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  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
  و بــه استعني و عليه اتـوكّـل  بـــربّي

  
  
  
  
  

  پیشگفتار
جایی را از او دست هرکس  د وفیلی را به شهر کوران آوردن«فرمایند:  در رسالۀ شریفۀ صالحیه می

کشید و خبر از محلّ خود داد که فیل کذاست. بینا بر همه بخندد و گوید همه درست گفتید اما در خور 
   .1»فهم خود اما فیل را ندانستید. حق شناسی به آثار چنین است...

که شرح احوال  هبه نحوي تنظیم وتدوین شدافراد مختلف خاطرات  اي از همجموعاین کتاب با ارائۀ 
اللهی سلطانعلیشاهی  جناب آقاي حاج محمد خان راستین ملقب به درویش رونقعلی شیخ جلیل سلسلۀ نعمت

د. این تالش در مجموعۀ کتب تحقیقی تاریخی قابل نمایبیان  آنهااز زبان ذکرکنندگان را  گنابادي
به طور کلی قضایاي تاریخی و شرح آنها  . استبندي است و نتیجتاً از معایب آن کم و بیش برخوردار  طبقه

و اختالفات در آنها زیاد است بلکه کم است قضیۀ تاریخی که در آن اختالف  داردپیچیدگیهاي خاصی 
وقوع این اختالفات چند سبب دارد: « :2دنویسن می در کتاب تجلّی حقیقت در اسرار فاجعۀ کربالنشده باشد. 

دهد.  اند رخ می ن یا براي کسانی که مورخین از آنها نقل کرده و شنیدهیکی اشتباهاتی است که براي مورخی
شود که از جهت دوستی یا دشمنی بعضی امور را به  دیگر اغراضی است که در بعضی از مورخین پیدا می

طرفی نموده حقایق را بنویسد. دیگر اشتباه در  دهند، در صورتیکه مورخ باید حفظ بی اشخاص نسبت می
تی است که از دیگران شنیده و آنها را بر قطع و یقین حمل نموده و در صورتی که ممکن است آن حدسیا

حدس خطا باشد، یا از باب اشتباه مجاز به حقایق و غیر ذلک از اسباب. از این رو به اخبار و تواریخ قطع 
د باشد که تحقیق وتتبع کند، یعنی اگر مورخ مقی شود ولی نسبت به مورخین مرتبه ظنّ فرق می حاصل نمی

شود. از این رو  نموده مهما امکن تاریخ صحیح را به دست بیآورد از اقوال این شخص ظنّ اطمینانی پیدا می
  
  .489حقیقت نگارش حضرت نورعلیشاه ثانی، صالحیه،  )1
  .1372حقیقت،  رات، انتشا96صفحۀ  ثانی، حضرت رضاعلیشاه ،تجلّی حقیقت در اسرار فاجعۀ کربال 2



  مقدمه  راستین  ي 

  

اند هر چند این عقیده مورد اشکال است. در علم  بعضی لغویین عرب کلمۀ تاریخ را معرّب تاریک گرفته
شود، از این رو  مؤلّفین موجب اختالف مرتبۀ اطمینان می حدیث و نقل اخبار نیز اختالف حاالت مصنّفین و

علم رجال و دانستن احوال راویان اخبار و اصحاب ائمۀ اطهار از علوم مهمۀ دینی محسوب است و علماء آن 
کتاب نیز مشمول اصل فوق است و این . »دانند... را براي اجتهاد و تمیز اخبار صحیح از سقیم الزم می

  یر تحقیقات تاریخی دچار آن هستند به طریقی بر این مجلّد نیز وارد است. اشکاالتی که سا
  در نگارش متن، نکات زیر مورد توجه قرار گرفته است: 

وقایع را در ذهن خواننده  تادر مجموع چارچوب کلی مطالب بر مبناي زمان وقوع آنها تنظیم شده  •
  د. وش میت نعارامهمه جا ی الزاماً در ر متصور نماید. ولی این ترتیب تاریخبهتپشت سرهم و 

و انشاء، نگارش نمط  سانیو یک ی متنها بررسی و حتّی المقدور براي روان ها و مصاحبه مقاالت و نامه •
  . شدحذف نیز مطالب تکراري و تعارفات متداول آنها ید. گرد اعمالاصالحات ویرایشی در آنها 

از جمله شدت ارادت مرید به مراد و همچنین به دلیل لزوم  بسیاري از مصاحبه شوندگان به دالیل متعدد •
اختفاي اسرار روحی و مکاشفات قلبی و مشاهدات درونی مایل به بیان حاالت و خاطرات و ارائۀ 

. از طرفی بسیاري از وقایع کرامت و خرق عادت تلقی بودندتوضیحات مبسوط از مکنونات قلبی خود ن
نشده از لحاظ روحی تحمیل است. لذا  ءه درك این حاالت به وي عطاشوند و بیان آن براي کسی ک می

  مطالب بسیاري در این ارتباط مکتوم ماند و یا درج نگردید.
طرفی از شرح و تحلیل وقایع و حاالت ذکر شده خودداري شود و وقایع  حفظ بی جهتسعی شد  •

اننده را براي تفکّر بیشتر در حول و حوش تاریخی بدون بیان علّت آنان ارائه شوند. این نحوة ارائه، ذهن خو
  دهد.  گذارد و بررسی و تعمق بیشتر راجع به آن را به خواننده رجوع می واقعۀ مشروحه آزاد می

المقدور سعی شد از خاطراتی استفاده شود که ناقل آن خود در ماجرا حضور داشته و از درج  حتّی •
   .ین رویه قابل رعایت نبودتر ا قدیمیع ها خودداري شود. گرچه در برخی از وقای شنیده

کند و به انحاء متفاوتی در اذهان  در طی زمان ماهیت وقایع تاریخی از دیدگاه افراد مختلف تغییر می •
در مواردي که گیرد. این پدیده به تطور زمانی ماهیت وقایع تاریخی مشهور است لذا  مختلف شکل می

ده است با مراجعه به منابع دیگر اصح آنها درج گردید. گرچه در برخی وقایع تاریخی از چند نفر نقل ش
  افتد که با نبود منابع موثّق دیگر غالباً اجتناب ناپذیر است. بررسیهاي تاریخی اغلب خیلی اشتباهات اتّفاق می

برخی از تواریخ ذکر شده دقیق نیستند، زیرا بعضی از گویندگان و نویسندگان خاطرات سال وقوع را  •
  اند.  دقّت به خاطر نداشته و از باب ایجاد ذهنیتی براي خواننده حدود تقریبی سال وقوع را ذکر کرده به
ها یا مستندات یا خاطراتی که تواریخ فقط به تقویم هجري قمري ذکر شده  مواقع که در نامهبرخی در  •

ر تبدیل تواریخ قمري به که د .بود با معادل کردن آن به هجري شمسی تاریخ خورشیدي نیز ذکر شده است
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افتد. لذا چنانچه خوانندگانی مقید به  اتّفاق می ،شمسی و بالعکس غالباً اختالف یک یا دو روز جلو یا عقب
  دانستن تاریخ دقیق روزانه هستند این احتیاط را باید در نظر داشته باشند.  

از شیوایی مطلب و اثر لحن آنها  شوند غالباً هنگامی که محاورات و سخنرانیها به کتابت درآورده می •
اي به نحوي  شود. براي حفظ شیوایی و حالت کالم سعی شد تا حد امکان لفظ عبارات محاوره کاسته می

  آورده شوند تا حالت کالم را با خود به همراه داشته باشند. 
استین در اراك ها و مکاتبات و مستندات در آرشیوي در کتابخانۀ راستین واقع در حسینیۀ ر اصل نامه •

  ه است. ورده شدد. براي آسان بودن قرائت، متن آنها تایپ شده آشو مینگهداري 
غالباً متون دستنویس تفاوتهایی با متون تحریري از لحاظ سبک ویرایشی لغات دارند. در تبدیل  •

  نگارش تحریري آنها به کار گرفته شده است. غالباًدستنویسها به متن تایپی 
هایش از واقعۀ مشروحه با  اه واقعه یا حکایتی نقل شود، شنونده آن، با آمیزش گرفتهبه طور کلی هرگ •

نماید و مظروف حکایت را در آن ظرف در فکر  ایجاد می اش هظرفی ذهنی در مخیل ،سوابق ذهنی خود
 شوند، لذا درج پردازد. چون این ظرفها در اذهان مصور می دهد و سپس به بررسی آن می خود قرار می

عکسها و تصاویر در ایجاد ظرف ذهنی نزدیکتر به واقعیت به خواننده کمک شایانی در تصور مطلب 
  .دیدرج گرددر بعضی از قسمتها ي تصاویرلذا خواهد نمود. 

در خاتمه از خوانندگان درخواست دارد لغزشهاي موجود را با بخشندگی اغماض نموده و از هر 
ه چچنانهمچنین  و اشتباهات را گوشزد نمایند. هدودریغ ننمین کتاب ااصالح یا پیشنهادي براي تکمیل و 

خاطرات، مطالب یا مکتوباتی مرتبط با موضوع این کتاب دارند به نحوي ارسال تا در چاپهاي بعدي از آنها 
  استفاده شود. درج کامل اسامی و تاریخ و محل وقوع خاطره به تنظیم بهتر آن کمک خواهد کرد. 

  
   3دبیژن بیدآبا
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  متناهی عالم احکام الهی و عارف اسرار نا
   4بقلم جناب آقاي حاج یوسف مردانی 

  هو
121  

اید مقاله یا  چون با ایشان محشور و از نزدیک مرتبط بوده«مقدار خواستید که  ... از این حقیر بی
لی باید عرض کنم که محشور و نزدیک و مرتبط بودن کنم و از حسن ظنّ شما تشکّر می». خاطراتی بنویسید

شدم و  با ایشان هرگز در حد من نبوده و نیست، اگرچه اکثر اوقات براي آستان بوسیشان به اراك مشرّف می
در ه در بو در سفرها در خیل ارادتمندانشان به شوق زیارت و دیدن رخش همچو صبا کوچه به کوچه 

  و پیوسته مترنّم بودم: بود خواري و گدائی کرمش جهت ریزه ر سفرةبدویدم، ولی حضور  می
  بر ما کرمی کن که در این شهر گدائیم            بر ما نظري کن که در این ملک غریبیم

توانم بگویم تماشاچی بودم نه نقّال و  کرد که می و گاهی تماشاي جمال وجه اهللا حواس دیگر را مختل می
  آموز بودم و هستم که: دانش

س حسن دوستعاشقان را شد مدر  
ــان ــرة تکرارشـــ ــند و نعـــ   خامشـــ
  درسشــان آشــوب و چــرخ و ولولــه

  عد مشــکبارـسلســـلۀ ایــن قـوم ج

  دفتر و درس و سبقشان روي اوست
ــی ــان   م ــت یارش ــیش تخ ــا پ   رود ت

ــاب سلســله  ــادات اســت و ب ــی زی   ن
ـــا دور یـــارـمس ئله دور اســت ام  

  خاطرات آن جناب نه در حد من است بلکه:لذا بیان و تقریر و تحریر 
  تا بگوید شرح آن رشک ملک            یک دهان خواهم به پهناي فلک

وار به او نمودند و  ؏ موسیرا حقیقت أشیاء  ورا در جوانی با کیمیاي باطنی گشودند  دیدة ایشان
را نشان  5لصَّْبرِ ٱاَصوا بِ ْلَحقِّ َو تـَوٰ ٱا بِ اَصوْ اِت َو تـَوٰ لّصاِلحٰ ٱَعِملُوا  َمنُوا وَ الَّذيَن ٰ ٱاَن َلفي ُخْسٍر ِاالَّ ِالْنسٰ ٱَوْالَعْصر ِانَّ 

فرمودند در جوانی همراه پدرم به کربال مشرّف شدم. پدرم مرا براي خرید گوشت و نان به بازار  می .دادند
فروش  هو بتکه کردن گوشت است و خرسی پشت تراز دیدم گرگی مشغول  ،به قصابی رفتم .فرستادند

مشغول پختن و  يو وحوش دیگر یمیمونگیري و خمیر بهخرسی  ،به نانوائی رفتم ،نشسته. بیمناك شدم
. بیشتر متوحش شدم. به سمت دیگر بازار رفتم. تمام بازار و خیابان و کوچه پر از وحوش و بودندفروختن 

  توان آن ندارم.  . ملتجی شدم که الهی این حالت را بازگیر کهبوددرندگان و خزندگان 
  
  .اللّهی سلطانعلیشاهی گنابادي سلسلۀ نعمتملقب به درویش صدقعلی از مشایخ  )4
. سوگند به عصر که همانا انسان در زیان کاري است مگر آنان که ایمان آوردند و اعمال 3الی  1عصر، آیات  ةسور )5

  صالح و توصیه به حق و توصیه به صبر کردند.



  مقدمه  راستین  ن 

  

عالم احکام الهی و عارف اسرار «و آدم زمان و اعلم دوران بر مزارش بنویسند  خليفةاهللاکسی که به امر 
چون من مگسی را با این وصف چه رسد که عزم کوه قاف کند. کسی را عالم احکام الهی خوانند » نامتناهی

ُمْؤِمنيَن لْ ٱَعَلي  هللاُ ٱَلَقْد َمنَّ و  7هللاُ ٱُمُكُم َو يـَُعلِّ  هللاَ ٱوا تـَّقُ ٱَو شده باشد که فرمود:  6اءِ اَء َورَثَُة َاألْنبيٰ ِانَّ اْلُعَلمٰ که مصداق 
ُفِسِهْم يـَْتلُوا َعَلْيِهْم ٰ  ْبُل َلفي وا ِمْن انُ ِحْكَمَة َو ِاْن كٰ لْ ٱاَب َو ِكتٰ لْ ٱيِهْم َو يـَُعلُِّمُهُم اتِه َو يـُزَكّ يٰ اِاْذ بـََعَث فيِهْم َرُسوًال ِمْن اَنـْ قـَ

اَْلِعْلُم َلْيَس خوانند چون  چنین شخصیتهاي بزرگواري را فقیه آل محمد (ص) و عالم بامراهللا می .8ٍل ُمبينٍ َضالٰ 
. و به قول شهید ثانی رضوان اهللا تعالی علیه در 9اءِ وٌر يـَْقِذفُُه اهللا في قـَْلِب َمْن َيشٰ لتـََّعلُّم َبْل نُ ٱلتـَّْعليِم َو ٱِبَكثْـَرِة 

مطالب فقه فرماید: گمان مبر که  که در تعریف فقه و فقیه آل محمد (ص) می منية املريدينکتاب شریف 
ن در کتب است بلکه فقه دیدن نور خدا است ممدوا فـََثمَّ َوْجُه ا تـَُوّلوُ فَأَيـَْنمٰ که مصداق هرکس  جمیع أشیاء و ع

ان العین و عین اإلنسان و خلیفۀ دوران مقرّر فرمودند شد او فقیه آل محمد (ص) است. همانگونه که انس 10اهللاِ 
و شخصیت ایشان را در هفت کلمه که شاید اشاره به هفت شهر عشق هم باشد معرفی فرمودند. عالم احکام 

َمْن َعَرَف نـَْفَسُه الهی یا فقیه آل محمد (ص) کسی است که به مقام عرفان به نفس رسیده باشد که فرمودند: 
ني ؤ اَل اَْنبِ َكِة فـَقٰ ْلَملئِٰ ٱا ثُمَّ َعَرَضُهْم َعَلي اَء ُكلَّهٰ ْسمٰ ْألَ ٱَدَم اَو َعلََّم ٰ و عارف اسرار نامتناهی مفهوم  11َف رَبِّهُ فـََقْد َعرَ 

ظّم، ایشان بنا به فرمودة موالي مع. 13ا َلْم يـَْعَلمْ اَن مٰ ْالِنسٰ ٱَعلََّم . و این است 12اِدقينَ ِء ِاْن ُكْنُتْم صٰ ُؤالٰ اِء هٰ بَِاْسمٰ 
  مصداق این آیات بودند. 

  به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد            نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت
گرچه بر کوردالن و جاهالن این گونه امور همیشه گران بوده و هست و خواهد بود ولی مه نورافشانی 

خواند و  بیند و می ارف اسرار نامتناهی میکند حتّی بر کلب عقور. آن کسی را که خلیفۀ خدا عارف مع می
نامد از چون منی در وصف و شرح حاالت و خاطرات آن عارف ربانی و حکیم صمدانی چه  داند و می می
  
  .1، حدیث 42، صفحۀ 1علماء وارثین پیامبرانند. اصول کافی، جلد  )6
  . تقوا پیش بگیرید تا خداوند به شما علم بیاموزد.282بقره، آیۀ  سورة )7
 آنهارسولی از خودشان تا بر  آنها. همانا منّت نهاد خداوند بر مؤمنین که برانگیخت در 164سورة آل عمران، آیۀ  )8

  اهی آشکار بودند.آیات او را بخواند و آنها را پاك سازد و آنان را کتاب و حکمت تعلیم دهد و قبل از آن در گمر
که بخواهد داخل هرکس  حدیث نبوي، علم به زیادي تعلیم و تعلّم نیست بلکه نوري است که خداوند در دل )9

  کند. اصول کافی، باب علم. می
  . به هر سو که روي آرید همان جا روي خدا است.115سورة بقره، آیۀ  )10
   .؏ از امیرالمؤمنین 6شرح صد کلمه، ابن میثم، حدیث  .هبه تحقیق پروردگارش را شناخت خترا شنا خود آنکه )11
. و به آدم همۀ نامها را آموخت، سپس آنها را بر مالئکه عرضه کرد و گفت اگر راستگو هستید 31سورة بقره، آیۀ  )12

  مرا از نامهاي اینان خبر دهید.
  . به انسان آموخت آنچه را ندانست.5سورة علق، آیۀ  )13



  س   راستین  مقدمه

  

  ساخته است. بلکه باید بگویم: 
  کاین دلیل هستی و هستی خطا است            خود ثنا گفتن زمن ترك ثنا است

ص که بل اظهار هستی در پیشگاه بندگ اي از احوالشان  شمه 14ُهْم َيْحَزنُونَ  ٌف َعَلْيِهْم َو الٰ َخوْ  الٰ ان مخلَ
ادبی در پیشگاه آن عالم بامر اهللا و آن عارف باهللا که اسفار  ادبی است و امیدوارم مرا از این بی هست از بی

مرا دربارة این رونق  را به کمال رسانید و به کمال کامل رسید معذور و مغفور بدارید و صدق عذر 15اربعه
  
  شوند. . بر آنها خوفی نیست و اندوهگین نمی62سورة بقره، آیۀ  )14
دربارة اسفار  9-12، صفحات 1377حضرت محبوبعلیشاه در کتاب خورشید تابنده، چاپ دوم، انتشارات حقیقت،  )15

نهند و وارد در  عرفاي عظام براي کسانی که قدم از مرتبۀ اسالم به مرتبۀ ایمان می«اند:  اربعۀ سلوك مرقوم فرموده
اند. این چهار مرتبه یا سفر  گردند تا به مرحلۀ کمال برسند، چهار سفر روحانی و معنوي را ذکر کرده اهللا می سلوك الی

سفر منَ «باشد که به ترتیب عبارتند از: سفر اول:  مشهور است، اصول مراتب کمال نفس انسانی می »اسفار اربعه«که به 
کند و در انتهاي آن به مقام فناي فی  وك یا هفت شهر عشق را طی می. در این سفر، سالک مراتب سل»الخَلق الی الحقّ

رسد. او در این مرتبه دیگر توجهی به خود و انانیت خویش ندارد و مصداق واقعی بندة خدا و عنوان فقیر  اهللا می
ي صفاتی و فناي میرد و فناي افعالی و فنا گردد که هیچ چیز از خود ندارد و محو اوست. سالک به موت ارادي می می

ق خوانده می حو و محس و مدهد. شود، برایش دست می ذاتی که به اصطالح عرفانی به ترتیب طَم  
  گویدم کانّا الیه راجعون            پس عدم گردم عدم چون ارغنون

قیقی است، زیرا تا رسد و در این حال موحد ح او مطابق با این مراحل فنا، به توحید افعالی و صفاتی و ذاتی می     
انانیت هست، یگانه پرستی نیست. در طریق الهی بیشتر رهروان در حد بدایات همین سفر هستند و از آن تجاوز 

حال اگر سالک در انتهاي سفر اول از مقام فناي مطلق بیرون نیاید و در همان حالت محو بماند و به اصطالح  کنند. نمی
شود  راه نیابد و موفّق به شروع سفر دوم نشود، جزو آن گروه اولیاي خدا محسوب می »فنابقاي بعد از «عرفانی به مرتبۀ 

هاي خلق و ناشناسند و یکسره دل به سوي محبوب حقیقی دارند. اینها  که از آنها نام و نشانی نیست و مخفی از دیده
(اولیا و دوستان من در زیر قباب و  رِفـُُهم َغيرييـَعْ ابي الٰ ائي َتْحَت قـُبٰ َاوليٰ کسانی هستند که مصداق حقیقی حدیث قدسی: 
  باشند. شناسد) می بارگاه من هستند که غیر خودم کسی آنها را نمی
  صد هزاران پادشاهان و مهان
  نامشان از رشک حق پنهان بماند

  سرفرازانند از آن سوي جهان  
  خواندـهر گدایی نامشان را بر ن

کر به مق      ام صحو ثانی نائل شد، موفّق به وصول به مقام والیت گردیده است که همچون ولی اگر او از مقام س
شود.  اي فانی در دریاي وحدت و باقی به اوست. از جهت خلقی نیز مستعد مقام رجوع به خلق و تربیت آنها می قطره

  شود. الهی حاصل می ، سیر در اسماء و صفات الهی و اتّصاف به صفات»سفر بالحقّ فی الحقّ است«در سفر دوم که 
است. این سفر بر خالف سفر اول که در قوس  »سفر من الحقّ الی الخلق بالحق«سفر سوم سلوك مشهور به      

کند که پس از آگاه شدن به حقایق، حامل خبر و پیام (نبأ)  باشد و آن را کسی طی می صعودي بود، در قوس نزولی می
کند و از غیر هم اخذ  رسد، منتها نبوت وي به غیر سرایت نمی نبوت (پیامبري) میشود و به اصطالح به مرتبۀ  الهی می

   ←دنبالۀ زیرنویس در صفحۀ بعد 



  مقدمه  راستین  ع 

  

مقام علویت پذیرا شوید و به دعاي خیر یاد و شادم فرمائید و از تربت حضرتش براي این حقیر مدد بخواهید 
  ملتمس دعا خاك راه فقراء                                                                         و همت بطلبید.        

  یوسف مردانی درویش صدقعلی                                                                                                  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 دنبالۀ زیرنویس از صفحۀ قبل →

گرداند  باشد، که رجعت به عالم صغیر وجود خود کرده و آن را زنده می می »متنبأ فی نفسه«شود و به اصطالح  نمی
  کند. ولی تبلیغ نمی

  کی راهبر شويتا راهرو نباشی             خبر بکوش که صاحب خبر شوي اي بی
  لطیفۀ نبویه اشاره شده است. 124000در حدیث مروي از ابوذر از حضرت رسول به تعداد 

است نیز گردد، او به  »سفر بالحقّ فی الخلق«اگر سالک، سفر سوم را به پایان رسانیده و موفّق به سفر چهارم که      
روي زمین براي ارشاد و هدایت خلق است، چه همۀ  مقام رسالت رسیده است که مقام مأموریت از جانب خداوند در

باشد. در بعضی اخبار از تعداد  مردم و چه جمعی کثیر یا قلیلی از آنها، و دعوت به طریق حقّ و حتّی قیام بالسیف می
ت و تن، پنج نفر و بنا بر بعضی اخبار بیشتر از این تعداد مبعوث به شریع 313رسول نام برده شده است. از این  313

اند که امامند بر کلّ افراد بشر، ولی بقیه تابع شریعت رسول سلف اولی  اي شده و آنها را اولی العزم خوانده کتاب تازه
  »…و محمد (ص).  ؏ العزم خود هستند. این پنج تن عبارتند از: نوح، ابراهیم، موسی، عیسی
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  تجلّی نور عقل شرعی در انسان کامل
   16حجت االسالم سید احمد واحديبقلم آقاي 

  مــدح تــو حیــف اســت بــا زنــدانیان
  مدح تعریف است و تخریق حجاب

ــد  ــویم انـ ــع روحانیـــان گـ   ر مجمـ
  از مدح و تعریف آفتـاب تفارغ اس

برتـرین احتـرام و    ۀحضرت عارف و پاك مـرد معـارف و واصـل کامـل ذروه شـهود و ایقـان و شایسـت       
ـد خـان راسـتین       تمکین، فردوس وِساده و شیخ آزاده حضرت درویش رونقعلی جناب مسـتطاب حـاج محم

د و مرشدي مریدپرور بـراي همـۀ خـداجویان زمـان خـود      رضوان اهللا تعالی علیه به حق موجب حرکت و امی
بود. او شاهد شهید شـیوة ارجمنـدي همـواره بـه رحمـت و رأفـت خداونـدي دسـتگیر هـر طالـب صـادق و            
فریادرس خسته دالن و شکسته باالن ظلمتکدة جهان مادي گردیـد. او شـیخی بزرگـوار و کامـل، و عـارفی      

ل بود که بود ونبود خویش در راه معبود حقیقی و محبـوب الهـی در   عالی مقدار و فاضل و به قلّۀ ایقان واص
طبق اخالص نهاد و وقف هدفی بزرگ و معنویتی سترگ کرد. او ملجأیی براي یقین و مأمنی براي ایمـان و  

بدیل براي سالکان کوي دوست و خـداجویان سرگشـته و پریشـان و     اي براي عاشقان بالجو و دلیلی بی اسوه
حق و به حقّ رونق درویشان خلد آشیان و سرآمد دلباختگـان راه والیـت و هـادي بنـدگان     سوختگان وادي 

  طریق هدایت به اعماق نامنتهاي بحر حقیقت بود.
افعال موزون و اعمال صالح ایشان میزان عالم عرفان و اولی االمر آمر والیت در مجموعۀ وحی الهـی و  

بود که به یقین وصول بـه   ؏ (ص) و پیشواي پارسایان سیرة بزرگان سلف دین خصوصاً رسول گرامی اسالم
چون و چرا از اولیاء اهللا و توجه تام و تمام قلبی به معبود حقیقی و اعـراض کامـل از    این معنا جز با پیروي بی

آالیش ظاهر و اجتناب از لذّات تن و صیانت نفس در برابر خواهشها میسر نخواهد شـد. جنـابش جـز در راه    
حفظ حقّ خلق قدمی برنداشت و همواره به امر خدا و براي خدا فارغ از هر تشـویش و قیـل و    رضاي حق و

امان با نفس و مظاهر شوم آن قیام نمود و توانست به مدد و عنایت بزرگ وقـت و   اي بی قال ظاهربینان مبارزه
ـت پیـر از خـس و    علی زمان صافیهاي حواس درونی و بیرونی خود را به کار گرفته و با انـوار تابنـاك    معنوی

خاشاك موهوم بینی و موهوم جویی و موهوم پذیري و موهوم گویی و وساوس شیطانی و هواجس نفسـانی  
از آالیشها و آلودگیها و تاریکیهاي عالم طبع صافی و صوفی شود و مراحل تخلیه و تحلیه و تجلیه و طمـس  

  .زدو فنا را سپري سا
پـذیري و   جـوئی و حـق   بینـی و حـق   ایت و تعمـق فکـرت در حـق   آن جناب به سابقۀ اصالت و سائقۀ عن 
ـر در کتـاب تکـوین و تـدبر در         حق گوئی از خودیت خود برست و در حقانیت حق منغمـر گشـت و بـا تفکّ

  
الیهاذن روایت  )16 ین رستگار جوی از آقاي شیخ یعسوب مشارباشد. باري صاحب تفسیر کبیر بصائر میالد  
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تجلّی نور عقل شد. و این عقل  ةکتاب تدوین و قرائت اسم اعظم از خود فانی و به حق باقی گردید و مشکو
. این عقل همان قوة ملکوتی است که عقال عالم صـغیر  17انلِجٰنـٱكُتِسَب بِـِه ٱن وَ ِبَد ِبِه الرَّحمٰ ا عُ اَْلَعْقُل مٰ است که 

و عقیلۀ عالم کبیر است. این عقل، عقل کل مقابل عقل جزء است، و عقل اول مقابل عقل دوم است، و عقل 
خوانند. ظهور آن در هادیان مازاغ مقابل عقل زاغ است، و عقل معاد مقابل عقل معاش است و عقل مشیرش 

شریع سعادت و طریق هدایت مراتب ظهور عقل شرعی است کـه مشـعل روشـنی بخـش شـریع در ظلمـات       
باشد. این نور مشعله هر سالکی را در طلبیدن حـق و راسـتی و سـرکوب باطـل و      نفس سالّك اهل طریق می

وجـود ولـی بـر زجاجـۀ قلـب       ةز مشـکو دهد. این نور کُشندة وهم و مبین یقین است و چـون ا  دروغ مدد می
کنـد هـر کـه     سالک بتابد، نور شجرة مبارکۀ زیتونی برافروخته شود و بدین ترتیب به نور خودش هدایت می

  را که بخواهد. 
ـی شـده، و مشـعل هـدایت را بـه کـف بـا         آن جناب مصداقی بود که نور عقل شرعی در وجودش متجلّ

ایت خلق نموده بودند که از اعظم عبادات است. این مرد بزرگ و کفایتش داده، و عهده دار راهنمائی و هد
اعتنـائی بـه ریاسـت دنیـوي و      عارف سترگ از جهات عدیده چـون علـو طبـع و اسـتغناي از غیـر حـق و بـی       

صراحت بیان و صدق کالم و آراستگی باطن به توکل و شـجاعت و فروتنـی در برابـر مـولی و ایسـتادگی و      
حقیقت و امثالهم در میان اقران و حتّی گذشتگان کم نظیر و ممتاز بود و به جـرأت   مقاومت در مقام دفاع از

  ور در بحر الیتناهی والیت بود. توان گفت که غواصی یگانه و غوطه می
مگر نه این است که ایثار مردان حق همیشه و در هر زمانی بـراي آن بـوده تـا بنـدگان خـدا را از بیابـان       

مت فطرت باز کشانند و در مقام امر و نهی در مقابل فراعنه که در همـۀ ازمنـه بـا    ضاللت ظلمت به مأمن سال
ـم کننـد. لـذا همـواره در        دعوت به خود و نه به خدا به نـابودي ارزشـها و تبـاهی انسـانها پرداختـه      انـد قـد علَ

ـ  م بـود.  دستگیري گمشدگان طریق نجات و هدایت عباد حتّی در اصعب حاالت کوشا و با اشتداد آالم متبس
پـس از هرکـدام همـان     وو الیموتند  نداین آستانمظهر صدق راستین به راستی که این راستان استوار دارندة 

حضـرت آقـاي حـاج    ع شـی خورشـید ت شـعاع  ه انوار از هیکل دیگري تابان است و در این زمان همان شعشـع 
ـ    ینوجود المتمکن دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه در آینۀ ـفاء و االخـالص   فـی مقـام الص عطسـا دق و الص 

  است.
  راز دل افالك به یـک مشـت گـل و خـاك    
  گه یوسف و یعقوب گهی شیث و گه ایـوب 
  گه خواجـۀ لـوالك و گهـی خسـرو افـالك     
  خواندند گهـی خواجـۀ هـر مـنعم و درویـش     

ــد   ــام نهادن ــه صــورت بشــرش ن ــه ب   بنهفت
  گه نوح و گهـی بوالبشـرش نـام نهادنـد    
ــد    ــام نهادن ــبرش ن ــبیر و شُ ــاب ش   گــه ب
  گه خالق هـر خیـر و شـرش نـام نهادنـد     
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ــود   ــی بـ ــار علـ ــو رخسـ ــه از پرتـ ــه کـ ـ القص  
مـــــــــــــــش آدم و او زاده ز آدم زاده ز د  

  رخ عیـان شـاخشه و از چــهان ریـاز خاك ن

  یک جلوه که شمس و قمرش نام نهادند
ــد   ــام نهادن ــدر و گــه پســرش ن   گــاهی پ
  گـاهی شجـر و گـه ثمـرش نـام نهـادنـد

راستی اگر انسان کالم آفریدگار جهان را سرمشق زنـدگی  «اهللا رستگار جویباري فرماید:  عالم فقیه آیت
داشت و اگر بیان واسـطۀ فـیض الهـی را فـرا      داد و آن را بر گفتار علیلِ مخلوق خاطی مقدم می خود قرار می

. نبـود کـه هسـت ...    داد ایـن ..  کرد و آن را بر آراء سقیم گیرندة فیض برتري مـی  راه کمال خود انتخاب می
پس آن چه که باید باشد غیر از آن است که هست و اگر انسان دل به آن چه هست نبندد و در صدد آن چه 

کند و تا انسان  حاصل مهیا می که باید باشد برآید، زبان قلم و قلم زبان کمتر خود را براي تکرار مکرّرات بی
ال و کمیت، و تا تمدن را براي انجام دین نداند، نه دین را دام همت خود را متوجه حال و کیفیت ننماید نه ق

توانـد گـامی فراتـر از هسـت      دنیا و تا از خودبینی و خودپرستی به حقیقت بینی و حق پرستی باز نگردد نمـی 
  ».بگذارد و خود را از آن چه هست برهاند و به آن چه که باید باشد برساند

ـل و       بسیار اتّفاق افتاد که مسائل فق هی غامضی خدمت فقهاي عظام مطـرح و سـؤال شـد. و ایشـان بـا تأم
گشت. در حالی که همـان سـؤاالت    تأخیر پاسخی با احتیاط و تردید اظهار نمودند و قطع و یقین حاصل نمی

اي دریافت کردم که مؤید تجلّی نور عقل  درنگ پاسخهاي قانع کننده نمودم و بیراستین را از محضر جناب 
نگـرد و   عارف کسی است که به هر چیز با دیدة دل می«فرمود:  وجود مبارکش بود. آن جناب میشرعی در 
کـه عارفـان ایـن    «فرمود:  و نیز می». ها گوید ولی دیگران از شنیده ها می شناسد. زیرا عارف از دیده آن را می

ل و بـه مصـداق فرمـایش    بینش را با تخلیۀ رذائل و تصفیۀ دل و تهذیب نفس و تخلّق به اخالق الهـی تحصـی  
  شیخ شبستري:

  درون خانۀ دل نایدت نور            موانع تا نگردانی ز خود دور
  فرماید: و نیز حافظ می

  »مگر از نقش پراکنده ورق ساده کنی            خاطرت کی رقم فیض پذیرد هیهات
نکوهیـده را تشـخیص داده و    دل ممیز حق از باطل است و دل زشتی عمل«فرمود:  و از معّظم له است که می

ـل بـه    ». کند ولی در نیت، اشتباه راه ندارد سازد و انسان در عمل خطا می نیت را مشخص می غالباً ضـمن توس
شـنودم کـه اگـر خواسـته باشـم       باطن پاکشان پاسخ منویات قلبی خود را بـدون پرسـش زبـانی از ایشـان مـی     

قال مجال آن ندارد. دسـتوراتی کـه ضـمن بیـان مفـاهیم      کرامات حضرتش را در این نامه بنگارم گنجایش م
راندند چنان براي وصول به ایقان کارگر بود که  قرآنی پس از اقامۀ نماز جماعت سحرهاي جمعه بر زبان می

هاي درس و بحث دینی نیاز به سـالها ممارسـت در تحقیـق آن داشـت و      به یقین تبیین و بررسی آن در حوزه
نمود که تا  گشت. به عیان و شهود بر دل و جان سالکان می روح حاصل نمی ز الفاظی بینهایتاً از معانی آن ج

معنا و فاقد اثر و المحاله با عالم غیـب   روح و صورتی بی اعمال قالبی ارتباط با قلب نیابند همچون جسدي بی
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قلـب مریـد    و جزاي اخروي بیگانه است. و در این باب راهی جز استمداد از باطن شیخ کـه موجـب حضـور   
توان به اعمال قالبی روح و معنا بخشید و به یمن قبول درگاه  وجود ندارد و فقط از این راه است که می است

ٰهـا َنٰجـَمَثُل َاْهل بْيتِي َكَمَثِل َسفيِنة نُوٍح َمْن َتَمسََّك ِبهٰ باري نزدیک ساخت. در شرح  چـه   18ا غَـِرقَ ا َو َمـْن َتَخلَّـَف َعنـْ
  :نغز فرمود موالنا

  بهـــر ایـــن فرمـــود پیغمبـــر کـــه مـــن 
  مــا و اصــحابیم چــون کشــتی نــوح    
ــا شــیخی تــو دور از زشــتئی    چونکــه ب
ــوي  ــی قـ ــان بخشـ ــان جـ ــاه جـ   در پنـ
ــــام خــــویش مگســــل از پیغمبــــر ای  

  دلیـل  گر چو شیري چـون روي ره بـی  
  هــین مپــر االّ کــه بــا پرهــاي شــیخ     
  یک زمانی مـوج لطفـش بـال توسـت    
  قهـــر او را ضـــد لطفـــش کـــم شـــمر

  کنـد    چون خاك سبزت مییک زمان 
  مادــد وصـف جــجسم عـارف را ده

  همچـــو کشـــتیم بـــه طوفـــان زمـــن
  هر که دسـت انـدر زنـد یابـد فتـوح     
  روز و شــب ســیاري و در کشــتئی  

ــه  ــدر خفت ــی کشــتی ان   روي اي ره م
  تکیه کم کن بر فن و بر گام خویش
  همچـــو روبـــه در ضـــاللی و ذلیـــل
  تـــا ببینـــی عـــون لشـــکرهاي شـــیخ

ــال توســتآتــش قهــرش دمــ ی حم  
  اتّحـــاد هـــر دو بـــین انـــدر اثـــر    

  کنـد  یک زمان پر باد و گَبـزت مـی  
  ادــن شــد گُـل و نسـریـتا بر او روی

فرمودند: دل سالک در ابتداي سلوك ماننـد طفلـی اسـت کـه هـر آن ممکـن        میاز آن جناب است که 
انـد بـا چیـز دیگـري      که بـه او داده است مبتالء به بیماریهاي مختلف شود و شفاي آن جز به انجام دستوراتی 

میسر نیست و طبیبان الهی در مورد هر فرد و بیماري قلب و روح او، درمانی خاص و دسـتورات مخصوصـی   
توان سرخود این داروهـا را از قـرآن و کتـب بزرگـان      باشد. و نمی کنند که متفاوت از دیگري می تجویز می

مراجعه نمود و هرچه او دستور داد به همان ترتیب انجام دهد تـا شـفا   استنباط نمود و االّ و البد باید به طبیب 
یابد. اگر سرخود اقدام به ریاضت کشیدن کند چون به دستور نیست اثر ندارد بلکـه اثـر معکـوس هـم دارد،     

شـود و ولـع او بـه     تر می چه که اگر سگ نفس را مدتی گرسنه داریم وقتی رها شد غضب و شهوت او قوي
شـود. و   یابـد. لـذا شـفاي نفـس بـا ریاضـات شـاقۀ بـدون دسـتور پیـر حاصـل نمـی             ات فزونی مـی انجام منهی

فرمودند: تبدیل اخالق رذیله و ذمیمه به طیبه و حسنه جز بـا واداشـتن دل بـه انجـام دسـتورات مـأخوذ از        می
ون در این کار هستند صاحبان اذن و اجازة الهی و پس از بیعت خاصۀ ولویه با اولیاء الهی که از طرف او مأذ

شک این معنا بدون نظر کیمیا اثر پیر و انسان کامل حتّی با عمري مجاهده و ریاضـت   امکان پذیر نیست و بی
  
اهل بیت من مثال کشتی نوح است که هرکس بدان تمسک جست نجات یافت و هرکه از آن حدیث نبوي:  )18

  تخلّف کرد غرق گردید.
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  حاصل نخواهد شد.
  پیر را بگزین که بی پیر ایـن سـفر  

ــه   ــو رفت ــا ت   اي آن رهــی کــه باره
  پس رهی را که نرفتستی تـو هـیچ  
  هر که او بی مرشـدي در راه شـد  

  د سایـۀ پیر اي فضـــولگر نبـاشـ

  هست بس پر آفت و خوف و خطر
ــفته   ــدر آن آشـ ــالوز اَنـ ــی قـ   اي بـ

  هــین مــرو تنهــا ز رهبــر ســر مپــیچ 
  او ز غــوالن گمــره و در چــاه شــد 
  بس تو را سرگشته دارد بانگ غول

  که:فرمودند که در این راه بسیاري هستند که از پیش خود داعیه ارشاد و هدایت خلق خدا را دارند  و می
  پس به هر دستی نباید داد دست            اي بسا ابلیس آدم رو که هست

اي جـداي از شـرع و    برند تصوف و عرفان مقولـه  پرداختند که آنها که گمان می و بارها به تذکّر این معنا می
ـرَق اسـالمی اسـت در           عقل بوده و یا تصوف طریقه اي دیگـر و عرفـان مـذهب خاصـی و در ردیـف سـایر ف

کننـد درویشـی عبـارت از خانقـاه و بـوق و منتشـاء و        ورند. و حتّی آنان که خیـال مـی   اشتباهی بزرگ غوطه
مایـه دسـت از    اند که پرسه زدنها و دریوزگیها به نمایه توکّل بـی  تبرزین و کشکول است و یا به غلط پنداشته

تمامی قید و بندهاي مذهب پشـت  کار و تالش کشیدن و سربار جامعه گردیدن و با افکندن چنته بر کتف به 
پا زدن، و با استعمال چرس و بنگ و مواد مخدر قوانین شرعی و اجتماعی را زیر پا نهـادن، و از مسـئولیتهاي   

زیر بار یوغ منّت ناکسان رفـتن و منهیـات    »موال سخی است«فردي و جمعی فرار اختیار کردن، و یا با گفتن 
اي محمدیه و طریقت اعـالي مرتضـویه راه پیمـودن اسـت، تهمـت      را مرتکب شدن و بر خالف شریعت غرّ

اند. و نیز آنان که تصوف را از اختالط افکار آریائی با مذاهب  آشکاري بر صوفیان صافی ضمیر وارد ساخته
ـه   شمارند و یا مقتبس از مسیحیت یا فالسفۀ یونان می اسالمی و هندو و بودا می دانند و یا آنان که تصوف حقّ

دانند از حقیقت عرفان و تصـوف   را عقاید تشبیه و تجسم و اتّحاد و حلول و تناسخ و وحدت وجود منهیه می
  فرماید: عليه الّرمحةدهند. مولوي  ناآگاهند و اباطیلی به مردان خدا و اهل والء نسبت می

  کننـــد ابلهـــان تعظـــیم مســـجد مـــی
  آن مجاز است این حقیقت اي خران

  رون اولیـاســتدـمسجـدي کــو انـ

ــی    ــد م ــل دل ج ــاي اه ــد در جف   کنن
  نیســت مســجد جــز درون ســروران   
  سجده گاه جمله است، آنجا خداست
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  اجداد آن جناب 
حاج عبدالخالق جد خاندان «نماید:  طور شرح میرا این  20جد خاندان امینی 19آقاي محمد رضا محتاط

کنند به  امینی و قریب داراي سه پسر بوده که در اواخر زندگی نادرشاه از شیراز به طرف عراق کوچ می
ئوف ئوف به حدود مالیر و حاج  .نامهاي حاج عبدالحق، حاج عبدالقریب وحاج عبدالرّ حاج عبدالرّ

آید و آن زمان  د و حاج عبدالحق به حدود عراق یا اراك امروزي میرو عبدالقریب به گَرَکان آشتیان می
به هر حال بررسیهاي انجام شده توسط ایشان و  ».پیش از بناي شهر عراق به وسیله سپهدار گرجی بوده است

. 21رسانند سایرین ارتباط این خاندان را به عصر غزنویان و به سلطان محمود غزنوي یا یکی از امراي او می
دارند  ترین افراد این خانواده ابراز می هاي حاج آقاي راستین و از مسن ي عبدالرّحیم خان امین از عموزادهآقا

به کرمان و فارس آمده تا این  22شود از غزنین که کوچک اَبدال فرزند سلطان محمود غزنوي مأمور می
اند از  که در فارس باقی مانده و ایالت قشقاییکند  مینواحی را فتح کند. پس از فتح در راه اهواز فوت 

خاندان وي هستند و همچنین احتماالً حاج عبدالحق پدر بزرگ حاج محمد امین خان بوده نه پدر وي و این 
  داشت.  موضوع را به عنوان نظر برخی از سابقین و محققین ابراز می

عرض کردم  .ندسؤال فرمود وادگیناز شجرة خاحضرت صالحعلیشاه  :دگفتن حاج آقاي راستین می
  کنید.  می تربیت 23ایاز این است که :هاي سلطان محمود غزنوي هستیم. فرمودند بطوریکه رسیده از نواده

ند که ردحضرت رضاعلیشاه عرض کآقاي سلطانی حضور کنند که:  آقاي دکتر بهروز بیدآباد ذکر می
در خدمت شما همانند ایاز نیز شان رسد و ای اعقاب حاج آقاي راستین به ایاز وزیر سلطان محمود غزنوي می

  در حضور سلطان محمود هستند. حضرت آقا فرمودند: آقاي راستین خود ایازسازند.
جد ما مرحوم حاج عبدالحق است که از ایل قشقایی با «د: ان نوشتهآقاي راستین در یادداشتهایشان  جناب

لقریب به گَرَکان رفته و در آنجا ماندنی برادر خود حاج عبدالقریب از شیراز به اراك آمدند و حاج عبدا
شد و حاج عبدالحق در اراك داراي هفت پسر بوده است که یکی از آنها مرحوم حاج محمد امین خان و 
پسر او آقا خان که ایشان هم داراي سه پسر و یک دختر به اسامی مرحوم حاج رضا خان، مرحوم آقا حسین 

  
  .171، جلد چهارم، صفحۀ سیماي اراك )19
  شمسی به راستین تبدیل شده است. 1310در سال  ونام فامیل حاج آقاي راستین در ابتدا امینی عراقی (اراکی) بوده  )20
بخشی از دودمان حاج  ۀهزار سال ةیاد نیاکان، سلسلۀ شجر«نامۀ این خاندان تحت عنوان  در شجره یبررسی مبسوط )21

  است. یدهردگولی هنوز طبع ن شدهتوسط چنگیز امینی حاجباشی » و حاج عبدالرّئوفعبدالحق، حاج عبدالقریب 
از شهرهاي مرکزي افغانستان امروز که در جنوب ارتفاعات سفید کوه قرار دارد. در قرن سوم تا ششم هجري  )22

  .1375، نشر ما، اهمیت بسزایی داشته و پایتخت غزنویان بوده است. فرهنگ مثنوي، دکتر سید عبدالرّضا علوي
  شرح حال ایاز که از چوپانی به صدراعظمی سلطان محمود غزنوي رسید در دفتر پنجم مثنوي مولوي آمده است. )23
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 نم بودند. مرحوم حاج رضا خان داراي سه پسر به نامهاي حاج میرزاخان، مرحوم آقا کاظم خان و سلطان خا
خان داراي محمدعلی خان مجتهد، حاج علی محمد خان و حاج مهدي خان بود. مرحوم حاج میرزامحمدعلی

یک پسر به نام محمد راستین غالم حضرت آقاي رضاعلیشاه گنابادي و یک دختر کنیز آن حضرت روحی 
  » ..داه بود.فالو ارواحنا له 

  حاج رضا خان
باشد که وي (آقاخان) از  جد پدري حاج آقاي راستین آقاي حاج رضاخان کالنتر فرزند آقاخان می

سه فرزند به نامهاي  اوافسران اوائل قرن سیزده هجري بود و مدتی فرماندهی فوج کزاز را بعهده داشت. 
فردي  وي. داشتد خان و حاج مهدي خان ، حاج علیمحم(پدر حاج آقاي راستین) حاج محمدعلیخان

گوهرتاج خانم خواهر حاج آقامحسن  ش. همسرداشتمقتدر و با کفایت و در عین صالبت روحیۀ لطیفی 
بود و توجه خاصی به عرفان داشت و برخی از اراك . حاج آقامحسن از فقهاي معروف بودمجتهد عراقی 

بيان الّسعادة از تفسیر  ويقی در سلک فقر وارد بود. تمجید فرزندان وي نیز همانند حاج ابراهیم محسنی عرا
نشان دهندة ذوق او نسبت به  24سلطانمحمد گناباديمالّ تألیف عارف شهیر حضرت حاج  يف مقامات العبادة

مهمترین تألیفات «است: مده آرضاعلیشاه به قلم حضرت  تفسیراین  25در مقدمۀ عربی تصوف و عرفان است.
باشد که از مهمترین تفاسیري است که در  می بيان الّسعادة يف مقامات العبادةرآن مجید به نام ایشان تفسیر ق

قرن اخیر تألیف گردیده است. تا جائی که فقیه کامل مرحوم حاج آقا محسن مجتهد عراقی و حکیم جلیل 
  ».ر استاند که تفسیر سلطان، سلطان تفاسی مغفور آخوند مالّ محمد کاشانی در مورد آن گفته

در بناي شهر اراك سهیم بوده و محلّۀ  ويسه فرزند حاج رضاخان همگی در سلک فقر وارد بودند. 
رقبه دکان براي تأمین مخارج عزاداري ابا عبداهللا به مدت ده شبانه  8 وو بنا گردید. از موقوفات ااقلعه توسط 

  
قمري در بیدخت  1251جمادي االولی سال  28اج مالّ سلطانمحمد بیدختی گنابادي سلطانعلیشاه در ححضرت   )24

متمکن  آن جنابقمري حضرت سعادتعلیشاه خرقه تهی نمودند و  1293در سال . گناباد قدم به عرصۀ وجود نهادند
مسند ارشاد و هدایت عباد شدند. صیت فضائل صوري و معنوي حضرت سلطانعلیشاه همۀ ایران و بلکه غالب 

 26کشورهاي اسالمی را پر نمود. همین امر باعث عداوت دشمنان و حسادت حاسدان گردید، تا اینکه در سحرگاه 
سالگی مخنوق و به شهادت رساندند. آن حضرت تبحر کامل در  76قمري آن حضرت را در سن  1327 ربیع االول

علوم مختلف داشتند و تألیفات بسیاري اعم از حواشی بر کتب گوناگون مثل اسفار مالّ صدرا یا تهذیب المنطق 
ات العبادة، سعادتنامه، مجمع السعادات که به تفتازانی دارند. آثار مستقل ایشان عبارتند از: تفسیر بیان السعادة فی مقام
المؤمنین، تنبیه النّائمین، ایضاح و توضیح.  ةنام مرشد خود مرقوم فرمودند و همچنین کتابهاي والیت نامه، بشار

 »نابغۀ علم و عرفان در قرن چهاردهم هجري«ترین کتابی که منحصراً دربارة آن حضرت تحریر شده کتاب  جامع
  .باشد حاج سلطانحسین تابنده میتألیف حضرت 

  شمسی، صفحۀ ه. 1344انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم،  )25
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 همچنان در زمان فرزند ایشان حاج میرزا باشد. وصیت واقف روز و اطعام فقرا در ماههاي محرّم و صفر می
راستین و فرزند ارشد ایشان حاج محمدرضا محمدخان خان مجتهد و فرزند ارشد ایشان حاج محمدعلی

راستین ادامه یافته و در حال حاضر نیز طبق موقوفه همه ساله به مدت ده روز مراسم عزاداري خامس آل عبا 
توان به احداث مسجدي در دروازه  می وگردد. از آثار خیریۀ ا می راستین در اراك برگزار ۀدر حسینی

  اشاره نمود.  26به مسجد حاج رضا خان معروفشهرگرد اراك 
را قطع  شبیماري پایبیشتر در اواخر عمر مبتال به قانقاریا شد و اطباء براي جلوگیري از سرایت  وي

از  مجدداًًبیماري به باالي زانو سرایت کرد و  اًلی مجددو نمودندند. بار اول از زیر زانو اقدام به بریدن ردک
هوش  بار دوم او را بیدر  که دستور داد هنگام جراحیباالي زانو قطع نمودند. صالبت وي آنچنان بود 

آباد در  بود قطع کرد. مدفن وي در قلعۀ امین شجرّاح نیز پاي وي را در حالی که خود ناظر بر بریدن نمایند.ن
  باشد که در حال حاضر از حالت قبرستان خارج شده است.  ی اراك میجنوب غرب

  اهللا خان  امان
اي بود. شهوه  اهللا خان جد مادري حاج آقاي راستین فرزند میرزا علی اکبر فرزند حاج طاهر شهوه امان

یرزا و م 27در جنوب شرقی دشت فراهان واقع شده است. مادر میرزا علی اکبر دختر سلیمان بیک انجدانی
اهللا خان سرتیب فوج فراهان داراي درجۀ  . فرزند وي امانداشتعلی اکبر خود در ارتش آذربایجان منصب 

رشادت زیاد در  به دلیلصمصام نظامی از میرزا تقی خان امیرکبیر و فردي الیق و با کفایت بوده بطوریکه 
ن روز (حدودي از خوزستان و عربستان آ 28»حویزه«آرام کردن ناآرامیهاي سمت فارس و بختیاري و 

  .29امروز) و اخذ باج و خراج تشویقات زیادي از میرزا تقی خان امیرکبیر دریافت نمود
 آباد در شرق اراك نمود. دشت امان آباد هجري قمري اقدام به بناي روستاي امان 1306وي در سال 

ی و زیر کشت است. هکتار آن در حال حاضر مزروع 6‚000هکتار وسعت دارد و حدود 25‚000حدود 
خانمان را از اطراف جمع و در آنجا  بنا نمود و افراد بی آباد اهللا خان منازل مسکونی زیادي در امان امان

از  آباد و سایر تأسیسات نظیر مسجد، غسالخانه، گورستان و غیره نیز در امان آباد سکنی داد. حفر قنات امان
 تري ایشان (حاج آقاي راستین) توسعۀ بیشتري یافت.باشند که بعداً بدست نوة دخ کارهاي وي می

عبور نمود در  آباد هجري قمري از روستاي امان 1309ناصرالدین شاه قاجار که در تاریخ دهم ذیقعده سنۀ 
  
  مسجد حاج رضا خان به اسامی دیگري چون مسجد سر قبر آقا و مسجد صمصام الحاجیه نیز معروف است. )26
  .137کتاب سیماي اراك، جلد چهارم، تألیف محمد رضا محتاط، صفحۀ  )27
این لوح همراه با سایر اسناد و مدارك قدیمی  تحریر شده است. »حویزه«به امالي  »هویزه«شویقنامه در متن لوح ت )28

  در کتابخانۀ راستین واقع در حسینیۀ راستین در اراك موجود است.
  برخی از این توضیحات در همان کتاب آمده است. )29
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سال است احداث و آباد کرده  هاهللا خان سرتیپ س که امان آباد رسیدیم به امان«نوشته است:  30سفرنامۀ خود
  ». بري است قلعۀ محکم و خانوار زیاد و زراعت بسیاري داشتاست. ده خیلی معت

اهللا  پس از قتل میرزا تقی خان امیرکبیر به دستور ناصرالدین شاه، میرزا آقا خان نوري نایب السلطنه، امان
دستور  ننمودبه امیرکبیر او را تحت فشار گذاشت و چون تمکین  يخان را به تهران خواسته و به دلیل وفادار

منقول است که آن قدر به سرش زدند تا بیهوش گردیده و همان شب به قتل رسید. محل  .ه کشتن وي دادب
  . بود که در طرح توسعۀ حرم عبدالعظیم تسطیح گردیددفن وي در جوار حرم عبدالعظیم در شهرري 

  خان مجتهد عراقیمحمدعلی اهللا میرزا آیت
فرزند حاج رضا خان پدر حاج آقاي راستین فردي راکی) (اخان مجتهد عراقی محمدعلی اهللا میرزا آیت

با هوش و روشن و با فکري نقّاد بود. در اوان جوانی همراه دو فرزند بزرگ حاج آقا محسن مجتهد عراقی 
به نامهاي حاج میرزا احمد و حاج میرزا محمود محسنی عراقی براي تحصیل علوم ظاهریه به نجف عزیمت 

فقه و  31اهللا سید محمد کاظم طباطبایی یزدي ضر اساتید مختلف منجمله آیتنمود. پس از چندي در مح
اهللا سید محمد کاظم  آیت. موفق به اخذ درجۀ اجتهاد شد 1317شوال  20اصول را فرا گرفته و در تاریخ 

ند: فرمای ، حضرت رضاعلیشاه ذکر می32در رسالۀ رفع شبهات طباطبایی خود در مشرب عرفان وارد بود.
اهللا زنجانی به خود نگارنده صریح فرمودند که علماي بزرگ در خفا با فقر و طریقت ارتباط  حوم آیتمر«

اهللا سید محمد کاظم طباطبایی یزدي اظهار کردند که  داشتند و از جمله به طور مثال راجع به مرحوم آیت
تماد داشتند و من درك کردم که من خودم سالها نزدشان تلمذ نموده و از نزدیکان ایشان بودم که به من اع

مرحوم سید «نویسند:  می 33و در کتاب یادداشتهاي سفر به ممالک عربی». ایشان در رشتۀ طریقت واردند
(محمد کاظم طباطبایی یزدي) از علماء و فقهاي بزرگ و مرجع تقلید و در فقه در درجۀ اول بوده و 

نیز در سر داشته و این رباعی را از ایشان نقل کردند که  فرمودند: شور سلوك اهللا زنجانی می بطوریکه آیت
  اند: خودشان سروده

  

  
  .53، صفحۀ 1362 سفرنامۀ عراق عجم نوشتۀ ناصرالدین شاه قاجار، چاپ تیراژه، )30
 1337اهللا سید محمد کاظم طباطبائی متوفّی در  اهللا میرزا محمدعلیخان مجتهد عراقی به قلم آیت اذن اجتهاد آیت )31

  است. ضبطدر کتابخانۀ راستین  -هجري قمري در نجف
  .96صفحۀ ، 1377انتشارات حقیقت، چاپ پنجم،  )32
  .1353رت آقاي حاج سلطانحسین تابنده، یادداشتهاي سفر به ممالک عربی، تألیف حض )33

  الهی دلی ده در آن دل تو باشی
  ام سر به دریاي فکرت فرو برده 

  به راهی بدارم که منـزل تـو باشـی   
  »الهی چنان کن که ساحل تو باشی
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اراك و نجف جلسات درس و خان مجتهد عراقی در شهرهاي مختلف باالخص محمدعلی اهللا میرزا آیت
 محمدعلی اهللا اهللا خمینی و آیت اهللا سید روح توان به آیت شاگردان متعددي داشتند که از جملۀ آنها می

اهللا خمینی را هنگام جلسات درس پدر در اراك  اغلب آیت گفتند اراکی اشاره نمود. حاج آقاي راستین می
  شدند.  در جلسات درس حاضر میبراي شرکت  خمینکردم و ایشان از  مالقات می

اهللا پسندیده (برادر  دارند: پس از رحلت حاج آقاي راستین آیت اي ابراز می آقاي ناصر برادران هزاوه
اهللا خمینی) ابراز همدردي نمودند و لذا همراه با فرزندان ذکور حاج آقاي راستین نزد ایشان  بزرگ آیت
پدر ما مرحوم حاج آقا مصطفی در راه اراك در منطقۀ گندآب  اهللا پسندیده اظهار داشتند که رفتیم. آیت

. قمري) 1320( است به قتل رسید »چال آقا مصطفی«در محلّی که در حال حاضر نیز معروف به  آباد امان
خان رفتیم و دادخواهی محمدعلی اهللا در آن اوان طفل خردسالی بود و با مادرم نزد آقاي میرزا برادرم روح

میرزا توسط شاهزاده عضدالسلطان حاکم اراك با امیر جنگ تماس گرفتند و شکایت کرده  کردیم. جناب
اي که  همین طور جنازة حاج آقا مصطفی را در مقبره 34و خونخواهی نمودند و شکایت ما را به ثمر رساندند.

 پسندیده اضافه اهللا آیت 35متعلّق به آقاي میرزا بود به امانت دفن کردیم و بعد از دو سال به نجف بردیم.
  کردیم. اهللا خمینی) هر دو مدتها نزد آقاي میرزا تلمذ می اهللا سید روح کردند که من و برادرم (آیت

هجري قمري همزمان با جنگ اول جهانی به علّت خشکسالی و علل دیگر آذوقه  1336در سال 
هم رسید. استاد دهگان در کمیاب بود. بطوریکه قیمت گندم در اراك به حدود خرواري یکصد تومان 
میرزا آقاي ن زمان آدر  .36کتاب تاریخ اراك میزان تلفات را به ثلث جمعیت آن روز برآورد نموده

اي بر  محمدعلیخان کمک شایانی به مردم فقیر و مسکین نمود و سبب نجات هزاران نفر گردید. تقدیر نامه
صادر و به مهر هفت نفر از بزرگان شهر ممهور شده  اي توسط امیر جنگ حاکم عراق به نام ایشان لوح نقره

آقاي میرزا اغلب در امور اجتماعی و سیاسی نیز  که گراور آن در اینجا آورده شده است. 37است
 مالحظهخیرخواهانه فعالیتهاي زیادي داشتند. در مجلس دورة چهارم از اراك کاندیدا شدند ولی با 

  عفاء دادند. گیري کرده و است مناقشات مجلس کناره
  
 ی، معاونت پژوهش9-ادهایها)  ها و نوشته (گفته ده،یپسند اهللا تیکتاب خاطرات آ 88صفحۀ در  دهیپسند اهللا تیآ )34

قمري با  1323در اوایل «نویسند:  می، 1384واحد خاطرات، تهران،  ،ینیو نشر آثار حضرت امام خم میمؤسسه تنظ
اهللا  اهللا روح مشرب درویشی داشت مالقات کردیم ... و مشیرالسلطنه نسبت به من و مرحوم اخوي (آیتمشیرالسلطنه که 

خمینی) بسیار تواضع و احسان و عنایت مبذول داشت مرا روي زانوي خود نشاند و نوازش کرد و گفت که قاتل را 
 ».خواهیم کشت

 .درج است دهیندپس اهللا تیکتاب خاطرات آ 82این موضوع در صفحۀ تفصیل  )35
  .257نگاه کنید به سیماي اراك، جلد چهارم، محمد رضا محتاط، صفحۀ  )36
  آورده شده است. 368این لوح در همان کتاب صفحۀ  )37
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جناب حاج محمد خان  ويفرزند ذکور 
و دو فرزند دیگر اناث بودند که یکی بود راستین 

در سن ده سالگی دار فانی را وداع و دیگري به 
اهللا آقا  عقد آقاي عطاءاهللا امین فرزند آیت

نورالدین حسینی عراقی از علماي اراك در آمد 
  رحلت نمود.شمسی  1365و در سال 

 ساله بودم 14گفتند:  ي راستین میحاج آقا
گفتند به مسجد برو و به امام جماعت آقاي میرزا 

اقتدا کن. گرچه تمایل نداشتم ولی حسب االمر 
پدر در نماز جماعت شرکت کردم. امام جماعت 

خواند تا الفاظ را با  نماز را خیلی با طمأنینه می
رعایت بیش از اندازة قواعد تجوید قرائت کند. و 

تا  نمود میت را چندین بار مکرراً تکرار کلما
گرچه از لحاظ ظاهر شرع  - صحیح باشد شقرائت

کنند بلکه مبطل نماز  فقها چنین عملی را تأیید نمی
دانند. در رکعت دوم باز به کلمه  هم می

والالّضالّین رسید آنقدر قسمت اول کلمۀ 
ـــ والالضّ ـــ والالضّ ـــ والالّضالّین را به لفظ والالضّ

با مد غلیظ تکرار کرد تا بلکه ضاد از مخرج 
و به  38شود که تحملم را از دست داده و ناخودآگاه گفتم مرض مرض مرض و نماز را شکستم ءحرف أدا

منزل بازگشتم. خیلی نگران بودم که وقتی خدمت پدر برسم مؤاخذه نمایند. ولی برعکس وقتی جریان را 
  متأسف شدند و باز به از بین رفتن حرمت لباس روحانیت تأکید نمودند. عرض کردم، از افراط امام جماعت

ند: سفري در جوانی و پس گفت نویسند: که حاج آقاي راستین می آقاي حاج عبدالصالح جواهریان می 
تدریس داشتند و من  يجارستیاز تشرّف به فقر همراه پدر به عتبات رفته بودم. پدرم روزها در بیرونی منزل ا

اغلب با فقیر بزرگواري به نام آقا سید علی (پدر سید عبود حکیم) که در آنجا ساکن بود مجالست  هم
کرد و تا وقت خواب ناسزا  بدرفتاري می سختداشتم. زندگی وي خیلی محقّر بود و عیالش با وي 

  
و الَ ”بعضی به این فکرها نیستند، و بیش از اینکه «نویسند:  می اهللا موسوي خمینی در تنقید از این افراد اهللا روح آیت )38

الینْ   .120صفحۀ  ،1373والیت فقیه، مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی،  »را خوب اداء کنند فکري ندارند. “الضَّ
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اختیار کند و بقّالی  اش زیارتنامه خوانی بود ولی به او امر کرده بودند شغل دیگري گفت. وي شغل اولیه می
خواستم آنها را  می اگرکردند و  زدند و اذیت می وي به دلیل انتساب به تصوف تسخر میبه ها  داشت. بچه

کرد. روزي پدرم با آقا سیدعلی همراه شد و مسافت زیادي در کالسکه با هم  متفرّق کنم ممانعت می
مطّلع و دانشمند است و صحبتهایش بسیار دند که وي کر بعد از این مالقات ابراز می و مذاکراتی داشتند

نمود و تحت  معقول و منطقی بود بیانات خود را مستدل به آیات قرآن و احادیث و اخبار و اشعار عرفا می
. این موضوع نداردتأثیر او قرار گرفته بودند. من توضیح دادم که آن فقیر بقّال است و سواد ظاهري هم 

و این سؤال برایشان پیش آمد که  پدیدار شدبود بطوریکه شک تخریبی در ایشان سبب تعجب پدرم شده 
  ؟دارداست یا راه فراگرفتن علم روزنه دیگري  تحصیل علومآیا دانستن و دانا شدن لزوماً مستلزم 

چندي پس از تشرّف به فقر پدرم مرا احضار و سؤال کردند اگر روزي  :ندگفت حاج آقاي راستین می
ا به شما دستور بدهند که نماز نخوانید چه خواهید کرد؟ در پاسخ عرض کردم استغفراهللا هیچ بزرگان شم

دهند. دوباره سؤال را  دهند بلکه برعکس دستور به تقید در اجراي احکام شرع می وقت چنین دستوري نمی
فت پاسخ صریح تکرار کردند و من همان جواب را عرض کردم. پس از تکرار چندمین بار و اصرار در دریا

گفتگوهاي دیگري از خوانم.  من، در حالی که برافروخته شده بودم عرض کردم اگر بفرمایند نخوان نمی
من به آهستگی محل را ترك کردم و تا تغیر کردند و ناراحت شدند و  آقاي میرزااین قبیل رد و بدل شد و 

اند.  به کلی موضوع را فراموش کرده م. فردا صبح که خدمتشان رسیدم دیدم گویاشدفردا هم نزدیک ن
پی برده بودند.  آنمن تفکّر کرده و به صداقت  ۀآقاي میرزا فرد روشن و محققی بودند و در گفت گفتند می

دادم  گرفتند و من هم پاسخ می کردند و برخی اشکاالت می در اوائل تشرّف من به فقر خیلی کنجکاوي می
  ه فقر طوري شد که مخفیانه طلب کردند و مشرّف به فقر شدند.ولی بعد به تدریج نظر ایشان نسبت ب

پس از تشرّف حاج آقاي راستین به فقر اغلب بازاریهاي شهر اراك آقاي میرزا را تحت فشار قرار 
نمایند. ولی ایشان همچنان به درخواست آنان پاسخ منفی  مخالفتا حاج آقاي راستین بدادند که  می
 اغلبدانستند. طیف این مخالفتها حتّی به شهر نجف کشیده شده بود زیرا  حسن میدادند و رویۀ فقر را ا می

با اخوان آن دیار مراوده داشتند. این امر سبب شده بود که حتّی و نمودند  همراه پدر به نجف عزیمت می
ختند که اندا نمودند و بر لباسشان آب دهان می مردم معمولی نیز نسبت به حاج آقاي راستین اسائۀ ادب می

  . کردند تعویض میشدند لباس روي خود را براي شستشو  اغلب وقتی وارد می
اي از آنجا به حاج آقاي راستین  خان در آخرین سفر خود به نجف با ارسال نامهمحمدعلی آقاي میرزا

وت من اند همین جا بمان و تعبیر آن ف ام و به من فرموده را در رؤیا زیارت کرده ؏ نوشتند که حضرت علی
رسد. تاریخ  است و وصایایی نموده بودند. این نامه همراه با تلگراف خبر فوت ایشان همزمان به اراك می

  باشد.  اي در نجف می هجري شمسی و محل دفن ایشان در مقبره 1313رحلت در فروردین 
  ند:ا فرمودهرحلت آقاي میرزا را به حاج آقاي راستین تسلیت اي که حضرت صالحعلیشاه  نامه •
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  هو   
  121                                              1353محرّم  29

شود مرقومۀ آن برادر رسید فوت مرحوم آقاي ابوي مرقوم شده بود براي ایشان طلب مغفرت  عرض می
 خداوند به همۀ فامیل صبر و اجر کرامت فرماید و رمحةاهللا عليهدارد البته حال محبت ایشان دستگیرشان است 

ه زراعت مناسبتر است براي شما ولی شرکت تجاري بطور براي کار البتّ ..از طرف فقیر تسلیت داده شود.
  اقل محمد حسن              هللا ل ضرر ندارد. والسالم علیک وفقکمطمئن و دادن مایه با نظارت کام

  ه حاج آقاي راستین:از مشایخ حضرت صالحعلیشاه ب» درویش ناصرعلی«نامۀ جناب اسداهللا ایزدگشب  •
  هو  

15/2/1313                                                   121  
رساند از خبر مالمت اثر جانگزا یعنی رحلت مرحوم آقاي والد طاب ثراه بنده و عموم  بعرض محترم می

طبیعت تا بوده بر باشیم مبنا و اساس عالم  اخوانی که مسبوق شدند متأثر و در سوگواري شریک و سهیم می
همین منوال بوده و خواهد بود خداوند سالمت به حضرتعالی و سایر بازماندگان آن مرحوم عنایت فرماید و 

  اسداهللا                         ...                                                   اجر جزیل صبر و شکیب ببخشد 
  اند:  ق به حاج آقاي راستین نوشتهاي که آقاي دکتر محمد مصد نامه •

  خدمت ذیشرافت جناب مستطاب اجل امجد عالی آقاي حاج محمد خان سلّمه اهللا 
   1313فروردین  28 آباد احمد

آمده از مصیبت وارده اطالع نداشتم همین قدر  آباد قربانت شوم تا روز قبل که خانواده از شهر به احمد
رجه بنده را متألم نموده است و با چشم گریان و قلم ناتوان تسلیت کنم که کمتر مصیبتی این د عرض می

خود را تقدیم و از خداوند متعال صبر و شکیبایی با طول عمر براي حضرتعالی خواهانم دیگر موردي نیست 
  دکتر محمد مصدق   که بیش از این چیزي عرض کنم در خاتمه بقاي آن خانوادة جلیله را خواهانم. 

در حاشیه همین نامه: از اظهار تسلیت که در این مصیبت وارده نسبت به این بنده مرقوم مندرج پاسخ  •
  محمد راستین            کنم خداوند سرکار را سالمت و پایدار فرماید. اندازه تشکّر می شده بود بی

  خانم صاحب سلطان صمصام الحاجیه 
الحاجیه فراهانی عراقی تنها فرزند مرحوم مادر حاج آقاي راستین خانم صاحب سلطان ملقّب به صمصام 

اهللا خان سرتیپ صمصام نظام فراهانی عراقی فردي مدیر و مدبر و مهربان و سخاوتمند بود. در چند سفر  امان
از ماترك ارث  شدرآمدرا با خود به حج بردند و مخارج همۀ آنها را شخصاً متقبل شدند. زیادي اشخاص 

، آسیاب آباد شد. عالوه بر سهم از زراعت امالك و آب قنات امان ود تأمین میب آباد پدري که امالك امان
خوراند و به قوم و خویش و همسایه و  تمام عایدي خود را به دیگران میوي بود.  ونیز متعلق به ا آباد امان

مسجدي در دروازه شهرگرد اراك توسط حاج رضا خان بنا گردیده و به دلیل حسن  کرد. داعی رد می
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دارند که اگر  منتسب است. همسایگان ابراز می نامبردهشهرت خانم صمصام بنام مسجد صمصام الحاجیه به 
داد به مدت یک هفته هر روز در هر وعده غذاي مفصل  نمود، خانم صمصام دستور می اي فوت می همسایه

شتند. پرداختها، اعانات و فرستادند و شخصاً مخارج آن را بعهده دا و مناسب مهیا و به منزل متوفّی می
داشتند که سبب شده بود که اغلب مستمندان هنگام  مستمرّیهاي زیادي براي افراد کم درآمد منظور می

  نمودند.  گرفتاري مراجعه و درخواست اعانت کنند و در اعم موارد رفع گرفتاري آنها می
اقی است که در حال حاضر در اهللا آقا نورالدین حسینی عر در اراك در جنب مقبرة آیتوي مدفن 

هجري قمري و حدود چهار سال بعد از رحلت  1357رجب  24 شمرکز شهر واقع شده است. تاریخ رحلت
  باشد.  خان مجتهد عراقی میمحمدعلی اهللا میرزا شوي خود آیت

  است. شده از خانم صمصام ذکري که در آن حضرت صالحعلیشاه به حاج آقاي راستین  نامه •
  هو 

      121                                          1354ان رمض 29
  برادر مکرم آقاي حاج محمد خان راستین سلّمه اهللا 

اي از سرکار علیه  شود بعد از نیشابور مرقومه نرسیده انشاءاهللا سالمت و خوش باشید. مرقومه عرض می
اهللا  خشنود شدم چون براي مسافرت بیتتان رسیده و اظهار محبت و رضایت از شما نموده بودند  والده

اصرار و عجله دارند و موقع هم هست خوبست لوازم حرکت فراهم و از این حیث هم ایشان را راضی 
دارید. اخوانرا سالم عرض دارم. روزه ماه مبارك بحمداهللا گرفته وضرري محسوس نشد بلکه بهتر از سایر 

دانستند. اخوان سالم رسانند. والسالم علیک  ل قلب مضر میاوقات بودم و شاید غالب دکترها روزه را بحا
  اقل محمد حسن                                                                                                   وفقک اهللا

  تولّد 
قمري مطابق  1318جسمی فقیر در سال  39تولّد« :نویسند یحاج آقاي راستین در یادداشتهاي خود م

فاق افتاده است. زاري اتّ شمسی بین شیراز و اصفهان در مراجعت پدر و مادر از مکّۀ معظّمه در چمن 1279
فرمودند دو سه روز پستان به دهان نگرفتی خیلی ناراحت بودیم شب در عالم  نقل از مادرِ مادر است که می

راحت نباشید حضرت رسول (ص) برایش نماز اهللا خان که پدر مادر است فرمودند نا خواب مرحوم امان
  »خوانده. فردا مشغول خوردن شیر مادر شدم.

  
تاریخ به روز پنج این قمري ذکر شده است. با استفاده از تقویم تطبیقی  1318جمادي االولی  17تاریخ تولّد ایشان  )39

شود. الزم به ذکر است که در  هجري شمسی تطبیق می 1279شهریور  23میالدي و مطابق با  1900سپتامبر  13شنبه 
تواند وجود داشته  تبدیل سالهاي شمسی و قمري به یکدیگر به دلیل تقریب محاسبات اختالف یک یا حتّی دو روز می

  .1360قریشی،  .ساله هجري قمري و میالدي، فردیناند وستنفلد و ادوارد ماهلر، با مقدمۀ ح 1500تقویم تطبیقی  باشد.
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  تشرّف به سلک فقر و عرفان
جناب آقاي راستین در جوانی دروس عقلی 

اساتید محلّی که در اراك و نقلی را نزد پدر و 
 40و به لباس روحانیت هکم هم نبودند فرا گرفت

س شدند. ولی شور و شوق الهی باعث شد که  ملب
را ترك و و لباس روحانیت قیل و قال مدرسه 

متوسل به جناب حاج شیخ عبداهللا حائري ملقّب 
در زمان حضرت  به رحمتعلیشاه گردند و

قدم در وادي ري قم 1335در سال نورعلیشاه ثانی 
  .هسال بود 17سلوك نهند. در این ایام سن ایشان 

در جوانی اغلب در مجالس فقري  گفتند: می    
کردم و در آن ایام آقاي  در اراك شرکت می

میرزا یحیی (ممتحنی) از جانب حضرت 
نورعلیشاه مأذون در اقامۀ نماز جماعت فقراء 

گفتند  بودند. نزد ایشان مکرّر طلب کردم ولی می
با اصرار من  و من اجازة دستگیري ندارم

(رحمتعلیشاه) نوشتند و به من دادند و گفتند به تهران  41یادداشتی براي جناب آقاي حاج شیخ عبداهللا حائري
  
گفتند حرمت لباس روحانیت از بین رفته و من در شرایطی نیستم که لباس  فرمودند پدرم می حاج آقاي راستین می )40

س نشوید.شما کنم که  را بیرون بیاورم و توصیه می به این لباس ملب  
مجتهدین بزرگ  العابدین مازندرانی از اهللا حاج شیخ زین جناب حاج شیخ عبداهللا حائري کوچکترین فرزندان آیت )41

از پدر  وبه واسطۀ هوش سرشار در اندك مدتی تحصیالت را تکمیل  و متولّدقمري  1284ساکن در نجف در سال 
حضرت سلطانعلیشاه از مکّه در کربال حاج مالّ علی اکبر قاري از فقراء به  در مراجعتکسب اجازة اجتهاد نمودند. 

هستی اکنون بدین شهر آمده، ولی ابتدا با آنکه پدر هم دستور  شجویحاج شیخ عبداهللا اظهار کرد آن که تو در جست
مالقات داده بودند آن جناب به خود نپسندیده و با برادران بزرگتر خود که به مالقات حضرت سلطانعلیشاه رفته بودند 

و مجذوب شده سه نرفت. موقعی که ایشان براي بازدید آمدند جناب حاج شیخ عبداهللا در همان دیدار نخستین ربوده 
قمري اجازة دستگیري یافتند و به  1311روز از ایشان جدا نشد و باالخره در سلک مریدان آن حضرت وارد و در سال 

لقب رحمتعلی ملقّب گردیدند. پس از شهادت حضرت سلطانعلیشاه با کمی تأخیر پس از رفع تردید خدمت حضرت 
ذیحجۀ سال  28زه یافتند و به رحمتعلیشاه ملقّب گردیدند.آن جناب در نورعلیشاه ثانی تجدید عهد نموده و مجدداً اجا

   ند.شدشمسی رحلت و در مقبرة حضرت سعادتعلیشاه کنار آن حضرت مدفون  1316اسفند  12قمري مطابق با  1356

 حاج محمد خان راستین در ایام جوانی
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در سفري . داشتند هنزد ایشان بروم. جناب حاج شیخ عبداهللا با پدرم از زمان تحصیل در اعتاب عراق مراود
السلطان وارد شدیم. در آن ایام جناب حاج شیخ عبداهللا  منزل شاهزاده عضد بهرفتم و  همراه پدر به تهران

  حائري براي دیدن پدر (آقاي میرزا) آمدند و در بدو ورود در حیاط بلند این شعر را خواندند:
  که یاران فراموش کردند عشق            چنان قحط سالی شد اندر دمشق

تا از جناب حاج شیخ عبداهللا دیدن کنم. در اولین بار بـا اکـراه مالقـات کوتـاهی     آقاي میرزا مرا صدا کردند 
صورت گرفت و من ایشان را فقط تا درب اتاق بدرقه کردم و یاد نامۀ میرزا یحیی هم نبودم. چنـد روز بعـد   

ـد   این بار براي مالقـا  گفتندبراي بار دوم جناب حاج شیخ عبداهللا به دیدن آقاي میرزا آمدند و  ت حـاج محم
دهیم. در این بار  جوابش را بعداً می گفتندایم. نامۀ میرزا یحیی را به ایشان دادم و جواب خواستم.  خان آمده

اشتیاق بیشتري به دیدن ایشان پیدا کرده بودم ولی همچنان تا جلوي حیاط بیشتر بدرقه ننمـودم ولـی متمایـل    
اصرار کردم که به بازدید ایشـان برونـد تـا همراهشـان بـروم.       به آقاي میرزا .کنم شانشده بودم که باز مالقات

شما درس و روش پدرتان را دنبال کنید و پاسخ مثبت بـه   گفتندهنگام بازدید مجدداً جواب نامه را خواستم. 
تقاضاي من ندادند. پس از این مالقاتها نسبت به جناب حاج شیخ عبداهللا ارادت پیدا کـردم. فـرداي آن روز   

تشـرّف بـه فقـر کـردم. در بـدو امـر قبـول         بـراي منزل  جناب حاج شیخ عبداهللا رفتم و اظهار طلب  شخصاً به
 باعـث و نحوة گفتگویم با جناب حاج شیخ عبداهللا و قبول نکردن ایشان  هنکردند و اصرار و رفتار تازه واردان

خـروج از اتـاق سـرم بـه      بـروم. هنگـام   تـا م دد. با دلگیري بلند شـ شجلسه  اخوان حاضر درچند نفر از خندة 
عمامه از سرم افتاد و بر زمین افتـادم و لحظـاتی بیهـوش     وباالي چارچوب درب اطاق اصابت کرد شدت به 

حالم منقلب بود و مجدد خدمت ایشان رسیدم و طلب کردم. قبول کردنـد  شدم. پس از اینکه به هوش آمدم 
کنند  اي از حاج آقاي راستین نقل می رادران هزاوهدند. آقاي ناصر بنمودستگیري سپس دستوراتی دادند و و 

  سالگی ایشان بوده است.  17قمري بود که درست روز تولّد  1335جمادي االولی  17آن روز  گفتند که می
دارنـد هنگـامی کـه حـاج      آقاي محمد هادي غفّاري با استناد به فرمایشات حاج آقاي راستین ابـراز مـی  

سال) بودند حضرت نورعلیشاه به اراك تشریف آوردنـد. ایـن    8در حدود آقاي راستین کودك خردسالی (
بـود. در آن زمـان اغلـب میزبـان      -اراكغربـی  واقـع در سـربند در جنـوب     -سفر هنگام بازگشت از آستانه 

اهللا حـاج آقـا محسـن     بزرگان در شهر اراك آقاي حاج ابراهیم موحد محسـنی کـه از اخـوان و فرزنـد آیـت     
راسـتین   ۀبودند. منزل هـر دوي آنهـا در کوچـ    -عموي حاج آقاي راستین -مهدي خان  اجعراقی یا آقاي ح

بودنـد   یخردسـال طفـل  قرار داشت. حضرت نورعلیشاه هنگام عبور از آن کوچه به حاج آقـاي راسـتین کـه    
د کـه ایـن طفـل فرزنـ     نمودندتوقّف فرموده و نگاهی عمیق به ایشان انداخته و سؤال  مدتیند و ردبرخورد ک

ـدعلیخان اسـت. نوازشـی فرمـوده و حرکـت        دهند که فرزند آیـت  کیست؟ اطرافیان پاسخ می اهللا میـرزا محم
  روند.  کنند و می یشان عمیقاً نگاه میابه مجدداً گردند و  نمایند پس از گذشت چند قدم باز به عقب برمی می

: پـدرم  گفتنـد کنند که  ستین نقل میاي از حاج آقاي را آقایان سید علی طباطبایی و ناصر برادران هزاوه
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اهللا حاج میرزا محمـود محسـنی عراقـی     آیت .دادند که حضرت نورعلیشاه به اراك تشریف آوردند شرح می
محمـود قبـل از ایـن دعـوت از      میرزا. حاج از ایشان نموداهللا حاج آقا محسن عراقی دعوت  پسر بزرگ آیت

دهنـد کـه اوالً ایشـان بـه اراك      کند. آقاي میرزا پاسخ مـی  یم این باره مشورتخان در محمدعلی آقاي میرزا
وارد شدند و میهمان ما هستند و صحیح نیست که از ایشان براي مباحثه و انتقاد دعوت کنید در ثـانی ایشـان   
ادعاهائی هم دارند، اگر درست باشد که خیلی بـاالتر از مـا هسـتند و اگـر هـم درسـت نباشـد تـازه مثـل مـا           

فرماینـد اگـر    می شانکند و حضرت م این پاسخ میرزا محمود از حضرت نورعلیشاه دعوت می. علیرغ42هستند
سؤاالتی هست فقط فرد سائل شرکت کند و جلسه فقط براي مالقات و دیدار باشد و نه بحث و جدل. ولـی  

آن مجلس بدون توجه به فرمایش ایشان و تذکّر سایرین میرزا محمود همۀ علماء اراك آن عصر را نیز براي 
به منزل خود دعوت کـرد. در آن جلسـه جنـاب حـاج شـیخ عبـداهللا حـائري (رحمتعلیشـاه) نیـز در خـدمت           
حضرت نورعلیشاه بودند. آقایان علماء در مورد لزوم مرشد از حضرت نورعلیشاه سؤال نمودند. ایشـان دادن  

َتـِد َو َمـْن هْ ٱْلمُ فـَُهـَو  هللاُ ٱ يَمـْن َيهـدِ پاسخ را به جناب حاج شیخ عبداهللا ارجاع و جناب حاج شیخ عبداهللا بـه آیـۀ   
دهند. آقایـان از شـنیدن    استناد فرموده و با تأکید بر کلمۀ مرشد توضیحاتی می 43ًا ُمْرِشداً َلُه َوليّ  َتِجدَ  فـََلنْ  ُيْضِللْ 

. خـادم  فرمایند قرآن بیاورنـد  کنند. حضرت نورعلیشاه می را انکار می آناین آیه ابراز تعجب نموده و وجود 
ـاً  بـاز کنیـد و بخوانیـد. حـاج آقـا         حضرت نورعلیشاه مـی  و دهد قرآن را به حاج آقا محسن می فرماینـد تفألّ

  کند.   همین آیه را در باالي صفحۀ سمت راست مشاهده و قرائت میو کند  محسن قرآن را باز می
 اراكآباد عراق ( طانایشان سلکه  شوند مطلع می حضرت نورعلیشاهجناب آقاي راستین بعد از حرکت 

د اسبی از طویله بیرون آوردم و بـرخالف همیشـه کـه بـا خدمـه حرکـت       گفتن . می44اند را ترك کرده فعلی)
  
هللا حاج شیخ ا اي براي ایذاء دراویش نزد آیت علما نیز ابراز شده است. براي مثال عدهدیگر شبیه این پاسخ از  )42

ند ادعاهاي دادکنند. ایشان پاسخ  رسند و درخواست فتوائی مبنی بر گمراهی صوفیه می عبدالکریم حائري یزدي می
ایشان (دراویش) اگر راست باشد که خوشا به سعادت ایشان و اگر کذب باشد که مثل ما هستند. مشابه این نظریه را نیز 

  ی دادند که: اگر آنها (دراویش) چیزي از ما بیشتر نداشته باشند کمتر ندارند.اهللا شریعتمداري در پاسخ به سائل آیت
  که گمراه شد پس هرگز ولی مرشد را نیافت.آنکه خدا هدایتش کند پس هدایت شد و آن. 17سورة کهف، آیۀ  )43
آن دیار مسافرت  هجري قمري به 1336این سفر آخرین سفر ایشان به اراك بود که در اواخر سال به احتمال قوي  )44

نامۀ زیر نیز در باب  هجري قمري مراجعت فرمودند و در بین راه مسموم شده شهید گشتند. 1337و در اوائل سال 
  اند: همین دعوت باید باشد که حضرت نورعلیشاه به حاج آقاي راستین مرقوم داشته

121  
  سالم علیک و وفقک اهللا و نور قلبک 

ر شدم ما ها نیز سالم تازه نیست در باب آمدن عراق دعوت بعض احباب را قبول کتاب آن برادر رسید شاد و شاک
  امضاء مبارك      نموده بودم اگر اندك فراغتی حاصل شود حرکت خواهد شد. فقراء آنجا را سالم عرض دارم. 
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کردم به ایشان نرسیدم. ناگاه دیدم کالسکۀ  هر چه قدر تاخت می کردم به تنهایی به دنبال ایشان راه افتادم. می
انـد. تـا نزدیـک شـدم      السکه پیاده شده و رو به اراك ایسـتاده ایشان در کنار جاده توقّف کرده و ایشان از ک

یکی از همراهانشان جلوي من دوید و گفت بندگان حضرت آقا فرمودند توقّف کنیم زیرا ایشـان چشـم بـه    
دم تا مرا دیدند فرمودند انتظاري ما رسید بعد بـه گرمـی ابـراز    رسیحضورشان به راه کسی هستند. به سرعت 

  وده و به سمت تهران حرکت نمودند. محبت و وداع فرم
ـه         ـد توج حاج آقاي راستین در جوانی سفري با گاري به بیدخت رفتنـد. در ایـن سـفر آقـاي شـیخ محم

کنند که: در آن هنگام در تهران بودم و  اي از حاج آقاي راستین نقل می همراه بود. آقاي ناصر برادران هزاوه
م ولی موافقت نکردند. تصمیم گرفتم پیاده بـروم. روز اول بـراي   کردپول براي این سفر درخواست پدرم از 

آزمایش خودم تا حرم عبدالعظیم پیاده رفتم و دیدم توانـائی ایـن کـار را دارم و قصـد کـردم کـه در همـان        
روزها حرکت کنم. شیخ محمد توجه با وساطت میرزا محمد هادي روح االمین آقاي میـرزا را راضـی کـرد    

رود و معلوم نیست که در کویر سمنان چه بالئی بـه   ج محمد خان خرج راه ندهی وي پیاده میکه اگر به حا
  سر او بیاید. باالخره آقاي میرزا راضی شدند و خرج راه را برایم حواله کردند و با گاري به بیدخت رفتم.

رده باشـم. لـذا بـه    در من پیدا شد که مبادا اشتباه کـ عجیبی : مدتی پس از تشرّف بود که شک گفتند می
سـالگی فقیـر در درون بـه شـوق      17در سـن  : «نویسـند  مـی تحقیق و جستجو پرداختم. در یادداشـتهاي خـود   

داشـتم کـه چـرا ماننـد گذشـته راهنمـاي        جستجوي صاحب خود برآمده اغلب در شبها با خداوند عرضه می
. پس کجاست آن پیشواي روحانی؟ توانند درون را تسکین دهند خدایی نداریم. آقایان علماي ظاهر که نمی

دیدم که بعد از چندي در بیداري دیده شد وثابت گردید که در هر زمانی باید از طـرف   اغلب خوابهایی می
اي باشد که طالب صادق را از گمراهی نجـات دهـد. فرمایشـات کسـانی کـه بـه ظـاهر فقهـا          خداوند نماینده

شد. شریعت بدون طریقت فایدة اخـروي نـدارد وسـبب تربیـت     معتقدند قابل قبول نیست باید ظاهر با باطن با
گویند مـا نائـب پیغمبـر و امـام هسـتیم بایـد هـر دو را دارا باشـند. شـریعت           شود. پس کسانی که می بشر نمی

قمري در سـن   1335پوست، طریقت مغز و جدا بودن از هم بدون فایده و پوست حافظ مغز است. در تاریخ 
اب آقاي حاج شیخ عبداهللا حائري در طریقت ملقّب به رحمتعلیشـاه کـه از مشـایخ    هفده سالگی به وسیله جن
اللّهی بود مشرّف به فقر گردیدم اما تا سـه چهـار    سالم اهللا علیه قطب سلسلۀ نعمت 45حضرت آقاي نورعلیشاه

  
حضرت سلطانعلیشاه پس از شهادت و قمري متولّد  1284الّثانی  ربیع 17حاج مالّ علی نورعلیشاه ثانی در حضرت  )45

از عالم غربت به جوار دوست رخت بربستند. مسموم و قمري  1337ربیع االول سال  15در . فقرا شدند هدایتدار  عهده
معین  ،تصریف و اشتقاق ،عبارتند از: رافع االحراض دیگر ایشانتألیفات برخی . ه استمهمترین اثر ایشان رسالۀ صالحی

مناهج الوصول الی معالم االصول فی شرح معالم االصول فی  ،املک ،ذهیب التّهذیبت ،نظیم ،سهل و آسان ،ادراك
 ،رجوم الشّیاطین ،جلد 12نجد الهدایۀ در  ،جلد کبیر 7قلزم بر  ،جلد 2سلطنۀ الحسین در  ،سلطان ،حکوما ،علم االصول

   ←دنبالۀ زیرنویس در صفحۀ بعد 
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آمـده و الهـام   زدم تا اینکه مجدداً توفیق رفیق گردید و به تحقیق در امردین بر خبري قدم می سال در عالم بی
. مشـغول تحقیـق   46اُسـبُـَلنٰ  ا َلنَـْهـِديـَنـَُّهمْ اَهـُدوا فيٰنـلـَّذيَن جٰ ٱَو شد که باید از طرق و عقاید مختلف تحقیـق نمائیـد.   

نمودم حتّی به حیفا نزد شوقی افندي. الحمدهللا فهمیدم که  رفتم وصحبت می شنیدم می شدم هرجا صدائی می
غیر از این راه به سوي خدا راهـی نیسـت.    اللّهی سلطانعلیشاهی و عمتصراط مستقیم منحصر است به طریقه ن

باقی راهها باطل و صراط مستقیم یکی است و منحصر است به همین طریقه. پـس از رحلـت حضـرت آقـاي     
  » اهللا علیه تجدید عهد و توبه نمودم. با حضرت آقاي صالحعلیشاه سالم 47نورعلیشاه
ز بزرگان مسلک بهائیت به نام آقاي نیکو مراجعه و سـؤال کـردم آیـا    دوران به فردي ااین در  گفتند می
طفـره و  و اگر هست چه دالیلـی بـراي اثبـات ادعـاي خـود داریـد؟ وي پـس از         ؟شماستاز طریق راه خدا 

خواهیـد   گفتگوي بسیار گفت که باید نزد شوقی افندي بزرگ بهائیت در فلسطین بروید تا مطالبی را که مـی 
کـه   ددر جواب به وي گفتم: اگر شما نمایندة خدا هستید و یا از طرف نمایندة خـدا مأموریـ   ندگفت بیابید. می

بـود را بـه مـن نشـان      اي از اثـري کـه بایـد در شـما مـی      بایست الاقل نمونـه  راه خدا را به مردم نشان دهید می
که من کشاورز هستم و . همین طور کردید میع ارجابعد مرا براي یافتن سرچشمۀ آن به فلسطین  ودادید  می

اي  کند نمونه ام. هر مشتري که مراجعه می در اطاق دفتر خودم گذاشتهرا کنم  اي از گندمی که درو می نمونه
  فرستم.  دهم اگر خریدار بود وي را به سر خرمن می از آن را به وي نشان می

ز طبقـۀ علمـاء در اراك   بـا یکـی از دوسـتانم ا    1356دارند که حدود سـال   آقاي مجید غالمی اظهار می
خدمت حاج آقاي راستین رسیدیم. در پاسخ به سؤاالت فرد همراه من در رابطه با انصـاف برخـی از علمـاي    

: در اوائل تشرّفم به فقر براي تحقیق بـه هـر جـایی کـه     گفتنداي  اهل تسنّن، حاج آقاي راستین با ذکر خاطره
زدم. منجمله به عراق رفتم. در مدائن مـدتی در جلـو درب    میدادم راه خدا را بتوانم پیدا کنم سر  احتمال می

اندیشیدم که باید صاحب مزار را پیدا و زیارت  کردم و به این می مزار سلمان فارسی توقّف و با خود فکر می
فرد معممی چنـد دفعـه    مدتتواند داشته باشد! در این  کرد وگرنه بوسیدن خشت و گل و آهن چه اثري می

بور کرد و مرا همچنان در همان حالت دید. نزدیک آمد و سـؤال کـرد کـه چـرا بـراي زیـارت بـه        از آنجا ع
خواستم آهن ببوسم در کشور  بینم که آن را زیارت کنم، اگر می روي؟ پاسخ دادم که چیزي نمی درون نمی

 دنبالۀ زیرنویس از صفحۀ قبل →

کتبی است که استنساخ  سلطان فلک سعادت. و این قدري که ذکر شد غیر از ،ذوالفقار در حرمت کشیدن تریاك
 ،حسبان حساب ،دم آدم ،زاد الحجاج افغان ،نسخۀ آن مفقود گردیده یا صرف نظر از آن فرموده مثل نخبه نشده و

  و اوراق و نقشۀ سیاحت و صحیفۀ مکاشفات.  ،نسخۀ رمزي در صنعت ،اي در رمل نسخه ،علویۀ کالم ،رسالۀ اسطرالب
بل خویش هدایت می سورة عنکبوت، آیۀ آخر، و آنان که )46 کنیم. در راه ما مجاهده کنند حتماً و حتماً آنها را به س  
هجري شمسی و  1297آذر  27هجري قمري مطابق با  1337ربیع االول  15شهادت حضرت نورعلیشاه در تاریخ  )47

  میالدي اتّفاق افتاد. 1918دسامبر  18مطابق با 
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تم در جسـتجوي  و شهر خودم آهن زیاد بود و الزم نبود تا اینجا بیایم. سؤال کرد دنبال چه چیز هسـتی؟ گفـ  
ام. وي مـرا بـا خـود نـزد مفتـی اعظـم اهـل تسـنّن بـرد و           راه خدا هستم و براي این امر از ایران به اینجا آمده

ـت       درخواست مالقات کرد. مفتی اعظم نیز پذیرفت و مرا در کنار خـود جـاي داد و پـذیرائی نمـود و از علّ
کنم کـه چـه کسـی نماینـدة      خدا هستم و تحقیق می مسافرتم به عراق سؤال کرد. گفتم که به دنبال یافتن راه

خدا است تا توسط او به حقیقت برسم. آیا حقیقت نزد شماست؟ اگر هست دلیل شما چیست؟ و اگر نیسـت  
به کجا باید مراجعه کنم؟ عالم سنّی مدتی به فکـر فـرو رفـت و سـر بلنـد کـرد و بـدون اینکـه از سـؤال مـن           

دانـم راه آن   هست که نه نزد ما و نه نزد آخوندهاي شیعه است و نمـی  ناراحت شود گفت: حقیقتی در اسالم
از کجاست. وداع کردم و علیرغم ابراز محبت زیاد و دعوت او براي صرف نهار آنجا را ترك کردم. مشـابه  

  .48این مالقات را با برخی از علماي شیعی مذهب داشتم ولی هیچ کدام انصاف وي را نداشتند
کنند که پس از گردش و تحقیق در عـراق در همـین سـفر     نقل میایشان اي از  هزاوه آقاي ناصر برادران

. در حیفاء به محفل شوقی افنـدي وارد و از او سـؤاالتی در   49روند در ادامۀ راه به بیت المقدس و فلسطین می
نیـا کـار داریـم.    دارد که از آخرت چیزي نزد ما نیست و ما با د کنند. شوقی افندي ابراز می مورد راه خدا می

گردم که جمع ظاهر و باطن و دنیـا   پس از گفتگوي زیاد حاج آقاي راستین فرموده بودند من دنبال راهی می
کنند. مالقات دیگري نیز در همان ایام بـا شـوقی افنـدي رخ     و آخرت باشد، وداع نموده مجلس را ترك می

  ایشان را راضی نماید. ستکند ولی نتوان وي خیلی به حاج آقاي راستین احترام و محبت میو دهد  می
د توجه آنهـا نیـز بـه    گفتن کنند که مالقاتهایی هم با خاخامهاي یهود داشتند و می آقاي برادران اضافه می

گرچه تـا   گفتند می وداشتند  ذاکراتیکثرت بود و راهی به عالم معنی از آنها ندیدم. با کشیشهاي ارامنه نیز م
  وجه آنها نسبت به مادیات از یهودیان کمتر بود ولی راه مستقیم نیز نزد ایشان نبود.حدودي کثرت گرائی و ت

در همان اوان بعد از رحلت حضرت نورعلیشاه که شک و تردیـد بـر مـن غالـب بـود رویـایی        گفتند می
م و رو آب و علفی با اضطراب به این سو و آن سو دوان دوان می پرتالطم و طوالنی دیدم که در صحراي بی

در یک چاه بسیار تاریک و ظلمانی و عمیق سقوط کردم و بـه هـیچ وجـه قـادر بـه نجـات خـود        با سر ناگاه 
خواستم. ناگاه دستی آمد و از پاهاي من گرفت و مـن را نجـات داده بـه     کردم و کمک می نبودم و فریاد می

همان دست بود که سـه  بیرون چاه گذاشت در همین لحظه صداي بسیار رسایی را شنیدم که صداي صاحب 
  
بر لوح طال شعري از  ؏ نمایند که در نجف در حرم حضرت امیر می گویا ابرازمنطقی حجت االسالم مهدي آقاي  48

  محمد بن ادریس شافعی حک شده که به مضمون زیر است. 
  علي ربّه ام ربّه اهللا      افعي و ليس يدري  وقوع الّشك فيه انه اهللا                و مات الشّٰ   نا علي     يف فضل موليٰ  كفيٰ 

کند و شافعی در حال مردن است و هنوز  والي ما علی این شک که او خداست کفایت میبه این معنی که در فضل م
  نفهمید که علی پروردگار اوست یا خدا پروردگار اوست.

  قمري اتّفاق افتاده باشد. 1338دهند این سفر بایستی در حدود سال  آنطور که قراین نشان می )49
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از شدت عرق و گریـه و زاري   .در این هنگام از خواب بیدار شدم». منم شیخ تو محمد حسن«بار غرّا فرمود 
 شده صداي من جمع ازو پدر را برباالي سر خود دیدم که همراه باقی اعضاي خانواده بود بالینم خیس شده 

بیدار کنند و گفته بودند که دیدن این گونه رؤیاهـا کـه بـا     بودند. ولی پدرم اجازه نداده بودند مرا از خواب
بعـد از ایـن    گفتنـد  را از خواب بیـدار کـرد. مـی    فردهاي عادي نیست و نباید  این حاالت همراه است از رؤیا

خواب نزد آقاي سید محمد شریعت به قم رفتم و عکـس حضـرت صالحعلیشـاه را خواسـتم. دیـدم صـاحب       
ـد حسـن نـام مبـارك         مشاهده کرددر خواب عکس همان کسی بود که  ـه شـدم کـه نـام محم ه بودم و متوج

  .استبندگان حضرت آقاي حاج محمد حسن صالحعلیشاه 
دند در پاسخ به سـؤال  دا برخی اوقات که تحقیقات و بررسیهاي خود را در مورد یافتن راه خدا شرح می

طمینـان از صـحت راه خـود بـه اینگونـه تحقیقـات       برخی از اخوان مبنی بر اینکه آیا ما هم بهتر است بـراي ا 
باشد. البته چنانچـه فقـرا    گفتند تحقیق در راه دین و یافتن راه خدا بر هر کسی واجب و الزم می بپردازیم، می

     مدت کوتاهی به دستورات قلبی خود عمل کنند حقیقت بر آنها مکشوف خواهد شد.
مدبر در ابتداء مفتی اهل تسنّن بود ولی بعـد از مـدتی   عبداهللا  نویسند: آقاي اهللا قدرتی می آقاي استاد نبی

 .به خارج از کشور رفت و سفرهائی به گرجستان و ایروان و فلسطین نمود و دین مسـیحیت را انتخـاب کـرد   
کلیسیاي ارتدکس به وي مأموریت داد تا به عنوان کشیش براي ترویج مسیحیت بـه ایـران مراجعـت نمایـد.     

در اراك منزلـی گـرفتم و    گفـت:  خـودش مـی  شت شهر اراك را براي سکونت انتخـاب کـرد.   وي در بازگ
آمدند. با خـود خیـال کـردم اول از     نزدیک منزل، کفّاشی دکان داشت که اغلب برخی دراویش نزد وي می

یکـی   م.و رفت و آمد را باز کـرد گفتگو اب اي هستند شروع و مسیحیت را تبلیغ نمایم. ب اینها که افراد ساده
حاج محمد خان راستین همراه با آقاي عباّس سرشار و چهار نفر دیگر از دراویـش شـبی   آقاي به نام  اناز آن

براي بازدید من به منزلم آمدند و پس از گفتگوهاي زیادي، حاج آقـاي راسـتین در جـواب مـن گفتنـد: مـا       
نامـه   بیـدخت شـما سـؤالی داریـد بـه      مسلمان و شیعۀ دوازده امامی هستیم و اهل بحث وجدل هم نیستیم اگر

بنویسید و هر سؤالی دارید بپرسید. آقاي راستین ادامه دادند حتّی اگر الزم باشد به خیاالت شما هـم جـواب   
خواهند داد. با خودم فکر کردم که سه سؤالی که همیشه ذهنم را مشغول کرده بود طرح نمایم ولی سؤاالت 

گذارم. اگر آقاي راستین راست گفته باشد دریافت کنندة نامـه   آنها مینویسم و فقط جاي خالی براي  را نمی
و زیر آن » ِن الّـرحيمِبسم اهللا الـّرحمٰ «باید بداند که سؤاالت چه بوده است. کاغذي برداشتم و باالي آن نوشتم: 

َولَـْم تُـؤِمْن اَ اَل ٰقـ َمـوتيٰ لْ ٱَربِّ َارِنـي َكْيـَف ُتْحـِي فرمایـد:   یک آیه از قرآن را از قول حضرت ابراهیم نوشتم که مـی 
هـاي یـک و دو و سـه را گذاشـتم کـه       و در سه سطر زیر آن به ترتیـب شـماره   50بـينَّ قـَلْ ِلَيْطَمـئِ  ِكنْ ٰـ َولـ اَل بَليٰ قٰ 
  
کنی؟ گفت مگر ایمان نیآوردي؟ گفت بلی  گونه مردگان را زنده می. پروردگارا بنمایانم چ260سورة بقره، آیۀ  )50

  ولیکن براي اطمینان قلبم.
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  جلوي آنها خالی بود. در دلم سه نیت کردم که از این قرار بودند ولی آنها را روي کاغذ نیاوردم:
  ن پیغمبران بودند که هریک دینی آوردند و این اختالفات پیدا شد. ادیادر اختالف  ایجادمسبب  .1
  آیا دین و راهی بر حق هست یا نه؟ .2
  اگر هست، حق نزد کیست و کجاست و چطور باید به آن رسید؟ .3

نامه را به آدرسی که آقاي راستین داده بودند به بیدخت گناباد حضور حضـرت صالحعلیشـاه ارسـال کـردم.     
را باز  آن خ نامه را دریافت کردم که زمان رفت و برگشت نامه خیلی کوتاه بود. با تعجبروز پاس 15بعد از 

  اند:  اي که نوشته بودم مطالب زیر را نوشته اند و جلوي سه شماره پس فرستادهرا  یارسال کردم دیدم کاغذ
خـود را جانشـینان   نـاحق  باشید. بلکه آنهائی که  خبرید این است که معترض می چون از حاالت انبیاء بی .1

  کنند. دانند عامل اختالف هستند وگرنه، انبیاء همه را به وحدت دعوت می آن بزرگواران می
  همیشه یکی بوده و هست و خواهد بود.  راستراه  .2
  شوید.  به دست یکی از مشایخ ما در تهران به دین اسالم مشرّف می .3

تم خدمت حضرت صالحعلیشاه رسـیده و بـا   وقتی پاسخ نامه را مطالعه کردم متعجب شدم و تصمیم گرف
. صـبح جمعـه بـه تهـران     حرکت کـردم شوم.  ایشان مباحثه کنم و بگویم که من مسیحی هستم و مسلمان نمی

کـرد و مـن    رسیدم و براي تهیه بلیط مشهد به دفتر گاراژ اتوبوس رفتم ولی آن ساعت اتوبوسی حرکت نمـی 
ه گاراژدار آقاي مشهدي باقر صـالحی و چنـد نفـر دیگـر از     همان جا نشستم. ساعت هشت و نیم صبح بود ک

گردیم.  رویم، مجلسی داریم و نزدیک ظهر برمی به من گفتند شما همین جا در دفتر بمانید و ما می حاضرین
اي بـه خیابـان ري کوچـۀ     به آنها گفتم اگر اشکالی ندارد من هم همراه شما بیایم. قبول کردند و بـا درشـکه  

فتیم. وارد حیاطی شدیم که در وسط آن حوضـی بـود و نیمکتهـایی در آنجـا قـرار داشـت.       دوراه مهندس ر
همراهان من به داخل رفتند و من ترجیح دادم کنار حوض بنشینم. سایرین نیز بـا سـکوت هریـک در جـایی     

خیلـی  کشـیدم و   نشسته بودند. همان طور که در کنار حوض نشسته بودم یاد زمانهاي قبل افتادم که قلیان می
نمـود و همـه    خواست که یک قلیان بکشم. در همین اثناء شخصـی وارد شـد کـه چـون یوسـف مـی       دلم می

جلوي پاي او بلند شدند و بعداً دانستم که ایشان آقاي شیخ محمد امام جمعه اصطهباناتی از مشایخ حضـرت  
و همـه جلـوي پـاي    صالحعلیشاه هستند. مدتی نگذشت شخص دیگري وارد شد که مورد احتـرام همـه بـود    

 لحظـاتی پـس از نشسـتن،   ایشان نیز بلند شدند. من همچنان بی اعتناء بر نیمکت نشسته و در فکر قلیان بـودم.  
به وي گفت یک قلیان براي آن آقا بیاوریـد.  با اشاره به من را صدا کرد و  يهمان آقاي تازه وارد خدمتکار
داخل حوض آب افتادم و دیگر نفهمیدم چه شـد. وقتـی   اختیار فریاد کشیدم و  من با شنیدن صداي ایشان بی
کردم. پرسیدم ایـن آقـایی کـه     اند و من گاهی فریاد می اند و چند نفر مرا گرفته به حال آمدم دیدم اکثراً رفته

شما را نزدشان ببریم. براي مـن لبـاس    گفتنددستور قلیان داد کجا رفت؟ گفتند ایشان جایی میهمان هستند و 
خـود   اي شـده حرکـت کـردیم. در بـین راه مـن گـاهی از خـود بـی         از تعویض سوار درشـکه  آوردند و پس
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سؤال کرد این فرد مست است؟ کـه بـا    یک بار پاسبانی جلو آمد و که کردم اي زده و فریاد می شدم نعره می
بـود   توضیح همراهان قانع شد که من به حال خود نیستم. باالخره خدمت همان شخصی که دستور قلیان داده

رسیدیم ایشان جناب حاج شیخ عبداهللا حائري بودند. مرا به خوردن غذا دعوت کردند. عرض کردم اول بـه  
  من دستور دهید که چکار کنم. دستوراتی دادند و به دست ایشان مشرّف به اسالم و ایمان گردیدم. 

  ه شده است:برخی مراسالت جناب حاج شیخ عبداهللا حائري با حاج آقاي راستین ذیالً آورد
اند. تـاریخ مهـر اداره پسـت در     شعبان به حاج آقاي راستین نوشته 26حائري در آقاي اي که جناب  نامه •

  شود. هجري شمسی تطبیق می 29/3/1296باشد که به تاریخ  میالدي می 19/6/1917پشت پاکت 
110  

 م امیـد کـه در  شود رقیمۀ شما از معصومۀ قم رسـید از سـالمتی و خوشـی حـال منبسـط گشـت       عرض می
دمت بندگان خدا و خیرخواهی آنها کوتاهی ننمایند مخصوصاً نسبت به جناب والد ماجد و والـدة ماجـده   خ

الخ رفتار فرمائید و خدمت آنها از اعظم عبادات و ریاضات خود دانید.  51الِـَدْيكَ ْشُكْر لْي َو ِلوٰ ٱ َانِ که بموجب 
نمائیـد.   رسـاند و صـفائی مـی    ی عرض سـالم مشـتاقانه مـی   دام افضاله العال 52خدمت جناب آقاي منصور علی

کنید عریضۀ جوابیه به کاشان حضور ایشان عرض شده به توسط میرزا آقاي عطّار انشاءاهللا رسـیده   عرض می
رسـانند. آقـاي معـین     رسانم دوستان اینجا عرض سالم می است. خدمت دوستان آنجا همگی عرض سالم می

ـداهللا فقـرا در ظـل عنایـت       شدند از آستان مقدس هر هفته توقیـع مـی  الحکماء اوائل شعبان مرحوم  رسـد بحم
حضرت آقا ارواحنا فداه سالمتند حاج مؤتمن دیوان آقازادة حکیم الهـی دیـروز بـه سـالمتی از گنابـاد وارد      

  عبداهللا            شد. از خداوند منّان توفیق و تأیید براي همۀ دوستان مسئلت دارم والسالم. 
انـد.   دهنمـو رجب به حاج آقاي راسـتین مرقـوم    19اي که جناب حاج شیخ عبداهللا حائري در تاریخ  هنام •

  شود.  تطبیق می 1300فروردین  9باشد که به  میالدي می 29/3/1921تاریخ مهر اداره پست 
110  

شود تلگراف تبریک آن جناب رسید مورث مزید محبت و برکت گردیـد چـون اطمینـان بـه      عرض می
ندن پست بیشتر بود با پست نوشتم امید که این عید سعید بر شما و همۀ اخوان با میمنـت و برکـت باشـد    رسا
ه وصایاي این ضعیف را در رعایت آداب شـریعت مطهـره مخصوصـاً در خـدمتگزاري بـه والـد ماجـد و        البتّ

رسـانم و   مـی  استرضاء خاطر ایشان حتّی االمکان فراموش نخواهید نمود خدمت همـۀ دوسـتان عـرض سـالم    
رسد و بحمداهللا فقراء  سالمت دین و دنیا براي همگی خواهانم غالباً از طرف قرین الشّرف تعلیقات شریفه می

  عبداهللا                                  زادکم شرفاً و السالم           در پناه آن حضرت خوشند. 
  
  . که شکرگزاري براي من و براي پدر و مادر خویش.14سورة لقمان، آیۀ  )51
  حاج شیخ عباسعلی کیوان قزوینی. )52
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  اند:  هنمودبه حاج آقاي راستین مرقوم  1341رجب  10اي که جناب حاج شیخ عبداهللا حائري در  نامه •
110  

رساند انشاءاهللا موفق و مؤید بوده به حسن اخالق و حفظ مراتب جامع بین وحـدت و کثـرت    بعرض می
ـلطان کـه از    ةشده و داعی بخیر بعمل صالح و صدق حدیث باشـید. چـون بـرادر مکـرّم شـاهزاده مشـکو       الس

ودند یادآوري نموده تجدید عهد مودت نمودم. خـدمت اخـوان آنجـا    اخوان با محبتند عازم عتبات عالیات ب
رسانم امید که این عید سعید بر همه مبارك گردد خدمت حضرت مستطاب آقـاي والـد دام    عرض سالم می

افضاله عرض سالم برسانید امید که در استرضاء خاطر ایشـان بـذل جهـد فرمـوده اعظـــم ریاضـات خـود را        
  عبداهللا الحائري                                         زادكم بتحيٍة شرفـاً و الّسالمد. خدمت والدین قرار دهی

  اند: در حاشیۀ همین نامه نوشته •
110  

خواهد که دربارة آقاي آقا رضا خان که قدیمی فقیر است و از کار افتاده است دستگیري  خیلی دلم می
  عبداهللا                      یقاً للخیرات و السالم   بفرمایند که محتاج خلق نشود و زادکم اهللا توف

  اند:  مودهنبه حاج آقاي راستین مرقوم  1341شعبان  29اي که جناب حاج شیخ عبداهللا حائري در  نامه •
110  

شود که مرقومۀ شریفه رسید از سالمتی شما و بستگان خوشوقت شدم چون برادر مکرّم آقاي  عرض می
زید توفیقه عازم آن صفحات بودند مجدداً یادآوري نمودم غالباً با دوستان ذکر خیر شما آقا سید علی نجفی 

رسانم. در باب آقا رضا خان اگر چـه   رسانند خدمت دوستان آنجا عرض سالم می شود و همگی سالم می می
اصـطالحی.  معتذر شده بودید لکن همت عالی آنجناب نظر بر سعۀ رحمت حق باید داشته باشد نه بر بودجه 

  عبداهللا حائري                                                         زادکم اهللا شرفاً و السالم                        
  اند: ودهنمبه حاج آقاي راستین مرقوم  1342االول  ربیع 15اي که جناب حائري در  نامه •

110  
المتی و خوشـی شـما خوشـوقت شـدم آقـاي اخـوي       رساند تلفن آن جناب از قم رسید از سـ  بعرض می

اند علی ایحال چون برادر مکرّم آقاي  اند که آنجا چه کرده اند مرقوم نفرموده چندیست مراجعت به قم نموده
آقا سید عباس کربالیی که از اصلۀ اعیـان خـانوادة جلیلـه آن صـفحات و از اقـوام حجـج اسـالم طباطبائیهـا         

انـد   دهاي روزگار با عیال و اوالد در معصومۀ قم بوده حالیه تنهـا عـازم عـراق شـده    باشند به واسطۀ پیشآم می
ـت را بسـر غیـرت بیاوریـد      خیلی دلم می تی فرمائید که اهل همالً نگهداري از ایشان فرموده همخواهد که او

چـون سـالها    که وجهی معتنی به براي ایشان فراهم شود که مقْضی المرَام به معصـومۀ قـم مراجعـت فرماینـد    
اند امید دارم شما هم بـه نظـر احتـرام و عـزّت بـا ایشـان رفتـار         خودشان و اقوامشان به عزّت زندگانی فرموده

فرموده همۀ دوستان را از خود ممنون فرمائید خبر تلگرافی حرکت جناب آقا از گناباد سـیم ربیـع رسـید بـه     
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ـ  اند با  اند از آنجا مرقوم فرموده نیشابور تشریف برده ه دستگاه پستی عازم حضرت عبدالعظیم خواهند شـد البتّ
دوستان عراق مخصوصاً آقاي حاج صمصام الممالک را مسبوق فرمائید و بـه همگـی عـرض سـالم برسـانید      

رسـانند آقـاي میـرزا سـید      نمایم. دوستان اینجا عرض سـالم مـی   زیاده بر این تأکید در همراهی معّظم له نمی
  عبداهللا                                                 زادکم اهللا شرفاً و السالم     علیخان را سالم برسانید.

در حاشیۀ نامۀ زیر جناب حاج شیخ عبداهللا حائري در مورد حاج شیخ عباسعلی کیوان قزوینی به جناب  •
  اند: مودهنمرقوم  22/10/1306آقاي راستین در تاریخ 

110  
ب رسید از سالمتی آن جناب و سایر احبـاب خوشـوقت شـدیم دوسـتان     شود مرقومۀ آن جنا عرض می

گـی حضـرات را    رسانند...شما هر نحو هست باید آسـوده  آنجا را سالم برسانید دوستان اینجا عرض سالم می
منظور داشته باشید مال دنیا قابلیتی ندارد باید دلجوئی از آنها در ترتیب مخارجشـان داده شـود بلکـه در آیـۀ     

  عبداهللا الحائري     فرماید رقیمۀ جوف را برسانید. زادکم اهللا توفیقه والسالم  می 53ْلُمْحِسنينَ ٱَحقَّاً َعَلي شریفۀ 
   اند: در ذیل همین نامه نوشته •

مرقوم فرمودند دیگر دستگیري ننماید و فوري به گناباد حرکـت کنـد در    54براي مریض روحی قزوینی
کنم خداوند حسن عاقبت عنایت  ه که سالهاست براي شما دستگیري نمیجواب بیشرمانه تمرّد نموده و نوشت

  کند. والسالم.
 10اند. پشت پاکت تاریخ  مودهناي که جناب حاج شیخ عبداهللا حائري به حاج آقاي راستین مرقوم  نامه •

  قید شده است:  12/9/1308و مهر پشت پاکت  1348رجب 
110  

زمت خدمت آقاي حاج شیخ عماد دامت برکاتـه و استفاضـه   شود مرقومۀ شریفه رسیده از مال عرض می
  از محضر مبارکشان خوشوقت شدم خداوند همه را قدردان فرماید.

  اگر این بار بگریزم        کجا یابم دگر بارش                که این دولت به پیش آید         باید   هزاران قرن می
صفاي محبتانه نموده عـرض اخـالص برسـانید. مـا هـا هـم       اند  حال هم که آن صفحات را مزین فرموده

منتظر تشریف آوردنشان هستیم خدمت فقراء آن صفحات عرض سالم برسانید مخصوصاً آقاي مشـایخی در  
باب کارشان چون سابقاً مرقومۀ مستغنیانه به میرزا سـید علیخـان نوشـته بودنـد و بـه حـائري نشـان داده حـال         

  عبداهللا الحائري   ائري چیزي بنویسند تا اقدام بنماید. زادکم اهللا شرفاً و السالممقتضی است که خودشان به ح
  اند: مودهناي (بدون تاریخ) که جناب حاج شیخ عبداهللا حائري به حاج آقاي راستین مرقوم  نامه •
  
  . حقّی است بر نیکوکاران.236سورة بقره، آیۀ  )53
  قزوینی. حاج شیخ عباسعلی کیوان )54
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110  
شید اند موجب مباهات دوستان با رساند انشاءاهللا در خدمات بندگان خدا که ودائع الهیه بعرض می

ام خدمت آقاي سبزواري بودید موجب  هاي کریمه رسیده و در مقام اقدام انجام مراحم دوستان بوده مرقومه
خوشوقتی شد دوستان آنجا مخصوصاً آقاي سپهري و پروین و شیروانی و باصر را سالم برسانید خیلی 

ن بیفزاید که در خدمت به خوشوقت هستم که رؤساء ادارات آنجا اغلب از دوستانند خداوند بر توفیقاتشا
ملّت و دولت موجب مباهات بندگان خدا شوند به خدمت عالیجناب والد ماجد دام افضاله عرض سالم 

ُهمٰ صٰ  برسانید البته آیۀ مبارکه و يٰ ٱ  ا ِفياِحبـْ نـْ را معمول دارید و  56ا ُافٍّ تـَُقْل َلُهمٰ الٰ را منظور داشته و  55ا َمْعُروفاً لدُّ
  عبداهللا الحائري                                                                                           السالم          

بودند. منجمله در اوائل تشرّفم به فقر مشوقم اي  راه رفته اخوانند در اراك گفت حاج آقاي راستین می
رفتم. اشراق وي آنچنان بود که به ضمیر و  مینزدیک منزل ما ساکن بود و اغلب به دکّان او  اخوانیکی از 

که به دیدنش  یافکار و اعمالم آگاهی داشت. گویا در همه جا با من حاضر بوده و بر افعالم ناظر. صبح
رفتم سؤال کرد که چرا دیشب در مجلس فقري شرکت نکردي؟ از پاسخ طفره رفتم زیرا در منزل میهمان 

خواهی بگویم که دیشب کجا  م پذیرایی میهمانان بودم. گفت میخواستم بگویم که سرگر داشتم و نمی
را بازگو نمود. ۀ مکردي؟ جوابی ندادم. تمام لحظات و اعمال شب گذشت بودي و با که بودي و چکار می

  گفت وظایف سنگینی به عهده خواهی داشت. داد و می د امروزِ ما را خبر میگفتن می
مند به فراگیري موسیقی شدم و از میان آالت موسیقی تار  قهدر اوائل جوانی عال گفتند همچنین می

درویش خان نوازندة معروف و استاد تار بود. درسهایی نیز گرفته و اغلب  اوانرا جلب کرد. در آن  ام توجه
کردم. یک روز که به دکّان همان فقیر رفتم بدون سابقۀ قبلی و آگاهی وي از عالقۀ من به آموختن  مشق می
اند عمل کنند بدون اینکه نزد  اگر فقراء به آن ذکر و فکري که در اطاق تشرّف به آنها تعلیم داده تار گفت

بروند بتوانند صداي تار وي را بشنوند. از این حرف متعجب  -که در آن زمان در تهران بود  -درویش خان 
و مدتی این صدا همچنان به ه صداي تار درویش خان را شنیدم که تمام محوطه دکّان را فرا گرفت کبودم 

دم این متوجه شنواخت تمام شد. هر چه دقّت کردم  اي که درویش خان می رسید تا اینکه قطعه گوش می
  شنید. آید بلکه وي کاري کرده بود که گوش من این صدا را می صدا از محل خاصی بیرون نمی

. از : یک روز در دکّان او نشسته بودم کنند که آقاي دکتر بهروز بیدآباد از حاج آقاي راستین نقل می
کند. لحظاتی نگذشت که دعوت نمود. شب به منزل او  دلم گذشت که چرا مرا به منزل خود دعوت نمی
اي کشیده بود. خانمش در یکطرف پرده بود و من و او هم  رفتیم. اتاق محقري داشت که در وسط آن پرده

  
  . و در دنیا به خوشی همراهیشان کن.15سورة لقمان، آیۀ  )55
  . اُفی هم به ایشان مگو.23سورة بنی اسرائیل، آیۀ  )56
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ر تا خوابت ببرد چون خانمم عادت دارد تا صبح حرف در سمت دیگر. به من گفت چیزي در گوشت بگذا
  بزند. توجهی نکردم ولی خانمش تا صبح از پشت پرده با صداي بلند به او فحش و ناسزا داد و تهمت زد.  

کنند که فردي که از اخوان هم نبود به  فاري واقعه دیگري از آن درویش بیان میغآقاي محمد هادي 
دانم آیا زنده است یا خیر؟ او مدتی  ه پسرم مدتی است به مسافرت رفته و نمیوي مراجعه و سؤال نمود ک

بروجرد در  -سر به جیب تفکّر فرو برد و بعد گفت پسرت زنده است و در مسیر راه اراك در دوراهی مالیر
نیز  اي نشسته و مشغول خوردن غذا است و تا ساعاتی دیگر به اراك خواهد رسید. همین اتّفاق خانه قهوه

  افتاد و پس از چند ساعت فرزند او به منزل رسید. 
کنند  کنند و از حاالت او نقل می اخوان قدیمی نام آن درویش را کربالئی باقر یا مشهدي باقر ذکر می

ا صبح به منزل وي بروند. فردا صبح وقتی فرد تادعوت نمود  اخوانکه وي شبی در مجلس فقري از همۀ 
دند مشاهده کردند که سحرگاهان با عیالش وداع کرده و ملحفه را روي خود به منزل وي رسی مدعوین

  ع جنازة وي کردند.یکشیده و رو به قبله خوابیده و قالب تهی نموده است و واردین اقدام به تشی
در آن ایام مجالس فقري شبهاي دوشنبه در منزل حاج مهدي خان عموي حاج آقاي راستین و شبهاي 

در اراك از طرف  57شد و آقاي شیخ یحیی اراکی (ممتحنی) ا شیخ عبداهللا قنّاد تشکیل میجمعه در منزل آق
  حضرت نورعلیشاه مأذون به اقامۀ نماز جماعت بودند. 

اي در اراك بودند و با حاج  دارند که در آن زمان فقراي برجسته آقاي محمد هادي غفاري ابراز می
ند. منجمله یکی از فرزندان محمد هاشم سلطان ساقی (غفاري) آقاي راستین و عموهاي ایشان مراوده داشت

هجري شمسی فوت  1300به نام محمد باقر بیک که عموي راوي و از اخوان بوده و حدوداً در سال 
گوید که آخوند  کند. او قبل از فوت تمام برنامۀ مراسم فوت خود را مشخص نموده و به خانمش می می

ت (خودش) دعوت کند. آخوند مزبور قبالً بر منبر گفته بود که سبیلهاي بلند انجدانی را براي تلقین می
بدگوئی کرده بود. وقتی محمد باقر بیک در حال نزع بود برادرش علیخان باالي  دراویشنجس است و از 
کنی حضرت  گوید چه می کند و خطاب به برادرش می خواند. وي چشمانش را باز می سر وي قرآن می

کند. هنگام دفن همان آخوند براي  فوت میمجدداً اه اینجا تشریف دارند و بعد چشمها را بسته و صالحعلیش
اي  گوید هر جمله آید و می رود و سپس هیجان زده و مضطرب از قبر بیرون می تلقین میت به داخل قبر می

نمود. اهالی ساق اراك  را که خواستم به وي تلقین کنم میت با زبان خودش زودتر همان را به خود تلقین
کند که محمد باقر بیک همیشه  کنند. شخصی از اقوام وي نقل می نیز در مورد وي کرامات زیادي نقل می

خواند. یک روز بعد از فوت او به ساق وارد شدم باز صداي قرآن خواندن  در سحرها با صداي بلند قرآن می
است فوت کرده است. همیشه صداي قرائت قرآن او از آمد. ناگهان به خاطر آوردم که وي چند ماه  او می

  
  .456قمري فوت نمود. نگاه کنید به کتاب نابغۀ علم و عرفان، صفحۀ  1340محرّم  5شیخ یحیی فرزند عبداهللا در )57
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رسید ولی این مرتبه صدا از سمت قبرستان ساق بود. بسیاري از اهالی ساق ابراز  سمت منزلش به گوش می
اند که نور روشنی از سمت مشرق  دارند که سالی یکبار یا یک سال در میان به چشم خود مشاهده نموده می

منۀ کوه به سمت مغرب و در حدود قبرستان ساق فرو رفته و سپس تاریک شود و از دا ساق ظاهر می
شود و  دارند که این نور طوري روشن کننده است که هنگام ظهور همه جا روشن می شود. آنها ابراز می می

دارند که ما همچنان از زمان طفولیت خود ظهور  انجامد. افراد مسن اهل ساق ابراز می دقایقی هم به طول می
ایم. این پدیدة عجیب را اهالی ساق به محمد باقر بیک  ایم ولی تا به حال علّت آن را ندانسته ین نور را دیدها

دهند که سبب حیرت اهالی نیز هست و بر این باورند که محل فرو رفتن نور قبر محمد باقر بیک  نسبت می
  نمایند. یده و تأیید میاین پدیده را د نیزاست. اهالی روستاي رودباران در نزدیکی ساق 

 ازاي  هر مرحله درند که گفت می حاج آقاي راستین در مورد یکی از دیگر از اخوان برجستۀ آن زمان
  . سست شد اعتیاد به تریاكبه دلیل  ولی بعدها بودقدمی از من جلوتر  او سلوك

 1340وداً در سال کنند که در سفري حد اي از حاج آقاي راستین نقل می آقاي ناصر برادران هزاوه
هجري شمسی) حضرت صالحعلیشاه با خانواده به سمت نجف عازم بودند. حضرت  1302هجري قمري (

اراك با خر و قاطر و سواره و  اخواناي از  رضاعلیشاه در این سفر حدوداَ هشت سال داشتند. همراه عده
آقاي ن و کربالئی محمد ابراهیم (پدر م ،رفتیم. در بین گروه پیاده به استقبال ایشان به فراهان اراك می

کردیم. در  محمدآقا تیموري) بر اسب سوار بودیم و اجباراً پا به پاي باقی کاروان به آهستگی حرکت می
بین راه طاقت نیاوردم و با کربالئی محمد ابراهیم تاخت کردیم که زودتر خدمت حضرت صالحعلیشاه 

سؤال کردیم. گفتند چنین مسافرانی به اینجا  نکاروان حضرتشاکاروانسرائی از آمدن از برسیم. جلوتر 
را نیافتیم. با خستگی به کاروانسراي اول مراجعت کردیم و  ایشاناند. باز جلوتر رفتیم ولی کاروان  نرسیده

کاروانسرادار گفت میهمانان شما ساعاتی قبل اینجا بودند و دوستان شما نیز از اراك به استقبال آمدند و 
رسیدیم. هنگام مصافحه  شانی با هم رفتند. به دنبال ایشان حرکت کردیم تا به محل بعدي خدمتهمگ

  .»شما را عقب انداخت -اشاره به تقدم جستن از دیگران -آن خیال«حضرت صالحعلیشاه فرمودند: 
به  کنند که در سفر دیگري حضرت صالحعلیشاه اي به نقل از حاج آقاي راستین اضافه می آقاي هزاوه

کنند. در این سفر کربالئی  سمت نجف عازم بودند و حاج آقاي راستین ایشان را تا مرز عراق بدرقه می
محمد ابراهیم نیز همراه بوده است. هنگام مراجعت چند نفر یهودي نیز که از فلسطین به مرز ایران و عراق 

و همه خیس شدند و مسافران به آمده بودند در گاري همسفر گشتند. در بین راه باران شدیدي درگرفت 
کاروان در  .کردند را از خود دور می انشود یهودی خیال اینکه رطوبت لباس اهل کتاب سبب نجاست می

کنند. حاج آقاي راستین اطاقی کرایه و هیزم مهیا و همسفران یهودي را نیز به مسکن  یک آبادي توقّف می
کنند شما چه  خوانند سؤال می بینند ایشان نماز می ه مینمایند. اشخاص یهودي پس از اینک خود دعوت می

دانند. ایشان  گویند که مسلمانان ما را نجس می دهند ما مسلمان هستیم. با تعجب می دینی دارید؟ پاسخ می
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داند. آنها با خوشحالی از برخورد  فرمایند خیر این طور نیست زیرا قرآن اهل کتاب را پاك می در جواب می
دارند اگر همۀ مسلمانان مثل شما بودند ما یهودیان همگی  مانند و اظهار می را هم در آنجا میایشان شب 

  دهند.  شدیم. فردا صبح همگی سفر را ادامه می مشرّف به اسالم می
دیدم  سال داشتم که به دفعات فرد جوانی را می 8داشتند که حدوداً  بدالصالح حقّانی ابراز میعآقاي 

قاي حاج شیخ اسداهللا ایزدگشسب ملقّب به درویش ناصرعلی از مشایخ حضرت که خدمت جناب آ
نشست و همواره بدون اینکه کالمی رد و بدل شود اشک از چشمانش  صالحعلیشاه رسیده و مقابل ایشان می

آقاي  گفتندجاري بود. حالت وي طوري بود که توجه مرا جلب کرد و از پدرم در مورد او سؤال کردم. 
سال داشتند.  25و در آن هنگام حدوداً  ،راستیند خان حاج محم  

مدت کوتاهی بود که مشرّف به فقر شده بودم. در سفري حضرت  گفتند حاج آقاي راستین می
ن آمدند و هنگامی که اتومبیل حامل ایشان جلو درب حسینیه توقّف کرد دویدم که اصالحعلیشاه به تهر

ر نورالحکماء با تندي بر سینۀ من زد و پرخاش نمود و اجازه نداد که درب اتومبیل را باز کنم. آقاي دکت
جلو بروم. خیلی اندوهگین و از این رفتار تند و نامحترمانه برافروخته گردیدم. تا صبح خوابم نبرد و با نفس 
خود مشغول مبارزه بودم تا که فرداي آن روز تصمیم گرفتم که به مجلس رفته و زانوي آقاي دکتر 

لحکماء را ببوسم تا نفس تأدیب شود و همین نورا
کار را کردم و او هم متوجه نشد ولی این عمل 

  تأثیر بسزائی در من گذاشت. 
از مشایخ سلسله جناب حاج شیخ عمادالدین 

خود و تربیت حاج آقاي راستین را تحت نظر 
گرفتند و مراقبت فراوان داشتند. از حاج آقاي 

د که تربیت شما نزد راستین از ایشان سؤال کردن
جناب حاج شیخ عمادالدین صورت گرفت؟ 

  اوائل تربیتم نزد ایشان بود.  :گفتند
کنند که  آقاي محمدهادي غفّاري نقل می

 در رؤیاند که گفت حاج شیخ عمادالدین می جناب
حاج آقاي راستین را بر پشت ردم که کمشاهده 
و چهار دست و پا خدمت حضرت  بودم گرفته

برم. در آن موقع حاج آقاي  شاه میصالحعلی
  د. داشتناي در فقر ن راستین اجازه
  جناب حاج شیخ عمادالدین -ناب آقاي راستینجحاج سالها قبل از تشرّف کنند که  ذکر می
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محسن آقا اهللا حاج  دند در منزل یکی از فرزندان آیتمآ اغلب بزرگان سلسله که به اراك میآقاي راستین 
گزیدند. پس از فوت حاج  کونت میعراقی بنام آقاي حاج ابراهیم (موحد) محسنی که از اخوان بود س

ابراهیم، حاج آقاي راستین میزبانی از بزرگان سلسله را بعهده داشتند. در یکی از سفرهایی که جناب حاج 
براي دیدن  آقاي میرزاشیح عمادالدین به اراك سفر کرده و به منزل حاج آقاي راستین وارد شده بودند 

 ،اروند. برخی از همراهان آقاي میرز عیان به محل سکناي ایشان میجناب حاج شیخ عمادالدین با جمعی از ا
کنند و یکی از آنها  عجب میتالعاده حاج آقاي راستین نسبت به جناب حاج شیخ عمادالدین  از اکرام فوق

رساند که اگر در این کار کسب  پس از پایان مالقات آهسته زعم خودش را به گوش حاج آقاي راستین می
ناراحت و علیرغم  وياي هست مرا هم مطلع کن. حاج آقاي راستین از باب غیرت از کج فهمی  و فایده

  کنند.  وي پرخاش میتندي به سابقۀ ارتباط قبلی به 
جناب  :ندگفت کنند که می خانواده آقاي مهندس حاج محمد جواد اخوان از حاج آقاي راستین نقل می

اي همراه با پول  افتخار میزبانی داشتم. جناب حاج شیخ بادیه حاج شیخ عمادالدین اراك تشریف داشتند و
شخصاً به دکّان میوه فروشی مراجعه و به میزان پول داده شده انگور  گفتندرد کمی به من دادند و خُ

خریداري و بیاورید. در آن زمان خدمتکاران منزل بسیار بود و رسم بر این نبود که اعیان شخصاً براي خرید 
موجود بود در منزل غازه مراجعه نمایند از طرفی به دلیل باغات متعدد انگور همیشه انگور فراوان به درب م

من هم علیرغم اینکه با  .ولی جناب حاج شیخ عمادالدین براي تغییر طرز فکر من امر به این کار کردند
  نگور خریده و تقدیم کردم.اي از ا تعجب افراد محل مواجه شده بودم به دکّان میوه فروشی رفتم و بادیه

داشتند که حاج آقاي راستین ارادت بسیار زیادي به جناب حاج  آقاي حاج براتعلی رابطی اظهار می
شیخ عمادالدین داشتند. این ارادت به حالت جذب شدیدي رسیده بود بطوریکه در مجالس ناگاه همانند 

افتادند، یا  یدند تا بر روي زانوي جناب حاج شیخ میپر دوزانو به باال می -پریدن کبوتر بر روي زمین دوزانو
  توانستند جلوي ایشان را بگیرند.  غلتیدند که چند نفر به سختی می آن چنان در مجلس می

سالها باید  :دگفتن و میکردند  میخود ایشان نیز از این ارادت نسبت به جناب حاج شیخ گاه تجلیل 
  شود.  بگذرد تا شیخی به بزرگواري ایشان پیدا

  چند فقره از مراسالت جناب حاج شیخ عمادالدین ذیالً آورده شده است:
انـد. تـاریخ مهـر اداره پسـت      اي کـه جنـاب حـاج شـیخ عمادالـدین بـه حـاج آقـاي راسـتین نوشـته           نامه •
  باشد.  می 10/7/1309

121  
همـاره  رساند رقیمه شریفه زیارت شـد از اسـتقامت مـزاج شـریف مسـرور شـدم        بشرف عرض عالی می

توفیق خدمت و گرمی محبت جهـت آنجنـاب مسـئلت دارم خـدمت فقـرا سـالم عـرض دارم بـراي همگـی          
اصالح امور و توفیق بندگی مسـئلت دارم خـدمت بـانوي اعظـم و سـایر اهـل منـزل سـالم برسـانید خـدمت           
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دا وارد آقاي ابوي و علیـا مخـدره والـده ماجـده سـالم برسـانید آقـاي رحمتعلیشـاه فـر          حجة االسالمحضرت 
سبزوار خواهند شد از طرف حضرت عالی اظهار نیازمنـدي خواهـد شـد در بـاب آمـدن شـما حقیـر ده روز        

اند وقت حرکت بشما اطـالع   ف خواهد شد فقرا دعوت کردهدیگر خیال حرکت دارم در نیشابور یکماه توقّ
خـدمت جنـاب عـالی و    خواهم داد که در نیشابور ملحق شوید فقراي سبزوار سالم عرض دارنـد اهـل خانـه    

  بانوي اعظم سالم عرض دارند والسالم. 
شـعبان   28اند. پشت پاکـت   مودهننامه دیگري جناب حاج شیخ عمادالدین به حاج آقاي راستین مرقوم  •

  دهد.  ارسالی از کاشان را نشان می 8/11/1312اند و مهر اداره پست  نوشته
121  

ـت   رساند دو مرقومه از آن برادر  بشرف عرض می مکرم زیارت شد پیوسته توفیق خدمت و گرمـی محب
جهت آن برادر مکرم مسئلت دارم خدمت فقرا سالم عرض دارم خدمت نواب علیه عالیه بانوي اعظم دامـت  
شوکتها سالم عرض دارم نورانیت دل جهت ایشان مسئلت دارم خدمت آقاي ابـوي و والـدة ماجـده و سـایر     

عرض دارم خدمت جناب حاجی مهدي سالم عـرض دارم در بـاب روزه   متعلقان مخصوصاً دایه خانم سالم 
گرفتن تا ممکن باشد بگیرند بهتر است در صورت ضرر بخورند ولی مخفی باشد باز هم نسـبت بـه ماههـاي    
دیگر امساك در خوردن داشته باشد. فقراي کاشان گرم هستند بیست و یـک روز برحسـب دعـوت فقـراي     

روم  شهر مـاه صـیام را در کاشـان هسـتم بعـد را بطـرف طهـران و رشـت مـی          دهات بیرون بودم دیروز آمدم
ـالم. جنـاب     اند قبول نکرده تلگرافی از فقراي اصفهان رسید دعوت کرده ام چون مسافرت طول کشـیده والس

  مهدي خان در آخر ماه رمضان هفت من نیم گندم به گدا تصدق بدهد کفارة خوردن روزه.
انـد. پشـت پاکـت     مـوده نعمادالدین از کرمان به حاج آقاي راسـتین مرقـوم    اي که جناب حاج شیخ نامه •

  دهد.  را نشان می 28/7/1313تاریخ ششم رجب قید شده و مهر اداره پست اصفهان 
121  

رساند مدتی است از آن برادر مکرم اطالعی ندارم امیدوارم در هر حال موفـق و   بشرف عرض عالی می
شرحی نوشتم جواب مرقوم نشده بود جویاي حال حقیر باشید بحمداهللا بـا تمـام   مؤید باشید از قمصر کاشان 

ام زمستان را تا عید هستم خدمت فقرا سالم عرض دارم  متعلقان سالم مدت شش روز است وارد کرمان شده
بی اعظم سالم برسانید اگـر بـانوي اعظـم وارد شـده سـالم       خدمت صمصام الحاجیه سالم برسانید خدمت بی

نید خدمت آقاي اسداهللا خان سالم برسانید اگر ممکن باشد و فراغت باشد عیـد را بـه زیـارت حضـرت     برسا
لهـی و  ااهللا به کرمان تشریف بیاورید عییب ندارد اگر گرفتار شدید امیدوارم گرفتاریها مانع وجهۀ  شاه نعمت

  رسد. والسالم  خیاط می محبت نشود نورچشمان را دیده بوسم آدرس کرمان بازار وکیل بتوسط ابوسعیدي
انـد. تـاریخ سـلخ (روز آخـر      مـوده ناي که جناب حاج شیخ عمادالدین به حاج آقاي راستین مرقوم  نامه •

  اند.  دهکرماه) صفر را قید 
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121  
رساند امیدوارم انشاءاهللا در همه حال موفق و مؤید باشید جویاي حال حقیر باشید  بشرف عرض عالی می

روم قمصـر   در آران کاشان هستم در شهر آشوبی شد حرکت کردم بیست روز دیگر مـی  بحمداهللا سالم فعالً
بیستم ربیع االول انشاءاهللا در محضر خـواهم بـود اگـر مـانعی نداشـته باشـید خواهیـد آمـد. آقـا سـید کـاظم            

زم رسـد اگـر خودتـان ال    شاهرودي از اخوان است از تجار محترم شاهرود بود فعالً پریشان شده خدمت مـی 
داشته باشید او را نگه دارید اگر نه در جاي دیگر کاري براي او معین شود براي رئیس ثبـت هـم الزم اسـت    
براي سرایداري انشاءاهللا مساعدت خواهید فرمود آدم درستی است خدمت اخوان سالم عرض دارم خـدمت  

انـد   انـد یـا نشـده    وارد شـده  بی اعظم سالم عرض دارم از بانوي اعظم مرقوم خواهید فرمود که صمصام و بی
  خدمت آقا اسداهللا سالم برسانید والسالم. 
سفرهاي زیادي به اراك داشته و به منزل حاج آقـاي راسـتین و    58قبل از تغییر حال، حاج شیخ عباسعلی

شده و حتّی پس از رحلت حضرت نورعلیشاه، تجدید بیعت جناب آقاي راستین به دست  پدر ایشان وارد می
  گیرد.   عباسعلی کیوان صورت می حاج شیخ

کنند که پس از تغییر حال حاج شیخ عباسعلی  اي از حاج آقاي راستین نقل می آقاي ناصر برادران هزاوه

  
اظ معروف دانشمند بود. چندي در عتبات مشغول تحصیل بوده و سپس در حاج شیخ عباسعلی کیوان قزوینی از وع )58

بیدخت خدمت حضرت سلطانعلیشاه رسید و مدتها در محضر درس ایشان تلمذ نمود. شبی در خواب دیده بود که 
 خواهند وي را بکشند و چون چاقو بر گلوي او گذاشتند و قدري بریدند او پشیمان شده و حضرت سلطانعلیشاه می

گذاشتی که این امر به  راضی نشده بود! این خواب را خدمت ایشان عریضه نمود در جواب مرقوم فرمودند: کاش می
رسید. پس از رحلت حضرت سلطانعلیشاه از طرف حضرت نورعلیشاه ثانی مأذون در دستگیري شد و به  انجام می

ته و خدمت حضرت صالحعلیشاه تجدید عهد منصورعلی ملقّب گردید. پس از رحلت حضرت نورعلیشاه به گناباد رف
نمود و بر  نمود و بر مأذونیت خود چند سالی باقی بود، تا آنکه پس از چندي در دعوت خود مقاصد دنیوي ابراز می

کرد و از طرفی نسبت به جناب حاج شیخ عبداهللا حائري روز به روز بر کینه و نقار  خالف میل بزرگان سلسله رفتار می
قمري از خدمت و منصب خود معاف گردید. وي پس از آنکه از  1345جمادي االولی  6د تا آنکه در افزو خود می

مقام خود معزول شد لقب منصورعلی را براي خود محفوظ داشته و با افزودن کلمۀ شاه که مخصوص اقطاب است و 
آن پس روش مخالفت پیش گرفته  بایست توسط قطب سابق به فرد الحق اعطاء شود خود را منصورعلیشاه نامید. از می

و کتابهایی در رد صوفیه نوشته و تهمتهاي ناروا و دروغ به بزرگان سلسله داد. با این همه حضرت صالحعلیشاه اجازه 
دادند کسی در مقام پاسخگویی برآید و فقرا را از اظهار هر گونه انزجار و تندي به وي منع کرده بودند. حتّی در  نمی

حتّی «فرمایند:  اند می به آقاي دکتر علی نور الحکماء مرقوم داشته 1343ربیع الّثانی  5اي که به تاریخ  پایان مرقومه
ام که ایمان ایشان از بین نرود و راضیم یکی از اوالد صلبی من جانش فداي ایمان ایشان  االمکان از خداوند خواسته

  بدرود زندگانی گفت.در آنجا قمري  1358ر شعبان در پایان عمر به گیالن و تنکابن مسافرت نمود و د». شود
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از احوال حاج شیخ عباسعلی سؤال کردند و من پاسـخی   و ایشان بود که حضور حضرت صالحعلیشاه رسیدم
عباسعلی در بـدو ورود مـرا نپـذیرفت ولـی بـا اصـرار زیـاد         نداشتم. تصمیم گرفتم به مالقات وي بروم. شیخ

پـیش  ادب و تمکـین  طریـق  باالخره قبول کرد مالقات نماید. گفتگوهائی شد تا بلکه پشیمان شود و مجـدداً  
تو آمدي میان من و صالحعلیشاه را صلح بدهی، بـرو بیـرون   ”. شیخ عباسعلی با لحن تند ابراز داشت که گیرد

معنوي از او گرفته شده بـود  متعالی نه تنها حاالت  گفتند . حاج آقاي راستین می“کنم صدا میو گرنه پاسبان 
بلکه ادبش را نیز گرفته بودند. به او گفتم شما چندین بار به منـزل مـا آمدیـد ولـی هـیچ بـار اینطـور از شـما         

وده اسـت و نـه بـراي    پذیرایی نشد. شیخ عباسعلی در پاسخ گفت که همۀ خدمتهایی که کردید براي خـدا بـ  
  ه این مطلب را درست عنوان کرد.د که البتّگفتنمن. حاج آقاي راستین می

. اول اینکه نسبت بـه  59: به سه علّت این تغییر حال در شیخ عباسعلی پیدا شدگفتند حاج آقاي راستین می
  
خورشیدي پرسیدند  1336آقاي میرزا محمد مهدي پویا از حضرت رضاعلیشاه در سفر ایشان به کراچی در سال  )59

کتاب گردش افغانستان و  258-259علّت مخالفت حاج شیخ عباسعلی در اواخر چه بود؟ پاسخ این سؤال در صفحات 
چند علّت داشت، اوالً ایشان نسبت به مرحوم حاج «شود:  فات خود ایشان آمده است که عیناً نقل میپاکستان از تألی

شیخ عبداهللا حائري که از همه جهت علماً و عمالً و از لحاظ سبقت در فقر و اجازه و از حیث شخصیت بر ایشان برتري 
نمود. در صورتی که  مهري بلکه مخالفت می راز بیداشتند و مقدم بودند پس از چندي حسادت ورزیده و در اواخر اب

الزمۀ علم و معرفت تواضع و اتّحاد با همدیگر و ترجیح دیگران بر خود است و مخصوصاً مأذونین در این قسمت باید 
کرد و در اواخر مقید بود که به ایشان توهین  سرمشق دیگران باشند و مرحوم حاج شیخ عباسعلی این را رعایت نمی

در صورتی که مرحوم آقاي حاج شیخ عبداهللا مطابق مقام بلندي که داشتند صفات حسنه در ایشان بروز و ظهور کند 
نمودند. ثانیاً مرحوم حاج شیخ عباسعلی در اواخر  داشت و کمال احترام بلکه کوچکی نسبت به حاج شیخ عباسعلی می

که مخالف مقام ایشان بود برآمده و باعث لطمه به حیثیت  جنبۀ مادیت بر ایشان غلبه کرده و در صدد جلب منافع مادي
فقري بود و بارها از طرف حضرت آقاي والد به ایشان در این باب تذکّراتی داده شد ولی مؤثر واقع نشده بود. ثالثاً 

به بعضی  طبق همان رویۀ منبر که داشته و در مطالب ابتکاري داشتند در اواخر دستوراتی هم اضافه بر آنچه رسیده
دادند در صورتی که امور شرعیه توقیفیه است و نباید اضافه از آنچه از شارع مقدس و ائمۀ اثنی عشر علیهم السالم  می

رسیده دستوري داد و چیزي که احتمال بدعت در آن برود نباید گفت یا دستور داد و این نیز چند مرتبه به ایشان تذکّر 
کرد حضرت آقاي والد ایشان را معاف از خدمت فقراء و دستگیري  ن قسمتها را نمیداده شده بود و چون رعایت ای

نمودند. ایشان هم پس از معافیت شروع به مخالفت کرده و ابتدا در کتب خود به کنایه و بعداً بالصراحه بدگوئی 
ولی نسبت به جد امجد  نمودند و در مراسالت هم در ابتداي معافیت فقط نسبت به شخص آقاي والد بدگوئی نموده

داشتند. بعداً ایشان را هم مورد انتقاد قرار داده و گوئیا از مکتوبات سابق که همۀ آنها موجود  کمال احترام را منظور می
موش کرده بودند و در کتب اخیرشان بعض کنایات نسبت به بزرگان دین و ائمۀ هدي علیهم السالم نیز ااست فر

اشکال ندارد که یک نفر در زمانی حالش خوب و داراي ایمان باشد و بعداً تغییر حال بدهد  ه اینموجود است و البتّ
  که معروف است:

   ←دنبالۀ زیرنویس در صفحۀ بعد 
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ند و وي در قـزوین،  ورزید و از این که ایشان در تهران سکنی داشت جناب حاج شیخ عبداهللا حائري حسد می
ـع بـود. سـوم اینکـه        اخوانبسیار ناراحت بود. دوم اینکه چشم به دست  داشت و از لحاظ مـادي از آنهـا متوقّ

عالقۀ دنیا از دل وي بیرون نرفته بود. نظرات حاج آقاي راستین در مورد حاج شیخ عباسعلی کیوان بـا کمـی   
شـود.   از عـزل از سـمت خـود بـه ایشـان نوشـته معلـوم مـی         اي که حاج شیخ عباسعلی قبـل  دقّت در متن نامه

بعد از فوت حاج شیخ عباسعلی، او را در خواب دیدم که بسیار خجالت  یکه پس از مدت گفتند میهمینطور 
  زده و سر افکنده است.

  به حاج آقاي راستین نوشتند: 1345جمادي االولی  10اي که حاج شیخ عباسعلی کیوان در  نامه •
  العلماء آقاي حاج میرزا محمد خان زید توفیقه ةاالفاضل و زبد ةدوجناب ق 
  سالم علیکم   

شـود و نائـب    زیارت خط شریف مسرت آور و مزید دعا و یاد گردید ذکر خیر در حضور مبارك مـی 
نمایم و سالمتی خواهانم. امید است کـه حضـرت آقـا آنجـا      الزّیارة همۀ فقراء عراق هستم و به همه سالم می

  ف نزول ارزانی دارند.شر
کنم که معاملۀ آقا سید میرزا برزکی خیلی مایۀ خجلـت   به جناب آقا شیخ عبداهللا بعد از سالم عرض می

ـل اسـت بـاز       بنده شده لوازم سختگیري بجا آوردم ولی او از شومی این عمل غارت زده شده کـه حـاال معطّ
کنم شاید وصول شود اینجا که ارزانی شده آنجا  د میدارم. انشاءاهللا وقتی به کاشان بروم ج بنده دست برنمی

چطور است. جناب آقاي شریعت عریضه به حضور مبارك نوشته بوده فرمودنـد تـو جـواب بنـویس عـرض      
کنم ذکر قلبی که فراموش شده نوشتنی نیست موقوف به مالقات است که انشاءاهللا نزدیک است و اوراد،  می

  شود.  مشغول شود تا وقت مالقات اگر کم و زیادي خواست می شما اوراد خود را به او بدهید که
رسـانم. جنـاب    خدمت آقاي حاج اسد و حاج مهدي خان و سایر خوانین عظام و فقرا مجتمعاً سالم مـی 

نمـایم. حضـرت آقـاي والـد را سـالمی مخصـوص        مستطاب اجل آقاي حاج ابراهیم را سالم مخصوص مـی 

 دنبالۀ زیرنویس از صفحۀ قبل →

  ساعتی مؤمن کند زندیق را            ساعتی کافر کند صدیق را
مخالفت کرد  ؏ بود و بعداً روي حسد با حضرت موسی ؏ چنانکه بلعم باعور که از مقرّبین و مأذونین حضرت شعیب

و اطاعت ننمود مطرود گردید و در اصحاب حضرت رسول صلّ اهللا علیه و آله و سلّم نیز کسانی بودند که نهایت 
مند و مورد عنایت بودند و بعداً خالف امر حضرت رفتار نمودند و در اصحاب ائمۀ هدي علیهم السالم نیز این  عقیده

ال ایشان چنین بود و به مقامی نرسیده بود چرا از ابتدا اجازه توان ایراد گرفت که اگر ح اند پس نمی قبیل اشخاص بوده
(مخلصون در خطر بزرگ قرار دارند) وساوس شیطانی در مراتب کمالیه نیز  َواْلُمخِلصُوَن في َخَطٍر َعظيمدادند زیرا طبق 

من در زیر قباب و بارگاه من هستند (دوستان  يـَْعرِفـُُهم َغيريابي الٰ ائي َتْحَت قـُبٰ َاوليٰ موجود است مگر کسانی که مصداق 
ص به فتح الم شده باشند و آن نیز خیلی کم است. که غیر خودم کسی آنها را نمی   »شناسد) واقع شده و مخلَ
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  عباسعلی                  شود.  وزها نماز و منبر هست یاد همۀ شما مینمایم و اجدد السالم علیکم. ر می
حاج شیخ عباسعلی در هنگامی که هنوز معزول نشده بود اثر کالمـش مشـهود بـوده ولـی پـس از عـزل       

کنند که میرزا عیسی خان حمیدیان چند دختـر   بکلی این آثار از او رفت. آقاي محمد هادي غفاري ابراز می
شد خدمت حاج شیخ عباسعلی که به آستانه در سربند اراك سفر کرده بود عرض کرد  ردار نمیداشت و پس

پسري به من بدهید. حاج شیخ عباسعلی گفت: دادیم و نامش را همنام من بگذار. پس از مدتی میـرزا عیسـی   
  خان صاحب فرزند پسري شد و نام او را عباس گذاشت.

م میـرزا علیخـان سـاقی از سـاق اراك بـراي مالقـات حـاج شـیخ         کنند کـه پـدر   آقاي غفاري اضافه می
مصـافحه   رايبـ را  شوقتی در بـدو ورود دسـت   .شود در کاشان بودند عازم می ایامعباسعلی کیوان که در آن 

کنیم، چرا بدون اطالع خانواده و فرزندانت آمـدي و آنهـا را    گویند با تو مصافحه نمی برد به وي می میجلو 
  . بودندرسد همه ماتم زده و افسرده  . وقتی به ساق مینیز مراجعت نمودی، برگرد. وي نگران گذاشت

کنند که قبل از آنکه حاج شـیخ عباسـعلی از سـمت     بروجرد نقل می معمرینغالمرضا هرسینی از آقاي 
مـاء و  خود عزل شود در مسجدي در بروجرد به منبر رفت و حقایق را به وضوح بیـان نمـود و خطـاب بـه عل    

هاي من دارید خـودم پاسـخگو    فقهایی که در پایین منبر حاضر بودند گفت: اگر ایرادات یا سؤاالتی به گفته
هستم و تا وقتی که در بروجرد هستم مراجعه و سؤال کنید تا پاسخ دهم و بعد از رفتن من مریـدانم را تحـت   

  .60فشار و سؤال قرار ندهید
: حاج شیخ عباسعلی اغلب گفتند دارند که حاج آقاي راستین می میاي ابراز  آقاي ناصر برادران هزاوه

مند به شنیدن وعظ وي بودند. در تهران همراه پدر  کرد و پدرم عالقه در مسجد سپهساالر تهران سخنرانی می
گفتند بیا با هم به مسجد سپهساالر به منبر حاج شیخ عباسعلی برویم. من عذر خواستم. گفتند تو از  که بودم
وي تعصب میل نداري در مجلس وي شرکت کنی. عرضه داشتم که از زمانی که حاج شیخ عباسعلی ر

جذّابیتی ندارد. قبول نکردند و تنهائی رفتند. پس از بازگشت ابراز داشتند که حق  شحالش تغییر کرده منبر
  م او برداشته شده است.با تو بود و سخنان حاج شیخ عباسعلی دیگر گیرائی قبل را ندارد و گویا اثر از کال

شود که شخصی همانند حاج شـیخ   اي خدمت حاج آقاي راستین عرض کرد که چگونه می آقاي هزاوه
اي  عباسعلی پس از این همه مدت ناگهان تغییر حالت بدهد؟ ایشان در پاسخ به وي همچنان که نزدیک پرده

نی؟ عرض کرد بلـی، حیـاط و گـل و درخـت     بی مشرّف به درب نشسته بودند از او سؤال کردند بیرون را می
 گفتنـد بینی؟ عرض کرد خیـر.   شود. دست بردند و پرده را انداختند و باز سؤال کردند چیزي می مشاهده می

شود و اگر  همۀ اثرات و مشاهدات در اختیار دیگري است اگر او پرده و حجاب را بردارد همه چیز دیده می
  
نمایان بروجرد واضح  فشار عالمدر همین کتاب در برخی مکاتبات جناب حاج شیخ عبداهللا با حاج آقاي راستین  )60

  ونی حال حاج شیخ عباسعلی نیز اشاره شده.ها به دگرگ است. در آن نامه
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شود و ایـن   یپرده را بیندازد چیزي دیگر دیده نم
پرده مجـدداً جلـوي چشـم حـاج شـیخ عباسـعلی       
انداختــه شــد لــذا بــه انکــار برآمــد. بــا ایــن حــال 

ند حاج شیخ عباسعلی زحمات زیـادي در  گفت می
ــران     ــاط ای ــه تمــام نق ــا االغ ب ــر کشــید و ب راه فق

هـاي متعـدد    مسافرت کرد و با سخنرانیها و خطابه
قاط ایران نام و آوازة فقر و درویشی را به اقصی ن

بــرد و اضــافه کردنــد کــه بایــد از خــود بــر خــود 
   ترسان و امیدوار به کرم و فضل الهی باشیم.

موالي خود بـه   بهارادت حاج آقاي راستین  
شـد. در کلیـۀ    شان مشاهده میتأسی ایوضوح در 

کردند که همانند موالي خود عمل  امور سعی می
مـانی  داشـتند کـه از ز   نمایند. خانوادشان ابراز می

رســیدند و  61کــه خــدمت حضــرت صالحعلیشــاه 
روش زندگانی ایشان را مالحظه کردند همۀ امور 

مقایسـه و مطابقـت کـرده و     حضرتشرا با روش 
نمودند. این موضوع حتّی در امور بسـیار   رفتار می

صـبح  ، هـر روز  حضـرت صالحعلیشـاه  پیش پا افتاده نیز نمود واضحی داشت. براي مثال به تبعیت و تأسی از 
  کردند.  قبل از صرف صبحانه به مدت نیم ساعت پیاده روي می  ،نماز و قرائت قرآن اقامۀبعد از 

در  دیگـري  یهمانـان مدر سفري حضرت صالحعلیشاه در مشهد تشریف داشتند و حاج آقـاي راسـتین و   
  
شمسی در  1270تیر  24قمري مطابق با  1308ذیحجۀ سال  8حاج شیخ محمد حسن صالحعلیشاه روز حضرت  )61

بیدخت گناباد متولّد شدند. علوم مختلف دینی اعم از نقلی و عقلی را نزد جد بزرگوار خود حضرت سلطانعلیشاه و 
نورعلیشاه و اساتید محلّی در بیدخت فرا گرفتند. سپس به اصفهان عزیمت و نزد اساتید پدر عالی مقدار حضرت 

مشهور مانند آخوند مالّ محمد کاشانی و جهانگیر خان قشقائی کسب علم کردند. پس از رحلت حضرت نورعلیشاه 
سلطانی و ساختمانهاي عام هدایت طالبان شدند. آثار خیریۀ ایشان از قبیل احداث قنوات و تکمیل مزار دار  عهده
بیمارستان و مدرسه و مسجد در گناباد کامالً مشهود است و در عین حال از طریق کشاورزي امرار معاش  ،المنفعه

نمودند. از آن بزرگوار در عین تسلط کامل علمی و تدریس علوم دینی، فقط تعدادي مکتوبات و رسالۀ شریفۀ پند  می
 1386ربیع الّثانی  9یی حاکی از علّو مراتب علمی و عرفانی ایشان است. حضرتش در صالح برجاي مانده که به تنها

  شمسی عالم فانی را ترك و به وصال دلدار رسیدند.  1345مرداد  6قمري مطابق با 

  جناب راستین –حضرت صالحعلیشاه 
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» اي راسـتینِ خـدا آقـ  «حضورشان در مجلس بودند. آقاي جعفر فراهانی با سر و صدا وارد شد و فریـاد کـرد   
کند  فرمایند این شخص را چه کسی آورده است؟ یکی از اخوان عرض می حضرت صالحعلیشاه به تندي می

فرمایند چـرا اینگونـه افـراد را بـا خـود همـراه        همراه حاج آقاي راستین آمده است. به حاج آقاي راستین می
رت صالحعلیشاه حاضـرین در مجلـس   کنید؟ از عتاب ایشان و از شدت ارادت حاج آقاي راستین به حض می

کنند که نفس حاج آقاي راستین بند آمد و رنگ چهره برگشت گویا جان از بدن بیرون رفـت. پـس    نقل می
نفـس حـاج آقـاي     و فرمودنـد در گوش حاج آقـاي راسـتین مطلبـی    از لحظاتی حضرت رضاعلیشاه با تبسم 

  یابد. گردد و رنگ چهره به حالت اولیه تغییر می راستین برمی
ـ اناز حاج آقاي راستین پرسیدند دلیل و حجت جنابعـالی چیسـت کـه یقـین بـه حقّ      داریـد؟   ایـن راه ت ی

  » وجود مبارك حضرت آقا«د: گفتن
نویسند که به مناسبتی حاج آقاي راستین با اشاره به داسـتان سـلطان    آقاي علی عراقی از قول پدرشان می

  اي از خود نداشت. نمودند که در حضور سلطان محمود اراده معرفیمحمود و ایاز خود را همانند ایاز 
کننـد: آقـاي حسـین فرزامـی از اخـوان و دوسـتان جـوانی و تقریبـاً از          آقاي کیومرث راستین ابـراز مـی  

همساالن پدر بزرگوارم در اواخر عمر مبتال به چنـد بیمـاري از جملـه پارکینسـون شـده بـود بطوریکـه هـیچ         
زد. خـدمت   رد و حتّی قادر به سخن گفتن هم نبود فقط با چشم و لب حرف میک عضوي از بدنش کار نمی

کنـد اگـر ممکـن     مالقـات پدر بزرگوارم عرض کردم آقاي فرزامی خیلی میل دارد حضرت صالحعلیشاه را 
است از حضرت آقا درخواست کنید تا وقتی معین فرمایند و آقاي فرزامی را خدمتشان ببـرم. هرچـه اصـرار    

د خودت حضور حضرت آقا عرض کن. این کار را کردم ولـی حضـرت صالحعلیشـاه فرمودنـد     نگفتکردم 
رویم. صبح جمعه همان هفته در معیت حضـرت آقـا رفتـیم. هنگـامی      بجاي اینکه ایشان بیایند ما به دیدن می

و  که درب اتاق آقاي فرزامی را باز کردم و حضرت آقا وارد اتاق شـدند آقـاي فرزامـی از تخـت بلنـد شـد      
سالم کرد و قدم برداشت و خدمت ایشان رسید و مصـافحه و صـحبت نمـود. بـا دیـدن ایـن وضـعیت خـانم         

هوش بود. پس از مـدتی حضـرت آقـا بـه خـانم فرزامـی        فرزامی از شدت تعجب به زمین افتاد و لحظاتی بی
نعنـاء   یببریـد و گـاه  فرمودند: آقاي فرزامی یک ماهی میهمان شما هستند هر روز قدري در حیاط او را راه 

زد و صـحبت   دم کرده به او بخورانید. پس از این ماجرا آقاي فرزامی در حیاط با کمـک دیگـران قـدم مـی    
  کرد و درست بعد از یک ماه رحلت نمود.  می

رحلت حضرت صالحعلیشاه براي حاج آقاي راستین بسیار نامترقّبه و باور نکردنی بود. به محض شـنیدن  
اهللا  حبیـب ند. آقاي رفتاز اراك به تهران عزیمت نمودند و به مجلس فقري در خیابان ري  این خبر تأسف بار

د من دیگر هیچ سمتی نـدارم و  تنفگرازي براي اقامۀ نماز جماعت سجاده پهن کرد. سجاده را جمع کرده و 
سـن رفتـه و حسـین    گوینـد اتّفـاقی نیفتـاده ح    پریشان احوال به دیدن آقاي فریدونی رفتند. آقاي فریدونی می

شیر جایش نشسته. بروید تجدید بیعت کنید و سپس از ما هم تجدید عهد بگیرید. به سرعت به بیدخت  چون
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نمایند. در توقّف کوتاهی در مسیر راه اخوانی که در مسـیر رفـتن بـه بیـدخت بودنـد دور ایشـان        حرکت می
رحلت ایشان هیچ چیزي در دسـت مـن نیسـت و    یند با گو رانند و می شوند. با تغیر شدید همه را می جمع می

  کنند.  به تندي همه را رد می
حاج آقاي راستین به  1345در مرداد سال  :دارند که آقاي علی اصغر صالحی شاهرودي ابراز می

ند و هنوز تجدید عهد نکرده بودند. آخر شب بود ایشان را دیدم که در کنار صحن کوثر آمدبیدخت 
ند نه من درویش هستم و نه تو گفتم تا اگر کاري داشته باشند انجام دهم. با تغیر به من اند. نزدیک رفت نشسته

  . صبح کردمدر خیابانهاي بیدخت گریه کنان از ناراحتی آن شب را ما هیچ چیزي نیستیم برو پی کارت. 
نـد.  نمای حالت پریشانی و افسردگی همچنان ادامه داشت تا حضور حضرت رضاعلیشاه تجدید عهـد مـی  

خـواهم   ند بعد از تجدید هنوز دل آرام نگرفته بود. حضور حضرت رضاعلیشاه عرض کردم اجازه میگفت می
خـواهم ببیـنم.    حضـور رسـیدم و عـرض کـردم مـی     به در خلوت خدمت برسم. سحر را معین فرمودند. سحر 

پاسـخ معـروض   حضرت آقا دستخط مبارك حضرت صالحعلیشاه را ارائه و فرمودنـد خودتـان بخوانیـد. در    
خوب ببینید. حاج آقـاي راسـتین    :دگفتنخواهم ببینم. حضرت آقا با لبخندي  خواهم، می داشتم فرمان را نمی

شود و حسب دستور شروع به خواندن فرمان  حالشان منقلب می .خواستم ببینم دیدم آنچه را که می گفتند می
مـتن فرمـان را قرائـت    خـود  نـد و حضـرت آقـا    آی کنند که به دلیل انقالب شدید حال از عهدة آن برنمی می
دارنـد در آن زمـان    آقاي دکتر صدرالدین ابطحی ابراز مـی . شوند و حاج آقاي راستین بیهوش می فرمایند می

احضـار  من با تنی چند از اخوان در حیاط ایستاده بـودیم. حضـرت رضاعلیشـاه درب اطـاق را بـاز کردنـد و       
راستین که بیهوش بودند و دهانشان کف کرده بود را بـر روي دسـت    . با کمک چند نفر حاج آقايفرمودند

فرمودند که تنها کسی که به دیدن فرمان قناعت نکـرد و   بعدها اغلب حضرت رضاعلیشاه میبیرون آوردیم. 
حاج آقاي راستین بود. پس از ایـن واقعـه در همـان روز فقـرا      کرد جستجو میبه شهود عینی صحت نص را 

که چگونه حاج آقاي راستین که آن قدر پریشان احوال و افسرده بودند دیگر ناراحت نیسـتند  متعجب بودند 
گذاشـتند.   کردند و سر به سر مـی  بلکه بسیار شاداب و خوشحال هستند. بطوریکه با فقرا شوخی می ،که هیچ

  زي گذاشتی؟ چرا اینطور ریش بکه کردند  مثالً با اشاره به محاسن آقاي حسین فردوست با او شوخی می
ـانی    1345مرداد  6در تاریخ «اند:  در یادداشتهاي خود نوشته از طهـران خبـر    1386مطابق با نهم ربیـع الثّ

دادند که حضرت آقاي صالحعلیشاه ارواحنا له فداه رحلت فرمودند. فوري به طهران رفته و از آنجا با ترن به 
ــاد حضــور حضــرت آقــاي رضاعلیشــاه  ــه گناب شــرفیاب پــس از زیــارت دســتخط پــدر  مشــهد و از مشــهد ب

بزرگوارشان و مشاهدة آثار خدائی تجدید نمـودم و اجـازة فقیـر را هـم تجدیـد فرمودنـد و دسـتور گـرفتن         
  ».تجدید از فقرا را فرمودند

وصیت ایشان معمول شد که در مجـالس فقـري قبـل از شـروع      بنابرپس از رحلت حضرت صالحعلیشاه 
که سـؤال کـردم کـه چـرا در      شتدا ف خوانده شود. یکی از اخوان ابراز میلَبراي بزرگ س اي هجلسه فاتح
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شود و این در صورتی است کـه   دارند فاتحۀ اول مجلس خوانده نمی حضورمجالسی که حاج آقاي راستین 
از اخوان پاسخ داد: که حاج آقاي راستین در یکـی از مجـالس بـه     یکینیز تشریف دارند.  آقاحتّی حضرت 

د: ما کی هستیم که براي حضرت صالحعلیشاه فاتحه بخوانیم ایشان بایستی بـراي مـا   گفتنندة فاتحه قرائت کن
رند فاتحـۀ اول مجلـس   حاضفاتحه بخوانند و از آن به بعد به احترام حاج آقاي راستین در مجالسی که ایشان 

  شود.  عایت میشود. حتّی اگر حضرت آقا هم خودشان حضور داشته باشند این موضوع ر قرائت نمی
  برخی از مکاتبات حضرت صالحعلیشاه به حاج آقاي راستین ذیالً آورده شده است:

  اند:  اي که حضرت صالحعلیشاه به ایشان مرقوم فرموده نامه •
11  

شود مرقومۀ آن برادر زیارت موجب مسرّت گردید وفقک اهللا و نور قلبک. عکـس چـون در    عرض می
خواست انشاءاهللا درِ دل را بکوبید و هماره استمداد همت نموده و تخمی را  اینجا حاضر نیست باید از طهران

که کاشته شده بمواظبت آداب شریعت و ذکر و فکر آبیاري نموده که اتصال معنوي انشاءاهللا حاصـل شـود.   
خدمت برادران ایمانی سالم رسانم مخصوصاً جناب آقا میرزا صدرالدین سالم رسان و عذر عـرض علیحـده   

  اقل محمد حسن                                                    خواهم. والسالم علی من اتّبع الهدي        یم
  اند:  اي که حضرت صالحعلیشاه از سبزوار به حاج آقاي راستین مرقوم فرموده نامه •

   1338شعبان  4 
11  

ـۀ وسـائل حرکـت و دیـد و     شود مرقومۀ آن برادر مکرّم در طهران رسید بواسطۀ ا عرض می شتغال به تهی
ـاعه کـه عصـر پـنجم       24بازدید آقایان نتوانست جواب عرض نماید. بحمداهللا یوم  شهر رجب حرکـت و الس

نویسد که از سبزوار بفرستند شاید آنجا فرصت نوشتن بشـود. اشـتیاق مالقـات کـه      شعبان است در میامی می
  بل نوشته بودید صحیح است اشتیاق از طرفین است
  عشق عاشق با دو صد طبل و نفیر            عشق معشوقان نهانست و ستیر

ولی رضاي فقیر در اینست که شما استرضاء آقاي والد را داشته مالحظـۀ حـال ایشـان نمـوده مطلبـی را کـه        
گنجایش نیست بسکوت فعلی و قولی گذرانده طوري که مقصود شما بعد توسط خود ایشان انشـاءاهللا اجـرا   

  د و بشو
  از وصل هزار بار خوشتر            هجري که بود مراد محبوب

مصداق حال شما باشد زیاده مطلبی نیست اخوان را سالم رسانست در باب عکـس بـه آقـاي حـاج صمصـام      
  اقل محمد حسن                                                             الممالک سفارش شد والسالم 

ه حاج آقاي راستین حدوداً در سن نوزده سالگی حضور حضرت صالحعلیشاه در مورد عشـریه  اي ک نامه •
  باشد. قمري می 1338ذیقعده  10اند و پاسخ آن در زیر آمده است. تاریخ پاسخ نامه  معروض داشته
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  قربان حضور انورت گردم
نمـود لـذا در مقـام    شود در باب عشریه داعی کما هو حقّه مسبوق نیسـتم کـه چـه وضـع بایـد       عرض می

رسد ماهی یکصد و بیست تومـان   اي که از والد و والده بداعی می جسارت برآمد. داعی براي گذران شهریه
داند اول باید عشـریه خـارج سـازد یـا نـه. ثانیـاً اینکـه مبلـغ          کند. نمی و هنوز کفاف مخارج بطور خوبی نمی

باید عشریه داد  انداز بشود براي قرض. از آن می پس دویست و هفتاد تومان قرض دارم که باید از این شهریه
  فدوي محمد                                     یا خیر؟ هر طور حکم عشریه هست مرقوم فرمائید.     

  پاسخ حضرت صالحعلیشاه در حاشیه همان نامه از قرار ذیل است.  •
از آنچـه برسـد بعـد از     ضِ رْ ْالَ ٱ وَ  اتِ وٰ مٰ لسَّـٱ كُ ْلـمُ  هللاِ  وَ شود چون حق تعالی روزي دهنده اسـت   عرض می

وضع مخارج رسیدن آن مثل مخارج و مؤنه ملک باید حقوق خارج شود و دخل هم هر اندازه بیشتر بـود یـا   
کمتر اگر انسانی بخواهد زیادروي نماید کسر خواهد کرد. معنی قناعت این است کـه انسـانی در هـر وقـت     

ته و خرج را از روي دخل نماید نه آنکه خرجرا چه به هم چشمی یـا مالحظـۀ   همانچه را که برسد اندازه داش
شئون ظاهري یا غیره اندازه گرفته بعد از خدا بخواهد که دخل را زیاد نماید چرا که بر فرض هـر چـه زیـاد    

  شد چون حال سازش نیست باز خرج را زیاد خواهد کرد چنانچه محسوس شده. و
  ظنّ افزونیست و کلی کاستن            از خدا غیر خدا را خواستن

بلکه دخل هر اندازه بود انسانی باید اول یک عشر حقّ آن را خارج نمایـد و یـک عشـر یـا دو عشـر ذخیـره       
ة معـین  زنماید که براي احتیاط بعد و اوالد و نحوه بماند. باقی را بر خرج منـزل و لبـاس و متفرّقـات بـه انـدا     

رج نماید. وسعت بود وسعت دهد وسعت نبود بهمان طور خرج نماید. همیشه قسمت نماید و بهمان اندازه خ
نظر در زندگانی دنیا بر پستران بایـد داشـت و در عبـادت و امـور دینـی بـر بزرگـان و انشـاءاهللا در مراجعـت          
بموجب آیۀ شریفه در امور صوري و زندگانی اطاعت والدین نموده و در عـدم ایمـان اطاعـت ننمـود. ولـی      

ا ایرادگیري زیاد بر شخص ایشان که اسباب خجلـت یـا خیـاالت شـود لـزوم نـدارد. انشـاءاهللا بایـد         دعوت ی
طوري شود که افعال و حاالت شما رو بخوبی و آنها را جلب نماید که در مقابل کسانیکه بر ایشان هم ایـراد  

یر فرماید و شما را به رضـاء  گیرند بتوانند اخالق و اعمال شما را جواب دهند. خداوند انشاءاهللا عاقبت بخ می
  اقل محمد حسن                             خود توفیق دهد و خوش بدارد. و السالم علی من اتّبع الهدي 

  اند:  اي که حضرت صالحعلیشاه به حاج آقاي راستین مرقوم فرموده نامه •
  11                                                1339رجب  9

منتظر و مایل بمالقات بودم.  ؏شود مرقومۀ آن برادر رسید اوقات تشرف ارض اقدس رضوي  یعرض م
امید که هر جا که باشید منظور و در معنی با هـم باشـیم آقـاي حـاج صمصـام الممالـک در طهـران مشـغول         

بی نیست اخـوانرا سـالم   اند زیاده مطل اند. حاج سید محمد نیز طهرانند کتباً نیز پیغام شما را ننوشته معالجه بوده
  اقل محمد حسن                                           عرض دارم. والسالم علیک وفقک اهللا و نور قلبک 
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  اند: اي که حضرت صالحعلیشاه به حاج آقاي راستین مرقوم فرموده نامه •
  هو

  121  1343محرم  28
و اصـلح امـرك. اجتمـاع اخـوان در لیـالی      شود مرقومۀ شریفه رسید وفقک اهللا و نـور قلبـک    عرض می

ر و إحیاء امر دین است خواندن کتب عرفـا هـم در صـورتیکه ممـد باشـد      جمعه و دوشنبه براي توجه و تذکّ
خوب است. وعظ واعظی و روضه هم ضرر ندارد و منافی نیست. شخص سالک خصوصاً در وقت تـذکّر و  

برد مخصوصاً قضـیه کـربال اگـر دقـایق آن را یـادآوري       یگیرد و بهرة خود را م تفکّر از همه چیز عبرت می
کنند سرمشق بزرگ سلّاك است از ابتداء حال طلب و توبه تا آخر مراتب فنا و حاکی تمام مواعظ و نصایح 

وفایی دنیا و اهل دنیا و ظاهر کنندة نتیجۀ نیکی و بـدي و ترتیـب سـلوك و     قدري و بی و عبرت بزرگ از بی
امر دنیا و سیاست تمام است. ولی دقـایق و نکـات و فلسـفۀ هـر موضـوعی را اگـر ذکـر        عبادت بلکه دستور 

نمایند. پس منافی نیست اصل در اجتماع براي اینست که در اوقات مخصوصه بیاد خدا باشند و چـون نفـس   
نماید شود و در جماعتی اگر یکنفر حالی پیدا  انسان رنگ بردار و نقش پذیر است در اجتماع بهتر متوجه می

فضیلت آن براي سایر هم هست. خواندن کتب مرحوم آقاي شهید هم در لیالی براي همه مفید اسـت. زیـاده   
مطلبی نیست تازه هم در گناباد نیست اخوان سالم و سالم عرض دارند استاد کرمعلی در اواخـر مـاه گذشـته    

بالغ داریـد، انشـاءاهللا از   ام که مرحوم شد. خدمت اخوان آنسامان تماماً سالم عرض دارد خدمت آقایان سال
  اقل محمد حسن                                                                                      شما راضیند. والسالم

  اند: اي که حضرت صالحعلیشاه از بیدخت به حاج آقاي راستین مرقوم فرموده نامه •
  هو

121  
   1348شعبان  13

مرقومۀ آن برادر رسید. مرقومۀ آقاي حاج شیخ عمادالدین هـم رسـید اظهـار رضـایت از      شود عرض می
محبت و خدمت شما نموده بودند. خداوند قبول و ازدیاد توفیق عنایت فرماید. خدمت اخـوان سـالم عـرض    

  رسانند. دارم میرزا ابوالفضل چند روزي است وارد و این دو روزه عازمند سالم می
  اقل محمد حسن                                                وفقک اهللا و نور قلبک         والسالم علیک
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  اجازات و فرامین 
ت شـیعی و اسـالمی اسـت    اساس دین بر تبعیت از صاحبان اجازه و اذن است و این اصل نه تنها یک سنّ

شـود و   بلکه در تمام ادیان حقّه اساس بر همین اجازه قرار دارد. این اجازه در متون عرفانی نص خوانـده مـی  
اي از اختیارات است کـه دریافـت کننـدة آن در     آن عبارت از تعیین فرد الحق توسط شخص سابق در دامنه

دانند  باشد. عرفا اثر صحیح را همراه با نص صریح می حیطۀ مشخص شده داراي همان اثر اعطا کنندة اذن می
شود و لذا بر ایـن مبنـا کسـی کـه بـدون اذن و اجـازه از        و بر این اعتقادند که تنها اثر از طریق نص منتقل می

مأمور خداوند تکیه بر مساند دینی بزند، باطل و ضال بلکه مضل است. یعنی نه تنها خود گمـراه اسـت بلکـه    
منقول است که به شریح قاضی فرمـود:   ؏ ؤمنین علیمکشاند. از حضرت امیرال ز به گمراهی میدیگران را نی

و این فرمایش با توجه به عبارت مـذکور در آیـت    .62ٰيا ُشَرْيُح َقْد َجَلْسَت َجمِْلساً ٰال َجيِْلُسُه ِاّالٰ َنِيبٌ اَْو َوِصـٌي اَْو َشـِقيٌ 
باشد. این  به معنی حصر صحت مناصب دینی به صاحبان اجازه می 63ُه ِاالّ بِِأْذنِـهَمْن َذا الَّذي َيْشَفُع ِعْنـدَ الکرسی 

اجازات انواع مختلف دارد و صاحبان آنها نیز به نامهـاي گونـاگون همـواره در میـان خلـق بـوده و هسـتند و        
اذن روایت  باشند. صاحبان خواهند بود. دو دستۀ مهم از این اجازات به اذن روایت و اذن درایت معروف می

آنهائی هستند که اجازه دارند کالم انبیاء یا اولیاء یا اوصیاء الهـی را نقـل کننـد و در حیطـۀ اختیـارات خـود       
گاهی مجازند اذن خود را به شخص دیگر هم منتقل نماینـد. صـاحبان اذن درایـت مـأذون در اخـذ بیعـت و       

صاحبان این اذن اگر از انبیاء یا اولیـاء یـا   باشند.  تزکیۀ نفس و تربیت معنوي و حرکت خلق به سوي خدا می
شوند. از سوي بزرگ وقـت حسـب اقتضـاء اجـازات      اوصیاء کلیۀ الهی باشند قطب یا بزرگ وقت نامیده می

ـه        جزئیه براي برخی صادر می له انجـام وظیفـه نماینـد. ایـن اذن اگـر اذن کلیگردد که برحسب وظایف محو
گیرنـدة اذن را   -در این ایام در ایـران  -. اگر اجازة اخذ بیعت عطا شود باشد فرمان خالفت و جانشینی است

خوانند و اگر شیخ اجازة تعیین جانشین و جاري کردن سلسله داشته باشد شیخ المشایخ خواهد بـود.   شیخ می
مأذونین در امامت نماز جماعت و در صحبت و تعلـیم اذکـار و اوراد لسـانی نیـز از انـواع صـاحبان اجـازات        

باشند که فقط مجاز به اقامۀ نماز جماعت و یا صحبت و بیان مطالب و یا تلقین نام خدا و ادعیه به دیگران  می
هستند. اجازات به همین موارد محصور نیست بلکه صاحب اذن با هر میزانی که الزم بداند از اختیارات خود 

  مراه دارد.نماید و این تفویض اثر نیز ه به هرکس که صالح بداند تفویض می
  به شرح زیر است:   جناب آقاي راستینفرامین و اجازات کلی 

  .64يقمر 1348اجازة اقامۀ نماز جماعت از حضرت صالحعلیشاه در تاریخ بیست و پنجم ذیحجۀ  -1
  
  نشینند. . اي شریح تو در جائی نشستی که جز پیامبر یا وصی او یا شقی نمی2، ح 406، ص 7روضۀ کافی، ج  )62
  اجازه خودش.اذن و ، کیست که شفاعت کند نزد او مگر ب255ۀ بقره، آی سورة )63
  آمده است. 24-25هاي صالح، صفحات  متن فرمان در کتاب نامه )64
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شعبان المعّظم مولود موالنا القـائم   15اجازة دستگیري و هدایت طالبین از حضرت صالحعلیشاه در تاریخ  -2
  .65قمري 1374فرجه سال  عجل اهللا

  ). 1347دي  7( 1388در تاریخ هشتم شوال  66اجازة انعقاد مجلس نیاز از حضرت رضاعلیشاه -3
  دستور دادن دیگ جوش همراه با اجازة انعقاد مجلس نیاز از حضرت رضاعلیشاه در همان تاریخ.  -4

رفتـه  ر مسـافرتی کـه بیـدخت    چندین ماه قبل از صدور فرمان دستگیري و ارشاد، حاج آقـاي راسـتین د  
د ربودند آقاي کیومرث راستین حضور بندگان حضرت صالحعلیشاه براي چندمین بار طلب تشرّف به فقر کـ 

نـد دسـت شـما را از مـا بـه شـما       ودآخر حضرت صالحعلیشاه بـه وي فرم  مرتبۀ. در نددکر و هر بار قبول نمی
در آیندة نزدیک حاج آقـاي راسـتین کـه در آن    که ند دو متوجه شبشّاش  یننزدیکتر خواهد گرفت. حاضر

زمان مأذون در اقامۀ نماز جماعت بودند به مقام ارشاد خواهند رسید. همین امر اتّفاق افتاد و اجازة دستگیري 
  براي ایشان صادر و آقاي کیومرث نیز نزد پدر جسمانی و روحانی خود مشرّف به فقر شد. 

ــۀ  25در تــاریخ : «نویســند یمــحــاج آقــاي راســتین در یادداشــتهاي خــود  از طــرف ایشــان  1348ذیحج
ـم   15(حضرت صالحعلیشاه) براي فقرا مأذون به نماز و اوراد گردیدم تا در تاریخ  قمـري   1374شعبان المعظّ

براي زیارت حضرت آقاي صالحعلیشاه روحی و ارواحنا له الفداه به بیدخت گناباد شـرفیاب گردیـده مجـداً    
  .»تگیري طالبان خدا مرحمت فرمودنداجازة دس این فقیر شرمنده را

فرمان دستگیري و ارشاد ایشان را حضرت حاج سلطانحسین تابنده که در آن زمـان از مشـایخ حضـرت    
صالحعلیشاه بودند به اطاق محل اقامت ایشـان در صـحن مـزار سـلطانی آوردنـد و شخصـاً قرائـت فرمودنـد.         

قرائت این فرمان حضرت آقاي تابنده خـود را بـر پـاي حـاج     کنند که پس از  حاضرین در آن جلسه نقل می
  
  آمده است. 33-34هاي صالح، صفحات  متن فرمان در کتاب نامه )65
 1293آبان  25مري مطابق با ق 1332ه ذیحج 28اهللا در  حاج سلطانحسین تابنده رضاعلیشاه ملقّب به فضلحضرت  )66
یدمحمد موسوي ، ساز جملۀ محمد حسین آل کاشف الغطاء آیات عظامسی پا به عرصۀ وجود گذاشتند. بسیاري از شم

اند. پس از  ایشان صادر نموده راياجتهاد ب ۀدرج ابوالمجد محمد رضا مسجد شاهی  ،اي سید مهدي درچه ،آبادي نجف
تجلّی حقیقت در اسرار ایشان تألیفات  از اللّهی شدند. ه دار سرپرستی فقراي نعمترحلت حضرت صالحعلیشاه عهد

فاجعۀ کربال، خواب مغناطیسی، شرح حال خواجه عبداهللا انصاري، ترجمۀ دعاء ابوحمزة ثمالی، فلسفۀ فلوطین، نابغۀ 
ربی، خاطرات سفر حج، گردش هجري، تاریخ و جغرافی گناباد، یادداشتهاي سفر به ممالک ع 14علم و عرفان در قرن 

افغانستان و پاکستان، سفرنامۀ از گناباد به ژنو، رفع شبهات، رهنماي سعادت، نظر مذهبی به اعالمیۀ حقوق بشر، قرآن 
، سه گوهر تابناك الّتاريخ املختصر يف احوال املعصومني االربعة عشر (ع)مجید و سه داستان اسرارآمیز عرفانی، ده سخنرانی، 

الكشف عن املناهج االدلة يف عقايد ترجمۀ  ،فلسفۀ ابن رشد ،پر فیض کالم الهی. سیر تکاملی وحرکت جوهري از دریاي
 18مطابق با  1413ربیع االول  11حضرتش در نگ خطی و مکتوبات بسیاري چاپ نشده باقی است. و چندین ج املّلة

  است. در احوال ایشانکتاب خورشید تابنده قالب جسمانی را تهی و به وصال دلدار نائل آمدند. 1371شهریور 
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در سال آخر عمر پر بـار حـاج آقـاي راسـتین      یکی از فرزندانشانآقاي راستین انداختند. خاطرة این واقعه را 
  نزد پدر بزرگوارشان یادآوري کردند. حاج آقاي راستین به تندي او را از تکرار بیان این واقعه منع کردند. 

  ة اقامۀ نماز جماعت و اوراد:متن اجاز •
  ن الّرحيمبسم اهللا الّرحمٰ  ۱۲۱هو 

ـاب     خدمت برادران ایمانی و اخالء روحانی معروض میدارد که برادر مکرّم جناب مسـتطاب معـارف ای
ـد خـان عراقـی نجـل زکـی حضـرت مسـتطاب عمـد          العلمـاء االعـالم آقـاي حـاج میـرزا      ةآقاي حـاج محم 

ـد حسـن گنابـادي     خان مجتهد عراقی سلمحمدعلی مه اهللا و وفقه، از این تاریخ از طرف این فقیر الـی اهللا محم
صالحعلیشاه مجاز و مأذونند که در آن حدود در غیـاب مشـایخ مـأذونین لیـالی جمعـه چـراغ روشـن نمـوده         
اخوان را مجتمع و باحیاء امر بزرگان دین و ذکر و فکر مشغول باشـند و در مجـامع امامـت جماعـت اخـوان      

ید و اگر طالب صادقی که دسترس بمشایخ نداشت بیابند ذکر لسانی موافـق دسـتور کتبـی و شـفاهی کـه      نما
دارند تعلیم نمایند تا خدمت مشایخ طریق برسند و مراسم فاتحه را مجـري دارنـد، امیـد کـه ایـن خـدمت را       

زایند و اخـوان هـم امـر    عبادت دانسته بوظایف آن قیام نمایند و بر عجز و انکسار و حال بندگی و اطاعت بیف
ایشان را محترم شمرده و بایشان اقتدا نمایند والسالم علی من اتّبع الهدي، بتاریخ بیست و پنجم ذیحجۀ هـزار  

  مهر مبارك حسن بن علی              ، و انا االقل محمد حسن.   67و سیصد و چهل و هشت
  :و ارشاد متن اجازة دستگیري •

  الّنصير الّرحيم نعم المولي و نعم نبسم اهللا الّرحمٰ  ۱۲۱هو 
حنمدك الّلهم علي ماهديتنا ايل الّصراط املستقيم و عرفتنا املنهج القومي و اوضحت لنا سبل اهلداية و اكملت لنـا الـّدين 

 الّنعمــة. صــّل الّلهــم علــي نــيب الّرمحــة و ســراج االّمــة حمّمــد عبــدك و رســولك و خريتــك مــن خلقــك و علــي آلــه و امتمــت علينــا
الّنجباء و اوصيائه االتقياء ربنا امتم لنا مبعرفتهم نورنا و اكشف بواليتهم الَضر عنا و ايّدنا و انصرنا حبّقهم علي اعدي عدونا 

و بعد این کمترین بندگان و خادم درویشان محمد حسن بیچاره مفتخر در طریقـت   و احفظنا مـن شـرور انفسـنا.
لمرضاته و جعل مستقبله خیراً من ماضـیه کـه در ایـن زمـان بـر مسـند       بلقب صالحعلیشاه غفراهللا ذنوبه و وفقه 

ارشاد متمکن و اسرار طریقت و اجازه تعلیم اذکار و اوراد مأثوره از ائمۀ اطهار علیهم السالم و مشـایخ کبـار   
تسـهیل  یداً بید بفقیر رسیده، باید باندازة وسع خود و اقتضاء موقعیت بطالبـان راه برسـانم و وسـیلۀ وصـول را     

ـد خـان راسـتین عراقـی فرزنـد مرحـوم         نمایم، لذا در این زمان برادر مکرم جناب مستطاب آقاي حـاج محم
خان مجتهـد را کـه مـدتها در طریـق سـلوك الـی اهللا بـوده و در فقـر قـدم زده و          محمدعلی مبرور حاج میرزا

در اقامـت جماعـت فقـرا و     بخدمت مشایخ و فقرا مفتخر بوده و تربیت شده و بصـیرت یافتـه و مـدتی اسـت    
روشن کردن چراغ و تعلیم اوراد و اذکار لسانی مجاز بـوده از ایـن تـاریخ مجـاز نمـودم کـه هـر جـا طالـب          

  
  شود. شمسی تطبیق می 1309اردیبهشت  3قمري با  1348ذیحجۀ  25تاریخ صدور اجازة اقامۀ نماز جماعت ایشان   )67
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صادقی بیابد دستگیري نماید و تلقین ذکر و فکر قلبی و تعلیم اذکار و اوراد و آداب طریقت که از ائمۀ اثنی 
بصـدر رسـیده بدسـتور شـفاهی کـه داده شـد بنمایـد و فقـرا را         عشر علیهم السالم بوسیلۀ مشایخ عظام صدراً 

مجتمع و گرم داشته عمل باحکام شریعت مطهره و آداب طریقت علیه مؤدب دارد و باتّحاد و محبت و ذکر 
دوام و فکر مدام دستور و داللـت فرمایـد، و در طریقـت بلقـب درویـش رونقعلـی ایشـان را مفتخـر نمـودم.          

ر اصالح نفس خویش بکوشند و این خدمت را از اعظم عبادات داننـد و مایـۀ قـرب    امیدوارم بیش از پیش د
بشمارند و پیش قدمان در امر اجازه را موقع اجتماع بر خود مقدم دارنـد، فقـرا وجهـۀ امـر را محتـرم شـمرده       

   پیروي و اطاعت نمایند.
ـل اهللا فرجـه      و اسئل اهللا التّوفیق لی و لهم تحریرا بتاریخ پانزدهم شعبان المعّظم م ولـود موالنـا القـائم عج

  مهر مبارك حسن بن علی      و انا االقل محمد حسن    68سال هزار و سیصد و هفتاد و چهار قمري
  متن اجازة انعقاد مجلس نیاز: •

  ن الّرحيمبسم اهللا الّرحمٰ 
  وعليه اتوكل و به استغيث

ي عــن املــؤمنني التّــابئني و الّصــلوة و الّســالم علــي مــن اخــذ البيعــة احلمــدهللا الّــذي هــدانا لالميــان و يّســر لنــا الّســبيل و رضــ     
حتت الّشجرة اّلذي هو رمحة للعاملني سّيدنا و نبينا حمّمد بن عبداهللا و علي آله الطّيبـني الطّـاهرين و علـي مـن خـدي خـدوهم 

ب مسـتطاب زیـن   و بعد برادران ایمانی و دوسـتان روحـانی آگـاه باشـند کـه بـرادر مکـرّم جنـا         و قفـي اثـرهم.
العارفین آقاي حاج محمد خان راستین درویش رونقعلی که مورد لطف و عنایت پیر بزرگـوار و پـدر عـالی    
مقدار جناب آقاي صالحعلیشاه قـدس سـرّه العزیـز بودنـد از ایـن تـاریخ از طـرف فقیـر سلطانحسـین تابنـده           

که اگر درخواست شد و حال اقتضـاء داشـت   باشند  رضاعلیشاه غفراهللا له و جعل غده خیراً من امسه مجاز می
الرّضوان و براي تجدید حال توبه و انابه اسـت بـا    بيعةمجلس نیاز و حلقۀ ذکر اختصاصی فقري که یادداشت 

توجه تام و خلوص تمام بدون درخواست امور مادي و دنیوي از خداونـد طبـق دسـتورات شـفاهی کـه داده      
ت را برحسب اقتضاي حال جمع کنند و به یـاد خـدا مشـغول باشـند و     شده سبز نمایند و فقراي صادق با محب

هنگام انعقاد مجلس هم بکوشند که حال نیازمندي و خضوع و خشوع ظاهر گـردد و بـا قلـب خاشـع و روح     
خاضع به درگاه حق روي آورنـد شـاید دلـی زنـده گـردد و قلبـی داراي بصـیرت شـود فقیـر را نیـز از دعـا            

ال المکـرّم   فرآموش ننمایند. والسمطـابق هفـتم دیمـاه     1388الم علیه و علی جمیع المؤمنین بتاریخ هشتم شـو
  و انا االقل سلطانحسین                                                                                    1347

  دیگ جوش 
ت ولیمـه دهنـده اطعـام    کـه بـه دسـتور بـزرگ وقـ     اسـت  اي مرسوم در بین دراویش  دیگ جوش ولیمه

  
  باشد. شمسی می 1334فروردین  19قمري مطابق با  1374شعبان  15تاریخ صدور اجازة ارشاد و دستگیري ایشان  )68
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نماید. هر زمان بزرگ وقت تشخیص دهـد کـه مـؤمنی توفیـق وصـول مراتـب متعـالی را یافتـه و          عمومی می
بـه شـکرانۀ توفیـق عطـاء شـده      تـا  نمایـد   امر به دادن ولیمه یا دیگ جوش میصاحب روشنائی قلب گردیده 

  وده است.    نماید. این طعام غالباً آبگوشت ب دیگران را با طعامی پذیرائی 
حضـرت رضاعلیشـاه بـه     دیـدار بـراي   1347دارند: حاج آقاي راسـتین در دي مـاه    خانم موثّق اظهار می

دنـد  نموبـه همراهـان اظهـار    رسیدند پس از بازگشت که حضور حضرت آقا  یبیدخت شرفیاب شدند. صبح
دن دیگ جوش و سوم ، دیگري دا69که حضرت آقا امروز سه دستور فرمودند یکی اجازة انعقاد مجلس نیاز

سفر به هندوستان. پس از بازگشت از بیدخت دستور تهیۀ مقدمات دیگ جـوش را صـادر و در یـک وعـدة     
  نمایند. بیش از پانصد نفر از اراك و شهرهاي دیگر در این مراسم شرکت کردند.  ظهر فقرا را اطعام می

اشـاره   یحضرت شـد. گـاه  آن به  به کلّی معطوف شانپس از تجدید عهد با حضرت رضاعلیشاه توجه
زیـرا   استهر بزرگی اکمل از سابق دند که کر می

  . 70استهم داراي مراتب قبلی و هم کماالت خود 
حـــاج آقـــاي راســـتین نســـبت بـــه حضـــرت 
رضاعلیشاه تسلیم و از خـود فـانی بودنـد و معنـاي     

در  .عبودیت به وضوح از رفتارشـان مـنعکس بـود   
که  شدند میافل حضور ایشان از خود و دیگران غ

توجهی یـا کـم تـوجهی بـه سـایرین       حتّی سبب بی
شد، در این مورد حتّی حضرت رضاعلیشـاه بـه    می

ایشان تذکّر فرمودند که تا حـدودي در نشسـت و   
ـه و تعارفـات مختصـري     برخاست به اطرافیان توج

مندي نگردد. در جوار  معمول دارند که اسباب گله
اي یـا چیـزي را    بردنـد. هرگـاه عریضـه    نشستند و در سکوت کامل بسر مـی  میایشان همیشه متمایل به ایشان 

 شانو خود مگر در مواقع ضرور و محرمانه با حضرت نمودند میهمراهان تقدیم  توسطند نبایست تقدیم ک می
ان دستورات یا پیامهایی که الزم بـود بـه ایشـ   غالباً کردند. حضرت آقا نیز با توجه به این موضوع  گفتگو نمی

  کردند. مستقیماً گفتگو میکمتر و  فرمودند ابالغ میبدهند از طریق یکی از همراهان یا فرد ثالثی 
دارند که حضرت رضاعلیشاه عازم هندوسـتان بودنـد و حـاج آقـاي      آقاي عبداهللا مؤمنی عراقی ابراز می

ن به دالیل فنّی ملزم به فـرود  خوشنود. پس از برخاستن هواپیما از زمین مجدداً خلباناراستین از این مسافرت 
  
  باشد. هجري شمسی می 1347دي  7قمري مطابق با  1388مجلس نیاز به تاریخ هشتم شوال  اجازة انعقاد )69
  اي نسخ نشود مگر بهتر یا مانندش بیاوریم.  . آیهمانـَْنَسْخ ِمْن ايٍَة َاْونـُْنِسها نَأِت ِبَخْيٍر ِمْنها َاْو ِمْثِلها: 106سورة بقره، آیۀ  )70
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در فرودگاه شد و مدتی پرواز به تأخیر افتـاد و مسـافرین مجبـور بـه پیـاده شـدن از هواپیمـا شـدند. بنـدگان          
  . استحضرت رضاعلیشاه با تبسمی فرموده بودند محبت حاج آقاي راستین مانع 

اعلیشاه به منزلشان رفتنـد، ولـی   حضرت رض مالقاتحاج آقاي راستین در تهران براي  1358اول نوروز 
ایشان افسرده و دلتنـگ بـه منـزل مراجعـت و همـان       ندیدنصبح زود حضرت آقا به مسافرت رفته بودند. از 

  اي صحبت نکردند.  اراك حرکت کردند و تا اراك همچنان در خود فرو رفته و حتّی کلمه قصدموقع به 
شـب حضـرت رضاعلیشـاه در    دیی عرض کرد کـه  جنگ ایران و عراق شخصبمباران تهران در در ایام 

. نـد ن از ایشان استدعا کرده که به زیر زمین تشریف ببرند و ایشـان نیـز پذیرفت  یمنزلی تشریف داشتند و ساکن
  ، خداوند به همۀ ما معرفت عطا فرماید. او کیست شناسیم نمی گفتندحاج آقاي راستین برافروخته شدند و 
حضور حضـرت رضاعلیشـاه بـودم کـه حـاج       1368دارند: حدود سال  آقاي امیر هوشنگ لک ابراز می

ـت نـزد     ایشانگراشی که از شیفتگان  محمدعلی آقاي راستین وارد شدند. استاد بود با انقالب از میـان جمعی
زدنـد بطوریکـه چنـد قـدم عقـب رانـده شـد.         محمدعلی ایشان رفت. حاج آقاي راستین با تغیر به سینه استاد

ـدعلی  شستند بندگان حضرت آقا با اشـاره بـه اسـتاد   هنگامی که ن او را بـه حـاج آقـاي راسـتین معرفـی       محم
  کردند. حاج آقاي راستین گفتند دانستم او کیست ولی در حضور شما آمدنش نزد من خالف ادب است.

  نویسند در مجلسی حضور حاج آقاي راستین این شعر قرائت شد که:  آقاي علی عراقی می 
  گدایی به شاهی مقابل نشیند            م محبت که آنجابنازم به بز

  : شاه یکی است همه گدائیم. گفتندایشان با اشاره به بندگان حضرت آقا  
مدرسۀ صدر اصفهان بـه حـاج آقـاي    از سالگی  17حضرت (میرزا فضل اهللا) سلطانحسین تابنده در  ۀنام •

  : )حاج آقاي راستین مأذون در اقامۀ نماز جماعت بودندو  اي در فقر نداشتند ایشان اجازه اواندر آن (راستین 
  هو      

  121                        1350رمضان  26
قربانت گردم رقیمۀ شریفه رسید خیلی مسرور شـدم کـه اظهـار مرحمـت     
فرمودید حقیر در طهران که بودم عریضه خدمت جنابعالی عرض کـردم و تـا   

ون به مقصود نائـل نگشـتم مـأیوس شـده و     چندي قبل منتظر جواب بودم و چ
صرف نظر نمودم بخیال آنکه در عراق تشریف نداشته و یا آنکه عریضۀ حقیر 

دانستم زیرا که از مراحم جنابعالی  قابل جواب نبوده ولی این را خیلی بعید می
نسبت به حقیر مسبوق بودم بحمداهللا سالمت و خوشـیم ولـی چکـنم دوري از    

أثیر دارد دل را خوش نموده به اینکه بگذرد این روزگـار  آستان مولی خیلی ت
تر از زهر، در اثر صبر نوبت ظفـر آیـد، امیـدوارم کـه جنابعـالی فراموشـم        تلخ

بینم دعا کنیـد کـه بـه حـاالت خـوب       نفرموده به دعاي خیرم یاد کنید حال خود را خیلی افسرده و قبض می

حضرت رضاعلیشاه 
 در دوران تحصیل
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  تبدیل گردد.
ا سالم عرض دارند. امروز عصر آقاي ناصرعلی در اینجـا تشـریف   آقاي حجی سلطانمحمد و سایر رفق 

داشتند سالم جنابعالی را عرض کردم. ایشان هم سالم رساندند. خـدمت فقـراي آنجـا تمامـاً سـالم عـرض و       
ولـی خـوب نشـده خیـال داریـم بعـد از رمضـان         71التماس دعا دارم عکس خوبی نبود یک عکس فرسـتادم 

  اقل سلطانحسین  آدرس: اصفهان مدرسۀ صدر. کنم والسالم. تقدیم میانشاءاهللا عکسی برداریم که 
. 72مسافرت اروپا از حضرت رضاعلیشـاه در زیـر آمـده اسـت     برايجناب آقاي راستین جواب استجازة  •

  . اوائل خالفت حضرت رضاعلیشاه نوشته شده استپس از رحلت حضرت صالحعلیشاه و این نامه 
  هو 

  121                       20/11/1345-1386شوال  29 
شود مرقومه واصل گردید. امیدوارم همواره بر توفیقات و تأییـدات افـزوده گـردد. راجـع بـه       عرض می

مسافرت اروپا براي مالقات آقازادگان که مرقوم فرموده بودید استخاره شد، مساعد نبود، لذا فعـالً منصـرف   
ممالک غیر اسالمی در نظر داشتید، حق این است مجـرّد  شوید اولی است. ولی به طور کلی اگر مسافرتی به 

کنیـد رعایـت ذبیحـه بفرمائیـد، چـون       و بدون خانواده حرکت کنید. در کشوري هم که بدانجا مسافرت مـی 
ذبیحۀ غیر مسلم طبق مذهب شیعه حرام است. چنانکه در سفر بندگان حضرت آقا (قدس سرّه) به ژنـو بـراي   

ـت داشـتند. مگـر     معالجه، این قسمت را کامالً رعایت فرمودند و از ذبیحۀ آنها میل نکردند و مالزمین هم دقّ
آنکه از سوق مسلم باشد، چنانکه در پاریس خود مسلمین در نزدیک مسجد بازاري هم دارنـد کـه گوشـت    

الزم  فروشند. قبله نما یا قطب نما هم براي تعیین قبله باید همراه داشت. همراه داشتن قرآن مجیـد هـم   نیز می
فرمائید در قسمت ذبیحه و غیر آن طبق موازین اسالمی رعایت کامل داشـته   است. همراهان را هم دستور می

و مالزمت حضرتعالی را براي خاطر گردش تفریحی ترك ننمایند، مگر امري که خـالف دیـن و اخـالق و    
با محبت و متنسک هم بـراي  مخالف حیثیت و شؤون نباشد. شایسته است یک نفر از فقراي مورد اطمینان و 

  مترجم بودن همراه باشد.  
راجع به ناراحتی اخوي آقاي دکتر نورعلی تابنده مرقوم شده بود، البته از جهت مصیبت عظمی و داهیۀ 

ایم حق دارند و همۀ ما مصیبت زده و داغدار و ناراحتیم و این جراحـت التیـام    کبري که همه بدان مبتال شده
فقرا هم هر کدام ارتباط معنوي آنان زیادتر است غم و اندوهشان بیشتر است، چـون درك   پذیر نیست. بلکه

کنند که دور شدن جان از تن دردي است بسیار بزرگ و درمان پـذیر نیسـت. امیـدوارم عنایـت غیبـی و       می
  سین اقل سلطانح                        توجه روح مقدس آن حضرت شامل حال شود. والسالم علیکم.

  
  موجود است. کتابخانۀ راستینشیو اصل این عکس همراه نامه بود و در آر )71
  کتاب شریف خورشید تابنده آورده شده است. 551-552این نامه در صفحات  )72
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  اخالق و رفتار  
دهد که روش ایشان در تزکیۀ نفس تدریس کتب اخـالق و   بررسی رویۀ عرفا در تعلیم اخالق نشان می

ـم در وي تصـرّف     باشد. زیرا تا سخن معلّم در قلب متعلّم ننشـیند   درس و بحث در این زمینه نمی و کـالم معلّ
و مشتهیات آن نخواهد پرداخت. در تاریخ دیـده شـده کـه بزرگتـرین مربیـان       خودبه مخالفت با متعلّم نکند 

ـت عرفـان    اخالق یعنی انبیاء و اولیاء و اوصیاء الهی علیهم السالم غالباً امی و اکثراً بیسواد بوده اند. روش تربی
بـوده اسـت. مـراد    » تربیت مراد و تبعیت مرید«ذشته و چه در زمان حال طریقۀ در همۀ مذاهب عالم چه در گ

پسندد  در مقام محبوب و معشوق است و مرید در جایگاه محب و عاشق. هرچه محبوب بپسندد محب نیز می
  و هر چه معشوق کند عاشق نیز همان کند. 

ایـن موضـع عـدول     المثقـالی از  ةذرجناب آقاي راستین جز کسب رضاي موالي خود هدفی نداشتند و 
احـوال از ایشـان   و در همـۀ  کوشیدند تا دستوراتشان را مو به مـو انجـام دهنـد     کردند. لحظه به لحظه می نمی

ـی در خـوراك    ئأسی می حضـرت  هماننـد  نیـز واضـح بـود. بـراي مثـال       خـوردن کردند. دامنۀ این تأسی حتّ
ند اگر در مسافرتها میزبان به غیـر  درک خورشت میل می صالحعلیشاه ظهرها آبگوشت و کتلت و شبها برنج و

  کردند. دید به ماست و نانی اکتفا می از این غذائی تهیه می
در سـفري  « نویسـند:  مـی  73حضرت آقاي حاج علی تابنده محبوبعلیشاه در کتاب شریف خورشید تابنده

بعلیشاه) در خدمتشان (حضرت به دزفول که مرحوم آقاي حاج محمد خان راستین و نگارنده (حضرت محبو
ــم لــه (حضــرت   رضاعلیشــاه) بــودیم، یکــی از مشــاهیر بــه دیــدن ایشــان (حضــرت رضاعلیشــاه) آمــد و معظّ
رضاعلیشاه) همراهان را معرفی نمودند. وي پس از تعارفات متـداول خدمتشـان عـرض کـرد: آقـاي راسـتین       

ـا فرقـی بـین کمـال       شبیه به کمال الملک نقّاش هستند. ایشـان (حضـرت رضاعلیشـاه) ب    الفاصـله فرمودنـد: ام
  الملک و حاج آقاي راستین است و آن اینکه کمال الملک نقّاش صورت بود و ایشان نقّاش دل هستند.  

  »خانه ویران شد و آن نقش به دیوار بماند             نقش کردم رخ زیباي تو بر خانۀ دل
چیزي نباید  گفتنددنیوي کرد.  یدرخواست اخوانیکی از  1354سال نویسند:  آقاي حسینعلی کاشانی می

مؤمن فقط یـک چیـز بایـد     گفتندرا با خواست چکار؟! عرض کردم هیچ نباید خواست؟  درویش ،خواست
  خدایا محبت خودت را روز به روز زیادتر کن. :بخواهد، که

هـاي نـو و کهنـه     شهقراري در دریاي پرتالطم اندی در اوج بینویسند:  آقاي دکتر حشمت اهللا ریاضی می
گرایی، و خردپردازي و شهودگرایی، در گرداب بودن یـا نبـودن، هسـتن یـا      در چالش تقلیدگرایی و تحقیق

ـا دو   شدن، با تنی خسته و کوفته و دلی پرشکسته به آشیانه اي از آشیانهاي سیمرغ افتادم، سیمرغ خود نبود ام
وار بـا هیبـت، و    وفا کـه رشـید قامـت بـود و موسـی     تن از سیمرغیان بودند و من گنجشکی در دست شاهباز 

  
  .115، صفحۀ 1377چاپ دوم، انتشارات حقیقت،  )73
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چسـبید و   رسید و ابروان پیوستۀ چون برفش بـه هـم مـی    وار با سطوت، که محاسن سفیدش تا سینه می سلمان
سرو باالیش روان آسمان اجتهاد و معرفت. با چشمان پرهیبت و محبت شکارم کرد و به دست سلطان عشقم 

افتـادم، ماننـد نخـود در     رفتم و گـاه بـر زمـین مـی     و ملتهب، گاه به آسمان میقرار  سپرد و من از این صید بی
انتهـا بـود    دیگ ز شعلۀ دیگدان سرگردان و با پرسشهاي پراکنده و نابجا که بیانگر جهلِ علم نما و خامی بی

داد.  می کشیدم، غافل از اینکه گوهرشناسان راز جواسیس القلوبند، و ژاژخاییم سردردشان خرمهره به بند می
کـرد و   در این وقت شاهین راستین را که مستغرق دریاي وحدت بود و از آسمان صفا غرانیق العلیا شکار می

شنید تا سماع جان کند، دیدم که سـر بـرآورد و بـا     می 74انِ ادي ِلْاليٰمـاِديًا يـُٰنـا ُمنٰ ا َسِمْعنٰ ا ِانـَّنٰ رَبـَّنٰ از موسیقی ملک 
کالمـش یـادآور   ». س بزرگان بسیار گفتن و بسـیار مانـدن شـرط ادب نباشـد    در مجل«اي تمام فرمود:  طمأنینه

اي گروندگان بر خدا و رسولش تقدم مجوییـد و در برابـر خـدا پرهیزگـاري     «آیات سورة حجرات بود که: 
. 75»جویید که خدا شنواي (سخن دل شماست) و داناست، اي باورمندان صدایتان را برتر از پیـامبر مسـازید...  

گفتم آنان نه پیامبرند و نه جانشین پیامبر، آن بزرگوار جناب وفاعلی و این بزرگوار حضرت رونقعلی با خود 
  است، پس چگونه این آیه روشنی بخش جانم شد؟ یاد این شعر مولوي افتادم:

  آب خواه از جو بجو خـواه از سـبو  
  نور خواه از مه طلب خواهی ز خور
  مقتبس شـو زود چـون یـابی نجـوم    

  م گیر نـورش خـواه از او  خواه ز آد
  کاین کدو با خم بپیوستست سخت
ــی مصــطفی  ــن رآن گفــت طــوبی م  
  چون چراغی نـور شـمعی را کشـید   
  همچنین تا صـد چـراغ ار نقـل شـد    
ــو آن  ــور پســین بســتان ت   خــواه از ن
  خواه نـور از اولـین بسـتان بـه جـان     
  خـواه بیـن نـور از چـراغ آخــریـن

  کاین سـبو را هـم مـدد باشـد ز جـو     
  ور مــاه هــم زآفتابســت اي پســر   نــ

ــر کــه اصــحابی نجــوم   ــت پیغمب   گف
  خواه از خم گیر مـی خـواه از کـدو   
  نی چو تو شاد آن کدوي نیک بخت
جهـــی رأي ـــن ومبصـــر ل الَّـــذي ی و  
  هر که دید او را یقین آن شـمع دیـد  
ــد     ــل شـ ــاي اصـ ــر لقـ ــدن آخـ   دیـ
  هیچ فرقی نیسـت خـواه از شـمع دان   
  خــواه از نــور پســین فرقــی مــدان    

  ابـریـنـمع غــن نورش ز شــاه بیخو
کند و هر لحظه  اي است که سرچشمۀ ازل را به دریاي ابد وصل می والیت عظماي الهی همان رودخانه

رد و نهان شد. ار برآمد، دل بآن روز گذشت ولی گوهر سخن جناب آقاي راستین راهبر  به شکلی بت عی

  
  داد براي ایمان. اي را که بانگ می . پروردگار ما، همانا شنیدیم بانگ دهنده193، آیۀ آل عمرانسورة  )74
ا ا اَيـُّهَ يٰ  َهللا َسميٌع َعليٌم.ٱَهللا ِانَّ ٱتَّقُوا ٱوِلِه َو ِهللا َو َرسُ ٱوا بـَْيَن َيَدِي تـَُقدِّمُ  اَمنُوا الٰ لَّذيَن ٰ ٱا ا اَيـُّهَ يٰ . 1-2آیات سورة حجرات،  )75

...ٱاَتُكم فـَْوَق َصْوِت تـَْرَفعُوا َاْصوٰ اَمنُوا الٰ لَّذيَن ٰ ٱ    لنَِّبيِّ
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کردم، در پی آن بودم که از کان  ظر مبارکش پنهان میترس خود را از ن سیر و سلوکم شد. با وجودي از 
کشید و  راند و می اي گیرم. آن جناب حالت دفع و جذب عجیبی داشت، چون شیر بود که می معرفتش بهره
اش دوست سوز بود. ابراهیم ادهم زمان بود که سلطنت و  اش دشمن شکن و جاذبه که دافعه ؏ چون علی

رد، اویس بود که رایحۀ رحمانش از قرن در قران بود، سلمان بود که فخر را براي سلطنت فقر رها ک
محمدش سایه نداشت، اباذر بود که اصدق النّاس اباذر، بویژه که او پرچم عدالتخواهی اباذري بر بازوي 
تواناي خویش، و کمربند فتوت الفتی االّعلی بر کمر داشت. در فتوت فضیل عیاض و چون ابوالعباس 

الدین کبري و سید علی همدانی؛ گرچه باکالنجار و بومسلم و یعقوب  شیخ محمود مزدقانی و نجم قصاب و
القضات و نسیمی و شیخ اشراق صلیبش را  نمود ولی در ساحت عشق منصور بود. چون منصور و عین هم می

ا ذوالجناحین و یافت که وي را بر دار کند، تا از آنج کشید و کس را نمی به قول دیک الجن بر دوش می
درید و رندي بود قلندر که دریا دریا  غسیل المالئکه شود. گاه شراب عشق چون احمد غزالی خرقه می

در پیمان صادق و در وفا واثق بود همواره سالکان  کرد تا لب تر کند. نوشید و باز طلب می شراب معرفت می
نیز آنچنان بود، هرگز تقیه نکرد، تصوف او فرمود و خودش  را به انظباط و اطاعت و حفظ پیوند امر می

ُتُم  َتِهنُوا َو الٰ  َو الٰ ستود؛ که:  رنگ پیرزاالن نداشت، سرخ رویی و سربلندي و راست قامتی را می َتْحَزنُوا َو اَنـْ
آن  او که از مقام خوف و رهبت و هیبت گذشته و در سطوت مقام داشت به. 76َن ِاْن ُكْنُتْم ُمؤِمنينَ ْالَْعَلوْ ٱ

جنبید. و اگر  جنبید، او از ایمان و یقینش نمی اي تمکین یافته بود که اگر کوهها از جاي خود می سکینه
بود، گرچه  ؏ گشت. در قاطعیت و عدالت پیرو راستین علی داشتند بر یقینش افزون نمی ها از او برمی پرده

با حکمت، عفّت را با شجاعت،  در نرم دلی و احسان حسن، و در شجاعت حسین گونه بود. و عدالت را
  عزّت را با رحمت و غنا را با فقر، خشوع را با هیبت و درویشی را با سلطنت چون شهد و شکر آمیخته بود.

اهللا شیخ محمد تقی صدرا امام جماعت مسجد سلطان در  کنند که آیت آقاي سید علی طباطبایی نقل می
شد. در یکی از این روزهـا پـس    نی حاج آقاي راستین دعوت میخوانی به بیرو غالباً براي روضهبود و اراك 

کـه   گفت میاز روضه خوانی، حاج آقاي راستین با آقاي صدرا در حیاط بیرونی نشسته بودند و آقاي صدرا 
شدند و اگر شما به پیروي از پـدر اینجـا را مجـدداً    در اراك بب رشد شریعت ساهللا میرزا محمدعلیخان  آیت

د و قس علیهذا. گفتگو در این زمینه ادامه داشت که کرعلمیه نمائید؛ ما هم تدریس خواهیم  تبدیل به حوزة
جلوي آقاي صدرا گذاشت و گفت خنک است میل کنید. حاج آقـاي  یک بطري آقاي فراهانی وارد شد و 

داخل حـوض  به  ه،راستین به تندي به او اعتراض کردند. وي توجهی نکرد و لباسهایش را از تن بیرون آورد
آوردنـد و او را بردنـد.   پتـو  آب پرید. حاج آقاي راستین صدا کردند زود این دیوانه را ببرید. اخوان حاضـر  

نَق اخوانچند روزي از این واقعه نگذشته بود که آقاي مالّ چراغعلی اشتري از  آبـاد   فوت نمود و در مسجد م
  
  نید و محزون نشوید اگر مؤمن باشید برتر خواهید بود.. سستی نک139سورة آل عمران، آیۀ  )76
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 آنمعی از اخوان نیز شـرکت کـرده بودنـد.    و ج عظمجلس ترحیمی برایش منعقد شد و آقاي صدرا براي و
رانـد.   را بـر زبـان مـی    ؏ کراراً نام مبارك علـی  سخنانشروز مصادف با عید غدیر نیز بود و آقاي صدرا در 

پرید و همینطـور دور مجلـس    بر دو زانو به هوا می وشد  خود آقاي عباس امین از اخوان منقلب و از خود بی
سـه  قاي صدرا سخنرانی را قطع کرد، و همچنان آقاي امین با همـان حالـت   ي آوچرخید. با سر و صداي  می
 ،خـدا آقـاي راسـتینِ    :وارد شد و با صداي بلنـد فریـاد کـرد   هم آقاي فراهانی از قضاء مجلس را دور زد. بار 

آقاي صدرا بر منبر نه تنها مذمت نکرد بلکه گفت در دراویش حقیقتی نهفته است که  !هرکس که باور نکند
  راي من و امثال من مکشوف نیست و در ادامه از حاالت فقرا و حقیقت درونی آنها سخن راند. ب

شد آقاي جعفـر فراهـانی بـا     دارند که یکی از عواملی که سبب می اي ابراز می آقاي ناصر برادران هزاوه
ر درا از وي بـود.  اهللا صـد  ، حمایت آیت77مردم اراك واقع شود آزار و اذیتهایش کمتر مورد  اینگونه گفته

هاي آقاي فراهانی همانند کسانی است که در  داشت که رفتار و گفته راند و اظهار می منابر نیز از او سخن می
اللّهـی شـدند و خـود آن حضـرت نیـز از ایـن موضـوع         قائل به خدا بودن حضرت بودند و علی ؏ زمان علی

مثال آنها نظیر جعفر (فراهانی) را سب و لعـن کنـیم یـا    شود که آنها و ا راضی نبودند ولی این دلیلی بر ما نمی
آنکه مورد ضرب و شتم قرار دهیم، اقل اقل آن این است که او علی را به شـکل خـدا دیـده اسـت، هرچنـد      

ایـم، الاقـل بایـد حسـاب کنـیم کـه او قـدمی از مـا          بینیم یا ندیده شاید شرك هم باشد، ما که این را هم نمی
اهللا صـدرا بـه تهـران     . تـا وقتـی کـه آیـت    78ه خود اجـازه دهـیم کـه او را آزرده سـازیم    جلوتر است و نباید ب

  
دارند که آقاي فراهانی اغلب مورد استهزاء و ایذاء و اذیت اطفال کوچه و خیابان  آقاي محمدعلی بیدآباد ابراز می) 77

س از اي نداشتند پ گرفت. روزي هنگام خریدن نان از دکّان سنگکی دو جوان که از تربیت خانوادگی بهره قرار می
ابتیاع نان یکی از آنها سنگ داغ نان سنگک را از پشت یقه داخل پیرآهن آقاي فراهانی انداخت و گریخت. آقاي 

دویدند به داخل خیابان  اش درآمد. آن دو جوان که در حال استهزاء و خنده می فراهانی از سوزش سنگ داغ ناله
   کرد و در دم جان سپرد. رسیده بودند. همان لحظه اتومبیلی به جوان خاطی برخورد

، در سخنرانی هشتم تحت 1361در کتاب ده سخنرانی از سخنرانیهاي حضرت آقاي حاج سلطانحسین تابنده،  )78
ابتداء ستاره را دید که در مراتب ظاهر هم بوده ولی در  ؏ حضرت ابراهیم«... فرمایند:  عنوان رؤیت حق تعالی می

اتب سلوك براي حضرت ابراهیم ابتداء جلوة آن به شکل ستاره بود. یعنی مرحلۀ معنوي و در مراتب روحی، در مر
جلوة کوچکی شد خیال کرد او خداست، آن جلوة حقیقی آن است. باور کرد، خیال کرد آن است ولی دید که نه، 

و تبدیل به این جلوه رفت، این تجلی رفت و بر اثر مراقبت و مداومت و ادمان در ذکر خدا تغییر کرد. این جلوه رفت 
تري شد. باز خیال کرد که این نور حقیقی که مقصود اوست، آن است. این جلوه هم بعد دید پس  ماه شد، جلوة روشن

کند من  ). این نوري را که غروب می76(سورة انعام، آیۀ  ِفلينَ ٱْالٰ ُاِحبُّ  الٰ  از مدتی از بین رفت، زائل شد. گفت:
شود که مقصد و مقصود من نیستند. جلوة دیگري شد خیلی باالتر که  نها معلوم میدوست ندارم. نه ستاره، نه ماه، ای

ظهور شمس باشد. خورشید را دید که همان نور امام تجلی شده است در دل او، که تفسیر شده است نور امام به نور 
   ←دنبالۀ زیرنویس در صفحۀ بعد 
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 دنبالۀ زیرنویس از صفحۀ قبل →

از مداومت در آن بیند. آن وقت خیال کرد که باز نور اصلی همین است. و ب خورشید، به صورت نور خورشید می
اِنّي منظور و در یاد خدا کرد، دید این هم غروب کرد. فهمید که این هم نور اصلی و مقصد اصلی نیست. فرمود: 

. همانا برگرداندم روي خود را به سوي آنکه فطرت 79(سورة انعام، آیۀ  اِت َو ْاَالْرضَ وٰ لسَّمٰ ٱَوجَّْهُت َوْجِهَي لِلَّذي َفَطَر 
  است). آسمانها و زمین

اند، یا سایر ائمه، در این مقام  اللّهی شده اند به اینکه علی خداست، علی این است که بعض اشخاصی که قائل شده    
اي دیدند خیال کردند که همان است. جلوة علی را دیدند در قلبشان گفتند هر چه هست و نیست همین است. یا  جلوه

بود، از طرف حضرت مأمور دعوت  ؏ زدیکان و خصیصین حضرت صادقمحمد بن مقالص مکنّی به ابی الخطاب از ن
کرد. و حتّی  و هدایت بود، رفت به بیرون شهر مدینه خیمه زد، چادر زد و مردم را به خدائی جعفر بن محمد دعوت می

ف خواهید طواف بکنید به خانۀ کعبه، دور خانۀ جعفر بن محمد هفت دور طوا گفت مکّه چیست! هر وقت می می
کنید. طواف حقیقی آن است، دور خانۀ او طواف کنید. خبر به حضرت دادند. حضرت او را احضار کردند و تغیر 

گوئید؟! عرض کرد: من این طور فهمیدم، غیر از این نفهمیدم و  کردند، تشدد کردند که این حرفها چیست که می
حاال اشتباه کرد یعنی در آن مرحله نور شمس را که  ممکن هم نیست غیر از این بگویم، و آنچه من فهمیدم این است.

  دید گمان کرد نور واقعی آن است.
بود. او هم رفت بیرون شهر سامره و دعوت کرد مردم را به  ؏ یا فارس بن حاتم از اصحاب امام حسن عسکري    

د این حرفها چیست که خدائی امام حسن عسکري، خبر به حضرت دادند. باز حضرت او را احضار فرمودند و فرمودن
دانم که هر چه هست و نیست  زنی؟! باز او هم همینطور عرض کرد، گفت: من غیر از این چیزي نفهمیدم، فقط می می

 توئی. هر چه حضرت او را منع کرد اطاعت نکرد، گوش نداد، این است که حضرت او را لعن کرد و فرمود که
شوم. براي اینکه اوالً او صورت ظاهر هم باعث گمراه کردن  می که فارس را بکشد من ضامن بهشت براي اوهرکس 

شود، براي  شوند و هم باعث تشدید عداوت دشمنان می شد که معتقد به الوهیت امام حسن عسکري می یک عده می
  کنند... گفتند اینها ادعاي خدائی می اینکه می

تباهات بود. به واسطۀ اینکه غروري بر ایشان پیدا شد یا مقصود از راه راست هم که منحرف شدند به واسطۀ همین اش    
خیال کردند که این نور عین جلوة الهی است و براي خود نیز شخصیتی قائل شدند. در صورتی که اینها مراتبی بود که 

ز خدا را از منازل سلوك بود که باید از همۀ اینها بگذرند و رو به سوي خدا بروند. این است که مؤمن در دل، غیر ا
نباید در نظر بگیرد. مخصوصاً در موقع عبادت و در نماز، توجه به غیر حق شرك است ولو به ائمۀ هدي علیهم السالم 
باشد. باید آنها را شفیع قرار بدهیم، ولی در دلمان غیر او را راه ندهیم. دل مال خداست و باید خانۀ خدا باشد خانۀ غیر 

نزلونا عن  فرماید: مثالً می ؏ اینها چیزي است که خود ائمه فرمودند؛ همانطور که امام نباشد. یعنی خودشان فرمودند،
خواهید بگویید. یعنی بندة خدا. بندة همه  ما را از خدائی پائین بیاورید، دربارة ما هر چه می. الّربوبية و قولوا فينا ما شئتم
الَّذي ُاحيي َو  اَنَا خاِلُق السَّمواِت َو اْالَْرض. انَافرماید:  می ؏ که علی اهللا، همینطور. همانطور اهللا، ید کارة خدا. اسداهللا، عین

اینها همه چیست؟ منظورش این است که در  .اُميت. اَنَا ُكْنت َمَع ُكّل نَبي ِسرًَّا َو َمَع ُمَحمَّد َصلََّي اهللاُ َعَلْيِه َو آلِه ِسرًَّا َو َجْهراً 
کند جلوة  اي هم که می بلکه بدانیم که بندة خدا هستیم، بندة مقرّب خدائیم و جلوه عین حال ما از بندگی خارج نشویم

   ←دنبالۀ زیرنویس در صفحۀ بعد 
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و شخصـاً   نمـود  حاج آقاي راستین شـرکت مـی  ساالنه مهاجرت نکرده بود همچنان در مراسم روضه خوانی 
ـاظ از شـرکت در ایـن مراسـم خـودداري          وولی بعد از مهاجرت اکرد  وعظ می غالـب روضـه خوانهـا و وع

  79 گفتند در مجالس صوفیه روضه خوانی حرام است! و می کردند می
جعفر در مجلس وارد شده بود و با دیدن حاج آقاي راستین  نویسند: جناب آقاي حاج ابراهیم کیمند می

بله آنکه آقايِ راستین اسـت خداسـت بلکـه     گفتندحاج آقاي راستین ». آقاي راستین خداست «زد:  فریاد می
اي به صـورت او زد. حـاج آقـاي راسـتین      قراري کرد. فردي کشیده ز مدتی باز بیآقاي همه خداست. پس ا

ضارب را احضار و سرزنش کردند و گفتند: چرا زدي؟! به تو چه مربوط است! اگر آن چیزي که در جعفـر  
  شدي. تر از او می ریختند منقلب اند در تو می ریخته

دند آقاي فراهانی نیز آمد و از بـدو  بوهمدان  درین حاج آقاي راست :گفتند آقاي حاج براتعلی رابطی می
گفـت: اي مـردم خـدا اینجاسـت و بـراي اینکـه        رسید که می تر صداي فریادش می هاي پائین ورود از کوچه

دادند او را در بیرون منزل نگهداریم. یک روز که او را  حاج آقاي راستین دستور می به هم نریزدمجالس را 
 دنبالۀ زیرنویس از صفحۀ قبل →

اوست. مانند نوري که در آینه بیافتد و از آینه به جاي دیگر بیافتد. پس آن نور، نور واقعی از جلوة الهی است، ولی 
  م باال سیر بکنند.دیگران همه از جلوة او هستند. این است که باید اینها را بگذارند و به مقا

همین بود که گرفتار دو دستۀ افراطی و تفریطی  ؏ و یکی از ناراحتیها و گرفتاریهاي بزرگان دین، مخصوصاً علی    
گویند هر چه هست و نیست علی است و غیر علی نیست. مثل  کنند که می بودند و هستند. یک عده این طور غلو می

گویند اصالً این موهوم است، این طور  داهللا بن سباء هم اختالف است. بعضی میعبداهللا بن سباء، هر چند دربارة عب
اي بود که به این صورت خواست ایجاد اختالف  گویند عبداهللا بن سباء یهودي شخصی واقعیتی نداشته. بعضی می

لّات واقع شده  خواست بین مسلمین تفرقه بیاندازد. ولی این طور که معروف است عبداهللا بن سباء در بکند، می رأس غُ
کرد. هرچه هم علی فرمود دست از این عقیدة خالف بردارید، گفتند ما این طور  بود که دعوت به خدائی علی می

سوزانم. گفت یقین من بیشتر شد، براي این که  فهمیدیم. حضرت فرمود آتشی آوردند، فرمود که شما را به آتش می
کند مگر خداي آتش، پروردگار آتش. تو خودت  به آتش عذاب نمی .ِاّال َرّب الّنار اليـَُعذُِّب بِالّنارِ اي  خودت فرموده

تو هستی، و خودت هم  رّب  الّنار شود صاحب آتش تو هستی. سوزانم، پس معلوم می گوئی شما را به آتش می اآلن می
  کنی، این است که غلو داشتند. کنی، عذاب به آتش می عذاب می

دانستند و یا  دانستند یا فاسق می دانستند یا مرتد می کرد، آن اشخاصی که حضرت را کافر می یبراي حضرت فرق نم    
گفت من عبدي هستم بلکه  دانستند، همۀ اینها براي او ناگوار بود. به واسطۀ آنکه می در نقطۀ مقابل آن، او را خدا می

ز بندگان محمد. یعنی بندة بندة خدا هستم، چون به بندگی محمد اي هستم ا من بنده .اَنَا َعْبٌد ِمْن َعبيِد ُمَحمَّدگفت:  می
  ).203-205(صفحات » کنم همه کارة خدا شدم... افتخار می

در فقهی شود زیرا که چنین استنباطی را از احکام  ناشی می گویندهگرچه این سخن از نقصان عقل یا فزونی غرض  )79
  توان کرد.  مورد مسلم نمی
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خـواهی خـدا را    مـی  :رسـانید و گفـت   اي طلبـه اگهان دست مرا رها کرد و خودش را به به بیرون برده بودم ن
  فهمی. داد. آقاي فراهانی یقۀ او را رها کرد و گفت تو هم نمیمنفی ببینی؟ وي هراسان پاسخ 

در خدمت حاج آقاي راستین در مالیر در منزل آقـاي   1334نویسند حدود سال  آقاي محمد صادقی می
فراهانی با قدري نان و کره و عسل وارد و آنها را خـدمت جنـاب   جعفر د شایگان بودم. آقاي مشهدي شیرزا

آقاي راستین گذاشت و چند ناسزا به یکی از اخوان به نـام مشـهدي صـفی قلـی گفـت و رفـت. صـفی قلـی         
اي اش پیدا شد و چند ناسزا هم بـه حـاج آقـ    مدت کوتاهی نگذشت که دوباره جعفر سر و کله .ناراحت شد

رسـیدم،   شـان راستین گفت و رفت. من خیلی ناراحت شدم و قصد تنبیه او را داشـتم. بعـد از ظهـر کـه خدمت    
  .گرفت نمیآرام در غیر این صورت دل مشهدي صفی قلی  ،د خوب شد که جعفر به ما ناسزا گفتگفتن

انی کـه   حضـرت رضاعلیشـاه رفتنـد. آقـاي فراهـ      دیـدار بود حاج آقاي راستین بـراي   1364حدود سال 
نمـود بـه داخـل آمـد و خـدمت حضـرت        البسـه را پهـن مـی   وري  پیلـه نشست و بسـاط   جلوي درب منزل می

پس از آن تـاریخ بـه    رضاعلیشاه با صداي بلند شروع به شکوه از حاج آقاي راستین نمود. حاج آقاي راستین
قبل از ورود نـزد آقـاي فراهـانی    اي مهیا و  قبالً هدیه نیز حضور داشتکه آقاي فراهانی  رفتند میهر مجلسی 

   شدند. رفته و به او توجه و التفات نموده بعد وارد مجلس می
دارند که پدرم از جوانی با حاج آقاي راستین مربوط بـود   آقاي دکتر منوچهر مهنّا از غیراخوان ابراز می

ه فرزندانش این بود کـه  ها و وصایایش قبل از فوت ب کرد. از توصیه و به ندرت از کسی تعریف و تمجید می
برویـد کـه جـاي     شآقاي راستین فردي متّقی و پاکدامن و شریف و درستکار هستند بعـد از فـوت مـن نـزد    

صحت گفتـار   .خالی پدرتان را پر خواهد کرد. پس از فوت پدر جستجو کردم تا حاج آقاي راستین را یافتم
  . شدپدر عمالً مشاهده 

  اند:  داشتهتین مرقوم اي که حاج آقاي راس بخشی از نامه •
  هو

121  
سوزد که چرا بایست در زندگی اینطور باشد. دنیـا مـوقتی اسـت و چنـد روز      ... خیلی دلم به حال ... می

بایست انسان اینقدر اخالقش را بد کند که هـم خـود ناراحـت و هـم      بیش نیست و در این چند روزه چرا می
و قدري مخالفت با نفس نمایند هم اخالق و هـم زنـدگی   دیگران. مخصوصاً فقرا چنانچه به دستورات عمل 

  محمد راستین       2/11/1335                                           دنیا و آخرتشان خوب خواهد شد...    
خواهر بزرگتر ما به دلیل عارضـۀ سـرطان ریـه     1350دارند: در سال  فرزندان حاج آقاي راستین ابراز می

ا وداع گفت. در لحظات آخر حیات وي حاج آقاي راستین بر بالینش حاضر بودند. وقتی او چشم دار فانی ر
یـد. ایشـان بـه    تلغاي اشـک بیـرون    بر هم بست و قالب تهی نمود از چشمان مبارك پـدر بزرگوارمـان قطـره   

ـت اسـتغفار را سـ         ـب شـده و علّ ؤال سرعت صورتشان را خشک و استغفار کردند. مـا از ایـن موضـوع متعج
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  ند او را خدا داده و خدا هم گرفته است. باید راضی به رضاي او بود. گفتکردیم. 
خانوادة حاج آقـاي راسـتین    1358دارند: در سال  نیا از اندیمشک ابراز می آقاي سید محمدعلی مرعشی

ین راه بـراي  در بـ ، با آقایان میـرزا آقـا عراقـی و علـی عراقـی     در سفري به اراك  .بودندشده مبتال به سرطان 
اي نخوریم. در اراك میرزا آقا عراقی از  بازگشت سالمتی ایشان تصمیم گرفتیم که هیچ گونه اطعمه و اشربه

دریافـت نکـرد. روز دوم در اثـر     یحاج آقاي راستین بهبودي حال خانواده را درخواسـت نمـود ولـی پاسـخ    
بار دوم میرزا آقا عراقی همان درخواست  نخوردن آب و غذا حال هر سۀ ما رو به وخامت گذاشته بود. براي

همچنان به اعتصـاب غـذا   ما را اظهار نمود و اضافه کرد در صورتی که وعدة بهبودي حال خانواده را ندهید 
شده ولـی   ءعطا از جانب خداوند توانائی انجام بسیاري از کارهاند تفگادامه خواهیم داد. حاج آقاي راستین 

کرد و شما هم از اعتصاب غذا دست بکشید و اگر خیلـی مصـر هسـتید خـدمت      نخواهم استفادهبراي خودم 
حضرت آقا درخواست کنید. هر سۀ ما دست از اعتصاب غـذا برداشـتیم و خـدمت حضـرت رضاعلیشـاه در      

بر این است. متوجه شدیم که تیر از کمان جسته و الهی تهران تقاضاي خود را عرض کردیم. فرمودند تقدیر 
  رحلت نمودند. حاج آقاي راستین نگذشت که خانوادة مدت کوتاهی 

در جوانی تفنگ بـر دوش انداختـه بـودم و لولـۀ آن سـرازیر رو بـه       گفتند: روزي  حاج آقاي راستین می
بـه   ،و در پایم نشست. در آن ایام ارتـش روس در ایـران بـود    هاي خارج شد گلوله ماشه دررفت وزمین بود، 

هوشی عمومی یا موضعی  جرّاح افسري روسی بود و بدون استفاده از داروي بی درمانگاه آنان مراجعه کردم.
. جرّاح از تحملم ابراز تعجب نمود و پیشنهاد کرد که اگر با مـن بـه روسـیه بیاییـد     بیرون آورداز پا را گلوله 

  ورد. سمت افسر ارشد در لشکر روسیه را به شما خواهم داد و دخترم را نیز به عقد شما در خواهم آ
گفـت اَخ از   کـراراً مـی   و یرزنی راهم را بست و آب دهان بر من انـداخت پند گفت حاج آقاي راستین می

  . 80حرکت کردم بدون آنکه چیزي بگویم ي!ه تو جایش ماندکاین صورت، حیف از حاج رضا خان نبود 
داد. تصمیم گرفتم  یپاسخ نم ويکردم و  دارد که به فردي سالم می ابراز می خدمتگزاران ایشانیکی از 

ند میل نموده، گفتو سالم نکنم. موضوع را دیگران خدمت جناب آقاي راستین عرض کردند. مرا احضار ابه 
رفـتم بـه خیلـی از اشـخاص سـالم       دارم مثل من باشی و توضیح دادند که قبالً هر وقت که از منزل بیرون می

دم. خصومت بعضی از آنها طوري بود آب دهـان  کر دادند ولی این کار را ترك نمی کردم و جواب نمی می
  انداختند. تو چکار داري که جواب ندهند همچنان سالم کن. می لباسمبر 

دیـدار حـاج آقـاي    با یکی از اخوان بروجرد به  1311نویسند: حدوداً در سال  آقاي سید علی ساکت می
ت کـرد. ایشـان بـا آرامـی بـه سـخنان وي       نائل شدیم. در اطاق دفتر بودند. زنی وارد و شروع به اهانـ  راستین

  که تمام شد با نهایت حسن خُلق او را قانع نمودند و او عذرخواهی کرد و رفت.  شگوش فرا دادند. حرفهای
  
  . ایست که هرکه نقش خویشتن در آن بیند لیاء الهی و مؤمنین چون آینهالبته صورت او )80
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ي به بودند. فرداراك دارد که حاج آقاي راستین در حجرة یکی از بازاریان  ابراز می فردي از غیراخوان
هـاي وي را   هایش را ضمانت نمایند. حاج آقاي راستین سفته خت سفتهد تا پرداکرتقاضا  ،بدحسابی معروف

دانید این فرد بدهکار  ظهرنویسی و امضاء کردند. صاحب مغازه به حاج آقاي راستین عرض کرد شما که می
  د با این افراد باید اینطور رفتار کرد تا تغییر رویه دهند. گفتنو بدحساب است چرا ضمانت وي را کردید؟ 

د که صبحی از من در مورد قفل نبودن درب حیاط در طول شب سـؤال  ندار ابراز می اهللا بربط ي فرجآقا
کردند. از این سؤال متعجب شدم. پس از چند روز معلوم شد که در آن شب دزدي از دیوار به درون حیـاط  

ده بود و حـاج آقـاي   پریده ولی به دلیل ارتفاع زیاد دیوار هنگام سقوط دستش شکسته و پایش نیز آسیب دی
شدند بـه بـالین وي    خارج نمیاز اطاق خود راستین در نیمۀ شب برخالف رویۀ معمولشان که تا قبل از سحر 

آمده و او را یاري و به بیرون منزل هدایت کرده و قدري هم مساعدت مالی نموده بودند. سارق پس از چند 
  .شدقر روز مجدداً خدمت ایشان رسید و طلب نموده مشرّف به ف

روزي یکی از فرزندانشان به فرزند خردسال خود تندي کرد. حاج آقاي راستین به او یادآور شدند کـه  
اگر با وي با احترام رفتار کنی او هم با شما با احترام رفتار خواهد کرد و در غیر این صورت رعایت احتـرام  

خطاب کنی، او نیز شما » شما«ند و اگر ک خطابت می» تو«خطاب کنی » تو«پدرش را نخواهد کرد. اگر او را 
خواهیـد فرزنـدانتان    مورد خطاب قرار خواهد داد. در ادامه توضیح دادند که آنطور کـه مـی  » شما«را با لفظ 

  برداري کنند. تربیت شوند باید خود همانطور رفتار کنید تا فرزندان نسخه
داد بـا   زد و اجـازه نمـی   مـرا کتـک مـی    طفـل خردسـال   ما نویسند: همسایه آقاي عبداهللا مؤمنی عراقی می

نمـود. تصـمیم بـه تالفـی داشـتم ولـی قبـل از آن         فرزندانش بازي کند و اغلب وي را گریان راهی منزل مـی 
در مؤمن باید رفتارش بـا دیگـران متفـاوت باشـد.      گفتندحاج آقاي راستین موضوع را عرض کردم.  خدمت

اش و همسایۀ دیگري که بـا وي خویشـاوند بـود را بـه منـزل       وي و خانواده .به وي احسان کنید عوض انتقام
ـی تغییـر کـرد و روابـط        دعوت کردم و پذیرایی مفصلی نمودم. نتیجه این شد که روش برخـورد وي بـه کلّ

  اي بین ما برقرار شد و مشکالت سابق تماماً مرتفع گردید.  دوستانه و محترمانه
ام عصـبانی شـدم و یـک سـیلی بـه       روزي بـا خـانواده   1353در سـال   رددا یکی از اخوان اراك ابراز می

اي نشستم. خانم من  زدم. همان روز در بیرونی حاج آقاي راستین خدمت ایشان رسیدم و در گوشهصورتش 
از خجالـت   .نگاه غضبناکی به من کردنـد  و دانم که شوهرت تو را زده است هم آمد. با دیدن وي گفتند می
قهر کرده بودي؟ عرض کردم  گفتندرسیدم.  خدمتشانم. پس از چند ماه کرد مدتی در مجالس شرکت نمی

  تر شده استغفار کردم.   شرمنده ؟!آخر مؤمن باید مؤمن دیگري را بیازارد گفتندمرا رسوا کردید. 
بود  رأفت ایشان حتّی نسبت به حشرات هم واضح بود. بطوریکه حتّی اگر مگس یا سوسکی در اتاق می

دادند کـه مواظبـت کنیـد     آن را بگیرند و در بیرون رها کنند و تذکّر می گفتند کرد می و ایجاد مزاحمت می
را نیز در مورد گیاهان داشتند. اگر کسـی هنگـام آبیـاري کـردن باغچـه       مالحظهاین  که آسیبی به آن نرسد.
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تـر   پـایین دادند کـه دسـت را    شد تذکّر می ها خیس می گرفت که برگ درختان و بوته لولۀ آب را طوري می
آیـد کـه کسـی آب بـر بـدن شـما        : آیا شما خوشتان میگفتند بگیرید تا آب فقط به پاي درخت بریزد و می

  ریزید!؟ بریزد که شما آب بر برگ درختان می
حاج آقاي راستین به اراك رفتیم.  دیداربا خانم براي  1352دارند: در سال  آقاي حسین رابطی اظهار می

سحر قبل از مجلس دو رکعت نماز به این نیت خواندم. حاج  .شودبه فقر مشرّف  مل داشتم که خانمخیلی می
نـد: عـروس آقـاي    گفتپس از اتمام مجلس وقتـی بـه قسـمت مجـاور رفتنـد       و دندمآقاي راستین به مجلس آ

 معرفـی رسید و اظهار طلبی هم نکرده بـود. سـایرین او را    رابطی کجاست؟ وي بار اول بود خدمت ایشان می
  دند. بدون مقدمه دستوراتی دادند تا آماده شود و همان صبح جمعه مشرّف به فقر شد. کر

. ایشان فضیلت دانش و دانشمندان را تأئید نمودنـد ولـی عمـل    صحبت شداز دانش و فنون  اي در جلسه
  ند. کرد میمذمت اي شوند را  هعداختراع کنند و موجب قتل اي  کنند تا وسیله که شبها و روزها فکر می آنان

در مراجعـت از بیـدخت جنـاب آقـاي راسـتین در       1337در سـال  نویسـند:   آقاي حسینعلی کاشـانی مـی  
به ». کمر همت را ببند که باید خود را براي خدمت به فقراء آماده کنی«د: گفتنشاهرود توقّفی داشتند. به من 

به واسطۀ تبلیغـات سـؤ معانـدین بـا      تدادر اب .تحصیالت متعارف و در کنار آن تحصیل علوم دینی ادامه دادم
از ایشان اسـتمداد نمودنـد.   دربارة من پدرم  .دندمبه شاهرود آ مجدداً 1341سلسلۀ فقر مخالف بودم. در سال 

 13در آن زمـان ( عبـادي خـود   د: روش شـما چیسـت؟ کارهـاي    گفتنحاج آقاي راستین مرا احضار نموده و 
عرض کردم به پدرم بفرمایید ایشـان در   81آیۀ آخر سورة عنکبوتبه با اشاره به عرض رسانیدم و را سالگی) 

دهم. در این صورت حق بـراي آنکـه    من نیز با اخالص به راه خود ادامه میو راه خود با خلوص نیت بروند 
مـن   و ایـم  گفتند من هم با پدرم گفتگوهاي مشابهی داشـته شود. خشنود شدند و  جویاي آن باشد آشکار می

اصـراري نداشـته باشـید، خداونـد راه راسـت را بـه او نشـان         گفتنـد حق را یافتم. سپس به پدرم  رطونیز همین
پـس از  یقین پیدا کردم که راه حق در فقر و درویشی اسـت و  بعد ماه  6خواهد داد و دربارة من دعا کردند. 

را  شـان  هکتابخانـ  تـا نـد  به اراك رفتم. مرا مأمور نمود 1352چند بار اظهار طلب مشرّف به فقر شدم. در سال 
روز طول  25د. این کار شگذاري و ثبت کتابها، کتابخانه مرتّب  شماره باسامان دهم. با دل و جان پذیرفته و 

خدمت ایشان بودم و در این مالقاتها بسیاري از مطالب عرفانی و آداب بسیاري در این مدت اوقات و کشید 
ک چاقوي ضامن دار و تیز به عنوان هدیه مرحمـت کردنـد. بـرایم    فقر و درویشی را تعلیم دادند. روز آخر ی

حضـرت رضاعلیشـاه بـه ایـن حقیـر اجـازة صـحبت در         1353؟ در سـال  هدیه دادنـد سؤال بود که چرا چاقو 
سفري به اراك در مجلـس شـب جمعـه    در مجالس فقري و پاسخ به سؤاالت مذهبی و منبر عنایت فرمودند. 

  
. و آنان که در راه ما مجاهده کنند حتماً و حتماً آنها را به ُمْحِسنينَ ْالَلَمَع  اهللاَ ا َو ِانَّ نٰ لَنَـْهِديـَنـَُّهم ُسبـُلَ  ٰناَهُدوا فياَو اَلَّذيَن ج )81

  ا نیکوکاران است.کنیم و همانا خداوند ب سبل خویش هدایت می
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 یکردم. بعد از مجلس بدون مقدمه به چاقوي مرحمتـ  عرضیقی مطالبی ا. دقصحبت کنم گفتندبه حقیر امر 
فرمودنـد از   اسـت. مـی   عطاء کـرده چاقو اشاره به قاطعیت و برندگی است که خداوند به شما  گفتنداشاره و 

در » جز خـدا چیـزي را نخواسـتن   «از بدو تشرّف به فقر این حالت  گفتند می و خدا جز خدا را نباید خواست
 بودم.بود به طوري که شبی در عالم رؤیا حضرت نورعلیشاه را دیدم که سرم را روي زانویشان قرار داده من 

خـواهی؟ عـرض کـردم غیـر از خـودت هـیچ چیـز. درویشـی را فقـط در           از من سؤال کردند: محمد چه می
د جـز آنچـه کـه دسـتور     حتّی در خواندن ادعیه واذکـار و اورا  گفتند دانستند و می اطاعت از اوامر راهنما می

دانسـتند. در   داده شده است نباید چیزي کم یا زیاد کرد. شهود و مشاهده را بر آگاهیهاي سطحی مرجح مـی 
برخوردار بودنـد. هـیچ    طبعمقدرات الهی کمال صبر و تسلیم و رضا را داشتند و در طول زندگی از استغناي 

  ند، بلکه کامالً مخالف اینگونه انتظارات بودند.وقت درخواست شخصی و توقّعات دنیوي و مادي نداشت

   رویه
پرداختند. پس از اقامۀ نماز شب و اداء فریضۀ صبح  سحرها ساعاتی قبل از اذان صبح بیدار و به خود می

کردند. راهپیمایی  تعقیبات آن یک حزب از قرآن مجید قرائت و به مدت نیم ساعت راهپیمایی میاوراد و و 
شد و در داخل منزل یا اطاق هـم شـده    در زمستانها که زمین پر از برف و یخ بود ترك نمیصبحگاهی حتّی 

رسیدگی تا هنگام اذان ظهر که اقامۀ نماز ظهـر  اخوان . پس از صرف صبحانه به امور شخصی و شد میانجام 
بـه  ساعتی استراحت کرده و عصرها هم چنانچه اخوان  مختصريموده و پس از صرف آب گوشت نو عصر 

در رأس  ،اوقات را با ایشـان صـرف و پـس از اداء فریضـه مغـرب و عشـاء در اول مغـرب        آمدند مالقات می
  رفتند.  به بستر می 9شب شام مختصري میل و قبل از ساعت  8ساعت 

کردنـد و یـا اگـر در سـفر بودنـد قصـد اقامـت         شدند و مسافرت نمی ماه رمضان غالباً در اراك مقیم می
هر صبح یک جزء اضافه از قرآن مجید را عالوه بر قرائت قرآن در سحرها و عصـرها  ین ایام در اکردند.  می

موده و در جلسات قرائت و مقابلۀ قرآن شرکت و گاه آیـاتی  نقرائت و عصرها هم در حسینیه اقامه جماعت 
  ردند.  ک را تفسیر می

ـه    برپا می راستینینیۀ ایام عزاداري دهۀ اول محرم هر روز عصر مراسم عزاداري در حسدر  شد. ایـن روی
ـۀ حضـرت            جداز زمان  شان همچنـان تـا بـه حـال ادامـه دارد. در روزهـاي عـزاداري و سـوگواري طبـق روی

  شدند.  صالحعلیشاه جز براي شرکت در مراسم عزاداري از منزل خارج نمی
،شبهاي جمعه و دوشنبه بدون استثناء و شبهاي دیگري  کت و پس از اقامۀ شرفقري در مجالس  بعضاً

نماز جماعت یکی از کتب نثر عرفانی مانند والیتنامۀ حضرت سلطانعلیشاه گنابادي را شخصاً قرائت و تفسیر 
 ،رفتند و بعد از اقامۀ جماعت صبح و قرائت قرآن نمودند. سحرهاي جمعه قبل از اذان صبح به حسینیه می می
شدند. در اعیاد فطر و قربان  ح جمعه حاضر میبرخی آیات را شرح و ساعتی بعد در جلسات صب یگاه

نمودند. در مسافرتها غالباً نمازهاي یومیه را به  کردند و به آقایان علماء إقتداء می شخصاً اقامه جماعت نمی
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جماعت برگزار و سحرها و عصرها در مجالس عمومی شرکت و در روز اوقاتی براي دید و بازدید مقرر 
  شد. دیده می هبرناماین کمتر تغییري در  عمرروز بیماریهاي متوالی در سالهاي آخر داشتند. تا قبل از ب می

سـنین   تـا کننـد کـه حـاج آقـاي راسـتین       آقاي سید علی طباطبایی از آقاي غالمحسـین خلیلـی نقـل مـی    
ـلطان در شـمال اراك کـه حـدود     اً میانسالی هر روز صبح بعد از اقامۀ نماز از منزل تا قنات شاهزاده عضدالس

رسـیدند بـا آب    شدم. وقتی به قنات می دویدند و من زودتر با حوله و قطیفه حاضر می یک فرسخ راه بود می
ه وقتی پا به سن گذاشتند اگر با آب سـرد  گشتند. البتّ حمام و براي صرف صبحانه به منزل برمیاستسرد قنات 
  کرد.  کردند درد پا بروز می می میل یساختند چشم درد عارض و همچنین اگر مختصرغذاي رطوبت وضو می

ـد شـریعت      اي ابراز می آقاي ناصر برادران هزاوه د محمدارند: در هر سال حدود ده روز آقاي حـاج سـی
آمدنـد و در ایـن مـدت غالبـاً هـر       قمی ملقب به درویش همتعلی از مشایخ حضرت صالحعلیشاه به اراك می

جمعـه هنگـام قرائـت قـرآن توسـط       هايلس سـحر امجیکی از روز مالقاتی با حاج آقاي راستین داشتند. در 
حاج آقاي راستین جناب آقاي شریعت قرائت برخی از اعـراب را تصـحیح کردنـد. حـاج آقـاي راسـتین در       

نـد از  تفگدفعات اول توجهی نکردند ولی پس از تکرار این موضوع قرآن را جلوي آقاي شریعت گذاشته و 
د. جناب آقاي شریعت با عذرخواهی قرآن را نزد ایشان برگرداندند و حاج شما بخوانی عرض کردیماول که 

از آقاي راستین به قرائت ادامه دادند. در عصر همان روز شخصی که تا حدود زیادي الفاظ و آیات قرآن را 
آیـه را  آن کلمـاتی از  اعراب خدمت جناب آقاي شریعت عرض کرد حاج آقاي راستین امروز  داشتحفظ 

دند که من سالها این آیه را مطابق با اعرابـی کـه در   داقرائت کردند. جناب آقاي شریعت پاسخ ري طور دیگ
 خوانـدم و معنـی آن   را غلط می کردم، ولی امروز دانستم که تا بحال آن قرآنها چاپ و درج است قرائت می

  . 82را دانستم فهمیدم و امروز صحیح آن را غلط می
نـد حـاج   گفتبودم و ایشان  83خدمت جناب آقاي شریعت 1345در سال نویسند  آقاي محمد صادقی می

  
روایت نقل شده است. اختالف قراآت قرآن در زمان ابوبکر و عمر و عثمان تا به جائی رسید  14قرآن کریم در  )82

کردند. عثمان دستور داد تا  که استادان قراآت همدیگر را به خاطر طرز قراآتی که بدانها پایبند بودند تکفیر می
م و نزد دختر عمر بود را در یک مصحف بنگارند و هرگونه قرآن دیگري که هائی که به دستور ابوبکر فراه صحیفه

نگارش شده بود را بسوزانند. براي شرح بیشتر در این باب نگاه کنید به:اصول فقه، دفتر دوم، منابع فقه. مصطفی محقق 
و تاریخ قرآن  100فحۀ ص 1. در همان مأخذ باستناد به االتقان جلد 1379داماد. مرکز نشر علوم اسالمی، چاپ نهم 

مرتب ساختند بر طبق  ؏ آمده است که برطبق شواهد و مدارك فراوان، قرآنی را که حضرت علی 58زنجانی صفحۀ 
  ترتیب نزول آن بوده است.  

در قم طلبه بودم  1341داشت حدوداً در سال  کنند که وي ابراز می همچنین آقاي صادقی از آقاي حسناك نقل می )83
کردم. در یکی از جلسات موضوع درس تعداد شهود الزم براي  اهللا بروجردي شرکت می درس آیت و در جلسات

اهللا بروجردي ابراز داشتند که لزوماً دو شاهد باید خالف  جاري کردن حد شرعی برخی جرائم بود. در این مورد آیت
   ←دنبالۀ زیرنویس در صفحۀ بعد 
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  رد او هم نرسیدم. آقاي راستین در عشق به جایی رسید که چون باد تاختم ولی به گَ
در یکی دیگر از مجالس سحرهاي جمعه نیز واقعه مشابهی اتّفاق افتاد. یکی از اخوان که تقدس زیـاد و  

داشت در آن جلسه حاضر بود. چند روز بعد در تهران خدمت جناب حاج  اي به الفاظ قرآن آشنایی گسترده
جذبی ملقّب به ثابتعلی از مشایخ حضرت صالحعلیشاه رسیده و عـرض کـرد حـاج آقـاي راسـتین       اهللا هبـةد سی

اعراب کلمۀ خاصی در یک آیه از قرآن را مقلوب و اشتباه خواندند. حاج آقاي جذبی قرآن شخصی خـود  
و آن آیۀ بخصوص را پیدا کردند و اعراب آن را براساس خواندة حاج آقاي راسـتین اصـالح و   را خواستند 

  از آن شخص تشکّر کردند که سبب شدید قرآن من اصالح شود. 
 مجلسدارند: یکی از روزهاي رمضان در بیرونی حاج آقاي راستین  آقاي دکتر بهروز بیدآباد اظهار می

از اصفهان خدمت حاج آقاي راستین رسیده عرضه داشتند کـه بسـیار    بهفر طالقرائت و مقابلۀ قرآن بود. دو ن
خـدمت آقـاي    .کردیم که معنی آیۀ مشخصی از قرآن مجید را دریابیم ولی جوابی مـا را قـانع نکـرد    بررسی

فانی طباطبایی ملقب به فیضعلی از مشایخ حضرت رضاعلیشاه رسیدیم و ایشان ما را بـه   محمدعلی حاج سید
ارجاع دادند. حاج آقاي راستین همان آیه و ترجمۀ آن را از روي قرآن قرائـت و توضـیحی در حـد دو    شما 

سه جملۀ کوتاه در مورد آن دادند. آن دو نفر خوشحال و راضی شده اظهار داشتند که ارزش فهمیدن معنـی  
  ان مراجعت نمودند. این آیه از زحمت مسافرت به اراك بسیار بیشتر بود. تشکّر و وداع کرده، به اصفه

نویسند: در مجلسی حضور حاج آقاي راستین یکی از اخـوان کتـاب مثنـوي را بـا      آقاي حسین رهرو می
نـد  گفتشخصی چند بار در بین خواندن از خواننده غلط گرفت. حاج آقاي راسـتین   .خواند صداي خوش می

صداي خوشی هـم نداشـت. چنـد     کتاب مثنوي را به وي بدهند. وي پس از تعارف شروع به خواندن کرد و
کرد ناچار بلند شد و کتاب را به خواننـدة اول داد و   مرتبه لغاتی را غلط خواند و براي اصالح آنها مکث می

د خواننده باید سه خصوصـیت داشـته باشـد حـال و صـدا و      گفتنعذرخواهی کرد. حاج آقاي راستین به وي 
ا یک خصوصـیت سـواد را داشـتید. آقـاي رهـرو اضـافه       سواد. خوانندة اول دو خصوصیت داشت و شما تنه

   .ند غزلیات شمس را باید مستانه خواندگفت کنند که می می
: مجلـس  گفتنددارند: حاج آقاي راستین در مجلسی در همدان  آقاي غالمعلی فرهانپور اظهار میجناب 

تا باطن آنها را ببینـیم. چـون   فقري تماشاخانه است و باید یکدیگر را خوب تماشا کنیم مخصوصاً بزرگان را 
شود، باید اصـل وجـود بزرگـان را شـناخت تـا در       ماند و به خاك سپرده می ظاهر فرد در این جهان باقی می

  فرداي قیامت که سر از لحد برداشته و در جستجوي بزرگان الهی هستید آنها را بشناسید.  

 دنبالۀ زیرنویس از صفحۀ قبل →

اهللا  کند؟ آیت عادل کفایت نمیمجرم را شهادت دهند تا بشود حد را جاري کرد. من سؤال کردم آیا یک شاهد 
  کند و االّ فال. بروجردي اظهار داشتند اگر آن یک شاهد آقاي حاج سید محمد شریعت باشد کفایت می
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رخـی اخـوان در شبسـتان پشـت نشسـته      نویسند: در مجلسـی در حسـینیۀ امیرسـلیمانی ب    آقاي معروف می
د: فقراء علماء هستند و نگاه کردن بـه صـورت عـالم عبـادت     گفتنبودند. جناب آقاي راستین خطاب به آنها 

  است پس روبروي هم بنشینیم تا یکدیگر را ببینیم. 
ه دسـجا نباید ند گفتدر صف نماز حاج آقاي راستین  1342نویسند: حدود سال  آقاي محمود اولیائی می

  مثل آتش است و مرید مانند پنبه. که او  انداخت وقت را نزدیک بزرگ
رازي در اهللا  حـاج حبیـب  کنند: حاج آقاي راستین در پاسـخ بـه آقـاي     آقاي ابوالقاسم شریعت اظهار می

ر مجالس مرا از شرکت دغیر از ولی خدا  مقامی: اگر هر گفتندمورد لزوم تقید به شرکت در مجالس فقري 
  شرکت خواهم. منع کند علی ایحال فقري 

اهللا رازي هنگام مغرب به اطرافیان خـود گفتنـد:    نویسند: آقاي حاج حبیب کیمند میابراهیم جناب آقاي 
ـد  تد: گفتنـ حاج آقاي راستین مقیدند اول وقت نماز بخوانند. حاج آقـاي راسـتین ایـن جملـه را شـنیدند و       قی

  . 84القيد كفر ولو باهللاقصار باباطاهر تداعی شد که ، اطاعت امر است. یکی از کلمات نیست
ند در مجلس فقري اگر دراز بکشید ولی به یاد خـدا مشـغول باشـید بهتـر از آن     گفت خطاب به اخوان می

ـه بـه    و . است که دوزانو بنشینید و غافل باشید. خدمت بزرگان ادب به اشتغال به یاد خداست باید چنـان توج
زدند که حال مراقبـه را   و مثال می متوجه نشود ندو چیزي برداشت بردندر جیب او دست د اگرخدا داشت که 

  کند.   باید از گربه آموخت که موقع شکار موش تمام فکر و حواسش را بر شکار خود متمرکز می
ند اگر برادري در مجلس فقري حاضر نشد باید پرس و جو کرد که شاید گرفتاري برایش پـیش  گفت می

  . او کوشیدرفع گرفتاري  درحتّی االمکان باید  باشد وآمده 
گفتنـد در نمـاز در مقابـل خـدا     حاج آقاي راستین  1349نویسند: در مسافرتی در سال  آقاي معروف می

تـا قبـل از    گفتند میاي از صفهاي نماز است. و  ارتش نیز آموختهصفهاي منظم  منظم ایستاد.صفهاي باید در 
ترك نگفته و بلند نشده مأمون نباید حرکت کند. زیرا صف اگر به هم نخورده اینکه امام جماعت سجاده را 

  گردد.  توانند بدون گفتن اذان و اقامه قامت ببندند و نماز آنها نیز جماعت محسوب می باشد تازه واردین می
 طبقـۀ ، شخصی از بودندند: حاج آقاي راستین در مجلس فقري ردک می ذکراهللا عبدي  آقاي حاج حبیب

بود. پس از مدتی فرد معمم سـکوت مجلـس را شکسـت و سـؤال کـرد کـه سـاعتی         شرکت کردهعلماء نیز 

  
شرح فارسی بر کلمات قصار شیخ اجل باباطاهر عریان تألیف حضرت  :کتاب توضیح 116این عبارت در صفحه  )84

. یعنی کسی که مشغول شود و قال ره اشغل يف اهللا شغل عن اهللاست:  دهرح ش.ش1363سلطانعلیشاه گنابادي، چاپ دوم 
در خدا، به این معنی که ملتفت شود که شغل او در طلب خدا و در راه حق است، مشغول شدن است از خدا، به جهت 

رت سلطانعلیشاه حض .قيل القيد كفر و لو باهللاینکه مشغول بودن به حق وقتی است که ملتفت خود و شغل خود نباشد و 
  اند. شرحی عربی نیز بر کلمات قصار باباطاهر به نام ایضاح نوشته
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همه به ند: در این مجلس حاج آقاي راستین گفتاز این جمعیت نشنیدم. هم  یام ولی صلوات است اینجا نشسته
    ذکر خدا مشغولند که باالتر از صلوات بر رسول خدا (ص) است.

نویسند که در اصـفهان مجلـس فقـري مـدت مدیـدي بـه        ا آقاي رمضانعلی بکتاش میمشابه این ماجرا ر
سکوت گذشت. سه نفر تازه وارد نزد حاج آقـاي راسـتین رفتنـد و اظهـار داشـتند کـه مـدتی اسـت در ایـن          

 اخـوان نـد:  گفتایم و حتّی صلواتی نشنیدیم. حاج آقاي راستین با بیانی دلنشـین   مجلس پر روح و گیرا نشسته
انـد و نمـاز و قـرآن هـم      صـلوات فرسـتاده   اول بیـداري اند و در  اضر در مجلس صبح خیلی زود بیدار شدهح

   .اند قلباً مشغول یاد خدا هستند اند و حال که اینجا نشسته خوانده
دارند که در یکـی از مجـالس فقـري بـا بـانی مجلـس        خانم خطیبی خانوادة آقاي هادي غفاري ابراز می

اینکه مجلس فقري متعلق به بزرگ وقت است حتّی اگر در منزل فـردي   بابو در او از  گفتگوئی پیش آمد
ماجرا را عرض  .ردندکسؤال در آن باره فرداي آن روز حاج آقاي راستین نیز برگزار شود رفع شبهه نمودم. 

هیچ وقت به ند گفتناگهان از جا برخاستند و  ایشانکردم و براي اثبات عرایضم به حضرت آقا قسم خوردم. 
  است.   بزرگ وقتمجلس فقري متعلق به کردند که د تأیینخورید و نشستند و قسم نام مبارك حضرت آقا 

ند قبل از قرائت فاتحـۀ آخـر مجـالس فقـري     گفت میتذکّراً دارند که  آقاي دکتر بهروز بیدآباد اظهار می
  . دادند پاسخی نمیگرفت  نباید حرکت کرد و اگر کسی هم اجازة خروج می

ــی االمکـان در عمــل بــه مســتحبات و تــرك     ـد خاصــی بــه رعایــت آداب شـرع مطهــر داشــتند و حتّ تقی
کمتـر  . در امور ظاهر شرع گرچه به همۀ ظرائف آن مسلط بودند معـذالک  نمودند میمکروهات هم مراقبت 

از اخذ بیعت آنهـا  طلب تشرّف به فقر نمودند و ایشان قبل  دیگر. حتّی  برخی از ادیان 85کردند اظهار نظر می
  از فقها براي تشرّف به دین اسالم ارجاع و بعد دستگیري کردند.  یکیرا خدمت 

دانستند و همواره این موضوع را به انحاء مختلف حتّی در مسـائل   در تعظیم شعائر دین کوتاهی روا نمی
اه رمضـان مبـادرت بـه    دادند. بـراي مثـال اگـر کسـی در مـ      داشتند و به دیگران نیز تعلیم می جزئی مرعی می

نمودنـد اگـر    کردنـد و تأکیـد مـی    نمود فوراً او را امر به مراجعت و اقامت در موطن خودش مـی  مسافرت می
نبایـد بـه مسـافرت     مکانکسی در ماه صیام شرعاً هم معذور از روزه باشد چنانچه کار مهمی نداشت حتّی اال

کنـد کـه حـدوداً در     صبیۀ کوچکتر ایشان ابراز میمثال  البتّه رعایت موارد خاص را هم داشتند براي پردازد.
دور براي دیـدن حـاج آقـاي راسـتین بـه       یاش از راه با خانواده اخواندر ایام ماه رمضان یکی از  1357سال 

ـی     اراك آمد. پدرم وي را مؤاخذه کردند که در ماه رمضان اگر شخص قادر به گرفتن روزه هـم نباشـد حتّ
ت نماید و دستور مراجعت دادند و او هم به مبدأ خود بازگشت. دقایقی از ایـن موضـوع   مسافرنباید االمکان 

  
گرچه انبیاء، اولیاء و اوصیاء علیهم السالم مبین حقیقی شریعت هستند و رویه و دستورات آنها به دلیل اذنی که  )85
  و طریقت و حقیقت است.عنعن از حضرت آدم تا حضرت خاتم و تا انقراض عالم در دست دارند اصل شریعت م
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از تهران آمد و پس از اداي سـالم بـه   که حال جذب بر وي غلبه داشت فراهانی جعفر نگذشته بود که آقاي 
 آشپزخانه رفت و یک لقمۀ بزرگ غذا براي خود مهیا سـاخت و در انظـار عمـوم مـا مشـغول خـوردن شـد.       

مادرم از پدر بزرگوارم سؤال کردند که چرا فرد اول که از راه دور آمده بـود را ملـزم بـه مراجعـت نمودیـد      
گوئیـد؟ در   که هم در ماه رمضان مسافرت کرده و هم به روزه خواري متظاهر است چیزي نمی جعفرولی به 
   .86لَْيَس َعَلي اْلَمْجنُوِن َحرَجٌ  ند: جعفر دیوانه است وگفتپاسخ 

از نظـر  را هـم  د وشـ  امور مباحی که نزد همگان سهل انگاشته مـی  ،رعایت احکام و امور شرعیدر باب 
گرفـت آویـزان    داشتند. براي مثال کت خود را به رخت آویزي کـه در پـائین تختخـواب قـرار مـی      دور نمی

اي بـر روي   هکردند چون در داخل جیب آن یک جلد کالم اهللا مجید داشتند یا اگر کسی کتـاب متفرقـ   نمی
گزاردند بـه   ند، یا اگر کسی در نافلۀ وتیره که پس از اقامۀ جماعت عشاء میکرد میجابجا گذاشت  قرآن می

گذاشـتند کـه    ند؛ یا در رفتن به سجده در نمـاز، اول دسـتها را بـر زمـین مـی     نمو کرد نهی می ایشان اقتداء می
  . و از این قبیل ظرائف همراهی خضوع تن با خشوع قلب است

 وتـب شـدیدي بـر ایشـان عـارض بـود        1359دارد کـه در سـال    ابـراز مـی   خـدمتگزاران ایشـان  یکی از 
توانستند بر پاي خود بایستند. هنگام مغرب براي تجدیـد سـاختن وضـو بـه سـختی از جـاي برخاسـتند و         نمی

داشـت کـه   کردند. شخصی خدمتشان معروض  علیرغم اینکه زیر بغلشان را گرفته بودم به سختی حرکت می
ردند و با آن حال مشغول وضو ساختن کاصرار کرد قبول ن هدر این حال وضو نگیرید و تیمم فرمایید و هر چ

شدند و به نماز ایستادند. شدت تب آن چنان بود که نتوانستند نماز را ایستاده به پایان برسانند و این در حالی 
  بود که من از پشت زیر بغلشان را گرفته بودم. 

قبـل از اذان صـبح تـا طلـوع      یاگر نتـوانیم سـاعت   گفتند: که مینویسند:  ي منوچهر (عباس) حبیبی میآقا
اي کـه سـحر او را در خـواب     کنیم! خداوند از بنـده  آفتاب براي خدا بیدار باشیم چگونه ادعاي درویشی می

  گرداند.  برمی ببیند رو
جنـاب   نویسند: میایخ حضرت مجذوبعلیشاه ملقب به نعمتعلی از مشجناب آقاي دکتر محمدرضا نعمتی 

آقاي درویش رونقعلی قـدس اهللا سـرّه العزیـز بـه پیـروي از شـیوة موالیشـان بـراي عـادت دادن مریـدان بـه            
دادند و در هر شهري کـه   سحرخیزي، دید و بازدیدهاي خود را بدون تعیین وقت قبلی سحرگاهان انجام می

  .رمحة اهللا عليه رمحة واسعهریف آوردن ایشان را داشتند در سفر یا حضر بودند فقراء انتظار تش
آیا بیداري سحر براي شما عادت شده و دیگر میـل   :سحري یکی از فرزندانشان حضورشان عرض کرد

هنـوز در   ،بیداري سحر در قسمت اعظم سـالهاي عمـر  عادت به علیرغم  دادند:به خواب سحر ندارید؟ پاسخ 
ست. مجدداً عرض کرد در حال حاضـر بـا کسـالت و بیماریهـاي عارضـه      اوقات سحر میل به خواب شدید ا

  
  بر دیوانه تکلیفی نیست. )86
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االن حضرت آقا در منزل خودشان بیدارنـد   گفتندخوابید؟  خواب براي سالمتی شما الزم است پس چرا نمی
  کشم که ایشان بیدار نشسته باشند و من بخوابم.  و خجالت می

د محصـول نخـود ایشـان مراجعـه نمـود. قیمـت       نویسند: تاجري براي خری آقاي عبداهللا مؤمنی عراقی می
نـد فـروختم.   گفتریال مورد توافق حـاج آقـاي راسـتین و خریـدار قـرار گرفـت و ایشـان         5نخود به کیلویی 

ـه و پرداخـت نمایـد. پـس از رفـتن وي      خریـدار   ،خریدار فرصت خواست تا دو روز دیگر مبلغ معامله را تهی
نـد کـه محصـول نخـود را     بـه او گفت نمـود. حـاج آقـاي راسـتین     ریـال   7دیگري مراجعه و پیشنهاد کیلـویی  

ریـال   7ایم نیامد نخود را به شما به قیمـت   ایم؛ اگر تا دو روز دیگر خریدار اول که به وي وعده داده فروخته
ـه و مراجعـه کـرد.     ه شد و همان روز وجه را تهیل متوجد کـه هنـوز   بـه او گفتنـ  خواهیم فروخت. خریدار او

  توانید دو روز دیگر هم صبر کنید و بعد وجه آن را بدهید. د و میفرصت داری
ملکی در آقاي عزّت صمصامی براي خرید  1350کنند که در سال  اي ذکر می آقاي ناصر برادران هزاوه

صـدهزار تومـان بـه وي     بهـاي بـه   ملک مزبـور شد که  توافقمحمدآباد به حاج آقاي راستین مراجعه نمود و 
نـد  گفت. دادملک مزبور را به قیمت بـیش از سـه برابـر     خریدد روز بعد فرد دیگري پیشنهاد فروخته شود. چن

فروشم. پس از مهلت  وي منصرف شد ملک را به شما می اگرام و  را به آقاي صمصامی دادهآن قول فروش 
  تیار گرفت. قرّر پرداخت و ملک را در اخممقرّر آقاي صمصامی مراجعه و وجه المعامله را به همان میزان 

آبـاد   آباد و رعایاي روستاي امان نویسند: نزاعی بین دامداران روستاي ملک آقاي سید علی طباطبایی می
آبـادي بـه    آباد درگرفته بود. در این نزاع یک نفر از رعایاي ملـک  آبادیها در دشت امان بر سر چرا دام ملک

وان تحریک کننده بـه دادگسـتري معرفـی نمـود.     آبادي حاج آقاي راستین را به عن رسد. مالک ملک قتل می
که اگر اظهار کنید کـه در آن   ه داشتوکیل حاج آقاي راستین به نام آقاي حسن اسدي خدمت ایشان عرض

ند من گفتشوید. حاج آقاي راستین به او  اید پرونده به نفع شما ختم و از اتهام تبرئه می آباد نبوده روز در امان
آباد بـودم بلکـه روز قبـل و بعـد از واقعـه نیـز آنجـا بـودم ولـی           ا در روز واقعه در امانگویم نه تنه دروغ نمی

تحریکی توسط من صورت نگرفته و اگر حکم خالفی هـم صـادر شـود بـاز دروغ نخـواهم گفـت و اضـافه        
کننـد: هنـوز هـم وقتـی آقـاي اسـدي را        شود. آقاي طباطبایی اضافه مـی  کردند هرچه خدا بخواهد همان می

گوید اگـر درویشـی همـان     نماید و می کنم صداقت حاج آقاي راستین را یادآوري و تحسین می ات میمالق
  ند پس همان صراط مستقیم که در قرآن آمده درویشی است.  نک است که آقاي راستین عمل می

حـاج آقـاي راسـتین در کـرج      1364دارند که در فروردین  آقاي علی اصغر صالحی شاهرودي ابراز می
رفتند. یک بار ایشان را به کاخ شمس پهلـوي کـه    براي پیاده روي می محلیو هر روز به پیشنهادي به  بودند

به موزه تبدیل شده بود بردیم تا در محوطۀ باز آنجا قدم بزنند. در محـل درب ورودي سـؤال کردنـد: اینجـا     
ت؟ جـواب داده  منزل کیست؟ شخصی عرض کرد منزل خواهر شاه. سؤال کردند آیا خودش هم منـزل اسـ  

خواهید وارد خانۀ کسی شوید که صـاحب آن در منـزل نیسـت آن وقـت      ند چطور میگفتشد خیر. به تندي 
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  گذارید و به سرعت مراجعت کردند.  اسم خودتان را مسلمان می
جوان پر شور و شـرّي بـودم و حـرف شـنوي از کسـی       1333نویسند: در سال  عربی می آقاي فیروز علی

رفته بودم و بدون رضایت صاحب باغ دامنی سیب چیده بودم. هنگام مراجعـت بـه دونفـر از     نداشتم. به باغی
س به عبا و عمامه و فردي مکلّا همراه آنان برخورد کردم. این فکر خطور کرد کـه آنهـا را    علماي نهاوند ملب

ال من آگاه نیسـتند و  شود از مکنونات قلبی و اعم دهم اگر خوردند معلوم می آزمایش کنم. سیبی به آنها می
گیرم کـه آنهـا مـأذون از طـرف خـدا نیسـتند و از پـیش خـود          دانند که این سیبها حرام است و نتیجه می نمی

ادعاي مذهب دارند و نه از پیش خدا. جلو رفتم و با سـالم گرمـی سـیب تعـارف کـردم. هـر سـه گرفتنـد و         
ردن سیبها و تشکّر از من کردند. از آنها جـدا  تراشی از جیبشان بیرون آورده شروع به پوست کندن و خو قلم

ده بودنـد و  مشدم و در همین افکار به منزل رسیدم. حاج آقاي راستین همراه با حاج آقاي جذبی به نهاوند آ
گوید بزرگـان دراویـش نماینـدة خـدا باشـند       میزبان پدرم بود. با خود فکر کردم که اگر آنطور که پدرم می

کنم تا ببینم  پس این سیبها را به حاج آقاي راستین و حاج آقاي جذبی نیز تعارف می نباید مال حرام بخورند.
کنند. پس از پایان مجلس عمومی که همه رفتند سیبها را پوست کندم و در بشقابی چیدم و نزد حـاج   چه می

ب نبردند. آقاي راستین و حاج آقاي جذبی گذاشتم و از دور به نظاره پرداختم. مدتی گذشت دست به بشقا
جلو رفتم و تعارفی مجدد کردم و عرض کردم سیبها تازه است میل کنید. باز عکس العملی ندیـدم. دقـایقی   

د مـال حـرام   تنـ فگرا نزدیک من کردنـد و   شانگذشت باز جلو رفتم و تعارف کردم. حاج آقاي راستین سر
شدم و دسـت از  به فقر و مشرّف خوریم. بدنم به لرزه آمد و خیس عرق شدم. در همان سفر طلب کردم  نمی

  گفتند. ایذاء و اذیت مردم برداشتم بطوریکه مردم کوچه و بازار به پدرم تبریک می
نسبت به کسانی که اعتیاد به مواد مخـدر منجملـه تریـاك داشـتند صـراحتاً ابـراز انزجـار از عمـل آنهـا          

ودنـد و افـراد معتـاد بـه اینگونـه مـواد را       نمودند و از کشیدن تریاك و سایر مواد مخدر متنفـر و منزجـر ب   می
گذاشتند. شدت انزجار ایشـان از   را ترك اعتیاد میمعتادین کردند و شرط اولیه تشرّف به فقر  دستگیري نمی

نبایـد رفـت و   هـم  جنازة تریـاکی بـه قبرسـتان    براي مشایعت ند حتّی گفت حدي بود که میکشیدن تریاك به 
کند ولـی   الاقل شرب خمر غیرت را زیاد می گفتند دانستند و می رب خمر میهمچنین این عمل را بدتر از ش

  برد.  استعمال تریاك غیرت را هم از بین می
دانسـتم کـه    در شـیراز سـاکن بـودم و نمـی     1335دارند که در سال  آقاي سرهنگ حسن انوري ابراز می

کشـیدم و معتـاد شـده     تریـاك مـی  نزجرند. مدتی هـر روز عصـر   مکشیدن تریاك  این قدر ازبزرگان سلسله 
نـد در مجلسـی در منـزل آقـاي حـاج سـالکی از قـول        مدبودم. در همان سال حاج آقاي راسـتین بـه شـیراز آ   

ند: حاضریم با سگ هم کاسه شویم ولی بـا تریـاکی نـه؛ حاضـریم تیـغ بـه       گفتبا تندي  صالحعلیشاهحضرت 
مجلـس   زطلبـیم. برآشـفته شـدم و بعـد ا     ز خدا مـی چشم ما برود و به پاي فقراء نرود، ولی مرگ تریاکی را ا

چـرا؟ عـرض    گفتندام. با تندي  خدمتشان رسیدم. همانطور که ایستاده بودند عرض کردم من تریاك کشیده
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ام حاال چه کنم؟ رو به سمت من آمدند و رخ به رخم ایستادند و با صدایی غـرّا و   کردم خالفی مرتکب شده
کشـیدم رفـتم. وقتـی     ی که تریاك مـی اق بیرون آمدم. همان روز عصر به محلّ: نکشید! از اتگفتندبا صالبت 

بوي تریاك به مشامم رسید حالت تهوع و استفراغ شدیدي برایم پـیش آمـد کـه گـویی امعـاء و احشـایم از       
. با بروز این حالت آنقدر از تریاك منزجر و متنفر شدم که تمام وسـایل را شکسـتم و همـۀ    آمددهانم بیرون 

  طرد نمودم و از آن به بعد لب به تریاك نزدم.را کردند  ادي که با من در این کار همراهی میافر
کشیدن تریـاك  «ند: گفتدر مجلس فقري ششده  حاج آقاي راستیننویسند:  آقاي حاج حیدر حسینی می
هللا اید، جلسۀ فقر و درویشی محلّ عبـادت و ذکـر ا  یکشد در مجلس فقري ن حرام است و هرکس تریاك می

است و هرکس مواد مخدر مصرف کند نجس است، اینجا محلّ ذکر حق است جـاي اشـخاص دروغگـو و    
این فرمایشات چنان تکان دهنده بود که پدرم کربالئی خلیل منزل که رسید وسائل تریاکش ». تریاکی نیست

م بیمـاري بعضـی   زنم و نزد. هنگا را شکست و به آتش کشید و گفت اگر بمیرم هم دیگر لب به تریاك نمی
  گفت دیگر تریاك حرام است.    میگفتند که براي تسکین درد کمی تریاك مصرف کن. پدرم  به او می

گفتند: در یکی از سـفرهاي حـاج آقـاي راسـتین بـه همـدان در پاسـخ بـه          آقاي حاج براتعلی رابطی می
ند که تهیه و تقدیم کـردم. در  سؤالی که در ذهن داشتم یک ده ریالی به من دادند و ده تا یک ریالی خواست

کردند به دست فروشهاي خرده کاسب که به نحوي عمل آنها اشتغال به کار تلقـی   مسیري که پیاده عبور می
نمودند  دادند. به آنهایی که سؤال می شد و الاقل اسماً شاغل بودند مانند کبریت فروشی و... یک ریال می می

گفتند پول  رسیدند آهسته به من می دند و به افراد معتاد متکّدي که میدا کردند چیزي نمی و عمالً تکدي می
  را نباید در مستراح ریخت.  

خور خیلی از  عرق گفتند کنند که حاج آقاي راستین در جغتاي سبزوار می یاري ابراز می آقاي عباس اهللا
د و نوبـت خـود را بـه دیگـري     خورها الاقل در بزم خود نسبت به یکدیگر ایثار دارن تریاکی بهتر است. عرق

  دارد.  خودش را حتّی بر پدرش هم مقدم می ،محفل کشیدن تریاكدر دهند ولی تریاکی  می
مند بودند و در این کـار مهـارت زیـادي نیـز داشـتند.       حاج آقاي راستین در اوائل جوانی به شکار عالقه

رفـت. ولـی در اثـر بـروز      ان به خطا میرفتند و کمتر تیرش بطوریکه سوار بر اسب هدف متحرك را نشانه می
ـف کـرد.      گفت از شکار دست کشیدند. می به کلّیاي  واقعه ند: روزي یک گلۀ بزرگ آهـو نزدیکـی مـن توقّ

تفنگ را آماده و شلیک کردم ولی تیر به هیچ کدام اصابت نکرد. همۀ آهوان فـرار کردنـد و یکـی از آنهـا     
شت رویش را به سمت من برگرداند و به چشمانم خیـره شـد و   و در حالی که در چند متري من قرار دا ماند

نگاه عمیق و نافذي به من کرد و سپس به آهستگی قدم برداشت و به آرامی دور شد. ایـن نگـاه آهـو چنـان     
  تأثیري بر من گذاشت که دیگر هیچ وقت به شکار نرفتم. 

یا گوزن) حیوان هوشیاري است و : آهو (و گفتند نویسند که می آقاي مصطفی علیاري از قول ایشان می
  خورد که در حال چرا و از خود غافل باشد.  فقط موقعی تیر می
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کنند که در جوانی حاج آقاي راسـتین   آبادي نقل می اهللا امان آقاي سید علی طباطبایی از آقاي حاج ولی
گذاشـتند   اب نمـی بسیار در اسب سواري چابک و زرنگ بودند بطوریکه هنگام سوار شدن بر اسب پا بر رک

  شدند.  پریدند و سوار می راندند و بر زین اسب می و اسب را می
کنند. در آن زمان درویش خان اسـتاد   در اوایل جوانی عالقه به آموختن موسیقی و باالخص تار پیدا می

ی بـا  کردند ولی پـس از مـدت کوتـاه    آغازبرجستۀ این ساز بود و تار زدن را تحت تعلیم وي و استاد معینی 
نـد: گـاهی   گفت برخورد با یکی از اخوان قدیمی اراك به نام باقر از این کار صرف نظر نمودند. خودشان می

نشستم. او بدون اینکه ظاهراً از عالقۀ من بـه تـار و    رفتم و نزد او می در اراك می اخوانبه دکّان پیر مردي از 
تواند صداي  اند شود می ل ذکري که به او دادهموسیقی و آموختن آن آگاه باشد به من گفت اگر فقیر مشغو

تار درویش خان را هم بشنود. در آن هنگام صداي تار درویش خان بلند شـد، درصـورتی کـه در آن زمـان     
ــه یکــی از    ــد. ب ــود. در همــان اوان جــوانی از ادامــۀ زدن ســاز صــرف نظــر کردن درویــش خــان در تهــران ب

اشـکال نـدارد   نـد آمـوختن موسـیقی    گفتمشغول آموختن آن بود نیز که سازي تهیه کرده و  خدمتگزارانشان
  د. ششود و وي نیز منصرف  مانع تحصیل میولی 

علیرغم اینکه هنگام بخشش بسیار کریم بودند ولی موقع حساب دقیـق و حسـابگرانه بـه امـورات مـالی      
ام امـور بـا نظـارت و    ولی رسیدگی و حسن انج ،کردند. گرچه در این امور مباشرانی نیز داشتند رسیدگی می

پذیرفت. حتّی براي مخارج روزانـۀ منـزل هـر روز صـبح بعـد از صـرف        دخالت صریح خودشان صورت می
صبحانه مستخدم را احضار و ریز کتبی حساب روز قبل و خریدهاي انجام شده را مالحظه و با تسویه کـردن  

  کردند.  آن وجهی براي خرید روز جاري مرحمت می
در خدمت حاج آقاي راستین بـه   اخواننویسند: افتخار داشتم با چند تن از  مظفري میآقاي دکتر مسنّن 

اي در میانۀ راه توقّف کردیم. پس از صرف چاي پیشدستی کـردم و پـول    خانه بیدخت مشرّف شوم. در قهوه
ر بـین راه  ریال برگرداند که بعنوان انعام به خودش دادم. د 68ریال برداشت و  32چی  چاي را پرداختم قهوه

حاج آقاي راستین سؤال کردند: چه کسی پول چاي را داد؟ شخصی عرض کرد مسنّن. سؤال کردند چقـدر  
ریال  2چاي و هر چاي  16: چقدر زیاد! و بعد شروع به محاسبه کردند که گفتندتومان.  10شد؟ عرض کرد 

برو  :برگردیم و به من گفتنند فتندگریال) از خود چاي بیشتر است.  68شود و انعام چاي ( ریال می 32جمعاً 
ریال انعام به وي  18چی دریافت کردم و  پول را از قهوه چی پس بگیر. با شرمندگی زیاد بقیه پول را از قهوه

  حاال درست شد. :ندگفت. و مراجعت نمودمپرداخت 
هـاي   اجـاره ولی نـرخ   داشتندواقع  اراكدکاکین و مستغالت زیادي در مرغوبترین مناطق تجاري بازار 

ست کـه نـرخ   ها بود. روزي یکی از مباشرین ایشان عرضه داشت که سال آنان معموالً مربوط به سالها قبل می
و گفتنـد:   نددادنرخها را افزایش دهیم. اجازه ن دهیداجاره بهاي دکاکین همان نرخهاي گذشته است. اجازه 
  خلق خدا را ناراحت کنیم.  خواهیم افزایش اجاره بها سبب فشار بر آنها خواهد شد و نمی
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کردنـد، یکـی از    مراقبت داشتند که بر خالف رسم امانت عمل نشود. حتّی به راحتـی هـدایا قبـول نمـی    
در تهـران سـاکن شـدند. برخـی از      1362دارد که حاج آقاي راسـتین در سـال    عرضه می خدمتگزاران ایشان

شت منزل که براي سکونت الزم بود مهیا و بـه منـزل   هدایایی از کلیه اسباب و اثاثیه و لوازم ریز و در اخوان
دند که هرکدام از این اجنـاس را چـه کسـی هدیـه کـرده اسـت؟       کراستیجاري ایشان آوردند. روزي سؤال 

ند: یادت باشد هر وقت از اینجا رفتیم همه را به آورندگان آن مسـترد کنـی. پـس از    گفتپاسخ عرض کردم. 
  ۀ اجناس از ریز تا درشت به هدیه کنندگان آنها مسترد گردید. کلی شانرحلت آن جناب حسب االمر

علیرغم اعمال دقّت در محاسبات هنگام بخشش سخاوتمند بودند. رعایا اغلب بـراي گـرفتن کمکهـاي    
نمودند و از مسـاعدت دریـغ نداشـتند و اینگونـه مسـاعدتها سـواي        مالی و انواع مساعده به ایشان مراجعه می

سرپرسـت دریافـت    هاي بی افتادگان و خانواده شه فقراء و مستمندان و بیکارها و از کارکمکهایی بود که همی
کردند که قابل شمارش و احصاء نیست. این امر بطوري در میان رعایا شهرت داشت کـه رعایـا ایشـان را     می

. در اواسط دهه دادند خواندند. در سالهاي خشکسالی بذر مجانی در اختیار زارعین قرار می پیغمبر مالکین می
حـاج  تومـان رسـیده بـود     500که خشکسالی و قحطی بسیار حاد شده بود و قیمت گندم به خـرواري   1320

  نمایند.  آباد مجاناً توزیع می تن گندم خریداري و در بین رعایاي امان 50 آقاي راستین
روي  پیـاده  آبـاد  صـبح زود حـاج آقـاي راسـتین در امـان     یـک روز   :نویسند آقاي سید علی طباطبایی می

. مشـهدي حسـین باغبـان دوان دوان آمـد و عـرض کـرد فـالن شـخص مشـغول بریـدن و سـرقت            کردند می
کنـی   د کار خوبی میگفتن. حاج آقاي راستین به باغ رفتند و سارق را به اسم صدا کرده، استدرختهاي باغ 

  آنها را براي خودت بردار.  دهم. بابت مزدت شاخۀ کنی ولی من مزدي به تو نمی که درختها را هرس می
بـراي اولـین بـار حقـوق     و پس از چند ماه دارد که شاغل شده بودم  ابراز میخدمتگزاران ایشان یکی از 

 زکـات . بدون اینکه حاج آقاي راسـتین از ایـن موضـوع مطلـع باشـند، همـان روز سـؤال کردنـد کـه          گرفتم
ا بپـردازم. بـا تنـدي گفتنـد: همـین اآلن بـرو و       درآمدت را پرداختی؟ عرض کردم خیر، ولی کنار گذاشتم ت

آوري عشـریه بـود را نیـافتم. در بازگشـت سـؤال       دار جمـع  اهللا عبدي که عهـده  بپرداز.رفتم؛ ولی آقاي حبیب
  ند شب جمعه مراجعه کن.   گفتعرض کردم آقاي عبدي را نیافتم آن روز سه شنبه بود.  .دندکر

از د. ایشان یو موضوع به اطالع حاج آقاي راستین رسشد سرقت اموال منزل آقاي عبداهللا مؤمنی عراقی 
ام و بـه قاعـدة    دهیـد؟ عـرض کـرد خیـر تـا بـه حـال نـداده         آقاي مؤمنی سؤال کردند که زکات (عشریه) می

شـود را بایـد    پرداخت آن آگاه نیستم. توضیح دادند که زکات که حدوداً مساوي ده یک یا عشر درآمد می
انـد کـه شـامل     ازمندان و مستمندان نمود که این گروه افراد در قرآن معرفـی شـده  از طرق صحیحه صرف نی

شوند.  فقراء و مساکین و عاملین بر آنها و تألیف قلوب و بردگان و بدهکاران و در راه خدا و راه ماندگان می
ا اموال به سـرقت  دارند از آن زمان منظماً عشر درآمدم را صرف این کار کردم و نه تنه آقاي مؤمنی ابراز می

  رفته کشف شد بلکه دیگر مالی از من به سرقت نرفت. 
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  ادیان و مذاهب و فرَق 
چون  اًکه اکثر کردند در شهر اراك در دوران زندگی ایشان پیروان ادیان و مذاهب مختلفی زندگی می

ـرین از  یهودیان، مسیحیان و بهائیان غالباً به دلیل فشار  در آن زمـان اراك از  مهـاجرت کردنـد  اراك متحج .
ـه رونـق زیـادي داشـت      اسالمی بود و کالسهاي درس مذهبی و حـوزه حوزوي مراکز مهم علوم  ندهـاي علمی .

غالبـاً همزیسـتی   اراك سـاکن بودنـد و   در قشریون مذهبی و همچنین طرفداران برخی از فـرق متصـوفه نیـز    
ـ       مسالمت ق رَآمیزي نیز نداشتند. اکثریت با قشریون بود و به همین دلیـل غالبـاً طرفـداران ادیـان، مـذاهب و ف

  دادند.  دیگر را تحت فشار قرار می
بـه   نحوة برخورد حاج آقاي راستین با پیروان همۀ ادیان و مذاهب و حتّی قشریون مذهبی بر پایه شفقت

خلق خدا استوار بود و همواره طالبین فقر و درویشی را متعهد به رعایت این اصل (شفقت به خلق) به عنـوان  
کردنـد. اگرچـه غالبـاً خـود و دوسـتداران ایشـان تحـت فشـارهاي مختلـف برخـی            یکی از شروط بیعت می

از انحاء حتّی بـا گماشـتن و   گرفتند. اینگونه افراد از طرق مختلف به نحوي  گروههاي قشري مذهبی قرار می
کردند که در بازار و خیابانها پرسه زنند و نسبت به حاج آقاي راسـتین   مزد دادن به متکدیان آنها را مأمور می

  و رویۀ فقر و درویشی بدگویی کنند.
شـو  رسـیدم عبـایم را بـراي شست    ند که در آن ایام غالباً وقتی به منزل مـی کرد خود ایشان بارها اظهار می 

حرمتـی   کردند که بر لباس ایشان آب دهان بیاندازنـد و بـی   می اجیرآوردم زیرا معاندین افرادي را  بیرون می
غالبـاً حـاج   نـد و  نک نمایند. علیرغم این رفتار، همۀ افراد منصف از ایشان به نیکی و بزرگی و با احترام یاد می

خوردند که تنهـا عیـب ایشـان     خیال خود افسوس میدانستند و به  می مانند یبزرگ و ب يرا فرد آقاي راستین
کردنـد تـا مـانع     سلک فقر و درویشی است. برخی دیگـر از مقـدس نماهـا مـردم را تحریـک مـی       انتساب به

داشـتند اعـالم    هاي آب یا قناتها شوند و چنانچه از آب چشمه یا قنات برمـی  استفادة منسوبین به فقر از چشمه
  نمودند! شده است و مردم را از استفادة آن تحذیر میکردند که آب چشمه ناپاك  می

کردم فرد نابینـایی کـه عبـاي     از بازار اراك عبور می 1356دارند که حدود سال  یکی از اخوان ابراز می
کـرد و دائمـاً نسـبت بـه      عصا زنـان در بـازار عبـور مـی     ،مندرسی بر دوش و کاسۀ تکدي به دست گرفته بود

اي بـردم و   کرد. نزدیک وي رفتم و او را به گوشـه  کاذیبی را بلند بلند تکرار میبست و ا تهمت می دراویش
گویی همه دروغ و بهتان است. پاسخ داد من باید حرفهایی بزنم کـه   سرزنش کردم که این مطالبی که تو می

ت. فالن کار وا داشته اس مردم خوششان بیاید و پولی به من بدهند. در ضمن سختی اوضاع معیشت مرا به این
را  ام به من پول داد که این مطالب را بگویم و من از این راه هزینۀ زندگی (نما)بازاري به دستور فالن آخوند

  کنم و توانایی دیگري براي کسب معاش ندارم.  تأمین می
در کـر ج در منـزل    1361در سـال   :دارند بر تهرانی که اراکی االصل هستند ابراز می آقاي محسن شیشه

ز اقوامم تمثال حضرت رضاعلیشاه را دیدم و شیفتۀ آن عکس شـدم. صـاحبخانه آن عکـس را بـه مـن      یکی ا
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 گفـت  و او هدیه کرد. هنگام مراجعت به تهران آن را در تاکسی جا گذاردم و با هدیه دهنده تمـاس گـرفتم  
اي بـه مجلـس    عـه از حسینیۀ امیرسلیمانی آن عکس را ابتیاع نما. براي خریدن عکس براي اولین بار شـب جم 

. حاج آقاي راستین در سفر کرده بودندهندوستان  به رضاعلیشاهفقري در حسینیۀ امیرسلیمانی رفتم. حضرت 
صدر مجلس نشسته بودند و ناگهان از البالي جمعیت هزار نفري به من چشـم دوختنـد و اشـاره کردنـد کـه      

م و خدمت رسیدم. مرا پهلوي خود جاي دادنـد  لرزید جلو رفت جلو بروم. با تعجب زیاد در حالی که بدنم می
و در گوش من گفتند تو کی هستی؟ عرض کردم نوة دختري آقاي حـاج حسـین سـمیعی (اراکـی) هسـتم.      

دهی. دستی سر من کشیدند و گفتند پـدرِ مـادرت (حـاج حسـین      دیدم بوي خود ما را می گفتندخندیدند و 
بر) بگـو دیـدي عاقبـت بـه مـا رسـیدي. مـن خیلـی          شهسمیعی) که فوت کرده برو به پدرت (حاج حسین شی

کـردم   دیدند و من نیز اولـین بـار بـود کـه ایشـان را مالقـات مـی        متعجب شده بودم که ایشان بار اول مرا می
چگونه ایشان از اجداد من نیز با خبر هستند. شب به سرعت نزد مـادرم رفـتم و جریـان را شـرح دادم. مـادرم      

کی از اقوام ما به نام آقاي راستین از مشایخ سلسلۀ دراویش گنابادي هستند ولی من گفتند بله درست است ی
بـر   ام. شبانه عازم اراك شدم و به منزل پدرِ پدرم آقاي حاج حسین شیشـه  هم وقتی جوان بودم ایشان را دیده

ه من گفتند در خیلی دانستم دادم. پدربزرگم که فردي با تقدس بودند ب رفتم و پیغامی را که معنی آن را نمی
داشتند مـا دیگـر    سال پیش که حاج آقاي راستین در اراك مقیم بودند هر وقت از آب قنات سر کوچه برمی

ایم که ایشـان بـر    کردیم که آب نجس شده است ولی حاال فهمیده کردیم و خیال می از آن آب استفاده نمی
منظور از پیام ایشان این است که گرچه ما با ایشان  حق هستند و از اینکه تو این راه را پیدا کردي خوشحالم.

مخالف بودیم ولی عاقبت به حقّانیت ایشان پی بردیم. فرداي آن روز به تهران برگشـتم و بـاز خـدمت حـاج     
آقاي راستین رسیدم و طلب تشرّف به فقر کردم. قبول ننمودند و پـس از یـک سـال و انـدي خـدمت آقـاي       

زاده از مشـایخ حضـرت رضاعلیشـاه نیـز طلـب       آقاي سید عبـدالغفور ابوالحسـن  حاج عزیزاهللا محقق نجفی و 
بـار اظهـار طلـب مشـرّف بـه فقـر        کردم ولی موفق نشدم تا باالخره خدمت حضرت رضاعلیشاه پس از چنـد 

کردنـد در هنگـام شـرح آن بطـور محسوسـی بـدن و        بر که این ماجرا را بیان می گردیدم. آقاي محسن شیشه
گفتند از همان مالقات حاج آقاي راستین تا کنون هر وقت ایـن واقعـه را    لرزید و می یشان میباالخص چانۀ ا

  کند. دهم همین حالت لرزش بروز می شرح می
نظریۀ ایشان نسبت به علماي واقعی بسیار مثبت بود و در عوض نسبت به کسـانی کـه فقـط بـه پوشـیدن      

جسـتند. اغلـب در مجـالس     نداشتند و از آنهـا تبـرّي مـی   دانستند اعتنایی  کسوة روحانیت خود را روحانی می
شود بلکه هـرکس کـه خـودش     کردند که علم با خواندن و نوشتن حاصل نمی فقري در این باب صحبت می

  کردند.  را شناخت پس خدا را شناخته و عالم است و در این باب با اشاره به فقراء آنها را علماء معرفی می
در سـفري حـاج آقـاي راسـتین در ششـده       1342نویسـند: کـه در سـال     یآقاي مهدي ناصري جهرمی م

خور لعنت نکرده است ولی به شخص دروغگو لعنـت کـرده اسـت و     ند: خداوند در قرآن به دزد یا عرقگفت
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  چه دروغی باالتر از اینکه انسان به خدا دروغ ببندد و خود را از طرف او بداند. 
دارنـد: جنـاب آقـاي     از اخوان و در کسوة روحانیت ابـراز مـی  مهدي منطقی گویا حجت االسالم آقاي 

ند گرفتن اجرت براي تبلیغ دیـن  گفتند و به دیدن ایشان رفتم. به من مدبه همدان آ 1337راستین حدود سال 
ـه کـرده بـودم و بـا      حرام است و شما به شغل دیگري هم مشغول شوید. یک دستگاه ماشین جوجه کشی تهی

ند به کمک چند نفر ماشـین  یدم. روزي که قرار بود ایشان براي بازدید به منزل ما بیاکر آن کسب درآمد می
ـه اشـتغال ثانویـه مـن         جوجه کشی را از زیرزمین بیرون آورده و سر راه ایشان قراردادم کـه بـه نحـوي متوج

شین را سـر  ند که این ماگفتماشین جوجه کشی خندیدند و دیدن  اند و بمدبشوند. وقتی حاج آقاي راستین آ
اشتغال دیگري هم داري. من تصدیق کـردم. مجـدداً تأکیـد کردنـد کـه گـرفتن        نشان دهیراه گذاشتی که 

  اجرت براي تبلیغ دین حرام است و اشتغال ثانویۀ پرورش جوجه را تأئید کردند. 
 عرفـان بـه   به نام ابراهیم عالیی نظر خوشـی نسـبت   اي هدارند که طلب آقاي عبداهللا مؤمنی عراقی ابراز می

گرفـت. چنـد سـالی خشکسـالی بـود و بـاران        بـر منبـر ایـراد مـی    ایها  در مسجد هزاوهها  نداشت و غالباً جمعه
نـزد وي بـرویم    تارا مأمور کردند  اخوانبارید و همه در زحمت بودند. حاج آقاي راستین من و یکی از  نمی

وید و دعا کنید باران ببارد اگر باران باریـد مـا همـه    و گفتند به او بگوئید شما با تمام مریدان خود به بیابان بر
فرستیم که او بگوید باران ببارد. اگـر بـاران    شویم. اگر باران نیامد ما یکی از مریدان خود را می مرید شما می

گفتند ما نزد وي رفتیم و پیام حاج  بارید شما دیگر دست از مخالفت برداشته و تسلیم شوید. آقاي مؤمنی می
  . نمودر منبر بدگویی نبراستین را ابالغ نمودیم. وي از این پیام تکانی خورد و قبول نکرد ولی بعد آقاي 

س نماها در مورد پیروان ادیان و مذاهب دیگر هم در اراك رایج و باعث آزار بسیاري مقدناپسند رویۀ 
روسـتاي  در درآیـد   از اینکـه اراك بـه شـکل شـهري    ت یهودیان اراك قبل سکون . مرکز87از خلق خدا بود

ـۀ معـروف بـه یهـودي      سنجان بود که در حال حاضر متصل به شهر اراك می باشد. در ازمنۀ بعد غالباً در محلّ
نشین نزدیک به منزل حاج آقاي راستین اقامت و بسیاري از آنهـا در امـور طبابـت سـنّتی و تجـارت اشـتغال       

د. در آن روزگـار اسـتفاده از آب آب انبارهـا    گذاشـتن  یمخاصی داشتند و غالباً به حاج آقاي راستین احترام 
س شـد و مقـد   آنها بـدرفتاري و تـوهین مـی    ابراي یهودیان خالی از اشکال نبود و اکثراً هنگام برداشتن آب ب

گفتند اگر دست یا کوزه و ظرف آنهـا بـه آب برسـد آب نجـس      کردند و می مآبان آنها را نجس معرفی می
. ولـی درب آب انبـار   رسید کوزة آب آنها میشکستن قات کار به زد و خورد و یا . برخی از او88دشخواهد 

شخصی حاج آقاي راستین همیشه براي استفادة یهودیان و سایر مردم باز بود و غالباً ظروف خود را به آنجـا  
  
در مورد زرتشتیان محرومیتهاي گوناگونی از قبیل پرداخت جزیه و منع خروج از خانه در روزهاي بارانی اعمال  )87
  .147شد. نگاه کنید به ظهور و سقوط سلطنت پهلوي، صفحۀ  می
  داند. شد و قرآن اهل کتاب را پاك میبا قرآن می صورتی که این نظر کامالً برخالف آیات در )88
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طبق آئـین  روزهاي شنبه  براي مثال. مقید بودندبه مذهب خود  زمانبردند. یهودیان آن  آوردند و آب می می
زیـرا ایـن   کردنـد   پرداختند و حتّی براي سماور خود آتش روشـن نمـی   به امور دنیوي نمی ؏ حضرت موسی

هدانستند  کار از امور دنیوي و کار دنیا را در روز شنبه حرام می دادنـد کـه بـراي     هاي مسلمین پول می و به بچ
این قبیل نامالیمـات در آن   .شدند واقع می ءاستهزاآنان آتش روشن کنند. ولی در همین هم مورد مضایقه یا 

خورشیدي از اراك به  1300هاي اول سنۀ  دوره بسیار بوده که سبب شد اکثریت قریب به اتّفاق آنان در دهه
  فلسطین مهاجرت نمایند. 

نویسند: فردي یهودي از مسـتأجرین حـاج آقـاي راسـتین بـود و تقاضـاي        آقاي عبداهللا مؤمنی عراقی می
ان استیجاري را نمود. حاج آقاي راستین قبول کردند. در همین وقت شـخص دیگـري وارد شـد و    خرید دکّ

نـد بـه   گفتپیشنهاد خرید همان دکّان را به ده برابر قیمت داد. حاج آقاي راستین پیشنهاد جدید را نپذیرفتند و 
ابراز داشت که خریـدار   فسخ معامله و خلف وعده جایز نیست. مشتري جدیدو ام  فرد اول وعدة فروش داده

  ام. ند یهودي هم بندة خداست و من دکّان را فروختهگفتاول یهودي است. حاج آقاي راستین 
 ومسیحیان ساکن در اراك اغلـب از مهـاجرین گرجسـتان و از مـذاهب کاتولیـک و ارتـدکس بودنـد        

در آن زمان نیز  آنهااي داشتند.  تفاهم چندانی نیز در بین پیروان آن مذاهب نبود و هرکدام کلیسیاي جداگانه
به مشاغل مختلف تجارت و طبابت و تولید باالخص در زمینۀ مـواد غـذایی اشـتغال داشـتند ولـی بـه شـدت        

برخورد حاج آقاي راستین بـا مسـیحیان نیـز در آن دوران     حسنیهودیان تحت فشار قشریون مذهبی نبودند. 
درویشـی شـده بـود. بطوریکـه آقـاي مـدبر کـه از مبلغـین          سبب گرایش برخی از آنان به اسالم و بـه فقـر و  

  بود مشرّف به اسالم و فقر شد. 1310اراك در حدود سالهاي سرشناس ارامنه و کشیش کلیسیاي ادوانتیست 
داشـت:   کنند که آقاي دکتر نیسانیان از اطباء برجسـتۀ اراك ابـراز مـی    آقاي سید علی طباطبایی نقل می 

  آقاي راستین دارند؛ ما همۀ مسیحیان مایلیم که مسلمان و درویش شویم.  اگر اسالم این است که
خدمتشان عـرض کـرد دیشـب     اخوانیکی از  1357کنند: در تابستان  می ذکرنیا  آقاي سید علی مرعشی

از خواب دیدم که شما شنل را از دوش پاپ رهبر کاتولیکها برداشـتید و بـر دوش پـاپ دیگـري گذاشـتید.      
  .89وزي نگذشت که پاپ فوت کرد و پاپ دیگري بر جاي او نشستچند ر قضاء

حضـرت   1308نـد کـه حـدود سـال     گفتکنند که حاج آقاي راستین  می ظهارطباطبائی اسید علی آقاي 
به دیدن ایشـان آمـده و بـه مباحثـه پرداختنـد.       90صالحعلیشاه به اراك تشریف آوردند و رؤساي فرقۀ بهائیت

  
میالدي درگذشت و آلبینو لوسیانی پاپ ژان پل اول جاي او  1978 اوت 6جیووانی باتیستا مونتینی پل ششم در  )89

  .شداو نشین درگذشت و ساپینتا کریستیانا پاپ پل دوم جا همان سالسپتامبر  28کمتر از دو ماه او هم در  درنشست. 
نمایند که در آن زمان اکثریت عالم نمایان اراك فتواي قتل منتسبین به بهائیت  علی طباطبایی اضافه میآقاي سید  )90

نفر از آنها را در اراك سر بریدند. تنها کسانی که از دادن فتواي  9نمودند و در همان سالها  را داده و آنها را تکفیر می
   ←دنبالۀ زیرنویس در صفحۀ بعد 
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اي هست که اگر آن را به یکی از مریدان خـود تعلـیم دهـیم و     در قرآن ما آیهحضرت صالحعلیشاه فرمودند 
بیند و همینطـور   خودش را به پائین پرتاب کند آسیبی نمی -که بسیار مرتفع بود-بخواند و از همین پشت بام 

بنـد   -آمـد  که از وسط حوض باال می-اي هست که اگر آن را تعلیم دهیم و بخواند به امر او همین فواره  آیه
اي هسـت کـه اگـر آن را تعلـیم دهـیم و بخوانـد در        یابد و همینطور آیه آید و به امر او مجدداً جریان می می

سوزد. حضرت صالحعلیشاه ادامه دادند اگر در کتاب شما چنین آیاتی هست بیاورید. افرادي  آتش برود نمی
  ند.که براي مباحثه آمده بودند خودشان را جمع و جور کرده و رفت

مرحوم آقاي ابوي (جنـاب   :نویسند میدر ارتباط با مذاکرات فوق آقاي حاج سید احمد شریعت جناب 
مورد نظر حضـرت   هکدام آی سؤال کردند:حاج آقاي راستین  ازحاج سید محمد شریعت، درویش همتعلی) 

  داشت. میرا  فرمودند همان اثر صالحعلیشاه بود؟ حاج آقاي راستین پاسخ دادند: هر آیه که می
کنند که حاج آقاي راستین با شراکت چند  اي از آقاي نایب جعفرعلی نقل می آقاي ناصر برادران هزاوه

نفر دیگر از سرشناسان شهر تأسیسات برق را به اراك آوردند و بـا مسـاعی ایشـان اراك از بـرق برخـوردار      
ـت در اراك محسـوب و   شد. یکی از شرکاء شرکت برق اراك آقاي حسینعلی روشن ضـمیر از سـ   ران بهائی

ـی و     میخانم وي نیز از مبلّغین بهائی بود. خانم روشن ضمیر ابراز  داشت که حاج آقاي راسـتین فـردي متزکّ
ند که تفگپیوندد. حاج آقاي راستین  باشند ولی افسوس که درویش است و به بهائیت نمی متّقی و برجسته می

کـنم برآمـدم همـه     نویسید مبنی بر این که اگر از عهدة کاري که ادعا میاي با امضاء همۀ بهائیان ب شما نوشته
ـت بگـروم. آقـا و        دست از بهائیت بردارید و مشرّف به فقر شوید و اگر نتوانستم متعهد می شـوم کـه بـه بهائی

  .  حاضر به این کار نشدندخانم روشن ضمیر و سایر منتسبین به بهائیت 

 دنبالۀ زیرنویس از صفحۀ قبل →

اهللا  خان اراکی (پدر حاج آقاي راستین) و آیتمحمدعلی  میرزااهللا قتل منتسبین به بهائیت خودداري کردند آقاي آیت
، 1373چاپ دوم،  ،»فرهنگ دیوان اشعار امام خمینی« :حاج آقا محسن عراقی بودند. الزم به ذکر است که در کتاب

  کفر در شرح این شعر:  -در ذیل کلمۀ تکفیر 101-103در صفحات 
  محتسب را بنوازید که زنجیرم کرد            دست آن شیخ ببوسید که تکفیرم کرد

تکفیر در اصل چیزي را پوشاندن؛ اگر به خداوند نسبت داده شود در گذشتن از گناه یا گناه کسی را «آمده است: 
دینی و کفر نسبت دادن، کسی را کافر خواندن، و (در  پاك کردن. در اصطالح فقهی و کالمی، کسی را به بی

سماً از یک جامعۀ دینی بیرون کردن. سابق بر این، که توجه و حساسیت مردم نسبت به مسایل هاي نسبتاً دور) ر گذشته
هاي فراوان شده است؛ و چه بسا  دینی بیشتر بود، تکفیر در واقع سبب قطع رابطه با اجتماع بود. از تکفیر سؤاستفاده

گرفته است.  سیاسی زیر پردة تکفیر دینی صورت میاند. غالباً تکفیرهاي  گناه که از این راه به قتل رسیده اشخاصی بی
از مواردي که در دو سدة اخیر تکفیر کسی باعث قتل او شده است، ماجراي کشتن مشتاق (حضرت مشتاقعلیشاه 

  اللّهی) در کرمان است... کرمانی از مشایخ سلسلۀ نعمت
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د سایر فرَق متصوفه بر ایـن بـود کـه بسـیاري از انشـعابات ایجـاد شـده از        نظر حاج آقاي راستین در مور
سلسلۀ حقّه تصوف توسط مشایخ و مأذونین و افراد سرشناس و منتسب به فقر در ازمنۀ مختلـف بـوده اسـت.    

کردند  می کرد اطرافیان آنها نیز غالباً تبعیت زیرا غالباً افرادي گرد آنها جمع بودند و وقتی مأذونی ادعایی می
  . 91شد. اینگونه فرق در تاریخ بسیارند اي تأسیس می و نتیجتاً فرقه

اینهـا خبائـث   : 92فرمودنـد نمایان  نمایان و صوفی در مورد عالم ؏ امام جعفر صادقگفتند که  همچنین می
  
ه از انشعابات به عنوان شعب متصل به سلسلۀ توان در دو دسته طبقه بندي نمود. یک گرو انشعابات را بطور کلی می )91

انبیاء و اولیاء و اوصیاء علیهم السالم بوده که در طول تاریخ باالخص ازمنۀ قدیم به دلیل عدم وجود وسائل ارتباطی 
کردند  بیشتر بوده است. بطوریکه به دلیل دوري راه، بزرگان دین مشایخی را مأمور به مهاجرت به مناطق دوردست می

 7(آیه ِلُكِل َقوٍم هادٍ شد. آیات قرآن منجمله آیۀ  اي جاري می آنها اجازة نصب جانشین داشتند و بدین ترتیب سلسلهو 
سورة یونس، براي هر امتی رسولی  47(آیۀ  ِلُكلِّ اُمٍَّة َرسُولٌ سورة رعد، براي هر قومی هادي هست) و همنیطور آیۀ 

گرفت که گروه  گونه سالسل حقّه غالباً فرَقی بدون اذن و اجازه شکل می هست) داللت بر این امر دارد. در کنار این
  دهند. نظر ایشان در این مورد مربوط به گروه دوم است.  دوم از انشعابات را تشکیل می

تفرقه «الزم به ذکر است در تمام ازمنه قدرتهاي بزرگ جهانی با تبعیت از دیدگاه ماکیاولیسم که شعار اصلی آن     
اند.  خودداري نکرده یهاي مذهبی نمودند و در این راه از هر تالش است اقدام به تأسیس فرقه» انداز و حکومت کن
، ترجمۀ دکتر محسن مؤیدي، چاپ سوم، »خاطرات همفر، جاسوس انگلیسی در ممالک اسالمی«(نگاه کنید به کتاب 
اند و معموالُ  ذاهب اسالمی و غیراسالمی طعمۀ این فتنه شده. افراد برجستۀ خیلی از م)، تهران1377انتشارات امیرکبیر، 
باشند که با تطمیع و اغفال افراد برجسته و ذینفوذ در سالسل  ها سازمانهاي جاسوسی و اطالعاتی می عوامل اینگونه فتنه

و یک پدیدة  کنند. این امر اختصاص به مذاهب اسالمی ندارد هاي نو می و فرق مذاهب مختلف اقدام به ایجاد فرقه
بعد  روز 33جهانی است. بطوریکه بسیاري از مسیحیان بر این باورند که فوت آلبینو لوسیانی پاپ ژان پل اول به فاصلۀ 

لوئیس مینگل روشا نویسندة پرتغالی  باشد. می نوعاي از این  سمت رهبر کاتولیکهاي جهان نیز به دلیل توطئه احرازاز 
از داد و ستدهاي غیرقانونی در بانک  پاپ ژان پل اولنوشته که » آخرین پاپ«ان در این ارتباط کتابی تحت عنو

واتیکان مطّلع بوده و قتل وي توسط توطئۀ مقامات ارشد مالی چندین دولت اروپائی و یک گروه مافیا متشکل از 
سندة انگلیسی در سال مقامات ارشد سازمان اداري واتیکان انجام گرفته است. این موضوع را نیز دیوید یالوپ نوی

  مطرح نموده است.» به نام خدا«میالدي در کتاب  1984
اند که به آنها پیشنهاد تأسیس فرقۀ جدید مذهبی داده شده و به  در این ایام نیز افراد برجسته و شاخصی مالقات شده   

گفتند افرادي که خود را مأمورین  آقاي حاج ابراهیم کیمند می .یز داده بودندهرگونه حمایت در این مورد نوعدة آنها 
خواندند و پس از صدور فرمان شیخی من با دستۀ گل براي تبریک به منزل آمدند، در جلسات بعدي  اطالعات می

اي تأسیس کنید و ما حمایت خواهیم کرد. با اعراض من از آنها همان گروه پس از مدتی براي  پیشنهاد کردند شما فرقه
  شده و مرا نیز بازداشت کردند.  ور تجسس به منزل حمله

  .هؤالء االخابث لو جلسوا يف بيو�م و مل خيرب الّناس حبالهلم و حرامهم جلال الّناس حّيت جيدونا )92
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در شـوند. آنهـائی کـه درد طلـب      مـی  دسـته گردند گرفتار ایـن دو   . خیلی از کسانی که به دنبال ما میهستند
افتنـد و او خـداجویی را بـراي     می نما عالمکنند تا ما را بیابند اول به دام  شود و حرکت می وجودشان پیدا می

کند و آنها را سرگرم مسائل فرعی و آداب صوري و صـورت احکـام    احکام فقهی خالصه میظاهر آنها در 
کنند تا ما را بیابنـد ولـی بـه دام     کت میشوند و مجدداً حر نماید. برخی از آنها به ظاهر احکام راضی نمی می

کشاند و سرگرم بـه اذکـار و اوراد و    افتند که آنها را از ظاهر شریعت دور و به مسائل دیگر می می نما عارف
دهنـد. کـم    کنند که شریعت و طریقت این بود و دیگر به جسـتجو ادامـه نمـی    کند و آنها فکر می امثالهم می

  به سالمت عبور کنند و به ما برسند.  گروهدو  کسانی هستند که از دست این
خـدمت حـاج آقـاي راسـتین      1344دارند: حدود سال  آقاي حجت االسالم مهدي منطقی گویا ابراز می

 ،بـدون اینکـه عرضـی کـنم    در ذهنم این سؤال بود که سفیان ثوري چگونه شخصـی بـوده؟   همواره  .رسیدم
دانند. ولی سفیان ثوري فـردي   نند که سفیان ثوري را خوب میک ها فقراء را متهم مینماند بعضی آخوندگفت

  بود و وجاهتی نزد دراویش ندارد.  ؏ مدعی در مقابل امام جعفر صادق
نزد حاج آقا راستین آمـد و   1339دارند: آقاي مهدي بابایی اراکی در سال  آقاي علی کالنتري ابراز می

تو  93زنند هشت امامی ند همه به ما تهمت میگفتند و خواهم هفت امامی بشوم. ایشان خندید عرض کرد: می
عشري هسـتیم و   ند ما اثنیگفتشوم. ایشان  یکی هم کم کردي! آقاي بابایی عرض کرد باشد هشت امامی می

شوم. ایشان مجدداً توضیح دادنـد کـه قبـول داشـتن      دوازده امامی. آقاي بابایی گفت: باشد دوازده امامی می
ع نیست هفت یا هشت یا دوازده یک امام را به حقیقت قبول داشـته باشـد بـاقی    هرکس  امام به زبان دلیل تشی

اي  شـوم. ایشـان خنـده    ائمه را نیز به یقین قبول خواهد داشت. آقاي بابایی عرض کرد: باشد یـک امـامی مـی   
  نموده و وي را براي تشرّف به فقر پذیرفتند.

سـنندج بـه مجلـس یکـی از سالسـل فقـر دعـوت         نویسند: حاج آقاي راسـتین در  آقاي حسین رهرو می
شدند. در آن شب دراویش میزبان دست به نمایشات خارق العاده زده و پس از خـوردن آتـش و فـرو بـردن     

خواستند سر یک نفر را از تـن جـدا و بعـد مجـدداً بـر سـر جـایش بچسـبانند.          سیخ در نقاط مختلف بدن می
کرد. بزرگ آنها به فراست دریافت  ن سر نشدند و خون فوران میمیزبانان علیرغم تالش فراوان موفق به برید

  ایشان آمد و ادب به جاي آورد. نزدکه مافوقی در مجلس مانع است 

  
هاي وزارت مستعمرات انگلستان در اوایل قرن هجدهم میالدي است که  این اتهام از ابداعات و ساخته و پرداخته )93

اي در پنجاه صفحه مورد تصویب مقامات بلند پایۀ دولت انگلیس قرار گرفته که خط  هماد 14در یک مصوبۀ محرمانۀ 
سازد. خالصۀ این  مشی وزارت مستعمرات را براي شکست و نابودي اسالم و مسلمین در مدت یک قرن مشخص می

مؤیدي،  کتاب خاطرات همفر، جاسوس انگلیسی در ممالک اسالمی، ترجمۀ دکتر محسن 91-96مصوبه در صفحات 
  ، تهران آمده است.1377جاپ سوم، انتشارات امیرکبیر، 
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یگري ایشان در مجلس یکی از سالسل دراویش شرکت کرده بودند. شیخ آنهـا اجـازه خواسـت    فعۀ دد
زه دادند و آنها شروع به نمایش کردنـد ولـی   اي نمایش دهند. حاج آقاي راستین اجا تا کارهاي خارق العاده

هنگام فرو بردن سیخ در بدن خون فوران زد. میزبان نزد حاج آقاي راستین آمد و عرض کرد مـا کـه اجـازه    
ند بگذاریـد کارشـان را انجـام دهنـد. وي کـه      گفتگرفته بودیم. حاج آقاي راستین به یکی از همراهان خود 

  انع شده بود. پس از تذکّر ایشان، با موفقیت نمایش خود را اجرا کردند.  مشغول ذکر و فکر قلبی خود بود م
ند. اخوان مالحظۀ اوضـاع را  مدحاج آقاي راستین به جهرم آ :دارند آقاي محمد حسین منجمی ابراز می

اینکـه   کردند و ایشان را به باغی در خارج از شهر بردند تا از گزند مقدس مآبان مصون باشند. با این حال بـا 
دادنـد و   ور شده و فحش می نمایان به باغ حمله این مکان در خارج از شهر بود مقدس مآبان به تحریک عالم

کردند و اقدام به آتـش زدن بـاغ کردنـد کـه بـا دخالـت پلـیس قائلـه خاتمـه یافـت. آقـاي             سنگ پرتاب می
سـتند کـه عملیـات    سرهنگ عسگري که در این جریانات خدمتشـان رسـید گفـت کـه دراویـش دیگـري ه      

ند بله همینطور است ولی اگر از فقراي ما کسی گفتکنند. حاج آقاي راستین در جواب  اي نیز می العاده خارق
  باشد قادر به این کار نخواهند بود. و متذکّر یاد خدا در جلسۀ آنان حاضر 

انجام   خارق العادهدم که اعمال عجیب و کربرخورد  به فرديکنند:  آقاي دکتر مسعود ابطحی اظهار می
اي را در لیوان آبی انداخت و با خواندن دعاهـایی آن سـکه تبـدیل بـه      داد. براي مثال در حضور من سکّه می

 هخواست این کار را انجام دهد به ذکـر و فکـر قلبـی خـود مشـغول شـدم. هرچـ        ماهی شد. مرتبۀ دوم که می
 .اج آقـاي راسـتین موضـوع را عـرض کـردم     حـ  خدمتگفت مانعی در کار است.  تالش کرد نتوانست و می

نماینـد و در   علوم غریبه علمی هست به نام علم تسخیر که توسط آن حواس فرد را مسخّر میجملۀ ند از گفت
توانند بدون اینکه فرد متوجه شود عملیاتی را انجام دهند مثالً ماهی را به درون لیوان بیاندازنـد   آن هنگام می

بیند. در آن هنگام که مشـغول   ولی آن را نمی خیره شدهاین حالت گرچه فرد به لیوان و سکّه را بردارند. در 
  توانسته شما را مسخّر نماید. بودید دیگر وي نمی خداذکر 

عملـی   یـد ابنـد تبلیـغ   گفتبـه او  حاج آقاي راسـتین  کرد.  ترغیب میبه درویشی یکی از اخوان فردي را 
را بکن، صحیح نیست. به ما چه  ارک فراد گفته شود بیا درویش شو یا اینمثالً به اتبلیغ به این شکل که  .باشد

کند و اگر  داند. اگر بخواهد زیر و رویش می داند با خداي خودش. خدا که بهتر می خودش میربطی دارد؟ 
   کند. هم با او صحبت کنی اثري نمی هاهم نخواهد ساعت

با انجـام مکاتبـاتی بـا مشـاهیر و معـروفین صـوفیه        94یفرد معلوم الحالی به نام نورالدین مدرسی چهارده
  
کنند که با توجه به وجوب غیبت برخی افراد  اللّهی ذکر می آقاي حاج کاظم مجتهد سلیمانی و آقاي عباس نعمت )94

است در عمل، حاکم ظالم، متجاهر به فسق، گرانفروش و موارد مشابه که در شرع مطهرآمده الزم  منجلمه عالم بی
شد (خود  مورد نورالدین مدرسی چهاردهی یادآوري شود که وي هر مدت یکبار با یک گروه از متصوفه محشور می

   ←دنبالۀ زیرنویس در صفحۀ بعد 
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اي نیز به حاج آقـاي راسـتین نوشـته و     در مورد شرح حال ایشان تدوین نماید. نامه 95اي سعی کرده تا کتابچه
  ن را چاپ کرده که عیناً در زیر آورده شده است: ایشاقسمتی از پاسخ 

  هو
12/9/1341                                                        121       

... اما مشایخ در هر عصري مناسب آن عصر ممکن است عدد آنها کم یا زیاد باشد لکن قطب در هر 
زمان یکی بیشتر نبوده و نخواهد بود کلمۀ اقطاب عصر حاضر که در نامه مرقوم شده بود صحیح نیست و 

رح حالی هم که ارزش نگارش داشته باشد در نظر دیگر فقیر تا بحال عکس خود را براي کسی نفرستاده ش
له الفداه  ترین بندگان آستان مقدس حضرت آقاي صالحعلیشاه ارواحنا ندارم جز آنکه عرض کنم شرمنده

  ستین مد رامح                                                                                                          (هستم). 

 دنبالۀ زیرنویس از صفحۀ قبل →

) و سپس با بستن بهتان به آنها اقدام به اخاذي به این موضوع دارداي  کتابچۀ خودش اشاره 10 ۀوي هم در صفح
اي در مجلس عمومی در حسینیۀ  اي نوشت و در شب جمعه نامهنمود. در اواخر عمر ابراز پشیمانی هم کرد و توبه  می

با بلندگو قرائت کرد و از رفتار خود آن را امیرسلیمانی در حضور حضرت رضاعلیشاه و اخوان حاضر در جلسه شخصاً 
به  پس از مدتی چون مطامع مادي وي تأمین نگردید توبه خود را نقص ومجدداً عذرخواهی و اظهار ندامت نمود ولی 

تیغ «شناخت در کتاب:  و را میااللّهی که از نزدیک  نشر اکاذیب ادامه داد. اکاذیب وي توسط آقاي عبدالصالح نعمت
هاي صوفیۀ ایران، چاپ پیام،  برنده، پاسخ به کتاب شیخ صفی و تبارش (نوشتۀ سید احمد کسروي) و کتاب سلسله

  است:به شرح زیر همان کتاب به خط خودش  94امۀ وي در صفحۀ . گراور توبه ناست ، پاسخ داده شده»، تهران1361
  هو 

  نهم شوال هزار و سیصد و نود و شش                            121                                                            1355/مهرماه/12
  لیشاه) روحی له الفداهحضور محترم قطب االقطاب حضرت آقاي حاج سلطانحسین تابنده (رضاع

دارد. این ناچیز سرهنگ نورالدین مدرسی چهاردهی در زمان تصدي شهربانی  محترماً بآستان مبارك معروض می    
کردم  جویمند بآستان مبارك والد بزرگوار مشرف بفقر گردیده و در زمانی که در ادارة زندانها در تهران خدمت می

حضرت تجدید نمودم و بعد بواسطۀ انحرافات فکري در مجلۀ وحید و خواندنیها  در حسینیۀ مشیرالسلطنه نزد آن
مطالبی خالف واقع و بر خالف حق و حقیقت برشته تحریر درآورده که هیچیک از سطور آن واقعیت نداشته و 

توبه میکنم و  نماید که کلیۀ مطالب نوشته شده فدوي عاري از حقیقت بوده اکنون نادم و پشیمانم و صریحاً اذعان می
شما را به ارواح پاك اجداد نام آور و بزرگوارتان قسم میدهم که با سعۀ صدر آن حضرت و رادي و جوانمردي خود 

  .از گناهم صرف نظر نمائید و بنده را جزو مریدان خود محسوب فرمائید تا آرامش خاطر نصیبم گردد
  12/7/1355هم شوال هزار و سیصد و نود و شش ن      مدرسی  سرهنگ نورالدین –بندة آستان مبارك                   

  سیري در تصوف، شرح حال هفتاد تن از مشایخ و اقطاب صوفیه. )95
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  بیانات
نمودند یـا در   غلب از نثرهاي عرفانی قرائت و تشریح میابسیار کم سخن بود. در مجالس فقري  شجناب
اي قـرآن برخـی    سحرهاي جمعه پس از قرائت قرآن یا در عصرهاي ماه رمضان پس از قرائـت دوره مجالس 

  .اند پیاده و آورده شده معدودي از ایشان موجود است کهکردند. نوارهاي صوتی  آیات را تفسیر می
  کلمات قصار

 خدمتاز بزرگان یادداشتهائی داشته باشم.  میل داشتم :نویسند آقاي سید محمد حسین خبره فرشچی می
ـد     شـرمنده «دنـد:  نموحاج آقاي راستین هرچه اصرار کردم ابـرام نمودنـد تـا اینکـه مرقـوم       تـرین فقـراء محم

  ».خاك پاي فقراء محمد راستین«همان خط اضافه کردند:  در ادامۀمن، با اصرار بیشتر ». راستین
هنگامی کـه خـدمت حـاج آقـاي      دارند: جناب آقاي سید مرتضی محجوبی ملقّب به رشیدعلی ابراز می

  .ستکیآموختند که مطاع کل و مظهر تام  تحاصربه   ابتداراستین مشرّف به فقر شدم در 
  است: برخی از کلمات قصار ایشان ذیالً آورده شده

  شناختن منوط به دیدن است و شناختن خدا منحصر به دیدن خداست. •
  علّت نجاست و عصبانیت سگ خواب بین الطّلوعین است. •
  دارد. 96دل به دل تنبوشه •
  گرداند. اي که او را سحر در خواب ببیند روي برمی خداوند از بنده •
س اساس دوستی است.  •   اُ
  است.در حضور بزرگان ادب به اشتغال یاد خد •
  . 97اي که از روي حال نباشد اشگلک است مصافحه •
  هر چیزي که در این عالم هست نمونه اي از آن در وجود خود ماست.  •
  در تاریکی نشستن و به روشنایی نگاه کردن مکیف است. •
  .چون به غیر او به کسی نباید تکیه نمود استخالف ادب تکیه دادن در مجلس خدا  •
  دهد. اش نور نمی چراغ به پایه :ندگفت یبزرگان م اندر مورد نزدیک •
  خواهم. ولی چون دستور اجرا نکرد رانده شد. شیطان سجده بر آدم نکرد، گفت جز تو کسی نمی •
  هر که را خلقش نکو نیکش شمار. •
  
  هاي سفالین که به هم پیوندد در زیر زمین. فرهنگ دهخدا. تنبوشه: لوله )96
دند و هنگام بستن بار بر پشت دا داري است که از داخل آن طناب عبور می اشگلک تکۀ چوب یا استخوان سوراخ )97

  پیچاندند تا بار بر پشت حیوان محکم بایستد. قاطر آن را می
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  از دوست غیر دوست نباید خواست. •
  کتاب مؤمن دل اوست باید به درون توجه داشت در بیرون خبري نیست. •
  همانند لباس است. این بدن جسمانی •
  زیارت لحظه است. •
  نفس را باید مشغول کرد تا انسان را مشغول نکند. •
  ایم !؟ مدتها وي را مؤآخذه کردند که مگر بد هم آفریده». چه هواي خوبی«عارفی گفت:  •
چرخـد و   مراد باید چون میت در دست غسال باشد. غسال میت را به هـر طـرف بچرخانـد مـی     زدمرید ن •

  اي ندارد. خود اختیار و اراده میت از
  شیخی همانند کنّاسی است زیرا باید نجاسات و ناپاکیهاي وجود مرید را پاك گرداند. •
  اگر کسی از تو تعریف کرد اهمیت مده ولی اگر تنقید نمود در آن فکر کن.  •
  این عالم، عالم جمع و تفریق است. ولی در آن عالم تفریق وجود ندارد و فقط جمع است. •
  تر است، حتّی کفّار. زیرا در آن عالم نفس دیگر همراه نیست. ر کس از این عالم برود خوشه •
  گردد. باید از مگس یاد گرفت که وقتی شیرینی را پیدا کرد هر چقدر او را برانند بازمی •
  کند. خود متمرکز می مقصودمراقبه را باید از گربه آموخت که هنگام شکار تمام حواسش را به  •
هنگام آبیاري درختان آب را به زمین باید ریخت و نباید روي درخت پاشید. آیا مـا  ند: گفت ان میبه باغب •

  آید کسی به بدن ما آب بریزد؟ خوشمان می
  .شود نمیداده  اي به آنها اجازه پذیرندمسؤولیت بتوانند  ولی چون نمی ندبرخی فقراء از مشایخ باالتر •
انند یـک سـربازي کـه در اطـاق تیمسـار باشـد نفـوذ وي بیشـتر از         هستند فقرایی که از مشایخ باالترند م •

  اش باید احترام بگذارد. فرماندة گروهان است ولی به فرماندة گروهان به خاطر درجه
  این است که به دعایی که به شما داده شده که همان ذکر خداست مشغول شوید.» التماس دعا«معنی  •
  رحم مادر نسبت به این عالم است.این عالم در مقایسه به آن عالم همانند  •
توانیم خـود   استشفاي نفس احتیاج به طبیب الهی دارد. هنگامی که بیمار شویم با مطالعۀ کتاب طب نمی •

را معالجه کنیم و باید به طبیب مراجعه نماییم. قرآن نیز همانند کتاب طـب اسـت و بـراي معالجـۀ نفـس      
  ولیاء الهی که مفسر قرآنند مراجعه نمود.مراجعه به آن سبب شفا نخواهد شد و باید به ا

د: کسـانی کـه در بیابـان گـم     گفتنـ  شد مـی  در ارتباط با بدگویی معاندین که سبب هدایت برخی نیز می •
  کنند. شوند با صداي خروس یا سگ راه را پیدا می می

  یستگی دارند.معدود کسانی شا .دنماین استحقاق تشرّف به فقر در اکثر ما نیست و تفضّالً دستگیري می •
اطاعت و احترام ما فوق در ارتش و نظام از رویۀ درویشی اخذ شده است و اگر کسی حتّی یک ساعت  •
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  زودتر مشرّف به فقر شده باشد تقدم و احترامش بر دیگري واجب است.
  کنند. مثل راستین درست می نفرما کسی نیستیم. اگر حضرت آقا بخواهند به آنی هزار  •
  ند: حال خوب است؛ مزاج خراب است.گفت احوالپرسی اشخاص میگاه در پاسخ به  •
  نمود. کرد مطالب بیشتري را براي او آشکار می سکوت می ؏ در برابر خضر ؏ اگر موسی •
  گرفتن اجر و پاداش در راه خدا حرام است. •
  گوییم که داخل نشود. اگر کسی با ما مشورت کند که در فقر وارد شود یا خیر؛ می •
ش را معرفـی  اناو دوست بعدباید خدا را شناخت  بتداخداست. ا نتر از شناخت دشوارن خدا دوستا نشناخت •

  نماید.
  د: دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید.گفتن می انمجذوبین در اطرافشبارة علّت جمع در •
  ند: دوستی مختص خداست.گفت در پاسخ به این که آیا آن چیز را دوست دارید می •
دهیم به معنی این است که تسلیم اوامر و نواهی الهی هستیم و به طرف مقابل به  می این سالمی که به هم •

  رسد. کنیم که از ما به تو گزندي نمی صورت ضمنی بیان می
  اسالم از کلمۀ تسلیم گرفته شده و مسلمان کسی است که تسلیم امر ولی خدا باشد. •
  دارد و نه فقط مراد آسمان و زمین صوري است.آسمانها و زمین در قرآن اشاره به عوالم باال و پایین  •
  نماید. متمرکز میروي سالک ر برا بزرگ وقت بینی است که نور آفتاب  شیخ مثل ذره •
جلـو آوردن دسـت چـپ فقـط      .گیـرد  مصافحه نمودار تجدید بیعت است و با دست راست صورت می  •

  براي احترام است.
که دستان دو نفـر   وفتیتقیماً به قلب متّصل است و رگی مس 98در محل اتّصال انگشت ابهام دست راست •

  شود. تبادل محبت میبین آنها یابد و  به هم اتّصال می شانبه صورت مصافحه در هم قرار گیرند قلبهای
  باید ریاضت مردانه کشید یعنی از نعم الهی در چهار چوب شرع استفاده نمود ولی با یاد خدا. •
  ات هم نباید فرستاد.بدون دستور و اجازه حتّی یک صلو •
  ایم. افتد باید دقّت کنیم تا بیابیم که چه خالفی مرتکب شده فاق میهر پیشآمدي که اتّ •
  روم. شوم با بار خجلت می هر وقت خدمت حضرت آقا شرفیاب می •
دعا به این معنی نیست که در مقابل خداوند خواست خود را ترجیح دهـیم و بـا سـماجت مطالبـه کنـیم.       •

  استن خداست، نه از خدا خواستن.بلکه دعا، خو
شیخی به مریدش گفت اینجا بمان تا برگردم و رفت. مرید یک سال آنجا بمانـد و هـر روز فقـط بـراي      •
  
  محل تقاطع انگشتهاي شصت و اشاره. )98
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گشت تا شیخ مراجعت نمود. باید اطاعـت از بزرگـان    رفت و سریعاً به آن نقطه باز می رفع حوائجش می
  آید.به این نحو باشد نه اینکه به مختصر چیزي صدایمان در

. 99در زندگانی خود مویی از بدن جدا نکرد و ازدواج ننمود و در رهبانیت صرف بـود  ؏ حضرت مسیح •
ـت مسـیح       نـزدن شـارب و    ؏ حضرت رسول اکرم (ص) جمع ظاهر بـا بـاطن را داشـتند. ایشـان از رهبانی

  ت. تعطیلی از غروب پنجشنبه تا ظهر جمعه را حفظ نمودند که در این مدت کار دنیا حرام اس
باشـد منجملـه زدن    مؤمن حاجی کعبۀ دل است و بسیاري از امور هنگام اعمال حج بر حاجی حـرام مـی   •

  باشد. مو. نزدن شارب به نشانۀ احرام مؤمن می
دهیم؛ زکات دیگـر ایـن اسـت کـه از خودیـت خـود بگـذریم، از         یک زکات ظاهري است که پول می •

  فش ندهیم این هم زکات است، زکات باطنی.چیزهایی که نفس میل دارد و نظر دارد گوش به حر
خداوند در قرآن دزد یا عرق خور را لعنت نکرده ولـی شـخص دروغگـو را لعنـت کـرده اسـت و چـه         •

  دروغی باالتر از اینکه انسان به خدا دروغ ببندد و خود را از طرف او بداند.
  کردند: زمزمه می یبرخی اشعاري که گاه •
  یـک نظر پیـر بـه از صد چله                                               چل چله و چل چله و چل چله     •
  باید که موریان بدرندش به نیش خویش                         اي که دوش نگردید گرد شمع پروانه •
  کان سوخته را جان شد و آواز نیآمد  اي مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز •
  گر پیش منی چو بی منی در یمنی                                 گر در یمنی چو با منی پیش منی •
  هرچه دیدیم و شنیدیم همه بازي بود                             بجز از عشق که اسباب سرافرازي بود •
  ما را و تو را چه آشنائی است                        چون آخر کارها جدائی است                           •
  گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد    لت بیدار به بالین آمد                                 سحرم دو •
  و اندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند   دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند                        •
ل بگذرد خندان بود«این مصرع :  • 100کردند ئت میقرا» هر که از پول بگذرد خندان بود«را » هر که از پ.  
  د:گفتن در پاسخ به برخی که استدعاي دعا داشتند می •

  که دهانشان بسته باشد از دعا                       شناسم ز اولیاء قوم دیگر می

  
  .250اند که آن حضرت حتّی مگس از صورت نپرانید. نابغۀ علم و عرفان، صفحۀ  نوشته ؏ در سیرة عیسی )99

  ست که در کتاب مثنوي آمده: این مصرع قرائت دیگري از مصرع اول بیتی ا )100
  .زیر پل منزلگه رندان بود            هر که از پل بگذرد خندان بود
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  تفسیر خلقت آدم
آیـۀ اول سـورة بقـره     36را در یکی از سحرهاي جمعه در اراك پس از قرائت سورة حمـد و   شرحاین 

  باشد: سورة بقره می 36الی  30مربوط به آیات  زیر یردند. تفسکرایراد 
 .گوینـد آدم را خلـق کـرد    شود گفت که مثل گفتۀ عوام است که می فرمایند را نمی اینجا آدمی که می«

شود. اگر بگوییم که مثالً یک وقتی آدم در دنیا نبوده پس خدا هم نبوده. زیرا خـدا   همیشه این آدم خلق می
شود وقتی را براي خـدا معـین کـرد. مـثالً خـدا چـه        ق است. خالق و مخلوق. پس نمیاش وجود مخلو الزمه

گـویم   ساعت از من بپرسید؛ مـی  24فرماید اگر  که می ؏ وقت بوده یا چه وقت پیدا شده. حتّی فرمایش علی
شـود.   همین است. پس این صورت ظاهر، عوامانه است و االّ در موضوع خلقـت بشـر آدم همیشـه خلـق مـی     

ینطور که ما خلق شدیم، اوالد ما هم خلق شده، یداً به ید. موضوعی که هست این اسـت کـه اگـر آدمـی     هم
رود. وقتی طرف خدا رفت خدا هـم بـه او دسـتوراتی     که خلق شده آدم خلق شده باشد مسلَّم طرف خدا می

شـوید و مشـرّف    آئیـد و درویـش مـی    دهد. این همین عنوان درویشی است. براي اینکه وقتی که شما مـی  می
شوید، پاك، خالص. دیگر هرچـه معصـیت و گرفتـاري     شوید. براي اینکه پاك می شوید وارد بهشت می می

بوده همه ریخته شده است. زیرا هم ظاهرتان پاك شده و هم باطنتان. ظاهر به واسطۀ آن دستور به اصـطالح  
شیخ است که مأذون است از طـرف   شود. باطن هم به واسطۀ استغفار غسل و تعمید کردن است که پاك می

خدا و خود خدا به او اجازه داده که این استغفار را بکند. وقتی خودش اجازه داده باشد دیگر اجازة خودش 
کند. پس هم ظاهرش و هم باطنش پاك شده.  گرداند. پس آن استغفار شیخ هم باطنش را پاك می را برنمی

کنـد کـه همـان     ن کارها را نکن. حال وقتی که نفس وسوسه میشود که ای آن وقت به او دستوراتی داده می
شود. به جاي اینکـه بـرعکس    اندازدش. به معصیتش که انداخت دور می شیطان باشد دو مرتبه به معصیت می

 -باید نزدیک بشود. اگر همان وقت که پاك شد دنبالش را گرفت و عمل کرد در ظرف شـاید دو سـه روز  
ـا    شود. همه چیز بر او واضح خواهد شد. روشنی برایش پیدا می ظاهر میسه چهار روز صورت بر او  شـود. ام

کنـیم و غفلـت    دهنـد عمـل نمـی    حرف سر این است که وقتی ما مشرّف شدیم، دستوراتی را کـه بـه مـا مـی    
کنیم. همین خود غفلت از این ذکر خودش معصیت است. یعنی معصیت و صواب در این اسـت کـه هـر     می

ودتان مشغول بودید در صواب هستید. یعنی، صواب رفتن رو به خداست نه ایـن صـوابی کـه    وقت شما به خ
گویند. این صوابی که به اصطالح مربوط به عرفاست رفتن به سوي خداست و نزدیک شدن به  اهل ظاهر می

خداست. این صواب است. معنی صواب واقعی همین است. عذاب هـم دور شـدن از خداسـت. وقتـی مـا از      
ـا حـاال نمـی   خدا  ـا آن وقـت کـه         دور شدیم این بزرگترین عذاب است ام فهمـیم، حـاال خـدا را ندیـدیم، ام

تـر و بهتـر اسـت. تمـام      کنـیم ایـن قشـنگ    بینیم که از هر چیزي کـه فکـر مـی    چشممان باز بشود و ببینیم، می
اسـت کـه همـۀ ایـن     قشنگیهاي عالم از او تراوش کرده، تمام خوبیهاي عالم از او تراوش کرده. یک چیزي 

کنید در آن هست. اگر ما یک مرتبه او را ببینـیم و بعـد او از مـا رو ببنـدد و      چیزهاي خوب و هر چه فکر می
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کنار برود و ما دور بشویم، این چه عذاب بزرگی است، بزرگترین عذاب است. عذابی دیگـر بـاالتر از ایـن    
ـت خـواهیم داد. خالصـۀ        دهـیم. ا  ایم هیچ اهمیت نمی نیست. اما االن که ندیده ـا اگـر ببینـیم آن وقـت اهمی م

موضوع این است که پس این آدم خلق شد. بعد آوردنش به بهشت واردش کردنـد، بعـد هـم بـه او دسـتور      
دادند که فالن کار را نکن.آن وقت نفس او را وسوسه کرد، تحریک کرد و غافلش کرد یـا خـداي نـاکرده    

کلّی از بهشت دور شد. حاال اگر این آدم، آدم واقعی باشـد، آن آدمـی   او را به یک معصیتی واداشت که به 
گویـد،   مـی  اا َظَلْمٰنـرَبـَّٰنـکه خدا نظر دارد باشد، وقتی دید که به معصیت افتاد و از آن عالم دور شد آن وقـت  

 کند به التماس کردن به خدا، که خدایا من ظلم کردم به خودم، گذشت کن، آن وقت باز حـالش  شروع می
شود. خالصه، همۀ این فرمایشاتی که در قرآن است همه دربارة خود ماهاست. خارج از ما نیسـت   عوض می

اش خطاب به خود ماهاست و موضوع هم ما خودمان هستیم. بعد هـم   که ما خیال کنیم خارج از ماست. همه
م این صـورت ظـاهر   گوید که مالئکه آدم را سجده کنید. باز ه موضوع سجده کردن است. معلوم است، می

ة زیادي به  است. اولیاء خدا، انبیاء خدا همیشه در عالم که آمدند، خوب، عده ا عداي دور آنها جمع شدند ام
شود سجده کنند. مثالً اآلن اگر به یک آقایی کـه   دانستند. چطور می جاي اینکه اینها را تبعیت کنند کافر می

اگر بهش بگویند بیا اینجا جلـوي آقـاي راسـتین زانـویش را      مجتهد شده، مجتهد بزرگ و مرجع تقلید است
کند، بیست هزار تومان هم به او  کند؟ اگر ده هزار تومان هم به او بدهند این کار را نمی ببوس این کار را می
ام، این قدر اخبـار بلـدم، ایـن     ام، مدتها زحمت کشیده گوید من تحصیل کرده کند. می بدهند این کار را نمی

قدر مردم مرید من هستند، آن وقت بیایم و بروم و زانوي یک نفر را آن هم که عمامـه   حدیث بلدم، این قدر
سرش نیست و کاله سرش است ببوسم! نه من باالتر از او هستم. شیطان هم همین حرف را زد به غیـر از ایـن   

 –ق شده و از گل اسـت  نگفت. شیطان هم گفت که من از آتش خلق شدم و از نور هستم، این از خاك خل
تر از همۀ مالئکه بودم، آن وقت حـاال تـو    من سالها بندگی تو را کردم، سالهاي مدید. مقرّب -صورت ظاهر

دانم که او چه کاره است، همه چیز در او هست،  یک گلی آنجا درست کردي اسمش را آدم گذاشتی و می
همه چیز. آن وقت من بروم او را سـجده کـنم،   همه چیز، همۀ اوصاف حیوانیت و اوصاف رذالت و اوصاف 

زیارت کنم! این است که آن وقت کافر شد. یعنـی وقتـی مـا اطاعـت نکنـیم و خـودبینی بکنـیم. بزرگتـرین         
بدبختی خودبینی است که من خودم را باالتر از یکی دیگر ببینم، من خودم را بهتـر از فـالن نفـر ببیـنم. بـین      

ـت داشـته باشـیم کـه         همین ما فقرا هم همین موضوع هس ت. هیچ وقـت نبایـد خودپسـندي، خودخـواهی منی
خودمان را شخصی بدانیم، بگوییم کسی هستیم. چه هستیم؟ هیچ چیزي نیستیم، هیچ. چه هستیم؟ یک انبـار  

کنیم. اگر هم یک چیزي، یک خوبی از  کنیم از آن طرف خالی می کثافت بیشتر نیستیم. از این طرف پر می
انبـار   هم مال ما نیست. آن خوبی هم مربوط به کسی دیگـر اسـت. بـراي اینکـه مـا مثـل آب       ما بروز کند آن
انبار اسـت؟   انبار. آیا این صدا مال آب پیچد توي آب می "ها"این  "ها"انبار شما صدا کنید  هستیم. توي آب

، از اوست که در آید نه! این مال توست که صدا کردي. پس ما هم همینطور. این صدایی که از ما بیرون می
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کند. پس این است که آنوقت اگر ما براي خاطر اینطور چیزها خودمان را شخصی بدانیم  ما انعکاس پیدا می
  ».و به خودمان اهمیت بدهیم، بگوئیم ما کسی هستیم، خوب این چه فرقی با شیطان دارد همان شیطانیم

  شرحی بر زکات
چهـارم از بـاب ششـم کتـاب شـریف والیتنامـه اثـر         یکی دیگر از نوارهاي ایشان حـاوي قرائـت فصـل   

  اند. منجمله: دادهباشد که در البالي آن برخی موضوعات را شرح  حضرت سلطانعلیشاه در بیان زکات می
اند آن کسی که گرفتار به کثرات نیست، آنها مجذوبین هستند. آنهایی که حالت یکسـره   اینکه فرموده«

ـه   تی در او نیست نه زنی دارد نه بچهجذب صرف در آنهاست. آنکه هیچ کثر اي دارد و نه پایبند به زن و بچ
است و نه پایبند به دنیا و زندگی است. همیشه با حالت یکسره و یک طرفه است. او تکلیفش علیحده اسـت.  
اما ما که گرفتار کثرات هستیم، وظیفۀ ما این است که همیشه در صـدد ایـن باشـیم کـه دسـتوري کـه بـه مـا         

ـه خـدا قـرار      دا دند، به آن دستور رفتار کنیم، یعنی اگر بخواهیم نماز ما واقعاً نماز واقعی بشـود و مـورد توج
بگیرد باید همیشه در صدد باشیم که ده یک عایدي خود را براي خدا بدهیم. بدهیم بـه کسـی کـه صـاحب     

اید بدهیم به آن کسی که از ماست، از طرف خداست. نه اینکه خودمان به اشخاص بدهیم، نه؛ حق نداریم؛ ب
  ».داند که به چه اشخاصی بدهد طرف خدا نمایندگی دارد. او می
  بیاناتی از حاالت دیگران

  کردند. منجمله موارد زیر از این قبیلند: گاهی اشاره به برخی اشخاص و حاالتشان می
نـد. در شـهري   ند: جناب نورعلیشاه اصفهانی (اول) بسیار خـوش صـورت و صـوت و جـوان بود    گفت می
کردنـد بـاز مـزاحم     محـل مـی   کرد و هر قدر او را بی بست و اظهار عالقه می اي کراراً راه ایشان را می معروفه

تا دو ». برو قحبه«کرد به تندي به او فرمودند:  . یک روز که سر راه ایشان ایستاده بود و ابراز عالقه میشد می
طواف کعبه دیدند. جناب نورعلیشاه سـؤال کردنـد چگونـه بـه     او را مشغول از آن زن خبري نشد تا سال بعد 

را کـه فرمودیـد ذکـر خـود سـاختم و دو سـال تمـام بـه آن         » برو قحبه«این مقام رسیدي؟ عرض کرد: جملۀ 
  مشغول بودم تا نفس شکسته شد و بدین جایگاه رسیدم.

ند: سفري بـه عـراق رفتـه    فتگ کنند که می آقاي حاج عبدالصالح جواهریان از حاج آقاي راستین نقل می
بودم و مدتی نبود که از جانب حضرت صالحعلیشاه مأذون در اقامۀ نماز جماعت شده بودم. در همـان شـب   
هنگام سحر بدون این که کسی از آمدن من به عتبات اطالع داشته باشد درب منـزل کوبیـده شـد. فـردي از     

ل کردم آیا کسی آمدنم را به شما اطـالع داد؟  فقراء بود که صورت ظاهر زندگی خیلی محقري داشت. سؤا
  ام نماز صبح را به شما اقتداء کنم. وي پاسخ داد بله آن کسی که باید خبر دهد خبر داد و آمده

: در سفري عازم کرمانشاه بودم در همـدان بـدون اطـالع وارد    کردند که واقعۀ مشابه دیگري را ذکر می
ـت آن  منزل یکی از اقوام شدم. ساعتی بعد ماد ر آقاي علیخان پیران به نام امیرزاده خانم از فقراء بسیار با محب

. جـواب داد  دارمدیار به مالقات آمد. از وي پرسیدم که چگونه فهمیدي که به همدان آمدم و اینجـا اقامـت   
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ئیـد  که آن کسی که باید بگوید آمدن شما را به من گفت و اضافه کرد فردا براي اقامۀ نمـاز بـه منـزل مـا بیا    
اخوان هم در آنجا منتظر شما هستند. فردا به منزل ایشـان رفـتم و پـس از اقامـۀ نمـاز علیـرغم عـدم موافقـت         

د و مجبـور بـه   بـو امیرزاده خانم به سمت کرمانشاه حرکت کردم. گردنۀ اسـدآباد در اثـر بـارش بـرف بسـته      
از اخوان به استقبال آمده بودند و  شدم. در دروازة همدان بر خالف انتظار امیرزاده خانم و چند نفر مراجعت

  همراه آنان رفتم. پس از سه روز راه باز شد و به سمت کرمانشاه حرکت کردم.
از مسیر کنارة دریاي خـزر همـراه بـا خـانواده عـازم       1317: در سال که دندکر میواقعۀ دیگري را ذکر 

جـا بودنـد وارد و فـردا صـبح بـه عـزم       بیدخت بودم. شب در بابل به منزل آقاي عباس سرشار که فرماندار آن
بیدخت حرکت کردیم. آقاي سرشار راضی نبود ولی به اصرار خانواده کـه هنـوز افتخـار تشـرّف بـه فقـر را       
نداشتند از صاحبخانه خداحافظی و حرکت کردیم. وي به عیال و خدمۀ خـود گفـت آن خـروس را ذبـح و     

ـب       براي نهار آماده نمائید که آقاي راستین امروز ظهر میهمان ما هستند. خـانواده خیلـی از ایـن حـرف متعج
شده بود و ناباورانه به وي خندید. هنوز مسافت زیادي را طی نکـرده بـودیم کـه در بـین راه در بیـرون شـهر       

اي  تالش کردند ایراد رفع نشـد. در همـین هنگـام کالسـکه     هاتومبیل ایراد فنّی پیدا کرد و متوقّف شد و هرچ
گفت آقاي سرشار به من دستور داد که بیایم و شما را به منزل ایشان برگردانم. مجدداً بـه  رسید و راکب آن 

  بابل مراجعت و بعد از ظهر وداع گفته به سمت بیدخت حرکت کردیم.
اراك هـوا  جمعـه در  سـحر  فقـري  دارند زمستانی در مجلـس   صبیۀ کوچکتر حاج آقاي راستین ابراز می

کـردیم. پـدر    بخاري هیزمی گرماي زیادي داشت ولی همه احساس سرما میخیلی سرد بود و علیرغم اینکه 
ـه و ذکـر و    گفتبزرگوارم وارد مجلس شدند و با دیدن این حالت  ند برخی از فقراء طوري بودند که بـا توج

کـرد بلکـه اطـراف     فکر قلبی که به آنها داده شده در زمستانهاي سرد و یخبندان نه تنها سرما بر آنها اثر نمـی 
ایستاد  کردند و اشاره به یکی از فقراء کردند که وقتی در حیاط پوشیده از برف و یخ می خود را نیز گرم می

شد و در ادامه شرح دادند که سـه نفـر از اخـوان     پس از ساعتی از گرماي او برفها و یخهاي دورش ذوب می
قصد آمدن بـه مـزار را داشـتند.     در مزار سلطانی بیدخت بیتوته کرده بودند و صبح زود حضرت صالحعلیشاه

در نیمۀ شب سوخت چراغ تمام شد. آن سه نفر تصمیم گرفتند که با توجه به ذکر قلبی خود تا صـبح چـراغ   
ن هواي مزار گرم باشـد. همـین کـار را کردنـد و چـراغ تـا       ایشارا روشن نگه دارند تا هنگام تشریف فرمائی 

یشاه به مزار آمدند بالمقدمه فرمودند چیزي که به شما صبح بدون سوخت روشن بود. وقتی حضرت صالحعل
  اید! دادیم قادر است کوهها را از جا برکَند و شما از آن در حد چوب کبریتی استفاده کرده

دارند: یکی از اخوان بازداشت و بعد از مدتی محکوم بـه اعـدام و بـه     آقاي دکتر بهروز بیدآباد ابراز می
دانم او چه گناهی مرتکب شده بود کـه جـزایش اعـدام     ند: نمیگفتآقاي راستین جوخۀ تیر سپرده شد. حاج 

اینها سیئاتی اسـت کـه بـا     پاسخ دادندبود! عرض کردم ما که دائماً مرتکب گناهیم، پس تکلیف ما چیست؟ 
   شود ولی خطاي او متفاوت از اینها بوده که چنین مجازاتی برایش در نظر گرفتند.  مختصر کسالتی پاك می
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  تعلیم و تربیت 
امر خطیر تربیت و تعلـیم مـؤمنین    شود میمحول  مربیان الهییکی از مسؤولیتهایی که بر اساس اجازه به 

گرم داشته عمل به احکام شـریعت مطهـره    فقراء را مجتمع و«آمده است:  حاج آقاي راستین. در فرمان است
ـت و ذکـر دوام و   ه مؤدب دارد و به اتّحاد و محبفکـر مـدام دسـتور و داللـت فرمایـد      و آداب طریقت علّی .«

که برخی از آنهـا   آوري گردید جمعخاطرات بسیاري در باب نحوة تعلیم و تربیت و تأدیب و مراقبت ایشان 
  اند.  ذیالً آورده شده
اگر خواسته باشیم یک یک صفات اهللا و اخالق اهللا را کـه  نویسند:  لحسن پروین پریشانزاده میآقاي ابوا

 وجود ایشان تبلوري از آن صفات و اخالق شده بود باز گوئیم نه در حد و فهم این ناچیز و نه موافق اختصار
عزیز همـۀ دورانهـا   و از همۀ آن تفصیالت و تفضیالت و آن صفات و مقامات که در وجود آن  کتاب است

بـوده و   کنیم فقط به آنچه که مایۀ مباهات و فخر خاتم انبیاء یعنی حضرت مصـطفی (ص) مـی   بود بسنده می
بود که ایشان نیز این معنا و مقام را در خـویشِ از خـود رسـته     اَلَفْقُر َفْخـريآن اینکه حال و مقال آن حضرت 

ط ایشان در طالـب بـ  بودند. این معنا موج» درویش رونقعلی«داشتند و  طـوري  ه ب شده بود که تصرّف وتسلّ
(بنا به فرمـودة   کرد از درون متحول گردیده است شگفت انگیز باشد که دیدار کننده با یک نظر احساس می

در مشهد بدون هیچگونه سـابقۀ قبلـی بـا اولـین      1336در آذر ماه  مالقات). در اولین ؏ حضرت عیسی مسیح
آمد. مانند تائبی شدم که بعد از حمل بار سنگینی گناهی عظیم آن بار را یک بـاره از   نگاه همان تحول پیش

  دوش بر زمین نهاده و احساس آرامش و سبکی نماید. 
صبحگاهی در برابر ایشان بر سفرة غذا که نه خوان زمینی بل نویسند:  آقاي دکتر حشمت اهللا ریاضی می

و  ندچشمم به خوراکی مقابـل ایشـان افتـاد. آن خـوراك را برداشـت     هاي آسمانی بود، نشسته بودم. زیر  مائده
ام.  دل به نعمت صاحب متوجه کرده ،ام و بجاي صاحب نعمت فهمیدم که قافیه را باختهگذاشتند. جلوي من 

 یاد بهشت خواهان و جنّت طلبان افتادم که چگونه براي حور و قلمان و شراب و عسل و گالبی بهشتی خـود 
ام نه دلدار و در پی بهشت  کنند. فهمیدم که عمري در پی حال بوده دار یار است را فراموش میبهشت که دی
اهـل الـّدنيا و  اهـل االخـرة و االخـرة حـرام علـيٰ  الـّدنيا حـرام علـيٰ ام نه جانان. گرچه همه از آخرت بود ولی  جان بوده

  .101اهل اهللا مها حرامان عليٰ 
نـد اگـر   گفتي فقر حاج آقاي راستین در مجلس 1338د حدود سال دارن آقاي عضداهللا گالبیان ابراز می

آیـد. و اضـافه کردنـد اگـر      فقراء به دستوراتی که به آنها داده شده عمل نکنند مشکالتی برایشـان پـیش مـی   
  کشند تا چرکها پاك شود.  کودکی خود را نظیف ندارد اولیاء وي او را به حمام برده و کیسه می

نویسند: یکی از اخوان بنام استوار گودرزي خدمت حاج آقاي راسـتین عـرض    میآقاي محمود اولیایی 
  

  دنیا بر اهل آخرت حرام است و آخرت بر اهل دنیا حرام است و هر دوي آنها بر اهل اهللا حرامند. )101
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دوا همـان اسـت کـه هنگـام      :دنـد دازنند دارویـی مرحمـت کنیـد. جـواب      کرد: زنبورهاي نفس مرا نیش می
و رو به جمع حّضار مجلس  خواهند بود.د از شرّ نفس در امان نتشرّف به فقراء داده شده است. اگر بکار بند

گیـرد. اگـر نتیجـه     هرکسی به مدت یک هفته به دستوراتی که به وي داده شده رفتار نماید نتیجه مـی ند: گفت
  . عرض کنمرا  شنگرفت بیاید تا علّت

اي به نام بهنـام معـروف بـه بابـا کـوهی را مالقـات        نویسند: جوان شوریده جناب آقاي ابراهیم کیمند می
حـاج آقـاي   حاج آقاي راسـتین بـردم. وي بـا دیـدن      خدمتبه اراك کردم که شائق یافتن راهنما بود. او را 

اش  زوجـه فته شـد.  قرار بر زمین افتاد. بدون آن که حرفی زند یا تقاضاي تشرّف به فقر نماید، پذیر بی راستین
انجامـد و جـز    نیز مشرّف به فقر شد. حدود شش ماه بعد دست از همه چیز شست. شرح حالش بـه طـول مـی   

رفت صـداي   یر قابل باور بلکه انکار آور نیز هست. شبها وقتی کامال به خواب عمیق فرو میبراي معدودي غ
گـویی کـه خـود رفتـه و حـب شـهر دل       -انداخت طپش قلبش در گلویش شبیه صداي پرندة قمري طنین می

 زد و بـه دهـان   مـدتها از خـوراك افتـاده بـود و بـا اصـرار دیگـران فقـط انگشـتی در میـان غـذا مـی             -گرفته
گذاشت. حال قرار در این عالم نداشت. بیمار گشت و به پدرش گفت مـرا از بـردن نـزد دکتـر و درمـان       می

  داد که:  دور بدار. اظهاراتش اغلب قابل گفتن نیست و غالباً بوي این سخن مجنون را می
  ما یکی روحیم اندر دو بدن            من کیم لیلی و لیلی کیست من

  جه به انگلستان برد ولی سودي نداشت و به رحمت ایزدي پیوست. رحمت اهللا علیه.پدرش او را براي معال
دند و پدر خانم من که محاج آقاي راستین به مشهد آ 1342در سال  دارند ابراز مییاري  آقاي عباس اهللا

. فتنـد سخنی به وي گبیمار بود خواست تا او را خدمت ایشان ببرم. هنگام مصافحه حاج آقاي راستین آهسته 
ـب شـما         مراجعت خیلی متعجب بود و با خود حرف می در زد. از او سؤال کـردم کـه چـه چیـز اسـباب تعج

سال قبل مشرّف به فقر نبودم و پدرت مرا در تهران به مجلـس بـرد در آن هنگـام     30شده؟ پاسخ داد حدود 
ت اعتـراض کـردم کـه ایـن     دند. هنگام برگشت در بین راه به پـدر کرحاج آقاي راستین اقامۀ نماز جماعت 

خوانیـد؟ حـاال پـس از     آقایی که امام جماعت بود قرائتش درست نیست چطور شـما پشـت سـر او نمـاز مـی     
  گیري و صحبت خصوصی من و پدرت را یادآوري نمودند.  سال نکته 30گذشت 

بـاز   سـال کـار تقاضـاي    32نویسـند: آقـاي حـاج براتعلـی رابطـی پـس از        اهللا قدرتی مـی  آقاي استاد نبی
تـوانی کـار    هنوز مـی بیکاري خوب نیست و : به آقاي رابطی گفتندند. حاج آقاي راستین ه بودنشستگی کرد

  مجدداً به کار بازگشتند و هفت سال دیگر نیز کار کردند.  .کنی
حاج آقاي راستین از همدان به اراك رفتم و قصد  دیداربراي  1343گفتند: حدود سال  آقاي رابطی می

کردنـد،   به تهران بروم. هنگام وداع برعکس دفعات قبل که تودیع می دیدار حاج آقاي راستینز داشتم پس ا
د: باز هم آبرو!؟ تعجب کردم ولی متوجه مقصودشان نگشـتم.  گفتنحاج آقاي راستین نگاهی به من انداخته، 

عصـر در نیمـۀ راه در    در اراك سوار قطار شدم و کت و شلوارم را در کوپۀ قطار بیرون آورده بودم. هنگـام 
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ایستگاه قم با پیژامه براي اقامۀ نماز از قطار پیاده شدم. مشغول تعقیبات نمـاز بـودم کـه قطـار حرکـت کـرد.       
دویدم تا سوار شوم. ولی بین ریلها و قطارهاي در حال حرکت گیر کردم که بیم تلف شدن نیز بـود. بـه هـر    

سامان در حالی که هیچ پولی همراه نداشتم به افـراد مختلـف   ق نشدم و قطار رفت. با سر و وضع نابتقدیر موفّ
گرفتند و هـر چقـدر    راندند و به تمسخر می مراجعه و درخواست کمک کردم. همه مرا به عنوان متکدي می

کردند. تا بـاالخره بـه باجـۀ بلـیط      کردم که من گدا نیستم و این شرایط اضطراراً پیش آمده باور نمی ابراز می
ریال از بلیط فروش قرض کردم کـه بعـداً دو برابـر آن را بـه      30عه و با التماس و خواهش زیاد فروشی مراج

  . رسیدموي بدهم و نهایتاً در ساعاتی بعد از نیمه شب به تهران 
دارند که از اهواز با قطار به سمت تهران حرکت کردم. در اراك از قطار  آقاي اسفندیار معبري ابراز می

دو ماه دیگـر جریـان    .حاج آقاي راستین رفتم. همان روز ایشان به تهران عزیمت کرده بودندپیاده و به منزل 
سفر قبل اراك را به قصـد تهـران   هماننداي اتّفاق افتاد. دوباره از قطار پیاده شدم و به منزل ایشان رفتم.  مشابه

ك بـه قـم پـرداختم و از آنجـا     تومان بابت کرایۀ مسیر ارا 7سوار شدم و مبلغ  یترك کرده بودند. مینی بوس
تومان بابت کرایه قم به تهران پرداخت کردم. چنـد روز بعـد در تهـران خـدمت      10اتوبوس دیگري سوار و 

جنابعـالی بـه اراك    دیـدار کجا هستی؟ عرض کردم دو بار به قصد  :حاج آقاي راستین رسیدم. سؤال کردند
خواهی؟ از این پاسخ بهـت زده شـدم، چـون     ت را میتومان 17مگر چه شده؟  گفتند:آمدم ولی موفّق نشدم. 

  شد. تومان می 17اي که بابت آمدن به تهران پرداخته بودم همان  اضافه کرایه
شـبی از پـدر بزرگـوارم درخواسـت کـردم       1348دارند که حدود سـال   صبیۀ کوچکتر ایشان اظهار می

قبـل از اذان صـبح چنـد صـداي ضـربه       .بیـدم کننـد. خوا  تند از خدا بخواه تا بیدارگفتسحر مرا بیدار کنید. 
دیدم کسی نیست با خودم گفتم تا اذان صبح وقت زیاد بیدار شدم، شنیدم که کسی به پشت پنجرة اتاقم زد. 

بـاز بیـدار شـدم و صـدا کـردم:       .خوابیدم. ده دقیقه بعد مجدداً صداي ضربه آمد ولی با صداي بلندتر و است
دهـد. از   از کشیدم و خوابم برد. ناگهان دیدم پنجرة اتاق را کسی تکان میکیستی؟ جوابی نیامد و دوباره در

جایم بلند شدم چهرة فردي را دیدم که با موها و شارب و محاسن بلند و سفید سرش را نزدیک شیشۀ پنجره 
دهد. با عصبانیت دویدم پنجره را باز کردم که بگویم ایـن چـه کـاري اسـت کـه       آورده و درب را تکان می

کسی آنجا نبود. دیدم چراغ اتاق پدر بزرگوارم روشن است. سریعاً وضویی ساختم و چادر بـه سـر    ،کنی می
خودت بیـدار   :با لبخندي پاسخ سالم مرا دادند و گفتندنشسته بودند. کرده به اتاق ایشان رفتم. روي صندلی 

  روع به لرزیدن کرد. داد به ذهنم آمد و بدنم ش شدي! ناگهان چهرة آن شخصی که درب را تکان می
آقاي  دیدارنویسند: شب جمعه همراه با چند تن از اخوان از مسیر قم پس از  آقاي دکتر کریم واالنیا می

بـه اراك رفتـه و در مجـالس شـب، سـحر و صـبح جمعـه         )درویش همتعلـی (حاج سید محمد شریعت قمی 
 خـدمت رسیده بود که یکی از همراهان حاج آقاي راستین بودیم. هنوز مجلس صبح جمعه به اتمام ن خدمت

ایشان عرضه داشت که قصد حرکت به سمت همدان داریم. آن ایام اواخـر مـاه صـفر و مصـادف بـا اربعـین       
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بـود و حـاج آقـاي راسـتین مراسـم روضـه         ؏ حسینی و رحلت رسول اکرم (ص) و شهادت حضرت مجتبی
است و فردا هم مجلس روضـه خـوانی داریـم،    د اکنون که جمعه گفتنخوانی و سوگواري داشتند. در پاسخ 

خواهید بروید؟ دو مرتبه و سه مرتبه آن شخص اصرار نمود و ایشان با ناراحتی گفتند: میل خودتـان   کجا می
است! پس از اتمام مجلس با دو اتومبیل بـه سـمت بروجـرد حرکـت کـردیم. در نیمـۀ راه یکـی از اتومبیلهـا         

ها و یکـی   یک نفر ستون فقراتش، یکی از ناحیه دنده .یل آسیب دیدندواژگون شد و سرنشینان و خود اتومب
برداشت. خالصـه بـه بروجـرد رسـیدیم و اقـدام بـه معالجـۀ         زخمیو نفر دیگر سرش  ضرب دیده بودفکش 

جدا شده با اتوبوس به تهـران مراجعـت کـردیم و بعـداً      دیگر از گروههمراهان نمودیم. از آنجا من و دو نفر 
شتند که از بروجرد به همدان نیـز چنـد سـاعتی در یکـی از پاسـگاههاي بـین راه بازداشـت و بـه         دا اظهار می

  :  گفتندزحمت افتاده بودند. در سفر بعد که خدمت جناب آقاي راستین رسیدم، بدون مقدمه 
  شکند دیوارش با خبر باش که سر می            گذري اي که از کوچۀ معشوقۀ ما می

خدمت رسیده بـودم!   دیدار. عرض کردم بنده که به قصد تفریح آمده بودندآنها براي  سپس ادامه دادند که
  ند شما که چیزیت نشد. گفت

با همسرم بدرفتاري کردم. نیمه شب در رؤیـا حـاج   به ناحق دارند که شبی  ابراز میکرج یکی از اخوان 
ـر        مالقاتآقاي راستین را  چنـین قـراري    :نـد گفتکردنـد و  و با شـوق دسـت بـراي مصـافحه دراز کـردم. تغی

از کجاسـت. از خـانواده اسـتمالت کـردم و      شکالنداشتیم و مصافحه نکردند. از خواب پریدم و دانستم که ا
  مصافحه بردم و ایشان با تبسمی با من مصافحه کردند.  هدم و مجدداً دست بدیخوابیدم. باز در رؤیا ایشان را 
مشرّف به فقـر شـدم و پـدرم از ایـن موضـوع       1350دارند در سال  اي ابراز می آقاي ناصر برادران هزاوه
گفت الاقل تقیه کـن کـه مـردم نفهمنـد. روزي خـدمت حـاج آقـاي راسـتین          رضایت چندانی نداشت و می

پـدرم رضـایت چنـدانی از ایـن     در ابتـدا  ند وقتی کـه مشـرّف بـه فقـر شـدم      گفتایشان بدون مقدمه  و رسیدم
و ناشناس پرسـیده بودنـد    هاي به حضرت صالحعلیشاه نوشت وسط آقاي بیدل نامهموضوع نداشتند و محرمانه ت

خواستند دستوري دریافت کنند کـه   که اگر فرزندي اطاعت پدرش نکرد تکلیف چیست؟ و با این سؤال می
تبعیت من از پدرم بیشتر باشد. حضرت صالحلیشاه در پاسخ مرقوم فرموده بودند که اگر پدر روحـانی باشـد   

اي به حالش و اگر پدر جسمانی باشد باید نسبت به پدر رویۀ احسان پیش گیرد و در امور دنیـوي بـا او   که و
مشورت کند. این پاسخ حاکی از ارجحیت اطاعت از پدر روحانی نسبت به پدر جسمانی بود ولی معـذالک  

  شد.   رعایت پدر جسمانی را نیز شامل می
مـدتها در امـور مـالی پیشـکار حـاج آقـاي        اخـوان که یکـی از  کنند  آقاي سید علی طباطبایی اظهار می

اهللا عبـدي بسـپار. او    امانات عشریه را به آقاي حاج حبیـب  عصري به او گفتند 1350راستین بود. حدود سال 
  نیز این کار را کرد و فردا شب دردي در ناحیۀ شکم بر وي عارض و فوت نمود. 

در جوانی دانش آموزي بـیش نبـودم. همـراه بـا      1352در سال  دارد ابراز می خدمتگزاران ایشانیکی از 
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ام را  اولیاء خود در تهران خدمت حاج آقاي راستین رسیدم. ایشان با دست ریش تازه روئیدة انبوه زیـر چانـه  
خـواهی پرفسـور شـوي؟ عرضـه داشـتم اگـر        گرفتند و سؤال کردند ریشت را چرا اینطور گذاشتی؟ مگر می

شـوي ولـی احتیـاجی بـه ایـن ریـش نـدارد و آن را         ند خوب پروفسـور مـی  گفتارم بشوم. بفرمائید بشو میل د
  شدم. نامیده این عنوان  بهمتعدد طی مراتب تحصیالت صوري اصالح کن. پس از سالها 

  اند:  ودهنممرقوم  نگارندهدر پاسخ به نامۀ  18/6/1353اي که در تاریخ  نامه •
  هو

121  
نشاءاهللا بیشتر اوقات به یاد دوست مخصوصـاً سـحرها تـا از ایـن پریشـانیها      برادر مکرّم نامۀ شما زیارت ا

نجات پیدا شود مؤمن پریشان دل نباید باشد بخود مشغول باشید رفـع خواهـد شـد خـدمت آقـاي بیـدآبادي       
  د راستین محم                                                                      18/6/1353شود.  سالم عرض می

 ،حاج آقاي راستین هنگام عبور از حیـاط  1362کنند که در بهار سال  بیدآباد اظهار می محمدعلی آقاي
مـرد   ند این درخت تا (در سرماي زمستان) نمـی گفتجلوي درخت گالبی که غرق در شکوفه بود ایستادند و 

  . گشت (در بهار) اینطور زنده و شاداب نمی
حاج آقاي راستین را در اراك هنگام عبور از خیابـان   1341ند: حدود سال نویس آقاي صفر آسترکی می

نـام ایشـان را    رهگـذران . ناخودآگاه عاشق زیبایی و قد باالي ایشان شدم و از دیدمآقاي سرهنگ عظیمی  با
و از قضـا بـا    مشـغول بـه کـار   مجدداً به اراك آمدم و در ژاندارمري بعد سال  12سؤال کردم. پس از حدود 

از خویشاوندان ایشان مربوط شدم. روزي از بیرون اطاق کارم صـداي کارمنـدانی را شـنیدم کـه      اي امینیآق
بلند نام حاج آقاي راستین را بردند. حال تضرّع شدیدي به من دست داد و خیلی گریـه کـردم. آقـاي امینـی     

ز از معنـی فقـر آگـاه نبـودم     سؤال کردند مگر فقیر هستی؟ که نام ایشان این قدر ترا متأثر کرد؟ من کـه هنـو  
خداوند فرزندي  1353خواهد ایشان را ببینم. تا اینکه در سال  خیر وضع مالیم خوب است ولی دلم می گفتم

به ما عطا کرد و پس از مدتی سخت بیمار شـد کـه اطبـاء در درمـان وي عـاجز شـدند. در خـواب حضـرت         
تا نوشانید ایشان (یعنی بنده) را بلند کنید و آب ب ندگفتکردم که به حاج آقاي راستین  مشاهدهرضاعلیشاه را 

شـوید.   خوب شود. حاج آقاي راستین با ظرفی آب باالي سرم آمدند و گفتنـد آب را بیاشـامید، خـوب مـی    
د. بعـد از ظهـر همـان    یرس آب و عباي ایشان را گرفتم و بلند شدم که از خواب بیدار و صداي اذان صبح می

حـاج آقـاي راسـتین بـه بیرونـی       دیـدار ع گردید. روزي به دعوت آقاي امینی براي مرتففرزندم روز بیماري 
شـان عرضـه   خدمتمنزل ایشان رفتیم و من هم همانند سایر اخوان خدمت ایشان مصافحه کردم. آقـاي امینـی   

دو سـال قبـل در فـالن شـب      گفتنـد داشت که ایشان (یعنی بنده) فقیر نیستند. بالفاصـله حـاج آقـاي راسـتین     
نـد. همـان شـب    دادف شدند. حالم منقلب گردید و با صداي بلند شروع به گریه کردم و بعد دستوراتی مشرّ

کردم. حاج آقاي راستین سـاعت دو بعـد از نیمـه شـب مجـدداً بـه        در بیرونی معتکف شدم و خیلی گریه می
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مـا هـم اسـتراحت     بیرونی آمدند و به آقاي ناصر برادران گفتند این بیچاره آنقدر گریـه کـرد کـه نگذاشـت    
  رسید. کنیم. در صورتی که فاصلۀ بیرونی تا اطاق خواب ایشان بسیار زیاد و ظاهراً صدایی نمی

خانمم مدتی خـوردن گوشـت را بـر خـود تحـریم       1354نویسند در سال  آبادي می آقاي طوسی ادریس
رسـیده   به اطـالع ایشـان  ند و این موضوع به نحوي مدکرده بود. در آن سال حاج آقاي راستین به شهرکرد آ

ند که در عالم حساب، حیوانات به خورنـدگان گوشـت آنهـا    گفت ؏ بود. با اشاره به فرمایشی از حضرت امیر
اید؟ و باید آنها جوابگو باشند ولی حیوانات حالل گوشـت از   کنند که چرا گوشت ما را خورده اعتراض می

به دست اولیاء الهی رسیده باشد و ذاکر باشند. لذا  خدا خواستند که کسانی گوشتشان را بخورند که دستشان
  مؤمنین شایسته است که با یاد خدا گوشت تناول نمایند.

کننـد: در اوائلـی کـه     آقاي مهندس محمد جواد اخوان مأذون در اقامۀ نماز جماعـت از اراك بیـان مـی   
یشـان بـا کـت و شـلوار و     حاج آقاي راستین به اقامۀ نماز جماعـت مـأذون شـدند خـدمت ایشـان رسـیدم و ا      

کراوات به اقامه نماز جماعت ایستادند. در دلم خطور کرد: آخر ایـن چـه نـوع امـام جمـاعتی اسـت کـه بـا         
از  1355و آن نماز اصالً به دلـم ننشسـت. سـالها بعـد حـدود سـال        !ایستد کراوات و کت و شلوار به نماز می

شدم. در جلسۀ اول که بـه نمـاز ایسـتادم     اخوانت طرف حضرت رضاعلیشاه مفتخر به اجازة اقامۀ نماز جماع
آقاي راستین با تبسمی همان جملۀ مرا به زبان آوردنـد  حاج با کت و شلوار و کراوات بودم. در همان هنگام 

از  !ایسـتد  : آخر این چه نوع امام جماعتی است که با کراوات و کت و شلوار به نمـاز مـی  گفتندو به شوخی 
  . خجلت شدسال پیش بیادم آمد و بدن غرق عرق  30ن صحنۀ شنیدن این جمله هما

براي گردش علمی همراه با چند نفـر   1355دارند: در سال  یکی از فرزندان حاج آقاي راستین اظهار می
ـب بـه    حاج محمد جـواد آموزگـار  دانستم جناب آقاي  از همکالسیها به کرمان رفتیم. علیرغم اینکه می (ملقّ

شان نرفتم. فرداي آن روز پول و اموال ذیقیمت ما به سرقت رفـت  دیدارهستند ولی به  در این شهرظفرعلی) 
و سختی زیادي کشیدیم و به زحمت به تهران مراجعت کردیم. در تهران ماجرا را براي پدر بزرگوارم شرح 

رسـیدید، هـم ریاضـت     بایسـت خـدمت جنـاب آقـاي آموزگـار مـی       ند در بدو ورود به کرمان میگفتدادم. 
  نتیجه از سفر بازگشتید.   شیدید و پولتان از دست رفت و هم بیک

در اراك منزل یکی از اخوان براي صرف نهار دعوت داشتند. در بین  1356حاج آقاي راستین در سال 
مدعوین فردي از اخوان با کسوة روحانیت حاضر بود. هنگام صرف نهار وي سـر سـفره نیآمـد. سـراغش را     

غـذا   :نـد خواسـته و بـه تـو گفت   د. وي را کشـ  وي اغلب با نخوردن غذا ریاضـت مـی  گرفتند. حاضرین گفتند 
  نخوردن ریاضت زنانه است. ریاضت مردانه آن است که غذا بخورید ولی به یاد خدا باشید. 

د: اخـوان کمـک کننـد    گفتنـ حـاج آقـاي راسـتین    بـود.   1356سـال   :دارنـد  آقاي جعفر محبی ابراز مـی 
روي هم بگذارند. براي این کار رفتم و مشغول جابجا کردن سنگها شـدم. در ایـن   سنگهاي دیوار حسینیه را 

دادند. ناگهان سنگ از باال رها و بر پایم افتاد دستور حال خیال باطلی از ذهنم گذشت که ایشان چرا به بنده 
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نیه به د. در همین هنگام حاج آقاي راستین از محلّ حسیشاستخوان آن جدا  وو انگشت شصت پایم شکست 
پایت شکسـت؟ عـرض کـردم بلـه. آقـاي ناصـر بـرادران         :داخل منزل عازم بودند. به بنده که رسیدند گفتند

اي را احضار کردند تا مرا نزد فردي به نام اسکندر که از شکسته بندهاي سنّتی بود ببرد. نزد وي رفـتم   هزاوه
ناس بست و در منزل ب د     و وي پایم را با چوب و زردة تخم مرغ و رستري شدم. پس از یـک هفتـه آقـاي سـی

 را پرسـیدند.  پـا احـوال  را به حسینیه بیاورد. به سختی آمـدم تـا مـرا دیدنـد     م تاجالل حسینی را مأمور کردند 
ند چیزي نیست پایت خوب شده. به منـزل مراجعـت و پـا را بـاز کـردم و      گفتعرض کردم درد زیادي دارد. 
  اثري از شکستگی و درد نبود. 

دارند در اراك با اتومبیل در خدمت ایشان بودم. سؤال کردنـد   ندس فرهنگ شمسایی ابراز میآقاي مه
 راياي؟ عرض کردم در سفر بیدخت سـنگی اصـابت نمـود و بـ     چرا شکستگی شیشۀ اتومبیل را تعمیر نکرده

  میر کنید. ند: یاد باید در دل باشد، شیشه را تعحاج آقاي راستین گفتآن سفر آن را تعمیر نکردم. خاطرة 
یار خـدمت حـاج آقـاي     فردي از اهالی روستاهاي اطراف شهر ازناي لرستان به نام اهللا 1357حدود سال 

راستین مشرّف به فقر شد. وي علیرغم اینکه جوان نبود هنوز ظاهر شـریعت اسـالم را نیآموختـه بـود. مـدتی      
فـردي   يشدند. روز موزند ولی موفّق نمیبیآرا نماز آداب ظاهر کردند تا به وي  برخی از اخوان همراهی می

: کمـی یـاد گـرفتم ولـی وقتـی بـه نمـاز        داداز او سؤال کرد آیا عاقبت نماز خوانـدن را فـرا گرفتـی؟ پاسـخ     
تـوانم نمـاز را    شوند و نمـی  گویم این آقا (حاج آقاي راستین) ظاهر می می ن الّرحيمبسم اهللا الّرحمٰ  ایستم تا می

ـت و آزارش پرداختنـد و      ادامه دهم. اهالی روستاي محل سکونت وي به دلیل تشرّف او به فقر خیلـی بـه اذی
  نیز کشتند!را حتّی سرمایۀ مادي وي که یک گاو بود 

دارند که آقاي حاج مهدي ملک صالحی خدمت حاج آقاي راستین رسـید   آقاي ناصر فوالدي ابراز می
ند مگر آبرو هـم داریـد؟   گفتاج آقاي راستین و عرض کرد که اگر این کار نشود آبروي ما خواهد رفت. ح

  ند ما که نداریم. گفتعرض کرد بله. 
آوردم  دارند: تا قبل از تشرّف به فقر آداب شریعت را بجـا نمـی   نیا ابراز می آقاي سید محمدعلی مرعشی

دیگـر  خواندم. گرچه پدرم از معممـین بودنـد و سـالهاي متمـادي بـا دراویـش سالسـل         و حتّی نماز هم نمی
ام تغییر کرد و این موضوع سـبب   رویه ،خدمت حاج آقاي راستینتشرّف به فقر معاشرت هم داشتند. پس از 

کردند پس از دو سال از مـن خواسـتند کـه     تعجب پدرم شد. و علیرغم اینکه گاه از رویۀ فقراء  بدگویی می
حاج آقـاي   .ه سمت اراك حرکت کردیمهمراه با پدر ب 1358ایشان را نزد حاج آقاي راستین ببرم. در سال 

قم خدمت جناب آقاي حاج سید محمد شـریعت از مشـایخ حضـرت رضاعلیشـاه      نبودند و درراستین اراك 
د حاج آقاي راستین از تهران به سـمت  گفتنرسیدیم. پدرم طلب تشرّف به فقر کردند و جناب آقاي شریعت 

ن برسـید. در راه بـه سـمت اراك پـدرم از سـیادت      ایشـا  خدمتاراك عزیمت کردند؛ به اراك برگردید و 
گـرفتم. بـه هـر     دانستم از سادات هستند حقّم را از ایشان می جناب آقاي شریعت آگاه شدند و گفتند اگر می
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حال مجدداً به اراك رفتیم و پدرم چندین بار در همان جلسۀ اول خدمت حاج آقاي راستین طلب کرد. ولی 
نـد: برویـد قـم    گفتپدرم را رد کردند. در بار آخـر کـه پـدرم ناامیـد شـده بودنـد،        نپذیرفتند و حتّی به تندي

خدمت آقاي شریعت برسید، ایشان سید هستند و حقتان را از ایشان بگیرید. با شنیدن این جمله رعشه به بدن 
  پدرم افتاد و به قم بازگشتیم و پدرم نزد جناب آقاي شریعت مشرّف به فقر گردیدند. 

رزندان حاج آقاي راستین غذایی را خدمت پدر بزرگوارش تعارف نمـود. رد کردنـد. عـرض    یکی از ف
د خیر. دوبـاره عرضـه داشـت کـه شـما ایـن غـذا را قـبالً دوسـت          گفتنکرد مگر این غذا را دوست ندارید؟ 

  آمد ولی آن را دوست نداشتم.  ند دوستی فقط براي خداست. از این غذا خوشم میگفتداشتید.  می
. وارد را ندیـدم اراك رفتم و حـاج آقـاي راسـتین    حسینیه کنند: در عالم فکر به  ز اخوان ابراز مییکی ا

روي گسـتاخ؟   گفتنـد کجـا مـی    درونی منزل ایشان شدم. ناگهان صداي حاج آقاي راستین را شنیدم که مـی 
  اخ باشد. ند: گستاخی خوب نیست، فقیر نباید گستمالقاتشان کردم، گفتاولین باري که  بعدمدتی 

در  1359دارند که هنگام بناي حسینیۀ راستین در اراك حـدود سـال    آقاي علی اکبر کاووسی اظهار می
یک توگوشی به  گفتندهمان جا ساکن بودم. یک روز بعد از ظهر خواب دیدم که حاج آقاي راستین به من 

مان رؤیا را دیدم. عصر در همان فالن شخص بزن. از خواب بیدار شدم و تعجب کردم. دوباره خوابیدم باز ه
محل آن شخص را دیدم و از وي خواستم که در حیاط حسینیه توقّف نکند. وي با عصبانیت به من پرخـاش  
کرد و نسبت به بزرگان اسائۀ ادب نمود. با مشت گره کرده محکم به دهانش کوبیدم که منجر به خـونریزي  

ند همان یک توگوشـی  گفتند. حاج آقاي راستین به من دمحاج آقاي راستین هم آرفت که  و داشت می شد
  برایش کافی بود چرا زیاده روي کردي؟ 

کردنـد.   ند غالباً حاج آقاي جذبی از ایشان دیدن میمدآ در سفرهایی که حاج آقاي راستین به تهران می
ی رفتنـد.  فرداي همان روزي که وارد تهران شدند بدون خبـر بـه دیـدن حـاج آقـاي جـذب       سفرهادر یکی از 

جناب آقاي جذبی از این موضوع ابراز قصور زیادي نمودند. پس از این مالقات، حاج آقاي راستین به منزل 
بازگشتند. هنوز دقایقی از رسیدن ایشان به منزل نگذشته بود که حاج آقاي جذبی به منزل حاج آقاي راستین 

دیدن شما بیایم و در این مورد قصور شـده بـود    وارد شدند و ابراز داشتند که چون وظیفۀ من بود که اول به
د منظـور از مالقـات صـرفاً    گفتنلذا االن مجدداً خدمت رسیدم که جبران نمایم. حاج آقاي راستین در پاسخ 

  . و لزومی به این کار نبود انجام مراسم دید و بازدید نیست بلکه هدف دیدار است
صـبیۀ   هنگـام مراجعـت  ي راستین به عیادتشان رفتنـد.  جناب آقاي جذبی بیمار و بستري بودند. حاج آقا

کوچکتر حاج آقاي راستین از پدر بزرگوارشان سؤال کردند چرا حاج آقاي جذبی با ایـن همـه کمـاالت و    
  این کسالتها سبب علو درجات ایشان خواهد شد.  گفتند:مقامات باید تحت درد و فشار بیماري قرار گیرند؟ 

جناب آقاي راستین واضح و مشهود بود و دو بـار هنگـامی کـه در صـندلی     ارادت حاج آقاي جذبی به 
مجاور ایشان نشسته بودند و با دست عباي حاج آقاي راستین را گرفته و براي آقاي دکتر علیرضا مصورعلی 
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  اند از صندلی افتادند. و بدون توجه به اینکه روي صندلی نشسته التجاءکردند از کثرت  شفاعت می
ـدعلی  الصالح لقمانی از جناب آقـاي سـید  آقاي عبد ـب بـه فیضـعلی از مشـایخ حضـرت        محم فـانی ملقّ

   د: اگر یک درویش روي زمین باشد حاج آقاي راستین است. گفتن کنند که می رضاعلیشاه نقل می
در تهـران خـدمت حـاج آقـاي راسـتین       1358کنند که در اواخر سال  اللّهی اظهار می آقاي مجید نعمت

ند: گذشت معنایی گفتگذشتید. با صداي بلند  در ذهنم گذشت چه خوب بود از سر تقصیرات ما میرسیدم. 
  ندارد! بعد از لحظاتی سکوت مجدداً ادامه دادند: باید از همه گذشت! 

هوشـی کامـل    خانم مسنّی از خدمۀ قدیمی ایشان در پایان عمر به مدت یک هفتـه در بـی   1358در سال 
توانست از تن برهد ولی ذکرش را  بود می ند اگر ذکرش یادش میگفتس از عیادت وي برد. ایشان پ بسر می

  فراموش کرده و لذا مدتی است در این حال مانده است. 
دوست خوب به انسان پـر و بـال    که هنگام ازدواج به من گفتند:دارند  اظهار می آقاي عباس یاراحمدي

ت همسر است و چه خوب است که همفکـر و هـم حـال انسـان     سابا انسان  اکثر اوقاتدهد و دوستی که  می
  مسئلۀ اصلی که دوستی و رفاقت است را نباید فداي مسائل فرعی کرد.  :ندگفتباشد و به هر دوي ما 

نـد کـه اقامـۀ جماعـت کننـد.      گفتدر مجلسی حاج آقاي راستین به جناب آقاي آموزگار  1353در سال 
الحنـک   بستند و یک سر آن را تحتخود اریک و کم طول) به سر جناب آقاي آموزگار دورسري (عمامه ب

الحنک را برداشته و گفتند چنین عملی دستور  قرار داده و بر شانه انداختند، حاج آقاي راستین با دست تحت
  الحنک قرار داد.  نیست و نباید دنبالۀ عمامه را تحت

قیري امر و نهی نمود. آن جناب شـنید و بـه   روزي فقیري بر فنویسند:  آقاي دکتر حشمت اهللا ریاضی می
اید؟ به یاد این آیه افتادم که: اي آنان کـه   تندي فرمود: شما از که فرمان امر به معروف و نهی از منکر گرفته

. و 102کنید، نزد خدا خشمی گران است که گوئید آنچه را نکنید اید چرا گوئید آنچه را که نمی ایمان آورده
  ختم که: هر امري باید با اجازة صاحب امر انجام پذیرد وگرنه نتیجه برعکس دهد.به تفسیر آن نظر دو

ـد      1361دارد که در روزهـاي اول خـرداد    ابراز می خدمتگزاران ایشانیکی از  جنـاب آقـاي حـاج محم
جواد آموزگار ملقب به ظفرعلی در بیمارستان مهر بستري و کسالتشان حاد بود. در مجلس فقري شب جمعه 

از اخوان به نام آقاي فخارزاده خدمت حضرت رضاعلیشاه التماس و اسـتدعا کـرد کـه کسـالت آقـاي       یکی
اي از مجلس بودم قلباً ملتمس بـودم. فـردا صـبح     . من هم که در گوشهجوابی نشنیدآموزگار رفع شود. ولی 

نـد  گفتلت دیشـبم  حاج آقاي راستین موضوع درخواست آقاي فخارزاده را یادآوري کردند و با اشاره به حا
رویم عیادت آقاي آموزگـار، وقتـی    کردند و اضافه کردند اآلن با هم می خیلی افراد هم در مجلس گریه می

به بیمارستان رسیدند مرا امر به توقّف در بیرون بیمارستان کردند و شخصاً به اتاق آقاي آموزگار رفتند و بـه  
  

  .ا ال تـَْفَعلُونَ ِهللا َان تَقُولُوا مٰ ٱتـَْفَعلُوَن َكبُـَر َمْقتاً ِعْنَد الٰ ا اَمنُوا ِلَم تَقُولُوَن مٰ لَّذيَن ٰ ٱا اَيُّها يٰ . 2-3سورة صف، آیات  )102
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همه از این حرف دانستند که تیر از کمان جسـته   کنند.له خت آقاي آموزگار را رو به قبتند گفتهمراهانشان 
  . 103است و روز بعد جناب آقاي آموزگار رحلت نمودند

آقـاي حـاج   جنـاب آقـاي راسـتین بـه دیـدن       1363حدود سـال  دارند:  نژاد ابراز می آقاي عبداهللا صادقی
زاده وقتـی خبـر    قاي ابوالحسن. آآمدند زاده مقدم قوچانی از مشایخ حضرت رضاعلیشاه عبدالغفور ابوالحسن

ایشان را شنیدند پابرهنه به بیرون حیاط دویدند و بر پـاي ایشـان افتادنـد. بعـد از ایـن مالقـات یکـی از         آمدن
زاده پاسـخ دادنـد کـه چنـد سـال پـیش        اطرافیان از ایشان سؤال کرد که عمل صبح چه بود؟ آقاي ابوالحسن

. جنـاب  کردندنعمل اي صحیح  کردم که ایشان در واقعه ن میفکري از سرم گذشته بود و به خیال خود گما
  کرده بودند تا امروز بخشیدند.  مرا مقهورآقاي راستین این گناه را بر من گرفتند و باطناً از آن سال تا به حال 

آقاي حاج شیخ عزیزاهللا محقق نجفی ملقّب به مظفرعلـی از مشـایخ حضـرت رضاعلیشـاه      1368در سال 
ـه بـاالخص در نجـف بودنـد و شـاگردان       درجه اجتهاد و سالها مدرس حوزه 12از  که داراي بیش هاي علمی

 شـرح دادنـد  ند و مسافرت خودشـان را  آمدحاج آقاي راستین  مالقاتایشان اغلب در مصادر امور هستند به 
ردان مـن  در اراك امام جمعـۀ آنجـا از شـاگ   نفر پیش من مشرّف به فقر شدند و  400در این سفر بیش از که 

ام ولی حتّی براي دیدن  فرستادم که به اراك آمدهپیغام بود و من به او خدمتهاي زیادي کرده بودم و برایش 
من نیآمد و مشغول ادامۀ صحبت در این زمینه بودند که حاج آقاي راستین که جسماً ضعف زیادي داشتند و 

ـت اسـت و    کردند سرشان را بلند کرده و گفتند: کم من به ندرت صحبت می من کنید تمام گرفتاریها از منی
و بـاقی  نمودند دوباره سکوت کردند. جناب آقاي محقق سکوت کردند و از شرح باقی مسافرت خودداري 

  مدت سکوت در مجلس برقرار بود.
خدمت حاج آقاي راستین رسـید و عـرض    1364یکی از اخوان مقروض و سخت در فشار بود. در سال 

زیاد بدهیها و نابسامانیهاي خانوادگی و مصائب و مشکالت متعدد صـاحبخانه اصـرار دارد   کرد با فشار مالی 
دهـد کـه    منزلش را که در اجارة من است تخلیه کنم. قانون مالک و مستأجر نیز این اجازه را به مستأجر مـی 

ند سـریعاً منـزل   گفت؟ دهید آید، شما چه دستور می منزل را تخلیه نکنم و قانوناً کاري هم از صاحبخانه برنمی
 عدم توانائی را تخلیه و در اختیار مالک قرار دهید. یکی از حاضرین عرضه داشت اگر آنجا را تخلیه نماید با 

د بـا  گفتناش را باید به خیابان بریزد.  قادر نخواهد بود وجهی تهیه و مسکنی اجاره نماید و اجباراً اثاثیه شمالی
 مالـک بایست منزل را تخلیـه و در اختیـار    خیابان بریزد و جا هم نداشته باشد میاین حال اگر اثاثیه را هم در 

اش  آن قرار دهد. وي نیز رفت و همین کار را کـرد و مـدتی هـم در کنـار خیابـان در جنـب اسـباب و اثاثیـه        
  کرد تا مجدداً توانست مسکن دیگري اجاره کند.  زندگی می

بـوس   اغلـب بـا سـایر خـواهران مینـی      :دارند شریعت ابراز میاهللا  خانم جواهري زوجۀ آقاي دکتر حبیب
  

  قمري رحلت نمودند. مزار ایشان در کرمان است. 1402شعبان  1شمسی برابر  4/3/1361جناب آقاي آموزگار در  )103
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رفتـیم. یکـی از همراهـان مـا بـه نـام خـانم         یکی از مشایخ سلسله مـی  مالقاتدربستی کرایه کرده و از قم به 
نمود که چرا برخی از خـواهران هنگـام مالقـات بزرگـان حالشـان دگرگـون        زاده همیشه اعتراض می رضوي

آیـد؟ حـدود سـال     دانم که شما چرا این انقالب حال برایتان پـیش مـی   ت که من نمیداش شود و ابراز می می
حـاج آقـاي راسـتین بـه منـوال گذشـته همـراه بـا سـایر خـواهران بـه اراك رفتـیم. خـانم               دیداربراي  1365
و بیهـوش شـد. پـس از بـه هـوش آوردن وي از او سـؤال        کـرد غش حاج آقاي راستین زاده با دیدن  رضوي

دیدم غیرقابل وصف اي  را اینطور حالت دگرگون شد؟ جواب داد حاج آقاي راستین را به چهرهکردم که چ
  و طاقت نیاوردم و از حال رفتم. 

مکتـوم بودنشـان بـود. یکـی از      حاج آقاي راسـتین بزرگترین خصوصیت نویسند:  آقاي حسن رابطی می
خوارق عاداتی که به بعضی مرتاضـین   جواب گذاشته این است که عجایب و مواردي که اکثر محققین را بی

دهند آیا حقیقت دارد یا خیر؟ و این موضوع تحقیقـات زیـادي را موجـب شـده و      و مشایخ صوفیه نسبت می
رسد. بلکه بـراي   اي نمی شود. ولی این تحقیقات با مطالعه و بررسی کتب و حاالت بزرگان عمالً به نتیجه می

ـل       این نوع تحقیق باید شخص در ذیل تربی ت مرشد خـدائی و بـه دسـتور او مجاهـدات و ریاضـاتی را متحم
خواسـتم از کتـاب و    گردد تا چشم ادراك باز شود و به کشف و شهود بپردازد. در اوائل تشرّف به فقـر مـی  

ند: مؤمن بایـد همـه چیـز را    گفتمطالعه این اسرار را درك کنم. حاج آقاي راستین در جواب سؤالی به حقیر 
سـؤال   ایشانپیدا کند و بعداً طریق یک نوع مجاهده را از زبان مبارکش دریافت نمودم. از از درون خودش 

نمودم صورت ملکوتی سکینۀ قلبی یک امر مادي نیست و حد و حصري ندارد پس چه موقـع ظهـور کامـل    
پـس   .هنگامی که صداي او را بشنوي. مطابق منویات ایشان به مجاهده پـرداختم  گفتندگردد؟ در جواب  می

اي در خود احساس کردم و وارد به دریافت عوالم غیرطبیعی و خـوارق عـادات شـدم و بـه      از سه روز جذبه
را از وجـود خـود ایشـان     هـا ه مهمترین آندیدن هزاران موضوع غیرعادي از وجود بزرگان نائل گردیدم. البتّ

هرچه گفتـه و  «مرقوم فرمودند:  رؤیت کردم که متأسفانه گفتن آن ارزشی ندارد و همچنان که در پند صالح
تـوان یافـت.    که براي هیچ یک دلیل و محملـی نمـی   بودبه هر حال عجائبی  ».شود تر می نوشته گردد پوشیده

بردنـد و   پوشاندند که بـوئی نمـی   زدند ولی از غیر اهلش چنان می ها را کنار می جنابش براي اهلش همۀ پرده
القضـات و ابـراهیم ادهـم و     بایزید بسطامی و ابوسعید ابوالخیر و عینهمۀ عوالمی که در بزرگان صوفیه نظیر 
ـا از غیـر اهلـش مکتـوم و       اش را براي اهلش بروز و ظهور می شیخ شبلی و غیره وجود داشت نمونه دادنـد. ام

اگر کسی زبـان بـه    وگذاشتند و نهایت کتمان را رعایت  نمودند و قدمی از صورت شرع فراتر نمی مستتر می
  دند. کر گشود تنبیه می ز سرّي میابرا

م اجازة انجـام کـاري خواسـت   مدتها پیش از جناب آقاي راستین نویسند:  نیا می آقاي دکتر سهراب علوي
بود و خاطرة این سؤال در ذهنم کمرنگ شـده بـود. در قوچـان خـدمت     ند. مدتی گذشته صالح ندانست لیو

و  ه خواسـتم جـاز مجـدداً ا از مشایخ حضرت رضاعلیشـاه   »درویش ناصرعلی«زاده  آقاي عبدالغفور ابوالحسن
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حاج آقـاي راسـتین    بلندجمعند و قامت  اخواناي  ایشان اجازه دادند. همان شب در رؤیا دیدم که در میخانه
آن را بـه ایـن اشـاره    گفتند تمام شد. از خواب پریدم و که اي پرکنم  پیمانه تادر میان آنها نمایان است. رفتم 

  . به انجام نیت من مایل نیستندحاج آقاي راستین که کردم  عبیرت

  تربیت و مراقبت 
ولی مهربانی و مراقبت ایشان مشهود بود. در این زمینـه نیـز    بودند ریگ عد تربیتی سختعلیرغم اینکه از ب

  اند:  برخی خاطرات آورده شده
، همـۀ نیازمنـدان بـر درگـاه     من مصاحبت اتفاق افتـاد سحري ینویسند:  اهللا ریاضی می آقاي دکتر حشمت

. شـدند عزّت سر ساییده منتظر فتح باب و ظهور ارباب بودند، قامت کشیدة آن رند قلندر رسـید، همـه بـر پـا     
فرمود: درویشی در بین شما نیست که در رحمت برویش گشایند؟ که در باز شد... درویشی بر زمین افتـاد و  

. و نه جسارت  سوخت و می می   بود که همت بود. گفت: عفواً عفواً
و حرکت بدون اطالع قبلی با قطار از اهواز  1337دارند حدود سال  آقاي سرهنگ حسن انوري ابراز می

رفـتم. ولـی درب نکوبیـدم و     حاج آقاي راستیننیمه شب به اراك رسیدم و مستقیماً به درب منزل  2ساعت 
مـرا بـه بیرونـی     و رب را بـاز کردنـد  در سرایچۀ ورودي نشستم. دقایقی نگذشت کـه حـاج آقـاي راسـتین د    

  د. برگشتنو خود به قسمت درونی  راهنمائی
آقاي سرهنگ عظیمـی بـرایم شـرح     :دارند آقاي عبدالصالح فراهانی فرزند آقاي جعفر فراهانی ابراز می

 حاج آقاي راستین عرض کرد کـه  نزددادند که مدتی به تولدت باقی مانده بود و مادرت نگران بود. پدرت 
  خانم باردار است بعد از تولد نام بچه را چه بگذاریم. حاج آقاي راستین عبدالصالح نامگذاري کردند. 

در اوائـل تشـرّف بـه فقـر بـا فـردي از اخـوان         1338نویسند در سـال   اهللا اسحاقی می آقاي سرهنگ امان
ـت مـی   بـه فقـر  د به دلیل شوق زیـا من داد و  اجازه از پیش خود دستوراتی می یمربوط شدم که ب نمـودم.   تبعی

داد. تصـمیم   براي مثال وي حتّی مرا از مراوده با پدر و مادرم ممنوع کرده بـود یـا دسـتور اوراد و ادعیـه مـی     
گرفتم موضوع را با حاج آقاي راستین در میان گذاشته کسب تکلیف نمایم. به اراك رفتم و در پشت درب 

ز کرد و گفت حاال دانستم که چرا از صبح زود تا به حال حـاج  درب را با همنزل ایشان نشستم. یکی از خدم
و  ماند و مرا به داخل برد. با دیدن ایشان دگرگـون و منقلـب شـد    آقاي راستین حرکتشان را به تعویق انداخته

بـرایم انگـور آوردنـد. بـا نـاراحتی تمـام بـا خـود         خدمـه  پس از چند دقیقه عازم تهران شدند و من مانـدم و  
ه من براي خوردن انگور به اراك نیامدم. آمدم اینجا که مشکلم را عرض کـنم تـا مـرا راهنمـایی     گفتم ک می
نـد از دسـت ایـن آقـاي     گفتمایند و در همین افکار بودم که حاج آقاي راستین وارد شدند و با صداي بلنـد  ن

معنی این جمله را  ند میل خودش. در فکرمگفتاسحاقی. توسط آقاي حسنخانی اجازه خواستم به تهران بیایم 
کند سوار شـو. مـن    جستجو کردم که آقاي حسنخانی گفتند برو سر خیابان آنجا ماشین براي تهران عبور می

هم رفتم و مدتی هر چه تالش کردم نتوانستم جایی در اتومبیلهاي عبوري بیابم. در انتظار بودم کـه اتـومبیلی   
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مرا در صندلی جلو کنار خودشان جاي  .راستین هستندروید؟ دیدم حاج آقاي  توقّف کرد و گفت تهران می
کنند اینجا هم مثل جاهاي دیگر است و  ند این اشخاص فکر میگفتدادند. در بین راه سؤالم را عرض کردم. 

را کـه  کننـد، شـما آنچـه     دهند و دخالتهاي بیجا و سوءاستفاده می کنند و به فقراء دستوراتی می ادعاهایی می
برو و گوش به حرفهاي آن شـخص   والدینتکنید و اآلن که تهران رسیدي مستقیماً نزد فراموش  استگفته 

عصر همراه پدرم بـه   یم.منقلب شدشاد و از دیدار یکدیگر  و همهدهی. تهران نزد پدر و مادرم رفتم  هم نمی
  دند. ام مشرّف به فقر ش مجلس فقري رفتم و بعد از مدت کوتاهی پدرم و بسیاري از افراد خانواده

ۀ جناب آقاي حائري بـودم.  اي در حسینی صبح جمعه 1343حدود سال  :نویسند آقاي محمود اولیایی می
آقاي محمد خرمشاهی سراسیمه وارد شد و با حالتی هیجان زده به اخوان حاضـر در مجلـس گفـت: بـه درد     

 20رض کرد همسرم بیش از حاج آقاي راستین وارد شدند وي به پاي ایشان افتاده ع وقتمن برسید. در این 
ـۀ قـد و نـیم قـد        قرص لومینال را یکجا خورده و اآلن در بیمارستان رو به احتضار است و من هم بـا چنـد بچ

ند همین اآلن به بیمارستان تلفن کنید و جویاي حال او شـوید.  گفتدانم چکار کنم، به دادم برسید. ایشان  نمی
روز اسـت کـه بیهـوش و در     24ام و همسـرم   ز بیمارستان آمـده اي بیشتر نیست که ا وي گفت من چند دقیقه

از وي قطـع امیـد کردنـد. حـاج آقـاي       اسـت حال اغماء است و اطباء منجمله دکتر فرزام که طبیب حـاذقی  
اآلن بروید و تلفنی حال وي را جویا شوید. من با او همراه شدم و بـا بیمارسـتان تمـاس     گفتندراستین مجدداً 
خـوب اسـت. آقـاي     شکه بیمار بـه هـوش آمـده و حـال     اي است یمارستان گفتند: چند دقیقهگرفتیم. اطباء ب

ند حـاال  گفتخرمشاهی سریعاً خدمت حاج آقاي راستین رسید و بر پاي ایشان افتاد و موضوع را عرض کرد. 
بروید و از همسـرتان نگهـداري کنیـد و بگذاریـد مـا هـم بـه مجلـس خـود بپـردازیم. چنـد روز بعـد آقـاي              

  . 104رمشاهی گفت همان روز خانم را سالم به منزل بردم و اثري از بیماري در او وجود نداردخ
ابتـدا از  معـروف بـه درویـش حسـین     دارند آقـاي حسـین فردوسـت     آقاي محمد هادي غفاري ابراز می

منسوبین به فرقۀ خاکسار بود و پس از مدتی دست کشید و خدمت جناب حاج شیخ عمادالـدین مشـرّف بـه    
نمود. خدمت حاج آقـاي راسـتین    کثرت عائله به مشقت تأمین معاش می او ب بود فقر شد. وي در اراك نانوا

آورد. عرض کرد زندگی بر  ثروت نکبت می گفتندخواهیم. در جواب  هایم ثروت می عرض کرد من و بچه
ز مـدت کوتـاهی   به شرطی که به فقراء خـدمت کنیـد. قبـول کـرد و پـس ا      گفتندگذرد.  ما خیلی سخت می

طـال و نقـره مشـغول و پـس از     هاي  زینتهوري  دکّانش را نیز از دست داد و ناچاراً به تهران مهاجرت و به پیله
  برد.  در زحمت بسر می و گردیدمدتی زرگر ثروتمندي شد. در اواخر عمر به بیماري وسواس و لقوه دچار 

ندس محمد جـواد اخـوان اراکـی نقـل شـده      ) از آقاي مه835در کتاب شریف خورشید تابنده (صفحۀ 
آقـاي  دسـتور فرماینـد بـراي شـفاي      تـا اي خدمت حاج آقاي راستین درخواست کردم  در شب جمعه :است

  
  اند. هنوشته و ارسال داشت کتابخود آقاي محمد خرمشاهی نیز همین واقعه را براي درج در  )104
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یند. ایشان بجـاي  نماسرهنگ عظیمی که از فقراء و مالزمان ایشان و در بیمارستان بستري بود حمدي قرائت 
ود. عرض کردم: من تقاضاي حمد کردم نه فاتحه! حاج آقاي اي خوانده ش فاتحه وبراي ا گفتندقرائت حمد 

  دند. یک ربع بعد خبر آوردند که سرهنگ عظیمی در بیمارستان فوت کرد.داراستین پاسخی ن
  اند: اي است که آقاي محمود گودرزي به سبک مثنوي سروده سرودة زیر خاطره   

  گــاه آن شــد تــا کــه دســتان ســر کــنم
ــنم    ــی خــواران ک ــاقی م ــرح آن س   ش
  عـــــارف بـــــاهللا جنـــــاب راســـــتین
ــد  ــو اهللا احـــ ــل هـــ ــق قـــ   در طریـــ
ــود    ــزل نب ــرّ حــق من ــش جــز س   در دل
ــرم  ــان قاصـ ــا زبـ ــویم بـ ــه گـ ــن چـ   مـ
  یـــاریم فرمـــود گـــویم شـــرح عشـــق
ــبی   ــحرگاه شــ ــد در ســ ــادم آمــ   یــ
ــت     ــاحب مرتب ــود ص ــري ب ــک فقی   ی
ــام او   ــهر انجــ ــم شــ ــاس نظــ   در لبــ
  از قضــــا از دار دنیــــا رفتــــه بــــود   

  گذشــت از مــرگ او چنــد روزي مــی
ــدم  ــاملش  دیــ ــاس کــ ــا لبــ   او را بــ

  پیش خود گفتم عجب او مـرده اسـت  
ــین  ــالمی دلنشـ ــرد سـ ــا تواضـــع کـ   بـ

  ام گفــت آقــا مــن نــه مــرده، زنــده     
ــت  ــا مــن صــفائی کــرد و رف   آمــد و ب
  آري آن کــس کــه بــه دل زنــده شــده

ــه ــنوي   نکتـ ــر بشـ ــل دل گـ   اي از اهـ
ــار  ــدارد اعتبـ ــل نـ ــوش گـ ــه گـ   ور نـ
ــودگی    ــت در بیه ــرم رف   گــر چــه عم

  یدم حب اوستام» محمودم«مـن که 

ــادي از آن    ــنم  میـ ــتان کـ ــر سرمسـ   یـ
اي هــم وصــف آن جانــان کــنم  هشــم  

  ســـــید و ســـــرحلقۀ اهـــــل یقـــــین 
ــمد   ــرب اهللا الصــــ ــوار قــــ   شهســــ
ــود   ــرمدي در دل نبـ ــنج سـ ــر گـ   غیـ
  جــز کــه او شــد مســتعان و ناصــرم    

ــی  ــت او مـ ـ ــق  هم ــتح عشـ ــد فـ   نمایـ
ــا مــا پیــر مــی    خــواران همــی گفــت ب

ــت  ــی در معرفــــ ــان علــــ ــــ از محب  
ــرهن  ــود سـ ــام او  بـ ــی نـ   گ و عظیمـ

ــود  ــه بـ ــره خفتـ ــاك تیـ   در درون خـ
ــرده بـــرگ او     ــریفش بـــاد بـ   در خـ
  از در آمــــد بــــا یــــراق و حــــایلش
  پس چگونه ره بـدین جـا بـرده اسـت    
ــین ــوابی از یقــ ــن او جــ ــر مــ   داد بــ
ــده   ام بــــا دم چــــون عیســــییت پاینــ

  یاد از آن عهد و وفایی کـرد و رفـت  
  او نمیـــــرد بلکـــــه پاینـــــده شـــــده

ــا    ــوي تـ ــل دل شـ ــد اهـ ــیبایـ   بفهمـ
ــار  ــن ســودا بی   گــوش دل داري در ای
ــز بــه وصــلش نیســتم آســودگی       ج
  یاوري نبود مـرا جـز لـطف دوست

 مـا را کـردم شـما خـالف    سـؤال  حـاج آقـاي راسـتین     از :دارنـد  آقاي دکتر صدرالدین ابطحی ابراز می
خیلی زشت باشـد   اگر گفتند. عرض کردم حتّی اگر خیلی زشت باشد؟ به تبسم تأیید کردندسر با بینید؟  می

  بینیم.  ما نمی ،نکنید گفتند ؟شود شما نبینید بندیم که نبینیم. عرض کردم نمی چشممان را می
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همراه پدر از اهـواز بـه اراك رفتـیم و وارد بیرونـی      1354نویسند: در تابستان سال  آقاي علی عراقی می
رده ابراز داشتم هزینۀ برق به عهدة حاج ها را روشن کنم. تمرّد ک حاج آقاي راستین شدیم. پدرم گفتند پنکه

حـاج آقـاي راسـتین     گفـت: آقاي راستین است. دقایقی بعد محمدآقا تیموري از درونـی بـه بیرونـی آمـد و     
  رساند.   : به علی پسر میرزا آقا بگو پنکه را روشن کند و فکر پول برق نباشد خدا میگفتند

کـرده  رند: شبی حاج آقاي راستین در اتاق خود استراحت دا ابراز می اهللا بربط از خدمۀ ایشان فرجآقاي 
حـاج آقـاي   در آن سوي حیاط قرار داشـت و صـدا از اتـاق     منبودند و دزدي به منزل ایشان وارد شد. اتاق 

کنند، از خواب بیدار  را صدا میمکه  مدیرسید. نیمه شب صداي حاج آقاي راستین را شن نمی نجابه آراستین 
ها بود او  . در بین راه دزدي در حال پائین آمدن از پلهفتمر ون آمده به سمت اتاق ایشان میو از اتاق خود بیر

  !مدندآ را دستگیر نموده و با بلند شدن سر و صدا چراغ اتاق حاج آقاي راستین روشن و از اتاق بیرون می
ـا مشـغول    همراه بـا همکـارم اسـ    1355نویسند حدود سال  اهللا قدرتی معمار می آقاي استاد نبی تاد علـی بنّ

انجام تعمیراتی در منزل حاج آقاي راستین بودیم. پس از اتمام کـار بـراي رفـتن بـه اهـواز اجـازه خواسـتیم.        
ند که استاد علی را به ایستگاه قطار ببرید و با چهار جعبه انگور که تهیه شده بود روانـه کنیـد و خودتـان    گفت

ن عرضه داشتند که قدرتی در اهواز کارش زیاد اسـت و اینجـا   . خانوادة حاج آقاي راستین خدمتشابرگردید
 : شـما دگفتنـ دهید که به اهواز برود؟ پس از اصرار زیاد، حاج آقاي راستین  هم کاري ندارد، چرا اجازه نمی

 و استاد علی را به ایستگاه تا من طباطبایی گفتند سید علی رود و به آقاي  دخالت نکنید، قدرتی به اهواز نمی
هـاي انگـور را داخـل     جعبه واستاد علی کمک کردم به د. در ایستگاه قطار آماده حرکت بود. سانبرآهن  هرا

مأمور قطار درب که م. آخرین جعبه را داخل کوپۀ استاد علی گذاشتم و برگشتم از قطار پیاده شوم دقطار بر
ه رساندم و ترمز اضـطراري قطـار را   خودم را به اولین کوپ .واگن را قفل کرد و هرچه اصرار کردم باز ننمود

محکم کشیدم. دستۀ ترمز کنده شد و در دستم ماند و قطار توقف نکرد. پس از طی چند واگن رئیس قطـار  
را پیدا کردم و به او گفتم مرا پیاده کند. قبول نکرد و گفت در ایستگاه ازنا پیاده شو. به هر حال در ازنا پیاده 

دیـدم مـردي روي نیمکـت     .انتظار رفـتم  قسمتعت به اراك خریداري و به شدم و بلیط دیگري براي مراج
ایـن  اش بلند است. پرسیدم چه اتّفاقی افتاده؟ گفتند  اند و صداي ناله خوابیده و چند نفري دور وي جمع شده

ز اخـوان  اآقاي احمد امـانی   .است و به ما پول داده برایش بلیط تهیه کنیم تا به اراك برودو بیمار فرد مسافر 
. ساعت یک و نیم شب قطار آمد و وي را با کمک دیگـران سـوار کـردم و در اراك بـه منـزلش      بوداراك 
  مانعی ندارد. بروید خواهید اهواز  می :ندگفت. صبح خدمت حاج آقاي راستین رسیدم لبخندي زدند و رساندم

خریـداري و بـه انگلسـتان     یبیلآمریکـا اتـوم   از 1355دارنـد در سـال    آقاي دکتر بهروز بیدآباد ابراز می
حق  رايب .رفتم بندراز لندن براي ترخیص آن به و به ایران بیاورم. اتومبیل به بندر کاردیف رسید تا فرستادم 

 10بـا آن   وداشتم پرداختم و فقط چند پوندي در جیبم مانـد  همراه بیمه و سایر مخارج ترخیص هر چه پول 
 تـا د. خیلـی ناراحـت شـدم و منتظـر مانـدم.      شـ توقّف و منقص فنّی  دچاریل . در نیمۀ راه اتومبزدملیتر بنزین 
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گیرپـاژ کـرده اسـت و تعمیـر چنـین       شاتومبیل گفت موتـور پس از بررسی کنارم ایستاد و  يسیار کارتعمیر
تـوانم برایـت    اتومبیل جدیدي در لندن امکانپذیر نیست و باید آن را به آمریکا بفرستی و تنها کاري کـه مـی  

شـود. مـن کـه یـک      پوند مـی  200آن  هزینۀم دهم این است که ماشین را یدك بکشم و به لندن ببرم و انجا
اتومبیل نو است و شماره هم نـدارد  چون کنم. وي گفت تهیه و پول بروم لندن ه پوند هم نداشتم گفتم باید ب

د. درب اتومبیل را بستم تـا بـه   اگر اینجا بگذاري فردا دیگر آن را نخواهی دید! و رفت. هوا رو به تاریکی بو
ام. با  زد بروم. دیدم سوئیچ را داخل اتومبیل جا گذاشته سمت پمپ بنزینی که نور چراغش از دور سوسو می

این وضعیت حال شکستگی برایم پیدا شد. از آنجا، در وسط بیابان کشور غریب اشکم درآمـد. روي دل بـه   
ن که از شما اجازه گرفتـه بـودم و همچنـان در دل بـا     سمت اراك خدمت حاج آقاي راستین عرض کردم م

وارد اتومبیـل شـدم و سـوئیچ را     اسـت. از آنجـا  بـاز  صـندوق عقـب   درب دیـدم  کردم که  ایشان صحبت می
دار اشـاره   را در میان گذاشتم. به فـردي کـامیون  شکلم و با متصدي آن م رفتمبرداشتم و پیاده به پمپ بنزین 

را به ماشین وصل کرد و بـا اسـتارتی اتومبیـل روشـن شـد.       کامیون رفتیم. وي برقکرد و با او سراغ اتومبیل 
دیدم سیم برقی در موتور جدا شده و معلّق مانده است. آن را داخل جعبۀ اتصـال خـودش کـردم و اتومبیـل     

ري کرد. رانندة کامیون گفت: این سیم براي مـدتی قطـع بـوده و بـاط     بدون اینکه ایرادي داشته باشد کار می
آدرسـم هـم ایـن اسـت. هـر وقـت        ،شـود  پوند مـی  10خالی شده و اتومبیل هیچ ایرادي ندارد. هزینه من هم 

ایران خدمت حاج آقاي راستین رسیدم و در دل به  بعد در. با اتومبیل به لندن رفتم. مدتی حواله کنتوانستی 
ند: بعضی اشخاص ما را واسطه قـرار  تگفمقدمه رو به من  این فکر بودم که حالّل مشکالت ما شما هستید. بی

اي هستیم. بعداً این موضوع را با یکـی از   کنند که ما کاره کند و فکر می دهند و خدا مشکلشان را رفع می می
  اخوان در میان گذاشتم. وي اشاره به مقام فنا کرد که این کالم اشعار به این حالت ایشان دارد. 

رستم اقبال از اخوان ایذه شبهاي جمعـه پیـاپی خـدمت    آقاي کنند  می اي ابراز آقاي ناصر برادران هزاوه
خواهم ببینم. پس از چند جلسه حاج آقاي راستین به تنـدي   کرد می رسید و عرض می حاج آقاي راستین می

خواهید ببینید؟ خیلی خوب ببینید. حال وي دگرگون و منقلب شـد و از مجلـس بیـرون     ند چه میگفتبه وي 
آمـد و بـا    هنه گریخت. بعد از آن هر یکی دو ماه یک بار به بیرونی منـزل ایشـان در اراك مـی   آمد و پاي بر

ُفَسنٰ ا َظَلْمنٰ ربـَّنٰ گفت:  حالت ترس و لرز و دستهاي برافراشته می و این جمله را چند بار تکرار و بـه سـرعت    اا اَنـْ
  وي بود.  بااین حال مدتها  .کرد محل را ترك می

حاج آقاي راستین به اهواز آمده بودند و آقـاي رسـتم     :دارند ین پریشانزاده ابراز میآقاي ابوالحسن پرو
مالیـد و   اقبال نیز خدمتشان رسید ولی کنار سفرة غذا ننشست و همچنان با اضطراب دستهایش را بـه هـم مـی   

ایرین کنار سفره کرد. حاج آقاي راستین از او سؤال کردند: چرا از ما گریزانی و مثل س پاهایش را جابجا می
اي خربچگاننـد   اي شیربچگان و عده اند؛ عده اند دو گروه نشینی؟ عرض کرد اینها که خدمت شما نشسته نمی

  و به سرعت محل را ترك کرد. 
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نویسند: یکی از اخوان خدمت حاج آقـاي راسـتین رسـید و ایشـان بـه وي       آقاي دکتر مسنّن مظفري می
که چرا این قدر این شـخص مـورد احتـرام واقـع شـد. در جلسـۀ        ل پیش آمدسؤابسیار احترام نمودند. برایم 

  کنیم. می احترامدیگري گفتند ما نسبت به فقرائی که بیگانه هستند 
م. ضـمن گفتگـو از احـوال    رسـید حاج آقـاي راسـتین    خدمت: در اراك نویسند میجناب آقاي کیمند 

منـزل او رفـتم. آقـاي مصـطفی خـان از عـدم        . شب بـه کند نمیعاشرت م گفتندآقاي مصطفی خان پرسیدم. 
گفت  میزبان. زدندد. سحر هنگام درب ینآ گفت به منزل ما نمی مند بود و می مالقات حاج آقاي راستین گله

حـاج  بـا خوشـحالی   عجیب است تا کنون چنین ساعتی کسی دق الباب منزل مرا نکرده. درب را باز کـرد و  
با اینکه نسبتاً راه دور بود و هوا خیلی سرد، ایشـان بـه بهانـۀ راه پیمـایی     آقاي راستین را به داخل منزل آورد. 

  بودند.  آمدهپیاده از منزل 
دنـد  کرحـاج آقـاي راسـتین سـؤال      1354دارند: حدود سال  خانوادة آقاي محمد هادي غفاري ابراز می

ب بـرود! عـرض   د خـو گفتنـ برادر شما (جعفر خطیبی) کجاست؟ عرض کردم قرار است به سـربازي بـرود.   
نرود، بعد ادامـه دادنـد ولـی خـوب، چنـد روزي بـرود و بعـد برگـردد.          گفتندنرود. با خنده  بفرماییدکردم: 

همینطور هم شد و به سربازي اعزام و در پادگـانی در همـدان مسـتقر شـد. پـس از چنـد روز وي را  معـاف        
ـ     . در همان اوان خواب میکردند حضـرت رضاعلیشـاه   و  شـدن اسـت  ف غـرق  رُبینـد کـه در منجالبـی در شُ

دهنـد. پـس از    گیرند و بیرون آورده نجات مـی  را می اش هفرمایند حیف است تو غرق شوي و از پشت یق می
  مدتی به بیدخت رفت و به شرف فقر نائل گردید. 

جناب آقاي راسـتین در   1354دارند: حدود سال  بیدآباد اظهار می محمدعلی خانم رابطی خانوادة آقاي
در صدد تعـویض آن  ، به پدرم گفتند: این خانه پیر شده ي. روزبودندان منزل آقاي حاج براتعلی رابطی همد

بـرد. پـائیز    باشید. پدر پاسخ دادند: بضاعت کافی براي این کار را ندارم و اگر مقروض شوم شبها خوابم نمی
  .مبدل گشتاي  خروبهبرف سنگینی در همدان بارید و سقف منزل فرو ریخت و خانه به م 1360سال 

در منزل حاج آقـاي راسـتین در اراك    1355دارند که حدود سال  اي ابراز می آقاي ناصر برادران هزاوه
و پرسیدند از آقاي محمد تقی برندگان اطالعـی داري؟ عـرض کـردم خیـر.      احضارشب مرا  9بودم. ساعت 

از اخوان به دیدن آقـاي برنـدگان رفـتم. آقـاي     ند گاهی از جانب من سري به فقراء بزن. فردا با چند نفر گفت
برندگان با دیدن ما در حالی که به دلیل کسالتش براحتی قادر به تکلّم نبود بـه خـانمش گفـت یـادت اسـت      

بود کـه   9گفتی چند سال است که فقراء به دیدن تو نیامدند! و رو به ما نمود و اضافه کرد دیشب ساعت  می
تـو کـه مـدتی اسـت     از کنی پس چرا کسی از آنهـا   قدر تو از فقراء تعریف میخانم از من گله کرد که این 

  و این گلۀ او مرا خیلی دلتنگ کرد. کنند دیدن نمیبستري هستی 
ـد هـادي غفـاري اظهـار مـی         دختـر خـانم    1355دارنـد: حـدود سـال     خانم خطیبـی خـانوادة آقـاي محم

حجـاب اسـالمی خـدمت حـاج آقـاي راسـتین       کرد پرسان پرسان بدون  دانشجویی که در اراك تحصیل می
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 هند دو روز است که منتظر شما هستیم و منبعـد روسـري بـ   گفترسید. در بدو ورود حاج آقاي راستین به وي 
بینـیم و آدرس منـزل خودتـان را بـه      سر کنید. وي عرضه داشت که چند شب است که در خواب شما را می

انـد یـا نـه و شـروع بـه       خره تصمیم گرفتم ببینم رؤیاهایم صادقدهید. اول جدي نگرفته بودم ولی باال من می
  جستجو کردم تا پیدا کردم. وي در همان جلسه طلب نمود و مشرّف به فقر شد. 

بـه قصـد شـرکت در مجلـس فقـري عـازم اراك        1355بهمـن   8دارند: در  خانواده آقاي ثقفی ابراز می
فی فوت نمودند و من هم آسیب شـدیدي دیـدم و مـدت    بودیم. در نزدیکی اراك با سانحۀ اتومبیل آقاي ثق

صـبح حـاج آقـاي     9یک ماه در بیمارستانی در اراك بستري شدم. طی این مدت همواره هر روز در ساعت 
ـه و    شان به عیادت می راستین با خانواده آمدند و دستور داده بودند که در هر وعده از منزل خودشان غـذا تهی

این محبت و بزرگواري ایشان تحمل درد جسمانی و داغ از دست دادن همسر را برایم به بیمارستان بیآورند. 
آسان نمود. اطباء تصمیم گرفته بودند به دلیل شکستگیهاي متعدد زانو پا را قطع نمایند زیـرا بـیم سـیاه شـدن     

   .و نسبتاً بهبود یافت دند و پا قطع نشدکرایشان عرض کردم موافقت ن بهرفت.  می
 1356دارنـد: در سـال    سید محمد شریعت خانوادة آقـاي محمـود جـواهري ابـراز مـی     ناب حاج جصبیۀ 

شـد و از ایـن    مـی  يدرمان هرکدام سبب تشـدید دیگـر   کهفرزندم دچار دو بیماري حصبه و ماالریا گردید 
د و کردنـ  التفاتی. شدلحاظ اطباء در عالج وي ناتوان شده بودند. موضوع خدمت حاج آقاي راستین عرض 

  .  ه بهبود یافتحال بچه خوب است و حال وي به سرعت تغییر کرد گفتند
در در بیرونی منـزل حـاج آقـاي راسـتین      1356دارد که حدود سال  ابراز می دمتگزاران ایشانیکی از خ

کـردم.   از روزنۀ دیوار، ایشان را که در حیاط درونی منزل مشغول تناول بودند تماشا می يبودم. عصراراك 
کنند. دیدم ایشان فردي را صدا کردنـد   خواست بدانم که چه چیزي را این قدر با تأنّی میل می ی دلم میخیل

و از همان خوراك در بشقابی گذاشتند و به او دادند. لحظاتی بعـد وي بـه بیرونـی آمـد و مـرا صـدا کـرد و        
  اند.  تادهظرفی حاوي انگور یاقوتی به من داد و گفت که حاج آقاي راستین براي تو فرس

خـورد    دارند: آقاي غفّاري سخت بیمار بود و هر غـذایی مـی   خانواده آقاي محمدهادي غفّاري ابراز می
ابراز داشتند که سرطان از شکم تا نزدیک حلق همـۀ   متنوعو آزمایشات  اتاز معاینبعد اطباء  .نمود تهوع می

خدمت حاج آقاي راستین موضوع را عـرض  دستگاه گوارش را گرفته و قابل عالج نیست.  فوقانیقسمتهاي 
ریخـتم. در همـان اوان    بیـرون ند سرطان نیست و داروها را دور بریزید. همۀ داروها را از پنجره به گفتکردم. 

دند و حال آقاي غفّاري را عرض کردم. فرمودند که حاج آقاي راستین کـه  محضرت رضاعلیشاه به اراك آ
ـه نماینـد و بـه وي      آقاي بیدآباد بگویید تـا از همـدان گـل    انراند سرطان نیست، معذالک به پس گفته قنـد تهی

  . بعد از آن نیز بیست و اندي سال زندگی نمودبیماري رفع شد و  .ین کار را کردمابخورانید. 
د: روزي خواهد رسید که اخوان در گفتن می 1367دارند که در سال  نیا ابراز می مرعشی محمدعلی آقاي

  مصافحه کنند. یکدیگربانها با مإل عام در خیا
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حاج آقاي راستین از تهران به اراك رفتم و  دیداربراي  1357دارند: حدود سال  یکی از اخوان ابراز می
ایشان پس از اینکه با همۀ میهمانان وداع کردند مرا در منزل نگه داشتند. آقاي ناصر بـرادران خـدمت ایشـان    

ند از وي پذیرایی کنید و بگویید مراجعـت  گفتآمده است.  مالقاتعرض کرد یکی از اخوان از اهواز براي 
مـرخص   را ياهـواز مسـافر  را نگـه داشـتید ولـی آن     یتهرانـ  مسـافر ابراز داشتند که این  ایشانکند. خانوادة 

نمودید؟ ایشان پاسخی ندادند. دقایقی بعد آقاي برادران مراجعت نمود و زیر زبان به آهستگی گفـت مسـافر   
جی بازگشت ندارد. من بدون اینکه حاج آقاي راستین ظاهراً متوجه شوند داخل حیاط رفتم و بـا  خر ياهواز

را به وي دادم و بازگشتم. ایشان سؤال کردند کجا رفتید؟ جـواب دادم داخـل حیـاط.     معجله پولهاي همراه
دادید! سپس بـه   ند هرچه پول داشتید به ويگفتدست در ساك من کردند و کیسۀ پول مرا بیرون آوردند و 

  در کیسۀ من گذاشتند.  از جیب خوداین شخص مورد توجه است. قدري پول  به این دلیلخانواده گفتند 
آقاي حاج براتعلی رابطی همدانی سخت بیمـار   1357دارد: در سال  ابراز می خدمتگزاران ایشانیکی از 

نـد زود اسـت و   گفتاج آقـاي راسـتین   تلفنی با حاج آقاي راستین وداع نمودند. حـ طی تماس  یصبح .بودند
به همدان برو و عوض من از آقاي رابطی احوالپرسی کن. همان  گفتندراضی نیستیم. پس از قطع تلفن به من 

. کـه فرسـتادة حـاج آقـاي راسـتین آمـده       حرکت کردم. بدو ورود به آقاي رابطی خبر دادنـد از اراك وقت 
 رسـاندم حـاج آقـاي راسـتین را    سالم . وقتی مصافحه نمودم و اند گفتند حاج آقاي راستین آمدهآقاي رابطی 

در تهـران منتقـل و پـس از    مهـر  مستولی شـد. فـرداي آن روز بـه بیمارسـتان      آقاي رابطیبر شدیدي انقالب 
  نیز حیات داشتند.  1365دیگر رؤیت نشد و تا سال قبلی مغزي اثري از ضایعات  آزمایشات مختلف

. سـؤال کردنـد بـا چـه     رسـیدم حاج آقـاي راستین در اراك خدمت  :ویسندن آقاي دکتر مسنّن مظفري می
دکتر مملکت ماشین نداره! شب جمعۀ آینـده بـا ماشـین نـو      گفتنداي آمدید؟ عرض کردم با اتوبوس.  وسیله

تـوانیم   اطاق مجاور به حقیر اعتراض کرد که چرا نگفتی که ما بدهکار هستیم و نمـی از خودتان بیائید. خانم 
براي دریافت وام منزل به بانک مراجعـه کـردم. رئـیس بانـک      شنبهخریم. جمعه به تهران بازگشتم و ماشین ب

تومـان آن موافقـت کـرده ولـی      10000کارشـناس بانـک بـا     وتومان وام کردید  20000گفت شما تقاضاي 
ومـان؟  ت 20000خواهید بیشتر بدهم؟ عرض کردم هرچه بیشتر بهتـر. رئـیس بانـک سـؤال کـرد بیشـتر از        می

و بـه مـن داد. بـدهی    کـرد  تومـان صـادر    40000عرض کردم هرچه بیشتر بهتر. رئیس بانک چکی بـه مبلـغ   
تومان باقی ماند. رفتم براي خرید اتومبیل پیکان ثبت نام کنم. گفتنـد تـا    32000ساختمان را پرداختم و مبلغ 

ت نام نمایند. روز چهارشنبه زنـگ  را واسطه قرار دادم قبول کردند ثب فرديدو سال دیگر پیش فروش شده. 
توانید آن را ببرید. خانم گفت از این  اند و  می اي رنگ به ما تحویل داده پیکان فیروزه دستگاهیک  کهزدند 

آید و هرچه اصرار کردم که در این صورت باید دو سال دیگر هم صبر کنیم قبـول نکـرد.    رنگ خوشم نمی
خـواهم. روز پـنج شـنبه صـبح مجـدداً تمـاس        یل این اتومبیـل را نمـی  برخالف میلم تلفن کردم که به این دل

که این رنـگ دلخـواه مـن اسـت. در      شداند. خانم خوشحال  گرفتند که یک اتومبیل آجري رنگ به ما داده
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  . رسیدیمهمان روز اتومبیل را تحویل گرفتم و به اراك رفتیم و شب جمعه خدمت حاج آقاي راستین 
آهسـته از   بـودم حاج آقاي راستین بـه اتاقشـان   مشغول مشایعت دارند که  هار میصبیۀ کوچکتر ایشان اظ

  را تعلیم دادند. گویی و صحیح آن ند که اشتباه میگفتمن خواستند که ذکر قلبیم را بازگو کنم. سپس 
الـدین ابطحـی هراسـان خـدمت حـاج       نویسند: یک روز آقاي دکتر صـدر  آقاي سید علی طباطبایی می 

رد. آقاي راست قبل مشغول معالجۀ بیماري  یچه شده؟ عرض کرد ساعت سؤال کردندین رسید و عرض کرد: م
بودم و بدون اطالع از اینکه وي مبتال به آسم است آمپـولی بـه او تزریـق کـردم و بیمـار فـوت کـرد. سـپس         

بـه مطـب    بلند شو مریضت زنده است. آقـاي دکتـر بـه سـرعت     گفتند:شروع به التماس و زاري نمود. ایشان 
  خود بازگشت و از آنجا تلفن کرد که مریض مرده زنده شده و روي تخت نشسته است. 

بازداشـت شـدند.    1360اي در آذر  خانم و آقایی مدتی پس از تشرّف به فقر هر دو در ارتبـاط بـا واقعـه   
 عـالم دند و ضمن ابود که چند نفر از زندانبانان زن وارد سلول من ش 1361دارند که فروردین  خانم ابراز می

اي  عکسش را در منزلت نصب کـرده حکم اعدام شوهرم مرا مضروب و تمسخر کردند که آقاي راستین که 
مشـاهده  حد دلم شکست و در کنج سلول گریان بـودم کـه    کجاست که به دادت برسد. بعد از رفتن آنها بی

م و خبر حکم اعدام شوهرم را عـرض  درب باز شد و حاج آقاي راستین وارد شدند. به پاي ایشان افتاد کردم
ند خواست خدا چنین بوده و باید راضی به رضاي خدا بود. التماس کردم که جلوگیري نمائید. با گفتکردم. 

د پس باید او برود. فغان و ناله کردم که چـرا  نخواهی شوهرت بما ند اگر میگفتاشاره به صبیۀ کوچکترشان 
لحظـاتی بعـد سـلول را تـرك کردنـد و بـرایم        .این راهی ندارد جز: ندگفتاو که تازه عروس است فدا شود. 

  به جوخۀ تیر سپرده شد. 1361اعدام شوهرم مسجل و در اول اردیبهشت 
فرزندم علی اکبـر نوروزیـان در تهـران خـدمت حـاج       1362نویسند: در سال  آقاي رجبعلی نوروزیان می

ماه است  4که پسرم سرباز است و  ه بودراز ناراحتی کردو اب آمدخانمی از اراك  ه بود کهآقاي راستین رسید
اکبـر   سـت؟ علـی  هکسـی از اهـواز اینجـا     :که اطالعی از او ندارم. حاج آقاي راستین از حّضار سؤال کردنـد 

اکبـر پیـام ایشـان را     ند به پدرت بگو فرزنـد ایـن خـانم را پیـدا کنـد. علـی      گفتعرض کرد من اهوازي هستم. 
شود و چنـدین لشـگر    از مرز قصرشیرین تا خسروآباد آبادان جبهۀ خوزستان حساب می رسانید. با خود گفتم

توان یک سرباز معمولی را پیدا کرد. همان شب کـه کامیونهـاي یـخ بـراي      در این جبهه مستقرند، چگونه می
بـود.   نام سـرباز مـورد نظـر بـرروي آن نوشـته شـده       کهبارگیري به کارخانه آمدند به هرکدام یادداشتی دادم 

  روز مرخصی به کارخانه آمد و او را نزد مادرش فرستادم.  15فرداي آن روز همان سرباز به نام مجید ربیعی با 
اطبـاء   وي شـدم  مبتال به بیماري حاد 1372دارند که در سال  اهللا شریعت ابراز می خانم آقاي دکتر حبیب

شد. شبی حاج آقـاي راسـتین را در رؤیـا     ده میدستور جرّاحی داده بودند و روز به روز بر وخامت حال افزو
ند احتیاج بـه جرّاحـی نیسـت. بـه اراك بـرو و طبیـب       گفتکردم (در آن زمان در قید حیات نبودند). مشاهده 

سنّتی را با آدرس مشخصی معرفی کردند که از او دارو بگیرم. به اراك به محل گفته شده مراجعـه کـردم و   
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سال پیش بـه فلسـطین مهـاجرت     25گرفتم. گفتند وي فردي یهودي بوده و بودند گفته سراغ شخصی را که 
یم روز بـه روز  مشان جرّاحی نکردم ولی وضعیت جسـ کرده است. ناامیدانه برگشتم و همچنان حسب دستور

کرد (در آن زمان ایشان نیز  مشاهدهحاج سید محمد شریعت را  جنابشد. دخترم در تهران در رؤیا  بدتر می
ند چرا مادرت دستور حاج آقاي راستین را پیگیر نیست. مجدداً به اراك رفـتم  گفتیات نبودند) که در قید ح

بود مراجعـه نمـودم و    هوديی و به فردي به نام سید یحیی که طبیب گیاهی بود و از زمرة شاگردان همان فرد
اي تجـویز نمـود و گفـت:     دهشرح ماجرا را دادم. وي با ابراز ارادت نسبت به حاج آقاي راستین داروهاي سا

دهم پس از استفادة داروها بعد از سـه روز بیمـاري شـش ماهـه      این داروها را از طرف حاج آقاي راستین می
  رفع گردید بطوریکه اطباء متعجب شده بودند.

کنند: پس از رحلت حضرت محبوبعلیشاه در تجدید عهد با  راستین ابراز مییکی از فرزندان حاج آقاي 
ند چـرا بـا   گفت کردم که با تندي تمام می مالقاتجذوبعلیشاه تعلّل کردم. در رؤیا پدر بزرگوارم را حضرت م

در حـالتی کـه دسـتم در     .خواهی از ایشان بگیر کنی. برو و هرچه می تجدید عهد نمی حضرت مجذوبعلیشاه
ان خـدمت جنـاب   زده از خواب بیدار شدم و شبانه به سمت قم حرکت کـردم. سـحرگاه   دستشان بود هیجان

  رسیدم و تجدید عهد نمودم. شانحاج سید احمد شریعت ملقب به درویش فیضعلی از مشایخ حضرت
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   اسفار خارجی 
ـت پـدر      از اسفار متعدد حاج آقاي راستین باالخص در ایام جوانی به کشورهاي عربی کـه غالبـاً در معی

بودند اطالع چندانی در دست نیست. برخی از سفرهاي ایشان به خارج از کشور که در دفتـر یادداشتهایشـان   
شود. دربارة برخی از این  اي جمع آوري و ذیالً عرضه می مطالبی در آن باره نوشته بودند به صورت خالصه

  . 105توان به آنها رجوع کرد در کتب دیگر نیز هست که می اسفار توضیحات مفصلی
  سفر به هندوستان و عراق و کویت 

براي زیارت موالي خود حضرت آقـاي رضاعلیشـاه    1347در دي ماه «نویسند:  در یادداشتهاي خود می
جعت به مشرّف به مشهد و بیدخت شده و طبق تقاضاهاي قبلی اجازه فرمودند سفري به هندوستان نمایم. مرا

اراك و ترتیب کارها نموده به تهران آمدم. به اتّفاق آقاي حسن انوري و آقاي سرهنگ غالمعلی عظیمـی و  
ـاره از طریـق کراچـی در پاکسـتان بـه بمبئـی در        1347بهمن  13آقاي محمود طبسی صبح روز یکشنبه  با طی

ـه «انـد:   شتهایشـان نوشـته  چند روزي در بمبئی توقّف داشـتند. در یاددا ». هندوستان پرواز نمودیم اي بنـام   محلّ
اي در میان یک قسمت از سنگ کوه که در جوف آن سنگ بتکده است چندین مرتاض  جوکشوري بتکده

روند و نذر و  نشسته و هر کدام بکاري مشغول و چند مجسمۀ سنگی از گاو وجود دارد و مردم به زیارت می
گذارند... در بمبئی یکی از علماء به نام حاج شیخ محمد  مز میدهند و مرتاضها بر پیشانی آنها خال قر نیاز می

رضا نجفی دیدن نمود و فقیر هم از ایشان بازدید نمودم خیلی نسبت به دراویش مهربـان و اخـالق بـدگویی    
از بمبئـی بـه شـهر پونـا و از     ». کـرد  ردیفهاي خودش را نداشت و تعریف از اخالق درویشی مـی  جهت هم بی

و میرشـاه   106اللّهـی میرشـاه محمـود دکنـی     شوند. سه نفر از اقطـاب سلسـلۀ نعمـت    باد وارد میآنجا به حیدرآ
دکـن  «نویسـند:   در آنجا مدفون هستند. در یادداشتهاي خود می 108و شاه علیرضا دکنی 107الدین دکنی شمس

را  در زبان هندي به معنی جنوب است و چون حیدرآباد در قسمت جنوبی هند واقع شـده بـه ایـن سـبب آن    
حیدرآباد دکن گویند. این شهر اکنون پایتخت و مرکز استان اندهراپردیش است. پردیش در زبان هندي بـه  
معنی مرز و بوم و کشور است. اندهرا نام ملّت قدیم این سرزمین است... دو میلیون جمعیت حیدرآباد نصف 

رونـد   هـا بـراي عبـادت مـی     انهپرستی است و در بتخ مسلمان و نصف هندو مذهب هستند. مذهب هندوها بت
داننـد کـه همـان     ولی بنیاد اولیۀ دین ایشان وحدت وجود است و یک پیشـواي اعظـم را خـالق کائنـات مـی     

خداست. یکی از سالطین هند به نام سلطان احمد شاه ولی بهمنی است. شاهزاده احمـد خـان بـرادر سـلطان     
  

  برخی از این کتب در زیرنویسهاي همین فصل اشاره شده است. نیواعنبه  )105
  کتاب رهبران طریقت و عرفان آمده است. 197-199صفحات  ال حضرت شیخ محمود ساکن دکن درشرح احو )106
  همان کتاب آمده است. 200-202الدین دکنی در صفحات  وال حضرت شیخ شمسشرح اح )107
  همان کتاب آمده است. 203-205دکنی در صفحات (اول) رضاعلیشاه  شرح احوال حضرت )108
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فیروز شاه پسر خود را ولیعهد کرده بـود. از تـرس اینکـه     اي بوده. فیروز شاه بهمنی خیلی مرد الیق و برازنده
خواسـت احمـد خـان را کـور نمایـد.       مبادا پس از مرگ او احمد خان سلطنت را از دست پسر او بگیرد مـی 

احمد خان از این مطلب آگاه شد با جمعی از یاران خود از شهر گلبرکه فرار نمود و سلطان هـم لشـگري از   
ا گرفتار یا بکشند ولی سپاهیان فیـروز شـاه شکسـت خـورده و فـرار نمودنـد. قبـل از        عقب او فرستاد که او ر

شکست دادن سپاهیان فیروز شاه خواب دید که درویشی از ماهان کرمان تاجی دوازده ترك بر سـرش نهـاد   
تـو را پادشـاه دکـن سـاخته اسـت. پـس از ایـن خـواب و          109اهللا ولـی  و به او مژده داد که حضرت شاه نعمت

دادن لشکر فیروز شاه چون برادرش فیروز شاه از شکست لشگر خود و پیـروزي احمـد خـان آگـاه      شکست
هاي شهر را باز بگذارند تا احمد خان به شهر بیاید. احمد خان هم با لشگر خـود بـه    گردید حکم داد دروازه

ت خواسـت. فیـروز   شهر آمده و به حضور برادر خود فیروز شاه رفت و با ادب دست برادر را بوسید و معذر
شاه هم نسبت به برادر کوچکتر خود احمد خان بسیار مهربانی نمود و به او گفت محبت پدري مرا واداشـت  
که پسرم را جانشین نمایم و این محبت سبب آن شد که قصد کنم برادري الیق را به خاطر مهر پـدري کـور   

خودش از تخـت سـلطنت پـایین آمـد و احمـد      سازم ولی حاال بر من ثابت شد که پادشاهی سزاوار تو است. 
خان را بجاي خود پادشاه بهمنی ساخت و خود گوشه نشین گردید. پس از آنکه احمد خان پادشاه شد چند 

اهللا به ماهان کرمان فرسـتاد و از   نفر از رجال و شرفاي گلبرکه را با تحف بسیار به خدمت حضرت شاه نعمت
فرما شوند. حضرت شاه در جواب نامه و تحـف   ه هند و دکن تشریفحضرت شاه استدعا کرد که از ایران ب
 به دکن فرستاد و در جـواب نامـه هـم    110دوازده ترك الدین را با تاجی یکی از مریدهاي خود بنام مالّ قطب

  
  همان کتاب آمده است.  180-187در صفحات اهللا ولی  شرح احوال حضرت شاه سید نعمت )109
  اند. غزل زیر از آن حضرت است: اهللا تشکیک کرده برخی مغرضانه در اثنی عشري بودن حضرت شاه نعمت )110

   ←دنبالۀ زیرنویس در صفحۀ بعد 
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توانم در این سن به هند بیـایم و   مرقوم داشته بودند که من پیر شدم، عمرم به نود سال رسیده بدین سبب نمی
اهللا او را در این آخر عمر از خود جدا نخواهم کرد. البته یک نفر از  ر هم بیشتر ندارم به نام شاه خلیلیک پس

هاي خود را بنام شاه نوراهللا خواهم فرستاد. احمد شاه پس از آنکه از آمدن فرستادة حضـرت شـاه    فرزندزاده
الـدین   در راه همین که نظرش بـر مـالّ قطـب   آگاه شد با امرا و وزرا براي استقبال از شهر گلبرکه بیرون آمد. 

اهللا افتاد رو به وزیر خود نموده آهسته گفت: وزیر این درویش همـان اسـت کـه     فرستاده حضرت شاه نعمت
در خواب دیدم. درویش هم تاج فرستادة حضرت شاه را از صندوق بیرون آورده به پادشـاه داد. احمـد شـاه    

ب دیدم. از دیدن این واقعه عقیدة احمد شاه نسبت به حضرت شاه گفت تاج هم همان تاج است که در خوا
اهللا زیادتر گشت و یکی از دخترهاي خود را به عقد شاه نـوراهللا در آورد و او را دامـاد خـود سـاخت.      نعمت

ایکه براي احمد شاه مرقوم داشته بودند او را به سلطان احمد شـاه ولـی بهمنـی     اهللا در نامه حضرت شاه نعمت
سلطنت کـرد. پـس از رحلـت     1236الی  1229طب ساخته بودند. سلطان احمد شاه ولی بهمنی از تاریخ مخا

 دنبالۀ زیرنویس از صفحۀ قبل →

ــی با ــدم دم از والي مرتضـــ ــد زدندمبـــ   یـــ
  نقش حب خاندان بر لوح جـان بایـد نگاشـت   
ــا علــی   ــه باشــد ب ــا هــر کــه او بیگان   دم مــزن ب
ــاد   ــد نهـ ــی بایـ ــتان مرتضـ ــه روي دوسـ   رو بـ
ــار   ــا ذوالفقـ ــیف الّـ ــی ال سـ ــا علـ ــی الّـ   ال فتـ
ــد  ــد گزی   در دو عــالم چهــارده معصــوم را بای
  پیشـــوائی بایـــدت جســـتن ز اوالد رســـول   
  از حســن اوصــاف ذات کبریــا بایــد شــنید     

ــر ــربال   گـ ــهید کـ ــق شـ ــد از عشـ ــی آیـ   بالئـ
  عابد و باقر چو صـادق صـادق از قـول حقنـد    
  بــا تقــی و بــا نقــی و عســکري یکرنــگ بــاش
ــی      ــب عل ــوة ح ــدارد می ــو ن ــی ک ــر درخت   ه
  دوستان خاندان را دوست باید داشت دوسـت 
ــت   ــام علیسـ ــکّۀ نـ ــوالی سـ ــرخی روي مـ   سـ

ــی  ــت م ــی الف از والی ــی والي آن ول ــی ب   زن
ــوائی از والي آن و  ــا لــ ــتیم مــ ــی افراشــ   لــ
  اي بایـــد گزیـــد بـــر در شـــهر والیـــت خانـــه

  ـدــد شنیــت بــایــنقبــاهللا م ـعمتـان نــاز زبـ

ــد زدن     ــا بایـ ــن آل عبـ ــر دامـ ــت دل بـ   دسـ
هــر مهــر حیــدري بــر دل چــو مــا بایــد زدن م  
ــد زدن   ــا آشــنا بای   گــر نفــس خــواهی زدن ب
  مـــدعی را تیـــغ غیـــرت بـــر قفـــا بایـــد زدن

  فا بایـد زدن این نفـس را از سـر صـدق و صـ    
ــنج نوبـــت بـــر در دولتســـرا بایـــد زدن       پـ
  پـــس قـــدم مردانـــه در راه خـــدا بایـــد زدن
  خیمـــۀ خلـــق حســـن بـــر کبریـــا بایـــد زدن
ــد زدن   ــا بایــ ــال را مرحبــ ــقانه آن بــ   عاشــ
ــد زدن   ــه مهــر موســی از عــین رضــا بای   دم ب

  ریـا بایـد زدن   تیغ کین بر خصـم مهـدي بـی   
  اصل و فرعش چون قلم سر تا به پا باید زدن

ــد ــد زدن  بع ــاي مصــطفی بای   از آن دم از وف
  بــر رخ دنیــا و دیــن چــون پادشــاه بایــد زدن 
ــد زدن    ــا بای ــی از کج ــه دان ــد ک   الف را بای
ــد زدن     ــرا بای ــر چ ــیم آخ ــر گل ــل در زی   طب
ـــالم اولیــــاء بایــــد زدن خیمــــه در دار السـ  

د بــوسـه د زدنـا بـــایـه بـر کـف نعلیـن سیـ  
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فرمـا   اهللا بـه هنـد تشـریف    فرزند حضرت شاه نعمت 111اهللا اهللا در کرمان حضرت شاه خلیل حضرت شاه نعمت
بـه نامهـاي شـاه    اهللا بـت شـکن. دو نفـر از فرزنـدان ایشـان       شدند که در هند معروف گردیدند به شـاه خلیـل  

اهللا در خدمتشان بودند و براي دیدن شاه نوراهللا که یکی از پسرانش بودنـد کـه جلـوتر     اهللا، و شاه محب حبیب
فرما شده بودند و داماد احمد شاه ولی بهمنی شدند به دکـن آمدنـد. قبـور سـالطین بهمنـی همـه در        تشریف

شان در بیدر است. در گنبدي که مزار حضـرت شـاه   اهللا و اوالد ای گلبرکه است ولی مقبرة حضرت شاه خلیل
و شـاه   112اهللا اول اهللا بنـام حضـرت شـاه محـب     اهللا است دو نفـر از اقطـاب سلسـلۀ حضـرت شـاه نعمـت       خلیل

اهللا کـه از مشـایخ    مدفونند. حضرت شاه نوراهللا هم یکی از فرزندان حضرت شـاه خلیـل   113الدین ثالث شمس
اللّهی از ایران به دکن کـه   اهللا سلسلۀ اقطاب نعمت د از حضرت شاه نعمتبودند در این گنبد مدفون است. بع

ـد رحـیم خـان فـرخ         -جنوب هند باشد منتقل گردید. هشت نفر از اقطاب سلسـله  طبـق فرمـایش آقـاي محم
ـۀ کـان ایلچـی     شیرازي از نسـل حضـرت شـاه     -بیـک حیـدرآباد دکـن    استاد تاریخ و ادبیات سـاکن در محلّ
اند. پس از آن قطبیـت بـه حضـرت شـاه میرمحمـود و از ایشـان بـه فرزنـد خـود شـاه            بودهاهللا در دکن  نعمت
دکنی رسید. حضرت میرشاه محمود بـه حکـم پیـر     علیشاهالدین به فرزندش رضا الدین و از شاه شمس شمس

 آباد ساکن شدند. اکنون مزار مبارك ایشان در همان خانقـاهی  الدین ثالث در حیدر خود حضرت شاه شمس
کیلومتر فاصله دارد و بـر سـر    6الی  5اند و از شهر حیدرآباد  است که خود حضرت شاه میرمحمود بنا نموده

باشـد و زیارتگـاه عـام و خـاص اسـت. در آن       کوه کوچکی قرار دارد که مشرف بر یک دریاچۀ باصفا مـی 
ت شـاه سـید   خانقاه سه نفـر دیگـر از اقطـاب سلسـله مدفوننـد. یکـی حضـرت شـاه میرمحمـود یکـی حضـر           

  ». الدین الدین فرزند ایشان و یکی شاه سید علی رضا دکنی فرزند شاه سید شمس شمس
سلمان محلی است در باالي کوه در داخل شهر به نام چهارمناء «همچنین در یادداشتهایشان آمده است: 

هـاي مختلفـی در   از دیـدنی بـودن محل  ». خیلی با صفا و خوش منظره است که دراویش چشـتیه آنجـا هسـتند   
  .اند وردهحیدرآباد چون باغ ملی حیدرآباد و باغ وحش حیدرآباد و سد اسکندرآباد نیز ذکري به میان آ

با هواپیما عازم دهلی شدند. در دهلی از مکّه مسجد که خیلی بزرگ و بیشـتر   1347اسفند  17روز شنبه 
نمایند و روز بعد با اتومبیل به شهر  دن میاز سنگ مرمر در بناي آن استفاده شده است و باغ وحش دهلی دی

اي اسـت   بناي تاج محل در شهر آگرا است. تاج محل مقبـره «نویسند:  ند. در یادداشتهاي خود میور یماگرا 
جهان  کند شاه جهان بود و وقتی فوت می که دو قبر در زیر گنبد آن است. یکی بنام ممتازبیگم که بانوي شاه

  
  همان کتاب آمده است. 188-192اهللا در صفحات  دین خلیلال احوال حضرت میرشاه برهان شرح )111
  همان کتاب آمده است. 193-194اهللا االول در صفحات  الدین محب شرح احوال حضرت میرشاه حبیب )112
 196الدین محمد ثالث در متون تاریخی متعارف در ایران دیده نشد. در صفحۀ  شرح احوال حضرت میرشاه شمس )113

  یشان ذکر شده است.همان کتاب نام ا
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شـود. تـاج محـل     کند پهلوي خانمش مدفون می سازد و وقتی خودش هم فوت می یاین مقبره را براي وي م
بـه هنـد بیایـد و    هـرکس   بنائی از مرمر و شاید در دنیا کم نظیر است و باغ مفصل و خیلی زیبایی دارد. واقعاً

طـراف جـاده   جا را ندیده. از دهلی تا تاج محل که در شهر آگرا باشد تمـام ا  این ساختمان و باغ را نبیند هیچ
  ».  شود) اشجار و میمون و خرس و طوطی بسیار(دیده می

یک شب «نویسند:  شوند. می از طریق بحرین وارد فرودگاه بغداد در عراق می 1347اسفند  24روز شنبه 
ـف نمـوده بـراي همـۀ          در کاظمین مانده و فردا صبح یکشنبه به نجف اشرف مشـرّف شـدیم. یـک هفتـه توقّ

 2کنندگان زیارت مـزار اول جانشـین رسـول خـدا (ص) را نمـوده و روز شـنبه        سفارشدوستان و بستگان و 
وارد  ؏ الحرمین منزل نایب کلیـددار حضـرت ابوالفضـل    به کربال مشرّف گردیدیم و در بین 1348فروردین 

به سامراء مشرّف و به کـاظمین مراجعـت نمـودیم. سـه      11شدیم و براي چند روز عاشورا آنجا بودیم و روز 
فروردین از راه بصره براي کویت بـا اتومبیـل سـواري بـه      13روز در کاظمین توقّف کرده و روز چهارشنبه 

. در بـین راه  114سرهنگ غالمعلی عظیمی و سروان حسن انوري و مهدي معبري حرکت کردیمآقایان اتّفاق 
ت. صـبح بـراي   بصره از دو شهر کوت و عماره گذشتیم. شب را در بصره توقّف کـردیم، شـهر خـوبی نیسـ    

از کویـت از راه   1348فـروردین   20روز در ایـن شـهر بـودیم و روز چهارشـنبه      6کویت حرکت کردیم و 
از اهـواز بـه    25فـروردین از آبـادان بـه اهـواز و روز دوشـنبه       23بصره به خرمشهر و آبادان رفتیم. روز شنبه 

جاده را آب گرفته بود. با  آباد خرماندیمشک حرکت کردیم. چون بارندگی زیاد شده بود بین اندیمشک و 
  روز به طول انجامید. 72این سفر ». اتومبیل نتوانستیم به اراك بیاییم لذا با ترن آمدیم

اخـوان از  نویسند: آقاي راستین در منـزل یکـی از    آقاي غالمرضا مرادیان آن ایام ساکن نجف بودند می
از  115عبـدالکریم زنجـانی   اهللا حـاج شـیخ   . آیتردندکخدام حرم حضرت امیر به نام شیخ حسن شمسه منزل 

  
  این مکانها در یادداشتهاي سفر به ممالک عربی، نگارش حضرت رضاعلیشاه آمده است. بارةشرح جامعی در )114
اهللا زنجانی براي حسن تفاهم و تقریب بین مذاهب اسالمی و بنا گذاشتن  کنند که آیت آقاي مرادیان اضافه می )115

قمري مسافرتی به ممالک اسالمی نمود. منجمله در جامعۀ االزهر  1355ل شالودة اتّحاد مسلمین و رفع اختالفات در سا
قاهره در مصر براي مالقات رؤساي چهار مذهب اهل تسنّن به نمایندگی از علماي شیعۀ نجف حضور یافت. در بدو 

که همۀ ما سؤال کردند  وورود نعلین خود را به زیر بغل گرفته به داخل رفت. پس از تعارفات معمول حاضرین از ا
هم ندارد با خود به  یشما چرا نعلین خود را که چندان ارزش ،کفشهاي گران قیمت خود را جلوي درب رها کردیم

اهللا زنجانی پاسخ داد که داستانی شنیده بودم که در زمان رسول اکرم (ص) فردي نعلینش را بیرون  داخل آوردید؟ آیت
لیها نعلین وي را دزدید، من هم احتیاط کردم و نعلین را به داخل درب رها کرد و به داخل جلسه رفت و بزرگ حنب

آوردم. نمایندة مذهب حنبلی که در جلسه حاضر بود ابراز داشت که در آن زمان مذهب حنبلی وجود نداشته، چطور 
ت. کنم سارق بزرگ حنفیها بوده اس اهللا زنجانی گفت پس من اشتباه می بزرگ حنبلیها نعلین دزدیده است؟ آیت

اهللا زنجانی  نمایندة مذهب حنفی در جلسه حاضر بود ابراز داشت در آن زمان مذهب حنفی وجود نداشته است. آیت
   ←دنبالۀ زیرنویس در صفحۀ بعد 
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ع بود و نسبت به اهل عرفان و تصوف بدگوئی می برخـی  به تحریک وي کرد و  مجتهدین معروف و بنام تشی
این مسئله باعث شد که من نیز به صالحدید یکـی از   .ندادد از عوام النّاس فقرا را مورد ایذاء و اذیت قرار می

اهللا زنجـانی مصـون    علی خاموش حدود دو ماه متواري باشم تا از گزند آثار مخالفـت آیـت  بنام میرزا  اخوان
کـردي بـه نـام حـاج      اهللا زنجانی خبر داده شد که یکی از مشایخ صوفیه که مذمت آنهـا را مـی   بمانم. به آیت

اهللا زنجـانی قبـول    اند و در این شهر میهمان شما هستند از ایشان دیدن کنید. آیت دهمآقاي راستین به نجف آ
اهللا زنجانی حاج آقاي راستین را در حرم دید ولـی   نکرد و گفت باید او به دیدن من بیاید. در همان ایام آیت

بدون اینکه حرفی بزند از حرم بیرون رفت. همان شب عبا بر سرش کشـیده بـود و مخفیانـه بـه محـل اقامـت       
متعجب شدم. اذن دخول خواست. تـا وارد اتـاق شـد بـر     حاج آقاي راستین آمد. درب را که بر او باز کردم 

پاي حاج آقاي راستین افتاد و با التماس و گریه شروع بـه بوسـیدن دسـت و پـاي ایشـان نمـود. حـاج آقـاي         
، خودت را بـا عبـاي سرکشـیده از مـردم پنهـان کـردي؟ بعـد        116ند: شترسواري و دوال دوالگفتراستین به او 

 زنجانی عرض کرد: قربان مـن همـان کسـی هسـتم کـه دیشـب دسـت مـرا         اهللا سؤال کردند که هستی؟ آیت
گرفتید و از آن بیابان هولناك نجاتم دادید. با خواهش و تمنّاي زیاد طلب کرد و شب بعـد مشـرّف بـه فقـر     

نـد الزم نیسـت در مجـالس فقـري شـرکت کنیـد.       گفتشد. حاج آقاي راستین بعد از تشرّف وي به فقر به او 
اهللا زنجانی از ایشـان سـؤال کـردم کـه شـما کـه بـا صـوفیه          کنند: هنگام خروج آیت ضافه میآقاي مرادیان ا

اهللا زنجانی پاسخ دادند شب قبل از آن روزي که  ؟ آیتپدید آمدمخالف بودید، چطور شد این تغییر حالت 
نصف بیابـان سـیاه   حاج آقاي راستین را در حرم ببینم خواب دیدم که در بیابانی بسیار هولناك قرار دارم که 

است و نیمۀ دیگر آن آتش گرفته بود و من و حیوانات زیادي همه در آتش در حال سوختن بودیم. ناگهـان  
فردي آمد و دست مرا گرفت و از آن ورطۀ هولناك بیرون و به سوي خود کشید. فردا که به حرم حضـرت  

سـتین را دیـدم و ایشـان همـان فـردي      امیر مشرّف شدم و همچنان در فکر رؤیاي دیشبم بودم حـاج آقـاي را  
کننـد از ایشـان پرسـیدم حـاال بـاز هـم بـا دراویـش          بودند که در خواب دیده بودم. آقاي مرادیان اضافه مـی 

 دنبالۀ زیرنویس از صفحۀ قبل →

گفت پس حتماً سارق بزرگ شافعیها بوده است. نمایندة مذهب شافعی نیز حاضر بود و عرضه داشت در آن زمان 
زرگ مالکیها نعلین را سرقت کرده است. نمایندة اهللا زنجانی گفت پس البد ب مذهب شافعی وجود نداشته است. آیت

اهللا زنجانی گفت  مذهب مالکی در مجلس حاضر بود و گفت در آن زمان نیز مذهب مالکی وجود نداشته است. آیت
پس خود شما همگی اقرار بر این دارید که هیچ کدام از این مذاهب در صدر اسالم نبودند و با اشاره به آیات قرآن و 

  و مذهب تشیع نمود. ؏ ر خم اثبات حقّانیت خالفت حضرت علیواقعۀ غدی
116( م امثال و حالمثل آمده در شرح این ضرب 1018، صفحۀ 1361اکبر دهخدا، چاپ امیرکبیر،  م علیکَدر جلد دو:   

  با زهد و ورع شائبه کاري چکنی
  رد خـداــا مـیا اهل ریـا بـاش و ی

  با دامن تر شرع مداري چکنی  
  واري چکنـیــر ســال شتدوال دو
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  .117اهللا زنجانی با حالتی پشیمان از گذشته گفتند: حاال نوکر فقرا هستم کنید؟ آیت مخالفت می
دارنـد کـه روزي هنگـام اسـتحمام ایشـان       راز میآقاي سرهنگ حسن انوري در این سفر همراه بودند اب

اي برداشتم و تقاضا کردم اجازه دهند که پشتشان را کیسه بکشم. علیرغم عـدم رضایتشـان بـاالخره بـا      کیسه
کـنم در عـوض شـما قلـب مـرا پـاك        عرض من که من بدن شما که صندوقچۀ امانات الهی است را تمیز می

ی ندادند. چند روز بعد در گرمـاي شـدید عـراق سـخت بیمـار شـدم       کنید، با نگاهی قبول کردند ولی پاسخ
گیرم شد که طاقت فرسا بود. در این بین نیـز ایشـان مـرا اغلـب      بطوریکه کمر درد و تب شدید توأماً گریبان

رفـتم. روزي در منـزل    کردند در صورتیکه توان جابجا شدن نداشتم ولی از باب اطاعـت امـر مـی    احضار می
راي صرف نهار دعوت داشتند و حدود ظهر پیغام دادند که خدمتشان برسم. با سختی تمام و یکی از اخوان ب

تب و درد شدید در زیر گرماي تند و سوزان پیاده مسیر طوالنی را طی و به منزل میزبان رفتم. هنـوز ننشسـته   
ایـن حـال و در   د تب داري برگرد منزل استراحت کن. این رفت و آمد بـا  گفتنبودم که مرا مرخص کردند. 

آن هوا ریاضت طاقت فرسایی بود و من هم فرآموش کرده بودم که از ایشان قبالً تقاضا کرده بودم که قلب 
مرا پاك کنند. به هر حال نتوانستم دستورات و فشارهاي ایشان را تحمل کنم و در دل اعتـراض داشـتم و در   

ن برسانید، اگر دیگر با شما به سفر آمدم همـان  شان عرض کردم مرا سالم به ایراخدمتحالی که بستري بودم 
اي که شخص مازندرانی در راه مشهد گفت را قبـول دارم. سـؤال کردنـد کـه شـخص مازنـدرانی چـه         قضیه

خندیدنـد و   خیلـی ماجرایی داشت؟ اول طفره رفتم ولی باالخره پس از اصرار ایشان ماجرا را عرض کـردم.  
  نبود و گویی اصالً بیمار نبودم. لحظاتی بعد آثاري از بیماري در من

کـه در خاتمـۀ ایـن سـفر اخـوان       کننـد  نقل میساکن آبادان آقاي علیرضا نیاکان از پدرشان احمد رضا 
آمده بودند. حاج آقاي راسـتین بـه یکـی از اخـوان     آهن  راه زیادي براي بدرقۀ حاج آقاي راستین به ایستگاه

نیز بیرون قطار در جمع اخـوان  ایشان د و رکه قطار حرکت کغزلی بخواند و وي مشغول خواندن بود  گفتند
سـخن نگذشـته بـود کـه همـان      این قطار رفت و ما را نبرد. لحظاتی از  گفتندنشسته بودند. پس از اتمام غزل 

قطار به ایستگاه مراجعت کرد و ایشان سوار قطار شدند. علّت مراجعت قطار به ایستگاه آمدن قطـار دیگـري   
  بر روي خطّ آهن قطار اول بود. در جهت مخالف 

  
  اهللا حاج شیخ عبدالکریم زنجانی است: هاي آیت دو رباعی زیر از سروده )117

  ام هر علم به دهر بود آموخته
  تـاینها همه شد حجاب بین من و دوس

  ام وز فضل، دهان علماء دوخته  
  ام ار هجـر او سوختـهـاین است به نـ

  ایضاً:
  عمري تلف کالم و حکمت کردیم

  دـدهـودي نـم که هیچ علـم سـیدیـد
  چندي هوس فقه و شریعت کردیم  

  ق و درك حقیقت کردیمـوي حـرو س
  .70، صفحۀ 1353نگاه کنید به یادداشتهاي سفر به ممالک عربی، تألیف حضرت رضاعلیشاه، چاپ اول، 
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   118سفر به کشورهاي عربی و اروپایی
یکی از اسفاري کـه آن جنـاب در خـدمت پیـر بزرگـوار حضـرت آقـاي رضاعلیشـاه داشـتند سـفر بـه            

قمري مطابق  1390کشورهاي عربی و اروپایی بود. این سفر از تهران در تاریخ پنجشنبه چهارم محرم الحرام 
چـون آقـاي    1348در اسـفند  «انـد:   شمسی شروع شـد. در یادداشـتهاي خـود نوشـته     هجري 1348اسفند  21

حسینعلی خان مصداقی دعوت بـه خـارج نمـوده بـود بـه تهـران رفتـه و در رکـاب مبـارك حضـرت آقـاي            
رضاعلیشاه به معیت آقاي حسینعلی خان و ابوالحسن خان مصـداقی و آقـاي حـاج مهـدي ملـک صـالحی و       

  ». نی در روز پنج شنبه از تهران با طیاره حرکت کردیمآقاي حاج محمد رضاخا
مسافرت با هواپیما از تهران به اصفهان، شیراز، ظهران و ریاض آغاز شد. در ریاض از مسـجد قـدیمی و   

اسـفند بـه قصـد جـده شـهر ریـاض را تـرك کردنـد. در روز          24بزرگ جامع الدیره دیدن و در روز جمعه 
دینـه وارد و در همـان   به م 1348اسفند  24یکشنبه 

روز به حرم حضرت رسول اکـرم (ص) مشـرّف و   
نماینــد. مرقــد  بعــد بــه قبرســتان بقیــع عزیمــت مــی
، حضــــرت ؏ متبرکــــۀ حضــــرت امــــام حســــن

ــد بــاقر ؏ العابــدین زیــن و  ؏ و حضــرت امــام محم
ــادق    ــر ص ــام جعف ــرت ام ــادر   ، ام؏ حض ــین م البن

و ابـراهیم فرزنـد پیـامبر اکـرم      ؏ ابوالفضل العباس
(ص) در آنجا قرار دارد. روز بعـد بـه دیـدن مـزار     
حــد و مســجد ذوالقبلتــین کــه از مســاجد  شــهداي اُ
متبرکۀ اسالمی است و مسجد الفتح و مسجد قُبـا و  

برند.  بیت االحزان حضرت فاطمه (س) تشریف می
این ایام مصادف با عاشوراي حسینی بـود و جهـت   

ـۀ    1348اسـفند   28روند. سپس بـه جـده و روز پـنج شـنبه      انجام مراسم عزاداري به حسینیۀ شیعیان می بـه مکّ
شوند. روز بعد به سوي منی و عرفات و جبل النّور و جبـل الرّحمـه حرکـت     معظّمه عزیمت و آنجا محرم می

برند. در  در خدمت بندگان حضرت آقا به داخل خانۀ کعبه تشریف می 1349. روز اول فروردین 119کنند می
در روز اول فروردین درب خانه براي حضـرت مـوال بـاز ماهـا هـم طفیلـی در       «نویسند:  ییادداشتهاي خود م

  
و  1378پ خواجه، براي شرح این مسافرت از کتاب پرواز عشق در کهکشانها، نگارش محمد رضا خانی، چا )118

  یادداشتهاي شخصی ایشان استفاده شده است.
  این مکانها در کتاب خاطرات سفر حج، نگارش حضرت رضاعلیشاه آمده است.هاي جامعی دربارة شرح )119

 جناب راستین در مکّه -حضرت رضاعلیشاه
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  ».داخل خانه مشرّف شدیم
جاهاي زیادي رفتیم مخصوصاً کوه «اند:  کنند. در یادداشتهاي خود نوشته روز بعد از غار حراء دیدن می

باالي کوه تشریف نیاوردند. به  حراء. چون حضرت آقا روحی فداه یک مرتبه تشریف برده بودند این مرتبه
ـد (ص)   این فقیر و آقاي حاج رضاخانی اجازه فرمودند که ما براي زیارت غار که محل بعثت حضرت محم
بوده است برویم و رفتیم باالي کوه و در آن غار دو رکعت نماز خواندیم. یاد همۀ دوستان نمـودیم. ارتفـاع   

ه از پائین به باال خیلی مشکل و سخت است. در دیوار غار هم نام قدم است لکن را 1500از پائین کوه تا غار 
خود را بر سنگ کندیم که اگر دوستانی سعادت یارشان باشد و براي زیارت بروند یادي از این فقیـر نـاچیز   
بنمایند... همچنین به زیارت مزار حضرت عبدالمطلب و حضـرت ابوطالـب و حضـرت خدیجـه و حضـرت      

  ». الم اهللا علیهم اجمعین رفتیمحمزة سید الشّهدا س
به بیـروت   1349پس از طواف وداع و اتمام عمرة تمتع به جده و از آنجا در روز دوشنبه سوم فروردین 

بـه آتـن و از آنجـا بـه ژنـو از       1349شنبه چهارم فروردین  نمایند. در روز سه پایتخت کشور لبنان عزیمت می
) و اگـل  Vevy) و ووي (Lausanne) و لـوزان ( Berneبـرن (  شهرهاي زیباي سوئیس حرکت و روز بعد بـه 

)Aigle) و اشتاد (Estats) و الترباخ (Latterbach) و بارن (Barenنمایند.  ) رفته و مجدداً به ژنو مراجعت می
ند. ایـن مؤسسـۀ بـزرگ عـام المنفعـه اصـول       ور می 120در راه ژنو به محل و مرکز جمعیت تسلیحات اخالقی

غرضـی و تـرك عالقـۀ انفـرادي و گذشـت در مقابـل        بـی  -2، پاکی مطلق -1نماید:  رویج میعقاید زیر را ت
  امانت و درستکاري  -4، محبت عشق و -3، مصالح جامعه

از موقعی که از بیروت حرکت کـردیم دیگـر گوشـت نخـوردیم چـون      «اند:  در یادداشتهاي خود نوشته
شـوند. روز   به پاریس وارد مـی  1349فروردین  8نبه ش». خوردیم ذبح اسالمی نبود و غذاهاي غیرگوشت می

از محلهاي مختلفی از  فرانسهاز بزرگترین اعیاد مسیحیان مصادف بود. در  121فروردین با عید پاك 9یکشنبه 
ـن ( La Manche)، دریـاي مـانش (  Bois de Boulogneجملـه جنگـل بولـونی (    رود س ،(La Seine  شـهر ،(

 Parc)، بــاغ وحــش پــاریس (Louviers)، شــهر لوویــه (Trouvilleویــل ()، شــهر ترVillervilleویلرویــل (

Zoologique) برج ایفل ،(Le Tour Eiffel) قصر ورساي ،(Le Chateau de Versailles ) موزة لـوور ،(La 

Musee du Louvre     ) قبـر سـرباز گمنـام، کلیسـیاي نتـردام ،(Notredame  ) کلیسـیاي سـاکریکور ،(Sacre 

Coeur ن پـاریس، کلیسـیاي سـن ژرمـن (    )، مسجد مسـلمیSaint Germain  ) پـارك تـوایلري ،(Jardin des 

Tuileries) میدان اتوال ،(Etoileلیزه ( ) و خیابان شانزهChamps Elysee  خانۀ ایران، پارك لوگزامبـورگ ،(

  
  آمده است. 87-99دربارة این جمعیت در سفرنامۀ از گناباد به ژنو، تألیف حضرت رضاعلیشاه، صفحات  یشرح )120
  آمده است. 106-108و  22-26در مورد عید پاك و تقویم آن در همان مأخذ در صفحات شرح مفصلی  )121
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)Jardin du Luxembourg    نویسـند:   . در یادداشـتهاي خـود مـی   122کننـد  ) و برخی جاهـاي دیگـر دیـدن مـی
هم در خیابان (ذبیحۀ اسالمی) ) مسلمانان دارند. قصابی Quartier Latinهم در محلّۀ کارتیه التن ( مسجدي«

  ».سن ژرمن که در آن محل مسلمانان مسکن دارند وجود دارد
) در بلژیک عزیمت نموده و پـس از  Bruxellesبه شهر بروکسل ( 1349فروردین  19در روز چهارشنبه 

) وارد Munster) و مونسـتر ( Hagen) و هـاگن ( Kolnآلمان غربی نظیـر کلـن (   عبور از شهرهاي مختلف در
 22شـوند. در هـامبورگ از مسـجد مسـلمین بازدیـد نمـوده و در روز دوشـنبه         ) مـی Hambourgهامبورگ (

) غربی و سپس به برلین شرقی عزیمت و مجدداً به هامبورگ و مونسـتر مراجعـت   Berlinفروردین به برلین (
) و کلـن و  Wuppertalدر مونستر از باغ وحش مونستر دیدن و روز دوشنبه به شهرهاي ووپرتـال (  نمایند. می

) در هلنـد  La Hay) و الهـه ( Amsterdam) عزیمت و روز بعـد عـازم آمسـتردام (   Dusseldorfدوسلدرف (
مجـدد بـه    فروردین مجدداً از بلژیک عبـور کـرده و بـه فرانسـه وارد و در سـفر      26شوند. روز چهارشنبه  می

) که مقبرة مشاهیر و رجال نامی و فالسفۀ بزرگ فرانسـه اسـت و قصـر فونتنبلـو     Pantheonفرانسه از پانتئون (
)Fontainebleauم اردیبهشت به مقصد رم در ایتالیا پاریس را ترك  ) دیدن مینمایند و در روز چهارشنبه دو

بازدید نموده و سپس به شهر واتیکان و بعد بـه شـهر    )Santa Mariaنمایند. در رم از کلیسیاي سانتاماریا ( می
هـاي کلیسـیاي    نمایند. در رم از موزه اردیبهشت به رم مراجعت می 7روند و روز دوشنبه  ) میVeneziaونیز (
) و برخی جاهاي دیگر بازدید و در روز بعد رم را به مقصد استانبول در ترکیه تـرك و  Saint Peterپتر ( سن

به شهر قونیه براي زیـارت  «نویسند:  شوند. در یادداشتهاي خود می اردیبهشت عازم قونیه می 10روز پنجشنبه 
مشرّف شدیم... مزار موالنا به صورت مـوزه شـده اسـت. بـراي زیـارت در       123الدین مولوي موالنا جالل مزار

  
  در مورد هرکدام از این محلها شرح جامعی در همان مأخذ آورده شده است. )122
ع مولوي تشکیک کرده )123 آمده است وياند. غزل زیر در دیوان غزلیات  برخی در اثنی عشري بودن و حتی تشی:   

   ←دنبالۀ زیرنویس در صفحۀ بعد 
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هم دائماً در  خدمت حضرت آقاي رضاعلیشاه اروحنا فداه مشرّف شدیم. خیلی مقبرة با روحی بود و صدائی
اي هـم   شد. اشیاء نفیس و ذیقیمت در مقبره گذارده شـده بـود. جعبـه    داخل مقبره با آهنگ مثنوي شنیده می

باشد. مقبرة دیگري  گفتند محاسن مبارك حضرت رسول (ص) در این جعبه می دربسته وجود داشت که می
نماینـد. در آنکـارا از بـاغ     عزیمت مـی روز بعد به آنکارا ». گویند مقبرة شمس تبریزي است هم هست که می

اردیبهشت به طرف ارض روم و از آنجا به طرف  14وحش آنکارا و موزة مردم شناسی دیدن و روز دوشنبه 
 124مقبرة حضرت مجذوبعلیشاه همدانی ازروند. در تبریز  ایران حرکت و از طریق ارومیه و مهاباد به تبریز می

نماینـد. در اردبیـل از مـزار شـیخ      هشت به طرف اردبیـل حرکـت مـی   اردیب 20و سپس در روز یکشنبه  دیدن
اردیبهشـت عـازم زنجـان و     23الدین اردبیلی و برخی جاهاي دیدنی دیگر بازدید و در روز چهارشـنبه   صفی

روند. در آنجا از مـزار جنـاب مظفرعلیشـاه کرمـانی، دریاچـۀ       روز بعد وارد همدان و از آنجا به کرمانشاه می

 دنبالۀ زیرنویس از صفحۀ قبل →

ــاهان ج ــاه شــ ــی اي شــ ــا علــ ــان اهللا موالنــ   هــ
خ نـام تـو           حمد اسـت گفـتن نـام تـو اي نـور فـرّ
  خورشید مشرق خـاوري در بنـدگی بسـته کمـر    

ــد ذره  ــید باش ــو   خورش ــوي ت ــدان ک   اي از خاک
  موسی عمران در غمت بنشسته بد در کـوه طـور  
  آدم که نور عالم است عیسی که پور مریم است
  داود را آهــن چــو مــوم قــدرت نمــوده کردگــار

ــو ــدر دجــا   آن ن ــد ب ــد کــه ب ــا احم   ر چشــم انبی
  قاضی و شیخ و محتسب دارد به دل بغـض علـی  
  گر مقتـداي جـاهلی کردسـت در دیـن جـاهلی     
  شــاهم علــی مرتضــی بعــدش حســن نجــم ســما 
ــاد  ــن العبــ ــی زیــ ــم علــ ــا دانــ   آن آدم آل عبــ
  موســـی کـــاظم هفتمـــین باشـــد امـــام و رهنمـــا
  سوي تقی آي و نقـی در مهـر او عهـدي بخـوان    

  رین بـر خصـم بگشـاید کمـین    مهدي سـوار آخـ  
ــدا شــود    ــاچیز و ناپی ــان ن   تخــم خــوارج در جه
ــرد و زن   ــرمن اوالد آدم مـ ــري و اهـ ــو و پـ   دیـ
  اقرار کن اظهـار کـن مـوالي رومـی ایـن سـخن      

  کن جـور و جفــاـا مـا بر مـزي بیـاي شمس تبری

  اي نـــور چشـــم عاشـــقان اهللا موالنـــا علـــی      
ــی    ــا عل ــو اهللا موالن ــدوي ت ــه هن ــید و م   خورش

ــت  ــی  ماهـ ــا علـ ــی اهللا موالنـ ــک پـ ــالم نیـ   غـ
ـــان شــــبنمی اهللا موالنــــا علــــی دریــــاي عمـ  

ــی ــی  داود مـ ــا علـ ــور اهللا موالنـ ــدت زبـ   خوانـ
  در کوي عشقت در هـم اسـت اهللا موالنـا علـی    
ــی   ــا علـ ــرد اهللا موالنـ ــرار کـ ــه دل اقـ ــرا بـ   زیـ

  گفـــت در قـــرب دنـــی اهللا موالنـــا علـــی مـــی
ــی   ــا عل ــري اهللا موالن ــن ب   هــر ســه شــدند از دی

ــداي کــــ   ــو مقتــ ــی تــ ــا علــ   املی اهللا موالنــ
ــی  ــربال اهللا موالنــــا علــ   خــــوانم حســــین کــ
  هـــم بـــاقر و صـــادق گـــواه اهللا موالنـــا علـــی 
ــی     ــا عل ــا اهللا موالن ــی الرّض ــی موس ــد عل   گوی
ــی    ــا علـ ــو اهللا موالنـ ــکري رازي بگـ ــا عسـ   بـ
  خـــارج رود زیـــر زمـــین اهللا موالنـــا علـــی    
  آن شـــاه چـــون پیـــدا شـــود اهللا موالنـــا علـــی

ــر در دهـــن اهللا ــی دارنـــد ایـــن سـ   موالنـــا علـ
  هـــر لحظـــه ســـرّ مـــن لـــدن اهللا موالنـــا علـــی

  ـا علــیــا نمـــا اهللا موالنـــوالنـــه مـرخ را بـ
  

  طریقت و عرفان آمده است. رهبران 219 -221همدانی در صفحات (اول) وال حضرت مجذوبعلیشاه شرح اح )124
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اردیبهشـت بـه همـدان مراجعـت و از آنجـا بـه        27بستان دیدن نموده و مجدداً در روز یکشنبه  سراب و طاق
 29رفتـه و سـپس در تـاریخ     125نماینـد. در قـزوین بـه مـزار حضـرت شـیخ احمـد غزالـی         قزوین عزیمت می

  انجامد.  روز به طول می 68شوند. این سفر  وارد تهران می 1349اردیبهشت 
  126هاي عربیسفر به هندوستان و کشور

از اسفار دیگر آن جناب در خدمت پیر بزرگوار خود حضرت آقـاي رضاعلیشـاه سـفري بـه هندوسـتان      
 24شمسـی برابـر بـا پنجشـنبه      1350بهمن  21است. این مسافرت از تهران به دهلی و با هواپیما در صبح روز 

از «انـد:   دداشتهاي خود نوشتهمیالدي آغاز شد. در یا 1972فوریه  10هجري قمري و مطابق با  1391ذیحجۀ 
تهران در خدمت موالي خود حضرت آقاي رضاعلیشاه ارواحنا فداه و حـاج آقـاي سـلطانپور و آقـاي حـاج      
ـاره بـراي هندوسـتان           د رضاخانی و آقاي حاج عبـدالرّحمن جواهریـان و آقـاي دکتـر منـوچهري بـا طیمحم

ید. از فرودگـاه دهلـی تـا شـهر ده کیلـومتر      حرکت کردیم. سه ساعت و شش دقیقه تا دهلی پرواز طول کشـ 
  ». فاصله دارد. وارد هتل شدیم

روند. ایـن مسـجد در    در روز اول ورود به دهلی به مسجد جامع دهلی که مسجد بسیار وسیعی است می
هجري قمري به دستور سلطان محمد شاه جهان بنا گردید. بندگان حضـرت آقـا در دفتـر یـادبود      1060سال 

پـس  «فرمایند. در یادداشتهاي حاج آقاي راستین آمده اسـت:   ا با ذکر نام همراهان مرقوم میمسجد شرحی ر
از استراحت بعد از ظهر براي دیدن مسجد جامع رفتیم. شاخص در قسمت شرق مسجد براي تعیین ساعات و 

  » نماید. بسیار مسجد بزرگ و دیدنی است. قبله نصب شده که تمام ساعات روز را تعیین می
طُب منار که صب روند. محل این بنا در اصل منار مسجدي به نـام   متر ارتفاع دارد می 5/72ح روز بعد به قُ
. از محلهـاي دیـدنی آنجـا مقبـرة     127بوده که آثار آن پس از هـزار سـال هنـوز بـاقی اسـت      قبـة االسـالممسجد 
دهلی قرار دارد بازدیـد  سلطنت کرد و در شرق  963تا  937پادشاه گورگانی هند که بین سالهاي  128همایون

مقبرة همایون روي تپۀ بلندي بنا شـده و همچنـین مقبـرة نهـرو و     « نویسند:  نمایند. در یادداشتهاي خود می می

  
  مده است.آ 158-160شرح حال حضرت شیخ احمد طوسی غزالی در همان کتاب صفحات  )125
اهللا ریاضی، چاپ  در نوشتن خاطرات این سفر از کتاب راهیان سفر روحانی نوشتۀ محمد رضاخانی و حشمت )126

  و یادداشتهاي شخصی ایشان استفاده شده است. 1369رودکی 
هجري  602الدین غوري بوده که در سال  الدین ایبک یکی از غالمان مخصوص سلطان شهاب بانی آن قطب )127

  رسد.  در الهور به سلطنت میقمري 
اري، منبت هاي زیادي دارد که از حیث حج ها و سنگ نوشته این مقبره منقوش از آیات قرآنی است و کتیبه )128

مهندسان  شرکتکاري و کتیبه نویسی بسیار هنرمندانه ساخته شده است. اسناد و مدارکی که به دست آمده حاکی از 
  .استر ساختن این بنا و معماران و هنرمندان ایرانی د
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 پس از اقامه نماز مغـرب  و 129الدین اولیا در همان روز به دیدن مقبرة خواجه نظام». گاندي خیلی با صفا است
قلعۀ ردفورت خیلی مهم است. دور تـا دور آن خنـدق اسـت    «نویسند:  روند. می براي دیدن قلعۀ ردفورت می

ف شد کردند که در موقع جنگ دشمن نتواند وارد شود. با وجود این نادرشاه قلعه را متصرّ که پر از آب می
  ». و غنائم بسیار بدست آورد

هنـدي تـاج    -و در آنجا از جـالبترین بناهـاي ایرانـی    به سمت اگرا حرکت 1350بهمن  24روز یکشنبه 
هاي بنام هند است و مـزار شـهید    قلعۀ سرخ آگرا که از قلعه ومحل که از زیباترین آثار معماري جهان است 

. روز بعـد  نماینـد  دیدن میثالث قاضی نوراهللا شوشتري صاحب کتاب مجالس المؤمنین از صوفیان نوربخشیه 
بهمن از دهلی به سوي حیدرآباد دکن حرکت و روز بعد  26شنبه  و در روز سه کنند از یک بتکده دیدن می

الـدین دکنـی و حضـرت شـاه علیرضـا دکنـی        به مزارات حضرت شاه میرمحمود و حضـرت شـاه میرشـمس   
از حیـدرآباد   1350بهمـن   28نمایند. روز پنج شنبه  می دیدنروند و همان روز از مکّه مسجد و چهارمنار  می

شـوند کـه نـام     اللّهی مشرّف می ه سوي بیدر رفته و در بیدر به مرقد مطهر نه نفر از اقطاب سلسلۀ نعمتدکن ب
اهللا الحسـینی،   الـدین محـب   اهللا الحسینی، میرشـاه حبیـب   الدین شاه خلیل مبارکشان از این قرار است: میربرهان

الـدین   ، میرشـاه شـمس  131اهللا الحسـینی ثـانی   لیلالدین خ ، میرشاه برهان130الحسینی اهللا عطيةالدین  میرشاه کمال
ـد الحسـینی     ، میرشاه شمس133اهللا الحسینی ثانی الدین محب ، میرشاه حبیب132محمد الحسینی اول ین محمالـد

الدین محمد الحسینی ثالث که همگی از  و میرشاه شمس 135الحسینی ثانی اهللا عطيةالدین  ، میرشاه کمال134ثانی
اند. اهللا ولی بوده ین نعمتنسل حضرت شاه نورالد  

  
سال از  700زیسته و حدود  در عهد سالطین مغول می و خواجه به سلطان اولیاء موسوم و قطب سلسلۀ چشتیه است )129
  رسد. می ؏ گذرد. سلسلۀ اذن وي از طریق ابراهیم ادهم به امام محمد باقر می شانوفات
  آمده است. 195-196ر رهبران طریقت و عرفان صفحات اهللا االول د هالدین عطی شرح حال حضرت میرشاه کمال  )130
اهللا ثانی در متون تاریخی متعارف در ایران دیده نشد. در صفحۀ  الدین خلیل شرح احوال حضرت میرشاه برهان )131

  همان کتاب نام ایشان ذکر شده است. 196
در ایران دیده نشد. در صفحۀ الدین محمد االول در متون تاریخی متعارف  شرح احوال حضرت میرشاه شمس )132

  همان کتاب نام ایشان ذکر شده است. 196
اهللا ثانی طاب ثراه در متون تاریخی متعارف در ایران دیده نشد. در  الدین محب شرح احوال حضرت میرشاه حبیب )133

  همان کتاب نام ایشان ذکر شده است. 196صفحۀ 
 196در متون تاریخی متعارف در ایران دیده نشد. در صفحۀ  الدین محمد ثانی شرح احوال حضرت میرشاه شمس )134

  همان کتاب نام ایشان ذکر شده است.
 196اهللا ثانی در متون تاریخی متعارف در ایران دیده نشد. در صفحۀ  هالدین عطی شرح احوال حضرت میرشاه کمال )135

  همان کتاب نام ایشان ذکر شده است.



  123  راستین  اسفار

  

به بنگلور مرکـز اسـتان میسـور هنـد عزیمـت و آنجـا از بتکـدة بـت طالیـی           1350بهمن  29روز جمعه 
انـد:   نمایند. در یادداشـتهاي خـود نوشـته    چاماندتها بنام چارمندهیل و باغ وحش و جنگلهاي میسور دیدن می

توي غار مرتاضی نشسته بود و سه نفـر دختـر اروپـایی     در چند قدمی بتکده باالي تپه غار بزرگی بود که در«
  ». که مجذوب ایشان شده بودند حضور داشتند

از کتابخانۀ نظام حیدرآباد دکن بازدید و  1350پس از مراجعت به حیدرآباد در روز دوشنبه سوم اسفند 
الدین و سـید   ید یوسفسپس به بارگاه یوسفین مزار دو نفر از اقطاب سلسلۀ چشتیه به نامهاي حضرات شاه س

عاشـورا را در حیـدرآباد بـودیم و هـر شـب بـه       «نویسـند:   روند. در یادداشتهاي خود می الدین می شاه شریف
  ». رفتیم حسینیۀ مخصوص ایرانیها براي استفاده از روضه می

ده، روزهاي بعد از باغ وحش وسیع نهرو، کوه نوبت بهار، مقبرة حیات بخش بیگم، قلعـۀ کهنـۀ گولکنـ   
کوه قدمگاه موال و قدمگاه حضرت محمد (ص)، موزة ساالر جنگ، سد عثمـان سـاکر و مـوزة اسـتات نیـز      

رونـد. آنهـا    العادة مرتاضـان و دراویـش رفاعیـه نیـز مـی      آباد به تماشاي اعمال خارق کنند. در حیدر دیدن می
گوشـۀ چشـم و زبـان انجـام      اعمالی نظیر فرو کردن سیخ در سر، گردن، شکم، گودي زیر گلو، لـب، بـازو،  

نمایند و بعد با آب  کنند و بعضی سر یکدیگر را از بدن جدا می دهند و گاهی چشم را از حدقه خارج می می
آیـد و گـاهی کمـی     دهند. گاهی ابداً خون بیرون نمـی  اند التیام می دهان محلی را که سیخ فرو کرده یا بریده

دهند و اگر بـدون اجـازه    ه را فقط با اجازة مرشد کل انجام میالعاد کند. این کارهاي خارق خون تراوش می
شوند و انـواع   رسد. همه ساله در روز وفات مرشد همگی در خانقاه مخصوص جمع می باشد به آنها ضرر می

  دهند.  العاده انجام می اعمال خارق
بـی و مقبـرة اورنـگ     اسفند به سمت پونا حرکت و در مسیر از غارهاي اجنتا و مقبرة بی 15روز یکشنبه 

نمودند. در پونا از سواپور، مقبرة قنبرعلـی درویـش، مسـجد جـامع بمبئـی و غـار خوگیشـوري و         دیدنزیب 
اسفند از بمبئی بـه مقصـد دوبـی و از آنجـا بـه       23کنند و در تاریخ دوشنبه  برخی محالّت دیگر نیز دیدن می

  نمایند. بحرین و ظهران و سپس به جده عزیمت می
ـه بـه حـرم     در جده احرام بسته و به مسجد الحرام می 1350اسفند  27عه روز جم  روند و روز بعد در مکّ

 الشّهدا شوند. روز بعد به منی و مسجد خیف و صحراي عرفات و به جبل الرّحمه که حضرت سید مشرّف می
در آن کـوه قـرار دارد    اند و در مراجعت به جبل النّور که غار حراء در آنجا دعاي مشهور عرفه را خوانده ؏
  . 136روند. روز بعد به قصد دیدن غار ثور عازم شدند می

شوند. در مدینه به حرم و مسجدالنّبی و مزار شـهداي   عازم مدینه می 1351روز چهارشنبه دوم فروردین 
  

المبیت همراه با ابوبکر در آنجا از دست مشرکین پنهان شدند و  هاکرم (ص) در لیلاین غار محلّی است که پیامبر  )136
  عنکبوتی جلوي درب آن غار تار تنید که دشمنان پنداشتند کسی در غار نیست.
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د، مسجد ذوالقبلتین و مسجد الفتح و مسجد قبا و مسجد فضیع جنب باغ سـلمان فارسـی، قبرسـتان بقیـع      ح و اُ
وارد طـائف شـدند و بـه مسـجد      1351فروردین  9روند. روز چهارشنبه  بیت االحزان حضرت زهرا (س) می

آنجاست رفته  ؏ ابن عباس که مزار عبداللّه بن عباس از صحابۀ رسول اکرم (ص) و محمد حنفیه فرزند علی
فـروردین   12وز شـنبه  . ر137نماینـد  و در مراجعت از مسجد المنازل که میقات مردم طـائف اسـت دیـدن مـی    

فروردین به سمت آبادان حرکـت   19به سمت کویت عزیمت و پس از یک هفته اقامت در روز شنبه  1351
 1351اردیبهشـت   2کنند. مسیر ایشان سپس، خرمشهر، اهواز، بهبهان، شیراز، اصفهان و اراك بود که در  می

ولی حضرت آقا و سایر همراهان از آنجا به قم مانند  شوند. حاج آقاي راستین در اراك می به اراك وارد می
  انجامد.  روز به طول می 75این سفر  شوند. وارد تهران می 1351اردیبهشت  4و بعد در تاریخ دوشنبه 

  سفر به فرانسه و آلمان 
ماه در پاریس تحت معالجه بودند صورت گرفـت. سـفر    6این سفر به قصد عیادت خانواده که به مدت 

در  .همـراه بودنـد  نگارنـده  شان و  شروع شد و چند نفر از اعضاء خانواده 1358شهریور  8تاریخ از تهران در 
مجدداً از تهـران بـه پـاریس بـراي دیـدن خـانم کـه         1358شهریور  8پنج شنبه «نویسند:  یادداشتهاي خود می

اي دریاچه، پـارکی  تحت معالجه بود رفته که با ایشان مراجعت کنم. جاهائی که رفتم جنگل بوادوبولون دار
ها، مسـجد اسـالمی در خیابـان دوبـانتن بسـیار مسـجد عـالی اسـت و          در منطقۀ سیزدهم مخصوص بازي بچه

  ».6/7/1358نماز مسجد نه ریش و نه سبیل داشت. سه بعد از ظهر نماز جمعه خوانده شد، جمعه  پیش
شـرکت در نمـاز جمعـه در    نویسند: در پاریس یک روز پیش از ظهـر بـراي    یاراحمدي میعباس آقاي 

خدمتشان به مسجد مسلمانان رفتیم. علیرغم اینکه خیلی خسـته بودنـد معـذالک تـا سـاعت سـه بعـد از ظهـر         
  همچنان در صف نشستند تا نماز جمعه شروع شد و پس از اتمام نماز به منزل بازگشتند. 

کرده بودند که دقّت کـنم   نمایند که در خرید خوراك و اغذیه به من تأکید آقاي یاراحمدي اضافه می
ذبیحۀ غیرمسلم خریداري شود و براي این کار من به بازارچۀ مسلمانان که در جنب مسجد پـاریس   اکه مباد

هایی چون شـیرینی، بسـتنی    رفتم. همینطور تأکید کرده بودند در خرید اغذیه بود براي خرید ذبیحۀ مسلم می
ها الکل به کار نرفته باشد. آنجا اغلب در طبخ انواع شیرینی، و یا چیزهایی مانند شکالت دقّت کنم که در آن

  کنند. بستنی یا شکالت از الکل هم استفاده می
نـامی  الملـل   و حقـوق بـین   قتصادا اساتیداز  138از جمله اشخاصی که دیدن نمودند آقاي پروفسور پیاتیه 

  
  شرحهاي جامعی در مورد این مکانها در کتاب خاطرات سفر حج، نگارش حضرت رضاعلیشاه آمده است. )137
 238-240پیاتیه و خانم پروفسور پیاتیه در کتاب پرواز عشق در کهکشانها صفحات  شرح حال آقاي پروفسور )138

عرفان ایران یادبود دانشمند روشن ضمیر پروفسور پیاتیه،  :همچنین نگاه کنید به نوشتۀ محمد رضاخانی آمده است.
، 5-8قت، صفحات تدوین دکتر سید مصطفی آزمایش، انتشارات حقی ، گردآوري و10(مجموعه مقاالت) شمارة 
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استاد رشتۀ ادیان و صـاحب  ایشان نیز  فرانسه بودند. آقاي پروفسور پیاتیه و همسرش خانم پروفسور پیاتیه که
هر دو خدمت حضرت صالحعلیشاه مشرّف به فقر شدند. در آن ایام خـانم   1345در سال کرسی استادي بود 

. آقـاي  بـراي مالقـات حـاج آقـاي راسـتین آمـد      پروفسور پیاتیه فوت کرده بود و آقاي پروفسـور بـه تنهـایی    
دانست. حاج آقاي راستین به وي  فارسی آموخته بود فارسی نمیپروفسور پیاتیه برخالف خانم خود که زبان 

ـم         بگیرد و اضافه کردند که وقتـی انسـان مـی   ند که فارسی یاد گفت بینـد کـه دوسـت او بـه زبـان فارسـی تکلّ
نماید باید او هم این زبان را بیاموزد. وي نیز پذیرفت و وعده کرد که بار دیگر که شما را مالقات کنم به  می

  تکلّم خواهم کرد.فارسی 
هـائی دارنـد از    نیز که دربارة سالسل صوفیه تحقیقات و نوشـته  )Michel Random(آقاي میشل راندوم 

شناسـم و بررسـیهاي    ایشان دیدن کردند. در این مالقات آقاي راندوم اظهار داشـتند کـه مـن مولـوي را مـی     
ز مولوي را بیشتر از این به من معرفی نمائید. ام و میل دارم شما نی برجسته کرده زیادي در مورد این شخصیت
ند شناخت مولوي با بررسی تاریخ و کتـب او امکانپـذیر نیسـت بلکـه بایـد      گفتحاج آقاي راستین در جواب 

  مولوي شد تا مولوي را شناخت. آقاي راندوم تصدیق و تشکّر نمود.
 شـاهد اي را که  پسندیدند. صحنه می توجه و دقّت اروپائیان به رعایت آداب اجتماعی و قوانین را خیلی

کردند. بدین قرار که روزي در پشـت چـراغ قرمـز عـابر پیـاده در یکـی از خیابانهـاي         بودند مکرر بازگو می
و منتظر سبز شدن چراغ راهنما بودنـد. خـانم مسـنّی کـه قـالّدة سـگ کـوچکی را در دسـت          ایستادهپاریس 

ولی بـه چـراغ راهنمـا     بودبان به انتظار تغییر رنگ چراغ راهنما داشت نیز در نزدیکی ایشان براي عبور از خیا
کرد. چراغ قرمز تبدیل به سبز شد. سگ وي که از همان ابتدا به چراغ راهنما چشم دوختـه بـود بـا     نگاه نمی

د که چراغ سبز شـده  ایصاحبش را متوجه نم تاسبز شدن چراغ شروع به کشیدن قالّدة خود و طناب آن کرد 
ند توجه و رعایـت آداب اجتمـاعی توسـط مـردم آنجـا سـبب شـده        گفت نیم از خیابان عبور کنیم. میتوا و می

  است که حتّی حیوانات نیز تعلیم بگیرند و رعایت نمایند. 
 گفتنـد نویسند مدتی از این سـفر در خدمتشـان بـودم یـک روز بعـد از ظهـر        آقاي عباس یاراحمدي می

ی از فقرا که شاعر و نویسنده بود رسید. بعداً شخصاشد. درب را باز کردم درب را باز کن ببین کسی نیامده ب
که نیت کرده بودم براي اینکه مزاحمت ایجاد نکنم زنگ درب را نزنم و صبر کنم تا کسی  گفتوي برایم 

  درب را باز کند و وقتی رسیدم شما درب را باز کردید. 
ن اجازه براي گردش به داخـل شـهر رفـتم و بلـیط     نویسند: در پاریس یک روز بدو آقاي یاراحمدي می

 دنبالۀ زیرنویس از صفحۀ قبل →

همچنین مقاله چند خاطره از پرفسور پیاتیه، نگارش حضرت دکتر حاج نورعلی تابنده در  ، تهران.1380چاپ اول، 
  همان مآخذ. 9-14صفحات 



  فصل هفتم  راستین  126

  

نـد  گفتمترو را گم کردم و بازرس قطار نیز بلیط را مطالبه و از این بابت وجهی جریمه شدم. وقتی بازگشـتم  
  تر خواهد بود.  این دفعه نقدي جریمه شدید مواظب باشید دفعۀ دیگر جریمه سنگین

ـف مجـدداً بـا قطـار بـه       در نیمۀ سفر از پاریس به قصد ماینس در آلمان  حرکت و پس از چنـد روز توقّ
  . کشیدروز طول  58به تهران پایان یافت و  1358آبان  5این سفر با مراجعت از فرانسه در پاریس برگشتند. 

  سفر به هندوستان 
از اسفار دیگر ایشان در خدمت حضرت رضاعلیشاه سفري به هندوستان بود. در ایـن سـفر آقـاي حـاج     

صوفی املشی (درویش عزّتعلی، از مشایخ حضرت صالحعلیشاه) و در خدمت ایشان آقاي دکتـر   شیخ عبداهللا
مهندس سلطانی، حاج عبدالرّحمن جواهریان، حسن انوري، ناصر برادران  انعلیرضا مصورعلی همچنین آقای

  برخی از ابتدا و برخی در نیمۀ سفر در معیت بودند.نیز  دکتر بهروز بیدآباد ،اي هزاوه
این سفر از تهران به مقصد دهلی شروع و در شهرهاي بمبئی و حیدرآباد توقّف داشتند  1358م اسفند نه

رس تشریف می د برند و حاج آقـاي راسـتین تـا بازگشـت      که در نیمۀ سفر بندگان حضرت آقا به بنگلور و م
گان حضـرت آقـا بـه    در خـدمت بنـد   1358اسفند  29نمایند و سپس در تاریخ  ایشان در حیدرآباد توقّف می

  انجامد.  روز به طول می 20نمایند. این سفر در مجموع  تهران مراجعت می
جـواهر لعـل نهـرو در    دارنـد کـه در بـاغ وحـش      امیرخان فرزند پروفسور فرخ شـیرازي ابـراز مـی   آقاي 
اي  طـه خـانواده در محو  حاج آقاي راستین براي تماشاي شیرها رفتند. شیرها و برخی حیوانـات هـم   حیدرآباد

قرار داشتند که مابین آنها و بازدیدکنندگان آب و نردة فلزي قرار داشت. شیري در آن سـوي نـرده در زیـر    
ند ما آمدیم تو گفتکرد. حاج آقاي راستین رو به شیر  صخرة سنگی خوابیده بود و توجهی به تماشاچیان نمی

اي نمـود و   دة فلزي آمد و رفتار پاسـخ گونـه  را ببینیم ولی تو خوابیدي! شیر از زیر صخره بلند شد و پشت نر
آقـاي سـرهنگ حسـن انـوري     کنـد.   آورد که گویی به زبان خود اظهار ادب و کـرنش مـی   صداهایی در می

نمود که آقاي قنبرعلی همتی منقلب شد و بـر روي زمـین    رفتار وي آنقدر جلب توجه میکنند که  اضافه می
  . 139شناسم شناسند و من نمی نات نیز میگفت: تو را حیوا ید و با خود میتغل می

  
   از نامبرده است:به حیدرآباد ورود ایشان مناسبت به زیر   سرودة ت کردند.فو 1361تی در سال همقنبرعلی آقاي  )139
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ــم   ــور چشـ ــد منـ ــتینشـ ــانم از والي راسـ   جـ
ــق  ــروان راه حـــ ــه رهـــ ــاي راه جملـــ   انتهـــ
  چشم یعقوب حزین روشن شداز بوي قمـیص 
ــف اصــحاب وال    ــی شــد که ــوح نب   کشــتی ن

  اهللا آتـش شـد گلسـتان ز آن کـه شـد      بر خلیل
ــی رهنمــا     موســی گــم گشــته را شــد از درخت
  در طلب موسی پی خضـر خجسـته پـی دویـد    
  از صــفاي بــاطنش نــور مســیح آمــد پدیــد     

ــی ــیسـ ــر او مـ ــران از فقـ ــر د پیغمبـ ــرد فخـ   کـ
  آن اویس از اُنس او با هیچ کس اُنسی نداشت

ــه  ــد از جذب ــان   بایزی ــر زب ــد ب ــبحانی آم   اش س
ــاده ــوي ب   اش منصــور را در ســر فتــاد تــا کــه ب

  شمس تبریزي بـه کـوي چـاکرانش بـوي بـرد     
  مولوي رومی از آن نـی جهـان پـر شـور کـرد     

  نمــود شـیخ عطّـار آن کـه دعــوي خـدائی مـی     
ــري از کرامتهــاي خــود  خ نجــمشــی ــدین کب   ال

  شــد ولــی  مــرد عــامی از دمِ قدســی او مــی   
  نهنــد اولیــاي ایــن زمــان بــر درگهــش ســر مــی

  خادمانش را سزد گوینـد انـا الحـق ایـن زمـان     
ــاء    ــاء و اولی ــد ز انبی ــه آم ــر از اقطــاب آنچ   غی

  بر از مدح و ثناي حضرتش عـاجـز بـمانـدـــقن

ــب و روحــم از صــفاي را     ســتینشــد مصــفّا قل
ــتین     ــماي راس ــد از س ــت باش ــین پس ــون زم   چ

  اش بـد خـاك پـاي راسـتین     چشم یوسف سرمه
  چون کـه کـاهی بـود جـذب کهربـاي راسـتین      
  از دل و جـــان بنـــدة صـــبر و رضـــاي راســـتین
  جان به چـوبش بردمیـد و شـد عصـاي راسـتین     

  دویــدي در قفــاي راســتین   خضــر دائــم مــی  
ــتین    ــاي راسـ ــت او از بقـ ــد گشـ ــدة جاویـ   زنـ

  دیــد او گــداي راســتین چــو مــیحــاتم طــی را 
ــتین    ــاي راس ــور بق ــه در ن ــد غرق ــب ب   روز و ش
  چون مسـش زر گشـته بـود از کیمیـاي راسـتین     
ــتین    ــداي راسـ ــق از نـ ــا الحـ ــی انـ ــاً گفتـ   دائمـ
ـــیِ رومــــی بیفکنــــد از نــــواي راســــتین در نـ  
  ز آن کــه بــد در مغــز او شــور و هــواي راســتین
  خوشـــه چینـــی بـــود از بـــاغ ســـخاي راســـتین

  تراشــــید از عطــــاي راســــتین اولیــــاء را مــــی
  چـون کـه از جــان و دل او را بـد ثنـاي راســتین    
  تـا شـوند از جــان و دل یـک دم فـداي راســتین    
  چون کـه صـافی گشـته از نـور ضـیاي راسـتین      
  گــر بصــیري بــین همــه زیــر لــواي راســتین      

  ـداي راسـتینـــــمـدح او بــایــد شــنیدن از خ
  هاي آقاي همتی است: قصیدة زیر نیز از سروده

   ←دنبالۀ زیرنویس در صفحۀ بعد 
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آقاي محسن رابطی با خانواده ساکن هندوستان 
دارنـد: در شـب همـان روزي کـه      بودند و ابـراز مـی  

قصد مراجعت به ایران داشتند حاج آقاي راستین بـا  
ســایر همراهــان در اطــاق مجزایــی بودنــد و بنــدگان 
حضرت آقا در اطاق خودشان تشریف داشتند. حاج 

ند که همه گفتراستین در آن شب به همراهان آقاي 
نشینیم و همه تا صبح بیـدار بودنـد.    تا صبح بیدار می

صبح هنگامی که همه به حضور حضرت آقا مشرّف 
شدند معلوم شد که ایشـان نیـز تـا صـبح بیـدار و در      

  اطاق خود جلوس فرموده بودند. 
در مقایسه با همـۀ کشـورهایی کـه سـفر کـرده      

تعریـف و   کشورها ستان بیشتر از سایربودند از هندو
د کــه در مــردم  گفتنــ نمودنــد و مــی  تمجیــد مــی 

ــه مــذهب و روحیــۀ خــداجویی   هندوســتان عالقــه ب
نسبت به سایر کشـورها بیشـتر اسـت و ایـن را علـت      

  دانستند.   ارجحیت می

 دنبالۀ زیرنویس از صفحۀ قبل →

ــدا آمــد   ــاران کــه مــا را مقت   هــزاران مــژده اي ی
  ز نور مقـدمش روشـن شـده چشـم رضـاجویان     
ــا     ــان م ــروز روح و ج ــق ف ــی رون ــده رونقعل   ش
  چــو شــاه راســتین آمــد ســرآمد آن غــم هجــران

  گویم اي عزیزان شرح و وصف آن ولی حق چه
ــفدر  ــدر صـ ــه از حیـ ــت یافتـ ــه والیـ ــی کـ   ولیئـ

ــی نعمــت  ــه هنــد آمــد ول ــی ب   یاللّهــ پــس از قرن
  جویـد  اویس و بایزید و پـور ادهـم هـر کـه مـی     

ــل ــی  خلی   اهللا و موســی و شــعیب و عیســی و یحی
ــد     ــی آم ــی از عل ــد ولیئ ــی آم ــان ول ــی جوی   ول
  غنیمــت بشــمرید ایــن دم کــه از ســلطان تابنــده 

  زد ـه شـکر ایـن نعـمت گـذارد قنبـر از ایـونـچگ

ــد     ــاء آمــ ــهی از اولیــ ــا شــ ــري مــ ــراي رهبــ   بــ
  ان رضــا آمــد رســول بــا صــفائی کــه بــه فرمــ     

ــد    ــا کــز خــدا حاجــت روا آم ــد حاجــت م   برآم
ــد     ــوا آمـ ــرگ و نـ ــاحب بـ ــان صـ ــراي بینوایـ   بـ
  ولیئی که ز حق دستش چـو دسـت مرتضـی آمـد    
ــد     ــا آم ــس پارس ــی کــه صــفاتش چــون اوی   ولیئ

ــت ــی نعمــ ــد  ولــ ــفیا آمــ ــیس اصــ ــی رئــ   اللّهــ
  بگو در ایـن ولـی بنگـر کـه نـور هـر سـه تـا آمـد         
  ســلیمان زمــان و نــوح و خضــر بــا صــفا آمــد      

ــ ــد   خـ ــا آمـ ــل و رهنمـ ــا دلیـ ــراي مـ   داجویان بـ
  طبیـــب روح درویشـــان ز ایـــران بهـــر مـــا آمـــد

  ان دلـش امـروز از دار الشّــفاء آمــدــــکــه درم
  

حاج آقاي راستین در خدمت حضرت 
 رضاعلیشاه هنگام مراجعت از سفر هندوستان
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  اسفار داخلی 
فقـط بـه خالصـۀ     در اینجـا . سفرهاي ایشان به شهرهاي مختلـف ایـران قابـل احصـاء و شـمارش نیسـت      

شـود. یادداشـتهاي ایشـان شـامل برخـی       انـد اکتفـاء مـی    مسافرتهائی که در دفتر یادداشتهایشـان ثبـت نمـوده   
باشد و در آن فقط به مسـائل کلـی اشـاره شـده اسـت.       مسافرتهاي بعد از صدور فرمان ارشاد و دستگیري می

  است.شده ده وراسفار آ خاطرات دیگران حسب مورد و مکان و زمان وقوع آن در البالي این
  بازگشت از بیدخت

شـود   شمسی تطبیق مـی  1334فروردین  19قمري که با  1374شعبان  15پس از صدور فرمان ارشاد در  
ایـن فقیـر شـرمنده را اجـازه     «نویسـند:   نمایند. در یادداشتهاي خود مـی  از بیدخت به سمت اراك حرکت می

  ». ..وز هم مرخص نمودند.دستگیري طالبان خدا مرحمت فرمودند. همان ر
در این سفر از تربت حیدریه، مشهد، نیشابور، شاهرود، و سپس از راه مازندران، گرگان، بابل، بندرشاه، 

شـوند بطوریکـه روز اول مـاه رمضـان      بندرگز، ساري و از راه فیروزکوه به تهران و سپس به اراك وارد مـی 
را مالقـات  جنـاب حـاج شـیخ عمادالـدین سـبزواري       در اراك بودنـد. در ایـن سـفر در مشـهد    قمري  1374
  روند.  ند. پس از ماه رمضان به دعوت اخوان به شهرهاي اطراف چون مالیر و بروجرد و همدان مینمای می

اي از  حـاج آقـاي راسـتین بـه بروجـرد آمدنـد. عـده        1334نویسند: در سـال   غالمرضا هرسینی میآقاي 
از ورزشکاران بود را تحریک و جوایزي معین کرده بودنـد کـه اگـر وي     لوطیها آقاي حسین غالمحسن که

سبیل حاج آقاي راستین را کوتاه کند صاحب آن جوایز خواهد شد. او با غرور و قـدرت بـدنی کـه داشـت     
 و هقیچی در جیب خود گذاشته و در جلسۀ فقري حاضر شد تا به تعهد خود عمل کند. اما با حضور در جلس

دچار دگرگونی شد و در کمال نیازمنـدي و عـذرخواهی قیچـی را بیـرون آورده و نـزد جنـاب       دیدن ایشان 
آقاي راستین گذاشت و ایشان را از مأموریتی که براي آن آمده بود آگاه کرد و تقاضا نمود که دسـت او را  

  بگیرند و مشرّف به فقر شد و دیگر گرد تباهی و نواهی نگردید و از جرگۀ لوطیها خارج شد. 
  سفر به اصفهان و فارس
قمـري حسـب االمـر حضـرت مـوالي وقـت        1375روز چهـارم صـفر   «نویسند:  در یادداشتهاي خود می

در این مسـافرت آقایـان جعفرعلـی و مصـطفی خـان      ». ارواحنا له فداه براي اصفهان و شیراز حرکت نمودیم
کرد، بـروجن، شهرضـا، شـیراز، فسـا،     امین همراه بودند. مسیر از اراك به قم، دلیجان، اصفهان، بروجن، شهر

  ششده، فسا، شیراز، آباده، شهرضا، بروجن، اصفهان، دلیجان، خمین و مراجعت به اراك بود. 
یکـی از روزهـا آقـاي    «انـد:   . در یادداشـتهاي خـود نوشـته   شـوند  در اصفهان به قریه دستگرد دعوت می 

سنگ فاصله است دعوت نمود. بـه اتفـاق   مصطفی لقمانی به دستگرد که در سمت شمال شهر و قریب دو فر
شود جاده بسیار خراب بـود لکـن صـحبت بـرادران      نفر می 8000جمعی از آقایان رفتیم. جمعیت قریه قریب 

ناراحتی جاده را مرتفع نمود. شب را هم خواهش نمودند توقّف کنیم، چون وسائل راحتـی رفقـا نبـود قبـول     
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ا را در عالم خواب به او وعده داده بودند که خواهد آمـد و شـاید   ننموده. در این یک روز یک پیرزن که م
ـی   70ساله در این مدت  70هم دیده بود دستگیري شد. این پیرزن  سال از این ده به جاي دیگر نرفته بود حتّ

باشد تا اینکـه   العاده می هاي خود اوست: مدتی است دل من شور خداجویی و در ناراحتی فوق اصفهان. گفته
سه روز قبل از آمدن شما به من وعده دادند که شما خواهید آمد و اآلن که آمدم نزد شما دلم آرام شـد.   در

کنی؟ گفت از رختشویی و دوخت و دوز و به هـیچ وجـه در تمـام ایـن      سؤال کردم از چه راهی زندگی می
. بـراي اول شـب بـه شـهر     سالها به کسی اظهار احتیاج ننمودم و هیچ کسی را هم نداشت نه شوهر و نـه اوالد 

  ». مراجعت نمودیم
ـه اسـت      «اند:  در ادامۀ همین سفر در فسا نوشته دي از شاگردان آقاي بروجردي کـه مرجـع تقلیـد عامسی

باشد دیدن نمود خیلی مذاکره شـد منکـر درویشـی و عرفـان      اي از مردم فسا می امام جماعت و پیشواي عده
اسالم همین مطالب ظاهري است که به دست ما آخونـدها اسـت،    گفت حقیقت و معنویت یعنی چه، بود می

دانست. از ایشان در مدرسـه کـه یـک     سالسل فقر را باطل می .غیر از این مطالب ظاهري چیز دیگري نیست
ـف در     ».عمارت کوچکی که قدري هم مخروبه لکن مشغول تعمیر بودند بازدیـد شـد   پـس از چنـد روز توقّ

از فسا با اتومبیل به همراهی آقاي حاج بصیري بـه ششـده   «نویسند:  نمایند. می فسا به سمت ششده حرکت می
ـت دارد، بسـیار مردمـان      1600کیلومتر است. ششده قریۀ بزرگـی اسـت    48رفتم. از فسا به ششده  نفـر جمعی

 باشند، خیلی با محبت و خالی از خرافـات، جـز یکـی را مریـد     آالیش، بیشتر آنها از دراویش می خوب و بی
رفتـیم.   نیستند ظهر و عصر و شب و سحر براي نماز به مسجدي که در آنجا بود که مخصـوص فقراسـت مـی   

آنهائی که بدون اذن و اجازه اشغال مساجد نمودند در ششده وجود ندارد و مورد قبول مردم هم نیسـتند. بـه   
لذا بدین جهـت ایـن ده    باشد گویند شش ده براي اینکه پنج شش ده در اطراف این ده بزرگ می این ده می

. دوازده روز بـودیم قریـب دویسـت نفـر زن و مـرد دسـتگیري شـد. دو تـا از         140بزرگ ششده خوانده شـده 
و قادرآباد دعوت نهـار نمودنـد. بـین فسـا و ششـده       141آباد آبادیهاي نزدیک چهار پنج کیلومتري بنام دولت

ب مقبره است. خیلی با صـفا و درختهـاي   اي هست بنام امامزاده سروي چون دو تا درخت سرو جلو در مقبره
زیبائی است. بیشتر زراعت از فسا تا ششده پنبه است یک نفر بنـام آقـا شـیخ علـی بحرانـی کـه داراي علـوم        

گویند طـالق در   ظاهري هم هست و اجازة نماز هم براي فقط ششده دارد محضر ازدواج هم دارد، چون می
  ».شده که کسی عیال خود را طالق بدهداین ده رسم نیست و تا به حال شنیده هم ن

  اند:  داشتهاز فسا به خانواده خود مرقوم  17/8/1334اي که در تاریخ  بخشی از نامه •
  

نظري «الدوله شیرازي در آثار العجم همین نظر را ذکر کرده است. نگاه کنید به:  وجه تسمیه ششده فرصتدر  )140
  .4صفحۀ  25/1/1380، 918رضا رحیمی، روزنامۀ نیم نگاه شماره  محمد» اجمالی به تاریخچه ششده، پاي رستم

  باشد. تر از ششده می آباد از لحاظ فقر قدیمی به گفتۀ معمرین آن منطقه روستاي دولت )141
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  هو
121  

ترین فقرا محول فرموده وسائل راحتـی   ... الحمدللّه همینطور که خداوند این مأموریت را به این شرمنده
فرمایند که این شـرمنده   ام نقاط فقراء به قدري اظهار محبت میظاهري و باطنی را هم فراهم فرموده و در تم

توان آمد. جاي بعضی فقـرا در ایـن جاهـا خـالی اسـت کـه        دانم به چه منوال از عهدة شکرش بیرون می نمی
  ستین محمد را                                                                  ببینند و سرمشق محبت بگیرند...   

  اند: از ششده به خانوادة خود در اراك ارسال کرده 29/8/1334اي که در تاریخ  مرقومه •
  هو 

121  
نویسم از ششده در سی و سه چهار فرسخی شهر شیراز است. ایـن ده قریـب    ... االن که این کاغذ را می

ه قـدري زن و مـردش بـا    دانند، دیدنی است. بـ  ششصد نفر فقیر دارد. غیر از درویشی چیز دیگر نمی -پانصد
گویند. یک  آیند. جز درویشی چیز دیگري نمی ارادت هستند که تماشایی است. دسته دسته براي تشرّف می

خوانیم، چون در  مسجد دارد که متعلّق به فقراست. نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا و صبح را در مسجد می
  محمد راستین   مردمان با اخالصی هستند...شود. جاي شماها خالی است که ببینید چه  منازل جا نمی

ند خانم گفتمقدمه  یدارند که حاج آقاي راستین در همین سفر در مجلس فقري ب خانم احمدي ابراز می
اً خدمتشان براي تشرّف به فقر اظهار طلب کرده بـود و او  کرربیاید. خانم علی بابا محمدپور که م »کش بچه«

دستور گرفت. از او علّت را پرسیدم گفت از شدت استیصال با خود عهد کـرده  پذیرفتند جلو رفت و  را نمی
  بودم که اگر این بار دستم را نگیرند در بازگشت بچۀ شیرخوارم را خواهم کشت.

کردند و سالها بود که از  دارند که همه مرا حاجی رضا صدا می ابراز می(ششده) آقاي عبدالرضا موالئی 
ام دسترسی نداشتم. در اطاق تشرّف حاج آقاي راستین نامم را سؤال کردند عرض  نامهزمان طفولیت به شناس

نـد عبدالرضاسـت. بعـدها    . گفتند عبدالرضا. هرقدر گفتم که اسمم حـاجی رضاسـت  گفتکردم حاجی رضا. 
  ام پیدا شد و دیدم در آن هم عبدالرضا ثبت شده است. شناسنامه

رسـیدم   آقاي راستینرضا موالئی با خود نیت کرد اگر خدمت کنند پدرم آقاي  آقاي موالئی اضافه می
اي  کنم. قبل از ورود او خدمت حاج آقـاي راسـتین خربـزه    اي غیر فصل خودش به من دادند طلب می و میوه

خواست ظروف میوه را جمع کند کـه حـاج آقـاي راسـتین چنگالشـان را روي       آورده بودند و صاحبخانه می
ند جمع نکنید. دقایقی بعد پدرم رسید و خربزه را جلوي او گذاشتند. وي حـالش  فتگاي زدند و  قارچ خربزه

  منقلب شد و طلب کرد و مشرّف به فقر شد.
دیـدنیهاي شـهر شـیراز یکـی مسـجدي اسـت بنـام        «اند:  در مراجعت به شیراز در یادداشتهاي خود نوشته

ه شده یـا تعمیـر گردیـده. ایـوان     حک شده که یا ساخت 1276کریمخان وکیل. بر درب صحن مسجد تاریخ 
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سـتون و   48داراي  1244، محـراب داخـل مسـجد بـه تـاریخ      1243جنوبی مسجد بنام فتح علی شاه به تاریخ 
، و ستونها یکپارچه و منبر هم از سـنگ مرمـر   متر 5/1، پهناي آن متر 5/2مسجد روي ستونها است. قد ستون 

پلّه. مسجد خیلی زیبا است. بـراي اشخاصـی    14شود  ده که میپلّه، این هم یکپارچه لکن دو پلّه اضافه ش 12
روند دیدن این مسجد الزم است. مسجدي هم بنام مسجد نو در نزدیک شاه چراغ جنـب فلکـۀ    که شیراز می

اي هم  احمدي از جهت بزرگی به همۀ مساجد ایران برتري دارد. از بناهاي ابوبکر سعد ابن زنگی است. قلعه
از بناهاي کریم خان زند که حالیه زندان شهربانی است. خیلی قلعۀ بزرگ با دیوارهاي  جنب شهربانی است،

نماینـد. بعضـی    بلند و داراي چهار برج. حیف کـه در مملکـت ایـن طـور بناهـاي تـاریخی را مواظبـت نمـی        
ابل قسمتهاي آن رو به خرابی گذارده بود. در شمال شهر جنب سربازخانه ساختمانی است در اواسط کوه مق

 442. مقبرة بابا آنجاست. بابا از مریـدان شـیخ عبـداهللا حفیـف بـوده. رحلـت بابـا در تـاریخ         142بنام بابا کوهی
خانـه و   شود. بنا دو مرتبه است. مرتبۀ اول قهـوه  قمري است. محل بلندي است که شهر شیراز خوب دیده می

ی حجـاري شـده و در آن ایـن    شود. سنگی هم به طـرح صـندل   باغچه و حوض آبی است که از چشمه پر می
  اند: ابیات را قلمی کرده

  غرض نقشی است کز ما باز ماند
  مگر صاحبدلی روزي بـه رحمت

  بینـم بقــایـــی  که هـستی را نـمی
  کنــد در حـق درویـشان دعـائـی

بـه  . مرتبـۀ دوم  1235فـی شـهر محـرم     143اللّهی امضاء حجاري شده زین العابدین ابن اسکندر شیروانی نعمت
اندازه شصت هفتاد قدم باالتر دو اطاق و یک جلوخان، کـه یکـی از اطاقهـا مقبـره بابـا اسـت از قـرار گفتـه         

  ». سال است که این مقبره بنا شده 1000اشخاص نزدیک به 
در یکی از سفرها حاج آقاي راسـتین بـه دیـدن مقبـرة بابـا       :نددار میبراز آقاملکی اسرهنگ ایرج آقاي 

جستجو کنید که سنگ نوشتۀ حضرت آقـاي   گفتندفرو ریخته بود. آرامگاه باالي حوض کوهی رفتند. طاق 
العابدین شیروانی (ملقّب به مستعلیشاه) را پیدا کنید. این سـنگ نوشـته یـک لـوح سـنگی در ابعـاد        حاج زین

ـق  اللّهـی   سانتی متر به خط نستعلیق به قلم حضرت آقاي شیروانی از اقطاب سلسلۀ جلیلۀ نعمت 50×75 و متعلّ
  

تربت پاك و مرقد تابناك ابوعبداهللا «است:  آمدهچنین  ة ويبابا کوهی در تابلوي جلو درب مقبرح حال شر  )142
باباکوهی از عرفاي نامدار قرن چهارم و پنجم هجري، او در جوانی به خدمت شیخ ابوعبداهللا  معروف به شیخ علی

حفیف رسید سپس راه سفر در پیش گرفت و با علماء و عرفاي بسیاري مالقات کرد. مدتی در نیشابور اقامت گزید و 
العباس قصاب و شیخ عبداهللا انصاري پیر با عارفان بزرگواري چون ابوالقاسم قُشیري، شیخ ابوسعید ابوالخیر، شیخ ابو

هاي آن ساخته شده سکنی  هرات همنشینی داشت سرانجام به شیراز بازگشت و در غاري که امروز آرامگاهش بر خرابه
  ». اند. از وي رسائل و دیوان اشعاري به یادگار مانده است هجري قمري نوشته 442گزید. تاریخ وفات او را 

-224رهبران طریقت و عرفان صفحات کتاب العابدین شیروانی مستعلیشاه در  ج میرزا زینحال حضرت حا شرح  )143
  آمده است. 222
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اند نوشته و حکاکی شده است. میل داشـتند بـراي حفـظ ایـن      که در بقعۀ باباکوهی مقیم بودهبه زمانی است 
که خلیفه و جانشین حضـرت   144سنگ نوشته آن را از زیر آوار بیرون آورده و به مزار  حضرت رحمتعلیشاه

حۀ سنگی در حجره و در طـاق بـاالي   مستعلیشاه و در شیراز مدفون هستند منتقل شود. در حال حاضر این لو
  چشمۀ کوچک باباکوهی در دیوار نصب شده است. متن این لوح بدین شرح است. 

  هوالباقی
رحمة هللا  یتراب اقدام اھل هللا المحتاج الھذه البركة المباركة 

  یتعال
  اللّھي ابن اسكندر زین العابدین شیرواني النعمة

  
  بعد الف نأتیفي شھر محرم سنھ خمس و ثالثین و م 

  حک شده است.  1235و در دو حاشیه آن دوبیتی فوق و انتهاي آن عدد 
  : اند داشتهاز شیراز به خانوادة خود مرقوم  11/9/1334اي که در تاریخ  نامه •

  هو
121  

... من به اختیار خود نیستم نوکرم هر چه ارباب فرمود باید اطاعت نمایم (ما بندة امریم نه پا بند هوي) تا 
  محمد راستین                 خر آذر ماه شیراز هستم تا بعد ارباب چه دستور فرمایند ...      آ

تختخوابی بنام نمـازي. از قـراري کـه     500و بیمارستانی است «اند:  دربارة بیمارستان نمازي شیراز نوشته
ودند یک مؤسسه بـه نـام بنیـاد    سال پیش جمعیتی از ایرانیها که در آمریکا همکار و همفکر ب 7تحقیق شد از 

اند که آن انجمن تشکیل شده از افراد ایرانی و آمریکائی و رئیس انجمن آمریکائی اسـت   ایران تشکیل داده
و معاون آن آقاي عال نخست وزیر ایران و خزانه دار آقاي حاج محمد نمازي است. از همان موقعی که ایـن  

م دهند، یکی بیمارستان مجهزي در ایران بنا شود. سـفر اولـی کـه    انجمن تشکیل گردید کارهائی بنا بود انجا
محمدرضا شاه پهلوي به امریکا رفت قرار شد این ساختمان در شیراز مطابق با آخرین اسلوب توسط مؤسسۀ 
بنیاد ایران بنا شود. لذا سه سال پیش شالودة این بنا در باغ مصفّائی در مغرب شیراز در خیابان زند بـه مرحلـۀ   

شمسی افتتاح و شروع به کار کرد. و نیز  1334عمل درآمد و در مدت دو سال تکمیل گردید و از فروردین 
ــراي پرســتاري مطــابق آخــرین اســلوب آمریکــائی کــه برنامــۀ آن مطــابق     مدرســه ــه دســتور دکترهــا ب اي ب

  
در همان کتاب رحمتعلیشاه نائب الصدر شیرازي آقا میرزا کوچک العابدین  حال حضرت حاج میرزا زینشرح  )144

  :    بر دیوار مزار حضرت رحمتعلیشاه نوشته شده آمده است. 225-229صفحات 
  گفت رحمتعلی آن قطب مدار توحید
  نقش کــردم رخ زیبـاي تـو بر خـانـۀ دل

  که از او این سخن در همه اعصار بماند
  خانه ویران شد و آن نقش بـه دیوار بماند

  



  فصل هفتم  راستین  134

  

خـوب انتخـاب    هاي پزشکی ایران است ساخته شده و متّصل به بیمارستان است و پرسـتاران خیلـی   دانشکده
مدرسۀ پرستاري افتتاح گردیـد. دانشـجویان ایـن مدرسـه بایـد       1332بهمن  24نمودند. از دو سال پیش روز 

داراي دیپلم کامل طبیعی باشند. دورة تحصیلی سه سال است. پس از سه سال موفّق به دریافت گواهینامـه از  
المللـی   شوند که داراي ارزش بـین  هانی میطرف مؤسسۀ بنیاد ایران و درجۀ عالی از طرف کمیتۀ پرستاري ج

باشد، چون سطح علمی آن باال است. وزارت فرهنگ ایران تصویب نموده که پس از پایان سه سال دورة  می
تحصیل و امتحان از طرف دانشگاه به اخذ لیسانس نائل گردند. وضع ساختمان طـوري سـاخته شـده کـه در     

نماید. ساختمان چهار طبقه است بـه اضـافۀ یـک     سیل مقاومت میبرابر سوانح زلزله، صاعقه، آتش سوزي و 
طبقۀ تحتانی و یک طبقۀ فوقانی که مرکز تهویۀ هوا و ماشین خودکار (آسانسور) است. طبقۀ اول مخصوص 
قسمت اداري و معاینه و معالجۀ بیمـاران سـرپائی و رادیولـوژي و عکسـبرداري و آزمایشـگاه و داروخانـه و       

باشد. طبقۀ دوم بخش جرّاحی عمومی، اطاق عمل و سرویس جرّاحی و اطاقهاي  فاقات میبخشی هم براي اتّ
عمومی چهار نفري و مرکز استریل کردن وسایل جرّاحی در موقع عمل و پانسمانهاي بعد است. طبقـۀ سـوم   
اطاق جرّاحی زنان و بخش نوزادان و بخـش امـراض داخلـی. طبقـۀ چهـارم اطاقهـاي تـدریس شـبانه روزي         

ترنهاي بیمارستان، طبقۀ زیرزمین براي کنفرانس جهت مشاورة دکترها و مرکز انبار غذا و پوشـاك و سـایر   ان
احتیاجات که تحت نظر شرکت تعاونی بیمارستان است و انبار، داروخانه، آزمایشگاه و آشپزخانه با دیگهاي 

ا و قسـمتهاي مختلـف و   بخار و آسانسور خودکار جهت تقسیم و برگشت مواد اضافی غـذا. رؤسـاي بخشـه   
هـاي پزشـکی تهـران و     اغلب اطباء و سرپرستاران آمریکایی هستند. انترنهاي بیمارستان ایرانی و از دانشـکده 

شیراز انتخاب شدند. اما افسوس که این بیمارستان براي خود آمریکائیها و میلیونرهـا اسـت نـه بـراي عمـوم.      
دهنـد.   راجعه نمایند. اضافه بر این وقت هم بـه ایـن زودي نمـی   توانند م مردمان معمولی به این بیمارستان نمی

امروز که مراجعه نمائید یک ماه یا دو ماه دیگر به شما وقت خواهند داد. این بیمارستان براي ایرانـی سـاخته   
  ». نشده. آقاي نمازي براي دوستان خود ساخته. براي گول زدن مردم اسمی از نمازي است

  استقبال 
از اراك به شـهرهاي همـدان و کرمانشـاه حرکـت      1334بهمن  23اند که در  ي خود نوشتهدر یادداشتها

چون حضـرت بنـدگان آقـاي صالحعلیشـاه روحـی و ارواحنـا لـه الفـداه از عتبـات از راه آبـادان           «کردیم و: 
رکـت  شدند براي استقبال از راه نهاوند و مالیـر بـه اراك ح   فرما می فرمودند و به اراك تشریف مراجعت می

آباد بـه دزفـول    نمودیم. به اتّفاق آقاي ابوالفتح خان بیات و ناصرخان حاج باشی از راه مالیر، بروجرد و خرّم
وارد منزل آقاي عباس سرشار شدیم. حضرت آقا روحی فداه آنجا تشریف فرمـا بودنـد. روز جمعـه چهـارم     

ة زیـادي از     آبـاد و سـپس بروجـرد ح    اسفند از دزفول در رکاب حضرتش به سمت خرّم رکـت نمـودیم. عـد
اي به زیـارت   آقایان فقرا پیاده و سواره با اتوبوس تا دوسه فرسنگی براي استقبال آمده با حال محبت و عالقه

ـت. صـبح چهارشـنبه بـراي اراك حرکـت        موالي خود نائل شدند. خوشا به حال برادران با معرفت و بـا محب
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انـد کـه    نزل خودشان که موقتاً به این فقیر سـرا پـا تقصـیر سـپرده    فرمودند. یکی دو ساعت بعد از ظهر وارد م
نگهداري شود تا خودشان هر وقت بفرمایند به کس دیگر تحویـل دهیـد تحویـل داده و بـا دیـدة گریـان از       

بـه قـم مراجعـت     1334اسفند  12ین منزل ویران برهم. روز شنبه ا خرم آن روز کز -شوق دیدار رفته باشیم 
فروردین به اراك رفتیم. ماه رمضان را گذراندیم و یک روز بعد از عید فطر مجدداً بـه   14وز فرمودند. در ر

طهران براي زیارت رفته تا موقعی که طهران تشریف داشتند شرفیاب بوده موقعی که به گناباد تشریف فرمـا  
  » شدند بنده هم به اراك برگشتم.

  سفر به کرمان و فارس 
شیخ بزرگوار مرحوم آقاي نویسند: جناب  حائري ملقّب به ارشادعلی می جناب آقاي حاج شمس الدین

اند. اولین سفر معّظم له در سـال   حاج محمد خان راستین ملقّب به درویش رونقعلی چند سفر به کرمان داشته
شمسی در زمانی که شیخ عالیقدر جناب آقاي حاج شیخ عمادالدین براي مـدتی قریـب بـه شـش مـاه       1314
اند صورت گرفته. ایشان در آن زمان از سوي حضرت آقاي صالحعلیشاه طاب ثـراه مـأذون    کرمان بوده مقیم

اقامۀ نماز جماعت بودند و مدت نسـبتاً کوتـاهی در خـدمت آقـاي حـاج شـیخ عمادالـدین حضـور داشـتند.          
جـالس  شمسـی صـورت گرفـت. در یکـی از م     1336و  1335تر ایشان در سـالهاي   سفرهاي بعدي و طوالنی

حاوي مـژدة  که  فقري دستخط مبارك حضرت صالحعلیشاه اعلی اهللا مقامه الشّریف زیارت و قرائت گردید
سفر حاج آقاي راستین به کرمان بود. از آن تاریخ تا ورود معّظم له قریب یک مـاه طـی چنـد جلسـه برنامـۀ      

کـه ذوق  » شـاهرخ ادهمـی  سـید  «تشریف فرمایی و محل اقامت مشخص گردید. یک نفر از فرهنگیـان بنـام   
ص  داشت از برنامۀ تشریف فرمائی اطالع حاصل کرد و با حـال طلـب گـاهی در    » جهاد«سرودن شعر با تخلّ
سرود   )145 آید... نمود، غزلی با تضمین از شعر حافظ (مژده اي دل که مسیحا نفسی می جلسه حضور پیدا می

  
  سرودة آقاي سید شاهرخ ادهمی به مناسبت تشریف فرمایی حاج آقاي راستین به کرمان:) 145

   ←دنبالۀ زیرنویس در صفحۀ بعد 
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در همـۀ شـبها و    اخـوان منزل یکی از فقراء تعیین و  و مورد توجه فقراء قرار گرفت. محل اقامت معّظم له در

 دنبالۀ زیرنویس از صفحۀ قبل →
  آید دوستان باز صداي جرسی می

  آید  ور غم طی شد و فریاد رسی مید
  آید گل خندان به تماشاي خسی می

  
  تا نماند از غم هجران دگرم طاقت و هوش
  خبر وصل بیآورد به من دوش سروش 
  گفت برخیز و بیاد رخ او باده بنوش 

  
  در خرابات خرابند ز جامی همه کس 
  همه با یاد رخ دوست برآرند نفس 

  ست هوس عاشقان را بجز از وصل دگر نی
  

  غیر مجروح غمت خسته و بیماري نیست
  جز تو کس را هوس دیدن دلداري نیست

  خاري نیست چون تو در باغ جهان گلبن بی
  

  جلوه باغ صفا از تو بدین مهر و وفاست
  بلبل از شوق تو شب تا به سحر گرم نواست 

  لطف صوفی همه در داشتن صدق و صفاست
  

  نرود عاشق صادق پی دینار و درم 
  صد حوري نکند یا که تمناي ارم ق

  کرده از نقش رخ دوست دل خویش حرم 
  

  گر چه از باد بهاري شده سر سبز دمن 
  دل ندارد هوس دیدن صحرا و چمن 
  شرح هجران نتوان داد زبان سوسن 

  
  خاك شیراز که منزلگه زیبا صنم است
  وطن سعدي و حافظ شعراي عجم است 

  م است یار پیوسته در اندیشۀ ما بیش و ک
  

  عاشقان را ز غم هجر به لب آمد جان 
  دل درویش بجز وصل ندارد درمان 
  رونق جان جهاد است ز روي جانان 

  

    
  

  آید  مژده اي دل که مسیحا نفسی می
  آید که ز انفاس خوشش بوي کسی می

  
  

  از غم و درد مکن ناله و فریاد که دوش
  آید ام فالی و فریاد رسی می زده

  
  

  ن نه منم خرّم و بس ز آتش وادي ایم
  آید موسی اینجا به امید قبسی می

   
  

  کس نیست که درکوي تواش کاري نیست هیچ
  آید  هر کس اینجا به امید هوسی می

  
  

  کس ندانست که منزلگه معشوق کجاست 
  آید اینقدر هست که بانگ جرسی می

  
  

  اي ده که به میخانۀ ارباب کرم  جرعه
  آید هر حریفی ز پی ملتمسی می

  
  

  خبر بلبل این باغ مپرسید که من 
  آید  شنوم کز قفسی می اي می ناله

  
  

  دوست را گر سر پرسیدن بیمار غم است
  آید گو بیا خوش که هنوزش نفسی می

  
  

  یار دارد سر صید دل حافظ یاران 
  ــدـآیـ ـیـی مـکار مـگســشــ ـهـازي بـــشــاه ب
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یافتند. در نخستین روزهاي ورود آن جناب، آقـاي   سحرها براي اقامۀ نماز جماعت و کسب فیض حضور می
خـود را در محضـر    هـاي  همورد قبول واقع و به فقر مشـرّف گردیـد، اولـین سـرود     وادهمی اظهار طلب کرد 

اشـاره شـود. از    )رونقعلی(به جاي نام ایشان به لقب طریقتی  شدر اشعار ادندددستور و معّظم له قرائت کرد 
بـرد و مجموعـۀ اشـعار خـود را کـه بـه چـاپ         میبکار » رونق دل«هاي خود عنوان  آن زمان به بعد در سروده

  .146نامید» اشک عاشق یا رونق دل«رسیده 
از اراك بـه   1335مهر  28د. در روز انجام ماه به طول می 8این سفر به صفحات کرمان و فارس بیش از 

نماینـد. مسـیر    آبادي به اصفهان عزیمت مـی  سمت تهران حرکت و در روز سوم آبان به اتّفاق غالمعباس امان
 -جوپـار  -کرمـان -ماهـان  -کرمـان  -یـزد  -اردکان -اصفهان -تهران -این مسافرت از این قرار است: اراك

 -الر -جهـرم  -شـیراز  -فیروزآبـاد  -میمنـد  -شـیراز  -فسـا  -ششـده   -فسـا   -اصـطهبانات  -سـیرجان  -کرمان
 -یــزد  -کرمــان -ســیرجان -نیریــز -اصــطهبانات -کــازرون  -شــیراز -فســا -ششــده -داراب -الر -گــراش
  رسد.  به اراك مراجعت و سفر به پایان می 1336تیر  8اراك. روز  -تهران -اصفهان

ار تاریخی هم هست که ادارة فرهنگ کتابی بنـام  شهر کرمان داراي آث«نویسند:  در یادداشتهاي خود می
راهنماي آثار تاریخی کرمان چاپ نموده و در دسترس اشخاص گذارده و یک جلد هـم بـه فقیـر مرحمـت     
نمودند چون در آن کتاب شرح آثار ذکر شده الزم ندانسته که مجدداً ذکر نمایم. شهر کرمان مرکـز ایالـت   

تر و بسیار شهر مخروبه، اما مردمانش نسبت به درویشی خیلـی بـا    اندهاست لکن از همۀ مراکز ایاالت عقب م
  ».ذوق هستند

نویسـند: سـفر اول ایشـان بعـد از فرمـان هـدایت و        آقاي سرهنگ اسداهللا سعیدي گنابادي از کرمان مـی 
ة طـالبین بسـیار زیـاد بـود کـه موجـب           1335دستگیري به کرمان در سال  قریب یک مـاه طـول کشـید. عـد ،

امام جمعۀ وقت و جمعی از طالّب شد. رئیس شـهربانی فـردي بنـام سـرتیپ برخـوردار و اسـتاندار        حسادت
کرمان صمصام نامی از نزدیکان ملکۀ وقت و بسیار دیکتاتور بود. سرتیپ برخوردار اصطالحاً دو سره بـازي  

بلکـه مـاهی بگیـرد. روزي    آلود کند  کرد تا آب را گل از علماء نزد فقراء و از فقراء نزد علماء بدگویی می و
خواهیم در مسجد جامع مردم را جمع کـرده   مرا به شهربانی خواست و گفت که امام جمعه گفته است ما می

کنیم و  و از آقاي راستین سؤاالت مذهبی کنیم. قرار است دو بلندگو نصب شود. از یک بلندگو ما سؤال می
قت بگیر و به من بگو. من خیلی مردد بودم که مـاجرا را  از بلندگوي دیگر ایشان باید جواب بدهند. تو برو و

نـد امـروز سـرتیپ    کردخدمت حاج آقاي راستین عرض کنم یا خیر. بعد از اتمام نماز مغرب و عشاء سـؤال  
ند به برخوردار بگو مـن تصـمیم   گفتاي؟! عرض کردم بله و جریان را شرح دادم.  برخوردار را مالقات کرده

اي در نظر دارد تا یک ماه دیگر خواهم ماند.  گر از کرمان بروم حال که اینطور برنامهداشتم سه چهار روز دی
  

  چاپ یارمند. ،کرمانی)، (ادهمکتاب اشک عاشق (رونق دل) اثر جهاد  )146
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براي مصاحبه هم حاضرم ولی نه در مسجد جامع بلکه در میدان مصالّي شـهر کـه گنجـایش داشـته باشـد و      
اینـد. اگـر امـام    . روز مصاحبه را هم خود تعیین نمبیایندتمام اهالی شهر و دهات کرمان را نیز مطلع نمایند تا 

کنـیم کـه    جمعه سؤال کند خودم جواب خواهم داد و اگر آخوندي سؤال کند. یکـی از فقـراء را معـین مـی    
پاسخ دهد. روز بعد موضوع را به برخوردار اطالع دادم و وي بـا امـام جمعـه تمـاس گرفـت و قـرار شـد بـا         

ند بار مصرّاً از برخوردار راجع به روز مذاکره با دیگران روز و محلّ مصاحبه را مشخص نماید. پس از آن چ
داد که چند روز دیگـر صـبر کنیـد. بـه      و محلّ مصاحبه سؤال کردم ولی همچنان از قول امام جمعه پاسخ می

  هر حال امام جمعه وقتی معین نکرد و ایشان پس از دو سه هفته از کرمان به سمت شیراز عزیمت نمودند.
نمایان زیـاد بـود. منجملـه بـر      سند: تبلیغات سوء امام جمعه و روحانینوی آقاي حاج ابوالقاسم بصیري می

اگر به مجلس آنها رفتید به چشمانش نگاه نکنیـد و   ،به این شهر آمده استساحر گفتند که درویشی  منبر می
تبلیغاتاند و از این قبیل مطالب. همین  حر و دعا خواندهچاي آنها را نخورید که به آن س  ة باعث شد که عـد

   در مجالس فقري شرکت کنند و با دیدن خالف مسموعات خود مشرّف به فقر گردند. از کنجکاوي کثیري 
ر بـ شیخ علی اصغر صالحی مرتباً در آن ایام نویسند:  آقاي محمد چاوشان از قول آقاي علی گلستانی می

مختلـف   ۀتورات و ادعیـ حاوي دسـ که فقرا  کرد. از جمله یک شب برگۀ اوراد منبر مسجد شهر بدگویی می
عشري نیستند. این موضوع برایم شـک   اینها اثنیگفت  میو ا .باشد را بر منبر خواند منجمله صلوات کبیره می

زیادي ایجاد کرد که چطور ادعیۀ آنها صلوات کبیره دارد و شیخ علـی اصـغر هـم آن را قرائـت کـرد ولـی       
اگـر بعـد از نمـاز بـه سـه       آنهامجلس به روم  با خود گفتم می گوید اینها تا ثامن االئمه بیشتر قبول ندارند. می

شـیخ علـی اصـغر    پـس  طرف زیارت خواندند دوازده امامی هستند. ولی اگر به دو طـرف زیـارت خواندنـد    
 .گوید. همین کار را کردم و برایم ثابت شد که ایشان شیعۀ اثنی عشري هستند. مشرّف به فقر شدم راست می

ة زیادي  147ان مسجد آمدند و مشرّف به فقر شدنداز همهم عد  .  

  
کنند. پاسخ آن نامه  اي به بیدخت ارسال می در ارتباط با مسائل آن روزها در کرمان جناب آقاي آموزگار عریضه )147

  گردد: کتاب خورشید تابنده آمده است که عیناً نقل می 487-489در صفحات 
  هو 

121  
20/11/1335  
ردید. از خداوند متعال ازدیاد عزّت و توفیق سرکار را واصل گ 7/11شود: رقیمۀ محترمۀ مورخۀ  عرض می 

خواستارم از اینکه بحمداهللا کدورتی بین آقایان اخوان نیست خوشوقت شدم. تذکّري که خدمت آقاي لطفعلی خان 
باشد لذا به  مظفري عرض شده بود، براي این بود که از خارج مسموع شد که مختصر کدورتی بین بعضی از اخوان می

  تذکّر عرض شد. عنوان
   ←دنبالۀ زیرنویس در صفحۀ بعد 
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 دنبالۀ زیرنویس از صفحۀ قبل →

موضوع مذاکره و سؤاالتی که بعضی نموده بودند: البتّه اخوان باید نسبت به هم به محبت و مهربانی  رفتار کنند و 
اند احترام و محبت نمایند و حتّی اقتدا به امام جماعت عادل که از  نسبت به علما طبق دستوري که در پند صالح فرموده

و مانعی ندارد. خودتان هم البتّه گاهی از آقایان علما مالقات کنید و نهایت محبت و  فقرا بدگوئی نکند، خوب است
  احترام را مرعی دارید.

َتذَكَّر َرسوَل اِهللا واْجَعل واِحداً ِمَن موضوع در نظر گرفتن صورت مرشد، تهمت محض است و چنین دستوري نرسیده و 
رسیده، معنی آن این است که قبل از شروع به نماز آنها را  ؏ نماز از معصومکه براي موقع شروع به االَِئمِة َنصب َعْيَنك 

اند تهمت است و هرچند  شفیع خود قرار دهیم ولی در خود نماز جایز نیست. قول به مهدویت نوعی هم که نسبت داده
و علی آبائه السالم)  بن الحسن العسکري (علیه حّجةهمۀ ائمۀ معصومین (ع) هادي و مهدي هستند، ولی مهدي منتظر 

  باشند. دالیل ذکر خفی هم از آیات و اخبار التُعد و التُحصی است. باشد و اقطاب سلسله نواب می می
شود  اهمیت است و چه بسیار واجبات و مستحبات از دیگران ترك می موضوع ایراد شارب هم بسیار کوچک و بی 

  اند. اند: دینی را به موئی نبسته و مرحوم آقاي شهید فرمودهکنند  دهند و جلوگیري نمی و بدان اهمیت نمی
موضوع تقلید هم ما چون اختالفی قائل نیستیم، از این رو در احکام شرعیۀ فرعیه تقلید از علما را براي فقرا اجازه 

لید یکی از مراجع کنند که تقلید شخص معین از مراجع تقلید بکنند و ممکن است هرکدام تق فرمایند، لیکن امر نمی می
  را بنمایند، بلکه تقلید در احکام فرعیه واجب است.

شریه هم که سؤال نموده بودند. حکم زکات و خمس همان است که در کتب فقهیه مفصالً مذکور شده و  موضوع ع
ه که برده شده براي اند. و نام عشری مرحوم آقاي نورعلیشاه هم در رسالۀ عملیۀ محمدیه همان را مشروحاً مرقوم داشته

مس مرقوم فرموده راقم گوید که به تجربه رسیده که اگر «اند:  آسانی در عمل است، که در همان کتاب در اول باب خُ
شر تمام عایدي را شخص بدون استثنا خارج نماید، برابر می شود در اغلب دارایان که زکات و خمس بر آنها متعلّق  ع

پس ذکر عشریه براي تسهیل در عمل است نه آنکه » دو بعد از اخراج مؤونۀ سال.است، با زکات مال و خمس هر 
حکم فقهی جدیدي باشد و بنابراین تشریع و بدعت نیست و احکام تفصیلی و دقیق آن همان است که در کتب فقهیه 

سی هم پرداخته و ذکر شده. و براي پرداخت آن در هیچ مورد امر و تکلیف نشده که به کجا پرداخت شود، و اگر ک
  در هرجا بوده در محلّ خودش و به مستحقّین صرف شده است. 

شود و به  موضوع اذکار و اوراد هم اگر در اخبار دقّت شود، فضیلت اذکار و آیاتی که دستور داده شده معلوم می
ه پیغمبر و ائمۀ شود و همچنین توسل ب اضافه خواندن دعا و قرآن با عدد معین به هیچ راهی بدعت محسوب نمی

ع است. اثنی ه نزد فرقۀ محقّۀ شیعه بسیار ممدوح و بلکه روح تشیو خواندن صلوات کبیره یا جبرئیلی (المعلیهم الس) عشر  
بسیاري از علماي سابقین نیز مانند شهیدین و ابن فهد و علی بن طاووس و شیخ بهائی و مرحوم فیض و شیخ انصاري 

نمودند، چنانکه در مراحل السالکین نیز  تۀ تصوف وارد بوده و یا ابراز عالقه و میل میو میرزاي شیرازي یا در رش
مذکور است و خوب است در این قبیل مواقع در دورة کنونی که هرچه اختالفات بین مسلمین کمتر باشد بهتر است 

اطّالع کامل دارند و در رأس  اهللا صالحی که با حقیر هم ابراز لطف دارند و به مقتضیات دورة کنونی حضرت آیت
باشند، آقایان اهل منبر و روحانیون را به مّضار اختالفات و لزوم همکاري و اتّحاد بین مسلمین  روحانیت در کرمان می

   ←دنبالۀ زیرنویس در صفحۀ بعد 
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کردند که در کرمان روحانی نمایـان آنجـا سـه نفـر را تحریـک       کاراندیش ذکر میمحمد حسین آقاي 
کرده بودند که در مجلس فقـري شـرکت و بـه حـاج آقـاي راسـتین حملـه و آسـیب رسـانند. ایـن سـه نفـر             

ند تا موقع مناسب حمله نماینـد. حـاج آقـاي    ر مجلس در صف اول نشستد مشروبات الکلی زیادي مصرف و
راستین نگاهی به آنها انداختند و گفتند کتاب مثنوي را باز کنند و بخوانند. اشعار مثنوي مطابقـت زیـادي بـا    

نمود. حالت آنان دگرگـون شـد و گریـان بـر پـاي حـاج        حال آن سه نفر داشت و گویی آنها را سرزنش می
الح خود را بیرون آورده و ابراز کردند که ما برحسب دستور روحانی نمـایی  آقاي راستین افتادند و قمه و س

براي صدمه زدن به شما آمده بودیم و مشروب هم خوردیم تا شهامت ایـن کـار را داشـته باشـیم ولـی حـاال       
  کنیم دست ما را بگیرید و هر سه مشرّف به فقر شدند.  استدعا می

نست افراد را به خواب مغناطیسی برد و آنها را بـه جاهـاي   توا نویسند: شخصی می آقاي ملک افضلی می
داد. وي درخواسـت کـرد کـه     آوردند و کارهایی از این قبیل انجـام مـی   فرستاد و خبر می دور و نزدیک می

کرد تا جایی که حاج آقاي  خدمت حاج آقاي راستین برسد و رسید و خیلی اظهار توانایی در افعال خود می
ر چنـد  بـ توانی خواب کن. وي خیلی تـالش کـرد و    هرکسی را می ییمد تا وقتی که اینجاگفتنراستین به وي 

  نفر سعی و امتحان نمود اما نتوانست هیچ کدام از آنها را به خواب مغناطیسی ببرد. 
اي حـاج آقـاي راسـتین در اطـاق      نویسـند: شـب جمعـه    آقاي ملک افضلی در این سفر میزبان بودند، می

داري مشـغول و گـاهی سـر و     کردند و تعدادي از اخوان در اطاق مجاور به شب زنده یخودشان استراحت م
کردند و نگران بودم مزاحم استراحت ایشان بشوند. به اخوان اعتراض کردم و تذکّر دادم تا سکوت  صدا می

بـاز  د وقتی اراده کنـیم اگـر تـوپ هـم شـلیک کننـد       گفتنرا رعایت کنند. حاج آقاي راستین مرا صدا کرده 
  رض نشوید.  تمعبه آنها رویم.  خواب می

  اند:  اي که حاج آقاي راستین به آقاي کار بخش از اخوان کرمان نوشته نامه •
  هو 

121  
1/11/1335   

رساند نامۀ آن برادر در فسا رسید با چنـدین قطعـه عکـس، خیلـی از دیـدن نامـه مسـرور و از         بعرض می
اندازه متشکّرم. خداوند همیشه این حال محبت  اهران کرمانی بیسالمتی خوشحال. از محبتهاي برادران و خو

 دنبالۀ زیرنویس از صفحۀ قبل →

آگاه فرموده و تذکّر فرمایند که آنچه خالف مصالح اجتماعی مسلمین است ذکر نکنند. از طول کالم که در عین حال 
  اهللا صالحی رسیدید عرض سالم حقیر را نیز عرض کنید. خواهم. اگر خدمت حضرت آیت م عذر میبه اختصار کوشید

  والسالم علیک/ اقل سلطانحسین تابنده.                                                                                            
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را که عنایت فرموده سلب نفرماید و دائماً روي به ازدیاد باشد و زحماتی را هم که براي فقیر متحمل شـدند  
مورد نظر قرار گیرد. مخصوصاً خدمت جناب سرهنگ سعیدي و جناب آقـاي آموزگـار و آقـاي حـائري و     

آقایان نعمتی و خسروخان و همچنین کلیۀ برادران و خواهران به عرض سالم مصـدع. تـا سـه    آقاي ادهمی و 
روم. یکی دو ماه شیراز هستم و همیشه محبت و توفیقات بنـدگی   چهار روز دیگر از فسا به شیراز انشاءاهللا می

  محمد راستین               نماید. براي برادران و خواهران خواستار است. غالمعباس هم سالم عرض می
در آن نویسند کـه   آقاي جالل شهیدي مینمایند.  عزیمت می جوپاردر این سفر چند روزي از کرمان به 

آرامـی معـروف و یکـی از فعالیتهـاي      نـا طغیـان و  از مناطقی بود که برخـی از سـاکنان آنجـا بـه      جوپارزمان 
کرمـان بـود. پـس از عزیمـت حـاج آقـاي        اقتصادي در آن منطقه تولید و تأمین شراب آن نواحی بـاالخص 

دهنـد بلکـه در افـواه     شوند و تغییر رفتـار مـی   مشرّف به فقر می جوپارراستین به آنجا تعداد زیادي از ساکنان 
 جوپـار ، در کرمان شراب کمیاب شـد، چـون سـاکنان    جوپارمردم بود که پس از سفر حاج آقاي راستین به 

  کردند. ساختند و همچنین ناآرامی نمی شراب نمیرا شکستند و  خمهااغلب مشرّف به فقر شده بودند و 
بود. حاج آقـاي   هشخصی در کنار جوي آب مشغول مطالع جوپارنویسند: در راه  آقاي ملک افضلی می

د اتومبیل را نگهدارید و پیاده شدند و پهلوي آن شخص رفته و مدتی با وي مذاکره کردنـد. دو  گفتنراستین 
  ی نام داشت خدمتشان رسید و مشرّف به فقر گردید. عروز بعد وي که قا

مشـرّف بـه فقـر     جوپـار نویسند: در ایـن سـفر تعـداد زیـادي از مـردم       آقاي محمد چاوشان از کرمان می
کنند که از جوپار مرحـوم   شوند که باعث تعجب همگان شده بود. از قول آقاي غالمرضا دباغیان نقل می می

خودي سر گـذر را بسـته بـود و اجـازة      اهللا بود در حال مستی و بی ه علی حبیبعلی آقا شهیدي که معروف ب
داد وقتی به وي رسیدم دیدم حال خوبی ندارد و تا مرا دید به سمت من آمد و مرا در بغل  عبور به کسی نمی

آید  گرفت و با گریه گفت آقا غالمرضا امشب باید مرا درویش کنی. به وي گفتم که این کار از من بر نمی
دهم. حاج آقاي راسـتین کـه بـه کرمـان      آیند و حتماً به تو خبر می ولی همین روزها از بزرگان ما به اینجا می

دند به وي خبر دادم و خدمت ایشان رسید و مشرّف به فقر شد و از همان زمان حـال انقالبـی داشـت کـه     مآ
داد کـه بـرایش بخواننـد و خـودش      فانی میکرد و به آنها کتابهاي عر اکثراً اخوان را به منزل خود دعوت می

خـدمت حـاج آقـاي راسـتین      شکرد. چند سال آخر عمر درد پاي شدیدي داشت. موضـوع پـادرد   گریه می
آقـاي جـالل شـهیدي     زد. د این همان پایی است که شبها به درب منازل مـردم مـی  گفتند. در پاسخ شعرض 

اي اهـالی جوپـار مخصوصـاً طایفـۀ شـهیدي (میـرزا       نویسند که پس از تشرّف علی آقا شهیدي به فقـر بـر   می
رفت زیرا علـی آقـا شـهیدي از شـدت طغیـان و سرکشـی        محمدي) چنین موضوعی از معجزات به شمار می

کـرد ولـی    اي نداشت و تمکین نمـی  حتی از مأموران نظامی و انتظامی و عوامل فرماندار و بخشدار هم واهمه
ـی          پس از اینکه عاجزانه سر بر آستان ف قر گذاشـت و در سـلک مریـدان حـاج آقـاي راسـتین درآمـد بـه کلّ

دگرگون گردید. سایرین یکی پس از دیگري از خالف تائب شدند و به دسـت ایشـان بـه سـلک فقـر وارد      
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گردیدند و همان منزل که سالها محل شرب شاربین خمر بود مبدل به محل تشکیل مجالس فقري و یاد خدا 
ة زیادي از خوانین و سران جوپار که وابستگان کدخدا هم بودند مشرّف بـه فقـر    بعد از این واقعه گردید. عد

ة زیادي از جوپار وارد شدند که تعدادشان  شدند. از جمله یک شب حدود دو ساعت به اذان صبح مانده عد
 دنـد دور ایشـان جمـع شـدند و عـرض کردنـد مـا       منفر بود. وقتی حاج آقاي راستین آ 30حدوداً نزدیک به 

درویـش شـویم. همـۀ آنهـا قبـول و مشـرّف بـه فقـر          تادیشب از جوپار با پاي پیاده حرکت کردیم و آمدیم 
در میان این گروه فرزند آقاي نصرت العلماء فدائی قطبی از علماء معروف آن دیار نیز مشرّف به فقـر   شدند.

اسـت! آقـاي قطبـی پاسـخ     شد. عوام زبان سرزنش و مالمت را بر پدر وي گشودند که فرزندت کـافر شـده   
دادند که من هرچه تالش کردم که او رویۀ فالح پیش گیرد موفّق نشدم ولی حاج آقاي راستین توانستند  می

او را از روش قبلی خودش به سمت خیر بازگردانند. خود آقاي قطبـی نیـز پـس از مـدتی خـدمت حضـرت       
  رضاعلیشاه مشرّف به فقر گردید.
قاي راستین به کرمان جناب آقاي حاج شیخ عبداهللا صوفی املشی (درویـش  پس از مدتی از سفر حاج آ

د که هنگامی کـه حـاج   رعرض ک شانخدمتد. پس از چند روز اقامت یکی از اخوان رفتنعزّتعلی) به کرمان 
آقاي راستین به کرمان آمدند آنقدر حال انقالب و شور در اخوان ایجـاد شـده بـود کـه اغلـب شـبها بعـد از        

ماندنـد تـا اینکـه دیگـران دسـت آنهـا را        کردند و در میانۀ راه منزل مـی  جلس راه منزلشان را گم میاختتام م
ایـد تغییـر حـال چنـدانی در      کردند. ولی در این سفر کـه جنابعـالی آمـده    گرفتند و به منزلشان هدایت می می

  ند: دخوان اخوان بروز نکرده است و مجالس گرم نیست. جناب آقاي صوفی در پاسخ بیت زیر را
  کرد دیگران هم بکنند آنچه مسیحا می            فیض روح القدس ار باز مدد فرماید

دارنـد   در اخوان آن دیار بوجود آمد. برخی اخوان کرمان اظهـار مـی  زیادي از آن لحظه به بعد شور و شوق 
یم که از شدت مسـتی معنـوي   کرد که غالباً شبها پاسی از نیمه شب گذشته اغلب اخوان را از خیابانها پیدا می

  رساندیم. قادر به یافتن منزل خود نبودند و آنها را حتّی با چرخ دستی (فرغون) به منزل خود می
  نویسند:   از کرمان به ایشان می 148اي که جناب آقاي حاج محمد جواد آموزگار نامه •

25/12/1336  
  تصدق حضور اقدس مقدست گردم 

اداي مراسم عبودیـت و جـان نثـاري صـحت و اسـتقامت مـزاج شـرافت         پس از تقدیم سالم محترمانه و
امتزاج آن ذات ملکوتی صفات را از درگاه قادر متعال درخواست داشته با کمال توقیر و احترام از مقدم عید 
سعید سلطانی تجدید سال فرخنده خاك باستانی تبریکات خالصانۀ خود را به پیشگاه مبارك تقـدیم و امیـد   

  
باشند. این نامه حدوداً ده  ی از مشایخ حضرت رضاعلیشاه میجناب حاج محمد جواد آموزگار ملقب به ظفرعل )148

   سال قبل از فرمان ارشاد و دستگیري ایشان نوشته شده است.
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توجهات کامله و عنایات شاملۀ حضرت ولی وقت ارواحنا فداه تمام اوقات و ساعات بـراي آن   است در ظل
مظهر صفات ربوبی مبارك و میمون باشد. فقرا و اخوان کرمان سالمت و سالم و تبریکات خالصانۀ خـود را  

ـار       ي و عموماً مخصوصاً جناب آقاي سرهنگ سعیدي، آقاي سـرگرد صـحیفی و آقـاي مظفـري و آقـاي غفّ
ها به حضـور مبـارك تقـدیم و بقـاء      آقاي حائري و آقاي ادهمی و آقاي کاربخش و اجمعین عموم همشیره

ذات مقدس و سایۀ بلند پایۀ آن یگانه رهبر و راهنماي طریق سعادت و استاد شریعت و طریقت را از خداوند 
شـامخ تصـوف و عرفـان تـا      متعال خواهانیم. وضع جلسات فقري نسبتاً خوب و سر و صـداي مخـالفین مقـام   

حدي تخفیف یافته و خاموش اسـت ولـی در بـاطن و مخفیانـه دسـت از اقـدامات سـؤ و آمیختـه بـه غـرض           
اي در چهار نیم ورق در یک برگه که در نجف اشرف طبـع شـده    اند. چنانچه در اوائل اسفند نشریه برنداشته

ی آن درست معلوم نشده به قلـم سـید جلیـل    انتشار دادند که در آن شش حدیث که وضعیت روایتی و درایت
نامی ترجمه و شاید از لحاظ مبارك گذشته باشد. یک نسخه از این انتشاریه کـه بـه دسـت بنـده آمـد هفتـۀ       

. همچنین در نشـر جـزوة   149گذشته به گناباد حضور محترم حضرت آقاي حاج تابنده ارواحنا فداه تقدیم شد
  

  گردد: کتاب خورشید تابنده آمده است که عیناً نقل می 492-493پاسخ این نامه در صفحات  )149
  هو

121  
  27/12/1336 - 1377شعبان  27
ت عالی واصل گردید. از الطافتان تشکّر دارم و تبریک عید سعید و سال جدید شود: دو مرقومه از حضر عرض می 

را خدمتتان عرض و از خداوند متعال ازدیاد عزّت و توفیق سرکار را خواستارم. بندگان حضرت آقا اظهار مرحمت و 
امور غالباً ناشی از اغراض اي که فرستاده بودید به همین جا هم قبالً رسیده. این  ابالغ سالم و تبریک فرمودند. ورقه

باشند، زیاد است. و شخص منصف که در صدد تحقیق باشد  شخصی است وگرنه اخبار معارضی هم که در مدح می
کند و بعداً هم طرف  همانطور که در اخبار مربوط به احکام عملیه موقع تعارض عمل به احکام تعادل و تراجیح می

هم باید اوالً تحقیق کند که صحت و سقم آن را درك کند و اگر اخبار معارضی  گیرد، در این قبیل اخبار راجح را می
داشته باشد رویۀ تعادل و تراجیح را مجري دارد. و ثانیاً بر فرض صحت اخبار در علّت صدور آنها و اینکه در زمان 

اند، تحقیق کند و ثالثاً  بوده چه کسانی مشمول این اخبار و مورد نظر آن بزرگواران در فرمایشات ؏ ائمۀ معصومین
توان  در احکام عملیه نیست و ظنّ در آن کافی نیست و تا قطع پیدا نشود نمی حکم و فتواي تفسیق و تکفیر مانند فتوي

نيابدان حکم نمود که  ، به کسی 94(سورة نساء، آیۀ  التـَُقوُلوا ِلَمْن اَْلقٰي ِالَيُكُم السَّالَم َلْسَت ُمؤِمنًا تـَْبَتغُوَن َعَرَض الَحٰيوِة الدُّ
جوئید). ولی متأسفانه کسانی که  گوید نگوئید مؤمن نیستی، شما برخورداري از زندگی دنیا را می که به شما سالم می

ها هستند، منظور آنها خداخواهی و خدمت به دیانت نیست. بزرگان ما هم هیچ زمانی در  در صدد نشر این اعالمیه
راد و جواب نبوده و نیستند وگرنه اخبار در ذم علماي سوء نیز زیادتر از آن است که در چند صدد معارضه و رد و ای

توان تعمیم داد. امیدوارم خداوند منّان حال تنبه عنایت فرماید. خدمت همۀ  صفحه گنجانده شود، البتّه آن را هم نمی
  والسالم اقل سلطانحسین تابنده.                                           افراد فامیل جلیل سالم عرض دارم.  
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و عـاري از حقیقـت علیـه مقـام بـا       ...شیراز طبـع شـده و بـا عبـارات     جلوة حقیقت که به قلم ناصر مکارم در 
ـۀ ولـی وقـت         هـات خاصعظمت عرفان اقدام شده کوتاهی نکرده و کوشش دارند. امیـد اسـت در ظـل توج
ـه آن ذات مقـدس جلـوة         ارواحنا فداه دست مخالفین کوتاه و از سرپرسـتی و راهنمـائی مشـایخ عظـام خاص

وف و فقر روز افزون و باعث هدایت دورماندگان از طریق سـعادت گـردد. زیـاده    عرفان و ترقیات عالم تص
بر این جسارت را جایز ندانسته در خاتمه استدعاي عاجزانه است که از دعاي خیر فراموشم نفرموده مشمول 

ة بی توجه باطنی آن ذات مقدس باشم. د جواد آ امراالجل مطاع.                    ذرموزگارمقدار محم  
گفتند که حضرت صالحعلیشاه امر فرمودند در مسـافرتها بررسـی نمـایم کـه اگـر       حاج آقاي راستین می

ـد جـواد          فقیري مستعد یافتم معرفی کنم تا براي او اجـازات الزم صـادر گـردد. از کرمـان آقـاي حـاج محم
تـا مـدتی جـوابی     آموزگار نظرم را جلب کرد و عریضه حضـور مبـارك نوشـتم و ایشـان را معرفـی کـردم.      

ام. پس از مدتی پاسخی از ایشـان رسـید کـه تأییـد فرمـوده ولـی        دریافت نشد و فکر کردم شاید اشتباه کرده
تر در آن مدت رحلـت   شد. برخی از فقراي مسن بایست مرتفع می تصریح کرده بودند که موانعی بود که می

  آقاي آموزگار صادر شد.براي اعت اجازة اقامۀ جم 26/6/1341و نهایتاً در تاریخ  -نمودند 
تـا روز جمعـه را منـزل    «انـد:   دربارة قسمتی از سفر خـود از سـیرجان در دفتـر یادداشـتهاي خـود نوشـته      

بـا   1335فرزندي کیومرث که افسر ارتـش و مـأموریتش در سـیرجان بـود بـودیم. صـبح شـنبه اول دي مـاه         
ت چهار و نیم به ظهـر از کنـار کـویر بـه نـام کفـه       اتومبیل جیپ به اتّفاق کیومرث به سمت اصطهبانات ساع

آمـد. چـون راهسـازي     حرکت کردیم. راه خیلی خرابی است به اضافه باران هم در تمام مدت طـول راه مـی  
نشده بود به واسطۀ رفت و آمد راهی درست شده، جاده خیلی خطرناکی است. چنانچـه مختصـري از جـاده    

اند. خیلی بـا   لی اشخاص در این کویر از قرار گفتۀ گویندگان فرو رفتهکنار گرفته شود فرو خواهد رفت. خی
بارید و از اطراف هم آبهاي زیاد مانع عبـور   زحمت از این راه عبور نمودیم. جاده خیلی خراب باران هم می

بودند. با وجود این خود را رساندیم وارد اصطهبانات به منزل حضرت آقاي فیضـعلی کـه از مشـایخ سلسـله     
گفتند وارد شدیم و صبح کیومرث با همان جیب از همان راه که آمده بودیم مراجعـت   وده به نام خانقاه میب

به سیرجان نمود. انشاءاهللا رسیده است. اصطهبانات بلوك است یعنی داراي چندین آبـادي و نـام مرکـز ایـن     
واقـع اسـت. بـین نیریـز و     آبادیها هم اصطهبانات است. شهر اصـطهبانات میانـۀ جنـوب و شـرق شـهر شـیراز       

ـد      اي است بنام بختگان. از آثار تاریخی کـه در اصـطهبانات مـی    اصطهبانات دریاچه باشـد یکـی مقبـرة محم
بعد از هجرت از دنیا رفته. موقوفاتی هم دارد که در دسـت اداره اوقـاف    600شمس مغربی است که در سنۀ 

ۀ ذهبی است. یک چنار هـم در داخـل میـدان شـهر     است. مقبرة دیگري هم به نام شیخ علی نقی که در طریق
متر است و سروي هم در مسجدي است که تمام شاخ و برگ آن را  30متر و قد آن  16است. دور این چنار 

متر است. خیلی محلّ بـا صـفایی اسـت و در کوهسـتان      30اند تا طیور روي آن ننشیند و قد این سرو هم  زده
ذوق هستند. یک هفتـه بـودیم. از اهـالی     اما مردمش خیلی خشک و بیواقع شده، خیلی خوش منظره است. 
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  ».آقاي عالّمه که از طبقۀ علماء است از فقیر دیدن نمود
داشـتند کـه مسـیر سـیرجان بـه       کارانـدیش در ایـن سـفر همـراه بودنـد و اظهـار مـی       محمد حسین آقاي 

ود بطوریکـه جـاده معلـوم نبـود و     اصطهبانات راه خیلی خراب و ریزش باران سبب جاري شدن سیل شده بـ 
اطراف آن همه باتالق شده بود. در قسمتی که آب سیل زیادتر جـاري بـود کـامیونی زیـر آب رفتـه و فقـط       

  شد.  باالي سقف اطاق و قسمتی از باري عقب آن دیده می
دا جـاده پیـ   خدمت پدر بزرگوارم عرض کـردم  :دارند کرد ابراز می آقاي کیومرث راستین رانندگی می

پس از چنـد لحظـه    .همین کار را کردممن هم فرمان را رها کن و آهسته برو.  :ندگفتنیست، چگونه برویم؟ 
فرمان خودش کامالً به سمت چپ چرخید و بعد به راست گردید و دوباره به حالت اولیـه برگشـت. در ایـن    

ردیم. روز بعـد هنگـام   حال اتومبیل همچنان در حال حرکت بود تا از محـلّ جـاري شـدن سـیالب عبـور کـ      
ند از همان راهی که آمدي برگرد. هنگام بازگشت دیدم که بـا اینکـه روز پـیش فرمـان را رهـا      گفتبرگشت 

چپ  داد دقیقاً از روي یک پل عبور کرده بودیم و اگر کمی کرده بودم جاي چرخها طوري بود که نشان می
 گفتـه بودنـد  دقّت بیشتر دیدم که همان محلّی که ایشان یا راست رفته بودم اتومبیل در رودخانه افتاده بود. با 

  . بودفرمان را رها کنم اتومبیل پس از گردش به چپ و سپس به راست دقیقاً از روي پل گذشته 
دو هفته (در «اند:  روند. خود ایشان نوشته دي به ششده می 15به فسا و روز شنبه  1335دي  7عصر جمعه 

ـت و دوسـت داشـتنی مـی     نفر از زن و 236ششده) بودیم  باشـند   مرد مشرّف به فقر شدند. خیلی فقراء با محب
اي از آقایان غیر فقیر که از  دي مراجعت به فسا نمودیم. عده 29زیارت آنها براي فقراء الزم است. روز شنبه 

اص دانستند مالقات نمودنـد کـه صـد رحمـت بـه اشـخ       جمله چند نفر آنها فرهنگی بودند و خود را دبیر می
  ».اطالع بودند خبر و هم از مطالب بی سواد این آقایان هم از خدا بی بی

نویسند: هنگامی که این شش یا هفت نفر آقایان دبیرها خدمتشان بودند مـن   آقاي احمد قلی رحیمی می
نـد:  تگفشدند. آخراالمـر   ند باز آنها متوجه نمیداد . هرچه ایشان توضیح مییمبود ضراحنیزو چند نفر از فقرا 

گیریم شما هـم دسـتتان را روي دسـت مـا بگذاریـد. آنهـا از ایـن موضـوع امتنـاع           ما با دست سیم برق را می
ند مثنوي بخواند. در حین خوانـدن کتـاب بـود کـه ناگهـان      گفتکردند. حاج آقاي راستین به یکی از اخوان 

  جا گذاشته و فرار کردند.   پرصدائی زد. واردین از ترس کفشهایشان را» یا علی«یکی منقلب شد و نعرة 
حاضر در جلسه انقالب حال شدیدي پیدا  اخواننویسند در فسا یکی از  آقاي حاج ابوالقاسم بصیري می

 گفتنـد . حاج آقاي راستین به آقاي دکتر پیمان که از اطباء معروف و حاضر در جلسه بود شدکرد و بیهوش 
 گفتنـد زنـد.   مأیوسانه جواب داد قلب ایستاده و نبض نمیببیند حالش چطور است. دکتر پیمان معاینه کرد و 

  و دستش را گرفتند. دقایقی طول نکشید که چشمش را باز کرد و بلند شد و سالم نشست.  ببرنداو را جلو 
شور و هیجان زیادي بر اخوان غالـب  در ششده دارند در این سفر  رضائی ابراز می محمدعلی آقاي حاج

کنند که آقاي مرتضی حفاري با دیـدن حـاج آقـاي راسـتین خـود را از بـام مرتفـع         یبود و براي مثال ذکر م
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  مسجد به داخل حوض آب پرتاب کرد.
دارند آقاي سلیمان جوکار با دستهاي تاول کرده از شدت کار خدمتشان رسید و  خانم احمدي ابراز می

هاي زحمتکش که نـان حـالل بـه    ند ما این دستگفتعرض کرد حیف است با این دستها با شما مصافحه کنم. 
  داریم و دست او را گرفتند و مصافحه کردند. میآورند را دوست  دست می

مـردم را   حـاج آقـاي راسـتین   کردم  من مخالف فقر بودم و فکر می :دارند آقاي عباس پارسائی ابراز می
چنـان دگرگـون شـد کـه بـه      حـالم   اولین مالقـات دند با مکنند. وقتی به قادرآباد از توابع ششده آ دین می بی

پایشان افتادم و طلب کردم. پس از چند روز فردي از بابت شکستگی استخوان به ایشان مراجعه نمود. دستور 
تـا  از من خواسـتند   و بخورد ه،درمخلوط ک وند قدري مومیائی را به اندازة خودش با روغن حیوانی گرم داد

ـۀ آن بـه تنـگ مجـد درکوههـاي       مومیائی تهیه کنم. مومیائی در زمستان در کوهه ا نیست معذالک بـراي تهی
  . 150قدري پیدا و تقدیم کردم -آباد نیز مومیائی هست آباد و صالح البته شمال مزرعۀ فیض -ششده رفتم 

اي است به نام قریۀ بند امیر. بند امیر  در هشت فرسنگی شهر شیراز قریه«د: ننویس در یادداشتهاي خود می
کنـد و از بناهـاي امیـر     است که از هر چشـمه اقـالً هفتـاد هشـتاد سـنگ آب عبـور مـی        داراي دوازده چشمه

عضدالدوله دیلمی است. متأسفانه سد قدري مخروبه شده مخصوصاً یک چشمه وسط پل خراب شـده. ابـداً   
ن کننـد از بـی   در فکر آبادانی آن نیستند. چنانچه این سد خراب شود چندین قریه که از این آب اسـتفاده مـی  

  ». اندازه مورد تأسف است خواهند رفت. سالها است که اصالحاتی نسبت به این سد نشده، بی
میمند دهستان است. سه قریۀ دیگر که یکی از آنها که قدري بزرگتـر اسـت   «نویسند:  راجع به میمند می

و مهربـان و   به نام شبانکاره بسیار محلّی خوش آب و هوا و داراي مناظر باصفا و مردمانش درویـش دوسـت  
  ». نفر جمعیت است 3000داراي 

شهر با صفائی است لکن مردمش از ذوق خدائی محـروم و داراي نخلسـتان   «نویسند:  در مورد جهرم می
  ».نفر جمعیت است 3000و اشجار لیمو و داراي 

شـد و   پـر  اخواندارند: با آمدن حاج آقاي راستین به جهرم مجالس از  آقاي سید حسن سیادت ابراز می
نمایان شروع گشت و فتاواي متعددي صادر کردند که درویشها کافرند. ولـی   از فرداي آن روز مالمت عالم

  
ریزند  شود و براي خارج کردن آن در فصل تابستان در سوراخها آب می مومیائی در سوراخهایی در کوه جمع می )150

نیز سیاه رنگ و شبیه » عرق کمر«تراشند.  آید سپس آن را با کارد می جوشد و باال می با گرم شدن آب مومیائی می
کند و از لحاظ داروئی کاربرد  است که در اثر گرماي هوا از کمرة کوههاي همین منطقه به بیرون تراوش می مومیائی

مومیائی ندارد. شرح خواص مومیائی در کتب طبی معتبر قدیمی چون تحفۀ حکیم مؤمن، نوشتۀ محمد مؤمن حسینی 
ائی آمده است. حکیم مؤمن طبیب شاه ذیل کلمۀ مومی 827-828، صفحات 1360تنکابنی، کتابفروشی محمودي، 

  سلیمان صفوي بود و در طبابت هم اجازاتی از بزرگان صوفیه داشته است.
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  به آنها به صراحت پاسخ داده شد که تمام این فتواها برخالف قرآن و باطل هستند.در مالقاتهاي متعدد 
اي اسـت، آب کـم اسـت،     شـود. شـهر مخروبـه    الر از گرمسیرات محسـوب مـی  «نویسند:  دربارة الر می

همیشه محتاج باران هستند و باید سیل بیاید که آب ذخیره نماینـد. آب انبارهـاي بـزرگ دارنـد کـه از آنهـا       
اي اسـت در بـاالي تپـه متّصـل بـه شـهر بنـام قلعـه          نمایند. از آثار تاریخی قلعـۀ مخروبـه   استفادة آشامیدن می
  ». نفر است 14000اژدرپیکر. جمعیتش 

اي است در سه  ) به گراش رفتیم. گراش قریه15/12/1335روز چهارشنبه («نویسند:  راش میدر مورد گ
باشد. تمام این قسمتها آب خوردن و مصرفشـان از آب بـاران اسـت.     نفر می 6000فرسنگی الر. جمعیت آن 

آن حـدود متـواري   باید باران شدید بیاید که آب انبارهایشان را پر نماید. چنانچه در سال بـاران نیایـد مـردم    
در دورة سـلطنت رضـا شـاه پهلـوي      .خواهند شد. در گراش باالي تپه قلعۀ بزرگی است بنام قلعه زادان خان

زادان خان مدتی در آن قلعه با دولت وقت زد و خورد نموده تا باالخره دولت قلعه را خـراب و مخـالفین را   
  ».قلع و قمع و زادان خان را هم به طهران تبعید نمودند

دارند که آقاي اهللا قلی خان اقتداري شهردار وقت گراش بود و  آقاي حاجی بابا خواجه گراشی ابراز می
آب بـاران  ذخیرة خدمتشان عرض کرد اینجا از  ،در سفر حاج آقاي راستین به گراش .به فقراء ارادت داشت

ند چـرا  سؤال کرداي راستین شود و امسال بارندگی نشده و آب کم است. حاج آق انبارها استفاده می در آب
کنید؟ شهردار عرض کرد در این منطقه آب نیست و اگر هم باشد شور است. چندین مهنـدس   چاه حفر نمی

اینجا  گفتندمحلّی  دره راه افتادیم. و ب ند برویم قدم بزنیمگفت. اند به همین نتیجه رسیدهاند و  هم بررسی کرده
ـی آورد و   شـهردار گذاشتند. چنـد روز بعـد    نشانهآوردند و  را حفر کنید آب شیرین دارد. اخوان سنگ مقنّ

ایـنچ   6 آب شیرین رسید و از آن. چاه به کندنددستگاه با بعد و متر با دست  25شروع به کندن زمین شدند. 
بردنـد. آب   براي شرب به الر هم مـی از آب این چاه شد که مشکل آن زمان را حل کرد و  آب برداشت می

باشد. در اطراف این چاه  هم شیرین است و به چاه اهللا قلی خانی و یا چاه شهرداري معروف می این چاه هنوز
م خاصی یکی شور، یکـی لـب   عبعدها چاههاي دیگري زده شد ولی آب هیچکدام شیرین نبود و هرکدام ط

  ند.رهاي دیگر دا شور، یکی نمکی، یکی تلخ و مزه
بود. پس از تبعید زادان خـان   مبحرسازي  منجمله اسلحه ديمتعدفنون  درآقاي استاد محمدعلی گراشی 

ضـربه چـوب    100اي دستگیر و همگی محکوم به  به اتّهام ساختن اسلحه و حمایت از زادان خان همراه عده
گذاشت دردي  شنیدم که نمی گفت: موقع اصابت ضربات چوب صدائی را می نخل و تیرباران شدند. وي می

ند روز که مرا همراه دیگران به جوخۀ تیر سپردند همان صـدا را مجـدداً شـنیدم کـه     را حس کنم و بعد از چ
نگذاشت تیر به من اصابت کند. در صورتی که همۀ نفراتی که با من بودند کشته شـدند. مـرا مجـدداً حـبس     

گناهم و آزاد شدم. سالها از این جریان گذشت و خدمت حاج آقـاي راسـتین    کردند تا حکمی رسید که بی
مشرّف به فقر شدم. در اطاق تشرّف وقتی حاج آقاي راستین شروع به صحبت کردند همان صدائی که سالها 
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   قبل از من محافظت کرده بود را شنیدم. 
در یک فرسخی شهر در گردنه مسجدي است که از یک پارچه سنگ بیرون «نویسند:  دربارة داراب می

کده بـوده. خیلـی تماشـایی اسـت. تـاریخ آن را نتوانسـتیم بدسـت        اند. از قرار معلوم قبل از اسالم آتش آورده
ستون کالً  16متر و داراي  17متر و پهناي آن  20قمري است. طول مسجد  652آوریم لکن تاریخ تعمیر آن 

اند. متأسفانه آثار تاریخی به این خوبی را اهالی محل آسایشـگاه حشـم خـود قـرار داده      از کوه بیرون آورده
ر از آقاي رئیس فرهنگ خواهش نمودم که تحت نظر قرار دهند و مواظبت نمایند که بـه صـورت   بودند. فقی

شـود و از   صحیح نگهداري شود. بعداً شنیدیم عرض مرا قبول نمودند و تحـت نظـر فرهنـگ نگهـداري مـی     
  ». صورت آسایشگاهی تغییر نموده

نگی است بنام تنگ چوگان شـاهپور،  کازرون خیلی با صفا است مخصوصاً ت«اند:  دربارة کازرون نوشته
کند و این رودخانه از چند چشمه تشـکیل شـده از زیـر     اي هم از وسط تنگ عبور می بسیار با صفا، رودخانه

  ».شود سنگ آب جاري می 200گذرد بیش از  قدم که می 500جوشد. به اندازة  سنگها آب می
ند و اهللا قلی صـیادي اهـل ششـده    رفتبه شیراز  دارند که ایشان از ششده آقاي میرزا کریم فیضی ابراز می

بند بود در اثر بیماري شب آخر روز شعبان درگذشت و ما هم به او تلقین شهادات ثالث کـردیم   که شکسته
و حاجی غالم فیضی را فرستادیم شیراز تا خدمت حاج آقاي راسـتین برسـد و کسـب تکلیـف کنـد. ایشـان       

  لی صحیح و سالم بلند شد.ند اهللا قلی چیزیش نیست. اهللا قگفت
کـه چنـد نفـر در     بودنـد در شیراز در مجلس حاج آقاي راستین دارند  آقاي عبدالحمید رحیمی ابراز می

دادنـد.   . سؤاالت زیادي طرح کردند و ایشان پاسخ مـی آمدندکسوت روحانیت به قصد رد طریقت و عرفان 
رویم  ند به قبرستان کهنۀ شهر میگفتاي راستین بحثهاي زیادي درگرفت ولی واردین متقاعد نشدند. حاج آق

کنیم شما هم صدا کنید اگـر   سال باشد، ما صدا می 100دست روي هر قبري بگذارید که قدمت آن بیش از 
   به ما جواب داد حق با ماست وگرنه حق با شماست. واردین سکوت کردند و سپس مجلس را ترك گفتند. 

چون ماه رمضان نزدیک بود فقیر در شیراز ماندم تـا دوم شـوال بعـد از    «نویسند:  ادامۀ سفر را اینطور می
ظهر از شیراز از راه اصطهبانات و نیریز براي کرمان حرکت نمودیم. شب را در اصطهبانات بسر برده و صبح 
 به نیریز رفتیم. چند نفر از آقایان آنجا ساکن هستند از جمله آقـاي محمـود دانشـی از مـالکین آنجاسـت. در     

منزل ایشان یک ساعتی توقّف نموده و بنا شد حرکت نمائیم. خیلی اصرار نمـود کـه نهـار و شـام را باشـیم،      
قبول نکردیم موقع سوار شدن به اتومبیل حالت گریه به ایشان دست داد. حالت ایشان باعـث نـاراحتی خیـال    

دیفهـاي خـود از سـیرجان بـراي     گردید. اتومبیل جیپ متعلق به فرزند عزیز کیومرث بـود. بـا دو نفـر از همر   
استقبال به اصطهبانات آمده بودند. حرکت کردیم. سه فرسنگ از نیریز که دور شدیم اتومبیل یک چرخش 
کم باد شده بود. کیومرث رفت به چرخ نگاه نمود، سرش را برد نزدیک الستیک که السـتیک ترکیـد. بـاد    

ند تفضّل فرمود کـه صـدمه و جراحتـی وارد    الستیک مقداري خاك و شن به چشمهاي ایشان ریخت. خداو
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شد. به واسطۀ ایـن پیشـآمد و نداشـتن السـتیک یـدکی مراجعـت بـه نیریـز          نکرد، لکن چشمها دیگر باز نمی
اي داد و دستور داد که بیست و چهار ساعت استراحت و هر یـک سـاعت    نمودیم و به بهداري رفتیم و قطره

قاي محمود دانشی آمدیم و شب را ماندیم. صبح چشم خوب شد و از این قطره در چشم بچکانند. به منزل آ
  ». الستیک هم تهیه و به سمت سیرجان حرکت کردیم

  اند:  نامۀ زیر را از سیرجان براي خانوادة خود مرقوم فرموده •
از شیراز حرکت و در ساعت هفت وارد اصطهبانات شدیم. کیومرث  13/2/1336... بعد از ظهر جمعه 

از فقراء تا دو سه فرسخی به استقبال آمده بودند. یازده نفر در یک جیپ سوار کرده بود، یک با چند نفر 
قدري دعواش کردم که چرا این همه جمعیت سوار کردي. شب را اصطهبانات بودیم و صبح به سمت 

قات بودند. سیرجان راه افتادیم. نیریز که شهري است بین راه دو سه نفر از فقراء آنجا هستند و منتظر مال
یکی از آنها آقاي دانشی است که از مالکین آنجاست. یک ساعتی ماندیم موقع حرکت آقاي دانشی اصرار 
به ماندن یک روز نمود که چون من از چهارده فرسخی براي مالقات شما آمدم اقالً یک روز باید بمانید، با 

اوالً از شهر که بیرون آمدیم روز تقاضا و خواهش لکن با حال شکستگی و گریۀ ایشان حرکت کردیم. 
روشن راه را گم کردیم. یک ساعتی راه رفتیم مجدداً مراجعت به ابتداي شهر و در جاده وارد شدیم. پس 

خواهد پنچر شود. کیومرث آمد پایین نزدیک  از رفتن در جاده دو سه فرسخ که رفتیم دیدیم اتومبیل می
یک یکمرتبه ترکید. باد آن با مقداري شن به چشمهاي ایشان رفت. الستیک، تا به سر فنتیل نگاه کرد، الست

خالصه طوري شد که هم از لحاظ صدمۀ چشم و هم نداشتن الستیک یدکی مجبور شدیم مجدداً مراجعت 
به نیریز کردیم. فوري رفتیم بهداري و چشمهاي کیومرث را معاینه نمودند. الحمدهللا خطري وارد نشده بود. 

ساعت باید هر یک ساعت یک مرتبه داروهایی که با هم ترکیب نمودند در چشم  24 دکتر دستور داد
شد. خالصه تا  بچکانند. و باز رفتیم منزل آقاي دانشی و مشغول معالجۀ چشم کیومرث و ابداً چشم باز نمی

شب مرتباً مشغول ریختن دوا در چشم بودیم. آخر شب چشم باز شد الحمدهللا. صبح که حرکت نمودیم 
سالت مرتفع گردید و خیلی خداوند ترحم فرمود و صبح از آقاي دانشی پرسیدیم که چرا شما واقعاً ک

رضایت به رفتن ما ندادید؟ خودش اقرار نمود که موقع حرکت که تقاضاي مرا قبول نکردید دلم 
  19/2/1336محمد راستین                                                                                        شکست....   

میـل نبودنـد کـه بـه خـاطر       نمایند که هنگام حرکت، پدر بزرگوارم بی آقاي کیومرث راستین اضافه می
آقاي دانشی یک روز در نیریز توقّف کنند ولی من چون ارتشی و موظّف بودم اصـرار داشـتم کـه حرکـت     

د کیـومرث  گفتنـ راز دلتنگی نمـود حـاج آقـاي راسـتین بـه او      کنیم. هنگام وداع پس از اینکه آقاي دانشی اب
جوان است و شما گذشت کنید که آسیب نبیند. من که هنوز مشرّف به فقر نشده بودم از گفتۀ ایشان تعجب 
کردم. ولی پس از اینکه مجبور شدیم به نیریز برگردیم و دیدم آقاي دانشی همراه با دکتر بهداري منتظر مـا  

  اده متوجه شدم که منشاء آن صدمات چه بوده است.سر جاده ایست
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نویسند: حدود دو مـاه از عزیمـت ایشـان از کرمـان نگذشـته بـود کـه         آقاي سرهنگ اسداهللا سعیدي می
د. به سرعت به آنجا رفتیم. نزدیک غـروب حـاج آقـاي راسـتین وارد و     مخبردار شدیم به سیرجان خواهند آ

شـدند. مجلـس فقـري     نفـر مـی   20حدود  اًگردید و تعداد مأمومین کلّنماز مغرب و عشاء به جماعت برگزار 
نـام داشـت وارد    یـدون صـفرپور  تشکیل گردید. در همین ضمن سه نفر از فقراي ششده که یکـی از آنهـا فر   

خسرو سعیدي مشغول خواندن غزلی از دیوان شمس بود. انتهاي تمـام مصـرعهاي   (پروفسور) شدند. فرزندم 
نظیر جانانه شو، مستانه شو، دردانه شو، پیمانه شو، حنّانه شـو، افسـانه شـو، کاشـانه شـو،...      آن غزل با کلماتی 

بخوان. وي هـم همـین کـار را کـرد و تمـام      » دیوانه شو«ها را  به خسرو گفت همۀ قافیه یدونشد. فر ختم می
کنـار رفـت و رو بـه     از پـیش خسـرو   یدونرساند. فر به پایان می» دیوانه شو«مصرعهاي این غزل را با عبارت 

گفت اختیار دارید  یدونروي نفر بعدي ایستاد به او گفت دیوانه شو. آن شخص که حال عادي داشت به فر
رو به نفر بعد کـرد و گفـت دیوانـه شـو.      یدوندن کرد. فرغلتیولی فوراً منقلب شد و شروع به داد و فریاد و 

دن کرد. همینطور پشت سر هم به یک یک فقـراء  تیغلاختیار شروع به نعره زدن و  وي همین حالت شد و بی
پریدنـد و بـر زمـین     دادند و فریادکنـان بـه هـوا مـی     گفت دیوانه شو و آنها نیز کنترل خود را از دست می می
گفت به اذن رونقعلی دیوانه شو. او هم شـدیدتر از نفـر    شدند می دند. به هر کدام که دیرتر منقلب میغلتی می

قیر در طرف راست حاج آقاي راستین نشسته بودم و چند نفر مانده بود که نوبتم شـود.  شد. ح قبل منقلب می
نفس  گفت به اذن رونقعلی دیوانه شو. وي به قدري منقلب شد و داد و فریاد کرد که بی بعديبه نفر  یدونفر

؟ عـرض  پرسـیدند  را  افتاد. حقیر گوش را روي قلبش گذاشتم. حرکتی نداشت. حاج آقاي راستین حـالش  
ـه نمـاییم.    او را بیاوریـد جلـو.    گفتنـد کردم این یکی که تلف شد. اجازه فرمائید وسایل کفن و دفنش را تهی

د طـوري نیسـت خـوب    گفتنـ یم. دستشان را روي پیشـانیش گذاشـته و   برددستها و پاهایش را گرفتیم و جلو 
شد. در این مجلـس کـه در منـزل    و حالش کامالً خوب افتاد شود. چشمش را باز کرد و روي پاي ایشان  می

صاحبخانه که از اخوان نبود نیز حضور داشت. سالۀ  24آقاي مرتضی خان ستوده تشکیل شده بود برادرزادة 
  . آن شب بسیار ترسید بطوریکه خون ادرار نمود و بعد هم فوت شده بود. بودر دبیرستان بیوي د

کرمان عزیمت نمودند. در کرمان مجـدداً   کنند که فردا صبح به سمت آقاي سرهنگ سعیدي اضافه می
سرتیب برخوردار به من اطالع داد که استاندار مرا احضار کرده است. به مالقات وي رفتم و قلمش را به من 

خواهید بنویسید تا حداکثر ظـرف یـک هفتـه شـما را منتقـل کـنم. پـس از         اي از ایران می داد گفت هر نقطه
حرکتـی نخـواهم کـرد. همـان روز      بزرگان دیـن که بدون کسب اجازه از مدتی جرّ و بحث به وي فهماندم 

ند عجب مملکتی، مردم حق زندگی هـم ندارنـد! بعـد    گفتمطالب را خدمت حاج آقاي راستین عرض کردم 
بیشتر هم نگذشت که خود استاندار به اهـواز منتقـل    چنديدند و نمواز دو سه هفته ایشان از کرمان عزیمت 

  رچه تالش کردند نتوانستند وي را بازگردانند.شد و طرفدارانش ه
کننـد: یـک روز صـبح یکـی از کارمنـدان عالیرتبـۀ        در این ارتباط آقاي محمدحسین فدائی اضـافه مـی  
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از قـول  «ند: گفتاستانداري خدمت حاج آقاي راستین رسید و آهسته مطالبی عرض کرد. ایشان در پاسخ بلند 
». رویـم  ایم و به فرمـان ایشـان هـم مـی     حضرت صالحعلیشاه به کرمان آمده من به استاندار بگوئید ما به فرمان

همین که «ند: گفتفرداي آن روز مجدداً همان فرد آمد و خدمتشان آهسته مطالبی عرض کرد. باز ایشان بلند 
 رویم و گفتیم از قول من به صمصام بختیاري (استاندار) بگو فقط به فرمان حضرت صالحعلیشاه از کرمان می

پیک استاندار بلند شـد و در هنگـام خـروج از درب بـود کـه حـاج آقـاي راسـتین         ». نه به امر و نهی دیگران
دو روز بعد استاندار را به تهـران  ». به استاندار بگوئید شما زودتر از ما از کرمان خواهید رفت: «گفتندمجدداً 

وقت که بختیاري بود) باال گرفت و ثریا به  خواستند و در همان ایام اختالف بین محمدرضاشاه و ثریا (ملکۀ
  مصر رفت و استاندار نیز از منصبش در کرمان برکنار شد.

حاج آقاي راستین به اصفهان آمدنـد. شخصـی از    1335نویسند: حدود سال  آقاي رمضانعلی بکتاش می
کردند. آخراالمر به  اهل لنجانات تقاضاي تشرّف به فقر نمود. هرچه اصرار کرد حاج آقاي راستین قبول نمی

ند امشب برو از خدا بخواه نمایندة خودش را به شما نشان دهد و اگر در خواب ما را به تو نشان دادند گفتاو 
نـد  مدآن وقت بیا. وي قبول کرد و رفت. فردا صبح قبل از اذان زودتر از همه آمد. تا حـاج آقـاي راسـتین آ   

شد؟ خواب دیدي؟ فرد طالب بلند گفت مگر شما گذاشتید  نزد ایشان رفت و نشست. از او سؤال کردند چه
دیدم. مگر صورت شـما گذاشـت    کردم شما را می که خوابم ببرد تا خواب ببینم. شب تا صبح هرجا نگاه می

  وي را قبول و دستور دادند.  .که خواب به چشمم برود و شروع به گریه کرد
  سفري به بیدخت 

رونـد در یادداشتهایشـان    همراه با خـانواده بـه مشـهد و بیـدخت مـی      1336دربارة سفري که در آبان ماه 
در طهران بوسیلۀ ترن براي مشـهد و پـس از آن بـا اتوبـوس بـراي بیـدخت رهسـپار        «نمایند:  اینطور اشاره می

روز شرفیاب حضور مبارك موال و صاحب خود بودیم چقدر خوش گذشت. از این زیارت چند  24شدیم. 
خوشیها بردیم خداوند قسمت همۀ برادران و خواهران نماید و ایـن فقیـر را هـم دنبـال      روزه چه کیفها و چه

ایشان مجدداً قرار دهد. مرخص فرمودند مراجعت به مشهد شد. چند روزي موفـق بـه زیـارت مـزار متبرکـۀ      
  ». و برادران بوده و با ترن به طهران مراجعت نمودیم ؏ حضرت رضا

  سفر به خوزستان و همدان
بنا بود «اند:  صورت گرفته و در یادداشتهایشان راجع به آن نوشته 1337فر حدود اوائل اردیبهشت این س

به خوزستان مسافرتی نمائیم، چون مسافرت در ماه رمضان تعریفی ندارد لذا در اراك مانده روز عید فطر بـه  
ره و آقـاي حسـین افشـار بـه     اتّفاق چند نفر از برادران خوزستانی، آقاي ناصر وزیري، آقاي عبدالحسـین قطـ  

 -آبـادان  -خرمشهر -مسیر این مسافرت از این قرار است: اراك». سوي خرمشهر به وسیلۀ، ترن حرکت نمود
ــواز ــواز -آغاجــاري-اه ــول -شوشــتر -مســجد ســلیمان -شوشــتر -اه ــد -درود -اندیمشــک -دزف  -نهاون

  انجامد.  ماه به طول می 3حدوداً و  اراك -همدان -تویسرکان
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این مرتبـه بـرعکس سـفرهاي    «نویسند:  امت در بروجرد چندان راضی نبودند. در یادداشتهایشان میاز اق
گذشته به واسطۀ کم آمدن برادران و عدم مالقات آنها خوش نگذشت ولی در نهاوند بـرعکس بروجـرد بـه    

  ». واسطۀ گرمی برادران خیلی خوش گذشت
ـۀ شـاه نعمـت     مزار مبارك دو«نویسند:  در تویسرکان این چنین می اللّهـی یکـی    نفر از اقطاب سلسـلۀ حقّ

کیلـومتري غـرب شـمالی     40در  152و یکـی حضـرت شـیخ ابوالبرکـات     151حضرت شیخ ابوالفضـل بغـدادي  
شود. دسـت راسـت بـه کُـرزان      کیلومتر به سمت کنگاور جاده جدا می 13تویسرکان است. از شهر به اندازة 

مبله بعد قریۀ شوري بعد قریۀ ابداالن. مزار مبارك آباد بعد به قریۀ سوزلق  بعد به قریۀ سهام ل بعد گُ بعد به قُلقُ
ـفانه سـاختمان مراقـد مطهـر ایـن دو           این حضرات باالي تپه اي در یک کیلـومتري قریـۀ ابـداالن اسـت. متأس

بزرگوار مخروبه و به هیچ وجه مردم توجهی ننمودند. خیلی باعث تـأثر گردیـد. تـاریخ روي مـزار جمـادي      
است. پس از زیارت مراجعت نموده بین راه در قریۀ قلقل براي مالقات آقاي سید یحیی مشعشع  707ی االول

باشد رفتیم. چـون   به نام طائفۀ نوربخش می 153اللّهی که از طرف سید منصور رئیس یک قسمت از طائفۀ علی
 -انـد: شـاه ابراهیمـی    رشـته هـا دوازده   اللّهـی  اي بـود. علـی   خیلی اصرار نمودند نهار را ماندیم. شـخص سـاده  

بابـا   -حسـینی  -حـاج بابـا   -مصطفائی -میري -آتش بیگی -عالی قلندري -شاه نوري -یادگاري -خاموشی 
رسد. سلطان اسحاق داراي هفت پسر  شاه حیاتی دسته وري. این دوازده رشته به سلطان اسحاق می -حیدري

لدین، شیخ حبیب شاه، حاج بابا، حسین، میرمصطفی. از ا بوده به نامهاي سید محمد، سید ابوالوفا، شیخ شهاب
اي جاري نشده. چون رشته خدائی نیست  الدین و شیخ حبیب شاه چون بدون فرزند بودند سلسله شیخ شهاب
باشد. هرکدام پسر داشته باشند جانشـین خواهـد شـد. سـلطان اسـحاق کـه سرسلسـله اسـت از اوالد          ارثی می

  ».است ؏ بیست و پنجم موسی بن جعفر
دارند که در یکی از مسافرتهایی که پدر بزرگوارم بـه ابـداالن تویسـرکان     صبیۀ کوچکتر ایشان ابراز می

رفته بودند قدري از خاك مزار حضرات شیخ ابوالفضل بغدادي و شیخ ابوالبرکـات را در کیسـۀ پالسـتیکی    
نـام صـاحبان آن تـراب     و بـر روي کاغـذي در جـوف آن    داشتندکوچکی ریخته و در جیب بغل کت خود 

  مطهر را نوشته بودند. این خاك تا پایان عمر همیشه همراه با قرآن کوچکی در جیبشان بود. 
نویسند: حاج آقاي راستین در همدان در مجلس فقري نشسته بودند کـه صـداي    آقاي محمد صادقی می

خوان طاقت نیاورد و عـرض کـرد   اذان صبح بلند شد ولی ایشان به نماز برنخواستند. مدتی گذشت یکی از ا

  
  آمده است. 161-162شرح حال حضرت شیخ ابوالفضل بغدادي در کتاب رهبران طریقت و عرفان صفحات  )151
  آمده است. 163-164صفحات شرح حال حضرت شیخ ابوالبرکات در همان کتاب  )152
اللّهی و اهل حق در کتاب یادداشتهاي سفر به ممالک عربی، نگارش حضرت  شرح جامعی در مورد طائفۀ علی )153

  آمده است. 10-14رضاعلیشاه، صفحات 
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صبح شده. حاج آقاي راستین وقعی نگذاشتند تا مدتی دیگر صداي چوبهاي دسـتی زیربغـل امیـرزاده خـانم     
  نمود خود را براي نماز جماعت برساند. با رسیدن او به نماز ایستادند.  بلند شد که لنگان لنگان تالش می

  سفر به کرمانشاه 
اشخاصـی کـه دیـدن نمودنـد یکـی حـاج       «نویسـند:   ي به کرمانشاه داشتند میسفر 1337در پانزده آبان 

عبدالکریم علی محمد خلیفه حاج شیخ جمیل خالصی بود که در کرکوت ساکن است و از طریقۀ نقشبندي 
است. روش ظاهري ایشان تسنّن است. آداب طریقتشان هم ظـاهري اسـت. اذکـار بـاطنی ندارنـد. یـک مـاه        

راجعت به اراك نمودم. پس از چند روزي مجدداً طبق دعـوت بـه خوزسـتان بـه شوشـتر،      کرمانشاه بوده و م
  ». مسجد سلیمان، اهواز، آبادان، آغاجاري رفته براي ماه رمضان به اراك مراجعت نمودیم

منزلی جداگانه اجاره و به کمک ایشان به کرمانشاه نویسند: در یک سفر  جناب آقاي ابراهیم کیمند می
شـد.   سیار گـرم برگـزار مـی   بنات نسبی آماده گردید که یک ماه توقّف نمودند. هر شب مجالس اخوان امکا

گشـتند. پیرمـردي نـود سـاله از      منـد مـی   اغیار هم چه از سالسل دیگر و چه مردم عادي از آن مجـالس بهـره  
د شد. شبی بعد از مجلس خدمت حاج آقاي راستین عـرض کـر   دراویش قادریه اغلب در مجالس حاضر می
ند بگویید. گفت دستی بزرگتر از دستهاي معمولی گالبدانی گفتامشب سیري دیدم، اجازه فرمایید بازگویم. 

ریخت اما بـه   گالب کرد و در کام بعضی میدادن را از کمر گرفته بود و از طرف راست جنابعالی شروع به 
  دیدي ولی شراب بوده نه گالب.ند درست گفتداد. به عمرم چنین دست و گالبدانی ندیده بودم.  همه نمی

  سفري به سنندج و کرمانشاه 
اي از  در دو فرسـنگی شـهر عـده   «نویسـند:   رونـد. اینطـور مـی    از راه همدان به سنندج مـی  7/7/1338در 

باشند. با همراهی آقایـان بـه شـهر منـزل یکـی از       برادران اهل سنّت براي استقبال آمده و از سلسلۀ قادري می
باشـند مالقـات شـد.     آقاي صدراالسالم که مجتهدي از علماء اهـل سـنّت مـی    ،یق وارد شدهبرادران اهل طر

خیلی اظهار محبت نمود. براي بازدید آقایـان فقـراء قـادري در خانقـاه خودشـان رفتـه مجلـس ذکـري برپـا          
ت نمودند. اذکارشان ظاهري است. چند نفري مشغول ذکر شدند و حـاالتی بـر ایشـان رخ داد. در آن حـاال    

کردند. روز جمعـه هـم بـه نمـاز      زدند و در گلویشان فرو می خوردند و سیخ به پهلو و شکمشان می شیشه می
گفتند که یکی از آن فرشـها   جمعه رفتیم. مسجد جامع بزرگی است خیلی با روح، فرشهاي خیلی نفیس، می

و بعـد از ظهـر جمعـه بـه     یک میلیون تومان قیمت دارد. خیلی نماز با شکوهی برگـزار شـد. سـه روز بـودیم     
کرمانشاه حرکت کردیم. آقاي صادقی که از مشایخ قادریها است خیلی اصرار داشت چند روز بیشتر بمـانیم  
ـف داشـتیم خیلـی        چون به برادران کرمانشاه قول داده بودیم نتوانستیم بمـانیم. در کرمانشـاه چنـد روزي توقّ

  ».خوش گذشت. پس از چند روز به اراك مراجعت کردیم
نویسند: شبی در معیت حاج آقاي راستین همـراه چنـد تـن از اخـوان بـه مجلـس        جناب آقاي کیمند می

دراویش قادریه رفتیم. آنها نهایت احترام نموده و ایشان را در صدر مجلس نشاندند و شروع به انجام اعمـال  
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و برق وصل کردن مخصوص مجالس خود از قبیل زدن دف و پایکوبی و ذکر جلی و آواز و شیشه خوردن 
کـه در   کـرد به بدن و فروکردن سیخ در تن و مشابه آن کردند. پـس از مجلـس آقـاي عبـداهللا مـدبر سـؤال       

العاده را بنماینـد؟ ایـن موضـوع بـه گـوش حـاج        حضور حاج آقاي راستین چگونه توانستند این اعمال خارق
  ا خنثی کنیم! به ما چه مربوط است. : عجب، مگر آمده بودیم که اعمال آنها رگفتندآقاي راستین رسید. 
  برخی سفرهاي دیگر

در مسیر برگشـت از اهـواز    1339دارند: حاج آقاي راستین در سال  آقاي سرهنگ حسن انوري ابراز می
ند. مدتی به اذان صـبح  آمدمجلس  به. سحر سه نفر از اشرار بروجرد مست رفتندبروجرد به به دعوت اخوان 

وارد شدند. باستثناي آن سه نفر که مؤدب ننشسته بودند همه جلوي پاي ایشان نیز  بود که حاج آقاي راستین
رفـت و بـا لهجـۀ خـاص      حاج آقاي راستیند. پس از نشستن یکی از آن سه براي شروع نزاع جلوي رخاستنب

ریـزي. ایشـان در    آیـی اینجـا و شـهر را بـه هـم مـی       گویی؟ هر سال می بروجردي ابراز داشت: که تو چه می
گفت، محمد (ص) گفـت،   ؏ گفت، عیسی ؏ گفت، موسی ؏ گوییم که ابراهیم ند: ما آن را میگفتواب ج

بخوانید. وي نیز شروع به خواندن از غزلیات شـمس تبریـزي نمـود. پـس از      گفتنده یکی از اخوان بو سپس 
ن مرا ببخشید من مدت کوتاهی فرد معترض مجدداً نزد حاج آقاي راستین رفت و با التماس عرض کرد: قربا

تومان پول بـه مـا داد    4000فالن فالن شده،  (نماي)گویید. فالن آخوند دانستم که شما این مطالب را می نمی
که بیاییم شما را بکشیم؛ اي خاك بر سر ما. و پس از اظهار ندامت زیاد با اشاره به اخوان حاضر در مجلـس  

براي نماز برخاسـتند. بعـد    حاج آقاي راستینن صبح شد و درخواست کرد که مرا مثل اینها بکنید. هنگام اذا
از اقامۀ نماز صبح هر سه نفر بر سر سجاده جلوي ایشان نشستند و طلب کردند. حـاج آقـاي راسـتین پـس از     

 ..نماینـد و  به خلـق  شرارت بردارند و مزاحم مردم نشوند و شفقت دست اخذ شروط زیادي مبنی بر اینکه از 
 و برخـی وراتی دادند و مشرّف به فقر شدند. چند روز بعد یکی از آنها حاج آقاي راسـتین  دست ،ودهنمقبول .

دعوت نمود. وي که سید محمد نام داشت تمام کوچه را تا درب منـزل گُـل ریختـه و بـر دیوارهـا       رااخوان 
شـدند   شلگالب پاشیده بود و سه گوسفند سر راه ایشان قربانی کـرد. وقتـی حـاج آقـاي راسـتین وارد منـز      

اي؟  دیدند عکس حضرت صالحعلیشاه به دیوار است. سؤال کردند سید محمد این عکـس را از کجـا آورده  
عرض کرد من صاحب ایـن  آمد و داند. مادرش  دانم، اجازه دهید از مادرم سؤال کنم او می عرض کرد نمی
از  آن رااز فـوت او نیـز مـا    کـرد و بعـد    گریه مـی  آنجلوي  اغلبشناسم ولی پدر سید محمد  عکس را نمی

  دیوار برنداشتیم. معلوم شد پدر سید محمد خود از فقراء بوده است. 
  اند.  داشتهاهللا اسحاقی مرقوم  به آقاي امان 24/8/1339اي که در تاریخ  نامه •

  هو
121  

ا شود نامۀ آن برادر رسید از سالمتی شما خیلی خوشوقت شده انشـاءاهللا حالـت تسـلیم و رضـ     عرض می
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رود انشـاءاهللا بـه    بخواهد ما راضی باشیم. حضرت آقا ارواحنا فداه احتمال می ؏ حاصل شود که هر چه موال
طهران تشریف فرما شوند. فقیر هم چنانچه خداوند بخواهد چون رفقـاي آبـادان دعـوت نمودنـد تـا چنـدي       

به عرض سالم مصـدع، از   دیگر به آن سمتها خدمت برادران خواهم رسید. خدمت کلیۀ برادران و خواهران
  محمد راستین                                  خداوند ازدیاد توفیق براي همه خواستار است.    

نویسند: که در مسافرت به یکی از شهرها رئیس شـهربانی وقـت آن    آقاي محمود حامدي بروجردي می
انـد اینجـا را    بـیش از حـد ازدحـام نمـوده    د که چون مردم در اطراف شـما  اشهر به حاج آقاي راستین پیغام د

ایم که بـه درخواسـت شـما بـرویم.      ند ما به دعوت شما نیامدهگفتترك نمایید. حاج آقاي راستین در جواب 
روید سپس مـا خـواهیم رفـت. طـولی نکشـید کـه رئـیس         اگر هم قرار باشد برویم اول خود شما از اینجا می

  چند روز ایشان شهر را ترك نمودند. شهربانی را به شهر دیگري منتقل و پس از
در سـال  کرد که  می ابرازنویسند: آقاي علی فریدونی از غیراخوان  آقاي حاج سید نورالدین هاشمی می

کردم.  آوردم و در راه مسافري هم جابجا می رفتم و پارچه می جیپی داشتم و اغلب از ششده به الر می 1339
ه برخورد کردم و قرار شد فردا صبح هنگام مراجعت به منزل آقاي خوشه در بازار الر به یکی از اهالی ششد

چین بروم و چند نفر مسافر را با خود ببرم. همین کار را کـردم و مسـافران را کـه بـا آنهـا آشـنا نبـودم سـوار         
که بنـزین  کردم. بعداً متوجه شدم که حاج آقاي راستین و سه نفر همراهان ایشان بودند. در بین راه یادم افتاد 

بـوده  در باك کیلومتر  60لیتر براي طی مسافتی حدود  10-15ندارم و موقع حرکت فقط بنزین کمی حدود 
: گفتنـد ایستد. با ناراحتی ماجرا را به حاج آقاي راستین عرض کردم.  و اآلن در میانۀ راه عنقریب اتومبیل می

تـوجهی   کـردم کـه چـرا بـی     به خودم لعنـت مـی  زدم و  به رانندگی ادامه دهید. از ناراحتی روي پاي خود می
ام. در این هواي گرم در وسط بیابان چکار کنم. با همین وضعیت تا جهرم رفتم ولی بنـزین تمـام نشـد.     کرده

   !لیتر بنزین در باك هست 10در جهرم وقتی بنزین زدم متوجه شدم هنوز 
در حومۀ ششـده بـودم. شـبی در     1340نویسند: سال  می هآقاي عبدالحمید رحیمی از اخوان ساکن ششد

کـردم. مـردي نـورانی     خواب دیدم که جمعی از درویشان در ششده در محلی نشسته و من از آنجا عبور مـی 
شناختم در وسط جمع نشسته بود. یکدفعه سرش را به طرف حقیر بلند کرد و گفت حاال بایـد   که وي را نمی

در همان موقع بیدار شدم حال عجیبـی داشـتم موهـاي سـرم      ی. بنده در خواب طلب تشرّف به فقر کردم.ئبیا
افتاد. با دست کاله را محکـم گـرفتم و بـه     طوري از جا بلند شده بود که کالهی که بر سر داشتم از سرم می

سوي ششده رفتم. صبح که به منزل آقاي حاج بصیري رسیدم ناگهان چشمم به شخصی افتاد که در خـواب  
ام درویش شوم. نگاهی به این حقیـر   اختیار گفتم قربان آمده قاي راستین بودند). بیدیده بودم (ایشان حاج آ

  ند بابا شما همان دیشب درویش شدي و دستوراتی داده و دستگیري نمودند.گفتانداختند و 
کیلومتري ششده ساعتی  10اتومبیلشان در گردنۀ بیرمی در  کنند که در سفر بعد آقاي رحیمی اضافه می

رسیدن ما بـه راننـده    انفر پیاده به استقبال رفته بودیم. ب 15ه علّت نداشتن بنزین توقّف کرده بود و ما بود که ب
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  که پشت فرمان نشست و استارت زد و اتومبیل روشن شد و حرکت کردند. گفتند
ا د: جناب آقاي راستین به ششده آمدند و من شـب در رؤیـا ایشـان ر   دارن آقاي محمد بذرافشان ابراز می

کردم چنان مجذوب شدم که قرار از من رفت. فردا وقتی خدمتشان رسیدم حالم منقلب شد و تقلّاي  مشاهده
ـد   گفتندزیادي کردم. وقتی آرام شدم دیدم کتم پاره شده. حاج آقاي راستین به یکی از اطرافیان  براي محم

   .  گفته بودمرا ن آقا یک کت بخرید. در صورتی که اسمم
قی از قول پدرشان آقاي میرزا آقا عراقی کـه از بینـایی ظـاهري چشـم برخـوردار نبودنـد       آقاي علی عرا

. هـر صـبح قبـل از اذان بـراي     اي گـرفتم  و در صحن کوثر حجـره  نویسند: سفري به بیدخت مشرّف شدم می
م رفتم. یک شب هنگـامی کـه پـایم را از ایـوان پـائین گذاشـت       گرفتم و می وضو ساختن دستم را به دیوار می

برد و بعد براي وضو گرفتن به سر حوض کوثر رفتیم. در طی این مدت به توالت شخصی دستم را گرفت و 
آن شخص صحبتی نکرد. هنگام مراجعت پرسیدم شما اتاق مرا بلدید؟ پاسخ داد بلـی. بـا شـنیدن ایـن کلمـه      

واهی کـردم. در  صاحب صدا را شناختم. آن شخص حاج آقاي راستین بودند. خیلی شرمنده شـدم و عـذرخ  
  ند ناراحت نباش ما وظیفه داریم به اخوان خدمت کنیم و آنها را تر و خشک نماییم. گفتجواب 

در خدمت حـاج آقـاي راسـتین از     1342دارند: در اردیبهشت سال  آقاي سرهنگ حسن انوري ابراز می
بنزي کرایه کردیم کـه مـا   آمدیم. آقاي صادقی اراکی نیز همراه بودند. اتومبیل سواري  بیدخت به مشهد می

را نیز تخریـب کـرده بـود. در     آباد بارید و سیل بخشی از دیوار باغ صالح می شدیداًرا به مشهد برساند. باران 
بـا تردیـد از    اوعبـور کنـد.    گفتنـد  رانندهبین راه آب تا حدي بر روي جاده آمده بود. حاج آقاي راستین به 

زد. بـه جـایی    و امواج آن سنگها را بـا خـود بـه بدنـۀ اتومبیـل مـی       گذشت. جریان عبور آب شدید بود آنجا
جاده را در زیر گرفته بود و هنگام عبور اتومبیل در آنجا متوقّف وسیعی از رسیدیم که مسیر عبور آب سطح 
سیم بکسل ما را از داخـل آب بیـرون بـرد. جلـوتر     با  يزد. بولدوزر ها می شد. جریان عبور آب گاه به شیشه

اتومبیلهـاي   و ک مشهد باز جریان عبور آب خیلی زیاد و یک غلطک کنـار مسـیل واژگـون شـده بـود     نزدی
کـه  بـه مشـهد    .کوچک و بزرگ توقّف کرده بودند. به راننده راهنمایی کردند تا از آن محل عبـور کـردیم  

  رسیدیم راننده اظهار طلب کرد و همان شب مشرّف به فقر شد. 
جنـاب آقـاي راسـتین در مشـهد منـزل یکـی از        1342نویسند: در سال  می آقاي ابوتراب ترابی از ساري

نیـز حضـور    154اهللا فخر االسالم یـزدي  اخوان براي صرف نهار دعوت داشتند. تعدادي از اخوان منجمله آیت

  
خدمت حاج آقاي راسـتین در  پس از تشرّف به فقر  بود.اهللا سید فخراالسالم یزدي از وعاظ معروف خراسان  آیت )154

آهـن   راه وان بگویید در انظار عموم با من مصافحه ننمایند. ولی هنگام وداع به ایسـتگاه درخواست کرد که به اخمشهد 
 بلکه با کلیۀ اخوانی که به بدرقه آمده و کم هم نبودند در انظار عموم مصافحه نمود.حاج آقاي راستین آمد و نه تنها با 

واهی در مشهد تیرباران شد. تا چند روز بعد  به اتهاماتدر هرج و مرجهاي اول انقالب  1358اردیبهشت در اوایل وي 
   ←دنبالۀ زیرنویس در صفحۀ بعد 
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داشتند. هنگام نهار آقاي فخـر از خـوردن غـذا امتنـاع کـرد و عـرض کـرد مـن خـدا را نشـناختم، حضـرت            
خـورم و   ام تا مشکل اخوان این جمع را رفع نکنیـد غـذا نمـی    نشناختم ولی شما را شناختهصالحعلیشاه را هم 

منقلـب  تغییـر کـرد و   نفر حاضر در مجلس را برشمرد. حاج آقاي راسـتین حالتشـان    11یکی یکی مشکالت 
ند میل کنید و وي نیز شروع به خـوردن کـرد. جالـب ایـن بـود کـه بعـد از مـدت کوتـاهی تمـام           گفت ند.شد

  مشکالتی که وي شمرده بود مرتفع گردیدند.
آمدند. در  نویسند: هر سال حاج آقاي راستین به مدت ده روز به همدان می اهللا قدرتی می آقاي استاد نبی

پـس از چنـد روز بـه همـدان مراجعـت       و من هم رفتم .پس از اقامت در همدان به بروجرد رفتند 1342سال 
ند این را به آقاي رهرو بدهید. همـدان نـزد آقـاي رهـرو     گفتبه من دادند و ریال  21کردم. هنگام وداع مبلغ 

رفتم و پول را به او دادم. حالت آقاي رهرو تغییر و شروع به گریه کرد و گفت امروز سحر بعد از نماز صبح 
  ریال به ساعت ساز داده بودم.  21این فکر از خاطرم گذشت که براي تعمیر ساعت حاج آقاي راستین 

ند و افتخـار میزبـانی داشـتم. یکـی از     آمدنویسند: حاج آقاي راستین به کرمانشاه  اب آقاي کیمند میجن
اهللا آزموده از ایشان در پادگان براي نهار دعـوت نمـود و چنـدین     روزها یکی از بستگانشان بنام تیمسار وجیه

آئـیم. تقریبـاً    مین جا باشید ما مـی ند شما هگفتنفر در خدمتشان رفتیم. هنگام مراجعت در حاشیۀ شهر به بنده 
از یک ساعت بعد از ظهر تا غروب در همان جا ماندم و خبري نشد. نفس بد کردار شروع بـه وسوسـه کـرد    
که تو مهمانداري، مبادا کم و زیادي باشد، ممکن است براي اذان گفتن صدا بزنند تو نباشی، حتماً فرامـوش  

کنم بـر ایشـان ایـراد هـم      در اینجا بمانی؟ با شرمساري عرض می خواهی اند، وانگهی چگونه امشب می کرده
آیم. مگـر   گفتم که نفرمودند که چه وقت می مدند. دیگر به خود نمیآآیم و نی ند میگفتدانستم که  وارد می
کرد! به هر حال حرکت کرده و به منزل رفتم. وقتی خدمتشان رسیدم لبخند تلخـی زدنـد    قالی رها میعقل ع

گفتند. فردا حکایتی بیان کردند که شیخی به مریـدش گفـت همـین جـا بـاش تـا بیـایم. سـال بعـد          و چیزي ن
تشریف برد دید هنوز در آنجا ایستاده. از شرمساري چنان غرق خجلت شدم که قابـل عـرض نیسـت. شـنیده     

  برند. یا به قول حافظ:  بودم که بزرگان گاهی با پر سر می
  کین طایفه از کشته ستانند غرامت            درویش مکن ناله ز شمشیر احباء

. رسـیدیم نویسند: همراه با یکی از دوستانم از غیرفقرا خدمت حاج آقاي راسـتین   جناب آقاي کیمند می
در این وقت انگور عسگري آوردند. فرد همراه من بعداً برایم توضیح داد که این خیال برایم پـیش آمـد کـه    

و از دل من آگاه باشند به این طریق بـه مـن ثابـت کننـد کـه اول خوشـۀ        اگر حاج آقاي راستین فرد بزرگی

 دنبالۀ زیرنویس از صفحۀ قبل →

در روزنامـه چـاپ کـرده بودنـد      را که به جوخۀ تیر بسته شده بـود و   او از قتل وي حاج آقاي راستین به کرّات عکس
  رحمت اهللا علیه.کردند.  تماشا و اظهار تأسف می
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را دو حبه دو حبه میل کنند و در آخر دو حبه بماند. انگور را تعـارف کردنـد    بزرگی از انگور بردارند و آن
  کردند.  ند چه فایده؟! و حرکتگفتو عیناً به نیت من رفتار شد. هنگام وداع حاج آقاي راستین رو به آن فرد 

حاج آقاي راسـتین در کرمانشـاه    1344کنند که در سال  زاده از کرمانشاه نقل می آقاي ابوالحسن حسین
ـت کـرده   گفتدر همان ایام به مغازة باطري سازي حقیر مراجعه و  .میهمان بودند ند: این اتومبیل خیلی مرا اذی

وانسـتند ایـراد آن را برطـرف کننـد و همچنـان      ام ولی نت و در طهران نیز به مکانیکهاي مختلف مراجعه کرده
را با تعـویض رزیسـتانس بـین کویـل و دلکـو رفـع کـردم و         شود. من مشکل آن صبحها به سختی روشن می
دند که چه کار کردي که مشکل اتومبیل رفع شـد؟ عـرض کـردم    کرشد. سؤال  اتومبیل به راحتی روشن می

مز کارم را عرض کنم. پس از اصرار زیاد ایشان و عـدم پاسـخ   شما رمز موفقیت خود را بفرمایید تا من هم ر
  ند: رمز موفقیت در ذکر و فکر است. گفتمن آخراالمر 

کنند که یکی از فقرا در کرمانشاه ادعاي کذبی از قول حضرت صالحعلیشـاه   زاده اضافه می آقاي حسین
شـنیدم   درب ایسـتاده بـودم و مـی   کردند. من پشت  کرد. در خلوت جناب آقاي راستین وي را تحذیر می می

شـنویم آن وقـت تـو     گفتند: ما از اینجا (کرمانشاه) صحبتهاي حضرت آقا (در بیـدخت) را مـی   که به وي می
  کنی! تر شدي و این مطالب را اظهار می محرم

کـرد.   نویسند: شخصی ادعاهاي پوچ و تمسخرآمیزي داشـت و داعیـۀ ارشـاد مـی     جناب آقاي کیمند می
در منزل یکی از اخوان که طرفـدار وي بـود حاضـر شـد. در آن مجلـس حـاج آقـاي راسـتین          قبل از مغرب

اذان بگوید. آن قدر کالفه و دستپاچه شد که کنترل خود را از  گفتندحضور داشتند و هنگام اقامۀ نماز به او 
خص دیگـري  دست داد و نتوانست اذان بگوید و بیماري طبیب مدعی محرز گردید. بعد گفتن اذان را به شـ 

  رجوع کردند که اذان داد و به اقامۀ نماز ایستادند. 
سال داشتم که قرار بود حضرت صالحعلیشاه به اهـواز تشـریف    15نویسند: حدوداً  آقاي علی عراقی می

کردند. روزي هنگام عبـور از خیابـان از پـدرم     بیاورند و اخوان خود را آمادة پذیرایی و استقبال از ایشان می
شنوند؟ پدرم گفتند بله مردان خدا هر جا که باشی صـداي تـو را    م اگر صدا کنم آقاي راستین میسؤال کرد

شنوند. فوراً در خیابان با صداي بلند فریاد زدم: آقاي راستین بیایید فقراي اهواز منتظر شما هستند. فـرداي   می
  شنود.  اي شما را از دور می: گوش ما صداهگفتندآن روز ایشان به اهواز آمدند. وقتی خدمتشان رسیدم 

و  155در خـدمت پـدر بزرگـوارم بـه شـیراز      1345دارند که در بهار سـال   یکی از فرزندان ایشان ابراز می

  
  شاهرخ ادهمی (جهاد) سروده شده:  به شیراز توسط آقاي سید ایشانغزلیات زیر به مناسبت تشریف فرمائی ) 155

   ←دنبالۀ زیرنویس در صفحۀ بعد 
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 دنبالۀ زیرنویس از صفحۀ قبل →

  سال نو گشت و جهان گشت چو مینو ز بهار
  جلوه گر گل به چمن گشت ولی با خار است
  خرّم آن عید که بیمی نبود از غم هجر
  راستین مونس جان رونق دل روي نمود
  ساقی محفل عشّاق روا نیست درنگ
  زان می کهنه بیاور که بود مرد افکن

  ن که چنان مست شوندآن قدر ده به حریفا
  خود از خویش به رقص آمده دست افشانند بی

  هر که هر قدر تواند که بنوشد نوشش
  مطربا ساز طرب راي که روز طربست

  سبـب نیست غزل خوان شده از شوق  جهاد بی

  چه بهاري که نصیب است در آن صحبت یار   
  خار  گل روي صنم ماست که باشد بی

  وصل نگار اي خوشا فصل بهاري که بود 
  باد فرخنده و میمون به همه این دیدار 
  به صفاي رخ دلدار بیا باده بیار 
  که به خم مانده ز پیرار و یا آنکه ز پار 
  نشناسند سر از پا و نه دست از دستار 
  نغمه خوانند به گرد رخ دلبر چو هزار

  روز وصلست دگر نیست روا رنج خمار 
   شاد کن خاطر عشّاق بزن زخمه به تار

  ـاي دلــــدارــگشـــت شیـــراز مصـفَا ز صف
  و ایضاً:

  کنیم سال نوین را به روي یار نو می
  اندر شرار هجر اگر جان و دل گداخت
  هجران گذشت و دي سپري گشت ساقیا

  ها گذشت به ما در زمان هجر دانی چه
  لب ریز ساغري به همه عاشقان بده
  گردیم مست و سیر ببینیم روي دوست

  می زنیم به سوز درون خویشآبی ز 
  این یار نازنین که مرا رونق دل است
  از نو شرر به جان همۀ عاشقان زند

  دانیـد قدر وصل که این دم غنیمت است

  شک مبارکست به عشاق این بهار  بی  
  اکنون دگر هراس نباشد از آن شرار 
  شادي وصل یار ز جا خیز و می بیار 
   با ما چه کرد درد سر و محنت خمار
  بخشیم تا ز باده به دلها مگر قرار 

  ها ز سر شوق چون هزار  سازیم نغمه
  کاندر فراق گشته چنان الله داغدار 
  ترسم که ناگهان بکند ترك این دیار 
  سازد گره ز کور به ره چشم انتظار 

  ار ـه اختیــد بـــت فلـک، جهـاد نبـاشــگش
  و ایضاً:

   ←دنبالۀ زیرنویس در صفحۀ بعد 
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ششده حرکت کردیم. در مجلس فقري در ششده انقالب حال شدیدي بر اخوان عارض شد و هیچ کس بـر  
ـب  جاي خود قرار نداشت و این حالت براي من باور نکردنی بود و  آمیـزي کـردم. در آن    در دل خنـدة تعج

شب من در اتاق ایشان و همانند رویۀ همیشگی خود با لباس زیر خوابیدم. آنقدر سردم شد که مجبـور شـدم   
تمام لباسهایم را بپوشم و با کت زیر پتو نشستم و از سرما دندانهایم به صدا درآمـده بـود. سـاعاتی بـه سـحر      

سردت است؟ عرض کردم از شدت سرما نزدیـک   سؤال کردند .بلند شدند مانده حاج آقاي راستین از بستر
به موت هستم. اشاره کردند که در رختخواب من بخواب. با کت و شلوار به بستر ایشان رفتم و بدنم شـروع  

  به گرم شدن شد و از گرماي زیاد مجدداً تمام لباسهایم را بیرون آورده و با همان لباس زیر خوابیدم.
زدیـم و از   دارند در همین سفر در شیراز در خدمتشان قدم می ج محمد صادق صالحی ابراز میآقاي حا

: به شما چه! از کثـرت  گفتنداند.  پهلوي گلّۀ گوسفندان عبور کردیم. عرض کردم باران نیامده و اینها گرسنه
ر شـدم. وقتـی خـدمت    ناراحتی سرم درد گرفت و قهر کردم و رفتم خوابیدم. با صداي باران از خـواب بیـدا  

مادرم قهر کـرده   زایشان رسیدم با اشاره به باران لبخندي زدند. جلو رفتم و مجدداً عرض کردم در طفولیت ا
خورم ولی این غذا براي هرکس هست کم است. حاج آقـاي   بودم و غذا برایم کشیده بود گفتم من که نمی

  .ماندیل ایشان در گل فرو راستین باز خندیدند. باران تندي درگرفت بطوریکه اتومب
کنند: سفري همراه پدر و مادر عازم رامسر بودیم. در بـین راه   صبیۀ کوچکتر حاج آقاي راستین ابراز می

که از این راه خاکی فرعی بروید. مادرم به سؤال آمدند کـه   گفتندبه راننده  پدر بزرگوارمبدون برنامۀ قبلی، 
ة خـاکی بـه     کنید؟ حاج آقاي راس چرا راه را دور می تین پاسخی ندادند. پس از طی مسافتی طـوالنی در جـاد

یک آبادي رسیدیم. اول آبادي پسر جوانی ایستاده بود تا اتومبیل را دید تعظیم کرد و گفت پـدرم از صـبح   
منتظر شماست و من را هم به استقبال فرستاده است. وي اتومبیل را به منزل پدر خود راهنمائی کـرد. پیرمـرد   

 دنبالۀ زیرنویس از صفحۀ قبل →

  مژده اي دل که دآلرام به شیراز آمد
  تاب دید تا دلشدگان از غم هجران بی

  چشم عشّاق همه منتظر مقدم او
  ساقیا باده بیاور که روا نیست درنگ
  اول از هر که به من ده که سزاورترم
  مطرب مجلس عشّاق چرا خاموشی

  وخموشی نه رواست شب وصلست وسماعست
  مرغ دل در قفس هجر اگر بود اسیر
  راستین رونق دل مونس جان روح روان

  ــاز جهـــــادــت غزلسـاي رخ او گشــه صفـبـ

  رفت با ناز اگر باز به صد ناز آمد   
  از ترّحم به بر خسته دالن باز آمد
  شاه خوبان چو دگر باره به اعزاز آمد
  شد بهار طرب و موسم گل باز آمد
  شادي روي نگاري که به طنَاز آمد
  سازگار دل ما نغمۀ آن ساز آمد

  ه چه دمساز آمدیار و اقبال و فلک جمل
  روز وصل آمد و از شوق به پرواز آمد 
  دلبر ماست که بین همه ممتاز آمد 
  تــا شنید از کـرم و لـطـف به شیــراز آمـــد 

  



  161  راستین  اسفار

  

اي نشسته و با شنیدن صداي اتومبیل از جا برخاست و عصا زنان  هاي مخروبه ایی را دیدیم که بر روي پلهنابین
کشـم. حـاج    جلو آمد و خیر مقدم گفت و عرض کرد خیلی دیر رسیدید االن دو ساعت است که انتظار مـی 

ـا  و مصافحه کرده و همگی به منزل وي داخل شدیم. چاي و نان خشک اآقاي راستین با  و ماستی از قبل مهی
نموده بود که پس از پذیرایی هنگام وداع پیرمرد نابینا گریان عرض کـرد کـه بـار دیگـر کـی خـدمت شـما        

دند این بار که خداوند مقدر فرمود تا دفعه دیگر چه عرض کنم. دیدن این صحنه براي من دارسم. پاسخ  می
شد وي را در کوهستان از آمدن بدون برنامـۀ قبلـی    نمی اي و مادرم خیلی تعجب انگیز بود زیرا به هیچ وسیله

  اي از قبل براي این مالقات نداشتند. حاج آقاي راستین آگاه نمود. از طرفی ایشان ظاهراً هیچ برنامه
  سفر به جنوب و غرب 

و پس از تجدید عهـد بـا    رفتندسریعاً به بیدخت  1345پس از رحلت حضرت صالحعلیشاه در مرداد ماه 
ند و سـفر بلنـدي را آغـاز و از بیـدخت بـه      درضاعلیشاه مأمور به گرفتن تجدید عهد از دیگـران شـ  حضرت 

مشهد و سپس تهران آمده و بـه سـمت مالیـر و بروجـرد و اهـواز و آبـادان و خرمشـهر و مسـجد سـلیمان و          
  نمایند.  کرمانشاه و اصفهان و شیراز و مناطق همجوار مسافرت می

ل آقایان حسـین پـدرثانی و غالمعلـی مجـدي از فقـراي خوزسـتان اظهـار        آقاي امیر هوشنگ لک از قو
ـام یکـی از روزهـا هنگـام پیـاده     مجناب آقاي راستین به آبادان آ 1347دارند: در سال  می روي  دند. در آن ای

که  اي رفتند مسیرشان را تغییر دادند و اخوانی هم که در خدمت ایشان بودند با تعجب به دنبال ایشان به محلّه
نـد. ایشـان در   فتنـد ولـی پاسـخی نگر   ردچندان خوشنام نبود. همراهان از رفتن ایشان به آن محـل ممانعـت ک  

روند که از اخوان بود و پس از رحلـت حضـرت صالحعلیشـاه     هاي آنجا به باالي سر فردي می البالي کوچه
در حـالتی نیمـه مـدهوش بـر     تجدید عهد ننموده و حال پریشانی داشت و در کنار خیابان ناالن و سـرگردان  

ـا شـدن بـا وي تجدیـد عهـد کردنـد و         زمین افتاده بود. وي را بلند کرده با خود به منزل بردند و پـس از مهی
  مجدداً وي به زندگی قبل خود بازگشت. 

  سفرهایی دیگر 
از طهران خبر رسـید کـه حضـرت رضاعلیشـاه تشـریف فرمـاي طهـران        «اند:  در یادداشتهاي خود نوشته

د. براي زیارت حضرتشان شرفیاب شده چندي موفّق بـه زیـارت بـوده مـرخص فرمودنـد. مراجعـت بـه        شدن
اراك نمودم و آن حضـرت قـرار بـود مسـافرتی بـه اصـفهان و شـیراز بفرماینـد. فقیـر هـم تقاضـا نمـودم در             

ریخ دي مـاه  خدمتشان باشم. مجدداً از اراك به طهران رفته در خدمتشان به کاشان و اصفهان و شـیراز در تـا  
مسافرت انجام گردید. پس از مراجعت از شیراز و اصفهان در قم فقیـر را مـرخص نمودنـد. بـه اراك      1346

آمدم و چند مرتبه به اهواز و اصفهان و شهرکرد و همدان و بروجرد و مالیر مسـافرت نمـودم تـا در دي مـاه     
خت مشرّف شده و اجـازه فرمودنـد   براي زیارت موالي خود حضرت آقاي رضاعلیشاه به مشهد و بید 1347

  ».سفري به هندوستان نمایم
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م در خـدمت حضـرت رضاعلیشـاه    پدر بزرگوار 1346دارند حدود سال  ابراز می یکی از فرزندان ایشان
ـف    دچـار  اي اتومبیـل   . در بین راه در حادثهعازم شیراز بودند و من افتخار رانندگی داشتم نقـص فنـی و متوقّ

بـه دنبـال ایشـان     کننـدگان نیـز  اتومبیل حضرت آقـا رفتنـد. مشـایعت     باپیاده شدند و  شد. حاج آقاي راستین
وسیله با یک اتومبیل معیـوب تنهـا مانـدم. بعـد از دو سـاعتی کـه دلتنگـی و         یحرکت کرده و من در بیابان ب

داري داد و اضطرار به شدت خود رسید کامیونی توقّف نمود و رانندة آن با نهایت مهربانی و گرمی به من دل
اتومبیل مرا به کامیون خودش یدك نمود و چند کیلومتر جلوتر اتومبیل را بـه داخـل تعمیرگـاه مجهـزي در     

و بـه سـمت    آمـاده وسط بیابان برد. تعمیرکار نیز با جدیت مشغول تعمیر اتومبیل شد و هنگام عصـر اتومبیـل   
با تعجب گفتند که در ایـن   هیان گذاشتم همشیراز حرکت کردم. در شیراز با اخوان شیرازي موضوع را در م

گفتنـد   دانسـتم و علیـرغم اینکـه همـۀ آنـان مـی       هاي آنـان را اشـتباه مـی    مسیر تعمیرگاهی وجود ندارد. گفته
کردم زیرا خودم به چشم خودم آن را دیده بودم و اتومبیـل را هـم    تعمیرگاهی در میان جاده نیست باور نمی

  نیافتم!را گشتم تعمیرگاه  هدر مسیر بازگشت به همان محل رفتم و هر چ تعمیر کرده بود. به هر حال
نویسند: در خدمت حاج آقاي راستین وارد ششده شدیم. در منزل میزبان آقاي  آقاي محمود ناصري می

ابوالقاسم شامل جلوي ایشان وارونه شد. بطوریکه سر به زمین نهاده و پاها را کامالً باال گرفتـه بـود.   مشهدي 
حـاج آقـاي راسـتین     !کنـد  عد از نیم ساعت یکی از اخوان عرض کرد این شخص خونریزي مغزي پیدا مـی ب

  .  شتبه حالت عادي برگ مشهدي ابوالقاسمند: به شما چه مربوط است. پس از یک ساعت گفت
نویسند: جناب آقاي حاج شیخ عبداهللا صوفی املشی ملقّب بـه درویـش    آقاي مهدي ناصري جهرمی می

دند. در مجلس یکی از اخوان ایستاد و با زبان صوت مداومی هماننـد  مه ششده آبی از مشایخ بزرگوار عزّتعل
نـد: راسـت   گفتگریسـتند، سـپس    کردنـد و مـی    صداي تار ایجاد کرد. جناب آقاي صوفی با دقّت گوش مـی 

تمـام مراحـل   گفتی مقام جناب آقاي راستین را هیچ یک از مشایخ ندارنـد چـون ایشـان بـا پـر و بـال عشـق        
  خداشناسی را پیمودند ولی ما هنوز گرفتار کتب مختلف هستیم.

. یکـی از اخـوان کـه محفوظـات     بودنـد کنند: حاج آقـاي راسـتین در شـهر الر     آقاي جهرمی اضافه می
نقل کـرد. در  روایتی  ؏ بسیاري داشت و به آن سخت مغرور بود خدمت ایشان از حضرت امام جعفر صادق

دادند به شما هم دادند ایشان لیاقـت داشـتند امـام جعفـر      ؏ چیزي که به امام جعفر صادق ند: همانگفتپاسخ 
  اید. صادق شدند ولی شما جا مانده

  سفري به بیدخت
به اتّفاق خانواده و همراهی حاج آقا مهـدي ملـک    31/3/1348دربارة سفر دیگري به بیدخت در تاریخ 

مبـارك حضـرت آقـاي رضاعلیشـاه ارواحنـا فـداه بـودیم        چهارده روز شرفیاب حضور «نویسند:  صالحی می
خیلی خوش گذشت خداوند قسمت دوستان نماید چون خیال داشتند به مشهد تشـریف فرمـا شـوند فقیـر را     

در  1348تیـر   17مرخص فرمودند. به مشهد مراجعه نمودم. مجدداً به بیدخت مشرّف شدم و صبح سـه شـنبه   
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در مشهد بودیم و بعـد از ظهـر آن روز بـه طهـران و از آنجـا بـه اراك        خدمتشان به مشهد آمده تا روز بیستم
  ». مراجعت شد

. پـایم خیلـی درد   در بیـدخت بودنـد  نویسـند: حـاج آقـاي راسـتین      آقاي حاج عبدالصالح جواهریان می
نـد: انگـور و خربـزه نخـور و     گفترفتم. حاج آقاي راستین علّت را سؤال کردند و  کرد و به سختی راه می می

نعنا بخور. همینطور رفتار کردم درد برطرف شد. هنوز هم پس از گذشتن سالها از این واقعه اگر در خوردن 
  شود.  انگور و خربزه افراط کنم درد پا شروع می
از مشـهد بـه سـمت تهـران      حاج آقاي راسـتین  دارند که در خدمت آقاي محمد هادي غفاري اظهار می

رابطی نیـز همـراه بودنـد ناگهـان در سـر راه گنبـد در پیچهـاي سـر گردنـه          عازم بودیم و آقاي حاج براتعلی 
رخورد و در دره اي عمیق سرازیر شد. حاج آقاي راستین که مجاور راننده نشسته  اتومبیل بر روي یخ زمین س

ـف شـ    گفتبودند دست خود را روي داشبورد اتومبیل قرار داده و  د. ند: هنوز با ما کار دارنـد و اتومبیـل متوقّ
  راننده به زحمت اتومبیل را به عقب برگرداند و مسیر را ادامه داد. 

  سفري به کاشان و شیراز و اصفهان 
حضرت آقاي رضاعلیشاه ارواحنا فـداه از طهـران بـراي     1348بهمن  20«اند:  در یادداشتهاي خود نوشته

شان باشم. به اتّفاق فرزندي رهام اصفهان از راه کاشان حرکت فرمودند. به فقیر هم اجازه دادند که در خدمت
با اتومبیل شخصی بعد از ظهر از اراك براي کاشـان رفـتم. فـرداي آن روز بعـد از ظهـر بـه سـمت اصـفهان         
ــه شــیراز رفتــه، در تــاریخ    ــد. ســه چهــار روز اصــفهان تشــریف داشــتند بعــد در خدمتشــان ب حرکــت نمودن

کیلـومتري ذوب   3قیر هم در خدمت بـوده. در  براي دیدن کارخانۀ ذوب آهن تشریف بردند. ف 3/12/1348
ــوعلی رودبــاري  50آهــن و  ــه زیــارت شــیخ اب ــد  156کیلــومتري اصــفهان ب کــه یکــی از اقطــاب سلســله بودن
فرما شدند. آبادي که ایشان مدفون هستند بنام بابا شـیخ علـی اسـت. روز بعـد از اصـفهان بـه طهـران         تشریف

  ». غدیر حضورشان بوده پس از آن با اجازه به اراك رفتم مراجعت فرمودند. دو روزي در طهران براي عید
  واقعۀ نیریز
ـت ا    رونـد  مـی به شهرستان نیریز  1349در سال  سـبب بـرانگیختن    خـوان . شـور و شـوق و ازدحـام جمعی

حسادت حاسدین گشته بود. به طوري که یکی از آخوندنمایان شهر که نفوذي در میان عوام داشت مردم را 
منبر به سخنرانی پرداخت که مـا بهائیهـا را از ایـن شـهر بیـرون کـردیم حـاال درویشـان          تحریک کرده و در

اند باید آنها را هم بیرون کنیم. عوام که بدون تعقّل در عمق جریان به هیجان آمـده بودنـد بـا چـوب و      آمده
نداختن سـنگ  چماق و انواع اسلحۀ سرد و گرم جلو درب منزل محل اقامت حاج آقاي راستین اجتماع و با ا

ها کردند. حاج آقاي راستین با نهایت خونسردي ابراز داشتند که قصـد   به داخل منزل اقدام به شکستن شیشه
  

  ست.آمده ا 143-146شرح حال حضرت شیخ ابوعلی رودباري در کتاب رهبران طریقت و عرفان، صفحات  )156
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داریم براي دیدن مسجد قدیمی نیریز که قبل از اسالم ساخته شده و محل عبـادت زرتشـتیان بـوده بـه آنجـا      
شتند که با اتومبیل از منزل خـارج شـوید. ایشـان    برویم. همراهان برخی ابراز نگرانی کردند و نهایتاً عرضه دا

حرمتی نسبت به ایشـان اجتمـاع    قبول نکرده و پیاده از منزل خارج شده و از میان انبوه جمعیت که به قصد بی
نمودنـد و راه را بـراي عبـور بـاز      داشتند عبور کردند. برخالف انتظار مردم بـا دیـدن ایشـان اظهـار ادب مـی     

ـت متظـاهر درگیـر     کردند تا از بین می ت گذشتند. بعضی از اخوان که در پشت سر بودند با جمعیانبوه جمعی
مجـدداً بـه منـزل     حاج آقاي راسـتین شده و تعدادي از آنان شدیداً آسیب دیده و راهی بیمارستان گردیدند. 

خـی از  مراجعت و انبوه جمعیت همچنان اجتماع نمـوده و مشـغول زد و خـورد و سـنگ انـداختن بودنـد. بر      
خیـر، درویـش کتـک     :دنـد داما هم به آنها حمله کنیم. پاسـخ   دهیدکنند که اجازه  اخوان کسب تکلیف می

خورد ولی نباید کسی را بزند. باالخره از شهر فسا نیروي شهربانی مداخله کرد و غائله ختم شـد. در ایـن    می
الخص یکـی از اشخاصـی کـه شـدیدتر     میان حدود سی نفر از فقرا مصدوم و پس از معالجه بهبود یافتند. بـا 

کالم با محاسن زیاد بـود کـه مـردم اشـتباهاً وي را مرشـد دراویـش تصـور و سـخت          مجروح شد آقاي یک
  بودند.  نمودهمضروب و مجروح 

نـد  گفتدارند در همان روز درگیري حاج آقاي راستین در مسجد قـدیمی نیریـز    آقاي کاووسی ابراز می
ها دفن و ستونهاي مقابل هـم   ها را در زیر مساجد و امامزاده ست که گنجها و دفینهکه در قدیم متداول بوده ا

  . 157اي در آن قرار دارد رسد که دفینه به نظر مینیز کردند. با توجه به شکل بناي این مسجد  در آنجا بنا می
د فـالی  کنند که در همان شب جناب آقاي راستین توسط یکی از اخوان به سـی  آقاي کاووسی اضافه می

خواهید  همان روحانی نمایی که مردم را تحریک کرده بود پیغام دادند که ما اهل مباحثه نیستیم ولی اگر می
به حقّانیت ما پی ببرید در قبرستان نیریز بیائید و هر قبري را که خواستید نشان دهید تا جسدي که در آن قبـر  

  آرمیده خود شهادت به حقّانیت ما بدهد.
یز که در این واقعه مجروح و آسیب دیده بودند جهت احقاق حق خود مجتمعاً به دادگسـتري  اخوان نیر

شکایت و دادگاه رأي به نفع ایشان صادر و سید فالی و چند نفر از دستیارانش را به شهرستانهاي دیگر تبعید 
است کردنـد کـه بـه    هاي آنها با تماسهاي مکرّر و ارسال نامه حضور حضرت رضاعلیشاه درخو کرد. خانواده

هفتـه بعـد از واقعـه حضـرت      6اخوان نیریز بفرمایند که از تقصـیرات گذشـته چشـم پوشـی نماینـد. حـدود       
اي به اخوان نیریز دستور دادند که ضاربین را بخشوده و همگـی اعـالم رضـایت و صـلح      رضاعلیشاه طی نامه

  
به نیریز یک ملقّب به درویش صدقعلی مردانی حاج یوسف اب آقاي مصادف با ورود جن 18/2/1381در تاریخ  )157

هاي  دستگاه بیل مکانیکی براي عملیات گازرسانی در جلوي همین مسجد مشغول حفاري بود که دو خمرة پر از سکّه
ث فرهنگی برند. همان روز سازمان میرا شکند و مردم قدري از آن را به یغما می آورد و یکی از آنها می طال بیرون می

  سازد. عملیات حفّاري را متوقّف می
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د فالی و همدستانش به نیریز باز گشتند.نمایند. حسب االمر ایشان کلّیۀ شاکیان اعالم رضایت نموده و سی  
نماینـد. در آن هنگـام حضـرت رضاعلیشـاه در کرمـان       از نیریز حاج آقاي راستین به کرمان عزیمت می

تشریف داشتند و حاج آقاي جذبی و حاج آقاي آموزگار نیز در حضور بودند. این ایام مصادف با شب عید 
  اهللا ولی تشکیل گردید. مان در کنار بارگاه حضرت شاه نعمتصفر بود و مجلس نیازي در کر 28نوروز و 

نویسند: پسر آقاي سرهنگ سریري عیالی از اهل هلند  اللّهی از اهواز می آقاي مهندس عبدالصالح نعمت
هـاي اهـواز مشـغول بـه کـار بـود. در اثـر سـانحۀ          داشت کـه او را مطلّقـه کـرده بـود و در یکـی از کارخانـه      

حال اغماء کامل بود و اطباء از وي قطع امیـد کـرده بودنـد.     بهیک سقف به زمین افتاد و گرفتگی از نزد برق
در این ایام بندگان حضرت رضاعلیشاه به اهواز تشریف آوردند و جناب آقـاي راسـتین هـم در حضورشـان     
بودند. آقاي سرهنگ سریري و خانمش با اضطراب وارد مجلس شدند و حضور بندگان حضرت آقا عرض 

ند شما به بیمارستان برویـد. حـاج   گفتخواهیم. ایشان به حاج آقاي راستین  دند که ما پسرمان را از شما میکر
آقاي راستین در بیمارستان وارد اطاق مصدوم شدند و پسر سرهنگ سریري را به اسم صـدا کردنـد. ناگهـان    

ان را تـرك کردنـد. پـس از    که حال وي که خوبست و بیمارست گفتندبلند شد و نشست و سالم کرد. ایشان 
داد و حضـرت آقـا هـم     بایست دختـر هلنـدي را طـالق مـی     مراجعت به خانم سریري خطاب کردند که نمی

  نیستند.   خشنودفرمودند بزرگان به طالق 
دنـد و شخصـی   محاج آقـاي راسـتین بـه شـهرکرد آ     1350کنند: در سال  زاده ذکر می آقاي بهمن کریم

به فقر شد. متعصبین وي را به مسجد شهر برده و به قرآن قسـم دادنـد کـه     خدمت ایشان طلب کرد و مشرّف
دستوراتی را که به او در خلوت داده شده بازگو نماید. وي نیز همین کار را کرد. این موضوع خدمت حـاج  

کـه دسـتورات فقـرا را بـه      خواهـد  ند این همه درویش الاقل یک جـارچی مـی  گفتآقاي راستین عرض شد. 
  ن برساند. گوش دیگرا

بــه سروســتان آمدنــد. در بــدو ورود خیلــی ابــراز  1350نویســند: در ســال  آقــاي ابــراهیم رحمانیــان مــی
  شنویم. ند این مطالب را در دل بگوئید نه به زبان؛ از راه دل هم میگفتآمدگویی کردم.  خوش

بـاس مشـگی خدمتشـان    کنند: در این ایام که مصادف با محرّم بـود طـالبی بـا ل    آقاي رحمانیان اضافه می
اي؟ عرض کرد بـه خـاطر    رسید و تقاضاي تشرّف به فقر کرد. از او سؤال کردند که چرا مشگی به تن کرده

خوانی؟ پاسخ داد بلی. سـؤال کردنـد نمـاز صـبح چنـد رکعـت اسـت؟         امام حسین. سؤال کردند نماز هم می
 17 گفـت رکعت نیست. فرد طالب  15نماز صبح  گفتندتبسمی با رکعت! حاج آقاي راستین  15عرض کرد 

  ند.کردکنی؟ جواب صحیحی نداد ولی باالخره او را قبول  رکعت. سؤال کردند از چه کسی تقلید می
. 158اي را تقـدیم کـردم   سـروده مناسـبت  دند و به این مشهرضا آبه نویسند:  میاهللا ایزدي  آقاي سید نعمت

  
  سرودة مزبور این است: )158

   ←دنبالۀ زیرنویس در صفحۀ بعد 
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  کند، در غیر این صورت غلو خواهد بود.ها تطبیق  ند در سرودن شعر باید اعمال با گفتهگفت
  برخی سفرهاي دیگر 

در این مدت چند مرتبه به اطراف مالیر، بروجرد، همدان، کرمانشاه، «اند:  در دفتر یادداشتشان ادامه داده
به خوزستان خرمشهر، آبادان، اهواز و شیراز و فسا و ششده و اصفهان و در سال  1352طهران رفته و در سال 

و مسجد سلیمان و نفت سفید و اهواز و مسجد سلیمان و شوشـتر و   آباد دي ماه) به بروجرد و خرم 27( 1354
خرمشهر و گچساران و بهبهان و آغاجاري و آبادان و دزفول و اندیمشـک مسـافرت و دوم اسـفند بـه اراك     

حضـور مبـارك    اسفند از راه سمنان به سوي بیدخت رهسـپار شـدیم. پـانزده روز بیـدخت     26مراجعت شد. 
حضرت موال ارواحنا فداه به زیارت ایشان موفّق، خداوند قسمت همۀ برادران و خـواهران نمایـد و شـرمنده    

 11/2/1355هم باز طفیلی همه موفّق گردم. از طریق مشهد و سبزوار به طهران و اراك مراجعت کـرده و در  
ششـده و شـیراز و اصـفهان و شـهرکرد وارد     از طریق اصفهان رهسپار شیراز و جهرم و الر و گراش و فسا و 

مهر ماه به همـدان و کرمانشـاه و سـنندج و نهاونـد و بروجـرد و سـپس بـه اراك         10اراك شدیم. در تاریخ 
بــه ابــداالن تویســرکان بــراي زیــارت آرامگــاه دو نفــر از اقطــاب سلســلۀ  20/2/1357مراجعـت نمــوده و در  

اندازه مخروبه بود کـه باعـث    شیخ ابوالبرکات رفتم لکن مقبره بی اللّهی به نام شیخ ابوالفضل بغدادي و نعمت
  ». تأثر گردید

حاج آقاي راستین در شیراز بودند. از مـن   1352فروردین  15نویسند: در  آبادي می آقاي طوسی ادریس
گیري؟ از خجالت پاسـخی نـدادم. آقـاي کارانـدیش بـا تنـدي بـه مـن گفـت           سؤال کردند چقدر حقوق می

کنم  ند: تعجب میگفتتومان در روز. حاج آقاي راستین با افسوس  7ل ایشان را بده. عرض کردم جواب سؤا
دهند. اخـوان حاضـر درخواسـت     حقوق می قدرترسند و با این همه اسراف به کارگران این  اینها از خدا نمی

 25مد و حقوق من بـه  ودند. مدت کوتاهی طرح طبقه بندي مشاغل به اجرا درآنمعنایتی کردند و ایشان دعا 
  مند شدیم.  تومان در روز افزایش یافت و همۀ کارگران بهره

 دنبالۀ زیرنویس از صفحۀ قبل →

  اي حضرت رونقعلی اي شمع بزم راستین
  تا گویمت اي جان بیا با صد هزاران آفرین

  ام طبع مرا کن دلنشین اي مقدمت بر دیده  
  روشن نما کاشانه را بر دیدة دل جا گزیـن

  همان ایام است: هاي آقاي ایزدي در غزل زیر نیز از سروده
  ایم بگذشته دیر آنکه جمالت ندیده

  ایم سینۀ خود را به مهر دل آکنده
  نهی از لطف بر سرم آن دم که پاي می

  باور کنید اینکه زمان حضور هم
  اما خوشیم و شاکر و ممنون بخت خویش

  ایم ایم و شوق وصالت خریده دلداده  
  ایم با آنکه نیش و نوش فراقت چشیده 

  ایم ویش جز گل حسرت نچیدهاز شرم خ
  ایم ما جز نظارة خط و خالت ندیده

  ایـم اي که هست بـه جامت چشیده کز باده
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ـت  نویسند: در سفر دیگر حاج آقاي راستین در همین سال به شیراز بـه   آبادي می آقاي طوسی ادریس علّ
بیماري دیسک کمر و رماتیسم مفاصل و واریس پـا و درد عصـب سـیاتیک در بیمارسـتان بسـتري       4ابتال به 

م. احوالپرسـی کردنـد و بیماریهـاي عارضـه را عـرض      رفـت ایشان  دیداردم. از بیمارستان اجازه گرفته براي بو
دم کردة نعناي تـازه یـا در صـورت نبـودن آن نعنـاي خشـک مصـرف کنیـد و آبغـوره بـراي            گفتند:کردم. 

که دردهاي  1354د تا سال گردیحاصل  يرماتیسم و کمردرد خوب است. این کار را کردم و بهبودي زیاد
پشت و کمر و پا مجدداً عارض شد. بندگان حضرت رضاعلیشاه دستور فرمودند سه شب، هر شب به انـدازة  

بـا   1368یک عدس مقل ازرق بخورید. بعد از مصـرف ایـن دارو بهبـودي کامـل حاصـل شـد. تـا در سـال         
سـتور فرمودنـد رگ زیـر    کردم. حضرتشان د برداشتن بار سنگین دردها آغاز گردید و به سختی حرکت می

قوزك پاي راست را فصد کنم. نزد آقاي دکتر شفیعیان راد از اخوان رفتم و ایشان پس از ماسـاژ زیـاد پـا از    
  باال به پائین به حدي که پایم به تعرّق افتاد رگ را بریده و خون زیادي دفع و دردها به کلّی قطع شد. 

) به شیراز شخصی کـه هنـوز پـس از رحلـت     1352سال  کنند: در سفر ایشان (در آقاي طوسی اضافه می
بـه ایشـان رجـوع کـرد. بـه وي       انحضرت صالحعلیشاه تجدید عهد ننموده بود براي تجدید عهد بیعت گریـ 

داشـتی و بـه    رفتی دیگر شـفیعی نمـی   ند خوب کاري کردي آمدي اگر بدون تجدید عهد از این دنیا میگفت
  یشان عهد بیعت را تجدید نمایند. جناب آقاي آموزگار دستور دادند با ا

به نام ایاز دره شـوري کـه صـدق     قشقاییدهند که در همین سفر فردي از خوانین  آقاي طوسی ادامه می
شـد   خاصی داشت به دست ایشان مشرّف به فقر گردید و تا مدتها قریب به یک سال با همسرش همبستر نمی

نها به ایمان نسبت برادري و خواهري بین آن دو برقرار اسـت.  و بر این باور بود که به دلیل تشرّف هر دوي آ
مودنـد کـه   ناین موضوع به نحوي به اطالع حاج آقاي راستین رسید. ایشان شوهر و زن را خواستند و تفهـیم  

  . 159نماید و نه جسمانی تشرّف به ایمان اخوت روحانی ایجاد می
همراه با یکـی از دوسـتانم از غیـر فقـراء در      1352ل نویسند: در تابستان سا آقاي علی عراقی از اهواز می

اصفهان در مجلس شب جمعه خدمت حاج آقاي راستین رسیدیم. بعد از اختتام مجلس و مصافحه آهسته در 
: اینجـا  گفتنـد گوش همراهم گفتم بعد از شام خواهیم رفت. حاج آقـاي راسـتین از آن طـرف مجلـس بلنـد      

ه کرده برود، شام خبري نیست. از شنیدن این کالم فرد همراه مـن  مصافحهرکس  اصفهان است اهواز نیست
  لرزید. مانند افراد برق گرفته مدتی می

حاج آقاي راستین به مدت ده روز در همدان منـزل آقـاي حـاج براتعلـی رابطـی       1352در تابستان سال 
اي صـرف غـذا در منـزل    . در روزهاي اول آقاي رابطی اجازه گرفتند کـه چنـد نفـري از اخـوان را بـر     بودند

  
کردند  متقابالً سنگر گرفته و به طرف هم تیراندازي می که قشقاییاز در نزاع بین دو گروه آقاي ایاز دره شوري   )159

  ین بین به وي تیراندازي شده کشته شد.براي توقّف کشتار و میانجیگري به وسط میدان آمد و در ا
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چنـد بـار تکـرار شـد.      گفتگـو این مشابه مودند. نند زحمت پذیرایی با خانم شماست و قبول نگفتنگهدارند. 
از مسافرینی که از شهرهاي تهیه دیده و رابطی بدون کسب تکلیف براي پذیرایی شام  و خانم شب جمعه آقا

تام مجلس فقري منـزل را تـرك ننماینـد. پـس از     اطراف آمده بودند دعوت کردند که براي شام پس از اخت
هاي متعـدد چیـده شـده مواجـه      ختم مجلس حاج آقاي راستین به اتاق خود رفتند و پس از بازگشت با سفره

ند: هنگامی که در منزل شما هستیم منزل به شما تعلق نـدارد و دعـوت   گفتشدند. به صراحت به آقاي رابطی 
روزهاي قبل در مورد زحمت اهـل منـزل را یـادآور شـدند. اخـوان       تذکّرات باشد و از میهمانان بعهدة ما می

حاضر با شنیدن این جمالت به سرعت منزل را ترك کردند و بر سر سفره فقـط چنـد نفـري از آقایـان اهـل      
  شدند.  منزل حاضر بودند. پس از این واقعه خود آقاي رابطی نیز با احتیاط سر سفره حاضر می

نویسند: در سفري که حـاج آقـاي راسـتین بـه همـدان آمـده        فرهانپور همدانی می آقاي غالمعلیجناب 
  د: راست بگو و دروغ نگو. گفتنکرد  بودند در پاسخ به کسی که درخواست پند و اندرزي می

ـف     اللّهی می آقاي رضا سیف نویسند: در سفري به کرمانشاه در خدمتشان بودم. پـس از چنـدین روز توقّ
ـه  گفتم مگر دیوانه ش آمد و به خودم میخیاالتی برایم پی هـا را همگـی رهـا     اي که کار و زندگی و زن و بچ

کردي و خود را سرگردان نمودي و از اینجا به آنجا به دنبال ایشان به راه افتادي! این قبیل خیاالت تـا صـبح   
بح خـوابم بـرد.   مرا رها نکرد و همچنان در درون خودم با خودم در مجادله و کشمکش بودم که نزدیک ص

انداختم. سحر حاج آقاي راستین بیدار شدند و طـوري از کنـار مـن     رختخوابم را جلوي درب اتاق ایشان می
عبور کردند که بیدار نشدم. وقتی بیدار شدم که صبحانه هم میل کرده بودند. به میزبان گلـه کـردم کـه چـرا     

نـد بگذاریـد   گفتج آقاي راسـتین اجـازه ندادنـد و    مرا بیدار نکردید؟ گفتند خواستم تو را بیدار کنم ولی حا
 بخوابد، دیشب نخوابیده و تا صبح با خودش در جنگ و جدال بوده است.

مجلـس فقـري   در نویسند: که در یکی از سفرهاي حاج آقاي راستین بـه همـدان    آقاي حسین رابطی می
م عرض کردند بله و کتاب مثنوي را به پدرم آقاي حاج براتعلی رابطی گفتند میل دارید مثنوي بخوانید؟ پدر

ـی یـک مصـرع از مثنـوي      برداشتند و با اینکه سالها کتابخوان مجالس بودند هر چه سعی کردند نتوانستند حتّ
گفته بودیم که خواندن براي شما دیگر بس است و از آن به بعـد   گفتندبخوانند. حاج آقاي راستین به ایشان 

  ندند. پدرم در مجالس فقري کتاب نظم نخوا
در خرمشـهر قـدم   حاج آقـاي راسـتین    1353ر سال ددارند:  اي ابراز می آقاي محمدحسین خلیلی آستانه

نـد: ایـن شـهر انتظـار     گفتزدند به اول یکی از خیابانهاي مشهور شـهر رسـیدند و عینکشـان را برداشـتند و      می
دند بلکـه تقـدیر الهـی عـوض     درخواست شفاعت نموحاضر عقوبت این کفران نعمت را داشته باشد! اخوان 

  شود ولی پاسخی نشنیدند. چند سال بعد با حملۀ عراق به ایران خرمشهر به کلّی ویران گردید. 
من هم در معیتشـان   یمسافرت در کردند.  نویسند: ایشان غذاي سادة کمی میل می آقاي مهدي منبري می

با مزاج ایشان نبود. هر چه خواستم این موضـوع را  بودم. میزبان غذایی تهیه نموده بود که به هیچ وجه مطابق 
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ایم؛ سفر مـا در آفـاق تـن     : براي غذا نیامدهگفتندبه میزبان گوشزد کنم تا تغییري در غذا بدهد، مانع شدند و 
  ایم.  اي هدایت شود کار عظیمی کرده گشته اگر گم و خاکی را رها کردن است

در تهران خدمت حاج  1353اهللا احمدي شیرازي در سال  ماندارند که با آقاي ا یکی از اخوان اظهار می
آقاي راستین رسیدیم. پس از مراجعت آقاي احمدي اظهار داشتند که از حاج آقاي راسـتین سـؤالی نمـودم    

ـب کـردم چـون ظـاهراً گفتگـویی بـین       که آیا کلید مشکالت همۀ اخوان نزد شماست؟ گفتند خیر من تعج .
مدي واقع نشد. توضیح خواستم. آقاي احمدي گفـت بـا زبـان سـر از بزرگـان      حاج آقاي راستین و آقاي اح

تواند مضر هم باشد. از قدیم بین اخوان مرسوم بود که هرگاه کسی  سؤال کردن عمل درستی نیست بلکه می
نمود و درخواسـت   رسید و از دور موضوع را در دل اظهار می سؤالی از بزرگی داشت خدمت آن بزرگ می

اگر جواب سؤالش فالن گونه است مثالً کاله خود را بردارید یا پیشـانی خـود را بخارانیـد یـا از      کرد که می
  نمود و من هم این گونه سؤال کردم و پاسخ گرفتم.  این قبیل و به این طریق پاسخ خود را دریافت می

م و شـور و شـوق   به شرف فقر نائل شده بود 1353دارند در سال  آقاي سید عباس هادي صادق ابراز می
گرگان به سمت گنبد حرکت کردم. در بین راه هم دعـا  براي مالقات حاج آقاي راستین از شدیدي داشتم. 

مند شوند. نزدیک به نیمه شب به گنبـد بـه محـل اقامـت      کردم که اقوام و بستگانم همه از نعمت فقر بهره می
یلی دوست دارند کـه اقـوام و بستگانشـان نیـز     در البالي بیاناتشان گفتند بعضی خ رسیدم. حاج آقاي راستین

نمایـد تـا از او    مشرّف به فقر شوند ولی این امر مربوط به خداست و هر که را او بخواهـد بـه مـا معرفـی مـی     
نمایند ولی آن شـب   استراحت می 9دستگیري کنیم. پس از حرکت ایشان دانستم که هر شب قبل از ساعت 

  م. ونائل ش دیدارشانبه  تا نیمه شب بیدار نشسته بودند تا
حاج آقاي راستین در مسیر اراك در قم بـه منـزل جنـاب     1354کنند حدود سال  آقاي صادق اضافه می

حاج سید محمد شریعت وارد شدند و من هم حضور داشتم. آقاي دکتر جوانی نیز که از اتباع خـارجی بـود   
ر دختر از جناب آقـاي شـریعت کسـب تکلیـف     براي خواستگاري از نوة آقاي شریعت به آنجا آمده بود. پد

ولیت و موضوع را به حاج آقاي راستین محول کردند. حاج آقـاي راسـتین بـا    ؤکرد. ایشان از خود سلب مس
ـت عـدم      کردیدند موافقـت ن  اینکه بار اول بود ظاهراً آقاي خواستگار را می را  موافقـت دنـد. آقـاي دکتـر علّ

ما بهتر است به زوجۀ قبلی خود که فرزنـدي هـم از او داریـد رجـوع     سؤال کرد. حاج آقاي راستین گفتند ش
  آنها را ترك کرده است.  کهتصدیق نمود که همسر و فرزندي داشته و کنید. وي برافروخته شد 
کردم که از محل کـارم در یاسـوج بـه شـهرکرد      نویسند: مدتها تالش می آبادي می آقاي طوسی ادریس

افتم. یک روز هنگام کـار در کارگـاه در عـالم سـیر حـاج آقـاي راسـتین را بـا         ی منتقل شوم ولی توفیقی نمی
ند دیشب آقاي سید علی یاسینی را در خواب دیدم و درخواست کرد گفتکردم که  مشاهدهجمعی از اخوان 

در ایـن  کنـد.   که شما را به شهرکرد منتقل کنیم. دست به کار و دل به یار باشید خداوند کارها را درست می
بیرون آمدم. فرداي آن روز فردي از خود و از حال  کردمدیر شرکت به محل کار من آمد و صحبت نگام ه



  فصل هفتم  راستین  170

  

گردم که بخواهد جایش را با من در شهرکرد عوض کنـد   شهرکرد به یاسوج آمد و گفت دنبال شخصی می
  و همان روز به شهرکرد منتقل شدم. 

 کردنـد وان شهرکرد از حاج آقاي راستین دعـوت  اخ 1355کنند: در سال  آبادي اضافه می آقاي ادریس
را نیز دعوت کنیـد. میزبـان نگـران بـود      160آئیم که باقر ند به شرطی میگفتکه از اصفهان به شهرکرد بروند. 

که با آمدن آقاي باقر خیلی از افراد تحمل حرکات وي را نداشته باشند لذا از وي دعوت نکرد. حاج آقـاي  
چنـد بـار   ه شهرکرد وارد شده بودند سؤال کردند باقر آمده است؟ گفتند خیر و راستین در صبح روزي که ب

سؤال را از قبل از اذان صبح، بعد از نماز صبح، بعد از تفسیر قرآن و هنگام صرف صبحانه تکرار کردنـد  این 
  ولی پاسخ منفی شنیدند. ایشان نیز پس از صرف صبحانه شهرکرد را به قصد اصفهان ترك کردند. 

  
 پاالیشگاهقبل از تشرّف به فقر از مهندسان و مدیران  1303فرزند قربان متولّد  اي آقاي محمد باقر باقري ششده )160

نفت آبادان بود. شبی در پشت بام در بستر دراز کشیده بود که دید ماه با یازده ستاره به دنبالش پائین آمدند و به منزلی 
بینید حاج آقاي راستین و یازده نفر از اخوان آنجا حضور  رود. می رفتند. به سرعت از بستر بیرون آمده و به آن منزل می

کرد تا به قول  شود. تا پس از مدتی همچنان به روال قبل زندگی می کند و مشرّف به فقر می دارند. در آنجا سؤاالتی می
اندازد. بعد از دو سال حضرت صالحعلیشاه در بازگشت  و در رود کارون می نویسد اي براي خدا می خودش روزي نامه

 .شود اي دادند. با خواندن نامه حال جذب شدیدي بر وي عارض می اي به آقاي باقر ششده از عتبات در آبادان نامه
ببرید و اموالش را به خواهید  زند مردم بیائید هر چه می ریزد و فریاد می همان شب اثاثیۀ منزلش را سر چهارراه می

دهد این اموال متعلّق به مردم  شوند موضوع را جویا شده جواب می اش وقتی وارد منزل می برند. خانواده تاراج می
کرد و  زندگی و با مردم کمتر سلوك می» تنگ باالشهر ششده«در بیچاره بود که به آنها بازگرداندم. سالها در کوه 

خود  آورد و از خود بی جذب شدیدي داشت که اغلب تاب دیدن ایشان را نمی نسبت به حاج آقاي راستین حال
دارد که با کمک چندین نفر به سختی او را در کوه دوره کردیم و  آقاي اکرم کرمپور خواهرزادة وي ابراز میشد.  می

ر اتاق مأکولی نبود و به منزل آوردیم وقتی به اتاقش رفت درب را از داخل قفل کرد و من هم از بیرون قفل کردم. د
فهمیدیم که زنده  روز بی آب و غذا در اتاق بود و فقط از صداي زدن نی می 15کف آن با لنگه دري مفروش بود. 

است. روز پانزدهم پنجره را باز کرد و آب و صابون و وسائل اصالح خواست و همان آب و صابون را سرکشید و 
داد و  اش را خراش می ست! غالباً هر مدت یکبار با میخی بلند داخل بینیخورد و گفت مرا چه احتیاج به نان گندم ا

اي از گوشت پایش را  کنم تا شهوت اذیتم نکند. گاهی نیز لقمه گفت این کار را می شد و می خون زیادي خارج می
بودم، باقر آمد و کنند که مدتی در پروژة سدهاي خاکی مشغول  انداخت. آقاي کرمپور اضافه می برید و دور می می

هاي سدها را پر کند؟ سرم را به جواب مثبت تکان دادم، به آسمان نگاه  خواهی به این ابر بگویم که حوضچه گفت می
کردم دیدم لکۀ کوچکی ابر بیشتر در آسمان نیست، لحظاتی بیشتر طول نکشید که باران شدیدي درگرفت و 

گفت ما از مداد هم کمتریم، زیرا مداد یک پاك کن در  که میاز کلمات وي است ها هم پر از آب شدند.  حوضچه
وي سه روز قبل از فوت  کنیم. نماید ولی ما این کار را نمی کند خطایش را پاك می پشتش دارد که هر وقت خطا می

  در ششده درگذشت. 16/2/1378خبر مرگش را به اطالع اقوامش رسانید و با همه وداع نمود و در تاریخ 
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ـۀ    بودآبـاد اصـفهان    نویسـند: حـاج آقـاي راسـتین در نجـف      ي رمضانعلی بکتاش مـی آقا نـد و طبـق روی
روي شخصی چشمش به ایشـان افتـاد ولـی     کردند. روزي هنگام پیاده روي می معمولشان گاهی در شهر پیاده

ز حاج آقـاي  مجال پیدا نشد که بیش از یک دیدار ببیند و فقط گذرا از مقابل ایشان عبور کرد. عصر آن رو
ند. روز بعد در منزل آقاي حاج مهدي ملک صالحی همـان شـخص پریشـان احـوال و     رفتراستین به اصفهان 

گذارد کیست  شوریده وارد شد و از من سؤال کرد: آقا این مردي که قدش بلند است و کاله شاپو بر سر می
بـاد او را یـک لحظـه دیـدم و از     آ و کجاست؟ سؤال کردم با ایشان چکار دارید؟ جواب داد دیروز در نجف

قـرارم و   ام، دیشب تا صبح نتوانستم بخوابم و تا به حال همینطور بی آن لحظه همچنانم که گویی آتش گرفته
ام کـه فقـط یکبـار دیگـر او را ببیـنم.       آباد سراغ گرفتم تا سر از اینجـا درآوردم. آمـده   پرسان پرسان از نجف
  ر این مصداق بود. هاي وي بودم که ب مشغول شنیدن گفته

  گیرد که کس آهوي وحشی را از این خوشتر نمی              چه خوش صید دلم کردي بنازم چشم مستت را
که حاج آقاي راستین وارد حیاط شدند. شخص تازه وارد تا چشمش به ایشان افتاد گفت همین است همـین  

رت ایشـان را ببوسـد کـه قـدش     خواسـت صـو   و حاج آقاي راستین را در آغوش گرفـت و مـی  دوید  ،است
رسید. عرض کرد آقا کمی کوچک شو تا روي شما را ببوسم. حاج آقاي راستین صورت خود را پایین  نمی

آوردند و او آنقدر بوسه بر سر و صورت ایشان زد که گویی این سوخته دل سالها در فراق بوده است. حـاج  
؟ عـرض کـرد مجنـون نبـودم تـو مجنـونم کـردي.        گویـد  ند این مجنون چه مـی گفتآقاي راستین با لبخندي 

دستانش را بر آسمان بلند کرد و در حق ایشان دعاي فراوانی نمـود و حرکـت کـرد کـه بـرود. حـاج آقـاي        
  شان نشست و سپس با خضوع زیاد وداع کرد و رفت. خدمتاز او پذیرایی کنیم و مدتی هم  ندگفتراستین 

نـد. آقـاي حـاج    بوداي راستین در اصفهان در مجلس فقري نویسند: حاج آق آقاي رمضانعلی بکتاش می
وارد و مورد لطف حاج آقاي راستین واقع شد. آقاي روضاتی از اینکه پـس از چنـد   علماء طبقۀ از روضاتی 

روز تأخیر از ورود حاج آقاي راستین به اصفهان موفّق به دیـدن ایشـان شـده بـود بـا اشـاره بـه گرفتاریهـاي         
چه گرفتاري دارید؟ عرضه داشـت گرفتـار مـردم     کردند. حاج آقاي راستین سؤال زیادش عذرخواهی نمود

  کنید که گرفتار مردم شوید؛ کاري کنید که مردم گرفتار شما شوند.  چرا کاري می گفتندهستم. 
دنـد. یکـی از   محاج آقاي راستین بـه اهـواز آ   1356دارند: سال  نیا ابراز می مرعشی محمدعلی آقاي سید

بود. وي خدمت ایشان رسید و عرض کرد امسال خشکسالی شـده و   کرده پاشیینی را اختیار و بذراخوان زم
مردم در مضیقه هستند توجهی بفرمائید باران ببارد تا مردم از این وضعیت بیرون بیایند و تأکیـد وي بـه آثـار    

ـلی باریـد. روز   خشکسالی بر اوضاع مردم بود. حاج آقاي راستین وعده مساعد دادند. همان شب بـار  ان مفص
بعد همان شخص با حالت عذرخواهی و طلب بخشش خدمت ایشان رسید و عـرض کـرد بـاران دیشـب بـر      

اي باران نـه از آسـمان و نـه از زمینهـاي      تمام بیابان باریده است ولی گویا زمین من سقف داشته و حتّی قطره
  شما گفتید مردم در مضیقه هستند!که  گفتندهمجوار به آن نرسیده است. حاج آقاي راستین در پاسخ 
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نـد  رفتحاج آقاي راستین به مشهد و بیدخت  1356دارد که در پائیز  ابراز میخدمتگزاران ایشان یکی از 
و مجدداً از راه مشهد به تهران برگشتند و افتخار داشتم براي اولین بار در مسافرتها ملتـزم رکـاب باشـم. وي    

دند. ایـن سـفر   کر می مؤاخذهاي  هر کاري به بهانهدر ودند و نمن خیلی تندي دارد در این سفر با م عرضه می
حدوداً سه هفته طول کشید و آن چنان به من سخت گذشت که الغر شده بودم و لباسهایم بـه تـنم گشـادي    

  نمود. در پایان سفر مرا خواستند و دلجویی نمودند. می
ي راستین سفري به شهرستانهاي مالیر، همـدان،  حاج آقا 1357نویسند: در سال  آقاي صفر آسترکی می

 .تویسرکان، بروجرد و کرمانشاه داشتند. در آن هنگام مسؤول پاسگاه ژاندارمري در شهر صنعتی اراك بودم
در بروجـرد خدمتشـان   که در منزل حاج آقاي راسـتین در اراك سـاکن بـود    اي  با آقاي ناصر برادران هزاوه

به سرعت مراجعـت   :ندگفتهر دوي ما را با تندي مورد عتاب قرار دادند و رسیدیم. برخالف دفعات گذشته 
کنید. همین کار را کردیم و وي به منزل و من به پاسگاه رفتم. بعد از نیم ساعت یک اکیپ از افسران جهت 

محـیط   بازدید شبانه وارد پاسگاه شدند و اقدام به بررسی و سؤال نمودند و اعالم داشتند که این پاسگاه تنهـا 
مرا مورد تشویق قرار دهند. آقاي برادران  تانظامی است که از آمادگی کامل برخوردار است و دستور دادند 

  نیز وقتی به منزل ایشان رسیده بود دید درب حیاط کامالً باز است ولی اتّفاقی نیفتاده بود.
خدا و نمایندة الهی سؤال ی خدمتشان رسید و در مورد راه یدر اصفهان جهانگردي افریقا 1358در سال 

دند پیدا کردن راه خدا از طریق تحقیق و مطالعۀ دانمود. جناب آقاي راستین پاسخ  ترجمه می نگارندهکرد و 
ـی یـک مـذهب را    بررسـی  کتاب نیست زیرا عمر کفـاف   از طرفـی در برخـی کشـورها نظیـر      دهـد  نمـی حتّ

فت که کدام حق و کدام باطل است؟ پس بایـد  توان دریا چگونه می .وجود داردمتعددي هب اهندوستان مذ
ا وا فيٰنـاَهـدُ لـَّذيَن جٰ ٱوَ فرمایـد:   صراحت معرفی شـده کـه مـی    بهراه نزدیکتري وجود داشته باشد و آن در قرآن 

. بهترین راه این است که نیمه شبها، سحرها بیدار شـویم و از خـدا بخـواهیم کـه راهنمـاي      161اَلنَـْهـِديـَنـَُّهْم ُسـبُـَلنٰ 
  به ما نشان دهد. و اگر از این طریق عمل کنیم حتماً و حتماً راه بر ما معلوم خواهد شد. خود را 

دارند: دوستی به نام آقاي مهندس مهـدي کنـدي از اهـالی اراك دارم و از     آقاي علی کالنتري ابراز می
م. روزي در کـویر  کنند که در منطقۀ سیستان و بلوچستان مشغول کار بود غیر فقراء است و از قول او نقل می

کرد که از او آب و بنزین بگیرم. در این هنگام  اي نیز عبور نمی بدون آب و بنزین مضطر مانده بودم و وسیله
قـبالً ایشـان را در اراك دیـده بـودم. سـؤال      بودنـد و  رانندة آن حاج آقـاي راسـتین    که اتومبیلی توقّف کرد

ارم. قدري آب به من دادند و با دست اشـاره کردنـد   کردند چیزي الزم دارید؟ عرض کردم آب و بنزین ند
ولـی تـا بـه حـال آن را      شتکه پمپ بنزین هم پشت سر شماست بنزین بگیرید. پمپ بنزینی در آنجا قرار دا

ندیده بودم حاج آقاي راستین وداع کرده و رفتند و من هم از پمپ بنزین بنزین گرفتـه و بـه راه خـود ادامـه     
  

  ل خویش هدایتشان خواهیم کرد. بخر سورة عنکبوت: آنان که بکوشند در راه ما حتماً و حتماً به سآیۀ آ )161
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آن منطقه مشغول کار بودم و هرچه گشتم دیگر اثري از آن پمپ بنزین نیـافتم در   دادم. حدود هفت سال در
دانستم که در آن منطقۀ کویر پمپ بنزینی وجود  شناسم و از قبل هم می صورتی که آن محل را به خوبی می

   162ردند!گفتند ایشان به آن منطقه مسافرت نک ندارد. از طرفی از اطرافیان حاج آقاي راستین سؤال کردم می
پـدرم جنـاب   از دارند: هنگام عبور از قم حاج آقاي راسـتین غالبـاً    اهللا شریعت ابراز می آقاي دکتر حبیب

یکی از بستگانم کـه  با اشاره به هنگام وداع  دفعات. در یکی از این کردند دیدن میحاج سید محمد شریعت 
است و پزشـکان از درمـان او ناتواننـد.     به سردردهاي شدیدي مبتالعرض کردم که جلوي درب ایستاده بود 

  ایشان دستشان را بر سر بیمار گذاشتند و لبخندي به او زدند و دیگر سردرد سراغ وي نیامد. 
از اهـالی ششـده چوپـان و حـال جـذب داشـت و در سـفري کـه          163یکی از اخوان بنام نجفعلی حسینی

آمد. حضرت آقا از وي سؤال کردند: دار دی رايبه شیراز تشریف بردند ب 1361حضرت رضاعلیشاه در سال 
  . 164را چکار کردي؟ عرض کرد آنها را به حاج آقاي راستین سپردم هحال که به شیراز آمدي گل

  
  

  
  فرماید: مولوي علیه الرّحمه در دفتر دوم مثنوي می )162

  شیرمردانند در عالم مدد
  بانگ مظلومان ز هر جا بشنوند
  آن ستونهاي خللهاي جهان
  محـض مهـر و داوري و رحمــتند

  کافغان مظلومان رسدآن زمان   
  دوند آن طرف چون رحمت حق می

  آن طبیبان مرضهاي نهان
  رشوتند یـعـلّت و ب یــو حـق بـهمچ

  

دارند نجفعلی حسینی سه روز قبل از فوت میهمان بود و هنگام وداع سه  آقاي محمد حسن رضائی ابراز می )163
لی وي امتناع کرد و گفت سه روز دیگر بیشتر زنده نارنگی از درخت چید. صاحبخانه اصرار کرد تا بیشتر بچیند و

، کربالیی خلیل حسینی نابینا بود. از حاالت وي نیز ويپدر درگذشت.  1365اسفند  8نیستم و سه روز بعد در تاریخ 
همچنین ذکر  در حال حاضر در کجا هستند.که  گفت کشید و محلّ حاج آقاي راستین را می کنند که بو می نقل می

دهید کفش بهشتیها و جهنّمیها را جدا کنم؟  که حاج آقاي راستین در ششده بودند وي عرض کرد اجازه می کنند می
  فرمودند کربالئی خلیل تو با این کارها کار نداشته باش.

گویم از  می آنهاکشم و به  خطی می شاندرد؟ پاسخ داد دور آیا گرگ آنها را نمی :از وي سؤال کرد شخصی )164
پذیرند ولی در سفر قبل  پاسخ داد که همیشه می علیپذیرند؟ نجف ند. وي مجدداً سؤال کرد آیا میخط بیرون نرو

تر آن را خسته و گرسنه و پشیمان  از خط بیرون آمد و گرگ دنبالش کرده بود و در چند کوه آن طرف يگوسفند
توانم از  نیست می يم و دیدم گوسفندسپاري؟ گفت اگر برگشت را به حضرت آقا نمی لهیافتم. مجدداً سؤال کرد چرا گ

حاج آقاي راستین نزد حضرت آقا شکایت کنم ولی اگر به حضرت آقا بسپارم و گوسفندي گم شود دیگر کسی 
  نیست که به او شکایت برم.
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 اجتماعی، اقتصادي                          
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  امور عام المنفعه 
فقت به خلق و خدمت به مؤمنین اهتمام بسـیار داشـتند و از انجـام    آن جناب در اجراي وظیفۀ طریقتی ش

خـدمات خیرخواهانـۀ ایشـان قابـل احصـاء و شـمارش       اینگونه نمودند.  اقدامات و امور عام المنفعه دریغ نمی
آقاي مرتضی ذبیحی در باشد.  نیست بلکه وجود بزرگان همانند اثر خورشید است که موجد حیات زمین می

شـد و از کمـک بـه     راستین در امور عام المنفعه همیشه پیشقدم مـی «نویسند:  جتماعی اراك میکتاب تاریخ ا
ورزید. احصاي کارهاي عام المنفعۀ او خارج از حد این مقال است و بـا ذکـر    گاه دریغ نمی درماندگان هیچ

ـ    یک نمونه علو طبع او را نشان می ۀ سـهام خـود و   دهیم. هنگامی که اعتصاب برق در اراك شـروع شـد کلی
بـه برخـی از   . 165»دانند عمل کنند خواهرش را در اختیار کمیتۀ اعتصاب گذاشت تا هرگونه که مصلحت می

  شود.  آثار یادگار ایشان ذیالً اشاره می
  حسینیۀ راستین 

از اقــدامات اجتمــاعی و عــام المنفعــۀ ایشــان     
توان به ساختمان بزرگ و مجهز حسـینیۀ راسـتین    می

یـن حسـینیه در شـهر اراك و در محـل     اشاره نمود. ا
بـه   1359بیرونی منزل ایشان بنا شده اسـت. در سـال   

آن بنا تخریب  ،دلیل قدمت و فرسودگی بناي بیرونی
و با الحاق یک باب منزل و یک باب حمام و قسمتی 
از منزل ملکی خودشـان ایـن حسـینیه را بنـا نمودنـد.      

 1359عملیــات ســاختمان ســازي در مهــر مــاه ســال  
ــاي  1360وع شــد و در ســال شــر ــذیرفت. بن پایــان پ

ــه و    ــه و زنان ــا ســالنهاي مردان ــه ب حســینیه در دو طبق
اطاقهــاي مختلــف و کلیــۀ تجهیــزات الزم در زمینــی 

متر مربـع و بنـایی در حـدود     1200حدوداً به وسعت 
و در حال حاضر محـلّ تشـکیل   بوده متر مربع  1100

. ایـن  باشد مجالس فقري و تذکّر و روضه خوانی می
اللّهـی گنابـادي اسـت و     حسینیه وقف سلسـلۀ نعمـت  

تولیت و نظارت آن در همـۀ ازمنـه بـا بـزرگ وقـت      
  

)، مرتضی 1285-1357شخصیتها از مشروطه تا انقالب اسالمی ( -مطبوعات -تاریخ اجتماعی اراك، احزاب )165
  .1380، اراك، 375پیام دیگر، صفحۀ ذبیحی، نشر 

راستین  ۀت ساختمانی حسینیافتتاح عملیا
 توسط جناب آقاي راستین
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است. بر برخی از دیوارهاي حسینیه و همچنین بـر سـر دیـوار مشـرف بـه حیـاط متـون مختلفـی بـه صـورت           
یه در قسـمت  باشـد. در درون حسـین   هایی از کاشی نمایان است که از هنرمندي خاصـی برخـوردار مـی    کتیبه

  اي آیت الکرسی نقش شده است: سالن مردانه بر کتیبه

َألرِض الّله َال ِإَله ِإالَّ هو اْلحی اْلَقیوم َال َتْأُخُذه سَنٌۀ وَال َنوم لَّه ما فی السماوات وما فی ا
بیَن َأیدیِهم وما َخْلَفهم وَال یحیُطوَن ِبَشیء  من َذا الَّذي یْشَفع عْنده ِإالَّ ِبِإْذنه یعَلم ما

 یلاْلع وها ومْفُظهح هُؤودَال یو ضاَألرو اتاومالس هیُکْرس عسا َشاء وِإالَّ ِبم هْلمْن عم
َغی َفمْن یْکُفْر ِبالطَّاُغوت ویْؤمن اْلعظیم َال ِإْکَراه فی الدیِن َقد تَّبیَن الرُّْشد مَن اْل

ِبالّله َفَقد اسَتمسک ِباْلعْروِة اْلوْثَقى َال انفصام َلها والّله سمیع علیم الّله ولی الَّذیَن 
یلیَن َکَفُروْا َأوالَّذِر وِإَلى النُّو اتَن الظُُّلمم مهْخِرجُنوْا یم آموَنهْخِرجی الطَّاُغوت مآُؤه

  166مَن النُّوِر ِإَلى الظُُّلمات ُأوَلئک َأصحاب النَّاِر هم فیها َخالدوَن

  
  در سالن مردانه بر زیبایی آن افزوده است: 167و همچنین کتیبۀ خطبۀ دوازده امام خواجه نصیرالدین طوسی

و ِزد و لِّمس لِّ وص مالّله  ریِۀ ویدَلِۀ اْلحوالص ویِۀ وِة َنبوعِب الدلی صاحع باِرك
ادیِۀ و اْلمآثِر  َاْلعصمِۀ اْلفاطمیِۀ و اْلحْلِم اْلحسنیِۀ و اْلشُّجاعِۀ ج ِة السباداْلع ِۀ وینیساْلح

ِج الرََّضویِۀ و اْلجودالتََّقویِۀ و اْلباقریِۀ و اْلآثاِر اْلجعَفریِۀ و اْلعلوِم اْل ج اْلح ِۀ ومیکاظ
هْنَتَظِر اْلماْلم ِق و ِم اْلحاْلقائ ِۀ وِۀ االلهییباْلغ ِۀ وَکریسِۀ اْلعاْلِهیب ِۀ ودي اْلنَّقاوِةالنََّقوی

َکري صاحسن اْلعسبِن اْلح دمحِم مالنا َابی اْلقاسوم و َلیهالزَّمان ع ِر وصاْلع ِر وِب اْلَام
  َ نعلی آبائه التَّحیِۀ و الرِّْضواَن فِی سر� و اَالعال

  
، خداوندي نیست جز ذات یکتاي حق که زنده و پایدار است. او را چرت و خواب 255-257سورة بقره، آیات  )166

داند  اجازه خودش. میاذن و شود و همۀ آسمانها و زمین از اوست. کیست که شفاعت کند نزد او مگر ب عارض نمی
آنهاست و هیچ کدام به علم او احاطه ندارند مگر به همان اندازه که خودش بخواهد.  آنچه را در جلو آنها و پشت سر

شود. اوست که بسیار بلند و  کرسی و تخت عظمت او همۀ آسمانها و زمین را فراگرفته و از نگهداري آنها خسته نمی
خدا ایمان بیآورد چنگ به عظمت است. هیچ اکراه و اجباري در دین نیست، هرکس به طاغوت کافر شود و به  داراي

بند و ریسمان محکم خدائی زده که پاره شدنی نیست و خداوند شنوا و داناست. خداوند است صاحب اختیار مؤمنین 
برد و کسانی که کافر به خداوند هستند دوستان آنها دیو  کند و می که آنها را از تاریکیها به سوي روشنائی هدایت می

  باشند. برد؛ آنانند که در دوزخ جاي دارند و همیشه در آن می نها را از نور به تاریکیها میو اهرمن و طاغوت است که آ
167( ین بن عربی. نگاه کنید به شرح شیخ ادهم خلخالی بر دوازده امام شیخ اکبر محیالد  
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  به صورت زیبایی کاشیکاري شده است:  168و علویۀ تفصیلیه

َغم و مب ُکلُّ هی النَّوائف نًا َلکوع هَتِجد بجائ َر اْلعْظهًا م لیع ی نادلیاع کتالیی ِبولْنجیس  

  
  اي دیگري از کاشی در ضلع جنوبی باالي دیوار حسینیه صلوات کبیره نقش شده است: بر کتیبه

َالّلهم صلِّ عَلی المصَطفی محمد و اْلمْرَتضی علی و اْلبتوِل فاطمٍۀ و السبَطیِن اْالمامیِن 
ْالح ِن وسلَِّاْلحص نِ  ویل سی ع َفٍر وعِق ج اد الص و دمحِر ماْلباق لی وع بادنِ  اْلعیز

اْلعسَکِري اْلحسِن و  و الزَّکی اْلکاظِم موسی و الرِّضاعلٍی و التَّقِی محمد و النَّقی علی
الرَّحمن و اماِم  و اْلعصِر و الزَّمان و َخلیَفِۀ صلِّ علی محمد اْلمهدي صاحِب اَالمِر

  اْإلنِس و اْلجاِن صًلوات اِهللا عَلیِهم َاجمعین

  
  اي از کاشی نمایان است:  در قسمت سالن زنانه آیۀ زیر بر کتیبه

و اْلقانتات و  ان َّ اْلمسلمیَن و اْلمسلمات و اْلمؤمنیَن و اْلمؤمنات و اْلقانتیَن
 و عاتاْلخاش عیَن واْلخاش و اِبرات الص اِبریَن و الص و قاتاد الص قیَن واد الص

 ظاتاْلحاف و مهظیَن ُفُروجاْلحاف و ماتائ اْلص میَن وائ الص و قاتدَتصاْلم ّقیَن ودَتصاْلم
  169کرات َاعد اُهللا َلهم مْغفَرًة و َاجرًا عظیمًاو الّذاکریَن اَهللا َکثیرًا و الّذا

  
آجرکاریهاي سقف تراس و گچ بریهاي سقف سالنها از ظرافت خاصی از هنر معماري برخوردار است. 

مصالح و لوازم تا کـار یـدي، بسـیاري از اخـوان اراك، همـدان، تهـران و سـایر        تهیه در ساختمان حسینیه از 
ستان که با جنگ ایران و عراق آواره و در اراك ساکن شـده بودنـد همیـاري نمودنـد.     شهرها باالخص خوز

  باشد.  اهللا قدرتی همدانی و کاشیکاریها به خطّ مرحوم محمد رکنی واال می آجرکاریها از استاد نبی
در سیمان کمیاب بـود. و اخـوان    1359نویسند: هنگام بناي حسینیه در سال  آقاي سید علی طباطبایی می

  
  د.شو رفععلی  نگرانی و غمی با والیت تو اي . او را یاور خود در مشکالت یابی. هررا بخوانعلی مظهر عجائب  )168
. همانا مردان مسلمان و زنان مسلمان و مردان مؤمن و زنان مؤمن و مردان فرمانبردار و زنان 35سورة احزاب، آیۀ  )169

فرمانبردار و مردان راستگو و زنان راستگو و مردان شکیبا و زنان شکیبا و مردان افتاده حال و زنان افتاده حال و مردان 
کننده و  دار و مردانی که فرجهایشان را حفظ کنند و زنان حفظ دار و زنان روزه مردان روزهبخشنده و زنان بخشنده و 
  کرده است. آمرزش و پاداشی بزرگ آماده آنهاو زنان یاد کننده، خدا براي  همردان بسیار یاد خدا کنند
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کردند تا به مصرف بنـاي سـاختمان حسـینیه     ایستادند و هرکدام دو کیسه سیمان دریافت می صف سیمان می
ابراز کرد که صـاحب کارخانـۀ درب سـازي آلومینیـوم کـه از غیـر        ةبرسد. در این ایام آقاي مهندس مشکو

رخانه موجود دارم را براي اخوان است به من اطالع داده که خواب دیدم که بایستی پنج تن سیمان که در کا
نمایم. به اتّفاق وي بـه درب کارخانـه رفتـیم و همـراه بـا صـاحب        ؏ ساختمان حسینیۀ راستین نذر امام حسین

  ساختمان حسینیه آوردیم.  کارخانه سیمان را به محلّ
  پرورشگاه اراك 

زمان بهزیسـتی اراك  کـه در اختیـار سـا    استاز اقدامات عام المنفعۀ ایشان پرورشگاه اراك یکی دیگر 
باشد و از وسعت و بنا و تأسیسات قابل توجهی برخوردار است. حاج آقاي راستین ضمن اعطاي زمینی به  می

هاي ساختمان آن را متقبـل شـدند.    ده هزار متر مربع براي احداث پرورشگاه خود نیز بخشی از هزینه وسعت
ط شـهر اراك قـرار دارد و یکـی از مراکـز مهـم      تـرین نقـا   در حال حاضر این پرورشگاه در یکی از مرغوب

  رود. تربیتی در منطقه به شمار می
دارند در آن ایام از طـرف حـاج آقـاي راسـتین مأموریـت داشـتم تـا         آقاي محمد هادي غفّاري ابراز می

اداري اعطاي زمین را انجام دهم. حاج آقـاي راسـتین کتبـاً بـه فرمانـداري وقـت و سـایر مقامـات          تشریفات
کنند به شرطی این زمین را براي تأسیس پرورشـگاه اهـداء خواهنـد کـرد      ؤول شهر در آن زمان اعالم میمس

که به هیچ وجه مسؤولین شهر حق ندارند نام خود ایشان یا نام شاه یا وابسـتگان بـه شـاه و دربـار را بـر روي      
ه اهـداي زمـین خواهنـد    کنند که فقط در صورت اجراي این شرط حاضـر بـ   پرورشگاه بگذارند و تأکید می

گیـرد.   شود و زمین در اختیار سازمان بهزیستی قـرار مـی   لین شهر پذیرفته میو. این شرط از جانب مسؤ170بود
علیرغم این تأکید ادارة بهزیستی به پاس خدمات ایشـان تمثـال حـاج آقـاي راسـتین را در داخـل سـاختمان        

  باشد.  پرورشگاه نصب نموده که پس از سالها همچنان موجود می
اي از یک قطعۀ بزرگتر بود که تفکیک و اهداء نمودند. یکی از مباشرین حاج  زمین اهدایی ایشان قطعه

تر اسـت   شان پیشنهاد کردم قطعۀ زمین پشتی که نامرغوبخدمتدارند که در آن هنگام  آقاي راستین ابراز می
همیشه به خاطر بسپار، اگر چیـزي در راه  ند: این موضوع را گفترا اهداء نمائید. حاج آقاي راستین در جواب 

  دهی همیشه بهترین آن را بده.  خدا می
  شیرخوارگاه اراك 

شهر اراك  هاي زمینترین  ایشان اعطاي ده هزار متر مربع از مرغوبخیرخواهانۀ یکی دیگر از اقدامات 
ر دارد و سـازمان  به سازمان بهزیستی جهت تأسیس شـیرخوارگاه بـود. ایـن زمـین در مقابـل پرورشـگاه قـرا       

بـار شـهر    بهزیستی نتوانست آن را به بهره برداري رساند و شهرداري آن را تصرّف نموده و میدان میوه و تـره 
  

  مانداري اراك موجود است.نامۀ حاج آقاي راستین به مسؤولین شهر در مورد شرط مزبور با دستخطّ ایشان در فر )170
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  در آن محل مستقر است و فعالً بین شهرداري و سازمان بهزیستی در تملّک زمین اختالف وجود دارد.  
  موقوفات 

دارنـد کـه حـاج آقـاي      اظهـار مـی   ن در امور مـالی بودنـد  آقاي سید علی طباطبائی که مدتی مباشر ایشا
بـراي ایـن   مسـتغالّت متعـددي را   درآمد و روضه خوانیها ه حسینیهزینۀ مجالس عزاداري تأمین براي راستین 

ـان در محلـۀ موسـوم بـه دروازه شـهرگرد        9توان به تعداد  ند، که از جملۀ آنها میکار تخصیص داد بـاب دکّ
باب دکّان زیر و روي یک کاروانسـرا کـه در اول بـازار قبلـه تـا کوچـۀ        10مستقل و باب دکّان  12اراك و 

  مسجد قبله قرار دارند اشاره نمود که همگی ملک شخصی ایشان بوده است. 
باب دکان دیگر در سر بازار اراك متّصل به شعبۀ مرکـزي بانـک ملـی توسـط حـاج رضـاخان        8تعداد 

تولیت  خودزاداري خامس آل عبا وقف شده بود که در زمان حیات (جد پدري حاج آقاي راستین) جهت ع
و نظارت این موقوفات را عهدة داشـتند و هـر سـال بـه مـدت ده روز اقـدام بـه برگـزاري مراسـم عـزاداري           

نمودند. پس از رحلت ایشان همچنان همه ساله این مراسم در حسینیۀ راسـتین   سیدالشّهدا و اطعام عمومی می
  باشد.  یت آن طبق وقفنامه با فرزند ارشدشان میبرگزار و تول

  آباد  آبادانی امان
اهللا خـان سـرتیب فـوج فراهـان (جـد       فرسخی شهر اراك که توسط امـان  4آباد در  آبادانی روستاي امان

مادري حاج آقاي راستین) احداث گردیده همواره مورد توجه خاص ایشان بوده است. و در جاي جاي این 
  ختلفی از خدمات عمومی ایشان مشهود است.روستا آثار م

  آباد دبستان امان
انـدازي   در آن ایام کمتر روستایی دبستان داشت. حاج آقاي راستین با سعی و اهتمام تمـام اقـدام بـه راه   

با خرید یک باب منزل و بازسـازي آن ایـن    1324کنند. ایشان در سال  آباد می اولین دبستان در روستاي امان
مجدداً با تجدیـد بنـاي دبسـتان و توسـعۀ آن یـک دبسـتان چهـار         1332نمایند. در سال  ا تأسیس میدبستان ر

کالسه تأسیس و با هماهنگی اداره فرهنگ آن زمان و همیاري اهالی روستا این دبستان رسماً به عنـوان یـک   
  گیرد. نهاد آموزشی مورد استفادة اهالی روستا قرار می

  آباد  غسالخانه و گورستان امان
آباد از سوي آن جنـاب از دیگـر    اعطاي زمین براي گورستان عمومی و ساختمان غسالخانۀ عمومی امان

  اقدامات ایشان در آن روستا است. 
  آباد  مسجد امان

باشـد. پـس از    آباد می آباد از دیگر اقدامات ایشان در روستاي امان تخصیص زمین و ساخت مسجد امان
آباد درخواست بناي مسجد دیگري نمودند. حـاج آقـاي    جد گذشته بود، اهالی امانمدتی که از بناي این مس
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بندي و اخـتالف در   ند تأسیس دو مسجد در یک روستا سبب دستهگفتراستین این درخواست را نپذیرفتند و 
ند تأسـیس مسـجد ضـرار    گفت میان اهالی روستا خواهد شد و نهایتاً ممکن است سبب تفرقه و نزاع گردد. می

در زمان حضرت رسول اکرم (ص) مورد موافقت آن حضرت نبود. آن حضـرت بـه دلیـل اینکـه وجـود دو      
شـد دسـتور فرمودنـد آن مسـجد را تخریـب و بـه        مسجد در یک شهر سبب ایجاد تفرقه در میان مسلمین می

خـود   خواسـت دردانی تبدیل نمایند. نظریۀ حاج آقاي راستین مورد قبـول اهـالی نیـز واقـع گردیـد و از       زباله
  صرف نظر کردند. 

  بیمارستان راستین 
یکی دیگر از اقدامات عام المنفعـۀ ایشـان اعطـاي زمـین و تشـویق بنـاي سـاختمان یـک بیمارسـتان در          

حاج آقاي راستین ده هزار متر مربع از زمینهـاي مرغـوب روسـتاي     1351باشد. در سال  آباد می روستاي امان
تر صدرالدین ابطحی قرار دادند تا نسبت به احداث یک بیمارسـتان مجهـز در   آباد را در اختیار آقاي دک امان

  آن اقدام نماید.  
متر بنـا در دو طبقـه بـا دو اطـاق عمـل و رختشـویخانه و سـایر ویژگیهـاي الزم          1350این بیمارستان در 

ام شد. با ادامه یافت و حدود شصت درصد طرح انج 1354طراحی گردید و عملیات ساختمان سازي تا سال 
بروز کسالت قلبی آقاي دکتر ابطحی و سپس بروز کسالت حاج آقاي راستین و اقامت ایشان در تهران عمالً 

د و بـراي مـدتی در همـان وضـعیت بـود و شـرکت مخـابرات از قسـمتی از         گردیـ عملیات ساختمان متوقّف 
اقدام به تکمیل  1378دداً در سال نمود. آقاي دکتر ابطحی مج ساختمان آن جهت تلفنخانۀ روستا استفاده می

در کلینیکـی  هـم خـدمات    لی موفق به اتمـام آن نگردیـد. بـراي مـدتی    د وکربیمارستان هاي  برخی از بخش
. آقاي دکتر ابطحی به واسطۀ ارادت خود به حـاج آقـاي راسـتین    ولی به تداوم نیانجامید آغاز شدبیمارستان 

  ند.ا نهادهاین بیمارستان را بر  راستیننام 
   171شرکت برق اراك

میـرزا افالطـون    ،ابراهیم نوروزي ،میرزا ابوالقاسم آقایاناراك افراد سرشناس تعدادي از  1304در سال 
مرتضی قلیخان بیات، سـهام السـلطان بیـات و عباسـقلی     ، محمدمهدي خوانساري ،حاج حسن وکیل ،شاهرخ

سیلندر کـورتن   4کیلوواتی  75ستگاه مولد ریال با خرید یکد 400000اي حدود  سرمایه خان سهم الملک با
کنـد و   شروع بکـار مـی   23الی  19از ساعت  نصب ومرکزي روسی در محل فعلی شرکت توزیع برق استان 

شـرکت سـهامی بـرق اراك     1320در سـال  . نمـوده  انشعاب منازل اطـراف را تغذیـه مـی    73با فروش حدود 
 200 ،100ریال اقدام به خریـد مولـدهاي    1000تومان  مبلغ یکصده تاسیس شد و با فروش سهام و هر سهم ب

کیلـووات قـدرت    400با خرید دو دستگاه مولد دیزلی به قدرت  1322سال  رنمایند و د کیلوواتی می 250و 
  

  http://www.mpedc.ir/site/303/default.aspx retrieved on 27 Jun 2006 شرکت توزیع برق استان مرکزي )171
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 اسـفندیار  ،حـاج محمـدخان راسـتین    سهامداران اصلی شرکت سهامی آقایان. دهند تولید برق را افزایش می
ورثـه سـهام السـلطان بیـات و ورثـه میـرزا        ،دران حـاج باشـی ورثـه حـاج وکیـل     برا ،غالمرضا مشیري ،یاري

افزایش تعداد مشترکین و نیاز به افزایش تولید بـرق اقـدام    اب 1338ابوالقاسم و ابراهیم نوذري بودند .در سال 
و در مـدار شـبکه قـرار     ودهکیلـووات نمـ   800سـوپر شـارژدار بـه قـدرت      MANبه خرید یکدسـتگاه مولـد   

مین آب و اسـتفاده از  أدر همین سال با افزایش قدرت تولید برق در کنار موتورخانه بـرق جهـت تـ    .هندد می
گـذاري آب لولـه    نیروي برق جهت برودت و خنک کردن آب اقدام به تاسیس کارخانه یخ نمودند که پایه

خ و هـم آب  ر همان سال با حفر یک حلقه چـاه نیمـه عمیـق کـه هـم آب کارخانـه یـ       دکشی اراك نیز بود. 
تولیـد   1342در سال . رسید نمود و قسمتی از آب چاه نیز بفروش می مین میأهاي اطراف را ت هقسمتی از محلّ

مقدمات زیرسازي کارخانه ماشین سازي اراك  1345رسد در سال  کیلووات می 2500برق مولدها به حدود 
دام به خریـد چنـدین هکتـار زمـین     شروع شد که وزارت آب و برق زمانی در نزدیکی شهر صنعتی اراك اق

کیلـوواتی   1200فعلی) و با خرید دو دستگاه مولد  1اراك  63جهت احداث نیروگاه برق نمود (محل پست 
مین برق مورد نیاز ماشین سازي را نیز بعهده گرفت و در داخل شهر هم اقدام بـه احـداث پسـتهاي    أاقدام به ت

 ،بیمارسـتان ولیعصـر   ،کوچـه بـاغ  ، میـدان ارك ، بـاغ فـردوس   هـاي  زمینی نمود که تعدادي از آنان در محل
متري و  17خیابان بهشتی و دو دستگاه کیوسک در خیابانهاي  ،سرآسیاب کوچه آموزش و پرورش ،ویراب

درآن زمان طول شبکه فشار ضـعیف زمینـی (کابلکشـی) حـدود     . باشند روبروي مدرسه علی ابن ابیطالب می
 1346اداره بـرق اراك سـال    .کیلو متر بوده اسـت  300متوسط هوایی حدود کیلومتر و طول شبکه فشار  17

کیلـو ولـت    230به شبکه سراسري متصل شد و پست  1350تحت مدیریت برق غرب قرار گرفت و در سال 
بـرداري قـرار گرفـت و     اندازي و جهت تامین برق اراك پست شهرك صنعتی اراك مورد بهره انجیرك راه

اي بـاختر   با تشکیل بـرق منطقـه   1365در نیمه دوم سال . غرب به برق تهران الحاق شداز برق  1360در سال 
اي باختر بعنوان مدیریت برق اسـتان مرکـزي فعالیـت خـود را      برق استان مرکزي زیر نظر شرکت برق منطقه

تـر و ارائـه سـرویس     بمنظور بهبود ساختار تشکیالت صنعت برق در جهـت تـامین بـرق مطمـئن    . شروع کرد
ی و اقتصادي و همسو با اهداف وزارت نیرو شرکتهاي طلوبتر با رعایت استانداردهاي وزارت نیرو اعم از فنّم

اي باختر در راستاي سیاسـتها و اهـداف    توزیع نیروي برق استانی تشکیل و اعالم داوطلبی شرکت برق منطقه
بـه   1370اي باختر در سال  منطقهکلی وزارت نیرو شرکت توزیع برق استان مرکزي وابسته به شرکتهاي برق 

  .آغاز نمود 26/05/1371ثبت رسید و فعالیت رسمی  خود را از تاریخ  

  اي از زندگی اجتماعی گوشه
  بقلم آقاي دکتر حسین ابوالحسن تنهائی

شـود کـه    دین چه در متون جامعه شناختی و چه در متون الهی به عنوان یک نهاد اجتماعی تعریـف مـی  
سازد و بالنتیجه عملکردهاي مختلفـی را بـراي جامعـه و فـرد بـه       لهی را در جامعه محقق میجایگاه مضامین ا
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. برخی جامعه شناسـان دیـن را بـه    172نماید آورد و معنایی از اجماع و اجتماع را ایجاد و تحکیم می وجود می
رسانده و منبعـی از   عنوان یکی از نهادهاي مهم اجتماعی که انسانها را در رویارویی با بحرانها و مرگ یاري

. برخی دیگر از محققین علم اجتمـاع چهـار عملکـرد    173کنند رود تعریف می ارزشهاي اجتماعی به شمار می
  .174اند عمدة انسجام اجتماعی، بازآفرینی، معناسازي و انسجام عاطفی را براي دین برشمرده

دادن و راهنمـایی و ارشـاد    در متون الهی، دین با عملکرد مهمتري ارائه شده که همانـا حرکـت و سـیر    
َزْلٰنـِكٰتـفرمایـد:   انسانها از تاریکی جهل و طبع به سمت و سوي روشنایی علم و قلب است که مـی  اُه ِاَلْيـَك اٌب اَنـْ

ین آیۀ شریفه معلوم . همینطور که از ا175ِْلَحميدٱْلَعزيِز ٱاِط ِصرٰ  لنّـُوِر بِِاْذِن رَبِِّهْم ِاليٰ ٱاِت ِالَي اَس ِمَن الظُُّلمٰ لنّٰ ٱِلُتْخِرَج 
شود وظیفۀ خارج ساختن مردم از تاریکی به نور، رسـالت و وظیفـۀ رسـولی اسـت کـه صـاحب اذن رب        می

شود و احکام این اخراج در کتاب قلب صـاحب ایـن رسـالت     در آیۀ فوق به او واقع می ِاَلْيـكَ باشد و خطاب 
ٍة ِلُكـلِّ اَُمـ فرمایـد  اند. در جـاي دیگـر مـی   تواند خلق را به صراط عزیـز حمیـد برسـ    نازل شده و اوست که می

که داللت بر وجود مستمر رسوالن و هادیان پیاپی براي هر امت و قـومی   177ادٍ ِلُكلِّ قـَُوٍم هٰ و همچنین  176َرسُولٌ 
ـه     می باشد. این رسول یا هادي نسبت به اذن رب که به او عطاء شده صاحب رسالت یا هدایت کلّیـه یـا جزئی
ِض ْالَرْ ٱاِعـٌل ِفـي ِانّـي جٰ لماً صاحب رسالت و هدایت کلّیه کسی است که مشـمول آیـۀ شـریفۀ    باشد ولی مس می

گیرد. بنا بر این عملکرد دین در حرکت و سیر و راهنمایی و ارشاد به دست رسوالن مأذون  قرار می 178َخليَفـةً 
توجه به وسـعت درك   شود و این رسول است که بر حسب نازلۀ کتاب قلب خود هر انسانی را با خالصه می

  دهد. و پنجرة استعدادش حرکت و رشد می
توانـد شـفقت بـه آنهـا از طریـق مشـارکت در امـور         یکی از رسالتهاي این رسول در بین عموم مردم می

گردد و این از وجوهی است که به سـبب   اجتماعی باشد که یکی از عملکردهاي اجتماعی دین محسوب می
اند. زیرا شفقت بـه عمـوم خلـق     هدي علیهم السالم در امورات اجتماع مداخله نمودهآن انبیاء و اولیاء و ائمۀ 

  
172) D.L. Light, S. Keller. Sociology, 2nd ed. N.Y. Alfred Akhopf, 1974; P. 450. 
173) M.L. Defleur, D. Antonio, L.B. Defleur. Sociology: Human society, 2nd ed. Illinois, Scott, Foresmum 

and co., 1976, P. 477. 
174) D.E. Hunter, P. Whitten, The study of anthropology, N.Y., Harper and Row publishers, 1976; pp. 

304-5. 
ز تاریکیها به سوي نور به اذن ، کتابی است فرستادیم آن را به سوي تو تا برون آوري مردم را ا1سورة ابراهیم، آیۀ  )175

  پروردگارشان به سوي راه ارجمند و ستوده.
  ، براي هر امتی رسولی هست.47سورة یونس، آیۀ  )176
  ، براي هر قومی یک هادي هست.7سورة رعد، آیۀ   )177
  ، من هر لحظه قرار دهندة یک خلیفه در زمین هستم.30سورة بقره، آیۀ   )178
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ظهور صفت رحمانیت حق است و شفقت به خاص خلق، ظهور صفت رحیمیت؛ و رسول از مظاهر تـام ایـن   
  باشد. دو صفت می

بـه نـاس و   جناب حاج شیخ محمد خان راستین اراکی از جملۀ اولیـاء الهـی بودنـد کـه در نمایانـدن راه      
اي گسترده داشتند. چند سالی کـه در شـهر اراك اشـتغال بـه      ماندگان به طرق مختلف سعی وافر و آوازه راه

تحقیق و تدریس داشتم فرصت مناسبی دست داد تا از شخصیت اجتماعی و کمکهاي مالی و انسـانی ایشـان   
گون دریافتم، جز یاد خیـر و نیکـی   هاي مختلف شهر و از صنوف شغلی گونا بیشتر آگاه شوم. آنچه در محلّه

اي کـه   هاي متّصل به آن و کوچـه  و کوچه» پرورشگاه«چیزي مسموع نگردید. به ویژه در خیابان معروف به 
معـروف اسـت افـراد بسـیاري را     » دوازده متري آقـاي راسـتین  «به یاد بخشش و بزرگواري ایشان هنوز به نام 

دریافت یا حتّی اگر به وجه ناچیزي زمـین از ایشـان ابتیـاع کـرده     مالقات کردم که به رایگان از ایشان زمین 
داشتند که جناب آقاي راستین وعدة دریافت اقساط را به  بودند هنوز به ایشان بدهکار بودند و غالباً اظهار می

هر زمان که خریدار توانایی پرداخت بدهی خود را داشت معلق کرده بودند. در تفسیر تمام گفتگوهایی کـه  
هـاي قـدیمی دسـت     ها و خـانواده  ا مردم از صنوف مختلف و در مناطق مختلف در شهر اراك به ویژه محلهب

توان به این واقعیت رسید که زمینهاي بسیار زیادي که متعلق به حاج آقاي راستین بـود را شخصـاً در    داد، می
ي طویل المدت و حتّی بـدون  دادند و با بهاي اندك و قسطها قطعات کوچک به نیازمندان جامعه تحویل می

تعیین تاریخ بازپرداخت اقساط که عمالً منجر به ایثار بخشی از سرمایۀ ایشان به نفع مـردم مسـتمند و نیازمنـد    
  کردند. بود آنها را در امر تهیۀ مسکن کمک شایانی می

نـۀ مربـوط بـه    پـس از تبـدیل نواخا  «چنین آمده است که:  1323منتشره در سال » نامۀ اراك«در روزنامۀ 
سرپرست، اقداماتی توسط افراد خیر صورت گرفت. از  کمیتۀ اعانۀ ایران و انگلیس به پرورشگاه کودکان بی

سرپرسـت و   جملۀ آنها اعطاي یکصد هزار ریال توسط آقاي راستین بود کـه بـراي کمـک بـه کودکـان بـی      
  .179ناتوان مالی تخصیص داده شد

فقر و تنگدستی اهداي ده هـزار متـر مربـع زمـین و پرداخـت      از جمله کمکهاي ایشان در جهت زدودن 
سرپرسـت بـود.    بخشی از هزینۀ ساختمان براي احداث پرورشگاهی جهت سرپرستی از ایتـام و کودکـان بـی   

از اعطاي زمـین مرغـوبی بـه مسـاحت ده هـزار متـر مربـع بـراي سـاخت           1340در سال » نامۀ اراك«روزنامۀ 
دهـد و از آن بـه نیکـی یـاد      سرپرست توسط حاج آقـاي راسـتین خبـر مـی     پرورشگاه جهت اسکان اطفال بی

  .  180کند می
هاي آن زمان شهر اراك سعی و تالش ایشان به اعطاي انواع کمکها به همۀ  خبرهاي موجود در روزنامه
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اعطـاي سـیگار و شـیرینی بـه     «دهـد. روزنامـۀ نامـۀ اراك تحـت عنـوان:       سطوح اقشـار نیازمنـد را نشـان مـی    
از بازدید حاج آقاي راستین همراه با برخی از مسئولین شهر از محـل بنگـاه حمایـت از زنـدانیان      181»زندانیان

دهد. همین روزنامه در خبر دیگـري درج   شهربانی و اعطاي هدایاي مختلف و شیرینی و سیگار و ... خبر می
وي وجهـی اهـداء   بضـاعت دبیرسـتان پهلـ    نماید که جناب آقاي راستین جهت کمک به دانش آموزان بی می

  . 182نمودند
موارد فوق همگی مثالهاي کوچکی از فعالیت خیرخواهانۀ اجتماعی ایشان بود که از بـاب نمونـه آورده   
شد و ذکر تمام موارد از فرط کثرت و از بابت روش ایشان در پنهـان نمـودن ایثـار خـود نـه قابـل احصـاء و        

  شمارش است و نه قابل توضیح و ارائه.
شتغال به امر کشاورزي فعالیتهاي جانبی دیگري داشتند. برخی از ایـن فعالیتهـا عضـویت    ایشان علیرغم ا

از طرف حاکم عراق (اراك) کـه تحـت نظـر وزارت     1304مهر  6کمیسیون نظارت بلدي بود که در تاریخ 
داخلۀ آن زمان بود به این سمت منصوب شدند. همچنین از طرف ادارة احصائیه و سجل احوال کل مملکت 

بـه عضـویت دفتـر سـجل والیتـی گلپایگـان، کمـره،         1307شـهریور   21حت نظر وزارت داخله در تـاریخ  ت
دار ریاسـت انجمـن شـهر     خوانسار منصوب و چند سالی نیز در این سمت مشـغول بودنـد. چنـد سـالی عهـده     

 اراك بودند و مدتی همکاري نزدیکی با جمعیت شـیر و خورشـید داشـتند. ریاسـت هیئـت مـدیرة شـرکت       
  و مشابه آنها نیز از دیگر فعالیتهاي ایشان بود. 183سهامی داروخانۀ ملّی اراك و شرکت برق اراك

شود که بزرگان دین غالباً کمتر تمـایلی بـه شـرکت در جریانهـاي سیاسـی روز       در طول تاریخ دیده می
رایانـه و غیرعادالنـه   گ اند، زیرا همیشه در اینگونه جریانات در جوامع مختلف نوعی گرایشات غیرواقـع  داشته

وجود داشته است. اما به هر حال به دالئل مختلف که همگی منشـعب از رسـالتی کـه بـه عهـدة آنـان اسـت        
انـد. دهـۀ    اند و به آن جریانات سمت و سوي الهـی داده  در جریانات و مسائل سیاسی نیز مداخله کرده یگاه

است که جریانات مختلف و تحوالت گونـاگونی   هاي زمانی و معدود سالهاي بعد از آن یکی از برهه 1320
در ایران آن زمان به وقوع پیوست. عزل و تبعید رضا شاه توسط دولت انگلستان و جانشینی محمد رضـا شـاه   
ـر احـزاب سیاسـی و     پهلوي، نابسامانیهاي بعد از جنگ دوم جهانی، گرایشهاي سیاسی متنوع باالخص و تکثّ

ز انواع مختلف و بروز ملّی گرائی و آزادیخواهی و دخالتهـاي آشـکار و   گسترش حامیان دیدگاههاي چپ ا
پنهان قدرتهاي خارجی و بسیاري جریانـات دیگـر از ایـن دسـت از جملـه مسـائلی بـود کـه در آن دوره بـه          

یعنی دورة دولـت دکتـر    1330وضوح شرایط و جو سیاسی کشور را دگرگون ساخته بود. این سالها به سال 
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 1332مـرداد   28ختم شد و آخرین روزهاي آزادي نسبی و شور و شوق سیاسـی بـا کودتـاي    محمد مصدق 
ـام از جانـب حضـرت صالحعلیشـاه گنابـادي مجـاز در اقامـۀ نمـاز           پایان یافت. جناب آقاي راسـتین در آن ای

  . 185ولی همچنان اجازة ارشاد، هدایت و دستگیري نداشتند 184جماعت بودند
، صداقت و اقدامات نیکوکارانه و خالصانۀ گستردة حاج آقـاي راسـتین   مردم اراك به دلیل حسن عمل

دادند مصالح مردم و شهر را به ایشان واگذار  شناختند و ترجیح می ایشان را به عنوان یکی از بزرگان شهر می
 شد که در فعالیتهاي اجتماعی زعامت مسـائل شـهر را بـه    نمایند. به همین علّت اغلب از ایشان درخواست می

  در انجمن نظارت بر انتخابات اراك حائز اکثریت آراء و برگزیده شدند. 1322عهده گیرند. در سال 
ـت     بررسی سابقۀ فعالیتهاي اجتماعی ایشان حاکی از این است که وجود ایشان در همه جا بـا حفـظ هوی

جامعـه بـوده    دینی و ملّی خویش همواره در جهت خدمت و شفقت به مردم باالخص محرومین و نیازمنـدان 
که براي مدت کوتاهی به ریاست کمیتۀ محلی یکـی از احـزاب    1323است. به همین دلیل است که در سال 

شوند و با سوق دادن فعالیتهاي آن گروه به سمت آرمانهاي توحیـدي و اسـالمی و    فعال آن زمان انتخاب می
روزنامـۀ نامـۀ اراك در ایـن بـاب     شـوند.   خدمت به محرومین جامعه مورد مخالفـت سـایر اعضـاء واقـع مـی     

. 186»ها و افکار دینی و ارتجاعی آقاي راستین در حـزب ماننـد آبـی اسـت بـر روي آتـش       اندیشه«نویسد:  می
ـاً در        مسلّم بود که هدف ایشان در مداخله در امور سیاسی شفقت به خلق و اعـتالي امـر دیـن بـود و لـذا قوی

کردنـد کـه ایـن     گرفت مقابله مـی  و شؤونات شرع انور قرار می مقابل حرکتهائی که به نحوي مغایر با احکام
خود سبب اعتراض کلیۀ کسانی بود که نفع ناشی از طرز فکر و برداشت خود را بـه شـریعت اسـالم تـرجیح     

دادند و جناب آقاي راستین با این تقابل آب حیـاتبخش احکـام و شـعائر دینـی را بـر آتـش جحـیم نفـع          می
توان گفت یکی از عللی که سـبب ایجـاد انگیـزه در ایشـان جهـت فعالیتهـاي        ثوق میریختند. به و پرستی می

سیاسی و خصوصاً شرکت در احزاب مخالف دولت در آن زمان شد آرمان انسان دوستانه و نـوع گرایانـه و   
دفاع از حقوق زحمتکشان و ضعفاي جامعه بود که این آرمان در راستاي آرمانهاي متعالی دین مبـین اسـالم   

رار دارد. چه رفع ظلم و ستم و حمایت از اقشار محروم و مستضعف جامعه از وظایفی است که هر مسلمانی ق
  باید به آن قیام کند. 

بعنوان یکـی   1327. در سال 187رأي حائز رتبۀ سوم شدند 574در انتخابات انجمن شهر با  1326در سال 
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. در سـال  188شـوند  رشـید سـرخ اراك انتخـاب مـی    از اعضاء پنج نفرة هیئت مدیرة اولین جمعیت شـیر و خو 
در انتخابات کشوري انجمن ایالتی و والیتی، اراك به هفت حوزه انتخابی تقسیم شد و در هـر حـوزه    1331

رأي برگزیـده شـدند    322سه نماینده انتخاب گردید. جناب آقاي راستین به عنوان نفر دوم در حوزة سوم با 
هفت حوزه به عنوان نفر اول و رئیس کـل انجمـن ایـالتی و والیتـی اراك      و سپس در انتخابات داخلی میان

در این انتخابات این اولـین و آخـرین انجمـن شـهري     « :نویسند یآقاي مرتضی ذبیحی م. 189شوند انتخاب می
منظورشان از عضـویت   وهیچ حزب و گروهی نبودند برخاسته از میان مردمش، عضو بود که در آن اعضاي 

نبود. اعضاي انجمن شـهر، پـس از اسـتقرار در    هر چپاول و غارت بیت المال و شهر و شهرداري در انجمن ش
محلّ کارشان، حاج محمد راستین عارف عالی مشرب را کـه همیشـه در کارهـاي اجتمـاعی و عـام المنفعـه       

ـت  پیشقدم بود، به ریاست انجمن برگزیدند و با صداقت و ایمان و تقواي سیاسی به انجام وظایف  له هممحو
ـت مـی   گماشتند کردنـد و بیشـتر اعضـاي     . در این انتخابات طرفداران جبهۀ ملّی و حزب ایران صـادقانه فعالی

   190».وابسته به همین دو گروه بودند -بدون عضویت -انجمن شهر
در خاتمه باید اذعان داشت که حسن نظر ایشان در انجام خدمات اجتماعی و خدمت صادقانه بـه مـردم   

خص محرومین جامعه سبب شده بود که در جوانی حتّی در محافل سیاسی و احزاب نیز شـرکت نماینـد.   باال
شـد کـه غالبـاً در رؤوس     و عمالً صداقت و شخصیت و محبوبیت اجتمـاعی و خـانوادگی ایشـان سـبب مـی     

ا صدور اجـازه  اینگونه مجامع واقع شوند، ولی پس از مدت کوتاهی کلّیۀ مسائل سیاسی را کنار گذاشتند و ب
از جانب حضرت صالحعلیشـاه از مداخلـه در    19/1/1334و فرمان ارشاد و هدایت و دستگیري که در تاریخ 

کردند: پـس از مـدتی    امور سیاسی کناره گیري کردند. یکی از علل این انزواء را خود ایشان اینطور بیان می
از افراد شرکت کننده به قصد رضـاي خـدا   که در این گونه محافل شرکت کردم متوجه شدم که هیچ کدام 

کنند و همه منظور و مقصود مادي دارند و فقط پینه دوزي را دیدم کـه   در این احزاب و مجامع شرکت نمی
  گفت و صادق بود و این امر سبب دلسردي من از این محافل و جریانات شد. در بین همۀ آنها راست می

ایام که فعالیتهاي اجتماعی حاج آقاي راستین زیاد بود جنـاب   گفتند که در آن آقاي احمد خالونژاد می
حاج شیخ عمادالدین به اراك وارد شدند و من با آقاي حسن عظیمی خدمت ایشـان رسـیدیم. جنـاب حـاج     
شیخ از حاج آقاي راستین سؤال کردند و عرضه داشـتیم کـه سـرگرم کارهـا و فعالیتهـاي اجتمـاعی هسـتند.        

عتنائی به سمت مالیر حرکت کردند و حتّی منتظـر نشـدند تـا حـاج آقـاي راسـتین را       ا جناب حاج شیخ با بی
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مالقات کنند. ساعاتی بعد حاج آقاي راستین متوجه آمدن و رفتن جنـاب حـاج شـیخ عمادالـدین شـدند. بـا       
 گیري کردند. عجلۀ تمام به مالیر رفتند. بعد از این واقعه بود که عمالً از فعالیتهاي سیاسی کناره

  کشاورزي و اصالحات ارضی
گرچـه مسـتغالت متعـددي نیـز از مـاترك ارث      . حاج آقاي راستین زراعت بودعمده فعالیت اقتصادي 

احـداث   شـد کردند. همانطور که ذکر  در اختیار داشتند و از اجارة آنها درآمد مختصري دریافت می والدین
تیب نظام فراهانی بود و زمینهاي زیادي از ماترك اهللا خان سر آباد حاصل زحمات جد مادري ایشان امان امان

پرداختند. در آن زمان عوامـل تولیـد در کشـاورزي بـه      ایشان در اختیار داشتند و در آنها به کشت و زرع می
شد و مالک و رعیت اشتراکاً این عوامـل تولیـد را    پنج عامل تولید آب و زمین و مرد و گاو و بذر تقسیم می

گرفتند. دو عامل آب و زمین را مالک و سه عامل مرد و گاو و بذر را رعیـت   به کار میبراي تولید محصول 
در اختیار داشت. بر این اساس، دو پنجم از محصول پس از برداشت، سهم مالک و سـه پـنجم دیگـر آن بـه     

  عرف تولید و توزیع در آن منطقه بوده است.در آن زمان رسید. این نسبت تقسیم محصول  رعیت می
ج آقاي راستین براي بهبود حال رعایا این نسبت را به نفع رعیت تغییر دادند و از سـهم مالکانـۀ خـود    حا

کاستند. بطوریکه یک سوم از محصول را سهم مالک و دو سوم مابقی را سهم رعیت قرار دادنـد. و ایـن در   
رخـی سـالها بـا اعطـاي بـذر سـه       حالی بود که همچنان دو عامل از پنج عامل تولید متعلق به ایشان بود و در ب

ق به ایشان داشت ولی هنگام توزیع محصول همچنـان یـک سـوم از محصـول را     عامل از پنج عامل تولید تعلّ
دادند. خدمات ایشان به رعایا بسیار زیادتر از آن است که قابل احصاء و شمارش باشد.  به خود اختصاص می

ت افزایش بـازدهی تولیـد زارعـین، اعطـاي بـذر مجـانی در       از طرق گوناگون منجمله با ایجاد تسهیالتی جه
سالهاي خشکسالی، اعطاي وامهاي قرض الحسنه و پرداختهاي بالعوض و کمکهاي مختلف دیگـر همـواره   

  سعی بر افزایش اشتغال و تولید و درآمد زارعین داشتند.
ـد صـالحی   در جهت افزایش بازدهی تولید و بارورتر نمودن زراعـت حضـرت صالحعلیشـاه شـیخ      محم

ـد       میبدي معروف به بؤبؤ را به حاج آقاي راستین معرفی نمودند تا از تجـارب وي اسـتفاده کننـد. شـیخ محم
آباد آمد و چنـد سـالی جهـت تـرویج کشـاورزي در       شمسی به امان 1318فردي بسیار مجرّب بود و در سال 

الحاتی در ایـن زمینـه نمـود.    آنجا ساکن شد. در این مدت وي شـروع بـه آمـوزش کشـاورزي و انجـام اصـ      
ـد انشـعاب نهـر      شود. هاي وي در حال حاضر نیز از لحاظ علمی و فنی تائید می توصیه لین اقدام شـیخ محماو
زد. وي با ایجاد انشعابی در ایـن نهـر و عبـور     آباد از حاشیۀ روستا عبور و ده را دور می آباد بود. نهر امان امان

تر ساکنین و گسترش آبادي گردید. براي افزایش بازدهی زمین و از بین آن از سمت دیگر سبب دسترسی به
نرفتن خاك زراعی اقدام به مهار آبهاي سطحی نمود. بطوریکه مسیلها را سدبندي کرد و آبهـاي سـطحی را   
به زمینهاي کشاورزي هدایت نمود. سیالبها معموالً خاك سطحی که از لحاظ کشت بسیار مناسـب اسـت را   

برند. این روش شیخ محمد در فنون کشـاورزي جدیـد بـه نـام آبخیـزداري معـروف اسـت. بـراي          با خود می
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افزایش درآمد روستائیان کشتهاي مختلفی را رایج کرد که بتوانند هنگام بیکاري فصلی براي آنان اشـتغال و  
دلیل کمبود نزوالت  نهایتاً درآمد ایجاد نماید. از جملۀ اینگونه اقدامات متداول کردن کشت زیره بود که به

آبـاد   توانست حاصل داشته باشد. پیاز زعفران را از بیـدخت بـه امـان    آباد می آسمانی و کیفیت خاك در امان
آورد و کشــت آن را رایــج نمــود. توتســتانی احــداث کــرد و از یــزد الرو ابریشــم آورد و طــرز پــرورش و  

یم داد. با احداث باغ پسته کشـت ایـن محصـول را در    برداري از پیله تا کالف ابریشم را به روستائیان تعل بهره
بـا   نماینـد و داد استخوانها را جمع آوري و خـرد   منطقه رایج نمود. براي تقویت دامها و طیور وي دستور می

  .  استاستفاده  مورددر پرورش صنعتی طیور  شخوراك دام و طیور مخلوط نمایند. هم اکنون این رو
راستین با بکار گماردن مطلعین در امـر کشـاورزي همچنـان ایـن رویـه را       در سالهاي بعد نیز حاج آقاي

ـ   ادامه می ر دادند. از افراد دیگري که در این زمینه با ایشان همکاري داشتند آقاي عبدالرّحیم خان امـین متبح
  د. وب در امور کشاورزي و زنبورداري و بازنشستۀ اداره کشاورزي 

این بود که  191والي خود حضرت صالحعلیشاه در مورد اصالحات ارضیعقیدة ایشان به تبعیت از نظر م
این نحوة عمل برخالف شرع است و گذشته از آنکه در هیچ خالف شرعی مصلحتی وجود نـدارد ایـن امـر    

از طریـق  نفسه برخالف مصلحت بودن آن مشخص است. با اصالحات ارضی موافق نبودند و رعایایی که  فی
نمودند که به مالکین قبلی مراجعه نموده و رضایت آنهـا را   بودند را تشویق می هگرفت اصالحات ارضی زمین

جلب نمایند. در مورد اشخاصـی کـه در اصـالحات ارضـی از زمینهـاي خـود ایشـان دریافـت کـرده بودنـد           
ند: شخصاً راضی نیستم ولی چنانچه رعایا بیایند و تقاضـاي خریـد آن را بکننـد بـا وجـه بسـیار کمـی        گفت می
لحه خواهم کرد و بر این موضوع براي تعلیم رعایا به رعایت حدود و موازین شرع تأکید داشـتند. پـس   مصا

ند اگـر فقـط عـذرخواه باشـند رضـایت خـواهم داد. در ایـن        گفت تر نیز نمودند و می از مدتی این امر را سهل
  ماجرا فقط دو نفر از رعایا اقدام به این کار کردند. 

کردنـد و   آنهـا زمینهـاي اصـالحات ارضـی تعلـق گرفتـه بـود دسـتگیري نمـی          حتّی از اشخاصی که بـه 
شود به نحوي که صاحب یا اجاره ند یا باید زمین به صاحب اصلی آن برگردانده یا از وي خریداري گفت می

ـی دعـوت     زمین رضایت کامل داشته باشد. در غیر این صورت به هـیچ وجـه متقاضـی را نمـی     پذیرفتنـد. حتّ
شـدند   پذیرفتند و به منزل آنان وارد نمـی  از زمینهاي اصالحات ارضی دریافت کرده بودند نمی کسانی را که
  دادند که چنانچه با صاحب ملک مصالحه نماید خواهند رفت. ولی وعده می

نویسند: در اصالحات ارضی چند هکتـار زمـین بـه مـن رسـیده بـود. در آن اوان        آقاي اسداهللا فیضی می
تملّک و استفاده از زمینهاي تسهیمی اصـالحات ارضـی   «ند: کرددند و اعالم مششده آ حاج آقاي راستین به

اند باید اول رضایت مالک را بدست بیاورند بعد براي نماز بیایند و  حرام است کسانی که از این زمینها گرفته
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ن پشـت سـر   کسانی که رضایت مالک را بدست نیاورند حقّ آمدن به مجلس و مصافحه کردن و نماز خواند
بایـد مالکیـت    گفتنـد ما را ندارند. خدمتشان رسیدم و عرض کردم دیگر از این زمینها استفاده نخواهم کرد. 

آن به صاحب اصلیش برگردانده شود. رفتم مالـک را نـزد ایشـان آوردم تـا مسـئله را حـل کنـد. مالـک در         
اي براي ملک تعیین کند تا به  اجارهند مالک گفتحضور ایشان زمین را به من بخشید ولی حاج آقاي راستین 

کنم و حاج آقاي راستین در همه حال با من هستند و یک  او پرداخت شود. اآلن هم بر همان زمین کشت می
  گذارند. واقعاً خداوند هرچه داشته در وجود او گذاشته. لحظه مرا تنها نمی

ین در مخالفت با اصالحات ارضـی  نویسند: اصرار و پافشاري حاج آقاي راست آقاي احمد قلی فیضی می
در سفر ایشان به فارس سبب شد که رئیس پاسگاه و مأمورانش براي جلب ایشان به اتهام مخالفت بـا فرمـان   

  شاه مراجعه و مزاحمتهائی نیز فراهم آوردند ولی ایشان حتّی قبول نکردند که به پاسگاه بروند.        
آقاي اسماعیل نوري که زارع بـود و بـر زمینهـاي     1354ال نویسند: در س ي میآباد آقاي طوسی ادریس

کرد وجهی را به عنوان عشر اربـاح مکاسـب و زراعـات کـه شـرعاً       تقسیم شدة اصالحات ارضی زراعت می
مغنی از زکات و از خمس خواهد بود را خدمت حاج آقاي راستین آورد که به مستحق آن برسـانند. ایشـان   

کنید کسب کنید. آقاي  باید رضایت کتبی مالک زمینی را که بر روي آن کار میند اول گفتقبول ننمودند و 
حـاج آقـاي   نوري به مالک زمین مراجعه و مالک که خانمی بود با شنیدن این ماجرا منقلـب شـد و در حـق    

ر سخت، تنها ایشان به فکر این موضوع بودند. وي با نوشتن متنی مبنی بـ  روزگاردعا نمود که در این  راستین
دهند رضایتش را اعالم نمود. حـاج   اینکه همه ساله آقاي نوري سهمی از درآمد حاصل از زمین را به من می

بـه  رسـاندن آن  وجـوه زکـات و   آوري  جمعکه مسؤولیت  آقاي عبديآقاي راستین با دیدن رضایت نامه به 
ت آن خانم همچنان آقاي اجازه دادند که وجه را دریافت کند. در حال حاضر پس از فو را داشتمستحقین 

  نماید. نوري سهم وي از زراعت را براي وراث او در تهران ارسال می
حـاج آقـاي    خـدمت در جلسـۀ فقـري اراك در    1355نویسند: حدود سال  آقاي دکتر مسنّن مظفري می

زاري راستین بودم. زارعی با نیازمندي بسیار تقاضاي تشرّف به فقر کـرد ولـی ایشـان قبـول نکردنـد. طالـب       
زیادي نمود ولی مؤّثر واقع نیافتاد. حاج آقاي راستین به وي گفتند اینجا چیزي جز خدا نیست. طالب عرض 

تشرّف به فقر شروط زیادي دارد. عرض کرد هر شرطی معین کنیـد بـا    گفتندام.  کرد من هم براي خدا آمده
هـم وي را قبـول نکردنـد. حـال بنـده      کنم. پس از رد و بـدل مکالمـاتی از ایـن نـوع بـاز       جان و دل قبول می
عرض کردم حال نیاز ایشان از بنده بیشـتر اسـت اگـر ایمـان مـرا بگیریـد و بـه ایشـان          اندگرگون شد و گری

ایـم پـس    نـد: چیـزي را کـه داده   گفتتـر اسـت. حـاج آقـاي راسـتین       بدهید قبول دارم، چـون از مـن شایسـته   
زمینهاي اصالحات ارضی گرفته و ایـن زمینهـا غصـبی و     گیریم. با اصرار زیاد من گفتند: این شخص از نمی

تملّک آن برخالف شرع است. من که منقلب بودم دسته چکم را بیرون آورده اظهار داشـتم هـر مبلغـی کـه     
زمین قیمت دارد بگوئید تا وجه آن را الساعه بنویسم تا به صاحب زمین بدهند. گفتند خود فـرد (زارع) بایـد   
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ضایت صاحب زمین را بدست آورده تا وي را قبول نمائیم. فرد طالب رفت و بـه مالـک   این کار را بکند و ر
شـود بپـردازم در    اند که هر چقدر پول زمین می مراجعه نمود و گریه کنان به وي گفت آقاي من دستور داده

ـب شـده بـ    عوض رضایتنامه ود اي بنویسید که از تملّک زمین توسط من راضی هستید. مالک زمین که متعج
جریان را سؤال کرد و زارع موضوع را برایش توضیح داد و او هم متأّثر شد و گفت فقط آقـاي تـو فهمیـده    

خواهم به شـرطی کـه مـرا هـم      است که رضایت صاحب زمین شرط تصرّف زمین است و من از تو پول نمی
ر شدند. در سـالهاي  نزد آقایت ببري. مالک و زارع خدمت حاج آقاي راستین رسیدند و هر دو مشرّف به فق

آخر حیات آن شخص (زارع)، حضرت رضاعلیشاه به عیادت وي رفتند و به او فرمودند کـه بیـل زدن بـراي    
گیرم ولـی حـاج    شما سخت است از کارگري کمک بگیرید. در جواب عرض کرد بیل را من در دست می

  زنند.  آقاي راستین هستند که بیل می
ضی علیرغم اینکه اکثر مالکین از ترس طغیان و آسـیب زدن رعایـا   به هر حال در جریانات اصالحات ار

یافتند که به امالك و آبادیهاي خود رجوع نمایند ولی به دلیل خوشرفتاري و شـفقتی کـه حـاج     جرأت نمی
حرمتی نسبت به ایشـان شـرم داشـتند و حیـاء      آباد نموده بودند رعایا از بی آقاي راستین به اهالی روستاي امان

آبـاد   چند نفر از رعایا به تحریک یکی از حاسدین جلوي درب منزل ییالقی ایشـان در امـان   یند. شبکرد می
خواسـتید کـه غصـباً گرفتیـد حـاال       د ملـک و آب و بـاغ مـی   گفتنـ و  آمدندجمع شدند. ایشان شخصاً بیرون 

  تند. خواهید آدم کشی کنید؟ بکنید! همه سرهایشان را به زیر انداختند و خجالت زده برگش می
کردند.منجملـه   در همان ایام برخی هم از هرج و مرج ایجاد شده در اصالحات ارضی سـؤ اسـتفاده مـی   

رعیتی انبار گندم ایشان را به سرقت برد ولی پس از مدت کوتاهی با شرمندگی تمام خدمت ایشـان رسـید و   
کرد و طلب عفو نمود. از این ام بیمار شدند و همسرم فوت  عرضه داشت که گندمها همه پوسیدند و خانواده

  شد.  قبیل موارد در آن زمان بسیار دیده می
نظمـی اوائـل انقـالب     در بعد از انقالب هم روستائیان باز به طمع تصرّف زمینهاي باقیماندة ایشـان از بـی  

کردند. بـراي آمـاده سـاختن جـو چپـاول اغلـب بـر دیـوار یـا درب منـازل در روسـتا             استفاده و حرکاتی می
نوشتند ولی حاج آقاي راستین بدون اعتنا به این مسـائل بـه روسـتا رفـت و      رهاي موهن بر علیه ایشان میشعا

  شدند.  کردند و محرّکین با دیدن ایشان پنهان می آمد می
اهللا بـربط از خدمـۀ قـدیمی ایشـان سراسـیمه از       نویسـند: روزي آقـاي فـرج    آقاي سید علی طباطبایی مـی 

جلسـه   آبـاد  در مسـجد امـان   آبـاد  و خدمت حاج آقاي راستین عرض کرد اهـالی امـان   آباد به اراك آمد امان
داشتند و قصد دارند نیمه شب باغ و انبار گندم و جو و یونجه و منزل شما را غارت کنند. حاج آقاي راستین 

شـب دربهـا   آن نیز آباد و امشب درب را باز بگذار و هیچ قفل و بندي هم نزن. وي  ند برگرد امانگفتبه وي 
در نیمه شب خوابم برد در خـواب  داشت  ابراز میآباد بود.  را باز گذاشت و منتظر هجوم و غارت اهالی امان

کننـد و از صـداي اذان بیـدار     گردند و حفاظت مـی  دیدم حاج آقاي راستین شمشیر به دست دور محوطه می
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  نیافته بود.  غارتشدم و هیچ کس جرأت 
آباد که سالها قبل توسـط جـد مـادري     هکتار زمینهاي زراعی امان 6000ز به هر حال اصالحات ارضی ا

ایشان از حالت بایر، احیاء و به زمین آباد کشاورزي تبدیل گردیده بـود و در اختیـار ایشـان قـرار داشـت دو      
 500 سوم آن را گرفته و به زارعین داد و یک سوم آن را در اختیار خودشان قرار داد. بعد از انقالب حـدود 

هکتـار دیگـر هـم از     400هکتار دیگر توسط هیئت هفت نفره از ایشان اخذ و به زارعین داده شـد و حـدود   
  زمینهاي تحت تصرّف ایشان توسط سازمان جنگلها و مراتع ملّی تلقی گردید. 

  پیغمبر مالکین
   غالمرضا هرسینیبقلم آقاي 

توانیم از موقعیت اجتماعی زمان و مکـان وقـوع    میبراي اینکه یاد و خاطرة شخصیت بزرگی بیان شود ن
خاطره صرف نظر نماییم. بعد از استبداد قاجار و تسلیم حکومت به سلسلۀ پهلوي استبداد مضاعفی بـر ایـران   

مهریهـاي متعـدد    مستولی گردید و افرادي که عنوان آزادیخواهی و استیفاء حقوق مردم را داشتند گرفتار بی
کـه   1332اً در متون تاریخی آن زمان راجع به آن صحبت شده است. با کودتاي سال و متنوع شدند که بعض

دولت ملی مصدق سقوط کرد و حکومت نظامی بر کشور مستولی گشت. افراد آزادیخواه و ملی به زنـدانها  
ـی       افتادند و خفقان و سرکوب و حبس و شکنجه در مملکت حاکم شد. افـرادي کـه از شکسـت نهضـت ملّ

گشتند بلکه به آنها تصمیم و تحمل دهد تا بتواننـد از جـور زمانـه     عل شده بودند دنبال پناهگاهی میایران منف
  خالصی یابند. 

محاکمات آزادیخواهان شروع شده بود و بعضاً بعد از تحمل زندان و شکنجه آزاد شده بودند، اما ملجأ 
شاه دو حکم صادر شد که به موجب یکـی  و پناهگاهی نداشتند. در چنین وضعیتی از ناحیۀ حضرت صالحعلی

از این احکام جناب آقاي حاج محمد خان راستین با لقـب درویـش رونقعلـی شـیخ جلیلـۀ سلسـله گنابـادي        
ـات زده بودنـد و           یشدند. ایشان با طی مراحل سلوك و ارادت بـه درویشـی و پشـت پـایی کـه بـه دنیـا و ماد

ی گذشته، انسانی شایسته و واال و با تجربیـات علمـی و عملـی از    همچنین با سابقۀ فعالیتهاي سیاسی و اجتماع
ابعاد مذهبی و اجتماعی توانایی زیادي در ارشاد خلق داشتند. معّظم له داراي سوابق سیاسی در گذشته بودند 

اي مذهبی بـه دنیـا    و براي رفع ستم و دموکراسی فعالیت زیادي کرده بودند. جناب آقاي راستین در خانواده
ه بودند و پدر ایشان عالوه بر منصب روحانیت داراي امالك و اموال فراوانی بودند و به اصطالح زمـان  آمد

گفتند جناب حاج محمد خان از امکانات رفاهی و وسایل مادي به وفـور برخـوردار    ها را خان می که آقازاده
ادامـه دهـد و در شهرسـتان     توانست ضمن حفظ و ازدیاد اموال به تحصیالت علوم حـوزوي خـود   بوده و می

ـا   ات در بهترین شرایط رفاهی آن زمان زندگی کند. امیل گردد و از لحاظ ماداراك یکی از علماي طراز او
جناب راستین در حقیقت به عرفان وفادار بود و زرق و برق دنیا معّظم له را از سلوك در راه فقر و درویشـی  

  مین و در جهت رفع ستم از آنها تمایل به فعالیتهاي اجتماعی داشتند.مندي به محرو مانع نشد. از طرفی عالقه
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اي فلسفی به جامعه عرضه کرده بود که الاقل از بعـد نظـري حقـوق افـراد در آن      ایده 192کارل مارکس
اي نداشـت و نیـاز    شد. مثالً زمانی که رابطۀ کارگري و کارفرمایی هیچ گونه ضابطه و قاعـده  بیشتر تأمین می

ه کار و در نتیجه ایجاد درآمد براي تأمین هزینه در منتهی درجۀ سختی خود قرار داشـت و همـواره   کارگر ب
نیاز از تهیه نیروي انسانی بود از دیـدگاه حقـوق و عـدالت     به دلیل خیل انبوه کارگران بیکار، کارفرما که بی

نیـازي   دي کارگر بـه درآمـد و بـی   اي بر مبناي قسط و عدل تنظیم نماید. زیرا نیازمن توانست خود ضابطه نمی
توانست در مقابل هـم معادلـه و موازنـه نمایـد. در نتیجـه       کارفرما به عرضۀ نیروي انسانی مازاد بر احتیاج نمی

اي  برداري ظالمانه بنماید. مثالً ساعت کار محدود نبود، شرایط کار ضابطه کارفرما حق داشت از کارگر بهره
ـت مـوقعی          نداشت، از تعطـیالت و مرخصـیها    بحثـی در میـان نبـود و کـارگر عنـوان نـوکر را داشـت و رعی

توانست در ده زندگی کند که تحت امر و انقیاد ارباب باشد. خانوادة رعیت جزء کلفت و نـوکران خـان    می
توانست مثل برده با آنها رفتار کند و حتّی امیـال و غریـزة طبیعـی خـود را اطفـاء نمایـد. در        بودند و خان می

کـرد، بـراي    وضعیتی فلسفۀ مارکس به ایران کشیده شده بود. این دیدگاه سـاعت کـار را محـدود مـی    چنین 
داد و بـراي آنهـا تعطـیالت و مرخصـی در نظـر       کارگر حق و امتیازي قائل بود و او را تحت پوشش قرار می

  نمود.  کرد که بسیار جذاب می گرفته بود و مسائلی از این دست را مطرح می
از حامیان و گرویدگان به این فلسفه در زندانهاي حکومتی در حبس بودند و یکـی از آنهـا   عدة کثیري 

نیز به قتل رسیده بود و با زندانی شدن این افراد و موقعیت اجتماعی آنها کـه همگـی از طبقـۀ روشـنفکران و     
فلسـفۀ حمایـت از   غالباً صاحب مناصب مملکتی بودند چهرة موجهی از این فلسفه به جامعه معرفی شده بود. 

اي در اجتماع از این نگرش ترسیم  حقوق انسانها و موقعیت علمی گرویدگان و مقابلۀ حکومت با آنها چهره
توانست به عنوان الگو قرار گیـرد و افـرادي کـه داراي فطـرت انسـانی واال و نـوع دوسـتانه         کرده بود که می

اد جامعـه چنـین اشخاصـی را در آن مکتـب طبقـه      بودند علی االصول یا به این مکتب گرایش داشتند یـا افـر  
کردند و شاید اقدامات انسان دوستانۀ جناب حاج محمد راسـتین چنـین عنـوانی را بـراي ایشـان بـه        بندي می

ارمغان آورده بود و آنچه مسلم است معّظم له داراي اعتقادات شدید مذهبی و وابسـتگی عمیـق بـه عرفـان و     
هگشـاي بشـر را از زخـارف دنیـوي سـلوك در راه خـدا و حفـظ برابـري و         تصوف اسالمی بودند و تنهـا را 
دانستند. وقتی که بین سید قریشی و بالل حبشـی فرقـی نیسـت و قـرآن خلقـت       برادري اسالمی در جامعه می

مرد و زن و تشکیل قبیله و قوم را براي شناسایی افراد قرار داده و میزان نزدیکی به خداونـد و وجـه امتیـاز را    
ا معین کرده است و اگر این مکتب مطابق با روش اولیه اسالم پیاده شـود و سـنّت رسـول اکـرم (ص) بـا      تقو

توانـد از   بزرگان قبایل در مقابل اصحاب صفّه و نزول آیه در حمایت همـین پابرهنگـان، رعایـت گـردد مـی     
د و حقوق اجتماعی آنهـا  فشار مالک و ستم رعیت و فشار کارفرما و تحمل کارگر کاسته و تعدیل ایجاد کن
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رعایت شود. اما اسالم ما از سقیفۀ بنی ساعده و انتقال خالفت به غیر ذیحق سبب شد که مورد تعدیل و حتّی 
تجاوز قرار گیرد و اگر اعمال خلفاي اموي و عباسی را در نظر بگیریم خواهیم دانست که روش آنهـا مغـایر   

که براي فرزند خود ارثیـه نگـذارد مـدعیان جانشـینی او      با روش حضرت رسول اکرم (ص) بوده و پیغمبري
کردنـد و از آنجـا    ثروتهاي هنگفتی براي خود فراهم کرده و چون شاهان و امپراطوران سلوك و زندگی می

سایرین نیز از خوان نعمت الهی یغما کرده و به ثروت اندوزي که ثمرة  193ديـِن ُملـوُِكِهمْ  اُس َعليٰ لنّٰ ٱَ اند  که گفته
شار به طبقۀ محروم است فروگذار نکردند. کلمۀ ارباب و رعیـت و خـان و کـارگر در اسـالم پایگـاهی      آن ف

دانیم که این کلمات و عناوین سالیانی متمادي در جامعه وجود داشـته و بـراي دارنـدگان آنهـا      ندارد. اما می
د کـه او را مسـتثنی از   کند. روش انسان دوستانۀ جناب آقاي راسـتین سـبب شـده بـو     ایجاد حق و تکلیف می

الیه قائل شوند کشاورزان عنوان  را بـراي  » پیغمبـر مـالکین  «خانهاي زمان بدانند و براي اینکه امتیاز براي مشار
کاهـد و حقـوق    دانسـتند کـه الاقـل از سـتم مـالکین مـی       ایشان انتخاب کرده و ایشان را آورندة رسـالتی مـی  

کین او را از بدعت گـزاران و فـردي کـه بـه طبقـۀ خـود پشـت        دهد و از دیدگاه مال کشاورزان را ترجیح می
  نمودند.  شناختند. یعنی مالک او را ضد خود و کشاورز او را حامی تلقی می کرده است می

با توجه به بافت اجتماعی اراك که یک منطقـۀ کشـاورزي بـود و کشـاورزان تحـت اختیـار مـالکین و        
پرداختند و این سهم در مقابـل زحمـت    برداشت سهم مالکانه میصاحبان زمین به کشاورزي اشتغال و در هر 

داد و کشـاورزان غالبـاً نیازمنـد و درمانـده و مسـتحق کمـک بودنـد، آقـاي          آنان رقم ناچیزي را تشکیل مـی 
کـرد و سـهم مالکانـه را بـه نفـع کشـاورزان        راستین بر خالف موضع طبقاتی خود از کشاورزان حمایت مـی 

شـد یعنـی دیـم زار و در صـورتی کـه       قی که از طریق موقعیت طبیعی کشـاورزي مـی  تعدیل نمود و در مناط
اجتماعی ایشان بدین منوال بود که مالکین حق گرفتن  -داد نظر فقهی مالک بذر در اختیار کشاورز قرار نمی

اخلـه  سهم مالکانه ندارند و کشاورزان نبایستی به چنین افرادي که نه در تحویـل بـذر و نـه در تـأمین آب مد    
کنند از محصول سهمی بپردازند زیرا دیم زار ملک خداست کـه چنانچـه در سـرمایه گـذاري و ضـرر،       نمی

مالکی مداخله نکند استحقاق ندارد، از زحمات کشـاورز و رحمـت طبیعـت کـه توأمـاً تشـکیل محصـول را        
ـت      -مند گردد و براي اعمال ایـن نظریـۀ فقهـی    دهد بهره می و بـاالخره قبـل از   اجتمـاعی چنـدین سـال فعالی

آن را به مرحلۀ عمل در آورد و کشاورزان را مالک زحمات خود در محدوده کشتهاي  1332کودتاي سال 
  دیمی نمود. 

توان انتخاب شایستۀ حضـرت صالحعلیشـاه در صـدور حکـم      با بیانی که از وضعیت آن روزگار شد می
ي اجتمـاعی و داشـتن عواطـف واالي عرفـانی     براي چنین شخصیتی را استنباط نمود و ایشان بـا سـابقۀ نیکـو   

بـود کـه    1334مأموریت را پذیرا شدند و براي عمل به آن شهر به شهر به مسافرت پرداختند. در تیر ماه سال 
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در بروجرد چند روزي اقامت گزیدند و مردم تشنۀ آن شهرستان کام خود را به عرفان و مکتـب تصـوف تـر    
دات سیاسی مدتی در زنـدان فلـک االفـالك بازداشـت بودنـد و بـه دنبـال        کردند و افرادي که به علّت اعتقا

پناهگاهی که آنها را سیراب نماید و با واقعیت هم تطبیق کند برآمده بودند به مکتب عرفان از طریـق ایشـان   
راهیابی و جمعیت محدود فقراء بروجرد به تعداد کثیري تبدیل شـد. پیـروي از مکتـب تصـوف اسـالمی بـه       

اهللا حاج حسین بروجردي داماد و خـواهر و نـوه و فامیـل در بروجـرد      بعضیها خوش نیامد و چون آیتمذاق 
داشت از مسافرت جناب آقاي راستین به بروجـرد و راهیـابی تعـداد کثیـري از مـردم آگـاه شـد و در صـدد         

حضـور آقـاي   جلوگیري و مقابله برآمد و فردي را به نام حجت االسـالم خزعلـی بـه بروجـرد اعـزام نمـود.       
رفـت و   خزعلی در بروجرد تقریباً شهریور ماه و در ماه مبارك رمضان بود. وي در مسـجد شـاه بـه منبـر مـی     

صرف نظر از اینکه مکتب اسالم گرفتار مشکالت عدیده شده و بین اسالم و مردم افتراق ایجاد شـده بـود و   
ایفا نکرده بودند و حکومـت نظـامی   هیچ گونه نقشی  1332مرداد  28علماي عصر در جلوگیري از کودتاي 

شاه را تقبیح ننمودند و براي آزادي ملّیون و آزادیخواهان هیچ گونـه کوششـی بـه عمـل نیاوردنـد و جلـوي       
ـت وظیفـۀ خـود را در مقابـل      دادگاههاي استبدادي تیمسار بختیار فرماندار نظامی را نگرفتند و اصوالً روحانی

ع  تواند بطور مستقیم در مسئله دخالت کند الاقـل   داشتند اگر روحانیت نمینهضت ملی ایفا نکرد و مردم توقّ
مد و منابر اسـالمی از بیـان آنچـه در    ابا شفاعت از فشار و ستم ممانعت کند. حتّی این توقع مختصر مردم برنی

گذشت ساکت و خاموش بود. رعایت نکردن عالم نمایان ضوابط شرعی را و فسادي که بر آنهـا   اجتماع می
اي از  اطرافیان آنها مستولی شده بود از دید متظاهرین به اسالم خواهی مخفی مانده بود و فقط هدایت عده و

افراد ماتریالیست یا جوانان غیر معتقد به اسالم، به مکتب عرفان و تصوف اسالمی مشکل زمان تلقـی شـده و   
شـار اسـرائیل بـه ملـت سـتمدیدة      منبر آقاي خزعلی فقط به آن اختصـاص داشـت و مسـئلۀ جهـان اسـالم و ف     

فلسطین، جنگهاي روزمره و همه و همه فرامـوش شـده بـود و فقـط بایـد مـردم بـر علیـه تصـوف برانگیختـه           
شد متأسـفانه اندیشـه    شدند و از ضایعه و آثار مترقبه بر آن که موجب ایجاد تفرقه بین برادران مسلمان می می

آالیـش بروجـرد    فیه را بد منظر نشان داد که مردم سـاده و بـی  و ابائی نبود. آقاي خزعلی به نحوي چهرة صو
اند و از معامله با آنان اکراه داشـتند. از ورود آنهـا    تصور کردند که برادران عارف آنها از مذهب خارج شده

کشیدند تا از  کردند ظرفهاي آنها را آب می شد و اگر در جایی غذایی مصرف می ها خودداري می به گرمابه
ی به نجاست تطهیر شود. یعنی پیروان مکتـب اسـالم و ارادتمنـدان بـه خـانوادة عصـمت و رسـالت را        آلودگ

  کردند.  دانستند و از انجام معامله و مراوده با آنها خودداري می نجس العین می
در بروجرد دو قنّادي وجود داشت که صاحبان آنها آقایان حسین اخوان و حبیب کمـاجی بـه عرفـان و    

می ارادت داشتند و مردم بروجرد که بهترین و سالمترین شیرینی در سـنوات گذشـته را از آنهـا    تصوف اسال
کردند و به عنوان بهترین تهیه کنندگان شیرینی شناخته شده بودند در تحریم اقتصادي قرار گرفتنـد.   تهیه می

زنجیرزنـان در مسـاجد و    زنـان و  حتّی شاعر اهل بیت آقاي حسین حزین که اشعار وي به عنـوان نوحـۀ سـینه   
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دادند. زیرا نظـر فقهـی آقـاي خزعلـی بـر آن بـود کـه ورود         شد را به حمام راه نمی معابر خوانده و شنیده می
کند! آقاي خزعلی براي اثبات نظریۀ خود دلیـل   درویش و صوفی در خزینۀ حمام حتّی آب کُر را نجس می

تشویش اذهان عمومی به صوفیه و بزرگـان آنهـا تهمتهـاي    فقهی یا فتاواي فقهاي اسالمی را نداشت اما براي 
اسـالمی نبـود و همـانطور کـه      -ساخت و حاضر به مناظره و مباحثه با دارندگان افکار عرفـانی  ناروا وارد می

داد و  اساس را نـاروا بـه مـردان خـدا نسـبت مـی       رفت و هر بهتان بی هاي منبر باال می رسم است نامبرده از پله
کردند و منبر او را از  اي افراد به عنوان عامل فشار او را حمایت می ي مقابله با وي نبود. زیرا عدهکسی را یارا

اقتصادي عالقمندان به تصوف و عرفـان اسـالمی در    -نمودند. وضعیت اجتماعی هرگونه اعتراضی حفظ می
ام خـود و فرزنـدان در پسـتوي    ها مجبور بودند براي اسـتحم  بروجرد نامطلوب و غیر قابل تحمل بود. خانواده

خانه آب گرم کنند و استحمام نمایند. در آن سالها در بروجرد آب لوله کشی وجود نداشت و آبگـرمکن و  
گذاشـتند و آن را بـا چـوب و هیـزم گـرم       وسایل استحمام انفرادي مرسوم نبود و فقط دیگهـایی از آب مـی  

ند. گاهی افراد براي استحمام به روسـتاهاي مجـاور   داد کردند و در نهایت سختی بدن خود را شستشو می می
رفتند اما در آنجا هم به علّت محلّی نبودن و اینکه روستاها براي هزینۀ حمام معموالً از محصول روستایی  می

گرفتند عمل مراجعین به روستا براي استحمام براي روسـتائیان نامـأنوس و غیرمقبـول بـود. صـرف       سهمیه می
  هاي شهري نبود. داشت روستا قابل مقایسه با گرمابهنظر از اینکه به

و مسـلمین خـود را از عرفـا ممتـاز       194باالخره بـین مـردم و بـرادران صـوفی آنهـا اخـتالف ایجـاد شـد        
کردند و از دست زدن به آنها احتراز داشتند. پایۀ بـدي   دانستند و حتّی فرزندان صوفیان را نجس تلقی می می

دت را گرفـت و سـزاي گرویـدن بـه عرفـان اسـالمی وجـداناً چنـین حصـر و          گذاشته شد و تفرقه جاي وحـ 
کرد شایسته بود در  محدودیتی نبود. بلکه چنانچه کسی در مقابل گرایش این اشخاص مسئولیتی احساس می

کـرد نـه    آمد و اصطالحاً آنها را از راهی که انتخاب کرده بودند منصرف مـی  صدد توجیه آن اشخاص برمی
اي که الاقل هزار سال در آن درویش و صوفی و عارف و مسلمان با صمیمیت در کنـار هـم    عهجامدر اینکه 

  
شـت کـوچکی جنـاب    در یادداالبته این نگرش منحصر به واعظ مزبور نبوده و این موضوع سـابقۀ تـاریخی دارد.    )194

اطـالع و بـه    حاج شیخ عبداهللا حائري به حاج آقاي راستین در مورد ایذاء و اذیت فقراء بروجرد توسط برخی افراد بـی 
  اند: تحریک مغرضین وحاسدین چنین نوشته
  جناب آقاي راستین دامت برکاته

م خـدمت همـۀ دوسـتان سـالم     چون جناب جاللتماب آقاي کیوانی دام مجده عازم بودند باین مختصر یادآور شد
الم. بـه بروجـرد بنویسـید: اي گـدایان خرابـات خـدا یـار           برسانید دوستان اینجا سالم می رسانند. زادکم اهللا شـرفاً و السـ

  اهللا عبد                                                                           شماست. والسالم                               
شمسی است زیرا  1310-1316شود این یادداشت مربوط به سالهاي  معلوم می »راستین«با توجه به خطاب ایشان به 

  شمسی جناب حاج شیخ عبداهللا رحلت نمودند. 1316تغییر یافت و در سال  »راستین«به  »امین«نام ایشان از  1310در 
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برخورد کنند. مضافاً به اینکه ایـن تحریـک    گروهی دیگرنبود چنین قهرآمیز با  گروهیزندگی کرده بودند 
ی بـود کـه از دهـان    و تهییج فاقد پایگاه فقهی و علمی و مستند به هیچ دلیل شرعی و مکتبی نبود. بلکه اتهـام 

ـا سـادگی مـردم سـبب       نما که شاید هنوز درس خارج فقه را هم شروع نکرده شنیده می یک روحانی شـد. ام
کرد به عنوان نظریه شارع بپذیرند و با برادران و همکیشـان خـود    نما بیان می شده بود که هر چه این روحانی

  نجس العین بخوانند و به گرمابه راه ندهند. چنان رفتار کنند که حتّی اشخاص شناخته شدة مذهبی را 
همان گونه که شیوة عملی عرفا در ازمنۀ گذشته بوده سرمشق فقـراء بروجـرد واقـع گردیـد و در مقابـل      

نما سکوت کردند. اما همۀ درویشان بروجـرد در یـک سـنخ و ردیـف سـلوك       تهمتهاي نارواي این روحانی
ـل       نبودند و افرادي به عرفان رو آورده بود ند که دو ماه بیشتر از ورود آنها بـه فقـر نگذشـته بـود و آنهـا تحم

تهمتهاي ناروا و انتسابات ناشایسته را نداشتند و با اطالعی کـه از عرفـاي زمـان بدسـت آورده بودنـد بیانـات       
هـا در  اي از آن دانستند لذا تاب تحمل بیشـتر را نیـاورده، عـده    آقاي خزعلی را مغایر با اصول و روش آنها می

صدد مقابله برآمدند و با حضوري که در مسجد داشـتند و اسـتماعی کـه از اظهـارات آقـاي خزعلـی کـرده        
بودند سخت برآشفته شدند. هنگامی که منبر تمام و آقاي خزعلی قصد خروج از مجلس را داشـت یکـی از   

اه مبـارك رمضـان بایسـتی بـه     همین افراد جلو آمده و او را مخاطب قرار داده و قسمتی از منبر او را که در م
هدایت و ارشاد بپردازد متأسفانه مختص به تهمت و انتسـاب عمـل لـواط بـه منتسـبین بـه عرفـان کـرده بـود          

مند شود شاید در زمانی که منتسب به نحلـۀ اسـالم    یادآوري کرد و اظهار داشت قبل از اینکه به عرفان عالقه
کرد مرتکب چنین اعمالی شده بود و حتّی شیره کش  ا حمل میبود و حتّی علَم و پرچم هیئتهاي سینه زنی ر

خانه داشت و در قاچاق مواد مخدر فعالیت هم کرده بود و بعضاً با مأمورین دولتی درگیـر هـم شـده بـود از     
زمانی که توبه کرده و به دست جناب آقاي راستین مشرّف به فقر و راهیابی به ایمان شده بـود از ایـن گونـه    

حذّر و متعذر بود. معذالک این نسبت عاري از حقیقت و ناروا را تحمل ننموده و خود را بـه عنـوان   اعمال مت
اي نشـده بلکـه از    مثال مطرح کرد کـه از روزي کـه بـه عرفـان رو آورده عـالوه بـر آن کـه مرتکـب کبیـره         

اهللا (ص)  رسـول دهد در منبـر   مکروهات هم اجتناب نموده است، حال چطور یک روحانی به خود اجازه می
به دیگران بهتان و افترا وارد سازد. به همین جهت گفت از آن روزي که به فقـر و درویشـی راه یافتـه اسـت     
مرتکب هیچ گونه اعمال خالف شرع نشده اما براي اینکه اثبات کند که الاقل یک روحانی در منبـر رسـول   

اي در حضور جمع مریدان با  شان نسبت دادهکند همان عملی را که به دروی خدا (ص) تبلیغ خالف شرع نمی
اهللا دروغ بگویـد و اتهـام    دهم. زیرا از شأن شخصیت یک روحانی بعید است که در منبر رسول شما انجام می

ناروا به محترمین وارد سازد و براي اینکه به عنوان دروغ منبر را ترك نکنی همان عمل را بـا خـودت انجـام    
ر همین حد با واقعیت صدق کند و از سایر اشخاص تقاضا کـرد کـه آقـا را آمـاده     دهم تا گفتار شما الاقل د

ـه شـدند کـه چـه اعمـال خـالف انسـانیتی را ایـن           کنند. در این موقعیت بود کـه مریـدان روحـانی    نمـا متوج
انـد و دربـارة بیانـات و     نما مرتکب شده و چطور آنها بدون مطالعه به عملی خطرنـاك کشـیده شـده    روحانی
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نمـا   ابات آقاي خزعلی هیچ گاه فکر نکرده و آن را با حقیقت وفق نداده بودند. لذا پایگـاه ایـن روحـانی   انتس
متزلزل شد بطوریکه دیگر نتوانست در بروجرد به منبر خود ادامه دهـد و حاضـرین منبـر او را تـف و لعنـت      

حاضـر نگردیـد. همـین     با وجودي که در بروجرد اقـوام متعـددي داشـت    1334کردند به طریقی که از سال 
اقدام متهورانۀ چند جوان درویش سبب شد که مردم در مورد اظهارات گفته شده تفکّر و تحقیق کننـد و از  
همان موقع روابط حسنۀ سابق بین ساکنین بروجرد اعاده گردید و اختالفی که ایجاد شده بود ترمیم شد و از 

به اسـالم بـرادروار در کنـار یکـدیگر زنـدگی نمـوده و        آن زمان تاکنون پیرامون تصوف اسالمی و منتسبین
اي بود که از  مراوده و معاشرت دارند و دیگر گوش به افراد مغرض در هر لباس و مقام نکردند و این خاطره

نتیجه و آثار مسافرت جناب آقاي راستین به بروجرد ایجاد گردیده و در اذهان افرادي که در آن زمان نـاظر  
اقی مانده است و ضرورت داشت در این مقطع از زمان گفته شود تا منشـأ مخالفـت بعضـی و    و شاهد بودند ب

  تحریک مردم عادي براي مقابله با دگراندیشان مشخص گردد. 
کنند که شاید بیـان آن خـالی از لطـف نباشـد.      اي صحبت می از بروجرد صحبت شد پیرمردان از حادثه
آشـنایی بـا مفـاهیم عرفـانی در      196و جناب نورعلیشاه اول 195یشاهوقتی که با همت و پشتکار جناب معصومعل

ایران نضج گرفت و مردم بعد از گذشت سالها صداي عرفان اسالمی را شنیدند و مطابق با فطرت خود به آن 
انـد بـه ایـن مکتـب      گرایش پیدا کردند و مردم بروجرد که همیشه در محیطی عارف پرور و مهد عرفان بوده

ند به طریقی که اقامتگاه این پیروان را به عنـوان کـوي صـوفیان نامگـذاري کردنـد و بعـد از       عالقه نشان داد
اینکه خیابان کشی در شهرها متداول شد به عنوان خیابان صوفیان نامگذاري گردید و اکنون بـا اسـم خیابـان    

ناب معصومعلیشاه مبادرت به شهادت ج 197صفا در مرکز بروجرد قرار دارد. زمانی که آقا محمدعلی بهبهانی

  
  آمده است. 206-209رهبران طریقت وعرفان رح حال جناب شهید سید معصومعلیشاه در کتاب ش )195
  آمده است. 210-214ن کتاب صفحات شرح حال جناب نورعلیشاه اول در هما )196
 1180هجري قمري ( 1216ش متوفّی کُ ابن محمد باقر اصفهانی مشهور به بهبهانی معروف به صوفی محمدعلی )197

قاجار و از وابستگان انگلیس از طریق سر جان ملکم  هجري شمسی) صاحب کتاب خیراتیه از عمال دربار فتحعلیشاه
مقدمۀ کتاب تاریخ ایران نوشتۀ سر جان ملکم ترجمۀ میرزا اسمعیل حیرت، انتشارات  13در ایران بود. در صفحۀ 

مجتهد با سر جان ملکم سفیر انگلیس در ایران را از  محمدعلی ، شروع ارتباط نزدیک آقا1362فرهنگسرا یساولی، 
کند. گرچه ارتباط وي با  هجري قمري) و در کرمانشاهان ذکر می 1215هجري شمسی،  1179میالدي ( 1800 سال

انگلیسها باید قبل از این تاریخ باشد زیرا پدر وي نیز محمد باقر بهبهانی از حقوق بگیران انگلیس بود و نام وي در 
، قید شده است که ماهی 1373ل رائین، چاپ نهم کتاب حقوق بگیران انگلیس در ایران، نوشتۀ اسماعی 106صفحۀ 

کرد. (همچنین نگاه کنید به محمود محمود،  ) دریافت می»اود«پانصد روپیه مقسم از انگلیسها از بابت پول هند (موقوفۀ 
  ).1743تاریخ روابط ایران و انگلیس جلد ششم، صفحۀ 

   ←دنبالۀ زیرنویس در صفحۀ بعد 
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 دنبالۀ زیرنویس از صفحۀ قبل →

غیر از اهل سیاست «نویسد:  می 9، صفحۀ 1373اپ نهم اسماعیل رائین در کتاب حقوق بگیران انگلیس در ایران، چ    
هاي انگلیسی یا لندنی  بعضی از روحانی نمایان نیز بودند که با اجانب سر و سرّي داشتند ... در واقع این امام جمعه

کاري با اصول شریعت مقدس محمدي (ص) و ترویج مذهب جعفري اثنی عشري نداشتند بلکه قبله گاه آنان 
هاي اجنبی بود ... در این بازار گرم رشوه خواري و اجنبی پرستی وجود کسانی که از خزانۀ اجانب  هسفارتخان

برخوردار بودند ... قابل تردید و انکار نیست ... ترویج فساد و رشوه خواري در ایران ... وجود عامل فاسد کنندة بیگانه 
ادامه  97در صفحۀ ...» اند  ه کشور ما به عهده داشتهدر ایران است که نقش اصلی را بعد از ورود سر جان ملکم ب

کوشیدند گذشته از راه سیاست، از راههاي دیگري  انگلیسها براي نفوذ و تسلّط هر چه بیشتر بر کشور ما می«دهد:  می
وارد جوامع و محافل مختلف مملکتی ما بشوند. یکی از آن راهها سؤ استفاده از احساسات مذهبی مردم ایران و 

زدیک شدن به بعضی از مالّیان و رؤساء مذهبی ... است. در این بخش از کتاب ما باگروهی دیگر از حقوق بگیران ن
شویم، که متأسفانه هنوز پس از گذشت نیم قرن بردن نام آنان و همۀ افعال و اعمالی که  انگلیس در ایران آشنا می

اي است که اگر اسناد و مدارك  ي چنان مطالب تکان دهندهدادند شایسته نیست. ... این فصل از کتاب حاو انجام می
بود.  عقل سلیم قادر به پذیرفتن این حقایق عجیب نمی ،معتبر تاریخی و گزارشهاي رسمی خود حقوق دهندگان نبود

که  اي مزدور و خائن ...متأسفانه بایستی اقرار کرد که عملیات شرم آور و نکبت بار انگلیسها در ایران به دست عده
گردید. گرچه نشان دادن و برمال  بیشتر در طبقات عالیه مملکتی و حتّی در لباس مقدس روحانیت بودند انجام می

اي از تاریخچۀ تقسیم  کردن همۀ افعال و اعمال حقوق بگیران انگلیس در ایران، مایۀ شرمساري است، با این حال شمه
اي براي آیندگان باشد. دیپلماسی انگلستان در ایران  تا این مختصر تازیانهکنیم. باشد  هندوستان را نقل می »اود«موقوفۀ 

اي گرفت. این دو دیپلمات انگلیسی ... با  پس از مأموریتها و سفارتهاي سر جان ملکم و سر هاردفورد جونس جان تازه
تاهی در ایران نفوذ فوق دادن تحف و هدایاي فراوان و تقسیم پول و برقراري مقرریهاي گوناگون در ظرف مدت کو

  »اي پیدا کردند. العاده
انگلیسها از آغاز «نویسد:  جلد ششم می 1743محمود محمود در کتاب تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس صفحۀ     

هجري قمري) چنین  1215هجري شمسی،  1179میالدي،  1800قرن نوزدهم پس از سفر اول سر جان ملکم به ایران (
ند که غیر از هیئت حاکمۀ وقت در ایران، نیروي دیگري هم در این کشور وجود دارد که اهمیت آن از احساس کرد

لحاظ توسعه و بسط نفوذ اجانب کمتر از هیئت حاکمه نیست و این نیرو جامعۀ مذهبی نام دارد. بنا بر این آنها 
ع که فوق العاده در عامۀ مرد م ایران نفوذ داشتند تماس حاصل کنند و روشی کوشیدند با علماء و روحانیون مذهب تشی

را در پیش بگیرند که از نفوذ آنان نیز به نفع خود استفاده نمایند و من غیر مستقیم اعضاي برجستۀ این جامعه را در 
ف را اختیار داشته باشند. این بود که چندین فقره اعتبار به عنوان موقوفات ترتیب دادند تا توجه علماء و روحانیون ضعی

  »جلب نمایند.
بطوریکه از «نویسد:  می 102-104خان ملک ساسانی در کتاب دست پنهان سیاست انگلیس در ایران، صفحات     

گري که از هفتاد و دو ملت در طول زمان دلربائی کرده و  شد، رقّاصۀ زیباي عشوه طرف خود انگلیسها شهرت داده می
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ندوستان به عنوان یک فرد شیعه و بالعقب از دنیا رفت، دولت انگلستان را تمول بسیار به چنگ آورده بود، چون در ه
  ...»وصی قرار داد تا عایدات و دارائی هنگفت او را همه ساله در میان علماء و طالب شیعه تقسیم نماید 

عین حال از در «نویسد:  می 103، صفحۀ 1373اسماعیل رائین در کتاب حقوق بگیران انگلیس در ایران، چاپ نهم     
هجري قمري) تا کنون به موجب اسناد رسمی حکومت هندوستان و  1266هجري شمسی،  1129میالدي ( 1850سال 

نفر از علماء و روحانیون از وجوه موقوفه سفارت فخیمه (انگلیس) در تهران و  600وزارت خارجۀ انگلیس در حدود 
اند. متأسفانه فعالً انتشار اسامی  اي از آنان رسید کتبی داده هکنسولگري (انگلیس در) بغداد استفاده کرده و حتّی عد

  »همه این حقوق بگیران فوق الذّکر شایسته نیست.
شمسی) که با سمت مستشاري سیاسی هند و در  1310میالدي ( 1931اردشیر جی در سال  وصیتنامۀذکر بخشی از     

، جلد دوم، جستارهایی از ظهور و سقوط سلطنت پهلوي سفارت انگلیس در ایران اشتغال داشت و متن آن در کتاب
، سال 16تاریخ معاصر، تألیف عبداهللا شهبازي، مؤسسۀ مطالعات و پژوهشهاي سیاسی، انتشارات اطالعات، چاپ 

آمده است خالی از لطف نیست. وي  126-159ریپورترها، اینتلیجنس سرویس و ایران در صفحات  ،7، فصل 1382
ام که طبقۀ علماء و آخوندها و مالّها چگونه در گذشتۀ نه چندان دور آمادة حتّی وطن فروشی  ح دادهشر«...نویسد:  می

ه در ازاء این تفسیر پاداش مالی کردند که بلشویزم (روسی) یعنی اسالم! و البتّ اي از آنها رسماً استدالل می بودند. عده
علماء و مجتهدین عراق پول گزافی (از عوامل انگلیسی) کردند. جهت مقابله با آن  (از عوامل روسی) دریافت می

خواستند که جیبشان پر شود و تسلطشان بر مردم پایدار  گرفتند که بر علیه مرام بلشویزم فتوا دهند! علماء بطور کلی می
سفارت انگلیس  مأمور سیاسی انگلیس در تبریز به 1913نهادند. ... در اوائل ژانویه  بماند و همیشه بر چند بالین سر می

در طهران گزارش داد که طبق قول و قرار قبلی علماء و مجتهدین تبریز تلگرافی به طهران کرده و از کابینه مصرّاً 
خواسته بودند که نایب السلطنه نباید به ایران باز گردد. مأمور سیاسی با تعجب افزوده بود که همین آقایان علماء 

دولت را به دست گیرد و بختیاریها را از کار برکنار کند و مأمورین گمرکی بلژیکی هم  اند که سعدالدوله زمام خواسته
از ایران اخراج شوند. درخواست مربوط به نایب السلطنه طبق انتظار بود و براي آن سفارت پول کافی به آقایان (علماء) 

به تبریز رفتم ... کاشف به عمل آمد که  پرداخت کرده بود ولی تقاضاهاي دیگر غیر منتظره و تعجب آور بود. شخصاً
آقایان علماء و روحانیون از مأمورین انگلیسی پول گرفتند که نایب السلطنه به ایران باز نگردد و از مأمورین روسی (که 

لدوله رسماً با انگلیس در ابقاي بلژیکیها موافقت کرده بودند!!) پول گرفتند که اخراج بلژیکیها را بخواهند؛ از شجاع ا
حکمران آذربایجان پول گرفتند که بر له سعدالدوله و علیه بختیاریها اقدام کنند و تازه پس از همه اینها کشف کردم 

 …که با سپهدار هم مشغول معامله بودند که در صورت دریافت پول الزم بر علیه شجاع الدوله فتواي مذهبی دهند! 
گرفتند و بدون هیچ شرم و  آخوندها با مسافرین و زوار تماس می ؏ مام رضاهاي گنبد ا در شهر مقدس مشهد و در سایه

کردند و زنهائی در اختیار داشتند که با قراردادهاي چند روزه و  حیائی موجبات عیش و لذّات جنسی آنها را فراهم می
دند که این کار ثواب دارد و کر آوردند و به این زنهاي نادان تلقین می یا یک روزه به ازدواج مردان ذیعالقه در می

گفتند که زیارت آنها هنگامی قبول است که خود را از بار شهوت  موجب رضایت ائمۀ اطهار است! و به مردان می
  »جنسی سبک کنند و به عبادت بپردازند!...
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خیراتیه که در  به دربار قاجار در کتاب خیراتیه به قلم خودش درج است. کتاب وي به نام محمدعلی وابستگی آقا    
خورشیدي در قم مجدداً به چاپ رسید حاوي کلماتی ناشایست و رکیک و زشت نسبت به حدود بیش از  1371سال 

باشد که خواندن آن کتاب از کثرت غرض و کلمات رکیکه  سیصد نفر از افتخارات عرفان ایران در قرون گذشته می
باشد  کند. وي قاتل بسیاري از عرفا و صوفیه و دراویش می م وي میاي را بیزار از مرا مشمئز کننده است و هر خواننده

توان به بریدن گوش و قتل جناب معصومعلیشاه دکنی، جناب مظفّرعلیشاه کرمانی، جناب مشتاقعلیشاه  که منجمله می
ي صدر اعظم کرمانی و جناب معطّرعلیشاه اشاره نمود. مکاتبات و دستورات فتحعلیشاه قاجار و حاجی ابراهیم شیراز

فتحعلیشاه به وي در مورد قلع و قمع صوفیه و سالوسی وي نسبت به دربار قاجار در پایان جلد دوم کتاب وي در 
به قلم خودش آمده است. سر جان ملکم سفیر انگلیس در ایران که بر اساس سیاست دیرین  454-460صفحات 

کرد، از طریق  یجتاً استحمار و نهایتاً استعمار و استثمار عمل میانگلیس در مورد مخالفت با تفکّر و عرفان و تصوف و نت
و حاجی ابراهیم شیرازي اعتمادالدوله صدر اعظم فتحعلیشاه قاجار داشت اقدام به  محمدعلی ارتباط نزدیکی که با آقا
دن و فراماسیون در نماید. (سند وابستگی حاجی ابراهیم شیرازي به لن اي ننگین در تاریخ می تحریک و ایجاد توطئه

آمده  1373کتاب حقوق بگیران انگلیس در ایران، نوشتۀ اسماعیل رائین، چاپ نهم، انتشارات جاویدان،  155صفحۀ 
کتاب تاریخ ایران ترجمۀ میرزا اسمعیل حیرت، انتشارات  519-520است). وي (سر جان ملکم) در صفحات 

شود که هم از بدو ظهور ملّت این طایفه موجود  سالم معلوم میاز محرّرین ا«نویسد:  ، می1362فرهنگسرا یساولی، 
اند و نیز احتمال دارد که حاالت ایشان در قوام و استقرار این ملّت دخلی تمام داشته ولی از آن به بعد همواره از  بوده

اعتنائی به ظواهر  پروائی ایشان در تأویل آیات و اخبار و بی اند زیرا که شک نیست بی اعدا عدو مذهب محسوب بوده
شرع و ادعاي ارتباط با عوالم الوهیت همه موجب استخفاف شریعت و اهانت علماي ظاهر بوده و از باب کما تدین 

اند. در هیچ مملکت مانند ایران در اوقات مختلفه عقاید این سلسله  تدان این طبقه نیز با ایشان مانند کفار معاملت کرده
اینکه شهرت شیخ صفی اردبیلی که یکی از این گروه است سبب شد که سلطنت ایران  شیوع و رواج نداشته است تا

اند اما با این حال  متجاوز از دویست سال در خانوادة او بماند و اگر چه سالطین صفویه در قوام شریعت اهتمام داشته
ازدیاد پذیرفت که علماي اسالم از پادشاه اند و کثرت ایشان (صوفیه) در اواخر به نوعی  همیشه از این طایفه بسیار بوده

مستدعی شدند که تا هنوز فتنه و فساد ایشان رخنه و ثلمه در بنیان ملّت و ارکان دولت نیفکنده است به استیصال و قلع 
و قمع این گروه پردازد و سلطان نیز علی هذا همت بر دفع ایشان گماشته آتشی که بناي باال گرفتن داشت علی العجاله 

  ».فرو نشست
جلد دوم  454-455بهبهانی در مورد قلع و قمع صوفیه که در صفحات  محمدعلی صورت امریۀ فتحعلیشاه قاجار به    

  شود:  بهبهانی درج است که عیناً آورده می محمدعلی کتاب خیراتیه خود
ن و جوکیان، به این اخالص توأمان که شفقت شاملۀ بندگان انوشیروان نشان، قالع کفر و طغیان، قامع رئوس مزدکیا«    

فی الحقیقت فرمانی است واجب االذعان: هو العزیز، همواره ذات ملکوتی صفات عالی جناب مقدس القاب افادت و 
افاضت مآب، حقایق و معارف اکتساب، جامع المعقول و المنقول، حاوي الفروع و االصول، مجتهد الزّمانی، مرجع 

دارد که چون در  سلمه اهللا مزین مساند سعادت و ارشاد باد. بعد مکشوف رأي هدایت اقتضاء می محمدعلی االنامی، آقا
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این زمان مذهب سخیف متصوفه در میان عوام انام صورت رسوخ و شیوع یافته، و بعضی از مستضعفین مسلمین از ملّت 
ن ضاللت و غوایت را در نهانی و آشکار شعار حنیف روي برتافته پیروي و انقیاد آن طایفۀ ضالّه اختیار، و از کسوت ای

و دّثار خود نموده، و این شیوة غیر مرضیه و طریقۀ مستهجنه منافی ضوابط دین مبین نبوي، و مخالف قواعد ملّت 
مستبین مصطفوي صلوات اهللا علیه و آله بود، و چنانچه مماطله و مساهله در تنبیه و مؤاخذة این گروه ضالّه سمت وقوع 

یرفت، اکثري از عوام النّاس به وساوس عزازیل خنّاس، و به رهنمونی این طایفۀ شیطنت اساس، از صراط پذ می
گرویدند، و آن جناب نیز مکرّر اوقات قلع و قمع  المستقیم سعادت و هدایت رهنورد به وادي سرگردانی و غوایت می

بنا بر این محصلین شدیده به همۀ والیت عراق تعیین  مواد فساد آن گروه بدعت نهاد را از نواب همایون ما متمنی بود.
و احکام علیه اکیده نیز به افتخار تمامی حکّام به صدور قرین گردیده که در هر والیت آن کسانی که مذهب متصوفه 

ه فقراء و ارباب اند تنبیه کاملی دربارة آنها معمول، و اموال ایشان را نیز ب را اختیار نموده، به ارادت ایشان اشتهار داشته
احتیاج مبذول شده، بالمرّه این بدعت را متروك، و مرحلۀ ملّت مستطابۀ نبویه را مسلوك گردانیده. میرزا تقی (جناب 
مظفرعلیشاه) و آقا مهدي (جناب معطرعلیشاه) را که در همدان به اغواي مسلمانان اشتغال، و در معنی مرشد و مرجع 

قید و حبس به دربار گیتی مدار آورده. از اینکه آن جناب در مملکت ایران از همۀ  آن گروه نکبت اشتمال بودند با
فضالء اعلم، و اجراء حدود شرعیه به رأي رزین او الزام بود، مشارالیهما را با سالسل و اغالل به همراهی عالی جاه 

چه موافق ضوابط شریعت غرّا است اشرف خان یساول روانه نزد آن جناب فرموده که در قتل و حبس و تنبیه ایشان آن
از آن قرار دربارة ایشان معمول، و همواره مطالب و مدعیات خود را قلمی فرمایند. ایام عزّت به کام باد. و مهر اشرف 

  »     در پشت مراسله بود.
گزارش اقدامات  ، این آخوندنماي درباري براي ابراز سالوسی و چاپلوسی خود به دربار شاه قاجار ومحمدعلی آقا    

» اقدامات مؤلف در نابود کردن صوفیه«شنیع خود مفتخرانه با شرح حماقتهاي خود در پایان کتاب خیراتیه تحت عنوان 
(هجري قمري) قاصر از کرمانشاهان روان به عزم زیارت شاه  1213بدان که به تاریخ شهر صفر المظفر سنۀ «نویسد:  می

س بندگان سکندرشان دارا، دربان انوشیروان نشان، در قلع و قمع مزدکیان و خراسان و تهنیت جلوس میمنت مأنو
صوفیان، سلطان ایران فتحعلیشاه ملقب به باباخان قاجار، و بعد از وفات عم بزرگوار معدلت شعار که ملک الشّعراء 

دخان شد و بنشست بابا خان. و اند، به این عنوان: ز تخت آقا محم کاشان بلکه مجموع ایران تاریخ هر دو را تعمیه کرده
در شهر ربیع المولود وارد دار السلطنت و السعود طهران صینت عن طوارق الحدثان گردیده، و در آنجا مشغول تعزیر و 
تنبیه مالحدة صوفیه و فرق ضالّۀ ظلمیه شده، بنا بردرویش کشی نهاده، وسرهاي آنها را تراشیده، وکاله نمد مخروطی 

پاره، و از آن دیار و حوالی آن آواره نموده، قلندران طلب کنان صاحب دمان از ابواب ارباب مناصب و  آنها را پاره
بزرگان گریزان روي به فرار نهاده. و اجازة ضرب و شتم و ازالۀ ایشان به بسیاري از دوستان داده، و دفع وهم و رفع 

ریدم به دم درویشان و به ریش معتقد ایشان. و قریب به خوف از دم این سگ دمان از مردمان نموده، گفتم به ایشان: ب
نصف رسالۀ خیراتیه که آن وقت به بیاض رسیده به نظر فیض مظهر مقرّبان درگاه حضرت ظل اهللا (فتحعلیشاه) مشرّف 
گردیده، به خدام واال مقام امر و اعالم شد که آن کتاب در کتاب فیض یاب از خواندن عالیجاهان نورچشمان 

ادگان، و در شبها نقل مجلس انس بندگان ثریا مکان باشد. و به این تقریب بعد از اطالع اعلیحضرت شاهی ظل شاهز
   ←دنبالۀ زیرنویس در صفحۀ بعد 
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اللّهی بر قبائح افعال و فضائح اقوال آن گروه ضالّ گمراه، فرمان قضا جریان قدر توامان به اعیان و ارکان حدود 
شان گرگان در لباس میشان بیند او را رنجانیده و سر محروسۀ ایران صادر گشت که هر جا و هر کسی را از آن دروی

اند  تراشیده و توبه داده، از کسوت عاري سازند، و اموالی را که به عنوان تکدي و حرام از عوام کاالنعام اخذ نموده
ز چون مجهول المالک است بر فقرا قسمت نمایند، خصوصاً نسبت به بلدة طهران و همدان و حوالی آن و بعضی را ا

همدان به رکاب ظفر انتساب براي تأدیب و تنبیه اولوااللباب طلبیده، در آن بین مهدي (جناب معطرعلیشاه) ضالّ و تقی 
(جناب مظفّرعلیشاه) شقی کرمانیین در معرض خطاب و عتاب درآمده، مهدي ضالّ خسران مآل به وساطت ضرب و 

و تقی شقی را با کند و دوشاخه مغلولۀ غلت ایدیهم و لعنوا عقاب به دار العذاب جحیم رسید، و از زقوم حمیم چشید، 
بما قالوا با فرمانی نزد قاصر ارسال که تا بحال در این محال محبوس و هنوز چون معبود مطرود مردودش به معراج نرفته 

یس ذوي االذناب قیدي نگریخته. و بعد از ورود آن مردود، قاصر بعضی را روانۀ بلدة ذهاب که مقرّ رأس و رئ و از بی
اعنی مستحق لعن ازلی نورعلیشاه وجهه بود نمود، که شاید آن لعین مانند معبود خرس (جناب معصومعلیشاه دکنی) به 
تلۀ مخلص افتد، و او بعد از اطالع از آنجا فرار برقرار اختیار، و از تقدیرات و تدبیرات مستحسنه راه آن گمراه به بلدة 

هر که گریزد ز خراجات شاه در موصل به مرض طاعون به درك نیران واصل گشت،  موصل متّصل گشته به مضمون
و به هدایت و رفاقت مهدي ضال بذر حرمان در امانی و آمال خود گشت. و چون امر آن دو خس ناکس در نظر اشرار 

همان سال فرخنده از غرائب، و از براي اخیار از رغایب بود، و نظر به مضمون صدق مقرون لکل ثان ثالث، در آخر 
فال سعادت اشتمال شخصی دیگر که به حسب ظاهر در باطن رفیق آن دو نفر بود، شرط رفاقت بجا آورده، در 
هالکت دنیوي با آنها موافقت نمود، و از براي تاریخ هرسه به عالوه دو لفظ غرایب و رغایب به خاطر فاتر قاصر چنین 

ولۀ تلک المالعین کانصرام دولۀ بنی مروان اللّعین، فقطع دابر القوم الّذین رسید: نور علی رفته ز دنیا سگی. فانصرم د
مقدمۀ جلد اول  50(در صفحۀ » ظلموا و الحمدهللا رب العالمین، و ال عاقبۀ اال للمتقین، و العدوان اال علی الظّالمین.

 محمدعلی ر کرمانشاه (در زندانبه هر حال چند روز دیگر د«خیراتیه در مورد قتل جناب معصومعلیشاه آورده شده: 
بهبهانی) محبوس بود تا اینکه هر چند خواستند توبه نماید توبه ننمود و باز در خفیه به اغواي مردمان مشغول بود تا از 
همدان مریدان او آمدند به داد و فریاد که او را خالص نمایند و به همدان برده مذهب باطل خود را رواج دهند. آن 

) البد و ناچار شد روح او را به درك فرستاد. (دست و پا بسته) او را به آب (رودخانۀ قره سو) محمدعلی جناب (آقا
چندي بعد مظفّرعلی(شاه) «مقدمه جلد اول خیراتیه آمده است:  56در صفحۀ » انداختند تا عالم از شرّ او در امان باشد.

فرستاد و رفیق او  محمدعلی جار) به کرمانشاه نزد آقاکرمانی نیز در تهران دستگیر و به دستور فتحعلیشاه (قا
 »مسموم شد و خرقه تهی کرد. محمدعلی معطرعلیشاه را در همان تهران کشتند. مظفّرعلی(شاه) هم در زندان آقا

سبب قتل بسیاري از عرفاء و صوفیه (مانند حاج محمد ابراهیم خوئی که در علوم عقلی و نقلی و کماالت  محمدعلی
نمود، نگاه کنید به کتاب بستان السیاحه، انتشارات سنائی،  وري و معنوي در خوي کسی با آن بزرگوار برابري نمیص

) در آن زمان بود و شرح این ننگ تاریخی در کتب مختلف مسطور است. شرح احوال جناب سید 274صفحۀ 
و شرح احوال جناب  86-91ت ، و شرح حال جناب نورعلیشاه در صفحا223-226معصومعلیشاه در صفحات 
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نمود و با این اقدام خود عنوانی کسب کرد، صوفی کشی در مملکت باب شد. و براي اینکه سایر علماء بالد 
اي که بودند دستور قتـل عـام صـوفیه را صـادر      از او جا نمانند و از افتخارات او محروم نگردند در هر منطقه

ندیشیدن و داشتن اعتقادات عرفانی حقّ مردم است فقط به کردند و مردم عوام بدون اینکه متوجه باشند که ا
صرف نظر روحانی نمایان منطقۀ خود و بدون اینکه مطالبۀ مجوز شرعی از آنها بنماینـد دسـتور آنهـا را کـه     

گذاشتند. در بروجرد نیز به دستور آقـا بـزرگ کـه     غالباً خالی از قصد و هدف خاص نبود به مرحلۀ اجرا می
وحانیت بود به قتل عام صوفی مسلکان مقیم بروجرد اقدام کردند و با حملـه بـه کـوي    شخصی در کسوت ر

 دنبالۀ زیرنویس از صفحۀ قبل →

کتاب بستان السیاحه،  483-505و شرح حاالت جناب مظفّرعلیشاه در صفحات  505-506معطّرعلیشاه درصفحات 
  باشد.) انتشارات سنائی درج می

بهبهانی خیلی  محمدعلی در مقدمۀ ناشر کتاب خیراتیه، از فحاشی و رکایک زشت و مزخرفات و چرندیات آقا    
ه است و بسیاري از اشعار مستهجن وي را در پاسخ به اشعار بزرگان صوفیه دانسته. الزم به ذکر است که تقدیر شد

دعلیبزرگان صوفیها و ابن سعدها را نیز مخلوق حق دانند و همچنان  ها و شمرها و ملجم ها و یزیدها و معاویه ه آقا محم
چون هستند که از مراتب انسانیت به درجات حیوانیت و بلکه اضل  آمرزش خواه براي آنان و دنبالگان اینگونه افراد نیز

اند و شأنی ندارند که به آنها پاسخ داده شود. ولی غزلی از مولوي در دیوان شمس  نیز تنزّل نمودهنباتات و جمادات 
  و از مطالب کتاب خیراتیه وي مشهود است. آن غزل این است: محمدعلی دیده شد که مصداق آن در آقا

  آن کون خر کز حاسدي عیسی بود تشویش او
  خر صید آهو کی کند خر بوي نافه کی کشد
  صد جوي آب اندر رود آن ماده خر بولی کند
  خر ننگ دارد زین دغل بشنو ز حق بل هم اضل

  ـدـه روي ابـد او را سیـخـامـش کنـم تـا حـق کنـ

  صد کیر خر در کون او صد تیز سگ در ریش او  
  و کند یا گه بود تفتیش اویا بول خر را ب

  خر را زیان نبود ولی واجب شود تعطیش او
  اي چون مخنث غنج او چون قحبگان تجمیش او
  من دست در ساقی زنم چون مستم از تحمیش او

کند که وي بر مسندي تکیه زد و فتوا داد و قضاوت کرد  نقل این روایات کفایت می محمدعلی در شقی بودن آقا    
شود:  خطاب به شریح نقل می ؏ جاي شقی اشقیاء. از حضرت امیر المؤمنین علی نهمبر یا وصی پیامبر است که جاي پیا

. اي شریح تو بر مقام و منصبی نشستی که جز نبی یا وصی ا ُشَرْيُح َقْد َجَلْسَت َمْجِلسًا الَيْجِلُسُه اّال نَبيٌّ َاْو وِصيٌّ َاْو َشقيٌّ يٰ 
). و 2، حدیث 3، کتاب القضاء باب 7و  6، صفحات 18گیرد (وسائل الشّیعه، جلد  رار نمینبی و یا شقی کسی بر آن ق

اِدِل ِفي اْلُمْسِلميَن اِء العٰ اِلِم بِاْلَقضٰ اِم اْلعٰ ا ِهَي لِالمٰ اتَّقُوا اْلُحكُوَمَة فَِانَّ اْلُحكُوَمَة ِانَّمٰ منقول است که:  ؏ از حضرت ابی عبداهللا
. لَِنبيِّ َاْو َوِصيِّ  از حکم کردن بترسید، زیرا حکومت فقط براي امام عالم به قضاوت عادل در مسلمانان و براي پیغمبر  نَبيٍّ

، 3. من الیحضره الفقیه، جلد 3، حدیث 3، کتاب القضاء باب 7، صفحۀ 18یا وصی پیغمبر است (وسائل الشّیعه، جلد 
ان ضاللت وي کافی است که گفته شود که او حتّی اولین ). در بی1حدیث  3، ابواب القضایا و االحکام، باب 4صفحۀ 

داند را نیز درك  حکم اسالمی که جان و مال و ناموس و عرض و آبرو گویندة ال اله االّ اهللا را مصون از تجاوز می
  نکرده بود و نه تنها یک آیه از قرآن را نفهمیده بود بلکه یک حرف از قرآن در وجود او معنی نشده بود.
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ـی شـارب     2000اند حدود  آنها بطوریکه پیرمردان نقل کرده نفر را به شهادت رساندند و در همین اواخـر حتّ
گـاهی  شـد و   کردنـد بـه وسـیلۀ اوبـاش و اراذل کوتـاه مـی       اشخاصی را که بر مبناي انتخاب خود کوتاه نمی

کردند تا درس عبرتـی باشـد تـا دیگـري جـرأت گذاشـتن شـارب را نکنـد.          شارب را همراه با لب قیچی می
ض مصون نبودند بطوریکه کراراً به وسیلۀ افراد دیگري در گـذرگاهها مـورد ضـرب و     فرزندان فقراء از تعرّ

را بعنوان ثواب پذیرفتـه بودنـد   آلود به خانه مراجعت و مرتکبین، اینگونه اعمال ضد انسانی  شتم واقع و خون
زیرا به آنها گفته بودند آزار و آسیب رساندن به صاحبان مسالک دیگـر بـراي مسـلمان ایجـاد اجـر اخـروي       

دادند اما با کتک زدن دگراندیشان ثواب  کند و کسانی که حتّی تکالیف واجبۀ شرعی خود را انجام نمی می
دنـد. حـال مبنـاي ثـواب بـودن آزار دیگـران چیسـت؟ و        کر اخروي کسب و بهشت را براي خود ذخیره می

مجوز شرعی آن براي ضرب و شتم اشخاص بدون ارتکاب هیچ گونه فعل و یا ترك فعلی تحت چه عنوانی 
شود فاقد ارزش و اعتبار اسالمی است. اما در گذشته مردم عادي مجـوز شـرعی و ادلـۀ مکتبـی از      توجیه می

کردند و کافی بود کسی لباس روحانی بپوشد و فاقد سواد و معلومات  میپوشندگان لباس روحانیت مطالبه ن
شرعی باشد اما اظهارات او مؤثر و قابل اجرا گردد. زیرا مبنا علم و تقوا نبود بلکه به پوشـیدن لبـاس محـدود    

و  شد. با سواد و معلومات و تحصیالت و اذن روایت او کـاري نداشـتند   شد و روحانی با لباس شناخته می می
هاي علمیه و حکومت براي جلـوگیري از اعمـال    به قدري اعمال ناشایست از روحانی نمایان سرزد که حوزه

خالف آنها انتخاب نام روحانی را موکول به امتحان و قبولی در آن تلقی کردند. این رویه قبل از رضاشـاه و  
سـالمی نیـز مـورد تصـویب قـرار      در زمان رضاشاه ادامه داشت و حتّی توسط شوراي نگهبان در جمهـوري ا 

گرفت و این روش تا جائی ادامه پیدا کرد که در انتصاب داوطلبین خبرگان رهبري مورد اعمال قرار گرفت 
اند و بـراي احـراز    کند که مدعیان اطالعات فقهی جدا از داشتن معلومات واقعی در گذشته بوده و معلوم می

  ار بگیرند. آن ادعاء بایستی مورد امتحان و آزمایش قر
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  غروب 
در دهۀ آخر عمر اغلب کسالتهاي شدیدي بـر  

شد کـه پـس از مـدتی     وجود مبارکشان عارض می
گشـت. گویـا ایـن بیماریهـا نـداي       می مرتفع مداوا

رسـید ولـی    ه بـه گـوش ایشـان مـی    ارجعی بـود کـ  
بستگی فقراء و ارادتمندان مانع از پاسخ به این نـدا  

  . بود
عمل جراحـی پروسـتات سـبب     1352در سال 

بروز ضعف کلی شد. علیرغم اینکـه طبیـب معـالج    
آقاي دکتر منوچهري که از اخوان و از اساتید این 

داشتند کـه انجـام    حی باشد ولی غالباً اظهار میکردند که ضعف نباید در اثر عمل جرا رشته هستند اظهار می
  شده است. در بدن ضعف عمومی باعث این عمل 

  پس از ده روز تب شدید مجدداً به بهبودي گرائید.  و پدیدارعارضۀ بیماري ریوي   1359در شهریور 
اج آقـاي  دارند که در ایام این کسالت شـبی خـواب دیـدم کـه حـ      اي ابراز می آقاي ناصر برادران هزاوه

ایشـان را بـه آسـمان    تـا  اند و نوري قوي از آسمان پائین آمد  راستین در مهتابی درونی منزل خودشان ایستاده
گذاشتم بروند. پایشان چند بار از زمین جـدا   کردم و نمی ببرد. پایشان را محکم گرفتم و گریه کنان فریاد می

خیلی  :ندگفتاي درهم به من  با چهره .ور ناپدید شدکردم، تا آنکه پس از لحظاتی ن شد ولی همچنان رها نمی
 نائـل در بسـتر بیمـاري    دیدارشانرویم. من از صداي فغان خود از خواب بیدار شدم. صبح که به  خوب، نمی

پـس از آن بـه    واین بیماري، بیماري رفتن بود ولی اخـوان راضـی نبودنـد و خداونـد نخواسـت       :دگفتنشدم 
  سرعت بهبودي حاصل گشت.

  پس از بستري در بیمارستان مهر بهبود یافتند. و نیز کسالت ریوي شدیدي عارض  1360تابستان  در
با التهاب کیسۀ صفراء پس از انجام عمل جراحی سنگینی، اطباء اقدام بـه خـارج سـاختن     1361در سال 

ن بنـدگان  کیسۀ صفراء نمودند. این عمل جرّاحی سبب بروز ضعف مفرط گردید. پس از خروج از بیمارستا
حضرت رضاعلیشاه به عیادت ایشان تشریف آوردند. هنگام وداع آن جناب پائین عباي بندگان حضرت آقـا  
را گرفته و بطور محسوسی کشیدند. بندگان حضرت آقا به ایشان رو کرده و به تندي فرمودند راضی نیستیم. 

  ند. گویا این جمله جواب سؤال مقدر استجازة رحلت بود که اجازه نفرمود
در معیت حاج آقاي راستین خدمت حضـرت   1365دارند که در سال  آقاي سید علی طباطبایی ابراز می

رضاعلیشاه شرفیاب شدیم. هنگام بلند شدن دست حاج آقاي راستین را گرفته بودم و ایشان با ضعف مزاجی 
. حاج آقاي راسـتین در  کردند. حضرت رضاعلیشاه از ایشان احوال پرسیدند که داشتند به کندي حرکت می

 حاج آقاي راستین
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جواب گفتند: همانطور. هنوز جملۀ حاج آقاي راستین تمام نشده بود که حضـرت رضاعلیشـاه فرمودنـد: مـا     
گوئیم شکر، شکر کن مبادا از بد بدتر شود؛ و به قسمت درونی منزل خود رفتنـد. فـرداي آن روز    همیشه می

روع شد و به دنبال آن عدم توانایی به راهپیمایی سـبب  حاج آقاي راستین در منزل به زمین افتادند و درد پا ش
عوارض دیگر من جمله انسداد مجراي ادرار و کسالتهاي دیگـر گردیـد کـه تـا پایـان عمـر ادامـه داشـت و         

شد. اطباء اقدام به ایجاد شکافی بـر روي شـکم نمـوده و از آن ناحیـه سـوندي نصـب        همچنان حادتر هم می
  رد. ک شد و غالباً خونریزي می ثانه میکردند که از زیر ناف وارد م

اطباء سنتی بـراي حـاج آقـاي راسـتین عـرق       1366دارند حدوداً در سال  آقاي مصطفی کرمیار ابراز می
هیه کنم. نزدیک به نیمـۀ شـب بـود و    تبیدمشک تجویز کردند. هرچه تالش کردم نتوانستم بیش از دو شیشه 

گشتم و در این فکـر بـودم    ناامیدانه برمی کرد میگیري  ان که عصارهمن از منزل فردي در ولیان از توابع طالق
که این مقدار بسیار کم است و از تقدیم آن شرم داشتم. در ایـن هنگـام حـاج آقـاي راسـتین را در محوطـۀ       

از بابت دو شیشه عرق بیدمشک تشـکّر کردنـد و رفتنـد.     و کردم که سر راه من ایستاده بودند مشاهدهروستا 
فتن ایشان یادم آمد که حاج آقاي راستین از لحاظ وضعیت جسمی در شرایطی هسـتند کـه در روز   پس از ر

  روشن آن هم به تنهایی قادر به آمدن به آنجا نبودند! 
عمل ناموفق آب مروارید چشم بر شدت ضعف و کسالت آن جناب افزود و یک چشـم   1367در سال 

ار آقاي دکتر سید حمید سـجادي جـرّاح چشـم در بیمارسـتان     د. خانم خشنود دستیابینایی خود را از دست د
دارند: هنگام عمل آب مروارید و تعـویض عدسـی چشـم پـس از انجـام عمـل جرّاحـی         لبافی نژاد اظهار می

حسی موضعی اقدام  توسط آقاي دکتر سجادي بر بالین حاج آقاي راستین بودم. آقاي دکتر سجادي که با بی
دادن عدسی مصنوعی در یک چشم حاج آقاي راسـتین نمـود پـس از پایـان عمـل      به برداشتن عدسی و قرار

جراحی به من گفت به آقاي راستین بگویید که چشم شما خوب شد و دیگر هیچ مشکلی ندارد و به نـدرت  
افتاد که عملهاي جرّاحی وي ناموفق باشد. من خدمت حاج آقاي راستین عرض کردم آقاي دکتـر   اتّفاق می

که عمل موفقیت آمیز بود. حاج آقاي راستین در همان حال که بر روي تخـت جرّاحـی خوابیـده    فرمایند  می
دکتر غلط کرد. روزهاي بعد متوجه شدیم که این عمل ناموفّق بوده و منجـر   :ندگفتبودند با خونسردي تمام 

  به از دست رفتن بینایی یک چشم ایشان شد. 
بر ضعف جسمانی آن جنـاب افـزود. در بیمارسـتان هـر      خونریزي معده عارض گردید و 1368در سال 

آمد. حاج آقاي راستین از صبیۀ کوچکترشان که همواره پـس از   چند اطباء تالش کردند، خونریزي بند نمی
اي؟ وي  فوت مادر وظیفه پرستاري و پذیرایی از آن جناب را به عهده داشت سؤال کردند آیا تو خسته شـده 

ماییـد. در عصـر همـان    نمنتظر بهبودي حال شما هستیم که به منـزل مراجعـت    در جواب عرض کرد که خیر
دنـد و نهایتـاً بـا    کرخواهم بروم و این جمله را چنـد بـار تکـرار     د میگفتن خدمتگزارانشانروز نیز به یکی از 

حضـرتعالی منتظـر    دیـدار خواهم بمیرم. وي عرض کرد کـه قربانـت گـردم فقـراء بـراي       ند میگفتصراحت 
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فرمایی شما به منزل هستند و همه منتظریم که زودتر به منزل مراجعت فرماییـد. ایشـان چهـره درهـم      تشریف
  کردند و پاسخی ندادند. همان شب خونریزي بند آمد و فردا به منزل مراجعت کردند. 

به دلیل وجود سـوند در ناحیـۀ شـکم و عـدم تحـرّك و بقایـاي داروهـاي نظافـت ناحیـه           1369در سال 
داشتند. وقتـی پـی    جلین دچار سوختگی و عفونت شد ولی علیرغم درد و سوزش شدید هیچ ابراز نمیالرّ بین

یکی از خـدمتگزاران  به وجود این عارضه برده شد که عمق عفونت پوست آن نواحی را متالشی کرده بود. 
ر علیـرغم درد شـدید   دارد کـه هـر بـا    کرد ابراز می که به دفعات در روز اقدام به شستشو و پانسمان می ایشان

آوردنـد و بـه هـیچ وجـه علیـرغم درد و سـوزش شـدید ابـراز          تعویض پانسمان هیچ به روي مبارکشان نمـی 
  شد.  تداعی می ؏ کردند و هر بار داستان بیماري و گندیدن و کرم افتادن بدن حضرت ایوب ناراحتی نمی

در خدمتشـان نشسـته    1369ان در سـال  دارند: چند ماه قبـل از رحلـت ایشـ    آقاي فیروز بیدآباد اظهار می
شـان عـرض   خدمتکردنـد و غالبـاً چشمانشـان بسـته بـود       بودم با اینکه در آن اوان ایشان به کلی صحبت نمی
گوئید دیگر بس است و اجازه بدهیـد بـروم. حـاج آقـاي      کردم که خواب دیدم که خدمت حضرت آقا می

کردید. فوراً حاج آقاي راستین  ر این مورد تندي میراستین جوابی ندادند. عرض کردم شما با حضرت آقا د
خورم. دوباره سؤال کـردم چـه فرمودیـد؟! دوبـاره      ند فالن میگفتدر همان حالت چشمانشان را باز کردند و 

  و باز به سکوت خود ادامه دادند.  تکرار کردمهمان پاسخ را 
از اراك بـه تهـران آمـدم.     پدر بزرگوارمدارند: یک ماه قبل از ارتحال  اظهار می یکی از فرزندان ایشان

کردند و آن هم حداکثر چند کلمه. هنگامی که اطراف خلوت بود  در آن هنگام ایشان به ندرت صحبت می
ند من رفتنی هستم و مدت کوتاهی دیگر بیشتر در ایـن دنیـا نخـواهم بـود. مـن      گفتو تنها در خدمتشان بودم 

ایشان مشغول گفتگـو بـودم کـه خـواهر کـوچکترم کـه پرسـتاري        درخواست نفی این موضوع را کردم و با 
  نمود آمد و براي اینکه وي رنجیده خاطر نشود مجدداً سکوت خود را ادامه دادند.  می

حضور بندگان حضرت رضاعلیشاه شـرفیاب   یو یک هفته قبل از ارتحال صبح 1369در بهمن ماه سال 
گویـا اسـتجازت   » بـس « گفتنـد ی کوتـاه سـه مرتبـه    شدند و در مجلس عمومی با صداي بلنـد و سـپس مکثـ   

خواستند که اقامت در قفس تن کافی است. دفعۀ آخر بندگان حضرت آقا روي به ایشـان کردنـد و پـس     می
  گویا اجازه فرمودند. که از نگاه عمیقی به سکوت ادامه دادند 

بالفاصله با ماساژ قلبـی   شب ناگاه قلب توقّف کرد که 10در ساعت  1369بهمن ماه سال  26روز جمعه 
مجدداً بکار افتاد و سریعاً به بیمارستان مهر منتقل و در بخش مراقبتهاي ویژه بستري شدند. ارادتمندان ایشـان  

  همانند سابق از راههاي دور و نزدیک سراسیمه به بیمارستان آمدند ولی این دیدار آخرین دیدار بود.
از عیادت حاج آقاي راستین در بیمارستان بـا دیـدن وخامـت    دارند که پس  صبیۀ آقاي نصیري ابراز می

حال ایشان با حالت تضرّع خدمت بندگان حضرت رضاعلیشاه شرفیاب و عرض کردم توجهی بفرمائید رفـع  
فرمودند سکوت کسالت حاج آقاي راستین شود. ایشان چشمان مبارکشان پر از اشک شد و پس از لحظاتی 
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  شود. تیري است که بر قلب من وارد می رحلت هرکدام از مشایخ مانند
دارد که شب قبل از رحلـت حـاج آقـاي راسـتین در بیمارسـتان بـه        ابراز می خدمتگزاران ایشانیکی از  

هاي اکسـیژن در دهـان و ضـعف     بالین ایشان رفتم. چشمهاي مبارکشان را باز نمودند ولی به دلیل ادخال لوله
بودند. در این هنگام متوجه شدم کـه گـوش جـانم بـاز شـده و شـنواي       مفرط قادر به تکلّم با زبان جسمانی ن

شـنید و   صوت ملکوتی ایشان است. گویا توجهی فرموده بودند که هم گوش قلبم صـداي مبارکشـان را مـی   
کردم. در حالی که دست مبارکشان به حالـت مصـافحه در دسـتم بـود      هم به راحتی مطالبم را قلباً عرض می

گردم توجهی فرمایید حال مبارکتان بهبود یابد و بـه منـزل مراجعـت فرمائیـد. فرمودنـد      عرض کردم قربانت 
ام. عرض کردم فقط همان که در منزل تشریف بیاورید و روي صندلی بنشینید براي همـۀ مـا    خیر خسته شده

ـه شـدم کـه تیـ       کافی است. در پاسخ باز فرمودند خسته شده ر از ام. پس از رد و بدل جمـالت دیگـري متوج
  کمان جسته است. با اخطار پرستار پاي مبارکشان را بوسیدم و وداع آخر را گفته، از اطاق خارج شدم.

 1411هجـري شمسـی مطـابق بـا چهـارم شـعبان        1369بهمن  30صبح سه شنبه  4سحرگاهان در ساعت 
ایشان به عـالم   میالدي نداي ارجعی را لبیک گفتند و روح ملکوتی 1990فوریۀ  18هجري قمري و مطابق با 

  اعالء پیوست.
دارنـد: در   آقاي کیومرث راستین هنگام رحلت پدر بزرگوارشان در آمریکا اقامـت داشـتند و ابـراز مـی    

انـد و تـا    در عالم رؤیا مشاهده کـردم کـه پـدر بزرگـوارم عـزم سـفر بـه آسـمانها نمـوده          ،همان شب ارتحال
ه دستور مراجعـت دادنـد و از مـن جـدا شـده و در      سطوحی از آسمان ایشان را بدرقه کردم و پس از مصافح

خورد. همان روز با ایران تمـاس   البالي ابرها و طبقات آسمانها باال رفتند تا دیگر اثري از ایشان به چشم نمی
  گرفتم و از حال ایشان جویا شدم که خبر رحلت ایشان را دادند.

مطهـر ایشـان در میـان شـیون و زاري همـه       سراسیمه به بیمارستان شتافتند و جسـد و خبر شدند  بااخوان 
براي تغسیل به بهشت زهرا منتقل شد. در آنجا جناب حاج علی آقا تابنـده کـه در آن زمـان هنـوز بـر مسـند       
خالفت ننشسته بودند بر پیکر پاك ایشان نماز گزاردند و جنازة مطهر ایشان به اراك منتقل و در سیل اشک 

  ك دفن گردید. انبوه حاضرین در بهشت معصومۀ ارا
دارند: زمانی که حضرت محبوبعلیشـاه حـدود بیسـت و انـدي سـاله       فرزندان حاج آقاي راستین ابراز می

بودند و هنوز سمتی از مناصب فقري نداشتند و به دیدن حاج آقاي راستین آمده بودند. حـاج آقـاي راسـتین    
حبوبعلیشاه) متوجه شوند خـم شـده و   پس از وداع از مجلس برخواستند و در بین راه بدون اینکه (حضرت م

زانوي ایشان را بوسیدند و رفتند. زمان ارتحال جناب آقاي راستین حضرت محبوبعلیشاه از مشـایخ حضـرت   
براي اقامۀ نماز در بهشت زهراي تهـران حاضـر شـدند. پـس از      عالیمقدارشانرضاعلیشاه بودند و به امر پدر 

نازه مطهـر حـاج آقـاي راسـتین را حرکـت دادنـد ایشـان (حضـرت         مراسم تغسیل و اقامۀ نماز هنگامی که ج
  محبوبعلیشاه) نیز خم شده و پاي حاج آقاي راستین را بوسیدند.
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مجالس عزاداري بطور مستمر به مدت یک هفته ادامه داشت و همۀ فقراء و بستگان و ارادتمندان ایشان 
گفتند. بندگان حضرت  تسلیت می کردند و این مصیبت عظیم را به هم از دور و نزدیک شرکت می

و شخصاً با عباي مشکی در مجلس نمودند رضاعلیشاه مجلس ترحیمی در حسینیۀ امیرسلیمانی تهران منعقد 
 حاضر شدند و در روز سوم جناب حاج علی آقا تابنده را به اراك اعزام و در شب هفتم جناب آقاي

ري در اراك فرمودند و در روزهاي دیگر به آقاي ناسوتی را مأمور به شرکت در مجالس عزادا محمدعلی
  . نماینداهللا واعظی دستور دادند که در این مراسم در اراك شرکت  حسینعلی کاشانی و آقاي آیت

 :در روزنامۀ اطالعات 1369حضرت رضاعلیشاه در تاریخ چهارشنبه اول اسفند  ۀمتن اعالمی •

  ن الّرحيمبسم اهللا الّرحمٰ 
  َوْجَهُه  اِلٌك ِاالّٰ ُكلُّ َشٍئ هٰ   -ا ِالَيِه راِجعُون  ا هللا َو ِانّٰ ِانّٰ 

  آنکه نمرده است و نمیرد تویی          آنچه تغییر نپذیرد تویی 
با نهایت تأسف جناب عارف جلیل محمد خان راستین اراکی درویش رونقعلـی دار فـانی را وداع و بـه    

مـۀ بـرادران و دوسـتان را سـوگوار نمـود. مجلـس       عالم بقا پرواز نمود و عند ملیک مقتدر، خـرّم آرمیـد و ه  
ـم مطـابق دوم اسـفند      یادبود آن شادروان در تهران در حسینیۀ امیر سلیمانی روز پنج شنبه ششم شـعبان المعظّ

بعد از ظهر منعقد است البته مؤمنین و دوستان براي یاد آن بزرگوار در ساعت نامبرده  5تا  3از ساعت  1369
ائت آیاتی از قرآن مجید روح آن مرحوم را شاد خواهند فرمود. والسالم علینا و علیه و شرکت نموده و به قر

  فقیر سلطانحسین تابنده گنابادي                                                         علی عباداهللا الصالحین   
   :روزنامۀ کیهان در 1369حضرت رضاعلیشاه در تاریخ چهارشنبه اول اسفند  ۀمتن اعالمی •

  اِجعُونا ِالَيِه رٰ ا هللا َو ِانّٰ ِانّٰ 
با نهایت تأسف جناب عارف جلیل حاج محمد خان راستین اراکی درویش رونقعلـی دار فـانی را وداع   
و به عالم ملکوت پیوست و همۀ برادران و دوستان را سوگوار نمود. مجلس یـادبود آن شـادروان در تهـران    

بعـد از ظهـر    5تـا   3از ساعت  1369شعبان المعّظم مطابق دوم اسفند  6نی روز پنج شنبه در حسینیۀ امیرسلیما
منعقد است. البته مؤمنین و دوستان براي یاد آن بزرگوار در ساعت نامبرده شرکت نموده و به قرائـت آیـاتی   

  اهللا الصالحیناز قرآن مجید روح آن مرحوم را شاد خواهند فرمود. والسالم علینا و علیه و علی عباد
  فقیر سلطانحسین تابنده گنابادي                                                                                     

شیرازي ملقّب به هدایتعلی از مشایخ حضـرت رضاعلیشـاه در مراسـم     198جناب آقاي محمدعلی ناسوتی

  
هجري شمسی  23/5/1370هجري قمري) در  1335هجري شمسی (برابر با  1293اب آقاي ناسوتی متولّد جن )198

هجري قمري رحلت کردند و در جنب مزار شاه داعی الی اهللا از مشایخ حضرت شاه نعمت اهللا  1412صفر  3مطابق 
  نی در شیراز مدفونند.ولی و مزار شیخ محسن سروستانی ملقّب به صابرعلی از مشایخ حضرت نورعلیشاه ثا
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  ایراد کردند:عار زیر ایشان با اشاره به اشدر ارتباط با ارتحال شب هفت شرکت و بیاناتی 
  رویـم  ما ز دریـاییم و دریـا مـی   

ــا از اینجــا و از آنجــا نیســتیم    م
ــا الیــه راجعــون   خوانــده   اي انّ

  خرمنگاه ما اي کور موش زِ رو

ــی   ــاال م ــاالییم و ب ــا ز ب ــم م   روی
  رویـم  جـا مـی   جائیم و بی ما ز بی

  رویــم تــا بــدانی کــه کجاهــا مــی
  رویم بینا میو رنه کوري بین که 

   :نوشته شده سنگ آنمزار مطهرشان در قبرستان عمومی اراك موسوم به بهشت معصومه واقع و بر 

  هو
121  

  هو الحی الّذي ال یموت
  اهکَاه فردوس جایکَآرام

             عالم احکام الهی و عارف اسرار نامتناهی 
              نابادي  کَ اللّهی شیخ جلیل سلسله نعمت

  طاب ثراهحاج شیخ محمد خان راستین ملقّب به  درویش رونقعلیجناب 
  اهللا حاج میرزا محمدعلی خان مجتهد عراقی  فرزند زکی ّمرحوم آیۀ

  هجري قمري  1318  یجمادي االول 17متولّد 
  هجري قمري   1411شعبان المکرّم  4 متوفّی
  شمسی 1369ماه   بهمن 30بق با مطا

  
ند. زدرا آتش  مزارحرمتی نسبت به مزار ایشان خودداري نکردند و سنگ  درویشی از بیو معاندین فقر 

عـالم احکـام   «پس از مدتی قسمتی از نوشتۀ برجستۀ روي سنگ را تراشیدند. قسمت تراشـیده شـده عبـارت    
دارند کـه از   آقاي محمدرضا راستین ابراز می بود.» امتناهیعالم احکام الهی و عارف اسرار ن«از جملۀ » الهی

فردي از اهالی کردستان که ارتباطی با فقراء هم نداشت بـر سـر    ،چند ماه قبل از به آتش کشیدن سنگ مزار
من از صاحب این مزار کرامـاتی   گفت میبرد و  مزار ایشان بیتوته کرده بود و شبانه روز در همان جا بسر می

برم. شـبی کـه معانـدین     ام حالم دگرگون شده و در آرامش غریبی بسر می که اینجا آمده یو از  زمان ام دیده
براي به آتش کشیدن سنگ مزار به آنجا رفته بودند وي را مضروب ساختند و با نفت چراغ او سنگ مزار را 

  نیز به آتش کشیدند. فرداي آن روز او با بدنی مجروح آنجا را ترك نمود.
سـالک وادي طریقـت، شـیخ اهـل     «نویسـند:   محمدرضا محتاط در معرفی جناب آقاي راستین میآقاي 

اللّهی (گنابادي) حاج محمد خان راستین ملقب بـه   حقیقت، عارف اسرار نامتناهی، شیخ الشّیوخ سلسلۀ نعمت
ذشـته در سـال   قمري، در گ 1318خان مجتهد عراقی، متولّد محمدعلی اهللا حاج درویش رونقعلی، فرزند آیت
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. در 199»…خورشیدي). شادروان راستین مورد توجه و احترام مردم اراك بـوده  1369هجري قمري ( 1411
ایـد؟   را از کجـا اسـتفاده کـرده   » عارف اسـرار نامتنـاهی  «د که عبارت نموسؤال نگارنده  نامبرده،گفتگوئی با 

را » عـالم احکـام الهـی   «را عبارت قبلی آن ام. مجدداً سؤال شد: چ سنگ مزار اخذ کردهنوشتۀ پاسخ دادند از 
اید؟ جواب دادند این عبارت نیز قبل از چاپ کتاب در متن درج بود ولـی ادارة ارشـاد اراك    استفاده نکرده

این عبارت و بسیاري از شرح و توضیحاتی که نسبت به مقام شامخ حاج آقاي راسـتین داده بـودم را حـذف    
اعمال حذفیات دانست! در دنبالۀ گفتگو حساسیت موجود نسبت به این  کرد و اجازة چاپ کتاب را منوط به

شد و ایشـان تأییـد نمودنـد     در میان گذاشتهعبارت و وقایع تراشیدن و سوزانیدن سنگ مزار با آقاي محتاط 
  که احتماالً منشأ همۀ این اعمال بایست یکی یا الاقل یک جناح فکري باشد! 

باشـد و از راههـاي دور و    راء و مورد احترام اغلب مردم شهر اراك میمزار مطهر ایشان محل زیارت فق
نماینـد. مـزار متبرکـۀ ایشـان در فضـاي بـاز        آنجا بیتوته مـی در حاضر و توسل نزدیک منفرداً و مجتمعاً براي 

  ت.داده نشده اس مزارهاي مختلف اجازة ساختمان  به بهانهتا به حال باشد و علیرغم تالشهاي بعمل آمده  می
  اند. ماده تاریخ زیر را به مناسبت رحلت ایشان سروده» ثابت«آقاي دکتر عبدالرحیم نبهی 

ـــد خـــان حضـــرت راســـتین محم  
ــران   ــی و در تهـ ــر علـ ــرق مهـ   غـ

  شــنبه آن واال چهــار شــعبان ســه  
  )1411(شــیخ رونقعلــی پــاك بــود   

  قطـــب دوران رضاعلیشـــاه اســـت
  تسلیت گوي جن و انس و ملک

ــا دســــتگیر پیــــر و جــــوا        نرهنمــ
ــر  ــت در مه ــتان)رف ــان  (بیمارس ــر جان   او ب

  گشت چون جان نهان ز چشـم کسـان  
  جملــــه تــــاریخ رحلــــت آن جــــان

ــی  ــول بـــ ــراقش ملـــ ــان از فـــ   پایـــ
  انــله درویشــه جمـت بـابـو ثـــهمچ

  باشد: اللّهی به مناسبت ارتحال حاج آقاي راستین می هاي آقاي عباس نعمت قصیدة زیر از سروده
ي ثمین وا مصیبت شد ز کف در  

  حضــرت رونقعلــی شــیخ اجــل   
ــاب کمــال  ــزد ارب   ســخت باشــد ن
  چارم شعبان سحر گه طی چو شد
ــدن   ــات ع ــام در جنّ ــد ن آن محم  
  بــا وفــا و مهــر و اخــالص و صــفا
  بــد ورا در ســر هــواي وصــل یــار
  الجرم ملحـق بـه حـق گردیـد او    

ــتین      ــت راسـ ــل طریقـ ــر اهـ   مفخـ
  زیــن ســرا شــد جانــب خلــد بــرین 
ــین    ــل یقــ ــدوة اهــ ــال قــ   ارتحــ

  قــرین پرگشــودي از جهــان آن بــی
ــؤمنین  ــر المـ ــولی امیـ ــر مـ ــد بـ   شـ
د گـلِ آن صـوفی صـافی عجـین     ب  
ــین    ــور ع ــور و ح ــاي قص ــی تمن   ن
  یافــت شــأن قــرب رب العــالمین   

  
  .1372، زمستان 59کتاب سیماي اراك، جلد چهارم، صفحه  )199
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  عارفی صافی دل و روشن ضـمیر 
  با توالّي علی یـک عمـر زیسـت   
ــی و آل ا  ــز والي مرتضـــ   وجـــ
  ســالکا از تــربتش همـّت طلــب

  ینکم پدید آید به دوران ایـن چنـ  
ــین    ــاه واپسـ ــه گـ ــا بـ ــد تـ ـ   از تولّ
  نیســت چیــزي معنــی حبــل المتــین
  تـا شوي ثـابـت قـدم در امــر دیـن

ص به    اند: در ماده تاریخ رحلت ایشان سروده »بینش«آقاي سید علی ساکت متخلّ
ــه آه   ــن واقعـ ــف زیـ ــا وا اسـ   دریغـ
  بشــد از ایــن جهــان آن جــان صــافی
ــالح   ــال صـ ــرق در اعمـ ــر غـ   سراسـ

  هر کـار و بـه هـر سـو    به هر راه و به 
ــد   ــا شـ ــتگیر و رهنمـ ــی را دسـ   بسـ
ــدار هــر شــب  ــد او بی ســحرگاهان ب  
ــت  ــر والیــ ــه دل مهــ ــدش بــ   بتابیــ
ــت  ــی یافـ ــت رونقـ ـ ــازار محب ــه بـ   بـ
ــا هســت الکــن   ــه وصــف او زبانه   ب
  همان بایـد کـه از هجـرش بسـوزیم    
ــنبه   ــه ش ــب روز س ــحرگاهی عج   س
  نــداي ارجعــی آمــد بــه گوشــش    
ــوب   ــر آش ــن دار پ ــیلش داد زی   رح

ــواه  ــر خ ــو  اگ ــتین ک ــدانی راس   ی ب
  نشـداد بـیـــصد و دو کـم نما ز اع

ــس غمهــاي جانکــاه   کــه مــا را داد ب
ــودش دل آگــاه   ــی ب ــور عل   کــه از ن
  همــــه اوقــــات انــــدر ذکــــر اهللا   
  رضاي حق بدش مقصـود و دلخـواه  
ــراه   ــود گمـ ــت ره بنمـ ــه راه راسـ   بـ
ــبانگاه   ــا شـ ــودي تـ ــفاي دل نمـ   صـ
ــاه   ــت چــون م ــرا بگرف   ســویدایش ف

ــوب شــد رو ــی جــاهکــه از محب   نقعل
  اي از بحــــر آگــــاه نباشــــد قطــــره

  چو مـا را نیسـت قـدر وصـل همـراه     
ــاه   ــود ناگـ ــعبان بـ ــاه شـ ــارم مـ   چهـ
  که هان وقت است روآور به درگـاه 
  پریـــد آن جـــان پـــاکش ســـوي اهللا
ــاه    ــود خرگ ــتان بگش ــع راس ــه جم   ب

  ـمت اهللاـــبـود جـانـش غـریـق رحـ
ص به  ز غیراخوان ماده تاریخ زیر را به مناسبت ارتحال ا »تائب قزوینی«آقاي محمد حسین نجاتیان متخلّ

  اند: ایشان سروده
  راستین مرد خدا جو از سر و همسـر گذشـت  
  نام از ختم رسـل بگرفـت و جـام از مرتضـی    

  دـار شـل یـارجعی از حق شنید و مست وص

  تر زیـن سرگذشـت   در همه عمرم ندیدم پاك  
  از رحــیلش صــوفیان را آبهــا از ســر گذشــت 

  ذشتـان درگـاه شعبـدر م» رنقعلی خ ماـشی«
حضـور   1370دارد: چند مـاه پـس از ارتحـال ایشـان در بهـار سـال        ابراز می خدمتگزاران ایشانیکی از 

حضرت رضاعلیشاه شرفیاب بودم. ایشان فرمودند: جاي حاج آقاي راستین خیلی خالی است و از وقتـی کـه   
ربیـع   11مطـابق بـا    1371شـهریور سـال    18م. متأسفانه روز اند دیگر من هم میل ندارم بمان ایشان فوت کرده

  هجري قمري واقعۀ دردناك رحلت جانگداز ایشان نیز اتّفاق افتاد. 1413االول 
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اولین فرزندي که در خانوادة حاج آقاي راستین بعد از رحلت ایشان متولّد شـد فرزنـد صـبیۀ کـوچکتر     
ش را داشت. طفل را براي اذان و اقامه و نامگـذاري حضـور   ایشان است که افتخار پرستاري از پدر بزرگوار

بردند. فرمودند چون اولین فرزندي است که در ایـن خـانواده پـس از رحلـت حـاج       200حضرت محبوبعلیشاه
آقاي راستین به دنیا آمده نام خودش را با خود آورده و محمد نامگذاري فرمودند. سپس اضـافه کردنـد کـه    

  یادي در فقر طی کردند و اظهار امیدواري فرمودند که وي هم در راه ایشان باشد. حاج آقاي راستین راه ز
  اند:  گونه جواب دادهنآقاي محمود ناصري پاسخ درخواست نوشتن خاطرات را ای •

  »مهرعلی«شیخ بزرگوار جناب آقاي ناصر آقا ملکی 
اند؟ پس این حقیقـت   تین مردهاید که خاطرات جناب راستین را بنویسند. مگر آقاي راس به فقراء فرموده

  اند:  که فرموده
  هاي مردم عارف مزار ماست در سینه            بعد از وفات تربت ما از زمین مجوي

  شود چیزي بنویسی.  کند و نمی نویسد؛ آخه، چشم اشکبارم کاغذ را کثیف می چه؟ آخه، انگشتان دستم نمی
  ؟ جواب داد من مقلّد راستین هستم او که نمرده است. کنی از مجذوبی سؤال شد چرا تجدید عهد نمی    

  گوید که صبرم شد فنا  همی دل
  با فراقت کافران را تـاب نیسـت  
  اي سعادت بخش جــان انبیـــاء

ــا    ــا ربنــ ــو یــ ــراق روي تــ   در فــ
  این فراق اندر خور اصحاب نیست

  ـا بیـاــا بــاز خـوانـم یـیـا بـکش ی
  محمود ناصري                                                                                                                   

  

  
ق قمري مطاب 1364ذیحجه  7حضرت حاج علی تابنده محبوبعلیشاه سلیل جلیل حضرت رضاعلیشاه طاب ثراه در  )200
حصیالت لیسانس شمسی قدم به عرصۀ وجود نهادند. پس از تحصیل در دانشگاههاي مشهد و تهران ت 1324آبان  22با 

 اهللا هبةرسانند و حسب االمر پدر عالی مقدارشان نزد جناب حاج سید  در رشتۀ زبان و ادبیات فارسی را به اتمام می
اهللا حاج میرزا علی آقا غروي  آیتو اهللا حاج شیخ محمد جواد غروي  آیت .جذبی به تحصیل علوم دینی پرداختند

. برخی از تألیفات ایشان از قرار ذیل است: رسالۀ سیر عرفان در اند کردهادر نام ایشان صه باجازات روایت علیاري 
اي از جواب به  اي در جبر و تفویض، مکتوبات (مجموعه ادبیات قرون ششم و هفتم هجري، رسالۀ حضور قلب، رساله

حضرت رضاعلیشاه  اسئلۀ سائلین معنویت و حقیقت)، خورشید تابنده، ظهور العشق االعلی، عهد الهی. پس از رحلت
مطابق با  1417رمضان  6اللّهی شدند ولی این مدت چندي به طول نیانجامید و در روز  عهده دار سرپرستی فقراء نعمت

  همدمی پدر و اجداد عالی مقدار خود را انتخاب و قالب جسمانی را تهی نمودند.  1375دي  27
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  فصل دهمفصل دهم  

  
  
  
  
  

  
  

  

      
 
 
 سکونت، کتابشناسی             
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  محل سکونت 
بودنـد. ایـن    محل سکونت ایشان از ابتدا در منزلی بود که پدر ایشان آن را در جوار منـزل خـود سـاخته   

باشد داراي سه قسمت بیرونی و درونی آقـاي میـرزا (پـدر حـاج      منزل که از ابنیه نسبتاً قدیمی شهر اراك می
آقاي راستین) و درونی حاج آقاي راستین بود. در زمان حیات پدر ایشان جناب آقاي میرزا در درونی خـود  

حوزوي بود که ایشان خود در آنجا کالسهاي  اقامت داشتند و قسمت بیرونی مربوط به امور تعلیم و تدریس
دادند. پس از رحلت آقاي میرزا قسمت بیرونـی منـزل حـاج آقـاي راسـتین محـلّ تشـکیل         درسی تشکیل می

قسمت بیرونی همراه با ملحقاتی تجدیـد بنـا شـد و     1357جلسات فقري و روضه خوانی گردید، که در سال 
  چنان مورد توجه مردم اراك است. در اراك معروف به حسینیۀ محمد راستین هم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
احیاء شـدة  همان گونه که ذکر آن رفت به شغل شریف کشاورزي اشتغال و زمینهاي فالحتی ایشان که 

اکثراً در فصول کاشـت و برداشـت در منـزل ییالقـی     واقع و آباد  در شرق اراك در قریۀ امان وداجداد خود ب
  نمودند.  که آنجا داشتند اقامت می

نمایند که هرگاه به تهران  منزلی واقع در تهران خیابان پاستور کوچه جاوید خریداري می 1335در سال 
 1345گزیدند. چند سالی نیز مداوماً در آنجـا سـاکن بودنـد کـه نهایتـاً در سـال        دند در آنجا اقامت میمآ می

  درونی منزل حاج آقاي راستین در شهر اراك 
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مجدداً در اراك سکونت نمودنـد. در اواخـر عمـر    
ل نیاز به خـدمات پزشـکی در سـال    پربارشان به دلی

در تهــران ســاکن شــدند. مســکن ایشــان در   1362
ـۀ زرگنـده و سـپس از     قلهک شمیران واقع در محلّ

در منطقۀ ولنجک و نهایتاً از مهر  1367اردیبهشت 
در محلّۀ اختیاریه بود که در محـل اخیـر    1368ماه 

  عارضۀ توقّف قلب رخ داد و به لقاء یار شتافتند. 
اي  خلق و رفتار ایشان با عموم بـه گونـه  حسن 

کردنـد همـه بـا     بود که در محلهایی که زندگی می
نگریسـتند. هنگـام    دیدة عزّت و تقدس به ایشان می

تشــدید جنــگ ایــران و عــراق، جنــگ بــه بمبــاران 
تهران توسط ارتش عراق کشیده شده بود و غالبـاً  

ر رفتند. د مردم شهر را تخلیه و به بیرون از شهر می
آن اوان اغلب شبها مردم اهل محـل جلـوي درب   
منزل ایشـان اجتمـاع و معتقـد بودنـد کـه آنجـا از       

ض بمبهاي هواپیما   و موشکهاي عراق در امان است.  هاتعرّ

   الدین بلخی موالنا جالل غزل
در کتاب دیـوان شـمس و مثنـوي آمـده و تشـابه اسـمی و        201الدین بلخی برخی از غزلیات موالنا جالل

  فرماید:  . مولوي در غزلی کامل در دیوان شمس می202زیادي با حاالت ایشان دارد حالی
ــژده  ــقان را مـ ــتین  عاشـ ــراز راسـ ــر فـ   اي از سـ

ــیش     ــراي خالص ــاي زر را از ب ــر کانه ــژده م   م
  مـــژده مـــر دل را هـــزار از دلنـــواز راســـتین     

ــت  ــتین  هسـ ــاز راسـ ــت گـ ــیر و هسـ ــاد بصـ ـ   نقّ
  

، ضمن شرح مفصلی مرقوم 134-137عربی، صفحات اعلیشاه در کتاب یادداشتهاي سفر به ممالک ضحضرت ر) 201
مولوي اصالً اهل بلخ بود و بلخ در آن زمان از شهرهاي خراسان محسوب بود ولی اکنون جزء افغانستان «فرمایند:  می

هرچند این نابغه اختصاص به جاي معین و در زمان مخصوص ندارد بلکه نابغۀ جهانی است ولی چون در بلخ  …است
  »لّد شده و زبان او هم فارسی بود، مزید اختصاصی به خراسان و فارسی زبانان دارد.خراسان متو

  گرچه در مورد اشعار مولوي باید گفت که هیچ استبعادي ندارد و دور از ذهن نیست، چرا که: )202
  کامالن از دور نامت بشنوند
  بلکه پیش از زادن تو سـالها

  تا به قعر تار و پودت در روند  
  ت به چندین حـالهادیده باشند

    

  اتاق دفتر حاج آقاي راستین 
  در محل بیرونی منزل ایشان در اراك
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ــد       ــر اب ــی عم ــز پ ــا را ک ــوة بق ــر کس ــژده م   م
ــد بعــد از ایــن    فرخــا زاغــی کــه در زاغــی نمان
ــد     ــم کن ــتم درازي ک ــه او بس ــتی ک ــذا دس حب  

ــا بگــذرد او را خــتن شــد د   راز آن دســت او ت
  بعد از آن خوب طرازي چون شود همدست او
ــم و روح  ــد از وراي وهـ ــاید ببینـ ــم بگشـ   چشـ
  شـــاه تبریـــزي کریمـــی روح بخشـــی کـــاملی
ــمانیی  ــانیی جسـ ــک فـ ــه ملـ ــا نـ ــک جانیهـ   ملـ

  ـنـر و حسـّمرحبا اي شـاه جانهـا مرحبـا اي فـ

ــتین    ــراز راسـ ــا طـ ــال و دولتهـ ــتش از اقبـ   هسـ
  الـدین در آیـد گشـت بـاز راسـتین      پیش شـمس 

ــتین    ــد دراز راسـ ــراك او زد شـ ــت در فتـ   دسـ
ــتین     ــراز راس ــوقی ط ــب معش ــت از جی ــا گرف   ت
  دو به دو چـون مسـت گشـته گفتـه راز راسـتین     

  آنکــه بــر تــرك طــرازي کــرد نــاز راســتین       
ــ ــرازي در وصـ ــتیندر فـ ــاز راسـ ــک بـ   ال و ملـ

ــاز راســتین    ــا ز ملکــش چشــم ب ــا شــود جانه   ت
  ش بنــدگان و کــار سـاز راستیـنــلک بـخــم

  کتابشناسی
هـاي قـدیمی شـهر اراك و     اند و نام ایشان در غالب روزنامـه  کتب زیادي از حاج آقاي راستین نام برده

بزرگی و نیکی آمده است. کتب زیر شـرح   کتابهایی که در شرح مشاهیر و بزرگان آن دیار ذکر گردیده به
  اند:  احوال ایشان را مختصراً ذکر کرده

ــار حضــرت حــاج    789 - 790شــرح حــال در صــفحات  • ــده، شــرح احــوال و آث ــاب خورشــید تابن کت
، 1377سلطانحسین تابنده گنابادي رضا علیشاه، تألیف حضرت حاج علـی تابنـده محبوبعلیشـاه، چـاپ دوم،     

  انتشارات حقیقت.  
اهللا جـذبی   کتـاب بـاب والیـت و راه هـدایت، جنـاب حـاج سـید هبـۀ         98-99رح حـال در صـفحات   ش •

  ، تهران. 1378اصفهانی، چاپ سوم، 
کتاب خاطرات زیارت خانه خدا و عتبات عالیات در خدمت راهنما،  291-294شرح حال در صفحات  •

  .1366محمد رضا خانی، چاپ اول، زمستان 
کتاب یادنامۀ صالح، به مناسبت یکصدمین سـال مـیالد حضـرت حـاج      89شرح حال مختصر در صفحۀ  •

  ، کتابخانۀ صالح، تهران. 1367 ،شیخ محمد حسن بیدختی گنابادي صالحعلیشاه، چاپ اول
 ، اراك.59، صفحۀ 1372شرح حال مختصر در کتاب سیماي اراك، جلد چهارم، محمد رضا محتاط،  •

شخصـیتها از مشـروطه تـا     -مطبوعـات  -راك، احـزاب شرح حال مختصر در کتـاب تـاریخ اجتمـاعی ا    •
  .1380، اراك، 375)، مرتضی ذبیحی، نشر پیام دیگر، صفحۀ 1285-1357انقالب اسالمی (

هـا)   هـا و نوشـته   اهللا پسـندیده، (گفتـه   کتاب خاطرات آیت 293، 95-97شرح حال مختصر در صفحات  •
 .1384امام خمینی، واحد خاطرات، تهران،  ، معاونت پژوهشی مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت9-یادها
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