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  پيشگفتار

  

  

  پيشگفتار

  

از دوسـتان جلسـات    يروهد، حاصل تالش گيکه در دست دار يا مجموعه
 يهـا  از چهـره  يکـ يبـا   ييآشنا ي نهيساختنِ زم است در جهت فراهم اهل والء

. تناوش دجالليمعاصر به نام مرحوم مهندس س يعيارزشمند و بزرگ عرفان ش
اهمت شناخت شخصيل عظيي اسـت کـه در نقطـه    يمـ يت مزبور ناظر به تحو 

ر يغرب و استاد شاخص دانشگاه و مـد  ي کرده ليقرار دارد تحص يآغاز آن فرد
هضم شده  يغرب يگرا ازده و لذّتيصنعت، که در فرهنگ دن يزبردست و توانا

تحـول   يحال. ماجرا دهيقرار دارد واالمقام و شور ياست؛ و در فرجامِ آن، عارف
شده به فرهنگ و  کرده و جذب لينسل تحص عموم افراد، خصوصاً يادشده براي

ـ انگ ار عبـرت يبس يغرب يسبک زندگ ن يدبخشِ امکـان وقـوعِ چنـ   يـ ز اميـ ز و ني
  ا تا اوج عالَم معناست.يض دنياز حض يي يدگرگون

شرح مختصـر حـاالت و کمـاالت مرحـوم      ين مهم ابتدا در پيفکر انجام ا 
از دوستان عضـو   ين تعدادينجانب، در بيتوسط ا در جلسات اهل والء تناوش

 هـاجر و  رپـو  ميزهرا رحها  جلسات مزبور شکل گرفت و از جمع مزبور، خانم

نجانـب،  يان کار به تالش ادامـه دادنـد. بـا دعـوت و درخواسـت ا     يتا پا انيمتولّ
 ير در آوردن آنچه طيتحر ي و به رشته يبخش دام به سامانل و اقيکمک به تکم

  قرار گرفت. ١»بيمحمد ط« يز، آقايبرادر عز ي چند سال گرد آمد، به عهده

                                                            

رغـم تشـابه در نـام     يفات گوناگون است و عليتأل ي.ش.) داراه ۱۳۴۳(متولّد » بيمحمد ط«. ١
  م.يندار يليامف يبستگ ،با هم يخانوادگ
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تا اقدامات،  يده ق و سمتيطر ي و ارائه ييمراحل کار، از راهنما يدر تمام
و  از اشـخاص و منـابع  اطالعـات   يکمک به دوستان مذکور در اخذ و گردآور

کـردم   يش اثـر، سـع  يرايل، نگارش و ويح، تکمين مطالب گردآمده، تصحيتدو
  دوستان مزبور را تنها نگذارم.

ن يق تـا آخـر  يـ ن تحقيکه از مراحل نخست يزانيعز ياز تمام يضمن قدردان
 يانـد و تشـکّر از تمـام    ر نمودهيگيمخلصانه و پ يکار، تالش يساز مراحل آماده

زان يــار عزيــرا در اخت خــود از مرحــوم تنــاوش يهــا کــه دانســته يبزرگــواران
مـؤثّر و   يهـا  يژه از التفـات و توجهـات و همکـار   يـ و پژوهشگر قرار دادند؛ به

اهللا  تيـ آ ي ز و محبوبـه يـ ت علـم و عرفـان، دخـت عز   يمهربان ب يغِ بانويدر يب
، تنـاوش  دجالليمرحـوم سـ   يِگرامـ  ، همسر�يهمدان يمحمدجواد انصار خيش

از  يش، بخشـ يان خـاطرات خـو  يـ که عـالوه بـر ب   يهمدان يخانم فاطمه انصار
آن مرحوم را در  مانده ازيها و مدارک باق مرحوم تناوش و عکس يها دستنوشته

مرحوم  ي فرزند فرزانه يهمدان يانصار يدکتر عل يز آقايترس قراردادند و ندس
ن اثر را با دقّت و عالقـه  يب به انتشار ايقر ي ، که نسخهينهمدا ياهللا انصار تيآ

بـاهللا   توح آن عـارف به روح پرف را توجه دادند؛ يمطالعه کرده و نکات ارزشمند
 يايـ ت اوليـ و عنا يت الهين تالش، رضايم حاصل ايدواريم و اميفرست يدرود م

ـ  ريـ مرحوم تناوش را جلب نموده و آثـار خ  يو خشنود �نيد  يبـرا  يفراوان
  داشته باشد. يز در پيخوانندگان عز

  

  بيط يمهد

www.ahlevela.com
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  مقدمه

  

  

  

  مقدمه

  

  !ينندگان گرامسالم برخوا

»تَنـاوش  ١دجالليمهنـدس سـ  « ي ن کتاب دربـاره يا
٢
ش.) ه. ۱۲۹۹-۱۳۷۶( 

ـ  ياگرچه متولّد آخر دجالليبر او باد! س است که رحمت خدا ش ين سالِ قـرن پ
 روز و اصـالً موضـوعِ   بـه  يلـ يحال خ نيدرع ي) است، وليشمس يهجر ۱۲۹۹(

علّـت   است، بـه  رانيمدرن ا يصنعت نساج يها از رکن يکيامروز ما است. او 
اش بـه مـردم و    يخدمتگزار ي هيدش، دل مهربان و روحيه و مفيالت عاليتحص

 يلـ يها خ سال که آن -از خارج  يافت مدرک مهندسيجوانان مملکت، بعد از در
و  آمريکـا در  يانـدوز  و تجربـه  ينـدگ ز هـا  از سال و پس -بها بود  نادر و گران

بِ يـ شـگرف بـه غ   يکـرد يم، رويم و رحـ يکر يران بازگشت و خدايبه ا ،اروپا
  اش ساخت. يعالَم را روز

اش در آن  گانـه يالت نادر و يخاطر تحص م، بهييگو يم دجالليالبتّه اگر از س
 ييخـاطر سـفرها   به ٣؛ستيصنعت داشت، ن ي که در پهنه ييها نشيدوران و آفر

                                                            

کـه   گـر مرحـوم تنـاوش   يدر آن روزگار متداول بوده است که بر افراد دو نام بگذارند. نام د. ١
 يهـا  است. [برگرفته از گفتـه  بوده» يدمحمدعليس« ،شان نهاده شده بوديتوسط پدرشان بر ا

  ]۱۳۹۳خ اول خردادماه ي(تناوش) در تار يهمدان يفاطمه انصار

 ۲۹مراجعـه شـود بـه صـفحة      -اسـت   اي قرآنـي  که کلمه -» تناوش«. در مورد معناي لغوي ٢
  .۵پانوشت 

ـ  يهـا  افتيخود، خصوصاً چون برخاسته از در يهم در جا اگرچه آن. ٣ ر مسـلمان و  يک مـد ي
  باشد. يو خاص م يمتي، قاست يرانيمعنقد و ا
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 يگونـاگون  يها ده و ارمغانيا ديمختلف دن يکه در کشورها يبيکه کرده و عجا
ق و يبه مفهوم دق -» ديماندن س يرانيا«خاطر  ست؛ بهيآورده هم ن رانيا يکه برا
  ؟راست؛ پس چيهم ن -آن  يستودن

  م؟ييگو يم دجالليچرا از س

 يش بـرا ا اسـت کـه شـناختن    يم چون او همان مـرد ييگو يم دجاللياز س
گُشاسـت؛   خداونـد متعـال راه   يق بنـدگ يـ دوستداران طر ي همه يامروز و فردا

مهربان بـوده اسـت و او را بـر نفـس      يکه مورد لطف خاص خدا يهمان مرد
 او را نور و نور و نـور قـرار داده اسـت؛    يرگيمغان چداده و ار يروشن يروزي، پ رهيت

  ت.يبشر ياش و تمام ان و جامعهيخودش، اطراف يکننده برا رهيتابناک و خ ينور

از » يالهـ  يايـ خ اوليتـار «از خـطّ   يا است که گوشه يهمان مرد دجالليس
دجالل يخـرت بـود و بـا سـ    و آ شود دنبال خـدا  يکند. نم يوسط قلبش عبور م

  مالقات نداشت.   �تناوش

عالَم را  ي شِ شعر وجودش، همهيسرا ي طهياست. حن يچن نيا يمؤمن واقع
کـه تـا دورهـا منتشـر      يزيانگ دل ي کند؛ درست مثل نغمه يباتر ميو زتر  موزون

ه و يـ رسـد هد  يجـا مـ  رود و هرک يرود و م يکه م ييرايا مثل نورِ ناميشود،  يم
نـد و درسـتْ   يدهد کـه بب  يها را توان م است، چشم يو آگاه ييش روشنايعطا

ر کردن، هم درون، هم بـرون،  يدن و سياهل رفتن است و د ينند. مؤمن واقعيبب
  هم آفاق، هم انفس.

ها  وقت يم و بعضيزن يد، به کوه ميدن طلوع و غروب خورشيد يبرا يگاه
م و يشو يها م ماسه خش و خش زالل يها يکرانگ يزگار، برو يِتنگ سبز و آب دل
م تـا  يرو يم. ميزن يا به جاده ميدن در ساحلِ دريدن در جنگل و دويچرخ يبرا
 يند، غبارهـا يمـان بنشـ   ده در چشـم و دل و جـان  يـ عت خداآفريطب يها ييبايز

تـر!   هم و بيوروزمان بروبد و بِه شو رامون را از حاليپ ي ن و آلودهيچرب و سنگ
 يا دوبـاره  يم، تا احساس طـراوت و تـازگ  يکن» ييخودشو« يم بلکه کميرو يم

  د.يايمان ب سراغ به
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ـ يآفر که خدا يخوب يليخ يها انسان ن يـ ا يِده است از هر سبز و سرخ و آب
عطـر   -ک يـ نزد يلـ يخ -ک يـ سراغ شان رفت و از نزد د بهيترند. با يدنيا ديدن

شان را در کام گرفـت و   جان مجنون يِنيريد، شييرا بووجودشان  يِناشدن وصف
 يانـد و مصـداق عملـ    اند، نشاط مجسم ين شادابيخوب براندازشان کرد. آنها ع

ن يهـوا عـ   يپاک و ب يها ها. انسان ينديها و خوشا يها و خشنود يخوش ي همه
 ي ک بنـده يـ دن يـ د يرا بـرا  ين است که جا دارد عمـر يهم ياند و برا بهشت

 ي م و همهيسفر کن -تر است  تر و آزاده ، وارستهيا که از هر آزاده -ا خوب خد
  م. واقعاً ارزشش را دارد!ياها را پشت سر گذاريها و در ها و کوهستان جنگل

کـه   يک مؤمن واقعـ ي، چون مؤمن بود؛ دجالليم سراغ سين آمديهم يبرا
 ي، هـم دعاهـا  ييط و راهنمـا ر دارد، هـم قـدرت ارتبـا   يطبعاً هـم عقـل و تـدب   
 يز. مـؤمنِ واقعـ  يـ چ باپرسـت، و هـم همـه   يباپسـند و ز يمستجاب، هـم روح ز 

  ن است.يچن نيا

ِعْنـَد ذِکـِر «فرمـود:   -بر او و خاندانش باد  که درود و سالم خدا - خدا امبريپ
»ْنزُِل الرْمحَـةُ يُـ  نيَ الصاحلِِ 

١
فرود  يشود، رحمت اله يکوکاران مياد نيکه  يهنگام« يعني 

  »د.يآ يم

ها و درجات  ها و راحت نعمت ي همه يعني و رأفت خدا يرحمت و مهربان
  ها.   لتيو فض

از  يشـ ين اثر، در معـرض نـزول و فروآ  يقرار دادن خود و مخاطبان ا يبرا
م و بـه  يـ ا ح خداونـد متعـال رفتـه   از بندگان صال يا رحمت خداوند، سراغ بنده

  م.يا او اقدام کرده ي درباره يا سامان دادن ذکرواره

ن بـه  يقيو  يزکاريپرهمان، يباهللا، ا م، چون اهل معرفتيرفت دجالليسراغ س
  ب، نماز و انفاق بود.يغ

ار يبخـش و بسـ   الهام يتيش شخصناوتَ دجالليمهندس س صالحِ خدا ي بنده

                                                            

ـ  ي؛ دار إحيمحمدباقر مجلس األطهار؛ األئمةلدرر أخبار  الجامعةبحار األنوار . ١ ؛ ياء التـراث العرب
 ].۵/۳شيرايو -ث ياالحاد جامع ي از لوح فشرده [برگرفته ۳۴۹، ص۹۰ ؛ ج۱۴۰۳؛ روتيب
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توانـد   يت مـ ين شخصـ يان است. ايختگان و دانشگاهيفره يمؤثر، خصوصاً برا
کـرده باشـد، بـه     ليو تحص يجوانان و قشر دانشگاه يبرا يبخشديام يگشا راه
حـق و   يبـه سـو   شان بازگشت يبرا يگر راهيکنند د يکه گمان م يژه کسانيو

کـرد و   يها در خارج از کشور زنـدگ  ست. او ساليت نيمان و معنويقت و ايحق
ـ ب اهل ي ژهيات ويبا عنا ين شد؛ وليبا فرهنگ آنان عج يبه نوع ر يدر سـ  �تي

١ل آمد.يبه درجات کمال نا يو سلوک عرفان
  

 يجواد انصارداهللا محم تي، فرزند مرحوم آيهمدان يانصار يدکتر عل يآقا
 يکـه دوسـت   )تنـاوش  جاللديپدر همسر مرحـوم سـ   و ياستاد سلوک( يهمدان

انـد، در آنچـه    بـرده  يها از مصاحبت با و داشته و بهره با مرحوم تناوش ينيريد
ش از انتشار از خود رسـته نگاشـتند، ضـمن توجـه     يپ ي نسخه ي مطالعهپس از 

ط و خـانواده  يا و عارفان باهللا تابع زمان و محياول يات زندگينکه جزئيدادن بر ا
ست يد و محدود به آن صور نيل به مقصد سلوک مقيشان است و نيو بستگان ا
تعقّـل در کسـب معرفـت،    د به احکام شرع مقدس، تفکّر و تدبر و يو تنها به تق

ش و سپس بهره بردن از مصـاحبت و  يوب و نقائص خويب نفس و رفع عيتهذ
دان يب و در ميد، تفکّر، تهذين تقيو بدون ا است ن وابستهيراست يايمحضر اول

ست و تنها با يش نيب يا ر و سلوک گزافهيا قرارگرفتن، سخن از سيس اوليمغناط
 ي افت؛ دربـاره يدست  يعرفت و کمال انسانتوان به گوهر م يکتب نم ي مطالعه

  اند:   مرحوم تناوش نگاشته

 بر مرحوم مهنـدس تنـاوش   ياله ي ن عارف سوختهيا يتير تربيآنچنان تأث
در حد چند جلسه در جلسات اُنس  يمشهود بود که هر کس مدت کوتاه

لش، در خـود  يدب يگرفت، همانند استاد ب يمرحوم مهندس تناوش قرار م
 يکـه رمـز جـاودانگ    ينمود، همان سـوز  يد ميشد ياحساس سوز درون

تمام اهل معرفت و سالکان راه عرفان و  يآرزو بوده و ياله يعشّاق واقع
  د است.يق توحيطر

                                                            

  .۱۳۹۱ماه  يدخ دوم يدر تار بيط يمهد يها برگرفته از گفته. ١
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١چند ازين الفاظ و اضمار
  سوز خواهم، سوز، با آن سوز، ساز          و مجاز؟! 

٢بارت را بسوزـکر و عـر فـس ربهـس           روزـرفـان بـاز عشق در ج  شيـآت
  

ش يبودم، (ب روز معاشر مرحوم مهندس تناوش که شبانه يدر مدت طوالن
مصـداق   ر بود، و بـه يحق ين دوران زندگيشک از بهتر ياز ده سال)، که ب

  : يقيحق

  اوقات خوش آن بود که با دوست به سررفت

  خبري بود يـو بحاصلي  مه بيـاقي هـب

  بزه و نسرينـود لب آب و گُل و سـوش بـخ

  افسوس که آن گنج روان رهگذري بود

  افظـه حـداد ب  داـه خـعادت کـنج سـر گـه

٣از يمنِ دعاي شب و ورد سحري بود
  

ن ياء راسـت ي، اوصاف بزرگان اهل معرفت و اولييگو بدون مبالغه و اغراق
ده يـ ن حد ديگران تا ايد، که در ديگرد يارا مشاهده مشان آشکي، در اياله
ده يـ د يشـان، کـه در کمتـر کسـ    يات منحصـربفرد ا يشد. از خصوص ينم
متـداول   يها ييشدن و خودنما شان از شناختهيش از حد ايز بيشد، گر يم

  فرمودند: يبود، همواره به من م

د، اقبـال و ادبـار مـردم    يکسب نما ييآبرو د نزد خداي، انسان باجان يعل«
   »ندارد. يارزش

 طور به گرفتند يم قرار ميتکر و ديتمج مورد يمحفل هر در مرحوم تناوش

ـ  بـه . شدند يم ناراحت اريوبس دنديکش يم هم در يرو يجد  کامـل  يمعن

ْريِ  لِلناسِ  ُدَعاةً  ونُواکُ « مصداقِ   ٤بودند. » مکُ أَْلِسَنتِ  ِبَغْريِ  بِاخلَْ

َفَصـُغَر   أَنـُْفِسـِهمْ   ِيف   َعظُـَم اْخلَـاِلقُ «ند: يفرما يان ميب نايمتّق يگونه که موال همان

                                                            

  »]اضمار«نامه دهخدا، مدخل  [لغت». چيزي را در دل نهان داشتن«يعني » اضمار«. ١

تعـالي بـا    (= عتـاب کـردن حـق    ۴۱(نسخه کالله خـاور)، دفتـر دوم، بخـش     معنوي مثنوي. ٢
  از بهر آن شبان). �موسي

؛ اديـب؛ انتشـارات فـاخر؛ تهـران     کوششِ شفيع شجاعي ؛ بهخاطر مجموع: جامع ديوان حافظ. ٣
  ).۲۲۳ي  (غزل شماره ۴۴۷و  ۴۴۶؛ صص۱۳۸۱

 خيـر  به خود) کردار با بلکه( زبان غيرِ به را مردم«: که فرمودند �صادق روايتي است از امام. ٤

 ي محمدجواد ترجمهيعقوب کُليني رازي؛  دبن؛ محماصول کافى» [کنيد. دعوت نيکوکارى و
  ]۱۶۴، ص۳جلد ش.؛ه.۱۳۶۹؛ ؛ انتشارات علميه اسالميه؛ تهرانمصطفوى
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.» َما ُدونَـُه ِيف أَْعيُـِنِهم
ن عالم ظاهر توجـه  يک از نمودها و مظاهر ايچ يبه ه ١

 سـاز  انسـان  واقعاً و آموزنده شانيا برکت پر يزندگ از لحظه هر نداشتند.

را  يلي، مراحل مختلـف تحصـ  يد و دانشگاهيالت جدياز نظر تحص .بود
تا  يو رنگرز ي، در رشته نساجو انگلستان کايو آمر و هندوستان رانيدر ا

ده و پس از بازگشـت بـه   يان رساني، به پاينمرات عالمرحله تخصّص، با 
 و يزبردسـت، در مراکـز علمـ    يران در مقاطع مختلف، به عنوان استاديا

ـ تکن يپلـ  ي ها در دانشـکده  س پرداختند. مدتيبه تدر يصنعت ک، اسـتاد  ي
ک ي ي نمونهن يتر يشان، عال شاگردان ي بودند. به گفته يو رنگرز ينساج

از  ياريبودنـد. بسـ   يعلمـ  و ي، آموزشـ ياز جهـات اخالقـ   ياستاد واقع
ن رادمـرد بـزرگ و   ياز شاگردان ا ينساج ي ن رشتهين و متخصّصيمهندس

 ي پـرورده  ، دسـت يو سلوک يو ابعاد معنو يدگاه عرفانيهستند. از د ياله
د، در يـ وحعـالَم معرفـت و ت   ٢از اَجِلّـاء  يکيد مبرز عرفان وياز اسات يکي

نجانـب)  يا ي(ابـو  يهمـدان  يخ محمدجواد انصاريش ، مرحوم حاجهمدان
از بزرگان معرفـت،   ياري(که بس ين مرد بزرگ الهيا ي بود، که با خانواده

فـراوان نمـوده و از    يهـا  ل و واالمقام اسـتفاده يبد ين استاد بياز حضور ا
انـد)   وافـر بـرده   يهـا  ده و بهرهيشان نوشيا يزالل مکتب عرفان ي چشمه

مهنـدس   يکه بـا مرحـوم آقـا    ياز بزرگان يکيز داشت. ين يقرابت وصلت
ز مـا در راه  يـ عز قت حق، جالليبه حق«فرمود:  يداشت، م يدوست تناوش

٣مآب ، جاللتجاللذوالْ
تنهـا   نه ياء خاص الهيوصف دوستان و اول». شد 

  ست:ير نيپذ قتاً امکانيگنجد، بلکه حق ين مختصر نميدر ا
  فلـک  يک دهان خواهم به پهنـا ي

ـ يـ ور دهان    نين و صـدچن يابم چن

  سـند  يم اين قدر هـم گـر نگـو   يا

  م وصف آن رشک ملَـک يتا بگو  

  نين حنــيــد در فغــان ايــتنــگ آ

  بشــکند يفيدل از ضــع ي شــهيش

                                                            

 خداونـد «: که در اوصاف پرهيزکاران فرمودنـد  �علي ي مشهور امام عبارتي است از خطبه. ١

 شرح و [ترجمه.»  کوچک آنها ي ديده در) هست چه هر( او غير و است، بزرگ آنان نظر در

موسى موسوى بغدادى (معـروف بـه سـيد رضـى)؛      بن حسين بندالبالغه؛ گردآوريِ محم نهج
؛ اإلسالم؛ تهران ي چاپ و نشر تأليفات فيض مؤسسه اإلسالم؛ ترجمه و شرح از علينقي فيض 

  ]۶۱۵، ص۳ش.؛ جلده.۱۳۷۹

  »]اَجِلّاء«نامه دهخدا، مدخل است. [لغت» بزرگواران«و به معناي » لجلي«جمع » اَجِلّاء«. ٢

 .کسي که مرجعش بزرگي است . در مراسالت در خطاب بـه بزرگتـر ايـن لفـظ را نويسـند     . ٣
  »]مآب جاللت«نامه دهخدا، مدخل  [لغت
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  ام دهيـ دل را چـه نـازک د   ي شهيش

  از از درد تو گشـتم چـو مـو   يا يا

  ندم به جـان عشقِ تو خوا ي بس فسانه

  يمقتد ينه من ا يخوان يود تو مـخ

  ام دهيـ ن، بـس قبـا بدر  يبهر تسـک 

  من بگو ي ماندم از قصّه، تو قصّه

  تو مرا کافسانه گشتسـتم، بخـوان  

١ن صداي، ويمن کُه طورم، تو موس

  

گردد که  يبازم يشان دارم، به زمانيکه از ا يادماندني ب و بهيجع يا خاطره
ــور دوره يا ــارج از کش ــب در خ ــرا ي نجان ــير يدکت ــيرا در  ياض از  يک

دم. فشار مطالعات يگذران يم ار دشوار انگلستانيبس معروف و يها دانشگاه
مشـکالت   علّت وجود د شده بود و بهيالعاده شد امتحانات، فوق يسخت و
قـرار   يو اجتمـاع  يد مـال يشد يو انگلستان در تنگناها رانين ايب ياسيس

ف يتشر تلفن زدند وگفتند به لندن مهندس تناوش يآقا يگرفته بودم. شب
شـان بـه   يآوردن ا يروز بـرا  آن يار خوشحال شـدم. فـردا  يآورند. بس يم

ـ  ياديـ شان قسمت زيدن اي. با دفرودگاه رفتم مـن رفـع شـد و     ياز نگران
  ل فرمودند:يشان در داخل اتومبيا

دار يـ دم. به من فرمودند: برو به دي، مرحوم آقا را در مکاشفه دجان يعل«
 يشـود و مـن بـرا    يمشکالتش حل م يزود شان بگو بهيجان و به ا يعل

   .»ام جا آمدهنيشما به ا يها يو دلتنگ يرفع نگران

  برطرف شد.  ييآسا نحو معجزه تمام مشکالت به يکوتاه ي به فاصله

 يچ ترس و اندوهيتو ه يايا خودت قرار بده؛ همانا اوليا ما را از اوليخدا
٢ندارند.

  

  فيروش تأل

اند، حسب عالقه و بـا   ن کتاب اقدام کردهيق و نگارش ايکه به تحق يگروه
ا يـ چ ناشر ياند. از طرف ه زدهدست ن اثر ينش ايخود به آفر يِشخص يها زهيانگ

، بـار  يفـرد  يقـو  ي زهيـ و انگ ياند و با همت شخص نشده يبانيپشت يا مجموعه
ـ  و هـم  ين اثر را با همکـار ينش اين آفرينسبتاً سنگ انـد؛   دهيبـر دوش کشـ   يدل

را اختصـاص دادنـد تـا     يشـان، اوقـات   گونـاگون  يها و کارها يگرفتار يال البه
                                                            

  .۷۷و  ۷۶هاي  ش(نسخه کالله خاور)، دفتر پنجم، بخ معنوي مثنوي. ١

 ي.همدان ي علي انصاري نوشته پايان نقل از دست. ٢
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ن يعلّت همـ  ر انجام کار، بهيدو بار س يکيد. البتّه ين کار به انجام رسيابحمداهللا 
محض  ، بهلطف خدا اما به شد؛ متوقّف مختلف يها مشغله و يکار يها يگرفتار

  ش رفت.يدند و کار پيها چرخ ط دوباره چرخيمساعدشدن شرا

را پـس از  هـا   ب بوده است کـه مصـاحبه  ين ترتيف اثر حاضر، بديروش تأل
شان يد اييافت تأيم و پس از دريا ان خاطرات گذراندهياز نظر راو م، مجدداًيتنظ

ـ ا کـرده اقـدام  نسبت به حاصل کار، به استفاده از آن محتوا در اثر حاضـر   م تـا  ي
  رفته باشد. يت امانت و دقّت الزم در نقل مطالب صورت پذيرعا

م ياوريـ ب ينفر را به تمامک يآن که مصاحبه با  يجا ز بهينش مطالب نيدر چ
ت بـه موضـوعِ مـورد نظـر، از خـاطرات و      يـ م، بـا عنا يبپرداز يگريو بعد به د

ـ ا وسـته اســتفاده کـرده  يافـراد مختلــف بـه تنـاوب و ناپ    يهـا  گفتـه  م. البتّــه در ي
ـ ا نقـل کـرده   يم که هر سخن را از چه فرديا ، گفتهيارجاع يها پانوشت م. در ي
و بـدون تکلّـف، فقـط بـه آوردن نـام و نـام       ساده  يليخ يارجاع يها پانوشت
ان يـ منـد باشـند بـا راو    کـه عالقـه   يم. البتّه کسـان يا ان اکتفا کردهيراو يخانوادگ

تواننـد در بخـش ضـمائم، بـه      يدا کنند، ميپ يشتريب ييخاطرات و مطالب آشنا
  بزنند. يسر» ن دفتريان ايراو يبا بعض ياجمال ييآشنا«

بوده است کـه درحـدامکان تقـدم و تـأخّر      گونه نينشِ مطالب ايچ ي نحوه
 از ييهـا  ر بـه فصـل  يـ ب زيـ م و بـه ترت يا وقوع رخدادها را مبنا قرار داده يِزمان

  م:يا پرداخته �تناوش دجالليات پربرکت، رنگارنگ و پرراز و رمزِ سيح

  تولّد و خانواده؛ -

  ؛يو جوان ينوجوان -

برجسـته در   يبـه اسـتاد   دجالليشـدن سـ   ليو تبـد  ييايـ دن يافتگي کمال -
 يموفّق با آثـار  يا سندهيصنعت و نو ي توانا در عرصه يريدانشگاه، مد ي طهيح

  رخدادها)؛ يزمان ي تسامح از نظر سلسله يپرفروش (با اندک

  شدن او؛ و دگرگون دجالليتحول س -

پس از تحول در منـزل خـود    دجالليکه س �بيت اهلمجالس  يبرگزار -
علّـت تناسـب    ن بخـش، بـه  يان ايطور مرتّب ادامه داشت (پا کرد و به يبرگزار م
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شـان  يدجالل بـه ا يسـ در جلسـات   �يل دوالبيرزا اسماعيم حضور مستمر حاج
  افته است)؛ياختصاص 

  ؛دجالليحاالت و صفات س -

  کرد؛ يگرفته بود و نثار دوستدارانش م دجالليکه س ييها ها و درس آموزه - 

  پس از درگذشت آن بزرگ. يرخدادها يو برخ دجالليسارتحال  -

هـايي، پيونـد و پيوسـتگيِ موضـوعيِ      چنين چينش بايد توجه داشت که در
کند که اندکي از سيرِ زماني فاصله گرفته شود تا آنچه  بعضي مطالب، ايجاب مي

هرروي پيشاپيش از بعضـي   شود بهتر با خواننده ارتباط برقرار کند. به روايت مي
ها که ممکن است در تأليف حاضر، از ايـن منظـر رخ داده باشـد، عـذر      کاستي

  خواهيم.   مي

چند از عزيزان ارجمندي کـه آشـنايي و    يذکر اين نکته نيز الزم است که تن
وگو کرديم، در مـورد   داشتند و با ايشان گفت نزديک با مرحوم تناوش يارتباط

نظرهـاي متفـاوت و    يدرج برخي جزئيات زندگي شخصـي آن بزرگـوار، دارا  
ــل ــد. آن بعضــاً غيرقاب ــي بودن ــاً  جمع ــاورديم، طبع ــم و ني ــاب آوردي چــه در کت

جـا از عزيزانـي کـه نظرشـان،      ها نيست و لذا همين ي ديدگاه ي همه کننده تأمين
طلبـيم و اميـدواريم آنچـه انجـام شـد،       مـي  ، اعمال نشده است، پوزشيتمام به

  خاطر خود آن مرحوم را جلب نمايد. رضايت

  نام کتاب

دار و دوسـت   شـاوند، دوسـت  يدار خو را وام» ازخودرسـته « يعنينام کتاب 
 ي بسـته  خين يم که از سرزميهست» هياسالم يدکتر محمدمهد«، دجالليک سينزد

 مين سطرها کرد تـا بتـوان  يا ي مهر و محبتش را روانه يمان نکرد و گرما ، فراموشکانادا
  م.يز بپردازيدجالل عزيات سياز خصوص يا شمه ييتر به بازگو قيهرچه بهتر و دق

تواند واقعـاً   يم يه دارد: کسين نام درواقع دواليح است که اياز از توضين يب
، »يازخودرستگ« يباشد. پس در معنا» وستهيخداپ«برسد که » يازخودرستگ«به 

  عکس. هم مستتر است و به» يوستگيخداپ به«
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  تولّد و خانواده

  

  

  

  تولّد و خانواده

  زادروز و زادگاه

کهزار و يسال  ١زانيششم ماه م«در» تناوش دجالليس«اهللا، استاد  يسالک ال
)»۱۲۹۹( يشمس يست و نود و نه هجريدو

٢
، يمـذهب  يا در خانواده ٣»هاَفجِ«در  

  بزرگ شد. تهران پامنار ي گشود و در محلّه يفان يايده به دنيد

  پدر

ــاوش ٤دمحمدرضــايس«، دجالليســ »تن
ــ يِانروحــ ٥ ل و عــالم االصــ يتهران

                                                            

مـاه. [فرهنـگ    اسـت، معـادل آبـان    يسـالِ شمسـ   ي گانه ن برج از بروج دوازدهيهفتم» زانيم«. ١
  ]۴۴۹۳ص ،۴؛ جلد۱۳۶۴؛ ؛ تهرانريرکبين؛ مؤسسه انتشارات امي؛ محمد معيفارس

  د.يآمده است، نقل گرد مرحوم تناوش ي گونه که در شناسنامه ناً همانيخ عين تاريا. ٢

در پـنج   شهرسـتان تهـران   ي . بخـش افجـه  است جزو دهستان لواسان بزرگ يا قصبه» هاَفجِ«. ٣
 ي؛ر اسـت. [فرهنـگ فارسـ   يو سردسـ  يکوهسـتان  يا ، منطقـه شرق گلندوک شمال يلومتريک
  ]۱۵۸ص ،۵لدج

 يدرج شـده اسـت، امـا در برخـ    » درضـا يس«دجالل تناوش، در شناسنامه يِنام پدرِ مرحوم س. ٤
، »رانيـ ا ياهنشـاه فـه ارتـش ش  يکتابچـه خـدمت افسـران وظ   «ر يـ گـر نظ يد يمدارک رسـم 

  است.» دمحمدرضايس«درج شده است که درست آن » محمدرضا«

مـورخ دهـم    يوگـو  (در گفـت  هياسـالم  ي، دکتر محمدمهد»تناوش« ي کلمه يدر مورد معنا. ٥
  کند:   يان مين بي) چن۱۳۹۱اسفندماه 

حقيقت را توانسته تناول کند، بخـورد و جـزء وجـودش     يعني کسي که» تناوش«
 �
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١کامل بود. يبود که مجتهد يا برجسته
    

 يکه شش هفت ساله بودم همـراه پـدرم بـرا    يزمان«د: يگو يم بيط يمهد
ام امـ  ٢يا ل کمـره يـ رزا خلياهللا م تيرفتم. در آنجا آ يالدوله مرنماز به مسجد فخ

                                                                                                       
�  

گـان  و مقطعـي کـه هم   ، در دوران پهلـوي آقاسيدمحمدرضا، پدرِ سيدجالل شود.
ايـن نـام را    ناگزير از انتخاب نام خانوادگي براي خود شدند، با رويکردي قرآني

  براي خود برگزيد.

َو قـاُلوا آَمنـا «م: يخـوان  ي) مـ ۵۲ ي هيسبأ آ ي م (سورهيکر است. در قرآن يقرآن يا تناوش کلمه
  ».ِه َو َأىن َهلُُم التناُوُش ِمْن َمکاٍن بَعيدٍ بِ 

ذکـر   يکنند و به نـوع  يمان ميا يامت ادعايکه در ق يسخن کسان يه اشاره دارد به نفين آيا
  ن است:  يه چنيآ ياند. معن ان آوردهميقت ايموقع به حق که به ياست از کسان يريخ

تواننـد از   ولـي چگونـه مـي   » به حـق ايمـان آورديـم!   «گويند:  و (در آن حال) مي
  دور به آن دسترسي پيدا کنند! ي فاصله

ـ  يتنـاوش در تفاسـ   يذکرشده برا يمعان يبعض عبـارت اسـت از: گـرفتن،     ير و منـابع قرآن
ـ ، اخـذ و تنـاول،   مطلـوب  لِيتحصـ  ت دريجـد افتن، ي اخذکردن، دست رفـتن و   يزيـ چ يپ

  .  اند دانسته »باسهولت گرفتنِ« يِآن را به معن هم يبعض .يزيبرگرفتن چو  کردن طلب

  وند داشته باشد.  يپ» دنينوش«و » نوشاندن«، »نوش«چون  يبا واژگان» تناوش«رسد  ينظر م به

  ر:ير نکات فوق استفاده شد از منابع زيدر تحر

؛ ترجمـه و   يمحمد راغـب اصـفهان   بن نيف حسي؛ تألق مفردات الفاظ قرآنيو تحقترجمه  -
  . ۴۱۰ص، ۴جلد ؛۱۳۷۴؛ ؛ تهراني؛ انتشارات مرتضوينيحس يق: غالمرضا خسرويتحق

، ۱۶ دلـ جق.؛ ه. ۱۳۹۸؛ ه؛ تهـران ي؛ انتشارات اسـالم ينيخم يمحمدجواد نجف ؛ر آسانيتفس -
  .۱۹۹ص

؛ ۱۳۷۸؛ ؛ تهـران ب؛ انتشـارات اسـالم  يـ ن طيدعبدالحسـ يس ؛ر القرآنيتفس يان فيب البيأط -
  .۵۸۲ص، ۱۰جلد

  .۷۸ص، ۱۵جلد؛ ۱۳۸۰؛ تاب؛ تهرانکز نشر ک؛ مريحسن مصطفو ؛ر روشنيتفس -

؛ ؛ انتشارات صدوق؛ تهـران ياکبر غفار ي: علقي، تحقيم عامليابراه ي نوشته؛ ير عامليتفس -
  .۲۱۹ص، ۷جلد؛ ۱۳۶۰

(چـاپ اول)؛   ۱۳۷۴؛ ه؛ تهـران ياإلسـالم  ؛ دارالکتـب يرازيناصـر مکـارم شـ   ؛ ر نمونـه يتفس -
  .۱۵۵ص، ۱۸جلد

  .۱۳۹۱م اسفند خ دهيدر تار هياسالم يمحمدمهد يها برگرفته از گفته. ١

االطراف بـوده اسـت کـه     سرشناس و جامع يق.) عالمه. ۱۴۰۵ ي(متوفّا يا ل کمرهيرزا خليم. ٢
 ي در جامعـه  يعلمـ  يا ش./ با داشـتن چهـره  ه. ۱۳۵۹-۱۳۲۰ست تا پنجاه /يب يها دهه يط
 �
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 ي اقامـه  يمقـدور نبـود بـرا    يا مرحوم کمره يکه برا يجماعت بودند. در اوقات
، ، پدر مهندس تنـاوش د محمدرضا تناوشيند، مرحوم سيايجماعت به مسجد ب

»شدند. يدار م امامت جماعت را عهده
١

  

هـم   ٢يطالقـان  دمحمودياهللا سـ  تيبا مرحوم آ شتناو دمحمدرضايمرحوم س
 يجـا  بـه  مرحـوم تنـاوش   يک بودند و با هم رفاقت داشتند و گـاه ينزد يليخ
  ٣کردند. يجماعت م ي اقامه يطالقان اهللا تيآ

جـز اهتمـام بـه مسـجد و جماعـت، در      » شتنـاو  دمحمدرضـا يس«مرحوم 
ع ينـاب ي«تـوان نـام بـرد از     يد هم حضور داشت؛ ازجمله مينشر آثار مف ي عرصه

ل يب اخالق و تکميتهذ در« ياست نوشته شده به زبان فارس يکه کتاب» الحکمة
ـ ا». مالّابوالحسن بن مالّمحمدکاظم«ف يتأل» است مدنينفس و س ن کتـاب بـه   ي

(پـدر  » شاالسـالم محمدرضـا تنـاو    حجـت «و کوشش و همـت مرحـوم    يسع
 ،انـد  کـه بـر آن نوشـته    ٤يظيخ تقري) منتشر شده و تارتناوش دجالليمرحوم س

  است.» ۱۳۰۴رجب «

  توان اشاره کرد:   يل مين به دو کتاب ذيهمچن

؛ يشمسـ  يهجـر  ۱۳۳۳؛ ؛ طهـران ث ثـواب اذان يـ آسـمان در احاد  يندا .۱

                                                                                                       
�  

داشـته اسـت.    يدر سـطح عمـوم   يبه افکار مـذهب  يده در شکل يا مالحظه نقش قابل رانيا
بـر   يمـرور «بـا عنـوان    يا (مقاله ۱۰۸؛ ص۱۳۸۲؛ زمستان ۴۶ ي قات حج؛ شمارهيه مي[نشر

  »]انيرسول جعفر« ي نوشته» يا ل کمرهيرزا خلياهللا م تيمرحوم آ يها تيها و فعال دگاهيد

  .۱۳۹۱ماه  يخ دوم ديدر تار بيط يمهد يها برگرفته از گفته. ١

، يانقالب اسـالم  يروزي)، بعد از پيشمس يهجر ۱۲۸۹(متولّد  ياهللا طالقان تيمجاهد نستوه آ. ٢
  ز برعهده داشتند.  يانقالب را ن ياست شورايشدند و ر امام جمعه تهران

  .۱۳۹۳خ نوزدهم خردادماه ي(تناوش) در تار يهمداني طمه انصارفا يها برگرفته از گفته. ٣

شـده و   خواننـدگان شـناخته   يکه بـرا  يقلم شخص ز، بهيدآمييتأ غالباً استي ا هنوشت» ظيتقر«. ٤
 يمعرف ي فهيد و وظيآ يآن اثر م يک اثر، که در ابتدايو مدح  ياعتبار باشد، در معرف صاحب

دار اسـت.   آن اثـر، عهـده   ي ق در مطالعـه ينده بـا هـدف تشـو   و شناساندن آن اثر را به خوان
 بوده است.» يحاج مالّ باقر واعظ طهران«ادشده يظ يتقر ي نگارنده
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١صفحه.۱۹۰؛ شتناو دمحمدرضاي؛ ناشر: سيبي؛ جيسرب
  

 ؛يا کمره ليرزا خليمحاج  ي ؛ نوشته)اتيح آب ةو زهراء (سرچشم يعل .۲
 ةچاپخان( تناوش دمحمدرضايس ناشر: ؛يرقع ؛يسرب ؛يقمر يهجر ١٣٧٧ ؛تهران
.صفحه  ۶٨٣ ؛)شمال اخترِ

٢
  

م بـود و بـه   يدانست، حکـ  ي، طب هم م ينيعالوه بر علوم د دمحمدرضايس
دمحمدرضا يکه س يزمان ٣ش از صد سال عمر کرد.يداد. او ب يت ميش اهميغذا

ــاج  ــرد، حـ ــت کـ ــماع رحلـ ــياسـ ــه س �يل دوالبـ ــيو عالّمـ ن يدمحمدحسـ
کـر او  يپ �يحسن ميهر دو از منزل تا حرم حضرت عبدالعظ �يطهران ينيحس

نشان  ،ين دقّت در همراهيد. ايک روز کامل طول کشيعت فرمودند که يرا مشا
در  شدمحمدرضـا تنـاو  يداشت. مرحوم س دجالليس ٤از روح بزرگ والد امجد

٥ن موزه و کتابخانه مدفون هستند.يب �يم حسنيعبدالعظ حرم حضرت
  

  مادر

ـ  فاطمه«، دجالليمادرِ س بـود. او   يمـؤمن و بـاتقو   يي، بـانو »ينيحسـ  ٦گميب
٧بود. ن نجفياز مجتهد يلواسان ينيحس دمحمدياهللا حاج س تيفرزند آ

  

                                                            

؛ بابا مشار؛ ناشر: مؤلّف؛ تهـران  از آغاز چاپ تاکنون؛ خان يو عرب يفارس ين کتب چاپيمؤلف. ١
  .۳۴ص، ۳؛ جلديشمس يهجر ۱۳۴۱

  .۳۵۸۱همان؛ ص. ٢

 .۱۳۹۲ماه  وهشتم بهمن ستيخ بي(تناوش)، در تار يهمدان يفاطمه انصار يها برگرفته از گفته. ٣

اکبـر دهخـدا؛ مؤسسـه     ينامه دهخدا؛ علـ  [لغت». بزرگوار و جوانمرد و باشرف« يعني» امجد«. ٤
  »)]امجد«(مدخل  ۳۳۳۷ص، ۳جلد؛ ۱۳۷۷؛ تهران: انتشارات و چاپ دانشگاه تهران

  .۱۳۹۳؛ تابستان هياسالم يمحمدمهد ي نوشته برگرفته از دست. ٥

ـ  » فاطمه« تناوش دجالليمرحوم س ي ن مادر در شناسنامهيف اينام شر. ٦  يدرج شده اسـت، ول
 شتنـاو  دمحمدرضـا يکـه مرحـوم س   يزيآم اند. لقبِ احترام گفته يهم م» گميزهراب«شان يبه ا
شان داده بـود،  يبه ا» گميب فاطمه«مرحوم پدرِ  يها يژگيجهت شرافت نَسب و خانواده و و به
  (تناوش)] يهمدان يفاطمه انصار يها است. [برگرفته از گفتهبوده » خانم آقازاده«

 .۱۳۸۸خ دوم آذرماه ي(تناوش)، در تار يهمدان يفاطمه انصار يها برگرفته از گفته. ٧
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 يخ مرتضـ يبنام و از شاگردان شـ  يز از علماين دجالليس يِپدربزرگ مادر
 ١بود. يانصار

گم، يشـوهراول زهـراب   بود. گمين همسر زهرابيدوم» شتناو دمحمدرضايس«
سـاکن   »يقوچـان  يخ علـ يش حاج«ه، يحوزه علم يِروحان يها تياز شخص يکي

طـاعون   يمـار يوع بيومرج و ش اول، هرج يبه علّت جنگ جهان يبود. و نجف
  مهاجرت کرد.   رانيخود، به اهمسرِ  ي همراه با همسر و خانواده در عراق

از  ي، مـادر، همسـر، فرزنـد و متعـدد    يمـار ير مهاجرت به علّـت ب يدر مس
ت بـرادر  يـ ده در معيـ د بتيمصـ  ين بـانو يـ کنند و ا ي، فوت مگميبستگان زهراب
  د. شون يوارد م به تهران ٢دحسنيداغدارشان س

را بـه   يلواسـان  گمي، زهـراب د محمدرضا تنـاوش يس رانيپس از حضور در ا
 عتيبه نام شـر  يو دختر دجالليبه نام س يخداوند پسر ٣ند.يگز يبرم يهمسر

س) فـوت کـرد و   يدن آپاندي(در اثر ترک يوانعت در سن جيبه آنها عطاکرد. شر
٤ماند. يدجالل تنها فرزند آنها باقيس

  

  گر برادران و خواهرانيد

از همسـر اول خـود    يهم داشـت. و  يگريهمسر د شتناو دمحمدرضايس
                                                            

 همان.. ١

 ق. در نجـف ه. ۱۳۰۸متولّد سوم ماه مبـارک رمضـان    �يلواسان ينيحس دحسنياهللا س تيآ. ٢
شـان در دارالزهـد    فيکـر شـر  يباشند که پ يق. مه. ۱۴۰۰ يالثّان يجماد ۲۵ ياشرف و متوفّا

جنـگ اول   ي هديـ شان پـس از پد يده است. ايمقدس دفن گرد در مشهد يحرم مطهر رضو
 ۱۳۳۳در سـال   از آن در کشور عراق يناش يها يومرج و آمدن طاعون و سخت ، هرجيجهان

 رانيا يم مهاجرت به سويش را از دست داده و تصميکان خويزان و نزدياز عز يق. برخه.
فرزند خود را از دست  مادر، همسر و سه يمارير به علّت ابتال به بيرد که در طول مسيگ يم
؛ يلواسـان  ينيم حسـ يدابراهي؛ سـ يخانـدان لواسـان   يدر زنـدگان  ين روحـان يدهنـد. [طنـ   يم

 ]۱۱۲و  ۶۸، ۶۷، ۶۱؛ صص۱۳۸۴؛ مشهد؛ انتشارات تکسوار حجاز

 .۱۳۸۸خ دوم آذرماه ي(تناوش)، در تار يهمدان يفاطمه انصار يها برگرفته از گفته. ٣

 همان.. ٤
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 دمحمدي، سـ ميدعبدالکري، سدجمالي، سدکاظميس يها شش فرزند داشت به نام
)، ربـاب خـانم   (خـانم اعظـم   کردند)، بتول خانم يصدا م دمحمودي(که او را س

بـه سـرطان    دمحمود قبل از فوت مهندس تناوشيدکاظم و سي(خانم افخم). س
شـان فـوت   يبعـد از ا  ميدعبدالکريو سـ  ٢دجماليس ١مبتال شدند و فوت کردند.

٣کنند. يم
    

  ها نامه نَسب

م از پدر و هـم  ف او هياست و نَسب شر ياز سادات سجاد مرحوم تناوش
 تنـاوش  دجالليشود. نَسب مهندس س يم يمنته �نيالعابد نياز مادر به امام ز

  ب آمده است:ين ترتيبه خطّ پدرشان به ا يا در نوشته

ابن » دنصراهللايس حاج«ابن » دمحمديس«ابن » دمحمدرضايس«ابن » دجالليس«
ابن » يدهاديس«ابن » ميدابراهيس«ابن » ينقيدعليس حاج«ابن » دابوالقاسميس حاج«
ــن » يدالداعيســ« ــن » درضــايس«اب ــن » دمحمديســ«اب ــر يدابيســ«اب ــن » جعف اب
ابـن  » دعبداِهللا اَعـرج يسـ «ابـن  » دحمزهيسـ «ابـن  » دحسنيس«ابن » ميدابراهيس«
۸نيابن الحس ين عليدالساجديس«ابن  »نِ اصغريدحسيس«

.
٤

  

 يعنـ يسـادات بودنـد. پدرشـان (    ي لـه يجل ي ز از سلسـله ين دجالليمادر س
ـ آ«م بزرگـوار  دجالل) عـال يسـ  يپدربزرگ مـادر   ينيد محمـد حسـ  ياهللا سـ  تي

» ميدابراهيس«ابن » دمحمديس«ن شرح است: يشان به ايبودند و نَسب ا» يلواسان

ن يالـد  جمـال «ابـن  » ن طـاهر يالد ميمق«ابن » طالب يدابيس«ابن » دصادقيس«ابن 
                                                            

امـوات   يوجـو  جسـت  ي اسـت. [سـامانه   ۱۳۷۵ور يتناوش دوم شهر دمحموديخ دفن سيتار. ١
  زهرا] بهشت

امـوات   يوجو تجس ي است. [سامانه ۱۳۸۷ودوم اسفند  ستيتناوش ب دجماليخ دفن سيتار. ٢
 زهرا] بهشت

 .۱۳۸۸خ دوم آذرماه ي(تناوش)، در تار يهمدان يفاطمه انصار يها برگرفته از گفته. ٣

شـده و   يسـ ي) بازنودجالليتناوش (برادرِ سـ  دکاظميادشده توسط مرحوم سي ي نوشته دست. ٤
 ر مستند ما است.  ياخ ي ن برگهيا
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ن يالـد  اثيـ غ«ابـن  » ن عبـداهللا يالـد  جـالل «ابن » ن محمديالد اثيغ« ابن» حسن
ن يالـد  اثيـ غ«ابـن  » لين اسـماع يالد کمال«ابن » ن نصراهللايالد نظام«ابن » محمد
» ن احمـد يالـد  نظام«ابن » ين عليفخرالد«ابن » ن محموديشرف الد«ابن » احمد

محمـد   نيبهاءالـد «ابن » نيالد تاج«ابن » يالعسکر محمدشاه الخوارزم بينق«ابن 
» ن احمـد يعالءالد«ابن » يجعفر محمد االعراب ياب«ابن » دريف المدعو بحيالشر

» قـم  يب فـ ياحمد النق«ابن » الشاعر ين عليالد نيز«ابن » محمد المحفوظ«ابن 

ابـن  » يعمر الشـجر «ابن » عبداهللا محمد المحدث ياب«ابن » ين عليالد نيز«ابن 
.�ين عليدالساجديس«ابن » عمر األشرف«ابن » لمحدثاألصغر ا يعل«

١
  

  نيآغاز يآن دعا

د و يـ را د يبـا و نـوران  يز ي، پدرش در خواب، کودکدجالليتولّد س قبل از
  گفت:  يرا سجده کرد. پدر م ه، خداين عطيا ي مژده يبرا

 سبعد از تولّدنوزادم را در آغوش گرفتم و بـه بـام    يا عهجم شب دجاللي
دست راستم بلند  يخانه بردم، اذان و اقامه در گوشش خواندم و او را رو

»کن! يي ين بچه را عليا ايخدا«کردم و گفتم: 
٢

  

                                                            

؛ انتشـارات تکسـوار   يلواسان ينيم حسيدابراهي؛ سيخاندان لواسان يدر زندگان ين روحانيطن. ١
 .۱۵۸و  ۱۵۷؛ صص ۱۳۸۴؛ ؛ مشهدحجاز

 .۱۳۸۸خ دوم آذرماه ي(تناوش)، در تار يهمدان ياطمه انصارف يها برگرفته از گفته. ٢
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  نوجواني و جواني

  

  

  

  نوجواني و جواني

  ييالت ابتدايتحص

 ين نقطـه، وابسـتگ  يشتن را از پدر آموخت. از همـ خواندن و نو دجالليس
جاد شد. استعداد فـراوان و دقّـت   يان پدر و پسر ايم يد و متقابليزِ شديآم محبت

گـر فرزنـدان، در   يش از ديق، سبب شد پدرش بيخاص در مطالب و استماع دق
١باشد. آموزش او بکوشد و معلّم خاص او قبل از مدرسه

  

ــوب يا ــتعداد خ ــان اس ــ يش ــ يدر تحص ــان م ــود نش ــه يل از خ  ي داد و عالق
٢.دشه شاگرد اول بويداشت. در دوران مدرسه هم خواندن به درس يا العاده فوق

  

  صفت خوش

ار باهوش، راستگو، دلسوز و بلنـدنظر  يبس ياز همان دوران کودک دجالليس
از مـادرش  » ميز را نـدار يفالن چ«گفتند:  يش ما سالو سن دوستان هم يبود. وقت

کرد. برادرانش را هم  يه ميآنها ته يگرفت و آنچه را خواسته بودند، برا يپول م
٣زد. يل حرف نميدوست داشت و پشت سر دوستان و فام يليخ

  

                                                            

  .۱۳۹۱خ دهم اسفند يدر تار هياسالم يمحمدمهد يها برگرفته از گفته. ١

 .۱۳۸۸خ دوم آذرماه يتار (تناوش)، در يهمدان يفاطمه انصار يها برگرفته از گفته. ٢

 همان.. ٣
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  رفتن در خواب راه

ن منزل ييبام و پا دور تا دور پشت رفت؛ يها در خواب راه م شب دجالليس
دار يـ گشت؛ ب يش بر مين بخورد، دوباره سر جاينکه زميون اد و بديچرخ يرا م

آورد در خواب چـه کـرده و کجـا قـدم گذاشـته       ياد نميشد اصالً به  يهم که م
نـد،  ينب يا شبانه صدمه يها ن گشتينکه فرزندش در اياست. مادرش از ترس ا

را که خواب بـود، گـره    يدجالل در حاليزد؛ اما س يخود گره م يش را به پايپا
١کرد. يهم باز م

  

   جواندجاللِيجمالِ س

ت يـ د. بـه سـر و وضـع خـود اهم    يپوشـ  يبا لباس ميبا بود و زيز دجالليس
داشـت؛   يفراوانـ  ي رفـتن عالقـه   يدادن و مهمـان  يداد. بـه مهمـان   يالعاده م فوق

ـ ين فاميدوست داشت. ب يليراخ يالخصوص اقوام مادر يعل  يل، دختران فراوان
٢او را داشتند. يهمسر يآرزو

  

کوچه را گلدان  کردند، سرتاسر يکه دعوتش م يشان و بستگان، هنگاميخو
وبرخاسـت   نشسـت  آنهـا با  يرفت، طور يدارشان ميهم به د يگذاشتند؛ وقت يم
حـال   نيبود و درعـ  يار معاشرتيشان بسيلباسش خراب نشود. ا يکرد که اتو يم

٣داد. يت مياهرِ خود هم اهمظ يبه آراستگ
  

  نينخست يها جهالت

اد يـ گرفت. در مجالس فسق و فجور ز يخواند. روزه نم ينماز نم دجالليس
ار يگشـته بـود. بسـ    هـا رادر تهـران   ها و کابـاره  ن کافهيکرد. بهتر يرفت و آمد م

                                                            

 همان.. ١

 همان.. ٢

 همان.. ٣
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د. يکشـ  يمـ  يآلمـان  يگارهايگذران بود. به شدت سـ  باز و خوش قيکن، رف خرج
رون يـ دجالل از خانـه ب يسـ  يناراحت بـود، وقتـ   يلين اوضاع خيپدرش که از ا

١رود. يند پسرش کجا ميفرستاد تا بب يرا دنبالش م يکس يرفت، گاه يم
  

  يافسر ي و دانشکده يسرباز

رفـت. آن زمـان    تهـران  يمتوسطه بـه مدرسـه عـال    پلميبعد از د دجالليس
شـان  يآن زمـان ا  يآموزش عال يها بود. رشته س دانشگاه تهرانيمصادف با تأس

ـ  -آورد و متخصّـص توپخانـه    يرو يدجالل به علوم نظاميرا قانع نکرد. س ا ي
از  رانينکه تخصص او در ايشد. با وجود ا -» يدار قشون« اصطالح آن دوران به

ن رشـته  يـ ل طبـع بلنـد و نظـر جـامع، ا    يـ برخوردار بود، اما به دل يعوائد خاص
٢او را برآورد. يل باطنينتوانست تما

  

هـا   يلـ يت داشـت. خ ياهم و ٣اياوبيک يليدر آن دوران خ يافسر ي دانشکده
ها ورود بـه آن دانشـکده،    بودند. در آن سال يافسر ي مشتاق ورود به دانشکده

ـ با مقامات عال ييجا، موجب آشنا بود. ورود به آن ياديز يها جوان يآرزو  ي هي
و  ي، شـغل يعلمـ  يهـا  شـرفت يپ يه و مبنـا يـ ن، پايشـد و همـ   يکشور م ينظام

ـ بـا روح  يافسر ي ت دانشکدهيوضع يد. وليگرد يم يفراوان بعد ياقتصاد  ي هي
ل يتحصـ  يرا رها کرد و بـرا  يافسر ي او سازگار نبود. بعد ازسه سال دانشکده

٤به خارج از کشور رفت.
  

در ارتش به منظور گذرانـدن دوران خـدمت    تناوش دجالليآغاز حضور س
کـه  » فهيکتابچه خدمت افسران وظ«فه بوده است. طبق معلومات مندرج در يوظ

                                                            

 همان.. ١

  .۱۳۹۱خ دهم اسفند يدر تار هياسالم يمحمدمهد يها برگرفته از گفته. ٢

نژاد و  [فرهنگ معاصر؛ رضا انزابي». و دم و دستگاه داشتن جاه و جالل«کيا بيا داشتن يعني «. ٣
  .]۷۳۴؛ ص۱۳۶۶؛ ؛ تهرانمنصور ثروت؛ مؤسسه انتشارات اميرکبير

 .۱۳۸۸ي (تناوش)، در تاريخ دوم آذرماه همدان هاي فاطمه انصاري برگرفته از گفته. ٤
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 ده اسـت، جـالل  يبه چاپ رس» چاپخانة ارتش«در » رانيا يارتش شاهنشاه«در 
، در ۱۲۹۹متولّـد   ۶۱۶، فرزند محمدرضـا، بـه شـماره بـرگ شناسـنامه      تناوش

تخصّــص «داشــته و » يپلم شــش صــنعتيــد«) اســت. (افجــه تهــران لواســانات
  بوده است.» يو داروساز يمي، شيرنگرز« يو» يليتحص

ال و اوالد هم نداشته است. از يشده و ع ثبت» يبازرگان«او » ا شغليحرفه «
خ ورود يفـه کـرده اسـت. تـار    يبه مدت هجده ماه خدمت وظ ۱۳۲۲اول مهرماه 

خ خـروج او از  يو تـار  ۱۳۲۳ن ياول فـرورد » اطيـ احت يدانشکده افسر«به  يو
بـوده اسـت.    ۱۳۲۳اول مهرماه » ۳ستوان« ي ، با درجه»اطياحت يدانشکده افسر«

ن اوراق يـ ر ايـ ز يدانشکده افسر ي عنوان فرمانده به ١ينبانسرلشکر جها يامضا
ده يان رسـ يبه پا ۱۳۲۴ماه  نياول فرورد ير پرچم وينقش بسته است. خدمت ز

  است.  

  سفر به خارج

تـذکره محصّـل دولـت    «ر آن روزهـا  يـ کـه بـه تعب   گذرنامه مرحوم تنـاوش 
ـ نام» يمجـان  يليد تحصيرواد«ا ي» رانيا يشاهنشاه شـده اسـت، نشـان     يده مـ ي

  دهد: يم

باشـد،   ياعتبـار مـ   يلِ دارنـده آن دارا ين تذکره تـا اختتـام دوره تحصـ   يا
م محلّ توقـف  يمق رانينکه در انقضاء هر سال توسط مأمور ايمشروط بر ا

  د گردد.ين محل تمديتر کيم نزديا مقيمحصّل 

 يعنـ يصادر شـده اسـت.    ۱۳۲۴ن ماه يخ هشتم فرورديفوق در تار ي تذکره
  .مرحوم تناوش فهيان دوران خدمت نظام وظيهفته بعد از پا کي

                                                            

 ۱۳۱۶اسـت کـه در سـال     دوران رضاشاه ينظام يها تياز شخص ياهللا جهانبان سرلشکر امان. ١
ـ به ا نيبا ورود متّفق يول ؛مغضوب واقع شد دوبـاره بـه خـدمت     رضـاخان  يو برکنـار  راني

ز داشته اسـت.  يمت وزارت نس ين محمدرضا پهلودورا يها نهيکاب يدر بعض يبازگشت. و
انقـالب   يروزيـ ) پـس از پ يارتش شاهنشـاه  ييهوا يروي(معاون ن ينادر جهانبان يپسر و
  محاکمه و اعدام شد. ۱۳۵۷در سال  ياسالم
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را  مرحـوم تنـاوش   ي چهـار بـار گذرنامـه    نرايـ ا يشاهنشاه يسرکنسولگر
  گردد. يباز م ۱۳۲۸ن آن به بهمن يد کرده است که آخريتمد

ف شده اسـت:  ين توصيچن دجالليس» عالئم و مشخّصات«ن گذرنامه يدر ا
 يد و با جايسف يبا پوست يشيبه رنگ م ي، با چشمانييخرما يقد متوسط، مو«

  »چپ. ي گونه يسالک بر رو

 ين بـار در سرکنسـول  ينخسـت  يبرا ۱۳۲۴خ هجدهم آبان ماه يتار دجالليس
در  يکنسـول شاهنشـاه  «افتـه اسـت.   يحضـور   در هندوسـتان  رانيا يشاهنشاه

١د کرده است.يين حضور را تأيبوده، ا يبا نام معتمد يکه شخص» يدهل
  

  !ينشنو و حرف يخام

نبـود و مرتّـب    ياز سفرِ فرزندش به خارج از کشور، راضـ  دجالليمادرِ س
  »خارج نرود! واالّ من را بکُش! ا! جالليخدا«گفت:  يم

مـادر، قبـل از رفـتن    از قضـا،   .سـفر داشـت   يبـرا  يم جديشان تصمياما ا
  رفت. به خارج، سکته کرد و به رحمت خدا دجالليس

روح مـادرش   يشـاد  يبعدها که متحول شده بود، خصوصاً بـرا  دجالليس
من آن موقع جوان و خام بودم وگرنـه حتمـاً   «گفت:  يد ميکرد. س يدعا م يليخ

»رفتم. يکردم و به خارج نم يش مبه حرف مادرم گو
٢

  

 دجاللي، در نظـر سـ  رانيدر خارج از ا يل و زندگيت تحصيکه اهم آن يبرا

                                                            

ن يـ کرده است. در ا يل ميتحص در هندوستان ايکتورين دوران در دانشکده ويدر ا دجالليس. ١
وجـود دارد  » رانيا ياسالم يجمهور يسازمان اسناد و کتابخانه ملّ«ک برگ سند در ينه يزم

 يعلـ  ي مـه ونوشـت نا ر«و مشتمل است بـر   يشمس يهجر ۱۳۲۷جاد آن سال يا ي که دوره
 لجـال  لير مقدور بـودن ادامـه تحصـ   يدر مورد غ ،ران در هندوستان)ير (ايرکبيسف ،يمعتمد

ران: يــا يو ملّــي[شناســه ســند در آرشــ» ايــکتوريو دانشــکده در ياســمي شــاپور و تنــاوش
تـا   ن نامه چه بوده است، اما هرچه بوده، مرحوم تنـاوش يم موضوع ايدان ي]. نم۱۸۵۲۸/۲۹۶

 اند. ودهدر هندوستان ب يشمس يهجر ۱۳۲۸اواخر سال 

 .۱۳۸۸خ دوم آذرماه ي(تناوش)، در تار يهمدان يفاطمه انصار يها برگرفته از گفته. ٢
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از بسـتگان   يدختـر  ي دلباختـه  يجـوان  دجالل دريد دانست سـ يمعلوم شود، با
ـ با«ر گفت: که قرار شد باهم ازدواج کنند، به آن دخت يبود و زمان اش يمادر د ي

  .»ييايهمراه من به خارج ب يزندگ يبرا

 يهم کـه بـرا   دجاللياما دختر قبول نکرد و از تنها ماندن مادرش گفت. س
اصـرار داشـت، حاضـر بـه      رانيـ الت خود، نسبت به خـروج از ا يل تحصيتکم

١شان به هم خورد. ماندن در کشور نشد و ازدواج
  

ي بـاالي   پس از آمدن از خـارج، طبقـه   ا از اين قرار بود که سيدجاللماجر
کنـد. در آن خانـه يکـي از بسـتگان مـادري       منزل مادر بزرگ خود را اجاره مي

ي وي که دخترخانم جواني بود بـراي ديـدن    کرد. نوه سيدجالل هم زندگي مي
اين رفت و آمدها سيدجالل و آن کرد. در  وآمد مي مادربزرگ خود به آنجا رفت

شـوند و بعـد از مـدتي قـرار      مند مـي  هم عالقه دخترخانم همديگر را ديده و به
  گذارند.  ازدواج مي

  گفت:  مي سيدجالل

در همين زمان بود که براي من بورس تحصيل در خارج آمد. به او گفتم: 
  »با من بيا.«

چون راضي نيسـت. تـو بـرو     مادرم«گفت:  دختر بود، در پاسخ او که تک
  »کنيم. ات را بخوان، برگرد اينجا، با هم ازدواج مي درس

اش داشـتم، متوجـه شـدم     ها و ديدارهايي که بـا او و خـانواده   در مالقات
خواســتم خــارج بمــانم و او  شــرايط بــا هــم بــودن را نــداريم، مــن مــي

  توانست.  نمي

رفـتم   ام حاج ميرزا مصطفي لواساني يقبل از اينکه به خارج بروم، نزد داي
  »توانم او را فراموش کنم. نمي«و به او گفتم: 

ايشان دعايي نوشتند و مـن زيـر سـر گذاشـتم. بعـد از چنـد روز بـا آن        
 قرار گذاشتيم براي آخرين ديدار اي در تهران اش در کافه دخترخانم و خانواده

ي گذشته را بـه او نـدارم.    . با ديدن او احساس کردم عالقهو خداحافظي

                                                            

 همان.. ١
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.ختم شد؛ مانند شهريار �عليي آن دختر به عشق مواليم  عالقه
١
 
٢و

   

  حضور در هندوستان

وان اات فريکرد. تجرب يالت آن زندگين ايبه هند رفت و در چند دجالليس
بـه   ييکـرد. سـفرها   يپ ميهم تا ينوشت و گاه ياز دفترها م يخود را در برخ

خـاطرات  «بـا عنـوان    يکتـاب  يداشت. حتّ گر نقاط هنديو د ٣، گوآي، بمبئکلکته
ـ بـه شـدت گر  » شـهرت «و » ظهور«از  چون ينوشت. ول» هندوستان زان بـود،  ي

اهللا  تيـ قبـل از سـفر بـه هنـد از آ     د.ينرسـ  يشـان بـه دسـت کسـ    يا يها نوشته
را آموخـت و صـاحب جـوازات     بـه يشان) علوم غر يي(دا يلواسان يدمصطفيس

ن علـوم هـم   يـ ا يداشت و حتـ به استفاده از آن ن يلياما هرگز تما مختلف شد؛
 ي گمشـده  ين باشد که در پيد ايشا نتوانست او را قانع کند. علّت رفتن به هند

٤داشت. يعال يخود بود و مقصد
  

 يهـا  ن مدت دنبـال مرتـاض  يماند. در طول ا ، چهار سال در هنددجالليس
داشـت. بعـد عـازم     ياديـ هـا و خـاطرات ز   عکس آنهاو از  بود هم رفته يهند

                                                            

شــاعر بــزرگ معاصــر  يکــه مشــهور اســت در زنــدگ يا عاشــقانه ياشــاره دارد بــه مــاجرا. ١
ش.) رخ داده ه.۱۳۶۷-۱۲۸۵( »شــهريار«مـتخلص بــه  » سيدمحمدحسـين بهجــت تبريــزي «

اسـت.   �ي بسيار زيبايي در حق اميرالمؤمنين ي مديحه است. ديگر اينکه شهريار، سراينده
». را علــي اي همــاي رحمــت تــو چــه آيتــي خــدا «شــود:  شــعر مزبــور چنــين آغــاز مــي

اي کـه در خصـوص ايـن شـعر ديدنـد،       از رؤياي صادقه �»جفين العظمي مرعشي اهللا آيت«
قرار گرفتـه   �بشارت دادند که شهريار مورد توجه و عنايت خاصّ حضرت اميرالمؤمنين

رساني  هاي اطالع ها و پايگاه يتماجراي عنايت مزبور را در منبع زير و بسياري از سا است.
  توان خواند: در فضاي مجازي مي

بـان ميـراث اسـالمي و     کرامات مرعشيه: گذري بر زندگاني عـارف، فقيـه بـزرگ، فرهنـگ    
الدين مرعشي نجفي؛ علـي رسـتمي چـافي؛     العظمي سيدشهاب اهللا اهللا حضرت آيت الي سالک

  .۹۴-۹۸؛ صص۱۳۸۰؛ انتشارات مشهور؛ قم

 .۱۳۹۲ماه  وهشتم بهمن ستيخ بي(تناوش)، در تار يهمدان يفاطمه انصار يها برگرفته از گفته. ٢

  .هندوستان يدر جنوب غرب يالتين اينام بندر و همچن. ٣

  .۱۳۹۱خ دهم اسفند يتاردر  هياسالم يمحمدمهد يها برگرفته از گفته. ٤
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را انتخـاب کـرد. در    ينسـاج  ي ، رشتهيالت دانشگاهيتحص يشد و برا کايآمر
١د.يرس ياستاد ي به مرتبه ن رشتهيا

  

  تو! يرضا يا! برايخدا

کرد  يرقص م يها د لباسيخررا صرف  ييها هم زمان آمريکادر  دجالليس
در «کـرد:   يف ميرفت. خودش تعر يها م ها و کاباره و کافه ٢و به مجالس رقص

 ين جهـت کسـ  يبا نبود و به همـ يشد که ز يحاضر م يدختر ين مجالس گاهيا
رقـص بـا او    يسوخت و برا يدلم م ين مواقعيشد با او برقصد. چن يحاضر نم

»تو! يرضا يا برايخدا گفتم: يگذاشتم و در دل م يش ميپا پ
٣
   

  رانيبازگشت به ا

 يان رسـاند و در حـال  يپا به ينساج ي رشته التش را دريعاقبت تحص دجالليس
 يعنيا در شرق و غرب عالَم، يمطرح و مهم دن ي که با زبان و فرهنگ دو جامعه

٤دا کرده بود، به کشور بازگشت.يپ يا گسترده ييآشنا کايو آمر هندوستان
  

  با رفقا ارت کرباليز

هـم   يهـا  يگـذران  ق داشت که همـراه خـوش  يچندتا رف رانيا در دجالليس

                                                            

 .۱۳۸۸خ دوم آذرماه ي(تناوش)، در تار يهمدان يفاطمه انصار يها برگرفته از گفته. ١

و اطّالعـات در دسـترس، بـرخالف مجـالس رقـص       ياجتمـاع  يهـا  ليتحل يبراساس برخ. ٢
اسـت، هفتـاد سـال     ينسج ييجو و لذّت ياخالق يها يکه عمدتاً مشحون از آلودگ يامروز

ـ    کايش، مجالس رقص در آمريپ  ي ، اگـر چـه جنبـه   ياز فرهنـگ اجتمـاع   يبـه عنـوان جزئ
جوانـان   يبرا يابيهمسر ياز مجار يکي يه منحط نبوده و حتّين پايتا ا يداشته؛ ول يحيتفر

  .شده است يم يز تلقّين ييکايآمر يها در خانواده

 .۱۳۸۸خ دوم آذرماه ي(تناوش)، در تار يهمدان يفاطمه انصار يها رفته از گفتهبرگ. ٣

  .۱۳۹۱وسوم آذرماه  ستيخ بيدر تار يفيمحمد شر يعل يها برگرفته از گفته. ٤
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کجـا  «م گرفتنـد مسـافرت برونـد گفتنـد:     يک بار سه نفراز آنهـا تصـم  يبودند. 
  »م؟يبرو

نـد  يرا امتحـان کنـد تـا بب    آنهـا خواسـت   يم يد به نوعيکه شا - دجالليس
  !»م کرباليبرو«گفت:  -هستند  يقدر اهل همراه چه

 کـربال  مـا «ت ظـواهر شـرع نبودنـد، اول گفتنـد:     يـ دوستانش که اهـل رعا 
ا باالخره قبول کردند و هـر سـه بـه    ام» رند!يگ يل نميم. آن جا ما را تحوييآ ينم

  نماز خواندن بلد نبودند. ي، حتّدجالليکربال رفتند. دوستان س

نمازت را بلند بخوان تا ما هـم  «ند: يگو يم دجالليدر حرم، دوستانش به س
  »م.يبا تو بخوان

  گفت:  يم دجالليس

دم به رکعت سـوم و  ين که رسيشکسته نماز را بلد بودم. هموپا  من دست
د آن را آهسـته  يـ م، طبق احکامِ نمـاز با يرا بگو ١حات اربعهيخواستم تسب

م، يگو يام که منتظر بود تا هرچه را م يدست ن حال، بغليخواندم. در هم يم
د، با دست به ينشنمرا  يحرم صدا يدر آن شلوغ ياو هم تکرار کند، وقت

  » ؟!يپس چرا الل شد«من زد و گفت: 

و از شدت خنده نمازمـان   مان گرفت خنده ييتا ن حرف و کار او سهياز ا
زوار و مؤمنـان   ين که مورد اعتـراض بعضـ  يباطل شد. بعد هم از ترس ا

٢م!يرندمان، فرار کرديم و نگيواقع نشو
  

 يوافر ي ل عالقهينماز نخوانده بودند؛ اما به دل تا آن روز دجالليدوستان س
دوسـت   يلـ يوپاشکسته تن دادنـد. او را خ  ن نماز دستيد داشتند، به ايکه به س

 ييداشت تا جـا  يا العاده ت فوقيآنها جذّاب يدجالل برايبا س يداشتند و همراه
و بـاالخره هـم توسـط     بروند. نهادشان پاک بـود  که حاضر شدند با او به کربال

٣ت شدند.يهدا دجالليس
   

                                                            

 ».اکرب اهللا و احلمدهللا و ال اله اّال اهللا و اهللا سبحان«ذکرِ  يعني. ١

 .۱۳۸۸خ دوم آذرماه ي(تناوش)، در تار يهمدان يفاطمه انصار يها برگرفته از گفته. ٢

 .۱۳۹۱ماه  يخ دوم ديدر تار هياسالم ميمحمدابراه يها برگرفته از گفته. ٣



  از خود رسته � ۴۶

Page 46 of 429           AZKHODRASTEH  77                      95-11-9 

 ونديک پي ي ندهيو آ �حضرت زهرا

ازدواج،  يرفـت، بـرا   يقصد کرده بود ازدواج کند. هر کجا هم م دجالليس
وب کرد، خ يبعد که استخاره م يدادند؛ ول ينشانش م يمتجدد و خوب يدخترها

  آمد. ينم

  گفت: يم دجالليس

جان! خسته شدم از بس که  ييدا«گفتم:  يدمصطفيام آقاس ييبه مرحوم دا 
  »رفتم. يبه خواستگار

ر ين دعا را وقت خواب زيا«به من دادند و گفتند:  يخاصّ يجان دعا ييدا
  .»ينيکرد، در خواب بب يواهرا که با او وصلت خ يسرت بگذار تا دختر

ـ ا ـ را خــواب د �ن کــار را کــردم و حضـرت زهــرا ي دم کــه در محــلّ ي
 يخـوان  پنجشـنبه روضـه   يهـا  جان کـه شـب   يياز منزل دا يمانند هينيحس

 �ف دارند و مادرِ مرحـومم هـم خـدمت حضـرت زهـرا     يداشتند، تشر
ش يآمد و از پـ  يدختردم يم. در خواب ديجان هم بود ييمن و دا هستند.

ن ياگر وصلت من با ا«رفت. در دلم گفتم:  يگريم رد شد و به اتاق ديرو
  »خوب است! يليدخترخانم باشد که خ

جان رفتم، تا خوابم را  ييکه به اداره بروم، خدمت دا ش از آنيبعد، صبح پ
دند و گفتنـد:  يدند، خنديف کنم. در را که گشودند و مرا ديشان تعر يبرا
  »توست. ي ندهيباطنِ همسرِ آ يديه را که در خواب دچ آن«

شان هنـوز بـه   يکه همسر ا است بوده يمربوط به زمان دجاللين خوابِ سيا
  ١امده بود.يا نيدن

                                                            

  (تناوش). يهمدان يخانم فاطمه انصار يها برگرفته از گفته. ١
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  ي موفّق استاد برجسته، مدير توانا، نويسنده

  

  

  

  موفّق ي سندهير توانا، نوياستاد برجسته، مد

 س در دانشگاهيو تدر يالت عاليتحص

س کرد، سپس بـه  يل و تدريدر دانشگاه تحص در هندوستان مهندس تناوش
الت يپرداخت. تحص کايدر آمر ينساج ي ل در رشتهيغرب سفر کرد و به تحص

  ن شرح است:يکا به ايو آمر ، انگلستاناو در هند

ــپا - ــاج يان دوره لي ــانس نس ــ يس ــتان L.T.M ياز بمبئ ــال  هندوس در س
 م.)۱۹۴۸ش. (ه.۱۳۲۷

ـ نامه پايگواه - ش. ه. ۱۳۲۸در سـال   انگلسـتان  A.M.I.E.Tاز  يان نسـاج ي
 م.)۱۹۴۹(

در سـال   آمريکا يشمال ينايکارول از مدرسه بلمونت يسندگينامه ريگواه -
 ١م.)۱۹۵۲ش. (ه. ۱۳۳۱

کـه   يا گونه لحاظ علم روز بود؛ به به يفرد کامل رانيبعد از بازگشت به ا يو
در  يو صـنعت  يفنّـ  يهـا  ن آمـوزش ران بر پربارترشـد يشان در اينَفْس حضور ا

س رشـته  يگذاشت و بعدها منجـر بـه تأسـ    يآن روز اثر جد يدانشگاه يفضا
آمـوزش علـوم   «ن مـدرس  يشـد. او نخسـت   يو سپس دانشـکده نسـاج   ينساج

ــاروپود ــا در دانشــگاه» ت ــا يه ــاجي ــوم نس ــود. ويران و در عل  ي، زبردســت ب

                                                            

  .تناوش دجالليمانده از مرحوم س يبرجا يادار يِها ها و نامه به استناد برگه. ١
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١کرد. يژه ميو يهداشت و به افراد مستعد توج يان مختلفيدانشجو
  

 ي مدرسـه «هم در  يو زمان ٢»کيتکن يدانشگاه پل«در  يمدت مهندس تناوش
بـود. آن   ينسـاج  ي در شاخه يار خوبيمدرس بس .داد يدرس م» تهران يرنگرز

ن يـ شـان در ا يا نبـود.  يکس يشان در تخصّص نساجي، باالتر از ا رانيزمان در ا
 نوشـته، آثـار   ينساج ي نهيشان در زميکه ا ييها کتاب. زد يتخصّص حرف اول را م

٣دهد. ينشان م يخوب به يشان را به فن نساجيزان تسلّط اياست و م يا برجسته
  

آمدند تا  يم ش مهندس تناوشيپرمدعا پ ياطّالع ول کم يشد افراد يم يگاه
ـ      ين مـواقع يکننـد. در چنـ   يوجوداظهار  بـه   يمهنـدس تنـاوش بـه سـرعت پ

نکه بـه طـرف   ي، بدون ايبرد و با زبان شوخ يمعلومات طرف مقابل م يعمق کم
کـه دارد، اظهـار    يست در حدود معلوماتيفهماند که با يمقابل بربخورد، به او م

٤نظر کند.
  

 ياز او خواسـت کـه بـرا   » يانقـالب فرهنگـ   يعال يشورا«بعد از انقالب، 
ن حـد بـه   ين کند. تا ايتدو ي، کتابينساج ي س در رشتهيها جهت تدر دانشگاه

٥تخصّص و علم او اعتماد داشتند.
  

٦را بلد بود. يدو هن ، اردوي، فرانسويسيانگل يها ، زبانمهندس تناوش
  

  فاتيتأل

 ٧،ادگـار مانـده  يبه  ينساج ي در رشته که از مرحوم مهندس تناوش يفاتيتأل
                                                            

  .۱۳۹۱دهم اسفند خ يدر تار هياسالم يمحمدمهد يها برگرفته از گفته. ١

ـ ، اونک تهـرا يـ تکن يا پلـ ير يرکبيام يدانشگاه صنعت. ٢ از  يکـ يکشـور و   ين دانشـگاه صـنعت  يل
  .است يو مهندس يفن ي نهيدر زمکشور،  يآموزش عال ن مؤسساتيتر باسابقه

 .۱۳۸۸خ دوم آذرماه ي(تناوش)، در تار يهمدان يانصارفاطمه  يها برگرفته از گفته. ٣

 همان.. ٤

  .۱۳۹۱ماه  يخ دوم ديدر تار هيمحمدجواد اسالم يها برگرفته از گفته. ٥

  .۱۳۹۳خ نوزدهم خردادماه ي) در تار(تناوش يهمدان يفاطمه انصار يها برگرفته از گفته. ٦

خانـه کتـاب    يرسـان  گـاه اطّـالع  يو منـدرج در پا  يمطابق معلومات موجود در کتابخانـه ملـ  . ٧
  ).ي(وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم
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  ن شرح است:يبه ا

 يرکت سـهام ؛ ناشـر: شـ  تنـاوش  ؛ جـالل يع نساجيآهار در خدمت صنا. ۱
صـفحه (همـراه بـا     ۲۳۶؛ ۱۳۶۴؛ )؛ تهـران ن (بانک صنعت و معـدن يپوپل رانيا

د چاپ يصفحه تجد ۳۵۹در  ۱۳۷۴ن کتاب مجدداً در سال يجدول و نمودار). ا
  شده است.

ـ ا ي؛ ناشـر: شـرکت سـهام   تناوش ؛ جالليسندگير. ۲  ن؛ تهـران يپـوپل  راني

ن کتـاب در سـال   يـ صفحه (همراه با جدول و نمودار). چاپ اول ا ۲۸۲ ۱۳۶۴
ده اسـت.  ير بـه چـاپ رسـ   وزارت کـا  يا توسط اداره کل آموزش حرفـه  ۱۳۳۷
 نيران پـوپل يـ ا يتوسط شرکت سـهام  ۱۳۷۴ماه  يز در دين کتاب نيسوم ا چاپ

  مجدداً چاپ شده است.

؛ ناشـر:  تنـاوش  و آهار؛ جـالل  يسندگيمربوط به ر يها ن و فرموليقوان. ۳
  ,۱۳۶۴ن ي)؛ اول فرورديبيصفحه (با قطع ج ۱۳۰مؤلّف؛ 

ـ ا ي؛ ناشر: شرکت سهامتناوش ؛ جالليسندگيمحاسبات ر. ۴ ن؛ يپـوپل  راني
  ).يعصفحه (قطع رق ۱۴۶(چاپ دوم)؛  ۱۳۷۵مهرماه  ۲۴؛ تهران

 ي؛ شـرکت سـهام  تنـاوش  ؛ جالليو بافندگ يبافندگ يمحاسبات مقدمات. ۵
  ).يصفحه (رقع ۱۰۸؛ ۱۳۷۵مهرماه  ۲۴؛ ن؛ تهرانيپوپل رانيا

  مؤمن ير صنعتيمد

ـ ن يياجرا يها نهي، در زميآموزش نساج ي در عرصه يجز سمت استاد به ز ي
ـ  داشت و به ييباال دست را بـه   يارزشـمند  يهـا  تيـ س کارخانـه فعال يعنوان رئ
١کرد. يکشور عرضه م يصنعت ي جامعه

  

تـوان سـراغ    يم رانيرا در گوشه و کنار ا مهندس تناوش يصنعت يادگارهاي
از  ين کـه حاصـل بخشـ   اصـفها  يشهرضـا  ينساج ي مله در کارخانهکرد، ازج

                                                            

 .۱۳۸۸خ دوم آذرماه ي(تناوش)، در تار يهمدان يفاطمه انصار يها برگرفته از گفته. ١



  از خود رسته � ۵۰

Page 50 of 429           AZKHODRASTEH  77                      95-11-9 

١شان را در خود دارد.يا يو آموزش يصنعت يها تالش
  

 يخـود و از ارکـان نسـاج    ي ن افراد در رشتهيتر از برجسته مهندس تناوش
ـ ا ينسـاج  ي ن کارخانـه يتـر  شان بزرگيبود. ا رانيمدرن ا را » رانيـ فخـر ا «ران ي

ار ارتـش بـود. مهنـدس    يـ ن کارخانه قبل از انقـالب در اخت يکرد. ا يت ميريمد
.ن را بر عهده گرفتيران پوپليا ي کارخانه ي اداره» رانيفخرا«تناوش بعد از 

٢
  

 يآالت نسـاج  نيماشـ  يها شگاهينارها ونمايسم يمعموالً برا مهندس تناوش
 ي نـه يکـه در زم  ييهـا  شـرفت يکرد و با توجه بـه پ  يمتعدد سفر م يبه کشورها

طور مسـتمر   د معلومات خود را بهيکوش يداد، م يدر جهان رخ م يصنعت نساج
ا به منظور اسـتفاده در داخـل   يا و امکانات دنه شرفتين پيل کند و از آخريتکم

٣کشور خبر داشته باشد.
  

ط يفعال بود، محـ  يصنعت نساج ي در عرصه که مهندس تناوش يدر دوران
ت يـ سـهامداران و رعا  يو ناخالصـ  يشـان نبـود. دزد  يات ايکار مناسب با روح

ن افـراد را  يـ د. هرقـدر هـم ا  دا يشـان را آزار مـ  ينکردن مسائل حالل و حرام، ا
شـان  يد کـه ا يرسـ  ييکردند و باالخره کار به جا يکرد، آنها قبول نم يحت مينص

  ن شود.ينش مجبور شد استعفا کند و خانه

با من چه کار دارد کـه مـن را در    خواهم بدانم خدا يم«گفت:  يم دجالليس
  »خانه نشانده است.

 ي نـه يدر زم ييهـا  ف کتـاب ين مدت در خانه بـه تـأل  يا يط شتناو مهندس
٤کشور بود. يصنعت ي از آن روز جامعهيپرداخت که ن يو بافندگ يسندگير

  

  خواهد! يکار ميمرا ب خدا

، شاوندان، دوستان و ارادتمنـدان مرحـوم تنـاوش   يخو ده، اززا ر ناظماکب حاج
                                                            

 .همان. ١

  .۱۳۸۹ماه  خ ششم بهمنيدر تار يمحمدحسن نماز يها برگرفته از گفته. ٢

 .۱۳۸۸خ دوم آذرماه ي(تناوش)، در تار يهمدان يفاطمه انصار يها برگرفته از گفته. ٣

 .يهمدان يانصار يعل يها برگرفته از گفته. ٤
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  د:يگو يم

قه بــود. بــه يواقعــاً در مضــ يکــار بــود و بــه جهــت مــال يبــ دجالليســ
ــاج ــ ح ــا يدعليس ــا يآق ــيدا ينلواس ــوم   يا ي زاده ي ــد مرح ــان (فرزن ش

کـه صـاحب    ون محترم بود و با مرحوم مقدمي) که از روحاندابوالقاسميس
داشـت، موضـوع را عـرض     ييبود، آشـنا » ممقد يباف کارخانجات پارچه«

  کردم.

  مطرح کردند. شان هم استقبال کردند و مطلب را با مرحوم مقدميا

ده بود، يرا شن ف دانش و مهارت مرحوم تناوشيتوص يوقت مرحوم مقدم
  »کار باشد!يب ين کسيامکان ندارد که چن«گفته بود: 

  »ن است!يچن يول«آقا گفته بودند:  يدعليس حاج

 يرا مالقات کنند و حضـور  ، مرحوم تناوشمقدم يباالخره قرار شد، آقا
  داشته باشند. ييوگو با هم گفت

سـر قـرار حاضـر     به اتّفاق مرحوم تناوش يرا هماهنگ کردم. وقت يقرار
اند و منزل استراحت  سرما خورده يسخت به م معلوم شد مرحوم مقدميشد

  بعد موکول شد. ي کردند و قرار ما به هفته يکنند. عذرخواه يم

حضـور نداشـتند.    م. باز هم مرحوم مقدميبعد سر قرار حاضر شد ي هفته
از  يکـ يجا کـردن   ن جابهيمعلوم شد صبح همان روز در محل کارشان ح

ت و بـا  شان شکسـته اسـ   ياند و پا نردبان افتاده يپارچه، از رو يها توپ
کردند و قرار به دو سـه   يهستند. باز هم عذرخواه يگرفته بستر گچ يپا

  افته باشد، موکول شد.يبهبود  يشان تاحدود يبعد که پا ي هفته

ر دفعات ينظ يم، باز هم مشکلين بار سر قرار حاضر شديسوم يبرا يوقت
  بود. يرعاديغش آمده بود که البتّه يپ مرحوم مقدم يش برايپ

از  يدار ير! دسـت برمـ  اکب حاج«به من گفت:  يخصوص دجالليبار س نيا
  »ا نه؟ين کار يا

  »؟ياز چه کار«دم: يپرس

وقـت تـو    کـار باشـم. آن  يخواهـد مـن ب   يمـ  ن! خدايبب«گفت:  دجالليس
چنـد   - مرحـوم مقـدم   يعني -ن مرد ي؟! ايگذارمرا سر کار ب يخواه يم

ـ يوقت تو با ا گرفتار است؛ آن يليکارخانه دارد، خ کـه   ييجـا  ين اصرار ب
او  يمختلف بـرا  يها يجاد گرفتاري، عمالً باعث اين مالقات داريا يبرا
سـت  يقرار ن مقدم يخواهد من سر کار بروم. من و آقا ي! خدا نميشو يم

رخ داده است تـا بـا هـم مالقـات      يشامديم. هربار هم پينيگر را ببيهمد
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 يگريجاد مشکالت ديباز هم باعث ا ين اصرار را ادامه بدهيم. اگر اينکن
  .»يشو يم

 دجاللينگفتم و من هم مثـل سـ   يزيگر چيدم، ديطور د نياوضاع را که ا
  شدم. خدا يم رضايتسل

  برابر فساد مقاوم در

  د:يگو يده در ادامه مزا ر ناظماکب حاج

دا شد که يپ دجالليس يبرا يکار اصفهان يها از کارخانه يکيباالخره در 
 يا مهندس کارآزموده يراهزاروپانصدتومان حقوق داشت. البتّه ب سه يماه

ــغ کمــ ــود. ســ يچــون او مبل ــتم:  يب ــا مــن مشــورت کــرد. گف دجالل ب
شود. باالخره بهتر  يم چه مينين کار تا ببيجان! شما حاال برو سر ا مهندس«

  »است! يچياز ه

 کـنم  يفکر نمـ «نامه نوشت که:  يشد. بعد از مدت عازم اصفهان دجالليس
  »من باشد. يجا، جا نيا

ش نوشـتم:  يجـا بمانـد و ادامـه دهـد. بـرا      قش کـردم همـان  ياما من تشو
شود. مـن هـم تقـالّ     يدا ميکار پ يست؛ کار تويجا با جان! همان مهندس«
  »دا کنم.يشما پ يتوانم برا يم ينم چه کار مناسبيکنم بب يم

ن يـ گـردم؛ ا د برياست که با ينظرم هشتاد درصد قطع به«بار دوم نوشت: 
  »ست.يشغل مناسب من ن

  گر نامه ننوشت و خودش آمد.يبار سوم د

  »؟يچرا آمد«گفتم: 

ـ  يا سه نمونه از موضوعات گزنده ش آمـده بـود،   يرا که در آن کارخانه پ
بـا بـار پنبـه آمـده بـود و وقـت        يونين بود کـه کـام  يا يکيح داد. يتوض
ـ بودند تا م باسکول، مسئوالن کارخانه تالش کرده يبر رو يکش وزن زان ي

ـ اعالم کند و چند تُن پنبـه را در   يبار را کمتر از وزن واقع  يک بارکشـ ي
طـور بتـوانم شـاهد     خوب من چه«گفت:  يم ساده، ببلعند. مرحوم تناوش

ـ  باشم و اصالً چه ين اجحافيچن حقـوق   يا ن کارخانـه يطور بتوانم از چن
  »رم؟يبگ

  گفت:  ين ميهمچن دجالليس

  »؟يرو يداخل انبار کارخانه نم يسرکش يشما چرا برا«ند: يگو يبه من م
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  »جا بروم؟ د آنيچه با يندارم. برا يمن داخل انبار کار«م: يگو يم

 يروند داخل انبار. چه مانع يهمکار م يها خانم يخوب! بعض«ند: يگو يم
  »د.يداخل انبار برو آنهادارد شما هم با 

آالت  نيد ماشـ يـ گفت مربوط بـه خر  يم دجالليهم که س يسوم ي نکته 
کارخانه، «داد که:  يح ميدجالل توضيکارخانه بود. س يبرا يد بافندگيجد

 ي را دارد که هـم نمونـه   يمتيق نيشرفته و سنگيآالت پ نيد ماشيقصد خر
ـ آن. مـن مـثالً اخت   يروسـ  ي آن وجود دارد و هم نمونه يسيسوئ ار دارم ي

را  يسـ يسوئ ي د کنم. اگر نمونـه ييد تأيخر يهرکدام را صالح دانستم برا
بـه مـن    يچ مبلغـ يد کنم، هـ ييساخت و بادوام است تأ که کارآمد ، خوش

 ي د کنم؛ ازطرف کارخانـه ييرا تأ يروس ي اگر نمونه يرد؛ وليگ يتعلّق نم
من درنظر گرفته شده است.  يتومان فقط برا دکننده مبلغ ششصدهزاريتول

رود. خوب! با  ين ميندارد و به سرعت از ب يکارآمد يروس ي البتّه نمونه
  »کار کرد و آلوده نشد؟ يا ن کارخانهيشود در چن يم يتين وضعيچن

را  يآالتـ  نيماشـ  يروس ي ها بعد گذارم به همان کارخانه افتاد؛ نمونه سال
دم و بـه  يـ شده بود، د يل به جنس اسقاطينگام ازکارافتاده و تبدکه زوده

  نرفته بود. يد چنان فسادييربار تأيدرود فرستادم که ز دجالليس

د يـ که حسب درخواست مسئوالن فاسد کارخانه، خر آن يجا به دجالليس
خـودش را امضـا کـرد و از     ي تعفانامهر اسـ يرا امضا کند، ز يجنس روس

  با آنان انصراف داد. يهمکار ي ادامه

د يـ د کرده بـود و آن خر ييرا تأ ينامرغوب روس ي، کااليگريالبته کس د
  انجام شده بود.

» رانيـ فخـر ا « ي کار بود تـا بـاالخره در کارخانـه   يهشت ماه ب باً هفتيتقر

  ران کرد.ين کارخانجات اياز معتبرتر يکيل به يتبدمشغول شد و آن را 

  نهيدر گ دجالليس

بـود کـه در کارخانجـات     يفي، مهندس شـر مهندس تناوش دوستاناز  يکي
 داشت. او از مهندس تنـاوش دعـوت   يحساس يها کرد و پست يکار م ينساج

کـرد   يرفت، با آنها همکاريکند. مهندس تناوش هم پذ يکرد که با آنها همکار
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 ينسـاج  ي مردم آن کشور کارخانـه  يتا برا ٢داشتند ١نهيهم به گ يسفر يحتّو 
جا نبودند؛ امـا مرحـوم    ها حاضر به رفتن به آن ک از مهندسي چيس کنند. هيتأس

 يهـا  دو نفـر از مهنـدس  » روم. يخودم مـ «س آنها بود، گفته بود: يکه رئ تناوش
 خوب را هم برده بود.

 يبرا«گفت:  يرفت و م به آنجا نهيکمک به مسلمانان گ يبرا مرحوم تناوش
»ک دستور است.ين يروم، ا يم خدا يرضا

٣
    

مختلـف   يهـا  خود در سمت ي ش از چهل سال در رشتهيب مهندس تناوش
داشـته باشـد. تنهـا در     يداشـت  چشـم  يدولتـ  يايـ خدمت کرد بدون آنکه به مزا

سـال خـدمت، حقـوق     ۲۷ ي رفاه همسرش با سـابقه  يآخر عمرش برا يها ماه
٤گرفت. يبازنشستگ

  

  فروزان فراراه صنعتگران يمشعل

را  دجالليســ يو صـنعت  يژوهشـ ، پي، آموزشــيعلمـ  يِاز ارجمنـد  يينمـا 
که دو روز بعد از  رانيا ياسالم يت دولت جمهوريتسل يتوان در متن رسم يم

 ٥ع وقـت ير صنايوز ي، با امضا۱۳۷۶ورماه يخ چهارم شهريدرگذشت او، در تار
                                                            

فرانسـه بـود.    ي م. مسـتعمره  ۱۹۵۸است و تا سـال   يغرب يقايواقع در آفر »نهيگ يمهورج«. ١
 ميليون نفر ذکر شده است. سيستم حکومتي آن جمهـوري الئيـک اسـت،    ۱۰جمعيت آن تا باالي 

 . پايتخـت شـود  درصد جامعه مسلمان بوده و به قوانين اسالمي احترام گـذارده مـي   ۹۵ولي حدود 
که بـه   يگريکه از دو کشور د آن ين علّت براي) نام دارد و به همConakry» (يکوناکر«آن 

نـه  يگ«ز داده شـود، بـه آن   ييـ تم») يياسـتوا  ي نهيگ«و » سائويب ي نهيگ« يعنياند ( نه موسوميگ
 . [بـا اسـتفاده  کننـد  از مردم گينه زير خط فقر زندگي ميدرصد  ۴۷شود.  هم گفته مي» کوناکري

  »]يدر کوناکر رانيا ياسالم يسفارت جمهور«ت يو سا» نيال آن يت همشهريسا«از 

برابر بـا   ۱۹۹۲نوامبر  ۱۶نوامبر تا  ۱۱حدفاصل ن سفر را يخ اي، تارمرحوم تناوش ي گذرنامه. ٢
  دهد. ينشان م ۱۳۷۱ماه  آبان ۲۶آبان تا  ۲۱

 .۱۳۸۸خ دوم آذرماه ي(تناوش)، در تار يهمدان يفاطمه انصار يها برگرفته از گفته. ٣

  .۱۳۹۱ماه  يخ دوم ديدر تار هيمحمدجواد اسالم يها برگرفته از گفته. ٤

  .يغالمرضا شافع. ٥
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  :د، مشاهده کرديم گرديشان تقديا ي به خانواده

ـ  ياند ي، مردتناوش استاد مهندس جالل ن مـدرس صـنعت   يشـمند و اول
 يش بـه بزرگـ  يايـ کـه دن  يرا وداع گفت. مـرد  يدر کشور دارفان ينساج

  نمود. ياو کوچک م يبرا ياش بود و جهان خاک شهياند

 يمشـعل  ارزشـمند، همچـون   يها ف کتابياو در تمام عمر پربارش با تأل
قـرار داشـت و    يفروزان، فراراه صـنعتگران و متخصّصـان رشـته نسـاج    

ها برگرفتند. فقـدان   ها جسته و توشه پژوهان از علم و دانش او بهره دانش
و  يع نسـاج ياندرکاران و متخصّصان صـنا  دست ين مرد بزرگ بر تماميا

  ت باد.يشمندان کشور تسليجامعه مهندسان و اند
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  تحول

  

  

  

  تحول

  ها يهودگيزده از ب دل

زده  ن وضع دليبود. اما از ا يگذران غرق در رفاه و خوش دجالليس يزندگ
کـنم؛ خسـته    يکه م يين کارهايگر از ايد«ک روز با خود گفت: يشد و عاقبت 

  »ن اوضاع را ادامه داد؟!يتوان ا يم يام! مگر تا ک شده

 ي شــان در حــوزهيبــود. ا دجالليســ يــيِدا يلواســان يدمصــطفياهللا س تيــآ
ـ ن بـه يدروس گوناگون پرداخته بود و بر علـوم غر  يريبه فراگ نجف ي هيعلم ز ي

  دا کرده بود.ياحاطه و اشراف پ

بـه   ينگاه ييخود رفت. دا ييدن دايک غروب به ديدجالل نزديک روزسي
  »؟يا نماز خوانده«د: يانداخت و پرس دجالليحال زار س

  »نه!«پاسخ داد:  دجالليس

  »آفتاب غروب کند؟! يبرو نمازت را بخوان. منتظر«فرمود:  يلواسان يآقا

که  يلواسان خواند. مرحوم يپاشکسته نمازو وضو گرفت و دست دجالليس
ج گـوش  يـ را يمعمـول و پنـد و انـدرزها    يها دجالل به موعظهيدانستند س يم

شـان بـا علـوم     يهـا  ييوارد شدند و با توجه به آشـنا  يگريسپارد، از راه د ينم
د به يرا به او داده بودند تا شا ييها دجالل، اذکار و نوشتهيت سيز قابليو ن بهيغر

ن يـ کـه ا  يد. پـس از مـدت  ياياو کشف شود و به راه ب يبرا يقيب حقاين ترتيا
شـوم کـه قـبالً     يمـ  ييزهـا ياآلن متوجه چ«گفت:  يدجالل بود، ميها با س نوشته

بـه مـن    ييشم را از ته بزنم، صـدا يخواستم بروم ر يکه م يشدم. مثالً زمان ينم
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خواهـد بـه    يمـ  يکسدم چه يد يش ميشاپيا مثالً پي» ن کار را نکن!يا«گفت:  يم
»د.يايمان ب خانه

 
  

 يلواسـان  يخـود شـد. آقـا    يـي با دا دجالليشتر سيل اُنس بين اتّفاقات دليا
١دجالل زده بود.ير سير مسيين جرقّه را در تغياول

  

د، چنــدان بــا يــآ يکــه مشــهور بــود از آخونــد و مــالّ بــدش مــ دجالليســ
ان شـده بـود.   يـ رفت که اسباب تعجب اطراف يخود م ييدار دايد به يمند عالقه
٢ن عالقه و محبت متقابل بود.يالبتّه ا

  

رسـاند. مـثالً    يانجـام مـ   را بـه  ي، دستوراتيرنظر مرحوم لواسانيز دجالليس
دند، دستور دادند چهل روز ترک ير دييتغ يدجالل را براياق سياشت يشان وقتيا

وان گرفتـه شـده باشـد، مثـل     يا آنچه از حيچ نوع گوشت يه يعنيکند.  يوانيح
داشت کـه   يدجالل خدمتکارير، مصرف نکند. سير و پنيمرغ و ماست و ش تخم

دجالل، بادمجـان  يخوراک سـ  يکرد و مثالً برا ين دستور به دقّت عمل ميطبق ا
٣کرد. يتون سرخ ميز را در روغن

    

  بازگونشده يتي، شخصيلواسان اهللا تيآ

ــه نقــش خــاص و مهــم روحــان  ــنَفَــس مرحــوم آ صــاحب ينظــر ب اهللا  تي
شــان يشــتر بــه ايب يانــدک مرحــوم تنــاوش يدر زنــدگ يلواســان يدمصــطفيس
  م.يپرداز يم

معاصـر   يهـا  تيبـه شخصـ   ، کـه نسـبت  يراز فيخ محمد شـر ياهللا ش تيآ
 ي نهيگنج«خود  يِداشته است، در اثر ستودن يمعلومات ارزشمند رانيا يروحان

خــاصِّ  ي مــورد عالقــه يــيِ(دا يدر شــرحِ حــال مرحــوم لواســان» ندانشــمندا
  سد:ينو ي)، متناوش دجالليس

                                                            

 .۱۳۸۸خ دوم آذرماه ي(تناوش)، در تار يهمدان يفاطمه انصار يها برگرفته از گفته. ١

 همان.. ٢

 همان.. ٣
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د العـالّم  يبن الس يدمصطفيس حاج ين آقايوالمسلم االسالم تمرحوم حج
ن و دانشـمندان  يصـالح  ياز علما يدمحمد لواسانيس حاج ١القمقام تياآل

ـ فْنَ ي هيتقوا و تزک هموصوف ب ،ن سلسلهين ايناسک ر يثأتـ ه س و معروف ب
روزه  ه و همهمردم بود يو مورد ابتال يس و اجابت دعا و مقامات معنوفَنَ

ـ  از تهران ـ   ينقـاط د  يو حومه و حت منـزلش واقـع در گـذر    ه گـر مـردم ب
 يانا معنويو اح يح آمده و طلب دعا نموده و حلّ مشکالت مادصال يلوط

  معتقد بودند. يوه خواستند و ب يخود را م

ـ ير و جلسـه د يپنجشنبه در منـزلش مجلـس تفسـ    يها شب برقـرار و   ين
ن يـ هـم ا  يگـران و گـاه  يو د ندگان معروف مانند مرحوم حاج قواميگو

ـ ب ل اهـل يو فضا يان معارف اسالميب ،نگارنده نمـوده و   �ت عصـمت ي
ـ ار باحـال و پرفا يبس مجلسِ .نمودند يمند م مردم را بهره  يا ده و ارزنـده ي

.کرد ين ميج ديجماعت و ترو ي قامها ،نامبرده ،بود. در مسجد محل
٢

  

  م:يخوان ياختصاص دارد، م يخاندان لواسان يکه به معرف ين در کتابيهمچن

دمحمد، جنـــاب  يســـ  اهللا حـــاج تيـــ ن فرزنـــد مرحـــوم آ يدومـــ
  بود. يلواسان يرزا مصطفيدميس ن حاجيوالمسلم االسالم حجت

متولّد شد. او ضمن آغـاز   شهر نجف در ٣ق.ه. ۱۳۰۰آن مرحوم در سال 
 يرو بـه يعلـوم غر  يريـ آن خطّـه، بـه فراگ   ي هيـ علم ي ل در حوزهيتحص

ـ نه پين زميدر ا ييد طواليآورده،   يکـه بـرا   يدر سـفر  يکنـد. و  يدا مـ ي
شـود، در حـرم    يم مقدس مشرف به مشهد �ارت حضرت امام رضايز

 �ياصـفهان  ينخـودک  يعلـ  خ حسـن يشـ  حاج يمطهر با عالم وارسته، آقا
کند و باب ارتباط و  يشان را دعوت ميشود و آن استاد بزرگ، ا يمواجه م
از رشَـحات و   يد مصـطف يسـ  دو باز شده و مرحـوم حـاج   ان آنيارادت م

ـ تقو بـرد و ضـمن   يها م دستورات آن مرحوم بهره اضـت،  يت نفـس و ر ي
  کند. يدا مياز درجات و مکاشفات را پ ياريبس

مراجعت نموده، مورد توجه عام و خاص  ، به طهرانيانيپس از سال شانيا
وفتـق امـور    ، رتـق صـالح  يلـوط ، گذر روسيابان سيرد و در خيگ يقرار م

                                                            

  »]قمقام«ل نامه دهخدا، مدخ ار بخشنده است. [لغتيکه بس يبزرگ يعني» قَمقام«. ١

  .۵۵۲ص ،۴؛ جلد۱۳۵۲؛ ه؛ تهرانياسالم ي؛ کتابفروشيف رازيمحمد شر؛ نه دانشمندانيگنج. ٢

  .يشمس يهجر ۱۲۶۱. ٣
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دعـوت   ١ق.ه. ۱۳۷۹د و سرانجام در سال ينما يجماعت م ي هنموده، اقام
٢کند. يحق را اجابت نموده، رحلت م

  

  نطلعتا ن و مهخصلتا کيوگو با ن و گفت �ياهللا لواسان تيآ

  د:يگو ي، م، از همکاران مرحوم تناوشيبهزاد يمهندس محمدعل

ن ييمـا پـا   ي بـاً پـنج سـال داشـتم. خانـه     يش. بود. تقره. ۱۳۲۵حدود سال 
ما  ي ، خانهآن روزِ تهران يها ه واقع شده بود. مثل اکثر خانهدرخونگا ي بازارچه

نشسـته   يريـ ر درخـت انج يـ ادم هست با برادرم زيداشت.  يبزرگ ي هم باغچه
  م.  يکرد يم يم و بازيبود

که  نيش آمد که هرگز فراموش نخواهم کرد. اجماالً ايم پيبرا يآن روز اتّفاق
را که آن روز چـه   نيرا مشاهده کردم و منقلب شدم. ا از کربال يمعنو يا صحنه

ـ ام، امـا چـون ب   گفتـه  يينـدرت جـا   دم بهيد ـ اکنـون در ا  ان آن صـحنه، هـم  ي ن ي
و علم  ياز مهربان يادکردي يکند؛ ول يرا اثبات نم يلتيکه هستم، فض يوسال نس

  ان خواهم کرد.ياست، آن را ب �يلواسان يد مصطفياهللا س تيو فضلِ آ

سـوار   يدم بزرگواريافتاد که ناگهان د يدانم چه اتّفاق يآورم و نم ياد نميبه 
هم بـر   يشدند؛ کالهخود داشتند در سر، زره من حاضر يد، جلويسف يبر اسب

د. زبـانم  يـ چک يشان خون م از دستان يکيتن کرده بودند و از انگشت مجروح 
  بند آمده بود. 

به دسـت مبارکشـان    يانگشتر �نيالحس عبداهللا يدم حضرت ابيبعدها فهم
چـون انگشـتر از انگشـت     يند؛ ولياند آن را بربا خواسته ياند و دشمنان م داشته
  اند. دهيشان را بريآمده، انگشت ا يرون نميشان ب مبارک

کالهخـود و زره را   ينم؛ حتّـ يـ ب يرا م يدم چه کسيفهم يموقع درست نم آن
                                                            

سـت و درگذشـت   يح نيخ مـذکور صـح  يرسد تار ياز قرائن، به نظر م يا با توجه به مجموعه. ١
  خ واقع شده است.ين تاريش از ايشان پيا

؛ انتشـارات تکسـوار   يلواسان ينيم حسيدابراهي؛ سيخاندان لواسان يدر زندگان ين روحانيطن. ٢
  .۵۸و  ۵۷؛ صص۱۳۸۴؛ ؛ مشهدحجاز
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ل را يآن وسـا  بزرگتر شدم، اسـم  يده بودم؛ بعدها که کميشناختم و قبالً ند ينم
مـن عبـور کردنـد.     يوار بـر اسـب از جلـو   اد گرفتم. آن شخص بزرگـوار سـ  ي

» د؟يشـما کـه هسـت   «دم: يشـان و بـا تـرس پرسـ    يدم طرف ايجذبشان شدم، دو

 »د!يأنَا مظلوم! أنَا شَه«دم که فرمودند: يشن يگفتند، ول يشان چه ميدم ايفهم ينم

  ش رفتند و محو شدند.يپ يبعد کم 

بـه مـن    يديشـد  شدت منقلب شدم. حالت بغض و تأثّرِ شان که رفتند، بهيا
ـ باال رفتم و پر خانه ي دم و از چند پلّهيغ کشيدم، جيدست داد؛ مثل انار ترک دم ي

 يشـد؟ چـ   يچ«گفتند:  يه نکنم. هرچه ميتوانستم گر يبغل پدرم. اصالً نم يتو
  م.يبگو يزيتوانستم چ ياصالً نم» ؟يديد

سـتم  توان يآمـد. اصـالً نمـ    يستم و اشکم بند نميگر يشدت م ادم هست بهي
 يدانست چه اتّفاق يم. پدرم که نميگر يام و چرا م دهيم چه ديحرف بزنم و بگو

زده باشند،  يبيبه من آس انيد جنّيکه شا نينگران شد؛ به تصور ا يليرخ داده، خ
در  ياهللا لواسـان  تيـ مرحـوم آ  ي معطّل نکرد و بالفاصله مرا بغل کرد و به خانه

  شند.يانديب يا ابند و چارهيوروزِ مرا در شان حاليبرد تا ا ،صالح يلوطگذر 

ــا آ يميقــد يت و دوســتيميپــدرم صــم ــب داشــتند و از  �ياهللا لواســان تي
دوسـت داشـتم.    يلـ يرا خ �ياهللا لواسـان  تيـ شان بودند. من هم آيارادتمندان ا

  گشودند. يکردند و سرکتاب هم م يشان احضار روح و احضار جن ميا

شان که حـالِ مـن و اضـطرابِ    يم، ايشد �ياهللا لواسان تيوارد اتاق آ يوقت
  »شان است؟ نم کار کداميبگذار بب«دند، فرمودند: يپدرم را د

من گذاشتند. پدرم بـه مـن اشـاره     يشکسته آوردند و جلو يا نهييبعد هم آ
  »رد؟يالزم است وضو بگ«کردند و گفتند: 

کردنـد و گفتنـد:    يبه مـن نگـاه  » ستياز نينه، ن«د: فرمودن ياهللا لواسان تيآ
  »ن بچه است، پاک است.يا«

 يکه بود، خطوط فراوانـ  يا ا هر مادهيد يشکسته با مرکّب سف يا نهييپشت آ
نـه  ييآ يخودشان هم کنار من نشسـتند و تـو   ياهللا لواسان تينوشته بودند. بعد آ

  نگاه کردند.
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دم، قرمزپـوش  يـ کوچـک را د  يها آدم يسر کياز  يفينه ردييآ يناگهان تو
ک يه يشب يزيستاده بودند. گروهشان چياز کوچک به بزرگ ا يبودند و در صف

قائمه آن در دست چپ و  ي هيکه زاو يه درست کرده بود؛ طوريالزاو مثلث قائم
شـان هـم بـود،     سيکوچولوها که رئ نِ آن آدمينه واقع شده بود؛ بزرگتريين آييپا

ــت رو ــزاو يدرس ــه ا ي هي ــ   يقائم ــر او هم ــت س ــود و پش ــتاده ب ــور  نيس ط
شـدند.   يتر م ن طور کوچک و کوچکيگر قرار داشتند و هميد يکوچولوها آدم
  داد. يمراتبشان را هم نشان م ت سلسلهين وضعيا ايگو

کـه داشـتم    ين بـاالتر و پـس از مطالعـات   يط را بعداً و در سنين شرايتمام ا
  دم.يص رسيمتوجه شدم و در موردشان به تشخ

ن منظره ينه نشسته بودند و همراه من به اييآ يجلو ياهللا لواسان تيمرحوم آ
شان را  که کف دستشان رو به باال بود، انگشت سبابه يستند؛ بعد در حالينگر يم

که در صف بودند، گرفتند و با خم کـردن   ييکوچولوها از آن آدم يکيجانبِ  به
ـ ب«کوچولـو گفتنـد:    بـه آن آدم  ييجانبِ خودشـان، گـو   نوک انگشت اشاره به ا ي

رون آمـد.  يـ نـه ب ييه جدا شد و از آيکوچولو جلو آمد، از بق دم آن آدميد» رون!يب
نـه  ييآ يکوچولـو را از جلـو   با دسـت خودشـان آن آدم   ياهللا لواسان تيمرحوم آ

کـه دم دستشـان بـود انداختنـد و در      يکـوچک  يا شـه يگرفتند و درون ظرف ش
  شه را بستند.يش

شباهت بـه   يآمد که ب يرون ميشه بياز درون آن ش يغيج غيف جيرظ يصدا
برو «با او صحبت کردند و به او گفتند:  ياهللا لواسان تيرک نبود. آيرجيج يصدا

  »ک از شما بوده است؟ي ن بچه، کار کداميبپرس اتّفاق مربوط به ا

ــبِ آ يا شــهيبعــد در ظــرف ش ــد و آن را ل ــا آن ييرا بازکردن ــد ت ــه گرفتن ن
نـه  ييکوچولـو بـه آ   خـودش بـازگردد. آدم   يکوچولو بتوانـد دوبـاره بـه جـا     مآد

کـدام از مـا    چيکـارِ هـ  «ش آمد و گفت: يبازگشت و نزد بزرگترشان رفت. بعد پ
  »نبوده است.

شـان   يهـا  آمدنـد کـه لبـاس    يگرين گروه رفتند و بعد دنبال آنان گروه ديا
د تنشـان بـود.   يسف يها لباس يد بود؛ در همان قدوقواره و اندازه بودند؛ وليسف
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 يبـه رفتارشـان بـا گـروه قبلـ      ين گروه ابـداً شـباهت  يبا ا يرفتارِ مرحوم لواسان
ن گروه صحبت کردند و بعد از اتمـام صـحبت بـا    يمحترمانه با ا يلينداشت. خ

١ام. دهيافتند که من چه ديدر آنها
   

هستند. از آن زمان  انينان از جنّيح داشتند که ايتصر ياهللا لواسان تيمرحوم آ
ان يـ م معلـوم شـد جنّ  يق کردم و بـرا يمند شدم. بعدها تحق ن موضوع عالقهيبه ا

ـ ن«و » نطلعتا مه«اند:  دوگروه سـتند. بعـداً   يخـوب ن » نطلعتـا  مـه ». «نخصـلتا  کي
از آنـان   يکـ ي ياهللا لواسان تيو مرحوم آکه قرمزپوش بودند  يدم آن گروهيفهم

 آنهابا احترام با  يليکه خ يبودند و آن گروه» تطلع مه«شه کردند، يرا داخل ش
  هستند. يان خوبيبودند که جنّ» تخصل کين«صحبت کردند، 

م دند و بـه پـدر  يمـرا بوسـ   يشـان يدر آن مجلـس، پ  ياهللا لواسان تيمرحوم آ
بخواهـد جـزء    شـاءاهللا اگـر خـدا    ن پسر انين فرزندت را بدان! ايقدر ا«گفتند: 

  »نخواهد داشت. يا ا هم بهرهيد، و از مالِ دنيشود که با يم يکسان

ام گفته باشم کـه   يچهارنفر در زندگ د به سهين، شايش از اين اتّفاق را تا پيا
  بود. از آن ها مرحوم مهندس تناوش يکي

  و بشارت ييدايش

او  يگذشت که تحول جد يم رانيبه ا دجالليباً دو سال از بازگشت سيتقر
شـده بـود.    يآخرتـ د ينبود. سـ  ييايدجالل دنيگر سيشروع شد و از آن زمان د

گر مجذوب مظـاهر  يکرد؛ اما د يمگر سفر يد يو جاها کاياگرچه باز هم به آمر
کند. همه جا با  ينم يم فرقين عالَم که باشم، برايا يگفت هرجا ينبود. م ييايدن

                                                            

هـاي   ت بالفاصله يـاد فـيلم  خوانند، ممکن اس هايي که اين سطرها را مي ترها و نوجوان جوان. ١
بـرداري،   هاي مختلف فـيلم  هايي بيافتند که با ترفندهاي کامپيوتري و شيوه تخيلي و انيميشن

آورند. نکتـه اينجاسـت    وجود مي هايي شبيه آنچه که به تصوير کشيده شده است را به صحنه
ي است؛ البتّه سـخن  چه که در باال آمده است، راويان متعددي دارد و قطع که مطالبي نظير آن

انـد و   ها از روي چنـين واقعيـاتي بازسـازي شـده     ها و انيميشن درست اين است که آن فيلم
  جا مجال پرداختن به آن نيست. کنند که اين اهداف پنهاني خاصي را هم دنبال مي
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ا و يـ از محبـت دن  يحق او را گرفته بود. حـاالت او در دور  ي بود و جذبه خدا
١شد. يروز بهتر م دل دادن به آخرت، روزبه

  

اوضـاع و   ي ده بودند، بـا مشـاهده  ياو را د ي که گذشته يبستگان و دوستان 
  »وانه شده است!يد جالل«گفتند:  يدش، با تعجب مياحوال جد

 يو سر سپردن واقع ي، دلبستگيشه، عشق واقعيتر از هم عاقل دجاللياما س
دا يود. او شـ دا شده بيافته بود و شي ياله ياياهللا و تقرب به اول يرا در سلوک ال

٢د.يشن يبود و جز کالم معشوق نم
  

 ييدر رکـوع، گـو   يمانـد. گـاه   يغافـل نمـ   يگاه از خالق و رازق واقع چيه
ک و مـاده فاصـله   يزيکرد، با نگاه کردن به او انسان از عالم ف يم ياحساس مست

 ين بود؛ ساجد بـود در حـال  يکه مست رب العالم يگرفت. راکع بود در حال يم
٣بود.» ولَدي و لَم لدي من لَم« در يکه فان

   

از  يکـ يپـس از ذکـر    دجالليسـ  يهـا  نوشـته  ام، در دسـت يـ ن ايدر مورد ا
  م:  يخوان ياش م يمشاهدات باطن

ا انسـان؟ بـه چـه    يـ ؟ جن بـود  يا پريدم؟ فرشته بود يدر فکر رفتم چه د
ام  شوند و زودتر به معالجه يشتر ناراحت ميم؟ بيچه بگو کنم؟ابراز  يکس

شناسان  ها است در فکر هستند به اکثر روان خواهند پرداخت؛ چون مدت
آور به سـراغم   وحشت يها افهيمارستانم بکشند. با قيند؛ به تيام نما يمعرف

 يدم و بـا رو يـ خند يمن به آنها مـ  يند. وليبه حالم نما يند تا فکريآ يم
کـردم؛   يشدم و از احوال فـرد فردشـان سـؤال مـ     يخوش با آنها روبرو م

  شدند. يشدند و خارج م يخوشحال م

دادند در اطرافم پراکنده و هر  يجلوه م يرا کوه يکاه يکه گاه يانياطراف
نمودنـد.   يهـا از مـن نقـل مـ     تيـ ان خـود حکا يـ ک به فراخور زبان و بي

  انست.د يکس آنها را عاقل و مرا مجنون م همه

ما و اشاراتشان که در مقابل چشمانم صورت ير لب فرو بستم و به ايناگز

                                                            

 .۱۳۸۸خ دوم آذرماه ير(تناوش)، در تا يهمدان يفاطمه انصار يها برگرفته از گفته. ١

 همان.. ٢

 .۱۳۹۱خ دهم اسفند يدر تار هياسالم يمحمدمهد يها برگرفته از گفته. ٣
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کـردم؛   يآوردم؛ مهمانشـان مـ   يشان نميده و گاه به رويگرفت گاه خند يم
ار بـه آنهـا   ين موضـوع بسـ  يـ ل تناول نداشتم. ايشد و خود م يه ميغذا ته

را  اش کند؟ چرا معده ين طرز عمل ميآمد که چه شده؟ چرا بد يسخت م
ه يـ نکـه خداونـد کل  يد؟ نـه ا ينما يامساک م يکند؟ چرا از پرخور يپر نم

کنـد؟ طوفـان    يل نمـ يـ داشته؛ پس چـرا او م  ينعمشان را به بندگان ارزان
د يرسـ  يبه نظـر نمـ   يها مکف عاقل يشد و جواب من برا يده ميسؤال بار

  »ست!يل نيم«که: 

  سد:ينو يم يگريد يدر جا

ه يـ که چرا به آت کنند] يا سرزنش و مالمت [مگذارم مر يبه هر کجا قدم م
حت بـه  يام. نصـ  وار به گوشه عزلت پناه بـرده  شيشم و دروياند يخود نم

گـذرانم. بهتـر اسـت از اوقـات      يکننـد کـه وقـتم را عبـث مـ      يت ميفعال
من  يمشغول باشم تا درآمد مال ير دولتيا غيو  ير دولتيام در دوا يکار يب
ن طرز فکر يافسوس بر ا يعقب نمانده باشم. ا نيريادتر گردد تا از سايز

که بدون تجسس در درونم و بدون تفکـر   ييو صد هزار افسوس بر آنها
حت را با باز نمودن زبان، بر روحـم  يل نصيدر حاالت خودشان ناگهان س

در جلسات آنها کـم شـده،    يا تا اندازه يظاهر ين که شادابيو از ا يجار
مارسـتان و مطـب دکتـر را    يهسـتند و راه ب شدن فسفر مغز من  نگران کم

  دهند! ينشان م

  »ام... دهين غمکده، ظلمت شب ديمن که در ا«

  م:يخوان ين ميهمچن

رو  دم؛ ترشيدم؛ خنديمشغول بودم. نال يا دار و در گوشهيدوش تا صبح ب
دم! يهـا شـن   دم و چهيها د ها کردم و چه کردم؛ چه يشدم؛ قهر کردم؛ آشت

بستم؛ سراپا گوش شدم؛ نفسـم بـه شـماره افتـاد.      د. دم فرويرخصت رس
د دادند. يبرعکس وصلش را نو ير شدم؛ وليمنتظر عقاب بودم؛ منتظر تکف

دم؛ خطاب به من بود. قوت قلب داد؛ دعا کرد؛ وعده داد؛ يش را شنيصدا
ـ نمـود؛ بـه صـبرم ام    ييحتم کـرد؛ دلجـو  يز داد؛ نصيهمه چ دوار نمـود؛  ي

 د.کر يخالصه خودش را معرف
نبـودم. چـرا مـرا     ين رحمت باريکردم؛ انتظار نداشتم؛ درخور ا يباور نم

دانم. تمام رحمت بود؛ تمام لطـف   يانتخاب نمود؟ چرا و چرا و چرا؟ نم
  و صفا، تمام جود و سخا، تمام، تمام، تمام.
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  برو! به همدان

بـه مسـجد    درضـا يبـه نـام آقاس  ش يهـا  يياز پسردا يکيهمراه با  دجالليس
ـ  ينين حسـ يدمحمدحسيکه امام جماعت آن حاج س �قائم بودنـد، راه   يطهران

  شود.   يشتر آشنا ميشان بيابد و آنجا با اي يم

شـان   يکه برادر ناتن ييطباطبا دکاظميمرحوم حاج س ي به واسطه دجالليس
راه  �نيدان امـام حسـ  يدر م يرازين شين معيآقا عبدالحس بود، به مجلس حاج

کـه کنـار    - يابهـر  يوحاج هاد يدوالب يآقا ن مجلس با حاجيابد و در همي يم
دوسـت   -است  دفن شده فر قمجع بن يدر قبرستان عل ياهللا انصار تيآ ي مقبره

  شود. يم

رود و چـون   يمـ  ، بـه رحمـت خـدا   يلواسـان  يمصـطف ديان آقاسين ميدر ا
 يگـر يشود فرد د يآمده، حاضر نم يو آخوند خوشش نم ياز روحان جاللديس

  رد.يمرحومش بپذ ييدا يرا به جا

 يکند. آتش يم يوزار هيشود و فراوان گر يتنها م يليخ دجالليپس از آن س
م شـده بـود   شان الهايناشناخته داشت. به ا يد و التهاباتيکش يدر درونش زبانه م

  رسد.  يم يکه به خدمت شخص بزرگ

مشـرف شـود.    �يحسـن  ميافتـد بـه حـرم حضـرت عبـدالعظ      يبه دلش م
بـه صـورت    جمعـه  ده بود هرکس چهـل شـب  يقبالً از مادر خود شن دجالليس

  رسد.  يراد خود مف برود، به ميبه آن حرم شر يمتوال

جمعـه بـه حـرم حضــرت     يهـا  ، شـب ييدر آن غربـت و تنهـا   دجالليسـ 
 يکـ يبخواهند تـا   کرد از خدا يرفت و از آن حضرت تقاضا م يم �ميعبدالعظ

  شان نشان بدهد. يخود را به ا ياياز اول

 يلـ يشـود، خ  ينمـ  يکنـد و خبـر   يارت مـ يـ کـه ز  جمعـه  ن شبيدر چهلم
. عـرض  �ميه و سوزوگداز بـه حضـرت عبـدالعظ   يشود و با گر يشکسته م دل

ز بـه مـن   يـ چ چيآمدم و ه جمعه آقا! البد من قابل نبودم که چهل شب«کند:  يم
و  ام مورد توجـه خـدا   که انجام داده يد. حتماً به خاطر گناهان بزرگينشان نداد

  »ستم.يشما ن
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از داخـل   ييح دور شـود، صـدا  يخواهد از ضـر  يم يد و وقتيگو ين را ميا
» بـرو!  ن به همـدان يآقا مع قت حاجيبا رف«د: يگو يشان ميشنود که به ا يح ميضر

  ند.ز يشان لبخند ميند که به ايب يخ قدبلند با لباده را هم ميک شير يتصو

امـر کردنـد،    نکه او را به سـفر همـدان  يداشت و ا يشتريانتظار ب دجالليس
در  ين رو آن حـال افسـردگ  يد. از همـ يـ د يخود نمـ  ي عنوان اجابت خواسته به
  شان شدت گرفت.يا

 يديه شـد شان در همان حال انـدو يداشت. ا يبزرگ ١تراس دجالليمنزل س
رفتـه اسـت، پـس    يمـرا نپذ  ام که خدا حتماً قابل نبوده«که داشت با خود گفت: 

  »مردن خوبم. يگر برايد

ا يــگو يو بــدحال يتــاب ي، بــيقــرار يب کــه از شــدت بــيــدر آن حــال عج
 ي منزل پرت کند و درست در همان لحظـه  يباال ي خواسته خود را از طبقه يم

را کـه   يخ بزرگواريافتد، همان شين بييک بوده است به پايم و خطر که نزديپرب
نـد. آن  يب يبودنـد، دوبـاره مـ    شان نشان دادهيبه ا �ميدر حرم حضرت عبدالعظ

  »آرام شو!«کند:  يشود و به او خطاب م يخ مانع از سقوط او ميش

ر و رو يـ دم، زيله را از آن آقا شـن ن جمينکه ايبعد از ا«گفت:  يم دجالليس
افتم و حالم عوض شد. همان موقع غسل توبه يدست  يبيشدم و به آرامش عج

»خواندم. کردم و نماز توبه
٢

  

  سد:ينو ين ميخود چن يها ادداشتين رخداد در يدر مورد ا مرحوم تناوش

م يرد، در جلويان گيک بود ذکرم پاينزد وان مشغول بودم،ياز ا يا درگوشه
در  يف؛ وليک و نحين، چشمان فسونگر، باريريسبز شد، قد رعنا، رخ ش

دورم سـاخت. بـه    يحال ذکر. به خودم آورد. تکانم داد. از مکان معمـول 
  کم نمود. غائب شد.يوار نزديد

                                                            

شـود کـه در    يآپارتمان گفته م يجلو ياز فضا ياست و به قسمت يفرانسو يا کلمه» تراس«. ١
» يمهتـاب «ا ي» بالکن«احاطه شده است. به آن  يکوتاه ي با نرده يآزاد قرار دارد و گاه يهوا

؛ نشر البـرز؛  يريد مشي؛ مهشيدر فارس يياروپا يها ند. [با استفاده از فرهنگ واژهيگو يز مين
  ]۱۳۸؛ ص۱۳۷۱؛ تهران

 .۱۳۸۸دوم آذرماه خ ي(تناوش)، در تار يهمدان يفاطمه انصار يها برگرفته از گفته. ٢
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آمد. ازجملـه   يش ميپ دجالليس يهم برا يبيحاالت عج يام گاهين ايدر ا
  گفت:   يم

 يبود. سـر جانمـازم نشسـتم. در اتـاق صـدا      �يعلشب تولّد حضرت 
هستند. دو آقـا بـا    از مالئکه يا دم عدهيک دفعه ديآمد.  ياديز ي همهمه

داشـت و طـول قامـت     يقـد بلنـد   يکيش آمدند. يپ ينوران ييچهره ها
کـرد:   يمـ  ياز مالئکـه معرفـ   يکـ يگر بـود.  يد يآقاآن  ي تا شانه يگريد
 �يعلــهــم حضــرت  يگــريهســتند و د �شــان آقــا رســول اهللايا«
  »باشند. يم

بـزرگ بـه    ک قرآنيدستور دادند  �يعلبه حضرت  �آقا رسول اهللا
تـوانم. تخـت زده شـد و     يدم نمـ يـ من بدهند. تا خواستم بلنـد شـوم، د  

زدنـد و   يشـان بـه مـن لبخنـد مـ     يف آوردنـد. ا يتشـر  �حضرت زهرا
  »ن شده!ييرا شکر که از اوالد خودمان تع خدا«فرمودند:  يم

دستور دادند، من را در هفت حوض شستند و به مـن   �بعد خانم زهرا
.هفت ذکر دادند

١
  

ن مـاجرا  يبه ا ي در اشاره مانده از مرحوم تناوش يبرجا يها نوشته در دست
  م:يخوان يم

، مسـتحق  يام، محق هستم و اگر به خود راهم ده ياگر از خود بران ياله
 .يزي؛ تا خود چه انگيکو سفارش نموديا مستحق را نيهستم. خدا

ننمـودم. خواسـتم در    يياعتنـا  يمه گذشته؛ به خواب خرگوشـ يشب از ن
  از مشغول باشم.يگوشة خلوت با تو به راز و ن

ـ   ي؛ ولي؛ ارادة لطف کرديق داديتوف يبه مثل خودمان  تـا   يسـبقت گرفت
د ي؛ شـا ي؛ خودت نشـان داد ي. خودت برديرا به اتمام رسانده باش يکين

 يداند؟ اول بـا تبسـم گرمـ    يچه م ي. کسيهم خودت سفارش کرده بود
ام نمود.  يمعرف د و به محبوبة عالَميرفتم و دست شفقت بر روحم کشيپذ

ه يندم. دعا فرمودند. مرجانش توصينما ٢با شوق و شعف به لؤلؤ و مرجان
 �مرتبـت  ينمود؛ به خـاطر دارم. مـوال بـه حضـرت ختمـ      يو سفارش

                                                            

 همان.. ١

 : منظـور از �بيـت  اهـل ن در روايات ي الرحم ودوم از سوره ي بيست با توجه به تأويل آيه. ٢

  است.   �نيامام حس» مرجان«و از  �امام حسن» لؤلؤ«
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خـوب اسـت از فرزنـدمان    «فرمودند. چه گفت؛ چه گفت. گفت:  يمعرف
  .شکر خدا» انتخاب شد

 يرونـد، از آقـا   يمـ  نيمع يبه مجلس آقا يک روز وقتيع، ين وقايبعد از ا
م و اگر اجـازه  يرو يم ييما به جا«ند: يگو يشنوند که م يم يابهر يو آقا يدوالب

 ييجـا «د: يگو يشان ميهم به ا دجالليس» م.يبر يم تو را هم باخود ميداشته باش
شـان  يا» طور؟! چه«پرسند:  يم» ام. د، من هم دعوت شدهيد برويخواه يکه شما م
  کند. يف ميا را تعريهم قضا

 يخود در فرنگ داشت کـه وقتـ   يانعکس از دوران زندگ ياديتعداد ز دجالليس
  زد.ير يکند و دور م يرا پاره م آنهابرود،  ن به همدانيآقا مع شود با حاج يقرار م

  نوشته است: �يهمدان ياهللا انصار تيدر شرح مالقات با آ دجالليس

ن گذشت. حاصل رنج و تعب سابق نـابود شـد. شـعف    يريد يها مرارت
ام بـه صـفر و    يوجودم را فراگرفته که نمودار عالقه به زندگ يزائدالوصف

گر را يعالم د يده. لذت زندگيه رسيال يگر به منتهير حرکتم به عالم ديس
م؟ پـس  يوع نماش شريان کنم و از کجايق بيبه چه طر يکنم؛ ول يحس م

  شوم. يخاموش م

ام در  نـور بـه کلبـه    يهـا  دسته با طبق نم که دستهيب يان عالم باال را ميکروب
ـ نـور نمـوده و قلـب متح    يمـانم را نـور علـ   يآمـد و نـور ا  و رفت رم را ي

ـ انگ شعف ن را يدهنـد. فرشـتگان زمـ    يز نمـوده و مـژده وصـل دلبـر مـ     ي
دسته مشـغول   نم که دستهيب ياش م جود و خاقان زمانه يخوان ذات ذ نغمه

شود تا از  يافت نميدر آنها  يچ هوس و رغبتيزه هياو بوده و انگ ييرايپذ
آنها برد؛ فقط طالب زلف خاقان و راحت  يبه مکنونات قلب يظاهر آنها پ

ـ   يدار در فراغ، با صـدا يمردم ب يها جان هستند. ضجه امـام و   يمـؤذن ب
اه خـود  يداده و به روزگار سـ سرگردان، دست به دست هم  يسايزنگ کل

کجاسـت چشـم و    ي؛ وليچه قلب آنها جاريقطرات ابر بهار عشق در در
را در  يدا و از محضر آنها لذّت هستيرا پ ياله يها ن موهبتيکه ا يباطن

  ابند.يخود در يستين

ن اطـالع دادم. شـبانه خـود را حاضـر     يارت گرفتم. بـه معـ  يم به زيتصم
مـرا بردنـد،    يم. آريد که به حرکت درآمدبو يزود يلي[کردم] و صبح خ

  برد؟ کجا برد؟ بماند. يک

ح، بـا  يدم کـه بـا تبسـم ملـ    يـ اش را د يافه ملکوتيم باز شد قيتا در به رو
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اط خانه او را در يشناختم. همان شب در ح يم. او را ما رفتيآغوش باز پذ
آشـنا  افه. خود را در مقابـل  يده بودم درست با همان قيد ينيالع ةطرفک ي
کرد، بـه   يخوب رلَش را باز يليان خيدم. قوت گرفتم. در مقابل اطرافيد

ـ  يکه خود من هم به شک افتادم. ترد يطور  يچنـد سـاعت   يد داشـتم؛ ول
  نگذشته بود که همه را خواب در ربود. سر آهسته به گوشم نهاد و فرمود:

  ايم دهـما در اين ره نه پي حشمت و جاه آم

  ايم دهـآم ناه ـپ  هــب  جانـه ايـادثـد حـاز ب

وجودم را گرفت. به رقص آمدم.  يسراپا يخرسند شدم. شوق زائدالوصف
 يلـ يد! خيـ د بـاور نکن يدم؟! شايدم و چه ديچشم گشودم او را در کجا د

نداشتم. آنکه در ظاهر دعـوت   ين زوديرا بد ين انتظاريزود بود. من چن
  ها گفت! چه يها گفت... آر م کرد، در پنهان چها به نافله

دم. باز هم يد يدل به دل راه دارد. او را در خود ناظر و خود را از آن او م
توانسـتم؟   يشب داد. باز هم م کردم. نشان داد؛ عالمت داد؛ اسم يباور نم

ع يـ چ وجه. پس با چشم دل ناظر اعمالش و با گوش قلـب مط ير. به هيخ
  دم و هر چه گفت انجام دادم.يت شناوامرش شدم؛ هر چه گف

  روز بس روشن و تو در شب تار...

نشانه، مجلس اُنسش  يز، لوح دلش از غبار غم بيانگ خلوتش شعف يصفا
ز، خُلــق يــب حش نمــکيز، بــاده صــافش وجــدآور، خنــده ملــيــانگ طــرب

وصالش  يها ز، وعدهيش، کلمات محضرش فکرانگياش قابل ستا يغمبريپ
ـ انگ ش فتنـه يز، قـد طوبـا  يش شـورانگ ياير ي، منزل بيمنته يب ز، چشـمان  ي

ز، مجلس درسـش  يانگ خراش، نغمه و بانگ نمازش حلول گرش دل فسون
. نقّـاش ازل  ليـ م منزلش دامن جبرئيز، حريخ ا و طبع پرجودش مثالير يب

  خوب سرشتش!

  شاق راـدهد ع يـشارت مـب شمش ـچ اوک ـن

  هد معشوق راد يـسارت مـش جـژگانـير مـت

  بر سر خاک رهش مردمک ديده بسايي بر خاک

  در بر دوست روي، چون ننهي ديده به خاک؟

 يارايـ تالطم و حالم دگرگـون. قلـم    قلبم به ١دارش زائد گشته؛يشوق د
تـوان   يانتظارِ موکبش را نم يدارش را ندارد و تراوشات قلبيان شوق ديب

                                                            

 .ده استيعني فزون، فراوان و اضافه ش »زائد گشته«. ١
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خـود و در  يشود که از خود ب يا من نکته اکتفيان نمود. فقط به ايبا الفاظ ب
  کنم. يخود را در مقابل او حس م يخبر يحالت ب

  کردگارا چه مبارک سحري بود و چه فرخنده شبي

  که به درگاه نيازم بنماندي چنين سرو سهي

  يـم  زهـم چشان ـب اقي ـس و   زن  دف  طرباـم

  کنان کردم طي اع رقصـمن که در ذکر سم

  گفت:  يم دجالليس

ده بودم، دائم با من يکه در حرم د يخ بزرگواري، همان شر همدانيدر مس
ن يآقا مع م به حاجيديبه همدان رس يداشتم. وقت يبيزد. حال عج يحرف م

  »شوم. ين آقا نميروم و مزاحم ا يگفتم من به هتل م

ـ نه! نماز مغرب را با«ن در جواب گفتند: يآقا مع حاج  شـان يد پشـت سرا ي
  » شود. ير ميد. ديم. عجله کنيبخوان

 ينهمـدا  ياهللا انصـار  تيـ زننـد، آ  يرسـند و در مـ   يبـه درب خانـه مـ    يوقت
  کنند.  يند و در خانه را باز ميآ يش ميخودشان پ

 ييشان همـان آقـا  يدم ايدم، فهميشان را ديا يوقت«گفت:  يم مهندس تناوش
که اجازه نداد  يده بودم؛ همان بزرگيد �مياست که در حرم حضرت عبدالعظ

 يوار چسـباند. او همـان بزرگـوار   يد ي نهيسقوط کنم و با دستان خود مرا به س
ـ  يپا يبار در عمرم، رون ياول يبود. برا بود که جانم را نجات داده ک آخونـد  ي

»دم.يشان را بوس يافتادم و پا
١

  

کنـد. بعـد از نمـاز     يشـان را بـه داخـل دعـوت مـ     يا يهمـدان  يانصار يآقا
ن يـ کنـد. در ا  يدا مـ يـ ها ادامـه پ  شود که ساعت ين دو واقع مين ايب ييگفتگوها

را کـه   يدهـد و مرتّـب سـؤاالت    ياز حاالت خـود مـ   يشرح دجالليمالقات س
  دهند. يپرسد. آقا هم جواب م يداشته، م

دند کـه آثـار   يکشـ  يوگـو آهـ   آقـا در آخـر آن گفـت   «گفـت:   يم دجالليس
  »  کرد. يشان را آشکار م درون يسوختگ

                                                            

 .۱۳۸۸يخ دوم آذرماه (تناوش)، در تار يهمدان يفاطمه انصار يها برگرفته از گفته. ١
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 ن آه را خـوب يـ ا ي ناگفته يراه معبود بود، معان ي د که خود هم سوختهيس
١کرد. يدرک م

  

  گفت:  يم يهمدان يانصار يدار با آقايبعد از د دجالليس

کردنـد   يصـحبت مـ   يشناسـم. وقتـ   يهاست آقا را م ن بود که ساليمثل ا
از بزرگان برخورد  يليکردند. با خ يان مياز درون خودم مطالب را ب ييگو

ب به مـن  ينکه از غيافتم؛ تا ايش را نيخو ي ک گمشدهي چيکردم؛ اما در ه
دا کرده بـودم وتـازه   يخود را پ ي بروم. حاال گمشده د به همدانيگفتند با

و  مثل شمس يهمدان يانصار يچه. با آقا يعنيقت عرفان يدم حقيفهم يم
شتر را به موالنـا زد و موالنـا   يطور که شمس آن ن م. همانيده بودش موالنا

شتر را به من يه آن نيرون زد؛ آقا هم شبياش ب يفوران کرد وآتشفشان درون
.که من در باطن درک کرده بودم، همه آشکار شد يقيزدند و حقا

٢
  

  ن اذکار و اوراد مباش!يا ي بسته دل

گذرانـد،   ياهللا انصـار  تيـ که در منزل مرحـوم آ  يشبن ياز نخست دجالليس
  کرد:  يف مين تعريچن

مرحـوم   يهـا  ش خودم گفتم اذکـار و نوشـته  يشب که خواستم بخوابم، پ
دهـم؛ امـا هـر چـه      يرا به آقا نشان نم -که به جانم بسته است  - ام ييدا

  » کنم. يند، گوش ميبگو

بـه مـا    يزيـ چ يتو شرط کـرد «انه آوردند، گفتند: فردا صبح که آقا صبح
  »م!ينياز تو نب يزيم چي؛ اما ما که شرط نکردينشان نده

شـان   ميتقـد  يدانند، اوراد و اذکار را دودست يدم آقا مطلب را ميفهم يوقت
! يا خُب! غلط هم که نوشته«گفتند: و انداختند  يکردم. حضرت آقا نگاه

  ح کردند.يها را تصح و آن نوشته» ن است.يحش ايصح

کامالً نسبت به آن اذکار و اوراد وقوف داشـتند و مسـلّط بودنـد. بعـد از     
 که همراهت است، آدم را به خـدا  ياذکار و اوراد«فرمودند:  آنهاحِ يتصح

                                                            

 همان.. ١

 .يهمدان يانصار يعل يها برگرفته از گفته. ٢
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  »دهد. يم ١ينها را کنار بگذار؛ خدا به شما علم لَدنّيرسانَد. ا ينم

ه يـ گر بـه آن ادع يدم ديگفتند، د يکه مرحوم انصار يا چند جمله با همان
٢ختم.ير يا داخل رودخانه ندارم. آنها را در همان شهر همدان يدلبستگ

  

م کـرد و  يهرچـه داشـت، تقـد    پاکباخته بود که در همدان يفرد دجالليس
٣شد. ميتسل

   

شده بود، در اشاره بـه   ينهمدا ياهللا انصار تيآ ي فتهيکه سخت ش دجالليس
  سد: ينو يشان بر خود ميا يتيترب يايمير کيتأث

 يروزهـا  ةددهنديوع يمجموعة صفات حسن! ا يرت! ايس نِ مهينازن يا
ؤمنـوَن ين يالّـذ«زار  غزلخـوان چمـن   يو ابلبـل چمـنِ حسـن!     يافـزا! ا  غم
ات در قلـبم   دهنـده  روح يهـا  از دلدادگان! هنـوزم نفخـه  ين يو ا»! بيـبِالغَ 
 يهـا  گـر، و گـنج   وقتت در نظرم جلوه يوب وقت يها انداز و مالقات نيطن

زمـة  ؛ زمينمـود  يم يک حرف و دو حرف بر زبانم جاريت را که يپربها
 قلبم.

ن اشخاصـم!  يدلسوزتر يام! ا يهمسفر پنهان يتار و ا يها مونس شب يا
در حالت خواب و  يکه مانند شبح يا ام گذشته، گذشتهياد ايامشب را به 

کاغذ را  يدي؛ سفينمود يم يي، در برابرم دلربايو مست يهوش ي، بيداريب
دانـم   يقدر مـ  نيباشم. هم ير ميمشغول س يدانم در چه عوالم ياه؛ و نميس

 يمعرفت، با چنان صبر و حوصله موفّـق شـد   يها نازپسند گل يکه تو ا
را » ت نااهل را چون گردکان بر گنبد استيترب«که اصل متداول و فلسفة 

ـ » در بـر دوسـت   يناز رس يمصلحت بوده که ا« يبا معما . يينمـا  يخنث
  و!ن بر تيآفر

                                                            

محـض  طـور   بهر، يش غاو و کوش يبدون سع يکسبه  يتعال حقند که يرا گوآنچه هر» يلَدنّ«. ١
بدون واسطه و که است  يعلم» يعلم لَدنّ. «عطا فرموده باشد ،از نزد خود و شيفضل خو هب

»] يلَـدنّ «نامه دهخدا، مـدخل   شود. [برگرفته از لغت يبِ بنده مينص يتعال يتنها به الهام خدا

فـََوَجَدا َعْبًدا مـْن ِعَباِدنَـا ءَاتَينَـاُه «دارد: » فهک« ي فهيشر ي از سوره ۶۵ ي هيشه در آين اصطالح ريا
ـ ي». َرْمحًَة مْن ِعنـِدنَا َو َعلْمنَـاُه ِمـن لـُدنا ِعْلًمـا ه رحمـت  کـ از بنـدگان مـا را    يا در آنجـا بنـده  : «يعن

مشهور است کـه  » افتند.يم، بيم و خود بدو دانش آموخته بوديداشته بود يش بر او ارزانيخو
 .  �و حضرت خضر �يه اشاره دارد به مالقات حضرت موسين آيا

 .۱۳۸۸خ دوم آذرماه ي(تناوش)، در تار يهمدان ياطمه انصارف يها برگرفته از گفته. ٢

 .۱۳۹۱ماه  يخ دوم ديدر تار هياسالم ميمحمدابراه يها برگرفته از گفته. ٣
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  دجالليس يعلم لَدنّ

و همسـر   ينهمـدا  ياهللا انصـار  تيـ (دختـرِ مرحـوم آ   يهمدان يخانم انصار
  د:  يگو ي) متناوش دجالليمرحوم س

کرد و مطـابق دسـتورات    يپدرم را به دقّت گوش م يها حرف دجالليس
برسد  ييتواند به جا يکرد. پدرم به او وعده داده بود که م يشان رفتار ميا

 ييزهايجور شده بود و چ نيبدهد و واقعاً هم هم يبه او علم لَدنّ که خدا
 يدجالل کـه روحـان  يبار پدرِ س کيادم هست يداشت. مثالً  ياز علم لدن

خواست.  يا دجالل استخارهي، از سيکار يبود، برا يسن و معتبر صاحب
م و بـدون اسـتفاده از   يکر دجالل بدون مکث و بدون مراجعه به قرآنيس

پاسخ مرحوم پـدرش   -استخاره بود  يمعمول برا يها که روش -ح يتسب
 ياش طـور  داد و نظرِ دشوارپسند او را در پاسخ استخاره يبا چنان دقّت را
١آن مرحوم از شدت تعجب گرد شد! يها ن کرد، که چشميتأم

  

 ار يوصف 

خارق العاده، نتوانسته بودند نظـر   يبا وجود کارها ک از مرتاضان هندي چيه
 يتشـنگ  نيزمـ  مغربک از بزرگان ي چيب کنند و هرا به خود جل مرحوم تناوش

٢راب کردند.ياو را س ينهمدا ياهللا انصار تيراب نکردند؛ اما مرحوم آياو را س
  

دوست داشت،  يليرا خ ينهمدا ياهللا انصار تي، استادش مرحوم آدجالليس
اورنـد، در آن  يرا ب خـدا  ياياول برد و معتقد بود اگر اسم يشان نام ميشه از ايهم

٣ابند.ي يمجلس حضور م
  

همسرِ مرحوم  و ينهمدا ياهللا انصار تي، دختر آيهمدان يخانم فاطمه انصار
هسـتند. امـام   » بـزرگ «گفت پدرتان  يمرحوم تناوش به من م«د: يگو يم تناوش

شان را دوست دارند. حواسـتان باشـد   يا يليف خيالشّر فرجه يتعال اهللا عجل زمان

                                                            

  .۱۳۹۳خ نوزدهم خردادماه ي(تناوش) در تار يهمدان يفاطمه انصار يها برگرفته از گفته. ١

 .۱۳۹۱خ دهم اسفند يدر تار هياسالم يمحمدمهد يها برگرفته از گفته. ٢

  .۱۳۸۸خ دوم آذرماه ي(تناوش)، در تار يهمدان يفاطمه انصار يها برگرفته از گفته. ٣
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»ت داشته باشند.يکه پدر از شما رضا
١

  

او «گفـت:   يم ينهمدا ياهللا انصار تيمکرر در مورد مرحوم آ مرحوم تناوش
»گرفته بود. يتعال د را از ذات اقدس حقيماً توحياهللا بود و مستق يواصل ال

٢
   

و اسـت  » تيـ وال«، »ديتوح«معتقد بود که ظهورِ  �ينهمدا ياهللا انصار تيآ
ندارنـد.   يين دو از هـم جـدا  يـ اسـت و ا » ديـ توح«در  ٣منْـدک » تيـ وال«بلکه 

راه  يو متّصـل بـه خـدا و هـاد     خدا يشود، ول يکه وارد اسرار اله گفت آن يم
ت نداشته باشد؛ وارد اسـرار  يخدا موحد باشد، اما وال يشود ول يخداست و نم

که مظهـر اتـم    �راطها ي و ائمه امبريبل پم در مقايشده باشد، اما سر تسل ياله
ـ اند، فـرود ن  ياسماء و صفات اله شـان درمقابـل   ين ايهمـ  ياورده باشـد و بـرا  ي

                                                            

؛ مؤلّـف:  يهمـدان  يخ محمدجواد انصارياهللا ش تيآ يدير و سلوک عارف توحيسوخته: در س .١
 يالشموس؛ ناشر: انتشارات مؤسسه فرهنگـ  شمس يمطالعات يه مؤسسه فرهنگيريأت تحريه

 ر).ييتغ ي(با اندک ۳۰۹؛ ص۱۳۸۲؛ زمستان الشموس؛ تهران شمس يمطالعات

شـان و  ياست که هـم از خـود ا   يقولِ مشترک ، نقليتعال �ينهمدا ياهللا انصار تيدر مورد آ. ٢
ه در مـورد  يـ عل اهللا رضوان ييطباطبا يقاض يدعليالحق و العرفان حاج س تيهم از حضرت آ

ن يـ شان در ايا«نکه: يده شده است و آن ايشان شنيشاگردان نسبت به ا يان و هم از بعضشيا
شان نقل ين از خود ايهمچن» فرا گرفته است. ماً از خدايد را مستقينداشته و توح يراه استاد

ـ يبـرا  يذهنـ  يدادهايـ ا رويـ هرجا مکاشفات « يا شده است که از مرحله آمـد و   يش مـ يم پ
وسـلّم متوسـل    وآلـه  هيـ عل اهللا ياکـرم صـلّ   امبريدا کنم، به ساحت پيانستم جوابشان را پتو ينم
خ ياهللا شـ  تيـ آ يديـ ر و سـلوک عـارف توح  ي[سـوخته: در سـ  » گرفتم. يشدم و جواب م يم

ـ ن �يزراينجابت شـ  يخ حسنعليش اهللا حاج تي.] از آ۲۸؛ صيهمدان يمحمدجواد انصار ز ي
  نقل شده است:

هر طريق بود، پيدا کردم و چنـد سـال در خـدمت     را به آقاي قاضي من در نجف
  »آقا! ما بعد از شما به که مراجعه کنيم؟«ايشان بودم. روزي پرسيدم: 

ام و نه او مـرا ديـده اسـت.     که نه من او را ديده ت در همدانمردي اس«فرمودند: 
[لطـف حـق؛ کـريم    » وي مستقيماً توحيد را از حضرت پروردگار گرفتـه اسـت.  

؛ ۱۳۷۷؛ محمود حقيقي؛ انتشارات حوزة علمية شهيد محمدحسين نجابت؛ شـيراز 
  ]۳۶و  ۳۵صص

و  يفـان  يو در اصـطالح اهـل عرفـان بـه معنـ     » شـده  کوفته درهم« يدر لغت به معن» منْدک«. ٣
  است.   يزيمضمحل شده در چ
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١ک بنده و غالم بود.يمثل  �هائم
  

هـم   �کـرم ا يروند. وجود قطب عالم امکان، نب يافراد با واسطه م يليخ
هنـر در سـرِ چشـمه نشسـتن و از چشـمه       ياست؛ امـا گـاه   يض الهيواسط ف

ن نقطـه  يـ اوج قـوت آن عـارف کامـل را در ا    دن است. مهنـدس تنـاوش  ينوش
٢د.يد يم

  

  

قِ يـ ، احساسـات عم ينهمـدا  ياهللا انصـار  تيـ نسبت به مرحـوم آ  دجالليس
طـور کـه    کرد. آن يد ميات رفتار از آن بزرگ تقليدر جزئ يداشت و حتّ يعاطف

شـان،  يات رفتـار مرحـوم آقـا، از جانـبِ ا    يـ د از جزئيـ متوجه شدم دقّت در تقل
»توسط« ي جنبه

 ياميدجالل در ايداد. س ينشان م يبنديار بر آن پايداشت و بس ٣
وزه گرفتن داشت، در بدو افطار هر جا که بود، هفت عدد بادام بـه  ر ييکه توانا

٤فرمودند. ين افطار مين چنيهمراه داشت و معتقد بود مرحوم آقا ا
  

ــته در دســت ــا نوش ــ يه ــوم آ  دجالليس ــاالت مرح ــدر وصــف کم اهللا  تي
  آمده است: ينهمدا يانصار

ـ   ي، قدم برداشتنش پنهـان ييوداارتش سيز مثـال، دعـا    ي، لـب گشـودنش ب
ت، يـ سـتادنش وقـار، رکـوعش عبود   ي، ايياي، نمازش کبرييگفتنش تماشا

زد، سالمش کمال، سجده شکرش يسجودش محبت، تشّهدش در مقابل ا
ـ ، پنـدش کوتـاه، صـبرش ا   يع، تفکـرش طـوالن  يفنا، حرکتش سـر  ، يوبي

، نـادرة دوران، تواضـعش   يو، قلبش قـ يزدانيرتش ي، سيصورتش ملکوت
قـانش  ي، رفتـارش خداپسـند، رف  يغمبريادعا، خُلقش پ يپرصفا، سالمش ب

غمبر، يش جلوة حق، محرابش قبلة دادار، مسجدش مسجد پيد، صحرايمر
ش کوتـاه، در کوچـه و بـازارش بـا     يمنبرش اخبار از عالم اسراردار، دعـا 

                                                            

 ۲۳۷؛ صيهمدان يخ محمدجواد انصارياهللا ش تيآ يدير و سلوک عارف توحيسوخته: در س. ١
  .۲۳۸و 

  .۱۳۹۱خ دهم اسفند يدر تار هياسالم يمحمدمهد يها برگرفته از گفته. ٢

جهـت و   له، بهيوس به يعنيهم » به توسط». «واسطه کردن«، »کردن يگر يانجيم« يعني» توسط«. ٣
  »]توسط«نامه دهخدا، مدخل  سبب. [لغت به

  .۱۳۹۳؛ تابستان هياسالم يمحمدمهد ي نوشته برگرفته از دست. ٤
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ـ   داند و  يم تبسم، خلوت شبش را خدا مثـال، در   يبس. در عـالم عرفـان ب
قت حق کامل، در رضـا در شـاهوار درگـاه    يد، در حقيعت مرجع تقليشر
 يايـ د، در توجه کوه معرفت، در توکل دنيتوح يايدر ير، در فنا ماهيتقد

، در اسـتاد افالطـون   ، در فلسـفه تها النّفس المطمئنّـه يا ايهللا  يد، در فنايام
ت شـاگرد  ي، در عبودسلمان ينا، در معرفت ثانيس يمکتب بوعل منطق هم

عِ يث مسـتط ي، در اَخبار و احادمحمد الصّادق ر مهد جعفربني، در تفسموال
  ع.يمستط

ان احساسـات و عواطـف خـود    يب يکه گاه از عبارات منظوم برا دجالليس
  ن سروده است:يکرد، چن ياستفاده م

  غش که صالحان نوشند يب يمراد از م

  نـد يکه عارفـان جو  يميار قديوصال 

  يو ساق يچو حافظم نبود شاهد و م

  يم مأوصرين نبود قصر قيد چو شمس

 

  ار مـن اسـت  يز چشم  يشراب لعل معان 

  رخ مست و دل خمار من اسـت  يِوحصُب

»جواد بزم محبت«
١
ـ دل    ل راه مـن اسـت  ي

  راه من اسـت ٢وشعرش چراغ يال روميخ

  

                                                            

 .  �يهمدان ياهللا محمدجواد انصار تي. اشاره به آ١

 در اصل : شعار. ٢
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  دجالليازدواج س

  

  

  

  دجالليازدواج س

  يهمدان يازدواج با دختر

ـ الهام شـده بـود کـه با    ندس تناوشبه مه ـ  يزن بگ د از همـدان ي  يرنـد. قرآن
م! اگـر مـن از   يپروردگار کر يا«ن نوشته بودند: يآن، چن ي داشتند که در گوشه

»کنم. يه را روضه بنا ميهمدان موفّق به زن گرفتن شدم، ده روز فاطم
١

  

داشـتند کـه    به نام فاطمـه (محبوبـه)   يبخت دختر دم ينهمدا ياهللا انصار تيآ
ن يدعبدالحسـ يس يتر بود. آقـا  ها بزرگ شان سالياز ا دجالليپانزده ساله بود. س

ـ تنـاوش از آ  يآقـا  يبـرا  ن دختـر را يـ ا يرازيش نيمع  ينهمـدا  ياهللا انصـار  تي
  کنند. يم يخواستگار

ــا ــ يانصــار يآق ــد: يگو يم ــن درس«ن ــر م ــده اســت و ا دخت شــان يناخوان
از نظـر   يسـطح  ک اخـتالف يـ د ياسـتاد دانشـگاه هسـتند. شـا     خوانده و درس
  »د.ياينده به وجود بشان و دختر بين ايالت بيتحص

 ياليـ من اتّفاقاً دنبال ع«ن جواب، گفته بود: يدن ايپس از شن مهندس تناوش
  »  هستم که درس نخوانده باشد.

م دختر به يخواست يندارم. ما نم يمن حرف«هم گفته بودند:  ياهللا انصار تيآ
»م.يشان ندهيا

٢
  

                                                            

  ).�ينهمدا ياهللا انصار تي(فرزند آ يهمدان يانصار يعل حاج يها برگرفته از گفته. ١

  همان.. ٢
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 - ياهللا انصار تيدواج توسط چند نفر از شاگردان و ارادتمندان آمقدمات از
محمـد   حـاج  يت و آقـا ايـ محمدحسـن ب  حاج ي، آقايونين همايحاج غالمحس

١فراهم شد. -ده زا کيب
  

مرحـوم آقـا    يعنـ ي، دجالليبـزرگ سـ   ييِبا دا ياهللا انصار تيکه آنيجالب ا
 ييدجالل نزدشان بـرود، آشـنا  يکه س ش از آنيها پ ، ساليلواسان رزا ابوالقاسميم

دجالل يسـ  يد اصـالت خـانوادگ  ييبر تأ يگريز جهت دين نيک داشتند و اينزد
بـود، در   يزيست برجسته و ظلم يرزا ابوالقاسم که روحانيآمد. آقا م يحساب م به

د شده بود و در همـدان بـه   يتبع ل مخالفت با او، به همدانين به دلخا زمان رضا
درآمده بـود. البتّـه در زمـان     ينهمدا ياهللا انصار تيدوستداران مرحوم آ ي حلقه

٢ا رفته بود.يات نبود و از دنيد حيشان درقيدجالل، ايازدواجِ س
  

 ر!يراد نگيد آمد، ايس

 د: يگو يم يهمدان يخانم فاطمه انصار

ا، دو يؤدر عالم ر ينرفته بودم. شب زده سال داشتم و تا آن موقع به مشهديس
جـا   بردنـد. در آن  �مرا به مشهد مقدس و حرم مطهر امـام رضـا   ينوران يبانو

وارد  يد بـر سـر داشـتند. وقتـ    يسـف  ينشسته بودند کـه چادرهـا   يگريبانوان د
 يمن خانم نجفـ «ش خود خواند و گفت: يها مرا پ از آن خانم يکيمجلس شدم 

راد يـ د آمد، ايس يد، وقتيآ يتو م يبه خواستگار يديست، سراهستم و نامم زه
  »ر و قبول کن.ينگ

ده يـ کـه د  يشان در مورد خـواب يف کردم. ايتعر �پدرم يمن خواب را برا
کـه خـود را    ييصادقه است. آن بـانو  ياهاين خواب شما از رؤيا«بودم، گفتند: 

د يادت باشـد کـه سـ   يـ بودنـد.   �فرمودند، حضرت زهـرا  يمعرف يخانم نجف
  »شما خواهد آمد. يبه خواستگار يالقدر ليجل

                                                            

  همان.. ١

 .۱۳۹۳خ نوزدهم خردادماه ي) در تار(تناوش يهمدان يفاطمه انصار يها برگرفته از گفته. ٢



 ۸۱ � ازدواج سيدجالل

Page 81 of 429           AZKHODRASTEH  77                      95-11-9 

ن موضوع گذشته بود. نزد مادربزرگم نشسـته بـودم کـه    يباً دو سال از ايتقر
ـ يت خوش يليک مهندس خي«آمد و گفت:  يبرادر کوچکم عل ش يپ و متجدد پ

ـ او را تحو يلـ يبوسـد؛ آقـا هـم خ    يآقاجـان را مـ   يپدر آمده و دست و پـا  ل ي
  »رد.يگ يم

ن امـر بـه   يـ کرد. پدرم در ا يمرا از پدرم خواستگار بعد هم مرحوم تناوش
م. در آن سـال  يکه داشـت  يادينسبتاً ز يسنّ ي توجه داشتند ازجمله فاصله ينکات

هفـت سـال داشـت؛ امـا     و يمن پانزده ساله بودم و مرحـوم تنـاوش حـدود سـ    
داد. پـدرم   يتر نشان م جوان يليداد و خ يشان را نشان نميظاهرشان اصالً سن ا

کـه   يتـ يان خـواب را از بـاب اهم  ين من جرين حيا شدند. در همينظر مرا جو
کـردم.   يادآوريـ قائل بودم، بـه مرحـوم پـدرم     �سفارش حضرت زهرا يبرا

 يديد کردند کـه مرحـوم تنـاوش همـان سـ     ييدند و تأيخند يشان طور خاصيا
دانستم، پـدرم،   يمد. است که قبالً بشارت آمدنش را در خواب، به من داده بودن

١دهند. يخود م يمن را به رفقا
  

  هيمهر

ن يار بـاال معـ  يآن دوران بسـ  يها هيخانم نسبت به مهر عروس ي هيمبلغ مهر
پـنج   يهمـدان  يخـانم انصـار   ي هيـ هرزمان هرچه بود؛ م معمول آن ي هيشد. مهر

در  يبـود؛ وگرنـه کسـ    خود مهندس تنـاوش  ي ن هم خواستهيو ا ٢برابر آن بود
  نکرده بود. ين موضوع صحبتيمورد ا

  د:  يگو ي) م(همسر مرحوم تناوش يهمدان يخانم فاطمه انصار

ک جلـد  يـ ه را مرحـوم پـدرم گفتنـد    يـ م. مهريازدواج کرد ۱۳۳۷آذرماه 
ه يـ عنـوان مهر  هزار تومان بـه  د باشد. پدرشوهرم هم گفتند دهياهللا مج کالم

از جـواهرات المـاس را    يا هم بر آن، مجموعـه  دجالليسند. خود سيبنو

                                                            

  همان.. ١

  آمد. يحساب م به ياديهزار تومان بود که مبلغ ز در آن سال، ده يخانم انصار ي هيمبلغ مهر. ٢
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 -به رغم خواست پدرم  - يبود؛ ول ينيسنگ ي هيمن، مهر ي هيمهر افزود.
١بودند. ل خودشان آن را منظور کردهيداماد به تما ي خانواده

  

ل يوسـا  ي همـه  ما در تهران«گفت:  يم ه هم مهندس تناوشيزيدر مورد جه
 يرا بـرا  يمبلغ يانصار اهللا تيآال ن حياما با ا» ست.ين يازيم و نيرا دار يزندگ

  شان دادند. يه به ايزيجه

 هم در تهـران برگـزار   يمفصّل يآمدند وعروس ک هفته بعد از ازدواج به تهراني
 ٢ساکن شدند. تهران يابان باغ صبايو همسرشان در خ شد. مهندس تناوش

  ارش و بشارتسف

و  يکه مراسـم خواسـتگار   د: بعد از آنيگو يم يهمدان يخانم فاطمه انصار
م، يبـود  همراه مرحوم مهندس عازم تهـران  برگزار شد و من به يبعد هم عروس

ک گـوش  يـ سرشـان را نزد  �، مرحوم پدرمياط منزل و هنگام خداحافظيدر ح
وقت تنها بـدون   چيه« شان فرمودند: يابه من کردند.  ييها من آوردند و سفارش

گـوش کـن.    رون نرو. بـه حـرف مهنـدس تنـاوش    يشوهرت از منزل ب ي اجازه
کـه   آن يآرام بـرا  يلـ يبعـد هـم خ  » داشـت.  يشـاءاهللا خـواه   ان يخـوب  يزندگ

»رت آمد.يگ يشوهر خوب«خوشحال شوم، فرمودند: 
٣

  

ز يفرزند عز«را  دجاللي، سيهمدان يخ محمدجواد انصارياهللا ش تيمرحوم آ
٤دند.ينام يم» ينور چشم گرام«و » مکرم

  

  جامع يمختصر ول يدستور

کـه   ام با مرحوم تناوش د: بعد از ازدواجيگو يم يهمدان يخانم فاطمه انصار
                                                            

  .۱۳۹۳خ نوزدهم خردادماه ي(تناوش) در تار يهمدان يفاطمه انصار يها برگرفته از گفته. ١

  .۱۳۸۸خ دوم آذرماه ي(تناوش)، در تار يهمدان يفاطمه انصار يها هبرگرفته از گفت. ٢

  .۱۳۹۳خ نوزدهم خردادماه ي(تناوش) در تار يهمدان يفاطمه انصار يها برگرفته از گفته. ٣

ــه از گفتــه. ٤ ــمرحــوم آ يهــا (تنــاوش) و نامــه يهمــدان يفاطمــه انصــار يهــا برگرفت اهللا  تي
 .تناوش دجالليبه س ينهمدا يانصار
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بـه   ١قيـ ار عميپرمهر و محبت، کوتاه و بسـ  يا ، در نامه�م، پدرميآمد به تهران
ل يتحصـ  شـه خوشـوقت و موفّـق بـه    يهم يتعـال  شاءاهللا دوارم انيام«من نوشتند: 

د تـا  يمهنـدس باشـ   يآقا يجانب و خوشنود نيت ايو رضا يتعال يخدا يرضا
 »د.يبشو ا و آخرتيدن يها برخوردار از سعادت

سعادتمندشـدن هـر زن مسـلمان شـوهردار،      يک جمله براين يعمل به هم
مشـخّص شـده اسـت: نخسـت      يخـوب  ها هـم بـه   تياست که در آن اولو يکاف

  ن و همسر.يت خداوند متعال، سپس والديرضا

ن را از مـن  يشـه همـ  يهـم هم  مان مرحـوم تنـاوش   مشترک يدر طول زندگ
٢گفت. ينم يزين چيجز ا خواست و يم

  

  شد کرد!  يالِ بد هم نميخ

با خودم فکر  يگاه«د: يگو ي) م(همسر مرحوم تناوش يهمدان يخانم انصار
اش  درآورد کـه گذشـته   ين کار را کرد و مرا به عقـد کسـ  يچرا ا کردم پدرم يم

مرحوم تناوش چندان خوب شـده اسـت کـه    دم يبعد د يخوب نبوده است. ول
»خوردم. يکردم، چوب م ياگر پشت سرش فکر بد م يحتّ

٣
  

  مستجاب و توسل مقبول يدعا

اد د پسـرش دامـ  يـ د يمـ  يوقتـ  - دجالليپـدر سـ   - شتناو دمحمدرضايس
 جالل«گفت:  يکرد و م يرا شُکر م شده است؛ دائم خدا ينهمدا ياهللا انصار تيآ

جذب تجدد فرنگ شد و به خارج رفت، دلم شکسـت و بـا خـود گفـتم      يوقت
ر مـذهب و اعتقـادات   يگر جالل سراغ نماز و روزه نخواهـد رفـت و از مسـ   يد
مرا مستجاب نکرده است؛ امـا اآلن   يدور خواهد شد. فکر کردم خدا دعا ينيد

                                                            

  ).۱۳۳۸ماه  يد ۲۴( ۱۳۷۹خ چهاردهم رجب يبه تار. ١

  .۱۳۹۳خ نوزدهم خردادماه ي(تناوش) در تار يهمدان يفاطمه انصار يها برگرفته از گفته. ٢

  همان.. ٣
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مـؤثّر واقـع    �نيرالمـؤمن ينم که دعا و توسلم به حضـرت ام يب يخوشحالم و م
»اند. ر دادهيير پسرم را تغيمس �يعلن دارم امام يقيشده است. 

١
  

  دنيشنحرف ن يها يگرفتار

  د:  يگو ي) م(همسر مرحوم تناوش يهمدان يخانم فاطمه انصار

ه يهمسـا  دجالليسـ  يهـا  دخترخالـه  يم با بعضيکه سکونت داشت ٢باغ صبا
 يجـا  به او بگو بـه  ولخرج است. يليدجالل خيس«گفتند:  يبه من م آنهام. يبود

  »را بخرد. ييجا کيخانه بدهد،  ي همه پولِ اجاره نينکه ايا

را بخـرد گـوش    ييد جـا يم که باييگو يما هرچه به او م«گفتند:  يبعد هم م
  »خرد. يم يياگر تو به او بگو يدهد، ول ينم

د. حـالِ  گوش نکر يگفتم، ول دجالليد منزل، دو سه بار به سيدر مورد خر
  خواست. يا را نمير کرده بود و اصالً دنييدجالل تغيس

شـد، از مـن خواسـتند بـه پـدرم       يجور نيدند ايد يوقت دجالليبستگان س
پرداخـت اجـاره،    يجـا  ند تا بهيدجالل بگويشان بخواهم که به سيم و از ايبگو

شان هـم طبـق   يدادم و ا حيپدرم توض يرا بخرد. من هم موضوع را برا يا خانه
 يا دجالل خواستند تا خانـه يده بودند، از سيکه خودشان به آن رس يديصالحد

شـان الزم  يد ايبـود. شـا   ييد پدرم بر چه مبنايدانم صالحد يکند. نم يداريخر
ت کنـد،  يـ را رعا يخود، تعادل خاصـ  يسلوک يدجالل در مشيدانسته بودند س

دجالل بـه مرحـوم پـدرم گفـت:     يت، سبود. به هر صور يگريز ديد هم چيشا
  ن ماند و انجام نشد.يد خانه بر زميعمالً خر يول» چشم!«

                                                            

  .۱۳۸۸خ دوم آذرماه ي(تناوش)، در تار يهمدان يفاطمه انصار يها برگرفته از گفته. ١

 يهـا  از محلّـه » بـاغ صـبا  . «رقاجـا  ي  دورهبـوده اسـت در شـمالِ تهـران     ينام باغ» باغ صبا«. ٢
آن  يشده اسـت. بـاغ صـبا    يش. محسوب مه. ۱۳۳۰ ي دهه يها ن تهران در سالينش متمول

ـ   يا م، محلّـه يريـ م در تهـران امـروز سـراغ بگ   يروزها را اگر بخواه  يهـا  ابـان ين خياسـت ب
  ».رازيبهار ش«و » يعتيدکتر شر«، »يد مطهرياستاد شه«، »يسهرورد«
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 يبـرا  يو مـال  ياز مشـکالت مختلـف کـار    يا ن بود که مجموعهيبعد از ا
  او را گرفتار کرد. يش آمد و حسابيپ دجالليس

متعـدد بـه فکـر     يها يرد آن گرفتاردر مو«به من گفت:  دجالليک بار سي
ن اسـت  يـ د؟ به من گفتند علّـتش ا يآ يش ميپ ياپيطور پ نيها چرا ا نيرفتم که ا

  »ام. ش پدرت گوش نکردهيدن خانه، به فرمايکه در مورد خر

اقـدام کـرد و    دجاللي، بـاالخره سـ  ينينش که بعد از چند مرحله اجاره نيهم
هـا   يآن مشکالت و گرفتـار  ي م، همهيکرد يداريخر ان آبشارابيرا در خ يمنزل

١تمام شد.
  

  ر بهتر است!ين مسيشما هم يبرا

  گفت: يم دجالليس

ـ آقا! اگـر اجـازه بده  «عرض کردم:  ينهمدا ياهللا انصار تيک بار به آي  د ي
 شـان يا» بپوشـم.  يم و لباس روحانيايت دربيکسوت روحانخواهم به  يم

و صـالح  » بهتـر اسـت.   يرو يکه مـ  يرين مسيشما هم ينه! برا«گفتند: 
٢ندانستند.

  

را  يطلبگـ  يبـرود و زنـدگ   ار دوست داشت بـه نجـف  يبس مهندس تناوش
ـ بـه ا  يازيـ شما ن يگفت برا يم ينهمدا ياهللا انصار تيند؛ اما مرحوم آيبرگز ن ي
چه واقعـاً دوسـت داشـت، منصـرف شـد.       ست. مهندس تناوش هم از آنيکار ن

ر يـ د به کـار بسـت؛ در غ  يزدند با يحرف خدا ياياگر اول«معتقد بود:  دجالليس
ن معنـا را  يـ ل خـود شخصـاً ا  دجاليسـ » خورد. ين صورت انسان چوبش را ميا

٣تجربه کرده بود و کامالً به آن باور داشت.
  

                                                            

و نـوزدهم   ۱۳۸۸خ دوم آذرماه ي(تناوش)، در تار يهمدان يفاطمه انصار يها برگرفته از گفته. ١
  .۱۳۹۳خردادماه 

 .۱۳۸۸ خ دوم آذرماهي(تناوش)، در تار يهمدان يفاطمه انصار يها برگرفته از گفته. ٢

 همان.. ٣
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  ر!ي، اوج بگبخوان يعرب

 د: يگو يم يهمدان يخانم فاطمه انصار

رون از خانـه و  يـ دوسـت داشـتم بـا آنچـه ب     يليده، دوازده ساله که بودم خ
ـ ي -ها  آشنا شوم. در آن سال شتريگذشت، ب يشهرمان م بعـد از   يهـا  سـال  يعن

گـر عـالَم   يشد که خواننده را به نقـاط د  يمنتشر م يمجالّت - مرداد ۲۸ يکودتا
مـا   ينوجـو  ي هيـ کـه جالـب و متناسـب بـا روح     ييزهـا يچ يليبرد و از خ يم

بـا سوءاسـتفاده از    ين مجالّتـ يزد. البتّه چن يآن دوره بود، حرف م يها نوجوان
ن يهمـ  کردنـد و بـه   يرا هم منتشر مـ  يزيها، مطالب فسادانگ خواننده يکنجکاو

 يم. پـدرم مواظبـت درسـت و خـوب    يزها نداشـت ين چيمان از ا علّت ما در خانه
  رد.يدر دسترس ما قرار نگ ين مجالّتيداشتند که چن

د کـه در  يرسـ  يم رانيپدرم از گوشه و کنار ا يبرا ييها گر، نامهياز طرف د
و  يحـاالت خـاصِ روحـ    يا بعضياز پدرم مشورت خواسته بودند،  يآن افراد

 ي من که تشـنه  يها برا ن نامهيان گذاشته بودند. ايشان درميخود را با ا ياعتقاد
بود که  يمرموز و پررمزوراز يايد و متفاوت بودم، دنيجد يها طيبا مح ييآشنا

 يجـا  يم بـه خـوب  يهـا بـرا   ن نامهيوارد آن شوم. درواقع ادوست داشتم،  يليخ
  کرد. يآن مجالّت را پر م يِخال

 يهـا  دن بـه گوشـه  ي، سـرک کشـ  ينوجوان ي الت خاصّ دورهياز تما يکي 
ادم هسـت  يه بهره داشتم. ين روحياز ا يلينشده است؛ من هم خ پنهان و کشف

مرحـوم   ي فـتم و پوشـه  ر يخانه مـ  م به صندوقينکه به پدرم بگويبدون ا يگاه
شان از نقاط مختلـف  يا يرا که برا ييها داشتم و از داخل آن، نامه يپدرم را برم

شدم. اگرچه پـدرم   يشان م آوردم و مشغول خواندن يرون ميده بود، بيرس رانيا
دم پدر از يد يکردم، تا م ين کار را مياجازه ا يچون ب يکردند، ول يما را دعوا نم

گذاشـتم   يشان م يسرعت سرجا ها را به ن نامهيند باال، ايآ ياط دارند ميخل حدا
  تا مثالً پدرم نفهمند.

ـ  مجلّلـه مـثالً از تهـران    ييهـا  پدرم از جانب خـانم  يبرا يگاه  ا اصـفهان ي
که ها بودم  ن نامهياز هم يکيمشغول خواندن  بار کيد. يرس يم يجالب يها نامه
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بود که نوشته بودند، چگونـه   ١يسال انيخانم م يموضوع آن شرح حاالت سلوک
انـد بـه    شان گشوده شده است و توانسـته يا يبه رو ييها چهيدر حال سجده در

ن يشان دلنشـ يقدر شرح حاالت ا نيآسمان اول و بعد هم به آسمان دوم بروند. ا
و از دور و بر خودم غافل ر شد يار اشک از چشمانم سرازياخت يبا بود که بيو ز

ن بـود  يـ ر اياند. تقد ستادهيمن ا يدم پدرم روبرويشدم. سرم را که بلند کردم، د
  که موضوع را متوجه شوند. 

دند: يدستپاچه شـدم. بعـد از مـن پرسـ     يبه من کردند که حساب يک نگاهي
  »؟يکن يه ميگر«

  »اند! د چقدر قشنگ نوشتهينيبله! آخر بب«گفتم: 

هـا   شـان سـراغِ آن نامـه   يا ي اجازه يند چرا بيکه به من بگو آن يجا شان بهيا
ـ ، از ابخـوان  يعرب«زها، به من فرمودند: يجور چ نيام و از ا رفته ن هـم بـاالتر   ي

  !»يشو يم

شـان بـه مـن    يخوانـدم. ا  يگفتند، بخوان و من نمـ  يبه من م يليرا خ يعرب
م خانـه،  يـ آ يبپرس و شب که مـ  ادرت احمدات را از بر يها غلط«فرمودند:  يم

  »ات را به من پس بده. درس

ت هـم گرفتـه   المقـدما  م جامعيبخوانم، برا يپدرم اصرار داشتند که من عرب
                                                            

 ي باشند که صاحب درجه يش.) مه. ۱۳۶۲-۱۲۷۴( ين اصفهانيخانم ام هيادشده حاجي يبانو. ١
 محمـدابراهيم  انـد.  عه بـوده يمعاصر ش ي برجسته يها تين شخصياجتهاد و مورد تحس يعال

بـا بـانو امـين مکاتبـه      مرحوم انصاري«گويد:  ي نيز ميي همداناهللا انصار ، داماد آيتاسالميه
دادنـد.   کرد. ايشان هم جـواب مـي   نوشت و از ايشان سؤاالتي مي نامه مي داشتند. خانم امين

سـطح عرفـاني    ؛نالـرحم  هاي عرفاني دارد مثل سيروسلوک و نفحـات  البته خانم امين کتاب
اهللا شـيخ   [سـوخته: در سـير و سـلوک عـارف توحيـدي آيـت      » اسـت.  ن هم بـاال بـوده  اايش

  ]۳۲۹ي؛ صهمدان محمدجواد انصاري

  بانوي مجتهده و عارفه، مراجعه شود به منابع زير: اينآشنايي بيشتر با براي 

؛ بانوي مجتهد ايراني؛ ناصر باقري بيدهندي؛ مرکز انتشارات دفتـر تبليغـات اسـالمي؛ قـم     -
  .۱۳۷۱تابستان 

اي با عنوان  (مقاله ۸۷-۱۰۸؛ صص۱۳۸۳؛ پاييز ۱ي دوفصلنامه مباحث بانوان شيعه؛ شماره -
  ي طيبه چراغي)؛ نوشته» بيگم امين انو نصرتب«
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ن کـرده  يم، برادر بـزرگم را معـ  يخواند يشان درس ميش خود ايبودند و چون پ
ان يـ را رفع کند و خودشان هم آماده بودند تا هر شب درجر بودند که اشکاالتم

  رند و کمکم کنند.يقرار بگ يشرفتم در آموختن زبان عربيپ

م سخت بود، نخوانـدم کـه نخوانـدم. درسـت     يبرا ياما من که خواندن عرب
شـما چـرا   «کـردم کـه:    يشان اعتراض ميشِ پدرم نبودم و به ايمتوجه عمق فرما

  »بخوانم؟! يد که عربييگو يفقط به من م

ـ  بعد از ازدواج قم يتشـو  بخـوانم. البتّـه مرحـوم تنـاوش     يمان هم نشد عرب
ـ به من در مـورد ا  بار کيبخوانم و  يکرد که عرب يم شـما  «ن موضـوع گفـت:   ي

ـ يـ ، حـرف  يا را که پدرت به تو گفته گوش نکـرده  ينکه حرفيا يسوا  يک ول
  .»يا ن گذاشتهيرا زم خدا

شـما عـالوه بـر    «شان عرض کـردم:  يراً که سر مزار پدرم رفته بودم به اياخ
ـ  يـ نکـه گفت ي. در مـورد ا يبود خدا يک ولي، ينکه پدر من بوديا  يد زبـان عرب

ـ  يهست يد و اگر اآلن هم شما راضيبخوانم و نخواندم مرا ببخش  يد که مـن عرب
  »د.يستبخوانم، خودتان استادش را بفر

فـراهم   يط آموختنِ عربيشرا يکوتاه ي در فاصله يباورش دشوار است، ول
دارم آمـد و  يمسلّط است، به د يليخ يکه در زبان عرب ييها از خانم يکيشد و 

ن امـرِ پـدر را   يـ دوارم بـاالخره ا يـ ل کرد که به من درس دهد. حاال اميابراز تما
١بتوانم به انجام برسانم.

«  

  ينهمدا ينصاراهللا ا تيارتحال آ

۱۳۳۹بهار سال 
 دجالليرفتنـد. سـ   به رحمت خدا ينهمدا ياهللا انصار تيآ ٢

                                                            

د فقـط بـه   ينبا يرد، آدميگ يصورت م» يا ينه«ا ي» امر«، »خدا يول«در هر مورد که از جانب . ١
ز کنـار آن  يـ داده است، خود ن يآن بزرگ، دستور يد بداند وقتيتوان خود نگاه کند، بلکه با

  ط انجامِ آن دستور، فراهم شود.ياکند تا شر يستد و مدد ميا يدستور م

  .۱۳۳۹بهشت  يهشتم ارد. ٢
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شان حضور داشت وسربرسـر اسـتاد گذاشـته بـود و      نيشان بر باليهنگام فوت ا
شان از خدا يکرد و برا يشان تشکر مياز ا يهمدان يصاران يآهسته در گوش آقا

١کرد. يطلب رحمت و مغفرت م
  

  د:يگو يم يهمدان يخانم فاطمه انصار

رفتنـد.   اياز دن يمغز ي در اثر سکته ينهمدا ياهللا انصار تيمرحوم پدرم آ
شـان مثـل قـرص     م. پدرم در لحظات ارتحاليشان بوددهنگام ارتحال، نز

 ييو بلندشـان، گـو   يبا شده بودنـد. مژگـان مشـک   يز يليو خ يماه، نوران
  دادند.  يتر از سن خود نشان م بلندتر شده بود و جوان

را د و صـورتش  يکـرد، دسـتش را بوسـ    يعال ياز پدرم تشکّر دجالليس
ـ پدرم گذاشـت. او آهسـته گر   يکف پا کـرد و خطـاب بـه پـدرم      يه مـ ي

ـ  �ام زهرا به حق جده«گفت:  يم ، بـه تـو   يخـواه  يهرچه از خداوند م
  »بدهد.

شان بـود و   همراه دجالليبردند، س دفن به قم يپدرم را برا يبعد هم وقت
دم يـ دن مرحوم آقا را درون لَحـد گذاشـتم، د  نکه بيبه محض ا«گفت:  يم

»از قبر تا عرش وصل شد. ينور
٢
 

ز يـ شـان ن  پس از فـوت  يحتّ ينهمدا ياهللا انصار تيمعتقد بود آ دجالليس
شـان در  يدن ايـ ن مراقبـت، د يـ ق ايشان هستند. از مصـاد يمراقب احوال ا

٣بود که داشتند. يا مکاشفاتي صادقه ياهايرؤ
  

 آمـد  يش مـ يش مشکل پيبرا يا زندگير و سلوک و يهر موقع در س دجالليس
نشست و پـدر هـم او را بـه طـرق      يرفت و بر سر مزار پدرم م يم به قم

  .ا هم دستشان باز استيدر آن دن خدا يايکرد. اول يم ييمختلف راهنما

د محـراب  يب (برادر کوچـک شـه  يدستغ يمهدمحمددياهللا س تيآمرحوم 
ب) کـه از شـاگردان مرحـوم پـدرم بـود      ين دسـتغ يدعبدالحسياهللا س تيآ
م، يم و مطرح کنياز داشته باشيشان ني. هر موقع به ااند آقا نمرده«گفت:  يم

»کنند. يما را کمک م
٤

  

                                                            

 .۱۳۸۸خ دوم آذرماه ي(تناوش)، در تار يهمدان يفاطمه انصار يها برگرفته از گفته. ١

 .۱۳۹۳خردادماه  خ نوزدهمي(تناوش) در تار يهمدان يفاطمه انصار يها برگرفته از گفته. ٢

 .۱۳۸۸خ دوم آذرماه ي(تناوش)، در تار يهمدان يفاطمه انصار يها برگرفته از گفته. ٣

 .۱۳۹۲ماه  بهمن ۲۸خ ي(تناوش)، در تار يهمدان يفاطمه انصار يها برگرفته از گفته. ٤
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در روز رحلـت   سفر به همدانخود در شرح  يها نوشته در دست دجالليس
  سد:ينو يمن يچن �يهمدان يانصار اهللا تيآ

الب در مـدت کمتـر از دو سـاعت، تمـام جـاده را      يباران و طوفان و سـ 
ار کم در حرکت و راننـده  يبا سرعت بس ين سواري؛ ماشکون نمودهيف کن

ن را يشة ماشـ ين را متوقّف و شيساعت ماش مين به ساعت ميمجبور بود هر ن
 ز کند.يشه، تميتر از خود ش فيکث يبا جل

د در فکر بود کـه  يا شايفرورفته و  يقيدر کنار راننده به خواب عم ١دکتر
نـد و  يآ يمـ  خـدا  يهـا  مـا بنـده   به سـراغ  يدواريلوح با چه ام مردم ساده
  است! يان تهيکه طبل، م يند؛ در حاليجو ياستمداد م

خارج را  يبه راننده و زمان يبه من و گاه يدخترش با چشم اشکبار گاه
نکـه مبـادا   يفکر ا يد هم گاهينگرد و شا يکه در ظلمات شب فرورفته، م

ـ تر شده. رف عينش را از دست بدهد؛ ضربان قلبش سريپدر نازن قم يق شـف ي
ل داشت مرا از فکر خارج يمطالب کوتاه م در کنار دست من با صحبت و

ـ دانسـتم کـه ا   يمن م يسازد؛ ول رسـول   ةو جگرگوشـ  ين موهبـت الهـ  ي
ـ متق يد مواليو مر �اکرم ـ  �و دلبـر حضـرت حجـت    �اني  يرفتن

و  يشب بود که از مـن خـداحافظ   يها مهيدر شب قبل، در ناست؛ چون 
شـب   يهـا  مـه يالوصف دکتر و دارو و حرکـت در ن  سپرد. مع مرا به خدا

 الب و گم کردن راه مرا از فکر او خارج نساخت.يو س يطوفان

دانستم. اما عصـر روز قبـل از حرکـت،     يدش؟ نميخواهم د يدر چه حال
 يده بودم؛ درست به همـان وضـع  ياش د نار جنازهخودش را نشسته در ک

  دم.يبعدازظهر او را د ۳قعده در ساعت  يکه روز جمعه دوم ذ

به من افکند.  يچشم به محض ورود، سالمم را با آواز قلب پاسخ و گوشه
شـب (شـب جمعـه) ادامـه      مهياز ن يشروع شده و تا پاس ياز قلبيراز و ن

  داشت. امر به خوابم نمود.

 �يهمـدان  يانصـار  اهللا تيـ آن سـاعات عمـر   يان آخـر يدر ب اوشمرحوم تن
  سد:ينو يم

کاغـذ و   ۱۱م صبح تا سـاعت  يو ن ۱۰درست به خاطر دارم که از ساعت 

                                                            

با خـود   �ينهمدا ياهللا انصار تيآ يمداوا ياست که برا يپزشک، دکتر علي ديوشليمنظور . ١
  اند. برده يم به همدان
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بـدن از   يضعف دسـت و لَمسـ   يتقاضا نمود؛ ول ير مطلبيتحر يقلم برا
د. يـ ت نماادداشـ يداد که مطلب را واضح  يان اجازه نميشر يپارگ ةعارض

غرضـم  «قلبم به طپش درآمد. توجهم را به خودش معطوف و فرمودنـد:  
اتم بنگرند تـا  يق حين دقايها مرا در آخر ل دارم که بچهيست؛ ميت نيوص

جـز مـرگ   » يدر هـر درجـه و مقـام   «ک عمر ي ةابند که ثمريدر يبه خوب
  »ست و در مد نظرشان باشد.ين

ر اطرافش گرد آمدند. مادر بوسه بر ها فوراً د اطاق را خلوت نموده و بچه
اش گـذارده بـود. حسـن در     نهيکنان سر به س هيال مويداد. ع يرخسارش م

، دوزانـو  يکرسـ  ينش در رويدر سمت چـپ و حسـ   يطرف راست، عل
[کردند] که در خدمت حاضـرم.   ين مرا معرفيريناظر احوالش بودند. سا

  ه لرزه درانداخت.د که تا اعماق قلبم را بيبه من گردان يچشم ةگوش

ش، بـه خصـوص   يهـا  اشکبار، از تمـام محبـت   يبلند و چشمان يبا صدا
و از خداوند خواستم که عوض زحماتش  يادآوريان شب گذشته را يجر

ـ نـد. در تمـام ا  يبه او مرحمـت نما  �و زهرا را موال ن احـوال، نـاوک   ي
ها را به شـما   بچه«درآمد که:  شد. ناگهان به صدا يچشمش از من دور نم

  »سپارم. يم

  »من و خودت را فراموش کن.«ن لحظات بود که فرمودند: يو هم در ا

ــاز خــاطرات تلــخ خــود از ارتحــال مرحــوم آ  يا شــمه دجالليســ اهللا  تي
» رود يدم که جـانم مـ  يد شتنيمن هم به چشم خو«را با عنوان  ينهمدا يانصار

  ر درآورده است:يتحر ي گونه به رشته نيا

القعـده   يذ ةدربار �را که رسول اکرم يازاتيبود. امت يبيعج ةروز جمع
رات ييهمه تغ ان فرموده بودند، به خاطر نداشتم. بعدها حس کردم که آنيب
را کـه   يتر از مطالبدم و بااليف به چشم دين ماه شريکه در دوم ا ياديز

القعده به  ين بود که دوم ذيدم؛ به جهت ايخوانده بوده و اطالع داشتم، د
  تصادف کرده بود. ۱۳۳۹بهشت يارد ۹جمعه 

غنوده  يشينکه در بهارش درويد به علّت اياست. شا ييتماشا بهار همدان
در بهـار  بهار همدان از آن روسـت کـه    ييبايد هم لطف و زيو شا ١است
ـ ي، خزان بـس عج يمصفّ ن و ايـ کروب ةنمـودار خواهـد شـد کـه سـالل      يب

                                                            

  .  استان همدان در شهر بهار �يخ محمد بهاريش اهللا تيآبودن عارف باهللا،  اشاره به مدفون. ١
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١ز خواهد نمود.يانگ فرشتگان و جن و انس را غم
   

ـ    يصبح جمعه دوم ذ ۱۰به هر حال تا ساعت   يالقعده زبـانش بسـته؛ ول
مانـة  ينمـود. پ  يجا صـحبت مـ   ز و همهيا و از همه چيورش گويقلب پرز
ـ  ين همه الطاف گرانبهايز و از ايصبرم لبر ارم يـ ل در اختيـ دل يش را کـه ب

ـ  ر و واقعاً شرمندهيران و متحيگذارد، در تعجب و ح يم جـز   يام نمود. ول
و خـودش اظهـار    ان نمود. قـم ينداشتم. خودش ب يا اطاعت امرش چاره

وسـائل همـه    داد و خـودش  يرا نمود و خودش دستور قربان خاک فرج
ز [را] فراهم نمود و خودش ساعت پرواز روح از کالبدش را بـه مـن   يچ

ره شـد تـا درک   يـ ق، به چشـمانم خ ين دقاياعالم نمود و خودش در آخر
دو نفر را به اصطالح خودم و خودشان بـه کمکـش    يکيمطلب نموده و 

 قبلـه دراز  ين دست و پا به سويريتر از سا عياو زودتر و سر يدم؛ وليطلب
شــــاهد   ده از جهان بربست.يد ينيالع فةطرو مشغول ذکرش بود که در 

  وصل دلبرم بودم.

کنـد:   ينقـل مـ   از همسرشـان مرحـوم تنـاوش    يهمدان يخانم فاطمه انصار
م، خـودم  يـ داد يطـواف مـ   �ح حضرت معصومهيجسد آقا را دور ضر يوقت«

»خواندند. ينامه م ارتيشان زيدم که ايشن
٢

  

 ينهمـدا  ياهللا انصـار  تيکر پاک مرحوم آيدفن پ ي در شرح نحوه دجالليس
  ن نگاشته است:يچن

کـس؛ بـه    جـا، بـا همـه    حال، در همه است، در همه ييشب معموالً تماشا
شب شور و شـعف را   يها مهياز عشّاق در نيخصوص در خلوت. راز و ن

شب لـذّت   يها مهيدهد. وصال عاشق و معشوق در ن يصدچندان جلوه م
 يرا فراموشـ  ييهجران و جـدا  يچشاند و غم و اندوه روزها يعشق را م

د از يانـداز و شـا   نيطن يقيعاشق حق يرا در شب بود که صدايآورد؛ ز يم
ا ي« يداند. ندا يم دااد گشته؛ خيخ به بعد بوده که اثر اعمال شب زيآن تار
برابر  در �عليسوزان  يها ] نالهخوانامردان عالَم به [نا» ا حق!ي«و » رب!

  رسد و... و... و... و... و... . يمعشوقش به هدف اجابت م

جانب گورستان حرکـت   اش را به ده بود که جنازهيمه نرسيشب هنوز به ن
                                                            

  ماه).   بشتيدر فصل بهار (ارد �ياهللا انصار تياشاره به ارتحال حضرت آ. ١

 .۱۳۹۳ماه  يخ هجدهم دي(تناوش)، در تار يهمدان يفاطمه انصار يها برگرفته از گفته. ٢
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 يهـا  راه شـب کـوره   يهـا  مهيت. ندر آسمان داش يدادند. ماه هنوز اثر يم
د کـه  يبه خود د يک گورستان در آن شب، به خصوص حالتينزد يميقد

ق حمل يک عده رفيسابقه بود. جنازه بر دوش  يش بيد برايتا آن روز شا
  نمودند. يم يجار يميمال يرا با صدا ال اله اال اهللا ةبيشد و ذکر ط يم

ـ ا جنازه و ياثر محل بود  دانـم. انـوار    يب بـود، نمـ  ات شـ يا از خصوصـ ي
ن جمـع مشـغول بـه ذکـر     ين با اايد هم کروبيدن گرفت. شايرحمتش تاب
و  يب بود. حالتم دگرگون، با چراغ باديبس عج يداند. ول يم بودند؛ خدا

دم، يشـن  يش جنازه در حرکت بـودم. چـه مـ   يشاپياز او بر دوش، پ يعباب
ر. يدنش خيرا جرأت د يدم، کسيد يست و چه مين دنيشن يارايرا  يکس

  دم.يدم و خوب شنيفقط خوب د

ست. خوب اسـت بـه   ين ييبد جا ١را انتخاب نمودند. �ابن جعفر يعل
و  يخلـوت  ةض؛ و بـد نبـودنش بـه واسـط    ينکه جوارش مرجع فـ يعلّت ا

ل شد، يتشک يتچندم بار جماع يکه برا يباشد. در حال ياش م يدورافتادگ
بخش بـود.   ا از قلبش به آسمان جلوهياش و  نهياز آسمان به س يبينور عج

ف کـه  يساطع بود. ح يا به نقطه يا از نقطه يبس قو يدانم. فقط نور ينم
  تابوت را زود از جلو چشمانم حرکت دادند.

چـرا  «حالش شدم. فرمـود:   يايکه مشغول انجام دفن بودم جو يدر موقع
٢»؟يزن يمم را لگد يپا

  

به  دجاللياست که س ين نوبتيد ظاهراً شرح نخستيآ يم يکه درپ يادداشتي
ـ به ز ينهمدا ياهللا انصار تيشان مرحوم آيخو ياتّفاق بعض شـان  يارت مـدفن ا ي
  شوند. يمشرف م

از  يا آرام شد. گوشهدن گرفت. هوا يدرگرفت. باران بار يزد. طوفان يبرق
شـده بـس    اش بر شاخ و برگ شسته ييآفتاب از پس ابر خارج؛ انوار طال

                                                            

در آن واقـع شـده    � بـن جعفـر  ياست که مدفن حضرت عل در شهر قم يمنظور قبرستان. ١
  معروف است.» گلزار شهدا«است و امروزه به سبب دفن شهدا در آن، به 

ـ ا ۱۳۹۳مـاه   يدر مالقـات هجـدهم د   يهمدان يخانم فاطمه انصار. ٢ ح دادنـد:  يطـور توضـ   ني
کنـد بـه صـلوات     يشود و شـروع مـ   يخود م ين دفن مرحوم پدرم، از خود بيح دجالليس«

پرسـد:   يشـان مـ  يدهـد و از ا  يمرحوم پدرم را تکان م يخود پا يواش با پايفرستادن؛ بعد 
چرا مهندس!  يآقا«ند: يفرما يکه داشتند، م يا مانهيآقا هم با همان لحن صم» د؟يآقا! چطور«

  »که ما زنده و مرده نداريم. يه از اينکنا» زنيد؟ پايم را لگد مي
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راب و ترنّمـات پروجـدش   يسـ  يض الهـ ي! روح پرفتوحش از فـ ييتماشا
، يم. مهـر فرزنـد  يشـد  يک مـ يآهسته به قبرش نزد ر. آهستهيناپذ فيتوص

ـ يپسرش را به خود نزد ـ  م. پـا ياو روان بـود  يک نمود. ما هم از پ  ياراي
د و شناخت و توقّف کرد. من مخصوصـاً او را از حـال   يمکث نداشت. د

رد و هـر  يـ اش قـوت بگ  ق در خاطرهيآن دقا ةخوشش خارج نمودم تا مز
  تر شود. روز مشتاق

 يحال خوش«ان نمود که: يابراز نکرد. فقط ب يد، به کسيد و چه شنيچه د
ش سسـت و  يزانوهـا ن مقدار اکتفا کـرد. مـادر   يبه هم» به من دست داد.

داشته؛ تمام در جلـو   يبيعج يخ تا به امروز چه زندگياز آن تار«نشست؛ 
  »؟يست که آخرش چينگر يندة نامفهوم ميچشمش روشن و به آ

د هـم واقعـاً مصـمم    ينـد. شـا  يايم. قول دادند باز هم بيزود مراجعت کرد
  دانم. يمن نم يبودند؛ ول
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  دجالليمجلس س

  

  

  

  دجالليمجلس س

 د!ييبفرما يآقا! دستور

شـان  يد به ايد يرا م يهمدان يانصار يهروقت آقا دجالليبعد از ازدواج، س
  »د.ييبه من بفرما يآقا! دستور«کرد:  يعرض م

د يـ اوريرا بـه منـزل ب   يچهارشـنبه کسـ   يهـا  شب«شان فرمودند: يا بار کي
  »د.يبگو يام شرعاحک

ن کار دعـوت  يا يبودند، برا را که واعظ ييصفا يعل ي، آقامهندس تناوش
  کردند.

ده شب اول محرم را در «شان فرمودند: يگر که دستور خواستند، ايک بار دي
»د.يد و شب آخر هم شام بدهيمنزل روضه بگذار

١
  

 ي ، مجلـس روضـه  دجاللي، در منزل سـ يهمدان يانصار اهللا تيآش يبه فرما
بودنـد،   يرازين شـ ين معيعبدالحس يسخنران مجلس آقادائر شد.  �تيب اهل
رزا يـ م شـنهاد حـاج  ينکـه بـه پ  ي؛ تـا ا کردند يصحبت م يآقا دوالب هم حاج يگاه

 يهـا  در مجـالس شـب   ي، شروع بـه سـخنران  ، مهندس تناوشيل دوالبياسماع
٢کردند. چهارشنبه

  

را بـه راه آورد. او از دل  هـا   از جـوان  يلـ يخ ها، مهندس تناوش در آن سال
                                                            

  .۱۳۸۸خ دوم آذرماه ي(تناوش)، در تار يهمدان يفاطمه انصار يها برگرفته از گفته. ١

 همان.. ٢
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١ارزشمند است. يليد خيکه از دل برآ يگفت و حرف يسخن م
  

ه و سن افراد يداشت، و با توجه به روح يخاص يانيب نيريش مهندس تناوش
٢کرد. يآنها را جذب م

  

آمدنـد همـه دوسـتش     يچهارشـنبه مـ   يهـا  که به مجلس شـب  شاگردانش
 يداشـتند. آقـا   يم ادب آن مجلـس را نگـه مـ   يآمدند و حر يداشتند. با احترام م

 يکـرد تـا فضـا بـرا     يمـ  يبه مجلـس را خودمـان  يبا گفتن چند مطا تناوش اول
٣کرد. يدوستان راحت شود. بعد صحبت را آغاز م

  

  دجالليس يها اشک

او معتقـد بـود    ٤سـت. يگر يمـ  �تيب اهل يها بتيار بر مصيبس دجالليس
 �نيالحس اهللادرسد. در مجالس حضرت اباعب يم �تيب مقامات از اهل ي همه

خـت و  ير يب آن بزرگواران اشک ميار در مصايبس �ازهر ي و حضرت فاطمه
٥آن مجالس قائل بود. يبرا يا ژهياحترام و

    

و دسـتمال  کرد  ياستفاده م يا در مجالس روضه از دستمال پارچه دجالليس
ــرام ز يمصــرف نمــ يکاغــذ ــکــرد. او احت ــرا يادي کــه در ســوگ  ياشــک يب

د، قائل بـود و حاضـر نبـود آن دسـتمال را دور     يچک يفروم �نيالحس اباعبداهللا
 ٦اندازد.يب

 �نيامام حسـ  يها ل عظمت مجاهدتيمجلس ده شب اول محرم را به دل

ن درگاه است يا ياهر بفهماند که از نوکرکرد تا به مردم در باطن و ظ يترک نم
شـان   منـزل  يِن ده شـب در درگـاه  يـ د. در ايتوان از فرش به عرش رسـ  يکه م

                                                            

 همان.. ١

  .۱۳۹۱ماه  يخ دوم دير تارد هياسالم ميمحمدابراه يها برگرفته از گفته. ٢

 .۱۳۸۸خ دوم آذرماه ي(تناوش)، در تار يهمدان يفاطمه انصار يها برگرفته از گفته. ٣

 همان.. ٤

  .۱۳۹۱ماه  يخ دوم ديدر تار هياسالم ميمحمدابراه يها برگرفته از گفته. ٥

 .۱۳۸۸خ دوم آذرماه ي(تناوش)، در تار يهمدان يفاطمه انصار يها برگرفته از گفته. ٦
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در تمام وجودشـان   يکه حس خدمتگزار يرفتند. طور ينشستند و داخل نم يم
کردنـد کـه مهمـان شـب      ينمـ  يزدن کار شد. در حد پلک يده ميطور دائم د به

تک تک مهمانـان را   دجاللين خسته شده است. سشايچهارشنبه احساس کند ا
دانست و از عمق جـان و بـا تمـام وجـود از      يم �آن حضرات يهمان واقعيم

١کرد. يم ييرايپذ آنها
  

  !يد کفّاره بدهيبا

داشـت؛ روح را   يخاصّـ  يمعنـو  يفضـا  مهندس تناوش ي جلسات روضه
بـه مهنـدس    يدر آن جلسه شخص يد. شبيبخش يرا جال مکرد و جان  يمصفّا م
 يها حجاب مناسـب  دعوت شدم که خانم يخوان روضه يبرا يا در جلسه«گفت: 

  »روم! يگر به آنجا نمينداشتند. د

که قـدم در جلسـات    ي! کسيد کفّاره بدهيبا«مهندس ناراحت شد و گفت: 
ترامش واجب اسـت. اگـر در بـاطن بـا     گذارد، از اوست و اح يم �نيامام حس

  .»يريپذ يرود و همه را م يباال م تتي، ظرفيو وصل شو يدا کنيارتباط پ �ائمه

کـه آن فـرد ضـمن     يدر آن فـرد مـؤثر افتـاد؛ طـور     سخنان مرحوم تناوش
هـم   يشان، حاضـر نشـد پـول   يا يبرا يخوان از آنان، در قبال روضه يخواهرعذ
٢افت کند.يدر

  

  روضه يها بچه

ات يـ ژه داشت. با هـرکس طبـق روح  يو يگاهيشان هر فرد جايدر مجالس ا
ـ    يان حتّـ ين ميکرد. در ا يآن شخص رفتار م بهـره نبودنـد.    يخردسـاالن هـم ب

٣ساخت. يکرد و آنها را سرگرم م يم يها باز مهندس با آنان مدت
  

                                                            

  .۱۳۹۱خ دهم اسفند يدر تار هياسالم يمحمدمهد يها برگرفته از گفته. ١

  .۱۳۹۱وسوم آذرماه  ستيخ بيدر تار يفيمحمد شر يعل يها برگرفته از گفته. ٢

  .۱۳۸۹ماه  خ ششم بهمنيدر تار يمحمدحسن نماز يها برگرفته از گفته. ٣
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شـان   کرد؛ به دنبـال  يم يبا کودکان باز يود سالخوردگبا وج مرحوم تناوش
١دانست. ين کار را کسر شأن خود نميد و ايدو يم

  

است؛  يبهشت �نيها در جلسات امام حس خواب بچه«گفت:  يم دجالليس
د يـ نيد؛ ببيدار نکنيه بها را در روض کنند. بچه يم يداند که آنها چه سلوک يم خدا
ر ين خواب، سياند. با ا دهيخواب يبا چه آرامش يخوان ن سر و صدا و روضهيدر ا

»کنند. يف ميدارند و ک
٢

  

  ئتيه ييبرپا يها يکنار آمدن با سخت

و در هـر   يچهارشـنبه، بـا هـر سـخت     يها مجالسِ شب ييبه برپا دجالليس
افراشـت.   ين اوقات برمـ يرا در ا �تيب مجلس اهلد بود و پرچم يمق يطيشرا

دانـد از آن   يمـ  شـان حضـور داشـتند و خـدا    يا ي در خانه �ائمه ي انوار همه
حاصـل شـده    يزانيدر وجود چه عز يقدر ب و گرانيعج يها جلسه چه برکت

٣است.
  

وجـود داشـت و    يکالت گوناگونکه امکانات نبود؛ گاز نبود؛ مش يدر زمان
 يهـا  ها و خرج با دخل جـور نبـود؛ بـاز هـم مجـالس شـب چهارشـنبه        نهيهز
خـود   يو معنو يدرآمد ماد ي شد. او با اخالص تمام، همه يترک نم دجالليس

٤آورد. يوقت خم به ابرو نم چيکرد و ه يخرج م �تيب را در راه اهل
  

را تحمل  يمختلف يها يسخت مرحوم تناوش«د: يگو يم هياسالم يمهدمحمد
 يچ عنـوان يچهارشـنبه تحـت هـ    يهـا  مجلـس شـب   ياز برگـزار  يکرد؛ ول يم

شد، مصـادف   ياز روزها که مجلس برگزار م يکيادم هست يشد.  يمنصرف نم
به اصطالح اول برج بود. مرحوم تناوش حقوقش و  يشده بود با آغاز ماه شمس

                                                            

  .۱۳۹۱ماه  يخ دوم ديدر تار هيمحمدجواد اسالم يها برگرفته از گفته. ١

  .۱۳۹۱وسوم آذرماه  ستيخ بيدر تار يفيشرمحمد  يعل يها برگرفته از گفته. ٢

  .۱۳۹۱خ دهم اسفند يدر تار هياسالم يمحمدمهد يها برگرفته از گفته. ٣

  همان.. ٤
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 يب کُت خود گذاشته بود و کُت را هم چـه بسـا بـرا   يرا گرفته بود و داخل ج
حقوق  يخته بود. بعد هم کسيآو يياز مهمانان درآورده و جا ييرايکمک به پذ

شــان برداشــته بــود. هــم آن مبلــغ، يب کــت ايــاز ج را مهنــدس ي ک ماهــهيــ
وجـود داشـت. امـا     ياز خاصّيط به آن مبلغ نيو هم در آن شرامالحظه بود  قابل

، نــه ي، نــه ابــرازِ نــاراحتيا هيــنگفــت؛ نــه گال يزيــچ مرحــوم تنــاوش اصــالً
اَال ِان «فه بـود کـه:   يشـر  ي هين آيق بارزِ اياز مصاد ييز! گويچ چي، هيتلخ اوقات

١نزَنُو حيْ َو ال ُهْم   ِهمْ يَعلَ   ال َخْوفٌ   اَء اهللاِ ياَْولِ 
«

٢
  

  صاحبخانه ييرايپذ

ـ ب مسـتمر جلسـات اهـل    يدر مورد برگـزار  يهمدان يخانم انصار و  �تي
کـه شـاغل نبـود،     يا در دوره مهندس تناوش يمال يش، باوجود تنگنايها برکت

  د:يگو يدارد. ازجمله م ييبايخاطرات ز

ش يهـا گشـا   يار سخت است؛ اما بـا تحمـل سـخت   يبس اء خدايبا اول يزندگ
 يهـا  شدم، در منزل جلسه که زن مرحوم تناوش يسالگ ۱۵شود. از  يحاصل م

م کـه  يآمـد، داشـت   يش مـ يکه پـ  ييها ا به مناسبتي يهفتگطور  به يمذهبمتعدد 
هـا   ن راهيـ چه بهتـر کـه تـن انسـان در ا     يگرفت؛ ول يآن واقعاً توان م يبرگزار

  فرسوده شود.

چه در زمان وسعت  - مهندس تناوش ان عمرِ پربرکتيتا پا هيمجالس فاطم
  شان برقرار بود. در منزل - يو چه در تنگدست

با شب اول ماه شده بود. آن روزهـا   مصادف يا ادم هست، شب چهارشنبهي
خـاصّ خـودش را    يهـا  نهيهم هز يم و مجلس عمومينداشت يخوب يوضع مال

شده بود و با  يسطل قندمان هم خال يشده بود که حتّ يط ما طوريداشت. شرا
                                                            

ن يسد و نـه انـدوهگ  ر يم يمينه ب اءاهللايه به اولکد يآگاه باش: «يعني. ۶۲ ي هيس، آوني ي سوره. ١
  »شوند.

  .۱۳۹۱خ دهم اسفند يدر تار هياسالم يمحمدمهد يها برگرفته از گفته. ٢
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  م.  يکن ييرايذم از مهمانان پيتوانست يساده هم نم يک قند و چاي

برگـزار کـن تـا همـه      ين مجـالس را خصوصـ  يا«به همسرم گله کردم که: 
  »ند.ياين

دم. يـ ان عمـر بـه آن مق  ين دستور پدر شماست و من تا پايا«همسرم گفت: 
  »همه باز. ياست و درِ آن به رو �نين خانه هم متعلّق به امام حسيا

دم يـ که آمدم آشـپزخانه را تـرک کـنم، د    نيبودم و هم ين وضع ناراضياز ا
 ها پر قندان ي دم سطل قند و همهيکرد. ناگهان د ييفرستاد و دعا يمهندس صلوات

  »نگو! يس! به کسيه«آهسته به من گفت:  تعجب کردم. مرحوم تناوش يليشد! خ

ده يـ که خود به چشم خود د يين ماجرايزنده بود از ا من تا مرحوم تناوش
١حرف نزدم. يبودم با کس

  

  دجالليو حزن س يشاد

بـود.   يدنيد يليخ ريد غديمثل ع ييها هم در مناسبت دجالليدادن س يديع
داد.  يمـ  يديد به مردم عيع يخت و روزهاير يداشت که در آن پول م يا سهيک
٢دادند. ينشان م يد چه اقباليگرفتن از دست س يعلوم است مردم هم برام

  

آشکار بود. از  �نيحضرات معصوم ٣اتياد و وفَيبا اع دجالليس يِهمراه
اسـت و چـه    يالد و شـاد يمـ  يد چـه روز يشد فهم يدجالل ميحاالت س يرو

د يها همراه بود. در موال ؛ کامالً با آن مناسبت�نيوفات و حزن معصوم يروز
شان بـروز داشـت. او هماهنـگ بـا     يات آثار اندوه در ايداد و در وفَ يم يمژدگان

٤داد. يگران ميبه د يمعنو يها يروز ها مناسبت
  

                                                            

 .۱۳۸۸خ دوم آذرماه ي(تناوش)، در تار يهمدان يفاطمه انصار يها برگرفته از گفته. ١

 همان.. ٢

در رحلـت و   يسـوگوار  يهـا  زمـان  ي ست و اشـاره دارد بـه همـه   ا» وفات«جمع » اتيوفَ«. ٣
 .�شهادت معصومين

  .۱۳۹۱خ دهم اسفند يدر تار هياسالم يمحمدمهد يها برگرفته از گفته. ٤



 ۱۰۱ � مجلس سيدجالل

Page 101 of 429           AZKHODRASTEH  77                      95-11-9 

 يرازيش نور حافظ

مند بود، به او ارادت داشت و در  قهار عاليار بسيبس به حافظ مرحوم تناوش
شد.  يخوش خوانده م يکرد، مرتّب اشعار حافظ با صدا يکه برگزار م يمجالس

ظـاهر فاضـالنه    بـه  يها يسخنران يدن بعضيدن اشعار حافظ را به شنيشان شنيا
١داد. يح ميترج

  

 يزيچهارشنبه، وعاظ گوناگون حضور داشتند؛ اما از عز يها در مراسم شب
  خواندند، سبقت نداشتند. يم حافظ که

شان از رفـتن بـه   يهمراه ا همسرِ همواره يسبب شد که حتّ ه به حافظيتوص
  رد. يق فرا گين طريرا از هم يو باطن يباشد و علوم ظاهر يمدرسه مستغن

دانسـت.   ير ظاهر و بـاطن مـ  را د را حافظ قرآنيبود؛ ز ينوران وجود حافظ
  ان فرمود.  يه بيبا سجع و قاف يرا به زبان فارس يق قرآنيحقا

در  را قـرآن يـ شـوند. ز  يغرق مـ  زبانان با خواندن اشعارش در خدا يو فارس
٢آن نور بوده است. يرونيان بيوجودش رسوخ کرده بود و اشعارش غل

  

که  -اش  رفته، در خانه از شب يها، تا پاس شب ، چهارشنبهاللدجيمجلس س
بـه مـدح    -بود  يل دوالبيرزا اسماعير همجوار با منزل حاج مآبشا ي در کوچه

 ٣شد. يم يسپر يخوان و حافظ �تيب اهل

اتش يـ در زمـان ح  گونه داشت. حـافظ  حافظ يز روشيخود ن مرحوم تناوش
دراز ارزش او را  يهـا  سـال  شناخته نشـده بـوده و بعـد از   » خدا يول«عنوان  به

 ٤دند.يفهم

  خواند: ياد ميز

                                                            

 همان.. ١

  ).۱۳۹۳(بهار  هياسالم يدکتر محمدمهد يها ادداشتيبرگرفته از . ٢

  .۱۳۹۱ماه  يخ دوم ديدر تار بيط يمهد يها برگرفته از گفته. ٣

  .۱۳۹۱خ دهم اسفند يدر تار هياسالم يمحمدمهد يها برگرفته از گفته. ٤
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  حضوري گر همي خواهي از او غافل مشو حافظ

٢و١هاـملْيا و اَهوي دعِ الـدنتَه ق مـنما تَلْ مـتٰي
  

  بود. ات حافظين ابيعاشق ا دجالليس

  تمـگف يـن مـخـه سـمن اللـبا در چـا صـب

  کفنان ونينـمه خـه نـاند اي هـهيدان کـه شـک

  ايم من و تو مـحرم ايـن راز نِـه گفت حافظ

  نانـده يرينـن و شـکايت کـاز مـي  لعل ح

کفـن،   نيدان خـون ياز شـه  شک منظـور حـافظ   يب«گفت:  ير آن ميو در تفس
» سـت. يف نياست؛ که قابـل توصـ   يکران عرفان اله يانوس بيشدگان در اق غرق

 يانوس عرفـان الهـ  يـ شدگان در اق ن غرقيساالران ا خود از قافله دجالليالبتّه س
٣بود.

  

  ما! ي کاواره

مجـالس   ي درباره شاگرد و مالزم مرحوم تناوش يفيمحمد شر يهندس علم
  د: يگو يشان ميا يمذهب

ت آنجا بـا مهنـدس بـود و    يريرفتم، مد رانيفخر ا ي که به کارخانه يزمان
در کارخانـه   ييآشـنا  شـان در آنجـا بـودم. بعـد از    يمن مدت دو سال با ا

 يآقـا «به مـن گفتنـد:    ين ما برقرار شد. روزيب يميک و صميارتباط نزد
  »؟يرو يها شب، کجا م شنبه ! سهيفيشر

  »در کنار خانواده هستم.«گفتم: 

                                                            

. ريـ ده بگيـ ا را رهـا کـن و آن را ناد  ي، دنيکن يگاه که دلدار را مالقات م : آنيعنيمصرع دوم . ١
ع يکوشـشِ شـف   ؛ بهيک متن معتبر چاپيو ستيبراساس ب وان حافظي[خاطر مجموع: جامع د

  ]۲؛ ص۱۳۸۰؛ ب؛ انتشارات فاخر؛ تهرانياد شجاع

  .۱۳۹۱خ دهم اسفند يدر تار هياسالم يمحمدمهد يها برگرفته از گفته. ٢

  .۱۳۹۱زدهم آذرماه يخ سيدر تار يشهرام نوروز ناصر يها هبرگرفته از گفت. ٣
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  »ا.يگر نيد يديا! اگر نپسنديما ب ١ي به کاواره يک شبي«گفتند: 

، »کابـاره «خود را بـر وزن   يجلسات مذهب اسم يشوخ به مهندس تناوش
دم؛ يشان را پسـند يا» ي کاواره«هم  يليگذاشته بود. من رفتم و خ» کاواره«

 ليدر آن جا حـاکم بـود. حـاج اسـماع     يا يمعنو و يميار صميبس يفضا
د و يکش يل ماز شب طو يتا پاس يکردند. گاه يدر آنجا صحبت م يدوالب

د آن جلسات شدم. مهندس يم. من مريکرد ينم يما اصالً احساس خستگ
.»يديما را پسند ي را شکر! کاواره خدا«به من گفتند: 

٢
  

 دجالليت سيجذّاب

ها و مسـؤالن در زمـان فراغـت از     در دانشگاه، جوانان و در کارخانه، نساج
شـان حـرف   يخواسـتند برا  يشدند و از او مـ  يجمع م اوشکار، دور مهندس تن

کـرد   يها م يو خوب ت خاص خود، آنها را جذب خدايشان هم با معنويبزند و ا
و زودگـذر اسـت، امـا شـراب حـق       يفـان  يويو لذّات دن يخوش«گفت:  يو م
 دجالليدر جلسات سـ  »و جاودان است. يبه همراه دارد و دائم يشه خوشيهم

                                                            

است به آن  ز مرحوم تناوشيآم ف و مزاحيلط ي اشاره و درواقع» کاباره«ي  افتهيرييتغ» کاواره«. ١
در اصـل  » کابـاره «آن بودنـد.   يانـدرکار برگـزار   کـه دسـت   پرنور و باصفا يجلسات مذهب

ان يدهنـد و مشـتر   يش مـ يشـود کـه در آن نمـا    يگفته م ياست و به محلّ يفرانسو يا کلمه
دن بپردازنـد.  يدن، خـوردن و رقصـ  يرقص و آواز، به آشام ي برنامه يتوانند ضمن تماشا يم

حکومـت،   يمبنا ي] در دوران پهلو۲۶۴و  ۲۶۳؛ صصيدر فارس يياروپا يها [فرهنگ واژه
، يدن مشـروبات الکلـ  يان بـه نوشـ  يجاد مراکز متعدد فساد بود و کاباره کـه در آن، مشـتر  يا

 ي گذراندنـد، ازجملـه   يمـ  يشهوان يها رقص يحرام و تماشا يها يقيدن آوازها و موسيشن
 يِمعنــو يبــايدن مجلــس زيــنام ينکــه چــرا مرحــوم تنــاوش بــرايبــود. ا ين مراکــزيچنــ
، يکرد، در واقع به تناسـبِ اوضـاع دوران پهلـو    ياستفاده م» کاواره« ي از کلمه �تيب اهل

، »خانـه يم«چـون   يما از کلمـات  يرانيو ا يدارد که در فرهنگ اسالم ياتيشه در همان ذوقير
د يبـرد. شـا   يم عارفانـه بهـره مـ   ين مفـاه يتر ياشاره به عال يبرا» مطرب«، »يمست«، »شراب«

ـ ب اهـل  ي با کاواره ياصطالح ي کاباره شبه وجه حاصـل از شـراب    ياز جهـت مسـت   �تي
يف ث شـر يـ و احاد يات وحيدن آيخودشدن در اثر شن يطهور، و به وجد آمدن و از خود ب

  باشد.

  .۱۳۹۱وسوم آذرماه  ستيخ بيدر تار يفيمحمد شر يعل يها برگرفته از گفته. ٢
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 يشـان آرامـش خاصـ   يدر کنـار ا  يبود، و ظاهر و باطنِ آدم ين لذّت دائميهم ا
١گرفت. يم

  

رو بـود.   شدند. خنده يشان ميکه داشت، افراد جذب ا يشه با رفتار خوبيهم
درسـت   د و متناسب با آن با اخالقـش، اعمـال نـا   يد يافراد را م ي هيروح ييگو
وجـدان خـود   «گفت:  يکرد. م ينم يگاه امر و نه چيکرد. ه ين را درست مگرايد

خوبت را ادامه بـده   يهاران روز با محاسبه، کايار قرار بده، در پايرا مالک و مع
جاد يخاص ا يتو آرامش ين برايبد را ترک کن و از آن توبه کن. و ا يهارو کا

»کند. يم
٢

  

از معرفت بود.  يانوسياما در باطن اق اهو بود؛يبدون ه ظاهر مهندس تناوش
٣گذاشت. يم يگران اثرات مهمياز درون بر د

  

کـه عـارف و عـالم بـه      حـال  نيدرعـ ر بود. ينظ يدر اخالق و جذب افراد ب
 ين امـر ظـاهر  يـ ها فرق داشت و ا يروحان يبود، با بعض يو شرع ينيل ديمسا

کرد، با  ينم يگاه به جوانان امر و نه چيشد که محبوب جوانان باشد. ه يباعث م
هر جـوان و   ي هيکرد، با توجه به روح يات ميمعنو ي فتهياخالق خود، آنها را ش

کـرد و بـه    يبـاطن افـراد کـار مـ     يشـد. رو  يصحبت مـ  قش با او هميطبق عال
٤داشت. يزدن مثال يصدر ي بزرگوار و سعه يتيظاهرشان کار نداشت. شخص

  

د: يـ گو ي) مـ (از شاگردان و دوسـتان مرحـوم تنـاوش    يشهرام نوروز ناصر
 يبود که سبب شد از همـان ابتـدا   مهندس تناوش ي در چهره يخاص تياننور«

 يياز همـان برخـورد اول، فضـا    يشان شوم. مهندس تناوش گاهيا ي فتهيکار ش
کـه در آن رد   ييبود؛ فضا ييکرد که استثنا يفرد فراهم م يا برار يميار صميبس
 ن امر خود سبب جـذب يشد. ا يده نميها د نياز تحکّم، زور، سرزنش و امثال ا ييپا

 بـه سـمت   - را تا آن زمان تجربه کرده بود  يمختلف يها يلوژودئيکه ا - ک جوان ي
                                                            

  همان.. ١

  همان.. ٢

  .۱۳۸۹ماه  خ ششم بهمنيدر تار يمحمدحسن نماز يها برگرفته از گفته. ٣

  همان.. ٤
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افراد با هر  ي همه يرايداشت. پذ يا العاده صدر فوق ي سعه شد. يآن بزرگوار م
قت يکرد، بلکه حق ينم يگاه به افراد امر و نه چيده بود. مرحوم تناوش هينوع عق

»که قلبِ فرد به آن اقبال نشان دهد. يداد، طور يرا با رفتار نشان م
١

  

پوش بود و همواره با آرامش و  کيمرتّب، منظّم و ش ي، فردمهندس تناوش
کرد. آن بزرگـوار   يشان را دوچندان ميت ايها جذّاب نيگفت که ا ين ملبخند سخ

) به همراه همسر بزرگوارشـان همـواره بـا    (آسم يبا وجود مشکالت حاد تنفّس
٢ان خود بودند.يزبان دوستان و اطرافي، مييخوشرو

  

  خنده در مجلس

 ز شــاگردان و دوســتان مرحــوم تنــاوشا يکــي يدکتــر محمدحســن نمــاز
از دوسـتان در   يا سـاله بـودم بـا عـده     ۱۸ يمن در آن موقع که جوان«د: يگو يم

گر گفتگو يکديان روضه با يکردم. در پا يآن بزرگوار شرکت م ي مجالس روضه
دم مهنـدس  يـ ک بـار ند يـ شد؛ اما  يمان بلند م خنده يصدا يحتّ يم؛ گاهيداشت

»ا برخورد کند.يافه در هم بکشد و يق يا مجلس بود، ذره يکه بان تناوش
٣

  

چـرا  «گرفتند کـه:   يراد ميبه او ا يهمراه بود. برخ يشان با شوخ کالم يگاه
  »؟يا با جوانان بگو و بخند راه انداخته

٤خندند! يهم م من مالئکه يها ياز شوخ«گفتند:  يشان در پاسخ ميا
  

از  يکـ ينند. مـثالً  يب يا را مياز قضا يگرياصوالً بزرگان و اهل معنا، شکل د
که  ين شبيچرا در چن«راد گرفتند که: يا يدوالب ليقدر، به حاج اسماع يها شب

» مجلـس شـما خنـده هسـت؟    اسـت، در   �نيرالمؤمنيام شهادت حضرت اميا

 �است! حضرت �نيرالمؤمنيام يِامشب، شب عروس«شان در پاسخ گفتند: يا

                                                            

  .۱۳۹۱زدهم آذرماه يخ سيدر تار يشهرام نوروز ناصر يها برگرفته از گفته. ١

  همان.. ٢

  .۱۳۸۹ماه  خ ششم بهمنيدر تار يمازمحمدحسن ن يها برگرفته از گفته. ٣

  .۱۳۹۱ماه  يخ دوم ديدر تار هيمحمدجواد اسالم يها برگرفته از گفته. ٤



  از خود رسته � ۱۰۶

Page 106 of 429           AZKHODRASTEH  77                      95-11-9 

شـما خـودت بگـو    » رستگار شـدم.  کعبه يبه خدا«خودشان قسم خوردند که: 
  »ا خنده؟!يه دارد يگر �نيرالمؤمنيام يرستگار

ن نظــر را داشــتند و يز همــواره همــيــن جالــب اســت کــه مرحــوم تنــاوش
نفک يو ال يجدانشدن ي ، اشک و لبخند دو مقولهين موارديدر چن«فرمودند:  يم

»گرند.ياز همد
١

  

  

کـرد کـه همـه بـا او راحـت بودنـد و        يجـاد مـ  يا يمتيصم مهندس تناوش
کردند.  يوش کار مطور خودج شان همه به نداشتند. در مجلس يبگياحساس غر

٢کردم. يتعارف م يکرد و من هم چا يدم م يچا هياسالم يآقا
  

افـراد حاضـر صـحبت     ي هيـ متناسـب بـا روح   در مجالس مهندس تنـاوش  
گرفـت و شـاد    يتش بهره ميظرف ي شد و به اندازه يخسته نم يچ فرديشد، ه يم

.رفت يرون ميب يو راض
٣

  

  ن نگاهيتر عاشقانه

  گفت:   ابان آبشاريشان در خ از مجالس منزل يکيدر  يشب مهندس تناوش

ـ به کدام  �نيالحس اهللادشه سؤال بود که حضرت اباعبيمن هم يبرا ک ي
نکـه در حالـت   ياند؟ تا ا داشته يشتريخاص و ب ي عالقه کربال ياز شهدا

بـه   �نيکربال در مقابل امام حس يشهدا ي دم همهي) د٤ايا رؤيمکاشفه (
ت يآنان را امضا و به آنها عنا ي نامه اند و آن حضرت شهادت ستادهيصف ا

ها را  نامه از شهادت يکي �دالشهداءيسکنند؛ اما هر نوبت که حضرت  يم
ـ کننـد، صـورت مبـارک خـود را بـاال آورده و نگـاه و       يامضا م بـه   يا ژهي

دهنـد. پاسـخ خـود را     ياندازند و دوباره ادامه مـ  يم �اکبر يعلحضرت 
                                                            

  .۱۳۹۱زدهم آذرماه يخ سيدر تار يشهرام نوروز ناصر يها برگرفته از گفته. ١

  .۱۳۸۹ماه  خ ششم بهمنيدر تار يمحمدحسن نماز يها از گفتهبرگرفته . ٢

  همان.. ٣

از ناقـل ماجراسـت؛ نـه از    » ايرؤ«ا يبوده است » مکاشفه«ده شده در ينکه آنچه ديد در ايترد. ٤
  .مرحوم تناوش
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 ١افت کردم.يدر
  

حبـت خـاص   م ي شـه ي، ريپدر و فرزنـد  ي نظر از رابطه د بتوان صرفيشا
ن دانست کـه حضـرت   يدر ا �راکب يرا به حضرت عل �دالشهداءيسحضرت 

اند  بوده �ن مردمان به رسول خدايتر هيشب» خَلقاً و خُلقاً و منطقاً« �راکب يعل
حضـرت   ي ژهيـ و يشـان بـا کمـاالت معنـو    يبـه ا  �نيامام حس يمند و عالقه

به جد بزرگوارشان حضرت محمـد   �دالشّهدايو عشق حضرت س �راکب يعل
٢وند داشته است.يپ �يمصطف

  

ـ  �نيامام حسحضرت از  کـه   يا در لحظـه  �راکبـ  يدر مورد حضرت عل
خداوندا! تو «فرستند، نقل شده است که فرمودند:  يدان شهادت ميشان را به ميا

ن سپاه رفت که از لحاظ اندام، اخالق و گفتـار  يا يسو به يشاهد باش که جوان
غمبـرت  يدار پيـ تر بـود و هرگـاه مـا مشـتاقِ د     هيمردم به رسول تو شب ي از همه

»م.يستينگر ين من جوايم، به ايشد يم
٣

  

 يبـرا  يگـر يتوانـد سـببِ د   يز مين �راکب يحضرت عل يمقام معنو يبلندا
  مفرط باشد. ي ن عالقهيا

  دجالليو س �يآقا دوالب حاج

  به مرحوم تناوش �يآقا دوالب محبت خاصِ حاج

مهنـدس  «د: يـ گو ي) مـ (همسر مرحوم تنـاوش  يهمدان يخانم فاطمه انصار
ـ ياسـماع  رزايم با حاج �ينهمدا ياهللا انصار تيبعد از فوت آ تناوش  �يل دوالب

را رها کـرده   يمهندس کار ظاهر يهم که آقا يمدتدا کرد و يت پيميصم يليخ
آقـا   منـزل حـاج   يبـاال  ي نبـود، طبقـه   شان خوب اد وضعيهم ز يو از نظر ماد

                                                            

  .۱۳۹۱ماه  يخ دوم ديدر تار بيط يمهد يها برگرفته از گفته. ١

  همان.. ٢

م يعبـدالرح  ي طـاوس)؛ ترجمـه   دبنيطاوس (سـ  بن يموس بن يالطفوف؛ عل يقتل ياللهوف عل. ٣
  .۱۳۹و  ۱۳۸(چاپ پنجم)؛ صص ۱۳۷۸؛ مهرماه ؛ قمعقيقي بخشايشي؛ دفنر نشر نويد اسالم
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١م.يکرد يم يجا زندگ را اجاره کرده بود و در آن �يدوالب
  

ار ياد اسـت و بسـ  يـ شـان ز  تناوش عقل يآقامعتقد بودند  �يآقا دوالب حاج
 يزيـ من تـا چ «فرمود:  يخاصّ خودشان م يشان باتواضع و فروتنيند. اا باهوش

د مـن  يـ کنند مهنـدس مر  يال ميهمه ختوانم انجام دهم.  يم، نميبه مهندس نگو
.»کنم يشان استفاده ميد مهندس هستم و از ايکه من مر ياست، در حال

٢
   

 خانـه  که مهندس تنـاوش  يک بودند. گاهيبه هم نزد يليخ يدو ازلحاظ روح نيا
آقـا   د. حـاج يـ ايزد تا مهندس ب يقدر قدم م سر کوچه آن �يآقا دوالب نبود، حاج

تنـاوش را   يآقـا  يمند بـود و وقتـ   العاده عالقه به مهندس تناوش فوق �يدوالب
ـ  اتّفاقِ حاج مهندس بهده است. دا کرياش را پ گمشده ييد، گويد يم  �يآقا دوالب

٣رفتند. ياريبس يبه سفرها �د هاشم حداديو س �يرازين شيآقا مع و حاج
  

  گفت:   ين ميچن از توکّل مهندس تناوش �يآقا دوالب حاج

ـ  يکمکـ «استعفا داده بود، به او گفتم:  که مهندس از کار يزمان  يا مبلغـ ي
  »؟يالزم ندار يگذران زندگ يبرا

انداز خود را تا آن موقع خرج کرده بود، با آرامش  نکه تمام پسيبا وجود ا
مـن از  » خواهد. ينم او چه ميهست. تا بب خدا«گفت:  يخاصّ ي نهيو طمأن

.ن همه توکّل او به خدا، تعجب کردميا
٤

  

ک روح بودند در دو ي ييمانند هم بودند؛ گو �ليو حاج اسماع �مهندس
ـ   يافـت مـ  يقت را دريک حقيل مشترک بودند، يبدن. در مسا آنکـه   يکردنـد و ب

زدند. به طـور   يمثل هم حرف م باخبر شوند،نند و از مجالس هم يگر را ببيکدي
 يمصـلح  غالمعلـي  مهنـدس  يدر منزل آقـا  يشب �يل دوالبياسماع مثال حاج

برو؛ در بند آداب نبـاش؛ هـر چـه در دل     ش خدايپ يپسند يهر طور م«گفت: 
  .»يکن يها را کباب م ها چقدر دل يا تو مثل کبابيبگو؛ مثالً بگو خدا يدار

  يتنگت بگو خواهد دل يهرچه م ي        مجو يبيو ترت يچ آدابيه

                                                            

 .۱۳۸۸خ دوم آذرماه ي(تناوش)، در تار يدانهم يفاطمه انصار يها برگرفته از گفته. ١

 همان.. ٢

 همان.. ٣

  .۱۳۹۱ماه  يخ دوم ديدر تار هيمحمدجواد اسالم يها برگرفته از گفته. ٤
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گر را در يکدين را گفت؛ بدون آنکه يهم �و فردا صبح هم مهندس تناوش
١ده باشند.ين فاصله ديا

  

ل خـان  يرزا محمداسـمع يـ م : سـخنان حـاج  يمصباح الهد«ف يدر کتابِ شر
شـان  يد اييـ ق و تأيو با تشو �يات مرحوم دوالبيکه در زمان ح» ياحمد دوالب

بـا   يد، در فصليج گرديمنتشر شد و در جلساتشان توسط خود آن بزرگوار ترو
 شان فرمود:يآمده است که ا» خدا ياياول يبرخ«عنوان  

ـ بـود. هرچـه رف   ي) انسان بزرگـ تناوش دجالليمهندس ما (مرحوم س ق ي
رحـم   ي قـدم زد و همـه را مالقـات کـرد. در صـله      ب بود در نجفخو

کرد و  يرا درست ادا م يتر باشد. حق هرکس دم از او موفّقيکس را ند چيه
د. اوائل انقالب پنج سال از کارش کنـار بـود و در   يرس يرش به همه ميخ

) ينهمـدا  ياهللا انصـار  تيـ خانه نشسته بود و بـا زنـش (دختـر مرحـوم آ    
کار  با من چه نم خدايخواهم بب يم«گفت:  ير بود و ميشان نان و پن خوراک

  » دارد که مرا در خانه نشانده است.

ـ دن به يکرد، وقت يف ميعر) تشتناو دمحمدرضايمرحوم پدرش (س ا آمـد  ي
عـرض   شش خواندم و به خـدا گو ر آسمان بردم و اذان و اقامه بهياو را ز
  »کن! ييّ ين را عليا! ايخدا«کردم: 

، بعد ل هندوستانيست سال خارج از کشور بود. اوايش بيدر دوران جوان
 يِپـا  بازگشت به ي. اما وقتيو نه قرآن يان نه نمازن دوري. در اکايهم آمر

ده شد و از يکش ) در مسجد قائميطهران ينين (حسيدمحمدحسيمنبر آقاس
شـان  يآشنا شـد و بـا ا   يرازين شين معيآقا عبدالحس جا با مرحوم حاج آن

کمال  شان شد و بهيد و داماد ايرس ينهمدا ياهللا انصار تيخدمت مرحوم آ
پدر در حـق او   يکار خودش را کرد و دعا �يدم حضرت عليد. ديرس

 ينسـاج  يمهندسـ  ي آمد، در رشـته  رانيبه ا ينکه وقتيمستجاب شد. با ا
بـه دانشـگاه    ياسـتاد  يدو نفـر اول کشـور بـود و او را بـرا     يکـ يجزء 

خواسـتند   يدستگاه آن روز م ياز مقامات باال يليک) بردند و خيتکن ي(پل
ان يرا انتخاب کرد و تا پا يگرياو راه د ياو را به طرف خود بکشانند، ول

٢چ نداشت.يه يا رفت، از ثروت ظاهريهم که از دن يادامه داد. هنگام
  

                                                            

  .۱۳۹۱زدهم آذرماه يخ سيدر تار يشهرام نوروز ناصر يها برگرفته از گفته. ١

نه؛ ي؛ نشر سـف بيط ي؛ مهديل خان احمد دوالبيرزا محمداسمعيم : سخنان حاجيمصباح الهد. ٢
  .۲۵۵(چاپ نخست)؛ ص ۱۳۷۹؛ تهران
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  شما گرفتم يسال طول عمر برا يس

 يلـ يشـان خ  مار شدند. حاليهفتاد ساله بودند، ب �يآقا دوالب که حاج يزمان
مشغول  يلياند. شب مرحوم مهندس خ يگر رفتنيشان ديگفتند ا يبد بود. همه م

م، مرحـوم  يمارسـتان رفتـ  يشـان بـه ب  يادت ايـ ع يدعا و نماز شدند. فردا که برا
شب از مادرم يد«گفت:  �يآقا دوالب ش برد و در گوشِ حاجيسرش را پ تناوش

من هـم  » سال اضافه کردند. يخواهش کردم و به عمر شما س �حضرت زهرا
ن موضـوع  يـ ه ايادم افتاد که شـب يبعد  يتعجب کردم، ول يليدم خين را شنيکه ا
 شـان از خـدا  يا يآمده بود و مرحوم پـدرم بـرا  ش يمادربزرگ خودم هم پ يبرا

  عمر گرفته بود.

.»ي، کرديکرد يکار هر«گفتند:  به مرحوم تناوش �يآقا دوالب حاج
١

  

 يادداشت کردم. درست سرِ سـ ي يين اتّفاق را جايخ روز و ماه و سال ايتار
٢ا رفتند.يآقا از دن سال حاج

  

  برکات همدان

آقـا   شـان را بـه حـاج   يت ايمهنـدس شـکا   يهمسر آقا يخانم انصار يروز
ا مجلس روضه در خانه يست؛ يمهندس اصالً در خانه ن«کردند و گفتند:  يدوالب

  »کند. ير ميا کار خياندازد؛  يم

نها يا«ن را جابجا کردند و گفتند: شا نيزدند و عرقچ يلبخند يآقا دوالب حاج
انگـذارش پـدرت بـوده؛ تـا آخـر هـم ادامـه دارد و        يده! بنيرسـ  همه از همدان

»شود. يتر هم م پربرکت
٣

  

                                                            

  است. يمرحوم دوالب يم و رضاياز اوج مقام تسل ين جمله حاکي. ا١

 .۱۳۹۳(تناوش)؛ مورخ اول خردادماه  يهمدان يفاطمه انصار يها برگرفته از گفته. ٢

 .۱۳۸۸خ دوم آذرماه ي(تناوش)، در تار يهمدان يفاطمه انصار يها برگرفته از گفته. ٣



Page 111 of 429         AZKHODRASTEH  77                      95-11-9 

  

  

  دجالليحاالت و صفات س

  

  

  

  دجالليحاالت و صفات س

  گنجِ نهان

بودنـد کـه خـود را     يمثل گنج يعنيداشتند  يکَنز ي هيروح مرحوم تناوش
و ارتباط بـا   ييگو داشتند و در بذله يکامالً اجتماع يتيساختند. شخص يم يمخف

کـردن   يمخفـ  ين ابـزار بـرا  يدرواقع از ا يمثال بودند، ول يتاز و ب کّهيگران، يد
  کردند. يخود، استفاده م

ـ ببرد بـا   يخواست پ يم ين که کسي، همدر معاشرت با مهندس تناوش ک ي
کـرد تـا    يت عبور مين موقعيو مزاح از ا ييگو در ارتباط است، با بذله خدا يول

 يحتّـ ک فرد خاص مواجه است؛ ين سمت نرود که با يذهنِ فرد مقابل ابداً به ا
شـان  يکردنـد، ا  يم يزندگک خانه يدر  ان دراز با مرحوم تناوشيکه سال يکسان
ن ناشناس و گمنام ماندن را در مورد خـود  يشان ايشناختند، چون خود ا يرا نم

  کرد. يت ميريد و آن را مديپسند يم

گـران را  يل ديـ ر و تحليتفس که مرحوم تناوش ييها از روش يکينظر من  به
ر خودش در يکه از تصاوبود  يعکس يها کرد، آلبوم يت ميرينسبت به خود مد

که مالقـات   ييها دار با آدميمختلف و در د يعالَم، مجالس و جاها يدنينقاط د
خـود در خـارج    يان زنـدگ يکرده بود، سامان داده بود. مرحـوم تنـاوش از سـال   

نظر مـن   داد. به يل ميشان چند آلبوم را تشک داشت که حجم يفراوان يها عکس
مرحوم تناوش، پنهان  يد که راه و روش واقعها، آن بو ن عکسيا يکارکرد اصل

که وانمـود کننـد بـه منـاطق      آن يبرا يطور که کسان و کتمان و نهان شود. همان
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ر يرونـد و کنـار تصـو    يم يبخصوص يها ياند، به عکاس رفته ياحتيا سي يارتيز
طـور القـا    نينندگان ايتا به ب اندازند يعکس م يعيطب ي ک منظرهيا يک بارگاه ي

اند؛ مرحوم تناوش هـم بـا آن    حضور داشته يت مکانيکه واقعاً در آن موقعکنند 
 -آن  يِا الاقل بخش عمده و اصلي -اش  داد که همه يرا نشان م يزيها چ عکس

 يخواســت بــه شــکل يخواســت. مــ ين را مــيت نداشــت و او هــم همــيــواقع
ل يـ ر تحلد يننـده را دچـار خطـا   ي، بيواقع چ اظهارِ خالفيه يز و بيآم مسالمت

١نسبت به خود کند.
  

 ييچ آشـنا يکرد که حسبِ ظـاهر هـ   يشان مراجعه ميبه ا يشد کس يم يگاه
 يداشت که قاعدتاً تنها، کسـ  يا خواسته با هم نداشتند و از مرحوم تناوش يقبل
خـوب او را بشناسـد. در    يلـ ياو را بـرآورده کنـد کـه خ    ي توانست خواسته يم

انـد.  ينما يمرحـوم تنـاوش خـود را مـ     يهـا  گر از روشيد يکي يتين موقعيچن
کرد که فرد گمان نکنـد او را از بـاطن    يرفتار م يمرحوم تناوش در ظاهر طور

د، از يپرسـ  يدر مورد خود فرد مـ  يخاص خداست. مثالً سؤال يشناسد و ول يم
ده يـ دکـه   ين خـواب يآخر ي ا از آن فرد دربارهيکرد  ياو سؤال م يِعالئق شخص

دن يآمـد، مرحـوم تنـاوش پـس از شـن      يحرف مـ  فرد به يد و وقتيپرس يبود، م
گفـت دو   يکرد، مـثالً مـ   يان ميرا ب يا دستور خاصي يي، راهنمايو يها صحبت

که مرحوم تناوش از همان ابتدا، باطن آن فـرد   ا ...؛ حال آنيرکعت نماز بخواند 
ات مرحوم تناوش از فـرد  به معلوم يزيها چ ها و صحبت د و آن حرفيد يرا م

کرد تا فـرد حاضـر،    ين کار را ميکرد. مرحوم تناوش ا يمراجعه کننده اضافه نم
را  ييکه خودش به مرحوم تناوش داده، آن راهنما يمعلومات يگمان کند، برمبنا

زود  يلـ يبـود کـه خ   يبا افراد طـور  دجالليس ي مانهيگرفته است. برخورد صم
٢دارند. يگانگيدند با او قرابت و کر يحس م

  

                                                            

  .۱۳۹۱خ دهم اسفند يدر تار هياسالم يدمهدمحم يها برگرفته از گفته. ١

  همان.. ٢
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  دجالليس يگمنام

ق داشـتم  يـ توف«د: يـ گو يمـ  مهنـدس تنـاوش   ي درباره هياسالم يمحمدمهد
ر بزرگـان  يشان را از سايرا درک کنم؛ اما آنچه ا يون بزرگيروحان يمحضر علم

خـود   همـت  ي ماندن را وجهه و ناشناخته ين بود که گمناميخت، اسا يز ميمتما
»قرار داده بود.

١
  

 بود؛ اما خلـق بـه او راه نداشـتند. در تمـام     ان خلق خدايو در م ياجتماع يفرد
٢از انگشتان دست بود. يميافتند، نيکه به او راه  يفش تعداد افراديعمر شر

  

رخ  يشـد، حـاالت   ين از او سـاطع مـ  يب العالماز ر ياتياغلب بعد از آنکه آ
آورد که بالجمله  يد ميق در افراد پديچنان عم يا ي، شادييگو داد؛ اما با بذله يم

٣پنداشت. يم يعاد يشان را مانند خود فرديمانْد و ا يفرد از موضوع غافل م
  

ت يآشنا بود و در ب ب چهل سال با مهندس تناوشيکه قر ياز وعاظ يکيبا 
خواسـتم وارد   يدسـت داد. وقتـ   ييوگـو  وآمد داشـت، گفـت   شان مکرر رفتيا

ـ يا يو حاالت و خصال عال مرحوم تناوش يات زندگيجزئ بـردم   يشان شَوم، پ
نکه دامـاد  يشان و ايموضوع ازدواج ا ي مخاطبِ من، از آن مرحوم تنها به اندازه

قدر  م همانيت عظين شخصيواقعاً از ا! داند يماند،  بوده ينهمدا ياهللا انصار تيآ
دا نکـرده  يـ ت مرحوم تناوش پيشخص يبه عمق واقع يدانست و اصالً توجه يم

ـ   دجالليد خود سين خواسته و صالحديبود! البتّه حتماً ا بـه هـر    يهم بـود، ول
طـور بـا آن دوامِ    تعجب کردم که چـه  يليخود خ يوگو طرف گفتصورت از 

٤دجالل محروم مانده است؟!يق مصاحبت درست با سي، از توفينيهمنش
  

دا مانـد  يدا بود و ناپيبود که قسمت اعظمش ناپ يخين کوه ين عارف نازنيا
٥خبر ماندند. ياقربا از آن ب يو حتّ

  

                                                            

  همان.. ١

  همان.. ٢

  همان.. ٣

  همان.. ٤

  همان.. ٥
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  يوو دروس حوز دجالليس

  د:يگو يم هياسالم يدکتر محمدمهد

شـان بهـره   ياز محضر ا دجالليبودند که س در لواسانات يان بزرگيروحان
ـ يهم برده بود. به رسـتان  يبـود. در دوران دب  يقـو  ين جهت در علوم قرآن

م يقـد  و حکمـت  ث و فقـه يبا علم کالم و حد عالوه بر دروس مدرسه،
١دا کرده بود.يپ ييغرب آشنا ي باستان و فلسفه رانيا

  

ـ    را به يدروس متعارف حوزو دجالليس بـه   يطور کامل نخوانـده بـود؛ ول
ن ينـد و بـا مجتهـد   ون بودياز روحـان  يو يو سـبب  يل آن که بسـتگان نَسـب  يدل

بستگان، از  برخيو  يهرانار داشت، عالّمه طيبسنشست و برخاست  يا برجسته
٢خواندند. يم» نيمهندس الفقهاء و المجتهد«شان را يا

  

  يو نور و سهرورد دجالليس

  د:يگو يم هياسالم يدکتر محمدمهد

، رانيـ م و معاصـر ا يقـد  يبا حکمـا و ادبـا   ييدر اثر آشنا مرحوم تناوش
داد؛ ازجمله، از  ينشان م يدانست و به آنان عالقه خاص يگاه آنان را ميجا

 يخاص ي عالقه ٣»يردن سهرويالد خ شهابيش«حکمت، به  فالسفه و اهل
ـ به نور معتقد بوده و همـه چ  يداشت. سهرورد دانسـته   يز را از نـور مـ  ي

خ يشـ «ت يـ د و سـبب نوران يآ يد ميافته بود که وجود با نور پدياست. او 
را خـوب   ين نکته بوده اسـت. مهنـدس، سـهرورد   يبردن به ا يپ» اشراق

ـ    يداد که از ا يز نمشناخت؛ اما برو يم  ين امور هم بـا چـه دقّـت و ظرافت
٤اطّالع دارد.

  

ـ ا ي لهيبـه وسـ   يليبود که خ ميکر از قرآن يفراز ن عـارف بـاهللا تکـرار    ي

                                                            

  .همان. ١

 .۱۳۸۸خ دوم آذرماه ي(تناوش)، در تار يهمدان يفاطمه انصار يها برگرفته از گفته. ٢

  ق.).ه. ۵۴۹ ي(متوفّا خ اشراقيبه شبن حبش، ملقّب  ييحي. ٣

  .۱۳۹۱خ دهم اسفند يدر تار هياسالم يمحمدمهد يها برگرفته از گفته. ٤
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).۳۵ه ينور آ ي سوره» (َشاءيلُِنورِِه َمن اهللاُ ْهِدى ي«شد:  يم
١

  

به او عالقه داشت.  دجالليبود و عارف باهللا س ينوران قخ اشرايوجود ش
ـ اما آنقدر لط دم؛يشن يشان راجع به سهرورديک بار از ايتنها  ف فرمـود  ي

  کرده است. يبا او زندگ ييکه گو

ر بنا نهاد. نـور  نوراالنوا ي هيبر نظر يخود را مبتن يشناسدوجو يسهرورد
ـ تعر گـر و بـه واسـطه،   يز ديتوان با کمک چ يرا نم ف نمـود، بـرعکس،   ي
ف شود. نوراالنـوار  يد با نور تعريشود و بالطبع با يبا نور آشکار م يهست

 ييجز مراتب گوناگون روشـنا  يزياست و تمام موجودات چ يذات ربوب
او با نوراالنوار است.  يکينزد ي هر موجود بسته به درجه ي ستند. مرتبهين

رسد، گفتـه   يکه از نوراالنوار به او م يا نورياشراق  ي زان درجهين ميبه ا
ت آنهاست. يشود. شدت و ضعف موجودات در شدت و ضعف نوران يم

آن بسته به هر  ياما تجلّ ؛گانه استيواحد و  يعنياست.  يکي يقينور حق
دارد. عارف باهللا س يت و کاستموجود، شدحداقل چهل و هشت  دجاللي

را شماره فرموده بود و  يو عرب يفارس يها به زبان ياثر مکتوب سهرورد
عقـل  «و » قاالشرا حکمت«، »ليرِ جبرئآوازِ پ ي رساله«ن همه به يان اياز م

٢داشت. يشترينظر ب» سرخ
  

  از شهرت يدور

زان بود. شهرت را دوست نداشت و بـه  ياد داشت؛ اما از شهرت گريد زيمر

                                                            

ا ِمْصـَباٌح اْلِمْصـَباُح ِيف ُزَجاَجـٍة الزَجاَجـُة کأَنـَهـا کوْکـٌب ُدري ْرِض َمثَـُل نُـورِِه کِمْشـکاٍة ِفيَهـالَ اْ  اهللاُ نُـوُر السـَماَواِت وَ «. ١
لَـْو ملَْ َمتَْسْسـُه نَـاٌر نـوٌر َعلَـي نُـوٍر يْهـِدي  ال َغْربِيـٍة يکـاُد َزيُتَهـا يِضـيءُ وَ  يوقَـُد ِمـن َشـَجَرٍة مَبارَکـٍة َزيُتونِـٍة ال َشـْرِقيٍة وَ 

ـ ، آنور ي (سوره» اهللاُ ِبکل َشـيٍء َعلِـيمٌ  ِرُب اهللاُ اَألْمثَاَل لِلناِس وَ اُهللا لُِنورِِه َمن يَشاء َويضْ  ـ ي). ۳۵ ي هي : يعن

باشـد،   يه در آن چراغکاست  ين است. مثَل نور او چون چراغدانيها و زم نور آسمان خدا«
ت کـ درخشنده. از روغـن درخـت پربر   يا نه چون ستارهيو آن آبگ يا نهيآن چراغ درون آبگ

بخشد هرچند آتـش   يافروخته باشد. روغنش روشن ياست و نه باختر يه نه خاورکتون يز
ه بخواهـد بـدان نـور راه    کـ س را کـ گر. خدا هـر  يافزون بر نور د ينور ده باشد.يبدان نرس

 ي د؛ ترجمـه يمج [قرآن »آگاه است. يزيرا بر هر چيآورد، ز يها م مردم مثَل يد و براينما يم
  ]۳۵۵؛ ص۱۳۷۴؛ ؛ انتشارات سروش؛ تهرانيتيعبدالمحمد آ

  ).۱۳۹۳(بهار  هياسالم يحمدمهددکتر م يها ادداشتيبرگرفته از . ٢
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»مگر پدرت شهرت داشت که من هم داشته باشم؟!«گفت:  يهمسر خود م
١

  

 ي و عرصـه  يسـلوک  يک اصل بـزرگ در زنـدگ  يعنوان  به» پنهان ماندن«به 
  گفت:   ين، معتقد بود و معرفا

اگـر  است از مبدأ. » غفلت«باعث » شهرت«رسالت،  فرد صاحب يجز برا
شناسد، از مبدأ  يبشناسد به همان اندازه که آن فرد شما را م يشما را کس

   .يشو يغافل م

، مگر آنکه از جانـب حـق   يشو يافراد، به غفلت دچار م ييبه مقدار آشنا
  .يمأمور باش

ر اهلش يبود و از بروز آن به غ ياسرار اله و حافظ خدا يايلاز امجد او يو
ت يـ کـه اهل  يچه داشت، فقط بـه آنـان   منصرف بود. از آن -ش ا بسا اهل و چه -

او بـر   يدائمـ  ل آن هـم اراده يـ فرمود. دل يقدر ضرورت ابراز م داشتند، به يقطع
٢پنهان ماندن بود.

  

ص يت نداشـت، تشـخ  يکـه بـا او سـنخ    ي. محال بود کسبود» رند«مهندس 
ق و يـ زهـوش، عم يدر درونش نهفته است. ت يم و خروشانيعظ يايبدهد چه در

 ٣ار دلسوز بود.يبس

  قلقلک محبوب و حقّه به ارباب!

انوس يـ گاه نتوانست در آن اق چيها ه يدر طول عمر پربرکتش شدائد و سخت
د يدائد قلقلک محبوب است. انسان نباش«فرمود:  يجاد کند. ميا يآرامش، تالطم

٤کرد. ير ميها را قلقلک محبوب تعب يسخت» از آن آزرده شود.
  

داشـت،   يکـرد و از آن منظـور خاصـ    ياد اسـتفاده مـ  يکه ز يازجمله کلمات
شتر؛ يسود ب يزند برا يحقّه م يانسان در امور اقتصاد يبود. گاه» حقّه« ي کلمه

                                                            

 .۱۳۸۸خ دوم آذرماه ي(تناوش)، در تار يهمدان يفاطمه انصار يها برگرفته از گفته. ١

 .۱۳۹۳؛ تابستان هياسالم يمحمدمهد ي نوشته برگرفته از دست. ٢

 .۱۳۸۸خ دوم آذرماه ي(تناوش)، در تار يهمدان يفاطمه انصار يها ه از گفتهبرگرفت. ٣

  .۱۳۹۱خ دهم اسفند يدر تار هياسالم يمحمدمهد يها برگرفته از گفته. ٤
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تمـام   دجالليسـ  ١ند تا توجه محبـوب را جلـب کنـد.   ز ياما انسان کامل حقّه م
ـ «حقّـه   ي لهيگفت به وس يدانست و م يرا حقّه م ياتّفاقات زندگ ر يتـدب » يريس

ن يـ هـا ا  يکالمـش در سـخت   هيتوجه شود. تک يشود که به مبدأ و ارباب واقع يم
 يآدمـ  يهـا  يژگـ يو از يکـ ي» حقّه را زده که توجه ارباب را جلـب کنـد!  «بود: 

ـ با يا ن غفلت با حقّـه يغفلت است؛ ا د زدوده شـود. آن حقّـه، صـبر در برابـر     ي
٢ها و حوادث است. يسخت

  

م تـا توجـه اربـاب را    يـ حقّه را زد«گفت:  يم يط زندگين شرايتر در سخت
 فٌ َخـوْ  ال«اهللا بـود،   ليسـب  يفـ انسان کامل سالک و مجاهـد   ي نمونه» م.يجلب کن

٣بود. نيبود و عبد صالحِ پروردگارِ اله العالم» زَنُونَ حيْ   ُهمْ َو ال ِهمْ يَعلَ 
  

خالق  يباز از عشق يدانست که ناش يم ييها را حقّه يزندگ يها يتمام سخت
» او«خـود و پـر زِ   از  يرد و فرد را تهـ ياز آنها بگ يکيو مخلوق است، تا بلکه 

 ٤د.يبنما

  

را که  يقرار گرفت. منزل يدشوار يليخ يِط ماليدر شرا بار کيادم هست ي
فروش گذاشته بود که به فروش نرفته بـود و منـزل    يدر آن سکونت داشت برا

داً بـه  يش رفته بود و شـد ياز امور آن پ يخواست بخرد که بخش يهم م يگريد
کـرد. در آن   يمـ  يشـد، ضـرر هنگفتـ    ين نميأماز داشت و اگر آن مبلغ تيپول ن
تـوان، فکـر و همـت خـود را      ي همـه  يار سخت که قاعـدتاً آدمـ  يت بسيوضع

 يلـ يدم تلفـن را برداشـت و خ  يد، ديرون آيب يگرفتار ي گذارد تا از بحبوحه يم
                                                            

شود:  ير ميتعب» لهيح«از آن به  يات عرفانيادب کرد، در ير ميتعب» حقّه« آنچه را مرحوم تناوش. ١
 ي دعـاي صـباح   تعبيـر حيلـه در ذکـر سـجده    ». حيله رهي بايد کـرد در دلِ دوست به هر «

الجنان؛ عبـاس   مفاتيح...». [ الُعيُـوبِ  َفَکيـَف ِحيلَـِيت يـا َسـّتارَ «نيز به کار رفته است:  �اميرالمؤمنين
 ۱۴۱۲خـم   ؛ عيـد غـدير  ؛ تهـران اي؛ انتشارات مکتب قرآن قمشه ي مهدي الهي قمي؛ ترجمه

  (دعاي صباح)] ۱۳۶ق.؛ صه.

  .۱۳۹۱در تاريخ دهم اسفند  هاي محمدمهدي اسالميه برگرفته از گفته. ٢

 همان.. ٣

  .۱۳۹۳؛ تابستان هياسالم يمحمدمهد ي نوشته برگرفته از دست. ٤
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 بود از او خبر نداشت. يد که مدتياز دوستانش را پرس يکيگرم احوال 

قـدر   نيـ د ايـ توان يمـ  يتين وضـع يطور شما در چنچ«شان عرض کردم: يبه ا
  »د؟!يکن يآسوده از دوستان احوالپرس

م، تا خداوند هـم آنچـه   يد انجام دهيد را بايآ ينکه از دست ما برميا«گفت: 
 يارهـا يبـا مع  -از مـا   يد انجام دهد. ممکـن اسـت بعضـ   يآ يرا از دستش برم

 يدرست مان را به فهيوظ يوقت يم، وليم انجام دهينتوان يهرگز کار بزرگ -موجود 
م شـود،  يتقـد  يتعـال  که در طبق اخالص به حـق  يم، چنان عمليانجام رساند به
هـا کـه    ها و رحمـت  هم آنچه را از نعمت يتعال حق سازد تا حضرت يم يا نهيزم
»وجود اقدسِ خودش هست به ما عطا کند. ي ستهيشا

١
  

  رفتار خضرگونه

ـ   يظلم مـ  يبه شخص يد ظالميد يم يگاه مرحوم تناوش بنـا بـه    يکنـد؛ ول
دانسـت   يخود مـ  ي فهيکه در پس پرده بود و بر آن وقوف داشت؛ وظ يمصحلت

اش را  يتـأثّر و نـاراحت   ي گفـت، همـه   يچ نميه ين موارديدخالت نکند. در چن
ـ   يمتـأثّر مـ   يلـ يک انسـان، خ يعنوان  خت؛ بهير يدرون خودش م در  يشـد؛ ول

ن حـالِ  يـ گفت. ا يچ نميکه خداوند به او مرحمت کرده بود، ه يرفتمع يراستا
قاً توجه يانداخت که عم يم �حضرت خضر ياد ماجرايمرحوم تناوش، مرا به 

 يکرد و هـدف  ياش عمل م يعلم اله يداشت؛ فقط بر مبنا يبه باطن امورِ ظاهر
٢خداوند نداشت. يت و خشنوديجز جلب رضا

  

  او يرضا رضا به

  نداشتند.  يو همسرشان فرزند �تناوش دجالليس

                                                            

  .۱۳۹۱خ دهم اسفند يدر تار هياسالم يمحمدمهد يها برگرفته از گفته. ١

  .۱۳۹۳ماه  در بهمن ديهاي مهندس محمدعلي بهزا برگرفته از گفته. ٢
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ن ماجرا چنـد  ي) از چندوچون ا(همسر مرحوم تناوش يهمدان يخانم انصار
  کند: يف مين تعريرا چن يدنيمطلب شن

  ازدواج کند حاضر نبود، دوباره. ۱

کـه داشـتند بـه     ييهـا  يرفع گرفتـار  يبرا يوه و جوانيب يها دم خانميد يم
گفـتم:   دجالليک بـار بـه سـ   يبا هستند. يهم ز يليکنند که خ يشان مراجعه ميا
دار  ها ازدواج کن و بچـه  ن خانمياز هم يکي، با يشو يفرزنددار م يدان ياگر م«

ات خـاص پـر از   يـ به آنهـا نداشـت و بـا همـان ادب     ي نظرشان اصالًياما ا» شو.
 ين کـار يم بشـکند، ابـداً چنـ   يدسـتم بشـکند، پـا   «ت خـودش، گفـت:   يميصم
»کنم. ينم

١
   

  خواسته بود بود که خدا ياش همان خواسته. ۲

خوانـد و   ب دعـا يک سيبه  بار کيبود.  خدا ياياز اول �يابهر يهاد حاج
دوست  يهاد به آن آقا داد. حاج يداد. خدا در اثر همان، فرزند پسر يبه شخص

٢نخواست. يزين چيشان چنيهمسرم هرگز از ا يبود، ول مرحوم تناوش
  

بعد اشـاره  » داشته باشم. يا چ خواستهيد هيمن نبا«گفت:  يم مهندس تناوش
شـان  يمگـر ا «گفـت:   يو مـ  ينهمـدا  ياهللا انصـار  تيـ پدرم مرحـوم آ کرد به  يم

»داشت که من هم داشته باشم؟! يا خواهش و خواسته
٣

  

  بيآن خواب ماندن عج. ۳

دادنـد کـه    ييمـان آمدنـد و دعـا    به خانـه  در تهران انيمرحوم عالّمه حافظ

                                                            

 .۱۳۸۸خ دوم آذرماه ي(تناوش)، در تار يهمدان يفاطمه انصار يها برگرفته از گفته. ١

  .۱۳۹۳خ نوزدهم خردادماه ي(تناوش) در تار يهمدان يفاطمه انصار يها برگرفته از گفته. ٢

  مان.ه. ٣
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فلز نوشـتند   ي ک قطعهي يدو بند انگشت، رو ي به اندازه يزيم. چيار شود بچه
اندازم. از مهندس هـم خواسـتند چهـل    يو به من گفتند ده شب آن را به گردن ب

خواست. شب چهلم ما بـا چنـد نفـر عـازم      ينم را بخواند. اما خدا يزيشب چ
گفـت:   يناخواسته خوابش برد. به من م م و در قطار، مهندس تناوشيشد مشهد

»برد! ين دعا را بخوانم که خوابم نميخواست من ا ياگر خدا م«
١  

  بخواهد... اگر خدا. ۴

 يرا بـا آثـار   يانگشـتر  ي دو حلقـه  ينهمدا ياهللا انصار تيدان آياز مر يکي
را  يکـ ي«شـان گفـت:   يآورد و به ا و من مهندس تناوش يبرا دخاص، از مشه

  »د.يد تا فرزنددار شويرا همسرتان دست کن يگريشما و د

شـد، آن را   يدار نمـ  شده بود و به هر کـس کـه بچـه    تجربه ها يراثر انگشت
 اگر خدا«معتقد بودند:  وششد. اما مرحوم تنا يدارم ده بچهينرس سال دادند، به يم

، فرزنـد  ييخـوش زناشـو   يک زنـدگ يـ دهـد. لزومـاً ضـامن     يبخواهد فرزند م
٢م.يرا دست نکرد ين شد که انگشتريم. ايخدا بود يبه رضا يما راض» .ستين

  

  ريتقد اعتقاد خاص به حکمت. ۵

نش حـوادث زد و بـه مـن    يـ د دسـت بـه چ  يـ معتقد بود نبا مهندس تناوش
ن رقم خورده واالّ اگـر  ير چنيبوده که تقد ير و مصلحتيرِ کثيحتماً خ«گفت:  يم

  »دهد. يکنم که خداوند به ما فرزند يتوانم به اذن حق کار ي، من ميتو بخواه

بـه   يوم، مـرا سـفر  ن موضوع شيم محض ايکه تسل آن يبرا مهندس تناوش
٣برد. کربال

  

                                                            

  همان.. ١

 .۱۳۸۸خ دوم آذرماه ي(تناوش)، در تار يهمدان يفاطمه انصار يها برگرفته از گفته. ٢

  همان.. ٣
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 يتر از آن انگشتر خاص

  د:يگو يم - همسر مرحوم تناوش - يهمدان يخانم فاطمه انصار

داشت و  يا العاده خارق يها ييتوانا از دوستان مرحوم مهندس تناوش يکي
ـ با يا يانگشتر«مان بود، به من گفت:  که مهمان ارب کي د بـه شـما بـدهم کـه     ي

کنـد، خـودش چـوب     يبخواهد به شما بد ين است که اگر کسيت آن ايخاص
  »خورد! يم

مخصـوص خـودش گفـت:     يطبعـ  ن و شـوخ يريمهندس با همان زبـان شـ  
د يـ آ يدشـمن دارد و خـدا را خـوش نمـ     يلـ يخ خـدا  ي ن بندهيخواهد! ا ينم«
گفـت. مرحـوم    يمهنـدس راسـت مـ   » ت شـوند! يشان اذيخاطر ا همه آدم به نيا

را با خودش  ياديار خواهان داشت، بعد از ازدواج با من کسان زيکه بس تناوش
  و با من دشمن کرده بود.

  »د؟يچرا مانع شد«بعداً به مهندس، اعتراض کردم و گفتم: 

را  يخاصـ  يهـا  که بـودم، آدم  هندوستان يتو«به من گفت:  مرحوم تناوش
ـ   يبيعج يها ييمختلف، توانا يها اضتيدن ريدم که در اثر کشيد  يداشـتند، ول

تـر و   تر، خاص يام قو دهيکه د يکسان ي دم او از همهيدم، ديرس به پدرت يوقت
هسـت و از دسـت او همـه کـار      . خداد رفتيزها نباين چيباالتر است. دنبال ا

»ست.ياز نيزها نين چيد. به ايآ يبرم
١  

  دجالليبِ سيعج ي فال قهوه

 را آموختـه بـود   از فال قهوه يداشت، نوع که به ژاپن يدر سفر مهندس تناوش
ـ افـراد ب  ي ندهيها و آ تيها، ن را در مورد خواسته يق مطالبيدق يليکه با آن خ ان ي

ها را کنار گذاشت و به  نيا ي همه يشد. ول يکه باعث تعجب م يکرد؛ طور يم
  ٢رفت. ينهمدا ياهللا انصار تيسمت اطاعت محض از دستورات مرحوم پدرم آ

                                                            

  .۱۳۹۳خ نوزدهم خردادماه ي(تناوش) در تار يهمدان يفاطمه انصار يها برگرفته از گفته. ١

  همان.. ٢
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 جوان يها وند دادن زوجيپ

 يف انـدک يکه فقط تعر يکسان ياز دختران و پسران وابستگان، حتّ ياريبس
شـان  ياز ا ،ده بودنـد و اشـخاص چنـدان معتقـدي هـم نبودنـد      ياز مهندس شـن 
 رفت ويپـذ  آنها را بخواند و مهندس هم مـي  عقد ي غهيصکردند  درخواست مي

١خواند. يم
  

  ا جداه!ي

خاست و تا عـرش   يگفت از عمق وجودش برم يکه م» !خدا يا« دجالليس
 بـود و  �ن کراميگفت، در محضر معصوم يکه م» ا جداه!ي«رفت.  يباال م ٰياعل
٢ن نبود.يماب يچ واسطه و مانعيه

  

بـه   ييکـه گـو   »ا جداه!ي«گفت:  يم يخاص، طور يبا حال يگاه دجالليس
عـارض او   يشد. هرگاه حسـ  يعصمت به عنوان نور واحد وصل م ي رهيکلّ دا

ـ «دن ين بود؛ با شـن يو پشت فرمان ماش ين رانندگيشد و مثالً ح يم از » ا جـداه ي
او، تـرنّم سـبز    يصدا يملکوت ي م. جوهرهيکرد يت ميشان احساس امنيطرف ا

٣با معبود بود. يقيحق ياتّصال يو مناد يواقع ياتيح
  

  گفتن بدون سخن مطالب، يالقا

رسند که با قلـب بـا هـم     يم ييها به جا انسانن باور بود که يبر ا دجالليس
٤شوند. ياز مين يگفتن ب زنند و از سخن يحرف م

  

د: در زمـان  يـ گو يمـ  ، شاگرد و دوست مرحوم تناوشيشهرام نوروز ناصر

                                                            

  .۱۳۸۸خ دوم آذرماه ي(تناوش)، در تار يهمدان يفاطمه انصار يها ته از گفتهبرگرف. ١

 .۱۳۹۱خ دهم اسفند يدر تار هياسالم يمحمدمهد يها برگرفته از گفته. ٢

 همان.. ٣

 .۱۳۸۸خ دوم آذرماه ي(تناوش)، در تار يهمدان يفاطمه انصار يها برگرفته از گفته. ٤
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 يبزرگـ  يشان مهمانيدر منزل ا يدم شبيخواب د ات مرحوم مهندس تناوشيح
افت در يحضـور دارنـد. آن ضـ    يار انـدک يت بسيبرپا شده است که در آن جمع

از  يبـه آرامـ   ک و توأم با سکوت برپا شده بود و مالئـک يتار مهيآرام، ن ييفضا
 يپهن شده بود که در رأس آن مرد يبزرگ ي کردند. سفره يم ييراين پذحاضرا

رزا يبان داشتند. مهندس و حاج ميو الغر اندام نشسته بودند و سر در گر ينوران
همسـر مهنـدس    - يهم حضور داشتند. خـانم فاطمـه انصـار    يل دوالبياسماع

  . همه سکوت کرده بودند. کردند يت ميريرا مد ييرايپذ يبه آرام -تناوش 

  کنند؟!   ين بزرگواران با هم صحبت نمين پرسش به ذهنم آمد که چرا ايا

ـ ي -سفره نشسـته بودنـد    يکه باال يک لحظه همان مرد الغرانداميدر   يعن
بـه مـن کردنــد؛ از    يسـر را بـاال بـرده و نگـاه     - �ينهمـدا  ياهللا انصـار  تيـ آ

د کـه نتوانسـتم تحمـل کـنم و     يـ پرقـدرت بـه قلـب مـن تاب     يشان نور چشمان
آن روز حـدود سـاعت چهـارِ بعـدازظهر      يدار شدم. فردايمه از خواب بيسراس
در قلـب   يزشيح است. ريف و توضيرقابل توصيبر من عارض شد که غ يحالت

ا روح از بـدنم در حـال جداشـدن بـود و سـرخوش،      يخود احساس کردم؛ گو
ست سـال  يک به بين افتادم؛ که پس از گذشت نزديهوش بر زم يب مهين يحالت به

  ام. هنوز سرمست آن

شان با لبخنـد  يحرف زدم؛ ا ن خواب و آن حال با مرحوم تناوشياز ا يوقت
ق را به جان ما القـا  يق قلب و روح حقايبزرگان از طر«به من فرمودند:  ينيريش
  »کنند. يم

دار آن يـ د يها برا ز غروبيشان و نيها به محلّ کار ا روز صبحچند  يا هفته
با  يبدون آنکه حتّ ينشستم. گاه يرفتم و در کنارشان م يشان م بزرگوار به منزل

بـه مـن    يشـان، حـالت  ين حضـور در محضـر ا  يم؛ با هميصحبت کن يا هم کلمه
١ست.يف نيداد که قابل توص يدست م

  

                                                            

  .۱۳۹۱زدهم آذرماه يخ سيدر تار يشهرام نوروز ناصر يها برگرفته از گفته. ١
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  و دعا ، نمازدجالليس

شـه  يروز هم ژه داشت. در اثنـاء شـبانه  يبه نمازِ اول وقت توجه و جاللديس
شـان تـرک نشـد.    يگاه از ا چيه يژگين ويبا معبود بود و ا يباز منتظر زمان عشق

»مبادا نوافل و مستحبات شما را از نماز اول وقت دور کند.«گفت:  يم
١

  

کـرد.   يهـا را هـم تـرک نمـ     از بود و نافلهوضو و دائم در حال نم شه بايهم
گونه که در بحث لباسِ نمازگزار، مستحب شمرده شده، هنگام نماز عمامه  همان

٢د.يپوش يادت ميسبز س يبست و ردا يم
  

 ينهمدا يانصاراهللا  تياستادش آ ي هيشدن، به توص پس از متحول دجالليس
داد و باحضـور قلـب و    يت مـ يـ ار اهمياو به نماز بسـ  ٣ش را قضا کرد.ينمازها

٤خواند. ينماز م يا ژهيو يصفا
   

ه يـ وميد بـود؛ خصوصـاً بـه احکـام     يه مقيعمل ي به احکام رساله دجالليس
کـرد؛ مـثالً بـدون     يت مـ يطهارت، نماز، روزه و خمس. مستحبات را کامل رعا

٥رفت. ينم يين سر، به دستشوپوشاند
  

 هيشروع توصـ  يبودند، برا نماز را ترک کرده يکه به دالئل يبه جوانان دجالليس
که آن دو رکعت نمـاز در واقـع   » از بخوان!يبرآوردن ن يدو رکعت، برا«کرد:  يم

ن جـوان بـود و   در حـد خـود آ   ياو به هر جوان يها هيتوص ٦بود. با خدا يآشت
٧م نبود.يگاه مستق چيبود که آن فرد داشت. پند او به جوانان، ه يمطابق استعداد

  

  

  »است. الصّالة تارک يفالن«گفتند:  دجالليبه س يروز

که او  -زد و در مورد آن فرد خاص  يبيق و عجيشان در پاسخ حرف عميا
                                                            

  .۱۳۹۱خ دهم اسفند يدر تار هياسالم يمحمدمهد يها برگرفته از گفته. ١

 .۱۳۸۸خ دوم آذرماه ي(تناوش)، در تار يهمدان يفاطمه انصار يها برگرفته از گفته. ٢

 همان.. ٣

  .۱۳۹۱ماه  يخ دوم ديدر تار بيط يمهد يها برگرفته از گفته. ٤

  .۱۳۹۳؛ تابستان هياسالم يمحمدمهد ي نوشته برگرفته از دست. ٥

  .۱۳۹۱خ دهم اسفند يدر تار هياسالم يمحمدمهد يها برگرفته از گفته. ٦

  همان.. ٧
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  گفت: -شناخت  يم يخوب را به

ـ   ميحق ندار  قـت  يد او حقيم. شـا يبه زور او را وادار به نماز خوانـدن کن
خواهد باال و  يتواند. به دروغ نم يداند که نم يده باشد. مينماز را بهتر فهم

روح  ينماز، سخت است؛ گـاه  يِن شود. نماز خواندن به مفهوم واقعييپا
و تـو  جداست. مـن   ي دو مقوله» باور داشتن«و » دانستن«آورد.  يتاب نم

١م.يخوان يم ين سادگيکه به هم» ميدان ينم«
«

٢
  

دقّـت داشـت. کتـب     يلـ يخوانْـد خ  يکـه مـ   يياهللا در دعاها ين سالک اليا
ده اسـت در منـابع   يرا کـه بـه مـا رسـ     ييداشت و مـتن دعاهـا   يفراوان ي هيادع

ن بـود کـه   يـ داد. دنبـال ا  يگر انطباق مـ يکديکرد و با  يم يبررس ييمختلف روا
آن دعـا را   ي، به چه شکلي، در چه حاليقاً با چه واژگانيدق �نيند معصوميبب
تا  �نيمعصوموارده از  ي هيق در ادعين تدقيبه ا اند. مرحوم تناوش خوانده يم

٣فش ادامه داد.يآخر عمر شر
  

ن يارت امـ يز«و » اِهللا رباتُ بِيرض يدعا«، »مناجات خمس عشره« دجالليس
٤خواند. ياد ميرا ز» اهللا

  

                                                            

تـوان بـه دو    يمـ  آنها ي نهفته است که ازجمله يفيظر يها نکته ن سخن مرحوم تناوشيدر ا. ١
  ر اشاره کرد.يز ي نکته

اسـت بـا فـرد تذکّردهنـده.      بـوده  يو درواقع، برخـورد  نخست ي ن کالم، در درجهيالف) ا
ـ  يبود، با ا ين واجب الهيکه خود عاشق برپاداشتن نماز، ا مهندس تناوش آن  ين جملـه درپ

ـ نبود که نماز نخوانـدن آن شـخصِ آشـنا را موجـه بشـمارد؛ بلکـه بـا طـرح ا         ن موضـوع  ي
 يد کـه دنبـالِ اعمـالِ زور بـرا    يبگشـا  يکسـ  درک و فهـم  يسو را به يا خواست پنجره يم

  نمازخوان کردن آن شخص بوده است.

تـوان   يگـران، الگـو و نمونـه بـود. مـ     يصحت کردن رفتـار د  به در حمل ب) مرحوم تناوش
 د اسـت؛ يـ ث مورد تأکيات و احاديرا که در آ ر نسبت به بندگان خدايظن و حسنِ تعب حسن

افت. ولو آن شـخص  يخوانَد، در يگفتند نماز نم يکه م يشخص ي شان دربارهياز اظهار نظر ا
 ييبـا يرفتـار آن فـرد را بـه شـکل ز     دجاللين سيبابيروح ز يهم نداشت، ول يچنان معرفت

  بازگشت او به ساحت مقدس نماز بسته نشود.  ينه برايبسا زم ر کرده بود تا چهيتفس

  .۱۳۹۱زدهم آذرماه يخ سيدر تار يشهرام نوروز ناصر يها برگرفته از گفته. ٢

  .۱۳۹۱خ دهم اسفند يدر تار هياسالم يمحمدمهد يها برگرفته از گفته. ٣

 .۱۳۸۸خ دوم آذرماه ي(تناوش)، در تار يهمدان يفاطمه انصار يها برگرفته از گفته. ٤
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  قلب عالم امکان

داشـت و   يوافـر  ي ف عالقـه يالشّـر  فرجـه  يتعال اهللا عجل به حضرت حجت
سـرش بـه    يدر بـاال » قلب عالم امکـان  �يمهد« ن نوشتهيبا ا ييشه تابلويهم
١وار نصب بود.يد

  

  �يم رضوير تا امنِ حرياز وحشت کو

ار عالقـه  يبس �ضاالر يموس بن يبه حضرت ثامن الحجج امام عل دجالليس
 ي رفـت. تمـام ائمـه    يارتشـان مـ  يگونـاگون بـه ز   يها فرصتداشت و دائم در 

٢ارت کرده بود.يرا ز و حجاز در عراق �راطها
    

 مرحـوم تنـاوش  به اتّفـاق  اش  يارتيسفر ز ي از خاطره هياسالم يمحمدمهد
  د:  يگو يم نيچن

ـ يبـود  زديـ شان در اسـتان  يزان اياز عز يکيک بار که مهمان ي  يقـرار  يم؛ ب
دم. چنـد بـار خواسـتم سـؤال کـنم؛ نتوانسـتم.       ينش ديرا در وجود نازن يخاصّ

مـن عـازم   «دم. فرمـود:  ياش پرس يقرار يب ييا زدم و از چرايسرانجام دل به در
  »رگرد!ا وإالّ بيب يخواه يخراسانم! اگر م

بـدون   با او را حتماً به بازگشت به تهران يدانست همراه ينکه ميبا وجود ا
خـودم گذاشـت. از    ي عهـده  ن وجود انتخاب را بهيبا ا يدهم؛ ول يح مياو، ترج

م و يمـود يپ ير مـ يسـت در دل کـو  يرا با ير دشـوار يمقـدس، مسـ   تا مشهد زدي
ار کامل و انتخاب خودم به يخواست با اخت يشان ميراه فراوان بود. ا يها يسخت

ارمان بود، مناسب سـفر  يکه دراخت يکانين پيا منصرف شوم. ماشيآن سفر بروم 
رد، يـ از بستگان را قرض بگ يکين مجهز يشنهاد کردم ماشير نبود. به او پيدر کو

 نش را بـه مـا بدهـد؛ امـا مهنـدس تنـاوش      يهم دوست داشت ماش يليکه او خ

                                                            

 .۱۳۹۱خ دهم اسفند يدر تار هياسالم يمحمدمهد يها برگرفته از گفته. ١

  همان.. ٢



 ۱۲۷ � حاالت و صفات سيدجالل

Page 127 of 429           AZKHODRASTEH  77                      95-11-9 

ست که قلق را ندانسته يدارد و صالح ن ييها قلق ينيهر ماش«رفت و گفت: ينپذ
  »م.يبرو يگرين ديبا ماش

نمـود، گذشـت.    يمـ  يار طـوالن يم. روز که بسير زديم و به دل کويراه افتاد
 ي در آن جـاده  ياديـ سـافت ز م. مير همچنان مانده بـود يد و ما در کويشب رس

ص نبود يقابل تشخ ياصل ي شده بود که جاده يم. طوريکرد يابانگرديب يريکو
 يريخـورد. بـاد کـو    يهم بـه چشـم نمـ    يقابل توقّف يا آبادانيچ عالمت و يو ه

چندان  ين موضوع بارها و بارها تکرار شد و گاهيشد. ا يد ميد و مانع ديوز يم
شـدم. در   يکه داشتم، نگـران مـ   يسرِ نترس ي ا همهد که من بيانجام يبه طول م

بـود،   ييحايمسـ  ييمايکه انصافاً سـ  دجالليمبارک س ي ان هربار به چهرهين ميا
و مشـغول   �جالحج دم با تمام وجود متوجه حضرت ثامنيد يکردم؛ م ينگاه م
بـه سـر    يگـر ياسـت و کـامالً در عـالم د    �ه با آن حضرتعاشقان يازيرازون

ماننـد   يا فرمود که تنها کلمـه  يم ييزهايکرد، چ يم يکه رانندگ يبرد. در حال يم
را  يدم مطلبـ يـ دن بود. خوب دقّت کردم ديمن قابل شن يو شبه آن برا» صدقه«

دارد؛  يمعروض مـ  �يتضالرضاالمر يموس بن يبه ساحت عصمت ابوالحسن عل
١شدم. يمتوجه کلماتش نم يول

  

ـ  لـم  يحال، سفرمان را در آن فضا درهمان م. بحمـداهللا  يـ داد يزرع ادامـه مـ  ي
م يمناک ساخته بود، گذشت و توانسـت يدانستم و مرا ب يعاقبت، آنچه خطرناک م

ـ ي - رانيـ ا يرياطق کـو ن منيتر ن بزرگيرمجهز، از مرز بينِ غيبا همان ماش  يعن
م. از يشـو  ٢هيم و وارد اسالميبه سالمت عبور کن -» ر لوتيکو«و » ريدشت کو«

                                                            

 ي مبارکـه  ي سـوره  ۸۸ ي هيـ د آيمتذکر شدم که شا يانيپس از سال يان مراودات بعديدر جر. ١
ْق َعَلينـا ِإن اللـَه ...  «فرمودند:  يقرائت مرا  �سفوي َو ِجْئنـا بِِبضـاَعٍة ُمْزجـاٍة فَـَأْوِف لَنَـا اْلَکيـَل َو َتَصـد

د و يهسـت  يد و دست خـال يشو يوارد م يکه شما به منزل بزرگ يا زمانيگو» .ْجيزِي اْلُمَتَصـدقني
د ير هسـت يـ د، سر به زيبزرگ دار يم و انتظاريعظ يا د، اما خواستهيدر خور او ندار يا تحفه

ار يبسـ  يقرآنـ  يهـا  ن گونه اقتباسيد. ايکن يا احساس شرم ميد يورز يا ميو از آن حضور ح
  خاطره است/. ي/پانوشت از راو ز استيشورانگ

 مشـهد  -فردوس  ي ر جادهيو در مس شهر فردوس يشرق شمال يلومتريک ۵، در هيشهر اسالم. ٢

  قرار گرفته است.
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  م. يشد مشهد جا هم عازم آن

ن و منـزل بـه منـزل، بـه     يق زمين بود که از طريا ل مهندس تناوشيکالً تما
ما مالزم يبا هواپ ياديز يها م. گرچه مسافرتيمشرف شو �ارت امام هشتميز
ح راه يداد. علّـت تـرج   يح مـ يرا تـرج  ينـ يق زمياهللا بودم؛ اما طر ين سالک اليا

بـه خصـوص اسـتحکام     يجاد آمادگيو ا يافت حاالت معنوي، فرصت درينيزم
  .اذکار بود

ک يـ اش خـود   يو اقامـت طـوالن   شان در مشهديارت ايتشرف و ز ي نحوه
ن سفر ماند تـا  يکه از ا يم است، اما به طور مختصر فوائديکتاب مستقل و حج

گار که بعد از حدود چهـل سـال   يافت. مثالً ترک سيش دوام ا فيان عمر شريپا
شان يان رفقايذاشت. در مکنار گ �مقدمه در محضر حضرت يجا و ب کيآن را 

١ه معجزه بود.ين عادت، واقعاً شبيشان در ترک ايق ايگار بودند، توفيکه اهل س
  

گار مـرا  يگار را تـرک نکـردم، سـ   يمن سـ «گفت:  يم مرحوم مهندس تناوش
»ترک کرد.

٢
  

  ها خواسته ي ان همهيانتخاب از م

بـــه حـــرم حضـــرت  �هـــا کـــه مهنـــدس تنـــاوش از ســـال يکـــيدر 
  رند.يگ يقرار م يشوند، مشمول مرحمت خاص يمشرف م �نيالحس عبداهللا ياب

شان همـراه بـا همسـرم     فيدر همان مجلسِ شر يا شنبه ادم هست روز سهي
  ف کردند: يطور تعر نيما ا يِم. آن ماجرا را خودشان برايديشان رسيخدمت ا

 يرم. بعد اتّفاقاتيخواستم تذکره بگ يسال، ابتدا قصد سفر نداشتم و نم آن
ر يدر مسـ  ياريرفتم. مشـکالت بسـ   ش آمد که تذکره گرفتم و به کرباليپ

، بـا تمـام   لطف خـدا  از آن سفر منصرف نشدم. به يش آمد؛ وليحرکت پ
که وارد کـربال   يشتافتم. هنگام �ءدالشّهدايارت حضرت سيوجود، به ز
هرچـه  «باره درِ گوش من گفتند:  کيجا  ارت موفّق شدم، آنيشدم و به ز

                                                            

  .۱۳۹۱اسفند خ دهم يدر تار هياسالم يمحمدمهد يها برگرفته از گفته. ١

  .۱۳۸۹ماه  خ ششم بهمنيدر تار يمحمدحسن نماز يها برگرفته از گفته. ٢
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  » ؟يخواه يم. چه ميده يبه تو م يبخواه

ـ را بب ع کـربال يخواهم وقا يم«همان جا درخواست کردم:  بالفاصـله  » نم.ي
ـ ينما ي صفحه کيمثل   �نيالحسـ  عبـداهللا  يش، در همان حرم حضرت اب

ز بـه مـن نشـان داده شـد. تمـام      يچ ب همهيباز شد و از عالم غ يا صفحه
  دم.يرا د ع عاشورايوقا

  گفتند: يم مرحوم تناوش

ـ نبـرد بـه م   يکـه بـرا   ين فـرد ياول دم در روز عاشورايمن د دان رفـت،  ي
  بود. �راکب يحضرت عل

م يع عظـ يف وقاياست که در شرح و توص ييها ن برخالف تمام گفتهيالبتّه ا
  ده بودند.يها را خودشان د آن صحنه ي شان همهيا يند؛ وليگو يم روز عاشورا

افتـد،  يشـان ب يرا قرار بود برا يشان شد، هر اتّفاقيبه اکه  ين موهبتيبعد از ا
دانسـتند   يز کامالً آگـاه بودنـد و مـ   يدند. در مورد فوتشان و زمانش نيد يقبالً م

ن موضـوع را بـا صـراحت    يـ ده است. به همسرشان هم ايان رسياتشان به پايح
١دند.يد يز را ميشان کامالً همه چيتمام گفته بودند. ا

  

 يو دوست دجالليس

، داشــتن دوســتان فــراوان بــا ت مرحــوم تنــاوشيپررنــگ شخصــ ي نقطــه
هرگز دوسـتانش را فرامـوش    دجالليمختلف و بعضاً متضاد بود. س يها هيروح

ت يبـار مسـئول   ي کـه همـه   يکرد، پـدر  يک پدر رفتار ميمثل  آنهاکرد و با  ينم
کـرد،   يدانـد. او حـق رفاقـت را ادا مـ     يبه فرزندش را متوجه خود مـ  يدگيرس

٢آنان را داشت. يد و هوايرس يخوب به دوستانش م
   

ـ يباوفا و قابل اعتماد بود؛ در ا دجالليس گـاه   چير بـود؛ هـ  يـ نظ ين اوصاف ب
احسـاس   يطيکـرد و نسـبت بـه آنـان در هـر شـرا       يدوستانش را فراموش نمـ 

ت يداد. نه تنها اهم يت ميل بود و به رفقا اهميبد يت داشت. در رفاقت بيئولمس
                                                            

  .۱۳۹۳ماه  در بهمن هاي مهندس محمدعلي بهزادي برگرفته از گفته. ١

 .۱۳۹۱هم اسفند خ ديدر تار هياسالم يمحمدمهد يها برگرفته از گفته. ٢



  از خود رسته � ۱۳۰

Page 130 of 429           AZKHODRASTEH  77                      95-11-9 

 يشـ يشـه بـر آنهـا پ   يهم يپرسـ  ر احوال آنان بود و در احواليگ يداد، بلکه پ يم
به حـال رفقاسـت، امـا     يدگيها مانع از رس يد، گرفتاريجد يايدر دن گرفت. يم

١نشد. يويدنروزمره و  يها ير گرفتارينش هرگز درگيوجود نازن
  

رفـت. دوسـتانش    يکه داشت به سفر م يبعد از تحول، با دوستان دجالليس
»م.يماند يشان پاک ميا ين سفرها ما به هوايدر ا«گفتند:  يم

٢
  

  دجالليو ادب س يفروتن

ند؛ يو دوزانـو بنشـ   به او احترام بگـذارد  يخواست کس ينم مهندس تناوش
.نشست يفرزندان استادش دو زانو م يخودش جلو يول

٣
  

ر بـود. مـثال بـا وجـود     ينظ يگران بيدر تواضع و ارتباط با د مهندس تناوش
شـان بلنـد    ، در مجلس ي، به احترام افراد با هر سن و مقامو آسم يتنفس يماريب
٤شد. يم

  

شد کـه   يم يداشت. مانع کسان يو تواضع بخصوص يافتادگ مرحوم تناوش
 يا خـدمات يـ شان داشت يکه ا يادت، معرفت و علميس ي خواستند به واسطه يم

ـ ا«گفـت:   يشـان را ببوسـد. مـ   يا که منشاء آن بود، دست  يلـ يم خين کـار بـرا  ي
!»يجدا کنرا از تنش  يا که سر مرغ زنده ييآزاردهنده و زجرآور است؛ گو

٥
  

ام. کنـار در مجلـسِ    دهيـ شـان ند يو تواضـع ا  يرا به فروتنـ  يدر عمرم کس
ن بـود کـه ذکـرِ    يـ اش ا شهينشست و تمام ذکروفکر و اند يشان دوزانو م روضه

٦شود. �و حضرت زهرا �نيالحس عبداهللا يمصائب حضرت اب
  

                                                            

  .۱۳۹۳؛ تابستان هياسالم يمحمدمهد ي نوشته برگرفته از دست. ١

 .۱۳۸۸خ دوم آذرماه ي(تناوش)، در تار يهمدان يفاطمه انصار يها برگرفته از گفته. ٢

 همان.. ٣

  .۱۳۸۹ماه  خ ششم بهمنيدر تار يمحمدحسن نماز يها برگرفته از گفته. ٤

  .۱۳۹۱زدهم آذرماه يخ سيدر تار يشهرام نوروز ناصر يها برگرفته از گفته. ٥

  .۱۳۹۳ماه  در بهمن هاي مهندس محمدعلي بهزادي برگرفته از گفته. ٦
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  کار ي جوانمرد عرصه

ها بود. در ر، تخصّص و تعهد در کاي، مردانگدجالليات بارز سياز خصوص
کـرد و مراقـب بـود     يدقّت و ظرافت عمل م با رانيفخر ا ي انجام امور کارخانه

١خود و درست مصرف شود. يالمال در جا تيب
  

گرفتـه   مندها و کارگرانشکار يرا برا يمارستانيس کارخانه بود، بيرئ يوقت
افت يدر يبرا يضيکرد. اگر مر يم يدگيشان رس يت درمانيبود و کامالً به وضع

٢داد. يکرد، تمام خرج درمانش را م يکمک به او مراجعه م
  

 ي کـه جنبـه   يبه کار درست و کامل معتقد بود؛ خصوصـاً زمـان   مهندس تناوش
 ي کارخانـه  يتک آجرها ست. تکينگر ياه تقدس مداشت، کار را با نگ يکارگر

٣، با انعکاس مناجات و ذکر او آشنا بود.رانيفخر ا يو بافندگ يسندگير
  

 دجاللينان حالل س

کـه از   يد: زمـان يـ گو يمـ  س تنـاوش باجنـاق مهنـد   هياسـالم  ميمحمدابراه
شان در پاسخ گفت: ياشدم؛ اياستعفا داد، علّت را از او جو رانيفخر ا ي کارخانه

نجـا اشـکال دارد. بـه    يستم؛ لذا درآمـد مـن هـم از ا   يد نيگر مفينجا ديمن در ا«
»د مزد گرفت.يزحمت با ي اندازه

٤
  

 يب و طاهر بودن ماليکه به ط دجالليپدرِ س شتناو دمحمدرضايمرحوم س
داد،  يت ميار اهميز کند، بسيسفر آخرت تجه يخواست خود را برا يکه با آن م

با هم  ييبردوطبقه بخر، دو تاک قيپول تو حالل است. «دجالل گفته بود: يبه س
»م.يآنجا باش

٥
   

                                                            

  .۱۳۹۱ماه  يخ دوم ديدر تار هيسالممحمدجواد ا يها برگرفته از گفته. ١

 .۱۳۸۸خ دوم آذرماه ي(تناوش)، در تار يهمدان يفاطمه انصار يها برگرفته از گفته. ٢

  .۱۳۹۱خ دهم اسفند يدر تار هياسالم يمحمدمهد يها برگرفته از گفته. ٣

 .۱۳۹۱ماه  يخ دوم ديدر تار هياسالم ميمحمدابراه يها برگرفته از گفته. ٤

  .۱۳۸۸خ دوم آذرماه ي(تناوش)، در تار يهمدان يفاطمه انصار يها برگرفته از گفته. ٥
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  ط خانوادهيدر مح دجالليس

خانـه کمـک    يحال همسـر خـود بـود و در انجـام کارهـا      کمک دجالليس
داد؛ امـا در مـورد    يت نمـ يـ ذ بودن آن اهميکرد. اصالً به نوع خوراکش و لذ يم
داد.  يار دقـت بـه خـرج مـ    يه شده است، بسينه تهو چگو ينکه غذا با چه ماليا

خوراکشـان خـوب    يلـ يآقاجالل قـبالً خ «گفت:  يبود م شان که در خانه يخادم
»اند! شده يطور نيدادند. اآلن چرا ا يبود. هر روز به من دستور پخت م

١
   

خانمم جوان « گفت:  يبرد و م يخوب م يها همسرش را به رستوران يگاه
م يروم، حالتش بـرا  يم خدا يرضا يخورم. من که برا يان مشياست، به خاطر ا

»د.يآ يم
٢

  

ا و يـ بـه دن  ياو تعلّقـ «د: يـ گو ي) مـ دجاللي(باجناق س هياسالم ميمحمدابراه
ک پدر رفتار يفرزندان من مثل  شد. با يا مشغول نميبه دن يا ذره ها نداشت؛يماف
خسـته   يل مشاغل کـار يا به دلياوقات که من حوصله نداشتم و  يکرد، گاه يم

»کرد. يشان م کرد، وقت صرف يم يبودم، با اوالد من باز
٣

  

  رخواه و دعاگويخ

د، که يار دعا کنيبس«کرد:  يه ميافراد بود. توص يگو ر و دعايشه طالب خيهم
  »مؤثر است.ر شما در عالم يخ يدعا

امـواج  «ثابت شده اسـت کـه:    يم حرف مهندس از لحاظ علمينيب يامروزه م
»م.يشينديدهند؛ پس خوب ب يمثبت را کائنات پاسخ م

٤
  

بـه برکـت    ر بود. دوستان مهنـدس تنـاوش  يخ يهاراز کا ياريبس ي واسطه
اد کمـک خواسـته   افر يبعض ينکه از آنها در حل مشکالت ماليشان و ايوجود ا

                                                            

 همان.. ١

 همان.. ٢

  .۱۳۹۱ماه  يخ دوم ديدر تار هياسالم ميمحمدابراه يها از گفتهبرگرفته . ٣

  .۱۳۹۱وسوم آذرماه  ستيخ بيدر تار يفيمحمد شر يعل يها برگرفته از گفته. ٤
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١کردند. ير شرکت ميحساب و کتاب در امور خ يبود، ب
  

ن ين کنـد. کـوچکتر  ياو را تحسـ  يکرد انتظـار نداشـت کسـ    يکه م يخدمت
 يا کننـد. ذره  ينکه بـه زبـان از او سپاسـگزار   يا يگران نداشت؛ حتياز د يتوقّع

عـث  ن بايدر اونبود. واقعاً پاک و خالص شـده بـود و همـ    ينفسان يها خواهش
ر و تحوالت مثبت و ييدند، دچار تغيرس يشان ميکه به حضور ا يشده بود کسان
٢شوند. يه و سبک زندگيخوب در روح

  

 مخلوقات ي نسبت به همه يرخواهيو خ دجالليس

  فرمود:   مرحوم مهندس تناوش

فرش  ي گوشه ي، روزتهران ابان آبشاريها قبل در منزلمان واقع در خ سال
دم. بـه صـورت   يـ ر فرش ديرا در ز يکردم و در همان حال عقرب بلندرا 

ـ کنم، با  يو بدون آنکه بدانم چه م يالعمل عکس ک ضـربه، عقـرب را از   ي
، يمان شدم. چند روز متـوال يخود پش ي ن بردم. در همان لحظه از کردهيب

ار يکـردم، بسـ   يالعملِ ناخواسته، خـود را سـرزنش مـ    عکسن يبه خاطر ا
ک شب در يخواندم. عاقبت  يعقرب نماز م نياکشتن  يِبراستم و يگر يم

نگران نباش، کشتن «گفت:  ياندند و هاتفيرا به من نما يخواب گوسفند
»م.يرفتيک گوسفند از تو پذيو ذبح  يک قربانين عقرب را به عنوان يا

٣
  

  فرمود: ين ميهمچن

کـرش لـه   ياز پ يميل برود و نير اتومبيدر اثر حادثه، ز ياگر سگ ولگرد
 يدر تن داشته باشد، تمام ثروت جهان را هـم بـرا   يهنوز جان يشود؛ ول

است که آن را  يکر، روحين پيرا در ايم، رواست؛ زينه کنياش هز يبهبود
بشـر   ي اسـت کـه سـاخته    يها پول آن ثروت يده؛ وليپروردگار متعال دم

٤ست.ا
  

  
                                                            

  .۱۳۹۱ماه  يخ دوم ديدر تار هيمحمدجواد اسالم يها برگرفته از گفته. ١

 .۱۳۸۸خ دوم آذرماه ي(تناوش)، در تار يهمدان يفاطمه انصار يها برگرفته از گفته. ٢

  .۱۳۹۳آذرماه  ۲۳، مورخ يشهرام نوروزناصر ي برگرفته از نوشته. ٣

  .۱۳۹۳آذرماه  ۲۳، مورخ ينوروزناصرشهرام  ي برگرفته از نوشته. ٤
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هـا در   دم کـه گربـه  يـ سد: بارها به چشم خـود د ينو يم يشهرام نوروزناصر
کردنـد   يمان مي، زادنديگز يم ي، سکنيساعاط منزلشان واقع در پشت پارک يح

بـه آنهـا    يکار«فرمودند:  يبه آنها آزار برساند؛ م يدادند کس يشان اجازه نميو ا
  »نها مهمان ما هستند.يروند؛ ا يند و خودشان ميآ يد؛ خودشان ميباش نداشته

  

اهمداد، بـه بـاورِ    يوانات مـ يت حال حينسبت به رعا که مرحوم تناوش يتي
گشت. مرحوم  يوانات بازميبا ح يمهربان يو اُخرو ير معنويشان نسبت به تأثيا

  گفت: يم مهندس تناوش

ها و  اباني(واقع در ب» رانيفخر ا« يباف پارچه ي کارخانهر يها قبل که مد سال
 -داشــتم کــه  يهمکــارِ مهندسـ  شهرســتان نظرآبـاد) بــودم،  يکشـتزارها 

 ينزد من آمـد و از اتّفـاق   يشُهره بود. او روز يبه گناهکار -الظّاهر  يعل
ل خـود  يبا اتومب«کرد و گفت:  يتکه سر راهش رخ داده بود، اظهار ناراح

بلند کنار  يها کردم که متوجه شدم در علف يکارخانه حرکت م يدر حوال
دور شـده بـودم،    يپرد. چـون از محـل کمـ    ين مييباال و پا يزيجاده، چ

اده يـ ل کـه پ يـ مجبور شدم به عقب بازگردم تا به آن محل برسـم. از اتومب 
ـ کـه ا  يانـد، طـور   محکم بسته يرا با طناب يسگ دم گردن تولهيشدم، د ن ي

بـرق   ر چـراغ يطناب را هم به ت يشدن است و انتها سگ در حال خفه توله
سـگ بـاز و    بود طناب را از دورگردن تولـه  ياند. به هر مشقّت متّصل کرده

دن و دورشـدن از محـل،   يبسته در هنگام دو سگ زبان آزادش کردم. توله
  »به من انداخت و رفت. ينگاه

سـگ، بـه    شـدن تولـه   تيـ آن رفتـار و اذ  ياز زشت يابراز ناراحتآن فرد با 
بسته رفتار  وان زبانيک حيها چگونه با  يبعض دينيب يم«مهندس گفته بود: 

  »کنند؟! يم

ـ از دن يمـار يان، آن فـرد در اثـر ب  يـ ن جريپس از گذشت چند سال از ا ا ي
 اريبسـ  يدم کـه و يـ شان، در خـواب د يرفت. در شب اولِ پس از فوت ا
نشانده بودند و اعمال  يدستگاه بزرگ ينگران و مضطرب بود؛ او را جلو

ـ  ي ، در صـفحه يريرا به صورت تصـو  يک و بد گذشته تا حالِ وين ک ي
رنـگ   به يا دادند. در سمت چپ دستگاه، درجه ينشان م يون به ويزيتلو

رفـت و در سـمت    يوجود داشـت کـه بـاال مـ     يصورت عمود قرمز و به
آمـد.   يوجه باال نمـ  چيه رنگ سبز بود که به به يا درجه راست آن دستگاه،
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نگـران بـود و وحشـت تمـام وجـودش را       يقدر ارفته بهيازدن آن فرد تازه
ست. چراغ قرمـز تـا آخـر پـر شـد و در      يف نيبود که قابل توص فراگرفته

ت يـ مـن روا  يسگ را کـه بـرا   آن توله ير آزادسازين لحظات تصويآخر
سـرعت،   ک لحظه چراغِ قرمـز کـه بـه   يادند. در نشان د يکرده بود، به و

ن حـد خـود   يتر نييده بود، سقوط کرد و چراغِ سبز که در پايت رسينها به
ـ بـه خـاطر ا  «د و به او اعـالم شـد:   ين سطح رسيقرار داشت، به باالتر ن ي

»ده شد.يگناهانت بخش ي، تماميت خالص انجام داديرفتارت که با ن
١

  

  دجالليسخاوت و سپاسِ س

ل خود را به يده بود؛ وسايبر يقبل يار تجمالتيبس ياز زندگ مهندس تناوش
معـاش بـود، بـه     يکه خودش در عسرت و تنگ يزمان يد. حتّيبخش يگران ميد

د يکـرد. سـ   يمـ  يدگيداشـتند، رسـ   ينامناسـب  يت مـال يکه وضع يکسان يزندگ
ــه ارث بــر ــ ســخاوت اجــدادش را ب ــاز و بس ــان، دســت ب ــود؛ دلِ مهرب ار يده ب

٢کرد. يحقوق خود را خرج مردم م ي شد همه يم يگاهداشت.  يا بخشنده
  

الطبـع بـود، هـر آنچـه را داشـت در راه رفـع        يار سـخ يبس مهندس تناوش
هـم در قبـال کـار     يکـرد و از طـرف مقابـل انتظـار     يغ نمـ يمشکالت افراد در

٣داشت.شده ن انجام
  

شـان بـا   يداد؛ ا يشـان انجـام مـ   يا يار کوچک و خُـرد بـرا  يکه کار بس يکس
کرد. به کارگر و افـراد فرودسـت،    يو سپاس فراوان با آن برخورد م يشکرگزار

گذاشـت. مرحـوم    ياحترام م يلي، خيکارگر يها طيخصوصاً در کارخانه و مح
 يبـه منـزل و   يو نظـافت  يانجام امور خدمات يبرا يکه به علّت يبه افراد تناوش

و  يپرداخـت و راضـ   ينمودند، مـ  يکه طلب م يتر از مزد شيار بيآمدند، بس يم
٤گذشت. يشان ميخندان از کنار ا

  
                                                            

  .۱۳۹۳آذرماه  ۲۳، مورخ يشهرام نوروزناصر ي برگرفته از نوشته. ١

 .۱۳۸۸خ دوم آذرماه ي(تناوش)، در تار يهمدان يفاطمه انصار يها برگرفته از گفته. ٢

  .۱۳۹۱ماه  يخ دوم ديدر تار هياسالم ميمحمدابراه يها تهبرگرفته از گف. ٣

  .۱۳۹۱خ دهم اسفند يدر تار هياسالم يمحمدمهد يها برگرفته از گفته. ٤
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 يراث پدريو م دجالليس

و در زمـان  عالقـه داشـت    دجالليبـه سـ   يلـ يخ درضـا تنـاوش  يمرحوم س
ک بار به من گفـت:  يدجالل يدجالل کرد. سيس خود را به اسم ي اتش، خانهيح
ن خانـه را بـه نـام خواهرهـا و     يـ ا يمن است، اما من به زود ن خانه به اسميا«

ادا در ا رفـتم، مبـ  ين کار تمام شود، از دنيکه ا ش از آنيکنم و اگر پ يم ميبرادرها
  !» يآن خانه تصرف کن

اش کرد، بلکـه   ينه تنها آن خانه را به نام خواهران و برادران ناتن دجالليس
 خودش استفاده کند. هـر  يبرا يپدر راثيوجه حاضر نشد از م چيه بعدها هم به

مرحـوم   يايوصـا  يدر راسـتا  -د يرسـ  يم به دستش يراث پدريکه از م يمبلغ
کـرد و   ينه ميهز -انجام شود  ير گوناگونيخ يه خواسته بود تا کارهاپدرش ک

  داشت. يخودش برنم يبرا يزيچ

ده بـود، از  يشان رسـ  به دست يراث پدرياز م يکه مبلغ بار کيادم هست ي
رفت و گفت: ينپذ دجالليبخرد؛ اما س ياطيک چرخ خيم يشان خواستم تا برايا
  »خرم! ين پول نمياز ا«

حاضر نشد از آن  يد؛ وليخر ياطيم چرخ خيالبتّه بعداً از درآمد خودش برا
١کند. ين خرجيپول چن

  

  دجالليجبران به روش س

کـرد و مناعـت طبـع     يدرخواسـت نمـ   يزيچ يچ وقت از کسيه دجالليس
 يک لحـاف کُرسـ  يـ ک لحاف بدهـد، مـن   يبه من  ياگر کس«گفت:  يداشت، م

کنم. به من  يجبران م يطور نيدهم و ا يبزرگ) به او م يليک لحاف خي يعني(
.»ين جور باشيکن هم يتو هم سع«گفت:  يم

٢
  

                                                            

  .۱۳۹۳خ نوزدهم خردادماه ي(تناوش) در تار يهمدان يفاطمه انصار يها برگرفته از گفته. ١

 همان.. ٢
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  در خدمت او بود  يزندگ

 يعنـ يد. يا بريش آمد، کامالً از دنيش پيکه برا يبعد از تحول مهندس تناوش
 يتـوجه  يويـ دن يورد توجه قـرار داده بـود. بـه زنـدگ    ا را ميتقدم آخرت به دن

ـ ا اگر صد سـال هـم باشـد،    يدن يزندگ«گفت:  ينداشت و م شـتر  يک لحظـه ب ي
»ار ما باشد.يد نوکر و در اختيبا يم، زندگيشو يد نوکر زندگيست. ما نباين

١
  

 يشد، ول يل نبود، انجام نميما دجالليکه س يزين سبب، هر چيد به هميشا
کـه بـود و از    يبرود، اسباب آن سفر به هر شکل ييل داشت به جاياگر مثالً تما

٢شد. يا ميق، مهيهرجا و هر طر
  

  د: يگو يم همسر مهندس تناوش

 ي همـه نبود  يطالب انجام کار جور بود که اگر مرحوم تناوش نياوضاع ا
 يياز جانب بسـتگان، بـه جـا    يادم هست روزيشد.  يده ميبساط آن برچ

ل يـ د. به دلياينشد به آن مجلس ب يم. هرچه اصرار کردم راضيدعوت شد
شرکت کنم.  يهمانيشان در آن ميم گرفتم بدون اي، تصميليمالحظات فام

ـ از خانه ب يبه قصد شرکت در آن مهمان رون آمـدم. بـرخالف معمـول،    ي
ا اگر هم يشد  يدا نميپ يا لهيچ وسيا هيم؛ ن مانديمنتظر ماش يطوالن يمدت

قـدر زمـان    خـورد. عاقبـت آن   يکه داشتم نمـ  يرش به مقصديشد مس يم
که بـه منـزل برگشـتم،     نيندارد. هم يا دهيگر فايدم رفتنم ديگذشت که د

»رفتن به مصلحت نبود! يديد«به من گفت:  يمهندس با لبخند
٣

  

  دجاللياز س يبيبروز عجا

د نگـاه کـرد.   يت مستقل نبايک شخصيبه عنوان  گاه به مهندس تناوش چيه
٤از عالم باال بود. يشان وابسته به نوريا

  

                                                            

 .۱۳۸۸خ دوم آذرماه ي(تناوش)، در تار يهمدان يفاطمه انصار يها برگرفته از گفته. ١

 همان.. ٢

 .۱۳۸۸خ دوم آذرماه يتار (تناوش)، در يهمدان يفاطمه انصار يها برگرفته از گفته. ٣

  .۱۳۹۱زدهم آذرماه يخ سيدر تار يشهرام نوروز ناصر يها برگرفته از گفته. ٤



  از خود رسته � ۱۳۸

Page 138 of 429           AZKHODRASTEH  77                      95-11-9 

ارادت  �مخصوصاً خانم حضرت زهـرا  �ت عصمت و طهارتيب به اهل
١ش آمده بود.يش پيبراکه  يا ن مکاشفهيداشت؛ خصوصاً بعد از اول يخاصّ

  

و حضــرت  �کــه داشــت رســول اکــرم يدر مکاشــفات مرحــوم تنــاوش
ــؤمنيام ــرا د �نيرالم ــود و ي ــتورهايده ب ــز دس ــواران يادي  �از آن بزرگ
٢گرفت. يم

  

  داشت؛ ازجمله: ٣يانکشف و کرامات فراو دجالليس

                                                            

 .۱۳۸۸خ دوم آذرماه ي(تناوش)، در تار يهمدان يفاطمه انصار يها برگرفته از گفته. ١

 همان.. ٢

در شرح زندگي و احوال آنان بايد به نکات ذيل  ن به کرامات اولياي خداي پرداخت . در زمينه.٣
  توجه داشت.

)۱خدا و شاخص بزرگي او کراماتي اسـت کـه از وي    ). اين پندار که تمام عظمت يک ولي
ي وجودي او کرامات اوسـت و يـا بـروز خـوارق عـادات،       ترين جنبه سرزده است يا بزرگ
در  مرام و طريقت کسي است، گماني است باطل. عظمـت ولـي خـدا   شاخص برحق بودن 

اهللا اسـت. کرامـات و    طي مدارج بندگي و عبوديت حـق متعـال و نيـل بـه مراتـب معرفـت      
ي  زند، وجه نازل وجود اوسـت و اگـر همـه    خدا سرمي خوارق عاداتي که بعضاً از يک ولي

الواقـع او را کوچـک    عـادات خالصـه کنـيم، فـي     مقامات يک ولي را در کرامات و خوارق
العـاده چـه بسـا از طريـق رياضـات       ايم. ضمن اينکه توانايي انجام برخي امـور خـارق   کرده

کننـده   شيطاني هم قابل اکتساب باشد و کارهاي غيرعادي که از يک مرتاض گمراه و گمراه
ي به نظر آيد که بـه دسـت   تر از کرامت زند، چه بسا از نظر ظاهري شبيه يا حتّي بزرگ سرمي

شود. بنابراين نبايد گمان کرد صـدور خـوارق عـادات از شخصـي،      يک ولي خدا انجام مي
  الزاماً به اين معناست که وي از اولياي خدا و راه و مرامش حق و صحيح است.  

 شـود، از  که به عنوان شاخص حقّانيتشان انجـام مـي   �حساب معجزات پيامبران و امامان
بـازان جداسـت. در عـين اينکـه      ليا و خوارق عادات مرتاضان، ساحران و شـعبده کرامات او

طـور معمـول    معجزات هم مثل کرامات و خوارق عـادات، امـور غيرعـادي هسـتند کـه بـه      
هاي متعـددي بـا کرامـات و خـوارق عـادات       اشخاص قادر به انجام آنها نيستند، اما تفاوت

دار بـودن   و امـام در دعـوي عهـده    و شاخص حقّانيـت پيـامبر  » بينه«دارند که به اعتبار آنها 
هايي که معجـزات را از   شوند. از جمله شاخصه شمرده مي مأموريت و سمتي از جانب خدا

ي آنهـا مـدعي    سازد، اين اسـت کـه اوالً انجـام دهنـده     کرامات و خوارق عادات متمايز مي
) است. ثانياً پيامبر يا امام معجزه را در مقـام اثبـات   نبوت يا امامتوريتي الهي (منصب و مأم

دهـد. ثالثـاً هنگـام     صدق ادعاي خويش بر داشتن چنان منصب و مأموريت الهي انجـام مـي  
 �
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  يت شفابخشيمأمور. ۱

رفـت و سـحر بـه     به قم ين شخصيشان از خواب بلند شد و با ماشيا يشب
ش يهـا  نوشـته  د. بعـدها در دسـت  يـ خواب خواند و خانه باز گشت؛ نماز صبح را

                                                                                                       
�  

» تحـدي «خوانَـد و اصـطالحاً    کند، فرامـي  انجام آن، منکران را به انجام مشابه آنچه خود مي

ادر نيست مانند آنچه او انجام داده، انجـام دهـد. رابعـاً آنچـه او انجـام      کس ق کند و هيچ مي
گران از طريق تصـرف در   دهد، واقعيت پايدار خارجي دارد و همچون ساحران و شعبده مي

آورد کـه   وجود نمـي  ي ناظران، براي لحظاتي اين تصور غيرواقعي را در آنان به ذهن يا ديده
ارج به دست آنان انجام شده است. خامساً بـرخالف کرامـات   العاده در جهان خ امري خارق

بـازان، توانـايي انجـام معجـزات نـه از راه       اوليا و خوارق عادات ساحران، مرتاضان وشعبده
رياضت و نه از راه بندگي و عبادت و نه از هيچ راه  تمرين و ممارست، نه از راه آموزش و

 دست آوردن نيست. ديگري قابل کسب و به

در سلوک اگر نيل به توانايي انجام کرامات و خـوارق عـادات هـدف سـالک باشـد و      ). ۲(
اهللا و توحيـدي نبـوده؛ بلکـه سـير      ي آن امور، او را به سلوک جذب کند، سير او الـي  جاذبه

الکشف و الکرامه است. با چنين سلوکي نه تنها شـخص بـه قـرب و لقـاي الهـي نائـل        الي
هاي کمال انساني و روحـاني، بـه    جاي عروج به قلّه شود و به دور مي شود؛ بلکه از خدا نمي

  کند. هاي نفس سقوط و هبوط مي حضيض دره

بعضاً کرامات و خوارق عاداتي مشاهده شده است، يا در مقام انجـام   ). اگر از اولياي خدا۳(
راي رهايي اشخاص از نگـاه  مأموريتي بوده که از جانب خداوند به ايشان محول شده و يا ب

چيز به علـل و عوامـل مـادي، صـورت گرفتـه       مادي به عالم و پندار باطلِ منحصربودن همه
ي امور عـالم را   اند، کارگردان همه است. بزرگان اوليا که به مراتب باالي معرفت دست يافته

بينند  خداوند مي چيز را معلول مشيت حکيمانه و سرشار از رحمت دانند و همه تنها خدا مي
چيـز را در وضـعيت و شـرايط     معرفـت هـيچ   شود. بنابراين اهل که جز خير از او صادر نمي

بينند تا بخواهند با استفاده از قدرتي که خداوند بـه آنهـا عنايـت فرمـوده، بـه       نادرستي نمي
ند تصحيح وضعيت وشرايط آن چيز مبادرت ورزند. لذا مؤدبانه پذيراي مقدرات الهـي هسـت  

گشايند و ابـراز وجـود    و در قلمرو حاکميت خداوند، جز به فرمان او، دست به تصرف نمي
  کنند. و اظهار قدرت نمي

اي از واقعيـت زنـدگي آنـان و     صرفاً به عنوان گزارش گوشـه  ). ذکر کرامات اولياي خدا۴(
الـذّکر قابـل    کيد بـر نکـات فـوق   هاي باالتر از عالم ماده و با تأ سوي افق اي به گشودن پنجره

 قبول است و در اين اثر نيـز بـا همـين رويکـرد بـه ذکـر برخـي کرامـات مرحـوم تنـاوش          
    ايم. پرداخته
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ـ  �ياز طرف امام حسن عسکر«خواندم که نوشته بود:   يودم بـرا مأمور شده ب
را بخـوانم. خوانـدم و آن دختـر     ١که به قم آورده بودنـد، عـزائم   يدختر يشفا

»دا کرد.يشفا پ
٢

  

  �يا عليبگو . ۲

را دور سـر   يپـول  شان الل شده بود. مهندس تنـاوش  يگيدر همسا يدختر
کنـد تـا    ين ذکر را تکرار ميقدر ا آن!» يا عليبگو «د: يگو يچرخانَد و م يدخترم

٣ابد.ي يشود و شفا م يبازم!» يا علي«دختر زبانش به ذکرِ 
  

  وحشتناک ياز تصادف يريجلوگ. ۳

) بـه مـن   ن تهرانياز اهل علم (از مدرس يکيد: يگو يم هياسالم يمحمدمهد
 رفــتم و قبــل از آن از مهنــدس تنــاوش يبــه مســافرت نــوروز اميــفرمــود: در ا

دم يسبقت گرفتم. ناگهان د ينياز ماش به اصفهان ر قميکردم. در مس يخداحافظ
کـنم.   ين حرکتـ ينکه کوچکتريد و من عاجزم از ايآ ياز روبرو م ين بزرگيماش
گذاشـت.   يخـاک  ي ن را برداشت و در جـاده يدم مهندس تناوش، ماشيهان دناگ
فتـاد  ين يچ اتفـاق يسمت جاده شد. در کمال تعجب ه د تا بهيقدر چرخ ن آنيماش

                                                            

ض را شـفا  يبا آن، مر شود که مهندس تناوش يمحسوب م يو سر ي خاص هياز ادع» عزائم«. ١
در زمـان  «د: يـ گو يمـ  يخبرند. خانم فاطمه انصار يآن ب يو همسرشان هم از محتوا اند داده

خوانَد، متوجـه نشـدم؛ اجـازه نداشـتم      يهر کار کردم که بفهمم چه م ات مرحوم تناوشيح
  »ذکر را بدانم.

 ي ژهيـ ه و اوراد و اذکـار و يـ خواندن ادع يدر لغت، به معن» عزائم کردن«و » خواندن عزائم«
 يدارا ي باشد. اصطالحاً به چهار سوره يبر آنها مترتّب م يا العاده است که آثار خارق يبيغر

خوانـدن آنهـا    يبـرا  يا العاده ند و به آثار خارقيگو يم ز سور عزائميواجب ن ي ات سجدهيآ
 »]عزائم« نامه دهخدا، مدخل معتقدند. [با استفاده از لغت

 .۱۳۸۸خ دوم آذرماه ي(تناوش)، در تار يهمدان يفاطمه انصار يها برگرفته از گفته. ٢

 همان.. ٣
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م. بعد از بازگشت از سفر، به منزل مهنـدس مراجعـه کـردم.    يو همه سالم ماند
کـار  «به من گفت:  کرد و يشدستيان بگذارم، پينکه مطلب را با او در ميقبل از ا

  »  خودت بود!

متوقّـف   يموضوع را حاشا کرده بود تا آن استاد اهـل علـم در و   دجالليس
١نشود.

  

 تربت و دعا و شفا. ۴

را  بـود و مرحـوم تنـاوش    يسـرطان داشـت. پـدرش بـازار     يماريب ييآقا
  رد. شناخت. او پسرش را نزد مرحوم تناوش آو يم

د غفــور يدر خانــه تربــت اصــل در دســترس داشــت. ســ مرحــوم تنــاوش
آورد. تربـت را   يما تربت اصل م ي) براشرکت ي(داماد مرحوم هاد �ييطباطبا
  دا کرد.يم؛ خورد و شفا پيداد يمار سرطانيبه آن ب

مان  از منزل يا دم که در گوشهيرا د �راکب يبعداً من در خواب حضرت عل
خواندنــد در حــال قنــوت بودنــد.  يکــه مــ يســتاده بودنــد و در نمــاز حــاجتيا

د، مـن  يمار تربت داديشما که به آن ب«در عالم خواب به من گفتند:  �حضرت
»دا کرد.يدعا کردم و آن آقا شفا پ

٢
  

  شود! ينم يزيچ. ۵

 ها به منزل مهندس تنـاوش  هيشد، همسا يز مت قرميوضع يزمان جنگ وقت
شان يکه به کرات به ا -خاص  يمهندس تناوش در حالت بار کيآوردند.  يپناه م

بعـد  » شـود!  ينمـ  يزيـ ام، چ تا من زنـده «به همسرش گفته بود:  -داد  يدست م
ا دور تا دور آن نوشته بود. داخل ده بود و نام دوازده امام ريرا کش رانيا ي نقشه

                                                            

  .۱۳۹۱خ دهم اسفند يدر تار هياسالم يمحمدمهد يها برگرفته از گفته. ١

  .۱۳۹۳خ نوزدهم خردادماه ي(تناوش) در تار يانهمد يفاطمه انصار يها برگرفته از گفته. ٢
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»نجات بده! کايو آمر سيران را از دست انگليا! ايخدا«نقشه هم نوشته بود: 
١

  

 ير حال موذييتغ. ۶

شدن  خوب يشان برايا يکرد. روز يت ميدر کارخانه مهندس را اذ يشخص
شـد و از مهنـدس    مانيشـ خواند. روز بعد آن فرد پ ص دو رکعت نمازآن شخ

٢کرد. يخواهرعذ
   

  دفتر دستورات. ۷

و حضـرت   �را کـه از ائمـه   يداشت که در آن دستورات يدفتر دجالليس
که  يديکرد و بعدها حسب صالحد يادداشت ميده بود، يرس يبه و �راکب يعل

٣ن برد.يداشت، آن را از ب
  

  از عاقبت امور يآگاه. ۸

 د،يرسـ  �ينهمـدا  ياهللا انصـار  تيـ کـه خـدمت آ   ياز زمـان  مرحوم تناوش
٤داشت و از عاقبت امور آگاه شده بود. ياريتحوالت و مکاشفات بس

  

  د:  يگو يم يدکتر محمدحسن نماز

به منزل ما آمد. در آن روزگار مـن   ابان ملکيدر خ مهندس تناوش يروز
خوانـدم و در حـال    يداشتم. در دانشگاه درس م يمحقر يا اجاره ي خانه

خواسـت بـه    يکه م يم. زمانيها داشت گرفتن تخصّص بودم. با هم صحبت
ت ا ياوضـاع نبـاش! وضـع مـال     نگـران «خانه مراجعت کند، به من گفت: 

بسـپار. امـور تـو را خـودش      ت را به خـدا يهارکا ي شود. همه يخوب م
بعـد از گذشـت   » رود. يش نمـ يها پرر ما کايکند. با فکر و تدب يدرست م

                                                            

 .۱۳۸۸خ دوم آذرماه ي(تناوش)، در تار يهمدان يفاطمه انصار يها برگرفته از گفته. ١

 همان.. ٢

 همان.. ٣

  .۱۳۸۹ماه  خ ششم بهمنيدر تار يمحمدحسن نماز يها برگرفته از گفته. ٤
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ش از آن خبر داده بود، محقَّق شـد. اآلن  يشاپيبود و پ هر آنچه گفته يمدت
کـنم. هـر وقـت خـودم      يواگـذار مـ   خود را به خـدا  يهارکا ي هم همه

خـود   سـپارم، خودبـه   يشود. تـا بـه او مـ    يکنم، درست نم يم يزير برنامه
١بود. مرحوم تناوش ياز سو ين درس بزرگيشود. و ا يدرست م

 

لش قصد رفتن به خارج يتحص ي ادامه يهم که خواهر کوچکم برا يزمان
فعالً نرو! «ت کرد. مهندس به او گفت: شان مشورياز کشور را داشت، با ا

ـ با ا يفرد يگريچون مدت کوتاه د تـو   ين مشخصـات بـه خواسـتگار   ي
ت هم يکارها ي ، همهيرو يو به خارج م يکن يد و تو با او ازدواج ميآ يم

مشخصات صـورت آن شـخص را    يحتّ مرحوم تناوش» شود. يدرست م
  هم به خواهرم گفته بود. 

جـه  يق انداخت. نتيرفت و سفرش را به تعويواهرم حرف مهندس را پذخ
که مهندس خبـر داده بـود و از    يشخص ين شد که بعد از مدت کوتاهيا

خواهرم آمد و با هم ازدواج کردند و  يبستگان دور ما بود، به خواستگار
عاقبـت امـور آگـاه     بـه  اتّفاق هم به خارج رفتند. واقعاً مهندس تناوش به

٢بود.
  

  ا!يرون نيب. ۹

به وقـوع مسـائل از    مرحوم مهندس تناوش«د: يگو يم يشهرام نوروز ناصر
طـور   امور خبر داشـت. بـه   ياريکند، از بس يکه صحبت ش آگاه بود و بدون آنيپ

بنده بـه هـر   !» ييايرون نيو ب يمانکن در منزل ب يفالن روز سع«فرمود:  يمثال م
افتـاد.   يم مـ يبـرا  يکـردم؛ قطعـاً اتّفـاق    يت نميشان را رعايا ي اگر فرموده يليدل

»ار است.يا، بسين دست قضايا يها نمونه
٣

  

ده يکشـ  يدن به مقصد تالش کرده بـود و سـخت  يرس يبرا يليخ دجالليس
دند يد يد که افراد در آن خود را به وضوح مبو يا نهييم او مانند آيبود. باطن عظ

کـرد   يرفتار مـ  يدجالل در ظاهر طوريکردند. البتّه س يدا ميو به خود معرفت پ
                                                            

  همان.. ١

  همان.. ٢

  .۱۳۹۱زدهم آذرماه يخ سيدر تار يشهرام نوروز ناصر يها برگرفته از گفته. ٣
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١خاصّ خداست. يشناسد و ول يکه فرد گمان نکند او را از باطن م
  

  ديشب رس مهيکه ن ينان. ۱۰

مرحـوم  م. يکنـ  ييرايهمانان بـا آبگوشـت پـذ   يبنا شد از م يا شب چهارشنبه
اد مهمان يل رفت و آمد زيد. آن شب به دليخر نان سنگک ياديمقدار ز تناوش

م شب شده يازده و ني يم. ساعت حواليم سه تا چهار دفعه شام بدهيمجبور شد
! نان مام زمانا اي«دن آنها گفتم: يآمدند. با د از قم يم مهمانانيديبود که ناگهان د

  »م؟ين موقع شب درِ خانه که را بزنيم. ايندار

 ييد وضو کردند و دعايتجد دم مرحوم تناوشيبودم که د ين نگرانيدر هم
 ياديـ تعـداد ز  ينگذشت که زنگ در به صدا درآمد. فـرد  يا را خواندند. لحظه

  ده شده بود آورد، داد و رفت!يچيپ يه در چادر شبرا ک نان سنگک

ن را از معجزات امـام  يشه مستجاب بود و خود، ايهم مرحوم تناوش يدعا
٢دانست. يم �نيحس

  

  م؟يچه کن يبا پنچر. ۱۱

م. يدعـوت شـد   يدر ماه مبارک رمضان به افطار يفش، شبياواخر عمر شر
 ياما با اصرار مـن راضـ   د؛يايت نداشت بيرضا اش يط جسمانيل شرايدلقلباً به 

ن پنجر شد. ناراحت شـدم  يم. در راه ماشيعازم آنجا شد ين شخصيشد. با ماش
ف يـ اش تکل يمـار ينکه من او را وادار به آمدن کردم و حاال با کسـالت و ب ياز ا

شـدم و در   فيالشّر فرجه يتعال اهللا عجلعصر شود؟ متوسل به امام ين چه ميماش يپنچر
  »کن! يسن! فرجالح بن ا حجتي«دل گفتم: 

دم يـ د يقيخوانـد. بعـد از دقـا    يياده شد و دعـا ين پياز ماش مرحوم تناوش
د مـن  يـ آقاجـان! بگذار «با آمد و به مهنـدس گفـت:   يز ييمايبا س ييجوان رعنا

                                                            

  .۱۳۹۱خ دهم اسفند يدر تار هياسالم يمحمدمهد يها برگرفته از گفته. ١

 .۱۳۸۸خ دوم آذرماه ي(تناوش)، در تار يهمدان يفاطمه انصار يها برگرفته از گفته. ٢
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از  ينشـد مبلغـ   يا گرفـت و در مقابـل هـم راضـ    ر يپنچـر » رم.يرا بگ يپنچر
  افت کند. يمهندس در

١د.يرس يکرد به اجابت م يکه م ييدعا واقعاً مرحوم تناوش
  

  بخوان تا حاضر شوم!. ۱۲

 يرازين شـ ين معيد عبدالحسيس آقا به منزل حاج يم گاهيکه آمده بود تهران
آقا  حاج ي ک روز صبح مرا به خانهي م. جالليرفت يکه از دوستان پدرم بودند، م

پا به سن گذاشته بود، ماندم. آن  يشان که زنيخانم ا ش حاجين آورد و من پيمع
برعهده گرفته بود و مرتّب در کارخانه بود.  ينيسنگ يها تيها جالل مسئول سال

  کرد. يش از آنچه قرار بود، کار ميب يليکه نانش حالل باشد، خ آن يبرا

خودمـان   ي ام که سر رفت و خواستم به خانـه  جا حوصله نيگفتم ا به جالل
  برگردم، چه کنم؟

ها تلفن  از خانه يلينبود. خ يمتنوع ارتباط يها ن شکليل و ايها موبا سال آن
هروقـت  «گفت:  هم تلفن نداشت. جالل يرازين شيآقا مع حاج ي نداشتند. خانه

بعد هم به من » ن ذکر را بگو.يچهار قدم بزن و ا اط سهيح يا تويب يخسته شد
  »م.يرا آموخت که اجازه ندارم آن را بگو يذکر

شـوم و تـو را    ي، مـن حاضـر مـ   يدن ذکر را خوانيکه ا نيهم«گفت:  جالل
  »برم. يم

د و يازدواج کرده بودم. آن روز به عصر رسـ  من جوان بودم و تازه با جالل
خـانم هـم    رفتند و فقط مـن مانـدم؛ حـاج    يرازين شيآقا مع گر حاجيمهمانان د

هـم ابـراز    يلـ يچون من بـودم، خ  يولخواست برود،  يداشت و م يکار ييجا
  که داشت، برود.  يا کرد و حاضر نبود دنبالِ برنامه يمحبت م

ـ به من گفته بود نبا جور است، اگرچه جالل نيط ايدم شرايمن که د ن يـ د اي
گفتم کـه اآلن   يرازين شيآقا مع م، اما من به خانم حاجيبگو يموضوع را به کس

                                                            

 همان.. ١
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شان باور نکرد و يد و مرا ببرد. ايايم که جالل بيگو يم ياط ذکريح يروم تو يم
طور که جالل گفته بود، قدم  اط و همانيح يد. من هم بلند شدم آمدم تويخند

  زدم و ذکر را گفتم. بالفاصله در را زدند و معلوم شد جالل آمده است مرا ببرد.

بـا   اش ين کرمانشـاه يريشـ  ي بـا همـان لهجـه    يرازين شيآقا مع خانم حاج
»؟!ياش را آتش زد ي؟! مويکار کرد يچ«تعجب به من گفت: 

١
  

  درمان آن کودک ناآرام. ۱۳

داشـت،   يدسـت  يو طراحـ  ياطيـ کـه در خ  ان مرحوم تنـاوش ياز آشنا يکي
ازدواج کـرده بـود.    يآلمـان  يداشت که در خارج از کشور با مرد يا خواهرزاده

 طانيار نـاآرام و شـ  يداده بود که بسـ  ي، فرزنديآلمان - يرانين زوجِ ايبه ا خدا
ـ    ـ باشـ  يفعـال  شيشده بود. احتمال داده بودند که دچـار اخـتالل ب  يبـرا  يد؛ ول

سـر   يکـرده بودنـد، مـؤثّر واقـع نشـده بـود. پزشـکان آلمـان         يدرمانش هرکار
ن کـودک حسـب   يسـت. والـد  ين پسـربچه چ يـ اورده بودنـد کـه مشـکلِ ا   يدرن
ن يما آوردند. ا ي ده بودند، بچه را به خانهيکه از مرحوم تناوش شن ييها فيتعر

دن يـ ند، شروع کرد به چرخينشنکه بيا يجا ما شد، به ي که وارد خانه نيبچه هم
منزلمـان   يبـاال  ي بـه طبقـه   يمختلف خانه و حتّـ  يها در خانه و گشتن گوشه

  ند.يتواند بنش يجا نم کيداد  ينشان م يخوب بود که به يرفت. حالش طور

 يا هيا توصـ يـ بدهد  يخواست جواب يکه م ين مواقعيدر چن مرحوم تناوش
بار هـم دوبـاره وضـو گرفـت و بعـد       نيادم هست، ايکرد.  يد وضو ميکند تجد

  »ده و اعصابش خراب شده است.يبه شدت ترس يزياز چ ين بچه شبيا«گفت: 

 طـور بـوده اسـت. پـدر و مـادر بچـه کـه در آلمـان         نيبعداً معلوم شد همـ 
 ين بچـه زمـان  يـ ح دادند که چطور شده اياهپوست داشتند، توضيس يمستخدمان

ده يقرار گرفته که به شدت وحشـت کـرده و ترسـ    يتياند در موقع نبوده آنهاکه 
  است.

                                                            

 .۱۳۹۳خ اول خردادماه ي(تناوش) در تار يهمدان يفاطمه انصار يها برگرفته از گفته. ١
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خواند و آن بچـه درمـان شـد. نَفَـس مرحـوم       ش عزائميبرا مرحوم تناوش
  تناوش شفابخش بود.

 يليخ رحوم تناوشم يدار هم بود، از حال و هوا که کارخانه يآن فرد آلمان
ـ     يدلم م يليخ«خوشش آمد و گفت:   يخواست مثل مرحـوم تنـاوش باشـم، ول

»دهد. يبه من نم يا ن اجازهيکه دارم چن يطيف شرايح
١

  

  ها به خواب نرفته بود که سال يچشم. ۱۴

 يکردنـد، رو  ينحلّ داشتند و به تناوش مراجعـه مـ  يال يکه مشکالت يکسان
بـر   يا خواند؛ اگر زن بودنـد حولـه   يم شان عزائميگذارد و برا يدست مسر آنها 
نداشـته باشـد و بعـد در     يوجه با نـامحرم تماسـ   چيه گذاشت که به يسرشان م

  خواند. يکه دستش را فراز سرشان گرفته بود، عزائم م يحال

نـزدش آوردنـد و گفتنـد    را  يانسـال يخـانم م  اواخر عمـر مرحـوم تنـاوش   
ـ «دم: يبـرد. از او پرسـ   يهاست خـوابش نمـ   سال ـ  يحتّ ک چـرت کوتـاه هـم    ي

  »؟!يزن ينم

دارم. باور کـن خسـته   يتوانم چشم بر هم بگذارم. مرتّب ب ياصالً نم«گفت: 
  »برد. يخواهم بخوابم و خوابم نم يکه م ام ازبس شده

ک گوسـفند هـم   يـ خواند و به آن خانم گفت  ش عزائميبرا مرحوم تناوش
  کند. يقربان

نداشـتم تـا بعـد از درگذشـت مرحـوم       يگر از او خبريآن خانم رفت و د
ت با مـن  يتسل يده بود و براي. خبر فوت مرحوم تناوش را در روزنامه دتناوش

ـ  يلـ يخ«گفت:  يکرد و م يه ميگر يليتماس گرفت. خ ن يم سـوخت کـه چنـ   دل
شان بود  يها يطور اهل خدمت به مردم و رفع مشکالت و دردمند نيکه ا يکس
  »ا رفت.يدناز 

  »اآلن حالِ خود شما چطور است؟«دم: يپرس

                                                            

 همان.. ١
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ـ  «گفت:  ش شـما رفـتم، توانسـتم    يراحت شدم، خانم! همان جلسه کـه از پ
 اآلن اعصابم هم اثر مثبت و خوب گذاشت. الحمـدهللا  يرو يلين خيبخوابم و ا

»هم دارم. يتوانم بخوابم و اعصابِ آرام يمردم راحت م ي هيمثل بق
١

  

 ر خوابيو تعب دجالليس. ۱۵

  د:يگو يم يهمدان يخانم فاطمه انصار

ر يـ که خداوند متعال به همسرم داده بود، تسـلّط بـه تعب   ييها از نعمت يکي
کـه بـا    ما آمدند و نزد مرحوم تنـاوش  ي به خانه يا هست عده ادميخواب بود. 

داشت، از انقالب، بد  يهمراه ياسالم يو نظام جمهور يان انقالب اسالميجر
انـد،   تصـادف کـرده   يبـه شـکل وحشـتناک    يدم افـراد يـ گفتند. شب خـواب د 

   ند.برداشته بود يسخت يها ان پاره شده و جراحتش يها شکم

کـه   ييهـا آن «ف کردم، گفت: يتعر مرحوم تناوش ين خواب را برايا يوقت
بودنـد کـه    ييها ده بودند، همانيب ديطور هولناک مجروح شده و آس آن يديد
  »کردند. ييروز پشت سر انقالب بدگويد

از  يکـ يد و يـ د يان انقالب مـ يبدگو يرا برا يميعاقبت وخ مرحوم تناوش
 يها شان در انتخابات داشت، شرکت ياسالم يکه با نظام جمهور ييها يهمراه
٢شد. يبود که برگزار م يمختلف

  

  که خوب شد يکاروبار. ۱۶

) بـود،  يکنـون  يد خالـد اسـالمبول  ي(شـه  ابان وزرايمان در خ که منزل يزمان
از  يکـ يآمدنـد. مـثالً    يمـ  استخاره نزد مرحـوم تنـاوش   يها برا هيهمسا يبعض

د يشما قصد دار«استخاره آمد، مرحوم تناوش به او گفت:  يبرا يها وقت هيهمسا
 »د؟يوسازِ مسکن بشو وارد کارِ ساخت

                                                            

 همان.. ١

  .۱۳۹۳خ نوزدهم خردادماه ي(تناوش) در تار يمدانه يفاطمه انصار يها برگرفته از گفته. ٢
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  »بله!«مان با تعجب گفت:  هيمساه

  »است! يعال يليخ«به او گفت:  مرحوم تناوش

  وسازِ مسکن شد. را که داشت فروخت و وارد کار ساخت يا او هم خانه

 نکه بعـد از فـوت مرحـوم تنـاوش    ينداشتم تا ا ين خانواده خبرياز ا يمدت
 يلـ يدم. خيـ شان را ديرفتم در اتوبوس خانمِ ا يم �ه صالحکه به امامزاد يروز

تنـاوش مـرد    يچقدر آقـا «و گفت:  ابراز تأسف و تألّم کرد از درگذشت جالل
ک لقمـه  يـ عوضش دهد. ما واقعاً از سرِ جوابِ آن استخاره بـه   بود. خدا يخوب

»ان خوب شد.م و کاروبارميدينان رس
١  

 آنها تصادف کرده بودند. ۱۷

ـ   در  �، مـادر مهنـدس تنـاوش   يگم) لواسـان يمزار مرحومه فاطمه (زهـرا ب
واقـع شـده اسـت.     �طايـ خ يخ رجبعليش ک مزار مرحوم حاجينزد» هيبابو ابن«

م، مرحوم مهندس، برنامه داشت و هـر هفتـه   يکه تازه ازدواج کرده بود يهنگام
گفـت و   يمـ  يبياد از مسائل غيرفت. تناوش آن موقع ز يه ميبابو به قبرستان ابن

  آمد. يش ميپ يمختلف يها ها و مکاشفه ش مشاهدهيبرا

شـد   يک شـده بـود کـه نمـ    يـ قـدر تار  م هوا آنيه رفتيابوب ک بار که به ابني
از  يکـ يکنـارِ   ين حرکت در گورستان، وقتيقبرها را خواند. ح يرو يها نوشته

است که در اثر  ينجا قبر زن و شوهريا«به من گفت:  دجالليم، سيديقبرها رس
  » حشان التماس دعا دارند.اند و حاال اروا ا رفتهيتصادف از دن

را داشـته باشـم، از سـر     دجالليسـ  يهـا  که قصد محک زدن گفته بدون آن
جـا رفتـه بـودم،     ان بـه آن ياز آشـنا  يچند روز بعد که همراه با خانم يکنجکاو

جـا   اند آن قبر نوشته سنگ يدم رويم، دقّت کردم و ديديکنار همان قبر رس يوقت
٢اند. تصادف کشته شده ي است که در سانحه يوهرمدفن زن و ش

  

                                                            

  .۱۳۹۳خ اول خردادماه ي(تناوش) در تار يهمدان يفاطمه انصار يها برگرفته از گفته. ١

  .۱۳۹۳خ نوزدهم خردادماه يوش) در تار(تنا يهمدان يفاطمه انصار يها برگرفته از گفته. ٢
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  من کو؟ يامانت

  د:يگو يم يبهزاد يمهندس محمدعل

ـ   يفوت شده بـود. شخصـ   �از اقوام مهندس تناوش يکي ش يهراسـان پ
سـپرده بـودم. حـال کـه      يدرگذشته امـانت  ن تازهيبه ا«شان آمد و گفت: يا

انـد،   همسرشان هرچه گشته ياند، به منزل شان رفتم؛ ول دم فوت شدهيشن
مضطربم و موضـوع   يليدند خيدا کنند. چون ديرا پ ياند آن امانت نتوانسته

م تا آن ياير نشده سراغ شما بيدارد، به من گفتند تا د يت خاصيم اهميبرا
  »د.يدا کنيرا پ يامانت

مهنـدس   يسـپردند، آقـا   يکه داشتند آن شـخص را بـه خـاک مـ     يروز
 يسـتاده بودنـد؛ آرامشـ   يپنجاه متـر دورتـر از قبـر ا    ي به فاصله �تناوش

  داشتند و متبسم بودند.

طور که مـن و شـما    کردند؛ همان يراحت با ارواح صحبت م يليشان خيا
لـب و زبـان    ي لهيوسـ  م. صحبت کردن باروح بهيکن يوشنود م با هم گفت

که  است و قبل از آن ياست. ارتباط درون يگرينوع دن ارتباط ازيست. اين
  شود. يطرف مقابل مشخّص و مفهوم م يان شود، آن کالم برايب يکالم

سـتاده  يا يسـپار  دورتر از محلّ خاک خودم شاهد بودم که مرحوم تناوش
ت گـرفتم.  يروح آن م يبر شاد يا ن را نشانهيدند که هميخند يبودند و م

آن فرد را به او  يِامانت ي سهيک يکارِ دفن که تمام شد، مرحوم تناوش نشان
در «د: يـ خواست دوباره به منـزل آن مرحـوم بـرود و بگو    يگفت و از و

ـ   يا سـه يآن ک ي هسـت کـه فـالن گوشـه     يا فالن اتاق، طاقچـه  ن يبـا چن
  »من داخل آن است. يگذاشته شده و امانت يمشخّصات

گـوش کـرد و موفّـق شـد بـا       تنـاوش  آن شخص هم به حـرف مرحـوم  
١رد.يخود را پس بگ يکه گرفته بود، امانت ييها ينشان

  

  وگو با روح زندگان گفت

 ي رعامل کارخانـه يمد که مهندس تناوش ي، زمانيدر دوران حکومت پهلو
ل و يمورد نظر حکومت، به تحم يها از مناسبت يکيدند، در بو رانيمعظم فخرا

                                                            

  .۱۳۹۳ماه  در بهمن هاي مهندس محمدعلي بهزادي برگرفته از گفته. ١
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از نجارهـا   يکـ يکارخانه بزنند و  يجلو ينصرت ، قرار شد طاقساواک يريگ يپ
انـداخت و   يق ميتعو گرنجارها را بعهده داشت، مرتّب کار را بهيت ديِکه مسئول

نصـرت هرچـه    ن طـاق يـ فشار آورده بـود کـه ا   يليکرد. ساواک هم خ يت مياذ
ن فرد را يم گرفت که ايمهندس تناوش تصم يد تمام شود. عاقبت آقايزودتر با

  از آن سمت بردارد.  

م را گـرفتم، روح آن نجـار   ين تصـم يـ که ا يمجرد به فرمود: مرحوم تناوش
ـ  کند؛ يطنت مين مرد دارد شين کار را نکن. ايا«حاضر شد و به من گفت:   يول

  »کنم! يمن درستش م

 يانـدک  ي م برگشتم. به فاصـله يرفتم و از تصميپذ«گفت:  يم مرحوم تناوش
معلوم بـود کـه روح   » د.يت و آزار دست کشير کرد و از آن اذييرفتار آن مرد تغ

  قول خودش وفا کرده است. آن مرد به

ن يـ رخ داد. ا يآن فرد مـوذ  اتين اتّفاق در زمان حيد توجه داشت که ايبا
تصور که ارتباط با ارواح اشخاص، فقط بعد از مرگشان ممکـن اسـت، تصـور    

اتشـان هـم مشـغول    يطور که گفتم، روح افراد در زمـان ح  ست. همانين يدرست
 يتيمعنـو  د که آن نجار فرد صـاحب ياست. توجه داشته باش ييها تيامور و فعال

زحمـت   را بـه  چـون مهنـدس تنـاوش    يبزرگـوار  داشت که يتينبود؛ اگر معنو
ز از آن مــرد بـود، ازبــاب  يمتمـا  يقتــيانــداخت. امـا روح آن مــرد کـه حق   ينمـ 
ن را گفـتم ازبـاب   يدست زده بود. ا يانين پادرميصاحبش به ا يبرا يرخواهيخ
  مرحوم مهندس تناوش را شناسانده باشم. ياز قوت روح يا که شمه نيا

العـاده   هـا فـوق   بچـه  يکرد. او برا يها صحبت م با روح بچه مهندس تناوش
ک يـ ن بود که چشـمش بـه   يد، مثل ايد يک کودک را مي يارزش قائل بود. وقت

کـرد کـه روح آن کـودک     يد و درک مـ يـ فهم يجواهر گرانبها افتاده است. او مـ 
١قدر پاک است. چه

  

                                                            

  همان.. ١
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  مثْلِ خودم در نماز

 د:يگو يم يبهزاد يهندس محمدعلم
تنها بـودم؛ صـحبت از خـروج     با مرحوم تناوش ياد دارم روزي خوب به

بارها در رختخوابم نشسته بـودم  «گفت:  روح از بدن شد. مهندس تناوش
ـ » دم.يـ د ين خودم را مشغول نماز خواندن ميکه ع ـ ا ش ازيب ح ين توضـ ي

از  يزيـ ش، چين فرمايندادند و من هم به خود اجازه ندادم که افزون بر ا
شـان از  يا ايست: يگفتم از دو حال خارج ن يشان بپرسم؛ چون به خود ميا

ن يـ درک ا يبرا يت کافيآنجا که مخاطبِ خود را که بنده باشم، فاقد قابل
ـ انـد، کـه ا   سـته شـتر را سـزاوار ندان  يح بيانـد؛ توضـ   گونه امور دانسـته  ن ي

از پرده را باال  يا که گوشه نيا ايد بگذارم. يچشم با يرو شان را صيتشخ
م ين امر برآيچندوچون ا يوجو اند تا من تشنه شوم و خود در جست زده

ام باشد، به آن برسم. در هر صـورت اگـر خودشـان صـالح      يو اگر روز
  دادند. يم يشتريحات بيدانستند، توض يم

آمـد کـه خداونـد متعـال      يکوتـاه برمـ   ي ن اشـاره يکـه از همـ   نياجماالً ا
شـان مرحمـت فرمـوده اسـت.     يبه ا يبيالعاده غر فوق يروح يها ييتوانا

کـه بخواهـد،    يرد، به هـر عـالَم  يگ يکه در عالَمِ تجرد قرار م يچون کس
ـ ا که در شرح حال بزرگـان خوانـده   تواند پرواز داشته باشد. چنان يم م و ي

هرزمـان کـه    يزراينجابت شـ  يحسنعل خيش حاج اهللا آيتم م مرحويا دهيشن
ضاً استاد برجسته و ياند؛ ا شده يمشرف م اتياند، به عتبات عال خواسته يم

  اند. ن بودهيچن يضقا يدعلياهللا آقاس تيشان، مرحوم آيا يواال

دسـت   نيازا ين بود که اتّفاقاتيباور من ا يقرائن به در مورد مرحوم تناوش
کردنـد،   يشـدت کتمـان مـ    چون حاالت خود را به يافتاد، ول يشان ميبرا

١خاصان بازگو شده است. يندرت فقط برا ا بهيبازگو نشده 
  

  !دجاللياز ست يشکا. ۱۸

 ي سـفره  همچنان که در تهـران  دجالليم. سيرفته بود با هم به کربال يسفر
طـور بـود. از    نيکرد، در کربال هـم همـ   يگران را اطعام ميداشت و د يا گسترده

                                                            

  همان.. ١
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از  ييرايوپز و پـذ  جهت پخت به يد بروم حرم؛ وليکش يمن هم دلم پر م يطرف
د يسـ  يسـلوک  يشترشان هم از افراد اهل معنـا و رفقـا  يدجالل که بيمهمانان س
بس اسـت  «دجالل گفتم: يتوانستم بروم. عاقبت به زبان آمدم و به س يبودند، نم

  !»يانداز يراه م يهمانينجا هم که مرتّب ميگر! ايد

کـرد؛   يخورده تنـد  کيرا نداشت،  ين حرفين چنديکه انتظار شن دجالليس
  ت او را به روح مادرشان کردم.يمن هم شکا

و  ييبرگشـت از مـن دلجـو    يارت به حرم رفـت و وقتـ  يز يبرا دجالليس
  »؟يت مرا به مادرم کرديشکا«کرد. بعد به من گفت:  يعذرخواه

 دجالليجـب کـردم. سـ   نزده بودم، تع ين موضوع حرفياز ا يمن که به کس
»شما را بکنم. ي دم. به من فرمودند مالحظهيروح مادرم را در حرم د«گفت: 

١
  

  ريباخبر از ضما. ۱۹

  د: يگو يم يهمدان يخانم فاطمه انصار

م. مان را زدند. رفتم در را باز کـن  درِ خانه يکه بودم روز ين نوجوانيدر سن
  »است؟ يانصار ينجا منزل آقايا«که پشت در بود گفت:  يکس

  »ن جاست!يبله! هم«بالفاصله خودش جواب داد و گفت: 

انـد و   ن کـه پـدرم آن لحظـه کجـا نشسـته     يـ بعد هم شروع کرد به گفتنِ ا 
  هستند. يمشغول چه کار

 يبتواند از امور پنهان يم جالب بود که کسيدم و برايها را من شن نيا ي همه
ـ از آن فرد تعر يپدرم به مناسبت يخبر بدهد. بعداً وقت ن يقـ يگـر  يف کردنـد، د ي

  بوده باشد.  ييد شخص پاک و باصفايبا يکردم که و

که داشت، حرکت کـرده بـود، بـه     يمکاشفات يبرمبنا هندوستان او از الهورِ
  شان استفاده کند.يند و از ايآمده بود تا پدرم را بب همدان

ن يچنـ  ف کرد، من از ته دل دعا کردم و خواستم خدايپدرم از او تعر يوقت
                                                            

 .۱۳۹۳ي (تناوش) در تاريخ نوزدهم خردادماه همدان هاي فاطمه انصاري برگرفته از گفته. ١
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ن يـ مند بـه سـلوک و معرفـت باشـد. ا     بم کند که اهل معنا و عالقهينص يشوهر
دم او همـان  يـ اج کـردم، د ازدو موضوع گذشت تا بعدها که با مهندس تنـاوش 

ن موضوعات بـود:  يش را داشتم. تمام اوقاتش وقف همياست که آرزو يشوهر
ا بـه  يـ و ذکر و فکـر بـود،    يدار زنده ا مشغول تهجد و شبيخواند،  يا نماز مي

ن يمنـد بـه چنـ    را که عالقه يگماشت و جوانان يهمت م يمجالس مذهب ييبرپا
  کرد. يم ييبودند راهنما يموضوعات

ک روز کنار مهندس در اتاق نشسـته بـودم و او هـم مشـغول     يادم هست ي
قـدر نمـاز؟!    چه«دانم چه شد در دل با خودم گفتم:  يم بود. نميکر تالوت قرآن

  »گر!يقدر قرآن؟! خسته شدم د قدر دعا؟! چه چه

ک لحظــه يــ دجاللياورده بــودم، سـ يــبــر زبـان ن  يا نکــه اصـالً کلمــه يبـا ا 
خودت «خواندنش را قطع کرد و ناگهان سرش را بلند کرد و به من گفت:  قرآن

.»يخواسته بود از خدا
١

  

گذشـت،   يشـان مـ   چـه در درون  خواند و از آن ير افراد را هم ميشان ضميا
ـ   ين حالت در ايداد. ا يخبر م کـه   ياز زمـان  يشان از قبل هم وجـود داشـت، ول

٢شتر شده بود.يب يليکرد، شدت آن خ يطبق دستورات پدرم رفتار م دجالليس
  

 تر از زندگان! زنده يه مرده، وليشب. ۲۰

  د: يگو يم يهمدان يخانم فاطمه انصار

در  شد. انگار نه انگار که زنده است! اگـر  يک مرده ميمثل  يگاه دجالليس
اش  ياتيا رفته است. عالئم حيکرد از دن يد فکر ميد يشان را ميا يآن حالت کس
ل يـ برگـردد. اوا  يگذشت تا دوباره به حالت عـاد  يم يشد و مدت يکامالً قطع م

چـون فکـر   » ؟!يکن يست که مين کارها چيا«کردم:  يمان به او اعتراض م ازدواج
کنـد!   ين مـ يست و خود او عمداً چنـ دجالل ايارِ سين حاالت، به اختيکردم ا يم

                                                            

 همان.. ١

 ن.هما. ٢
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ـ ، به اختين حالِ خوش معنويبعد متوجه شدم که دچارشدن به ا يول ارِ خـود  ي
آن را دارنـد و از   ير و سـلوک آرزو ياست که اهـل سـ   يست و از حاالتيفرد ن
١روح اوست. يسالک و سبکبار يِشرفت معنويپ يها نشانه

  

                                                            

بـدان   کـه مرحـوم مهنـدس تنـاوش     يان حـال خاصـ  يمند، در ب خوانندگان عالقه يد برايشا. ١
 افالطـون «شـده از   نقـل  يسخنان ي مطالعه -ف آن يتوص يبا توجه به دشوار -اند  آمده يدرم
  ده باشد:  يد فايمف» ياله

هـا بـا خـودم خلـوت      اضتين در هنگام ره مکافتاد  يار اتّفاق ميچه بسا بس
ده از مادل مـ يداشتم و از احوال موجودات مجرنمـودم. بـدنم را در    يات تأم

 يعـت عـار  يا من از مالبس طبيه گوکشدم  يم يردم و طورک يرها م ينارک
ر يـ نمودم و به غ ير آنرا تعقّل نميه غکبودم  يام. داخل در ذات خودم م گشته

  ز خارج بودم.ياء نيع اشيو از جم ذات خودم نظر نداشتم

حسـن و طـراوت و درخشـش و نـور و      يه به قـدر کدم يد ين حال ميدر ا
ـ انگ شـگفت  يبه و دلربايبه عجيمحاسن غر ه بـه حـال تعجـب،    کـ دارم  يزي

 ياز اجـزاء عـالم اعـال    يه من جزئکدانستم  يآمدم. م يران و مبهوت درميح
، فعـال  يات و زندگيح ياراباشم و د يف ميمجد و عظمت و شر با يروحان

ردم و بـاال  کـ  يم ير خودم از آن عالم ترقّکاربر هستم. سپس با ذهن و فکو 
 شـدم کـه مـن در    رفتم به سوي عوالم الهيه و حضرت ربوبيت. گويا اينطور مي مي

  آن عالم قرار دارم و در آنجا در فوق عوالم عقليه نوريه معلّق و وابسته هستم.

ف وقـوف دارم و بـه   يه من در آن موقف شرک ييگودم خودم را يد يپس م
قـادر بـر    يچ زبـان يه هـ کـ نمـودم   ياز بهاء و نور در آنجا مشـاهده مـ   يقدر
  قبولِ نقش آن را در خود ندارد. يي، توانايچ گوشيست و هيف آن نيتوص

رد و آن نور و بهـاء بـر وجـود    ک يپس چون آن شأن و مقام مرا غرق خود م
من در خود توان استقامت و تحمل آنـرا نداشـتم؛    گريافت و دي يمن غلبه م

ر و کّـ ن تفيـ آمـدم و ا  يشـه فـرود مـ   يرت و اندکعالم ف ياز آن عالم به سو
  داشت.   يشه مرا از آن نور، محجوب مياند

ن آمـدم، و  ييه چگونـه مـن از آن عـالم پـا    کـ ماندم  ير و متعجب ميپس متح
شـار از نـور مشـاهده    ه چگونه من خـودم را مملـو و سر  کنمودم  يتعجب م

ل کئـت و شـ  يه نفس من با بدن من همان هکبود  ين در صورتيام، و ا ردهک
؛ انتشـارات  يطهرانـ  ينين حسـ يدمحمدحسـ ي؛ سيشناس خود را دارا بود. [اهللا

 ۲۲۸صـص ، ۱جلدق. (چاپ سوم)؛ ه. ۱۴۲۳مقدس؛  ؛ مشهدييعالّمه طباطبا
  »)] ياله يماک: حو أفالطون راطخلع و لبس سق«ل عنوان ي(ذ ۲۲۹و 
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 مشهد ياز شاگردان و دوستانش راه يبا جمع يروز دجالليادم هست سي
شــه يدانسـت و هم  يمـ  �نيرا ازآن امـام حســ » بيسـ «مقـدس شـده بــود. او   

از آن  ف داشـت. در آن ســفر هـم مرحــوم تنــاوش  يــدر ک يقرمـز  يهــا بيسـ 
کنـد. بعـد    يار تعارف مـ ر قطيرا به مد يکيکه همراه داشت،  يقرمز يها بيس

کـه   يدهد؛ طور يشان دست ميو انخالع بدن، به ا خاص ين حالت روحانيهم
شـود و   ير تـنفّس و زدن نـبض، قطـع مـ    ياش نظ ياتيعالئم ح ي افتد و همه يم

  مانَد.  يدر همان حال م يمدت

  »شان فوت کرده است!يا«د: يگو ينه ميدکترِ قطار پس از معا

ب يتا اآلن زنده بود و به من س«د: يگو يشان ميان ار قطار هم به همسفريمد
 ، مهندس تنـاوش ياما بعد از گذشت مدت اندک» د!يتعارف کرد؛ شما او را کشت

ن حالت سرور و بهجت و يهم ياپيپ يزند و مدت ير خنده ميد و زيآ يبه حال م
 ييهـا  الت بـه او چـه افاضـه   ن حـا يـ م در ايدانـ  يخنده با او بوده است. البتّه نم

.است شده يم
١  

دانم  يام و م دهياز او د يبيبود. مطالب عج يمرد بزرگ يليخ مهندس تناوش
  ٢ست.ين ياست و گفتن يسر يليگر خيد آنهاکه 

  دجالليو س �، پدرميآن موجودات نوران. ۲۱

  د:يگو يم يهمدان يخانم فاطمه انصار

در  دجالليمن و س يها يتنگ م، دليآمد م و به تهرانين که ازدواج کرديهم
کرد که پـدرم را بـه تهـران     يق ميدجالل مرا تشوياز پدرم شروع شد. س يدور

  دعوت کنم.

با خانواده و  بار کيف آوردند. يتشر پدرم بعد از ازدواجِ ما، دوبار به تهران
ش يشد. البتـه پـ   يشلوغ م يليآمدند منزلِ ما خ يهم با رفقا. با رفقا که م بار کي

                                                            

  .۱۳۹۳خ نوزدهم خردادماه ي(تناوش) در تار يهمدان يفاطمه انصار يها برگرفته از گفته. ١

  همان.. ٢
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کردنـد   يآقا را م ي دن به زمان استراحت مرحوم پدرم، حاضران مالحظهياز رس
  شان زودتر بخوابند.يرفتند که ا يو م

اتّفـاقِ   شان بـه يبود که ا يا وط به دفعهکنم مرب يف ميکه اآلن تعر ين اتّفاقيا
م. يسـکونت داشـت   شان به منزل ما آمـده بودنـد. آن زمـان، در بـاغ صـبا      يرفقا
  اول بود.  ي مان هم طبقه منزل

ـ  ي دم سقف اتاق به انـدازه يوقت استراحت، تا آمدم بخوابم، د  يک کرسـ ي
 يطور ينم، وليانستم آسمان را ببتو يده بودم ميجا که خواب گشوده شد. از همان

ن شـده  يقـدر سـنگ   بخورم. آن توانستم تکان يده بودم که اصالً نمين چسبيبه زم
  توانستم بکنم. ينم يچ حرکتيبودم که ه

ن آمدنـد و بـه محـلّ    يي، از آسمان پـا يموجودات نوران ياديناگهان تعداد ز
چرخند و  يپدرم مدم که اطراف بسترِ مرحوم يد ياستراحت پدرم وارد شدند. م

ن حـال، پـنج   يـ رفتنـد. ا  يگشتند و مـ  يبوسند؛ بعد هم برم يند، ميبو يپدرم را م
شان بود که دو سه بار  د. مرحوم پدرم بلند شدند. عادتيشتر طول نکشيقه بيدق

نکـه وضـو داشـتند. در    يگذاشتند، مگر ا يکردند. چشم برهم نم يد وضو ميتجد
کـه پـدرم    نيرند. همـ يد بودند وضو بگيمق شدند، يدار ميطول شب، هربار که ب

م بلنـد  يکه داشتم رفع شد و توانسـتم از جـا   يا ينيبرخاستند، آن احساسِ سنگ
دم، يـ کـه د  يين مـاجرا يسرعت خودم را به پدرم رساندم تا بپرسم که ا شوم. به

  کار داشتند؟ که بودند و با پدرم چه يچه بوده و آن موجودات نوران

 يزيـ شان اشاره کردند که ساکت باشم و چيا» آقاجان!«ن که گفتم يهم يول
در بر داشت که  ييبر سر و عبا يسبز ي دار بود؛ عمامهيهم ب دجاللينپرسم. س

د، مثـل پـدرم   يـ مـرا د  يدجالل هم وقتيه کرده بودند. سيرا به او هد آنهاپدرم 
  م.ينگو يزياشاره کرد که چ

 يا دوستانه يها ب بود که در جمعيبودند، عج اتيد حيتا مرحوم پدرم درق
 يف کـنم، مطلـب، بکلّـ   يـ تعر يکسـ  يم و ممکن بود آن ماجرا را بـرا يکه داشت

چه  کس از آن چيه ين علّت تا پدرم زنده بودند نشد برايشد! به هم يفراموشم م
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١بزنم. يده بودم، حرفيد
  

  کبوتران آسمان يِدوست. ۲۲

مـان   اط کوچک منزليبه دستور پزشک معالجش در ح يگاه مرحوم تناوش
کـه مرحـوم تنـاوش     نيزد. هم ي) قدم م(وزراء يد خالد اسالمبوليابان شهيدر خ

کـه از او بترسـند    آمدند و بدون آن يفرود م ياريشد، کبوتران بس ياط ميوارد ح
 ي اط صـحنه يـ شان در ح ن انبوه پرندگان و ماندنيزدند. فرود ا يهمراه او قدم م

٢بود. يجالب يدنيد
  

  !يمان يهرگز تنها نم. ۲۳

ان لطـف  يخانه باشم. مرتّب دوسـتان و آشـنا   يشود تو يهاست کمتر م سال
گذارنـد   يم يمختلف يها برنامه ا در تهرانيبرند  يکنند و مرا با خود به سفر م يم

 ي کننــد و مــرا شــرمنده يهــم ابــراز لطــف مــ يلــيکننــد. خ يا دعــوت مــو مــر
نـد،  يآ يکنند، دنبالم مـ  يزان بامحبت تمام اصرار ميسازند. عز يشان م يها محبت

م را خـودم  يها دهند بندکفش ياجازه نم يبرند و حتّ يطرف م طرف و آن نيمرا ا
شـم. اصـالً   کننـد تـا همراهشـان با    يو مراقبـت مـ   يدگيجـور رسـ   ببندم. همـه 

  گذارند تنها بمانم. ينم

ادم هسـت دو  يـ خانه بـودم.   يشتر تويا رفته بود، بياز دن ل که جالليآن اوا
ده يـ هـا او را در خـواب د   هياز همسا يکي، سه سال بعد از فوت مرحوم تناوش

هـم دارد.   يخوب يليگاه خي، جاياله يها است و غرق نعمت بود که در بهشت
حال و روز مـن چـه خـوب اسـت؛ فقـط       ينيب يم«جالل به آن خانم گفته بود: 

اش  رود و همـه  يرون نمـ يخانمم ناراحتم. همسرم تنهاست و از خانه هم ب يبرا

                                                            

  همان.. ١

 .۱۳۹۳خ اول خردادماه ي(تناوش) در تار يهمدان يفاطمه انصار يها برگرفته از گفته. ٢
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او نـاراحتم. بـرو    يجا خوشم و فقط بـرا  نيغم به بغل گرفته است. من ا يزانو
  »رون.يبه او بگو از خانه برود ب

زنـد   ين حرف را مـ يشتر فکر کردم ايباور نکردم. ب يليحرف آن خانم را خ
خـوب و   يلـ يرا با وضع خ غصه نخورم. اما بعداً خودم هم جالل يليکه من خ

رون. مـن دعـا   يـ خانه نمان و بـرو ب  يتو«دم. به من گفت: يدر خواب د يخوش
  »ت نشود!يدايوقت خانه پ چيکنم ه يم

کـه خـودم    يش آورد که واقعاً تـا زمـان  يط را پيشرا يجور خدابعد از آن، 
»مانم. يخانه نم ينخواهم، تو

١
  

  ندهيخبر دادن از آ. ۲۴

 يهـا  يئتـ يان و هيو از بازار يشمس يهجر ۱۳۱۰ه (متولّد زاد حاج اکبر ناظم
اهللا  تيـ (مرحوم آ دجالليسمحبوبِ  ييِ) داماد دايميقد ي شکسوت و باسابقهيپ

دارد. ازجمله  از مرحوم تناوش ييباي) است. او خاطرات زيلواسان يدمصطفيس
  د:يگو يم

ـ فام ي دجالل معموالً به خانـه يبود. س دجالليس ييِهمسرِ من، دختردا ل ي
ن مراوده را با ما داشت. به يشتريب به لطف خدا ينداشت؛ ول يمدوآ رفت

گفـت:   يآمد و مـ  يتکلّف م يم. بيآمد و با هم خوش بود ياد ميمنزل ما ز
  »؟يده يک کوفته به ما نمي! ييدختردا«

شان دارم، به بعـد از درگذشـت   يکه از ا يخاص و جالب ي از خاطره يکي
  گردد. يبازم يلواسان يد مصطفيس اهللا تيپدرزنم، مرحوم آ

م يهـا  تيـ قلـم از فعال  کيدوفروش امالک بودم. يها در کار خر در آن سال
(درسـت   �ميعبـدالعظ  شـاه  ي منطقـه  يهـا  نين بود که هزاران متر زميا

ـ ) را تفکيروزآبـاد يمارسـتان ف يب يروبرو  يمـت متـر  يک کـردم و بـه ق  ي
  داران فروختم.يوپنج تومان به خر ستيب

خواسـت   يبـود کـه مـ    يمـدت  در تهـران  ها سفارت افغانستان در آن سال

                                                            

 همان.. ١
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 ٢عصر يو ول ١يطالقان يها ابانيداشتند که در تقاطع خ ينيجا شود. زم جابه
 يف) واقع شده بود. مبلغ کـلّ طرحـ  يشّرال فرجه يتعال اهللا (عجل ٢عصر يول

جا اجرا  د سفارت افغانستان در آنيجاد ساختمان جديا يم برايکه بنا داشت
ـ ا يشد. شرکت متصد يون و پانصدهزار تومان ميليم، چهارميکن  ن امـر قـرار  ي

هزار تومان آن را  ار تومان به من پرداخت کند که دهوپنجاه هز ستيبود دو
روزهـا   اد بـود و آن يز يليعانه پرداخت کرده بود. مبلغِ مزبور خيعنوان ب به

  د.يخر ينسبتاً مرغوب شهرر ي ن در نقطهيهزار متر زم شد ده يبا آن م

که با  ين بود. قرارداديدامبه نام محم يز شخصين کار نيا يافغان ي واسطه
ب يدر مجلـس آن کشـور تصـو    يطور قانون م، بهيداشت سفارت افغانستان

ـ ن ٣شده بود و پادشاه وقت افغانستان محمدظاهرشاه ز آن را امضـا کـرده   ي
کـه در   يا ده بود. قرار بـود روز دوشـنبه  يان رسيباً به پايع تقربود. موضو

ـ   يش بود، به محضـر بـرو  يپ  يان روزيـ ن ميـ م. در ايم و کـار را تمـام کن
ـ ا بـا هـم   يـ ر! باکبـ  حـاج «شـنهاد کـرد:   يمنزل ما آمـد و پ  به دجالليس ک ي

  »م.يسوپرمارکت باز کن

دوفروش يـ خر ي مالً به خـاطر حضـورم در عرصـه   داشتم که ع يا مغازه
سـوپرمارکت را هـم    اسـم  يها اصـالً کسـ   ملک، بسته مانده بود. آن سال

آن هم کـار هـر    ي و اداره يانداز بود؛ راه يعيشنهاد نو و بديده بود؛ پينشن
ـ از ا يدمتعـد  يهـا  بود و نمونـه  يا دهياديمرد دن دجاللينبود. س يکس ن ي

ده بود؛ نسبت يرا خارج از کشور د -سوپرمارکت  يعني -ها  دست مغازه
مغتنم بود.  يليداشت که خ يخوب يها ييآشنا يا چنان مغازه يانداز به راه
مختلف  يها نهيدجالل در همان زمان چهار مدرک معتبر در زميس يازطرف
و  کـا ياز سه کشور آمر يکيکانو م ي، رنگرزي، بافندگيسندگي، رينساج

ـ  و هندوستان انگلستان ن مهنـدس دانشـمند و   يداشت. به خودم گفتم چن
دم يـ فهم يرا چه به فروش جنس در سوپرمارکت! درسـت نمـ   يا باتجربه

  شنهاد سراغ من آمده است.ين پيدجالل چرا با ايس

وارد  يب بود. وقتيک صليبود، به شکل  دجالليد نظر سکه مور يا مغازه
م و بعد مغـازه از  يشد يمواجه م يسکّومانند بزرگ ي م با پلّهيشد يمغازه م

                                                            

  ها. در آن سال »ديجمش تخت«ابان يخ. ١

  ها. در آن سال »يپهلو«ابان يخ. ٢

  غانستان بود.م.) پادشاه اف۱۹۷۳تا  ۱۹۳۳ل (از محمد ظاهرشاه به مدت چهل سا. ٣
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  شد. يدو طرف چپ و راست گسترده م

ک يـ ل به يد صاف شود و مغازه تبدياصرار داشت که آن پلّه با دجالليس
ـ آوردم چرا اصرار بـه تخر  يت شود. اصالً سر درنمسوپرمارک ب آن پلّـه  ي

  خواست آن مغازه را بدل به سوپرمارکت کند! يداشت و چرا م

د خبـر از وقـوع   يـ د ين بود. کف دست را کـه مـ  يب داشتم که کف يدوست
د. بـه علـم جفـر هـم تسـلّط      يش آينده پيداد که قرار بود در آ يم يعيوقا

ق بود. از ذهنم گذشت که نزد او بروم و يدق داد يکه م ييداشت و خبرها
  ن کار را بپرسم.يعاقبت ا

م يم نشـد بگـو  يـ کـه داشـت رو   يخاطر مـرام و اعتقـادات   به دجالليبه س
کـنم؛   يا اجازه بده تا مـن اسـتخاره  «ن؛ گفتم: يخواهم بروم نزد کف ب يم
  »نم چه کنم.يبب

ک يبا  يکه وقت يد بود. طوريسرخ و سف يلياهر، خبه جهت ظ دجالليس
 ياو کسـ  يرممکن بـود از شـکل ظـاهر   يشد، غ يهمراه م ييکايگروه آمر

ناراحـت و   ين وجنـات وقتـ  يست. همين ييکايص دهد، آمريبتواند تشخ
 ي دم خون به چهرهيداد. ناگهان د يع او را لو ميسر يليشد، خ يم يعصبان

  »؟ياستخاره کن يخواه يم«د و گفت: يدو دجالليس

  »بله!«گفتم: 

 يخـواه  ي. مـ ياستخاره کن يخواه ينه! تو نم«گفت:  يبا نارحت دجالليس
ت از يا برايند يتا کف دستت را بب يکه دار ينيب قِ کفيسراغ آن رف يبرو
دن کـف  ي، بدون ديجور نيمن هم يق جفر حساب و کتاب کند. وليطر

م. بـدان! اوضـاع   يگـو  يجفـر مـ   ي ست و بدون قلم و کاغذ و محاسـبه د
ـ  يا رود. معاملـه  يش نمـ يپ يخواه يکه تو م يطور آن کـه   يش داريدر پ
رد و يـ م يمـ  رابط تو با سفارت افغانستان ي، وليبه محضر برو يخواه يم

ـ افتـد. پـس از آن وز   ير مـ يآن کار به تأخ تان را ر امـور خارجـه افغانسـ   ي
که منتظر آن  يشود و دستمزد يکنند، قرارداد شما هم باطل م يضاح مياست

  »د.ي، هرگز به دستت نخواهد رسيهست

  ط آن معامله باخبر نبود.ياز شرا دجالليتعجب کردم. چون اصالً س يليخ

ن يمحمـدام  يوتـاه ک ي گفته بود. به فاصـله  دجالليقاً همان شد که سيدق
ضاح شد و قرارداد هـم  ياست افغانستان ي رخارجهيمرد، بعد هم وز يافغان

  دود شد و به هوا رفت!

ـ ب �ميعبـدالعظ  شـاه  ي از منطقـه «به من گفت:  دجالليس ـ ا بي رون. مـن  ي
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ـ تو را بب يناراحتخواهم  ينم م از کـار  يگـو  ين بـه تـو مـ   يهمـ  ينم. بـرا ي
ـ  يدوفروش ملک خارج شو. تو خودت نمـ يخر سـرت   يـي چـه بال  يدان

  »د!يآ يم

طـرف   يليداشتم که مثل چشمانم به او اعتماد داشتم. خ يکيآن زمان شر
ـ او ر يداشتم؛ ول يشير نان من بود. من تهياطم داشـت. مـن    يش پرپشـت ي

در دستش بـود و مشـغول    يحيشه تسبياو هم يدم، ولاهل ذکر گفتن نبو
ارت اموات يا مرا به زيم يم بگرديگفتم برو يذکر بود. هر وقت هم به او م

 بـه قـم   �ارت حضـرت معصـومه  يـ ز يا با هم بـرا يبرد  يبه قبرستان م
آمـد، قطـرات اشـک از     يهم که مـ  �ءدالشّهدايم. نام حضرت سيرفت يم

  ام را دست او داده بودم. يشد. هست يم يچشمانش جار

ا يـ ن کـار هـم ب  يـ کت اعتمـاد نکـن. از ا  يبه شـر «به من گفت:  دجالليس
  »رون.يب

کم به من نـارو زد  يهم درست از آب درآمد. شر دجالليس ينيب شين پيا
الِ آن ير کي يمرا خورد و حتّ ي هي،چهارصدهزارتومان سهمِ سرماصديو س

از مـن گرفـت و    يازده هزارتومان هم دستيرم. يرا نتوانستم از او پس بگ
قـدر   مختلف مرا مقروض کرد. آن يها هزار تومان هم به شکل يحدود س

کـه از   يطرف مبلغ کيط بر من سخت گذشت که حساب ندارد. از يشرا
 ي فتهيکه کرده بودم و فر ييگر، اعتماد نابجايد يو از سو دست داده بودم

  ظاهرِ مقدس او شده بودم.

  که سامان گرفت يا مغازه. ۲۵

  د:يگو يده در ادامه مزا ر ناظماکب حاج

رکت در را گوش نکردم و سراغ گشودن سوپرما دجالليعاقبت حرف س
  که داشتم نرفتم.  يا مغازه

آن مغازه آمده بودند و بدون  يبود. قبل از من پنج نفر تو يبيعج ي مغازه
واگـذار کـرده بودنـد و بـا      يگـر يننـد، آن را بـه د  ياز آن بب يريـ که خ آن

جا رفته بودند. من هم تـا سـقف آن را پـر از     گاه هنگفت از آن يضررها
گران طلب کار بودم؛ يتومان هم از دهزار  جنس کرده بودم؛ حدود شصت

 يقولِ معروف هشـتَم گـرو   دستم نداشتم و به يتو يتومان کيتا  يس يول
 يبـه شخصـ   يزيمـت نـاچ  يمانند را به ق بينُهم بود. عاقبت آن دکّان صل
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  گر بود. ختهيفروختم که ر

ام. ته دکّانم دو تا  دم دکّانم را فروختهيخواب د يبعد از فروش مغازه، شب
 يلـ يخ يهـا  افـه يوزکرده که ق يدم با موهايوالمانند را ديشو و هيرزن ريپ

مـا  «خواندنـد:   يطور مقطّـع مـ   زدند و به يداشتند. با هم دست م يترسناک
» رون.يرفت ب يم، و ميکرد ياش م چارهيآمد، ب يجا، که هرکس م نيم ايبود

  کردند.  ين را مرتّب تکرار ميهم

. او يدحاجيبود به نام آقاس ينيمؤمن و متد يِام، بازار مغازه يگيدر همسا
بـود.   يکارش سمسـار  ١کرد. ياز او بروز م يبينبود و غرا يک مرد عادي

                                                            

ده بودم و نه بعـد از او  يکرد که نه قبل از او د يدرمان م ينحو ل را بهيگيز يدحاجيالً آقاسمث. ١
با لباس فرم و بـا چـه کبکـه و     ياز سرهنگان ارتش شاهنشاه يکي يادم هست روزيدم. يد

 يآقـا  ي ا شما مغازهيآ«د: يمن پرسقلم از  لفظ يليمن ظاهر شد و خ ي مغازه يجلو يا دبدبه
  »د کجاست؟يدان ين را مخا يدحاجيآس

  کرد. يسرهنگ را نگاه م ستاده بود و جنابياش ا دم مغازه يدحاجيآقاس

  »شان هستند.يبله! ا«گفتم: 

  »د!يآقا! به داد من برس«گفت:  يدحاجيسرهنگ به آقاس جناب

  »باشم که بخواهم به داد شما برسم؟! يبنده ک«گفت:  يياعتنا با کم يدحاجيآقاس

 ييهـا  ليگين زيد ايتوان ياند فقط شما م اند و گفته کرده يشما را به من معرف«سرهنگ گفت: 
  »د.يرا که دارم درمان کن

  ل بود.يگيپر از ز بعد دستش را نشان داد که پشت آن

دقّت بشـمار و   به يرا که دار ييها ليگيار خوب! شما تعداد زيبس«به او گفت:  يدحاجيآقاس
  »نم چه کنم.ياور تا ببيمن نخود ب يبه همان تعداد برا

  »شود؟ يها خوب م ليگين زيا يعني«سرهنگ گفت:  جناب

شود. فقط مواظب باش که اگر تعـداد نخودهـا    يالبته که خوب م«و گفت: به ا يدحاجيآقاس
  »شود. يمانَد و درمان نم يم يها باق ليگيها باشد به همان تعداد از ز ليگيکمتر از تعداد ز

ها  نيا يعني«اش را نشان داد و گفت:  نهيلباس فرمش را گشود و س يها سرهنگ دکمه جناب
  »شود؟ يهم خوب م

اد و انبـوه بـود، بـدون    يـ هـا ز  ليگيده بودم از بس تعداد زيند يا ز چنان صحنهمن تا آن رو
بافتـه باشـند و    ياز قـال  يا جنـاب سـرهنگ تکّـه    ي نهيپوست س ياغراق مثل آن بود که رو

  ده باشند.يپوست به آن چسبان يجا به

هـا راحـت    ليـ گيکـه از شـر ز  دوار کرد يهمان جواب را تکرار کرد و او را ام يدحاجيآقاس
  خواهد شد.

ل يـ نخـود آمـد و نخودهـا را تحو    ييلـو يحدوداً دوک ي سهيک کيسرهنگ با  روز بعد جناب
 �
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دشـده  يو سف يار عاليده بودم که بسياو را هم د ي ن خواب، مغازهيدر هم
  ف کردم.يش تعريش او رفتم و خوابم را برايبرپاست. پ

  !»يا دهيبوده که د يا دقهصا يايرؤ«گفت: 

  »چطور؟«گفتم: 

 ي داد و آن پلّه يراتيي، در مغازه تغيکه به او مغازه را فروخت يمرد«گفت: 
                                                                                                       

�  

  داد و رفت. يدحاجيآقاس

دا يـ پ يدحاجيآقاسـ  ي اش دم مغازه سرهنگ خوش و خوشحال سروکلّه چند روز بعد جناب
دم؛ يـ آورده بود. پشـت دسـتش را د   يدحاجيآقاس يهم برا ينيريبزرگ ش ي عبهک جيشد. 

 يک بسته اسکناس هزارتومـان يرا که گذاشت،  ينيريش ي ل نبود. جعبهيگياز ز يا چ نشانهيه
واقعاً دسـت شـما درد نکنـد! بـه     «گفت:  يدحاجيآن گذاشت و به آقاس يهم درآورد و رو

گـر  يهسـتم. د  يد مـن راضـ  ين پول را هم برداريقسم اگر تمام ا �ات حضرت زهرا جده
  »ست.يبدن من ن يل هم تويگيدانه ز کي

سـرهنگ آورده بـود شکسـت و     را کـه جنـاب   ييهـا  ينيرياز ش يکي ي گوشه يدحاجيآقاس
 يگر ش که واسطهخورد که رد احسان نکرده باشد. متقابالً تشکّر کرد و بعد با توجه به شغل

ک بسـته  ينقد در دسترس داشت؛ او هم  يشه مبلغيدوفروش اجناس مردم بود و هميدر خر
د يرون کشيبش بيگذاشته بود از ج ينيريش ي جعبه يسرهنگ رو چه جناب ر آنياسکناس نظ

 يهـا  اسـکناس  ي شما را خوردم و بسـته  ينيريش«گذاشت و گفت:  ينيريش ي جعبه يو رو
  »اسکناسِ من در! ي ستهن بيشما هم به ا

 يهـا  خودش را نشـان داد، اسـکناس   يو استغنا يازين ي، بيبا ادب و بلندطبع يدحاجيآقاس
کـه کـرده بـود و     يبـ يکـار عج  يسرهنگ را به خودش بازگرداند و حاضر نشـد بـرا   جناب

بود کـه   يهمه در حال نيافت کند. البتّه ايدر يزيپزشکان آن روز از انجامش عاجز بودند، چ
آمد، با آنـان مخـالف بـود و     يخوشش نم ياصالً از سرهنگان ارتش شاهنشاه يدحاجيآقاس

  ند نبود.يش خوشايبرا آنهاحشرونشر با 

دا نشـد کـه   يـ پ يگـر يچ کـس د يهم ه يدحاجيا شدم، بعد از ارتحال آقاسيکه جو ييتا جا
ل فرا گرفته باشد و دنبـال کنـد. آن چـه بـه او داده بودنـد،      يگيشان را در درمان زيا ي وهيش

موهبتي و خاصّ خود او بود. البـد آقاسـيدحاجي مـأذون نبـود تـا آن را بـه کـس ديگـري         
  بياموزد.

 شـد؛  يل مـ يـ گيصـاحب ز  يکرد که باعث شـفا  يبا آن نخودها چه م يدحاجيدانم آقاس ينم
  ن موضوع را از او بپرسم. يوقت به خودم اجازه ندادم ا چيه

 يکـ يمانـده اسـت کـه اآلن هـم هسـتند؛       ين و خوب برجايدو فرزند متد يدحاجياز آقاس
  .نيدحسيس يگريدحسن و ديس
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به من گفتـه   دجالليبود که س يا پلّه، همان پلّه» عقب مغازه را برداشت...
  د جمع شود.يبود با

ن دو يده شد، از داخل زمـ يپلّه که برچ«...و گفت:  ادامه داد يدحاجيآقاس
حـک   يبـ يب و غريعج يزهايآن چ يرون آمد که رويقطعه نعل بزرگ ب

دم طلسم اسـت؛ و چـه   يشده بود؛ آن را نزد من آوردند. نگاه که کردم، د
ـ کـه پـا بـه ا    يکـردن هرکسـ   چـاره يب ي! بـرا يرومنـد يطلسم ن ن مغـازه  ي

بود که اگـر   يقدر قو ار شده بود، آنکه ک يبود. طلسم يگذاشت، کاف يم
  »داد! يم يگذاشتند، شاه را فرار يدربار م يتو

د بود که کار مسـلمان  يها چندان نحس و پل ن نعليا«گفت:  يدحاجيآقاس
  »بود. يهوديگمانم حاصل سحرِ  توانست باشد و به ينم

ـ آن مغازه بازگشت. صـاحب جد ها که رفت، برکت به  آن نعل د بعـد از  ي
ـ کـه از مـن خر   يمتيآن مغازه را به ده برابر ق يمدت ده بـود فروخـت و   ي

د در آن مغازه چه خبر يد يم ييکه گو - دجالليدن حرف سيحسرت نشن
١من ماند. يبرا -است 

  

  ه!زديس امان از سه. ۲۶

 تناوش دجالليمرحوم س يمعنو يها يريگ ان دستيده در بزا ر ناظماکب حاج
  د :يگو يم

که نزدم آمـده بـود،    بار کياصالً اهل بروز دادن خودش نبود.  دجالليس
برگـردم و   يدسـت خـال  «صـرار گفـتم:   کردم به او با ا ياش م بدرقه يوقت

  »بروم؟!

ها را هـم تـرک    نماز اول وقتت ترک نشود. نافله«به من گفت:  دجالليس
ـ نکن و بخوان. چهـل روز مطلقـاً نبا    يهـا  دروغ ي؛ حتّـ ييد دروغ بگـو ي

گـران هـم مطلقـاً    يد ييگو بتيغ يو پا يد بکنيبت نبايظاهر کوچک. غ به
هـم   يا . سر هر سفرهينزن يمواظب باش تهمت هم به کس .ينيد بنشينبا

  »ن.يننش

کنم. عـزمم را جـزم    يرا عمل دجالليس يها م گرفتم تمام سفارشيتصم
                                                            

خ ششـم  ي، در تارشاوند و دوست مرحوم تناوشيده، خوزا ر ناظماکب حاج يها برگرفته از گفته. ١
  .۱۳۹۳آذرماه 
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د و فروش يکردم و شروع کردم. البتّه سخت بود. قبالً گفتم که در کار خر
ـ يفروشنده قدانند  ياند م نه کار کردهين زميکه در ا يملک بودم. کسان  يمت

مت کـم  ياز ق يزيشود چ ياست و معموالً حاضر نم يد قطعيگو يرا که م
جـه دالّل  يف دارد. درنتيل به گرفتن تخفيدار هم ميگر خريکند؛ ازطرف د

کـه   يزيچ مت ملک را به دروغ، باالتر از آنيمجبور است از همان ابتدا ق
نمود کند کـه طـرف او را   دار وايد تا بتواند بعداً به خرياند بگو به او گفته

ن يـ رد! بـدون ا يـ ف بگيـ گرفته و توانسته مثالً فالن مبلغ از فروشنده تخف
ـ   يا شـد معاملـه   يسخت مـ  يليها خ دروغ گفتن مـن   يرا جـوش داد؛ ول

م يک دروغ گوچک هم نگـو ي يشده حتّ يمتيم گرفته بودم به هر قيتصم
ـ يرات عجييـ که گذشـت تغ  يو بحمداهللا نگفتم. چند روز در خـود  را  يب

ـ    يرا م يکار ياحساس کردم. گاه از  ييصـدا  يخواستم انجـام دهـم، ول
ن ينه! ا«گفت:  يخاست و به من م يو برميک راديدرون قبلم درست مثل 

  »کار را نکن!

خواستم بروم بازار؛ آن صـدا از درون قلـبم بلنـد     يک روز ميادم هست ي
وقتـت   ز اولن. ممکن است نمـا يمغازه بنش ينرو! تو«شد و به من گفت: 

  »فوت شود.

زدم. بـه   يحـرف مـ   آنهـا دم و با يد يرا م يد کسانياما من کار داشتم و با
ـ را که با ين کسيبازار آمدم. اول  يم بـود کـه تـو   قاسـ  دم حـاج يـ د يد مـ ي

  اش نبود. مغازه

  »ا!ينگفتم ن«قلبم گفت: 

دوسـت داشـت و    يليجان مرا خ ييام. دا يينکردم و رفتم دکان دا يياعتنا
جـان   يـي دا يدم، بـرا يگرفت. ازقضا تا رسـ  يل ميتحو يشه مرا حسابيهم

بـزنم.   يـي شد که نتوانستم حرفم را بـه دا  يد و اوضاع طوريرس يمشتر
ده کـه بـه او   زا محمدرضا ناظم م، حاجيجا رفتم نزد عمو بلند شدم و از آن

  رفته بود.  يکس ي جنازه عييم. او هم نبود و به تشيگفت يم عمو حاج

نگفتم نرو! حاال زود برگرد خانه کـه بـه   «همان صدا از درون قلبم گفت: 
  !»يوقتت برس نماز اول

دم يبه خانه رس ين بار حرف قلبم را گوش کردم و عازم خانه شدم. وقتيا
  وقت بخوانم.گفتند و توانستم نمازم را اول  يداشتند اذان م

قلبم شروع کـرد بـه حـرف زدن. مـثالً      يويبعدازظهر آمدم دم مغازه. راد
ن شخص حرف نـزن. او  يبا ا«گفت:  يشد و قلبم م يام م وارد مغازه يکس
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  »آمده تا فقط وقت بگذرانَد.

گفت که منطبق بر واقع بود. نفر سوم  يم يزيآمد و قلبم باز چ يم يگريد
خواهد خانـه   ياست. م ينيد، آدم خوب و متدن فريا«که آمد قلبم گفت: 

  »د خانه کمکش کن.يخر يبخرد. مراعاتش را بکن و برا

  خالصه کار ما باال گرفت.

کـردم گذشـت.    يکه از خودم م ييها ن مراقبتيازده روز از ايادم هست ي
 يدنـد. بعضـ  يد يگران نمـ يدم که ديد يرا م ييزهايبه بازار آمدم، چ يوقت
ها را بـا   آدم يه. بعضياه و کَريرا س يدم و برخيد يبا ميز د ويها را سف آدم

  کردم. يدم که وحشت ميد يوانات ميح يسرها

مغـازه   يکه از جلـو  يدم افراديد يستاده بودم، ميطور که دم مغازه ا همان
  گذرد. يدر قلبشان م يزيکنند چه چ يعبور م

غازه و بـدون  م يآمد روبرو يستاده بودم که کسيزدهم درِ مغازه ايروز س
شـناختم،   يده بودم و نميکه من اصالً او را ند ي، درحاليقبل ي چ سابقهيه

ـ  يشروع کرد به ناسزا گفتن به من. البتّه فحش ناموس ن يکمتـر  ينداد، ول
  »پدرسوخته! ي کهيمرت«گفت:  ين بود که مياهانتش ا

  »؟!يشما با من هست«تعجب کردم. به او گفتم:  يليخ

  »ن!يد يب ي کهيبا تو هستم، مرتالبتّه که «گفت: 

مردم و  يش رويل فحش و ناسزا را پيوار ادامه داد و س و بعد هم مسلسل
 يگر نتوانسـتم خـوددار  يقدر ادامه داد که د گر نثار من کرد. آنيکاسبان د

  !»يخودت هست«ش گفتم: ياز ناسزاها يکيکنم و در جوابِ 

قلبم تکـان خـورد.    درون يزين که جوابش را دادم، احساس کردم چيهم
 يويافتاد. برق قلبم خاموش شد و آن راد يد ميافتاده که نبا يدم اتّفاقيفهم
ان و ياز کار افتـاد. همـان موقـع از هـوش رفـتم. دوسـتان و آشـنا        يباطن

 يهـا  يدگيدن آب و رسيکردند با پاش يختند دور و برم و سعيان رياطراف
قلـبم را از دسـت    يصدا ياورند. به هوش آمدم؛ وليگر مرا به هوش بيد

که کرده بـودم شـب را تـا صـبح      يت و سقوطين محروميداده بودم. از ا
ن تـا  يحـالش از زمـ   يستم. فرداشب همان مرد فحاش دوباره آمد؛ وليگر

کرد  يم يخت و مرتّب عذرخواهير يبار اشک م نيآسمان فرق کرده بود. ا
  »دم!يمرا ببخش! اشتباه کردم! نفهم«گفت:  يو م

معـامالت   يهـا  از بنگـاه  يکيمنزل به  ي اجاره يشد همسرش برامعلوم 
شـده اسـت. او هـم     يمراجعه کرده و با او برخورد ناصواب و بد يملک
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و  يدار را به شـوهرش کـرده اسـت و مـرد هـم عصـبان       ت آن بنگاهيشکا
  اشتباه سراغ من آمده است. به يتالف يبرافروخته برا

گرفته است، وجـدانش او را   يعوض يگريده بود مرا با ديبعد هم که فهم
  ت بطلبد.يآسوده نگذاشته بود و آمده بود تا هرطور شده حالل

را  يبدان آن کـار  يکنم؛ ول يمن از شما گذشتم و شما را حالل م«گفتم: 
ـ  ي، کرديکرد يست ميکه نبا  يگـر بـه جـو   يختـه اسـت کـه د   ير يو آب

  »بازنخواهد آمد.

  »؟ينبود ١هزديس چرا مواظب سه«دم به من گفت: يرا د دجالليبعداً که س

  .»ين مورد به من نگفتيدر ا يزيشما چ«گفتم: 

  »خوب! دوباره شروع کن.«د و گفت: يخند دجالليس

نکرد تا بتـوانم آن حـال را اعـاده کـنم و بـه آن       ياريگر سعادت يد يول
  اد نبردم.ين و تلخ را از يريبِ شيعج ي ن تجربهيوهوا بازگردم. هرگز ا حال

ـ بـه ا  يزيـ گـر چ يشه کـرد و د ي، سکوت پدجاللين ماجرا سيبعد از ا ن ي
ب نفس از يمندان به تهذ از عالقه يريگ و دست يت معنويدر ترب يواضح
٢دم.ياو ند

  

  کردن گوسفند يسفارش به قربان. ۲۷

  د:يگو يده مزا اظمر ناکب حاج

». دالسلطنهيحم«گفت:  يرا دوست داشت و به او م ديپسرم حم دجالليس

د پسرم را گرفـت و  يدجالل نزدم آمد و سراغ حميادم هست، سه بار سي
  »گوسفند بکشد؟ کيخواهد  يد نميحم«هربار گفت: 

م، سـفارش  يداشـت  ييآشنا دجالليس يها زدن ن شکل حرفيما هم که با ا
م و يکرد يم؛ ذبح ميديخر يم يم و بالفاصله گوسفنديگرفت يم ياو را جد

                                                            

در » هزديسـ  سه«از  دجالليمنظور س» ر باشم؟يمواظب مخاطرات مس يچرا به من نگفت: «يعني. ١
 ييهـا  ونهم چاله يوششم و س ستيزدهم، بيس ين بود که در روزهايزه ارو چهل يها مراقبت

 گيـرد کـه   قـرار مـي   - هايي براي سنجش استقامت و تقواي او  ي آزمون منزله به - پيش پاي سالک 
  ز کند؛ واالّ حاصل زحماتش برباد خواهد رفت.يپره آنهاد از سقوط در يرهرو خصوصاً با

خ ششـم  ي، در تارشاوند و دوست مرحوم تناوشيده، خوزا ر ناظماکب حاج يها برگرفته از گفته. ٢
  .۱۳۹۳آذرماه 
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کـه سـفارش    يم. روزيرسـاند  يازمنـدان مـ  يرا به دست ن يگوشت قربان
ـ  ير بزرگـ ش خطـ يم؛ فـردا يکـرد  يم يدجالل را عمليس خ گوشـمان  ياز ب
 يبـرا  يکردن گوسـفند تصـادف سـخت    يبعد از قربان بار کيگذشت.  يم

دند و شـدت تصـادف   ين پسرم کوبيش آمد؛ از پشت سر به ماشيد پيحم
ـ  يبود که صندوق عقب داخل اتاق ماشـ  يا به گونه بحمـداهللا   ين شـد، ول

  ک خراش هم برنداشت.ي يپسرم حتّ

ن يم درسـت کنـار بـاک پـر از بنـز     يداشـت  که يگر هم سماور بزرگيبار د
گـاز   ييلويک لندر پنجاهيک سيگر سماور هم ين آتش گرفت. طرف ديماش

موقـع آن را از صـحنه دور    ده بـود و بـه  يـ ر جنبيد يبود که اگر پسرم کم
شـد. واقعـاً اتّفـاق     يکه داشت منفجر م يبينکرده بود، با تمام قدرت تخر

 ي هيکردن همان گوسـفند، بـه توصـ    يدرحال وقوع بود که قربان يهولناک
١دفع بال کرد. دجالليس

  

  لِ غفلت و ماندن از راه!يآج

  د:يگو يم يبهزاد يمهندس محمدعل

اهللا  تيارجمندشان مرحوم آ ييِکه خدمت دا ياز دوران �مهندس تناوش
در  يگونـاگون  يهـا  ييکردند، بـه توانـا   يم يشاگرد يلواسان يدمصطفيس

طـور   بـه  يهمدان ياهللا انصار تيمرحوم آ يده بودند؛ وليرس ييامور ماورا
را که مهندس تناوش داشتند، منع کردند  ييها استفاده از تمام قدرت يکلّ

ـ ها را با نيا ي ، همهيبرس به خدا يخواه ياگر م«فرمودند: شان يو به ا د ي
  »کنار. يبگذار

خــود مــن اتّفــاق افتــاد و  يِکــه بــرا يجــالب يلــيز خيــچ کيــجــا  نيــا
با من رفتار کرده بود و  يا گونه م. خداوند بهيگو يشد را م ينشدن فراموش

ـ افتـد، از  يم بيخواسـت بـرا   يم يده بودم که هر اتّفاقيرس يطيبه شرا ک ي
  دم. يد يقه قبل از وقوع، آن را ميا ده دقيش از آن يا شبِ پيقبل  ي هفته

ر داشـتند، خـدمت   آبشـا  ي در کوچه مهندس تناوش يکه آقا يدر مجلس
ن موضـوع را ضـمن   يشان بودم. کنار سماورشـان نشسـته بـودم و همـ    يا

  شان گفتم.يکردم، به ا يکه م ييها صحبت

                                                            

  همان.. ١
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را از مرحـوم   يشان داستانيگفتم، ا ن مطلب را به مهندس تناوشيکه ا من
ف کردنـد. آن مـرد   يـ م تعريبرا يک فرد هنديو  ينهمدا ياهللا انصار تيآ

زده کـه   ياز او سـرم  ييهاداشته و کار يبيب و غريعج يها ييتوانا يهند
گـران  يد يدند، باور آن بـرا يد يکه با چشمان خودشان م يکسان يجز برا

که همه جمـع بودنـد، سـر     ييبار جا کيگفتند  يدشوار بوده است. مثالً م
ا يـ هوا نگاه داشـت.   يرا از بدنش جدا کرد و بدنش را معلّق تو يپاسبان

  د.يبار يماو باران  يا ده بودند که چگونه به ارادهيد

کردند و من سراپا گوش بـودم. مهنـدس    يف ميتعر مهندس تناوش يآقا
عبـور   ينهمـدا  ياهللا انصار تيمنزل آ ين فرد آمد از جلويتناوش گفتند ا

برو به آقـا بگـو آن کتـاب    «د به من گفت: يکند، من دم در بودم. مرا که د
  »دهند.مرا ب

  » ؟ييبگو يرو يچرا خودت نم«دم: ياز او پرس

م داخـل، آقـا، قـدرت مـرا     يايـ م. اگـر ب يايـ د بيـ من نبا«گفت:  يمرد هند
ام به من پس  شان دادهيرا که به ا يشان بگو کتابيرند. شما برو و به ايگ يم

  »دهند.

  گفتم. ينهمدا ياهللا انصار تيرفتم و به آ

  »د؟يآ يچرا خودش نم«آقا فرمودند: 

  »رد.يگ يم، آقا قدرت مرا مياينزد آقا ب د اگر من بهيگو يشان ميا«گفتم: 

بـه   ير ولين کتاب را بگيا«را به من دادند و گفتند:  ين را گفتم، کتابيتا ا
  »ندارد. يچ قدرتيگر هيجا قدرتش را گرفتم و د نياو بگو از هم

آقا را هم به او رساندم.  غام حاجيزگشتم، کتاب را به او دادم و پبه دم در با
چـاره  يب«سـرش و گفـت:    يتا به او گفتم آقا قـدرتت را گرفتنـد، زد تـو   

  »شدم!

به مـن کردنـد کـه دلـم      ييق و پرمعنايجا نگاه عم نيدر ا مهندس تناوش
گـر  يدم، ديـ د يه را قبالً مـ چ خ تا اآلن، هرآنيخت. از آن تاريناگهان فرور

ف کردند. يم تعريدم. کامالً متوجه شدم، آن داستان را به چه منظور برايند
 يآقـا «شـان آوردم و عـرض کـردم:    يا يرو ن موضـوع را بـه  يالبتّه بعداً ا

د که آن شب ين شما بوديد. ايدم که شما با من چه کرديمهندس! من فهم
  »د.ينده، از من گرفتيع آيدن وقايدر مجلس روضه، قدرتم را در د

رد، مگر يگ يرا نم يزيچ يم از کسيادت باشد، کري«گفتند:  مرحوم تناوش
ـ ا» را بـه او بدهـد.   يز بهتريکه چ نيا شـان  يبـود کـه ا   يا ن جملـه ين عـ ي
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١فرمودند.
  

ک يکردند.  يهمراه م يآبدار يشان را با طنزها قيمطالب عم يشان گاهيا
 يسـالگ  ، طفلشـان بـه سـن دوسـه    يزوج جوان يوقت«گفتند:  يمبار به من 

ن بچه ينند وجود ايب يخواهند با هم خوش باشند و م يدو م نيرسد و ا يم
زند ير يو کشمش و پسته و فندق م ينخودچ ياو قدر يمانع است؛ جلو

ه يد، شـب ينيب يم يهم که شما گاه ييزهايچ نيگرم شود. ا آنهاتا سرش به 
چـه اصـل    ل خـوش نکـن، چـون از آن   يست. دلت را به آجل ايهمان آج

.»يمان ياست، دور م
٢

  

  کوچک يخدمت يبرا يمزد عال

  د:يگو يم يبهزاد يمهندس محمدعل

بـودم و هـر هفتـه در     �م کنارِ مرحوم تنـاوش يسال و چند ماه مستق کي
د يابان شهيو چه بعد که به خ ابان آبشاريشان، چه در خيا ي مجلس روضه
  (وزرا) آمدند، در خدمتشان بودم. يخالد اسالمبول

 سات کار کرده بودم، هربار کـه بـه منـزل مهنـدس تنـاوش     يچون در تأس
 خـدا  يخداونـد  بـه کردم و  يم و مرتّب ميسات منزل را تنظيرفتم، تأس يم

ک خـواب  يـ کردم،  يشان ميا يبرا يسوگند، هربار که من خدمت کوچک
دم کـه از شـدت شـعف و انبسـاط     يد يالعاده ممتاز م فوق يِقدس يملکوت

                                                            

هاي ماورايي براي بعضي همواره  در اينجا توجه به اين نکته ضروري است که داشتنِ قدرت. ١
هـايي بـراي يـک نفـر، در زمـان       ، داشتن چنين قدرتسد مسير است و براي برخي نه. گاه

اي ديگـر چنـين    تواند مانع و سد راه شود؛ ولي در مرحله اي از سيرِ او مي معين و در مرحله
  افـراد اثري را نداشته باشد. اين قبيل موضوعات، نظير دارو است که بسته به مزاج و شرايط

داند چـه   يم کارآزموده و باتجربه است که ميمختلف، آثارِ متفاوتي خواهد داشت و تنها حک
نفسـه،   هـايي فـي   کند. نه داشتن چنين توانايي چيزي، چه زمان، بر چه کس، چگونه تأثير مي

  کاستي است.» ي نشانه«شان لزوماً  کند و نه نداشتن مي» اثبات فضيلتي«

قـاي  بنـدگيِ خداونـد متعـال اسـت و اميـد بـه ل      » اصـل «به هر صورت در تمامي مراحـل،  
حضرتش جلّ جاللُه و عظُم شأنُه؛ و آنچه مددرسان سالک در جلب رضـايت و خشـنودي   

تعالي باشد، چه اعطاي قدرتي مـاورايي و چـه سـلبِ آن، از بهتـرين عطايـا و       حضرت حق
األکرمين است. إکرامِ حضرت أکرم  

  .۱۳۹۳ماه  در بهمن هاي مهندس محمدعلي بهزادي برگرفته از گفته. ٢
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ن يکه چنـ  نيخاطر ا شه هم بهيآمد و هم يپرواز درم خاطر، تمام وجودم به
شان يبه ا يردم خدمت کوچکک يم يوجان سع افتد، از دليم بيبرا ياتّفاقات

ان کـرد  يت را بيفيا آن کيها را بازگو کرد،  شود آن خواب يبکنم. منتها نم
ست، ين ياست که گفتن ييزهايها چ نير کرد. ايا آن حاالت را با قلم تحري

١د بماند.يجا هم با دارد و همان يفقط در قلب ما جا
  

 چهار خصلت بارز

کـه خـود از اسـتادان     ٢حـوم تنـاوش  يکي از شاگردان و دوستان ديـرين مر 
اجمال، به توصيف بعضي از  اي به نوشته فرهيخته و فرزانگان کشورند، در دست

  اند که بس آموزنده و خواندني است: حاالت و صفات ايشان پرداخته

اشـت.  دو بعـد د  دنيوي مرحوم آقاي مهندس تنـاوش  به نظر بنده، حيات
يکي بعد باطني و ديگري بعد ظاهري. بعد بـاطني پوشـيده و نامکشـوف    
بود. مگر براي کساني که مثل خود او مراتب عالي عرفـان را طـي کـرده    
بودند؛ اما بعدظاهري زندگي او براي اطرافيان، دوستان و کسـاني کـه بـا    

بعـد   وي ارتباط داشتند، تقريباً آشکار بود. شـايد بتـوان بـه مـدد همـين     
آورد و برخي  ميان وي سخن به ي ظاهري زندگي ايشان، تاحدودي درباره

اين را هم بايد افزود کـه ذکـر    ها و خصوصيات او را برشمرد. از خصلت
معناي شناخت واقعي حتـي بعـد ظـاهري     اي از خصوصيات ايشان به پاره

شخصيت ايشان نيست. همچنين بيان بعد ظاهري رفتار اين بزرگـوار، بـه   
معناي تجليل از وي نيست، زيرا ايشان به توصيف وتعريف نيازي ندارد. 

بيان خاطراتشـان، منزلـت    کند که ما هم با توصيف خصوصياتشان و خدا
ايشان را تنزل نداده باشيم؛ اما چون ممکن است بيان خاطراتي از زندگي 

ا همين نيت، به آموز باشد، ب اي براي جوانان درس هاي وارسته چنين انسان
  پردازيم.  هاي رفتار او مي هايي از ويژگي توصيف ظاهري جنبه

توان  به نظر من چهار خصلت در رفتار مرحوم مهندس مشهود بود که مي
  هاي ايشان به حساب آورد. آنها را از ويژگي

  ؛�عصمت و طهارت بيت وتمام به خاندان اهل تامارادات . ۱

                                                            

  همان.. ١

  م.يا کرده يشان خوددار يشان، از آوردن نامِ گراميا ي با احترام به خواسته. ٢
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 از ديگران؛ گيري دست. ۲

 نداشتن خواست؛. ۳

 اهتمام به تربيت اشخاص.. ۴

  �بيت اول) ارادت به خاندان اهل

ارادت وافري داشـتند و ايـن ابـراز     � نبوتبيت مرحوم مهندس به اهل
  کرد.  هاي مختلفي جلوه مي ارادت به صورت

را براي حـل مشـکالت زنـدگي مـؤثر      �ايشان توسل به حضرت امير 
 �را که در توصيف حضـرت علـي   ١»مشارق االنوار«دانستند. کتاب  مي

کردنـد. بـه    دانستند و خواندن آن را توصيه مـي  است، کتابي گرانسنگ مي
که دوستان و آشنايانش  ورزيدند. مثالً هنگامي نيز ارادت مي �ساير ائمه

رفتنـد، از وي   به ديـدن ايشـان مـي    �بيت مناسبت تولّد يکي از اهل به
رفتـيم، بـه    ن که به ديدن ايشان مـي ي شعبا گرفتند. نيمه هديه و عيدي مي

ـ   تعـالي  اهللا عصر (عجل مناسبت ميالد حضرت ولي ريف) هديـه  فَرجـه الشّ
عصـر   کردنـد کـه بـراي سـالمتي حضـرت ولـي       دادند و توصـيه مـي   مي

  ريف) صدقه بدهيم.فَرجه الشّ تعالي اهللا (عجل

برگـزاري مراسـم    �بيـت  هاي ارادت ايشان به اهـل  ديگر از جلوه يکي
طول سـال، ارادت خـود را    سوگواري بود. با برگزاري مجلس روضه در

 هاي چهارشـنبه، هـر هفتـه در    شب کردند. مثالً ابراز مي �به امام حسين

برگـزار بـود. خودشـانَ دمِ در     �ي حضرت سيدالشـهدا  منزلشان روضه
کردند. در ايام محرم، مجلـس   پذيرايي مي کنندگان نشستند و از شرکت مي

کردند. گاهي اوقـات   شب برگزار مي مدت ده را به �ي امام حسين روضه
در  يا مرحوم سيدعبدالحسين معين شيرازي دوالبي مرحوم حاج اسماعيل

  کردند. آن مجالس صحبت مي

نيـز   �حتّي در تربت امـام حسـين  «فرمودند:  مي تناوشمرحوم مهندس 

                                                            

رجـب   بـن  رجـب «اثـرِ  » السـالم  عليـه  مشارق أنوار اليقين فـي حقـائق أسـرار أميرالمـؤمنين    «. ١
از علما و انديشمندان اواخر قرن هشتم و اوايل قرن نهم هجرى است. اصل » يالبرس لحافظا

د يف و سـع يـ ان لطيـ بـه همـت آقا   يآن به زبان فارس ي است و ترجمه يکتاب به زبان عرب
  منتشر شده است.   نشر فقاهت در شهر قم ش توسطه.  ۱۳۹۰، در سال يراشد
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در ايـام جـواني کـه بـراي     «گفتنـد:   مثالً مـي » خواص زيادي نهفته است.
شـدم،   ي نساجي با کشتي عازم کشور هندوستان ي تحصيل در رشته ادامه

ي دستخوش امواج خروشان دريا گرديـد.  بين راه، دريا متالطم شد و کشت
را که با خود داشتم به دريا ريختم. ديري نگذشـت   قدري از تربت کربال

  »کشتي به راه خود ادامه داد. که امواج سهمگين دريا فروکش کرد و

خـوردن  «فرمودنـد:   دانسـتند و مـي   شفابخش مـي  را �تربت امام حسين
  »کند. بيماري را عالج مي �ز تربت امام حسيناندکي ا

آمـده اسـت،   » هي سـجادي  صـحيفه «را کـه در   �دعاهاي حضرت سجاد
» هي سجادي صحيفه«دانستند، مثالًخواندن دعاي بيست وپنجم  راهگشا مي

  کردند. صيه ميرا براي تربيت فرزندان تو

اگر کسـي  «گفتند:  ارزش فراوان قائل بودند و مي �براي زيارت امام رضا
نـرود، در حـق خـودش جفـا کـرده       �بار به زيارت امام رضا سالي يک

  » است.

  زد.  در وجود ايشان موج مي �بيت اهلخالصه بگويم عشق به 

  گيري از ديگران دوم) دست

گيـري بـود. اشـخاص     کي ديگر از خصوصيات مرحوم مهندس، دسـت ي
ميـان   کردنـد و مشکالتشـان را بـا وي در    زيادي به مهندس مراجعه مـي 

شـان را   هـاي زنـدگي   گرفتـاري  ي گذاشتندکه ايشان سخاوتمندانه گره مي
کـرد کـه    هاي مختلف تجلّي مـي  ها به صورت گشايي گشودند. اين گره مي

  کنم.  کي، دو مورد اشاره ميمن در اينجا فقط به ي

شـناختم بـا    کـه مـي   محلّ کارم نشسـته بـودم، جـواني را    يک روز که در
چنـدي  «اي برافروخته و سيمايي آشفته به من مراجعه کرد و گفت:  چهره

پيش پدرم را از دست دادم و اکنون مادرم به بيماري سرطان مبتال اسـت.  
اي تاريک را پـيش روي   آيندهاگر او هم از دنيا برود من کسي را ندارم و 

  »کار کنم. ام که چه بينم. مانده خود مي

معرفي کردم. آقاي مهندس اين جوان را در  اورا به آقاي مهندس تناوش 
دفتر کارش پذيرفته بودند و به اين جـوان دسـتوراتي داده بودنـد. جـوان     

مالقـات کـردم، بـدون    مذکور بعداً به من گفت وقتي که با آقاي مهندس 
کتابي در منزل داريد که بعضي اوقـات  «آنکه چيزي بگويم، به من گفتند: 

کنند. جايز نيست به آن کتاب رجـوع شـود. آن را    َسر آن کتاب را باز مي
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  »کنار بگذاريد.

مقدمـه از آقـاي مهنـدس     وقتي من اين حرف را بـي «گفت:  اين جوان مي
دانسـت   کجا مـي  م گفتم ايشان ازشنيدم، دچار شگفتي شدم و پيش خود

آقـاي  «هرحـال، آن جـوان گفـت:     بـه » منزل داريم؟ که ما چنين کتابي در
  »کردم. بايد به آنها عمل مي هايي کرد که مي مهندس راهنمايي

مشـکالت روحـي دارد   «جواني از آشنايانم که دانشجو بود به من گفـت:  
» چيز را بزنم. قيد همه تحصيل کنم و خواهم تَرک آورد. مي مرا از پا درمي

اصطالح از درِ نصيحت درآمـدم؛ امـا    تحصيل منع کردم و به او را از تَرک
تقاضا کردم  ديدم که نصيحت من کارساز نيست. از آقاي مهندس تناوش

که مساعدتي بکنند. به ديدن آقاي مهندس رفت و دستوراتي گرفـت و از  
. اکنـون کـه سـاليان زيـادي از ايـن مـاجرا       آن وادي بحراني عبـور کـرد  

گذرد، آن شخص به زندگي عادي خود برگشته و بر مشکالتش غلبـه   مي
  گذراند.  کرده است و زندگي خانوادگي موفقي را مي

گذشـت؛ ولـي هنـوز صـاحب      نزديکانم چندسالي مـي  از ازدواج يکي از
عالجـات  فرزند نشده بود. به سراغ معالجات پزشکي هم رفته بود؛ ولـي م 

 کردم که خدمت مرحوم مهندس تناوش اي نداده بود. به او پيشنهاد نتيجه
برود و موضوع را با آقاي مهندس در ميان بگذارد. مرحوم مهندس بـه او  

خداوند به شما فرزند عطا خواهد کرد و فرزنـدان خـوبي هـم    «فرمودند: 
 ي نگين آنهـا آيـاتي از قـرآن   بعد هم دو عدد انگشتر که رو» خواهد داد.

انگشـت کننـد. پـس     شـوهر گذاشـت کـه بـه     و نوشته بود، دراختيار زن
مرد جوان صاحبِ فرزند شدند و اين موهبـت را   و گذشت مدتي آن زن

  دانستند. ناشي از دعاي آقاي مهندس مي

 روزشان را تقسيم کـرده بودنـد و هـر    تناوش اوقات شبانه مرحوم مهندس

روزهاي  از زمان را براي انجام کاري اختصاص داده بودند. معموالً بخش
توانستند ايشان را در دفتر  دوستان، آشنايان و اشخاص ديگر مي ،پنجشنبه

مالقات کنند و از ايشان کمـک بگيرنـد.    شرکت ايران پوپلين کارشان در
کردند تا بتوانند اعمـال   ميجمعه براي ميهماني از کسي دعوت ن هاي شب

خوبي انجـام دهنـد. انجـام اعمـال مسـتحبي روز       جمعه را به عبادي شب
دانستند و  را سودمند مي �زادگان کردند. زيارت امام جمعه را توصيه مي

هر وقـت  » داراي برکات فراواني است. �زادگان زيارت امام«گفتند:  مي
د، بدون آنکه دوستانشـان  آم براي دوستان و آشنايانش مشکالتي پيش مي
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  خواندند. بدانند برايشان دو رکعت نماز مي

انسان نبايد بر خواست خداوند سبقت بگيرد. اگـر حـاجتي   «فرمودند:  مي
بخواهد که اگر خيرش در برآوردن آن حاجت است، برآورده  دارد از خدا

و ذکر مثال با تمثيل » زيانش هست، حاجتش برآورده نشود. شود و اگر به
کردنــد و  و آوردن شــواهد، ايــن نکتــه را بــراي مخاطبانشــان تبيــين مــي

سـود مـا    نشدن حاجات ما به خيلي مواقع هست که برآورده«فرمودند:  مي
ي  است. لـذا شايسـته نيسـت کـه بـا اصـرار از خداونـد بخـواهيم همـه         

  »هاي ما را برآورده کند. خواسته

رفتـيم.   کارشان به ديدن ايشان مي دفتر گاهي اوقات روزهاي پنجشنبه در
 در شان را بـا مرحـوم تنـاوش    آمدند و مشکالت اشخاص ديگري هم مي

هـايي   دادنـد و توصـيه   شـان گـوش مـي    هـاي  حـرف  گذاشتند؛ بـه  ميان مي
کردند. حتّي براي رفع مشکالت دنيـويِ اشـخاص، از ديگـران کمـک      مي
کردنـد و هـم    ي مادي کمک مي ر زمينهگرفتند. درمجموع، ايشان هم د مي

  ي معنوي.  در زمينه

  سوم) نداشتن خواست 

گويند.  خود اصطالحي دارند که به آن عبور از عالم نَفْس مي ميان عرفا در
دانم کسـي کـه از عـالم     آورم و نمي من از اين اصطالح چيزي سر درنمي

 لذا، مـن در  نَفْس گذشته، چه مراحلي از عرفان عملي را طي کرده است؛

کـنم؛ امـا بـه زبـان      کاربردن اين اصطالحِ تخصّصي اجتناب مي اينجا از به
ي  تحــت ســيطره گــويم مرحــوم مهنــدس تنــاوش عاميانــه و ســاده مــي

خواستند. به تعبيـر   هاي نفساني نبودند. چيزي براي خودشان نمي خواسته
اي  بـاز نکـرده بودنـد. اگـر گـره      خود ايشان دکّاني روبروي دکّـان خـدا  

  دادند.  گشود، آن را به خود نسبت نمي ازکارکسي مي

  چهارم) اهتمام به تربيت اشخاص

وبرخاسـت   هـا نشسـت   رفتارشان براي ديگران الگو بود. وقتـي بـا جـوان   
هـا   کردنـد. سـختگيري برجـوان    داشتند، به زبان آنها با آنان صـحبت مـي  

شدند.  ها جذب مي کردند که جوان طوري برخورد ميدانستند.  راجايز نمي
آوردنـد؛   ميان مـي  همواره از محبت خداوند نسبت به بندگانش صحبت به
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کاشتند و اشخاص را به غفّار بودن خداوند اميـدوار   ها مي بذر اميد در دل
مـان بـراي درس    کردند که مـثالً بـه فرزنـدان    نمودند. به ما توصيه مي مي

وقتي شـما  «فرمودند:  دردانشگاه خيلي فشار نياوريم. مي خواندن يا قبولي
کنند، نافرماني آنها  کنيد و آنها تمرد مي تان کاري را تکليف مي به فرزندان

جـاي   تـان اثـرات نـاگواري بـه     سرنوشت فرزندان هاي شما، درردستو از
قدر برآنها سخت نگيريد؛ بلکه درعـوض، آنهـا را دعـا     گذارد؛ لذا اين مي

  »کنيد.

خصـوص   شـدت مخـالف بودنـد. بـه     بدگويي از ديگران به دري و با پرده
دست مطالعه داشتم که  بار کتابي در داشتند. يک احترام سادات را نگاه مي

ي  ي کتاب درباره چيزي در مورد آن کتاب، به ايشان نگفته بودم. نويسنده
ته کتابش معرفي کرده بود، سخنان نابجـايي نوشـ   يکي از اشخاصي که در

راجع به شخصي کـه در کتـاب بـه او     بود. يک روز آقاي مهندس تناوش
» فـالن شـخص از سـادات اسـت.    «توهين شده بود، بدون مقدمه گفتنـد:  

دانند  ي من باخبر هستند و مي فهميدم که آقاي مهندس از ماجراي مطالعه
کتـاب را کنـار   ي کتاب به مصلحت من نيست؛ لذا خواندن آن  که مطالعه

طور غيرمسـتقيم دارنـد مـرا     گذاشتم و متوجه شدم که مرحوم مهندس به
دارند. اين مورد، تنها يکـي   راه خطا باز مي کنند و مرا از رفتن به تربيت مي

  از مصاديق توجه و اهتمام ايشان به تربيت اشخاص بود. 

عضـاي  دادن به فقرا مورد توجه ايشان بود. زمـاني کـه خـودم يـا ا     صدقه
کردند کـه صـدقه    شديم، توصيه مي ام دچار کسالت و مريضي مي خانواده

صدقه را اولِ صـبح، بـه نخسـتين فقيـري کـه بـا او       «فرمودند:  بدهيم. مي
»شويد، بدهيد. مواجه مي

١
  

                                                            

  .ن مرحوم تناوشيريشاگرد و دوست د ي نوشته ان دستيپا. ١
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  از سيدجالل ١هايي آموزه

 ترند يمان قوياهل ا

رفتم. آنهـا   يها م ش مرتاضيکه بودم پ هندوستان«ت: گف يم تناوش مهندس
گفتنـد. امـا    يب مـ يـ اصطالح غ دادند و به يخبر م ياضت، از امور پنهانيدر اثر ر

 يلـ يخ شـود و  يم يشان قو ماني، ايهم هستند که بر اثر عبادت و بندگ يافراد
»فهمند. يزها را ميچ

٢
  

   کردند: يف ميتعر ،بعد

را  يدند مـردم اطـراف فـرد   يشدند و د مسجدوارد  يروز �ادقامام ص
است. هر  يبيآدم عج«عرض کردند: » چه خبر است؟«دند: ياند. پرس گرفته

  »ست.يچ ديگو يرد، ميکس در دستش هرچه بگ

در «ک رفتند و مشتشان را نزد او نگـه داشـتند و فرمودنـد:    يحضرت نزد
 يرف و آن طرف و صورت حضرت نگـاه ن طيبه ا» ست؟يدست من چ

ـ  ينمـ «ز نگفـت. حضـرت فرمونـد:    يچ چيکرد و ه  ،چـرا «گفـت:  » ؟يدان
ـ ا ن را از کجـا بـه دسـت آورده   يکنم که شما ا ياما تعجب م دانم؛ يم د؟! ي

ش هسـت. در  يچه در لحظه قبل در تمام عالم وجود داشـت سـر جـا    آن
سـت و آن  ين آنهـا از  يکيدو تخم گذاشته بود؛ اما اکنون  يمرغ يا رهيجز

  » د در دست شما باشد.يتخم با

در دستشـان بـود. حضـرت     پرنـده حضرت دستشان را باز کردند؛ تخـم  
بنا گذاشتم با «گفت: » ؟يا ن قدرت را از کجا به دست آوردهيا«دند: يپرس

  »اضت است.يت آن رين خاصينفس خودم مخالفت کنم. ا

ـ «، فرمودند: بدهندنکه نجاتش يا يحضرت برا خواهـد مسـلمان    يدلت م
                                                            

  است.» درس« يمعن به» آموزه«. ١

  .۱۳۸۸خ دوم آذرماه ي(تناوش)، در تار يهمدان يفاطمه انصار يها برگرفته از گفته. ٢
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ـ  «حضرت گفتنـد:  » نه!«گفت: » ؟يبشو بـه هـر چـه دلـم      يخـودت گفت
  آورد.  مرتاض محکوم شد و اسالم» کنم. يخواهد، عمل م ينم

ـ ب يدم نمـ يد يکه م ييزهايگر آن چيآقا! د: «گفتآوردن  بعد از اسالم نم. ي
دم؛ امـا االن  يـ د يهـا را مـ   پرده ، پشتدميد يز را در عالم ميتاکنون همه چ

  »نم.يب ينم يزيچ

ره يـ آخرتت ذخ يبرا خدا يبکن يرياز حاال هر کار خ: «فرمودندحضرت 
؛ يگرفتـ  يجا م نيمزدت را هم يديکش يکه م ييها کند. تاکنون زحمت يم

بـود کـه    ييهـا  اضـت ي، مزد ريديفهم يو م يبکن يتوانست يکه م ييکارها
ره يـ آخرتـت ذخ  يبـرا  يدهـ  يکه انجام م ي. از اکنون اعماليبودده يکش

.»يداشته باش يتا سعادت ابد يخدا کار کن يکن برا يشود. سع يم
١

  

د، ارزش يرسـ  ييحرکت کرد و بـه جـا   ييو خدا ير شرعياز مس ياگر کس
از رقــص و  يبرســد. اگــر کســ ييآدم بــه جــا» مــانيا«. خــوب اســت بــا دارد

کنـار   خـدا  يرضـا  ينهـا را بـرا  يوانه اسـت؛ اگـر ا  يد ديايبدش ب يگذران خوش

                                                            

  با استفاده از اين منابع:. ١

 العظمي مکارم شيرازي بـه نشـاني   اهللا رساني دفتر مرجع عاليقدر حضرت آيت پايگاه اطالع -

makarem.ir  ؛ بخـش اشـتباهات عجيـب    »جلوه حق«؛ کتاب »له تأليفات معظم«؛ بخش
 عيان کشف، ذيل عنوانان کشفامک«مد .«  

جلوه حق؛ ناصر مکارم شيرازي، مقدمه و پاورقي از داود الهامي؛ ناشر: مطبوعاتي هـدف؛   -
 اجوبـة الشّـتات فـي    . [و اين منبع اخير به نقل از: جامع۱۷۲(چاپ اول)؛ ص ۱۳۷۳؛ قم

  .]۸۳۳محمدحسن قمي(= محقّق قمي= ميرزاي قمي)، ص  بن السؤاالت، ابوالقاسم

) بـه ايـن نشـاني:    ۱۳۹۲مـاه   آبان ۲۴اهللا مصباح يزدي (مورخ  رساني آثار آيت يگاه اطّالعپا -
mesbahyazdi.ir  

  .۲۰۵و  ۲۰۴؛ صص۲تا؛ جلد عبداهللا جزايري؛ دارالقاري؛ بيروت؛ بي بن اهللا ؛ نعمتالنعمانية األنوار - 

دمهـدي  تـدوين و نگـارش: محم   ،يـزدي  دتقي مصباححمم؛ در جستجوي عرفان اسالمي -
؛ ۱۳۹۰؛ پـاييز  ؛ قـم �مؤسسه آموزشي و پژوهشـي امـام خمينـي    ؛ انتشاراتقمي نادري
 .۳۱۳-۳۱۵صص

؛ ۱۳۸۶؛ ران؛ نشـر سـفينه؛ تهـ   ، به کوشـشِ مهـدي طيـب   األسرار؛ نظرعلي طالقاني کاشف -
  . ۴۶۲، ص۲جلد

حامـد)؛ مهـدي عاصـمي؛     بهترين شاگرد شـيخ (نگـاهي بـه زنـدگاني شـيخ عبـدالکريم       -
  . ۸۵و  ۸۴؛ صص۱۳۸۵؛ بهار ؛ قم�الرضا خادم انتشارات
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ـ  يا ايخدا«د: يبگو يعنيبگذارد قشنگ است.   يبـرا  ين کار را دوسـت دارم؛ ول
  » دهم. يگر انجام نميتو د يرضا

ـ ا يبـرا  مهنـدس تنـاوش   يعرفـان  يمقامات باال  ين بـود کـه او از زنـدگ   ي
ت ياش را کـه مـورد رضـا    نهيشـ يسـابقه و پ  ي د و همـه ياش چشم پوشـ  گذشته

١خداوند متعال نبود، محو کرد و پاک و منزّه شد.
  

 رهين سيبهتر

ب افـراد  يـ دسـت بـه ترک  «گفـت:   يشان آن بود که ميا يعمل ي رهين سيبهتر
د. خداونـد  يآ يبرنم يد. از دست شما کاريدخالت نکن يد. در امور خداوندينزن

»کند. يم ز را به نحو احسن اجرايهمه چ
٢

  

ــاوش يفيمهنــدس شــر ــ از دوســتان مرحــوم تن ــگو يم ــرا«د: ي  ي دوره يب
مهندس در آنجـا هـم کـاربرد     يها رفته بودم. صحبت به آلمان يمدت يآموزرکا

شـراب  د و از يبا اعمال و رفتارتان آنها را مثل خود کن«کرد:  يداشت؛ سفارش م
»د.يبه آنها بخوران يواقع

٣
  

  برنامه و نظم 

چ رسـوخ نکـرده   يه دجالليدر روح بزرگ س يماد يايبه دن ياگرچه بستگ
کـرد   ينگاه م يار جديبه نظم و برنامه در امور روزمره بس حال نيدرع يبود؛ ول

ـ بـه   يکسـ کـنم   يد. گمان نمـ ياير بيبگذارد و با تأخ يو امکان نداشت قرار اد ي
زودتـر از موعـد مقـرر در     يا حتّـ يـ ر داشته باشد يتأخ ياورد که او در مالقاتيب

ـ   ياوقـات زودتـر مـ    يشد که بعض يحاضر شود. البتّه م يقرار دم در  يآمـد، ول
شد. معتقد بـود   ين شده بود، وارد مييکه تع يکرد و درست رأس ساعت يصبر م

                                                            

 .۱۳۸۸خ دوم آذرماه ي(تناوش)، در تار يهمدان يفاطمه انصار يها برگرفته از گفته. ١

  .۱۳۸۹ماه  خ ششم بهمنيدر تار يمحمدحسن نماز يها برگرفته از گفته. ٢

  .۱۳۹۱وسوم آذرماه  ي در تاريخ بيستمحمد شريف هاي علي برگرفته از گفته. ٣
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١شود. يو به برنامه حاصل ما يبند يانسان از پا يها تيتمام موفّق
  

  ن باور بود که: يبر ا دجالليس

ـ ها از برنامه است، ز تيموفّق ي همه را برنامـه از اعتـراف بـه فقـر آغـاز      ي
فهمد  يزد؛ مير يگرفتن مدرک، برنامه م يکه انسان مثالً برا يشود. زمان يم

ـ  ير است. در نتينسبت به آن فق راف بـه فقـر دارد.   جه، احساس فقـر و اعت
شود و در درخواست، اذعـان بـه فقـر     ين اعتراف آغاز ميدرخواست از ا

٢شود. يمستَتر است؛ لذا دعا با اذعان به فقر حاصل م
   

  يواقع ييبايز

گران يچه د ات خارج شده بود و آنيعت و ماديطب ي رهياز دا مرحوم تناوش
کـرد.   يکـرد. مـثالً پـول خوشـحالش نمـ      ياد نمـ کرد، او را شـ  يرا خوشحال م

 ييبـا يگرگـون شـده بـود. بـه ز    يدر چشـمش متفـاوت و د   ييايـ دن يها ييبايز
 ييشـان راهنمـا   يهـا  يرفـع گرفتـار   يکـه بـرا   يوه و جوانيزنان ب ي کننده رهيخ
 يهـا  ييبـا يتوجـه بـود. فقـط ز    يکردند، کامالً ب يشان مراجعه ميشدند و به ا يم

 ٣.ديد يرا م يمعنو

با هم  بار کيد: يگو ي) م(همسر مرحوم تناوش يهمدان يخانم فاطمه انصار
جـا بودنـد،    کـه آن  يزنـان  يم و بعضيرفته بود شيدان تجريقدم زدن به م يبرا
ـ بـه ظاهرشـان، ز   يدگيش و رسيدر آرا يليخ بـا   يودنـد. وقتـ  کـرده ب  يرو ادهي

  »اند؟ ها چه کار کرده نين ايبب«اد به مرحوم تناوش گفتم: يتعجب ز

، بـه  ييايـ دن يهـا  ييباين ظواهر و زيبه ا يياعتنا يدر کمالِ ب مرحوم تناوش
  »ها هم کراهت دارد! نياصالً نگاه کردن به ا«من گفت: 

 يچه کسـ  يدان يم«گفت:  يم شد، به من يبا ميز يها صحبت از چهره يوقت
آقـا   حـاج  ي باسـت. چهـره  يز ياهللا انصـار  تيـ خوشگل است؟ پدرت مرحوم آ

                                                            

  .۱۳۹۱در تاريخ دهم اسفند  اسالميه هاي محمدمهدي برگرفته از گفته. ١

  .۱۳۹۳؛ تابستان ي محمدمهدي اسالميه نوشته برگرفته از دست. ٢

  .۱۳۹۳ي (تناوش) در تاريخ اول خردادماه همدان هاي فاطمه انصاري برگرفته از گفته. ٣
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»با است.ياست که واقعاً ز يدوالب
١

  

گذشتن از ظاهر حج   

ـ بـه ز  حـوم تنـاوش  کـه مر  ينوع نگاه ي درباره يشهرام نوروز ناصر ارت ي
  د:يگو يداشت، م خدا ي خانه

شان بـه دفتـر   يدار ايبازگشته بودند، جهت د که تازه از حج يافراد يروز
  »؟يا ا حج رفتهيآ«دند: يمراجعه کردند. از من پرس مهندس تناوش

  »ر!يخ«گفتم: 

  !»يف است که نروي! حيد برويحتماً با«د به من گفتند: يکآنان با تأ

 يـي د! داينقدر در بند ظـاهر نباشـ  يا«پاسخ داد:  يبا ناراحت مهندس تناوش
 يحج خود را نزد معتمد ي نهيهر سال هز ٢نرفت. من تا آخر عمر به حج

گذاشـت تـا صـرف     يبـود، مـ   يک بقّـال يمنزلش صاحب  يکيکه در نزد
ام بـه آن معتمـد سـپرده     ييازمندان و مستمندان گردد. مرحوم دايمخارج ن
  »ماند، به خودم برگردان تا بتوانم به حج بروم. ياگر پول«بود که: 

ه تکرار شد و تا زمان مرگ هم قسمت نشد که ين قضيها گذشت و ا سال
گونـه معاملـه    نيخود ا ي رود. او با خدابه حج يشان به صورت ظاهريا

ـ نبا يم. در دسـتگاه خداونـد  ييبگـو  يزيـ م چيکرده بود. ما حـق نـدار   د ي
گران يبا د م که خدايدان يم. نميدخالت کرد. ما که از پشت پرده خبر ندار

د او بارها در صورت باطن به حـج رفتـه و   يکرده است. شا يا چه معامله
»تر باشد. آن حج مقبول

٣
  

ـ     خـدا  ي شش مرتبه به سفر خانـه  دجالليس ن بـار  يمشـرف شـده بـود. اول
                                                            

  همان.. ١

٢ . دمصطفي لواساني به مرحوم آيت» حاجي«در بعضي منابع، عنوانولي  ،داده شده است اهللا سي
دهد، ايشان با عنايت و روشـي کـه    ي اين سطرها نشان مي وجوي نگارنده طور که جست آن

به حد تمتّـع نرسـيدند   شان هرگز  ي حيات شريف در رسيدگي به نيازمندان داشتند، در دوره
کنـد و   هم اين موضـوع را تأييـد مـي   » دهزا ر ناظماکب حاج«هم نگذاردند. داماد ايشان،  و حج

شـان،   خوبي اين نکته را در خاطر دارد؛ چون خود او، به نيابت از ايشـان بعـد از ارتحـال    به
  .حج گزارده است

  .۱۳۹۱در تاريخ سيزدهم آذرماه  هاي شهرام نوروز ناصري برگرفته از گفته. ٣
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الحرام  اهللا تيارت بيبالفاصله بعد از ازدواجش بود که همراه با همسرش عازم ز
١ز پرداخته بود.يگر را نيچند نفر دسفر  ي نهين سفر هزيشد. او در ا

  

 به تمام هستيمتعلّق  �امام حسين

  گويد: مي شهرام نوروز ناصري

خواستم وضو بگيرم  مي ۱۳۷۶بهشت سال  صبح روز چهارشنبه سوم اردي
  ».کّل ارض کربال  کل يوم عاشورا«که ناگهان هاتفي دم گوشم گفت: 

  اختيار اشک از چشمانم سرازير شد.  منقلب شد و بيحالم 

رساندم و گفتم چنين چيزي شده است.  سريع خودم را به مرحوم تناوش
اي از دنيـا رخ   حتماً اتّفاق بزرگي در گوشـه «مرحوم تناوش به من گفت: 

  »داده است.

ــد خبرگــزاري    ــد ســاعت بع ــان رســيدن يکــي از      چن ــا از بــه پاي ه
عـام   بـا قتـل   هاي بزرگ تاريخ سياسي معاصـر دنيـا در پـرو    روگانگيريگ

هاي انقالبي حاضر در آن، به دست نيروهـاي امنيتـي پـرو     ي چريک همه
  سخن گفتند.

که مشـهور  » توپاک آمارو«هاي  ، چريکدر کشور پرو ۱۳۷۵دي ماه سال 
 (پايتخـت  را در شـهر ليمـا   ت هستند، سفارت ژاپنلنينيس بود مارکسيست

پرو) حين برگزاري يک ضيافت مهم بـه تصـرف خـود درآوردنـد. ايـن      
روز بـه طـول انجاميـد و پايـان بيرحمانـه و خـونيني        ۱۲۶گروگانگيري 

  داشت.

همـين بـوده   «گفـت:   جوري شـده، مرحـوم تنـاوش    به مهندس گفتم اين
  »است!

دانستند نه فقـط   را متعلّق به تمام هستي مي �امام حسين مرحوم تناوش
اي کـه توسـط    طلبانـه  نگاه ايشـان حرکـت حـق    در ٢شيعيان يا مسلمانان.

ــده ــود و از خو   ع ــده ب ــام ش ــايي انج ــامع دني ــواهي و اي دور از مط دخ
در  توانست بخشي از جريان مستمر عاشورا پرستي فاصله داشت، مي نفس

                                                            

 .۱۳۸۸ي (تناوش)، در تاريخ دوم آذرماه همدان هاي فاطمه انصاري برگرفته از گفته. ١

توسـط   -با هر حرکت فطـريِ ضـد ظلـم و سـتم      �ء. بديهي است که حضرت سيدالشّهدا٢
 همراهي دارند. -هرکس، هرکجا و هر زمان 
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  ١اين نظام هستي باشد.

                                                            

طور مظلومانه و  آن گيري در پرو هاي کساني که در ماجراي گروگان ها و انگيزه دانيم نيت نمي. ١
شـان بـا    دانـيم رابطـه   اه الهي بوده است؟ نمياند، چه اندازه مقبول درگ شده رحمانه کشته بي

 �خداوند عالَم دقيقاً چگونه بـوده اسـت و واقعـاً چـه شـناختي از انبيـا و اوليـاي الهـي        
هـاي مارکسيسـتي آگـاه و     دانيم واقعاً چه اندازه به ملزومات کفرآميز انديشـه  اند؟ نمي داشته

  اند؟ بند بوده پاي

بـه غيـر    -اند از اين موضوعات  توانسته اند و مي دانسته مي البتّه مؤمنان و اولياي واصل الهي،
  خبر دهند. -هاي محصور در عالَم حس  شيوه

انـد، ولـي ايمـان و     اند که رفتار و عمـل درسـتي نداشـته    هايي بوده در طول تاريخ شخصيت
دهـد،   گويند و قرائن هـم بـر آن شـهادت مـي     طور که مي شان آمده و آن اعتقادشان به کمک

انـد،   تـرين اعتقادهـا بـوده    اند که مبلّغ پاک اند. همچنين چه بسا کساني بوده بخير شده تعاقب
هـاي   نمونـه  و زبيـر  اند. طلحه اي فسادها، از مسير خير و صالح دور گشته سبب پاره ولي به

  شاخصي از چنين افرادي هستند.

کـه از   - هـا و باورهـاي غلـط مارکسيسـم     شـمردن ديـدگاه   معلوم است کسي در پي موجه
خـود مـردود و مطـرود     نيست و آن نظريات خودبـه  -هاي بزرگ دوران معاصر است  فريب

  رسد. نظر مهم مي گيري به است؛ ولي آشنايي با ماجراي اين گروگان

طلبـي و خـون    دها کار داشت. حقها و عملکر ها کار نداشت؛ با رسم با اسم مهندس تناوش
دادن در مسير احياي حق و مقابله با ستم و بيداد تا جايي که خون آدمـي بـر زمـين بريـزد،     

است و عالمِ بـاال، بـا ايـن     �و در رأس ايشان حضرت سيدالشّهدا �ميراث اولياي الهي
  جوهره، کارها دارد. 

هاي رايجي کـه بعضـي از مـا، از يـاران      اصالً بر کليشه �ترکيبِ سپاه حضرت سيدالشّهدا
ايم، انطباق ندارد. بعضي از کسـاني کـه بـه حضـرت      براي خود ساخته �يک امام معصوم

نائـل   �اند و به فيض عظـيم شـهادت در رکـاب امـامِ معصـوم      ملحق شده �سيدالشّهدا
  اند: هاي مقبولي نزد شيعيان نبوده اند، تا قبل از آن چهره آمده

  )؛يزيد رياحي د است (يعني جناب حربنسع يکي فرمانده لشکر ابن -

  ) که تازه مسلمان شده؛ديگري جواني مسيحي بوده است (يعني جناب وهب -

  )؛ليجزهير بن قين بب ي سوم) بوده است (يعني جنا (خليفه سومي از هواداران عثمان -

  اند. د هستند که به حضرت ملحق شدهسع جمعي هم از نفرات لشکر ابن -

ي  تواند صادق باشـد. شـايد در رابطـه    هم مي» توپاک آمارو«هاي  اين مطلب درمورد چريک
ي افتاده باشد که کساني کـه در چـارچوب مسـتندات و    شان اتّفاق خاص بين ايشان و خداي

کنند، هرگز نتوانند آن را بيابند. بـه هـرروي الزم اسـت در مـورد      محسوسات به آن نگاه مي
  ي خاص اشاره شود: هاي مشابه به چند نکته و تفاوت آن با حرکت گيري پرو گروگان

 �

� �

�
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، تحت حاکميت مستقيم و غيرمسـتقيم  شان توسط اروپااز آغاز کشف سرزمين مردمان پرو -
  اند. هاي پياپي مورد استثمارهاي هولناک بوده استعمار قرار داشته و طي نسل

گيـري   هـا قبـل از رخـداد گروگـان     ، از سالجمهوري وقت پرو ي رئيسمور آلبرتو فوجي -
ي  ) قدرت را در پرو قبضه کرد و عمالً کشورش را در خدمت نظام سـلطه ۱۳۶۹(فروردين 

  جهاني قرار داد.

  ي فقير، بيش و بيشتر شد. ي ثروتمند و طبقه ي شکاف بين طبقهمور ي فوجي در دوره -

ديـت کـرده بـود،    اعالم موجو ۱۳۶۱که از سال  )MRTA» (توپاک آمارو«جنبش انقالبي  -
گرفته اسـت کـه در    »توپاک آمارو«نام خود را از يک رئيس سرخپوست بومي پرويي به نام 

ميالدي بر ضد استعمار اسپانيا جنگيد و سـرانجام دسـت و پـايش را بـه چهـار       ۱۷۸۱سال 
  بدنش او را کشتند. کردن قطعه اسب بستند و با قطعه

ارنسـتو   ي راه انقالبي بزرگ آمريکاي التين دهنده خود را ادامه» توپاک آمارو«هاي  چريک -
داران  ه در راستاي حفظ منافع سرمايهدانند ک م.) مي۱۹۶۷-۱۹۲۸، (»چه«ا، مشهور به گور چه

هاي جواني هستند که از اوضـاع نابسـامان    لنينيست به قتل رسيد. آنان مارکسيست آمريکايي
  اند. خشمگين پرو

ي  هاي چريکي در اين جنبش خبـري نيسـت و اسـلحه    از خشونت به سبک بعضي گروه -
شـان بـا دولـت و نظاميـان پـرو،       را نشانه نرفته است. با وجود نبرد مسـلحانه  آنان مردم پرو

  شتابند. هنگام بروز سوانحي نظير زلزله داوطلبانه با حمايت از پليس به کمک مردم مي

هاي چريکي مشابه، مخالف ايجاد وحشـت و رعـب    برخالف بعضي گروه» توپاک آمارو« -
دسـت آورد.   اضر نيست از طريق قاچاق کوکائين منافعي بـراي خـود بـه   در مردم است و ح

اي در اين راه اسـتفاده   ولي حاضر نيستند از هر وسيله ،جنگند مي آنان براي رفع فقر در پرو
ها  هايي که با شعارهاي مارکسيستي در دنيا فعاليت دارند، اگرچه در برخي روش کنند. گروه

هـاي   ي و تبهکـاري  هاي وحشيانه ولي درمجموع جنايت ،کنند هايي پيدا مي تگاه با هم تفاو
ها به انجام رسيده است که نزد محقّقـان تـاريخ سياسـي     هولناک بسياري به دست اين گروه

هاي توپاک آمـارو   توسط چريک معاصر، روشن و آشکار است. مورد حمله به سفارت ژاپن
  قطعاً يک استثناست.

ي مبارزه با تروريسم، دسـت ارتـش را در انجـام هـر جنـايتي عليـه        ي به بهانهمور فوجي -
ها شرايط وحشتناکي را بـراي اعضـاي ايـن     بازگذاشت و در زندان» توپاک آمارو«هواداران 

  جنبش چريکي ايجاد کرد.

) ۱۹۹۶دسـامبر   ۱۷( ۱۳۷۵آذرمـاه   ۲۶در شـب  » توپاک آمـارو «چهارده تن از چريکهاي  -
مـردان و قدرتمنـداني را    شوند و جمعي از دولـت  مي وارد ساختمان محلّ اقامت سفير ژاپن

گيرنـد. در ايـن جمـع     که در ضيافت شام سفير ژاپن شرکت کرده بودنـد، بـه گروگـان مـي    
رتبه و نمايندگان مجلس حضور دارند. خبر حمله  يهاي عال گروهي از وزراي کابينه، ارتشي
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  مثل بمبي در دنيا منفجر شد. به محل اقامت سفير ژاپن در ليما

تـرين   ها بسيار محترمانه و انساني بـود. از سـوي آنـان کوچـک     ها با گروگان رفتار چريک -
عـام و   ها به قتل ترين روش ي ارتش که تا ديروز با غيرانساني آزاري حتّي به سران عالي رتبه

  ها پرداخته بودند، نرسيد. ي چريک شکنجه

پايـاني   هـاي بـي   شان و پايان دادن به خشونت ها و اعدام درخواست آنان آزادي همرزمان -
  داد. رخ مي بود که توسط ارتش پرو

هـا آزاد   نتـن از گروگـا   ۲۲۵ها آزاد شدند. در يک مرحلـه   در همان ساعات نخست، زن -
ها باقي ماندند. به علّـت قطـع بـرق و     ها در دست چريک درشت نفر از دانه ۷۴شدند و تنها 

هـايي   شان از طريق نامه هاي ي گروگان ها با خانواده ، ارتباط آزادانهتلفن از سوي دولت پرو
  نوشتند، تأمين شد. بار مي که هر سه روز يک

ها نزديـک شـدند و تحـت تـأثير آنـان قـرار        بيشتر به چريکها  با گذشت زمان، گروگان -
هايي روشنفکر و باسواد يافتند که در پـي رسـيدن بـه     ها را انسان ها، چريک گرفتند. گروگان

  اند. اهدافي انساني، جان خود را در معرض هرگونه خطر قرار داده

هـا فـراهم آمـد، امـا آنـان بـا        براي چريـک  و دومينيکن ي پناهندگي به کوبا اگرچه زمينه -
  شان اصرار ورزيدند. استقامتي قابل تحسين، همچنان بر نجات جان و آزادي همرزمان

م.) نيروهـاي امنيتـي   ۱۹۹۷آوريـل   ۲۳( ۱۳۷۶بهشـت   شـنبه سـوم اردي   سرانجام روز سه -
) بـه  شب به وقـت تهـران   هر (دوازده نيمهونيم بعدازظ ، در ساعت سهديده در آمريکا آموزش

حتّي آنـان   -ها  ي چريک ساختمان سفارت حمله کردند و با استفاده از اصل غافلگيري همه
هـاي   را به قتـل رسـاندند. در بـين چريـک     -که به سبب نداشتن سالح، تسليم شده بودند 

  خوردند. چشم ميساله نيز به  مقتول دو دختر جوان و دو نوجوان شانزده

ي  شـان سـر بـاز زد و آنـان را در نقطـه      هاي ها به خانواده دولت از تحويل اجساد چريک -
  نامعلومي به خاک سپرد.

؛ ۱۳۷۶توانند مراجعه کنند بـه ايـن منبـع: چيسـتا؛ تيرمـاه       ي بيشتر مي مندان به مطالعه [عالقه
ي  نوشـته » توپـاک آمـارو  اي بـا عنـوان جنـبش     (مقاله ۸۳۳تا  ۸۱۸؛ صفحات ۱۴۰ ي شماره

  »).]ک.ش.نيک«

 عـالي  ي، عضو شـوراي پور ازغد اينجا سزاوار است نَقلي داشته باشيم از بيانات حسن رحيم

(برگزارشـده در  داري  ي، درخصوصِ حضورشان در همايشِ نقد نظام سرمايهانقالب فرهنگ
  ):۱۳۹۳آذرماه  ۲۴تا  ۱۸ميالدي برابر با  ۲۰۱۴، از نهم تا پانزدهم دسامبر کشور ونزوئال

  ، عنوان داشتند:۱۳۹۳ماه  دي ۲۶، ي تهران هاي نماز جمعه ايشان در سخنراني پيش از خطبه

از  بود، يک آقايي به نام پروفسور اورالنـدو  در سميناري که در آمريکاي التين
  گفت: دو. او ميي  گواراي شماره گفتند چه آمده بود؛ به او مي کوبا

و  هـاي کوبـا   ي که ما سـالح برداشـتيم در کوهسـتان   از دوران دانشجوي
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جنگ پارتيزاني با حکومت داشتيم و حکومت را سرنگون کرديم؛ مـن،  
گـوارا   ي آخر با هم بـوديم. چـه   از اول تا لحظه و فيدل کاسترو گورا چه

مـا اگـر   «گفـت:   را مـي گـوا  وزير نيشکر شد و من معـاونش بـودم. چـه   
گيرنـد. مـا    جا در کوبا محدود بشويم، کوبا را هم از دسـتمان مـي   همين

 بايد انقالب را صادر کنيم و برويم در کشورهاي ديگر آمريکـاي التـين  
  »بجنگيم تا بتوانيم خودمان هم بمانيم.

آيي؟ اگر هر  ميکجا «گوارا بروم؛ او گفت:  مسلسلم را برداشتم که با چه
  »روم و تو باش. خوابد؛ من مي دو با هم برويم وزارتخانه مي

کشـته   اين اولين جايي بود که از هم جدا شديم. او رفت و در بوليـوي 
  شد.

و  هاي شما به لحـاظ فلسـفي همـه کمونيسـت     به اورالندو گفتم واقعاً چريک
  دين بودند؟ المذهب و بي

  گفت:

هســتيم. کســي حــرف  اصــالً قبــل از پيــروزي مــا نگفتــيم کمونيســت
و با حکومـت   گفتيم با ظلم مخالفيم؛ با آمريکا زد. ما مي کمونيستي نمي

  مخالفيم. آمريکايي

  »  ايدئولوژي شما چيست؟«بعد از پيروزي، در تلويزيون از ما پرسيدند: 

که رزمندگان  است؛ درحالي و کمونيسم گفتيم ايدئولوژي ما سوسياليسم
دانسـتند   هايي کـه پيـروز شـده بودنـد در مبـارزه، اصـالً نمـي        ما، همان

  کمونيسم چه هست.  

 -گيـرم   را شـاهد مـي   براي او چند آيه راجع به اقتصاد اسالمي خواندم، خـدا 
ايشان ايستاد و ايستاده يکـي دو دقيقـه    -دانم فيلم جلسه هست يا نيست  نمي

هايي که خوانديد، در  واقعاً اين«کف زد و بعد از جلسه پيش من آمد و گفت: 
  »ها هست؟ دين شما اين حرف

 هستيد چون اسـالم  هاست. شما کمونيست آقا! خيلي بيش از اين حرف«گفتم: 
ف عايـد. شـماها مستضـ    ايد. شما با کليساي مسيحيت سـروکار داشـته   را نديده

  »فکري هستيد.

فلسـفي   تاقتصادي هستيد. کمونيسـ  تشما کمونيس«به يکي ديگرشان گفتم: 
  »نيستيد. سوادش را هم نداريد.

 شما و در دين شـما  ما خبر نداشتيم تا همين اآلن که در قرآن«اورالندو گفت: 
دانستيم، نگاهمـان بـه موضـوعات جـور      ها هست. ما اگر از اول مي اين حرف

  »ديگري بود.
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 �نيمنزلت دوستداران امام حس

  د:  يگو يم يشهرام نوروز ناصر

 مهنـدس تنـاوش   دم کـه يـ در خواب د يشان، شبيسال قبل از فوت ا کي
ان سـتارگان  يـ م يها پرواز کرد و در آسـمان نامتنـاه   هنگام به آسمان شب

 سرعت بازگشت.  ساخت و به يحيخود ضر يبرا

مه به دفتر کارشان مراجعه کردم که متوجـه شـدم شـبِ    يفردا صبح سراس
 هن علّت به محـلّ کـار مراجعـه نکـرد    يقبل، مهندس حالش بد شده و بد

  است. 

ش را مطـرح  يشان رفتم و خـواب خـو   ، به مالقاتينسب يبه دنبال بهبود
 يمصفّا کاتب ي، همسرشان، آقايهمدان يکردم. در پاسخ فرمود خانم انصار

ن ين مضــاميبــا همــ يگــر، ولــيز بــه اَشــکال ديــکــان نيو دو نفــر از نزد
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پـور   رحـيم «دهـد، شخصـي کـه     ي اين سطرها نشان مي وجوهاي نگارنده آن طور که جست
 Orlando» (وپروفسور اورالندو بورِگ«کند،  ياد مي» پروفسور اورالندو«از او با نام » يازغد

Borrego و معاون و  در انقالب کوبا» اگور ارنستو چه«م. و همرزم ۱۹۳۶) است. وي متولّد
» گورا چه«شدن  پس از کشته» اورالندو بورگو«بوده است.  ي انقالبي کوبا دستيار او در کابينه

، همچنان در خدمت دولت کوبا باقي مانـد و بعـدها در کوبـا و اتحـاد جمـاهير      در بوليوي
  ي اقتصاد تحصيل کرد. در رشته شوروي سوسياليستي

نـيکالس  «جمهـوري ونـزوئال    م. مشـاور اقتصـادي رئـيس   ۲۰۱۴در سال  پروفسور اورالندو
ي انقالبيـون آمريکـاي    ا اسـطوره گـور  ي ارنستو چـه  شد. او صاحبِ تأليفاتي درباره» مادورو

بـه  » پديا ويکي«آيد. [ر.ک. به:  شمار مي آمريکاي التين بهآورِ  است و از اقتصاددانان نام التين
همه گفته شد تـا معلـوم شـود وي يکـي از دولتمـردان       ] اينو اسپانيولي هاي انگليسي زبان

  نظريه، در آمريکاي التين است. داري، تحصيلکرده و صاحب انقالبي، پرسابقه، ضدسرمايه

جمهـوري   (رئـيس  تر نيز ضمن سـخنراني در حضـور دانيـل اورتگـا     ور ازغدي، پيشپ رحيم
  گفته بود: ۱۳۸۶در بيستم خردادماه  ) در دانشگاه تهراننيکاراگوئه

اسـت و بـر خـالف     بايد به اين پيام پي برد که مقاومـت عدالتخواهانـه زنـده   
نــدارد و خواســت  م، ايــن مقاومــت ربطــي بــه کمونيســتبليغــات آمريکــايي

  ک.چند گروه کوچ ي نه توطئه ،هاست تملّ

هاي مختلف شد. اين مقاومت ربطـي   شدن انقالبيون باعث مبارزه در قاره کشته
[خبرگزاري فارس؛  ستم است.به الحاد نداشته و مقاومت فطري بشر در مقابل 

  .] ۸۶۰۳۲۰۰۵۷۰ي  شماره
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بـه مـن    يشان به طور خصوصياند. ا دهيشان ديتباط با ادر ار ييها خواب
  فرمود: 

 يکه مرگ به سراغ مـن آمـده بـود، بـه خـدا      يمن قرار بود بروم. هنگام
 ييها خانم ي شائبه يت پاک و بياعتبار و حرمت ن ا! بهيخدا«ش گفتم: يخو

آنـان را سـرزنش    ين خـاطر برخـ  ينامناسب دارنـد و بـد   يکه ولو ظاهر
 �نيامـام حسـ   يوغَش در صف غذا غلّ يب ا در روز عاشوراکنند، ام يم

  »امرز.يکشند، مرا ببخش و ب يستند و انتظار ميا يم

اسـت کـه در    �دالشّـهدا يحضرت س يعه و محب واقعيک شين سخنان يا
١کند. ياز ميش راز و نيخو يب با خدايف و چه عجياحتضار، چه لط

  

سـت.  يز کوچک نيچ چيه �نيمعتقد بود در دستگاه بزرگ امام حسشان يا
ــداهللا ــرت اباعب ــحق«از  �حض ــاه«، »ري ــ» ينامتن ــتگاه   يم ــادا در دس ــازد. مب س

» سـت! ين يزيـ فالن کار کـه چ «ا ي» نکرده! يکه کار يفالن: «ييبگو �اباعبداهللا

  ٢شود. يز حساب ميجا همه چ آن

٣بازگردد. يشان دوباره به زندگين بود که اير ايبتّه تقدال
  

  �نيهمه از امام حس

، آخر هم امام �ني، وسط امام حس�نياول امام حس«گفت:  يم دجالليس
»د.يرس �نيد، همه از امام حسي! هرکه به هرچه رس�نيحس

٤
  

بـود، پـنج سـفر بـه      يفارغ از شـغل ظـاهر   رحوم تناوشکه م ييها در سال
دسـتش   يوقتـ  يرفت. حتّ �نيالحس عاشقان، حضرت اباعبداهللا يارت مواليز

کش کـه  ياز دوسـتان نـزد   يکـ يکـرد. از   ياش را ترک نمـ  يارتيپر نبود، سفر ز
»ست.پولِ او حالل ا«گفت:  يگرفت و م يدار و پولدار بود، قرض م معدن

٥
  

                                                            

  .۱۳۹۱در تاريخ سيزدهم آذرماه  هاي شهرام نوروز ناصري . برگرفته از گفته١

  همان.. ٢

  همان.. ٣

  .۱۳۸۹ماه  خ ششم بهمنيدر تار يمحمدحسن نماز يها برگرفته از گفته. ٤

 .۱۳۸۸خ دوم آذرماه ي(تناوش)، در تار يهمدان يفاطمه انصار يها رفته از گفتهبرگ. ٥
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ز جز وجـود  يچ چيکرد و در راه به ه يارت، از منزل قصد قربت ميهنگام ز
١توجه نداشت. �ن مزُورينازن

   

  ت پرمعنايدو حکا

، يم بلنـد معنـو  يمفـاه  يبه منظور انتقـال بعضـ   تناوش دجالليمرحوم س
ق واال يآن حقـا  يود را به سـو ن خيات، مستمعيحکا يا با نقل پاره يگاه

 يگونـه کـه برخـ    آن -ات يـ حکا يجـا بـه بعضـ    نيـ شد. در ا يرهنمون م
  م.يپرداز يم -اند  اد داشتهيشان به ين ايمستمع

  ت اوليحکا

د يـ ع يهـا  يکـ يز نزدرويـ ف يقاجار) دو حـاج  ي د دورهيم (شايدر زمان قد 
ن دو يــرفتنــد. ا ياطــراف شــهرر ين معــاش بــه روســتاهايتــأم ينــوروز بــرا

معـروف بودنـد،    ي. به لودگيمانيداشتند و نه ا ينيالظّاهر نه د يز علرويف يحاج
 يبـزرگ و متمـول   يدر راه بـه روسـتا   ينواختنـد. روز  يخوردند و م يشراب م

کنه اسـت و جـز   از سـ  يباً خالينند روستا تقريب يخورند. با کمال تعجب م يبرم
ن افـراد سـؤال   يـ سـت. از ا يدر آن روسـتا ن  يرمرد ازپاافتاده کسيرزن و پيچند پ

  »  چه شده است؟«کنند:  يم

دن باران، مردم روستا با امام جماعـت  يو نبار يل خشکساليبه دل«ند: يگو يم
اطراف رفته تا نماز استسقا بخواننـد و از درگـاه خداونـد،     يها ابانيش به بيخو

  »ن کنند.طلب بارا

نشـده اسـت، مـردان و زنـان      يکه از باران خبـر  ي، در حاليپس از ساعات
، نـاالن، افسـرده و نگـران وارد روسـتا     يهمراه کودکان و نوزادان، دست خـال  به
  شوند. يم

که از بس شراب خـورده بودنـد، بـه شـدت مسـت       -ز رويف ين دو حاجيا
                                                            

  .۱۳۹۱خ دهم اسفند يدر تار هياسالم يمحمدمهد يها برگرفته از گفته. ١
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کنند و بـه   يشوند و سر به آسمان بلند م ياحت من وضع ناريدن اياز د -بودند 
دسـت   مـردم و بـه   يخوشـحال  يعمـر بـرا   کيپروردگارا! «کنند:  يعرض م خدا

ــه ــواخت يا آوردن قطع ــان ن ــرايديم و رقصــين ــون ب ــا اکن ــخــود چ يم؛ ام  يزي
و بـاران   يم تـا خوشـحال شـو   يم فقط به عشق تو بنوازيخواه يم، ميخواه ينم

بعد پرشور و با قدرت، شروع بـه  !» يکن ين جارين مردم غمگيبر ا رحمتت را
از جنسِ آسمان.  يگر، نواختنيد يمتفاوت از نوع ينواختن يکنند؛ ول ينواختن م

کنـد کـه    يهم بروز مـ  ي؛ آثاريست، نواختيکس ن چيکه مثل ه يکس يبرا يوقت
  شه است.يسه با هميرقابل مقايغ

شود. ابرها به سرعت وارد  يز، آسمان منقلب مرويف ين دو حاجيبا نواختن ا
ـ تنـد شـروع بـه بار    يشـوند و بارشـ   يمنطقه مـ  مـردم را   يکنـد. شـاد   يدن مـ ي

ند: اربـاب  يسـرا  ينوازند و مـ  يز همچنان مستانه مرويف يرد و دو حاجيگ يدربرم
  خودم ...

ـ ن«افزودنـد:   يگفتند، بعد مـ  يت را که ميان حکيا مهندس تناوش ک بنگـر  ي
»ها را! ها و معامله تين

١
  

  ت دوميحکا

هـا   ش را از دست داده بود، پس از سـال يخو يکه تمام زندگ يفرد يروز 
کس نباشـد.   چيکه ه يي، جارفت اطراف تهران يها ابانيتاب شد. به ب يتحمل، ب
  »نم، دور شود.يب ينجاست و من او را نميهر که ا«گفت:  به جن و ملکخطاب 

نم، امـا اگـر   يـ ب يمن که شما را نمـ «چند لحظه سکوت کرد و بعد ادامه داد: 
 يهـا  خودم حـرف  يگر گردن خودتان! من با خدايستم؛ دين يد، راضينجا باشيا

  »بشنود. يدارم، دوست ندارم کس يخصوص

و جسـارت بـه    يناراحت بود و شروع کرد به هتّـاک  يليخ او از دست خدا
 يخواست، به خدا گفـت؛ طـور   يپروردگار! هرچه در دلش جمع شده بود و م

                                                            

  .۱۳۹۱زدهم آذرماه يخ سيدر تار يشهرام نوروز ناصر يها برگرفته از گفته. ١
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بـر آن مـرد نـازل     يختند و در انتظار ماندند عذاب الهـ يبه عرش گر که مالئک
کـه قـدرت    دا شديک نفر پيباالخره «فرمود:  يشود! اما ناگهان خدا با خوشحال

ک نفـر بـا تمـام وجـود     يـ ن با من حرف زد. عاقبت يقي يمرا باور کرد و از رو
گـران فقـط   ياش احسـاس کـرد. د   يزنـدگ  يرخـدادها  ي حضور مـرا در همـه  

  »مان و باور ندارند.ين و ايقي يدانند؛ ول يم

بـه  ف يـ لط ييايـ د و از زوايـ د يا را مـ يقضا يگريبه شکل د مرحوم تناوش
١ستاد.يا ينظاره م

  

  گران در خودينکردن د متوقّف

  د:يگو يم مرحوم تناوش ةدربار هياسالم يدکتر محمدمهد

در او متوقّف شـود.   يگاه نگذاشت کس چيه تناوش دجالليعارف باهللا س
رساند. هنر بـزرگ   يم داد و به خدا يا از خود به سرعت عبور مگران ريد
دانست. بـاور داشـت کـه     يخود را واسطه هم نم ين بود که حتّيشان ايا

نکـه خداونـد بـه    يواسـطه هسـتند و ا   �اراطه ي و ائمه �رسول اهللا
از  يشان قرار داده تا با هم ذکـر يدر راه ا را يت فرموده و فرديشان عنايا

و مرحمـت او بـه بنـدگانش     يتعـال  ان حقيپا يکنند، از لطف ب يحق تعال
  دانست.  يم

 يرا نسبت به خـودش، ناشـ   يهرگز لطف و مرحمت حق تعال دجالليس
را برخاسـته   »لطف خدا«را معتقد بود اگر بشر، يپنداشت؛ ز ياقتش نمياز ل
را رفته و منجر به انحطاط و رجم خواهد  طانياقت خود بداند، راه شياز ل

 ياقت و اسـتعداد اسـت و بـه و   يشد. او اعتقاد داشت بشر فاقد هرگونه ل
به او. بشر اسـتحقاق لطـف    يرسد مگر از لطف ذات حق تعال ينم ينعمت

ست؛ بلکه به سبب لطف خداوند، يت نن استحقاق بِالذّايرا دارد؛ اما ا ياله
  شده است.  ين استحقاق ارزانيا

ـ اعتراض نمـود، ل  طانيگفت علّت آنکه ش يم دجالليس بـود کـه در    ياقتي
ن ي، به او جرأت اعتراض داد. ا»اقتياذعان به ل«ن يخود اذعان داشت و ا

هم الزمه  ينياست و خودب» ينيخودب«همان » شياقت در خوياذعان به ل«
                                                            

  همان.. ١
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را  ين صفت است که آدمـ ياست. و ا» ينيب بزرگدخو« ي نازله ي و درجه
 ينين خـودب ياز ا يواقع يدارد. درماندگ يبازم» خود«از  يز، حتياز همه چ

ـ يب مادون خودبزرگ ي مرحله ينيشود. خودب يم يناش و عجـب اسـت.    ين
» بخشش« ي، راه برايز او بدانز را ايو همه چ ينيزِ خود را نبيچ چياگر ه

رسد  يم ييکند و به جا يکه توانست ببخشد، رشد م يشود و بشر يباز م
چ يگـر هـ  يز را ببخشد، ديتوانست همه چ يبخشد. وقت يز ميکه خود را ن

توانسـت از خـود و از    يکسـ  يخودش. وقت يز به او تعلّق ندارد، حتّيچ
که  است، چندان يربوبشود، مستغرق و ذوب در ذات پاک  يز تهيهمه چ
ن اوج شکوه، يگردد. ا يبرخوردار م يزال الهي و قدرت ال يبزرگ ي از همه

او  يمعرفت بـه رو  ياز درها ياست که هر لحظه در يآغازِ فرجام انسان
ش يگشـا  يبـرا  يمتوقّف در خود باشد، راهـ  يکس يشود. وقت يگشوده م

سـبب  » انسـتن ند«ست. فقدان معرفـت و  ياو ن يمعرفت به رو يها درب
آورد و فـرد را از   يبـه وجـود مـ   » يتينارضا«شود؛ اعتراض  يم» اعتراض«

شـود؛   يگناه محسوب نمـ  ينيق خودبيکند. حالت رق يبهره م يب يخشنود
ر مجـردات هـم از آن   يو سـا  گردد. لذا مالئکه يرا هم سبب نم ياما تعال

تواننـد برخـوردار شـوند.     يمعارف نم ي برخوردارند و بدان سبب از همه
) توسـط او  يزيمالئکه به خلقت انسان به خاطر اسفاک دماء (خونر يوقت

 ينين حالت خودبيتر قين رقيخود معترض شدند، ا ييگو حيل تسبيو به دل
د که از آتش اسـت  يد يطان متفاوت بود. او خود را ميبود. اما اعتراض ش

طان بـه  يو ش» ندانستن«ئکه به د که از خاک است. لذا ماليد يرا م يو آدم
، ابواب ينيبدن حالت خويتر قيرق يمورد خطاب قرار گرفتند. حت» راندن«

را بـه   يدهـد. بـال و پـر آدمـ     يپرواز نم ي را اجازهيبندد، ز يمعرفت را م
١بندد. يانحصار در خود م

  

                                                            

د؛ ييفرما يافت ميرا در دجالليام عارف باهللا سين پينده ايا در آيکه امروز  يزانيعز ي همه يا. ١
اي از  شـبهه افـت کـه   يد يـ را خواه يخـود افـراد بزرگـ    يو سـلوک  يمعرفت ي شما در توشه

 ؛اند. اين موفقيت، لطـف الهـي اسـت    سلوک هم موفق بوده ي ازخودبيني دارند، اما در مراتب
چـه ولـي ظـاهري (ماننـد پيـامبران       - کامـل نيسـت. تفـاوت ولـي خـدا     ي آنـان   مرتبـه اما 

اي چـون   نشـده  هاي کامل و شـناخته  اجمعين) و چه ولي باطني (مانند انسان عليهم اهللا صلوات
  ، در همين نديدن خود است.  هبا مالئک -نشان)  خضر و عارفان بي

  .]۱۳۹۳؛ تابستان ي محمدمهدي اسالميه نوشته [برگرفته از دست
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ن و جهـا  ي ، کلّ توجهش مبذول معبود و محبـوب بـود. همـه   دجالليس
داشت و در اوج  يبود. توجه به مقصد خاصِ اله» چيه«ها در نظرش يماف

متوجـه او   ينکـه فـرد  يگرفت. به محـض ا  ين توجه، از مردم فاصله نميا
خواسـت   يکرد. مـ  يذهن او را از خود دور م يا فهيا لطيشد، با حرف  يم

ـ کننـد. خـود را تنهـا     يهمه، توجه خود را مبذول حق تعـال  له يک وسـ ي
گران را از خـود  يدر او متوقّف شود. د يگاه نگذاشت کس چيدانست. ه يم

١رساند. يم داد و به خدا يعبور م
  

چنـگ زنـد و آن،    يقت معنويد به حقيبشر با« ن بود که: يزبان حالِ او ا
 د دريـ وجودمـان از اوسـت و با   ي است. همـه » نياله العالم«ذات اقدسِ 

 ي ان خلقـت مـا از اوسـت. لـذا همـه     يتوجه به او صرف شود. آغاز و پا
  »د صَرف ذات پاک او شود.ياستعداد فرد با

ر يباشد، از غ ن باور بود که اگر بشر تمرکزش فقط به خدايبر ا دجالليس
د؛ از ه کامالً روشـن بـو  ين قضيا دجالليشود. در مرحوم س يم ياو مستغن

در محضر بزرگان بود، اما باز هم  يبود. گاه يز مستغنيچ کس و همه همه
  داشت. يدار توجه خود را از محبوب باز نميدر آن د

 �يدن عالّمه طهرانيبه د تهران يابان سعديواقع در خ �در مسجد قائم
ها هرچند مهم بود، امـا بـاز هـم در اَثنـاء مالقـات،       ن مالقاتيرفت. ا يم

  به مقصد داشت. يواقع يتوجه

 يش روشن بـود و آن را گرامـ  ياشخاص برا ي گاه و رتبهيالبتّه اندازه، جا
  داشت. يم

قت مشغول سازند، نه به خود؛ يها را به آن حق تمام بزرگان موظفند انسان
٢دوران بود. ي گانهين هنر آن يو ا

  

  حکمت

 ي لهيمتفاوت بود. حکمت بـه وسـ   و فلسفه حکمت در نظر مهندس تناوش
ـ  يشـد و گسـترش    يگـذار  هيپا قبل و بعد از اسالم رانيدانشمندان ا  يافـت؛ ول

  دارد. يو غرب يونانيخاستگاه » فلسفه«

                                                            

  .۱۳۹۱در تاريخ دهم اسفند  هاي محمدمهدي اسالميه برگرفته از گفته. ١

  همان.. ٢
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آغاز شد، اما شهرت فلسفه با نام سقراط همراه اسـت.   قبل از سقراط فلسفه
اسـت   از شاگردان ارسطو هـم اسـکندر   يکي. است و ارسطو بعد از او افالطون

د. اگـر  يها را به آتش کشـ  و رصدخانه يها و مراکز علم گاه ها، تمدن که کتابخانه
ا را به آتش ياش شاگرد ارسطوست که دن جهيش رود، نتيتنها پ ي با فلسفه يفرد

ش يشود تنبـه پـ   ين سبب ميکند و ا يجاد مينور ا يدر آدم کشد؛ اما حکمت يم
  د.  يايب

 ي رد. عقـل بـا همـه   يـ گ يشـ يه عقل پشود انسان نسبت ب يسبب م حکمت
ن يـ کـه بشـر بـه ا    يورود ندارد و محدود اسـت. زمـان   يعظمتش، به ذات بار

شروع  يرود. عقل برا يش ميد و با نور اشراق پينما يت برسد، اذعان ميمحدود
د ين امر بايتر الزم است. ا بران يا لهيدن وسيبه مقصد رس يخوب است؛ اما برا

  باشد.   ين بندگيق تمرياز طر

است کـه اگـر    يعقل راه ندارد. عقل موهبت يذات اقدس حق تعال يدر تجل
توانـد   ينمـ  يچ معقـول يد و هـ ينما يخوب به کار گرفته شود، معقول را تعقل م

ماست و حق منزّه از معقول بودن اسـت.   يباشد. معقوالت برا يتعال يذات بار
، بـه  يبا وجود آگـاه  يست. برخيانتها ن يمعقول از توهم ذهن باالتر است، اما ب

  دانند. يرا حد آن را نميروند، ز يانحراف م

  هيسا

ه را مهم ينقش سا فرمود: قرآن يه ميراجع به سا دجالليعارف باهللا س يگاه
 اهللاُ  «...م: يخوان يم مياست. در قرآن کر ين نعمات الهيه از بزرگتريداند و سا يم

کـه   ييزهـا يشما از چ يبرا خدا: «... يعني )۸۱ :نحل( ...» ا َخَلَق ِظـالالَ ِمم  َلکمْ  َجَعلَ 
  ...».د آورديها پد هيده است سايآفر

ن يـ م کـه ا يـ دار يک وجود اصلياست. ما  يتر ز مهميل چيه نشان و دليسا
ر ياست که با آن در جهان ماده س يآن وجود اصل ي هي، ساين تن خاکيد، اوجو
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.»ير دارد آنچه در باالستيدر ز يصورت«م: يکن يم
١

  

ن يتـر  ين اصـل يـ گذارند نور عبور کند. ا يکنند و نم ياجسام نور را جذب م
  هر موجود است. ياز وجودين

اش را از  يجـود از ويشود و ن يت، مانع عبور نور ميزان جسميهر کس به م
مـانع نـور    يبـه قـدر   يرد. نور سبب اصل وجود است. هر جسـم يگ يآن نور م

کنند و وجود جسم که نبود نور  يآن عبور م يها گر از کنارهيشود که افراد د يم
ه فقـط نشـان جسـم    يقـت سـا  يشود. حق يش داده ميه نماياست، به صورت سا

ت و يه نشان جدي. مقدار ساتر، نورِ در اطراف جسم است است، اما نشان واضح
د بـه  يـ ه تعقّل کرد و متوقّـف شـد؛ با  يد در سايبودن حضور آن است. نبا ياصل

  د.ياصل رس

  صراط

اِهللا ِبَعـَدِد اَنفـاِس  الطـُرق ِاَيل «فرمـود کـه:    ياد مـ يـ ن عبارت را زيا مرحوم تناوش
دم و  ياَنفـاس جمـع نَفَـس، بـه معنـ     «گفت:  يکرد و م ير مي؛ سپس تفس»اَخلالئِـقِ 

اسـت بـه    يد، راهـ يآ يرود و هر بازدم که برم يکه فرو م يبازدم است. هر نَفَس
ر باشد؛ يو بازدم متغ در هر دم نيشما به اله العالم ي قهيو چه بسا طر خدا يسو

 يهـا  ن راهيـ نِ ايگـر. بهتـر  يبه فـرد د  يام عمر و چه رسد از فرديچه رسد در ا
ن يب ي ن فاصلهيتر است. کوتاه به نام صراط آنهانِ ين و مؤثّرتريتر مختلف، کوتاه

ست بار از خدا يد بيم (صراط) است. در طول روز مؤمن بايدو نقطه، خطّ مستق
                                                            

ـ ائي ي دهين قصـ يات آغـاز يـ ز اباسـت ا  ن مصرع برگرفتـه شـده  يا. ١ رابوالقاسـم  يمرحـوم م  ي هي
ــا )يرفندرســکي(م يفندرســک ــزرگ عصــر صــفو  ياز حکم ــ ۹۷۰(حــدود  يب  ۱۰۵۰ يال

  ).  يقمر يهجر

  چرخ با اين اختران، نغز و خوش و زيباستي       صـورتي در زيـر دارد آنـچه در باالستي

  ا اصل خود يکتاستيـمي بـبر رود باال، ه    صـورت زيـرين اگـر بـا نـردبـان مـعرفت   

اي بـا   (برگرفتـه از مقالـه   ۹۵و  ۹۴؛ صـفحات  ۱۳۸۸؛ بهار ۳۹ ي [نشريه زبان و ادب؛ شماره
  )]ياشتر ين کلباسيحس ي ، نوشتهيرفندرسکيم يه و مشرب حکميائيده يقص« عنوان
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  »او را به صراط برگرداند. بخواهد

  يخ معاصر معرفت بشرين تاريزبينقّاد ت

و علـوم   ينـ يونـد معرفـت د  يبـزرگ در پ  يکه خود هنرمند مرحوم تناوش
  فرمود:   يبود، م يظاهر

ن يـ د سه اتّفاق مهم رخ داده که در انفکـاک بشـر از د  يخ علم جديدر تار
 مؤثر بوده است: ياله

سـت.  ين مرکـز عـالم ن  يکه ثابـت کـرد زمـ   » لهيگال - کيکپرن ي واقعه. «۱
ه يـ ن نظريکرد. ا يم يک معرفيقدم کپرن شيرا پ با قرآنيچقدر ز دجالليس

مرکز ثقـل  «را از » يخلقت آدم«شان، ياند در زمان خودش سبب شد تا کم
  نند.يافته ببي تنزل» نشيآفر

وانات دانست و يتحول و تطور ح ي که انسان را ادامه نيدارو ي هي. نظر۲
  شد. يگاه خلقت آدميگاه انسان، بلکه جايزش جايسبب ر

دانسـت.   يجنسـ  ي زهيغر يها که انسان را تابع واکنش ديفرو ي هي. نظر۳
وانـات  يرا ماننـد ح  يتر بـود و آدمـ   برافکن انين نظر از دو اتّفاقِ قبل، بنيا

  پنداشت.

  گفت: يدانست و م يمربوط م يه را به بدن خاکين سه نظريا دجالليس

ـ که افتاده ا ين اتّفاقيح باشد، بدتريه صحين سه نظرياگر ا  ن اسـت کـه   ي
سـت؛  ين يا ز تـازه ين هم چيسقوط داده شده است، ا» بدن انسان«گاه يجا
 اسـت  انسان، ذات اقدسِ الــٰه  يگاه ماديجا ي دهنده ن سقوطيا که اولچر

»رمطبوع درست کردم.يغ يا انسان را از ماده«که اشاره فرمود: 
 يهنر خدا ١

ـ بزرگ ا  يا يئين مخلـوقِ خـود را بـا شـ    ينش مهمتـر ين اسـت کـه آفـر   ي
او اســت؛  ييظمـت و توانـا  ع ي ن، نشــانهيـ ت آغــاز فرمـود و ا يـ اهم کـم 

ـ ي -ار بشر يدر اخت ي ن نوشتهيکه مثالً مهمتر همچنان  -م يحکـ  قـرآن  يعن
 -ت يـ شِ عهد جاهليقر يعني - دوران بعثت يها لهين قبيتر يهم در بدو

                                                            

کـار رفتـه    کريم در مـورد خلقـت انسـان بـه     ي قرآن ن که در آيات شريفه. اشاره به اين واژگا١
)؛  ۴ي ل، آيـه ي نحـ  (سـوره » نُطفه«)؛ ۲۶ي  ر، آيهي حج (سوره» َصْلصـٰاٍل َمْن َمحٍَإ َمْسـُنونٍ «است: 

ـار«)؛ ۷ي  ه، آيهي سجد (سوره» ينط« حم (سوره» َصْلصـاٍل َکاْلَفخلَـق «) و ۱۴ي  ن، آيـه ي الرع «

  ).۲ي  ق، آيهي علَ (سوره
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 ي عظمت و معجزه ي ن، خود، نشانهيافت. و اتّفاقاً همينزول کرد و ظهور 
  است! يتعال حضرت حق

ـ ، نـه دارو لـه يو گال کينه کپرن -کس  چيم که هينيب يم ـ و نـه فرو  ني  - دي
ـ را تا به ا يبشر يگاه تن مادي، جااند مانند قرآن نتوانسته ن حـد سـقوط   ي
قـت  يات چه درست و چه نادرسـت، راجـع بـه حق   يدست نظر نيدهند. ا

اسـت و آن   يذات اقدس حق تعال ي ، سرشتهيقت آدميست. حقيسان نان
  ندارد. ياست که جنس ماد ييگاه وااليجا

  نمايس

  فرمود:  يو صنعت آن م نمايس درباره

است که همه را مفتون کرده، اما اگر بـه کُنـه    ين صنعت، اوج نبوغ آدميا
است.  يگريز ديت و اصل موضوع چيم واقعينيب يم، مين صنعت نظر کنيا

ت، يجـاد جـذّاب  يا ينماگر بـرا يده شود و سيباشد تا د» جذّاب«د يبا نمايس
ـ يـ دهد،  ير مييرا تغ» تيواقع« نماگر، يدهـد. سـ   يوارونـه جلـوه مـ    يا حتّ
کننده خالف واقعِ خـود   سرگرم يشکل د، اما چون بهيگو يم» خالف واقع«

  سازد.  يکند، همه را مجذوب م يئه مرا ارا

ننده، يگذارد ب ينم يعنيشود،  يقت ميحق يسبب روپوشان نمايس يايکلّ دن
دهد؛  يننده ميرا که خودش دارد به ب يا نماگر خواستهيند. سيت را ببيواقع

ننـدگان هـم بـا    يما ب ١ماند. يکند و بشر مفتون ظواهر م يرا براق م» ظاهر«
اد کـردن  يوز کنند و به کم يم يباز» نقش«گران، يم بازيدان ينکه ميا وجود

ـ  يآنان دسـت مـ   ياند، باز هم برا ت مشغوليواقع ـ  يزن  يم و اسـباب افزون
  م! يشو يشان م شهرت

م و يشـو  ياست. مبادا مـا غافالنـه وارد بـاز    يگريباز يايز، دنيا نين دنيا
  بماند. يمان مخف از چشم يامور واقع

 -لم يدن فـ يـ مجاز به د ين، فقط وقتين بود که محصّليا تناوش نظر مرحوم
لم مطالعه کرده باشـند  يهستند که قبالً راجع به موضوعِ ف - نمايمخصوصاً در س

                                                            

تواند تحـت   ي نگاه به واقعيت مي هم صادق است؛ زيرا زاويهاين موضوع در سينماي مستند . ١
  ي اثر مستند باشد. تأثير ديدگاه شخصي پديدآورنده
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ق يـ طـور دق  رامون موضوع را بهيات مخالف و موافق پيو حداقل چند مورد نظر
نما برونـد.  يبـه سـ  » نظرِ کارگردان«دن يدن و شنيد يدرک کرده باشند و تنها برا

ک نظر را داشته باشـد؛ ماننـد   يگاه يد جاينندگان، فقط و فقط بايب يلم برايآن ف
  شتر از آن.يک سخنران، نه بي ا مقاله و سخنِيک کتاب ي ي سندهينظر نو

ار پختـه و  يشـان بودنـد، بسـ   يکه دوروبر ا ي، جوانانيين راهنمايبا عمل به ا
گذاشـت،   يشان اثر مـ  وساالن طور که بر همسن آن نمايشدند و س يفکر م صاحب

  داد. ير خود قرار نميآنان را تحت تأث

کننـد   يز هسـتند کـه تـالش مـ    ين يهنرمندان متعهد نمايس ي اگرچه در پهنه
» يتردست« ي هنما اداميصورت غالب، س ات آشنا سازند، اما بهيمخاطب را با واقع

ه دارد. شرافت مـا در ارتبـاط بـا خـالق     يل تکّي، بر تخ»تيواقع«ش از ياست و ب
تواند باشـد. ارتبـاط بـا اجسـام و      ينم» تجسم«و » ليتخ«است. خالق از جنس 

١آورد. ياز حق م يانسان بازدار يق به اجسام، برايشدن عم مواد و مشغول
  

 و خارج راني، ادجالليس

  رانيقدرِ ا. ۱

از  يلي. خيآفاق يو هم سفرها يانفس يمرد سفر بود؛ هم سفرها دجالليس
 يدر سفرها يده بود. گاهيا را خوب ديدن ير جاهاينقاط عالم را گشته بود. سا

گر سکونت کرده يد يها نيها در سرزم نکه سالي. با اياحتيهم س يو گاه يکار
ش چشمش ابهت ين بود. پيسنگ و وز گران ي، وجودرانيدر نظرش ا يبود؛ ول

ن نظر بود يدانست. بر ا يگر ميد يز از جاهايران را متمايژه بود. ايو يليران خيا
م بـه  يرمسـتق يطـور غ  طلبد. به يم ين آب و خاک، استعداد خاصّيکه ماندن در ا
 آنهـا دانسـت   ينروند. مـ  يگريد يران بمانند و جايماند در افه يافراد مستعد م

کـه مسـتعد    يد. امـا کسـان  يران را خواهند فهميباالخره خودشان قدرِ بودن در ا
که  که داشتند، باز هم بدون آن يتيط و موقعينجا ماندن نبودند، متناسب با شرايا

                                                            

 .۱۳۹۳؛ تابستان هياسالم يمحمدمهد ي نوشته برگرفته از دست. ١
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ودشان بفهمند که کرد خ يم يم داشته باشد، کاريشکل مستق به يچ اظهار نظريه
کان مـا  ياز نزد ين اآلن فرديشان بهتر است. هم يا برايگر دنيدر نقاط د يزندگ

١کند. يم يزندگ يجنوب يزونايمهندس در آر ي هيبه توص
  

  مبنا: اتّصالِ بهتر به آسمان. ۲

ــاوش  ــدس تن ــتعدادها مهن ــرد و اس ــ ي، اول، ف ــد ياو را م ــا  ي ــد ب د و بع
کـه   يا رفـتن را بـا روش مخصوصـ   يـ ماندن  يتش، به ويل شخصيوتحل هيتجز

ن بـود کـه   يـ ا دجالليسـ  يکرد. مبنا برا يشنهاد ميپ ،يچ تحکّميداشت، بدون ه
٢شود. يوصل م ، بهتر به خداين عالَم خاکيا ي ند هر کس از کدام گوشهيبب

  

  توسل!با  يبرو ول. ۳

ا کـار و سـکونت بـه خـارج از     يـ ل يتحصـ  يکه برا يشه به کسانيالبتّه هم 
کـرد   يسفارش مـ »! توسل«ح و ثابت داشت: يصر ي هيک توصيرفتند،  يکشور م

 �بيـت  اهلتوسل داشته باشند و توجه به  �راطها ي روند، به ائمه يهرکجا م
 ادشـان  يکـرد و   ي، مرتّب گوشزد ميض و رحمت الهيف يها واسطهرا به عنوان

٣دا کنند.يطور توسل پ داد چه يم
  

» نماز اول وقـت «، و »صدقه«، »دعا«، »توسل«ي لهيگفت به وس يم دجالليس

 ٤شود. يراه نجات فراهم م

  وجوه مشترک. ۴

حـال   نيع و درعـ يج از کشـور، نگـاه وسـ   در خار يبه زندگ دجاللينگاه س
                                                            

  .۱۳۹۱خ دهم اسفند يتاردر  هياسالم يمحمدمهد يها برگرفته از گفته. ١

  همان.. ٢

  همان.. ٣

  .۱۳۹۳؛ تابستان هياسالم يمحمدمهد ي نوشته برگرفته از دست. ٤
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ـ  يم که مثالً وقتيديفهم ياو م يها بود. از حرف يقيعم بخواهـد در   يک افغـان ي
» خ مشـترک يداشتنِ تـار «و » يمرز هم«، »ينيد هم«، »يهمزبان«کند،  يزندگ رانيا

ـ از ا يکسـ  يوقت يوخاک است، ول ن آبيمهاجرت او به ا يچهار عامل مثبت برا  راني
١دارد؟ آنهابا  يند واقعاً چه وجه مشترکيد ببيبخواهد به غرب مهاجرت کند، با

  

  يدگيفهم. ۵

کـه در خـارج از کشـور شـغل      از دوستان مهندس تناوش يکيادم هست ي
ده بود کـه  يرس ييشان به جايداشت، بعد از مشورت با ا يخوب يليمناسب و خ

ن يـ ن در اييپـا  اصطالح درجه و به يک شغلِ کامالً معموليمن داشتن : «گفت يم
»دهم. يح ميترج رانيوخاک را به داشتن شغل باال و پردرآمد در خارج از ا آب

٢
  

  ماندن گوهر ناب يمتيق. ۶

سـالم کـه   دن فرزنـد خرد يد يبرا يد: چند ماهيگو يم يشهرام نوروز ناصر
بـود، بـه آن جـا سـفر کـردم. پـس از        کـا ير من و ناخواسـته در آمر يبدون تدب

د بکنم؟ دوسـت  يگرفتار شدم! چه با«عرض کردم:  بازگشت به مهندس تناوش
جا بزرگ شـود. نـه در    نيدارم فرزندم در مملکت خودم و با آداب و رسوم هم

  !»  رمسلمانيک کشور غي

ن سال هم در فاضالب ينگران نباش! گوهر ناب اگر چند« شان فرمودند: يا
اسـت. حضـرت    يمتـ يق يد و شسته شـود، بـاز هـم گـوهر    يايدرب يباشد، وقت

 يبياش آسـ  يامبريـ رشد و نمو داشـت؛ امـا بـه پ    هم در درگاه فرعون �يموس
»شود. ينم يمتيهم که باشد، ق ارونارزش در گنج ق يء بيوارد نشد. ش

٣
  

                                                            

  .۱۳۹۱خ دهم اسفند يدر تار هياسالم يمحمدمهد يها برگرفته از گفته. ١

  همان.. ٢

  .۱۳۹۱زدهم آذرماه يخ سيدر تار يوروز ناصرشهرام ن يها برگرفته از گفته. ٣
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  دجالليس يها سخنان و سفارش يبعض

 ياست که بعض ها و سخنان مرحوم تناوش گفته يد بعضيآ يم يچه در پ آن
 اند. شان، از آن بزرگوار نقل کردهيکان و دوستان اينزد

 ١اثر دارد. �سل به حضرت زهرادر هنگام مشکالت، تو. ۱

، دو رکعـت  يآوريـ ، بدون آنکه به نفست فشار بيهر زمان دوست داشت. ۲
 �ف و حضرت زهـرا يالشّر فرجه يتعال اهللا عجل زمان نماز در صبح و شام به امام

٢ه کن.يهد
  

را  ين. زندگيها را نب هشه سبز باشد. خرابيهم ينگاهت به زندگ ي چهيدر. ۳
سـت و حمـد   يدهد. صبح رو به قبله با يگونه به تو پاسخ م ، همانينيهر طور بب

.»فـَُهـَو َحسـيب اهللا يتـَوَّکْلـُت َعلَـ«و شکر خداوند را به جا آور و به او بگو: 
ن را يـ و ا ٣

د، خـوش  يش آياست. آن وقت هر چه پ يتو کاف يبرا ر داشته باش که خداباو
کـن. جـزع و    يو قشنگ يدر ظاهر را هم حمل بر صحت و خوب يها يد. بديآ

 يشه شاکر بـاش. زنـدگ  يدر کار بوده است. هم يفزع نداشته باش. حتماً حکمت
ـ به پا» اهللا يوَّکْلـُت َعلَـتَـ «شروع کرد و با » اهللا يتـَوَّکْلـُت َعلَـ«د با يرا با ان رسـاند. اگـر   ي

کـه   يرد. و بـدان، امـر  يگ يتو را به دست م ي، خدا خودش امر زندگيتوکّل کن
 َلکـْم َو ريٌ ئاً َو ُهـَو َخـيَأْن َتکَرُهـوا َشـ  ىَعَسـ «...تو خوب است:  يهم برا يدوست ندار

»ْعَلُم َو أَنـُْتْم ال تـَْعَلُمونيئاً َو ُهَو َشر َلکْم َو اهللاُ يَأْن حتُِبوا شَ   ىَعسَ 
٤
.

٥
  

                                                            

 .۱۳۸۸خ دوم آذرماه ي(تناوش)، در تار يهمدان يفاطمه انصار يها برگرفته از گفته. ١

  .۱۳۹۱رماه وسوم آذ ستيخ بيدر تار يفيمحمد شر يعل يها برگرفته از گفته. ٢

ـْل َعلَـى «اسـت:   ۳ ي هيطالق، آ ي ن ذکر برگرفته از سورهيا. ٣ َو يْرزُقْـُه ِمـْن َحيـُث ال ْحيَتِسـُب َو َمـْن يَتوَک
ـ ي». ٍء قَـْدراً  اللِه فـَُهَو َحْسُبُه ِإن اللَه باِلُغ أَْمرِِه َقْد َجَعَل اللُه ِلُکل َشـي ه حسـابش را  کـ  ييو از جـا  : «يعن

او بـراي وي بـس اسـت. خـدا      ،اعتمـاد کنـد   رساند، و هر کس بر خـدا  کند، به او روزي مي نمي
  ».رده است.کمقرر  يا اندازه يزيهر چ يخدا برا يرساننده است. به راست را به انجام مانشفر

شـما   يد و آن برايدار يرا خوش نم يزيبسا چ : «...يعني. ۲۱۶ ي هيآ بقره ي سورهاز  يبخش. ٤
دانـد و   يمـ  شما بد اسـت، و خـدا   يد و آن برايدار يرا دوست م يزيخوب است، و بسا چ

  »د.يدان يشما نم

  .۱۳۹۱وسوم آذرماه  ستيخ بيدر تار يفيمحمد شر يعل يها برگرفته از گفته. ٥
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ند تـو  يکـه خوشـا   ياتّفاقات را حمل بـر صـحت کـن. از اتّفاقـات     ي همه. ۴
 ييم. اگـر بـه جـا   يدانـ  ياست که نم يست، ناراحت نشو! حتماً در آنها حکمتين

زبـان در خانـه   يم ي، دانسـت يديزبـان رسـ  يم ي بـه در خانـه   ي، رفتيدعوت شد
د ي! شـا يغضـب کنـ   يد؛ حق نداريگشا يتو نم يدر را به رو يحضور دارد، ول

لحظـه   شـان در آن  يد اخـتالف خـانوادگ  يش آمده؛ شايپ يزبانان مشکليم يبرا
. بدان همان به نفـع  ينيشان را بب حال ياند آشفتگ خواسته يد نميظهور کرده؛ شا

١داشته است. يتو بوده و حتماً حکمت
  

از  يکسـ  يکـه بـرا   يت سـخت و دشـوار  يهر وضـع  �. مهندس تناوش۵
 بـه  يلـ يرفـت، خ  يار در خود فرومـ يشد و بس يآمد، متأثّر م يش ميانشان پيآشنا

بـر خواسـت   «گفت:  يشد و بعد م يسرخ م آورد و صورتش سرخِ يخود فشار م
»د.يريسبقت نگ خدا

٢
  

که انجام شد، آنچه کـه اتّفـاق افتـاد،     يزياز چ«گفتند:  يم . مرحوم تناوش۶
د، يد. صبور باشيگله نکن يچ نحويه ش آمد و واقع شد، بهيتان پيکه برا يرخداد

»تان سازد.يد تا آن حادثه عبور کند و رهايشاکر باش
٣

  

 جا کوچک کرد و بـه مـردم ارائـه    نابه يها يرا با مداح �بيت اهلو  د خداينبا. ۷
بان، ين است که انسان با وجود پشـت يسر ا ۷۲از  يکيرمز دارد،  ۷۲ داد. عاشورا

 ٤برد. يد به رموز عاشورا پيب و تنهاست. بايند، باز هم غرخانواده و فرز

عه و يشـ  ياست؛ انحصـار  يعالَم است؛ جهان ي همه يبرا �نيامام حس. ۸
٥ست.ين يقوم خاصّ

  

ن بـاور  يـ د بـاور کننـد. بـا ا   يدست همه هست؛ فقط با �يموس يعصا. ۹
دسـت خواهنـد    بـه  ير الهـ يحرکت در مسـ  يبرا ياست که قدرت فوق تصور

                                                            

  .۱۳۹۱زدهم آذرماه يخ سيدر تار يشهرام نوروز ناصر يها برگرفته از گفته. ١

  .۱۳۹۳ماه  در بهمن مدعلي بهزاديهاي مهندس مح برگرفته از گفته. ٢

  همان.. ٣

  .۱۳۹۱در تاريخ سيزدهم آذرماه  هاي شهرام نوروز ناصري برگرفته از گفته. ٤

  همان.. ٥
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١شود. ين هم وارد ميقيد يايآورد. باور، سخت است؛ اما اگر ب
  

را  يبهشـت  يهـا  يقيموس يها گناه نکنند و عبادت کنند؛ صدا اگر انسان. ۱۰
٢شنوند. يم

  

 ٣رسد. يز ميچ با صبر انسان به همه. ۱۱

 ي رود و همـه  يت ظلمات مـ شود. با خلو ياز خلوت حاصل م حکمت. ۱۲
٤د.يآ يند. تحمل و صبر داشته باش! باالخره نور ميآ يتو م يانوار مقدس سو

  

 ٥د.يها را بدان قدر روضه. ۱۳

 يرا انسـان را بـه مقامـات بـاال    يد؛ زينافله را بخوان يد نمازهايکن يسع. ۱۴
٦رساند. يعرفان م

  

 يو اُخـرو  يويـ ر دنيـ هـا خ  نيدر ا«گفت:  يم دجالليبود که س ياذکار. ۱۵
نمـاز صـبح    يصبح و شام، در پ يالکرس ةيآخواندن «به طور مثال: » نهفته است.

».و عشاء
٧

  

ند، نگهبـان دم درِ کنـدو از   يگُـل نـامرغوب بنشـ    يزنبور عسل اگر رو. ۱۶
ش و يراگـ  يکنـد تـا بـرود. اگـر مخلـوق      يکند و ردش م يم يريورود او جلوگ

ه يـ است که از گُل نامرغوب تغد يدا کند، مثل همان زنبوريرخالق پيل به غيتما
ان يد بعد از ساليدهند. شا يشود و به محفل اُنس راهش نم يکرده است، نااهل م
 ٨د هم تا آخر عمر برنگردد.يدراز برگردد و شا

دارد و  يه پنهان مـ ندارد. اوست ک جز خدا يدر عالَم، کشّاف يامور مخف. ۱۷
ـ    يت ايکند. اگر فرد در خود اهل ياگر بخواهد آشکار م  يجاد کنـد، خـدا هـم ول

                                                            

  همان.. ١

 .۱۳۸۸خ دوم آذرماه ي)، در تار(تناوش يهمدان يفاطمه انصار يها برگرفته از گفته. ٢

 همان.. ٣

  .۱۳۹۱زدهم آذرماه يخ سيدر تار يشهرام نوروز ناصر يها برگرفته از گفته. ٤

 .۱۳۸۸خ دوم آذرماه ي(تناوش)، در تار يهمدان يفاطمه انصار يها برگرفته از گفته. ٥

 همان.. ٦

  .۱۳۸۹ماه  خ ششم بهمنيدر تار يمحمدحسن نماز يها فته از گفتهبرگر. ٧

  .۱۳۹۳؛ تابستان هياسالم يمحمدمهد ي نوشته برگرفته از دست. ٨
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١سازد. يخود را بر او آشکار م
  

، د. اسـم يرسـ  يد به آن کنز مخفـ يدر آسمان دارد، با يباطن يهر ظاهر. ۱۸
ـ  يا مـا را از آن وجـود اصـل   يـ م دنياست. مواظب باشـ  يوجود اصل ي هيسا از ب

٢ندارد.
  

د و يـ شـاءاهللا از راه نمان  د که انيد، ذکر بزرگان کنيا خسته شدياگر از دن. ۱۹
٣موانع برطرف شود.

  

ن نقـص کوشـش الزم   يـ ل ايـ تکم يا در نقص آن اسـت. بـرا  يکمال دن. ۲۰
را  يگـر يکنـد و نقـص د   يک نقـص را بـر طـرف مـ    ياست. اما همان کوشش 

٤د.ينما يگر م جلوه
  

 ٥کند. يان ميداشته باشد، طغ ياديز يِياگر دارا يآدم. ۲۱

 �ميشب حضـرت عبـدالعظ   مهيارت نيبه زخاص  ي هيتوص دجالليس. ۲۲

 »:خود آورده است يها نوشته داشت و در دست

است، منـاظر گونـاگون را در جلـو     ييها تماشا جمعه گورستان يها شب
گـردد،   يمحـزون مـ   يسان گاه خنـدان و زمـان  د، انينما يچشمم مجسم م

ات يـ ک آن بـدرود ح ياست، هر دو با هم در  ييسؤال و جوابشان تماشا
کـه   ياز راهـ «کنند  يحت مياند، خوش هستند و نص گفته و نزد هم غنوده

 �ميشـب حضـرت عبـدالعظ    مهيارت نياز ز» منحرف نشو يا گرفته شيپ
  د.ياز دست دادن برابر است. فراموش نکن يبزرگ شدن با نعمت غافل

                                                            

  همان.. ١

  همان.. ٢

  همان.. ٣

ده بود و يپدرم پسند يها از گفته مله را مرحوم تناوشن جيا«د: يگو يم هياسالم يمحمدمهد. ٤
  »کرد. يشان بازگو ميبه نقل از ا

  .۱۳۹۳خ نوزدهم خردادماه ي(تناوش) در تار يهمدان يفاطمه انصار يها برگرفته از گفته. ٥
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  هاي سيدجالل نوشته دست

  

  

  

  دجالليس يها نوشته دست

  حيتوض

و  ينسـاج  ي نـه يکه در زم يتخصّص يها جز کتاب از مرحوم تناوش
 يهـا  نوشـته  دفـاتر و دسـت   اتشان منتشر شـده، يدر زمان ح يبافندگ

 يبنـد  در دو گروه نظم و نثر قابلِ دسـته مانده است که  يباق يعددمت
  باشد. يم

شـان اسـت.   يا يهـا  واره غزل يشان شامل دو دفتر حاويآثار منظوم ا
  ر دفاترشان نگاشته شده است.  يز در ساين يا ات پراکندهياب

، »مکاشـفات «اسـت:   يبنـد  ن قابـل دسـته  ين عنـاو يآثار منثور تحت ا
و » يو عرفــان  ي، اخالقــ ياعتقــاد  ي پراکنــده نکــات  «، »قطعــات«

  .  »ي مولوشمسِ«مدون با نام  يا مجموعه

ن کتـاب  يـ وسـت ا يطور کامل پ که به» ي مولوشمسِ« ي جز مجموعه
  شود. يمالً آورده يذ ييها ن فوق نمونهيک از عناويباشد؛ از هر  يم

هاي خـود، گـاهي بـا     نوشته در انتهاي هريک از دست مرحوم تناوش
ي  يافتنِ نگاشـته  ، پايان»جالل«ذکر تاريخ و اغلب بدون آن، با نوشتن 

مزبور را و اينکه از تراوشات فکـري و روحـي خـود ايشـان اسـت،      
  اند. مشخّص نموده
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  ااهيمکاشفات و رؤ

۱  

سقوطم بکشاند، نشانم دادند.  ةرا که قرار بود به ورط يبينه پرتگاه عجيدوش
ـ بـودم کـه    وحشتمدم و چنان يلرز يبت آن مياز ه حرکـت نداشـتم.    ياراي

به دنبـالم روانـه    يقرارم دادند؛ راه نشان دادند؛ مرکب عطا فرمودند؛ مأمور
هراه وارد و از گذرانـدم و در شـا   يچ انحرافـات نفسـان  ينمودند؛ از خم و پ

 آنجا عازم درگاهش شدم.

ــ ــالَم ةديس ــردم؛   يدر بســتر نســاء ع ــودم؛ خــواهش ک ــوده؛ ســؤال نم غن
 يزِ عالم را در آغوشم جايعز يا پاره ن، مهينازن يبارانش نمودم. فرزند بوسه

ت و يداد. سپس سه تاج مرصّع به دستم داد که عالمت علم در عوالم روحان
ـ    يتاج يکسب مقام و سوم چـه   نبـردم؛ تـا خـدا    يبود که بـه مفهـوم آن پ

 خواهد.

او  يمـرا در سـر هـوس جـز رو    «ده از خواب گشـودم.  يان و خندان ديگر
  »ست.ين

  جالل -آبان  ۱۴شنبه 

۲  

 يـي به لرزش درآمد. نور طال يفيده شد. کالبد نحيصور دم ةنفخ يسحرگاه
انداز شـد. تصـرف    نيسراسر اطاق را فراگرفت. صوت دلبر طن ييبايار زيبس

دم؟ يشن يچشم بر هم زدن نداشتم. کجا بودم و چه م يارايشد که  يديشد



  از خود رسته � ۲۱۰

Page 210 of 429           AZKHODRASTEH  77                      95-11-9 

توانسـتم   يمن چه م يد؛ وليد؛ درک کنيد باور کنينبود... شما باش يباورکردن
ر يـ د پيم تـا شـا  يتوانستم راز درونم را ابـراز نمـا   يکاش م يم؟ ايدرک نما

  چه سود ...؟ يق آگاهم سازد؛ وليبه حقا يريد

م؟ يا تمام اعضـا يبا گوشم  يدم؛ وليشن يبود؟ م ياريا اختيآ يدم؛ وليلرز يم
توانستم انکار  يا ميآ يکردم؛ ول يا قلبم؟ حس ميا با چشمم يآ يدم؛ وليد يم

 يکنم که او در کنار من نبود؟! پس او بـود. بـا او بـودم. چـرا؟ و چـه کسـ      
ز يـ وعده داد؛ نام داد؛ صبر داد؛ همـه چ ». او«و » او«باشد؟ فقط توانست  يم

مـن کـه باشـم کـه     «ها داده شد.  يها بود. دادن ي! بودنقائم آل محمد يداد. ا
مانـه  يان شـاهد و پ يـ طلعت ا که از دولت مهيسخنان راه برم؟  نيريدروازة ش به

  »رم.خانه ب بود مدد تا تن و تنبرم؟ لطف تو 

زاد يمرشان! يت پاک و خداپسند ايقت! مرحبا به نيان طرين بر روان ناجيآفر
را در  خـود  ةات هشتاد و شش ساليآنها که نقد ح ةشائب يا و بير يبر عالم ب

عـه و بـا توکّـل    يرا بـه ود  ييپربهـا  ةعـ يگان وديطبق اخالص نهاده و به را
شـب   يو سـوز و سـودا   بالاثر نماند يشبانگاه ةسپارند. دلخوشم که نال يم

  با سرودهيار زيبها نبود. چه بس يقدرم ب

١شب واندر آن نيمة       دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند
  آب حياتم دادند 

  جالل

۳  

دم. يـ وصال دادند. نورش را د ةروز جمعه بود. غروب آفتاب تنها بودم. مژد
زار  بـود؛ چمـن   يگـر يد ةدم؛ امـا نـه آن روز. جمعـ   يد خودش را هم ديشا
، سالمم را جـواب داد. وعـده داد.   يک عدة چهار نفرينِ يبود؛ در ب يبيعج

  ز داد.يداد. دعا نمود. دستور داد. همه چ نام عبداهللا

کاش  ي؟ اييز! کجايعز ةشنب سه يشنبه را وعده فرمودند. ا ن مرتبه سهياما ا
                                                            

تناسـب   بـه  آمده است که مرحوم تنـاوش » ظلمت شب« وان حافظيگوناگون د يها در نسخه. ١
  اند. ل کردهيتبد» شب ي مهين«اند آن را به  که داشته يا مکاشفه
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ـ  آمد تا  يشنبه زودتر از شنبه م سه  يدن کـنم. مـانع  يـ را د يبتوانم شـاهد ازل
  بود. يد صالح نميشد شا يندارد؛ اگر زودتر م

ده باشند. ين مقام و درجه رسيد به ايرا آنها شاينگرم؛ ز يبه همه با احترام م
  تر کن. وانهين است؛ مرا ديا يوانگيداند؟ پروردگارا اگر د يچه م يکس

  زم و نازم بود نام و نشاننا               رمغانيکش پ ينازم و درد

  جالل

 ۴  

را کـه   ييبـس تماشـا   ةد استاد او را الزم داشتم تا منظريا شاينقّاش و  يمان
دم، لذّت يهمه که من د ، آنيد شما از نقّاشيکند. شا يشما نقّاش يدم، برايد

بروم. خودم را بـا  د اجازه نبود که باالتر يدم؟ شايد يد. کجا بودم؟ چه ميببر
کـرد؟ و   يدمش؟ چـه مـ  يداند کجا د يچه م يدم؛ در کنارش بودم. کسياو د

ا يـ ده کـه بداننـد   يـ او چـه فا  يندانـد. بـرا   يبود؟ بهتر که کس يدر چه حال
شود. پس  ياش از اندازه خارج م ياد خواهد شد. گرفتاريندانند؟ زحمتش ز

  نداند بهتر. يکس

ار ياه بـه طـرز بسـ   يابـر سـ   يهـا  اطـه؛ لکّـه  بوران و سوز سرما اطرافم را اح
خوشحال بودم که او را در کنـار   يدم وليلرز يسهمناک از باال در حرکت؛ م

ن بر تو يجا دارم. سر سجاده در حال تبسم. آفر ا در همهيده و يا در دوديو 
  تو. يرادمرد عالم عرفان! جانم به فدا

  ريخانه و ديمسجد و م يور يم              باران کنم آن راه تو را بوسه

  جالل

۵  

دن گرفتـه.  يبر دلم تاب ياز نور اله يا ن حالم گشته و روزنهيقر يموهبت اله
نگـرم.   ين به نظرم مجسم و گردش ستارگان را در آفتاب روز ميحرکت زم

 ييباياست و حرکت فرشتگان آسمان بر ز ييسماوات در شب تماشا ةغلغل
مـرا از   يد و مـدت يکشـان  ير مرا به کنار انبار آبيدست تقدد. يافزا يآسمان م
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ـ    يت دور نمود. ذکر گيخود خـود   ياه و آب و سنگ را بـه گوشـم رسـاند. ب
  م نمود.  يلم کرد. بود بودم، فنايستم کرد. زار بودم، ذليبودم، ن

؟ چـه  يا دهيـ جوابم داد: چه خبر شده؟ چه د يرودار، بانگ الهوتين گيدر ا
نت را محکم نمودند. حالت را شاد کردند. يقيت را افزودند. ؟ گمانيا دهيشن

، خودت را نشـانت دادنـد.   ين هم نبوديات نمودند. خودب ، پختهيخام بود
دست نداده بود که حرکت خـودت   يتا به حال وقت ي؛ وليديد ١حرکت ...

؛ چـرا حرکـت   يکنـ  ي، تعجب مينيب يدرخت م يها . نوسان شاخهيرا بنگر
؟ انوار مختلف سـبز  يننموده بود يچشمانت را بررس يها هدست و پا و مژ

ده يـ مـان قلبـت را ناد  ي. چـرا نـور ا  ي، بـه خـود آمـد   يدياه ديد و سيو سف
احق بنـدگان  يـ . چـرا ذکـر   ي، سسـت شـد  يدي؟ صوت ملَک شـن يانگاشت

  درگاهش تو را در ظلمت فساد متوقّف ننمود؟ و...

چشمانم را بـر هـم گـذارده،    م بسته، يها ا، لبي، زبان قلبم گوياشکانم جار
  ده بودم.يتر از آنچه با چشم ظاهر د بيار عجيار بسيدم بسيد ييايدن

؛ ي؛ بـه عـالم ارواحـم راه داد   يانـد يد و ماهم نمايهمتا! خورش يمعبود ب يا
ز راه يـ کاش مرا بـه خـودت ن   ي؛ ايحرکات و اذکار جمادات را تابان ساخت

  شد؟ ي. چه ميده

  جالل

۶  

قدر دانم حالم دگرگون بود. فقط به خاطر دارم که در منـزل و داخـل    نيهم
اد يبود به  يدو رکعت نماز. چه نماز ةاطاق بودم. سرم به سجده بود. سجد

د! خـاموش  يبردار«دم که: يشن يدم. اوامر را ميم. برزخ را ديگو يدارم؛ اما نم
دا يـ قلـبم قلَّـت پ  همهمه مبدل به آرامش شده بود. ضربان » د!يد! دور کنيکن

دم خوشحال بود؛ تبسم بر لب داشـت؛  ينمود. حواسم جمع شد. مادرم را د

                                                            

  ناخوانا. .١
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سـت. پـرده   ياج بـه ذکـر آنهـا ن   يـ دم که احتين را هم ديريفرمود. سا يدعا م
دم؛ قابل درک نبود. بـه طـرف جلـو سـرم     يرا د يادياهللا ز عوض شد. خلق

اشتم. فقط در وسط ند يبودند؛ باز توجه يدادند. در صف دوم چه اشخاص
بودنـد. خـوب    دم. تعجب اسـت!!! خـامس آل عبـا   يصف اول پنج نفر را د

ن است که مـرا دعـا   يتعجبم در همان حال و فعالً از ا يتعجب نداشت؛ ول
ک وقـت  يـ نمودنـد.   يجا طلب م کيمن  يا و آخرت را برايفرمودند. دن يم

گذشته و به قصد اسـتراحت از جـا بلنـد    مه يد از نيمتوجه شدم که شب شا
ن يـ ر از ايـ نداشـت. مگـر غ   يد که تعجب لزوميشدم. ناگهان به خاطرم رس
از يـ دارم که در اطاق مجاور مشـغول راز و ن  يزياست که امشب مهمان عز

بـردم و هنـوز    يدم. خوشحال بودم. لذّت مي؟ خنديباشد؟ پس چه تعجب يم
  نان دارم:يهم به لطف آنها اطم

  ديدي که تو را داد به دنيا همه هر را          چرا دم زني از رحمت عقبي؟  ازاي ن

  جالل    

۷  

چ يد دو سال قبل بود که تازه به تختخواب رفته بودم. قادر نبودم بـه هـ  يشا
دم. در منـزل  يراسـت دراز کشـ   يبه بـازو  يآرام بخوابم. پس از مدت يطرف
شد و به  يده ميدر اطاق شن يا همهمه ياوقات صدا يبعضنبود. فقط  يکس

 ياگـر نـور  «نمود:  يان مياً بيمتوال يبا صوت ملکوت ينيريش يدنبال آن صدا
اثربخش بود که خواب را از  يا ن صدا به اندازهيا» نور رسالت است. يديد

ـ يمست. ب يچشمانم درربود. به هوش بودم؛ ول حرکـت.   يبـ  يدار بودم؛ ول
  ماره افتاده بود؛ اما مرتّب.نفسم به ش

پنجره تمـاس   يها شهيدم که به شيرا شن مالئک يشهپرها يک مرتبه صداي
. ناگهـان  يا شـه يدر قفس ش يشدن پرندگان بزرگ ه محبوسيکرد؛ شب يدا ميپ

شـما   يکم را روشن نمود. اگر من بخـواهم از آن نـور بـرا   يتار ةکلب ينور
د نام نور يخورش ةد. اگر آن نور بود، چرا به اشعيشو يف کنم، خسته ميتعر
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  از نور آنها باشد. يد جزئياند؟ هر چند شا داده

 شـانه، درب ورود اطـاق خـواب توقّـف     به بدون عبا، شانه ةدو مرد، دو آقا با لباد
  نبودند. �ير از محمد و علينور رسالت داده بودند. غ ةفرمودند. مژد

ـ ام تقو لـه ين فکـر در مخ يـ ارت موال را داشـتم و ا يز يا بود آرزوه سال ت ي
به من  يامشب چه حالت يدم؛ وليد يم ييها ن مختلف خوابيشد. در سن يم

ده و با کمک يچپ چرخ يتوانم از محلّم بجنبم؟ به پهلو يدست داده که نم
زم؟ تصـرف  يـ توانسـتم از جـا برخ   يکجا مـ  يز شده بودم؛ وليخ مهيآرنج، ن

سـالم،   يتمنّا، ب يحرکت، ب يحرف، ب يبر وجودم نموده بودند که ب ياملک
 نيمتّقـ  يد. مـوال يـ نجامياد به طول نيز، خشکم زده بود. انتظار زيچ چيه يب

کـه دو دسـت در    يک تختخواب آمدنـد در حـال  يبه جلو تا نزد يچند قدم
 يد مطلبـ ينمودند. شا يا اشارهز يتوأم با همه چ يراست. با حالت رنججلو، آ

نداشـتم.   يمن توجه يفرمودند؛ ول يتيد عنايدم. شايمن نفهم يفرمودند؛ ول
ذکـر نـام مبارکشـان را مرحمـت فرمودنـد؛ و مـن بـاور         ةد هم اجازيو شا

  داشتم. به هر حال: ينم

  شب آب حياتم دادند واندر آن نيمة         دوش وقت سحر ار غصه نجاتم دادند

  خبر؟ يصل چرا بو ةمژد

  جالل

۸  

د و يرس يم به گوش مينم باران به طور مال نم يبود. صدا يار زوديصبح بس
 يک بخـار يد. من نزديرس ياز خارج منزل به گوش م ييپا يصدا يگاه گاه

نشسته و به فکر فرو رفته بودم که عاقبت چه خواهد شد؟ غرض از خلقت 
 چه و بهشت يبرا پس جهنّم –ار خوب يبس -بشر بوده است  ير تکامليس

اسـت؛   يهست و معاد، معاد جسـمان  يدارد؟ اگر بهشت و جهنّم يچه معن
  چه؟ يعنيپس بقاء حق 

نشسـت، بـه گـوش دلـم      يخاست و بر دل قلـب مـ   يکه از دل برم ييصدا
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ش در حـال  يپـ  ينکه تا انديگر نه اخبر! م يجا ب از همه يدرداد که ا يآواز
؛ يکـرد  يرنگارنگ گوش م يها ؛ اذکار گليدياهان شنيزمزمة گ يدگيشور

ار يبسـ  ةبـا فاصـل   ؛ ستارگان هفت آسمانيدين با چشم ظاهر ديحرکت زم
؛ يديـ ت ديـ ؛ جمعيدياط استخر دياز ح يا ؛ در گوشهيديکم در باال سر د

؛ يدي؛ آوازشـان بــه گــوش ظــاهر شــن يديــن دطلعتــا سـرور و بهجــت مــه 
ـ . آينمـود  يوآمدشان را حس مـ  رفت ن مکاشـفات اعتـراف   يـ ا قـبالً بـه ا  ي

ن در حرکـت اسـت؛   يدم واقعاً مشکل بود. گفتـه بودنـد زمـ   ي؟ دينمود يم
مـا بزرگتـر    ين خـاک يهستند که هزاران مرتبه از زم يگريستارگان کرات د

اسـت؛ پـس چطـور     يون سال نوريمل ۲۰ن ينها تا زمهستند؛ اگر مسافت آ
هـا را هـم عـالوه بـر      شد که من به چشم ظاهر فواصل هر طبقه از آسـمان 

ـ يـ د بتوان با چشم مسلّح دينمودم؟ ماه را شا يدن، حس ميد مـن بـا    يد؛ ول
 يا دم؛ بلکه بـا مجموعـه  ياش، نه تنها در شب د ، با انوار مختلفهيچشم عاد

 شيدان تجـر يـ ، روز جمعـه، از م يدر روز، روز آفتـاب از ستارگان اطـرافش  
دم. چرا ين را پر از نور ديبعدازظهر، آسمان و زم ۲باً يتقر يزييدم. روز پايد

شـود جسـم    ياسـت. چطـور مـ    يدم؟ پس معاد جسـمان يد ينها را نميقبالً ا
رسد؟ به نظرم  يق؛ و به لقاء حق مشود و نور، و آن هم نور مطل يتر م فيلط
  .عُبُدونِ يَ ِالنَس ِاالّ لِ ن َو اْ َو ما َخَلقُت اجلِْ ساده آمد. گفتم  يليخ

  جالل

۹  

مجال نوشتن نداده بـود. امشـب بـا     يدرپ يپ يها ياست گرفتار يچند روز
روشـن، نـه    ةحاصل شد کـه بـه گذشـت    يقيال و فکر، توفيخ يناراحت تمام
؟ يگذشته؛ اما چه دو سال يها بلکه دو سال ک، متوجه شوم. روزها و ماهيتار
دو  يدانـد! بلـ   يچه م يسال باشد. کس ۸۶ش از ين دو سال بيد ارزش ايشا

ت که داشـتم، در خـواب   يضعف در عالم روحان ةسال قبل بود که به واسط
کـه   يا ن اندازهيدانستم و نه به ا يده، که نه ميچه فا يوصالم دادند؛ ول ةدمژ
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قدر همان شب حس کردم که خـواب و   نيبرم، متوجه بودم. هم يم يفعالً پ
 يت زائدالوصـف ياطرافم را گرفته و با جد يبود. چند نفر ينيريش يايا رؤي
گفـت کـه   آموختنـد. بـه شـما نخـواهم      يک حرف و دو حرف بر زبانم مي

ر ييـ تغ ١د رمـز يـ ن دو سـال کل يرا ممکن است در ظرف ايمطلب چه بود؛ ز
د واقع نشود. امـا  يشما مف ينکرده باشد؛ برا يرييا اگر هم تغيکرده باشد و 

 يپ يو مفهوم خوش يخ به معنين بود! تا آن تاريريبعد از آن چه ش يروزها
ـ    ياد و مکرر در مکرر ابراز خوشينبرده بودم؛ اما ز ـ ا ينمـوده بـودم؛ ول ن ي

نداشـت.   يخ مفهـوم يروسلوک تا آن تاريمن س ي!؟ برايتا آن خوش يخوش
 يتا آن زمان معن يام؛ ول آن آشنا شده يلفظ يهرچند الساعه هم فقط به معن

شد. خواب لـذّت   يگريد يايا دنيدانستم. دن يآن را هم نم يو لفظ يظاهر
دم و يچشـ  يخـواب را مـ  هنـوز لـذّت    يداريمن داشت. در ب يبرا يگريد

هـا   ن خـواب ينکه مبادا ايدا کرده بودم و از ترس ايبه خواب پ ياديرغبت ز
 ييکـذا  يهمـان مشـما   يدادم. در رو ير نمـ ييقطع شود، محلّ خواب را تغ

دادم که نماز را در همان نقطه بگزارم  يح ميدم و اغلب اوقات ترجيخواب يم
 يداريـ غذا تناول کـنم. و امـا در ب   يا در همان نقطه مطالعه نموده و حتّيو 

نکه در حال قنـوت، صـوت   يدانستم. تا ا يها بود که سرگرم بودم و نم مدت
فم آمـد.  يدم. خواستم بترسم، نشـد. خواسـتم نمـاز را بشـکنم، حـ     يدلبر شن

ا ممکن بود؟ خواسـتم نعـره بـزنم، در    يآ يخواستم به اطراف توجه کنم؛ ول
 ۱۰چه کار کردم؟ در ظـرف مـدت کمتـر از    د يدان ينبود. شما م يمنزل کس

ن زده و مشـغول بـاد زدن   يادب بـه زمـ   يزانـو  يقه در کنار بستر عـارف يدق
جـواب  » مگر حالم سـخت اسـت؟  «صورت مبارکش شدم. سؤال فرمودند: 

                                                            

دور از  ح و بـه يصـر  آنهـا از  ياند. گروه ميصادقه به دو گروه قابل تقس ياهايمکاشفات و رؤ. ١
گردنـد.   يمشاهده مـ  يشکل استعار با نمادها و به يرخشوند و ب يده ميها د استعاره و سمبل
ر دارند. نمادها در ادوار مختلـف  يو تعب ييگشا از به رمزيرمزآلودند، ن ينحو گروه دوم که به

 ها و جوامع گوناگون، متفاوت و در تغييرنـد و لـذا معبـر و رمزگشـا بايـد بـه       زماني و در فرهنگ
   ده، آگاه باشد.يا مشاهده گرديا رؤين واقع شده که مکاشفه در آ يطيزمان و مح يها سمبل
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ـ بـا  » د.يد و استراحت کنيپس برو«فرمودند: » ر.يخ«عرض کردم:  ا يـ ک دني
 ياشـکبار، حـالت   يپرسـوز، چشـمان   يا نهيتأثّر و تأسف به منزل بازگشتم. س

افتادم. درست به خاطر ندارم که  يا م در گوشهيناالن، بالاراده و بدون تصم
ا مابعد که سقف اطاق کنار رفـت و  يماقبل و  يها ا شبيهمان شب بود و 

نبردم که سـرم چـرخ    يداشت. هنوز که هنوز است پ يها شکاف برم آسمان
دم. يـ حرکت بودند. به هر حـال ارواح را د  ها در نکه آسمانيا ايخورد و  يم

کم را نشان دادند. دست در دست هم، با تبسم متوجـه  يان و اقوام نزديآشنا
بود. چون هر شـب بـه همـان منظـور و در همـان       يمن بودند. در باغ سبز

ارواح را مالقات  يثان ةمرتب ينکه نتوانستم برايشدم؛ از ا يساعت مشغول م
دم. چـون ارواح بـه نظـرم آشـنا     يتر از ارواح د بيعج يلکنم، متأثّر بودم. و

توانستم بکـنم. امـا    يبه و تا آن روز تجسمش را هم نمينها غريا يبودند؛ ول
اج مبـرم مـرا   يـ دم؛ آنها هـم احت يد يمان آوردم. خودم را محتاج ميدم و ايد

  حس کرده بودند که سرزده داخل شدند.

  جب روضة تماشايي استـريم دوست عـح

  ال يار صفابخش و خوش تماشايي استوص

  ارـسپـه دل بـو و بـشنـت بـنمـصيحتي کـن

  ايي استـه علّت غـيسر بـار مـل يـه وصـک

  جالل

۱۰  

ـ  ياليـ ا خـواب و خ يصادقه بود  يايبود. رؤ يشب گذشته فرخنده شب ش يب
 يا بـود.  يـي  يداريـ . خواب نبـود. عجـب ب  ير و ناگفتنيبا بود. دلپذينبود؛ ز

ن منـوال  يبودم و همه شب به همـ  يدار ميب بين ترتيها به ا کاش تمام شب
سال خواب بودم؟ آن هـم قسـمت بـود؛ قسـمت      يها گذشت. چرا سال يم

ـ  . شبيازل هـا،   بـودم. کافـه   يطانيدر خـواب شـ   يها تا صبح چشم باز، ول
ـ   ها، کلبه کاباره از عشـق و   يط خـال يو چـه محـ   ياثـر  يها و ... چه لـذّت ب
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  دانستم. يبودند که نم يشسوز

ـ يطب ي! ايمقدرات ابد ير و ايدست تقد يا  يلـذّت ثمـربخش! و ا   يعت ب
ـ يـ بشر اشرف مخلوقات! آ يموجودات! و ا عشـق   يقـ يبـه مفهـوم حق   يا پ

  د.ير؟ پس گوش کنيا خيد يا برده

سـت.  ين آمـده بـود؛ خبـرم ن   يا آسمان به زميشب گذشته به آسمان رفتم و 
فهمـد؟ چـه    يچه مـ  يداند؟ چه خبر بود؟ کس يه مچ يکجا بودم؟ کس يول
کـردم؟   يشنود. چه فکر مـ  ينم يدم؟ کسيکند. چه شن يباور نم يدم؟ کسيد

ا ابراز کنم؟ يسم و يا بنويم و يکند. پس چرا بگو يتجسم آن را هم نم يکس
د و يـ نيد؛ خودتـان بب يببر يد؛ خودتان پيب خودتان دنبال کنين ترتيپس با ا

  .ديخودتان بشنو

ـ يمه گذشته بود. اطاق تاريشب از ن آفتـاب عالمتـاب هـم     يک شده بود؛ ول
م روشـن  ين اندازه برايشده را، تا به ا نبرده يق پيحقا يق را، بليتوانست حقا ينم

! چـه  يو چه جالل ي! چه صورتيو چه جمال يآمده بود. وه چه نور» او«د. ينما
! چـه  ييو چه نجـوا  يداري! چه دييو چه صفا ي! چه ماهتابيو چه کمال يآفتاب
زم؛ اجازه نـداد. خواسـتم   ي! چه، چه، چه ...! خواستم برخيو چه درجات يا بهره

اد کنم؛ مهلت نداد. خواستم چشم بگردانم؛ يهوش شوم؛ نگذاشت. خواستم فريب
  دانم چه شد. گذشت، گذشت، گذشت. يباران کنم؛ نم امان نداد. خواستم بوسه

  دستدر  يشب صراح مهينه به نيدوش

  شيخـو  يدلبر بـه کنـارم و ز بدمسـت   

  

  از خــاک بــه روح وآنجــا سرمســت     

  از فرش به عـرش و آنجـا همـه مسـت    

  

  جالل  

۱۱  

ـ  يدند. تصميام را بر خوابم را ربودند. عالقه ام  اراده يمم را عوض نمودنـد. ب
ان نمودنـد.  يکردند. عشقم را افزودند. قلبم را سوزان نمودند. چشمم را گر

  سر ذوق آمدم. به

 يدم. عـالَم يـ هـا د  يافتم. بودش را در نابودنيخود  يستيعالم را در ن يهست
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ف در نظـرم جلـوه   يهم ضـع  يليف و خيتازه، موجودات ضع ييايگر، دنيد
ا يد داشت و يبا يز مين چه چينبرده بودم دم واپس ين اندازه پينمود. تا به ا

  دانم! يد بود... نميبا يز ميچه چ

تـوان   يچه مـ  يقالب يد؟ از روح بيتوان شن يم يا چه ترانه يروح يباز کالبد 
  اش چگونه است؟ اهللا است، مع ياهللا ناگفتن ياستنساخ نمود؟ بزم ال

انـده بـود تـا از    ينما روم يرا به موال يتر تراوشات سوزان کاش شمس يا
  کرد. يتراوش نم ياز کس» اَنَا الحق«او حالت  يها يپرتو نورافشان

  به داد برسد! خدا

  جالل

۱۲  

الفـت   ي دن گرفـت؛ رشـته  يـ زال تابيـ ز شـد؛ انـوار ال  يانگ نوبهار جان طرب
را  يمحقّـر  ةقل روحم گشـتند؛ کلبـ  يشد؛ مهربانان در کاهش ص يناگسستن

ک يـ را غُنودنـد؛ حاصـل    يـي  يعاص دوار؛ روحيرا ام يا منور؛ قلب شکسته
 �يجزا دردادند؛ منصور محمد يرا با نوازش و لطف ابد يعمر تبهکار

ـ   يبـا انـوار ابـد    يان درگاه ازليت و قاضيت واليبا را سـاز   ١يلطـف جالل
ب دادند. مرحبـا!  ين نصيکون ت شهينمودند. قلم عفو بر جرائم و حب و وال

 .�اجلزاء، حبّق فاطمه افضَل اجلزاء، اکثَر اجلزاء، اَويفَ  سول اهللاا ر يفجزاک اهللا 

  جالل

۱۳  

ن ييداند و بس. سرم پا يم خداا دعا کردم؟ چه کار کردم، يامشب دعا گفتم 
ان يـ اطراف يبود. صدا يبينمود. حالت عج يها پرواز م بود. روحم در آسمان

د. نَفَسـم  يلرز يشد. بدنم م يدم. اطاق ساکت بود. چشمانم بسته ميشن يرا نم
                                                            

ـ «خوانا نبود و  سِ مرحوم تناوشينو دست ي موجود در نسخه ي کلمه. ١ ن يتـر  کيـ نزد» يجالل
  نظر آمد. نوشته و متناسب از نظر مفهومِ عبارت به کلمه به دست
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گفـتم؛ از   يهمتا سخن از همه جـا مـ   ينکه با معبود بيحبس شده بود. مثل ا
ش از همه خواستم؛ ياو ب يخواستم؛ برا يهمه م ياستم؛ براخو يز ميهمه چ

ن نعـم  ين جهت بزرگتـر يدم؛ بديد يتر از همه م قيچون او را سزاوارتر و ال
خدا را  -به سرحد امکان  �يعلت يحب و وال -او خواستم  يرا برا ياله
 يبـود؛ بلـ   نيهم در ب يا د واسطهيرا به او. شا �يعلخواندم و  �يعلبه 

رممکن است. يد غيافتن مشکل و شاياو راه  يواسطه به منزل و مأوا يبود. ب
خـود و   ةرا واسـطه قـرار دادم و بعـد او را واسـط     �يعلن جهت بود يبد
 يدر رضـا  يدند. تفاوتيرس يبه نظر م يانتخاب نمودم. هر دو راض �يعل

  د؛ البتّه.يا ممکن است؟ اگر از من بپرسيدم. آيآنها ند

  »قسم خدا را شناختم من به خدا يبه عل«خوش سروده  يشيودر

   جالل

۱۴  

ام را منور  ا ارواح، کلبهيدانم با روح  ينم است که مالئک يامشب شب قدر
ا مـرد  ي يزن هويبالکش را روا فرمودند؟ آه ب ةدينمودند. حاجات مردم رنجد

  دانم.  يده؟ نميبه هدف اجابت رس يا کُشته جوان

در درگهـش و جـز    ياهين قرعه به فال من افتاد؟ من کـه جـز روسـ   يچرا ا
ق انجـام  ين چطور شد مرا اليام. با وصف ا نکرده ياز فرمانش کار يچيسرپ

شتر يناظر ظالمان! هر چه ب ينازکش مظلومان و ا يم دانست؟ اين امر عظيا
  ابم.ي يروم، کمتر درم يشه فرو مياندبه 

دادخواه روز آخر! تو را به خودت قسم که مرا...  يصالح و ا يجو انتقام يا
  ز از تو نخواهم. خوب شد فراموشم نشد.يچ چيقرار بود که ه

؛ تـو...  يسـاز  ؛ تـو سـبب  ي؛ تو حاکمي؛ تو آگاهينيب ي؛ تو ميداريتو ب يبار
نان دارم که حـاجتم  يم، مرا به خود راه بده. اطما تو... تو. من به تو پناه آورده

 يلـ يو خ يمورد قبول است؛ چون تا به حال هرچه خواستم لطـف فرمـود  
  بهتر از آن را.

  جالل
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۱۵  

خاطر جانان را دوچندان و  يمصفّا، صفا يم دوست بزميها در حر شب مهين
ات دلبـر را  مالقـ  ةمـژد  يم صـبحگاه يد. نسـ ينما يادت ميد وصلش را زيام

دهـد. بـاد    يسـوق مـ   يض ذلّتم به اوج عـال يدهد که از حض يد ميچنان نو
بـس   يا بخش جان و تن است. منظره اتين، پرتو نورش حيش عطرآگيصبا
  ست.ين يشدن درون محفل تنم به وجود آورده که وصف يا ر غُلغُلهيدلپذ

ن يبل ام را در مقايآرزوها ةرت؛ و جمليتابانش دچار ح يرو يمن به آرزو
  ام. اد بردهياز  يموهبت اله

  کاش که امشب را شب وصل قسمت نموده بودند. يا

  جالل

۱۶  

گذشت زمان  يولدانم؛  يچه گذشت نم م.يبود يم دل به نجويدر حر يشب
افسوس! د که زمان وجود نداشت. بو يچون در محلّ نسپردش؛ يبه فراموش

  شناسم. يکه سر از پا نمش مرا مشغول نموده يهمتا ير بيکه س

شـکوه و   بـس بـا   يراهـ  م.يم سحر به صبح رسـاند يو دل با نسشب را من 
زمـان و مکـان    يبيکـه از سراشـ  يق وقـت. زمان يچ دقـا يدر خم و پـ  ،هراس

افـروز جـان    ، ظلمت تن را با مهـر دل يمست افتادم. در آن مست گذشتم، يم
کسـره  يجهت  ينيا تمرد؛ تيقل داده تا در فراز آسمان عشق به پرواز درآيص

  نمودن راه داشته باشد.

  جالل
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  قطعات

۱  

١نه هوس و رنگ آن مرحومهيدوش
ان يـ دم؛ گريدم! ترسـ ياندند. چه ديرا نما 

ف را يـ ن زن عفيـ شدم؛ به روحش دعا کردم و از خداونـد خواسـتم روح ا  
ان مـرض و  ده است، به همياد دين زن پاکدامن زيه ايشاد گرداند. زمانه شب

  ب است.يعج به همان حال. امتحانات خدا

 يمـاران ين بيخـودش را در راه چنـ   يدانست هسـت  يانسان خبر ندارد، اگر م
خـور کمتـر، خـرج دوا و     ک نانيادتر، يک اطاق زي يداد؛ ول يم يداد. بل يم

نه چـه  يانسان چه خبر دارد که در پس آ يشدن؛ ول دکتر و غذا تمام؛ راحت
ا چه خبر است؟ يهم زود. آن دن يليزود و خ يلي! خير است. انتقام؟ آرخب
  د .....يشا داند؟ يم يکس

بـه چشـمان    يانسان به چـه جرأتـ   يد هم نباشد. وليد آسوده باشد؛ شايشا
ک يـ ک دارو و يـ ک دکتر و ينگرد. از  يد؛ فقط ميچ نگوياهش بنگرد؟ هيس
  د؟يقه کرديمضا يخواب يب

  گذشت؛ گذشت؛ گذشت.

                                                            

ا يـ از دن يمـار يانـد کـه در اثـر ب    را ذکـر کـرده   ييبانو ينوادگنجا نام خاي، در امرحوم تناوش. ١
اشـاره   ياز و يبسـتگان آن بـانو در خـدمت و پرسـتار     يِهـا  يشان به کوتاهياست و ا رفته

 ي ي آن کلمـه م و بـه جـا  يديـ ورز ياز درج نام آن بـانو خـوددار   يکنند. بنا به مالحظات يم
  م.يرا قرار داد» مرحومه«
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 يچارگــان و ايدادرس ب يغضــب و ا يايــدر يعــادل و ا يجــو انتقــام يا
م و از تـرس غضـبت   يجو يبرم و از تو کمک م ينواز منعم! به تو پناه م بنده

ق خـدمت را بـه مـن    يـ آوردم. از تو خواستارم کـه توف  يتت پناه ميبه رحمان
د يتـا شـا   يغبـارتر سـاز   يو لوح دلم را در مقابل ضعفا ب ييمرحمت بفرما

ده و مـرا هـم شـرمنده    يبر دل بازماندگانشان پاشـ  يحاصل و مرهم يقيوفت
  .ينکرده باش

ا يـ چنـد روز و   ين است! برايب فکر و غلط غ و درد! بشر چه اندازه کوتهيدر
 ي، باز در فکر فردايش و سالمتين آسايتباه! در ع يهفته و سال چه فکرها

 يسـت يآب با يا عـه ا کف دست نـان و جر يچه؟ سد جوع؟ آ ي... برا ياليخ
ـ ين اندازه از او دور و مأيانسان را بد ! يبـدبخت  ياعتنـا کنـد؟ زهـ    يوس و ب

چ بـر  يچ ز بهـر هـ  يه يا«چ. ي...! هي! زهيناجوانمرد ي! زهيشينادرو يزه
  »چيچ مپيه

  جالل

۲  

اند و ماسـوايش   محبان درگهش نقد واليت را بر نسية حور و جنان برگزيده
شبيهش را اختيار؛ و بـر اريکـة    يت تشخيص؛ و شرف نام بيرا در حب وال

اهللا راه را طـي؛ و اثـري جـز در دل يـار بـاقي       عزّت و شوکت، در سير مـع 
   اند. نگذاشته

 ، مجسـم؛ و راه را بـر خـود بـس    يش را بـا تصـورات شـکل   يغا راه لقايدر
ده و و خود را عاجز قلمداد نمـو  يتر ساخته؛ محتمالً از بار شانه خال مشکل

ح را يکـه تصـورات ناصـح    ييبروز نموده تا آنجـا  يدر پرتو عجز، اشتباهات
روز بس روشن و «مانند.  يم ياو فرض نموده و در ظلمات باق يها خواسته

  »تو در شب تار

ن در يهستند که جهت امتحـان خلـق در زمـ    يم، فرشتگان آسمانيتيطفالن 
 ده را هـم بـه  يخشک يها معصوم و نوراندازشان دست ةافياند. ق حرکت بوده



 ۲۲۵ � هاي سيدجالل نوشته دست

Page 225 of 429           AZKHODRASTEH  77                      95-11-9 

  ا...؟يآ يمتحرک؛ ول يها آورد؛ چه رسد به دست يسمت آنها به حرکت درم

  جالل

۳  

 م قلب، نه به جهـت ياز صم يت خُلّص معبود است؛ وليشان عبوديخدمت درو
درک مناقـب و فضـائل؛ و در صـورت     يضِ درک محضرشان بـرا يکسب ف

  ت خالص باشد.يه سود؟ .... اگر نچ ي. ولينيهمنش ي، برايمعرفت ذات

ا وقت بر ياور، و انفاق مال و يار و ي يسوخته بر حال زار رفتگان ب يها دل
  داند و بس! يخواهد داشت؟! او م يا آنها چه ثمره

د يـ د؟! باور کني، اعمال مستحب شما را به کجا خواهد رسانيمستحبات! آر
»ال اُقسم« ةدر سور يراه و رسم زندگ

  است. ١

  جالل

۴  

گـر. از  يمرا چنانچه هستم به خودم هم نشان مده، چه رسد بـه اشـخاص د  
هستم. اگر چشم بندگان تو به من افتـد،   يخودم ننگ دارم. از خودم ناراض
 يدن اشـخاص و از برخـورد آنهـا فـرار    يـ مرا سنگسار خواهند نمـود. از د 

د رحمت تو شامل ياورم تا شايبه تو پناه ب ييتنها ةشل دارم در گويهستم. م
ـ     ةبشود و با رأفت و عطوفت مختصّ يحال مضطر  يخـودت، عـذر ظلـم ب

و مرا جاهل به خود دانسته و با عـدل بـا مـن     يريحدم را تو خود گردن گ
را از مـن   يجهـل و نـادان   يها د به فضل خودت حجابي؛ تا شايرفتار نکن

م. به که پناه ببرم؟ کجـا  يهارت روح، از تو استمداد جوتا در مقام ط ييبِزُدا
 ةکـه شـرمند   يسـت يا تو خـود قـادر ن  يم و چه چاره سازم؟ آيروم؟ چه بگو

را بـا   يکـار و نـادمِ زار   ؟ توبـه يدهـ  ييدش رهايو از ق يريرا بپذ يپناه يب
نـواز. تـو    و بنـده  يسـاز  ؟ تو خود سـبب يخود سرگرم ساز ةحکمت خاصّ

                                                            

  باشد. يم ميکر قرآن ي ن سورهياست که نودم» بلد« ي مقصود سوره. ١
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 يياز. تـو خـود خـدا   يـ ن يبـ  يهست يساز. تو خود منعم هو چار يخود مدبر
م که حال دل چون است؟ منّت بِنِه و مـرا  يهمتا. پس کجا روم؟ به که گو يب

 يفرما. شکر سـزا  ييت توست راهنمايت و عنايکه مورد رضا يبه راه راست
  توست.

  جالل

۵  

صـدچندان  دارشـان  يا صـواب د يـ رد؛ گوئيـ گ يها خلوت مـا رونـق مـ    نهيآد
پرور اشعارشان  م روحيد و نسينما يصوتشان بر دل اثر م يها گردد. نفحه يم

اسـت. راز و   يدنيگـذارد. صـوت قرآنشـان شـن     يم يبر قلب باق يبياثر عج
ـ  ياد عـالم ملکـوت؛ و دعـا   يـ ازشان انسـان را بـه   ين  ١دشـان يچهـار ع  ةندب

  بخش است. لذّت

 ٢»يبـار «ق يـ کاش توف ي! ايتاجداران عالم خاک ين عالم باال و اايکروب يا
بـه   يده بشود؛ تا از نعمت هسـت يده و زجرکشيمردم ستمد ةيشامل حال کل

آشنا  يکتاپرستيد و يت توحيبه ماه يا فراخور حالشان تمتّع برده و تا اندازه
  گردند.

م که ينما يم، تعجب مينما يها را م ين همه خوشيمن که در خود احساس ا
کننـد؛   يم يچه زندگ يبهره مانده و اصوالً برا ي، بير اشخاص عاديچرا سا
گر چشـم دارنـد؛ و چـرا    يکديند؛ به ناموس يگو يند؛ دروغ مينما يتالش م

  خورند و...؟ يافسوس م

، شـوق خلـوت نداشـته و موقـع را     ييست کـه در عـالم تنهـا   ين عجب نيا
چـرا   ؟بازماننـد اسـت،   ين نعم الهـ يکه بزرگتر يمت ندانسته و از اذکاريغن

ن را شـکنجه و ناراحـت نمـوده؛    يريکنند و خود و سا يها صحبت م ساعت
                                                            

است. [زادالمعـاد (همـراه    رياد فطر، قربان و غديجمعه و اع يروزها» ديچهار ع«مقصود از . ١ 
ـ للمطبوعـات؛ ب  ياالعلمـ  مؤسسة؛ يمجلس؛ محمدباقر »)مفتاح الجنان«با  ق.؛ ه.۱۴۲۳روت؛ ي

  .]۳۰۳ص

  است.» نندهيآفر« يمعنا خداوند و به ياز اسما» يبار«. ٢
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و  يق بنـدگ يـ ر از توفيـ باشـند؟ چـرا غ   يزان ميا گرياز حالت قلب، گو يول
اسـت،   يبود، داده و آنچه آمدن يخواهند؟ آنچه دادن يم يگريز ديعبادت چ

  خواهد آمد. پس چرا؟ چرا؟ چرا؟

گـر بهتـر. سـاعت از سـاعت     يهر روز از روز داست.  يها روز خوش جمعه
لـذّت  » صُـم بکـم   نشسـته  يده به کنجيزبان بر«تر. پس چه بخواهم؟  موفّق

  برم. يم

مت شمار و دنبال هوس نرو. اگر بـه  يبدنام اجتماع فاسد! وقت را غن يتو ا
  !يشياند و هم عاقبت يا داري؛ هم دنيدنبال او نرفت

  تـدل نسرشته اس رد خداـه در او مـيا کـدن

  م؟ـم، چـرا دل بـسرشتيـنـامرد کـه مـائي

  جالل

۶  

دا سـاخته کـه ارتعاشـات و    يدر کالبدم هو يا خاطر جانان روان تازه يصفا
م يـ آسمان را بر رو يرا از من ربوده. گاه درها يينايچشمم تاب ب يها دهيد

  دن نتوان.يقدم خود را د يجا يباز و زمان

ـ   يثمربخش عمرم! ا يو ا يربان ةاله يا ـ ن يجملـه ب ازان روزگـار محتـاج   ي
از  يروح و تـنم! ا  ةکننـد  تـازه  يروشنم! و ا يها مونس شب يتلطّفت! و ا

ـ  ي يدوران! و ا ةنـازپرورد  ياز و بر من مشفق! و اين يهمگان ب س و يکتـا ان
نـا و  يم بام! مه من نقاب برکش و قلبم روشن و چشـمان  يازين يام بيمونس ا

  گوشم را شنوا و آزادم گردان.

  جالل

۷  

  �قائم يمهد

ـ  گاه، قائم آليجاودان، مظهر حق در تجل يات و سرايدر زمان ح و  �يعل
  ت.يعاشقان درگاه احد يشان و حاميگاه درو هيمهد رأفت و تک
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ـ  يا کاش روزنه يا رد تـا حجـاب   يـ قلـبم درگ  ةلش در شـرار مثـا  ياز نور ب
هستم، در  يبندگ ةستياز تار و پود وجودم خارج و مرا چنانچه شا ينيخودب

  د.يفرما ييتش و در پرتو توجهاتش راهنمايظلّ عنا

ت را بـه  يـ ارتش را خواهـانم تـا او راه لقا  يق زيهمتا! از تو توف يمعبود ب يا
  اند.يمن، درخور معرفتم، بنما

  جالل

۸  

  !يادرکن

تـو   يخاقان زمان! دستم به دامان مبارک تو و خـدا  يها و ا جان مونس يا
 يص تـو ا ينت و شخص شخين و طاهريبير از اجداد طيشاهد و گواه که غ

  ندارم. يادرسيا، فريو دن پادشاه اسالم

  

تـا  هم يجز ذات بـ  يساز ت و گناه، چارهياه، غرق در معصي، روسيدستم ته
بـر مـن!    ي، وايچارگان! اگر مرا به خود واگذارم کنـ يادرس بيفر يندارم. ا

  اه نباشم.يام روس من از تو خواسته بودم که در نزد مادر و جد و جده

خجالـت   يمنـ  ي. از تـو، از تـو کـه صـاحب و آقـا     يرحمت يايخودت در
 يول. ينواز ، بندهي، مهرباني، غفورين جهت که غفّاريدم. چرا؟ بديکش ينم

از من رو بگردانـد؛   محشر يترسناک بودم که در صحرا �هام فاطم از جده
سـقوط   ةد و مـرا از ورطـ  يمن به هدف اجابت رس يکه دعا شکرِ خدا يول

در  �يتا با لطف محمـد و علـ   يبه: را مدد ساختيو ارواح ط ينجات داد
ک شوم. صـد هـزار   يبه راه راست نزد �عصر يولتحت توجهات حضرت 

  مهربان! يخدا يمرتبه شکر. اَالکرام بِاالتمام. قربان تو ا

  جالل
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  اشعار

وجـه   يم کرد. گروهـ يتوان تقس يرا به دو گروه م يندگان اشعار عرفانيسرا
 ين عرفـان يست و در اشعارشـان بـه مضـام   هاآنشان شاعر بودن  تيغالبِ شخص

ات يـ هسـتند کـه در حـالِ شـور و التهـابِ تجرب      ياند. گروه دوم عارفان پرداخته
ش را يخـو  يهـا  ها و احساس افتهي، ياء الهيو اول جان عشق به خدايعارفانه و ه

  اند. ن و موزون اظهار کردهيآهنگ يبا الفاظ

ـ   يف شعريل اهتمامشان عمدتاً بر مراعات قواعد و ظراگروه او  يبـوده؛ ول
انـد؛ امـا    نداشـته  يشـعر  يهـا  بر شکستن قالـب  يگروه دوم گرچه غالباً اصرار

ـ اند. البتّه ا قائل نبوده آنهامراعات  يبرا يتيت و اهميچندان اولو ن بـدان معنـا   ي
بهره  کم يو هنر يادب يها آثارشان از فخامت و ارزش» عارفان شاعر«ست که ين

ن يهمـ  يشـعر و ادب فارسـ   ي عرصـه  يهـا  ن چهرهيعکس، برتر است؛ بلکه به
شه و يو ظرافت در اند يادب يِتوانمند ي رغم همه ياند؛ اما عل عارفان شاعر بوده

 ي عارفانـه  يف و معنوياز آثارِ روحِ لط يکه جملگ يان و تسلّط بر فنون شعريب
ان و اظهـارِ  يـ مزبـور را شکسـته و در ب   يهـا  مد، قالبع بوده است؛ بعضاً به آنها

ت آن يفراتـر از محـدود   يهـا  عرصه ش، بهيات عارفانه و معارف بلند خويتجرب
  اند.   ها گام نهاده قالب

ن بـودن و لطافـت   يرغـم آهنگـ   انـد کـه بـه    هـم بـوده   ياما عارفـان شـاعر  
انـد.   نداشـته  يشعر يها به مراعات قالب يشان، اساساً چندان اهتمام يها سروده

را در  يف شـعر يـ د انتظار داشت قواعـد و ظرا ينبا آنها يها لذا در مورد سروده
مراعات نموده باشند و در صورت عـدم   ،بندند يگرشاعران به آن پايکه د يحد
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 ييلحـاظ محتـوا   را بـه شـان  يا يهـا  سـروده د يـ ف، نبايمراعات آن قواعد و ظرا
  کوچک شمرد.

دارد؛ لـذا در   ين گروه جايا ي ک عارف، در زمرهيعنوان  به مرحوم تناوش
شـان   يهـا  نوشـته  گر دستيشان در دفاتر شعر و ديکه از ا ييها سروده ي مطالعه

  ن نکته را درنظر داشت.يد ايآمده است، با

  م.يآور يرا م مرحوم تناوش يها از سروده يعنوان نمونه، بعض به

      

  شب صراحي در دست دوشينه به نيمه

  دمستي خـويش  ـه کنارم و ز بـبر بـدل

  

  دل نسرشته اسـت  دنيا که در او مرد خدا

  

  غش که صالحان نوشند يب يمراد از م

  نـد يکه عارفـان جو  يميار قديوصال 

  يو سـاق  يچو حافظم نبود شاهد و م

  يصرم مـأو ين نبود قصر قيد چو شمس

 

ــت    ــا سرمس ــه روح وآنج ــاک ب   از خ

   از فرش به عرش و آنجا همه مسـت  

  

  ه مائيم، چـرا دل بسرشـتيم؟  ـامرد کـن

  

  ار من اسـت يز چشم  يشراب لعل معان

  رخ مست و دل خمار من است يِصبوح

»جواد بزم محبت«
١
  ل راه من استيدل 

٢شعرش چراغ و يال روميخ
  من است راه 

  

                                                            

 .  �يهمدان ياهللا محمدجواد انصار تياشاره به آ. ١

 در اصل : شعار. ٢
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  رحلت و پس از آن

  

  

  

  رحلت و پس از آن

  يآمادگ

ـ بـرد.   يرنج م يتنفّس يشدت از نارحت ، بهياواخر عمر ظاهر دجالليس  کي
شـان عـرض کـردم نـزد     ياسـت، بـه ا  » آسم«شان يا يکه ناراحت نيا به گمان بار

شـان  يکرد، برونـد. ا  يسم را درمان مآ يماريب يق طب سنّتيکه از طر يدرمانگر
از  يسـت؛ بلکـه ناشـ   يمتـداول ن  مـن آسـمِ   يتنفّسـ  ينـاراحت «به من فرمودنـد:  

ام به مـن   داشته يريکه به مناطق کو يياست که در سفرها ويواکتيتشعشعات راد
»است. ب رساندهيآس

١
    

و خـدمت بــه   ينسـاج  ي ک کارخانـه يــ يانـداز  راه يبـرا  مرحـوم تنـاوش  
بـا دو نفـر از    يجـا روز  سـفر کـرده بـود. در آن    نـه يبـه گ  ييقـا يمحرومـان آفر 
شـود. در راه بـا دزدان    يدن شهر از هتل خارج مـ يگردش و د يهمراهانش برا

ردن مهنـدس  را بـر گـ   يآهنـ  يئياز آنهـا شـ   يکـ يشـود.   ياهپوست مواجه ميس
 يگلـو  ي هيـ کـه بـه ناح   يبرد. در اثر فشـار  يگذارد و تمام آنچه را داشت م يم
، مرحـوم تنـاوش دچـار    يقبل يها نهيزم يشان وارد شده بود، با توجه به بعضيا

  ٢ل شد.يتبد آسم يبه نوع يمارين بينفس شدند که بعدها ا يتنگ

  

                                                            

 .۱۳۹۳ماه  يوسوم د ستيخ بيدر تار بيط يمهد ي ها برگرفته از گفته. ١

 .۱۳۸۸خ دوم آذرماه ي(تناوش)، در تار يهمدان يفاطمه انصار يها برگرفته از گفته. ٢
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دو  يکي يعنياشت، در اواخر عمر، که د يخوب يمعاشرت ي هيرغم روح او به
خود کم کرده بود.  ي، از رفت و آمدهايسال آخر، از سرِ خلوت با محبوب ازل

صفت شـده بـود.    ها مالئکه ين آخريکرد. ا يم يسفر ابد ي خود را آماده ييگو
١خواند. يم ک جزء قرآنيگرفت، هر روز هم  يروزه م

  

»د بروم.ياند و با مرا از آن عالَم صدا کرده« گفت: ياو در اواخر عمر خود م
٢

  

  ايک رؤي

ا يـ در رؤ دجالليقبل از فوت س يفد احمد نجين سيوالمسلم االسالم حجت
او را  �مالئکـه و  اءيانب ي فوت کرده است و همه ده بود که مهندس تناوشيد

ن يمن سه بار خواهش کردم تابوت را زم«گفت:  يم داحمدآقايکنند. س يع مييتش
دم خود مهنـدس تنـاوش اسـت.    يبگذارند و هربار که به درون آن نگاه کردم، د

  »برد. يدم که او را باال ميرا هم د �حيک نفر مانند حضرت مسي

 ييکـه گـو   يد؛ طوريشن داحمدآقاين خواب را از خود سيا يوقت دجالليس
شـان هـم نشـان داده باشـند؛ در مـورد آن      يهـا را بـه خـود ا    آن صـحنه  ي همه

 »بودند. �امبر اکرميشان پيا«، گفت: است برده يرا باال م يکه و يبزرگوار

٣ده بود.يهم د دجالليس يين خواب را دخترداين اينکه عيجالب ا
  

  !يستم دعا کنين يراض

به همسـرش بدهـد؛    يخواست عمر طوالن يم از خدا يهمدان يخانم انصار
  »د.ينمردن من دعا نکن ياشما بر«گفت:  يم اما مهندس تناوش

ـ از ماندن در ا دجالليس شـان را بـه   يا يا منصـرف شـده بـود. وقتـ    يـ ن دني
 گـر يمـن د «بـه بسـتگان گفتـه بـود:      يسرحال بود، ول يليمارستان بردند، خيب

                                                            

 همان.. ١

 همان.. ٢

 همان.. ٣
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کـرد   يشدن با بستگان و دوستان خداحافظ يمهندس قبل از بستر» گردم. يبرنم
 يرفـتن بـه مهمـان    يخود را بـرا  ييبه من گفت که گوت خود را چنان يو وص
١کرد! يآماده م

  

 يزيبـود. خـونر   �ءاياالنب مارستان خاتميشان در بيا ين عمل جراحيآخر
از  يکـ يگذاشـت کـه    يگران اثر مـ يکرده بود. در همان حال، چنان بر د يداخل

»شناختم! يشان را ميدتر اکاش زو يا«شان گفته بود: يپزشکان ا
٢

  

 کـرد.  يشه پنهان ميرا هم يماريشان درد بيد: ايگو يم پزشک مرحوم تناوش
تـاً  ينها» ز خـوب اسـت.  يـ الحمـدهللا! همـه چ  «گفـت:   يها م يدر پاسخ احوالپرس

شـکم،   د داخليشد يزيو خونر يشدن آئورت شکم بر اثر پاره مهندس تناوش
٣هم قرار گرفت، فوت کرد. ينکه تحت عمل جراحيبا ا

  

مارستان بـه منـزل   يرا از ب دجالليس«د: يگو يم يهمدان يخانم فاطمه انصار
»ا رفت.يد و از دنيآوردند. چند روز بعد حالش بد شد؛ خواب

٤
  

ـ  ينهمـدا  ياهللا انصار تيداشت. آ يکت و مبارکعمر بابر دجالليس  بـار  کي
»شان زود نباشد.يدعا کردم که مرگ ا ٥به عدد اهللا«فرمودند: 

٦
  

  د:يگو يم يهمدان يخانم فاطمه انصار

م، مدت عمر خود را بـه  يبود که تازه ازدواج کرده يهمان زمان دجالليس
 ي خواندم و متوسل بـه ائمـه   يم يا کارانه طلب يمن گفت. اما من نمازها

دجالل يدجالل افزوده شود. سـ يشدم تا بر طول عمر س يم �نيمعصوم
داد کـه   ين هم خبر مـ يکه از زمان ارتحالِ خود آگاه بود، از ا حال نيدرع

ر انداختـه اسـت.   يتنش را به تـأخ چگونه دعاها و توسالت من، موعد رف
ک يـ ش مثـل  يا کـه بـرا  ين دنيشوم تا از ا يخواست راض يبارها از من م

                                                            

 همان.. ١

 همان.. ٢

  .۱۳۸۹ماه  خ ششم بهمنيدر تار يمحمدحسن نماز يها برگرفته از گفته. ٣

 .۱۳۸۸خ دوم آذرماه ي(تناوش)، در تار يهمدان يفاطمه انصار يها گفتهبرگرفته از . ٤

 وشش است. شصت» اهللا«ف يشر ي کلمه يبه حروف ابجد معادلِ عدد. ٥

 .۱۳۸۸خ دوم آذرماه ي(تناوش)، در تار يهمدان يفاطمه انصار يها برگرفته از گفته. ٦
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برنـد. او   يمرا نم ينشو يگفت تا تو راض يقفس بود، آزاد شود و برود. م
ادم هست به مـن  يده، شاد و خوشحال بود. يان رسينکه عمرش به پاياز ا

ـ   ين من در اماند يذره برا کيستم ين يراض«گفت:  يم .» ين عـالَم دعـا کن

دجالل بودم کـه فکـر نبـودنش را    يس ي بسته شد؟! چندان دل يمگر م يول
  توانستم به ذهنِ خود راه دهم.  يهم نم

ک روز که برخاست و آماده شد تـا  ي، دجالليعمرِ س يانيام پايدر همان ا
 ينه اظهـار نـاراحت  يس ي پشت قفسه ي هيبه محلّ کارش برود، از درد ناح

کرد. درد شدت کرد و نتوانست قدم از قـدم بـردارد. کمـک کـردم او را     
ن اتّفـاق بـه سـرعت رخ    يدم سکته کرده است. ايداخل اتاق آوردم و فهم

دجالل بدتر شـد و  يحال س يآمدند، ول يداد. فوراً کمک خواستم و کسان
رون رفت. من يبدنش بز تمام شد و روح از يا رفت. همه چيبعد هم از دن

 �شـان يمتوسـل شـدم و از ا   �رجعفـ  بـن  يبالفاصله به حضرت موس
ــتم ســ  ــه ا  يخواس ــد. ب ــده کنن ــدجالل را زن ــرت   ي ــه حض ــت ب ن علّ

ده بودم چگونه توسـل  يد بار کيمتوسل شدم که قبالً  �جعفر بن يموس
ا رفته بود، عمر ياز دننافذ افتاد و به مادربزرگم که  �به حضرت �پدرم

  داده شد. يا دوباره

م مـرده زنـده   يديـ ن توسل و عرض دعا، در کمال تعجب همه ديبعد از ا
ف کرد که من مرده بودم و روحم را بـاال  يخودش هم تعر دجالليشد! س

د و روح مـرا  يرسـ  �جعفر بن يبردند که امر از جانب حضرت موس يم
دجالل واقعاً از دست مـن ناراحـت و آزرده شـده    يندند. سدوباره بازگردا

  ات باشد.يد حيدر ق يشتريام تا مدت ب بود که چرا توسل کرده

» ؟!يخودت نگه دار يمرا برا يخواه يقدر م چه«ز به من گفت: يآم هيگال

  خت.يچشمانش پر اشک شد و قطرات اشک از چشمانش فرور

  » بروم. ام. بگذار من يمن رفتن«به من گفت: 

شو من بروم. به جدم قسم  يراض تو را به خدا«بعد مرا قسم داد و گفت: 
 يکه وقت يم. به همان سرعتيآ ي، بالفاصله نزدت ميهر وقت مرا طلب کن

د بـرق  يتا کل يشو يت بلند مي، از جايچراغ اتاق را روشن کن يخواه يم
  !»يرا بزن

از دسـت خـودم    دجالليس ياهد ناراحتتوانستم ش يان من، نه مين ميدر ا
اورم و آن را بر خودم ين عالم تاب بيتوانستم رفتن او را از ا يباشم و نه م
  هموار کنم.
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دجالل رفـت!  يشدم و س ياوردم، راضيرا تاب ن دجالليس يتاب يعاقبت ب
کـه   يمختلف يرسد! جاها يقدر به دادم م د پس از مرگش چهيدان ينم يول

ـ آ يدجالل مـ يشوم، روح سـ  يگرفتار م کنـد.   يد و مشـکالتم را حـلّ مـ   ي
سـتاده، مـرا تنهـا نگذاشـته     يهمچنان سرِ قولش ا الحمدهللا مرحوم تناوش

را  يهم کسـ  يد، گاهيآ يبه خوابم م يست و از احوالم باخبر است. گاها
  م انجام دهد.يتوانم، برا يخواهم و نم يمرا که  يکند تا کار يمأمور م

 ؛ينهمـدا  ياهللا انصار تيکفن شدند که پدرم آ يدر همان خلعت دجالليس
  ده بودند.يشان خريا يبرا

 يدمهدياهللا سـ  تيـ و آ يازريشـ  نيدحسن معين سيوالمسلم االسالم حجت
ـ ) در حدجالليسـ  يي(پسردا يلواسان شـان را غسـل دادنـد.    ي، ا اط خانـه ي
هم در آنجـا حضـور    يدوالب يآقا شان، از جمله حاجياز دوستان ا يجمع

١داشتند.
  

  گر!يداست  ن بهشتيا

  د:يگو يم هياسالم يدکتر محمدمهد

 يبود، پس از مدت لِ مرحوم تناوشيشاهد تغس يآقا دوالب که حاج يدرحال
  »گر!ياست د بهشت نيا«ن مضمون فرمود: يبه ا يا سکوت، جمله

ـ اشان  ت حاضر برداشتيجمع ـ ا«ن بـود کـه:   ي اهـل   �اهللا ن محـب آل ي
او  ي بود. جمله يگريز ديشان کامالً چينظر من گفتار ا اما به» شده. بهشت

جـدا و بهشـت رضـوان     يبود که خود، بـاب  يجاد بهشتيا ايناظر بر تأللؤ 
٢ها. يده در سختياست که فوق تصور عارفان است؛ اما پوش ياله

  

  �ميضرت عبدالعظدن در جوار حيآرم

حـرم حضـرت    يطـوط  ک قبر دو طبقـه در بـاغ  ي ۱۳۳۷سال  در دجالليس
ـ  د و پدرش را همانيخر �يحسن ميعبدالعظ ن يجا به خاک سپرد؛ اما مقدر چن
ان حرم در يکه متولّ يراتييتغ ي واسطه ک مکان دفن شوند. بهيبا پدر در نبود که 

                                                            

  . ۱۳۹۳خ نوزدهم خردادماه ي(تناوش) در تار يهمدان يفاطمه انصار يها برگرفته از گفته. ١

 .۱۳۹۱خ دهم اسفند يدر تار هياسالم يمحمدمهد يها برگرفته از گفته. ٢
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از  يگـر يدجالل در بخـش د يدادند، محلّ آن قبـر صـاف شـد و سـ     يطوط باغ
١دفن شد. �يم حسنيحرم حضرت عبدالعظ يطوط باغ

  

 ۱۳۷۶ور يدوم شـهر  و آغاز سفر او به عـالم بقـا،   ييايات دنيان حيخ پايتار
م همـان حـرم   يکر پـاکش در حـر  يرفت، پ يزديکه به رحمت ا دجالليبود. س

مقـامش مرحـوم    يجا اسـتاد عـال   ن بار در آنيبه خاک سپرده شد که اول يفيشر
رهـا   يويـ ات دنتعلّقـ  يرا به او نشان دادند تـا از تمـام   ينهمدا ياهللا انصار تيآ

٢آغازِ اوج گرفتنش بود. ي د به خاک رفت که نقطهيجسم س ييشود. جا
  

  تناوش دجالليمزار مرحوم س سنگ ي نوشته

  اهد روزِ فناستـالم شـيست عـن             نيستي در عالم هستي بقاست

٣هستي باقي همان وجه خداست             شان؟ـجا آرد نـستي کـذرة ه
  

  جالل

اهللا شـادروان مهنـدس    ، محـب آل يت و تقـو يف مرد فضلين مرقد شريا
را در  يدرضـا) اسـت کـه عمـر    يس دجالل تنـاوش (فرزنـد حـاج   يس حاج
 يو جذب نسل جوان سـپر  ياهللا و معارف اله يب نفس و سلوک اليتهذ

بـه   يانيبود که خدمات شا يتوانا در فنون مختلف نساج ينمود. او استاد
  ن صنعت نموده است.يا

٤يالثان عيستم ربيکشنبه بين مشعل فروزان در سحرگاه يا
مطابق بـا   ۱۴۱۸ 

نش يلباس تن را خلع و در ملکـوت بـه جـوار اجـداد طـاهر      ۲/۶/۱۳۷۶
  وست.يپ

                                                            

 .۱۳۸۸خ دوم آذرماه ي(تناوش)، در تار يهمدان يفاطمه انصار يها برگرفته از گفته. ١

 همان.. ٢

سـنگ   يبـر رو «انـد:   ل آن به خط خود مرقوم کردهيکه ذ مرحوم تناوش يها نوشته در دست. ٣
  ن آمده است:يت چنين دو بيا» قبرم نوشته شود

  اهد دور فناستـم شست عالـه                 نيستي در عالم هستي بقاست

  هستيِ باقي همان وجه خداست                 اي هستي کجا آرد نشان؟ ذره

الثاني حک شده؛ ولي بـه لحـاظ انطبـاق     تاريخ درگذشت ايشان بر سنگ مزار بيستم جمادي. ٤
  الثاني است. تقاويم، صحيحِ آن بيستم ربيع
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  پس از مرگ سيدجالل

 کردن آن گوسفند قهيعق

داد. هـر دفعـه    يخود را نشان م دجالليس مآس ي کبار، عارضهي هرچندوقت
 يشـان گوسـفند   يمنجر به فوت نشود، بـرا  يمارينکه آن بيا يکردم برا ينذر م
مـن گوسـفند    ين همـه بـرا  يا«به من گفت:  مرحوم تناوش يکنم. روز يقربان
اتش بـه حـرفش   يدر زمان ح» ه کن!قيخودت عق يهم برا يکي، يکن يم يقربان

را کـه   يشان، احسـاس کـردم آن گوسـفند   ينکه بعد از فوت ايگوش ندادم. تا ا
مـن   يتو گفت«شان گفتم: يکردم. سر قبرشان رفتم و به ا يقه ميد عقيگفته بود، با

ن عمـل را انجـام دهـم، خـودت گوسـفندش را      يـ د ايگوش ندادم؛ حاال اگر با
  »  بفرست.

  تماس گرفتند و گفتند:  يشهرام ناصر يم، آقابه خانه که آمد

م. يخـورد  ييدم کـه بـه منـزل مـا آمدنـد و غـذا      يمهندس را در خواب د
 ين گوسفندان را براياز ا يکي«مهندس سفره را در باغ تکاندند و گفتند: 

  را هم نشان دادند. يد و تُپليگوسفند سف» قه کن.يخانم من عق

من بـه دسـتور اسـتادم    «همراه دوستش آمد و گفت:  يناصر يروز بعد آقا
  »نجا هستم.يا

م و چهـل نفـر مهمـان هـم     يدرست کـرد  يآن گوسفند ذبح شد و آبگوشت 
١بود. يآمدند. خالصه آبگوشت پربرکت

  

  گشا هماره باز و گره يدستان

 ي خـانواده  با چند تن از دوستان و ي، روزبعد از درگذشت مرحوم تناوش
ل همراه نداشـتن پاسـپورت   يم. من به دليبرو هيقرار شد به سور يمرحوم دوالب

رو کردم بـه عکـس مهنـدس و     ياز سفر جا ماندم. به خانه برگشتم و با ناراحت

                                                            

 .۱۳۸۸خ دوم آذرماه ي(تناوش)، در تار يهمدان يفاطمه انصار يها برگرفته از گفته. ١
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مـن انجـام    يداشـت  يمانـدنم دعـا نکـن؛ هرکـار     ي: "بـرا يمگر تو نگفت«گفتم: 
شـو بـروم، از تـو غافـل      ي: "راضـ يشود." مگر نگفتـ  ياضر مدهم؛ روحم ح يم

 ؟! کمکم کـن. مـن  يشدم. حاال مرا تنها گذاشت يشوم." خوب! من هم راض ينم
  »ه باشم!يد سوريفردا با

بـا   يکـ ينزد ي که رابطه از دوستان مرحوم تناوش يکيد که يبه مغرب نکش
د و يـ د؟! بـه فـالن آژانـس برو   يت هسـت چرا ناراح«او داشت، زنگ زد و گفت: 

  »د.يه کنيط تهيبل

شـتر بـه   يکه گفته بود، مراجعـه کـردم. در آن آژانـس مسـافران ب     يبه آژانس
، بـا مسـاعدت   خواسـت خـدا   بـه  ي؛ ولـ يارتيـ رفتند تـا ز  يم ياحتيس يسفرها

 يکــه بــرا يز جــور شــد و در حــاليــچ همــه يرعــاديغ يمهنــدس، بــه شــکل
نبود، من صبحِ روزِ بعد در خاک  يهم باورکردن يين سفرهايان چناندرکار دست
کـردم. تـا    يمـ  يبودم. در آنجا هم چون با دوستان نبودم، احساس دلتنگ هيسور

همسفر با تلفن همـراه مـن تمـاس گرفـت و بعـد هـم        يها از خانم يکينکه يا
را برده بود، خـودش بـا    يمرحوم دوالب ي که دوستان و خانواده يس کاروانيرئ

  شان را گفت و توانستم به آنها ملحق شوم. من تماس گرفت و محل اقامت

بـازتر از   يدر آن عالم هم که هست، دستش باز اسـت؛ حتّـ   مرحوم تناوش
١ات بود.يد حيکه در ق يزمان

  

  يدفتر کارِ آسمان

  د:يگو يم يشهرام نوروز ناصر

ـ دارد. هنـوز هـم مر   يدر عـالَم، دفتـر کـار بزرگـ     مهندس تناوش دان را ي
دهـد.   يم ل کرباليبرد و باالخره تحو يکند، راه م يو مساعدت م ييراهنما

ذاکـر  «شـان در پاسـخ گفـت:    ياموزد. ايب يشان خواستم به من حکمتياز ا
.»يندار يرونيبه واعظ ب يازياب، نيتوست، آن را دردرون خود 

٢
  

                                                            

 همان.. ١

  .۱۳۹۱زدهم آذرماه يخ سيدر تار يشهرام نوروز ناصر يها برگرفته از گفته. ٢
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از  ياريبسـ «د: يـ گو يز مـ ي) ندجاللي(همسر س يهمدان يخانم فاطمه انصار
بهـره   مهندس تنـاوش  يها يياز راهنما ياقوام و وابستگان و شاگردان در زندگ

»رند.يگ يم ييها شان دستورالعملياز از يشان ن بعد از فوت يو حتّبرند  يم
١

  

  ديمستغرق در توح

ي حال خود پس از رحلت، در متني ادبـي و نمـادين    درباره مرحوم تناوش
  چنين نگاشته است:

ديروز گذشت؛ امروز را غنيمت است؛ فردا چه خواهد شـد؟ کسـي چـه    
هـاي شـور و شـيرين     گردد؛ نغمـه  اميدها خاموش ميداند. دير يا زود  مي

گردد؛ ولي آفتاب مانند سـابق طلـوع و در    زندگي بدل به ضجه و ناله مي
نمايد. فقط در کنار نهر آبي در زير يکي دو درخت  همان نقطه غروب مي

راحتـي کامـل غُنـوده و بـاد      بيد لرزان، بدني آسوده از غوغاي زندگي، به
آوري  ک گورستان را در پناه چند درخت بيـد جمـع  هاي خش پاييزي برگ

  نمايد. مي

ها در ظرف هفته و يا سال، گذارشان از ايـن راه افتـاده و بـه     شايد بعضي
اي روح مرا شـاد گرداننـد؛ ولـي مـن خوشـحال و       حساب خود با فاتحه

توانـد مـرا مشـغول     کنم و هيچ عاملي نمي متبسمم، به هيچ چيز فکر نمي
  اي قدرت اينکه مرا آنچنان که هستم ببيند، ندارد.  دهسازد و هيچ جنبن

ي چشـم بـه دو    فارغ بال دراز کشيده و با قلبي خالي از هوس، از دريچه
روم؟ نه زود بود و نه دير است؛ درست  نگرم. کجا بودم؟ کجا مي عالم مي

اي که قرار بود بـروم، رفـتم؛ در حـالي کـه سـرد و گـرم        در همان لحظه
هـم  دنيا را زياد گشتم؛ آرزويي جز مرگ نداشتم؛ بـه آن  روزگار چشيدم؛ 

رسيدم. تمام آرزوهاي من عملي شـد. در هـر زمـان بـه فراخـور حـالم       
آرزوهايي داشتم که همگي برآورده شد. افسوسي ندارم که چرا بيشـتر و  
يا کمتر نخواسته بودم. چون ثمري نداشت؛ آنچه مقـدر بـود، آرزو کـرده    

٢بودم.
  

                                                            

 .۱۳۸۸م آذرماه خ دوي(تناوش)، در تار يهمدان يفاطمه انصار يها برگرفته از گفته. ١

 آمده است.» مولوي شمس«نوشته در  اين دست .٢
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  فرمود: يم ١دجاللياهل معرفت ساز دوستان  يکي

رفته بودم. در نظرم بود  بر سر مزار مرحوم تناوش يا خواندن فاتحه يبرا
قـت  يافتم که او چنان مجذوب حقيکند. در باطنِ خود،  يز توجهيکه او ن

راق در او را از آن حالت جذبه و اسـتغ  يست کسيل نيد است که مايتوح
  رون آورد.يد بيتوح

                                                            

  به ذکر نامشان نداشتند.   يلين بزرگوار تمايا .١
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  ي  شمس مولودوم:  بخش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  يمولو شمسبخش دوم: 
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  نيح آغازيتوض

  

  

  

  نيح آغازيتوض

  

موجـود اسـت بـا     يا نوشـته  دسـت  �تناوش دجاللياز عارف باهللا استاد س
 يلو موشمسِ«عنوان.«

گـر  يد بار کيرِ نخست، ينوشته، پس از تحر ن دستيا ١
س شده اسـت.  يشان، پاکنويخطّ ا آراسته و منظّم، به يدر دفتر ييبه صورت نها

 يا ر اسـت و تنهـا در پـاره   يـ ن دفتر اخيحاضر، هم ي نوشته ي ما در ارائه يمبنا
  م.يا جسته شان بهرهيا يقبل يها ادداشتيسه، از يمنظور مقا موارد و عمدتاً به

ن موضوعات متعـدد و متنـوع   يازب ن پرسش که چرا مرحوم تناوشيپاسخِ ا
ت يـ اهم ين موضوع پرداختـه اسـت، بـه بازشناسـ    ي، به ايعرفان اسالم ي طهيح

گـردد کـه عمـدتاً     يبرم ين مبحث در روزگاريا نادرست ايخاصّ طرحِ ناقص 
  ارائه شده بود. مقدس اسالمن ياز د روح يخشک و ب يا چهره

دند تــا بــا عنــوان مبــارزه بــا يکوشــ يمــ يســو کســان کيــدر آن دوران، از 
ناب بتازنـد   د مسلّم اسالميين مباحث مورد تأيتر لياز اص يبه بخش يگر يصوف

 خواسـتند تـا   يروشـنفکرانه مـ   ي بنـده يفر يها با عنوان يگر کسانيد ييو از سو
  جدا کنند. يرانيو ا يل اسالمين را از فرهنگ اصيد يم عرفانيمفاه

دنبـال   ، بهيو مولو يزيتبر ان با پرداختن به شمسين ميدر ا مرحوم تناوش
بود که مـورد تغافـل    �تيب م اهليبخش از تعال اتيجذّاب و ح يبخش ياياح

  داشت. عام و خاص قرار

                                                            

 اند. دهيآن برگز يبرا است که خود مرحوم تناوش يعنوان» ي مولوشمسِ«. ١
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 بـه شـمس   ن پردازش و نگاه به تعلّق خاطرِ موالنايگر، در ايد ي نهيد زميشا
بـازگردد کـه    يخاصـ  ي دار، بـه تجربـه  يـ ن ديدر اثر ا يو يور و شعله يزيتبر

 يم و وااليت عظــيک شخصــيــجسـتن از   از مالقــات و بهــره مرحـوم تنــاوش 
 يخ محمـدجواد انصـار  ياهللا حـاج شـ   تيعارف واصل حضرت آ يعني ،يعرفان
  داشت. �يهمدان

  تنها: يآر

ييِ ناب مود درسِ وِال را       خورده تواند که کُند مدحِ متفصيل، به ميخانه ب  

ر يد در مسيکرد، کوش يکه م يخاص ي فهيظحسب احساس و مرحوم تناوش
غ احساسـات و  يج و تبلي، در ترويف عرفانيها و ظرا گوشه ياز بعض ييزدا ابهام

خـود قـدم بـردارد و     ييد و درحدود بضاعت و توانايدان آي، به مينيعواطف د
  قلم بزند.

ن مبحـث  يـ شـان در ا يا ييمطالب نهـا  يکه حاو يدفتر يبا توجه به محتوا
کـه   يبيمطالب، به همان شکل و ترت ي م تا مجموعهيدين تصرف، کوشبود، بدو

  م خوانندگان عالقه مند گردد.يمورد نظرشان بوده است، تقد

سرشـار از احسـاس    يا مستقل، قطعـه  يا ش از آغاز هر فصل، در صفحهيپ
 يا ن قطعـات در صـفحه  يـ آن، فصل مربوطه نگاشته شده اسـت. ا  يآمده و درپ

  ده است.يز گردياز سمت راست، متما يفتگو با فرور جداگانه

 يات متعدديا غزليموضوعِ مورد بحث، غزل  ياقتضا در فصول گوناگون، به
کتابخانه «که در  يآمده است. با کنکاش موالنا ياز مثنو ياتيا ابي وان شمسياز د

 وان شـمس يد«مختلف  يها ار و چاپيبس ي شده حيتصح يها هن نسخيب ١،»يملّ
ل، يچاپِ ذ مرحوم تناوش ي عمل آمد، معلوم شد، منبع مورد استفاده به» يزيتبر
  وان بوده است:ين دياز ا

ـ ن محميالد ؛ جالليزيتبر ات شمسيغزل ، بـه اهتمـام منصـور    يد بلخ

؛ ه؛ تهـران شايعل ي؛ انتشارات صفيين همايالد استاد جالل ي ، با مقدمهمشفق

  (چاپ هشتم). ۱۳۶۸

                                                            

 .رانيا ياسالم يجمهور يسازمان اسناد و کتابخانه ملّ. ١
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 بـاً در يگـذرد و تقر  يهـا مـ   فـوق، سـال   ي ن چاپ نسخهيالبتّه چون از آخر
ر بوده است، پـس از ارجـاع بـه منبـعِ     يپذ که امکان يست، در موارديدسترس ن

ـ ا ز ارجـاع داده ير نيپانوشت، به منبع ز ي ر، در ادامهياخ ات يـ م کـه اگرچـه غزل  ي
ـ تفـاوت نقـل کـرده اسـت؛،      يرا بـا انـدک   مرحوم تنـاوش  ي مورد استفاده  يول

شـتر در  ي، بيمجاز يها و خصوصاً در فضا ها، کتابخانه يدرعوض، در کتابفروش
  ندگان است:يدسترس جو

ـ يب ۴۲۰۰۰مشتمل بر  يزيات شمس تبريکل ـ  يت اشعار فارس و  يو عرب
[بـه   يربـاع  ۱۹۹۵عات بـا  يده و مقطّعات و ترجيغزل و قص ۳۵۰۲ملمعات 

ـ الزمان فروزانف عيبه قلم بد يولوانضمام شرح حال م مه فرهنـگ  يضـم ه ر، ب
ـ  ين محمـد مولـو  يالـد  جـالل  موالنا ]؛وان شمسير ديلغات و تعاب ، يروم

  .۱۳۶۳ن ي؛ چاپ دهم، فرورد؛ تهرانريرکبيمؤسسه انتشارات ام

  :است ن کتاب بودهيهم منبع ما ا يدر مورد مثنو

نولـد  يو اهتمـام ر  ي؛ بسعين محمد بلخيالد جالل ؛ موالنايمعنو يمثنو
  .۱۳۶۶؛ ؛ تهرانريرکبي؛ مؤسسة انتشارات امکلسونين نيلّآ

م، يک مأخـذ اسـتفاده کـرد   يـ ن بـار کـه از   يم، نخسـت يا که داشته يطبق روال
  م:يا ل آوردهيبِ ذيترت آن را به يمشخصات کتابشناس

سنده، نام مصحح و محقّق؛ نام متـرجم؛ ناشـر؛ مکـان    ينام کتاب؛ نام نو
  صفحات مورد استفاده.مجلّد و  ي شمارهانتشار؛ زمان انتشار؛ 

ا يـ صفحه  ي دفعات بعد استفاده از آن منبع، به آوردن نام کتاب و شماره در
ات يـ غزل«د توجه داشـت، هرجـا از   يم. ضمناً بايا صفحات مورد نظر، اکتفا کرده

 اسـت کـه بـه اهتمـام منصـور      يا نام برده شده، مقصود نسـخه » يزيتبر شمس
ر الزمان فروزانفـ  عيشده توسط بد حيتصح ي ، منتشر شده است و از نسخهمشفق

  م.يا اد کردهي» يزيات شمس تبريکل«با عنوان 

هـا از   پانوشت يکسره تماميکه در متنِ حاضر آمده،  ييها مورد پانوشت در
م پانوشـت  يتنظـ  يبـرا  يکـه از منـابع   ين سطرهاست و در موارديا ي نگارنده

ن دو قلّاب []، مشخصات منبع يم در حد مقدور، بيا دهياستفاده شده است، کوش
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  م.يمورد استفاده را ذکر کن

 ياست؛ ول يات، تکرارياست که اگرچه ابتکرار شده  يدر دو مورد، اشعار
رو ما  نياند. ازا عنوان شاهدمثال آورده شده ش، بهيمتفاوت از پ يهربار به منظور

نـاً  يبـوده اسـت، ع   آن مورد نظر مرحـوم تنـاوش   ي که ارائه يز نظر به مفهومين
  م.يا ات را آوردهياب

س مرحوم يدستنو ي ک از دو نسخهي چيدر ه »يمولو شمس«خ نگارش يتار
برد کـه مربـوط بـه     يتوان پ يبه قرائن موجود در متن م يذکر نشده، ول تناوش

  است. يانقالب اسالم يروزيش از پيپ يها سال

ـ از د يا گوشـه  ي ل بـا هـدف ارائـه   يـ ذ ي نوشـته  دست  يبـا يف و زيـ د لطي
فهـم بهتـر    ي نـه يدر زم يمعنو يها تجربه در عرصه معاصر و صاحب يتيشخص

د خواننـدگان قـرار داده   يـ در معرض د يروم يمالّ يها و حاالت عرفان شهياند
  است... يت همچنان باقيشده است. و البتّه حکا
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  پيشگفتار

  

  

  

  پيشگفتار

  

ــ ــن نم ــو يم ــم چنيگ ــنم ي ــانمي   ا چن

  هســـتمهرچـــه بـــوده، هرچـــه   

  

  ا چـه هسـتم  يـ م که هستم يگو يمن نم  

ــت  ــاف رحم ــب الط ــاز حاج ١ن
ــ  ٢ارمي

  

  

چـه   يمت است؛ فردا چـه خواهـد شـد؟ کسـ    يروز گذشت؛ امروز را غنيد
 ين زنـدگ يريشـور و شـ   يها گردد؛ نغمه يدها خاموش ميا زود امير يداند. د يم

طلـوع و در همـان نقطـه    آفتاب مانند سـابق   يگردد؛ ول يبدل به ضجه و ناله م
 يد لرزان، بـدن يدو درخت ب يکير يدر ز يد. فقط در کنار نهر آبينما يغروب م

خشـک   يهـا  بـرگ  يزييکامل غُنوده و باد پا يراحت ، بهيزندگ يآسوده از غوغا
  د.ينما يم يآور د جمعيگورستان را در پناه چند درخت ب

ن راه افتـاده و بـه   يـ ا سـال، گذارشـان از ا  يها در ظرف هفته و  يد بعضيشا
من خوشحال و متبسمم، به  يروح مرا شاد گردانند؛ ول يا حساب خود با فاتحه

چ يتوانـد مـرا مشـغول سـازد و هـ      ينمـ  يچ عـامل يکنم و هـ  يز فکر نميچ چيه
  ند، ندارد. ينکه مرا آنچنان که هستم ببيقدرت ا يا جنبنده

چشـم بـه دو    ي چـه ياز هـوس، از در  يخال يده و با قلبيفارغ بال دراز کش
ر اسـت؛ درسـت در   يروم؟ نه زود بود و نه د ينگرم. کجا بودم؟ کجا م يعالم م

کـه سـرد و گـرم روزگـار      يکه قرار بـود بـروم، رفـتم؛ در حـال     يا همان لحظه
                                                            

 بوده است. مرحوم تناوش يتخلص شاعر ناز. ١

 .تناوش دجالليمرحوم س ي سروده. ٢
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دم. تمـام  يجز مرگ نداشتم؛ به آن هـم رسـ   يياد گشتم؛ آرزويا را زيدم؛ دنيچش
داشـتم کـه    ييور حـالم آرزوهـا  شد. در هر زمان بـه فراخـ   يمن عمل يآرزوها

ا کمتـر نخواسـته بـودم.    يـ شـتر و  يندارم که چرا ب يبرآورده شد. افسوس يهمگ
  نداشت؛ آنچه مقدر بود، آرزو کرده بودم. يچون ثمر

ـتم در درون يناز بودم در حر   م و ناز گش

  د شدن در راه عشق دلبـران يبا يناز م

  

١ناز دوران بودم و ماندم کمان  
  ناز جهـان  

٢کـران يعشق ب يايره تو در در يابيتا ب
  

  

 ر نتوانسـت و يدسـت تقـد   يخواهد آمد، ول ييها ان دراز گذشت، ساليسال

ـ بنابرروا يببرد. بـار  روم يموال يت مثنويبه اهم يد نخواهد توانست پيشا ت ي
کـه   يا ، اشخاص به سبب عالقـه »فکر هر کس به قدر همت اوست«مشهور که 
 يدانستند کـه مطـالب   يداشتند، خود را ملزم م يا مثنويو  وان شمسينسبت به د
به سـبب ضـعف در    يند؛ ولير نمايتحر يروم يمولو ي خته دربارهيجسته و گر

 يا شمه يرو شده که حتّ روبه يميآن، فوراً با اشکاالت عظ يعالم عرفان و مباد
خـود را از بـار    ي ر ننمـوده، شـانه  يا شـمس را تفسـ  يو  يمثنو ي عار سادهاز اش
 يزبان يده و بالمقدمه با زبان بينمودند، لرزان د يکه تصور آن را هم نم ينيسنگ

ا در يـ که ممکـن بـود فـوراً و     ينموده و در مقابل حمالت ياظهار عجز و ناتوان
  .نمودند ير آنها شود، سنگربنديبانگيمرور زمان گر

خـود   ينکه بـا مغـز ظـاهر   ين اشخاص به عوض ايجاست که ا ار بهيچه بس
نمودند کـه خـود را تـا     يم يند، سعيرا درک نما ن مردان خدايا يتراوشات قلب

د از راه ينمودند تـا شـا   يک مياشعار نزد ي ندهيبه سرا يحد امکان، از نظر معنو
نها را کرده و در آن هنگـام بـه   ، درک مطالب آيت باطنيروح و معنو يسنخ هم

نکـه از  ير از ايـ ح نبـوده و غ ين اشعار قابل توضيند که اين موضوع اعتراف نمايا
  د نخواهد شد.يعا يا جهين نوع اشعار لذّت برده شود، نتيتعمق و تفکّر در ا

ر اشـعار خـود چـه    يتفسـ  يده باشند که بـرا يعق شتر شعرا با من هميد بيشا
                                                            

 ن.يکمتر ين به معنيکمان و کم. ١

 .تناوش دجالليمرحوم س ي سروده. ٢



 ۲۴۹ � پيشگفتار

Page 249 of 429           AZKHODRASTEH  77                      95-11-9 

کـه   يف معمـول يا تصنين شعر و يه طرف بفهمانند که اخواهند برد تا ب يزجر
نکـه  يست، چه برسـد بـه ا  يت و معناست، درخور فهم شما نيدور از عوالم االه

ک يـ مطلب صدها بلکه هزاران فرسنگ از عالم ماده دور بوده باشـد. انسـان بـا    
بـه   يپ ١س کارليدکتر الکس »انسان موجود ناشناخته«از کتاب  يسطح ي مطالعه

چ ين موجود ناشناخته برده و به هياشرف مخلوقات و طرز تفکر ا يمفهوم واقع
نان قلب، راجع به نوسانات يدهد که گستاخانه و با اطم يعنوان به خود اجازه نم

در  ا حـافظ يـ و  يا شـعر مثنـو  يـ و  يقيکه به صورت نُت موسـ  يا قلب سوخته
 ينکرده کلمـات  يا خدايده کرده و يشود، اظهار عق يانداز م نيطن يتناهيال يفضا
  د.يا کم بنماياد و يرا ز

قـت افروختـه شـده بـود، لـذا      يچون از مشعل حق روم يسوزش قلب موال
ـ يغا بـه اصـطالح گـوش    يباطن و گوش قلب و  ي دهياشعار او جز با د ، يرمرئ

ست که در صورت ظـاهر  ين يمطلب ين حتّيست و نخواهد بود و ايقابل درک ن
  ر باشد.يط فوق بوده باشند، قابل تفسيکه واجد شرا ياشخاص ي لهيبه وس

زد و او  ين محمد رومـ يالد ا بر روح جالليبود که در و  يا صاعقه شمس
 ي وجـه دربـاره   چيداند به ه ير داد. الزم نمييبه عالم روح تغ را از صورت جسم

اظهـار   يرومـ  يمولـو  ييشـوا يت) و امامت و پيخوخي(ش يخيمقام اجتهاد و ش
ر کتـب و  يو سـا  يمعنو يدر مثنو ياز احواالت روم يا را شمهيد؛ زيبنما ينظر

ده و اما راجع به شمس يگرد يآور است، جمع روم يراجع به موالکه  يرساالت
خ ير گـردد. تـار  يـ تحر يت و عرفـان يااله ي از جنبه يکمتر اتّفاق افتاده که مطلب

ست که مورد ين يشمس هم مطالب يتولد و محل فوت و طرز پوشش و سفرها
ن اسـت کـه انسـان    يـ شـم، ا با يآن مـ  ي ق ادامهيرا که شا يبحث ما باشد. مطلب

ـ  ييآشـنا  يروحـ  ي د بـا شـمس از نظـر جنبـه    ينما يالمقدور سع يحتّ و  يجزئ
کـه   يوقت شمس را بـا دو چشـم مولـو    د. آنيدا نمايپ يمسلک و هم يسنخ هم

  د.ينما ين زمان باشد، بررسيد تا ايا شايسرآمد اقران خود بوده و 

                                                            

 شـناس مشـهور فرانسـوي    ) فيزيولوژيسـت و زيسـت  Alexis Carrel( . دکتر الکسيس کارل١

  م.).۱۸۷۳-۱۹۴۴(
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  ست؟يشمس چفصل اول: 

  

 

  

  

  درآمد پيش

جانـان را دو   ١خـاطر  يِمصـفّا صـفا   يم دوسـت بزمـ  يدر حرها  شب مهين
ـ نما يادت مـ يـ د وصلش را زيچندان و ام  ي مـژده  يم صـبحگاه يد، نسـ ي

سوق  يض ذلّتم به اوج عاليدهد که از حض يد ميمالقات دلبر را چنان نو
بخش جان و تن است.  اتين، پرتو نورش حيش عطرآگيدهد. باد صبا يم

درون محفـل تـنم بـه وجـود آورده کـه       يا ر غلغلـه يبس دلپـذ  يا منظره
  ست.ين يشدن وصف

م را در يآرزوها ي رت گشتم و جملهيتابانش دچار ح يرو يمن به آرزو
  ام. اد بردهياز  ين موهبت الهيمقابل ا

  کاش که امشب را شب وصل قسمت نموده بودند. يا

                                                            

» خـواطر «را به صورت » خاطر« ي در تمام متن کتاب، به رسم گذشتگان، مؤلّف محترم کلمه. ١

 درآمد. يامروز ي وهياند، که به ش مرقوم داشته





Page 253 of 429         AZKHODRASTEH  77                      95-11-9 

  

 

  

  

  

  ست؟يچ شمسفصل اول: 

 يقـت، عطـر  يباغ جنّت. در مشام اهل طر يها از گل است يا حهيرا شمس
عت و ياگران معـروف عـالمِ شـر   يـ ميک ي لهيآن به وس ي هيمثال که تجز ياست ب

ست. چندان که در بازار بزرگ عطّاران در فصول مختلـف  ير نيپذ قت امکانيحق
نقد جـان   يروم يدا نخواهد شد. همچنان که مواليه آن پيد، شبيينما يکنجکاو

آن پرداخـت،   يبه جسـتجو  يريناپذ را در طبق اخالص حاضر و با قصد تزلزل
اد يپسند خود را نجست و اگر هم از اضطرار مجبور بود به  الوصف عطر شاه مع

  جست. يخود را نم ي رد، خواستهيبرگ ييبو يشمس از هر گل

ده قـرار  د بـاز مـورد مؤاخـ   يان کنم، شـا يد بيرا اگرچه با شک و ترد يمطلب
ـ باشـم، چـون سـرور عز    يالوصف مجبور به ذکر آن م رم، معيگ در ضـمن   ١زمي

 يرومـ  يقـت را بـه مـوال   يک منطقه از نور حقيفقط  فرمودند که شمس يبحث
گشـت، آن   يشتر مـ يب ياق رومين با وجود اشتين مقدار معياند و اگر از اينما يم

  آمد. يبرنم يشد و آواز يرا جان مسوخته 

ده بـود؛  يرسـ  معرفـةالنّفس  ي د به درجـه ينفس، شا يياز نظر شناسا شمس
 ي د بـه درجـه  يگذشته و باز شا يو نفس روحان يوانيکه از نفس ح ين معنيبد

                                                            

طورِ قطع، احـراز نشـد؛ لـيکن بـا      بوده است، به ي مرحوم تناوش اينکه چه کسي مورد اشاره. ١
» انرالدين شَـه  آقاي جمال«از »  مولويشمسِ«توجه به اينکه مرحوم تناوش در فصل نهم از 

 احتمال قوي در اينجا نيز مقصود، ايشان بوده است. نام برده، به
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ق يـ توف ١،ُمطَمِئنـةُ ُتَهـا الـنفُس الْ يا اَ يـفه: يشـر  ي هيـ ده بود که بنـابر آ ينفس مطمئن رس
 ده باشـد. يرسـ  ياريدا نموده و به اصطالح به موت اختيحق را پ يبرگشت به سو

  ات وارد شوم از اصل مطلب دور بمانم.ياد به بحث در جزئيترسم اگر ز يم

در  يران، عاشـق يـ و يدر واد يا ران، گمشـده يـ در کـار خـود ح   يا دهيشور
 ياز کثرت بدنام ياز طول راه ملول، خداشناس يسرگردان، راهرو وصال يتمنّا

ال الـه االّ « ي خانه يفروش م ، بادهيبزم الفت يد موحد، ساقيدر توح يدلتنگ، عارف
ابـان  ين بينشـ  هيمحفل خاموشان، باد يسرا رضا، نغمه ي، مطرب رقاصان کو»ُهـو

ظلمت، مراد  ياير از دنيگ حق، گوشه يطالبان لقا ينادم ٢،ال َتقَنطُـوا يهـادعبرت، 
قــت، يدبخش دلــدادگان حقيــقــت، اميســوخته، معشــوق ســالکان طر يهــا دل

  :يزيتبر شمس ،روم ياعظم موال عت، قائديشر ينان کشتيبخش سرنش نجات

  سـت ين درد خبـردار ن يـ هر که از ا

ــ ــق   ي وهيش ــات عش ــتان خراب   مس

  که به درد غم هجران نسـوخت  هر

  افــتيوآنکــه بــه بــازار غمــش راه 

  از دلـــش يا افتـــهي يکـــه دمـــ يا

ــو   ــه بگ ــا ک ــم ايب ــم غ   ن درد راي

  نينش يو به کنج شمس يدم مزن ا

 

  سـت ين ٣خواجـه تـو را بـار    يگو برو ا 

  ســت يار نيدرخــور هــر زاهــد هشــ   

  ســــتيدار نيــــق ديــــاو ال ي دهيــــد

  تســــيدر گــــرو جبــــه و دســــتار ن

ــزن ا ــدم م ــه خري ــن دم ک ــتيدار ني   س

ــه  ــيچونک ــرار ن  يک ــرم اس ــتيمح   س

٤سـت ين کـار ن يـ ن درد جـز ا يحاصل ا
  

 

 يبه کار نبرده و مـدت  روم يواقعاً اگر انسان بغض و حسد را نسبت به موال
 يمطلب فوق بپردازد، چه حاصل خواهد شد؟ برا ي از وقت را صرفاً به مطالعه

ظـاهر، و آن هـم نـه بـه نحـو       ي دهيقت را با ديص که عالم حقاز اشخا يبعض

                                                            

  .۲۷ ي هير، آفج ي سوره. ١

  .۵۳ ي هير، آزم ي سوره. ٢

، ، به اهتمام منصـور مشـفق  ين محمد بلخيالد ؛ جالليزيتبر ات شمسياجازه. [غزل يعنيبار . ٣
(چـاپ هشـتم)؛    ۱۳۶۸؛ ه؛ تهـران شايعل ي؛ انتشارات صفيين همايالد استاد جالل ي با مقدمه

 ]۲۱۲ص

  .۲۱۲؛ صيزيتبر ات شمسيغزل. ٤
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 ي هيـ که آ ياشخاص يچ. وليند، هينما ياکمل، بلکه از راه چشم ظاهر مشاهده م
١بــٰابِ الَلْ اُولُـوا اْ  ُهـمْ  ي فهيشر

نـد  ينما يمـ  يد، درک مطالبينما يآنها صدق م ي درباره 
  د.يبه آن مقام نخواهد رس يدکه فهم بشر عا

ده اسـت و  يـ ه آن را به خود کـم د يبود که زمانه شب يا نادره يزيتبر شمس
د يرسـد. شـا   يد بـه نظـر مـ   يمشکل و بع يلياو خ يبردن به مقام معنو يلهذا پ

ت يـــا ســؤال برتَر يــ و  يرومــ  يموضــوع آتــش درگــرفتن کتــب مـــوال    
چ وجه يش نباشد؛ چه موارد فوق به هيب يا ، افسانهديزياز با �عبداهللا محمدبن

 سـت؟ در جـواب  يها چ ن کتابيد ايست که شمس سؤال نمايدر شأن نامبردگان ن

 علم يايو معدن کمال و در يرا مقام علمي؛ زينها ندانيبشنود تو ا يروم ياز موال
نکـه  يا ايبدهد و  ين پاسخين است که چنيتر از ا مرتبه يعال يليخ يروم يموال

  را موضوع بحث قرار دهد. يار مهمين سؤال بسيل چنيشمس بدون مقدمه و دل

را  يرومـ  يموال يک نگاه، تار و پود هستياست که با  ييايمي، کنظر شمس
ان يـ اطراف يمحمـد بـرا   نيالـد  از جالل يروم يص مواليخت که تشخيبه هم ر

را  يل دشـنام و بـدنام  ين و سـ ين جهـت بـود کـه نفـر    يار مشکل بود و بديبس
ه به سرگذشت شـمس و  يشب ييها خ بشر داستانينمودند. تار يشمس م ي بدرقه
  ده است.ياد ديحق و باطل ز ي را از جنبه روم يموال

تِ هللا و يباطن، معدن علوم، قلب پاک، ن يغ آمد که صفايرا در شمس يبار
تش او را بـر  ين قت شاداب نگرداند؛ لذا حسنيقل حقيرا با ص يت روميحب وال

 يهـا  غـام يد و پيـ د يمـ  يدان روميکه از مر يآن داشت که با تمام زجر و مشقّات
 يد، هر چند مـدت زمـان کوتـاه   يشن يم روم يکان مواليکه از نزد يجگرسوز

ن يده باشـد و همچنـ  يبر آتش او پاش يد تا هم آبيک نمايخود را به موال[نا] نزد
  سرگردان ندارد. لغزش بس خطرناک ياو را در واد

شـد   يکه داشت، حاضر نم يانيبا چنان فضل و کمال و قدرت ب روم يموال
ت يـ م فـرود آورد. او در همـان اوان امـر بـه ماه    يقت سر تکريبل حقجز در مقا

                                                            

  .۱۸ ي هير، آزم ي سوره. ١



  از خود رسته � ۲۵۶

Page 256 of 429           AZKHODRASTEH  77                      95-11-9 

نمـود، بغـض و    يجـاب مـ  يت او ايخيو ش يبرد و چنانکه مقام شرع يپ شمس
را کـه از   يوافـر مطـالب   ياقيت را کنار گذارده و با قلب پر از اخالص و اشتيمن

به مطالب شـمس  ده و از راه عقل، عشق يروح سنج يد، با ترازويشن يشمس م
 يهـا  از گفتـه  يقيشـد کـه حقـا    يسـر مـ  ياو م يق برايدا بنمود. اما به چه طريپ

ت او را در مقابـل  يکه ضعف روحان يدانيان و مرياطراف يشمس را برا يناگفتن
نه و يخاموش نمودن آتش ک ينبرده بودند، فاش سازد. تا آنجا که برا يشمس پ
  ت:ن گفيعامه نسبت به شمس، چن يناسازگار

  وي اوـريضه بود جست و جـاشقان فـر عـب

  ر روي و سر چو سيل روان است جوي اوـب

  ها خود اوست همچو طالب و ما همچو سايه

  وي اوـاين گفت و گوي ما همگي گفت و گ

  ه فکرـديگ بجوشيم و او ب ١ه چون حويجـگ

  وي اوـت خــنين اسـه چـزند ک يـم ٢فليزـک

  هـدمـدم هــان او بــا نهاده دهــوش مــر گد

  وي اوــاره بـک بــرد يـگيـا بــان مــا جــت

  ستگريـز نيچون جان جان وي آمد از جان 

  دوي اوـان عـک جـديدم يـهان نـن در جـم

  ند ضعيفـويت کـو مـدازدت ز ناز و چـبگ

  وي اوـار مـکي تـون يـر دو کـه هـدهي بـن

  ه اي دوست دوست کوبا دوست ما نشسته ک

  وي اوـه کـستي بـيم ز مـي زنـمـو هـو کـک

                                                            

بـار   مطلـقِ تـره   ن لغت بهيرفته ا اند. رفته گفته يم» جيحوا«م خواروبار و لوازم مطبخ را يدر قد. ١
 ي شـه ير ، از باب اطالق جزء به کلّ بـه جيصورت حو افته و بهيف ياطالق شده و سپس تخف

 يِن لغت با هـا ين نوشتن ايبوده اطالق شده است. بنابرا» گَزَر«و » زردک«که نام آن  ياهيگ
 ]۵۶۴؛ صيزيتبر ات شمسيمشهور است. [غزل يها هوز ازجمله غلط

 ]۵۶۴؛ صيزيتبر ات شمسياست. [غزل يفعل» ريکفگ« يمعن به» زيکفچل«و » زيکفل«. ٢
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  ي رکيک ديشهـوش و انـاخـاي نـرهـصويـت

  وي اوـه سـود بـاشد و نبـست بـبع سـاز ط

  ود کندـاش تا صفت خويش خـوش بـامـخ

١وي اوـوه ايـو هـرد شنـاي سـه ايـي هـب
  

                                                            

 .۵۶۳-۵۶۵؛ صصيزيتبر ات شمسيغزل. ١
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  روم يشمس از نظر موال :فصل دوم

  

 

  

  

  درآمد پيش

ـ    يتعـال  ياد من به دربار باريو فر ناله ن بـرده و  يحاجـت مشـاطه را از ب
ـ  ياعتنا به عاص يکرم، ب يايدر ر يدر مسـ  يا روزنـه  يانش، در تالطـم. جزئ

کننده را به دربار  نور را وارد، و توجه بندگان توبه يها انوار رحمتش لمعه
را رات آنهـا  يخود معطوف، و با زبان مملو از محبت عـذر تقصـ   ييايکبر

ــاد ــه و آداب و مب ــدگ يگــردن گرفت ــا صــفا يبن بخشــش و  يآنهــا را ب
گشودن ابواب کرامـت و مـرحمتش را در    ي م، و مژدهياش تعل ينواز بنده
م محبـت  ينسـ  يرساند که: ا يبه گوش دلشدگان رهش م يتناهيال يفضا

 !يخوش آمد
  

  ه تجلّي استـرا پرتو حسنش بـا بوده، مـت

  به تجلّي استتا بوده، مرا لطف و صفايش 

  جلّي استـاق تـور در آفـرا نـوده، مــا بـت

١وده، مرا اختر و ماهش به تجلّي استـا بـت
  

  

  يس تنهايي استـانان انـاطر جـفاي خـص

  ن تماشايي استطلعتا هجت مهـرور و بـس

  رـي ده راچهـه در سـم کـمت آنـالم هـغ

  تـاس يـآراي دهـجور و وعـالزم دل رنـم

  ي و ره نيستت به حال دميـوابـه خـدال ب

  م ايام و کوي رسوايي استـه طالب غـک

                                                            

 .تناوش دجالليمرحوم س ي سروده. ١
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  يستـالش نـريقت ره وصـاجيان طـه نـب

  ه درصدد نام و زيورآرايي استـسي کـک

  اـيـدن  در ش ـريـو پ  زار دل   يـنـغـم

  سيرتان سودايي است رباب و ساز و پري

  و فغان مين نشسته به کنجي ز هجر نازـغ

١که وصل اوست ميسر به علت غايي است
  

                                                            

  همان.. ١
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  روم ياز نظر موال شمس: فصل دوم

و  و اخـالق  و منطق و فلسفه به استاد فقه ياج مبرمياحت ينيعلوم د ي طلبه
 يدارد تا مطالب مختلفه را اگرچه به اصطالح، دم پا افتاده باشد، برا يروانشناس
اصول و  ي هياست که کل يمحتاج معلّم يفن ي د. محصل مدرسهينما ياو حالّج

شـتر و مهمتـر از   يد بيو شا يعلم ي و چه از جنبه يرموز فن را چه از نظر عمل
  اد دهد.يالوقوع را به نوآموزان  همه، خطرات ممکن

که از اطراف و اکناف عـالم طالبـان    ياجتهاد، در حال ي با درجه روم يموال
 ي هيـ برده بـود کـه کل   ين نکته پيالوصف به ا افتند، معي يعلم به درگاهش بار م

 يعلمـ  ييبحث در مـوارد ابتـدا   يبرا يا دهيار پسنديالذکر مطالب بس علوم فوق
ذات خـالّق عـالم گـردد؛     ييشناسـا  ياح معرفت از براد دارند مفتياست که ام

  د:يچنانکه خود فرما

 ـــــــــــــــــــر ـــــــــــــــــــو اَن ال ـــــــــــــــــــِين حيَح يَل   کمياِلَـــــــــــــــــــ ِمُل

ــــــــــ ــــــــــدُت اَِط ــــــــــوقٍ ريُ َو ِک ١ ِمــــــــــن َش
  کمياِلَــــــــــ 

 

  احِ يـــــــــــــــــــــــــــــــــاِل الر يـــــــــــــــــــــــــــــــــَتَشـــــــــــــــــــــــــــــــــبثُت بِاَذِ  

ـــــــــــــَو ک ـــــــــــــيَف ي ٢ َمقُصـــــــــــــوُص اْجلِنـــــــــــــاحِ ريُ ِط
  

 

به مـوال دادنـد    يسخت يچنان گوشمال روم يدان سرباز مواليان و مرياطراف
                                                            

ـ   » شـوقٍ « مرحوم تناوش ي نوشته در دست. ١ مـا،   ي در منبـع مـورد مراجعـه    يآمـده اسـت، ول
 باشد. يح ميات عرب، هر دو صحيآمده است که از منظر ادب» يشوق«

زاده؛  يجـواد سلماسـ   ي ، با مقدمـه ين محمد بلخيالد جالل مکتوبات و مجالس سبعه؛ موالنا. ٢
  .۶۴؛ ص۱۳۷۹؛ ناشر: اقبال؛ تهران
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ـ ياز نماز و موعظه و تدر يکه او را حتّ سـوز و   يس آنها دور داشت و از باطن ب
ط يگرفـت و از محـ   يزار شده بود که جواب سـالم آنهـا را نمـ   يساز آنها چنان ب

ر شـده بـود کـه شـوق خلـوت را بـر       يسـ  يا قت آنها بـه انـدازه  يحق يسرد و ب
روز مالّ، دشمنان سرسخت او يداد. سربازان د يح ميآنها ترج يبها ياجتماعات ب

مختلـف از   يها او شدند که به بهانه يشرفت راه معنويمانع پ يشدند و به طور
ـ    يابـان بـه گـردش مـ    يشهر خـارج و در ب  جـا و افکـار    يپرداخـت. تعصّـبات ب

را  يرومـ  يظاهر موال ي ان هرچند برنامهياطراف يناروا يها نظران و نسبت کوته
 يدر باطن کمک مـؤثر  يکه عبارت از ارشاد و خطابه بود، دچار وقفه نمود؛ ول

م و عزّت يسل يقلب يکه موال دارا يروم نمود. با وجود يشرفت حال مواليبه پ
 يمـردم عـام   ي ل حمالت ناجوانمردانهين تفاصيو زودرنج نبود؛ با ا نفس [بود]
  آنها گفت: ي که دربارهآزرده بود  يقياو را به طر

  ز برادر منـافق بهتـر   يدور

  ار موافـق حقّـا  يخاک قدم 

 

ــپره  ــز ز يـ ــر يـ ــاموافق بهتـ   ار نـ

ــر  ــافق بهتـ ــرادر منـ ــون بـ ١از خـ
  

 

فرمود  يم يداشت و به زبان حال مطالب دار شمسيبه د ياج مبرمياحت يروم
  ل:ياز قب

  بهـر شـکار غـيبي در قـالب آرميده    سـيـده    مـا شـاهـبـاز قـدسيم از المـکان ر

  طاووس باغ عرشيم از المکان پريده   طـوطـي قـاف قـربيم از دام کَـون جـستـه    

  هـر کس به چشم صورت ما را کجا شناسد      مـا نور کردگاريم در آب و گل دميده

  هاييم انـدر صـدف چـکيدهب ي خـداييم، از نـور مـصـطفايـيم      در گـران مـا سـايه

                                                            

غزل و  ۳۵۰۲لمعات و م يو عرب يت اشعار فارسيب ۴۲۰۰۰مشتمل بر  يزيتبر ات شمسيکل. ١
بـه قلـم    ي[بـه انضـمام شـرح حـال مولـو      يربـاع  ۱۹۹۵عات با يده و مقطعات و ترجيقص
ن يالـد  جـالل  موالنـا  ]؛وان شـمس يـ ر ديمه فرهنگ لغات و تعـاب ير، بضمالزمان فروزانف عيبد

؛ ۱۳۶۳ن ي؛ چـاپ دهـم، فـرورد   ؛ تهـران ريـ رکبي، مؤسسـه انتشـارات ام  يروم يمحمد مولو
  ).۹۰۰ ي يات، شماره(رباع ۱۳۹۳ص
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١روز اَلَـسـت بـا حـق لـفظ بـلي
٢بـگفتيـم      آواز نَـحن اَقـرب 

  واسـطه شنيده بـي 

٣زاًـتُ کَـنْاسـرار کُـنْ
٤ي عـبادي، انِّي قَـرِيب از لـوح دل بـخوانـده      در آيـه 

  ديده 

نَرزُقاز خوان نَح قوت حيات خورده ٥ن      نم مـٰه ٦ربهِم وز شربت سقي
  چشيده 

  منکر بود به حالم، آن را که نيست ديده      هر کس که ديده باشد، داند که ما چه گفتيم

٧اويم، از خود سخن چه گويم      در پيـکرم نـظر کـن، از قدرت آفريده موال جالل
  

  

نمـود؛ لهـذا    ير حالت مـوال را کـامالً درک مـ   ييو تغ يالتهابات درون شمس
بگـذارد تـا قلـب     ياز خود باق يا دانست نشانه يخود را ملزم م بار کي دهرچن

داد  يرا انجام مـ  يدکتر ي فهيشمس وظد يور سازد. شا او را شعله ي سوخته مهين
  د.يمار بنماياز ب يادتيگاه ع که گاه

قـت، بـا راه   يبردن به کماالت و معرفت به ذات حـق از راه عمـل و حق   يپ
ـ     يتفاوت فاحشـ  يظاهر و علم ن يتـر  مشـکل  يبـرا  يدارد کـه مـرد عمـل حتّّ

                                                            

 .۱۷۲ ي هياعراف، آ ي سوره. ١

   .۱۶ ي هيق، آ ي سوره. ٢

  ر:يمراجعه شود به منابع ز. ٣

  .۱۹۹، ص۸۴روت)؛ جيبحار األنوار (چاپ ب -

ـ  حسـن  ، حسـن ييخـو  يهاشـم اهللا  بي؛ حبالبالغةشرح نهج  يف البراعةمنهاج  -  و يزاده آمل
 يقمـر  يهجر ۱۴۰۰؛ ؛ تهرانمکتبة اإلسالمية؛ يانجيمم يابراهح: مصح، يا محمدباقر کمره

  .۱۳۱و  ۱۲۷، صص۱۱لدج و ۳۴۱، ص۶لد(چاپ چهارم)؛ ج

   .۱۸۶ ي هيه، آبقر ي سوره. ٤

  .۳۱ ي هياسراء، آ ي و سوره ۱۵۱ ي هيآ م،ي انعا سورهبرگرفته از . ٥

ـ ي» طَهـورا  شَـرابا  ربهُـم  ـٰهميـ سقَ«... م: يکر ان در قرآنيبرگرفته از وصف حال بهشت. ٦ «...  يعن

  ]  ۲۱ي هياز آ ين، بخشانسا ي [سوره» .سازد رابشانيس زهکيپا يشراب از پروردگارشان

اين غزل با مختصر تفاوتي در ديوان احمـد جـام    .۶۷۴و  ۶۷۳صص تبريزي؛ غزليات شمس. ٧
 نيز آمده و بيت آخر آن نيز چنين است: (ژنده پيل)

  در پيکرم نظر کن کز قدرت آفريده             از خود سخن چه گويم نيم که اويم، احمد

پيـل)،   ابوالحسن نامقي جـامي (ملقّـب بـه ژنـده     پيل)؛ احمدبن [ديوان شيخ احمد جام (ژنده
 .]۳۶۱و  ۳۶۰؛ صص۱۳۷۷؛ احمد کرمي؛ ناشر: نشريات ما؛ تهرانتصحيح و تنظيم 
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ل يرد و سپس بـه وسـا  يگ يامر از فکر و هوش خود کمک م يات، در ابتدايعمل
ور  غوطه قت شمسيحق يايدر در يبه طور يروم يشود. موال يعمل متوسل م

بـه   يزده بـود و دلبسـتگ   ين شـرع يشده بود که پشت پا به تمام اصول و مواز
ده اظهار يدر مواقع عد يد و حتّيد يشرفت خود ميرا مانع رشد و پ يعلوم تئور

حال وقـت خـود را صـرفاً در راه پـاره      مود که چرا تا بهن يم يمانيندامت و پش
ـ  يـ گذرانده و تـا ا  يکردن کتب و بحث در محافل علم بـه مفهـوم    ين موقـع پ

 يسـت يان شـد، علـم با  يـ را چنانکه قـبالً ب يد نبرده باشد؛ زيتوح يو واقع يقيحق
شـدن، در   ا شمع را از ترس خاموشينکه فانوس و يمعرفت باشد، نه ا يراهنما
ان در کلمـات  ينگه داشت. باباطاهرعر يا در پشت مخفير ردا و يباد در ز مقابل

هـا؛ فَـِاذا يْ ، تَـُدل َعلَ   ُل اْلَمعرِفَـةِ يـاَْلِعلـُم َدلِ ان نموده کـه  ين بيريار شيقصارش مطلب را بس
:ِم بَاْلَمْعرِفَـةِ َحرَکــٰاُت اْلِعْلــ يَ ِم َو بَِقــَة اْلِعْلـيــَمعرِفَــُة َسـَقَط ُرؤ جــٰاَء الْ 

 ييل راه شناســايــعلــم دل ١
و اثر علم در معرفت  ياج به علم منتفيحاصل شد احت ييکه شناسا ياست، زمان

  شود. ينمودار م

ن يـ ن نوبت به ايدر چند يروم يأس و حرمان از گذشته، مواليا يک دنيبا 
سته باشد، از يحال نتوانسته چنانچه شا د که تا بهينما يموضوع اشاره و اعتراف م

  د:يخود استفاده نموده باشد؛ چنانکه گو يمقام علم

ـ     سـازم  يصورتگر نقاشم هر لحظـه بت

  زميـ زم، بـا روح درآم يصد نقش برانگ

  ديگو يد، با خاک تو ميهر خون که ز من رو

  ياريا دشـمن هشـ  ي يخمار يتو ساق

  خته شد با تـو يخته شد با تو، وآميجان ر

  ن دليتوست خراب ا يآب و گل ب ي در خانه

  ش تو بگـدازم يها را در پ وآنگه همه بت 

  نم، در آتشش انـدازم يچون نقش تو را ب

  ا عشق تـو انبـازم  با مهر تو همرنگم، ب

  ران هر خانه که من سازميو يا آنکه کني

  تو دارد جان، جان را هله بنوازم يچون بو

٢جان، تا خانه بپردازم يبا خانه در آ ا
  

                                                            

ـ ناينه بيس از سه عارف بزرگ (آئيمقامات عارفان: سه اثر نف. ١ ، يهمـدان  ان: سـخنان باباطـاهر  ي
ملقّب بعمادالفقراء؛ اسرارالنقطه: از عارف بـزرگ   يرزا محسن حاليترجمه و شرح از حاج م

)؛ ين خواجـه عبـداهللا انصـار   يريالسـا  ص منـازل ين رهروان: تلخـ ي؛ آئيهمدان يدعليس ريام
 .۳؛ ص۱۳۷۰؛ ؛ تهرانيس عماد؛ انتشارات مستوفيترجمه و شرح: احمد خوشنو

  .۳۳۲و  ۳۳۱؛ صصيزيتبر ات شمسيغزل. ٢

 ).۱۴۶۲ ي (غزل شماره ۵۶۳؛ صيزيتبر ات شمسيکل   
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ن اشـعار  يده کـه در سـلک بهتـر   يينغز سـرا  يو هم در مقام وحدت اشعار
  د:يآ يبه شمار م يروم يموال

  نـا کـين فنا جـ، در عجا شو و در وحدت بي

  نـا کـردن ترسـهـر سـر که دويي دارد، در گ

  دسي راـن طـوطي قــستي ايــانـدر قـفس ه

  نـا کـکرخـزان پـيش کـه بـرپرد، شکرانه شـ

  د بِستانـمشير ابـشتي، شـست ازل گـون مـچ

١ندويکـه
  نـما کـغـو يـانه تـرکـستي را تُـه 

  ودهـالـن و پــي کـافـودت را صــدردي وج

  نـهبا کـافي صـر صـعني را پـي م يشهـوان ش

  اهي دين باشي؟ـي مـاشي، کـين بـار زمـا يـت

  اهي، پس حمله به دريا کنـو شدي مـارا چـي

  ين داردـوي زمـر ســنگر، سـوان بـدر حيـان

  نـاال کـانب بـر جـر سـي، آخـي يــر آدمـگ

  حرمدي مـو شـق چـا حـي آدم ب درسهـدر م

ـٰااَسدريس ز ـبر صدر فلک بنشين، ت م
  نـک ٢

  وـو، برو ال شـي تـواهـلطنت االّ خـون سـچ

  نـا کـيـي اشـراشـان، فـستـاروب ز ال بِـج

  عني روـرکب مـر مـفر داري، بـزم سـر عـگ

  نـضرا کـارم خـر طـني ره را بـکه کـور زان

  و را نبود سيريـستسقي، کـو مـاش چـب يـم

  و ميل به اعال کنـالي، تـوي عـشند ـر چـه

  ه در داردـر دارد، او روي بـه سـر روح کـه

  ر در سر سودا کنـودا، سـن سـر ايـداري س

                                                            

 ]۴۵۸؛ صيزيتبر ات شمسير). [غزلي+ ک (عالمت تصغ يمرکّب از هندو. ١

   .۳۱ ي هيه، آبقر ي اشاره به: سوره. ٢
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  بود روشنـايه نـن، سـد تـباشـايه نـي سـب

  نها کنـو تـرواز تـو سوي روزن، پـر تـرپـب

  ي غوغا شو رفتنهـجنون، سـي م دهـاعـر قـب

  کز عقل تَبرا کنويد: ـگ ميـشق هـاين عـک

  ي بريان شو هـم آتش سوزان شو، هم پخته

  هم مست شو و هم مي، بي هر دو تو گيرا کن

  تـا ره نَـبرد تـرسا، دزديـده بـه ديـر آ تـو

  گـه عاشـق زُنّـاري، گـه قـصد چـلـيپا کن

  يالحق تبريز ، شـمسخَضرسيـرت مـوسـي

  نـاز سـر تـو قـدم سازش، قصد يد بيضا ک

  شقـي يک نکته بگو از عالحق تبريز شمس

١و پيدا کنـمع تـر جـالَم را بـرار دو عـاس
  

                                                            

  .۴۵۸-۴۶۰؛ صص يزيتبر ات شمسيغزل. ١

 ).۱۸۷۶ ي (غزل شماره ۷۰۷ص؛ يزيتبر ات شمسيکل
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  خواست؟ فصل سوم: چرا شمس، رومي را مي

  

 

  

  

  درآمد پيش

افرمـانش را  دوران ره به دوست بـردن را ممکـن؟ بنـدگان ن    ي نازپرورده
ف يضع جسمتاروپود  يجانسوز ي کاش شعله يوس نخواهد کردن. ايمأ

ستم سازد و از بالکشـان  يظاهر ن يد از هستيکشد تا شا و ناتوانم را درهم
قلـبم را   ي دهيـ ق شَـوم و د يـ دهد تا مهـر و رأفـتش را ال   يبيدرگهش نص

تـا  ده يد. نمک بـر جراحـات دلـم پاشـ    يباطن را بزدا يها يرگيروشن و ت
بخـش چشـمان تـارم!     يش را بچشـاندم. روشـن  يلقـا  ي د لذّت مـژده يشا

م ينورم! کجا روم؟ به که گو يبخش کالبد ب ام! روان شفابخش قلب سوخته
  که حال دل چون است؟

ـ نکـه در مقابـل   يتـو و خجـل از ا   يهـا  قلبم ماالمال از محبت ک عمـر  ي
  ه خود وامگذار.. مرا بيدي، مرا از خود نرانده و دست از من نکشينابندگ

  

  مردم و در هجر جانان سـوختم 

  غـا دور از او يجان به لب آمد، در

  زنـدان تـن   ي سوختم در گوشه

ــاز ــودم در حــر ن ــانيب   م محرم

 

ــراغش ســوختم  ــدر ف   رفــتم و ان

  ش سـوختم يتا سـر در هـوا   يپا

  جان چو پروانه به راهش سـوختم 

١دور از شمع و به تنهـا سـوختم  
  

 

                                                            

  .تناوش دجالليس مرحوم ي سروده. ١
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  خواست؟ را مي ، رومي: چرا شمسومفصل س

چ وجـه مـورد مطالعـه    يا اصوالً به هياست که تا به حال کمتر و  ين سؤاليا
مـردان   ي سـته يرا چنانکـه شا  يرومـ  يبـاطن مـوال   قرار نگرفته اسـت. شـمس  

از  يا ه مشـعل فروزنـده  آگـاه بـود کـه چـ     يخداست خوانـده بـود و بـه خـوب    
داشت کـه بـا    ينان قلبيده شده؛ لذا اطمير خاکستر غفلت پوشيدر ز يکتاپرستي

امت مشتعل خواهد شـد کـه   يتا ق يا از عالم ملکوت، شعله يمينس يدن جزئيدم
ب يـ رتـر غا يا ديده بود و يرس نداشته باشد. اگر شمس زودتر به موالنا يخاموش

ـ بهتر از ا يبود که اثرشد، معلوم ن يم گذاشـت.   يمـ  يبـاق  ين در وجـود رومـ  ي
او در  يخدمت کرد؛ بلکه اثر تراوشات قلب روم يشمس نه تنها به شخص موال

قت را هنـوز کـه   يبخش بود که عالم حق مطبوع و لذّت يا به اندازه يوجود روم
  هنوز است منور داشته است.

از اجتماعـات   يجسـته و بـه طـرز    يدور ييا و خودنمـا ياز عالم ر شمس
کروب ير مردم از ميبنمود که سا يقت نبرده است، دورياز حق ييکه بو يظاهر

در  يچنان تصـرف  روم ين برخورد با موالين جهت در اوليوبا و طاعون؛ به هم
ن محمـد  يالـد  ناشدن کور مـادرزاد بـود. جـالل   يب ه بهيکرد که شب وجود موالنا

داد کـه اگـر    ياو رخ م يبرا يگشت و مکاشفات وجود شمس يسراپا نما ي نهيآ
نمـود؛   ينم يروم يدر حال موال يديبود و کنترل شد يشمس حاضر و ناظر نم

ا بـه پـاس خـدماتش بـه     يـ و  يزنـدان  يا ر گوشـه را د يلـوح رومـ   مردم سـاده 
ع بـه  ير و سلوکش چنان سريل سينمودند. موالنا در اوا يمارستانش رهسپار ميت
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 ين حالتيآن از وجود شمس درک مناقب و فضائل بنمود. چن به پرواز آمد که آن
 يدر سـن پـنج سـالگ    خ عطـار يدسـت داده بـود، شـ    يرومـ  يموال يرا که برا

  نموده بود. ينيب شين پيالد جالل

 يرومـ  را مـراد  نيالـد  برهان ديسسان که ينو تذکره يبرخ ي دهيبرخالف عق
کسـب کمـاالت بنمـود و در     روم يد خود از مجالس موالياند، س نموده يمعرف

مـردم   ي و موعظه �ين محمديغ ديصرف تبلروم  ين دوران، اوقات مواليا
  گذشت. يوار دور شمع جمالش گرد آمده بودند، م که پروانه

افـت قـدم در راه   ي ياضت داشت و نه مجـال مـ  يم به رينه تصم روم يموال
ـ  ين راه نبود، بگذارد و شـا يد تا آن موقع منکر ايکه شا يديجد  يد قسـمت ازل

روم کـه سـرآمد فضـل     يمـوال  ي لهيبه وسـ  يزيتبر ت شمسين بود که حقّانيا
  باشد، نشان داده شود تا باعث عبرت و پند صاحبان عقل و فراست بشود. يم

  خانـه يدوست به م ياز بهر تو افتادم ا

  دارتيجانا، من مست به د يي يتو مست م

  چاره، گشـتم ز خـود آواره  يمن زاهد ب

  برگشتن، صورت نتوان بسـتن از مهر تو 

  يشيخو يبا راحت ب يشيدرو ي در گوشه

  زديگفتم کز عشق بال خ يمن با تو هم

ـ  ي فتهيموال گر ش يغوغا مکن ا   ياري

 

  مانـه يعشقم، کم ده دو سه پ يسرمست م 

  نجا، ما را که برد خانـه؟ يم خراب ايماند

  رانهين پس من و ويدر شهر شدم شهره، ز

ــر ــهيعاشــق د کــر، مــنيپ يتــو مــاه پ   وان

  بگذار من خسته، هر سو مکن افسـانه 

  ا نه؟ي يار شديوانه! هشيدل د يهان ا

١گانـه ياسـرار ز ب  يکه نهان دار آن بِه
  

 

مـورد   نسـبت بـه شـمس    طرز تفکـر موالنـا   ينجا الزم است مختصريدر ا
  رد. يق قرار گيدق ي مطالعه

بـه چـه    يوافر داشت؛ ول يخود بحرالعلوم بود و از عرفان ثمر روم يموال
د، معلـوم  يبه معـدن بـاروت رسـان    يا بتوان جرقه يا به دست چه کسيق و يطر

نظم  ي به رشته موالنا يقت باطن تراوشات قلبيو حق ينبود؛ لذا از سوزش واقع
  د:يگو يدرآمده که م

                                                            

 .۶۸۶و  ۶۸۷؛ صصيزيتبر ات شمسيغزل. ١
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 کاهل است او ربط که عظيمـوش بـمال گـو بـت

 ه سر همه شکست اوـر کـار را سـمـشکن خـب

 هترـسته بـانه بـبر، در خـمنـد آن سـو در آيـچ

١رـريـه پـک
 ا بجست اوـيان مـيله، ز مـرد حـک 

 ت است او!ـه بال و آفـگر بت است او! چ ه بهانهـچ

 ست اوـزار مـر هـمـدد کـنـبـد و بــشايـگـب

 جاـست آنـم مـه رويـکا ـپ نـشيـم آتـاي دهـش
  تو برو نخست بنگر که کنون به خانه هست او؟

 نـنه بت مـز آيـه جـدارد بـظر نـسي نـه کـب
 پرست او بت است ي خود شده که ز عکسِ چهره

 رـمـن شراب احـوي مـياور سـاقيا بـله سـه
 که سري که مست او شد، ز خيالِ ژاژ رست او

 مـه رستـانـزم مـپرستم، ز غ مـه غـه غم و نـن
 تم ببست اوـدستم که درِ سـف او شـريـه حـک

 و اگرچه سخت مستي، برسان قدح به چستيـت

 مشکن تو شيشه گرچه دو هزار کف بخست او

 رد به آسمانمـه بـانم کـه جـان بـي رسـدحـق

 ه پناه هر بد است اوـگويد کـيک او بـد و نـب

 ينمـور و عـهان ز حرـنم، بِـدي مسـخرام شـب

٢که زمانه شد به کينم، که به کين ما بد است او
  

  

شناخت  يشد که سر از پا نم شمس ي فتهيامر چنان ش يدر ابتدا روم يموال

                                                            

 ]۵۴۹؛ صيزيتبر ات شمسياست. [غزل» روزيپر«مخفّف » ريپر«. ١

  ر).ييتغ ي(با اندک ۵۵۰و  ۵۴۹؛ صصيزيتبر ات شمسيغزل. ٢

 ).۲۲۱۲ ي (غزل شماره ۸۲۹؛ ص يزيتبر ات شمسيکل
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م سـاز  يقـد  يها به آهنگ ين بود که سر و صورتيا ياو نه برا يو تراوشات قلب
خواسته باشد غبار و غم و اندوه گذشته را با لـذّت   نکهيبدهد و نه ا يقيو موس

 يعار يروم ين دهد. مواليمرتعش ساز تسک يها ميس يها در پرده يعشق فعل
توانسته باشد عشق بـه   يقيموس يها ساز و آهنگ ي ن است که نغمهيو مبرا از ا

  .ا روح پرشورش را جگرسوزتر جلوه دهديمعبودش را سوزان و 

 يکه در اثر برکنـار  يپرور موال و لذّت روح ينان دارد که عشق ملکوتياطم
سـاززن، بلکـه    ي دسـت داده بـود، نـه تنهـا پنجـه      يها به روم از حجاب يبعض

  انداخت. يساز را از نوسان باز م يها ميحرکات س

ـ د باشـد؛  ياز عالم ماده شا ير درد و تعب و آالم ناشيپذ ، مرهميقيموس  يول
 عـالم امـر  داشـت کـه از    ياج به ساز و آهنگـ ياحت روم يحالت موال يدگرگون

 يهـا و حتّـ   انيد و شـر يـ ور ي هيها کل ن شمسيب باطن ي دهيانداز شود تا د نيطن
  د.يرا در حالت رقص مشاهده نما نَفَس موالنا

  ن هويو در ين هاين رقص و دريدر

  دزدد ز مـــردم  يمـــ ياگرچـــه رو

  اسـتاد  يچو چشمت بست آن جـادو 

ــو  ــو گ ــو و او ن ييت ــکوک ــر راي   ز س

  ييد نـــدايـــآ يعشـــق مـــ يز کـــو

  ر محکــميــبــرو دامــان خاقــان گ  

ــرو پهلــو ــه يب ــگ يا قصــرش خان   ري

  تــــو يزان درد و دارو از پــــيــــگر

ــ ــار هيس ــ يک ــن  يو تلخ ــا ک   را ره

  ابد طرب هم نقـل و هـم جـام   ياز او 

ــد ــن ياز او ان ــا ک ــتن را ره   ش و گف

  زيــن تبريالــد شــمس يهــا ز احســان

 

  رو ر مــهيــان ماســت رقصــان م يــم 

  کــو؟ين يکجــا پنهــان شــود آن رو  

  جـــو يو آب مـــ يدر آ در آب جـــو

  کـه: کـو کـو؟    يعنيکند،  يبه هر سو م

  ن کـو يـ رها کن کـو و کـو، در رو در  

١ز پـاجو؟  يشـ يچو او باشد، چـه اند 
  

ــه تــا     از درد پهلــو يمــن شــو ياک

ــ   احســان و دارو يلطــف و زهــ يزه

ــا زو ب  ــر م ــب ــازو  ي ــو م ــان چ   ا غلط

  رد نمک هـم رنـگ و هـم رو   ياز او گ

ــلط ــد في ــم يان ــرد ک ــد م ــو ش باش   گ

٢جـو  يدال شو طالـب و از جـان همـ   
  

 

                                                            

 باجو؟. ١

  .۵۴۱و  ۵۴۰؛ صصيزيتبر ات شمسيغزل. ٢
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  ...فصل چهارم: اگر مثنوي نبود،

  

 

  

  

  درآمد پيش

ـ دانم  ينم است که مالئک يامشب شب قدر ـ ا روح ي ام را  ا ارواح کلبـه ي
 يزن وهيده و بالکش را روا فرمودند؛ آه بيد منور نمودند؛ حاجات مردم رنج

 ن قرعه به فاليدانم چرا ا يده. نميبه هدف اجابت رس يا ا مرد جوان کشتهي

 ياز فرمانش کار يچيدر درگهش و جز سرپ ياهيمن افتاد، من که جز روس
  م دانست.ين امر عظيق انجام اين چطور شد مرا اليا وصف اام، ب نکرده

شـه فـرو   يشـتر بـه اند  يناظر ظالمـان! هرچـه ب   ينازکش مظلومان و ا يا 
دادخواه روز آخر! تـو   يصالح و ا يجو انتقام يابم. اي يروم کمتر درم يم

  را به خودت قسم که مرا ...

  .نشدز ز تو نخواهم، خوب شد فراموشم يچ چيقرار بود که ه 

، تـو،  يسـاز  ، تو سببي، تو حاکمي، تو آگاهينيب ي، تو ميداريتو ب يبار 
نان دارم که حاجتم يام؛ مرا به خود راه بده. اطم به تو پناه آورده منتو، تو. 

 يليو خ يمورد قبول است؛ چون تا به حال هر چه خواستم لطف فرمود
  بهتر از آن را.

  د به گوشـم يآ يهم يبانگ الهوت

ــاه    حضــرت داور خموشــمدر پن

  ابـــان فنـــا بردنـــد دوشـــميدر ب

ــ   ــال نش ــارم اع ــد در ط ــا اب   نميت

ــد پ ــپن ــان آوي ــران مغ   ز گوشــمي

  د به چشمميمحرومم، خمار آ ناز

 

  د برده هوشميکز دل برآ يا نغمه 

  دهد وجد و سروشم يکز دو عالم م

  دم، در خروشمياز نور د يا لمحه

  سـاغر ننوشـم   يجز ز دست الفتَ

  د راز پوشـم يها فرمود و با هوعد

١فروشم يبازِ م تا که از مستان نمانم، پاک
  

 

                                                            

    .تناوش دجالليمرحوم س ي سروده. ١
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چـه   ي مولـوي و شـمس   نبود، شما درباره : اگر مثنويفصل چهارم
  دانستيد؟ مي

 يروز شـبانه  يبه عوض جستجو يعنياده از حد انتظار شده، يغفلت بشر ز
 ين راه پـ يـ س برد تا بتوان از ات روح و نَفْيبه ماه يپ در عالم ماده، الزم است

  به وجود انسان کامل برده شود.

ت يـ بـه وجـود [و] ماه   يپ يست حتّيکه قادر ن يکنم بشر ياز شما سؤال م
 يکه نوسانات نور بر روح و الهامات قلب عالم امرتواند از  يا ميعالم ماده ببرد، آ

ک يـ ست اثـر  يقادر ن يکه حتّ يا. بشراست، پرده بردارد؟؟؟ جواب با خود شم
ا در گوشت، جز از راه چشم باطن و تصـورات  يا قرص را در رگ و يآمپول و 

 يمـوال  يو قلبـ  يروح يها ها و فغان ونيتواند ش يد، چگونه ميدرک نما يذهن
ا گـوش  يـ داده، بـا چشـم و    يبـه او رو  را که در اثر برخورد بـا شـمس   يروم

  تجسم کند؟ يظاهر

خـود بـه جلـوه     يسـراپانما  ي نـه يرا آ يرومـ  يقتاً مواليحق يزيتبر شمس
 يد روميو عشق شد يتأسف و حرمان که مقام ملکوت يدرآورد و لذا باعث بس

را در اشـعار   ١اً يّـفِ  خمَْ زاً ُت َکْنـُکْنـاج او را نسبت به عـالم ذر و  يو حالت جذبه و احت
او را بـه   وان شـمس يـ نکـه اشـعار د  يا ايند و ياو جستجو نما يا مثنويشمس و 

  آنها اظهار نظر نمود: ي سه و دربارهين مقايريخصوص، با سا

  فروش کس ندانست ز حال صنم باده

                                                            

  .۳ي  شماره پانوشت ۲۶۳ي  . ن.ک. به: صفحه١
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او چگونه  ي نمود، مردم درباره ينم يمثنو ي هيمبادرت به ته يحال اگر روم
ا [اگـر]  يـ شـمردند] و   يشعرا خارج [مـ  ي ا او را از زمرهينمودند؟ آ يقضاوت م

ن محمدها برخورد ننموده بودند، نـام  يالد به جالل ييها ا شمسيو  مانند شمس
دهـد   ين را ميا ي ا واقعاً شخص به خود اجازهيآماند؟  ينم يباق از آنها يو نشان

بسـنجد؟   يا مثنويرا با اشعار شمس و  يروم يموال يو معنو يکه مقام روحان
ر حـال  ييـ ل بـر تغ يدل يرا با اشعار مثنو وان شمسير سبک اشعار دييتوان تغ يم
ن ياز ترشحات باطن ا يا شمس قطرهوان يا ديو  يدانست؟ از کجا که مثنو يو

ن يه نشده باشـد تـا بـد   يمزاحمان ته يسرگرم يقت نبوده که برايرادمرد راه حق
ار مشغول بـه راز و  يفارغ از اغ يا ش را در گوشهياز عمر گرانبها يله ساعتيوس

  از معبود و معشوقش بگرداند؟ين

ار نـداد کـه   قـر  ياو را مورد بررس يرات روحييد روح پرفتوح و تغيچرا نبا
  ره را به او بدهد.يو غ يجبر يناروا يها انسان مجبور شود نسبت

اد مـورد بحـث و   يـ مـرد و زن ز  يامروزه توافق فکـر  ييزناشو يدر زندگ«
ل يـ پـس بـه چـه دل   » سـت. يکه جز تبـادل الفـاظ ن   يمطالعه قرار گرفته، در حال

ت بـه  خود را نسـب  ياحساسات شخص يپسند ن و مردميريتوان با کلمات ش يم
، با اسـتفاده از  ين روميالد جالل مانند موالنا يه و اخالق و مذهب شخصيروح

ن و بـه قـول   يريخود شما به خـواهش سـا   ي که بنا بر گفته يمراجعه به اشعار
  ه نموده است، استناد نمود؟يان تهياطراف يسرگرم يها برا يبعض

  را از سرودن شعر: موالنا يصورات قلبخود ت ي لهيشما واقعاً در مخ

  مـهمانـرد مـش کـيالـن خـار مـه يـاز آن روزي ک

  مـران ان دل که ميـيـا مـه رتـشـادي و عـسا شـب

  شنه بنشستمـن تـرا مـتم، چـشق در دسـوي عـسب

  يرانمـرقاب حـگ و بشکستم، کنون غـنـر سـزدم ب

  عجب نبود که معذورين گلشن، ـر دوري از ايـو گـت

  مـلستانـيشه در گـمـفش هـي زل ايهــدر سـن انـم

  شـهي آتـم، گـهي آبـادم، گـهي بـاکم، گـهي خـگ

  مـلطان، گهي بر در چو دربانـهي سـيرم، گـهي مـگ
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  يان گلـو بلبل در مـوحه چـد نــالم به صـهي نـگ

  مـادان ز سرسبزي چو گل در صبح خندانـهي شـگ

  دـمن بودن ١جاب راهـر سه حـنم هـتان و ـدل و ج

  انمـانـتنم دل شد، دلم جان شد، همه گشته است ج

  رود دودم يـر سو مـه هـيزم عودم، بـون هـل چـمث

٢مـمانـاي عـون دريـنـودم، کـاي ب رهـطـه قـرچـاگ
  

 

  :يا از رباعيو 

  د آن ســپهدار ســماع يــايهــر روز ب

  ديــب در کــار آيو عنــدل يهــم طــوط

 

  گلـزار سـماع   يبا به سـو چون باد ص 

٣هم گردد هـر درخـت پربـار سـماع    
  

 

 ي چشـمه  ي ران روح مقتدر او را که در گوشـه يا طيد؟ آيينما يچه تصور م
د، چـه مجسـم   يـ نما ير مـ يتفکـر نهـاده و در چـه جاهـا سـ      يسر بر زانـو  يآب
  د؟يينما يم

ه درد نشده باشد به تجسم درد دنـدان، اگرچـ   دردا که انسان تا گرفتار دندان
  نخواهد برد. يح کنند، پيش تشريبرا يمتماد يها سال

٤تيران آدميط ينيتا بب يبدر آ
.  

                                                            

  آمده است.» يرو«، »راه« يجا ، بهمرحوم تناوش ي نوشته در متن دست. ١

  .۳۳۹؛ صيزيتبر ات شمسيغزل. ٢

  .۸۵۲همان؛ ص. ٣

  ).۱۰۵۳ي  (رباعيات، شماره ۱۴۰۷تبريزي؛ ص کليات شمس

  شيرازي: اشاره به اين بيت از سعدي. ٤

 به در آي تا ببيني طيران آدميت       بند شهوت طيران مرغ ديدي تو ز پاي
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  ...فصل پنجم: برخورد روحي شمس و مولوي

  

 

  

  

  درآمد پيش

دانـد و بـس. سـرم     يمـ  ا دعا کردم؟ چه کار کردم خدايامشب دعا گفتم 
 يبـود. صـدا   يبينمود. حالت عج يها پرواز م ن بود، روحم در آسمانييپا

دم. اطـاق سـاکت بـود. چشـمانم بسـته بـود. بـدنم        يشـن  يان را نمياطراف
ـ   يد. نفسم حبس شده بود. مثل ايلرز يم همتـا سـخن از    ينکه بـا معبـود ب

او  يخواستم. بـرا  يهمه م يخواستم، برا يز ميگفتم، از همه چ يجا م همه
دم؛ يـ د يمـ تـر از همـه    قيش از همه خواستم؛ چون او را سزاوارتر و اليب

ـ او خواسـتم؛ حـب و وال   يرا بـرا  ين نعـم الهـ  ين جهت بزرگتريبد ت ي
را بـه او.   �يخواندم و عل �يبه سر حد امکان. خدا را به عل �يعل
او راه  يواسطه به منزل و مأوا يبود. ب ين بود؛ بليهم در ب يا د واسطهيشا

را واسـطه   �يعلن جهت بود يرممکن است؛ بديد غيافتن مشکل و شاي
 يانتخاب نمودم. هر دو راضـ  يخود و عل ي قرار دادم و بعد او را واسطه

ا ممکن است؟ اگـر از  يدم. آيآنها ند يدر رضا يدند. تفاوتيرس يبه نظر م
شناختم من به خدا  �يخوش سروده: به عل يشيدرو ١د؛ البتّه.يمن بپرس

٢قسم خدا را.
  

  

  مودـن دـايـهربان بـامـبر نـداي دلـان فـج

مودـايد نـهش بـثار درگـن را نـلکت تـم  

  بايد گرفت در غم هجران سرشک ديده مي

  ودـمـايد نــردان او بـالگـالم بـتي عـهس

                                                            

 البتّه که ممکن است.. ١

  است. ارين بهجت، ملقّب به شهرير، محمدحسيمقصود شاعر شه. ٢
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  ي شبگير را الهـاطرش اين نـاي خـدر رض

  ايد نمودـبا بـاد صـمره بـه هـحرگـا سـت

  رفتـانان از صبا بايد گـدار جـي دي ژدهـم

  يدگان بايد نمودد ١اک راهش طوطيايـخ

  تـذشـه دور از او گـمري کـل عـاصـح

  ها بايد نمود مو به مو در پيشگاهش شکوه

  گريست ون ميـمي خـجرش هـاز در هـن

٢بايد نمود ي ديدار خوبان فاش مي دهـوع
  

                                                            

سـرمه   ا همـان سـنگ  يو توت»] ايطوط«نامه دهخدا، مدخل  است. [لغت» ايتوت«، معربِ »ايطوط«. ١
 »]ايتوت«نامه دهخدا، مدخل  است. [لغت

 .تناوش دجالليمرحوم س ي سروده. ٢



Page 281 of 429         AZKHODRASTEH  77                      95-11-9 

  

 

  

  

  

  و مولوي در چه حجابي بود؟ : برخورد روحي شمسفصل پنجم

کـه   يد تا در مواقـع مختلفـ  يخود را ملزم نما يستيبا يانسان به مفهوم واقع
قتاً غرض از خلقـت او،  يخود بپردازد که حق يد، به بررسينما يشآمد ميش پيبرا

اسـت،   ير تکـامل يکه بشر مشغول س ونيعيبا در نظر گرفتن منطق و استدالل طب
دارد کـه   هم وجـود  يگريا عالم ديدر عالم ماده است  ير تکامليا سيست؟ آيچ

ا منظور از شعر سـعد ي، قابل به درک آن عالم نيبا چشم و گوش ماديست. ام 
ند/ بنگر که تا چـه حـد اسـت مکـان     ينب که به جز خدا ييبه جا يکه "رسد آدم

  دارد؟ يچه مفهوم ست و]يت" [چيآدم

آنهـا در چـه    يوحـ و برخـورد ر  يدر چـه واد  يو مولو ا نشست شمسيآ
مبدل به افسانه نشـد و بـه    يبود؟ چرا افسون شمس در دل روم يحجاب روح

  وست؟يقت پيحق

  ان خواهد شد.يش خواهد آمد که بعداً بيپ يمتعدد يچراها

گشـوده و   يکشـته و پرهـا   يشرربار و نفس يا جز با درون سوخته و قلبيآ
محـض در   يکامل و فنا يو معرفتسرخوش و شوق زائد  يراسخ و طالب يعزم

ـ  يقهار، رحمـان  يرعنا، دشمن يهمتا، دلبر يب يمقابل معشوق  يمـ يمنتهـا، رح  يب
 يا اعتنـا، بخشـنده   يبـ  يحساب، جبـار  يب ينواز، منعم بنده ييجو همتا، انتقام يب

راه  يپوش خرقه يتوان به احساسات روح ملکوت يدلسوز و ...، م يمهربان، خالق
داند. فقـط   يم ر بود؛ خدايمشغول س ي. روح طاهر در چه حجابافت؟ حاشا هللاي

  ن حجاب با او برخورد نموده که گفته:يدر ا يروم يموال



  از خود رسته � ۲۸۲

Page 282 of 429           AZKHODRASTEH  77                      95-11-9 

  است پنهان، دامان من گرفتـه  ينجا کسيا

  است پنهان، چون جان و خوشتر از جان ينجا کسيا

  ال در دلياست پنهان، همچون خ ينجا کسيا

  ند خوبان جمله عـالم يايدر چشم من ن

ـ ، از خود طمع بريديدر بحر ناام   يدي

  ه بنگريگر يه بگذر، آن سويد: ز گريگو

ـ  ينجا کسيا   ياست پنهان، مانند قند در ن

  ندي، چشم کسش نبيبند جادو و چشم

  شکر من و او در همدگر سرشته چون گل

  دميـ دل ز عالَم، درمان ز کس ند من خسته

ـ تو ن ـ ، درمـان ز درد  يکبـاب  ز دلي   يابي

  رتيچشم سـ  يبشکن طلسم صورت، بگشا

  دا ســالم کــردهيــ، پينــيب بيــغ يســاق

ـ نوح روح د يده: کايمن دامنش کش   دهي

  مـا شکسـته   يتو تاج ما و آنگه پرهـا 

  شکسته، بر صدر دل نشسـته  اران دلي

  کن شکار، خامش يم يهمچون سگان تاز

ـ ير چرخ جان ببن را بيد شمس زيتبر   ين

 

  شان من گرفتـه يده، پيخود را سپس کش 

ـ به من نموده، ا يباغ   وان مـن گرفتـه  ي

ـ اما فـروغ رو    ش ارکـان مـن گرفتـه   ي

ـ بنگر خ   ال او را مژگـان مـن گرفتـه   ي

  ، دامان من گرفتـه ين بحر سر برآريز

  حان مـن گرفتـه  يعشاق روح گشته، ر

  دکان مـن گرفتـه   ين شکرفروشيريش

  زان من گرفتهيماست موزون،  يسوداگر

  او گرفته، او آن مـن گرفتـه   يمن خو

  دم درمـان مـن گرفتـه   يتا درد عشق د

  فرمان مـن گرفتـه   يگر گرد درد گَرد

  سلطان من گرفتـه  ينيتا شرق و غرب ب

  مـان مـن گرفتـه   يمانه جام کـرده، پ يپ

  ن طوفان مـن گرفتـه  يب يه عالمياز گر

ـ ار غـار وآنگـه   يتو    اران مـن گرفتـه  ي

  دان مـن گرفتـه  يان مپرست يمستان و م

  چون سگان عوعو کَهدان من گرفتـه  ين

٢من گرفتـه  ١هانيش گياشراق نور رو
  

 

ا سوز و يد. آيا ارحام و اقوام خود شرکت جسته ي[شما در مجالس سوگوار
ـ ا آورد، دقّـت نمـوده   يمـ  يا مادر به آنها رويکه در مرگ پدر  يناله فرزندان د؟ ي

خصـوص   ر پدر و مادر در دل فرزندان، بـه که مه يد. با وجوديدرست دقّت کن
باشـد،   يد مسـاو يـ ريرا در نظـر بگ  ير امکانـات ظـاهر  يط خون و ساياگر شرا

ـ ا افتـه يرممکن را يغ ين تساويالوصف در طول عمر خود چن مع ر. يد؟ حتمـاًخ ي

                                                            

در »]. هـان يگ«نامـه دهخـدا، مـدخل     [لغـت » هـان يک«، »ا و روزگار و جهانيدن« يعني» هانيگ«. ١
آمـده  » هـان يک«شـده توسـط فروزانفـر،     حيتصح ي ر نسخهي، نظمرحوم تناوش ي نوشته دست
 است.

  .۶۴۴و  ۶۴۳؛ صصيزيتبر ات شمسيغزل. ٢

 ).۲۳۸۸ ي (غزل شماره ۸۸۸؛ صيزيتبر ات شمسيکل
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را کـه   يا جـه يد بتـوانم نت ي، شـا يشـتر يد هـم توجـه ب  يد و شـا يـ پس توجـه کن 
١د.ياصل مطلب به درک آن نائل آئ ي قبل از مطالعهرم. شما هم يخواهم، بگ يم

[  

                                                            

ـ    ي هياول ي عبارات داخل [ ] در نسخه. ١ س شـده  يپـاکنو  ي در نسـخه  ياثر وجـود داشـت؛ ول
  ا حذف شده بود.يد مؤلّف افتاده و توسط خو
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  ...فصل ششم: اتّصال دو سيم مثبت و

  

 

  

  

  درآمد پيش

ام  اراده يمم را عوض نمودند. بيدند. تصميام را بر خوابم را ربودند. عالقه
ان کردند. يرا گر چشممکردند. عشقم را افزودند. قلبم را سوزان نمودند. 

افتم. بـودش را در  يـ خـود   يسـت يالم را در نعـ  يسر ذوق آمـدم. هسـت   به
 يلـ يف و خيتازه، موجـودات ضـع   ييايگر و دنيد يدم. عالميها د ينابودن

ن ينبرده بود دم واپس ين اندازه پيف، در نظرم جلوه نمود. تا به ايهم ضع
  دانم!! يتوان بود. ... نم يز ميا چه چيد دانست و يبا يز ميچه چ

ـ د؟ از روح يتوان شـن  يترانه م يروح ياز کالبد ب تـوان   يچـه مـ   يقـالب  يب
  اش چگونه است؟ مع اهللا است؛ ياهللا ناگفتن ياستنساخ نمود؟ بزم ال

انده بود تـا از  ينما روم يموالرا به  يتر تراوشات سوزان کاش شمس يا
به  خداکرد ....  يتراوش نم ياو حالت انا الحق از کس يها يپرتو نورافشان

 داد برسد!

  ها رفت که از خود خبري نيست مرا الـس

  دي و بهمن بشد و صحبت گل نيست مرا

  سخن از دست برفت ي ساقي شيرين ادهـب

  راـشود زود مـيسر نـت مـل آن دوسـوص

  ي اَمبازي نيست ل شيوهـفان دغـريـا حـب

  راــدار مـب دلـانـد جـکشـو بـمتي کـه

  به جز خواب و خيالي نبودر ـمـت عـراح

  يز مراـمري نـخشد ثـه ببـو کـحفلي کـم

  هانـان جـوبـمت خـيم از هـيا نِـرد دنـم

  راـن راه مـي اي هـوشـبود تـي نـايـارسـپ
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  چـيـدي هـيـنالـام نــم ايـو از غـ! تازـن

١ه ناليدن از دوست روا نيست مراـو کـب
  

                                                            

  .تناوش دجالليمرحوم س ي سروده. ١
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  نشيدستگاه آفر يم مثبت و منفيس اتّصال دو: فصل ششم

 يم مثبـت و منفـ  يه به دو سـ يشب يبه حکم ازل روم يو موال يزيتبر شمس
در عالم عرفان نمودار شـد   ينش بودند که از اتصال آنها چنان نوريدستگاه آفر

الَک لَـوْ بزم  د نمود که آتش به جان عاشقان جانباز، مطربانيتول يا و چنان صاعقه
معرفـت،   يايـ گفتار، ناصـحان در  نيريلب ش نيريان شيطوط ١،الکَلمــٰا َخَلْقـُت ْاالَفْـ

اگران يـ مي، کيابيـ ان بالکش دوران، قاصـدان رمـز کام  يان عالم ادراک، ناجيقدس
ـ امتحـان، زد. تـا دن   ي بوته مخـازن   يه حتّـ ن صـاعق يـ ا يهـا  اسـت جرقّـه  يا دني

  ز مشتعل خواهد ساخت.ينموک را ن يها باروت

داده شـده باشـد کـه در     يبـه کسـ   يا تخلّصـ ياگر تا به حال نام مستعار و 
اسـت کـه بـه    » شـمس «حاالت با فعل شخص مطابقت داشته باشد، نام  ي هيکل
  ده شده است.يتاب ٢»يعل محمدبن«

دارد که برخالف شمس آسمان که انوار و حرارتش رو  يتاب نور عالم شمس
 ين ستارگانيگردد و همچن يادتر ميباشد، اشتعالش در دل جانان ز يبه نقصان م

باشـد، نمـودار    يگـاه مظهـر حـق مـ     يبه عالم امکان، در پرتو انوار خود که تجلّ
  سازد. يم

نموده اسـت کـه تـا در     يده، سعيور گرد شعله روم يکه از نهاد موال يآتش
                                                            

؛ ان؛ قـم يلي؛ انتشـارات اسـماع  يمجلسـ  يه)؛ محمـدتق يفق شرح به (مشهوري صاحبقران لوامع. ١
  .۳۲۶، ص۲لد؛ جيقمر يهجر ۱۴۱۴

  »]يزيشمس تبر«نامه دهخدا، مدخل  بوده است. [لغت» يزيتبر شمس«نام » يعل محمدبن«. ٢
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قـت  ين است که قلب سالکان راه حقيد. اينما يرا معرف ، شمسيا دهيضمن قص
ا يـ هـا نخواسـته و    يالوصـف بعضـ   د. مـع ينما يقت را مبدل به خاکستر ميو طر

را دلسـوز   يبرنـد؛ لـذا رومـ    يمزبور پ ي دهيقص يقي[اند] به مفهوم حق نتوانسته
 ينـد کـه بـرا   ينما ينمـوده و اظهـار مـ    يعصر خودش معرف يميقد يها آهنگ

  گرفته. ياشعارش از کلمات متشابه کمک م يآهنگ هم

توجـه داشـته باشـد، اسـتنباط      يبـه حـال رومـ    يمعرفت ييانسان اگر با جز
 يدر وادا، سـرگردان  يـ د که قلب سوخته، چشـمان اشـکبار، فـارغ از دن   ينما يم

  د، مست باده:يتوح

  ست؟ين شهر که او مست نيست در ايک

  روح قــدس ي ســت کــه از دمدمــهيک

ــار يک   ســت کــه هــر ســاعت پنجــاه ب

  چــرخ يســت در آن مجلــس بــااليچ

ــ ــد مــ  يم ــد   ينهل ــرد دم زن ــه خ   ک

  وگـو  ن گفـت يـ ست شو و واره از اين

ــر  ــان را نگــ ــبِ بوالعجبــ   بوالعجــ

ـ د ر دو چشم خوش تو شـمس يغ   ني

 

  سـت؟ ين دست نين دور کزيست در ايک 

  ســت؟ين مِ آبســتيحاملــه چــون مــر

  ست؟يچون شست ن ي آن طُره ي بسته

  سـت؟ ين پست نيو شاهد که در ا ياز م

  ســتيوســت نينــد کــه پ يتــا بنگو

  سـت؟ ين ناطقه وارسـت ن يست کزيک

  ست؟يهست ن يکه کس يديچ تو ديه

١سـت يوسـت ن يمست بـه پ  يچ کسيه
  

 

پـرورش زنـده    رود کـه آنهـا را بـا اشـعار روح     ينم يميقد يها دنبال آهنگ
  گرداند.

از  ٢،سلطان العلمـاء  معروف به يبيخط ،نيمحمد ابن حس سالها پسر پنج يآ
رهسـپار شـد و بـا     و مکه ن نمود و به بغدادوط يجال ه از بلخشا فشار خوارزم

ا يـ را داشـته و   يقيموسـ  ي وقت مطالعه ن، سلطان العلماءيالد بهاء يزهد و تقوا
ـ تبر در فراق شمس يسالگ ۷۰تا  ۶۵ن ين بيدر سن مـان  يمجبـور شـد بـا ا    يزي

                                                            

  .۲۰۹و  ۲۰۸؛ صصيزيتبر ات شمسيغزل. ١

  ).۵۱۳ ي (غزل شماره ۲۳۱و  ۲۳۰؛ صصيزيتبر ات شمسيکل

نامـه   ) است. [لغـت يو(مول» ن محمديالد جالل« ، پدرِ»احمد بن نيحس«لقب  »سلطان العلماء«. ٢
  »]نيبهاءالد«دهخدا، مدخل 
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کـه در فـراق شـمس     يآالم و زجـر  ي داشـت، جملـه   که به عالم اسالم ينيقي
فکـر   چ؛ بلکه بـه ياد ببرد که هيساز از  يها ميد [را] در مقابل نوسانات سيکش يم

ن يـ اموزد و گذشـته از تمـام ا  يـ را ب يقي، موسـ يميقـد  يمحلّ يها آهنگ ياياح
متشـابه و   يها هي، با قافيميقد ياه مراحل، اشعار خودش را با استفاده از آهنگ

بـا سـرودن    يکه حتّـ  يا دوره يا ل جامعهين استدالل!!! تحويچوب يگنگ!! و پا
  اشعار او موافق نبودند، بدهد؟

را کـه در فـوق    يهاتيک از تشـب يـ چ ير هيسرودن شعر ز ي درباره ا موالنايآ
  د:يگذشت، در نظر گرفته تا موفّق شده که بگو

  گــر خانـه را پرنــور کــن يابـا! بــار د آفت

  ها را لعل ساز برآ و سنگ ياز پس کوه

  س خسـتگان يان يدالن و ا يق بيرف يا

  مغـرب بـاز رو   يگـر سـو  يآفتابا! بار د

  ستير ابر انصاف نيچو مه در ز ين روينچنيا

  چـراغ آسـمان   يب عاشقان و ايطب يا

ـ ! نقـاب کبر يزيتبر شمس   ا را برگشـا ي

  ، دست از رخ بازداريرنور خواهتو جهان پ

ـ ! نقاب کبريزيشمس تبر ١ا را برگشـا ي
  

 

  دوستان را شاد گردان، دشمنان را کـور کـن   

  ها را پخته و انگور کن گر غورهيبار د

  دشت را و کشت را پرحلّه و پرنور کن

  اره را بر حسن خود مغرور کنيس ي جمله

  دالن را چاره ساز و مرهم رنجور کـن  يب

  رنجور کن ي ر و چارهيدست گعاشقان را 

  ش آن مه دور کنيآن ابر را از پ يساعت

  را مستور کن ي، رويک خواهيور جهان تار

٢خود مسرور کن يجان مشتاقان شمع رو
  

 

  د:يفرما يبردکه م ين پناه ميالد ه به شمسيقاف ينکه از تنگيا ايو 

  نـديــال سـمـش ارـبـار اخـيـرم! بـيـگـبـاد شـاال اي ب

  نـديــال سـمـشرار ـو از اسـي تـي دانـدم؛ ولـداونـخ

  يکي غاري است کاندر وي ز سر تا سر همه روح است

  نـديـال سـمـار شـارس، درون غــق حـار حـرون غـب

                                                            

ـ ي( ين منبـع اصـل  يو همچن مرحوم تناوش ي نوشته است و در دست ين مصراع تکراريا. ١  يعن
ن صورت آمده اسـت؛ البتّـه در   يفراهم آمده) هم به هم که به اهتمام منصور مشفق يا نسخه
 امده است.ين مصراع اصالً نيح مرحوم فروزانفر ايتصح ي نسخه

  .۴۶۴و  ۴۶۳؛ صصيزيتبر ات شمسيغزل. ٢

  ).۱۹۶۰ ي (غزل شماره ۷۳۷؛ صيزيتبر ات شمسيکل
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  م درـبر ه جاب از عشقـذر، حـگـها ب سم و روحـز ج

  نـديـال مسـازار شـر ببين بـوتـنزل از آن سـد مـدو ص

  نـر مـيــمـض  وشـاگـنـب   دارد   در   ايـدهــاليـقَ

  نـديـال ســمـار شـکربـاي شـآس يـاظ وحــفـاز آن ال

  اول ـاد وصـت بــوشَـه نـي کـايـجـو آنــا اي دل تـاَي

  نـديـال سـمـو از آزار شـن، تـم کطمتش کـوليکن زح

  دـابـي ره   دهـدي ر در ـد، اگــزايـفـده بــر در ديـصـب

  نديـال مسـار شـه خـاگـل نـحـا و کـيـوتـاي تـه جـب

  زاران زار او داردـو زاري، هــو تــي چـويــر سـه هـب

  نـالدي مسـس زار شـي بـويـخوت، تـر نِـاز سپندار ـم

  هار اشترش دادتـدي مـنـک چـش يـويـطف خـه لـب

  نالدي مسـار شـد يـاشـکه بـارد آنـود که يـه خـرنـوگ

  يــالحـچ اصـيـه  دـاشـبـا را نـيـن و دنــراب ديـخ

  نـديـال سـمـنجار شـه ايان و ازـپ يـف بـطـگر از لـم

  زــرگــد روز را هــينـبـاي دل، ن  وــک تـاريـب تـش

  نـديـال مسـار شـسـراق آن رخــور و از اشـر از نـگـم

  يرم جام وصل او؟ـن بگـه روزي مــد کـاشـب، بـجـع

 ١نيالد م که: من خَمار شمسـويـگ ميـست و هـوم مـش
  

ل يـ خرافات دارد، دل ي ها جنبه يبعض ي دهيبه عق ياز اشعار مثنو ياگر بعض
 د:يست؛ چون خود فرماين روم يبودن موال يبر خرافات
ـ نام هر    فـالن  يبـرد غـول ا   يک مـ ي

  رينـد گـرگ و شـ   يچون رسد آنجـا بب 

ــه را از آ  ــد آن خواجـ ــا کنـ ــالنتـ   فـ

  ٢ريـــع، راه دور و روز ديعمـــر ضـــا

                                                            

  .۵۳۴و  ۵۳۳؛ صصيزيتبر ات شمسيزلغ. ١

  ).۱۸۶۰ ي (غزل شماره ۷۰۲و  ۷۰۱؛ صصيزيتبر ات شمسيکل

؛ کلسـون ين نينولـد آلّـ  يو اهتمـام ر  ي؛ بسـع ين محمـد بلخـ  يالد جالل ؛ موالنايمعنو يمثنو. ٢
، »مثـل «ل عنـوان  يـ (دفتر دوم، ذ ۲۳۶و  ۲۳۵؛ صص۱۳۶۶؛ ؛ تهرانريرکبيمؤسسة انتشارات ام

  ).۷۵۱و  ۷۵۰ات ياب
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  نموده که: ين اشارتيو همچن

  ار، خود تند است و مسـت يآنک او هش

  رون بــوديــکــز صــفت ب ير مســتيشــ

  شــــم و دلــــدار مــــنيه انديــــقاف

  ش مــنيه انــديــقاف ين ايخــوش نشــ

  از آن يشـ يحرف چه بـود تـا تـو اند   

  حرف و صوت و گفت را بر هم زنـم 

ــ ــان    يآن دم ــردم نه ــش ک ــز آدم   ک

ــ   ليــرا کــه نگفــتم بــا خل   يآن دم

  حا دم نـــزديمســ  يکـــز و يآن دمــ 

  يما چه باشد در لغـت؟ اثبـات و نفـ   

ــ  ــن کسـ ــ يمـ ــدر يدر ناکسـ   افتميـ

 

  رد به دستيچون بود چون او قدح گ 

ــ ــود  ياز بسـ ــزون بـ ــزار افـ   ط مرغـ

ــگو ــدي ــز ديدم من ــش ج   دار مــني

ــقاف ــت تــو ي هي ــ ييدول   ش مــنيدر پ

ــود؟ خــار د  ــحــرف چــه ب   وار رزاني

  ن هـر سـه بـا تـو دم زنـم     يا يتا که ب

ــو  ــو گ ــا ت ــان  يم ايب ــو اســرار جه   ت

  ليـــرا کـــه ندانـــد جبرئ يوآن غمـــ

  مــا هــم نــزد يز بــيــرت نيــحــق ز غ

ـ       يذات و نفـ  يمن نـه اثبـاتم، مـنم ب

١دربـــافتم يدر ناکســـ يبـــس کســـ
  

 

توانـد   يت کنـد و کجـا مـ   يقت اظهار خوديحق ي تواند درباره يکجا مجاز م
ـ  يرا که درخـور فهـم و درک آن ن   يطلبقت و نهاد ميحق ببـرد؟ طفـل    يسـت پ
 ييايميا از خواص شـ يکند؟ آ ير چه درک ميرخوار جز نام و رنگ و طعم شيش
د خواهـد  يـ عا يگريد ي جهيطفل نت ياو گفتن جز رنج خود و ناراحت ير برايش

  ر.يشد؟ خ

                                                            

آن  ان و مـردن يـ حرکـت آن طوط  يدن آن طـوط يشـن «ل عنـوان  ي(دفتر اول، ذ ۸۵همان؛ ص. ١
 ).۱۷۳۵تا  ۱۷۲۵ات ي، اب»يدر قفس و نوحة خواجه بر و يطوط
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  فصل هفتم: عشق موالنا به معبود

  

 

  

  

  درآمد پيش

دا ساخته کـه ارتعاشـات   يدر کالبدم هو يا تازه خاطر جانان، روان يصفا
آسـمان را بـر    يرا از من ربوده. گـاه درهـا   يينايب تابچشمم  يدهايور
  دن نتوان.يقدم خود را د يجا يم باز و زمانيرو

روزگار محتـاج   ازانين يبجمله  يثمربخش عمرم! ا يو ا يربان ي الهه يا
 يروح و تنم! و ا ي کننده تازه يروشنم! و ا يها مونس شب يتلطّفت! و ا
کتـا  ي يدوران! و ا ي نـازپرورده  ياز و بر مـن مشـفق! و ا  ين ياز همگان ب

  ام! يازين يام بيس و مونس ايان

نـا و گوشـم را شـنوا و    يمه من! نقاب برکش و قلبم روشن و چشـمانم ب 
  آزادم گردان.

 

  مرا نامد به دل وصلش مگر با نور هجرانش

  دارشــه ديـــز بــجنّا ـمــد تــامـرا نــم

  شـانـربـه قـا بـانـود جــر شـم؛ گـيبـصـن

  اه تابانشـم دور از مـاشـبـي، نـوم راضـش

............................ل .ـرف گـان از طـشـن
١

  

  ندـابند در يابـو دريـربهايش را چـپ اللـج

  نزل دل را چو بگشودند، بگشودندـريم مـح

  پرتابش چو بگشادند، بگشادندره از زلف ـگ

  راب ناب از چشمش چو بستانند، بستانندـش

  خُمار از چشم خَماران چو برگيرند، برگيرند

                                                            

  ناخوانا. .١
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  فشارندـعل درافشان را چو بفشارند، بـب لـل

  خشايندـو بخشايند، بـوصال لذّت جان را چ

  دندـازيـدند، نـازيـو نـنيازش را چ يـيازِ بـن

١گيرند، درگيرندغبارش را چو در يـاي بـوف
  

                                                            

 .تناوش دجالليمرحوم س ي سروده. ١
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  به معبود عشق موالنا: فصل هفتم

  با عاشقان دوست سخن از وفا مگـو 

ــا  ــب ــاز ندي ــار ن   ده در اَنجمــشي

 

ــران    ــا دلب ــب ــو ي ــا مگ ــخن از جف   ار س

١عبرت بود تو را سخن از مـاجرا مگـو  
  

 

 اسـت کـه از   يبنا بـر فطرتـ   ياند که خلقت آدم دهين عقيارباب فطانت بر ا
اسـت   يک از دو امـر فـوق را درجـات   يـ عقل و عشق سرچشمه گرفته که هـر  

ـ   ي . مر نفحهيتناهيال ـ يـ ن ذرات خالقيعقل کـه از اول همتاسـت، بـه    يت ذات ب
ک از يـ م، کـه هـر   يل حس، ادراک، شـعور، تفکـر، تعقّـل، تصـم    ياز قب يدرجات

کـه  يحاله شده است. در يه نمود، توجيتوان به قالب دفاع تشب يمراحل فوق را م
بـاطن و   ييو شـنوا  يينـا ي، بييداي، شـ  ل ولَـه ياز قب يتوان به درجات يعشق را م

 ييو رسـوا  يوانگيـ ا ديباالخره به پشت و پا زدن به عالم خلقت (عالم ماده) و 
ر نمود و نام تعرض را بر او نهاد. دفاع و تعـرض دو قطـب متضـاد عـالم     يتفس

ـ  يين نـام آمـال و آرزو و رهـا   تـوا  يمـ  يتر ا به عنوان سادهيخلقت. و  افتن از ي
  ودات را بر آنها نهاد.يق

است که اجـازه نخواهـد    يريناپذ بشر سد و مانع شکست يآمال و آرزوها
د. يـ دا نمايـ ت، که غـرض از خلقـت بـوده دسـت پ    ياکمل ي داد انسان به درجه

ست، آرزوها هم شـخص  يهمچنان که نفس قادر به درک اکتساب عوالم روح ن
  دارد. يقت باز ميبردن به عالم عشق و حق يرا از پ

                                                            

  همان.. ١
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انـد   اند و سروده اد گفتهيعقل و عشق مطالب ز ي سندگان دربارهيشعرا و نو
 يا جـه ين مختصر نتيند؛ لذا از هميب يرا ضرورت نم يح اضافينجا توضيکه در ا

  رم.يگ يرا که طالب آن بودم، م

 يشـب بـرا   يهـا  هميد که در فصل زمستان در نينما يجاب ميا يعقل انسان
 يو کفـش راحتـ   يم زمسـتان يگرم و ضـخ  ي رجامهيخروج از اطاق خواب از پ

خارج مصون و محفوظ بماند. چه بسا اتفـاق   يد تا در مقابل سرماياستفاده نما
د يبرهنه و شـا  يبه بغل، پا يا زمستان با بچه سرد اميدر ا يا مادريافتاده پدر و 

نش تا صبح از مطب دکتر به يريو طفل ش يزندگ ي ثمره ييرها يان برايعر مهين
بعـد   يا روزهـا يمارستان و از آنجا به داروخانه در حرکت بوده و روز بعد و يب

کنـد و نخواهـد کـرد.     يچ وجه حس نمـ يشب را به ه ياز سرما و ناراحت ياثر
ه و يوار و همسايده و از در و دينمود که مادر بالکش لباس پوش يجاب ميعقل ا

است، بـه   يفتريمار خود را که مبتال به ديرد تا طفل بيکمک بگ س و رهگذريپل
ات يـ ن مـدت بـدرود ح  يدکتر برساند و چه بسا اتّفاق افتاد که طفلک در طول ا

کـه در انجـام    ي"عاقلش" را در مقابـل قصـور   مادر يمتماد يها گفته و تا سال
ان يـ عر مهيت نا حرکيوانه سازد. آيا ديدار بوده، ناراحت و  عهده يمادر ي فهيوظ

مملـو از   يبرهنه، بـا چشـمان   يسخت زمستان، پا يرا در بوران و سرما يمادر
 اش را از مرگ نجات داده، در راه عشق و فـرط  د گرسنه، که جان دردانهياشک و شا

  نسبت به طفلش نام نهاد؟ يوانگيو د ييدايتوان جز ش يعالقه به دلبندش، م

ان سـفّاک و چـه   يـ گو و چـه هـرزه   چه مردان سنگدل و چه نامردان نابخرد
ر حالـت  ييـ بودنـد کـه تغ   يشعور يعقل مردم ب يار و باالخره چه بي يب يکورها
 ي، معروف بـه مـوال  ين بلخيحس محمدبن نيخ بهاءالديمحمد بن ش نيالد جالل

ده گرفتـه و زبـان   ينسبت به معبودش نبود، نادجز عشق  ز بهيچ چيرا، که ه روم
نکـه  يپـس از ا  به طعن و سرزنش او گشودند. آنهـا انتظـار داشـتند کـه موالنـا     

 يارضـا  يالوصـف بـرا   ده شده بود، معيقت در کالبدش تابياز نور حق يا لمحه
نهـا  قت، رو به آيآنها شسته بود، پشت به حق ي ان که دست از همهيخاطر اطراف

که  ييکالم گردد. آنها آنها دومرتبه با آنها هم ينفسان يها خواهش يد و براينما
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 يرا صرف علـوم تئـور   يوقت خود و روم يکه در محضر و يان درازيدر سال
توانسـتند از راز   يبودنـد، کجـا مـ    ينموده و هنوز هم قادر به فهم آن مطالب نم

  فرمود:   ياه شوند که مکمال و معرفت آگ يايآن در يدرون

  ميچو غالم آفتابم همه ز آفتـاب گـو  

  يق ترجمـان يچو رسول آفتابم، به طر

  هـا بتـابم   به قدم چو آفتابم، به خرابه

  بگشا نقاب از رخ که رخ تو هست فرخ

  چو دلت ز سنگ باشد، برِ آتشم چو آهن

  ، کر و فـر اللـه دارم  ين زعفرانيز جب

  رسداگرم حسود پرسد، دل من ز رشک ت

  به زبان خموش گردم که دل خراب دارم

 

  ميث خواب گويپرستم، که حد نه شبم، نه شب 

  ميبه نهان از او بپرسم، به شما جواب گو

  ميزم از عمارت، سخن از خراب گويبگر

  مين که با تو ز پسِ نقاب گويتو روا مب

  مي، قدح شراب گويريشه گيچو به لطف ش

  ميصفت سحاب گـو  يبه سرشک ارغوان

  ميم، غم و اضطراب گـو يت اندر آيشکابه 

  ١ميدل تو بسوزد از من، ز دل کبـاب گـو  

 

آنهـا   ي درباره ٢نيُمَطففِ ٌل لِلْ يْ وَ  ي مهيکر ي هيد آير نداشتند و شايد تقصيآنها شا
ـ  يـ تجلّ ي دربـاره  يفروشـ  ال کميکرد؛ چون خ يصدق نم  يات احساسـات درون

ن انـدازه بـود کـه عظمـت     ينمودند. بلکه شعور آنها تا بـد  يرا نم يروم يموال
ن يرا در نعلـ  ا معرفت موالنـا يدند و يد يپر او م چهل ي را در عمامه روم يموال

ا يـ ند. نمود يح مياو را تقب ي عمامه يبرهنه و سرِ ب يدانستند که پا ياو م يبعلبک
شـراب ظـاهر    ياو را حمـل بـر مسـت    يو خرابـات  يو معشوق و مست ياشعار م

و  ييدايکـه جـز در حالـت شـ     يشـعر رومـ   ي نها دربارهيا اينمودند. آنها و  يم
  ند؟ينما يسروده نشده، چه استنباط م يخاص ييوايش

  ست اوـاشد مـه بـدان ک يـمستي ببيني رازدان، م

  ست اوـه باشد هـدان ک دل، مي هستي ببيني زندـه

  ر سر ببيني پرطرب، برگشته از وي روز و شبـگ

  ت اوـدان که آن سر را يقين خاريده باشد دس يـم

                                                            

  .۳۷۲؛ صيزيتبر ات شمسيغزل. ١

  ).۱۶۲۱ ي (غزل شماره ۶۱۴؛ صيزيتبر ات شمسيکل

  .۱ ي هين، آيمطفّف ي سوره. ٢
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  عالم چو ضد يکدگر، در قصد خون و شور و شر

  ت اوـسـابـت پـيبـه  ارد دم زدن ازـيـن نـکـيـل

  ون درختي برجهدـدهد تا چ يــکي را مـر دم يـه

  ود ديو و پري در خيز و در برجست اوـيران شـح

  ردد حالتتـته شد، پيوسته گـوسـيـب ار پـالـزو ق

  ت اوـوسـيـت پـمـا از رحـدهـونـيـبت پـاي رغ

اي دهـقشي ديـير نـاي، از ش يدهـالـوي مـبلَت قـس  

  ايست اوـود باري ببين بـايست خـه! از بـربـاي ف

  سو به سو هاي دل، عشق است تازان اي خوش بيابان

  ق نبوده پست اوـز حـوق او، جـق نباشد فـز حـج

  گردد زبون مستي سخن کم يافت چون صيدت نمي

  ست اوـست شـيد مـيدها، اي صـگيرد صـا او بـت

  داـو ذات خـرتـا در پـيـزي بـريـبـت سـمـاي ش

١اي سرمست او اي تو کبريا، زان گشته ون ديدهـچ
 

  

ـ يدر جـواب مـدع   روم يا مـوال ر ريز يد رباعيشا قـت و  يبهـره از حق  يان ب
  عرفان سروده باشد.

  امروز سماع است و سماع است و سماع

ـاع يا   ن عشق مشاع است و مشاع است و مش

 

  نور است و شعاع است و شعاع است و شعاع 

٢از عقل وداع اسـت و وداع اسـت و وداع  
  

 

 ي داد کـه در جبهـه   يمـ  يبـه رومـ   يان حالت ملکـوت چن يزيتبر نام شمس
که از زندان دشمن فرار نموده باشـد و بـه    يريشب، به سرلشکر اس جنگ، اسم

  د.يآزادانه عبور نما يان صفوف دشمن خارجيرش از ميطرف ام

                                                            

  .۵۵۱و  ۵۵۰؛ صصيزيتبر ات شمسيغزل. ١

 ).۲۱۳۲ ي (غزل شماره ۸۰۰؛ صيزيتبر ات شمسيکل

  .۸۵۱؛ صيزيتبر ات شمسيغزل. ٢

 ).۱۰۴۹ ي شماره ي(رباع ۱۴۰۷؛ صيزيتبر ات شمسيکل
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بود که در  روم يموال يبرا يپناهگاه مطمئنّ حاالت وجود شمس ي در همه
بود؛ الجرم نام  يمصون و محفوظ م يا احتماليپناه آن از تمام خطرات ممکنه و 

ـ  يـ در همـان اوا  يشد. رومـ  يگرفته نم يا ذکر او از روميشمس و  ن يل امـر چن
  را روشن و بارها اظهار داشته که: يقتيحق

  بر داردـه او از دل خـن کـنشيـسي بـزد کـدال ن

  هاي تر دارد ي آن درختي رو که او گل ايهـه سـب

  کاران ر سو چو بيـرو هـطّاران مـن بازار عـدر اي

  ان شکر داردـه در دکـسي بنشين کـان کـه دکـب

  ر داردـر کلکي شکر دارد، نه هر زيري زبـه هـن

  ر چشمي نظر دارد، نه هر بحري گهر داردـه هـن

  اردر شخصي بصر دارد، نه هر برگي ثمر دـه هـن

  هر داردـا خطر دارد، نه هر شاهي گـر دريـه هـن

  ر راهي گذر داردـه هـر دارد، نـي اثـر آهـه هـن

  ردي جگر دارد، نه هر ابري مطر داردـر مـه هـن

  انـستـي م هــالـرا نـتان، ازيـلبل دسـال اي بـنـب

  دارد  رـاث دارد،   رـارا اثــخ  ره وـخـان صـيـم

  ، شوم مشغول حال خودخَمش گردم ز گفتن من

  ها و به باطن کي اثر دارد که باد است اين سخن

  بر از دلـن تبريزي اگر داري خالدي مسـو شـچ

 ١فر داردـزم سـقين عـيرت يـت در وادي حـدل

  

 يسخت يان معرفت را گوشماليناين و جذاب، نابيريار شيبس ي ا در لفافهيو 
  د:يفرما يدهد که م يم

ــون را مشــوران؟يگــو ينمــ   ر کــوران؟يــپ يا يچــرا منکــر شــد   م کــه: مجن

                                                            

  .۲۲۲و  ۲۲۱؛ صصيزيتبر ات شمسيغزل. ١

  ).۵۶۳ ي (غزل شماره ۲۴۷؛ صيزيتبر ات شمسيکل
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  ان رايــبيکــه: بنمــا غ ييگــو يتــو مــ

  و چـه تختـه   يا چه کشتين دريدر ا

  کـف  يکـ ين عالم ياست ويعدم در

  يز جوش بحر آمـد کـف بـه هسـت    

  در آن جوشش بگو کوشش چه باشد؟

  ن بحرنـد زشـتان گشـته نغـزان    ياز ا

  زيــتبر شــمس يبــه مــن ا ينپــرداز

 

ــت ١رانيس
ــتوران؟   ــا س ــه نســبت ب   را چ

  کان، چه دورانين بخشش چه نزديدر ا

  ن خَلقـان چـو مـوران   يـ ست و يمانيسل

  و تــوران رانيــدوبــاره کــف بــود ا  

  ن صــبورانيــالفنــد از صــبر ا يچــه مــ

  ن گشــته شــورانيرين موجنــد شــيــاز ا

٢وزند حــورانســ يکــه در عشــقت همــ
  

 

  رت چه نغز سروده که:يح يروان واد ا در مقابل تکيو 

  ه کوي اوـبري بـدت ره نـوانَـخـر نـاي دل اگ

  وي اوـه سـري بـبـوان ره بـدمش کجا تـق يـب

  جهت هت آي تا مگر ره شودت به بيـک جـي

  نگر حسن روي اوـشا، بـهت گـج يـي ب دهـدي

  زيـپ يـواش مــه هــدت اي کـايـماي بـن راه

  توان کردن جستجوي او ود نميـه خـکه بـز آن

  گو کجا رويـروي به سوي او، راست بـر نـگ

  هر طرفي که بنگري، ملک وي است و کوي او

  نمـوي او مـب يهـالـنم، غـوي او مـبـام و سـج

  پيش من آي تا شوي جمله به رنگ و بوي او

  ا که به گوش جان من رمز الست گفته استـت

  او  آرزوي  مـدل  رود از يـمـن رون ــچ بـيـه

  اي نودهـش  داــاي آن ز خ ودهـنـز ما ش ه ـآنچ

  وگوي او گوي ما هست ز گفتو چون همه گفت

  نـو ز هيچ کس نام و نشان من که مـهيچ مج

  وي اوـحات جـام از رش شتهــحيط گـرق مـغ

                                                            

 »]ريست«نامه دهخدا، مدخل  ده و پوشاننده است. [لغتيپوش يبه معن» ريست«. ١

  .۴۳۴؛ صيزيتبر ات شمسيغزل. ٢

 ).۱۹۰۲ ي (غزل شماره ۷۱۵؛ صيزيتبر ات شمسيکل
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  نمـوي او مـنم مست ز بـه جوي او مـته بـرف

  وي اوـش من آي تا شوي جمله به رنگ و بپي

  ر تو راـا دهد از تو خالص مـت ر شمسـرو ب

١خوي بدت بدل کند جمله به خلق و خوي او
  

                                                            

 .۵۶۱و  ۵۶۰؛ صصيزيتبر ات شمسيغزل. ١
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  فصل هشتم: زجر موالي روم براي شمس

  

 

  

  

  درآمد پيش

 ي د دهنـده يـ وع يصـفات حسـن، ا   ي مجموعـه  يرت، ايس ن مهينازن يا
ؤِمُنوَن يَن ياَلذِ  زار غزلخوان چمن يبل چمن حسن و ابل يافزا، ا غم يروزها

ات در قلـبم   دهنـده  روح يهـا  از دلدادگان، هنوز هم نفحـه ين يو ا ١بياْلغَ بِ 
 يهـا  گـر و گـنج   وقتت در نظرم جلوه يوقت و ب يها انداز و مالقات نيطن

 ي ، زمزمهينمود يم يم جارک حرف و دو حرف بر زبانيت را که يپربها
  قلبم.

ن يدلســوزتر يام، ا يهمســفر راه پنهــان يتــار و ا يهــا مــونس شــب يا
 در يکـه ماننـد شـبح    يا ام گذشـته، گذشـته  ياد اياشخاصم، امشب را به 

، ينمود يم يي، در برابرم دلربايو مست يهوش ي، بيداريحالت خواب و ب
ر يمشـغول سـ   يچـه عـالم  دانـم در   يکنم] و نم ياه [ميکاغذ را س يديسف

معرفـت بـا چنـان     يهـا  نازپسند گل يدانم که تو ا يقدر م نيباشم. هم يم
ت نااهـل را  يترب« ي که اصل متداول و فلسفه يصبر و حوصله موفق شد

 يناز رسـ  يمصلحت بوده که ا« يرا با معما» چون گردکان بر گنبد است
  ن بر تو.ي. آفريينما يخنث» ر دوستدر ب

شسـته و   خلقـت ات يان، دست از ماديزوالش ناالن و گر يدان درگه بيمر
کـور عـالم    يايزوا يزان به نشانير طالبان درگهش، افتان و خير سيدر مس

ا خالف يان و يرا مغتنم شمرده و جر يامر، سر از پا نشناسند. موهبت اله
ار يص نداده و به ديکران رحمت تشخيب ياير وحدت را در دريان، سيجر
ور و نشـانه و   ب، غوطـه يـ در امـواج مه  يا پـاره  محض، چون تختـه  يفنا

  ستند.ياز ساحل نجات را جز با اراده و دست المکانش طالب ن يعالمت

                                                            

 .۳ ي هياز آ يه، بخشبقر ي سوره. ١
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  مراد درماندگان يا

  ا انباشتيمـچه مـبيند آنـس نـک         مـگاشتيـا انـچه مـيابد آنـس نـک

١ي صورش همي دريافتيم نفخه         سان جويا شوي حالت ما را چه
 

                                                            

 .تناوش دجالليمرحوم س ي سروده. ١
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  شمس يبرا روم يزجر موال: فصل هشتم

  د.ي. چرا؟ شما جواب دهيکرد. بل يم يتابيب در فراق شمس موالنا

ا شـده  يآ ي؛ ولميشنو يش از هزاران بار مياست که روزانه ب يلغت» حوصله«
د از يگرانبهاسـت؛ شـا   يلـ يخ يليم؟ خين واژه ببريا يبه مفهوم واقع يقتاً پيحق

ن يد و در صورت امکان همييوقت ارزشش فزونتر باشد. شما هم حوصله بفرما
را کـه بـا حوصـله درک     يد مطلبـ يد؛ شـا يـ حوصله کن يخصوص قدر ، بهيجا

  د.يببر يپقلب من  ينمودم، شما هم با حوصله، به حالت باطن

 يهينکـه تشـب  يا بدون ايد؟ کامالً. آيدان يآالت را م ه و شربتياغذ ي شما مزه
ا نـان کـه   يـ و  يدنين آشاميتر آب که ساده ي د مزهيتوان يد، ميا مثال بزنيد و يکن

ن است که شـما در حـدود   يد؟ مگر نه ايف کنياست را تعر ين خوردنيتر ساده
ـ بـا ا  چهل سال اسـت کـه شـب و روز و روز و شـب     ن دو مـاده سـرو کـار    ي

آب  يکـه بـرا   يفيتعار ي د؟] و البداً در همهي[ا د؟ پس چرا معطل ماندهيا داشته
  د.يرس يبه نظر نم يخودتان راض يالوصف خود از جواب منطق د، معيينما يم

، ماننـد حـافظ   يدگانيشـور  يسوخته و نوسانات روحـ  يها تراوشات قلب
مـردم را   ين اوقـات زنـدگ  يذتريگر، لذيو هزاران عارف د ي، سعداميخ، يروم
ه نمـوده؛ چنانکـه   يزنان، تشب کوبان، دف يو ساغر و شاهد و بزم طرب، پا يبه م

ـ [انـد.] آ  خودشـان را بـدان مثـال زده    يهست. و سپس لذائذ روحـان   يا گنـاه ي
اند؟ پس چرا و بـه   نموده يريگ ا خردهيو اول ايس انبيا به نوامياند؟ آ مرتکب شده

کـه   يا د مورد طعـن و لعـن عـده   يبا ين اشخاص عارف ربانيل اغلب ايچه دل
  رند؟يندارند، قرار گ ير آنها اطالعيمکتب آنها را درک ننموده و از ضم
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ا بـا  يـ که دن ين اشخاصيد که با چنينما يجاب مين ايچن يا راه و رسم زندگيآ
  د؟يبشود که دل سنگ را آب نما ين رفتارينگرد، چن يبه آنها م احترام ي دهيد

 يآرزو داشـته کـه مـردم مـاد     يبيبا چه سوزش عج وان شمسيدر د يروم
 ي چـه يرا از در شـوق مـردان خـدا    ي و جذبه يفراتر نهند و حالت روح يقدم

حق کوتـاه   يو رنجش عاشقان لقا د دست از آزاريچشم خودش بنگرند؛ تا شا
ک طرف و ياز  ين اشعار را با چه ولع و التماسيد که اييند. شما تجسم نماينما

آن  ي، که جز در حال جذبه حاضـر بـه افشـا   يفاش نمودن راز درونش از طرف
ار يـ گـان در اخت يم صبا را به رايپرور نس روح ي د نغمهيان کرده تا شايشد، ب ينم

  چه سود؟ ير دهد. ولطالبان معرفت قرا

  ست اوـاشد مـدان که ب يـبيني رازدان، مـستي بـم

  دان که باشد هست او يـدل، م دهـبيني زنـستي بـه

  ر سر ببيني پرطرب، پرگشته از وي روز و شبـگ

  ر را يقين خاريده باشد دست اوـدان که آن س يـم

  عالم چو ضد يکدگر در قصد خون و شور و شر

  ت اوـسـابـپ يبت ـدم زدن از ه ارد ـيـن نـکـيـل

  ون درختي برجهدـدهد تا چ يـکي را مـر دم يـه

  يران شود ديو و پري در خيز و در برجست اوـح

  د، پيوسته گردد حالتتـته شـيوسـب ار پـالـزو ق

  ت اوـوسـيـت پـمـا از رحـدهـيونـت پـبـاي رغ

اي قشي ديدهـير نـاي، از ش يدهـالـوي مـبلَت قـس  

  اري ببين بايست اوـود بـايست خـربه، از بـاي ف

  هاي دل، عشق است تازان سو به سو اي خوش بيابان

  وق او، جز حق نبوده پست اوـق نباشد فـز حـج

  گردد زبون مستي، سخن کم باف چون صيدت نمي

  ست اوـست شـيد مـيدها اي صـا او بگيرد صـت
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  داـذات خو ـرتـيا در پـزي بـريـبـت سـمـاي ش

١اي سرمست او اي تو کبريا زان گشته چون ديده
 

 

ا اگر مقـدرش بـود سـر بـه     ينمود و  يوطن م يتوانست جال ياگر م يروم
 يوقتـ  يول ؛داد يگذاشتند جبه و دستار را گرو زُنّار م يا اگر ميد و ز يها م ابانيب

  ن شعر را سروده:يوس شد اياز تمام عوامل فرار مأ

  بيدن؟ـسلمان در، مسلمانان فريـد مـو شـا کرـچ

  ريبيدنـشان را فـريـد پـايـب ميـنعت نـسي صـب

  شانيـوهرافـا گــو دريـغ او را چـد دريـآي ميـن

  بيدن؟ـريـن آن را فـه ديـو روا داري بـيکن تـول

  ه رسم آورد در عالم؟ـشمش چـي چ انهـخ علمـم

  بيدنـريـرا فيمان ـلـوران را سـتاد مـه طَمع افـک

  ه برجوشد، روان گردد پي صيديـديشه کـر انـه

  ريبيدنـمکدان را فـبود؟ ن هـوس چـها را ه مکـن

  جنونـيلي و مـقش لـامون ز نـمه هـدريدي هـب

  واهد گرانجان را فريبيدنـخ ميـشمش نـي چـول

  دلم بدريد ز انديشه، شکسته گشت چون شمشير

٢دان را فريبيدن؟ ه طمع دارد نهانـقل از چـه عـک
  

  

  د:يفرما يم يشتريا با حسرت و تأثر بيو 

  وديـگر بـذاي او جـودي، غـر بـير نـر او شـاگ

  وياي پنير است اوـه جـد کـانـوز را مـن يـيکـول

                                                            

  .۵۵۱و  ۵۵۰؛ صصيزيتبر ات شمسيغزل. ١

  ).۲۱۳۲ ي (غزل شماره ۸۰۰؛ صيزيتبر ات شمسيکل

  .۴۵۳؛ صيزيتبر ات شمسيغزل. ٢

 ).۱۸۴۹ ي (غزل شماره ۶۹۸؛ صيزيتبر ات شمسيکل
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  انيـه دربــم بــد هـشايـطاني، نـلـر سـدارد فـن

  ه اندر عشق تُتماجي، برهنه همچو سير است اوـک

  اشيـاشي، دو تا همچون کمان بـير او بـر در تـاگ

  رگوش اسير است اوـجا آيد؟ که خـاز او شيري ک

  خواهد دو صد چشمه روان سازد دلم جوشيد و مي

١دير است اوـبست او راه آب من، که بر بستن قـب
  

ت را بهتـر از مـن و   ين است که راه حق و حقّانيا يا روميو  ا گناه حافظيآ
ـ انـد؟ و   را رواج داده يفروشـ  الهينکه پيا اياند؟ و  درک نموده شما ا چشـم بـه   ي

د کـه گفتـه   يا نکه استناد به شعر حافظ نمودهيا اينوع خود داشتند؟ و  ناموس هم
ن يچنـ  ين شـعر رومـ  يـ نکـه از ا يا ايو خانه نداند همه کس. يم يره پنهاناست: 

خود دانسـته و او را   يرا خدا يزين تبريالد ، شمسياند که مولو استنباط نموده
  ش نموده است؟يستا

  نـو دواي م ن ـن، درد مـراد مـن و مـر مـپي

  من و خداي من فاش بگفتم اين سخن: شمس

  نـق حقگزار مـام، اي ح ق رسيدهـو به حـاز ت

  نـداي مـام، شمس من و خ کر تو را ستادهـش

  ز آنکه شه دو عالميو ـشق تـوم ز عـات شـم

  نـداي مـمس من و خـرا نظر کني شـو مـتا ت

  ماندمـر نـه اثـا کـو تـيش تـه پـدم بـحو شـم

  نـداي مـشرط ادب چنين بود شمس من و خ

  ودـجا بـک  ت آنـاقـط را  لـيـبرئـر جـپـهـش

  نـو نشان دهد مرا شمس من و خداي مـز تـک

  د رکاب راـوسه دهـا بـه تـجا کـک يـاتم طـح

  نـوقت سخا و بخششت شمس من و خداي م

                                                            

  .۵۵۲و  ۵۵۱؛ صصيزيتبر ات شمسيغزل. ١

  ).۱۲۶۵ ي از غزل شماره ي(بخش ۸۱۲؛ صيزيتبر ات شمسيکل
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  ويشتنـناي خـد فـرد، ديـرده زنده کـم سيـعي

  نـداي مـي جاودان تويي شمس من و خ زنده

  هانـرب جـغـرق و مـشـا و آب زن مـيـر بـاب

  نـداي مـرسد شمس من و خ صور بدم که مي

  بگو: رخت برون بر از بهشت حور و قصور را

  نـرسد شمس من و خداي م ه ميـتخت بنه ک

  نـن کنشت من، دوزخ من بهشت مـي م عبهـک

  نـداي مـمس من و خـن شـونس روزگار مـم

  ر هزار سال چرخ زند به شرق و غربـرق اگـب

  نـداي مـمس من و خـاز تو نشان کي آورد ش

  لخـتا به ب ز در روموي من اـاي و هـي ه عرهـن

١نـداي مـل کجا خطا کند؟ شمس من و خـاص
  

 

بـه   ياعتنا[سـت] و تـوجه   يبـ  ياست شخص عاشق به عوالم ظاهر يهيبد
از  بـه شـمس   يست) عشق روميات ندارد. (اشتباه نشود مقصودم شهوت نيماد
آمـال و   ي هيـ کلّ يکـه رومـ   يعنـ ن ميد سرچشمه گرفتـه بـود؛ بـد   يتوح يايدر

اد بـرده و  يـ ا مـاده را در پرتـو توجهـات شـمس از     يو  يوانينفس ح يآرزوها
شـمس   يتوانست جـا  يز ميافکار او متوجه شمس شده بود. حال چه چ ي هيکلّ

د و ماه و ستارگان، يخورش ي انداز سماوات و مدارات، جنباننده رد؟ غلغلهيرا بگ
ظـاهر،   يعالم امکـان، ثمـربخش هسـت    ي دهنده درتموجودات، ق ي دهنده روح

 يهـا  حق، ناظر قلـب  ينان لقاينش آمال خلوت ي ، کعبهييايمراد دل عاشقان کبر
را  ٢ق  اْحلَـْريَ َغـ ِنُکمْ يـدِ  التـَْغلُـوا ِيف  ي فهيشر ي هيسوزان و باالخره او است که به ناگاه آ

  د: سوختم.يبگو يه تا رومبه اهتزاز آورد يدگان روميدر مقابل د

  خام بدم، پخته شدم، سوختم

دهـم کـه    يعت و به مقدسات عالم خلقت قسم مـ يس عالم طبيتو را به نوام
                                                            

 .۵۱۰و  ۵۰۹؛ صصيزيتبر ات شمسيغزل. ١

 .۷۷ ي هيه، آمائد ي سوره. ٢
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ره، از يـ و غ و باباطـاهر  و موالنـا  ت و اشعار حـافظ ين عارفان درگاه احديمخالف
خـارج از   ينـه و عـداوت  ياند کـه بـا بغـض و ک    ودهآنها چه استنباط نم يها گفته
 ِمـنْ  يرِ َجنّـاٍت َجتْـن طبقه از بندگان خداوند، خود را مسـتحق  يف، به آزردن ايتوص

دانند و به عوض امر به معروف، خود مشغول امر به منکر[ند] و  يم ١ـٰارَحتِْتَهـا ْاَالْـ
خواهنـد خـود را گـول     يبانه دارد، ميفر عوام ي ست خود که جنبهيا اعمال ناشاب

ح يرا صـح  روم ين اشخاص قادر هستند که اشعار حـافظ و مـوال  يا ايآ ٢بزنند.
  ند، که با آن مخالفت کنند.يقرائت نما

  ست، که فرموده:يچ ن] شعر موالنايد که مفهوم [اياز خود آنها سؤال کن

  دانم مي گردي، چه خواهي کرد، ميـرد دل هـه گـب

  مـدان يـون و رخ را زرد، مـرد دل را خـخواهي کـب

  نـرد مـق آه سـه حـن، بـرم مـگ ک ـق اشـه حـب

  دانم يـرمم پرس چون بيني که گرم از سرد مـه گـک

  رق استـو را دامان، ولي فـرا دل سوزد و سينه، تـم

  دانم ز سوز و دود از دود و درد از درد ميکه سوز ا

  فتيـگ ميـاد و نـر بـيزي ز هـرخـرد بـون گَـدال چ

  م؟ـدان يـرد مـا گَـرآوردن ز دريـردي، بـه: از مـک

٣ازيـکي بـي
  رديـه رخت دل همه بـرآوردي کـب 

٤دانم ن دگر آورد، ميـه خواهي بعد از اين بر مـچ
 

                                                            

  ر: يم تکرار شده است، به شرح زيکر ات قرآنيدر آ بار کي ست وين عبارت بيا. ١

م: ي؛ ابـراه ۸۹و  ۷۲؛ توبـه:  ۸۵و  ۱۲؛ مائده: ۱۲۲و  ۵۷و  ۱۳؛ نساء: ۱۹۵عمران:  ؛ آل۲۵بقره:
؛ ۹؛ تغـابن:  ۱۲؛ صف: ۲۲؛ مجادله: ۱۷و  ۵؛ فتح: ۱۲؛ محمد: ۱۰رقان: ؛ ف۲۳و  ۱۴: ؛ حج۲۳

 .۸م: ي؛ تحر۱۱طالق: 

که خود مؤلّف  يسيدر پاکنو يس مؤلّف وجود داشته؛ وليدستنو ي هياول ن عبارت در نسخهيا. ٢
 يکه از مغازه صحاف يک فرد منبريا يا حذف شده است. [آيه کرده است، افتاده و ياز آن ته

ر يـ شود، از شعر ز يم يان اهل منبر، منبريو قلّت آقا به جهت کثرت مجالس ام عاشورايدر ا
  د؟]ين سبک اشعار مخالفت نمايفهمد که نه تنها اظهار نظر، که با ا يچه م

آمــده اســت. در » يبــاد«ن کلمــه بــه صــورت يــ، ابــه اهتمــام منصــور مشــفق ي در نســخه. ٣
 آمده است.» يباز« ي ح فروزانفر کلمهير تصحينظ زين مرحوم تناوش ي نوشته دست

 ).۱۴۳۵ ي (غزل شماره ۵۵۴؛ صيزيتبر ات شمسيکل .۳۴۵؛ صيزيتبر ات شمسيغزل. ٤
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ت مردم طالب را تلف ننموده و آنها را که دانند پس بهتر است اوقا ياگر نم
١ند.ين ننمايبدب ينيو د يباشند، به مقدسات ملّ يپاک و منزه م يقلب يدارا

  

در باب  �محمد بن عبداهللا ، رسول اکرممرتبت يا اظهار حضرت ختميآ
ن اسـت کـه   يـ ند، اينما يخطاب م مقام منبر و درجات اهل منبر که آنها را علما

ح ير صـح يخود و خلق اهللا را به عوض مطالـب مثبـت و تفسـ    ياوقات گرانبها
ست ين نيگونه مطالب که درخور فهم طرف نيان ايد، با بيمج قرآن ي فهيات شريآ

ک از مخلوقات خود خبر يک ير يکه از ضم يي، آن خداا خدايع گردانند؟ آيضا
  ن نوع اشخاص خشنود خواهد شد؟ين ماجراها از ايدارد، در اثر ا

د، به دنبال حـق و  يا که از دست داده يمتيق يام ذيد و در عوض اييايپس ب
د، ين سـطور هسـت  يـ ا ي ن ساعت که مشغول مطالعهياز هم يد. آريقت برويحق

 کـه  يا مطـالب يـ مطلـب و   ي ق دربارهيق و دقيعم ي د بدون مطالعهيريم بگيتصم
  د.ييده ننمايست اظهار نظر و عقيدرخور فهم و ادراک شما ن

شـد و انـوار    شمس يسراپانما ي مجسمه روم يم. موالياز مطلب دور شد
ظـاهر شـد.    يرومـ  ي لهينمود، به وسـ  يم يکه در کالبد شمس نورفشان يقتيحق

مـا   يات هستند که تصورش براياعتنا به ماد يب يا ها به اندازه ا شمسيشمس و 
سطح فکر خود را به آن مقام برسـاند تـا از    يستيست؛ چون شخص بايممکن ن

شـخص   يرممکن است. پـس وقتـ  يباً غين تقريآنها آگاه شود و ا يمکنونات قلب
د که عالم اسـرار  ينما يوقت است که از خود سؤال م برد، آن يضعف خود را پ

از البسـه   يک به نـوع ياز مخلوقات گمنام که هر  يبعض ست؟ به چه جهتيچ
ـ باشـند، همـه متّحدالشـکل و     يملبس م  يک فـرم خـود را بـه جامعـه معرفـ     ي

نـد؟ جـواب   يض بنمايند تا بلکه از طبقات مردم از محضرشان درک فـ ينما ينم
                                                            

ن عبـارت وجـود داشـته کـه در     يـ ن سـطر، ا يـ ا يجـا  س مؤلّف بـه يدستنو هياول ي در نسخه. ١
آن درج شـده   يجـا  ست، عبارت موجود در مـتن بـه  ه کرده ايکه مؤلّف از آن ته يسيپاکنو

وقـت علـم    ن اشـعار هسـتند کـه آن   يح خواندن اين قادر به صحياز مخالف يا بعضياست.[ آ
افـت  ي يوجـه مطـالب   چيهـ  آنهـا بـه   ي ا در تـوبره يند؟ آيمخالفت برافراشته و اظهار فضل نما

 ينـ يو د يدسـات ملّـ  قلب زودبـاور، آنهـا را بـه مق    عوض ارشاد مردم خوش شود که به ينم
  ند؟]ين نمايبدب
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ث مفصّـل بخـوان از   يتو خـود حـد  وقت الزم دارد.  يول ،اد استين چراها زيا
  ن مجمل.يا

ــران ــان گ ــن ا يج ــ يمک ــوي   ار، برگ

ــد  ــاغ جــان دو ســه گلدســته بربن   ز ب

  يار داريبســـ يز حســـنش گفتنـــ 

  دســت خــونميبجوش يد يچــه گفتــ

ــز  ــدار بگــــذر  يــ   اد عــــالم غــ

ــه ــار ي ز الف فتنـ ــن  تاتـ ــم کـ   کـ

  کــن نفَــس را  ياد خــار خــال يــز 

  زيـ ن تبريالـد  نـور شـمس   يديـ چو د

 

  از آن زلــف و از آن رخســار برگــو 

  آن گلــزار برگـــو  يهـــا تيــ حکا

ــول ــ  يمل ــه، بس ــه نِ ــويگوش   ار برگ

ــب ــروز و ديـ ــو يا امـ ــار برگـ   گربـ

ــو   ــرار برگـ ــالم اسـ ــف عـ   ز لطـ

  برگـــو تاتـــار يز نـــاف آهـــو 

ــ  ــل ب ــف آن گ ــو  يز لط ــار برگ   خ

ــ ــو يز فـ ــوار برگـ ــه انـ ١ض آن مـ
  

 

را بـه دار   شـد؟ چـرا منصـور حـالّج     يظـاهر نمـ  ان خلـق  يدر م تلريچرا ه
 يندارنـد؟ شـما چـرا بـرا     يختند؟ چرا اشخاص نابغه تماس با مـردم عـاد  يآو

ابـان  يد؟ چرا در خييفرما يمراجعه نم يبه جواهرفروش يار عاليمنزل بس ي اجاره
صحبت  ي اوقات در منزل حوصله يد؟ چرا بعضيکن ين سالم نميعابر ي هيبه کلّ

ان يـ معشـوق ب  يد؟ چرا عشّاق احساسـات قلـب خـود را جـز بـرا     يکردن ندار
و در خلـوت مشـغول    ياز اجتماعـات بـر   يند؟ چـرا شـخص زاهـد   ينما ينم

  شود؟ ياز ميرازون

اد در مسـاجد حاضـر   يـ د که چرا اشـخاص عـارف ز  يحال شما جواب بده
امـرار معـاش از    يمنزجر[ند] و چرا از برا ينشده و از برخورد با اشخاص عاد

شناسـاندن خـود بـه جامعـه در      يطلبند و چـرا از بـرا   يد کمک نميعمرو و ز
کنند و چرا در ظاهر زبان بسته و قلـب   يشرکت نم يا عروسيم و يمجالس ترح

 دهند؟ يح ميخلوت را بر اجتماع نادرست ترج ي ا دارند و چرا گوشهيگو

 يشدين شرح صفات ذات خو هم تو بگوي شمس

٢زبانمت دل و بي زانکه به شرح وصف تو بي
  

                                                            

  .۶۲۵و  ۶۲۴؛ صصيزيتبر ات شمسيغزل. ١

 ).۲۱۸۷ ي (غزل شماره ۸۲۱؛ صيزيتبر ات شمسيکل

  .۲۱۶؛ صيزيتبر ات شمسيغزل. ٢
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  فصل نهم: حالت شمس پس از برخورد با رومي

  

 

  

  

  درآمد پيش

ـ  ياليو خ خوابا يصادقه بود  يايبود. رؤ يشب گذشته فرخنده شب ش يب
  نبود؟

  بود! يي يداريبود. خواب نبود، عجب ب يناگفتنر و يبا بود و دلپذيز

ن يشب به همـ  ي بودم و همه يدار ميب بين ترتيها بد کاش تمام شب يا
سال خواب بودم؟ آن هـم قسـمت بـود،     يها گذشت. چرا سال يمنوال م

ـ  . شبيقسمت ازل بـودم.   يطانيدر خـواب شـ   يها تا صبح چشم باز، ول
از عشق  يط خالياثر و چه مح يو دود و چه لذّت ب ها، کلبه ها، کاباره کافه

  دانستم. يبودند که نم يو سوزش

ـ  يعت بيطب ي! ايمقدرات ابد ير و ايدتق دست يا  يثمـر و ا  يلذت و ب
عشـق   يقـ يبـه مفهـوم حق   يا پيبشر اشرف مخلوقات! آ يموجودات و ا

  د.ير؟ پس گوش کنيا خيد يا برده

سـت؛  ين آمده بود، خبـرم ن يا آسمان به زميشب گذشته به آسمان رفتم و 
همـد. چـه   ف يچه م يداند؟ چه خبر بود؟ کس يچه م يکجا بودم، کس يول
کردم؟  يشنود. چه فکر م ينم يدم؟ کسيکند. چه شن يباور نم يدم؟ کسيد

ا ابـراز  يـ سـم و  يا بنويم و يکند. پس چرا بگو يتجسم آن را هم نم يکس
ـ ببر يد، خودتان پـ يب خودتان دنبال کنين ترتيکنم؟ پس با ا د، خودتـان  ي

  د.يد و خودتان بشنوينيبب

آفتاب عالمتاب هم  يشده بود؛ ول کيتارمه گذشته بود و اطاق يشب از ن
م ين انـدازه بـرا  يـ شـده را تـا ا   نبرده يق پيحقا يق را، بليتوانست حقا ينم

؟! چـه  ي؟! چه صورتيو چه جمال يچه نور آمده بود وهاو  د.يروشن نما
؟! چـه  يي؟! چـه صـفا  ي؟! چـه ماهتـاب  ي؟! چـه کمـال  ي؟! چه آفتابيجالل

 ؟! و چه؟! چـه؟! چـه؟!  يدرجات ؟! چهيا ؟! چه بهرهيي؟! چه نجوايداريد

هوش شـوم، نگذاشـت. خواسـتم    يزم، اجازه نداد. خواستم بيخواستم برخ
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اد کنم، مهلت نـداد. خواسـتم چشـم بگـردانم، امـان نـداد. خواسـتم        يفر
  دانم چه شد. گذشت؛ گذشت؛ گذشت. يباران کنم، نم بوسه

  رمسته روح و آنجا سـاک بـاز خ    شب صراحي در دست دوشينه، به نيمه

١از فرش به عرش و آنجا همه مست   ر به کنارم و ز بدمستي خويشـدلب
  

  

  نهايي استـيس تـاطر جانان انـفاي خـص

  ن تماشايي استطلعتا هجت مهـرور و بـس

  رـي ده راچهـه در سـم کـمت آنـالم هـغ

  تـي اسـآراي دهـجور و وعـالزم دل رنـم

  يـال ولـه حـب يستتـي، ره نـخوابـدال ب

  ه طالب غم ايام و کوس رسوايي استـک

  ريقت ره وصالش نيستـيان طـاجـه نـب

  تـکسي که درصدد نام و زيورآرايي اس

  اـيـدن  در ش ــريـپ  زار و دل   يـّغنـم

  ودايي استـسيرتان س ريـرباب و ساز پ

  و فغان مين نشسته به کنجي ز هجر، نازـغ

٢سر به علّت غايي استکه وصل دوست مي
  

                                                            

 .تناوش دجالليمرحوم س ي سروده. ١

  ان.هم. ٢
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  يپس از برخورد با روم حالت شمس: فصل نهم

آور  ات و هجـوم سرسـام  يضعف مردم در معنو ي به واسطه يکنون يايدر دن
درِ چشم قلب آنها گرفتـه کـه بـه جـز از      يات حجبيو اصول ماد يآنها به مباد

شته و در حدود عـالم نفـس هـم بـه تعامـل      ندا ييز اعتنايچ چيعالم ماده، به ه
ننمـوده؛ بلکـه    يجز از جراحـ  به يشرفتينکه پياند، چنانچه علم طب نه ا دهينرس

کننـده، امـراض    بـا دواجـات مسـموم    ١مرضـا  يروز به روز هـم در اثـر مـداوا   
بـه   يات مبتلـ يـ ق حين دقـا يض را تـا آخـر  يد کـه مـر  ينما يد ميتول يدتريجد

  د.ينما يم ياراستعمال آمپول و قرص نگهد

نـد؛  يانـد بنما  نتوانسته يا ن استفادهيتر يهنوز جزئ يل اتمياز اختراعات وسا
ـ اند کـه آ  ن نکته برخورد ننمودهيبه ا يچه هنوز حتّ ا ممکـن اسـت اتـم را در    ي

قـت  ين عمـل بـه صـورت حق   يا اگر اير؟ و آيا خيصفر درجه شکافت و  يمنها
  ا به چه صورت درخواهد آمد.يد، دنيدرآ

ر از يـ باشـد، بـه غ   ين موجـود مـ  يزمـ  ي کـه در کـره   يشمار يز معادن بو ا
برده نشده؛ چـه   يانيشا ي ن عده هم هنوز استفادهيشناخته نشده و از ا يمعدود

بشـر بـا    يظهور کند، آن وقت اسـت کـه چشـم مـاد     رنگ يماورا ي اگر اشعه
 ياهد بـود در اثـر کنجکـاو   رنگ، قادر خو يماورا داالختراعيدستگاه جد کمک

  پست و بلند ببرد. يها نيها و زم ت کوهيبه اهم ياد، پيز

                                                            

نامـه دهخـدا، مـدخل     مـاران. [لغـت  يها، ب ناخوش يعنيض است، ي(مرضا) جمعِ مر» يمرض«. ١
  »]يمرض«
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ـ   يتوان اعتماد به ا يهم نم ياخالق ي از جنبه ن ممالـک  يجاد حسـن تفـاهم ب
ن حسنِ تفاهمات، ناگهان مشعل يا ي بزرگ نمود؛ چه ممکن است در پس پرده

ـ يبه  يقيم حقينکه با تصميا ايور گردد و  جنگ شعله ن حسـنِ تفـاهم و   يک چن
 يهـا  ر شـود کـه جنـگ   يـ درگ يار ناقـابل يبر سر موضوع بس يکبوتر صلح، جنگ

  ها محو سازد. الملل را بلکه از خاطره نيب

ات و يتوان از معنو يب مين بشر سرگردان در عالم نفس به چه ترتيپس با ا
ب نکـه انتظـار درک مطلـ   يدم زد؟ چـه رسـد بـه ا    يا عالم امر و معنيات و ياله

  را داشت. يو روم ح اشعار حافظيصح

بـرده   ين اشعار لـذّت روحـ  ياز ا يستيان شد که فقط و فقط بايدر مقدمه ب
 را در برخـورد بـا شـمس    يتواند درک حاالت رومـ  يم يشود؛ واالّ چه شخص

مختصّ  ي ، آن هم با سبک عارفانهروم يموال ي د؛ تا به طرز تفکر و نوشتهيبنما
، بـا  يسـبک شـعر   ي ببرد؟ پس همان بهتر که در اشعار او فقـط از جنبـه   ياو پ
شـعر سـروده؛ نـه     يه چه شاعر و از چه استانيد که شبيسنج رانيا ير شعرايسا

کهنه و  يها دا به آهنگيا عاشق شيا متعصّب و يو  يرا جبر يروم ينکه مواليا
 يسوخته و عاشق يند. در اثر تراوشات قلبينما يتار معرف ا طالب سهيو  يميقد

دن ياز به عالم امر و رسـ يخشک و حالت ن ي باز و متأسف از دوران گذشته پاک
منزجـر،   يزان و از مردم مادياز عالم ماده گر ي، مردياريموت اخت ي به مرحله

  ه:سرود ياشعار

ــواه ــا ره يکجــا خ ــگ م ــز چن   دني

  يزيــســت تـا از مـا گر  يت نيـ چـو پا 

  چـو غـوره   ينيريشـ  يدوان شو سـو 

ــ ــز يرســن را م ــتهيصــ يا يگ   د بس

ــيب ينمــ ــدر ره ماســت؟ ين   ســرت ان

  بــــت مــــايم و هيا ز بــــيــــدل در

  ابــدين اگــر آن زخــم  يکُــه ســنگ 

ــا خــود نگو ــفلــک ت   د حمــد مــا راي

  طانياسـت از پسـتان شـ    يريهـوا شـ  

  هان خاک، خشک از حسرت ماستد

ــدرت را در   ــد دام ق ــه تان ــک   دن؟ي

  دنيبنه گـردن، رهـا کـن سـر کشـ     

ــ  ــاطن گــر نم ــه ب ــان يب ــدو يت   دني

ــ ــرد هـ ــزنجچ ينبـ ــر از گزيـ   دنيـ

ــان ــ، بايکمـ ــدت از زه خميـ   دنيـ

ــ ــوج و از تپ يهم ــد ز م ــجوش   دني

  دنيــــز بنــــد مــــا نتانــــد برجه

ــارد خم  ــه گــرد خــاک مــا ن ــب   دني

ــ  ــو ش ــود عقــل ت ــر خــر مکيب   دني

ــن ــهي ــ يا ارد جرع ــا چشــ يب   دنيم
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  د مــا را قصــد کــردن؟يارد صــيــکــه 

  ميم و ربــود يديــ کــو را گز  يکســ

  سـت جـان را جـز در عشـق    ين يامان

  امــان هــر دو عــالم عاشــقان راســت 

ــا ــان ينشـ ــور چوپـ ــره را از جـ   د بـ

ـ بدان کاصحاب تن اصـحاب ف    انـد  لي

ــاب   زيـــل بگريـــشـــو و از پ يليابـ

ــيبچ ــمنان را همچـ ــهنـــد دشـ   و دانـ

ــر آســمان يز دل خــواه ــا شــدن ب   ه

  بــه دلبــر راه بــردن   يز دل خــواه

  بپختـه اسـت   يگيک ديدل از بهر تو 

ــمس دل دل ــت ش ــد هاس ــن تبريال   زي

 

ــه  ــک ــدهي ــا را خر ي ارد بن ــم   دن؟ي

  دن؟يـ ر مـا گز يـ که را خواهد بـه غ 

ــم ــقان بايـ ــان عاشـ ــد خزيـ   دنيـ

ــ ــديچنـ ــت آفر ن بودنـ ــوقـ   دنيـ

ــان رم  ــب گرگ ــان جان ــز چوپ   دني

ـ  يک به کعبه   دن؟يپـر رسـ   يتوان ب

ــاباب ــه چ  لي ــت دل در دان ــاس   دني

  دنيام کعبـــه را دانـــد شـــن  يـــپ

  دنيــگُــل دولــت دم يز دل خــواه

  دنيــز ننــگ تــن ره يز دل خــواه

ــان ــ يزم ــا پز يصــبر م ــن ت ــک   دني

ــا ــاش د د شــمسينش ــرا خفّ   ١ندي

 

 يي ييو چه مرد خدا يرتيکوسياز خود گذشته و چه عارف ن ي دهيچه شور
ان کنـد؛  يب خود را در اثر برخورد با شمس يتواند حاالت درون يم ر از موالنايغ

  د:يفرما يد و مختصر ميار مفيکه بس

  ميجام خوش يب ي م که از بادهييما

ــرانجام ندار يگو ــد س ــن ــمي   اد ش

 

  ميم و هر شام خوشـ يهر صبح منور 

  ٢ميچ سرانجام خوشـ يه يم که بييما

 

  د:يفرما يا ميو 

  ن بر سر کارت کردميگفتم دل و د

ـ ي يکه کن يگفتا تو که باش   ؟يا نکن

 

  ز که داشـتم نثـارت کـردم   يهر چ 

٣قرارت کـردم  يآن من بودم که ب
  

 

                                                            

  .۴۵۱-۴۵۳؛ صصيزيتبر ات شمسيغزل. ١

 ).۱۹۰۴ ي (غزل شماره ۷۱۶؛ صيزيتبر ات شمسيکل

ـ  ييمـا  ت نخسـت: ي(با تفاوت در ب ۸۶۱؛ صيزيتبر ات شمسيغزل. ٢ ـ   يم کـه ب جـام   يبـاده و ب
  م).يم و گر نکونام خوشيم / گر بدناميخوش

 ).۱۳۱۹ ي شماره ي(رباع ۱۴۳۲؛ صيزيتبر ات شمسيکل

  .۸۶۰؛ صيزيتبر ات شمسيغزل. ٣

  ).۱۲۹۴ي شماره ي(رباع ۱۴۳۰؛ صيزيتبر ات شمسيکل
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نموده  يتعال يذات بار يداياشق شچنان او را ع موالنا يريگ عزلت و گوشه
اپرسـتان تکـان داده و   يا و دنيـ ا را بر هم زده است و دسـت از دن يکه سالوس ر

 ي هيکه خـود را مـورد سـخر    يمال نموده تا حد ظاهر را لجن يود هستيتمام ق
  د:يفرما يم يفات خاصّيوقت است بدون تشر عام قرار داده و آن

  ه هـم من هر سه ب ي دستار و سر و جبه

ــتينشن ــالم   يدس ــن در ع ــام م ــو ن   ت

 

  کــم يزيــک درم چيــمــت کردنــد يق 

١کم يزيچ هم چيچ کسم، ز هيمن ه
  

 

ف نمود. انسـان در همـه حـال    يتوان تعر يبشر را نم يآمال و آرزو ي دامنه
ر در عـالم  يد، به سيش آياو پ يباشد. اگر توقّف در عالم امر برا ير ميمشغول س

ش يدر مقابل نفس برا يگر برعکس، سد محکم و قوپردازد و ا يماده و نفس م
 نيـ ک از ايـ د. حال هـر  ينما يران ميو امر و عالم اسرار ط يجاد شود، در عالم معنيا

د درخور فهـم و ادراک خـود   يرا به کجا رساند، شا يران شخصيا طيپروازها و 
  ند.ين باب بنمايدر ا يا دهين اظهار عقيرينکه سايشخص هم نباشد؛ چه رسد به ا

 ين است که شعر صفابخش عـالم نثـر [اسـت] و وقتـ    يده بر ايرا عق يبعض
کننده  خسته يوشنودها ل ظاهر بحث و گفتيبرد که از دال يانسان به شعر پناه م

بـس   يکـار  يکنند که اسـتدالل بـا اصـول منطقـ     يان ميب يا زان شود و عدهيگر
باشـند   يتيد جمعيشا يبرند. ول ي[است؛] لذا شعرا به شعر سرودن پناه م دشوار

روبم و يـ ان زيـ ، جريقين اصل حقيکه معرفت را اصل فرض نموده و به دنبال ا
ر يشود، س ياهللا) م يف يبه عالم بقا (بقا يرا که منته ينوسانات مختلف تار هست

د، مختلـف [اسـت.] چـه    ينما يبرخورد م ير به چه حجبين سيند. حال اينما يم
 يزم آقـا يـ ق عزيقول رف ا بهياستدالل و  ي از جنبه يافتد که شخص يبسا اتفاق م

  د.ينما يشعر درک مناقب و فضائل م ي لهيبه وس ٢نن شهرايالد جمال
                                                            

  .۸۶۴؛ صيزيتبر ات شمسيغزل. ١

 ).۱۲۲۸ي شماره ي(رباع ۱۴۲۴؛ صيزيتبر ات شمسيکل

 ۱۳۰۰نويس و شاعر معاصر ايرانـي، متولّـد    الدين خطيبي نوري) داستان جمال شهران (جمال. ٢
ـ     مي ۱۳۵۸و متوفّاي  ؛ نـا؛ مشـهد   يباشد. [رقص بر ساحل و بارگاه خيـال؛ جمـال شـهران؛ ب

  ].۵و  ۴؛ صفحات سه، ۱۳۵۹
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اسـت کـه    يشـامد يک از عوامل فوق بر اثر پير هر شخص در هر ير سيمس
ن عوامـل  يـ دهـد. ا  ير مـ ييسابقش را تغ ينکه خط مشيا ايجاد و يدر مقابل او ا

ن است که شخص، قهرمـان  يات باشد. چنيا معنويات و يممکن است از راه ماد
 يرومـ  يا مـوال يـ و  يو سـعد  ا حافظيگردد و  يم يا سوارکار ماهريو  يکشت

ـ آنهـا از   يک مبـدأ و همگـ  يـ ر هر سه بـه  يشود. س يم ت يک منبـع نـور هـدا   ي
ک نسبت به فراخـور حـال خـود، جذبـه و شـوق خـود را       يهر  يولشدند؛  يم

  نمودند. يمنعکس م

د و ينما يمشاهده م يستيخود را در ن يمحض [است؛] لذا هست يفنا حافظ
سـت کـه   ين نيـ نگـرد. منظـور ا   يذات پروردگار م يموجودات را در هست يبقا

از حالت  يسته باشم خردلن توانين کمتريبشود که ا يناکرده سوء تفاهم يخدا
د، درک کرده باشم.يش رحمت نماير حافظ را که خدايس  

 خود فرموده:

١آنجا که باز همت او سازد آشيان          ت عروج وهم را نبود قو سيمرغ
  

نَقـل مجـالس و    يتـ يعشـقش بـر سراسـر گ    ي عشق، جذبه ي رهيش يسعد
او چنـان روح شـخص را بـه تالطـم      يتوجه به عـالم مـاد   يمحافل، و اشعار ب

د: يـ گو يشـود]؛ کـه مـ    يکائنات در نظـر مجسـم [مـ    ي آورده که ناگاه جمله يم
  آدم است و بس.  ياو نه بن يدگويتوح

 يد و از معرفت به عشق پيمعرفت رس ي از راه عشق به درجه يروم يموال
  برد و خاموش شد.

ــت:  ــــگفــ ــــه ُمقَمُحــــوناَْغ ــــْم ِب ٢الًال فـَُه
  

 ٣مُ ـــــاهُ ـٰـ نــــيْ ـــشَ ــــَاغــــــفَ     ّداً ـــــــسَ    مْ ــــهِ ــــفِ ـــلــــخَ 

  ست آن اغـالل بـر مـا از بـرون    ين 

٤ش و پس اويرا پ بندند يبـن يـم
 

                                                            

 الـدين محمـد   براساس بيست و يک متن معتبر چـاپي)؛ شـمس   . خاطر مجموع (جامع ديوان حافظ١
 .۱۰۲۸(چاپ دوم)؛ ص ۱۳۸۱؛ ب؛ انتشارات فاخر؛ تهرانيع شجاع اديحافظ، به کوشش شف

  .۸ ي هيس، آي ي اشاره به: سوره. ٢

  .۹ ي هيس، آي ي اشاره به: سوره. ٣

مِ کـوروش  يح و تنظـ ي، تصحيمحمدرضا الهور ي ؛ نوشتهيدر شرح مثنو يمکاشفات رضو. ٤
 .۲۴۳؛ ص۱۳۷۷؛ ؛ ناشر: روزنه؛ تهرانيمنصور
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اد يـ مـاده را از   يات را فراموش نمـود و حتّـ  يبه ماد يدلبستگ يروم يموال
ده يـ چ ديا هـ يـ کمتـر و   يا مثنـو يو  د و در اشعار شمسيد يبرد. خودش را نم

ده بود که ذرات وجـودش از  يرس يد. او به مقاميا خود بگويشود که من و  ينم
شـدن، بـودن،    نمـودن، خـاموش   دند. رشد مـو، حرکـت دسـت، صـحبت    او نبو

دانسـت و او، او کـه    يمـ  يعلل ي دهيدن را زائيم، خوردن و خوابيرفتن، تصم راه
 ک از امور نداشت.يچ يدر ه يچ عنوان دخالتيبود، به ه يروم

١واهي، من مرد خدا دانمخ تو مرد خدا           اي فاضل دورانم، اي قابل ارکانم
  

ا بـدان سـو   يـ ن سو و يکه غسال او را به ا يا د بسان مردهيد يرا م ياو روم
م و يفهمـ  يد و نمـ يـ م ديتوان يما نم يد و متوجه بود؛ وليد ياو م يگرداند. بل يم

  ب اگر به شعرِين ترتيم. پس با ايببر يم پيخواه يد هم نميشا

  شق نسپرمـز ره عـ، جه خنجرمـزني بـر بـگ

٢خسته خاطرم، دست من است و دامنت رومي
  

 

  م که:ييت بنماين بيدر ا ينکه تفکريا ايم. و ينيب يم، او را فنا مييتوجه نما

٣امروز چنانم که گل از خار ندانم        امروز چنانم که خود از يار ندانم  
  

 

انـداز   نيمعرفـت طنـ   ياو خـارج و در فضـا   يهـا  انياز شر اَنَا الحق يصدا
  بود. يم

، يدگانش جـار يل اشک از ديقت. سيمجاز بود نه حق يه در مفهوم روميقاف

                                                            

  .۳۳۹؛ صيزيتبر ات شمسيغزل. ١

  .۲۱۷همان؛ ص. ٢

  .۳۴۴همان؛ ص. ٣

ر، بـه  يـ ت در منبـع اخ يـ ن دو بيـ ). ا۱۴۸۷ ي شـماره  (غـزل  ۵۷۱؛ صيزيتبر ات شمسيکل
  ن غزل آمده است:ير در ايصورت ز

  امروز چنانم که گل از خار ندانم          نانم که خر از بار ندانمـروز چـما

 با يار چنانم که خود از يار ندانم          امروز مرا يار بدان حال ز سر برد
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سـت، حـال   يگفـتن ن  قلب در حال ضربان، نفس به شماره افتاده، قدرت سـخن 
وح در پـرواز،  ا، گوش شنوا، قلم ثابت، ريکردن نمانده؛ در عوض، قلب گو نگاه

  جان به لب سروده است:

  در عشق نـه جسـمم و نـه جـانم    

  افــــزون ز زمــــان و در زمــــانم

ــالم   ــانم از دو عـ ــه نهـ ــا آنکـ   بـ

ــ ــ  مرغيس ــو س ــانم و چ   مرغيجه

ــرت ا ــدر حس ــي ــه دارم ين دم   ک

ـ   يجان در نظـر آر و رو    نيمـن ب

ــان  ــام جه ــن ج ــا م ــقم ينم   عش

  ب عشــقمهــر جــا کــه روم، خــرا

ــ  ــن ب ــامم  يم ــان و ن ــر از نش   خب

 

  ن، نـه آنـم  يـ عجـبم، نـه ا   يزيچ 

ــب ــانم يـ ــان و از مکـ   رون ز مکـ

ــر ــر نظـ ــ يدر هـ ــن عيببـ   انميـ

  انمينبـــرد بـــر آشـــ يکـــس پـــ

ــ ــانم  يس ــت ج ــال بسوختس   س

ــانم   ــان فش ــزار ج ــو ه ــر ت ــا ب   ت

ــردم د ــن مـ ــمـ ــانم ي دهيـ   جهـ

ــه  ــن کعبـ ــدانم  مـ ــده نـ   و بتکـ

ــانم   ــر نشـ ــب دگـ ــاهللا مطَلَـ ١بـ
  

 

کامـل   يآگـاه  يخـوب  ده بود و از حاالت او بهيرا خوب پسند يروم شمس
  ده بود.يتپ يداشت. قلب شمس در برخورد روم

د کـه  يخواهد رس يات دور گشت، به عوالمياز عالم ماده و ماد يانسان وقت
در برخـورد بـا    دن قلـب شـمس  يـ گـردد. تپ  يک ميات نزديناخواه به معنو خواه
شمس نبود؛ بلکه روشن کردن چـراغ معرفـت را    يطلب جاه ي نشانه روم يموال

اش را بـه نحـو    فـه ي، آمال شمس بود و موفّق هم شد و واقعاً وظيدر قلب روم
را در  ٢ها گرفته تا مخترع بمـب کُبالـت   بچه يباز از عروسک«احسن انجام داد. 

د، يـ خند يبرد، م يلذّت م» د.يک شويوقت به حالت شمس نزد د و آنيرينظر بگ
چـه   يشـمس از رومـ   يشد. حـال دور  يگرفت، دور م يم ميکرد، تصم يفکر م

ـ   يبود که شـمس مـ   يا داشت؛ آن مسئله يجينتا از اوائـل   يرومـ  يدانسـت؛ ول
  د:فرمو ينداشت و به مرور حس کرده بود؛ که م يتوجه

  روم يا، مــن مــيــم يــيآ يتــو نمــ   روم يبـاغِ گلشـن مـ    يمن به سو

                                                            

  .۳۴۱ص؛ يزيتبر ات شمسيغزل. ١

  است. يا و هسته ياتم يها از انواع بمب يکي» بمب کُبالت«. ٢
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  ش مـرا يـ رو يک است بيروز تار

  ب آمـد مـرا از بـاغ جـان    يس يبو

  دان مرا آنجـا کـه مـن    يش باقيع

  نگردم زآنکه مـن  يمن به هر باد

ــن گر ــان را دريم ــب ــراقي   دم از ف

١ييهمچو گو
  ک مـن يـ م لينما يم 

 

  روم يشـمع روشـن مـ    يمن برا

  روم يب خوردن ميسمست گشتم، 

ــرا ــ ياز ب ــيع ــردن م   روم يش ک

  روم ياش چون کوه آهن م يدر پ

  روم ياو همچـو دامـن مـ    يوز پ

٢روم يروزن مـــ يذره ذره ســـو
  

 

به معلّـم   يچه نوع عشق ينيعلوم د ي معلّم مدرسه، شاگرد تماشاخانه، طلبه
تـا شـامل   گـر  ينگرد؟ و صدها مثـال د  يکند و معلّم به چه نظر به آنها م يدا ميپ

  خود شما بشود.

د؟ چـه انـدازه مالزمـتش را قـدر     يا ا تا به حال با دوست باصفا آشنا شدهيآ
د؟ چشم از منزل و اهل منزل يبر يد و به چه اندازه از مصاحبتش لذّت ميدان يم

د و يـ ده ياو را انجـام مـ   يها از شب با او مأنوس و خواهش يريبربسته و تا د
شتر به يد و سرزنش و مالمت نموده و شما بيشما تنقچه بسا اتفاق افتاده که از 

روح دارنـد؛   يسـنخ  ات باز هـم يق در عالم مادي، دو رفيد. بليشو يک مياو نزد
 د باشـد. شـمس  يات و توحينکه منظور و راه آنها عالم امر و معنويچه رسد به ا

شـتر متوجـه شـمس    يراغ ب؟ فـ يتوانست مأنوس باشد جز با روم يز ميبه چه چ
ان يـ ا از اطرافيکرد که شمس خسته و  يال مينبرده بود. او خ يپ موالنا يبود؛ ول

ل يـ بـود؟ شـمس ما   ين ميقتاً چنيا حقيآ ين بود. وليملول گشته و ظاهر هم چن
ا يـ و  يبـاز  شـب  مـه يا خيرا شهر فرنگ و  يروم يها شدن حجاب نبود برطرف

 يتوانست روم يد. بلکه ميجلوه داده و موالنا را به آنها سرگرم نما نمايس ي پرده
د. بلـه،  يـ دا کـرد، آن را دنبـال نما  يـ د و سـر آن را پ ينخ را د ي رشته يخود وقت

شـد. او را   يبـود. نـاالن مـ    يبود. تفکر کمـک مـ   يداشت. صبر ضرور يناراحت
  شت.را؟ باالخره موفق گ يچه اوئ يکرد؛ ول يجستجو م

                                                            

 آمده است.» يکوه«، »ييگو« يجا ح فروزانفر، بهيتصح ي در نسخه. ١

  .۳۵۳؛ صيزيتبر ات شمسيغزل. ٢
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چ وجـه طبـع شـعر    يبه هـ  ين بود که روميد؟ مگر نه ايرو يشما چرا دور م
عشق آمـد، تمـام روح شـد، شـاعر شـد،       يوقت يعشق نبود؛ ول يعنينداشت؟ 

  پرستان زد.  ات و مادهيد، پشت پا به ماديگرد يعارف گشت، منزو

هوده تلـف  يبا، وقت را ي، ري، زهدفروشيبيفر عوام يعنيچه؟  يعنيحجاب 
د گرد آوردن، و يجنازه بودن، مر عييرفتن، در فکر تش يکردن، به دنبال نام ظاهر

ا حجـب دور شـد. توقّـف در    يـ ن عوامل و ياز تمام ا گر. موالنايد يِعنيهزاران 
  . خام بود، پخته شد.ير روحانيشرفت در سيپ يعني ير نفسانيس

ا به اصطالح يه آتش عشق سوخت و چرا سوخت؟ چرا نسوزد؟ جز آنکه ب
ره نمود. پس چـرا نسـوزد؟ بـه دنبـال نـام ظـاهر       يرا ذخ يات ابديشد؛ ح يفان

قـت رفـت.   يفراموش نخواهد شد. به دنبـال حق  يروم يامت موالينگشت. تا ق
 يقيحق ياند. پس چرا نسوزد؟ شما به معن االبد به دنبال او روانه يان حق اليحام
ـ ا د؟ اگر نبودهيا بوده يا زنيا عاشق دختر و ير؟ آيا خيد يا برده يختن پسو د بـه  ي

ک دختر شما را تا کجا ي. عشق به ةَقـيقِ احلَْ  ةطَـرَ َمجــٰاُز قـَنْ اَلْ د. يرس يمفهوم سوختن نم
ست. قـدرت، شـهامت،   يکشاند؟ اگر عشق باشد نه شهوت، سوختنش سودائ يم

از  يعنـ يگر الزم دارد تا سـودازده،  يب دل و برهان، و مطالي، دليازخودگذشتگ
ان يـ حت کـردن نتـوان و بـا ب   يعشق را نص ي د. سودازدهيزان شوينام و ننگ گر
تـوان قلـب منـور عاشـق را از      يپرست نمـ دان خوياعتقاد اطراف يظاهر و قلب ب

 يزيـ عشّاق درگهش خاموش نمـود. او جـز بـه معشـوق بـه چ      يالهوت ي نغمه
از و قهـر و  يـ مکالمه بـا پنددهنـدگان مشـغول راز و ن   در موقع  يشد و حتّيندين

ان ندارد. لذا در مقابـل  يا اطرافيبه اطراف و  ياش بوده و توجه با معشوقه يآشت
ـ آنها خاموش مانده و هنوز هم مشغول است. و  ي حمالت ناجوانمردانه ا اگـر  ي

  به حال آنهاست. يد، از راه دلسوزيبه آنها بنما يتوجه

بودند که در راه وصل معشوق، از  يا دو عاشق دلباخته روم يو موال شمس
را مظهر عشق  يگريک ديدا کرده و هر يگر عالقه پيکديز نداشتند. به يجان گر

د، آنها هـم بـا   يده يش مينه آرايخود پنداشته. همچنانکه شما خود را در برابر آ
 يسـت يبه عالم ن يتوانستند پ يقت، بهتر ميمعرفت و مملو از حق يايکمک دو در
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ت شـده و  يگر تقويکديا انوار در برخورد با يک جداگانه. ارواح و يببرند تا هر 
د نگاه کرده يبه خورش يشود؛ همچنانکه اگر از منافذ آبکش يالعاده م قدرت فوق

از منافذ آبکـش خـارج    يکي ي اگر سر از روزنه يد، انوار جداگانه[اند؛] وليباش
د نمـود.  يـ ا روح کل را مشـاهده خواه يا نور مطلق و يد کامل و يد، خورشيازس

ا در يـ کنند، چه در بساط طرب ظـاهر و   يگر را کمک ميکديحال  ارواح درهمه
د؛ يـ ريگ يخـود انـس مـ    يها مسلک ن است که شما با همير از اي. غير معنويس

در تماشـاخانه و   خانـه، رقّـاص   طلبه در مدرسه، تاجر در بـازار، دالّل در قهـوه  
  گر نباشند؟يکديارت يخانه؟ پس چرا دو عاشق دلباخته مشتاق زيمست در م

  وـاي تـقـوس لـند از هـک يـکاف مـگ شـسن

  وـواي تـرف هـزند از ط يـال مـر و بـان پـج

  ودـش يــراب مـقل خـود، عـش يـش آب مـآت

  ن براي توـي م شود، ديده يـواب مـمن خـدش

  برد رش ميـه عـاله بـدرد، ن يـبر مـي ص امهـج

  شق چو اژدهاي توـخورد ع يـگ مـر دم سنـه

  کن تو خنده راـريه مـده را، گـکن رونـند مـب

  کن تو بنده را نيست کسي به جاي توـور مـج

  شق تو؟ اين جگر کباب منـذاي عـيست غـچ

  اي توـه وفـارگـن؟ کـراب مـست دل خـيـچ

  م نکو رود؟خنـجو رود، کي س هـوبـو جـآب ت

  وـاي تـيــب حـبـرو رود از ســم فـاه دمــگ

  رمـاد بر سـهـت نـد از درم، دســشق درآمـع

  فت مرا که: واي توـوام، گـي تـه بـرا کـد مـدي

  دين، شاه سپهر شمس دين اي مه و مهر شمس

 ١خون شده است جان من از هوس و هواي تو
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ارانش يـ حرکـت نکنـد و بـه التمـاس از      شمس ده به دنباليچرا واله و ژول
  اورندش؟ چرا؟يافته و باز نينخواهد تا او را 

ــن ا  ــر ک ــتاره  يخب ــس ــا راي   ار م

ــن آن طب  ــر ک ــخب ــقان راي   ب عاش

ـ     شيدل خــو ياگـر در ســر بگردان

  کـام گـردم   پس اندر عشق دشـمن 

  اگــر چــه دشــمن مــا جــان نــدارد

  زيـ ن تبريالـد  عشـق شـمس   يا ايب

 

  ابــد دل خونخــوار مــا رايکــه در 

  مـار مـا را  يکه تـا شـربت دهـد ب   

  نــه دشــمن بشــنود اســرار مــا را

ـ    بپرسـد کـار مـا را    يکه دشمن م

ــا را بســوزان دشــمن جــان   دار م

ــور ده د ــدان رخ ن ــب ــا راي ١دار م
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  ي حق فصل دهم: سير نفساني و جذبه

  

 

  

  

  درآمد پيش

د يرس يم به گوش ميطور مال نم باران به نم يبود. صدا ير زودايصبح بس
ک يـ شکست. من نزد يسکوت داخل را م يعابر يپا يصدا يو گاه گاه

نشسته و به فکر فرو رفته بودم که عاقبت چه خواهد شد؟ غرض  يبخار
 يبـرا  پس جهـنّم  -ار خوبيبس -بشر بوده است  ير تکاملياز خلقت، س

اسـت و معـاد معـاد     يدارد؟ اگر بهشت و جهنّمـ  يچه معن شتچه و به
  چه؟ يعنياست؛ پس لقاء حق  يجسمان

نشست به گـوش دلـم    يخاست و بر دل و قلب م يکه از دل برم ييصدا 
ش در حال يپ ينکه تا انديخبر! مگر نه ا يجا ب از همه يدرداد که ا يآواز
رنگارنـگ گـوش    يهـا  ؛ اذکـار گـل  يدياهـان شـن  يگ ي زمزمه يدگيشور

بـا   ؛ ستارگان هفـت آسـمان  يدين با چشم ظاهر دي؛ حرکت زميکرد يم
ـ از ح يا ؛ در گوشـه يديـ سـر د  يار کم در بـاال يبس ي فاصله اط اسـتخر  ي

؛ آوازشـان بـه   يديـ ن دطلعتـا  ؛ سرور و بهجت مـه يديت دي؛ جمعيديد
ـ ؛ آي؛ رفت و آمدشان را حس بنموديديظاهر شن گوش ـ بـه ا  ا قـبالً ي ن ي

ن در يدم واقعاً مشکل بود. گفته بودنـد زمـ  ي؟ ديمکاشفات اعتراف بنمود
ن يهستند که هـزاران مرتبـه از زمـ    يگريستارگان کرات د حرکت است؛

 يون سـال نـور  يليم ۲۰ن يما بزرگتر هستند؛ اگر مسافت آنها تا زم يخاک
هـا   فواصل هر طبقه از آسمان شد که من به چشم ظاهر است، پس چطور
د بتـوان بـا چشـم مسـلّح     يدن، حس بنمودم؟ ماه را شايرا هم عالوه بر د

اش را نه تنها در شب، بلکـه بـا    ، انوار مختلفهيمن با چشم عاد يد؛ وليد
دان يـ روز جمعـه، از م  ياز سـتارگان اطـرافش در روز آفتـاب    يا مجموعه

ن يبعد از ظهر) آسـمان و زمـ   ساعت ۲باً يتقر يزييدم. (روز پايد شيتجر
اسـت.   يمعاد جسـمان  پس دم؟يد ينها را نميدم. چرا قبالً ايرا پر از نور د

شود و نور و آن هم نور مطلق؛ و به لقاء  يتر م فيشود جسم لط يچطور م
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ُت اْجلِـن َو ْاِالنـَسِ اّال َو مـا َخَلْقـتم ساده آمـد. گفـ   يليرسد؟ به نظرم خ يحق م
  ١.ُبُدونِ عْ يَ لِ 

                                                            

  .۵۶ ي هيات، آيذار ي سوره. ١
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:فصل دهم
  ي حق سير نفساني و جذبه ١

ه را آمريکـا و  بـه اروپـا   ير و سـلوک معنـو  يان بنمود که سيب ٢زميق عزيرف
ــهي ــه پ افتــه و روزب ــيــنکــه ديباشــد، بــه علّــت ا يشــرفت مــيروز رو ب ن ين مب

اد نداشـته؛ چـون از راه عقـل و تفکـر جـز      يغ زياج به تبلياحت �ءاياالنب خاتم
گذشـته   ي هزار ساله کي ي وجود ندارد. سابقه يگريراه د ن اسالميدن به ديرس

ب ينصـ  يشرفتينکه پيد که عالوه بر ايجه برسين نتيد به ايد، شايريظر بگرا در ن
  هم نمودار گشته است. ييها اسالم نشده، در ظاهر شکست يقين حقيد

 يپردازم. چه مبلّغـ  ياثبات مطلب فوق م يل برايدو دل يکينجا به ذکر يدر ا
ـ  نبـ  يو حضرت علـ  �مرتبت يبهتر از حضرت ختم  ي و ائمـه  �الـب ط ياب

اند که اگر  فرموده �رمؤمنانيالوصف موال حضرت ام د؟ معيسراغ دار �راطها
ن را يد، جنگ با معانديرس يتعداد مسلمانان به تعداد انگشتان دست مبارکشان م

ده يـ عق د، با مـن هـم  ييرا مطالعه بفرما �راطها ي خ ائمهيتارنمودند.  يشروع م
در پانصـد   يغـات اسـالم  يم تبليشدن ادعـا  روشن يگر برايل ديد شد. دليخواه
قـت  يد کـه حق يينما يا باور نکرده و اعتراف نميباشد. آ يم رانير در اياخ ي ساله

 يـي ر قهقرايو عتـرت باشـد، مشـغول سـ     به قرآن عيد و تشيه توحک ن اسالميد

                                                            

کن يده نشده است؛ لين فصل ناميعنوان دهم ، بهمرحوم تناوش يها نوشته ن بخش در دستيا. ١
 شـمسِ «ن مبحـث  ين بخش که آخـر يشان، اقتضا دارد به ايا ياق نگارشيمطالب و س يتوال

  داده شود.» فصل دهم«ز هست، عنوان ين» يمولو

  .۱ ي ، پانوشت شماره۲۵۲ي  . ن.ک. به: صفحه٢
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ض را پاک نمود، وانگـه بـه درمـان پرداخـت.     ياول مزاج مر يستيپس با است؟
ا يـ نداختن فکر است؛ پس به چه راه و يمسلمانان ضعف عقل و به کار ن يماريب

ر پا گذارده و به دنبال جهل يرا ز نمود که عقل يتوان به او حال يم ياز چه راه
سـه  يمقا يم قرن گذشته را بـا مـدارس امـروز   يشوند؟ مدارس سابق ن يروان م

هـر دو   ي جـه يو نت يرا با کارخانجات مدرن امروز يباف يزر يها د. کارگاهيينما
سال قبل را بـا مـردم امـروز     ۴۰مردم  يش و راحتيد. آساييسه نمايرا با هم مقا

باشـد.)   يران ميا، به خصوص در اين دنيمسلم ي منظورم جامعهد. (يينما يبررس
اب و ذهـاب بـه   يل ايا وسايآ يهم بزرگ شده؛ ول يليتخت بزرگ شده و خيپا

ـ باشـد؟ آ  يطور ساده در دسترس مـ  ن عبـور و مـرور   يهـا مطـابق قـوان    ا جـاده ي
 د؟يدار يو بهداشت چه اطّالع يسازند؟ از بهدار يا ميساخته شده و  يالملل نيب

مـردم امـروز    يد، سطح زندگييسه نمايمقا صادرات کشور را با زمان شاه عباس
 مـردم را بـا زمـان رضاشـاه     يت اجتمـاع يد. امنيريسال قبل در نظر بگ ۲۰را با 
م ر؟ دختـران مدرسـه نـا   يـ ا خيـ سم يد. طرز تفکر مردم را بنويکن يبررس يپهلو

»د برگمنيانگر«آشپز شوهر دوم 
ـ   يرا م ١ اظهـار  » برازجـان «از نـام   يداننـد؛ ول

داند. پسـرها و نوباوگـان اجتمـاع     يکشور خودش را نم يايو جغراف ياطّالع يب
فـه و لبـاس   يخدمت وظ ياياکتفا نموده تا از مزا يليد مدارک تحصيفقط به خر

فـه  يمشغول به انجام وظ ير دولتياستفاده نموده و سپس در دوا يافسر دار راقي
د؛ يـ نما يمـ  يو تماشاخانه، دولت کمک مـال  نمايافتتاح س يبرا شوند. در تهران

بـه جـز    يا و معلّم نداشته و مدارس حرفه يمکت و بخاريز و نيمدارس م يول
در  يا ه را فقـط بـه نـام حرفـه    يـ هز شـده، بق مج يدو تا که با کمک خارج يکي

  رسانند. يها به غلط به عرض پادشاه م گزارش

گـردد.   يعاشق زن برادر خـودش مـ   يم؟ برادرياز احساسات مردم چه بگو
مانه انجـام  يط صـم يها در مح ييبازد. زناشو يقش طرح عشق ميبا زن رف يقيرف

                                                            

 يهـا  شـه يم. از هنرپ۱۹۸۲ يم. و متوفّـا ۱۹۱۵) متولّـد  Ingrid Bergman» (د برگمنينگريا«. ١
  »]د برگمنينگريا«ا؛ مدخل يپد يکيدانشنامه و غرب است. [شبه ينمايس يمشهور و رسوا
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ار زن يـ تـام و تمـام در اخت   اراتيار طالق با اختيو اخت يرد که محلّ زندگيگ يم
ـ  يببر ياحساسات پ يقيو مفهوم حق يد به معنيل داريباشد. اگر م ن يد، روزهـا ب

د يـ بزن اورانيـ و ن و اُزگُل و اراج کرج ي جاده يها به کافه يسر ۱۲تا  ۹ساعت 
  دا گردد.يتماع، هوغرضِ اج يب يشما تا صدق گفتارم به

ر از چنـد صـد   يـ ا غيـ نکـرده اسـت؟ آ   يشـرفت ي، پير مـاد يدر سـ  يرانيا ايآ
هـا قبـول    ياز خارج يزي، چيفروش و چند مغازه کالباس ساختمان بزرگ تهران

ر يـ چه کـاره اسـت؟ بـه دوا    يراني!!! پس واقعاً اير. پس چيکرده است؟ پس خ
  م، بهتر است.  ينداشته باش يجه کارچ ويها به ه و وزارتخانه يدولت

از راه عقـل و تفکـر    يين خـدا ين، به خصوص ديم بر سر مطلب. ديبرگرد
برطـرف نمـودن    يما جهـل اسـت. بـرا    ي د. پس مرض جامعهينما يشرفت ميپ

 يحـرف، کـاف   يعنـ ي، يشـفاه  يمات اجباريبا تعل ا کالس اَکابريجهل اجتماع آ
ـ با يد.) پـس از چـه راهـ   يـ به مدارس و فرهنگ بزن ير سرل مهياست؟ (اوا د ي

ـ ا ن فکر افتـاده يا تا به حال به ايجهل اجتماع را به عقل مبدل نمود؟ آ د؟ فکـر  ي
 يصندل يا در روياتوبوس و  يکردن که وقت الزم ندارد؛ چون در صف طوالن

شـتر  ين سـاعت ب يست؟ پس از ايطور ن نيانتظار دوائر وقت فکر کردن هست. ا
ا الاقل بـه حـال   يد به حال اجتماعِ بزرگ و يد. شايرا طرح کن يد تا راهيکر کنف

  د باشد.يخودتان مف ياجتماع خانوادگ

وس يأهـا مـ   کنکـاش  ي از همـه  يوقتـ  يمترقّـ  ياشخاص بزرگ و کشورها
و  يخدعـه و ظاهرسـاز   يا بـرا يـ شـوند؛   ين مـ يـ شوند، دست بـه دامـان د   يم

سـت؛ چـون بحمـداهللا از    يرند. الزم به ذکر مثـال ن ب يا واقعاً پناه ميو  يبيفر عوام
انـد. داخـل در    دا نمـوده يـ پ ييامروزه به قرائـت روزنامـه آشـنا    ير تا واکسيوز

ـ ينامـه. مـر   يا روزيـ د که واقعاً روزنامه است يمعقوالت نشو از دکتـر   يض وقت
 يو برا يافتد. شخص گرفتار در دوائر دولت يم ياد شمع نذريشود،  يوس ميمأ

رود. شـاگرد مدرسـه    يس مـ يا وکالت، به سراغ رمـال و دعـانو  يزارت و مقام و
بـرد.   يچون ضعف خود را در مقابل دروس مالحظه نمـود، بـه رشـوه پنـاه مـ     

افتـد. و   يمـ  يو پـارت  يد، به فکر مهمانيزش را لغزان ديم يها هيکارمند چون پا
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ـ   يدند، شروع ميوس گردين مراحل مأياز تمام ا يتازه وقت از؛ يـ ذر و نکنند بـه ن
در نقاط متبرکه از اشخاص سؤال شود: تـو کجـا و آنجـا کجـا؟ در      يچون وقت

  د: نذر داشتم.يد شنيجواب بدون استثنا خواه

و  ريشکسـپ  يهـا  چون از فهم داسـتان  نمايلم سيا فيتماشاخانه و  يتماشاچ
و  رارسـالن يمحـروم اسـت، پنـاه بـه داسـتان ام      تيهدا و صادق و حافظ گوته
ده و نشناخته، پناه بـه  ينند، نديب يم يگزندگان يها وقت برد. و انسان يد مکُر نيحس

به اخبار  پناه ضعف در لطائف قرآن ي به واسطه يبرند. چرا فالن يمار و کژدم م
 يرا پـ  عيتشـ  يمعنـ  ين زنـد و حتّـ  يادب بر زم يخواهد زانو يبرد؟ چرا نم يم

از  يا چـه شـده. بفراخـور عـده    يباز يهر جماعـت و ملّتـ   ين برايببرد؟ پس د
اُولــِٰئَک کنند.  ين بودنش دوست داشته و دنبال ميد ين را برايخواص که واقعاً د

  .نيمِ يَ َاْصحـٰاُب الْ 

دانست و  يث را مياخبار و احاد ي هيب بود. کلّيعج روم يموال ير نفسانيس
کـه او   يا با فهـم و شـعور  يآ ينمود. ول ين، آنکه واقعاً به آنها عمل ميبهتر از ا

ث يـ و اخبار و احاد کرد که نقش خلقت فقط حفظ نمودن قرآن يداشت، باور م
شب  مهينکه نيالش راحت بود به ايغنود، خ يها که به بستر گرم م ا شبيباشد؟ آ

نکـه  يا ايـ شب خشـنود سـازد؟    ي نافله يهمتا را با نمازها يبرخاسته و معبود ب
ر و ااطهــ ي و ائمــه کـرد کــه وجـود مبــارک حضـرت رســول اکـرم     يحـس مــ 

ـ  يخوش دل يفقط برا �ظماالع اهللا ةيبق اسـت کـه    يک مشـت مـردم مسـلمان   ي
ا واقعـاً  يموعود بروند؟ آ ند تا آنها به بهشتيات و مصائب را قبول نمايبل ي هيکلّ
د بدنش را لـرزان و چشـمانش را اشـکبار    يتوح يا معنيکرد و  يطور فکر م نيا
د بـه فراخـور   يـ توح يقـ يو مفهوم حق ي؟ پس چرا دنبال نکند تا به معننمود يم

را در  يکتاپرستيد و ياز نور توح يببرد؟ او تراوشات يحال و عقل و شعورش پ
  که گفت: ييص داد و دنبال کرد تا آنجايد و تشخيد يزين تبريالد شمس

  مـندا يـمـچ نـيـن هــم، مـدان يـمـچ نـيـن هـم

  خوانم؟ دانم؟ اين چيست که مي اين چيست که مي

  داند؟ خواند؟ تا کيست که مي يـه مـيست کـا کـت

  يرانمـه و حـشتـرگـن وادي، سـانده در ايـن مـم
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  م؟ـنــرا ايــاه چـگ هـم، گـي آنـمـه هـکـر زانـگ

  م؟ـرا آنـاه چــگ هــم، گــنـه ايـمـه هـکـور زان

  ان منـن جـن در تاـگر جـسي ديـست کـر هـگ

  اشد جرمش همه بر جانم؟ـبب بـه سـس از چـپ

  »اي خواجه چه نامي تو؟«يدم: ـپرسـش بـويـاز خ

  »مـدان يـمـز نــن رمـل ايـقـعـنِ اليـم«ا: ـتـفـگ

  ن مشکل؟ـز که پرسم اين تا حل شود اي«فتم: ـگ

  »مــانـود جـر دود بـودا پــن ســش ايــز آتـک

  »درکش، خاموش کن اي مسکين!زبان «فتا که: ـگ

»فته پشيمانمـر گـي، بـفتـو گـکـن«ه: ـم کـفتـگ
١
  

 

برخـورد نمـود. نـور     ن حجاب ظلمت نفس و نور با شـمس يب روم يموال
دارد؛ اما نور کجا و نـار   يص داد که هر دو روشنيشمس و نار خودش را تشخ

ل يـ وانه خواندنـد و م يکه همه او را د يشد؛ به طورزان يس گرکجا؟ از عالم نَفْ
ـ يل، او را به قهقرا و يد و ميداشتند با تمه او  يا به اصطالح به نار بکشندش؛ ول

د يـ توانسـتند او را بـه ق   يباطن کجا مـ  يا مردم بيداشت؟ و  يکجا به آنها توجه
  سرود: يس برگردانند؟ لذا منَفْ يبردگ

  اين کار ندارم زـه جـق رويت کـاشـنم آن عـم

  دارمـجز انکار ن ر آن کس که نه عاشق بهـه بـک

  ير تو نپويمـوي غـم، سـويـجـو نـر تـيـدل غ

  دارمـار نـر خــر هـم، سـاغ نبويــر بـل هـگ

  سلمانـن گشت مـام ايمان، دل م و آوردهـه تـب

  به تو دل گفت که: اي جان! چو تو دلدار ندارم

                                                            

 .۳۴۴؛ صيزيتبر ات شمسيغزل. ١
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  خوانمـبينم، دو نو تويي چشم و زبانم، دو نـچ

  جز اين جان که تويي آن، به کس اقرار ندارم به

  م، ز رياضت نزنم دمـخورم غـم، بـخورم غـب

  دارمــار نـسيــر زر بـر گـنگـون زر بـرخ چ

  من کنم اين شرح وليکنـائف و ايـر خـي هـپ

  دارمـار نـتـفـن دل گـاطــفتن بـن گـخـز س

  ونيـه چه بي داغ جنوني، خبري گوي کـو کـت

 ١دارمـر آثار نـگونه دگـون و چـن از چـه مـک

  

ـ ننـگ را در  ي پرده و بدون خجالـت پـرده   يب روم يموال د و خـود را از  ي
ت يش گرفت تا در اثر فعاليت را پيس خارج نمود و راه نورانحجاب ظلمت نَفْ

  و مجاهده به نور مطلق برسد.

ــزيدر مبحــث ف ــب کي ــاهيال يان شــده کــه امــواج مختلــف در فضــا ي  يتن
ن امواج استفاده برده يتواند از ا يم يار قويبس يها [اما] فقط دستگاه ٢اند پراکنده

و، يـ د، مـورس، راد يـ نما يرنده بررسين امواج را نسبت به فراخور قدرت گيو ا
ت که بر يچوب کبر ي نکه شعلهيا ي با فلسفه نگيترليس ميمور يون. وقتيزيتلو

گـر  يد يست و بـه صـورت  ين يشدن گردد، زائل يدن نَفَس شما خاموش مياثر دم
دن اوست؛ پس چرا ما اعتـراف  يوجود خواهد داشت که چشم ظاهر عاجز از د

ند؛] ما ي[م يا باقين دنين رفتن بدن در ايبر اثر از ب تيم که نور نبوت و والينکن
تواننـد   يمـ  يا ست. فقط عـده ين ين انوار الهيدن ايچشم هر کس قادر به د يول

جهل اسـت، بـه    ي دهيت شوند. انکار زائيم هداين نور به راه مستقيا ي هيدر سا
د و يـ که فهم و شعور شخص مطلب را نتوانسـته درک نما  يخصوص در مواقع

                                                            

  .۳۲۷و  ۳۲۶همان؛ صص. ١

  ).۱۶۱۰ ي زل شماره(غ ۶۱۰؛ صيزيتبر ات شمسيکل

  آمده است.» آشکار« ي در دستنوشته، کلمه. ٢
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دش، مطلـب را از  خود را حمل بر عمل عقل نموده و به حساب خـو  ينابخرد
عقل نبـرده   يقيبه مفهوم حق يچاره هنوز پيکه ب يد. در حالينما يراه عقل رد م

ص بدهد. در اجتماع امروز مـا رد  يتواند تشخ يو حواس پنجگانه را از عقل نم
ر؛ مزخـرف  يـ نکـه خ يان ايـ شود. طـرف بـا ب   يم يساده عمل يليد خينمودن عقا

و  ير عالم و عـام يگ بانياجتماع ما که گر ينيد. بدبينما يد؛ معما را حل ميگو يم
نـداختن آن  يضـعف عقـل و بـه کـار ن     ي کوچک و بزرگ شده، همانا به واسطه

  ند:يفرما يدر کلمات قصار م باباطاهر يباشد. عارف ربان يم

َو اْلِعلـــُم ِمـــَن  ةيِصـــِمـــَن اْلَمعْ  ةَرُف بِـــِه اْحلَـــق ِمـــَن اْلباِطـــِل َو الطّاَعـــْعـــيُـ  ةيـــُعُبودِ ُل ِســـراُج الْ اَْلَعْقـــ
 ةيـِسـراَج اْلُعُبودِ  ةيـاطَفأ نُوُر الربُوبِ  ةي الربُوبِ  ةَمعرِفَ  ِايلٰ  ةي اجلَْهِل؛ فَِاذا َنَظَر الّناِظُر ِبِسراِج اْلُعُبودِ 

١.ةي رُبُوبِ  ِايلٰ  يَتدِ هْ يَـ َو ال  ةي ِرُف ُعُبودِ عْ يَـ ال  ةريَ احلَْ  ةمَ ظُلْ  َفصـٰاَر الّناِظُر ِمنْ 
  

 يتوان حق را از باطل و بنـدگ  يآن م ي لهيکه به وس ياست ربان يعقل نور
هد از که شخص بخوا يص داد. موقعيتشخ يرا از نفهم ييو دانا يچيرا از سرپ
دود نار عقلِ ظاهر، نور عقـلِ بـاطن را    ي ت ببرد، شعلهيبه کنه ربوب يراه عقل پ

از نور معرفت نبـوده و در   يص نار بندگيدرهم شکسته و شخص قادر به تشخ
  ماند. يم يجهل باق يکيتار

                                                            

ة عين القضاة؛ ل حکمية في المعارف و المشاهدات الربانيئمسا :انيالعر شرح کلمات باباطاهر. ١
  .۴۳؛ صيالديم۱۹۷۱؛ روتيب؛ ةدار الکتب العلميعاصم ابراهيم الکيالي؛  :مصححهمداني، 
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  ضمائمسوم:  بخش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ضمائمبخش سوم: 
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  ن دفتريادشده در ايبزرگان  يبا بعض ييآشنا . ١

  

  

  

  ن دفتريدر اادشده يبزرگان  يبا بعض ييآشنا .۱

  �يهمدان يخ محمدجواد انصارياهللا ش تيآ

االسـالم   فرزنـد مرحـوم حجـت    يهمدان ياهللا محمدجواد انصار تيمرحوم آ
ش. در شـهر  ه. ۱۲۸۱ق. مطابق با ه. ۱۳۲۰در سال  يهمدان يفتحعل ٰيحاج مول

آثـار   يچشم به جهان گشـود. از همـان کـودک    يروحان يا و در خانواده همدان
د. از سـن  يـ گرد يشان مشاهده مـ يدر ا يبيعج يو استعداد معنو يعظمت روح

شـان   و صرف و نحو را نزد والـد محتـرم   يدروس حوزو يريفراگ يسالگ هفت
١شروع کردند.

  

ــوان يا ــان در ج ــته يش ــه  ي رش ــب خمس ــاي ي ط ــدان ينون ــزد  را در هم ن
بـه   نظـر شـد.   آموخـت و در طبابـت صـاحب   » ين کوثرهمـدان يرزاحسيم حاج«

ـ ن ياطبا بـ  ي از معالجه يکردند در منزل همگ يکه فرزندانشان نقل م يا گونه از ي
ن فقـط در مـورد فرزنـدان نبـود و     يب بود، البته اين طبيبودند و پدر، خود بهتر

٢دند.يرس يمعالجه خدمتشان م ياز اطراف و اکناف برا يگاه
  

                                                            

خ يمرحوم شـ  ياهللا و عارف باهللا و عالم ربان يسالک ال يدر زندگ يريها: س نشان يب يدر کو. ١
؛ يو انتشـارات نهاونـد   ينژاد؛ مؤسسه فرهنگ يکرم ي؛ مصطف�يهمدان يمحمدجواد انصار

  ص).ي(با تلخ ۱۵-۱۷؛ صص۱۳۷۷؛ بهار قم

؛ يهمـدان  يخ محمـدجواد انصـار  ياهللا شـ  تيـ آ يديـ ف توحر و سـلوک عـار  يسوخته: در سـ . ٢
  .۱۱و  ۱۰صص
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ار باال يبس يذات ييبا داشتن استعداد و توانا يهمدان يخ محمدجواد انصاريش
 يسـالگ  ۲۴در سـن   يعنـ ي، ين جـوان يواال در همان سـن  يز پشتکار و همتيو ن

شـان  ياجتهـاد ا  ي ن کـه مرتبـه  يـ بعـد از ا . اجتهاد شد ي افت درجهيموفق به در
همـدان   يق علمايبه تشو يسالگ يد شد، در حدود سييتأ همدان يتوسط علما

و درس حضـرت   يدنـد و در محفـل نـوران   يرهسـپار گرد  به شهر مقـدس قـم  
ـ  يم حائريخ عبدالکريش حاج يالعظم اهللا تيآ ف) ياُهللا مقامـه الشّـر   ي(اَعلَـ  يزدي

  حاضر شدند.

گردد، بـا وجـود    ين دو بزرگوار برقرار مين ايکه ب يو ارتباط ييبعد از آشنا
 ل در قـم يبـه تحصـ   يازيگر نيد شما ديفرما يشان ميبه ا ميخ عبدالکريآن که ش

ـ   يد مـ ييـ اجتهادشـان را تا  ي د و همان برگهيندار در  يانصـار  يآقـا  يکنـد؛ ول
طور مداوم در درس خـارج   مدت پنج سال به و به ١ماند. يرگوار مخدمت آن بز

٢کند. يشرکت م �يرحائ يالعظم اهللا تيحضرت آ
    

  

ـ آ ٣،�ينـ ير امـام خم يـ نظ يبا بزرگـان  يانصار يآقا ييآشنا ي سابقه اهللا  تي
بـه همـان    �يخوانسـار  يدمحمدتقياهللا سـ  تيـ و آ �يمعصوم يآخوند مالعل

 �يگـان ياهللا گلپا تيـ گـردد و آ  يبـازم  �يحـائر  ميخ عبـدالکر يش يحوزه درس
.شان در آن درس بوديا ي مباحثه هم

٤
  

                                                            

  همان.. ١

خ يمرحوم شـ  ياهللا و عارف باهللا و عالم ربان يسالک ال يدر زندگ يريها: س نشان يب يدر کو. ٢
  ص).يتلخ(با  ۱۵-۱۷؛ صص�يهمدان يمحمدجواد انصار

کردنـد   ياد مـ يبا احترام  ينيطور مکرر در جلساتشان از امام خم همواره و به ياهللا انصار تيآ. ٣
ـ ت آاهللا آقـا روح  اسـت. حـاج   ي مرد بزرگاهللا آقا روح حاج«فرمودند:  يو م ار روشـن  يبسـ  يا هي

در  يريهـا: سـ   نشان يب يکردند. [در کو ياد مي يکيشان به نيهم از ا �ينيو امام خم» دارند
ــدگ ــالک الــ  يزن ــان    يس ــالم رب ــاهللا و ع ــارف ب ــوم شــ  ياهللا و ع ــدجواد يمرح خ محم
  ص).]ي(با تلخ ۱۵-۱۷؛ صص�يهمدان يانصار

؛ يهمـدان  يخ محمـدجواد انصـار  ياهللا شـ  تيـ آ يديـ سـلوک عـارف توح  ر و يسوخته: در سـ . ٤
  .۱۱و  ۱۰صص
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ــتن اجــازه ــاد مرحــوم آ ي م ــاجته ــ اهللا تي ــ حــاج يالعظم ــدالکريش م يخ عب
ن يبـد  �ينهمـدا  ياهللا انصار تيبه آ قم ي هيعلم ي گذار حوزه انيبن يزدي يحائر

  شرح است:

  ميبسم اهللا الرحمن الرح

کامـل، ابوالمکـارم و   نمانَد که جناب مستطاب، عالمِ عامل، فاضلِ  يمخف
ـ االَزک زُبـدةُ ، نيالمدقّق نُخبةُو  نيالمحقّق عمدةُالفضائل  ـ االَتق قُـدوةُ و  اءي ، اءي

لَمع وِّجرقَةُاالَحکام  االَعالم، مـ آقا م يآقا االسالم ث  يانصـار  يرزا جوادآقـا ي
ل يف خود را در تحصياز عمر شر يو برکاتُه مدت قاتُهيدامت توف يهمدان

بدرجـه   يه صـرف نمـوده و بحمـداهللا تعـال    يه و معارف اسـالم ينيعلوم د
استنباط فائز شـده فَلَـه العمـلُ بِمـا      تده و بسعادت قوياجتهاد نائل گرد

هم. رجاء واثق ن االَصحابِ قَدس اُهللا اسراريب قَة المألُوفَةيالطَّر ياستَنبطَ علَ
 ند.يجانب را فراموش ننما نيچنانکه در مظان استجابت، ا

  . لِ الرشاديسب يال يواُهللا هوالهاد 

  يم حائريعبدالکر
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د ياهللا سـ  تيـ شـان را بـه خـدمت آ   يا �يم حائريخ عبدالکريش اهللا حاج تيآ
١د.کن يل امضاء ميشان برگه را با تجليفرستد و ا يز مين �يابوالحسن اصفهان

  

ـ بـه تائ  يانصـار  ياجتهـاد آقـا   ي ن برگهيچنهم اهللا  تيـ ماننـد آ  يد بزرگـان ي
٢رسد. يم �يخوانسار يدمحمدتقيس

  

ـ بـه آ  �يخوانسـار  يدمحمدتقيسـ  يالعظمـ  اهللا تيـ اجتهاد آ ي اجازه اهللا  تي
  ل است:يبه شرح ذ �يهمدان يانصار

  

  ميبسم اهللا الرحمن الرح

عتمدار، يه جناب مستطاب شـر ياز ناح آنچه بر احقر واضح و معلوم است
دامت برکاُته زهد  يهمدان يانصار يرزا جواد آقايآقا م يُاالسالم، آقا رکن

  شان، مرتبه استنباط و ملکه اجتهاد است.يت ايو وثاقت و واجد يو تقو

  يخوانسار يمحمدتق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            

  .۱۱؛ صيهمدان يخ محمدجواد انصارياهللا ش تيآ يدير و سلوک عارف توحيسوخته: در س. ١

  همان.. ٢
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ـ آ، �يرازيب شـ يدسـتغ  يدمحمدمهدياهللا س تيبنا به نقل آ  ياهللا انصـار  تي
١اند. اجتهاد داشته ي ز اجازهين �يکمر کوه حجت يالعظم اهللا تياز آ �يهمدان

  

بازگشـتند، در اثـر انقـالب     بـه همـدان   که از قم پس از آن يانصار اهللا تيآ
ت يـ ب نفـس و ترب يان عمـر بـه تهـذ   يجاد شده بود، تا پايشان ايکه در ا يدرون

٢نفوسِ مستَعدّه پرداختند.
  

اهللا  تيـ در مورد اجـازات اجتهـاد پدرشـان مرحـوم آ     يهمدان يصاراحمد ان
اسـت   عت بـوده يشـر  يشان کامالً در راسـتا يا ي قهينکه طريو ا ينهمدا يانصار

 د:يگو يم
ـ  يشان بـا ابـو  يو ارتباط ا يبروجرد يدر مورد مرحوم آقا  يا هيک قضـ ي

بـود.   يبودم و شغلم معلّم است. من آن زمان در همدان يدنيدارم که شن
دم دو نفـر  يـ ک روز ساعت هشت، نه صبح بـود کـه در زدنـد و مـن د    ي

و آمدنـد داخـل.   » بلـه «گفتم: » آقا منزل است؟«دند: يآمدند. پرس يروحان
گفـتم:  » هسـتند؟  يک«رند، فرمودند: بعد به پدرم اطالع دادم که مهمان دا

ن يهم ين، ولييشان آماده شدند و آمدند پايخالصه ا» اند. بهيدانم، غر ينم«
 يدرهم شدند. من از برخورد ابـو  يلين دو نفر افتاد خيکه چشمشان به ا

شـدم. بعـد    ييرايو مشغول تعارف و پـذ  نگفتم يزيچ يول ،تعجب کردم
ـ بـه مـا عنا   يم تـا دسـتور  يخواهش کنم از شما يما آمد«ها گفتند:  آن ت ي
شـان  يندادند، دفعه دوم و سوم هم اصرار کردند. اما ا يجواب يابو» د.يکن
سـالم   يبروجـرد  يخـدمت آقـا  «هـا و گفتنـد:    دفعه رو کردند به آن کي

بـه   يازيـ د راه ما همان راه شـرع اسـت؛ مـا ن   ييد و از قول من بگويبرسان
  »م.يامتحان ندار

 يد شد و با ناراحتيشان سفيورو ن را گفتند و رفتند باال. آن دو نفر رنگيا
د يرس يبه ابو يا نامه يبروجرد ياز آقا يرفتند. بعد از چند يو شرمندگ

م، مـا شـما را   يخـواه  يادب شـده عـذر مـ    ي اگر اسائه«که نوشته بودند: 
  ».ميشناخت ينم

                                                            

ث يحد يونيزيدر مستند تلو �يرازيب شيدستغ يمهددمحمدياهللا س تيبرگرفته از سخنان آ. ١
  )�يهمدان ياهللا انصار تيآ ي سرو (درباره

خ يمرحوم شـ  ياناهللا و عارف باهللا و عالم رب يسالک ال يدر زندگ يريها: س نشان يب يدر کو. ٢
  ص).ي(با تلخ ۱۵-۱۷؛ صص�يهمدان يمحمدجواد انصار
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از  يپـدر بـا بعضـ    يکننـد. بعـد از مـدت    يدعوت م قمشان را به يو بعد ا
 يانصــار يشــان بــه آقــايرونــد قــم خدمتشــان. و بعــدها ا يان مــيآشــنا
کننـد و   يمـ  يخواه ه معذرتيدهند و باز از آن قض ياجتهاد م ي نامه اجازه

»م!يتنداش يم کرده بودند، ما گناهين طور تفهيبه ما ا«ند: يگو يم
١

  

گونـاگون کـه بـر آن نـام عرفـان       يهـا  دربـاره مشـرب   يانصـار  ينظر آقا
ـ  «ن است که اگر منطبق بر شـرع نباشـد،   يگذارند ا يم »المطلـوب  يموصـل ال

٢ 
٣ست.ين

  

 شـان را در يف ايتوصـ  �ينهمـدا  ياهللا انصـار  تيـ تر با آ قيدق ييآشنا يبرا
  م: يآور يبزرگان معاصر در ادامه م يسخنان بعض

 ي (اسـتاد شـاخص و برجسـته    �ييطباطبـا  يقاض يدعليس اهللا تيمرحوم آ
اسـت کـه    يتنهـا کسـ   آقاي انصاري: «ديگو ي) مييعرفان مرحوم عالّمه طباطبا

»گرفته است. مبدأ فياض الهیاز مستقيماً د را يتوح
٤

  

ــاب ــه سيتع ــير عالّم ــ ينين حســيدمحمدحس ــاره �يطهران ــوم « ي درب مرح
ن است: يچن ٥»يهمدان يخ محمدجواد انصاريش اهللا حاج تيالحق و العرفان آ تيآ
٦؛»ديسته و منور به نور توحيالعاده مرد کامل و شا فوق«

ـ يآ«  ات يـ م از آيعظـ  يت
ار يبسـ  يمرد اله ن بزرگيروابط ارادت و اطاعت از ا«کنند:  يح ميو تصر ٧»هياله

                                                            

؛ يهمـدان  يخ محمـدجواد انصـار  ياهللا شـ  تيـ آ يديـ ر و سـلوک عـارف توح  يسوخته: در سـ . ١
  .۸۶و  ۸۵صص

 يعنـ يجا  نيد؛ در ايجو يچه فرد م ود و هرآنبه مقص ي رساننده« يعني» المطلوب يموصلِ ال«. ٢
  ».به معبود ي رساننده«

  .۸۶ي؛ صهمدان اهللا شيخ محمدجواد انصاري . سوخته: در سير و سلوک عارف توحيدي آيت٣

  .۱۹۴. همان؛ ص٤

 اد... ؛ســيد هاشــم موســوي حــد . روح مجــرد: يادنامــه موحــد عظــيم و عــارف کبيــر حــاج ٥
 ۱۴۳۲المرجـب   رجـب  ؛ مشـهد يي؛ انتشارات عالّمه طباطبايطهران ينين حسيدمحمدحسيس

  .۳۰۲ق.؛ صه.

  .۳۸همان؛ ص. ٦

  .۳۹همان؛ ص. ٧
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»اثر بود. يرومند و ذيو ن يقو
١

  

که از  يامير در ايحق«سد: ينو يم �يطهران ينين حسيد محمدحسيعالّمه س
خ محمـدجواد  يشـ  اهللا حـاج  تيـ ارت و مالقات حضـرت آ يز ياشرف برا نجف
که تنها با خـود   يآمده بودم، روز تغمده اهللا برضوانه به همدان يهمدان يانصار
ن يـ رفتم، ا يغمبر ميشان در مسجد موسوم به مسجد پيمحلّ نماز ظهر ا يبه سو

ک يـ دم در حـدود  يـ د» شان را قبـول دارم؟! يمن چقدر ا«فکر به نظرم آمد که: 
 يو معنـو  يد و فضـائل اخالقـ  يـ ! من واقعاً به کمال و شرف و توحيامبر الهيپ
»ن دارم.يقيمان و يغمبر، ايک پيمان به يشان درحدود ايا

  ٣و٢

محمـدجواد   خياهللا شـ  تيـ آ ي هم دربـاره  يل دوالبيرزا اسماعيم مرحوم حاج
ـ » ق بود.يشخص و طر«د: يگو يم �يانهمد يانصار او بـا  «د: يـ گو ين مـ يهمچن

خارج شـده و آزاد اسـت و    يبشر ي از پوسته ين کسين متفاوت بود. چنيريسا
برد.  يسر م د بهيتوح ين ندارد و در وادياز عالم است. او د ييدر جا يهر ساعت

 ي ن امتداد دارد و نـور همـه  ينور است که از عرش تا طبقات زم ي ک استوانهي
»نور قابل وصول است. ي لهيدر آن م �بيت اهل

٤
  

ن معنـا  يـ ح ايدر توضـ  ٥»يالهـد  شرح مصباح«در مباحث  بيط ياستاد مهد
  د:يگو يم

بـا   �ينهمدا ياهللا انصار تيآ يها يالعادگ به فوق يدر کالم مرحوم دوالب
اشاره شـده اسـت.   » ن ندارديد«، »ق بوديطر«، »شخص بود«مثل  يريتعاب

                                                            

  .۴۰همان؛ ص. ١

  .۶۸۳و  ۶۸۲همان؛ صص. ٢

ـ  از  ، حـاکي ک ولي خـدا يي پيامبران شمردن  نبايد پنداشت در مرتبه. ٣ ي اوسـت.   ارهغلـو درب
درک و هضم ايـن تعـابير را آسـان      إِسرائيل  أَنْبِياِء بنِيکَ  توجه به احاديثي از قبيل علَماُء أُمتي

  سازد. مي

  .۱۶؛ صياحمد دوالب ل خانيرزا محمداسمعيم : سخنان حاجيالهد مصباح. ٤

مباحـث   ⇐سـخنان اسـتاد    ⇐) http://www.ahlevela.com( ت اهل والءيبرگرفته از سا. ٥
 يمبحـث برخـ   ي مقدمـه « ⇐ ۳يالهـد  و شرح مختصر کتـاب مصـباح   يبازخوان ⇐يعرفان

  ».۲ خدا ياياول
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  د.يل به نظر آيثق ير کمين تعابيا د بعضاًيشا

ن يـ د ين جداسـت. واد يـ د يد از واديـ توح يچه؟ واد يعنين ندارد يد
د يتوح يعمل به دستورهاست. اما واد ياست؛ واد يرويت و پيتبع يواد
ت از يـ د و تابعيرسـ  تـوان يت ميق تبعيوصال است. به وصال از طر يواد

گر تـابع  يد، ديکه به وصال رس يسرسانَد. اما ک ين انسان را به وصال ميد
ــت. کســ ين ــل ن  يس ــه واص ــه تبع  يک ــأمور ب ــت، م ــس ــت از دي ن و ي

قـرار   يات انـوار الهـ  يـ که واصل شـد، در تجلّ  يهاست. کس دستورالعمل
رود.  يهـا فراتـر مـ    ت از دسـتورالعمل يتبع يبه معن ينداريرد و از ديگ يم

آن پـس، او ابـزار فعـل     شود. از يم يحق منْدک و فان ي اش در اراده اراده
شود. او در  يم يخواهد، به دست او جار يم هر کار که خدا خداوندست.

، »مـن «کنـد.   يتـابع شـود و فرمـانبر   » مـن «ندارد که آن » من«برابر خدا 
شده است.  يفان ياله ي ت و ارادهياو در مش» ارياخت«و  »اراده«،  »خواسته«

است که انسان اراده  يوقت يت براي. تبعستيت نياهل تبع شخصن يلذا ا
ـ بـرد  يمـ  يرود و فرمان از کس يم خودش ميدارد و با اراده و تصم  ي. ول

اراده رفت و شخص وجودش را به خدا سـپرد، هـر کـار کـه الزم      يوقت
ـ کند؛ لذا د يم ياست از او صادر شود، خود خدا به دست او جار ن بـه  ي

ـ ، خود ايريدارد. به تعبن يدر مورد او معن» تيتبع« يمعنا ن يـ ن فـرد، د ي
که از  يزيکند؛ بلکه چ يکار م ينيدستورات د ينکه در اجرايشود. نه ا يم

فـرد بـا اراده و خواسـت     بـار  کيـ ن اسـت.  يـ شود، همان د ياو صادر م
ـ   يرد و نماز ميگ يخودش وضو م ـ  يخوانَـد؛ ول  يا عـزم و اراده  بـار  کي

 يشود؛ مثل گُل يم يد و جارتراو يقت نماز از درون شخص ميست؛ حقين
در بـاطن اوسـت؛ آن    يقتيشود. حق يکه بدون زحمت، عطرش پراکنده م

 ي، همچـون نمـاز تجلّـ   يصورت فعل عبـاد  در ظاهرِ او به يقت باطنيحق
ن در يـ قـت د يشـود؛ حق  ين مـ يـ قت ديخودش حق ،ريک تعبيکند. به  يم

اسـت.  ن يک معنا خودش ديست، به ين نيگر تابع ديوجودش است. او د
ن را يقت ديحق يعنيد؛ ين را برپا داريد ١»نيموا الدّياَق«فرمود:  نکه قرآنيا

»الصَّالةَموا ياَق« ينکه معنيد؛ کمااياده کنيدر وجود خودتان پ
ـ ا ٢ سـت  ين ني

                                                            

  .۱۳ ي هي، آيشور ي سوره. ١

و  ۱۱۰و  ۸۳، ۴۳ات يـ ه، آبقـر  ي آمده است؛ ازجمله: سوره يات متعدديدر آ ين فراز قرآنيا. ٢
  .۱۰۳و  ۷۷ يها هينساء، آ ي سوره
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قـت  يحق يعنيد؛ بلکه يد و نماز بگزاريد، نماز را انجام بدهيکه نماز بخوان
  د.يد؛ خودتان نماز شوياده کنيپنماز را در وجودتان 

ـٰوةُ الْ«نفرمودند:  �نيرالمؤمنيمگر ام ن يمـن نمـاز مـؤمن    ١»نيمؤمناَنَا صَل
 ي نماز، خودش نماز شده است. بـا اقامـه   ي با اقامه ين شخصيهستم. چن

سـت، آنچـه از او صـادر    يگـر تـابع ن  ين شده اسـت. او د ين، خودش ديد
 يلُغَو ياز معان يکين همان روش خداست. ين است. ديان دهم ،شود يم
»ن تُٰدانيکَمـٰا تُد«است. » روش«، »نيد«

٢
که تو رفتار  به همان روش يعني 

ـ  ». روش خـدا « يعني» ن اهللايد«شود. پس  ي، با تو رفتار ميکن يم  يتـا وقت
ر رفت و شخص اياخت يکند. وقت يت ميار دارد، از روش خدا تبعياخت فرد

ار يست که صاحب اراده و اختيدر کار ن »من«ل خدا داد، يخودش را تحو
شود. همـان   يم يت کند. روش خداست که به دست او جاريباشد و تبع

شـدن   ت خـدا، خوانـده  يسـت. مشـ  ين يخوانـد؛ امـا نمـاز قبلـ     ينماز را م
م و يشـود. او بـا اراده، تصـم    يمـ  يدست او جـار  ت بهينمازست. آن مش

ت کردن از دستور نماز نرفته؛ بلکه نماز از وجـود  يخود، سراغ تبع يتقالّ
از اهـلِ معرفـت،    يم در حـق اوحـد  يشده است. البتّه آنچه گفت ياو جار

  خداست. يايابد و از مقامات اولي يمصداق م

  �يل دوالبيرزا اسماعيم حاج

ـ احمـد   خـان ل يمحمداسـماع «معاصـر   يعيعارف شـ  خ والدتيتار » يدوالب

ا آمد و سال يبه دن تهران در دوالب يش.) است. وه. ۱۲۸۲ق. (ه. ۱۳۲۱حدود 
صـحن   يهـا  از شبستان يکي، در د و در قميا پر کشيق. در تهران از دنه. ۱۴۲۳

  به خاک سپرده شد. �حرم حضرت معصومه قيعت

زبـان علمـا و برجسـتگان    يپدر بزرگوارش معتمد محل و منزلشان همواره م
                                                            

)؛ يدقميسـع  ي(مشهور به قاض يدالقميمحمدمف دبني؛ محمدسعحقيقة الصلوةاسرار العبادات و . ١
 ۱۳۳۹؛ تهــران؛ ؛ انتشــارات دانشــگاه تهــرانيدمحمدباقر ســبزواريســ يح و حواشــيتصــح
  . ۲۳؛ صيشمس يهجر

؛ انتشـارات  »)دهـدار «(ملقّـب بـه    يرازيش ي؛ محمد فانالبيان خطبةشرح  ن کتاب:ين ايهمچن
  .۱۰۵؛ ص۱۳۷۹؛ صائب؛ تهران

  . ۲۳۰، ص۲روت) ؛ جيبحاراالنوار (چاپ ب. ٢
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ان بـود.  يـ نما يمرحـوم دوالبـ  ت حـق بـه   يـ بود. از همان ابتدا آثار لطـف و عنا 
ن محب صـادق  ياو بود و ا يل و راهنمايهمواره دل �بيت اهلمحبت  ي جذبه

مـأنوس سـاخته    �را با مشاهد مشرفه و مجالس خاندان عصـمت و طهـارت  
  داشت. �دالشهداءيسبه حضرت  يشق و ارادت خاصّ؛ عبود

اهللا  تيـ ، آيزرايشـ  فيدمحمد شـر ياهللا سـ  تيب از آيترت ر و سلوک بهيدر س
تـاً  ي) و نهاي(ملقّب بـه تَنوماسـ   يقم يغالمعل خياهللا ش تي، آيقباف يمحمدتق خيش
  .بهره برد يانهمد يمحمدجواد انصار خي شاهللا تيآ

مجالس او محفل انس و محبت و مورد توجه و اقبال عموم  يان متماديسال
و  يوا مطالـب عرفـان  يسـاده و شـ   ياو بـا زبـان   .ت و اخالق بـود يتشنگان معنو

  کرد. يان ميرا ب ياخالق

خـود   ي گمشـده  ييگو شدند، يم حاضر فرزانه ريپ نيا محفل در که يکسان
هـا   را در دل �بيـت  اهـل افتنـد؛ چنـان محبـت    ي يم ين جلسات هفتگيرا در ا

هـا بلنـد    نالـه  �دالشـهداء يآورد که به محض بردن نام حضـرت س  يم جوش به
ــ ــ يمـ ــد و وقتـ ــاره يشـ ــت   يا اشـ ــرت حجـ ــدس حضـ ــود مقـ ــه وجـ  بـ

 يعنـ يغـم  «فرمود:  يشد؛ م ير ميها سراز کرد، اشک يم ءالفدا مقدمه لتُرابِ اَرواحنا
که در سر و نهان انسـان اسـت و آن    يست که مرا بخنداند؟ غميک يعنيانتظار، 

خوانـد، مثـل مـردم لبخنـد      يکند، نمـاز مـ   يعبادت م .دهد يرا به مردم نشان نم
کند؛ اما آن غم عالج  يه ميکنند او هم گر يه ميت نشوند؛ هرجا گريزند تا اذ يم

ـ     ينم را  ءالفـدا  مقدمـه  لتُـرابِ  صـر اَرواحنـا  ع يشود. آن غـم ظهـور حضـرت ول
وقت مثل گل بـاز   خواهد. آن ياهللا را م  جمال امامش و مالقات وجه ؛خواهد يم
».شود يم

١
  

                                                            

  ن منابع:يبرگرفته از ا. ١

  .۱۶و  ۱۵، ۲؛ صصياحمد دوالب ل خانيداسمعرزامحميم : سخنان حاجيالهد مصباح -

الشـموس؛   شـمس  يمطالعات يه مؤسسه فرهنگيريئت تحرين؛ نگارشِ هينش ان خاکيافالک -
  .۴۴(چاپ سوم)؛ ص ۱۳۸۷؛ بهار الشموس؛ تهران انتشارات مؤسسه فرهنگي مطالعاتي شمس

  www.ahlevela.com: ينترنتيا ين نشانيا ء بهت اهل وِاليسا -
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  � )ي(عالّمه طهران يطهران ينين حسيدمحمدحسياهللا س تيآ

آبـاد   شـاه  ي ش.) در محلّـه ه. ۱۳۰۵ق. (ه. ۱۳۴۵در سـال   �يهرانعالّمه ط
انـد. او   ف و بزرگـان بـوده  يهمه از معار يده به جهان گشود. اجداد ويد تهران

ممتـاز   يعنوان دانشـجو  و به يفنّ يهندسل خود را با اخذ مدرک ميدوران تحص
خـود و   ي ان رساند و چون شـاگرد اول رشـته  يبه پا تهران يدر هنرستان صنعت

شـنهاد کـرد جهـت    يشان پيق بود، دولت وقت به ايصاحب مدال افتخار و تشو
رت بـا پـدر بزرگوارشـان    شـان بـا مشـو   يکن ايبرود، ل ل به آلمانيتحص ي ادامه

شان با مرحـوم عالّمـه   يا ييمهاجرت کرد. آشنا ه به قميجهت کسب معارف اله
 يو معرفتـ  يدر سـاختار علمـ   يي) نقش بسـزا زانير المي(صاحب تفس ييطباطبا

ـ يرا با ييد. مرحوم عالمه طباطباگذار يم يو شـان بـه   يا ين اسـتاد سـلوک  يد اول
  حساب آورد.

ف شـد  اشر ش.) عازم نجفه. ۱۳۳۰ق. (ه. ۱۳۷۱در سال  �يعالّمه طهران
  ر بود. يچشمگ نجف ي شان در حوزهيا يو درخشش علم

خ محمـدجواد  ياهللا ش تيآ يدر سلوک، افتخار شاگرد يمه طهرانمرحوم عالّ
  دهاشم حداد را داشته است.يو مرحوم س �يهمدان يانصار

بـه   و مشـهد  هـا در تهـران   سـال  رانيـ پس از بازگشت به ا �يعالّمه طهران
ان علـوم  يت طـالّب و دانشـجو  يهمت گمارد و در ترب يت شاگردان سلوکيترب

١تالش فراوان کرد. ياسالم
  

 م:يخوان يم» ياستاد مطهر يدر زندگان يريس«در کتاب 
 ي، آغاز ارتباط عرفانياستاد مطهر يدر زندگان ۱۳۵۰از حوادث مهم سال 

، يشناسـ  امـام  ي(صاحب کتابها ين تهرانيد محمدحسياهللا س تيشان با آيا
ن ارتبـاط،  يـ ت خـاص ا يـ ل ماهيـ ره) است. طبعـاً بـه دل  يو غ يمعادشناس

ـ  يقـدر مـ   نيست؛ هميت آن در دست نيفياز ک يادياطّالعات ز کـه  م يدان
                                                            

ــا . ١ ــروزان: نم ــر ف ــال ييمه ــياز شخصــ ياجم ــ يت علم ــه  يو اخالق ــةحضــرت عالّم  اهللا آي
؛ ۱۳۹۱؛ ؛ تهـران ي؛ مکتـب وحـ  الزّکيـة  نفسـه  اهللا قـدس  يطهران ينين حسيدمحمدحسيس حاج

  .۱۳۸، ۸۴، ۴۰، ۳۸، ۲۶، ۲۵صص
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ـ  تيـ رغم آنکه از نظر سن ده سـال از آ يد علياستاد شه بزرگتـر   ياهللا تهران
 يانـد و بـرا   شناخته ينفس م يقت و مربير طريشان را به عنوان پيبودند، ا
ن ارتباط تا زمان شهادت اسـتاد  ياند و ا گرفته يشان مدد مياز ا يخودساز

اد کـه همانـا   ت اسـت ياز شخص يگريب بعد دين ترتيادامه داشته است. بد
ن يد از ايکه با يشود. درس ير و سلوک باشد، آشکار ميو س يعرفان عمل

شه و همه وقـت  ي، همياز به خودسازيم آن است که نياموزياقدام استاد ب
انـد   بهره بـرده  يد بزرگيد که از محضر اساتيانسان هست. استاد شه يبرا

قـرار  » دسر قـ يطـا «ار يـ خـود را در اخت  يباز در سن پنجـاه و دو سـالگ  
١پردازند. يم يدهند و به خودساز يم

  

کـه   درگذشـت و پـس از آن   يشمس يهجر ۱۳۷۴در سال  �يعالمه طهران
شـان نمـاز گـزارده شـد، در      فيکـر شـر  يبر پ �تاهللا بهج تيتوسط حضرت آ

٢د.يدفن گرد يق رضويصحن مطهر عت
  

                                                            

د؛ انتشـارات  ينظارت بر نشر آثار استاد شه ير نظر شوراي، زياستاد مطهر يدر زندگان يريس. ١
 .۸۵-۸۷؛ صص۱۴۱۸االول  عيمطابق با رب ۱۳۷۶؛ مرداد صدرا؛ تهران

ــا . ٢ ــروزان: نم ــر ف ــال ييمه ــياز شخصــ ياجم ــو  يت علم ــه  ياخالق ــةحضــرت عالّم  اهللا آي
  . ۲۰۸و  ۲۰۷؛ صصالزّکية نفسه اهللا قدس يطهران ينين حسيدمحمدحسيس حاج
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  ن دفتريان ايراو يبا بعض ياجمال ييآشنا .٢

  

  

  

  ن دفتريان ايراو يبا بعض ياجمال ييآشنا .۲

  ميه، محمدابراهياسالم

اسـت. دوسـت و    يشمسـ  يهجر ۱۳۱۲او متولّد 
و  از دامادها يکيو  تناوش دجالليباجناق مرحوم س

ــترب ــاني تيــ ــان مکتــــب عرفــ ــآ يافتگــ  اهللا تيــ
 يشان معلّميا يباشد. شغل اصل يم �ينهمدا يانصار

  هم در تجارت دارد. يبوده و دست

  ه، محمدجوادياسالم

ال ه و متولّـد سـ  ياسـالم  ميفرزند محمدابراه يو
ل يالتحصــ و فــارغ در همــدان يشمســ يهجــر ۱۳۴۲
ارشـد   يدر مقطع کارشناس کيمکان يمهندس ي رشته

 �ينهمـدا  ياهللا انصـار  تيـ آ يدختـر  ي او نوهاست. 
(همسر مرحـوم   يهمدان ياست و خانم فاطمه انصار

  باشد. ياو م ي ) خالهتناوش
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   ١يه، محمدمهدياسالم

و بـرادر کوچـک    ميگرِ محمدابراهيفرزند د يو
 يشمسـ  يهجـر  ۱۳۴۴متولّد  ياست. و محمدجواد

خود را در  ي الت متوسطهيت. او تحصاس در تهران
 ي هيـ الت عالي، سـپس تحصـ  کانيو ن يمدارس علو

د رش يروانشناس ي در رشته يخود را تا مقطع دکتر
 تهـران، عالّمـه   يهـا  در دانشگاه ي. واست گذرانده

س کـرده و  يل و تدريم تحصت معلّيو ترب ييطباطبا
) در Ontario( وين در دانشـگاه انتـار  يق و تـدو يس، تحقياکنون مشغول تدر هم

خ محمـدجواد  يشـ  اهللا حـاج  تيـ مرحوم آ ياز نوادگان دختر يباشد. و يم کانادا
. ديـ آ يحساب مـ  به ن افراد به مرحوم تناوشيتر کياز نزد يکياست و  يهمدان يانصار

کـه   از مرحـوم تنـاوش دارد   يمتعـدد  يبـا يهـا و خـاطرات ز   آموخته هيدکتر اسالم
از دکتـر   ر گـردد. م و منتشـ ير، تنظيطور مستقل و کامل، تحر به يم روزيدواريام

  ت منتشر شده است.يم و تربيو تعل يروانشناس ي طهيدر ح يآثار متعدد هياسالم

  ي، عليهمدان يانصار

د خـرداد مـاه   متولّ) �يهمدان ياهللا انصار تي(فرزند آ يهمدان يانصار يعل
خـود را   ي طهو متوسـ  ييالت ابتدايتحصاست. او  اشرف در شهر نجف ۱۳۲۶

 ي رشته يدر مقطع کارشناس، مت به تهرانيسپس با عزگذراند.  در شهر همدان
در همـان   يکه مدت آنبعد از  يشد. ول يالتحص فارغ ت از دانشگاه تهراناياضير

شد و از  ل عازم انگلستانيتحص ي ادامه يبراس اشتغال داشت، يدانشگاه به تدر
ات ياضـ ير« ي در رشـته ) City University London( »يتيسـ «دانشـگاه معتبـر   

                                                            

ت پژوهشگاه مطالعـات آمـوزش و پـرورش    يم شد با استفاده از ساين بخش تنظيمعلومات ا. ١
 : ين نشانيبا ا ۱۳۹۲(وابسته به وزارت آموزش و پرورش) مورخ نوزدهم آذر 

http://www.rie.ir/index.aspx  
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 د.يگردل يالتحص فارغ »يمهندس
 رانيـ بعد از بازگشـت بـه ا   يهمدان يدکتر انصار

در  دانشـگاه تهـران   يس در دانشکده فنيمشغول تدر
شد و  ياضير يگر رشته هايو د ينات فياضيرشته ر

  د.يگرد بازنشسته ۱۳۸۷در سال 

اسـت دکتـر    ي، گفتنـ يليتحصـ  يها فارغ از جنبه
 يي، با کوشـا يدر دوران نوجوان يهمدان يانصار يعل
ق يـ مرحـوم پدرشـان بودنـد و توف    يف معرفتـ يجلسات شـر  ار، در خدمتيبس

تـوان   ياند که ازجمله م اهللا را داشته ياز اهل معنا و سالکان ال يبا بزرگان ييآشنا
نجابـت   يحسـنعل  خيشـ  اهللا حـاج  تيـ همچـون آ  يا هيـ ما گـران  يها تيبه شخص

ن يدعبدالحسـ يد سياهللا شـه  تيآ ،يباحمددوال ل خانيمحمداسماع ، حاجيازريش
ــتغ ــ بيدس ــ، آيزرايش ــ تي ــتغ يمهدددمحمياهللا س ــ بيدس ــ، آيزرايش اهللا  تي

ــيس ــيدمحمدحسـ ــ ينين حسـ ــيطهرانـ ــداهللاي، شـ ــ پخ عبـ ــبخت ادهيـ ، ياريـ
ــت ــاطمين ســيوالمســلم االســالم حج  يهــاد و حــاج يازريشــ يدعبداهللا ف

  اشاره کرد. يهراب يصنم خان

 يروز طـور شـبانه   به ش از ده سال)ي(ب يان متمادي، ساليهمدان يدکتر انصار
انـد و معاشـر و    و رفاقـت داشـته   يهمراهـ  با دامادشان مرحوم مهندس تنـاوش 

بـه   يدگيانـد؛ در رسـ   شـان بـوده  يصـاحبِ سـر ا   يمفهـوم واقعـ   مصاحب و بـه 
 يدگياند و به مرحوم تناوش در رسـ  داشته يراههم ازمندان، با مرحوم تناوشين

  اند. رسانده يم ياريبضاعت  يمحروم و ب يها به خانواده

شـاگردان خـاصّ خـود     يبرا يا يز بحمداهللا جلسات پربار معنوينک نيا هم
  اند، دارند. بوده که بعضاً از ارادتمندان و شاگردان مرحوم تناوش

  فاطمه، يهمدان يانصار

ــانو ــار    يب ــه انص ــانم فاطم ــرکار خ ــه س ــدان يمکرم ــد  يهم  ۱۳۲۱(متولّ
 دجالليو همسـر مرحـوم سـ    �يهمـدان  يانصـار  اهللا تي) فرزند آيشمس يهجر
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از  يمنـد  و بهره يان دراز همراهيکه سال اند تناوش
 يمعنـو  يهـا  هيپدر و همسر بزرگوارشـان، سـرما  

  شان ساخته است.يب اينص يارزشمند

ــقر ــدگيـ ــال زنـ ــترک و  يب چهـــل سـ مشـ
، شان بـا مرحـوم تنـاوش   يا ي همواره يها يهمراه

 - يو بعضاً ناگفتن -ارزنده از خاطرات ارزشمند  يا نهيسبب شده است که گنج
  داشته باشند. ياله يايگر از اوليد ياز همسر ارجمندشان و بعض

اد و راه يـ شان در بزرگداشـت  يا ي ر و خالصانهيها و زحمات چشمگ تالش
و همسرشـان مرحـوم    يانهمـد  يمحمدجواد انصار خياهللا ش تيپدرشان مرحوم آ

  ر است.يو قابل تقد يبس ستودن تناوش دجالليس

  ي، محمدعليدبهزا

ــدعل  ــدس محم ــزاد يمهن ــد  يبه از  ،۱۳۲۰متولّ
ــتداران و  ــاوش دوس ــوم تن ــاران مرح ــ، همک س يرئ

وتر شــرکت ير کــامپي، مــدوتر شــرکت بافکــاريکــامپ
ــا ــوپل راني ــيپ ــاين و رئ ــا ير و بررســس اداره آم  يه

بـوده   پوشش بانک صنعت و معدن تحت يها شرکت
  است.  

   دمحم ي، عليفيشر

، ۱۳۱۷متولـد سـال    يفيمحمـد شـر   يمهندس عل
بـه   زديـ رسـتان خـود را در   يتـا دب  ييالت ابتدايتحص

 يمهندسـ  ي ل در رشـته يالتحصـ  ان رسانده، و فارغيپا
) در کيـ تکن ير (پلـ يرکبيام ياز دانشگاه صنعت ينساج

او بــا  يجــد ييباشــد. شــروع آشــنا يمــ ۱۳۴۲ســال 
بود. قبـل از   رانيفخر ا ي در کارخانه مهندس تناوش
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ف يتـأل  ؛که مهندس تنـاوش  يسندگير يها ق کتابيآن هم در دانشگاه و از طر
  شناخت. يشان را ميکرده بود، ا

  يب، مهديط

در  ۱۳۳۱، متولّد سـال  بيط ياستاد مهندس مهد
و  يآمـوز  از چهل سال، به موازات درس شي، بتهران

ن و عارفـان اهـل   يـ ض از محضر عالمـان د يکسب ف
ـ ب ن، در جهت نشر و آموزش معارف اهـل يقي  �تي

 ينيها و جلسات د س در دانشگاهيو تدر يبه سخنران
 ينيپرداخته و به پژوهش و نگارش مقاالت و کتب د

سـال از   سـت يب بيـ شـان قر يانـد. ا  دهيـ مبادرت ورز
م و انتشار ياز برکات آن تنظ يکياستفاده نموده است که  يمحضر مرحوم دوالب

اهـل محبـت و    يدر نگرش و روش عرفان يالهد مصباح«س يکتاب ارزنده و نف
   است.» ءوال

ـ ب و معارف اهل يرفان نابِ اسالمع يب در جهت معرفياستاد ط بـه   �تي
 ي ده کـه مجموعـه  يـ متعدد، مبادرت ورز يها يف کتب، مقاالت و انجام سخنرانيتأل

»اهل والء«ت يق سايشان از طريفات ايسخنان و تأل
از  يبه همـت جمعـ   -که  ١

  است. يدسترس قابل -دارد ت يشان فعالير نظر ايمندان، ز شاگردان و عالقه

  ، محمدحسنينماز

. اسـت  رازيدر شـ  يشمس يهجر ۱۳۳۴متولّد سال  نمازي محمدحسندکتر 
ــص     ــوق تخص ــروق و ف ــب و ع ــص قل ــناليامتخص ــارد نترونش و  يولوژيک

 يار قلب و عروق دانشـگاه علـوم پزشـک   يدانشو  از انگلستان يژولويزيالکتروف

                                                            

1.www.ahlevela.com  
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  ).وقعر و قلب يآموزش گروه( يد بهشتيشه

دانشـگاه علـوم    يئت علميشان در هيت ايعضو
گـردد.   يبـازم  ۱۳۶۷بـه سـال    يبهشت ديشه يپزشک
تا  ۱۳۶۷از سال  يقاتيطرح تحق ۲۳ ياجران يهمچن

ــون ــز تحقير. کن ــت مرک ــروق ياس ــب و ع ــات قل  ق

است بخش قلـب و  ير) و ۱۳۸۲تا  ۱۳۷۸ يها سال(
تـا   ۱۳۸۰ يسـالها ( د مـدرس يمارستان شهيعروق ب

  باشد. يشان ميا ييو اجرا يعلم يها تيگر فعالي) از د۱۳۸۵

آشـنا شـد و بـه مجـالس      با مهندس تنـاوش  يسالگ ۱۸از سن  يدکتر نماز
  دا کرد.يشنبه در منزل مهندس تناوش راه پرچها يها شب

  ، شهرامينوروز ناصر

ــاه متولّـــد  شـــهرام نوروزناصـــري  ۱۳۳۷تيرمـ
  است. در تهران يشمس يهجر

آشـنا بـوده    تنـاوش رحوم از آغاز انقالب با ماو 
ـ  ،است شـان بـا مهنـدس    يا ي مانهيارتبـاط صـم   يول

  گردد. يبازم ۱۳۶۹به سال  تناوش

ــرورش در بخــش کشــاورزي  نوروزناصــري (پ
ــاهي ــداري و    م ــفندداري، باغ ــردآبي، گوس ــاي س ه

چه به صورت مستقيم و چه بـه شـکل مـديريتي فعـال      ستها سالزنبورداري) 
مند به طبيعت، حفظ و مراقبـت از محـيط زيسـت و مـدافع      وي عالقهباشد.  يم

مورد تشـويق  عکاسي از طبيعت دست بااليي دارد و در  است.حقوق حيوانات 
ـ  اسـت. قرار گرفته نيز  هيئت داوران فرهنگستان هنر ايران  هـاي فـوق   تدر کنارفعالي

ن رنـگ)  (جـايگزي  هاي سـلولزي  سال به توليد صنعتي هنري پوشش ۱۱حدود 
بـار مـدير    پنج »فقط به لطف خدا«کند  ميطور که خود تأکيد  آنو  اشتغال دارد
  .دباش ميمند  عالقهبه مطالعات علمي و تاريخي شده است. وي برتر کشور 
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  تابنامهک

  

  

  نامهتابک

  

  ,۱۳۷۴؛ ؛ انتشارات سروش؛ تهرانيتيعبدالمحمد آ ي ؛ ترجمهديمج قرآن ٭

 کتاب. ۱

؛ ؛ تهـران ي؛ انجمن آثـار و مفـاخر فرهنگـ   يريدرضا نصنان؛ محمياثرآفر .۱
۱۳۸۴.  

 ؛اسـالم  انتشـارات  ب؛يـ ط نيدعبدالحسيس القرآن؛ ريتفس يف انيالب بيأط .۲
  ٭.۱۳۷۸ ؛تهران

 يمطالعـات  يه مؤسسه فرهنگيريئت تحرين؛ نگارشِ هينش ان خاکيافالک .۳
الشـموس؛   شـمس  يمطالعات يؤسسه فرهنگالشموس؛ انتشارات م شمس
  (چاپ سوم). ۱۳۸۷؛ بهار تهران

؛ يي؛ انتشارات عالّمه طباطبايطهران ينين حسيدمحمدحسي؛ سيشناس اهللا .۴
  ق. (چاپ سوم).ه. ۱۴۲۳مقدس؛  مشهد

طـاوس)؛   دبنيطـاوس (سـ   بـن  يموس بن يالطفوف؛ عل يقتل ياللهوف عل .۵
ـ ؛ دفنـر نشـر نو  يشـ يبخشا يقيم عقيبدالرحع ي ترجمه ؛ ؛ قـم د اسـالم ي
  (چاپ پنجم). ۱۳۷۸مهرماه 

  تا. عبداهللا جزايري؛ دارالقاري؛ بيروت؛ بي بن اهللا ؛ نعمتالنّعمانيةاألنوار  .۶

؛ عالمـه محمـدباقر   األطهـار  األئمـة لـدرر أخبـار    الجامعـة األنـوار   رحابِ .۷
 .٭۱۴۰۳روت؛ ي؛ بيلتراث العرباء اي؛ دار إحيمجلس
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حامد)؛ مهدي  بهترين شاگرد شيخ (نگاهي به زندگاني شيخ عبدالکريم  .۸
  .۱۳۸۵؛ بهار ؛ قم�الرضا عاصمي؛ انتشارات خادم

محمـد راغـب    بـن  نيف حسـ ي؛ تـأل ق مفردات الفاظ قرآنيترجمه و تحق .۹
؛ انتشـارات  ينيحسـ  يق: غالمرضـا خسـرو  يـ تحق؛ ترجمـه و   ياصـفهان 
 .٭۱۳۷۴؛ تهران ؛يمرتضو

 ۱۳۹۸؛ ؛ تهرانهيانتشارات اسالم؛ ينيخم ينجف؛ محمدجواد ر آسانيتفس .۱۰

  .٭قه.

  .٭۱۳۸۰؛ ؛ تهرانمرکز نشر کتاب؛ يمصطفو؛ حسن ر روشنيتفس .۱۱

؛ ياکبـر غفــار  يق: علـ يــ، تحقيلعـام م يابـراه  ي ؛ نوشــتهير عـامل يتفسـ  .۱۲
  .٭۱۳۶۰؛ ؛ تهرانانتشارات صدوق

 ۱۳۷۴؛ ه؛ تهـران ياإلسـالم  ؛ دارالکتـب يرازي؛ ناصر مکارم ش ر نمونهيتفس .۱۳
 (چاپ اول).٭ يشمس يهجر

؛ يک متن معتبر چاپيو ستيبراساس ب وان حافظيخاطر مجموع: جامع د .۱۴
  .۱۳۸۰؛ ب؛ انتشارات فاخر؛ تهرانياد ع شجاعيفکوششِ ش به

يــزدي، تــدوين و  در جســتجوي عرفــان اســالمي؛ محمــدتقي مصــباح .۱۵
قمي؛ انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي  نگارش: محمدمهدي نادري

 .۱۳۹۰؛ پاييز؛ قم�امام خميني

ـ   يدگدر زن يريها: س نشان يب يدر کو .۱۶ اهللا و عـارف بـاهللا و    يسـالک ال
 ي؛ مصـطف �يهمـدان  يخ محمـدجواد انصـار  يمرحـوم شـ   يعـالم ربـان  

  .۱۳۷۷؛ بهار ؛ قميو انتشارات نهاوند ينژاد؛ مؤسسه فرهنگ يکرم

 يجـام  يابوالحسـن نـامق   ل)؛ احمـدبن يـ پ خ احمد جام (ژنـده يوان شيد .۱۷
ات مـا؛  ي؛ ناشـر: نشـر  يم احمد کرميح و تنظيل)، تصحيپ ه ژنده(ملقّب ب

 ٭.۱۳۷۷؛ تهران
  .۱۳۵۹؛ نا؛ مشهد يرقص بر ساحل و بارگاه خيال؛ جمال شهران؛ ب .۱۸

 يد هاشم موسـو يس ر حاجيم و عارف کبيادنامه موحد عظيروح مجرد:  .۱۹
؛ ييتشارات عالّمه طباطبـا ؛ انيطهران ينين حسيدمحمدحسيحداد... ؛ س

  ق.ه. ۱۴۳۲المرجب  رجب مشهد

خ محمـدجواد  ياهللا شـ  تيـ آ يديـ ر و سلوک عـارف توح يسوخته: در س .۲۰
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 يمطالعـات  يه مؤسسـه فرهنگـ  يـ ريأت تحريـ ؛ مؤلّف: هيهمدان يانصار
ــمس ــه فرهنگــ     ش ــارات مؤسس ــر: انتش ــموس؛ ناش  يمطالعــات يالش

  .۱۳۸۲؛ زمستان الشموس؛ تهران شمس

نظارت بر نشـر آثـار    ير نظر شوراي، زياستاد مطهر يدر زندگان يريس .۲۱
االول  عيـ مطـابق بـا رب   ۱۳۷۶؛ مرداد د؛ انتشارات صدرا؛ تهرانياستاد شه

۱۴۱۸.  

ــاهر  .۲۲ ــات باباط ــرح کلم ــالعر ش ــاي ــحکمل يان: مس ــ ةي ــارف و  يف المع
ـ الربانالمشاهدات  م يعاصـم ابـراه   :، مصـحح يهمـدان  القضـاة ن يعـ ؛ ةي

  ٭.يالديم۱۹۷۱روت؛ ي؛ بةيالعلم دارالکتب؛ ياليالک

ــ .۲۳ ــدان لواســان يدر زنــدگان ين روحــانيطن  ينيم حســيدابراهي؛ ســيخان
  .۱۳۸۴؛ ؛ مشهد؛ انتشارات تکسوار حجازيواسانل

، بـه اهتمـام منصـور    ين محمـد بلخـ  يالد ؛ جالليزيتبر ات شمسيغزل .۲۴
ه؛ شـا يعل ي؛ انتشـارات صـف  يين همـا يالد استاد جالل ي ، با مقدمهمشفق
  .۱۳۶۸؛ تهران

  .۱۳۶۴؛ ؛ تهرانريرکبين؛ مؤسسه انتشارات امي؛ محمد معيفرهنگ فارس .۲۵

نتشـارات  نـژاد و منصـور ثـروت؛ مؤسسـه ا     يفرهنگ معاصر؛ رضا انزاب .۲۶
  .۱۳۶۶؛ ؛ تهرانريرکبيام

 .۱۳۷۱؛ ؛ نشر البرز؛ تهرانيريد مشي؛ مهشيدر فارس يياروپا يها فرهنگ واژه .۲۷

 ؛ نشـر سـفينه؛  ، به کوشش مهدي طيبکاشف األسرار؛ نظرعلي طالقاني .۲۸
 .۱۳۸۶؛ تهران

 و يو عربـ  يت اشعار فارسـ يب ۴۲۰۰۰مشتمل بر  يزيتبر ات شمسيکل .۲۹
 يربـاع  ۱۹۹۵عات بـا  يده و مقطعات و ترجيغزل و قص ۳۵۰۲ملمعات 

مه ير، بضـم الزمـان فروزانفـ   عيبه قلـم بـد   ي[به انضمام شرح حال مولو
 ين محمـد مولـو  يالد جالل موالنا ]؛وان شمسير ديو تعابفرهنگ لغات 

  .۱۳۶۳ن ي؛ چاپ دهم، فرورد؛ تهرانريرکبي، مؤسسه انتشارات اميروم

؛ ه؛ تهـران ياسـالم  ي؛ کتابفروشـ يرازف ينه دانشمندان؛ محمد شـر يگنج .۳۰
  .٭۱۳۵۲

د ية شــهيــ؛ انتشــارات حــوزة علميقــيم محمــود حقيلطــف حــق؛ کــر .۳۱
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  .۱۳۷۷؛ رازين نجابت؛ شيمحمدحس

اکبر دهخدا؛ مؤسسه انتشـارات و چـاپ دانشـگاه     يدهخدا؛ عل نامه لغت .۳۲
  .۱۳۷۷؛ تهران: تهران

؛ يمجلسـ  ي؛ محمـدتق ۲ه)، جلـد يفق شرح به (مشهور ينصاحبقرا لوامع .۳۳
  ٭.يقمر يهجر ۱۴۱۴؛ ان؛ قميليانتشارات اسماع

بابا مشـار؛   از آغاز چاپ تاکنون؛ خان يو عرب يفارس ين کتب چاپيمؤلف .۳۴
  .٭يشمس يهجر۱۳۴۱؛ ناشر: مؤلّف؛ تهران

نولـد  يو اهتمـام ر  ي؛ بسعين محمد بلخيالد جالل ؛ موالنايمعنو يمثنو .۳۵
 .۱۳۶۶؛ ؛ تهرانريرکبي؛ مؤسسة انتشارات امکلسونين نيآلّ

ـ   يرزا محمداسـمع يم : سخنان حاجيمصباح الهد .۳۶ ؛ يل خـان احمـد دوالب
 (چاپ نخست). ۱۳۷۹؛ نه؛ تهراني؛ نشر سفبيط يمهد

اي؛ انتشـارات   قمشـه  ي مهـدي الهـي   الجنان؛ عباس قمي؛ ترجمـه  مفاتيح .۳۷
  ق.ه. ۱۴۱۲خم  ؛ عيد غدير؛ تهرانمکتب قرآن

ان: سـخنان  يناينه بيس از سه عارف بزرگ (آئيمقامات عارفان: سه اثر نف .۳۸
ملقّـب   يرزا محسـن حـال  يـ ، ترجمه و شرح از حاج ميهمدان باباطاهر

ن ي؛ آئـ يهمـدان  يدعلير سيبعمادالفقراء؛ اسرارالنقطه: از عارف بزرگ ام
)؛ ترجمـه و  ين خواجـه عبـداهللا انصـار   يريالسا ص منازليرهروان: تلخ

  ٭.۱۳۷۰؛ ؛ تهرانيس عماد؛ انتشارات مستوفيشرح: احمد خوشنو

، يمحمدرضــا الهــور ي ؛ نوشــتهيدر شــرح مثنــو يمکاشــفات رضــو .۳۹
  .٭۱۳۷۷؛ ؛ ناشر: روزنه؛ تهرانيمِ کوروش منصوريح و تنظيتصح

 ي ، بـا مقدمـه  ين محمد بلخيالد جالل مجالس سبعه؛ موالنامکتوبات و  .۴۰
  ٭.۱۳۷۹؛ زاده؛ ناشر: اقبال؛ تهران يجواد سلماس

، حسـن  ييخـو  ياهللا هاشـم  بيـ ؛ حبالبالغةشرح نهج  يف البراعةمنهاج  .۴۱
مکتبـة  ؛ يانجيـ م مي، مصحح: ابـراه يا و محمدباقر کمره يزاده آمل حسن

  ٭(چاپ چهارم). يقمر يهجر ۱۴۰۰؛ ؛ تهرانةياإلسالم

حضـرت   يو اخالقـ  يت علمـ ياز شخصـ  ياجمـال  ييمهر فروزان: نمـا  .۴۲
؛ ةيـ الزّک نفسه اهللا قدس يطهران ينين حسيدمحمدحسيس حاج اهللا ةيآعالّمه 

 .۱۳۹۱؛ ؛ تهرانيمکتب وح
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  . نشريات۲

  . ٭۱۳۸۳ز يي؛ پا۱ي عه؛ شمارهيدوفصلنامه مباحث بانوان ش. ۱

  .٭۱۳۸۸؛ بهار ۳۹ ي ه زبان و ادب؛ شمارهينشر. ۲

  .٭۱۳۸۲؛ زمستان ۴۶ ي ؛ شمارهقات حجيه مينشر. ۳

  ها تيسا. ۳

   ):يخانه کتاب (وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم يرسان گاه اطّالعيپا. ۱

http://www.ketab.ir 

   :)۱۳۹۲ماه  آبان ۲۴(مورخ  يزدياهللا مصباح  تيآثار آ يرسان گاه اطّالعيپا. ۲

http://mesbahyazdi.ir 

 http://www.noorlib.ir                     تال نور:يجيگاه کتابخانه ديپا. ۳

   http://www.noormags.com نور (نورمگز): يگاه مجالّت تخصصيپا. ۴

   زهرا: اموات بهشت يوجو جست ي سامانه. ۵

http://beheshtezahra.tehran.ir    

  ».يدر کوناکر رانيا ياسالم يسفارت جمهور«ت يسا. ۶

  http://www.ahlevela.com                             ء:ت اهل وِاليسا. ۷

 العات آموزش و پرورش (وابسته به وزارت آموزش وت پژوهشگاه مطيسا. ۸
  http://www.rie.ir/index.aspx ):۱۳۹۲پرورش، مورخ نوزدهم آذر 

  :رانيا ياسالم يجمهور يت سازمان اسناد و کتابخانه ملّيسا. ۹

http://www.nlai.ir  

   http://www.hamshahrionline.ir          ن:يال آن يت همشهريسا. ۱۰

  يافزار لوح فشرده و برنامه نرم. ۴

 و �امبريپ اتيروا جامع فرهنگ ث،ياالحاد جامع« ي فشرده لوح. ۱
 علوم يوتريکامپ قاتيتحق مرکز« از يکار ؛)۵/۳ نسخه( »�تيب اهل

  .»ياسالم
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 قاتيتحق مرکز« از يکار ؛)۳نوراالنوار( »نور ريتفاس جامع« ي فشرده لوح. ۲

  .»ياسالم علوم يوتريکامپ

 يوتريقات کامپيرکز تحقم) ميل تقاويم (تبديمبدل تقو يِافزار برنامه نرم. ۳
  ).NOOR-Date Converter( يعلوم اسالم
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  و عبارات عربی ، احاديث قدسيروايات، فهرست آيات

  

  

  

 

  فهرست آيات

  ۹۹.......................................  و ال هم يحزَنُون  علَيهِم  ال خَوف  اَال ان اَولياَء اِهللا

 ۳۰۳, ۷۳  .......................................................................الّذين يؤمنون بِالغَيب

  ۱۹۶  .................................................................  لَق ظالالَاُهللا جعلَ لَکم مما خَ

و اتاومالس ضِ اُهللا نُور۱۱۵  .................................................................  اْالَر  

 ۲۰۳  ......................................................................................  تَوکّلْتُ علَي اهللا

 ۳۱۰  .............................................................  جنّات تَجرِي من تَحتها اْالَنْهـٰار

هِمخَلْف مـٰاه  ۳۲۱  .........................................................................  سداً فَاَغشَين

 مـٰه  ۲۶۳  ......................................................................  شَرابا طَهورا ربهمسقَي

 ۱۹۸  .....................................................................................  صَلْصالٍ کَالْفَخَّار

  ۱۹۸  ......................................................................  الٍ من حمإٍ مسنُونصَلْصـٰ

 ۲۰۳  .................................................  ... أَن تَکرهوا شَيئاً و هو خَير لَکم  عسى

 ۲۶۳  .............................................................................................  فانِّي قَرِيب

 ۷۳...........................................................................  ... فَوجدا عبدا من عبادنَا

 ۲۵۴  ............................................................................................  ال اله االّ هو

زَنُونيح مال ه و لَيهِمع ف۱۱۷  ............................................................  ال خَو 

 ۲۶۳  .............................................................................................  نَحن اَقرب

 ۱۲۷  .........................................................................  ...جاة و جِئْنا بِبِضاعة مزْ
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عيدب کانم نشُ مالتَّناو مأَنَّى لَه و نَّا بِهقالُوا آم ۳۰.......................................  و  

وندعبيالّ لا نساْال و ما خَلَقتُ الْجِن ۳۳۰، ۲۱۵  ..........................................  و  

 بتَسيثُ ال يحح نم زُقْهير ۲۰۳  ............................................................  ...و  

 ۲۹۷  ........................................................................................  ويلٌ للْمطَفِّفين

 ۲۵۵  ...................................................................................  هم اُولُوا اْالَلْبـٰابِ

 ۲۵۴، ۷۷  ....................................................................  اَيتُها النَّفس الْمطمئنَّةُ يا

  

  و احاديث قدسي فهرست روايات

  ۲۱۹  .........................................................................  فجزاک اهللا يا رسول اهللا

تّاري يا سيلَتح وبِ فَکَيفي۱۱۷  .................................................................  الع 

 ۲۷۵, ۲۶۳  ......................................................................................  کُنْتُ کَنْزا

 ۲۸۷  ....................................................................  لَوالک لَمـٰا خَلَقْتُ اْالَفْالک

  

  فهرست عبارات عربي

 ۳۲۱  ...........................................................................  اَغْالالً فَهم بِه مقمحون

 ۱۹۷  .........................................................الطُّرق الَي اِهللا بِعدد اَنفاسِ الخَالئقِ

  ۳۳۷  ..........................................................................  ... اَلْعقْلُ سراج الْعبودية

عرِفَةيلُ الْملد لم۲۶۴  .............................................................................  ... اَلْع  

ق۳۲۲, ۲۱۹  .........................................................................................  اَنَا الح  

ـٰئک اَصْحـٰاب الْيمين   ۳۳۴  ........................................................................  اُول

  ۲۰۳  ...................................................................  تَوکّلْتُ علَي اهللا فَهو حسبي

ـٰهم من ربهِم   ۲۶۳  ....................................................................................  سقي

 ۱۸۴  .............................................................  کل يوم عاشورا کلّ ارض کربال

 ۲۱۹  ..........................................................  ...مرحبا! فجزاک اهللا يا رسول اهللا 

  ۲۶۳  ..............................................................................................نَحن نَرزُق

 ۳۴۳  ............................................................  اُهللا هوالهادي الي سبيلِ الرشاد و
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  نمايه

  

  

  نمايه

  

  آ

 ،۱۰۱ ,۸۵  (نام کوچه و خيابان) آبشار
۱۰۶ ,۱۳۳, ۱۶۹، ۱۷۱  

  ۳۴۲  �معصومي مالعلي آخوند

  ۲۰۱  جنوبي آريزوناي

  ۲۳۷, ۲۳۱, ۱۳۰, ۱۰۵     آسم

  ۱۶۵-۱۶۳  آقاسيدحاجي

   ۶۶  آقاسيدرضا (پسردايي سيدجالل تناوش)  

اهللا سيدمصـطفي   آيت � آقاسيدمصطفي
  �لواساني

  ۳۵۱, ۱۸۱, ۱۴۶  آلمان

, ۱۰۹, ۶۳, ۴۷, ۴۴, ۲۲, ۱۷     آمريکا

۱۴۲ ,۱۶۰ ,۱۸۷ ,۱۸۸ ,۲۰۲ ,۳۳۱  

  ۱۸۹-۱۸۶  التين آمريکاي

  ۴۹  نساجي صنايع خدمت در آهار

  ۲۰۵  الکرسيآية

 لواساني ابوالقاسم ميرزا آقااهللا  آيت
�۸۰  

عالّمه سيد محمدحسين  �اهللا تهراني آيت
 �حسيني طهراني

 حســـيني اهللا حـــاج ســـيدمحمد آيـــت

  ۳۴، ۳۲   �لواساني

ــت ــاج اهللا آي ــيخ ح ــنعلي ش ــت حس  نجاب

  ۳۵۵، ۱۵۲، ۷۵  �شيرازي

  ۳۳   �واسانيل حسيني اهللا سيدحسن آيت

، ۷۵   �طباطبايي اهللا سيدعلي قاضي آيت
۱۵۲ ،۳۴۶ 

 �اهللا ســيد محمدحســين تهرانــي آيــت

ـيني    ـين حسـ ـيد محمدحسـ ــه سـ عالّم
 �طهراني

  ۳۵۰  �شيرازيشريف سيدمحمد اهللا آيت

ــيدمحمدمهدي اهللا آيـــت ــتغيب سـ  دسـ
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  ۳۵۵، ۳۴۵  �شيرازي

  ۳۱   �سيدمحمود طالقانياهللا  آيت

، ۴۳, ۴۲ �اهللا سيدمصطفي لواساني آيت
۴۶ ،۵۷-۶۰ ,۶۶ ،۱۵۹ ،۱۶۹ ,۱۸۳  

  ۲۳۵  لواساني سيدمهدي اهللا آيت

  ۹۱  �بهاري محمد شيخ اهللا آيت

  ۵۸   �رازي اهللا شيخ محمد شريف آيت

 بـه  ملقّـب ( قمـي  غالمعلـي شيخ اهللا آيت

  ۳۵۰  � )تَنوماسي

  ۳۵۰  �بافقي محمدتقيشيخ اهللاآيت

 �همداني حمدجواد انصاريم اهللا شيخ آيت

  ۱۶, ۲۰ ،۲۲ ،۶۶ ،۶۹ ،۷۱-۷۷ ,۷۹ ,

۸۰ ,۸۲ ,۸۳ ,۸۵ ,۸۷ -۹۳ ,۹۵ ،۱۰۷ ,

۱۰۹ ,۱۱۳ ,۱۱۹ -۱۲۱ ,۱۲۳ ,۱۲۴ ,

۱۴۲ ,۱۵۳ ،۱۶۹ ،۱۷۰ ,۱۸۲ ،۲۳۰ ،
۲۳۳ ,۲۳۵ ,۲۳۶ ,۲۴۴ ،۳۴۱ -۳۴۷ ,

۳۵۰ ،۳۵۱ ،۳۵۳ ،۳۵۴ ،۳۵۶ 

  ۲۶۳   �اي کمره محمدباقر اهللا آيت

  ۳۲, ۳۱, ۳۰ �اي هاهللا ميرزا خليل کمر آيت

/سيدحسـين/   بروجـردي  العظمي اهللا آيت
�  ۳۴۵ 

شـــيخ   /بهجـــت العظمـــي   اهللا آيـــت
  ۳۵۲  �محمدتقي/

 عبــدالکريم شـيخ  حـاج  العظمـي  اهللا آيـت 

  ۳۴۴-۳۴۲  �يزدي حائري

ــت ــي اهللا آي ــت العظم ــوهحج ــري ک  /کم

  ۳۴۵  �سيدمحمد/

ــت ــي اهللا آيـ ــي العظمـ ــن دسـ  ابوالحسـ

  ۳۴۴  �اصفهاني

ــت ــ اهللاآيــ ــيدمحمدتقي يالعظمــ  ســ

  ۳۴۴, ۳۴۲  �خوانساري

ــت ــي اهللاآيـــ ــاني العظمـــ  /گلپايگـــ

  ۳۴۲  �سيدمحمدرضا/

ــت ــي اهللا آيـ ــي العظمـ ــي مرعشـ  /نجفـ

  ۴۳  �الدين/ سيدشهاب

  ا

  ۳۱۹  ابابيل

  �حسين امام � �الحسين اباعبداهللا

ــن ــه اب ــان)  بابوي ــام مک ــتان  �(ن قبرس
  �بابويه ابن

  ۱۸۵  سعد) (عمربن سعد ابن

موســـــي نبـــــ علـــــي ابوالحســـــن
  �امام رضا � �الرضاالمرتضي

ــري  ــادي ابه ــادي  حــاج �، حــاج ه ه
  �ابهري صنمي خان

االعرابـي (از انســاب   محمـد  جعفـر  ابـي 
  ۳۵   مادری مرحوم تناوش)

المحـدث (از انسـاب    محمـد  عبداهللا ابي
  ۳۵   مادری مرحوم تناوش)

  �حسين امام � �الحسين عبداهللا ابي

  ۱۸۹  سوسياليستي شوروي جماهير اتحاد

(از انساب مادری مرحـوم   احمد النقيب
  ۳۵   تناوش)

  ۳۲  (چاپخانه) شمال اخترِ

  ۱۴۶  فعالي بيش اختالل
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  ۴۹    کار وزارت اي حرفه آموزش کل اداره

  ۳۳۳    اراج

  ۱۶۴, ۱۶۳, ۴۰, ۲۹  شاهنشاهي ارتش

  ۴۸  (زبان) اردو

  ۱۹۶  ارسطو

  ، ارنستوگورا چه � گورا چه ارنستو

  ۳۳۱, ۱۸۶, ۱۷  اروپا

  ۲۵  (عنوان کتاب) درستهازخو

  ۳۳۳  اُزگُل

  ۱۸۹  اسپانيولي

  ۱۹۶  اسکندر

 ,۲۴۳, ۲۲۸, ۱۹۵, ۱۸۸, ۱۸۰   اسالم

۲۷۰، ۲۸۹ ,۳۳۱   

  ۱۲۷  (شهر) اسالميه

, ۹۶, ۸۷, ۷۳, ۴۵  اسالميه، محمدابراهيم

۱۳۱ ,۱۳۲ ,۱۳۵ ,۳۵۳ ,۳۵۴ 

, ۱۰۵, ۹۸, ۵۴, ۴۸  محمدجواد، اسالميه

۱۰۸ ,۱۳۱ ,۱۳۳ ،۳۵۴  

, ۳۰, ۲۹, ۲۵          هديمحمدم ،اسالميه

۳۲ ,۳۷ ,۳۹ ,۴۳ ,۴۸ ,۶۴ ,۷۴ ,۷۶ ,

۹۷ ,۹۸ ,۹۹ ,۱۰۰ ,۱۰۱ ,۱۰۲, ۱۰۶، 
۱۱۲ ,۱۱۳ ,۱ ۱۴ ,۱۱۵ ,۱۱۶ ,۱۱۷ ,

۱۱۸ ,۱۲۲ ,۱۲۴ ,۱۲۵ ,۱۲۶ ,۱۲۸ ,

۱۲۹ ,۱۳۰ ,۱۳۱ ,۱۳۵ ,۱۴۰ ,۱۴۱ ,

۱۴۴ ,۱۸۲ ,۱۹۱ ,۱۹۳ ,۱۹۴ ,۱۹۵ ,

۲۰۰ ,۲۰۱ ,۲۰۲ ,۲۰۵ ,۲۰۶ ,۲۳۵ ،
۳۵۴  

  ۳۱۹  فيل اصحاب

  ۱۴۰, ۸۶, ۵۲  اصفهان

ــفهاني ــي ،اصــ ــن دســ  � ابوالحســ

ــت ــي اهللا آي ــي العظم ــن دس  ابوالحس

  �اصفهاني

عـارف ربـاني    �اصفهاني (نخـودکي)  
ــاج  ــوم ح ــن  مرح ــيخ حس ــي  ش عل

 نخودکي اصفهاني

  ۴۰, ۲۹  فجهاَ

  ۱۶۱, ۱۶۰, ۱۵۹  افغانستان

  ۱۹۶, ۱۵۵, ۷۷  افالطون

  ۳۳۳  سوادآموزی) کالس(اَکابر 

  ۳۵۱  )تفسير(الميزان 

  ۱۴۰  �عسکري حسن امام

 ميـدان  � (نـام مکـان)   �حسين امام

  �حسين امام

, ۹۸-۹۶, ۶۸ ,۶۰           �حسين امام

۱۰۰ ,۱۰۶ ,۱۰۷ ,۱۲۸ ,۱۲۹،۱۴۴ ,

۱۵۶, ۱۶۲، ۱۷۳ ,۱۷۴ ,۱۸۴, ۱۸۵، 
۱۸۹ ,۱۹۰ ,۲۰۴ ،۳۵۰  

 العظمـي سـيد   اهللا (آيـت  �خمينـي  امام

   ۳۴۲, ۱۸۰  )�اهللا موسوي خميني روح

 ۱۷۴، ۱۲۸-۱۲۶, ۸۰, ۵۹  �امام رضا

 ،۱۷۳، ۱۲۶، ۹۰ ,۷۴     �زمان امام
۱۴۴ ،۲۱۰ ،۲۲۷ ،۲۲۸ ،۳۳۴ ،۳۵۰  

  ۱۷۴، ۳۵، ۳۴  �العابدين زين امام

  ۱۷۹ ،۷۷ ,۲۱  �صادق امام

، ۷۷, ۶۸، ۴۳، ۲۲، ٢١      �امام علي
۸۴ ،۹۰ ،۹۱ ،۹۳ ,۱۰۵ ،۱۰۹ ,۱۱۷ ،
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۱۳۸ ،۱۷۳ ،۲۱۴ ,۲۲۰ ،۲۲۸ ،۲۷۹  ،
۳۳۱ ،۳۴۹ 

    �م رضااما � �هشتم امام

  ۱۴۹    �صالح امامزاده

  ۳۵۱  شناسي امام

  ۳۳۴  اميرارسالن

 �امام علي � �اميرالمؤمنين

 �امام علي � �اميرمؤمنان

بانو سيده  خانم حاجيه � اصفهاني امين
  (رحمهااهللا) اصفهاني امين رتنص

  ۲۴۹  ناشناخته موجود انسان

ــاري، ــي  انص ــي  �مرتض ــيخ مرتض ش
    �انصاري

  ۳۴۵، ۸۷  همداني، احمد انصاري

، ۲۰, ۱۶           همداني، علي انصاري
۲۳ ,۵۰ ,۷۲ ,۸۱ ،۳۵۴ ,۳۵۵  

, ۱۷, ۱۶        همداني، فاطمه انصاري

۳۲-۳۵ ,۳۷ ,۳۹ ,۴۱ ,۴۳-۴۶ ,۴۸ -

۵۰ ,۵۴ ,۵۸ ,۶۴ ,۶۷ ,۷۱ ,۷۳ ,۷۴ ,

۸۰-۸۶ ,۸۹ ,۹۲ ,۹۳ ,۹۵ ,۹۶ ,۹۹ ،
۱۰۰ ,۱۰۷ ,۱۰۸ ,۱۱۰ ,۱۱۴ ,۱۱۶ ,

۱۱۹ -۱۲۲ ,۱۲۴ ,۱۲۵ ,۱۳۰ ,۱۳۱ ,

۱۳۳ ,۱۳۵ -۱۳۸ ,۱۴۰-۱۴۲ ,۱۴۴ ,

۱۴۶ ,۱۴۸ ,۱۴۹ ,۱۵۳ ,۱۵۴ ,۱۵۶ ,

۱۵۸ ,۱۷۹ ,۱۸۱ ,۱۸۲ ,۱۸۴ ,۱۸۹ ،
۱۹۰ ,۲۰۳ ,۲۰۵ ,۲۰۶ ,۲۳۱ -۲۳۳ ,

۲۳۵ -۲۳۷ ,۲۳۹ ,۳۵۳ ,۳۵۵  

اهللا  آيت �همداني، محمدجواد  انصاري

 �همداني محمدجواد انصاري شيخ

  ۲۴۶, ۱۴۸, ۴۰, ۳۱  اسالمي انقالب

, ۱۶۰ ،۱۴۲ ,۴۷, ۲۳, ۲۲     انگلستان

۳۵۴ ,۳۵۷  

    انگلستان �انگليس 

  ۱۸۹، ۴۸   ي (زبان)انگليس

  ۱۸۹  دانيل ،ورتگاا

   ۳۵۷, ۳۵۰, ۳۴۷, ۱۵  والء اهل

 بيت اهل
�     ۲۰ ,۲۴, ۵۹، ۶۸, ۹۵ ،
۹۶ ،۹۸ ،۹۹ ،۱۰۱ ،۱۰۳ ،۱۳۸، 

۱۷۲ -۱۷۴ ,۲۰۱ ,۲۰۴, ۲۴۳، ۳۴۷ ,

۳۵۰ ،۳۵۷  

  پوپلين ايران سهامي شرکت � پوپلين ايران

, ۳۱, ۲۹, ۲۳, ۲۲, ۱۸, ۱۷         ايران

۳۳ ,۳۹ ,۴۰ ,۴۱ ,۴۲ ,۴۴ ,۴۷-۵۰ ,

۵۳ ,۵۴ ,۵۸ ,۶۳ ,۸۶ ,۱۰۲ ,۱۰۹ ,

۱۱۴ ,۱۲۷ ,۱۳۱ ,۱۳۴ ,۱۴۱ ,۱۹۵ ,

۲۰۰ ,۲۰۲ ,۲۴۴ ,۳۰۰ ,۳۱۸ ,۳۳۱ ,

۳۵۱ ,۳۵۵ ,۳۵۶ ,۳۵۸   

، ۱۴۲، ۹۸، ۹۷، ۷۶ ,۷۵ �اطهار ي ائمه
۱۷۳، ۱۲۶ ,۱۹۳ ,۲۰۱ ,۳۳۱ ,۳۳۴  

ــنال ــارديولوژي اينترونشـــــ  و کـــــ
  ۳۵۷  الکتروفيزيولوژي

  ب

  باباطاهر �باباطاهر عريان 

  باباطاهر �باباطاهر همداني 

   ۳۳۷, ۳۱۰, ۲۶۴  باباطاهر
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  ۱۵۷, ۸۴، ۸۲  (نام خيابان) صبا باغ

ــاغ ــام گورســتاني اســت در  طــوطيب (ن
مجـــــاورت حـــــرم حضـــــرت 

  ۲۳۶, ۲۳۵  )�عبدالعظيم

ــافقي ــدتقي، مب ــت � حم ــيخ اهللاآي ش
  �بافقي محمدتقي

  شرکت بافکار �بافکار 

  ۳۵۶, ۴۹  معدن و صنعت بانک

  ۲۵۵  بسطامي بايزيد

 ۳۴  خانم (تناوش) بتول

  ۳۳۲  برازجان

  ۳۳۲  (= اينگريد) انگريد ،برگمن

ــردي  ــت �بروجــ ــي اهللا آيــ  العظمــ
 �بروجردي

  ۲۸۸  بغداد

  �زمان امام � �االعظم اهللا بقية

  ۲۸۸    بلخ

  ۳۲۳  کُبالت بمب

  ۴۷, ۴۳  بمبئي

  ۱۸۹، ۱۸۷  اورالندو ،بورگو

  ۷۷  سينا بوعلي

  ۱۸۹, ۱۸۸  بوليوي

احمـد بلخـي (پـدر     بـن  حسين الدينبهاء
  ۲۹۶، ۲۸۸مولوی) 

 بحيدر (از المدعو الشريف محمد بهاءالدين
  ۳۵   انساب مادری مرحوم تناوش)

  ۹۱  )شهرهمدان ( بهار

 محمـد  شـيخ  اهللا آيت � محمد ،بهاري

  �بهاري

شـيخ   /بهجتالعظمي  اهللا آيت �بهجت 
  �محمدتقي/

 � سيدمحمدحســين ،تبريــزي بهجــت

    (شاعر) شهريار

, ۱۲۹, ۱۱۸، ۶۰       محمدعلي، بهزادي

۱۳۰ ,۱۵۰ ,۱۵۲ ,۱۶۹ ,۱۷۱, ۲۰۴، 
۳۵۶  

  ۸۰  محمدحسن حاج ،بيات

  ۸۰  محمد حاج ،زاده بيک

  ۲۳۳  �االنبياءخاتم بيمارستان

  ۳۵۸  مدرس شهيد بيمارستان

  ۱۵۹  فيروزآبادي بيمارستان

  پ

  ۱۳۴  ساعي پارک

  ۲۹  منارپا

  ۱۸۷, ۱۸۶, ۱۸۵, ۱۸۴    پرو

  اورالندو ،بورگو� اورالندو پروفسور

 اميرکبيـر  صنعتي دانشگاه �تکنيک  پلي

   )تکنيک پلي(

 ۱۵۰، ۱۰۳، ۳۰  پهلوي (دوران، حکومت)

  ۱۶۰  (نام خيابان) هلويپ

  رضاخان �پهلوي، رضا 

 ۴۰  پهلوي، محمدرضا

پيــاده عبــداهللا شــيخ � بختيــاريپيــاده
  �بختياري

ــا ــرمپيــ ــرت  � �مبر اکــ حضــ
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  �عبداهللا محمدبن

ــدا  ــامبر خــ ــرت � �پيــ حضــ
    �عبداهللا محمدبن

  ۱۲۶  (خودرو)پيکان 

  ت

  ۳۱۲    تاتار

الــدين (از انســاب مــادری مرحــوم  تــاج
  ۳۵   تناوش)

  ۳۰۰, ۲۸۲  تبريز

  ۱۶۰  (نام خيابان) جمشيد تخت

  ۴۰ايران شاهنشاهي دولت محصّل تذکره

  ۵۸  (اصطالح) حيواني رکتَ

  ۴۵  بعهار تسبيحات

۳۳۴, ۳۳۱  عتشي  

  ۲۹  (معنای کلمه) تناوش

  اکثر صفحات �تناوش، سيدجالل 

ــاوش، سيدرضــا  االســالم  حجــت �تن
 �سيدمحمدرضا تناوش

   ۳۴   سيدکاظمتناوش، 

ــا   ــاوش، سيدمحمدرضـــــ  �تنـــــ
ــا  حجـــت االســـالم سيدمحمدرضـ

  �تناوش

ــب)   ــی (لق ــت �تنوماس ــيخ اهللا آي ش
  �)تَنوماسي به ملقّب(قمي غالمعلي

  ۱۸۶  (نام شخص)آمارو  توپاک

, ۱۸۴            (نام گروه) آمارو توپاک

۱۸۵ ,۱۸۶ ,۱۸۷  

  ۳۰۰  (مکان) توران

, ۴۲, ۴۰-۳۸, ۳۳- ۲۹, ۲۲, ۲۱       تهران

۴۸ ,۴۹ ,۵۹ ,۶۰ ,۶۷ ,۷۵ ,۸۲-۸۴ ,

۸۶ ,۱۰۲ ,۱۰۹ ,۱۱۵ ,۱۱۷ ,۱۱۹ ,

۱۲۶ ,۱۳۳ ,۱۴۰ ,۱۴۵ ,۱۵۲ ,۱۵۶ ,

۱۵۸ ,۱۵۹ ,۱۸۰ ,۱۸۷ ,۱۸۹ ,۱۹۲ ,

۱۹۵ ,۲۴۴ ,۲۴۵ ,۲۵۴ ,۲۶۱ -۲۶۴ ,

۲۹۰ ,۳۲۱ ,۳۳۲ ,۳۳۳ ,۳۴۹ -۳۵۲ ,

ي  [به کلمه  ۳۵۸, ۳۵۷, ۳۵۵, ۳۵۴
  هم مراجعه شود]» طهران«

 ســـيد عالّمـــه � اهللا) (آيـــت یهرانـــت

  �طهراني حسيني محمدحسين

  ث

  �امام رضا � �الحججثامن

  ج

  ۳۲۳  نما جهان جام

  ۸۷  المقدمات جامع

  ۳۰۸, ۲۹۱, ۱۱۵, ۷۰  �جبرئيل

ــربنجع ــد ف ــادق محم ــام � �الصّ  ام

  �صادق

(از انسـاب مـادری    الدين عبـداهللا  جالل
  ۳۵   مرحوم تناوش)

 ،مولـوي  � بلخـي  محمـد  الدين جالل
  محمد الدين جالل

(از انسـاب مـادری    الـدين حسـن   جمال
  ۳۵، ۳۴   مرحوم تناوش)
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  ۱۴۸, ۵۴  ايران  اسالمي جمهوري

 �جواد بزم محبـت (تعبيـر شـاعرانه)    
محمــــدجواد   شــــيخ  اهللا آيــــت 
 �همداني انصاري

  ۴۰  اهللا امان ،جهانباني

  ۴۰  نادر ،جهانباني

  چ

  ۴۰  ارتش هچاپخان

  ، ارنستوگورا چه �چه 

 اعيـاد  و جمعـه  روزهـاي (=  عيـد  چهار

  ۲۲۶  )  غدير و قربان فطر،

ــه ــواراي چ ــماره گ ــب)  دو ي ش  �(لق
  بورگو، اورالندو

 ,۱۸۶  ) »چه« به مشهور(ارنستو ، گورا چه

۱۸۸، ۱۸۹  

  ح

  ۳۰۸  )يياط حاتم( طي حاتم

 �خمينـي  امـام  � �اهللا روح آقـا  حاج

اهللا موسوي  العظمي سيدروح اهللا (آيت
    )�خميني

، ۶۹ ،۶۷, ۶۶   �شيرازي آقا معين حاج
۷۱ ،۷۹ ،۹۵ ,۱۰۸ ,۱۰۹ ,۱۴۵ ,۱۴۶ ,

۱۷۳ 

ــاج ميـــرزا  حـــاج � اســـماعيل حـ
  �احمددوالبي خان محمداسماعيل

ــدری (از انســاب  سيدابوالقاســم حــاج پ

  ۳۴   مرحوم تناوش)

(از انساب پدری مرحوم  سيدعلينقي حاج
  ۳۴   تناوش)

(از انساب پدری مرحوم  سيدنصراهللا حاج
  ۳۴   تناوش)

  ۱۴۹  �خياط رجبعلي شيخ حاج

  محمدرضا زاده، حاج ناظم � عمو حاج

  ۱۶۶  قاسم حاج

  ۵۹   �سيدمهدی قوام/ /قوام حاج

�احمددوالبي خان محمداسماعيلميرزا  حاج

  ۲۵ ,۳۲ ,۶۶ ,۶۹ ,۹۵ ,۱۰۱ ,۱۰۳ ,

۱۰۵ ,۱۰۷ ,۱۰۸ ,۱۰۹ ,۱۱۰ ,۱۲۳ ,

۱۷۳ ,۱۸۳ ,۲۳۵ ,۲۳۷ ,۲۳۸ ,۳۴۷ ,

۳۴۹ ,۳۵۰, ۳۵۵، ۳۵۷   

, ۶۹, ۶۶   �ابهري صنمي خان هادي حاج

۱۱۹ ،۳۵۵  

  ۱۴۱  �حاج هادی شرکت

  ۱۹۲, ۱۹۱  فيروزحاجي

 امـين  بـانو سـيده نصـرت    خـانم  حاجيه

  ۸۷   (رحمهااهللا) اصفهاني

, ۱۱۶, ۱۰۲, ۱۰۱, ۲۱  يرازي  ش حافظ

۲۱۰ ,۲۴۹ ,۳۰۵ ,۳۰۸ ,۳۱۰ ,۳۱۸ ,

۳۲۱ ,۳۳۴   

  ۱۱۹  �)عالّمه( حافظيان

ــائري ــزدي حــ ــدالکريم، يــ  � عبــ
 عبدالکريم شيخ حاج العظمي اهللا آيت

  �يزدي حائري

   ۱۲۶, ۶۰, ۳۵, ۳۳  حجاز
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ــولٰي حــاج االســالم حجــت ــي م  فتحعل

  ۳۴۱  �همداني

 �االسالم سيدمحمدرضا تنـاوش  حجت

  ۲۹ ,۳۱-۳۴ ,۸۳ ,۱۰۹ ,۱۳۱ ،۱۳۶  

 احمـد  سـيد  والمسـلمين  االسـالم  حجت

  ۲۳۲  نجفي

والمســلمين سيدحســن  االســالم حجــت
 ۲۳۵  شيرازيمعين

 ســيدعبداهللا والمســلمين االســالم حجــت

  ۳۵۵  �شيرازي فاطمي

    �زمان امام � �الحسنبنحجت

 العظمـي  اهللا آيـت  � کمـري  کـوه حجت

  �سيدمحمد/ /کمري کوهحجت

۱۸۵  رياحي يزيد بنحر  

  ۳۳۴  کُرد حسين

 �، حـاج سـيدمحمد   لواسـاني  حسيني
 حســيني اهللا حــاج ســيدمحمد آيــت

  �لواساني

   ۶۰, ۳۵  ، سيد ابراهيملواساني حسيني

اهللا  آيـت  � سيدحسن ،لواساني حسيني
  �لواساني حسيني سيدحسن

 ،۳۲  بيگم(رحمهااهللا)حسيني لواساني، فاطمه
۳۳ ،۱۴۹ 

حســـيني  �بـــيگم  حســـيني، فاطمـــه
 بيگم (رحمهااهللا)لواساني، فاطمه

 عالّمــــه � �طهرانــــي حســــيني

  �طهراني حسيني سيدمحمدحسين

 �امام علي � �حضرت امير

  �زمان امام � �حضرت حجت

 حضرت � �حضرت ختمي مرتبت
  �عبداهللا محمدبن

  ۲۶۶، ۱۱۸, ۷۳  �خضر حضرت

 امـــــام � �ســـــجاد حضـــــرت

    �العابدين زين

ــهد ــرت سيدالشّـ ــام � �اءحضـ  امـ

 �حسين

, ۶۶ ,۳۲   �حسني عبدالعظيم حضرت

۶۷ ,۷۱, ۱۵۹ ،۱۶۱، ۲۰۶ ,۲۳۵  

, ۱۰۷ ،۱۰۶        �اکبر  علي حضرت

۱۲۹ ,۱۴۱ ,۱۴۲  

, ۸۱, ۸۰, ۶۸, ۴۶   �حضرت فاطمه 

۸۹ ،۹۱ ،۹۶ ،۱۱۰ ,۱۳۰ ,۱۳۸ ,۱۶۴ ,

۲۰۳ ،۲۰۹ ،۲۱۹ ،۲۲۸ 

 � �حضــرت محمــد مصـــطفي  
 �عبداهللا محمدبن حضرت

، ۶۸، ۱۹   �عبداهللا حضرت محمدبن
۷۵ ،۷۶ ،۹۰ ،۹۱ ،۱۰۷ ،۱۳۸ ،۱۹۳ ،

۲۱۴ ,۲۱۹ ،۲۲۸ ،۲۳۲ ،۲۵۵ ،۳۱۱ ،
۳۳۱ ،۳۳۴ 

  ۲۸۸   �حضرت مريم

  ۲۳۲  �مسيح حضرت

  ۳۴۹، ۹۲  �معصومه حضرت

  ۲۶۶، ۲۰۴، ۲۰۲, ۷۳  �موسي حضرت

  ۲۳۴  �جعفر بن موسي حضرت

 �زمان امام � �عصر حضرت ولي

  ۱۱۵  االشراقحکمت
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ــلطنه ــبِ حميدالسـ ــتانه)  (لقـ  �دوسـ
  زاده، حميد ناظم

  ۳۵۱  نجف ي حوزه

  خ

  ۴۳  هندوستان خاطرات

  ۹۲  فرج خاک

  ۲۱۳  �عبا آل خامس

ــان ــري صــنمي خ ــادي ابه ــاج ه  �، ح
  �ابهري صنمي هادي خان حاج

 خانم (تناوش) بتول � خانم اعظم

بـانو سـيده    خـانم  حاجيه � امين خانم
  (رحمهااهللا)اصفهاني امين نصرت

ــاري  ــانم انصـــ ــداني خـــ  � همـــ
   همداني، فاطمه انصاري

 �حضرت فاطمه � �خانم زهرا

ی  نجفي (اشاره به حضرت فاطمـه خانم 
 �فاطمه حضرت � )�زهرا

  خانم (تناوش)  رباب �افخم  خانم

  ۲۸۸  شاه خوارزم

 � ســـــيدمحمدتقي ،خوانســـــاري

 ســـيدمحمدتقي العظمـــي اهللا آيـــت

  �خوانساري

  ۳۰۵  خيام

  د

  ۳۳  )رضوي مطهر حرم( دارالزهد

  ۱۹۹, ۱۹۸  نداروي

  ۳۵۵  )تهران دانشگاه( فني دانشکده

  ۳۹  افسري ي دانشکده

  ۳۵۴  انتاريو دانشگاه

  ۳۵۴  معلّم تربيت دانشگاه

  ۳۵۵، ۳۵۴, ۱۸۹, ۳۹  تهران دانشگاه

  ۳۵۴  سيتي دانشگاه

 ،۲۲   )تکنيک پلي( اميرکبير صنعتي دانشگاه
۴۸ ،۳۵۶  

  ۳۵۴  �طباطبايي عالّمه دانشگاه

  ۳۵۸  بهشتي شهيد پزشکي علوم دانشگاه

  ۶۰  )بازارچه( درخونگاه

 � سيدعبدالحســين ،شــيرازي دسـتغيب 

 سيدعبدالحســـين اهللا آيـــت شـــهيد

  �شيرازي دستغيب

 � سـيدمحمدمهدي  ،شـيرازي  دستغيب

ــت ــيدمحمدمهدي اهللا آيــــ  ســــ

  �شيرازي دستغيب

  ۱۲۷  کوير دشت

  ۱۲۵  ربا بِاِهللا رضيتُ دعاي

  ۱۱۷  صباح دعاي

 �همـــــداني  دکتـــــر انصـــــاري 
  همداني، علي نصاريا

    محمدحسن ،نمازي � نمازي دکتر

ــوي  ــوي (دوران،  �دوران پهلــ پهلــ
 حکومت)

  ۴۰  وظيفه نظام خدمت دوران

  ۳۴۹  دوالب

 محمداسـماعيل ميـرزا   حـاج  �دوالبي 
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  �احمددوالبي خان

  ۱۸۷  دومينيکن

  ۴۱  دهلي

 اسالم � �االنبياءدين مبين خاتم

  اسالم � �دين محمدي

  ۲۶۳  ده پيل)ديوان احمد جام (ژن

, ۲۷۵, ۲۴۸, ۲۴۵, ۲۴۴  ديوان شمس

۲۷۶ ،۳۰۶  

  ۹۰  علي ،ديوشلي

  ر

  ۲۳۱  (تشعشعات) راديواکتيو

  ۱۷۳  سعيد ،راشدي

  ۱۷۳  لطيف ،راشدي

  ۳۴   خانم (تناوش) رباب

  ۱۷۳  �البرسي الحافظ رجب بن رجب

 رجبعلـي  شـيخ  حـاج  � خياط رجبعلي

  �خياط
  ۱۵  زهرا ،پور رحيم

  ۱۸۹، ۱۸۷  حسن ،پور ازغدي رحيم

  ۱۱۵  جبرئيل پر آوازِ ي رساله

حضــــرت  � �رســــول اکــــرم
 �عبداهللا محمدبن

ــول اهللا ــرت  � �رســــ حضــــ
  �عبداهللا محمدبن

  ۳۵۵  فني رياضيات رشته

  ۳۵۳  مکانيک مهندسي ی رشته

  ۳۵۴  رشد روانشناسي ي رشته

  ۳۵۵  مهندسي رياضيات ي رشته

  ۳۵۴  رياضيات ي رشته

  ۳۴۱  يوناني ي خمسه طب ي رشته

  ۳۵۶, ۱۰۹  نساجي مهندسي ي رشته

 ۳۳۲، ۸۰, ۴۰  خان رضا

  خان رضا �رضاشاه پهلوي 

  ۴۰  مجاني تحصيلي رواديد

  ۲۶۱  روانشناسي

  ۳۰۹    روم

  محمد الدين جالل ،مولوي �رومی 

  ۴۹  ريسندگي

  ز

  ۱۸۵    زبير

  �حضرت فاطمه � �زهرا

  ۱۸۵  ليجب قين بن زهير

  ۱۲۵  اهللا امين زيارت

مادری مرحوم  (از انساب علي الدين زين
  ۳۵   تناوش)

(از انساب مادری  الشاعر علي الدين زين
  ۳۵   مرحوم تناوش)

  ژ

  ۱۸۶, ۱۸۴, ۱۲۱    ژاپن

  س

سازمان اسناد و کتابخانه ملّي جمهـوري  
  ۲۴۴، ۴۱   اسالمي ايران
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  ۱۵۱  ساواک

  ۱۹۵  (نام خيابان) سعدي

  ۳۲۱, ۳۰۵, ۲۸۱, ۲۷۷  شيرازي سعدي

  ۱۹۶, ۱۵۵  سقراط

 الـدين بهـاء  �) سلطان العلمـاء (لقـب  
  احمد بلخي (پدر مولوی) بن حسين

  ۷۷  سلمان

  ۲۳۸, ۲۳۷  سوريه

  ۱۸۸  سوسياليسم

 الــدين شــهابشــيخ  � ســهروردي

  سهروردي

  ۸۴   سهروردي (نام خيابان)

  ۱۶۸, ۱۶۵  (اصطالح) سيزده سه

ين برهان دسي۲۷۰  الد  

(از انســاب پــدری مرحــوم  ســيدابراهيم
  ۳۴   تناوش)

نسـاب مـادری مرحـوم    (از ا سيدابراهيم
  ۳۴   تناوش)

 (لواساني) سيدابوالقاسم
�    ۵۱  

(از انساب پـدری مرحـوم    جعفر سيدابي
  ۳۴تناوش) 

(از انساب مادری مرحـوم   طالب سيدابي
  ۳۴   تناوش)

 والمسـلمين  االسالم حجت � سيداحمدآقا

(از  سـيدالداعي  نجفـي  احمـد  سيد
  ۳۴   انساب پدری مرحوم تناوش)

ــاجدي ــام � �نسيدالســـــ  امـــــ

  �العابدين زين

  تناوش، سيدجالل �سيدجالل 

  ۳۴  (تناوش) سيدجمال

ــدری مرحــوم  سيدحســن (از انســاب پ
  ۳۴   تناوش)

  ۱۶۴   (فرزند آقاسيدحاجي) سيدحسن

  ۱۶۴   (فرزند آقاسيدحاجي) سيدحسين

ــغر  ــينِ اص ــدری   سيدحس ــاب پ (از انس
  ۳۴   مرحوم تناوش)

ــيدحمزه ــوم   س ــدری مرح (از انســاب پ
  ۳۴   ناوش)ت

ــا ــوم    سيدرض ــدری مرح ــاب پ (از انس
  ۳۴   تناوش)

(از انســاب مــادری مرحــوم  سيدصــادق
  ۳۴   تناوش)

  ۳۴  (تناوش) سيدعبدالکريم

ــرج  ــيدعبداِهللا اَع ــدری   س ــاب پ (از انس
  ۳۴   مرحوم تناوش)

  ۶۶, ۳۴  (تناوش) سيدکاظم

    (تناوش) سيدمحمود � سيدمحمد

ــدری مرحــوم  ســيدمحمد (از انســاب پ
  ۳۴   ناوش)ت

(از انســاب مــادری مرحــوم  ســيدمحمد
  ۳۴   تناوش)

  ۱۷   (= تناوش، سيدجالل) سيدمحمدعلي

  ۳۴  (تناوش) سيدمحمود

ــيدهادي ــوم   س ــدری مرح ــاب پ (از انس
  ۳۴   تناوش)

ــالَم ســيده حضــرت  � �ی نســاء ع
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 �فاطمه

  ۵۹  (نام خيابان) سيروس

  ۸۷    سيروسلوک

   ۳۵۲, ۳۵۱  مطهري استاد زندگاني در سيري

  ۳۲۳, ۳۲۱  سيمرغ

  ش

  ۵۴  غالمرضا ،شافعي

  ۳۳۲  صفوي عباس شاه

  ۳۵۱  (محلّه) آباد شاه

 حضــــرت � �عبــــدالعظيم شــــاه

  �حسني عبدالعظيم

  ۲۷۳, ۲۲۰  قدر شب

(از انسـاب مـادری    محمود الدين شرف
  ۳۵   مرحوم تناوش)

  ۳۵۶  بافکار شرکت

، ۵۰، ۴۹   پوپلين ايران سهامي شرکت
۱۷۵ ،۳۵۶  

  �هادی شرکت حاج �هادي  ،شرکت

  ۳۳  (تناوش) شريعت

اهللا شـيخ   آيـت  �، محمـد  رازيشريف
  �رازي محمد شريف

 اهللا آيـت  � سـيدمحمد  ،شيرازيشريف

  �شيرازيشريف سيدمحمد

, ۹۸, ۹۷، ۵۳, ۴۴      محمد شريفي، علي

۱۰۲ ،۱۰۳ ,۱۳۲ ,۱۸۱ ,۲۰۳ ،۳۵۶ 

  ۳۳۴  شکسپير

  تبريزي شمس �شمس 

, ۷۲                         تبريزي شمس

۷۷ ,۲۱۹ ,۲۳۰ ,۲۴۳ ,۲۴۴ ,۲۴۹ ,

۲۵۳ ,۲۵۴ -۲۵۶ ,۲۶۱-۲۶۴ ,۲۶۶ ,

۲۶۹ -۲۷۲ ,۲۷۵ ,۲۷۶ ,۲۸۱ ,۲۸۲ ,

۲۸۵ ,۲۸۷ -۲۹۰ ,۲۹۸-۳۰۱ ,۳۰۵ ,

۳۰۷ -۳۰۹ ,۳۱۱-۳۱۳ ,۳۱۷ -۳۱۹ ,

۳۲۲ -۳۲۷ ,۳۳۴ ,۳۳۵ 

اي از  شــمسِ مولــوي (عنــوان مجموعــه
ــته دســـت ــيدجالل  نوشـ ــاي سـ هـ
 ۲۴۶، ۲۴۱، ۲۳۹، ۲۰۷  )�تناوش

  تبريزي شمس �الحق تبريزي  شمس

  تبريزي شمس �الدين  شمس

  ۱۸۷، ۴۸  فرهنگي انقالب عالي شوراي

  ۳۲۰, ۲۵۳  الدين جمال ،شهران

  ۱۹۱, ۱۶۰  شهرري

  ۲۷۹، ۴۳  (شاعر) شهريار

ــهيد ــت شــ ــين اهللا آيــ  سيدعبدالحســ

  ۳۵۵، ۸۹  �شيرازي دستغيب

، ۱۴۸(نام خيابان)  اسالمبولي خالد شهيد
۱۵۸ ,۱۷۱  

 الدين شهابشيخ  �(لقب) شيخ اشراق 

 سهروردي

  ۱۱۵, ۱۱۴   سهروردي الدين شهابشيخ 

ــدالکريم شــيخ  العظمــي اهللا آيــت � عب

 حــائري  عبــدالکريم شــيخ  حــاج

  �يزدي

  ۳۵۵  �بختياري پياده عبداهللا شيخ

 ۳۳   �شيخ مرتضي انصاري
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   ۳۵۷, ۸۴, ۷۵  شيراز

  ص

  ۲۲۸  محشر صحراي

  ۳۵۲، ۳۴۹  رضوي عتيق مطهر صحن

  ۱۷۴  سجاديه ي يفهصح

  ۹۵  علي ،صفايي

   ۲۵۴, ۲۴۴  )انتشارات( عليشاه صفي

  ط

  ۱۶۰   (نام خيابان) طالقاني

ــاني ــيدمحمود ،طالقـ ــت � سـ اهللا  آيـ
    �طالقاني سيدمحمود

مــولی نظرعلــي  � ، نظرعلــیطالقــاني
     �طالقاني

  ۶۶  سيدکاظم حاج ،طباطبايي

 مـه عالّ �طباطبايي، سيدمحمدحسـين  

  �طباطبايي

  ۱۸۵  هطلح

ــين ــاني طن ــدگاني در روح ــدان زن  خان

   ۶۰, ۳۵, ۳۳  (نام کتاب) لواساني

هـم  » تهـران «ي  [به کلمـه  ۵۹, ۳۱طهران
  مراجعه شود]

  ۱۵  محمد ،طيب

, ۳۱, ۳۰, ۲۰, ۱۶            مهدي ،طيب

۱۰۱ ,۱۰۷ ,۱۰۹ ,۱۲۴ ,۱۸۰ ,۲۳۱ ,

۳۴۷ ,۳۵۷  

  ع

علي  شيخ حسن عارف رباني مرحوم حاج
  ۵۹  نخودکي اصفهاني

  ۳۱۰, ۲۰۴, ۱۹۰, ۱۸۴, ۱۲۹  عاشورا

ــداهللا ــيدجالل   عب ــه س ــي ب ــام مرحمت (ن
  ۲۱۰  تناوش)

  ۱۵۲  عاليات عتبات

  رضوي عتيق مطهر صحن � عتيق

  ۱۸۵  عثمان

  ۱۲۶, ۳۳  عراق

  ۲۶۲، ۱۷۳، ۱۱۵، ۸۸- ۸۶، ۳۲(زبان)   عربي

  ۱۴۷, ۱۴۰  (ادعيه و اذکار) عزائم

  ۱۴۰  )روس(عزائم 

  ۲۷۰  )نيشابوريشيخ فريدالدين عطار ( عطار

  ۱۱۵  (نام کتاب) سرخ عقل

ــد ــدين احم ــادری  عالءال ــاب م (از انس
  ۳۵   مرحوم تناوش)

 �طهراني حسيني محمدحسين سيد عالّمه

  ۳۲ ،۶۶، ۱۰۹، ۱۱۴ ،۱۹۵ ،۳۴۶ ،
۳۴۷ ،۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۵  

  ۳۵۱, ۳۴۶  �طباطبايي مهعالّ

  ۵۹, ۵۷, ۴۳  غريبه علوم

ــن  ــي ابـ ــين علـ  امـــام � �الحسـ

   �العابدين زين

  �اکبر  علي حضرت � �اکبر  ليع

(از انساب مادری  علي األصغر المحدث
  ۳۵   مرحوم تناوش)
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ــي ــراء و �عل  آب سرچشــمة( �زه

  ۳۲  (نام کتاب) )حيات

   �امام علي � �طالب ابي بن علي

  ۳۵  �يي علي

(از انساب مادری مرحـوم   األشرف عمر
  ۳۵   تناوش)

(از انساب مادری مرحـوم   عمر الشجري
  ۳۵   تناوش)

   ۱۱۷, ۱۰۰  غدير دعي

  ۳۰۹  �عيسي

  غ

، ۲۴۵، ۲۴۴     غزليات شمس تبريزي
۲۵۴ ،۲۵۶ ،۲۵۷ ،۲۶۳ ،۲۶۴ ،۲۶۵ ،
۲۶۶ ،۲۷۰ -۲۷۲ ،۲۷۷ ،۲۸۲ ،۲۸۸ ،
۲۸۹ ،۲۹۰ ،۲۹۷ -۳۰۱ ،۳۰۷-۳۰۹ ،
۳۱۱ -۳۱۳ ،۳۱۹ ،۳۲۰ ،۳۲۲ ،۳۲۴ ،

۳۲۶ ،۳۲۷ ،۳۳۵ 

(از انسـاب مـادری    احمـد  الـدين  غياث
  ۳۵   مرحوم تناوش)

(از انسـاب مـادری    الـدين محمـد   غياث
  ۳۵   مرحوم تناوش)

(از انسـاب مـادری    محمـد  الـدين  غياث
  ۳۵   مرحوم تناوش)

  ف

 �حضرت فاطمه � �فاطمه

  ۱۲۱  قهوه فال

    ايران فخر کارخانه �(کارخانه)  ايران فخر

(از انساب مادری مرحوم  فخرالدين علي
  ۳۵   تناوش)

   ۱۰۳, ۶۷, ۴۸  (زبان) فرانسوي

  ۱۲۷  )شهر(فردوس 

  ۲۰۲  فرعون

   ۲۶۲, ۲۴۵  الزمان بديع ،فروزانفر

  ۱۹۹, ۱۹۸  فرويد

  ۳۵۸  ايران هنر فرهنگستان

  ۱۸۶  آلبرتو ،موري فوجي

  ق

  ۸۴  قاجار

  ۲۰۲  قارون

اهللا سـيدعلي   آيـت  �قاضي، سـيدعلی  
 �طباطبايي قاضي

 �زمان امام � �قائم آل محمد

 �زمان امام � �عليقائم آل

  ۱۴۹  �بابويه ابن قبرستان

  ۹۳، ۶۶  �جعفربنعلي قبرستان

, ۱۰۱ ،۸۱ ,۷۴, ۶۸, ۳۰       کريم قرآن

۱۱۴ ,۱۱۵ ,۱۱۷ ,۱۵۴ ,۱۷۵ ,۱۸۸ ,

۱۹۶ ,۱۹۸ ,۱۹۹ ,۲۲۵ ,۲۳۲ ,۲۶۳ ,

۳۱۰ ,۳۱۱ ,۳۳۱ ,۳۳۴ ,۳۴۸   

  ۳۹  داريقشون

    �زمان امام � �امکان عالم قلب

, ۹۳, ۹۲, ۸۹, ۸۷, ۶۶, ۴۳, ۳۵       قم

۱۰۷ ,۱۳۹ ,۱۴۰ ,۱۴۴ ,۱۶۲ ,۱۷۳ ,
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۱۸۰ ,۲۸۷ ,۳۴۱ ,۳۴۲ ,۳۴۳ ,۳۴۵ ,

۳۴۶ ,۳۴۹ ,۳۵۱   

 غالمعليشيخ اهللا آيت � غالمعلي ،قمي

  � )تَنوماسي به ملقّب( قمي

 ريسندگي به مربوط هاي فرمول و قوانين
  ۴۹  و آهار

  �قوام حاج � قوام
  ۳۳  علي ،قوچاني

  ۷۷  قيصر

  ک

  ۱۸۹  مصفّا ،کاتبي

  ۵۱  مقدم بافي پارچه کارخانجات

، ۱۰۲، ۵۳, ۵۰          ايران فخر کارخانه
۱۳۱ ،۱۳۴،۱۵۰ ،۳۵۶  

ــه ــران ي کارخان ــوپلين اي ــرکت � پ  ش
  پوپلين ايران سهامي

  ۴۹  اصفهان شهرضاي نساجي ي کارخانه

  ۲۴۹  الکسيس ،کارل

  ۴۷  شمالي کاروليناي

  ۱۸۸  فيدل ،کاسترو

  ۳۵۴, ۲۵  کانادا

  ۱۹۹, ۱۹۸  کپرنيک

 ارتـش  وظيفـه  افسـران  خـدمت  کتابچه

  ۲۹  شاهنشاهي

 سازمان اسناد و کتابخانـه  � ملّي کتابخانه
   ملّي جمهوري اسالمي ايران

, ۱۲۸, ۱۲۰, ۱۰۶, ۶۰, ۴۵, ۴۴  کربال

۱۲۹ ,۱۵۲ ,۱۷۴ ,۱۸۴ ,۲۳۸  

  ۳۳۳    کرج

  ۳۲۳, ۳۱۹، ۳۰۹ ,۱۰۶    کعبه

  قرآن کريم � مجيد اهللا کالم

  ۴۳  کلکته

، ۲۶۲، ۲۴۵       کليات شمس تبريزي
۲۶۴ ،۲۶۶ ،۲۷۱ ،۲۷۲ ،۲۷۷ ،۲۸۲ ،
۲۸۸ -۲۹۰ ،۲۹۷-۳۰۰ ،۳۰۷ ،۳۰۸ ،
۳۱۱ ،۳۱۲ ،۳۱۹ ،۳۲۰ ،۳۲۲ ،۳۲۴ ،

۳۲۶ ،۳۲۷ ،۳۳۶ 

(از انسـاب مـادری    الدين اسماعيل کمال
  ۳۵   مرحوم تناوش)

اهللا ميرزا خليـل   آيت � خليل، اي کمره
    �اي کمره

 اهللا آيـــت � محمـــدباقر، اي کمـــره

    �اي کمره محمدباقر

  ۱۸۸  کمونيست

  ۱۸۹, ۱۸۸  کمونيسم

  ۱۸۹, ۱۸۷    کوبا

  ۳۴۱  ميرزاحسينحاج ،مدانيکوثره

(نـام کوچـه و    آبشار � آبشار ي کوچه
  خيابان)

  ۸۶  مرداد ۲۸ کودتاي

   ۵۴  کوناکري

  ۱۲۷  لوت کوير

  گ

  ۱۹۹, ۱۹۸  گاليله
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  ۶۱, ۵۹  صالح لوطي گذر

 /گلپايگاني العظمي اهللاآيت � گلپايگاني

  �سيدمحمدرضا/

  ۲۹  گلندوک

  ۵۸  دانشمندان ي گنجينه

  ۴۳    گوآ

  ۳۳۴  گوته

  ۵۴  کوناکري گينه

  ۲۳۱, ۵۴, ۵۳    گينه

  ۵۴  استوايي ي گينه

  ۵۴  بيسائو ي گينه

  ل

  ۱۵۳  الهورِ

  ۲۳  لندن

  ۲۹  )دهستان(بزرگ  لواسان

  ۵۱  آقا سيدعلي حاج ،لواساني

حسيني لواساني،  �لواساني، زهرابيگم 
  بيگم (رحمهااهللا)فاطمه

اهللا  آيـــت �لواســـاني، سيدمصـــطفي 
   �سيدمصطفي لواساني

 اهللا آيـــت � ســـيدمهدي، لواســـاني

    لواساني سيدمهدي

حسـيني لواسـاني،    �لواساني، فاطمـه  
  بيگم (رحمهااهللا)فاطمه

 آقـا اهللا  آيت � ابوالقاسملواساني، ميرزا 

 لواساني ابوالقاسم ميرزا
�    

  �۶۸ )حسنين(لقب  مرجان و لؤلؤ

  ۱۸۷, ۱۸۴    ليما

  م

  ۱۸۹  نيکالس ،مادورو

  ۱۸۴  لنينيست مارکسيست

  ۱۸۵  مارکسيسم

  ۲۱۱    ماني

  ۴۰  متّفقين

  ۱۵  هاجر ،متولّيان

, ۲۴۵, ۲۴۴, ۲۳, ۲۱       معنوي مثنوي

۲۴۸ ,۲۴۹ ,۲۷۵ ,۲۷۶ ,۲۹۰ ,۳۲۱ ,

۳۲۲   

  ۹۹  �فاطميه مجالس

  ۴۹   محاسبات ريسندگي

  ۴۹  بافندگي و بافندگي مقدماتي محاسبات

  همداني، فاطمه انصاري �محبوبه 

ــد ــوظ محم ــادری   المحف ــاب م (از انس
  ۳۵   ش)مرحوم تناو

  ۱۶۱  افغاني محمدامين

 مولوي � بلخي حسين محمدبن

حضــرت   � �عبــداهللا محمــدبن
  �عبداهللا محمدبن

 شمس تبريزي �علي محمدبن

  ۱۶۰  محمدظاهرشاه

  ۳۵۴  نيکان و علوي مدارس

  ۴۷  بلمونت مدرسه

  ۳۹  تهران عالي مدرسه

ــي  العظمــي اهللا آيــت � نجفــي مرعش
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  �الدين/ سيدشهاب /نجفي مرعشي

  �حضرت مريم � �ريمِم

  ۱۹۵, ۱۰۹, ۶۶  �قائم مسجد

  �مسيح حضرت � �مسيح

 اليقـين  أنـوار  مشارق � االنوار مشارق

  �أميرالمؤمنين أسرار حقائق في

 أسـرار  حقـائق  فـي  اليقـين  أنوار مشارق

  ۱۷۳  �أميرالمؤمنين

   ۳۱۰, ۲۸۹, ۲۵۴, ۲۴۵, ۲۴۴  منصور ،مشفق

, ۸۰, ۶۰, ۵۹, ۳۵, ۳۳                مشهد

۱۲۰ ,۱۲۶ -۱۲۸ ,۱۵۵ ,۱۵۶ ,۳۲۰ ,

۳۴۶ ,۳۵۱  

الهدي سـخنان   مصباح � الهدي مصباح
احمد ْ حاج ميرزا محمداسمعيلِ خان

  �دوالبي

 عرفاني روش و نگرش در الهدي مصباح

الهدي  مصباح � والء و محبت اهل
سخنان حـاج ميـرزا محمداسـمعيلِ    

  �احمد دوالبي ْخان

ــباح ــرزا    مص ــاج مي ــخنان ح ــدي س اله
�احمد دوالبـي ْ سمعيلِ خانمحمدا

  ۱۰۹ ،۳۴۷ ،۳۵۰ ،۳۵۷  

  ۱۰۸    غالمعلي، مصلحي

  ۳۵۱  معادشناسي

  ۴۱  علي ،معتمدي

 آخونـد  � مالعلـي  آخونـد ، معصومي

  �معصومي مالعلي

  ۱۲۲  �کرام معصومين

ــين    ــيرازي، سيدعبدالحس ــين ش  �مع
 �شيرازي آقا معين حاج

ــين ــيرازي،معــ  �سيدحســــن  شــ
سن والمسلمين سيدح االسالم حجت
  شيرازيمعين

  ۷۴  زمين مغرب

  مقدم بافي پارچه کارخانجات � مقدم

ــدين طــاهر مقــيم ــادری  ال (از انســاب م
  ۳۴   مرحوم تناوش)

  ۲۸۸    مکه

  ۳۱  مالّمحمدکاظم بن مالّابوالحسن

 الـدين  جـالل  ،مولـوي  � رومـي  مالّي

  محمد

م۱۴۲  (نام خيابان) کل  

  ۱۲۵  عشره خمس مناجات

  ۳۱۲  حالّج منصور

  �موسي حضرت � �موسي

    محمد الدين جالل ،مولوي �موالنا 

ــوالي روم  ــوي، جــالل �م ــدين  مول ال
 محمد

 الـدين  جـالل  ،مولـوي  �موالي رومي 

  محمد

  �امام علي � �موالي متّقيان

  �امام علي � �موالي متّقين

 الـدين  جـالل  ،مولـوي  �مولوي رومي 

  محمد

, ۷۷ ،۷۲        محمد الدين جالل ،مولوي

۲۱۹،۲۳۰, ۲۴۴-۲۴۶ ،۲۴۸، ۲۴۹ ,
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۲۵۳ -۲۵۵, ۲۶۱، ۲۶۲, ۲۶۴ ،۲۶۵، 
۲۶۹ -۲۷۲ ,۲۷۵ ,۲۷۶ ,۲۸۱, ۲۸۵، 
۲۸۷ -۲۹۰ ،۲۹۵-۲۹۹ ,۳۰۵ -۳۱۱ ,

۳۱۷ -۳۲۵ ،۳۳۴-۳۳۶  

  ۱۸۰   �مولی نظرعلي طالقاني

 �زمان امام � �مهدي قائم

  ۳۲۹, ۳۱۶, ۲۵۹, ۲۱۵, ۶۳, ۶۰  طلعتان مه

  محمدعلي، بهزادي � بهزاديمهندس 

  تناوش، سيدجالل �مهندس تناوش 

 محمد شريفي، علي �مهندس شريفي 

مصـلحي،   �مصلحيغالمعلي  مهندس
    غالمعلي

 ,۳۹, ۲۹       اميرکبير انتشارات ةمؤسس

۲۴۵, ۲۹۰، ۲۶۲   

  ۳۳۶  موريس ،ميترلينگ

  ۶۶  �حسين امام ميدان

  ۳۲۹, ۲۱۵, ۱۸۲  تجريش ميدان

ــم ــکي ميرابوالقاســـــــ  فندرســـــــ

  ۱۹۷  �)ميرفندرسکي(

 فندرسکي رابوالقاسممي � ميرفندرسکي

  �)ميرفندرسکي(

  ن

(تخلّص مرحوم تناوش در سرايش  ناز
, ۲۶۰ ،۲۴۸ ,۲۴۷, ۲۱۳، ۲۱۱اشعار) 

۲۶۷ ,۲۷۳, ۲۸۰، ۲۸۶, ۲۹۴، ۳۱۶  

ــري ــهرام ،ناص ــوروز � ش ــري ن ، ناص
  شهرام

, ۱۶۲-۱۶۰, ۵۲-۵۰   اکبر زاده، حاج ناظم

۱۶۵ ,۱۶۸ ,۱۸۳ 

 ۱۶۶  محمدرضا زاده، حاج ناظم

 ۱۶۸  ميدزاده، ح ناظم

حضــــرت   � �اکــــرم  نبــــي
  �عبداهللا محمدبن

 اهللا آيـت  � حسـنعلي ، شـيرازي  نجابت

ــاج ــيخ حـ ــنعلي شـ ــت حسـ  نجابـ

  �شيرازي

  فاشر نجف �نجف 

, ۷۵, ۵۹, ۵۷, ۳۳, ۳۲       اشرف نجف

۸۵ ,۱۰۹ ,۳۴۷ ,۳۵۱ ,۳۵۴  

 �نجفــــــــــي، ســــــــــيداحمد 

 احمد سيد والمسلمين االسالم حجت

  نجفي

ــودکي ــوم    � نخ ــاني مرح ــارف رب ع
ــي نخــودکي  شــيخ حســن حــاج عل

    اصفهاني

(نـام   اذان ثواب احاديث در آسمان نداي
  ۳۱  کتاب)

ــدين نظــام (از انســاب مــادری  احمــد ال
  ۳۵   مرحوم تناوش)

(از انسـاب مـادری    نصـراهللا  الـدين  نظام
  ۳۵   مرحوم تناوش)

  ۱۱۵  نوراالنوار ي نظريه

  ۸۷  (نام کتاب) الرحمننفحات

(از  ميالخـوارز  محمدشـاه  العسکر نقيب
  ۳۵   انساب مادری مرحوم تناوش)
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  ۶۷  توبه نماز

, ۱۰۴, ۹۷, ۵۰       محمدحسن ،نمازي

۱۰۵ ,۱۰۶ ,۱۲۸ ,۱۳۰ ,۱۴۲ ,۱۸۱ ,

۱۹۰ ,۲۰۵ ,۲۳۳، ۳۵۸  

  ۱۴۰  )اماي( نوروز

, ۱۰۲            شهرام، ناصري نوروز

۱۰۴ - ۱۰۶ ,۱۰۹ ,۱۲۲ ,۱۲۳ ,۱۲۵ ,

۱۳۰, ۱۳۳ -۱۳۵، ۱۳۷ ,۱۴۳ ,۱۸۳ ,

۱۸۴ ,۱۸۹ ,۱۹۰ ,۱۹۲ ,۲۰۲ ,۲۰۴ ,

۲۰۵ ,۲۳۸ ،۲۳۷ ،۳۵۸  

  ۳۳۳  نياوران

  ۴۰  شاهنشاهي ارتش هوايي نيروي

  ۱۸۹  نيکاراگوئه

  ۶۳, ۶۰  خصلتان نيک

   ۲۹۰, ۲۴۵  آلّين رينولد ،نيکلسون

  ۱۷۳  شعبان ي نيمه

  و

ــد   وزرا ــان شــهيد خال ــام ســابقِ خياب (ن
  ۱۵۸، ۱۴۸  اسالمبولي)

  ۱۶۰   (نام خيابان) �عصر ولي

  ۱۸۷  ونزوئال

  ۱۸۵  (شهيد عاشورا) وهب

  ۴۱  )دانشکده(نام  ويکتوريا

   ه

  ۳۳۴  صادق ،هدايت

  ۱۸۷  داري سرمايه نظام نقد همايشِ

  ۸۰  �غالمحسين ،همايوني

   ۲۵۴, ۲۴۴  �الدين جالل ،همايي

, ۷۳- ۷۱, ۶۹, ۶۷, ۶۶, ۲۲       همدان

۷۵ ,۷۹ ,۸۰ ,۹۰ ,۹۱ ,۱۱۰ ,۱۵۳ ,

۳۴۱ ,۳۴۲ ,۳۴۵ ,۳۴۷ ,۳۵۳ ,۳۵۴  

 االســالم حجــت � فتحعلــي ،همــداني

  �همداني فتحعلي مولٰي حاج

  هندوستان � هند

 ،۷۴ ,۴۷, ۴۴, ۴۳, ۴۱, ۲۲       هندوستان
۱۰۹ ,۱۲۱ ,۱۵۳ ,۱۶۰ ,۱۷۴ ,۱۷۹  

  ۴۸   (زبان) هندي

  ۳۵۱  تهران صنعتي هنرستان

  ۳۱۲  هيتلر

  ي

  ۴۱  شاپور ،ياسمي

 الـدين  شـهاب شيخ  �يحيي بن حبش 

 سهروردي

  ۳۵۶, ۱۲۶    يزد

  ۳۱  مةالحک ينابيع
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  منابع اصلي:

ــه - ــدارک و  مجموع ــناد، م ــس ي اس ــه    عک ــانم فاطم ــي خ ــاي شخص ه
  .همداني انصاري

  .همداني هاي شخصي آقاي دکتر علي انصاري مجموعه عکس -
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 دجالل و خانوادهيس

سيدمحمدرضا تنـاوش (پـدرِ سـيدجالل)    
دنيا آمد او را زير  کرد، وقتي به تعريف مي

شــش گو آســمان بــردم و اذان و اقامــه بــه
خـدايا!  «خواندم و به خدا عـرض کـردم:   

 )۱۰۹(ص» ّيي کن! اين را علي

 يلواسـان  يدمصـطف ياهللا س تيمرحوم آ
تناوش).دجالل يمحبوبِ س يي(دا

ــيِ  آيــت اهللا سيدمصــطفي لواســاني داي
ــوزه  ــان در ح ــود. ايش ــيدجالل ب  ي س

ــه فراگيــري دروس  علميــه ي نجــف ب
گوناگون پرداخته بود و بر علوم غريبه 
نيز احاطه و اشـراف پيـدا کـرده بـود.     

 )۵۷(ص



دايي
 

زادگان، دايي
 

ت خداي تعا
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ها و اجداد مادريِ سيدجالل تناو
لي نثارشان باد.
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مهنـدس   ييکارت شناسا
وران دجالل تنـاوش در د يس

 .آمريکاحضور در 

مادرِ سـيدجالل از سـفرِ   
فرزندش به خارج از کشور، 
راضي نبود. سيدجالل بعدها 
کـــه متحـــول شـــده بـــود، 

من آن موقع جوان «گفت:  مي
و خام بودم وگرنه حتمـاً بـه   

کـردم   حرف مادرم گوش مي
ــي   ــارج نم ــه خ ــتم. و ب » رف

 )۴۱(ص

 

 

 

 

 

 

 

 

 يو بافنـدگ  يسـندگ ير صـنعت ر برجسته و موفّق د يريمهندس تناوش مد
 کشور بود.
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شان را به  ، توجهيمعنو يها که با واردشدن به حوزه يبرخالف برخ �مهندس تناوش
 يو تخصّصـ  يعلم يها شينارها و همايسم دهند، با حضور در يدانشِ روز از دست م

.داشت يروز نگاه م خود را به يمختلف، سطح علم يدر کشورها
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  يسندگير ي نهيت در زميف و فعاليس، تأليل، تدريتحص
  

  

  

  

  

  .دجالل تناوش (نفر وسط) در هندوستانيمهندس س

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  .ديراهن سفيوسط، با پ ي مهندس تناوش، نفر نشسته

مهندس تناوش در هندوستان در دانشگاه تحصيل و تدريس کرد، سپس به غرب سـفر  
  )۴۷اجي در آمريکا پرداخت. (صي نس کرد و به تحصيل در رشته
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ن نفر نشسته از سمت چپ.يف جلو، اوليمهندس تناوش رد

.ياز آموزندگان صنعت نساج يجمع ي شلوار در حلقه مهندس تناوش جوان، با کت و
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  مهندس تناوش نفر دوم از سمت چپ.

  

 

 

 

  

  

مهندس تناوش دانـش نظـري،   
و توان مـديريتي را  مهارت فنّي 
ــاجي  در عرصــه ي صــنعت نس

  هم آميخته بود. به
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شاخص و موفّق بود. يصنعت، استاد ي مهندس تناوش در دانشگاه و پهنه
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  .ياز همکاران دانشگاه يمهندس تناوش با جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نش و صنعت نساجي اندرکاران دا مورد تشويق و تحسين دست رهامهندس تناوش با
  در ايران قرار گرفت.
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 سيدرت حالمهندس تناوش در 
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.، اثر مهندس تناوش»يسندگير«جلد کتاب  يرو

آهـــار در «روي جلـــد کتـــاب 
ــر »خــدمت صــنايع نســاجي ، اث

.مهندس تناوش

اثر مهنـدس  » محاسبات ريسندگي«روي جلد کتاب 
.تناوش
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  ر سفروسته ديدجالل، پيس

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  )۱۶۰(ص .بود يا دهياديمهندس تناوش مرد دن

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .۱۳۶۱مهندس تناوش ـ مردادماه 
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سيدجالل مرد سفر بود؛ هم سفرهاي انفسي و هم سفرهاي آفاقي. خيلي از نقاط عالم 
هت ايران دانست. پيش چشمش اب را گشته بود ولي ايران را متمايز از جاهاي ديگر مي

 )۱۹۸خيلي ويژه بود. (
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  ).۱۳۶۹س تناوش در لندن (اسفندماه مهند

  

 

 

 

 

  

  

  در داخل اتومبيل فرمودند: �مهندس تناوش

علي جان، مرحوم آقا را در مکاشفه ديدم. به من فرمودند: برو به ديدار علي جان و به «
هاي شما  نگراني و دلتنگيشود و من براي رفع  زودي مشکالتش حل مي ايشان بگو به
  )۲۳(ص» ام. به اينجا آمده
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 گانه!ي يک مرد، مردي

.يوهشت سالگ ستيدر ب �يهمدان ياهللا انصار تيآ
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 از دوستان اهل معنا و عارفان ييها عکس

 

 

 

 

 

 

 

 

احمــد  ميــرزا محمداســماعيل خــان حــاج
 �دوالبي

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

و  مرحوم مهندس تناوش
  �اسماعيل دوالبي حاج
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والمسلمين سيد احمد نجفـي   االسالم حجت
قبل از فوت سيدجالل در رؤيا ديده بود که 

ي  مهندس تناوش فوت کرده اسـت و همـه  
کننـد.   او را تشـييع مـي   �انبياء و مالئکـه 

)۲۲۸(ص

ل تنـاوش،  همـداني، مرحـوم مهنـدس سـيدجال     از راست به چپ: دکتر علي انصـاري 
االسالم والمسلمين سيداحمد نجفي حجت
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 �يطهران ينين حسيدمحمدحسيدجالل تناوش و عالّمه سيمرحوم مهندس س
  

  

  

  

  

  

  

  

  »بانو نصرت امين«ي عارفه  مجتهده

مرحوم انصاري با بانو امين مکاتبه داشتند. خانم امين 
ايشان هم کرد.  نوشت و از ايشان سؤاالتي مي نامه مي

  )۸۷( دادند. جواب مي
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از چـــپ بـــه راســـت: 
ــاوش،   ــوم تنـــ مرحـــ

ــاج ميــرزا اســماعيل   ح
و عالّمــــه  �دوالبــــي
ــي ــودکي �طهران . دو ک

کــه در تصــوير حضــور 
ــه   ــدان علّام ــد فرزن دارن

هستند. �طهراني

.شو مرحوم مهندس تناو �آقا دوالبي همداني، حاج از راست به چپ: دکتر علي انصاري
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دجالل و دخترشانيبه س�يهمدان ياهللا انصار تيآ يها نامه
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  .به دخترشان �همداني اهللا شيخ محمدجواد انصاري نامه آيت
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 »يشمس مولو«مرحوم تناوش و 

 »يشمسِ مولو«مرحوم تناوش در نگارشِ  ي مورد استفاده ي ـ نسخه يزيات شمس تبريغزل
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  .»يشمسِ مولو«مرحوم تناوش در  يها نوشته از دست يا نمونه
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يسالگ ۷۳تا  يمرحوم تناوش از نوجوان يِگوناگون تک يها عکس

.يسالگ دجالل در سن دهيس

.سيدجاللِ نوجوان
1

ترين مهندس قرن: سيري در حيات معنوي سيدجالل تـاوش؛   . تصوير فوق برگرفته از: عارف١

 .۲۰۹؛ ص۱۳۹۲انتشارات دانشياران ايران؛ تهران؛ 
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ش جـــوان در دوران مهنـــدس تنـــاو
.حضور در هندوستان

1
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مهندس تناوش در حدود 
  2.يسالگ۳۵

                                                            

  . ۲۱۵؛ صهمان. ١

 . ۲۲۵؛ صهمان. ٢
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شدم. مثالً زمـاني   شوم که قبالً نمي متوجه چيزهايي مي«گفت:  سيدجالل مي
ايـن کـار را   «گفـت:   خواستم بروم ريشم را از ته بزنم، صدايي به من مي که مي
)۵۸و۵۷(صص» نکن!
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.در دفتر کار خود دجالل تناوشيمهندس س

 ۱۳۷۲بهشت مهندس سيدجالل تناوش ـ اردي
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ت خواه  هم يبر سر تربت ما چون گذر
1ودـواهد بـدان جهان خـارتگه رنيه زـک

                                                   
.يرازيحافظ ش. ١






