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  مقدمه چاپ
  اهللا الرحمن الرحيم  بسم

  
 دا شدهيتو پزيهمه هست يا

 يرد توئير نپذيآنچه تغ
  

 ف از تو توانا شدهيضعكخا  

 يرد توئياست و نم ه نمردهكآن
  

از پا  تا يريه دست مارا بگكم يخواهيم كمكم از تو يش داريه در پك يان و سفر دور و درازيپا  يا در راه بيبار خدا     
ن يان ديشواينان بزرگوار او دوازده نفر پيو جانش آله و عليه اهللا يد بن عبداهللا صلحمّمامبران تو ين پيبهتر كپا يم و روانهايفتين

  . ميده يع قرار مين راه همچون برق خاطف گذشتند بدرگاه تو شفيه در اكرا 
 نندكه طاعتكد است از آنانيام

  

 نندكطاعتان را شفاعت يه بك  
  

گردش افغانستان و «ه بنام كباشد ير ميفق يمسافرتها يداشتها ادين يرسد چهارم ينون بچاپ مكه اك يداشتهائ ادي      
متعدده  يستان سفرهاكنموده و مخصوصاً پس از سفر افغانستان و پا ياريبس ير مسافرتهايه فقكدم و با آنينام» ستانكپا

ا سفر نمودم سپس يتاليو هلند و ا كيز بفرانسه و آلمان و بلژيرده و نك هيكو تر يعرب كر مماليبحجازو عراق و سا
بردم و  يعلم يها مالقات نموده و استفاده يجا از دانشمندان ت رفته و در همه اسفار در همهيوكن و يبهندوستان و بحر

به اتمام نرسانده و  يوشتم ولهم ن يمختصر يادداشتهايردم و در بعض آنها كرا هم مشاهده  يها و آثار باستان بعض موزه
د يام و از جنبه استحسان بنظرم رس ه نوشتهكن سفرنامه است ينون آخركقت تا ينامه در حق ن سفريمرتب هم ننمودم لذا ا

  .قت در آن چهار مندرج استيق در حقيگر طرياند چهار، و اسفار د ر فرمودهكهم طبق آنچه عرفا ذ كه اسفار سلوك
ه در آنموقع ك يابوالفضل حاذق حاج يآقا رم جنابكده برادر مياتبات عدكخواهش و اصرار و م حسب ن سفر بريا     
ز عرض يشاه قدس سره العز يصالحعل يآقا ران در افغانستان بودند و بحضور پدر بزرگوارم حضرتيا ينده فرهنگينما

ز يتان هم گردش نموده و بعداً بهندوستان نسكپا يم گرفتم در شهرهايافت و تصميز مرقوم داشتند انجام ينموده و بخودم ن
مسافرت ) يقمر 1392و اوائل  1391اواخر (1350ن بعداً در زمستان سال كيق سفر هندوستان حاصل نشد ليتوف يبروم ول

ت به يوكمشرّف، و سپس از راه  يارت به عربستان سعوديعمره و ز ين آنگاه برايافت و از آنجا ببحريهندوستان انجام 
  .مراجعت نمودمران يا

ز بچاپ برسد ين سفرنامه نيه اكده بود بعض دوستان خواهش نمودند ين سفرنامه بچاپ رسيقبل از يها و چون سفرنامه     
 يثابتعل يجذباهللا  هبةد يحاج س يآقا رم محترم جنابكم بچاپ آن گرفتم و برادر ميرفته تصميآنانرا پذ ير هم تقاضايفق
 رمكدند و برادر ميالسابق متعهد مراقبت در امور چاپ آن گرد يما فكه دارند كاد يضعف زقاته با نقاهت و يدت توفيز
ح و مقابله آن يقاته مشغول تصحيدت توفيرضا پاسوار ز يآقا دار استنساخ و با ز عهدهيد قدرت اهللا آزاد وفقه اهللا نيس يآقا

د از خداوند متعال ياند بچاپ رس ردهكه و محبت چاپ ت عالقير را با نهايتب فقكه قبالً هم ك يدريشدند و در چاپخانه ح
  .پاسوار مسئلت دارم يآقا آزاد و يآقا يق برايو اجر و توف يجذب يآقا دات جناب حاجييقات و تأيد توفيمز

  شاه  يعباداهللا الصاحلني فقري سلطاحنسني تابنده رضا عل يوالسالم علينا و عل
عليه السالم و حضرت صادق  اهللا عليه و آله يصلرم كد تولد حضرت رسول ايع 1396ع االول يخ پنجشنبه هفدهم ربيبتار

  .1354ست و هشتم اسفند يمطابق ب
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  هو

121  
  ستانكگردش افغانستان و پا

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

 زد داناياول دفتر بنام ا

 ريو مد يمنيا مهيبار خدا
 م حق حمد تو گفتنيما نتوان

  

 اناو تو يصانع و پروردگار و ح  

 و مبرا يمنزه يبيوز همه ع
 ان عالم بااليروبكبا همه 

بن  ين او عليغمبر آخر الزمان و جانشيژه پيغمبران ويهمه پ يان درود فراوان بر روانهايش پروردگار عالميپس از ستا        
حجة بن او امام زمان  نين جانشيالمنان باالخص دوازده هم كصلوات اهللا المل همينهادش عل كازده فرزند پايطالب و ياب

  .احلسن عجل اهللا فرجه
  :ديفرمايم عليه السالمطالب يبن اب يعل يحضرت مول     

 يطلب العل عن االوطان يفتغرب 

 شةيتساب معكتفرج هم وا
  

 االسفار خمس فوائد يو سافر فف  

 ماجد صحبةو علم و آداب و 
  

ست نگارنده يده نيس پوشكچيسفر بر ه يو معنو يصوراست و صحت آن مشهود است چه فوائد  يالم بزرگكالحق      
ل دارم از فوائد يم يبرم و بدان شائقم و در هر سفريند لذت مكيم كمكز ين ير انفسيبس يه گاهك يهم از مسافرت آفاق

 يگزار ركاظهار ش يدر مدت عمر خود نموده و در بعض آنها برا يا دهدمند شوم و اسفار متع بهره يج معنويو نتا يروح
د يفرمايان ميمت صادر شده فوائد آنرا اجماالً بكه از سر چشمه حكت ين دو بيه اكث بĤن يآن نعمت و تحد

ن ير نمودم و اكر خود ذكتذ يبتناسب محل ضمناً برا يو مذهب يو علم يخيتار ينوشته و مطالب يهائ ادداشتي
  .وستان واقع شدمن است مورد توجه و عالقه بعض د يها ه خاطرات مسافرتكها  ادداشتي

ستان كبافغانستان و پا يجذب هبة اهللاد يس يآقا مقدارير عاليو فق يمانيه در خدمت برادر بزرگوار اكر هم يدر سفر اخ     
 يه در ابتداك يشان واگذار نمودم و موقعيله با مال معظمكادداشت نداشته و بواسطه فضل و ينمودم نگارنده قصد نوشتن 

شان مجدداً يا يد ولير بنوشتن خاطرات بپردازيحق ين سفر شما بجايردم خوب است دركر دادند عرض كسفر تذ
شان داشتم و بهره يض خدمت ايف كق درين سفر توفيا ر درينم و چون حقكن يدار ه از نوشتن خودكردند كخواهش 

رده كستان شروع كستان و پاخود را بنام گردش افغان يها ن رشته سفرنامهيشانرا اطاعت نموده چهارميل ايبردم ميم يروح
ها در گذرند و از نواقص  پردازند از لغزشيه بمطالعه آن مكر دوستان يشان و سايدوارم ايم، امينمايشان ميم ايو آنرا تقد

  .ميه اصالح نماكر دهند كا بخودم تذيند و آنها را اصالح فرموده ياغماض فرما
الد يع االول ميخ هفدهم ربيبتار يتابنده گناباد اته، و انا االقل سلطاحنسنيكو برعباداهللا الصاحلني و رمحة اهللا  يوالسالم عل     

 .يالديم 1958تبر كو اول ا يشمس 1337مطابق نهم مهرماه  يقمر 1378 اهللا عليه و آله يصلرم كرسول ا
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  افغانستان ياز گناباد بسو
 يبهمراه  1957سپتامبر  13و  1336 وريشهر 22مطابق  1377 صفر جدهميه هعصر روز جمع   ت از گنابادكحر
ار يه از فقراء بسكن تهران كسا ياصفهاناهللا جذبي  هبةحاج ميرزا علي محمد سلطانپور و آقاي سيد  يآقا محترم خود يدائ

رده و كب چهار ساعت توقف يمهنه قر يل در دو فرسخياتومب يت و شب بواسطه خرابكدخت حريباشند از بيبزرگوار م
رد، دو ساعت بعد از نصف كيت مكو آهسته حر يبا تأن ه بودشدنامالً رفع كل يب اتومبيم، و چون عيودت نمكبعداً حر

ت كم حريه خواستك يم، صبح موقعيم و بمنزل دوستان نرفتيدير بود در گاراژ خوابيشب وارد تربت شده و چون وقت د
ه با كم يم گرفتياورند لذا تصميد از مشهد بيست و بايل در تربت موجود نيب اتومبياء معياز اش يكيم معلوم شد ينك

  .ت شدكدو ساعت بعد ازظهر قرار حر يم و براينكت كحر يگريل دياتومب
ردند كباشند مالقات نموده و اصرار يان دوستان ميه از تجار معروف تربت و از آشناك يميحاج مق يآقا ن موقعيدر ا     
و پس . ميشان رفتينهار بمنزل ا يرده براكسابق وعده شده بود لذا قبول  يهام و چون از سفريشان بروينهار منزل ا يه براك

ه بمشهد اطالع نداده و هم در گناباد و كم و با آنيردكت كشان بگاراژ آمده و ساعت دو بعد ازظهر حرياز صرف نهار با ا
تربت همسفر بودند صبح آن روز با  ه از گناباد تاك يسانكاز  يكي كذل ه اطالع ندهند معكرده بودم كد يكهم در تربت تا

و دوستان  يمانياز اخوان ا يان دوستان اطالع داده بود و جمعيرده و موقع ورود بمشهد به آقاكت كحر يگريل دياتومب
ن بود بدانجا وارد يه شب اربعكم بعد از ظهر يبودند و حدود ساعت شش و ن شواز حاضر شدهيپ يدر خواجه ابوصلت برا

ت و ساعت هفت وارد شهر شده ابتدا بحرم مطهر مشرّف و كارت و مالقات دوستان بطرف مشهد حريم و پس از زيشد
ن حاج مقبل السلطنه و ين، بعداً در مقبره مرحوميم و بمناسبت تصادف با شب اربعينماز مغرب و عشا را در آنجا خواند

و بخواهش نگارنده روضه خوان آورده و  ان دوستان نشستهيه در صحن مطهر واقع است با آقاك يمصدق السلطان تفضل
ن روضه خوانده يم و صبح روز بعد هم بمناسبت اربعيد زاده رفتيحم يحاج محمد عل يآقا روضه خوانده شد، بعداً بمنزل

ها  م شبيد بوديد و بازدير اوقات روز مشغول ديشد و چند روز توقف مشهد هر روزه قبل از ظهر بحرم مطهر مشرف و سا
م و دو يرفتيمنعقد و بدانجا م ياز آنان جلسه فقر يكيهر شب در منزل  يمالقات اخوان و حضور در جلسات فقر يهم برا

 .ميشديارت بحرم مطهر مشرّف ميز يساعت از شب گذشته پس از ختم جلسه برا

  

ا نور نژاد و ان عم معظم حاج ابوالقاسم آقيور با آقايشهر 29صفر مطابق  25صبح روز جمعه       قوچان و بجنورد
ت كارگر بطرف قوچان و بجنورد حركو حسن آقا  يمحمد سلطانپور و موفق السلطان تفضليرزا عليمحترم حاج م يخالو
فرماندار قوچان  يركمسعود شا يآقا لومتر است، ظهر وارد قوچان شده در منزليك 144ن مشهد و قوچان يم فاصله بيردك
 يهم فرماندار گناباد بودند برا يباشند و چنديق و مهربان ميخل يلين و خيمتاشمر و از اشخاص محترم و كه اصال اهل ك

م و پس از صرف نهار دو ساعت استراحت ساعت سه و يردكم و انتظار داشتند توقف يه قبال داده بودك ينهار طبق اطالع
بعد از ظهر وارد بجنورد قوچان است عبور نموده ساعت هفت  يفرسخ 12ه كروان يم و از شيردكت كم بعد از ظهر حرين
  .ميلومتر فاصله دارد شديك 144ه تا قوچان ك

ن يان غالمحسياصالن خان شادلو شهردار و آقا يآقا موفق السلطان و يآقا فرماندار پسر ياصغر تفضل يعل يآقا     
 يدر سه فرسخ با صفا يا ه مزرعهكبابا امان  بخشدار تا يس آمار و انوريرئ يس پست و تلگراف و مجديرئ يغمائي
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  .دن نمودنديادارات د ياز رؤسا يم و جمعيفرماندار شد يتفضل يآقا ردند و شب وارد منزلكبجنورد است استقبال 
 يها ابانيخراسان است و خ يو هواآب  ف و خوشيبا و نظيز ياز شهرها ياست ول يكوچكه شهر كبجنورد با آن     
ونت دارند، صبح روز كل شادلو در آنجا سيا ياست و رؤسا يروز هم شبانهباشد و برق آنيه تماماً اسفالت مكاد دارد يز

پنج برادر را  يمعن يكبش قارداش بتر. ميتماشا رفت يبجنورد واقع است برا يلومتريكه در هشت كبعد به بش قارداش 
آيد و پنج چنار  يم رونياز آنها ب يفراوانآب  وه جوشش دارد وكگر از يهمد يه پهلوكاست  پنج چشمه يدارد چون دارا

ه كباشد يم يانبوه يها درخت يوه واقع شده و داراكار با صفا و در دامنه ين محل بسيز در آنجا موجود است ايبزرگ ن
شود و يوارد م ين پنج چشمه در استخر بزرگياآب  گرم است و ياز آن پنج چشمه قدر يكيه نموده و يهمه آنجا را سا

ه كهم در آن موجود است  يبزرگ يها ياست و ماه يدنيمفرّح و د يليز خين استخر نيرود ا يزراعت م ياز آنجا برا
استخر  يوه در جلوكشوند، در دامنه ينند بزرگ مكيد نميآنرا ص يها ينگرند و ماهيچون مردم با نظر احترام بدانجا م

خود  يخودش در آنجا برا ل شادلو قرار گرفته ويس ايرئ يباشد قبر سردار مفخم بجنورديه مشرف بر آن مك يمحل
اء ياز اول كيچينجا هيه در اكح شده يدر شرح حال او در آنجا نوشته شده و در آخر آن تصر يساخته و تابلوئ يآرامگاه

  .ستند و بعدها بر مردم شبهه نشوديا امامزادگان مدفون ني
از بستگان خود  ينده مجلس با جمعيو نما ل شادلويا يلخانيار محمد خان شادلو اي يآقا ميه مراجعت نمودكاز آنجا      
ن بجنورد و گنبد قابوس يه بك يهائ دن جنگليگردش و د يبرا يشادلو شهردار طبق قرار قبل يآقا دن نمودند و بعداً بايد

واقع شده  يقو يها انبوه از درخت يها ن جنگليه در وسط دره بكبنام گلستان  يم و در محليگرفته رفت در عرض راه قرار
  .ميردكز هست توقف ين يچشمه باصفائ يار با صفا و خوش منظره و دارايبس و

  .ار باصفاستيبس يمرطوب ول يليآن خ يلومتر فاصله دارد و هوايك 157ن محل تا بجنورد يا     
 ت نموده ساعت هفت وارد بجنوردكم و عصر ساعت سه از آنجا حريشادلو بود يآقا م و مهمانيدر آنجا نهار خورد     
س يرئ يحسن صالح يآقا صرف شام بمنزل يم و از آنجا برايرفت يلخانيشادلو ا يآقا دينماز ببازد يم و بعد از ادايشد

 .ميمراجعت نمود يتفضل يآقا م و سپس به منزليم رفتيه قبالً وعده داده بودكر كاداره قند و ش

  

فرماندار را  يركشا يآقا هر در قوچانرده و قبل از ظكت كصبح ساعت هفت از بجنورد حر      مراجعت بمشهد
ه قبالً ك ير عماديرضا خان ميعل يآقا يكمشهد مزرعه مل يازده فرسخينهار بگلشن آباد  يمالقات نموده و سپس برا

ند ك يه جاده از وسط آن عبور مكآن  كيه نزديلومتر از جاده خارج است و قريكن مزرعه دو يم، ايم رفتيرده بودكوعده 
رده ساعت پنج بعد از ظهر وارد مشهد كت كم بعد از ظهر از گلشن آباد حريو ن  قوچان است ساعت سه موسوم به قل

ه بقول مشهور نزد كآخر ماه  يسوگوار يه روزهاكم آن بود يمراجعت از بجنورد داشت يه براك يليم و علت تعجيشد
و حضرت رضا  عليه السالميت حضرت مجتبام واقع شده و رحليدر آن ا اهللا عليه و آله يصلعه، رحلت حضرت رسوليش

م لذا در بجنورد توقف يارت آستانه مقدسه را بنمائيز كم و دريز در آن روزها است در مشهد مشّرف باشينعليه السالم 
  .ميردكن ياديز

ز يل سنت نع االول اتفاق افتاده و اهيه در دوازدهم ربكآنست  ينيلكقول  اهللا عليه و آله يصل در رحلت حضرت رسول     
ه بنام آن بزرگوار باشد محترم است، ك يالبته هر روز ير شده ولكن باب ذيز در اين يگرياند و اقوال د متفقاً همان را گفته
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  .ه استيفينه بواسطه همان اضافه تشركلت اوقات و اميچون احترام و فض
داشتند و ما  يآن چند روزه مجلس سوگوارزاده طبق معمول هر ساله در  ديحاج حم يآقا ميه وارد شدك يعصر موقع     
منزل  يم جلسات روضه خوانيت نمودكشر يم و در جلسه سوگواريردكدا يدن مجلس را پيق رسيز در آن روز توفين
د و مورد يل القدر و از مراجع تقليه عالم جلك يه سبزواريت اهللا فقيشان پنج روز آخر ماه صفر است، روز بعد هم آيا

زاده  ديحاج حم يآقا بمنزل يت در سوگواركشر يدارند برا يز لطف مخصوصيباشند و با نگارنده نيمعالقه همه مردم 
  .ف آوردنديتشر
ز در هر دو سه روز مخصوصاً روز ياست و دستجات مختلفه ن ياديز ين چند روزه در مشهد مجالس سوگواريدر ا     
عليه  ه رحلت حضرت رضاكباشد و آخر ماه يم و اله اهللا عليه يصله مشهور است رحلت حضرت رسول كست و هشتم يب

ه افتخار كز ين يروند سادات رضويه مضنند و بمجالس روكيت مكمشهد حر يها ابانيادند و در خيز يلياست خ السالم
ت كبا شر يو نوحه خوان يدارند در روز آخر ماه مجتمع شده و با حال تأثر و عزا دارعليه السالم  انتساب بحضرت رضا

ابهت  ين دسته داراينند و اكيم يز نوحه خوانيروند و در آنجا نيسادات بطرف حرم مطهر م يه و علمايب التولينا
اد يز يلين چند روزه خيزن از اصناف مختلفه و طبقات شهر در ريزن و زنج نهيگر هم از سيباشند، دستجات ديم يمخصوص
  .هستند

ادارات  يه از رجال و رؤسايب التولياست از طرف نا السالمعليه  ه شب رحلت حضرت رضاكشب آخر ماه هم      
ت است يه مملو از جمعكشود در صحن مطهر يم يخطبه دعوت يادا ين شهر برايان و معروفيو اع يشوركو  يلشگر
عليه  ب بنام حضرت رضاياز طرف خط يشود و مجبورند درها را ببندند و خطبه مفصليه راه رفت و آمد بسته مكيبطور

روند ينند و بطرف حرم مطهر مكيدهند و روشن مين و خدام ميان مدعويبدست اع يهائ شود و بعداً شمع يخوانده م مالسال
  .دارد ياديدر آن شب مجلس منعقد در صحن مطهر عظمت و ابهت ز

  

ب يرق(لومتريكمشهد و چند  يه در شمال شرقكم يع بن خثيارت قبر ربيز يصفر برا 28صبح روز      ميع بن خثيرب
از  يد اسديز يباب ينكم بن عائدبن عبداهللا ميع بن خثيم، ربيع است رفتيفاصله دارد و معروف به خواجه رب) دو فرسخ

م يم بتقديلمه خثكاز هشت نفر زهاد معروف آن زمان بوده  يكيو عليه السالم  ين عليرالمؤمنيصحابه بزرگ حضرت ام
تر اسير بر وزن زبيتصغ ةغياء بصيمثلثه بر ثاء.  
ز زهاد معروف و زمان خود بود چون در ات و اسالم هر دو نموده و يزمان جاهل كدر يعنيبوده  1نيع از مخضرميرب     

ان و عامربن عبد يم و هرم بن حيع بن خثيو رب يس قرنيه عبارت بودند از اوكآن زمان هشت نفر بزهد معروف شده بودند 
، چهار يس نخعيدبن قيزيو اسودبن  يسار بصريو مسروق بن اجدع و حسن بن  2يغفار يفيمسلم اهبان بن ص و ابو سيق

  .بودند ين و از زهاد واقعيرالمؤمنينفر اول از اصحاب ام
از  ياريهم بس يو فرزندانش بودند، درباره حسن بصر ياران و دشمنان علكايه و از رياز اصحاب معاو يدو نفر بعد     
خدمت  كقت و عرفاء دريده اهل طريبعق ياند ول ه گفتهيس قدرياند و او را رئ گرفته يراداتيء طعن زده و بر او اعلما

                                                 
  .مخضرم با ضاد معجمه - ١
  .اهبان به ضم همزه بر وزن عثمان - ٢
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  .رده و از دوستان آنحضرت محسوب استكشگاه حضرتش يض از پيسب فكن و يرالمؤمنيام
  .است بوده السالم عليهن ينرالمؤميرده از اصحاب امكر كذ يخ بزرگوار طوسيز طبق آنچه شين يد نخعيزياسودبن      
در باب ششم  يشهرت داشته و غزال يه از دوستان حضرت بوده و بزهد و تقوكست ين يباً اختالفيم تقريع بن خثيدر رب     
ا يه دل او مائل بدنكرد كينده بود و هر موقع احساس مك يع در منزل خود قبريه ربكسد ينويالعلوم م اءيتاب دهم احكاز 

اعمل صاحلاً فيما  يرب ارجعون لعل: گفت يم يد و پس از مدتيخوابيرده داخل قبر شده و مكدا ير راه خدا پد يشده و سخت

  :گفتيرد آنگاه خود از طرف خداوند مكيرار مكن را چندبار تيو ا، تكتر
 يشون اسالم براه قك يع در موقعيرب. نك كينون عمل نكم ايع ترا برگردانديرب يا يعني. فاعمل كيا ربيع قد رجعنا     

د يا رفت و در همانجا مدفون گردياز دن يهجر 63ا ي 61فتح بعض بالد خراسان بدانجا متوجه شدند با آنها رفت و در سال 
ف داشتند بارها سر قبر يه در خراسان تشرك يموقع السالم عليه ن منقول است حضرت رضايه در مجالس المؤمنكيو بطور

از مسافرت خراسان نبردم مگر  يا بهره: ه فرمودكاز آنحضرت نقل شده  يبردند و حت فيخواندن فاتحه تشر يع برايرب
  .ندكيه داللت بر جاللت قدرت و مقام او مكع، يارت ربيز

ح المقال يه در تنقكاند چنان ردهكف يع را قدح نموده و تضعيرجال رب ياز علما يه بعضكز ناگفته نماند يته نكن نيا يول     
رده و كر كده را ذين عقيهم يو محدث نور يد نعمت اهللا فاضل جزائرياز مرحوم س يعبداهللا ما مقان خيمرحوم حاج ش

ه كه و مورد اختالف است يم از زهاد ثمانيع بن خثيرب: سدينويه در علم رجال است مكزه يتاب وجكهم در  يمجلس يحت
  .د دارديهم ترد يشود خود مجلس يمعلوم م

در  يراتيز تعميراً نيباشد و اخيم يح و ساختمان خوبيضر يواقع شده و دارا يوسط باغ مصفائع در يمزار خواجه رب     
  .اند آنجا نموده

  

ز يت و رفع نواقص گذرنامه نكل حريه وسايدر چند روزه توقف مشهد ضمناً مشغول ته     تكه مقدمات حريته
د آن از يتمد يد برايبا: مشهد گفت يد لذا شهربانبو 1335تهران و در سال  يمن از شهربان يم و چون اجازه خروجيبود

د و صبح روز پنجشنبه غره ع يشكدن جواب چند روز طول يردند و تا رسكف شود و تلگرافاً سؤال يلكسب تكتهران 
 يبرا يدر همان روز تلگراف  اتفاقاً يم ولينكت كه سه شنبه هفته بعد حركم يم گرفتيتصم 1336مهر  4مطابق  1377/1

: هكد ين سفر همراه باشند از تهران رسيا ه بنا بود دركد سرخ خراسان ير و خورشيت شير عامل جمعيمد يفضلت يآقا
د سرخ ير و خورشيره شيئت مديد انتخابات هيتجد يد سرخ براير و خورشيش يزكت مريره جمعيئت مديان هيآقا

ن يشان مجبور بتوقف شدند و از اينند اك يت مكشوند و پنجشنبه عصر حر يخراسان سه شنبه با خط آهن وارد مشهد م
 يه چندك ين شهرستانيالدهبةد يس يآقا آيةاهللامالقات  يم روز جمعه صبح براير انداختيت را بتأخكحر ينظر چند روز

م و دفعه دوم يادت نموديسالت داشتند و عكشان ين، ايم، مرتبه نخستيبار دوم رفت يبود در مشهد مشّرف بودند برا
مال مالطفت فرمودند كز يت لطف را داشتند و در آن سفر نيهانله از سابق با نگارنده  امالً رفع شده بود معظمكسالتشان ك

  :ت نموده فرمودندياكسم و درد وپا شياز رمات  سالت ضمناًكو در موقع 
م، نگارنده ينكه يم تهيدا نشده و نتوانستينجا پيمتاسفانه در ا يپوست تخت خوب است ول يپا نشستن رو ددر يبرا     
فرستاده  يكيشان هم يبفرستند ا يباشد فور ده اگر در آنجا موجوكردم كم عرض ربگناباد حضور پدر بزرگوا يفور
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ز ين ينينائ يزمستان يعبا كيم شود لذا يمه تقديه و بضميشان تهيهم مناسب مقام ا يا هيهد: هكضمناً مرقوم داشته بودند 
ردم كله را هم خدمتشان عرض  م شد و سالم معظميطرف حضرت والد خدمتشان تقد از يه شد و در مالقات ثانويته
  :والد، فرمودند يآقا شان پس از اظهار امتنان و ابالغ سالم بحضرتيا

ن عبا هم ياورده بودم ايبا خود ن يزمستان يرده و عباكت كسبحان اهللا سبحان اهللا من چون از عراق در تابستان حر     
  :ره را نموده و گفتمكن مذاياز دوستان هم يكيساعت قبل با كيمروز صبح امانت است و ا

ن ينون شما اكا مم و چون از خدا خواستيه نمايته يزمستان يعبا ونم كن را بصاحبش رد يد در تهران ايدر مراجعت با     
رات كه مذاك ي، بعد از چنداست ت شدهيشان عناياند با نون خواستهك ه آنچه تاكردند كر كد و خدا را شيعبا را آورد
  .ميرون آمديع نموده بيشان توديان آمد از ايمختلف بم

  

 يه چند روزكموقع  م لذا در آنيشابور برويبه ن يه چند روزكشابور اصرار داشتند ين يو چون رفقا     شابوريشهر ن
م يتوقف نمود يو دو سه روز ميت نموده اول غروب وارد شدكشابور حريم و عصر شنبه بطرف نيردكم قبول يوقت داشت

خ يارت قبر شيم ابتدا بزيز رفتيآنجا ن  ت مزاراتااريم و بزيد رفقا و دوستان بوديد و بازديو در آن چند روزه مشغول د
  .ميخ ابوعثمان رفتيدبن سالم شيبزرگوار سع

بود مجاور ه كها در م الاتب بوده و سك يخ ابوعلين شيروان مغرب و از اقطاب سلسله و جانشيخ اهل قيحضرت ش     
خ ابوعثمان يو ش يريخ ابوعثمان حيش يا رفت و در پهلوياز دن يهجر 373شابور نمود و در آنجا در سال يبه ن ياتفاقاً سفر

  .ديمدفون گرد يبينص
ن كاشابور است سياز ن يا ه نام محلهكره يبوده و در ح ياز ر يل و اصل وينامش سعدبن اسماع يريخ ابوعثمان حيش     
ه كن بوده يبيز اهل نصين يبيخ ابوعثمان نصيوفات نموده، ش 298داشته و در سال  يرمانكد و ارادت بشاه شجاع يگرد
ر شده كتب لغت ذكه است و طبق آنچه در مراصد االطالع و بعض يكتر ينون شهر مرزكن موصل و شام و ايست بيشهر

 ياز شبل يبيخ ابوعثمان نصيام، ش دهيه شنير و تثنيتصغ ةغيادبا بصباشد و از بعض يجمع م ةغياد و بر صصسر كبفتح نون و 
  .است ردهكت يروا
رزا يه مرحوم مكآن  زاده سالمان مشهور بود تا الع نداشت و به امامطاز آن ا يسكسابقاً گمنام و  يخ مغربيمزار ش     
ونت داشت در زمان جناب حاج كس شابوريه در نك يبزرگوار بود موقع يه از فقراكموثق السلطان  نخا ينعليحس
ه از ك 3فانياظم شرك حاج يآقا راًيدر آن نمود و اخ يبدانجا برده و ساختمان مختصر يشاه پ يعلسلطانسلطان محمد  مال
با اجازه از پدر بزرگوارم  يشمس 1327مطابق  يقمر 1367باشند در سال  يم شابوريبا محبت و از تجار معروف ن يفقرا

در آنجا نموده و ساختمان  يادينون مخارج زكل ساختمان آنجا گرفته و تايمكم بتيشاه تصميح علصال يآقا جناب
  .4شان خواستارميا يت براكق و وسعت و برياد توفياند از خداوند متعال ازد بنا نهاده يآبرومند

زمان خود بود و  ين عرفايبزرگتر خ عطار ازيم، شيم عطار رفتين محمد بن ابراهيدالديخ فريارت قبر شيز ياز آنجا برا     

                                                 
  .عليه اهللا رمحةبرحمت ايزدي پيوست  1355فروردين  25مطابق  1396سال / 1ع14در تاريخ  - ٣
رات را ادامه دهند و مخارج را پرداختم و اكنون بحمداهللا وضع آن يه ساختمان و تعمد نمودم كير تأكيپس از رحلت پدر بزرگوارم مجدد فق - ٤

  .ه شده استيآن ته يبرا يكمك بمخارج ضرور يهم برا يباشد و موقوفة مختصريز ميني آب كش برق و لوله يمرتب و دارا
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  :دينموده از جمله گو ياديش زياز او ستا يمولو
 دو چشم اويعطار روح بود سنائ

  

 ميوريو عطار م يسنائ يما از پ  
  

خ يد شيخرينار مياو را به هزار د يگرينفر از مغول شده، دكير يز اسيخ در فتنه چنگياد است، شيز يليخ خيمؤلفات ش      
ش از يه بكخ فرمود بده يرد شك يداريخر ياهكآمد و او را بمشت  يگرياست د ادهيمت من زيه قكمفروش  مرا: گفت

خ سر يرد شكخ را از بدن جدا يه چون سر شكد و معروف است يخ را بشهادت رسانيشده ش كانارزم مغول غضب ين نميا
هم گفت  ياند در آن موقع اشعار گفته يبعض يحت آمد و در يد و بعداً از پايم فرسخ دويب نيخود را بدو دست گرفته قر

  .سرنامه معروف است ينون به بكه اك
  .سال بوده است 114ند يگويه مكيخ بطورياتفاق افتاد و سن ش 627 يو بنا به قول 617ن واقعه در سال يا     
 يدياظم جنك يآقا رد وهم دا ياست و موقوفات مختصر يگنبد و ساختمان و صحن يقبرش در آنجا معروف و دارا     
  .5ت آنجا را دارنديباشند تول يم ينمايه از برادران اك

 ينين احمد اميعبدالحس خيش يآقا ل متبحريه دانشمند جلكيم، آن مزار بطوريسپس بمزار امامزاده محمد محروق رفت     
بن  يدبن عليمد بن محمد بن زسند مدفن محينويم 6و اتهامات او ير در رد قول محمد ثابت مصريدر جلد سوم الغد

ل طباطبا با او يم بن اسماعيوفه پس از محمدبن ابراهكدر  يبانيبن منصور ش يا سريه ابوالسراكاست  عليه السالمن يالحس
  .ن را گرفتيرد و عراقكعت يب

ر نموده ياد و او را اسدفع او فرست يبرا بن اعني هرمثةاست يرا بر ين بامر مأمون قشونياستيسپس حسن بن سهل ذوالر     
ه از شدت سم كيمسموم نمودند بطور 202او را بدستور مأمون در سال  اًبخراسان آوردند و در منزل تحت نظر گرفتند بعد

ن نظر او را يا رفت و از ايرد تا از دنكيآمد و او بدانها نظر م يرون ميجگرش از حلقش ب يها د و لختهيچيپ يبرخود م
  .ست سال بوديدر آن موقع ب محروق گفتند و سن او

ن هم حال او و خروج ياست، در مقاتل الطالب ن نشدهييمدفن او تع يور ولكتب رجال هم نام محمد بن محمد مذكدر      
ام مأمون شرح آن را يع ايدر وقا يتتمة املنتهتاب كز در ين يخ عباس قميور است و مرحوم حاج شكا مشروحاً مذيابوالسرا

  .رده استكر كذ
د احمد يف سيتأل شجرة االولياءتاب كع االنساب نقل از يتاب بداكع نگار در يبدا يخان الهوت يد مهديمرحوم س     
  .است الّسالم عليه نيبن احلس يدبن عليبن ز الدمعة ي ذنيامام زاده حمروق حمّمدبن حسه كسند ينويم يانكارد
ز قبر يدر خارج از مزار ن. ز استيمفرّح و نشاط انگ يليه خكقع شده وا يشابور در باغ مفصليمزار امامزاده در خارج ن     
ام در يران است واقع شده، خيدانان ا ياضين فالسفه و ريه از بزرگتركام يم خيابراه عمربن ن ابوالفضلياث الديم غيكح

ارانش كاو با همكه  يميد، و تقويم گرديگر مأمور اصالح تقويبا هشت نفر منجم د يشاه سلجوقكبامر مل يهجر 471سال 
ب داده يترت يالديم 1583باشد و در سال يه مربوط بپاپ گرگوار مك يم گرگوريم مشهور بتقويب دادند از تقويترت
  .است يم جالليام معروف بتقويم خياملتر است و تقوك

است وفاتش در سال  بوده كن محمد منصور و معاصر با حسن صباح و خواجه نظام المليام از شاگردان ناصرالديخ     

                                                 
  .عليه اهللا رمحةبرحمت ايزدي پيوست  1351سوم مهر  1392شعبان  16آقاي كاظم جنيدي در تاريخ  - ٥
  .چاپ دوم 317ص  -  ٦



12  

  :ات اوستياز رباع ين رباعيا .ديشابور بود مدفون گرديه در خارج از نكاخ يبوده و در شهر شاد يهجر 517ا ي 498
 گر گوهر طاعتت نسفتم هرگز

 رمتكم ز بارگاه يد نينوم
  

 ور گرد گنه زرخ نرفتم هرگز  

 را دو نگفتم هرگز يكيه كرا يز
  

م و ياز ظهر وارد مشهد شد ت نموده و ساعت چهار بعدكشابور حرياز ظهر با خط آهن از ن عدقه بيدق 40روز چهارشنبه      
  .مينورنژاد رفت يآقا بمنزل عم محترم حاج

  

 1377االول  عيم و صبح شنبه دهم ربيت بودكل حريه وسايروز پنجشنبه و جمعه مشغول ته     ت از مشهدكحر
فرزند حاج  يو آقا رضا صالح) موفق السطان(يتفضل 7و صادق يجذب ةاهللاهبد يان سيآقا يبهمراه 1336مهر  13مطابق 

با محبت  يمانيه از برادران اك يمحمود فغفور يمتعلق بĤقا يل سواريبا اتومب يدختيس التجار بيرئ يابوالحسن صالح
ن يحس يآقا نزلم و در ميت و دو بعد از ظهر وارد تربت جام شدكم ساعت ده از مشهد حريرده بودكه يراكهستند و 

  .ميباشند ناهار صرف نموديبا محبت م يه از فقراكس پست و تلگراف يرئ يصالح
ران و افغانستان واقع شده و بمناسبت يمرز ا كيخوب و نزد يو هواآب  يه داراكاست  يكوچكتربت جام شهر      
 يآنجا حنف يثر اهالكدند، ايناميفقط جام م  ن نام مشهور شده و قبالًيخ احمد جام در آنجا قرار گرفته بديه آرامگاه شكنيا

  .مندك يليعه خيش ةمذهبند و عد
خ يآنها و از احفاد ش يشوايآنجا و پ يه عالم حنفكن يجالل الد يحاج قاض يآقا پس از خواندن نماز و صرف ناهار     

بت و احترام نمودند نگارنده از ت محيباشند و نهايق و با ذوق ميخل يليشان خيمالقات آمدند ا يباشند براياحمد جام م
ن يصالح ما مسلم يلكه امروز بطور كر دادم كنموده و عالقه خود را بمالقات اظهار، و تذ يشان اظهار خوشوقتيمالقات ا

د بتوانند خود و يه شاكگر متحد شوند يدكيسو نهند و با كياختالفات را  يعه و سنيد شيه باكست بليدر اختالف و تفرقه ن
ن دستور يهم ينجا باهاليرده و گفتند من هم در اكد يين قسمت را تأيز ايشان نيا. ن ذلت نجات دهنديرا از ا يالمجامعه اس

  .دهميرا م
ردم و فعالً امامت جماعت كد؟ گفتند تا پارسال داشتم و بعداً به پسرم واگذار يا دفتر و محضر هم داريآدم يپرس     
  .خوانميگر نماز ميگر را در مسجد ديد يمسجد ودو كيدر نم و سه وعده از اوقات نماز را ك يم

مالقات وارد شدند و  يادند برايروان آن در حدود زيه پكه يقه نقشبنديس طرين رئيالد خواجه فخر يآقا نين بيدر ا     
است  يشبندقه من نقيدم؟ گفتند طريشان را پرسيقه ايو اظهار مسرت از مالقات، طر يپس از تعارفات الزمه و احوالپرس

ا نه؟ يد يخ سجاده هستيل و شكا شما مطاع يآ يعنينند؟ كيم يرويجا از شما پ ن سلسله در همهيروان ايا همه پيدم آيپرس
هستند و در هر  يگريخ ديگر مشاينم و در بالد دكيم يبات و اطراف آنها راهنمائيمن فقط در تربت جام و ط: گفتند
 يكيجا  ه در همهيا سلسله نقشبنديخ جداگانه دارند، گفتم آيتان و افغانستان مشاسكدارند مثال در هند و پا يخيش يمحل

ه فعال يسلسله نقشبند: ا نه؟ گفتنديباشند ين همه منتسب باو ميريخ سجاده وجود دارد و سايل و شكنفر مطاع كياست و 
و  يريمشغول دستگ يخيش ير محلست و در هيل در سلسله نكگر جدا هستند و مطاع يدكيدارند و از  يمختلف يها رشته

  .ديĤيد بنظر ميت بعتل وجوددارد و تشكخ مطاع ينفر ش كيچون در همه سالسل ! ردمكاست نگارنده تعجب  يراهنمائ

                                                 
    .عليه اهللا رمحةبرحمت حق پيوست  1353مطابق هفتم ديماه  1394ذيحجه  14در تاريخ  - ٧
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است  يشود خفيه در سلسله ما داده مك يدستور يبل: ا نه؟ گفتنديد يده يهم م ير خفكدستور ذكه آيا دم يسپس پرس     
م چون غالباً سماع در ين جهت سماع هم نداريم و بهميدر مجالس خود ندار ير جلكباشد و ذ يلبد قير باك، و ذينه جل
ام  ردهكق يتحق يه از بعضكيم چون بطوريسماع ندار نعمة اللهيهز مانند سلسله يدارند و ما ن ير جلكه ذكاست  يسالسل
د بĤداب شرع مطهر الزم است يتقنعمة اللهيه له نطور است و چون در سلسيق نموده گفتم همينطورند، من تصديز هميآنها ن
  .دهنديست و اجازه نمينرو مجلس سماع نياز ا
، ير خفكدارند نه ذ ير جلكه مجالس سماع و ذيل قادرينجا هستند از قبيه در اك يگريسالسل د: شان گفتنديآنگاه ا     

ج مالسلطان محمد با رفقا نماز جماعت خوانده دخت عبورنموده و در مزار مرحوم حايمن چند سال قبل از ب: سپس گفتند
  .دميد يت و عظمت زائد الوصفيروحان يام و آنجا را دارا ض بردهيان فكو از آن م

فقط و نه : ا نه؟ گفتنديشما موجود است  ةدر سلسل يفقر ةا جلسات و اجتماعات خاصيدند آيپرس يجذب يآقا آنگاه     
ز ين يند و ضمناً مطالب مذهبيآ يمالقات بدانجا م يم و دوستان براينينش يدر مسجد م بعد از نماز عصر تا موقع نماز مغرب

  .شوديره مكمذا
  

گرم بوده و  يلين خيحاج جالل الد يآقا ن وارد شدند بايخواجه فخرالد يآقا هك يضمناً موقع     خ احمد جاميش
 يرات بهمراهكمذا يشد با هر دو بود بعد از قدريم هكهم  يراتكقائل بودند و مذا ياديگر احترامات زيدكيهر دو نسبت ب

و از  ير بن عبداهللا بجليالنصر از اوالد جر يباب ينكخ احمد بن الحسن ميم شيخ احمد جام رفتيارت قبر شيز يآنها برا
شده و سلسله نسبش  متولد) ينونكاشمر ك(زيه نامق از توابع ترشيدر قر 440ا ي 441 ةخ معروف بوده و در سنيمشا
ل يو بزنده پ ير بن عبداهللا بجليث بن جريبن عبداهللا بن ل ريجربن ن حسن بن محمد يلحسااحمدبن ابو 8:ق استينطريبد
ده و خرقه ير رسيد ابوالخيخ ابوسعيخ ابوطاهر فرزند شيز معروف بوده و خدمت شيل بزرگ است نيپ يه بمعنكسر اول كب

را  ياديد، جمع زيه السالم رسيه بشرف صحبت خضر علكنند كد و نقل يشكاضت يد و سالها ريده مجاز گرديپوش
باشند بود، در سال يه ميه هردو از اقطاب سلسله معروفك يخ ابوالفضل بغداديو ش يخ احمد غزّاليرد معاصر با شك يراهنمائ

  .خ وفات اوستيتار) قدس سره ياحمد جام(لمهكا رفت و ياز دن يباهللا عباس يلمقتفادر زمان خالفت  536
ه مسجد كست بلين مسقف نآ يقرار گرفته و رو يوان مسجديا ياست و در جلو يت و روحيمعنو يخ دارايقبر ش     

وان در خود صحن يا يوان است و در جلويآن ا يقرار گرفته و جلو ير گنبد بزرگيه در زكاست  يعبارت از ساختمان
  .ت و منظره آن افزوده استيبر روحان هكاست  يهن سالكخ واقع شده و در وسط قبر درخت پسته يقبر ش

م واقع شده ين عبدالرحيگرش عمادالديخ قبر پسر ديش ين پايوسف و پائين ياءالديخ قبر پسرش ضيقبر ش يدر باال     
وان هم ياند، ا خ بودهيپسرش از جمله دو نفر نامبرده از مشا 14ه كپسر و سه دختر داشته  39سند ينويه مكيرواست و بط

 يگچ بر يشد دارايوان باز ميه درب آن باكز ين يگريساختمان مسقف د كياست و  يعال يليخ يارك يشاك يدارا
واقع  ياحان خارجيرت سيگفتند موجب بهت و ح يه آن دو نفر مكيم است و بطورك يلير آن خيه نظكبود  يفيظر يليخ

  .اند آن قائل شده يبرا ياديت زيشده و اهم
   

                                                 
  .تأليف ابوالمكارم بن عالء الملك جامي كه معاصر شاهرخ ميرزا بوده رجوع شودخالصة املقامات در حاالت شيخ بكتاب  - ٨
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ه كبات يع نموده بطرف طيان توديرون آمده و اوائل غروب با آقايآنگاه از آنجا ب     نيالد نيخ زيبات و شيط
باد يم آن تايران و نام قديمرز ا كينزد يا بات قصبهيم، طيردكت كلومتر تا تربت جام فاصله دارد حريكشصت و چهار 

باشد، حدود ساعت هفت بعد از يجداگانه م ينون بخشكا يباشد و قبالً جزء خواف بوده وليبات معرّب آن مياست و ط
ت خود را از كخ حريه تاركخواف قبالً اصرار داشتند  يژاندارمر ةسرگرد زنگنه فرماند يآقا م، و چونيظهر وارد شد

تلگراف اشتباه گرفته شده و سه شنبه  يول. مينكيت مكه شنبه حركشان تلگراف شد يم لذا قبالً بايشان اطالع دهيمشهد با
نطور اطالع داده بودند يه از دوستان بودند همكبات يط يفرمانده ژاندارمر يسرگرد ساعد يشان هم بĤقاينوشته بودند و ا

 يآژودان ژاندارمر ين استوار بهرامين بيدر ا. دام در آنجا نبودندكچيلذا در روز شنبه اصال انتظار ورود ما را نداشتند و ه
ه موقع ورود كرده و مارا بمنزل خود بردند و با آنكدا ياطالع پل بود ياتومب كمال يفغفور يآقا ه از بستگانكبات يط

با  يشان منتظر بودند وليباشند اطالع داده و ا يبا محبت م يليو خ يمانيه از برادران اكآموزگار مدرسه  يمصورعل يبĤقا
  .نمودند يرائيمحبت و پذ يليشان خيم و ايرفت يبهرام يآقا شان بمنزليت ايسب رضاك

 يا بات اطالع دهند و نامهيفرمانده پادگان ط يانضسرگرد رم يآقا ه ورودشان را بهكدستور دادند  يتفضل يآقا ضمناً     
ردند كاصرار  يليه مسبوق شدند خودشان آمدند و خك يموقع يانضسرگرد رم يآقا شان داشتند فرستادنديا يه براكهم 
  .ميم و شب در همانجا مانديم عذر خواستيرفته بوديرا پذ يبهرام يآقا چون قبالً دعوت يم وليشان برويه بمنزل اك

ن از زهاد معروف يالد نيخ زيش. ميه در خارج شهر واقع است رفتك يباديتا ير علكن ابوبيالد نيخ زيصبح بمزار ش     
از  يبادين تايالد نيخ زيرا شيهستند ز يكيه و لقب ينكاست هرچند در  ين خوافيالد نيخ زير از شيزمان خود بوده و او غ

 يجام يخ االسالم احمد نامقيت شيبوده و از روحان يسيور است اوكاالنس مذ ه در نفحاتكيخ قرن هشتم و بطوريمشا
وفات نموده و طبق گفته نفحات و آنچه در  838بعد از او بوده و در شوال  ين خوافيالد نيخ زيش يض نموده وليسب فك
د يرسد و او مريم يخ عبدالرحمن مصريه بوده و ارادتش بشيسلسله سهروردخ يقت از مشاين است در طرياض العارفير
 ين عليالد بيخ نجيد شيمرو او  يخ عبدالصمد نطنزيد شيو او مر ين شوشتريالد خ حساميد شين و او مريالد خ جماليش

ن عبدالقاهر يالد اءيض بيابوالنج خيد عم خود شيو او مر ين عمر سهرورديالد خ شهابيد شيو او مر يرازيش 9شغبن بز
  .ه استيخ سلسله معروفيخ احمد از مشايبوده و ش يطوس يخ احمد غزاليد شيو او مر 10يسهرورد

 يافكت يو ترب كسلو يت برايا اتصال بروحانيهم الزم است و تنها ارتباط در خواب  يده ما اتصال ظاهريبعق يول     
  .داشته است يز اتصال ظاهرين يباديخ تايست و شين

: حت نمود از جمله گفتيخ او را نصيد شيخ رسيباد خدمت شير هرات بود در تايه عازم تسخك يموقع يمورير تيام     
: ست؟ گفتيكد آن شخص يمور پرسير تيبر تو مسلط خواهد شد ام يگريد ينكاگر تو با بندگان خدا بعدالت رفتار ن

  .ن بر من ظفر نخواهد بوديس را از سالطكچيه: گفتگرفت و  كيمور در ضمن تنبه آنرا بفال نير تيل، اميعزرائ
خ همواره او را بعدل و يخ ارادت داشت و شيه در هرات سلطنت داشته بشكرت ك كاز ملو ير علين پياث الديغ كمل     

  :نوشت كرا بمل ين رباعيخ ايت بردند شياكخ شياز ظلم و ستم او بش يجمع يداد، روزيداد دستور و پند م
 ب است بترسياز تو نه يكدر هر دل   ب است بترسيرا نشكافراز ملو

                                                 
  .عجمه و ضم غين معجمه و بطوريكه ميگويند لقب يكي از بزرگان بوده استبزغش بضم باء و سكون زاء م - ٩
  .ايست نزديك زنجان سهرورد بفتح سين مهمله و سكون هاء و فتح راء مهمله و واو و سكون راي دوم بطوريكه مينويسند قصبه - ١٠
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 تويشيو نندينكيبا خلق ستمگر
  

 ب است بترسيبا تو حس يدر هر سخن
  

ز در يمور منقرض شد و خودش نير تيومتش بتوسط امكه حكد يشكن ينگذاشت و اتفاقاً طول يبدان وقع كمل يول     
  .شته شدك يريدر سمرقند در اس 785سال 

  :خ استيت از شين بيا
 نكدر خود نظريانهيتو خود آئ

  

  يوئكن يعاقبت رو ينيه بك  

  

خ احمد يربن شكن ابوبين الديخ زيش: نطور استيشده با كسنگ قبر او ح يه در روكيخ بطوريش يسلسله نسب ظاهر     
در  يبوده ول 833ل ن است دوم شواياض العارفيه در ركيل، وفاتش بطوريخ سهيخ محمود بن شيخ محمد بن شيبن ش
  :سنگ قبر نوشته شده يرو

 خين بود تاريو تسعيسنه احد
 شده نصف النهار از پنج شنبه

 كن رفت و مالئيخلد بر يسو
  

 هفتصد از سلخ محرم هگذشت  

 اعظم يموالنا كه روح پاك

 ر مقدميهمه گفتند از جان خ
  

  .است ين زوزنياز عمادالد ن اشعاريا     
خ هم ينار قبر شكندارد و در  يآن سقف يوان واقع شده و رويا يجلو يخ احمد در مسجديمانند ش خ هميآرامگاه ش     

 يوان مسجد هم دارايدارد ا يبا و مفرحيع است منظره زيقرار گرفته است و چون صحن مسجد هم وس يهنكدرخت پسته 
  .است يبائيمجلل و ز يارك ياشك

 يآقا م و در جلو منزليه انتظار ما را داشت برگشتك يسرگرد رمضان يآقا ليسپس از آنجا مراجعت نموده و با اتومب     
ن و يطرف يز منتظر بودند پس از معرفين يس مرزبانيار رئين يسرهنگ مه يآقا اده شده و در آنجايپ يسرگرد رمضان

ره شد و كگذرنامه مذا ارك يار براين يسرهنگ مه يآقا م و در آنجا بايرفت يسرگرد رمضان يآقا تعارفات الزمه بمنزل
طبق : شان گفتنديافغانستان سؤال شد ا ةشان در داخليل ايت با اتومبكان حركو ام يفغفور يآقا يدادن گذرنامه برا يبرا

 يبرا ياز طرف مرزبان يرند و دادن گذرنامه موقتيند و بعداً گذرنامه بگيل گذرنامه را آماده نمايالً وساقبد يمقررات با
بعداً  ندنموديه ميقبالً اقدام و ته يستيست و ممنوع است و بايسر نيما م ينجا برايل در اياتومب يبور براشان و جواز عيا

ل ياتفاقاً اتومب: شان اظهار داشتنديند، ايت ما اقدام نماكل جهت حريه اتومبيته ين است برايه چنكم حال يردكخواهش 
ت خواهد كن امروز وارد و عصر هم حريند و همكيت مكصر حرشود و عيبات ميشنبه وارد طكي يها پست افغانستان صبح

ران در هرات يا ينسولگركه به كه با سالم قلعه مرز افغان تلفن شود كا آنيد ينكت كن است با آن بهرات حركرد، و ممك
له پست يت و بوسسيل از هرات الزم نيم خواستن اتومبيو گفت هرفتيما شق دوم را نپذ يل بفرستند وليه اتومبكند يتلفون نما

رده و از آنجا هم بهرات كشان بدون اطالع ما با سالم قلعه تلفون يا يم ولينك يت مكبد است حر يليه وضع آن خكبا آن
  .ردند و اطالع دادندكتلفون 

 يرل سوايه با اتومبكاست  يشان آورده گفت از چند نفر هراتيره نزد اكچند تذ ين مرزبانياز مأمور يكين ين بيدر ا     
له يه خداوند وسكاظهار داشتند  يشان فوريند، اكيل آنها مراجعت مياتومب ياند و خودشان قصد مشهد دارند ول آمده
مسافر آن : ل سؤال شد راننده گفتين اتومبيد در آن موقع از مسافرينكت كه با آن حركا نموديشما مه يبرا يراحت

ن و يون شكم و سيسر مكن و راء و يبفتح س(اشتيآنرا سره م ه خودشانكس هالل احمر هرات است يعبدالغفور خان رئ
ورخان از تجار كل برادرش عبدالشينامند و صاحب اتومبيم) ماه و لغت پشتو است ياشت بمعنيسرخ، و م يتاء و سره بمعن
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د و ردنكره شده بود حسن استقبال كشان مذايرفتن ما با ا يسرهنگ برا يآقا ه از طرفك يمعروف هرات است، موقع
 هكنيما نمودند و مخصوصاً از جهت ا ياز همراه يمالقات آمدند در موقع مالقات اظهار خوشوقت يشان هم برايبعداً ا
شتر يگر داشتند بيدكيار با كاز نظر  يد سرخ خراسان و وجه ارتباطير و خورشيت شير عامل جمعيهم مد يتفضل يآقا

ه ياثاث يره شد قبول ننمودند، براكه مذاكه هم يراك يم براينكت كن حرشايل ايردند و قرار شد با اتومبك ياظهار خوشوقت
ر يتعم يه از هرات بمشهد براك يپ خاليل جياتومب كين آمدند و گفتند ين بيم در ايبفرست يل پستيهم قرار شد با اتومب
پ يه را هم با جيم اثاثيشتباشد لذا قرار گذايمنيز ور خان كاز بستگان عبدالش يكياست و مربوط ب يرفته برگشته و خال

معاون  يمولو يآقا باشد بايم ين و مهربانيار مؤدب و متيه جوان بسكبات يط كس گمريرئ يره يآقا نين بيم، در ايببر
بعداً . نمودند يمهربان يليدن آمدند و خيد يآنجا بودند برا يب و دانشمند و مورد عالقه همه اهاليه شخص ادك كگمر

سرگرد  يآقا مينكت كه ما حركلها را انجام دهند يما و اتومب يكگمر يارهاكرچه زودتر ه هكم يردكما خواهش 
رود يشد و گمان نمك يطول م يقدر يكگمر يارهاكهم گفتند  يره يآقا ميه ناهار را بمانكاصرار داشتند  يرمضان
  .مينكت كظهر حر د لذا مجبور بماندن شده و قرار شد سه بعد ازينكت كد قبل از ظهر حريبتوان
بعداً . ميرا انجام داد يكگمر يارهاكم و يرفت كباداره گمر يمولو يآقا و يره يآقا رون آمده بايسپس از آنجا ب     
 و ترجمه منتشر شده بمنزل يبا خط مرغوب و چاپ اعل يه درافغانستان بدستور دربار سلطنتك يارت قرآن بزرگيز يبرا
داشتند  يگريم و از جمله قرآن ديردكارت يه نموده بودند زيشان از افغانستان تهيه اكن قرآن را يم و ايرفت يمولو يآقا
ه كچند ستون بود  يگر محتويطرف دكيطرف قرآن و كيو هر ورق آن  چاپ شده يراچكدر  يقمر 1311ه در سال ك
ناهار  يآنجا براس هم داشتند بعداً از يتب نفكخوب بود  يليز خين نير چاپ شده بود و ايتب تفسكاز  يكيدام كهر

استراحت ساعت سه بعد از ظهر تهران،  يم و پس از خواندن نماز و صرف نهار و قدريرفت يسرگرد رمضان يآقا بمنزل
ان هم تا يآقا يم وليردكت كور خان حركعبدالش يآقا لينموده با اتومب يان خدا حافظيابل با آقاكمطابق ساعت چهار 
بات فاصله دارد بدرقه آمدند و ما در آنجا از محبت يب سه فرسخ تا طيه قركن افغانستا يمرز كاسالم قلعه محل گمر

  .ميردكع ينموده و تود ير و سپاسگذاركاظهار تش يسرگرد رمضان يآقا ان مخصوصاًيهمه آقا
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  افغانستان
  

ة ا دائرانيخ افغان از انتشارات انجمن آريه در تاركيت افغانستان بطوركممل    افغانستان يياياوضاع جغراف

در  يباشد وليلومتر مربع مساحت آن ميكر شده در حدود هشتصد هزار كذ يشمس 1334شور چاپ سال كآن املعارف 
  .رده استكر كلومتر مربع مساحت آنرا ذيك 647500،  40محمود عرفان صفحه  ية آقاترجم يخ اسالمياطلس تار

قه يدق 30درجه و  38قه و يدق 30درجه و  29ن يو عرض آن ب قهيدق 50درجه و  75قه و يدق 30درجه و  60ن يطول آن ب     
ر و يشتر آنها از عشايت خود ندارد چون بيامل از جمعكح يشور هنوز آمار صحكست و آن يامالً محقق نكت آن يو جمع

و نه  ن هشتيشور را بكن نفوس آن يل است و غالب مطلعكمش يليح آنها خيه آمار صحيباشند و تهين ميالت و چادر نشيا
  .ر شده استكون ذيدوازده مل يخ اسالميدر اطلس تار ينند ولكير مكون ذيمل

و از  يستان شوروكمنستان و ازبكستان و تركيتاج يها يران متصل و از شمال بجمهوريافغانستان در مغرب خود با     
  .باشديد ممحدو كگر بخايستان است و دكاز پا يه جزئكجنوب ببلوچستان و از مشرق به پشتونستان 

از جنوب آن گرم است و  ياست و فقط مختصر يل بسرديشتر آن معتدل و مايب يو هوا يوهستانكافغانستان غالباً      
 ير در قسمت شرقيراجيآن موسوم به ت ةن قليو بزرگتر يمرتفع و طوالن يليه خكش است كن جبال آن جبال هندو يمهمتر
ه كيباشد بطوريم يبطرف مغرب و جنوب غرب ين جبال از مشرق و شمال شرقيمتر ارتفاع دارد و امتداد ا 7740ه كاست 
وه بابا و كافرستان و هزارجات و كمان و يسل يوههاكاست،  افغانستان را در جنوب و شمال خود بدو قسمت نموده كخا
ه كاچه هامون است يستان دراچه مهم و معروف افغانياند، در ز در افغانستان واقع شدهيوه نكد يوه و سفكاه يوه و سكروز يف

ز يا نيه آمودركحون است يرود ج يكيمهم آن  يستان واقع شده و رودهايس كيران نزديا كاز آن در خا يقسمت
ه از افغانستان كابل است كگر رود يزد ديرياچه هامون ميران بدريه در اكرمند يگر هيزد ديرياچه اورال ميند و بدريگويم

ستان روس در كتر كه از افغانستان گذشته در خاكگر مرغاب رود يوندد و ديپ يم ستان برود سندكگذشته در پا
ستان كرود و در تريهرات بطرف شمال م كردن خاكه پس از مشروب كرود  يگر هريرود و ديمرو فرو م يگزارهاير

  .روديگزار فرو ميروس بر
تند و دولت هم يدر اقل يليخ يباشند وليعه ميز شين يمكار يهستند عده بس ين مردم افغانستان اسالم است و غالباً حنفيد     

ون و يه ده ملكت آن ينود جمع يه صدكور است كمذ يخ اسالميندارد و در اطلس تار ينسبت به آنها رفتار خوش
  .گر استيز مذاهب ديصدم آن نكيعه و يون و هشتاد هزار است شيمل كيب يه قركنه  يو صد يشود سنيهشتصد هزار م

 يائيز همان نژاد آريالت خراسان بوده و نژاد آنها نياز ا يران و قسمتيا كاز خا يگذشته جزئ يها انستان در دورهافغ     
 يه افغانستان را داراكت دارند يسندگان جديون آنان و نوياسيان دارند و هرچند امروزه رجال افغانستان و سيرانيه اكاست 

 كاز خا يرا جزئ ينونكخود خراسان  ييايتب جغرافكخ و يدر توار يو حتنشان دهند  يو اختالف نژاد ياستقالل اساس
مه بودن يسابق عموماً بضم يخيتب تاركر داد و ييتوان تغين القاآت نميرا با يخيسوابق تار يسند، ولينويافغانستان م
ه كنيبوده است و از خراسان بوده جزء خراسان كشابور مريه نك يدهند و شهر بلخ در موقعيران شهادت ميبخراسان ا

ت يه رسميصفو يه منظوراصلكن جهت بود يل نشد بايع تبديران به تشيات اير واليه مانند سايمذهب آنها در زمان صفو
شد صاحبان مذاهب را  ين منظور عمليبود و چون ا يردن از سلطه عثمانكران و خارج يع و استقالل ايدادن مذهب تش
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ران مذهب تسنن داشتند يا يمرزها يشتر اهاليرا در مذهب آزاد قرار دادند و ب يالت سرحديآزاد گذاشتند و مخصوصاً ا
  .داشتندناد يز يريز سختگينرو در افغانستان نياز ا
 يفه غلجائير قندهار از طايام يكس خان هوتيرويردند و محمود پسر مكاستقالل  يافغان دعو يه اهاليدر اواخر صفو     
 يشت و چند مدتكرا  ين صفويرد و شاه سلطانحسكفتح  يبواسطه ضعف دولت صفو ران رايات ايام نمود و واليق

سلطنت  ير عبداهللا چند صباحياو پسر م يو پس از او اشرف پسر عمو) يهجر 1137 -1131(ل داد يكتش يسلطنت
محمود از  يومه قندهار بنام خونخواهكب الحينا كن خان هوتيتوسط حس 1142و در سال ) يهجر 1142 – 1137(ردك

ران شد پس از قتل نادر تا ين رفت و افغانستان مجدداً جزءاياز ب يهجر 1151ز توسط نادر شاه در سال ياو ن يد وليبقتل رس
 يدم از استقالل و خودسر يالتيان شده و هر ايران و افغانستان محل شورش و ظغيا كشتر خايل دولت قاجار بيكزمان تش

م يم افغان هم تسلكپس از آمدن آقا محمد خان قاجار بمشهد حا يبرپا شد ول يهائ رشز شويزد از جمله در افغانستان نيم
و مخالفت با  يها غالباً بنام تعصب مذهب انين اختالفات و طغيردند و اكاستقالل  يشاه مجدداً دعو يشد و در زمان فتحعل

ران به محاصره هرات پرداختند يشاه قشون ا يان در زمان فتحعليردند و پس از طغكيان آنجا اطاعت مينرو سنيع بود ازايتش
دولت  كمكگرفته و ب كمكشد يت ميس تقويانگل يروهايه از طرف نك يهند شرق يمپانكها از  متأسفانه افغان يول
ومت ميرده و تحت قكنظر ن س از آن صرفيانگل يران مجزا نمودند وليز بود خود را از ايانتشان نيه خارج از دكگانه يب

ر امان اهللا خان پادشاه ين اميه بك يپس از جنگهائ يحيمس 1919مطابق  يقمر يهجر 1337ه در سال كشد تا آن آنها واقع
  .ت شناختيس هم استقالل آنرا برسميافت و دولت انگليس واقع شد رسماً استقالل يافغان و قشون انگل

 ينند ولك يلم مكبدان ت يهل و پنج از اهالچ يج و در حدود صدياست و زبان پشتو هم را يشتر فارسيزبان افغان ب     
شود  يادتر ميدهند و روز بروز زيت ميشتر اهميند بزبان پشتو بيران دور نمايامالً مردم را از اكه كنيا يراً دولت افغان براياخ

 يحتران در قرون گذشته واضح است و يمه بودن بايه ضمكيهم بزبان پشتو است در صورت ياتبات رسمكشتر ميب يو حت
خ معاصر يه در تارك يتكممل: سدينويخ مير عنوان تاركپس از ذ 2ستون  17م صفحه يه قبالً نام بردك) افغانستان(تاب كدر 
لمه كو » انا شهرت داشتيمه بنام آريباسم خراسان و در قرون قد يشود در قرون وسطياد ميا و جهان بنام افغانستان يسآ
ا متفرع از زبان يه آكن نشده يقاً معيزبان پشتو هنوز تحق. شامل افغان هم بوده استران يباشد پس ايانا ميران همان آريا
لت كمم 1310مصوبه هشتم عقرب  يافغانستان طبق قانون اساس. شه استياز آن دو ر يا مجزي يا از زبان هندي يرانيا

از پادشاهان  11حضرت محمد ظاهر شاهياعل يه است و پادشاه فعليه و اجرائيپادشاه و قوه مقننه و قضائ يمشروطه و دارا
  .ديومت افغان رسكبح يقمر 1259ه در سال كه اول آنها دوست محمد خان بوده كاست  يسلسله محمد زائ

  

ران يا ينسولگركل يم اتومبياده شديپ يكگمر يارهاكها و  ثبت گذرنامه يم برايديه باسالم قلعه رسك يموقع     هرات
  .ميردكت كساعت پنج بعدازظهر حر يار ما را داشت پس از مختصر توقفز در آنجا انتظيدر هرات ن

ست البته دورتر از راه ين يهرات آباد ين راه تا دو سه فرسخيفرسخ است و در ب 24ن اسالم قلعه و هرات يفاصله ب     
 يلكده است و بطور ننكبد و خسته  يليوجود ندارد و راه هم خ يدر عرض راه آباد يشود وليده ميد يهائ يآباد يگاه

                                                 
لغـي و جمهـوري برقـرار و محمـد داودخـان رئـيس       شمسي توسط سردار محمد داودخان كودتا شد و رژيم سـلطنتي م  1352تيرماه   26در  - ١١

  .جمهور گرديد
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 ران در هرات باينسول دولت اكرم نورزاد سر كهاشم م يآقا هرات يفرسخسه افغانستان بد است، در دو  يها تمام جاده
 يه مخفف شهر والكا شاروال يه يس بلديشواز نمودند در افغانستان شهردار را رئيد مشعل شهردار هرات پيمحمد سع يآقا

 يآقا زيورود گفته و بعداً ن كينورزاد تبر يآقا گفتند، در موقع مالقاتيشاروال م يقاآ شان هميند و بايگوياست م
ه قبول كرده و اظهار داشتم كر كان تشير مقدم گفتند و نگارنده هم از لطف و محبت آقايخ يشاروال از طرف خود و اهال

ان عالقه خود يآقا يم ولينبود يراضن زحمت يچوجه بايبه ير است ولكشواز موجب تشيان و اظهار لطف و پيزحمت آقا
 ينند ولك يراهنمائ يه مارا بمهمانخانه خوبكم يردكن راه خواهش يم در بيردكت كرا باستقبال اظهار نمودند آنگاه حر

ه بمهمانخانه كم يز اصرار داشتيم و ما نيشان باشيمهمان ا ينسولگركه در كرده و اصرار داشتند كنورزاد قبول ن يآقا
 يآقا ميب ساعت نه وارد شديم و قريرفت ينسولگركگر بيشان و آشنا نبودن محلّ ديخره بر حسب اصرار ام بااليبرو

مال محبت و كنورزاد در آن چند روز  يآقا نموده رفتند و ينشستند سپس خداحافظ يما آمده و قدر يز بهمراهيمشعل ن
و هوا و آب  ار خوش وين شهر بسياست، ا يخشانخ دريتار يو دارا يميار قديبس ينمودند، هرات از شهرها يرائيپذ

  .شوديرود و فروع آن مشروب م يبواسطه رود هر
ور كاحه مذياض السيقه و طبق آنچه در ريدق 10درجه و  62قه و طول آن يدق 20درجه و  34عرضش از خط استوا      

درجه  62حراف قبله از جنوب بمغرب ان. قه استيدق 20درجه و  104م يئت قدياست طول آن از جزائر خالدات مطابق ه
قه و يدق 25درجه و  51متر است و چون طول تهران  800و  600ن يا بيه است و ارتفاع آن از سطح دريثان 29قه و يدق 30و 

ادتر از طهران است و چون در هر درجه اختالف طول چهار يه زيثان 2قه و يدق 44درجه و  10باشد طول هرات يه ميثان 58
 43ن نصف النهار هرات و تهران ين حساب تفاوت بيشود بنابرايساعت اختالف نصف النهار مكيدرجه  15در قه و يدق
  .شوديقه پس از ظهر هرات ميدق 43تهران  يقيشود و ظهر حقيقه ميدق

بوده  كنان دختر ضحا 12ه هراتكل آنير شده از قبكذ يمه اقوال مختلفيخ قديخ آن در تواريهرات و تار يدرباره بنا     
اند اقوال  ساخته) طبق بعض اخبار(ن ياس و ذوالقرنيه خضر و الكا آنيمبران بنا نموده ياز پ يكيه كا آنيه آنجا را بنا نهاده ك
  .شوديآن معلوم م ين اقوال قدمت بنايه از مجموع اكاند  آن گفته يبنا يهم در ابتدا يگريد

است نمودند يدر آنجا ر كاد بوده و چند دسته از امراءو مملويز يليآباد و نفوس آن خ يلين خيشيپ يهرات در زمانها     
ن سلسله محمدبن طاهربن ين ايومت داشتند و آخركن بود در آنجا حينيمين آنها طاهر ذواليه نخستكان ياز جمله طاهر

آنها شهر فوشنج  يمرانكز حكد و مريت انجاميبنها يث صفاريعقوب ليه دولت او توسط كبن طاهر بود طلحة عبداهللا بن 
 يه از نژاد سالجقه و بستگك ترَك كز ملويهرات واقع است بوده و ن ياست و در چهار فرسخ كه معرب پشنك

زشان هرات بود و دوره كل دادند و مريكتش يعيومت وسكح يز داشتند در اواسط قرن هفتم هجرين يبشاهزادگان غور
 يانكمور گورير تيتوسط ام 785ه در سال كبود  يرعلين پياث الدين آنها غيسال بود و آخر 140ومت در حدود كن حيا

افت و در زمان او هرات يومت هرات كح 807ز از طرف پدر در سال يمور نير تيرزا شاهرخ پسر اميد بعداً ميبقتل رس
ت از ر طبقاين و دانش بود دانشمندان و سايدادگستر و مروج د يد و چون شاهرخ پادشاهيت وسعت و عظمت رسيبنها
هرات از  يخيشتر آثار تاريد و بيچيآن درهمه جا پ يعلم يها بدانجا آوردند و رونق مدارس و حوزه يگر رويد يجاها

رزا ين ميز سلطان حسينان او نيگفت و از جانش يبدرود زندگان 850نان اوست و شاهرخ در سال يزمان شاهرخ و جانش

                                                 
  .رياض السياحه در ذكر هرات - ١٢
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ز ير نيشير علير او امين و دانش مشهور بود و وزيج ديبود بعدل و داد و ترو مورير تيخ بن اميرزا عمرشيه از احفاد مكقرا يبا
  .آباد بود يليه را داشت لذا هرات در آنزمان خين رويهم
ها و  ز دارد و بارها گرفتار طوفانيتلخ ن يادگارهايخوب و خوش در خود دارد  يها ه خاطرهكشهر هرات همانطور      

بقتل  ياريه حمله بهرات نمودند و جمع بسك يهجر 150در سال  13انيريادثه الغده از جمله حيحوادث مدهش گرد
و واقعه مغول در  491ان در سال يو حادثه باطن 328و قحط و غال در سال  206دند و ظهور خوارج در آنجا در سال يرس

حادثه  14جمعاً  يشمس 1309افغان چاپ هرات در سال  يليخل يآقا فيتاب آثار هرات تألكه در كر آنها يو غ 617سال 
  .ديار در شهر گرديبس يها يو خراب ياد اهاليشتار زكدام از آنها منجر بكه هركر شده كبزرگ ذ

ست خراب يشهر كفراوان است مع ذل يآباد يان و استعداد آن براياز آن نما يه آثار آبادانكبا آن ينونكشهر هرات      
در  ياديز يار آبادانكهم  يت و در حدود هشتاد و پنج هزار نفر دارد، شهردارسياد نيت آنهم فعالً زيست و جمعيو آباد ن

با و در يع و زيوس يليدان خين ميشود و ايابان از آن جدا ميه چند خكدر آنجا ساخته  يعيدان وسيآنجا انجام نداده فقط م
ن ارتفاع دارد يزم يرو ه ازك يبائيدان است حوض زيز مكه مرك ياركشده و در وسط گل يمفصل ياركوسط آن گل

ابان هم از آن جدا يد، چند خيافزايآن م يبائيه بر زكز شبها در آنجا روشن است ين ياديبرق ز يساخته شده و چراغها
  .باشنديم يبائيز يعيمناظر طب يه بعض آنها داراكشود يم

دن يدر دو سه روزه توقف آنجا ده ما بعض آنها را كاد است يز يليو مقابر بزرگان در هرات خ يخيآثار تار يول     
ز يره نيو در قرون اخ ين آنها خواجه عبداهللا انصاريه از متقدمكاند  هم از آنجا ظهور نموده ياديز يم، عرفا و علماينمود

 1211شاه داشته و در سال يد معصومعليه ارادت بسك نعمة اللهيهخ سلسله ياز مشا يشاه هرويمرحوم آقا رضا ملقب برضا عل
ده و در يشاه اول رسيه خدمت نورعلكشاه ين عليملقب بع يگر مالّ محمد عليوست، ديپ ين برحمت الهياظمكدر  يقمر

  .ا رفتيدر هرات از دن 1220سال 
  

ده اهل سنت روز رحلت حضرت رسول يع االول بعقيروز دوازدهم رب     توقف و گردش در هرات
طبق (يدر امال يخ طوسيو ش يافكدر  ينيلكعقوب يز از جمله محمدبن ينعه ياز بزرگان ش ياست و جمع آلهو عليه اهللا يصلّ

ر كع االول ذيگر رحلت را در ربيتاب مناقب و چند نفر دكدر  يبن شهر آشوب مازندران يو محمد بن عل) نقل بحار
ت در جلد چهارم عه اسين شيه از علما و مفسرك ين بن حسن جرجانيالمحاسن حس يف ابير گازر تألياند و در تفس ردهك

ع ياز رب يه ذوالحجه و محرم و صفر و چند روزينه آمد و بقيرد و بمدكحضرت حج وداع : هكسد ينوياول سوره توبه م
ه ك ياسالم كنرو در مماليز هست از ايده اهل سنت روز تولد و معراج نيوست، و بعقيپ يزدياالول ببود و بجوار رحمت ا

ام، در افغانستان  ر دادهكز تذيسابق ن يادداشتهايه در كشود چنان يبنام حضرت برپا م يوهكمذهب تسنن دارند مراسم با ش
د و رجال دولت يت برگزار گردبنام حضر يجا مجالس ت مناسبت در همهيازدهم و دوشنبه دوازدهم بهميشنبه كيز روز ين

از  يه منعقد شده و استاندار و جمعشنبكيدر روز  ينمودند از جمله در مسجد جامع هرات جلسه مفصل يهائ ذهب نطقو م
اهل  كدر ممال يه سروده بودند خواندند، ولك يدر حاالت و صفات حضرت نمودند و شعراء اشعار يهائ دانشمندان نطق
ر كرا مراد ذيه اعم از جشن و سوگ است زكادبود است يا بعنوان يا بعنوان جشن يشود يل ميكه تشك يسنت مجالس
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دا شود و هم از آنها سرمشق يبĤنها پ يه هم توسل معنوكغمبر و آل اوست ياعمال صالحه پ ده ويح و خصائل حميمدا
ه روز دوازدهم را هم تولد و كشورها با آنكن است و در غالب يهر دو هم يگرفته شود و منظور از جشن و سوگ مذهب

ست و جشن ياهل سنت معمول نان يدر م يرا سوگواري، زيرند نه سوگواريگيجشن م كدانند مع ذليهم رحلت حضرت م
عليه  يعه طبق دستور ائمه هديان شيدر م يرند و سوگواريگيم اهللا عليه و آله يصلّحضرت رسول  يتولد هم فقط برا

عليه  يهمه ائمه هد يج برايمعمول بود و بعداً بتدرعليه الّسالم  دالشهداءيحضرت س يام عاشورا برايابتدا فقط در ا الّسالم

ر كرده روز مرگ بعض دانشمندان و بزرگان خود را در جلسه تذكد يعه تقليز از شيان نيد و بعداً اروپائيگرد معمولالّسالم 
  . نندكيادبود منعقد ميو 

م يرا بر اثر تولد آنحضرت اسالم ظاهر و انقالب عظيمهمتر از رحلت است ز ياً تولد آنحضرت از نظر واقعيو ثان     
و قرآن موجود و  يدر رحلت آنحضرت اسالم باق يجاد شد وليالعرب ا ةريمخصوص جزدر سراسر جهان  يو ماد يروح
ه كن نرفته و نمرده بليقت آنحضرت از بيان ما موجود و حقيادگار آنحضرت است در مين يه بزرگتركز يده ما عترت نيبعق

ه بر تولد ك يو آثارنريد است ازايقت آنحضرت نمرده و زنده جاوينان آنحضرت وجود دارد پس در حقيدر جانش
  .شتر و مهمتر استيآنحضرت مترتب است بمراتب ب

د و هرساله نباشيگ من بزرياز منجم ه از دانشمندان معروف هرات وك ين منجم باشيحاج عبدالحس يآقا صبح دوشنبه     
آمدند و اظهار  دنيد يع هم دارند چون از آمدن ما آگاه شده بودند براينند و مذهب تشكياستخراج و چاپ م يميتقو

 يم و جواب مشروح علمينمود يشان سؤاالتيم و استخراج آن از ايت تقويردند سپس از وضعكاز مالقات ما  يخوشوقت
ا يدم آيرده بودند بما ارائه دادند نگارنده پرسكآن سال استخراج  يه براك يمياز تقو يرقم ينسخه خط كيدادند و 

نجهت چند سال يست از اياد نيمند و مصرف آن زك يليمندان بĤن خ ن عالقهچو: د؟ گفتندينكيز چاپ مين يم رقميتقو
 ين اثر علمياست ا كيشود و نزديسال است چاپ نم دن نظر چنيران هم بهميمن گفتم متأسفانه در ا .نمكياست چاپ نم

و رموز  يم رقميه تقوكيسانكنند امروزه كيمند است و نه مردم ابراز عالقه م را نه دولت بحفظ آن عالقهين برود زيمهم از ب
ه چند سال كنيبدان دارم و از ا ياديام عالقه ز ردهكل يم را تحصيئت قديمند و من چون بدان آگاه و هك يليآنرا بدانند خ
ن يران و هم افغانستان نگذارند ايه هم دولت و دانشگاه اكن است يده من حق ايمتأسفم و بعق يليشود خياست چاپ نم

ه در علم نجوم و كيسانكه دستور دهند كت آنيند نهايق نماينند و تشوكن برود و آنرا حفظ ياز ب يلمعلم مهم و اثر ع
ده كند و در دانشيل نمايمكد را هم تيئت و نجوم جدينند هكيم يا رقمي يم معموليم واردند و اقدام بنوشتن تقويئت قديه

ه كاز خود  ينونكد داشته باشند چون ما فعالً در دوره يم و هم از جديئت و نجوم قديه يسركات هم ياضيعلوم و رشته ر
ژه يعه در افغانستان ويق نمودند، آنگاه از وضع شيز تصديشان نيم، اينكم اقالً افتخارات سابقه را حفظ يندار يز مهميچ

و متعصب دارد  يمند و دولت هم چون مذهب حنفكعه در افغانستان يعده ش: شان گفتنديشان سؤال نمودم؟ ايهرات از ا
ت دارد يس جدكاست و دولت برع يكيرا مذهبشان ينند زكيران ميبا يعه اظهار عالقه و دوستيچون ش ياست و از طرف

ه يگذرد و در مذهب خود هم تقيعه ندارد و بĤنها خوش نميبش ينرو دولت نظر خوبيند از اكان دور يرانيه مردم را از اك
دم يپرس» امل ندارندك ياست آنها آزاد يومت سنكشتر است چون حيب يعه از سنيه نسبتاً شكدر هرات  ينند حتكيم
م و در ك يليعه خيابل شكباشند و در يآن م كيعه در هرات و نزديت شيثركا: عه در چه قسمت هستند؟ گفتنديت شيثركا

نام و از اظهار عه وجود ندارد و اگر هم باشد گميه شكتوان گفت يف ميمثالً در مزار شر يشمال يزحمتند و در قسمتها
  .نندكيه ميامالً تقكمذهب خود 
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 يتجار ةم ابتدا بحجريدن مسجد جامع هرات رفتيد يع نمودند برايشان توديه اكپس از آن     مسجد جامع هرات
با و يار زين مسجد بسيم ايردكت كدن مسجد حريد يشان برايم و با ايم رفتيه قبالً نامشان بردكور خان كعبدالش يآقا
بنا نموده  ين رازينماز امام فخرالد يبرا 597ه در سال كاست  ين محمد بم سام غورياث الديسلطان غ ياز بناها و يدنيد

 يبائيو ز يبĤن بزرگ يمتر مسجدكنون كز معبد بوده و مردم بدانجا توجه داشتند، نگارنده تا يند قبالً نيگويه مكيو بطور
گر متصل و اگر موقع نماز يدكيه همه آنها بكدر اطراف دارد  يمت گنبدقس 460 ووان بزرگ و پنج در يام، چهار ا دهيد

 يمفصل يارك ياشكنند و اتصال محفوظ است، در زمان سابق كتوانند اقتداءياد باشد در همه آن قسمتها ميت زيجمع
بعداً بمرور زمان  يوارها نوشته شده وليد يدر باال ياشكبا  يث نبويو احاد يات قرآنيو آ يداشته و در آن اسماء اله

در  1337تا  1319ه از سال كر عبدالرحمن خان يب اهللا خان پسر امير حبين رفته و امينهاده و از ب ياز آنها رو بخراب يقدر
ر يشير علين اميقرا توسط نظام الديرزا باين ميز در زمان سلطانحسير نمود قبل از او نيومت داشته آنرا تعمكافغانستان ح

ه مسموع شد صد متر كين مسجد بطوريدر وسط قرار دارد زم يوانيا كيبعمل آمد در هر طرف مسجد در آن  يراتيتعم
ر بنا يه از مساحت در زين نموده و بقييمتر مربع تع 4920تاب آثار هرات مساحت صحن مسجد را كدر صد متر است و در 

دارد، در  يگوارائآب  هكحفر شده  هم در مسجد يساخته شده و چاه يبائيار بزرگ و زياست، در وسط هم حوض بس
رات يتعم يبرا ياشكغول ساختن م در آنجا مشيديه ما دكر آن موقع ه دكاست  يكوچكز محوطه ين يجلو درب ورود

  .است مقرر شده ينيل علوم ديتحص يه براكاست  يز مدرسه بزرگيمسجد بودند، متصل بمسجد ن
وفت نموده با چند نفر از  598ه در كمسجد  يبان ين غورياث الديه قبر سلطان غكاست  يدر طرف شمال مسجد محل     

ا رفته در آن مقبره است، ياز دن يهجر 771ه در سال كز يرت نك ين از امراين حسيمعزالد كاحفاد او قرار دارد و قبر مل
 ياشك يبائيع زدان است با وضيه رو بمكرون آن يوار مسجد قسمت بيبناشده و د يعيدان وسيجلو ساختمان مسجد هم م

 يبائيه بر زكشده  يخوب ياركدان گلير شده و در آن مكافغانستان در آنجا ذ ينونكده و نام پادشاه ين گردييو تز يارك
  .ديافزايمنظره آن م

ور است و خادم و كه در آثار هرات مذكيه بطوركقرار گرفته  يچوب يمحراب صندوق يمسجد پهلو يوان غربيدر ا     
اهداء شده در آن  ير عثمانيپاشا سف يتوسط فخر 1340ه در رمضان سال كه كاء متبريردند اشكيز اظهار ميمعمار مسجد ن

 يه نبوضنقرار است غبار صندوق مطهر روير شده از اكتاب ذكه در آن كياء بطوريصندوق قرار گرفته و آن اش
بخور روضه  يها صندل از صندل يل روضه و قدراز شمع داخ يا از پوش روضه و قطعه يا و قطعه سلمو وآله عليه اهللا يصلّ
غبار از روضه مطهره حضرت  يه و قدركخانه متبر اندرون يها ه و پردهكه و برش صف نماز پوش روضه مباركمتبر

د در دست او بود از يلكنبود و  يچون متول يم ولينكارت يه را زكاء متبريه آن اشكم يل داشتي، ما معليهماالّسالم ءزهرا
  .ميموفق نشد نجهتيا

ر آن يامل دارد مشغول تعمكل امور مراقبت ين قبيه دركوارد شده و دولت افغانستان  ياديز يهاين مسجد خرابيدر ا     
بود در آنجا حاضر بود  يار بنائكه مراقبت كهم  يبودند و معمار ياشكه يساز مشغول ته ياشكز بود و چند نفر يمسجد ن
  .امل داردكشهر هرات داللت  يخيو بر عظمت تار يدنيقتا دين مسجد حقيد و انمويالزم را م يها يو راهنمائ
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عبدالرئوف  يآقا م در آن موقعيمراجعت نمود ينسولگركدن مسجد اول ظهر بيپس از د     دنباله توقف هرات
و از اوضاع دن نمودند يهستند د) هرات(ر مجلهيباشند و مديعه ميمعروف هرات و ش يه از دانشمندان و شعراك يركف

افغان است نموده و از  يه زبان اصلك يبزبان فارس يديشان ابزار عالقه شديان آمد، ايافغانستان سخن بم يو فرهنگ يادب
دارند گله نمودند،  يشرفت دادن زبان پشتو و جلو رفتن آن از زبان فارسيپ يبرا جديته كامور  يايدولت افغان و اول

است و بزبان  يافغان فارس يو شمال يبزبان هرات و حدود غرب: شود؟ گفتنديو استعمال ما در هرات هم زبان پشتيدم آيپرس
  . ان از نظر اتحاد مذهب دارنديرانيهم با ياديعه عالقه زيدارند و عموم ش يمتر آشنائكپشتو 

و  يدن آثار باستانيد يشان برايه با اكند يايه روز بعد اول وقت بكع نموده و قرار شد يشان توديپس از صرف ناهار، ا     
  .ميمقابر بزرگان برو

صرف  يبرا) اريمخفف ماه(اريل خان مايمحمد اسماع يآقا عصر ساعت چهار بعدازظهر طبق دعوت استاندار هرات     
از مالقات ما نمودند، نگارنده  يشان اظهار خوشوقتيبا ا يينورزاد و آشنا يآقا يم و پس از معرفيرفت يباستاندار يچا

ن و يد كي يهستند و هر دو دارا يو مذهب ينيه عالقمند بĤداب دك يافغان انبا برادر كيل داشتم از نزديم يليخ گفتم
ن يم باينجهت تصمينم از اكارت ينم و قبور بزرگان را زيافغان را بب ينم و ضمناً آثار باستانكدا يپ يم آشنائيباشيت ميمل

م و يباشيم كيگر نزديدكيه بجهات متعدده با كخود  يرانيز مالقات برادران از ايما ن: هكردند كشان اظهار يم ايسفر گرفت
دوارم در سفر افغانستان بر شما خوش بگذرد، يم و از مالقات شما مسرورم، و اميشويخوشحال م يليم خيدار كوجه اشترا
ع نموده ينمودند بعداً توداز ما  يگرم يرائيان آمد و پذيران و افغانستان بميا ياز وضع عموم يگريرات دكسپس مذا

ه بمنزل مراجعت ك يم و در راهيبا است پرداختيز يليه خكشهر  يدان عموميدن ميم و بگردش در شهر و ديرون آمديب
ه از اوتاد و كبن موفق است  يم؟ گفتند قبر عليديه مردم بدان توجه داشتند از صاحب آن پرسكم يديد يا م مقبرهيردكيم
اء خوب و ياح ياد گذشتگان برايم و البته يخواند ين فاتحه عمومياد مؤمنيم از نظر يشناختيمنه كبا آنز ياء بوده و ما نياول

  .باعث تنبه و عبرت است
  

م، يرون رفتيدن و گردش شهر بيد يبرا يركف يآقا صبح سه شنبه با     عبداهللا بن معاوية بن عبداهللا بن جعفر
تب كه در يم، نام عبداهللا بن معاويدارد رفت يه بارگاه مفصلكار يطعبداهللا بن جعفر معاوية بن ابتدا به محل قبر عبداهللا بن 

رده و طعن كركن شرح حال او را ذييتاب مقاتل الطالبكدر  ياصفهان 14ابوالفرج ير نشده ولكث ذيرجال و اصحاب حد
: سدينويم و ميبرد ياز او نم يده نامينرسد حاالت او بما يه شاكبود ين نمياگر گمان ا: هكبر او وارد آورده و نوشته  ياديز

دبن يزيعبداهللا در زمان : سدينويز داشته و مين ينان بدياران و همنشيده بود و يار و فاسد العقكبدخلق و ستم يليعبداهللا خ
خالفت  يوفه دعوكمفرما بود در كح ياسالم كه هرج و مرج در ممالكناقص  15ديزيمعروف به  كد بن عبدالمليول

                                                 
العاص  مروان بن محمدبن مروان بن الحكم بن ابي بن حسين بن محمدبن احمدبن هيثم بن عبدالرحمن بن مروان بن عبداهللا بن ابوالفرج علي-- ١٤
بن عبدشمس بن عبدمناف از اموياني بود كه مذهب تشيع داشت صاحب مؤلفات زيادي از جمله اغاني است كه از كتب مهمه محسـوب  امية بن 

  .وفات يافت 356ذيحجه  14متولد و در  284ميشود در 
كرد  افزوده بود كم) 126ه يالثان يمقتول در جماد(دبن عبدالملك يزيدبن يكه ول يا بمقداران ريه بناقص آن بود كه حقوق لشگريوجه تسم - 15
 126حجة يد و در ذيطول نكش يش از چند ماهيگفت، خالفت او بيم صقيد نيزي يا بواسطة آنكه مروان حمار بطور تمسخر او را بجاي
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در  يردند ولكعت يبا او ب يآل محمد گفت و بصورت اهل صالح درآمد و جمع ياز طرف رضا يخود را داعرد و ك
ع او ياز بالد مط ياريبس يمدت كگر منتشر نمود و در انديد يست خورد و دعوت خود را در جاهاكد شيزيآنجا از عامل 

قالً دعوت نمود و در زمان مروان بن محمد معروف به عت خود مستيز خود قرار داد و مردم را به بكشدند و اصفهان را مر
رد و كردند و با برادران خود بخراسان فرار كن كمكروانش او را در دفع قشون مروان يه پيام يفه بنين خليحمار آخر

رد و او كست او را گرفته حبس يه از اوالد رسول و فرزندان عباس نكد يفهم يز وقتياو ن يپناه برد، ول يبابومسلم خراسان
شت و سر كسند او را ينويهم م يرد و بعضكشده او را مسموم  كبابومسلم نوشت و ابومسلم غضبنا يرا از حبس نامه تند

او را زنده نزد ابن : نديگو يهم م يضباره فرمانده قشون مروان فرستاد و او نزد مروان فرستاد و بعض بن او را نزد عامر
  .بوده يهجر 127ن واقعه در سال يشت و سرش را نزد مروان فرستاد اكضباره فرستاد و ابن ضباره او را 

ن كمم ينداشته ولعليه الّسالم  يبائمه هد يشود انتسابيست معلوم ميور نكز مذيعه نيتب رجال شكه نام او در كنيو از ا     
 يخ عباس قميف مرحوم حاج شيتأل يهتتّمة املنتتاب كرده باشد در كر ييز تغيا از او برگشت حال او نيه دنكاست در اواخر 

ام مروان يرد و او در اكه در هرات وفات يعبداهللا بن معاو 183ه در سنه كور است كد مذيع زمان هارون الرشير وقاكدر ذ
له گرفت و در هرات حبس نمود و در يابومسلم او را بح 129عامل او بود و در سال  يقيرد و ابوجعفر دوانكحمار خروج 
احوال  املقال يف خالصة تابكسال در محبس بوده است و در  54ب يه قركشود ين عبارت معلوم ميتا بمرد، از ا محبس بود

از دختران حسن فاطمه را : هكسند ينويم ير اعقاب حسن مثنكدر ذ يض قميخ عباس فيحاج ش يآقا فيتألاالئمة و اآلل 
د و صالح و يزيعبداهللا و  يدختر باسام كيه را پنج پسر و يمعاو يج نمود و از بطن ويار تزويطمعاوية بن عبداهللا بن جعفر 

ه در يه معاوكه و حسن يبود از جمله بنام معاو يه را هم فرزندانينب بوجود آمدند و عبداهللا بن معاوين و زيحماد و حس
ست كفه شيلشگر خلاز  129در سال  يشد ول يرمان مستولكرد و بر جبل و دامغان و فارس و كوفه خروج كدر  125سال 

رد و كم هرات بدستور ابومسلم او را خفه كاد و حيبجو كمكخت تا از ابومسلم يخورد و با برادر خود حسن بهرات گر
 يا يباشد علمعاوية بن عبداهللا بن معاويه د صاحب آن قبر يه شاكشود ين عبارت حدس زده ميه از اك» حسن را آزاد نمود

است و  يبا صفائ يليخ يز جايروند محل بارگاه او نيارت بدانجا ميز يمردم است و برا حال قبر او در هرات مورد توجه
 .با دارديز يليخ يها يها و نقاش ياركهندز بوده و گچ كه سابقاً معروف به كواقع شده  يا تپه يدر رو

  
عبداهللا قرار ح يضر يز در داخل مقبره قسمت شماليعارف معروف ن يهرو ينيرحسيقبر م     يهرو ينير حسيم

ت غور بوده و غور از ين از واليالحس ين بن عالم بن ابيمعروف زمان خود بوده نامش حس ياز عرفا ينير حسيدارد م
ن يخ بهاء الديل نموده بعداً خدمت شيافته و علوم متداوله را تحصيتابعه هرات است در هرات نشو و نما  يشهرستانها

 كده و در مراتب سلويبوده رس 632 يو متوف 539متولد  ين سهروردياب الدخ شهيدان شيه از مرك يملتان 16يايركز
ه نثر است و كم ياست از جمله نزهت االرواح و روح االرواح و صراط المستق ياديز اتفيد، صاحب تأليبمقامات رس

ن آن بشور و وجد از خواند يار وجد و حال در آن نهفته و هر صاحب حاليه نظم است و بسكن ينزالرموز و زادالمسافرك
  :ديه گوكد چنانيĤيم

                                                                                                                                                         
  .درگذشت

  .هجري 666و متوفي  565متولد  - ١٦



25  

 ر افتادين تحيچو در ا يشبل

 آمد بر آن جهان پر شور

 ست؟يارسازكن چه يه اكد يپرس
 ا چه نام استياهللا چه لفظ 

 قت آگاهيم از حقيگفتا ن
 تو بودن يست بيق تو چيتحق

  

 ش در سؤال بگشاديبر خو  

 ن منصوريمقبول ازل حس

 ستيدر حقه نگر چه مهره باز
 و ورد زبان خاص و عام استك

 ن راهينم اين همه در تو بكيل

 توان نمودنيش نمين بيز
  

در جواب آنها گلشن راز را سروده و مطلع  يخ محمود شبستريخ بزرگوار شيه شكهم بنظم نموده  يعرفان يسواالت     
  :ن استيه اياشعار سؤال

 يزاهل دانش و ارباب معن
 ريشم در تحير خوكنخست از ف

  

 يدارم اندر باب معن يالسؤ  
 ركه خوانندش تفكز است آنيچه چ

  

شوال  16مالقات نموده و در  يمراغ 18نيخ اوحد الديو ش يعراق 17نيخ فخرالديزمان خود مانند ش ياز عرفا ياريبا بس      
  :خ وفات او استيدر تار ين رباعيوفات نموده و ا 718

 ده و شش از مه شوال هفتصد و هجده

 ينير حسيدات عصر مد سايروان س
  

 نموده واقعه افتخار آل محمد  

 مخلد كا بدار ماليشد از سراچه دن
  

  .اند گفته 723در  يو بعض 719هم وفات او را در  يبعض     
  

حضرت جعفربن محمد  ابوالقاسم محمد از فرزندان ميباج رفتيسپس به مزار امامزاده محمد د     باجيمحمد د
رجال  يد علمايشم است معروف گرديابر يه بمعنك باجهيباج و ديصورت د يوئكيه بواسطه نكبود السالم  هيالصادق عل

دارد و در  ياتيه پدر خود رواكشود ين مدح او استفاده مييدر حاالت و مدح و ذم او اختالف دارند از عبارات مقاتل الطالب
د يخ مفيشود و از ارشاد شينطور مستفاد ميهم ا ين نظر نقل شده و از عبارت نجاشيهم هم يخ طوسياز ش يرجال مامقان
 يرد ولكيروز افطار مكيگرفت و يروز روزه م كيه كشجاع بود و معمول هم داشت  يليه محمد بن جعفر خكنقل نموده 

ردند و مأمون كت يه از او تبعيديرد و زكه بر مأمون خروج كدر م 199ر داشت و در سال يه را در خروج بشمشيديده زيعق
احترام نمود و او  يلير نموده نزد مأمون برد مأمون خيست داد و اسكاو را ش يسيدفع او فرستاد و ع يرا برا يجلود يسيع

رد و در كيبر با مأمون رفتار مكت تبختر و تيز با نهايداد و محمد نياد باو مينشاند و انعام و جوائز ز يخود م يشه پهلويرا هم
  .ا رفتيخراسان از دن

رون ه السالم نزد هايبن جعفر عل يبرادر خود حضرت موس يه محمد بن جعفر براكنند كيگر نقل ميز بعض دو ا     
ه بدون اجازه كر هم يه خروج با شمشكسد ينوينداشتند و م يتيز نسبت باو عنايالسالم ن هيت نمود و حضرت رضا عليسعا

ت هم اطاعت نداشت و اذعان بامامت حضرت نداشت و ه نسبت بĤنحضركنيه السالم بود داللت دارد بر ايحضرت رضا عل
  .ردكيگرنه بدون اجازه آنحضرت خروج نم

                                                 
  .688 متوفي610متولد  - ١٧
  .738متوفي  - ١٨
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ا رفت و يدر خراسان از دن يهجر 200محمد در سال : هكرده كت يروا يبن محمد نوفل ين از علييدر مقاتل الطالب     
بوت را گرفت و خودش او را در لحد گذاشت و ه تايع نمود و پاييز تشيت دادند و خود مأمون نكل حريلججنازه او را با ت

  .»نار بود پرداخت يهزار د يب سيه قركقروض او را 
ه مأمون ك يه در ضمن مسافرتكا آنيا رفت يتخت مأمون بود از دنيه پاكه در مرو كشود ين عبارت معلوم مياز ظاهر ا     

را بهرات  وه مأمون اكدم يگر شنيو بعض دانشمندان د يركف يآقا در هرات از يا رفته وليهم بود تصادفاً در هرات از دن
با قبر عبداهللا  يهندز واقع شده و قدركهمان تپه  يباج در رويد و قبر ديهرات مقتول گرد يفرستاد و در آنجا بدستور وال

  .رونديارت بدانجا ميز يه فاصله دارد و مردم برايبن معاو
ه السالم در آنجا است و در يه قبر محمد بن امام جعفر الصادق علكر شده كلمه جرجان ذكل يدر ذ السياحةدر بستان      

دفع او  يبرا يه جلودكه پس از آنكر شده كون اخبار الرضا ذيباج نقل از عيل حاالت محمد ديز در ذين يرجال مامقان
  .افتيت نمود و در جرجان وفات كرد و بطرف خراسان حركرفت او خود را از خالفت خلع 

  

ه طبق كاست  ينين مدرسه عبارت از مدرسه علوم ديم، ايدن فخرالمدارس رفتيد يآنگاه برا     المدارسفخر 
  .افته بوديت يراً رسميار است و اخكبرنامه وزارت معارف افغانستان مشغول 

ن و متواضع ق و مهربايار خليسال دارد و بس 75است در حدود  ير مرديه پكاست نعمة اهللا  19يمولو يآقا س آنيرئ     
  .و مرتب است يب اداريار آنجا بترتكشان آخوند مال عبدالوهاب و طرز دفتر و يباشد معاون ايم

م يشان برويمالقات ا يه اگر وقت داشته باشند ما براكرده بودند كره كشان را مالقات نموده و مذايا يركف يآقا ابتدا     
 يت خوشروئيرون آمدند و با نهايشواز ما بيپ يم برايه ما بدانجا رفتك يقبول نموده و موقع يفور يروئ ز با گشادهيشان نيا

 يم سپس معاون خود را معرفيمبل بود نشست يه اطاق بزرگ داراك يرائيه در سالن پذكنمودند  يرفتند و راهنمائيما را پذ
  .ردندكشان اظهار مسرّت از مالقات ينمودم ا ينمودند، آنگاه من خود و همراهان را معرف

ن و يدهاق يها ه مانند لباسيرايپ يار ساده و ارزان و بيبس يلباس يار متواضع و دارايه دارند بسك يشان با مقام علميا     
باشند ين هم بدون عبا مييست و روحانيدن عبا در افغانستان اصالً معمول نيباشند و چون پوشين دهات خراسان ميزارع

  .ميشان محظوظ شديا يع سادگز بدون عبا بودند و ما از وضيشان نيا
ن مدرسه فعالً تحت نظر وزارت معارف است و من مدتها يا: دم؟ گفتنديب و برنامه مدرسه پرسينگارنده از وضع و ترت     
ه بوزارت كشان تقاضا نمودم يدم و از ايحضرت رسيت دهم و باالخره حضور اعلين مدرسه رسميه باكردم كوشش ك

دارند فوراً بوزارت معارف امر  ينيه بامور دك يشان هم نظر بعالقه وافريند ايا صادر فرماشدن آنر يمعارف دستور رسم
  .شدن آنرا دادند يسمر

ه شش ك) است يالمك يصنف بمعن(دوازده صنف است ين مدرسه دارايدم دوره آن چند سال است؟ گفتند ايپرس     
ه در آن ك يشود و فقهيس مين مدرسه تدريوم در ااز عل يدم چه مواديپرس» است يصنف آن متوسطه و شش صنف عال

 ينيه عالوه بر علوم دكام  ردهكت يشود و من جديس ميتدر يدام مذهب است؟ گفتند فقط فقه حنفكشود فقه يس ميتدر
 ينيرا سابقاً طالب علوم ديس شود زيدر آن تدر يخارج يها از زبان يكين يات و همچنياضيز مانند ريده نياز علوم جد

                                                 
  .مولوي در افغانستان همان كلمة مال است كه در ايران مصطلح و معمول ميباشد - ١٩
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ن يم همه اينكه اگر دقت كينمودند در صورتيم يانت اسالم مخالف است و از آن دوريده باديردند علوم جدكيم گمان
از آن علوم هستند  ياريم گرفت و بسيح آن تعليد از راه صحيه باكت آنيند نهاكيد ميده توحيبعق كمكن و يد ديعلوم مؤ

  .»است يد ضرورين نماير مسلميغ اسالم نزد غيله بخواهد تبكشخص مبلّغ  يه اطالع بر آنها امروزه براك
ه كا آشنا باشند يزنده دن ياز زبانها يكياقالً ب ين مذهبيد مبلّغيه باكنطور است يز هميده من نينگارنده گفتم اتفاقاً عق     

بدانها  يشنائده و آين اطالع از علوم جديند و همچنيان نمايق اسالم را بيند و حقايصاحبان آن سخن گو يبتوانند برا
ه يد است و رويغ دانشمندان آن علوم مفيو تبل ينياثبات بعض مطالب و عقائد د يد است برايمل توحكه مكعالوه بر آن

  .ده استيار بجا و پسندين مورد بسيشما در
 يو سنعه ين شيد خوب است در رفع اختالف بيده نمائيمه و جدين علوم قديد جمع بيخواهيه شما مكسپس گفتم حال      
ز يعه نياست و از جمله چون در هرات عده ش باعث ذلت و انحطاط ما شده اتن اختالفيه همكد يوشكز بقدر وسع بين
 يليز خين قسمت نياتفاقاً در: گفتند. ديجاد نمائيه اسمدر يز برايعه را نيس فقه شيتدر يرسكق آنها يتشو يادند برايز
ه كدوارم يده را دارم و امين عقيه همكرم و من سالها است يپذينجا ميد درعه هم باشنياگر از طالب ش يوشا هستم و حتك
  .ن بروديوضع ما شده از ب يه باعث خرابكن اختالفات يا

ن يطرف ين عقاليم بينكز اگر دقت يه خود آن اختالف نكست و بلين يده مخالف وحدت اجتماعيگفتم اختالف در عق     
رم كغمبر ايپ يت معنويه وصاكنيست در اين يباً اختالفيتقر يعه و سنين شيو منصف ن عقاليرا بيقت وجود ندارد زيدر حق

ه كنيست در اين يكز شيو اعلم و افضل صحابه بود و ن يد واتقيرم اهللا وجهه رسك يه و آله بعد از او بعلياهللا عل يصلّ
ن امر يز نسبت بدين يا عليه آكت ن اسير بعهده گرفت و فقط اختالف دركاسالم را ابوب ياست ظاهريو ر يخالفت صور

هم بود و اهل  يدانست و البته اوليم ينبود و خود را احمق و اول ين امر راضيبد يند عليگويعه ميا نه؟ شيت داشته يرضا
 يردند و آنچه علكيمشورت م يبا عل يتكز در همه امور ممليه بعداً نكل آنيبود بدل يت علين امر با رضايند ايسنت گو

ن اختالف در امروز يقه نداشت و البته ايرد و مضاكيان ميهم آنچه الزم بود در مشورت ب يردند و علكيول مگفت قبيم
نطور است ياتفاقاً هم: ندارد و گفتند ياد گرداند اثريما را ز يه ضعف و زبونكست و جز آنيد نيما مف يندارد و برا يريتأث

ه او را از حدقه چشم خود كم بليندار يكر صحابه شياو بر سا يالم و برتره السيعل يعل يلت و تقوايز در مقام و فضيو ما ن
 يو محبت قلب يه احساسات درونكشان ظاهر شد يدر چشمان ا كالم اشكن ين موقع با گفتن ايدر» ميدوست تر دار

  .ديرسانيه السالم ميت عليشان را نسبت بمقام علويا
ن آن قرار ين و طبقه پائير زميه در زكتابخانه مدرسه كدن يد يعداً بران حدود شده و بيدر ا يگريرات دكسپس مذا     

داشت و در  يتاب و مورد استفاده طالب مدرسه بود و وضع مرتبكسه هزار جلد  يتابخانه داراكن يم ايگرفته بود رفت
  .همانموقع هم چند نفر از طالب مشغول مطالعه بودند

دم چه صنف است؟ گفتند صنف دوازده است موقع ورود يم پرسيدرس استاد رفتاستماع  يالسها براكاز  يكيآنگاه ب     
ه آخوند مال محمد خان نام داشت كاز طرف استاد و شاگردان ابراز محبت شد و تعارفات الزمه بعمل آمد سپس از استاد 

ردند و كره كبمذا س بودند مجدد شروعيه مشغول تدركرا  يح بخاريشان صحيردم بدرس خود ادامه دهند و اكخواهش 
خواندند در  يه ابتدا عبارت را مكو شاگردان  ندخوانديه و آله بود مياهللا عل يه درباره رحلت حضرت رسول صلّك ياخبار

و علوم نحو و صرف  يه در دقائق ادبكنيه داللت داشت بر اكخواندند يغلط م يباً بيدقت داشتند و تقر يليخواندن آن خ
رون يع نموده بيرده و تودكر كد نموده و از محبت آنها تشيس تمجي، نگارنده از طرز تدروشش دارندكز مراقبت و ين
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از مالقات  ينموده و بعداً با اظهار خوشوقت يعه و سنيدرباره لزوم اتحاد ش يراتكس مدرسه مذايم، سپس مجدد با رئيآمد
  .ميرون آمديرده بكع يتود

  

 كيه در آنجا بود و نزدكمه يدن آثار مسجد و مدرسه قديد يبعداً برا     ميمسجد و مدرسه قد يها خرابه
رزا يرزا منصوربن ميقرا ابن مين بايم چهار منار از مدرسه سلطان حسيخارج شهر واقع شده رفت يبمحل فخرالمدارس و قدر

ن يدانش و د ج علم ويرده و بعدل و تروكسلطنت  911تا  872ه از سنه كمور است ير تيخ بن اميرزا عمر شيابن مبايقرا 
باتمام  898ن مدرسه در سال يسابق است ا ياز صنعت معمار يمهم و نمونه بزرگ يلين منارها خيا. است يمعروف بود باق

دوره  يره هزار نفر از شعراكدر تذ ياصفهان يرزا محمد طاهر نصر آباديف ميتأل يره نصرآبادكه در تذكيده و بطوريرس
  :را گفته است ين رباعيقرا ايخ مدرسه بايدر ماده تار يد عبدالقاهر هرويس سدينويتاب خود مكه در خاتمه يصفو

 ن و ختايره گشت از او چشم صورتگران چيه خكن عمارتيا
  

 قراين بايخش شاه سلطان حسيو سال تار ياسم بان  
  

  .شوديم 898ه ك
ن مدارس يدر آن زمان از مهمتر يست ولياز مسجد و مدرسه ن ينون اثركه اكر است يشير عليمنار هم از مسجد ام كي     

بدانجا  يل رويتحص يناف براكف و ااز علم و دانش و طالب علوم از اطركو مساجد زمان خود بوده و مدرسه آن مر
ن ياست از مور بوده افتاده و خراب شدهير تيرزا شاهرخ بن اميزن م 20ه از مسجد گوهرشادكآورده بودند چهار منارهم 

 يها ياشكشتر يند وبكيهمان قطعات داللت بر عظمت آن ساختمان م يو سه چهار قطعه شده ولافتاده  يلكب يكيها  منار
شتر آن هنوز يب يافتاده ول يآن مقدار يها ياشكفتاده و ياست و ن يخود باق ير منارها سر جاياست، سا يآن باق يرو

  . ز افتاده استياطراف آن ن يوارهايد يحتست و ين يبزرگ اصال اثر ين دو بنايا يها ر قسمتيموجود است، از سا
ار مهم و از يه بسك ياشكاست از  يگنبد يدارا» قبر خود گوهرشاد است: ه گفتندكاست  يمتصل بدانجا محل     
گر برآمده است يقسمت آن فرورفته و قسمت د كيه كيبرداشته شده بطور كتر كم است و تريصنعت قد يارهاكشاه
  .نديگويدر هرات م يشياله دروكاست آن را  كتر كارد و چون تربائي را ديار زيل بسكوش
ه در كيه بطوركقرا است يرزا باين مير سلطان حسير دانشمند با تدبيوز ينوائ ير جغتائيشير علين اميالد بدان قبر نظام كينزد
ن معروف بوده و هم ستان و از دانشمنداكاست و از اهل تر ر هم خوردهين شيسد با سلطان حسينويم يرة نصرآبادكتذ

 906متولد شده و در سال  844نموده در يار ميوشش بسكج علم و دانش يداشته و در ترو يادينسبت بدانشمندان عالقه ز
  .افته استيوفات 

ادگار گذاشته و شعر يو امثال آنها ب يل مدرسه و مسجد و خانقاه و مصلياز قب ياديه زيريدر زمان وزارت خود آثار خ     
  :از اوست ين رباعينموده و ايتخلص م ينوائ يكو در تر يفنائ يگفته و در فارسيم هم خوب

 ت باشميگر در حضرم بگفتگو

 ت باشميدر وقت حضور روبرو
  

 ت باشميور در سفرم بجستجو  

 ت باشميدل بسو يبت رويدر غ
  

  .ر استيشيرعليقبر ام يز پهلويحاج ن ريمقبر : ه در آنجا گفتندكيحاج داشته و بطور رين ميالد د قطبيبس يارادت تمام      
ا و يدن كبوده و بزهد و ترولي اهللا  ن گناباد و از فرزند زادگان حضرت شاه نعمتكحاج اهل و سا رين ميالد د قطبيس     

                                                 
  .توسط ميرزا سلطان ابوسعيد بقتل رسيد 861در سنه  - ٢٠
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ن دو يمالقات بمنزل او رفته بودند و ا ير برايش ير عليو ام يخ عبدالرحمن جاميداشته و ش يعزلت از خلق عالقه تمام
  :ت از اوستيب

 ردكال وصاليسته خكن دل شيباز ا
  

 ردكال يه نتوان خكرد كال يخيزيچ  
  

  :ز گفتهيو ن     
 آنچنان از مرض عشق تو بگداخت تنم

  

 ه منمكند نشناسد يه ببكه مرا هرك  
  

 21نيالعارف ضايه در ركيوفاتش بطور. باشديمعروف م يبه انس ينمود وليرحاج تخلص ميم ير حاج و گاهيدر شعر ام     
 يدر جنابذ وداع عالم فان 923ه در سنه كسد ينويم 22يدلكيده آذر بكدر آتش يور شده در هرات اتفاق افتاده ولكمذ

  :گفت
  

ن بن محمد يامام فخرالد. است ين رازيم قبر امام فخرالدييĤيه از آنجا بخارج شهر مك يقدر     ين رازيفخرالد
متولد شده  يه در رك يب طبرستانين معروف به ابن خطيملقب به فخرالد يركبال يتميلا يبن حسن عل ن يحس عمر بن  بن  

ان و انباء يات االعيف(خ خود موسوم به يتاب تاركدر  23انكه ابن خلكيبود تولدش بطور يبزرگ مذهب شافع يو از علما
 يب دوهزار نفر برايدرس او قراست، در حوزه  واقع شده 543 يو بقول بعض 544رمضان  25سد در ينويم) ابناءالزمان

و حسن  كالمل بود، معاصر خواجه نظام ياريتجمل بس يز داراين يت و سواركشدند و در موقع حرياستفاده حاضر م
 يمرد يرد روزكين ميگفت و لعن و نفريبد م يليه بعنوان مالحده خيليصباح بود و ابتدا در مجلس درس از اسماع

 يها تهكن يت وقار داشت و گاهيشد و نهايحاضر م يمجلس درس آمد و از آن ببعد چندالصالح بعنوان طالب علم ب ظاهر
پس از اتمام درس  يه پس از دو هفته مورد توجه همه و مورد اعتماد استاد واقع شد روزكيرد بطوركيان ميب يق علميدق

گر بود برد شاگرد در را يد يدرون اطاقخلوت و در  يه اطاقكتابخانه خود كمحرمانه دارم استاد او را ب يباستاد گفت مطلب
د يفرما يم 24دنايگفت س وش نهاد يارد را بر گلوكن زد و يتاب بود درآورد و استاد را بزمك يه الك يزيارد تكبست و 

 يم آنگاه بدرة زريردكشتن تو صرفنظر كتو از  يبواسطه مقام علم يه سزاوار فهم تو باشد ولكن است برهان برنده ما يا
 ينكصرفنظر  يه اگر از زبان درازكن است يبرهان دوم ما ا: ش او گذاشته گفتينار زر سرخ بود پيصد ديس يوه محتك

م برد اما يار خواهكن را بيبرهان نخست ين و اگر منصرف نشدكافت ينده ما درينما يتاز ابوالفضل بنا يهرساله آنرا در ر
از  يكي يرد روزكيرفت و از آن ببعد قدح و ذم نميرا پذد و برهان دوم يه بدنگوكآمده قول داد  يبتضرع و زار

  »دميشان را بچشم خود ديبرهان قاطع ا: زده گفت يلبخند مد امايشاگردان علت را پرس
خود او موفق باتمام آن نشده  ير معروف و بارها چاپ شده وليبكر يه بتفسكب يالغ حيدارد بنام مفات ير بزرگياما تفس     

                                                 
  .تأليف مرحوم رضا قليخان هدايت - ٢١
  .قمري 1195لطفي علي بيك بن آقاخان بيكدلي شاملو متخلص بĤذر متوفي در سال  - ٢٢
ن يالعباس مشهور بابن خلكان از دانشمندان و مورخ يباب ين و مكنيملقب بشمس الد يبكربن خلكان هكار يم بن ابياحمدبن محمدبن ابراه - 23

در  يه بابن خلكان آنست كه جدش روزيافت، وجه تسميدر دمشق وفات  681در شهر اربل متولد و در  608بوده در سال  يبزرگ اسالم
 يعنين بدو گفتند خل كان يكذا حاضر يكذاء وجد يكان اب: گفتيكرد و ميو اجداد خود را كه از آل برامكه بودند ذكر م مفاخر آباء يمجلس

  .د الم معروف شديگذشتگان را بگذار و از خود بگو از آنروز خلكان بكسر و تشد
  .مراد از سيدنا رئيس اسماعيليه است - ٢٤
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 يقاض يل خوئيش از اتمام وفات نمود و احمدبن خليز پياو ن يدنباله آنرا نوشته ول يمدبن محمد قمولن احيالد خ نجميش
جا  نوشته و در همه يخ ابوعليبر اشارات ش يهم دارد، از جمله شرح يگريار ديد، مؤلفات بسيالقضات آنرا بĤخر رسان

 ينجهت بعضيرده ازكيم التيكگر هم غالباً تشيمطالب داز موارد و  ياريبسند ودر كخ را رد يش يها ه گفتهكد بوده يمق
 يطوس 25نيرالديهم از طرف خواجه نص يگريداند، پس از امام شرح  ن گفتهيككعه او را فخرالمشيش ياز بزرگان و علما

  .ات امام را رد نموده استكيكشكبر اشارات نوشته شده و همه ت
رد از آنجا مجدد كتوقف  يمراجعت نمود و چند يالنهر رفته سپس به ر بخوارزم نموده و از آنجا بماوراء يامام سفر     

د، و عاقبت در هرات متوطن شد و مردم بدو يرام گردكم و ايمحمد خوارزمشاه رفت و مورد تعظ بخراسان نزد سلطان
د فطر سال يدر عنمود يه مين وعظ حال او منقلب شده و گريدر ب يرد و گاهكيرفت و وعظ ميمند شدند و بر منبر م عالقه
شعر  يو هم بعرب يد، امام هم بفارسيهرات بود دفن گرد كيه نزدك 26ة مزداخانيا رفت و در قريدر هرات از دن 606

  :گفته يگفت از جمله بعربيخوب م
 هناية اقدام العقول عقال
 و مل نستقد من حبثنا طول عمرنا

  

 العاملني ضالل يثر سعكو ا  
 ان مجعنا فيه قيل و قالوا يسو

  

  :گفته يو بفارس
 ستينه خردم در خور اثبات تو نك

 دانم يك يمن ذات ترا بواجب
  

 ستيو آرامش جان جز بمناجات تو ن  

 ستيداننده ذات تو بجز ذات تو ن
  

  :ز گفتهيو ن
 استافتادهيه زمهرت اثركهرجا 

 انجاكدن يتوان رس يكدر وصل تو 
  

 افتاده است يدر گذر ياسودازده  

 افتاده است يسر ياپ يه نهكهرجا 
  

  .رونديارت بدانجا ميز يباشد و برايامل اهل سنت مكنون هم در هرات مورد عالقه كن ايقبر امام فخرالد     
  

ز يه آنجا نكاست  يم قبر مال عبدالرحمن جاميشويه از شهر دور مكگر يد يقدر     يعبدالرحمن جام يمولو
  .قبر سبز شده است يدرخت پسته در اطراف و رواست و چند  يمنظره خوب يبا صفا و دارا يليخ

ه و از اهل خرجرد جام بوده در ين از بزرگان سلسله نقشبندين و مشهور به نورالديعبدالرحمن ملقب به عماد الد يمولو
از محله دشت اصفهان  ين دشتيالد و جدش شمس ين دشتيالد افته پدرش نظاميوفات  898متولد شده و در  817سال 
ه خودش در كيه منتسب بوده و بطوريقت به نقشبنديدر طر يبر حسب تصادف بجام آمده متوطن شده بودند جام اند بوده

داهللا احرار و او را يد خواجه عبيهم او را مر يداشته و بعض ياشغركن يند ارادت بخواجه سعدالدكير مكنفحات االنس ذ
ن بوده و يد خواجه سعدالديداهللا هم مريندارد چون خواجه عب يگر منافاتيدكياند و البته با  ن گفتهيد خواجه سعدالديمر
ن خاموش يد نظام الدين مريرده باشد، خواجه سعدالدكدا ين پيداهللا ارادت بخواجه سعدالديله خواجه عبين است بوسكمم

ن يالد بهاءد خواجه يو او مر) سر دال مهملهكم و يون جكن معجمه و سيسر غكب(ين غجدوانيالد د خواجه عالءيو او مر

                                                 
  .672وفي هجده ذيحجه و مت 597االولي  متولد يازدهم جمادي - ٢٥
  .بضم ميم و سكون زاء و فتح دال - ٢٦
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و او  ينيرامت يد خواجه عليو او مر يد خواجه محمد بابا سماسيو او مر يالل بخارائكد يد سينقشبند بوده و خواجه مر
د يو او مر يد خواجه عبدالخالق غجدوانيو او مر  27يروكو يد خواجه عارف ريو او مر يد خواجه محمود فغنويمر

  .است بوده يانكخ ابوالقاسم گوريد شيو او مر يفارمد يخ ابوعليد شيو او مر يانوسف همديعقوب يخواجه ابو
 يسن يه بعضكرا  يسانكاز  ياريه بسكن ينوراهللا در مجالس المؤمن يع و تسنن موالنا اختالف است موحوم قاضيدر تش     
احه ياض السيز در رين يروانين شين العابديرزا زيعه ندانسته و مرحوم حاج ميرا ش يعه گفته جامياند نامبرده و ش گفته
ابر علماء و از كه از اك يعبداهللا حائر 28خيحاج ش يآقا مرحوم يبوده ول يحنف يه سنكسند ينويرده مكح به تسنن او يتصر

شاه و پدر يشاه و جد امجد حضرت نورعليسلطانعل يآقا يو از طرف جد بزرگوار اعل نعمة اللهيهن سلسله يبزرگان و مأذون
 سبحة االبرارتاب كشاه ملقب بودند، در مقدمه يقت بلقب رحمتعليشاه مجاز بوده و در طريصالحعل يآقا بزرگوارم جناب

الجنات نقل  هم از روضات ياند شرح ع او را معتقد و اثبات نمودهيدر تهران چاپ شده تش يقمر 1353ه در سال ك
 يه جامكاند  ردهكر كذ يروف بمحقق ثانمع يكرك يبن عبدالعال يخ عليل شياز عالم جل يشان بوسائطيه اكاند  نموده

ان و خدمه بودند كيال و نزدياز ع يه در منزل جامكه هرك: نندكز از روضات نقل يح نموده و نيع خود تصريخودش به تش
ست چون در ين يكداشته ش يه بظاهر مذهب حنفكنيدر ا يرد ولكيه ميد در تقيكبĤنها تأ يع داشتند و جاميمذهب تش

بودند مجبور بودند  يطيعه در هر محيردند لذا شكيم يبد رفتار يليعه خيع گمنام و اهل سنت نسبت بشيشآنزمان مذهب ت
خواستند ينند و خالف هم نمكخواستند آنرا اظهار يه نمكند و بعض عرفاء يط را اظهار نمايه نموده و مذهب آن محيتق

را آنها مذهب را بهمان چهار يچهارگانه شما ندارد ز د بمذاهبيتق يصوف يعنيگفتند يمن المذهب له م يالصوف: ند يبگو
 يچ مذهبيد بهيه اصالً مقكدادند و منظور آنها هم از نداشتن مذهب همان چهار مذهب بود نه آنيمذهب اختصاص م

  .نباشند
رزا ين ميسد و نزد سلطانحيمقتول گرد 872ه در سال كمور ير تيرانشاه بن اميد بن سلطانمحمدبن مينزد سلطان ابوسع     
مال احترام و عالقه نسبت كز يگر نيو امراء احترام تمام داشت علماءو دانشمندان هرات و بالد د كر ملويقرا و سايبا

  .ز از لوازم خدمت و ارادت فروگذار نداشتنديبموالنا داشتند و مردم ن
وان يتاب بهارستان و نفحات االنس و دكه ف نموده از جمليف و تأليتصن يو فارس يثر علوم نظماً و نثراً بعربكدر ا       

ز ير آنها نيو مجنون و غ يليخا و ليوسف و زليو  حتفة االحرار يها او معروف است و رسالهسبحة االبرار ات و يقصائد و غزل
  :ن استيات او اياست، از جمله غزل ف نمودهيز تألين يو فقه يتب ادبكبنظم دارد 

 او قدتكنفخات وصل

 يم آتشكنه يز غمت بس
 بتو داشت خو دل گشته خون

 يفجعلتن يفهجرتن
 نهد يدل من بعشق تو م

 يه سعيت فيفلئن سع

 الحشاء يف كشوق جمرات  

 ما تشاءكه نزد زمانه ك

 ونكزتو بود جان مرا س

 حشاًراً متويمتح

 قدم وفا بره طلب

 يه مشيت فيو لئن مش

                                                 
  .ريو كرو بكسر راء مهمله و سكون ياء و واو و كسر كاف فارسي و فتح راء بعد از آن و او از دهات نزديك بخارا است - ٢٧
  .قمري 1356سلخ ذيحجه سال  و متوفي در 1284العابدين مازندراني متولد  مرحوم حاج شيخ عبداهللا حائري فرزند مرحوم شيخ زين - ٢٨
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 نكمند زلف تو هر شكز 
 زلف خود يرم گشائكب

 ه ز جلوةك يتو چه مظهر
 انكگذرد ز زروة الم

 همه اهل مسجد و صومعه

 ر طرة طلعتكمن و ذ

 خسته دل يه جامكچه جفا 

 شكق وفا بيقدم از طر
  

 ار منكفتاده ب يگره

 گشا يار من گرهكه ز ك

 انيحة صوفيص يتو صدا

 ه خوشا جمال ازل خوشاك

 شام يورد صبح و دعا يپ

 العشاء يالة تو ، من الغدا

 شدكيه مكتو  يز جدائ

 شاكعاشقان بال  يسو
  

ار خوش منظره است، قبر يباشد و بسيمة آن ميضم يمسجد خوبو وان يز در صحن مسجد قرار گرفته و اين يجامقبر     
اآلخر  ير شده در هفتم جمادكه طبق آنچه در نفحات االنس ذكز در آنجا است ين يمرشد جام ياشغركن يخ سعدالديش

و خواجه محمد اصغر  914در  يالن متوفكبر معروف بخواجه كر از او بنام خواجه محمد اافته و دو پسيوفات  860سال 
ه از اوالد سعدبن عباده ك يفارس ين عبدالغفور الريالد ياز او مانده بود و قبر رض 906در  يرد متوفمعروف بخواجه خُ

ه از شعراء ك يخواهر زاده جام يبداهللا هاتفوفات نموده و ع 912بوده و در پنجم شعبان سال  يو از شاگردان جام يانصار
ان و كا رفته در همان مياز دن 927ات بر شعراء زمان خود تفوق داشته و در محرم سال يمعروف بوده و در گفتن مثنو

  .واقع شده است يقبر جام يپهلو
  

قرار  ياشفكن يحس اآن قبر ملّ كيرود در نزدين ميه بطرف قبر امام فخرالدك يدر راه     ياشفكن يحس يمولو
قت ياز دانشمندان بزرگ زمان خود بوده و در طر ياشفكمتخلص  يسبزوار يهقيب ين بن علين حسيمال الدكگرفته، 
ده و يه در مشهد مقدس دك يخواب  شحات نوشته بواسطةرارادت داشته و طبق آنچه فرزندش در  يه وارد و بجامينقشبند
ض يسب فك ين وفات نموده بود خدمت جاميالد موده بهرات رفته و چون سعدا مالحظه نيرا در رؤ ياشغركن يالد سعد
ار يد و چون بسير گرديشير عليقرا و امين بايمورد توجه سلطانحس يمدت كه داشت در اندكرد و بواسطة فضل و دانش ك

حالوت  يد و داراشدنيردند و در مجالس وعظ او حاضر مكدا يباو پ ياملكرد مردم هم ارادت و عالقة كيو مكيوعظ ن
با او  يسكور است در علم نجوم و انشاء كمذروضة الصفاء  ه در كيد وبطوريشكيه همه را بخود مكان بود يالم و جاذبة بك

ه ك يسد مؤلفاتينويم 238تاب افغانستان صفحه كه در كياد و بطوريافت مؤلفات او زيوفات  910رد در سال كينم يبرابر
بنام عبداهللا  908ربال در سال كر فاجعة كه در ذكاست روضة الشهداء ف او ين تأليهمتررسد م يم 37در دست است به 

حضرت  يمؤثر است و چون در اوائل مرسوم شدن مجالس عزادار يليقرا نوشت و خيرزا باين ميسلطانحس ينواده دختر
شد از اين  ذكر مصائب مي ة الشهداروضدر وقايع عاشورا نبود از روي كتاب  روضة الشهداتر از  سيد الشهداء كتابي جامع

تاب كنون هم همان نام مصطلح و مشهور است كد و ايمعروف گرد يآنحضرت بمجلس روضه خوانرو مجالس عزاداري 
باشد از مؤلفات او يله و دمنه مشهور ميلكتاب كح يساده و توض يبپارس يلير احمد مشهور به سهيه بنام امكز ين يليانوار سه
  .است

  :ات اوستياز غزل يكيت از ين چند بيگفت و ا يز ميشعر ن     
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 ار خود غافل هنوزكار و ما ازكرهروان در 

 جان و دل زده كان گام وفا در ملكچاب

 اهل دل از قعر بحر آورده گوهر ها بدست

 زيل مدرسه عمر عزيگشت صرف قال و ق
 عشق يز نشئه ساقكرتم يدر ح ياشفك

  

 نزل هنوزهمرهان رفتند  ما خوش خفته در م  

 و گل هنوزآب  در بند ياهلك يما ز رو

 عت مانده بر ساحل هنوزيساران طبكخا

 ل هنوزكمش كيتاب اصل حل ناگشته كدر 

 خود شدند و محتسب غافل هنوزيب يعالم
  

  :ز از او استين ين رباعيا
 دل مايشربت درد تو دوا يا

 دل ما ياز نامة حمد تو شفا
  

 دل ما يتو عطا يآشوب بال  

 دل ما يب تو صفاينام حبوز 
  

ل حال يه و تفصينقشبند ير خلفاكتاب رشحات را در ذكه وارد و يقت نقشبنديز در طرين ين عليفرزندش فخرالد     
ور است خودش در رشحات نوشته كمذ ياشفكق در شرح حال ئه در طرائق الحقاكيداهللا احرار نوشته و بطوريخواجه عب

بعقد ازدواج او در آمده  يكيو  ياح جامكبحبالة ن يكيرا دو دختر بوده  ياشغركن يدالن فرزند بزرگ سعد الكخواجه 
اند  الن را داشتهكهر دو مصاهرت خواجه  ين قول، او و جاميه بنابركاست  ين عليالد فخر يعنيسنده يه مراد خود نوك
، در يه زادة جاميصب ين عليخرالدرفت و فيرا پذ يمصاهرت جام يسبزوار ياشفك: هكسد ينويمرة العارفني كتذدر  يول

ن از عبارت مجالس ينوشته و همچن ين عليه خود فخرالدكح نوشتة رشحات است ين قول مخالف صريه اكيصورت
را  يخواهر جام: هكر شده كذ ياشفكمستفاد است و در روضات الجنات در حاالت رة العارفني كتذز قول ين نيالمؤمن
گر از يز مخالف رشحات است، دين قول نيا يشود، وليم ين قول خواهر زادة جاميبرابنا ين عليه فخرالدكج نمود يتزو

  .ت استاياكه مشتمل بر قصص و حكمؤلفات او لطائف الطوائف است 
  :ن غزل از او استينمود ايتخلص م ين در شعر صفيفخر الد     

 گردان دهانم راير خفكغنچة ذ ياله

 بار خاطرم بنشانينهال معرفت در جو

 يها بست د را بر ذرهيمند جذبة خورشك
 يبار ين چون صفكبخلوتخانة وصلم طلب 

  

 خود زبانم را يجز ثنا يا بحرفين گوكم  

 وحدت مغز جانم را ين چو نخل از بوكمعطر 

 نامهربانم را يكن اندكبمن هم مهربان 

 تو افشانم چو گل نقد روانم را يه در پاك
  

  .باشديه در داخل شهر مدفون مكست بليآرامگاه پدرش مدفون ن افت و او دريوفات  939در سال      
  

مراجعت  ينسولگركم به يو ن  ازدهيساعت  يدن آرامگاهها و آثار باستانيها و د ارتيپس از ز     رجال يمالقاتها
ار باصفا و يه باغ بسك يدائيه قبالً از طرف استاندار و شهردار شده بود بباغ شك ينورزاد طبق دعوت يآقا نموده و با

م و يلومتر تا هرات فاصله دارد رفتيك 20ب ياست و قر يباشد و در دست شهرداريدر خارج هرات م يبائيمنظره و ز خوش
نمودند و در سر سفرة ناهار گوسفند  يگرم و مفصل يرائيز دعوت شده بودند و پذيگر نيشهردار چند نفر د يآقا از طرف

رده و الوان و اقسام مختلفه از برنج كداده بودند حاضر  يچند خروس پخته جا ه طبخ نموده و در وسط آنكرا  يدرست
قسمت آن  كيمصفا و چند طبقه است و در  يليب بود، خود باغ هم خين ترتيز بهميآن ن ير قسمتهايطبخ نموده و سا

 يآقا با و مدرن است،يز زيهم در آنجا ساخته شده و ساختمان آن ن يبائيواقع شده و استخر بزرگ ز يانبوه يدرختها
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شان عذر يشهردار از طرف ا يآقا ش آمده بود نتوانستند حاضر شوند ويشان پيا يه براك ياستاندار بواسطة مشغلة فور
  .ميم بعد از ظهر بشهر مراجعت نموديو ن كيساعت  ،نمودند يخواه

ه در كمخصوص استاندار  ياعظم خان منشخ محمد يان شيه شده بود آقاك يبعد از ظهر طبق تلفن و وعدة قبل 4ساعت      
غالم  ياز طرف استاندار و قاض) نديگويومه هم مكچون استاندار را نائب الح(ومه كب الحير قلم مخصوص نايافغانستان مد

ل مجلس هم يكه وكب هرات ير روزنامة اتفّاق اسالم و خطيمد ين انصاريالد نيام ريالقضات هرات و م يشان خان قاضيا
 كيده و تبريخ محمد اعظم خان سالم استاندار را رسانيش يآقا دن آمدند ويام بد شان را فراموش نمودهينام اهستند و 

ه كنيان اظهار مسرّت و امتنان نموده و از اين محبت آقاياستاندار و همچن يآقا ورود گفتند آنگاه من از اظهار محبت
با است و مخصوصاً يخود را ابراز و گفتم شهر هرات مفرح و ز يدا شده خوشوقتيدن افغانستان و شهر هرات پيق ديتوف
از علماء و  ياز بزرگان مذهب يارياست چون قبور بس يباشند شهر محترم ينيو د يعواطف مذهب يه داراكيسانك يبرا

شاه ين عليعو  يشاه هرويو رضا عل ينير حسيو م ياز عرفاءمانند خواجه عبداهللا انصار ياريه در آنجا واقع شده و بسيصوف
ند كشهر  يبائيو ز يدر آبادان يت وافيامل و جدكمراقبت  يه شهرداركسته است ياند، و شا ره از آنجا ظهور نمودهيو غ
ه هرات كق نموده در آن باب اظهار داشتند يشان تصديد، اياحان بنمايش جلب توجه همه دستجات سيش از پيه بك

ة ينجهت بنياز ا يندارند و شهردار ياديوارد شده مردم آن نسبتاً بضاعت زه در گذشته بر آن ك ياديز يهايبواسطة خراب
  .دارديمبذول م يشهر جد واف يبائيو ز يدر آبادان يشهردار كذل ندارد و مع ياديز يمال

ر نموده و از كان اظهار تشيد سرخ خراسان از محبت آقاير و خورشيت شير عامل جمعيبعنوان مد يتفضل يآقا سپس     
شان اظهار داشتند يردند؟ اكردند و از وضع هالل احمر همة افغانستان و خود هرات سؤال كن افغانستان ابراز مسرّت ديد
نموده و در هرات هم شعبة  ياديز يها شرفتيس است پيد التأسيه جدكدر افغانستان با آن) اشتيسره م(ه هالل احمر ك

  .بشود ب آنينص يعيسر يشرفتهايم پيدواريآن دائر شده و ام
شوم يه بمالقات شما نائل مكدارد  يمال خوشوقتكمن  يره شدم و گفتم براكالقضات مشغول مذا يقاض يآقا آنگاه با     

د شما و ين است و البته بايدر ب يشتريب كن جهت وجه اشترايد و از ايهست يو مذهب ينفر روحانكي يچون شما هم از نظر
ه در بعض كنه را يكو عداوت و  ينيان حس بد بكاالم يه حتكد يوشكد بيدار جامعه يادت مذهبيه جنبة قكامثال شما 

و  ين اختالفات باعث بدبختيرا ايد زينكعه در بعض جاها موجود است برطرف يافراد عوام و نادان اهل سنّت نسبت به ش
غمبر و قرآن و قبله باهم يه در پكيدر صورت! افر بدانند؟كعه را يد بعض اهل سنت شين شده است، چرا بايذلت ما مسلم

ق نموده گفتند يه را تصدينظر  نيشان هم هميد سبب جنگ و جدال و عناد بشود، ايده نبايباشند و اختالف در عق يمتحد م
ن يه بكوشش دارند كنند و كيب مين موضوع را تعقيهم ين اسالميران و قائدكدا شده و روشنفيپ يدر همه جا فعال تحول
ن بواسطة يه ذلت مسلمكاند  نموده كبرده و در يرا بمفاسد و مضار اختالف پينند زكبرقرار  يكيمذاهب مختلفه نزد

  .است اتن اختالفيهم
از  يكيد چون يدار يفه بزرگيه شما در جامعه و فرهنگ مقام و وظكره نمودم كن مذاين الدير اميم يآقا سپس با     

ق را بمردم يد حقايلة آنها بايق باشند و بوسيلة نشر حقايد وسيبا هكار مطبوعات و جرائد است كر افيوسائل و اسباب تنو
نموده وحب و بغض را در  يطرفيت بيامال رعاكر مطالب كخود آگاه ساخت و در ذ يو مل ينيف ديگفت و آنها را بوظا

من روزنامة شما  ر داشته باشد ويرات شما در مردم حسن تأثكد عفت قلم را حفظ نمود تا تذيآن دخالت نداد و همواره با
ت يشان گفتند من هم جديد، ايد موفق باشيه دارك يدوارم در روشيآن خوب بود و ام كدم چون سبيدم پسنديه دكرا 
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  .نمكرا در مطالب روزنامه نموده برخالف آن رفتار ن ينيو د ين اخالقيت موازيان رعاكاالم يه حتّكدارم 
ران و گناباد نموده و همة دهات آنجا را يبا يش مسافرتيسال پ يس بيه من قركردند كب اظهار يخط يآقا آنگاه     
  .ع نموده رفتنديان شد توديه با آقاك يگريرات دكان نمودند، پس از مذايب يدانم و از وضع آنجا شرحيم

  

 يارت قبر خواجه عبداهللا انصاريز ينورزاد برا يآقا سپس با     يرگاه و خواجه عبداهللا انصارزاگ
فرسخ تا  كيب يار با صفا و مفرح و قريدر شمال شهر بس يوهكاست مرتفع در دامنة  يم گازرگاه محليفتبگازرگاه ر

شود و جامعتر ياحه مستفاد مير شده از جمله آنچه از بستان السكة آن جهات مختلفه ذيشهر فاصلة آنست، در وجه تسم
خروج نموده و عبداهللا بن  يحمزه نام يردگكخوارج در هرات بسر 206در سال : هكاست در آنجا مرقوم شده 

 يريثكن جمع يواقع شد و از طرف يميگازر گاه جنگ عظ يشابور مأمور دفع آنها شده و در صحرايعبدالرحمن غمار از ن
ندند كز ياركجاً در آنجا يجستند تدريم كارت آن مقام رفته تبريردند و مردم بزكشته شدند و آنها را در هفت چاه دفن ك

ه در آنجا بعبادت اشتغال داشت و مسجد و رباط ساخت و خواجه يمشهور به عمو يل صوفيخ اسماعيختند و شو خانه سا
ن عبارات يردند، از مضمون اكيل او اموات خود را در آنجا دفن ميز بدانجا رغبت تمام داشت و مردم بمين يعبداهللا انصار

ثرت كن است بعداً برحسب كه معروف شده بود و ممارزار گاكه بمناسبت وقوع آن جنگ در آنجا بكشود يمعلوم م
ه مردم كنيند و در آنجا بواسطة ايرا گو يچون گازر جامه شو يه طبق گفته جامكا آنياستعمال گازر گاه شده باشد 

ب Ĥشود بياه ميت سيه بلوث معصك يهائ شده و جامه كپرداختند متبريمند شده و بدعا و مناجات و عبادت م دهيبدانجا عق
گازرگاه  ز گاه بوده بعداًياركه چون كا آنينرو نام گازر گاه بر آنها نهاده شده يرد و ازكيد ميسف يل رحمت خداوندزال
  .است شده
در آنجا واقع شده  يل خواجه عبداهللا انصاريمحترم و مقدس است و قبر عارف جل ينون هم نزد همة اهالكن محل ايا     
  .باشديم كيزداز دور و ن يارتگاه عموم اهاليو ز
ر جعفر منصو يبن اب يبن احمد بن عل يمعاذعل يمنصور محمد بن اب يخ االسالم فرزند ابيل عبداهللا ملقب بشيابو اسماع     
خزينة االصفياء ا در زمان عمر بقول يدر نفحات  ي، و مت در زمان عثمان بنا بقول جاميوب االنصاريا يبن اب 29مت يب

از فتح در همانجا فتح هرات آمد و پس  يس مأمور خراسان شده و با او برايبا احنف بم ق يف غالم سرور خان هنديتأل
  32و سلطنت سلطان محمود يباهللا عباس 31ثور در زمان خالفت القادر 17در  396در دوم شعبان سال  30م شد، خواجهيمق

د، در يور است در هرات متولد گردكمذ) 200افغانستان صفحة (تاب كهندز از توابع طوس و بنا بĤنچه در كدر  يغزنو
ر را از يرد و تفسكشابور تلمذ يدر ن يرير حكالم نزد ابوبكل يمكت يل نمود و برايمكاوائل بلوغ علوم مرسومة زمان را ت

صد هزار يرد و سكسب كزمان  يگر از علمايد ياريث را از بسيم گرفت و علم حديتعل يبانيعماد ش ييحيخواجه امام 

                                                 
  .بفتح ميم و تاي دو نقطه - ٢٩
 1319شمسي توسط نگارنده نوشته شده و در مقدمـة رسـائل خواجـه در چاپخانـة ارمغـان در سـال        1318شرح حال مفصل خواجه در سال  - ٣٠

  .چاپ شده است
  .خالفت نمود 427تا  376از سنة  - ٣١
  .سلطنت نمود 421تا  387از سنه  - ٣٢
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خ يدست ارادت بش ده ويخ زمان رسياز مشا يارير و بسيابوالخ 33ديسع خ ابويقت خدمت شيو در طر ث حفظ نموديحد
د به ابوالحسن ي، ناگاه رسيزندگانآب  ، در طلبيابانيبود ب يعبداهللا مرد: ه خودش گفتهكداد چنان 34يابوالحسن خرقان

د و خواجه صاحب يخ گردينان شيبعداً از جانش و» يه نه عبداهللا ماند و نه خرقانك يزندگانآب  ديشك، چندان يخرقان
  .باو داشتند ياملكار بود و مردم ارادت يرامات و خوارق عادات بسك

 يخ االسالميرو احمدبن حنبل بود و منصب شيانت بظاهر از اهل سنّت و پيخواجه در اصول تابع معتزله و در فروغ د     
 يپرداخت و حتيه الزمة مقامش بود مكر كاز من يامر معروف و نهاد داشت و بيز تعصب زيام نكت احيداشت و در رعا

رد و چون مذهب كيگذاشتند مخالفت ميعت را مهمل ميه ظواهر شركهم  يانيبا صوف يست و حتكش يخمخانه م يگاه
منظور او را ين نسبت خطا است زيا يو قائل به تجسم و تشبه بود ول 35هيه او از حشوكاند  گمان برده يضداشته بع يحنبل
ز مشهود است و يات و اخبار نيه در آكرد و چنانكتوان ادا يه و مثال نميل بوده و مطالب و معارف حقه را جز به تشبيتمث

  .ه را معمول داشتندين رويز هميعرفا ن
سالة هفت رسانند و خودش در ريم عليه السالم يه عموماً سلسلة اجازه را بعليرا صوفيال است زكز اشيدر تسنّن او ن     

ر نموده و خداوند را كحاً ذيرا صرعليه السالم  يه جزء رساالت او توسط چاپخانة ارمغان چاپ شده نام ائمه هدكحصار 
ه مردم هرات در آن زمان آن مذهب را كن بوده يا يبرا يبحرمت آنها قسم داده است، و عمل او بر وفق مذهب حنبل

  .است مودهنيت ميه اظهار تبعيداشتند و او از نظر تق
افت و در گازر گاه مدفون يدر هرات وفات  يباهللا فرزند القائم بامراهللا عباس 36يدر زمان المقتد481خواجه در سال      
  .سال بود 85د و عمرش يگرد
ه است در شرح حال ياست از جمله مؤلفات او طبقات الصوف ير او مسجع و مقفّيتحر كاد و سبيمؤلفات خواجه ز     

 يآنرا بپارس يف نموده و بعداً خواجه عبداهللا انصاريتأل يابتدا آنرا بزبان عرب يسلم 37خ ابو عبداهللايه شكصوف بزرگان ت
ز تا يل و حاالت بزرگان بعد از آنها را نيمكآنرا ت يعبدالرحمن جام يز مولويرد، پس از او نكن يترجمه و تدو يهرو

الم و زاد كد و ذم اليته بطبع رسكلكدر  يالديم 1857ر سال ه دكد يمه نمود و نفحات االنس ناميزمان خودش ضم
ق در مناجات و مقاالت و مواعظ و مناجات نامه و محبت نامه و ين و انوار التحقين و منازل السائريكنزالسالكن و يالعارف

نونده و خوانندة ار و در هر شيسوز و گداز بس ياو دارا يها ز از مؤلفات خواجه است مناجاتير آنها نيهفت حصار و غ
تلخ است از بوستان است و اگر عبداهللا مجرم است از دوستان است،  ياسنكاگر  ياله: ديمؤثر است از جمله گو ياهگآ
 ي، مستيگران مست شراب و من مست ساقيد ي، الهيبود كتا نامش از دفتر جهان پا يبود كعبداهللا خا يكاشك ياله
  .يو از من باق يشان فانيا

                                                 
  .440در  يتوفم - 33
  .425در سال  يمتوف يبن جعفر خرقان يابوالحسن عل - 34
ز يكه آنها را مجسمه و مشبهه ناند  دهيات قرآن متمسك شده و قائل بتجسم گرديباشند كه بظواهر بعض آيكدسته از معتزله ميه يحشو -  35
  .ه هستنديدة خود فرومايآنست كه آنها در عقه يه و وجه تسميمردمان پست و فروما يعنين كلمه از مادة حشو است يند و ايگو
  .491تا  يو بقول 487تا  467خالفتش از  - 36
انـد و سـلمي بضـم سـين مهملـه و فـتح الم        و بعضي كنية او را ابوعبدالرحمن گفته 412ابوعبداهللا محمدبن حسين سلمي نيشابوري متوفي در  - ٣٧

  .مخففه منسوب بيكي از قبائل عرب است
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 باده و جام آزادممست توام از

 تو يعبه و بتخانه توئكمقصود من از 
  

 بند توام از دانه و دام آزادم  

 ن هر دو مقام آزادميورنه من از
  

  :ر است از جملهيار مطبوع و دلپذيز بسيات او نياشعار و رباع     
 جاستكتويم رضايعاصمن بندة 

  يما را تو بهشت اگر بطاعت بخش
  

 جاستكتو  يايدلم نور و ض كيتار  

 جاستكتو  يآن مزد بود، لطف و عطا
  

  

صحن بزرگ و حجرات  يواقع شده و دارا يمزار خواجه در قسمت مرتفع     آن يمزار خواجه و متول
 يخاص يمعنو يت و صفايروحان يباشد و دارا يم يز مسجد بزرگين يدرب ورود يباشد و در جلو يدر اطراف م ياديز

ه كوان در خود صحن قبر خواجه است يقرار گرفته و در جلو ا يبائيار زيبس يميوان قديقبله اصحن رو ب ياست و در انتها
د، در حجرات يافزايآن م يبائيه بر زكموجود است  يهنسالكز درخت بنة يدور آن نرده گذاشته شده و در گوشة آن ن

ن و امراء يهمان سلسله و سالط ه مخصوص ازيه مربوط ببزرگان صوفكاست  ياريز قبور بسياطراف و در خود صحن ن
شتر در آنجا جلب توجه يه بكيزياست و چ يرات اساسيشتر حجرات اطراف آن خراب شده و محتاج بتعميب يباشد وليم
ه رو بمسجد كبود  يد و بصورت سگيمزار قرار گرفته و سنگ آن سف يه در جلو درب ورودكبود  يرد صورت قبرك

ساختمان بوده و سنگ را  يه در اوائل ساختمان آن، متصدكاست  يتند قبر معمارست؟ گفيكدم قبر يده است، پرسيخسب
ه سگ آندرگاه است و كه اشاره دارد بĤنكقبرش بگذارند  يه در روكرده بود كت يه نموده و وصيهم خودش ته

  .ن بوده استيالد نير شده نام آن معمار زكخ ذيه در تواركيبطور
ر نشسته بودند و كه با حال توجه و تذكشدند يده ميمسجد د يوان وروديمدخل مزار و اش هم در ياز دراو ياديعدة ز     

ه محل توقف كاست  يوجود دارد و جلو آن ساختمان يهائياركآنجا هم اشجار و گل كيوت داشتند در نزدكهمه س
و چله خانة بزرگان آن  دو طبقه است يار جالب و دارايو مدور و بس يميباشد و طرز آن قدين خواجه ميو جانش يمتول

  .رده استكن يرييو تغ يب سابق خود باقيسلسله بوده و بهمان ترت
ر گازر گاه يصاحب و م  38ريونت داشتند و بنام مكرت سه در آن عماك يدن متوليد يارت مزار خواجه برايماپس از ز     

محبت و احترام  يليشان خيم و ايا داشتند رفتشان اطالع داده شده بود و انتظار ما ريبا ينسولگركمعروف است و قبال از 
  .درخان استيشان غالم حيا كوچكنمودند و نام 

شان همانجا است، ين اكباشد و مسيو معروف هرات و مورد عالقه و توجه عموم م يمذهب يتهاير صاحب از شخصيم     
ه بمصرف خدام و كاد بوده يز يليم خيقد نجا دريموقوفات ا: ردم؟ گفتندكپس از تعارفات الزمه از موقوفات آنجا سؤال 

ن يشتر هرات وقف بوده و آنرا باغچة انصاريه بكيده بطوريرسين مين و متحصنيفكن و معتين و وافديرات و زائريتعم
  .»دارد يبازهم موقوفات يمانده ول ياز آن باق يمكن رفته و ياز آن موقوفات از ب يارينون بسكا يگفتند وليم

عده از آنها  كيباشند؟ گفتند يا زائر ميو داخل مسجد بودند از خدامند  يوان وروديه در صحن و اكيسانكا يدم آيپرس     
هستند،  يگر هم بستينند جمع دكيدر آنجا اقامت م ياف آمده و چند روزكعبادت و اعت يهم برا يارت و جمعيز يبرا

ا يب قرار گرفته باشد ينزد دولت مجرم باشد و تحت تعق يسكنجا معمول است اگر يدم؟ گفتند در ايرا پرس يمنظور از بست

                                                 
  .ر جانشينان خواجه و بستگان نزديك اطالق ميشود و كلمة صاحب نيز در افغانستان و پاكستان بجاي آقا استعمال ميشودكلمه مير ب - ٣٨
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او  ينجا برايمن است و اينجا برساند از صدمة آنها اياز افراد مردم نموده باشد اگر بتواند خود را با يكينسبت ب يجرم
نجا است از ه در آك يĤورند و تا موقعيرون نميه بدانجا پناه برد بك يبست است و مردم هم آنرا در نظر داشته و مجرم

نجا باشند هر اندازه توقف يه دراك يها است و تا موقع يمصرف بست يه براكم يهم دار يا ب مصون است و موقوفهيتعق
  :مينكيش آنها را فراهم ميم و وسائل آسايدهيم كشد ولو تا آخر عمر باشد بĤنها جا و خوراكآنها طول 

م و مجدد ينماز خود را خواند يا رده در گوشهكت كهان حرده بود من و همرايه وقت مغرب رسكن موقع يا در     
ا ياست  ينون هم رشته باقكا ايه آكدم يه منسوب بخواجه است پرسكر حاجات يشان دربارة سلسلة پيم آنگاه از ايبرگشت

، نون من سمت ارشاد را در سلسله دارمكا: دم؟ گفتنديسلسله پرس يشوايخ و پياز ش» موجود است يبل: نه؟ گفتند
  .ميردكع نموده بشهر مراجعت يان آمد و بعداً توديز بميگر نيد يرات معمولكمذا

  

است  يه منسوب بخواجه عبداهللا انصاركر حاجات ينجا مناسب است راجع بسلسلة پيدر ا     ر حاجاتيسلسلة پ
  .مينكر كذ يمختصر

وجه تسمه بدان نام توجه و عالقة مردم شود و يم يمنته يرخكه بمعروف كاست  ياز سالسل يكير حاجات يسلسلةپ     
نرو يگفتند ازاير حاجات ميشدند و او را پيم يبرآمدن حاجت ملتج يز برايه بدو متوسل شده و بقبرش نكبخواجه بوده 

ن سلسله در يبوده و ا يخ ابوالحسن خرقانيم بشيردكر كه قبال ذكد و ارادت خواجه همانطور يسلسله بدان نام موسوم گرد
خ يد شيخ ابوالحسن مريداشتند و سماع را هم معمول نداشتند و ش يامل و جد وافكعت مراقبت يب شرحفظ آدا
خ ابو يد شيو او مر يعبداهللا طبر بن خ محمديد شيبوده و او مر يم قصاب آمليركاحمد بن محمد بن عبدال 39ابوالعباس

خ يد شيو او مر) ر از دهات اطراف بصره استير بر وزن زبير بلفظ تصغيجر( يرين جريمحمد بن حس 40محمد احمد بن
  .بوده است يبغداد  41ديالطائفه جن

ه اجازات آنها اتصال كر حاجات يپ يقتينصر حازم است و سلسلة طر يخ محمدبن احمدبن ابيز شين خواجه نيجانش     
و مرشد حضرت  نعمة اللهيهسلسلة ه از اقطاب ك يافعي 42خ عبداهللايتا زمان ش يشود و بنا بقول بعض ينجا ختم ميدارد در ا

است و بنا بر هر  شده يشان منتهيشده، امتداد داشته و با يشان منتهيشتر سالسل بايبوده و ب يولنعمة اهللا  43نيد نورالديشاه س
و  ستنديخ مجاز سلسله نين اتصال نداشته و شياند اجازة آنها بسابق نموده يشوائيو پ ينيجانش يه بعداً دعوكيسانكدو قول 

نظر مورد  نيدارند و از هم يبود باصطالح معروف جنبة اجاق يق و مؤدب و مهربانيار شخص خليه بسكز ير صاحب نيم
روان يه به پكهم  يده است و دستوراتيشان رسيبه ا يو وراثت ظاهر يت هم از نظر خانوادگياحترام مردم واقع شده و تول

  .ن نظر استيدهند از هميم

                                                 
 .متوفي در سال چهارصد هجري - ٣٩
  .وفات يافته است 311در سنة  - ٤٠
  .باختالف اقوا ل وفات يافته است 298يا  297در سال  - ٤١
تـأليف آقـاي شـيخ     331جلـد چهـارم صـفحة    االدب  رحيانـة باختالف اقـوال طبـق نقـل     71يا  68يا  67يا  60يا  755و متوفي در  698متولد  - ٤٢

  .محمدعلي تبريزي مدرس
بĤن بزرگوار منتسب و بدان افتخار دارند و تـاكنون سلسـلة اجـازه    اللهيه  نعمةسلسلة  834رجب  22متوفي در  731يا  730رجب  22متولد در  - ٤٣

  .ساب باين سلسله دارندباقي و عدة زيادي انت



39  

  

ار يه در اختك يل سواريم با اتومبيل داشتيم و ميردكره كت از هرات مذاكحر يشنبه برا ز سهرو     تكمقدمات حر
گران متفقاً گفتند ينسول و دك يآقا يم ولينكم توقف ين راه هم گردش نموده و هرجا بخواهيه در بكم ينكت كباشد حر

م و ما با ينكت كما حريه با هواپكاست  نيننده و باعث زحمت است و بهتر اكبد و خسته  يليابل خكن هرات و يراه ب
م يدانستند لذا تصميما را بهتر ميت با هواپكچون همه متفقاً حر يم ولينكن راه را هم گردش يه بكم يمند بود ه عالقهكآن

ت روز چهارشنبه ساع يه براكت نمودند يه بلينفر مأمور تهكيشان يرند و ايت بگيما بل يه براكره شد كم و مذايبدان گرفت
ن يب 44ما شد، فاصلة يال براير 1810ه معادل كبود  يافغان 1110ابل هر نفر كه از هرات تا يراكم ينكت كم حريو ن 12

 722ه جمعاً ك) لومتريك 473(ل يم 315ابل از راه غزنه كو از قندهار تا ) لومتريك 610(ل يم 407هرات و قندهار از راه فراه 
  .باشديم فرسخ 172مطابق ) لومتريك 1083(ل يم

و  ينيه از برادران دكشابور متخلص بهالل ين نكعارف سا يآقا بر برادركادت محمد ايدن و عيد يصبح چهارشنبه برا     
ه بر اثر كم بود يسال و نكيب يشان قريم، ايردكدا يشان را پيم منزل ايه گرفته بودك يم و طبق آدرسين هراتند رفتكسا

خوشحال شدند و چون  يليدن ما خيشان خوب نبود از دينه نشسته بودند و وضع استه و در خاكشان شيا يپا يتصادف
از آنها سؤال  ياريشناختند و از حاالت بس يان و بستگان را مياز آشنا يارين سال قبل از آن بگناباد آمده بودند بسيچند

تر هستند و چشمشان هم كوچكعارف  يآقا سال و از 75شان در حدود يرات انس و محبت شد، سن اكنمودند و مذا
ن صدمه ياست گرفتار ا يردند؟ گفتند مدتكشان سؤال ياز وضع ا يجذب يآقا دند،يد ينم يف شده و بخوبيضع يليخ

 يآقا و رساندن سالم حضرت يندارم، پس از احوالپرس يز اطالعيعارف برادرم ن يآقا ام و در زحمت هستم و از شده
 ينسولگركم و بيرون آمديع نموده بيشان توديرات دوستانه با اكر دوستان و مذايعارف و سا يآقا شانيوالد و برادر ا
م يم و سپس در ساعت ده و نيرات دوستانه نمودكشان مذايآمده و با ا ينسولگركب يركف يآقا م، آنگاهيمراجعت نمود

 يآقا م،يردكت كاه، حرفرودگ يبرا ينسولگركارمندان كان ينسول و آقاك يآقا ر از محبتكع و اظهار تشيپس از تود
م قبول ننموده و تا ينكع يشان توديه در همانجا با اكم يه اصرار داشتكمال محبت نموده و با آنكز ينسول نكنورزاد سر 

شان يه مهمان اكن چند روزه يت ما بودند و در اكب دو فرسخ تا شهر فاصله دارد آمدند و تا موقع حريه قركفرودگاه 
ر كدانم تش ينجا الزم ميردند لذا در اكچوجه فروگزار نيبه يرائيرا از ما نموده و از لوازم پذ يرائيمال محبت و پذكم يبود

  .ر دهمكشان تذيو امتنان خود را از ا
است  دهيار پسنديامور بس يايران انجام داده و رفتارشان نزد اوليدولت و ملت ا يبرا ياديشان در هرات خدمات زيا     
تابخانه و قرائتخانه در كس يتأس ينگرند و در همان موقع هم مشغول اقدام برايشان ميبا احترامه همه با نظر كيبطور

هم  ينسولگركنند و محل كدا يپ يان ارتباط و آشنائيرانيران و ايشتر با ايله بين وسيهرات با يه اهالكبودند  ينسولگرك
 كيستة محل يه شاك يار آبرومندانه و مجلليوضع بسبوده با  ياديرات زيز و مرتب نبوده و محتاج بتعميه سابقاً تمك
  .است ر شدهياست تعم يخارج يندگينما
و  يرات علمكمذا يما داشتند و در مواقع خصوص يش و راحتيامل در آساكدر مدت چند روزه توقف آنجا مراقبت      
م بود كچون وقت ما  يم ولينكب يدترايه توقف زكنمودند و اصرار داشتند يتوأم بود م يه با احساسات دوستكز ين يمذهب

                                                 
  .123كتاب افغانستان صفحة  - ٤٤



40  

م مجبور يردكيت نمكرد و اگر چهارشنبه حركيت مكچهارشنبه حر يكيشنبه و  يكيما در هفته فقط دو روز يو هواپ
  .ميت در چهارشنبه گرفتكم بحريشان تصميا ير و امتنان از محبت هاكم لذا با اظهارتشيم تا شنبه بمانيبود

  

م يم و دو ساعت و ربع بعد از ظهر وارد فرودگاه قندهار شديردكت كز هرات حرم ايو ن 12ساعت      قندهار
م و يم موفق به توقف نشدين قندهار داشتديد يه قبالً براك ياديلومتر تا شهر فاصله دارد و ما با عالقة زيكفرودگاه چند 

مهمانخانة : گفتند يم وليريتا آنجا بگما يت هواپيدر قندهار باشد بل يه اگر مهمانخانة خوبكم يردكق يدر هرات تحق يحت
م و در قندهار توقف يابل گرفتك يت براياست لذا ناچار شده بل يندارد و توقف در آنجا باعث زحمت و ناراحت يمرتب

ر كراجع بĤن تذ يمعروف افغانستان است لذا مختصر ياز شهرها يكيچون  يم وليديه قندهار را ندكم و با آنيردكن
  .ميدهيم

 45است طول واقع شدهآب  نار رود ارغندكشور در كآن  يدرجة دوم افغانستان و در جنوب شرق يدهار از شهرهاقن     
 46قه و يدق 10درجه و  63قه و انحراف قبله از جنوب بمغرب يدق 40درجه و  31قه و عرض آن يدق 46درجه و  65آن 
مانند  يشرق يقسمتها يآن نسبتاً معتدل و بگرم ياست، هواقه قبل از تهران يدق 57ر5باً يالنهار آن تقر ه است و نصفيثان

ه كيآن بطور يابل گرمتر است نام اصلكاز خود  يست وليف نيمانند مزار شر يشمال يقسمتها يجالل آباد و سرد
ز پس ا  46وه بوده و نادرشاهكم متصل بيور شده آن شهر در قدكاحه مذيه در بستان السكيسند گندهارا بوده و بطورينويم

م يآنرا خراب و در ن يابدال  47احمدشاه   د و بعداًيساخت و آنرا نادر آباد نام يآن شهر كير خراب نموده نزديتسخ
ومت در دست اهل سنت كچون ح ياند ول عهيشتر شينة آنجا بكد، سيساخت و اشراف البالد نام يم شهريشهر قد يفرسخ

  .ت آن شصت هزار نفر استيندارند جمع يعه نفوذينرو شيمتعصبند از يلياست و خ
رسد، پارچة يابل بفروش مكر آن معروف و غالباً در ياست و انار و انگور و انج ياديدر اطراف شهر قندهار باغات ز     
ز ين يح معروف بشاه مسعوديدوزند تسبين هم ميشود و پوستيه در داخلة افغانستان مصرف مكبافند يهم در آنجا م يپشم

 ياز شعرا يكياست  م شدهك يليراً خياخ يشهر است ول يب هفت فرسخيشود و محل آن قريخته مغالباً در قندهار سا
ل قرن دهم يبوده و در اوا يانكمور گورير تيه از نوادگان امير بابرين اميرزا نخستيه معاصر بابرمكاست  يآنجا بنام آتش

  :ت از اوستين بيرده است اكظهور 
 نكاشاا شد تميتو دريم رفته رفته بكسرش

  

 نكا ير درين و سيچشمم نش يشتكا دريب  
  

تاب افغانستان كه دركاند  ز از آنجا ظهور نمودهين يگريد ياند شعرا نسبت داده يقندهار ين شعر را به انسيا يو بعض      
  .ور استكنام آنها مذ

  

                                                 
  .القبلة دانشمند جليل مرحوم سرتيپ مهندس عبدالرزاق بغايري نوشته شده است معرفةعرض و طول بالد از روي كتاب  - ٤٥
  .بقتل رسيد 1160در سال  - ٤٦
  .امارت داشت 1168تا  1160از  - ٤٧
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  تخت افغانستانيابل پاك
  

 م بعداًيودگاه قندهار توقف نموده و ما نماز خواندقه در فريدق 20ما يهواپ     ابلك ياسيو س يعياوضاع طب
  .ابل شدكظهر وارد فرودگاه رد و ساعت چهار و ربع بعدازكت كحر
ست هزار نفوس دارد و از يب دويت و قركتخت آن ممليافغانستان و پا ين شهرهايباترين و زيابل از بزرگترك     

افغانستان و جنوب جبال  يز وجود داشته و در شمال شرقين يندر مقدونكاست و در زمان اسيم دنيار قديبس يشهرها
ا ارتفاع دارد و از طرف جنوب و شمال بدو يمتر از سطح در 1800تا  1760مختلف آن از  يش قرار دارد و نواحكهندو

ه قه و انحراف قبله از جنوب بيدق 31درجه و  34قه و عرض آن يدق 9درجه و  69آن  يائيوه محصور است، طول جغرافك
  .ش از تهران استيقه پيدق 11ساعت و كيالنهار آن  ه است و نصفيثان 37قه و يدق 5درجه و  70مغرب 

  .م سوم استيابل در اقلكسد ينويم 626در سال  يمتوف ياقوت حموين يالد ف شهابيالبلدان تأل در معجم     
در لغت نامة دهخدا نقل از قاموس  درجه باشد 28طول آن از جانب مغرب صد درجه و عرض آن از جانب جنوب      

جنوب  يهزار گز 515مشرق هرات و  يگز، در هشتصد هزار گز 1917ابل بارتفاع كه كور است كمذ يكاالعالم تر
 يم جلوتر از ساعت رسميساعت و نكيت افغانستان معمول است كه در همة مملكآن  يبلخ واقع است، ساعت رسم يشرق
ند از داخل شهر يگويا ميرود، در يه خود آنها بجاكابل كان مطابق است رود معروف برود ستكباشد و با ساعت پايران ميا

لومتر يك 460ن رودخانه يشود و طول ايابل مكداخل شهر  ير دروازه و اسمائيوه معروف به شكن دو ياز جنوب بشمال از ب
رد و باالخره برود يگيمتر سرچشمه م 2750هزاره جات بارتفاع  يوههاكلومتر است و از يك 100ابل كو از سرچشمة آن تا 

  .شوديم كباً خشين رودخانه در تابستان تقريزد ايريسند م
تاب در كور است در موقع نوشتن آن كمذ يخ اسالمين شهر افغانستان و طبق آنچه در اطلس تاريتر تيابل پر جمعك     

ز هست يو هواتر نآب  افغانستان خوش يشهرها ريت آن بوده است و از سايهزار جمع 155در حدود  يالديم 1954سال 
گراد يدرجة سانت 40آن در تابستان تا  يد و هوايافزايآن م يبائيه بر طراوت و زكاست  ياديز يز باغهايو در اطراف آن ن

  .رسدير صفر ميدرجه ز 20و در زمستان به 
 يابل بودائكر با آن فاصله داشته و امروز آنرا لومتيك 8ب يو قر ينونكشهر  كيان در نزديدر زمان تسلط بودائ 48ابلك     
م در چهار يابل قدكه شهر كور است كاحه مذيالس  است، در بستان ياز آن باق يها و آثار مختصر ند و فقط خرابهيگويم

  .بنا نهاده است يد را سلطان محمود غزنويبوده و شهر جد ينونكو سمت مشرق شهر  يفرسخ
ن يه از پائكشود يده ميد يم قطوريوار ضخين به باال ديوه از پائكن دو يوه است و در اكبدو  با متصليتقر ينونكشهر      

باال هم چند  يبودند و در قسمتها  شهر ساخته يحصار و بارو يم برايوار در قدين ديگفتند ايه مكيرود و بطوريبباال م
ن اطالع دهند و بواسطة آن يقب باشند و بمدافعه در موقع حملة دشمن مراكرده بودند كبنا  يبان دهيد يساختمان برا

ن حصار يه اكم يدهد و در زمان قدينشان م يشهر را بخوب يخيت تاريوار اهمين ديا ينند و تماشاكحصار، شهر را حفظ 
  .لة هفت دروازه با خارج ارتباط داشته استيابل فقط بوسكمعمور بوده شهر 

نطور ينگرند دولت هم هميم ينيعه بنظر بدبيمتعصب و بش يليمذهب خود خدارند و در  يشترشان مذهب حنفيابل بكمردم 
                                                 

  .111كتاب افغانستان صفحه  - ٤٨
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ند و دولت هم بĤنها يه نمايخود تق يمجبورند در آداب مذهب يعه در شهر وجود دارد وليهم ش يمكار ياست، عدة بس
  .باشنديندارد و در عسرت م يتوجه

و  ياسيز سكابل هستند و مركباشند در خود يادرشاه مفرزند محمد ن  49ظاهر شاه نون محمدكه اكپادشاه افغانستان      
  .آن دارند يبائيردن و زكآباد  يبرا ياديت زين شهر است و جديت همكممل يو فرهنگ يتجار

ملقب به ) ون راءكبفتح واو و س( يابلكابل بودند از جمله وردان كالسالم اهل  هيعل يچند نفر از اصحاب ائمه هد     
ه در كبود  يالسالم و از پنج نفر هين حضرت سجاد علييخالد از حوار يباب ينكو م ياف تازكدو  ر بر وزن جعفر باكنك

خدمت  يسكالسالم  هين عليبن الحس يرده در اول زمان علكر كه فضل بن شاذان ذكاول امر خدمت حضرت بودند 
ه ك يابلكل و ابوخالد يام طو بن ييحير بن مطعم، يب، محمدبن جبيدبن مسير، سعيدبن جبيسع: حضرت نبود مگر پنج نفر

 ريو اردش يابلكر يز بشياست و ن ز نمودهيالسالم ن هيخدمت حضرت باقر عل كبوده، در يالقدر ليشود شخص جليمعلوم م
  .اند الماجد از روات بوده يبن اب
سته از كمد صالح شر شده از جمله محكتاب افغانستان ذكه شرح حالشان در كمنسوب بدانجا هستند  ياديز يشعرا     
  :ن اشعار از او استيز وارد بوده ايه نيقت نقشبنديه در طركقرن  هشتم و نهم  يشعرا

 خواهديساغر سرشار ميصبحگاه يهوا
 ابميه ره يت بسان سايوكه در ك يديبام
 دانم چسان سازميشة دل را نميش يستكش

  

 خواهديدار ميدة بيسواد سرمة شب د 
 خواهديار مياهد دلم بسكيار ميتنم بس
 خواهديخواهد دلم دلدار مينه ميترا آئ

  

  

ران ير ايبكر يسته سفيمحمد شا يآقا سته فرزنديز شايامبكان يم آقايابل شدكه وارد فرودگاه ك يموقع     ابلكورود ب
 هم) مرهالل اح(اشت ياستقبال حاضر شده بودند از طرف سره م يارمندان سفارتخانه براكبخش  و تاج يابل و صباحكدر 
آمده بودند  يتفضل يآقا استقبال يارمندان براكخان از  دياشت و عبدالحميوشان معاون سره مكغالم حضرت خان  يآقا

م ير بشهر رفتيسف يآقا ليانجام شد و بعداً با اتومب يكفات ثبت گذرنامه و امور گمريبعمل آمد آنگاه تشر يو مراسم معرف
  .ميماً بسفارت آمديو مستق

امان اهللا خان   50ريام يو محل اندرون يابل واقع و سابقاً عمارت سلطنتكخوب  يابانهاياز خ يكيران در يسفارت امحل      
ر اعزام داشت يبكر يت شناخت و سفيشور را برسمكران استقالل آن يه دولت اك يه موقعكپادشاه سابق افغانستان بوده 

ة الزم اهداء نمود و يران با اثاثيحضرت پادشاه ايخان آنرا با علاهللا  شورها بود امانكر ين امر مقدم برسايا چون در
ه يكاهللا خان بسفارت تر امان ريآنرا ام يرونيران اهداء فرمود، و قسمت خارج و بيحضرت رضا شاه آنرا بسفارت اياعل

از  يكيدر با و جالب است و يار زيز بسياست و ساختمان آن ن يباغ مفصل و بزرگ ين عمارت دارايرد اكواگذار 
ه در كا است يه ثركاهللا خان و مل امان ريام يند مربوط بجشن عروسيگويه مكباشند ياز نقره م يمتيق يآن دو صندل ياطاقها

  .است گر اهداء شدهيه و تجمالت ديز با اثاثياند و آن ن آن نشسته يآن موقع رو
مال كبودم  تند و بارها در بغداد و طهران مالقات نمودهداش ييه با نگارنده سابقة آشناكر يبكر يسته سفيمحمد شا يآقا     

                                                 
  .توسط سردار محمد داودخان كه از نزديكان محمد ظاهرشاه ميباشند كودتا شد و رژيم سلطنت لغو و جمهوري اعالم شد 1353 در سال - ٤٩
  .از سلطنت خلع شد) 1307( 1347د و در يبسلطنت رس) يالديم 1298( يقمر 1337در سال  - 50
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ه از كران در افغانستان يا يمستشار فرهنگ يحاج ابوالفضل حاذق يشان راجع بĤقايرا نمودند و از ا يمحبت و مهربان
گراف، بمنزل دن تليه موقع رسكق هستند و چند روز بود انتظار ورود ما را داشتند سؤال نمودم اظهار داشتند، يبرادران طر

ه مقابل ادارة كابل كشد آنگاه بهتل  ينيريو ش يخودشان در منزل نبودند بعداً در آنجا صرف چا يم وليشان اطالع داديا
باشد و قبالً در آنجا ين محل شهر ميابل و در بهتركن هتل شهر يگرفته و بهتر قرار يمل كبان كيمستقل مطبوعات و نزد

  .گر سفارت بدانجا آورده شديل ديلة اتومبية ما هم بوسيم و اثاثيبود رفت هشد  ما درنظر گرفته يبرا يمحل
م و ما هم ينكشان مراجعت يشام نزد ا يو مرتب نمودن محل برا يه پس از رفع خستگكردند كر خواهش يسف يآقا     
شان هم يع داده بودند و ارفته ورود ما را اطال يحاج حاذق يآقا ر بمنزليسف يآقا ت ما از آنجا،كم، پس از حريرفتيپذ

ه كمن چند روز است : خود اظهار تأسف نمودند و گفتند ياطالع ياز ب يفوراً بمهمانخانه نزد ما آمدند و پس از احوالپرس
ه يو زحمت حمل و نقل اثاث يما بمناسبت خستگ يم وليشان برويد بمنزل ايه باكردند كانتظار ورود شما را دارم و اصرار 

خواب بهتل  يم و براير صرف نموديسف يآقا م و شام را نزديشان بسفارتخانه رفتينماز با ا يپس از ادام، يعذر خواست
 يم وليم ابتدا ما عذر خواستيشان برويناهار روز بعد هم نزد ا يه براكردند كر مجدد خواهش يسف يآقا ميردكمراجعت 

  .ميردكرفتند و باالخره قبول ينپذ
  

 يآقا ز همراه آمده و بايوشان نكغالم حضرت خان  يآقا ميه به هتل آمدك يععصر موق     ابلكگردش در 
 يند و قرار شد روز بعد برايه نمايه و گردش در شهر تهيريدن مؤسسات خيد يبرا يه برنامه اكردند كره كمذا يتفضل

محل  يصبح از مهمانخانه برا 9م ، لذا ساعت ينكدن يرا د يشان بعض آثار باستانيم و از آنجا با ايت برويدن محل جمعيد
گر گفتند در يو چند نفر د يحاج حاذق يآقا يم وليائيرون بيم زودتر بيم خواستيردكت كاشت حريت سره ميجمع

ر از خواب ين غالباً ديال و مأموريند و صبح هم رجال و اعيآ يرون نميار از ساعت نه است و زودتر بكافغانستان شروع ب
تعصب دارد چرا بسحر  يليخ يه نسبتاً در امور مذهبك يت اسالمكممل كيه كاعث تأسف ما شد ن امر بيشوند و ايدار ميب
ه در كاشت يل سره ميم و با اتومبيرون آمديز مجبوراً ساعت نه بيلذا ما ن! ند؟كار كر شروع بينطور ديد نباشد و ايمق يزيخ

ه كت يس جمعياختر محمد خان رئ يآقا مودند بعدن يرائيوشان خوش آمد گفته پذك يآقا م ، ابتدايانتظار ما بود رفت
ت هالل احمر ياز وضع يتفضل يآقا بعمل آمد و اظهار محبت نمودند و ياست وارد شده و مراسم آشنائ يجوان با اطالع

در مدت  يد است وليجد يليهالل احمر افغانستان خ: ه كاختر محمد خان اظهار داشتند  يآقا افغانستان سؤال نمودند
ز يرخواه نيس نموده و مردم خيه تأسيرين مؤسسة خيانجام داده و چند ياديگذرد خدمات زيس آن ميه از تأسك يمك
نده يه اتفاقاً مصادف با هفتة آكم يه داريرياعانات و خ يآور جمع يهم برا ينمودند و هفتة مخصوص يفراوان يها كمك

در ( يم افغانيون و نيدر حدود دو مل 1333ها در سال  تن قسميه مجموع درآمد اكم يها داركهم در بعض بان ياست سهام
ه و يهم از شعبات صح يگريد يباشد و درآمدهايت ميجمع يهم جزء دارائ يبوده و ساختمانهائ) ال ير 410000حدود 

 هم پوست گاو و گوسفند ير از قسمت باال است جمعيه غكاند  پرداخته يت دارند اعاناتيه عضوكهم  يسانكم يره داريغ
  .اد استيدر ازد يت رويت شده و هر سال درآمد جمعيه فروش شده جزء درآمد جمعكاند  داده
، يمند، مشرقيف، قطغن، ميه عبارت از قندهار، هرات، مزار شركت هم فعالً در دوازده شهر افغانستان يشعبات جمع       

  .است س شدهيتأس ميباشد و فراه ك، گرش يغزنه ،پروان، بدخشان جنوب
صد و پنجاه نفر مستحق لباس كياز شعبات ب كيهر 33شود از جمله در زمستان ين شده و ميهم بمستحق يهائ كمك     
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  .است س شدهيت تأسيز از طرف جمعين يو پرورش يز در دو سه سال گذشته اضافه شده و مؤسسات صحيداده و بعداً ن
ر و ية شيريخ يارهاكاز  ير نموده سپس مختصريقدو ت يت اظهار خوشوقتيار جمعكشرفت ياز حسن پ يتفضل يآقا     

ر مؤسسات يآن و سا يشان سرپرستيشود و ايت اداره ميه از طرف جمعكتام يد سرخ خراسان مخصوصاً دارااليخورش
ه كردند آنگاه نگارنده گفتم من با آنكدن آنها يخان اظهار عالقه بد اختر محمد يآقا و ان نمودنديت را دارند بيجمع

 يرا هم خوش ندارم ول ياسيس يها دخالت نداشته و ندارم و مالقات ياسيچوجه در امور سيهستم و به يذهبنفر مكي
با شما و  يل شده بمالقات و آشنائيكتش يتعاون عموم ياست است و برايه و دور از سيريت خيت شما جمعيچون جمع

و امور  يقت باعمال مذهبيد در حقيآن هسته در رأس كت و شما ين جمعيار اكن مؤسسه عالقمند بودم چون يدن ايد
خدمت بجامعه و افراد  وشود يواقع م» يالبر و التقو يتعاونوا عل«ندارد و مصداق  ياست ارتباطيتر است و با سكينزد ينيد

ع، و محدود يات شما وسينرو حدود عملياز» ستيعبادت بجز خدمت خلق ن«ه كنوع عبادت است كيقت يبشر در حق
د در خارج از يتوانيز مين يالملل نين بياست است و طبق قوانيه خدمت بنوع بشر و مافوق مرز سكست بلين ياسيس يبمرزها

 يكا فاجعة هولنايخانمانسوز  يبال يشوركموقع در  ه هركد چنانيات را ادامه دهيشور خود عملك ياسيس يحدود مرزها
آن  ياسيه روابط سكنند ولو آنكيم كمك ير فورگيمختلف د كه مماليريد مؤسسات خيش آيپ يا جامعه و عده يبرا

قت راجع بروح و ما فوق ماده و يه امور مربوط باجتماع در حقكن است يل بر اين امر خود دليره باشد و ايت تكدو ممل
 يخود مافوق ماده است و حدود و مرزهائ ين هم در مقام عاليرا ديشود زين محسوب مين نظر جزو ديعت است و از ايطب
 يقت متصديز در حقين جهت شما نيندارد و از ا يشود در آن اثريا ميجاد شده ين عالم ايدر ا ياسيا سي يعياز نظر طبه ك
خدا و مردم و هم موجب  يد هم باعث رضايه انجام دهك يد و خدمتيه دارك ياركد و مراقبت در يباشيم يامر مذهب كي
  . ديوده باشن خدمت موفق بيدوارم در اينزد خلق است ام ينامكين

 يه چند نفر برادران اسالمكنينطور است و من از اياتفاقاً هم: ر نگارنده ابراز امتنان و مسرت نموده گفتندكشان از تذيا     
ق ما ين خود باعث تشويخوشوقتم و ا يليند خكيد ميدن نموده و مؤسسة ما را بازدياز ما د ينفر روحانكيمخصوصاً  يرانيا

  .دير داريظر محبت و تقده شما با ما نكاست 
ه در كل بگردش در شهر پرداخته و بعداً بعمارت داراالمان ياشت با اتومبياز اعضاء سره م يكي يسپس از آنجا بهمراه     

ر امان اهللا خان پادشاه ين امارت بدستور اميم ايل تا شهر فاصله دارد رفتيموسوم به تپة تاج و پنج م يا خارج شهر بر فراز تپه
ز يدارد ساخته شده و عمارت آن ن يبائيار زيه مشرف بر شهر و اطراف آنست و منظرة بسك يا تپه يافغانستان بر رو سابق
واقع شده  كمتأسفانه پس از رفتن امان اهللا خان از افغانستان مترو ياست ول يار خوبيمنظرة بس يبا و دارايمفصل و ز يليخ

با ين عمارت زيه دولت افغانستان نگذارد اكسته است ياست و شا هادهن ينجهت رو بخرابيست ازيس در آنجا نكچيو ه
  .ديامل نماكد مراقبت يآن با يمنهدم شود و در ابقا

رات دوستانة كم و پس از مذايم رفتيقول داده بود  ه قبالًكر يبكر يسف يآقا ناهار بسفارتخانه نزد يدن آنجا برايپس از د     
ه شب جمعه و شانزدهم كابانها پرداخته و شب بعد، يم و عصر بگردش در خينمود و صرف ناهار بهتل مراجعت يخصوص

ر شرح يسف يآقا ر هم بدانجا آمدنديسف يآقا م ويشان رفتيبمنزل ا يحاج حاذق يآقا االول بود طبق دعوت عيرب
ه با كرا  يو مالقاتان نموده يوالدو مرحوم جد بزرگوار داشتند ب يآقا ه بحضرتك يخود را بما و ارادت يمند عالقه
رده كر كر ذيحق ين نموده بودند و قبال هم برايجد بزرگوار نگارنده در قزو يشاه ثانينورعل يحاج مال عل يآقا مرحوم

االول  عيه روز پانزدهم ربكاظهار داشتند اتفاقاً امروز  يجذب يآقا اند شان نسبت دادهيهم با يرامتكبودند شرح دادند و 
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 يآقا .نندكيمنعقد م يشان مجلس سوگوارياد ايجا ب ما امروز در همه يباشد و فقرايشان ميا  51حلتاست مصادف با روز ر
ه هم من مطلع كد يشان را بفرمائين است خوب است شرح رحلت ايه چنكر از موضوع اظهار تأثر نموده گفتند حال يسف

ت كاشان و حركشان را در يت ايسمومشان و بعداً شرح مياز حاالت ا يمختصر يجذب يآقا باشد يركشوم و هم تذ
ه من شرح كردند و اظهار نمودند كان يم و دفن در آنجا بين راه و آوردن جنازه بحضرت عبدالعظيبتهران و وفات در ب

ه مطالعه كشان بدهند يه اگر موجود باشد باكردند كر خواهش يسف يآقا ام مقاله نوشته كيشان در ياز ا يحال مختصر
اد آن بزرگوار خاتمه ير دادند و مجلس آن شب بيسف يمطالعه بĤقا يه موجود داشتند براكرا  يا نسخه يجذب يآقا نندك
  .ميافت و پس از شام به مهمانخانه مراجعت نمودي

ابل فاصله دارد و كلومتر تا يكست يب بيه قركر يم التهكوشان بكان اختر محمدخان و يصبح روز جمعه طبق دعوت آقا     
ع ز دهات و مزاريواقع شده و در اطراف آن ن يا تپه ين مزرعه در بااليم، ايف است رفتيبمزار شرابل كاده راه آن از ج
ار يبر اطراف است و منظره بسحضرت پادشاه افغانستان و مشرف ياعل يشخص كلالته مكن ياست و ا ياديسرسبز ز

  .ميان بوديدارد و ما ناهار در آنجا مهمان آقا بايييز
ن يه پادشاه افغانستان اجازة استفاده از آنها بعموم عابركدارد  يمفصل ير معروف است باغ انگوريالته مكه بكل ن محيا     
ند شده و چون معمول يĤيحضرت بدانجا ميه خود اعلكيموقع يبرا يتپه ساختمان ساده و مختصر ياند و در باال داده

ه هر كن است يا) رانير از ايمتأسفانه بغ( ياسالم كوم همة مماله مرسكباشند بليم يمند بامور مذهب ه عالقهكافغانستان 
ند و مؤسسات مهم عموماً كيبتناسب خود بنا م ياختصاص يباشد مسجديم يادتريارمندان زك يه داراكمؤسسه و بنگاه 

 يبعمارت سلطنت كيالته هم نزدكهم مسجد دارد در  يسلطنت يها اخكباشند و يار خود مكدر محل  يمسجد يدارا
ه هنوز ناتمام است و كحضرت ساخته شده ياز طرف اعل يكوچك يبايار زيتپه مسجد بس يباالتر از آن در باال يقدر
و اطراف محراب نوشته شده و ساختمان  يو خارج يبة داخليتكز در يات قرآن نياست و آ يعال يليخ يها ينقاش يدارا
ن قسمتها در يآنجا ساخته شده است و ما از مشاهدة اامام جماعت و خادم  يمشتمل بر چند اطاق هم برا يكوچك

ن امور يان در ايرانيه چرا اكنيا م و از جهتيشديرساند خوشوقت ميم ينيآنها را بامور د يمند ه عالقهكنيا افغانستان از جهت
 ياسالم كالاز مم ينيبامور د يمند در عالقه يحيمس كم، امروز مماليگشتيترند متأسف م عقب ياسالم كر ممالياز سا

ع دارد جلوترند و بامور يه رسماً مذهب تشكاست  يشوركه تنها كران يشور اكمذهب هم از  يسن كجلوترند و ممال
م، فساد يعالقه باش يخود ب ينينطور بĤداب ديان ايرانيه ما اكتأسف است  يبس ينند، جاكيشتر از ما ابراز عالقه ميب ينيد

نسبت بامور  يعالقگ يو ب يديق يمفرما است بر اثر بكان ما امروز حيه در مك يقو اخال يو هرج و مرج اجتماع ياخالق
وشش كد ياست ما با ياخالق يو روح ينيت وجدان دياست صالح جامعه بصالح افراد است و صالح فرد هم بتقو ينيد

  .است يحفظ شعائر اسالم ام وكم و الزمة آن مراقبت در احيت نمائيم و تربينكدار ين وجدان را در خود بيه اكم ينمائ
حاج  يآقا ميه بمهمانخانه آمدك يم و موقعيم و عصر مراجعت نموديم و بگردش پرداختيما تا عصر در آنجا بود     
شان يباالخره بر حسب اصرار ا بماندن در مهمانخانه نبودند يراض چوجهيم و بهيشان برويه بمنزل اكردند كاصرار  يحاذق

  .ميشان رفتيبمنزل اگفته  كمهمانخانه را تر
عه بود ابتدا بسفارتخانه يدة شيوآله بعق هيعل اهللا ياالول و روز تولّد حضرت رسول صل عيه روز هفدهم ربكصبح روز شنبه      

                                                 
 15متولد و در  يقمر 1284 يالثان عيرب 18شاه در يطانمحمد سلطانعلن مرحوم حاج مالسليفرزند و جانش يشاه ثانينورعل يجناب حاج مالعل - 51
  .ا رفتنديت از دنيبر اثر مسموم 1337االول  عيرب
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ده روز تولد حضرت يه رسك ياتين روز نزد ما طبق اخبار و روايم، ايارمندان گفتكر و يسف يد بĤقايع كيم و تبريرفت
اهل سنت  يرند وليگيل است و عموم مردم جشن ميران تعطيدر ا ينجهت ادارات دولتياست و از اوآله  هيعل اهللا يرسول صل

اهل سنت همان روز دوازدهم  كنرو در ممالينند ازكير مكدانند ذيه روز رحلت هم مكاالول  عيوالدت را در دوازدهم رب
ز يل داشت و ما نيران در آنروز تعطيسفارت ا يست ولنطور اينند در افغانستان هم همك يل نميل است و هفدهم تعطيتعط

  .مير رفتيسف يآقا نزد كيبعنوان تبر
باصطالح ( يخان معاون وزارت بهدار ميتر عبدالرحكد يآقا س آنيم، رئيا رفتيدن بنگاه مبارزه با ماالريد يسپس برا     

آمد گفتند  رآنموقع منتظر ما بودند و بما خوشه دكرخان بود يتر عبدالقدكشان ديو معاون ا) هين وزارت صحيخودشان مع
افغانستان مبتال  يست اهاليب يسابقاً صد: ا اظهار داشتند و گفتنديو بعداً شرح اقدامات دولت را دربارة مبارزه با ماالر

ن يزه ان بنگاه امرويا يدر اثر اقدامات و مساع يعموم بود ول يباعث زحمت و ناراحت يلين امر خيا بودند و ايبماالر
از آنجا تنفر  يليا بوده و مردم خيز ماالركه در شمال افغانستان است و سابقا مرك 52افته مثال در قندوزيل يتقل يليخ يماريب

ن ينون از بهتركاه كيرفته و بطور نياز آنجا رخت بربسته و از ب يلكا بين مؤسسه ماالرينون بر اثر اقدامات اكداشتند ا
ه خدمت بجامعه در كم ير دادكشان را ستوده و تذيز بنوبة خود اقدامات ايشود ما نيسوب مما مح تكلمم يالقيي يجاها

وشند نزد خداوند مأجور كيش جامعه ميرفاه و آسا يه براكيسانكشود و يعبادات محسوب من يانت اسالم از بزرگتريد
ارمندان كه شما و كم يدواريباشند و ما اميم ز سرافرازيش وجدان خود نيم بوده پيز مورد احترام و تعظيباشند و نزد مردم نيم
تابخانه و كشگاه و يمختلف بنگاه را با آزما يد آنگاه قسمتهايش موفق باشيش از پيب ين خدمت اجتماعين بنگاه در ايا
  . ميرون آمديرده بكع يو امتنان تود يدن نموده با اظهار خوشوقتيره ديغ

اخ چهل ستون از كم ياخ چهل ستون است رفتكه مقابل كابل ك دن موزةيد يسپس از آنجا برا     ابلكموزه 
ه و وزارت ينون محل وزارت مالكبا و ايار مفصل و زيه بسكاهللا خان است  رامانيخان پدر ام 53اهللا بير حبيام يساختمانها

  .فوائد عامه است
را از ادوار قبل از اسالم و بعد  ياديزاست چون آثار  يدنيو د يار غنيت بسكر امور آن ممليسه بسايابل با مقاكموزه      

  . باشديقبل از اسالم و بعد از اسالم دارا م يرانين بزرگ ايران و از سالطيشور اك كا خايافغانستان  ينونك كاز آن از خا
در وسط  يا تپه يابل باالكمغرب  يلومتريكدر عمارت معروف بباغ باال در شش  يشمس 1298س آن در سال يتأس     
اء موجوده در آنجا عبارت از يخان است و در آن زمان اش ر عبدالرحمنيه از عمارات زمان امكبوده  يانستكتا
 1299شده بعداً در سال يت بوده و تحت نظر دربار اداره مكافغان و رجال ممل ين و امرايسالط يشخص يونهايسكلك

ات يه اجازة حفرك) يالديم 1922( يمسش 1300د و در سال يو بوزارت معارف واگذار گرد كاز دربار منف يشمس
ابل داخل كمحل آن از باغ باال ب 1303بر ثروت و عظمت موزه افزوده شد و در سال  يداده شد بزود يئت فرانسويبه

مه و عهد ياز قرون قد ياديآثار ز يمدت كند منتقل شد و در انديگويه باغچه مك يو دربار در عمارت يعمارت سلطنت
ه مردم شورش نموده و ك 1307در انقالب سال  يداده شد ول يشف و در موزه جاكر ادوار يان و سايان و بودائيوناني

ن رفت و يل و مدارس از بيز تعطيافت معارف نيومت كاهللا بچه سقا ح بيه حبكخان از سلطنت خلع شد پس از آن اهللا امان

                                                 
  .فاصله دارد) كيلومتر 510در حدود (ميل  339بضم قاف و سكون نون و ضم دال يكي از شهرهاي افغانستان كه تا كابل  - ٥٢
  .حكومت داشت 1337پس از پدر بامارت افغانستان رسيد و تا سال  1319خان در سال  فرزند امير عبدالرحمن - ٥٣
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د و مخصوصاً يدستبرد و غارت واقع گرد مورد يو دولت يو مؤسسات فرهنگ يخير عمارات تاريو سا يعمارات سلطنت
  .ن رفتيه در داخل آنها بود از بكو موزه  يعمارات سلطنت

رد و وزارت معارف مشغول كدا يپ يومت ثباتكه حكطور بود و پس از او  نيومت بچه سقا بهمكماهه ح 9و در مدت      
د ياز عمارات جد يكيابل واقع و ك يربجنوب غ يلومتريكه در ده ك ينونكس و محل يز مجدد تأسيار شد موزه نك

اعادة  يبرا ياديوشش زكد و يگرد يد آثار باستانيد و خريد و وزارت معارف مشغول تجديدارالفنون است منتقل گرد
م آنجا يقد يها ران و خرابهيافغانستان و پادشاهان ا يباستاناز آثار  يادياء مختلفة زين موزه اشينون در اكوضع آن نمود ا

ه آنها را ك يبيه بترتكاست  يمختلف اسالم يها هم از دوره ياز آن مربوط بقبل از اسالم و قسمت يه مقداركشود يمده يد
ابل واقع كشرق  يلومتريك 18ه در حدود كه مربوط بشهر بگرام است كاست  ينم از جمله آثاركير مكمشاهده نمودم ذ

رون يبآب  شيپا يها فكش آتش و از يها ه از شانهكاز بودا  يا است و از جمله مجسمه يشتر آنها آثار سنگيه بكشده 
را نشان ميدهند مانند صحنه تولد و صحنه  بودا ين صحنة مختلف از زندگانيه چندكاست  يز لوحة بزرگيد و نيĤيم

ز يگر نير غرفة دنها و دير ايا گفتن او و غيدن كة سفر او از خانة پدر و تريز موقع تهيو ن پيشگويي يكنفر ساحر درباره بودا
   .باشديالد ميش از ميو متفرقه مربوط بقرن هفتم پ يو هند يوناني يره از آثار صنعتياز همان شهر از عاج و غ يآثار
ن يپس از ورود از چ يتب بودائكن ميه اولكآباد  جنوب جالل يلومتريك 8از شهر هده در  يگر آثاريو در قسمت د     

تاوه در سه يه با آثار بگرام و پاكشود يبدست آمده مشاهده م يو فوشة فرانسويتوسط مس 1302بĤن حدود بوده و در سال 
ه ك ير درخت و بودا با طفليل و بودا در زيردن فكمانند مجسمة بودا در حال رام  يغرفه قرار دارد از جمله آثار گچ

ه كر آنها يتخت نشسته و غ يه روكو رده و مجسمة برهما و اندرا و بودا و مجسمة بزرگ بودا و مجسمة اكيم يشگوئيپ
ستر بودا بعد از وفاتش و صحنة رفتن بودا نزد كم خايموجود است مانند صحنة تقس يهم سنگ ياست و آثار يتمام گچ

ر كه تمام از سنگ و ذكر آنها يگر مربوط به بودا و غيمختلف د يها ول بودا و صحنهكشكبرهمن و پنهان شدن مار در 
گر از يشمال خلم و غرفة د يلومتريك 18از شهر شهربانو در  يگر آثاريد يل بالطائل است، در جايهمة آنها موجب تطو

ر شده و خطوط آن مربوط به همان دوره است، از كخ قبل از مغول در آن ذيه تاركاست  يان از جمله اوراقيشهر غلغلة بام
شمال  يلومتريك 245ن شهر در يشود و ا يده ميد ياديز باشد آثاريم ميقد يخين آثار تاريمهمتر يه داراكز يان نيشهر بام

ه از آنجا بدست آمده مربوط ك يباشد و آثارياز بودا م يمتر 35و  يمتر 53دو مجسمة  يابل واقع است و داراك يغرب
ه عبارت از كاست  يمتر 35مجسمة  كياز معبد نزد كر خاين آثار از زياز ا يباشد و قسمتيم 1931ات سال يبحفر
 15در  كرككمعبد دره  يوارهايه از دكمختلف است  يها يهم نقاش ياست قسمت يو چوب يگل كوچك ياسره
ن يه اكمختلف از اشخاص است  يصورتها ياست و دارا يحيمس 5و  4قرن  يها ين نقاشيباشد و از بهتريم يلومتريك

اطراف  يوارهايگر در ديد يتا د و هفتز گنبد معبكدر مر يكيه كر در خود معبد در هشت دائره قرار گفته بود يتصاو
گر نگاه يدكيه بكره صورت بودا و در اطراف برهمنان هستند يباشد و در وسط دايصورت بودا م يبوده و همة آنها دارا

قرن سوم ( يالديه اواخر قرن نهم مكان ين بر باميدهند معبد نامبرده تا زمان غلبة مسلميه احتمال مكينند و بطوركيم
آنرا با  يها يمعبد و نقاش يوارهايان ديردند بودائكن غلبه يه مسلمك يه آباد بوده و موقعكه وجود داشته و بلبود) يهجر
بودند  يتيه از اقوام سكوشان كنفر از پادشاهان كيهم از  ين در امان باشد و صورتيه از دسترس مسلمكاهگل پوشاندند ك

 كيند و با دو صورت از بودا در كيار توبه مكه از شكشود يده ميدالد در آن حدود سلطنت داشتند ية ميو در قرون اول
ت يركهم بخطوط سانس يباشد و صفحاتيبودا در آنجا م يمتر 53هم از مجسمة  يشده است صورت يوار نقاشيقسمت از د
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  .ان در آنجا موجود استيز از بامين يگريشود و آثار مختلفة ديافت مي
اه يس كيابل است و از قند فستان نزدكشمال  يلومتريك 80ه در كقندوز  ياز شهرها يز آثاريگر نيدر چند محل د     
 ه مربوط بهك) ستانيتخت سيم پايزرنج قد( يمشرق بگرام و از شهر نادعل يلومتريك 3در  كقوربند و از شهر شتر  ردك
  .باشد وجود دارديالد ميهزار سال قبل از م سه
ه از كاست  ياشخاص يها ه مجسمهكاز آنجا موجود است  يچوب يها ستان و مجسمهاز شهر نور يگر آثاريدر غرفة د     
 يردند شهر نورستان در شمال غربكيا پرستش بساختن آنها اقدام مياحترام  يل و خانوادة آنها بعداً براياند و فام ا رفتهيدن

م نورستان نام داشته و بعداً چون تا يقد يايش واقع شده است و در جغرافكسلسلة جبال هندو يافغانستان و در دامنة جنوب
 يقمر 1319تا  1297ه از كخان  ر عبدالرحمنيافرستان مشهور شده بود و امكاند بنام  پرست بوده بت يهجر 13اواخر قرن 

 ن برد و نفوذيرا از ب يپرست نمودند فتح نمود و بت يافغان اطاعت نم يه از امراكومت افغانستان را داشت آن خطه را كح
  .ومت را در آنجا مستقر ساخت و از آن ببعد مردم آنجا اسالم آورده و نام آنجا نورستان شدكح

در موزه  يباستان يشهرها يها گر افغانستان و خرابهيمختلف د يهم مربوط بازمنة قبل از اسالم از شهرها يگريآثار د     
  .شوديده ميد

مختلف  يم قرآنهايرويه بطرف طبقة دوم باال مكها  شود از جمله از پلهيه مديد ياديز آثار زين ياز ادوار مختلفة اسالم     
غرفه از طبقة دوم  كياد موجود است و در يز ياتورهاينيها و م يتب مختلفه و نقاشكو نسخ و  يوفكبخط  يار اعليبس

ات يآ يو بعض) 87و84مره ن(باشد يالسالم م هيطالب علياب بن يعل يند خط موليگويه مك يوفكبخط  يات قرآنياز آ يبعض
و قرآن بخط ) 83نمره(پوست آهو  يات بخط عثمان رويو بعض آ) 85نمره (السالم  هيعل يبخط حضرت امام حسن مجتب

 يدر دو جلد محشّ يار اعليو قرآن بس) 91نمره(ان يغلغلة بام يها خرابه يبا ترجمه بخط نسخ از سورة شعراء از نواح يوفك
س پادشاه وآله بمقوق هيعل اهللا يس نامة حضرت رسول صلّكو ع» يخ انصاريوقف خانقاه ش«شده  ه در آن نوشتهكر يبتفاس

وان حافظ يو د يمولو يل مثنوياز قب يتب مهم خطّكو ) 96و99نمره (ن يپادشاه بحر يسام مصر و نامة حضرت بمنذربن
ه در ك يرا نوشته شده و بهارستان جامقيرزا باين ميبنام سلطانحس 907خط محمد محسن در سال  يمصور با جدول طالئ

رضا يست عليمعلوم ن ينوشته شده ول يرضا ناميبخط عل) باشديم 892ف يخ تأليتار(ف يسال پس از تأل 91 يعني 983سال 
نوشته شده  1013ه در كه ين خطاط معروف زمان صفويبزرگتر ينيرعمادالحسيبخط م يخ سعديباشد و بوستان ش يعباس

اهللا خان  بير حبير بخارابامياز طرف ام 1337ر شده و در يتحر 1012ه در ك يرمحمدبن عليبخط م يات سعدياست و غزل
   .ر آنهاينامة مصور و غ سر و فريام با تصاويات خيت و رباعده اسياهداء گرد

 يست و بطوربا ايس و زيار نفيه بسكشود يده مياهروها درو در  يغرفه از طبقة تحتان كيهم در  ياديز يناتورهايم     
ن رفته يآثار از ب يليده و خيشتر تلفات و خسارات دير قسمتها بين قسمت از موزه در انقالب بچه سقا از سايگفتند ايه مك

مفقود شده است،  يليگران هم خين رفته و آثار دياتور ساز معروف از بينينقاش و م ياز بهزاد هرو ياديمخصوصاً آثار ز
وسف و حسد بردن برادران بر يدن يوسف از اول خواب دير حضرت ياز تصاو يود مرقعاتشيده ميه دك يائياز جمله اش

 يبا و جالب است و صورتيار زير نشان داده و بسيآنحضرت و انداختن بچاه تا موقع وفات آنحضرت همه را بصورت تصو
از مجلس  يدر افغانستان و صورت يازدهم هجريه عالم قرن يضيو از مالدوف يبرشاه ثانكاز ا ير و صورتيشير عليهم از ام

الخط  مختلف مانند رسم يها با است و رسم الخطيز يليه همه خكش وجود دارد يان دولت و وزراكمور با اريرتيام
  .شود يده مير آنها ديل قلمدان و جلد مذهب و غيگر از قبياء دير آنها و اشيو غ ينيو عبدالرحمن الحس يهرو يرعليم
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شود و آثار يده ميه آثار مربوط بغزنه و غورات در آن دكدار موجود است  نهيز آئيز آن چند ميدر دهلو در طبقة اول      
ن شهر در يه اكان بوده و مخصوصاً زمان سلطان محمود يه زمان سلطنت غزنوكاست غزنه مربوط بعهد درخشان آن شهر 

  .ستت اوج و جالل بوده ايبا بغداد رقابت داشته و در نها يعظمت و بزرگ
شت و كن در موقع يا و زارعيه توسط رعاك ياديآثار ز كذل نون نشده معكدر آنجا تا ياديز يعلم يه حفاركو با آن     

ده است و در راهروها يب رسيمتر بدان آسكن جهت يد بهمياست و شا يشتر آنها فلزيه بكزرع بدست آمده وجود دارد 
ف از يظر يليخ يم و دو درب از سنگ مرمر با حجاريبخارا از قد ارك يزر دوز  از جمله پرده ياديفة زآثار مختل

هنه قندهار كاز شهر  يميهنة قدكسنگاب  كيخان و  رعبدالرحمنيبنام ام يقمر 1300در سال  يخان قندهار محمدحسن
ن يا ز درين يگرياء مختلفة ديست، اشين ينون از آن اثركا ير شده ولكز ذيف آن نيه اوقاف و وظاك يمربوط بمسجد

  .شوديده ميراهرو د
افغانستان تا  ين و امرايشتر سالطيمختلف و صورت ب يها يم نقاشيرويه بطبقة دوم باال مكها  دو طرف پله يوارهايدر د     

م معمول بوده تا يه در افغانستان از زمان قدكباال اسلحة مختلفه  يشود و در راهرويده ميمحمدظاهر شاه د يپادشاه فعل
ر مختلفة افغانستان و ياقوام و عشا يها ز لباسيساخت خود افغانستان وجود دارد و ن يها از جمله تفنگ ينونكدورة 
  .شوديده ميمختلف د يها دوره

ه كرز يشوفه از مكات مكوكو مس ينونكقبل از اسالم تا عصر  يها از دوره ياديات زكوكباال مس يها از غرفه يكيدر      
 يليباشد و تعداد آنها خيها م يونانيندر و كقبل از ورود اس يها باشد و مربوط بدورهيبل ماكلومتر در جنوب يك 80ب يقر
ندارد و از  يه ورود در شرح آنها لزومكز در آنجا وجود دارد ين يگرياء مختلفة ديباشد آثار و اشياد است موجود ميز

  .است يمفصل و غن يليشور افغانستان خكه نسبت بكم يبريم ين موزه پيمشاهدة ا
  

م و دو يردكمراجعت  يحاج حاذق يآقا ناهار بمنزل يپس از مشاهدة موزه برا     يو نجار يارخانة حجارك
رود يه بطرف موزه مك يابانيابل در خكه در خارج كابل ك يو نجار يارخانة حجاركدن يد يم بعدازظهر برايساعت و ن
ز ين) هالل احمر(اشتيس اطاق تجارت و عضو سره ميه رئكخان است  فيارخانه عبداللطكس يرئ 54ميرفت واقع است

 يارخانه هر دو در آنجا بودند و ما را با محبت و مهربانكباشد، موقع ورود بيخان موقع م شان عبدالرحمنيباشد و معاون ايم
دن يد ارخانه راكم ابتدا فروشگاه يارخانه رفتكگردش  يان برايآقا يقه استراحت بهمراهيرفتند و پس از چند دقيپذ
 ياز سنگها ياء سنگيم از جمله اشيفروش موجود بود مشاهده نمود يارخانه و براكه ساخت خود كرا  يائيم و اشيردك

ز گرد با يو بزرگ و م كوچك يزهايو م يگاريس و جاسكع يل جايو بزرگ از قب كوچكاز  يعيمختلف مرمر طب
و  ياء مختلفة حجارير اشيو سا يعال يليخ  يبايز  يافهاكزها و اشيها و م مرمر مختلف و مبل ياز سنگها كيل موزائكش

  .موجود بود ينجار
ارخانه كه در صحن كرا  يبزرگ چند تن يليخ يها م ابتدا سنگيديرد دكيار مكه با برق كارخانه را كبعداً قسمت      

                                                 
بعداً  يمهم بود ول يليكم بود لذا آن كارخانه در كابل بنظر ما خ يليران خيدر ا يبرق يو نجار يادداشتها كارخانة حجارين يموقع نوشتن ا - 54

افغانستان  يو حجار ينجار يجاد شده است و بطوركلين بابت ايدر يهائ ر آنها كارخانهيران از تهران و مشهد و غيمختلفة ا يدر شهرها
  .ار خوب استيل در و قاب و سقف اطاق بسيآن از قب يمخصوصاً نجار
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ارخانه كنرا با برق بطرف بĤن وصل نموده بعداً آ يميقطور س يها گذاشته و طناب يدستگاه آهن يگذاشته شده بود رو
ردن كاره  يتر هم براكوچك يها ردن آنها و ارهك كناز يبرا يتركوچك يها ر ارهيبردند، بعداً زير دستگاه اره ميز

قسمت هم  كيشد و در يده مياء مختلفه ديساختمان اش يهم برا يدادن و محل يقليص يبرا يو محل كوچك يقسمتها
  .شديم كز حيو الواح  مختلفه ن ديگرديآنها م كيموزائ يارهاك

ارگران در موقع نماز بدانجا كه كبنام مسجد بود  يز محليارخانه نكآن هم با برق بود، در وسط صحن  يارخانة نجارك     
ر كه قبال ذكارخانه بود چون همانطور كن ين مسجد مخصوص همينمودند و ايĤمدند و بامام جماعت مخصوص اقتداء ميم
  .داديقرار م ير خاصين امور ما را تحت تأثيباشد و مشاهدة ايمسجد م يدر افغانستان دارا يسسات خصوصشتر مؤيم بيردك
  

شهر واقع و معروف  بمسجد  ينار رودخانه در قسمت باالكه در ك يدن آنجا بمسجديپس از د     گريد يگردشها
ساخته  يبائيل زكاست و بش ير آن خاليو ز يهائ پله ين مسجد در طبقة دوم واقع و دارايم ايره است رفتيشاه دو شمش

است امام جماعت هم دارد وجه  يباً مدوريمسقف تقر كيه فقط كاست و صحن ندارد و بل كوچك يليخ يشده ول
ر گرفته بود و جنگ يرد در هر دو دست خود شمشكيه جنگ مك يه موقعكه گفتند آنستكيره بطوريه بشاه دو شمشيتسم
بنا شده  يون بابرشاه پادشاه مغولين هماين مسجد توسط نصرالديو قرار دادند و عمارت سابق ارد و مسجد را بنام اكيم

بن   سيقبر ل: م در آنجا نوشته بوديز بدانجا رفتيرفتند و ما نيارت بدانجا ميز يه مردم براكست يا بدان، مقبره كياست نزد
د شد و جسد او را عبدالرحمن بن اشعث از يشه يهجر 81ه در سال كابل ك يس بن عباس بن عبدالمطلب فاتح ثانيق
از او  يتب رجال نامكدر  يروند وليارت ميز يبدانجا دارند و برا ياملكدة يرد و مردم عقكابل حمل كدان جنگ بيم
معرفة  اسدالغابه يفتاب كر در جلد سوم ياث 55ر نشده و ابنكس ذيبنام ق يفرزندعباس هم  يبرا يده نشده است و حتيد

ر، يثكداهللا، قشم، عبدالرحمن، معبد، حارث، يفضل، عبداهللا، عب: نقراريور داشت از اكسد عباس ده فرزند ذينويمه الصحاب
  .رده استكر نكس ذينام ق يعون و تمام، ول

شان نوشته بود و در آن دو سه يورخان از هرات باكعبدالش يآقا هك يزاده تاجر هرات يصوف يآقا مالقات يسپس برا      
نمودند ياظهار محبت م يليشان هم در همة مالقاتها خيم ايحاصل شده بود رفت يرده و آشنائكندبار مالقات روز چ

م يرفت يحاج حاذق يآقا م بمنزليه داشتك يارهائكاصغر واقع است پس از انجام  كشان در چهار راه مليتجارتخانة ا
وآله دارند و از  هيعل اهللا يغمبر صلّيبه پ يه نسبت صوركرا  يسانكدر افغانستان (شاه  دماشاءاهللايم آقا سيه بدانجا رفتك يموقع

د يپسر مرحوم س) شونديده ميف ناميد و در اصطالح عرب شريران سيه در اكند چنانيگويباشند شاه ميفرزندان آنحضرت م
ه هر دو از كشاه  مانيسلد يبا برادر خود س) سال قبل از آن مرحوم شده بودكيما بوده و  يمانيا انه از برادرك(درشاه يح

  .مياز مالقات آنها خوشوقت و با آنها مأنوس بود يمالقات آمدند و مدت يگر برايباشند با چند نفر ديما م يمانيبرادران ا
 يايره و اطالع دادن باولكره در امور تذكمذا يبرا يصباح يآقا م و باطاقيران رفتيشنبه ابتدا بسفارتخانة اكيصبح      

ه دربان سفارت است در جلو ك يرمرديم پيه وارد سفارت شدك يم موقعيرفت) يماندانكباصطالح خودشان ( ينامور شهربا
خان  رعبدالرحمنيجالدام يه مدتكدارد يد اظهار مينيب يه مكن شخص را يگفتند ا يحاج حاذق يآقا ستاده بوديدرب ا

ه اصال راغب كيدم بطوريعجب شده و هم متأسف گردالم هم متكن يشته است نگارنده از اكرا بدستور او  يبوده و جمع

                                                 
  .هجري 630عزالدين ابوالحسن علي بن محمدبن عبدالكريم جرزي متوفي در سال  - ٥٥
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اد يل اشخاص عمر زين قبيشتر ايه بكينموده درصورت يادينطور سن زيه چگونه اكن بود يدن او نبودم تعجب من از ايبد
 يرا برا ينطور شخصيران ايه چگونه سفارت اكن بود يداد و تأسف من از ايافة او آن سن را نشان نمينند و باضافه قكينم

ه در اطاق كدن او متأثر و منزجر شدم بعداً ياست و باضافه از د يسفارت باعث بدنام يه براكاستخدام نموده  يدربان
 يجذب يآقا اند نگارنده و دهين قسمت را شنيگر هميردند و گفتند از اشخاص دكد ييگران هم موضوع را تأيره شد دكمذا
ست در آن يل نيشد و ماكيه خودش خجلت مكردند كاظهار  يحاذق حاج يآقا مينك يه از خودش سؤاالتكم يل شديما

 يآقا از گذشته نمود سپس يخيگر سؤاالت تارين است بطرق دكه ممكاظهار داشتند  يجذب يآقا شود يباب گفتگوئ
د او ينكان يب يخ گذشته افغانستان مطالبيل دارند از تاريان ميه آقاكاو را باطاق احضار نموده و اظهار داشتند  يحاج حاذق
گران يعادلتر از د ينونكحضرت يه من بخاطر دارم و اعلكاند  ردهكها  ومتكن در افغانستان حين نفر از سالطيگفت چند

خان بخاطر دارم من  رعبدالرحمنيد؟ گفت از زمان امين بخاطر دارياز سالط كيدامكدند از يپرس يجذب يآقا باشنديم
 يال 35خان در حدود  56رعبدالرحمنيدر زمان مرگ ام يول بخاطر ندارمگفتم مگر سن شما چقدر است؟ گفت درست 

 يجذب يآقا ديا سته نشدهكن سن شيمطابق ا يباشد وليسال عمر شما م 95ن در حدود يسال عمر من بود گفتم بنابر ا 40
 20 يال 15حدود  خان در رعبدالرحمنيدر زمان ام يد؟ گفت بليا ههم وارد بود يومتكح يچگاه در دستگاههايدند هيپرس

رده و بعداً كوت كس يه شغل شما در آن موقع چه بود او ابتدا قدركسؤال نمودند  يجذب يآقا ر بودمين اميسال از مأمور
ر واقع يه مورد غضب امكيسانكست؟ گفت ياست چيدم منظور از سين بودم پرسياست مجرميرد مأمور سكبا خجلت اظهار 

ار كنيد؟ گفت سه نفر مأمور ايدم چند نفر بوديم پرسيشكه آنها را بكداد يببرد دستور م نيخواست آنها را از بيشدند و ميم
ن سه شب ياز ا يكيشد در كخواست بيه را مكه هركسه شب بود  يا ا نه گفت هفتهيداشت  ينيم گفتم وقت معيبود

 ين بود؟ گفت بليارتان همكد يخان بود ر  عبدالرحمنيه با امك يا در تمام مدتيدند آيپرس يجذب يآقا داديدستور م
شد؟ يصادر نم يسكم اعدام كا بعض اوقات حيوم به اعدام و قتل وجود داشت كها مح ن شبيا در تمام ايدند آيپرس

 ياز سه شب را بدون اجرا يه شبكه بخاطر ندارم كوم بقتل نشود بلكمح يسكه كن سه شب بود ياز ا يمتر شبكگفت 
ه من مأمور قتل آنها باشم، ما از كشدند يم يا دو سه نفري كي يد نفر بود گفت شبچن يم هرشبيديم پرسيم بگذرانكح
وت كبا حالت بهت و س يدا شد و مدتياز او در دل ما پ يبيه نفرت و انزجار عجكيم بطوريمتأثر شد يليانات خين بيا

ن بمحبت رفتار يومكن نسبت بمحم يند گفت ولكبهتر  يخود قدر يد خواست برايه وضع تأثر و اندوه ما را دكم او يبود
د اگر نماز ينكد و قبال خودتان غسل ينكد بيدار يتيد و اگر وصينكل خود وداع يد با فاميه بروكگفتم يرده و بĤنها مكيم
ما بر تأثر و !! نجه نباشندكدر زجر و ش يليه خكردم كيضربه آنها را راحت م كيد و بعداً هم به يد، بخوانيد بخوانيخواهيم

راه و كه و ايه تقكيند در صورتكهم ب ينيت امور ديال خود رعاين قساوت باشد و بخينفر باكيه چگونه كمان افزود اندوه
قتل  ياگر بنا ير باشد وليو تجاوز در اموال غ يه نسبت بتعدكاست  يم جابر ظالم شرعا فقط در موقعكاطاعت امر حا

داشته باشد، و  يا جاني يا ناموسي يخودش خطر مال يه براكآن د ولويم جابر بنماكد اطاعت آن حاينفس باشد مسلم نبا
 كو سب كوچك ينيخود را با مخلوط نمودن بامور د يها تيال خود جنايشند و بخكين اشخاص خجلت نميچگونه ا

  !نند؟كيم
نده كو سرافزده  مان و نزد وجدان خود خجلتيا شما از گذشته نادم و پشيدم آيرات من از او پرسكن مذايپس از ا     

                                                 
  .قمري فوت نمود 1319در سال  - ٥٦
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از  يلير انداخت و گفت من خيخجل و متأثر شده و سر را بز ياو قدر !ست؟ين بابت نيدر وجود شما از ا يد و تأثريستين
 كخود را تر ينيهستم و آداب د يرده و بخداوند ملتجكخان توبه  رعبدالرحمنيمانم و پس از مرگ اميها پش ردهك
ن را يد و بازماندگان مقتوليد برويالناس است با ت و حقيرا قتل نفس، جنايست زين يافكن توبه ينم گفتم تنها اكينم

اد بوده و باضافه يز مهه چون عد شناسميشتر آنها را نميد گفت بيت بخواهيد و از آنها حلينكد و بĤنها التماس ينيخودتان بب
ان از آنها طلب كاالم يد و حتيات دارند برويحد و يشناسيدام را مكاند گفتم هر ا مردهيستند يآنها غالباً ن كيبازماندگان نزد
ن ت و گذشت بندگايبرضا يد و عفو خداوند بستگيا ب شدهكرا مرت يار بزرگيد چون شما گناهان بسينكعفو و گذشت 

نجا يز بود در ايآور و تأثرانگ شگفت يلين وضع چون خيرات و اكن مذايباشد، اين هستند ميه بازماندگان مقتولكاو 
ه از كند كت يعنا يقيآگاه نموده و توفدوارم خداوند متعال ما را بحقوق خودش و خودمان يوشته شد و اممشروحاً ن

  .ميو تجاوز دور باش يتعد
  

در . ميل مطبوعات رفتكتابخانة اداره مستقل كدن يد يرون آمده برايسپس از سفارتخانه ب     تابخانه مطبوعاتك
ا مجله يس آزادانه حق انتشار روزنامه كچينظر دولت است، و ه تحت يلكور افغانستان انتشاراتت جرائد و مجالت بط

امل دارد و كر مطبوعات هم دولت نظارت ينند و در ساكبعداً آنرا درج  د قبال سانسور شوديندارد و اخبار و مقاالت با
ه جزء كل شده يكل مطبوعات تشكهم بنام ادارة مستقل  يه است، ادارة مخصوصيشب يتاتوركيومت دكنرو بحياز
هم دارد  ين اداره چاپخانه مفصليباشد و ايئت دولت ميس آن جزء هيست و مستقل است و رئيها ن از وزارتخانه كيچيه
  .ندكيتب چاپ مكه ك

تابخانه كدن آن يد يباشد و ما برايم يتابخانه دولتكه كمة آنست ين ضميمطالعه مراجع يهم برا يتابخانة مفصل بزرگك     
  .ميتبدانجا رف

محبت و احترام نمود  يلينسبت بما خ يحاج حاذق يآقا يه موقع ورود و معرفكا است يد قاسم رشتيتابخانه سكس يرئ     
نمودند ياد ميز داشتند و احترام و محبت زيآم افغانستان در همه جا نسبت بما احساسات دوستانه و مودت ياهال يلكو بطور 

  .رندان را دوست دايرانيشد ايه معلوم مك
ه كتب هفده هزار جلد است كردم گفتند مجموع تعداد كتابخانه سؤال كتب كپس از تعارفات الزمه نگارنده از عدة      

شان يدن بعض آنها نمودم ايمرغوب است من اظهار عالقه بد يليخ يميقد يو چهارصد جلد خط ياز آن خط يمقدار
 ياشفكفرزند  ين عليف فخرالديه تأليخ نقشبنديت مشار حاالكتاب رشحات در ذكچند جلد را آوردند از جمله 

با خط  ياتبكات يلكه در زمان خود مؤلف بوده و كاست  يهجر 909تابت آن كخ يم تاريه قبال نامشان بردك يسبزوار
ن قاطعه يام براهبن يگريتاب دكز مذهب و مرغوب بود، يه آن نك يتاب سلسلة الذهب جامكب مرغوب و يخوب و تذه

 يه از علماك يكم ين احمد مشهور به ابن حجر مثنيالد ف شهابيو تأل يتاب بعربكه اصل كمحرقه  57ه صواعقدر ترجم
نوشته شده و  994خ يدر تار ين جرجيدلن فخرايمال الدكآن بقلم باشد و ترجمة يم 950متعصب اهل سنت بوده در سال 

 السالم هيعل يالفت حضرت حسن بن علن است و در آخر هم راجع بخيراشد ير فضائل خلفاكتاب در ذكن يا

                                                 
جـواب  ر دالصوارم املهرقة كتابي نوشته بنام ) 1019مقتول در (ين بن نورالدين حسيني مرعشي شوشتري عالمة جليل قاضي نوراهللا شريف الد - ٥٧

  .احملرقة الصواعق كتاب
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خالفت را با  ذكرينموده و بعدا تصحيح خالفت معاويه را كرده و استدالل ميكند كه چون خود حسن بن علي عليه السالم
هم  يفة حق بود و اخباريه خلينرو از آنموقع ببعد معاويرد ازكه هم بĤن شروط وفا يه واگذار نمود و معاويبمعاو يشروط
ابن  ينرو بعضيدة اهل سنت، ازيتر است تا بعقكيدة نواصب نزدير نموده بعقكه ذك يرده و مطالبكر كه ذيمعاو ليدر فضا

د اختالف است يگوياو م يو بد يرة خوبرده و درباكر كذ يد هم شرحيزيراجع به  ياند و حت گفته يحجر را ناصب
ه كح نموده و بليعه او را تقبيو ش ين از سنيمسلم ندارد و عموم يد اختالفيزي يدر بد يسكان ير ناصبيه غكيدرصورت

  .داننديب باتفاق اهل سنت هم لعن او را جائز ميت قريثركا
م، آنچه باعث تعجب و ينمود ينبود مالحظة اجمال يه چون وقت مفصلكهم در آنجا موجود بود  يگريد يتب خطك     

در فقه  يتابكتب داشته باشد اصال كد همه قسم يو با است يدولت يه مؤسسه رسمكتابخانه كن يه اكتأسف شد آن بود 
تب كعه و اهل سنت در آن باب هست از ين شيه بك يو اختالفات يمسئله فقه كيمطالعة  يعه ندارد و نگارنده برايش

م و چند يعه نداريش يتب فقهكمتأسفانه «اد گفت يز يتابخانه پس از جستجوكر يعه خواستم و خود مديفقه ش ياستدالل
ل ين دليتب مختلفه بوده باشد و اكقسم  همه يد جامع بوده و دارايتابخانه باكه كيتب اهل سنت آورد درصورتكلد از ج
  .ت تعصب جاهالنه آنها استينها
  

شتر يه بكرا  يم و موضوعيها پرداخت يتابفروشكها و  تابخانهكدن يبعداً بگردش در شهر و د     مالقات با اشخاص
مطالعه  يخ افغانستان را گرفته قدريها تار يتابفروشكاز  يكين جهت در يخ افغانستان بود بهمياردقت داشتم مطالعة ت

م آنرا خراسان يه در قدكت ما كافغانستان ممل«ه كن مضمون يه در ضمن نوشته بود باكن بود ية جالب توجه اتكردم نك
را جزء افغانستان گفته و از عبارت  ينونكستان يو س يو در آنجا خراسان فعل» است ياديز كو خا يگفتند شامل اراضيم

ه كست ين يكاست چه ش يروئ ت پرين نهايند و ايستان را جزء افغانستان بگويخواهند خراسان و سيه مكشد يآن معلوم م
افه در متر بوده و باضكا مرو يا هرات يت غزنه يزكشابور و بعداً هم مشهد بوده و مريز خراسان در ازمنه گذشته غالباً نكمر

ت كدام است و مملكران است يه امروز هم جزء اك يد خراسانيد ديگفتند و بايران مياز ا يهمان موقع خراسان را جزئ
  .ران بوده استيا كه از خاكاست  يآنها هم جزء خراسان

 يليردند و خك دنيس دير روزنامة انيمحمد قاسم واجد مد يآقا دن آمدند از جملهين بدافغا يعصر چند نفر از اهال     
ع خود را اظهار داشته و از وضع دولت افغانستان يگران رفتند تشيه خلوت شد و دك ياظهار محبت و احترام نمودند و موقع

نموده  يرينفر را، با او سختگكيع يتش 58اگر بفهمند: ت داشتند و گفتندياكش يلينند خكيان ميعيه نسبت بشك يريو سختگ
 كيشور خود بكد بافراد يبا ينند، نگارنده متأثر شده گفتم هر دولتكيگر اخراج ميد يها هانهبب يو او را از ادارات دولت

 يد آزاديز باين نيريسا يوجود داشته باشد ول يدولت يند و هرچند مذهب رسمكت يش همه را رعايسته و آساينظر نگر
ه كوشد كان بكاالم يد دولت حتياه بكاست بل ياز مذاهب بزرگ اسالم يكيه كع يداشته باشند مخصوصاً مذهب تش

ند ك كيگر نزديرا بهمد يعه و سنيد و شيجاد نمايا يگانگيو  يآهنگ ن افراد جامعه روح هميند و بكاختالفات را مرتفع 
هر  يشود ترقيت تمام مكممل االمر بضرر دولت و ه عاقبتكار برده و بĤتش تفرقه دامن زند كه تعصبات جاهالنه را بكنه آن

                                                 
مطالب مذكوره و سختگيريها نسبت بشيعه و بدبيني نسبت بايران و ايرانيان در حكومت سابقه بود ولي وضع و نظريه حكومت فعلي مخـالف   - ٥٨

  .ير نموده استرژيم سابق است و تغي
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ش را يآسا يمفرما باشد روكاختالف حمملكت بسته باتحاد تشريك مساعي افراد با يكديگر است و هرجا جامعه و 
  .ننديب ينم

نار كاربر كع او را از يافغانستان بوده و بواسطة تش كيتة المپيمكس يه سابقاً رئكمحمد صالح پرونتا  يآقا شانيپس از ا     
شان هم از روش يدر مجلس نبود ا يا گانهيدن آمدند و چون بيد يرااست ب يرده بودند و شخص فاضل و دانشمندك

 يدارد و مدت يعه عداوت مخصوصيشود با شيقائل م يهائ ضيه تبعكه عالوه برآنكداشتند  يهائيمند دولت افغانستان گله
با اظهار  يج حاذقحا يآقا ع نموده رفتنديشان توديه اكد ما شد و بعداً هم يره بود و باعث تأثر شدكن باب مذايدر ا

شان يل ايفام: ستوده گفتند يع و صحت عمل و درستيبمذهب تش يمند شان را بعالقهيشان همة بستگان ايراجع با يدلسوز
بوده و چون  يبرادرشان هم مهندس دولت كيابل هستند و برادرشان از وزراء بوده و كن يمعروف و متع يها از خانواده
ن هستند و بواسطة صحت عمل ينش رده و امروز خانهكنار كار بركمختلف آنها را از  يها هبرد ببهان يشان پيع ايدولت بتش

در زحمت  يليهمة آنها خ يار دولتكاز  يناركندارند پس از بر ينت و تمولكره نداشته و ميخود ذخ يه دارند چون براك
  .باشنديو عسرت م

د يرده باكدا يرا پ ين ضعف و زبونيه اسالم اكوره ن ديه در اكيباعث تأثر ما شد درصورت يلين موضوع خيا     
ند و متأسفانه در افغانستان يجاد اتحاد و انفاق نماين افراد جامعه اين ببرند و بيوشند اختالفات را از بكب ياسالم يها دولت
ن يو ارتباط ب قطع عالقه يلكخواهند بيآن م يايران است اوليس و منتزع از ايدالتأسيت افغان جدكس است چون مملكبرع

ران است با نظر يا يه مذهب رسمكع يه نسبت بمذهب تشكدانند ينطور ميند و الزمة آنرا ايران و افغان نمايا كدو خا
ه مردم عموماً هم كقه بگذارند بليان دارند و در فشار و مضيرانيبا يتام يه عالقه قلبكعة افغان را ينند و شكنگاه  ينيبدب
نمودند و يمحبت م يليهر دو دسته نسبت بما خ يشوند و حت كيه بهم نزدكلند ياز جهال ما يمگر معدود يعه و هم سنيش

قات ييتض يردند ولكيم يمهربان يليم خيباشيران ميشما از ا يه برادران اسالمكم يگفتيرده مك يه خود را معرفكدر هرجا 
  .شتر آنها استيب يكيدولت مانع نزد

رون يم و از آنجا بيتوقف و گذرنامه بسفارتخانه رفت يارهاكب يتعق يم بعداً برايونتا رفتپر يآقا ديبازد يروز بعد برا     
شان يم ايسؤال نمود يلكت افغانستان را از نظر كشان اوضاع ممليم و از ايواجد رفت يآقا ديبازد يبرا يجذب يآقا آمده با

ردم كردند از وضع جرائد افغان سؤال كر كان ذيرانيها را نسبت با افغان يت داشتند و عالقمندياكش يليباز از اوضاع خ
  .رنديگيز از دولت حقوق ميارمندان جرائد نكران و يجرائد همه تحت نظر دولت است و مد: گفتند

وان اشعار خود يجلد از د كيشان يرا پرداختم بعداً ا كره نمودم و وجه اشتراكس مذايروزنامه ان كاشترا يسپس برا     
ع يهم شد بعداً تود يگريرات دكرده و مذار ككاهداء نمودند و ما اظهار تش يجذب يجلد هم بĤقا كيرا بنگارنده و 

 يميخان سه عبدالرحمن يآقا عصر. ميم رفتيه در همانجا بودك يحاج حاذق يآقا ناهار بمنزل يم و برايمدرون آينموده ب
: م؟ گفتنديديران در افغانستان پرسياز وضع جرائد ا دن نمود ويران را داشت ديجرائد و مجالّت ا يندگيه نماكابل كاهل 

 يجانيآذربا يديخان رش عبداهللا يآقا ن موقعيادند در ايز جرايد دارانيران عالقمندند و خريمردم افغان نسبت بجرائد ا
بودند با ف يلكه در افغانستان بالتكبود  يشد و مدتيم ياديز يريشان سختگيه و نسبت باابل آمدكار تجارت بك يه براك

 يليشود خيان ميرانيه نسبت باك يريمالقات آمدند و از وضع افغانستان و سختگ يبرا يديهوشنگ رش يآقا فرزند خود
ب دو سال ينون قركا يتجارت آمدم ول ينجا براير خارجة افغانستان بايق وزيوه داشتند و گفتند من برحسب تشوكش

ها  يرين سختگيام و  هم متحمل شده يادينند و خسارات زكين نمييف مرا تعيلكشود و تيم يرياست نسبت بمن سختگ
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ونت داشته كار باشد و سكه مشغول ك يرانيابل اكبĤمدن و ماندن افغانستان ندارند و در  يا ان عالقهيرانيه اكسبب شده 
  .باً وجود ندارديباشد تقر

  

و  يشان از خاندان معروف مجدديد، اردنكدن يد يمحمد هاشم مجدد يآقا پس از رفتن آنها     يخاندان مجدد
 يخ احمد سرهنديشان از احفاد شيل ايو فام يمحمد صادق مجدد يآقا ه هستند و فرزندين سلسلة نقشبندياز محترم

  .باشنديم
ه كه است يخ نقشبندين مشاياز معروفتر يثان معروف بمجدد الف يخ احمد فاروقيهندوستان و ش يسرهند از شهرها     
ستان و افغانستان دارند و كدر هندوستان و پا ياديروان زيشان است و پيه منسوب باينقشبند يها از فرقه يدقة مجديطر
و دو  يبه س يفة ثانيشان بخليا يمتولد شده و سلسلة نسب صور 971باشد، در سال يشان افغانستان مينان ايز جانشكمر

و  1184متولد (خ ياهللا از احفاد ش ف خواجه حاج محمد فضليتألعمدة املقامات تاب كشان در يرسد، شرح حال ايواسطه م
  .دهيور گردكه است مذيخ نقشبنديالسالم و مشا هير حاالت ائمه اطهار علكه در ذك) قندهار در 1238 يمتوف
ر آن ده و ديه گرائيقة نقشبنديقت وارد شده و بعداً بطريگر از سالسل طريه و چند سلسلة ديخ احمد در سلسلة قادريش     
نند كير مكم و احترام ذيت تعظيقه با نهايد و امروزه نام او را در آن طريبهم رسان يد و شهرتيگرد يقه صاحب مقاماتيطر

شان در دو جلد مفصل چاپ شده و يب اياتكبرند، مينام م يدانند و او را بامام ربانيخ مير مشايو مقام او را بلندتر از سا
 يتاب دعوكام در آن  دهيطالب دارد، نگارنده آنرا د يليه در آن فرقه خكاست  صاحب يب امام ربانياتكمعروف بم

اند  ر نمودهكه بمرشد خود نوشته مفصل ذكب ياتكند و مشاهدات خود را در بعض مكيخود م يبرا يشف و شهودهائك
مشاهده  السالم هيعل يهد و ائمه اءياء و اولياز انب ياريه خود را باالتر از بسكرده كر كخود ذ يبرا يدر بعض آنها مشاهدات

م و يدانير بزرگان ميرا مافوق سا خالف ادب بلكه اشتباه است زيرا ما مقام ائمه هدي عليه السالم اند كه بعقيده ما كرده
ب موجود است ياتكز در آن ميگر نيبرند بعض مطالب ديض مين خرمن آنان و از خوان آنها فيچ ه همه خوشهكم يمعتقد

ا رفت و يبوده و در همان سرهند از دن يقمر 1034صفر سال  29خ در يست، وفات شيدة نگارنده نيقه و عقيه مطابق سلك
  .معروف شدند يشان بمجدديمعروف بود فرزندان ا يثان د و چون بمجددالفيمدفون گرد

شيخ محمد اشرف و د و امام محمد معصوم و محمديخ محمد سعيخ محمد صادق و شيور داشت بنام شكهفت فرزند ذ     
د يخ محمد سعيخ محمد، و شيفرزند داشت بنام ش كيخ محمد صادق ي، شييحيخ محمد يو ش يسيخ محمد عيش فرخ و

گر هم يرضا از فرزندان او بودند شش پسر ديخ عبداالحد و خواجه عليافت و شيوفات  1071الرحمه در سال  ملقب بخازن
ه چند نفر آنها كاد بودند يوفات نمود و فرزندانش ز 1079االول  عيدر نهم رب يقبعروة الوثداشت و محمد معصوم ملقب 

ه در نهم كوم الزمان ياو بود ملقب به ق يبر خلفاكا، اهللا صبغةخ محمد يسمت خالفت او را داشتند و فرزند بزرگش ش
ستان و كپاهند و  كز در ممالاد و امرويز يليخ يخ محمد سرهندياحفاد ش يلكوفات نمود، بطور  1122 يالثان عيرب

  .باشنديابل مكنون در كسلسله ا يخلفا يارند وليخ بسيو احفاد ش يافغانستان طائفة مجدد
باشند و پدرشان محمد يه ميقت نقشبنديطر يخ فعلين سلسله و پسر عم شين ايز از محترمين يمحمد هاشم مجدد يآقا     

ر افغانستان در يردم و در آنموقع سفكشان را در مصر مالقات ير حج، اه نگارنده پس از مراجعت از سفك يصادق مجدد
ر مقدم گفته و اظهار محبت نمودند پس از تعارفات يمحمد هاشم ورود ما را خ يآقا .وم هستنديمصر بودند فرزند غالم ق
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ر افغانستان در يسف 1329ه در سال ك يمحمد صادق مجدد يآقا ردمكشان، سؤال يمعموله و اظهار مسرّت از مالقات ا
باشند و يم) پدر يعني(من  يگاه شان قبلهيردم با شما چه نسبت دارند؟ گفتند اكشان مالقات يمصر بودند و من در آنجا با ا
جا هستند؟ گفتند كشان فعالً در يام، گفتم ا شان در مصر بودم و چند سال است مراجعت نمودهيمن هم مدتها در خدمت ا

دم؟ گفتند يه پرسيس سلسلة نقشبنديخ رئيشان با مرحوم نورالمشاياند سپس از نسبت ا ه مجاور شدهنة منوريشان در مديا
 يآقا شانيو فرزند ا) نديگويو برادر بزرگتر را الال م او خالو را مام اكاكدر افغانستان عمو را (من بودند  ياكاكشان يا

  .من هستند يباشند پسر عمويشان ميفة ايه خلكم جان يابراه
دم؟ گفتند نسبت ينم، از وضع معارف آنجا پرسكيار مكا نه؟ گفتند در وزارت معارف يد يهم دار يگفتم شغل ادار     

در مدارس  ياست و حت يه مجانيعال حتي مدارس ت در همة مدارسيم و تربيخوب است و تعل يليبوضع افغانستان خ
مات يباشاعة تعل يانيشا كمكده و يار پسندين امر بسيگفتم ا شوديگردان داده مبشا ياغذ و دفتر هم مجانكقلم و  يابتدائ

  .باشديردن مردم مكباسواد  يبرا يند و قدم بزرگكيم
الت يشود و تعطيشروع م) آذر(مة قوسينجا از نيامتحانات مدارس ا: دم؟ گفتندياز موقع و وضع امتحانات مدارس پرس     
ز مقطوع و يه روابط بعض شهرها نكيسرد بطور يلينستان در زمستان خافغا ينجا در زمستان است نه تابستان چون هوايا

ال برخورد كاطاق و حضور شاگردان باش يث گرمية سوخت و مرتب نمودن مدارس از حيشود و تهيراهها مسدود م
شود، سپس گفتم در مجلة يل ميتابستان تعط يمشگل است لذا در زمستان بجا يلين خيمحصل يهوا برا يند و سردكيم
باشد در شمارة دهم سال يار تصوف آنجا مكشود و ناشر افيهم نام دارد و در مصر چاپ مجملة العشرية احملمديه ه ك» المسلم«

حضرت ياعل يكين جهان در رشتة تصوف وارد هستند يه دو نفر از سالطكنوشته شده  1376 ياالول يششم ماه جماد
ه در رشته ك 59يس سنوسيادر كحضرت ملياعل يگريده واردند و ينده در رشتة نقشبكمحمد ظاهرشاه پادشاه افغانستان 

اظهار  يليد ظاهرشاه خحضرت محميگفتند اعل ست؟ين باب چيباشند اطالع شما در ايقه ميخ آن طريه وارد و شيسنوس
قه يرخ طيه و شيوسقة سنيطر س خودشان وارديادر كحضرت مليستند، اعليداخل در سلسله ن ينند ولكيمحبت و ارادت م

دم يام، پرس ردهكشان را مالقات يمحبت و عالقه داشتند و من هم بارها ا يلياند و با پدر من خ باشند و قبال در مصر بودهيم
 يبيند؟ گفتند چون مردم لا قت قبول سلطنت نمودهيرشته از طر كي يشوائيت و پيه با داشتن مقام روحانكچطور شده 

ردند و بعداً كيشان قبول نميشان تقاضا نموده و اياند از ا افتهيرا ن يقتريشان الياز امال عالقه را دارند و كشان ينسبت با
  . مجبور بقبول شدند يبواسطة اصرار و ابرام اهال

عدة  يباشند وليون ميليم كيدند؟ گفتند در همة افغانستان در حدود يه پرسيبنداز عدة افراد نقش يجذب يآقا آنگاه     
  .ع نموده رفتنديشان توديانستان اطالع ندارم، سپس اآنها را در خارج افغ

  

خوب  يليبا و خوش منظره و خيالقات زييابل و از كشهر  كيه نزدكدن پغمان يد يشنبه برا صبح روز سه     پغمان
 دةيبعق يشود وليلمه محسوب مك كيلمة پغمان هرچند فعال مفرد و كم، يابل فاصله دارد رفتكتا  لومتريك 25باشد و يم

باغ  كيه دارد همه آن بك ياديرا بواسطة طراوت و صفا و اشجار انبوه و زيباشد زيلمة باغ و مان مكب از دو كنگارنده مر
  .ثرت استعمال پغمان شده استكگفته شده و بعد ابر حسب ) مانديبباغ م يعني(نرو در ابتدا باغمان يماند ازيم

                                                 
  .ملك ادريس بعد از كودتاي سرهنگ معمرالقذافي از سلطنت خلع شد و رژيم سلطنت ملغي گرديد - ٥٩
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ار يبس يت عمارتهاكان ممليشتر وزراء و رجال و اعيدر آنجا و ب يسلطنت يالقيياخ كابل و كشهر  يالقييپغمان قسمت      
در افغانستان  يسكتا. ميدن آنجا رفتيد يبرا يسكاست، ما صبح زود با تا يدنيد يلياند و خ با و مدرن در آنجا ساختهيز
گر يد يدر جا يادفاً مسافره تصكد در همانجا سوار شوند مگر آنيه غالباً باكهم دارند  ينيست و محل معياد نيز يليخ

 كيو شانزده پول است و هر صد پول  يلومتر دو افغانيكابل بقرار هر كدر  يسكه تايراكاده شود و يه پكداشته باشد 
م در يل نموديه ما تبدكران يدر آن موقع با پول ا يه باصطالح آنها عبارت از دو قران باشد و پول افغانكاست  يافغان

ل يال تبديرو در هرات يكهزار و ششصد و شصت ) تومان 163( د و سي ريالصشهزار و شكي يمشهد هر هزار افغان
نفت و  يسة گرانيمت با مقاين قيشد و ايم يرانيا يال و هفت شاهيباً سه ريلومتر تقريكدر هر  يسكة تايراكن يم بنابرينمود
ن اگر يرند بنابرايگياجعت بهمان محل را هم مة مريراكدارند  ينيها محل مع يسكه چون تاكت آنيست نهاياد نين زيبنز
  .شوديور مكمت مذية او دو برابر قيراكراه بخواهد برود  كي يسك

است و همة  يبائيار زيخوب و مناظر بس يو هواآب  يابل واقع شده و داراك يوه و در جنوب غربكپغمان در دامنة      
با يز يلين باغ خيم ايواقع شده گردش نمود يا تپه يه روكرا  يغ سلطنتباشد، ابتدا بايتنومند و انبوه  م يآن پر از درختها

اد و يز يها ياركمناظر مختلف و گل ين دارايباشد و از باال بپائيمطابق باال رفتن تپه م يعيچند طبقه بوضع طب يو دارا
با ساخته شده و در يز يليرود و خين ميه بطرف پائكاست  يهائ آن پله يبا است و در طرف شرقياقسام مختلف درختان ز

ساخته شده و  ين متر ارتفاع از طبقات سنگياز چندآب  هكاست  يبائيه جلو آن حوض زكواقع شده  يا آنجا محوطه
است و باز در طرف  يطرف آن عمارت سلطنت كيد و در يĤيوض مند و بدان حكيزش مياست ر يل محرابكآن بش يباال
ع و يوس يليه خكنها را درختان انبوه احاطه نموده و در قسمت باال يمام اطراف ااست و ت يبائين آن استخر مفصل زيپائ

آن از سنگ مرمر ساخته شده است  يهايباشد جويار در هر طبقه ميدار بس وهياد و درختان ميز يها ياركگل يدارا
پادشاه  يت عموما رجال افغانستان در آنجا موجود است از جمله عماري يهم از مؤسسات دولت يگريد يعمارتها

 يهم برا يبائيز يليخ يند دروازة سنگكيم يگر در خالل درختان انبوه خودنمائين عمارت مجلل ديافغانستان و چند
  .اند ه نمودهيپغمان ته

  

است و  ينيد يه مدرسة عالكات يولتة شرعكدن فايد يدر پغمان برا يپس از گردش مختصر     اتيولته شرعكفا
در  يمدرسة عال يباشد و برايعلم م كيشعبه در  كين و يدستة معلم يبمعن يولته لغت فرانسوكم فايباشد رفتيدر پغمان م

 يمان مجزل دو آپارتكه دو قسمت عمارت بشك يار مصفائين مدرسه در باغ بزرگ بسيبعض جاها اصطالح شده است ا
است در زير سايه  ست و هوا مساعدين يه بارندگك يالسها در مواقعكاند قرار گرفته و  شده دارد و در وسط باغ واقع

ة درختان بزرگ ير سايالسها در زكشتر يبود ب درختان تشكيل ميشود از جمله در آن موقع كه هوا بسيار خوب و مساعد
  .ردكيس ميالس تدركشاگردان آن  يمعلم برا وار گذاشته و الس را حلقهكهر  يها يل شده و صندليكانبوه تش

ت نمودند يهدا يم ما را بطبقة فوقانيس مدرسه نموديمالقات با رئ ياز افراد آنجا تقاضا يكيم از يه وارد شدك يموقع     
دم؟ يشان را پرسيت ايرد نگارنده اسم و ملكيلم مكت ياز آنها بعرب يكين دو نفر آمده بما خوش آمد گفتند ين بيدر ا

نون در كاند و ا مرا خواسته يمصر يات عربيادبس يتدر يباشم و برايو اهل مصر م يمصطف يگفتند نام من عبدالعال
ن يباشند در ايات مدرسه ميخان مدرس ادبيدم؟ گفتند محمد وليگر را پرسينم نام آن شخص دكيم يس عربيمتوسطه تدر

محمد  يآقا شانيه اكردند ك يخان معرفيمحمد ول يآقا آمده دست داد و خوش آمد گفت يگرين شخص ديب
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ان اظهار مسرت نمودم و بعداً ما را باطاق ين آقايباشند من از مالقات ايات ميمتوسطه مدرسة شرع سرورخان معاون قسمت
ولته و كف خان معاون فايعبداللط يآقا رد گفتندكوارد شده و محبت  يگرين دين بيردند در اك يخودشان راهنمائ

  .باشنديم يقسمت عال
بوده همواره بمالقات دانشمندان  ينيالتم در علوم ديت، و تحصيلباس روحان يآنگاه نگارنده گفتم چون من دارا     

ن يب يكينوع ارتباط و نزدكي يباشم و از طرفيمند بوده و م عالقه يليخ ينيدن مدارس ديو بد يمذهب يمخصوصاً علما
نموده  يمعرفرا هم  يجذب يآقا گردد،ين آنها ميب يكيه همان امر باعث نزدكباشد يمندان بمذهب و علم موجود م عالقه
ه كبا آنت و خدمت بفرهنگ اشتغال داشته و يم و تربيها بشغل بزرگ تعل ز از دانشمندان محترم تهران و ساليشان نيگفتم ا

ه بعلم و فرهنگ دارند مخصوصاً بعلوم ك يعالقة قلب يرو كذل اند مع ل و اصرار خودشان بازنشسته شدهينون برحسب مكا
داشتند  ينيد ين مؤسسه علميدن ايار بدياد و شوق بسيل زيز مانند من ميشان نينرو ايند ازدار يعالقة وافر ينيو د يمذهب
ز ياظهار بشاشت و مسرّت نموده گفتند ما ن يليشان خيما حاصل شده است ا يق براين توفيه اكنيخوشوقتم از ا يليو خ

ادتر گردد و رشتة ين ما زيدر ب يمند ن عالقهيام يدواريم و اميمسرور يليم و از مالقات شما خيپسند يار مير شما را بسكف
سؤال  ينيمتر شود آنگاه من از وضع عالقة دولت و ملت افغانستان نسبت بامور و علوم دكمح يو مل يو علم ينيارتباط د

شود و ينظر دولت اداره م ن مدرسه تحتيخوب است و هم يليخ ينمودم؟ گفتند بحمداهللا توجه هر دو نسبت بامور مذهب
  .شوديهستند و از طرف دولت مخارج آنها داده م يز شبانه روزي، شاگردان آن نيقسمت عال در

 يلينم خيب يمند م عالقه ينيه دولت و ملت افغانستان را نسبت بامور دكنياظهار داشتند من از ا يجذب يآقا آنگاه     
 ينيبمدارس د يو وزارت معارف توجههستند  ينيت ديامور مراقب ترب يايه اولكمسرت است  يخوشوقتم و باعث بس

وشند كد بيبا يل مدارس از متوسطه و عالين قبين ايان معلميه آقاكدانم آنست يو الزم م يضرور يليه خكرا  يزيدارد چ
د نسبت بهمة يشود و بايباعث انحطاط و ذلت ما م يه اختالف و تعصبات جاهالنة مذهبكن رسوخ دهند يو در ذهن محصل
ندة جامعه يآ ينيان دين طبقه مربيم چون ايسته و همه را برادر بدانينظر نگر كيره بيو غ يعه و سنيز شا يمذاهب اسالم

و  يت حب  و بغض شخصيد تابتوانند آنچه را صالح جامعه است بدون رعايوشكح آنها يت صحيد در تربيباشند بايم
ه را ين نظريم ايم بتوانيدواريم و اميده را دارين عقيز هميخان گفتند ما ن فيعبداللط يآقا نندكن يمورد بافراد تلقيتعصبات ب

  .مينكب يتعق
ه كجلوتر و بل يليشور مصر خكالبته : د؟ گفتنديديگفتم افغانستان را نسبت بمصر چگونه د يعبدالعال يآنگاه من بĤقا     

امل كو ت ينستان هم رو بترقافغا يث تمدن و هم از جهت علم و صنعت مقدم است وليز، هم از حين يعرب كاز همة ممال
عراق و  كند گفتم اتفاقًا منهم دوبار بمصر و اردن و چندبار هم بممالكيت مكممل يدر ترق ياديوشش زكنهاده و دولت 

ة يدام از آنها بپاكچيد هيه گفتكام و همانطور  دهيرا د يه و لبنان مسافرت نموده و بحج مشرّف شده و عربستان سعوديسور
  .رسديمصر نم

ه كاست  يد گفتم اظهار محبتينكيلم مكد؟ چون خوب تيا ردهكل يجا تحصكرا در  يد شما زبان عربيسپس پرس     
ت يو ادب يالت عربينم و تحصكيلم مكرا ت يب عربيترت يسخت و ب يلير من است وگرنه من اتفاقاً خكد و باعث تشينكيم

 كيپرات ينموده و مختصر يعرب كه بممالك يثر مسافرتهائدخت گناباد انجام داده و بر ايران و موطن خود بيرا در ا
م يلم نماكامل تكتوانم بطور يمتأسفانه نم ينم ولكسته تلفظ كمغلوط و درهم شرا بطور  يتوانم زبان عربيام م ردهك

 ينيدارس دشتر دهات ميه بكران در همة شهرها بليگفتم اتفاقاً در ا! شود؟يل ميتحص يران هم زبان عربيدند مگر در ايپرس
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ات يز زبان و ادبيدارند و در همة آنها مقدم بر همه چ ينيبعلوم د ياديموجود و مردم عالقة ز يالت مذهبيتحص يبرا
غمبر و خاندان عترت و طهارت ياست و قرآن و اخبار مأثوره از پ يما زبان عرب ينيشود و چون زبان ديس ميعرب تدر

سر يم يو تتبع در آنها بدون زبان عرب ينيقت الزم است و فهم علوم ديدر حق نرو دانستن آنياست از يتماماً بزبان عرب
  .ستين

 ات در تهرانيولته شرعكس شده از جمله فايتأس ينيل علوم ديتحص يومت براكوباضافه چند مدرسه هم از طرف ح     
با جامع از  يم برابريم بگوئيتوانيو مدارد  يامال مرتبكباشد و برنامة مفصل و يمعروف م 60دة معقول و منقولكه بنام دانشك

شود و يس ميها تدر السكشتر يدر ب يگر است زبان عربيل علوم ديتحص يه براكگر هم يند، در مدارس دكيهر شما م
تعجب  يليشان خيم ايدار يامل بزبان عربكه ما عالقة كنجهات است يرده از اكدا يامتزاج پ يز با زبان عربيزبان خود ما ن

خان نام  فيعبداللط يآقا ع نموده رفتند بعداً ازيشان بود توديس ايه موقع تدركآن يردند، سپس براكن يحسنموده و ت
سات و دورة ياند از تأس ابل رفتهكنون بشهر كخان است و ا عبدالحق يآقا شانيدم؟ گفتند نام ايس مدرسه را پرسيرئ

بوده ) السكشش (ه قبال دورة آن شش صنف كطه متوس يكيدو قسمت است  يمدرسه سؤال نمودم گفتند مدرسه دارا
ه قسمت كولته كگر فايازده و دوازده است و ديه عبارت از صنف ده و كه همان دورة دوم باشد كراً سه صنف شده يو اخ
گر از مناصب يد يكي يا داراي يا مفتي يل از آن مدرسه قاضيالتحص چهار صنف است و فارغ يآنست و آن دارا يعال
شود گفتم يس ميتدر يسيو انگل يزبان عرب يشود گفتند بليس ميهم تدر يا زبان خارجيردم آكد بعداً سؤال شويم ينيد

ما  يرا زبان مذهبيشود زيمحسوب م ياسالم كممال يقت زبان ثانويدر حق ياست ول يهرچند خارج يالبته زبان عرب
ه كيسانكر آنها الزم است تا يا غيچه فرانسه  يسيه انگلهم چ يم و زبان خارجيبنام يم آنرا زبان خارجيتوانينرو نمياست از
  .ند و جواب آنها را بدهنديانت اسالم بنمايغ دينند تبلكيلم مكه بĤن زبان تك يكشوند بتوانند در مماليل ميالتحص فارغ
ة ير ساير زده بود و دكه سال آخر دانشكم ابتدا بصنف چهار يها رفت السكدن بعض يد يان برايآقا يسپس بهمراه     
بود و  يات عرب و خواندن عبارات عربيالس در آن ساعت درس ادبكم درس آن يل شده بود رفتيكاز درختان تش يكي

بما اختصاص داده  يشان چند صندليبود ابتدا با استاد تعارفات معموله را بجا آورده و ا يل مصريد هاشم خلياستاد آن س
از شاگردان عبارت را بخواند تا  يكيه كدهم يمودم؟ گفتند ابتدا دستور مشان سؤال نيس ايم و من از وضع تدرينشست

 كه مجبور باشند در دركدهم يآنها شرح م يبرا يامروز واقف شوند و بعداً مطلب را با همان زبان عرب يلم عربكبطرز ت
خواندن عبارات و دقت در  يآشنا شدن بزبان عرب يده گفتم برايشان را پسنديس ايند نگارنده طرز تدريمطلب دقّت نما

تاب كشان گفتند يس شوند ايه مشغول تدركردم كالزم است بعداً خواهش  يليخ كين پراتيصحت قرائت آنها و همچن
 كمال يوجهه برا اهللا رمك ين عليرالمؤمنينون فرمان امكح و دستورات بزرگان است و اياز مواعظ و نصا يما منتخب يدرس

خوب خواند  يليز عبارت را خيه عبارت را بخواند و او نكاز شاگردان دستور دادند  يكيره است پس بكاشتر مورد مذا
شانرا در يان آن نمود آنگاه نگارنده اينند استاد هم بعداً شروع بشرح و بكيدقت م يليح عبارت خيه معلوم شد در تصحك

  .ميرون آمديه بردكع يق وقت توديق نموده و با ابراز مسرت بواسطة ضيد و تشويس تمجيامر تدر
  

ل يكتش يگرية درخت ديز در سايه آن نك يالس اول عالكسپس ب     ز استيغمبر جايپ يا اجتهاد برايآ

                                                 
  اكنون بنام دانشكده الهيات موسوم ميباشد - ٦٠
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ن يالد ف نظاميتأل يتاب حسامك يمحمدخان بود و از رو يآقا م استاد آن قسمتيم و با اجازة استاد نشستيشده بود رفت
ه درس را كردم كنمود نگارنده پس از تعارفات معموله خواهش يم يس اصول فقه بمذهب حنفيدر اصول، تدر يالحسام

شد ينازل نم يه وحك يغمبر در موقعيپ يا برايه آكردند كين مسئله را بحث ميمجدد شروع نموده و ا نشايادامه دهند و ا
املتر كعقول همة ماها را عقل او از يند زكتوانست بعقل خود اجتهاد يغمبر هم مياند پ گفته يا نه؟ بعضيز بود يجا اجتهاد

ند كتوانست تا سه روز صبر ياند م گفته يجائز بود، و بعض يق اولياو بطر يما اجتهاد جائز است برا يه براكيبود و درصورت
اند اگر وقت موضوع  هم گفته يند و بعضكتوانست اجتهاد يشد فبها واال ميمعلوم م ياج بوحيم مورد ابتالء و احتكاگر ح

برسد الزم بود سپس  يه وحكردن تا آنكاو هم اجتهاد در آنموقع جائز واال صبر  يگذشت برايبود و م قياج ضيمورد احت
ه داللت بر لزوم تدبر و تعقل در كفه يات شريه طبق آكفه است آنست يدة حنيه عقكدة حق يد عقيگويتاب مكصاحب 
داراي قوة عاقله  زيغمبر نيند و پكل خود رجوع د و بعقينماه در امور تدبر و تعقل كالزم است  يند بر هر فردكيامور م

ن كيمعلوم نباشد اجتهاد جائز است ل يم مورد ابتالء بوحكه حك يموقع است و بايد آن را بكار برد از اين رو پيغمبر نيز
و نند و اجتهاد اكن است در اجتهاد خود خطا كگران مميد يند ولك يچگاه خطا نميرد در اجتهاد خود هكاجتهاد  يوقت
  .را دارد يم وحكح

غمبر هم محتاج باجتهاد باشد يدارد و اگر پ يچه معن ييوح يان هو اال وح ياهلو وماينطق عننگارنده با تعجب گفتم پس      
در مدت چهل روز و  ية قطع شدن وحياست گفتم قض يم وحكست؟ گفت البته اجتهاد او هم در حين او و ما چيفرق ب

 يارك يچوقت بدون وحيه هكند كين مينازل شد داللت بر ا يه وحكيدگان تا وقتننكجواب ندادن حضرت بسؤال 
ر در يه خداوند باشد الزم است پس تأخكن در موقع حاجت بر شارع يلفكم يف برايلكن تييرد و باضافه چون تعكينم
م و عقل يردكان يب هكن است يفه ايدة حنيعق: شان گفتنديدرآنموقع خالف منظور است ا يم و نازل نشدن وحكن حييتع

ن مسئله يا يت شدم ولكم و سايه در آن باب سخن گوكن مناسب ندانستم يش از ايم نگارنده بيدانيم يم وحكاو را در ح
قت خالف منظور از يه در حقكير شود در صورتكتب اصول ذكه چرا در ك! ه تأسف من استكقتاً باعث تعجب بليحق
تب اصول اهل سنت دارد كه اختصاص بكن مسئله را يدانم ايمناسب منجا يح قرآن است درايع و مخالف صريتشر

  .نمكر كشرح داده و اقوال آنها را در آن باب ذ يمختصر
 64و ابومنصور 63حزم و ابن 62و ابوهاشم يائجب 61ياز آنها از جمله ابوعل يند جمعن باب اختالف دارياهل سنت در ا     

اج يه احتكبلست يز جائز نياء نير انبيسا يست و برايچوجه اجتهاد جائز نيبر بهغميپ يه براكه معتقدند يامام يمانند علما
اء القا يبانب يلة وحيمورد لزوم باشد بوس يمكست و هر موقع حيم جائز نيكح يان از موقع حاجت برايب ريرا تأخيندارند ز

ه كز معتقدند يده در اهل سنت نيعق نيروان ايه بعض پكل آنست بليدل ييوح يان هو اال وح ياهلو ماينطق عنه كشود يم
ه عمر بر كند كيبسند خود نقل م يهقياست و ب يار زشتياو بدعت بس يتا چه رسد باجتهاد و جواز خطا يقول باجتهاد نب

لظن بربه و امنا هو منا ا وآله مصيبا الن اهللا تعايل وعليه اهللا ياهللا صلّ ان من رسولكامنا  ييا ايها الناس ان الرأ«منبر گفت 

                                                 
و متـوفي در   235ابوعلي محمدبن عبدالوهاب بن سالم بن خالدبن عمران بن ابان اهل جباء بضم جيم و تشديد باء از بـالد خوزسـتان متولـد     - ٦١

  هجري 303
  .321و متوفي در  247ابوهاشم عبدالسالم بن محمدجبائي معتزلي متولد  - ٦٢
  .456شعبان  28در  يا متوفيدر قرطبه اسپان 384دبن حزم متولد سلخ رمضان يبن احمدبن سع يابومحمد عل - 63
  .568در  يرسد متوفيحسان بن ثابت مكه نسبش ب ياء بدران نابلسيالض يرمجدالملك ابيابومنصور مهلهل بن ام - 64
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ه كما است  ياند و فقط رأينمايق را باو ميحقا يتعاليرا خدايغمبر همواره درست است زيپ يمردم رأ يا يعني«» ليفكوالت
 يكيشده دو نوع است  يغمبر وحيه آنچه به پكد يگويتاب مدخل خود مكدر  يهقيلف است و بكا تيظن و گمان و  يرو

ن چگونه بر او خطا جائز است يشود پس بنابرايگر آنچه تالوت نميو د) جزء قرآن است يعني(شود يه تالوت مك يآن وح
دم و يشن يغمبر ميمن هرچه از پ: ه گفتكن مضمون ينند باكده است آنچه آنها از عبداهللا بن عمر نقل ين عقيد ايو مؤ

ه او كيدرصورت يسينويم يشنويغمبر ميردند و گفتند چرا هرچه از پك يش مرا از آن نهينوشتم قرينم مكخواستم حفظ يم
ر احساسات واقع ير بشر تحت تأثين است مانند ساكمم يعني(ند كيلم مكو غضب ت يو در حال خوش !است؟ يز بشرين

ار اوست يه جان من در اختكس سوگند بĤنيهمه را بنو: د فرموديغمبر رسيبعداً من از نوشتن منصرف شدم خبر به پ) شود
ر مذاهب اهل سنت و يروان سايگر از پيروان او و جمع ديفه و پيابوحن» دشويالم حق خارج نمكهن من جز ه از دك
ر بندگان را مخاطب يه خداوند ساكند همانطور يگويدانند و ميغمبران عموماً جائز ميپ ياجتهاد را برا يو بلخ يسيع بن يعل
ز يآنها ن يو امر بتدبر و تعقل برا ف هستيلكز تيآنها ن يز مشمول همان خطاب نموده و براياء را نيلف قرار داده انبكو م

امنا يعلمه بشر : گفتنديه مكن است يكه دارد و رد گفتة مشريات قرآنياختصاص بĤ ياهلو ماينطبق عنة يموجود است و آ

قد اوتيت القرآن  االواين«دارد و اطاعت او در همه جا واجب است و خودش هم فرموده  يم وحكوباضافه اجتهاد او هم ح

  .ه او استيام اجتهادكقرآن و مثل قرآن بمن داده شد و آنچه مثل قرآن است همان اح يعني» عهو مثله م
ند چون او از خطاء و كيچوجه خطا نميغمبر در اجتهاد خود بهيند پيگويم ياند بعض ن بجو از هم دو دسته شدهيقائل     

ن ير مجتهدين است در اجتهاد خود مانند ساكممز يه او نكن گفته معتقدند يگر برخالف ايدستة د يلغزش معصوم است ول
گران را يف ديلكه تك ينيام دكاگر در اجتهاد خود در اح يولم كان حنن اال بشر مثله كاست  يز بشريند چون او نكخطا 
ه بر ك يم اجتهادكد تا حيخود آگاه نما ياو را بر خطا يبواسطة وح يه فوركند بر خداوند است كند خطا كين مييتع

 يه خطا باشد نزول وحكباشد بر فرض هم  يوياگر اجتهاد در امور دن يند و عمل بدان نشود ولكدا نيت پيبوده شرعخطا 
 يارينرو در بسيگران است ازيمانند د يويدر امور دن ياست ول ينيف ديالكن تييغمبر تعيفة پيرا وظيست زيآن الزم ن يبرا

نرو جواز اجتهاد او را در امور يد ازيپسند ية خود ميآنها را بهتر از نظر يرأ يه گاهكرد و بلكياز امور با آنها مشورت م
ح ير و تلقيتأبه مشغول ك يوآله برجمع هيوعل اهللا يغمبر صلّيپ يه روزكنينند باكين دسته استدالل ميدانند ايم ياجماع يويدن

د ينكر يتأب كد و تريد بگذاراگر او را بحال خو يعني» تموه لصلحكلو تر«درخت خرما بودند گذشت حضرت فرمود 
ه را عرض يدند و قضيد خدمت حضرت رسيس شد و فاسد گردكردند و اتفاقاً برعكشود آنها هم قبول يخودش خوب م

ل ين قبيهم از ا يگريد و استدالالت ديخود از من داناتر يويشما بامور دن يعني» مكانتم اعلم بامور دنيا«ردند فرمود ك
  .نندكيم

مورد حاجت  يمكند و هر موقع حكيبعقل خود نم تهادچوجه اجيغمبر خدا بهيه پكنيعه اتفاق دارند برايش يعلما يول     
ه دوازده نفر معصوم كز ينان او نيه جانشكه معتقدند كدهد و بليند و دستور مكياو را اعالم م يلة وحيشد خداوند منان بوس

زش يب بر دل آنها رينند بواسطة الهام از غكان يام بكه آنچه از احكستند بلين ينيام دكدر اح يباشند محتاج باجتهاد عقليم
است و  يم خدا و قطعكند حينرو آنچه آنها هم بگويدهند ازيرسانند و دستور ميگران ميشود و آنها بديند و القاء مكيم

گردد و علم يشوف مكا مق بر آنهيا الهام حقاي يه از راه وحكنان او يغمبر و جانشيپ يرود و براياحتمال خطا در آن نم
ن نند چوكير نمكن مسئله را ذيچوجه ايعه بهيتب اصول شكدر  يست و حتياس نيباجتهاد و ظن و ق ياجيشود احتيحاصل م

دانند وآنرا خالف عقل و يع وقت مييقت موجب تضيو در حق ين امر را واهياز امور مسلّمه نزد آنهاست و بحث در ا
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تب اصول مذاهب اربعه اهل كن مسائل در يند و امثال اكيرد آن م» ييوح يو اال وحان ه«ه يح آيند چون صريمذهب گو
اند مگر عدة  ردهكر نكچوجه آنها را ذيدانند بهيخود م يد مذهبيعه چون آنها را مخالف اصول عقايه شكاد است يسنت ز

ر خود يدر تفس يطبرس يبوعلخ ايش هكدة اهل سنت است چنانيرد عق هم ه منظور آنانكگر يدر ضمن مطالب د يليقل
باره اشاره  در آن ياء مختصريدر سورة انب» احلرث مان يفكو داود و سليمان اذ حي«فه يه شريل آيان در ذيالب موسوم به مجمع

  .رده استكدة اهل سنت را رد ينموده و عق
  

ل ابراز ين بتحصيمحصلان شد از عالقة خخانمحمد يآقا ن باب بايه در اك يراتكپس از مذا     يرات مذهبكمذا
 يليرستان خيولته و دبكدو نفر معاون فا يم وليردكت كنموده حر يان خداحافظيو دانشجو شانيرده و با اك يخوشوقت

م يردكر كم عذر خواسته و تشيرده و اطالع نداده بودكن ما چون وعده كيم ليشان بمانيناهار نزد ا يه براكاصرار داشتند 
رده بودند كه دعوت كر يبكر يسف يآقا ابل شده و بسفارتخانه منزلكم ساعت بعدازظهر وارد ين يم و برايابل برگشتكو ب
اصالح  يران و طبق دعوت دولت افغانستان برايا يشاورزكن وزارت يه از مهندسكرا  يعيمهندس من يآقا م در آنجايرفت

 يم و آشنائيما وارد شده بودند مالقات نموديپش با هوايوند پسته روز پيپ يبنه برا يردن درختهاكا يپسته و مه يدرختها
 يگر معرفيدكير ما را بيسف يآقا ا شاعر معروف افغانستان در آنجا بودند ويمحمد سرورخان گو يآقا زيحاصل شد و ن
دند گفتم يشان از رشتة سلسلة ما پرسيا در موقع ناهار بعمل آمد سپس ايگو يآقا با يرات دوستانه و ادبكنمودند و مذا

السالم مضبوط است  هيز متصال تا امام عليشان نيرسد و از ايم يرمانك ياهللا ماهان ما بحضرت شاه نعمت يقتيسلسلة طر
با دل ارتباط  ية همة اعمال قلب است و تا عمليند اصل و پايگويه ميست؟ گفتم عرفاء و صوفيدند اساس تصوف چيپرس

ه كندارد و همانطور  يريو حضور قلب نباشد تأث يت قلبيواقع ياز رو ز تايقت ندارد و عبادات نيو حق سنداشته باشد اسا
ه اشرف اعضاء كز يقلب ن يمقرر فرموده برا يدر عبادت و بندگ يفيلكفه و تياز اعضاء و جوارح وظ كيهر يخداوند برا
و باشد و در همة اعمال اد ايشه ارتباط با خداوند داشته باشد و بيه همكن است يرده و آن اكن ييتع يفه و دستورياست وظ

  .رد و دل را بخدا دادكت ين وجهه را رعايد ايبا
 ه در اطوار وجودكدهيسكرو دل ب

  

 شه با تو و خواهد بوديبوده است هم 
  

د يتقاللهيه  نعمةاز اختصاصات سلسلة  يكيه كم يدانيز الزم ميار را نكه ما اشتغال بكرد بلكا يار دنك كد تريالبته نبا       
ه اگر بتواند كند بلكار مشغول بوده و از دسترنج خود ارتزاق كسب و كد همواره بيمؤمن با يعنيار است كب و سكب

ن حال از توجه بخدا و يدر ع يلّ بر جامعه باشد ولكگران داشته و يه چشم طمع بدست دكد نه آنينما كمكز يگران نيبد
اد خدا يتواند دل را بيه در هر حال مكار منافات ندارد بلكدل با اد خداوند در يز غفلت نداشته باشد چه ياد او در دل ني

  .اريار و دل با كدست ب: ه مثل معروف استكداشته باشد 
 اركــس در همــهكــانــدر همــه جــا بــا همــه

  

ــم   ــب  يــــ ــم دل جانــــ ــه چشــــ ــدار نهفتــــ  اريــــ
  

ه مجاز از سابق بوده و ك يشخص ه بدون اجازةيه دخالت در امور شرعكقت ما است يم و از لوازم طريو چون ما معتقد     
انت است يه اساس دكه هم يدستورات قلبست لذا يغمبر برسد جائز نيالسالم و از او به پ هياجازه مضبوطا و مسلسل بامام عل

ن يه در اكن ظاهر و باطن، يقت تصوف ارتباط قلب است با خداوند، و جمع بيد از شخص مجاز اخذ شود، پس حقيبا
  .گردديمان له قلب كملن  يركلذ كذل ان يفشود و مصداق يده ميدل نام ن شخص صاحبيصورت ا
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و رموز آن  يتب دربارة مطالب عرفانكن يد؟ گفتم بهتريدانيتب را راجع بمطالب عرفان چه مكن يدند بهتريپرس     
ا در اواخر هم ياست گفتند آ ين عراقيخ فخرالديو ش يوين قونيخ صدرالديو بعداً ش ين العربيالد يخ محيمؤلفات ش

 كسب وه ين رويدام از مؤلفكاد و هريز يليخ يو فارس يبعرب يتب عرفانكن باب نوشته شده؟ گفتم يدر ا يتابك
و ظواهر شرع نوشته شده  ين مطالب عرفانير در جمع بيه در قرن اخك يتابكن ياند و بهتر ف داشتهيدر تأل يمخصوص

ه همة اسرار و رموز تصوف و عرفان با كاست  يشاه ثانينورعل يمالعلر، مرحوم حاج يف جد امجد حقيه تأليتاب صالحك
شاه يعل صالح يآقا ف پدر بزرگوارم جنابيصالح تأل فة پنديمختصر و رمز در آن نوشته شده است و رسالة شر يليان خيب
  .ار دارديت بسيه اهميه و قلبيت همة دستورات قالبيث جامعيز از حين

، و يعه و هم در سنيادند هم در شيز يليران خيدند؟ گفتم سالسل فقر در ايران پرسير در اگيسپس از وضع سالسل د     
باشد از همه معروفتر و به ام سالسل مشهور است و در اهل سنت يما م يقتين سلسلة طريه همكاللهيه  نعمةعه سلسلة يدر ش

ردستان شهرت دارند كمانند  يغرب يدر قسمتها زيه نيران و سلسلة قادريا يو غرب يشرق يه در مرزهايز سلسلة نقشبندين
  .گر هم وجود دارنديسالسل د يول

زان بود يم 22مهر و  23ه كروز  نيم در ايرون آمديده از آنجا بع نموين توديرير و سايسف يآقا ساعت سه بعدظهر با     
ل داشتند و در همه يز واقع شده تعطن رويه در اكحضرت محمدظاهرشاه يافغانستان بمناسبت تولد اعل يهمة ادارات دولت

ه قبال كش و بعد جشن داشتند و شب هم از طرف صدراعظم از رجال و سفراء در عمارت معروف بچهل ستون يجا شب پ
  .هم دعوت داشتند يحاج حاذق يآقا ر ويسف يآقا م دعوت شده بود وينام برد

سقا سقوط نمود و غائلة او  ومت بچهكرا در مثل آنروز حيبود ز يل عموميز روز جشن نجات و تعطيروز بعد از آن ن     
ست خوردن كه روز شكگفتند چنانينرو آنرا جشن نجات ميافت ازيشور افغانستان از دست او نجات كرد و كدا يخاتمه پ

  .شوديده مياهللا خان روز جشن استقالل نام رامانيها از ام سيانگل
چون دو  يحاج حاذق يآقا يم وليارمند سفارتخانه موعود بودكبخش  جتا يآقا شام در منزل يشب چهارشنبه برا     

امدند و با فرزندانشان بودند و ينرو نيل داشتند ازيادامة تحص يآنشب قصد اروپا برا يز فردايز و پرويامبكان يشان آقافرزند
و و از كبمس يجت روس يمايه از آنجا با هواپكردند كت كند حركما بطرف تاشيآنها صبح چهارشنبه ساعت هفت با هواپ

  .نندكت كبروند و از آنجا بژنو حر كو دانمار يناوياندكاس كآنجا بممال
  

دن شهر يد يبخش برا و تاج يعيان مهندس منيآقا يبهمراه) االول عيرب 21(مهر  24صبح روز چهارشنبه     شهر غزنه 
غزنه و غزنو بفتح نون و  يام بعض دهينه باختالف شنز از السير شده و در همانجا نكن شهر باختالف ذينام ا. ميغزنه رفت

و در چندجا غزنه  يتاب افغانستان در ضمن عبارات و جمل غالبا غزنكه در كسند چنانيند و نويسر نون گوكب يغزن يبرخ
ن وضع يبا سند و چون در افغانستانينوين مياحه غزنيالس اضياحه و ريالس ن از جمله بستانيتب سابقكشتر ينوشته است و ب

ه از وسط آن عبور ك يردم گفتند چون غزنه بواسطه رودكق يه است تحقيغه تثنيلمه بصكن يردند در باب اكيتلفظ نم
اء يند و با يگويباشد ميدو غزنه م يه بمعنكن يغزن ينجهت بعضيباشد دو قسمت شده ازايند و بهمان نام غزنه معروف مكيم

و غزنه  يغزنو و غزن: سدينويب بغزنه و هم غزنو گرفت در برهان جامع من است منسوكه هم ممكند يگويم ينسبت غزنو
  .ابل و قندهار استكن يه مابكن يو شحنه نام شهر غزن يخنيچو پرتو و 
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ابل و غزنه كفاصلة ) لومتريك 135(ل يم 90آنجا است و  ابل بقندهار ازكه و راه ابل واقع شدك يغزنه در جنوب غرب     
  .است

 33قه و عرض آن يدق 27درجه و  68قه و طبق اصطالح امروز يدق 20درجه و  104طبق اصطالح قدماء  طول غزنه     
  .باشديه ميثان 50قه و يدق 42درجه و  71قه و انحراف قبلة آن از جنوب بمغرب يدق 33درجه و 

سند در ينويه مكيطورت وسعت و عظمت داشت بيان نهاياست ومخصوصاً در زمان غزنو يخ درخشانيتار يغزنه دارا     
 يايدن ين شهرهايباتريآنزمان هزار مسجد و هزار مدرسه در آن شهر وجود داشته و مخصوصاً در زمان سلطان محمود از ز

 كر خايآن و آنچه از ز ينونك يها ه از آثار خرابهكرد كيان رقابت ميتخت با عظمت عباسيزمان خود بوده و با بغداد پا
بوده و مهد علم و دانش و عرفان و مجمع فضالء و  يتمدن مشعشع و عصر فاخر يدارا هكشود معلوم است يدا ميپ
با  يمتأسفانه شهر يو مانند آنها بوده ول يمنديو احمد حسن م يو سنائ 66يو فردوس 65يرونيحان بيمانند ابور ينشمنداندا

افت و يغلبه  543هر در سال بر آن ش ين پادشاه غورين جهانسوز نخستين حسيه سلطان عالءالدك يآن عظمت موقع
ان را منقرض نمود همانطور يقت سلطنت غزنويرد و در حقكرون يرا ب يبهرامشاه بن سلطان مسعود بن سلطان محمود غزنو

رده و مدت سه روز بقتل و غارت پرداخت و كان است نسبت بشهر هم ابقاء نيشور گشاكاز  يارية بسيمه و رويه شك
و  يمة جنگكروز آتش برافروخت و همة عمارات مهمه و محالت آباد و قالع مستح شبانهسند مدت هفت ينويه مكيبطور
ز يخودش ن يد ولينرو بجهانسوز معروف گردينة مرغوبة آن شهر بزرگ را سوخت و منهدم نمود ازكة معروفه و اميابن
  .ديجزا خرام يبسرا 551د و در سال ينپائ يريد

 ه خون ناحق پروانـه شـمع راك يديد
  

 !!نـد كرا سحر  يه شبكلت نداد تا مه 
  

ه كز با آنينون نكد و ايرا بخود ند يآباد يز شد از آن ببعد غزنه روين شهر گرفتار قتل و غارت چنگيبعداً هم ا            
ه دور آن ك يا تپه يدر رو يندارد و شهر فعل ياديز يست و آباديش نيب يا خوب و مفرح است قصبه يو هواآب  يدارا
باشد از ين تپه طرف جنوب آن مياز آن هم در پائ يرودخانه غزنه واقع شده و قسمت يدر قسمت شمال يو حصار واريد

پل  يهم در قسمت جنوب يهائ ده شده و ساختمانيشكرود از طرف بازار  يهم رو يدر خارج تپه دارد و پل يجمله بازار
دهد، رود يه محل شهر سابق را نشان مكباشد يمال آن من تپه و در طرف شيم در پائيشهر قد يها شده است آثار خرابه

مذهب و  يرود، مردم غزنه اهل سنت و حنفيرد و رو بجنوب ميگيآنجا سرچشمه م يغزنه از جبال هزاره از قسمت شمال
  .شوديه ميز در آنجا تهين يابلكن معروف بيپوست يمعروف و حت يلين آن خيمتعصبند، از مصنوعات آنجا پوست يليخ
  

م ساعت بظهر مانده وارد يت، و نكم بطرف غزنه حريردكن راه يه بك يما پس از توقف مختصر     يم سنائيكح
  .ميم رفتيرسيخارج شهر واقع و قبل از ورود بشهر بĤنجا م يه در محلك يارت قبر سنائيم ابتداء بزيغزنه شد

اظهار عليه  اهللا رمحة يبلخ يبوده و مولو بزرگ يماء و عرفاكاز ح يم ابوالمجد مجدودبن آدم متخلص بسنائيكح     
  :ه فرمودهكند كيارادت باو م

 دو چشـم اويعطار روح بود و سنائ
  

ــ  ــا از پ ــنائ يم ــو عطــار م يس  ميروي
  

                                                 
  .هجري 430متوفي در سال  - ٦٥
  هجري 426يا  421متوفي در  - ٦٦
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حه ير شعراء بمديهم نمود ابتدا مانند سا يالت خود را در غزنه نموده و مسافرتهائيو تحص بوده 437تولدش در سال      
انت و يرد و در دكسلطنت  492تا  450ه از ك يبن سلطان مسعودغزنو ميه سلطان ابراهك يرداخت موقعپين ميسالط يسرائ
گرفت قصد يماهة رجب و شعبان و رمضان را روزه مگفتند و همه ساله ين ميدالسالطيو عدل معروف بود و او را س يتقو
رد يو قصد داشت بعرض سلطان برساند و جائزه بگسروده  يا دهيقص ين هندوستان را نمود سنائيكفار و مشركر قالع يتسخ

 يه الكند چون معمول داشت يگويخوار م يم اليكهم ح يه بعضكخوار  يوانه اليبدبود معروف  يا وانهيدر شهر غزنه د
ده را يه قصكم گرفته بود يبا خودش تصم يه سنائك يداشت اتفاقاً در موقعيرده اظهار مپ يبرا  يو مطالبخورد يشراب م

خوار بود و  يال وانهيد يگريگلخن تاب و د يكيه كد يگذشت دو نفر را در گلخن د يلطان بدهد شب از در حمامبس
 يگفت سلطان مرد ياالت بگذرم ساقين خيچشم سلطان تا بخورم و از ا يوركب ين قدحكد پر يگويوانه ميه دكد يشن
امال برقرار كب نداده و اسالم را در آنجا ينظم و ترترا آنچه گرفته يده است زيناپسند يوانه گفت پادشاهياست د يغاز
 يچشم سنائ يوركبن كگر پر يد يمال عازم هندوستان است مجدد گفت قدح يرود و برايفار مكب يرده مجدد روكن

 يه مناسب وك يبشغل يف طبع بوديلط يف طبع است گفت اگر ويلط يبزرگ و مرد يفاضل يگفت سنائ يشاعر، ساق
نند كه از او سؤال كخورد فردا يار او نمكب ره در روز شماكد يگويناپسند م يچند و دروغهائ ياو گزاف يدركام نينباشد ق

چند  يام و گزاف و دروغ ه مدح سلطان آوردهك؟ جواب خواهد داد يردكآخرت چه  يو برا يبدرگاه ما چه آورد
مان شد و با يار گذشتة خود پشكد و از يد متنبه گرديشنن را يچون ا ياند سنائ دهيچه آفر يداند او را برايام نم ب دادهيترت
بهرامشاه خواست خواهر خود را باو دهد او اباء  يرد و حتكمالزمت سلطان  كد و تريعزلت گزه مقرّب سلطان بود كآن

ر كن ذيد و تلقيرس يوسف همدانيرد و در مراجعت خدمت خواجه كت كنه حريه و مدكارت ميحج و ز ينمود و برا
از بزرگان عرفاء بوده و  يوب همدانيوسف بن ايعقوب يد خواجه ابويرس يت شده و بمقاماتيدر خدمتش ترب يمدت افتهي

خ يد شيافت و او مريوفات  535خ يوت نمود در آنجا در تاركهم نمود و بعداً در مرو س يدر بغداد بود و سفرهائ يمدت
 477ه در ك) ا ذال معجمه از توابع طوس استيو دال مهمله نه كبفاء و الف و راء سا( يفضل بن محمد فارمد يابوعل

 450خ در سال يبود و وفات ش يطوس يجرجان يخ ابوالقاسم عليه شيد قطب سلسلة معروفيمر يخ ابوعليافت و شيوفات 
  .بود
اشرت مع يسكبود و با  يد غالباً منزويوارد گرد كرد و در رشتة سلوكخدمت سلطان  كه ترك ياز موقع يسنائ     

ند در موقع كيه مدح خلفا را مك احلقيقه حديقةتاب كه بود و در اول يمتر مائل به تقك يع بود و حتينداشت مذهب او هم تش
  :ديالسالم گو هيعل يشروع بمدح عل

ــنائ يا ــوت ايســــ ــانيبقــــ  مــــ
ــد  ــا مــ ــق يبــ ــدائح مطلــ  حش مــ

  

ــدح ح  ــم ــان ي  در بگــو پــس از عثم
ــاء الحــق   ــق الباطــل اســت و ج  زه

  

     بن و چون ذم يم بقتل او گرفتند و از علمايآنجا تصم يرد علماكيع خود را اظهار مينمود و تشيه ميه و معاويام يو سب 
م در يكدارد وفات ح يم بمنع مؤاخذه سنائكه مسلّم همه بود حكآنجا  ياز علما يكيبغداد استمداد و استفتاء نمودند و 

  .بوده 525سال 
ارنامة كق و يق التحقياست و طر يو عرفان ين مطالب اخالقيبهتر يه داراكاحلقيقه  ديقةحدارد از جمله  يديمؤلفات مف     

  :قه استير آنها از جمله اشعار حديبلخ و غ
ــيـــز و بيـــخ   نيصــفت روم و چــيديه شــنكبســ ــنائ كا ملـ ــ يسـ  نيببـ
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 حـرص و بخـليبـ ينيتا همه دل ب
 ر قـــدميـــنـــه و چـــرخ بز  يپـــا

ــه و  ــزرن ــان ملك ــز يك ــتي  ر دس
  

 نيكـ بـر و  ك يبـ  ينـ يب تا همه جـان 
 نير نگـــيـــبز كدســـت نـــه و ملـــ

ــه و اســب فل  ــز يكــجــو ن ــر زي  ني
  

رون يم بعداً بيم و نماز ظهر را در آنجا خوانديردكظهر بود توقف  كيارت نموده و چون نزديز يما در آرامگاه سنائ      
ند و توسط كين مصاحب آ يه داللت بر بزرگكاست  يمؤثر يت معنويروحان يدارا يم سنائيكم مزار حيآمد
  .ر شده استيحضرت محمدظاهرشاه تعمياعل

ز ياست و مردم بدانها ن يخ عبداهللا سر رزير بلغار و شيخوار و پ يوانة الين و قبر ديآنجا مقبرة شمس العارف كينزد     
  .رونديارت آنها بدانجا ميز يدارند و برا ياديعالقة ز

 يوضع آن مرتب نبود پس از صرف ناهار و توقف مختصر برا يم وليرفت يصرف ناهار بمهمانخانة دولت يآنگاه برا     
م يقد يها و خرابه يطرف شمال يها ه به تپهك يا ل از جادهيم و با اتومبيردكت كادامة گردش حر يبرا يرفع خستگ

  .ه در موقع عظمت غزنه جزء شهر بوده استكست يا هيآنجا قر كيم نزديرود رفتيم
  

ن جهت يه است بهمين قريمشهور در ا يالال از عرفا ين عليالد يخ رضيمزار ش      الال ين عليالد يخ رضيش
  :خ گفتهيو بنده و درخشنده آمده خود ش 67برادر بزرگتر و غالم يبمعن يغانند الال در لهجة افيگويآنجا را دشت الال م

ــو آنيدر بنـــدگ ــتـ  تاســـتكيهكـ
  

ــيالال  ــ  يعلــ ــت يعلــ  الال اســ
  

ن در يالـد  يخ رضـ يبـوده، شـ   يم سنائيكد پسر عم حيخ سعيل است و شيد بن عبدالجليخ سعين فرزند شيالد يخ رضيش     
د تـا  يخ رسـ يش از صـد شـ  يد و خدمت بـ يد و در طلب او سالها گرديرا در خواب د يبرك 68نيالد خ نجميش يپانزده سالگ

خ بـه هندوسـتان سـفر نمـود و در آنجـا      يش خ را نمود و رحل ارادت را در عتبة او فرود آورد و بامريخدمت ش كه دركآن
 يالسالم نموده و بگفتـة جمعـ   هيعل يسيخدمت حضرت ع كدر يه بقول بعضكر ينص يروتن ابن اب خ ابوالرضايخدمت ش

د و در يگذشـت رسـ  يوسلم بود و در آنزمان هزار و چهـارده سـال از عمـر او م    هوآل هيعل اهللا ياز اصحاب حضرت رسول صلّ
سـت و  يزياز مردم هند او پس از مائه ششـم م  يربال بن رتن بترندكبابا رتن بن «سد ينوير ابوالرضا مكر ذنامة دهخدا د لغت

ش از ششصد سـال  يافته و بيوسلّم را در وآله هيعل اهللا يرم صلّكه صحبت حضرت رسول اكگفت يقت بوده و مياز ارباب طر
خ يغمبر خدا باو داد و پس از شيپ يها از شانه يا الرضا شانهخ ابويو ش» ن او را مالقات نموديالد يخ رضيرده است شكعمر 
و بخـط خـود بـر     ياغـذ كده و پارچه را در يچيپ يا د و او را در پارچهيرس يسمنان 69خ عالءالدولهين آن شانه بشيالد يرض

                                                 
  .الذكر است مراد از غالم بنده خصي مقطوع - ٦٧
ه يشان جدا شده و وجه تسميه از ايزمان خود بوده و سلسلة كبرو ين عرفاين احمدبن عمربن محمدبن عبداهللا از بزرگتريالد خ نجميش - 68
گفتند  يالکرب طامةنرو او را يداد ازيكردند جواب ميت فطانت داشت و در همة علوم استاد بود و هرچه سؤال مينها يآن بوده كه در جوان يبربك

  .واقع شد 618در خوارزم متولد شد و شهادت آنجناب در سال  540شد در سال يتنها مذكور م يف كلمة كبريتخف يج برايو بتدر
كه در الوثقي  عروةشيخ عالءالدوله از بزرگان صوفية اهل سنت بوده و عقائد مخصوصي دارد كه در كتاب  736متوفي در  و 659متولد سال - ٦٩

تأليف نمود و در آخر آن سن خود را در آنموقع شصت و يك سال ذكر نمود مشروحا ذكر كرده اين كتاب بعربي است و در فصل  721سال 
مينويسد كه بكلي مخالف فرجه  اهللا احلسن عجل بن حجةو صبر و تقوي و احسان است شرحي دربارة حضرت چهارم از باب ششم كه راجع بايمان 

  .عقيدة شيعه است و خالصة آن بفارسي اين است



67  

اهللا و هذا اخلرقـة   رسولف من صاحب هذا الضعي وسلّم و صل ايل وآله هيعل اهللا ياهللا صلّ هذا املشط من امشاط رسول«آن نوشت 

  . »فهذا الضعي الرضا رتن ايل وصلت من ايب
ن وفـات  ياض العـارف يـ ه در ركنيد و ايافت و در غزنه مدفون گرديوفات  642االول سال  عين در سوم ربيالد يخ رضيش     
  .ق استين دور از تحقير مورخياصفهان نوشته بنظر سا يشان را در حواليا

و بعـد از او   ينين عبـدالرحمن اسـفرا  يخ نورالـد يشـ  يو بعد از و ير جوزقانكن احمد ذايخ جمال الديشان شين ايجانش     
و بعـد   ين محمدبن عبداهللا مزدقـان يخ شرف الديو بعد از او ش يسمنان يكابانين عالءالدوله احمدبن محمد بين الدكخ ريش

د محمـد نـوربخش   يو بعـد از او سـ   يخواجه اسحق ختالنو بعد از او  ين بن محمد همدانيبن شهاب الد يد عليرسياز او م
ه بـاو  يـ ه سلسـلة ذهب كـ اتصال به خواجـه اسـحق نمـود     يز دعوين يد عبداهللا مشهديرسد و سيه باو ميه سلسله نوربخشكبود 

  .متصل است
  :از او است ين رباعيجمله اگفته از يشعر م ين گاهيالد يخ رضيش     

 هــم جــان بهــزار دل گرفتــار تــو اســت

ــرار  ــه ق ــه خــواب دارد ن ــدر طلبــت ن  ان
  

 دار تـو اسـت  يـ هم دل بهـزار جـان خر    
  دار تو استيد يه در آرزوكس كهر

   

م در خارج شهر غزنه در شش يرفت يدن قبر سلطان محمود غزنويد يبعداً برا      يسلطان محمود غزنو
ه قبر سلطان محمود در آنجا كبنام روضه است  يا هيگذرد قريم ميشهر قد يها ها و خرابه ه از تپهكپس از آن يلومتريك

  .است
بود متعلق  يكه غالم تركن بود يكان البتيبود، سر دودمان غزنو ين غزنوين سالطين و مقتدرتريسلطان محمود بزرگتر     

خراسان  يوال كه داشت از طرف عبدالملك يتيفاكه بواسطة ك) امارت نمود 350تا  343از ( يبن نوح سامان كبعبدالمل
را  كن اسحق بن عبدالمليكالبت يدادند ول يرمنصور رأيفرزندش ام ينياو بجانش يامرا كد، پس از مرگ عبدالملش

د و ين ترسيكرد البتكتخت خراسان بود احضار يه پاكشابور ين را از نيكد البتيرمنصور بامارت رسيداد و چون اميح ميترج
او بر آنها غالب شده  يجنگ او فرستاد ول يبرا يرمنصور قشونيرد امكت كن خود بطرف غزنه حريرده با مالزمكاطاعت ن

                                                                                                                                                         
را سماح  ام طبقة نخستين را ابدال و دوم را ابطال شجاعان و سوم من هر طبقه را از اولياء بنام معيني براي امتياز از يكديگر ذكر كرده«     

السالم در قرية خروج  ام و بيست و يك نفر از اقطاب از قبل از پيغمبر عليه و چهارم اوتاد و پنجم انداد و ششم را قطب ناميده) كنندگان بخشش(
شد جزء ابدال  العسكري نيز بمرتبة قطبيت رسيد موقعي كه مخفي اي در كوه بين بسطام و بغداد ميباشد مدفون ميباشند و محمدبن الحسن كه قريه

ه شد و بتدريج بطبقات باالتر ترقي كرد تا پيشواي انداد گرديد و درآنموقع علي بن حسين بغدادي قطب بود و چون او از دنيا رفت در شونيزي
و عثمان دفن شد و محمدبن الحسن بر او نماز خواند و بجاي او نشست و نوزده سال در مقام قطبيت بود تا آنكه ببهشت جاودان رخت بربست 

 بن يعقوب جويني خراساني با اصحاب بر او نماز خواند و او را در مدينة منوره دفن كردند و عثمان بن يعقوب بجاي او نشست پس از چند سطر
  .آبائه وعلي عليه اهللا العسكري سالم ميگويد علت اينكه بتفصيل ذكر كردم چند جهت بود يكي از آنها تحقيق دربارة وفات محمدبن الحسن

فرجه  اهللا بن احلسن عجل حجةولي البته اين عقيده نزد شيعه عموماً از عرفاء و غير آنها مردود است چون ما معتقد بزنده بودن و غيبت حضرت      

چه در ميباشيم و انتظار ظهور آنحضرت را داريم اهل سنت هم فقط بعضي تابع عقيدة شيخ عالءالدوله ميباشند از جمله سلسلة نقشبنديه طبق آن
  .ذكر شده استاملقامات  عمدةكتاب 

ذكـر شـده اسـت نگارنـده نسـخه خطـي ايـن كتـاب را در تهـران نـزد           الـوثقي   عروةعقائد ديگري هم كه با عقائد ما وفق نميدهد در كتـاب       
  آقاي سيد محمدرضا زنجاني ديدماالسالم  حجة
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افت پس از او پسرش اسحق از پادشاه يوفات  353ومت خود قرار داد و در سال كرد و مقر حكن را فتح يو بعداً غزن
ردند كومت كازده سال حي كين نزديكسه سال بعد از پدر مرد و پس از او دو تن از سرداران البت يرد ولكاطاعت  يسامان

 يومت مقتدركد زمام امور را بدست گرفت و حيرسيم يزدجرد ساسانيبن  روزيه نسبش بفكن يكتكن، سبيكبعداً داماد البت
قت او مؤسس ين برد و در حقيز از بيابل را نك يومت محلكهند و سند را گشود و ح ياز شهرها ياريل داد و بسيكتش

دوم پادشاه  70ر نوحيبام ياريبس يها كمكرد و چون كيز اظهار ادب مين ين سامانينسبت بسالط يبود ول يدولت غزنو
درگذشت و  387افت و او در سال ينرو ناصرالدوله لقب يان نموده بوده ازير طاغيمجور و سايس يدر دفع ابوعل يسامان

ان يف سامانه در آنموقع از طركن محمود يكتكگر سبيفرزند د ين نشست ولياو در غزن يل بجايپسر بزرگش اسماع
ند و كر و بزندان افين رفت و برادر را دستگيرده با سپاه خراسان بجانب غزنكان يخراسان را داشت بر برادر طغ يسپهساالر
ه كد ين مستقر گرديغزندر  يافته بود موقعيالدوله لقب  فيرنوح، سياو نشست و محمود از طرف ام يخود بجا

 يالت آنجا را درخواست داشت وليداده بود و سلطان محمود ا يزون نامتوكومت خراسان را به بكدوم ح 71رمنصوريام
ه كال افتاد ين راه بخيدر ب يرد وليت داد تا بغلبه بگكحر يومت بلخ و هرات و بست را باو داد او لشگركمنصور فقط ح

ردند و كور كا گرفته رده او ركرمنصور تمرد يتوزون و فائق بر امكست و برگشت سال بعد بيسته نينعمت شا يجنگ با ول
د و در يشكرمنصور  بماوراءالنهر لشگر ياز ام يدند سلطان محمود ببهانه هواداريرا بامارت برگز كبرادرش عبدالمل

توزون گرفت و هنگام مراجعت در بلخ كشتر خراسان را از فائق و بينمود و قسمت ب يآنجا جنگ سخت كينزد
ز چند يالمله لقب داد بعداً ن نيالدوله و ام نيميباهللا او را  72القادر يفة عباسيبود خل 389ه كن سال يرد و در اك يتاجگذار

فار و كبا  يجهاد اسالم(ستان و قهستان نمود و شانزده مرتبه هم بهندوستان بنام يان در سيماندگان صفاريجنگ با باق
از آن  يكيدر : سندينويت آورد و مبدس يرد و غنائمكها را غارت  ها و بتخانه د و شهرها و قلعهيشكلشگر ) نيكمشر

 يخ ابوالحسن خرقانيند خدمت شكت كه حركش از آنيدة بزرگ آنها را داشت پكه قصد گرفتن سومنات بتكجنگها 
ار بر تو تنگ شد خدا را بĤن قسم كراهن خود را بدو داد و گفت هر وقت يخ پيد و طلب همت و استمداد نمود و شيرس

 ياوار ساحل غربياتكرة يبود در شبه جز يدة بزرگكاتفاقاً همانطور هم شد، سومنات بتند و كت يش عنايه گشاكبده 
 يها ابانيپس از سه ماه مسافرت در ب 416هندوان بود سلطان محمود در سال  ينيز دكن مرايه از بزرگتركهندوستان 

ست و غنائم كگ آنجا را شد و پس از سه روز جنگ آنجا را گشود و بت بزريبدانجا رس يآب و آباد يو ب كخطرنا
  .نندكين مينار تخميون ديست مليه در حدود بكبدست او افتاد  ياريبس

آنها را بتصرف درآورد  كنمود و ممال 420ان در يلميماندة ديو باق 407خوارزم در  يهم با امرا يگريد يها جنگ     
و  ينونكران و تمام افغانستان يا كشتر خايل داده بود و بيكرا تش يعيار وسيت بسكه در اواخر سلطنتش مملكيبطور

د بحال او ينت و ثروت مفكومت و مكن حيتمام ا يطرة او بود وليماوراءالنهر و قسمت اعظم هندوستان تحت صرف و س
گفتند مدفون شده و آن يم يروزياخ پكه آنرا ك يبمرض سل درگذشت و در محل 421واقع نشده و عاقبت در بهار سال 

ت او را كخته شد و فرزندانش نتوانستند ممليت از هم گسكرازة ممليد پس از سلطان محمود شيز گردروياخ بر او پك
داشتند پس از  يكوچكومت كگفته بهندوستان رفتند و در آنجا ح كن را ترينند و چند سال بعد از او غزنك ينگاهدار

                                                 
  .سلطنت كرد 387تا  366از  - ٧٠
  .سلطنت نمود 389تا  387از  - ٧١
  .خالفت نمود 427تا  376از  - ٧٢
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ه در سال كد تا آنيبهمرسان يه قدرتكبهرامشاه  م و زمانيتوسعه دادند مخصوصاً در زمان سلطان ابراه يمجدداً قدر يچند
  .منقرض شدند يلكب 598
فار را كهم داشت و چون جنگ با  يرينظ يب يكبا ين اسالم بود و شجاعت و بيدر د متعصب يسلطان محمود پادشاه     

فر را تصرف نموده كاز بالد  يشد و قسمتكه همه ساله بهندوستان لشگر كرده بود كنرو با خود نذر يشمرد ازيواجب م
رد و كيدانشمندان را احترام م يسامان يد امراياز دانش نداشت بتقل ياملكه بهرة كن اسالم درآورد و با آنيرا بد ياهال
 ياديعالقة ز يه بزبان فارسك ينينمود مانند ابوالعباس فضل بن احمد اسفرايان دانشمندان انتخاب ميخود را از م يوزرا

گر ابوالقاسم يشته شد دكبامر سلطان محمود  404سند و در سال يبنو يرا بفارس يوانيو مراسالت د رد دفاتركداشت و امر 
به  416سند در سال يبنو يها را بعرب داشت و مجدد دستور داد نامه يبعرب يس عالقة فراوانكه برعك يمندياحمدبن حسن م

ه او را كال كيمحمد م بن حسن يد و ابوعليارت رسمجدد بامر سلطان مسعود آزاد شد و بوز 421زندان محمود افتاد و 
  .او را بدار زد 422د و سلطان مسعود در سال يبوزارت رس يمنديع داشت و پس از ميگفتند و مذهب تشيم كحسن
در دربار سلطان  يعلو ينتيو ز يو سرخس يو بهرام يو عسجد يو فرخ يو عنصر يمانند فردوس يبزرگ يشعرا     

ان و دانشمندان و شعراء از خست او گله يبود و همة دربار كممس يليخ ياد بودند وليز زيگر نيشمندان دمحمود بودند دان
  .بودند يخود ناراض يداشتند و از وضع زندگان

 1323باشد و در سال  يآن م يهم جلو يكوچكاست و باغچة  يگنبد يروضه دارا يمقبرة سلطان محمود در آباد     
  .ن عالقه دارندز بĤير شده است مردم آنجا نين تعمرعبدالرحمن خاياهللا خان پسر ام بير حبيتوسط ام يقمر
مسعود پسر  باشد و مقبرة سلطانين ميكتكه گفتند قبر سبكاست  يكوچكوه مقبرة كروضه در دامنة  يده بĤبادينرس     

در سر راه  يميقد يليه دو منارة خن غزنه و روضيز در حدود غزنه است و در بيم نوة او نيمحمود و سلطان ابراه سلطان
 يدنيبا و ديز يليه خكدر آن انجام شده  يهائياركند مربوط بهمان زمان عظمت غزنه است و با آجر ظرافتيگويه مكاست 

م بوده باشد چون محل آن در يه مربوط بمسجد جامع غزنه قدكنهاده است و محتمل است  يمتأسفانه رو بخراب ياست ول
 كخا يها از آن جز همان تل ينون آثاركه اكها واقع بوده  م هم در همان دشت و تپهيباشد و شهر قديها م وسط خرابه

اد آن شهر پرعظمت يه در آنجا است ما را بك يها و آثار ن تپهيباشند و مالحظة ايم يها مشغول حفار ست و در آن تپهين
  .»االبصار ويللعربة ال كان يف ذل«است  ياز آن باق ينون فقط نامكه اكĤورد يم

ت نموده و حدود ساعت هشت كابل حركساعت چهاربعدازظهر بطرف  يدنيد يدن جاهايما پس از گردش و د     
  .ميبعدازظهر وارد شد

  

ف يه مقدمات رفتن بمزار شريته يروز پنجشنبه مشغول اقدام برا     هيجان و سلسلة نقشبند ميخ ابراهيش
م و پس از آن به يه قبال وعده شده رفتك يمحمدهاشم مجدد يآقا ديبازد يم عصر ساعت چهار بعدازظهر برايبود

محمد هاشم  يآقا يه پسر عموكه يس سلسلة نقشبنديم جان رئيخ ابراهيش يآقا دنيد يشان برايت ايو هدا يهمراه
  .ميه قبال شده بود رفتك يبودند طبق قرار يمجدد

شان از خاندان يا:  ب استين ترتيقات نمودم  بايبستگانشان تحقو  يمجدد يآقا ه ازكيشان بطوريسلسلة نسب ا     
م يردكر كهستند و قبال ذ يه نزد خودشان معروف بمجدد الف ثانك يخ محمد سرهنديو از احفاد ش يمعروف مجدد

نند كير مكذ يامام رباندانند و بنام ياملتر مكشان را ياء اياء و اوليشتر انبيشان قائلند و از بيا يبرا يه مقامات بلندكباشند يم
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ه يه و چشتياناتشان اظهار داشتند از چهار سلسله مجاز بوده و سلسلة قادريجان در ب ميابراه يآقا ه خودكيخ محمد بطوريش
ده و بعداً هم خدمت يو مجاز گرد ه در هر سه رشته اجازه داشته اخذ نمودهكه را از پدرش خواجه عبدالحق يو سهرورد

ه مرشدش كيده بطوريرس يماالتكقه بيه وارد شده است و در آن طريقة نقشبنديده و در طريباهللا رس يخواجه محمد الباق
  .ن خواجه محمد شده استيقائل بوده و بعداً هم جانش ياديز نسبت باو احترام زين

ستان و كدر پا ينيه سمت جانشكشان ياز احفاد ا يكيادند و يز يليستان و افغانستان خكخ در هند و پايفرزندان ش     
عشر بوده و او سه پسر داشته بنام فضل محمد و فضل عمر و  وم معروف بمجدد مائه رابعيافغانستان داشته خواجه غالم ق

بعد از خود بدو فرزندش فضل محمد و فضل عمر خالفت و اجازة ارشاد داد و هر  يوم براي، غالم قيمحمد صادق مجدد
ه بعداً كمحمدنادرخان  يست خوردند آن دو نفر بهمراهكها ش سيه انگلكستقالل نمودند در جنگ ايم يريدو دستگ

ور بعد از فتح از طرف كوشش و مجاهدت نمودند لذا سه نفر مذك يليد و محمدنادرشاه خوانده شد خيبسلطنت رس
خ و فضل عمر يالمشا شمسن نشان افتخار بنام لَمر مفتخر شدند و فضل محمد بلقب يافت بزرگترياهللا خان بدر رامانيام

ه كنام دارند  يشان محمد معصوم مجدديا رفت و فرزند اياز دن يسالگ 43خ در يالمشا دند شمسيخ ملقب گردينورالمشا
محرم  25خ در يادب و محبت نمودند، نورالمشا يليدر آن شب مالقات نمودم و خاهللا  صبغةشان را با فرزندشان ينگارنده ا

 شان فرزندشانيفة پدر بود و پس از ايشان پس از برادر تنها خليا رفت و اياز دن يسالگ 74در ) 1335ور يدهم شهر( 1376
در  يادينفوذ و سلطة ز يشان دارايشان و پدر و عم ايه در افغانستان شدند و ايقت نقشبنديخ طريجان ش ميابراه يآقا

 كوچكبرادر  يمحمد صادق مجدد يآقا قائلند ياريشان و خاندانشان احترام بسيباشند و همه نسبت بايافغانستان م
ده و ينة منوره مجاور گرديراً در مدير افغانستان در مصر بودند و اخيسف يم مدتيردكر كه قبال ذكخ همانطور ينورالمشا
  .است يمحمد هاشم مجدد يآقا شانيفرزند ا

باشد و ما در موقع ورود چون اول يابل است مكم فرسخ خارج يب نيه قركجواد  جان در قلعه ميخ ابراهيش يآقا منزل     
شان يسال سن ا 45ه در حدود كجان  ميابراه يآقا م،يرفت يرائينماز خوانده و بعداً باطاق پذ يگريمغرب بود در اطاق د

 يحاج حاذق يآقا م ويم احترامات الزمه و معانقه و مصافحه انجام شد و بعداً نشستيبود منتظر ما بودند و چون وارد شد
 يبزرگان مذهب يه بمالقات و آشنائك ياديز يمند نمودند سپس نگارنده راجع بعالقه ينگارنده و همراهان را معرف

شان يمالقات ا كده و شائق دريخ را در خارج افغانستان شنيردم و گفتم نام مرحوم نورالمشاكر كذ يافغانستان دارم شرح
د الزم دانستم يشان هستيدم و البته شما هم خلف ايشان را شنيذشت ابودم متأسفانه در اول ورود بافغانستان خبر درگ

از  يز ابراز مسرّت و خوشوقتيشان نيد، ايدوارم در خدمت بخلق خدا موفق باشينم و امكت عرض يخدمت شما تسل
ر كد من اظهار تشيدادينجا قرار ميد و منزلتان را اينمودين خانقاه ورود ميه بهمكخوب بود  يليمالقات ما نموده و گفتند خ

 ميشان رفتيم خدمت اينداشت يقبال دعوت نموده بودند و باضافه در اول ورود، آشنائ يحاج حاذق يآقا رده گفتم چونك
ن است منزل ما هم يدر ب ير نموده گفتند البته چون محبت و دوستكشان تشيهم از اظهار محبت ا يحاج حاذق يآقا

دم و يان را بمالقات شما ديآقا يمند شان را دارم و موقع ورود هم چون عالقهير ااست من انتظا يمربوط بشما است و مدت
م يداشتم به مالقات ينرو از همان اول ورود تصميمالقات شما را ننموده بودم شائق بودم ازا كه دركبود  يز مدتيخودم ن
ز يشان نيخوشوقتم ا يليالقات شما خم لذا از ميباشيمند م تصوف عالقه ينسبت ببزرگان مذهب يلكما بطور  يو از طرف
گر يشان و چند نفر ديفرزند ااهللا  صبغة يآقا و ين را از جمله محمد معصوم مجدديشان حاضريسپس ا ر نمودندكاظهار تش

  .نمودند يشان بودند معرفيروان ايه همه از بستگان و پكرا 
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قت دارند هرچند از سالسل مختلفه يطر يه دعوك يسانك ان اظهار مسرّت نموده و گفتميبعداً نگارنده از مالقات آقا     
ه موالنا و كنفر  كيهمه باهللا را دارند و رشتة اجازة  يال كسلو يگر دارند چون همه دعويدكيب يكينوع نزدكيباشند 

باطن و  يرا همه دعويگر محبت داشته باشند زيبهمدشتر يد بينرو بايرسد ازيالسالم باشد م هيطالب علياب بن يدنا عليس
شان يباشند ا يتران بمحبت و مهربانكيه نسبت بخلق خدا عموماً مخصوصاً نزدكن است ينند و الزمة آن اكيقت ميحق

ه از صاحبان كز از مالقات شما يم و ما نينكرفتار  يه با همة افراد بشر بمهربانكنست يفة ما اينطور است و وظيگفتند هم
  .ميخوشوقت هست يليم خيباشيم كيگر نزديدكيبا  يقتيد و از جهت طريعه هستيقت در شيطر
ض و يرسد پس او باب فيغمبر مياهللا وجهه و از او به پ رمك يه گفتند عموماً بعلكسپس گفتند سالسل فقر همانطور      

خ و يطالب است و همة مشاياب بن يشود واسطة آن عليبر خلق نازل م يوضات الهياست و آنچه از ف يدروازة رحمت اله
بن  ياء بمقام علياز اول كيچيغمبر خدا هينند و پس از پكيض ميسب فكاز او استمداد نموده و  كق سلويز در طرين كسال
  .مافوق همه است يرسند و مقام او در درگاه الهيالسالم نم هيطالب علياب

ان نموده گفتم يله را بدند؟ من بطور اجمال روش سلسيما پرس يقتيمحمد معصوم از روش سلسلة طر يآقا پس از آن     
د يشان متّصالً و مضبوطاً بجنيرسد و از ايم رماينك ويل اهللا نعمةعه معروف بام السالسل و به حضرت شاه يسلسلة ما در ش

اهللا فرجه نموده  عصر عجلحجة و فرزند بزرگوارش امام دوازدهم  يركخدمت حضرت امام حسن عس كه درك يبغداد
خ يلة شيد بوسيت جنيشده است و ترب يد جاريبت از جانب جنيقت در زمان غيده و رشتة طرو از آن دو بزرگوار مجاز بو

بوده  يرخكخ معروف يت او توسط شيالسالم بوده و ترب هيعل يدان حضرت جواد و هاديو آنجناب از مر يسقط يسرّ
ند و آنچه بما كيدا ميپ شوند اتصاليم يقت باو منتهيشتر سالسل طريه بك يرخكبحضرت معروف  يتياست و رشتة ترب

د قلب را بخداوند ارتباط داد دخالت در امور ياست چون قلب اشرف از زبان است و با يو قلب ير خفكده ذيدستور رس
ه كاد خدا ندارد يرد و آن منافات با ك كد تريا را هم نبايار دنكست يمجاز جائز ن يدة ما بدون اجازة مربيهم بعق يمذهب
و چون بزرگان ما . اريار و دل با كدست ب: و نزد ما معروف است» راهللاكهم جتارة والبيع عن ذرجال التلهي«د يفرما

عت يشرت دستورات يم مغز را دارد رعاكه حكقت يحفظ طر يستند و برايقت از هم جدا نيعت و طريه شركاند  فرموده
ه خالف ظواهر شرع است كو غنا را  نجهت وجد و سماعيرد از اكعت را حفظ يد تمام مراتب شرينرو بايالزم است از
غنا و  يزد خوب است نه آنچه بواسطة آالت صوريه از باطن شخص خك يند وجد ذوقيگويدانند و ميم كمخالف سلو
ند كوشش ك كشود ساليدا ميه مخالف ظاهر شرع است پكا امثال آنها يه بر اثر سماع ك يد حاالتيدا شود و بايامثال آن پ

گانه مانند سماع و امثال يه آنچه خود دارد از بكند كدا ير خدا در وجود خود پكراقبت و مداومت بر ذه آنها را بر اثر مك
  .ندكآنها تمنا ن

ار، ما هم كم و دربارة يدهيم و سماع را هم در مجالس خود اجازه نميدانيرا مقدم م ير قلبكشان گفتند ما هم ذيا       
افغانستان  يه در مرزهاكران ية ايا نقشبنديدند آيپرس يجذب يآقا م آنگاهيار مشغول باشكان بكاالم يه حتكم يمعتقد

ندارند و  يعده هم بما بستگ كي يباشند ولياز آنها بما مرتبط م يه بعضكا نه؟ جواب دادند يباشند با شما ارتباط دارند يم
 افت،يشان اجازة ارشاد يه از اكبود  يسكن يده و آخريه در خواف هستند، نزد پدر من رسك ين احراريالد يخواجه مح

شان بما يه اكداشتند جواب گفتند  يه در تربت جام بودند خودشان دعوكن يخواجه فخرالد يگفتند ول يجذب يآقا
  .ندارند يانتساب

 باشد؟يا نه و بچه طرز مياست  ين آن سرّيا نه؟ و تلقيشود ين ميتلق ير خفكقة شما ذيا در طريه آكدم يبعداً من پرس     
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 يشود قلبين ميه تلقك يركبر توجه قلب است بخداوند و ذ كقة شما اساس سلويطر مانند زيقة ما نيجواب دادند در طر
م و بعداً تعهد يدهيشود و ابتدا طالب را بتوبة از گناهان دستور مين ميگران هم تلقيه نزد دكست، بليهم ن ياست و سرّ

  .مينكين ميتلق يلبر قكم آنگاه ذيريگياز او م ياطاعت اوامر اله
م يگوئيد؟ گفتند ما ميان فرمائيتر ب ن باب مشروحين است دراكا مميست آين يه معلوم شد دستورات سرّكگفتم حال       
فه است، يپنج لط يخداوند دو عالم است عالم امر و عالم خلق، روح از عالم امر و بدن از عالم خلق است، امر دارا يبرا

ه تحت قدم يفة روحياست و لط يافعال يفة قلب تحت قدم حضرت آدم و محل تجلي، لطياخفو  يقلب، روح، سرّ، خف
ه تحت يفة خفيه و لطيبصفات سلب يذات يو محل تجلّ يه تحت قدم موسيفة سريو لط يصفات يم و محل تجلّينوح و ابراه

 يوسلّم و محل تجل وآله هيعل اهللا  ياء صلّيتحت قدم حضرت خاتم االنب يفة اخفيه و لطيصفات ثبوت يو مجال يسيقدم ع
  .باشدياهللا وجهه م رمكطالب يبن اب يدنا عليوره سكن است و واسطة تجليات در همه مراتب مذيالع شأن
ر پستان چپ و در يه اهللا است و محل آن در مقام قلب سه انگشت زكشود همان توجه باسم ذات يه داده مك ير قلبكذ     

 يسه انگشت باال يپستان راست و در مقام خف يان راست و در مقام سرّ سه انگشت باالر پستيمقام روح سه انگشت ز
با حبس نفس  يه گاهكو اثبات است  ير نفكذ ينه است، و باالتر از مقام اخفيدر وسط س يپستان چپ و در مقام اخف

  .دهنديدستور م
افراد آنها مختلف است  كر و سلويد و سيمختلفه قائلن مراحل مراتب ياء هم نسبت بايبزرگان و اول يا برايدم آيپرس      

 يو اخف ين است تا مرحلة خفكمم ير اجمالياء در سياول: ست؟ گفتنديگران معلوم نيد يه مراتب آنها براكا آنيا نه؟ و ي
ه همة مراتب كتر املكاء يباشند و از همة اوليرسند و در مقامات مادون مين مقام نميخود با يلير تفضيغالباً در س يبرسند ول

ن خداوند و افراد بشر قرار ية بنجهت واسطيد ازايط بر همه مراتب گرديه محكباشد ياهللا وجهه م رمك ير نمود عليرا س
 يصاحب بمرحله اخف يحضرت امام ربان يثان مجدد الف يده بود وليرس ين نقشبند تا مرحلة خفيالد گرفت و خواجه بهاء

نون هم واسطة كز تا يخ مجدد نينرو شيگران هستند ازيد يض برايمال برسند واسطة فك ن مرحله ازيه باكيسانكد و يرس
  .باشنديم يض الهيف

ا فقط اقتصار بر واجبات و سنن يد يدهيروان ميهم به پ ياركه دستورات و اوراد و اذيا عالوه بر واجبات شرعيدم آيپرس     
مال كشود و هرچه يه بتناسب آن مرتبه و حاالت داده مكده يرس يد؟ گفتند در هر مرحله دستورات و ختومينكيمتعارفه م

ان انجام دهد، كاالم يز حتيد همه مستحبات عبادات را نيه بايشتر باشد و در مراتب عاليز بيام نكد باحيد تقيشتر شود بايب
مل و اشرف است و كافل انرو قرب نوين و ازيئات المقربيده است حسنات االبرار سيه رسكم يگوئين را ميهم زيگفتم ما ن

  .شود و قرب فرائض مقدم و جلوتر استيمند بانجام نوافل نم د نباشد عالقهيفرائض را مق يسكرا تا ياز قرب فرائض ز
ن يد طالبيد بايهست يه چون خودتان حنفكا آنيد يريپذ ين را از هر مذهب باشند ميا طالبيه آكردم كآنگاه سؤال      

ه عبارت از روش ظاهر است آزادند و ما فقط دستورات كروان در هر مذهب ين و پيند طالبند؟ گفتيگرا يبمذهب حنف
ه طبق كم يدهيم و دستور ميريگيام شرع را مكم و از آنها تعهد عمل باحيريپذ يباشند م يم و از هر مذهبيدهيرا م يقتيطر

  .نديعت مطهره عمل نمايام شركمذهب خودشان اح
ن يهر روز ب: ا نه؟ گفتنديد ير آن داريا غيجمعه  يهم در شبها يا جلسات مخصوصة فقريد آدنيپرس يجذب يآقا بعد     

ن نماز مغرب يجمعه ب يها م و شبيه دستور داده شده مشغولكم و بدعا و ختومات ينينش ينماز عصر و مغرب در مسجد م
 يبائيه در قاب زكخ را يمرحوم نورالمشا سكقطعه ع كيشان يم، بعداً اياشتغال دار يتوبات امام ربانكو عشا بخواندن م
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  .بود بنگارنده اهداء نمودند
  

ع نموده يشان تودير بود با ايرده و چون وقت دكشان اظهار مسرت يبعداً ما از مالقات اخ     يآرامگاه نورالمشا 
بدان متصل است هم  يواقع شده و مسجد بزرگ گريه در همان باغ در قسمت دكخ يام و بĤرامگاه نورالمشيردكت كحر
ر مسجد يباشد و در زيز بدان متصل مين يروان خود ساخته و حماميپ يخ براين مسجد را خود نورالمشايم، ايرفت

 يبرا يگريلة دياج بوسيه احتكشود يه بحمام اتصال دارد و از همان آتش حمام در زمستان گرم مكاند  ساخته يراهروهائ
  .ن ساخته شده استيونت طالب و واردكس يبراهم در آن مسجد  يگرم شدن ندارد، حجرات

ل مقبره و يمكتوسعه و ت يبرا يآن هم محلاند و در جلو  راً ساختهيه اخكواقع شده  يكوچكخ در اطاق يقبر نورالمشا     
ه و قبر نورالمشايخ است و روي قبر را باال آورد اند و در وسط اطاق ردهك يزير يساختن بارگاه و گنبد درنظر گرفته و پ

ر يز در زيم يده شده و گفتند رويشكآن  يرو يا ه پارچهكاست  يزيم اند و در گوشه اتاق خيلي عريض و طويل نموده
  .و سلّم است وآله هيعل اهللا يحضرت رسول صل كمبار ياز موها يد و موئيقرآن مج كيپارچه 

ه از اشخاص مختلف است قاب كخ يفوت نورالمشاخ يمشتمل بر ماده تار ياديز يها هياطاق اشعار و مرث يوارهايدر د     
ح ير فصيه عبارات غكاست به نثر  يخيشتر مورد توجه قرار گرفت ماده تاريب يو نصب شده است آنچه از نظر ادب

دام از آنها در داخل پرانتز قرار گرفته و جمعاً كه هركشود يخ محسوب ميشتر جمالت آن ماده تاريهم دارد و ب يا دهيچيپ
خ را مانند همان يم و جمالت ماده تاريسينوين آنرا مينجا عيشود و در ايم يخ شمسيو دو ماده تار يخ قمرياده تارم يس

گر يدكيها با  ده شده و همانيخ مقطعاً شنيگفتند از زبان خود نورالمشايه مكيعبارات بطور نيم و ايگذاريرانتز مورقه در پ
  :ن استيباشد و آن ايم يافغان يفوفل زائ يليكن ويزالديعز ندة آنيده است و گويم گرديق و تنظيتلف

حال (م يافتيو در) يائيبركم با جاللت نام يدانست(و ) قيباوج مظهر حقا(م يديه برسكاست  كاز آن تابنا) فروغ من(«     
ه ما كد يد بدانيا ست نمودهيز) آلهو هياهللا عل ياهللا صلّ وارث باقدر رسول) (بزمان جناب فضل عمر(ه كيسانك يا)  الرمحة خازن

 يبمجدد اعتال(و ) ديد باشيو خادم قرآن مج(د يخود را روشن پندار يها دل) چراغ سه وصال(اد يو از ) ميمغفور(
مرجع (و ) مرد افغان) (شيات خويح(در ) ايقطب دناهللا  خليفةدي(ر ين فقيرا ايز) اسالم ينيبمفاد خدمات د(و ) قت منيطر

بشرف مقام باستانم قلعه (و ) د باشنديمخلص و مر(اء برگرفته يض يپ) خ االسالم شابيش(فرزندم و ب) ض بودمياصل ف
) بنماز جناب فضل عمر(ند و يبگو) اده سالم بر روح خشنودميز) (قطب اقطاب يروضة امام الهد(بنگرند و در ) جواد

و ) يغنه مجدد73سر(ه ك) ديت فرمايد و تحبا درو(س كن عبد هريخ ارتحال ايو بتار) نندكاجابات بعرض خالق ب يدعا(
) ابلك يعروة الوثق(و ) باب مدرسه غزنه( يو بان) لت مĤبيجاهد فض(و ) بغفران مĤب(و حضرتم را ) رامات برفتك كيپ(

مورخ ) (ابنديارادت و شأن در ياجر صفا) (ر حسابيصبا بغ(ند تا يبنماخطاب ) اهللا حجت يمحمد معصوم ثان(و 
  ).يفوفل زائ يليكن ويزالديعز
  .»است يه قمريو بق يشمس يو عبارت اخر) شيات خويح(ه عبارت كباشد يخ ميماده تار 32 ين جمالت دارايا     
باشد مورد توجه يخ ميشتر آنها ماده تاريه بكنياز نظر ا يست وليامل نكتناسب  يدارا يات فارسيها از نظر ادب ن جملهيا     

م يبريم يخ ابراز داشته پيز بنورالمشايدة خود را نيرا در نظر داشته عق يه جنبة ادبكنيبرا  وهنده عاليم گوياست و اگر بگوئ

                                                 
  .يعني رئيس - ٧٣
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دة يعق يلكش قائلند و بطور يرا برا يبلند و مرتبة ارجمند يليشان داشته و مقام خينسبت با ياملكدة يشان عقيروان ايه پك
ش اظهار يخو يرا برا يب خود مقاماتياتكمد هم در مخ احياد و شيز يليخ احمد مجدد و فرزندانش خيآنها نسبت بش

ه مورد رد كدانند ياء باالتر مياء و اوليشتر انبياند و مقام او را از ب ردهكروان دربارة او غلو ياز پ ياريه بواسطة آن بسكنموده 
باشد و با مراجعه يگران ميه مورد اعتراض و طعن و قدح دكور است كمذ يشان مطالبيلمات اكه در كگران است و بليد

رده ك يآمده بودند خداحافظ يراهنمائ يه براك يانيشود ما پس از مشاهدة آنجا با آقايار مكرت آشيبدان بر صاحبان بص
  .ميمراجعت نمود يحاج حاذق يآقا و بمنزل

  

  :ميه شرح دهيراجع به سلسلة نقشبند ينجا مناسب است مختصريدر ا         هيسلسله نقشبند
ور است كمذاملقامات  عمدةتاب كه در كين بطوريالد خ بهاءيرسد سلسله نسب شين نقشبند ميالد خ بهاءيه شيلسله ن سيا     

بن  الدين برهان بن نيجالل الدمحمدبن  محمدبن: بين ترتيرسد بديالسالم م هيعل يركبحضرت امام حسن عس
ن يدال يبن مح يبن صوف يالل بن نقيج بن محمود بن ايد قليد برهان بن سيان بن سيد سفيدقاسم بن سين بن سيالعابد نيز

  .السالم هيعل يركبر بن الحسن العسكا يبن عل
ور كفرزند ذ كيالسالم فقط  هيعل يركه صحت ندارد و باطل است چون حضرت عسيعشر ين انتساب نزد ما اثنيا يول     

  .اند ردهكر نكحضرت ذ يابر بركا يبنام عل يباشد و فرزنديب منتظر ميو غاحجة عصر ه كداشت 
  .واقع شده است 791االول  عيو وفاتش در سوم رب 719ا ي 718خ در يتولد ش     
خ اهل آنجا است يه شكبخارا  يفرسخ كيست در يا هيقر ه نقشبندكآن يكياند  ردهكر كن نام دو وجه ذيه بايتسم يبرا     

ه اهل چشت از ك) 355در  يمتوف(ه بخواجه احمد ابدال كست ز آنيه نية چشتيه وجه تسمكن نام موسوم شده چنانيلذا بد
 يل در قلب وير تهلكه ذكبود  ير و مراقبه بطوركثرت ذكن از يالد خ بهاءيند شيگويه مكگر آنيرسد، ديقراء هرات بوده م

  :اند ه گفتهكد واقع شده يكأثرت مراقبه و توجه مورد تكن جهت ينقش بست و در سلسلة او هم بهم
 ق نقشبندير در طربراد يا

  

 ر حق را در دل خود نقش بندكذ  
  

لمه است هوش در دم، نظر بر قدم، سفر در كازده يقت خواجگان بر يه طرك: تاب رشحات گفتهكز در يواعظ ن ياشفك     
ه ك يف قلبوو وق يوقوف زمان .يادداشت، وقوف عدديرد، بازگشت، نگاهداشت، كاد يوطن، خلوت در انجمن، 

  .ن استيه خالصة آن اكدهد يز بعداً شرح ميلمات را نكن ياز ا كيهر
اند و  ردهكر كقت خود ذيه در اصول طركاست  يمخصوص دارند، از جمله اصطالحات يه اصطالحاتيسلسلة نقشبند     

ه كگر يلمة دكو سه  يانات خواجه عبدالخالق غجه دانيلمة آن از بكه هشت كلمه است كازده يآن طبق نوشتة رشحات 
هوش در دم، نظر بر قدم، سفر : ن استيلمه اكازده ين نقشبند افزوده است و آن يالد ن آنها است خود خواجه بهاءيآخر

ن هشت تا از مصطلحات خواجه عبدالخالق يه اكادداشت، يرد، بازگشت، نگاهداشت و كاد يدر وطن، خلوت در انجمن، 
  .رف خواجه نقشبند افزوده شده استه از طك، يو وقوف قلب يوقوف عدد. ياست، و وقوف زمان

  :ن استيه خالصة آن اكاند  ردهكر كلمات شرح مفصل ذكن يا يمعن يبرا     
 يه اگر دمكد با حضور و توجه بخدا باشد يد بايرون آيه بكشند و هر دم كنفس را بغفلت ن يعني: هوش در دم -1

  .است يبغفلت گذراند گناه بزرگ
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نده كال او پرايخود داشته باشد تا خ يز نظر بر پشت پاين يت صوركحردر موقع  كسال يعني: نظر بر قدم -2
ند، كخود را نزد معبود خود مقصر و شرمسار بداند و سر را بلند ن يعنينده باشد كشه سرافيه همكا آنينشود و 

 .اند ردهكر كآن ذ يهم برا يگريد يمعان
د و از ياهللا بنما ير درون خود سفر الو توقف در وطن د يوكن سيه در عكاست  ين معنيبا: سفر در وطن -3

 .نديگويم ير آفاقيمقابل س ير انفسيآنرا س يه باعتباركند كده سفر يده بصفات پسنديوهكصفات ن
ه كهم  يثرات از خداوند غافل نشده و در هر مجمع و انجمنكن توجه به يدر ع كسال يعني: خلوت در انجمن -4

 .خود خلوت داشته باشد يباشد در دل با خدا
نرو منظورشان يدهند از ايت ميشتر اهميب يو قلب ير خفكه بذير خدا و چون سلسلة نقشبندكذ يعني: ردكاد ي -5

و  ير نفكشود و گاه هم ذيدستور توجه باسم جالله داده م ميردكر كه قبال ذكه در آنها چنانكاست  ير قلبكذ
 .دهندياثبات دستور م

ر خود در يو تقص يازمندير بمنظور اظهار عجز و نكهنگام ذخداوند  ينده بسوير گوكرجوع ذ يعني: بازگشت -6
 .ترا در نظر دارم يو رضا يا تو در همه حال مقصود منيه، خداكنيمقابل خداوند و گفتن ا

ن است كاد حق است نگاهدارد و تا ممير يه غك ياليه هر خكه بليدل را از حاالت نفسان يعني: نگاهداشت -7
 .ن استيز اشاره بايتب عرفاء نكه اصطالح مراقبه در كر حق بپردازد يغ ال را ازياقال چند ساعت خ يروز

همان مراقبه  يه باعتباركاد خدا يال در يز خكر در نگاهداشت است و تمركو آن عبارت از رسوخ ذا: ادداشتي -8
 .است

هر ه در كبر احوال خود واقف و آگاه باشد  كه سالكن آن است يالد باصطالح خواجه بهاء: يوقوف زمان -9
 .ا عذرير است كا موجب شيزمان صفت و حال او چگونه است و آ

 .دير بگوكه فرد باشد و در هر نفس بعدد طاق ذكنند كت ير را رعاكذ يعني: يوقوف عدد -10
است غفلت  يه مظهر قلب واقعكهم  ير واقف و آگاه بحق باشد و از دل صنوبركه دل ذاك: يوقوف قلب -11

  .نداشته باشد
ه ين اصطالحات اختصاص بسلسلة نقشبنديبا ا يز هست وليگر نياز سالسل د يقت آن در بعضيحقازده اصل ين يا     
  .دارد
د خواجه محمد يمر يو و يالل بخارائكد يرسيد اميخواجه مر: ق استينطرين بديالد قت خواجه بهاءيسلسلة طر     

 يخ ابوعليتا بش يفغنو 74ريواجه محمود ابوالخد خيزان و او مريخ عزيملقب بش ينيرامت يد خواجه عليو او مر يباباسماس
ه كند يگويم يفارمد يخ ابوعليم و درباره شيور داشتكمذ يخ عبدالرحمن جامير حاالت شكه در ذك يقيبطر يفارمد

و  يخ ابوالحسن خرقانيگر بشيه و ديقطب سلسلة معروف يانكخ ابوالقاسم گوريبش يكيق است ينسبت تصوف او بدو طر
ده و او يخرقه پوش يخ ابوالعباس قصاب آمليه از شكآنچه مشهور است  يكير شده كبوالحسن هم دو قول ذخ ايدربارة ش

ر كذاملقامات  عمدةگر آنچه در يد. است يد بغداديد جنيو او مر يريد ابومحمد جريو او مر يد محمدبن عبداهللا طبريمر

                                                 
بوده در سه  يا و آن قصبه ياست از مضافات و ابكن يده ير فغنياند كه انج ضبط كرده و نوشته ير فغنويشانرا محمود انجيهم نام ا يبعض - 74

  .ن ده و مزرعه بوده استيبخارا و مشتمل بر چند يفرسخ
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د هم بشرف صحبت يزيمال نموده و باكسب ك يامد بسطيزيت باياز روحان يخ ابوالحسن خرقانيد شيگويه مكشده 
ق يده و در آنجا سلسلة انتساب حضرت صادق را بدو طريالسالم رس هيحضرت امام بحق ناطق جعفربن محمدالصادق عل

ن يالسالم و آنحضرت جانش هيالباقر عل ين پدر بزرگوارش حضرت امام محمدبن عليه حضرتش جانشكآن يكيسد ينويم
السالم و آنحضرت در  هين عليفه پدر بزرگوارش حسيالسالم و آنحضرت خل هين عليالعابد نين زيالحس بن يپدر خود عل

ن يياز مقام مقدس خاتم النب ين عليرالمؤمنيمال نموده و امكسب كالسالم  هيعل يخدمت پدر بزرگوارش عل
  .ت بوده استيوآله مجاز و مفتخر بوصا هيوعل اهللا يصلّ
د پدر خود محمد و او ير و قاسم مركب يبن محمدبن اب خود قاسم يالسالم از جد مادر هيادق عله حضرت صكگر آنيد     

 ولدين: ه فرمودكسد حضرت صادق ينويم يغمبر بوده است و حتيفة پير و او خلكب يد ابيارادت بسلمان داشته و او مر

ث در ين حديا يدة ما معنيبعق يول! رسدير مكب يباب يو هم نسبت معنو يه هم نسبت صوركمراد آنست ر مرتني كابوب
آنحضرت قاسم پسر محمدبن  يرا جد مادريزرسد ير مكب يه انتساب حضرت از دو جهت بابكصورت صحت آنست 

  .رسدير مكب يفروه از دو طرف باب ر است پس مادر حضرت امكب يز اسماء دختر عبدالرحمن بن ابين يمادر هر و جدكب ياب
رسانند ير مكب يرشته انتساب خود را باب كيه كه است يقة نقشبنديفقط طر يعه و سنيقت از شيسل طران ساليو در م      
ن ييالسالم و از آنحضرت بالواسطه بحضرت خاتم النب هيعل ين عليرالمؤمنير سالسل عموماً رشته اجازة خود را باميسا يول
ر، كب يباب يدهند تا برشتة منتهيت ميشتر اهميالسالم ب هيعل ياب بعله هم بانتسينند و در نقشبندكيم يوآله منته هيوعل اهللا يصلّ
  .ن قسمت را متعرض شده استيالسالم هم هير نسبت حضرت صادق علكدر ذاملقامات  عمدةتاب كه در همان كچنان
ه كسند ينويم الماس ير صوفكدر ذالسياحة  رياضتاب كشاه در  يمستعل يروانين شيالعابد نيرزا زيحاج م يآقا مرحوم     

نند و ازدواج را حرام و كت نيچوجه رعايعت را بهيه آداب شركه ياند اول دسته موسوم بقلندر سه فرقه 75هيسلسلة نقشبند
وزه را فرض دانند و آنچه يپنجشنبه در ياحتند و روزهايشند و در سكاد يار خورند و چرس زيبس كتجرد را الزم دانند بن

ه كهستند از اهل سنت و جماعت  يانند، دوم جماعتم ديت مخلوق را گناه عظير و اذخ آرند، آزايد خدمت شيبدست آ
ظل و ق يان فروگذار ندارند و قائل بوحدت وجود بطركاالم يد بهمة آداب واجبه و مستحبه و حتيبرخالف دستة اول مق

ان و يرات و قلكع مسيد و جماد دارنيوشش زكة باطن يتصف ير براكر و فكاضات و مجاهدات و ذيباشند و در ريظل م يذ
نرو يامل در آداب شرع دارند ازكاند و چون مراقبت  ن فرقهيمختلفه از ا كه در مماليشتر نقشبنديرا حرام دانند و ب كايتر
  .ن فرقه هستندياهل سنت داخل در ا ياز علما ياريبس

ز طبق همان يع دارند و عمل آنها نيشمذهب ت يند وليد و بدانها عمل نمايانت مقيه بهمة آداب دك يسوم جماعت     
احت دو سه نفر از يسال س 25ر در مدت يه فقك«سند ينويسپس م. ت قلّتندين فرقه در نهايمراقبند و ا يليهذهب است و خ

 يآقا نيجان جانش ميابراه يآقا هكهم  يجواب» ه استيعشر يه و مذهب ما اثنيقة ما نقشبنديگفتند طرميه كدم يفه دين طايا
  .ن استكگر مميدكيه با يقة نقشبنديع  و طريه داشتن مذهب تشكنيخ بنگارنده دادند داللت داشت برايلمشانورا

ور شد، كمذ يعبدالرحمن جام يرشتة آن در شرح حال مولوكين نقشبند چند رشته شدند يالد نان خواجه بهاءيجانش     
ن محمدبن يشان خواجه عالءالدين ايه جانشكق ينطريسد باينويماملقامات  عمدةتاب كه در كگر آنست يرشته د

خدمت  كه درك 851در  يمتوف يعقوب چرخيشان خواجه يفة ايو خل 802رجب سال  12در  يعطار متوف يمحمدالبخار

                                                 
  .صه استعين عبارات مذكور نگرديد و خال - ٧٥
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 يداهللا احرار متوفين عبيو از او بخواجه ناصرالد) است از توابع غزنه يچرخ ده(ز نموده و مجاز شده بود يخواجه بزرگ ن
خ محمد ياش ش و از او بخواهر زاده) ست از توابع سمرقنديا هيوحش نام قر( يخ زاهد وحشياز خواجه احرار بش و 896در 
رنگ متولد در يملقب بخواجه ب يو از او بخواجه محمد باق 1008در  يمتوف ينگكش و از او بفرزندش خواجه اميدرو
ادتر يها ز خ احمد رشتهيو از ش يمجدد الف ثان يحمد فاروقخ ايشان بشيو از ا 1012ه يالثان يجماد 20در  يو متوف 971

شتر هم ياد است و بينرو انشعابات در آن زيستند ازينفر عمال معتقد ن كين سلسله لزوم انحصار مطاع را بيرا در ايشود زيم
ن يات فخرالدو رشح يه در نفحات االنس جامين نقشبنديخ متقدميباشد و شرح حال بزرگان و مشايخ احمد ميبعد از ش

ن مخصوصا احفاد ين اجماال و متأخريز شرح حال متقدمينت املقاما عمدةتاب كور و در كمذ ياشفكن يفرزند مالحس يعل
  .تر نوشته شده است خ مجدد بطور مشروحيش

 ين سلسله در قسمتهاياصل دانسته است ا ين سلسله خدشه نموده و آنرا مخترع و بين در ايصاحب مجالس المؤمن     
  .ارندينها بسير ايمن و غيه و عراق و حجاز و يه و سوريكستان و هندوستان و تركافغانستان و پا كران و در مماليا يمرز

  

دة يه بعقكف يشرمزار ت بكحر يم برايابل شدكه وارد ك ياز موقع     فيت بمزار شركمقدمات حر
ره كشاه مردان است مذا يطالح خودشان مدفن سخالسالم و باص هيعل يعل يالموال يمدفن حضرت مول يسن يها يافغان
 يليه چون راه خكم غالباً معتقد بودند يردكت با رفقا مشورت كلة حريوس يم برايم زودتر برويم داشتيم و تصمينموديم

تر است  اره راحتيت با طكنرو حرياست از كاد و خطرنايز يها و مشتمل بر گردنه يوهستانكباً يو تمام آن تقر يطوالن
ش و كند از جمله سلسله جبال هندوكيها عبور م وهستانكشتر آن از يو ب) لومتريك 584(ل يم 389ابل و مزار كرا فاصلة يز

متر ارتفاع آنست و هرچند  3200ه كر واقع شده يابل و مزار گردنة شبكر يمرتفع و در قسمت مس يليه خكآن  يها گردنه
اد يز يليباز هم خ يمتر ولك يليمتر ارتفاع دارد خ 7740ش و كقلل هندو نيتر ه مرتفعكر يراجميارتفاع آن نسبت بقلة ت

هنه و كها هم غالباً  ليافغانستان هم عموما خراب و اتومب يها اد است و جادهيز در آن قسمت زياست و باضافه انقالب هوا ن
دا شود يپ ين راه معطليگر در به اكنيا ينند براكيت مكم است و با اتوبوس حركل راهها يهم در آن قب يت با سواركحر

ه خود مردم افغان هم از آنها كسته و باعث زحمت است كخراب و ش ياد باشند و اتوبوسها هم بقدرين زيعده مسافر
م كد بخوابند و وسائل استراحت هم در راه يشب باكي ين راه و با سواريباشند و با اتوبوس معموالً دو شب در بيناراحت م
 يبعض. نندكيت مكاره حريدارند با ط يه وسعت مالكز يخود افغان ن ياز اهال ياريتر و بس راحت يليما خينرو هواپياست از

اره از قلل ياد دارد و طير آن انقالب هوا زياست و مس يهوائ يچاهها يز داراين دو محل نين ايب يگفتند راه هوائيگر ميد
ن يچند يهوائ يهم بواسطة چاهها يان دارد و گاهكت يلينرو خيرد ازيارتفاع بگ يليد خيند و باكيش عبور مكجبال هندو

ن است ياست لذا بهتر ا يدنين راه هم ديب يها يوهها و آبادكها و  دره ياست و از طرف يه باعث ناراحتكافتد ين ميمتر پائ
  .مينكل مسافرت يه با اتومبك

لة يم وسيردكهم جستجو  يل سوارياتومب يو برام يديم آنها را نپسنديردكآنجا را مشاهده  يچون اتوبوسها يول     
 يبرا 22م، لذا در روز دوشنبه ينكت كاره حريم با طيم گرفتينرو تصميم بود ازكوقت ما هم  يامد از طرفيبدست ن يخوب
ما يو فرودگاه گل است و هواپ يف بارندگيدو روز است در مزار شر: گفت يمائيت هواپكم شريما رفتيت هواپيد بليخر
  .شنبه تا آنجا رفته و برگشته استكي يند و حتين بنشيتواند بزم ينم

ه ك يست و اسفالت نشده و در موقع بارندگيآن مرتب و مجهز ن ينيزم يافغانستان هم مانند راهها يچون فرودگاهها     
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از اوقات  ين جهت گاهيست بهميت آن مقدور نكند حركت كن حريهمان زم يد از رويما بايشود چون هواپين گل ميزم
ل و يا سيل بواسطة برف ياتومب يرا راههايشود زيقطع م يلكافغانستان ب ين شهرهايمخصوصاً در اواسط زمستان ارتباط ب

روز  يم براينرو ما نتوانستيازست يت نكما هم بر اثر مجهز نبودن فرودگاه قادر بر حرياد مسدود و هواپيا گل زي يخراب
ه قبالً كمانطور ند با تلفن بما اطالع دهند و آنروز را هكت كاره بتواند حريشد هر موقع طم و قرار ينكه يت تهيشنبه بل سه

بانقضاء بود  كيم و چون مدت اجازة توقف ما در افغانستان نزديم روز چهارشنبه هم بغزنه رفتيغمان رفتشرح داده شد به پ
را ما در مشهد يم زيد مدت توقف نمائيه تمدكم يت داشتيم و جديت بمزار ناراحت شدكق حرينرو بواسطة عدم توفياز
ن شده بود و تا ييثبت نام چهل روز تع يه براك ينسولگرك يه در خود ورقة چاپكم و مدت آن با آنيعبور گرفت يزايو

ه مدت كگفتند گفته بود يم) يوماندانك( يه خودشان قوماندانكابل ك يشهربان كذل م معينكم توقف يتوانستيچهل روز م
ابل تا كزده روز از موقع ورود بيه جمعاً سكن نمود ييخروج هم ده روز مدت تع يسه روز است و برا يعبور يزايتوقف و

ن مربوط بوزارت خارجه است نه بما، يا: م گفتنديرا ارائه داد ينسولگرك يشود و ما ورقة چاپيافغانستان م كخروج از خا
 يعنيمفرما باشد كآن ح يقانون مختلف در دو ادارة رسم ت دوكممل كيه چطور در كن امر موجب تعجب ما شد يو ا

 يان هم نظر خوشيرانيچون با ا يسه روز باشد و از طرف يروز و در شهربان 40در وزارت خارجه  يعبور يزايمدت و
مدت  ردند و آنروزهاكيم يال تراشكد اشيدر دادن تمد كذل نمودند معينسبت بما م ياديه ظاهراً احترام زكنداشتند با آن

وس و ينرو مأيد ازيشكيم طول ميشد يه بعداً راضكل هم يود با اتومبما هم نبيبانقضاء بود و هواپ كياجازة توقف نزد
ه اجازة توقف را هرطور شده كمعتقد بودند  يداشتند بعضيدة مختلف ابراز مينجا دوستان دو عقيم و در ايناراحت شد

گفتند حال يهم م يم بعضيده را داشتين عقيز همين يجذب يآقا رنده وم خود نگاينكت كف حريم و بمزار شرينكد يتمد
 يگفتند چون برايه را اظهار و مين نظريهم ا يتفضل يآقا م وينكت بĤنجا صرفنظر كم از حريا ال دچار شدهكه باشك

ن گفتم آنها م يشود وليظن آنها م ت باعث سوءكحر يدارند اصرار ما برا يادتريز يريسختگ يشمال يمسافرت بقسمتها
دربارة  يظن ارت است و سوءيز فقط زيت بمزار نكرده و منظور ما از حركاست دخالت نيچوجه در سيه ما بهكدانند يهم م

اهللا من بعدما  سبيل والذين هاجروا يف«ه آمد ين آيم ايم و از قرآن استخاره نموديم باستخاره گرفتيما ندارند باالخره تصم

ت و كه لزوم حركبل يح در خوبيه تصركه ين آيپس از ا »انوا يعلمونكرب لوكحسنة والجر االخرة ا الدنيا ظلموا لنبوئنهم يف
ما يه هواپكاتفاقاً همان موقع خبر دادند : مينكت كم حريم گرفتيدر مسافرت بĤنجا بود تصم يش و خوشياشعار بĤسا

 يحاج حاذق يآقا ه پنجشنبه بودكآنروز  م ضمناً صبحيما گرفتيت با هواپكم بحريتصم يند لذا با خوشوقتكيت مكحر
ه كرده بودند كموفق نشدند و در آنجا اظهار  يرند وليد بگيد بتوانند تمديه شاكمراجعه نمودند  يمجدد باداره شهربان

ت بمزار چون كش آمده آنها گفته بودند اتفاقاً حريگر پيال دكد الزم دارند اشيت بمزار دارند و چند روز تمدكقصد حر
ما  يپروانة آنجا برا يشان تقاضايدهند اياست بدون پروانة مخصوص اجازه نم يمرز شورو كيو نزد يشمال يسمتهادر ق
ظهر بوزارت خارجه  كيشان نزديم ايسد تا ما اجازه دهيبنو يماندانك يد وزارت خارجه برايگفته بودند با يرده ولك

د يل است روز شنبه باينون هم وقت گذشته و عصر هم تعطكا م وينكق ين قسمت تحقيد در ايرده گفته بودند باكمراجعه 
وسانه مراجعت يم ساعت بعدازظهر مأين يحاج حاذق يآقا ر بود لذايد يليما خ يروز شنبه هم برا يمراجعه شود و از طرف

وس ياحت و مأمتأثر و نار يليردند ما خكال كت بمزار هم اشكسر نشد در حريد ميه تمدكنموده اظهار داشتند اضافه بر آن
ه كم يم گرفتيل بر خداوند تصمكم بعدازظهر با تويم باالخره ساعت چهار و نيعالقه برفتن آنجا داشت يليقلباً خ يم وليشد
ه توقف خود را در كت آنيم نهاينكت كحر يم و بدون گرفتن پروانه دولتيت بخريمراجعه نموده بل يمائيت هواپكبشر
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م چند يل داشتيه قبال مكم و با آنيت گرفتيم و بليت رفتكرده بشركت كاز منزل حرم ين تصميم و با همينكمتر كآنجا 
ه كم ينكت و صبح شنبه مراجعت كه صبح جمعه حركم يت قرار گذاشتيم منصرف شده در بليم از آن تصميبمان يروز

 ية رفت و آمد هر نفرياركم و يت گرفتيم بلين تصميم لذا با همينكت كستان حركابل بطرف پاكم از يشنبه بتوانكيصبح 
 يت اتوبوس پستيگرفتن بل يهم قرار شد برا يحاج حاذق يآقا شد ضمناً) تومان 160در حدود ( يافغان 970ف يبمزار شر

تر  هم مطمئن يود و از سوارر وسائل بيتر از سا ه مطمئنك يلة پستيشنبه با وسكيه صبح كنند كاز وزارت مخابرات اقدام 
  .مينك تكشاور حريبود بطرف پ

  

م و يردكت كابل حركفرودگاه قه از يست دقيساعت شش و ب) مهر26(االول  عيرب 23صبح روز جمعه      فيمزار شر
ش هوا انقالب داشت و كجبال هندو ين راه بااليم در بيف شديقه وارد فرودگاه مزار شريو پنج دق يساعت هفت و س

ه كم يرضا زادة شفق افتاد يآقا الم دانشمند محترمكاد يآنموقع بگذشت و در يبحمداهللا بسالمت يما مرتعش بود وليهواپ
ه جبال كالحمداهللا (ن آمدن گفته بودند يموقع عبور از آنجا پس از رفع تشنجات و خطر و گذشتن از جبال هنگام پائ

  ).ش نشدك يرانيش اكهندو
 يگريآن شده و نه آثار د يتمان براه نه ساخكاست  يمسطح يكن خايقطعه زم كيف عبارت از يفرودگاه مزار شر     

ندة ينما يگوهر يآقا مياده شديما پيه از هواپك يفرسخ است موقع كيب يدا است و فاصلة آن تا شهر قريدر آن پ
شان محبت نموده ما يرده بود مالقات و اك ينوشته و معرف يا شان نامهيابل باكاز  يمائيت هواپكر شريه مدكرا  يمائيهواپ

س يشان و رئيا يو همراه يالزمه را نمودند و ما از محبت و مهربان يها رده سفارشك يف راهنمائيه مزار شريرا بهتل بلد
ه كارت بروضة متبريز يرون آمده برايه بيم و پس از مرتب نمودن منزل در هتل بلدير شدكمتش يليابل خكت در كشر
  .ميرفت
 ياز استانها يكيز كباشد و امروز مريها م مورد عالقة افغانافغانستان و  كمعروف و متبر يف از شهرهايمزار شر     

  .باشديت آن پنجاه هزار نفر ميافغانستان است و جمع
قه يدق 41درجه  و  64قه و انحراف قبله از جنوب بمغرب يدق 44درجه و  36قه و عرض آن يدق 9درجه و  67طول آن      
قه قبل از ظهر طهران يو سه دقساعت  كيباً يمتر است و ظهر آن تقر 600ا در حدود يه و ارتفاع آن از سطح دريثان 14و 

  .است
ن نام آنست يه بديف معروف و وجه تسمياز توابع بلخ بوده و بعداً بنام مزار شر يا هيه قركران يآن خواجه خ ينام اصل      
آنجا مدفون است و شرح آن  السالم در هيعل ين عليرالمؤمنيه جسد مطهر حضرت امكافغانستان معتقدند  يه اهالك

ر شده كذ يخيتاب تاركباستناد چند  1325ابل سال كف حافظ نور محمد چاپ يف تأليخ مزار شريتاب تاركه در كيبطور
ة يخاندان نبوت از قر يبطرفدار 129در رمضان سال  يخراسان يه چون ابومسلم مروزكبطور اجمال و اختصار آن است 

 يست شدند او شرحكبش كيه نزديام يشرفت بود چون بنيد مرتب در پيه جنگيام يال بنام نمود و باعميدج مرو قيسف
و  ين سپهساالريمتركن يراغب باشند ا ته اگر امام بمسند خالفكرد كعرض السالم  هيخدمت حضرت صادق عل

بدرجة  ردهكس خروج كه از ما هركد حضرت در جواب ابومسلم مرقوم فرمودند يم خواهم رسانيبتقد يخدمتگزار
ن خاندان يخواهد در ايست و بقاصد فرمودند بابومسلم بگو اگر مين يومت و خالف رغبتكن ما را بحيده بنابرايشهادت رس
در نجف اشرف مدفون است ببلخ انتقال دهد  يه در صندوقكجد بزرگوارم را  كبجا آورد جسد مبار يا ستهيخدمت شا
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ه اگر كن بود ينة مطهره برده شود و مقصود حضرت ايولت آنها منقرض شود بمدند و ديه فرو نشيام يه فتنة بنكتا بعد از آن
 يدور و امن يه محفوظ باشد و در جايام يشد و بعض بالد دست بدست بگردد جسد مطهر از دستبرد بنكجنگ طول ب

درت ورزند و آنها آن ن امر مبايه به اكار آزمودة خود دستور داد كاران يد بعين دستور رسيگزارده شود چون بابومسلم ا
لف كوه نور گذاشته و از آنجا بكموسوم ب ياز نجف برداشته با شتر بمرو شاه جهان بردند و در محل يرا پنهانصندوق 

انه مدفون يواقع است مخف) يسه فرسخ(آن  يليم 12ه در مشرق بلخ و كران ية خيردند و در قركآورده و بعداً وارد بلخ 
ت امور يه و تمشيام يبعدها بواسطة اشتغال ابومسلم بجنگ و قلع و قمع بن يآن گذاشتند ول يز در روين يساختند و لوح

سر يا اظهار و اعالن موضوع دفن در بلخ ميعباس و قتل نابهنگام او موضوع انتقال جسد مطهر  ياول دولت بن در يخالفت
ه بهارون اظهار داشت معلوم شد كر معمر يپ كيد طبق گفتة ينشد و مدفن مطهر پنهان بود و چون در زمان هارون الرش

نرو نام بلخ يدند ازيدر آنجا ساخت و مردم متوجه بدانجا گرد يه جسد حضرت در نجف مدفون بوده هارون بارگاهك
سلطنت كرد  552تا  511سلجوقي كه از  شاهكه در زمان سلطان سنجربن ملكافت و آن واقعه فراموش شد تا آنين يظهور

ن باب خدمت يه در اك يا ضهيافت شد از جمله موضوع عرين باب يدر ا دفتر معامالت ابومسلم مطلبيدر  530در سال 
د از يران مفهوم گردية خيالسالم عرض شد و جواب آنحضرت بدست آمد و انتقال جسد و دفن در قر هيحضرت صادق عل

صفة آن  يه باالكده يران خواب ديخ ةيقر كيشب حضرت را در نزد كيابر بلخ در كچهارصد نفر  از سادات و ا يطرف
ه قبر ما را ظاهر سازد كد يد بسلطان اطالع دهياطالع ندارد با يسكم و يباشينجا ميفرمود سالها است ما در ايستاده بود و ميا

  .نديايارت ما بيتا مردم بز
بلخ دستور داد  يرقماج واليتخت خود باميابر سلطان سنجر از مرو پاكشف خواب اكش دفتر ابومسلم و يدايپس از پ     
ران ية خيار وجود جسد در آنجا بقركند و او با وجود مخالفت بعض علماء بلخ و انك ياوكنجكق و يه موضوع را تحقك

با  يكوچكبگنبد  يحفار يكردند پس از اندك يمعروف بود شروع بحفار يه بنام تلّ علك يا پشته يآمده و در رو
ردند و داخل حجره شدند كت علماء آنرا باز يشادمان شدند و با جمع يليوردند و خن با قفل نقره برخيدربچة فوالد

 يه روكدند يد يبزرگ و سنگ يريپوست آهو با شمش يرو يوفكبخط  يآن قرآن يه روكدند ين ديفوالد يصندوق
ها و  ناخن يتر و تازه و حتدند يردند جسد مطهر را دكبعداً صندوق را باز » اسداهللا ياهللا عل هذا قرب ويل«سنگ نوشته بود 

ن يارت نمودند از هوش رفتند مردم از ايآنرا مشاهده و ز يظاهر بود بعضمقدس  يشانيح و آثار زخم بر پيامالً صحكموها 
ز يد او نيردند و چون خبر بسلطان سنجر رسكم يتقد يازهائيبلند نمودند و نذرها و ن ير و شاديبكاد تيو و فرية مهم غريقض
م آنجا و خادمان آن نمود و خواست صندوق را با خود ينار زر سرخ تقديرد و پنجاه هزار دكت كحر يبوس عتبه يبرا

ردند در همانجا بماند و او كعلماء و همة مردم جداً مانع شده و تقاضا  يبسازد ول يند و بارگاهكبمرو ببرد و در آنجا دفن 
آن بسازد  يبرا يار مجلليم داشت بارگاه بسينموده و تصمدر آنجا  يخشت كوچكم خود منصرف شده ساختمان ياز تصم

 552افت و در سال يق ساختمان آن نياد بعد از آن توفيدورت زكبجنگ و اسارت در دست غزان و  يبواسطة گرفتار يول
  .درگذشت

 كد آوردند و هتها وار نيتوه هكن متبركشد و باما ياديغارت زران قتل و يا يه در همة شهرهاكزخان يدر زمان چنگ     
ه وارد نشود كبروضة متبر ينيه توهكنيا يآنجا برا ياز اهال يردند بعضكحرمت نمودند و مردم بلخ را هم قتل عام 

ب ين ترتيردند و باكياد مي ين بردند و آنجا را بنام سابق خود تلّ عليساختمان سنجر را خراب نموده و آثار عالئم را از ب
  .ديند يآباد ير بلخ هم بعداً رومجدداً نام آن محو شد و شه
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ه كقرا ين بايز نوشته شده در زمان سلطنت سلطان حسين الصفا روضةر و يالس بيطبق آنچه در حب 885ه در سال كتا آن     
يزيد بسطامي از كتابخانه شاهي ملتان هند بااز احفاد  ن محمديومت بلخ را داشت شمس الدكقرا برادرش حير بايام

نوشت شده و قضيه مدفن حضرت را نيز شرح داده بود شمس الدين  سنجر ورد كه در زمان سلطانتاريخي بدست آ
ه در همان تلّ آثار كردند تا آنكاوش كان را جمع نموده و با حضور آنها شروع بيقرا ارائه داد و او اعيرزا بايآنرا بم محمد
 يو شادياد و غريو فر» اهللا ويل ياهللا عل له الغالب اخ رسولهذا قرب اسدا«ه نوشته بود كدند و بعداً سنگ قبر ظاهر شد يرا د

ق فرستاد و او يتحق ير را برايشيرعلير خود اميز وزيفرستاد و سلطان ن يكين پيقرا خدمت سلطانحسيرزا بايمردم بلند شد و م
د و در آنجا ركت كارت آنجا حرين بزيد نمود و سلطانحسييان و مراجعت بهرات موضوع را تأكارت آن ميپس از ز

  :ن استيه آخر آن اكه خود گفته بود خواند ك يارت آمد و اشعاريز يبرا يه و زاريغلطان غلطان با گر
 نينوا سلطانحسيبيبر درت آمد گدا

  

 رامكشاه  ين مشتاق اين برحال اكرحم  
  

رد و علماء هم نقل كافقت ناستخاره مو يلنج او رفع شد، بعداً خواست صندوق را بهرات نقل دهد ولوو مرض ق         
 يدر آنجا نمود و ابتدا ين شروع بساختن گنبد و بارگاهيحرمت دانسته اجازه ندادند و سلطان حس كن و هتيآنرا توه

ان يجاد نمود و صد خانوار از اعيا يرد و بازارك يآنجا ساختمانهائ يآبادان يتوسط او انجام شد و برا يوضع ساختمان فعل
د و آنرا وقف بر روضة يموسوم گرد يه نهرشاهكاز رودخانة بلخ جدا نموده بدانجا آورد  يرستاد و نهرهرات را بدانجا ف

ه سلطان سنجر وقف نموده كهم  رد و نهر خضر آبادكواگذار  ين اندخوئيالد د تاجيت و نقابت را بسيه نمود و تولكمتبر
 ياديز يآورده و ساختمانها يردم از اطراف بدانجا روآورد و مآب  رده وكن رفته بود مجدداً حفر يبود و بعداً از ب

  .ديف مشهور گرديشد و بمزار شر ينمودند و شهر بزرگ
 يبانير شين اميازدهمي كخان ازب خان بن عبداهللا ردند از جمله عبدالمؤمنك ينموده و موقوفات يراتين تعميز سالطيبعداً ن     
در  يناتييسلطنت نمود تز 1017تا  1014ه از ك ير سلسلة جانين اميخان دوم يمحمدخان بن جان يساخت و ول يگنبد

رخ داد  يا لهم بلخ زلزكخان حا يخان بن سبحان قل ميساخت و در زمان محمدمق يساختمانها و داخل روضه نمود و باغهائ
خان  رعلميمت اموكدر زمان ح 1287ز از سال يآن ن يارك ياشكرد كدرست  يد و او مجدد بوضع فعليهم پاش و گنبد از

احلسني  سلطنةشاه در ينورعل يه جدامجد مرحوم حاج مالعلكيخان بطور رعلميشروع شد و ام يع سمرقنديتوسط استاد سم

خ در شعر آخر است و يخ آنرا نوشته و ماده تاريعه بوده و تاريسند شينويم) السالم هين عليرالمؤمنير شهادت امكجلد اول ذ(
  :ن استيآن ا

 خيهست مبدأ تار)يعلعلم غالم (
  

 ه دل بجانان دادكاز او زان) دل(ش كبيول 
  

خ يشود چند ماده تاريم 1287سر شود مطابق كد از آن ياست با 34ه ك) دل(باشد و يم 1321) يعلم غالم عل(لمة ك       
ه اگر كرده بود كد نذر در آن نموده و با خو يراتيز تعميخان ن ر عبدالرحمنيز در اطراف نوشته شده است و اميگر نيد

ارت رفت يه بزكز يند و بعداً نكانتخاب  هكل مسجد و روضة متبركخود را ش يو رسم يسلطنت باو رسد نشان سلطنت
ز ينون نكه اكنصب نمودند  يندند و جلو درب ورودكدو تخته مس  يخواند و دستور داد همان را رو يارتنامة مفصليز

وان يدر ا يناتييرات و تزيتعم 1319ز در سال يافغانستان ن يد ظاهرشاه پادشاه فعلحضرت محميدر آنجا موجود است، اعل
ان كنون و همة مردم افغان نسبت بدان مكافغان تا ين و امرايهمة سالط يلكر قسمتها انجام دادند و بطوريو سا يورود

نند چنانچه كياستشفاء مخود  يها ضيمر يند و برايجويم كند و تبريĤيارت بدانجا ميز ينند و براكيامل مكابراز عالقة 
ه كهم در آنجا بسر برده نقل نموده بودند  يه مدتكپس از مسافرت هفت سالة خود  يجدامجد مرحوم حاج مالعل



82  

شاه مردان  يسخ«گفتند يĤمدند و ميارت و طواف ميز يض خود را برپشت گرفته و برايمن اطراف اطفال مركتر يها زن
  .شديشاه مردان فرزند مرا شفا ده و اتفاقاً شفا هم داده م يسخ يا يعني» يم شفاوردياو قل

  

را امام يرسد زيد بنظر ميبع يلين قول خيا يول)     ع(يدر اين باب و اختالف در مدفن مول ينظر
 يلكد و باضافه قبر حضرت در آنزمان بيفرمايالسالم نم هيعل يمخصوصاً قبر جد بزرگوارش عل يچ قبريامر به نبش ه

در  ينداشت و ظهور قبر حضرت بنا بقول ياملكاز آن اطالع  يسكان و خواص خاندان عصمت كيو جز امام و نزد يمخف
خواست دربارة يم يه ابومسلم مروزكرد كخدمت حضرت عرض  يقيه منصور دوانكالسالم شد  هيزمان حضرت صادق عل

اظم كدر زمان حضرت  يا اظهار فرمود و بقولند و حضرت در جواب منصور محل آنركالسالم سؤال  هيعل يمدفن عل
 يا است به تپه ينونكه نجف ك يار رفت و چند آهو را تعاقب نمود آنها در غركبش يه هارون روزكالسالم ظاهر شد  هيعل

ه كده يگفتند از پدران ما رس يد؟ بعضيآنها نرفتند هارون سبب را پرس كيهم نزد ياركش يپناه بردند و بازها و سگها
 يق فرمود و حتيالسالم سؤال نمود؟ تصد هياظم علكن حدود مدفون است هارون از حضرت يالسالم در ا هيعل يعل جسد
د و يردند و جسد حضرت را زخم خورده دكتپه را حفر  يه روكرد كد امر يه چون هارون از آنها شنكسند ينويم يبعض

شود يو از قول اول هم معلوم م رفتيارت ميب بزتود و مرد و ساختمان نميوشكد و در احترام آنجا يش را بوسكقدم مبار
ه منقرض شده بودند و خطر نبش قبر در يام يبن عباس و در آنموقع يه ظهور قبر در زمان منصور بوده نه قبل از دولت بنك
د بنظر يدانند بعنه برگريه مجدد جسد را بمدكنيار دور است با قصد اينة منوره بسيه بمدكن نبود و باضافه انتخاب بلخ يب
  .رسديد بنظر ميبع يليشود بهرحال نزد ما خيز نبش مجدد مين يرسد و خود نقل ثانويم

ه در كردند كگمان  يه بعضكسند ينويمسلطنة احلسني ه جد امجد در كر شده چنانكن باب ذيهم در ا يگرياقوال د     
ه در آنجا دفن كردند كنه حمل يبا شتر بطرف مد يتابوت ه جنازه را دركاز عامه گفتند  يوفه دفن شده و بعضكداراالمارة 

ر كذ يه در پس ابر پنهان شد و بعضكان گفتند يافت و رافضيبر او دست ن يسكشتر در راه گم شد و  يشب ينند ولك
دند يه آنرا دكرفت مردم  يردند و شتر را رها نمودند و او ببالد طكنهاده و بر شتر سوار  يه جسد را در صندوقكردند ك

رده كدا شود باو مسترد دارند و شتر رانحر يه اگر صاحبش پكبصندوق بردند و آنرا دفن نمودند  يگمان وجود مال
  : ن باب گفتهيد در ايه ولكمعتقد بوده و آنرا شهرت دادند ه يام ين قول را بنيخوردند و ا

 قد ضل البعري حبمله كفان ي
  

 ان هادياكان مهديا وال كفما  
  

ساختند و يعامه مخاراب يآنحضرت در چهارجو يبرا يمزار يه در تازگكنند كر كذ سلطنة احلسنيز در يو ن             
آنحضرت هست و  يبرا يز مزاريدا شده و چند سال قبل مشغول عمارت صحن بودند و در هند نيه پكست سال است يب

  .را از آنحضرت دانند كهم مزار بابانان يبعض
در باب  يفصل 70صفحة  يچاپ مطبعة خانج يم بعرب. دوفالمن ترجمة ع. ت ميف دوايتألالشيعه  عقيدةتاب كدر      

انه دفن يالسالم دستور داد او را مخف هيعل يه علكت شده يالسالم روا هيه از امام صادق علكند كنجف نوشته از جمله نقل 
خانة خودش  ه دركاند  گمان برده ين جهت بعضيهمرد و بكقبر او را بدانند نبش قبر خواهند  يه خوارج اگر جاكنند ك

 يالديه در قرن شانزدهم مكاحتنامة توماس فورستر ين است آنچه در سيد ايمؤ«د يگويسپس م ،دينه مدفون گرديدر مد
 يسبز رو يها ه پردهكگر است يدو قبر دوآله  هيوعل اهللا يه در پشت مسجد رسول صلّكنه نوشته شده ير مدكسته در ذيزيم
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وفه كدر مسجد  ياند عل هم گفته يشوهر فاطمه است، بعض ياز عل يگرياز فاطمه دختر محمد و د يكين گذاشته شده آ
 يده وليه از محالت بغداد است مدفون گردكرخ كاند در  گفته يا د و عدهيه در رحبه مدفون گردكهم معتقدند  يو بعض

 يسد گروهينوين ميتر طه حسكف ديدو فرزند بزرگوارش تألو  يتاب علكه در نجف دفن شده است در كعه معتقدند يش
ميگويند عين جسد را  يابند گروهين بردند تا خوارج دست نيقبر را از ب يها وفه مدفون شد و نشانهكند در رحبة يگويم

 يشتره او را بر كنند گفتند كيم ياده رويز يعل يه در دشمنكبمدينه بردند و پهلوي قبر فاطمه دفن كردند گروهي 
را  يمت گشودند و چون جسديافته تابوت را بگمان غنياز اعراب آنرا  يه بحجاز برند و شتر گم شد و جمعكگذاشتند 
ر قماج يم امير تصمكف در ذيخ مزار شريتاب تاركسپردند و در  كابان بخاياز ب يدائيدند او را در گوشة ناپيدر آن د

رده و گفته بود كن مسئله مخالفت يمسلّم بلخ در ا يه امام عبداله از فقهاكسد ينويران ميردن قبر در خواجه خكدا يپ يبرا
ه مشهور است قبر حضرت شاه مردان در كد بوده و چنانيان بعكن همه راه دور از اميه آوردن جسد مطهر شاه مردان باك
ن مقامات در ير از ايسد غينويمآن  يو در پاورق» ا در عدن خواهد بوديا در نجف يرخ بغداد كا در يا در آمل يوفه ك

ه بجناب شاه ك ين از اعتقاد راسخيموجود است و مسلم يگر هم بنام حضرت شاه مردان آثار و عماراتيمواضع د يبعض
موضع در شمال  كينند از آنجمله كيره احترام ميو غ يارت سخيا زيت دارند آنمقامات را باسم قدمگاه شاه مردان يوال

قت مربوط بشاه ين مقام در حقيا يسد ولينويو بعداً م» ارت شاه مردان استيموجود و موسوم بز زيابل نكه يمغرب شهر حال
توسط احمد شاه بابا در  1182ابل در سال كوآله را هنگام عبور از  هيوعل اهللا يه خرقة حضرت رسول صلّكست بليمردان ن

  .ندكير مكآنجا گذاشته بودند و بعداً شرح آنرا در آنجا ذ
اشرف مدفون و  ه جسد مطهر حضرت در نجفكن است ياهل سنت بر ا ين  علمايعه متفقاً و محققيدة شيعق يول     
عبة آمال كباشد و يانس و جان م يشواينون هم محترم و مطاف دوستان آن شاه مردان و پكچوجه هم نقل نشده و ايبه

  .است كپا كت همان خايعاشقان صاحب وال
  :دارد كپا يها آن بزرگواران باشد محترم و مقدس است چون انتساب بĤن نامه بنام ك يالبته هر محل     

 تو بوديف پاكه نشانك ينيبر زم
  

 نظران خواهد بود سالها سجدة صاحب 
  

ه بنام كاز نظر آن يدة ما صحت ندارد و جسد حضرت بدانجا نقل نشده وليز هرچند بعقيف نية مزار شركو روضة متبر      
له  و واسطة توسل آنها به آنحضرت است محترم ياز مردم و وس ياريد و مورد توجه و احترام نفوس بسباشيآن حضرت م

نرو ما هم يان بالتبع است ازكان بدو انتساب دارد و احترام مكه مكاست  يشخص يباشد چون توجه و احترام در واقع برايم
  .ميردكارت يت در آنجا زيته و بنام صاحب والارت رفياق بزيت اشتيم و با نهايامل داشتكارت آنجا عالقة يبز

ه همة آنها از كه چهار درب بزرگ دارد كقرار گرفته  يعيساخته شده و در وسط صحن وس ياشكبارگاه آنجا از      
شود يباز م يابانيدام رو بخكه هركگر يدكيچهار درب است در چهار طرف و مقابل  ياست و صحن هم دارا ياشك

حضرت محمد ظاهرشاه انجام شده و در جلو يه بامر اعلكدارد  يخوب يليخ يوان آن نقاشيز با ايه نك هكداخل روضة متبر
 يليح هم خيشود ضريمسجد بنا شده و اقامت جماعت در آن محل م يه براكاست  يع مسقفيرواق وس يدرب ورود
 يها ح  قرآنيد و در قسمت قبلة ضرنيĤيارت بدانجا ميز يت خضوع و خشوع برايل است و همة مردم با نهايبزرگ و طو

نماز مغرب درها را  يه اول مغرب پس از اداكن است يه اكان گذاشته شده است و معمول روضة متبريقار يبرا ياديز
ه كبودند  يقسمت صحن هم مشغول ساختمان مسجد بزرگ كينند و تمام شب بسته است در كيبندند و صبح باز م يم

  .ترا داش ياديت زيش جمعيگنجا
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 يواقع شده و در اطاق طرف شرق كوچكز چند اطاق يدر اطراف ساختمان روضه نف     يتوقف در مزار شر
بدو  يانكمور گوريرتيه امكاست  يه اندخوئكربر ين ميدجمال الديند قبر سيگويه مكت كربرياست بنام قبر م يروضه قبر

ر كه قبال نام او را ذكب آنجا يو نق يمتول ين اندخوئيدال د تاجيارادت داشته و مردم هم نسبت بدو عالقه داشتند و س
مند بوده است، ما  ز بدانجا عالقهيه او نكنيل است بر ايه در آنجا دلك ربريه بوده است و بودن قبر مكر بريم از احفاد اميردك

ند يگويم هك يمياست قد يز متصل بدانجا محليم، در خارج صحن نيرون آمديگردش در شهر ب يارت برايپس از ز
 يران از موقعية خيه قركباشد و مشهور است يالسالم م هياظم علكاز احفاد حضرت  يخوارزم يد عبداهللا زربخشيمدفن س

  .ديران گرديه او در آنجا مدفون شد معروف بخواجه خك
م جمعه م امايت در نماز جمعه حاضر شدكشر يب بظهر مجدداً بحرم برگشته برايگردش در شهر قر يپس از قدر     
د و امامت جماعت و جمعة آنجا بعهدة او بود و در يرسين بنظر ميق و متديخل يليه خكل ياسماع يبود بنام مولو يرمرديپ

م و بعد از صرف ناهار و استراحت بگردش در شهر يرد پس از اتمام نماز جمعه بهتل برگشتكيس هم ميهمانجا تدر
از  ياريه بسكه ببلخ هم كم يم داشتيه قبال تصمكم و با آنيجعت نمودم و نماز مغرب را در روضه خوانده مرايپرداخت

ت مراجعت يتنگ بود و بل يليم وقت ما خيور داشتكه قبال مذكيچون بطور يم ولياند برو ردهكبزرگان از آنجا ظهور 
د و بعد يشد يليان خم اتفاقاً شب طوفينكما مراجعت يه صبح با هواپكم يم داشتينرو تصميم ازيروز شنبه گرفته بود يبرا

مزار  يمايق انداخت و در آنروز هواپيما را بتعويت هواپكه حركل آمد فرودگاه هم گل شد يشد و س ياديز يهم بارندگ
  .ميرد و مجبور بتوقف شدكت نكابل حركاز 
  

االسالم  قبة يانه زمكو مقابر بزرگان آن شهر  يخيدن آثار تاريرفتن ببلخ و د يم برايو چون ناچار بتوقف بودبلخ     

 يسكه با تاكم يم گرفتيم و تصميره نمودكتا مزار فاصله دارد و در طرف مغرب آنست مذا) لومتريك 18(ل يم 12بوده و 
م ينشد با اتوبوس هم مجبور بود دميپ د هوايشد ياد و سرديز يراه و بارندگ يبواسطة بد يل سواريم متأسفانه اتومبيبرو
ه مخصوص كسرد بود با درش يليست هوا هم خيتوقف ن يبرا يگفتند در آنجا محل يم ولينكه تا عصر در آنجا توقف ك

 يبرا يند چون اطراف آن باز و حائليگويستان تانگا مكو در پا يه آنها را در افغانستان گادكز يستان نكافغانستان و پا
 يم وليدن بلخ نشديم و موفق بديرو نتوانستنيĤمد ازيد باران هم ميوزيهم م يسرد يليحفظ از باد و باران ندارد و باد خ

  .ميسينويدربارة آن م ينرو مختصريدارد از يو مذهب يخيت تارين شهر اهميچون ا
ت فراوان بوده و طبق ياهم يز دارايباشد و در همان ادوار نيقبل از اسالم م يها مه و مربوط بدورهيشهر بلخ از بالد قد     
  .از آنجا ظهور نموده است يز بنا بقوليان بوده و زردشت نيك كت ملوتخيثر اوقات پاكمه ايخ قديتوار
درجه  64قه و انحراف قبله از جنوب بمغرب يدق 44درجه و  36ه و عرض آن يثان 38قه و يدق 17درجه و  67طول آن      

  .باشديم) لومتريك 602(ل يم 401ابل كه و فاصله تا يثان 50قه و يدق 51و 
فة سوم توسط عبداهللا يهم داشته و در زمان عثمان خل ياريبوده و نفوس بس ياديز يت تجارتياهم يم دارايدر قد     

 باّم البالد وقبة االسالممعمور شد و  يليعباس خ يه و بعداً بنيام يه در زمان بنكسند ينويخ مياحنف مفتوح شد و در توار

اطراف آن  يسجاده نماز جمعه در آنجا و قرا 1200ز يعباس و زمان ظهور چنگ يه در اواخر بنكيد بطوريملقب گرد
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 يز اهاليان چنگيلشگر يخ و علماء در آنجا بودند ولين هزار سادات و مشايحمام موجود بود و چند 1200و گستردند يم
 يرردند و بعداً در بعض ازمنه مختصكسان كي كة مرتفعة آنجا را با خايه و ابنيآنجا را قتل عام نموده و همه عمارات عال

 يا ندارد و قصبه ياديز يند آباديگويه مكينون هم بطوركبود و ا يباق يد و بر خرابير نديتعم يامال روك يآباد شد ول
  .ستيش نيب

اب است بزرگان يه ناكاب بليمكعه در آنحدود يمذهبند و ش يب باتفاق حنفيثر قركف ايمزار شر يمردمش مانند اهال     
و ) 428 يو متوف 373ا ي 370متولد (نا يس يس ابوعليالرئ خياند مانند ش ا از آنجا ظهور نمودهمكاز علماء و عرفاء و ح ياديز
و ابوعبدالرحمن حاتم بن  190م مقتول در سال يق بن ابراهيشق يخ ابوعليو ش) 160در سال  يمتوف(م ادهم يخ ابراهيش

ر يو غ 481در  يو متوف 394متولد  يارث علوبن ح م ناصر خسرويكو ح ين بلخيالد و جالل 237در  يعنوان االصم متوف
اند مانند ابوالحسن  ز از آنجا برخاستهين يبزرگ و معروف يل است، شعراير همة آنها خود موجب تطوكه ذكنها يا

و  431در  يو متوف 350متولد در  يو ابوالقاسم حسن بن احمد متخلص بعنصر) يهجر 375در  يمتوف( يدبلخيشه
ربن محمد كم ابوبيكو ح 573در  يو متوف 480ملقب بوطواط متولد  يل عمريحمدبن عبدالجلن محمدبن ميدالديرش

 يه بلخ از همه جهت داراكدارد و منظور آنست  يه شرح مفصلكر آنها يم و واعظ و شاعر قرن ششم و غيكح يواعظ
  .بوده است ياديت زياهم

  

ن بن احمدبن ين محمدبن حسيلطان العلماء بهاءالدن محمدبن سيالد موالنا جاللن     يالد جاللبلخي  يمولو
ه از مفاخر كبل ين عرفاء و از افتخارات جامعة اسالمير از بزرگتركب يب بن عبداهللا بن عبدالرحمن بن ابيقاسم بن مس

ده و از يف و منشر گرديهم دربارة او و آثارش تأل يتابهائكده نوشته شده و يتب عدكت است شرح حال او در يبشر
ل يه بمقام مقدس او دارم مك يمن بواسطة عالقه و ارادت وافر ينداشت ول ين موضوع لزومينجهت ورود در شرح ايا

نم، كيتفا مكل ايچند دربارة آن عارف جل ياتكنجا فقط بنينرو در اين صفحات قرار دهم ازينت بخش ايداشتم نام او را ز
تش در در بلخ اتفاق افتاده و وفا 604االول سال  عيدر ششم ربرسد و تولدش يفة اول ميم بخليه گفتكنسب او همانطور 

  .ه واقع شديبواسطة ابتالء به تب محرقه در قون 672االخر سال  يپنجم جماد
ه بمناسبت كن محمد ياز افاضل روزگار و عالمة زمان خود بود و پدرش بهاءالد يبين بن احمد خطيخ حسيجدش ش     

قت يز قدم گذاشته و از بزرگان طرين كق سلويده و در طريمال رسكب علم و دانش بحد پدرش بولد معروف بود در مرات
بن  يمحمدبن عل نيالد با شمس 642در سال  يمل بارث برد مولوكهمة مراتب را از او بحد ا نيالد بود و موالنا جالل

ه ك 645فتن غزليات كرد و در سال مالقات و حلقة ارادت او را بگردن نمود و شروع بگ 645در  يمتوف يزيداد تبر كمل
در مفارقت او سرود تا  كسوزناات يطاقت بود و غزليرد، چند سال در مفارقت او بكتاب  يمفارقت دست داد و او را ب

افت او ين يكتس ياو بود مأنوس شد و قدر كيخاص و نزددان يه از مركوب كن زريالد خ صالحيبا ش 652ه در سال كآن
انس و الفت گرفت و بخواهش او شروع بگفتن  ين چلبيالد خ حسامينمود بعداً در همان سال با ش وفات 662ز در سال ين

افغان جزء  ينونك كاز خا ياريد موالنا از افتخارات خراسان است چون بلخ و بسينامه نام ينمود و آنرا حسام يمثنو
  :ديفرمايات خود ميوان غزليه خودش در دكخراسان بوده چنان

 اق آمد مقاممخراسان و عر
  

 رومم يچون شمس در غوغايول  
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  :زيون     
 انيونانيتا بريديشكاز خراسانم

  

 ينم خوش مذهبكشان تا يزم بديتا برآم  
  

  :ديگر گويو هرچند در غزل د     
 نمينم نه از بلغار و مقسينه از هندم نه از چ

  

 خراسانم كنم نه از خايعراق كنه از مل  
  

خ يه شكست يعت نيدان طبكرا روح از عالم باال است و از خايروح است ز ين شعر موطن اصليدر ا منظور او يول     
ه او يكتر يه اهالكنيپس ا »تمتع والمحل اال رفع ورقاء ذات تعزّز  من كيهبطت ال«:  ديدة معروف خود گويدر قص يابوعل

ح ينند صحكر كن نام ذيا بدون قصد بايد يتقل يوز ريلوحان ن نند و بعض سادهكند و بدان افتخار يگو يروم يرا مولو
 وا ين اولكمولد و مس ياست بوده ول يه فعليكه ترك يآخر عمر او و مدفنش در روم شرق يت سالهانوكرا سيست زين

ت يجامعه ندارد و مربوط بهمة عالم بشر كيا يجا  كياختصاص ب يا ن نابغهيقت چنيدر حق يخراسان بوده ول كخا
  .است

  .رده و گفته استكح يو خودش تصر يكبوده نه تر ين فارسيز بنابراياو ن يان اصلزب     
 ه هر بامداد توكيماهرو كتر يا
 ستمين كماهرو من اگر تر كتر يا

  

 گل مدوكه  يو گوئ ييام درآ در حجره  
 است آب، سو يكه بتركقدر  نيدانم هم

  

ز هرچند يده نشده است، مذهبش نياز او شن يكف بزبان تريو تألاست  يتب و اشعار او عموماً بزبان فارسكوباضافه      
ر خم و ية غديقض يرا در مثنويع داشته زينه واقع و باطن امر مذهب تشكه در كد يĤياز اشعار او بر م يبوده ول يبظاهر حنف

  :ديگويرا بنحو احسن شرح داده از جمله م» نت موالهكمن «ف يث شريحد
 ندكه آزادتكست موال آنيك

 است ينبوت هاد يچون بĤزاد
  

 ندكت وا يت ز پايبند رق  
 است ياء آزاديز انب مؤمنان را

  

  :ديگر گويد يدر جا     
 يمرتضيعليراز بگشا ا

 يا دهيه تو نور دكيا يعل يا
  

 القضاء حسن القضاء پس از سوءيا  
 يا دهيبر گو از آنچه د يا شمه

  

  :ديفرمايم» اهللا و رسوله ييا ايها الذين آمنوا التقدموا بني يد«ة يآ ريدر تفس يز در جلد چهارم مثنويو ن     
 ن فرمود آن شاه رسلين چنيا
 من يرتهايو در بصك يسكا ي

  

 لك ياين دريدر يشتكه منم ك  
 من ين بر جايفة راستيشد خل

  

 يز در مثنويربارة ائمه اربعه نالسالم ادعا نشده است د هيعل ين جز علياز خلفاء راشد كيچيه يبرا ين معنيو ا          
  :ديگو

 افزود درديه عشق مكآنطرف
  

 ردكن يدرس يفه شافعيبو حن  
  

  :ديات خود فرمايوان غزليت در دين بيح ايتوض يو برا     
 ستيت نيعشق جز دولت و عنا

 ردكفه شرح نيعشق را بوحن
 خبر استياز سرّ عشق ب كمال

 ستيت نيل و هداجز گشاد د  
 ستيت نيرا در آن روا يشافع
 ستيت نيرادرا در آن  يحنبل
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 جوز را اجل استيجوز ويال
  

 ستيت نيعلم عشاق را نها
  

ن يه بزرگتركاو  يمثنو يكيشود يت آنها افزوده ميه روز بروز بر شهرت و اهمكادگار مانده ين اثر بياز موالنا چند     
ف ين عظمت تأليبا يتابكنون كاست و تا يكو سلو يو اخالق يع دستورات اجتماعيجم يو حاو يعرفان يتاب نظمك

  :دربارة آن فرموده ين عامليخ بهاءالدينشده و ش
 جنابيه آن عالكميگويمن نم

 او چو قرآن مدلّ يمثنو
  

 تابكدارد  يغمبر وليهست پ  
 را مضلّ يو بعض يبعض يهاد

  

ختم  يزين تبريالد ات خود را بنام شمسيمعروف است چون غالب غزل يزيوان شمس تبريه بدكات يوان غزليگر ديد     
وان ين دياند كيران ميج و حيه خوانندة با ذوق را مات و مبهوت و گكاست  يبيشور و جذبة عج يتاب داراكن ينموده ا
تاب كاست  يجانيروح پر آشوب و جان پر ه كيه مظهر احساسات كست بليشعراء ن كات بسبيوان غزليقت ديدر حق
ات او همچون يوان غزليد و ديابان ببارد و همة آنرا سرسبز و خرم نمايه بر بكاست  ينند باران بهارما يبقول بعض يمثنو

  .ديا محو نماينموده با خود ببرد و در در كسرسبز و خرم را خش ياههايه همة گكست يديباد و طوفان سوزان شد
نات را محو و يتع يلكوان او بيد يند ولكيت ميربدهد و تيدهد و دستور ميات را نشان ميحاالت و مراتب و روح يمثنو     

  .ندكيت غرق مياحد ياينابود نموده و آنها را در در
 ياست ول يمتالطم طوفان يايدر كي يز از شور و جذبه و غوغايجان و لبريروح پر از ه كياس كانع يوان مولويد     
مت و كث و عرفان و حيز از قرآن و حديهمه چ افت ويتوان در آن يه انواع گوهرها را مكاست  يژرف يايدر يمثنو
سرود يات ميه غزلك يست چون در موقعيه نيوان خود پابند قافيدر د يشود، مولويافت مير آن در آن يخ و اخالق و غيتار

  :ديه خودش گوكخبر بود يه اصال متوجه خود نبوده و از خود بكداشت  يحال جذبه و شور
 شم و دلدار منيه انديقاف

  

 دار منيش جز ديم مندديگو 
  

  :ديگر گويد يو در جا 
 دار باشم بود هوشم اويچو ب

 هيغزل قاف يم برايچو جو
  

 د بخواب اندر اويچو خوابم ربا 
 ه گستر اويبخاطر بود قاف

  

د و مطابق آهنگ نوازندگان بموجب الهامات يچرخيم يدر هنگام وجد و سماع دور ستون يه مولوكو معروف است       
ار همان ياخت يدر همه حال نبوده و ب يت قوافيو رعا يد بحفظ آداب شعرينرو مقيسروده ازياشعار م يرشحات حال و يآن

ات آن از ياز غزل يارين حال بسيدر ع يرا بصورت لفظ درآورده ول يمراتب معنوو  يو التهابات روح يجوش درون
مفتون و مجذوب  يند من بقدركيم يعارف برابر يشعرا نيات بهتريه با اشعار و غزلكاست  يعال يز بقدرين يلحاظ شعر

ن يه اكنم كنجا چيدر ا يشم ولكدست ب يل ندارم بزوديم ميگويدر آن باب سخن م يه وقتكتاب بزرگ هستم كن دو يا
 ه با نظرك يسانكنم از كينم و تعجب مكيتفاء مكن باب اين اندازه در ايش ندارد و بهمين گنجايادتر از ايادداشتها زي

  :گفته يقت صفت خفاش را نسبت بĤفتاب دارند و خودش در مثنوينگرند و در حقيتاب و صاحب آنها مكن دو يبا ينيبدب

 پس عدو جان صراف است قلب
 ندم در نظرينحرف ايدشمن ا

  

 لبكر يه بود غكش يدشمن درو  
 شد ممثل سرنگون اندر سقر

  

ن يالد نموده و فرزندش بهاءيان ميه در مجالس بكرات او است يجموعة تقرم هكه است يماف هيگر از آثار او فيد              
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پر از  يبحر يو مانند همان مثنو ين در معنيريوا و شيار شيتاب درآورده است و بسكرا بصورت معروف بسلطان ولد آنها 
  .برنديشتر از آن لذت ميدر و گوهر است و هرچه بخوانند ب

مطالب نغز  يده و دارايبچاپ رس 1335نده در سال يپا يراً در طهران توسط بنگاه مطبوعاتيه اخكب موالنا ياتكگر ميد     
  .وا استيو ش

فرموده و هفت مجلس است يان ميه در منبر بكاز مواعظ و مجالس موالنا است  يا ه مجموعهكگر مجالس سبعه يد          
  .ات جالب استكو ن يار عاليدستورات بس يشور و داراار مؤثر و پريز بسيو آنها ن

ن يم گفته و نوشته شده لذا در همكر شود باز هم كح موالنا و شرح آثار او ذيالصه آنچه دربارة صفات و مداخبطور      
  .ميجوياو استمداد م كنم و از روح پاكيجا ختم م

  

 يم و صـبح بـرا  يمانـد  فيسر نشد و در مزار شـر يما وسائل رفتن ببلخ م يه گفتم براكهمانطور      امام جمعه مزار
م يتصـم ارت در همانجا يها هم گل بود پس از تشرف بز ابانيĤمد خيسرد و باران هم م يليهوا خ يم وليارت مشرّف شديز

 يا افـة گشـاده  يو قنشسـته   يگـر يه با جمع دكرا  يرمرديم در مسجد جلو روضه پيمالقات امام جمعه برو يه براكم يگرفت
شان هم جواب داده  و اظهار محبت يم و اينمود يم و جلو رفته سالم و احوالپرسيديد ديرسيبنظر م يقيداشت و شخص خل

د شـما اهـل   ياظم و از خـدام آسـتانة مقدسـه هسـتم پرسـ     كخ محمدينام من ش: دم؟ گفتينمود، سپس نام و شغل او را پرس
ه كـ ن روضـة متبر يـ ده و گفت در ام خوشوقت شيا ارت آمدهيز يم و برايهست يرانيم ايد؟ گفتيا د و بچه قصد آمدهيجائك

ع مـا شـده از   يه شـف كـ ن اسـت  يـ ت مـĤب ا يـ شود گفتم درخواست ما از شـاه وال يه برآورده مكد يد بخواهيدار يهر حاجت
نهـا  يا در مقابـل ا يـ د چون امور دنيت فرمايغمبر و محبت خودش بما عنايخدا و اطاعت پ يق بندگيه توفكخداوند بخواهد 

ا در يـ م دنيآخـرت را خواسـت   يم خواست و وقتكد يرم نباكم است و از بزرگان و صاحبان كشد ا هرچه بايست و دنيمهم ن
  .جنب آن گم است

ه بـا  كنفر گفتند كيشان بيند اك يه ما را نزد امام جمعه راهنمائكنند كن يرا مع يسكه كم يردكشان خواهش يسپس از ا     
ع نموده و در همانجـا  يشان تودينند سپس ما با اكيس ميجا تدر نيهمها در حجرة خود در  د و گفتند امام جمعه صبحيايما ب

م يمتصل بروضه قرار گرفته بود پس از استجازه وارد شد يو در قسمت غرب كوچك يليشان خيم حجرة ايبحجرة امام رفت
ردند بعداً نام كت شان از مالقات ما اظهار مسرّيم اينمود يشان خوش آمد گفته و احترام نمودند سپس ما خود را معرفيو ا

 يسـتم ولـ  يه از علمـا محسـوب شـوم ن   كـ نيل است و هرچند الئق اياسماع ينام من مولو: م؟ گفتنديديشان را پرسيو شغل ا
س و امامت جماعت و جمعـه در  يهستم شغل من هم تدر ينجهت معروف بمولويباشم بديچون بظاهر در رشتة اهل علم م

ن آسـتان مقـدس را داشـته و    يـ جـا خـدمت ا   نيامر اشتغال دارم و اباً عن جـد در همـ  ن يه باكو سالها است باشد يجا م نيهم
شان دسـت داد  يا يبرا ين موقع حالت رقت و تأثريرند در ايمرا بپذدوارم خدمت ناقابل يآن افتخار دارم و ام يروبگكبخا
ت يـ صدق و محبت و خلوص ن ياز رو يسكخوشم آمد و گفتم البته  يليشان خيشان آمد من از حال ايدر چشم ا كو اش

دوارم يدا شود و اميه حال خلوص پكرد كت يد جديشود و بايند مورد توجه واقع مكن خدمت يببزرگان د يمانيو عالقة ا
  .ندكت يق عنايخداوند بشما توف

رفته و فعـال   نيج از بياد بوده و بتدريز يليهم دارد؟ گفتند موقوفات آن در سابق خ ين آستانه موقوفاتيدم ايسپس پرس     
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ن مقـام  يبـا  ياملكـ دة يـ مراقـب آن هسـتند و عق   يلـ يحضرت محمدظاهرشاه شخصـاً خ يمانده و اعل ين باقآاز  يمكمقدار 
  .شان شده استيرات هم توسط ايدارند و تعم كمتبر
بنـام   يا مدرسـه راً يـ م هسـتند و اخ كـ ه يـ طالب درجـه عال : ا نه؟ گفتنديهم وجود دارند  ينينجا علوم ديا در ايدم آيپرس     
س يدر آن تـدر  ينـ يه علـوم د كـ ده يس گرديده شده  تاسين اسم ناميالغالب با اسداهللا يه بمناسبت نام حضرت مولكه ياسد
د؟ گفتنـد  يـ نكيس ميدم خودتان چـه تـدر  يباشد، پرسيچند صنف م يشود و مطابق پروگرام وزارت معارف است و دارايم

دارنـد   يمذهب حنف يت اهاليثركا: نجا چه مذهب است؟ گفتنديع در ايب شانم، گفتم مذهكيس ميغالبا فقه و اصول تدر
د يـ ست، گفتم خودتـان چـه مـذهب دار   ينجا نين دو مذهب در اير ايم است و غكعدة آن  يهم هست ول يو مذهب شافع

  .است يگفتند مذهب من حنف
ت كرد عصـر هـم بشـر   كـ  يع ببارنـدگ م و هوا هـم مجـدد منقلـب شـده شـرو     يع نموده بهتل برگشتيشان توديسپس با ا     
ن فردگاه رفتند و قرار يدن زميد يبرا يگوهر يآقا م در همانموقعينكق يروز بعد تحق يمايهواپ يه براكم يرفت يمائيهواپ

 يآقـا  ميم سـاعت شـش و نـ   يردكـ ارت نمـوده سـپس مراجعـت    يم و زيه رفتكنند و ما از آنجا بروضة متبركشد بعد تلفن 
م و منتظـر  يـ ابـل اطـالع داد  كم بيسـ  يما مناسب است و بـا بـ  يفرود آمدن هواپ ينجا برايفرودگاه ا هكردند كتلفن  يگوهر

ه خـود را  كـ ه خبر دهنـد  كم يرد، صبح مجدد منتظر بودكت خواهد كا باشد حريم اگر فرودگاه آنجا مهيابل هستكاطالع 
ه در همـان سـاعت   كـ م يد منتظر بودنكيت مكقه صبح حريست دقيارة آنجا ساعت شش و بيط م و چونينكت كحر يايمه

سـت  ياره در ساعت هفـت و ب يه طكم بما خبر دادند يه در ساعت هفت و نكم تا آنيوس شدينشده مأ يخبر يخبر دهند ول
  .رده استكت كقه حريدق

ساعت و كي رساند ويرود و مسافر آنجا را ميشنبه و دوشنبه و چهارشنبه ابتدا بقندوز م يف هم در روزهايارة مزار شريط     
قه تا مزار در يند و چهل دقكيت مكم ساعت هم در آنجا توقف نموده و بعداً حرين راه است و نيابل تا قندوز در بكربع از 

ن قندوز يه ابتدا مسافركرفت يشنبه بود گمان مكيند و چون آنروز كيت مكماً بمزار حرية روزها مستقيبق ين راه است وليب
ماً بمـزار  يه چون فرودگاه قندوز هم خراب اسـت مسـتق  كبعداً معلوم شد  يشد ولكشتر طول بيب ينجهت قدريرا ببرد و از ا

قـه وارد شـد و   ياره در سـاعت هشـت و چهـل دق   يـ م و طيردكـ ت كت زودتر حركل شريف خواهد آمد لذا ما با اتومبيشر
حـاج   يآقـا  ليـ م و با اتومبيشدابل كوارد  يقه بسالمتيرد و ساعت ده و ده دقكت كقه حريساعت هشت و پنجاه و پنج دق

  .ميشان رفتيت و بمنزل اكبطرف شهر حر يحاذق
  

ه كـ  يخيت تـار يـ از نظـر اهم  يدم ولـ يان است نگارنده هرچند آنرا نديافغانستان بام يخيتار ياز شهرها يكيان     يبام
اسـت از طخارسـتان و از    يتـ ياحه مرقـوم اسـت وال  يالسـ  ه در بسـتان كين شهر بطورينم اكير مكدربارة آن ذ يدارد مختصر

ابـل و بلـخ   كن ين شهر بيخ جزء خراسان بوده است اين شهر در تاريشود ايه معلوم مكابلستان كاز  يشور خراسان و بقولك
رده و فاصلة آن تا كيشاور بوده از آنجا عبور ميه در سابق از بلخ به پك يابل قرار گرفته و راهك يواقع شده و در شمال غرب

ارت معابـد و  يـ ز يه بـرا كـ  ينيباشد زوار چيلومتر ميك 130الو كلومتر و از راه سرچشمه و يك 245ه غوربند ابل از راه درك
ت يـ ان بـوده اسـت، اهم  كـ يآن بام يانـد و نـام اصـل    ردهكر كذ» اناي-فن«و » ني-فن«Ĥمدند آنرا بنام يان ميببام يل مذهبكايه
متـر در   35متر و  53اد است و از جمله دو مجسمة بزرگ بطول يار زيم آن بسيقد يو مذهب يو صنعت ييايو جغراف يخيتار
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ور است صلصـال و  كه در بستان مذكير آن بطوركه مذكمؤنث را دارد  يگرير و دكصورت مذ يكيه كآن موجود است 
ه كـ  ياست طوالن ير بتان غاريده شده، در زيوه تراشكده است و ششهزار خانه از يوه چسبكشود و بيده ميمؤنت شمامه نام

 يه در جاكست يغارت بمسافت چهار فرسخ يآن وال يسند در سمت شرقينوياحه ميالس اضيآن معلوم نشده و در ر يانتها
اه كـ م و چهار نفر يدن آن رفتيد يم و شانزده نفر مالزم براكبا حا 1221ه در سال كسند ينويده نشده و ميگر چنان غار ديد

گـر  يزم و دو نفـر د يـ راه گم نشود و هشت نفر آذوقه حمل نموده و دو نفر ه ه در مراجعتكزند يه وقت رفتن بركبرداشته 
هـزار خانـه و    12م يديـ م و آنچـه د يديآن غار را ند يم و باز هم تماميديم و سه روز گرديروغن و چراغ و داخل غار شد

و مـنظم شـده بـود و    ع مرتـب  يبطـرز بـد   يع و همگـ يمن يها ع و صفهيرف يها ن چهار سوقيان مشتمل بر چندكهزار باب د
ـ يـ آن وال يسند در طرف غربينويز ميباشد و نيمشهور م كو آن غار نزد مردم بغار ضحا كيتار يليز خيداخل آن ن  يت تلّ

 كيـ ه كـ اسـت   يافكقدم عرض آنست و در وسط آن تلّ شـ  16ه چهل زرع طول و كوه كاست مشهور بتلّ اژدر متصل ب
ب لفـظ  يـ مه يه بصـدا كـ م كـ  يلـ ياسـت خ  ياف آبكو در آخر آن ش زرع عرض و شش زرع طول و پنج زرع عمق دارد

 يه از روك ينند و هر شخصكيدر آنجا جمع شده و گوسفند ذبح م ياديچندبار جمع ز يشود و ساليده مياز آن شن ياعلي
م يت نـ ا در مـد يـ بـاال ب  يه بـامر الهـ  كدهم يالسالم قسم م هيعل يت عليتو را بوالآب  يا: ديرده بگوكاخالص بدان خطاب 

آنـرا   يه مـن ابتـدا  كـ سـند  ينويرسد سپس ميه دست همه بدان مكد يĤيباال م يبجوش و خروش آمده بطورآب  ساعت آن
  .»ريء قديل شك يوهو عل«: بعداً مشاهده نموده و گفتم يپنداشتم ول يافسانه م

اب است و اهـل خـود   يه ناكب بلايمكدار در آنجا  وهين جهت اشجار ميسرد و بهم يليسند خينويه مكينجا بطورآ يهوا     
  .ان نوشته شده استيبام يدربارة آثار باستان يخ افغانستان شرح مبسوطيتاب تاركدارند در  يان غالبا مذهب حنفيبام
  

راجـع   يسـت مختصـر  يمناسـبت ن  يم بـ يم از افغانستان خارج شـو يخواهيه مكنون كاافغانستان      يوضع عموم
  .مينكر كآنجا ذ يبوضع عموم

عه و يشـود و شـ  يده ميد ياسالم كثر ممالكشتر از ايدر آنجا ب يمند بمذهب، و آداب مذهب مردم افغانستان عموماً عالقه     
ومت در دست اهل سنت است و آنها هم از نظر مذهب و هـم  كمتأسفانه چون ح يمندند ول عالقه ينسبت بامور مذهب يسن

ز مخـالف بـا   يـ ان معـروف هسـتند و آن ن  يـ رانيران و ايـ بـا ا  يعه بدوستيرا شيندارند ز يروابط خوببا شيعه  ياسياز جهات س
متـر دخالـت   كحسـاس   يارهـا كنند و آنهـا را در  كيم يهائيريعه سختگينرو نسبت بشياست خشن و غلط دولت است ازيس
ه كـ  يدولـت واقـع نشـوند در صـورت     يهايريند تا مورد مخالفت و سختگيه نمايعه مجبورند در مذهب خود تقيدهند و شيم

ه كـ قائـل شـود    يآزاد يمذاهب رسم يقائل نشود و برا يسته و تفاوتينگر يت بنظر تساويد نسبت بهمة افراد رعيدولت با
ه موجب ضعف است نگردد مردم افغانسـتان نسـبت   كومت كدر افراد از حكن مذاهب نشده و باعث تيجاد اختالف در بيا
نمودند و مائـل  يم يمال محبت و مهربانكشناختند يما را م يهمه جا وقتز دارند و در يو مودت آم بان احساسات خويرانيبا

افغـان بـا    يسـت اهـال  يان نـدارد و مائـل ن  يـ رانيران و ايبا يس نظر خوبكبرعدولت افغانستان  يبودند ول يبمعاشرت و آشنائ
نـد چـون در منـزل مستشـار     Ĥمديمالقـات مـا م   يه بـرا كيسـان كم يردك كه ما دركينرو بطوريان ارتباط داشته باشند ازيرانيا

در  يبار بمالقات آمده بودند اشـخاص ناشناسـ  كياده از يه زكيسانكم تحت مراقبت بودند و چند نفر از يران بوديا يفرهنگ
ه مـا  كيدرصـورت  !سـت؟ ين منـزل چ يه علـت رفـت و آمـد شـما بـد     كردند كياطراف منزل از آنها بظاهر استفسار و سؤال م
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 يندگيه نماكهم  يتفضل يآقا يم و حتياست نداشتيدر س يم و اصال دخالتيشديره نمكمذاوارد  ياسيچوجه در امور سيبه
ة آنهـا  يرو يم وليردكينم ياسيرات سكنداشتند و ما اصال مذا ياسيد سرخ خراسان را داشتند جنبة سير  و خورشيش يرسم

قت ياشتغال بتجارت دارند و در حق يراان در آنجا بيرانيونت اكتوقف و س يهم برا يهائيريران است، سختگيمخالفت با ا
 يران عـدة افغـان  يـ ه در اكيمنـد درصـورت  ك يلـ يران در افغانسـتان خ ينجهت تبعة ايست و ازايشور نكن دو يب يروابط تجارت

  .ونت دارندكدر آنجا س ياديه جمع زكاد و مخصوصاً در مشهد مقدس يز يليخ
ابـل  كستند مگر خود يران نيا يسه با شهرهايدر آنها نشده و قابل مقا ياديافغانستان غالبا خراب و اصالحات ز يشهرها     
شرفت است و اسـفالت هـم   يخوب و عمارات مرغوب دارد و مرتب در پ يها ابانيدر آن شده و خ يبائيز يه ساختمانهاك

مان ندارنـد و  يارخانة سكابل اسفالت است چون خودشان ك يها ابانيشود و فقط خيافت نميگر يد يشهرها يها ابانيدر خ
  .شوديگران تمام م يليآنها خ يردن از خارج براكوارد 

ه كـ يف را بطوريابـل و مـزار شـر   كمتر مشـغول اصـالح هسـتند فقـط راه     كشور هم غالبا خراب و ك يارتباط 76يراهها     
ردنـد  كيمع يوسـ  ار بودنـد و راههـا را  كها مشغول  ابل و جالل آباد هم در گردنهكن يمسموع شد مشغول اسفالت بودند و ب

ه بعدها اصالح شود چون بقـرار مسـموع دولـت    كست مگر آنيت فعال خوب نكآن ممل يراهها 77تيوضع يلكبطور  يول
شور خود شروع باصالحات نموده است، راه آهن هم اصال در آنجا وجود ندارد فرودگاهها هـم  ك يدر همة شئون اجتماع

د و آنهـم در زمسـتان   يـ Ĥيمـا فـرود م  يمنـد هواپ يف و قندوز و ميار شرقندهار و هرات و مز يدر شهرها يست ولياسفالت ن
  .مقطوع گردد يلكابل و بعض شهرها در زمستان بكن يه روابط بكشود يار ميشود و بسيال مكدچار اش

آنرا  ران است ويا يمعمول يها هكر از درشيĤورند و غيستان مكه از پاكست يا هكه در داخل شهرها غالباً درشيوسائل نقل     
و در پشت سر او هم محلي است كـه جـاي دو نفـر ميباشـد كـه رو      نند ينش يم يچ هكدرش ينفر پهلوكيه كند يگويم يگاد

مت آنهم گران يم و قك يهم هست ول يسكابل تاكها دو چرخ دارند و در  هكن درشيو انشينند  بعقب و پشت بدرشكه مي
  .اد استيز يلياست و اتوبوس خ

همـة طبقـات و در همـة مـدارج      يمـات بـرا  يم خوب است و تعليه قبال هم گفتكبت بخودش همانطور معارف آنجا نس     
شـود  يس ميه تدرك يدر مدارس معمول است و زبان ياول ابتدائ يز از همان سالهايه نيمات شرعياست و تعل يآزاد و مجان

پشتونشين بزبان پشتو تدريس و زبان فارسـي  قسمتهاي  شود و دريم ميز تعليزبان پشتو نولي  ين فارسينش يدر قسمت فارس
ت هـم در  كـ شـتر ممل يانة بيالت ساليشود تعطيس ميه هر دو زبان متداول است بهر دو تدركيجائنيز درس داده ميشود و در 

ة سوخت يز تهيرون بروند و بواسطة مقطوع شدن ارتباطات نيمتر بكه اطفال كند كيجاب ميت هوا ايه وضعكزمستان است 
ر اسـت و  يه گرمسـ كـ آبـاد   نند مگر در قسمت جاللكيل مينرو زمستانها را تعطيست از ايال نكاز اش يمدارس خال يزمستان

  .شوديل ميمدارس آنجا در تابستان تعط
نقـرار بـوده    ياز ا 1332ر شـده تعـداد مـدارس در سـال     كتاب افغانستان ذكه در كيند و بطوريگويتب مكمدرسه را هم م     

بـاب،   23 يكبـاب، مسـل  كي يمامـائ  يتـب عـال  كبـاب، م  17) نـد يگويسه ميافغانستان طبق زبان فرانسه ل در(مدرسة متوسطه 
 ياسيولتة سكباب، فاكيولتة حقوق كباب، فا كيولتة طب كباب، فا 187 ياتب دهاتكباب، م 273 يباب، ابتدائ 7متوسط 

ادتر يـ نون عدة آن زكرود تايگمان م يباب، ولكي يولتة حربكباب، فاكيات يولتة شرعكات دو باب، فايولته ادبكباب، فاكي
                                                 

  .نديگويها را سرك م ابان را جاده و راهيدر افغانستان خ - 76
  .هاي اصلي اسفالت شده است ام تغيير كرده و جاده در سالهاي اخير وضع راههاي آنجا هم بطوريكه شنيده - ٧٧
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ف يه در مـزار شـر  يات بنـام فخرالمـدارس در هـرات و مدرسـة اسـد     يه مدرسـة شـرع  كم يردكر كه قبال ذكشده باشد چنان
ن ين برابر ايران چنديست و مدارس ايران نيسه با آمار فرهنگ ايچوجه قابل مقاين آمار بهيا كذل مع يس شده بود، وليتأس

  .س شده استين دانشگاه هم تأسيباشد و چنديعده م
 يگريست و فـروش تمبـر پسـت بخـود ادارة پسـت انحصـار دارد و بـد       يت پست و تلگراف آنجا چندان مرتب نيوضع     
باشد و  يد سفارشيد بهمانجا ببرند و تمبر بزنند و عموماً هم بايات را باكه پاكدهند بلياده از اندازه لزوم هم نميدهند و زينم

پسـت   يلهـا يما بفرستند، اتومبيه با هواپكماند مگر آنين راه ميدرب يديست مدت مديها خوب ن ليچون وضع راهها و اتومب
مسـافر هـم    ين قسمت دارنـد و حتـ  يمه يه برايدر وزارت مخابرات بنام ادارة نقل يا نظر خود دولت است و اداره هم تحت

ن در افغانسـتان  يرا نفـت و بنـز  يـ آزاد اسـت ز  يلهـا يمتـر  از اتومب ك يلـ يخة آن يراكنند و كيخود قبول م يها لياتومب يبرا
شـده اسـت و    يبنـد  رهيـ مـت ج يگرانتـر از ق  يلـ يآزاد آن خ ياست و بـازار آزاد هـم دارد ولـ    يبند رهين جآ يمكبواسطة 

ادتر از مصـرف  يـ ه زگـر آنچـ  يد يهـا  ليـ اتومب ينند ولـ كياستفاده م يبند رهيهرچه الزم داشته باشند از ج يدولت يلهاياتومب
  .نندكه يالزم دارند مجبورند از بازار آزاد ته يبند رهيج

ند يگو يه آنرا قوماندانكس هم يدهد ادارة پلير رخ ميست و غالبا در وصول تلگرافات تأخيتلگراف هم چندان مرتب ن     
  .مفرما استكدر تمام شئون دخالت دارد و مراقبت و سانسور در همه جا ح

ننـد نـدارد و آنچـه دارد غالبـاً هنـوز از آن      كنـون از آن اسـتفاده   كه اكـ  ياديـ ز يعيفغانستان چون منابع مهم طبشور اك     
نـدارد و بودجـة    يانينـرو درآمـد شـا   ينـدارد از  ياديست و صادرات زياد نيها ز هيشود و تجارت او هم با همساياستفاده نم

انـه وزراء چهـار   يدم حقـوق ماه يه شـن كـ يم است مثال بطوركار يارمندان دولت هم بسكو حقوق  كاند يليهم خ يتكممل
ن برابـر اسـت و حقـوق    يادتر و چنـد يـ ز يلـ يران خيـ ه در اكيشود درصـورت يران ميتومان ا 650ب يه قركاست  يهزار افغان

ران يـ مان اتو 165ه در حدود ك يبا هزار افغانيس معارف استان تقريباشد و رئيم يافغان 400و  250ن يغالبا ب ين ابتدائيمعلم
  . 78ران استيمتر از معمول اك يليق خن حقويم است و اكن نسبت ين هم بهمير مستخدميرد و حقوق سايگيباشد حقوق م

ر يز آن معروفتر اسـت مـثال پسـته و شـ    يچ كيدر هرجا  يدر افغانستان موجود است ول يجات و محصوالت زراعت وهيم     
ر يـ آبـاد و غ  جـالل  79فروشند و مرطباتيم يجا آنرا عددرخالف معمول همه ه بكخشت هرات و انار قندهار و خربزة مزار 

  .رسديابل بفروش مكآنها در 
  

ة وزارت ياز ادارة نقل يحاج حاذق يآقا ميه گرفته بودك يمير شد طبق تصمكه قبال ذكهمانطور ابل     كت از كحر
 كيـ ه كـ م يل داشـت يشاور گرفتند، ما ميپ يت برايبل 1377االول  عيرب 25مطابق  1336مهر  28شنبه كيصبح  يمخابرات برا

تـر اسـت و    از همـه مطمـئن   يلة دولتـ يسـت وسـ  يه چون راه خـوب ن كهمة دوستان گفتند  يم ولينكه يراك يل سوارياتومب
ش مـا  يت آسـا يرعا يد برايكز سفارش ايه نيس ادارة نقلير مخابرات و رئيوز يآقا باشد، ويمتر مكن راه يآنهم در ب يمعطل
حـاج   يآقـا  مينرسـ  يل پسـت يـ شـنبه باتومب كين بـود روز  كر افتاده بود و مميف بتأخيت ما از مزار شركند، و چون حرنمود
نند گفته بودند چون پول آن بحسـاب دولـت وارد شـده    كض يدوشنبه تعو يت ما را برايه بلكرده بودند كره كمذا يحاذق

                                                 
  .كرده است ير نموده و ترقييدر افغانستان هم اكنون وضع حقوق كارمندان دولت تغ - 78
  .ت كه امروز در ايران مصطلح و بر پرتقال و نارنگي و ليمو اطالق ميشود محرف مرطبات استكلمه مركبا - ٧٩



93  

 م لـذا ينـ كت كه زودتر حركم يد ننموده بودند عجله داشتيمدرة ما را تكه تذكنيا يبرا يست و از طرفيسر نيبرگشت آن م
ر مخـابرات محبـت   يـ ارة ما از مزار برسـد و وز يد طيه شاكر اندازند يبتأخ يه قدركرده بودند كره كمذا يحاج حاذق يآقا

آنموقع وارد  اره برسد و ما هم اتفاقا قبل ازيه طكنند كول كم مويازده و نيت پست را بساعت كه حركنموده دستور دادند 
شـان  يا يو از محبتهـا  يخداحافظ يحاج حاذق يآقا نموده با يآور ه را جمعيم و اثاثيرفت يحاج حاذق يآقا م و بمنزليشد
حـاج   يآقـا  م ويآمـد  يم و بمحـل پسـت دولتـ   يع نمـود يارمندان تودكر و يسف يآقا م بعد بسفارتخانه آمده بايردكر كتش

ت كـ م و بـا اتوبـوس حر  ير نمـود كشـان تشـ  يو از مالطفـت ا ع يشان توديدوازده با انمودند در ساعت  يبا ما همراه يحاذق
 يلـ يش ما را نموده و اتوبوس بهتر را آورده بودنـد و اتفاقـا موتـور آنهـم خ    يه مالحظه آساكم اتوبوس پست هم با آنيردك
آنهم  يشد و بار رويج مكپ ه غالباً براست و چكيسته و خراب بود بطوركهنه و اطاق آن شك يليخ يو مرتب بود ول يقو
در زحمـت   يلـ ياد خيان زكو ت كراه و گرد و خا يرد فقط بواسطة بدك يراه را ط يبحمداهللا بسالمت ياد بود وليز يليخ
بهتر و مرتـب تـر    يليران خيه در ايدهند و وضع وسائل نقليت نمكچوجه اجازة حريران بهيها در ا ليل اتومبين قبيم و ايبود

  .شوديافت نميران اصال يدر ا يهنگكو  يث خرابيآنجا از ح يلهايمباست و مانند اتو
ن راه ناهـار  يبـ  يهـا  ياز آبـاد  يكـ يم و گردنه شـروع شـد و در   يوهستان شدكم وارد يابل گذشتكه از ك يچند فرسخ     

اً در آن مخصوصـ  يض قسـمتها ه بعـ كـ وه كدياست بنـام سـف   يوهها جزء سلسله جبالكن يم ايردكت كم و بعداً حريخورد
ار يا بسـ يپست و ارتفاع آن از سطح در يليابل خكآباد نسبت ب مرتفع است چون خود جالل يليآباد خ طرف مشرق و جالل

باشـد واقـع   يبنـد م  ه در آنجا معروف بجبـال لتـه  كوه كديسف يها اد است در رشتهيز يليه طول آن خكن گردنه يم است اك
شود تا ياد ميج زياد و ارتفاع آن بتدريز يليخ يچ و خمهايپ ين گردنه دارايبند مشهور است و ا تل لتهكشده و گردنه هم ب

نـد و دو طـرف آن درة   كيوه و قسـمت قلـه آن عبـور م   كـ  يقسـمت از رو  كيل در يه جادة اتومبكيرسد بطوريوه مكبقلة 
ن گردنـه  يست از اح شده ايامال تسطكع و يار خوب و وسين قسمتها بسيجاده در همة ا ياست ول كار وحشتنايق و بسيعم
افغانسـتان   يز صـنعت كـ راً از مرايـ ه اخكـ  ين آباديم ايرسيوه واقع شده مكن دو يه در بك يروبس كوچكم بشهر يه گذشتك

ه كـ  ياند و بر اثر آن آبشار در آنجا ساخته يار بزرگيرا سد بسيرده زكدا يت پيبوده و فعالً اهم يكوچك يليخ يشده آباد
لو وات قدرت آن است و يكهزار  22ه كرند يگيم ين، برقيلة توربيجاد شده و از آن بوسيد ازش داريرآب  متر 180ب يقر

گر را يند و چند شهر دكيببرق آنجا م كمكفرسخ فاصلة آنست كشيده شده و  14اين برق اخيراً بشهر كابل هم كه قريب 
ج توسـعه  يار آن بود و بنا بـود بعـداً بتـدر   كول شود و در آنموقع ايارخانه هم از همانجا داده مكدهد و برق چند يز برق مين
  .ابدي

گر دره و يوه و طرف دكطرف آن كيه كاست  كچ و خم و خطرنايآباد باز گردنه و راهها پر پ بطرف جالل ياز سروب     
 يهائلومتر فاصله سـاختمانها و دسـتگاه  يكتا چند  يسروب يها يكيشود و در نزديدر رودخانه قرار گرفته شروع م يپرتگاه

ه مـا  كـ ده و مخصوصـاً در شـب   يبـدان راه بخشـ   يبائيه منظرة زكباشد ين است موجود ميارخانه و توربكه مربوط بهمان ك
  .ردكجاد خواهد يدر افغانستان ا يميعظ يارخانه تحول صنعتكن يداشت و ا يآنها مناظر خوب يم چراغهايردكيعبور م

  

م و بهتـل  يابل فاصله دارد، شدكتا ) لومتريك 150(ل يه صد مكآباد  ساعت ده بعدازظهر وارد شهر جاللآباد      جالل
  .ميه رفتيبلد
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شـاه   يمرحوم حاج مالسلطانمحمد سلطانعل ياالول بود مصادف با شب شهادت جد امجد اعل عيرب 26ه شب كن شب يا     
ر كم و وقعة شهادتشان را متـذ ين بودشاياد اين راه بيد ما در ايد گرديدخت در موقع استغفار و هنگام سحر شهيه در بكبود 
  .ميبار متوسل بودك ياير اوليم و بروح مقدس آن بزرگوار و سايديگرد
آن بواسـطة   يآنهـا بـود چـون هـوا     يتخت زمستانيسابق پا يدرجة دوم افغانستان و در زمان امرا يآباد از شهرها جالل     

  .ستان گرم استكد و پاآن بهن يكيباشد و نزديمتر م 600ه در حدود كقلت ارتفاع 
 19درجـه و   72قه و انحراف قبلة آن از جنـوب بمغـرب   يدق 26درجه و  34قه و عرض آن يدق 33درجه و  70طول آن      
  .قه قبل از ظهر طهران استيدق 16ساعت و كيباً يه است و ظهر آن تقريثان 28قه و يدق

اهللا خـان پسـر    بيـ رحبيهـم مرطـوب اسـت و ام    يود و قـدر شـ يدا ميـ ز در آن پيه مرطبات نكياست بطور آن گرم يهوا     
 يهـا  منظـره  ين شهر بـا صـفا و دارا  يشته شد، اكونت داشت، كها در آن س ه زمستانكشهر  نيرعبدالرحمن خان در هميام
م و در حـدود سـاعت نـه پـس از انجـام      يدن نمـود يـ آنـرا د  يهـا  ابـان يرده و خكدر شهر گردش  يبا است ما صبح قدريز
در آنجـا اسـت   ) يمرزبـان ( يباشـد و اداره سـرحد دار  يمـرز م  كيـ نزد يه آبـاد كه كم، بديردكت كحر يكمرگ يارهاك
محبت و احترام نمود و تا محل  يليخ) مرزبان(سرگرد محمدهاشم سرحد دار  يآقا ردند وكها را ثبت  م و گذرنامهيديرس

) لـومتر يك 97(ل يم 65تا آنجا  آباد ه از جاللكافغانستان  بتورخم مرز يمائيپ قه راهيدق 20رد پس از كسوارشدن ما را بدرقه 
  .بعمل آمد يكفات گمريم و در آنجا نماز خوانده ناهار صرف شد و تشريديفاصله است رس
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  ستانكپا
  

ه مـرز  كـ متـر بقسـمت دوم تـورخم     200ب يمودن قريت از آنجا و پكپس از حرستان     كپا ييايوضع جغراف
  .ميستان است وارد شدكپا

شـور هنـد بـوده و هندوسـتان     كه سابقاً جزء كلومتر مربع يكهزار  934س بمساحت يدالتأسياست جد يشوركستان كپا     
ز كمر يان و دومكيز هندوان و سكمر يه اولكستان كپا يگريهند و د يكيم شد يت تقسكسب استقالل بدو مملكپس از 
  .رده استكر كلومترمربع ذيك 947655مساحت آنرا  يخ اسالميد و در اطلس تارين گرديمسلم

ر، يشمك) ه همان پشتونستان استك( يپنجاب، افغان: پنج استان يب از عالئم اختصاصكسند مرينويه مكيلمه بطوركن يا     
را در هندوستان و مذهب هندو يرد زكر كه ذين تسميا يز براين يگرين است وجه تناسب دكباشد و مميسند و بلوچستان م

گـر منتقـل   يحق ندارد از طبقة خود بطبقـة د  يسكن و محدود هستند و يامال معكاز آنها  كيه هركود دارد چهار طبقه وج
باشـد   يبنـد  طبقهخالف ه ك يا رفتاريگر يند و درصورت وصلت با طبقة دكر ازدواج و تناول غذا و معاشرت يا با غيشود 

: ارنـد نقريشـوند و چهارطبقـة بـزرگ از ا   يده ميا نامياره طبقة پكشود ياز دستة خود اخراج و داخل مردمان پست و نجس م
ن هستند يكه توانگران و مالكان يسيباشند و ويان ميه جنگجوكان يشاتُركن مذهب هستند و ييه عبارت از روحانكبرهمنان 
ج يردند و نجـس محسـوب بودنـد بتـدر    كيرفتار م يه برخالف روش طبقاتكيسانكورانند و  شهيه عبارت از پكان يو سودرا

رد چون همه قسـم  كه ظهور كه آنها از جامعة هندوان مطرود بودند، بودا كداده بودند ل يكرا تش ياد شده و دستة بزرگيز
و  يز مخـالف اصـول طبقـات   يـ ن يرد گانـد كآنرا نسخ ن يلكب يشد وليف ميتضع يرفت بالطبع اصول طبقاتيپذيمردمان را م
رده كـ نژادها و اصناف و طبقات را اعالم  ين اصول راه بهم زده و تساويا يلكانت اسالم بيد يفة نجس بود وليطرفدار طا

انت حقـه  يه معتقد بخداوند و دك يسك يرد ولكبخداوند را نجس  كقرار داد و فقط مشر ياركزيو پره ياز را بتقويو امت
انـت  يه دكـ  يفعلـ  سـتان كاسـت و چـون در پا   كه باشد پـا كست پس مسلم ازهر طبقه يبوده باشد از هر طبقه باشد نجس ن

شـود در  يسـتان محسـوب م  كنرو پاياست و هندو وجود ندارد و همه مسلم هستند از ين اصول ملغيآن اسالم است ا يرسم
د خـود  يرسـد و شـا  يه بنظـر خـود نگارنـده م   كـ اسـت   ين استحسـان يـ باشـد و ا يز هندوان مكه مركشور هندوستان كمقابل 

  .اند نامگذاران هم توجه بĤن نداشته
داشته  يو درخشان يميار قديلومتر مربع بوده و تمدن بسيكم يون و نيت بمساحت سه ملكممل كيستان و هندوستان كپا     
دام كران آمد و هريبا يبهندوستان و قسمت يآورد دو شعبه شده قسمت يرو يزكمر يايه بطرف آسك يا موقعيرا نژاد آريز

ن باسـتان  يه محققـ كـ شـف شـده   ك يآثار) ينونكاز پنجاب  يتقسم(م يردند و در هندوستان قدكجاد يخود ا يبرا يتمدن
  .ردكدر آنجا ظهور  يو بودائ يدانند و فلسفة برهمائيالد ميقبل از م 25تا  28شناس آنرا مربوط بقرن 

د و اسـالم را در هنـد   يشـ كر كبـدانجا لشـ   ينـ يدر اوائل قرن پنجم بنام جهاد د يبعداز ظهور اسالم سلطان محمود غزنو     
از هندوستان را متصـرف شـد، از اوائـل قـرن      ين مغول آنجا جنگ نمود و قسمت مهميز باسالطيرواج داد نادرشاه ن يغرب
ه بنـام تجـارت در   كـ جـاد نمـود   يرا ا يهنـد شـرق   يمپـان كتوجه دول اروپا بتصرف آن جلب شـد و انگلسـتان    يالديم 17

ه دولت كشد  يوضع بطور ين عمده شد و بعد از چنديكد و از ماليرا خر ياديز يج اراضيهندوستان مشغول شد و بتدر
در آنجا نمود و سراسر هند را متصرف  يرحميتوأم با ب ياديز يهايزيرده و خونركس علنا دخالت نموده قشون وارد يانگل
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بنـام   يشخصـ  يالديمـ  1919ن در سال ينخست يل داد پس از جنگ جهانيكبزرگ انگلستان و هند را تش يشد و امپراطور
داشـت مـردم هنـد را دور خـود جمـع       يبجاه و مال و منصب نداشت و فقط قصد وطن خواه يا ه عالقهك يتما گاندمهما

ار كـ از  يسـها شـد ولـ   ينجه انگلكن دفعه دچار حبس و شـ ياستقالل هند شروع نمود و چند يبرا يرينظ يت بينموده و فعال
ز كـ ه مراكـ ن افتـاد  يـ ر اكـ د احمـدخان بف يا بنـام سـ  ن آنجيمسلم ياسين سياز قائد يكين ضمن يخود دست برنداشت در ا

جـاد  يا يريـ نظ يرده و اتحـاد بـ  كـ ن آنجا هم همت يل دهد و مسلميكتش ياسالم يتكن هند را مستقل سازد و مملينش مسلم
 كذلـ  سها با استقالل مخالف بودند معيت را داشتند بودند و هم انگليثركه اكه هم گرفتار مخالفت هندوان كردند و با آنك

 ياو محمـدعل  يا رفـت و بجـا  يابد از دنيه بشاهد مقصود دست كش از آنيد احمدخان پيس يتند ولت برنداشيدست از فعال
خ پـانزده  يد و دولـت انگلسـتان در تـار   يجة خود را بخشـ ينت يت جناح و گانديب نمود و باالخره فعاليجناح نقشة او را تعق

جاد نموده بهر دو استقالل داد يستان و هندوستان اكت پاكنجا دو مملرسماً در آ يشمس 1327مرداد  24مطابق  1948اوت 
حـدود ده   رن دياز مسلم ياديستان شد و عدة زكتخت پايپا يراچكز هندوستان و كمر يت شناخت و دهليو آنها را برسم

را هنـدوان  يبودند ز ياز آنها فرار ياديعدة ز يآمدند ول ياز آنها بĤزاد يستان آمدند بعضكهند بطرف پا كون از خايمل
نها تعدĤشـدند وامـوال آنهـا را تصـرف      80بكـ ن مرتينسبت بمسلم ياريع بسينموده و قتل و غارت و فجا ياديز ينسبت ب

سـتان آمدنـد در حـدود ده    كپا كه بخـا كن ين مهاجريه مجموع اكردند كا مجبور بفرار يرون نموده و يردند و آنها را بك
با معامله بمثـل نمـوده آنهـا را از    يز نسبت بهندوان تقريستان نكن پايرد مسلمكن رفتار را يباشند و چون هندوستان ايون ميمل
هنـد   كه همـه بخـا  كـ ون شـد  يردند و عدة هندوان مهاجر در حدود شش ملكرون و اموالشان را تصرف يستان بكپا كخا

  .اند عهيثر آنها شكم هم وجود دارد و ادر هندوستان مسل يستان هندو وجود ندارد ولكه در پاكتوان گفت ينون مكرفتند و ا
م واقع شده و يهندوستان قد يدر قسم شرق يگريو د يدر قسمت غرب يكيه كشده  يز مجزيستان بدو قسمت متماكپا     

سـتان  كو پا يسـتان شـرق  كن دو قسمت را پايا هوا است و ايا يه ارتباط از راه دركست بلين دو قسمت نين ايب ينيارتباط زم
شهر  يستان شرقكالت پايز اكباشد و مريز مين بندر آن نيه مهمتركاست  يراچكستان كت پاكتخت ممليند، پايگويم يغرب
  .باشديت آن ميهزار نفر جمع 274ه در حدود كاست  81اكدا

باشد و چهار يلهت مية سيو ناح يه مشتمل بر بنگال شرقك يشرقپاكستان استان  يكيل شده يكستان از پنج استان تشكپا     
، يراچـ كب يـ ز آنهـا بترت كـ ه مراكـ الت سند، پنجـاب، پشتونسـتان و بلوچسـتان    يا: نقرارياز ا يستان غربكگر در پايالت ديا

  .باشديته ميوكشاور و يالهور، پ
ون در يمل 45و  يستان غربكون در پايمل 35ه كت دارد يون نفر جمعيمل 80ب يو قر يت اسالمكن ممليستان بزرگتركپا     

ع است چون پادشاهان آنجـا قبـل   يهم در آنجا شا يستان زبان اردو است و زبان فارسكپا يباشد زبان رسميم يقسمت شرق
ت داشت يس جديدولت انگل يبوده ول يدربار آنها فارس يداشته و زبان رسم يبزبان فارس ياملكاز تسلط انگلستان عالقة 

ن چنـد سـال   يـ بĤنزبان آشنا هستند و در ا ياديعدة ز كذل م شده معك يليه خكنون با آنكند و اكم كن زبان را يه نفوذ اك
  .شوديم ياديق زيآنجا تشو يران و دانشگاههايم گرفتن آن از طرف دولت ايتعل ير براياخ

                                                 
  .اله حكيمي مراجعه شود براي اطالع بر شرح اين فجايع بكتاب بلواي هند نگارش آقاي فتح -  ٨٠
 يجنگها يهندوستان با پاكستان غرباستقالل كرد و بكمك  يان نموده و دعويطغ يپاكستان شرق يقمر 1391مطابق  يشمس 1350در سال  - 81
ت و اسـتقالل خـود را   يـ افته، بنـام بـنگالدش موجود  ياستقالل  يه، و پاكستان شرقيآنجا را تخل يد نمود و باالخره موفق شده و پاكستان غربيشد

  .تخت بنگالدش شدياعالم كرد و شهر داكا پا
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ن يدر آنجـا بـ   ين از اهل سنت هسـتند ولـ  يثر مسلمكباشند و ايمسلم م ياهال كينود و  يآنجا اسالم و صد ين رسميد     
هود يدارد و  يروانيز در آنجا پيت نيحينند، مسكيخود رفتار م يف مذهبيست و همه آزادند و بوظاين ياختالف يسن عه ويش
  .باً وجود ندارديتوان گفت تقريمند و مك يليخ

 ه بعنـوان كاند  ن نمودهييرا تع يم جمهوريفعالً بطور موقت رژ ين نشده ولييستان هنوز بطور قطع تعكپا يومتكم حيرژ     
  .ستين يش است و دائميآزما
عمـان   يايبهندوستان و از جنوب بـدر  يران و از شمال بافغانستان و از مشرق و جنوب شرقيشور اكستان از مغرب بكپا     

  .متصل است
رود سـند   يسـتان غربـ  كا مرطوب هم هسـت، رود معـروف پا  يدر كينزد يستان گرم و قسمتهاكغالب پا يو هواآب      

و  يه باعـث آبـاد  كـ رود براهماپوتراد گنـگ اسـت    يستان شرقكگذرد و رود معروف پايدرآباد ميح كيه از نزدكاست 
  .شده است يشاورزكرونق 

جزو  ياز آن در تصرف افغانستان و قسمت يباشد قسمتيه شامل دو قسمت مكستان و افغانستان تورخم است كن پايمرز ب     
ستان كدر تورخم پا يكانجام امور گمر يباشد و ما برايفاصله م) لومتريك 98(ل يم 65تا آنجا آباد  ستان است و از جاللكپا

ه گردنة پـر  كبر يتل خكم از آنجا بيردكت كفات الزمه را بعمل آورده حريتشر كو گمر يتوقف نموده و در سرحددار
سـها  يقـع شـده و انگل  وا يس و افغـان جنگـ  ين انگلـ يه در آنجا بكبر يمعروف خ يخياست و در تنگة تار يچ و خم طوالنيپ
سـتان هـم از   كاسـت و خـط آهـن پا    كچ و خـم و خطرنـا  يمرتفع و هـم پـرپ   يليتل هم خكن يم ايديست خوردند رسكش

 يمتعـدد  يهمان گردنه عبور نموده و تونلهـا  يسها ساخته شده از بااليستان امتداد دارد و سابقا توسط انگلكتورخم مرز پا
تـل شـروع   ك يتل معروف بـه لنـد  كتل و از آنجا ببعد ك ياست بنام لند يكوچك يتل آبادك يان است در بااليدر آن نما

) لـومتر يك 52(ل يـ م 35ن آن و تورخم يه فاصلة بكشاور يم تا بشهر پيشويم ين همواريم وارد زميه گذشتكشود و از آن يم
  .ميرسيباشد ميم

  
انـد در اصـل    گفتـه  يه بعضـ كـ يلمـه بطور كن يـ م ايشـاور شـد  يساعت چهار بعدازظهر روز دوشنبه وارد شـهر پ شاور     يپ
 ينون بعضكم و ايرسيم بدان ميهندوستان قد كه پس از خروج از افغانستان در خاكست ين شهريرا نخستيآور بوده ز شيپ

نند و كيلم مكآن پشتو و بدان زبان غالباً ت يه اهالكالت پشتونستان است يز اكن شهر مرينند، اكير مكاء ذيآنرا پشاور بدون 
ه آنـرا از  كـ رد كـ يم ياتكـ يقبل دولت افغان تحر ينجهت چندياد است از ايستان و افغانستان زكله پشتو در پاين افراد قبچو
مرتبه حـوادث  كي ينشد حت يعمل يل دهند وليكت مستقل تشكد و اگر نشد ممليمة خود نماينموده وضم يستان مجزكپا

ن يـ د و ايـ برقـرار گرد  يبعـداً روابـط عـاد    يشور قطع شـد ولـ  كدو  ن امر رخ داد و روابطيا يستان براكدر مرز پا ينيخون
  .ندكيدا ميشور شدت و ضعف پكن دو ياختالف ب

 34قـه و عـرض آن   يدق 5درجـه و   71م سـوم اسـت طـول آن    يم از اقلين قدييويست بزرگ و باصطالح هيشاور شهريپ     
النهـار   النهار آن بـا نصـف   ه است و نصفيثان 22قه و يدق 29درجه و  72قه و انحراف قبله از جنوب بمغرب يدق 40درجه و 
  .قه جلوتر استيدق 18ساعت و كيطهران 

القات خوب يي يند ولكيعمل م يآن گرم و مرطبات در آن بخوب يت آن در حدود صد و ده هزار نفر است هوايجمع     
ش يدايـ اد اسـت قبـل از پ  يز زيزبان ن كرت يت مردم آن از طائفة پشتو وليثركاد است، ايدر آن ز يريوجات گرمسيدارد م
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ان يـ با وجود ندارد در مير مسلم تقريست و غياز آنها ن ينون نامكا يز در آنجا وجود داشتند وليستان، هندوان نكت پاكممل
ه ز وجود ندارد و هر دو دستين دو دسته نيب يباشند و اختالفياد ميعه هم زيعدة ش يشتر است وليدر آنجا ب ين هم سنيمسلم
مندند و  هندوستان سابق بتصوف و عرفان عالقه ية معمول عموم اهاليطبق رو يعه و سنيدارند و مردم آنجا هم از ش يآزاد

  .ندين القاء شبهه نماين و مفسديمغرض يه بعضكصاحبان آنرا دوست دارند مگر آن
ه مـا  كنرو در آن موقع يست ازيدرآباد نيو ح يراچكالهور و  يآن بگرم ياست و هوا يبا و مفرحيار زيشاور شهر بسيپ     

  .داشت يمعتدل خوب يم هوايدر آنجا بود
ن معروف يالد د شهابيد احمد فرزند سيشان موسوم بسياست ا يشاوريب پير آنجا مرحوم ادياز دانشمندان معروف اخ     
و ورع  يزهد و تقـو  يآنها دارا ه معروف باجاق بودند و غالبكبوده  يد عبدالرزاق از سادات رضويد شاه بابا نجل سيبس

در هندوسـتان دارد   ياديـ روان زيـ ه پكـ  82هيبسلسلة سـهرورد  كر و سلويودر سداشتند  ياديبوده و مردم هم بĤنها عالقة ز
  .انتساب داشت

ب در سال يونت داشتند ادكدر خود شهر س يشاور و افغانستان بوده و بعضين پيب يسرحد يل آنها در اراضين فامكمس     
ه را يـ بيقصة حد ياز مثنو يشيدر بازار درو يل بود تا روزيشاور متولد شده و ابتدا در آنجا مشغول تحصيدر پ يقمر 1260
  .دين شعر رسيخواند تا بايخوش م يبا آهنگ

 ناگهــان در حــق آن شــمع رســل
  

ــا زد دهــــل     ــت انــــا فتحنــ  دولــ
  

عالقـة   يشـد و از آن ببعـد بمثنـو    يست و خون جاركبشه كوفت كوار يخود شده و سر را بديدن آن بيب از شنياد          
شته شـدند  كس يعمال انگل دا شد همة اقوامش در جنگ بايه در آن حدود پك يا بر اثر فتنه يرد پس از چندكدا يپ يوافر

م ينـ  ن رفـت و دو سـال و  يل بود از آنجا بغزنينجا مشغول تحصابل رفت و دو سال در آكرده بكاو ناچار با مادر خود وداع 
ش از يرده و از آنجـا بتربـت جـام و در آنجـا بـ     كـ ل توقـف  يتحصـ  يبـرا  يرد بعداً در هرات چندكل علوم يدر آنجا تحص

د يرسـ  يبسبزوار خدمت مرحوم حاج مالهـاد  1287ل شد و در سال يسال توقف نمود و بعداً بمشهد آمده مشغول تحصكي
بمشـهد   يل تلمذ نمود پس از فـوت حـاج  يزد آخوند مالاسمعن نيم نزد فرزندش آخوند مالمحمد و هم چنيكو بدستور ح

 1300معـروف شـد و در سـال     يب هنـد يـ د و باديـ س و افاده مشـغول گرد يرد و بتدركرزا جعفر منزل يآمده در مدرسة م
و داشـتند   يرد و دانشمندان و رجال مقدمش را گرامكخان قوام الدوله منزل يرزا محمدعليبطهران رفت و در منزل م يقمر

  .ردندكيبمعاشرتش رغبت وافر اظهار م
هم داشت  ياديد حافظة زيب مشهور گرديه بنام ادكيامل بود بطوركز يات نيمه متبحر و در ادبيب در تمام علوم قدياد     

  .را فروگذار نداشت ينيامال مراقب بود و آداب دكز يات فاضله و صفات حسنه بوده و در آداب شرع نكو جامع مل
ا رفـت و در  يش از آن عارضش شده بود از دنيماه پ كيه ك يتة ناقصكبر اثر س يقمر 1349ز دوشنبه سوم صفر در رو     

  .عليه اهللا رمحةسپرده شد  كامامزاده عبداله بخا

  :ن استيدر آخر آن گفته و آن ا يخيدربارة او سروده و ماده تار يا هيالدوله مرث مرحوم وثوق     
 پـاس حقـوقين وثـوق از پـ  يد ايچون بشن

  

 بيــغ از اديــف و دريــفــزود گفــت حيآه ب 
  

رسـالة نقـد حاضـر در    -3ه يـ ات اوليهيبـد  يايان قضـا يـ رساله در ب-2ات يوان قصائد و غزليد-1: نقرار استيآثار او از ا     

                                                 
  .الدين ايوبي ستور ظاهرالدين فرزند صالحبد 577الدين ابوالفتوح يحيي سهروردي مقتول در سال  شهاب - ٨٢
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  :استن يات او اينا، از غزليس يخ ابوعليترجمة اشارات ش-5صر نامه يبحر تقارب بنام ق يمثنو-4وان ناصر يح ديتصح
 م ز ناقـه مـنين صحرا چـو مجنـون گـر فرونـايدر
 ررت گـــر فروبنـــدد رهـــم از ديو ســـيـــب ديـــرق
 غ رانــد بــر ســرت شــاهد يــر و تيــعاشــق چــو ت ينئــ

ــن ــهيدم دوش زاهـــد رفـــت از مســـجد بم يشـ  خانـ
 شكـ اش در خانـه يم يسـو  يرنگيز امشب به نيتو ن
 گـوهر  يسـان نـز پـ   يچشم مـن چـون ابـر ن    يببار ا

  

 مـن  يلـ يماند چون مجنون زلزجان محروم خواهم  
ــرّم از ره روزن    ــواهم وام و پـ ــال خـ ــان بـ  ز مرغـ

 ده و گـردن يـ ز راهـش د  يچـ يو درپ يه بـردوز ك
 وزه گه بـر دن كبر  يشه زد سنگ وگهيبر ش يگه

 نكبشــ يخــم بســنگ ده منــ   يســر نــادان بپــا  
ــ ــدهك ــق را ز يمرفت يه ب ــه عش ــل ــن ي ــا روغ  ن آبه

  

  

ة آن بـا  يـ راكاسـت و   يبـائ يار زيه هتل بسـ ك (Denas Hotel)س نيل دم بهتيه وارد شدك يموقعشاور     يتوقف پ
ار ين هتل در باغ بسـ يم، ايم و چون اول غروب بود استراحت نموديه است رفتيروپ 25خرج شام و ناهار و صبحانه در روز 

تختخـواب و  دو  يدارا يباشـد و هـر اطـاق   يطبقـه م  كيسمت است و قآن قسمت  يواقع شده و ساختمانها يبائيمصفا و ز
را  يه و حمام و همة وسـائل راحتـ  يو اطاق خواب و اطاق اثاث يرائيباشد مشتمل بر چهار اطاق است اطاق پذيدو نفر م يبرا

 يروند، ما آنشب را در همـان بـاغ قـدر   ينماز بدانجا م يارمندان براكه كست يقسمت هتل هم مسجد كيباشد، در يدارا م
  .ميردكستراحت م و بعداً صرف شام نموده ايراه رفت

 يكم از آنجا بداخل شهر بداعياطالع دادن ورود خود رفت يس برايصبح بگردش در شهر پرداخته و ساعت نه بادارة پل     
شـان را  يا ين مرزيه مأموركالحسن قبله  نجم يآقا منزل يايوچه سالدار رفته جوك يدالگران بازار قصه خوان) هكد يبمعن(

شان آدرس منزل را بما داده و يم ايا شديجو يسكم، در آنجا از يعة آنجا هستند رفتيف شيز معارنموده بودند و ا يبما معرف
م؟ يديدانست نام او را پرسيم يمختصر يند اتفاقاً آنجوان فارسك يستاده بود گفتند ما را راهنمائيه در آنجا اك يبعداً بجوان

شـان در منـزل نبودنـد و مـا آدرس و نـام      يم ايالحسن رفتـ  نجم يآقا شان بمنزليع ساول است ما با ايگفت نام من محمدشف
ل يـ ز بـا م يند او نك يگردش در شهر راهنمائ يم ما را برايردكع خواهش يمحمدشف يآقا م، آنگاه ازيمهمانخانه را داده رفت

ته شـده و  شتر آن از سـنگ سـاخ  ين مسجد بيم ايديخان بود د ه معروف بمسجد مهابتكرا  ين راه مسجديرفت و در بيپذ
باشـد  يخـان م  خان فرزند مهابـت  ه بنام اشرفكس شده يه تأسيز بنام جامعة اشرفين ينيو در آنجا مدرسة دبا و بزرگ بود يز
س يه مشـغول تـدر  كـ ن آنجـا  ين و معلمـ ياز مدرس ياند با بعض دهيز بنام فرزندش ناميخان آن مدرسه را ن ه باحترام مهابتك

بمـا   يخوش يم رويعه هستيه ما شكدند يهم چون فهم يردند و بعضكمحبت و احترام  نموده و بعض آنها يراتكبودند مذا
  .مه بوديز بطرز معمول مدارس قديس و وضع جلسة آنها نيتفا نمودند طرز تدركو مختصر ا ينشان نداده و بتعارفات معمول

صـرف ناهـار    ير امتنان جـدا شـده بـرا   ع با اظهايرده و سپس از محمد شفكدر بازار گردش  يرون آمده قدرياز آنجا ب     
شـان بگـردش در شـهر    يز بـا ا يـ ند، عصـر ن يايعذر خواسته و قرار شد عصر ب يم وليردكشان هم خواهش يم و از ايبهتل رفت
سـتگاه راه آهـن رفتـه و    يع بايمحمد شـف  يآقا نرو بايت عجله داشتند ازكدر حر يو تفضل يان صالحيم و چون آقايپرداخت

 يتا پنج روز در شـهرها  يتيه با هر بلكنست يم و چون در آنجا معمول اينكت كه بالهور حركم يت گرفتيشب بعد بل يبرا
ل بـود  كم مشـ ينداشت يه بزبان آنها آشنائكما  ين راه مخصوصاً برايت گرفتن در بيبل يرد و از طرفكتوان توقف ين راه ميب
  .ميردكم و مغرب بمهمانخانه مراجعت ينكف ه پنج روز هم در الهور توقكم يگرفت يراچكت تا ينرو بلياز
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 يد بعـداً قـدر  يشكساعت طول كيب يشروع شد و ابتدا قر يديشد يشب اول ورود از ساعت ده رعد و برق و بارندگ     
ن انـدازه  يـ دن نمود و تا ساعت پنج بعد از نصف شب ادامه داشـت و ا يشروع ببار ياديز يليمجدداً با شدت خ يستاد وليا

س و فرانسـه بـĤن   يم در سـوئ يه در اروپـا بـود  ك يم فقط موقعيده بوديمتر دكران جز سواحل بحر خزر يار در ال رگبكباش
ن رگبار تـا صـبح   يرد و اك يروز آفتاب شد شب دوم باز بهمان شدت شب اول شروع ببارندگ. ميدياد ديشدت و مدت ز

  .شد يبح قطع و هوا آفتابه مانع خواب ما بود و باز صكبود  يادامه داشت و در هر دو شب طور
انـد و وقـت    ه در منزل نبودهكردند كنمودند و اظهار تأسف  يرده احوالپرسكالحسن تلفن  نجم يآقا شب ساعت هشت    

  .ميĤيمالقات م ينم و براكيم گفتند مجدد هم تلفن ميدر هتل هست 8م صبح تا ساعت يمالقات خواستند گفت
  

م در يرون رفتـ يـ ع بيمحمد شف يآقا گردش با ينشد لذا ما برا يم و تلفنيتظر شدصبح تا ساعت نه منشاور     يموزه پ
ه پس از انقالبات چنـد سـال قبـل، از آنجـا     كد گفتند پدر من اهل بخارا است يجا هستكه اهل كم يديشان پرسين راه از ايب

مصفا و پـر از درخـت    يابانهايخ در يع دارم، ما قدريم؟ گفتند مذهب تشيدينجا آمد از مذهبشان پرسيرد و بدكمهاجرت 
و  يسـنگ  يهـا  م، در آنجا اقسـام مختلـف مجسـمه   يگفتند رفتيه آنرا عجائب خانه مكرده بعداً بموزة آنجا كشاور گردش يپ

ات مختلفـه مربـوط بقبـل از    كوكز مسـ يـ شـد و ن يده مياز آنها مجسمة بودا بود د ياريه بسكمه يو عصور قداز ادوار  يچوب
ل كت و شـ يركمة هند با خط سانسيتب مقدسة مذاهب قدكتا از يتاب گكاز جمله دو  يميتب مختلفة قدكها و يونانيورود 

از  ينـ يمـه و فرام يتوبات قدكو م يمذهب عال يشد و چند قرآن خطياء آنجا محسوب مين اشيتر سيه از نفكبا و مذهب يز
شد و چند عدد تـابلو هـم در طبقـة بـاال     يه مشاهده مميگر مربوط بعصور قدياء ديآنجا والبسة مختلفه و اش ين و امرايسالط

نوشته  يتابلوهائ ين رويو سالط يعثمان يعباس بغداد و مصر و خلفا يه و بنيام يبن ين و خلفايخلفاء راشد يفهرست اسام
  .د استينندگان مفيب يخ برايه از نظر تاركشده 

م گفت من هـم  يهست يرانيا شد گفتم اياز موطن ما جوه كدم يرا د ينجوا يتب خطكتوبات و كسمت مربوط به مقدر      
لمـه  كشاه بـود،   يد مجتبيدانست و نامش سيم يهم مختصر ينجا آمده است و فارسيو جدم اهل قم بوده و بد يرانياصال ا

ران يـ ه در اكـ د يلمة سكشود مانند يوآله باشند اطالق م هيعلو اهللا ية رسول صلّيه از ذركيسانكستان و افغانستان بر كشاه در پا
نجـا مشـغول   يم گفـت مـن در ا  يار و مذهب او شدك يايرده و جوكمسرّت اظهار  وو مالقات ا يمصطلح است ما از آشنائ

خود  يلمة مؤمن را براكستان كعه در افغانستان و پايعه است چون شيلمة مؤمن شكباشم و مراد از ين ميار هستم و از مؤمنك
ت يـ امشـب بل  يننـد گفـتم مـا بـرا    كه مالقات كن را اطالع دهم يان مؤمنيه آقاكد يدهگفت خوبست اجازه . نندكياطالق م
س قسمت ما هم مؤمن يم بعداً گفت رئيمالقات وقت دار يبرا يبعدازظهر مختصر يم ولينكت كه بالهور حركم يا گرفته

 يلـ يز خيـ شـان ن يم ايجـا رفتـ  رد و مـا بĤن كـ  يشان اطالع داده و معرفـ يد سپس باينكاستراحت  يشان قدرياست و در اطاق ا
ه كـ را  يگـر يقة مـوزه و د يتوبات عتكس قسمت ميسردار محمدجعفر قزلباش رئم گفتند يديشان را پرسينام ا ندمسرور شد

دند؟ يت ما پرسـ كخ ورود و حريقزلباش است سپس از تار يثرب عليه پسرشان سردار كردند ك يدر آنجا نشسته بود معرف
م گفتم اگر قبـل از  يعه را هم مالقات نمائير برادران شيم تا ساينكتوقف  يه چند روزكردند كشان اصرار يو جواب دادم ا

م، يت هسـت كـ مجبـور بحر م يـ ا ت گرفتهيمتأسفانه چون بل يم وليردكيتوقف م يم البته چند روزيشديت مسبوق ميگرفتن بل
م و يردكـ شان باشد قبول يه منزل اكدند ركشاه خواهش  يد مجتبين شود سيمالقات مع يبرا يه محلكردند كآنگاه اصرار 

شـاور را  يعه پيشان عدة شـ ينند سپس از اك يه ما را بمنزلشان راهنمائكند يايم بعدازظهر بهتل بيشان ساعت دو و نيقرار شد ا
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 ينجـا آزاد يعه چطور است؟ گفتنـد در ا يبشومت نسبت كدم وضع رفتار حيباشند پرسيب پنجهزار نفر ميم گفتند قريديپرس
ومـت  كنند و البته حكيه ميدر زحمتند و غالباً تق يليه خكث راحت هستند گفتم برخالف افغانستان ين حيعه از ايو ش است

  .ميع نموده بهتل رفتيشان توديد آنگاه از ايرا بنمارعيت ش همة افراد يت حال و آسايد رعايبا
  

ردنـد و گفتنـد از صـبح چنـد     كتلفن  الحسن نجم يآقا ن موقعيدر اعه     يف شيمالقات با چند نفر از معار
ر كشان اظهار تشـ يم ما از محبت ايايمالقات ب ينون براكد تا هم ايد و اگر وقت مالقات داريام و شما نبود ردهكمرتبه تلفن 

ه كـ د يـ ائيم و خوبسـت شـما هـم بـدانجا ب    يشاه برو يد مجتبيس يآقا م بعدازظهر بنا است بمنزليم دو ساعت و نيرده گفتك
  .نديايم و قرار شد همانجا بيرياد نگيرا زوقتتان 

شاه بهتل آمده ما را بمنزلشان بردند در آنجا چند نفر انتظار ورود مـا را داشـتند از    يد مجتبيم بعدازظهر سيدوساعت و ن     
در خ صـف يشـان شـ  يگفتنـد نـام ا   ميردكـ ران داشت از نامشـان سـؤال   ين اييت بوضع روحانينفر از آنها لباس روحانكيجمله 
شـاه   يد مجتبـ ياند و س شاور آمدهيبوده و چند سال هم هست به پ ين بمبئكو سالها سا يرانيه اصال اكعه ين از وعاظ شيحس

دند يه شـن كاند نام مرا  ردهكاند و از گناباد هم عبور  گفتند چند سفر بمشهد مشرّف شدهيه مكيشان بود و چون بطوريداماد ا
ه در كـ قت ندارند و بعـداً هـم بـا آن   يبا اهل طر يه نظر خوشكهمان وهلة اول معلوم شد  افه و وجنات درياز ق يشناختند ول

  .ردندكش را ظاهر يالمات خود عناد خوكردند باالخره در مكيتعارفات اظهار محبت م
ه هر دو از كغالم عباس  كمل يگريالحسن و د نجم يآقا يكيردند ك يه حاضر بودند معرفكگر را يچند نفر د     
ش و يآال يب يلين چند نفر خيشاه و ا يد مجتبيپدر س يگريعه بودند و ديمعروف ش ين و از وعاظ و روضه خوانهايوفمعر

ه يردند آكيم يعه معرفين شيز مبلّغه خود را اكن يخ صفدر حسيش يآقا ينمودند ول يت مالطفت و مهمان نوازيبا ما نها
ه كگرفته و آنطور ننظر  را درافرا كان كرموا الضيف ولو كاث يحد و اذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها اوردوهافة يشر
  .ردندكسته است رفتار نيشا

ه با كمند بودم  گفتم من از اول ورود شائق مالقات شما بوده و عالقهر نموده كالحسن اظهار تش نجم يآقا آنگاه من از     
ت ما و منظور از مسافرت را سؤال نمودند؟ گفتم ما كق حرين از طريخ صفدرحسيش يآقا نم بعداًكدا يپ يشما آشنائ

و بعداً عزم  يراچكنجا قصد يت نموده و از اكحر يستانكو پا ين افغانيبا مؤمن يو بمنظور آشنائ يبقصد گردش مختصر
عض غ و منبر مانند بيز بقصد وعظ و تبليردند من نكشان گمان يه اكشان حدس زدم يم از وضع سؤال ايران داريمراجعت با

تصور باطل  يخوش نشان ندادند زه ينرو رويشان باشد از ايا يبضرر مادن است كن امر مميگر بدانحدود آمده و ايد
 آيةنجا عموماً از يعة اينند؟ گفتند شكيد مين تقلياز مجتهد كيدام كنجا از يعه ايه شكدم يآنگاه من پرس!! ال محاليخ يزه

ا ينند گفتم آكيالحسن امامت جماعت م نجم يآقا يز دارند؟ گفتند بلياز جماعت نا نمينند گفتم آكيد ميتقل ياهللا بروجرد
ران نموده و يوعظ با يهم برا ينم و مسافرتهائكيتفا مكغ ايد؟ جواب دادند من فقط بوعظ و تبليندار يخودتان امامت

  .ام م در زابل مشغول وعظ بودهه يچند
نموده و نام حضرت والد و اجداد بزرگوار را برده و شهرت  يمعرف ينگارنده را بوضع مبسوط يجذب يآقا آنگاه     

د در يشديه بمشهد مشرّف مك يخوب بود شما موقع يليردند و گفتند خكر كحاج مالسلطانمحمد را ذ يآقا مرحوم
شتر ين بييو روحان ين بزرگان مذهبيو مراوده و محبت ب يد چون هرچه آشنائينموديد و مالقات ميردكيم يگناباد هم توقف
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سر نشده است، سپس راجع يو مالقات م ينون آشنائكشان گفتند تايعه بهتر است ايش يگانگياتحاد و  يباشد برا
در اعتقادات و امور  يعه بعضيه سخن گفتند من گفتم مذاهب مختلفة شيناكش آمده بيعه پيه در مذاهب شك يباختالفات
از مراجع  ياند و حت دهيندارند چون در فروع با علماء متحدالعق ياختالف نها با علماءيه و اياست مانند مذاهب صوف ياخالق
و معاضد همدگر  كمكه كستند بليگر نيدكيچوجه مخالف ين دو رشته بهيدة ما اينند چون بعقكيد ميعه تقليد شيتقل
 يسابقا بوده و حته ك يو اخبار يه و فروع است مانند اختالف اصوليام شرعكاختالفات هم مربوط باح يباشند، بعضيم
ه كباشند يه هستند موجود ميخيه شكن ييرشته از اخبار كينون هم كز منجر شده بود و ايق همدگر نير و تفسيفكبت

ه بشود چون از يخين مثال شياز طرف يكيق ير و تفسيفكد باعث تيز نباين اختالف نيا ين دارند وليياختالف نظر با اصول
  .ستنديمذهب خارج ن

من گفتم تصوف عبارت از ارتباط قلب با ! ست؟ين دارد و ادلة آنها چيدر د يفتند اصال تصوف چه محلشان گيا     
ة يد در صدد تصفيام ظاهر شرع، باكاد خدا داشت و عالوه بر عمل باحيشه بيد دل را هميند بايگويه ميخداوند است و صوف

هست  يگريز ديده چيه رسيتب فقهكه در اخبار و كع هم ام ظاهر شركر از احيه غكنيبرا يليز برآمد گفتند ما دليباطن ن
در  ياديات زياد و آيز يلين باب خيادله در ا: ند و گفتندين باب سخن گويه در اكردند كخواهش  يجذب يآقا !ميندار

ر كنعن الفحشاء وامل يان الصلواة تنهداند مانند يرا اصل م ين قسمت دارد و توجه قلبيه داللت براكد است يقرآن مج

ه بر كز هست ين يارينها و اخبار بسير ايو غتضرعاً و خيفة و دون اجلهر من القول  كنفس يف كر ربكاذو مانند رب كراهللا اكولذ
ابت از امام دارند قطع يه هر دو نكت يت و روايز رشتة درايبت نيم در زمان غيگوئيلزوم وجود راهنما داللت دارد و ما م

تمام  يجذب يآقا المكه كن نگذاشتند يصفدرحس يآقا باشند،يت مين در درايو عرفاء مجاز يتين رواينشده و علماء مجاز
ه ينقدر مورد عالقه است و از بزرگان صوفيه اك يه در چشم بخلد مثالً مولوكست ياصال تصوف مانند خار: شود و گفتند

ر و برافروخته شده گفتم اوال ما يمتغه برخالف مذهب ما است، من كگفته  يزهائيخود چ يبوده و در مثنو يباشد سنيم
 يه براكعه هست يان شينجا هم القائات سوء در ميه در اكردم كيعه آمده و گمان نميبرادران ش يبقصد مالقات و آشنائ

خواه  يچ صاحب وجدانينم هكيم و گمان نمينجا مهمان شما هستيا ما در اينند ثانكيجاد شبهه ميو ا كيجاد اختالف تحريا
افر نسبت بمهمان خود خالف احترام روا دارد و خوبست آداب معاشرت و رفتار با كو خواه  يعه و خواه سنيشمؤمن و 
ه شما نسبت كدانستم يد و من اگر مير متّعظ نباشيد تا واعظ غينكد و عمل يت عصمت بخوانيز از اخبار اهل بيمردم را ن
اگر  يستم وليار شما نك يبرا يغ مذهب ندارم و سديا من قصد تبلم و ثالثيآمد ينجا نميد بدينكيه رفتار مين رويبمهمان ا

د ينده خواهكه شما نزد اهل وجدان مقصر و سرافكد يبدان يه جواب بدهم ولكمباحثه و جدل است من هم حاضرم  يبنا
ا از يد ينكن ينفر وارد دكيباشند ياسالم مانت ير دكه منكيسانكد از يوشكد بيعت مقدسه داريبود اگر قصد خدمت بشر

ائمة  يرويه به پكرا  يسانكت و يدوستداران اهل به كد نه آنينكت يعشر ندارند هدا يبائمة اثن يه اعتقاد واقعكاهل سنت 
  .السالم است هيعل يه خالف عمل ائمه هدين رويد اينكا مذهب خارج ين ينند از دكيالسالم افتخار م هيعلعشر  ياثن

 يزيآم ز نگاه مالمتين نير انداخته و جالسيسربز يده و قدريشكخجلت   روخته شدنشان از وضع سخن من و برافيا     
د و از مالقات يشما مهمان ما هسترده گفتند قصد من مباحثه و مجادله نبود وگرنه ك يشان عذرخواهيردند بعداً اكشان يبا

فرق  ياركو استفهام ان يقيهام حقن استفيادب ب ين و علماييدن بود گفتم نحويم و منظور من فهميخوشوقت يليشما خ
وه و يف خوردن ميلكرده و تك يشان مجدد عذرخواهيا! يقيبود نه حق ياركگذارند و طرز سخن شما استفهام انيم
ن از يت حسيفاكحافظ  يآقا م گفتنديد؟ گفتم قصد الهور داريجا داركنجا قصد يدند از اينمودند آنگاه پرس ينيريش
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ر نموده و گفتم انشاءاهللا از كشان اظهار تشيا يد من از معرفينكآنجا هستند خوبست مالقات عة يف و دانشمندان شيمعار
م يم ما عذر خواستينكدا يپ يشتر آشنائيم و بيبمان يه چند روزكردند كل يشان اظهار ميرد، بعداً اكم يشان مالقات خواهيا

سته بجا آوردند و ينزل بدرقه  نموده و احترامات شار همراهان تا درب ميشان و سايم ايردكت كع نموده حريو بعداً تود
ردند تا ك يز ما را همراهيشان نيم و اينكه يته يا هكند تا درشيايما ب يراهنمائ يشاه برا يدمجتبيس يآقا هكدستور دادند 

  .ميم و بطرف هتل رفتيه سوار شدكدرش
ن يه دارند اك يو خلوص يت سادگيز با نهاينان يعيه شكم يمتعجب بوده و افسوس خورد يلين راه خيدر ب يول     
عة افغانستان چون يش يند ولكيجاد مين آنها ايرا در ب ينيند و اختالف و بدبكيات و القائات اذهان آنها را مشوب مكيتحر

د دارند نيĤيران ميه از اكيسانكعه مخصوصاً يه افراد شكت محبت را با همة ماها بليست نهايان آنها نيل اشخاص در مين قبيا
عه در يه شكه و لبنان و مصر و اردن يام در سور ه من نمودهك يه در مسافرتهائكها در آنها وجود ندارد بل ينين بدبيو اصال ا

و  يمال گرمكبا ما نداشته و در همه جا با  يچوجه نظر سوئيم است بهكان آنها يل اشخاص در مين قبيت هستند و اياقل
عة شام و مرحوم يش يشواين پيدمحسن اميآنجا مانند مرحوم س يعلما يند حتردكيم يرائياز ما پذ يخوشروئ

ر نام و اجداد و پدر كو ذ اللهيه نعمةقت يخود و انتساب بطر يان لبنان پس از معرفيعيقائد ش ين عامليالد دشرفيس
جعلنا : ارنده فرمودرات خود با نگكن در ضمن مذايالد د شرفيمرحوم س يت مالطفت و محبت نموده و حتيبزرگوار نها

  .هلم الغالبون كو ان جند كاهللا من جند
شاور از يرات جلسة پكمانند زبان من در مذا يز بر اثر احساسات درونينوشته شد و خامة من ن ينجا طوالنيمطلب در ا     
 يخالف رضاه بركمن از غربت اسالم و اختالفات حاصله  يردم چون تأثرات درونك يتندرو يليار خارج شد و خياخت

  .نمكيجا ختم م نينون بهمكار شدم  و اياخت ياد شد و بيز يلينان او است خيوآله و جاش هيعل و اهللا يحضرت رسالت صلّ

 ن خون جگرين هجران و ايشرح ا
  

 ن زمان بگذاز تا وقت دگريا  
  

    

م و يستگاه راه آهن برديبا ه رايم و ساعت هفت بعدازظهر اثاثياول مغرب در هتل نماز خواند     شاوريت از پكحر
محمد  يآقا م ويردكت كند بطرف الهور حريگويل گار ميه در آنجا ركقه با خط آهن يساعت هشت و پنجاه و پنج دق

ه كه شد يروپ 81م يه ما گرفتكدرجة دو  يبرا يراچكشاور تا يت از پيم بليبا خود برد يراهنمائ يع ساوِل را برايشف
سره باشد و بعداً در كيت يه بلكما آسانتر بود  يش گفته شد برايه پكبود و همانطور  يرانيمان اتو 86درآنموقع در حدود 

ن راه يتواند تا پنجروز در بير مسافر باشد ميش از دوازده ساعت مسيه بك يم چون در هر خطينكتوقف  يالهور قدر
و دو الزم است قبال محل را رزرو  كيرجة د ير خود ادامه دهد و برايت تا مقصد بسيند و بعداً با همان بلكتوقف 

نرو در يها را بفروشند از ستند همه محلين راه آگاه نيه از وجود مسافر بكن قطار ين است مأموركند چون ممك) رهيذخ(
صاحب  يبرا يت خود را ارائه دهند تا محليستگاه رفته بليت باكدو روز قبل از حر يكيد يند باكيتوقف مه كن راه هم يب
ت يدر الهور توقف نموده بعداً با همان بل يم چند روزيم گرفتيم و تصميسره گرفتكيت يند و ما بليره نمايت ذخيبل
  .ه استيروپ 27شاور تا خود الهور يه درجة دو از پيراكم و ينكت كحر يراچكب

ت در باال است ه سه تخكخواب دارد  يشش نفر برا يخوب و راحت و جا يلياطاق درجة دو در خط آهن آنجا خ     
ادتر يرند و زيگين و طبق مقررات آنجا شب فقط شش نفر در آن، جا ميشود و سه تخت در پائيه موقع خواب باز مك
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م از يديخواب يل براحتيشب در ر. نندين است بنشكدر روز تا نه نفر هم مم يخواب ندارند ول يممنوع است چون جا برا
 154شاور فاصله دارد و در حدود يتا پ) لومتريك 185(ل يم 105ه كاست  يراولپند يكيم يه گذشتكمهم راه  يشهرها

ل يم 71شاور فاصله دارد و از گجرات تا الهور يبا پ) لومتريم 327(ل يم 217ه كگر گجرات يت آن است، ديهزار نفر جمع
) لومتريك 413(ل يم 275ل يباشد و از جاده شوسه اتومبيم) لومتريك 432( 288شاور و الهور ين پيه مجموع مسافت بك

  .فاصله است
  

 يلين شهر خيم ايساعت نه وارد شهر الهور شد 1336مطابق دوم آبان  1377االول  عيرب 29صبح پنجشنبه       الهور
ستان كپا ين شهرهايز از مهمترينون نكن هند بوده و ايتخت سالطيپا يم و مدتيبزرگ و از بالد معروف هندوستان قد

  .باشديم
قه و يدق 45درجه و  83قه و انحراف قبلة آن بطرف مغرب يدق 33درجه و  31قه و عرض يدق 21درجه و  74ن طول آ     
  .قه قبل از طهران استيدق كيو  يساعت و سكيباً يالنهار آن تقر باشد و نصفيه ميثان 32
ه كنيده شد از نظر ايآنجا شنه در كيامل دارند و بطورك يمند انت عالقهيو مردم آن بĤداب د يست مذهبيالهور شهر     
د دور است، توجه مردم به امور يĤيش ميمردم پ يبرا ينونك يها تختيه در پاكيهائ زشيها و آم ست و از اختالطيتخت نيپا
ه در آنجا كمخانه يلوپ جكبنام  يلوپكست مگر در يار در آن نكآش يشتر است مثال مشروب فروشيانت در آنجا بيد

 يبرا يد از دولت جوازيه آنها هم باكلوپ است ك يفروشند و آنهم مخصوص اعضايممت گران يمشروب را بق
ه كند كد خود را حاضر ينبا يدولت اسالم كيست چون يسته نين قسمت هم شايالبته ا يداشته باشند ول يمشروبخور
در  يان معمول، و حتستكپا ير شهرهايشتر از سايز در الهور بيخوردن مشروب بدهد، آداب حجاب زنان ن يپروانه برا

ر از استاد يروند و ورود مردان را غيالس مكان دختر با چادر بيالس دخترها و پسرها جدا و دانشجوكدانشگاه پنجاب 
پيچه و روبند با چادر ه زنان كزگان با زنان در خارج مدرسه آنست يه گفتند فرق دوشكيدهند و بطوريالس اجازه نمكب

 يليدر محفوظه بودن خ يرانين چادر آنها و چادر زنان ايباز هم ب يدارند ول يرانياد زنان دارند ولي دختران چادري مانن
 يگرياز مرد و زن در قسمت د كيچيزنان درنظر گرفته شده و ه يبرا يز قسمت مخصوصيفرق است،در اتوبوس ن

احت نموده و يان سدر هندوست يه چندك كو قارالمل يحجاز يدعليف سيجم تأل تاب جامكروند و هرچند در ينم
اد يه داللت بر وجود و تجاهر فسق و فجور زكسد ينويم ير الهور شرحكده در ذيجم نوشته و بچاپ رس احتنامه بنام جاميس

معلوم  يبامور مذهب يد اهالين نمودم تقيه نگارنده از بعض مطلعك يقاتيدر ظاهر امر و در تحق يند ولكيدر آن شهر م
با تجاهر  يم خفا و قبح آنها درنظر عموميب يست ولياز فسق و فجور ن ين ادوار خاليژه در ايبزرگ و يشود البته شهرهايم

  .اد استيو عالقة مردم بدان فرق ز
هم در آنجا بهتر از  يانتير آداب ديمند هستند سا شتر مردم برفتن مسجد عالقهيز غالباً از نمازگزاران معمور و بيمساجد ن     
  .ران معمول استيا

لمه كن يالت پنجاب است و ايز اكت دارد و مريم جمعيون و نيمل كيب يه مسموع شد قركينون الهور بطوركا     
زد و در يريعمان م يايگذرد و برود سند ملحق شده بعداً بدريالت مين ايرا پنج رودخانه از اياست زآب  مخفف پنج
ر كرده است و در لغت نامة دهخدا ذكر كنفر ذ 789400 يالديم 1954ت الهور را در سال يجمع يخ اسالمياطلس تار
  . هزار نوشته شده است 672ت آن شهر يالهور جمع
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ز و مردم آن با نشاط و يانگ با و فرحيار زيست بسيالهور گرم و اطرافش باز و گشاده و اشجار فراوان دارد و شهر يهوا     
  .باشنديق ميخل

راه آهن باشد ببر و او ما را  كيه هم خوب و هم نزدكمهمانخانه  كيم ما را بيگفت يسكموقع ورود بشوفر تا        
ه را در آنجا يواقع بود برد و اثاث يدانينار مكستگاه در يا كيه نزدك (Branganza)بنام هتل براگانزا  يا بمهمانخانه

ه كنيع نشد البته از جهت اامد و موردپسند واقيبنظر ن يفيم مهمانخانة نظيات آن مطلع شديه از جزئكبعداً  يم وليگذاشت
ردند لذا كيف هم مراقبت نميل نبود و در تنظيمكوسائل آن ت يآهن و داخلة آن هم خلوت بود خوب بود ول راه كينزد
م بعداً ينكه يار خودمان باشد تهيه غذا هم در اختك يه را در آنجا گذاشته و عصر مهمانخانة مناسبيم موقتاً اثاثيم گرفتيتصم

خانة فرهنگ دارد  يندارد ول ينسولگركردند معلوم شد كتلفن  ميا شديران جويا ينسولگركنخانه از محل در دفتر مهما
ابان مال يو محل آن در خ يانكدون گريتر فركد يآقا سيم گفتند رئيا شديس جويرده از محل آن و نام رئكبĤنجا تلفن 

  .شان هستنديستند و معاون ايفعال ن يانكتر گركد يآقا خود يباشد وليم 3050رود و تلفن آن 
  

ند بهمان يگويستان تانگا مكه در پاكستان كمخصوص افغانستان و پا يها هكله درشيما بوسران     يخانه فرهنگ ا
م؟ گفتند نام يديشان را پرسينمود نام ا يرائينفر جلو آمده و خوش آمد گفت و محبت و پذكيم موقع ورود يآدرس رفت
ه كرات معلوم شد كران، بعداً درضمن مذايدر خانة فرهنگ ا يتبسم استاد زبان فارس يمعروف بصوف يمصطف من غالم

نظر معاونت خانة فرهنگ و  نيباشند و بهميم يمندان زبان فارس معروف الهور و از دوستداران و عالقه يشان از شعرايا
نند و نوشتن كلم كس تيرا بطور سل يرستوانستند فاين حال نميدر ع يشان واگذار شده وليدر آنجا با يس زبان فارسيتدر

  .دانستنديرا خوب م يشعر فارس
شان در آنجا هم يا يشان اطالع دهند وليه باكتلفن نمودند  يتر گرگانكد يآقا پس از تعارفات معموله بمحل اقامت     

س شده و يل است تأسساكيمتر از كن مؤسسه يم گفتند ايردكس آنجا سؤال يخ تأسيار و تاركنبودند آنگاه ما از وضع 
نظر  نيعالقه دارند و بهم يليخ يستان بزبان فارسكچون مردم پا يالهور است بزبان فارس يمنظور از آن آشنا نمودن اهال

از  ياديه از ساعت پنج تا هفت بعدازظهر است و جمع زكس شده ينجا تأسيدر ا يس زبان فارسيتدر يالس هم براك
خوانند و مجالت يت نموده درس مكالس شركن يز در ايها ن دهكان دانشياز دانشجو يا فضالء و رجال و بانوان و عده

  .نندكينجا آمده از مطالعة آنها استفاده ميمندان بدانها بد د و عالقهيĤينجا ميران بايهم از ا يفارس
  :ن غزل را خواندنديشان چند غزل از اشعار خود خواندند از جمله ايآنگاه ا     

ــاز ــوخ ن ــر آن ش ــر، نمكاگ ــان يب ــد فغ  رايتاب
 يچــه باشــد گــر بمــا افتــد نگــاه گوشــة چشــم

 ديـ با ياز خلـد مـ   يا نج خلـوت مـن گوشـه   كب
 يپرسـ يآن عـارض خنـدان چـه م    ينيزمن رنگ

ــأث ــادان  يز ت  ر لــب خــاموش مــن غافــل مشــو ن
 تابــد يبرنمــ يســر مــا از حــرم داغ ســجود   

ــه ســ  ــيل دلفريچ ــاز مــ   يب ــاه ن ــخ ياز نگ  زدي
  

 را يادن داســـتاند تـــوان هـــم عرضـــهيميبـــĤه 
 را يجهــان كيــزنــده دارد  يم التفــاتيه از نــكـ 

ــ ــانيم يه دارم آرزوكـــ ــانيم يزبـــ  را يهمـــ
 را يگلســتان يده باشــيــبجــوش نوبهــاران د 

 را يام انـدر بـن مـو مـن فغـان      ردهكـ ه پنهـان  كـ 
ــ ــرك ــا عم ــت يه م ــايديپرس ــتان كم خ  را يآس

ــم ن ــتبسـ ــ  كيـ ــم آوائـ ــتان يبشناسـ  را يدلسـ
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ه عصرها از ساعت پنج تا هفت كردند كشان اظهار يم ايردكت كبود حر كيار چون ظهر نزدپس از خواندن اشع       

 يالس و صرف چاكمشاهدة  يه عصر براكردند كنجا است و خواهش يدر ا يس فارسيالس تدركبعدازظهر موقع 
  .ميردكز قبول يم و ما نيبدانجا برو

شان يدارند ما از مصاحبت ا يز آشنائين يات فارسيبا اشعار و ادبرو و  ق و مهربان و گشادهيخل يليتبسم خ يصوف يآقا     
رون آمده و چند يب يگريدن هتل ديد يم، عصر ابتدا برايرون آمده بمهمانخانه برگشتيع بيم و پس از توديخوشوقت شد

خودمان بود انتخاب ار يبود و غذا هم در اخت يه هتل نسبتاً آرامكرا  (Prinse Hotel)نز هتل يم و پريمهمانخانه را گشت
هتل بزرگ و معروف شهر بنام  يشاور نبود وليس پيهتل دن و نظم و نظافت يها بخوب ن هتليدام از اكچيم، البته هيردك
 ياسياز رجال س يه همه قسم اشخاصكنيهم در آنجا بودند از جهت ا يتر گرگانكد يآقا هك Flaty-Hotelهتل  يتيقل

ف و خلوت ينظ يم جايل داشتيما مناسبت نداشت و خودمان هم م يو آمد داشتند برا ز در آنجا رفتين ينيرديو طبقات غ
  .ميم بدانجا برويم گرفتيم و تصميردكنز هتل را انتخاب ينرو پريم ازيداشته باش يو آرام

ش قاهره و املتر باغ وحكام و از همه  دهياد ديم، نگارنده باغ وحش زيگردش بباغ وحش رفت يپس از انتخاب آنجا برا     
ل و يو ف يوانات آبيح يدر آنجا وجود داشتند ول ياريوانات بسيه حكت آنها نبود و با آنين باغ وحش باهميس بود و ايپار

اسفار گذشته شرح  يادداشتهايبود و چون در  يدنيد كذل شتر پرندگان در آنجا نبود معيبعض درندگان و مار و ب
  .نمكينجا باختصار برگزار ميام درا ر نمودهكوانات باغ وحش را ذيح

نموده و  يرائيه انتظار ما را داشتند پذكتبسم  يصوف يآقا م،يران رفتيبخانة فرهنگ ا يدن آنجا طبق وعدة قبليپس از د     
دا يپ يبودند در آنجا با ما آشنائ يالهور و از دوستداران زبان فارس يء شعراه همه از فضالكز يشان نيچند نفر از شاگردان ا

س زبان يتدر يرات الزمه را براكنداشتند مذا ياملك يآشنائ يتبسم هم بلهجة فاس يصوف يآقا ردند و چون خودك
تر كد يآقا م و چونيم آنگاه بسخنان خود ادامه دادير دادم بعداً اول مغرب شده در همانجا نماز خواندكشان تذيبا يفارس
اند  گر وعده نموده بودند و گفتهيد يشان اول شب در جايا م؟ گفتنديشان سؤال نمودينبودند از حاالت ا 83يگانگر

بهتل  يتر گرگانكد يآقا تبسم بمالقات يصوف يآقا ساعت هفت انتظار مالقات در هتل خودشان دارند لذا از آنجا با
ن دورم و پس رايه از اكسال است  12محبت نمودند و گفتند من  يليشان هم انتظار ورود ما را داشتند و خيم و ايرفت يتيفل

 يم و پس از چنديردكس يار را تأسكيگر حزب پيو خسرو و اقبال و چند نفر د ير تفضليان جهانگيبا آقا 20ور ياز شهر
ن كنجا سايستان آمده در اكردم و از آنجا بپاكالت بلندن رفته در همانجا ازدواج يحصتل يمكت يمنحل شد، بعداً من برا

داشتم  يستان بودند آشنائكران در پاير ايه سفكچ يمسار سرلشگر باتمانقليچون با تشدم و بشغل فالحت اشتغال دارم و 
م لذا يه آنرا اداره نماكردند كران در الهور افتادند از من خواهش يس خانة فرهنگ اير تأسكه بفكسال قبل كيشان در يا

  .ردندك شان هم قبوليند و اينما كمكردم كتبسم خواهش  يصوف يآقا من قبول نموده و از
ران است چون مردم يبا يد و خدمت بزرگيمف يليران خيا ينجا و مراقبت در امور فرهنگين اداره در ايس ايگفتم تأس     
ل زبان يتحص يق برايباشند و اگر وسائل تشويمند م بوده بدان عالقه يآنها فارس يه سالها زبان رسمكنينجا بواسطة ايا

الهور  يخيشان نام آثار تاريند سپس از ايĤيمتوجه شده و درصدد فراگرفتن آن برمبدان  ياديموجود باشد عدة ز يفارس

                                                 
  .در بندر پهلوي متولد شده و تحصيالت متوسطه را در طهران و عاليه را در انگلستان بپايان رسانيد 1302دكتر فريدون گرگاني در سال  - ٨٣
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دارند  يآشنائ يه بزبان فارسكه از بعض دانشمندان كتبسم گفتند  يصوف يشان شرح دادند آنگاه بĤقايم؟ و ايديرا پرس
در خانة  يان دعوتيز شنبه از آقاعصر رو يند و قرار شد برايايران بيبا ما بخانه فرهنگ ا يآشنائ يه براكدعوت شود 

ران بعمل آمد آنگاه ساعت هشت با يستان و اكدربارة وضع پا يراتكحاصل گردد، بعداً مذا يه آشنائكفرهنگ شود 
  .ميردكمراجعت شان بهتل يل اياتومب
روز  يم و براياه رفتستگيم بايه داشتك يتيردن آن طبق بلكف جا در راه آهن و رزرو يلكن تييتع يصبح جمعه ابتدا برا     
ه در مونت كنز هتل ير داده و بپريين وقت نمودند بعداً محل خود را تغييقه بعدازظهر تعيشنبه ساعت هشت و ده دقكي

ردن محل بخانة كم و پس از مرتب يواقع است رفت) يابان مونت گمريخ يعنيابان است يخ يرود بمعن(رود  يگمر
ردند و ك يب احمر الهور راهنمائيما را بادارة صل يتفضل يآقا تبسم بخواهش يوفص يآقا م و از آنجايران رفتيفرهنگ ا
ارمندان كس و بعض يب احمر آنجا از رئيدربارة وضع صل يرات و سؤاالتكمذا يتفضل يآقا م ويدن نموديآنجا را د

دن يشود ديتابعه داده م يه بدرمانگاههاك يو اطاق ملزومات و اطاق مخصوص داروهائمختلفه  يها نمودند و بعداً اطاق
  .مينمود

  

م يهنه واقع است رفتكن مساجد آنجا و در شهر يترمه مهكمسجد  يرون آمده بشاهيبعداً از آنجا بمسجد      يشاه
باشد يه رو بطرف قلعه مكآن  يسردر اصل يب پسر شاه جهان ساخته شده و در باالين مسجد توسط محمدشاه اورنگ زيا
 1084سنة  ير پادشاه غازين محمد عالمگيالد يمسجد ابوالمظفر محال اله اال اهللا حمّمد رسول اهللا «ن عبارت نوشته شده يا

ن مغول پسر شاه جهان و او پسر يب از سالطيو اورنگ ز» هكوكخان  ين خانه زادان فدائيمتركافت باهتمام ياتمام  يهجر
ند يگويه مكيورستان است و بطكجد هندوستان و پان مساين و مهمتريعترين مسجد از وسير پادشاه بوده و ايجهانگ
 يها ساختمان كن مسجد بسبيرسد، ايز بنظر ميآم ن عدد اغراقيا ينماز دارد ول يست هزار نفر برايب دويش قريگنجا

ه در سال ك ين مسجد بجامع دهلياند و هرچند ا بوده يرانيساخته شده و معمار و مهندس و نقاش و خطاط آن همه ا يرانيا
ار بزرگ و با عظمت و يبس كذل مع يرسد وليول بنا شد نمغتوسط شاه جهان پادشاه م يالديم 1650مطابق  يهجر 1060
افته يب يكبا هم تر يرانيو ا يو هند يعرب يمعمار كن مسجد سبيسند در اينويم 84ه اشخاص مطلعكيت است و بطورياهم
بنا شده  يدهل يكيدر نزد يه در قرن ششم هجركن يالد دروازه عالءهند مانند  ية اسالمية اوليدة آنها در ابنيرا طبق عقيز

خود را  يم شده و جاكعرب در آنجا  يو فن يج نفوذ علميبعداً بتدر يگر مخلوط است وليدكيبا  يو عرب يهند يمعمار
ن يبود و ا يو هند يو عرب يرانيا كاز سب يافته و ساختمانها مخلوطيوع يهم در آنجا ش يرانيا يمعمار كران داد و سبيبا
د بن يخ بن ابوسعيبن عمر ش بابر ن محمديرالديه اول آنها ظهك ين مغول هند در قرن دهم هجريه در زمان سالطيرو

ن يز هميو مسجد الهور ن يو شاه يرد و مسجد دهلكبود ظهور  يانكمور گوريرتيرانشاه بن امين ميالد جالل نمحمد ب
 .را دارند كسب

ه كز از سنگ است و مشتمل بر دو مناره و سه گنبد است يگنبد و منار آن ن ين مسجد از سنگ حتيا تمام ساختمان     
ر گنبدها يه در زكمسجد  يوانهايآن از سنگ سماق و گنبدها از سنگ مرمر و صحن مسجد هم از سنگ است ا يها مناره

ش چند يها هم گنجا وانيشود و خود ايوانده موان خيخورد و نماز در ايواقع شده بلندتر از صحن مسجد است و چند پله م

                                                 
  .براي اطالع كامل بر اين قسمت رجوع شود بكتاب تمدن اسالم و عرب تأليف گوستاولوبون فرانسوي - ٨٤
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ن مسجد يباشد ايزنان م يده و مسقف و متصل بدان است مخصوص اقتدايه پوشكگر هم يد يهزار نمازگزار دارد و قسمت
  .رونديآن رو بقلعه است و از آنجا بطرف قلعه م يه درب اصلكباشد ين در ميچند يدارا

  

باشد و تمام عمارات يم يمكمستح يوارهايد يع و دارايار مهم و وسيبس يتمانهاز از ساخين قلعه نيا     ن قلعهينار
ه در كين قلعه را بطوريگارد محافظ وجود داشته و ا يهم برا ين قلعه بوده و محلهائيسابق در وسط ا يسلطنت
  .باً شش هزار گام استيگفتند و دور حصار آن تقرين قلعه ميور است ناركاحه مذيالس بستان

ن ينورالد ين قلعه از بناهايبلند است و ا يليشود تماماً از سنگ سرخ و خيده ميه از خارج دكحصار  يوارهايد     
  :شوديور است درج مكاحه مذيالس ن آنچه در بستانينجا عيباشد در اير مغول ميجهانگ

اند و تخت  ار گذاشتهكآن  پارچه از سنگ سماق دركيه چهل ستون ك يع و عاليوانخانة وسيو آن مشتمل است بر د«     
دة يدة گردون با هزاران ديه دكاند  من سلطان وضع نمودهيم عرض جهت نشيگزون كيپارچه از سماق دو گز طول و كي

شم از يقطعه، حوض آن از سنگ  كيآن  يها از سنگ مرمر و ستون يده و حماميمتر دكوانخانه يمانند آن تخت و د
ع صحن خانه و يوان و صحن خانه مربع و جميمثمن و ا يبصد حجره و برج ستيه محتوك يهفت پارچه و حرمسرائ

ننده خانه و حجرات يه بنظر بكاند  ردهك يريگ نموده چنان جفت ين و مسند و با هونقاريحجرات با حجار ملون مانند قال
ع يچنان ترصره يغ روزه ويم و فيق و سنگ مريوتات از سنگ مرمر و با حجار ملون از عقيب يد و همگيĤيمفروش م

وانات و يور و حيال طكوا رو سقف جدار آن اشياند و در و د نموده يه نقاشكند پندارد كه مشاهده كه هركاند  ردهك
ه ارباب بصر در بدو نظر نقش و نگار پندارند و درها و ك يقياند بطر ندهكنده و بالوان احجار آكن ياحياشجار وازهار و ر

ران و از يدن آنها حيه عقل از دكاند  نموده يارك ندهكو  يچه سنگ مرمر چنان نقارپاركيحجرات از  يها پنجره
ه خرد خورده كاند  ب ساختهيب و اسلوب عجيبطرز غر كوچك يها نهيشود و برج مثمن از آيشان سرگردان م مشاهده

  .»افتديرت ميدن آن برج در شش در حيدانان از د
نمانده  يل باقاو يه بجاكرخ داده  يهائ ياز آنها خراب ياريدر بس يختمان بود ولاشاره بعظمت آن سا ينقل عبارت برا     
  .است

پادشاه  يم دربار داشته و محل جلوس رسمكه حكباشد يم يعيار وسيه وصل بدرب مسجد است صحن بسك يدر قسمت     
ن قرار ير زميهم دو طبقه زر آن ياست واقع شده و ز يارك نهيه آكاز سنگ مرمر  يبائيبود و در وسط آن عمارت ز

 يهائياركها و گل ها و فوارهيها و جو شده و در چهار طرف عمارت هم حوضيه در موقع گرما از آنها استفاده مكگرفته 
  .و جلوة آن افزوده است يبائيه بر زكباشد يم

خواه  يعروف و شاعر آزادتر محمد اقبال دانشمند مكه آرامگاه دكداً شده يجد يقسمت گوشة قلعه ساختمان كيدر      
م همة دانشمندان يركم و تيافته و امروزه مورد تعظيوفات  1357متولد شده و در  1292باشد، اقبال در يمشهور الهور م

ن چند شعر از يه اكد گفته يبنام گلشن راز جد) بر وزن گلشن راز(باشد از جمله اشعار او ير آن ميران و غيستان و اكپا
  :آنست

  سؤال     
 ريشم در تحير خوكنخست از ف 
 ر، ما را شرط راهستكن فيدامك

 ركندش تفيه گوكز است آنيچه چ 
 گناه است يچرا گه طاعت و گاه
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  جواب     
 نة آدم چه نور استيدرون س

 ان استكاز م كآلوده و پا كبخا
 نديخلوت خود را بب يبچشم

 است يچشم بربندد گناه كياگر 
 ارشكش يشود روزيدو عالم م

 يرين هر دو عالم را بگيگر اا
 اگر طاق ير خود افتاديبتسخ

  

 ب او حضور استيه غكچه نور است آن 
 از زمان است كببند روز و شب پا

 نديجلوت خود را بب يبچشم
 است يند شرط راهياگر با هر دو ب

 مند تابدارشكفتد اندر 
 يريرد تو نميهمه آفاق م

 ر آفاقيترا آسان شود تسخ
  

ت كساعت بعدازظهر در نماز جمعه شركيب يقر كيگردش مسجد و قلعه و صرف ناهار در همان نزد ما پس از     
ت و يثرت جمعكبواسطة  يم ولينكشانرا مالقات يه اكم يل و عالقه داشتيم يليم نام امام جمعه غالم مرشد بود خيردك

  .حاصل نشد يقيسر نشد بعداً هم توفيازدحام م
  

ه كاء متبرياش يسر در مسجد قرار گرفته و دارا يه در باالك ينماز جمعه باطاق ياز اداپس      هكاء متبريموزه اش
ارت يز يجمعه پس از نماز جمعه برا ين محل فقط روزهايم ايردكارت يم و زيباشد رفتين ميه منسوب ببزرگان دك

بمسجد  يالديم 1908سال  پنجاب الهور در يه در آنجا وجود دارد از طرف انجمن اسالمك يائيشود اشيعموم باز م
  .اهداء شده  است

آن از  ياند و رو آن گذارده يه در روكاء متبريح واقع شده و اشيل ضركبش يدر وسط اطاق صندوق بزرگ مرتفع     
نند صورت آنها كيارت ميشه آنها را زيش يلمس و هوا صدمه بدانها نرسد و همه از روه بواسطة كده شده است يشه پوشيش

  :مينكير مكنجا ذيه در تابلو نوشته شده در اك يبياعالن شده و بهمان ترت يمسجد در تابلوئ يان درب ورودويهم در ا
-4 كدلق مبار-3سبز رنگ  كمبار 85جبة- 2سلّم سبز رنگ مع تاج بسته و وآله هيوعل اهللا يف رسول صلّيعمامة شر-1«     

 كغالف روضة مبار-9 كعلم مبار-8 كمبار يعصا-7 كن مبارينعل-6بر سنگ  كنشان قدم مبار-5 كپا جامة مبار
ذ صد در صد يتعو-13مع تاج بسته  يعل كدستار مبار-12 كمبار يمو-11اغذ كبر  كن مبارين سعدينقشة نعل-10

امام حسن  كدستار مبار-16جا نماز حضرت فاطمه -15السالم  هيدار حضرت فاطمه عل نكرومال چ-14 يوفكبخط 
- 20 كنشان علم مبار-19ن يامام حس كتاج مبار-18السالم  هين عليامام حس كدستار مبار-17 يالسالم برنگ صندل هيعل

                                                 
شـان  يرا كـه از ا  يبـوده در مكتـوب هفتـاد و چهـارم سـؤال      يه در قرن دوازدهم هجـر يكه از بزرگان نقشبند يراهللا علويدر مكتوبات شاه فق - 85

را  يا خرقـه ) ص(غمبـر يب نوشـته كـه پ  يـ ن ترتيدن خرقـه را بهنـد بـا   يت رسيفيدهند از جمله درضمن سؤال مذكور كيدربارة خرقه شده جواب م
غمبـر بعـداً   يطبق دستور پ يبرساند و عل يس قرنيت كرد كه آنرا به اويوص يرض مرگ خود بعلت دوخته بود در ميد و اهل ببدست مبارك خو

خ دوسـت  يدر آنجا بود تـا آنكـه شـ    ين خرقه بمكه رفت و آنرا در غار حراء گذاشتند و سالهائيس ايم كرد و پس از وفات اويس تسليآنرا به او
خ دوست محمد آنرا ببخـارا بردنـد و هشـتاد سـال در     يرون آورده ببغداد برد سپس فرزندان شيغمبر آنرا از آنجا بيپ يومحمد بدستور و اشارة معن

 1109محـرم   24از در يخ نياء و شيسال در آنجا بود آنگاه توسط محمد ض 35خ آنرا ببلخ بردند و يخ آقا محمد و نظر محمد شيآنجا بود سپس ش
ن شـرح كـه در   يـ بـود از ا  يبرده شد و در خزانه سلطنت ياحمدشاه هند ير برايخان وز يول توسط شاه 1182و در سال آباد برده شد  ضيبخانقاه ف

  .ت ندارديالبته صحت آن قطع ين جبه همان خرقه باشد وليشود كه ايآنجا ذكر شده حدس زده م
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غوث  يرضائ-23غالف روضة غوث اعظم -22خ عبدالقادر غوث اعظم يجا نماز ش-21ن يالسعد كغالف روضة مبار
  .ينيروضة نامعلوم خشت چ-26ربال ك كخا-25 يس قرنيدندان او-24اعظم 

 كدر صحت انتساب همة آنها ش يم وليردكارت يه داشت زك ين محل موجود بود و ما بواسطة انتساباء در آين اشيا     
ة قرآن بخط نسخ يالسالم آ هيعل ياً در دستار منسوب بعليغمبر عمامة سبز رنگ داشته و ثانيه پكست يرا اوالً معلوم نياست ز

آن  يبعد رو يها ات در دورهيم آيه بگوئكه مگر آنه در آنزمان اصال خط نسخ وجود نداشتكينوشته شده بود درصورت
حال چون منسوب بĤن  نيدر ع يتوان بصحت انتساب قطع داشت وليرسد بهرحال نميد بنظر مينوشته شده و آنهم بع

  .ت احترام نموديد رعايباشد و بايو محترم م كبزرگوارانست متبر
  .ه در آن تابلو نوشته شده استكت مانسن هيع 23در شمارة  يو رضائ 20ن در شماره يلمة سعدك     

  

ه از كن يت حسيفاكحافظ  يآقا رون آمده و بمنزليه بكاء متبريارت آن اشيپس از ز     نيت حسيفاكحافظ 
  .ميابان نسبت رود الهور دارند رفتيباشند و منزل در خيعة الهور مين شيزعماء و علماء و معروف

ث حفظ داشته يه صد هزار حدكا آنيه قرآن كنند كياطالق م يسكث بر يحد ن و اهليلمة حافظ در اصطالح مفسرك     
رون آمدند خود را يقه از بيم بعد از چند دقينشست يشان در منزل نبودند قدريم ايشان رفتيه ما بمنزل اك يباشد، موقع

م؟ گفتند در حدود صد و يديعة الهور را پرسيشان عدة شيم خوش آمد گفته اظهار محبت نمودند، بعداً از ايردك يمعرف
 يريعه سختگيا مانند افغانستان نسبت بشيشود آيومت نسبت بدانها چگونه رفتار مكپنجاه هزار نفرند گفتم از طرف ح

بĤنها  يومت نظر خوبكه حكست بليار نكه هم در يآزادند و تق يلينجا خيگفتند اتفاقاً در ا! ا نه؟ين هستند يشود و بدبيم
نند؟ گفتند غالباً كيد مياز علماء تقل كيدامكدم از يعه است، پرسيز شيس جمهور نيرزا رئيندر مكدارد و خود ژنرال اس

  .نندكيد ميم تقليكد محسن حيس يآقا هم از يا هستند و عده يبروجرد يآقا مقلد
از حقوق هم  يا وجوهيا نه؟ گفتند نه گفتم آيدر الهور هست  يبروجرد يآقا هم از طرف يندة مخصوصيگفتم نما     
 يد؟ گفتند نماز جمعه طبق فتواينكيدم راجع بنماز جمعه چه مي، پرسيشود؟ گفتند بليشان فرستاده ميخدمت ا يخدائ

خوانند و مردم هم يعه در مساجد ميا نه؟ گفتند دو نفر از شيشود يا خوانده مياست گفتم آ يرييشان واجب تخيا
گر را هم نام يخوانند نفر ديشن ناگر ميه در گركمدجعفر صاحب است مح يبنام مولو يكيه كشوند يمندند و جمع م عالقه

  .د؟ گفتند نهينكيا خودتان اقامة نماز جماعت نميدم آيام، پرس ردهكنون فراموش كا يبردند ول
در  هيبنام جامعة امام يكيس شده يراً تأسيعه هم وجود دارد؟ گفتند دو مدرسه اخيش ينينجا مدارس ديا در ايدم آيپرس     

د يرد و مدرس بزرگتر آنجا بنام موالنا سكرا در الهور شروع  يه روضه خوانكاست  يسكن يه اولكشاه  يدگاميسر قبر س
عده طالب  يباشد وليه مدرس اول آن موالنا اختر عباس مكدروازه  يبنام جامعة منتظر در موج يگريد. قمرالزمان است

ران و عراق يردند؟ گفتند باكيچه م ينين ديان و طالبيس شود دانشجويأسن دو مدرسه تيه اكمند گفتم قبل از آنك يليخ
ن يومت چنكنجا از طرف حينون در اكس نشده گفتند تايتأس ينيومت مدرسة دكا از طرف حيدم آيرفتند پرسيم

و  شدهس يومت تأسكاز طرف ح ياديز ينيران و افغانستان مدارس ديس نشده است گفتم اتفاقاً در ايتأس يا مدرسه
  .ده استيم گرديران تنظيآنها در ا يهم برا ينسبتاً جامع يها بودجة آن از طرف دولت است و برنامه

 يچورنگ يالونكدر فردوس  يد محمد صاحب دهلويدم؟ گفتند موالنا سيپرس يراچكعه در يش يسپس از علما     
ز از علماء و فضالء و زهاد و يا نيپو يهدرزا محمد ميم يآقا و يبروجرد يآقا ندةيعت نمايشر يآقا گريو د يراچك
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  .باشنديان معروف ميرانياسالم از ا يصاحب مطبعه ندا
ه شما منزل كل داشتم يم يلينموده گفتند من خ يشان اظهار خجلت و عذرخواهيشان اجازة خروج خواستم ايبعداً از ا     

د، من از يا ه در هتل اقامت نمودهكشم كيجلت مو خ است كوچك يليمتأسفانه منزل خ يد وليجا قرار ده نيخود را هم
  .ميرون آمديرده بكع ير نموده تودكشان اظهار تشيمحبت ا

ندارند و  يلفات و ظاهرسازكه، و تيرايپ ينواز و ب ق و مهربان و مهمانيار خليست در حدود هفتاد سال بسير مرديشان پيا     
 يفة شخص مذهبيم البته وظيردكدا يشان پيبا ياديالقه و محبت زبود ما در همان جلسه ع يميصم يليشان هم خيمحبت ا

ند و كغمبر اسالم عمل يان مطابق دستورات پكاالم يه حتكه هم در اخالق و هم در رفتار مراقب باشد كن است يهم
  .گران باشديسرمشق د

  

م، مقبرة يدشاه رفتر پايدن مقبرة جهانگيد يصبح روز شنبه برا     جاه و نورجهان ر و آصفيمقابر جهانگ
م و بدانجا يردكده شده عبور يشك يرود بزرگ راو يه روك ير پدرشاه جهان در خارج شهر واقع و ما از پليجهانگ

  .ميرفت
ه شاه جهان فرزندش پس از مرگ پدر بر آرامگاه او در سال ك يار بزرگيبس ير در وسط باغ سلطنتيمقبرة جهانگ     

ه در ك ينين ساختمان در وسط باغ قرار گرفته و مساحت زميساخته واقع شده است، ا يالديم 1637مطابق  يهجر 1047
 يباين حجره و اطاق و در وسط ساختمان هم اطاق زيمترمربع است و مشتمل بر چند 6500ر بنا واقع شده در حدود يز
ن اطاق ير در وسط ايجهانگرود، و قبر ياز چهار طرف بدانجا م يارك نهيل آيه چهارداالن طوكاست  يبزرگ يارك نهيآ
 ينصب شده و در طرف باال يبائيز يلير سنگ مرمر خيقبر جهانگ يباشد واقع شده است، رويز ميه وسط ساختمان نك

يا «ة يآاهللا  بسمسنگ پس از  يو رو» االهو عامل الغيب والشهاده هو الرمحن الرحيم الاله يهواهللا الذ«سنگ نوشته شده 

 48 يگر نوشته شده و در دو طرف سنگ در هر طرفية ديو چند آ» اهللا انفسهم التقنطوا من رمحة يالذين اسرفوا عل يعباد
يف ر پادشاه ين محمدجهانگيحضرت غفران پناه نورالديمرقد منور اعل«ن سنگ هم نوشته شده يو در پائ ياسم از اسماء اله

 يباشد و در دور بام هم محجرهايبا ميز يليخ يدو منار سنگ يشتر آن از سنگ و داراين ساختمان هم بيا»  ۱۰۳۷
  .جالب بود گذاشته شده است يليه خكبا از سنگ مرمر يز يليخ كمشب
دارد و  يهائ ه وسط آنها فوارهكاست  يهائيبا و اطراف آن جويار زيباشد بسين ساختمان در وسط آن ميه اكهم  يباغ     

هم  ياز قدمت در آن موجود و مختصر يهرچند آثار ته شده وگر ساخيدكينة يهم در چهار طرف مطابق و قر يحوضهائ
ها و مشاهدة قدمت  يدن خرابيشده و د ينگاهدار يخو يليو جلوه را دارد و خ يبائيت زيهنوز نها يوارد شده ول يخراب

  :ه گفته شدهكننده است يآن باعث عبرت ب
 ن هانكده نظرين از ديدل عبرت ب يهان ا

  

 عبرت دان نةييوان مدائن را آيا 
  

لة يه بوسكاست  يبزرگ يليخ يآن سرا يباشد، متصل بباغ در طرف جنوب غربيم يدر اطراف باغ هم ساختمانهائ      
 يوان و مسجديدر اطراف است و ا ياريحجرات بس ين سرا دارايم ايند و ما از آنجا بطرف باغ رفتكيدا ميدر بباغ راه پكي
نند كه در آن منزل كن و غربا بوده يمسافر ين سرا برايآن ساخته شده و ا ينوبباشد در طرف جيه تمام آن از سنگ مك
  .شودياروانسرا گفته مكه ك
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ن محل يباشد و اير در آنجا مير جهانگيدارد و قبر آصف جاه وز يه گنبد بزرگكست يگريمسجد آن محل د كينزد     
  .افته استيبدان راه  ياديز يخراب
ه وصل بهم كاو قبر دخترش قرار گرفته  ير است و پهلويبا آنجا قبر نور جهان زن جهانگصد متر فاصله يب سيقر     
 يرازياث شيرزا محمدغيسند دختر مينويه مكير بوده بطوريه و زن جهانگكه ملكگم يبه مهر نساء بمسماة باشد نور جهان يم

رزا يرده بود مكبر شاه خدمتها كاه پدراون پادشيه نسبت بهماكف بود ياث پسر خواجه محمد شريرزا محمدغيبود و م
است معروف بود و بعداً مورد يت و سيفاكه مقام وزارت خراسان را داشت و بعقل و ياث  هم در زمان صفويمحمدغ

ار نمود از راه افغانستان يوطن اخت يده جاليضبط شد و او مجبور گرد يو يغضب شاه طهماسب قرار گرفت و دارائ
اث بهندوستان رفت و او را شناختند در دربار يرزا محمد غين راه  مهرالنساء متولد شد و چون ميببهندوستان رفت و در 
ن يبا ا يانكبرشاه گوركم واقع شد و پدرش ايد و دخترش مهرالنساء مورد عالقة شاهزاده سليپادشاه هند مقرب گرد

ن كر افياستاجلو سردار قشون او معروف بش خان يقلين امر او را بعقد علياز ا يريجلوگ يازدواج مخالف بود و برا
خان را بجنگ  يقليد و او علير پادشاه ملقب گرديد و بجهانگيم بسلطنت رسيبرشاه شاهزاده سلكدرآورد و پس از ا

  .افتيجهان لقب رگرفت و نو يمهرالنساء را بزنر يشته شد بعداً جهانگكن جنگ يلتاش فرستاد و او دركوكن يالد قطب
در شب  يسند سالينويگفته است و ميداشته و شعر هم م يئد طوالي يگوئ مال بوده و در بذلهكفضل و  يدارا نورجهان     

ن مصراع را يد و بعداً ايرون آمده و اتفاقاً ماه را ديدن ماه بيد يز براير نيردند جهانگكيم ه مردم استهاللكاول ماه شوال 
د آنرا نزد نورجهان خواند او بالبداهه مصراع يرا نتوانست بگو يعدو مصراع ب» دا شديهو كد بر اوج فليهالل ع»گفت 
د و ياز شاه او را د يبار نورجهان پس از چند روز دوركيز يو ن» دا شديده گم گشته بود پكيد ميلك«ن گفت يرا چن يبعد

لبداهه اب نورجهان» روديده ميچشم تو غلط كگوهر ز اش«ر گفت يد آمد جهانگيدر چشمانش پد كاش ياز خوشحال
  .»روديده ميام از د تو خورده يه بك يآب«گفت 

و  يرزنيو شمش يراندازينمود، در تير با او مشورت ميرد و جهانگكيهم دخالت م يتكو ممل ينورجهان در امور سلطنت     
و پلنگ  رين شيمند بود و چند ار هم عالقهكو بش ز مهارت داشتين يمردانه مانند چوگان باز يهايو باز ياسب سوار

  :سنگ قبر خود نوشت يت را هم براين بينمود ا يارها دوركرد و از كار يار نمود بعد از مرگ شوهر عزلت اختكش
 يگلينيچراغيبان نيبر مزار ما غر

  

 يد بلبليسرا يپر پروانه سوزد نين 
  

او گفته شده و  يخ هم برايه تارافته و ماديوفات  يسالگ 76در  يالديم 1645مطابق  يهجر 1055نورجهان در سال       
  :ت استين بيوار نصب است نوشته شده و آن ايه بدك يدر سنگ

 جاكيپس از فراق ده و هشت سال شد
 هندوستان سروشم گفت ياد بانويب

 هزار پنجده و پنج رفته از هجرت
  

 بجنان كگم و مليروان مهرنسا ب 
 تو امان يسويخ عين هجرت و تاريسن
 ر رفته نورجهانيش جهانگيبه پ يبل

  

است و محوطة  يكوچك ينصب شده است، مقبرة نورجهان جا يالديم 1912مطابق  يقمر 1330ن لوح در سال يا     
او عقد  يه نورجهان برادر زادة خود ارجمند بانو را براكر و نورجهان، شاه جهان بود يدارد پسر جهانگ يمختصر يليخ
افت و شاه يوفات  1040مند بود و او در سال  عالقه يلينسبت بممتاز محل خ افت و شاه جهانيرد و ممتاز محل لقب ك

 ين آثار باستانينون هم از مهمتركر است و اينظ يا بيه در دنكساخت  يا او مقبره يتخت او شهر آگرا بود برايه پاكجهان 
ة ساختمان آن با پدر مخالفت ب پسر شاه جهان بواسطياورنگ ز يباشد و بتاج محل معروف است و حتيه جهان مكهند بل
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د و او از پادشاهان ظالم آن سلسله يرد و خود بسلطنت رسكد و سپس پدر را حبس يالمال نام تيل بيف و ميرده و آنرا حك
  .مخالف بود يليز خيع نيبود و با تش

  

لومتر تا شهر فاصله يكب ده ياز خارج شهر واقع شده و قر يگريه در قسمت دكاز آنجا بباغ شاالمار      باغ شاالمار
رنگارنگ و  يها را در وسط با لباس ياديت زينار شهر جمعكع يوس يابانهاياز خ يكين راه در وسط يدر ب. ميدارد رفت

م؟ يردكاز آنها نقاب دارد، موضوع را سؤال  يكيتند و چند نفر هم سواره هستند و كه در حركم يديطبل و ساز و آواز د
ه معموالً صورت او را در موقع رفتن بمنزل عروس و كه نقاب دارد داماد است ك يسكاست و  يگفتند جشن عروس

  .جالب بود يليت خيت جمعكپوشانند و وضع آن و حريت دادن عروس بطرف داماد مكحر
و دار  وهيبا و پر از درختان مختلف ميار بزرگ و جالب و زين باغ بسيم، ايم بطرف باغ شاالمار رفتيه گذشتكاز آنجا      
چند قسمت و  يساخته شده است، دارا يالديم 1642مطابق  يهجر 1052باشد و توسط شاه جهان در سال يدار م هيسا

و در  ين درباريمحافظ يبرا يباغ هم ساختمانهائ يها در اطراف و در گوشه يطبقه است قسمت اول مشتمل بر ساختمانهائ
و در حوض وجود دارد و  يز در جوين يهائ باشد و فوارهيشود ميبدان وصل م يه از اطراف چهار جوك يوسط هم حوض

 يدر وسط قسمت اول ياست و ساختمان يتر از قسمت اول نين پله پائيه چندكگر از باغ يم بطبقة ديه بگذركاز آنجا 
ه كهست  يبطرف دوم يبدان دو راهرو از باغ اول كين ساختمان و نزديم و در دو طرف ايرسيمشرف بر آن قرار گرفته م

باشد و يه ساختمان مشرف بر آن مكاست  يار بزرگيتر حوض بس نين ساختمان جلو آن در باغ پائين ايدارد در پائ يهائ پله
م نموده و يتقس يقرار دارد گذاشته شده و حوض را بدو قسمت متساو يسنگ يها هيپا يه روكاز سنگ  يدر وسط آن پل

و اطراف آب  ر آنيه زكه شده يره تهيل جزكدارد بش يسنگ ير آن ستونهايه زكاز سنگ  يدر وسط حوض هم تخت
ب داده شده و يترت يبائيل زكدارد و خود باغ هم بش يار خوبياست و منظرة بس ين پل مصنوعيو راه آن از همآب  آنهم
  .رده استكنون هم عظمت خود را حفظ كه تاكآن زمان بوده  ين باغ از عمارات بزرگ سلطنتيمفرح است و ا يليخ
  

 يادين موزه مشتمل بر تعداد زيم، ايدن موزة الهور رفتيد يدن آنجا مراجعت نموده  برايپس از د     موزه الهور
خ و بعض ياء و ادوات مربوط بعصور ماقبل تاريشتر آنها مربوط ببودا بود و بعض اشيه بكاست  يمختلف سنگ يها مجسمه

گر مصنوعات مختلفة يداشت در آنجا موجود بود، در قسمت د تياهم يليخ يخيه از نظر تاركز ين يسنگ رگيد يزهايچ
و  يارك نها شده و منبتآ يه روك يهائ ياركو ظرافت يو چوب يم از ظرف برنجيقد يها ستان و هندوستان در دورهكپا
 ه سابقاً دركست ياديمتنوع ز يها گر البسة مختلفه و فرشها و پارچهيقسمت د كيار جالب است، يه بسكنها آر يغ

اسلحة مختلفه مربوط بادوار گذشته  يز مقداريبوده و ن يدنيبا و ديز يليشده و همة آنها خيهندوستان معمول بوده و بافته م
ر آنها در آنجا ينون و غكمختلفه مربوط بادوار گذشته تا ير و خنجر و تفنگهايمان و زره و خود و شمشكر و يل تياز قب
  .شوديده ميد

رده و كاز موزه را اشغال  ياد و قسمت بزرگيز يليز خيه خود آن نك يمتيو ق يعال يليخ يتب خطكگر يقسمت د      
مختلف از  يها يقسمت هم صور و نقاش كيمهم است،  يليمه خيات قدمندان بخط و مخطوط عالقه يدن آنها برايد

زربفت  يها ز بعض لباسيو ناست  يبائيت ظرافت و زيه بعض آنها در نهاكن و اشخاص متفرقه و مجالس و مناظر يسالط
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  .شوديده ميم باشد دين و رجال قديرسد مربوط بسالطيه بنظر مك يمتيو ق
  .تفا شدكن اندازه ايباشد لذا بهميل مملّ مير همة آنها تطوكه ذكهم در موزه است  يگريات ديجزئ     

  

آمدند و ضمناً خواهش  دن ما بمهمانخانهيد ين برايت حسيفاك يآقا عصر     با بعض دانشمندان يآشنائ
تند  يمتر غذاكها  يرانيدانم ايه چون مكردند كم و اظهار يرفتيم و ما پذيشان برويصرف شام بمنزل ا يردند شب براك
 يصوف يآقا شان در حدود ساعت چهار بعدازظهر رفتند و چونينند و اكدهم غذا را تند نينجهت دستور ميخورند از ايم

ند يايران بيبا ما بخانة فرهنگ ا يآشنائ يه ساعت چهار بعدازظهر شنبه براكن اطالع داده بودند تبسم بچند نفر از دانشمندا
م، چند نفر از دانشمندان دانشگاه در همان موقع بدانجا يم لذا ساعت چهار بدانجا رفتيه بدانجا بروكم يو قول داده بود

دانشگاه  يس قسمت فارسيتر محمد باقر رئكپروفسور د يآقا نقرار بوديبعمل آمد و نام آنان از ا يآمده و مراسم معرف
استاد  ين بخاريشجاعت حس يآقا الهور يدة دولتكدانش يات فارسياستاد ادب يم ايا يپروفسور راز يآقا پنجاب الهور

 يآقا ده وكدانش يتبسم معلم روانشناس يصوف يآقا گلزار پسر يصوف يآقا دة گلبرگ الهور وكدانش يات فارسيادب
مندم و از مالقات  عالقه يليران خيان و دانشمندان ايرانيه من باكردند كد باقر بما خوش آمد گفته اظهار وفسور محمپر

ه ورود شما را بما اطالع دادند، گفتم اتفاقاً ما هم از كنم كير مكتبسم تش يصوف يآقا باشم و ازيخوشوقت م يليشما خ
ه شما كنيد و از اينكيابراز م يستان و شما دانشمندان نسبت بزبان فارسكدولت پاه ك يا با شما و از عالقه يمالقات و آشنائ

انت و يم البته ما از جهت ديخوشوقت يليد خينكيرا تلفظ م يح فارسيح و صحيد و بلهجة صريدار يآشنائ يبزبان فارس
د مجدداً آنرا ينون باكده بود ايدپنهان گر يگر داشته و چون مدتيدكيبا  ياديز يت و در سابق ارتباط و بستگيمذهب و مل

  .مينكابراز 
 يس زبان فارسيند و تدركيم يبزبان فارس ياديستان ابراز عالقة زكراً وزارت فرهنگ پايشان گفتند خوشبختانه اخيا      
پنجاه از  يب صدينون قركباشد و ايات ميدة ادبكن دروس دانشياز مهمتر يات فارسيشتر مدارس معمول و ادبيدر ب
ن باب ابراز يران در ايه دولت اك ينند و مخصوصاً مراقبت و توجهكيرند و بدان ابراز عالقه ميگيم ميتعل ين فارسيصلمح

د يس نموده موجب مزيگر تأسيد ينجا و بعض شهرهايرا توسعه داده و خانة فرهنگ در ا يفرهنگ يندگيداشته و نما
  .مؤثر است يلين باب خيرهنگ الهور هم در اده و خانة فيدو ملت گرد يد روابط فرهنگيعالقه و تشد

 يدر زمان سابق زبان رسم يست و حتين يختنيه گسكاد است يز يران بقدريما با ا يوستگيسپس گفتند عالقه و پ     
ر هم يساز و غ ياشكل نقاش و معمار و مهندس و ير هنرمندان را از قبيبوده و خطاطان و سا ين هند زبان فارسيدربار سالط

م يبهره بود يان گرفته شده و خود ما قبال از آن بيرانيستان و هندوستان از اكپا ينونك يها Ĥوردند و تمام صنعتيران ميااز 
شور ما كم و او در ينداشت يقت عرب را نشناخته و با او ارتباطيم و ما در حقيا تهران گرفيانت اسالم را ما از ايه دكبل

نجا يو امثال شما بدها يها و سبزواريان شده و اسالم هم توسط شما گناباديرانيوسط اه تمام فتوحات تكننموده بل يفتوحات
ن قسمت از يه اولكر يشمكان اقتباس شده مثال در يرانيا يها ما از لباس ياز شهرها يبعض يلباسها يآمده است و حت

ها عمامه دارند و  يرانيثر آنها مانند اكا يحتان و يرانيشتر آنها مانند اياند لباس ب ان بدان پا نهادهيرانيه اكما است  كخا
ران و عشق و عالقه ينسبت با يم از قدردانيه منصف باشكاز ما  كياند لذا هر ردهكن قرن است آن وضع را حفظ يچند

د امال ما را بندة خوكه كنيا يده و برايگانه باعث تفرقه گردير دست بيم متأسفانه در دو قرن اخيغفلت ندار يبزبان فارس
نند و عالقة ما كم دور ينه با آنها داشته و داريريه روابط دكگان ير ملل مخصوصاً همسايه ما را از ساكت داشتند ينند جدك
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ن يم و من بهميم جبران گذشته را بنمائيم بتوانيدواريم اميا افتهيه مجدد استقالل خود را بازكنون كند ايرا با آنها قطع نما
ه من خود را در كردند كبمن و همراهانم محبت  يهم بقدر يرانيرت نموده و دوستان اران مسافيجهت چند مرتبه با

ت محبت و يز با ما نهايگر نيد كران در مماليندگان اينما يشور خودم بودم و حتكه مانند كدم بليگانه نديشور بك
  .ردندك يمهربان يليم خيداشتند و در هر جا با آنها مالقات نمود يت و همراهيميصم

 يو اتحاد همان جنبة روح يگانگيشان منصفانه سخن گفتند خوشوقت شده و گفتم البته اساس يه اكنينگارنده از ا     
موجود  يو اخالق يو مرام ينين ما اتحاد ديند و چون بكيم يكيمتفرق را  يها و جامعه كيها را بهم نزد ه ملتكاست 

 ميستان رفتكخود بسفارت پا يها گذرنامه يزايو يابل براكه در ك يم، سپس گفتم موقعيباش كيد بهم نزدياست البته با
ت ما كه بمملك ياد و شما موقعيز يليگر خيدكيان بيرانيت محبت را نموده گفتند عالقة ما و ايستان نهاكپار يسف يآقا
ن ين هم از بيه اكم يدوارياست و ام يفاتيزا هم در واقع تشريد، گذرنامه و ويهن خود هستيه در مكن است يد مانند ايبرو

  .نطور استيقت هميند و در حقكين ما ميت عالقة بيشان داللت بر نهايان ايه بكگردد  يشور ملغكن دو يبرود و گذرنامه ب
 كيه كستان كه پاكست يخواستم بپرسم علت چ ياز نظر مذهب يستم ولياست نيسپس گفتم هرچند من وارد در س     
شود بحفظ آداب يه مشاهده مكيباشد و بطوريث عدة نفوس مياز ح يشور اسالمكن يه بزرگتركاست بل يت اسالمكممل
ل ير نداده و بجمعه تبدييشنبه بوده تغكيه قبل از استقالل كخود را  يل هفتگيتعط كذل مند است مع ز نسبتاً عالقهين ينيد

ت ين دو قسمت را رعاين بود ايه حق اكير نداده است درصورتييتغ يبهجر يحيز از مسيخ خود را نيتار يننموده و از طرف
  .ظاهر گرداند ينيخود را بشعائر د يمند د و عالقهينما
ن يا يد وليت نماين دو امر را رعايه اكن است يسته هم هميبود و شا يار بجا و بموقعيشان جواب دادند سؤال بسيا     
ه تمام كت داشتند ينندگان جدكعمار نجة استعمار بوده و استكصد و پنجاه سال تحت فشار و شكيب يت قركممل

دند ما را از يوشكن جهت يند از ايگانه نمايمال نموده ما را از برادران خودمان دور و بيما را پا يو مذهب يمقدسات مل
جاً از يرا هم خواستند تدر ينيو د يردند و آثار و شئون مذهبك يسيرا انگل يران دور و زبان رسميت از ايث زبان و مليح
اصالح مفاسد گذشته  يآن برا يارهاكس و يدالتأسيل نمودند و دولت ما جديشنبه تبدكيببرند از جمله جمعه را ب نيب
ن ياصالح شود چون خود دولت هم در ا ين قسمتها هم بزوديه اكرود يد مياد و مرتب مشغول اصالح است و اميز يليخ
ز ين دو قسمت را نيه اكن بود يحق ا كذل مندند گفتم مع قهامل دارد و مردم هم عالك يمند ل امور مراقبت و عالقهيقب

  .دادندية خود قرار ميجزء برنامة اول
ران و دورة يو متوسطه مانند مدارس ا يدم؟ گفتند دورة مدارس ابتدائيسپس از وضع فرهنگ و دانشگاه آنجا پرس     
ترا هم كگرفتن د يسانس دو سال و برايل و فوق سانس آن دو ساليات دورة ليدة ادبكمختلف است مثالً دانش ها دهكدانش

ه بنام كز الهور كدر مر يكيدو تا است نجا يات در ايدة ادبكشود و دانشيه جمعاً شش سال مكدو سال الزم است 
ده هم بهمان نام معروف كه دانشكتابعة شهر بنام گلبرگ  يها از محل يكيهم در  يكيمعروف است و  يدة دولتكدانش
  .است

م گفتم يز آشنا شويگر نيد ديم و در آنجا با دانشمندان و اساتيشان برويدة اكه بدانشكردند كنگاه از ما دعوت آ     
م چون قبال يهست يراچكعازم ) ل گارير(د و فردا شب هم ما با خط آهن يل داريشنبه است شما تعطكيه كمتأسفانه فردا 

ر يت را بتأخكبودم حريشائق بودم و اگر قبال مسبوق م يليگرنه خد وان ن وقت نمودهييتعفردا شب  يم و برايا ت گرفتهيبل
ق حضور در يه سبب شد ما توفكشنبه است كيل جمعه بيل تعطيج تبدياز نتا يكين هم يانداختم، بعداً بطور مزاح گفتم ايم
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ق يده و تصديشان خنديد ايردگيب ما ميق نصين توفيبود ايل نمينم و اگر فردا تعطيكدا نيد را پيدانشگاه و مالقات با اسات
  .ردمكر كفرستم، نگارنده از محبتشان تشيشما م يده را براكنموده گفتند پس من چند جلد از انتشارات دانش

ه از طرف ك ينيدة دكه دانشكا آنيس نموده يهم در دانشگاهها تأس ينيستان دولت مدارس دكا در پايدم آيبعداً پرس     
س مدرسة يه قبال گفتم موفق بتأسكل يستان بهمان دلكاست؟ گفتند متأسفانه هنوز دولت پا س نشدهيدولت اداره شود تأس

ار اداره كوكيرخواه نيا از طرف اشخاص خيا از موقوفات يست و ين يه وجود دارد دولتكهم  ينشده است و مدارس ينيد
 ينيران مدارس ديدر ا يصل شود، گفتم ولق حايدولت توف يز براين امر نيد است بعدها در ايست و امياد نيشود آنهم زيم
ن مدارس يز اين كوچكاز دهات  ياريدر بس ياد و حتيز يليشود خيار اداره مكوكياشخاص ن كمكا يه از موقوفات ك

دة كشود از جمله دانشيه از طرف وزارت فرهنگ اداره مكنموده  ينيس چند مدرسة ديوجود دارد و دولت هم اقدام بتأس
دولت  يند حتّكيم ياز هر مصر برابردانشگاه طهران است و با جامعة  يها دهكن دانشيه از مهمتركهران معقول و منقول ط

م يدواريرد، گفتند امكين باب اقدام ميه دولت شما هم در اكخوب بود  يليس نموده و خيتأس ينيافغانستان هم مدارس د
  .شود يبعدها انشاءاهللا عمل

رده از كان ابراز تأسف يق مالقات مجدد با آقايوقت و عدم توف يمكر نموده و از كتش ان اظهاريآنگاه از محبت آقا     
  .ميم و بهتل رفتيرون آمديآنجا ب

  

ه شده بود بمنزل ك يا ن طبق وعدهيت حسيفاك يآقا پسر يبعدازظهر براهنمائ تساعت هف     دنبالة توقف الهور
تر كبا ما دعوت نموده بودند، از جمله د يو آشنائهار محبت بما اظ يگر را هم برايم، در آنجا چند نفر ديشان رفتيا
ونت داشت چند كه در الهور سكدن پسر خود يد يان هند بود و برايعيرمرد خوشرو و از شيه پك يدمحمد اعظم هنديس

رة ارمند اداكخان  ونسيعه بنام محمد ياز ش يگريه بالهور آمده بود و برادرش اختر حسن و شخص دكبود  يروز
؟ يا سنّيشترند يعه بيه در هندوستان شكدم يدمحمد اعظم پرسيتر سكساختمان الهور پس از تعارفات معموله، نگارنده از د

  دارند؟ يآزاد يعه در آداب مذهبيا شين چگونه است و آيادتر است گفتم نظر دولت بمسلميز يگفتند سن
دارد و آنها را بر اهل سنّت  يند و دولت هم نسبت بĤنها همراهامال آزادكخود در آنجا  يعه در آداب مذهبيگفتند ش     
  !ريشر يف است و سنّيعه شريد شيگويم يندو حتكيشتر احترام ميدهد و بĤنها بيح ميترج
ت با آنها است و قلباً يثركومت غالباً در دست اهل سنّت و اكه حكنينجا هم با اين گفتند در ايت حسيفاكحافظ  يآقا     

عه وجود دارد و يئت دولت هم از شيدر ه يعه آزادند و حتيش كذل داشته باشند مع ينند و آزادك يعه ترقيند شستيمائل ن
 يبر ما الزم است ول يات مذهبيثيه دفاع از حكعه است من گفتم با آنيس جمهور هم شيرزا رئيندر مكشخص ژنرال اس

ن اختالفات است يهم ياسالم يها انحطاط جامعه ياصلجاد نشود چون علت يه اختالف اكرد ك يد طوريان باكاالم يحت
ش آنها يمتر است آساكان افراد جامعه يدر م اتگفتند در هرجا اختالف يجذب يآقا د، آنگاهيوشكردن آن كد در محو يبا
 ان آنهاين حس تعاون از ميار باشند و اگر اختالف باشد اك كمكگر يدكيد نسبت بيادتر است چون افراد جامعه بايز
اگر ادامه  يباشد و اختالفات مذهب يشود مخصوصاً اگر اختالفات مذهبين باعث تنزل و انحطاط آنها ميرود و خود هميم
در  ير هجريه در اوائل قرن اخك يشتارهائكشود مانند يشتار مكگردد و منجر بزد و خورد و يتر م قيشة آن عميابد ري

  .متر باشد بهتر استكپس هرچه اختالف  .شد واقع يعه و سنّين شيافغانستان بواسطة اختالف ب
 يآقا باره ندارم نيدر يحين گفتند اطالع صحيت حسيفاك يآقا دند؟ياز طول و عرض الهور پرس يجذب يآقا سپس     



117  

بزبان  ين شرحيت حسيفاك يآقا دند؟ير آن پرسيبطول و عرض و تأث عئت نداشتند راجياز ه ياملكه اطالع كاختر حسن 
ر يتأث ياز امور مذهب ياريه عرض و طول بالد در بسك: ن بوديه مضمون آن طبق اظهار خودشان اكگفتند  شانياردو با
مؤثر است  يليت هالل و اندازة روز و شب خيالنهار و رؤ من گفتم عرض و طول بلد در دانستن جهت قبله و نصف. دارد

عه ين شده عظمت بزرگان مذهب شييعلم تع يز رول امور اين قبيرده و اكدا يه دائره علم وسعت پكن دوره يو در ا
ص جهت قبله يتشخ يالسالم برا همين علير ائمه معصوميا سايالسالم  هيه حضرت صادق علك يرا دستوراتيگردد زيظاهرتر م

ن ييتع يه در سمت آنست براك ياند اهل عراق و بالد دهد مثال فرمودهيوفق م يامال با علوم امروزكاند  بالد مختلفه داده
ا انخفاض در پشت شانة يت ارتفاع يرا در حال غا يرا در طرف راست و مشرق را در طرف چپ و ستارة جد قبله مغرب

رامات ائمة كاز  يكيه خود كند كيق ميتطب ين علميز باموازيه امروز نكراست قرار دهند و اهل شام در پشت شانة چپ 
  .ندكيق نمياند تطب گران دادهيده كيه دستوراتكيالسالم است درصورت همين عليمعصوم

معرفة القبله بنام  يتابكران بود ين دانشمندان ايه از بزرگترك يريپ مهندس عبدالرزاق بغايسپس گفتم مرحوم سرت     

 يآقا توسط يز قطب نمائيراً نينوشته و عرض و طول و جهت قبلة همة بالد مشهوره را در آن درج نموده است و اخ
شان ياند و ا دهينما نام ند و آن را قبلهكين مييه جهت قبلة بالد مختلفه را تعكه شده يران تهيآرا در ارزم  يپ حسنعليسرت

  .ده استيگرد ياسالم يشورهاكنما مورد توجه همه  ن قبلهياند و ا دهيشكن باب يدرا يزحمت بسزائ
ه در موقع عبادت ك يفاتيمشاهدة تشر يبرا ايسيلكشنبه بكيم، صبح يم و بهتل رفتيرون آمديپس از صرف شام از آنجا ب     
هم اهل خود  يا عبادت بدانجا آمده و عده يبودند برا يشتر آنها اروپائيه بك ياديم جمع زيشود رفتيان انجام ميحيمس
هندوستان هستند  يها فة نجسيه مسموع شد غالباً از طاكيداشتند در آنجا بودند و آنها بطور يحيه مذهب مسكستان كپا
م گرفتند يهندوان از جامعه مطرود بودند تصم يا پدر و مادرشان چون طبق رسوم مذهبين سال قبل خودشان ير چنده دك
غات يتبل يومت آنجا اقدام براكن موقع اتفاقاً حيخارج شوند در ا يت و سختيرند تا از آن محدوديانت اسالم را بپذيه دك
 يشتر همراهيان بيحيس بود نسبت بمسيه دردست انگلكت ومكدند حيه دكاز آن اشخاص  يا ت نمود و عدهيحيمس
ت يهم از او تبع يا د عدهركنجسان را اعالم  يافت و آزاديز شهرت ين يرفتند در آن هنگام گانديت را پذيحيند مسكيم
ابقاً از ن طائفه بودند وگرنه سيه در اطراف الهور بودند از همكان هم يحيدند مسيانت اسالم گرويبد يليردند و عدة قلك

  .نبوده است يستان نامكح در پايمذهب مس
  

  .ميرود رفت يابان راويه در خيا بجامعة اماميسيلكرون آمدن از يپس از ب     هيجامعه امام
ه كد قمرالزمان يس يآقا مستفسر. م استكآنهم  يه بودجة مالكو از وضع آن معلوم بود  كوچك يلين مدرسه خيا     
گر هستند ما ين ديبعض معلم يستند وليشان فعال در مدرسه نيم گفتند ايام برده بودند شدن نيت حسيفاك يآقا قبال

م؟ گفتند نام من يديز پرسيشان را نينموده نام ا ياز آنان رفته و پس از سالم و تعارفات معموله خود را معرف يكيبمالقات 
جا كد قمرالزمان در يدم موالنا سين است پرسيحس مختار يآقا شانيه حاضر بود گفتند نام اك يگرين و معلم ديمزمل حس

الج است؟ گفتند قبل كاند گفتم آن چه  نون بدانجا رفتهكنند و اكيس ميهم تدر كنيال سيالج دكشان در يهستند گفتند ا
رد و آنرا ك يه از ثروتمندان الهور بود ساختمانكال يبنام د كينفر سكيستان و هندوستان كبپا كن خايم اياز تقس

ال هم رفت و مدرسة او بتصرف يها و هندوها بهندوستان رفتند د كيه سكم يخصوص مدرسه قرار داد و پس از تقسم
  .د و امروز جزء مدارس وزارت فرهنگ استيدولت درآمد و بنام خودش معروف گرد
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ن يمزمل حس يآقا دارد يه موقوفاتكا آنيشود يا از طرف مردم اداره ميه تحت نظر دولت است يا جامعة اماميگفتم آ     
ن و يعه است ساخته شده و حقوق معلميه از شكر صناعت يوزخان قزلباش  ين جامعه توسط نواب مظفرعليجواب دادند ا

م ك يليس است فعال عدة آنها خيدالتأسيدم عدة طالّب چقدرند؟ گفتند چون جديدهند، پرسيشان ميخرج طالب را هم ا
ر علوم هم ينم و ساكيس ميان تدريو ب يد؟ گفتند من علم معانينكيس ميدم شما چه تدريرسند، پرسيست نفر مياست و به ب

  .شوديس ميل فقه و اصول و منطق تدرياز قب
گذاشتن شارب  يد چون برايزديه شارب خود را مكن بود يد حق ايهست ينفر روحانكيه كشان گفتند شما يسپس ا     

ه علماء هم كس قائل بحرمت آن نشده است بلكچيحرمت ندارد و ه ده است، گفتم گذاشتن شاربيرس ياديمذمت ز
همة علماء از ن اخبار را يدر زدن آن شده است، گفتم ا ياديد زيكتأ كذل راهت آن هستند نه حرمت، گفتند معكقائل ب

ر از علماء اجازة گياشف الغطاء و چند نفر دكآل اهللا  آيةاند و من از مرحوم  بقبول نموده يباب تسامح در ادلة سنن تلق
ند لذا كيز با آنها معارضه مين يگريد كف و مدارين اخبار ضعيه اكن است يدة خودم ايت دارم و عقياجتهاد و نقل روا

 يآقا ات اهللا عظام و حجج اسالم ماننديد و آيان مراجع تقلين وضع خدمت آقايستم و باضافه من با هميد بزدن آن نيمق
د يگر از مراجع تقليد ياريم و بسيكدمحسن حيسآية اهللا و  يقم يآقا شف الغطاء و مرحوماكآل  يآقا و مرحوم ياصفهان

ت ير اولوكاز من يمذمت داشت آنها در نه يلياند و اگر گذاشتن آن خ ردهكن يدام در باب شارب من اظهاركچيده هيرس
  .خواهميعذر م يليان آوردم خيسخن را بم نيه اكنيه سؤال بود و من از اكشان گفتند منظور من اعتراض نبود بليداشتند، ا

 يآقا هم از يو بعض يبروجرد يآقا ت ازيثركنند؟ گفتند اكيد ميتقل يسكنجا از چه يعة ايه شكدم يسپس من پرس     
ه در آنجا واقع بود ك يا ستان بعمل آمد آنگاه من از مقبرهكران و پايمربوط با يگريرات دكنند سپس مذاكيد ميم تقليكح

بت خامس آل عبا را در الهور رواج داد من ير مصكه ذكاست  يسكن يه اولكشاه است  يدگاميم؟ گفتند قبر سديپرس
از طالّب  يكين موقع يم، در ايخواندن فاتحه بدانجا برو يه براكند يايما ب يراهنمائ ين براياز محصل يكيردم كخواهش 

ن يحاضر شد و ا يراهنمائ ياست برا يعلماء و سادات رضوز از يه پدرش نكن ياختر حسد يم عباس پسر سينس ديبنام س
 يه بفارسكلمات او كنرو يم ازيدانستيدانست و ما هم زبان اردو نميم مك يليخ يباهوش و با ذوق بود و فارس يليجوان خ

ه در كشاه  يدگامياو بمقبرة س يداد و ما براهنمائيم بزحمت جواب ميردكيه مك يشد و سؤاالتيبود مفهوم ما نم ير عاديغ
نون هم كل داد و ايكتش يه در الهور مجالس سوگواركعه است ين شيشاه نخست يدگاميم، سين محوطه واقع است رفتيهم

 ياز علما ين آزاد دهلويمحمدحس يمقبرة او در همان محوطه قبر مولو كيه است،  در نزدينياز مقبرة او حس يقسمت
 13در  يمتوف يعيگر شيعالم د يحائر يد عليس ريو قبر م 1328م محر 9درمتويف و  1245حجه يذ 18عه متولد يش

  .واقع است يگريو قبور د 1360 ياالول يجماد
  

ه با ما كم عباس يد نسيبخش رفتم از س معروف بداتا گنج يريهجو يخ علياز آنجا بمقبرة ش     بخش گنج يريهجو
ن قبر از بزرگان اهل سنت و مورد نفرت يه صاحب اكردند كشان اظهار ينند اك يم ما را بدانجا راهنمائيردكبود خواهش 
ه باشد كگردش هم  يد برايم بايا احت آمدهيست من گفتم ما چون بقصد سيعه است و رفتن بدانجا خوب نيو بغض ش

 يريه هجوكيمفرما باشد درصورتكان ما حينقدر حس نفاق و اختالف در ميه چرا اكردم كم و در دل با خود تعجب يبرو
ز ترجمه شده  است و ما از نظر ين يسيانگلالمحجوب بزبان  شفكتاب او بنام كاست و  ير اسالميف و مشاهياز معار يكي
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  .ستيمخالف ن يآن امر با احترام صور يم البته بظاهر از اهل سنت بوده وليد باو احترام بگذاريه باشد باكهم  يادب
ه در مجلة هالل كيخ عثمان بطوريه بوده و شيخ صوفين مشايز بزرگترا يغزنو يريهجو يبن عثمان جالب يابوالحسن عل     

 يمرتض يعل يشجرة نسب او در پشت هشتم بحضرت مول: سدينويم يراچكن جلد پنجم منتشره در يشماره نخست
خ ير هر دو از محالت شهر غزنه بوده و چون شيو جالب بر وزن گالب و هجوبوده  يرسد و از سادات حسنيالسالم م هيعل

از اوان  يريد، هجوين نام موسوم گردينرو بديدر آنجا متولد شد از يده و فرزندش عليونت گزكعثمان در آن محل س
خ يد و خدمت شيقت وارد گرديد و در رشتة طريشانكن عالقه او را يه همكداشت تا آن يبامور روح ياديعالقة ز يكودك

و  376االول  عيمتولد ربلة القشريية يف علم التصوف صاحب الرسا بن طلحه كم بن هوازن بن عبدالمليركابوالقاسم عبدال
  .نموده يشابوريدقاق ن يحسن بن عل يخ ابوعليخدمت ش كز دريخ ابوالقاسم نيد و شيرس 465 يالثان عيدر رب يمتوف
مار بش يد و شبليزيتب تصوف باكن بن منصور حالج و از شاگردان ميحس يدر تصوف از طرفداران جد يريهجو     
  .ن منظور سفر نموديآنزمان بهم ياسالم يشورهاكرده و بكرود و با بزرگان زمان خود مالقات يم

د و مردم بدو يونت گزكان هند رفت و در آنجا سيتخت غزنويرد و بشهر الهور پاكمت يغ بهندوستان عزيتبل يبعداً برا     
مطابق  465انت اسالم نمود و در سال يبد يرا راهنمائ ياديد و جمع زيچيت شهرتش در همه جا پينموده وص ياديتوجه ز

ن چند شعر را گفته يخ وفات او ايدر مادة تار يد، جاميدر آنجا درگذشت و در همانجا مدفون گرد يالديم 1074سال 
  :مقبرة او نوشته شده است يوان وروديا يه در باالك

 ستيريهجويخانقاه عل
 نيدة حق بين بدكا يتوت
 بود يمعن كه سردار ملكچون

  

 جاروب از درش برداركخا 
 واقف در اسرار يتا شو

 »اسرار«داز يسال وصلش برا
  

بوده و در مراتب  يخ ابوالعباس شقانيدر بعض علوم شاگرد ش يريخ قشيخدمت ش كعالوه بر در يريخ هجويش     
د يو او مر يخ ابوالحسن حصريد شيمر يخ ختليد و شيورزيز ارادت مين يخ ابوالفضل محمدبن حسن الختليقت بشيطر
 يانكخ ابوالقاسم گوريه شيخدمت قطب سلسلة معروف كز دريبود و ن يد بغداديخ جنيد شيو او مر ير شبلكخ ابوبيش

خ يو ش يخ ابوالحسن خرقانيد، از شينائل گرد ينمود و بمقامات كدر يرده حقائقكض يسب فكنموده و از محضر او 
خ ابواحمد مظفربن احمد بن يجذب نمود ش كه او را بمراتب سلوك يسكن يو نخسترد كر مالقات يد ابوالخيابوسع

  .بوده است يحمدان نوقان
تاب دربارة تصوف و بزرگان آن كن يمتريمه و قديقرون قد ين آثار نثريه از بزرگتركشف المحجوب كتاب ك     
ترجمه شده و  يسيبانگل يالديم 1911گلسن مستشرق معروف در سال يه توسط نكاست  يريفات هجويباشد از تأليم

 1336ز در سال يراً نيد اخينگراد بچاپ رسيدر مطبعة لن يكوفسكن ژويح والنتيبتصح يالديم 1926ز در سال يآن ن يفارس
 يمحمد عباس يآقا فاضالنه هم توسط يا ده است و مقدمهير بطبع رسيبكريام يدر طهران توسط مؤسسة مطبوعات يشمس

ر شده كو آنچه مربوط بدان است ذ كلوستاب ابتدا دربارة تصوف و حاالت و مقامات كن ياست، در ابرآن نوشته شده 
ه غالبًا  مالقات كه معاصر خود را يده و سپس بزرگان صوفيور گردكو بعداً شرح حال بزرگان تصوف تا زمان خودش مذ

  .بردينموده بود نام م
ان الهل يتاب البكالرعاية حلقوق اهللا فناء بقاء و اسرار الخرق و الملونات،  تابكهم دارد مانند  يگريفات ديتأل يريهجو     
المحجوب از همة  شفك يه همة آنها در مرتبة خود مهم است ولكوان شعر يمان، و دين، ايمنهاج الد. ان، نحو القلوبيالع
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  .سب شهرت نموده استكشتر يآنها ب
ز يدور ن يارت او از راههايز يمعروف بود و برابخش  ابق بوده و بنام گنجآنجا از س يمقبرة او مورد عالقة همة اهال     
ف كه بوده چهل روز تمام در آنمقام معتيه از بزرگان چشتك يرياجم يسنجرن حسن يالد نيخواجه مع يĤمدند و حتيم

ن يالد نيمعاف خواجه كه نوشته شده حجرة اعتكاست  يكوچكز در آنجا محل ينون نكه اكده يشكياضت ميبوده و ر
  :ت را سرودين بيرد اكگفت و وداع  كه آنجا را ترك يو موقع يچشت

 گنج بخش هر دو عالم مظهر نور خدا
  

 امل ناقصان را رهنماكر يامالن را پك 
  

ض بĤرامگاه او رو يسب فك يجا برا بخش معروف و از همه ستان بنام داتا گنجكامروز در تمام صفحات پا يريهجو     
است  يكوچكهم دارد و مقبره در داخل ساختمان  يبائيمجلل است و گنبد ز يليآنجا خ يكوچكبارگاه او با Ĥورند و يم
ز مقام ينة آن نينند و قركيارتش ميدارد و مردم از دور همان ساختمان زبخارج  يهائ ح است و پنجرهيه مانند ضرك
  :آن نوشته شده يه باالكست يمة آن مقام در همان محل مسجدين است، ضميالد نياف خواجه معكاعت

 چراغ مسجد و محراب و منبر
  

 درير و عمر عثمان و حكابوب 
  

ت آنجا را داشت يه لباس روحانكنفر كيارت در آنجا بودند از جمله يز يبرا ياديم جمع زيه ما بدانجا رفتك يموقع     
باشم گفتم چطور يد؟ گفت من اهل بخارا ميندايم يه فارسكد يجائكدم شما اهل يسخن گفت پرس يجلو آمد و با ما بفارس

ردند و من هم از آنجا مهاجرت كن فرار يو مسلم ياز اهال ياديد؟ گفت بعد از انقالبات آنجا جمع زيا نجا آمدهيشده با
ن شدم كنجا آمده سايبخش بد ارت گنجيز ياد گرفتم بعداً براي ينة منوره مجاور بودم و عربيدر مد يرده چند سالك

ا يدانم گفتم آياز مر يد؟ گفت بليبخش دار بسلسلة داتا گنج يا بستگيشاه گفتم آ ست؟ گفت عبداهللايام شما چگفتم ن
م و بروح يندار ينيمع يشوايست؟گفت پيكقت شما يطر يشوايد؟ گفت نه گفتم امروز پيخودتان هم سمت ارشاد دار

نموده  يشان خداحافظياده بر آن سخن نگفتم و با ايا زست لذيه وضع آنها مرتب نكدم يم نگارنده فهميسابق متوسل ياياول
  .ميرون آمديب

  

م و پس از خواندن نماز ساعت هفت يرده و غروب بهتل مراجعت نمودكگردش  يعصر قدر     ت از الهوركحر
ما بالهور  شاور بايه از پكخود  يع راهنمايم و در آنجا با محمد شفيآهن آمد ستگاه راهيرده باكت كشنبه حركيبعدازظهر 
م، ساعت هشت يرا با ما داشت و ما از محبت او امتنان دار يمال محبت و همراهكن مدت ينامبرده در ا ميع نموديآمد تود
م و يخواب هم داشت و راحت بود يم جايم و چون در درجة دو بوديردكت كحر يراچكآهن بطرف  قه با خطيو ده دق

ه ساعت شش و كپور جنگشن بود  ستگاه خانيم ايديهوا د يه در روشنك يستگاهين ايم، صبح اوليردكشب را استراحت 
ل يم 440ه كارخان يم يستگاه رحيم ساعت هفت و ربع وارد ايردكت كرده حركقه توقف يقه بدانجا وارد و ده دقيدق 25

ست، ساعت يآنها نر همة كبذاج يه احتكاد است ين راه زيب يستگاههايم ايفاصله دارد وارد شد يراچكتا ) لومتريك660(
 113 يراچكت دارد و تا يهزار جمع 242الت سند بوده و در حدود يز اكه سابقاً مركدرآباد يستگاه حيچهار بعدازظهر با

 108ه كم و پس از آن از رود بزرگ سند يردكت كقه توقف حريم پس از ده دقيفاصله دارد وارد شد) لومتريك 170(ل يم
  . ميشد يراچكم بعدازظهر روز دوشنبه وارد يم و شب ساعت هفت و نيصله دارد گذشتفا يراچكتا ) لومتريك 162(ل يم
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  ستانكتخت پايپا يراچك
در آباد يح يت و بجاكتخت آن ممليستان و پاكپا ينونكن شهر يبزرگتر يراچك     يراچك ياوضاع عموم

  .هند واقع شده است ياينار دركباشد و در يالت سند ميز اكمر
قه يدق 40درجه و  87قه و انحراف قبله ازجنوب بمغرب يدق 52درجه و  24قه، و عرض آن يدق 55درجه و  66طول آن      

  .قه قبل از ظهر طهران استيساعت و دو دقكيباً يباشد و ظهر آن تقريه ميثان 9و 
ن بلوچ، و بعداً يواناز خ يكيرخان يبوده از نص يكوچك يرآباد و آباديآن نص يده شد نام اصليه شنكين شهر بطوريا      
ها و  ا زورقيگرفتند يبودند و اجرت م يبندر يارگرهاكآن  يرده و چون غالباً اهالكدا يپ يج آباد شده و جنبة بندريبتدر
سند ينوينوشته شده و م يم عربيباج يراجكاحه يالس شد، در بستان يراچكنرو نام آنجا يدادند ازيه ميراكخود را ب يمواش

گر اهل يگر مسلمان و ديثر هندوان و دكشهر تته واقع شده و مردمش ا يخانه در او است و دو سه منزلدو سه هزار باب «
 يهم زردشت يا عه و عدهيهم ش ياديت با اهل سنت و جمع زيثركست و اين يامروز از هندوان در آن اثر يول» ماننديا

  .م استك يلين خيريعدة آنها نسبت بسا ت هستند وكغالبا از خارج ممل يت هم موجود وليحيروان مسيدارد و پ
ه ك يالديم 1948مطابق  يهجر 1367ت آن در سال يه مسموع شد جمعكيادتر شده و بطوريز يليت آنهم خيجمع     
ر با سرعت ين ده سال اخيستان در همكس پايپس از تأس يهزار بوده ول 300د در حدود يس گرديستان تأسكشور پاك

 يخ اسالميتاب اطلس تاركسند و در ينويت آنرا ميون جمعيمل 2ه امروز در حدود كيبطوراد گذاشت يرو بازد يبيعج
نفر نوشته  905781 -را يراچكت ين بار منتشر شده جمعيسوم يبرا 1954ه اصل آن در كمحمود عرفان  يآقا ترجمه
  .است

بدان  يع شده و از اطراف روت واقكز مملكمر يراچكستان، كل پايكه پس از تشكع آنست ياد سرين ازديعلت ا     
رده كومت آنان از هند فرار كه از چنگ جور و آزار هندوان و حكز ين مسلم هندوستان نيآورده و باضافه مهاجر

جمع  يردند ولك ياز آنها ساختمانهائ يدند و جمعيونت گزكآمده در آنجا س يراچكشتر بيستان پناهنده شدند بكبپا
ومت كه حك ين موضوعين و دشوارتريبد است و مهمتر يلينند و وضع آنها خكيم يگر چادر زنديهم هنوز در ز ياديز
ه قبال كنند و همانطور كن كار و مسكر كن فين مهاجريا يه مجبورند براكن امر است يستان را بخود مشغول داشته همكپا

ت منازل و كست و در مملون ايستان بهندوستان شش ملكن پايون نفر است و مهاجرين ده ملير شده عدة مهاجركهم ذ
ن يچون عده وارد ين داده است ولين وارديرده و بمهاجركاند دولت ضبط  ردهكه از آنجا مهاجرت كرا  يسانكاموال 

از آنها  ياريبد و بس يلير چادرند وضع آنها خيه زكيسانكادترند دولت نتوانسته است بهمة آنها جا بدهد و يستان زكبپا
آنها  يوضع زندگان يلكآنها غالباً مندرس و بطور  يهنه شده است و لباسهاكز يو چادرها ن پابرهنه و فرش هم ندارند

  .ستيمرتب ن
افزوده شده  يليز خين ده سال چند برابر شده و بر وسعت شهر نيدر ظرف ا يراچكت ياد جمعين توجه زيبر اثر ا     
باشد و يم) لومتريك 27(ل يم 18ب يول آن قرو ط) لومتريك 12(ل يب هشت مينون عرض آن قركند ايگويه مكيبطور
م در قسمت يقد يراچكباشد و يم) لومتريك 18(ل يم 12ابان آن شهر است ين خيلترين و طويه مهمتركابان بندرود يخ

د اضافه شده يجد يدارد و بعداً در قسمت مشرق و جنوب ساختمانها كيتنگ و تار يها وچهكه كاست  يشمال غرب
  .است
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ه بتوانند كاست  كمختصر و ناز يليآنجا خ ياهال ينجهت لباس معموليگرم و مرطوب است از ا يليخ ياچرك يهوا     
دو  يدارا يراچكست، يه چكدانند ياند برف را نم ردهكبخارج ن يه مسافرتكآنجا  ياز اهال يدر گرما بپوشند و بعض

ستگاه ين شهر، و ما در ايدر پائ يكيند و يگويشن ميه آنرا صدراستكشهر  يدر قسمت باال يكيآهن است  ستگاه راهيا
  .مياده شديشهر پ يباال

  

 خ ورود ما را اطالع داده بودنديتار يانكتر گركد يآقا م چون قباليشد يراچكه وارد ك يموقع     يراچكورود 
 يبراكار سفارت حسابد يمهاجر شجاع يآقا ستان وكران در پايا يندة فرهنگيان نمايزاده پس سلطان ينعليتر حسكد يآقا
بعمل  يستگاه آمده و مراسم آشنائيآمده بودند با يراچكما بيه از الهور با هواپك يانكتر گركد يآقا ستان وكران در پايا

ردند و دو اطاق در طبقه ك يصد اطاق دارد راهنمائيب سيشهر و قر ين هتلهايه از بهتركپل آمد سپس ما را بهتل مترو
  .نموده رفتند يان خداحافظيسوم بما داده شد، سپس آقا

با يه تقريروپ 25هر نفر روزانه  يبرا ياست و در هر اطاق دو نفر يراچك ين هتلهايتر ن و مدرنين هتل از مجهزتريا     
ارزان و خوب  يليران خيا يسه بهتلهايمت با مقاين قيرند و ايگيتختخواب و شام و ناهار و صبحانه م يبرا يرانيال اير 270

اد دارد يستان زكجات مطابق معمول پا هير ادويشتر غذاها فلفل و سايچون ب ياد است وليآنهم مطبوع و ز يااست، غذاه
 يها هم دارا اد ندارد در آنجا هست، اطاقيه زيه ادوكگر هم يد يتوانند بخورند البته غذاهايها بزحمت م يرانياز ا ياريبس

  .باشدينها مر آيل تلفن و حمام و سايل استراحت از قبيهمة وسا
و  يمهاجر شجاع يآقا م، و بايشان بسفارتخانه رفتيم با ايان بدانجا آمدند و ساعت نه و نيپس يآقا صبح ساعت نه     
ستان رفته و پس از كب احمر پايم سپس از آنجا بصليستان مالقات نمودكران در پايا يائيدر يرويوابستة ن يپ غفوريسرت

استقالل  يه بانكجناح معروف بقائد اعظم  يشان بĤرامگاه محمد علير مؤسسه، با ايتعارفات و اظهار محبت نائب مد
 1948سپتامبر  11متولد و در  يراچكدر  يهجر يشمس 1255ماه يمطابق چهارم د 1876دسامبر  25ستان است و در كپا

مطابق شانزدهم  1371م محر 13ه در كخان ياقت عليل ر اويافت و نخست وزيوفات  يراچكدر  1327ور يشهر 20مطابق 
ه كاست  يابانيرود خيه بطرف مزار قائد اعظم مك يم راهيم و در آنجا فاتحه و اخالص خوانديشته شد رفتك 1951تبر كا

متأسفانه در همان اطراف  يشود وليشده و م يخوب يشده و در قسمت شمال آن ساختمانها ياركدو طرف آن درخت
  .تأثرآور است يليباشد و مشاهدة آنها خين ميجرمهامحل ه كاست  ياديهنة زك يچادرها

م و ساعت يستان مالقات نمودكران در پاير ايبكريسف يمسار سرلشگر حجازياز آنجا بسفارتخانه مراجعت نموده با ت     
ن شايل ايان آمدند و با اتومبيپس يآقا م، پس از صرف ناهار و استراحت ساعت پنج بعدازظهريم بهتل برگشتيدوازده و ن

 يسيت در لغت انگليم و استريند رفتيگويت مينستُن استريه آنرا إلفكنستُن يبگردش در شهر پرداخته از جمله إلف
ند مانند مال رود در الهور و بندرود در يل را گويطو يها ابانيخ (Road) ند و روديم طول را گوكو  كوچك يها ابانيخ
  .آنجا است يابانهايخ نيتر ين و غنيتستُن از بهتريابان إلفيو خ يراچك

م و يم رفتيه موعود بودك يشجاع يآقا م پس از گردش در آنجا بمنزليرا هم در آنجا مالقات نمود يشجاع يآقا     
  .ميساعت ده بهتل مراجعت نمود
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عت يخ محمد شريش يآقا بمالقات يصبح چهارشنبه ساعت ده طبق وعدة قبل     عتيخ محمد شريش يآقا
حاج  يآقا اهللا آيةنده حضرت يعت نمايشر يآقا م،يعه بودند رفتيد شيه مرجع تقلكعت ياله شر خ فتحيشاهللا  آيةفرزند مرحوم 

ز يعة آنجا نينان شير باوضاع و مورد وثوق و اطميدانشمند و مطلع و بص يليباشند و خيم يراچكدر  ين بروجرديآقا حس
ش ين بود، نمايشان ايشان احترام قائلند آدرس منزل اينسبت با يليز خيران نيارمندان سفارت اكستان و كهستند و دولت پا

ز در آن ين نينش يدشترن قسمت شهر است و محلة زيزترين و تميه از بهترك 116منزل  يگالون يارم گدومل رود، پارسيد
  .است كينزد
ه گفتند مسافرت امثال شما به محبت نمودند و پس از تعارفات الزم يليم انتظار ما را داشتند و خيه ما رفتك يموقع     
پرسيدم عده شيعه در باشند يانت ميمند بد است و مردم هم عالقه ينيز دكمر كينجا يخوب است چون ا يليستان خكپا

ت؟ گفتند هر دو در چگونه اس يعه و سنين شيگفتم روابط بهزار نفر ميباشد  200كراچي چقدر است؟ گفتند در حدود 
راً ياز امور با هم اتفاق و اتحاد نظر دارند چون اخ ياريه در بسكستند بلين يگريدام مخل دكچيدارند ه ياعمال خود آزاد

ند و از كيغ ميت شدت تبليت را با نهايه عقائد وهابكباشد يس آنها احتشام الحق ميس شده و رئينجا تأسيدر ا يفرقة وهاب
د چون يگويم ين را قبوريث و مخالفياهل حد روان خود رايشود و او پيباو م ياديز كمكز ين يومت سعودكطرف ح
نند و كيمحبت م يليخوانند با ما خيم يه آنها را قبورك يا مخالف آنست و دسته يارت قبور هستند و وهابيمعتقد بز

 يم و اتفاق رأيت با هم متحديو عقائد وهاب يم چون در مخالفت با اصول وهابيباش كيه با هم نزدكل دارند يموافقند و م
  .ميدار
ران چندان يبا ا يه در معنكنيا يومت هم براكاد است و حيز يليت خكن ممليها در ا يغات سعوديآنگاه گفتند تبل     
ه سابقا كيرده درصورتكنفوذ  يشتر از زبان فارسيب يلينجا خيت در اينجهت عربيند از اكيم كمكآنها را ندارد  يتوافق
قرار  يآنجا را فارس يدربار يه در سابق توانست زبان رسمكيان داشته بطوردر هندوست ياديران نفوذ زيس بوده و اكبرع
  .دهد
ه كداشتند يمبذول م يشتريران توجه بيومت اكعه و هم حيون شيهم روحان يستيستان و هندوستان باكگفتم در پا     

ل يجا تمايه بر اثر آن تدركند يج نمايت و ترويع را تقويوشند مذهب تشكد بيفتد و حال هم بايجلو ب يگرينگذارند زبان د
 يتوجه يبروجرد اهللا آية ادتر شود و بحمداهللا امروز حضرتيع است زيتش يت رسمكه زبان مملكز ين يآنها بزبان فارس

ه مراقب امور و كفهمم ينطور ميرات شما اكاند و از رفتار و مذا ردهكار مأمور كنيا ياند و شما را برا ن قسمت نمودهيبا
ان كاالم يد و حتيامال انجام دهكخود را  يو مذهب يفة وجدانيد وظيدوارم بتوانيد اميباشيط ميضاع و محمطلع بر او

، خود يه اختالفات داخلكد ينار داركع آشنا و از لجاج و اعتساف بريجاد شود و مردم را بحقائق تشيا يد اختالفاتينگذار
  .باعث ضعف و انحطاط است

ه كنه كاان از شهر الريعين قسمت هستم از جمله در ماه رمضان گذشته شيودم هم مراقب اشان گفتند اتفاقا من خيا     
باشند در آنجا متوجه شدم يعة آنجا در حدود ده هزار نفر ميردند و من بدانجا رفتم و شكاست مرا دعوت  يكوچكشهر 

اغراض  يرو ياست ول ينيند نام آن ده هرچكباشد يم ينيد يبنام انجمنها ياديمختلف ز يان خود آنها انجمنهايه در مك
ن يل بر اين اختالفات خود دليست و ايش نيب يكي يه حزب خدائكس شده من ابتدا آنها را متوجه نمودم يتأس يشخص
عه و يه مخصوص شكن يبنام انجمن صادق يردم و مجمعكباشد و همة آنها را منحل ين ميدر ب يگريه اغراض دكاست 
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ه ك يجماعت مختلف يس نمودم و نمازهايباشد تأسيخودشان م يباوضاع مذهب يدگيگر و رسيدكياطالع از حاالت  يبرا
ه كعه يدام از شكابان خوانده و گفتم هريد را در خارج شهر در بيجا خوانده شود و نماز عكيشد گفتم همه در يخوانده م

ه هم از كردم كيادا م يق را بطوريالب و حقاخوانده شد و مط يوهكباش يليند و نماز خيايخواستند نماز بخوانند بهمانجا ب
ع يلة من مذهب تشياز اهل سنت بوس ينجهت جمعيشد از اياهل سنت نم يشد و هم موجب افسردگيقت آن مفهوم ميحق

ه همه آنها با مستخدم خود ك يخانوادة سن كيدادم از جمله  يديع يد هم بهمه آنها بطور تساويردند روز عكار يرا اخت
انت مقدسه يد گفتم دير من فرق نگذاشتكن من و نويچرا بد يس خانواده پرسيه دادم رئيالسو يودند بهمه علعه شده بيش

رفتار من م و حبمداهللا كم عنداهللا اتقيكرمكان اه كن نموده است ييتع يلت را بتقويقرار داده و فض ين افراد تساوياسالم ب
  .ندنكيز اظهار محبت و عالقه ميه اهل سنت نكبود  يطور
ه كد يرا انجام ده ينيد خدمات دين بتوانيش از اينده بيدوارم در آياست و ام يمال خوشوقتكگفتم مراقبت شما باعث      

ات را هم يماد يمندند و حت شتر عالقهيات بيستان بالطبع بروحكشان گفتند مردم هند و پاين عباداتست، سپس ايخود از بهتر
وشد مورد عالقة كز بيح اخالق خود نيتفا ننموده و در تصحكمخصوصاً اگر بظاهر ا يدهند و روحانيات ارتباط ميبروح

  .الم او مؤثر استكبدهد  يامل است و اگر دستورات اخالقك
ج ين راير و سالطيه ا مروز دو قسمت شده نه بتوسط شمشكم يانت اسالم در هند قديه دكع بليسپس گفتند مذهب تش     
شود توسط يخ هم معلوم ميند و از حاقّ تاريگوينها ميه خود دانشمندان اك يه طوركظاهر بل يله علمايده و نه بوسيگرد

مسافرت  ه بهندوستانكران يا يمندند و بعض عرفا عالقه يلينجا بتصوف خيع شده چون مردم ايبزرگان تصوف شا
ردند و كيم يتصوف راهنمائ قت ويب اخالق همت گماشته و مردم را بطرينجا بنشر عقائد تصوف و تهذينمودند در ايم
ه بهندوستان مسافرت نمودند و دستورات كران يعة ايش يرده و عرفاكن دسته در هند نفوذ يز توسط هميع نيه تشكبل

رده و كه بهندوستان مسافرت كهم  يعلمائ ينمودند و حتيق ميز تزريع را نيردند ضمناً عقائد تشكيرا گوشزد م ياخالق
ن يه همة مسلمكبل ينونكعة يع شد و شينجا شايله عرفاء در ايع بوسياس تصوف آمدند و مذهب تشدا نمودند با لبيپ يشهرت

دة ينوع عقكيستان هستند عموماً كه در پاكة اهل سنت هم يدا شدند و صوفينجا از آنزمان و بر اثر دعوت آنها پيامروز ا
نجا است يقت ايه از بزرگان طرك ين جالليناصرالد يقاآ السالم دارند مثالً هيعل ين عليرالمؤمنيز دربارة حضرت اميغلوآم
شان را يان ايدانم نگارنده بيه من با داشتن، گفتن آنها را جائز نمكد يگويم يلماتكآنحضرت غلو دارد و دربارة  يبقدر
 يخالفتن علماء و عرفاء ميب يقت اسالم همان تصوف است و حتيه حقكن است يدة ما هم ايرده گفتم اتفاقاً عقكن يتحس

بوده و  ياغراض شخص يز رويه بروز نموده و آن نكافته بلين اختالفات شدت ير ايدر سابق نبوده و فقط در دو سه قرن اخ
ه بودند يعه بواسطة غلبة تسنن در تقيه شية اهل سنت بوده چون صوفيه با صوفكا آنيبوده مختصر،  يدر سابق اگر هم اختالف

عه مانند ية شية اهل سنت بوده و صوفيراد و اعتراض واقع شده مربوط بصوفيه مورد ايفان صويه در مكهم  يو غالب عقائد
بهندوستان  ياز عرفاء مسافرتهائ ياريد بسيه فرمودكردند و همانطور كيه ميعه گمنام بوده و تقيه همة افراد شكعلماء و بل

ن كد يدر شهرهااهللا   نعمةرزندان حضرت شاه س از فكاز جمله چند اللهيه  نعمةلة اند و چند نفر از اقطاب سلس نموده
اند و سالسل اهل سنت هم از نظر انتساب بحضرت  اد بودهيز در هندوستان زين اللهيه نعمةروان سلسلة يونت داشته و پكس

مت ن قسيا يعرب كة مماليشتر از صوفينجا بية اهل سنت در ايشود صوفيمعلوم م يباشند وليعه ميالسالم مانند ش هيموال عل
ن امر هم در ينند و همكينم ين باب اظهاريد در ايفرمائينجا ميه در اكن اندازه يبا يعرب كاند چون در ممال را متوجه شده

  .عه استيه و عرفاء شياثر اقدامات صوف
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رگان شان از بزياند گفتم اتفاقاً ا ن سلسله بودهيهم از ا يرزا محمد صادق نمازيخودم مرحوم م يشان گفتند عمويا     
ر بوده و و بلقب كن ذيو تلق يحاج مالسلطانمحمد مجاز در راهنمائ يآقا يامجد اعل سلسلة ما بوده و از طرف مرحوم جد

  .ميشان داريت ارادت باياند و ما نها ملقب بوده يضعليف
ه كدند يت پرسعيشر يآقا شان ازيرا اظهار داشتند سپس ا ينماز يآقا از حاالت مرحوم يمختصر يجذب يآقا آنگاه     
عه چند مسجد يش ينم ولكيا نه؟ گفتند من خودم امامت در نماز نميد ينمائينجا اقامة جماعت و جمعه هم ميا شما در ايآ

د؟ ينجا اقامت داريدند چند سال است در ايشود بعداً پرسيدارد و در دو مسجد آن اقامة جمعه هم م يدام امامكه هركدارد 
ن مدت يمرتبه در اكيه فقط كد؟ جواب دادند يا ران هم مسافرت نمودهين مدت بايا در ايآدند يگفتند شش سال است پرس

ا بزبان يدند آيام، پرس ردهكفعال عادت  يناراحت بودم ول يلينجا بد و در ابتدا خيا يو هواآب  هكام و با آن ران آمدهيبا
آنگاه ما از . م و بفهمميتوانم سخن گويات بشود ماج در محاوريه رفع احتك يد گفتند بقدريا ردهكدا يپ ياردو هم آشنائ

  .ميرون آمديرده بكع ير نموده تودكشان تشيا
  

د يبا يپ غفوريسرت يآقا ناهار به منزل يم و چون طبق وعدة قبل براياز آنجا بهتل رفت     يراچكدنبالة توقف 
 خود يته بودند آمدند لذا مجتمعاً بهمراهد مؤسسات هالل احمر رفيبازد يه براكهم  يتفضل يآقا م در همان موقعيبرو
ارمندان كر و يبكر يسف يآقا عت ويشر يآقا ميشان رفتيآمده بودند بمنزل ا يراهنمائ يه براك يپ غفوريسرت يآقا

  .سفارت هم در آنجا بودند
 يآقا م بايما متناسب نبود و ما ناراحت بود يو مذهب يپس از صرف ناهار چون وضع هتل متروپل با وضع روح     
جا  را اظهار داشتند لذا از آن يعت محليشر يآقا م ويردكره كگر مذاية هتل ديته يارمندان سفارت براكعت و يشر

  Sunshino-Hotelشائن  شهر بود موسوم بهتل سن يآهن باال راه كيها و نزد يزدياز  يكيه مربوط بك يبهتلشان يا يبراهنمائ
دا يم محل پيچندان موردپسند واقع نشد و درصدد بود ين باب باو نمودند ولير اد يگريشان سفارش الزم ديم و ايرفت
  .ف نبوديدام پسند ما نشد و نظكچيه يم وليگر هم رفتيم و چند مهمانخانة دينك

م بعداً مراجعت نموده و غروب پس از خواندن يديا رفته و منظرة آنجا را دينار دركگردش ب يان برايپس يآقا عصر با     
 كي، و نزدكيه نسبتاً بهمان هتل متروپل نزدك Narthe Westerne Hotelبهتل نارت وسترن  يمهاجر شجاع يآقا از بانم
 يشوئ است و چند مغازة لباس يراچكم يان مقيزديه از كافشار  يآقا م، بعد هم بايديم و آنجا را پسنديآهن هم بود رفت راه

هم بخود صحن هتل دارد و  يه دركاطراف هتل متروپل است  يها زهاز مغا يكيارشان در كز كدارد و مر يشكو اتو
ردند چند مهمانخانه كيدن ما آمده و اظهار محبت ميم بديه ما بدانجا وارد شدكشان خوبست و روز اول يا يوضع زندگ

لذا . ميدانجا روم از هتل متروپل بيم گرفتيتر بود و تصم زتر و آرامينارت وسترن از همه بهتر و تم يم وليديگر را ديد
ه تا كم و بعداً مراجعت نموده ية خود را بدانجا برديم اثاثيداشت يشتريه قصد توقف بك يجذب يآقا صبح ساعت نه من و

  .ميت رفقا با آنها باشكموقع حر
 يصالح يآقا شان وية مؤسسات هالل احمر رفتند و بنا شده بود ايد بقيبازد يصبح برا 9هم ساعت  يتفضل يآقا     

 يراچكه روز شنبه از آنجا بطرف زاهدان بروند و در كنند كت كته حريوكآهن ب ساعت ده بعدازظهر همان روز با خط
  .رنديت تا زاهدان بگيبل

ه چون كان رفته بودند موقع مراجعت گفتند يت آقاية بليته يمهاجر برا يآقا ميساعت ده صبح بسفارتخانه رفت     
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م و هرچند شب هم يقة بعدازظهر گرفتيساعت و چهل دقكي يت برايند لذا بلك يت مكته بعدازظهر حريوكآهن  خط
د و آن باعث يته برويوكد و بينكگر نقل يه را بترن ديد اثاثيشود و با يل مين راه تبديترن شب در ب يند ولكيت مكحر

  .ت آن گرفته شديرود لذا بليته ميوكماً بيزحمت است و ترن بعدازظهر مستق
همراه  يصالح يآقا هكرده بودند در آن موقع كن يآور ه را جمعيال شب بودند اثاثيه بخكهم  يو صالح يتفضلان يآقا     

مسار يبسفارتخانه آوردند، ناهار در سفارتخانه مهمان ت يآور ه مشغول شده و پس از جمعياثاث يآور بجمع يبودند فور
ارمندان كان يده بودند و آقايرده خوابكدا يسالت پك شيم اتفاقاً خودشان از شب پير بوديبكر يسف يسرلشگر حجاز

  .عت هم دعوت داشتند و آمده بودنديشر يآقا نمودنديم يرائيشان پذيسفارت از طرف ا
ستگاه اول يه از اكستگاه رفته ترن يان به ايساعت و ربع بعدازظهر با آقاكيم ناهار صرف شد و يساعت دوازده و ن     
ان يان سوار شدند و ما با آقايستگاه دوم شد و آقايقه وارد ايند پس از ده دقكيت مكزظهر حرقه بعدايساعت و چهل دقكي

گر بوده و يدكين سفر با يدر ا يه مدتكان رفقا يآقا يرد و ما از دوركت كقه ترن حريم و پس از پنج دقينمود يخداحافظ
  .ميگر داشتيم توقف چند روز ديصمم تيرده بودكگردش ن يراچكچون در  يم وليمتأثر شد يليم خيمأنوس بود

 م ازيآشنا نبود يسيم و چون بزبان اردو و انگليردكاستراحت  يان بهتل نارت وسترن آمده قدريت آقاكپس از حر     
امال بداند و بتواند در چند روز توقف با ما ك يسيا انگليه زبان اردو ك يرانينفر اكيه كم يرده بودكافشار خواهش  يآقا

هم باو داده  يه هر روز با ما باشد و اجرتكنند كدا يرا هم بما نشان دهد پ يدنيد يد و مترجم باشد و جاهانك يهمراه
ه با يشان صبح پنجشنبه آمده در نقل اثاثيردند و اك ين معرفياحمد فرز يآقا بنام يزدينفر كيرده و كقات يشان تحقيشود ا

در حدود چهل سال دارد  يزدياست  ين جوانياحمد فرز يآقا ردند، عصر هم ساعت چهار بهتل آمدندك كمكما 
باشد يآگاه م يآنجا بخوب يايستان و جغرافكران و پايامال وارد و مطلع و از اوضاع اك يسين و بزبان انگليمؤدب و مت يليخ

و يار رادكر موقع يند و در غك يخواند و ترجمه ميم يسيه بعض مقاالت را بانگلكستان است كو پايندگان راديو از گو
شان بگردش در شهر يما حاضر شدند و عصر هم آمدند و ما با ا يراهنمائ يشان برايندارد و آزاد است و ا يگريشغل د
  .ميرده شب بهتل مراجعت نمودكگردش  ياز مساجد شهر خوانده بعداً هم قدر يكيم و نماز را در يپرداخت

  

س سلسلة يرئ ين جالليناصرالد يآقا هكردند كلفن عت تيشر يآقا عصر پنجشنبه     ين جالليناصرالد يآقا
نجا مالقات يد و در ايائيد بمنزل ما بيل باشيه ماكيقصد مالقات دارند درصورت) جمعه(م فردا يساعت نه و ن يه برايقادر

ر عت واگذايشر يآقا هيل و نظريد بمحل مخصوص نبودم بميچون مق يند، وليايد بهتل بيحاصل شود و اگر هم مائل باش
رمرد يم پس از ورود ما بدانجا دو نفر پيشان رفتيصبح جمعه بمنزل ا 9ن نمودند  لذا ساعت ييشان منزل خود را تعيردم و اك
رده مراسم كت كنموده و نگارنده هم حر ياديعت احترام زيشر يآقا متانت و وقار بودند وارد منزل شدند و يه داراك

 يحاج شاه محمد عبدالحامد قادر يآقا ردند و گفتندك ياول را معرف عت نفريشر يآقا احترام را بجا آوردم سپس
را  يجذب يآقا ه، و من ويس سلسلة قادريرئ ين جالليدناصرالديس يآقا يستان و دومكپا يت علمايس جمعيرئ يوانيبد

  .انجام شد يو تعارفات معمول ينمودند و مراسم احوالپرس يشان معرفيهم با
ه يباشند از سلسله قادريت آنها ميس جمعيه از علما و رئكحاج عبدالحامد با آن يآقا فرمودندعت يشر يآقا آنگاه     

ن علما و صاحبان يقت انتساب داشته باشند و بياز سالسل طر يكيه همة علماء بكستان معمول است كهستند و در پا
ه كاشد و اگر هم باشد گمنام و بلنداشته ب ياز سالسل بستگ يكيه بكست ين ياست و عالم يگانگيو  يكيقت نزديطر
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 كمكن دو دسته يست و اين ين دو سلسله اختالفين ايه بكن است يدة ما هم هميبدنام است، نگارنده گفتم البته عق
 يا رويق يا از جهالت و عدم تحقياز شبهه  يا ناشيدا شده يه پكهم  يباشند و اختالفاتين ميگر در امور ديدكي

  .و عناد است يورز غرض
اهداء نمودند و ما  يجذب يدوره هم بĤقاكيدوره از انتشارات و مؤلفات خود را بمن و كيحاج عبدالحامد  يآقا سپس      

  .ميردكر كشان تشياز محبت ا
 يالنيخ عبدالقادر گيه و منتسب بحضرت شيدم؟ گفتند ما از سلسلة قادريشان پرسيدربارة رشتة ا يجالل يآقا سپس از     
م و هم يدهيدستور م ي؟ گفتند هم خفيا جلياست  ير خفكباشد ذ يا آنچه در سلسله شما معمول ميآ م، گفتميباشيم
صبح تا ساعت  9شنبه از ساعت كي يا نه؟ گفتند روزهايد ير داركجلسات ذ يهم برا يا اوقات مخصوصيدم آي، پرسيجل
ن شده قرار ين امر معيا ير اسالم برااست و د يل اسالميه تعطكه روز جمعه را كست يم گفتم علت چيجلسه دار 12

ستان كپا يل رسميه تعطكآن ياد است گفتند برايز يلين و عبادت خيمسلم يت روز جمعه برايه اهمكيد درصورتيا نداده
ل نمودم گفتم يشنبه تبدكينجهت من به يتوانند در جلسات حاضر شوند از ايروان نميشنبه است و در روز جمعه همة پكي

 يهر مسلم يل براين تبديدة من ايمند گردند و بعق وضات آن بهرهيروان از فيد تا پيل نمائيجمعه تبد ن بود بشبكمم
ق نموده و عذر يشان تصديست، اين اسالم دارند مناسب نيببزرگان د يشتريب يبستگ يه دعوكقت يمخصوصاً صاحبان طر

  .ان نمودنديعدم توجه را ب
 87هيسلسلة چشت يول 86ميمعمول ندارا نه؟ گفتند ما سماع يع هم معمول است شما سما يا در جلسات مذهبيگفتم آ     

ه و يه، قادريه، چشتينجا فقط چهار سلسلة نقشبنديستان وجود دارند؟ گفتند در اكدر پا يسماع دارند گفتم چه سالسل
گمنامند،  يلياشند خستان و هندوستان وجود ندارند و اگر هم بكدر پا ير سالسل فقريسا يه وجود دارند وليسهرورد
ع و تسنن را يه صاحبان همة مذاهب تشكا آنيد بمذهب مخصوص شرط است يا در سلسلة شما تقيگفتم آ

  .ميريپذ يع هم ميم و مذهب تشيريپذ يباشد م يست و از هر مذهبيشرط ن يد بمذهب مخصوصيد؟گفتند تقيريپذ يم
در رشتة  يمشهور هستم ول ينجهت بجالليباشم از ايم يخارب 88نيالد د جالليرسيسپس گفتند من از احفاد حضرت م     
ام و اگر هم وجود داشته باشد  دهيا نه؟ گفتند من نشنينجا وجود دارد يه در ايه هستم گفتم از سلسلة جالليقت از قادريطر
  .ستياز آنها ن ينام

م پدر ينكيافتخار م اهللا ويل شاه نعمةحضرت  يوريو به پاللهيه  نعمةدند؟ گفتم ما از سلسلة يشان از سلسلة ما پرسيسپس ا     
بزرگ معروف و  ياز عرفا يولاهللا  نعمةشان گفتند شاه يباشند، ايم اللهيه نعمةقت يخ طريشاه شيصالح عل يآقا بزرگوارم
ه مورد احترام عموم كشان موجود است ياز ا يز قبرين هندوستان نكباشند و در ديم همة سالسل ميركل و تيمورد تجل

ه نام كاست  يمتر جائكند گفتم كيبعد از خودشان م يها ع دورهيه اشاره بوقاكدهند يشان نسبت ميهم با يباشد و اشعاريم

                                                 
العـاده هـم دارنـد و نگارنـده      افه بـر سـماع عمليـات خـارق    ولي سلسلة قادريه كردستان سماع را معمول دارند و در مجالس سماع خود، اضـ  - ٨٦

  .ام مشاهده نموده
  .العاده كه از آنها در آنموقع ظاهر ميشود مشاهده نمودم در سفر هندوستان در حيدرآباد سماع چشتيه و اعمال خارق - ٨٧
 يشـان جاللـ  يبوده و درو يملتان ياين زكريءالدخ بهايدان شيو از مر يالديم 1307مطابق  يهجر 707ن اهل بخارا متولد يالد د جاللير سيم - 88

 1383مطـابق   875نموده اسـت و در سـال   يه در مذهب خود نميه معروف بوده و تقيمنسوب دانند و بمذهب امام يخود را بو) معروف بخاكسار(
  .از توابع ملتان مدفون است) بضم الف(ه اوچه يافته و در قريوفات  يالديم
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رمان متوطن بوده و در كار نموده و در ماهان از توابع يونت اختكران سيشان در ايا يحضرت شاه باحترام برده نشود ول
اند بهندوستان آمده  داشته ينيسمت جانش يه بتوالكشان يچند نفر از فرزندان ا يلاند و دهيا رفته و مدفون گرديهمانجا از دن

ه كد يفرمائيه مكهم  ياند و قبر دهيونت گزكس يو بعداً قطب شاه ين بهمنيتخت سالطيدر پاين در شهر بكالت ديو در ا
رضا يد عليشان و شاه سين اين جانشيالد خ شمسيو ش ينكخ محمود دين وجود دارد قبر حضرت شكدرآباد ديدر ح
شان يشان چاپ شده است، ايوان اشعار ايد درست است و در ديه فرمودكهم  يا دهيباشد قصين ميالد خ شمسين شيجانش

شان نوشته يا يران همة آنرا برايه پس از مراجعت باكردم كسم من هم قبول يشان بنويا يردند من از براكخواهش 
  .بفرستم

نفر كيخ در هر زمان يفة شيا خليست و آيكخ عبدالقادر باشد يفة شيه خلكل در سلسلة شما كع دم مطايآنگاه من پرس     
فه يا نه؟ گفتند در سلسلة ما خليدر سلسله از آنزمان ببعد واقع شده  يا انشعابيادتر هم باشد و آين است زكا ممياست 
نداشته  يروان خود مطاع بوده و مطاعيبت به پدام نسكن باشند و هريزمان چند نفر جانشكين است در كست و مميواحد ن

شود يبمن انتساب ندارند گفتم چگونه م كر ممالية سايقادر ينم ولكيم يدگيستان من امور سلسله را رسكباشند مثالً در پا
را در تصوف ارتباط و اتصال ين خالف اساس تصوف است زيه اكيزمان چند نفر مطاع وجود داشته باشد درصورتكيدر 

ز طبق نص ينند و او نكاو  يرويخ پيه مشايبق. ل باشد كد مطاع ينفر باكيه در هر زمان كم است كاست و عقل حاشرط 
ن نص موجود است تا بحضرت يدة ما ايست و بعقيهم مناط ن يشود و جنبه وراثت ندارد و انتساب صورين مييسابق تع

ه ك يراتكدر مذا يول! شان دادند مورد تعجب من شديه اكن جواب يوآله برسد و ا هيوعل اهللا يغمبر صلّيالسالم و پ هيعل يعل
ن موضوع سؤال يردند بعمل آمده بود از جمله همكيران دعوت ميردستان اكه در عراق عرب و كخ سلسله يبا بعض مشا

عرب  ن عراقكخ عبدالقادر و ساينون از احفاد شكه اكنفر است كيل در سلسله كه مطاع كردند كد ييشان تأيشد و ا
  .ن برخالف آن بوديناصرالد يآقا جواب يباشد وليم

ن يز بهمين نيد اجازة الحقيرسانيغمبر مياء و پيخ باوليه شما سلسله اجازه را از حضرت شكگفتند  همانطور  يجذب يآقا     
زمان  كيدر ن است كن اجازه غالباً موجود است و مميخ برسد و قطع نشود و مضبوط باشد، گفتند ايد به شيب بايترت

ل باشد كنفر مطاع كيش از يد بيه در هر زمان نباكند كيم مكعقل ح يگفتند ول يجذب يآقا چند نفر اجازه داشته باشند
 يچ دو نفريگر است هيدكيمال در طول كهم البته چون مراتب  يهم مضبوط باشد و در مقام معن يه رشته انتظام صورك

در سلسلة  يشان گفتند وليباشد ا يگريد مطاع ديشتر باشد بايمال او بكه كبته آنمل است والكا يكيستند و يمرتبه نكيدر 
  .ت نشده استين قسمت رعايما ا
اند و  ار سرودهيبس يها حهياشعار و مد ين نسبت بمقام مقدس علويناصرالد يآقا هكعت اظهار داشتند يشر يآقا سپس     
آنرا غلو  ام عهيه شكه من كاند  ش آنحضرت گفتهيدر ستا يزيغلوآمنسبت بمقام آنحضرت غلو دارند و اشعار  يبقدر يحت
ردم در افتخار انتساب بحضرت كه عرض كنم، من گفتم اتفاقاً همانطور كيال مكدانم و در تفوه بĤن و خواندن آن اشيم

از مذاهب  يكيه اهل سنت بروش يه صوفكست و اختالف در ظاهر مذهب است ين يعه و سنية شين صوفيب ياختالف يمول
عه و يهمة سالسل ش يد هستند وليمق يعشر ياثن يعه بعمل بر طبق مذهب حق جعفرية شيصوف ينند ولك ياربعه عمل م

دة ما ين بعقيستند و بنابر ايقت وارد نيگر در رشتة طريد يرسانند و خلفايالسالم م هيعل يرشته اجازه را بحضرت مول يسن
رسد و چون دورة نبوت خاتمه يه بهمة خلق مكن بليكن و ساليالسالم بمؤمن هيعل يغمبر توسط عليه از پيوضات الهيهمة ف

نان ياز جانش يكيه است و در هر زمان توسط يلكت مطلقه يه صاحب والك يقت عليت است پس حقيافته و دور والي
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نرو جلوة يازند و كيض مياست افاضه ف يركفرزند حضرت امام حسن عس ين حجت خدائين آنها دوازدهميه آخركخود 
پس از مرتبه نبوت در همه ذرات موجودات دارد و از  يان ظلياست در همه مراتب وجود دارد و سر يه ظل جلوة الهكاو 

اده يه زكاست  يسك يسؤال شده بود جواب داده بود غال يغال يمحمد از معن جد امجد بزرگوارم جناب حاج مالسلطان
ده نسبت بعض امور يم و فهميت را بفهميقت علويت و حقيوال يپس اگر ما معند يرا بگو يزيمده چياز حال خود و نفه

شده و آنچه باو  يرا او مظهر تام الهيباشد زيه بر او ميم بسبب افاضه الهيدهيه آنچه باو نسبت مكم يدان يم چون ميباو بده
اظم كه از مرحوم حاج محمدكنانچ» دمدين دم ميدر ا يدمبدم نائ«: هكم يا قت بخدا نسبت دادهيم در حقيدهينسبت م
 يعل يت برايالوه يه دعوكيسانكه فرق ما و كمحمد سؤال شده بود  خ مرحوم حاج مالسلطانيش يشاه اصفهانيسعادتعل
ست خدا ين يم عليگوئيما م: م فرموده بوديدانيرا مافوق بشر م يز مقام عليه ما نكيست؟ درصورتيچ) انيالله يعل(اند  نموده

مطلق در ذات حق دانسته و او را  يرا فان يه ما علكشان آنست ياست مقصود ا يست عليند خدا نيگو يماست و آنها 
م و توجه ما باو باالصاله يدانيم از خدا ميدهيشود و باو نسبت ميم و آنچه از او صادر ميدانيت ميامل احدكمظهر تام و 

  .فر استكن يدانند و البته ايت مآنها خودش را قائم بالذا يت است وليه از جهت مظهركست بلين
ا قصد يم يده بگوئيد و نفهميتقل ياگر از رو يح است وليم صحيت نسبت دهيت و مظهرياز نظر ظل ين آنچه بعليبنابرا     
 يمعان يعلما يدة بعضيه بعقكه نفاق است بلكشود بل يم و حال ما مطابق مقال نباشد غلو محسوب ميا و سمعه داشته باشير
ز در بعض موارد يذب نكنده دانند هرچند مطابق واقع باشد يذب را عبارت از عدم مطابقت با اعتقاد گوكه كان يو ب

لرسوله واهللا يشهد ان املنافقني  كواهللا يعلم إن: ه فرمودهكست ينده نيقت حال گويشود چون مطابق با حق يمحسوب م

  .د منظور داشتين قسمت را بايز ايشان نيان اين در بيو بنا بر ااذبون، كل
ت و ينان او واهل بيرم اهللا وجهه و جانشك يده گفتند مقام عليان نگارنده را پسنديحاج عبدالحامد ب يآقا آنگاه     

ه آنها را دشمن بدارد دشمن خدا و ك يسكدة ما هم يست و بعقيو شبهه ن كوآله قابل ش هيوعل اهللا يفرزندان رسول صلّ
 يو عزادار يالسالم جلسه سوگوار هين عليالحس وميبنام روز را كيرد و من هر ساله ندا يغمبر است و در بهشت جايپ

ت در جلسه كشر يس جمهور برايرئ يومت حتكقت و رجال حيسالسل طر ين و رؤساييل داده و روحانيكتش
ه سبب كبل و بهشت يدن بسعادت ابدين بزرگواران باعث نجات از دوزخ و رسيه توسل باكند و معتقدم يآ يم يسوگوار

  .آن بزرگواران ثابت بدارد يه مرا بدوستكشه از خداوند خواهانم يز هست و همين يويش دنيآسا
ه عبادت و كر ين امر خيدوارم در اين نموده گفتم اميتحس يل مجلس سوگواريكشان را در تشية ايان و روينگارنده ب     
 نموده رفتند و من و ياز مالقات خداحافظ يان با اظهار خوشوقتيد آنگاه آقايد بوده باشيز هست موفق و مؤيم شعائر نيتعظ
  .ميماند يدر آنجا قدر يجذب يآقا
  

 يه از فحواكه همانطور يم سلسله قادرينكر كه ذيراجع بسلسله قادر ينجا مناسب است مختصريدر     هيسلسله قادر
بابومحمد  ينكن وميالد يو ملقب بمح يات حسنشان از ساديرسد و ايم يالنيخ عبدالقادر گيوره معلوم شد بشكمطالب مذ

 ياز قرا يكيه كل ياو را ازج يدر بغداد وفات نموده است و بعض 561الن متولد شده و در يدر گ 471بوده است در سال 
 يليد جيبود بايل ميرسد چون اگر اهل جيده دور بنظر مين عقيا يالن، وليالن معرب گياند نه از ج تابعة بغداد است دانسته

  .يلياست نه ج يالنيمشهور ج ياند ول ردهكر كن طرز ذيهم بهم يهرچند بعض. يالنيشد نه جيگفته م
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 يهجر 1056ه در سال ك يچشتاهلداية بن شيخ عبدالرحيم ف يراالقطاب تأليتاب سكه در كياو بطور ينسب صور     
ر شده كز ذين يقاموس االعالم و طبقات شعرانگر از عرفاء است و در يه و بعض دير بزرگان چشتكده و در ذيباتمام رس

بن  ير بن موسيبن داود االم يزاهدبن محمد الروم ييحيبن عبداهللا بن  يصالح موس يعبدالقادربن اب: باشديق مينطريبا
  .السالم هيطالب عل يبن اب يبن حسن بن علّ يبن عبداهللا المحض بن الحسن المثن يعبداهللا بن ابوالحسن موس

 89ف و از اوالد رسول نبودهيشرن يالد يخ صفيه شكده نموده يه اظهار عقيصفور كنامه دهخدا در ذ تاب لغتكدر  يول     
د يخ عبدالقادر در زمان خودش سيش«ه كسد ينويخ عبدالقادر در همانجا مين نسبت بشين نسبت داده شده همچنيو بعداً ا

 يه دعوكابوصالح بود  ين قاضيرده اكادت نيس يدعو يسكشناخت و از پسرانش هم  ينم يدياو را بس يسكبود و ينم
 يگريو داملطالب  عمدة يكي يتاب ارجداركن را در دو يبخود و پدرانش بسته است ا ين تباريرده و چنكادت يس

 يند و مراد او از قاضكيه استدالل مين نظريند و بر اكير مكذ يز شرحياند و در دنبالة آن ن ار نوشتهكآشاالولياء  شجرة
ر كخ عبدالقادر در آنجا ذيه و شيبنظر من آنچه دربارة صفو يدوست است ول يخ عبدالقادر ملقب بجنگيابوصالح پدر ش

ن باب يگران در اين و عدم اختالف ديب باتفاق مورخيدة قريند و عقك يف نبودن آنها نميدام داللت بر شركچيشده ه
رد  ير مشهوريا قول غي يامور استحسان يگران است ببعضيد اتفاق ده موركرا  يتوان اموريه است و نميمخالف با ان نظر

اند  باره استدالل نموده نيهم درا ياز غرض و عناد و محض تهمت و افترا است و بعض ين قول ناشيرد و بنظر نگارنده اك
ند كيف نبودن ميبر شر ه خود داللتكد ياند نه بنام س خ عبدالقادر معروف بودهين و شيالد يخ صفين دو نفر بنام شيه اك
ه اصطالح كق است نه آنيطر يه و عرفا است و مراد راهنمايخ از اصطالحات صوفيلمه شكرا يست زيز درست نين نيا يول

  .عوام مراد باشد
وارد  كل علوم ظاهر بباطن پرداخت و در رشتة سلويمكل علوم ببغداد رفت و پس از تيتحص يبرا 488خ در سال يش     

و او  ينيقزو ياركه يخ ابوالحسن عليفة شيخل يرد و مخزومكدا يپ يمخزوم يبن عل كد مباريخ ابوسعيه ششده ارادت ب
افتة يت يو او ترب ير شبلكخ ابوبيد شيو او مر يميخ ابوالفضل عبدالواحد تميفة شيو او خل يخ ابوالفرج طرطوسيفة شيخل
  .بود يد بغداديجن

ن را يب بن حسين شعيخ ابومديخ مشرق و شيه او را شكيرد بطوركدا يپ ياديخ عبدالقادر در زمان خود شهرت زيش     
  .گفتنديخ مغرب ميش

ن ببعد رشته منشعب شده يبوده است و از ا ين عربيالد ييخ محيفه او شيونس قصار و خليخ يخ عبدالقادر شين شيجانش     
ر يه و غيردستان و سوركستان و عراق و كهندوستان و پاه در يز سلسله قادرياند، امروز ن اد بودهيان زيا مدعينان يو جانش
بوده و در بعض بالد  يخ از سادات حسنيه خود شكن سلسله با آنيدارند ا يخيمشادارند و در هرجا  ياديروان زيآنها پ

 كينزد يليع خيست و آنها بتشيستان نكة پاين تعصب در قادريا يدر مذهب تسنن دارند ول يديمانند عراق تعصب شد

                                                 
ن بـه  يالـد  يخ صـف يادعا شده نسب ش: سد كهينويل ميدر ذكر اردب يبعرب يم مصر.ترجمة دكتر ع وف دوفلدوسن يتأل لشيعةا عقيدةدر كتاب  - 89
جاد شـك  ين امر ايهمه و لقب معروف بودند و يرسد كه چهار نفر از اجداد او بنام محمد بدون داشتن كنيكاظم م يست و دو واسطه بامام موسيب

ران مهاجرت نموده بودنـد  يكه بايان عرب معروف بوده و عربهائيه و لقب در ميرا داشتن كنيشود زيل نميز دلين نيا يولكند يدر انتساب او بائمه م
خ ين بود كه اجداد شـ يز از نظر اين نيشد و ايا كم ميرفت ين ميان آنها ازبيج در ميب و رسم معمول اعراب بتدريگرفته و ترت يرانيج رنگ ايبتدر
ن يـ ه نوشته نشده و ايا كنينسب لقب  يها سلسله از ياريت شدند و باضافه در بسيان تربيرانية معمول ايده و برويسكونت گز رانين در ايالد يصف

  .ميكنيه ذكر نمياز لقب و كن يو اصال نام يبن موس يم عليگوئيغالباً م) ع(ست چنانكه خودمان دربارة حضرت رضايل نداشتن نيامر دل
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  .شوديمعلوم م يم بخوبيردكه نقل ك ين جالليناصرالد يآقا راتكه از مذاكباشند چنانيم
چاپ  يف شاه محمدمظهر مجدديتأل» هيديه و مقامات سعيمناقب احمد«تاب كه در كيه بطوريقادر يقتيسلسلة طر     
  :باشدينقرار ميور است بدكمذ يشمس 1323سال  يردستان چاپخانه بهرامك

د و ي، جنيده و پس از سرّيرا خرقه پوشان يسقط يض نموده و سريف كالسالم در هياز حضرت رضا عل يرخكمعروف      
و بعد از  يوسف طرطوسيخ ابوالفرج يز و بعد از او شيخ عبدالواحد بن عبدالعزيو پس از او ش ير شبلكخ ابوبيپس از او ش

و بعد از او  يالنيخ عبدالقادر گيبعد از او غوث اعظم شو  يد مخزوميخ ابوسعيو بعد از او ش ياركخ ابوالحسن هياو ش
د ين و بعد از او سيالد د بهاءيد عبدالوهاب و پس از او سين قتال و بعد از او سيالد د شرفيد عبدالرزاق و بعد از او سيس
عارف و بعد از  نيالد د شمسيد گدا رحمن اول و پس از او سيو بعد از او س ين صحرائيالد د شمسيل و بعد از او سيعق

خ يندر و بعد از او شكو بعد از او شاه س ينهليكمال كو بعد از او شاه ل يد شاه فضيو بعد از او س يد گدا رحمن ثانياو س
و پس  يخ محمد عابد سناميخ عبداالحد و بعد از او شيد و پس از او شيخ محمد سعيو بعد از او ش يسرهند ياحمد فاروق

 يد احمديو بعد از او شاه احمد سع يد احمديو بعد از او شاه ابوسع يدهلو يو بعد از او شاه غالمعل رزا جان جانانياز او م
  .پدر خود بوده است ياز خلفا يكيز يپدر مؤلف و خود مؤلف ن

 :ندك ير مكفه فتاح در سنندج ذيخل يآقا نامة يرسك يب از روين ترتيبا يگريرشتة د ياهللا ارباب مهندس نصرت يآقا     
خ ين احمد و بعد از او پسرش شيالد خ شهابيخ عبدالرزاق و پس از او پسرش شيخ عبدالقادر فرزندش شيپس از ش

پسرش و بعد از او  ين عليخ عالءالدين محمد و بعد از او پسرش شيالد خ شمسيو بعد از او پسرش ش ييحين يالد شرف
ن قاسم و بعد از او يالد خ شرفيحمد و بعد از او پسرش شن ايالد خ شهابين و بعد از او فرزندش شين حسيخ بدرالديش

د ياهللا و بعد از او پسرش س خ فرجيخ محمد و بعد از او فرزندش شين محمد و بعد از او پسرش شيالد خ شمسيپسرش ش
خ يد شيسخ عبدالقادر و بعد از او پسرش يد شيد عبدالرزاق و بعد از او پسرش سيخ سيخ محمود و بعد از او فرزندش شيش

ن قطب و بعد يخ حسيو بعد از او پسرش ش يانيل وليخ عبدالقادر و بعد از او پسرش شاه اسمعيسلطان و بعد از او پسرش ش
و بعد از او  يسيخ عيد عبدالقادر برزنجه و بعد از او پسرش شيم خاو و بعد از او پسرش سيركد عبدالياز او پسرش س

م يركخ عبداليخ عبدالقادر و بعد از او پسرش شيم و بعد از او پسرش شيركخ يو بعد از او پسرش ش يخ موسيبرادرش ش
در  يقيداشته باشد نه خالفت حق يو خانوادگ يه جنبة اجاقكرسد ين رشته بنظر ميا ين است ولكه در سنگا و عراق ساك

  . دام خالفت پدر خود را داشته استكرا هريسلسله، ز
فه را يه ابوحنكند چنانيخ را غوث اعظم گويباشد و خود شيو مورد توجه اهل سنت ممعروف  يليخ در بغداد خيمزار ش     

امل كدة يخ ارادت و عقيباشند و بĤنها از نظر انتساب بشيروان ميز مورد احترام پينون نكخ تايامام اعظم خوانند و احفاد ش
  .ز هستيه غالبا اجازه و ارشاد در خود آنها نكدارند بل

 يه از علماكن شخص با آنيه اكعت اظهار داشتند يشر يآقا ن و حاج عبدالحامد رفتنديان ناصرالديقاه آكپس از آن     
ه وارد يقت قادريامل دارد و در طركارادت  ين جالليناصرالد يبĤقا كذل باشد معيت علماء ميس جمعينجا و رئيبزرگ ا

ه انتساب نداشته باشد ك يم است عالمكارند و قت انتساب دياز سالسل طر يكينجا بيا يشتر علمايب يلكاست و بطور 
قت يبصاحبان طر يخوش يه علماء غالبا روكران يقت نباشد برخالف اياز طر يا ه وارد رشتهكاووهن است  يه براكبل

ن اختالف تا يق نموده گفتم اين باشد نگارنده تصديد چنيه نباكينند درصورتك يمخالفت هم م يه گاهكدهند بل ينشان نم
از  ياريداشتند و بس ردند و با هم معاشرتك يم بوده و ظاهر نمكبوده  ين شدت نبوده و اگر هم اختالفيه بايصفو اواخر
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درجة اول بودند  يه از علماكض با آنياول و مرحوم ف يو مجلس يخ بهائيجمهور و ش يو ابن اب يعلما مانند ابن فهد حل
اغراض  يرو هين اختالف از اواخر صفوياد نبودند و ايز يليخ يند ولردند و البته مخالف هم داشتك يز تظاهر ميبتصوف ن

ن يجا با ز در همهيرد و علما را نكش يشروع بمخالفت با دراو ين صفويافت و شاه سلطان حسيشدت  ياسيو س يشخص
ن تصوف و ايمدع يه برخكرا  يدياعمال و عقا يت بدهند بعضيه بمخالفت خود صورت حقانكنيا يامر وادار نمود و برا

دة حلول و يست مانند عقيعه نية شية اهل سنت وجود دارد و مربوط بصوفيان صوفيا در ميداشتند ياظهار م يقلندران الابال
عه نسبت داده و آنها را مورد قدح و طعن قرار دادند و يه شيا داشتن مجالس سماع بصوفي ينيد بĤداب ديا عدم تقياتحاد 

ن يسند و اينو يفر مكاستشهاد بر  يه براك ياغذكه كمحمد اظهار داشته بودند  انمرحوم حاج مالسلط يجدامجد اعل
ن خارج است يافر و از دكد خالف باشد ين عقايا يه داراكه هركسم ياورند تا خود هم بنويدهند بيد را بما نسبت ميعقا
قت وارد يه در رشتة طركهم  يه علمائكيماند بطور ين مخالفت باقيار بود اكدر  ياسيو س يچون اغراض شخص يول

ه ارتباط داشتند آنرا پنهان نگاه ك يرازيرزاحسن شيو مرحوم حاج م يانصار يخ مرتضيد بحرالعلوم و شيبودند مانند س
ن ييد روحانياست با يامالً بضرر خودشان و جامعة اسالمك ياسالم يها ن فرقهين اختالفات بيه اكن دوره يداشتند و در ايم
انت يگر بديدكينند و بمعاضدت كدا شده برطرف ياغراض و اهواء افراد پ يه فقط روكاختالف را ن يه اكوشند كب

  .نندكخدمت  يعشر يمقدسه و مذهب حق اثن
نم البته كدة خود را اظهار يده را دارم و هرجا بتوانم عقين عقيز هميرده گفتند من خودم نكد ييشان نظر نگارنده را تايا     
شود و چه ساعت است يجا اقامه مكعه در يه نماز جمعه از طرف شكدند يپرس يجذب يآقا دارم، سپسقه نداشته و نيمضا
 ت و امام آنبازار اس يه در بمبئكخواجه مسجد  يكيشود يم؟ گفتند در دو مسجد نماز جمعه اقامه مينكت كه ما هم شرك
م ساعت يز هست و نماز ظهر هم  نيعادل و درست و مورد عالقة مردم ن يديه سكاست  90صاحب يسلطانعل يآقا

  .شودياقامه م) ميو ن 12ساعت (بعدازظهر 
  

م و چون تا يه ناهار در همانجا بمانكه اصرار داشتند كع نموده و با آنيشان توديسپس با ا     »شاه خراسان«محفل 
ه ك يرازيم شيابراه يآقا يم و از آنجا بهمراهيشان عذر خواستيم از ايبود و قصد نماز جمعه هم داشت يظهر وقت باق

ن بنا يم ايآنجا بود رفت كيه نزدكان يرانية اينيه حسيكدن تيد ياست برا يراچكن كن و مقدس و فعالً سايمتد يرمرديپ
محلة  يدر ابتدا يراچك يبايد و زياز محالت جد يكيجاد شده و بنام محفل شاه خراسان موسوم و در يا يبائيبوضع ز
  .استن قرار گرفته ينش يزردشت

د است مشتمل بر دو يرو از سنگ مرمر سف ادهياط و پيف حكوارها و راهروها و يبا است و ديز يول كوچكن محل يا     
 يف و فرشهايظر يرهايآن با حص لاست، داخ يخوان روضه يهم برا يو قسمت كوچكقسمت مسجد  كيقسمت است 

رد كابان مشاهده ين است از خكز ممياخل مسجد را نه دكيابان است بطوريمفروش شده و صحن مسجد رو بخ يستانكپا
ان يرانياست و اغلب ا ياجتماع و استماع عزادار يهر دو برا يخوان نماز و در موقع روضه يدر موقع نماز هر دو قسمت برا

  .اند ردهك كمكز يگر نيستان است و جمع دكم پايعه مقيش يرانينفر اكيآن  يشوند، بانيبدانجا آمده و مجتمع م
م موزه را دارد و كه حكم در چهار متر است يمتر و ن كيدر حدود  يكوچكآن اطاق  يها از قسمت يكيدر      

                                                 
  .آقا است يدوستان و افغانستان بمعنصاحب در پاكستان و هن - 90
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از طال و  يار جالبيالسالم با وضع بس هماين عليمدفن ائمه معصوم يعه و بارگاههايه شكن متبركاز اما كوچك يهائ نمونه
ن و حضرت رضا ياظمكربال و كه گنبد و بارگاه يت مثال شببا اسيز يلياند و خ داده ينقره ساخته شده و در آن جا

 يه دسترسكن متبركان آنجا بامايعيگفتند چون شيه مكيامال شباهت دارد موجود است و بطوركه كر آنها يالسالم و غ هيعل
ان آنجا يعيه شكده شد ينند و در آنجا شنكارت ين زكاد آن امايه آنها را بكاند  ها را ساخته هين شبيندارند و از آنها دورند ا

بزرگان  يح برايه در ساختن ضركا آنيلة تقرب قرار داده يه را وسكن متبركه امايارت شبيات دورند زيچون از عتبات عال
  .فرستنديد ميرا هم نزد مراجع تقل ينندو حقوق خدائكيم كمك

ع مدفون يه در بقكالسالم  هماين عليومبنام ائمه معص يبائيبزرگ و ز يليح خيه ضركاست  يگريمتصل بدانجا محل د     
اجازة ساختمان آنجا را بدهد آن را ببرند و  يه هر موقع دولت سعودكه شده يعه از طال و نقره تهيباشند از طرف شيم

ه كح با آنينند و آن ضركيارت مياد آن بزرگواران زياند آنرا در آنجا گذاشته و ب ه اجازه ندادهك يند و تا موقعيم نمايتقد
محمد . نيبن حس يعل. يحسن بن عل(ن در آنجا ياز ائمه مدفون يكينام  يهر قسمت يباشد و باالياست چهار قسمت م يكي

ه و گذاشته شده است يته كچهار قبر متبر يبرا يمتينوشته شده و در داخل هم چهار صندوق ق) جعفربن محمد. يبن عل
هم در داخل آن  يه شده و صندوقيالسالم ته هايبنام حضرت زهرا عل يبائيل زكهم از طال و نقره با ش يگريح مدور ديضر

م يه همة آنها را هر موقع مانع آنجا مرتفع شد تقدكقبر عباس بن عبدالمطلب ساخته شده  يصندوق هم برا كياست و 
م يتقد يا و نذورينند و هداكيارت ميباشد و آنها را زيعه ميم و احترام شيركاء در آنجا مورد تين اشيند و همه اينما
قت، آنها يرا اساس همان انتساب و در حقيح است زيارت از جهت انتساب ببزرگان صحين احترام و زيند و البته اينمايم

  .اء همجنس خود ندارندير اشيبا سا يزيچوجه تمايباشند و بدون انتساب بهيتوجه بĤن بزرگواران م يله برايوس
  .ق نوشته شده استيبخط نستعل ين رباعيستان نصب و اقسمت شب يبة بزرگ در بااليتك كي     

 نين و پادشاه  است حسيشاه است حس
 ديزيسرداد و نداد دست در دست 

  

 نين پناه است حسين و دين است حسيد 
 نيال اله است حس يه بناكحقا 

  

  .باشديد ميامل توحكلمه كنده يه منظور گوكمعلوم است  يد است وليتوح يمخالف معن يلمة ال اله بتنهائك     
  

راه  يم و مقدارياده شديبازار پ يبمبئ ياتوبوس سوار شده و در جلو يرازيش يآقا از آنجا با     خواجه مسجد
 يليه مربوط باهل سنت است و خكمند مسجد ياست بنام م يبزرگ يلينار بند رود مسجد خكآنجا در  كيم نزديموديپ
نماز جمعه بودند ما از آنجا  يتبا در آنجا مشغول وضوگرفتن و رفتن بمسجد براباشد و چون اول ظهر بود مردم مريبا ميز

منبر بودند  يامام جمعه باال يسلطانعل يآقا م در آنموقعيديم تا بخواجه مسجد رسيموديبازار راه پ يدر بمبئ يگذشته قدر
 ياديمسجد چون وسعت زن يند و اآمد يهم حاضر بودند و مرتب هم مردم م ياديت زينمودند جمعيو بزبان اردو وعظ م

 ين و اراضيكاكن ديكند ماليفزايه از اطراف آن بخرند و بر وسعت مسجد بكرده بودند كت يهرچه جد ينداشته و حت
ه در هر كن چهار طبقه از جلو ارتباط دارد ياند مسجد را چهار طبقه بسازند و ا اطراف حاضر بفروش نشده لذا مجبور شده

شود و در آن ينند و در هر چهار طبقه نماز خوانده مكتوانند اقتدا ينند و ميب يه متصل است مكرا  يوفا صفيطبقه صف جلو 
امن جييب املضطر اذا « يگريشان ديآمدند و پس از تمام شدن وعظ ا يرانير ايو غ يرانيعه اياز ش ياديت زيروز هم جمع

رده آنگاه نماز جمعه را خواندند و بعد كدو خطبة الزمه را ادا  شانيرار نمود و بعداً اكرا خوانده و ت» شف السوءكدعاه و ي
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م و يپس از اتمام نماز جلو رفته با امام جمعه مصافحه نمود. ميردكاز نماز جمعه و نوافل نماز عصر را خواندند ما هم اقتدا 
نموده و  ينجا را معرفيشان ايم ايعت سؤال نموديشر يآقا م و ازيم ما قصد نماز جمعه را داشتيرده گفتك يخود را معرف

نجا ينماز جمعه هم بد يز شائق مالقات شما شده و برايق نمودند لذا ما نيردند و عدالتتان را تصدكاظهار وثوق بشما 
شان يه با اكردند كمحبت نمودند و خواهش  يليرده و خكر كعت اظهار تشيشر يآقا ظن شان از ما و حسنيم، ايآمد

م و يردكع يعه نموده توديدربارة مسجد و وضع ش يراتكشان مذايبا ا يدر همانجا قدر خواسته وعذر  م منيبمنزلشان برو
  .ميها مشغول شد ابانيم عصر هم بگردش در داخل شهر و خيناهار بمهمانخانه رفت يم و برايرون آمديب

  

د يه عبدالحمتر خواجكد يآقا دنيد ين برايفرز يآقا صبح شنبه با     يد عرفانيتر خواجه عبدالحمكد
با يز ياغذ برقكد و چاپ مطلوب و يار مفيو با مقاالت بس ياست بزبان فارس يا ه مجلهك يراچكر مجلة هالل يمد يعرفان

و  ي، ادبيخيمطالب تار يس و دارايار سليبس ين مجله بزبان فارسيم مقاالت ايشود رفتيو مرغوب از طرف دولت منتشر م
  .است يستانكو پا يرانيردن اك كيشود و منظور هم نزد يم ميران تقسين در اآ يها شتر شمارهيباشد و بيم ينيد

شان بزبان يو محبت نمودند و ا يرائياحسان الحق پذ يآقا شانينبودند و معاون ا يعرفان يآقا ميه وارد شدكابتدا      
ردند و گفتند من ك يمهربان يليم خينمود يآمدند و چون خود را معرف يتر عرفانكد يآقا داشتند بعداً يهم آشنائ يعرب

ران دارم من گفتم يان دانشمندان ايهم در م ياريان دارم و دوستان بسيرانيران و ايبا ياديران بوده و عالقة زيچند سال در ا
وارد  ياسيد مرا شائق مالقات شما نموده چون من در امور سيران داريه از نظر فضل و دانش در اك يتين موقعياتفاقاً هم

ق استفاده از مالقات شما شدم يد شايه دارك ينسبت بشما از نظر مقام علم ينم ولكيمتر مالقات مكون هم ياسيده و با سنبو
  .ب من شديت نصين موقعيه اكخوشوقتم  يليو خ
ن ين باستم و عالقه ميشوم و بدان مائل هم نيمتر وارد مك ياسيرده گفتند اتفاقاً من هم در امور سكر كشان اظهار تشيا     

سم و يبنو يموضوعات علم يا گاهينم كتب استفاده كنم و از محضر آنها و از مطالعة يه با دانشمندان بنشكاست 
ومت كب هزار سال حيت ما قركن زبان در ممليباشم چون ايمند م ار عالقهيبس يران و زبان فارسيمخصوصاً نسبت با

م آن آثار را يه اگر آنرا از دست دهكم ياز آن در دست دار يگرانبهائس و يما بوده و آثار نف يها زبان رسم رده و قرنكيم
م گرفته يردند تصمك يومت مكبر ما ح يداديت جور و بيه اجانب با نهاكر ياخ يها م متاسفانه در ساليا از دست داده

ز از يرا ن ينرو زبان فارسيزز بنده و بردة خود قرار دهند اين ببرند و ما را در همه چيما را از ب يه همة آثار ملكبودند 
شروع شد و امروزه و عدة  يشور مجدداً نهضت دوستداران زبان فارسكافت استقالل يپس از در يت انداختند وليرسم
ند، در اواخر دورة ك يم يم و دولت هم همراهيت دارين زبان جديج ايترو يه براكهستند از جمله خود من  ياريبس

است من  يو زبان فارس يرانيت اير از مليغ يلكت و زبان آنها بيردند ملك يم گمان مه مردكشده بود  ياستعمار طور
نرو شرح حال اقبال شاعر بزرگ خودمان را با يم ازيوسته هستيه پكو بل كيه ما بهم نزدك ه بĤنها بفهمانمكنم ك يوشش مك

ه بزرگان و كردم تا مردم بدانند كشر نوشته منت يات فارسيامل او را بادبكسروده و عالقة  يه بزبان فارسك ياشعار
الشعراء بهار را  كاند و شرح حال مل مند بوده و بدان سخن گفته و شعر سروده عالقه يدانشمندان خود ما هم بزبان فارس

ن دانشمندان دو يه معلوم شود بكام  ت ما نموده نوشتهكه او از مملك يهائ احتيم با سيبود يميصم يليگر خيدكيه با ك مه
 يجاد شده و از طرفين من و آنها ايه بكبود  يا ن عالقهيران ماندم هميها در ا ه مدتكن هم يت اتحاد است علت امل

و حافظ و عطار  يو سعد ينند مولوران ماينوشتن و مطالعه داشتم و مجدداً هم قصد آمدن دارم بزرگان ا يبرا يفرصت
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شور ما كب يهائ نها مسافرتيه مربوط بهمة عالم هستند و اكباشند بليز ميه باعث افتخار ما نكان ندارند بليرانياختصاص با
و  ين ملتانيا بهاءالديد يونت گزكه در الهور سك يرينطور بزرگان ما مانند هجوياند هم آنرا ستوده ينموده و همه جا

گر يدكيامل بك يستگويت آنها هم جدا نبوده است پس ما پيو مل يه زبان آنها فارسكستند بليامثال آنها مخصوص ما ن
  .ميدار
ه كن يه از همه هستند البته بزرگان دكندارند بل يا ملت بخصوصيد بزرگان اختصاص بمحل يه گفتكگفتم همانطور      

ه خدمت كت بهمان اندازه يهم از لحاظ درجه خدمتشان بعالم بشر يبزرگ و دانشمندان هر علم يمعلوم است، عرفا
شور شما كت هستند و در يه باعث افتخار بشرك يو سعد يمانند مولو يند مخصوصاً بزرگانمربوط بهمة ملل هستاند  ردهك

فرزندان  يو بعض ين ملتانيخ بهاءالديامل دارند مانند شكت يان عرفا اهميه امروز در مكوجود داشتند  يبزرگ يهم عرفا
ع را در آنجا نشر يقت و مذهب تشيطرونت داشته و كن سكدرآباد ديه در هند و حك يرمانك ياهللا ول حضرت شاه نعمت

  .ن بوده استكع ديز و مهد عرفان و تصوف مذهب تشكش از دو قرن مريداده و ب
ترجمه و چاپ  يسيرده و بانگلكاز اشعار آن  يموالنا را خالصه نموده و انتخاب يتاب مثنوكشان گفتند من يسپس ا     

به  يا مسافرتكيس جمهور آمريزونها و رئياز طرف آ يندگيا بنماكياه پوستان آمرينفر خانم  از سكي يام موقع نموده
ل و احترام فراوان قرار گرفت و يران بودم و او در آنجا مورد تجليران نمود و آنموقع من در ايمختلفه از جمله ا كممال

از وزراء و  يا عده ا وكير امريستان از او و همراهان و سفكمن از طرف پا يافت، شبيه هم بار كحضرت و مليبحضور اعل
ها  يائكيه در آن مجلس نمودم خطاب بĤمرك يرده و در نطقكر دول دعوت يسا ياسيندگان سيران و بعض نمايرجال ا

د و ينك يال خودتان باخالق و صلح دعوت مياد گرفته مردم را بخي يبائيبنده و زيلمات بظاهر فركگفتم شما  رده ك
 يد وليه طرفدار صلح هستكا آنير كه شما مبتكد يان نشان دهيد بجهانيخواهيد و ميفرستيم كن نام بمماليبا يندگانينما

 .باشندينان آن بزرگوار ميغمبر خدا و جانشيه پكن خود يد ما اضافه بر بزرگان ديشكن ينها را برخ ما ملت اسالميخوبست ا
ت و اخالق يمال و صفات حسنة انسانكب ه تمام مراتكر آنها يو غ يو حافظ و عراق يو سعد يم مانند مولويدار يبزرگان

ز بدانها يجدال و مخاصمت دعوت نموده و خود ن كو محبت با نوع، و تر يان فرموده و مردم را بمهربانيرا بنحو احسن ب
م هرچه شما بنام يستيقائل ن يتين جهت اهميشما از ا يم و براينك يان خودمان افتخار ميردند ما بوجود آنها در مكيعمل م
ز يچ چيد قبال از طرف بزرگان ما دستور داده شده و شما هيدان يد ميد و مفيگوئ يصلح  م يت و بقايت بعالم بشرخدم
  .ديه در مسافرت مطالعه نماكشان دادم يرا با يمثنو يسيجلد از ترجمة انگل كيد و بعداً ينكه بر ما افتخار كد يندار يا تازه
م ينك ينم يرويم و از آنها پيدانين قدر بزرگان خود را نميتم متاسفانه خود ما مسلمشان نموده گفيان ايق بينگارنده تصد     

چگونه دستور الزم فروگذار يبزرگ اسالم از ه ين و علمايراشد ين عرفايصدر اسالم و همچن ن ما دريوگرنه بزرگان د
 يسانكان ما يدر م يم و حتينك يفتار مم برخالف رينمائ يروينموده عمال پ يه از آنها قدردانكآن ياند و ما بجا ننموده

ه ذم كگردد و آنين ذم بخودشان برميه اكينند درصورتك ين بوده و قدح و ذم ميبدب يه نسبت بامثال مولوكهستند 
ه با شما كخوشوقتم  يليشان گفتند من خيردند بعداً اكق يز تصديشان نيقت ذم خود نموده است ايدر حقند كد بيخورش
ر دارم و كتش يليد خيردكنجا از من مالقات يستان نموده و در اكبپا يه شما مسافرتكنيه و مخصوصا از اردكدا يپ يآشنائ

را منع فرموده و دستور  ياركيد؟ من گفتم بزرگان ما بيونت خود چه اشتغال داركران و محل سيد در ايل دارم بفرمائيم
ما هم ست و خود بزرگان يار نكجز  يا ح چارهيش از راه صحامرار معا ينند چون براكار كوان ريد همة پيه باكاند  داده
امال ك يدر امور زراعت يار زراعت اشتغال داشتند حتكب يول اهللا اشتغال داشتند مثال شاه نعمت ياركب يويدن يزندگان يبرا
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صالح  يآقا بوالد جنا يآقا امجد و حضرت باشد و جديشان مشهور مياز ا يهم در امور زراعت يخبره بوده و دستورات
باب مطلع و خبره هستند من هم طبق دستور  نيدر ا يلياشتغال دارند و خ يشاورزك يارهاكز بفالحت و يشاه ن يعل

 يست و آنچه با بندگيا نيار دنكخدا مخالف  يند بندگيفرمايباشم و بزرگان ما ميم يار زراعتكوالد مشغول  يآقا حضرت
د يه باكار بلكا است نه داشتن ثروت و اشتغال بيدن يمنحرف سازد دوست ن است انسان را از اطاعتكمخالف است مم

 يس مختصريتدر» اريار و دل با كدست ب«م يدار يه مثل معروفكاد خدا هم غفلت نداشت يار مشغول بود و از كهمواره ب
  .ديفرما يس مير تدريوالد هم تفس يآقا دارم و خود حضرت ينيهم از علوم د

ن يينمود چون غالب روحان يقير عمين مطلب در من تأثيرده گفتند اكابراز مسرت  يليموضوع خن يشان از ايا     
ه اشتغال بامور كيتباشند درصور يت مشغول بوده و مينداشته و بهمان امور روحان اشتغال ياركام ب دهيا شنيده يه دكيبطور

 يليه در من خكالم شما بود كن قسمت ين دوميار قرار دادن نقص است، و اكه آنرا كست و بليار نكقت يدر حق ينيد
د يبا ين است روحانينم و حق هميك ياست دخالت نميد ما در سيه گفتكن بود يقسمت اول آن ا. دمير نمود و پسنديتأث

ت اجل است يند مقام روحانكاز موارد برخالف آنست آلوده ن ياريه در بسكاست يمشغول بوده و آنرا با س ينيف ديبوظا
نند كياست دخالت ميت در سيه با داشتن وجهة روحانك يسانكت است وارد شود و يه مربوط بمادكاست يه در سكنياز ا

  .ندينمايقت خود را آلوده و بدنام ميدر حق
از  يه جزئكن باشد دخالت در آن روا و بلير اوامر ديو تحت تأث ينياست هم ديس يگفتند البته وقت يجذب يآقا آنگاه     

ف ياز وظا يكيلمه كان و نفوذ كبمهام جامعه و حفظ حقوق آنها در موقع قدرت و ام يدگيرا رسيشود ز يم ينيامور د
مل بود و كمراتب ظاهر و باطن بنحو اتم و ا يه داراكالسالم  هيعل يعل يحضرت مول ن است مانند زمان خالفتييروحان
د يدة ما بايشد و بعق يه منتفيالسالم با معاو هيلع يز پس از شهادت آن حضرت و پس از مصالحه حضرت حسن بن عليآن ن

جهت  نيتوسط آنحضرت اجرا گردد و بهم ينياملة دكاست يم تا سيفرجه باش اهللا منتظر زمان ظهور قائم آل محمد عجل
و  ن استيق نموده گفتند البته چنيز تصديشان نيا .نندك يرده و نمكدخالت ن ياسيچوجه در امور سين سلسله بهيبزرگان ا

ن يين و روحانيد ين با مقام علماين و مباير از اياست امروز غيس ينطور است ولين باشد همير دياست اگر تحت تأثيس
ش و وارد در يه دروكاست و با شما يدور از س يطينون در محكه اكار بجا و من چقدر خوشوقتم يه بسين رويباشد و ايم

  .مينكيرا اظهار م يقيد نشسته حقايقت هستيطر
امل ك يترق ينم در درجات اداركيم ياست دوريدارم و از س يو ادب يسپس گفتند من چون اشتغال تام بامور علم     
و وزارت و  يلكر يو مد ية اداريردستان من بمقامات عاليشتر شاگردان و زيدم بيران مراجعت نمودم دياز ا يرده و وقتكن

ر نظر من يه فعالً در ادارة من هستند و زكهم  يسانكشناسند و يالً نما اصيرده و گوئكمرا فراموش  يده و حتيمعاونت رس
مال پست و خوارند، كه اهل فضل و كست يط ما طوريشناختم و فعالً وضع و مح ينند غالباً آنها را موقع ورود نمكيار مك

رده و كنه را فراموش يريدند صحبت ديرس يبمقام يا وقتينطور بوده و غالباً اهل دنيا از سابق هم ايمن گفتم وضع دن
اند  گران بودهيمال مورد حقد دكنه اهل فضل و كد و بزرگتران خود ندارند و در غالب ادوار و امينسبت باسات يشناس حق
   :گفته يرازيه حافظ شكا با آنها سازش ندارد يو دن

 بمردم نادان دهد زمام مراد كفل
  

 ن گناهست بسيهم يتو اهل دانش و فضل 
  

  :و شاعر عرب گفته         
 و جاهل جاهل تلقيه مرزوقا   م عاقل عاقل اعيت مذاهبه ك
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 االوهام حائرة كتر يهذا الذ
  

 و صري العامل النحرير زنديقا
  

ام  خود نداشته و ندارم و نتوانسته يره و اندوخته برايچ ذخين مدت هيمن در ا يبعداً با اندوه و اظهار تأسف گفتند حت     
ندارم از  يچون منزل مرتبمتأسفانه  يم وليدر منزل بنما يه از شما دعوتكل داشتم يم يلينم و خكه يته يخود منزل يبرا

ردم گفتم ما ك كدر يمند از احساسات و عالقه يشان را ناشيالم اكه كد، من ينكدوارم مرا عفو يشم و امكيشما خجلت م
م و از يا د آمدهيه دارك يت علميشما از نظر شخص مالقات شخص يه براكامده بلين يزل و تجمل ماددن منيد يبرا

م كمتأسفانه چون وقتمان  يم وليمالقات شما نما كشتر دريل داشتم بيم و ميار محفوظ و خرسنديمصاحبت شما هم بس
ه كشان چند شماره از مجلة هالل يق مالقات حاصل شود سپس ايدوارم بعدها توفيتفا نموده و امكن اندازه اياست بهم

شان گفتند يردم اكره كآن مجله مذا كاشترا ياز ما دو نفر اهداء نمودند و من برا كيادگار بهريد داشتند بعنوان موجو
ران يشما بفرستند چون ما هرچه به ا يه براكد يسيستان در طهران بنوكد بسفارت پايد باينكيران مراجعت ميچون شما با

ع نموده يشان تودير از محبت اكشود بعداً ما با اظهار تشيخش و منتشر مم و از آنجا پيفرستيماً بسفارت ميم مستقيفرستيم
  .شان تا موقع خروج ما را بدرقه نمودنديم و ايرون آمديب

  

و  يباغ گاند يعنيگاردن  يه آنرا گاندكوحش  دن باغيد ياز آنجا برا)     گاردن يگاند(باغ وحش 
ابان باغ يخ يعني  Road Gardenشود رود گاردن يه بدان متصل مك يابانيم خيند رفتيگويگر جناح گاردن ميباصطالح د

ه قائد كآن را باغ جناح ها  يستانكگفتند و امروز بعض پايم يسابقاً باغ گاند ين باغ را باحترام مهاتما گانديند و ايگويم
  . نديگويم Jardinه بفرانسه ژاردن كباغ است  يبمعن يسينامند و گاردن انگلياعظم آنها است م

وانات درنده يباشند و اقسام حيادتر ميوانات متنوع در آن زيبزرگتر و ح يلياز باغ وحش الهور خ يراچكباغ وحش      
ل پرندگان مختلفه و يگر از قبيوانات دير آنها در آنجا موجود است و حيفتار و خرس و غكر و ببر و پلنگ ويل شيز از قبين

ه ك يل سگ آبياز قب يائيوانات درين بعض حيمختلف وجود دارند و همچن يوانات وحشيل و حيشتر مرغ و گورخر و ف
زرافه  يشود وليده مير آنها ديو غ يغيت شت و جوجهپ بزرگ و سنگ يليخ ين مارهايگفتند و همچنيم يدر آنجا گربة آب

تر است  مفصل يلير خنرو هرچند از باغ وحش الهويشود ازيده نميدر آنجا د يوهستانكوانات ياز ح ياريو بس يو اسب آب
  .ميردكامل است ما پس از گردش در آنجا ساعت دوازده بهتل مراجعت كتوان گفت جامع و يباز هم نم يول
  

 رزايم يآقا مالقات ين براياحمد فرز يآقا يعصر شنبه براهنمائا     يپو يرزا محمدمهديم يآقا
زد و يا اهل يپو يآقا م،ياست رفت يراچكحمودآباد ابان راجه ميد گوارتز خيجمش 91ه دركا بمنزلشان يپو يمحمدمهد

آنجا  نون دركآمده و ا يراچكم بين بوده و پس از تقسكسا يونت  داشته و ابتدا در بمبئكها است در هندوستان س سال
ه ينيل علوم دياشرف تحص زد و اصفهان و نجفيفرزانه است، مدتها در  يار و عالمكزيپره يونت  دارند، دانشمندكس

و اردو را فرا گرفته و  يسيز زبان انگليرده و در هندوستان نكل يمت را تحصكز حيده بعداً نيبدرجة اجتهاد رس ده ونمو
باشند، ين شصت و هفتاد مين بينون در سنكشان جامع است و اياند و اطالعات ا را هم مطالعه نموده يسيانگل يتب فلسفك
ومت مورد كو رجال دولت و ح يراچك يان و عموم اهاليرانيهمة ا هستند و نزد يراچكان يرانيس انجمن ايشان رئيا

                                                 
  (B & Rageh Mahmood alrad Road gamshied Guar Teis karachie):  ن استيشان ايآدرس منزل ا - 91
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  .نندكيم ياديز كمكد يĤيش ميان آنجا پيرانيا يه براك يهائ يباشند و در رفع گرفتاريم يت ممتازيموقع ياحترام و دارا
نند و وضع كيمرار معاش مق ايند و از آن طرينمايم يدگيباشند و خود و فرزندشان آنها را رسيدو مطبعه م يشان دارايا     
ستان را عرض كم مسافرت پايم و تصميديه خدمتشان در مشهد رسك يموقع يالنيم يآقا اهللا آيةشان هم خوبست، يا يماد
مالقات  يم برايم داشتير دادند از روز اول ورود تصمكگر تذيفرمودند و بعداً هم چند نفر د يشان را بما معرفيم ايردك
رده بودند لذا در كن ييشان تلفن نموده و وقت تعيعت بايشر يآقا م قبالً هميعصر روز شنبه موفق شده كم تا آنيشان برويا

  .آنساعت انتظار ورود ما را داشتند
 يباز و مهربان يشان با رويردم اك يرا معرف يجذب يآقا نموده و منهم ينگارنده را معرف يجذب يآقا موقع ورود هم     
ده و يالسعاده را د انير بيتب مرحوم جد شما تفسكنمودند، سپس گفتند من از  يحبت و احوالپرسرفتند و ميامل ما را پذك

  .ميردند و جواب دادكام و از نام آنها سؤال  دهيشان را ندير مؤلفات ايسا ياست ول يريار خوب تفسيام و بس مطالعه نموده
باشند و يمند م دارد و مردم عموماً بدان عالقه ياديز روانيستان و هندوستان پكقت در پايآنگاه گفتند تصوف و طر     
نجا آمده بودند شده است و فتوحات يران بديه از اكقت يتوسط بزرگان طر ع هم در اوائليشرفت اسالم و تشيپ يحت

نجا آمدند يه بدكاسالم  يعرفا يننموده ول ياملكر يبوده تأث يشورگشائكقت مقصودشان ين چون در حقين مسلميسالط
نجا مفطور بمحبت اهل ين ايباً عموم مسلمينرو تقريع و اخالق را بسط و نفوذ دادند، ازير نموده و تشيرا تسخ ياريوب بسقل
  .مند نباشد ه عالقهكاست  يسكمتر كق و تصوف هستند و يطر
امرار معاش ق يه از آن طركما فالحت و زراعت است  يد گفتم اشتغال ماديدند در آنجا چه اشتغال داريبعد پرس     
ن اشتغال را دارند  و ينون همكز ايوالد ن يآقا ار اشتغال داشته و حضرتكن يو جد خود من بد يم و جدامجداعلينك يم

اند چون  ن دستور را دادهيامال خبره هستند و بمن هم همكز يات آن نينموده و در جزئ يدگيرس يروزها بامور زراعت
ه از كهم داشته باشد  يويار دنك يرا اگر روحانيه ممد آنست زكست بليت نيحانف رويمخالف باانجام وظا يوياشتغال دن
ت را يدهد والبته روحانيانجام م يند و آنرا بدون نظر مادكيا اعمال نميار دنك يت را برايند امور روحانك يق زندگيآن طر

روان هم ينرو به پياست از ردن آنست و نقصك كوچكقت باعث يلة امرار معاش نمودن در حقيشغل قراردادن و وس
ه كن دستور را بما داده است چنانيانت مقدسة اسالم و روش بزرگان ما هميار مشغول باشند و دكد بيه باكدهند يدستور م

م است و من هم طبق دستور كار كيما ب يان فقراينرو در مين امر شاهد است، ازيبر ا السالم هيعل يعل يعمل حضرت مول
  .اشتغال دارم يراعتحضرت والد بامور ز

والد  يآقا ا نه؟ گفتم حضرتيد يهم دار يا اشتغاالت علميدند آيده است، سپس پرسيار خوب و پسنديگفتند بس     
ر منحصر ينون بهمان تفسكا يفرمودند وليهم م يگريند، سابقا درس ديفرمايس مير مرحوم جدامجد را تدريروزها تفس
شاه و جامع همة مطالب ينورعل يف مرحوم جدامجد خودم حاج مالعليه تألكرا ه يتاب صالحكجمعه هم  يها است و شب

مت و گاه منطق و كح يه گاهكگر از علوم يد يكيرا  يگريفقه و د يكيدهند خودم هم دو مباحثه ياست شرح م يعرفان
د؟ گفتم ينك يس ميتاب تدركمت چه كدند در حينم پرسكيس ميان است مشغول هستم و تدريو ب يا معانيگاه اصول 

ده يچيپ يلينون مباحثه ندارم گفتند شرح منظومه خكا يردم ولكس يرا تدر يسبزوار يشرح منظومة مرحوم حاج مالهاد
ه و امثال يل مشاعر و شرح هدايگر از قبيتب دكنطور است و يل است گفتم اتفاقاً همكن مشيمتعلم يو مجمل و فهم آن برا
  .شوديه عمل ميده و بهمان روينطور معمول گردياز سابق ا يتر است ول ساده يلياسفار هم خ يآنها انسب است و حت

وندد و چون ما يپ يم يولاهللا  نعمةو بحضرت شاه  يالله وندد؟ گفتم سلسلة ما نعمتيپ جا  هاكدند سلسلة شما بيبعداً پرس     
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رسد يالسالم م هيا به معصوم عليان ما هم متوالاجازة بزرگ م لذا سلسلةيدانيمحتاج باجازه م يلكرا بطور ينيدخالت در امور د
باشد و يماول االقطاب يف الغيبة شان ين اياز عناو يكيفه و يدالطايه سكد است يبت حضرت جنيو اول اقطاب در زمان غ

اجازه اهللا فرجه  حجة عجلبت از حضرت يالسالم نموده و در زمان غ هيعل يركخدمت حضرت عس كد دريحضرت جن
سري سقطي بوده و ايشان هم درك اواخر زمان حضرت رضا عليه السالم و بعدا حضرت جواد و  ت او توسطيداشته و ترب

السالم مجاز از  هيبوده و معروف هم در زمان حضرت رضا عل يرخكمعروف  هادي عليه السالم نموده و تربيت او توسط
ه در زمان كد است ين قطب همان جنينخست يطرف آن حضرت بوده و در زمان خود آن حضرت وفات نموده است ول

 يركت حضرت عسير نموده و گفتند مورد عناكد ذياز حاالت جن يشرح يجذب يآقا سپس. بت واقع شده استيغ
تب رجال است كگزاران بوده طبق آنچه در  ه از غالت و بدعتكحاتم را  بن السالم بوده و بدستور آن حضرت فارس هيعل

  .بهشت باو دادندد و حضرت هم وعدة يبقتل رسان
گر رفتند پس ينماز باطاق د يشان هم برايم ايرده و نماز خواندك يشان عذرخواهيموقع اول مغرب شده و ما از ا نيدر ا     

خ عبداهللا يحاج ش يآقا ن گفتند من خدمت مرحومشايرات مجدد شروع شد و اكمذاشان ياز اتمام نماز و مراجعت ا
ه درآنموقع در اصفهان منبر كرا هم  يخ عباسعليده و مرحوم حاج شيردم رسكيل ميه در اصفهان تحصك يموقع يحائر

شان شروع يبا ا يرزا محمد واعظ همدانينرو مرحوم آقا ميرده بود و ازكدا يپ يشان شهرتيردم و منبر اكرفت مالقات  يم
شان يرفتن را بمجلس وعظ ا يا رچهد محمدباقر مجتهد ديس يآقا هكان طالب مشهور شد يبه مخالفت نموده و بعداً در م

  .در منبر داشتند يرفتم و تبحريرفتند و من هم ميننموده م يشتر طالب بدان توجهيب ياند ول ردهكاناتشان را منع يو استماع ب
شان نسبت يدر اواخر چه بود؟ گفتم چند علت داشت، اوال ا يعل خ عباسيدند علت مخالفت حاج شيآنگاه پرس     

ت بر يث شخصيه از همه جهت علماً و عمالً و از لحاظ سبقت در فقر و اجازه و از حك يعبداهللا حائرخ يشبمرحوم حاج 
نمود يه مخالفت مكبل يمهر يو در اواخر ابراز ب دهيحسادت ورز يداشتند و مقدم بودند پس از چند يشان برتريا

ن ين در ايران برخود است و مخصوصاً مأذونگيح ديگر و ترجيه الزمة علم ومعرفت تواضع و اتحاد با همدكيدرصورت
شان يه باكد بود يرد و در اواخر مقكيت نمين را رعايا يخ عباسعليگران باشند و مرحوم حاج شيد سرمشق ديقسمت با

شان بروز و ظهور يه داشتند صفات حسنه در اك يخ عبداهللا مطابق مقام بلنديحاج ش يآقا ه مرحومكيند درصورتكن يتوه
  .نمودنديم يخ عباسعلينسبت بحاج ش يكوچكه كال احترام بلمكداشت و 

ه مخالف مقام ك يرده و درصدد جلب منافع مادكشان غلبه يت بر ايدر اواخر جنبة ماد يخ عباسعلياً مرحوم حاج شيثان     
داده  يراتكب تذبا نيشان در ايوالد با يآقا بود و بارها از طرف حضرت يت فقريثيشان بود برآمده و باعث لطمه به حيا

  .مؤثر واقع نشده بود يشد ول
 يده ببعضيهم اضافه برآنچه رس يداشتند در اواخر دستورات ياركه داشته و در مطالب ابتكه منبر يثالثاً طبق همان رو     
ده يم رسالسال هميعل عشر يد اضافه از آنچه از شارع مقدس و ائمه اثنيه است و نبايفيه توقيه امور شرعكيدادند درصورتيم

ر داده شده بود كشان تذيز چند مرتبه باين نيا دستور داد و ايد گفت يه احتمال بدعت در آن برود نباكيزيداد و چ يدستور
شان هم ي، نمودند ايريشان را معاف از خدمت فقراء و دستگيوالد ا يآقا رد حضرتكين قسمتها را نميت ايو چون رعا
نمودند و در مراسالت هم در  يه و بعدا بالصراحه بدگوئيناكتب خود بكابتدا در رده و كت شروع بمخالفت يپس از معاف

داشتند بعداً يمال احترام را منظور مكنسبت بجدامجد  ينموده ول يوالد بدگوئ يآقا ت فقط نسبت به شخصيمعاف يابتدا
تب كرده بودند و در كست فراموش ه همة آنها موجود اكتوبات سابق كا از ميشان را هم مورد انتقاد قرار داده و گوئيا
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نفر  كيه كال ندارد كن اشيز موجود است و البته ايالسالم ن هيعل ين و ائمه هديات نسبت به بزرگان ديناكرشان بعض ياخ
  :ه معروف استكر حال بدهد ييمان باشد و بعداً تغيا يحالش خوب و دارا يدر زمان

 ق رايند صدكافركيساعت
  

 ق رايند زندكمؤمن  يساعت 
  

السالم  هيعل يموس تحسد با حضر يب ع بود و بعداً روين حضرت شعين و مأذونيه از مقربكه بلعم باعور كچنان     
ت يه نهاكبودند  يسانكز يوآله ن هيوعل اهللا يد و در اصحاب حضرت رسول صلّيرد و اطاعت ننمود مطرود گردكمخالفت 

ل ين قبيز ايالسالم ن هيعل يامر حضرت رفتار نمودند و در اصحاب ائمه هد ت بودند و بعداً خالفيمند و مورد عنا دهيعق
را يز ود چرا از ابتدا اجازه دادندده بينرس ين بود و بمقاميشان چنيه اگر حال اكراد گرفت يتوان اياند پس نم اشخاص بوده

تحت  يائيه مصداق اولكيسانكز موجود است مگر يه نيمالكدر مراتب  يطانيوساوس ش» واملخلصون يف خطر عظيم«طبق 
  .ق نمودنديشان تصديم است اك يليز خيواقع شده و مخلص بفتح الم شده باشند و آن ن يريعرفهم  غيال  يقباب
از  يراچكه سال گذشته در كالسالم  هيعل ين سال والدت حضرت موليه جشن هزاروچهار صدمكدم يآنگاه من پرس     

س يب تأسيو بچه ترت يستانكبا پا يرانيعة ايدام دسته از شكه شده بود از طرف يته يادگار مرتضويان و انجمن يعيطرف ش
س شد و مخارج آن يتأس يستانكعه پايش يت علماكن جشن از طرف ما بشريرات چگونه بود؟ گفتند اكشده و وضع مذا

ه كه شد يل جلسات تهيكمحل تش كينزد ين هم محليمدعو يد و برايگرد يآور عه جمعيار شكوكياز طرف ثروتمندان ن
  .در جلسات شد يار مهميبس يها مفصل و آبرومند بود و نطق يليدر آنجا منزل داشتند و خ

  ا نه؟يشدند يز حاضر مين ياسالم كممال ياسيندگان سيستان و نماكت پاكا از رجال ممليدند آيپرس يجذب يآقا     
ام يشدند و افتتاح آن هم بخواندن پير جلسات حاضر مشتيدر ب يو خارج يداخل ياسياز رجال س ياريگفتند بس     
ر جلسات هم يدر سا. ردكراد يا يرزا نطق مهميندر مكستان ژنرال اسكس جمهور پايران بود بعداً رئيحضرت شاهنشاه اياعل

ان يشب پس از پا كيافت و ييشتر جلسات حضور ميدر ب ير اندونزيشدند از جمله سف يحاضر م ياسيغالباً رجال س
ندارد و  ينم گفتم مانعكدن يان مهمانان شما ديل دارم از آقايه مكرد كازده بود اظهار يه حدود ساعت كها  يخنرانس

دند اساس يبودند از جمله پرس يرات مذهبكهمان موقع آمدند و تا ساعت چهار بعداز نصف شب نشستند و مشغول مذا
ن مطلب يتاب، سنت، عقل و اجماع و شروع بشرح اكن جواب داد اساس آن چهار است ياز حاضر يكيست يع چيتش

م همة امور يگوئيما م يعنيع نص است يندارد من جواب دادم اساس تش ين جواب با سؤال او تناسبيدم ايمن د ينمود ول
ت دارد از ين موضوع در همة موارد و مراتب عمومياست بوده باشد و ا يالم الهكه قول او كغمبر يد منصوص از پيبا ينيد

د بنص خود او باشد، در ياست با ينين منصب ديه بزرگتركز يوسلم ن وآله هيوعل اهللا يت و خالفت رسول صلّيجمله وصا
م يدانيچوجه جائز نميباشد بهيه مياشخاص در امور شرع يه موجب دخالت دادن رأكاس و استحسان را يام شرع هم قكاح

نص است مثال  يآن رو ياجتهاد هم مبان يم حتيدانيست مناط مغمبر اين منصوص پيه جانشكز نص امام را يو در همه چ
  .بر نص است ير آنها مبتنيح و غيا قانون تعادل و تراجيا برائت ياصل استصحاب 

ه دخالت در كم يرا ما معتقديم زيگوئيه ما فقراء مكن همان است يبوده و ا ينيح و متيار صحينگارنده گفتم جواب بس     
م يگوئيست و ما ميه مجاز از طرف او ولو بوسائط بوده باشد روا نك يسكا يالسالم  هيزة معصوم علبدون اجا ينيامور د

ه كقت است يحق كيست و ين يع و اصول آنست و تعدد لفظ باعث تعدد معنيقت و اصول آن همان تشيتصوف و طر
ن اول مجلس ششم و در يب مجالس المؤمنتاكه در كع و تصوف و امثال آنها نامبرده شده چنانيل تشيباسماء مختلفه از قبب

ن اجازه يز ايبت نيدر زمان غ ين مضمون نقل شده است و حتيبهم يدر آمليد حيل سيف عالم جليتاب جامع االنوار تألك
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  .است يجار كو مراتب سلو يتيو خواه در مسائل درا يام شرعكو اح يتيخواه در امور روا
ر و يتأث يب يه عقل انسانكد ين الزم آيه من دادم او گفت بنابراك يند پس از جوابرده بعد گفتكق يان مراتصديشان بيا     

ست و اگر يم عقل مؤثر نكد نص موجود باشد و اگر نص نباشد حيبا ينيه در همة امور دكد يگوئيرا شما ميمعطل باشد ز
 ياديات زيه آكياند درصورتم ينم يعقل باق يبرا ينصورت محليند و دراكم كتواند برخالف آن حينص باشد عقل نم

  .ور استكر و تعقل مذكار بردن عقل و تدبر و تفكلزوم ب يد برايدر قرآن مج
 كق و دريدن حقايفهم يد برايه انسان باكات است يلكه دخالت عقل در اعتقادات و كشان گفتندمن جواب دادم يا     
ه كه پس از آنيار برد و در امور اعتقادكعت عقل را بيطب س عالميبردن بنوام يد و پيو شناختن راه خدا و اصول عقا يمعان

و  يه آنها متصل بمنبع علم شده و عقلشان منور بنور الهكم يديم و فهميبرد يپ يو ول يت نبيل و عقل بحقانياز راه دل
دهند و  يمندارند و آنچه خالف مصالح ما است دستور ن يوتاهكت ما يت و تربيباشد و در راه هدا يمل از عقل ما مكا
م و ينكباشند واگذار ين امر ميه متخصص در اكرا بĤنها  ينيد امور ديصورت با نيگذارند درا يار بشر را هم مختل نمك

  .مينكيد آنها مراجعه ميات اساتيز بنظريه در علوم نكم چنانيبنظر برسد از نقص عقل خودمان بدان يدر مورد ياگر خالف
ار كل آن بيمكر و تكذ فيتشح يم عقل خود را برايتوانين حال باز هم ميد و درعيا ودهفرم ينگارنده گفتم جواب خوب     
م كالشرع ح م بهكلما حك« هكم يببر يام پكت احيجا باهميم تا تدريم و با عقل خود بسنجينكم و در دستورات دقت يبر

صور عقل خود كنيم كه حكم عقل پي نبرد بايد حمل بر نقص و ق آن تو اگر در بعضي موارد عقل ما بحكم »العقل به
م كالعقل ح م بهكلما حك« كند كه كامل با حكم شرع فرقي ندارد و عقل كامل نيز آنچه را حكم كند شرع حكم مي

  .شده باشد يده و افروخته بنور الهين بمقام عقل مستفاد رسيه باصطالح فالسفه متقدمك يه عقلكبل ينه هر عقل» الشرع به
ه كنيا يشان گفتند من برايد؟ اينك ينص چه م يبت برايد در زمان غيبت هستيه قائل بغكدند پس شما يسگفتند بعداً پر     

انت اسالم چند دور است يد يه براكد يتجاال بخاطرم رسرن جواب بالبداهه و ايشود ا كينزد يد آنها قدريبفهم و عقا
غمبر يه پس از پكن ين و تدوييوسلّم باشد بعداً دور تب لهوآ هيوعل اهللا يه عبارت از زمان حضرت رسول صلّكع يدور تشر يكي

اج بشر است يردند و آنچه مورد احتكن ييام شرع را فرمودند و همة مجمالت را تبكشروع شد و بزرگان و ائمة ما همان اح
ه تا كالم بود الس همين علين دور تا آخر زمان ظهور ائمة معصوميموجود است و ا يام نصوصكهمه اح يان نمودند و برايب

  .ديامل شد و بختم ظهور ختم گردكن هم يآن زمان شرح و تدو
نون ادامه كعه شروع و تايش يشواين پيدوازدهماهللا فرجه  بن احلسن عجل حجةت حضرت يه از اول غبكسوم دور اجتهاد      

باشد، پس دور اجتهاد يق خودش مبر دور ساب ين ادوار مبتنياز ا كيشود و هر يار برده مكز بين دور عقل نيدارد و در ا
بر همان نصوص  يان شده و دور اجتهاد مبتنين بيغ و تدوين است و نصوص الزمه در دور تبليبر دور تدو يهم مبتن

  .باشديم
توان يه مكم نبود بلكشان محيا يبود بنظر نگارنده مانند جواب اول ياركه فرمودند بالبداهه و ابتكشان يان اين بيا يول      
 يدور مستقلكيز يدور اجتهاد ن يعنيه دور سوم كشد ينطور مفهوم ميشان ايان ايرا از بيند زك يق نميت با آن چندان تطبگف

ض يبت افاضه فيظاهر نباشد از پس پردة غحجة ست و اگر ين يخالحجة از  يچ دوريعه هيدة شيه بعقكياست درصورت
اس و استحسان يبر نص باشد نه ق يعه مبتنيدة شيد بعقيهم با يتهادام اجكاح يعنيبر نص است  يند و اجتهاد هم مبتنك يم

د در يفرموديه مكن بود يدة من بهتر ايه بعقكردم كشان عرض ين نظر من بايست و از اين يز دور مخصوصيپس اجتهاد ن
ل بر يه نص و دلكرا همانطور ياست ز يابت جاريالسالم رشتة ن همين عليبت هم طبق نصوص وارده از ائمة معصوميزمان غ
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ه كتوسط معصوم  يض الهيه فكآن يز برايبت نيد در زمان غينمايفه را اثبات ميم است و لزوم نصب خلكلزوم حجت حا
ن ييبت تعيزمان غ يالسالم برا هيه معصوم علكند ك يباشد قاعدة لطف اقتضا م يبت است در همة ازمنه جاريدر پس پردة غ

عه هم از امام يش ياست و علماء و عرفا يابت تا زمان ظهور جاريغ باشد و رشتة نيتبل ت ويلة هدايد تا او وسيب فرماينا
 يه عمل بفتواكم چنانيدان يابت نباشد ما عمل بقول آنها را جائز نمين نيد تا ايگويعه ميش يعنيابت دارند يالسالم ن هيعل

ه بوده و عقل يبيدات غييد به تأيد باشد آنها مؤه اجازه موجوكيم و درصورتينك ينظر نم  نيع از همير مذهب تشيغ يعلما
م كحال هم اجتهاد آنها باستناد بنص است و تا در ح نيدر ع يشود ول يق بر آنها افاضه مياست و حقا يآنها متوقد بنوراله

  .دهندينم ياز نص نداشته باشند فتو يليدل ياجتهاد
ه مراد از لزوم حجت، لزوم وجود او است نه ظهور و مراد كگفتم  ابت بود و بعداً هميگفتند منظور من هم همان رشتة ن     

ه از باطن مقام عصمت و كبت توسط نواب يباشد نه لوال ظهوره، و در زمان غيلواله لساخت االرض باهلها لوال وجوده م
شان مرتب در يببعد ا گفتند از آن. شوند يت ميشود و مردم براه خدا هدا يغ انجام ميت و تبليرند امر هدايگيض ميت فيوال

  .ردندك يت مكشدند و شر يجلسات حاضر م
م و قبال هم چند يرون آمديشان بير از محبت اكرده با اظهار تشكع يا توديپو يآقا ر بود بايه وقت دكبعداً بواسطة آن     

  .مال محبت نمودندكگذاشتند و يشان نميا يم ولينكت كم حريمرتبه خواست
  

ه ك يدر وسط باغ بزرگ يراچكم موزة يرفت يراچكدن موزة يد يشنبه برا كيصبح      يراچكدنباله گردش 
ت يم اهمكشاور و الهور يپ يها امل آنست و نسبت بموزهكاست واقع شده و هنوز اول مرحلة ت يز گردشگاه عموميآن ن

ها از دو هزار و  و مجسمه ها يه دو غرفة آن مربوط بحجاركاست و فعال فقط سه غرفة آن باز است  يو در مراحل مقدمات
خورد مجسمة بودا بانواع  يستان بچشم مكپا يها شتر در موزهيه بكيزيباشد و چيالد ميپانصد تا هزار و پانصد سال قبل از م

باشد و آن يم ين لفظ از اصطالحات عرفانيو ا» بودا در حال مراقبه«ر آن نوشته شده ياز آنها در ز يكيمختلف است 
 يه مولوكه ينة قلبيكو انتظار ظهور س يتعال ر در اسماء و صفات حقكجه انسان بقلب خود و تفعبارت است از تو

  :ديفرمايم
 چشم بازكيبهميمنتظر چشم

  

 ازيد نيدا گردد آن صيه پكتا 
  

ه بود و ديرس يزده و بمقامات قدم يبوده و در راه خداشناس ياز بزرگان شخص موحد و بزرگ ياريدة بسيو بودا هم بعق      
ده و نسبت بدو غلو يلمات او را نفهمك يه معانكروان او يان پينها در ميه اكست بليح نيباو صح يپرست و بت كنسبت شر

ل است يه دلكدند يپرست يه نموده و او را ميه غالباً مجسمة خود بودا را در معابد خود تهكل آنيرده بودند ظاهر شده بدلك
اسالم  يه عرفاكباشد با اصطالح فنا يه در عبارات او مكروانا يرده و اصطالح نك يه خود او به بت دعوت نمكنيبرا
ه جمع ظاهر و ك  وآله هيوعل اهللا يغمبر بزرگوار اسالم صلّيت نداشته و مانند پيه بودا جامعكت آنيند نهاكيق ميند تطبيگويم

ز يه بربودا نكت آن حضرت نبودند  بليء بجامعاياز انب كيچين هيدة ما مسلميرا بعقينمود نبوده ز يباطن و صورت و معن
 يدانست و خالصيبشر رنج م يرا برا ين جهت همة آثار وجوديالسالم جنبة تجرد غلبه داشته با هيعل يسيمانند حضرت ع

بودن  كبوده و مشر ين بودا شخص بزرگيرده است بنابراكر كه مقام فنا است ذكروانا يدن به نيافتن از رنج را برسي
  .دا شده استيان پيسويه بعد در عكت است يتثلدة ين او مانند عقروايپ



143  

از  يكي كاز ممال كيه از هركاست  يائيمختلفه خاور و آس كممال يساز شهيصنعت ش يها نمونه يگر دارايغرفة د     
ب يو مشغول ترت گر فعال مسدوديد يها اند و غرفه نموده يآور ن صنعت را بدانجا آورده و جمعيبارز و مهم ا يها نمونه

  .باشنديآنها م ياء و آثار باستانيدادن اش
م، گردشگاه يلومتر فاصله است رفتيكه حدود سه كا ينار دركود رود بطرف يلكابان مياز خ 19عصر با اتوبوس خط 

ن است رفت و كممآب  ه تا لبكاست  يح و گردش عموميقسمت آن مخصوص تفر كيا دو قسمت است يدر يساحل
است و هر دو  يلة مفصلكاس يه داراكها و لنگرگاه آنها است  يشتكگر محل توقف يد و قسمت ديرا د جزر و مد ها
م يده بوديمفصل است دو سه روز قبل د يها ياركبا و گليچند ساختمان ز يه داراكاست قسمت اول را  يقسمت تماشائ

ه لنگر انداخته بودند ك يبزرگ يها يشتكو در آنجا گردش نموده  يم و قدريله رفتكدن محل اسيد ين دفعه برايو درا
ه بطرف كابان ياده در همان خيپ يبعداً مقدار. منظرة آنجا افزود بود يبائيآنها بر ز يها م و چون اول شب بود چراغيديد

 يم موقعيم بهتل برگشتيم و ساعت هشت و نيم و سپس اتوبوس سوار شده بشهر مراجعت نموديردكد گردش يآ يشهر م
نوشته مراجعت نموده  يادداشتيم يدن ما آمده بودند و چون ما نبوديد يا عصر برايپو يآقا م معلوم شديآمد ه بهتلك

د ساعت يوعده نداده باش يگريه با دكيگفتند درصورتشان يم و ايردك يشان عذرخواهيبودند لذا با تلفن از ا
  .ميردكز قبول يگردش ببرند و ما نند و بعداً ما را بيايمالقات ب يبرا) دوشنبه(چهاربعدازظهر فردا 

م و ينكدن يشان است ديه تحت نظر اكران يه از خانة فرهنگ اكند دره نموكان آمده و مذايپس يآقا صبح روز دوشنبه     
مختلف شهر و بازارها پرداخته ظهر بهتل مراجعت  يها ابانيم سپس بگردش در خيقرار شد صبح روز بعد با خودشان برو

  .مينمود
 يالنيخ عبدالقادر گيه در همة شهرها بمناسبت تصادف با تولد شيو سلسلة قادر ين جالليناصرالد يآقا ن روزيدر ا     

  .دادنديم ياديت زيداشتند، و بدان اهم يوهكباش يها جشن
  

م سپس يشان نشستيبا ا يدن ما آمدند و قدريد يا برايپو يآقا ساعت چهار بعدازظهرا     يپو يآقا گردش با
نار ك يحيه محل گردش و تفركفتن يلكا قسمت ينار دركشان بيم لذا با ايشان بگردش برويل ايه با اتومبكردند كاهش خو
است و چند  يح و گردشگاه عمومين قسمت محل تفريم ايمرتبة دوم رفت يباشد برايا است و معروف بهوا بندر ميدر

همه آسانست و  يبراآب  له ندارد رفتن بلبكو چون استوان رفت يمآب  ساختمان مختصر در آنجا وجود دارد تا لب
و  يراچكن راه  راجع بوضع شهر يه شده است در بيته ينشستن و رفع خستگ يبرا يبائيز يا باغچة مصفايلب در كينزد

شن ا در جيدند آيدنبالة سابق را گرفته پرس يجذب يآقا بعمل آمد و بعداً يراتكعة آنجا مذايستان و شكپا ياوضاع عموم
از  يا نه؟ گفتند بليا نه؟ و حاضر شدند يز دعوت شد ياهل سنت ن ياز علما يادگار مرتضويپارسال انجمن  يمذهب
 يليخ يها شتر آنها نطقيدعوت شدو همه حاضر شدند و ب ياسالم كممال ياسياهل سنت و رجال س ياز علما ياريبس
خ يامالً وارد و در تاركهم  ينيود هفتاد سال دارد و در علوم درمرد و در حديه پكالن ير سيردند از جمله سفكراد يا يمهم

ن يم رهيه امروز دارك يرد از جمله گفت اسالمكراد يا ياست نطق مهم يهم متبحر و مذهب او حنف يو جغراف
 يلير خغمبياو بعد از پ ياركه فداكغمبر باشد بلير زدن او در زمان پيه منظور من شمشكنه آن ياست ول يعل يها ياركفدا

ه رجال كرده بودند كاورده و فقط بظاهر قبول اسالم يغمبر قلباً اسالم نيش در زمان پياز رجال قر ياريرا بسيمهمتر بود ز
ن افتاده و بر اثر اختالف يان مسلميه اختالف در مكغمبر مائل بودند ين دسته پس از رحلت پيه در رأس آنها بودند، ايام يبن
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رده و او را بمخالفت كرا احاطه  يعده از آنها عل كيجهت  نيبرود با نيشة آن از بيه ركود بلباسالم خلل وارد ش يداخل
شتر از يغمبر هم او را بيخوب بود و پ يليانت خين از نظر ديم مسلمد عموزن ينمودند و چون وجهة عل كير تحركبا ابوب

او چون  يرد ولكيدا ميپ ياديطرفداران زند كخواست مخالفت يبود اگر م يداشت و بخالفت احق و اوليهمه دوست م
ن را هم يكدا نشود و محريه اختالف در اسالم پكآن يرد براكشرفت اسالم نداشت از حق خود صرفنظر يجز پ يمنظور

  .أس داديجواب 
ش آمد و عبدالرحمن بن عوف چند بار دست او را گرفت و يپ ية شوريه قضكگر او پس از قتل عمر بود يد ياركفدا     

ن را مخالف يخيرة شيچون س يعل يول ينكن رفتار يخيرة شيتاب خدا و سنت رسول و سكه بكنم ك يعت ميگفت با تو ب
ه كيرد درصورتكن را قبول نيخيرة شيرد و سكتاب خدا و سنت قبول كدانست فقط رفتار را برطبق يتاب و سنت مك
 يه قولكخواست ياو نم يند ولكند و بعداً عمل نكبول ز قيردند او نكردند و عمل نكه قبول كگران يتوانست مانند ديم

ل عدم عالقة او ين امر دليه خود همك. خالفت نداد يبرا يرد و قولك ياركز فدايموقع ن ند لذا در آنكبدهد و بدان عمل ن
 ين برايخيه شكن بود ين داشت ايخيرة شيه عبدالرحمن باضافه نمودن سكهم  يعلت اصرار كيبود  ياست ظاهريبر

ادتر يغمبر را زيدادند مثال زوجات پيالمال بĤنها م تياز ب يقائل شده و بتفاوت مراتب حقوق ين مراتب و طبقاتيافراد مسلم
ب اختالف ين ترتيح داده و بهميگران ترجيانجام داده بودند بر د ياديشقدم در اسالم و خدمات زيه پكن را ييو بدر

ه كدانست  يگرفت و ميالمال م تياز ب يشتريطبقات باالتر بود و حقوق ب طبقات قائل شدند و خود عبدالرحمن هم جزء
قائل نخواهد  يرد و فرقكغمبر را اجرا خواهد ية معمول زمان پيد همان روين قسمت ننماياگر بخالفت برسد و تعهد ا يعل

ه در كن نموده نه آنيين تعمايات قرار داده و درجات بهشت و رضوان را اجر ايمان را مافوق ماديرا اسالم اجر ايشد ز
مان را تنزل داده و حقوق ين مرتبة ايخيش يمان را ندارد وليات ارزش اجر ايرا ماديند زكن ييآن تع يرا برا يات مزديماد
حاضر  يعل ندپست نمود يليمان را خين نمودند و در واقع قدر اييغمبر تعيتر بودن به پكيا نزديمان يا يالمال را رو تيب

 يايعبدالرحمن و امثال او مزا يگشت برا يبدارد و جداً مخالف بود اگر وضع اول اسالم برم يه را مجريون رينبود ا
نمود و  ياركرد و فداكهم جداً قبول ن يخواست و عل يم ين را جداً از عليخيرة شيعمل بسنرو او تعهد ينداشت از يماد
ة او را در ياو بودند چون رو يرده و طرفدار جدكعت يب يبا عله پس از عثمان كيسانكه بعداً هم همان كنظر هم بود  نيبهم
  .قرار داد ين تساوين افراد مسلميرد و بكآنها را حذف  يايرا او مزايدند مخالف او شدند زيالمال د تيم بيتقس
 يبرأ رايل نبود زيچوجه مايه بهكيرد درصورتكه قبول خالفت كه نمود پس از قتل عثمان بود ك يگريد ياركفدا     
ها  ت برآنيرده و مادكو تجمل عادت  ياشيو ع يورن بتن پريرفته و مسلم نيازب ه چون وضع اول اسالمكد يد ين ميالع

غمبر ية پيه برخالف روكن بود كرممياو غ يه براكيد درصورتيامال اعاده نماكغمبر را يوضع زمان پتواند يغلبه نموده او نم
ه مجدد مردم كآن يبرا كذل مع يد وليمستقر نماتواند خالفترا  يضع آن زمان دارد نمه باعادة وك يند و با اصراركرفتار 

ها  غمبر نبوده با همة مرارتية پين مطابق روية سابقيه روكد و نشان دهد يسر باشد آشنا نمايغمبر بهراندازه ميرا بوضع زمان پ
 يخدمت باسالم فدا نمود و بشهادت او دورة خلفارده و جان خود را هم در راه كد آنرا قبول يد يه از قبول خالفت مك

  .افتين خاتمه يراشد
ن امر يم اوال ايگو يشد من م يشد وضع چگونه ميمستقر م يه اگر خالفت بر علكاز من بپرسد  يسكسپس گفت اگر      

خ يحاق تاره ازكيهستم بطور يحنف يه سنكبا آن كذل است مع يمورد و محال يگردد و فرض بيخ برنميگذشته و تار
جا  آنها در همه ين و آزاديش و رفاه مسلميشد دورة آساياستوار م يعل يه اگر خالفت براكام معتقدم  استنباط نموده
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  .ديگرديناف مكن مقدس در همة اين ديع ايباعث گسترش سر يشد و بسط عدالت اسالم يشروع م
باشند و با خود او دوازده نفر يعه ميان شيشوايزده نفر پايه كن بود خالفت پس از او باعقاب و فرزندانش كاً مميثان     

را درنظر  يمنافع شخص يچ موردياز آنها در ه كيچيام ه ه من در حاالت آنها نمودهك يهستند برسد و چون طبق تتبع
د يرسيم نرو اگر خالفت بĤنهايدادند ازيح ميز ترجيانت بر همه چيرا طبق اصول د يو حقوق اجتماع ينينداشته و مصالح د

عتر يادتر و سريز يليشرفت اسالم هم خيد پيبود و شايم ينونكر وضع يعوض شده و بغ يلكت بير اسالم در عالم اسالميمس
ه كداد بليالشعاع خود قرار م جا تحت ان را در همهير مذاهب و اديشتر شده و ساين از همه ملل بيه تعداد مسلمكشد و بل يم
  .ديگرديم برجهان مكن حايته و تنها دافيجا گسترش  ن اسالم در همهيد

ن نگردند مجدد يجاد نشود و نسبت باو بدبينزد هم مذهبان او ا يه سوء تفاهمكنيا يانات را نمود براين بيه اكپس از آن     
  .باشم يم يحنف يخودم سن يام ول خ استنباط نمودهيتتبع توار يه از روكبود  يخيد تاريان نمودم عقايگفت آنچه ب

 يغرض يو ب يطرفيب يه از روكشود يدم و گفتم معلوم ميپسند يليردند خكشان نقل يه اكالن را ير سيان سفينگارنده ب     
  .ت سخن گفته  استيو بدون عصب

ده و يا نه؟ گفتند نرسيده است يدانم رس يام نم جشن مزبور توسط پست فرستاده يبرا يا و گفتم من هم پارسال مقاله     
  .ها و مقاالت جشن مزبور چاپ شود ه جزء نطقكشان بفرستم يا يمجدد براردند كخواهش 

ار يدة بسيباشد قصياست و تخلص او جوش م آباد حيه اهل ملكستان هم كمعروف پا ياز شعرا يكيآنگاه گفتند      
ن يه مورد تحسكگفته و در آن جشن قرائت نمود السالم  هيعل ين تازه بزبان اردو در مدح حضرت موليبا مضام يوائيش

وجود تو  يبرا يليد هرچه دليگويه خطاب بخداوند نموده مكن است ين آن اياز مضام يكيد و يهمة حضار واقع گرد
 يتو راهنمائ يه مرا بسوك يليدام مرا قانع ننمود تنها دلكچيدم و هيتب و عالم وجود دكده و در ياقامه شده همة آنها را شن

تة كار نيبرا وجود تو نبود، گفتم بس يافكل يبود دل يه اگر او نمكطالب است ياب بن ينا وجود علو در اقرار بتو ملزم نمود هما
رده كن مضمون را درج يهم كيه نزدكدارد  يا دهيخود قص االسرار گنجينةز در ين يگفته و اتفاقاً عمان شاعر سامان يخوب

  :ديه گوكاست 
 ل عزوجليبپرده بود جمال جم

 ديل بنمايجمه جمال كچو خواست آن
  

 بصبح ازل يا ند جلوهكش خواست يبخو 
 الم قل و دلكرالينه خيشد آ يعل

  

  
ستان درنظر كه دولت پاكدم يد ديدر جرا يه زمانكدم يآنگاه من پرسستان     كومت در پاكل حيكطرز تش

  ا نه؟يا صحت دارد يبدهد آباب بمجلس  نيدرا يخواهد قانونياسالم قرار دهد و م يوتكن زيات خود را طبق قوانيدارد مال
ل شده و استقالل آن اعالم يكستان تشكومت پاكه حك يه از موقعكنون هم هست و بلكرات بوده و اكن مذايگفتند ا     
ات اشخاص يل دهند، و نظريكتش يومت اسالمكمطابق ح يومتكخواهند حيه مكت اظهار داشتند كد رجال ممليگرد
از اهل  ياريد از جمله بسياظهار گردباب  نيدرا يات مختلفين موضوع ابراز شد نظرير را در طرز آن خواستند چون ايبص

باشد و در  يز جمهوريستان نكومت پاكد حيه بانتخاب  بوده باية اوليو رو يومت اسالم جمهوركسنت گفتند چون ح
بĤراء عموم ملت مراجعه س جمهور ين رئييتع يد برايگفتند با ين آنها اختالف بود بعضيس جمهور بيطرز انتخاب رئ

نند و كن يياست جمهور تعير ينفر را براكينند و يند و آنها بنشكانتخاب  يندگانيد نمايهم گفتند ملت با ينمود و بعض
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 يهائ ليخود دل يدام براكبود و هر يات مختلفيالعمر باشد نظر ا ماداميد محدود ياست جمهور بايه مدت ركنين درايهمچن
  .ردندكياقامه م

گر مشورت نموده و يدكيباب با  نيم درايستان داركدر پا ياديچون عدة ز) ستان استكعه در پايش يمراد زعما(ز يما ن     
م يشنهاد داديب پيتن تريم و باالخره بديباب نمود نيدرا ياديرات زكم و مذايب داديعه ترتيش ياز علما و زعما يجلسات

 ياو مناط است و مشورت ين سابق بر الحق است و رأييبتع يه سلطنتكاشد بلب يد جمهوريعه نبايدة شيق عقه در اسالم طبك
ن يه اكند بلك ير نميين از طرف خدا نازل شده و بĤراء افراد تغيام دكرا احيست زين ينيام دكند در امور و احك يه مكهم 

ز در حدود يه آن نكاست  يو جنگ يظاهر ياسيو س يده در امور اجتماعيغمبر رسيه در قرآن هم خطاب به پكمشورت 
و امر » اهللا يل علكفاذا عزمت فتو«ه كغمبر است يم خود پيز اصل تصميد اجرا شود و در آن نيبا يدستورات اسالم

  :ديفرمايه مكده يف قلوب ضعفاء رسيتأل يقت برايده درحقيه در قرآن رسكبمشورت 
ه با كنيه اشاره است باك» االمر تغفر هلم و شاورهم يففاعف عنهم واس كالقلب النفضوا من حول نت فظاً غليظكولو «     
با  يه گرفتك يمير و هر تصميم بگيتصم ن و بعداً خودتكنده شوند مشورت كان است از اطراف تو پركه ممكيسانك
د ين بايه امور دكده يباشد و در فقه ما رس يه صاحب امر است مناط مكخود او  ين، پس برأكل بر خداوند اجرا كتو
د يباشند با يم شرع مكه حاكبت هم توسط نواب او يغام شرعند اجرا شود و در زمان كه حكندگان او يا نمايط امام توس

 يناچار ينبود از رو يسكن يالمؤمن ن مراجعه شود و اگر از عدوليالمؤمن م شرع بعدولكاجرا گردد و درصورت نبودن حا
ه مناط كست بليت آراء نيثركن آن هم بانتخاب ملت و اييتع يد ولندار ين بتفاوت مراتب مراجعه شود مانعير مؤمنيبسا
  .ر بر احوال استيه مافوق و مطلع و بصكن خبره است ييتع

ه كق است ين طريبت است بايه زمان غكن دوره ياقت داشته باشد در ايومت لكح يه براك ين شخصييق تعيپس طر     
را داشته باشد  يشوائيمقام پ يستگياست شايانت و سيث ديه از حكا ر يسكگر يدكينند و با مشورت يبنش ياسالم يزعما

  .نندكانتخاب 
باب گرفته  نينون دراكتا يم قطعيشد تصم يومت بدولت موقتكل حيكه دربارة تشك يمختلف يشنهادهايو بر اثر پ     

ستان كپا يهم برا يقطع فعلي موقتي است و شايد بعدا قانون اساسي تدوين گردد و طرز حكومت ومتكنشده و طرز ح
  .ن خواهد شدييبعداً تع

شود  يرا باز بانتخاب راجع ميدهد زيعه وفق نميات شير هم چندان با نظريه بنظر من قسمت اخكمن گفتم با آن     
 ب اماميومت از طرف ناكد حيز بايبت نيم در زمان غينكالنعل بالنعل رفتار  ع طابقيم طبق عقائد تشيه اگر بخواهكيدرصورت

است و  كيعه نزديد شيتوان گفت با عقايده و ميشنهاد شما خوب و پسنديپ كذل مع ين شود ولييم شرع است تعكه حاك
ز يعه نيش يباشد و زعما يم يار الزم و ضروريحساس است بس يليه خكل مواقع ين قبيدر ا ياريگفتم البته مراقبت و هش

  .رنديا درنظر بگباشند و مصالح اجتماع ر يد مراقب وضع حساس فعليبا
بت هم يعه در زمان غيدة شيومت اسالم بعقكه حكشان آن است يدة ايه عقكشود  يباب معلوم م  نيشان دراية اياز نظر     

  .باشدين اصلح مييه بر حسب انتخاب و تعكاست  يسلطنت
عت و يطب يبايا و مناظر زيز بوده و از جزر و مد دريا نينار دركم مشغول گردش در يردكيه مكيراتكدر خالل مذا     

ه در همان ك يز در باغچة مصفائيآنجا بود استفاده نمود و اول مغرب ن كيه در نزدك يهائياركد و گليغروب خورش
ساعت از شب كينشسته بعداً در حدود  يرفع خستگ يبرا يبود نماز خوانده و قدر يواقع شده و گردشگاه عموم كينزد
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  .ميمراجعت بشهر آماده شد يبرا
  

 يم نگارنده دنبالة سخن سابق را گرفته بĤقايمراجعت بود يايه مهكموقع  در همانشنبه و جمعه      كيل يتعط
د علت يان داشتيب يام اسالمكاح يد و عالقة او و ملت را باجرايستان اظهار نمودكدولت پا يه براك يا گفتم با وضعيپو
 يه براك ياسالم يل رسميه تعطكيل بجمعه نشده درصورتيدشنبه است و تبكيهنوز هم  يدولت يل رسميه تعطكست يچ
ن يدانشگاه هم يد زبان فارسيان اساتيباشد و من در الهور با آقاين شده جمعه مييا و اشتغال بعبادت تعيدن يارهاك كتر
  .نموديل ميخود را بجمعه تبد يل رسميستان تعطكه دولت پاكن بود يه حق اكر دادم كنمودم و تذ را رهكمذا

بزرگان  يندگيران بسمت نمايه از اك يل بود علمائيكتش يادگار مرتضويه انجمن ك يشان جواب دادند اتفاقاً موقعيا      
دعوت  يس جمهور بچايرزا رئيندر مكت از طرف ژنرال اسكرده بودند عصر روز قبل از حركت كعه در آن شريش

س جمهور بالبداهه يردند رئكس جمهور سؤال يوع را از رئن موضيان هميشد از جمله آقا يراتكداشتند و در آنجا مذا
ن موضوع است و در آنجا يهم يه سورة جمعه براكآنها جواب دادند ! ن نشده استييتع يل رسميگفت در اسالم تعط

» نتم تعلمونكم ان كم خري لكراهللا و ذروالبيع ذلكذ للصلوة من يوم اجلمعة فاسعوا ايل ييا ايها الذين آمنوا اذا نود«د يفرمايم

ه فقط كند بلك يل روز جمعه نميه داللت بر لزوم تعطين آيس جمهور جواب داد ايرئ» وذروالبيع«د يفرمايحاً ميه صرك
ه روز جمعه كم يا ن جهت دستور دادهيم بهميز ما مراقبت دارير آن  و آن را نيرساند نه غ يلزوم حضور در نماز جمعه را م

 يل برايتعط ينماز جمعه بروند ول يارمندان براكنند و همة كل يم تعطيازده و نيساعت  يولتها و ادارات د همة وزارتخانه
روا اهللا كاهللا واذ االرض وابتغوا من فضل فاذا قضيت الصلوة فانتشروا يف«د يفرمايز ميه بعداً نكل آنيرساند بدلير نماز جمعه نميغ

  .ندكيه داللت بر جواز معامالت پس از نماز جمعه مك» ثرياًك
  .ردندكن يگريت شدند و اظهار دكس جمهور سايان هم پس از جواب رئيآقا     
د از نظر يان هم شايم و آقاينك يل روز جمعه را تا بعدازظهر استدالل ميه لزوم تعطين آينگارنده گفتم اتفاقاً از هم     

 ياذا نود«نه » للصلوة من يوم اجلمعة ينوداذا «د يفرمايفه مية شريه در آكرا ياند، ز ردهكوت كس جمهور سياحترام رئ

د يد و خرياد خدا بشتابي يروز جمعه بلند شد برا ينماز برا ين هرگاه ندايمؤمن يه اكن است يه ايآ يو معن» لصلوة اجلمعة
قت از اذان صبح يه در حقكشود  ين عبارت اعم از نماز جمعه  است و شامل نماز صبح هم ميد و ايو فروش را واگذار

ه موقع نماز جمعه كرد نه از اذان ظهر كا يار دنك كد تريفه باية شرين آيباشد طبق ا ينماز از روز جمعه م يه نداكمعه ج
ح يشان و تصريه مخالف منظور ايعبارت آ يح بود وليس جمهور صحيان رئيفرمود بيملصلوة اجلمعة  ياذا نوداست و اگر 
ه جابر از كت شده يالسالم روا هيد از حضرت باقر عليزيب از جابربن يتهذ ا در روز جمعه است و دريار دنك كدر لزوم تر

املسلمني فيه و ثواب  ياعملوا وعجلوا فانه يوم مضيق عل«رد فرمود كسؤال » راهللاكذ فاسعوا ايل«حضرت دربارة قول خداوند 

ان  السالم واهللا لقد بلغين ابوجعفر عليهقدر ما ضيق عليهم واحلسنة والسيئة تضاعف فيه قال و قال  ياملسلمني فيه عل اعمال
آنست  يخالصه معن» املسلمني ياخلميس النه يوم مضيق عل انوا يتجهزون للجمعه يومكوآهلإوسلّم  وعليه اهللا يصلّ اصحاب النيب

 يوتاه است براكتنگ و  يليه روز جمعه خكد ينكل در آن يد و تعجينكد عمل يفرمايه حضرت در جواب جابر مك
ه اصحاب كده يه بمن رسكشود بخدا سوگند  يدر آن دو برابر م يو بد يكياد است و نيو ثواب اعمال در آن ز نيمسلم

ن و يمسلم ياست برا يكرا جمعه روز متبرينمودند زيا ميلت جمعه مهيفض كدر يشنبه خود را برا غمبر در روز پنجيپ
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ه اصحاب كنيند براكيث داللت مين حديردند، اكيده مض جمعه آمايف ينرو در پنجشنبه خود را برايم است ازكمدت آن 
فاذا قضيت الصلوة فانتشروا «د يفرمايه مكة دوم يردند البته آك يار مك كوسلّم غالباً از پنجشنبه تر وآله هيوعل اهللا يغمبر صلّيپ

ا را بعد يار دنكمعامله و  يجهت بعض نيند بهمك يدر بعدازظهر داللت م يع و شريبر جواز ب» اهللا االرض و ابتغوا من فضل يف
از حضرت رسول  92انيالب ر روحيه در تفسكاند  بعض اهل سنت واجب دانسته يو حتاند  از نماز جمعه مستحب دانسته

» سب بعدالصلوة هو الفريضة بعد الفريضةكطلب ال«ه فرمود كرده كت يه رواين آيل هميوسلّم در ذ وآله هيوعل اهللا يصلّ

  .ه مراد روز شنبه استكنيم داللت دارد براه بعض اخبار هكهرچند 
  »الصلوة يوم اجلمعة واالنتشار يوم السبت«ه فرمود كالسالم  هيه از حضرت صادق عليحضره الفقيه در من الكچنان     

ردند كيل ميباشد و از صدر اسالم عموماً تعط ين ميمسلم يل عمليه روز جمعه تعطكنين است برايوباضافه اجماع مسلم     
ل ين در تعطيرمسلمين حجت است و باضافه خود متابعت از غيز بر آن اجماع و اتفاق دارند البته اجماع مسلميو علماء ن

  .ستيسته نيچوجه شايل جمعه بهين در تعطيشنبه و مخالفت با مسلمكي
ند و كيم يو مذهب ينيشان در علوم ديداللت بر اطالعات ا يست وليس جمهور مقنع نيرئ يآقا ان جوابين بيبنابرا     
  .نديل نمايبجمعه تبد را ستانكپا يت اسالمكل مملير دهند و تعطيين قانون را تغيم بعدها انشاءاهللا ايدواريام

  .شود يز عملين امر نيه انشاءاهللا ايد در آتيه شاكردند ك يدواريده و اظهار امية نگارنده را پسنديز نظريا نيپو يآقا     
  

 م ابتدا باطاقيستان رفتكو پايستگاه راديدن ايد يماً برايا مستقيپو يآقا از مراجعت از آنجا با پسستان     كو پايراد
معروف و محترم  يها تيا از شخصيپو يآقا شان نبودند و چونيا يم وليو رفتيراد يس قسمت فارسيشُبر رئ يآقا
 يس قسمت عربيرئ ينجف يآقا ه را بجا آورده وشناختند احترامات الزم يو را ميارمندان ادارة رادكباشند و يستان مكپا

م يستان بنماكو پايدر راد يمختصر يخوب است سخنران يليه خكا بنگارنده اظهار داشتند يپو يآقا نمودند يرائيو پذيراد
ت كد اواخر هفته حريت دارم و باكل در حرينند من گفتم چون تعجك ين امر استقبال ميز از ايو نيارمندان رادكو البته 

من  يردند ولكالم را گرفته خواهش و اصرار كهم دنبالة  ينجف يآقا مينما يه بتوانم سخنرانكست ين ينم فرصت توقفك
  .همان جواب را گفتم

ادارة  يفن يها د قسمتيبازد يشان برايا يمحبت نمودند سپس بهمراه يليشبر آمده خ يآقا زرنگار معاون يآقا بعداً     
دارند مثال  ينيمعهر قسمت محل  يع و برايآن وس يمفصل و دستگاهها يلين اداره خيم ايد رفته در همانجا بوكو يراد
ه در غالب ساعات و كزبان اردو  يافغانستان و برا يفارس يبرا يگريدارند محل د يرانيا يقسمت فارس يبرا يمحل

ة يدانها بر رو يقيم است و موسيه محل جداگانه و اطاق آن بوضع قدك يقيموس يبرا يگريند محل دك يار مكاوقات 
ن است چند كموقع مم كياست و در  يب هر قسمت مجزيترت نيدهند و بهميه ميكا تكنند و بمتينش ين ميزم يم رويقد

افغانستان  يموقع قسمت فارس ه همانكار باشند چنانكقسمت متفاوت بچند زبان مختلف و چند موج مشغول پخش و 
چهارده  يلكستان مشغول پخش بود و بطوركخود پا يبرا يگريگر با موج ديسمت دها و ق افغان يمشغول پخش برا

الت و ادارة جداگانه وجود دارد، يكتش يو داراياستود كيخارجه  يها ها و زبان از قسمت كيهر يو دارد و براياستود

                                                 
ه اهل سنت يث از بزرگان صوفيو اصول حد يه و شرح مثنويان و شرح محمديالب الفداء صاحب روح يباب يمكن يمول يل حقيف اسماعيتأل - 92
  .»دميكبش روحم حقه قربان ا«ن گفته يخ وفاتش را چنيخودش تار يالديم 1714مطابق  يهجر 1127در  يمتوف
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ارمندان كر از كاظهار تشبعدازظهر با  9م و ساعت يقاً مشاهده نموديردند دقكيه پرمكز يقسمت ضبط نوار و صفحات ن
 يليشان خينموده و ما از محبت و مالطفت ا يا تا هتل همراهيپو يآقا م ويرون آمده و بهتل برگشتيع با آنها بيو و توديراد

 يشان را خداحافظير و امتنان اكم و با ابراز تشيامل بردكشان استفادة ية ايماالت علمكممنون شده و در آن مدت از 
  .بمنزلشان مراجعت نمودند م و بعداًينمود
شدند و  يداشتند در اداره حاضر ميه شب گذشته اگر قبال اطالع مكردند ك يشبر تلفن نموده عذرخواه يآقا روز بعد     

مالطفت  يليم و خيو مالقات نموديشان را در همان ادارة رادياق بمالقات نمودند لذا قبل ازظهر ايل و اشتياظهار تما
در دانشگاه  ينياستاد علوم د يع و مدتيشان تشينهور از هندوستان و مذهب اكد شبر اهل ليعبن محمد شاينمودند، نام ا

و يراد ياست شعبة فارسيستان آمده و ركنموده و بپا كستان آنجا را تركدا شدن پايم و پيگر بوده و پس از تقسيال
  .نندكيلم مكهم خوب ت يباشند و بفارسيمعه يشان از دانشمندان بنام شيشان واگذار شده بود و ايستان باكپا

دند؟ گفتم بحمداهللا يران پرسيا ينيرده و بعداً از وضع امور دك يشان ابتدا از نبودن در شب گذشته عذرخواهيا     
 يامل بĤداب و اعمال مذهبكد يشتر جاها تقيان و مذاهب در بيه غالب صاحبان ادكشده  يا طوريخوبست البته اوضاع دن

ف يوجود دارد و غالباً بوظا ياسالم كن امر در همة مماليترند و اديق ين قسمت بين در ايند مخصوصاً مسلمخود ندار
ن بود و يبهتر از ا ياسالم كممال يردند وضع عمومك يم ينيام دكامل در احكن مراقبت ينند و اگر مسلمكيرفتار نم ينيد
ه مردم كجا آنست  ن در همهيمسلم ينيان ديشوايفة پيهستند و وظ موجود و همه بدان مبتال يه در همة جوامع اسالمين بليا

  .را در آنها پرورش دهند بديانت يمند ند و روح عالقهيام وادار نماكانت آگاه نموده و آنها را بمراقبت در احيق ديرا بحقا
ه كنيسبتاً خوب و مخصوصاً ان ينيستان بامور دكد؟ گفتم عالقة مردم پايديستان را چگونه دكدند وضع پايبعداً پرس     

 يد زعمايبا كذل مع ياست ول ينند باعث خوشوقتك يرفتار م يو دوست يست و با هم ببرادرين يعه و سنين شيب ياختالف
ه درهمة طبقات كو يند و مخصوصاً توسط راديخود آشنا نما ينيف ديشتر بوظايه مردم را بكوشند كب يعه و سنيش

و زبان يانت و لزوم اتحاد و اتفاق گوشزد شود چون امروز راديق ديو حقا ينيو د يقدارد دستورات اخال يشنوندگان
رد و آنچه با كد و حشر و زوائد را حذف يوشكز يح و اصالح برنامه آن نيد در تصحيو مورد عالقة همه است و با يعموم
امال مراقب كفه را ين وظيد ايد بايهست يرأس امور زبان فارس در هكرد و شما كند در آن وارد نك يق نميانت تطبيق ديحقا
  .ردندكق يشان هم تصديد ايباش
 يها ه برنامهكوشم كيا نه؟ گفتند من ميد ينك ياد اجرا ميو زيهم در راد ينيد يها ا برنامهيدند آيپرس يجذب يآقا سپس     
 يها ام عاشورا برنامهيدر ا م مثاليدار ينيمخصوص د يها مرتباً برنامه يمذهب يشتر اجرا شود و در روزهايب ينيد

 ينيز مطالب ديگر نيد يها شود و بمناسبتيم يمذهب يها يز سخنرانين ينياد ديگردد و در اع يامال اجرا مك يسوگوار
شتر بĤنها آشنا شوند، يد تا مردم بيداشته باش يو اخالق ينيمطالب د يهر روزه برا  شود من گفتم خوبست برنامه يگفته م
  .ميج توسعه دهيم بتدريم بتوانيدواريگفتند ام

ل داشتم يم يليم و گفتند خينما يو سخنرانينده از راديره شده روز شنبة آكه قبال مذاكردند همانطور كآنگاه خواهش      
م ينك يه ميهفته برنامه ته يتمام روزها ياست و در اول هفته برا يما هفتگ يها چون برنامه يه زودتر انجام شود ولك
ر از يشود اول هفتة شما غ يسر نشد من بعنوان جملة معترضه گفتم معلوم مين ميه شده و زودتر از ايها قبال ته نامهنرو برياز

ل و آخر قرار داده و شما شنبه را اول هفته و جمعه را طبق معمول يشنبه را تعطكيرا دولت ياست ز يدولت ياول هفتة رسم
ن خود يشود، گفتم ا يم ميما از روز شنبه، تا جمعه تنظ يها نطور است و برنامهيد گفتند اتفاقاً هميا آخر قرار داده ياسالم
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  .شده است يل معمول اسالميت تعطيمورد رعا نيه اقال دراكاست  يباعث خوشوقت
 يبرا يردند در سخنرانكم و خواهش ينك ين ساعت مييروز شنبه تع يرده گفتند براكرار كبعداً خواهش خود را ت     
ر نموده گفتم كشان اظهار تشيانت خالص شود، من از محبت ايفار و دشمنان دكوغ تسلط يه از كز دعا شود ير نيشمك

ست و باضافه من در يسر نينرو ميم ازيستين يراچكم و شنبه در يت بطرف زاهدان داركه با ترن قصد حرچون روز پنجشنب
نم و اگر كيانت مقدسة اسالم دعا ميروان ديش همة پين و آسايعموم مسلم يق حاصل شود برايخود اگر هم توف يسخنران

ند ك يخواه بطور عموم فرق نم يبطور خصوصنداشته باشد خواه  يريشود و اگر تأثيز مير نيشمكدعا مؤثر باشد شامل 
ستان كاز پا ير و طرفداريشمكران بموضوع يملت و دانشمندان ا يمند ستان به عالقهكه مردم پاكگفتند منظور من آنست 

دانم يت نميشوم و مناسب مقام روحان يچوجه داخل نشده و نمياست بهيباب آگاه باشند گفتم اوال چون من در س نيدرا
باشند  يم ة ما آگاهيه بروكهم  يخارج دگانندهد و در نزد شنو ياست ميس ير بخصوص دعا شود بويشمكاگر دربارة 

  .ندارد يريتأث
 يرود و شبهة سمعه و تملق در آن خواهد بود ول ين ميشائبة خلوص در دعا ازب اگر نام آن بخصوص برده شود ثانياً     

ر را يشمكه كدانم يم است لذا من مناسب نمكگر در آن يشتر و شائبة دين دعا شود ارتباط آن با قلب بيهمة مسلم ياگر برا
 يليمسلم آنجا خ ياهال يراده و بستان داكپا ين آنجا و با اهالير بدهم هرچند در آن موضوع حق را بمسلمكاختصاص بذ

آنها دعا  يخالص ين جهان برايه همة مسلمكه من تنها بلكنم نه آنك يآنها دعا م يش و خالصيآسا يشه برايهم متأثر و
ر كه آن قسمت را ذكردند ولو آنك يراد سخنرانيل بايدة من اظهار انبساط نموده و باز هم اظهار ميشان از عقينند، اك يم
 يآقا شان مجدد توسطيم بعداً ايرون آمدينموده ب يرده سپس با اظهار امتنان خداحافظكر كمان عذر سابق را ذنم من هكن

و خوانده شود نگارنده با يه در رادكسم يبنو يا ن است مقالهكه ممكغام دادند يو هم بودند پيارمند رادكه كن ياحمد فرز
  .وقت از نوشتن آن معذورم قير گفتم فعال بواسطة عدم فرصت و ضكمال تشكاظهار 

  

ه نشستند بعداً ك يمالقات آمدند و قدر يبرا يان و مهاجر شجاعيان پسيشنبه آقا صبح سهران      يخانه فرهنگ ا
آن از م محل يبازار واقع است رفت يبمبئ كينزد) ولتن مارگت(ه در بند رود كران يدن خانة فرهنگ ايد يان برايبا آقا
 كيارمند هم دارند و چند اطاق در كدار امور آنجا هستند و چند نفر  ان عهدهيپس يآقا باشد ويمشهر  يها ن محليبهتر

 يباشد و در طبقة فوقانيتابخانه و قرائتخانه مك يگر برايشان و اطاق دياطاق مخصوص دفتر ا كيه كار دارند يطبقه در اخت
تابخانة آن كان است در يپس يآقا ز تحت مراقبت خودياند و آن ن س نمودهيتأس يس زبان فارسيتدر يبرا يالسكآن هم 

ه مورد استفادة كشود  يران هم بدانجا فرستاده مياز مجالت ا ياريموجود و بس يبزبان فارس ياديتب و مجالت زك
 يستانكاهداء ببعض دانشمندان پا يدام چند جلد براكتب چاپ دانشگاه هم از هرك ياست و بعض يدوستداران زبان فارس

ن يالس هم بهمكس يباشد و تأس يستان مكدر پا يران اشاعة زبان فارسيس خانة فرهنگ ايد است و منظور از تأسموجو
الس در خانة كن يز ايه در الهور نكشود چنانيس ميدر آنجا تدر يبعدازظهر زبان فارس 7تا  5ه از ساعت كمنظور است 

ران يد است و البته اگر دولت ايمف يليدر آنجا خ يفارستوسعة زبان  ين قسمت برايس شده است و ايران تأسيفرهنگ ا
را يوشد، زكران بيد در توسعة خانه فرهنگ ايادتر شود بايع گردد و توجه مردم بĤن زيدر آنجا شا يبخواهد زبان فارس

آنها است و  يقت زبان ثانوين زبان در حقيمندند و ا عالقه يم طبعا بزبان فارسيردكر كز ذيه در گذشته نكستان كپا ياهال
هم  يزبان بفارس اردو ياز شعرا ياريدارند و بس يبزبان فارس ياديآنها اردو است باز هم عالقه ز يه زبان مادرك يسانك
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ه كسابق است  يايشة هر دو همان زبان آرين دو زبان موجود است چون رين ايب يخاص يكينوع نزدكيند و يگويشعر م
ز يمورد توجه و در دانشگاهها ن يستان زبان فارسكپا يشتر شهرهاينون در بكا ز از آن منشعب شده و هميت نيركسانس
شاور يدرآباد و سند و ملتان و الهور و پيا و حكو دا يراچك يه مسموع شد در دانشگاههاكيشود مثال بطور يس ميتدر

ندارد در بعض مدارس  ه دانشگاهكاز شهرها  ياريدر بس يو حت شود يس ميموجود و تدر يات فارسيشعبة زبان و ادب
ه كته يوكستان محمد اقبال و شهر كوت وطن شاعر معروف پاكاليشود مانند شهر س يم يفارسس يها تدر الجكمتوسطه و 

  .ستان استكپا يمورد عالقه همة اهال يزبان فارس يلكشود بطور يس ميالج آن تدركدر 
 يدربارها يافتند زبان رسميبر هندوستان تسلط  ين فارسيسالط يها ه سلسلهك ين زبان از اواسط قرن چهارم هجريا     

 يها ز دولتيافتند و بعد از آنها نيج بر هندوستان دست يبتدران يافت در آن قرن غزنويوع يج شيهند شد و بتدر ياسالم
عض آنها شعر گفته و ب يهندوستان بزبان فارس يشعرا يبود حت يردند و زبان آنها زبان فارسكومت كاسالم در آنجا ح

 يباشد و عرفا و بزرگان اسالميزبان معروف م يفارس ياز شعرا) 725در  يو متوف 651متولد ( يرخسرو دهلويمانند ام
ن محمد بابربن يرالديه ظهكه زبان معمول آنها همان بوده است، تا آنكداشته بل يبزبان فارس يهندوستان هم عموما آشنائ

ه كه از نژاد مغول بوده بواسطة آنكه با آنك يانكمور گوريرتيرانشاه بن امين ميالد لبن جال بن محمد ديخ بن ابوسعيعمر ش
در فرغانه بسلطنت نشست  899بود در سال  يفارس آنها ت شده بودند زبانيافته و تربيران نشو و نما يخود و اجدادش در ا

و قسمت اعظم آن ) 932شعبان  15(افت يبر هندوستان تسلط  يهجر 932ابل را تصرف نمود و در سال ك 911و در 
 1274تا سال  يعنيسال  342س نمود و فرزندان او در حدود يتأس يبزرگ يرد و امپراطوركن را با سرعت تصرف يسرزم
نرو يبود از يآنها زبان فارس يجهان را داشتند و زبان رسم ياسالم يها ن سلطنتياز بزرگتر يكيسلطنت نموده و  يهجر

زبان الشعاع واقع شد و  گر تحتيد يها ه زبانكيرد بطوركدا يت پكدر همة ممل ياديها رواج ز ن زبان در زمان آنيا
رد و كسلطنت  1014تا  964ه از سال كبرشاه  كشد مخصوصا از زمان ا يهندوستان همان زبان فارس يو علم يتكممل

ع يد زبان و صناياوج قدرت و عظمت رسهندوستان ب يها دولت مغول ه در زمان آنكر ياش جهانگ جهان و نوه فرزندش شاه
ز يع نير صنايو سا يارك ياشكو  ياتور سازينيو م يدر دورة مغول صنعت نقاش يرد و حتكدا يپ ياديز رونق زين يرانيا

  .افتيامل كنفوذ  يرانيتمدن ا يلكران بهند رفت و بطوريها از ا ق آنيبتشو
ن يمنقرض و بهادرشاه آخر يلكها ب سيه سلطنت مغول توسط انگلك يالديم 1857مطابق  يقمر 1274ه در سال كتا آن     

ج يوده و بتدرخود را در آنجا برقرار نم ياسيل نفوذ سيس بدسائس و حيه انگلكها بود  ن رفت، مدتيپادشاه مغول ازب
خود نمودند و  قت محبوسيافته و او را درحقيز دست يشدند و در اواخر بر پادشاه مغول ن يتصرف ماالت و شهرها را ميا

ت افتاد و ياز رسم يش از انقراض مغول زبان فارسيهشت سال پ يعني 1850ن بردند در سال يدر آن سال او را از ب
 يو علم ينيبردن آثار د نيازب يبرا ياديت زيحذف نمود و از آن ببعد جد ياتبات رسمكمآنرا از  يومت استعماركح

م و مراوده و معاشرت و مسافرت دانشمندان دو ك يليران و هند خين ايب يو تجار يو فرهنگ يآنجا شد و روابط علم
 يثر مردم بزبان فارسكن اواخر ايه در اكيرا گرفت بطور يفارس يو بعد اردو جا يسين رفت و زبان انگليت ازبكممل

داشتند و بدان  ينائب باتفاق بدان آشيت قريثركاه در اوائل نفوذ استعمار كياطالع بودند درصورت ينداشتند و ب يآشنائ
  .افته بوديشة تمدن آنها رسوخ يخو گرفته و آن زبان در ر ينمودند و بزبان فارسيلم مكت

در  يو فارس يواقع شد دو زبان عرب يشمس 1327ه در سال كستان و هندوستان كم بپايافت استقالل و تقسيپس از باز     
ران يدولت ا يرد از طرفك ياديغات زيتبل يج زبان عربيترو يابر يندة عربستان سعوديرده و نماكستان عرض اندام كپا
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چون  يغ نداشت وليت و تبليران باندازة عربستان جديا يندگينمود و هرچند نما يفرهنگ يندگيس نمايهم اقدام بتأس
در  يولشدند  يد و مردم متوجه زبان فارسير بخشيداشتند همان اقدام مختصر حسن تأثين زبان را دوست ميخود مردم ا

شرفت ينرو پياست از ينيزبان د يزبان عرب ياد و از طرفيز يليعربستان خ يغاتيدم چون مخارخ تبليه شنكيحال بطور نيع
ن زبان يجتريراه در زمان مغول كيدر درجة سوم واقع شد درصورت يد و زبان فارسيج گردين زبان رايرد و دومك ياديز

  .بود
ن زبان بخرج دهد و نگذارد يج ايترو يبرا ياديوشش زكت و يه جدكران است يفه دولت و فرهنگ اينون هم وظكا    

س يران را تأسيدارد و خانه فرهنگ ا ياديوشش زكن قسمت يرا دولت متوجه شده و در ايعقب بماند و خوشبختانه اخ
زارت انتشارات و دارد و يغيجدبل يس شده و در انتشار زبان فارسيستان هم تأسكران و پايا ينموده و انجمن فرهنگ

ث مطلب و سالست و يه هر دو از حكبنام سروش  يگريبنام هالل و د يكي يستان هم دو مجله بزبان فارسكغات پايتبل
 يم زبان فارسيردكر كه ذكها هم همانطور  ند و دانشگاهك يار مطلوب و مرغوب است منتشر مياغذ بسكن چاپ و يهمچن
  .ندكدا يپ يت و مقام بسزائيستان اهمكن زبان در پايج ايم بتدريدوارينند و امك يس ميتدر

  

شة لغات و يراجع بر يدانم مختصريت شد مناسب ميركنجا اشاره بزبان سانسيچون در ام و انشعاب لغات     يتقس
  .ميبنما يركانشعاب آنها ذ

ه برحسب اختالف ك رسديه بوده ميه مربوط به بشر دورة اولكلغت  كيقت بيلغات مختلفه جهان در اصل، درحق     
نون هم با كا هكلغات هستند  يبعض ين شده است وليمتبا يلكرده و بكدا يمختلف پ يها ج رشتهيط و جوامع بتدريمح
و فرانسه و در  يگر دورند مانند عربيدكياز  يو زبان اردو، و بعض يباشند مانند زبان فارسيم كيگر مربوط و نزديدكي

ه كنيل است براين امر دليشود و ا يمشهود م يو دور يكين نزديم اينكم اگر دقت ن زبانها هيصرف و نحو و گرامر ا
  .شه دارند در نژادها هم مشهود استير كيگر يدكيب كينزد يها زبان
 يها زبان يگر فرق دارد وليدكيند با يگويم (Semitique) كيتيميه آنرا سك ين با نژاد سامينژاد آر يها مثال زبان     

ه هر دو از نژاد ك يو عبر يدارند مانند زبان عرب يكينوع نزدكياز هم دور است باز  يليه خكا با آنخود آن نژاده
  .باشنديم كيتيميس

نمودند و يم يزندگان (Steppe)ه يروس يه ابتداء در فالت جنوبكن است يباشند نژاد آريان از آن ميرانيه اك ينژاد     
ا و يآس كه خاكدسته بطرف جنوب كيالد مهاجرت نموده يش از ميپ قرن 12ت در حدود يثرت جمعكبعداً بواسطة 

اروپا است رفتند و بر اثر  كه خاك يو شمال غرب يغرب يها گر بقسمتيران است آمده و دستة ديت هندوستان و اكممل
ه ك يقسمت ز شدند مثال زبانيگر متمايدكياز  يلكرده و پس از گذشت چند قرن بكر ييج زبان آنها تغيم بتدرين تقسيا

م و اقسام يقد يران آمدند زبان پارسيه باك يباشد و قسمتيم يولكه از شعبات آن زبان هند و كت يركبهند رفت زبان سانس
و  يه زبان رومكها  نيدسته التكيه باروپا رفتند پنج دسته شدند، ك يمنشعب از آن است و قسمت يفارس يه زبان فعلكآن 

 يها ه زبانكباشد، سوم ژرمن ياز آن م ينونكم و يونان قديه زبان كها  يونانيگر يآنست د يها عبهش يوليو اسپان يفرانسو
از آن مشتق است پنجم  يانكو بال يه زبان روسكدا شده چهارم اسالو ياز آن پ يسيو انگل يو نروژ يو سوئد يآلمان يفعل

  .باشد يا ميتانيرة برين جزكم سايقبائل قد يه زبان بعضك يزبان سلت
از آن  يانيو سر يقيو فن يلدانكو  يو عبر ين عربه زباكاست  ينژاد سام يها ره عربستان شعبهيشبه جز يزبانها     
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  .باشديمنشعب م
نجا يه در اكدارد  يحن باب شريدر مصر چاپ شده  در ا 1912ه در سال كتاب طبقات االمم خود كدان در يز يجرج     

ه و ينند بر دو قسمند مرتقك يلم مكه اقوام جهان بدان تك يه لغاتيلك :شود يم ركنقصان و اضافات ذ يبعضبا ينقل بمعن
اج يشتر موارد احتيب يار و برايلمات آنها بسكه بسط و وسعت داشته و الفاظ و كه آنها هستند يمرتق يها ه، زبانيرمرتقيغ

اج ملل يرفع احت يو برا كار انديآنها بسباشند و الفاظ يتر م ه پستيرمرتقيغ يها باشند و زبانيم يلغات و الفاظ يدارا
ا و شبه كيآمر يا و هندوهايآس ين در شمال شرقيره ساخاليجز يقا و اهالينة جنوب آفركست مانند زبان سين يافكمتمدن 

  .م و بربر باشديم و مصر قديقد يه عبارت از لغات حبشك يا و لغات حامكامچاتكره يجز
ل شده و يكه از الفاظ جامد تشكهستند  يرمتصرفه زبانهائيرمتصرفه، غيتصرفه و غز دوقسمند ميه نيمرتق يزبانها     

ه الفاظ كنطور است يمختلفه با يفهماندن معان يف آنها برايند و تصرك ير نمييآنها تع يست و بنايدر آنها ن ياشتقاق
نوشتن  يه معنك يكدر تر» ازي«لمه كند ر دهند مانييلمه را تغك ياصل يه بناكند بدون آنيافزايلمه مكا آخر يباول  يمستقل

و  يكتر يند و زبانهايگويسنده است ميسد و نوينوينوشت و م يه بمعنكازان يازار، يازدن، يف يدارد و هنگام تصر
  .باشنديندسته مياز ا يو مغول يرانكاو

هم  يشود و الفاظيف ميت تصرق اشتقاق و هم بالحاق ادوايلمات آن هم بطركه الفاظ و كند يرا گو يمتصرفه زبانهائ     
 يه آنرا هند و اروپائك يائيآر يزبانها يكياست و متصرفه هم دوقسمند  يمعن ينند غالباً داراكيف ملحق ميتصر يه براك

ا و اروپا مهاجرت نموده و بگذشتن قرون يه به آسيروس يه از فالت جنوبكا است يه مربوط بقبائل آركند يگويهم م
 يسام يرده است، دوم زبانهاكخودشان فرق  يز شده و با زبان اوليگر متمايدكيآنها با  يزبانهاط، يبرحسب اختالف مح

  .بن نوح است  ه مربوط بفرزندان سامك
ه آن را ك( يو هند يو فارس ياوستائ يو زبانها يشمال يگريو د يجنوب يائيآر يكيهم دو قسمت شده  يائيزبان آر     
ژرمن  يكيهم چند شعبه شده  يشمال يائياست آر يجنوب يائياز شعب آر يردكو  يرمنو ا يو افغان) نديت گويركسانس
و  يفرانسو يه زبانهاكن يگر التياز آن منشعب است د يشيو اطر يسيو انگل يو نروژ يو سوئد يآلمان يه زبانهاك

ه زبان كگر اسالو يد است و ديجدم و يونان قديه مشتمل بر ك يونانيگر يدا شده و دياز آن پ يو پرتقال يو روم يولياسپان
  .را شامل است يانكو السنة بال يروس
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از  ينقيارتاژ و فكو لغت  يمتفرع بر عرب يو لغت حبش يو آرام يو عبر يهم مشتمل است بر لغت عرب يالسنة سام     
ه كن است يا يسام يها ن صفت زبانيتر دا شده است و روشنيپ ياز لغت آرام يلدانكو  يانيو لغات سر يلغت عبر
ف و اشتقاق آنها بافزودن حروف زائده در يلمه سه تا است و تصرك يحروف اصل يعني يلمات آنها غالبا ثالثكالفاظ و 

  .ست و همه قسم لغات در آن موجود استينطور نيا يائيآر يزبانها يلمه است ولكا وسط يا آخر ياول 
امل ك يكيز نزديشة لغت نيث رياز ح يو زبان فارس يهند يزبانهان يه بكشود يم معلوم ميردكر كه ذك ياز شرح     
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ه لغات كيداشته بطور ياديز يريره تأثيزبان در قرون اخ يفارس ين اسالميل سلطة سالطيز از قبين ياست و عوارض خارج
ران و يلت اه دوكاست  يخوشوقت يدا نموده است و جايامل بĤن پك يوستگيداخل آنها شده و پ ياز زبان فارس ياريبس
جاد شده است و دانشمندان يستان اكدر پا ياء مجدد زبان فارسيل احيابراز داشته و وسا ياملكن موضوع توجه يستان باكپا
آنها  يغ دارند و شعرايبل يج آن سعينند و در تروكيم يامل بزبان فارسكه ابراز عالقه كباشند يستان مكپا ياز اهال ياديز
  .ران دارنديات ايخود توجه بادب يادب يها ند و در انجمنيگويم يرسبزبان فا ياديز ز اشعارين

  

ل يه قبال شده بود اتومبك يا ا طبق وعدهيپو يآقا رانيدن خانة فرهنگ ايپس از د     يراچكدنباله توقف 
ات ننموده و ا مالقيپو يآقا ه تا آنموقع ازكز يان نيپس يآقا م،يارشان رفتكشان بمحل يدن مطبعه ايد يفرستادند و برا

م يدو قسمت قد يه داراكم پس از آن مطبعه را ينمود يشان را معرفينداشتند و مائل بمالقات بودند با ما آمدند و ا يآشنائ
ده شره كه قبال مذاكبغة علم و عرفان تاب ناكجلد كيم و يردكل گراور و چاپ و لوازم آن بود گردش يد و وسايو جد
ه كشاه را  يمحمد سلطانعل حاج مالسلطان يآقا ر علت و شرح شهادت مرحومكبا اظهار تششان يشان اهداء نمودم ايبود با

ر كدر آن باب ذ يشرح مفصل يجذب يآقا دند؟ و من مختصر جواب داده بعداًيشان است پرسيتاب نابغه در شرح حال اك
 يابانهاياز خ يع نموده قسمتيپس ما تودردند سكان يالسعاده ب انير بيد از تفسيدر تمج يمجدد شرح ايپو يآقا ردند آنگاهك

  .ميردكم بعداً بهتل مراجعت يردكم گردش يده بوديه ندكشهر را 
نشستند  يه قدركمالقات ما بهتل آمده و پس از آن يعت برايشر يآقا يبهمراه يا طبق وعدة قبليپو يآقا عصر     

 يم و پس از گردش مختصريند رفتيĤيها م يشتكه كله كسا محل ايا بطرف دريپو يآقا ليان نامبرده با اتومبيآقا يبهمراه
سوار  يموتور يها قياز قا يكيشان متفقاً در يشتر گردش دهند لذا بدستور ايه ما را بكل بودند يا مايپو يآقا ميه نمودك

  .ميه ربع ساعت راه دارد رفتكپور  يرة ماريشده بطرف جز
 هكيبطور يلمة ماركن هم دارد و يكاكگر و دينة دكستان است و سكپا يائيدر يرويشتر آن در تصرف نيره بين جزيا     
ه گود و در كه چون نسبت باطراف آن كآباد است  يو پور هم بمعن يبلند يداشتند از زبان اردو بمعن يا اظهار ميپو يآقا
م مادر يد مراد مريه شاكخود نگارنده حدس زدم  ين نام موسوم شده وليباشد بديمآب  است بلند و خارج ازآب  ريز
دن بدانجا يه باشد ما پس از رسيه ربع روپكچهار آنه است  يهر نفر يق براية قايراكباشد،  ية ماركا مليالسالم  هيعل يسيع

دارد نماز  يا و منظرة خوبينار دركنشستن در  يه ساختمان براكره يجز يرده و سپس در قسمت جنوبكگردش  يقدر
 ينيستان بامور دكدرآنموقع من از عالقه و توجه مردم پا. صرف شد يم و چاينشست يدرمغرب و عشاء را خوانده سپس ق

 يحت يلكستان بطوركرده گفتند مردم پاكق يشان هم تصديباشند سخن گفتم ايانت ميمند بد شتر آنها عالقهيه بكنيو ا
ران است مثال مرحوم يش از رجال ايبان آنها ين عالقه در ميباشند و ايمند م عالقه ينيانت و آداب ديشور بدكرجال آن 

المنافع در لندن بود و بنا بود خود پادشاه انگلستان هم  كدول مشتر يها نفرانسكاز  يكيه در ك يجناح قائداعظم موقع
نم ك يت نمكه من فردا شركنفرانس در عاشورا اتفاق افتاده بود جناح شب عاشورا اطالع داد كند اتفاقاً آن كت كشر

ن اسالم است و من در آنروز ياز بزرگان د يكيما و شهادت  يمذهب يدند؟ گفت فردا عاشورا و روز عزايعلت را پرس
ل نموده ينفرانس را در آن روز تعطكرد و باالخره مجبور شدند كنند قبول نك يشان را راضيهرچه خواستند انم ك يار نمك
ست ين نيران چنيشنوم در ايه مكيه بطوركيرساند درصورتياو را بمذهب م يمند ت عالقهيه نهاكندازند ير بيروز بتأخكيو 
ند و رسماً از آنها دعوت يĤيبطهران م يه گاهك ياسالم كام رجال ممال دهيه شنكشود چنان يس هم مكبع يه گاهكبل
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بعض  نينموده باشند و همچن يه با آنها همراهكشود يران برده نمياز رجال ا ينام يروند ولينماز بمساجد م يشود برايم
امال بامور كران هم هر دو قسم وجود دارد و بعض از رجال يان رجال ايمن گفتم در م. ام دهين قسم شنيگر بهميد يزهايچ
  .ان آنان وجود دارديس آنهم در مكباشند البته عيمند م عالقه يو مذهب ينيد

ه معاون وزارت كستان كاستقالل پا عه است در اوائليه شكهم  يس جمهور فعليرزا رئيندر مكسپس گفتند ژنرال اس     
شود و يه در ارتش داده مك يافتخار يها ن نشانها و مدالييتع يبرا يونيسيمكه در وزارت دفاع ك يدفاع بود موقع

شان گفته بودند يره شد اكارتش مذا ين نشان افتخاريترين و عالين نام بزرگترييتع يل شده بود برايكآنها تش ينامگذار
ا ياز مذاهب اسالم را داشت گفته بود چرا نشان خالد  يگريه مذهب دكن ياز حاضر يگريگذاشته شود ددر نام ينشان ح

ه كرا  يسكافتخار  يد براينجا وزارت دفاع است و بايشان با تعصب و تشدد گفته بودند ايده نشود ايطارق و امثال آن نام
د ينكدا ينفر را پكيمعلوم باشد درنظر گرفت و شما  ياقت او در شهامت و شجاعت و جوانمرديو ل يستگياز همه جهت شا

نند كن ييه نام او را تعكنم كيباشد من هم موافقت م يف عليده در رديق خودتان در همة صفات حميه بتصدك
ر شود تا چه رسد كذ يپس از نام عل يه نام آنها حتكآنرا ندارند  يستگيد شايه شما گفتكنها ياز ا كيچيه هكيدرصورت

بود و  ياز همة آنها منزه و مبر يه علكده هستند يوهكن ينواقص و صفات يدام از آنها داراكف او باشند و هريدر رده كبĤن
ت آراء يثركدر با ايق نموده و باالخره همان نام حيرده بودند و همه آنرا تصدكدة خود را با ادلة واضحه ثابت يبعداً هم عق

نار كند ساعت هشت مجدد بكيم يس جمهور بامور مذهبيرئ يمند لت بر عالقهن خود داليد و اين گردييب باتفاق تعيقر
  .ميم و بشهر مراجعت نموده بهتل رفتيق نشستيا آمده در قايدر

ه قبال با ادارة تلفن نموده و كره كم و طبق مذايشان رفتيل را فرستاده و بمطبعة ايا مجدد اتومبيپو يآقا ساعت نه صبح     
خوب و مرتب بود بعداً  يليم و وضع تلفن خيردك يشان بطهران تلفن نموده احوالپرسياز مطبعة ان شده بود ييوقت تع

 يمال محبت و همراهكم يردكر كه مشروحا ذكا همانطور يپو يآقا ن چند روزهيم در ايردكت كنشسته آنگاه حر يقدر
  .ميدار يمال امتنان قلبكم و ينك يشانرا فراموش نميا يها با ما نموده و ما محبت

  

خ يارت قبر شيره و اظهار عالقه برفتن شهر ملتان و زكم مرتبا مذايشد يراچكه وارد كياز روزشهر ملتان     
ن شهر مورد عالقة مردم يچون ا كذل ق حاصل نشد و معين توفيمتأسفانه ا يم ولينمودين عارف بزرگوار ميبهاءالد

دربارة آن  يه مختصركدانم ينرو مناسب ميز هست ازين نيبهاءالد خيباشد و مدفن شيآنان م يمذهب يستان و از شهرهاكپا
  .مير نماكشهر ذ

 نة والبقاعكاالم معرفة مراصداالطالع يفه در كيستان و بطوركمهم و معروف پا يشهر ملتان بر وزن سلطان از شهرها     

ت آن يشود جمعيبا واو نوشته م لمة مولتان غالباكور است كمذ يهجر 626در  يمتوف ياقوت حموين يالد ف شهابيتأل
الت سند و در جنوب ين شهر جزء ايهزار نفر است، ا 176ور است در حدود كمذ يخ اسالميطبق آنچه در اطلس تار

  .واقع است يراچك يالهور و شمال شرق يغرب
قه يدق 16رجه و د 80قه و انحراف قبله از جنوب بمغرب يدق 15درجه و  30قه و عرض آن يدق 31درجه و 71طول آن      

  .است يقه شرقيست دقيساعت و بكيالنهار آن با طهران  ه است و اختالف نصفيثان 39و 
م سوم است، اطراف آن باز و يم جزء اقليئت قديسند گرم و باصطالح اهل ه التيا ير شهرهايآن مانند سا يهوا     

خ و ياء و مشايه قبور اولكور است كاحه مذيالس تانآن فراوانست، در بس يريگرمس يها وهياد دارد و ميگشاده و باغات ز
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خ يا و شيركن زيخ بهاءالدين و شيالد د شمسيبر و سكا يدعليار است از جمله مزار سيار بسيالنسب در آن د حيسادات صح
  .ارتگاه اهل روزگار است شهر ملتان در سابق بلقب داراالمان معروف بوده استيت اشتهار و زين در غايالد نكر
  

ن از همه مشهورتر يخ بهاءالديباشند شيه در ملتان مدفون مك يخ و بزرگانين مشايدر ب     ين ملتانيخ بهاءالديش
  .شتر مورد توجه و عالقة مردم استيو ب

نند از ك ياز رحلة ابن بطوطه نقل م ير حاالت مولوكالزمان فروزانفر در ذ عيبد يآقا هكيا بطوريركن زيخ بهاءالديش     
بقصد جهاد بسند آمد و ) يهجر 95-75( يوسف ثقفيبن  ومت حجاجكه در زمان حكاست  يحمدبن قاسم قرشاحفاد م

ل و يپس از تحص يه وكسد ينوياالنس م در نفحات يد، جامين در ملتان متولد گردياءالدخ بهيد و شيونت گزكدر آنجا س
هر روز هفتاد تن از علماء و فضال از محضر او مدت پانزده سال بدرس و افادة علوم مشغول بود و  يل علوم صوريمكت

ده يرس ين سهرورديالد خ شهابيد و در آنجا خدمت شيرد و در مراجعت ببغداد رسكمت حج يردند بعداً عزكياستفاده م
  .ل شديمكخت تا تيحلقة ارادت او را به گردن آو

  .افتيوفات  632متولد شده و در  539خود در خ زمان ين مشاين ابوحفص عمربن عبداهللا از معروفتريالد خ شهابيش      
ن بملتان يالد خ شهابيمال بدستور شكدن بيه و رسيه و تحلياضات و تصفيمتولد شد و پس از ر 565ن در يخ بهاءالديش     

خ ير شكه در نفحات در ذكية او بطوريد و رويشد و مورد توجه عموم گرد يمراجعت نمود و در آنجا مشغول راهنمائ
 كدر جلسات و تر ير خفكشان مراقبه و ذيدستور سلسلة ا يعنير و مراقبه بوده كسد اشتغال بذينويم ين عراقيدفخرال

ام ظاهر شرع مقدس و حفظ حدود و كداد و در مراقبت در احين دستور را ميز هميروان نيبود و به پ يوجد و سماع و تغنّ
 666نند در سال كوارد  يرادينموده و ا يستند بر او اعتراضتوانين نمينرو معانديوافر داشت از يجد يمقررات اسالم

د و در خانقاه پدر يگرد ين ويروان جانشيدة بعض پين بعقيخ صدرالديشد و فرزندش يافت و در ملتان مدفون گرديوفات 
  :ن استيخ بهاءالديت از شين بينشست ا

 پنداريمتيدوستان را غن
  

 پنج روزه مهمان است يكيهر  
  

  .دارند يت بسزائيمعروف ين عراقيخ فخرالديو ش يهرو ينيرحسيم يدان ويمراز      
از  يكياز اهل  يم بن بزرگمهربن عبدالغفار جوالقين ابراهيخ فخرالديد شيور گردكقبال مذ ينيرحسيشرح حال م     

خ يملتان خدمت شدر  641متولد شده و در سال  610تا  606تخلص داشته و در حدود سال  يدهات همدان بود و عراق
سرود و مردم آن اشعار يعاشقانه و عارفانه م ياضت شد و اشعارير مشغول ريافت و بدستور پير كن ذيد و تلقين رسيبهاءالد
خ عرضه يار خدمت شكق انيدان بطريد و بعض مريخ رسيخبر بشخواندند  يم يو بازار با دف و ن يوكده در يرا پسند

مترنم  ين غزل را با لحن جانسوزيا يه عراقكد يجرة او آمد و گوش فرا داشت شنانه بدرب حيخ مخفيش يداشتند روز
  .است

 ردندكاندر جامكن بادهينخست
 از لب لعلش چشاندند يزالل

 يلن تران يبخود گفتند ارن
 يگفتند راز ينهان با محرم

 ردندكوام  يز چشم مست ساق 
 دندركوان نام يحآب  خضر را

 ردندكنام عرض الهام  يبموس
 ردندكن اعالم يرا از يجهان
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 شتن فاشيردند سر خوكچو خود
  

 ردندكرا چرا بدنام  يعراق
  

د و اجازة يار تو انجام گرفت و خرقه در او پوشانكرد و گفت كد در را زد و او را احضار ين غزل را شنيخ چون ايش     
تا سال  يعنيسال  25 يد و عراقين ناميرالديبكرد و ك دايپ يدرآورد و از او فرزند يارشاد داد و بعداً دختر خود را بعقد و

را نزد خود خواند  يد عراقيرس كيخ نزديچون وفات ش يخ بود و باعتقاد بعضيخ بود در خدمت شيه سال وفات شك 666
او از  رده او را مغضوب شاه نمودند وك يگران بر او حسد برده و نزد پادشاه وقت نماميبعداً د يفة خود قرارداد وليو خل

د و فصوص را از او استماع نمود و پس از يرس ين قونويخ صدرالديرده بعداً در روم خدمت شكت كآنجا بقصد حج حر
فرزند خود  707 يو بقول 688ض شده و در سال يبمصر رفت بعداً بدمشق مراجعت نمود و پس از شش ماه مر يچند
  .ديدر همان مقام مدفون گرد ين عربيالد يخ محيه پشت قبر شيا رفت و در صالحين خود نموده از دنين را جانشيرالديبك

ن يو عاشقانه است از جمله ا كسوزنا يو نغز و بس ياشعار عرفان يزمان خود بوده و دارا ين عرفاياز بزرگتر يعراق     
  .ات او استياز غزل يكيت از يچند ب

 يده خون فشانم ز غمت شب جدائيز دو د
 روم بگلشنسر برگ گل ندارم بچه رو 

 نيدام ملت است اكن بيدام مذهب است اكب
 عبه رفتم بحرم رهم ندادندكبطواف 

 دميباز دكبقمار خانه رفتم همه پا
 ه ندا ز در درآمدكزدم من ير ميدر د

  

 ينها گل باغ آشنائيه هست اكنمكچ 
 يوفائيب يام ز گلها همه بو دهيه شنك
 يه تو عاشقم چرائكرا  يشند عاشقكه ك
 يه درون خانه آئك يردكر برون چه ه تو دك

 يائيد همه زاهد ريچو بصومعه رس
 يه تو هم از آن مائك يه درآ درآ عراقك

  

  

و  يالسلطان تفضل ان موفقيم چون بنا بود آقايشد يراچكه وارد كاز روز اول      يراچكت از كمقدمات حر
م لذا روز اول يات مشرّف شويبه عتبات عال ياچركه از كم يمائل شد يجذب يآقا نند من وكت كزودتر حر يرضا صالح

م يم و تقاضا نموديردكتشرف عتبات استجازه  يشاه نموده برايعل صالح يآقا حضور پدر بزرگوارم جناب يورود تلگراف
ر كز با پست حضورشان عرض و موضوع را تذين يكيو  يصالح يآقا هم توسط يا ضهينند عركتلگراف  يجواب را فور

ردم چون خط آهن كم و عرض ينكن يراچكدر  ياديه توقف زكنمودم هرچه زودتر تلگرافا جواب دهند داده تقاضا 
ت عتبات هم نباشد كحر يم و بنايريم نگيگر تصميهفتة دكيند و ما اگر تا ك يت مكروز حركيزاهدان در هفته  يبرا
دانند و ما يشود صالح نميب نرسد معلوم مگر جوايهفتة دكير خواهد شد لذا اگر تا يگر هم تأخيهفتة دكيت زاهدان كحر
  .ردكم يم و اگر جواب نرسد از راه زاهدان مراجعت خواهيگر منتظريهفته دكيتا 

بغداد و بصره و  يما برايلة مرتب موجود و هواپيرده معلوم شد وسكقات يهم تحق يو هوائ يائيلة دريوس يبعداً برا     
ه و يروپ 1094ه و درجة اول يروپ 800) احانيس(ست يهم در درجة دو تور مايت است هواپكبصره در حر يهم برا يشتك
 يد برايت رسكه اگر اجازة حركم يم گرفتيباشد و ما تصميه ميروپ 453ه و درجة دو يروپ 685درجة اول  يشتكة يراك
  .ن راه هم پنج تا شش روز استيم مدت بينكت كا حريم از راه درينيرا هم بب يشتكا و يه دركنيا
ن روز توقف ما در يه نهمكمتأسفانه تا روز چهارشنبه  يم ولين چند روز مرتب در انتظار وصول تلگراف بوديدر ا     
م يند و ما اگر بخواهكيت مكشنبه حر يته بزاهدان در هفته فقط روزهايوكآهن  راه يد و از طرفينرس يبود خبر يراچك
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ه روز كم يبودافتد و در آن صورت مجبور  ير ميهفته بتأخكيوگرنه م ينكت كحر يراچكد روز پنجشنبه از يم بايبĤن برس
م يبملتان برو يم دو سه روزيل داشتيم ما ميردكر كه قبال ذكهمانطور  يم واز طرفينكا يت را مهكل حريچهارشنبه وسا

افتد و ير ميبتأخهفته  كيم ينكت نكشنبه حر گفتند اگر ما در پنج يجذب يآقا يم ولينكارت ياء آنجا را زيوقبور اول
ل يشان را بر ميل ايت حال و ميم من هم رعاينيت بطرف زاهدان را ببكه حريه تهكن است يده لذا بهتر ايجواب هم نرس

ل مرا يه بمن دارند مك يت لطفيز بواسطة نهايشان نيردم اكيه اگر من اصرار مكردم و با آنكمقدم داشته موافقت  مخود
ا بادارة يپو يآقا رون آمدن از مطبعةيلذا روز چهارشنبه پس از ب. شان را مقدم داشتميال يمن م كذل داشتند معيمقدم م

ه كم يزاهدان گرفت يت درجه دو برايآهن رفته بل ستگاه اول راهيم و از آنجا باياز زاهدان گرفت يخروج يزايس رفته ويپل
ت نوشته شده نود و يزاهدان طبق آنچه در بل ه تايراكم و ينكت كقه بعدازظهر حريساعت و چهل دقكيروز پنجشنبه فردا 

ه كاست  يزند محليو سپ زنديسپ يروهر يتا زاهدان برا يراچكه شده ت هم نوشتيازده آنه شد در بليه و يروپ كي
زند يت نام سپياست و چون در بل) لومتريك 24(ل يم 16ته يوكشود و فاصله تا  يته در آنجا جدا ميوكآهن زاهدان و  راه

زند يد از سپيت ما بايرا طبق آن بليته جداگانه گرفته شود زيوكزند تا يه از سپيراكد يته گفتند بايوكده بود بعداً در نوشته ش
ته يوكم لذا در يته هم داشتيوكم رفتن ياً تصميم ثانيدانستيه ما اوال آنرا نمكيم درصورتيته نرويوكم و بيبطرف زاهدان برو

  .تندگر هم گرفية ديسه روپ ياز هر نفر
رون رفته شب يالزم ب يارهاكت و انجام كل حرية وسايته يت بهتل مراجعت نموده و عصر برايپس از گرفتن بل     

  .ميمراجعت نمود
 يآقا ع بايتود يسد و خودمان برايقبل از ظهر بنو يم صورت حساب ما را براير هتل گفتيصبح ساعت هشت بمد     
ع يتود يه براكيموقع. ميران هم گرفتيبا يورود يزايم و در آنجا ويسفارتخانه رفت ران بهيارمندان سفارت اكر و يبكريسف
م معلوم شد ياورند چون آوردند و خوانديده و دستور دادند آنرا بيشما رس يبرا يشان گفتند تلگرافيم اير رفتيسف يآقا نزد

را اطالع داده و  يصالح يآقا ه ورودكت دخت اسينگارنده از ب يمحمد سلطانپور خالو يرزاعليحاج م يآقا تلگراف از
 يآقا ه توسطك يا ضهيده عريم رسيردكه ك يو نه تلگراف كما حضور مبار يضة پستيه نه عركر داده بودند كضمناً تذ
ضة من و يدن عريه معلوم شد پس از رسكتشرف عتبات هم اجازه فرموده بودند  يده و برايم رسيفرستاده بود يصالح
. ن تلگراف از دو جهت باعث تأسف ما شديدن ايرس يبشود ول يدستور فرموده بودند تلگراف يفور يحصال يآقا رةكمذا
ن سفر يق تشرف عتبات در اينجهت توفيم و از ايا ق زاهدان شدهيخروج از طر يايه ما مهكده ير رسيه دكنياز جهت ا يكي

م وضع يردكيه ما گمان مكيستان درصورتكپا بودن وضع پست و تلگراف تيبتر يب يگر برايشود د يما حاصل نم يبرا
  .آنجا مرتب است

 يزاياز دوستان گفتند حال هم منصرف شده و ين جهت بعضيرد از اكما را متأسف  يليمخصوصاً قسمت اول خ     
 سر گردد ويست ميگفتند معلوم ن يجذب يآقا يم ولينقصان نموده مسترد دار يت هم قدريم و از بلير دهييرا تغ يخروج

هم درنظر بود لذا  يگرياالت دكم و اشياطالع بود يا نه بيدهد يزا ميا ويه آكگر از وضع سفارت عراق هم ياز طرف د
ت ين است با نهايشود صالح در همانست و بهتر ايا شده معلوم ميه وسائل مراجعت از راه زاهدان مهكه فعال كمعتقد بودند 

ل و يت ميم لذا من هم رعايباش يت زاهدان باقكم خود در حريبر تصم ميق تشرف عتبات داريعدم توف يه براك يتأسف
عت يشر يآقا عيتود يل سفارت برايو از آنجا با اتومب ميع نموديردم و در آنجا با همه تودكشان را نموده اطاعت ينظر ا
عه و يه و بزرگان شيصوف يها رقهمردم با ما، و ما با ف يآشنائ يه براكت ما نبوده و معتقد بودند كشان موافق با حريم ايرفت
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ت كمتأسفانه بجهات مختلف مجبور بحر يق داشتم وليشان را تصدية ايم و من هم نظريدر آنجا بمان ياهل سنت چند
ع نموده و از يارشان تودكا در محل يپو يآقا م سپس ازير نمودكرده و از محبتشان اظهار تشكع يشان توديم لذا با ايبود

م آنگاه بهتل برگشته ناهار صرف ينمود يرده خداحافظك يشان ابراز امتنان و سپاسگزاريچند روزة اها و مالطفت  محبت
م و در تمام يت دادكحر يراچكستگاه دوم يبطرف ا يسكه را با تايم و پس از خواندن نماز اثاثيه نموديو حساب را تصف

مال محبت نمود و كما همراه بوده و  ين راهنماياحمد فرز يآقا رياخ ين مدت و چند روزه توقف مخصوصاً در روزهايا
 يستگاه با ما بود و ما را ممنون محبتهايرد در اكت كه قطار حرك يرد و تا موقعكفروگزار ن ياز لوازم خدمت و راهنمائ

  .ديت فرمايت عناكزق و برشان اجر و وسعت ريه باكخواهانم  خود نمود از خداوند مهربان
   

ستگاه رفته يآبان با 16مطابق  يالثان عيشنبه چهاردهم رب عت و ربع بعدازظهر روز پنجساكي     يراچكت از كحر
م و يردكر كتش يليشان خيبدرقة ما آمده و ما از محبت خالصانة ا يا هم برايپو يآقا نين بيم در ايمنتظر ورود قطار بود

ه ده كقه قطار يو پنجاه دق كيساعت . ردندكشان قبول نينند اكه چون هوا گرم است مراجعت كم يردكهرچه خواهش 
م و يع نموده سوار شدين توديفرز يآقا ا ويپو يآقا رده بود وارد شد و ما باكت كستگاه اول حريقه قبل از آن از ايدق

  .ردكت كقه بعدازظهر حريساعت و پنجاه و پنجدقكيقطار 
فاصله دارد و در  يراچكل تا يم 113ه كند است درآباد سير شد حكه قبال ذكن راه همانطور يبزرگ ب ياز شهرها يكي     

  .ت دارديست و پنجاه هزار نفر جمعيحدود دو
باشد و يه ميثان 7قه و يدق 19درجه و  88قه و انحراف قبلة آن يدق 25درجه و  25ه و عرض يثان 28درجه و  68طول آن      

  .قه استيساعت و شش دقكيبا يآن با طهران تقرالنهار  اختالف نصف
 يشود و شهر يبعد جدا م يستگاههاياز ا يكياست و از  يكيآهن الهور  نجا با راه يرود تا ا يته ميوكه بك يآهن و راه     
ده صبح راه جدا ياست ما شب را در قطار خواب يباشد شهر روهريته از الهور ميوكو محل جدا شدن راه  يه سر دو راهك

 كيها در حدود  از تونل يكيه كم يو بزرگ است شد كوچكن تونل يه مشتمل بر چندك يوهستانكشد و وارد قسمت 
چندجا هم  يشود و حتيند مكت قطار هم كنرو حرياست از يو رو ببلند يوهستانكن راه يآن بود و چون ال طول يم

م و يته و زاهدان است شديوكآهن  ه محل جدا شدن راهكزند يستگاه سپيم وارد ايازده و نيرد، ساعت ك يادتريتوقف ز
  .است) لومتريكست و چهار يب(ل يم 16ته يوكزند تا يفاصلة سپ

  

 يراچكو تا ) لومتريك 642(ل يم 428درآباد يته تا حيوكم فاصلة يته شديوكم وارد يساعت دوازده و نته     يوكشهر 
ت آن يباشد جمعين مستاكالت بلوچستان پايز اكم مريردكر كه قبال ذكن شهر همانطور يباشد، ايم) لومتريك 812(ل يم 541

شتر آنها زبان ينرو بيآن غالباً بلوچ هستند از يران و اهاليبا كيشهر در حدود شصت هزار نفر است و چون نسبتاً نزد
  .ر استيآن سرد و متغ يبا و هوايو ز كوچكست ياد است شهريز در آن شهر زين يرانيدانند و ايم يفارس
  .ه استيثان 22قه و يدق 39درجه و  76قه و انحراف قبلة آن يدق 13درجه و  30قه و عرض يدق 4درجه و  67طول آن      
ه روز بعد بنا كة جا در قطار زاهدان يته يم و بعداً برايردكها را ثبت  ستگاه ابتدا گذرنامهيم در ايه وارد شدك يموقع     

نفر كي يست فقط برايدو نفر ن يرده گفتند در درجة دو محل براكدفتر را دقت  يم قدريردكره كند مذاكت كبود حر
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ل است مگر كمش يليد گفتند خيت دهكد ما را با هم حريزاهدان گرفته و هرطور هست با يط برايگفتم ما بل ن استكمم
ن خود يهندسس و ميرئ يها وپهكن است از كست گفتند ممين نكد گفتم آن هم ممينيد در درجة سوم بنشيه بخواهكآن

ل ين اتومبين بيد، در ايره نموده موافقت آنان را جلب نمائكم، گفتم پس با آنها مذاينكتفاده ردند اسكقطار اگر موافقت 
ه ما را به كد يته است رسيوكه اهل ك ينسولگركارمندان كاز  يكي يسلطان ير عليفق يآقا ران بايا ينسولگرك
ستراحت نموده پس از خواندن نماز ا يم بهتل رفته مختصريا ه چون خستهكم يردكند ما خواهش ك يراهنمائ ينسولگرك

تلگرافا ورود ما را اطالع  يراچكاردار سفارت از كفروبار  يآقا هكشان اظهار داشتند يام يبرو ينسولگركو صرف ناهار ب
ه با ورود ما بهتل كد ينكشان هم خواهش يم از طرف ما از اير گفتكنسول انتظار ما را دارند ما با اظهار تشك يآقا اند و داده

  .نندكموافقت 
آهن است  راه كيه نزدك) لند هتيگر يستانكو پا يسيتلفظ انگلب(ه را بگراند هتل يشان اثاثيا يو راهنمائ يبعداً بهمراه     

 يآقا م،يه فرستاده بودند بĤنجا رفتك ينسولگركل يبرده و پس از صرف ناهار و خواندن نماز ساعت سه بعدازظهر با اتومب
م يناهار بدانجا نرفت يه براكنيو محبت را نموده و از ا يرائيمال پذكه انتظار ما را داشتند كران يسول انكسر ياب نوائيافراس
ران در هرات ينسول اكارمندان وزارت امور خارجه و قبال سركه از كز ين ين پاشا نوائيحس يآقا شانيردند پدر اكگله 

اظهار محبت نمودند  يليند و خته آمده بودند در آنجا بوديوكب مالقات فرزندشان يموقع بازنشسته شده برا نيبودند و درا
ته و در آنجا تجارت يوكن كه ساكهم  يرجنديب يحسن هرو يآقا و ينسولگركارمندان كز از ين يحسن ثقف آقاي

 يه شب را براكردند كنسول خواهش كسر يآقا ميه در آنجا بودك يردند پس از مدتكداشتند حاضر بودند و محبت 
شان را خالف ادب دانسته يموقع رد خواهش ا م لذا درآنيرفتيظهر انتظار داشتند و ما نپذ يم و چون برايبدانجا بروشام 

گردش  يقدر ينسولگركل يبا اتومب يهرو يآقا يم و بهمراهيرون آمديگردش در شهر ب يم، آنگاه برايردكقبول 
از گردش در شهر نماز مغرب و عشاء را در هتل خوانده و  م و پسيدن نموديها و مواضع مهمة شهر را د ابانيم و خيردك

  .ميم و پس از صرف شام مراجعت نموديرفت ينسولگركرا فرستادند و با آن ب ينسولگركل يساعت هفت بعدازظهر اتومب
 يآقا با ينسولگركم لذا موضوع را در يال مواجه شدكباش يش نوشتم قدريه پكردن جا در قطار همانطور كا يمه يبرا     
ستگاه يشان هم باين موضوع را انجام دهند ايه اكردند كرا مأمور  يرعليفق يآقا شانيره نموده و اكنسول مذاكسر ينوائ

اند و  ردهكخود رزرو  يارمندان قطار براكدرجة دو آنچه مانده چند نفر از  يها ه از اطاقكرده و جواب دادند كتلفن 
ه بنا بود با درجة دو كارمندان كنند لذا از دو نفر از كفراهم  ير هست محله هرطوكردند كشان خواهش يا. ستيمحل ن
رفتند و محل خود را بما واگذار  كيوپة درجه كرده بكبروند آنها هم قبول  كيه بدرجة كردند كنند خواهش كت كحر

ته و يوكت توقف ما در ستگاه رفته و محل ما را مرتب نموده و در مديبا يرعليفق يآقا مينمودند و صبح ساعت هشت ون
ستگاه يه ما از هتل باك 9م و ساعت ير را داركت تشيشان نهاينمودند و ما از ا يمال خدمت و همراهكت ما كار حركدر 
  .خود نمودند ين محبتهاين و مرتب نموده و در انتظار ما بودند و ما را رهييشان جا را تعيم ايرفت
ت يعنا يآقا نين بيبدرقه آمدند در ا يهم برا يهرو يآقا نسول وكسر يآقا ميت قطار را داشتكه انتظار حرك يموقع     
ده جلو آمده و ما و يستگاه آمدند و در آنجا ما را ديباشند تصادفا بايم يمانيه از برادران اك يراچكاهل  يا چاوله يعل
ه قبال ك يم طبق آدرسيوده بك يراچكم چون در يخوشوقت شد يليخ ين حسن تصادف و مالقات ناگهانيشان از ايا

شان يته ايوكباشند و آدرس يته ميوكستند و در ينجا نيم گفتند فعال در ايشان شديحال ا يايخودشان داده بودند جو
م يشان شديا يايش طبق همان آدرس جوي، و ما عصر روز پيبازار اندرسن رود مغازة معرفت عوض عل يقندهار: نستيا
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شان نموده و اظهار ياد ايستگاه يم صبح هم در ايوس شديشان مأيل بود و از مالقات ايعطچون روز جمعه بود مغازه ت يول
  .ميردكعالقه بمالقاتشان 

ه درموقع توقف كنيشان ازايستگاه آمده و مالقات حاصل شد و ايبا يگريار دك يشان برايموقع ا و حسن اتفاق درآن     
است چشم من درد گرفته و تار شده و  يردند و گفتند مدتكه يو گرافسوس خوردند  يليدر آنجا نبودند خ يراچكما در 

ع نموده يشان توديمتأثر شدم آنگاه با ا يليباشم و من خينجا مشغول معالجه ميبهتر است درا يراچكنجا از يا يچون هوا
  .ردكت كقه حريم و قطار در ساعت نه و پنجاه دقيسوار شد

  

د و يزاهدان است گردآهن  ه محل جدا شدن راهكزند يقه وارد سپيپنجدققطار ساعت ده و چهل و ران     يا يبسو
م و نماز در يردكت كاد داشت بعداً از آنجا حرين راه توقف زين قطار در بيا يلكرد و بطوركساعت توقف  كيب يقر
ه از كمخدوم  تيبنام وال يكيگر بودند يوپه دو نفر دكن راه خوانده ناهار هم در قطار صرف شد، همراهان در آن يب

رسد و يالسالم م هيعل يالنق يعل يگفت نسب او بحضرت امام هاد يه مكيوسلّم و بطور وآله هيوعل اهللا يسادات آل رسول صلّ
عه بود و يز شيه او نكخط آهن  يس فنيرئ كيانكگر محمد هرون ميعه بود ديستگاه زاهدان و اهل الهور و شيس ايرئ

گر هم موقتاً سوار شد و ينفر دكيردند كمحبت  يليخ ن راه با آنها مأنوس شده و با مايبدانستند و در يم يهم فارس يقدر
 ينداشت و با ما سخن يه ابتدا آشنائكن راه يب يها ستگاهياصل از اخ ويستگاه شيس ايظ رئيم محمد حفبود بنا يرمردياو پ
دا نمود يپ يرد و آشنائك يدانستند سؤاالتيم يسه فاركج توسط آن دو نفر يدانست و بعداً بتدريهم نم يگفت و فارس ينم

ش يگشا يبرا يه دعائكرد كنمود آنگاه درخواست يم يعرفان يرد و مرتب سؤاالت مذهبكياظهار محبت م يليو بعداً خ
ه درآنموقع استجابت كخدا باشد و قصد قربت در آن بشود  يد فقط برايباو داده شود گفتم دعا با ينان قلبيو اطم يويدن
البته در موقع دعا و درضمن ند ك يه در آنوقت اثر نمك يامور ماد ينه برا» مكاستجب ل ادعوين«ه فرموده كشود  يم
قراردادن خوب  يخواندن دعا را امور ماد يعلت اصل يشود از خدا خواست ول يز را مياز همه چين يبدرگاه ب يازمندين
من جعل مهّه مهّا «ه كند كيت امور ما را ميفاكم او يود را باو بسپارم و امور خيه اثر ندارد و اگر خدا را بخواهكست بلين

  » فاه اهللا ساير مهومهكواحد ا
 اركاران همهيهكد من آنستيمصلحت د

  

 رنديگ ياريبگذارند و خم طره  
ند ك يم رد نميمحبت نزد او برو يم اگر از رويركح است چون شخص يم صحيدر حال دعا هرچه از او بخواه يول       

نم و كة نفس بر آن مداومت يتصف يه براكخواهم يم يشان گفتند من دعائيا» اآلخرة حسنة و يفالدنيا حسنة  ربنا آتنا يف«ه ك
شان يشان داده شد و ايبا يشتر متوجه حق باشم آنگاه دستوريه بكنم و منظور من آنست كيهرطور دستور داده شود عمل م

دل  يروم ولياده شود گفت من ميه خواست پكخ واصل يستگاه شيه در اكيردند بطورك يابراز عالقه م يليدر آن مدت خ
گرفته  يشود و محبت شما در اعماق قلب من جا يش شما است و صورت شما درنظرم مجسم و از دل من دور نميمن پ

  .ميردكع يشان ابراز امتنان نموده بعداً توديا يمند است من از عالقه
قه وارد شده و يو پنج دق يه ساعت پنج و سكبود  يكستگاه نوشيرد اكاد توقف يه زكن راه يب يستگاههاياز ا يكي     
رد بعداً كت كقه حريم وارد و ساعت هشت و ده دقيه ساعت شش و نكستگاه احمدوال يقه توقف نمود بعداً ايست دقيب

ه ك (Nokkundi) يندكگاه نوستيم ساعت هشت صبح وارد ايردكم و شب استراحت يبود و متوجه نشد كيهوا تار
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نمودند و ساعت ده از آنجا  يردند و بازرسكها را ثبت  م و گذرنامهيآنست شد يستان و مرزبانكپا يمرز كمحل گمر
است  يستگاهيستان اكپا يستگاه مرزين اياست آخر) لومتريك 453(ل يم 302 يندكته و نويوكن يم فاصلة بيردكت كحر

ه كستان كپا يباشد و از آنجا تا خط مرزيل ميم 378ته تاآنجا يوكوه تفتان واقع شده و از ك وه تفتان چون در مقابلكبنام 
از آنجا  يراچكل است ساعت دو و ربع بعدازظهر بساعت يم 382ته يوكل و فاصلة مرز تا يم پنج ميشويران ميا كوارد خا

 581(ل يم 387ته يوكه تا كران يا يمرز يدن آبايرجاوه اوليوارد م يراچكقه يو پنج دق يرده و ساعت دو و سكعبور 
 .ميفاصله دارد شد) لومتريك
 

 يراجع باوضاع عموم يدانم مختصريم مناسب ميگوئيم كستان را تركپا كه خاكموقع  نيدراستان     كاوضاع پا
خواهد بود رار كنجا تير شده و در اكسابقه ذها در خالل صفحات و مطالب  از قسمت يارينم هرچند بسكر كستان ذكپا
رار كر آنها پرداخته و از تكت بذكح اوضاع آن مملير و تشركتذ ينجا برايد لذا در ايور نگردكات هم مذكبعض ن يول

  .خواهميبعض آنها پوزش م
از  يه قسمتك يو غرب يد شرقيبدو قسمت گرد يائيشد از نظر جغراف يه از هندوستان مجزكستان پس از آنكپا     

ا ارتباط دارند يست و فقط از راه هوا و درين آن دو برقرار نيب ينيقسمت قرارگرفته و ارتباط زم ن دوين ايهندوستان ب
ن قسمت يت در اكتخت ممليپا يراچكاالت سند و پنجاب و پشتونستان و بلوچستان، و يمشتمل است بر ا يستان غربكپا

ز كت و مريون جمعيمل 45 يه داراكگال است الت بنيا يستان شرقكباشد و پايون ميمل 35ت آن قسمت يواقع شده و جمع
  93.ت در آن قسمت واقع شده استكمملارخانجات كثر كو ا يستان غربكشتر از پايآن ب يت صنعتيا است و اهمكآن دا

ننده بود و كناراحت  يليما خ يه هم گرم و هم مرطوب و براك يراچكگرم و مخصوصاً  يليستان خكشتر پايب يهوا     
از  يبارد و بعض ين قسمت بود و در آنجا برف اصال نميم همينكادتر در آن شهر توقف يم زيه نتوانستكنياز علل ا يكي

ف و الهور هم يثكگرم و  يليدرآباد هم خيح يهوا! ستيدانند چيرا نماند برف  ردهكه بخارج مسافرت نك يراچك ياهال
ننده نبود باران كناراحت  يليست خيو چون مرطوب نست يدرآباد گرم نيو ح يراچكباندازة  يگرم است ول يليه خكبا آن

 يشگيباً هميرطوبت هوا و شبنم تقر يست ولياد نيز يليا است بقرار مسموع خينار دركه در كبا آن يراچكدر اطراف 
 جا تر بود م چون همهيستينگريابان ميه ما قبل از آفتاب از اطاق مهمانخانه بخكه دو سه شب اول موقع صبح كياست بطور
خسته  يشتر باعث گرمين قسمت بيه همكا و شبنم است بعداً معلوم شد نم و رطوبت هو يم باران آمده وليردكيگمان م

ر و يشمكستان حدود كسردتر پا يها آمد و قسمت يم مرتبا باران ميشاور بوديه در پك يدو سه روز ينندة آنجا بود ولك
ه مورد اختالف كر هم يشمكدارد و  يالقييآن جنبة  يهستانوك يها ه بعض محلكبر است يشاور و تنگة خياطراف پ

  .ار مفرح استيو بس يالقييخوب و  يليآن خ يند هوايگويه مكيستان است بطوركهندوستان و پا
باشند يمند م نسبتاً عالقه ينيو امور د ير شده خوب و مردم بĤداب مذهبكه قبال هم ذكستان همانطور كپا ياوضاع مذهب     

دند و نماز جمعه را يعه هم مانند اهل سنت مقيباشد و شياز نماز گزاران م ياديعدة ز يآنها در مواقع نماز داراو مساجد 
ش يه پكشاور همانطور يس در پينماز موجود است مثال در هتل دن يبرا يمحل ينة عمومكشتر اميدارند و در بيز معمول مين

نند و ك ينسبتا ابراز عالقه م يز بامور مذهبيت نكرفتند رجال مملينجا منماز بدا يارمندان براكه همة كبود  يم مسجديگفت
                                                 

شـدن از پاكسـتان نمـوده و دولـت هنـد هـم        ياستقالل و مجز يتقاضا يپاكستان شرق) يالديم 1971و  يشمس 1350( يقمر 1391در سال - 93
  .ديافت و بنگالدش موسوم گردياستقالل  يرقن كه هند هم شركت داشت پاكستان شيخون يكمك كرد و پس از جنگها
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ندارند و  يگر تصادميدكيخود آزاد و با  ياز صاحبان مذاهب در آداب مذهب كيشوند هرينماز جمعه حاضر م يغالبا برا
ن ينسبت بمسلم يجود ولدر آنجا مو يحيو مس يت زردشتيم است مثال اقلك يليرمسلم در آنجا خيغ يها تيعدة افراد اقل

 يستانكپا يا و عده يرانيا نژاد اي يرانيا يا ب از عدهكان آنجا مريحال در آداب خود آزادند و زردشت نيمند و درعكار يبس
 يحيهستند مثال بعض دهات اطراف الهور مس يستانكپا يليو عدة قل يه وجود دارند غالباً خارجكهم  يانيحيهستند مس

م ورود آنها در جامعة هندوان ممنوع و يردكر كه قبال ذكه همانطور كباشند ياد نجس در مذهب هندو مهستند و آنها از نژ
د با آنها غذا خورند و ينبا ينند حتكز يد از آنها پرهيگران بايشوند و ديآنها و اوالدشان از طبقه پست محسوب م

ه كرد و قبل از آنكيمحروم م ياز حقوق اجتماع ه آنها راكآنها موجود  يهم برا يگرياد ديز يها يتها و سختيمحدود
ستان بودند و آنها كپا ير شهرهايفة نجسها در اطراف الهور و سايهم از طا ياديشوند عدة ز يستان و هندوستان مجزكپا

 يبرا ين اسالم بگروند تا آزاديها خارج شوند بد تيه از محدودكنيا يم گرفتند برايل داده و تصميكتش يجلسة مشورت
غ نموده و ياستعمار شروع بتبل ياياول كمكدارتر بودند بيه بك يحين مسيها و مبلغ ين بعض خارجين بيدا شود در اينها پآ
اسالم آورده و  يه جمعكدند بليانت اسالم نگرويب همة آنها بدين ترتيردند و بدك يمال يها كمكان ينوايببعض ب يحت
خود  ياز اهال يم جمعيديه دكالهور  يسايلكه در كيالسالم شدند بطور هيح عليانت مسيرو ديغات پيهم بر اثر تبل يبعض
رد كت خارج يفة نجس را از محدوديهم مرام خود را اظهار و طا ين گاندين بيز در آنجا حضور داشتند در ايستان نكپا
نموده بدون  يگاند مرام يرويگر بودند پيد يتخت هندوستان و بعض شهرهايپا يكيه در نزدكنها ياز ا يا نرو عدهياز
  .راحت و داخل در اجتماع شدند يزندگ يها ينند از سختك كش را تريه مذهب خوكآن

ش آمده و منجر بقتل و ين و هندوان پين مسلميد بيشد يستان اختالف مذهبكم هندوستان و پايپس از تقس     
هندوستان توسط هندوان  يان در شهرهايرانيا يز حتيت نكممل ين خارجياز مسلم ياديشد و عدة ز ياديز يها يزيخونر

ردند و از كيم كمكن امر با مردم يز در ايان هندو نيس و نظامين پليمأمور يده و اموال آنها تاراج شد و حتيمقتول گرد
 يو ناموس يو مال ين جانيچوجه تأمين بهيز شد و مسلمين نيزگان و زنان مسلمياز دوش ياريناموس بس كطرف آنها هت

ور كمذ يميكاهللا ح فتح يآقا هند نگارش يتاب بلواكه شرح آن در كخته شد ير كاز آنها بخا ياديز يخونها نداشتند و
متأسفانه دولت هندوستان هم  يآور است ول هيه گركز بليهر بشر رحم دل و با انصاف تأثرانگ يع برايو مطالعة آن فجا

ن يت خود باشد اكت و راحت افراد ممليش و امنيافظ آساد حيبا يه هر دولتكيرد درصورتكن يريچوجه از آنها جلوگيبه
ه كستان كت پاكردند مخصوصاً مملكح يه را تقبيجا آن رو ا شده و همهين دنيموضوع باعث خشم و غضب عموم مسلم

 جا بهندوان حمله رده و در همهكنسبت بهندوان عمل متقابل  يا ستان هم تا اندازهكن پاينموده و مسلم يدياعتراضات شد
آنها اهل سنت بودند  شتريه بكن هندوستان ياز مسلم يارينرو بسيشته شدند، ازكن ياز آنها توسط مسلم يليشد و عدة قل

ردند و دولت كز به هندوستان مهاجرت يستان نكپناهنده شده و اموال آنها را هندوان ضبط نمودند و هندوان پا ستانكبپا
دو  ين اهاليب يديت شدينون جدكن هندوستان داد و ايازل آنها را به مهاجراز من ياريستان اموال آنها را ضبط و بسكپا

ن هندو در يون و مهاجريستان در حدود ده ملكن هندوستان در پايباشد و عدة مهاجريومت موجود مكن دو حيت و بكممل
م استفاده مانند ك يارهاكباشند و بيستان غالبا در زحمت و مشقت مكن مسلم در پايون شدند و مهاجريحدود شش مل

ه هستند و در يفش و امثال آنها مشغولند و فاقد منزل و اثاثكس زدن كو وا يسه چرخه و حمال كوچك يها يسكداشتن تا
هر  ين براين فلسطيآور مهاجر تأثرآور است و مشاهدة آنها مانند وضع اسف يلينند و وضع آنها خك يم ير چادر زندگيز

س است و يدالتأسيستان هم چون جدكند دولت پاك يدار م حهيأثرآور است و قلب را جرت يه هر بشر با احساسكبل يمسلم
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م يانجام دهد و وضع تقس ياركامال كبهبود وضع آنها دارد نتوانسته است  يه براك ياديوشش زكندارد با  يقو ية ماليبن
رخانجات بتصرف هندوستان اكآباد و  يز و شهرهايخ شتر مناطق ثروتيه بكاست  يستان و هندوستان هم طوركپا

ستان كمردم پا يدچار است و وضع اقتصاد ياديز يو اقتصاد يالت مالكز بمشينرو نيستان فاقد آنها است ازكدرآمده و پا
  .شاننديار نادار و پريه عموما بسيثروتمند و بق يليم و عده قلك يليان آنها خيست و طبقة متوسط در ميهم خوب ن

ستان نسبت كمردم پا يتوز نهيكن علت خشم و يع هندوان نسبت بمسلميات و فجايو جنا ين اختالف مذهبيهم     
  .دارند يمال عداوت و دشمنكه با آنها كده يبهندوستان گرد

ز يها نسبت بدان ن يستانكر است و پايشمكه باعث خشم وغضب آنها نسبت بهند شده مسئلة كهم  يگريموضوع د     
ر يشمكستان در كپا يها از رودخانه ياريرا سرچشمة بسيبا هند دارند ز يبينة عجيكت هم حساس هستند و از آن باب يليخ

آب  انيند جركر را هند تصرف يشمكه اگر كترسند يستان مكدارد مردم پا ياج بمواد غذائياست و چون هندوستان احت
د ير بتصرف هند درآيشمكه كستند ين يضچوجه راينرو بهيد ازير نمايستان قطع نموده بطرف هند سرازكها را از پا رودخانه

ن يجاد نموده و همچنيستان ان احساس را نسبت بافغانيان هميرانيه همة اكزابل بل يرمند در اهاليه موضوع رود هكچنان
ز ابراز ير نيشمكمند است آنها نسبت به  رمند عالقهين و رود هيران نسبت ببحريه ملت اكه بهمان اندازه كن يبحر 94موضوع

  .نندكيه معالق
ارمندان دولت و افراد كران است حقوق يشتر اجناس در آنجا ارزانتر از اين و بيپائ يليستان خكدر پا يسطح زندگان     
ت خود كه در خارج از مملكم با آنيه قبال نام بردكستگاه زاهدان يس ايمخدوم رئ تيم است مثال حقوق والكارگر هم ك
شور كدر خارج  يرانيارمندان اكه كيه بود درصورتيداشت مجموعا در ماه پانصد روپالعاده  رد و اضافات و فوقكيار مك
ه همانطور كستند يمسبوق ن يند وليايران بيار باك يه براكلند يما يلينرو مردم آنجا خيرند ازيگين حقوق ميشتر از ايب يليخ
ستان كز گرانتر است، دولت پاينرخ همه چادتر و ين نسبت زيستان است مخارج هم بهمكادتر از پايران زيه حقوق در اك

وشش كشاورزان كت يو تقو يشاورزكبعمل آورده از جمله در اصالح امور  ياديافراد اقدامات ز يت ماليتقو يهم برا
  .امل استكة تيالبته هنوز در مراحل اول يباب موفق شده ول نيهم درا يدارد و قدر ياديز

ه در همة ك يدولت يوجود دارد و زبان رسم ياديز يها دهكو مدارس و دانشمات در آنجا نسبتاً خوب يوضع تعل     
و  يسيدارد زبان انگل يت دولتيش رسميآزما يست سال برايب مجلس مؤسسان تا بيشود و طبق تصو يس ميمدارس تدر

 يسيبان انگلنرو زيگرفته خواهد شد از يزبان و خط رسم يبرا يم قطعيست سال تصميز همان خط است و بعد از بيخط ن
 يآنها بجا يو مادر يشود و در قسمت پشتونستان زبان مليس مياست در همة مدارس تدر يه مادركپس از زبان اردو 

بوده  يز بزبان فارسيآنها ن يات عموميبوده و ادب يدربار يزبان رسم ياردو زبان پشتو است و هرچند در سابق زبان فارس
مخالف  يگانه بوده و آنها باشاعة زبان فارسيه سالها تحت تسلط بكبر اثر آن ردمكر كه قبال ذكنون همانطور كا يول

ج و اشاعة زبان يعربستان در ترو ياير اوليالت اخيكدر تش يستند وليآشنا ن يبا زبان فارس يادينرو امروز عدة زياند از بوده
  .وع دارديز در آنجا شين يزبان عربنرو ينند ازكيرده و مكن باب يدرا يهنگفت يها نموده و خرج ياديوشش زك يعرب
ون نفر يب پنج مليه قركستان كاست و در مدارس پا يمندند هنوز جلوتر از عرب عالقه يچون مردم بزبان فارس كذل مع     
شة يمادر و ر يند زبان فارسيگويهستند و م يل زبان فارسيم آنها مشغول تحصيون و نيمل كينند در حدود كيل ميتحص

                                                 
  .ت شناختيران استقالل آنرا برسميافت و ايران استقالل يز بعداً با موافقت دولت اين نيرة بحريجز- 94
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 ينيو د يه زبان مذهبكز از جهت آنين يتواند بر زبان اردو مسلط شود و زبان عربيس آنرا نداند نمكست و هرزبان اردو ا
رند و چون ياز آن دو زبان را فراگ يكيه كرند ين مخيباشد و محصليز وارد است مورد توجه مياست و در زبان اردو ن

ران و ير دولت ايبهتر راغبند و اقدامات اخ ين بفارسيلشتر است غالب محصيآسانتر و نفوذ آن در زبان اردو ب يفارس
د بر ين مرتباً باكياست ل يدواريباعث ام يو انجمن روابط فرهنگ يس زبان فارسيتدر يها السكس خانة فرهنگ و يتأس

ش وشكن امر و يمراقب ا يليان خيپس يآقا نونكه اكب گردد و همانطور يآن تصو يبرا يآن افزوده شود و بودجة مفصل
 يه عالقة قلبكالعمل  حيه اشخاص دانشمند مجرب صحكز دولت مراقب باشد يبعدها ن يدارند برا يج زبان فارسيدر ترو
را امروزه زبان يز باشد زين يد شامل امور مذهبين قسمت بايران داشته باشند مأمور ادارة آن باشند و البته ايج فرهنگ ايبترو

ومت آنها كه حك ياسالم كه بعض ممالكعلت آن كيشود و ير مكع ذيذهب تشجا مقارن با م ران در همهيو فرهنگ ا
رد كوشش ك يران و زبان فارسيد در فرهنگ ايستند از نظر مذهب است پس بايران نيا يل بدوستيمذهب تسنن دارد ما

اه شده و رفع قت آن آگياطالع از حق يح گردد تا اشخاص بيع تشريق مذهب تشيز گنجانده شود و حقاين يه امور مذهبك
عه اداره شود در سفارتخانة يت شيز روحانكه تحت نظر مرك يامور مذهب يشعبه برا كيه كا آنيآنها بشود  ينيعناد و بدب

وشد و هرچند در كعه بيش يع و عقائد اصليق تشيه در نشر حقاكموجود باشد  ياسالم كران با استقالل در همة مماليا
فه يامال مراقبت داشته و حقاً وظكن قسمت يعت در ايشر يآقا يست وليران نيدولت ااز طرف  يندگينطور نمايستان اكپا

ش همة اشخاص است، يد و ستايده و مورد تمجيپسند يليشان خيدهند و وضع رفتار ايانجام م ين باب بخوبيخود را درا
  .ع موفق باشنديدوارم در خدمات بعالم تشيام

ل يمكنرو ادامه و تياد است ازيز يليست و مخارج آن خين يستان مجانكة پايل در مدارس متوسطه و عاليتحص     
 يليم است خكار يستان بسكه عدة آن در پاكطبقة متوسط هم  يست و برايسر نيباً مين تقريطبقات پائ يالت برايتحص
 تلگراف ما ست مثاليه در خالل آن چند روزه معلوم شد چندان مرتب نكيباشد وضع پست و تلگراف آنجا بطوريل مكمش
ه كد باالخره بر ما معلوم نشد يرسيد و گاه هم نميرسير ميد يليهم خ يد مراسالت پستير آن شد نرسكه قبال ذكدخت يبه ب
سه نسبت يستان و افغانستان با مقاكو پا 95رانين وضع در ايستان و مشاهده اكا پايران است ير در وصول در ايا تأخيدن ينرس
  .باشد تأسف آور است يمرتب م يليه وضع پست و تلگراف آنها خك يعرب كه بممالكاروپا بل كبممال

آهن دو تا  ياد و همة راههايز يليآهن هم خ ها عموماً اسفالت و راه خوب و جاده يليستان خكپا يارتباط يراهها     
است فقط  مك يليگر خيدكين جهت خطر تصادف دو قطار با يمراجعت و ازا يبرا يگريرفتن و د يبرا يكي است
  .است يكيست ياد نيه عبور و مرور از آن زكآهن زاهدان  راه
ث ياز ح يراچكستگاه يآهن ارتباط دارند و ا لة راهيگر بوسيدكيرا همة شهرها با يآهن است ز شتر مسافرتها هم با راهيب     

را يم زيامال تعجب داشتكم يديديآنرا مت كآهن و حر راه كيه در نزدكاست و ما يدنيمهم و د يليورود و خروج قطار خ
ه جلو كابان مرتب و بدون انقطاع بود و درموقع صرف صبحانه يها در خ ليت اتومبكباً مانند حريرفت و آمد قطارها تقر

شد و تمام مدت يقه صرف صبحانه چند قطار وارد و چند تا هم خارج ميم در ظرف چند دقيديد يامال مكپنجره نشسته و 
 يس در آنجا بوده وليومت انگلكزمان حآهن و اسفالت راهها همه در  ب بود البته ساختمان راهين ترتيشب و روز بهم

  .امل داردكز در حفظ آنها مراقبت يستان نكس پايدالتأسيدولت جد

                                                 
  .ولي اكنون با توجه اولياي دولت نسبتاً اوضاع پست و تلگراف ايران مرتب و منظم شده است - ٩٥
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ه كا كو دا يراچكن يامل دارند و مخصوصاً بكگر ارتباط يدكياز شهرها با  ياريمرتب و بس يليهم خ يخطوط هوائ     
ستان هم كپا يرانيشتكاست خطوط  يبندر بزرگ و مهم يراچكمنظم است و چون  يس هوائيست سروين ينيراه زم

  .آنهم خوب است يائيدر يرويو ن يتجارت يشتكمفصل است و 
ه با برق شهر كاروپا  كممال يمانند ترامواها يهم دارد ول يبرق يهم مختلف است تراموا يراچكة شهر يل نقليوسا     

ند خط كيت مكخط آهن حر يه روكت آنيل، نهايباشد مانند اتومبيه موتور آن در داخل خودش مكبل ستيباشد ن
ه گرانتر است و دو ينقل طيمت آن از همة وسايق ياد وليهم ز يسكل تايم اتومبيديشماره د 74اد و تا يز يلياتوبوس هم خ

 يكوچكاطاق  يه داراك يسكتا يكياست  هاي كراچي از آن دو قسم تا كسي ديگر هم هست كه اكثر تا كسي قسم
 يوار چوبيه و ديپا ياز پارچه دارد و فقط دو سمت آن دارا يسه چرخه گذاشته شده و سقف يلتهاكيس يه روكاست 

  .نديگويشا مكينند و با موتور است و آنرا رِينش ياست و دو نفر در آن م
سقف هم هستند  يه شده و بعض آنها دارايتن دو نفر تهنشس يه در پشت سر راننده جا براك يپائ سه چرخه يگريد     
موتور با پا  يچرخه ب ن سهيمحل راننده در هر دو سقف ندارد و در معرض آفتاب تابستان و باران زمستان است و ا يول
غالب  ننده است وكخسته  يليراننده خ يبرا يطوالن يد آنرا با پا ببرد و البته در راههايه راننده باكند ك يت مكحر

بد  يلينند و وضع آنها خكين راه امرار معاش ميه از همكباشند  ين هندوستان ميچرخه از مهاجر ن دو قسم سهيا يها راننده
  .بĤنها بود كمك يار داد فقط براكها اجازة  چرخه ن سهيه در ابتدا باكستان هم كو دولت پا

آن در  يه هر دوكمعمول افغانستان است  يها هكو درشران يمعمول در ا يها هكة آنجا درشيط نقلگر از وساييد     
 يگاه يراچك يها ابانيشند و هر دو قسم در خك يز با شتر و با االغ ميحمل بارها را ن يها يباشد گاريموجود م يراچك
  .شونديده ميد

ا هم معمول شده از س در آنجيومت انگلكه در زمان حكستان طبق مرسوم در انگلستان كه هم در پايت وسائط نقلكحر     
ر يه مانند ساكم گرفتند يستان تصمكومت پاكس حيده شد چند سال قبل در اوائل تأسيه شنكيطرف چپ است و بطور

عالوه  يمراقبت نمود ول يليهم خ يردند و شهربانك يجهان از طرف راست قرار دهند و دو سه روز هم عمل كممال
ث يدر طرز عبور خود از ح يز گاهيردند و مردم نكيبودند اشتباه م ردهكب سابق عادت يه رانندگان چون بترتكبرآن

دادند بهمان يت مكها را حريه گاركز يها هم ن ها و شترها و االغ شدند اسبيه دچار اشتباه ميل نقليت وساكمراقبت در حر
ا مجبور شدند و بهمان رد لذكيم يجاد خطراتين امر ايل بود و اكمش يلية آنها خير روييرده بودند و تغكب عادت يترت
  .ب سابق برگرداندنديترت
نرو داد و ستد يست ازينداشت چوت روابط آن با دولت هند خوب ن يستان هم چندان رونقكپا يتجارت خارج     

نند و باندازة كت خارج كاد از ممليخواهند زيم دارند نمك يه ارز خارجكران هم ازنظر آنيمتر دارند تجارت با اك يتجارت
ن جهت داد و ستد يندارند و بهم يادينرو معامالت زيم است ازكز يدهند و صادرات آنها نيصادره اجازه ورود م اجناس
ل يتر است مثال اتومب گران يليران خيغالبا گران و از ا يم است و اجناس وارداتكدوست  يشورهاكر يت با ساكآن ممل

     .ستيران، در آنجا موجود نيباندازة وفور آن در ا زيو و امثال آن نيران است راديمتر وگرانتر از اك يليخ
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  رانيا
  

و دهم  1336مطابق نوزدهم آبان  1377 يالثان عيرب 17شنبه كيم روز يردكر كش ذيه پكهمانطور ران     يورود ا
م در يرجاوه شديقة طهران وارد ميساعت و پنجدقكي، مطابق يراچكقه بعدازظهر يو پنجدق يساعت دو و س 1957نوامبر 
تر كد يآقا زاده و د احمد مقدسيس يآقا س پست و تلگراف زاهدان و بلوچستان ويدادگستر رئ يغالمعل يآقا آنجا
استقبال آمده و پس از  ين زاهدان برايگر از محترميباشند با چند نفر ديم يمانيه هر سه از برادران اك ين زنديحس
در ادارة پست و تلگراف آنجا  يدادگستر قدر يآقا دوم بخواهشت مخيوال يآقا ع بايه و توديو اثاث يكگمر يدگيرس

) ليم 54(لومتر يك 82رجاوه و زاهدان ين ميم فاصلة بيردكت كبطرف زاهدان حر انيل آقاياستراحت نموده بعد با اتومب
دوستان در ن و ياز محترم يم جمعيدادگستر رفت يآقا م و بمنزليقه وارد زاهدان شديباشد ساعت سه و چهل و پنجدقيم

  .ميشان رفتيخواب بمنزل ا يزاده برا مقدس يآقا دن نمودند پس از صرف شام بنا باصراريآنجا د
م لذا توقف ما شش يه شب جمعه را بمانكاصرار داشتند  يليرفقا خ يم وليشتر قصد توقف نداشتيدر زاهدان دو روز ب     

مهران استاندار  يآقا عة زاهدان و جنابيه شيجماعت و فقامام جمعه و  يفعمك يآقا د و رد آن چند روزيشكروز طول 
م يد نموديردند و از همه بازدكدن يادارات اظهار محبت نموده د يفرماندار و همه رؤسا يمهندس غفار يآقا بلوچستان و

 يبجذ يآقا ت بدان حدود نموده بودندكه خواهش حركد يرمان رسك يدر چند روز توقف زاهدان چند تلگراف از رفقا
م آن حدود نبود و قصد مراجعت يه قبال تصمكبودند لذا با آن ويل اهللا شاه نعمةارت مزار حضرت يهم شائق تشرف ماهان و ز

م و از راه زاهدان مجدد يرمان بروكده روز بماهان و  يهفته ال كي يه براكم يم گرفتير عزم داده تصمييگناباد بود تغ
  .ميدان را در زاهدان گذاشت با خود برداشته و جامه يتصرة مخينظر اثاث نيم و بهميمراجعت نمائ

  

داحمد يس يآقا يآبان ساعت هشت بعدازظهر با اتوبوس پست بهمراه 25عصر شنبه رمان     كماهان و 
گفتند  يم ولينكه يراك يل سواريم اتومبيم داشتيم قبال تصميردكت كارت ماهان از زاهدان حريزاده بقصد ز مقدس
ساعت از طلوع كيم يردكت كست لذا با اتوبوس حريعرض راه صالح ن يآباد يمكاد و ياه بواسطة شن زدر آن ر يسوار

توقف  يلين راه خين اتوبوس در بيم ايت و ساعت ده وارد بم شدكساعت هشت حرم يآفتاب گذشته وارد فهرج شد
حاج  يآقا ساعت نه. ميردك تكرد و ساعت سه بعدازظهر حركب پنجساعت توقف يشد در بم هم قريرد و معطل مكيم
استقبال بماهان آمده بودند چون ورود ما  يه براكگر يو چند نفر د يديسرهنگ سع يآقا و يخان مظفر رزا ابوترابيم

ل يبا اتومب يدند و ما پس از مالقات و احوالپرسيماهان بما رس ير شده بود از ماهان جلوتر آمده و در چهار فرسخيتأخ
ه باستقبال آمده بودند در آنجا بوده مالقات كگر هم يارت آستانة مقدسه مشرّف شده و عدة ديو بزم يشان بماهان آمديا

ه كم و در باالخانة صحن مطهر يردكم در آنجا توقف يارت بوديه بقصد زكان بشهر مراجعت نموده و ما يشدند بعداً آقا
  .ميردكارت توقف يز يام و روز بعد هم در آنجا بريتوته نمودين است بيوارد يرائيپذ يبرا

باتصال بĤنحضرت است حضرت  يالله نعمة يه افتخار فقراكاست  ويل اهللا شاه نعمةآستانة مقدسة ماهان مزار حضرت      
خ ين حضرت شيقت جانشيرمان متولد شده و در طركوه بنان كدر قصبه  731ا ي 730رجب سال  22در روز  ويل اهللا شاه نعمة
را روان خود ينرو عالمت فقراء پيرد ازكيد داشت و بدان افتخار ميتعصب شد يعشر يع اثنيهب تشو در مذ يافعيعبداهللا 
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سپرده شد و  كرحلت فرمود و در قصبة ماهان بخا 834رجب سال  22قرار داد، در روز پنجشنبه  كدوازده تر 96تاج
پادشاه  يحضرت توسط سلطان احمد بهمناول آرامگاه آن يع صاحبدالن است بنايارتگاه فقراء و جمينون زكآرامگاه او ا

ه كيبطور ين بقعه و رواق شرقيآن حضرت در ب ين پايافت در پائيدان آنحضرت بود انجام يه از مركن هندوستان كد
رشاه يو فرزند ماهللا  عطيةن يالد مالكرشاه ين ميه جانشكاست  يثان اهللا لين خليالد رشاه برهانيند قبر حضرت ميگو يم
ن يالد رشاه برهانياهللا بوده است و م اهللا بن شاه نعمت لين خليالد رشاه برهانين محمدبن ميالد رشاه شمسيم ن بنيالد يتق
  .ن مدفون است كافته در ديوفات  860ه در سال كاهللا  شاه نعمةن حضرت ياهللا اول فرزند و جانش ليخل

تاب كمة يوان آنرا نوشته بضميك يعباسعلخ يه مرحوم حاج شكها و بقعه و بارگاه آن حضرت مفصل  شرح صحن     
در شرح حال  ينة پادشاهيبنام گنج يتابك يالله نعمةرضا نور  يآقا راً هميده و اخيبچاپ رس) چاپ اول(ه يصالح

   .اند ف نمودهيآنحضرت و بقعه و بارگاه تأل

و  يديسرهنگ اسداهللا سع يقاآ و يرزا ابوترابخان مظفريحاج م يآقا ميردكت كرمان حركعصر روز دوشنبه بطرف      
 رمان منزلكغروب ب كيت نموده نزدكحر يه آنشب و روز با ما در ماهان بودند بهمراهكز يان نيگر از آقايچند نفر د

  .ميورود نمود يمظفر يآقا
 يارت ماهان مشرّف و دو سه روز هم برحسب اصرار رفقايز يرمان چند مرتبه مجدد براكدر مدت چند روز توقف      

آن خوب و  يواقع شده و هوا يوهكم جوپار در دامنة يرمان فاصله دارد رفتكب هفت فرسخ تا يه قركجوپار بدانجا 
 ين و فضاليبعض مطلع يند وليگويه مخفف شده و جوبار مكبار است يردم اصل آن جوكيدارد من گمان م يبائيمنظرة ز

لمة فار معرب پار كگفتند و يونت داشته و نهر آنرا نهرالفار مكسل اعراب ياز قبا يكينجا يآنجا گفتند در قرون سابقه در ا
  .است و اصل آن جوپار بوده است

ده و يباشند رسيرمان مكه مجتهد مسلم و امام جمعة ك ياصغر صاحل ياهللا حاج شيخ عل آيةرمان خدمت كام توقف يدر ا     
ن ييگر از علما و روحانيلطف و محبت نمودند چند نفر د مالكه از سابق داشتند با من ك يو مالطفت يشان بواسطة آشنائيا

مورد گفتگو  ينينمودند و مطالب د يرات مذهبكهم مذا يز اظهار محبت نموده و مالقات بعمل آمد و بعضيو وعاظ ن
ران و يا ير مشروح مسافرت داخلكن از ذيباب و همچن ده از شرح درآن يها بطول انجام ادداشتين يواقع شد و چون ا

 يآدم استاندار و رؤسا يبن يآقا نم، جنابكير مكباختصار ذ يليه شده صرفنظر نموده و خك يراتكها و مذا القاتم
ز شبها يالسالم ن همايام رحلت حضرت زهرا عليد هم شد، در ايدن نمودند و بازديان و رجال دياز اع ياريادارات و بس

  .شديبت مير مصكذ يمرتب در جلسات فقر
زد و طهران مسبوق يراز و ياصفهان و ش ياتفاقاً رفقا يم ولينكرمان مجدد بزاهدان مراجعت كه از كم يداشتم يما تصم     

ان يوالد نمودم و آقا يآقا ة حضرتيول بنظركنمودند و نگارنده مويمسافرت بدانحدود م يبرا يشده و مرتب تلگرافات
 يآقا و يصالح كآقا مل يحاج مهد يآقا نين بيدرا. مودندشان هم بنظر خود من واگذار فريرده و اك يبگناباد تلگرافات

بگناباد نمودند در جواب، مجدد  يت بدانجا اصرار و مجدد تلگرافكحر ياز اصفهان آمده و برا يرضا جذبيمهندس عل
 ياستخاره برا و اتفاقاًاد بود من بنا را باستخاره گذاشته يان زيه اصرار آقاكموقع  نيول فرموده بودند دراكة خودم مويبنظر

                                                 
شـان اجـازه داده و   يد و اجازة دوختن خواسـت ا يه و بنظر آنحضرت رسانيدوازده ترك ته يج ابتداء تاجبنام منها يديسند سينويكه ميبطور - 96
  .ز آنرا دستور دادنديروان خود نيدند و به پيپسند
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  .ميت اصفهان گرفتكم حريرفتن از آن حدود مساعد و مراجعت از راه زاهدان خوب نبود لذا تصم
ز يان دوستان نير آقايرا نموده و سا يرائيمال لطف و محبت و پذك يمظفر يآقا رمان حاجكدر چند روزة توقف       
  .مير داركت محبت را داشتند و از همه تشينها
  

 كآقا مل يحاج مهد يآقا آذر با 18مطابق  ياالول يجماد 17لذا صبح دوشنبه راز     ين و شزد و اصفهاي
ل يباشند و اتومبيه از فقراء مكدانش  يآقا يل سواريبا اتومب يجوپار يديشه يزاده و آقا عل داحمد مقدسيو س يصالح

بدرقه نموده و  ين پنج فرسخيستان تا باغاز دو ياديت و جمع زكرمان حركم از يرده بودكه يراكشان را تا اصفهان يا
زد يس ادارة اقتصاد يرئ يرعمادينورمحمدخان م يآقا و بمنزل. ميزد شدين راه توقف و عصر وارد يب يناهار در انار، آباد

زد ي يقاان رفيو آقا. ميشواز نمودند وارد شديباشند و انتظار ورود ما را داشته پيار با محبت ميو بس يمانيه از برادران اك
مالقات  يز براير دوستان اطراف نيو سا يبديم يروزآباديف يل صالحيخ اسماعيحاج ش يآقا مالقات آمدند و يعموماً برا
 يه در پنج فرسخكم عصر به تفت يروزآباد هم برويه بفكل اصرار نموده سوگند دادند يخ اسماعيحاج ش يآقا .آمدند

م يو خواندن فاتحه رفت اهللا شاه نعمةاز احفاد حضرت  يكيدن آرامگاه يد ياواقع است بر يوهكزد در دامنة ي يجنوب غرب
در  يشان هم مأمور دولتيه اكردند در چند سال قبل كينقل م يروزآباديف يصالح يد مهديس يآقا هكين محل بطوريدرا

آنرا  يه بعداً جلوكداشت  يجا يدر آن با اجساد ياديز يدا شد و تابوتهايپ ير ساختمان آن سردابهائيآنجا بودند در ز
 يشان قبريز بنام ايه در ماهان نك يثان اهللا لين خليالد ه در آنجا معروف است آرامگاه حضرت شاه برهانكيبستند و بطور
  .باشديدر تفت ماهللا  شاه نعمةاز افراد خاندان و احفاد حضرت  ياريبا بسموجود است 

شان را به تفت يد شده و جنازة ايزد موسوم بهرات شهيدر اطراف  يا هياهللا در قر ليه حضرت شاه خلكمعروف است      
ه از ك يباغ وچهك يصالح يدمهديس يآقا هكيشان بوده آورده دفن نمودند و بطوريل اياز افراد فام يارين بسكه مسك

ت ين چند بيشف شد و اكي قبر ياز سرداب عمارت رو يا ردند در چند سال قبل لوحهكباشند نقل يم يمانيبرادران ا
  :شده بود كآن ح يرو

 اهللالين خليشاه برهان د
 خ فوت او جستم يسال تار

 ديگفت چون در هرات گشت شه
  

 اتيدان چو قطع حكرد در خاك 
 شتن بوقت وفاتياز دل خو

 د هراتيسال فوتش بود شه
  

  .شود يم 97يهجر 925ه مطابق ك      

                                                 
  :خالصه يادداشت آقاي سيد مهدي صالحي ميبدي كوچه باغي براي مزيد اطالع خوانندگان و ياد از نويسندة محترم ذكر ميشود - ٩٧
شمسي فقير سيد مهدي صالحي خلف مرحوم سيد حسين در بخشداري تفت بانجام امور مشغول بودم درآنموقـع آقـاي    1317در خرداد سال      

داشته و ) كه هر دو از اخوان طريق بودند(آنجا و آقاي عليمحمد منوچهري نمايندگي ثبت  ام رياست شعبة ثبت اسناد سيد جواد علوي خاله زاده
  .ي مهريزي كه از فقراي صفي عليشاهي بود امين دارائي تفت بودندآقاي حسين رحيم

ولي كـه ميگوينـد پـانزده سـال در      اهللا نعمةحضرت شاه آبي واقع و بنام  محلة شاه ولي تقريباً در وسط تفت در ساحل شرقي رودخانه وسيع بي     
نون هم نه سنگ آب كه نود قفيز باصطالح يزد اسـت دارد، آبـش در   تفت توقف فرمودند موسوم شده و قناتي بنام نعمت آباد دائر فرمود كه اك

  .محالت گرمسير غربي رودخانه در اراضي و باغات مشروب ميشود ولي سابقاً متعلق باراضي و باغات خانقاه بوده است
ر آنجا آثار عمارات با شكوه ديـده ميشـود   و دكاكين اطراف حسينيه نيز متعلق بĤن بود و د گذشته از عمارات و باغات متعلق بخانقاه بازارچه     
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اي هم در وسط محوطة شاه ولي جنب ايوان بزرگ مخروبـه بـود كـه سـقفش فروريختـه و سـتونهايش درهـم         كه اكنون مخروبه است آثار بقعه

نهاده شده و در آنموقع هائي وجود داشت كه در صندوقهائي  ساده و در زير آن بقعه سردابي و در آن جنازهشكسته و در آن سنگ مرمر بزرگ 
ده راه آن تقريباً مسدود و حقير بسختي چند جنازه را كه در اول سرداب بود ديدم و اجساد آن صندوقها هم خشكيده بود بدون آنكه از هم پاشـي 

  .شده باشد
در بزرگـوارش از دنيـا رفتـه مشـهور و     سـالگي در زمـان حيـات پـ     23که در اهللا  نعمةچون اين بقعه در ميان اهالي بمزار سيد محمد فرزند شاه      

 اينطور معروف است كه شاه فرمود كه هركس حاجتش را از او بخواهد خداوند روا ميگرداند لذا حقير براي ساختمان بقعه تصميم باقدام گرفتم
اهـد بـود لـذا مـردد شـدم      و چون برفقاء اظهار كردم گفتند مخارج آن زياد است گفتم مردم را دعوت بكمك مينمايم گفتند كسـي حاضـر نخو  

خودم هم شخصاً تمكني نداشتم اتفاقاً شب جمعه بود و در منزل آقاي علوي دعوت داشته و همانجا خوابيدم خـواب ديـدم كـه وارد ادارة ثبـت     
ت و دو سـه  ميشوم از قفا شنيدم كسي مرا باسم صدا زد و گفت قصد و نيتي كه نمودي اقدام كن صورت ميگيرد نگاه كردم جواني را بسـن بيسـ  

از  ساله با صورتي نوراني و قامتي متوسط و اندامي باريك كه لباسي پاكيزه در تن داشت ديدم مجدد نيز مرا امر باقـدام فرمـود موقـع اذان صـبح    
 شمسـي  1318آوري و شـروع بسـاختمان نمـودم و در سـال      خواب بيدار و تصميم باقدام گرفته از اهالي براي كمك دعوت كردم و مبلغي جمع

  .بكمك آقاي حسين رحيمي بپايان رسيد
اهللا  در خالل ساختمان بقعه سيد محمد يكروز صبح اطالع دادند كه ديشب بطور پنهاني سـنگي قيمتـي از روي قبرشـاه خليـل     1317در تيرماه      

د فوراً بيرون آمـده و آن سـنگ را   كشف و چند نفر كه قبال هم چند سنگ قيمتي برده بودند آنرا از آنجا بمحل ديگري برده كه بشهر حمل كنن
  :كه بمحل ديگري برده بودند ديدم اين اشعار اطراف آن سنگ منقش بود

ــاه برهـــــــان د ــشـــــ  اهللا ليـــــــن خليـــــ
ــار  ــال تــــ ــتم يســــ ــوت او جســــ  خ فــــ

ــه   ــرات گشــــت شــ ــدر هــ  ديگفــــت انــ
  

 اتيـــكـــرد در خاكـــدان چـــو قطـــع ح     
ــات  ياز دل خو ــت وفـــــ ــتن بوقـــــ  شـــــ

 د هــــراتيســــال فــــوتش بــــود شــــه   
  

  .ميشود 925كه      
عالم و مرجع روحاني تفت كه در مسجد شاه ولي قرب خانقاه و همان مزار امامت جماعت داشـتند ببنـده   اللهي  آيةآقاي حاج شيخ عبدالرضا      

گ آن بجاي خود بود بسردابه رفـتم و جنـازه   اهللا كه هنوز سقف ايوان خراب نشده بود و سن فرمودند كه من دو دفعه براي ديدن جنازة شاه خليل
را ديدم اوال صندوق جنازه از طرف دست راست در انتهاي سردابه واقع است و از ساير صندوقها بزرگتر و سالم و محاذي همان سـنگ لـوحش   
ميباشد كفني پاكيزه و بدني تازه دارد ريش مبـاركش مخضـب، در گـودي شـانه راسـتش عالمـت فرورفتگـي كـاردي ميباشـد كـه او را شـهيد            

يزد است شهيد شده و جنازه باين محل كه آرامگاه خـانوادگي بـوده    ز ماده تاريخ معلوم است در هراتي كه چهل فرسخياند و بطوريكه ا نموده
  . حمل و دفن شده است

پس از شنيدن اين مطلب براي ديدن جنازه تصميم گرفتم و باتفاق آقاي رحيمي با چراغ توري رفته ابتدا وضو گرفته بـا چـراغ از راه تنـگ و         
يكي كه بسردابه ميرسد وارد شدم و آقاي رحيمي از آمدن خودداري نمود بتنهائي وارد سردابه شدم در طرفين سردابه صـندوقهائي از چـوب   بار

گفته بودند بانتهاي سردابه رفتم صندوقي را ديدم كه سـالم بـود درب   اللهي  آيةكاج بود و در آنها اجسادي وجود داشت بهمان عالمت كه آقاي 
اشتم كفني پاكيزه ديدم و اجزاي بدن از قبيل برآمدگي شكم و سينه و شانه و سر و صورت از روي كفن مشهود بود و همة اعضـا بحـال   آنرا برد

احترامـي دانسـته و صـرفنظر نمـودم و درب      طبيعي بود خواستم كفن را دور كنم و زيارت كنم منقلب شدم و دستم مرتعش گرديد لـذا آنـرا بـي   
كه تخته پائين پاي آن افتاده بود ديدم دو پـاي متـوفي   اجعت كردم باول سردابه كه رسيدم در سمت راست صندوقي ديدم صندوق را گذاشته مر

  .تا ساق از كفن خارج شده و كامال حتي موهاي پشت پا و انگشتان سالم و طبيعي بود آنگاه بيرون آمده گفتم درب آنرا مسدود كردند
تمان آن ايوان هم پس از اتمام بقعة سيد محمد اقدام نمـايم در ايـن بـين از تفـت منتقـل شـدم اتفاقـاً در همـان         بعداً تصميم گرفتم كه در ساخ     

اوقات آقاي قاسمي كه از ارادتمندان مرحوم آقاي ذوالرياستين شيرازي بود برياست فرهنگ يزد منصوب گرديـد ايشـان را بـاين امـر راهنمـائي      
در : انـد كـه خالصـة آن اينسـت     و طريقت بساختمان آن ايوان اقدام كردند، در نامه بعـدي شـرحي نوشـته   نمودم و ايشان بكمك دوستداران فقر 

الدين عليشاه ميبدي و توليت  الدين محمدبن زين اج شمسواقف ح: وقفنامة خطيره مال در يزد كه رونوشت مصدق آن در دست است ذكر شده
پـس از  (الـدين احمـد منشـي و ديگـر      كيم الدين ابوعلي ولد وزارت مĤب خواجه جمـال بفرزندان دختران خود مفوض نموده نام آنها خواجه ح
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د بودند اظهار يدر تبع ياسيه در آنجا از نظر سكز ين يقم يبر برقعكا يدعليس يآقا اهللا تيم آيزد بوديه در كيموقع     
  .ميمند شد ه فرمودند بهرهكيراتكشان و مذايشات ايردند و از فرماكدن يمالطفت نموده د

نموده عازم مراجعت بزاهدان شدند و ما  ينجا خداحافظيزاده در ا مقدس يآقا ميردكت كزد حريصبح چهارشنبه از       
ناهار به  يو برا ان توقف نمودهكدر ارد يمنوچهر يآقا ساعت در منزلكيب يم، ابتدا قريردكت كاصفهان حربطرف 

 يآقا ن منزليت و ناهار در نائكم و شب در آنجا توقف نموده صبح حريان است رفتكارد يه دو فرسخكروزآباد يف
م يديم دير بودند بوديه مشغول تعمكجا را آن يخيهستند صرف شد و مسجد مخروبه تار يمانيه از برادران اك كسال
وپا باستقبال آمده بودند كان دوستان اصفهان تا ياز آقا يم جمعيردكت كبود، بعدازظهر حر يخيمهم و تار يليخ

  .ندردكشواز يپ يا ن راه هم عدهيگر بيد يهايبĤباد
قبال درنظر گرفته بودند توقف  هك 98يصالح كسرهنگ احمد مل يآقا منزلساعت بغروب وارد اصفهان شده و كي     
م و در چند يرفت يم يمانياز برادران ا يكيبمنزل  ياجتماعات فقر يم و در مدت توقف اصفهان هر شب مرتبا ً برايردك

ردند از كدن ين شهر اظهار مالطفت نموده دين و وعاظ و معروفييان علما و روحانياز آقا ياديروز توقف اصفهان جمع ز
خ محمدباقر يش يآقا ن ويدالعراقيس يحاج آقا مصطف يآقا امام جمعه و يرمحمدمهديم يآقا حضرتجمله حجج اسالم 

رزا يو آقا م يرزا محمدرضا روضاتيپا قلعه و آقا م ين از سادات محترم خاتون آباديالعابد نيرزا زيان آقاميو آقا يلباسك
اهللا، و در آن چند روزه  ر هم حفظهميو غ يحمد هاشم غرورزاميو آقا م يخ ابوالقاسم اشراقيش يآقا و يروضات يمحمدعل
ه مدتها كز ين 99م اربابياهللا حاج آقا رح تيمت آخد. دميذ گرديد هم نموده و از محضرشان مستفيان بازدياز آقا

و  يخيردند، آثار تاركمال لطف و محبت كز يان دوستان نيمال مالطفت نمودند، آقاكدم و يام رس خدمتشان تلمذ نموده
  .ميردكدن ية شهر را هم ديابن

 يرضا جذبيمهندس عل يآقا پس از صرف ناهار در منزل) 1336ر9ر27( ياالول يجماد 26بعدازظهر روز چهارشنبه      
ت و شب در آباده كراز حريبطرف ش يديشه يو آقا عل يصالح كآقا مل يحاج مهد يآقا با اهللا جذيب هبة يآقا فرزند
بدرقه آمده بودند صبح ساعت ده  يز برايم چند نفر از دوستان اصفهان نيفرماندار توقف نمودعباس سرشار  يآقا منزل
  .ن راه صرف شديت و ناهار در بكحر
بودند اظهار  يمائيه در ادارة هواپك يمانيو چند نفر از برادران ا يمائيشادانباز افسر هواپ يغالمعل يآقا ن راهيدر ب     

ه از برادران محترم و اجازة اقامة جماعت دارند و ك ين مصباحيد مجدالديس يآقا ردندكقبال ما استيمحبت نموده با هواپ
                                                                                                                                                         

و تاريخ تنظـيم وقفنامـه سـال    اهللا ميبدي  والدين خليلة السعاد سيد برهان) پس از القاب(سيد شرف الدين مرتضي و لدجناب سيادت مĤب  )القاب
وفـات   925اهللا كه در سال  الدين مرتضي هستند و سيد برهان الدين خليل سيد شرف ميباشد و از طرفي متوليان موقوفة مزبور تاكنون ار اوالد 924

  .بوده چه آنكه از اقطاب يا از بزرگان اوالد بوده استاهللا  نعمةيافته پدر سيد شرف الدين مرتضي و از معاريف فرزندان شاه 
كه همه از اخـوان طريـق ميباشـند در صـدق گفتـار و درسـتي رفتـار و         اين بود خالصة آنچه آقاي صالحي نوشته بودند و ايشان و برادرانشان     

ه نيست خوبي كردار مورد اتفاق همة اهالي و آشنايان بوده و محل وثوق همة مردم ميباشند، لذا يادداشت ايشانرا كه از نظر تاريخي خالي از فائد
  .خالصه نموده در اينجا ذكر كردم

بسكته از دنيا رفت و دوستان را از دوري خود سوگوار نمود  1338ارديبهشت  29مطابق  1378القعده  م ذيمتأسفانه در روز چهارشنبه يازده - ٩٨
  .عليه اهللا رمحة
در سن صد سـالگي در اصـفهان برحمـت ايـزدي پيوسـت و در قبرسـتان تخـت        ) عيد غدير(قمري  1396الحجه  در روز جمعه هيجدهم ذي - ٩٩

  .فوالد مدفون گرديد
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د استقبال نموده و در آنجا در هتل آپادانا مختصر ياز برادران تا تخت جمش يادياز وعاظ معروف شهر هستند با جمع ز
قبال هم تلگراف و خواهش نموده  هك يكحاج محمدآقا سال يآقا م و بمنزليردكت كراز حريرده بطرف شكتوقف 

  .ميبودند وارد شد
مرتب در اوائل همه شب ادامه داشت، سحرها هم در تمام  يان دوستان همه مجتمع بوده و جلسات فقريز آقايدر آنجا ن     

قرائت ساعت باذان صبح حاضر شده و موقع طلوع فجر اقامة نماز شده و بعداً قرآن كيشهرها از زاهدان ببعد رفقاء از 
  .شدنديم درآنموقع متفرق ميشد و تا طلوع آفتاب مجتمع بوديخوانده م يسپس اشعار مناجات فارس

ر آنها يازرون و الر و جهرم و فسا و اصطهبانات و ششده و غكل ياطراف از قب يشهرها يراز رفقايدرموقع توقف ش      
رده كده بود قبول نيشكچون سفر طول  يا اصرار داشتند ولرفتن بدانج يآمدند و برا يم يا بعضيا تلگراف نموده يمرتباً 

  .ميردكل است موافقت كآنها مش ياد و غالباً مسافرت برايه عدة برادران آنجا زكششده  يفقط برا
 ين عرفانيالد نظام يآقا ت و ناهار در فسا منزلكه بطرف فسا حريالثان يمطابق سوم جماد يصبح چهارشنبه چهارم د     

فسا  يه شش فرسخكد نموده شب هم در فسا توقف و صبح پنجشنبه بطرف ششده يارخانة قند را بازدكر هم صرف و عص
م وارد يار با محبت و همسفر حج بوديبس يمانيه از برادران اك يريحاج محمد بص يآقا م و منزليردكت كاست حر

جمعه و دوشنبه  ياليمجاز در اقامة جماعت لو  يو صاحب دفتر رسم يمانيه از برادران اك يبحران يخ عليش يآقا ميشد
نند آنها هم بقول خود وفا كه استقبال نكم يهستند با همة برادران در آنجا حاضر شدند و چون قبال با آنها قرار داده بود

ت و در فسا كصبح شنبه حر دهحاضر شدند شب جمعه و شنبه در ششده توقف نمو ينموده و فقط در خارج آباد
 يكحاج محمدآقا سال يآقا م و ناهار بمنزليراز روانه شديحامد توقف نموده بطرف ش ميركمحمد يآقا لمساعت منزين

  .ميوارد شد
م از جمله خدمت يردكدن نموده و مالقات ين و وعاظ و رجال ديياز علما و روحان ياريراز بسيدر چند روزه توقف ش     
م يديگر رسيد ياريو بسابن يوسف  يآقا االسالم شيخ عبدالرسول نّير و و حجة اهللا شيخ هباءالدين حماليت و آيت ياهللا رضو آية

تابخانة فرهنگ كراز از باغ دلگشا و باغ ارم و موزه و يد و نقش رستم و در شيل تخت جمشيراز را از قبيش يخيو آثار تار
ارت حضرت يم از جمله بزيز رفتيان ناء بزرگيم و بمزارات اوليردكدن ير آنها ديل و مسجد جامع و غيكو بازار و مسجد و

 ين و عليملقب بعالءالد ين بن موسيو حس يو محمدبن موس) معروف بشاه چراغ(السالم  هميبن جعفر عل ياحمدبن موس
ن يالد خ شهابيقت ارادت بشيه در طركز ين ين سعديالد خ مصلحيخ بزرگوار شيم و آرامگاه شيرفت يبن موس  محزةبن 

م و مزار يارت نموديز 792در  ين محمدحافظ را متوفيالد وفات نمود و خواجه شمس 691سال  داشت و در يسهرورد
خ ابوعبداهللا يدان شيه از مرك يوهكمشهور ببابا  يرازيه شيوكبن محمدبن عبداهللا معروف بابن  با يخ ابوعبداهللا عليش
وه ك يوفات نموده و قبرش در باال 442در متولد شده  330سته و در حدود يزيم يف و در قرن چهارم و پنجم هجريخف

ونت داشته و كشان در آنجا سيم و مشهور است هفت تن از درويارت نموديز زيم و بقعة هفت تن را نيواقع است رفت
ن غسال يد او شبانه بمنزل حسيفن و دفن نمودند و چون نوبت به هفتم رسكه او را غسل داده يا رفته بقيه از دنكدام كهر
م و ينكفن و دفن كا تا او را غسل داده يا رفته بياز دن يشيان دروكه در فالن مكبوده رفته و اطالع داد  يكيه شخص نك

ر من يبكت ين هر موقع صداكتو صبر  يكان شد گفت اندكش داخل آن مين بعداً از دنبال او روان شد و چون درويحس
رد كد چون نگاه يرا ند يگريد و ديده ديرا خواب يسكشد داخل  يد وقتير شنيبكت يصدا يبلند شد تو درآ، پس از ساعت

در شرح حال و مرگ شش نفر سابق نوشته شده  ياغذكنة او يس يرده بود و روكه او را احضار كاست  يسكد همان يد
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ام  ردهكآماده  يخودمان قبر يخودت هم پهلو ين و براكآن شش نفر حفر  ين پايه قبر مرا در پائكرده بود كت يو وص
  .ستينام آن هفت تن معلوم ن يو اتفاقاً همانطور هم شد ول يبما ملحق شو يه هر وقت مردك

خ ابواسحق ياء در آنجا مدفون هستند و در گوشة حصار آن قبر شيند چهل تن از اوليگويه مكتنان  بعداً به بقعة چهل     
رزا يمارت مرقد مرحوم حاج يز يهم برا يعمومو در قبرستان  بود قرار دارداهللا  نعمةدان حضرت شاه يه از مركاطعمه 

 يمتوف يرازيش يخ روزبهان ابومحمد ابوالنصربقليو ش يقمر 1278صفر سال  17در  يمتوف 100شاه ين رحمتعليالعابد نيز
 يال ين محمود ملقب بداعيالد د نظاميبوده و قبر س يمصر يديد صعيخ ابوالفتوح سعيدان شيه از مرك 606مة محرم يدر ن
 يخ محسن سروستانيوفات نموده و مزار مرحوم ش 867بوده و در سال  يول اهللا افتگان خدمت شاه نعمتيه از راه ك اهللا

 ين زمان مرحوم حاج مالعليو از مجاز يشاه گناباد يسلطانعلسلطان محمد  دان مرحوم حاج ماليه از مرك يصابرعل
اء و يگر از اوليد ياريد و بسياهللا مدفون گرد يال ير شاه داعوفات نموده و در مزا 1337بود و در سال  يشاه ثانينورعل

  .مين در آنجا رفتيبزرگان مدفون
مارستان يبار به ب نيخودم چند يها سالتكر يسم و ساينه و معالجة روماتيمعا يراز برايضمناً در چند روزه توقف ش     
 يز دستوراتيب معالجع نيتعق يت عجله داشتم براكحرگرفته و چند جلسه برق هم دادند و چون در  يرفته دستورات ينماز

  .گرفتم و در آنجا ادامه ندادم
  

از دوستان  يت و جمعكراز حريه از شيالثان يدهم جماد يازدهم ديصبح چهارشنبه اشان و تهران     ك يبسو
راز هم اطالع داده يواز شه قبال شده بود ك يا ساعت بعدازظهر وارد آباده شده و طبق وعده كيتامرودشت بدرقه نمودند 

هستند صرف شد و پس از خواندن نماز ساعت سه بعدازظهر  يمانيه از برادران اك ياريشهر يآقا م ناهار در منزليبود
باشند يم يمانيه از اخوان اك يتر صفائكد يآقا ت و اول غروب وارد شهرضا شده و مطابق وعده و اطالع بمنزلكحر
از  9تا آنجا باستقبال آمده و صبح ساعت  يصالح كسرهنگ مل يآقا و يصالح كر ملحاج قوام التجا يآقا م ويرفت

م و در چند روزه توقف مرتباً يرفت يصالح كسرهنگ مل يآقا م و بمنزليوارد اصفهان شد 11ت و ساعت كشهرضا حر
ابوالقاسم  يآقا و ياباهللا ارب مهندس نصرت يآقا .ميردكيت مكشر يها در جلسات فقر د بوده و شبيد و بازديمشغول د

م و از ينداشت ياديم و چون وقت زياشان بروكه از راه كاشان به اصفهان آمده و اصرار داشتند كزاده از اخوان  ينظر
  .ميردكنند قبول كاد اصرار نيه به توقف زكنيها با ان هم اصرار داشتند با تعهد آنيآقا يطرف
ت كاشان حركم بطرف يان صرف نموديل صالحيسرگرد اسماع يآقا نزله ناهار در مكپس از آن يد 16روز دوشنبه      
اشان دارند ما هم با كه چون خودشان هم قصد كردند كمند بودند و خواهش  ان عالقهيبرج يحاج جعفرقل يآقا ميردك

 يآقا زلاشان بمنكاز اخوان استقبال آمده شب در  يم و جمعيردكت كشان حريل ايم لذا با اتومبيشان برويل اياتومب
م صبح يه قبال درنظر گرفته شده بود رفتك يمهندس ارباب يآقا مه وارد و پس از صرف شام بمنزليت بكس شريدهقان رئ
ن ييگر از وعاظ و روحانيهستند و چند نفر د ياشانكض يه از احفاد مرحوم فكض يعالمة ف يآقا االسالمحجة روز بعد 

  .مال محبت را نمودندكردند و همه كدن يادارات د ير رؤسايفرماندار و ساا يسپهرن يآقا دن آمدند و بعداً هميد يبرا

                                                 
شـان بنـا شـد و فعـال     يآرامگـاه ا  يرو يبائين ساختمان و گنبد زياالم اكبر روح يد عليحاج س يل و عالقة نگارنده از طرف آقايبمرا بنا ياخ - 100

  .ر بخدمت آنجا گماشته شدين فقيكنفر هم بدستور ايوضع آن مرتب و 
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 يليخ هم هميردكهم توقف  يساعتكيم و يدن نموديآنجا د يمانيساعت سه بعدازظهر بنوش آباد رفته و از اخوان ا     
تب رجال كدر  يم وليرفت يعلبن  نمودند از آنجا بĤران رفته بمزار امامزاده معروف بهالل يخوشحال شده و ابراز بشاشت م

از حجرات  يكين در آران مورد توجه و عالقة مردم است در كيندارم ل يخ او اطالعيام و از تار دهين نام نديبا يسك
شاه بوده  ينورعل يحاج مالعل يآقا با محبت زمان مرحوم يه از فقراك ين آرانيرزا صدرالديصحن آنجا قبر مرحوم آقا م

دگل رفته و شب در يم از آنجا اول غروب به بيخواندن فاتحه رفت يوفات نموده واقع است و برا يقمر 1338و در سال 
و محبت را انجام  يرائيمال پذكر برادران آنجا يشان و فرزندانشان و سايتوقف نموده و ا يدگليب يارباب عل يآقا منزل
  .دادند

زده شده  بتيم قبل مصيسال و ن كي يها ليه در سك يكزت برادران بريتسل يت و براكدگل حريصبح چهارشنبه از ب     
م يردكبد و بزحمت عبور  يليخ كم راه برزيرفت كاشان ببرزكل برده بود از راه خود يو چند نفر از بستگان آنها را س

  .ميبود يبابمهندس ار يآقا اشان مراجعت و شب منزلكمجداالشرف توقف نموده عصر ب يآقا ناهار را منزل
ردند و كدن يگر دياشان هستند با چندنفر دكه از علماء و ائمه جماعت كزاهللا امامت يد عزيس يآقا ح پنجشنبهصب      

 يدعليرسيآقا ماهللا  آيةد نموده آنگاه خدمت يض بازديعالمة ف يآقا مال محبت نمودند بعداً ازكدوستانه در  يليخ مالقات
ه كن رفته و گردش روزگار را يباغ شاه در ف يتماشا يبعداً برا مال مالطفت نمودندكم و يديرس ياشانك يثربي ينيحس

خواندن فاتحه بĤرامگاه مرحوم حاج  يآنگاه برا» االبصار لعربة الويل كان يف ذل«م يباعث عبرت است بخاطر آورد
رجب  15شاه بودند و در يخ مرحوم حاج مالسلطان محمد سلطانعليه از مشاك يملقب بمحبوبعل يكمالمحمد جعفر برز

 ين علمايه از بزرگترك يض ملقب بمرتضيارت قبر مرحوم مالمحسن فيز يم، از آنجا برايوفات نموده رفت يقمر 1316
ز ين كم آنجناب در معقول و منقول جامع و در مراتب عرفان و سلويبوده رفت يو معاصر شاه عباس ثان يازدهم هجريقرن 
 يمفتخر بوده و بواسطة تصوف و عرفان مورد طعن و قدح بعض علما يرازين شيامل و بمصاهرت مرحوم صدرالمتألهك

بوده است و قبر او  يو موالنا محمد طاهر اردستان يد ثانيلمعه از احفاد شه شرح يمحشّ يخ عليزمان خود مانند مرحوم ش
ز در آنجا ين است قرار دارد و بعض بستگان او يساختمان مختصر يه داراك يا اشان در محوطهك يدر قبرستان عموم

  .باشنديمدفون م
والد  يآقا زاهللا امامت رفته و خدمتيد عزيس يآقا ديو از آنجا ببازد يمسجد جامع و مدرسة سلطان يتماشا يعصر برا     
 يآقا در منزل يجلسة فقر يشب برا. مال محبت را نمودندكم و يدياشان هستند رسكمهم  يه از علماكز يشان نيا

  .ميبود زاده يابوالقاسم نظر
 يرضا جذبيمهندس عل يآقا يه از اصفهان بهمراهك يصالح كسرهنگ مل يآقا ليبا اتومب يستم ديصبح جمعه ب     

 يبروجرداهللا  آيةد از مسجد يت و قبل از ظهر وارد قم شده پس از تشرف بحرم مطهر و بازدكاشان حركآمده بودند از 
ار يو بس يمانيه از برادران اكعت يدمحمد شريآقا س يآقا ناهار بمنزلصرف  يانه است براين مساجد خاورميه از بزرگترك

م و پس از خواندن نماز و صرف ناهار و تشرف ينان و عالقة دوست و دشمن هستند رفتين و مورد اطميبا محبت و متد
استقبال آمده  يرااز رفقاء و دوستان طهران ب يارين راه بسيم بيردكت كمجدد بحرم مطهر ساعت دو و ربع بعدازظهر حر

خ و ملقب يز بزرگان ما و از مشاه اك يابنكتن يمانيآقا مجتهد سل يآقا مهد يآقا مه راه طهران و قم حضرتيو در ن
 يآقا م حضرتيه گذشتكرده بودند پس از دو سه فرسخ كشواز ياز دوستان پ يباشند اظهار لطف نموده با جمعيم يفاعلو

 ياريباشند مالطفت و استقبال نمودند جمع بسيخ ما ميه از مشاك يش رونقعليبدروملقب  يكن ارايحاج محمدخان راست
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ارت قبر يز يم رفته بحرم مطهر مشرّف شده و پس آن برايشواز نموده و از آنجا بحضرت عبدالعظين راه پيز در بياز رفقاء ن
ه در صحن امامزاده حمزه واقع كشاه  ينورعل يحاج مالعل يآقا شاه و مرحومياظم سعادتعلكحاج محمد يآقا مرحوم

  .مياست مشرف شد
  

تر كد يآقا م بعدازظهر بطهران وارد و بمنزليرده در حدود ساعت پنج و نكت كارت از آنجا حريپس از زطهران     
د بو يم و خانواده و فرزندان من هم مدتيباشند وارد شديبزرگوار و پدر خانوادة نگارنده م يه از فقراكماء كنورالح يعل
  .ه بدستور خود نگارنده بطهران آمده بودندك

مالقات آمده و  يه هم در دو سه روز بعد مرتب براين راه مالقات شدند بقياز اخوان در همان شب و درب ياريو بس     
خدمتشان  كم اغلب حاضر بودند و دريديرس يم يرونقعل يآقا و يوفاعل يآقا ه حضورك يها هم در مجالس فقر شب

امام جمعه و  يدحسن اماميتر سكد يآقا ه سابقة مالطفت داشتند مانند جنابكز ين نييعض از علماء و روحانب. شد يم
راشد و چند  يخ حسنعليش يآقا عت وياظم شركآقامحمد يآقا و يعت سنگلجيآقامحمد شر يآقا االسالم حجةحضرت 

مالقات آمدند و  يز براين نيندگان مجلس و محترمياز رجال و نما ياريگر اظهار مالطفت نموده مالقات شدند، بسينفر د
دابوالقاسم يحاج س يآقا د نمودم و در مدت توقف آنجايسر شد بازديه مك يان بقدريدر مدت توقف طهران از غالب آقا

قبول  شانيم و بنا بخواهش اينكت كشان حريل ايه با اتومبكرده كباشند اصرار يار با محبت ميه از برادران بسكن ياالم روح
ل را آورده و تمام روز همراه بود و من از يمرتباً اتومب يار فتحعلير هوشيشان شوفرشان موسوم بامينموده و طبق دستور ا

شان خواستارم و از خدمت و محبت رانندة يا يت براكق و وسعت و برير داشته و توفكمال تشكن ياالم روح يآقا مالطفت
  .شان خواهانميا يش برايت و آساكز امتنان دارم و بريشان نيا

ه از كن يار قزوكس ادارة يتمدن دوست رئ يمحمدعل يآقا روز شنبه پنجم بهمن مطابق چهارم رجب بر حسب اصرار     
و  يخين شده و در آن روز و روز بعد آثار تاريم و عصر وارد قزويردكت كن حريباشند بقزويار با محبت ميبس يفقرا

ادارات و  يم و رؤسايديارت نموده ديباشند زيه از اقطاب سلسله مك يخ احمدغزاليضرت شمزارات آنجا از جمله مزار ح
م و اول شب يردكت كشنبه پس از صرف ناهار و خواندن نماز حر كيدن نمودند و بعدازظهر روز ين ديبعض محترم

دوشنبه در آنجا  ياليل يت فقره جلساك يمانيرسليرالسلطنه اميمشحاج  يآقا ماً بمنزل جنابيدوشنبه وارد طهران و مستق
اهللا آزاده و مهندس نصراهللا  تر محبكان حاج ديشتر روزها برادران خودم آقايدر مدت توقف طهران ب. ميشود رفت يمنعقد م

ه ك يدها موقعياز بازد ياريتر آزاده در بسكد يآقا شدند و مخصوصاًيراهللا تابنده و محمود تابنده مالقات مكتابنده و ش
مالقات  يام برايه در طهران بودند اغلب اكر بستگان و اقوام هم يردند، ساكيم ياد نداشتند همراهيار زكو  يگرفتار

  .مال محبت را داشتندكان دوستان هم يآمدند و آقا يم
ره كباشند مذايآهن م مارستان راهيه معاون بكان يعيتر حسن شفكد يآقا روز دوشنبة هفتم بهمن مطابق ششم رجب با     
شان يارند و يه قصد آمدن گناباد داشتند تا شاهرود بگك يديشه يو آقاعل يجذب يآقا من و يبرا كيت درجة يه بلك شد

ال است و ما خود را ير 510تا شاهرود با پول رزرو آن  كيت درجة يمت بليشنبه گرفتند و ق عصر سه يت برايهم بل
شنبه هفتم رجب هم جلسة فقراء  رده شب سهكع يف داشتند توده اظهار لطكان ياز آقا ياريم و با بسيت نمودكحر يايمه

 يآقا و يمانيمجتهد سل يآقا منعقد بود از حضور يخ عبداهللا حائريحاج ش يآقا در منزل مرحوم يزهاد يآقا از طرف
ها آن يمند رده از لطف و محبت و عالقهكع ين توديان حاضريسب اجازه نموده و با همه آقاكن يحاج محمدخان راست
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  .ر و امتنان نمودمكابراز تش
  

م يتر نور ساعت سه و نكد يآقا ع در منزليشنبه هفتم رجب مطابق هشتم بهمن پس از تود عصر سهن راه     يمشهد و ب
و  يدونيفر يآقا تر نور و جنابكد يآقا و يرونقعل يآقا و حضرت يوفاعل يآقا ستگاه آمده و حضرتيبعدازظهر به ا

ه كز يآهن ن ل راهكر يان مدكمهندس گرو  يآقا ستگاه آمده و جنابيبدرقه با يبرا يمانيبرادران ا ثركبرادران خودم و ا
ارمندان صادر كس قطار و ياز ما برئ يرائيمراقبت و پذ يقطار آمده و دستورات الزمه برا كيباشند نزديم يمانياز اخوان ا

ان سفارت و دستورات كمهندس گرو يآقا طرف خود و ز قبال جداگانه آمده و ازيستگاه خود طهران نيس ايردند رئك
ت كبعدازظهر قطار حر 4م و ساعت ير و امتنان نمودكردند و ما از مالطفت و محبت هر دو اظهار تشكالزمه را صادر 

  .ردك
شان ينمود و خود ا يرائيمال محبت و خدمت را انجام داده و پذكس قطار يرئ يوتكمهندس مل يآقا ن راهيدر ب     
ن يستگاه ورامين راه در ايدر ب. دادند و در همه حال مراقبت داشتنديم ميردك يانجام آنچه مراجعه م يستورات الزمه براد

ر يز تأخيگر نيد يستگاههاينرو ورود قطار باير شد ازيت قطار تأخكم در حريساعت و نكيرد و كدا يپ يمعطل يقطار قدر
ادتر شد در يرتر وارد شد و توقف آنها هم زيم ديساعت و نكيوارد شود م يد ساعت هشت و نيه باكشد مثال در سمنان 

ع يباشند با جم يه از بزرگان اخوان و مجاز در امامت جماعت مك يفيشر يخ هاديآقا ش يآقا ستگاه سمنان جنابيا
م و يامغان شدم، در حدود ساعت دو بعد از نصف شب وارد ديارت آنها شدياز اخوان باستقبال آمده و موفق بز ياريبس

آقاي طيب نيازمند رئيس ايستگاه دامغان  شواز حاضر شده و بايپ يستگاه برايان برادران در ايآقا يم وليه خواب بودكبا آن
رد در حدود كت كقه توقف نموده بعداً حريم، قطار ده دقيها مالقات نمود آن باشند وارد قطار شده و با كه از اخوان مي

استقبال حاضر شده  يبرا ياديان دوستان اطالع داشتند جمع زيم و چون آقايارد شاهرود شدمه شب ويپس از ن 4ساعت 
شاهرود روانه م و بشهر يردكر كآنها تش يها ع نموده و از محبتينان قطار تودكاركو  يوتكمهندس مل يآقا بودند و با

م و چون يها هستند وارد شد ار با محبتيه از برادران بسك يارمند شهربانك ياشانكمحمدرضا وفا  يآقا م و بمنزليشد
  .ردندكدن يان دين و اعيمادارات و محتر ياز رؤسا يم و روز چهارشنبه جمعيدار ماندياذان صبح بود ب كينزد
م يبخرقان رفت يخ ابوالحسن خرقانيارت قبر شيز يببسطام و بعداً برا يد بسطاميزيارت قبر بايز يشنبه برا روز پنج     
نموده السالم  هيزمان خود بوده و مدتها خدمت آستان حضرت صادق عل ين عرفايد از بزرگتريزيابو ينكم يسيربن عفويط

 يخ ابوالعباس قصاب آمليخود و اهل خرقان بوده وخدمت شبزرگ زمان  يز از عرفايبن جعفر ن يخ ابوالحسن عليبود و ش
حاج  يآقا ز در منزليواقع شده است روز جمعه ن يا تپه يافت و مزارش در خرقان رويوفات  425ده بود و در سال يرس
فرزند  ياله يآقا م بايه بشاهرود وارد شدك يم موقعيردكد يمالقات نموده و از بعض دوستان هم بازدان از برادران يعيرف

ما در  يبرا يقطار شب شنبه محل يه براكره شد كه شاهرود مذاستگايس ايرئ يم الهيكاهللا ح رزاابوالفضليمرحوم آقا م
ما  يبرا يه از طهران داشتند بطهران اطالع دادند و از آنجا محلك يشان هم طبق دستوريرند و ايدرنظر بگ كيدرجة 

باشند براي استراحت بمنزل آقاي  مي ه از برادرانك يليفام يآقا درنظر گرفته شد و شب شنبه پس از صرف شام در منزل
ه موقع ورود قطار كم يستگاه است رفتيآهن هستند و منزلشان در محوطه ا راهارمند كو  يمانيا نژار كه از برادران فرخ

م و يردكع يه از طهران آمده بودند تودكا ين ان و عباس صالحين شاطريان حسيان اخوان شاهرود و آقايم و با آقايآماده باش
 يو ارباب ين داوديالد ان جالليآقاو  يديشه يو آقا عل يان جذبيآقا يستگاه آمده بهمراهيمه شب بايپس از نم ساعت ين
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م و ساعت يردكت كمه شب با قطار حريقه پس از نيو چهل و پنج دق كياستقبال آمده بودند ساعت  يه براك يشابورين
ر برادران يو سا يحاج محمدحسن همدان يآقا و يديخان سع ميرزا ابراهيم يآقا .ميشابور شديستگاه نينه صبح شنبه وارد ا

م و ناهار در آنجا صرف شد و عصر يوارد شد يحاج محمدحسن همدان يآقا قبال نموده و از آنجا بمنزلشابور استين
 خواب بمنزل يصرف شام نموده و برا يديسع يآقا م شب را در منزليخ عطار رفتيدبن سالم و شيخ سعيارت قبر شيبز
م و ساعت نه و يستگاه آمديع با فقراء بايم و صبح در حدود ساعت هشت پس از توديفان رفتياظم آقا شركحاج  يآقا

رجب وارد مشهد  12شنبه كيساعت بعدازظهر روز كين راه صرف شد و يت و ناهار در بكشابور حريقه از نيپنجاه دق
  .ميشد
س دادگاه شهرستان يرئ يدين سعيحس يآقا ام حاج ابوالقاسم نورنژاد و پسر عمه يآقا ستگاه مشهد عم معظميدر ا     

م يشواز حاضر بودند ابتداء بحرم مطهر مشرّف شده از آنجا بمنزل حاج آقا نورنژاد رفتيپ يبرا يمانيشتر برادران ايبمشهد و 
 يحاج محمدعل يآقا دوشنبه در منزلفان ورود نمودند و چون جلسه شب يمسعود شر يآقا بمنزل يجذب يآقا و

 يد والدت حضرت مولينجا رفته و چون شب عت در جلسه بداكارت برادران و شريز يدزاده است لذا برايحم
ه در كم ينمود ين قسمت داده شد و اظهار مسرت و خوشوقتيدر ا يراتكالسالم بود تذ هيطالب عليبن اب ين عليرالمؤمنيام
من حاصل شد و پس از  يالسالم برا هيالرضا عل يموس بن ياالئمه عل حضرت ثامن يق آستان بوسيتوف كن شب متبريا

 يآقا حاج آقا نورنژاد مراجعت نمودم و بخواهش يآقا ارت بمنزليلس بحرم مطهر مشرّف شده و بعد از زاختتام مج
فان يشر يآقا ش اجتماع فقراء را در سحرها نداشت و منزليحاج آقا نورنژاد گنجا يآقا ه منزلكنيفان و نظر بايمسعود شر

  .ميترفيشان مينماز و قرائت قرآن بمنزل ا يبود سحرها برا كينزد
  

پس از صرف ناهار و تشرف بحرم مطهر و  1377رجب  15روز چهارشنبه ان سفر     يت از مشهد و پاكحر
رده ساعت پنج بعدازظهر وارد تربت شده و كت كاز مشهد حر يديشه يو آقا عل يجذب يآقا ارت و خواندن نماز بايز

 و يس دادگستريرئ ياسپهبد يآقا زارع فرماندار و يقاآ ميباشند رفتيم يمانيه از برادران اكزاده  حسن يعل يآقا بمنزل
ت كدن نمودند و چون صبح زود عازم حرين ديگر از دوستان و محترميارخانه قند و جمع دكس يب رئيمهندس حب يآقا
تا م ينكت كم بدون اطالع دادن بگناباد حريم گرفتيم و صبح تصميد عذر خواستيبازد يان براير از آقاكم با اظهار تشيبود
 يآقا دخت با تلفن از منزليت ما را از مشهد اطالع داده بودند و صبح هم از بكاتفاقا حر يند ولكاستقبال ن يسك

ت ما را كدخت حريشان در جواب بيرده بودند از منزل اكت كشان با ما بگناباد حريرده و چون اكزاده استفسار  حسن
  .ر نمودندكخود ما را متش يها دهات باستقبال آمده و از محبتر يدخت و ساياز ب يادياطالع داده بودند لذا عدة ز

ارت پدر يدخت شده و بزيوارد ب يبسالمت 1336بهمن ماه  17مطابق  1377ازده صبح پنجشنبه شانزده رجب يساعت       
ر يخ يهللا علا يوصل. افتياتمه د خيشكه مجموعاً پنج ماه اال دو روز طول كم و سفر ما در آن روز يبزرگوارم نائل شد

  .نيخلقه محمد و آله الطاهر
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  كتبي كه در اين يادداشتها از آنها استفاده شده يا نام آنها برده شده است
 مؤلف نام كتابشماره

 505 سال در يمتوف 450 سال متولد يغزالمحمدابوحامد العلوم اءياح 1

 شاه محمد نيالد مسش بناهللا نور بن فيشر ديسبناهللانوريقاض نيمنؤالم مجالس 2
 ) 1019(  ازدهمي قرن در مقتول يالشوشتر يالمرعش ينيالحس

 يمامقاناهللاعبدخيشحاج الرجالاحوال يف المقال حيتنق 3

  رجالعلم در يمجلس باقرمحمدمالمرحوم زهيوج 4

  626 سال در يوفمت يحمو اقوتي عبداهللابونيالدشهاب نة والبقاعكمعرفة االم مراصد االطالع يف 5

  ينيام احمد نيعبدالحسخيشيآقا سوم جلد ريدغال 6

  356 در يمتوف و 284متولد ياصفهان نيحسبنيعلابوالفرج  نيالطالب مقاتل 7

 1334 سال چاپ شورك آن المعارف ةريدا انايآر انجمن انتشارات از افغانستان بنام افغان خيتار 8
  يشمس

 يفروش تابك انتشارات ازطهران چاپ عرفانمحموديآقاترجمه ياسالم خيتار اطلس 9
  نايس ابن

 1253 يمتوف يروانيش نيالعابد نيز رزايمحاجيآقامرحوم احهيالس اضير 10

  ينصرآبادطاهرمحمدرزايم  ينصرآباد رهكتذ 11

 تيهدا خانيقلرضامرحوم نيالعارف اضير 12

 در يمتوف ذرĤب متخلص شاملو يدلكيب خان آقابنكيبيعللطف يدلكيب آذر دهكآتش 13
1195 

 يمتوف و 608 متولد ياركه انكخل بن با معروفمحمدبناحمد انياالع اتيوف 14
  681 سال در

  898سال در يمتوف يجامالرحمنعبدخيش  االنس نفحات 15

 عبداهللا خيش يآقا مرحوم بقلم مقدمه و يجامعبدالرحمنخيش    آن مقدمه و االبرار سبحة 16
 1356 سال در يمتوف شاه يرحمتعل يحائر

   903 يمتوف 837 متولدرخونديممحمدريم  الصفا روضة 17

  يروانيش نيالعابد نيزرزايمحاجمرحوم  احهيالس بستان 18
 

  يهندخانسرورغالم     اءيصف اال نةيخز 19

 تبريزي رسمد يعلمحمدخيشيآقا  دب اال حانةير 20

   يريبغا  عبدالرزاقبيسرتمرحوم  القبله معرفة 21

 يحمواقوتي  البلدان معجم 22

  يشمس 1334 يمتوف 1258 متولد دهخدابركايعلمرحوم دهخدا لغتنامه 23
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  جلد دو در يشمس 1309 سال هراتچاپيافغانيليخل  هرات آثار 24

 رياث بابن مشهور ميركعبدال بن بن محمد بن يعلالحسنابونيعزالد الصحابة معرفة يف الغابة اسد 25
 630 سال در يمتوف

 1238 يمتوف و 1184 متولد يافغان اهللافضلمحمدخواجه  المقامات عمدة 26

 در يمتوف 571 متولد يثان الف بمجدد معروفيسرهنداحمدخيش يربان امام بياتكم 27
1034  

   قاهره چاپ مصرمتصوفه اركاف ناشرششمالس10شماره  المسلم مجله 28

 زيتبر چاپ شاه يفتحعل معاصر ميرك محمدرزايمفيتاللغتدر جامع برهان 29
  1260 سال

 525 در يمتوف 437 متولد يسنائ متخلص آدمبنمجدودميكح قةيالحق قةيحد 30

 1325 سال ابلك چاپمحمدنورحافظ فيشر مزار خيتار 31

  1337 در يمتوف 1284 متولد يثان شاهينورعليعلمالحاجمرحوم  نيالحس سلطنة 32

 يميكحاهللافتحنگارش  هند يبلوا 33

  يالنيگ يداع يتق محمد ديسترجمهلوبونگستاو وعرب اسالم تمدن 34

 يبفارسيراچكمنتشره  هالل مجله 35

 يچشت ميعبدالرحخيشبنهيالهد االقطاب ريس 36

 ياشانك ضيف محسن مالمرحومثيحددر  يواف 37

 پاشايحقلياسماع  انيالب روح ريتفس 38

 يالديم 1912 چاپ يمصردانيزيجرج االمم طبقات 39

 يشمس1315 چاپ فروزانفرالزمانعيبديآقا يمولو حاالت 40

 نور رضا يآقا فيتال يول اهللا نعمت شاه حضرتحالشرحدر  يپادشاه نهيگنج 41

 ديسع احمد شاه حال شرحدر  ينقشبند يمجددمظهرمحمدشاه هيديسعمقامات و هياحمد مناقب 42
   يشمس1323 سال يردستانك يبهرام مطبعه چاپ ينقشبند فهيخل

 م .ع ترجمهدوفلدسنمتيدوا  هعيالش ةديعق 43

  يمصرنيحسطهتركد بزرگواشفرزند دو و يعل تابك 44

  يقمعباسخيشجحا  يالمنته تتمة 45

  يقمر 1370 مطابق يشمس1330 سال يمق ضيفعباسخيشحاج االل و ةاالئم احوال يف االقوال خالصة 46

  



181  

 و االنفس ةلمسافر موفقا جمله و انيالب علمه و االنسان خلق يالذ الحمدهللا يتعال اهللا بسم
  .ابداً دائماً حمداً االوراق مشاهداته بةتاكل و االفاق

 باز هك مفتخر و موفق خود عمر ببقا رجا عدم وجود با هك است سپاسگزار و ركشا را زاليال يح متعال خداوند تينها
 در هك فداه يروح) شاهيرضاعل( يگناباد تابنده نيسلطانحس حاج يآقا جناب معظم لفؤم دهيمف مولفات از گريد يكي

 هك شامل ياله فضل و شده قيرف قيتوف است واثق رجاء .ديگرد منتشر و دهيرس بچاپ است يمختصر المعارف ةدائر واقع
 لباناط و دانشمندان و فضال استفاضه و استفاده مورد و رسد بطبع دهينرس بچاپ نونكتا هك زين بزرگوار آن مؤلفات ريسا
  .گردد واقع عرفان و قتيحق

  يجذب اهللا هبة ديس ريتقص سراپا ريحق
  يشاهيسلطانعل يفقرا يپا كخا

  يشمس 1355 ماهيد دوم مطابق يقمر يهجر 1397 حرمم غره خيبتار
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


