترين

است/ شده نوشته كتبآنها در و دارند ف تصو سالسل همة استكه ترتيبي
و شÇد سÆÇال مÇرتبه سÇه دو چون ولي نبود, كافي ما سÆال براي ايشان جواب طرز
شÇايد كÇه زدم حÇدس و نÇمودم خÇودداري د جدÇم سÆÇال از لذا نشد, داده مكفي جواب
است? چÇقدر شÇما پÇيروان ة دÇع پÇرسيدم بگويند, جواب صراحت بهطور نميخواهند
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حدود در امريكا و اروپا تمام وليدر اينقسمتنداريم, صحيحيبراي آمار دادند جواب
شد/ خواهد نفر اليهشتهزار هفت

هم ديگري يا ميشود شما به منتهي همهجا در چشتيه طريقة پيشوايي آيا پرسيدم:
Çالعي اط آنÇجا از آمدهام, هندوستان از خود مرشد امر به موقعيكه از من گفتند: هست?
اروپا در ولي باشند; داشته وجود چشتيه سلسلة مشايخ از هم آنجا استدر ممكن و ندارم

ميباشد/ من به منحصر امريكا و
تشÇريف ژنÇو بÇه كسÇالت چÇه مÇعالجة بÇراي شÇما بÇزرگوار والد پÇرسيدند: سپس
پÇروستات عمل ال@كلين بيمارستان در و شده پروستات به مبتال ايشان گفتم: آوردهاند?

است/ بوده قسمت آن معالجة منظور و نمودهاند
كامل شفاي متعال خداوند زودتر هرچه اميدواريم گفتند: گريه و تأثر حال سپسبا

بكوشند/ هدايتخلق در كه عنايتكند
شÇديم, ايشÇان مزاحم اينكه از و نموده خوشوقتي اظهار ايشان مالقات از ما آنگاه
ايÇنجا گÇفتند و نÇموده بشاشت اظهار خيلي ما مالقات از هم ايشان نموديم; عذرخواهي
بÇهره صحبتشما از من و بياييد مالقات براي هم باز كه دارم ميل استو خودتان منزل
والد حÇضرت خÇدمت مÇرا دعاي و سالم ميكنم خواهش و ميشوم خوشوقت و ميبرم
آنها از يكي كه را خود پيروان از خانم نفر دو ايشان حركتكرديم, ما آنگاه عرضكنيد,
از كÇه دلبÇهار بÇهنام فرانسÇوي پير خانم ديگري و حليم¹النسا¾ بهنام هلندي بود پيرزني
بودند آمده دعليخان محم آقاي مالقات براي و بود آلمان در فرانسه سفارت @كارمندان
شنيدن از آنها ميباشند, ايران صوفية از هم آقايان كه كردند اظهار خوشحالي با و خواسته
در را آنÇها تÇوفيق هÇم مÇا و گفتند خوشامد خوشحالي با و شده خوشوقت خيلي نام اين
بود آنها روي به كه نام ايندو شديمو خواستار خدا بندگان پرستشحقتعاليوخدمتبه
بود, داده آنها به دعليخان محم مرشدشانآقاي كه بود نامي بلكه نبود, اصليآنها نامهاي

آمديم/ بيرون نموده, توديع ايشان با آنگاه
صÇوفيان نماز در حضور براي يازده ساعت يكشنبه روز صبح
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است اداراتدولتي مركز كه ژنو قديم شهر در كه آنان بهخانقاه خانقاه

دادگسÇتري عمارت نزديك استو معروف دوويل هتل به و صوفيه

1. Rue Verdin près de palais de justice Mouvement de Soufi Branche Genève.

خÇود رفÇتيم, ميباشد مشهور صوفيه كليسياي بهنام و است1: اين آن آدرس و واقعشده
روز در را ما نام ولي نميشدند, حاضر كسالتچشم پيريو بهواسطة دعليخان محم آقاي
كÇه ايشان نمايندة بدانجا ما ورود موقع و بودند داده بهخانقاه و كرده يادداشت مالقات

2. J. C. Van Notton Consul genéral pays Bas.

پستو و گود مملكت يعني (پيبا نوتن2 وان آقاي ميكند, رسيدگي را خانقاه @كارهاي
در داشت, را ما انتظار گوييا كه هلند قنسول است) گودتر دريا سطح از استكه هلند مراد
نماز سالن به را ما كرديم, في معر را خود آنكه پساز و نموده ما استقبال دربورودي دم
چÇون داد, جÇاي بودند, گذاشته مخصوصي صندلي Âقب كه جلو رديف در و كرد هدايت
ساعت داشتند, سكوت همه بودند نشسته كه كساني بود مانده يازده بهساعت دقيقه چند
كÇه بلند خيلي مشكي لباس با داشتند سال پنجاه حدود در كدام هر كه خانم نفر دو يازده
آنجا در هم يكنفر و شده مخصوصوارد درب از ادب نهايت با بود, گرفته را بدن تمام
مشكي يعنيلباسبلند لباسرسمينماز با آقايقنسول سپسخود كرد, باز را در ايستاده,

شد/ سالن وارد داشت, هم آستين كه عبا به شبيه
بود گذاشتهشده ديوار شكليمتصلبه هاللي ناظرينميز مقابلچشم جلويسالن در
بÇزرگ, شمع يك آن جلوي در بود, روشن ديوار پهلوي وسط در بزرگي خيلي شمع و
گذاشته بود, هفتشمع Hجمع كه كوچك شمع طرفسه هر در و لي او از كوچكتر ولي
شكل بينندگان چشم جلوي در بودند, انداخته ميز روي كه هم پارچهاي وسط در بودند,

بود/ رسم پارچه روي وسطآن در پر چند ستارهاي و ماه شكل آن در كه بود قلب
آقÇاي خÇود و نشستند صندلي روي ميز طرفراست در شدند, وارد كه خانمهايي
كردند/ آنانقيام احترام به حاضرين همة آنها ورود موقع طرفچپنشستندو قنسولدر
دست در كه را بلندي ميلة و كرد حركت قنسول اشارة به خانم دو آن از يكي سپس
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لينشمعطرف سپساو كردو روشن وسرآنرا برد بود روشن كه نزديكشمعي داشت,
و نÇمود بÇود روشÇن كÇه بÇزرگ شمع به روي روشنكردن موقع و نمود روشن راسترا
محبت خدايعشقو بيهمتا, يكتاي خداوند <اي گفت: فرانسه به بدينمضمون عبارتي
روشÇن مÇذهببÇرهما بÇهنام مذهبرا روشني لين او تو نور به عالم, همة روشنكننده و

ميكنم/>
به اشاره بود, روشن ل او از و بزرگتر همه از كه ل او شمع كه شد معلوم او عبارت از
اشÇاره هÇركدام ميشدند, روشن بهترتيب Gبعد كه شمعها ساير استو احديت حضرت
در و مÇيباشند بÇوده تÇوأم خÇداونÇد بÇه اعتقاد اصل در كه كنوني ة حي مذاهب از بهيكي

مينمود/ نيز را آنها م مذهبرعايتتقد هر بهنام روشنكردن
بهنام را سوم شمع و كرد روشن عبارتباال همان با بودا مذهب بهنام را دوم شمع لذا
ديÇانتحÇضرت بÇهنام را پÇنجم و مÇوسي(ع) ديÇانت بÇهنام را چهارم زردشتو ديانت
بÇهنام را هÇفتم و د(ص) حمÇم حضرت و اسالم سة مقد ديانت بهنام را ششم و عيسي(ع)

1. Sainte sprit.

تكÇرار را بÇاال عبارت همان همه در و كرد روشن داشت ظهور همه در كه روحالقدس1
ميكرد/

حركت قنسول اشارة به ديگر خانم مختصريآن سكوت پساز نشستو او آنگاه
از ا@كنون گفت, كرده جمعيت به روي برداشتو ميز روي از را كتابها از يكي و @كرد
همه@كس <به بود: اين مضمونآن كه خواند جمله چند و بخوانم برايشما اوستا زند @كلمات
عÇالم آن در خÇداونÇد را آن اجÇر كه كنيد خدمت همه به نسبت و كنيد مهرباني و نيكي
خÇداي <اي گÇفت: بدينمضمون نموده, بزرگ بهشمع را خود روي آنگاه داد> خواهد
كÇه بÇرميگردانÇم تÇو بهسوي را كتاب اين توست, طرف از محبت و عشق همة كه يكتا
براي بودا كتاب از ا@كنون گفت و برداشته ديگريرا سپسكتاب بهتوست> برگشتهمه
آنو از فرار لزوم و دنيا بدبودن همنوعو محبتبه به اشاره گفتكه كلماتي و بخوانم شما
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عبارات همان نموده بزرگ شمع به روي ترتيب بههمان آنگاه بود, خويش از فانيشدن
كÇلمات از ا@كÇنون گÇفت بÇرداشتو ديگÇري كÇتاب بÇعد گذاشت, را كتاب و كرد ادا را
را كÇتاب و خÇوانÇد مÇضمونها بÇههمان جمله چند سپس و بخوانم شما براي موسي(ع)
عÇيسي(ع) حÇضرت از عباراتÇي و برداشته ديگري كتاب بعد برگرداند, بههمانترتيب
اشÇتباه در شÇما داشت, برخواهÇيد را خود عمل محصول بعد ميكنيد گمان <شما خواند:
مÇطابق شÇما محصول زيرا برداشتهايد; را خود محصول ببينيد كنيد نظر هما@كنون هستيد
تصحيح را خود عمل بكوشيد بفهميد, را آن نتيجة ميتوانيد خود عمل از عملشماستو
سپس برگردانيد, بههمانترتيببهجايخود را آن نيكبرداريد>آنگاه محصول تا @كنيد
آن از آيÇه چند كه است قرآن اسالم س مقد كتاب اين گفت: برداشته, را ديگري @كتاب
آفريدة <همة كه: اينمضمون به خواند عباراتي فرانسه زبان به Gبعد و ميخوانم برايشما
به بينواييهستند نادار افراد ميانشما ا@گردر اوست, هستيوقدرتاز ميباشيدو خداوند
شÇما به اوست, بهسوي همه برگشت و ميبيند را شما اعمال خداوند كه كمككنيد آنها
تواناست/> چيزي هر بر و ميبيند خداوند هم باز كمكنكنيد, هم ا@گر و داد خواهد جزا
حال اينكه مثل بودند سا@كت همه دقيقه سه و داد سكوت به امر نشستو او آنگاه
كرد اشاره و كرد حركت خانم دو آن از يكي قنسول آقاي اشارة به سپس داشتند, مراقبه
به كرد شروع خانم آن همانطرفايستادهو به رو سپسهمه بخوانيم, نماز و كنيم دعا @كه
هÇمديگر بÇه را ما مهربان يكتاي خداي <اي بود: مضمون اين به Gمختصر كه دعا@كردن
آنكه همگيعنايتكن>پساز اطاعتبه توفيق نزديكگردانو خودت به و رÄوفنما
جاي اودر آنگاه تقديسنمود, را آنها و كرده دستبهطرفحاضريندراز شد, تمام دعا
گفت و كرد حاضرين به رو برداشتو كوچكي كتاب برخاستو ديگري نشستو خود
عشقو به اشاره كه جمله چند و ميخوانم شما تذكر براي عنايتخان كلماتحضرت از
ديگر دقيقة چند نشستو و خواند بود خلق نسبتبه مهرباني خداوندو محبتنسبتبه

بود/ حكمفرما سكوت
برداشتو را كتاببزرگتري و حركتكرد خود جاي از قنسول آقاي خود آنگاه
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بهخواندن شروع و ميخوانم شما براي كه است عنايتخان حضرت دستورات از @گفت
شد متذكر و ميداد شرح را جامعه با رفتار اخالقيو دستورات خواندو صفحه چند و نمود
و نÇيكي هم بشر افراد به نسبت نپرستيد, را او غير و باشد بهحق نظرتان هميشه بايد @كه
هيچكس به نسبت و كنيد نيكي مقابل در شما كرد, بدي بهشما كسي ا@گر و كنيد مهرباني
بديكردن و دارند را اعضاييكبدن حكم بشر افراد كه نكنيد دشمني و روامداريد بدي
ديگريبراي اخالقي دستورات همچنين استو جامعه به باعثلطمهزدن افراد از بهيكي

كرد/ بيان آنها
گفت خانمها يكياز حركتكردهو آنگاه قدريسكوتكردند, نشستهو پسازآن
اينمضمون به جمله از كرد, دعا به شروع او حركتكرده, همه بخوانيمو نماز و كنيم دعا
عالم همة روشنكنندة و بيهمتايي و يكتا و آسماني زمينو آفرينندة كه خدايي اي @كه:
خود نور به كنو باز برايما را دل دربخانة كنو عطا ما به را محبتخود عشقو هستي,
بيگانه خود غير از و گردان آشنا بهخود را ما و داده قرار خود خانة را آن گردانو روشن
بÇا را جÇامعه افÇراد و ده سÇوق مهرباني محبتو و خوشبختي بهسوي را افراد همة فرما,
اعمال و دعا چون بودندو تيمشغولدعا مد اينها, امثال گردانو مهربان شفيقو يكديگر
مÆثر نيز ما در اينرو از داشتند, هي توج حاضرينهمحال بودو ه توج رويحالو از آنها

شديم/ بهرهمند آنها دعاهاي شنيدن از Hمخصوص و بود شده واقع
اتاق به خانم نفر دو و قنسول آقاي و شد تمام اعمال يافت, خاتمه دعا آنكه پساز
پذيرايي براي عبا گذاشتن پساز قنسول آقاي و شدند ق متفر هم ديگران و برگشتند ل او
سÇپس و كÇرده خÇوشوقتي اظهار روز آن دعاي مشاهدة و ايشان مالقات از ما و آمد ما
شÇما بÇه نسÇبت دعليخان حمÇم مرشد آقاي Hمخصوص گفتند و پرسيده ما حال از ايشان
در كÇه را ژنÇو بÇه علتآمÇدن و كرده تشكر اظهار ما كنيم; پذيرايي كه كردهاند سفارش
كردهاند, استراحت بيمارستان در احي جر عمل اثر بر ايشان و آمده خدمتحضرتوالد
تÇعيين وقت عÇرضو خدمتشان گفتيم كرده مالقات به عالقه اظهار ايشان داديم, شرح
ايشÇان بÇهمنزل بيشتر مالقات براي ساعتي كه كردند تمايل اظهار ايشان سپس ميكنيم,
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كرديم/ وقتتعيين بعدازظهر ساعتسه سهشنبه برايروز و كرده قبول نيز ما برويم,
بوديم, ديده دعليخان محم آقاي مالقاتبا روز كه فرانسويدلبهار خانم بين اين در
ايشÇان طÇرف از كÇه آمدهام مخصوص من گفت: و رساندند سالم آمده, ايشان طرف از
بÇراي هÇميشه روزه دو ايÇن مÇن كه داشتند اظهار و كنند پذيرايي شما از كه سفارشكنم
عÇنايت شÇفا بهزودي اميدوارم و ميكنم دعا ايشان بهبودي و شما والد حضرت سالمتي
كرده تشكر اظهار ما دارند, شما د مالقاتمجد به كامل اشتياق ايشان كه گفتند Gبعد و شود
آقايقنسولو از آنگاه كرد, خواهيم تلفنوقتتعيين با برايمالقاتايشان Gبعد گفتيم و

آمديم/ بيرون نموده, خداحافظي حاضرين ساير
گفتند پا@كتيآورده, دسته@گلو بيمارستانيك دفتر از بعد روز
@كهيكنفرخانمبرايشماآوردهپا@كتراكهگشوديم,معلومشداز دسته@گل و نامه

دعا فرستادهاندو احوالپرسيگلي فبهعنوان تصو طرفمجمع ارسالي

كردهاند/ ايشان سالمتي براي
ميشود: نگاشته دارد, عرفاني بعضبيانات چون كه آن ترجمة و نامه اينكعين

"Excellence,

Veuillez accepeter ces quelques fleurs de la fraternite Soufi de Genève.

Elles sont l'expression de la beauté et de nos voeux les meilleurs pour

votre retablissement.

Amiran Schulé de Hazrat Enayat Khan".

بپذيريد/ ژنو صوفي برادران مجمع طرف از را دسته@گل اين Hلطف عاليجناب, يعني:
شÇماست, تÇندرستي بÇراي مÇا آرزوهÇاي بهترين از عبارت و زيبايي نمايندة گلها اين
بود: جمالتچاپشده اين هم نامه پشت در عنايتخان, طرفحضرت از شوله اميران

"La vrai religion est l'océan de verité et toutes les differentes croyances

sont les vagues.

Qand l'âme est un diapason de Dieu, toute action devient unique.
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Les trésors du monde entier n'ont assez de valeur pour paryer une

parolequi èveille l'âme.

La Création est non seulement la nature de Dieu mais aussi son art".

مختلفة عقايد همة حقيقتكه اقيانوس استاز حقيقيعبارت مذهبدرست يعني;
كارهاي همة شد, سنجيد خدايي ميزان با روح هنگاميكه ميباشند, آن از امواجي مذهبي
كند, بيدار را روح كه يككالم اندازة به دنيا گنجهاي تمام ميشود, موزون يكنواختو او
عÇالم هÇنرمندي صÇنعتو بÇلكه است, طبيعت ظاهر همان فقط نه خلقت ندارد, قيمت

است/ حق مخلوق خلقتنيز
ميخواندوسمت كتاب خدمتميكردو آنها خانقاه در استكه خانمي نام هم شوله
امÇيران كÇه دادهانÇد ديگري نام او به كرده پيدا كه مقامي بهواسطة و دارد آنها نزد مهمي
سنخدمتو Ôح اثر بر و رسيدهاند بهمقامي كسانيكه است معمول آنها ميان چوندر باشد,
خودشبه هم دسته@گلرا و ميشود داده نامي آنها به كردهاند, خلوصنيتترقي صدقو

بود/ آورده بيمارستان
خÇودش كه آدرس اين به نوشتم, اينطور را جوابآن بعد روز سه دو هم نگارنده

بود: كرده تعيين
Chemin Miremant.

Le 13 Mai 1954.

Madame Amiran Schulé.

Nous avons bien re�u la lettre et les fleurs expresses ainsi que les voeux

du groupe Soufi à Genéve pour le retablissement de son excellence,

monpére.

J'ai l'honneur d'etre charqé de la partde sonemminence. de vous

remercier vivement.

il a été touché et nous-mêmes avons été très satisfaits.
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Certainement la vérité est partout la même mais on la cherche.

bien sûr elle est comme l'océan, plein de différentes vagues; (fort et

faibles).

Quoique toutes ces vagues retournent à l'océan. celles qui sont plus

fortes arrivent plus vite et raménent avec elles tout ce qu'elles contiennent et

le fond disparaîtra en océan.

Souhaitant que le Dieu seul le Dieu de l'amour nous conduise vers

lui-même et prenne en nos coeurs sa place et qu'il vous favorise de la plus

grande réussite".

Hossein Tabandeh.

خانم (19ëê مه 13) مطابق 1333 ارديبهشت 23> است: اين فارسي به آن ترجمة
ژنوبرايسالمتيپدر حا@كيازآرزوهايجمعيتصوفية دسته@گليكه نامهو اميرانشوله,
مÇراتب كÇه دارم مأمÇوريت ايشÇان حÇضرت طÇرف از مÇن شد/ دريافت بود, بزرگوارم
ميدارم/ تقديم نيز را خود قلبية تشكرات Hضمن دهم, اطالع شما به را ايشان تخاطر مسر
امواج اقيانوساستكه مانند و آناند جوياي همه استو يكي همهجا حقيقت البته
اقيانوسبرگشت به امواج اين همة ا@گرچه ميدهد, نشان خود از (شديدوضعيف) مختلفة
شود, متصل آنها به آنچه و زودتربرگشتنموده آنهاييكهشديدترهستند ولي مينمايد,

ميسازد/ دريا محو و اقيانوسبرده به خود با
خÇود بÇهسوي را مÇا كÇه دارم مÇحبتدرخÇواست و عشÇق خÇداي يكÇتا خداوند از
عÇنايت توفيق شما به همچنين و دهد قرار خود جايگاه را ما دلهاي فرموده, راهنمايي

@كند/
تابنده سلطانحسين
سÇه سÇاعت (19ëê مÇÇه 11) 33.2.21 سÇÇهشنبه روز عÇÇصر
برايمالقاتآقاي بود, قبÂتعيينشده كه طبقوقتي بعدازظهر قنسول
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رفÇتيم مÇيباشند, صÇوفيه رÅساي از كه هلند قنسول نوتن وان هلند

نام است, خوب خيلي ايشان جسماني بنية ولي شده, واقع ميالدي 1872 در نامبرده تولد
معموله تعارفات از پس است, آفتاب" "شيخ داده ايشان به عنايتخان آقاي كه طريقتي
در ÂعÇف و بÇهترند قÇدري بÇحمداهللا گÇفتم نÇمودند, سÆال بزرگوارم پدر حاالت از ايشان
در وارد آيÇا چيستو ايشان شغل و ايشان سمت پرسيد: كردهاند/ استراحت بيمارستان
صÇوفيه فÇرقة پÇيشواي و راهÇنما ايشÇان گفتم نه? يا دارند سياسي كار و هستند سياست
نÇام ايÇن بÇه تسÇميه وجÇه گÇفت: ميباشند, ميشود محسوب السالسل ام كه نعمتاللهيه
بÇزرگان از كه ولي نعمتاهللا د سي حضرتشاه به ايشان اجازة رشتة چون گفتم: چيست?
در GعدÇب و شÇده سالسل بيشتر مرجع بزرگوار آن چون ميرسد; ميباشند اقطاب و عرفا
اقطاب معروفترين آنجنابمهمترينو اينرو از بود, خالفتيافته نيز معروفيه سلسلة
پÇيشوا سÇلسله آن در بزرگوارم پدر و گرديد معروف ايشان بهنام Gبعد سلسله و ميباشند
سÇياسي امÇور در و هسÇتند فÇالحتي امÇور مشÇغول زراعتو هÇم ايشÇان كÇار ميباشند,

نميكنند/ دخالت بههيچوجه
بزرگوار آندو گفتم: بودند? كساني تبريزيچه ين شمسالد مولويروميو پرسيد:
قÇطبيت درجÇة ولي ميباشند, ف تصو افتخارات از و طريق مشايخ از بزرگو عرفاي از

نداشتهاند/
طرفحضرتعنايتخان مناز گفتند: نمودم? سÆال ازسمتايشان سپسنگارنده
ايشÇان جانشينان طرف از هم Gبعد و ميباشم ف تصو دستورات تعليم و راهنمايي مأمور
جانشين ايشان پسرخالة دعليخان محم آقاي كه هم ا@كنون و داشتهام مأموريترا همان

1. Dusac.

هÇمين دوسÇا@ك1 آقÇاي مÇن از قÇبل و هسÇتم راهÇنمايي مأمور ايشان طرف از شدهاند,
آقÇاي مسÇاعي از سÇپس بÇود, ايÇنجا مأمور عنايتخان طرف از داشتو مأموريتمرا
كوششزياديبرايترويج عنايتخان گفتند نموده, ذ@كر اينبابشرحي در عنايتخان
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بود اين ايشان مرام و داد تشكيل خانقاههايي هلند انگلستانو در و نمود اروپا فدر تصو

كندوحس ايجاد هستند, خداوند به معتقد كه مختلفه مذاهب از حاديه ات يكنوع ابتدا @كه
در زيادي زحمت نيز ايشان از بعد و سازد مرتفع شده ايجاد اديان صاحبان بين كه بدبيني
در را سيسالوقتخود بيشاز ميگذرد, عمرم از سال كه82 مننيز شدو اينبابكشيده
زيÇادي عالقة روحانيت به و هستند ي ماد مردم اينجا در كردهام, صرف امر اين ترويج
ايÇن در گفتوگو مجال كه است بهقدري دنيوي گرفتاريهاي و ي ماد كارهاي و ندارند
فو صوÇت بÇهسوي آنها سوقدادن و ه@كردن متوج اينرو از نميگذارد, مردم براي باب
عÇالقه ÂÇاص روحÇيات بÇه مÇردم كه اوايل در Hمخصوص استو مشكل خيلي روحانيت
والد بÇراي ولي بÇود, مشÇقت در عÇنايتخان و مÇيكردند مخالفت اظهار بلكه نداشتند,
امور ميتواننددر اشكاالتنيستو اين است, مذهبي محيطآن كه ايران در شما بزرگوار

دهند/ انجام زحمت روحانيتبدون دينيو
است, آزادتÇر آنجا استو موردقبول جهات بعض از شما گفتة ه البت گفتم: نگارنده
و دنيا بين جمع بلكه نشده, داده دستور دنيا ترك رهبانيتو اسالم سة ديانتمقد در ولي
وظايف به عينحال در و داشته كار كسبو فعاليتدنيويو كه كردهاند امر و آخرتشده
مشغول هم دنيا به@كار و داشته خدا با را دل يعني باشيم, خدا ياد به و بپردازيم هم مذهبي
عÇيسي(ع) حضرت و يار" با دل و به@كار "دست است معروفي مثل ما ميان در كه باشيم
كه سكهها فرمود; كرد سÆال پادشاه به دينار درهمو بهدادن راجع كه بهشخصسÆالكننده
مخالفتي يعني دهيد, خدا برايخداستبه كه را دهيدودل پادشاه استبه رويآن شاه نام
عبادت بكنند خدا ياد به ا@گر هم را دنيا كار همان بلكه نيست, مذهب امر و دنيا كار بين
مشقتو يكنوع خود زيرا است, افضل آخرت و دنيا بين جمع بلكه ميشود, محسوب
و دنÇيا كÇار داشÇتن بÇا ميتوانيد اينجا در هم شما اينرو از ميباشد; نفس براي رياضتي
بزرگوارم پدر استو بيشتر آن اجر و بپردازيد نيز مذهبي امور به اجتماعي تهاي الي فع
به@كار هم پيروانرا ميباشندو زراعتمشغول به و دارند اشتغال دنيوي به@كار آنجا نيزدر

ميدهند/ دستور @كردن
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ميشود زيادي مخالفتهاي گاهي ايرانهم در كرديد, اشاره كه ازحيثمخالفتهم
را ديگران و نموده ف تصو با عداوت مخالفتو ي ماد و شخصي اغراض روي كساني و
بÇلكه بÇودهانÇد; دشÇمنان زحÇمات صدماتو گرفتار Hغالب ما بزرگان و ميكنند اغوا نيز
و معصومعليشاه د سي مانند شدهاند, كشته و گذشته خود جان از راه اين در آنها از بسياري
امÇجد دÇج هÇم اواخÇر همين در و غيره و مشتاقعليشاه و رعليشاه مظف و ل او نورعليشاه
از كÇه ثÇاني نÇورعليشاه مرحوم ايشان بزرگوار پدر و سلطانعليشاه مرحوم والد حضرت
در بÇزرگان ولي دادنÇد, دست از راه ايÇن در را خود جان بودهاند, اقطاب و عرفا بزرگان
منظور راه كوششدر فعاليتو از دست و نداشته دريغ راه اين در خود جان از عينحال

برنداشتهاند/ خود
مÇا گفتند ميپذيريد? مذهب ديانتو چه از خود طريقة در شما كه پرسيدم سپس
و بÇاشد شÇايق ما دستورات پذيرفتن براي و باشد حق راه جوياي طالبو كه را هركسي
مسيحييا خواه ندارد مانعي باشد ديانتيكه ازهرمذهبو ميپذيريم, باشد منظورشخدا
و مسÇيحي مÇن گÇفتند چÇيست? خÇودتان مÇذهب پرسيدم آنها, غير و زردشتي يا مسلم
سÇپس بلي, گفتند هست? هم كاتوليكي شما پيروان ميان در پرسيدم هستم, پروتستاني
دچÇار ابÇتدا در هÇم پÇروتستان مÇذهب كÇه داشÇتند اظÇهار پÇروتستان مÇذهب بÇه راجع
و كÇرد حÇاصل مÇوفقيت باالخره ولي شد, پاپ دربار و كاتوليكها شديد مخالفتهاي
انگلستان, دولت جمله از ميباشند پروتستاني مسيحي دول و مسيحيان از بسياري امروز
همين هم ژنو در حكمفرماست, مذهبرقابتشديد ايندو بين هميشه عينحال وليدر
اسÇتراحت شÇما بÇزرگوار پÇدر و هسÇتيد آنجا در شما كه بيمارستاني Âمث رقابتهست,
ژنو دارد, بيمارستاني هم پروتستان نزديكآن استدر كاتوليكي بيمارستان @كردهاند,
از يكÇي كÇه نيسم الوÇك و بوده مذهب دو اين بين رقابتشديد فعاليتو مركز زماني هم

شده متولد 1509 سال در نيون شهر در و بوده سوÄيس و فرانسه در پروتستان مذهب بزرگان از :@Calvin /1
است/ يافته وفات 1564 سال در ژنو شهر در و

اثر بر فعاليتداشتهو ژنو در ن1 كالو و بوده ژنو فعاليتآن مركز است, مذاهبپروتستان



71 بهژنو گناباد از

از دسÇته هÇر و دارنÇد رقابت يكديگر با هميشه و شد زياد ژنو در مذهبپروتستان آن
آنÇجا در چون بود, كاتوليكي مدرسة در من كوچك پسر Âمث ميكنند, بدگويي ديگري
رفت, پروتستاني مدرسة به Gبعد ترككرد, را آنجا ميكردند بدگويي پروتستان نسبتبه
تو گفتم او به من و نمود ترك نيز را آنجا ميگويند, بد كاتوليكها از كه ديد نيز آنجا در

تعقيبنما/ را خود درس مكنو دسته دو اين بدگويي به نظر
داريÇد? عÇقيدهاي چÇه عبداهللا(ص) بن د محم اسالم پيغمبر به نسبت شما پرسيدم:
بÇه اعÇتقاد الزمÇة پس گفتم: ميدانم, بزرگي راهنماي و پيغمبر را حضرت آن من @گفت
به و داريد مجري بوده عيسي(ع) پساز كه را او احكام كه است حضرتآن آن ت نبو
شما رفتار استكهعملو آن بوده اسالم پيرو كهمسلمو عنايتخان به اعتقاد الزمة اضافه
نميكند, پيرويصدق نباشد, او رفتار برطبق ا@گر زيرا باشد, راهنمايشما رفتار طبق نيز
پيغمبر د(ص) محم حضرت به من بفهميد, مرا عقيدة بخواهيد Âكام دقتو با ا@گر @گفت
ظاهر احكام در ليكن هستم, عقيدهمند عنايتخان تا او از بعد بزرگان همچنين و اسالم
اعتقاد فهمان تصو اساسديانتو است گفته و گذاشته آزاد را خود پيروان عنايتخان
تÇرك داشÇتهام, كÇه را ديÇن هÇمان مÇن اينرو از ميباشد, او با قلب ارتباط و خداوند به

است/ ثابت د(ص) حضرتمحم به من عقيدة ولي نكردهام,
داده شما رشتة به ورود موقع كه دستوراتي و ورود استشرايط ممكن آيا پرسيدم
صدقراغبباشدو حقيقتو روي از استكه آن ورود شرط گفتند: كنيد? بيان ميشود,
حلقهاي فهميديم را رغبتاو آنكه پساز عملكند, را دستوراتما كه باشد داشته تصميم
اشتغال خدا ياد به و باشد حق ه متوج كه ميدهيم قسم را او و ميدهيم بهدستاو استكه
خيانتو و حسد كذبو از و ندهد دست از را حميده اخالق ساير امانتو و باشد داشته

كند/ دوري نكوهيده اخالق از آن امثال
معمول هم عيسي(ع) زمانقبلاز كهدر دستورغسلهم پذيرفتناو قبلاز آيا @گفتم:

نميدهيم/ غسلي دستور گفتند: نه? يا ميدهيد ميدادند تعميد Gعمود آب با و بوده
مÇمكن يا باشد خلوت در و محرمانه بايد او به دستوردادن و پذيرفتن آيا پرسيدم:
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مÇوقع آن در ديگÇري استو خÇلوت در گÇفتند باشند? داشته حضور هم ديگران است
ندارد/ حضور

برحسبمراتبو گفتند قلبي? استيا زباني ميدهيد دستور كه ذ@كري آيا پرسيدم:
نمايند, مداومت زبان به كه ميدهيم دستور را فتاح يا ذ@كر ابتدا ميشود, درجاتمختلف
اين در نداشت, شباهتي عربي لغت و عربي بهلهجة كه كرد ادا بهطوري را كلمه اين ولي
هÇندي لغت گÇفت: است? لغت چÇه از كÇلمه اين ميدانيد پرسيدند مصداقي آقاي موقع
مجيد قرآن و اسالم ديانت در استو عربي لغت بلكه نيست, چنين گفتند: ايشان است,
مÇجيد قرآن در استو اسم يك و هزار خداوند براي چون ميباشد, خدا اسامي از يكي

/26 آية سبا, سورة دانا>, و حكمكننده اوست <زيرا /1

بو عجÇت مورد كردند, بيان مصداقي آقاي كه نكته اين و 1<Ôليمالع Ôاح×تالف وÔه و> ميفرمايد:
گرديد/ كنسول آقاي تحسين

هستند, الهي اسامي موجودات همة بنگريم, معرفت بهنظر ا@گر بلكه گفتم: نگارنده
نشانة هوشيار نزد عالم همة و نمايد ي مسم بر داللت كه است چيزي از عبارت اسم زيرا
و گÇفتهانÇد الهي اسما¾ را موجودات همة عرفا اينرو از است, آفريننده و عظمتخالق

/2

بÇهتر نÇامهاي مÇاييم يÇعني الحسÇني>2 اسما¾ <نحن فرمودهاند: ما دين بزرگان بههميننظر
همة گشايندة كه باشيم ه متوج كه است آن دادهاند, شما به كه هم فتاح نام از مراد خدايي,
مÇا بÇراي را راه و كÇند اوستبÇاز خانة كه را دل در كه بخواهيم خداوند از اوستو درها
اينكه فهميدن از ايشان دادند, لتريشرح مفص بيان با اينرا مصداقيهم آقاي بگشايدو
و بÇهتحسين آمÇيخته ب عجÇت اظÇهار Gد جدÇم است, اسالمي دستور استو عربي فتاح يا
لغت ايÇن بگوييم ميدهيم دستور كسانيكه به نميتوانيم ولي گفتند: و نموده خوشحالي

ميشوند/ ناراحت ل او همان چون است, عربي
نÇظر در خÇود دل در سÇتارهاي شكÇل ميدهيم دستور موقع همان در گفتند: سپس
پر دو آنگاه يكپر ستارة Gبعد و شود ايجاد افكار تمركز تا مراقبباشند تي مد و بگيرند
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خودشان مخصوص كه قلبي ذ@كر نمودند, تيمراقبت مد آنكه پساز برسدو بهششپر تا
فÇرق تÇفاوتحÇاالت بÇرحسب نÇيز آن و ميشود داده شود آ@گاه نبايد ديگري استو

ميكند/
كه نميدانستند (و ميگويند اصطالحشيخ در مرا گفتند: چيست? شما درجة پرسيدم
التÇيني لهÇجة بÇا ايشÇان ولي است) اسالم صوفية مصطلح الفاظ از و عربي نيز كلمه اين

1. Scheikh.

در كÇه خÇانم نفر دو و ميگويند مرشد و پير را دعليخان محم و مينمودند ظ تلف شيك1
و هسÇتند پÇايينتر يكدرجه كه ميگويند آغا شيخ ميكردند, خدمت (@كليسيا) خانقاه
است درجهاي نيز زد باال را پرده و ايستاده در دم كه شخصديگر آن نفرو دو خدمتآن
پÇيدا را مÇقام آن لياقت نفر سه همان ژنو صوفية ميان در استو شيخ درجة از كمتر @كه

ندارد/ را درجه ديگريآن و @كردهاند
وليدر نميدانم, را كاملآن ة عد گفتند است? چقدر پيروانشما ة عد سپسپرسيدم

جاهاست/ ساير از بيشتر ه, عد هلند در ولي ميباشند, نفر يكصد حدود در ژنو خود
شما بزرگوار پدر مالقات عيادتو براي است ممكن آيا كه پرسيدند ايشان سپس
و ندارد مانعي گفتم بود, مباركشده حضور از كه قبلي استجازة طبق بيايم? بيمارستان در

برسند/ ايشان حضور كه شد قرار پنجشنبه روز صبح برايساعتيازده
عÇذر تÇصديع از و نÇموده ت رÇمس و خÇوشوقتي اظÇهار ايشÇان مالقات از ما آنگاه
كÇه داشت مÇيل مÇن خانم گفتند و نموده ما مالقات از ت مسر اظهار هم ايشان خواستيم,
امتنان اظهار ما است, مريضشده امروز فانه متأس ولي پذيراييكند, شما خودشاز امروز

بوديم/ كرده مالقات داشتو حضور هم كليسيا در ايشان خانم آمديم, بيرون و @كرده
كه كردند دعوت مصداقي آقاي و نگارنده از صوفيه جمعيت طرف از هم بعد روز
نگÇارنده ولي شÇويم, حÇاضر دارند, كه دعايي جلسة براي آنها خانقاه در پنجشنبه عصر
مصداقÇي آقاي بهطوريكه و رفتند صالحي ملك حاج و مصداقي آقاي و بروم نتوانستم
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يا شافي يا آنها ذ@كر غالب و بود مريضي دربارة ل توس براي جلسه آن ميداشتند, اظهار
Çالعي اط است عربي اينكه از استو هندي لغت ميكردند گمان خودشان كه بود @كافي

ميگفتند/ مخصوصي طرز به و نداشتند
چشتيه سلسلة به راجع مختصري كه نيست بيمناسبت اينجا در
بزرگان از نفر چند ايناستكه ايننام به تسميه وجه كنيم; ذ@كر سلسلة

از دهي خشت, وزن چشتبر بودهاندو چشت اهل سلسله اين چشتيه

استو مÇنسوب بÇلخي ادهÇم بÇن ابراهيم بزرگوار شيخ به سلسله اين است, هرات توابع
سÇلسلة مشÇهورترين ولي دارد, انتساب ادهم ابراهيم به هم ديگر سلسلة چند كه هرچند
دست استكه تجريد مرحلة بزرگان از و مشهور عرفاي از ابراهيم استو چشتيه ادهمي
و شÇد وارد تفريد و تجريد طريق در و كشيده دنيوي فانية ات لذ تعيشاتو سلطنتو از
گرديد نايل فيوضاتباطنيه به آنحضرت حضور از و رسيده باقر(ع) بهخدمتحضرت
يا 130 سال در ميكند, او مقام و عظمتقدر داللتبر كه شده نقل او از عجيبه حاالت و
مرعشيو حذيفة شيخ به Gبعد طريقتاو رشتة رفت, دنيا از اقوال اختالف به 1ì2 يا 1ì1
شامي ابواسحاق شيخ به او از دينوريو لوان ع شيخ به او از و بصري هبيرة شيخ به وي از
متولد 2ì0 سال در كه بود چشتي ابدال ابواحمد خواجه ابواسحاق شيخ جانشين و رسيده
چون او ولي بود, زيادي نفوذ قدرتو داراي چشتو امير فرسنافد پدرشسلطان و شد
او به برداشتو دنيويه تنعمات اتو لذ از دست و شده فريفته ديد, را ابواسحاق خواجه
پسÇرش يÇافت, وفÇات 3ëë سال در نپذيرفتو كرد, منع پدرش هرچه و ارادتورزيد
او از بÇعد يÇافت; وفÇات ê11 سÇال در و گÇرديد پدر جانشين او پساز ابومحمد خواجه
در êë9 سÇال در و شد او جانشين سمعان بن د محم بن ابويوسف خواجه خواهرزادهاش
ساله 2ì كه چشتي مودود ين قطبالد خواجه فرزندش گفتو زندگي بدرود 8ê@سالگي
رسيده, نيز نامقيجامي احمد شيخاالسالم مودودخدمت خواجه گرديدو او جانشين بود,
خواجه پسرش رفتو دنيا از ë27 سال در مودود خواجه بود, گرديده واقع او موردنظر
خÇود ياران از نفر چند با او يافتو خالفتپدر بود, ساله بيست هنگام آن در كه احمد
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شش و فشده مشر بود, ديده كه خوابي طبق بر شريفين حرمين زيارت به گمنام بهطور
يÇن هابالدÇش شÇيخ خÇانقاه بÇه بÇغداد مراجÇعتدر در و بود نبوي ر مطه حرم مجاور ماه
روشاو يافت, وفات ë77 سال در و گرديد واقع شيخ اعزاز مورد و شده وارد سهروردي
بعض بلكه و بوده بيبا@ك خلق از ظاهر در يعني بوده, مالمتي سلسله اين مشايخ بيشتر و
آداب بÇه و پÇا@ك معني در ولي شوند, واقع خلق مالمت مورد كه مينمودند رفتارهايي
و قبول اينكه نظر از ولي نميكردند, سستي بههيچوجه شرع احكام در بو شريعتمتأد
بÇهظاهر جÇهت ايÇن از مÇيديدند, نفس حظ عجبو و باعثغرور خود را مردم تعظيم
بÇهنام ايÇنرو از بÇاشند, نداشÇته خوب نظر آنها به خيلي مردم كه ميكردند رفتار طوري

شدهاند/ موسوم ه مالمتي
بÇعضي ي تÇح و نوشتهاند ه مالمتي بهنام را صوفيه فرق از يكي بعضكتب در هرچند
بوده اد ابوحفصحد شيخ Gبعد ارو پيشوايآنانشيخحمدونقص نخستين كه كردهاند ذ@كر
فÇرقة درحÇقيقت ولي سÇتودهانÇد, را آن نÇيز عÇبداهللا بÇن سÇهل و بÇغدادي جنيد حتي و
ممكن و ميشود @كپيدا بعضسال در مخصوصياستكه بلكهحالت مخصوصينيستند,
رشÇتة آنكÇه نÇه ولي بÇاشند, داشÇته وجÇود اشخاصي چنين سالسل از يك هر در است
مÇالمتي رسÇم اضÇافه به باشند, رويه اين اتخاذ به مجبور آن پيروان كه باشد مخصوصي
گفتهانÇد غرض روي يا بردهاند گمان بعضي چنانكه داشتند, صوفيه از بعضي كه حقيقي
تا نمايند فجور و بهفسق تظاهر و شوند منهيات مرتكب جمعيت ميان در كه نيست اين
كÇه است آن مÇنظور بÇلكه است, شرع و عقل برخالف آن چه مالمتكنند را آنها مردم
نمينمودندو اظهار كرد عمل بدان Hبايدشرع آنچه از زياده و نداشته تقوا و زهد به تظاهر
تظاهري و ريا جنبة كه ميداشتند پنهان ديگران از را مستحب د تهج و تقوا و زهد امثال
كه بودند د مقي دارند ناپسنديده باطن و آراسته كهظاهر برخالفبعضي و نشود پيدا آن در
برايفرار آنها از بعضي كه ميشد هم گاه پردازند, بهظاهر Gبعد و نمايند پا@ك را باطن ل او
او از دانسÇته, بÇرخÇالف را آن GاهرÇظ مÇردم كÇه ميكردند امري به تظاهر عوام اقبال از
آن از غير را حقيقتامر مييافتند, اطالع آن كنه از ا@گر درصورتيكه ميشدند, روگردان
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ميديدند/
حافظ بزرگوار خواجة موصوفميباشد, داشتنحاالتمالمتي به كسانيكه از يكي
بÇه استو بوده مالمتي و نبوده صوفي او كه بردهاند گمان بعضي حتي كه است شيرازي
درصÇورتيكه نÇمودهانÇد, اشاره گفته, صوفيه ذم و خود مالمتيبودن دربارة كه اشعاري
ميان در استكه فردي حاالتشخصيو مالمتيبودن گفتيم كه همانطور نيستو چنين
حافظ كه اينهم نيستو مجزا صو روشمشخ طريقهو و ميشود پيدا سالسل يكاز هر
بودند, واقعشده او ايراد مورد كه بودهاند مخصوصي طايفة يا ه عد نموده, صوفيمذمت از
اين شرح در ورود و دارد صوفيه فو مدحتصو در برخالفآن زياديهم اشعار چنانكه

است/ خارج ما موضوع از تحقيقآن قسمتو
مودود بن احمد شيخ جمله از داشتند, همينحاالترا هم چشتيه بزرگان از بسياري
و مالمتقويتر طريق در هيچكسرا <من كه گفته او دربارة انصاري عبداهللا خواجه @كه
چشتيهشد پيشوايسلسلة خواجهشريفزندي او نديدهام>پساز چشتي احمد از تمامتر
هÇروي بÇهقولي و هÇروني عÇثمان خواجه او از پس بخارا, توابع از است دهي نام زند و
از بÇعد است, بÇوده نÇيشابور نÇواحÇي در قصبهاي هرون داشتو را سلسله اين پيشوايي
سÇجز و گÇرديد او جÇانشين سÇجزي حسÇن بن د محم ين معينالد خواجه عثمان خواجه
استو زا¾ آن آخر و جيم سكون سينو به@كسر است, مذكور الحقايق طراÄق در كه بهطوري
انتساببهچشتبراي و بوده سجستان متولد خواجه استو سجستان منسوببه كلمه اين
است سÇنجر بÇه مÇنسوب كÇه سÇنجري و گÇفته چشت اهل را او هم بعضي استو سلسله
وفاتيافت, ì33خواجهدرسال كردهاند, ذ@كر مهمله) را¾ نونوجيمو مفتوحهو (بهسين
كا@كبهمعني كلمة كا@كيجانشينشدو ينبختيار قطبالد خواجه ين معينالد خواجه بعداز
ايÇام در كه بوده آن بديننام او تسمية وجه استو كعك بآن معر كه است خشك نان
از قناعتميكرده, آن به استو ميفرستاده او خداوندبراي خشكي نان رياضتهرروز
ين فريدالد شيخ او از بعد يافت, وفات ì3ë سال در استو شده معروف بديننام اينرو
شÇيخ او جÇانشين رفتو دنيا از ì90 سال در يافتو او خالفت دهلويسمت شكرگنج
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از كÇه بÇود دهلي اهل اوليا¾ ين نظامالد شاه به معروف علي بن احمد بن د محم ين نظامالد
وفÇات 72ë سÇال در استو داشته زيادي معروفيت آنجا در و بوده هند مشايخ مشاهير
و چشتيه سلسلة بزرگان از دهلوي عال¾ بن حسن ين نجمالد شيخ او جانشين استو يافته
مÇحمود امÇير بÇن خسÇرو يÇن يمينالد امير او از بعد است, بوده معروف كمال و بهفضل
شÇاه خÇدمت او يÇافتو خÇالفت بوده, خود زمان بزرگ فضالي و شعرا¾ از كه دهلوي
گفتهاند او دربارة و ميداده سخن داد بيانمطالبعرفاني در و بود رسيده اوليا¾ ين نظامالد
در را او وفÇات تÇاريخ بÇعضي ولي داشت, نÇام خسÇرو ايÇنرو از است; عÇاشقان پادشاه
بنابراينسمتخالفتشيخحسن و نوشتهاند بود, 72ë ينكه نظامالد وفاتشاه همانسال

است/ بوده ين نظامالد شاه بستگان از ولي است, يافته وفات او از قبل چون نداشته, را
گويا بهبعد آن از استو ضبط كرسينامهها تواريخو در اينجا تا چشتيه سلسلة رشتة
ما تواريخ در آنها از نامي كه ميزيستهاند گمنام بهطور آنكه يا و شده منقطع اجازه رشتة
نداشتندو بههيچوجه امور اين اطالعياز كردم, سÆال كه دعليخانهم محم آقاي از نيست,
را او ارادت حÇلقة جمعي و آمد هند به مدينه از عنايتخان راهنماي و مرشد گفتند فقط
اروپا و امريكا سفر مأمور بعد و ارادتورزيد او به عنايتخان جمله از نمودند, به@گوش

@گرديد/
بÇينا شيخ حكيم بن حيم عبدالر شيخ بن الهدي¹ تأليف االقÇطاب سير كتاب در بهطوريكه
چشÇتيه سÇلسلة بÇزرگان ذ@كÇر در هجري 10ëì تا 103ì سالهاي بين كه عثماني چشتي
خÇواجÇه از پس است; مÇذكور اعÇلي شÇاه Çالم عبدالس شيخ حاالت ذ@كر در شده, تأليف
از بعد ساويو د محم خواجه او از پس و دهلي چراغ ين نصيرالد خواجه اوليا¾ ين نظامالد
حسÇن خÇواجÇه او از بÇعد داشتند, را چشتيه سلسلة پيشوايي عمر ين اختيارالد خواجه او
نا@گوري عال¾التاج خانو خواجه او اسماعيلوپساز فرزندشخواجه او از سرمستوبعد
خالفت 1033 در متوفي اعلي شاه الم عبدالس شيخ او از بعد نارنوليو نظام شاه او از بعد و
را منصور شيخ بن د محم شيخ خود فرزندزادة الم عبدالس شيخ و داشتند ه چشتي سلسلة در

نمود/ خود جانشين
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رشتة كه ميشود معلوم مينويسد كه را سلسله بزرگان حاالت كتابشرح آن در نيز
ين فريدالد شيخ كه طريق اين به است, شده جدا شكرگنج ين فريدالد شيخ از نيز ديگري
در او از قبل ين عال¾الد خواجه ولي پوشانيد, خرقه را صابر احمد علي ين عال¾الد خواجه
مشكلگشا به معروف تركرا ين شمسالد خواجه ين عال¾الد خواجه يافتو وفات ììê
كÇبير د حمÇم يÇن اللالدÇج شÇيخ او پساز يافت, وفات 73ì سال در او و پوشانيد خرقه
بعد و بهرام شيخ Gبعد و 837 متوفيدر عبدالحق احمد شيخ او از بعد و 78ëيمتوف االوليا¾
فÇرزندش او از پس و كÇبيراالوليÇا¾ بÇن شبلي خواجه او از پس و سنامي نظام شيخ او از
پسÇرششÇيخ او از بعد و اوليا¾ عبدالكبير فرزندششيخ او از بعد وسو عبدالقد خواجه
فÇرزندش او از بÇعد و يافتند خالفت ين نظامالد پسرششيخ او از پس و پير زنده عثمان

ميشوند/ يكي اعلي شاه در رشته دو اين و جانشينشد اعلي شاه الم عبدالس شيخ
بÇيرون بÇيمارستان از كمتر ايشان حضرت كسالت بهواسطة ما
خÇود و نÇميشديم خÇارج ÂÇاص روز سÇه دو گاهي و ميرفتيم توقف دنبالة

كÇنيم گÇردش قÇدري و برويم بيرون كه ميفرمودند امر ايشان ژنو در

ابتداي بيمارستان جلوي كه اتوبوسبرقي با كه بود ميرفتيمآن كه گردشهم Hيغالبحت و

1. Bel-air.

هواست, خوش بهمعني كه بلر1 ايستگاه در درياچه نزديك در و شده سوار بود, خطآن
مÇا سير خط چون و ميكرديم مراجعت Gد مجد و كرده پيادهروي دقيقه چند و شده پياده
و كرده پيدا آشنايي ما با اواخر اين در اتوبوس رانندة بليتفروشو بود, همينجا Hغالب
از سÇپس بلر! هميشه ميگفت خنده بو تعج با ميشويم, پياده بلر ميگفتيم كه موقع هر
گفته را شرححال ما پرسيدو محل آن در طوالنيما توقف ژنوو به ما علتآمدن موطنو
و آمÇده گردشبيرون براي كمي ت مد فقط ما كه گفتيم و داديم شرح را ايشان كسالت و
و مÇيكردند دلسوزي و تأثر اظهار نيز آنها هستيم, ايشان پرستاري مشغول اوقات بقية
شÇده مأنÇوس نيز آنها غالب با اينرو از و ميكردند دعا ما ناراحتي و ايشان بهبود براي
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جهتاينكه از Hمخصوص بود, خيليباعثكدورت بود, فلبيتكهعارضشده ولي بوديم,
پÇاها و نميخورند تكاني هيچ و خوابيده تختخواب روي كه است روز چندين ايشان
و نداشتيم بيرونرفتن ميل و بوديم متأثر ناراحتو خيلي است, دردنا@ك و خسته خيلي

برويم/ بيرون گاهي كه ميكرد وادار را ما ايشان امر
كÇه به@كÇليسيايي آن كاركنان تمام Áمعمو بيمارستان در شش ساعت يكشنبه صبح
هم ما ميروند, نماز عبادتو استبراي آن پايين طبقة در و بيمارستان خود مخصوص
چÇون شÇديم, بÇهرهمند آنÇها نيازمندي خوشو حال از و رفتيم عبادت در شركت براي
در اينرو از بوده; دين بزرگان همة احترام مورد آن استو اساسديانتعبادتخداوند
مسلم براي حتي و گرديده منظور احتراماتي نصاري و يهود معابد براي نيز اسالم ديانت
بÇهمنظور نÇيز ما و بخواند نماز ركعت دو ميرود, بدانجا موقع هر كه است مستحب هم

داشتيم: اشتغال تذكر و ه توج به و رفتيم بدانجا عبادت امر شركتدر
بÇهانه بÇÇتخانه و كÇÇعبه تÇÇويي مÇÇقصود تÇو تويي خانه صاحبآن روم كه هرجا
كارمندان تمام استو مذهبي و كاتوليكي بيمارستان گفتيم كه همانطور بيمارستان اين
نظر از استو سالخوردهاي بيمارستانزن مديرة هستندو دنيا تارك Hغالب كاتوليكو آن

1. Mère. 2. Soeur.

كÇه بÇيمارستان كارمندان و ميگويند مادر1 را او اينرو از كرده, خدمتهايي هم مذهبي
كÇه بÇيماران خدمت در بهتر استو بيشتر آنها خدمت دورة و مسنتر آنها از ه يكعد
در خواهريهم و خواهر2 را آنها كوشيده است اجتماعي خدمت عبادتو يكنوع خود
بهمقام هنوز كه بودند هم ديگر جمع استو مذهبي مقام و دارد تي اهمي خود مذهبآنها
به مشكي لباس عبادتبا موقع در يكشنبه روز Hعموم خواهران بودند, نرسيده خواهري

ميآمدند/ @كليسيا
دستور حافظيو دكتر بهخواهشآقاي بنا رمضان) (ششم 33 . 2 . 19 يكشنبه عصر
سÇوÄيس خا@ك از ژنو فرسخي يك در و رفتيم شهر بهخارج گردش براي والد حضرت
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1. Annemasse. 2. Salève. 3. Télephrique.

آنÇماس1 بÇهنام آنجا در فرانسه مرزي شهر لين او شديم, فرانسه خا@ك وارد شده, خارج
و كرديم دقت آنجا در ما آنچه ولي كرديم, عبور آنجا از ما است, كوچكي شهر كه است
مÇرتبتر و مÇنظمتر هم آن خيابانهاي و هها جاد و سوÄيستميزتر كشور شديم ه متوج
ÂثÇم كÇرديم مشÇاهده فرق قدري شديم, سوÄيسخارج خا@ك از آنكه بهمحض استو
گÇذشتيم كÇه آنÇماس شÇهر از تÇميزتر و نÇظيفتر ژنو اطراف كوچك دهات قصباتو
بهنظر فرقي مشاهده دقتدر با بلكه باشد, محسوس زياد آن فرق آنكه نه ولي ميباشد,
سالو2 كوه دامنة به و نموده عبور كوهستاني ة جاد از گذشتيم كه آنماسكه ازشهر ميرسد,
اينكوههم رسيديم; ميباشد, ارتفاعآنازسطحدريا واقعو1200متر خا@كفرانسه @كهدر
سنگ كه بعضقسمتها مگر است, جنگلي ازدرختهاي پوشيده بيشترقسمتهايآن
است همواري Hنسبت زمين كوه اين قلة در ميرود, باال مستقيم Hتقريب ديوار مانند سختو
مÇناظر داراي و صفا با خيلي چون و ميباشد آن قلة در درختهايي و دارد هم جنگل و
هتلي اينرو از است, اطرافآن و ژنو شهر تمام و درياچه به مشرف كه ميباشد زيبايي
كه ميباشد آسفالتشده اتومبيل ة جاد هتل آن به رفتن براي و ساختهاند همانجا در هم

ميرسد/ باال به تا دارد زيادي خم پيچو و ميپيچد اطراف در
آسانسوري از عبارت آن كه كردهاند درست بدانجا رفتن براي هم ديگري وسيلة
خيليقطور بهسيم ه طمقر توس باال از استو يكاتاقي عبارتاز كه تلفريك3 استبهنام
بÇاالي قسÇمت در باال از و دارد امتداد باال به پايين از سيم اين و دارد اتصال ضخيمي و
در و حركتميكند آنها ط توس سيم اين استكه نصب بزرگي خيلي چرخهاي ساختمان
و بÇاال در يكÇي كÇه آسÇانسور دو و بÇرميگردد پايين به ديگر طرف از شده داخل آنجا
وقت هÇر كÇه دارد را وزنه دو حكم و ميباشند وصل سيم اين به است پايين در ديگري
بÇه رو و طرفسÇيم يك در كه باال آسانسور يعني كنند, حركت هم با بايد كنند, حركت
با تعادل حفظ براي ميباشد باال به رو و ديگر طرف در كه پايين آسانسور استبا پايين
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فشار را برق هروقتدكمة كه دارد اتصال برق به هم سيم و چرخها و ميكنند حركت هم
نÇصب تÇلفن ساعتحركت تطبيق و تعيين براي پايين و باال در و حركتميكنند دهند
اينسيم امتداد است, احتياجنصبشده موقع تلفنبراي تلفريكهم اتاق خود استودر

ميباشد/ كوه خود ارتفاع بهقدر يعني متر, 1200 هم باال به پايين از
فÇرانك سÇيصد نÇفر هÇر و كÇرديم تÇلفريكحÇركت با كوه باالي تماشاي براي ما
وحشتآور خÇيلي اشخاص از بسياري براي ل او وهلة در نشستن داديم, كرايه فرانسوي
هÇمان فÇقط هÇم بÇاال از و كرده مشاهده را زيادي عمق ميكند نگاه را پايين چون است,
كشيد, طول برعكسهفتدقيقه يا باال به پايين تحركتاز مد ميبيند, را سيم به اتصال

مراجعتكرديم/ بيمارستان گردشبه پساز ساعتهفتبعدازظهر
بÇود, شÇده ايشÇان حضرت عارض بود روز چند كه دندان درد دوشنبه روز شبو
نÇاراحÇتيهاي بر مزيد نيز آن و بخوابند ايشان نگذاشت شب كه بهطوري يافت; ت شد

1. Dr. Juillerat. 2. M. Goly.

در كÇه دندانسÇاز ژويييرا1 دكتر كردند, تلفن بيمارستان از ظهر از قبل بود, شده ايشان
بكشند, بايد را دندان كه تشخيصداد آمدو ميكرد كار نيز دانشگاه دندانسازي @كلينيك
ولي بوديم, ناراحت ما كند خونريزي بود ممكن و داشتند كه ضعفزيادي بهواسطة ابتدا
خون و كشيد آمپول زدن با را همانوقتدندان لذا شود, كشيده كه دادند دستور خودشان

گرديد/ مرتفع بهتدريج و بود باقي روز چند تا آن درد آثار ولي نيامد; هم زيادي
با آنها خانقاه در داشتو آنتيكفروشي و ژنو صوفية از كه مسيوگÔله2 سهشنبه روز
گردش براي را ما بيايد چهارشنبه بعدازظهر خواهشكرد نموده, تلفن كرد پيدا آشنايي ما
اجازة برطبق هم ما صرفشود; او منزل در چايي هم Gبعد و ببرد خود اتومبيل با شهر در
مÇرشد گÇفت و آمÇد نÇيم و سÇاعتدو چهارشنبه روز عصر و كرديم قبول والد حضرت
را ايشان كه ندارد مانعي ا@گر كردهاندو احوالپرسي مالقاتو به تمايل اظهار دعليخان محم
مالقات موقع در و آورد را دعليخان آقايمحم رفتو حضرتوالد اجازة وپساز بياورم
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كه كرد دعا و نمود خوشوقتي اظهار خيلي ايشان مالقات از احوالپرسي و والد حضرت با
پÇيدا قلبم در انبساطي مالقاتشما از من كه كرد اظهار و شود مرتفع كسالتشان بهزودي
ا@گر مالقاتها ه البت فرمودند: نموده خوشوقتي اظهار نيز ايشان ميباشم, خوشحال و شده
كسالت وضع از دعليخان محم سپسآقاي ميكند, اثر دل در محبتمحضباشد, جنبة از
و شÇد نÇيز ديگر معمولي شخصي مذا@كرات و خواندند دعايي Gبعد و نموده سÆال ايشان
و آزاده دكÇتر آقÇايان و مÇن و كÇردند حركت نموده خداحافظي بعدازظهر ساعتچهار
بÇا شÇهر قريبيكساعتدر و رفتيم گردش براي ايشان با قبلي قرار طبق نيز مصداقي
ساعتشش تا و رفتيم برايصرفچاي گÔله آقاي منزل سپسبه گردشكرديم, اتومبيل
سÇلسلة بÇه راجÇع بÇاز HمنÇض و آمÇد بÇهعمل معمولي رسمانة مذا@كرات و بوديم آنجا در
و نمود مهرباني محبتو نهايت صاحبخانه و نمودند سÆاالتي معتقداتما و نعمتاللهيه

مراجعتكرديم/ منزل ساعتششبه و كرد لي مفص پذيرايي
پساز رسيد, خدمتايشان هلند كنسول نوتن وان آقاي ساعتيازده پنجشنبه روز
مÇرا ايشان قيافة كه كرد اظهار مصداقي آقاي به احوالپرسي و معموله تعارفات و في معر
ايشÇان نموده, ترجمه را عبارت مصداقي آقاي آمد, خوشم خيلي ايشان از و كرد جذب
وهلة همان در باشد, صدق حقيقتو محبتو روي از مالقاتها قبيل اين ا@گر فرمودند:
سپسپرسيد ميكند, نيتشما صفاي داللتبر اينهم و ميشود معلوم نيكآن اثر ل او
Gبعد دارند/ پنجسال شصتو كه داشتند اظهار مصداقي آقاي است? چقدر ايشان سن @كه
ولي بÇنمايم, ايشÇان از دارم مÇيل كÇه دارم سÆÇاالت خÇيلي مÇن كه گفت نوتن وان آقاي
هر شد, بهتر كه من حال انشا¾اهللا فرمودند ايشان شوند, خسته كسالت بهواسطة ميترسم
به باشيد خواسته هم حال و شود گفته جوابمشروح كه بنماييد Hمشروح بخواهيد سÆالي
زياد گفتن سخن از دارند, كسالت چون حال گفتند: ايشان جوابگفت, ميتوان اختصار
نÇفهميدهام, چÇيزي و نÇيستم كسÇي و دارم زيÇادي مÇجهوالت ولي مÇيكنم, صÇرفنظر
لينمرحلة او ه البت فرمودند: حضرتايشان معرفتنمايم, ايشانكسبعلمو از ميخواهم
عÇلمي پÇي در نشÇود, خÇود جÇهل ه توجÇم انسÇان تا كه است خود جهل به ه توج دانايي
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فهميدن بهفكر كه برنميآيد اين درصدد هيچگاه بداند, دانا را خود كه كسي و برنميآيد
زيÇرا ميباشد; خود ناداري و فقر به پيبردن خدا راه سلوك مرحلة لين او چنانكه بيفتد,
فÇقر به ه توج شخص تا استو حق مطلق داراي و ميباشند نادار و فقير موجودات همة
دراز او بÇهطرف سÆÇال دست و نÇميرود حÇقيقي داراي بÇهسوي رو باشد, نداشته خود
ايها <ي×ا اقتباسشده: و استنباط مجيد قرآن از كه ميناميم فقرا را خود ما اينرو از نميكند

/15 آية فاطر, سورة بينياز> اوست نيازمنديد, خدا به شما همة مردم, <اي /1

بينيازيد بهخداي نيازمندان همة شما مردم اي يعني 1< ينالغ وÔه Ôاهللا و اهللا الي الفÔقرا¾ ÔمÔنتا Ôاس×الن

حÇضرت قÇرآن شÇريفة آيÇة طÇبق نÇمود, اطالق خود بر را لفظ اين كه كسي نخستين و

/24 آية قصص, سورة نيازمندم/> ميفرستي, برايم كه نعمتي آن به من من, پروردگار <اي /2

به آنچه به من خداوندا يعني فقيâر>2 يرخ Öن م لَّيا تÖل زÖنا ا لم× اني ب ر> گفت: كه بود موسي(ع)

طي و زند قدم بيشتر سالكهرچه و ميباشم نيازمند كردهاي نازل من براي ميدهيو من
خÇود از كÇه بÇرسد بÇهجايي تÇا ميشود واقف خود ناداري و بهپستي بهتر نمايد, طريق
مÇن درگÇاه بÇه كÇه شÇد خطاب موسي(ع) به چنانكه نبيند, احديت درگاه در پستتري
آمدو بهخود Gبعد ببرد, خواستسگگرگينمريضيرا ابتدا او بياور, را پستترينخلق
خود از تو درگاه مندر عرضكرد: نياوردي? مرا خلق پستترين چرا كه رسيد ندا نبرد,
از را تو ميآوردي, ا@گرآنسگرا قسم, تخودم عز به كه رسيد; ندا نديدم, پستتريرا
و فÇقر بÇه دعÇا و نÇيازمندي مقام در Hعموم نيز اسالم بزرگان ميكردم, خلع ت نبو درجة

ميكردند/ اقرار خدا نزد خود قصور احتياجو
و حركتگرفته اجازة باشند, نشده ايشان باعثخستگي زياد اينكه براي ايشان Gبعد
و برسند خدمتشان ل مفص خوبشد حالشان آنكه پساز بفرمايند اجازه كردند خواهش

شدند/ خارج و كردند خداحافظي سپس فرمودند, اجازه
كرمخوردگي اثر بر كه نگارنده دندان درد چون (ëê . مه 1ê) 33.2.2ê جمعه روز
رفÇتيم Âقب كه فرنه دكتر از كه شد مذا@كره شجيعي آقاي با بود; موجود بود, عارضشده
كه دعوتي طبق كه بودند كرده اظهار ايشان برويم, دندان اصالح براي كه تعيينوقتشود
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مÇوكول مراجعت به و نمايد مسافرت بدانجا بايد شده, بلژيك دندانپزشكان كنگرة از
تعيين تقاضاي ديگري از كه خواهشكردم نشود, پيدا معطلي اينكه براي نگارنده و نمود

1. Dr. Pauls Albrecht. 2. Rond point plainpalais.

قÇرار روز آن بعدازظÇهر سه ساعت براي دندانساز آلبرشت1 پÔل دكتر با لذا شود, وقت
را دندانهÇا و رفتيم بود پوان2 روند ميدان در كه او مطب به ساعت آن در و شد @گذاشته
دو جلسه سه دو اين در و رفتم هم دوشنبه روز رفتم/ يازده ساعت هم بعد روز و تراشيد

كرد/ پر را دندان
بÇراي كÇه بÇهداري وزيÇر صالح جهانشاه دكتر آقاي 33.2.30 پنجشنبه روز صبح
بÇا عيادت براي نيم و نه ساعت بودند, آمده ژنو به جهاني بهداشت كنفرانس در شركت
پريههم دكتر كه بود شده مذا@كره Âقب آمدندو عضوهيأتنمايندگيايران آقايدكترديبا
جزييات صالح دكتر آقاي و شد في معر پريه دكتر موقع آن در باشد, حاضر موقع آن در
طÇرز و نÇمودند ل فصÇم مÇذا@كÇرات و پÇرسيدند بÇودند داده كه دستوراتي و معالجه طرز
اسÇاسآن استو هÇمينترتيب بÇه فلبيت معالجة گفتند و پسنديده Âكام را او معالجات

گردد/ مرتفع بهتدريج تا ندهند تكان را پا استكه استراحت

3. Musée d'Ethnographie.

كÇه اتÇنوگرافÇي3 مÇوزة ديÇدن بÇراي مصداقي ابوالحسن آقاي با 2.31 جمعه صبح
است/ مجاني موزه اين به ورود رفتيم, ميباشد نژادشناسي بهمعني

طÇرف در بÇود, موزه به مربوط و تاريخي فيلمهاي نشاندادن سالن ورودي, سالن
و لوازم آنها تمام در و ميشد باز بدان اتاق دربچندين كه بود درازي داالن دستچپ
مختلفي اسلحههاي و بهدستآمده افريقا از كه صنعتي جنگيو آالت زندگانيو اشياي
ميشودوهر معمولوسايرقسمتهايمربوطبدانديده درميانقبايلمختلفافريقا @كه
مختلفاز مههاي مجس همچنين و ميباشد افريقا ممالك از يكي به مربوط آن از قسمتي
اشياي قبيل همين اتاق چند طرفچپداالنو در ميشود, ديده رÅسايقبايل خدايانو
بÇه مربوط اشياي به نزديك آن لية او قسمتهاي كه دارد وجود امريكا قبايل به مربوط
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ميرود/ تكامل به رو Gبعد و افريقا
ممالكو از آنها تكامل ادوار موسيقيو مختلفة يكقسمتآنآالت باال طبقة در
جÇمله از آسيايي ممالك جنگي ادوات و آالت ديگر قسمت در دنياستو مختلفة ملل
آنقسمتو كه آنها, امثال تبرزينو سپرو ودو Ôخ و زره قبيلشمشيرو از ايران از اشيايي
ديÇدني قسÇمتهاي از يكي و ميكرد ه توج نهايتجلب ژاپني و چيني اسلحة همچنين
كه بود قابي در طال@كاري مرغوبو كاغذ با قديمي مهرنامة اتاقها از يكي در و بود موزه

بود/ شده نوشته قمري تاريخ1183 در و اعيان از يكي به مربوط
اشيهاي قÇن HخصوصÇم بÇود, ه توج جالب بسيار ژاپن و چين به مربوط مصنوعات
دقت بÇا آنكه با و بود ديدني فلز سنگو چوبو و عاج از مختلفه مههاي مجس و چيني
صÇرفنظر آنÇها ديدن از بهزودي نبوديم, معذلكحاضر بوديم, آنها ديدن مشغول تمام

@كنيم/
Hنيزنسبت آنها داشتكه وجود اشيايي هم قبيلهندوجاوه ممالكآسيايياز ساير از

بود/ ديدني
بÇه اره يÇط بÇا پÇاريس بÇه حركت براي آزاده دكتر آقاي ربع و نه ساعت شنبه شب
ساعتدوو در حركتو فرودگاه نصفشباز از بعد ربع يكساعتو و رفتند فرودگاه

بودند/ پاريسشده فرودگاه نصفشبوارد از بعد دقيقه پنجاه
مÇه 21) رمÇضان بÇيستم مÇطابق 33.3.2 يكشÇنبه روز صÇÇبح

1. La réarment moral.

اخÇالقي1 تسÇليحات وضÇعيتجÇمعيت ديÇدن بÇÇراي (19ëê جمعيت

برگشتن) و (رفتن مونترو براي بليتترن ابتدا كرديم, حركت اخالقي تسليحات

موقع حركتكرديم, ژنو از دقيقه ده و ساعتنه گرفتيم, فرانكبود قيمتآن10.80 @كه
نشسته ما پهلوي كه نفري نا@گهان ميگفتيم سخن فارسي زبان به هم با كه ترن در نشستن
تÇجارت استو اردهÇالي يÇن فخرالد د سي من نام و ايراني هم من گفت: كرده, سالم بود,
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مÇالقات از نÇيز مÇا شدم, خوشوقت هستيد, ايراني هم شما كه فهميدم چون و دارم فرش
پÇرسيديم, را ژنو به علتآمدن و نموديم في معر را خود و كرده خوشوقتي اظهار ايشان
بااليمونتروبسترياستو كوهستان خانممنمسلولودر تپنجسالاستكه مد @گفتند:
تهرانو تجارتخانهايدر و ميروم او احوالپرسي براي حالهم هستمو رفتوآمد مندر
ما كردند? سÆال ما علتآمدن از ايشان و دارم آلمان و زوريخ پاريسو در هم شعبهاي
ممالكخارجي در اسالميمسلمين ازوضعيت سپسنگارنده داديم, شرح را علتآمدن
جهت بههمين و نيستند خود احكام آدابو به د مقي مسلمين گفتم: نموده, انتقاد اروپا و
همين منهم گفتند: نموده, تصديق ايراداتمرا نيز ايشان شدهاند, خودشان باعثضعف
بهواسطة امروز گرفتم; مرتبروزه پاريسبودم در كه ديروز منتا و دارم هميشه را ايراد
بدگويي آن از و نميروم باشد, مشروب كه هم مجلسي در و كردهام مسافرتتركروزه
خود مذهبي آداب به د مقي كه مسلمين و ايرانيان بر ايرادگرفتن به كردند شروع و ميكنم
در و بÇوسيدن بÇراي فÇقط قÇرآن مÇيكنند گÇمان و ننموده قرآن احكام به عمل و نيستند
دادم لي مفص اينبابشرح در و نموده تصديق نيز نگارنده است, خواندن مجالسترحيم

كشيد/ طول لوزان مذا@كراتتا و
ربع يك پساز و شديم سوار ديگري ترن در آنجا در و شده لوزان وارد ساعتده
ذ@كر Âقب كهشرحآنرا مونترو وارد حركتكردهوساعتدهوچهلدقيقه آنجا ساعتاز
بÇليت آنÇجا از شÇديم, جدا كرده, خداحافظي اردهالي آقاي با آنجا در و شديم @كردهايم
و گÇرفته فÇرانك) ê.ì0 نفري هر آن برگشتن و رفتن (@كرايه كوهستاني برقي ترامواي

1. Caux.

آهÇن خÇط ايÇن طÇول كرديم, حركت كÔو1 بهطرف تراموا آن با دقيقه پنجاه و ساعتده
نمودهو عبور كوه از هها جاد تمام است, كيلومتر ê.900وÔك ابتدايحركتتا @كوهستانياز
وسط از بقيه است, روشن آن در چراغ طوالنيو خيلي تونلآن دو كه دارد هم تونل چند
منظرة اينرو از است, مشرف درياچه به هم يكقسمتآن و ميگذرد انبوه جنگلهاي
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سÇاختمانهاي هÇم راه بين در و ميشود ديده آن نظير كمتر كه دارد جالبي و زيبا بسيار
يك مÇيشود, ديÇده ه در و كÇوه بÇاالي و سبزهها و درختها انبوه وسط در خوب خيلي

1. Glion. 2. Naye. 3. Montain House.

فوت) 2378) متر 72ë دريا سطح از گليون ارتفاع است, گليون1 بهنام راه بين در آبادي
مÇونترو از گÇليون يعني است, فوت) 123ì) 377 مونترو ارتفاع درصورتيكه ميباشد,
را خÇود راه د جدÇم سÇپس كÇرد, تÇوقف قÇدري ترامÇوا آنجا در است, مرتفعتر متر 3ê8
كو و مونترو بين فاصلة و شديم كÔو وارد ربع و ساعتيازده در پيشگرفتو قله بهطرف
نسبت بلنديآن و فوت) 3ê7ì) متر 10ìê دريا سطح از كو ارتفاع كشيد, طول دقيقه 2ë
دارد نام ني2 كه بهمحلي كوه بهطرفقلة هم آنجا از اينتراموا ميباشد, متر ì87 مونترو به

ميباشد/ فوت) ì707) متر 20êëين ارتفاع ميرود,
كه معمولي طبق و داديم ناهار دستور و رفته آنجا رستوران به شديم وارد موقعيكه
دسÇتور بÇرخÇالف تÇا داديÇم دسÇتور نبود, گوشت داراي كه ناهاري داشتيم, سوÄيس در
شده واقع نزديك همان در كه اخالقي تسليحات جمعيت محل به آنجا از نباشد, اسالمي
علت داريم, انتظار برايناهار كه دادند جواب نموديمووقتمالقاتخواستيم, تلفن بود,
تÇعيين وقترا و نÇموده تÇلفن آنÇجا به حافظي دكتر آقاي قبل روز عصر كه بود اين آن
چÇون گÇفتيم و خواسÇتيم عذر ما ولي دادند, را جواب اين موقع آن در لذا بودند, نموده

آمد/ خواهيم ناهار از بعد دادهايم, ناهار دستور
بزرگو هتل از عبارت محل اين رفتيم, جمعيت محل به بعدازظهر ساعت ربع سه
مÇيالدي 190ê تÇا 1900 سÇال از و هÇتل براي ابتدا كه هاوس3 مونتن بهنام است مجللي
اتاقهاي باال طبقات بزرگو خيلي پايين طبقة چهار كه دارد طبقه هشت و شده ساخته

است/ كمتر آن
محل ايشان از ما موقعيكه بود, بيرونآمده راهنماييما براي يكنفر ما ورود موقع
ديگÇر نÇفر سÇه آن درون در و كرد راهنمايي شناختو فوري كرديم, سÆال جمعيترا
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از نشستن پساز ما كردند, راهنمايي پذيرايي اتاق به را ما آنها نفر چهار و نموده استقبال
خÇدمت در ما كه كرديم اظهار و نموديم في معر را خود و كرده تشكر آنها محبت اظهار
به كه اشتياقي با تا@كنون ايشان كسالت بهواسطة و آمده ژنو به است تي مد والد حضرت
اظÇهار مÇا مÇالقات از نÇيز آنÇان بياييم, زودتر نتوانستيم داشتهايم, جمعيت اين آشنايي
آنها از يكي كردند, في معر را خود و پرسيديم موطنشان و آنان نام از ما و نمودند ت مسر

1. Jaques du Kert. 2. Richard Stallery. 3. David Hind.

ديگر نفر دو و كانادا اهل و اشتايري2 ريشارد بهنام ديگري سوÄيسو اهل و ژا@كدوكر1

4. Archie Wenban. 5. Goulding. 6. Dureté absolu.

گÇÔلدينگ5 آقÇاي گÇفتم نگارنده آرچيونبان,4 و هيند3 داويد نام, اين به بودند انگليسي
و نÇموده مÇالقات بÇزرگوارم پÇدر از تÇهران در ايشÇان همراهÇان جمعيتو اين نمايندة
گفتند آنها كردم, اظهار آنان اينجمعيتبه به آشنايي با را خود عالقة و كردند مذا@كراتي
ژوÄن(2 چهارم جمعه بناستروز چون ميشود, وارد ديگر روز سه دو گÔلدينگتا Hفاقات
است بهموقع خيلي و شود شروع محل اين كنفرانسجمعيتدر خرداد 1êمطابق ال) شو
امÇيدواريÇم گÇفتيم كرده, عالقه اظهار نيز ما شويد, كنفرانسحاضر موقع در هم شما @كه

اينقرار: از نمودم, آنان جمعيتاز دربارة سÆاالتي سپس بياييم, د مجد بتوانيم
چيست? آنان مرام جمعيتو تشكيل از منظور /1
ميشود: خالصه چيز چهار جمعيتدر مرام @گفتند

مطلق;6 پا@كي /1

7. Desinteressement. 8. I' Amour. 9. Sûreté.

جامعه;7 مقابلمصالح گذشتدر انفراديو عالقة ترك بيغرضيو /2
محبت;8 عشقو /3

درستكاري/9 امانتو /ê
بهطوري دهد, اشاعه بشري جامعة در را چيز چهار اين كه دارد يت تجداينجمعي
يا افراد ي ماد منافع و شخصي اغراض از ناشي كه جنگجويي اختالفو و نفاق روح @كه
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تÇعاون و يگÇانگي مÇحبتو و صÇفا و صÇلح و بربندد استرخت بشري مختلفة جوامع
استو افراد اصالح و صفا به بسته نيز آن ه البت و گردد اصالح جامعه و شود جايگزينآن
و مÇرامÇنامه بÇه مربوط كه كتاب سپسدو است, چهار همين فرد و جامعه اصالح اساس

1. Le monde reconstruit. 2. Refaire le monde . 3. Robert Schuman.

2
جهان نوين ساختمان بهنام ديگري و نو1 جهان بهنام يكي دادند; نگارنده عملياتجمعيتاستبه
روبÇرتشومان3 و شÇده نÇوشته Hمشروح جمعيت مرامنامة عملياتو كتاب دو اين در و

است/ نوشته كتابدوم براي مهاي مقد نيز فرانسه اسبق خارجة وزير
گفتم: و ستودم برآمدهاند جامعهها اخالق اصالح درصدد كه جمعيترا فكر نگارنده
را موفقيتشما و تبريكميگويم امر اين در را شما استو ستايشبسيار قابل شما فكر
بÇزرگوار پيغمبر بزرگو پيشواي ط توس پيش قرن چهارده در فكر اين ولي خواستارم,
بيان بشر براي Âكام را دستورات همين و شده اظهار او عاليقدر جانشين دوازده و اسالم
آن مÇيكنند, افÇتخار بÇزرگواران آن پÇيروي بÇه كÇه هم اسالم عرفاي و فرمودهاند امر و
در رومي مولوي چنانكه كردهاند, بيان Hمشروح ديگران براي و نموده عمل دستوراترا
شÇاه و طÇوسي يÇن صيرالدÇن خواجÇه سعديو شيخ و عطار ين فريدالد شيخ و مثنوي @كتاب
Â مفص كتبخود سايريندر و سلطانعليشاه د سلطانمحم مال جنابحاج و نعمتاهللاولي
آنها پيروي به ما ا@كنون و بوده اسالم عرفاي ميان در مرام و عقيده اين ريشة و نموده بيان
پÇدر بÇا تÇهران در كÇه گÇÔلدينگنÇيز آقÇاي و مÇيكنيم افتخار رادمردان آن به انتساب و
ايشÇان بÇراي بزرگوارم پدر را موضوع همين كردند, سÆاالتي و نموده مالقات بزرگوارم
كÇه را صÇالح پÇÇند نسÇخه يك ايشÇان بيانات تأييد براي هم نگارنده فرمودند, بيان Hمشروح
والد استو ف صوÇت و اسÇالم اجÇتماعي و اخÇالقي و روحÇي دسÇتورات تÇمام خÇالصة
فÇارسي ايشÇان چون و دادم ايشان به فرمودهاند, مرقوم پيروان به دستور براي بزرگوارم
در بÇتوانÇم امÇيدوارم گÇفتند: نÇموده, خÇوشوقتي اظهار خيلي آن مشاهدة از ميدانستند,

نمايم/ استفاده آن از جمعيتنيز
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يك خود كتابكه دادن از و نموده خوشوقتي اظهار موضوع اين شنيدن از نيز آنها
گÇÔلدينگ ط وسÇت اميدواريم نيز ما گفتند كرده تشكر است, جمعيت بهمنظور كمكي نوع

كنيم/ استفاده آن از بتوانيم
است? سال چند تأسيسآن تاريخ اينجمعيتكيستو س سÆم سپسپرسيدم:

1. M. Frank Buchman.

را قرآن امريكاستو متوطن سوÄيسيو Âاص كه مستربوخمن1 سآن سÆم @گفتند:
را خود دارايي و رسيد او بهخاطر 1922 سال در فكر اين و نموده ترجمه انگليسي به هم
بود, شده ساخته برايهتل ابتدا كه نيز را ساختمان اين و عمليساختنآنوقفكرد براي
مÇيخريدند, زيادي قيمتهاي به آنكه با نيز مالكآن و نمود خريداري جمعيت براي
نخستين 19êì سال در و نمود وا@گذار ارزاني قيمت به را آن بوخمن بهفكر كمك براي

شد/ تشكيل ژنو @كنفرانسجمعيتدر
چيست? دارند, عضويت آن در كه كشورهايي جمعيتو ة عد @گفتم:

و آن براي آماري است, صرف اخالقي نيستو سياسي جمعيت اين چون @گفتند:
شÇصت حÇدود جÇمعيتدر كنفرانسهاي از يكي در و نداريم اسامي ثبت براي دفتري
آن در دنÇيا كشÇورهاي هÇمة از ولي كÇردند, استفاده آن گويندگان نطقهاي از نفر هزار
ابÇوالفÇضل حاج آقاي و صادقي آقايان مانند ايران از هم نفر چند حتي دارند, عضويت
تلفنو شركت هيأتمديرة عضو مشاور دكتر مليو مجلسشوراي سابق نمايندة حاذقي
پا@كستان و هند لندنو بÔنو پاريسو در كنفرانسجمعيتآمدهاندو براي ديگر نفر چند
در را آن بهزوديشعبة بتوانيم اميدواريم و دارد شعبه ژاپنهم و كانادا و امريكا و ايتاليا و

نماييم/ داير هم ايران
مطالبو كنفرانسو تاريخ وسيله چه به ثبتنيست, آنها نام و اعضا ة عد ا@گر @گفتم:
خÇارج در كÇه شعب وسيلة به Hغالب گفتند: ميرسانيد? آنان اطالع به را الزمه تصميمات
امثال و جرايد در اعالن بهوسيلة نداريم, شعبه كه هم ممالكي در و ميدهيم اطالع داريم,
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ميدهيم/ خبر آن
د تتقيتاينجمعيعضوي در گفتند: ميپذيريد? ديانتيعضو مذهبو چه از @گفتم:
عÇضويت جمعيت اين در ميتواند مذهبي هر از مخصوصنيستو ديانت مذهبو به
آن اعÇضاي بÇايد كÇه است خداوند به اعتقاد فقط مذهب اين اصول الزمة و باشد داشته

باشند/ داشته ذاتحق به اعتقاد
چÇرا گÇفتند: نÇميپذيريد? نÇيستند, خداوند به معتقد كسانيكه بنابراين پس @گفتم:
چندين تا@كنون چنانكه ميكنيم, تلقين او به را خداوند به اعتقاد ابتدا در ولي ميپذيريم,
جÇمعيت تÇعاليم اثÇر بÇر Hتدريج و پذيرفته عضويترا مختلفه ممالك از كمونيست نفر
بههمينجهتآنها شدهاندو عقيدهمند بهخداييكتا و برگشته خود سابق عقيدة به@كلياز

كردهاند/ اخراج كمونيست حزب از را
گفتند عضويتدارند? اينجا كسانيدر چه شخصيتهايمعروفجهاني از پرسيدم:
جÇمله از دارنÇد عÇضويت مختلفه احزاب از و مختلفجهان كشورهاي از زيادي مردان
دعلي حمÇم و فÇرانسÇه اسÇبق خÇارجÇه وزير مسيوشومان و آلمان صدراعظم ادناÄر دكتر
جÇهان بÇزرگان از نÇيز ديگÇري كسان دارند, جمعيترا اين عضويت پا@كستان پيشواي

نيست/ درنظر Âفع آنها نام كه دارند عضويت
دخالتميكند? ممالكنيز سياسي امور سياستو اينجمعيتدر آيا @گفتم:

امÇور در بههيچوجه دارد, كه اجتماعي و حقوقي شخصيت نظر از جمعيت @گفتند:
سار موضوع در Âمث است, اخالقي نظر از بنمايد كه هم دخالتي و نميكند دخالت سياسي
اخالقيبا نظر از بتوانيم شايد كه كوششداريم ما است, فرانسه اختالفآلمانو مورد @كه

كنيم/ حل را مسالمتآن
حل اصالحو فكر به خودشان چگونه مسيوشومان ادناÄرو دكتر بودن عضو با @گفتم:
مÇيكند? تأثÇيري چÇه جÇمعيت اين در آنها عضويت صورت اين در و نيستند موضوع
ولي نميشود, سياستوارد در ه البت دارد نظرشخصيتحقوقيكه جمعيتاز خود @گفتند:
كÇه مÇيكنند يت دÇج مÇنتهي بÇاشند, وارد مÇختلف سÇياستهاي در ميتوانÇند آن افراد
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در كه افراد از بسياري Âمث تطبيقكنند را خود سياستهاي مسالمت روح با ياالمكان حت
اينجا در دارند, سياسي نظر اختالف يكديگر با و هستند وارد كشور يك مختلفة احزاب
سياسي موارد در و ميگذارند كنار را اختالفاتحزبي و دارند را حاد ات نهايتصميميتو
مÇنافع هم كه شوند نزديك يكديگر به مسالمت روح با ياالمكان حت كه يتميكنند جد

سازند/ مرتفع اختالفرا هم و كنند حفظ را خود كشور يا حزبي
منافع با را خود منافع كه طوريشوند بهتدريج افراد استكه منظورجمعيتهمآن و
و بشÇري جÇامعة Gبعد و خود جامعة منافع حفظ درصدد هميشه و نگذارند فرق ديگران
800 در شيرازي سعدي ما عاليمقدار شاعر و بزرگوار شيخ Hفاقات گفتم باشند, افراد ساير

فرموده: را پيشهمين سال
گÇوهرند يك آفÇرينشز در @كه يكÇÇديگرند اعÇÇضاي آدم بÇÇني
قÇÇرار نÇÇماند را عÇÇضوها دگÇÇÇر روزگار آورد درد به عضوي چو

كÇوشش نÇيز مÇا گفتند: است, همين دادهاند, ما به سابق از ما بزرگان كه دستوري و
نماييم/ عملي را آن و سبرسيم هدفمقد اين به بتوانيم شايد داريم

نÇماز آنÇجا در مÇا كه كنند تعيين محلي كه كردم تقاضا آقايان آن از نگارنده آنگاه
نماز آنجا در ما و دادند نشان خلوتي اتاق و پذيرفته خوشرويي بانهايت نيز آنها بخوانيم,

خوانديم/
را ما انتظار انگليسي آرچيوبنان كرسوÄيسيو ژا@كدو و آمديم بيرون نماز پساز

ميكشيدند/
سالن ابتدا و كرده قبول بانهايتميل گردشكنيم, هتل استدر ممكن آيا پرسيدم:
محليهمبراي داشتو را نفر گنجايشصدها سالنخيليبزرگو اين ديديم; @كنفرانسرا
جلوي قسمت داشتو شود منتشر و مختلفترجمه زبان چهار به Gفور سخنرانيها آنكه
عكسمهندس گوشةآن يك در بود, باصفا خيلي جنگلو و كوه و درياچه مشرفبر آن
اين در را خود دارايي بيشتر و كشيده زيادي زحمات جمعيت به كمك راه در كه جواني
بودند, گذاشته بود, رفته دنيا از سال پنجاه و چهل بين جواني در و رسانده مصرف به راه
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شده داده نمايشترتيب براي مختلفه قطعات آنجا در كه نمايشبود سالن بدانجا متصل
داشتو نيز بزرگي خيلي پذيرايي سالن بودند, نموده استفاده آنها از نيز ديگر جاهاي و

بود/ تزيينشده بهترينوضعي با آنها تمام
گفتند: است? چقدر واردين پذيرايي براي هتل اتاقهاي ة عد كه شد سÆال ايشان از
آپÇارتمان چÇند هÇم هÇتل خÇارج در و دارد واردين براي اتاق 300 حدود در هتل خود
بÇههمين كÇه مÇاست اختيار در تختخواب 1200 كلي بهطور و ميباشد جمعيت دراختيار
ميشود? اداره كجا از جمعيت مخارج پرسيدم: كنيم/ پذيرايي ميتوانيم واردين از اندازه
كمكهاي بوخمن خود مانند خيرخواهان از بعضي نيست, آن براي ني معي محل @گفتند:
هÇم ديگÇر بÇعضي است, كÇرده گÇذار وا@ را خÇود دارايي از مهمي قسمت و نموده زيادي
بÇدينجا موقعيكه دارند شركت جمعيت در كه هم كساني كردهاند, ديگري @كمكهاي
آن خود كه ميدهند زيادتر بعضي و ميپردازند فرانك 20 تختخواب هر براي ميآيند

@كمكباشد/
چÇون گÇفتند: هست? مÇخصوصي حسÇابدار و دفÇتردار جمعيت براي آيا پرسيدم:
نفر چند موقع درهر نداردو مخصوصي دفتردار و حسابدار ندارد, اداري جنبة بههيچوجه
چند كه دوره اين در چنانكه ميشوند, تعيين لوازم تهية و حسابداري اداريو امور براي
استمÇا روز چÇند ايÇنرو از شÇدهايÇم, تÇعيين نفر چهار ما مانده كنفرانس به ديگر روز

نماييم/ تهيه را واردين پذيرايي لوازم كه آمدهايم
يÇا مÇيشوند تÇعيين كنفرانس موقع همان در هتل و مهمانخانه مستخدمين پرسيدم:
نÇيست, ن معي هم آن مستخدمين گفتند: ميباشد? آن براي داÄمي مخصوص مستخدمين
افتخار دفعه هر در دارند, عضويت جمعيت در كه دختر و پسر جوانان از ه يكعد بلكه
مÇيشوند; مÇتقبل آنرا غÇير و ظÇرفشويي و طبخ حتي و ميشوند عهدهدار را خدمات
مÇا ÂثÇم بÇاشند, وزرا و اعيان و رجال خانوادة جزو آنها خود است ممكن درصورتيكه
افÇتخار بانهايت اينجا در ولي بشوييم, ظرف نشدهايم, حاضر هيچ خود منزل در كنون تا@
ميآيند خود فرزندان و خانواده با آلمان صدراعظم ادناÄر دكتر حتي و ميكنيم را اينكار
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كÇلي بÇهطور و رجÇال سÇاير خانوادههÇاي همچنين و ميكنند خدمت Gافتخار آنها همة و
يكديگردر با همه دارندو را خانواده افراديك حكم اينجا در ميآيند, بدينجا @كسانيكه

ميكنند/ تشريكمساعي زندگاني امور
كار گفتند: ميكند? زندگاني راهي چه از و دارد كاري چه Âفع بوخمن خود پرسيدم:
اداريو امور زراعتياصنعتيا مثÂتجارتيا راهي از بايد هركسي گفتيم: ندارد, ني معي
شÇغلي او گÇفتند: ميكند? زندگاني راهي چه از Âفع بوخمن و نمايد معاش امرار آن غير
و مÇيكنند پÇذيرايÇي او از دوسÇتان داد, راه ايÇن در را خود دارايي آنكه از پس و ندارد
و كردهاند اهدا او به سوÄيس در خوبي مجلل يكمنزل Âمث ميكنند, اداره را او زندگاني
براي استو لندن در او ا@كنون و ميشود اداره ترتيب بههمين نيز او زندگاني امور ساير

آمد/ خواهد @كنفرانس
مÇوافÇق شما با ما نظرية قسمت اين در گفتند; ايشان به مصداقي آقاي موقع اين در
مÇوظف هركسي بلكه باشد, بيكار نبايد فردي هيچ كه فرمودهاند ما بزرگان زيرا نيست,
كمكبه بتواند تا بلكه نباشد, ديگران بر كل تا نموده اداره را خود زندگاني كار راه استاز
بزرگان همة حتي و مذموم عرفا و ما بزرگان نزد و اسالم ديانت بيكاريدر نمايد, ديگران
او پÇيروي به ما كه اسالم بزرگ پيشواي علي(ع) چنانكه داشتند, اشتغال دنيا كار به هم
و ميكرد اداره را زندگاني خود بازوي زحمت از و كار مشغول همهروزه ميكنيم, افتخار
تابع امور در كه آنها پيروان همچنين داشتو اشتغال اينها غير يا آبكشي زراعتيا به
بزرگوار پيشواي داشتهاندوجنابآقايصالحعليشاه را همينرويه ميباشند, بودهو آنها
بهشغلزراعتمشغولو ميباشند, ژنو بيمارستان ا@كنوندر كه نيز نعمتاللهيه صوفيÇة ما
خÇوشوقتي ابراز Hضمن بو تعج اظهار موضوع اين شنيدن از آنها ميكنند, كار خودشان

است/ بهتر خيلي رويه اين ه البت گفتند: و ستودند و پسنديده Âكام را آن و نموده
خÇداحÇافظي و كÇرده تشكÇر نامبرده آقايان از بعدازظهر نيم و دو ساعت سپسدر

كردند/ بدرقه هتل بيرون تا نيز آنها @كرديم,
كÇتب از كÇه زيادتري شرح باب اين استدر مناسب اينجا در
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بيان شده, استفاده جرايد تو مجال از يا دادند بهنگارنده كه آنها مرام تعقيبشرح در

حÇاج آقاي محترم دانشمند يادداشتهاي و فرانسه جهان نوين ساختمان كتاب و جهاننو كتاب به شود رجوع /1
هشتم/ سال ,18 Ç 14 شمارة از اسالم آيين شمارههاي در حاذقي

نماييم/1 اخالقي تسليح

تابستان فصل در همهساله 19êì سال كنفرانسجمعيتدر نخستين تشكيل از پس
از آن نÇمايندگان كÇه ميشود تشكيل جمعيت محل كÔو در عمومي كنفرانسبزرگ يك
رعايت مسالمتبدون و صلح و صفا روح يك با و نموده شركت جهان كشورهاي تمام
مÇجمع در و مÇيشوند مشÇغول گفتوگو و مذا@كره به و نشسته يكديگر كنار در طبقات
گذشتة عملياتسال و آن انتشار راه جمعيتو بابمرام در جي مهي نطقهاي هم عمومي

ميآيد/ بهعمل آن
مرام برايتبليغ جهان ممالكمختلفة طرفجمعيتبه از نمايندگاني هم بينسال در
دايÇر فÇرعي كنفرانسهاي آنها طرف از و ميشود فرستاده آن محاسن به دادن ه توج و

ميشود/
در او تربيت و تولد ولي سوÄيس, اهل Âاص كه بوخمن فرانك دكتر 19êì سال در
و كوه مرتفع قسمت در كه آنرا فعلي محل و كرد تأسيسجمعيت به اقدام بوده, امريكا
مÇونتن بهنام بزرگ مهمانخانة چهار از مركب و ميباشد كÔو بهنام هوا خوشآبو خيلي
همراهي مساعدتخيرخواهانو به@كمكو هتلآلبينات هتلو گراند باريا, هتل هاوس,
فÇرانك مÇيليون چÇهار تÇقريبي قÇيمت سÇوÄيسبÇا مركزي حكومت كانتنو حكومت
معنوياتشنيده روحياتو از نامي كمتر كه امريكا و اروپا مردم و كرد سوÄيسخريداري
نÇموده; فÇوقالعÇاده ه وجÇت و اقبال بدان شد, تأسيس جمعيت اين آنكه بهمحض بودند,
معروف و برجسته رجال از نفر هزار سه بيستو حدود در 19ê9 تابستان در بهطوريكه
ن متمد بسيار مردم سوÄيسكه خود اهالي Hمخصوص نمودند, كنفرانسهايآنشركت در
و نÇبودند جÇنگ گÇرفتار خÇودشان آنكÇه با ميباشند خود زندگاني در منظم و متدين و
بÇه خدمت و عمومي صلح كمكبه براي بود نرسيده آنها جنگبه خسارات صدماتو
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مسÇاعدتهاي و نÇمودند مÆسسه اين از هي توج شايان و فراوان استقبال بشريت جامعة
صاحبان سرمايهدارانو طرف از ساليانه هم بعد و ملتشد طرفدولتو از زيادي مالي
رغبت و طوع با سوÄيسنيز كارگران طرف از و ميشود مساعدت كمكو @كارخانجات
و هلند و فرانسه و سوÄد و فنالند مانند نيز ديگر كشورهاي طرف از ميشود, كمك بدان
طرفملتو از هم ممالك, از ديگر بسياري ژاپنو و كانادا و آلمان و ايتاليا دانماركو
وسايل استو شده بسيار بعدي و ماتي مقد مساعدتهاي و كمكها طرفدولت از هم
گرديده اهدا مختلف كشورهاي از آن لوازم ساير و آشپزخانه لوازم و مهمانخانه مبلهشدن
افراد از نفر هزاران ميكشد, طول Hتقريب تابستان فصل تمام كه هم ساليانه كنفرانس در و
توقف بخواهند اندازه هر دسته هر و شده جمع بهتناوب آن شركتدر براي مختلفه ملل
حÇركت خود مطالب بيان كنفرانسو شركتدر توقفو روز چند از پس Hغالب و نموده
رسÇمي عÇضو و مÇيآيند كÇه آنÇها غÇالب و ميسپارند ديگري به را خود جاي و نموده
كساني بهصندوقجمعيتميدهندو اعانه وسعتخود قدرتو اندازة به جمعيتهستند,
و نÇدارنÇد زيادي وسعت خودشان يا دعوتشده آنها از طرفجمعيت از كه هستند هم
آنكه با و نميشود مطالبه آنها از چيزي كنند, توقف اندازه هر و جمعيتهستند مهمان
اعضاي طرف از لباسشويي و شستوشو آشپزخانهو كارهاي و آنجا خدمتهاي بيشتر
سÇاليانة اجÇالسيه دورة مÇعذلكمÇخارج مÇيشود, انجام Gافتخار رايگان بهطور جمعيت

است/ بيشتر Gاخير بلكه فرانكسوÄيسو ميليون دو حدود جمعيتدر
بÇه افÇراد ه وجÇت و اخالق اصالح براي كه عامالمنفعه مطالب بزرگ سة سÆم اين در
و مÇيشود گÇوشزد افÇراد كÇمكبÇه مÇنافع و مÇحضه يت ادÇم از دوري و خÇÇداشÇÇناسي
كشÇمكشو اختالفو مضار از را آنها Hضمن و ميدهند امور همين در هم نمايشهايي
و بÇدبختي اخÇتالفات ايÇن عÇاقبت كه ميكنند ه متوج و نموده آ@گاه يكديگر مخالفتبا
هÇر جÇامعه اصÇالح بÇراي كÇه مÇيكنند گوشزد بهعالوه است, رفتن بين از و تيرهروزي
زشت كارهاي و بديها از و كند شروع خود از و پردازد خود اصالح به ل او بايد شخصي
درخواست او از خود اصالح براي و نمايد ه توج خداوند به صبح همهروزه و نموده توبه
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بخواهد/ درگاه آن از راسترا راه و نمايد طلبخير او از و كند مدد
مÇجاهده و او بÇه خود تسليم و خدا به ايمان از: عبارتاند اخالق تسليح مرام اصول
و ضÇمير پا@ككردن در مجاهده كوششو و خداوند از هدايت طلب و دنيا اصالح براي
اصول طبق بر عملكردن اينها پساز نوعو و خانواده و خود اصالح يتدر جد وجدانو

درستكاري/ فدا@كاريو محبت, پا@كي, اخالقي: چهارگانة
كÇه بÇاشد ه متوج ميشود, دنيا كار مشغول كه خود صبح عمل انجام از پس هركسي
خود وقتبا آخر در هرروزه و بنويسد خود دفتر در Gبعد ميدهد انجام آنروز در آنچه
عمل را آنكار هم Gبعد چهارگانةجمعيتباشد, مطابقاصول كه آنها از كدام هر دقتكند,

م)/ 1790 Ç 1706):@Benyamin Franklin /1

دانشمند فرانكلين1 بنيامين استكه همان اين و ترككند باشد برخالفآن آنچه و @كند
و بÇود داده دسÇتور بÇدان و داده قرار خود روش پيش قرن دو در نيز امريكايي اخالقي
اشÇاره بÇدان خÇود اخÇالقي دستورات در قبل قرن سيزده و دوازده در هم اسالم بزرگان

ص ,1 . ج ق, 1416 صدر قم, اعلمي, حسين تصحيح: ,2 چ ج, . 5 افي, الص تفسير محسن: مال كاشاني, فيض /2
/238

عÇدل پÇيشگاه در حسابشما آنكه پيشاز يعني تحاسبوا>2 ان قبل <حاسبوا كه فرمودهاند
خود اصالح در و بنماييد همينجا در را خود رفتار و اعمال حساب خودتان بشود, الهي

بكوشيد/
چهار با تطبيقآن اخالقو اصالح روياصل مجمعهم اين دستورات اصولو ساير

باالست/ اصل

انكÇار غÇيرقابل و پسÇنديده و خÇوب بسيار جمعيت مرام ه البت
اسالم بزرگوار پيشواي كه ميكنيم افتخار مسلمين ما ولي است, اجمالي نظر

اسÇاس در و داده دسÇتور را آنÇها هÇمة پÇيش قÇرن چندين در دستوراتاسالم به

احاديثدر اخبارو بهقرآنمجيدو ا@گر است, شده گنجانده آنها تمام اخالقيديانتاسالم
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با امر اين در اخالق بزرگ دانشمندان و عرفا كتب در و كنيم ه توج دقت نظر با باب اين
چنانكه است, نشده فروگذار باب اين در نكته هيچ از كه ميبريم پي نماييم, غور تعمق
ال× و اهللا االَّ دÔبÖعن ×الا ÖمÔكنÖي ب و ينن×ا ب ¾وا س ¹ ملك الي× تع×الوا ت×اب الك لÖها ي×ا <قÔل ميفرمايد: مجيد قرآن

را خÇداي جÇز آنكÇه كÇنيم: پÇيروي شÇماست و مÇا پÇذيرفتة كÇه كلمهاي آن از بياييد كتاب, اهل اي <بگو: /1
آنان ا@گر نگيرد/ پرستش به خدا سواي را ديگر بعضي ما از بعضي و نسازيم او شريك را هيچچيز و نپرستيم

/64 آية عمران, آل سورة هستيم>/ مسلمان ما كه باشيد شاهد بگو: شدند: رويگردان

1< ون ÔملÇ Öس Ôم بÇانَّا وا Ôده Öاش افقÔولÔوا Öلَّو وت Öن اف اهللا ونÔد Öن م Hب×اب Öرا Hعضب ن×ا Ôعضب ذ تَّخي ال× و HÃي ش به ك شرÔن

شما و ما بين كه مطلبي و كلمه بهسوي بشتابيد كه كتاب اهل به بگو محمد(ص) اي يعني;
خÇداي جÇز نكÇنيم, پرستش كه است اين آن و كنيم عمل بدان نيستو اختالفي آن در
صاحب ديگريرا ما از هيچكدام ندهيمو شريكقرار او با را هيچچيز و را يكتايبيهمتا
جÇنبة ل او قسÇمت دعÇوتدر ايÇن در نÇدهيم/ قرار خداوند مقابل در خود رب و اختيار
رفÇع و ي ادÇم وجÇهة قسÇمتدوم در و شÇده داده دسÇتور مقصد يك به ه توج و روحي
اصÇالح اساس استو گرديده منظور يكديگر به نسبت افراد تساوي و طبقاتي اختالف
بسÇته باطن صفاي نيكو اخالق همة پيدايش زيرا است; چيز دو همين ي ماد و معنوي
افراد حاد ات به مربوط زندگاني اساسآسايش استو غيبوحضرتحق مقام به ه بهتوج
بشريت عالم در كه جنگهايي تمام زيرا است, كلي اختالفاتجزييو رفع و يكديگر با
از ه يكعد غرورآور و كبرآميز خياالت از ناشي پيوسته هست, و بوده ملل و دول بين
است خواسته كه بوده ديگران نسبتبه خود برتري قو تفو بر داير نژادها از يكي يا افراد
اسÇالم ولي دهÇد, قÇرار خÇود بندة را آنها و درآورد خود اقتدار و سلطه تحت را ديگران
ق فوÇت ديگÇري بÇه نسÇبت هيچكدام و هستند يكمرتبه در همه خدا بندگان ميفرمايد:
اربÇابو را خÇود هÇمنوعان نÇبايد نÇيستو ديگÇران بÇر آنÇها بÇراي تي وبيÇرب و ندارنÇد
حاالت و روحي بهمراتب بسته افراد برتري و فضل بلكه دهند, قرار خود صاحباختيار
مسكÇنو لبÇاسو حÇيث از بÇرتري وگÇرنه تقواست و اخالقي فضيلت داشتن و معنوي
و افراد ميان تساويدر اينروح ا@گر نميشود, ق باعثتفو اينها امثال قدرتو و خانواده
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ديÇانت مÇيرود, بين جنگاز و بربسته رخت فتنهانگيزي و خودخواهي شود پيدا ملل
ا@كمل و اتم بهنحو گفتيم كه همانطور موافقو اينمجمع اصول كليبا بهطور اسالم سة مقد
فرمايشات از پيروي به بعد قرون در نيز اسالم عرفاي استو فرموده دستور و كرده بيان
تشريح و عملي را منظور آن خود گفتار و كردار و رفتار در او جانشينان و اسالم بزرگوار
خود ديانت دستورات از مسلمين بيشتر فانه متأس دادهاند, شرح خود كتب در و نمودهاند
است مÇوجود اسÇالم خزايÇن در كه معرفت گنجينههاي حكمتو جواهر از و بياطالع
چه بر اساسدستوراتاسالم بدانيم كه بود ذ@كرشدبراياين كه اينآيه بيخبرندو به@كلي
مقابل در اختالفاترا كه اينجمعيتميباشد مرامنامة در استكه همان اين استو پايه

گرفت/ بايد دهد, حقيقتوفق يك آن با آنچه گذاشتو كنار بايد خداپرستي
اهل اخبار و مجيد قرآن اجتماعي و انفرادي و ي ماد و معنوي و اخالقي دستورات
نشده فروگذار موضوعي كوچكترين از كه است زياد بهقدري اسالم عرفاي و بيت(ع)
برسانيم, جهانيان بلكه اخالقي, جمعيتتسليحات سين سÆم به@گوش را آنها ا@گر استو

كنند/ انكار نميتوانند و پذيرفته را آنها Hعموم
نمودمومزايا اشاره اينامر مختصريبه نفر آنچند با مذا@كراتخود همدر نگارنده
آنها ستودم, روشجمعيترا آنكه عين در و دادم شرح را اسالمي دستورات جامعيت و
بعضي كه نگارنده از و كرده تصديق نيز آنها و نمودم ه متوج اسالمي اخالقي احكام به را

نمودند/ تشكر كردم, ذ@كر آنها ه توج براي مطالبرا
و دو سÇاعت و آمÇديم تراموا ايستگاه به و شديم جدا نموده توديع آنها با ما آنگاه
قدري شديمو مونترو ايستگاه وارد هفتدقيقه حركتوساعتسهو آنجا از دقيقه چهل

1. Teritet. 2. Foniculaire. 3. Mont Fleuri.

شÇهر آخÇر در قسÇمتي كÇه تÇريته1 بÇهطرف اتوبوس با سپس كرده, گردش مونترو در
بÇرق بÇا و گÇرفته قÇرار آهني خط روي كه آسانسور يك با آنجا از و رفتيم مونتروست,
دارد نÇام مÇونتفلوري3 كه كوه باالي بهطرف است, فونيكولر2 آن نام و حركتميكند
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رفتيم/
ايÇن استو متر ششصد آن انتهاي نقطة ارتفاع و متر ê2ë آسانسور سير خط طول
آن از قسمتزيادي سرباالييو خيلي هم راه استو بينراه در دقيقه تپنج مد آسانسور
موقعيكه و ميگذرد باصفا خيلي جنگلهاي وسط از بعد و ميكند عبور تونل از پايين در
يكÇديگر بÇه وسÇط در و نموده حركت باال از هم ديگري ميكند, حركت پايين از يكي
هوايآن عاليو بسيار منظرة داراي كه دارد وجود مجللي مهمانخانة هم باال در ميرسند,

دارد/ وجود ديگري ساختمانهاي اطرافهم در است, خوب خيلي تابستان در
و كÇرديم حÇركت شÇهر گÇار بÇهطرف اتوبوس با و آمده پايين آنجا گردش از پس
لوزان در و كÇرده حÇركت ژنÇو به Hمستقيم كه سريعالسير ترن با دقيقه 32 و پنج ساعت
ساعتهفت و نموده توقف لوزان ساعتدر يكربع و كرديم حركت نميشد, تعويض

شديم/ ژنو وارد
خÇوردن شبضÇربت و احيا و قدر شب رمضان نوزدهم شب
حضرتوالد بود, علي(ع) اميرالمÆمنين موال خوردنحضرت حضرت سوگواري

رفته مسجد به بعدازظهرها رمضان تماه مد تمام در هرساله @كه احيا ليالي و موال(ع)

ازطرف كه ذ@كرمناقبومصايباهلبيت(ع) نمازجماعتبهوعظو اقامة رفتهوپساز
و احيا ليالي و مينمودند شركت قرآن دورة در هم Gبعد و ميدادند گوش ميشد منبر اهل
سال اين در داشتند, اشتغال ادعيه و سوگواري به روزها ساير از بيشتر هم سوگواري ايام
در Hمخصوص متأثرو بودند, مذهبيمعذور مراسم انجام از و بوده بستري بيمارستان در @كه
تأثÇر ت دÇش از آنشب و داشتند گريه حال Hغالب و پريشان منقلبو خيلي نوزدهم شب
بود گرفته درد سينه و تنگشده بهطوري نصفشبنفس از حتي و نخوابيده بههيچوجه
اظÇهار مصداقÇي ابوالحسن آقاي به مرتبه چند و بكشند نفس بهراحتي نميتوانستند @كه
اين از ما زحمتم, در خيلي سينه درد سو بابتتنف از و نفسبكشم نميتوانم كه فرمودند
و دارد ديگري علت يا سرماخوردگي ميكرديم گمان و پريشان ناراحتو خيلي موضوع
انÇقالباتو همان زديم حدس ما كه آنطوري و نبوده زكامي شد معلوم كرد معاينه دكتر
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تأثÇير ولي داد, مختصري دواي هم دكتر و بود شده امر اين باعث روحي شديد تأثرات
مÇرتفع بÇعد روز و شÇد كمتر قدري ناراحتي نمودند, استراحت موقعيكه تا نكرد زيادي

@گرديد/
بوديم, نيزمتأثر ما بود, ايشان در كه ايشانوحالتگريه تأثرشديد اثر بر درآنروز
از را ماها و ايشان تأثر علت ميكرد, خدمت محبتو اظهار خيلي كه پرستار مترو خانم
عزايبزرگ روز امروز كه بودند جوابداده ايشان بود, پرسيده ابوالحسنمصداقي آقاي
كه پيغمبرما جانشين نخستين اسالمو بزرگترينشخصيتهاي يكياز مذهبيماستكه

دارند/ روحي تأثر ايشان نظر اين از استو شده كشته است, علي(ع) او نام
گفته مصداقي آقاي نمودو استفسار بيشتر موضوع از بود, شخصكنجكاوي چون او
مÇا مÇراد ه تÇالب و بÇود خÇواهÇد و بوده استو زنده هميشه علي(ع) كه معتقديم ما بودند

نسبت بهخودعلي(ع) بعضي و فرموده دربارةعلي(ع) كه ميدهند نسبت پيغمبر به بعضي را حديث اين /1
ميدهند/

د(ص) محم با و بودم پنهان در پيغمبري هر با <من1 فرموده: خودش اوستو روحانيت
مقصود ه البت و بوده انبيا ساير موسي(ع)و عيسي(ع)و با ما بهعقيدة آشكار>و پنهانو در
خود از لباسبشريترا فقط و مرد نخواهد و نمرده هيچگاه كه اوست روحانيت جنبة ما
در كه حقيقتواليت استو مصلوبنشده و نمرده نيز عيسي(ع) چنانكه ميكند, دور
هÇمة در و بÇوده حÇق كÇامل مجالي و تام مظهر او و داشته وجود ا@كمل بهطور علي(ع)
ميرساند خود منظور به@كمال موجوديرا هر اوستكه جارياستو موجوداتساريو
عبادتو مشغول موقعيكه امروز سحر در بود, پيغمبر جانشين نخستين كه علي(ع) اين و
بÇه كÇه مÇا و درآمد پا از خدا خلق بدترين ضربشمشير به بود, خدا درگاه به نيازمندي
از ايشان تأثر ماستو بزرگ عزاي مناسبتروز بدين امروز ميكنيم, افتخار او پيروي

است/ اينجهت
مÇصيبت ايÇن در شما همة به من پس بود, گفته و شده متأثر شرح اين شنيدن از او

بزرگتسليتميگويم/
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موال(ع) حضرت نام و بنشينند همه رفقا كه فرمودند ايشان حضرت روز آن عصر
شهادت حاالتو تاريخ در جمله چند نگارنده روز آن و گيرد انجام لي توس و شود برده
حال كردند, زيادي گرية و منقلبشد خيلي ايشان حال و داشتم عرضه موال(ع) حضرت
ژنو در كه هم ايرانيانآشنا از نفر چند به بودند مايل حضرتايشان منقلببود/ نيز ما همة
وليمعلوم بشود, حضرتموال(ع) بهنام لي توس شوندو حاضر كه شود داده ميباشندتذكر
هÇمان آنÇها رسÇمي تÇاريخ اينكه بهواسطة ژنو غيرايراني و ايراني مسلمين فانه متأس شد
Çالعي اط و كÇرده غÇفلت اسالم تاريخي وقايع و تاريخ از است ميالدي و اروپايي تاريخ
بÇه اهميت مسلمين همة بلكه ايرانيان, ما چرا كه است! شديد تأثر باعث نيز اين ندارند,
و نشنيده اسالم نام Âاص گوييا كه باشيم! داشته غفلت و ندهيم خود مذهبي و ديني شعاير
هم ايران كنسولگريهاي و سفارتخانهها بلكه است! نرسيده مشاممان به مذهب از بويي
در ايÇران نÇمايندگيهاي كÇه است ايÇن حÇق درصورتيكه دارند, ه توج كمتر خارجه در
افراشته نيمه را خود پرچم و كرده تعطيل Hرسم عاشورا روز يا روزها اين مثل در همهجا
افتخار به و شوند جمع سوگواري بهنام كه كنند دعوت آنجا مقيم ايرانيان از بلكه و نموده
مذهبخويشبه مليتو به را خود عالقة بدينوسيله تا نمايند, اجتماع بزرگواران آن نام
در مسÇيحي ممالك Hمخصوص ممالك ساير نمايندگيهاي چنانكه دهند, نشان جهانيان
و مÇيدهند نشان را عالقه همين خود مذهبي و رسمي تعطيل روزهاي در دنيا همهجاي
غالب از گلهمندي بلكه نيست, همه از گلهمندي نگارنده منظور ه البت تعطيلميكنند/ Hرسم
مذهبي عالقة روي ايران سياسي نمايندگان از بسياري است ممكن چون عموم, نه است
شعاير و قبيلروزه از خود ملي دينيو بهوظيفة و باشند داشته ه توج همينقسمترا خود
و بÇاشند اينطور بايد Hعموم كه است آن نگارنده منظور ولي نمايند, عمل Âكام مذهبي
براي بلكه نمايند, ه متوج نيز را خود مأموريت حوزة سا@كن ايرانيان كه باشند د مقي حتي
را آنها عالقة برسدو به@گوشديگرانهم Hكهضمن اعالنكنند هم روزنامهها در آنها اطالع
در ه تÇالب و دارنÇد ديگÇر دول نÇمايندگيهاي چÇنانكه بÇرساند, مÇلي و مÇذهبي شعاير به

ميشود/ زيادتر آنها نسبتبه ديگران اعتماد و احترام اينصورتحس
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در حافظي دكتر آقاي و همسفر رفقاي فرمودند هم رمضان يكم بيستو روز صبح
پÇرستاران بÇا باشد مايل ا@گر دهيد, تذكر هم مترو به فرمودند و شوند مجتمع ايشان اتاق
ايشÇان اتÇاق به پرستاران از ديگر نفر يك و او لذا بيايند; ما سوگواري در شركت براي
بيان را موال(ع) روشپسنديدة و فضايل از شمهاي ايشان سپسحضرت نشستند; آمده,
روشعدالتآن جمله از كردند, گريه و شدند منقلب ايشان خود و حاضرين كه فرموده
نÇفيسبÇراي بÇهنفس شب در خÇواروبÇار بردن داشتو خالفت زمان در كه را حضرت
تÇرجÇمه مÇترو براي مصداقي حسينعلي آقاي را قسمتها اين و فرمودند بيان ين مستحق
استكه آن است, عيسي(ع) حضرت قضية به شبيه كه مهم نكتة فرمودند سپس @كردند,
شبحي دور از راه در ميبردند, دفن شببراي در را آنحضرتجنازه فرزندان موقعيكه
مÇا بÇهطرف كÇه كÇيستي كÇردند: سÆÇال شد, نزديك چون ميشود, نزديك كه ديدند را
كÇه است بÇزرگوارشÇان پدر ديدند شد نزديك[تر] وقتي نشناختند ابتدا چون ميآيي?!
كنند ذ@كر نيز برايحضرتعيسي(ع) چنانكه است, هدايتآنانآمده برايراهنماييو
ميشود معلوم كه ميداد تعليمات را آنها ظاهرشدو حواريينخود مصلوبيتبر @كهپساز

/@ÇÇ اليه اهللا رفع¹ بل ÇÇ مرد نخواهد و نمرده بزرگواران حقيقتآن
در حسباالمر نگارنده سپس نمودند, ترجمه برايمترو Hمشروح نيز اينقسمترا
دنÇيا تÇرك بÇه را حÇضرت آن عالقة كه ديگر مهم نكتة يك گفتم: ايشان بيانات تعقيب
و ضربه يا شود عارض او بر نا@گهاني درد انسان ا@گر است طبيعي كه است آن ميرساند,
او نالة و ساخته متأثر را او درد چون ميكند, ناله و فرياد بالطبع برسد, او به Hصدمهايبغتت
و آمÇد فÇرود فÇرقش بÇر ابÇنملجم شمشير آنكه بهمحض علي(ع) ولي است, بياختيار
مÇانند بÇرعكس او طÇبيعت كرد, سرايت زهر و رسيد مغز پردة به و شكسته را استخوان
از زيادي اضطراب دردشديدو و سختيخالصشده يكناراحتي از يكمرتبه كه @كسي
شمشير آنكه بهمحض آنحضرتنيز راحتشدم, ميگويد بياختيار كه برطرفشود او
ولي راحتشدم! سوگند, كعبه بهخداي فرمود: و كشيده بهراحتي نفسي كرد, را خود @كار
فÇوري و شÇود قÇطع ديگÇران نÇماز نگذاشت كه بود ظاهر مراقب بهقدري حال عين در
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بÇزرگش فÇرزند تÇواريÇخ و اخبار بيشتر طبق كه بود ايستاده پهلويحضرت كه به@كسي
كند/ تمام ديگران براي را نماز كه فرمود امر بود, حسن(ع) حضرت

و كرد بروز بيشتر حقيقتعلويه بود, داده عيادتبارعام براي كه هم روز دو آن در
باشيد/ نداشته من به دسترسي آنكه پيشاز ميخواهيد, آنچه من از بپرسيد فرمود: بارها
هÇمه حÇال مÇذا@كÇره ت مد در و ميكردند ترجمه ميشد, گفته آنچه مصداقي آقاي
و متأثر خيلي حال آن مشاهدة از هم ديگر پرستار و مترو ميكردند, گريه و بود منقلب
كامل عقيدة من حركتگفت: موقع Gبعد و شده ظاهر آنها چشمان اشكدر و منقلبشده
استو خداوند نزد اشخاص بترين مقر از و مقتدر و قوي روح داراي علي اين كه دارم
روح اميدوارم و تسليتميگويم پيشآمده برايشما اينمصيبتبزرگكه در شما به من
از و شÇده منقلب بيشتر او گفتة از ما بگيرد, خداوند از را ايشان شفاي بزرگ مرد همين

نموديم/ تشكر او از و بكرديم تعج فراستاو حال
شÇركتدر بÇراي هلند كنسول واننوتن آقاي دعوت طبق يكم بيستو روز عصر

رفتيم/ خانقاه به صوفيان جلسة
عÇلت از مÇالقاتو را واننÇوتن آقÇاي ابتدا و شده وارد بدانجا ربع ساعتششو
دوشÇنبه عÇصر روز هر كه است هفتگي جلسه اين گفتند: نموديم? سÆال جلسه تشكيل
كÇمتر بÇودهام, كسالت به مبتال من آنكه بهواسطة اخير چندماه در ولي ميشود, تشكيل

ميشد/ پيدا توفيق
سوگواري روز خيليمهمو روز برايما امروز Hفاقات گفتند: مصداقي ابوالحسن آقاي
بÇن عÇلي كÇه است روزي امÇروز گÇفتند: كÇرد? سÆÇال را موضوع ماست, مذهبي بزرگ
است پيرويآنحضرت به صوفيه همة افتخار كه پيغمبر جانشين نخستين ابيطالب(ع)
ميكنند, افتخار دارندو اقرار او انتساببه به عنايتخان دعليخانو محم حتيمرشدشما و
مÇورد كسÇانيكه از يكي ضربشمشير با بود خداوند عبادت مشغول موقعيكه سحر در
دنيا از ديشب مثل روز دو از پس و درآمد پا از بود حضرت آن بزرگوارانة نوازشهاي
كه مطلقه سلطنت با كه بود بهقدري او بزرگواري كمال گفتم: تعقيبآن در نگارنده رفت/
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محبت بهواسطة او و بود! خواهي من قاتل تو كه داد خبر خود قاتل به بار چندين داشت
عمل بهچنين دست كه بكشند را او بود حاضر داشت حضرت به موقع آن در كه زيادي
در حÇتي و شÇود جÇنايتي چنين مرتكب مبادا كه شد خدمتدور از تي مد و نزند بزرگي
تقاضا و دارد را تو قتل قصد ابنملجم كه كردند خدمتحضرتعرض بار چندين اواخر
هنوز نيستو جنايتجايز قصاصقبلاز فرمود: بدهد, را توقيفاو قتليا دستور @كردند

نفرمود/ قبول و مستوجبحبسباشد تا نشده خالفي مرتكب
آقÇاي و كÇند تحقيق باب اين در بيشتر شد مايل موضوع شنيدن از واننوتن آقاي
اشÇتياق امÇروز نظر اين به هم ما كه كردند اظهار و گفتند او براي ديگري شرح مصداقي
آن بهياد كه شويم استحاضر خداوند ياد براي و خدا بهنام كه مجلسشما در كه داشتيم

باشيم/ خدا اولياي ساير و او به ل متوس و بوده حضرت
دعليخان محم سپسآقاي تسليتگفت, اسالم صوفية عموم و ما اينباببه نيزدر او
خانقاه مخصوص سالن به نيم ساعتششو آنگاه كرده, احوالپرسي ايشان با ما و آمدند
را بدن تمام كه گشاد زردرنگخيلي ابريشمي رسمي لباس با دعليخان محم آقاي و رفتيم
حاضرين عموم ايشانو و نشستند روبهرويحاضرين صندلي در و واردشده بود, @گرفته
پنج هفتو ساعت و بودند سا@كت و داشتند اشتغال مراقبه به و بودند نشسته تكلم بدون
ديگÇر اتاق به و كرده حركت دعليخان محم آقاي سكوت دقيقه پنج و سي پساز دقيقه
آقÇاي با ديگر اتاق در Gبعد ما يافتو خاتمه بود سكوت با تمام كه آنها مجلس و رفتند
از و داشته غفلت تاريخ از هم ايشان داديم/ تذكر ايشان به را موضوع نشسته دعليخان محم
گفتند: و داديم تذكر ما كه كردند امتنان اظهار و نمودند ف تأس اظهار داشتند غفلت اينكه
ميتوانم چونكمتر شدهام, مجلسحاضر در هم خودم من امروز كه بوده اتفاق پسحسن
انتساب بدوو ماها همة افتخار كه روحانيتعلي(ع) امروزهمان و شوم مجالسحاضر در
را مÇصيبتبÇزرگ ايÇن صÇوفيه همة و شما به من نمود; آمدن به وادار مرا اوست, به ما

آمديم/ بيرون نموده, خداحافظي ايشان با سپسما تسليتميگويم,
دكتر يكنفر پريه دكتر رمضان دوم بيستو سهشنبه صبحروز
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1. Dr. Della Santa. 2. Rue Emile yuny. 3. Ascenssion.

صدر متخص و است2 اين آدرساو كه دالسانتا1 بهنام را ديگر دنبالة

اين در را خود تز و بود خون تجزية و دم دوران جهاز امراض روز وقايع

از عÇيادت و مشÇاوره بÇراي بود, قسمت اين در ص متخص پزشك بهترين و نوشته باب
دستورات معالجاتو تمام پريه دكتر و گرفته خون مقداري نيز او و آورد والد حضرت
دستوراتدكتر همان او و آمدند هم با نيز چهارشنبه روز وصبح داد شرح او براي را خود
براي جمعه صبح Gد مجد شد قرار و نمود زيادتر را داروها بعض فقط و كرد تأييد را پريه
دسÇتور و دهÇد اطÇالع پريه دكتر به را نتيجه جمعه روز عصر و بيايد خون د مجد تجزية
خÇون مÇقداري و آمد صبح ساعتهشت در خود طبقوعدة جمعه روز بدهد, جديدي
كÇه را تÇجزيه نÇتيجة هÇم عÇصر و داد دسÇتوراتÇي و ديÇد را پÇا گÇرفتو تÇÇجزيه بÇÇراي
يكشÇنبه روز داد, تغيير قدري را دستورات و داد اطالع پريه دكتر به بود, رضايتبخش
پÇاريس از آزاده دكÇتر آقÇاي نÇيم و ده سÇاعت جÇمعه شب آمÇد/ معاينه براي د مجد هم

نمودند/ مراجعت
و رمضان چهارم بيستو مطابق مه هفتم بيستو پنجشنبه روز
تÇمام كÇه بÇود مسÇيح(ع)3 حÇضرت مÇعراج روز خÇرداد ششم حضرت معراج

روز بودند, گرفته جشن را آن و داشته تعطيل مسيحي ممالك مسيح(ع)

روز يÇعني بوده, حضرت قيام روز چهلمين مسيحيان بهعقيدة مسيح(ع) حضرت معراج
بÇر ظÇهور حÇضرتو قÇيام روز آن يكشنبة روز سو مقد جمعة حضرت مصلوبيتآن
و ميداد تعليمات و بود آنها ميان در آنحضرتچهلروز كه بود پا@ك) (عيد ين حواري
كن چوپاني خوب گلههايمرا فرمود: و نمود دعوت مأمور پطرسرا و ميكرد راهنمايي
مسيح(ع) قيام از كه روز پنجاه يعني روز ده پساز رفتو باال آسمان به چهلم روز در و
مÇعراج بÇهنام را چÇهلم روز ايÇنرو از شÇد, نÇازل ين حواري پطرسو به @گذشتجبرييل
كÇه يهود اعياد از يكي با Hفاقات استو جبرييل نزول روز كه را پنجاهم روز و مسيح(ع)
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1. Pentecôte.

جشÇن ميگويند, پنجاهم1 را آن و ميكند تطبيق استهم موسي(ع) بر الواح نزول عيد
ميگيرند/

سÇابق در كÇه هÇمانطور زيÇرا ميكند, تغيير سال هر در روز سه دو اين تاريخ ولي
Hتقريب ماه كه قمري ماه نيمة جمعه روز در مسيح(ع) مصلوبشدن كرديم, ذ@كر Hمشروح
چهل پساز شدو آنحضرتزنده يكشنبه روز واقعشدو بهار ل او ماه در بود, كامل بدر
شمسيآن ماه به نظر Gبعد مسيحيان واقعشدو معراج ميشود, پنجشنبه مصادفبا كه روز
بÇود ايÇن شÇد واقÇع كÇه اختالفي ولي گرفتند; درنظر را قمري ماه و روز همان و نداشته
در قمريرا ماه نيمة روز بايد كه بودند معتقد بودند گراييده دينمسيح(ع) به كه يهودياني
بايد كه داشتند عقيده مسيحيان وليساير آن, غير يا باشد جمعه خواه گرفت, بهار ل او ماه
و چÇهاردهم روز هرچند ميباشد, كامل بدر به نزديكتر كه را جمعهاي بهار ل او ماه در
تمام عمل امروز و باشد محفوظ س مقد جمعة كه داد مصلوبيتقرار روز نباشد, پانزدهم
در كه است نظر اين روي كردهاند, حفظ را جمعه استو اخير نظرية طبق اروپا ممالك
ارديÇبهشت از روز چÇند تا فروردين ل او از است ممكن و ميكند پيدا اختالف سال هر
قÇمري ماههاي به نسبت بنابراين كند, پيدا اختالف سالها در آوريل) 2ë مارستا 22)
تاريخآنرا كه بود مذا@كراتيدرجريان بينممالكمسيحي تها ميشودومد مختلف نيز
هÇمان بÇه سÇال هÇر در اينرو از نشد, اينبابحاصل در نظري توافق ولي كنند, تثبيت
Çفاقنظر ات و نميشود واقع اختالفي مسيحي ممالك بين آن روز و ميشود ترتيبعمل

دارند/
و خÇرداد ششÇم مطابق مه هفتم بيستو پنجشنبه روز سال اين در باال نظرية روي
جشÇن مÇردم و داشته تعطيل همهجا و بود مسيح(ع) معراج روز رمضان چهارم بيستو
لومونيه و بود معمول يكشنبه روزهاي بيشاز دعا مراسم هم كليسياها در و بودند @گرفته
مذا@كره دعا تعطيلو دربارة عيادتآمد, براي پنجشنبه روز عصر كه @كشيشبيمارستان



بهژنو گناباد از 108

هÇمة در است, فÇعاليت مشÇغول ژنÇو كÇنفرانس كه اوقات اين در ما گفت: جمله از @كرد
در استكه داده پاپدستور Hمخصوص و شود كهصلحبرقرار ميكنيم دعا Hعموم @كليسياها
(بÇيستم گذشته يكشنبة روي حتي شود, دعا صلح براي دعا روزهاي تمام كليسياها همة
خداونÇد از و شركتكنند دعايصلح براي نيز كودكان كه بود شده داده دستور رمضان)
در استمÇا مسÇيح(ع) معراج روز كه هم امروز و شود ايجاد آرامش و صلح كه بخواهند

ميكرديم/ دعا برايصلح @كليسياها
خÇود مÇيان در استو اخÇتالف مسيحيان و مسلمين بين مسيح(ع) معراج مورد در
كه معتقدند مجيد قرآن شريفة آية مسلمينمطابق دارد, وجود مختلفه عقايد مسيحيانهم
برد, خود بهسوي را او خداوند بلكه نزدند, دار به را او و نرسيده عيسي(ع) به دستبشر
بين در فاصله و بوده يكي بردند) گمان آنطور آنها (@كه مصلوبيت معراجو بنابراينروز
و مÇيداد دسÇتورات و شÇده ظÇاهر Çين واريÇح بÇر او روحÇانيت حÇÇقيقت ولي نÇÇبوده,
پيشپدر ديگر من كه فرمود حواريين به چندي پساز و ميفرمود الزمه راهنماييهاي
آنكÇه مگÇر نÇباشد زمين در خانهاي هيچ موقعيكه مگر برنميگردم, و ميروم آسماني
قÇاÄم حÇضرت ظÇهور مة مقد نيز ما بهعقيدة كه باشد, داشته وجود خانه آن در من انجيل
آسÇمان بÇه حÇضرت آن سÇپس است, عيسي(ع) حضرت ظهور و نزول فرجه لاهللا عج
لبÇاس در عÇيسويت وجÇهة مÇوقع آن در يÇعني گرديد, او جانشين پطرس و كرد عروج
را پÇطرس پÇيروي بايستي برسد, عيسي(ع) به ميخواست كه هر و شد گر جلوه@ پطرس

نمييابد/ انقطاع رشته اين داشتو اينسمترا او جانشين پطرس پساز و نمايد
او جنازة رفتو دنيا همانشبكهحضرتاز هم شهادتحضرتامير(ع) قضية در
سوار را او و شده گر جلوه@ خود فرزندان بر حضرت روحانيتآن ميبردند, دفن براي را
حÇضرتدر روحÇانيتآن شب آن از بÇعد ولي مÇيآيد, بÇدانهÇا رو كه ديدند اسبي بر
روحانيت كه هرچند ميديدند, صورتحسن در عليرا بودو جلوه@گر حضرتحسن(ع)
روح و صÇافي قÇلب داراي كسانيكه براي است ممكن استو زنده هميشه بزرگوار آن
زنÇده راهÇنماي و امام بهصورت Hغالب ولي شود; جلوه@گر باشند, كامل ه توج بيآاليشو
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ميكند/ جلوه
سÇانتا دال Gد جدÇم (3.10) رمÇضان هشتم بيستو دوشنبه روز
خÇون تÇجزية از گÇرفتو خون باز و آمد ايشان عيادت براي حاالت

بÇا و نشÇده زيÇاد خÇون قÇرمز گلبولهاي كه شد معلوم اينطور روزه چند

استو روزهايقبل اندازة به استو كم خيلي هم باز عملشده كه دستوراتي و تقويتها
Á او كه نمود مذا@كره پريه دكتر با اينرو از دانست, الزم را آن مقدار زيادشدن طرفي از
عÇلمي بÇهطريقة (مÇالش) ماساژ خفتة اعصاب تحريك و پا در خون جريانيافتن براي
كافي اطالعات علمي نظر از استو قسمت اين در ص متخص كه يكنفر به استو الزم

1. Masseur. 2. Transfusion. 3. Francis Bain.

دهد اطالع بههمينقسمتمعروفاست1 استو نموده اتهم بابتجربي اين در و دارد
هر Hثالث بشود, گلبولهايقرمز كمبود جبران استتا تزريقخون2نيزالزم Hثاني بيايدو @كه
مÇا و ايشÇان بÇا خون قسمت اين در پريه دكتر شود, تجزيه خون بايد امتحان براي روز
نشده راضيبدان بود, پيشعارضشده دفعة در تشنجيكه بهواسطة وليما نمود, مذا@كره
تÇضمين مÇن استو الزم ÂعÇف كه نميدانيد شما گفت باالخره داشتو اصرار G جد او و
بÇراي و نÇبود رگظÇاهر مÇوقع آن چÇون نشÇود, پÇيدا حالت آن دفعه اين در كه ميكنم
رگپيداست دفعه اين وليدر شدند; ايشانخسته و افتاديم خيليبهزحمت پيدا@كردنآن
آخر چون ولي شدند, راضي ايشان لذا شود, انجام اينكار بايد Hقطع و ندارد اشكال هيچ و
براي بشود, انجام اينعمل عيدفطر از بعد روز شد قرار پيشبود, در فطرهم عيد بودو ماه
و نشÇدند راضÇي است, زيÇاد خÇون دفع و ناراحتي باعث چون هم خون هرروزة تجزية
ماه آخر چهارشنبه روز و بگيرند تجزيه براي را خون ميان در يكروز شد قرار باالخره

4. 6 AV. Léon Gand Florissant Cenéve.

در است;4 اين آدرساو و آمد بود فرانسيسبن3 بهنام پيرمرديخندهرو كه ماساژدهنده
تÇرتيب بÇا و زد دست انگشت بÇا را قسÇمتها بÇعضي و كÇرد بÇاز را پÇا نيم و ساعتده
گÇاه و ميبرد داشت ورم كه پهلو تا ميگذاشتو پا روي تكتك را انگشتان مخصوص
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و نبود مالش Gظاهر و بوديم نديده تا@كنون ميكرد كه عملي ميگذاشتو همكفدسترا
ولي مÇيگذاشت, دسترا كÇف گÇاهي فÇقط مÇيگذاشت, بÇدن روي را انگشÇÇتان فÇÇقط
ة يعدحت محسوسبودو ميشد, ايجاد بدن در كه راحتي اثرآنو ميفرمودند بهطوريكه
سÆÇال او از مصداقÇي آقاي گرديد, بيشتر Gبعد آرامشآن و شده كمتر نيز نبض قرعات
و نÇمودهام تÇحصيل پÇاريس در داد: جواب گرفتهاي? ياد كجا از را عمل اين كه @كردند
عمل طرز و داده زيادي اهميت ماساژ به كه بوده ابوعلي شيخ ابنسينا ط توس پيدايشاين
را مسلمينآن از ما صليبي جنگهاي در Gبعد و داده دستور كشفو باشد مÆثر كه را آن
تحصيليآن پاريسدورة در امروز بهطوريكه داديم, توسعه بسطو آنرا گرفتيمو تعليم
گÇفت Gبعد بود, ساعتمشغول ربع يك و ميدهند گواهينامه هم Gبعد استو سال چند
بود پنجشنبه عيدفطرو روز كه بعدهم شوندوروز استممكناستخسته ل او چونروز
به بين در و بود مشغول دقيقه 2ë حدود در و كرد ماساژ به شروع آمدو نيم و ساعتده در
ارتعاشو احساس ميدادم ماساژ را ايشان بدن موقعيكه ديروز من گفت مصداقي آقاي
ايشان استشما ممكن آيا احساسميكنم, بيشتر امروز و نمودم خود عالقهايدر Hضمن
بÇزرگ روحانيين و پيشوايان از ايشان بودند: گفته مصداقي آقاي كنيد? في معر من به را
نموده, عالقه اظهار اينقسمتبيشتر شنيدن از او ميباشند, اسالم پيشوايصوفية اسالمو
سÆاالتي ميفرمايند, اجازه ا@گر دارم, مكتبآن فو تصو به تهاستعالقة گفتمنمد@
به عيدفطر بهمناسبت كه منتظرند ديگر اتاق در هاي عد چون Âفع فرمودند ايشان بكنم?
ببوسد, را دستايشان خواستكه اجازه او سپس بگذاريد; آينده براي آمدهاند, مالقات

نمود/ خداحافظي بوسيده, را دستايشان آنگاه
تبو كسÇالتو بÇهواسÇطة ايشان حضرت رمضان مبارك ماه
رمضاني ماه نخستين اين و بگيرند روزه نتوانستند زياد ضعف فطر عيد

بÇه چÇون ل او روزهÇاي در نيز ما نگرفتند, روزه ايشان كه بود
ده بÇيشاز را خود توقف پريه دكتر صريح اظهار طبق و نموديم مراجعت و رفته لوزان
از گÇذشت, انÇتظار و فÇردا و امروز به تي مد تا و نكرديم قصد لذا نميكرديم, گمان روز
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نبود, ر بيمارستانميس همدر سحر بوديمووضعيتافطارو ايشان پرستاري گرفتار طرفي
چند هم بين در و كنيم قصد كه نفرمودند اجازه ايشان حضرت لذا نبود, ما اختيار به چون
ما براي داشتيم, روزه@گرفتن به كه زيادي عالقة با نظرها اين از كرديم, مختصر مسافرت
را رمÇضان مÇاه كÇه بÇود لينبار او اين هم نگارنده براي و نشد عبادتحاصل اين توفيق
ادا قÇرضآن بÇاشد, حÇياتي ا@گر آينده در كه شد گرفته تصميم و بگيريم روزه نتوانستم

شد/ حاصل روزه قرض اداي توفيق آن از بعد زمستان در بحمداهللا /1

شود/1
نÔه پاريسبيستو شنيديمدر Gبعد بهطوريكه ولي بود, سيروز ايران در رمضان ماه
روي از و نداشتيم اطالع Âقب چون ما ولي بودند, گرفته عيد را چهارشنبه روز و بوده روز
عÇيد بÇود, عيد ايران در كه را پنجشنبه روز خروجالشعاع ساعت تعيين و تقاوبم حساب
كه بودند كرده خواهش هم ايرانيان از بعضي و قنسول آقاي پيش روز چند از و @گرفتيم
به پيش روز هم ما بودند, فرموده اجازه ايشان و برسند ايشان خدمت تبريكعيد براي
خواهند بعضدوستان ماستو مذهبي عيد فردا كه بوديم داده تذكر بيمارستان پرستاران
ابÇراز و مÇا به محبت اظهار خيلي هم آنها ميكرديم, محبت خيلي آنان با ما چون و آمد
زيبا خيليظريفو گل دسته سه داريم عيد ما كه شدند مسبوق وقتي لذا ميكردند, عالقه
رنگ گلهاي آنها از يكي كه بودند داده جاي بلور يكگلدان در را كدام هر و ديده تهيه
بÇهنام بÇود سÇوÄيس و ايÇران پÇرچÇم گÇلها وسط در و داشت, اطراف در زيبايي طاليي
آقاي منو بهنام سوÄيسبود ايرانو پرچم دروسطآندو كه يكگلدان حضرتايشانو
حسÇينعليو آقÇايان بÇهنام بÇود سÇوÄيس و ايÇران پرچÇم سه سوم گلدان در و آزاده دكتر
هم كارتي و آورده مترو ط توس تبريك بهعنوان صالحي ملك حاج مصداقيو ابوالحسن

بود: آن ضميمة بود, شده نوشته عبارات اين @كه
"En ce jour de Fête, le personnel du troisième étage prie son eminence et

son cher entourage d'agrèer ses voeux respectueux. il implore de Dieu pour
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chacun, les meilleurs bénédictions."

آن از عÇيد روز ايÇن در بÇيمارستان سÇوم طÇبقة <@كÇارمندان است: اين آن ترجمة
را آنÇان احÇترامÇات و تÇبريكات كÇه دارند درخواست ايشان مالزمين بزرگو روحاني

بركتعنايتفرمايد/> و خير همه به كه دارند درخواست خداوند از و بپذيريد
كه بودند داده دستور و مرقوم گناباد تهرانو به آنكه با عيدحضرتايشان صبحروز
سÇه فÇطرية كه فرمودند دستور هم ژنو خود در بپردازند, گذشته سالهاي مانند را فطريه
امÇانت بهعنوان و گذاشته جدا@گانه پا@كت در را آزاده دكتر آقاي و من و خودشان نفري
از پس فÇطريه بÇايد اسالم دستور طبق چون شود, داده آن مستحق به Gبعد تا شود ضبط

گردد/ پرداخت مستحقآن به كه شود جدا عيد نماز از قبل و رÅيتهالل
نÇمايندة تÇيمورتاش مرحÇوم صبية تيمورتاش خانم ايران دكتر عيد صبح نÔه ساعت
و ساعتيازده ايشان آمدند, ژنو به زيارتايشان براي فرانسه در مطبوعاتيدولتايران
بودند/ شده ژنو ايستگاه وارد ربع وساعتهشتو پاريسحركتنموده از بعدازظهر نيم
و كÇنسولگري كÇارمند م مقد آقاي و ايران كنسول اتابكي آقاي ربع و يازده ساعت
پسÇر امÇيرعالÄي آقÇاي و بÇودند شÇده ژنو وارد بود, روزي چند كه قشقايي ناصر آقاي
عÇرض بÇراي ايÇرانÇيان از ديگÇر نÇفر چÇند و مسعودي جواد آقاي و وله عال¾الد مرحوم

رسيدند/ تبريكخدمتايشان
و تشكر اظهار نمودهاند, يادآوري تبريك بهعنوان عيد روز در اينكه از Âقب ايشان
عيدفطر يكي شده, برقرار بزرگ عيد دو اسالم در فرمودند Gبعد نموده, آقايان از امتنان
يك انÇجام بÇه كÇه بگÇيرند جشÇن بايد مسلمين عيدفطر در اضحي, عيد ديگري استو
كÇه هÇم كساني حتي و شدهاند موفق است, روزه كه مذهبي فريضة يك عبادتبزرگو
كÇه بگÇيرند جشÇن بÇايد باز بگيرند روزه نتوانستهاند, مشروع عذرهاي و موانع Ñبهواسط
اهÇميت نÇهايت كه يافتهاند را بزرگ فريضة اين بجاآوردن توفيق آنان اسالمي برادران
شادي در و بوده ديگران فكر به هركس بايد واينكه را مسلمين يگانگي و اتحاد به دادن
واضÇحتر اضحي عيد در موضوع اين و ميرساند باشد, غمنا@ك آنان غم در و شاد آنان
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بÇرادران آنكÇه بÇراي بگÇيرند جشÇن بÇايد جÇا هر در مسلمين اضحي عيد در زيرا است;
هم ديگر هيچوقت شايد و نديده را آنها بيشتر Âاص كه دنيا مختلفة نقاط از آنها اسالمي
بسÇيار فÇريضة اين و شده كعبه طواف و حج اعمال انجام به موفق معظمه مكة در نبينند,
خود و بگيرند جشن بايد آن بهشكرانة دنيا مسلمين همة و آوردهاند بجا را بزرگمذهبي
بايد يكديگر مسلميننسبتبه اينكه بر كهداللتدارد شريكنمايند هم ثوابحج در را

حس و باشد ديگران فكر به هركسي و شريكباشند هم غم شاديو در كه باشند طوري
كÇه بÇاشند متحد همديگر با و باشد داشته وجود آنها همة معاضدتدر كمكو و تعاون

شده: @گفته

ل/ او باب گلستان, /1

آدمÇي1 نÇهند نÇامت كÇه نشÇÇايد بÇيغمي ديگÇران مÇحنت كÇز تو
كÇه سÇببشÇد اسÇالم صÇدر در ديانت احكام به عالقه و كلمه فاق ات و حاد ات همين
موقعيكه از و دهند توسعه برقآسا را فتوحاتخود و فاتحشده جنگها همة مسلميندر
رو گرديد, جايگزينآن بيقيدي اختالفو شدو كم ما ميان شعايردر تعظيم و اتحاد روح
هسÇتيم هرجا در بايد شديم, دچار امروزي اسفنا@ك وضع به تا نهاديم زبوني بهضعفو
و داشته اتحاد ارتباطو يكديگر با و كنيم حفظ و سشمرده مقد اسالميرا شعاير بكوشيم

باشيم/ باخبر هم حال از
شود رفع روزعيدكسالتم ا@گرتا كه ميكردموميلداشتم منقبÂفكر سپسفرمودند:
نÇزد است, ايÇرانÇيان همة خانة درحقيقت و ايرانيان براي رسمي محل كه قنسولگري به
براي مسلم ايرانيان آقايان همة از كه كنم خواهش ايشان از هم Âقب و بيايم قنسول آقاي
ولي شÇوند, مÇجتمع آنÇجا تÇبريكدر و هÇمديگر مالقات براي كه كنند دعوت آنروز
ا@كنون نشدو موفقيتحاصل مانعحركتاست كه پا ورم طوالنيشدنكسالتو بهواسطة
تÇذكر, بÇهعنوان آنگاه ميكنم, تشكر كردهاند, محبت تبريكاظهار بهنام آقايان كه هم
در ايÇران قÇنسولگريهاي كÇه است ايÇن حÇق فÇرمودند كÇنسول آقاي به اعتراض بلكه
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كÇه را مÇذهبي و مÇلي شÇعاير و بÇوده ديÇانت مÇليتو بهفكر اين از بيشتر دنيا همهجاي
و سÇوگواريهÇا در Âمث نمايند, مراعات بهتر شده آميخته يكديگر با ما درحقيقتبراي
و شوند جمع تذكر بهعنوان كنسولگري در كه شود دعوت ايرانيان از مذهبي جشنهاي
شوند, آ@گاه آنها از خودشان هم تا دهند ه توج را آنها روزنامهها آ@گهيمندرجدر بهوسيلة
آنها در امور اين اثر بر ه البت و گردند آ@گاه ساتخود حفظمقد به آنها ه توج از ديگران هم
مÇلتفت خÇود وظÇايف به را آنها د تقي و ميشود بيشتر ايرانيان به نسبت احترام حس نيز
نزد باشد, خود مذهبي نواميسمليو حفظ به د مقي كه ملتي هر كلي بهطور چون ميشوند,
ميباشد/ آنها احترام مورد عصبيتمعروفو انضباطو و نظم داشتنروح به ملل ساير

Âمث باشند, ملي مذهبيو امور مراقب بايد اين بيشاز كنسولگريها و سفارتخانهها
ايÇرانÇيان از بسÇياري مÇاست, مذهبي بزرگ عزاي روز كه رمضان يكم بيستو روز در
هÇمان در HصادفÇت شÇايد و نداشÇته مهم موضوع اين به ه توج فاق ات به قريب بلكه اينجا,
Âقب چرا ماستكه سياسي نمايندگان ه متوج ايراد اين و باشند داشته اوقاتجشنهاييهم
نيز ايرانيان ساير در بالطبع نمايند امور اين به عالقه اظهار آنها ا@گر نكنند, ه متوج را آنها

مينمايند/ پيروي آنها از و شده واقع مÆثر
نيست, آنها امثال و رواديد و گذرنامه دادن تنها ايران سياسي نمايندگيهاي وظيفة
هسÇتند, روحÇانيتهÇم نمايندة بلكه ملت, هم دولتو نمايندة هم درحقيقت آنها بلكه
بÇالطبع نÇيستو مÇملكتي هÇيچ در نÇماينده فانه تأسÇم اسالمي روحانيت طرف از چون
مليتخود ديانتو ميدانند هرطريق به استكه سياسي دوشنمايندگان به وظايفآنها
دارندو را ه توج اين همهجا دولدر نمايندگيهايساير چنانكه كنند, في معر بهديگران را
گردند/ ه متوج همه تا ميكنند آ@گهي جرايد در و گرفته جشن Hرسم را خود مذهبي اعياد

ماها از هيچكدام و داشته ه توج كمتر امور بدين ايرانيان Hمخصوص مسلمين فانه متأس
از نÇاشي نيز ما اخالقي انحطاط و نميكنيم رفتار شايد و بايد كه آنطور خود وظايف به

است/ امر همين
بيان را مطالبي بيپرده و تندتر قدري اينكه از ايران كنسول اتابكي آقاي از آنگاه
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نÇتوانسÇتم بÇود مÇذهبي احسÇاسات از نÇاشي چÇون فرمودند كرده عذرخواهي فرمودند,
لطÇف اظÇهار از و تÇذكرات ايÇن از و نموده تصديق مطالبرا هم ايشان كنم, خودداري
دوازده سÇاعت و آمÇد بÇهميان نÇيز ديگÇر شÇخصي مÇذا@كÇرات و نÇمودند تشكر ايشان

كردند/ حركت نمودند, خداحافظي
ابÇتدا و نÇموده تلفن اخالقي تسليحات جمعيت محل از گÔلدينگ آقاي ظهر از قبل
بÇراي نÇقاهترا ايام كه كرد خواهش Gبعد و نموده تبريكعرض و سالم ايشان خدمت
و نگÇارنده كÇه كÇردند خواهش سپس و ببرند تشريف كÔو در جمعيت محل به استراحت
كÇه عÇيد) (فÇرداي جÇمعه روز بÇراي بوديم رفته جمعيت محل به Âقب كه مصداقي آقاي
خود گفتاتومبيل و كنفرانسعموميشركتكنيم در و برويم ميشود @كنفرانستشكيل

ببرد/ را ما كه آمد خواهد بعدازظهر برايساعتپنج جمعيتهم

1. Transfusion.

حÇالت پÇيش دفÇعة و شÇود انÇجام خÇون1 انتقال عمل بود بنا جمعه روز چون ولي
نÇبودم, مايل نگارنده و بوديم ناراحت ما اينرو از شد, ايجاد ايشان در شوك و ناراحتي
و رجÇال از بسÇياري شÇايد و عÇمومي كÇنفرانس ايÇنكه نÇظر از هÇم ايشان حضرت خود
رفÇتن از لذا نÇدانسÇتند, مقتضي را نگارنده رفتن باشند, مجتمع آنجا در جهان سياسيون
عÇذر نÇاراحتهسÇتم, خÇون انÇتقال عمل و ايشان كسالت بابت از آنكه بهعنوان خودم
تÇلفن در و بÇروند صالحي ملك حاج آقاي و مصداقي ابوالحسن آقاي شد بنا و خواستم
ساعت روز آن بعدازظهر ساعتپنج بهجاي كه كردند تلفن Gبعد شد, مذا@كره همينطور
هم روز آن عصر آمد, خواهد آقايان بردن براي اتومبيل جمعه) (صبح فردا نيم هشتو

فرستاد: خدمتايشان مضمون اين تبريكبه كارت با گل دسته گÔلدينگيك آقاي
طيب¹/ والصح¹ مبارك عيدكم صالحعليشاه يد الس <حضرت

Mr. Saleh Ali Shah

Avec les meilleurs sentiments pour la santé de votre reverence en
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espérant de vous accueillir bientôt chez nous à Caux sur Montreux.

Francis Goulding Hary Almond.

سÇالمتي بÇراي خÇود احسÇاسات بهترين تقديم با صالحعليشاه آقاي <جناب يعني;
پذيرايي مونترو باالي كÔو در شما از و فرموده مفتخر را بهزوديما كه اميدواريم آنجناب

@كنيم/
الموند/> فرانسيسگÔلدينگهاري امضا,

تلفن با بار دو هفته هر در كه روحاالمين دعلي سي حاج آقاي ساعتيكبعدازظهر
حضورشان تهران برادران و خود طرف از و كرده تلفن مينمودند, احوالپرسي تهران از

كردند/ تبريكعرض
از كÇه مشÇهد بيمه شركت رÄيس نصيري ين حسامالد آقاي تلگراف هم جمعه روز
جواب نگارنده رسيدو بودند تبريكعرضكرده حضورشان فقرايمشهد و طرفخود

بودند/ نوشته پستتبريك بهوسيلة هم دوستان از بسياري دادم,
بÇدون بÇحمداهللا خÇون انÇتقال عمل صبح نÔه ساعت جمعه روز
تÇزريق خÇون گرم êë0 و شد انجام ايشان در ناراحتي احساس دنبالة

از كÇه قÇبلي دعÇوت طبق روز آن نيم هشتو ساعت نمودند, روز جريان

بÇا صÇالحي حاجملك و مصداقي ابوالحسن آقايان بودم, خواسته عذر بود, شده نگارنده
يازده نزديكساعت حركتو كÔو و مونترو بهطرف اخالقي تسليحات جمعيت اتومبيل

بودند/ رسيده بدانجا
دنيا مختلفة ممالك از كنفرانس شركتدر براي نفر هزار از متجاوز زيادي جمعيت
رÇÄيس و آلمÇان وزراي از يكÇي ژنÇو السÇوÄيس روزنÇامه نÇوشتة طÇبق و شÇده جمع آنجا در
انگÇليسو و امÇريكا مجلس نمايندگان از زيادي ة عد و امريكا سناي خارجة @كميسيون
آن و بوده آنجا در نيز بوخمن خود و شده حاضر آنجا در بزرگدنيا رجال از ديگر جمع
به شروع ابتداي و بودند گفته تبريك بدو نمايندگان همة بود, بوخمن تولد روز كه روز
بÇوخمن بÇه ابÇتدا ميكردند, نطق كه كدام هر و بوده جمعه صبح يازده ساعت @كنفرانس
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و نÇموده سÇخنرانÇي آن اشاعة لزوم جمعيتو اهميتمرام به راجع Gبعد و گفته تبريك
ميكردند/ ذ@كر را آن فوايد

نيشابوريو مجتهد آقايحاج بودند, آمده كنفرانسبدانجا براي كسانيكه جمله از
دربÇارة جÇمعيت بÇه ايÇران پادشاه طرف از پيامي آنجا در و آمده ايران از ايشان فرزند

بودند/ نموده ابالغ تحسينآن و مرام آن از طرفداري
و صÇفا روح مÇيكردند نÇقل صÇالحي مÇلك حÇاج و مÇصداقÇي آقايان كه بهطوري
رفتار برادري بهتساويو يكديگر با همه و بود برقرار Âتكاممحيطجمعي صميميتدر
و ظرفشويي و آن آوردن و غذا طبخ حتي و ميكردند شركت آنجا خدمات در و نموده
اهÇميت كÇه ديگÇري موضوع ميدادند, انجام افتخار با آنها خود را كارها قبيل اين تمام
استو مÇمنوع ÂامÇك آنÇجا دخÇانياتدر و الكلي مشروبات استعمال كه است آن دارد,
درخÇتان زيÇر بÇاغ در و شده عمارتخارج از بايد بكشند سيگار ميخواستند @كسانيكه
صندلي نمرة نموده, ن معي شخصرا هر صندلي روز هر و د متعد هم غذا ميزهاي بكشند,
جÇمعيت اعضاي و افراد همة تا داشت اختالف پيش دفعة با دفعه هر و ميدادند او به را
و نÇميشد اظÇهاري هÇيچكس بÇه هم وجه پرداخت براي شوند, آشنا يكديگر با بتوانند
چيزي كه هم كسي ميپذيرند, زياد يا كم خواه پرداخت هرچه پرداختو هركسچيزي
كه دارد بلكهصندوقي ندارد, ني حسابمعي دفترو اضافه به نميشود, او به اظهاري ندارد,
ي متصد به يا صندوق آن در و نكشد خجلت باشد كم خيلي ولو پرداخت, هركسهرچه
او به اتاق تعيين مقابلكارتيبراي در كندو اظهار را خود نام آنكه بدون دفتربدهد موقتي

نيست/ نوشته دفتر در او بهنام پرداخته كه مقداري ولي ميشود, داده
Âقب كه پنجاهم مناسبتعيد مملكتسوÄيسبه در هم دوشنبه و يكشنبه و شنبه روز
در يكشنبه و شنبه روز جمله از ميگرفتند, جشنهايي و بود تعطيل همهجا كرديم, ذ@كر
طرف از و شده منعقد ل مفص جشنگل ميكردند اظهار مصداقي آقاي بهطوريكه مونترو
دعوت جشنگل برايشركتدر اخالقي جمعيتتسليحات بوخمنو از مونترو شهردار
بÇه بÇود, داده بوخمن را آن آمد رفتو كراية كل كه مخصوص قطار با نمايندگان و شده
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آقÇايان بÇراي خÇيابان كنار كه صندليهايي در بعدازظهر يك ساعت از و آمدند مونترو
حيواناتمختلفهووسايط اشكال داراي ليكه مفص كاروان ابتدا نشستندو بود @گذاشتهشده
و خÇوانÇندگي د تعدÇم دسÇتههاي و بÇودند پوشانيده گل را آنها روي Hتمام كه د متعد نقلية
كه الوان كاغذهايريز هم بعد و نمايشاتديگر هم Gبعد كردند; عبور ميكردند, نوازندگي
روي و سÇر بÇر و مÇيفروختند روز آن بÇراي و گذاشته مخصوص پا@كتهاي در را آنها

بودند/ مشغول ج تفر و تفريح به و پاشيده يكديگر
با آنجا در نه ساعت حدود در و نموده مراجعت كÔو به آقايان بعدازظهر پنج ساعت
ژنÇو بÇه يكشÇنبه شب يÇازده سÇاعت و كرده خداحافظي ايشان رفقاي گÔلدينگو آقاي

آمدند/ بيمارستان به مراجعتو
شهر كنار در كه ژنو تاريخي صنعتيو موزة ديدن براي صبح ساعتده دوشنبه روز

1. Musée d'art et d'histoire.

تا ساعتده از ميباشد, تاريخ"1 و هنر "موزة آن نام كه موزه اين رفتيم, است واقع قديم
است/ باز پنج تا بعدازظهر دو از و دوازده

كÇه است زيÇادي خÇيلي اتÇاقهاي و وسيع داالن دستراست طرف لي او طبقة در
سنگي اشياي از قسمتي توحشو دورة و ميالد از زندگانيقرونقبل اشياي ابزارو وسايل
ديده بهدستآمده اروپا ممالك از بعضديگر سوÄيسو خرابههاي در حجر عهد از @كه
داراي آنÇها بÇعض كÇه رومانها زمان از خانه اثاثية و اشيا ديگر سالن چند در و ميشود
يكزن از موميايي يكجسد ديگر سالن در و ميباشد ظريف و عالي خيلي اشيهاي نق
دو از كاركنانآن حانو مال مجسمة كوچكبا كشتي نمونه دو و ميالد از قبل سال هزار در

ميباشد/ موجود ميالد از قبل سال هزار
از مÇختلف مÇجسمههاي بÇودند, قÇايل ي اصÇخ احÇترام آن بÇراي كه ديگر اتاق در
مشÇاهده مذهبي مجسمههاي و اشيها نق و مريم از و او مصلوبيت و عيسي(ع) حضرت

ميگرديد/
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و 1ì لويÇي و 1ê لويÇي بÇه مÇربوط اثÇاثية و مÇبل و دفÇتر آن پهلوي اتاق دو در و
دوره آن بÇه مÇربوط بعضقسÇمتهاي و مجسمهها و فرانسه مختلفدربار ساعتهاي

ميشد/ ديده
مختلفة قرون مختلفاز سنگي مجسمههاي يكسالنآن دستچپ سالنهاي در
و قديم دورة از جنگي اشياي و لوازم بدان متصل اتاق در و رومانها عصر و ميالد از قبل
و سپر و نيزه متفاوتو زياد شمشيرهاي مختلفو كمانهاي و تير قبيل از قرونوسطي,
را آن تكÇامل دورة كÇه كÇمان و تÇير مÇختلفة اقسÇام همچنين مختلفو زرههاي و ود Ôخ
يكاز هر سيستم آخرين پيدايش تا آن مختلفة اقسام تفنگو پيدايش Gبعد و ميرساند
يكدوره به مربوط كدام هر كه زيادي د توپهايمتعد همينطور و ميدهد نشان را آنها
و جÇنگي قÇلعة هÇيÃتيك و شكل همچنين و كنوني عصر تا آن تكامل مراحل استو
مÇحافظتآن بÇه قÇلعه بÇاالي در كه ديدهباناني مجسمة و قلعه آن بر دستيافتن ترتيب
مÇجسمههاي و جنگي ادوات و آالت اقسام همينطور و ميگردد مشهود دارند, اشتغال

ميشود/ ديده زره و ود Ôخ با آنها از دفاع دشمنو به حملة طرز سربازانو مختلفاز
نÇفيسو بسيار اشي نق تابلوهاي داراي آنها تمام كه دي متعد سالنهاي باال طبقة در
آنها ديدن از اطالع با بيننده كه اشان نق بهترين از مختلفه ممالك و مختلفه قرون از زيبا
تÇابلوي قÇبيل از مÇذهبي اشيهاي قÇن و تÇابلوها داراي سÇالنها از يكÇي و نميشود سير
آن مÇانند و كليسياها به مربوط تابلوهاي و مختلفه اشكال به مريم(ع) و عيسي حضرت

ميباشد/
وجÇود ژنÇو مصنوعات مختلفة اقسام نمونة پايين طبقة و زيرزمين قسمتهاي در
جÇمله از مÇختلفه ادوار در ديÇواري و جيبي ساعتهاي زياد خيلي اقسام جمله از دارد,
بÇود, مÇيالدي 1ëë0 آنÇها از يكÇي تاريخ كه 1ì تا 18 و 19 قرون به مربوط ساعتهاي
وجÇود دسÇتي صÇنعتهاي ساير و زياد مينا@كاريهاي مختلفو پارچههاي همينطور
كنوني و گذشته تاريخ در ژنو طبيعيشهر نمونة و م مجس نقشة چند ديگر اتاق در داشتو
و 11 قرن در كه پيدايشكليسياهايمهم تاريخ و 18ë0 سال در ژنو برآمدة نقشة جمله از
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است/ تعيينشده تاريخيآن بناهاي ساير همچنين و بوده ميالدي 12
مصنوعاتديگريمربوط قرون1ëو1ìو17و از زيادي درهايچوبي همچنين و

ميگردد/ مشاهده قرون آن به
از يكي با ژنو صوفيه رÄيس دعليخان محم آقاي نيم و سه ساعت دوشنبه روز عصر

آمدند/ ايشان عيادت احوالپرسيو براي خود هلندي پيروان
قÇدري ورم ايÇنكه و پا جهت از ناراحتي بهواسطة ايشان حضرت روزه چند آن در
نموده خون د مجد تزريق مذا@كرة سانتا دال كه دوشنبه صبح و بودند كسل بود, شده بيشتر
در ا@گر و نيستم راضي بههيچوجه خون تزريق به فرمودند شده; ر متغي قدري ايشان بود,
تÇهران بÇه هÇواپÇيما با من تا ميشود طوالني ورم استو مشكل معالجه آنها براي اينجا
از هÇم سÇانتا دال نÇيستو حركتجÇايز ورم اين با كه كرد اظهار پريه دكتر حركتكنم,
خونو سد شكستن براي Gاخير كه كرد اظهار هم عصر و منصرفشد خون د مجد تزريق
است مÆثر خيلي خون جريان بهبوديو در كه شده اختراع دارويي انداختنآن جريان به

1. Tripsine. 2. Tromexan.

دررگ و نموده مخلوط فيزيولوژيكي سرم با پسفردا يا فردا استكه تريپسين1 آن نام و
كم بهتدريج ديگر قرصهاي استو خوب خيلي آن اثر و شود داخل كه ميكنم تزريق
مييابد/ ادامه است, خون لختة شكستن براي نيز آن كه فقطقرصترومكسان2 ميشود,
و نÇمايند تÇزريق رگ در فيزيولوژيكي سرم كه داد دستور و آمد سانتا دال بعد روز
ميشود تزريق سرم فقطهمان ل او روز شود, پذيراييآن مهياي خون اينكه @گفتبراي
در تريپسين ميليگرم 2ë0 آمپول بعد روز كشيد, طول دقيقه ده يكساعتو تآن مد و
ايÇنكه بÇراي و كÇرد تÇزريق رگ در را آن و نÇموده مÇخلوط فÇيزيولوژيكي گÇلوكز سرم
ظرفدو قبلدر روز مقدار همان و داد قرار زيادتر را تآن مد شود, بدن داخل بهتدريج
نموده مخلوط مقدار همان با تريپسين د مجد بود, پنجشنبه كه سوم روز شد, داخل ساعت

عارضنشد/ شوكي ناراحتيو دفعه هيچ بحمداهللا و كشيد ساعتطول دو و
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ناصر آقاي بازديد به چهارشنبه اميرعالÄيوعصر آقاي بازديد به سهشنبه روز عصر
رفتيم/ اتابكي آقاي بازديد به ساعتيازده جمعه روز صبح قشقاييو

اخالقي جمعيتتسليحات گÔلدينگنمايندة مستر (ëê.ì.12) 3.22 شنبه روز عصر
چند خواهشكرد, و رسيد عيادتخدمتايشان براي بود كرده مالقات نيز تهران در @كه
تÇاريخ ايÇنكه بهواسطة ايشان و ببرند جمعيتتشريف مقر كÔو به استراحت براي روزي
اينرو از باشند; اروپا در گمنام ميخواستند طرفي از نيستو معلوم بيمارستان از خروج
خود رفقاي براي را صالح پند دستورات از مقداري كه كرد اظهار او Gبعد ندادند, قطعي قول
بلكه نيست, جديد دستوراتما فرمودند: ايشان شديم, بهرهمند آن از همه و كرده ترجمه
حÇضرت هÇمچنين و او جÇانشينان و عÇبداهللا(ص) بÇن د حمÇم مÇا پيغمبر كه است همان
عÇمل درصÇدد افÇراد كÇه است هÇمان اخÇالق اصÇالح اسÇاس و فÇرمودهانÇد عÇيسي(ع)

باشند/ بوده انبيا بهدستورات
خوب شده بنا اصل چهار بر كه جمعيتشما مرامنامة گÔلدينگگفتم آقاي به نگارنده
و بÇاشد خÇداشÇناسي از عبارت كه واقعي اصل يكي ميداديد, قرار اصل پنج را آن بود,
اينقسمتبرده نامياز مرامنامةجمعيتشما چوندر اصلباشند, پسازآن ديگر چهار
ميباشد, موجود درحقيقت ايناصل گفتند: نموده تصديق اينقسمترا نيز ايشان نشده,
از نامي مرامنامه وليدر ميشود; همينقسمترعايت درعملهم استو اصلهمه بلكه

است/ نشده برده آن
خÇداحÇافظي سÇپس شد, آن ت مد كسالتو به راجع ديگري سÆاالت مذا@كراتو

حركتكرد/ نموده,

1. Mm. Fridi Lehner-Morf.

پÇيرزني كÇه لهنرمÔرف1 فريدي مادام 3.2ê دوشنبه روز عصر
طÇبق بÇود, دعليخان حمÇم آقاي پيروان از و ساله پنج و هفتاد مادام

بÇدرود (1387 م حرÇم) مÇطابق 1346 ارديÇبهشت در دادنÇد اطالع حافظي حسين دكتر آقاي بهطوريكه /2

مÇدير او دامÇاد و دخÇتر رسÇيد,2 ايشÇان خÇدمت قÇبلي تÇعيين فريدي
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نمود/ زندگاني

بÇا آشنايي اثر بر و داشتند سكونت آنجا در مصداقي حسينعلي آقاي كه بودند پانسيوني
بود نموده تقاضا مصداقي آقاي از مرتبه چندين و شد پيدا او مالقاتبراي اشتياق ايشان
حضورشانعرضكردو باالخره تا نموده مسامحه ايشان بگيرندو اجازه برايمالقات @كه
مÇحبوبخان نزد كه نامبرده خانم و شد تعيين وقت روز آن بعدازظهر پنج ساعت براي
پساز بودند, داده او به را منيره نام و كرده پيدا فارتباط تصو بهنام عنايتخان جانشين
بنمايد دارد كه سÆاالتي فرمايند اجازه كرد تقاضا حاالتايشان از استفسار و عرضسالم

فرمودند/ اجازه ايشان و
همارتباطدارنديا 1/ابتداسÆالكردكهفرقطريقةشماباطريقةمحمدعليخانچيستوآياهردوبا

نه?

علي(ع) اميرالمÆمنين به و بوده يكي همه اصل طريقتدر سالسل فرمودند: ايشان
استو نعمتاللÇهيه سلسلة به موسوم ما سلسلة و ميرسد محمد(ص) ما پيغمبر جانشين
اهل كه اسالفايشان چشتيو ين معينالد خواجه به و بوده ه چشتي اصل در ايشان سلسلة
صحيح علي(ع) اميرالمÆمنين به اتصالآن كه سالسل يكاز هر ميرسدو بودهاند شت چ
خدا از دم كه هركسي كلي بهطور ولي نيست, صحيح اال درستو باشد نشده قطع و بوده
در خÇدا نÇام چون ميدانيم, حيثممدوح اين از را او عمل كند, دعوت خداوند به و زند

دارند/ افتخار او بندگي به اوليا و انبيا همة و محترم همهجا
2/پرسيدمرادازاتصالچيست?

احكام رساندن راهنماييبندگانو خداوندو بهسوي دعوت كه ميگوييم ما فرمودند:
اسÇتاد نزد رسيدن و اتصال نفسبدون تكميل تربيتو و باشد سابق استاد اجازة با بايد
عيسي(ع) چون كه مينويسند انجيل در چنانكه اوليا در خواه و انبيا در خواه نيست, ر ميس

1. Bobtême.

يحيي(ع) نمود, درخواستتعميد1 او از شتافتو او طرف به ديد را تعميددهنده يحياي
بÇه تÇو و ميدهم تعميد Gعمود آب به من زيرا ندارم, را تو تعميددادن لياقت من فرمود:
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بيابموسپس تعميد تو نزد ا@كنونمنبايد گفت; عيسي(ع) داد, خواهي روحالقدستعميد

است/ مسيحيان تقديس مورد ا@كنون شده, واقع اردن نهر كنار در كه كوه اين /1

را او امتحانكننده Gبعد و رياضتكشيد كوه1 در روز يحييچهل دستور به گرفتو تعميد
گرفت تعميددادن اجازة يحيي(ع) طرف از خالصدرآمد, امتحان از چون و نمود امتحان
كارهاي در كه همانطور گرديدو دعوت مأمور بشر واسطة بدون طرفخداوند از Gبعد و
مÇوجود احتياج اين اولي بهطريق روح تصفية تربيتو در داريم, استاد به احتياج ظاهر
دعوت مأمور و خدا نمايندة كه زمان بزرگان هريكاز كه عيهستيم مد ما اينرو از است,
لطف چون و دادهاند قرار جانشين و كرده تربيت را يكي خود از بعد براي بودهاند, خلق
باشند, داشته راهنما به دسترسي بشر افراد ادوار همة در كه است مقتضي اينطور خدايي
تا نموده تعيين جانشين خود براي سابقي هر و نبوده خالي راهنما از زماني هيچ اينرو از
GعدÇب و ابراهيم(ع) به و نشده قطع رشته اين بشر پدر آدم زمان از و باشد محفوظ اتصال
خود جانشين وآنحضرتپطرسرا رسيد عيسي(ع) به يحيي(ع) از بعد و بهموسي(ع)
جانشين به او از و عبداهللا(ص) بن د محم ما پيغمبر به داشتتا اتصال رشته آن و داد قرار
امروز ما عقيدة به كه او جانشين دوازدهمين زمان تا همينطور ابيطالب(ع) بن علي او
كسانيكه و داشته راهنمايكل به اتصال دوره هر در هم راهنمايانجز¾ استرسيدو زنده
بÇاطل خالفو وگرنه بجا دعوتشان و صحيح عملشان است, محفوظ آنها در اتصال اين

است/
مالقاتكرد,چگونهشخصيديديد? كهازشما دعليخانرا محم 3/پرسيد:

احوالپرسي و مذا@كراتشخصيشد آمدندو عيادتمن براي بار دو ايشان فرمودند:
ديگÇري مÇذا@كÇرات ولي ديدم, باعقيده و مهربان و بااخالق شخصي را ايشان و نمودند

ننمودند/
نه?(چون يا فميپذيرند سالسلتصو مذاهبديگردر ازصاحبان هم غيرمسلم ê/پرسيد:آيا

مذهبآزادميگذاشتند)/ دعليخانورشتةايشانتقيدبهاسالمراشرطنميدانستندودر محم
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سÇاير پÇطرسو چÇنانكه بÇودند, گÇريزان بÇيكاري از و بوده مشغول دنيوي به@كارهاي
ماهيگيريو قبيل از دنيوي كارهاي از بهيكي يك هر نيز عيسي(ع) حواريينحضرت
آن ديÇانتمسÇيح بر اسالم ديانت مزاياي از يكي و داشتند اشتغال آن غير و لباسشويي
بÇه@كÇاركردن افÇراد هÇمة استو مÇمنوع دنيا ترك رهبانيتو اسالم ديانت در كه است
دو هÇر بÇين جÇمع كه است آن كمال بلكه نيست, دنيا كار مخالف خدا بندگي و مأمورند

باشند/ مشغول هم به@كار و دهند خدا به را دل نموده;
قلبچگونهاست? ì@/پرسيدتجليوظهورنورالهيدر

زبÇان به انسان هرچه استو عياني بلكه نميآيد, قلم و زبان به آن شرح فرمودند:
را شيريني معني به@كسي ا@گر چنانكه نمايد, بيان است, نتوانسته را حقيقتآن دهد شرح
خÇود ا@گÇر ي تÇح و نÇميشود مفهوم Âكام توصيفنمايند تعريفو و دهند شرح Âكام@
نكÇرده درك را آن ت لذ نÇچشد, را آن تÇا نÇمايد مشÇاهده بهچشم و ببيند هم را شيريني
بÇه ديÇدن و شÇنيدن به وگرنه بچشد را آن كه ميبرد پي شيريني بهحقيقت موقعي است,

نميبرد/ پي حقيقتآن
شنيدنش از خلق گفتنو ز عاجزم من كÇر تÇمام عالم و خوابديده گنگ من

بعضي و شده اشاره باب آن در متفاوته عبارات و مختلفه بيانات به كتبعرفا در البته
تÇجلي است: سه امهاتآن كه كردهاند ذ@كر آن براي هم مراتبي و نوشتهاند Hمشروح هم
بر اضافه به نيست, قابلشرح حقيقتآن هم باز ولي ذاتي, تجلي صفاتيو تجلي افعالي,
بين فرق و دانستن نه است سالكشرط براي بدان تحقق شود, درك شنيدن به كه فرض
مراتب همان فلسفه در ولي است, قشرط تحق عرفان در كه است اين نيز فلسفه و عرفان

ميشود/ گفتوگو بزرگان قول روي از علميو نظر از
است? توكوشششخصاستياازطرفحقي بهجد 7/پرسيدآياتجليوكشفبسته

ما طرفاست, آن تجلياز وليظهور يتوهمتاست, سالكجد وظيفة فرمودند:
طرف آن از در بازشدن ولي مأيوسنشويم; دستبرنداريمو بكوبيمو را در همواره بايد
كÇوششو ه تÇالب و غيبي عنايت انتظار هم استو كوششالزم همتو پسهم ميباشد,
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مÇيان هندوستان در كه عرفي مانند عرفا بعضبزرگان سابق در كه فرمودند جواب
و استعداد بهتدريج كه را كساني و ميپذيرفتند خدا بهنام را همه بود, مسلمانان و هندوان
در ولي مÇينمودند, اسالم به ملتزم و نموده آشنا اسالمي حقايق به ميكردند, پيدا لياقت
بهمذهب كه كسانيرا بعضاوقات حتي و ميدانستند م مقد را خداوند به اعتقاد ل او مرحلة
حفظ براي پنهانكردن و د تقي اجازة ات مقتضي برحسب ميگراييدند اسالم ديانت و حق
دعوت بزرگاندر عموم قريببه بلكه بيشتر و بوده خيليكم ه اينعد ولي ميدادند, خود
ابتدا از را علي(ع) اميرالمÆمنين او بهجانشين بستگي محبتو و اسالم ديانت داشتن خود
از سÇابق بÇزرگان هÇمة دعÇوت و اجÇازه رشÇتة زيÇرا ميگفتند, م مقد را آن دانسته, الزم
راه يگÇانه و رسيده او جانشينان و علي(ع) به او از و محمد(ص) به او غير و عيسي(ع)

اوست/ جانشينان و علي(ع) به نزديكشدن سابق بزرگان ساير و عيسي(ع) به اتصال
فچيست? پرسيد:اساستصو/ë

متذكر هميشه كه اوست ياد از غافلنشدن و حقتعالي به ه توج اساسآن فرمودند:
باشد/ نداشته غفلت و بوده حق

دوري خÇلق از و نموده دنيا ترك به@كلي انسان كه است اين مستلزم امر اين @گفت:
امرار استبراي مجبور هركسي كه كنوني دورة در Hمخصوص زندگاني, ادامة با و @گزيند

ميرسد/ بهنظر محال بلكه مشكل, اروپا در ويژه كند معاشكار
مشÇغول حق بهياد را دل هميشه كه است آن منظور بلكه نيست, اينطور فرمودند:
با دل و به@كار <دست كه ما نزد است معروفي مثل نيستكه دنيا كار مخالفبا آن و دارد

يار>/
جÇانبيÇار دل چشÇم نÇهفته مÇيدار كÇار همه در همه@كس با همهجا اندر

و نباشيم بيكار كه فرمودهاند امر و دستور ما به او جانشينان اسالمو بزرگوار پيغمبر و
حÇق بÇهياد را دل عينحال در و بكوشيم ديگران به كمك و خانواده و خود معاش براي
ا@كÇيد نÇهي است ديگÇران كÇمك انÇتظار مسÇتلزم كه تنبلي و بيكاري از و داريم مشغول
Hشخص ما بزرگان ميكنيم, زراعت و داريم اشتغال دنيا كار به هم خودمان ما و فرمودهاند
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نميشود: تجلي نباشد, تا Hغالب استكه شرط و مه شخصمقد خود همت
مÇحبوب جÇاي و مÇقام كÇن مهيا روب فÇرو را دل خÇانة تÇو بÇÇرو

مثنوي/ شبستري, راز گلشن /1

نÇمايد1 خÇود جÇمال بÇيتو تو به انÇدرآيÇد او شÇوي بيرون تو چو
علتغاييخلقتچيست? 8@/پرسيدمقصدازآفرينشو

رفتن موجوداتمعرفتحقو خلقتهمة از غايتقصوي اصليو مقصد فرمودند:
طÇولي مÇراتب در عÇالم ايÇن موجودات فرد كاملترين چون استو غيب عالم بهسوي
انسÇان ي ادÇم مÇوجودات سÇاير غيببÇراي عالم به ورود دروازة اينرو از است, انسان
خلقت مقصد و انسان عنصري موجودات خلقت مقصد بگوييم ميتوانيم پس ميباشد,
االشيا¾ Ôخلقت> ميفرمايد: خدا كه رسيده خبري كه است سبحان حضرت به وصول انسان

/49 ص ,2 . ج بصيرتي, قم, ج, . 2 الحسني, اسما¾ شرح هادي: مال حاج سبزواري, /2

كردم/ خلق خودم براي را تو و تو برايخاطر را همهچيز يعني; خلقتÔكالجلي>2 و الجلك

ازرشÇحاتفÇيوضاتخÇودبÇهرهمند منبÇرسانيدومÇرا به ممكناستفيضي 9/عرضكردآيا

@گردانيد?

دستوراتكه همان به و كوششكنيد يتو جد خداست, چونقصدتان شما فرمودند:
هدايت را شما خداوند انشا¾اهللا استبعدها اميد كنيد; عمل دادهاند, دعليخان محم آقاي
با ديگر رسيدهام, بزرگهستيد, معلم كه شما منبه عرضكرد برساند, مقصود به و فرمايد
موكول ديگر بهوقت نيستو ر كسالتميس بهواسطة Âفع فرمودند: ندارم, كاري ديگران
بهواسطة Gبعد ميكند, هدايت را او خداوند باشد, خدا بهقصد كه هم كسي ه البت و ميشود

دادند/ او به زباني ذ@كر و مختصر دستور داشت كه اصراري
و كÇليسيا مÇقابل در كه همانطور ايشان, مقابل در انكسار و عجز بانهايت او سپس

نمود/ خداحافظي و زد زمين به زانو و كرده تعظيم ميزنند, زمين به زانو معبد
كه بودند گفته ايشان به نگارنده اظهار و نظريه طبق مصداقي حسينعلي آقاي Gبعد
هم شما و ميباشد او جانشينان دوازده و اسالم بزرگوار پيغمبر به اعتقاد و اسالم اصلي راه
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بÇا و كÇردم فكر خودم من بود گفته او بپذيريد, را امر اين بايد بخواهيد بيشتر فيض ا@گر
بياورم/ اسالم حاضرم البته شدم, عالقهمند اسالم به و كرده پيدا هم اعتقاد ايشان بيانات

دو هفته هر در ميآمد, ايشان معالجة براي سانتا دال كه تي مد از
قÇرمز گÇلبول مÇقدار كÇه ميگرفت خون تجزيه براي مرتبه سه بهبودي به رو

كم قرمز گلبول هم زيرا شود; معلوم بود, شده كم خيلي كه خون
خونريزي د مجد و گردد خيليرقيق خون بود ممكن ترومكسان دادن بهواسطة وهم شده
ايÇنرو از بÇود, فلبيتالزم سد شكستن براي هم خون رقيقكردن طرفي از شود, شروع
اينقدر ميفرمودند حضرتايشان كند, تجزيه خونرا Hبمرت بود مجبور تعادل برايحفظ
خÇون زيÇاد مÇن كÇرد عÇرض او ميكند, كمك كمخوني به خود ميگيريد, شما كه خون
هرروزه بود, شما از غير مريضديگري ا@گر و كنم امتحان كه مجبورم اضافه به نميگيرم,
د مجد كه بود مايل و ميگيرم كمتر اينرو از نيستيد; مايل زياد شما چون ميگرفتمو خون
ديگر من فرمودند: نشده, حاضر بههيچوجه ايشان ولي شود, انجام خون تزريق عمل هم

ندارد/ مانعي بخواهيد, هرچه تزريقسرم ولي نيستم, حاضر
پÇا ورم و داد خÇوب نÇتيجة مينمود, خون از كه آزمايشهايي و سانتا معالجاتدال
از را ايشان پاي داد اجازه خرداد) 2ê) ال شو 12 كهشبدوشنبه بهطوري شد; خيليكمتر
خون جريان كه پيچيدند پيچ مچ مانند پارچه با را پا دو هر ابتدا بياورند, پايين تختخواب
پÇا ه متوج ورم تمام ل او روزهاي كه بود گفته هم Âقب و نكند ناراحت و نزند صدمه زياد
و درد ايÇجاد روزي چÇند است مÇمكن بÇلكه و مÇيشود زياد خيلي پا ورم و شد خواهد
بهطرف ورمها آوردند, پايين را پا موقعيكه از و شد هم همينطور Hفاقات و كند ناراحتي

ميآوردند/ پايين تخت از را پا مرتبه سه روزيدو و ميآمد پايين
قÇدري و مÇيآمد هÇم ماساژدهنده فرانسيسبن روزها اين در
سÆاالتي گرفتو اجازه ايشان حضرت از روزي ميداد/ ماساژ سÆاالت

پرسيد: جمله از @كرد, ماساژدهنده

مذهب بعضيمبدأپيدايشآنرا كجاست?چون مبدأپيدايشآناز فچيستو ازتصو منظور
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عÇرفاي مÇصطلح فÇناي كÇلمة با را آن ميتوان كه ميباشد بودا ديانت در كه است اصطالحي نيروانا كلمة /1
طريق و رنج دفع رنج, منشأ رنج, چهارگانة حقايق به هركس كه شده ذ@كر بودا مذهب در و كرد تطبيق اسالم
و نيست عالم اين به بازگشت آن صاحب براي كه است مقامي آن و است رسيده نيروانا به شد, آ@گاه رنج دفع

است/ آمده نايل قدس بهمقام

مذهبزردشتميگويند/ را منشأ بهنيروانا1ميدانندوگروهي بوداووصول

مÇبدأ آن استو بÇهخداونÇد ه توج و روح استكمال ف تصو اساس فرمودند: ايشان
نÇهايت بوده, توأم انساني خلقت باطبيعتو روح اين بلكه نداشته, قطعي تاريخ و معين
د(ص) محم و عيسي(ع) و موسي(ع) و ابراهيم(ع) از بشري راهنمايان يكاز هر آنكه
را پÇذيرشآن اسÇتعداد كÇه را كسÇاني خود تعليمات كنفوسيوسدر زردشتو و بودا يا
مطابق قوم هر ميان دين مذهبو هر در امر اين و ميكردند آشنا حاالت آن به داشتند,
جÇويهاي مÇانند است, لبÇاسدرآمÇده هÇمان بÇه و كÇرده ظهور موقعيتآن و استعداد
ممكنهمهست و آبميگيرند يكچشمة از و رسيده بههم يكجا در همه كه دي متعد
ندارد, مانعي هم آن و باشند اقتباسكرده ديگران از بعضقسمتها در آنها از بعضي @كه
دين اصول در بلكه و بوده نزديك امور از بسياري در يكديگر با Hعموم ه حق اديان زيرا
استو ميگفته داده دستور مردم براي سابقي كه را همانچه ه الحق ديانت و داشته اتحاد

ميرساند/ را آنها ارتباط نزديكيو بلكه نيست, ايراد نقصو اين
سپسپرسيد:

نه? جسمارتباطدارديا استبا نهوا@گرزنده استيا مرگزنده آياروحپساز

بهواسطة عالم اين در استو بدن از مستغني و د مجر خود درحقيقت روح فرمودند:
عالقه همآن اينعالم پساز و كرده پيدا عالقه او اينجهتبه از و ميكند امور تدبير بدن
در ترككندو را آنجا Gبعد باشدو داشته جاييمنزل در استكه كسي مانند استو موجود
نموده آنجا ياد گاهي ولي گفته, را تركآنجا آنكه اينصورتبا در گردشنمايد, همهجا
آنكه مگر احساسميكند, بدانجا نسبت خود عالقهايدر بگذرد آن از كه هم موقعي و
ياد و ديدن از اينصورت در باشد, داشته وجود او براي آنجا از نا@گواري و خاطراتتلخ
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مرگ پساز استو همينطور بهجسم نسبت هم روح ميگردد, اندوهگين و متأثر آنجا
عالممرگاست, نمونة خوابكه در كه همانطوري ميكند, سير همهجا در استو د مجر
رفته, بيرون اينعالم از كه هم همانحال در و ميشود ظاهر او در نمونه اينحالتبهطور
شده اوصادر از طبدن توس زشتي اعمال ا@گر و دارد كامل ه توج خاصو عالقة خود بهبدن

ميماند/ باقي او در آن نا@گوار خاطرات و اثراتبد باشد,
سپسپرسيد:

نه? يا همموجوداتجاندارميباشد, آيادرسايركراتغيرازكرةزمين

نÇباشد, يÇا بÇاشد مÇوجود خÇواه نيستو مذهب به مربوط امر اين كه دادند جواب
سÆال نجوم علماي از و سÆالكنيد مننبايد از اينرو از نميكند, اتافراد روحي تأثيريدر
نÇميتوانÇد و نرسيده مسأله اين به هنوز بشري ظاهر عقل كه گفت ميتوان ولي نماييد;
دارد اشاره رسيده ما ة مÄا دينو بزرگان از كه بعضاخبار ولي بدهد, بدان جوابصريحي
امÇيرالمÆÇمنين از چÇنانكه دارنÇد, وجÇود زنÇده موجودات هم ديگر كرات بعض در @كه

ص91/ ,55 . ج ق, 1403 الوفا, س¹ سÆم بيروت, ,2 چ ج, . 110 بحاراالنوار, مه), دباقر(عال محم مجلسي, /1

آخر تا فياالرض>,1 التي المداÄن مثل مداÄن ما¾ الس في التي النجوم <هذه روايتشده علي(ع)
در كه شهرها مانند شهرهاييهستند ميبينيد آسمان در كهشما اينستارگان حديثيعني,

ميباشند/ زمين

كه ران باالي چپ طرف در پا آوردن پايين از قبل روز دو از
يكقسÇمتورم مÇيشد, تÇزريق هÇمانجا در آمپولها Hغالب عارضة

بÇاعث بÇهطوريكه داشت, زيÇادي درد و شÇده كÇبود و @كرده @كوچكديگر

لذا كنند, كج را پا و بخورند تكان نميتوانستند بههيچوجه كه بود شده ايشان زحمتزياد
Hفاقات ولي ميشود, رفع روزه دو كه بود مطمÃن نزنندو آمپول كه داد دستور دكترآنروز
و شده تزريق يكجا در كه آمپولهاست جاي گفت دكتر خود شد, بدتر بلكه نشد, رفع
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1. Abcés.

دومÇل1 داخÇل در شÇايد آمÇپول اثÇر بÇر كه ميزد هم حدس استو مانده باقي آن درد
عصر شده, پيدا هم آنجا فلبيتدر شايد كه بعضيحدسميزدند باشدو شده پيدا @كوچكي
ناراحتشده, قدري هم او شد, مذا@كره دكتر با بود زياد خيلي درد هنوز كه چهارشنبه روز
كوچكي وعمل زد نيشتر بايد باشد آبسه ا@گر و سياتيكباشد استفلبيتيا @گفتممكن
گرفته تجزيه براي خون سانتا دال چهارشنبه روز آنكه با لذا بيايد, بيرون چركها كه نمود
ا@گÇر كه بيايد خون تجزية براي د مجد وقت ل او پنجشنبه صبح كه كرد تلفن Gد مجد بود,
معلوم هست ديگريهم علت فلبيتيا ا@گر و كند عمل فوري شده پيدا چركي شد معلوم
كه شود خودداري پا پايينآوردن از نشود معلوم خون تجزية نتيجة تا داد دستور و شود
از بود, روز دو حرارتهم درجة Hفاقات استو خطرنا@ك برايآن باشد د فلبيتمجد ا@گر
از ولي است, زكام اثر بر كه بود بهيقين قريب حدس هرچند و مينمود تجاوز درجه 37
ل متوس و نخوابيده تتأثر شد از پنجشنبه شب و ناراحتشده خيلي پريه مذا@كراتدكتر

نشود/ پيدا گرفتنچرك بهعملو احتياج و شود مرتفع درد اين كه بوديم
فلبيتو نه كه داد اطمينان ديد و آمد كه سانتا دال و بود بهتر درد Hفاقات پنجشنبه صبح
حالتپيدا طرفاين آن از نشستن و زياد آمپول اثر بر بلكه است, آبسه نه سياتيكو نه
پريه دكتر با خودم من گفت و بياورند پايين هم را پا نيستو عمل به احتياج هيچ و شده
رويصندلي تختپايينآورده, از را ايشان كه ميآييم Hفق مت يكديگر با و نموده مذا@كره
ايشان بگيرم, خون هم باز دهيد اجازه درصورتيكه كامل اطمينان معذلكبراي بنشانيم,
و شديم شكرگزار خوشوقتو خيلي موضوع اين از ما گرفتو خون د مجد دادندو اجازه
بÇراي و خÇوب خÇيلي تÇجزيه نÇتيجة كÇه بود داده اطالع پريه دكتر به ظهر از قبل Hفاقات
دو هÇر نÇيم سÇاعتششو براي كه دادند اطالع و ندارد مانعي تختهيچ از پايينآمدن
داشت اظهار پريه دكتر و آمدند دو ساعتهر همان و ميآيند ايشان آوردن پايين براي
مرتفع كسالتشان و خوبشده ايشان حال ميبينم ديگر استكه برايمنجشن امروز @كه
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چاي آن بهشكرانة نشاندندو رويصندلي تختپايينآورده, از را ايشان Gبعد و @گرديده
قÇدم پÇنج چهار و بوده صندلي روي نيمساعت حدود در روز آن صرفشد, شيريني و
بÇهواسÇطة و نداشÇتند بگذارند زمين روي را پا اينكه ة قو Âاص ولي برداشتند, بهزحمت

داشت/ درد پا و بودند ناراحت آنشبقدري در قدم چند همان
و رفتند راه زيادتر قدم چند و نشستند و آورده پايين را ايشان عصر صبحو بعد روز
بÇاعث د جدÇم كه هم پهلو درد و برميداشتند زيادتر قدمي چند روز هر ترتيب بههمين

بود/ كمي به رو بود, ناراحتيشده
حضرت حال كه ژوÄن) 18 و خرداد 28) ال شو 1ì جمعه روز
HابقÇس مÇن فÇرمودند: بÇود, بهبهبودي رو خيلي بحمداهللا ايشان بهسوي

وزيÇر فÇروهر آقاي بازديد براي برن به بتوانم ميكردم @گمان برن

مسافرت ايراني لين محص سرپرست سفارتو مستشار نصيري دكتر آقاي و ايران مختار
عذرخواهي و برويد شما لذا نيست, ر ميس زياد ضعف بهواسطة ميبينم ا@كنون ولي @كنم,
بهزوريخبرويم هم آنجا از كه گرفتيم اجازه بود, ژنووزوريخ برندرسرراه چون ما @كنيد,
ساعتششو شنبه برايصبح كه گرفتيم بليتخطآهن جمعه عصر لذا فرمودند, اجازه و

فرانكشد/ نفري33.80 زوريخ تا برگشتن رفتنو قيمت و حركتكنيم دقيقه ëê
شÇهرهاي سÇاير بÇراي مÇيكند, حركت زوريخ براي مرتبه چندين روزي قطار اين
هرروزه اروپا برايتمام همچنين حركتميكند, روز هر در د قطارهايمتعد سوÄيسهم

حركتميكند/ قطار
هÇر و مÇيكند حÇركت بيشتر روز در ليكن است, شبانروزي حركتقطارها برنامة
است آن دارد كه فرقي آهنحركتميكند, مسافرتكنندخط بخواهند كه هرجا به موقع
فÇروشبÇليت بÇنگاههاي تÇمام حÇتي استو كمتر خارجه براي و بيشتر داخله براي @كه
بÇاشند, كÇه شهري هر در بهطوريكه دارند, را اروپا راهآهنهاي تمام نمايندگي راهآهن
همة در هم مسافر كنندو بليتتهيه بخواهند كه اروپا شهرهاي يكاز برايهر ميتوانند
فروخته Âقب نيستو ن معي ساعت براي بليت گاهي بهطوريكه است, زياد خيلي اوقات
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نمود/ بليت تهيه بعدي قطار براي بايد و شده
چÇون استو راحت خÇوبو خيلي هم راهآهن قطار صندليهاي در اتاقها وضع
خسÇتگي احسÇاس مسÇافر مÇيكند, عÇبور جÇنگلها و سÇبزهها و شهرها وسط از مرتب

نميكند/
سÇاعت صبح لذا نداشتند, بليت ولي كنيم, حركت ساعت آن از زودتر خواستيم ما
به و آمده بيرون بيمارستان از مصداقي حسينعلي آقاي و آزاده آقايدكتر با ربع ششو

حركتكرد/ قطار دقيقه ëê ساعتششو و رفتيم @گار
سÆال مليتما از و بود نشسته ما نزد مسافر يكنفر راه بين در
هستيم, ايراني كه داديم جواب هستيد? كجا اهل پرسيد و @كرد دكتر

داريد? شغل چه و كجا اهل چيستو شما نام پرسيديم ما آنگاه دريفوس

1. Dr. Claude Dreyfus.

از GيرÇاخ و نÇمودهام تحصيل امريكا در ولي سوÄيس, اهل دريفوس1 دكتر من نام @گفت
امريكا به تحصيل براي سوÄيس از آنكه علت پرسيدم نگارنده كردهام, مراجعت امريكا
ل مÇمك و ز جهÇم خÇيلي سوÄيسهم پزشكي دانشكدههاي درصورتيكه چيست! رفتيد,
وجÇود HابقÇس و تأسÇيسشÇده GيرÇاخ نمودهام, تحصيل من كه شعبهاي داد جواب است,
و ندارد وجود دانشكدههايسوÄيس در ولي دارد, وجود امريكا در Âفع نيز آن و نداشته

2. Chiropratique.

كÇلية كÇه دارند عقيده علم اين پيروان و شده گرفته است دست بهمعني كه (Chiro) شيرو كلمة از لغت اين
مختصري شدن جابهجا درنتيجة كه هستند عي مد و است مركزي اعصاب سلسله در اختالل از ناشي امراض
آمده وارد فشار ميشود, خارج شوكي نخاع از كه اعصاب به مختصر دررفتگي و فقرات ستون از فقره يك از
فقره آن دست با جستوجو بهوسيلة ميدانند را علم اين كه اشخاصي و ميشود عوارضي پيدايش موجب و
خود محل به را آن ميكنند شكستهبندها كه اعمالي و دست ماساژ با و نموده پيدا داده, تغييرمكان قدري كه را
كÇه شرحي ولي شده, اتخاذ ي طب داير¸المعارف از شرح اين ميشود, رفع عوارض آن درنتيجه و برميگردانند

نيست/ نگارنده بهخاطر كرد, ذ@كر مالقات موقع در نامبرده, دكتر خود

جابهجا درنتيجة امراض اينكه به اعتقاد عبارتاستاز آن گويندو شيروپراتيك2 را آن
تغييرمحل كه فقرهايرا پيدا@كردن تشخيص علم فقراتپشتاستو ستون شدنمختصر
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شيروپراتيكنامند/ دستي عمليات با انداختن جا و داده
پÇدر كسÇالت شÇرح نگÇارنده پÇرسيد? را سÇوÄيس بÇه مسÇافرت سبب ما از آنگاه
كه كرد اظهار او گفتم/ كردهاند, استراحت ژنو در بيمارستان در Âفع اينكه و را بزرگوارم
هم من به احتياجي ا@گر ميكنم, مراجعت بعد و ميكنم مسافرت لوزان به روزي چند من
مسبوق كه داد ما به نيز را آدرسخود دهمو انجام حاضرم بانهايتميل دهيد, اطالع بود,

1. 22 Rue Ph. Plantamour Genève.

است/1 اين آن و باشيم
در و شÇده پÇيدا ترتيب چه به مذهببها كه پرسيد ما از سپس
در مÇذهببÇها گÇفتم نگارنده است? چهقدر آن پيروان ايران راجع مذا@كرات

مÇخالف چÇون است, مÇطرود بياهميتو و گمنام خيلي ايران بها مذهب به

آن تحتتأثير بههيچوجه مسلمين استو اسالمي قوانين اصول برخالف و اسالم اساس
يك رفتهاندو بهدنبالآن اسالمي حقايق از بياطالع و عوام قليلي ة فقطعد نشدهاند, واقع
معذلك ولي گرويدهاند, بدان اسالم با دشمني غرض به شايد نيز يهودي و زردشتي ه عد
كه خجلتميكشند نيز را احكاممذهبخود حتي هستندو جامعه منفور و گمنام آنها همة
وفق عادي طبيعيو عقليو موازين با آنها هيچيكاز چون گذارند, دسترسديگران در
قوانين رديف در را آنها نميتوان استكه مبتذل بهطوري آنها قوانينمذهبي و نميدهد
ايÇن ايÇنرو از دهÇيم, قÇرار اديان مذاهبو جزو آنكه به رسد چه تا داد قرار نيز بشري
است/ نشده شناخته بهرسميت آن غير و ايران و كشورهايجهان هيچيكاز مذهبدر
بهاييان از نفر چند و اينها پسبزرگان گفت: و كرده ب تعج خيلي موضوع اين از او
كه دادهاند شهرت اينطور آنجا در كردهام مالقات را آنها از نفر چند من كه امريكا مقيم
زيÇادي نÇفوذ نيز حكومت در مذهب اين و ميباشند بها مذهب پيرو ايران مردم بيشتر
امريكا در استو قايل آن پيروان مذهبو اين براي ي خاص احترام ايران دولت و دارد

دارد/ پيرواني هم
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شهرت ا@كاذيبرا قبيل اين همهجا در استكه اين آنها رويه و رسم گفتم: نگارنده
شهرت هم ايران در Âمث ميكنند, تبليغاتي استفادة خود خيال به هم راه اين از و ميدهند
پيروان هم اروپا در و ميباشند نفوذ داراي و دارند زيادي پيروان امريكا در كه ميدهند
از خالي و تكذيبميكنند را عاها اد اين تمام اشخاصمطلع درصورتيكه دارند, بسياري
آنها Gبعد و برميدارند عكس اشخاصمحترم با كه دارند معمول حتي و ميدانند حقيقت
را شÇهرتها ايÇن نشÇود, مÇعلوم آنÇها كÇذب كÇه جاهايي در و ميدهند نسبت بهخود را

ميدهند/
مسÇيح ديÇانت در كه همانطور گفتم: پرسيد? آنها عقيدة مذهبو اساس از سپس
حÇضرت آن ظÇهور مÇنتظر مسيحيان و شده داده خبر مان آخرالز در عيسي(ع) بهظهور
نشر احيايدينحقو باعث بزرگيكه ظهور به نيزخبر اسالم سة ديانتمقد در ميباشند,
ولي هسÇتند; ظÇهوري چنين منتظر مسلمين و شده داده باشد, فساد و ظلم محو عدالتو
تÇبار از شخصبÇايد اين ميگويند فقط سنت اهل است, مختلف باب اين در آنها عقيدة
Gبعد يا متولدشده نيستتا@كنون معلوم باشدو بنعبداهللا(ص) د محم اسالم بزرگوار پيغمبر
عسكري(ع) حسن امام بالفصل فرزند اينمصلح كه معتقدند شيعه ولي شد, خواهد متولد
ا@كنون كه است موعود مهدي و اسالم بزرگوار پيشواي و پيغمبر جانشين دوازدهمين و
ظهور بخواهد خداوند موقع هر و نميشناسد را او كسي و پنهان بينندگان انظار از و زنده
جور و ظلم از پر آنكه پساز نمايد, منتشر بشر ميان در عدالترا حقيقتو حقو نموده
عي دÇم زيÇادي ة دÇع است, مÇوجود مسÇلمين مÇيان در كÇه عقيده اين برطبق باشد, شده

يافت/ وفات 322 ل ربيعاالو در و است فاطميين سرسلسلة /1

بÇن اسÇماعيل اوالد از را خÇود كÇه مÇهدي عÇبيداهللا1 د ابومحم جمله از شدهاند; مهدويت
را خÇود دعوي افريقا در و كرد ظهور سوم قرن اوايل در ميدانستو جعفرالصادق(ع)

كرد/ وفات 534 سال در /2

متولدشدودر پنجم قرن اواخر در تومرتعلويكه عبداهللا2 بن د همچنينمحم و داد بسط
سال در سودانيكه دوناقلي عبداهللا بن د محم مانند عايمهدويتنمودو اد اوايلقرنششم
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در و عيمهدويتشد مد سيسالگي حدود در و شد متولد ميالدي) 18ê8)قمري 12ìê
يافت/ وفات ميالدي) 188ë)قمري 1302 سال

12ì0 سال در ابتدا نمود, را عا اد اين استكه كساني از نيز شيرازي د عليمحم ميرزا
هستمو موعود مهدي بهسويقاÄمو يعنيگفتمنباب(در) عيبابيتقاÄمشد, قمريمد
قاÄميت عي مد كه بارفروشي دعلي محم حاج قتل پساز و ميباشم او و خلق بين واسطة
عي دÇم نÇهاده فÇراتÇر را سپسپا و ناميد نقطه و مهدي را خود و نمود را عا اد اين او بود,
و رفÇته بÇاالتر هÇم دعÇوي اين از آن از بعد شد, جديدي دين آوردن تو نبو و تشريع
تÇوبهنامه شÇد مÇجبور او و كÇرده تكÇفير را او اسÇالم علماي و گفتند خدا را او پيروانش
و گÇرديد مÇقتول 12ìì سÇال در تÇبريز در آنكه برنداشتتا دست هم باز ولي بنويسد,
سال چند حسينعلي ميرزا ازل صبح برادر شد, ازل صبح به ملقب يحيي ميرزا او جانشين
ر گفتبابمبش و ناميد بها¾اهللا را خود و گرديد ت نبو عي مد خود Gبعد كرد, او از اطاعت
و اسالم نسخ عي مد بهاييان كه شدند پيدا ازلي و بهايي دسته دو اينجا از و بود من وجود

ميباشند/ باب پيروي عي مد ازليها و بابشدند
و ظلم شود, ظاهر موقع هر قاÄم و موعود مهدي كه هستند عي مد چون مسلمين ولي
آيا كه كنند دقت عا اد اين در بايد كرد, خواهد برقرار را داد و عدل و نموده محو را جور
هيچجا در استكه معلوم ه البت نه? يا بردهاند بين از را فساد و گرديده داد عدلو باعثنشر
آنهاست, مخالفعقيدة عا اد پساين ننموده, تأثيري اينظهور و ندارد وجود داد عدلو
بالفصل فرزند موعود مهدي معتقدند كه شيعه Hمخصوص نميروند, آن بهدنبال اينرو از
او از تÇحقيق درصدد بايد باشد, داشته را عا اد اين كسيكه استو عسكري(ع) حضرت
باب پيروان خود بلكه و مشهور و معلوم او تولد تاريخ بابو ابوين درصورتيكه برآيند,
و ايÇمان ع يÇتش بهمباني كسيكه پس هستند, عسكري(ع) حضرت عقيمبودن عي مد هم

بدهد/ عا اد اين به ترتيباثر نبايد بههيچوجه دارد, اعتقاد
مسÇلمين هÇمة مÇعتقدات مخالف بلكه ع, تشي مباني مخالفبا كه عا اد اين اينرو از
از دور و عÇوام ه دÇع يك مگÇر نÇدارد, زيادي پيروان و منفور و مطرود آنها نزد است,
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قيود از آزادي و شهواني يا ي اغراضماد براي يا خورده را آنها فريبكلمات كه تحقيق
نمودهاند/ بدانها رو شرعي قوانين

و تشكÇر اظÇهار داديÇم, او به مذهب اين دربارة اطالعاتي اينكه از دريفوس دكتر
ف تصو رشتة در عو تشي مذهبما گفتم پرسيد; ما خود مذهب از آنگاه نمود, خوشوقتي
بÇهمعني كÇه است تÃوزوفي همان ف تصو گفتم پرسيد? را ف تصو معني او هستيم, وارد
آن اسÇاس و دارد زيÇادي پيروان و مشهور نيز امريكا و اروپا ممالك در و خداشناسي

است/ خداوند غيبيو مبدأ به ه توج نفسو تكميل و تصفيه
رشÇته يك آنكه يا است مختلف رشتههاي داراي هم اسالم فدر تصو آيا پرسيد:
ولي مÇيباشد, ع يÇتش سنتو اهل ميان در زياد رشتههاي داراي ف تصو گفتم: ميباشد?
مÇا پÇيغمبر بÇالفصل جÇانشين كÇه است ابÇيطالب(ع) عÇليبن ما موالي به همه انتساب

ميباشد/
را بدان انتساب افتخار ما كه في تصو رشتة گفتم: چيست? شما ف تصو رشتة @گفت:
و مÇيباشد مشÇهور و مÇفتخر ع يÇتش بÇه و السالسل ام كه است نعمتاللهيه سلسلة داريم,
هÇجري نÇهم قÇرن اوايÇل و هشتم قرن در كه ولي نعمتاهللا ين نورالد د سي بهحضرتشاه
پدر گفتم: كجاست? در و كيست? سلسله اين پيشواي ا@كنون پرسيد: ميرسد, ميزيسته
بسÇتري ال@كÇلين بÇيمارستان در ژنÇو در ا@كÇنون كه صالحعليشاه آقاي جنÇاب بزرگوارم
سلسله اين راهنماي و پيشوا آمدهايم, ايشان پرستاري مالزمتو افتخار به ما و ميباشند

هستند/
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مراجعت در گفت: و نموده خوشوقتي اظهار قسمتها اين بر اطالع آشناييو از او

پست بÇهوسيلة احÇوالپÇرسي بÇهعنوان تآميزي حبÇم نÇامة نمود, مراجعت ژنو به كه بعد روز چند Hفاقات /1
مÇبنيبر پاسخي نيز ايشان و بود نموده خوشوقتي اظهار نگارنده با مالقات از و كرده عرض ايشان خدمت

شد/ فرستاده پست بهوسيلة Gبعد نموده ترجمه را آن مصداقي آقاي و نوشته امتنان

رسيد/1 خواهم خدمتايشان ژنو به
اظهار با ما و رسيده لوزان ايستگاه به قطار بود ربع سه ساعتهفتو كه موقع اين در

شد/ پياده آنجا در او و نموده خداحافظي ايشان مالقات از خوشوقتي
توقفبهطرف دقيقه ده پساز حركتميكند, هرروزه د قطارهايمتعد نيز لوزان از
ايسÇتگاه در لوزان پساز است, كÇيلومتر 1ì2 بÇرن و ژنÇو بين فاصلة كرد, حركت برن

2. Puidoux Chexbres. 3. Palizieux. 4. Romont.

ايستاد يكدقيقه و رسيده پاليزيو3 به آنجا از و توقفنمود يكدقيقه پوÄيدوشكسبره2
ايستگاه چند در Gبعد توقفكردو يكدقيقه رومونت4 در دقيقه پنج ودرساعتهشتو

5. Fribourg. 6. Berne.

توقف دقيقه دو و شد فريبورگ5 وارد دقيقه سه و پنجاه ساعتهشت در و نكرد توقف
شد/ برن وارد دقيقه هجده و نه ساعت و نمود

است, زيÇبايي شÇهر سÇوÄيسو فÇدرال كشÇور پÇايتخت بÇÇرن
به HيسعمومÄاينقسمتسو است, نفر 139.372 جمعيتآن برن6

آلمÇاني بÇه نÇيز فريبورگ شهر در ميكنند, تكلم آلماني زبان
بÇه قسÇمتآن هر مختلفو زبان چند سوÄيسداراي مملكت هرچند و ميگويند سخن
اخÇتالفي آنها بين و متحد ميهن به عالقة و ملي ب تعص در ولي ميكنند, تكلم يكزبان
سÇوÄيس, فÇرانسÇه ولي ميكنيم, تكلم فرانسه به ما ميگويند فرانسويزبانان Âمث نيست,
ايÇنرو از آلمÇاني, نÇه است سÇوÄيس آلمÇاني ما زبان ميگويند زبانها آلماني همچنين
Gحدمت همه و نميشود آنها ملي احساسات و عقيده اختالفدر موجب زبان اختالفدر

ميكنند/ كار كشور آباداني ترقيو براي
مخصوصكانتنبرن كه يكيمجلسايالتي دارد: وجود نه مجلسمقن دو برن شهر در
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كانتنها يكاز هر كانتنهاستو همه نمايندگان مجمع كه ديگريمجلسكشوري است,
سياست در ولي كنند, مالياتوضع ميتوانند حتي دارندو استقالل داخلي قسمتهاي در

هستند/ بانكيكي و قشون خارجيو
و نÇدارد وجÇود HقريبÇت هÇم طÇبقاتي اخÇتالف و دارند كامل آزادي نيز آنجا مردم
تشÇريفات داراي رسÇمي مÇواقÇع غير در و ميكند همه@كسرفتوآمد با رÄيسجمهور

نيست/ ديگران
در چنانكه ميكنند, دخالت نيز تقنينه امور در حتي كه است بهطوري افراد آزادي
بودند مجلستصويبكرده قبلدر جلسه چند در كه را قانوني مسافرتما روز همانچند
داشته گواهينامه بايد دستيهم كفشدوزوصاحباندوچرخههاي پينهدوزو سلمانيو @كه
اشÇخاص ايÇن براي گواهينامه داشتن بودند گفته كرده مخالفت قانون اين با مردم باشند,
عمومي آراي به داد دستور فهميد اختالفرا و مردم موقعيكهدولتنظرية ندارد, لزومي
كÇه شÇد معلوم نموده, عمومي آراي به مراجعه همهجا در شنبه روز همان و شود مراجعه
را قانون مجلسآن لذا اشخاصهستند, اين براي ديپلم گواهينامة مخالفلزوم ا@كثريت

ميرساند/ را آنها نهايتآزادي كه كرد لغو
رويهمينپست ميباشدو بلندي پستيو و ماهور و ه تپ داراي استكه شهري برن

1. Aaro. 2. Boulevard.

آنكه يعنيپساز ميگذرد, وسطآن از دومرتبه اآرو1 رودخانه و شده ساخته بلنديها و
ميكندو عبور شهر يكقسمتديگر از است, كج مسيرآن چون Gد مجد گذشت, شهر از
تا ه در و ه بااليتپ از اشجار وليساختمانو است; ه استودروسطدر گود خيلي مسيرآن
هÇم استو سÇاختمان و اشÇجار داراي رودخÇانه سÇاحل هم كه است وصل هم به پايين
جلوي و مشجر2 Hغالب خيابانها است, افزوده زيباييآن اينجهتبر از باال قسمتهاي
است/ روح با و ا مصف خيلي بولوارد قسمتهاي استو گلكاري و اشجار هم ساختمانها
سÇاختمانهاي داراي مÇيباشند, آنÇها در مغازهها بيشتر كه هم مركزي خيابانهاي
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پوشيده آن روي و شده زده ستونهايي Hغالب طرفآنها دو در و زيبا خيلي طبقة چندين
باشند/ مصون باران آفتابو از سقفاستتا زير از مرور و عبور استكه

1. Hospes. 2. Hélicoptère. 3. Elfen Strass.

هÔسپس,1 بÇهنام شده واقع شهر آخر در كه است بزرگي نمايشگاه داراي برن شهر
غÇرفههاي و وسÇيع بسÇيار محوطة داراي رفتيم, نمايشگاه اين تماشاي براي ورود موقع
سÇوÄيسرا داخلي مصنوعات همة همچنين و زندگاني لوازم همة كه است زيادي زيباي
كالسكه و لكوموتيو آهنو خط مختلفة كوچكاقسام نمونة آن يكغرفة ميدهد, نشان

ميرساند/ را آنها تكامل مختلفة مراحل كه دليجان; و
مÇانند مÇيشود انÇجام بÇرق بÇهوسيله كÇه مÇختلف نÇمايشهاي ديگÇر قسÇÇمت در
يا برقحركتميكند, به اتصال بهوسيلة Gبعد و مينشينند آن در كوچككه اتومبيلهاي
بÇه اتصال بهواسطة Gبعد و دارد اتصال سيم به باال از كه صندليهايي كوچكيا اتاقهاي

است/ زياد خيلي اينها امثال و حركتميدهد را آنها و نموده حركت سيم برقآن
گردش براي آنجا از هليكوپتر2 هواپيماي كه است كوچكي ميدان نيز بدان متصل
فرانك بيست كه دارد هم راننده از غير گنجايشيكنفر و ميكند پرواز شهر باالي در
بÇه احÇتياج و ميكند صعود عمودي هواپيما اين و ميدهند گردش و ميگيرند سوÄيسي

ندارد/ ني معي فرودگاه
تماشا@كنندگاناز استكه موجود كوچكيازخطآهن محوطههمقطارهاي داخلة در

بپردازند/ بايد كه دارد ني معي كراية نيز آن و ميكنند استفاده آن
سÇفارت بÇه فÇروهر آقاي مالقات براي نيم و يازده ساعت آنجا در گردش از پس
الفÇن بÇهنام بÇاصفايي و ر جÇمش خÇيابان در استو اجاره سفارت اين محل رفتيم, ايران
بÇعد روز تا و رفتهاند ژنو به فروهر آقاي كه شد معلوم ورود موقع است, واقع اشتراس3
قÇريبمسÇتشار هÇرمز آقÇاي رفتيم, نصيري دكتر آقاي نزد لذا كرد, نخواهند مراجعت
سÇه سÇاعت بÇراي كه كردند خواهش و شد حاصل آشنايي و بودند آنجا در نيز سفارت
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دكÇتر آقÇاي بÇا دوازده سÇاعت بÇبرند, به@گردش را ما خود اتومبيل با و بيايند بعدازظهر
ايشان منزل در ناهار بودند, خواهشكرده و داشته اطالع Âقب كه ايشان منزل به نصيري

رفتيم/ صرفشود
آقايدكتر ايشانو فاق ات به و آمده ايشان منزل آقايقريببه بعدازظهر ساعتسه
در استو گود خيلي و ه در داخل در كه رودخانه كنار به ابتدا گردشرفتيم, براي نصيري
و پÇرندگان مختلفة اقسام كه شده واقع حيوانات باغ آن ساحل در رفتيم, باصفا عينحال
از بسياري و ماهيها و ندگان در ولي داشت, وجود آنها امثال و وحشي حيوانات بعضي
و آنÇجا گÇردشدر پساز بÇود, مÇختصر خيلي نداشتو وجود آنجا در ديگر حيوانات
ساعتپنج پرداخته, به@گردش شهر در اتومبيل با د استراحتمجد توقفمختصريبراي

رفتيم/ ايستگاه به بعدازظهر
كÇرديم, حركت زوريخ بهطرف برن از دقيقه ده و پنج ساعت

1. Zuriche. 2. Olten. 3. Wildegg.

پنج ساعتششو است, كيلومتر 122 شهر دو اين بين فاصلة زوريخ1

ساعت توقفحركتكردو دقيقه دو وپساز لتن2 Ôا وارد دقيقه
وارد دقيقه ê8 ساعتششو حركتو آنجا از و شديم ويلدگ3 وارد دقيقه نÔه ششسيو

4. Brugg. 5. Baden.

يكدقيقه شدو بادن5 شهر ساعتهفتوارد توقفحركتو دقيقه دو پساز و بروگ4
شد/ زوريخ وارد دقيقه هجده ساعتهفتو و نمود توقف

مملكت پرجمعيتآن و زيبا شهرهاي از و سوÄيسواقعشده شمال زوريخدر شهر
در زوريخ درياچة بهنام هم درياچهاي ميكنند, تكلم آلماني زبان به آن مردم و ميباشد
عمارتهاي بعضي و گرفته قرار شهر داخل در آن از قسمتي كه شده واقع شهر اين @كنار
بÇر درياچه اين و ميشود هم كشتيراني آن در و شده واقع اطرافآن از قسمتي در آن
آمار طبق جمعيتآن سوÄيسو شهرهاي بزرگترين زوريخ است, افزوده آن زيبايي

است/ نفر 72ë.73ë كانتنآن جمعيت و نفر 3ë8.ëë0ميالدي 19ë0 سال
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نÇموده تلفن او به Âقب و بود مصداقي آقاي آشنايان از كه پيرزني خانم ورود موقع
و نÇمود راهÇنمايي بÇود, ديÇده تÇهيه كÇه مÇحلي بÇه را ما و بود حاضر ايستگاه در بودند,

1. Sankt Peter. 2. Para de platze.

كÇه اتاقي در را اثاثيه رفتيم, است, واقع پارادپالتز2 در كه تر1 نپ س هتل به او بههمراهي
صرفشام پساز رفتيم, او منزل به شام براي او سپسبههمراهي گذاشته; بود, معينشده

نموديم/ مراجعت بههتل Gبعد و رفته درياچه كنار گردشبه براي نماز خواندن و
بÇه@گÇردش خÇيابانها و درياچه ساحل در قدري و آمده بيرون ساعتهفت صبح
ترامÇواي سپسبا و رفته شهر داخل به ساحل از هشت تراموايخط سپسبا و پرداخته
وسÇط از خÇم و پÇرپيچ ة ادÇج از تÇرامÇوا ايÇن كÇرديم, حÇركت كوه قلة بهطرف ديگري
زيبايي خيليمنظرة بااليآن و استميرود مرتفع خيلي كه بهبااليكوه انبوه جنگلهاي
آن از پايينتر و ميباشد نيز كليسيايي قله در پيداستو زوريخ اطرافشهر تمام و دارد
بÇه تراموا با سپس كرديم, توقف قدري آنجا در خستگي رفع براي ما استو رستوراني
بÇراي پÇنج خÇط تÇرامÇواي بÇا درياچه ساحل از نيم و ساعتده و نموديم مراجعت شهر

رفتيم/ ميباشد انتهايشهر و كوه دامنة در باغوحشكه تماشاي
جمله از دارد, وجود حيوانات بيشتر ميرود باال قله به رو كوهستانيو كه باغ اين در
وليسگآبي است; نهنگكوچكموجود قبيل حيواناتآبياز و ماهيها مختلفة اقسام
را تÇماشا@كÇنندگان جÇلبنظر نيز مختلف ميمونهاي ندارد, وجود آبي فيل و آبي گاو و
پلنگو و شير ميگردد, آنان خندة و تفريح باعث خود بازيهاي بهواسطة كه مينمايد
اسبهÇاي و گورخر و كوهي حيوانات و آهو مختلفة اقسام همچنين دارد, وجود نيز ببر
در نيز زرافه فيلو است, زياد آنجا در هم پرندگان اقسام ميشود, ديده آنجا @كوچكدر
بلكه كم, خارج در اروپا در چون كه است موجود آنجا در هم شتر ميشود, ديده باغ آن
براي اطرافآن در آنجا اهالي از زيادي ة عد آنجا در اينرو از باشد, نداشته وجود شايد
آنÇان بÇراي شÇتر است, تماشايي ما براي فيل كه اندازه همان به و بودند مجتمع تماشاي
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ميرسد/ بهنظر همانطور
و آمده بيرون ساعتيكبعدازظهر مختلفه, حيوانات ديدن باغو گردشدر پساز
و نÇموده گÇردش شهر در قدري Gبعد و خورديم نهار بود; باغ خارج در كه رستوراني در
تÇوقف لذا بÇوديم, نÇاراحت بÇود, نشده مرتفع Âكام ايشان كسالت اينكه بهواسطة چون
بهجاي مرتبه اين در و كرديم حركت زوريخ از دقيقه ده و پنج ساعت و نكرده بيشتري

1. Bienne. 2. Tovann. 3. Neuchatel.

نموديم/ مراجعت ژنو به راه آن از و شده سوار را بين1 قطار برگرديم برن از آنكه
و كÇرد تÇوقفحÇركت دقÇيقه يك از پس شده, بادن وارد دقيقه 27 و پنج ساعت
سه ساعتششو توقفحركتو دقيقه دو پساز شدو آرو وارد دقيقه ë0 ساعتپنجو
بينكه وارد توقفكردوساعتهفتوهشتدقيقه بيستدقيقه التنشديمو وارد دقيقه
و شديم ميشود ساخته آنجا در گا م Ôا ساعت سوÄيسو ساعتسازي مهم مرا@كز از يكي
بين درياچه بهنام درياچهايكه كنار در كهحركتكرديم, آنجا از توقفنمود, دقيقه چهار
جزيرهاي وسطآن در زيباستو بسيار نيز درياچه اين ميكرديم, حركت است, موسوم
ژانژا@ك تي دÇم استو سÇنپير جزيره آن نام استو ر مشج و جنگل آن تمام كه است
آنÇجا در يكهÇتل فÇقط است, داشته سكونت آن در معروففرانسوي دانشمند روسو

ندارد/ سكنه ولي است, موجود
پس بودشديم, درياچه ساحل در كه وان2 Ôت وارد دقيقه بيستوچهار ساعتهفتو
استو بÇزرگي شهر نيز آن كه نوشاتل3 وارد دقيقه دو و چهل ساعتهفتو در آن از
كÇه دريÇاچهاي سÇاحل در شÇهر اين و استشديم سوÄيس ساعتسازي مرا@كز از يكي
وارد ربع ساعتهشتو و توقفكرد دقيقه چهار است, شده واقع ميباشد, نام بههمين

4. Yverdon.

لوزان وارد دقيقه ê0 ساعتهشتو و توقفحركتكرد دقيقه دو پساز شد, ايوردون4
ژنو وارد دقيقه ê0 و نÔه ساعت و نيون وارد نيم و نÔه ساعت و كرد حركت نÔه ساعت شد,

شد/
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و بهتر خيلي بحمداهللاحالشان و رسيده ايشان حضرت حضور Hمستقيم ورود پساز
و شده بهتر بحمداهللا حالشان چون بعد روز بودند, قدميحركتكرده چند هم روز آن در
پÇاريس بÇه كÇه فÇرمودند دستور مصداقي حسينعلي آقاي به بود, نزديكشده حركت
مÇهدي حÇاج آقÇاي و نÇمايند فÇراهÇم ايÇران به را خود ماتحركت مقد و نموده حركت
از ايشان كنند, حركت ايشان با داشتند, آنجا در تجارتي كارهاي كه هم آقاملكصالحي
روزيحضرت چند براي ولو است, طوري هر كه داشتند تقاضا و اصرار خود ورود ل او
از و انÇجاميده بÇهطول خÇيلي مسافرت فرمودند: ولي نمايند, پاريس به مسافرتي ايشان
قÇبول لذا كنم, استراحت باشم هرجا در بايد استو زياد حركت مانع زياد ضعف طرفي
استدعا حضورشان از پاريسبارها در شاذليه طريقة مصطفيشيخ حتيشيخ و نفرمودند
كردندحال آقايمصداقياصرار Gبعد نفرمودند, بههميننظرقبول آخر وليدر بود, @كرده
كÇه بÇفرماييد اجازه هستند, عازم هم ملكصالحي حاج آقاي و نميتوانند خودشان @كه
جواب همچون نگارنده و نفرمودند جوابي ابتدا در ايشان كند/ پاريسديدن از نگارنده
كÇه شÇديدي عÇالقة بÇهواسÇطة آقÇايان ولي عرضكÇنند, د مجد كه نبودم مايل نفرمودند
مÇصداقÇي ابÇوالحسÇن بÇهخصوصآقÇاي كÇردند, عÇرض د جدÇم داشتند, من بههمراهي
چهار چهارشنبه ظهر باالخره و ببينم پاريسرا هم نگارنده كه داشتند اصرار حضورشان
شهرباني ادارة به حافظي دكتر آقاي با همانموقع نگارنده و فرمودند حركت اجازة روز
ويÇزاي و رفÇته فÇرانسÇه قنسولگري به Gبعد و گرفته را ژنو به د مجد ورود ويزاي و رفته
آقÇاي بÇا ظÇهر پساز نÇيم و ساعتده و نموده تهيه سپسبليتطياره گرفتم, را فرانسه
شب نيم پساز يكربع حركتو ژنو از ملكصالحي آقايحاج مصداقيو حسينعلي

1. Orly.

پاريسشديم/ در رلي1 Ôا فرودگاه وارد
پÇيشاز و شÇد سÇاخته امÇريكاييان ط توس جهاني ل جنگاو زمان در فرودگاه اين
ط وسÇت جÇهاني جÇنگدوم زمان در نبود, بيش معمولي فرودگاه يكميدان جنگدوم
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جنگ پساز گرديد, ز مجه هواپيما قسم همه فرودآمدن براي و شد وسعتداده آلمانها
بÇزرگترين از امÇروز و گÇرديد تكÇميل و شÇد بÇزرگتر فرانسويها خود طرف از هم

است/ كيلومتر 10.ë00پاريس تا آن فاصلة اروپاستو فرودگاههاي
را اثÇاثيه و گÇذرنامه و نموده توقف آنجا در ساعت نيم قريب

1. Paris. 2. Acroplis Hôtel.

حركتكرديم/ بهطرفشهر آنجا سپساز كردند, رسيدگي پاريس1

رÄيس مصطفي شيخ آقاي فرودگاه اتومبيلهاي گاراژ در
بÇهطرف آنها با سپس بودند, آمده پيشواز براي مصداقي آقاي دفتردار و شاذليه طريقة

3. 31 Rue de quai 160 Boulevard Saint Germain.

و شÇهر ط توسÇم خÇيابانهاي از كه ژرمن3 سنت خيابان در واقع ا@كروپليسهتل2 هتل
است بÇاروح و تÇميز خÇيلي و ط توسÇم درجه هتلهاي از نيز هتل خود و ميباشد ر مشج

رفتيم/

هÇاشت كÇتابخانة انتشارات از و پاريسچاپ1949 اهنماي كتابر روي از پاريس به مربوط يادداشتهاي /4
است/ شده خالصه و ترجمه الروس و (Hachette)

حÇيث از و فÇرانسÇه مÇملكت پايتخت محسوبو دنيا شهرهاي بزرگترين از پاريس4
چون استو ميالد از قبل به مربوط آن بناي زيرا است, زيادي اهميت داراي نيز قدمت

5. Lutetie. 6. Parisie.

لوتتي5 التن, در كه باتالق نام همان به ابتدا در اينرو از بوده, باتالقي آن از يكقسمتي
پÇاريزي6 را آنÇها كÇه بÇودند قÇبايلي آن اهالي ولي ميگفتند, لوتتيا را آن ميشود ناميده

ناميدند/ قبايل همان پاريسبهنام را آنجا بهتدريج Gبعد اينرو از ميناميدند,
در سلطنتسÇزار زمان به مربوط است, مذكور تاريخ پاريسدر نام كه مرتبه لين او
پساز و كÇرد حÇمله بدانجا روم امپراتور سزار ميالد از قبل ë3 سال در كه ميباشد روم
اين ميشود معلوم كه درآورد خود نفوذ تحت را آنجا و كرده غلبه آنها بر طوالني جنگ

است/ بوده تي اهمي داراي نيز تاريخ آن در شهر
20 و درجÇه دو و عرضجغرافÇيايي ثانيه 11 و دقيقه ë0 و درجه ê8 پاريسداراي
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ميباشد/ كرنويچ نصفالنهار خط نسبتبه طول ثانيه 1ê و دقيقه
مترو 3ì حدود رودسندر اطراف Âمث ميكند, فرق شهر مختلفة نقاط در ارتفاعآن

1. Bellville. 2. Mont-martre. 3. La Seine.

دارد/ ارتفاع متر 110 مونتمارتر2 ههاي تپ و متر 11ë اطرافبلويل1
غربي جنوب طرف از رودخانه اين و شده بنا سن3 رودخانة طرف دو در شهر اين

4. Saint Louis et Cité.

Gبعد و ميدهد تشكيل را وسيته4 سنلويي جزيرة و ميشود قسمت دو و شده شهر وارد
ميشود/ خارج شهر از جنوبشرقي در

حدود در صشد, مشخ آن حدود كه 18êê ميالديتا 18ê0سال مساحتپاريسدر
هكتار 10ë1ì به مساحتآن خورد, بههم حدود آن كه 1919 از ولي بوده, هكتار 7802
كيلومترو دوازده غربيآن شرقيو طول كيلومترو 3ìقريب محيطشهر ا@كنون و رسيده
و مÇعابر طÇول كÇيلومتر قÇريب1113 و مÇيباشد كÇيلومتر نÔه آن جنوبي و عرضشمالي

است/ خيابانهايآن
مÇرتب نفوسآن ة عد ولي بوده, نفر ëê7.7ëì ميالدي 1801 سال در جمعيتآن
1921 سÇال در و رسÇيده نÇفر 1.ì9ì.1ê1 به 18ì2 سال در استو بوده تزايد در روي
بÇوده نفر ê.77ë.711 به ميالدي 19ê9 سال در و نفر 2.90ì.ê72 حومه با جمعيتآن
پساز و نروژ جمعيتتمام از بيشتر سوÄيسو جمعيتتمام اينجمعيتمطابق استو
م مقد اروپا شهرهاي ساير از م Ôر حيثقدمتپساز از و اروپا شهرهاي بزرگترين لندن

است/
كÇامل آزادي جÇهت هÇمه از مÇختلفه فرق و محسوب شهرها آزادترين از پاريس
يÇهودي يÇا مسÇيحي يا مسلم باشند, كه دين هر از ديانت به عالقهمندان اينرو از دارند,
وسÇايل و دارنÇد آزادي نÇيز بيدينان و مشغول عبادت به خود معابد در بانهايتآزادي

مهياست/ آنها براي تفريح تعيشو
مختلفه معابد و ع متنو موزههاي و زياد گردشگاههاي و باغها داراي بزرگ اينشهر
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غÇربي شمال كيلومتري ì2ì در استو بيشماري تاريخي آثار بزرگو كتابخانههاي و
است/ واقع ژنو

بÇعض ولي نÇبود, كÇامل مÇن گÇردش و نÇديدم ÂامÇك را شÇهر تمام هرچند نگارنده
ميدهم/ تذكر ديدم, كه قسمتهايمهم

از كه نتردام كليسياي ديدن براي نه ساعت چهارشنبه روز صبح

1. Notredame, d.p. 2. Mérovingiens.

پاريس قديميترينكليسياهايپاريساسترفتيم, مهمترينو نتردام1 كليساي

ميباشد/ آنها مهمترين از اينكليسيا 1ê0@كليسياستكه داراي
آنكه تا بوده بتپرستان معبد ميالد اوايل در و دارد قرار سيته جزيرة در كليسيا اين
ë11 تا ê28 از و پاريسبوده سالطين سلسلة دومين از كه سلطنتمرووانژيان2 دورة در
آنكه تا ماند همانترتيبباقي به كليسيا اين و شد كليسيا به تبديل كردند, ميالديسلطنت
كليسياي بهنام كرد, سلطنت 1180 تا 1137 از كه هفتم لويي سلطنت زمان 11ì3 سال در
بناي سنگ لين او و شروع بود, گذاشته بهخرابي رو كه سابق كليسياي همان روي نتردام

شد/ گذارده سوم الكساندر پاپ ط توس آن
پادشاهانبزرگفرانسه از تا1223سلطنتكردو از1180 ا@گوستكه نيزفيليپ Gبعد
خاتمه بنايآن ظاهر نهم سلطنتلويي زمان در سال1230 در و داد ادامه را بنايآن بود,

كشيد/ طول 1330 تا تكميلآن ولي يافت,
زيÇادي عÇظمت داراي و وسطي شاهكارهايصنعتقرون مهمترين از كليسيا اين
سقفآن ارتفاع و متر ì9 آن برج ارتفاع و متر ê8 عرضآن و متر 130 آن طول است,

است/ متر 3ë
از نÇيز كÇليسيا ايÇن بود, مرج و هرج انقالبو فرانسه در كه 1789 و 1771 سال در
سÇال از د جدÇم و گرديد واقع خرابي غارتو و تاز تاختو مورد و نماند آسيبمصون

شد/ تعمير تكميلو آن ساختمان 18ìê تا 18êê
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داراي و مÇيشود بÇاز مغرب بهطرف رو آن اصلي درب كه است در چندين داراي
درب ارتÇفاع استو مÇتر ì9 آن ارتÇفاع و ميشود تقسيم طبقه سه به استو جلوخاني

1. Saint Anne. 2. Saint Etienne. 3. Cloitre.

حÇجاري سÇنگهاي از سنآن1 درب به موسوم آن ديگر درب است, متر هفت بزرگ
استكه دربجنوبي دربهايآن از ديگر و شده ساخته 1170 و 11ì3بزرگبين شدة
شمالي درب شده, شروع آن ساختمان 12ë7 تاريخ در و ميشود ناميده سناتين2 درب
ديگري دربهاي است, شده بنا تاريخ همان در ميشود, ناميده كلواتر3 درب كه نيز آن

است/ شده بنا مختلفه ادوار در كه دارد است كوچكتر كه نيز
زيادي غرفههاي اطرافآن در استو طويلي وسيع خيلي سالن داراي كليسيا داخل
روبهرويدربغربي در كليسيا خود و ميباشد محراب داراي آنها يكاز هر كه شده بنا

ميورزد/ اشتغال مذهبي مراسم انجام به آنجا كشيشدر كه دارد بزرگي محراب
آنÇها كشيشبراي و نشسته نفري چند غرفهها بعض در رفتيم, بدانجا ما موقعيكه
گÇوش جÇمعي و بÇود وعÇظ مشÇغول نفر يك نيز كليسيا اصلي محراب در ميكرد, وعظ
مÇراجÇعت GعدÇب و مÇيخوانÇدند دعÇايي و مÇيآمدند زيÇارت براي هم كساني ميدادند,

ميكردند/
مÇختصر كÇه يادداشتها اين حدود از استو مهم و ل مفص خيلي كليسيا اين تاريخ

ميباشد/ خارج است,
از كÇه ايÇفل بÇرج ديÇدن بÇراي آمÇديم, بÇÇيرون كÇÇه آنÇÇجا از

4. Tour Eiffel. 5. Champs de mars. 6. Palais de Chaillot.

اسÇت ديÇدنÇي و تÇماشايÇي بسÇيÇار صÇنعÇتو شÇاهكارهÇاي ايفل4 برج

رفتيم/
(1923 Ç 1832) كارخÇانه ساختمان و مهندسصنعتي ايفل مهندس ط توس برج اين

است/ واقع شايو6 كاخ روبهروي و شده ساخته شامپدومارس5 ميدان در
عÇمارت دنÇيا عÇمارت مÇرتفعترين استو جهان مرتفع عمارت سومين برج اين
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1. Empir State. 2. Ghrysler Building.

كه بيلدينگ2 وپسازآنعمارتگرايسلر دارد ارتفاع 37ëمتر كه ميباشد امپيراستات1
ميباشند/ نيويورك در دو هر و ميباشد آن ارتفاع متر 313

سÇه داراي و دارد ارتÇفاع متر 300 كه است ايفل برج جهان مرتفع عمارت سومين
است ارتفاعآن ازسطحزمين 27êمتر سوم 11ëمترو لë7مترودوم او طبقة است; طبقه
مÇتر 2ì مÇيروند بÇاال آن از اصÇالحات تعميراتو براي فقط كه هم آن باالي قسمت و

است/
7 آن وزن يافت, خاتمه مارس1889 31 در و شروع 1887 ژانويه 28 در برج اين
وزن كه ميخ نيم و ميليون دو بهوسيلة و تشكيلشده فلز قطعه هزار 12 از و كيلوگرم ميليون

است/ شده وصل مربوطو ميباشد, كيلوگرم هزار êë آنها
است متر 2ì آنها سطح كه شده ساخته فلز رديفاز چهار پايههايآندر يكاز هر
در را پايههايآنها و فرورفته چندينمتر استحكام براي عمقهم پايههايفلزيدر اين و

است/ آمده بهعمل آن دقتدر لوازم جهت همه از و ساختهاند محكم خيلي زمين
بود ويكتوريا ملكة انگليسپسر پادشاه هفتم ادوارد رفت, بااليآن كه كسي لين او

رسيد/ سلطنت به سال1901 در /3

1889 ژوÄن دهم در خود فاميل با كه بود پرنسدوگال3 موقع آن در كه (1910 Ç 18ê1)
نمود/ امضا ل او صفحة در را طالييآن كتاب و رفته برج باالي

4. Bourdelle.

نصب بوردل4 ط توس 1930 سال در ايفل نيمتنة مجسمة ستون پايين در برج زير در
پÇاريسديÇده اطÇراف كÇيلومتر 90 حÇدود تÇا روشÇن صافو هواي در برج باالي شد,

ميشود/
اطراف و نموده نورافشاني شبها كه است قوي خيلي نورافكنهاي داراي برج اين

ميكند/ روشن زيادي مساحت تا را خود
از يكي وسط در است, ممكن آسانسور بهوسيلة هم و پله ط توس هم برج به باالرفتن
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ارزشداشت/ ايران ريال پنج بيستو حدود در فرانسه فرانك صد هر موقع آن در /1

110 دوم طÇبقة بÇراي و فرانك1 70 ل او طبقة براي كه فروشبليت براي محلي ستونها
فرانكميباشد/ 1ë0 سوم طبقة براي فرانكو

طبقة تا آسانسور اين ميرسيم, آسانسور محل به تا ميرويم باال پله چند آن پساز
مÇخروط شكÇل بÇاال به پايين از كه ستونها همان مطابق بلكه نميرود, باال مستقيم ل او
ديگري آسانسور بايد و عوضشده آسانسور آنجا از و حركتميكند پايه روي ميباشد,
تÇمام و دارد را پنجره حكم كه برج آهنهاي وسط در مستقيم آسانسور اين و شد سوار
آسانسور در و شده خارج بايد نيز آن از راه بين در حركتميكند, ميشود, اطرافديده
و رسÇتوران طÇبقه سÇه يكاز هÇر در رفتو بÇاال نشستو است قÇويتر كÇه ديگÇري
موجود كردهاند, تهيه يادگاري آن در را برج شكل كه اشيايي فروش براي فروشگاههايي
طرف از پاريس اطراف تماشاي براي هم قوي خيلي دوربينهاي سوم طبقة در استو

ميكنند/ تماشا اطرافرا دوربين با سياحان و ميگيرند وجهي كه نصبشده بعضي
براي 1937 سال در كه شده واقع شايو كاخ ايفل برج مقابل در

2. Palais de Chaillot. 3. Trocadéro.

پايههايآن روي و تروكادرو3 باستاني كاخ جاي در نمايشگاه شايو2 @كاخ

دو بÇين و مÇتر 19ëيك هر كه منحني قسمت دو از و شده بنا
قسمت دو اين بين است, شده تشكيل گرفته, قرار (@كالهفرنگي) شكل گنبدي ساختمان
استو خÇوبي مÇنظرة داراي و مÇيدان مشÇرفبÇر كه است راهرويي عمارت در سر در
عجله با سال1878 در تروكادرو كاخ است/ سالنتÃاتر زيرآن كه ميشود منتهي بهمهتابي

شد/ ساخته نمايشگاه براي Hتموق
پساز را خÇود سÇياسي نÇطق ليÇن او دوگل ژنرال كه بوده كاخ همين تÃاتر سالن در

كرد/ ايراد 19êê سپتامبر 12 پاريسدر آزادي
و مÇتفق مÇلل سازمان نمايندگان اجتماع موقتبراي بهطور 19ê8 سال در كاخ اين
21 از دوره ايÇن و شد داده اختصاص دنيا ملل نمايندگي هيأتهاي از دسته سي جادادن
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اسÇتراحت آسÇايشو وسÇايل تÇمام ت دÇم آن در و كشÇيد طÇول دسÇامبر 11 تا سپتامبر
گرديده ا مهي است, كاخهايجهان بزرگترين از باعظمتكه اينكاخ نمايندگانجهاندر
كه باشند نداشته خارج رفتن به احتياج بخواهند آنچه برايخريد هيچجهتولو از كه بود

بود/ شده نوشته روز آن جرايد در Â مفص آن شرح
از مترو رفتيم, بيرون شانزليزه خيابان و مترو ديدن براي عصر

1. Metro. 2. Metropolitaine.

است متروپوليتن2 فكلمة مخف چيزهايپاريسو ديدنيترين مترو1

يكنفر ط توس مترو لين او است, زيرزميني بهمعنيراهآهن @كه
لينخط او بعد يكسال و شد ساخته نيويورك در 18ê2 سال در مسيولوبا بهنام فرانسوي
در GعدÇب افÇتاد, مÇترو ايÇجاد بهفكر لندن نيز 18ì0 سال در كرد, كار به شروع نيويورك
و شروع مترو ساختمان استالين بهدستور نيز مسكو در ساختمانآنشد, به پاريسشروع

است/ متروهايجهان زيباترين ميگويند بهطوريكه ا@كنون كه گرديد انجام

/362 صفحة و LXXIX چاپ1949ص بهفرانسه پاريس(@گيد) اهنماي به@كتابر رجوع /3

19 در و شÇد سÇاختمان بÇه شÇروع3 1898 سال آخر پاريسدر زيرزميني راهآهن

4. La porte Maillot. 5. La porte Vincenne. 6. Catacombe.

13 مÇوقع آن در و شد افتتاح پرتونسن5 به پرتمايو4 از آن خط نخستين 1900 ژوÄية
دو سيو 190ë سال در بهطوريكه شد, زياد بهتدريج و بود زيرزميني آهن @كيلومترخط
و صد 1930 در و كيلومتر پنج و نود 1920 در و كيلومتر پنج و هفتاد 1910 در و @كيلومتر
پÇنج شصتو و صد 19êë در و كيلومتر نه و پنجاه و صد 19ê0 سال در و كيلومتر هفده
تمامشهر داردودر ايستگاه 3ê11خطوêا@كنون و @كيلومترطولخطآهنزيرزمينيبود

رفت/ شهر مختلفة نقاط به ميتوان و داير پاريسخطوطآن
دخمههاي حكم و دارد عمق متر چندين و شده كشيده زيرزمين در Hتمام خط اين
بتونآرمه سنگو با آن مسير تمام و گويند كاتا@كومب6 فرانسه در كه دارد محكم خيلي
ساخته وسيع زو مجه خيلي ايستگاههايآن دارد, تونلرا شكل و شده مستحكم و ساخته
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و صÇندليها ايسÇتگاه هÇر در و مÇيباشد ايسÇتگاه يك HقريبÇت مÇتر ë00 هÇر در و شده
روشن را آنها قوي چراغهاي و شده تهيه آنان استراحت و مسافرين براي نيمكتهايي
براي استيكي خط دو جا هر و ميكند كار داخليشهر برق با هم خطآهن خود ميكند,
بÇانهايت طÇرفيكقÇطار هÇر از دقÇيقه سه هر در و رفتن براي ديگري و قطار آمدن
هر در استو جمعيت از مملو آنها همة و اتاق چندين داراي قطار هر و سرعتميآيد
خواستند مسافرين از ا@گر يا شود, سوار مسافريباشد ا@گر كه قدريتوقفميكند ايستگاه
نوشته تابلو روي آن جاي چند درشتدر خط با هم ايستگاه آن نام و بتوانند شوند پياده
و نوشته وا@گÔن اتاق بااليهر روييكورقه در ايستگاهها تمام نام همچنين استو شده
قÇطار هر استو درجه دو داراي نيز آن اتاقهاي و باشند مطلع مسافرين كه شده الصاق

هستند/ دوم درجة بقيه و ل او درجة يكي استكه وا@گÔن پنج الي دارايچهار
چÇند يÇا ايسÇتگاه نزديكهÇر خيابان باالي در ايستگاه بهطرف رفتن پايين براي
آن بÇاالي كه ميشود ديده پلههايي هستند, نزديكيكديگر كه مختلفه خطوط ايستگاه
اين بليتگرفت, ايستگاه مدخل در رفتو پايين بايد آنجا از "مترو" شده نوشته تابلويي
بÇاال ايستگاهي از موقعيكه تا شود سوار بخواهد مسافر كه مسافت اندازه هر براي بليت
اسÇتفاده آن از ميتوان شود كنترل كه مرتبه دو تا بليتي هر چون و كفايتميكند نيامده
ميتواند هم ديگر براييكبار اينرو از كنترلشده, فقطيكمرتبه ل او دفعة در و نمود
استو مÇمنوع پÇاريس وا@گÇÔنهاي از برخي در سيگار كشيدن كند, استفاده بليت آن از
ولي مÇيشود, بسÇته خÇود بهخودي ايستگاه درهاي ميرسد, ايستگاه به قطار موقعيكه

كنند/ باز را درها مسافرين خود بايد آنها از پيادهشدن هنگام
مسافري ا@گر و ميكند عبور مختلفةشهر نقاط از اينراهآهندارايچندخطاستكه
روي از كÇند عÇبور نيست آهن خط اين مسير در كه ديگري نقطة به نقطهاي از بخواهد
كه بفهمد ميتواند ميكند ن معي را خطوط و ورودينصبشده درب محل در كه تابلويي
برقي هم تابلو اين و بشود ديگري ترن سوار و شده پياده اينخط از بايد ايستگاه كدام در
بÇرق و مÇيدهند فشÇار دارد را آنÇجا نام كه دكمهاي روي باشند خواسته را هرجا استو
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و شود سوار ديگري آهن خط بخواهد موقعيكه ميدهد, نشان را او سير خط روشنشده
ايÇن از كه است موجود پلههايي آنجا از و ميشود پياده شود جدا بايد كه ايستگاهي در
و رفته پايين ديگري نقطة از زيرزمين همان در خيابان روي به نرسيده و رفته باال پلهها
از بلندتر يا خط اين و ميكند عبور آن از ديگري خط كه ميشود ديگري ايستگاه وارد
نكند تقاطع و نمايد عبور مخالفآن نقطة از بتواند استتا آن از پايينتر لييا او آنخط
بÇرق بÇهوسيلة خÇودش و ميايسÇتند آن روي كه است برقي پلهها اين بعضجاها در و

ميبرد/ بهطرفباال شخصرا و حركتكرده
تكميلآنزحمت و تهيه در ميباشدو طبقه دارايچند نيز زيرزميني پسخطآهن
زيباست و منظم مرتبو بهقدري استو تحسين جهتقابل همه از كه كشيدهاند زيادي

بود/ جالب تماشاييو خيلي بود, بار نخستين كه ما براي @كه
در و شÇده سÇوار سنژرمن خيابان در خود نزديكهتل در ما

1. Champs Elysées. 2. La place de la Concords.

آن به و شديم پياده شانزليزه خيابان زير ايستگاههاي از يكي شانزليزه1

خيلي و شهر خيابانهاي بهترين خيابان اين رفتيم, باال خيابان
"مÇزرعههاي هÇم شÇانزليزه معني است, اصفهان چهارباغ خيابان به شبيه و زيبا و وسيع
سه و سوارهها براي قسمت دو داراي ميباشد, دلنشين" و مطبوع "مزرعههاي يا بهشت"
نيز وسط در و سوارهرو Gبعد پيادهرو طرفخيابان دو در يعني ميباشد, پيادهرو قسمت
تريومف طاق و كنكورد2 ميدان بين است, اشجار داراي طرف دو استو پيادهرو جاي

است/ شده واقع
سال در فقط و بوده زراعت محل و نداشته وجود هنوز 17 قرن نيمة در خيابان اين

3. Mari de Medici. 4. Grand-Cours.

اطراف در درختكاري 1ìì7 سال از كاشتو رديفدرخت سه ماريدومديسي3 1ì1ì
است, بÇزرگ ر مشج گردشگاه بهمعني كه گراندكور4 نام يافتو توسعه گردش براي آن
بÇهتدريج نÇداشتو تي اهمي آبادي نظر از ولي شد, ناميده شانزليزه Gبعد گرفتو بهخود
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نيم يكقرنو يعنيپساز سال1800 حتيدر شدو ساخته اطرافآن ساختمانهاييدر

1. L'hôtel de massa. 2. L'arc de Triomphe. 3. L'Etoile.

178ê در كه بود دوماسا1 هتل آنها قديمترين از كه بود اطرافآن در فقطششساختمان
اهميت بهتدريج ولي است, بوده 1818 دارد بهخاطر كه جنگي نخستين و بود شده ساخته
در ديگر ساتمهم سÆم بعضعماراتدولتيو Gبعد عماراتسلطنتيو و كرد پيدا زيادي
و مÇهمترين امÇروز آنكÇه تÇا گرديد افزوده اهميتآن بر بهروز روز و شد ساخته آنجا

پاريسميباشد/ شهر مركز و شهر خيابان زيباترين
اطÇرافآن در و شهر خيابانهاي عريضترين استو متر 1880 خيابان اين طول

است/ مهم تجارتي سات سÆم و بسيار هتلهاي و زياد تاريخي @كاخهاي
يÇعني تريومف2 عظمت با نصرت طاق آن انتهاي در جمله از
قÇدرتو عÇظمتو مÇظهر كÇه گرفته قرار فيروزي و فتح طاق و نصرت طاق

ميباشد/ آنها احترام و تعظيم مورد و فرانسه افتخار گمنام سرباز قبر

بدان خيابان 12 استو آن شعاع متر 120 كه وال3 ت ا بهنام ميداني وسط در طاق اين
است/ شده ساخته فرانسه قشون فتح افتخار به يكبلندي روي ميشود, منتهي

سال تا و بوده ناپلÃون بهدستور 180ì فوريه تاريخ12 در ساختمان به شروع ابتداي
آن سÇاختمان د مجد 182ë در و بود آمده باال خا@ك روي از قريبششمتر فقط 181ê
سÇال همان ژوÄية 29 در يافتو خاتمه 183ì سال در فيليپ لويي زمان در و شد شروع

شد/ افتتاح
و ميباشد متر 22.10 ضخامتآن مترو êê.82 عرضآن و متر ê9.ëë آن ارتفاع
جنگهاي ژنرالهاي از بسياري نام و فرانسه رجال از بسياري تصويرهاي اينطاق روي
است/ فرانسويان فدا@كاري و افتخار مظهر طاق اين خالصه بهطور و شده نوشته فرانسه

كه بود موقعي آن و كرد پيدا ديگري افتخار نيز ل او جنگبينالملل اينطاقپساز
طاق اين زير در جالل و تبختر كمال با فاتح ارتشهاي نمايندگيهاي 1919 ژوÄيه 1ê در
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شد/ ايجاد آنجا در گمنام سرباز قبر نيز Gبعد و رفتند رژه
نخستين هنگام كه 191ì سال در گمنام سرباز قبر ايجاد نظرية
و رجÇال از بسياري ه عد بهوسيلة فرانسه در بود, جهاني جنگ قبر

1. Le Tombeau du Saldat inconnu. 2. Panthéon.

آن در چÇون زيÇرا آمÇد, بÇهوجود كشور بزرگ شخصيتهاي
گمنام1 سرباز

جنگ در وارد كشورهاي وطنخواهان بين و بود شده جنگشروع جبهه چند جنگدر
ر ميس بههيچوجه آن تميز چون و مملكتبوده ملتو كدام از كشته لين او كه اختالفبود
بÇهنام محلي جبهه داخل فرانسوي سربازان تشويق براي كردند پيشنهاد فرانسه در نبود,
صفاتحميده ساير يتو حر شهامتو فدا@كاريو مظهر كه بگيرند درنظر گمنام سرباز
قرار احترام مورد نظرها اين از و باشد نيز وطن راه در كشته نخستين نمايندة و باشد بوده

@گيرد/
مÇقبرة كÇه تصويبشÇد و مطرح ملي مجلسشوراي در 1919 سال در موضوع اين
مÇيباشد, پاريس در فرانسه بزرگ فالسفة و مشاهير مدفن كه پانتÃون2 در گمنام سرباز
ديگران نام مقابل در آنجا در گمنام سرباز نام اينكه نظر از قانون اين ولي شود, داده قرار
نشد/ عملوارد مرحلة به فراموشخواهدشد, ماندو خواهد گمنام يافتو نخواهد شهرت
توآل ا طاقنصرت زير قبردر محل كه مجلستصويبشد در نوامبر1920 هشتم در
چÇندين از را گÇمنام هشتسرباز جسد قانون آن طبق اينرو از شود, داده قرار (ستاره)

3. Verdum.

را آنÇها از يكÇي بÇعد روز گذاردنÇد, يككليسيا در و آورده وردم3 شهر مختلفبه شهر
كه گمنام سرباز جسد بهنام را آن 1920 نوامبر يازدهم در و كرده انتخاب ناشناس بهطور
روي آنÇجا در و دادند بزرگقرار طاق زير در لي مفص تشريفات با شده كشته فرانسه در
آرميده داده, ميهنجان راه در فرانسويكه يكسرباز اينجا <در شد: نوشته برنزي حاشية
را آن يادگار شعلة بهنام و داده امتداد آنجا تا را شهر گاز سپسلولة </1918 Ç 191ê است,
كه شود خاموش نگذارند و داشته روشن هميشه را آن كه گرفتند تصميم و كردند روشن
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نميشود وطنپرستخاموش فرد هيچ دل در هيچگاه استكه ميهن به نشانيآتشعشق
1921 ژانÇوية 28 در سÇاختمان اتÇمام از پس و گÇرديد تكميل آن ساختمان بهتدريج و
و فÇرانسÇوي مارشالهاي و هيأتدولتفرانسه حضور با دفن و عزاداري رسمي مراسم
مورد سو مقد فرانسه مردم نزد اينمحل بهبعد ازآن و بهعملآمد انگلستان نخستوزير
وطنييك مليو جنبة بر عالوه امروزه و شد واقع مليت مظهر و عمومي تعظيم و احترام

1. Marechal Foche. 2. M. Joffre. 3. G. Leclerc.

2ê در كÇه را فÇوش1 مÇارشال جÇنازة بÇهطوريكه است, گرفته بهخود نيمهمذهبي حالت
رفتو دنÇيا از 1931 ژانوية ششم در كه ژوفر2 مارشال جسد درگذشتو مارس1929
نصرتآورده طاق مقابل تا عراده با كرد فوت 19ê7 دسامبر هفتم در كه لكلرك3 ژنرال
آوردند احتراماتبهعمل مراسم دادندو عبور گمنام سرباز جلويقبر از بانهايتاحترام و
بÇهعمل احترامÇات مراسم Hبمرت رسمي مواقع در و كردند دفن برده, قبرستان به سپس و
سÇرباز قÇبر سÇر مÇيروند, بهفرانسه كه جهان ل او درجة تهاي شخصي و رجال و ميآيد
دوگل ژنرال و ميآورند بجا احترام و نهايتتعظيم و ميكنند نثار گل دستة و رفته @گمنام
احترامات اداي براي پاريسشد, وارد كه فقين مت پيروزي و جنگدوم اتمام پساز نيز

شد/ پياده آنجا در گمنام سرباز قبر نسبتبه
طÇرف چهار در و ميباشد 19 قرن شاهكارهاي از نفيسي مجموعة آنجا ساختمان
ìì0جنگو نام128 و دارد وجود سابقفرانسه رجال از نقشهايبرجسته رويستونها
است نوشتهشده شدهاند, جنگكشته صحنة در كسانيكه و تاريخمرگآنها ذ@كر با ژنرال
يÇادگار شÇعلة آن روي و شÇده داده قرار گمنام سرباز قبر بزرگ طاق زير آن وسط در و

است/ روشن
يكبليت خريد با سهشنبه روزهاي از غير روز هر و ديد ميتوان نيز را طاق باالي
سÇالن بÇاال در رفتو بÇاال ميباشد پله 272 كه آن پلههاي از يا آسانسور با است ممكن

ميشود/ ديده زيبايي بسيار پاريسبهطرز منظرة آنجا از كه دارد قرار وسيعي
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فكÇر ايÇن بÇه نيز ممالكديگر از بسياري فرانسه در گمنام سرباز قبر ايجاد پساز
احترامÇات مراسم و نمودند ساختمان گرفته, درنظر گمنام سرباز قبر براي محلي و افتاده

ميآورند/ بجاي نسبتبدان
مظهريتمليت براي را گمنام سرباز اين اينكه يكعلت شايد
كسيكه معروف سربازان ميان در استكه آن كردهاند, انتخاب سربازان

ايÇنرو از نيافتهانÇد, باشد انسانيت صفات محاسن تمام داراي اسالم نامدار

كنند, في معر پسنديده صفات همة جامع را او بتوانند كه كردهاند انتخاب را گمنامي سرباز
و بÇبالد خÇود بÇر مÇيتوانÇد و دارد زيادي افتخارات اسالم نيز اينجا در ميگويم نگارنده
بÇزرگوار مÇع عÇبدالمÇطلب بÇن حمز¸ همچون كند; افتخار خود نامدار سربازان بهوجود
نوع همه اسالم پيشرفتديانت راه در و بوده اسالم مردان شجاعترين از كه اسالم پيغمبر
پاي طوالنياز مبارزات رفتوپساز ميدان به زره حدبدون Ôجنگا در نمودو فدا@كاري

شد/ شهيد درافتاده
راه در كÇه است كاري فدا@ سربازان از ديگر يكي پيغمبر ابيطالبپسرعم بن جعفر
سÇال چند پساز و نمود هجرت خود وطن از و شد متحمل زيادي مشقت و زجر اسالم
Gبعد قطعشدو دستاو دو ابتدا جنگموته در سالهشتم برگشتودر مدينه مهاجرتبه

گرديد/ نايل شرفشهادت به
زفافاو لينشب او و بود داماد تازه و مسلمان تازه كه المالÄكه غسيل حنظله ديگر
افتخار بانهايتشرفو و نهاد ميدان رويبه سوارشده, را اسبخود گذشتصبحزود @كه
و بود نكرده هم فرصتغسل چون و شد كشته و داد زفافترجيح بزم بر جنگرا ميدان
شÇهادتشحÇضرت از پس نÇهاد, مÇيدان بÇه روي ديوانهوار شهادت به اشتياق ت شد از
حÇاضر او تشÇييع در فÇرشتگان بهقدري و دادند غسل را او مالÄكه فرمود; رسول(ص)

نيست/ پا جاي كه شدهاند
ركÇاب فÇدا@كÇاران بزرگترين كه آنحضرت جانشين ابيطالب(ع) بن علي ديگر
هÇجرت Çه مك از حضرت كه شبي نداشتو مضايقه فدا@كاري نوع هيچ از كه بود پيغمبر
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حاضري آيا فرمود: علي(ع) آنحضرتبه داشتند; كشتنحضرترا قصد ار كف و فرمود
مصون آنان گزند از تو بخوابم, تو بهجاي من ا@گر آيا كرد: عرض بخوابي? من بستر در

باد/ تو فداي من امثال منو جان هزار عرضكرد: بلي, فرمود: بود? خواهي

شيرين/ و خسرو مثنوي گنجوي: نظامي /1

عالم1 جان هستي كه مان باقي تو عÇالم بسÇتان از شÇد سÇروي ا@گر
در خوابيد/ جايآنحضرتبانهايتراحتي در شد, خواهد كشته اينكه به يقين با و
را اينجهتاو از نكرد, جنگعقبنشيني ميدان از هيچگاه و بود جلورو او جنگها تمام
حمله همواره و نشد روگردان دشمن هيچوقتاز كه سربازي يعني گفتند, ار غيرفر ار كر@
پيغمبر اطراف در انه ابودج و زبير و او فقط كردند, فرار همه كه حد Ôا جنگ در و ميكرد
كÇه مÇيكرد دفÇاع عÇلي(ع) فÇقط و كرد جدا پيغمبر از دشمن هم را دو آن Gبعد و بودند
برداشتكه جنگبهقدريزخم آن در و رسيد بهدستاو ذوالفقار شمشيرششكستو
ميخواستند كه را زخمي هر كه بزنند بخيه يا كنند پانسمان نميتوانستند جنگ پرستاران
من چرا كه ميكرد گريه آنحضرت همانحال در و ميكرد باز سر ديگر زخم زنند, بخيه
سÇاير در شÇوم, كشÇته ديÇن راه در شÇهدا ساير و حمزه مانند كه نداشتم شهادت سعادت
بÇهضرب و كرد فدا اسالم راه در را خود جان و نموده زيادي فدا@كاريهاي نيز جنگها

شهادترسيد/ به عبادت محراب مراديدر ابنملجم عالم, فرد شقيترين شمشير
جامع و صفاتپسنديده ساير رأفتو عدالتو شجاعتو و تقوا عظمتو مظهر او

دارد/ تنها او دارند, همه خوبان آنچه كه بود محاسن جميع
آزاديو ديانتو راه در و بود بينظير خود كار در نيز بزرگوارشحسين(ع) فرزند
نÇدارد, بهخاطر را او نظير بشر تاريخ كه بود فدا@كاري جوانمرد و نامدار سرباز مساوات
بÇه وصول و بهمقصود رسيدن راه در و بوده فدا@كاري شجاعتو كامل مظهر حسين(ع)

نكرد/ مضايقه فدا@كاري هيچگونه از خود نهايي هدف
كه پيشوايغاصبآنان ناشايست اعمال و ه بنيامي جور ظلمو مقابل در حسين(ع)
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و نÇرود بÇين از اسÇالم ايÇنكه بÇراي و كÇرد قيام بود, دارا انسانيترا خالف معايب همة
و بÇرسد بÇهثمر بودند كاشته آنان كه را تخمي و نشود برادرشهدر و پدر و زحماتجد
و جوانان و ياران و داد مصايب بههمة تن نشود, كشته مساوات يتو حر ديانتو روح
همة ل تحم پساز و داد را خود كوچكشيرخوار فرزند حتي نمود, فدا را خود بستگان
والعار العار ركوب من اولي <والقتل داد: خود شدن به@كشته تن تشنگيها مصايبو و شدايد

ص50/ ,45 ج. بحاراالنوار, /1

دست گÇفتند هرچÇه ولي شد, راضي نيز بستگان اسارت به گفتو النار1> دخول من اولي

ص325/ ,44 ج. همان, /2

كه كسي من مانند يعني گفت مثله2> اليبايع مثلي <و نكرد: بيعت او با و نداد بهدستيزيد
است, شÇيطان كامل مظهر محضو باطل كه كسي همچون با هستم حقيقت و حق مظهر

نميكند/ بيعت و نميدهد دست
كهحاالتهريك بودند فدا@كاري مليتو نبوغو مظهر هركدام نيز او پيروان يارانو
عابسبن يزيدو بن حر و الحسين(ع) بن علي و عباس(ع) مانند بگيريم درنظر را آنها از

بودند/ خودگذشتگي از فدا@كاريو نابغة كه ميبينيم آنها غير شبيبو
هÇميشه و اسÇالميتشÇده و اسÇالم افتخار باعث كه بودند نامدار سربازان اين آري
حقيقت حقو عاشقان مطاف هميشه براي آنان پا@ك آرامگاه و دارند سربلند را مسلمين
قلب در و خاموشنشده بود, افروخته آنها دل در كه ايمان محبتو عشقو شعلة و بوده
مÇظهريتمÇليت بÇراي را گمنامي سرباز ملل از بعضي است, روشن نيز آنان دوستداران
سربازاني چنين اين كه ميباليم ما ولي ميكنند, تعظيم را او آرامگاه و نموده انتخاب خود
پاينده برايهميشه آنها نام و دارند زندگيجاويد كه دارند مسلمينوجود ميان اسالمو در

است/
انسانيتو نامدار ايسربازان فدا@كارانبزرگاسالمو اي روانهايپا@كشما باد شاد

است/ گرديده جاويد و زنده جانبازيشما فدا@كاريو اثر بر اسالم نام حقيقتكه
نكتهشده همين ه متوج داشتم, گمنام سرباز قبر به ه پاريستوج در موقعيكه نگارنده
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چÇنين بÇهداشÇتن و نÇمودم احسÇاس خÇود در مذهبي غرور به آميخته سرور يكنوع و
و تÇوفيق كÇه كÇردم شكÇر را خÇدا و نمودم افتخار پيشواياني چنين از پيروي و بزرگاني

است/ نموده عطا را آنان با آشنايي سعادت
شÇيخ آقÇاي بÇا كÇه قÇبلي وعÇدة طÇبق بعدازظهر ساعتهشت
بÇوديم, نÇموده پÇاريس در شÇÇاذليه فÇÇرقة رÇÇÄيس مÇÇصطفي مصطفي شيخ

بÇهخانقاه ايشÇان مÇذهبي برادران با آشنايي و برايصرفشام شاذليه طريقة و

رفتيم/ آنان

1. Valsan.

و بÇوده مسÇيحي Âقب است, والسان1 او اصلي نام و روماني اهل Âاص مصطفي شيخ
متوقفشده, همانجا Gبعد و پاريسبوده سفارترومانيدر جهانيدر ابتدايجنگدوم
استو گÇرديده وارد شÇاذلية صوفية بهطريقة و آورده اسالم بوده, پاريس در موقعيكه

داشت/ بهمذهبخود زيادي عالقة
و بود كرده اختيار را شاذليه طريقة آوردهو اسالم Âقب كه فرانسوي رنهژينو ط توس او
شÇيخ و گÇرديد وارد شاذليه بهطريقة و آورد اسالم ميشد, ناميده يحيي عبدالواحد شيخ
عربينيز رفتنبهمصر عبدالواحدو شيخ آشناييبا ارتباطو بهواسطة شدو مصطفيناميده
مكÇيه ازفتوحات مقداري ميگفتم, سخن ايشان با عربي با بيشتر نگارنده ميدانستو
دعوتو پاريسبه در عبدالواحد شيخ پساز استو كرده ترجمه نيز را ين محيالد شيخ
پاريس اهل همه كه دارد پيرو مرد و زن نفر چهل حدود در و شده مشغول پيروان جمع

شدهاند/ شاذليه فرقة وارد او ط توس Gبعد و آورده اسالم و بوده
مصداقي آقايحسينعلي قبل يكسال از كه بود آن ما مصطفيبا علتآشناييشيخ
و آنÇها حاالت از و كرده پيدا آشنايي پيروانشان بعضي و ايشان با بودند پاريس در @كه
ستوده بسيار و نوشته نگارنده به شرحي داشت, وجود بعضآنها در كه جذبهاي و شوق
ايشانآمده اتاق به هتل در آنان از نفر چند كه بودند كرده اضافه مكتوبخود در بودندو



بهژنو گناباد از 160

شيخ خود و كردهاند, پيدا ايشان زيارت به وافر اشتياق و ديده را بزرگوارم پدر عكس و
ذ@كÇر ايشان به را خود تام عالقة استو السالسل ام نعمتاللهيه طريقة كه كرد اظهار هم
مÇصطفي بÇهشيخ خود و والد آقاي طرفحضرت از ايشان پاسخ در هم نگارنده @كرده;
من بودند گفته و بهشوقآمده بودند, كرده اظهار ايشان به كه مصداقي آقاي رساندم, سالم
بدهند اجازه كه دارم ميل چقدر و كردهاند من از ياد ايشان كه ميدانم خود افتخار نهايت
بگÇيريد, حÇركتمÇرا اجازة شما است خوب و كنم زيارت را ايشان و بروم ايران به من
ايشان حركت فرمودند عرضكردم, بزرگوارم پدر حضور من و نوشته بهنگارنده ايشان
حركت نتوانستند هم ايشان Hفاقات شود, ا مهي آن وسايل نميرود گمان ولي ندارد, مانعي
چÇون و افتاد فاق ات ژنو مسافرت و پيشآمد بزرگوارم پدر كسالت قضية اينكه تا @كنند
دعا و كرده احوالپرسي نامه بهوسيلة آنجا از همه رسيد, او پيروان و مصطفي شيخ بهسمع
پاريسنمايند, به مسافرتي بهبودي پساز كه خواهشكردند و نموده ايشان شفاي براي
قصد مسلمين مسجد ديدن كسالتبراي رفع پساز كه بودند گفته آنان به مصداقي آقاي
و داشÇتند پÇاريس در را ايشÇان زيÇارت انÇتظار اشÇتياق بانهايت آنها لذا دارند, پاريس
و نÇمودند اسÇتفسار حÇركترا تاريخ و كرده احوالپرسي نامه و تلفن بهوسيلة چندمرتبه
تÇا نفرمودند, اجازه ايشان و بيايند ژنو به كه خواستند اجازه شد, طوالني تآن مد چون
ادامÇة بÇهواسÇطة ايشÇان كه شد داده اطالع پاريس به ما حركت از قبل روز سه دو آنكه
Hمستقيم منصرفو اروپا نقاط ساير پاريسو مسافرت از طبيب ندادن اجازه @كسالتو
اقÇدام سÇوÄيسمشÇغول گذرنامة گرفتن براي Gفور مصطفي شيخ لذا دارند, را تهران قصد
گÇرفتن و گÇذرنامه دريافت به موفق باالخره بود, شده مواجه اشكاالتي با آنكه با و شده
آقÇاي بÇه ژنو بيمارستان به ايشان بوديم, پاريس عازم ما كه روز همان عصر و شده ويزا
مصداقÇي آقاي هستم; ژنو امشبعازم گرفته, راهآهن بليت من كه كردند تلفن مصداقي
ايشان لذا حركتمنصرفشويد, از شما و پاريسهستيم عازم امشبما كه كردند اظهار
هتل تا و آمده استقبال پاريسبراي به ما ورود موقع و شبمنصرفشده حركتآن از
منزل ايشان خانقاه در كه كردند خواهش و مالقاتآمده براي هم بعد روز بودند, همراه
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و شما ماجد والد از پذيرايي براي را محل اين چندروزه همين ما كه كردند اظهار و @كنيم,
نÇپذيرفتم, نگارنده ولي بياييد, همينجا بايد شما ا@كنون و كردهايم ه تهي ايشان مالزمين
خواستند اجازه Hبرويموضمن ايشان نزد برايصرفشام كه خواهشكردند سپسايشان
حركت ژنو به والد مالقاتحضرت براي همانشبرا گرفتهاند, بليت و تذكره چون @كه
برايساعت شد قرار و پذيرفته ايشان خانقاه به رفتن براي را ايشان تقاضاي نيز ما @كنند,
فاقآقاي بهات گردش پساز لذا ايشانبرويم, نزد بهغروباست, ربع سه Hتقريب هشتكه
پÇيروان از نÇفر چند و رفتيم مصطفي شيخ بهخانقاه ايشان (دفتردار) سكرتر و مصداقي
شÇيخ آنÇان از يكي Hمخصوص بودند, حاضر آنجا در داشتند, خوشي حال همه كه ايشان
مشاهداتي و بود ذ@كر مراقبهو حال در Hغالب داشتو غلبه او بر جذبه حال نام حمان عبدالر
وهله نخستين از داشتو بزرگوارم زيارتپدر به زيادي اشتياق و ميكردند نقل او از هم
آنشب در بÇود, كرده پيدا ي خاص محبت و عالقه بود, كرده زيارت را ايشان عكس @كه
بودندو واردشده شاذليه رشتة كهدر زنهاييهم از نفر بودندوچند جمع آنجا نفردر چند
بانهايت همه داشتندو خدمتحضور برايطبخو ميگفتند, فقيره) فقيرات(جمع آنها به

ميكردند/ خدمت تواضع و خضوع ادبو
مÇوقعيكه و بودند عموم معمول لباس به خارج در كه بود اين ايشان پيرون معمول
عÇمامة و پÇوشيده مÇانند عÇربي بÇلند پيراهن ميآمدند, عبادت و اجتماع براي بهخانقاه
آنÇجا زنان لباسمعمول به خارج در هم زنها مينشستند, هم دور بسته, بهسر @كوچكي
و سر و نموده تن به ميپوشاند, را بدن تمام كه بلندي پيراهن خانقاه در ولي بوده, ملبس
تمام كه بودند مراقب و بود پيدا صورت گردي فقط و ميپوشانيدند هم را موي و @گردن

باشد/ پوشيده زينت مواضع
خوشامد و نموده زياد احترام ايشان پيروان مصطفيو شيخ شديم, وارد ما موقعيكه
نمودهايم پيدا نزديكآشنايي از و شديم آنان مالقات به موفق اينكه از نگارنده @گفتند,
غالبشده او بر گريه و حالتجذبه كه حمان عبدالر شيخ سپساز كردم, خوشوقتي اظهار
دو گفت: شدهايد? سلوكوارد رشتة تاستدر مد چند كه پرسيدم بود, گرديده بيخود و
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آن كه بدهيد اينها به پندي و خوباستدستور كه كرد اظهار شيخمصطفي است, سال سه
اسالم دين بزرگان كه است فهمان تصو و فقر دستور گفتم: كنند, عمل و بندند به@كار را
كمالدرآن ميگويند ميكنندو افتخار اسالم بزرگوار پيشواي پيروي به عرفا فرمودهاندو
هم شما باشدو مراتبسلوكتوأم شريعتبا احكام و باطنشود و بينظاهر جمع استكه
جمع هم با را آخرت و دنيا و باشند طريقت شريعتو بين جامع پيروان كه كنيد يت جد
و دنيا كار مشغول بهظاهر باشند, يار> با دل و به@كار معروف<دست يعنيطبقمثل @كنند,
اسÇالم پÇيغمبر نÇيستو دنÇيا مÇخالفكÇار ف صوÇت و فÇقر بÇاشند/ حق ه متوج معني در

است/ فرموده منع را دنيا ترك @گوشهنشينيو
مراتبروحيمشاهده در آنچه كه كوششكرد بايد نيز حال مراتبسلوكوبروز در
بود مراقب بايد و شود بيشتر نيازمندي و بيفزايد مسكنت و خشوع و خضوع بر ميشود,
و مسÇاعي و اعÇمال رفÇتن بÇين از و هÇدرشدن مÇوجب كه نشود پيدا عجب و غرور @كه

است/ سلوك راه مانع بزرگترين
متصل كه ديگر اتاق به حركتكرده لذا است, حاضر شام كه دادند اطالع بين اين در
بود, آن ارتفاع سانتيمتر ê0 حدود در كه گردي ميز اتاق يكطرف در رفتيم, بود بدان
در هÇم ديگري گرد يكميز و نشستيم ميز آن دستدور شستن پساز بودند, @گذاشته
پرسيدم: غذا بين در نشستند, دورتر جدا@گانه, زنها و بود شده گذاشته اتاق ديگر طرف
نÇزديك در گÇفتند: نÇه? يا دارند جدا@گانه ذبح و گوشتفروشي پاريس در مسلمين آيا
چÇيست? مÇنظور پرسيد: مصطفي شيخ است, اسالمي گوشتفروشي دو مسلمين مسجد
مذهب در كه مصطفي شيخ نيست, جايز ار كف ذبيحة خوردن مذهبشيعه در چون @گفتم:
اهل ميان در گفتم: است, جايز مذهبما پسدر گفت: بود; مالكي خود اساتيد روية طبق
است, جواز سنت اهل در مشهور قول گفتيد كه همانطور ولي است, اختالف هم سنت

است/ منع فاق بهات قريب مشهور قول شيعه ميان در ولي
كÔم Ôع×امط و لكÔم ل ح ت×اب الك اÔوتÔوا الَّذين Ôع×امط> شريفة آية دربارة ميگوييد پسچه @گفت:
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/5 آية ماÄده, سورة است>, حالل آنها بر نيز شما طعام استو حالل شما بر كتاب اهل <طعام /1

آيÇة بÇه مÇخصصاست آيه اين اضافه به استو مطبوخ طعام از منظور گفتم: لهÔم>/1 ل ح

/118 آية انعام, سورة بخوريد>, است شده ياد آن بر خدا نام ذبحيكه از داريد, ايمان خدا آيات به <ا@گر /2

Öمل ا ×م م تا@كÔلÔوا ال و> تصريحشده: نيز مخالفآن مفهوم و 2< هÖيلع اهللا Ôم ÖسI ر ك@Ôذ ا ×م م شريفة<فكÔلÔوا

/121 آية انعام, سورة مخوريد>, است نشده ياد آن بر خدا نام ذبحيكه <از /3

از نه? يا ميبرند خدا نام ذبح موقع در آنها آيا كه نميدانيم ما چون و عليÖه>3 اهللا Ôم Öاس رذكÔي
كردند/ اختيار سكوت ايشان كنيم, پرهيز آن از بايد اينرو

كه گوشتي پرسيدم اينبابديدم, در شيعه عقيدة مخالفبا را آنها عقيدة سپسچون
كنيد/ ميل بانهايتاطمينان شما اسالميو قصاب گفتاز شده? تهيه كجا از نمودهايد طبخ
ديگر اتاق در و لمغربشده او بود, ربع و نه ساعت حدود در كه صرفشام پساز

شديم/ نماز اي مهي
قÇبول مÇن ولي بÇخوانÇم, نماز و بايستم جلو نگارنده كه داشت اصرار مصطفي شيخ
هم رفقا و نگارنده كردند, شروع ايستاده, جلو ايشان باالخره بخوانيد, شما گفتم و نكردم
بهما كاملي عالقة و برده يگانگي و اتحاد گمان آنها كه كرده اقتدا جمعيتبهظاهر كنار در
دلتنگ ميكنند, اسالم دعوتبه ميبرندو را اسالم مسيحيتنام مرا@كز از يكي دارندودر
اقÇتدا مÇردها پشتسÇر در هم زنها و نبرند ل او وهلة اختالفدر و تفرقه گمان و نشده

@كردند/
ايشان طريقت رشتة نگارنده و نشستيم نماز از فراغت از پس
مÇن گÇفتند: ايشÇان نمودم? سÆال ميشود, منتهي به@كجا كه را طريقت رشتة

را شيخ سپسشرححال رسيدهام, يحيي عبدالواحد خدمتشيخ مصطفي شيخ

1ë) مسÇيحي خÇانوادة يك از و فرانسه اهل عبدالواحد شيخ كه كرد بيان خالصه بهطور
شÇيخ بÇا آشÇنايي بهواسÇطة Gبعد رنهچينوستو او اصلي نام و شده متولد (188ì نوامبر
بÇه رغÇبت بود, شاذليه مشايخ از كه عليشكبير د محم فرزند عليشمصري حمان عبدالر
طريقتشاذليه در پذيرفتو را عليشاسالم طشيخ توس سال1912 در و نمود اسالم دين
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و اسالم به زيادي عالقة بهبعد روز آن از و شد ناميده يحيي عبدالواحد شيخ و گرديد وارد
هÇم كÇتبي نÇوشتو ت جالÇم در آنباب در بسياري مقاالت ميداشتو اظهار ف تصو
كÇتب در تÇتبع سÇپسبÇراي بÇود, فلسفه استاد الجزاير دانشگاه در چندي و نمود تأليف
همانجا در مسافرتو قاهره به 1930 سال در ف تصو فرق با ارتباط و اسالمي ف تصو
نمود/ وفات 19ë1 سال در آنكه تا كرد, اختيار گوشهنشيني و انزوا و نمود توقف قصد

و مينمود شاذليه بهطريقة عليشدعوت حمان عبدالر شيخ يحييپساز عبدالواحد شيخ
سÇال در و بÇود شاذليه بزرگان از كه عليشكبير د محم شيخ پساز هم حمان عبدالر شيخ
نيز مدرسمالكي مفتيو يافتو وفات مصر در 1299 سال در و شده متولد قمري 1218
سÇلسله در اخÇتالفاتي دعليش يخمحمÇش از پس داشتو جÇانشيني دعوي بود, مصر در

نمود/ ابطال را او و كرد پيدا اختالف خود شيخ با هم عبدالواحد شيخ داشتو وجود
تصحيحميكنيد? چگونهآنرا داريد, عبدالواحد بستگيبهشيخ دعوي كه پسشما @گفتم:
مردود داد, اجازه من به موقعيكه گفت: شد! واقع مردود شيخشما ميگوييد درصورتيكه
درصورتيكه ميكنيد, را او جانشيني عاي اد شما ا@كنون گفتم: بود, صحيح او اجازة و نبود
ديÇدم نگÇارنده نÇدارد; اشكالي بوده, آن از قبل من اجازة چون گفتند: كردهاند! رد را او
ايشان پيروان عقيدة فتور استموجبضعفو ممكن نيستندو مطلع و وارد Âكام ايشان
بÇا يÇازده سÇاعت نكردم, تعقيب زيادتر اينرو از آيد, وارد آنها ديانت به خللي و شود
ويÇزا چون كه كرد اظهار مصطفي شيخ نمودم, خداحافظي آنان پذيرايي از تشكر اظهار
حركت ژنو امشببراي همين كه ميخواهم اجازه كردهام, تهيه بليتراهآهنهم و @گرفته
و نموده تشكر نگارنده بريم, استفاده و بوده شما با لي مفص اوقات بايد نيز Gبعد ولي @كنم,

آمديم/ بيرون كرده, خداحافظي سپس استو خوب خيلي حركتشما @گفتم
عÇبدالجÇبار بن عبداهللا بن علي ابوالحسن شيخ به شاذليه سلسلة
منسوباستوشاذلبا بود, اسكندريه سا@كن شريفحسنيكه سلسلة

افريقاستو بالد از و شده ذ@كر دو هر معجمه ذال و مهمله دال شاذليه

او بÇه ارادت و مÇينمودند او پÇيروي بسÇياري جÇمع و بÇوده سا@كÇن اسكندريه در شيخ
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ذ@كر درمرآ¸الجنان آنچه وفاتشطبق ميدادند, نسبت او به هم كراماتي و ميورزيدند
بÇهدست آنسÇال در نÇيز عÇباسي مستعصم كه ìëì سال در كرده, نقل او از يافعي و شده
موقعيكه سالìëêدر كهدر واقعشدهودرنفحاتاالنسمينويسد كشتهشد هال@كوخان
داشتوفاتكرد كهآبشور صحرايي در ميرفت, معظمه مكة و خدا خانة برايزيارت

شد/ آنآبشيرين او بركتوجود از كردند; دفن آنجا در را او چون و
سÇلسلة قطب بربري صالح شيخ جليلالقدر شيخ معاصرين از شاذلي ابوالحسن شيخ
با فعيل وزن مشيشبر و بود مشيش بن الم عبدالس شيخ او جانشين و بوده معروفيه علية

ثÇاني نÇورعليشاه علي الÇم حÇاج مرحوم امجد جد كه كرسينامه روي از بيشتر سلسله اين انتساب رشتة /1
و كرده پيدا ارتباط سالسل تمام با خود سياحت سفر كتبدر تتبع عالوهبر ايشان و شده ذ@كر نمودهاند, تهيه
شÇيخ خÇدمت درك Çالم بدالسÇع شÇيخ از پÇيش ابÇوالحسÇن شÇيخ نيز و نمودهاند ضبط را آنها اجازت رشتة
رسيده ابومدين شيخ خدمت او و كرد فيض درك محمدصالح شيخ از او و نمود خرازم بن محمد ابوعبداهللا

بود/

يك به او زياتو مدني1 حمان عبدالر شيخ ابنمشيشجانشين و ميباشد معجمه دوشين
شعيببنحسين بزرگوار بهقطب او بغداديو ابوصالح ين عمادالد شيخ منتسببه طريقه
شÇيخ ديگÇر طÇريق از نÇيستو مÇعلوم رشÇته ايÇن صÇحت ولي بÇوده, منتسب ابومدين
و است) بهوزنتصغير فقيرهردو تقيو (@كلمه قير Ôينف قيالد Ôت جانشينشيخ حمان عبدالر
ين تاجالد شيخ از او داشتهو اجازه علي ابوالحسن ين نورالد از او ينو فخرالد شيخ خليفة او
از او شيخسعدو از او سعيدو د ابومحم شيخ از او سيواسيو د ينمحم ازشيخشمسالد او و
از نيز را جابر و دانسته منتسب انصاري عبداهللا جابربن به را خود او و قزويني سعيد شيخ
نÇخستين و اقطاب دومين را او و دانسته مجاز ابيطالب(ع) بن علي موليالموالي طرف

گفتهاند/ موال(ع) حضرت قطبرا
شÇيخ او خÇليفة و شا@گÇرد اينقرار: از شدهاند, رشته چند هم ابوالحسن شيخ خلفاي
اسكÇندريه در كÇه بÇود اسÇپانيا) شÇهرهاي از مÇيم هضمÇب رسيه Ôم (اهل رسي Ôم ابوالعباس
اسكÇندريه در او قÇبر ا@كÇنون و مÇيدهند نسÇبت بدو بسياري كرامات و داشته سكونت
و مÇيباشد ابيالعباس جامع بهنام او آرامگاه در هم مسجدي آنجاستو اهالي زيارتگاه
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بنعليبن عبداهللا ين نجمالد ابيالعباسشيخ جانشين رفتهام, مسجد زيارتآن به نگارنده
يافعيمرشد عبداهللا معروفيه بزرگوارقطبسلسلة معاصرينشيخ از كه بود اصفهاني د محم
ارادت يÇن جمالدÇن شيخ به Âقب عبداهللا شيخ و بوده ولي نعمتاهللا حضرتشاه راهنماي و
در شاذليه رشتة استو گرويده معروفيه سلسلة به Gبعد و گرديده مجاز طرفاو از و داشته

ميشود/ منتهي يافعي عبداهللا شيخ به اينجا
و اسكÇندري عÇطا¾اهللا بÇن احÇمد يÇن اجالدÇت شيخ شاذلي شيخ خليفه ديگر; طريقة
عقبه بن احمد شيخ او پساز و القادري يحيي شيخ او از بعد و وفي علي امام او جانشين
شÇريف شÇيخ بعد حمان عبدالر شيخ بعد شيخعلي بعد ابراهيم سپسشيخ احمد شيخ Gبعد
ولي نÇمود, شÇاذليه پÇيشوايÇي دعوي آنها از بعد كبير دعليش محم شيخ و مغربي حسني

داشتند/ ديگري پيشواي شام شاذلية
و شÇاذلي شÇيخ جانشين مرسي ابوعبداهللا شيخ كردهاند: ذ@كر بعضي كه ديگر طريقة
داÄمو بن د محم شيخ Gبعد احمد ين شهابالد شيخ او پساز عطا¾اهللاو احمد شيخ او خليفة
حسن شيخ او از بعد و احمد پسرششيخ او پساز ينو ناصرالد بن ابراهيم شيخ او از بعد
عÇمر د سي شيخ بعد يعقوب بن ديوسف سي شيخ بعد عبداهللا بن خليل د سي شيخ بعد شاذلي
فالحي عبدالكريم شيخ مشرقيبعد د مجذوببعدشيخمحم حمان كرمانيبعدشيخعبدالر@
شÇيخ او از بعد عرباني علي شيخ Gبعد منار د محم شيخ بعد سقايي ابوالقاسم شيخ او از بعد
د يÇس شÇيخ بÇعد عÇبدالكÇريم شÇيخ بÇعد غوثي مصطفي د سي شيخ بعد درضا درويشمحم
بعد رسمي د محم شيخ بعد ين حسينبدرالد شيخ بعد ابوالحد عبداهللا شيخ بعد مصطفيآهي

عبدالقادر/ شيخ
قÇطع بÇهطور سÇلسله اجازة رشتة انتساب ميشود, معلوم مطلب سياق از كه آنطور
شاذلي ابوالحسن شيخ خود آنكه حتيبا استو موجود بين خدشههاييدر نيستو معلوم
كراماتي و شده نوشته Hحاالتاومشروح كتبهم از بسياري در معروفبودهو بزرگان از
شيخ شده, نقل مرآ¸الجنان حاشيةطراÄقالحقايقاز در بهطوريكه دادهاند, نسبت هم
شيخ به اين پيشاز فرمود: كيست? شيخشما سÆالشد: شيخ از كه گفته عطا¾اهللا ين تاجالد
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دريÇا ده در و نÇدارم انÇتساب بÇه@كسÇي ا@كنون ولي داشتم, بستگي مشيش بن الم عبدالس
حسÇين(ع) حسنو و فاطمه و علي(ع) و د(ص) محم كه آدميان ميان از پنج غوطهورم,
هرچند باشند, عزراييلوروح اسرافيلو ميكاييلو جبرييلو كه روح عالم از پنج و باشند
به دانست اشاره و كرد ابنمشيشحمل وفات از بعد زمان بر را عبارت اين است ممكن
سلسله وشيخمطاع راهنما يعنيخود نيست, شيخيزنده منبا ارتباطمستقيم ا@كنون اينكه
مگر است, ايراد قابل مخدوشو مصطفي شيخ بهتصريح اخير قسمت ارتباط ولي هستم;

نيست/ هم اينطور درصورتيكه نميدانند, مناط را اجازه آنها بگوييم آنكه
ابÇتدا آمÇديم, بÇيرون ورساي ديدن بهقصد پنجشنبه روز صبح

1. Invalide.

كÇه است بيماري و عليل بهمعني انواليد رفتيم, انواليد بهطرف
انواليد1

بÇدان تسميه وجه و باشد داده دست از را خود اعضاي از يكي ناپلÃون آرامگاه و

شÇدهانÇد خÇود اعÇضا از يكÇي جنگفاقد در كسانيكه براي محلي آنجا در كه است اين
در را وسÇيعي يكسÇطح متعلقاتآن و معلولين ساختمان و كليسيا با محل اين ميباشد,
را مÇربعي HقريبÇت يكفÇضاي آن قسمتشمالي كه فرا@گرفته مترمربع 12ì.990 حدود
است قشون موزة جنوبيآن قسمت و ميدهد تشكيل متر êë0 طول و متر بهعرض390

آنجاست/ در نيز ناپلÃون آرامگاه و
در 1êلويي زمان در پاريسكه بناهايمشهور از است, معلولين محل كه انواليد هتل
از و آورده بÇدانجÇا ميديدند/ جنگصدمه در كه را كساني و شده ساختمان 1ì70 سال

دارد/ ا@كمل بهطور را وضع همان نيز ا@كنون ميكردند; پذيرايي آنها
ميباشدو70 كليسياهايمهم از سنلويياست, كليسياي بهنام كه انواليدهم @كليسياي
اخÇير دورههÇاي مÇهم ساختمانهاي از هم انواليد گنبد و دارد عرض متر 22 و طول متر

ميباشد/ كليسيا به متصل و يافته خاتمه 170ì در و شروع 1ì79 در استكه فرانسه
بÇزرگ امÇپراتÇور ل او نÇاپلÃون آرامگÇاه كه است قشوني موزة هم ديگر قسمت در
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آنجاست/ در فرانسه
مدرسة در را خود تحصيالت 1793 در و شده متولد 17ì9 سال بناپارتدر ناپلÃون
از آنكه تا نمود; سريعي ترقيات كرد, كه فتوحاتي لياقتو اثر بر و رسانيد بهپايان نظام
افريقا و اروپا در زيادي فتوحات و بهسلطنترسيد انقالب پساز طرفمجلسفرانسه
محروميتبرگشت, با و زياديشده مشقات گرفتار روسيه به خود لشكركشي در و نمود
181êسال در باالخره و ممالكاروپايينيزشد ساير در شكستهاياو مة آنجنگمقد

1. L'île d'Elbe. 2. Saint Helène.

با G ممالكاروپاييجد ولي (181ë برگشت(فورية ماه چند پساز رفتهو الب1 جزيرة به
سÇال در و كÇردند تÇبعيد سنتهلن2 جزيرة به را او و بماند نگذاشتند و كرده مخالفت او
سال در كردندو موميايي آنجا در را او جسد درگذشتو بيماريسرطانمعده اثر بر 1821
و تÇجليل بÇانهايت را او جسÇد بÇودند, نموده بنا كه بزرگي ساختمان در انواليد در 18ê3

ميباشد/ او بستگان از بعضي آرامگاه نيز اطرافآن در و كردند دفن احترام
خÇود عظمت مقابل در را انسان بياختيار كه است باعظمت خيلي ناپلÃون آرامگاه

مبهوتميكند/
عظمتو استو طبقه پنج ساختمان داراي كه هست هم قشوني موزه محل اين در
از بسÇياري تÇاريخي نÇفيس اشÇياي آنجا در ميدهد, نشان را فرانسه افتخارات و بزرگي
در كÇه افÇتخاري پÇرچÇمهاي جÇمله از گÇذاشÇتهانÇد, نÇمايش مÇعرض در و ضبط فرانسه
بزرگفرانسه سرداران و مارشالها مجسمههاي و شده مختلفنصيبفرانسه جنگهاي
قÇرون از د تعدÇم تÇوپهاي طه حوÇم داخل در و گذاشتهاند مختلفه مدالهاي و نشانها و
بÇه مربوط كه هم نظامي مختلة اسلحههاي ميكند, خودنمايي مختلف كاليبرهاي با سابقه

دارد/ وجود زياد خيلي آنجا در است, سابق دورههاي
روزهاي آخرين تا و كرده م مجس آنجا در تابلو و مجسمه با را او فتوحات و ناپلÃون
او كه محلي كردهاندو درست برجسته سنتهلنرا حتيجزيرة ميدهند, نشان را حياتاو



169 بهژنو گناباد از

همان به را لباساو و مرده آنجا در كه را او مسكوني خانة و بوده انگليسها اسير آنجا در
اسب جÇمله از مÇيدهند, نشان عمر اواخر در را او زندگاني وسايل تمام و بوده كه وضع
آنÇجا در كÇرده, كÇاه را او پوست بود, شده داده هديه او به و بوده عربي نژاد از كه سفيد

است/ ضبطشده آنجا در او نظامي وسايل ادواتو ساير همچنين @گذاشتهاند,
مÇضمون: ايÇن بÇه شÇده نÇوشته نÇاپلÃون وصÇيتنامة نÇاپلÃون آرامگÇاه سÇÇردر در
در باشد>/ داشته جاي آغوشملتفرانسه در سنو رودخانة كنار در من قبر <ميخواهم
سات سÆÇم و قوانÇين و شده داده شرح ناپلÃون خدمات آن داخلي سمت گنبد ديوارهاي

است/ گرديده ذ@كر او خيرية
تÇا كÇيلومتر هÇجده كÇه ورسÇاي بÇهطرف خطآهن با انواليد از

1. Versailles.

است كوچكي ورسايشهر حركتكرديم; دارد, پاريسفاصله 1 ورساي

ورسÇاي اهÇميت است, جÇمعيتآن هÇزار ì9 حÇدود در @كÇه
كه است چهاردهم لويي اثر ورساي ميباشد, آنجا در كه است باشكوهي قصر بهواسطة
ايجاد 1ìì1سال در بود, ساخته برايشكار لويي13 كه كوچكي محافظتقصر براي ابتدا
و لويي18 و 1ì لويي و 1ëلويي مسكن كه را كنوني بزرگ كاخ و داد توسعه Gبعد و @كرد
1871 سال از هم فرانسه پارلمان و نهاد بنا بود فرانسه ديگر رجال از بسياري دهمو شارل

ميداد/ تشكيل آنجا در را خود جلسات 1878 تا
قسمتدستراستكليسياي در است, تماشايي و د متعد دارايقسمتهاي اينكاخ
و پÇادشاه كÇه مÇحلي و شده حفظ ترتيبسابق بههمان آن وضع كه است مخصوصكاخ
كه هم ديگر اتاقهاي است, محفوظ زمان همان صندليهاي و مينشستند آنجا در ملكه
در جالبكه و زيبا بسيار اشيهاي نق استبا زمان همان مبل فرشو و اثاثيه داراي Hتمام
محلي استو مخصوصملكه هم اتاق يك است, ديدني بسيار ميباشد, سقف اطرافو

زدند/ دار به نموده, محكوم و گرفتند را او انقالبيون (1793 Ç 1755)Marie Antoinette /2

نشان كرد, فرار آنجا از ون انقالبي حمله موقع در 1ì لويي زن ماريآنتوانت2 ملكه كه را
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ميدهد/
مÇربوط اشÇياي و 1ê لويي لوازمالتحرير و تحرير ميز و دفتر مخصوص ديگر اتاق
داراي و نقاشيشده آن تمام كه دارد وجود آن در بزرگهم خيلي يكسالن است, بدان
بهترتيبميباشد تا@كنون شارلماني از قبل از فرانسه گذشتة جنگهاي از مختلفه تصاوير
نيست مايل بهزودي بيننده است, جالب و بسزيبا از كاخ اين استو تماشايي خيلي @كه
اينقبيل باشد, داشته تنبه حال كسيكه براي ولي بيرونآيد, و بگذرد آنها تماشاي از @كه
و كÇرده زنÇدگي آنÇجا در پادشاهاني و سالطين چه كه است, موجبعبرت بيشتر جاها

نبردهاند! وافي بهرة دنيوي تجمالت از و رفتهاند و گذاشته را آنها باالخره

قصيده/ ديوان, خاقاني, /1

هÇان كن نظر ديده از عبرتبين دل اي هان
دان1 عÇÇبرت آيÇÇينه را مÇÇدايÇÇن ايÇÇÇÇوان

واميدارد/ تحسين به را بيننده استكه ديدني و زيبا بسيار هم كاخ حوضاين باغو
قشون محل آلمانشكستخورد, جنگبا در فرانسه كه سال1870 ورسايدر @كاخ
امضا اينكاخ در آلمان با او فقين مت و فرانسه صلح قرارداد ژوÄن1919 28 در آلمانشدو

شد/

2. Boulevard Montmartère.

واقÇع مونتمارتر2 خيابان در كه ن گرو موزه ديدن براي عصر

(Avenue) اونÇو را ديگÇر خÇيابانهاي و بÇولوارد را ر جÇمش خÇيابانهاي كÇرديم ذ@كر Âقب كه همانطور /3
ميگويند/

داراي آن زيÇرزمين و مÇوزه ايÇن لي او طÇÇبقة رفÇÇتيم,3 است موزة

4. Grévin.

از كÇه دنÇياست مÇختلفة رجال و بزرگان از زيادي مجسمههاي
ن4 روگ@

هلند ملكة انگلستانو ملكة مجسمة جمله از دارد, صاحبانآن به همهجهتشباهتكامل
ژنÇرال مÇالنكفو و چÇرچÇيل و آيÇزنهاور و فÇرانسÇه رÄيسجمهور بلژيكو پادشاه و
يكپذيرايي و ايستادهاند او حضور در كاتوليكها از نفر چند كه اعظم پاپ ريجوريو
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مجسمة و ويكتورهوگو از بعضيادگارها همچنين ميشود, ديده واتيكان در خصوصي
مÇنظرة و 1791 سÇال مÇعبد در 17 لويي از منظرهاي و فرانسوي معروف سخنران ميرابو
يك بÇا 11 لويÇي مÇجسمة و 1ì لويي مجسمة و 1792 سال در معبد در سلطنتي خانوادة
او كÇاردان وزير وريشيليو 13 لويي مجسمة همينطور است, موجود آنجا در @كاردينال
سÇال حÇدود در او دربار بعضبزرگان و ورساي در 1ê لويي مجسمة و (1ìê2 Ç 1ë8ë)
مÇناظر ديگÇر جÇاي در مÇيشود, مشÇاهده او زمان دانشمندان بعض و 1ë لويي و 1ì8ë
فرانسوا امپراتور مجسمة قبيل از مصر در 18ì9سال در سوÄز كانال افتتاح جشن به مربوط
دولسÇپس فÇرديناند و 1870 تÇا 18ë3 سÇال از فرانسه امپراتريس اوژني ملكه ژوزفو

دارد/ وجود مصر حكمران پاشا اسماعيل خديو كانالو حفر ي متصد
از مÇجوسيان آمدن قبيل از مسيح(ع) حضرت به مربوط مناظري ديگر قسمت در
س) بيتالمقد) اورشليم به واردشدن نيز و او تولد موقع در مسيح(ع) زيارت براي ايران
قرار ين حواري ميان در كه مصلوبيت روز صبح منظرة و او به تدادن اذي و صدمه رنجو و
حزنانگيز و تأثرآور خيلي كه ميشود ديده او آرامگاه و ميكند موعظه را آنها و @گرفته

است/
رخÇتخواب در نÇاپلÃون ديگر جاي ژانداركو به مربوط منظرة چند ديگر محل در

ميشود/ مرگديده
نÇمايشهاي براي بزرگي سالن باال قسمت در و دارد هم ديگري زياد مجسمههاي
ري سالنبزرگمدو باال طبقة قسمتديگر است, كافه آنجا يكقسمتاز شعبدهبازيو
شÇدند, مجتمع آنجا در تماشا@كنندگان همة موقعيكه است, ديدني و زيبا خيلي كه است
سالنبه@كلي اين و ميكنند روشن د مجد و خاموشكرده را چراغها نا@گاه ميشود, دربسته
آيÇنه اطÇرافآن تÇمام چون استو ديگري آنطور ديوار سقفو تمام و عوضشده
آن زيبايي و روشنايي و ÆلÑتال بر منعكسشده چراغها با روبهرو آينة در ديوارها است,
بهطوريكه ميكند, بزرگجلوه انعكاسخيلي همان بهواسطة هم سالن و ميشود افزوده
با نيز دفعه اين ميشود, روشن د مجد و خاموششده چراغها Gبعد نيست, معلوم انتهايآن
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آن ديوار و در و عوضشده حتيچراغها آن تمام به@كلي و داشته فرق سابق دفعة دو هر
فاصلهاي استو فوري خاموششدن روشنيپساز اين آنكه شگفت استو كرده تغيير

دارد/ زيبايي جالبو خيلي وضع دفعه هر نيستو آن در
رفÇتيم, لوور تÇاريخي همÇم مÇوزة ديدن براي جمعه روز صبح

1. Louvre.

قÇديمي و مشÇهور و مÇهم عÇمارتهاي از مÇوزه ايÇن عمارت لوور1 موزة

زمÇان در آن شÇروع و بÇوده سÇلطنتي كÇاخ Âقب استو فرانسه
و دوم هÇانري و ل او فرانسواي ط توس Gبعد و بوده ميالدي 120ê سال ا@گوستدر فيليپ

رسيد/ اتمام به 1êلويي زمان در يافتو ادامه لويي13 Gبعد
فرانسÇواي كرد ايجاد آنجا در را سلطنتي اشياي مجموعة و كلكسيون كسيكه لين او
فرانسÇه مجلسملي 1791 سال در آنكه تا شد, افزوده وسعتآن بر بهتدريج و بود ل او
سال از و شد باز همانسال نوامبر در و كرد تصويب لوور كاخ در را موزه تأسيسرسمي
به بهتدريج و كرد پيدا را موزه جنبة Hرسم آنسال از و شد داده اهميت بدان بيشتر 18ê8
ل مفص خيلي چون ميباشدو دنيا موزههاي بزرگترين مهمترينو امروز و شد اضافه آن
اجÇمال بÇهطور لذا مÇيشود, تÇطويل موجب آن جزييات شرح در ورود است; بزرگ و

ميشود/ داده تذكري
جÇاي و سÇالنها و غÇرفهها آنÇها از كدام هر كه است دارايششقسمت موزه اين

است/ كرده اشغال را زيادي
آثÇار دوم رومÇانهاست, و قÇديم يونانيان عهد به مربوط عتيقه اشياي ل او قسمت
چÇهارم مÇصر, عÇتيقة اشÇياي به مربوط سوم آن, غير و ايران مانند ممالكشرقي عتيقة

علوم/ ترقي و حياتعلمي تجديد دورة يعني :@Renaissance /2

و نÇقاشيها پÇنجم رنسÇانس,2 اوايÇل و وسطي قرون منبتكاري و حجاريها از آثاري
آن/ از بعد وسطيو قرون صنايع به مربوط اشياي ششم عالي, خيلي تابلوهاي

موزه به مربوط عتيقة اشياي از همه زيرزمينهاستكه و طبقه دارايسه عمارتآن
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مملوست/
به مربوط سالني هر كه خودنماييميكند يونانورومان عتيقة قسمتپايينآثار در
سالن از موقعيكه و ميباشد آن امثال و مجسمهها ظروفو قبيل از آثار از يكقسمت
دو لوور طه حوÇم غÇربي جÇنوب طرفچپ در ميشويم, خارج بعضاشيا فروش محل

ميشود/ شروع آنجا از م Ôر و يونان به قسمتمربوط استكه داالن @گالريو
و شÇرقي طÇرف از يكقسÇمت شÇماليو قسÇمت تمام ايران و شرقي عتيقة آثار
آنها جملة از افتتاحشده, 18ê8سال اينقسمتدر و كرده اشغال طرفغربيرا قسمتياز
بÇه مربوط و ميشود شروع ميالد پيشاز نهم قرن از كه فلسطين به مربوط است آثاري

1. Moab. 2. Goudéa.

و او از بعد آثار همچنين و ق/م) 8êë) جنگكرد يهود با كه است مواب1 سلطنت دورة
و بÇهبعد رومان سلطة دورة از مخصوصجبلالدروز قسمتي و سوريه به مربوط آثار نيز
در كدو ا@ مقتدر پادشاه سارگندو ناراسانو دورة ويژة وا@كد سومر كشور آثاريمربوطبه
ديگÇر سÇالن در و ميالد از قبل سال 2ê00 حدود ا2 گود دورة به مربوط آثار ديگر سالن
در ميالد از قبل قرون به مربوط اشياي همچنين و ميالد از قبل سال 2900 به مربوط آثار

ميشود/ ديده زياد خيلي آنجا
از استكه اشيايي آنها استكهمهمتر ايران باستاني آثار مربوطبه قسمتديگرآن
سÇلطنتي كÇاخ بÇه مÇربوط بهدستآمده, شوش از آنچه و بهدستآمده لرستان شوشو
دورههÇاي از استو آشÇوريان دورة به مربوط Hغالب لرستان آثار استو كبير داريوش

است/ اسالمي آثار به مربوط ديگر سالن ميشود, يافت نيز ديگر
كه است فنيقيان دورة به مربوط و ميكند خودنمايي اينجا در هم ديگري مهم آثار
استو كرده اشغال آنرا از قسمتمهمي كه ميشود ديده ميان درآن نيز آنها خدايان نام

است/ موجود آنجا در مشرق در يونانيان آثار شرقيو ممالكديگر از آثاري
واقع يونان قسمت مقابل در لوور طة محو شرقي جنوب در مصر به مربوط قسمت
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1. St. Gn. L'Auxlloire. 2. Galorie d'Appollon.

باز آن براي كزلوار1 سنژرمنلو كليسياي به مربوط گيشه زير از خصوصي درب و شده
نÇيز قسÇمت ايÇن در استو قسÇمت آن اشÇغال تحت نيز زيرزمينها از قسمتي استو
به مربوط سنگي تابوتهاي آنو غير سنگيو بزرگ كوچكو زياد زيباي مجسمههاي
از كه دوره آن به مربوط ديگري مهم آثار و موميايي كوچك جسد چند و ميالد از قبل
در ورود كه ميشود مشاهده بهدستآمده, آن غير و لوكسور و سا@كارا و تب ممفيسو
موزة استمانند مصر به مربوط كه قسمت اين ه البت ولي ميكشد, درازا به خيلي آن شرح
كامل خيلي و دارد مصر خود باستاني آثار به اختصاص موزه آن چون نيست, مصر ملي
موزة اينكه لحاظ از لوور موزة هرچند ميباشد, اينقسمتمختصرينسبتبدان استو

دارد/ اهميتزياد استو كامل خيلي دارد, را همهجا آثار استو جهاني
بÇه مربوط منبتكاريهاي و آثار است, زمين سطح طبقة در كه ديگر يكقسمت

رنسانسميباشد/ دورة وسطيو قرون
مسÇاوي طÇبقة آنÇها (زيرا ميشود ل او طبقة اروپاييان اصطالح به آنكه دوم طبقة
از استكه زياد و وسيع خيلي گالريهاي و سالنها داراي نمينامند) طبقه را زمين سطح
عÇرض مÇتر 10 و طÇول متر 27ë بزرگو خيلي كه گالري گراند بهنام آنها از يكي جمله
نÇقاشيهاي مÇحتوي استو شÇده آن سÇاختمان به شروع نهم شارل زمان در و ميباشد
بÇراي كه تا@كنون پيش قرن چندين از است, قيمتي قشنگو و زيبا و زياد خيلي مختلفة
حÇيث از كه داپولون2 گالري بهنام ديگري گالري است, جالب بسيار نقاشي دوستداران
كÇه مÇيشود محسوب اروپا ساختمانهاي بهترين از طول عرضو و زيبايي و معماري
صنعتي اشياي بر مشتمل استو آن ارتفاع متر 11 عرضو متر 9.êì و طول متر ì1.39

است/ مختلفه
آثÇار و مÇيباشد رومÇان و يÇوناني قديمة آثار بر مشتمل ل او طبقة يكقسمتدر

است/ كرده اشغال را قسمتي و موجود طبقه آن در هم باستانيمصر
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و اثÇاثيه بÇر مشÇتمل هÇركدام كÇه است دي تعدÇم سÇالنهاي قسÇمت ايÇن در نيز و
مشتمل و ميباشد فرانسه سالطين از مخصوصيكي اتاقهاي مبلة لوازم و لوازمالتحرير
و قÇيمتي و زيÇبا بسÇيار آنÇها تÇمام كه آنها غير ساعتو و مبل و لوازمالتحرير و ميز بر
و نميكند دل آنها تماشاي از بيننده كه است, جواهرنشان و نقره طالو از آن از بسياري
و مÇيگيرد را زيÇادي وقت كÇنند, تماشا Âكام بخواهند ا@گر كه است زياد و زيبا بهقدري
بهقدري لوور موزة كلي بهطور استو زياد خيلي آنها ميان در نيز عتيقه و قيمتي اشياي
بÇاشد, آنÇها كÇامل تÇماشاي بناي ا@گر كه است قيمتي و باستاني اشياي داراي و ثروتمند
و شÇرح و ميشود محسوب جهان موزههاي غنيترين از و دارد وقتالزم روز چندين

دارد/ الزم جدا@گانه كتابي خود جزيياتآن بسطدر
مسلمين بهمسجد نمازجمعه خواندن براي بعدازظهر ساعتدو
دوازده از يكساعت بود, تابستاني آنجا ساعت چون و رفتيم مسلمين مسجد

نمازجمعه كه بود يكساعتبعدازظهر @گذشتةظهروساعتدو پاريس در

1. Puits de l'Ermite.

ر مشج باغ كه دولرميت1 پويي ميدان در مسجد اين ميانداختند, بهتأخير يكساعت را
اينمسجد ميباشد, دارايمتعلقاتنيز و واقعشدهوعمارتزيبا @كوچكباصفايياست,
اوقÇاف رÇÄيسجÇمعيت پاريسكه مرا@كشدر مختار وزير غبريط بن قدور د سي ط توس
سال در شروعو سال1922 در پاريسبود, در نيز اسالمي انجمن مدير شريفينو حرمين
مرا@كشدر اسالمي كمكبرادران و او خيرخواهانة اقدام بهواسطة يافتو خاتمه 192ì

شد/ برپا اسالمي مسجد مسيحي قلبمملكتفرانسه
امÇور و عÇبادت بÇه مÇربوط يكقسÇمتآن كه است قسمت سه داراي مسجد اين
قشنگاز خيلي درب و ميباشد عبادت براي مجلل محل صحنو داراي استكه مذهبي
سابق پادشاه فاروق تقديمي خوب منبر و محرابزيبا و دارد گردو و جنگلي چوبهاي
كه است ايران پادشاه اهدايي فرشها آن از يكي كه دارد نيز مرغوب فرشهاي و مصر



بهژنو گناباد از 176

سقفروي استكه زيادي ستونهاي اينقسمتداراي و ميباشد گرانبها نفيسو بسيار
داراي سÇنگفرشو آن صÇحن و دارد ارتÇفاع مÇتر سÇه و سÇي آن منارة و شده بنا آنها

زيباست/ @گلكاريهاي
كه است مذهبي سخنرانيهاي و ديني تعليمات به مربوط قسمت طرفچپآن در
داراي كÇه دارد كÇنفرانسزيÇبايي سÇالن و مÇيشود داده تÇعليم آنÇجا در اسÇالمي احكام
مفتي قبيل از اشخاصمذهبي محل اينجا استو خوب خيلي منبتكاريهاي و اشيها نق

ميباشد/ نيز كتابخانه داراي استو خادم و مÆذن و
قÇبيل از فÇروشمسÇلمانان و خÇريد براي محلهايي بر مشتمل هم تجارتي قسمت
بÇهطوريكه و زيÇاد پÇاريس در مسÇلمين زيÇرا مÇيباشد, آن امثال و رستوران و قصابي
بÇه د قيÇم و عÇالقهمند و ميباشند آنجا در مسلم هزار بيست و يكصد حدود در ميگفتند
اهلمرا@كش آنجا مسلمين بيشتر و كماند فرانسه خود مسلمين ة عد ه البت هستند, آدابنيز
وليشيعه سا@كنهستند, آنجا قليليدر ة ممالكاسالمينيزعد ازساير تونسميباشندو و

سنتميباشند/ اهل Hعموم و كم خيلي آنها ميان در
روز پنجشنبة صبح كه را مسجد باني قدور د سي جنازة Hفاقات رفتيم, ما كه روز آن در
مرا@كش از جمعيهم بودندو گذاشته آنجا در بود, گفته زندگي بدرود سالگي 82 پيشدر
در كÇه بÇود مÇرا@كش اهل از دنام محم شيخ مسجد امام بودند, آنجا در جنازه تشييع براي
تعيينشده سكونتاو براي مسجد تابعة ساختمانهاي از محلي داشتو پاريسسكونت
و داد اندرز و پند را شنوندگان خواندو عربي به لي مفص خطبة رفتو منبر باالي ابتدا بود,
نÇماز آن بÇر و آوردنÇد را جÇنازه شÇد, خوانده نماز آنكه پساز خواند, نمازجمعه Gبعد
نمود متوفي خيرية ذ@كراعمال بهتوصيفو شروع خواندننمازيكنفر خواندندوپساز
تسÇليت آنها به مردم و بوده آنجا در نير متوفي بستگان ميكردند, او تصديق ديگران و
اظهار و نموده في معر ايراني مسلم يكنفر بهنام را خود رفته جلو نيز نگارنده ميگفتند,
نمودهو بلند را اسالم مسيحينام قلبكشور بودهودر متوفيشخصبزرگي چون كه @كردم
از قÇدردانÇي براي نيز من و دارد حق مسلمين همة به@گردن تأسيسكرده, را مسجد اين
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آمرزش تسليتميگويمو شما به ايرانيان عموم طرفخودو از خدماتدينيآنمرحوم
خواندن براي نگارنده آن پساز نمودند, تشكر نگارنده از نيز آنان خواهانم/ را او روح
خواندن پساز و بود من پهلوي جواني ميخواندم, نمازجمعه موقعيكه ماندم, عصر نماز
شما پرسيد? من از عربي زبان با ديد; شيعه اسالميو لباسروحانيت لباسمرا چون نماز
بÇه سÇپسمÇن هستم, ايراني گفتم: نگارنده بلد?) اي من (حضر¸االستاد هستيد كجا اهل
فÇارسي بÇه پس گÇفتم: هستم, ايراني هم من گفت: هستيد? كجا اهل شما پرسيدم: عربي
اهل منمهندسحسينصدوقي گفت: چيست? شما نام پرسيدم: آن پساز گوييد/ سخن
Âفع و آمدهام نفت رشتة در خود تحصيالت تكميل استبراي سال چند كه هستم تهران
مالقات از نگارنده ميباشم, فرانسه نيزدر ا@كنون و بودم نروژ تيدر مد شدهو منتمام @كار
سا@كن ايراني جوانهاي برخالفبيشتر اينكه از Hمخصوص و نموده ت مسر اظهار ايشان
و كÇردم في عرÇم را خÇود و نÇموده خوشوقتي ابراز ميباشند, مذهبي آداب به د مقي اروپا
مالقات براي ايشان همراهي به Gبعد خوانده, هم را سپسنمازعصر بوديم, ايشان قدريبا
ت مسر اظهار خيلي مالقاتما از امام نمودند/ في معر را نگارنده ايشان و رفتيم مسجد امام
مÇيباشند, متوفي قدور د سي پسر گفت: نمود; في معر بود, آنجا در كه را يكنفر و نمود
مسÇجد ايÇن بÇناي بÇاعث كÇه ايشÇان پدر همتعالي از و گفته تسليت ايشان به نگارنده
در گÇفتم: بÇرويم, ايشÇان بÇهمنزل كÇه داشت اصÇرار امام سپس كردم/ توصيف بودهاند,
سفارتمرا@كشدر كه مسجد تابعة عمارات از بهيكي سپس بنشينيم, دقيقه چند همينجا
وجÇهي بÇزرگوارم پدر دستور طبق نگارنده و نشستيم سفارت دفتر در و رفتيم بود آنجا
اظهار امام پرسيدم, مسلمين ه توج و مسجد وضع از و پرداختم آنجا در مسجد اعانة براي
كسالت موضوع نگارنده پرسيد, من مسافرت علت و ايران وضع از او بعد كرد/ رضايت
ايشÇان خÇدمت را او سالم كه نمود خواهش و كرد دعا امام و داده شرح را بزرگوارم پدر

آمديم/ بيرون كرده خداحافظي امتنان و تشكر اظهار با ما Gبعد عرضنمايم,
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كه آنجاست ملي كتابخانة پاريس ديدني و مهم جاهاي از يكي

1. Bibliotheque Nationale.

آن نام Âقب و ميشود محسوب كتابخانههايجهان مهمترين از ملي1 @كتابخانة

Âفع و بوده موسوم امپراتوري كتابخانة به سلطنتيوبعد @كتابخانة
گذارده (1380 Ç 1337) فرانسه پادشاه پنجم طشارل توس آن پاية و دارد ملي كتابخانة نام
1ê23) نيز يازدهم لويي Gد مجد آنكه تا نشد موضوع بدان هي توج ازمرگاو وليبعد شد,
جمعآوري كتبمهمي و نمود تأسيس را آن سلطنترسيد, به 1êì1 سال در كه (1ê83 Ç
كÇتاب ميليون پنج تعداد ا@كنون و كردند كوشش آن تكميل در سالطين نيز Gبعد و @كرد
ازديÇاد در روي Hبمرت مجلداتآن استو جلد 173 فهرستآن مجلدات كه دارد چاپي
كÇه است مÇوجود كÇتابخانه اين در زبانها تمام به و زياد خيلي نيز آن خطي كتب است,
آنها از بعضي و ميباشد بهفرد منحصر و ندارد وجود جاها ساير در شايد آنها از بسياري
بÇه مÇربوط هم قسمتي گرانبهاستو بسيار اهميتو قابل هم نظر اين از و قديمي خيلي

است/ ديدني نيز آن استكه پرقيمت باستاني و عتيقه اشياي
شÇرقي السÇنه قسÇمتكÇتب است: بدينترتيب 19ë0 سال تا آن خطي @كتابهاي
خÇطي كÇتب جÇلد, 21.700 كتبالتÇيني جلد, هزار ë يوناني كتب جلد, هزار 27 داراي
جÇلد 117.900 Hجمع كه جلد ê.200 زبانها ساير به مختلفه كتب و جلد هزار ì0 فرانسه
و مÇينياتوري و زيÇبا تÇصاوير داراي و قيمتي بسيار آنها جلد هزار قريبده كه ميشود,

ميباشد/ مرغوب بسيار كاغذهاي عاليو خيلي اشيهاي نق مذهبو
واقع دوم طبقة در كه است مختلف مدالهاي به مربوط كتابخانه در يكقسمتهم
عاج از پيادهاي آنتيكآن اشياي ميان در مدالهايمختلفاستو دارايê0هزار و شده
نيمتنة مجسمة و م) 81ê Ç ê72) فرانسه پادشاه شارلماني شطرنج صفحة به مربوط استكه
بلورو از ايران پادشاه خسرو عقيقوجام از 337م) Ç27ê)بيزانس پادشاه ل كنستانتيناو@

است/ زياد قبيل اين از ديگر اشياي طالو
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اين رفتيم, لوكزامبورگ باغ به گردش ساعتششبراي عصر
شÇد, قÇطع 18ìì و 1772 سال در آن اشجار بيشتر آنكه با باغ باغ

1. Jardin de Luxembourg.

باغاتبزرگو از و قطور بزرگو خيلي اشجار معذلكداراي
لوكزامبورك1

خسÇتگي رفÇع گردشو اشخاصبراي همهقسم كه است فرانسه معروف @گردشگاههاي
است/ هكتار 23 باغ كنوني مساحت و ميآيند باغ بدان

استو زيÇادي اشÇجار و ع تنوÇم گلكاريهاي قسمتمختلفو چند داراي باغ اين
يك در و شÇده گÇذارده مÇيكنند, گÇردش كسÇانيكه بÇراي هم نيمكتهايي و صندليها
در كÇه است حÇوضي آن وسط در است, پلههايي داراي و پايينتر قدري كه قسمتآن
در ي اصÇخ تÇرتيب و علمي وضع با درختهايي و شده ل مفص گلكاريهاي اطرافآن

ميآيند/ بدانجا خستگي رفع اشخاصبراي قسم همه و نشاندهاند اطرافآن
غÇرسهاي از مÇيزنند حÇدس كÇه است موجود كهنسال نارون درخت سه آنجا در

/(1642 Ç 1573)Mari de Medicis /2

مديسي چشمة بهنام چشمهايهم ميباشدو 1ì12 سال در فرانسه ملكة ماري@دومديسي2
مÇناظر اضÇافهبر است, گÇرفته قرار چناري درخت ساية زير در كه است موجود آنجا در

/(1863 Ç 1799)Delacroix /3

يكقسÇمت در نيز فرانسوي مشهور اش نق دال@كروا3 عمارت مديسي چشمة و عمومي
ميكند/ ه جلب@توج

جÇنگل پÇهلوي كه وحش باغ ديدن براي نه ساعت شنبه صبح

4. Parc Zoologique.

رفتيم/ دارد قرار ونسن
وحش4 باغ

ا@كنونقريب هكتارمساحتآناستو 1êباغوحشهايدنياو ازمهمترين اينباغ
نÔه ساعت از و ميباشد موجود آن در پرندگان از تا 1200 و پستاندار حيوانات از تا ì00
حيواناتدر سرد و باراني روزهاي در است, باز تماشا@كنندگان براي ساعت18 تا صبح
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آهنين قفسهاي در هميشه نده در حيوانات و ميباشند خود قفسهاي و صخرهها وسط
هستند/ خود

1. Daumesnile. 2. Tapir.

مساحتآن هكتار 12 استكه زيبايدومسنيل1 درياچة طرفجنوبغربيآن در
ميباشد/

از دارد, وجÇود پرندگان و آبي و خشكي حيوانات مختلفة وحشاقسام باغ اين در
استو تماشايي بسيار آنها عمليات كه ع متنو نژادهاي از زياد مختلف ميمونهاي جمله
گورخر و آهو مختلفة اقسام كوهيو بز همچنين و ميشود ديده نيز شترمرغ مختلفة اقسام

دارند/ گاوميشوجود حيواناتوحشيو ساير وحشيو گاو و گوزن و
ه تپ و كوه به عادت كه حيواناتي براي مصنوعي صخرههاي و هها تپ هم باغ وسط در
در استكه طهاي محو مصنوعي ههاي تپ اين از يكقسمت داخل در و شده ايجاد دارند,
مختلفة اقسام و دارد آهني نردة آن جلوي و شده ه تهي ندگان در براي جاهايي اطرافآن
حÇيوانÇات اطÇرافآن در صÇخره بيرون در و موجود آنجا در ببر و يوز پلنگو و شير
در حÇيوانÇات از ديگÇر اقسÇام و آبÇي فÇيل و سگآبÇي نÇهنگو قÇبيل از آبي مختلفة
در و ديوار آنها بين و شده ه تهي جدا@گانه آنها يكاز هر براي كه كوچكي حوضچههاي
و خرسسفيد مختلفة اقسام آن ديگر طرف در و ميشود ديده است, آهن نردة هم جلو

دارد/ وجود مختلفه اشكال با آن غير و سياه
پÇوزهاي داراي كÇه ديگري حيوان نيز بزرگو كوچكو فيلهاي ديگر طرف در
بÇاغ آن در نيز و ميشود ديده ميگويند, تاپير2 را آن فرانسه در استو خرطوم به شبيه
وجÇود زيÇادي اقسام نيز پرندگان از ميشود, مشاهده ديگر حيوانات و افه زر و @كرگدن

ميشود/ ديده آنجا در ماهي مختلفة اقسام همچنين و دارند
در و دارد را طبيعي صخرههاي شكل كه ساختهاند بلندي ة تپ آن شمالي قسمت در
دارد ارتÇفاع متر 70 حدود در كه آن بهباالي آن بهوسيلة كه است آسانسوري آن وسط
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دارد, خوبي خيلي منظرة و ميشود ديده زيبايي وضع پاريسبا شهر آنجا از و ميروند,
باالرفتنآن/ براي دارد هم پلههايي

است جنگلي كه گرفته ونسنقرار نزديكباغوحشجنگل در
داراي و هكÇتار چÇهار و سÇي و نÇهصد حدود بزرگدر بسيار جنگل

1.Bois de Vincennes. 2. Nogent sur maron. 3. Saint mandé.

تÇابستاني گÇردشگاههاي مÇهمترين از و انÇبوه بسÇيار درختان
ونسن1

پاريساست/
بÇه مÇعروف فÇرانسÇه پادشاه نهم لويي و بوده سلطنتي شكارگاه تها مد جنگل اين
داشتو زيادي ه توج بدانجا (1270 Ç 1212) بود بزرگفرانسه پادشاهان از كه سنلويي
ديواريكشيده اطرافآن در 1êلويي داد, تشكيل بلوطهايآن زير در را عدليه محكمة

شد/ شروع د مجد درختكاريآن 1ëلويي زمان در و نمود محصور و
ديگري و شرقي شمال در يكي شده; تشكيل جنگل دو درحقيقتاز ونسن جنگل
نÇوژان و ونسÇن بين لي او ميشود, ناميده ونسن جنگل آنها مجموع كه غربي جنوب در

4. Charanton. 5. Jardin des plantes.

ميباشد/ شارانتون4 و سنمانده3 بين دومي و سورمارن2
فرانسه ممالكمستعمرة موزة مستعمراتو باغ ونسن جنگل مقابل طرفديگر در
آنÇها باستاني آثار و آسيايي و افريقايي مستعمرات جديدة صنايع بر مشتمل كه ميباشد

است/ د متعد سالنهاي و اتاقها بر مشتمل و ميباشد افريقايي Hمخصوص
حيوانÇات از بسياري داراي كه نباتات باغ ديدن براي هم عصر
مختلفو قسمتهاي داراي باغ اين رفتيم, ميباشد هم مختلفه باغ

از بسÇياري بÇر مشÇتمل آن از قسÇمتي و زيÇاد @گÇÇلكاريهاي
نباتات5

اطرافآندرختهاي كه خيابانهايزيبا ميباشدو نباتاتوگلها @گياههايطبيوساير
حÇيوانÇات هÇم آن بعضقسÇمتهاي در دارد, وجود آنجا در كوچكهستند, بزرگو
و افه زر و كرگدن و فيل و ديگر وحشي حيوانات و آهو قبيل از نده در و وحشي مختلفة
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كه ميمونها مختلفو موشهاي بزرگو گربههاي و گرگ و روباه و شغال و آبي اسب
ميشود/ ديده نبود, موجود باغوحش در آنها از بعضي

پساز و ميناميدند طبيعي عمومي موزة را آن Âقب است, زياد خيلي هم وسعتآن
بين ميباشدو مساحتآن هكتار ا@كنونقريب28 و كرد سال1793وسعتزيادتريپيدا
ميدان در اصليآن درب استو گرفته والهوبرتقرار ميدان و سنبرنارد ساحلي خيابان

ميشود/ والهوبرتباز
1ì2ì سال در لويي13 زمان در بود, 1ì قرن نباتاتدر باغ ايجاد فكر ظهور ابتداي
سÇال در آن رسÇمي تشكÇيل و شد ايجاد پزشكدربار دو ط توس و رسيد ظهور بهمنصة
طÇبيعي تاريخ موزة بهنام و تكميل 1793 سال ژوÄن دهم در باالخره استو بوده 1ì3ë
هستند حيواناتباغوحشورساي باقيماندة حيواناتآن افتتاحشدو قانون طبق رسمHو

شدهاند/ برده بدانجا @كه
عÇلم و مÇعدنشناسي و زمÇينشناسي و حÇيوانشÇناسي مÇختلفبÇراي @گÇالريهاي
طرفچپ در كه زميني و گلزار دارد, وجود آنجا در سابقه عصور نباتات و بهحيوانات
طبيو نباتات داراي است, باغ خيابانهاي از يكي كه بوفون خيابان مركزيو بينخيابان
نÇوع 800 حÇدود در كÇه سÇرخ گÇل اقسÇام هم وسط در و ميباشد معمولي نباتات بعضي

1. Cuvier.

مدرسة كووير1 خيابان مركزيو خيابان طرفراستبين گلزار در دارد; وجود ميباشند,
آنÇها ط وسÇت و دارد وجود آنجا نباتدر قسم هزار يازده حدود در كه است @گياهشناسي

ميشود/ تربيت
نباتات و حيوانات به علم و تشريح و گياهشناسي سالنهاي بوفون خيابان عقب در
داراي سÇالنها از يك هÇر استو مÇوجود زمينشناسي و معدنشناسي و قديمه عصور
قÇريب حÇيوانÇات تشريح سالن چنانكه ميباشد, علمي عمليات براي زيادي نمونههاي
از نÇمونه 179.000 حÇدود در قديمه عصور گياههاي و جانداران سالن و نمونه êì.000
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1. Baron Edmond deRothschild.

بÇر مشÇتمل كÇه است, دوروتÇجليد1 ادمÇوند بارون مسيو اهدايي كه آن يكقفسة جمله
خÇرس و كÇفتار و شÇير قبيل از تاريخ ماقبل گوشتخوار حيوانات به مربوط اسكلتهاي

است/ مهم خيلي طبيعي تاريخ نظر از و ميباشد
مÇهم بسÇيار و زيÇاد خيلي آثار و نمونهها داراي نيز آن سالنهاي و قسمتها ساير

ميباشد/
جلدآن دوهزار كه كتابدارد خيليبزرگوقريب2ë0.000جلد هم آنجا @كتابخانة

دارد/ نقشههايجغرافيايي زيادي خيلي مقدار استو خطي
آقاي ساعت نيم پساز برگشتيم, هتل به آنجا تماشاي از پس
مالقاتآمدند, براي برديم, نام Âقب كه مهندسحسينصدوقي مذا@كرات

از و كÇرده خÇوشوقتي اظÇهار خÇيلي ايشان مالقات از نگارنده ديني

است چندي و آمدهام اروپا به نفت مهندسي تحصيل براي من گفتند: پرسيدم? @كارشان
هستم/ كنتراتي كارهاي مشغول Hتموق و شده تمام @كارم

خيلي بهديانتميرساند, را عالقهمنديشما كه مسجدديدم در را شما اينكه از @گفتم:
داشÇته را عالقه اين پاريسهستند, مقيم كه ايرانياني نميكنم گمان ولي خوشوقتشدم,
هر و هستم خود مذهبي آداب ديانتو به عالقهمند خيلي Hفاقات من گفتند: ايشان باشند,
ولي بروم, مسجد به نمازجمعه براي جمعه روز كه هستم مقيد پاريسميآيم, به كه موقع
بÇاعث مÇذهبي آداب بÇه شÇما د قيÇت گفتم ميآيند; كم خيلي و نيستند د مقي ايرانيان ساير
هÇر في معر زيرا است, ف تأس موجب خيلي ايرانيان ساير بيقيدي ولي است, خوشحالي
ملي شعاير به نه ايرانيان ما استو مذهبي شعاير يا ملي شعاير به يا آنها شناسايي ملتو
جاي هر در سوÄيسي يا انگليسي يا فرانسوي Âمث آدابمذهبي, به نه و عالقهمنديم خود
مÇصلوبيت روز و مÇيگيرند جشÇن را مذهبي اعياد يا خود ملي اعياد روزهاي باشد, دنيا
و ميكنند ترككار را يكشنبه روزهاي و ميروند كليسيا به و ميكنند تعطيل را مسيح(ع)
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ÂثÇم نÇداريÇم, عالقه خود آداب هيچيكاز به ايرانيان ما ولي نميكنند, ترك را @كليسيا
يكÇم بÇيستو و نÇوزدهم يا آن روزة و رمضان ماه از Âاص سوÄيس مقيم ايرانيان غالب
مÇذهب طÇبق و هستند شيعه آنكه با و ندارند اطالع امير(ع) شهادتحضرت و رمضان
حكم از آنها از بسياري شايد و نيستند د مقي Âاص جويند, دوري ار كف ذبيحة از بايد شيعه
نÇدارنÇد, مسÇجد رفتن به هي توج پاريس مقيم ايرانيان شما بهقول و نباشند آ@گاه هم آن
ميباشند, د مقي هم عالقهمندو هم پاريسهستند, مقيم كه دنيا مسلمين ساير درصورتيكه
ولي نÇميروند; سÇنت اهÇل مسÇجد بÇه شيعهاند, ايرانيان چون كه كنند گمان بعضي شايد
يا باشد شيعه مسجد خواه نيستند, مسجد رفتن به د مقي Âاص آنها Á او نيستزيرا اينطور
نيستند; د مقي Hغالب ايرانهم خود بلكهدر نيستند, د مقي هم ذبيحه موضوع در چنانكه سني,
خÇود در كه هستند ايرانيان از بسياري كه شده شنيده اروپاييان از تقليد بهصرف حتي و
چون خودشان, اعياد به تا ميدهند اهميت بيشتر مسيحيان ژانويه ل او شب عيد به ايران
مسÇجد HانيÇث ندارنÇد, مسجد بهرفتن عالقة پسدرحقيقت نيست, مذهبي و ملي وجدان
يك يكدينو از دو هر نيست; سني و شيعه بين فرقي استو مسلمين عبادتهمة براي
قبله در انحرافي مختصر Hفرض ا@گر و ميخوانند نماز يكقبله به و نموده پيروي پيغامبر
در Hثالث نمود, تعيين Hدقيق را قبله قطبنما ط توس و طول تحقيقعرضو با ميتوان باشد,
كÇه است اختالفات اين نيستو سني و شيعه بين فرقي عمومي احكام و اجتماعي امور
اسÇالم صدر در است, كشانيده بدبختي ذلتو اين به را ما و شده مسلمين موجبضعف
بهعقيدة حتي ميكردند, كار اسالم ترقي براي يكديگر با و بوده متحد هم با مسلمين همة
و كشÇيد خÇود حÇق از دست تشتتمسلمين عدم و اسالم حفظ براي علي(ع) شيعه خود
كوشيدو اسالم كلمة اعالي در Hفق مت گذاشتو كنار اختالفاترا بايد هم حال سكوتكرد,
سني و شيعه بلكه سرايتداد, بهظاهر نبايد است, عقيده به مربوط كه را اختالفاتمذهبي
وظÇايف بÇه آزادانÇه آنÇها از كÇدام هر آنكه عين در و داده همديگر بهدست دست بايد
است, اسالم كلمة اعالي به مربوط كه اسالمي اجتماعي امور در كنند, عمل خود مذهبي
اختالفات به آنكه بهجاي بردارند, مثبت مفيدو قدمهاي بدهندو بهدستهمديگر دست
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بÇهفكر شÇوند, مشÇغول نÇزاع جنگو لعنو و سب و يكديگر تكفير و تفسيق و جزيي
دقتكنيم خوب ا@گر بلكه نواقصخويشباشند, اصالح و خود عمومي دردهاي درمان
پس اينكه در زيرا است, بالتأثير اينزمان در سنيهست, و بينشيعه كه اساسي اختالف

وصي اينكه در نيز نيستو شكي بود ي متصد ابوبكر را ظاهري خالفت پيغمبر(ص) از
آن از ابÇوبكر و بود علي(ع) او روحانيت مراتب وارث و پيغمبر(ص) معنوي و واقعي
اختالفدر و ندارند اختالفي و شكي سنتهم اهل قين محق و عقال خود نداشت, حظي
اهÇل و بÇوده عÇلي(ع) اجازة رضايتو بدون ابوبكر ي تصد ميگويد شيعه كه است اين
مÇخالفبÇا استو عقيده نظر از اختالف نيز آن و بود علي(ع) اجازة با ميگويند سنت
اين تا بكوشند بايد و دارند تقصير دسته اينقسمتهردو در نيستو وفاق و اتحاد حفظ
بيگانگان بكنيم, هم اتحاد حفظ باشيمو د مقي آدابديني به ما ا@گر و برود بين اختالفاز

مينگرند/ ما به احترام نظر با نيز
بهواسطة و نظر بههمين و دارم را عقيده همين هم من گفتند: و كرده تصديق ايشان
نماز بودم كه هم نروژ در حتي و ميشوم حاضر نمازجمعه در دارم, بهديانت كه عالقهاي
يك Hفاقات نيايد; كسي كه ميبستم را در بخوانم, نماز ميخواستم موقعيكه منتركنشدو
از ابتدا و شد وارد من نماز موقع داشت, آشنايي من با كه نروژي مهندسين از يكي مرتبه
دينيو عمل فهميد موقعيكه ميخنديد, و مينمود تماشا و بكرد! تعج عملياتمن طرز
و نÇمود مÇن بÇا مÇذهبي مذا@كÇرات بهتدريج و ميكرد نگاه احترام نظر با ماست, عبادت
تÇلقين را شÇهادتين او بÇه خÇودم و كرد اسالم به تمايل اظهار عاقبت و دادم جوابهايي
را خÇود نÇماز HبرتÇم حÇاال و دادم يÇاد او به را نماز جمله از ديني آداب هم Gبعد و نمودم

ميخواند/
او ترتيببه چه به را نماز كه پرسيدم Gبعد و نموده تقدير ايشان عالقة اين از نگارنده
را نماز تمام من گفتند: است, مشكل خيلي عربي زبان يادگرفتن او براي چون داديد? ياد
گفتم: بخواند, خودش بهزبان كه دادم دستور و كرده ترجمه او خودشبراي زبان بههمان
بعضقسمتها در منچون گفتند: كرديد? بابسÆال اين در هم شيعه تقليد مراجع از آيا
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نيز تقليد مراجع و علما نزد حتي و ميكنم اظهار بيپرده را آنها و دارم مخصوصي عقايد
نÇدادنÇد, جواب كردم, سÆال نفر چند از اعتراضميكنم, آنها نظريات و بعضاعمال بر
مÇحبت اظهار بهمن و ميشناسند مرا سابق از كه زنجاني عبدالكريم شيخ حاج آقاي فقط
نظريه اين وليمن خواند, غيرعربي به را نماز نيستهمة جايز كه دادهاند جواب ميكنند,

است/ صحيح بخواند, كه زباني هر به را نماز كه معتقدم و نپسنديده را
نماز در كه دارند فاق ات حنفيها از مسلمينغير نيستو اينطور Hفاقات گفتم: نگارنده
اال صÇلو¸ <ال است: رسÇيده كÇه بخوانÇند باشد قرآن عين كه عربي به بايد را سوره و حمد

1403 Çهدا¾, دالش يÇس قم, عراقي, مجتبي و مرعشي تحقيق: ج, . 4 اللÃÇالي, عوالي ابيجمهور: ابن احسايي, /1
2,ص209/ ج. ق,

و خÇوانÇد بايد كامل يكسورة ميگويد كه شيعه هم آن از بعد سورة در و بفاتح¹الكتاب>1
هر به حنفي مذهب فقط و ميداند واجب بهعربي را آن ميداند كافي را يكآيه كه سني
هر اختالفاستو هم علمايشيعه ميان در سوره غيرحمدو وليدر ميداند, زبانيجايز
هم غيرعربي به فقها از بسياري ولي باشد, بهعربي بايد كه است آن بر بيشتري قول چند

است/ بهتر عربي به ميگويند, هم باز ليكن ميدانند, جايز
مÇيگويد را آنچه شخص بايد خداستو بندگي عبادتو منظور چون گفتند: ايشان
خود هركسبهزبان استكه اين من بنابراينعقيدة باشد, داشته حالحضور بهتر تا بفهمد
Âكام را آن معاني و باشد داشته عربي زبان به كامل آشنايي آنكه مگر است, بهتر بگويد
چون بود, صحيح نميبود, مقابلآن صريحدر نص ا@گر شما استدالل اين گفتم: درككند/
كالم و قرآن اينكه بهعنوان و شود خوانده نماز در سوره و حمد خود بايد اينكه در اخبار
تÇا ايÇنكه بÇر ميكند داللت كه هست نيز ديگري اخبار استو زياد شود گفته خداست
بÇراي بخواهيم موارد بعض در كه است اين مانند اين نيستو صحيح نماز نشود خوانده
عبارات نبايد اينصورت در بخوانيم, را پادشاهي فرمان يا را بزرگي عبارات عين احترام
بابتصريح اين در آنچه شده, گذاشته تعبد بر اساسعبادتهم چون و دهيم تغيير را او
شود, خوانده عربي به بايد سوره و حمد اينكه استبر صريح نص و كرد عمل بايد شده
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و مسÇيحيان و ميخوانند عبري زبان به باشند, جا هر در را خود ادعية نيز يهود چنانكه
زبÇان هÇمان بÇه Hغالب را دعا كتابانجيلو عبادت موقع كليسيا در نيز مسيحي @كشيشان
زبÇان بÇه آنكه يا ميخوانند, بوده ين حواري و مسيح(ع) حضرت اصلي زبان كه سرياني

ميكنند/ ظ تلف است, قديم م Ôر زبان و سآنها مقد زبان درحقيقتدومين كه التن
مÇاه در است, طÇوالني و بلند خيلي تابستان در نروژ روزهاي چون سپسپرسيدم:
ايÇن بÇراي مÇن گفتند: كرديد? چه روزه براي باشيد آنجا در كه افتاده فاق ات ا@گر رمضان
كه جاها قبيل اين براي كه دادند جواب ايشان و كردم سÆال زنجاني آقاي از هم موضوع
آنجا در كه روزهايتابستان بنابرايندر گرفتو بايد متوسطرا قطبحد نزديكاستبه
مÇيكردم, افطار عصرها و داشته محسوب را ساعتروز چهارده حدود در حداقل بودم,

/187 آية عمران, آل سورة برسانيد>, شب به را روزه <و /1

طبق كه 1< اللَّيل الي ي×ام الص وا متا> ميفرمايد: استكه شريفه آية مخالفصريح اين @گفتم:
2ê در كÇه نÇزديكبÇهقطب بÇالد حكÇم و كرد افطار آفتاب غروب از قبل نميتوان آن
با صريحقرآن نص طبق باشد, زياد اختالفآنها هرچند دارند, روز هم ساعتهمشبو
گاهيبيشاز2êساعتشب استكه شهرهايي مورد اشكالدر نميكندو فرق ديگر بالد
بلكه هستكهشبيكساعتبيشنيست, آنصورتگاه در طولميكشدو آنها روز يا
حواليقطبكهششماهشبو همچنيندر مشكلاست, افطار و ميشودوروزه @كمترهم
و بÇهنماز نسبت است ممكن آنجا در و ميشود ظاهر بيشتر اشكال است, روز ششماه

نيست/ ر ترتيبميس آن غير به چون داشت, معمول گفتيد را آنچه روزه
كه پرسيدم ميكنند, ظ تلف خوب را عربي كه ديدم مسجد در مالقات در سپسچون
عراقعرب زياديدر تهاي كوچكيمد مندر گفتند: كردهايد? تحصيل كجا در عربيرا
همان از و ميكنم تكلم بدان بهخوبي و كرده پيدا مرا ثانوي زبان حكم عربي زبان و بودم
دارند, و داشته آشنايي فاميلما چونبا ميشناسند, نيزمرا زنجاني آيتاهللا اوقاتاستكه

رفتند/ و كرده خداحافظي ايشان آنگاه



بهژنو گناباد از 188

بÇا ÂبÇق كÇه قراري طبق عشا مغربو نماز از بعد يكشنبه شب
رفقاي همة با اينكه براي بوديم گذاشته حمان عبدالر آقايشيخ د مجد مالقات

مÇصطفي شÇيخ رفÇتيم, ايشÇان خÇانقاه بÇه كنيم, مالقات ايشان شاذليه

بÇا آمÇديم, ايشÇان خانقاه از ما آنكه از پس پنجشنبه شب كرديم ذ@كر Âقب كه همانطور
از مصداقي آقاي كه قبلي تلفن طبق و رفتند ژنو به بزرگوارم پدر مالقات براي خطآهن
ه هيÇت ايشÇان نزديكبراي پانسيونهاي از يكي در محلي آنجا در بودند, نموده پاريس
خÇدمت آنÇجا در و رفÇته بÇيمارستان به مستقيم بودند شده ژنو وارد كه صبح و بود شده
و بودند نموده ايشان حضور فيضاز كسب براي تقاضاهايي و بوده والد آقاي حضرت
ايشÇان زيارت براي زيادي عالقة كه را خود پيروان بعضي كه بودند خواسته اجازه حتي
و نكنند حركت دارند كار گرفتاريو آنها چون بودند فرموده ايشان بيايند, ژنو به دارند,
هÇم بهمالقاتشÇما عالقه استو پاريس در فالني چون بودند فرموده هم ايشان بهخود
او بÇه آنكه يا و كنيد مالقات هم د مجد را او تا كنيد حركت زودتر باشيد مايل ا@گر دارد,
دو آن در و بÇودند جوابشنيده و نموده سÆاالتي ايشان برگردد, زودتر كه دهيم اطالع
از نÇمودند عÇرفاني و مذهبي سÆاالت و بوده والد حضرت حضور در Hفتمامتوق روزه
سلوك درجات مراتبو كه بودند فرموده جواب كرد, سÆال بهمراتبسلوك راجع جمله
به عوالم شمارة نيز دين بزرگان اخبار در چنانكه ميكند, فرق @ك بهاختالفحاالتسال
يكفÇرق عÇلميو اطالع نه است سلوك اصل و سالكمناط براي و شده ذ@كر اختالف
بÇهسلوك را عوالم مراتبو بايد كه معتقدند عرفا زيرا است, همين نيز حكمت و عرفان
حÇدسيات از نÇاشي كÇه بÇيان و بهلفظ فقط حكما ولي ديد, آنرا و برد پي Âعم و فهميد

نمودهاند/ ا@كتفا گرفتهاند, كلماتبزرگان از استيا خودشان
واردوخدمتايشان نعمتاللهيه سلوكطريقة رشتة در كه نموده عالقه سپساظهار
بÇهواسÇطة ايشÇان حÇضرت ولي شوند, راهيابي هم او پيروان همينطور و شود راهيابي
موكول ديگر محل بهوقتو تحقيقكند, بايد مطلبخود در هم بيشتر او اينكه @كسالتو
بÇه تÇصميم هم ايشان لذا نمايند, مالقات نيز نگارنده با كه بودند فرموده تذكر و فرموده
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بÇا شÇنبه شب و ه هيÇت هواپÇيما بليت ايشان براي والد طرفحضرت از و گرفته حركت
بوديم, رفته بيرون ما ولي بودند, آمده مالقاتما براي شنبه صبح كردند, حركت هواپيما
است شÇده شببنا اينكه از و نمودند بيان را ژنو مسافرت شرح و آمده د مجد بعدازظهر
بدانجا برايشام نمودند خواهش كردندو خوشوقتي اظهار برويم, ايشان خانقاه به د مجد

نمودم/ موكول شام از بعد به و نپذيرفته نگارنده ولي برويم;
رفÇتيم, ايشÇان مالقات براي شام صرف و فريضه اداي از پس ده ساعت حدود در
خواندن مشغول و زده حلقه ايشان جلوي پيروانهم نشستهو ايشان شديم, وارد موقعيكه
ميكردند; تكرار صلواترا و فاتحه سورة جمله از و بودند اجتماع بهحالت اذ@كار و ادعيه

ميداديم/ گوش آنان به@گفتههاي و بوديم خود ه متوج و نشسته ما اينرو از
مÇحبت و گÇفتند خÇوشامد مÇا به سپس شد, تمام آنها ذ@كر ساعت يكربع از پس
ذ@كر گفتند: قلبي? يا لسانيداريد ذ@كر شما نمودهوسپسپرسيدم: تشكر نگارنده نمودند,
موقع در Hغالب و اهميتميدهيم خيلي لساني ذ@كر به خود مجامع در ولي داريم, هم قلبي
ولي است, خوب لسانيهم ذ@كر ه البت گفتم: نگارنده داريم, اشتغال لساني ذ@كر به اجتماع
ا@گÇر و ميبرد بين از را تفرقه و ميشود خيال موجبجمع زيرا است; مهمتر قلبي ذ@كر
صلو¸ <ال است: رسيده كه ندارد اثري باشد, ه توج قلبيو ذ@كر بدون ه قالبي كار اذ@ عباداتو

/1

است/ قلب اساسحضور اينكه بر دارد داللت كه القلب>1 بحضور اال

در ورود بÇه كÇه عالقهاي و ژنو به را خود مسافرت شرح مصطفي شيخ سپسآقاي
نگارنده كرد, امر اين به اشتياق اظهار خواهشكردو نمودو اظهار دارد نعمتاللهيه رشتة
و او سÇلسلة رشÇتة از Gد جدÇم نÇدارد, Çالع اط فقر سلوكو مباني از نامبرده كه ديدم چون
طريقتآن فو اساستصو گفتم: نگارنده دادند, جواب ايشان و نموده سÆال اجازهاش
اجازه رشتة بايد نيستو جايز شخصمجاز از اجازه ديانتبدون امور دخالتدر استكه
سÇلسلة مÇعتقدات بÇا نظرياتشÇما و برسد پيغمبر(ص) و دين بزرگان به تا باشد متصل



بهژنو گناباد از 190

شده گفته بهمن آنچه از و ميپذيرم را دستورات تمام من گفت: او دارد, فرق نعمتاللهيه
خÇيلي امر اين در ورود شما براي گفتم: نگارنده ميكنم, صرفنظر بوده من معتقدات و
ه بهتوج پيروانرا تعقيبكنيدو داريد كه طريقيرا همان ايناستكه بهتر استو مشكل
به همينمنظور به فقط من گفت دهيد, دستور س مقد شرع ادامة در مراقبت و خدا ياد و
پÇذيرفته مÇا تقاضاي اينجا در ا@گر و دادهاند مراجعه اينجا به مرا هم آنجا از و رفتهام ژنو
جهاتديگري و نداريم فعÂچونوقتكافي گفتم: برويم, ژنو به ما همة مجبوريم نشود,
تكÇليفمÇا پس گÇفتند: شÇويد, مÇنصرف شما Âفع كه است آن بهتر ميكند, ايجاب نيز
ياد در را آنها و بكنيد پيروان مراقبتاز و دهيد ادامه را سابق روية همان گفتم: چيست?
مذا@كرات از هم ايشان پيروان كمكنماييد, سه شريعتمقد نواهي و اوامر اطاعت و خدا
ولي نÇيست, مÇوافÇق قÇدري ايشÇان روش بÇا ما نظريات كه فهميدند مختصري نگارنده
ظÇاهر آنÇها مسيحيتميان مرا@كز از يكي در كه ف تصو و اسالم نام آنكه براي نگارنده
خدا ياد مراقبتو پيشبر بيشاز كه نمودم تشويق ترغيبو را پيروان شود, بلندتر شده,
اطاعتكنندو مصطفي آقايشيخ از و بيفزايند اسالم احكام مواظبتدر و اذ@كار و اوراد و
مشغول خدا بهياد شوندو حاضر آنجا در همه مرتبتشكيلدهندو را خود مجالسفقري

است/ عباداتهمان همة سرماية كه نكنند غفلت و باشند
خÇداحÇافظي آقايان محبت از امتنان اظهار با باب اين در لي مفص مذا@كرات پساز

آمديم/ بيرون @كرده,
اجÇتماعي اوضÇاع بÇه راجÇع مÇختصري است مناسب اينجا در

كنيم/ ذ@كر فرانسه و عمومي وضع

و عÇقبتر سÇوÄيس اوضÇاع بÇه نسبت فرانسه اجتماعي وضع فرانسه مذهبي

عÇمومي بÇهداشت نÇظافتو سوÄيسرعايت اندازة به فرانسه در نيست, مزايا آن داراي
و انÇضباط خÇالف سÇرقتو دارند, دقت و ميباشند مراقب خيلي هم باز ه البت نميشود,
هم اخالق خالف امور و ميشود ديده زياد خيلي فرانسه در قوانين راتو مقر از تخلف

است/ زياد آنجا در
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سÇوÄيس مÇردمان از عÇقبتر هم باز ولي هستند, عالقهمند مذهب به مردم هرچند
ولي است, كمتر فرانسه در است, موجود سوÄيس افراد در كه كامل عالقة آن و ميباشند
و زيÇاد آنجا در جهاني مشهور دانشمندان و كامل خيلي فرانسه فرهنگي و علمي اوضاع
و مÇهم خÇيلي آنجا پزشكي و حقوق دانشكدههاي ويژة آن دانشكدههاي و دانشگاهها

هستند/ آنجا در دارند, جهاني اهميت كه بزرگي پروفسورهاي و دارد شهرتكامل
در جÇهان مختلفة مذاهب و دارند كامل آزادي اخالق حيثمذهبو از آنجا مردم
ديÇني و مÇذهبي مراسم انجام در همه و نميكند ممانعت آنها از هيچكس و موجود آنجا
ميباشند زياد ممالكاروپا از بسياري سوÄيسو نسبتبه آنجا در مسلمينهم مختارندو
جمله از كردهاند, ترجمه نيز را فقهي كتب بعضي و نموده ترجمه فرانسه به هم را قرآن و
سال 70 و شده متولد 310 سال در كه را مالكي قيرواني ابيزيد بن عبداهللا د ابيمحم رسالة
عربي يكصفحة كه كردهاند چاپ عربيآندريكجلد با ترجمهو فرانسه به كرده, عمر

ديدهام/ را آن نگارنده استو آن فرانسه ترجمة مقابل صفحة و
مليت به مربوط را آنچه و داشته زيادي عالقة خود ملي آثار به نسبت فرانسه مردم

ميكنند/ حفظ ياالمكان حت است, آنان
كÇليسياهاي هسÇتند, كÇمتر پÇروتستان كاتوليكاستو فرانسه مردم مذهببيشتر
ميباشد آنان ه موردتوج مليت نظر از هم نظرمذهبو از زيادوهم خيلي آنجا تاريخيدر

ميگذارند/ كامل احترام باشند, مذهبكه هر از نيز خود كشيشان به و
و بينوايان كمكبه دربارة كه است آبهپيير بهنام فرانسه معروف كشيشان از يكي
مÇحبوبيت معروفيتو اينجهت از فرانسه تمام در و كرده زيادي كوششهاي مسا@كين
نگارنده موقعيكه ميشودو اهميتبرده با او نام نيز ممالكديگر حتيدر داردو بسياري
فروش محل كه بهطرفي رو بسياري جمعيت نا@گهان گراندپاساژ در روزي بودم, ژنو در
آبÇهپيير گفتند: پرسيدم? علترا بودند; ازدياد در رو جمعيت اين و آورده بود @كتاب
اينجاآمدهو ا@كنونبه ژنوآمده, به است, محبوبفرانسويكهچندروز @كشيشمعروفو
خود امضاي كه ميدهند او به و كتابيخريده كدام ميآوردندوهر هجوم بهطرفاو مردم
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قÇدري نگÇارنده و مÇيدانÇند خÇود براي افتخار باعث را آن و بنويسد كتاب پشتآن را
عايد روز آن زياديدر استفادة اينراه از و ديدم را جمعيتاو ميان در و رفته نزديكتر
آنجا در چون پرداختو بينوايان اعانة براي مقداريهم ضمن در البته و شد @گراندپاساژ
پيدا آنجا در گدا و محتاج اينرو از كمكميكنند, امور قبيل اين در بانهايتعالقه مردم
اين تحتنظر كه ساتخيريه سÆم كمكبه و اعانه دادن در مردم نيز فرانسه در نميشود,

كمكميكنند/ رغبتكامل با و ندارند كوتاهي ميشود, اداره اشخاص قبيل
و زياد آنجا در كارخانجاتمعظم خوبو خيلي هم فالحتيفرانسه صنعتيو اوضاع
باير زمينخشكو ممالكاروپاستكه بيشتر مانند و استفاده مورد Hتمام هم اراضيآن
شÇرح اضÇافه به نيستو بسط و شرح به محتاج موضوع اين ه البت و ندارد وجود آنجا در

شد/ نوشته تذكر بهعنوان فقط است, خارج ما حدود از لآن مفص
از داشتيم, عجله حركت در بزرگوارم پدر امر بهواسطة چون ما
صبح كرده; تاريخيپاريسصرفنظر جاهاي ساير @گردشدر حركت

آقÇاي بÇا ëê ژوÇÄن 27 و 33 تÇير ì مÇطابق ال وÇش 2ë يكشنبه
پاريس از

بههمراهي كرده, خداحافظي ايشان سكرتر و داشتند توقف قصد كه مصداقي حسينعلي
و نه ساعت كرديم, پاريسحركت از دقيقه 2ë ساعتهشتو ملكصالحي حاج آقاي

1. Laroche Migennes. 2. Dijon. 3. Bourg.

دقيقه 2ë و ساعتيازده توقفنمود, يكدقيقه قطار و شده الرشميژن1 وارد دقيقه ëë
بورگ3 وارد بعدازظهر دقيقه 2ë ساعتيكو توقفكرد, دقيقه 12 و شده ديژون2 وارد

4. Ambérieu. 5. Culouz. 6. Belle garde.

و نÇمود تÇوقف دقÇيقه 13 و شÇد آمبريو4 وارد ساعتدو آنگاه ايستاد, دقيقه 1ì و شد
و ساعتسه و كرد حركت دقيقه بيست پساز و شد كولوز5 وارد دقيقه ëë و ساعتدو
وارد بعدازظهر ساعتچهارونيم و نمود توقف ششدقيقه و شد بلگارد6 وارد دقيقه ëë

مختصريشد/ بازرسي ايستگاه در و شديم ژنو
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دكÇتر آقÇاي ايستگاه جلوي در آمديم, بيرون بازرسي از پس
از پس و نÇموده مÇالقات را نÇصيري دكÇتر آقÇÇاي و حÇÇافظي ورود

بÇيمارستان بÇهطرف حÇافظي دكÇتر آقÇاي اتومبيل با تعارفات ژنو به

و بود بهتر خيلي بحمداهللا ايشان حال نايلشديم, بزرگوارم زيارتپدر به آنجا در رفتيمو
پريه دكتر اجازة طبق و ميرفتند راه بيمارستان در مختصري روز هر روزه, چند آن در
رفته ام بهحم نيم و ماه دو بيمارستانپساز همان در پاريسبوديم, در ما كه پنجشنبه روز
به@كمكآقاي نمانند ام حم در ساعتبيشتر يكربع حدود در بود داده دستور چون و
آسÇانسور با دكتر اجازة با هم بعد روز عصر و بودند آمده بيرون و زده صابون مصداقي
بعدازظÇهر نه ساعت شنبه روز و بودند نموده گردش اتومبيل با نيمساعتي و آمده پايين
مÇحكمة بÇه آزاده دكÇتر و مصداقي و حافظي دكتر آقايان با بود شده كه قبلي وعدة طبق

1. Pr. Georges Bichel.

او مالقات نظرية خودشان كه سانتا دال دكتر و پريه دكتر و تشريفبرده پروفسوربيكل1
پزشكان بيكلاز پروفسور بودند, حاضرشده آنجا آنساعتدر در بودند, كرده اظهار را
از امراضمهم در استو داخلي امراض و امراضعمومي صدر متخص و معروفجهان
اوست سن سال 7ë حدود در ميشود, مراجعه معروفبدو طرفرجال از ممالكمختلفه
بÇدو نيز سانتا دال دكتر و پريه دكتر اينرو از ميباشد, آنجا پزشكان همة احترام مورد و
بودند داده نظريه حضورحضرتآقايوالد خودشان ميكردندو كوچكي و نموده احترام
آنها بود تعيينوقتنموده نمايندوساعتيكه بيكلمراجعه به عموميبدن برايمعاينة @كه
نيز او و بودند گفته بيكل به Â مفص را ايشان شرححال و بودند حاضر و رفته بدانجا نيز
آنكÇه سپسبراي و كرده كامل معاينة ونايكسنيز ري دستگاه با و نموده دقيق معاينات
و سانتا دال مشورتپريهو با شود گرفته درنظر مرضفلبيتنيز پروستاتو موضوععمل
كه را دستوراتي نيز نفر دو آن و نوشته لي مفص و جامع دستور حافظي دكتر آقاي حضور

نوشتند/ بود الزم آنها به برايمرضمربوط
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نÇدارد, مانعي شما حركت بود گفته بيكل بودند? فرموده سÆال حركت سپسبراي
بÇه كÇلينيكي از فÇرضكÇنيد و نموده استراحتكامل هم تهران در آنكه بر مشروط ولي
بÇاشيد, مشÇغول وارديÇن پذيرايي و كار فعاليتو به آنكه نه ميرويد, @كلينيكديگري
استراحت آنجا در روزي چند نموده, توقف شام بيروتو در داريم قصد بودند فرموده
از ا@گر بود گفته و نداده اجازه ولياو داشتند) فبهعتباتعالياترا تشر (چونقصد @كنيم
نكÇنيد, تÇوقف ÂÇاص راه بين در و شويد پياده تهران در Hمستقيم بايد كنيد حركت اينجا
و پريه دكتر ميشود, پا ناراحتي موجبخستگيو حركتزيادتر توقفمختصرو چون
و دراز بايد ياالمكان حت را پا كه كردند اظهار و تصديق را نظريه همين نيز سانتا دال دكتر
بÇدان خÇون كÇه نيندازنÇد پايين را پا نشستند, كه هم صندلي روي و دارند نگاه بهباال رو
بÇهمحض ولي است; خوب نشود خستگي موجب كه بهقدري هم راهرفتن نكند, ريزش
پÇا بÇه خÇون چÇون نيست, خوب هم ايستاده كنند, ترك كردند, خستگي احساس آنكه
را ران بÇاالي تÇا كÇه هÇم الستيكي جوراب حركتدهند, را پا آنكه مگر ريزشميكند,
شدو داده بافتنآن دستور همانجا در همانچندروزه در لذا بپوشند, دادند دستور بگيرد

گرديد/ ه تهي روز دو پساز
خÇيلي مÇا و بÇود خÇوب خÇيلي حÇالشان بÇحمداهللا شÇديم, وارد ما كه يكشنبه عصر
بÇيكل پÇروفسور نÇزد نيز نگارنده قبلي وقت تعيين طبق سهشنبه شب خوشوقتشديم,
و نموده كامل معاينة داشتم, كه غيرآن كسالتهايروماتيسموضعفقلبو براي رفتمو

داد/ لي مفص دستور
حضرت دستور طبق رمضان) مطابقهشتم سهشنبه(2.21 روز
حسÇين آقÇاي بÇه احÇوالپÇرسي بÇهعنوان نÇامهاي والد آقÇÇاي @كاظمزاده

مÇعروف اخÇالقي دانشÇمندان از كه نوشتم ايرانشهر @كاظمزاده ايرانشهر

و بÇزرگوار پÇدر با آشنايي سابقة و هستند متوطن اروپا در سالهاست و ميباشند ايران
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1. Degresheim. 2. SE. Gallen.

سÇوÄيس سنگال2 كانتن دهكدههاي از كه دگرسهايم1 در ايشان ا@كنون دارند, نگارنده
ميباشند/ متوطن است,

ابÇوالفÇضل حÇاج آقÇاي بÇههمت و نوشتهاند حاالتشان در ايشان خود كه جزوههايي از ايشان شرححال /3
است/ شده گرفته روانشناسي اساسي اصول ماتكتاب مقد از و رسيده بهچاپ حاذقي

تحصيالت و شده متولد تبريز در 188ê شمسيمطابقژانوية 12ì2جدي ايشان3در
و نموده مسافرت بهقفقاز ميالدي 190êسال در و داده انجام همانجا در را خود ماتي مقد
و فشده مشر مكه به آنجا از و نمود توقف آنجا در پنجسال و رفته اسالمبول به آنجا از
بلژيكحركتكرد به تحصيل براي (فروردين1290) آوريل1911 مراجعتدر پساز
بÇهدعوت 1913 سÇال در رفتو پÇاريس بÇه تÇحصيالت تكÇميل براي 1912 سال در و
كمبريج به فارسي تدريسزبان براي انگليسي خاورشناسمشهور دانشمند ادواردبراون
در بÇود, گذشته جهاني ل او جنگ شروع از ماه چند كه 191ê اواخر تا رفتو انگلستان
بÇه رفتو بÇرلين بÇه تقيزاده دحسن سي آقاي دعوت طبق 191ë ژانوية در و بوده آنجا
بÇه (129ì (آذر 1917 نÇوامÇبر در و كرد ايران به سفري و نمود شروع سياسي مبارزات
مÇجلة نشÇر و اخÇالقي كÇتب بهنوشتن نموده اقامت آنجا در سال نوزده برگشتو برلين
ت دÇم و ورزيÇد اشÇتغال مÇيباشد, فارسي زبان مذهبي و اخالقي ت مجال از كه ايرانشهر
جلد, چهار در نو قبيلراه از نيز كتاب ت21 مد آن در ساختو منتشر را مجله چهارسال
پÇدر براي را آنها تمام و نمود منتشر تأليفو آنها غير نو,خوابشگفتو نژاد رهبر

ميفرستاد/ بزرگوارم
محفل در زوريخ شهر در و سوÄيسآمد به نموده, اقامتبرلين ترك 193ì سال در
در Gبعد بود, گردشمشغول به يكماه نمودهو محافلعلميسخنرانيهايي و آنجا صوفية
بÇهنام مكتبي 19ê2 سال در و ورزيد اشتغال بهتأليف و گزيد اقامت دگرسهايم دهكدة
مكتبدر اين استو شده بنا دين صنعتو و علم اتحاد برپاية كه كرد تأسيس پرتوجو
و اخÇالق اصÇالح و مييابند تعليم آن در اشخاصي و دارد سوÄيسشعبه شهرهاي بيشتر
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عرفاني روش يكنوع Hتقريب و ميشود داده تعليم آن در قلبنيز تصفية تهذيبروحو
بÇيشتر و مÇيدهد زيÇاد اهÇميت نيز اسالم عرفاي بهدستورات و نموده ايجاد مخصوصي

است/ اقتباسكرده آنها از را خود دستورات
بÇهناماصولاساسي كتابي Gاخير ايرانياستو يكيتجلياتروح كتبايشان از

مÇراجÇعت از پس تهران در ايرانشهر كاظمزاده آقاي خود دستور طبق كاظمزاده ستوان آقاي را كتاب اين /1
آوردند/ نگارنده براي ژنو از ما

كÇاظم سÇتوان ايشÇان خواهÇرزادة بههمت 1332 سال در كه نموده تأليف روانشناسي1

آنچه و بيستجلد چاپشده, تا@كنون ايشان از كه كتبي استو رسيده بهطبع @كاظمزاده
است/ جلد چهل حدود در چاپنشده

است كÇتابي جÇمله آن از نÇموده تأليÇف آلمÇاني و فرانسه بهزبان هم زيادي @كتب
نسخه يك و چاپشده 19ë1 سال در و نموده ه تهي خود كه مختلفه دعاهاي در بهفرانسه
بهزبان هم جلد سي حدود در نوشتهاند خود بهطوريكه و فرستادند بهژنو نگارنده براي

اينقرار: استاز كتاب چهار آنها مهمترين كه كردهاند تأليف آلماني
باستان/ شرحزندگانيودينزردشتپيغمبرايران /1

شارعمقدسديناسالم/ زندگانيودينمحمدبنعبداهللا(ص) /2
شرححالوآثارموالناجاللالدينرومي/ /3

بهشتوكيميايحقيقي/ ة قص ا اسرارهبوطآدموحو/ê
تÇحقيق را ايشÇان حلÇم آدرسو فÇرمودند والد حÇضرت بوديم, ژنو در موقعيكه
پيدا است دگرسهايم كه را آدرسايشان لذا بنويسم, نامهاي احوالپرسي بهعنوان نموده;
هم ايشان نوشتم, ايشان نامهايبه 19ëêمه ارديبهشت33مطابق12 تاريخ21 در و @كرده
نوشته ولي نموده, بهمالقات اشتياق اظهار و داده جواب خرداد) 12) ژوÄن 3 تاريخ در
و نميآيند بيرون خانه از و بروند راه نميتوانند و استمريضهستند سال دو كه بودند
مالقات براي والد بهبوديحضرت پساز كه بودند كرده دعوت و هستند بستر در Hغالب
كتاب با را شرححاالتخود جزوة جمله از را تأليفاتخود از جلد چند برويمو ايشان نزد
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نگارنده فرستادند/ نگارنده مجلةهارمونيبراي يكشماره و نوشتهاند بهفرانسه كه دعا

تأليفات از فلوطين فلسفة و رسيده بهچاپ دومرتبه استكه فقر عموم به بزرگوارم پدر عمومي نامة صالح پند /1
است/ نگارنده خود

كتابپندصالح جلد1 دو و نوشته تشكري نامة ژوÄن) (نهم خرداد هجدهم تاريخ در هم
جÇواب خÇرداد) 2ê) ژوÇÄن 1ë در نÇيز ايشÇان و فرستادم ايشان وفلسفةفلوطينبراي

بودند/ كرده امتنان اظهار نوشته,
و بÇرويم ايشÇان مÇالقات بÇراي ما كه كردند ميل اظهار والد آقاي حضرت هم Gبعد
تÇصميم و كشÇيد طÇول ايشÇان كسÇالت چون ولي شود, بهتر ايشان حال كه بوديم منتظر
از قبل ما و كنيم احوالپرسي ايشان از تلفن با فرمودند و منصرفشده لذا داشتند, حركت
كÇه اشÇتياقي بÇا و نÇموديم خÇداحÇافظي Gبعد و كرده احوالپرسي ايشان از ژنو از حركت
آنكÇه براي داشتند, ما والد بهمالقاتحضرت ايشان كه وافري عالقة و ايشان بهمالقات

مÇوقع آن در ايشÇان نÇس و نÇمود زنÇدگاني بدرود غربي سوÄيس فالويل شهر در شمسي 1342 سال در /2
بود/ سال نه و هفتاد

نشد/2 توفيقحاصل ميشد; زياد تآن مد
سوÄيس در مكتبي شد ذ@كر Gمختصر همانطوريكه @كاظمزاده

3. Ecole mistiquiques Esoteriques. 4. Chercheur de Lumiere.

مخصوصايشانو كه تأسيسكرده باطني مكتبعرفان3 بهنام مكتب

استو مÇخصوصي بÇرنامة داراي استو ايشان خود ابتكاري @كاظمزاده

در يكبÇار هÇفته در بايد كه نهاده شعاع و پرتو جوياي يعني پرتوجو4 را آن نام پيروان
و بخوانند روحاني سرودهاي مذهبيو روحيو اخالقيو دروس و آمده گرد خود محفل
اساسآن و باشد شده جسمي روحيو تكاليف بين جمع كه بكنند هم بدني ورزشهاي
ورقÇة روي در را مÇجلسدرس گزارش نتيجة هم Gبعد است, دين صنعتو و علم اتحاد

بفرستند/ ايشان براي نوشته, چاپي
انسان زندگاني پيشرفتباشندو همديگردر با استكهجسموجان ايشانآن منظور
پيدا تعادل توافقو خدايي حكمت فضيلتو احكام طبيعتو و ه ماد ثابتعالم قوانين با
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و تفكر مناجاتو بهواسطة نيز روحي مراتب از و برسد روحي يو ماد بهترقيات و @كند
خÇدمت براي را خود Hضمن و گردد شهواتبرخوردار از بريدن و تقوا عبادتو و تذكر

سازد/ آماده و ا مهي بشر بهنوع
شهرهايبزرگسوÄيس كالسدر نÔه بيستو استو نيم سالو اينمكتبسه دورة
اين در ايشان آنچه بلكه نشده, چاپ دروسآن دستوراتو و تأسيسشده باب آن در
در و ميشود توزيع كالسها برايمرا@كزو و شده نوشته ماشين با مينويسند و نوشته باب

ميشود/ تقسيم پرتوجويان بين چاپو يكبياننامه ماه
كÇار افÇتخاري ايشÇان خÇود مÇانند هÇمه كه دارد يكمعاون و كالسيكمدير هر
پÇرتوجويان كه اعانه محل از آنها امثال و بيانيه چاپ مخارج و محل كراية ولي ميكنند,

ميگردد/ پرداخت ميدهند,
دارد وجود او در سهصفتبارزه مينويسد: خود شرححال بهطوريكهدر @كاظمزاده
مكتب پيروان به را همان كه است معلوم او كالم طرز از و نموده او در فراواني تأثير @كه

ميدهد/ دستور نيز خود
و اراده و ايمان و تفكر در آزادي يعني شخصي استقالل و آزادي به كامل عالقة /1
خدايي نعمتهاي بزرگترين را آن كه زندگي; شرايط و اجتماعي و ادايوظايفديني
جاهطلبيو برحرصو غلبة مالو جمع از گذشتن بهسويآزادي را نخستينقدم ميداندو
او رقÇيتروح موجب شخصو پابند امور اين يعني ميگويد, تنپروري و خودپرستي

فرمايد: حافظ كه بگذرند آنها از استكه آزاديآن الزمة و ميباشند
است آزاد پذيرد تعلق رنگ زهرچه كÇبود چÇرخ زيÇر كه آنم همت غالم

فدا@كÇردن آزادي الزمة زيرا بيآاليش; و ساده زندگي به ا@كتفانمودن قناعتو /2
ر قناعتميس بدون نيز آن ميباشندو روح زنجير استكه شهواني اميال نفسانيو حظوظ

1385ق,ص233/ حيدريه, نجف, هوشمند, علي تصحيح چ2, االخبار, غرر في االنوار مشكا¸ علي: طبرسي, /1

يفني>/1 ال كنز نيستكه<القناع¹
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فدا@كÇردن خدمتو راه در خودگذشتگي از آن الزمة كه جامعه بهخدمت عالقة /3
و نÇاتوان جÇانهاي در پيدايشنيرو اينحسباعث كه ديگران; نجات استبراي خود
و خÇدايÇي عشق به را انسان كه است عالقه اين استو بيكران بهحقيقت رسيدن مة مقد

است/ خلقت درحقيقتعلتغايي و ميرساند حقيقي
آلمÇان بلكه سوÄيسو در پيرواني امروز كه مكتبكاظمزاده از خالصهاي بود اين
نÇيز عرفاني به@كتب و ميباشند اخالقي فضايل و عرفان به عالقهمند ايشان چون و دارد
اشتياقبه و بدانها روحي عالقة اثر بر مطلعهستند, اصطالحاتعرفان از دارندو آ@گاهي
در است, ايشان خود مولدات ابتكاراتو از كه اينمكتبرا اروپا در مطالبروحي نشر
چÇون و بÇرسانند اروپÇاييان بÇه@گÇوش را روحÇي مÇطالب بتوانند تا نموده تأسيس آنجا
كردهاند تنظيم را طوريآن اينرو از است, روحيات به اروپاييان دادن ه توج منظورشان
ولي ميدانند, في تصو يكنوع را مكتبخود متناسبباشدو روحياتآنان افكارو با @كه
آنچه استكه مجاز استاد نزد رسيدن و سلسله اتصال فبر اساستصو كه ميدانيم ما ه البت
Çصالي ات Gظاهر ايشان ولي باشد, مجاز استاد دستور و شرعيه موازين طبق ميشود انجام
و دارند آشنايي بزرگوارم پدر با كه سالهاست هرچند و نكردهاند پيدا ف تصو بهمشايخ
بÇا نظر بههمين و ستايشميكنند خيلي و نموده مطالعه را نگارنده امجد جد دو @كتبهر
ايشاننسبتبه@كتابصالحيه نشدهاند, سلوكوارد رشتة وليدر نيزلطفدارند, نگارنده
نامههاي از يكي در و نموده عالقه اظهار خيلي نورعليشاه آقاي مرحوم امجد تأليفجد

شود/ نوشته طرفما از آن بر شرحي كه نمودهاند عالقه اظهار بهنگارنده خود
و عرفاني مطالب نشر و مردم اخالق تهذيب در و كردهاند اتخاذ كه رويه اين ليكن
خÇود كامل اعتقاد از ناشي كه است معلوم بجاستو و پسنديده بسيار ميكوشند, روحي

خواهانم/ را ايشان توفيق متعال خداوند از است, مرام اين به ايشان
تÇوقفدر اجÇازة ولي داده, ايشان به حركت اجازة دكتر چون
حÇركت بهتهران Hمستقيم گرفتند تصميم لذا بود, نداده راه بين مات مقد

جاي اينكه براي و حركتبرآمده وسايل ة تهي درصدد و @كنند
حركت
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نمودند مذا@كره هواپيمايي شركت حافظيبا آقايدكتر باشد, آزاد هواپيما نشستندر و پا
جواب نيم دادهوپسازدوساعتو كپنها@كاطالع به هم آنها نكنند; كهجايوسيعيمعي@
شÇده ه هيÇت جÇا ذيقعده) دوم و تير 12 (مطابق ژوÄيه سوم شنبه روز براي كه بودند داده

است/
اجÇازة بÇهداري وزارت كÇه بÇودند اقدامÇات مشغول آزاده دكتر آقاي ت مد اين در
ايشان اقدامات و كند في معر جهاني بهداشت بهسازمان و مطالعاتبدهد تكميل توقفو
لذا نموده; موافقت Hبهداريشفاه وزير كه كردند تلفن تهران از و بهموفقيتشد نزديك
نÇزد ليÇون بهطرف حركتما از بعد روز شد قرار و گرفتند اروپا توقف به تصميم ايشان
نيز Âقب و معروفميباشد چشمپزشكان از و مشهور دانشمندان از پوفيككه پروفسور

بروند/ بودند, كرده دعوت بدانجا رفتن براي و داشته مكاتبه او با
حركت قصد كارها تصفيه در خود برادر كمكبه براي هم مصداقي ابوالحسن آقاي
آقاي و والد آقاي حضرت بندگان نفر سه براي هواپيما بليت فقط لذا داشتند, بهپاريس

ايحركتشديم/ مهي برايشبيكشنبه و شد ه تهي نگارنده ملكصالحيو حاج
كه بودند اشتياقكرده اظهار نامهايرسيدو آقايحسينعليمصداقي از موقع اين در
و فرمودند اجازه هم ايشان حضرت و باشند ژنو در ايشان حركت موقع شود داده اجازه

بودند/ ما با د حركتمجد از قبل روز سه دو و آمدند ژنو به مصداقي آقاي
بيرون حافظي دكتر آقاي اتومبيل با ايشان حضرت عصر روز هر روزه چند اين در
قصد موقعيكه يكروز نميشدند, پياده اتومبيل از ولي ميكردند, گردش مقداري آمده
قصد كرد سÆال رسيدو پريه دكتر شوند, آسانسور وارد ميخواستند و داشتند رفتن پايين
گردشميدهم را شماها خودم من گفت: او دارند, را گردششهر قصد گفتيم: داريد? @كجا
آزاده دكتر آقاي و نگارنده و شده سوار او اتومبيل در ايشان حضرت و آمد ما با Gفور و
مقدار و آمدند حافظي آقايدكتر اتومبيل با رفقا ساير و شديم سوار اتومبيل همان در هم
حلÇم در و بÇرده فرانسÇه مرز به Gبعد و داد گردش شهر خارج ههاي تپ و شهر در زيادي
با نيم يكساعتو حدود در و نموديم سپسمراجعت و توقفكرده قدري @گمركمرز
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روز چÇند هر در كه بود معمول چون و برگشتيم بهبيمارستان بعد و كرديم گردش ايشان
ميگفتم ميدادمو تلفنجواب با Hغالب نگارنده و ميكردند احوالپرسي تهران از يكمرتبه
را حقيقتحال چرا كه بودند نگرانشده آقايان اواخر اين در است, بهتر بحمداهللاحالشان
هميندوروزه خوشبختانه پاريسگفتم حركتبه قبلاز سهروز وليدو نميدهيم, اطالع
آقÇايان بهاطالع را استحمام و راهرفتن خبر نيز آن پساز و بيايند پايين تخت از بناست
هÇنوز چÇون شÇد, قÇطعي آن تÇاريخ آنكÇه حÇركتپساز از قبل روز سه در و رسانيده
تهران دوستان آقايان كه نداشتند ميل طرفي از و داشتند ترديد توقفشام در مختصري
نروند بهتهران مستقيم شايد اينكه نظر از Hمخصوص و بيايند استقبال به و بهزحمتبيفتند
بÇهتهران حركتمسÇتقيم ولي گردد, تعيين حركت روز شد تلفن تهران از ا@گر فرمودند
سÆÇال حÇركترا تÇاريخ و شÇده تÇلفن تهران از (پنجشنبه) همانروز Hفاقات نشود, ن معي
كه نيست معلوم هنوز ولي دارند, حركت قصد يكشنبه شب براي كه دادم اطالع نمودند,
خÇودداري بÇهفرودگÇاه آمدن از آقايÇان لذا نه, يا كرد خواهنÇد توقف شام بيروتو در

@كنند/
سÆÇال ايشÇان از تÇهران آقايان و كرده تلفن بهتهران صالحي ملك حاج آقاي Gبعد
خواهند تشريف بهتهران مستقيم قطع بهطور كه بودند كرده اظهار ايشان و بودند نموده
خÇوشحال خÇيلي تهران رفقاي اينرو از نداده, را راه بين توقف اجازة دكتر چون آورد,
از بودند, داده اطالع Hتلگراف را حركتايشان دوستان به شهرها همة به همانموقع و شده
@كبراي متبر مزار در همه موقعيكه جمعه دادهوصبح اطالع به@گناباد آقايممتحني جمله
همه و تلگرافرسيده بودند, مجتمع سالمتيحضرتايشان براي ل توس و مجلسروضه
و سÇپاسگزار را خÇداي همهجا هم شهرها ساير در نمودند, شاديها و كرده شكرگزاري
و داشتند ترديد بهتهران حركتمستقيم در هنوز ايشان حضرت خود ولي داشتند, جشن
پا ورم آنكه پساز نموده, استراحت توقفو بيروت ييالقات در چندي كه بودند مايل
در و نمايند مراجعت ايران به Gبعد و فشده مشر عاليات بهعتبات زمين راه از شد, بهتر
بهتر بهتهران حركتمستقيم و فرموده استخاره بود, حركت از قبل روز دو كه جمعه روز
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مÇوقع ولي شÇدند, منصرف راه بين توقف از و كرده قطعي را تصميم آن پساز لذا بود,
داشتند/ ترديد Hمستقيم بهتهران تلفن

اتهم مدر شدو واقع مفيد خيلي استحمام اين و نموده استحمام د مجد پنجشنبه روز
مÇحسوسي خÇيلي بهوضع پا شبورم بهطوريكه گرديده, مÆثر بيشتر ميكردند ميل @كه

بود/ شده @كمتر
دكÇتر آقÇاي با كنند حركت ميتوانستند قدري كه آنموقع در
بÇراي دانÇند مقتضي درصورتيكه كه نمودند, مشورت حافظي منزل

سÇاعتي كÇه كنند مذا@كره پريه دكتر از قدرداني و امتنان اظهار پريه دكتر

هÇم او و نÇموده مÇذا@كÇره ايشان و بروند او بهمنزل خداحافظي و بازديد و مالقات براي
بود/ كرده تعيين ساعتپنج جمعه برايعصر پذيرفتو بانهايتميل

دخترمنخريده را گفتاينآلبوم آلبوميآوردو پريه دكتر نيز آن از قبل روز چند
و باشيد شما بنويسد چيزي يادگار بهعنوان آن در كسيكه نخستين است خواهشكرده و
او تÇقاضاي ايÇن فرمودند, قبول ايشان و بماند شما يادگار كه بنويسيد هم فارسي بهزبان
خÇواهش مÇعروفين و بÇزرگان از و نÇموده ه تهي آلبومي بعضي كه آنجاست معمول طبق
كشيشمعروفپاريس آبهپيير چنانكه نمايند, امضا و بنويسد آن چيزيدر كه ميكنند
و كÇرده وافÇري كوشش بهبينوايان كمك در و داده انجام زيادي عامالمنفعه كارهاي @كه
او از كردند, مالقات را او مردم و آمد بهژنو چون كرده, پيدا اروپا در بسياري معروفيت

كرديم/ ذ@كر را آن شرح كه ميكردند يادگار نوشتن خواهش
ايÇن و پÇذيرفتند ايشÇان و كÇرد خواهشرا اين خود دختر طرف از نيز پريه دكتر

داشتند: مرقوم او دفتر در فارسي خط زبانو با عباراترا
حيم الر حمن الر اهللا <بسم

مÇيدار نيز شفقت خلق بر دل به آر بÇجا حÇق امÇر تÇعظيم جان به
راه در بسÇيار ايÇنچنين افÇتد @كه راه در مگÇذار فÇÇرو را ضÇÇعيفان
مÇنت زودار مÇÇنه مÇÇنت او بÇÇر نÇعمت احسان كسي با كردي چو
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دانشÇمند اح رÇج پÇريه شارل دكتر جناب نزد كه ژنو توقف يادگار به كلمه چند اين
تشكÇر بهعنوان نمودند, مراقبتكامل معظمله نيز Gبعد و شد انجام احي جر عمل مشهور
ژوÄيه ل او و قمري 1373 ال شو 29 خورشيدي 1333 تيرماه يازدهم بهتاريخ شد, نوشته

بيدختيصالحعليشاه/> بيچاره دحسن محم فقير ميالدي, 19ëê
است: اين فرانسه به آن ترجمة @كه

"Au nom de Dieu tout puissant et miséricordieux,".

De toute ton âme tu respecteras le commandement de Dieu.

De tout ton coeur tu seras compatissant envers tes semblables.

Tu n'abandonneras point le faible sur ta route, Lorsque tu seras bon à

l'égard de quelqu'un, Tu n'en attendras point de gratitude, mais tu en seras

reconnaissant à toi-même.

Ces quelques mots ont été écrits en souvcnir de mon séjour à Genève et

en signe de gratitude à l'égardede son excellence, le Docteur Charles Perier.

l'eminent et savant chirurgien qui m'a operé et m'a soigné avec tant d'égard.

Daté du IIème jour du moisde Tir de l'année solaire 1333, et 29 ème jour

du mois Chaval de l'année Lunaire 1373, soit premier juillet 1954.

Faghire Mohammed Hassan Bitchareh Bidokhti, Saleh Ali Chah.

دادند پريه دكتر به هم را آلبوم بردند, تشريف او بهمنزل كه پنج ساعت جمعه عصر
از پس داديÇم, او بÇه موقعيكه بود شده نوشته فارسي زبان به او خواهش مطابق چون و
تÇرجÇمه را آن حÇافظي دكÇتر آقÇاي و كÇرد? سÆال فرانسه به را آن ترجمه تشكر اظهار

نمود/ تشكر د مجد و خوشوقتشد خيلي @كردند,
اظهار خانمشخيلي و دكتر و بودند خدمتشان در مالزمين همة بدانجا رفتن موقع

نمودند/ گرمي پذيرايي و محبتكرده
كتابخانه در كه را خود مختلفة كتب شرح دكتر و بود بدان متصل هم او كتابخانة اتاق
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كÇه است س مقد كتاب اين گفت نزديكبود, ميز روي كتابي جمله از كرد, بيان داشت,
و مÇيگذارم احÇترام خيلي را آن من و داده من به ن تيم براي طرفپدرم از ازدواج موقع
معمول متدين مسلمين ميان در كه همانطور كه شديم ه متوج موقع اين در دارم, دوست
ذ@كر مهرنامه در را الهيقرآن مجيد ابتدايكالم @ك تبر نو تيم براي ازدواج موقع استكه
متداول معمولو مسيحيهم نين متدي ميان در ميدهند, فرزند به ازدواج موقع يا و ميكنند

است/
مÇن گفت: نه? يا ميكنيد مطالعه مرتب سرا مقد كتاب آيا پرسيدند: دكتر سپساز
HبرتÇم مÇن فÇرزندان ولي مÇيكنم, مÇطالعه فرصت كمتر دارم, زياد گرفتاري چون خودم
همچنينشبموقع ميشوندو خواببيدار از كه هرروزصبحانجيلميخوانندوصبحها
خوابزير موقع شبها كه دارند كوچكي انجيل كدام هر و ميخوانند دعا قدري خواب
آدابمذهبي به و زيارتميكنند را آن ميشوند, بيدار كه صبح و ميگذارند خود متكاي
كليسيا رفتن به مذهبي ايام و يكشنبه روزهاي هم خودم دارند, زيادي عالقة كلي بهطور

هستم/ د مقي
ايÇنقدر آنÇها كÇه خورديم! ف تأس مسلمين بيشتر حال بر باز قسمت اين شنيدن از
كÇنيم, تÇقليد آنها ن تمد از ميخواهيم خودمان بهخيال كه ما ولي دارند, بهمذهب عالقة
ميكنيمو تقليد را ميبينيموآن اسالم احكام به را آنها د تقي عدم و نموده تقليد @كوركورانه
بهطور آنكه نه نميكنند بدانعمل نيستند اسالم دين متدينبه چون آنها كه نميكنيم ل تعق
و مÇيباشند عالقهمند Âكام خود آيين و دين به بلكه باشند, نداشته ديانت به عالقة @كلي
خÇوانÇدن بÇراي صريح دستور كه آنها ميروند, به@كليسيا مردم Hعموم يكشنبه روزهاي
پيشوايبزرگ از كه وليما ميكنند, احترام اينطور ندارند كتابمقدسخود همةروزه
بÇر اضÇافه و نميدهيم اهميت بدان Âاص داريم, قرآن خواندن براي صريح دستور خود
هÇم را آن رعÇايتظÇاهر Âاق نيستيم, بهدستوراتآن عمل و آن فهميدن درصدد آنكه

داريم!/ مضايفه هم معموليآن خواندن از و ننموده
آورد, كÇتاب دو و دارم نÇيز كÇتابحافظوگلستانرا ترجمة گفتمن سپسدكتر
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بÇهنامژاردن ديگÇري ترجمةديÇوانحÇافظو يكي شد; معلوم كرديم مطالعه موقعيكه

1. Jardin des fleurs.

ترجÇمة شد معلوم كردم مطالعه كه را آن بعضقسمتهاي ولي گلها, باغ يعني دوفلور1
آنگاه عربيميباشد, اصلآن كتابديگرياستو ترجمة بلكه @گلستانسعدينيست,

مÇعمول ما گفتند و داده شرح سعدي و حافظ به را ايرانيان عالقة و عقيده مصداقي آقاي
دكتر خانم ميشنويم, جواب آن از داريم كه تي ني و ميزنيم بهديوانحافظتفأل كه داريم
صÇفحه ل او مÇضمون و زدند تفألي مصداقي آقاي و بزنيد تفألي ما گفتپسبراي پريه

بود: شعر اين ترجمه
نگهدارد بال همهحالاز خداشدر دارد نگه جانباهلوفا آنكه هر

كرد/ خوشحالي ميو خر اظهار آن شنيدن از او
پدر چون و نمود? سÆال سياسيآن اجتماعيو اوضاع و ايران وضع به راجع آنگاه
و آن طÇبيعي اوضÇاع بÇه راجع فقط نميكنند, دخالت و نبوده وارد سياست در بزرگوارم
و سÇالم آن هÇواي استو كÇم اراضÇي نسبت به جمعيتآن ولي زياد, آن اراضي اينكه

دادند/ جواب طبيعي اوضاع ساير و ميباشد معتدل
خواهش دكتر و نمودند امتنان و تشكر اظهار مراقبتهايدكتر و محبتها از آنگاه

آمديم/ بيرون نموده, توديع او با Gبعد و بنويسند ايران از را شرححال @كرد
با ظهر قبلاز و شده اثاثيه جمعآوري بستنو مشغول شنبه روز
و بÇرده هÇواپÇيمايي شركت محل به را آنها حافظي دكتر آقاي توديع

داديم/ تحويل بيمارستان در

بعد روز برايصبح آزاده دكتر آقاي هم عصر نموديم, مراجعت بهبيمارستان سپس
و كسÇل خÇيلي پÇرستاران ساير و مترو روز آن گرفتند, فرانسه ليون براي بليتخطآهن
پÇيدا آشنايي شما با و نميآمديد كاششما بودند گفته مصداقي آقاي به و بودند افسرده
مÇتأثر و كسÇل ايÇنطور شما حركت از كنيد حركت ميخواهيد كه ا@كنون كه نميكرديم
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پيدا دوستي و عالقه اندازه اين آنها پرستاران بيمارانو بههيچيكاز تا@كنون ما و @گرديم
ايشÇان مÇيدانÇم مÇن بÇود گفته آنگاه نبودهايم, ناراحت اينقدر آنها دوري از و نكرده
دوسÇتداران و بسÇتگان ميدانÇم طرفي از و هستند روحي قدرت داراي شخصبزرگو
ايشان از دارم ميل من بود, خواهند خوشحال و م خر بسيار ايشان ورود از تهران در ايشان
آنها كه ا@كنون شريكبودهام, آنها با اندوه غمو تدر اينمد در كه همانطور كه بخواهيد
بÇبينم, بÇالعيان را آنها خوشحالي منظرة ايشان ورود موقع در هم من ميكنند, خوشحالي
ايشان ميكشيدمحال انتظار كه داشتم مذا@كراتي تمنسÆاالتو اينمد در بود سپسگفته
تصميم نا@گهاني شويم مسبوق Âقب ما آنكه بدون ايشان و كنم سÆال Gبعد و يابد بهبودي

بود/ نموده گريه به شروع و حركتگرفتند
مÇعمول كه همانطور و آمد ايشان زيارت براي د مجد فريدي مادام هم ظهر از قبل
زانÇو است, احÇترام نهايت عالمت كه ميزنند بهزمين زانو كليسيا در كشيشان نزد دارند,
مÆثر من بهقدريدر و مداومتميكنم بدان دادهايد من به كه دستوري وعرضكرد; زده
عالقة ميكنمو مشاهده را او اثر همهجا در ذاتحقنميبينمو مÆثريجز عالم در كه شده
ازشما منآمدهام و ندارم دلبستگي بههيچچيز و به@كليگسستهشده عالم اينمردمو مناز
زبان بهچه نميدانم و نموديد راهنمايي بهسويحق راه در و داده نجات مرا كه كنم تشكر
از مÇنظور ه تÇالب فÇرمودند: ايشÇان است, عÇاجز تشكر از دارم كه زباني چون كنم, تشكر
نÇيز ديÇن راهÇنمايان ساير و انبيا دعوت مقصد استو حق بهسوي سلوك انسان خلقت
تكميلشود اينحال كه بكوشيد هم شما سلوكنمايدو اينراه در هميناستكهيكنفر

نشود/ خارج دستشما از و
فÇرمودند: كÇنم? عÇمل را دستوري چه من حركتميكنيد شما كه حال عرضكرد:
ميكند/ راهنمايي موقع هر در را طالبان خداوند ه البت كنيد, عمل شد داده كه دستور همان
شما با نامه بهوسيلة و بنويسم كاغذ نيز شما حضور من كه ميدهيد اجازه عرضكرد:
تÇعيين ايشان و خواست? سپسآدرس ندارد, مانعي ه البت فرمودند: باشم? داشته ارتباط
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كÇاملتري طÇرز بÇا را مطالب همان و نوشت نامهاي نمودند, مراجعت گناباد به موقعيكه ماه چند از پس /1
و پيروان ميان در آنجا در نميدانم كه بود نوشته جمله از بود, داده شرح را خود روحي حاالت و كرده عرض
گسسته دنيا از به@كلي عاليقمن طوريهستمكه من نه? يا ميكنيد منهم از يادي آيا داريد فراوانيكه دوستان
از قبل Hفاقات نيستم, غافل شما ياد از و ميدهيم ادامه را شما دستور و هستم ه متوج خداوند به هميشه و شده

فرمودند/ ذ@كر را او شرححال و فرموده ياد او مجلساز در او نامه رسيدن
نÇامة لهÇنرمرف, خÇانم 54 نÇوامÇبر 19 Ç 74 . 1 ع 22 است: ايÇن فرمودند مرقوم او به ايشان كه جوابي
در البته خشنودم, محبت بروزحال از رسيد, بودند فرستاده به@گناباد و بود تهران آدرس به كه تآميزشما محب
روز Hفاقات است, صحيح باشد محبت روي از آنچه نيستو شرط ظاهري آداب به تقيد ايماني مراتبمحبت
خشنود داريد مراقبتكامل شده داده كه بهدستوري نسبت اينكه از بوديم, بهيادتان شما نامه رسيدن از پيش
ا@كنون كه مصداقي آقايان و تابنده فرزندي باشيد, بوده خدايي عنايت مشمول موفقو بيشتر اميدوارم و شدم
بÇرسانيد/ مسÇيوواننÇوتن و دعليخان محم مرشد آقاي به را فقير سالم ميرسانند, سالم ميباشند گناباد در
ژنÇو بÇه و نموده ترجمه فرانسه به مصداقي آقاي را نامه اين صالحعليشاه/ بيدختي بيچاره دحسن محم فقير

/1955 فوريه 28 ميشود: ذ@كر آن خالصة استكه مضمون اين نوشتبه كه د مجد نامه شد, فرستاده
را لياقتآن ميتوانم من چطور گرفتم, قرار شما نامة تأثير تحت بينهايت من عزيز, صالحعليشاه فقير
بيانÇدازه شما نامة خواندن از من كنم?! ر تشك شما از چگونه نميدانم باشيد?! من بهياد شما كه باشم داشته
GورÇف شÇما نÇامة دريÇافت از پس داشÇتم ميل و بخوانم مرتب تا دارم خود با هميشه را آن و شده خوشوقت
مÇن فكÇر بگÇيرم, را خود اشتياق جلوي كه نياوردم طاقت باالخره و ميكردم خودداري ولي بدهم, جواب
حضور در را خود من شماست, جستوجوي در من دل چطور كه ميدانيد شما Hقطع شماستو نزد هميشه
مÇيباشم, مÇادي گÇرفتاريهاي مÇافوق و مÇيكنم تنفس شما محيط نشاطآور هواي از گوييا و ميبينم شما
را دستوراتشما هميشه من ندارد, تأثيري مكاني فاصلة و ميباشم بوديد ژنو در كه موقع مثلهمان درست
كÇه ميرسد بهنظر اينطور كردهام? پيشرفتي راه اين در من آيا ميكنم سÆال خود از گاهي و ميكنم تعقيب
منبسط قلبم و رفته بين از بود, ظاهر من اغلبدر كه خشونتي و سختي و شده شفقتتر با و نرمتر من قلب
پÇيدا روشÇنايي چÇطور كÇجاست? مÇقصد چيست? در توفيق كه كرده احاطه مرا افكار اين Hغالب است; شده
كردند مأمور مرا و شدند خوشوقت خيلي رساندم, واننوتن آقاي و عليخان مرشد به را شما سالم ميشود?
من نيست, خوب حالش و شده افتاده و شكسته خيلي نوتن وان آقاي رسانم, سالم شما به آنها طرف از @كه
م جسÇم خÇود جÇلوي هÇمواره را او مÇن نÇوشتيد, مÇن براي را تابنده خود فرزند نام شما كه شدم خوشحال
خÇيلي و ميكنم ر تشك او از من بود/ شما پهلوي حجب و وفا و ادب كمال با كه اوقات همان مانند ميبينم;
گÇرامÇي نÇامة در شÇما نامة زير برسانيد, مصداقي برادران و او به مرا صميمانة سالم ا@گر ميشوم خوشوقت

ميكنم? سÆال را آنها معني Hجسارت بود, شده نوشته Hn. M. BH. حروف
خواهشمندم و شماست براي احترام به آميخته محبتهاي از سرشار من قلب عزيز صالحعليشاه فقير

الهنرمرف/ مونير بپذيريد, مرا احترامآميز و قلبي سالمهاي
Ñ

نمود/ يادداشت او و خواستبنويسد1 هروقت كه فرمودند
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ذ@كÇر اسم ل او را آن خود نامههاي در اينرو از است اسم جز¾ نيز فقير كلمة كه بود كرده گمان او چون
است: اين فرمودهاند مرقوم ايشان حضرت جوابيكه است, @كرده

رسيد, بوديد نوشته 55 فوريه كه28 شما نامة لهنرمرف, مادام محترمه بانوي Ç آوريل54 دهم 34.1.20>
من بهياد كه شما البته شدم, خشنود داريد درنظر و ننمودهايد فراموش مرا ميشود معلوم كه شما يادآوري از
بÇاعث كÇه نعمتها بزرگترين ميباشم/ شما بهياد هم من دارد راه همدگر بيآاليشبه دلهاي چون باشيد
البته محبتاست/ عشقو ميگرداند, نزديك خدا به و ميكشاند د تجر بهسويعالم و انسانيشده روح ترقي
دوست با شخصهميشه كه كرد پيدا دل در هم را مقصود بايد استو خارج عقل اختيار از جستوجويدل
نÇام كÇرد, رفتار بايد داريد كه دستورات باشد, دوست براي او مرگ بلكه زندگي و باشد او با دوست و بوده
زيÇادشدن خÇدا راه پيشرفتدر نشانة ميشود, بزرگتر شود, ه توج بدان بيشتر اندازه هر انسان دل در خدا
از بايد هم را توفيق است, خداوند نزد ع تضر حال بروز و خود ارادة از گذشت و محبوب به عالقه و محبت
راه بدان محبت و عشق به@كمك بايد و نيست راه بدان را عقل استكه بيپاياني محيط مقصد خواست, خدا
مرا كه واننوتن آقاي و عليخان محمد مرشد آقاي از است, دل روزنة بر ملكوت عالم از نور تراوش يافت,
پÇايتخت تهران در مصداقي برادران ميرساند, سالم تابنده فرزندي ميرسانم, سالم و ممنونم نمودهاند ياد
د حمÇم مÇن نام شده? سÆال من امضاي براي است, دور ما محل از كيلومتر هزار نزديك كه ميباشند @كشور
نام ابتداي در كه هم فقير است نام دو از حروفكنايه شده, عطا فلقبصالحعليشاه تصو در و بيچاره حسن
را خÇدا بÇندة مÇعني و مÇيباشد بÇهخدا مÇحتاج بهمعني كه ميشود گفته من ايماني برادران تمام بر شده ذ@كر
مÇحبت ازديÇاد و او بÇهسوي رفÇتن تÇوفيق شما براي مهربان خداوند از ندارد, دارايي خود از كه ميفهماند

صالحعليشاه/ بيچاره دحسن محم فقير خواستارم,
است: اين آن ترجمه نوشته بعديكه نامة

مرداد 25 و ه ذيحج مطابق28 اوت1955 17 ژنو
آوريÇل مÇاه در كه را شيريني مرقومة Gد مجد اعه الس صالحعليشاه, بيچاره دحسن محم فقير عزيز خيلي
Ñ

اي مهي ميدانم چون ولي بروم, شما نزد از نيستكه مايل قلبم هرچند گفت: 1آنگاه

نميدهم اجازه خود به اين از بيشتر ميباشيد, سفر وسايل ة تهي مشغول و حركتهستيد
بيرونرفتوحال نموده, خداحافظي انكسار بانهايتعجزو و بياورم @كهمزاحمتفراهم
بÇيگانة نÇفر يك كÇه خÇورديم افسÇوس كÇه شد مÆثر ماها در بهقدري او محبت و عالقه
او حالتبراي اين روزي ظرفچند در صفايخاطر و بيشاÄبه محبت بهواسطة مسيحي
روز و نموده قهقرايي سير سلوكميباشيم, عي سالهاستمد كه وليماها باشد, شده پيدا
نÇاساز قÇامت از هست هÇرچÇه ه; البت ميشود پيش از بدتر ما حال و ميكنيم ل تنز بهروز
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كÇردند, پÇيدا مÇرا زحماتي چه با كه داريد اطالع Hق محق و كردم دريافت و نموده قراÄت بوديد, داشته مرقوم
بسÇيار فÇارسي زيÇباي طÇخ از و داد بنده به را فارسي مراسلة كند, پيدا مرا كه شد موفق باالخره خوشبختانه
بخوانÇم, نميتوانم را آن من استكه ف تأس جاي ميباشد, روح نمايش براي نقاشي مانند و شدم محظوظ
از آمد; نيز ما منزل يكشب حتي و است كرده ترجمه فرانسه به بنده براي را آن Hلطف حافظي دكتر آقاي ولي
شدم, محظوظ بسيار است خوب مزاجيشما حال اينكه و شما زندگي و شما به راجع ايشان سخنان استماع
چÇه بÇبينم, را ايشÇان هم باز اميدوارم كرد, صحبت او با بهخدا راجع ميشود كه يافتم شخصي را ايشان بنده
بÇراي را خود كامل نام لطفي چه با برادري! يك مانند ساده! و خوب طبيعي, چقدر شما, از شيريني مرقومة
بندة بيچاره دحسن محم فقير عزيز خيلي ميشناسم, بهتر را شما من حاال كه ميآيد بهنظر نموديد, بيان من
حفظ را آن قلبم در كه شخصيتشما تصوير خطابكنم, را كاملشما بهنام ميتوانم اينكه صالحعليشاه, خدا

ميشود/ عيان بهتر @كردهام,
راجÇع شÇما گرانÇبهاي عبارات بخوابم, نتوانم آن بدون ميكنم ر تصو ميكنم, پيروي Âكام را دستورات
پÇيروي را آن و مÇيبينم دادهايÇد نشÇان كه راهي ميكنم, حفظ است طنينانداز كه خود قلب در خدا بهعشق
حÇال يك درنÇتيجه كÇنم, زنÇدگي او براي فقط ميخواهم و نموده خدا ه متوج را افكارم كه درحالي ميكنم,
نظر دÇم از را آن داد انÇجام بÇايد كÇه را وظÇايفي و روزانه كارهاي فقط ميكنم, حس وجودم تمام در خوشي

كند/ هدايت بهتر مرا او بهسوي تا بشنوم خود قلب در را ندا كه دارم ميل همچنين كرد? بايد چه ميبرد,
تشÇويقي هÇمچنين و بزرگي دلداري يك من براي عزيز, خيلي بيچاره دحسن محم فقير صالحعليشاه
مÇحبوب خÇداي از شÇما خÇود, لطÇف بÇا و هسÇتيد خÇوبي دوست يك مÇن براي شما ميكنم فكر استكه
اميدوارم ميكنم, تقديم را صادقانه ادعية بهترين كنم! ر تشك شما از چگونه نزديكشود, من به ميخواهيدكه
كنم, دعا را قلبشما ته از كه دارم ميل معذلك هستيد, او با هميشه شما گرچه كند, حفظ را شما خداوند @كه
آقاي شما پسر حضور فراوان سالم تقديم با فرماييد/ قبول مرا سالمدوستانة و فدا@كارانه افكار دارم استدعا

الهنرمرف/ مونير تابنده,
و او ايماني احساسات از حا@كي او نامههاي چون كه رسيده او از نامه سه اين يادداشتها اين نوشتن تا

شد/ نوشته آنها تمام بود, مطالبي بر مشتمل هم جوابها

ماست/1 بياندام
ايÇن از را صفا و صدق كه ميدارم عرضه ايماني برادران و خود تذكر براي بنابراين
بÇخل خداوند طرف از ببينيم, سعادتي تا دهيم نشان ارادتي و بگيريم ياد مسيحي پيرزن
ولي برنميگردد; مأيوس آورد, حقرو درگاه خلوصبه نهايتصدقو با كه هر نيستو
آقÇاي مÇرحÇوم دارم بÇهخاطر چÇنانكه است, الزم صÇدق خÇلوصو نيازمنديو دعا در
مÇيفرمودند: بÇودند, سلسله اين جليلالقدر مشايخ از كه ناصرعلي درويش ايزدگشسب
عÇالم آن در كÇه پÇرسيدم او از ديÇدم, خÇواب را اصÇفهاني عبدالهادي حاج مرحوم شبي



بهژنو گناباد از 210

تا است همينطور ه البت و صدق صدق, گفتصدق, مرتبه سه ميخورد? بهدرد چهچيز
نيست/ مÆثر نباشد, عمل خلوصدر صدقو

احضار را سرپرستار مترو مادموازل ابتدا ايشان دستور طبق بعدازظهر ساعتچهار
بهمحضاينكه او كردند, دعا او براي و نموده تشكر اظهار او مراقبتهاي و محبتها از و
نمود كه زيادي گرية پساز و كرد گريه به شروع بياختيار است, خداحافظي براي فهميد
و مÇعنوي عÇالقة و خود دروني احساسات چگونه و زبان چه به نميدانم من كرد, اظهار
با ل او همان از كاش كه ميگويم اندازه همين دهم! شرح كردهام, پيدا شما به كه را روحي
ولي نباشم, ملول ناراحتو اينطور داريد; جداشدن كهقصد ا@كنون تا بودم نشده آشنا شما
شÇده مÇن نÇصيب بÇاب ايÇن در كÇه توفيقي و شما آشنايي بهواسطة را خود عينحال در
انسÇانيتو وظيفة مطابق بتوانم كه ميخواهم معنوي كمك شما از و ميدانم خوشبخت
مساعد شما حال كه كسالتشما رفع از پس داشتم ميل من نمايم, عمل Âكام خدا رضاي
حال بود, قبليما اطالع بدون حركتشما فانه متأس بكنم, سÆاالتودرخواستهايي باشد

باشد/ داشته نزديك معني در مرا و كند حفظ را قلبي ارتباط كه ميخواهم خدا از هم
مراتبمحبتومراقبتكاملي از و نموده تشكر ايشان از رفقا ساير نگارندهو آنگاه
انÇعام و هÇديه و نÇموديم سÇپاسگزاري نÇموده والد بÇهحضرت نسÇبت ت مد اين در @كه
روي كه نموديم كارتينيزضميمةآن و داده ايشان پا@كتيبه بوددر درنظر كه مختصريرا

بودم: نوشته عباراترا اين آن
"En vous remerciant sincerment de vos soins, nous suhaitons vous bonne

chance pour le but dont vous suivez".

را موفقيتشÇما نمودهايد, كه صميمانه مراقبتهاي از امتنان و تشكر ابراز با يعني
مÇصداقÇي آقÇايان و مÇا اصÇرار برحسب باالخره و نميكرد قبول مترو ولي خواستاريم;
بر را در كه شد معلوم رفتيم بيرون كه چندي از بعد رفتو ديگر اتاق سپسبه پذيرفت,
حركت پساز من گفت: داديم, تسلي كرده صدا را او ما ميكند, گريه و بسته خود روي
را شÇما جÇاي نميتوانم چون كنم, ترك را بيمارستان تي مد گرفته مرخصي مجبورم شما
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ماه چند مصداقيكه آقايان بهطوريكه و نمود مسافرت و گرفت مرخصي يكماه براي حركتما از پس /1
بودند كرده مالقات و رفته ژنو به د مجد خود اروپاي سفر آخر روزهاي همان در و كردند حركت ما از بعد
به و داشته نگاه محفوظ همانطور حركتما موقع تا بودند كرده استراحت آنجا در ايشان كه را اتاقي @گفتند

باشد/ محفوظ نيز آن هواي كه بودند نكرده باز نيز را درباتاق حتي بودند, نداده ديگري

ببينم1/ خالي
رفتنما از همه شدو داده هديهاي و نموده توديع بيمارستان پرستاران ساير با آنگاه
عرض خدمتايشان و خداحافظيآمد براي هم كشيشبيمارستان ميكردند, تأثر اظهار
از و آمÇد بÇيمارستان مديرة Gبعد ميكنم, دعا صحتشما اعادة براي هميشه من كه @كرد
ابراز ايشان با آشنايي از و نمود خوشوقتي اظهار يافتهاند, بهبودي بحمداهللا ايشان اينكه

فرمودند/ امتنان اظهار نيز ايشان كرد, ت مسر
توديع براي بودند, شده مسبوق حركتايشان از كه هم آنجا مقيم ايرانيان از جمعي

آمدند/
احسÇاسات مÇيان در كÇرده, خÇداحÇافظي هÇمه با بعدازظهر ساعتهفت حدود در
آقÇاي منزل به گردش قدري پساز و آمده بيرون آنجا از بيمارستان كاركنان تأثرانگيز

رفتيم/ حافظي دكتر
شده, وارد بدرقه براي لوزان از ميرعمادي دكتر آقاي و برن از نصيري دكتر آقاي
ايشÇان حÇضرت GعدÇب نÇموديم, شام صرف آنجا در و آمدند حافظي دكتر آقاي بهمنزل
آقÇاي مÇنزل از نصفشب) به (يكساعت يازده ساعت و كردند استراحت مختصري

شديم/ روانه بهطرففرودگاه حافظي دكتر
دكÇتر آزاده, دكÇتر نÇصيري, دكÇÇتر حÇÇافظي, دكÇÇتر آقÇÇايان
فÇرودگاه تÇا نÇيز مصداقي ابوالحسن و حسينعلي ميرعمادي, ژنو از حركت

سپسبا كرده, استراحت آنجا در قدري ايشان حضرت آمدند, تهران به ورود و

آقاي و نگارنده فقط و رفتيم هواپيما به نيم و يازده ساعت و نمودند خداحافظي آقايان
بÇهساعت12 دقÇيقه پÇنج و بÇوديم ايشÇان خدمتحضرت در ملكصالحي مهدي حاج
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مرتبه اين در شد, م Ôر فرودگاه نيمهشبوارد از بعد ربع و وساعتدو حركتكرد هواپيما
حÇركت بانهايتآرامÇي هواپيما و بود آرام خيلي هوا م Ôر و ژنو بين سابق دفعة برخالف
نداشتند, را هواپيما از پايينآمدن اجازة چون والد حضرتآقاي م Ôر فرودگاه در ميكرد,
آقÇاي و نگÇارنده خÇوانÇدند, نماز همانجا صبح طلوع ل او و فرموده توقف همانجا در
حركت م Ôر از ربع و ساعتسه خوانديمو نماز فرودگاه ودر پايينآمده حاجملكصالحي
دفعة برخالف نيز اينجا در و رسيد دريايمديترانه فراز بر آفتاب بهطلوع قريب @كرديم,
سÇطح بÇر خÇورشيد ين زر اشعة تابش نداشتو تكاني Âاص و بود آرام خيلي اره طي قبل
جÇزايÇر گÇاهي گÇاه@ آنكÇه ويÇژه بود, كرده ايجاد را زيبايي بسيار منظرة دريا الجوردين

ميشد/ ديده دريا وسط در @كوچكيهم
مÇعمول چÇون آمÇد, پÇايين دمشÇق فÇرودگاه در هواپÇيما صبح نه ساعت حدود در
حÇركتروز در كÇه است آن است, اسكÇانديناوي شÇركت كÇه اس/آ/اس هواپÇيماهاي
مراجعتهم در و ميكند بيروتعبور از ميشود تهران وارد پنجشنبه كه خود چهارشنبه
رفتيم بيروت به بود پنجشنبه عصر كه ژنو به تهران حركتاز در ما لذا بيروتميرود, به
دمشÇق از بÇرگشتن و رفÇتن در مÇيرسد تهران به آن يكشنبه كه شنبه روز حركت در و
گÇردش قدري آمده, پايين نگارنده و ايستاد دمشق فرودگاه در موقع آن در لذا ميرود,

نمودم/ مراجعت @كرده,
مطابق است, آن جزو ساعتسوÄيسهم كه اروپايغربي ساعت به صبح ساعتده
چون ولي خورديم, راه بين در ناهار حركتكرديم, آنجا فرودگاه از دمشق ساعتيازده
عربي نان قدري نپسنديدند, را آن نان ايشان حضرت Hمخصوص و نبود مأ@كول غذايآن

خورديم/ مختصري خيلي غذاي و بوديم نموده ه تهي دمشق فرودگاه از @كه
خا@كزيادو بادو انقالبداشتو بودو طوفاني خيلي هوا بااليشهرهمدانبهبعد از
بÇاعث بÇهطوريكه بÇود, مÇتشنج بÇهسختي هواپيما و گرفته را فضا مترا@كم غليظ ابرهاي
دقيقة 2ë يكساعتو گذشتو بهخير بحمداهللا ولي بود, شده مسافرين بعض ناراحتي
يكشÇنبه روز تÇهران بعدازظهر دقيقه ëë و ساعت3 سوÄيسمطابق ساعت به بعدازظهر
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فرودگاه بهسالمتيوارد 19ëêيهÄژو تير1333وچهارم 1373مطابق13 ذيقعده ماه سوم
جÇمع نÇيايد پÇيشواز بÇراي كسي كه بود شده داده تذكر آنكه با فرودگاه در شديم, تهران
ايسÇتادن بÇهمحض و داشÇته را ايشÇان تشÇريففرمايي انتظار دوستان و فقرا از بسياري
آقÇاي جÇناب و امÇيرسليماني مشيرالسÇلطنه حاج آقاي جناب جمله از نفر چند هواپيما
بÇه فÇرودگاه گمركي مأمورين با ديگر نفر چند و مستشاري آقاي و رÄيسدربار نورزاد
پلهها بهطرف گرفته را ايشان بازوي و شدند نايل ايشان زيارت به و آمده هواپيما داخل
احساساتمحبتآميز فرياد شدند نمايان پلهها جلوي در بهمحضآنكه كردند, راهنمايي
آن مشاهدة كه بود داده دست آنها براي عجيبي حاالت و شده بلند دوستان شورانگيز و
مÇانع نميتوانسÇتند انبساط و شوق بانهايت Hعموم و نمود شگرفي تأثير نيز ديگران در

نمايند/ خودداري احساسات ابراز از شده, خود عواطفروحي درونيو احساسات
كسÇالت دورة و گذشته خوشي و بهخوبي بحمداهللا غمانگيز سفر اين ساعت آن در
در و بگذرانند را نقاهت دورة آنجا در كه شدند وارد تهران به و سرآمده ايشان حضرت
بامحبت فقراي از كه روحاالمين دعليآقا سي حاج آقاي منزل گنجه كوچة اميريه خيابان
بودند, گذاشته ايشان دراختيار تهران در تتوقفايشان برايمد را خود منزل و ميباشند

نمودند/ اقامت
رفتار بودند داده ژنو اطباي كه دستوري طبق Hبتمرت آنمد در
ينورجالو روحاني طبقاتمختلفة اوقاتاز وليدرتمام @كرده, توقف

چÇون و مÇيرسيدند عيادتخÇدمتشان براي فقرا و دانشمندان تهران

جÇاهاي و بÇوده شÇميران در مÇنزل ة تهي درصدد روزي چند نگارنده بود, گرم خيلي هوا
حÇاجيخان آقاي فوقالعاده اصرار برحسب باالخره ديدم, اجارهنمودن براي را مختلف
تÇير 2ê مطابق ذيقعده 1ê روز در ميباشند بامحبت بسيار فقراي از كه شيرازي حقيقي
HبرتÇم نÇيز آنجا در و بردند تشريف است, صالح كوچة تجريشدر در كه ايشان بهمنزل
جÇمعه روز و جÇمعه و دوشÇنبه شبهÇاي هÇفته در و بÇوده وارديÇن از پذيرايي مشغول
زحمت كسالتو همان بهمناسبت شبها ساير ولي ميآوردند, تشريف فقرا بهمجالس
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مÇجلس هÇمهساله مÇعمول طÇبق داشÇتند تÇصميم م حرÇم ايÇام چÇون و نمييافتند حضور
نيزشركتكنندو ديگر سوگواري بعضمجالس در بتوانند ا@گر و نمايند منعقد سوگواري
مراجعت بهشهر شهريور ì مطابق ه ذيحج 28 روز در لذا بود, مشكل شميران در ماندن
روز هر م محر ل او روز از و اقامتگزيدند روحاالمين آقايحاج منزل در د مجد @كردندو
در پنجم شب از نيز بودوشبها منعقد منزل همان آفتابمجلسسوگواريدر ل او صبح
چÇون و نÇمودند شركت اميرسليماني مشيرالسلطنه حاج آقاي حسينيه سوگواري مجلس
بÇه عÇمومي سوگواري مجلس در و بنشينند نميتوانستند فلبيت و پا ناراحتي بهمناسبت
مشÇغول و نشسÇته خÇصوصي جÇدا@گÇانة اتاق در لذا نميدانستند, مجلسمناسب احترام
عÇاشورا پساز بود, بهبودي به رو حالشان بهتدريج چون و بودند مصيبت ذ@كر استماع
از كه نامور ناصر دكتر آقاي تجزية راجيو دكتر و اقبال دكتر آقايان اجازة و دستور طبق
كشيدن مشغول ادوارد دكتر نزد شده, رفع خونريزي خطر كه داشتند اظهار نمودندو خون
دندانساز دكتر طبقدستور هم Gبعد و كشيدند دندان 22 ظرف2ëروز شدندودر دندانها

گذاشتند/ دندان و نموده قالبگيري روز ده پساز
از آنكه با و دادند انجام را بعضبازديدهايالزم بود, كسالتبهتر چون درضمنهم
پÇا ورم چÇون ولي شوند, ف عالياتمشر عتبات به زيارت براي كه داشتند تصميم سابق
نشسÇتن در حتي و ميكردند دراز را پا و بنشينند Âكام نميتوانستند و نشده مرتفع هنوز
بهعتبات ف تشر موقع در را امر اين و باشند داشته دراز قدري را پا بودند مجبور هم نماز
به@گناباد كارهايگناباد گرفتندبرايرسيدگيبه تصميم لذا ميدانستند, خالفادب سه مقد
را زيارتقم فقط عتباتحركتكنند, بهقصد آنجا از پا بهبودي پساز و نمايند حركت

دادند/ انجام نزديكبود, چون
22 روز و كÇرده حركت قم زيارت قصد به صفر 21 روز صبح
حركت تهران از صفر آخر پنجشنبه روز در و نمودند مراجعت تهران از حركت

دامغانو در جمعه ظهر توقففرمودند, درسمنان وشبجمعه گناباد ورود تا

توقف نيشابور در دوشنبه و وشبيكشنبه سبزوار در شنبه ظهر و شاهرود در شبشنبه
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عÇليرضاخان آقÇاي مÇنزل در سحÇركتو قدÇم مشÇهد بÇراي دوشÇنبه صÇبح و فرموده
حÇاج آقÇاي گÇرام مÇع راضÇيشدن و ايشÇان خÇود قÇبلي درخواست طبق كه ميرعمادي

س قدÇم مشÇهد در قÇلبي مÇرض بÇه 1346 آبÇان 17 مطابق رجب1387 4 دوشنبه روز عصر در فانه متأس /1
مÇتخلص يÇغمايي غÇالمحسين آقاي گرديدند, مدفون رضوي(ع) ر مطه صحن در و نمودند زندگي بدرود

سرودهاند: ايشان تاريخ ماده در بهصبوحي
ارشÇÇاد شÇÇود تÇÇا پÇÇÇÇير از مÇÇÇÇدد خÇواست صÇبوحي او تÇاريخ هر به
پÇا@كشبÇاد روح بÇه رحÇÇمتحÇÇق تÇاريخ شÇد و جÇمع بÇه آمÇد حÇÇال

در شدندو وارد بودند, نموده قبول كه تابنده نورعلي آقاي برادرم و نورنژاد آقا ابوالقاسم1
همان و آمد بهعمل دوستان ساير و فقرا طرف از ل مفص خيلي و پرشور استقبال همهجا
وحÇدانÇي سÇرهنگ و اسÇتاندار قليرام مصطفي آقاي جناب مشهد به ورود ل او ساعت
قÇدس آسÇتان نÇاÄبالتÇولية معتمدي آقاي جناب نيز Gبعد كردند, ديدن شهرباني رÄيس
از زيادي جمع ينو روحاني از بسياري و كفايي آيتاهللا حضرت و نمودند ديدن رضوي
اقÇبال عÇبدالوهÇاب آقÇاي جناب ت مد اين تمام در و كردند ديدن نيز معروفين و رجال
بانهايت فقرا ساير ميرعماديو آقاي و بامحبتهستند بسيار فقراي از كه مشهد شهردار

ميكردند/ شوقخدمت
امي ماجد كسالتجد قضية افتاد; فاق ات نا@گواري حادثة بوديم, درمشهد ما موقعيكه
مرض و حبسالبول به مبتال نيز ايشان كه بود صدرالعلما¾ د محم مال آقاي جناب نگارنده
سرنگ بهوسيلة را ادرار و بزنند ميل بودند نتوانسته آنجا در و بيدختشده پروستاتدر
آن در بÇودند شÇده مÇجبور و افÇتاده بهزحÇمت خيلي هم Gبعد و گرفته غيرعادي محل از
مات قدÇم و خÇوشحال خÇيلي همه والد حضرت تشريففرمايي بهمناسبت كه روزهايي
خÇالوي بÇا و نÇمايند بهمشهد حركت مينمودند, بيدختفراهم در را پذيرايي و استقبال
بÇدون بÇوديم آنÇجا كه ما و كردند حركت سلطانپور د عليمحم ميرزا حاج آقاي نگارنده
پزشك دستور طبق را ايشان Gفور و ناراحتشديم و متأثر خيلي شدند, وارد ايشان سابقه
خÇدمتشان مÇرتبه سه دو روزي نگارنده و شدند بستري و بردند امريكايي بيمارستان به
بود, شده داده اطالع هم به@گناباد و گرفته حركت تصميم چونحضرتوالد و ميرسيدم/
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فبه تشر و نماز خواندن و صرفناهار پساز جمعه روز كسالتآقايصدر وجود با لذا
ل او در كه حسنزاده علي آقاي منزل تربت در را شب و فرمودند زيارتحركت و حرم
كه ل ربيعاالو نهم شنبه روز صبح و فرمودند ورود كرديم, ذ@كر را ايشان نام يادداشتها
قبل است, تعاليفرجه لاهللا عج الحسن تبن حج د محم خالفتحضرتقاÄمآل عيد روز
سÇرراه اسÇتقبال براي هاي عد ميرفتند, كه كيلومتر چند هر در حركتو آفتاب طلوع از
تÇمام و بÇيگانگان و دوستان و فقرا از بسياري بسيار جمع به@گناباد ورود موقع تا و بوده
كه داشت غلبه همه بر خوشحالي احساساتو بهطوري و نموده استقبال ادارات رÅساي
و گÇاوها بÇود, بÇلند مÇختلفه طÇبقات از هÇورا و صلوات فرياد ميكردند توقف هرجا در
بهواسطة بيدخت ورود تربتتا موقعحركتاز از و نمودند قرباني بسياري @گوسفندهاي
راه در تÇمام ساعت پنج و كشيد طول معمولي ت مد برابر سه دو استقبالكنندگان @كثرت
الÇم جÇنابحÇاج اعÇلي امÇجد دÇج مÇزار زيÇارت بÇيدختبÇراي بÇه ورود ل او و بÇودند
اين ترتيب اين به و فرمودند ورود منزل به Gبعد فشده, مشر سلطانعليشاه د سلطانمحم
خوشيو بهخوبيو درنتيجه كشيد, طول هفتماه Hتقريب كه اندوه غمو از پر پرحادثة سفر

گرديد/ برگزار يافته خاتمه بهسالمتي
و تÇرضيه HالحÇص اعمل ان و والدي علي و علي انعمت التي نعمتك اشكر ان اوزعني رب>

آورم بهجاي داشتهاي ارزاني من مادر و پدر و من بر كه را تو نعمت سپاس تا وادار مرا من, پروردگار <اي /1
سورة شايستهاتدرآور>, بندگان شمار در خود رحمت به مرا و شوي خشنود تو كه كنم شايستهاي كارهاي و

/19 آية نمل,

الطاهرين>/ آله و د محم علي اهللا صلي و الحين1 الص عبادك في برحمتك أدخلني

گنابادي سلطانحسينتابنده

(1333 137ê(آبان ل ربيعاالو
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ديگÇر جÇÇاي بÇÇندد مÇÇهر چگÇÇونه هÇمبر استو هÇمراه تÇو بÇا كÇو دلي
فرامÇوش يادت شود چون دل آن از هÇوش هÇم و جÇاني هم تو را كو دلي

خويش جبري سير از پيروي طبيعتبه شور و نزديكميشد 1333 فروردينسال
جنبشمييافت/

قامتبرخاست هواداريآنعارضو به سÇرو و گÇل كÇنار ز بÇهاري باد چمن در
و وجد موجوداتطبيعتبا تمام ميشد; آغاز نو از سنبل عشوة گل, عطر بلبل, شور
را آن پÇذيرايÇي وسÇايل طÇرب و شادي با و ميكردند بهار استقبال آمادة را خود شعف
فÇرح و نشاط در و نبود شاد سرخوشو هميشه چون من دل مرغ ولي مينمودند, فراهم
هÇواي نه ميافزود, او پژمردگي و افسردگي بهساعتبر ساعت و نمينمود شركت آنها
بÇهار و باغ صحبت زعيشو خوشتر دل اي گفتم: كشتزار, و باغ ميل نه داشتو پرواز
بÇه مرغان و شكفته چمن در گل كه نبيني مگر غمگيني و افسرده اينقدر چرا چيست?
فÇروردين انÇتظار در و م رÇخ و شÇاد مÇوجودات تÇمام كه نميكني مشاهده مگر او, دور
بÇهنشاط پÇيشينه پÇارو چون درمانده اين به چرا به@گريباني, سر خموشو چرا مترنماند,
مÇن زشت كÇردارهÇاي ناشايستو اعمال از نكند داري, ر تحي در سر چرا نميپردازي,
مÇرا و نÇمايد گÇرفتار خÇود عذاب به مرا ار قه خداي كه ميترسي شايد ترساني! خاÄفو
كرم با استو ار غف او كه نميداني مگر دارد! ب معذ غفلتهايشصتساله و بهنافرمانيها
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/53 آية زمر, سورة ميآمرزد>, را گناهان همة خدا <زيرا /1

بÇهعالوه 1<HعâميÇج وبÇÔن الذ ÔرفغÇي اهللا <انَّ فرموده: خود و فرمايد رفتار گنهكاران با فضل و
مشو نااميد مأيوسمباشو است, دستگير را ما و شفيع فداه ارواحنا بزرگوار حضرتپير

/@87 آية يوسف, سورة مشويد>, مأيوس خدا رحمت <از /2

ميگرديد, زيادتر آن به آن و نميشد كم دل غم ولي 2< هللاI ح Öو ر Öن م Ôس×Äتيا <ال× فرموده: @كه
فقري بهجلسة و رسيد شبجمعه بيخبرم, آن از من كه دارد نهاني موجب كه شد معلومم
و كردم سالم خاموشاند, بيوجدو و مهموم و مغموم من مانند همه ديدم, انجمنرا رفتم,
مشÇاهده هÇمه در است, حÇال چÇه اين خداوندا بارالها, گفتم نشستم, افسردگان صف در
موجودات واپسينعالم روز مگر محزوناند! و پژمرده و افسرده همه كه شده چه ميكنم!
اضÇطرابو در عÇالم جÇان مگر آمده, وارد خدشهاي عالم اين روح در مگر رسيده, در
گردوغبار و افسرده علتدلهايهمه چه به فرا@گرفته, را همه وغم اينهم استكه تزلزل
و رنÇج در خÇدا اوليÇاي از اي ولي نخواسته خداي مگر نموده, احاطه را عالم اندوه و غم
آيينة فيضمطلقو واسطة و عالم قوام موجب الهي درگاه بان مقر و اوليا چه است, صدمه
همةعالمدر رنجباشند كدورتو ا@گردر عالماندو بهمنزلةروح سراپانمايحقميباشندو
كنم خودداري خواستم هرچند جاريشدو سرشكم سيل و اندوهاند و غم رنجو زحمتو

نتوانستم/
سÇركشم پÇنهان كÇه مÇيخواهÇم هÇرچÇند را ناله

كÇن فÇرياد تÇنگآمÇدم مÇن كÇه مÇيگويد سينه
دوست; اي گفتم: كرده گريبان به سر

بÇربستهايÇم تو به دل عالم دو در دلخسÇتهايÇم و صÇادق حبÇم مÇا
خواستم آنچه وآنشبرا داري! ماتم غمو در و رنجور را همه حكمتاستكه چه
در و گذراندم بدانم علترا آنكه بدون ناله و گريه به صبح تا و مينمود خوابفرار بخوابم
و تفحصبرآمدم درصدد فرارسيد, روز چون بودم, روز سپاه آمدن دميدنصبحو انتظار
روان سÇرگردان و حÇيران كوي آن به كوي اين از و خيابان آن به خيابان اين از بياراده
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حال چه اين برادر اي پرسيدم: ديدم/ منقلب و گريان را او رسيدم, بهدوستي نا@گاه بودم,
مگÇر بÇيخبر اي گÇفت و شÇد جÇاري اشكش و كشÇيد آهي نا@گاه ميبينم? تو در است
بهعلتكسالتو بهمرضسختو مبتالي فداه ارواحنا بندگانحضرتموال كه نشنيدهاي
خÇبر اين بهمحضشنيدن آوردهاند, تشريف معالجه براي حيدريه بهتربت ناچار مرض
بÇهاري ابÇر مÇانند سرشكم سيل و افتادم بهزمين بياختيار و درآمده بهلرزه اعصابم تمام
مريضو ما جان كه بوده آن از گرفتگي قبضو و غم و هم اين تمام فهميدم و جاريشد
چنانچه است; متألم و متأثر جوارح و اعضا تمام باشد, متأثر كه جان ه البت استو رنجور

انÇدوهگين مÇا انÇدوه بÇه و مÇيگردند شÇادمان مÇا شÇادي بÇه شدهاند/ آفريده طينتما بهترين از ما شيعة /1
ميشوند/

كÇه نÇبود بيخود بحزننا>/1 نون زÖحي و نا ح رفب يفÖرحون طينتنا ل فاض Öن م خÔلقوا <شيعتÔنا فرمودهاند:
به@گوش برقآسا خبر اين بود, جميلشاندوهآور ذ@كر و جمالشغمافزا امسالشرح بهار
جÇانگداز آه و ر حيÇت جÇز هÇنگامه آن در و گÇرم غÇمزدگي بÇازار و سرباختگانشرسيد
و مجالسفقريغمكده بود, سيلجاري مانند كه بود اشكچشم خريدوفروشنميشدو
مÇا, زشت كÇردار و نÇاپسند اعÇمال نتيجة است اين گفتم بود, حزنآور دوستان مالقات
كÇردار عÇقوباتحÇاصل و بÇال انواع كه اوست است, طريق جوركشسالكان كه اوست
در مÇينمايد, ل حمÇت و ميكند جبران بيماري و رنج بهصورت گرويدگانشرا ناشايست
مالل رنجو جز ما وجود هيهات! هيهات, گفتم: شد/ قطع سخنم و نداد امانم اينوقتگريه
بÇنيآدم نÇخبه و عÇالم بÇزرگ آن چÇنانچه نÇدارد, حاصلي موال حضرت زحمتبراي و

بيابيم>/ را يكي تا بخوانيم را هزار <ما فرموده:

معنوي/ مثنوي /2

مÇÇÇÇيزيند2 او دولت در مÇÇÇÇÇÇابقي صوفيانÇد يك ميان زان هزاران صد
ديدم: بالعيان پذيرفتو مصداق Hواقع

شÇرمسار او و است كÇرده بÇنده @گنه خÇÇداونÇÇدگار لطÇÇف و بÇÇين @كÇÇرم



بهژنو گناباد از 220

/112 آية سورةهود, شدهاست>, داده دستور كردهاند توبه تو با كه كساني و تو به كه آنچنان كن <ايستادگي /1

حÇق راهÇنمايÇان و انÇبيÇا هÇمة Çعك>1 م ابÇت ÖنÇ م و ت Öر مÔا كما تقم Öاسف> امر به مÆتمÇر
ميباشند/

و رنÇج بÇاعث كÇه خويش كردار از و خوردم بينهايت افسوس و زدم سر به دستي
غزل و افسوسخوردم و دريغ خود عمر ضايعكردن بر و فبردم تأس شده, موال بيماري

ميفرمايد: كه آوردم بهنظر فيضرا مرحوم
دريÇغ كÇار روز نÇه بÇماند روزگÇÇار نÇÇه دريÇغ كÇار هÇيچ نكÇرديم و عÇمر برفت
دريÇغ خسÇار و بيهوده به وقت @گذشت افسÇوس فسÇون و افسÇانه به عمر برفت
دريÇغ هÇوشيار تÇو بÇا نÇÇفسي نÇÇبودهام خÇالص يكعÇمل عÇمر هÇمة نكردهام
دريÇغ روزگÇار روز زمÇن رفت هرزه به بÇود ضÇايع تÇمام گÇفتم و كردم آنچه هر
هÇمچوپاردريغ مÇنامسÇال @گذشتعمر كÇرد خÇواهÇم كÇار امسÇال گÇفتم پÇار به
دريغ بيشمار كه وصد ده يكدريغو نه نÇهيكفسوسودهوصدكهبيحسابفسوس

دريغ رفتوقتكار مگو كوشو به@كار ايفيض ماند كه اينيكدودم غنيمتيشمر

سرماية كدام با درآمديو درصفنيكان زهره كدام پايبا بيدستو ايمور @گفتم
مÇالل و رنÇج جÇز نداريو عملي نافرماني جز كه تو نمودي?! پيروي شركتدر دعوي
رنجور غفلتآميزماها رفتار از بالشكمحبوبرا اينككه نداشتي, برايدوستحاصل

آري! مينگري? مباركش روي به ديده كدام با ميبيني, بيمار و
جاسوسرا خود مكتوب بهجز قتلي نامة نيست كه باشد ناشايستخود زاعمال شرمما

از چگÇونه است, زنÇده گÇواه تÇبهكاريت بÇر عليلت وجود نامة روسياه گنهكار اي
بههمين اندازي? مباركشنظر چشمان در رو چه با برآوريو موالسر پيشگاه خجلتدر

دلخوششدي:
را جÇÇرمپÇوشي مÇÇيكدهآموز زپÇÇير پÇوشيد را جمله و ديد ما ز جرم هزار

اندازد/ مالل رنجو چه در دوسترا تو گناه بار كشيدن كه بودي غافل ولي
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نه دوستان, اندوه و فقريمحيطغم جلسات و غمكدهايبيشنبود تهران حال هر به
ورد و مÇوال سÇالمتي مÇژدة انÇتظار در همه داشتند, استراحت شبها نه راحتو روزها

خبر? دوستچه از كه: بود يكجمله زبانها
بÇهخاطر فÇداه ارواحÇنا مÇوال حÇضرت بÇندگان كÇه رسÇيد تلگرافي روز چند از بعد
بيدخت به مشقتبيماري گران بار با بهطوفكويشميروند كنار و گوشه از خستگانيكه
عÇزيمت مÇعالجه بÇراي بÇهتهران بÇالفاصله عيد ايام برگزاري از پس و فرموده مراجعت

ميفرمايند:
گÇÇÇردد تÇÇÇÇيزتر شÇÇÇÇوق آتش نÇزديك شÇود چون وصل وعدة

شÇماري دم دوست وصÇل انÇتظار در و ربÇود هÇمگي از طاقت و صبر ديدار وعدة
ميكردند:

بÇينم نگÇار آن رخ بÇوسم حبيب لبآن بينم يار جمال كه صبحگاهي خجسته چه
بينم آشكار همه پنهان هست آنچه زمن نÇيكبختان صÇباح چو درآيد زدر ا@گرم
بÇينم كÇنار در هÇمه تÇمنا دل آنÇچه @كند تازهرويي نشاطو به ميپرستان بهار چو
سÇوز بودم, ر متحي و نداشتم همنشيني رسوايي ننگ فرط از كه درمانده بينواي اين
و به@گريه خزيده, خود احزان كلبة به@گوشة ناچار گذارم, ميان در كه با را دلم درد درونيو

ميگفتم: و پرداختم ناله
بÇاشم چون بيدار من و خواب در مردمان همهشب

بÇاشم چÇون بÇييار مÇن و يÇار بÇا هÇركسي غÇÇنوده
دوستمينالم: بهياد تنهايي در كه بود آن از خاطرم تسلي و

لب نÇÇياسايد هÇÇيچ تÇÇوأم ذ@كÇÇر در بÇهشب يÇارست مÇونس مرا تو ذ@كر
سحرها گه ميكردم, نوحه بهزاري گاهي ميناليدم, خواري از گاهي شب تمام در و

ميگفتم: ميكرد, دوسترفتوآمد كوي از كه نسيمي به و رفته بام روي
بÇÇيار دلدار مÇÇژدة و دل انÇÇÇدوه بÇÇÇÇبر بÇيار يÇار در خÇا@ك از نكÇهتي صÇبا اي
بÇيار خÇونبار ديÇدة ايÇن آسÇايش بÇÇهر رقيب به@كوري @گرديازرهگذردوست



بهژنو گناباد از 222

بÇيار بÇار شÇيرينشكر لب زان خÇندهاي بيدوست كردم @كامدلتلخشدازصبركه
بودم/ گفتوگو دوستدر همهشببا كه بودم خوش و

مÇيجويم سÇحر بÇاد از مÇن تÇو بوي مÇيگويم تÇو حÇديث همهشب دل با
پرشكوهحضرتموال شبساعتهفتموكب فردا كه رسيد روزيگذشتخبر دو

ميرسد: راهآهن ايستگاه به ارواحنافداه

/136 شمارة غزليات, بسطامي, فروغي /1

بيجانگفت1 بهجسم جانرا نويدرجعت گÇفت جÇانان وصÇل پيغام و قاصد رسيد
مباركشبيطاقتو زيارتجمال اميد به و ساعتبيقرار رسيدنآن انتظار در همه
دلي هÇريكبÇا سÇاعتقÇبل چند از بودند, ناراحت حضرت كسالتآن نگراني فرط از
در رسيدو قطار نا@گاه بود, معهود دقيقة انتظار در آمدو ايستگاه قلبيمرتعشبه پرطپشو
وا@گÔننمايانشد, پنجرة از ارواحنافداه بيمثالحضرتموال توقفنمودوجمال ايستگاه
عمامة ناتواني, كمالضعفو در پژمرده, و افسرده الغر, و زرد چهرة با جمالي! چه ولي
تغييريافته به@كلي مباركش قيافة بهطوريكه ريخته, محاسندرهم موهاي مباركژوليده,
شد ايجاد همه در تأثر انقالبو حال چنان اينحال مشاهدة از ميشد, بهزحمتشناخته و
با ازقطار پيادهشدن وليآنحضرتپساز خودداريكنند, گريه از نميتوانستند Hكهغالب@
نسبتبه و ميفرمود برخورد همه با خوشرويي انبساطو كمال لطفمخصوصدر همان
نداده, وجودشروي كسالتيدر رنجو Gابد گويي مينمود, هريكاظهارلطفومرحمت
و خشÇنود حÇق بÇهرضاي و درداده تن الهي قضاي مقابل در بزرگان و حق اولياي آري
استقبال بهجان مصايبرا و باليا بلكه نگشايند, بهشكايت دم هيچگاه و ميباشند مسرور
مناجات مقام در والثنا¾ ¹ التحي آالف عليه هدا دالش سي حضرت اوليا سرحلقة چنانچه @كنند,

/2

و المسÇتغيثين>2 غÇياث يÇا سÇوا@ك معبود ال بالÄك علي Gصبر بقضاÄك Hرض <الهي عرضكند:
فرمايد: اوليا حال بيان در حمه عليهالر مولوي

دعÇا از بÇاشد بسÇته دهانشان @كه اوليÇا ز مÇيشناسم ديگÇÇر قÇÇوم
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حÇرام شÇد قÇضاشان دفÇع جستن كÇرام آن رام هست كÇه رضÇÇا از
خالص طلبكردن آيد @كفرشان خÇاص هÇميبينند ذوقي قضا در
كÇبود ايشÇان عÇزا از نÇپوشند @كه گشÇود ايشÇان دل بÇر ظني حسن
بÇود آتش ار گÇردد حÇيوان آب خوشبود پيشايشان آيد هرچه
بÇود گÇوهر راهشÇان انÇدر سنگ بÇود شكÇر حÇلقومشان در زهÇÇر
خÇود ظن زحسن اين باشد چه از نيكوبد بودشان جملگييكسان

رافضياند/ كه اوليا بعضي صفت معنوي, مثنوي /1

قضا1 اين بگردان ما از آله @كاي دعÇا كÇردن نÇزدشان بÇاشد @كÇفر
ÔلعÖجÇي ÔثÖيÇح ÔملÇÖعا Ôهللاا> نÇيابد: كرامترا تاج و نشايد واليترا مسند نباشد چنين تا و

/124 آية انعام, سورة دهد>, قرار كجا در را خود رسالت استكه داناتر <خدا /2

چÇنانچه دانÇند, حÇق مÇراد در را خÇود مÇراد و كنند حق ارادة فداي را خود ارادة الته>2 س× ر
فيضفرمايد: پسندد> جانان را آنچه <پسندم ميفرمود: دايم آنحضرت

بود آتشدر ميانآبو كو به عاشقآن نÇواز گÇو ورنÇوازد بسÇوز گو بسوزد @گر
فرمايد: نعمتاهللا حضرتشاه

بود نيكو همه باشد او از چون بÇود او از ميرسد را ما هرچه
استو گÇفتن بÇندگي بهترك بودن خود مراد بهحكم نيستو مراد و اختيار را بنده
نÇمايند الهÇي الهÇام و اراده به گويند يا كنند آنچه نيستو اختياري و اراده را حق اولياي

Ôحي و ×الا وÔه Öنا الهوي نع Ôق طÖني ا م× و> فرمايد: م(ص) مكر رسول دربارة معظم قرآن چنانچه

آيÇههاي نÇجم, سÇورة ميشود>, وحي بدو آنچه جز سخن اين نيست نميگويد/ هوي× روي از سخن <و /3
3و4/

<عبدي فرمود: كه نرسد مراد به و رود خطا به پندارد, مستقل را خود اراده كه هر و 3< يÔوحي×

مضمون)/ بههمين (قريب ج5,ص104 بحاراالنوار, /4

تريد>/4 ما كفيتك اريد بما رضيت فان اريد ما اال يكون ال و اريد و تريد

مÇحبوبو كÇه نÇداشÇتند آن ياراي جانباخته دوستان و دلداده عاشقان حال هر به
بر يكسر ناالنهر و متأثر گريانو منقلبو همه كنند, بدينحالمشاهده را خود موالي
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قÇرباني قبولي جز خدا از و ميگرديدند دورش كعبه طواف چون فرزند و زن با دستو
بهيكسو را آزرم و شرم هم درمانده بينواي اين نداشتند, دوستآرزويي شفاي ناقابلو
بهخا@ك نثار آرزوي به را خود گنهكار روان زير به شرمساري از منفعلوسر جان با نهاده
را نÇاقابل قÇرباني ايÇن قبول تقاضاي و نهاده را التماس و ع تضر بناي و پيشگاهشبرده
درپيش درماندگي و شرمندگي سر بيقراري و زاري با و گرفته مباركشرا دامان نموده,
افكÇنم, نÇظر مباركش بهروي آنكه بدون قرباني اين قابليت عدم حقارتو از و افكنده
طÇواف وجودش دور طوف سه و نمودم مگسرا بال از كمتر فديه اين قبولي استدعاي

آري; نهادم, زمين بر انفعال و عجز سر @كرده

/236 شمارة غزل حافظ, ديوان /1

بازآيÇد1 دگرم كار چه به جان جوهر نكÇنم گÇرامÇي يÇار قÇÇدم نÇÇثار @گÇÇر
دلدادگان دوستانو و فقرا و توقففرمود تهران بدينحالدر تبيستروز باريمد
بÇراي دوسÇتÇان اصÇرار و اطÇبÇا تÇجويز با باالخÇره بودنÇد; نايل زيارتش به تأثر حال با
خرمن بزرگوار آتشفرقتآن كه مسافرتي چه آه! فرمود, حركت ژنو بهصوب معالجه

نمود! ويران را جمعي دل خانة دوريآنحضرت غم سيل و سوزانيد را گروهي دل
بÇاشد دراز سÇفري دوري زيار قدمي باشد جانگداز غم عزيزان فرقت غم

از بيشتر كه ت مد اين در و انجاميد بهطول گذشت, مالل رنجو از پر كه ماه تسه مد
و گÇداز و سÇوز در مÇتوحشو و مÇضطرب دوستان روز شبو داشت/ نمايش قرن سه
شÇفاي مÇنان خداوند از و بودند ل متوس و ملتجي الهي بهدرگاه و ناالن و گريان رازونياز,
Hمجالسفقريكهعموم مينمودندودر مسألت @كاملوسالمتومراجعتآنحضرترا
لحÇظه ثÇاقب شهاب چون چراغ نور مقابل اشكدر قطرات HمÄدا ميشد تشكيل شبها
ختم و بهدعا فقري مجامع نقاط والياتو همة در و خاموشميشد ميدرخشيدو بهلحظه
و گريه و بهناله صبح تا شبها رفتهو همه از خورا@ك خوابو ميگرديد, لبرگزار توس و
بهسالمتي متعال خداي كرم و بهفضل بحمداهللا تا ميگذشت, الهي بهدرگاه زاري و ع تضر
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از و گرديد ر منو و منبسط قلبها و بهزيارتجمالشروشن دوستان ديدگان مراجعتو
بÇر صورت و نداشتند خودداري سپاسگزاري و شكر تو مسر و شادي شعفو و وجد

ميسرودند: حال بهزبان و آوردند بهجاي حق سجده نهاده, خا@ك
بÇاد مÇبارك جستيم غم و رنج زحمت از بÇاد مÇبارك رسÇتيم هÇجران ياربزغÇم
بÇاد مÇبارك رسÇتيم تÇو غÇÇير ديÇÇدن از روشÇن مÇا ديÇدة شÇد تÇو جÇمال نÇور از
آنحضرت براي متعاقبهم كه پياپي رنجهاي و تلخ ايام حوادثآن تذكر هرچند
شرحوقايع حوادثو مطالعةآن وليچون ميگردد, تألم موجبنهايتتأثرو پيشآمد,
مÇيگردد, مكشÇوف مسافرت كسالتو حكمتآن و سر و معلوم چند نكاتي ت مد آن
و اسالمي بهوظايف سالكرا استكه مفيدي مذا@كرات بياناتو وقايع ذ@كر در بهعالوه
حÇاج آقاي عاليمقدار عارف و معظم فاضل جناب از ميسازد, آشنا طريقتي دستورات
مشÇاهده بÇالعيان را حÇوادث تÇمام و آنحضرت مالزمين جز¾ كه روحيفداه تابنده آقا
ه هيÇت مÇاللت و رنج از پر مسافرت اين از يادداشتهايي ا@گر كه نمودم استدعا فرموده,
كه فرمودند وعده له Õمجنابمعظ نمايم, استنساخ روسياه اين كه مرحمتشود فرمودهايد;
انتظار در تها مد اينرو از ميدارم, ارسال تكميل پساز ناقصاست, يادداشتها چون
بÇيدخت داراالرشÇاد بÇه آسÇتانبوسي شÇرف به كه شمسي 133ê تابستان در تا بودم آن
اميدوارم و گرديدم موفق آن استنساخ به و فرمودند مرحمت را يادداشتها فشدم, مشر
بÇندة و راه خÇا@ك ايÇن و برده كافي استفادة و وافي بهرة آن مطالعة از محترم خوانندگان

فرمايند/ ياد دعا از را واليتپناه درگاه روسياه
بÇرآورنÇدة و دردهÇا درماندهندة كه مهرباني مرخداوند بيعدد ستايش سپاسو و
در كه انقالب تشويشو اضطرابو رنجو آنهمه از بعد درهاستكه گشايندة و آرزوها
صÇحتو حÇال در را بÇزرگوار آن بÇحمداهللا ا@كÇنون داشتيم, عاليجناب كسالتآن اثر
فÇضل و كÇرم از و مÇوفقيم كÇاميابو حÇضرتش انÇور فيضمحضر از و سالمتزيارت
و نÇاهنجار اعÇمال و نÇفرموده كوتاه واليتش دامان از را دستما كه اميدواريم عميمش
رفÇع بÇخشايشو و عÇفو مÇتعال خÇداونÇد از و فÇرمايند صÇرفنظر را مÇا نا@گÇوار رفتار
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و د محم بحرم¹ و احسانه و بمنه طلبفرمايند را فقرا همة باطني و ظاهري @گرفتاريهاي
اجمعين/ عليهم سالمه صلواتاهللاو آله

جذبي هب¹اهللا سيد الفقرا¾ اقدام تراب اقل
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بهژنوازروي گناباد يادداشتهاياز
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