ﺣﻀﺮت ﻧﻮرﻋﻠﻴﺸﺎه ﺛﺎﻧﻲ

1

ﻧﻮر اﻻﻧﻮار و ﻣﻈﻬﺮ اﻻﺳﺮار ذي اﻟﻮﻗﺎر و اﻟﺴﻜﻴﻨﺔ و اﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﺑﺎﻟﻬﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺔ اﻟﺼﺎدق اﻟﻌﻠﻲ و اﻟﺼﺎﺑﺮ اﻟﻮﻟﻲ ﻣﻮﻻﻧﺎ اﻟﺤﺎج ﻣﻼّ ﻋﻠﻲ ﻧﻮرﻋﻠﻴﺸﺎه ﺛﺎﻧﻲ
ﻓﺮزﻧﺪ ارﺷﺪ ﺣﻀﺮت ﺳﻠﻄﺎﻧﻌﻠﻴﺸﺎه در  17رﺑﻴﻊ اﻟﺜّﺎﻧﻲ  1284ﻗﻤﺮي ﻣﺘﻮﻟّﺪ و در دو ﺳﺎﻟﮕﻲ ﻣﺎدر را از دﺳﺖ دادﻧﺪ و ﺻﻮرﺗﺎً و ﻣﻌﻨﺎً ﺗﺤﺖ ﺗﺮﺑﻴﺖ
ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﻮار ﺧﻮد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .اﻳﺸﺎن ﭘﺲ از اﻳﺎم ﻃﻔﻮﻟﻴﺖ در اﻧﺪك
زﻣﺎﻧﻲ ﻋﻠﻮم ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ را آﻣﻮﺧﺘﻨﺪ و ﺑﻪ واﺳﻄﺔ ذﻛﺎوت ﻓﺮاوان ﺗﺎ ﻫﻔﺪه
ﺳﺎﻟﮕﻲ در اﻛﺜﺮ ﻋﻠﻮم ﻣﺘﺪاول زﻣﺎن ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻘﻪ و اﺻﻮل و ﻛﻼم و
ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻃﺐ و ﻫﻴﺄت ﺗﺒﺤﺮ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ.
در اواﺋﻞ ﺑﻠﻮغ ﻧﺰد ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﻮار ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻪ ﺷﺮف اﻳﻤﺎن ﻣﺸﺮّف ﺷﺪﻧﺪ ،وﻟﻲ
ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺣﺼﻮل ﻳﻘﻴﻦ ﻗﻠﺒﻲ و ﺳﻴﺮ آﻓﺎق و اﻧﻔﺲ ﺟﻼي وﻃﻦ اﺧﺘﻴﺎر و
ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﺜﻞ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن و ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن و ﺣﺠﺎز و
ﻋﺮاق و ﻳﻤﻦ و ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻼد ﻋﺜﻤﺎﻧﻲ را ﺗﻔﺮّج و ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﺬاﻫﺐ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و
رؤﺳﺎي ﺳﻼﺳﻞ ﻓﻘﺮ ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻤﻮدﻧﺪ .در اواﺧﺮ اﻳﺎم ﺳﻔﺮ ﻧﻴﺰ در ﻋﺘﺒﺎت
ﻋﺎﻟﻴﺎت از ﻣﺤﻀﺮ ﺣﻀﺮات اﻳﺎت ﻋﻈﺎم ﺑﻬﺮهور ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ .ﺗﺎ آﻧﻜﻪ ﺑﻪ اﺷﺎرة
ﺣﻀﺮت ﺳﻠﻄﺎﻧﻌﻠﻴﺸﺎه و ﺑﻪ وﺳﺎﻃﺖ ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎج ﺷﻴﺦ ﻋﺒﺪاﷲ ﺣﺎﺋﺮي و ﺑﻪ
ﺟﺬﺑﻪ و ﻛﺸﺶ اﻟﻬﻲ ﻋﺎزم ﮔﻨﺎﺑﺎد ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﻮﻃﻦ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﺪر
ﺑﺰرﮔﻮار ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ و ﻣﻘﺼﻮد را در ﺧﺎﻧﻪ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ .اﻳﺸﺎن ﭘﺲ از ﭼﻨﺪي ﺑﻪ
رﻳﺎﺿﺖ ﻧﻔﺲ و ﺗﻬﺬﻳﺐ ﺑﺎﻃﻦ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ در  14رﻣﻀﺎن
 1315ﻗﻤﺮي ﻣﺴﺘﻌﺪ درﻳﺎﻓﺖ ﻓﺮﻣﺎن ارﺷﺎد و دﺳﺘﮕﻴﺮي ﻃﺎﻟﺒﺎن راه ﻫﺪي
از ﺟﺎﻧﺐ ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﻮار ﺑﺎ ﻟﻘﺐ ﻧﻮرﻋﻠﻴﺸﺎه ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ .ﭘﺲ از ﺷﻬﺎدت ﺣﻀﺮت
ﺳﻠﻄﺎﻧﻌﻠﻴﺸﺎه ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺟﺎي اﻳﺸﺎن ﻋﻬﺪهدار ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻓﻘﺮا و ﻫﺪاﻳﺖ ﺳﺎﻟﻜﺎن
ﺷﺪﻧﺪ ،وﻟﻲ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺣﻮادث روزﮔﺎر و اذﻳﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻓﻘﺮ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ .از اﻳﻦ
رو اﻳﺎم ارﺷﺎدﺷﺎن دﻳﺮي ﻧﭙﺎﺋﻴﺪ و در ﻛﺎﺷﺎن ﻣﺴﻤﻮم و در ﺳﺤﺮ  15رﺑﻴﻊ اﻻول ﺳﺎل  1337ﻗﻤﺮي در ﻛﻬﺮﻳﺰك از ﻋﺎﻟﻢ ﻏﺮﺑﺖ ﺑﻪ ﺟﻮار دوﺳﺖ
رﺧﺖ ﺑﺮﺑﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺰار اﻳﺸﺎن در ﻣﻘﺒﺮة ﺣﻀﺮت ﺳﻌﺎدﺗﻌﻠﻴﺸﺎه در ﺻﺤﻦ اﻣﺎﻣﺰاده ﺣﻤﺰه ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .آن ﺣﻀﺮت آﺛﺎر ﻛﺜﻴﺮي ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ ﻛﻪ
ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻔﻘﻮد ﺷﺪه ﻳﺎ آﻧﻜﻪ ﻓﺮﺻﺖ اﺗﻤﺎم آن را ﻧﻴﺎﻓﺘﻨﺪ .ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮ اﻳﺸﺎن رﺳﺎﻟﺔ ﺻﺎﻟﺤﻴﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺮوﻣﻨﺪ ﺧﻮد ﺣﻀﺮت
ﺻﺎﻟﺤﻌﻠﻴﺸﺎه ﻣﺮﻗﻮم ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ و ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺧﻼﺻﻪاي از اﺳﺮار ﺷﺮﻳﻌﺖ و اﻃﻮار ﻃﺮﻳﻘﺖ و ﻟﻄﺎﺋﻒ ﺣﻘﻴﻘﺖ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﺮﻓﺎﻧﻲ،
ﺣﻜﻤﻲ وﻛﻼﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﻮع ﺧﻮد ﻛﻢ ﻧﻈﻴﺮ و ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻲﻧﻈﻴﺮ اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ از ﺗﺄﻟﻴﻔﺎت ﺣﻀﺮﺗﺶ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :2ﻛﺘﺎب راﻓﻊ اﻻﺣﺮاض در
ﻋﻠﻢ ﻧﺤﻮ وﺻﺮف و ﻛﺘﺎب ﺗﺼﺮﻳﻒ و اﺷﺘﻘﺎق ﺑﻪ ﻃﺮزي ﻣﺨﺼﻮص ﻛﻪ ﻣﺮﻏﻮب اﻫﻞ ﻓﻀﻞ و آﺳﺎن و ﺳﻬﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻛﺘﺎب ﻣﻌﻴﻦ ادراك ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻧﺤﻮ
ﻓﺎرﺳﻲ و ﻛﺘﺎب ﺳﻬﻞ و آﺳﺎن در ﻧﺤﻮ و ﺻﺮف ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﺮاي ﻣﺒﺘﺪﺋﻴﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﺤﺘﺎج ﻣﻌﻠﻢ ﻧﻴﺴﺖ و ﻫﻴﭻ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻮﻗﻮف ﺑﺮ
ﻻﺣﻖ ﻧﻴﺴﺖ و ﻛﺘﺎب ﻧﻈﻴﻢ ﻛﻪ اﻟﻔﻴﻪ اﺳﺖ ﺑﺒﺤﺮ رﺟﺰ ﻋﺮﺑﻲ در ﻋﻠﻢ ﻣﻌﺎﻧﻲ و ﺑﻴﺎن و ﺑﺪﻳﻊ ﻫﺰار ﺑﻴﺖ ﻛﺎﻣﻞ اﺳﺖ و ﻛﺘﺎب ﺗﺬﻫﻴﺐ اﻟﺘّﻬﺬﻳﺐ ﺷﺮح
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ﻣﺰﺟﻲ ﺑﺮ ﺗﻬﺬﻳﺐ اﻟﻤﻨﻄﻖ و ﻛﺘﺎب ﻛﺎﻣﻞ در ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻨﻄﻘﻴﻪ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﺳﺖ و ﻛﺘﺎب ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻲ ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻻﺻﻮل ﻓﻲ ﺷﺮح ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻻﺻﻮل
ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻻﺻﻮل و ﻛﺘﺎب ﺣﻜﻮﻣﺎ در ﻋﻠﻮم ﻏﺮﻳﺒﻪ و ﻛﺘﺎب ﺳﻠﻄﺎن در اﻟﻬﻲ اﺧﺺ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻛﻼم و ﺣﻜﻤﺖ و ﻋﺮﻓﺎن و ﻛﺘﺎب ﺳﻠﻄﻨﺔ اﻟﺤﺴﻴﻦ در
ﻣﺮاﺛﻲ و ﺗﺎرﻳﺦ ﺣﻀﺮت ﺣﺴﻴﻦ در دو ﺟﻠﺪ و ﻛﺘﺎب ﻗﻠﺰم در اﺧﺒﺎر و ﺗﻮارﻳﺦ ﺑﺮ ﻫﻔﺖ ﺟﻠﺪ ﻛﺒﻴﺮ و ﻛﺘﺎب ﻧﺠﺪ اﻟﻬﺪاﻳﺔ در اﺧﺘﻼف ﻣﺬاﻫﺐ و ﻣﻠﻞ و
در ﻋﻘﺎﻳﺪ و اﻋﻤﺎل و اﻗﻮال ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﻬﻤﺎت ﺗﻮارﻳﺦ و ﺑﻌﻀﻲ ﻋﺠﺎﻳﺐ ﻋﺎﻟﻢ و در ﺿﻤﻦ آن ﻋﻠﻮم رﺳﻤﻴﻪ و ﻏﺮﻳﺒﻪ ﻣﻨﺪرج ﺷﺪه در دوازده ﺟﻠﺪ و
ﻛﺘﺎب رﺟﻮم اﻟﺸّﻴﺎﻃﻴﻦ ﺗﻘﺮﻳﻆ ﺑﺮ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺑﻴﺎن اﻟﺴﻌﺎده ﺣﻀﺮت واﻟﺪ ﺷﻬﻴﺪ اﻳﺸﺎن و ﻛﺘﺎب ذواﻟﻔﻘﺎر در ﺣﺮﻣﺖ ﻛﺸﻴﺪن ﺗﺮﻳﺎك ﺑﻪ ادﻟّﺔ ارﺑﻌﻪ
ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺻﺪ و ده ﻣﺴﺌﻠﺔ ﻓﻘﻬﻴﻪ از ﻣﻘﻮﻟﺔ ﻛﺸﻴﺪن ﺗﺮﻳﺎك و ﺳﻠﻄﺎن ﻓﻠﻚ ﺳﻌﺎدت در اﺛﺒﺎت ﺣﻘّﺎﻧﻴﺖ رﺷﺘﺔ ﺗﺼﻮف .و اﻳﻦ ﻗﺪري ﻛﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪ
ﻏﻴﺮ از ﻛﺘﺒﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﻨﺴﺎخ ﻧﺸﺪه وﻧﺴﺨﺔ آن ﻣﻔﻘﻮد ﮔﺮدﻳﺪه ﻳﺎ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از آن ﻓﺮﻣﻮده ﻣﺜﻞ ﻛﺘﺎب ﻧﺨﺒﻪ و ﻛﺘﺎب زاد اﻟﺤﺠﺎج اﻓﻐﺎن و
ﻛﺘﺎب دم آدم و ﻛﺘﺎب ﺣﺴﺒﺎن ﺣﺴﺎب و رﺳﺎﻟﺔ اﺳﻄﺮﻻب و ﻛﺘﺎب ﻋﻠﻮﻳﺔ ﻛﻼم و ﻧﺴﺨﻪاي در رﻣﻞ و ﻧﺴﺨﺔ رﻣﺰي در ﺻﻨﻌﺖ و اوراق و ﻧﻘﺸﺔ
ﺳﻴﺎﺣﺖ و ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻣﻜﺎﺷﻔﺎت.

 (1در ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺨﺸﻲ از اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﻛﺘﺎب ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺗﺎﺑﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
 (2در ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺨﺸﻲ از اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﺗﻘﺮﻳﻆ ﺣﻀﺮت ﺻﺎﻟﺤﻌﻠﻴﺸﺎه در اﺑﺘﺪاي ﻛﺘﺎب ﺻﺎﻟﺤﻴﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
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