زندگینامۀ خودنوشت حسینعلی عطار
بیدگلی (تصحیح ،تعلیق و توضیح)
*

حسین ایمانیان

چکیده:
حسینعلی عطار بیدگلی از شخصیتهای گمنام معاصر کاشان است که زندگینامههای بهه طه
طود بر جای نهاده است .وی این زندگینامۀ طودنوشت را به سال  4914قمری در نهو آبهاد
نوشته و به کوتاهی ،از نسب ،پیشه ،گرایش مذهبی و گرفتاریهها و حهوادغ همانگیه دوران
زندگی طود که یکی از مهمترین دورههای تاریخی مربوط به کاشان معاصر است ،سخن گفتهه
و از برطی حوادغ مانند ائلۀ ماشااهلل طان کاشی و سیل ویرانگهر نهو آبهاد بهه سهال 4993
قمری ،قحطی سالهای  4811و  4991قمری در ایران و وبای  4988در کاشان کهه در ارهر آن
هفده نفر از طانوادۀ عطار از جمله مادر و همسر

از دنیا میروند ،یاد کرده است؛ بههویهژه از

احوال دراویش فرقۀ نعمتاللهیه در بیدگل و نو آباد و کاشان پهرده برداشهته اسهت .اگر هه
حسینعلی عطار با وجود سرگرمی به پیشۀ تدریس در مکتبطانهه ،شخصهیت شهناطتهشهده و
صاحب آرار علمی و ادبی به شمار نمیآید ،زندگینامۀ یادشده سندی معتبر و ارزشمند دربهارۀ
پژوهشنامه کاشان برطی از موضوعهای یادشدۀ پیشین است.

شمارۀ ششم(پپاپی )41
بهار و تابستان 4931
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در جستار پیش رو ابتدا با بهرهگیری از سند یادشده و دیگر منابع مرتب  ،به آنچه از اصهل و
نسب و پیشۀ حسینعلی عطار برمیآید و رویدادهایی که وی از آنها سخن گفته است ،شهمزد
داشته و سپس اصل سند را تصحیح و در اطتیار طوانندگان قرار دادهایم.
کلیدواژهها :عطار بیدگلی ،تصحیح ،فرقۀ نعمتاللهیه ،نو آباد ،بیدگل.

مقدمه
این سند پارهای از مجموعۀ شمارۀ 161( 73پ ـ 161پ) است که با عنوان «زندگینامـۀ
خودنوشت حسینعلی بیدگلی» در بخش نسخههای خطی حوزه و موزۀ آستان حضـت
عبدالعظیم حسنی ،در شهت ری نگهداری میشود .ظاهتاً نویسنده ،این زندگینامـۀ کواـاه
را به همتاه دفتت شعت جنا الوصال ستودۀ نورعلیشاه محمدعلی بن فضلعلـی ببسـی
اصفهانی و مجموعهای دیگـت در ذیقعـدۀ  1731قمـتی بـه بۀعـۀ سـعاد علـیشـاه و
نورعلیشاه وقف کتده است( .نک :فهتست نسـخههـای خطـی،
)171

 113 ،111 ،111و

در بخش نخست مۀالۀ پیش رو با استناد به اصل سـند و آگـاهیهـایی کـه از منـاب
نوشتاری و شفاهی دیگت به دست آمده ،از زندگینامۀ نویسنده و ماجتای گتایش وی به
فتقۀ دراویش نعمتاللهی و حوادثی که در روزگار او روی داده است ،سخن گفتـه و در
بخش دوم اصل سند را اصحیح و بازنویسی کتده و اعلیۀاای را هم بت آن افزودهام .درک
بتخی بتخی واژگان بتای نگارنده دشوار یا ناممکن بـوده اسـت .جاهـایی را کـه شـک
داشته ،در بتابت واژۀ اخمینی داخل قالب ،عالمـت پتسشـی گشاشـته و در جاهـایی کـه
اصالً نتوانستهام واژه را حدس بزنم ،به جای هت واژه یک نشانۀ پتسش درون قالب قتار
دادهام.
اصل و نسب استاد عطار بیدگلی
در زندگینامهای که از او موجود است و موضوع اصلی این جستار اسـت ،وی انهـا بـه
زندگینامۀ طودنوشت
نام پدر خود اشاره میکند و نامی از دیگت افتاد خانوادۀ خود نمـیبـتد مـیگویـد« :ایـن حسینعلی عطار
اتاب قدم فۀتای سلسلۀ عالیۀ رضویۀ نعمـتاللهیـه حسـینعلی ابـن متحـوم عبـدالتحیم

بیدگلی...
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اصل و نسبش فتاهم میآورد .بت ببق آنچه در کتاب چتاغان وصاف بیدگلی آمـده ،وی
یک خواهت و یک بتادر به نام محمد داشته که شانزده سال از حسینعلی کوچکاـت بـوده
است بنابتاین او ظاهتاً نخستین فتزند عبدالتحیم است و ماننـد دیگـت افـتاد خـانواده و
اجدادش ،همگی به پیشۀ عطاری ستگتم بودهاند .اما پدرش عبدالتحیم فتزند آقا یوسف
و نتیجۀ نخستین ازدواج او بوده است و دو بتادر به نـام محمـدجعفـت و ابوالۀاسـم هـم
داشته است .این آقا یوسف که پدربزرگ حسینعلی عطار به شمار میآید ،یک بار دیگـت
ظاهتاً پیتامون سال  1711قمتی همستی اختیار میکند و از او هم صاحب دو فتزند بـه
نامهای استاد علیجان و میتزا فتجاهلل میشود (این در زمانی است که نـوۀ فتزنـد دوم از
زن اولش یعنی حسینعلی ،هجده یا بیست سال داشته است) .ایـن میـتزا فـتجاهلل همـان
«واصف» ،شاعت نامآوازۀ بیدگلی و دارای دیوان اشعار است .پـ روشـن مـیشـود کـه
حسینعلی عطار ،پستِ بتادر ناانی واصف است و به دیگت سخن ،واصف بیدگلی عمـوی
ناانی حسینعلی است و حسینعلی کمابیش بیست سال از واصف بزرگاـت بـوده اسـت،
زیتا او کمابیش به سال  1111قمتی به دنیا آمده و واصف متولد سال  1711قمتی بوده
است .ببق آنچه در کتاب چتاغان آمده اسـت ،زوجـۀ دوم آقـا یوسـف پـ
همست به همتاه دو فتزندش فتجاهلل و علیجان در یک خانه زندگی میکتدهاند.

از وفـا

آنگونه که خود عطار در زندگینامه مینویسد ،سال اولـدش حـدوداً  1111قمـتی
بوده است ،اما وصاف در سال اـللیف کتـاب چتاغـان ( 1711قمـتی) ،او را سـیسـاله
میداند و گویا وصاف دچار اشتباه شده ،زیـتا وی پـدرش عبـدالتحیم را در آن هنگـام
نزدیک به چهل سال میداند (نک :چتاغان )63 ،و خیلی دور است که اختالف سنی
او با پدرش ده سال باشد یعنی پدرش دستکم در دهسالگی ازدواج کتده باشد! بنابتاین
به احتمال فتاوان ،سن او در آن زمان بیست سال بوده است یعنی وی کمابیش در همان
سال  1111به دنیا آمده و در هفت یا هشتسالگی ،از قحطی عظیم سـال [ 1111اۀتیبـاً
 1121خورشیدی] که در اثت آن «از روستاهای دارای هـزار نفـت سـکنۀ کاشـان بـیش از
پژوهشنامه کاشان

دویست نفت زنده نمانده بودند» (قحطی بزرگ ،...

 )111جان سالم به در بتده است.

شمارۀ ششم(پپاپی  )41اکنون بتاساس آنچه در کتاب چتاغان آمده است ،اعضای اصلی خانوادۀ آقـا یوسـف
بهار و تابستان 4931
را میاوان در نمودار نشاندادهشده اتسـیم کـتد در ایـن اصـویت نسـبت خویشـاوندی
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بیدگلی .»...البته همین نکتۀ ریز نشانۀ خوبی بتای ما به منظور یـافتن رد پـای خـانواده و
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حسینعلی با واصف نیز مشخص میشود:
آقا یوسف  +همست اول
↓_____↓_____↓
محمدجعفت عبدالتحیم ابوالۀاسم

↓_____↓_____↓

حسینعلی

محمد

آقا یوسف  +همست دوم
↓_____________↓_______________↓
علیجان (در سال  1711شانزدهساله است)

میرزا فرجاهلل واصف (در همین سال ده سال دارد).

خواهت

وصاف در کتاب چتاغان ،خانوادۀ آقا یوسف را ساکن خانۀ عطارها و در محلۀ درب
مختصآباد میداند (  .)63پ حسینعلی هم میبایست در این خانه و محلـه بـه دنیـا
آمده باشد.
پسوند عطار را در این جستار به دلیل پیشۀ او و خانوادهاش بتگزیـدیم و شـهت او
به «استاد» نیز به همین دلیل است (همانگونه که وصاف از پدر و عموهای او بـا عنـوان
استاد یاد میکند و به بور کلی ،وصاف کسانی را که پیشههای غیت زراعی دارنـد ،اسـتاد
نامیده است (نک :چتاغان) البته او در سالهای سکونت خود در نوشآباد ،آموزگـار یـا
استاد مکتبخانهای در این شهت هم بوده است.
اما پدر عطار به هنگام وفا نزدیک  21سال داشته است ،زیتا وصـاف در چتاغـان،
سن او را در سال  1711نزدیک چهل میداند (  )63و عطار هم میگوید :پـدرش در
همان سالی که شورش عام ضد فۀتا روی داد ،یعنی سال  1711قمتی از دنیا رفته است.
(زندگینامه)162 ،
با اوجه به آنچه از زندگینامۀ خودنوشت حسینعلی عطـار بتداشـت مـیشـود ،وی
احصیال ابتـدایی خـود را در بیـدگل بـه اامـام رسـانده اسـت .وی پـ

از پـن یـا

ششسالگی به خواندن حتوف الفبا (ابجد) ،قتآن و سـس کتـابهـای ادبـی فارسـی و
یادگیتی خوشنویسی روی آورده است .ضمن اینکه در دکان عطاری که پیشۀ مـوروثی
پدر و نیاکان او بوده ،ستگتم بوده است .وی هتگز از اسااید خود نامی نمیبـتد و گویـا
به عاد هم روزگاران خود ،بـتای یـادگیتی علـوم دینـی بـه عتبـا عالیـا رهسـسار
نمیشود .حسینعلی پ از آنکه به سلک درویشی درآمده ،گاه و بیگاه بـه اجبـار یـا بـه زندگینامۀ طودنوشت
حسینعلی عطار
اختیار ،اتک زادگاه خود میکتده و احتماالً در زمانهایی که بـه بیـدگل بتمـیگشـته ،در
بیدگلی...
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میآوریم ،وی در نوشآباد نیز همین شـلل را داشـته و البتـه بـه عنـوان مکتـبدار ،بـه
ادری قتآن و ادبیا بتای کودکان میپتداخته است .افزون بت این ،وی ظـاهتاً گـاه بـه
مداحی اهل بیت میپتداخته و اشعار خـود را از کتـاب میـتزا عبـدالجواد مـتخلص بـه
1
«جودی» یا از ستودههای عمویش «واصف» بتمیگزیده است.
از آنجا که وصاف در کتاب چتاغان ،یادی از خانوادۀ خـود حسـینعلی (خـود او بـه
همتاه همست و فتزندانش) نمیکند ،ظاهتاً وی اا بیسـتسـالگی (اۀتیبـاً  1711و سـال
اللیف چتاغان) نمیبایست ازدواج کتده باشد پ بایـد بگـوییم کـه ازدواج اول عطـار
پ

از این ااریخ بوده است .وی زمان ازدواج اول خود را پ

از بازگشـت از اهـتان و

پیش از شورش علیه فۀتا میداند (همـان ،)163 ،یعنـی حـدوداً در  1711قمـتی در
بیدگل ازدواج کتده است .بت ببق آنچه خود در زندگینامه میگویـد ،بـه سـال  1711و
پ از متگ زن اول در حادثۀ وبا دوباره ازدواج میکند .ایـن ازدواج دوم نیـز ظـاهتاً در
بیدگل بوده است و نه نوشآباد ،زیتا وی پ از یاد حادثۀ وبا و وفـا مـادر و همسـت
خود میگوید« :دوباره الهل ثانوی اختیار نموده» و در پاراگتاف بعدی میگوید« :پـ

از

آن به نوشآباد آمد»( .همان )163 ،این نکته نشان میدهـد کـه هـت دو ازدواج او در
بیدگل و میان سالهای  1711اا  1711بوده است.
ببق آنچه یکی از نوادگان حسینعلی عطار بتای ما گفته اسـت ،حسـینعلی از همسـت
اول خود ،صاحب دختتی به نام عشرا و از همست دوم به نام «جان جان» ،صـاحب پـن
دختت دیگت به اتایب به نامهای «صلتی ،عارفه ،رابعه ،خامسه ،سادسه» میشود .صـلتی
همست شخصی به نام قاسم خداداد نوشابادی میشود ،عارفه زوجۀ سـید محمـد غـایبی
نوشابادی ،رابعه همست حسین وحد  ،خامسه همست علـی پهلـوانی (سـاکن اهـتان) و
سادسه زوجۀ آقای دشتبانی (ساکن بیدگل) .حسینعلی دو سال پـ
1

از ازدواج دختـتش

عارفه از دنیا میرود.
عطار دوبار از بیدگل به نوشآباد اتک وبـن مـیکنـد :مسـافت نخسـت او بـه بـه
پژوهشنامه کاشان

نوشآباد میبایست پ

از سال  1711باشد گویا به دلیل اینکه بتخود مـتدم نـوشآبـاد

شمارۀ ششم(پپاپی  )41نسبت به دراویش ،مهتبانهات و میانهروات از بتخورد فۀها و مـتدم بیـدگل بـا ایـن گـتوه
بهار و تابستان 4931
بودهاند و او راحتات میاوانسته در انجمنهای درویشی نوشآبـاد شـتکت کنـد .ببـق
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دکان عطاری یا در کارگاه قـالیبـافی سـتگتم بـوده اسـت .و آنگونـه کـه پـ

از ایـن
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آنچه خود میگوید ،این سفت حدوداً در سال  1716یا  1713هجـتی بـوده اسـت ،زیـتا
مینویسد :در سال نهم از اوبن در نوشآباد متاجعت به بیدگل نموده و مد یکسال و
نیم در بیدگل زیست نموده» سس میگوید« :در این سال که سال  1776باشـد ،قحطـی
عظیم روی داد( ...همان )161 ،وی در بازگشت به بیدگل یـک سـال و نـیم در ایـن
شهت میماند و دوباره بت اثت قحطی ستاستی ایتان در سـال  1776مـورد اعـتا اشـتار
قتار گتفته و دکان و خانهاش ستقت میشده است (نک :همانجا) به نوشآباد عزیمـت
میکند .از این زمان اا دستکم سال  1731که سال نگارش زندگینامـه اسـت ،در ایـن
شهت میماند و در همین دوره است که شاهدِ عیان سیل ویتانگت نوشآباد میشود.
ظاهتاً وی در نوشآباد ستگتم ادری

کودکان مکتبخانهای بوده است و از این راه

گشر زندگی میکتده و البته در مجال فۀتا که به گفتۀ او پیش از سیل ویتانگت به شـکل
منظم بتگزار میشده ،شتکت میکتده است .مشهدی نوشآبادی شخصی بـه نـام اسـتاد
حسین بیدگلی را نخستین معلمِ شناختهشدۀ مکتـب در نـوشآبـاد مـیدانـد وی همـان
حسینعلی عطار بیدگلی است .مشهدی مینویسد« :در کنار آبانبار اـوی ده مکـان درب
ضل جنوبی حسینیه جایی که بازار کسب و کـار و اجـار بـود ،چنـد کـودک ریـز و
درشت در مکتب استاد حسین بیدگلی به یادگیتی و احصیل علم مشـلول بودنـد .ایـن
صوفی پاکنهاد که در آن شلوغی بازار و هیاهوی میدان در ملازۀ عطاری خود به اعلـیم
میپتداخت ،در درس جدیتی وافت داشته و بنـا بـه رسـم معلمـان و مکتـبداران قـدیم،
دانشآموزان چموش را جهت الدیب از اتکههای آبدار نیز بینصیب نمیگشاشت .ایـن
مکتبدار که اهل بیدگل بود و در نـوشآبـاد مۀـیم شـده بـود ،اولـین معلـم مکتـب در
نوشآباد است که ما آن را میشناسیم .او در منزل خود نیز کـه در مۀابـل مسـجد حـاج
سید حسین قتار داشت ،پشیتای شاگتدان بود اعداد این شاگتدان البته از چند نفت اجاوز
نمیکتد .از جملۀ آنها میاوان به آقا کاظم قتیشی ،غالمحسـین امینـی و اربـاب میـتزا
حسین فتزین اشاره کتد .این مکتبخانه در حدود سالهای  1111هجتی شمسی دایـت
بوده است( ».نوشآباد در آینۀ ااریخ)11 ،
زندگینامۀ طودنوشت
در سال  1731که حسینعلی کمابیش  61سال داشته و این زندگینامـه را مـینوشـته

حسینعلی عطار
بیدگلی...
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سال  1731میباشد ،در کن این قتیۀ ختاب متوبن و با گتفتـاری روزگـار و صـدما
بسیار درساخته اا دیگت خدا چه خواهد:
نــه رفیۀــی کــه درد دل گــویم

نــه انیســی کــه همــدمم باشــد

امام قوا در انحطاط و رخت عزیمت از این زندان ان درچیده و مـت جـان از ایـن
قف آخشیجان ملول ...گاهی از گتفتاری عیال دامی و زمانی از غصۀ ابفال در آهـی. ...
(زندگینامه)131 ،
وی کمابیش در سال  1711یا  1711شمسی از دنیـا مـیرود و در گورسـتان «چهـل
3

دختتان» نوشآباد به خاک سستده میشود 7.این گورستان اکنون از میان رفته است.

ماجرای گرایش عطار بیدگلی به سلسلۀ نعمتاللهیه
در کتاب نابلۀ علم و عتفان از چند ان از فۀتای کاشان ،بیـدگل و نـوشآبـاد نـام بـتده
میشود و شتح کوااهی از زندگینامه و کارهای آنها آورده مـیشـود .در پایـان همـین
بخش که متبوط به دراویش کاشان و منابق پیتامون است ،از چنـد نفـت دیگـت هـم بـه
عنوان فۀتای بزرگوار نوشآباد ،فۀط نـام بـتده مـیشـود و یکـی از ایـن نـامهـا ،اسـتاد
حسینعلی است( .نک :نابلۀ علم و عتفان)371 ،
گویا خود حسینعلی عطار در آغاز مخالف دراویش بوده و حتی به پیـتوی از بتخـی
علما از ست آزار این گتوه نیز بتآمده است ،اما پ از آنکه به مجال آنها راه مـییابـد،
خود را در اشتباه و نادانی میداند و به سلک آنها میپیوندد .او مینویسد ...« :این اـتاب
قدوم نیز به استماع کلما ایشان متهون و چون حدیث "العلماء ورثة االنبیـاء" را دیـده

مفتون اقوال ناپسندۀ ایشان شده و آنچه از ایشان شنیدم ،صدق پنداشته و در اذیـت ایـن
بایفه کوااهی نداشتم اا آنکه خداوند منان اوفیق رفیق نموده با یک دو نفت ایشان بتیـق
محبت پیمود و در مجال خود بار داده ،سخنان ایشان را کشب و بهتان یافته ،لهـشا روی
از سخنان ایشان بتاافتم و این بایفـه را اهـل محبـت و عبـاد و احۀیـق و باعـت و
صاحب ذکت مدام و منکت حتام که بندگی حضت ملـک عـالم و بتیۀـۀ اولیـای عظـام
پژوهشنامه کاشان است شناختم( ».زندگینامه)163 ،
شمارۀ ششم(پپاپی
 )41به گفتۀ خود حسینعلی ،وی در سال  1711قمتی یعنی در 11سالگی به اصفهان رفته
بهار و تابستان 4931
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ظاهتاً انها و بتیده از همگان و گتفتار گشران زندگی بوده است مینویسـد« :و االن کـه
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و در نوزدهم رمضان این سال ،نزد آقای میتزا محمد صادق فیضعلـی ،بـه دولـت فۀـت
مشتف شده و پ از چند روز که به بیدگل بازگشته ،به سبب اختالف مسلک با پـدر و
مادر به ورامین و اهتان عزیمت کتده و مد دو سه سال در آنجاها گشرانیده و در سـال
 1716یا  1713هجتی که آقـای سـلطانعلیشـاه از مکـه بتگشـته و در حـتم حضـت
عبدالعظیم اقامت گزیده ،به دیدار ایشان رسیده اسـت .وی پـ از ایـن دیـدار ،چنـدی
دیگت در اهتان به ست میبتد ،سس

به کاشان و بیدگل میآید و پ

از مدای به ختاسان

میرود و در گناباد به حضور سـلطانعلیشـاه مشـتف مـیشـود و پـ از آنکـه آقـای
نورعلیشاه به کاشان و ابتاف میآیند ،به دیدار او میرود( .همان)166 ،
پیش از این گفتیم که عطار گویا به همین دلیل بعدها مورد آزار متدم و فۀهای بیدگل
قتار میگیتد و اتجیح میدهد در نوشآباد ساکن شود اا با فتا بال بیشات به اکاپوهای
فتقهای و البته زندگی عادی خود بستدازد .به گفتۀ حسینعلی عطار پیش از حادثۀ بنیـادکن
سیل ،انجمن فۀتای نوشآباد به شکل منظم در شب جمعه و روز جمعه و شب دوشـنبه
بتگزار میشده و مجال دراویش نوشآباد موجب حست فۀتای دیگت منـابق کاشـان
بوده است .اما در اثت این حادثه ،بتخی متحوم شده و بتخی پتاکنده شده و دیگـت اثـتی
از درویشی و انجمن شب جمعه نبوده است( .نک :همان)131 ،
عطار از رویدادهایی همچون قتل سلطانعلیشاه به دست ابـواتاب نوقـابی بـه سـال
( 1713همان،

 2)163و مسمومیت نورعلیشاه ثـانی در کاشـان (همـان،

بتح مزار پدر ایشان و نام ملذونین او (همان،

 )161و

 )161نیز یاد میکند.

شورش عامه به دراویش
یکی از گتفتاریهایی که عطار در بیدگل و کاشان و حتی نوشآباد با آن روبـهرو بـوده،
بتخورد دور از انصاف عوام و خوا متدم با او و همکیشان درویـش وی بـوده اسـت.
وی در بخشی از اشکتۀ خود مینویسد ...« :بتخی پت از عناد و خالی از حب که همـواره
در اخفیف مؤمنین و اوهین اهل یۀیناند و خفاشوار از خورشید نورپاش عار دارنـد و
صالی خود باش و با ما باش گوش نو اراذل و اوباش که چون خودشان نه آداب معاش زندگینامۀ طودنوشت
حسینعلی عطار
و بتیق سعاد میدانسته ،درمیدهند و غافل از احادیثی که از ائمۀ معصومین علیهالسـالم
بیدگلی...
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کلما واهی با خودشان یار و همدست و در اذیت و آزار فۀـتا و ابـتار  ...بتمـیآینـد».
(همان 161 ،و )167
در کتاب نابلۀ علم و عتفان دراینباره آمده اسـت« :یکـی از حـوادز زمـان متحـوم
حاج مال سلطان محمد ،قضیۀ کاشـان بـوده چـون پـ از اجـازه یـافتن جنـاب حـاج
مالمحمد جعفت بتزکی و متاجعت از گناباد ،فۀتای کاشان گِتدش مجتم شـده و مـتدم
هم از امت او استۀبال کتدند .این امت کـه در سـال هـزار و سیصـد و دوازده قمـتی بـود،
موجب حسد علمای کاشان شد و حکم به کفـت جنـاب حـاجی و پیـتوان او دادنـد ،از
جمله حاجی میتزا فختالدین کاشانی و مال محمـدعلـی آرانـی مـتدم را از معاشـت و
متاوده با آنان مان شده ،دستور دادند که آنها را از آران و بیدگل و نوشآباد بیتون کنند
و بعضی عوام از آخوند مال محمدعلی استفتاء کتدند که حمام یکی از کویها که بیشـتت

مشتتیان آن دراویش و متصوفهاند ،چه حکم دارد؟ او این جـواب را نوشـت" :بسـم اهلل
خیت األسماء .این حمام مشکور نج است حتی آب خزینۀ آن که به ادری به حـد کـت
رسیده ،بنا بت مشهور اگتچه اینجانب حکم به نجاست خزینه بعد از بلو به حد کتیـت
نمیکنم ،لکن کمال احتیاط را دارد ،و اما رفتن مسلم به حمـام مـشکور در صـورای کـه
اوهین اسالم و اعانت بت اثم باشد ،نیز معصیت دارد و بنا بت مشهور غسـل او هـم بابـل

است ".پ

از صدور این احکام عوام در اذیت و آزار این دسته اا اوانستند کوشـیدند و

زنان هم از متدان پیتوی کتدند و شبها به درب خانههای آنان رفته ،زن و مـتد و پسـت
و دختت کف میزدند و شعت میخواندند و هجو میگفتند و ستزنش و مالمت میکتدند
و امام این فسادها اوسط یک نفت از اهل بیدگل بنام میتزا عبـدالباقی [بباببـایی] بـود».
(  111و )111
در پی این واقعه بتخی از فۀتا نامهها به گناباد نوشته و از اوضاع شکایت کتده بودنـد
و بتخی هم به ناصتالدین شاه الگتاف زده و شاه در جواب الگتافا آنان ،این شـعت را
الگتاف کتده بود:
پژوهشنامه کاشان
شمارۀ ششم(پپاپی )41
بهار و تابستان 4931
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ای گدایان ختابا خدا یار شماست

چشم انعام مدارید ز انعـامی چنـد
(همان ،ص449ه)445
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دربارۀ اوهین و اخفیف مؤمن رسیده و ملثور است ،مـیباشـند و مـتدم عـام را از ایـن
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به احتمال فتاوان ،قصیدهای که در دیوان وصاف بیدگلی دربـارۀ شـورش و غوغـای
عامه دربارۀ اهل فۀت آمده ،اشاره به همان بلوایی دارد که حسینعلی عطار از آن نام میبتد
و در کتاب نابلۀ علم و عتفان به شتح یادشده آمده است ،زیتا در دو بیت پیش از بیـت
پایانی این قصیده ،به موضوع شکایت فۀتا بـه ناصـتالدین شـاه و الگـتاف فتسـتادن او
اشاره دارد که در زندگینامۀ حسینعلی هم آمده است .ابیا وصاف چنین است:
ماجتا را جابجا بـت خـاکپـای شهتیــار

عتضه کتدیم از غضب فتمود بیجا میکنند

الگتافا مؤکّد حکم و فتمانهای سـخت

از شه و از صدر صادر شد ،مدارا مـیکننـد

وصاف با زبانی اند و پت از آه و اندوه ،به شتح این رویداد و زشتشمتدن کـارهـای
زاهدان و عامۀ پیتو آنها میپتدازد .به این مناسبت خوب است چند بیت دیگـت از ایـن
قصیده را هم بیاوریم:
یارب این خلق از چه شتّ و شور و غوغا

بت ست شوریدگان این شور بتپا مـیکننـد

بهــتکنند
می
قتــل حــقشناســان حکــم نــاحقّ

بهت خون شیعیان اجالس و شورا میکننـد

دهنـــــــــــــــد
دهنـد
مـــــــــــــــیما به مفتی مـی
مفتیان فتوای خون

قاضیان نیم غازی زود امضـا مـیکننـد...

ما نه خونی کتده کین مخلوق با ما خونیاند

اا کی این خونخوارگان خون بت دل ما میکنند..
.رحم نه بت کودک و بت شیخ و بتنا میکنند...

دمبدم ساعتبهساعت اهمت و دزد و درو

میاتاشند از خود و بت دوش ما اا میکننـد

ما مگت در چشم این نامتدمـان آیینـهایـم

کاندر این آیینه روی خود اماشا میکننـد...

پیت و بتنا جم میگتدنـد بهـت کـین مـا

(دیوان وصاف39 /4 ،ه)411

حسینعلی خود ،این حادثه را اوصیف میکند و میگوید فتیاد کودکـان درویـشزاده
به دلیل مسدود شدن آب و نان به فلک رسیده و به دلیل ریختن سنگ در خانههای آنها
چندین کودک مۀتول شدهاند ...« :و چون علمای ظاهت بـه واسـطۀ سـوء ابـوار خـود از
کسادی بازار اندیشناک شده ،عوام کاألنعام با خود یار نموده ،احکام متعـدد در اکفیـت و
الحاد و اباحۀ دم و غار اموال و حلّیت زوجا و حتامی معامله به ایـن بایفـه صـادر زندگینامۀ طودنوشت
حسینعلی عطار
نموده ،راه آب و حمام و اسواق را مسدود نموده ،به حدی کـه صـدای الجـوع و نـوای
بیدگلی...
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مۀتول نمودند( ».زندگینامه )162 ،وی اشاره میکند که دراویش کاشان ماجتا را بـه
گوش ناصتالدین شاه رسانده و او الگتافها فتستاده ،اما هیچ سودی نداشته است و اـا
یک سال وضعیت بت همین منوال بوده است و پ
است.

از آن ،روزگار دراویـش بهتـت شـده

اوصافی که وصاف در قطعۀ زیت آورده است مـیاوانـد گویـای گوشـهای از همـین
خونجگتها و گتفتاریهای عطار نیز در بیدگل باشد:
بیفتوی شتع و عۀل و رسم و اسـناد
الۀصه دکان ما شـد از ظلـم خـتاب
کتدنــد خــتاب آن دکــان را از بــن

از خیته ستی ،علَی رؤوس األشـهاد

دکــان حســین را زبــن بتکندنــد

باش آنکه کَند حسین از ایشـان بنیـاد

انها نه همین دکان متا گشـت خـتاب

شد آبتویـم از ایـن ختابـی بـت بـاد

ظلمی که به من رسید از اهل وبـن

بت گبت و یهـود این اطــاول متسـاد...
(دیوان وصاف)438 /4 ،

به احتمال فتاوان عطار با وصاف بیـدگلی کـه در سـال  1771قمـتی از دنیـا رفتـه،
همنشینی و رفاقت داشته است .این نکته از همکیشی و همروزگاری ایـن دو بتمـیآیـد
هتچند که خود عطار در زندگینامۀ خود از فۀتا یـا فۀهـا و بزرگـان هـمدورۀ خـود در
بیدگل یا کاشان و نوشآباد ،زیاد یاد نمیکند.
سیل سال  9331قمری در نوشآباد
رویداد دیگتی که از زندگینامۀ حسینعلی عطار به دست میآید ،سیل ویتانگت نوشآبـاد
به سال  1771قمتی است ،زمانی که خود حسینعلی ساکن این شـهت بـوده و بـه چشـم
خود این حادثه و پیامدهای ناگوار آن را دیده است و با زبانی ادبی و گیتا و اثتگـشار بـه
شتح این دا ببیعی پتداخته است ،مینویسد« :و االن که سنۀ یکهزار و سیصد و چهل
هجتی است ،معتوا میدارد که در سنۀ یکهزار و سیصد و سی و نه هجتی در شب
هفتم شهت رمضان المبارک ،سه ساعت از شب گششته سیل وارد نوشآباد شد کـه سـیل

پژوهشنامه کاشان
 )41العتم که خداوند در قتآن محتتم میفتماید ،شبنمی از این آب و قطته از این سحاب بود
شمارۀ ششم(پپاپی

بهار و تابستان  4931در مد یک ساعت عالیا مبدل به سافال پستی بود  ...به اندک زمانی امام خلـق را
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دربهدر از آبادانی به صحتا و بیابان و پشتۀ ریگ را داراألمان قتار داده ،از سـت شـب الـی
صبح امام خلق در این بیابان در این هـوای سـتد از صـدای زن و مـتد و گتیـۀ ابفـال
شیتخوار و نعتۀ حیوانها از قبیل حمار و گاو و گوسفند قـوم یـون از خـابت محـو و
نژند گتدیده اا آنکه اذان صبح انف نفـ کشـیده و روشـن شـده( ». ...زنـدگینامـه،
 )131حسینعلی عطار بیان میکند که پ از این سیل ،متدم شـهت بـتای لۀمـۀ نـانی
فتیاد االمان بتآورده و همگان از جمله خود او با همست و چندین کودک ،به پشـتههـای
ریگ ابتاف شهت پناه آوردهاند( .نک :همانجا)
شاید مهماتین و مطمئناتین سند دربارۀ زمان دقیق این رویداد و شمار کشتهشدگان
آن ،همین نوشتههای عطار و بهویژه مادهاـاریخی باشـد کـه از ضـیاء الحکمـاء بیـدگلی
دربارۀ آن آورده است .به گفتۀ ضیاء الحکماء و اصدیق حسینعلی عطار ،بت اثت این سـیل،
شش نفت 6کشته شدند:
نگششت ز ساعتی که سیالب نمـود

اموال و دِه و شش نفت از ایشـان معـدوم

مشهدی نوشآبادی دربارۀ این سیل مـینویسـد« :مـتدم نـوشآبـاد کـه از بتیـق
مالحبیب اهلل شتیف ،قبل از واقعه از سیل خبتدار شده بودنـد ،بـه خیـال اینکـه یـک
سیالب معمولی است ،دروازۀ قیاسآباد را که در مسیت سیل قـتار داشـت ،بـه وسـیلۀ
خاک و سنگ لحد گتفتند ...پاسی از شب گششته بود که سیل مهیبـی وارد نـوشآبـاد
شد .چون هنوز اعدادی از متدم بیدار بودند ،بۀیۀ اهالی را از خواب بیدار کتده و راهی
بیابانهای شتقی نوشآباد که از سیل در امان بود ،پناه بتدند .به جز محال جویبـاره،
ولیدایه و شیخآباد ،سیل در محال دیگتی جاری شد و خانههای اهـالی را اختیـب
کتد .امـا بناهـایی ماننـد حسـینیۀ اـوی ده و بیشـتت مسـاجدی ماننـد مسـجدجام و
مسجدعلی که مستحکم بودند ،از سیل مصون ماندند ،اما بناهایی مانند مسـجد موسـی
بن جعفت و حسینیۀ باالده ختاب شد .قلعۀ سیزن اختیب نشد ،منتهی آب بـه داخـل
آن نفوذ کتد( ».نوشآباد در آینۀ ااریخ)13 ،
قحطی سال  9811و  9331قمری
به گفتۀ خود حسینعلی ،زمانی که وی پن

زندگینامۀ طودنوشت
حسینعلی عطار
یا ششساله بوده است که خشکسالی معتوف
بیدگلی...
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حدود یک و نیم میلیون نفت از همۀ جمعیت نُه اا ده میلیون نفتی ایتانـی نـابود شـدند».
(نک :قحطی بزرگ)116 ،...
نتاقی دربارۀ این قحطی و آثار آن در نواحی کاشان مینویسد« :بت اثـت خشکسـالی و
کمبود غله و حبوبا در این سال ،قحطی سـختی پـیش آمـد کـه مهلـکاـتین مجاعـۀ
دویستسالۀ اخیت ایتان بود ،مخصوصاً در حدود کاشان که در اوقا عادی هم بـیش از
چهار ماه غله و آذوقۀ سکنۀ خود را ندارد و بتای هشت ماه دیگـت سـال بایـد از خـارج
فتاهم گتدد  ...هت قتیه و آبادی که هزار نفت سکنه داشـت ،بـیش از دویسـت نفـت زنـده
نماندند که آنها نیز آواره و پتاکنده گشتند( ».ااریخ اجتماعی کاشان،

)163

قحطی ستاستی و عظیم دیگتی که در زندگینامۀ عطار از آن یاد میشود ،متبوط به
سال  1776قمتی است .وی قیمت بتخی اجناس و حبوبا در این سـال را مـیآورد و
بیان میکند بت اثت گتسنگی ،اغنیا خون فۀتا را مبـاح دانسـتند و در روسـتاهای سـهگانـه
(نوشآباد ،آران و بیدگل) سه هزار نفت از گتسنگی متدهاند( .نک :زندگینامـه)161 ،
در کتاب متآة االیمان فی احوال أمناء التحمن اللیف مال محمد ابتاهیم از نوادگان محمد
محسن فیض کاشانی میآید« :زمانی است که امام دنیا مبتال به بالی قحط و غـال شـده،
متدم از گتسنگی سگ میخورند و ابفال خود را کشته میخورند و سگ اموا ایشـان
را میخورد .در کاشان قتیب چهل روز است کـه روزی چهـل پنجـاه نفـت از گتسـنگی
الف شده و در معابت بدنهای ایشان افتاده ،با اینکه متمولین اجساد ایشـان را بتداشـته و
دفن مینمایند ،م ذالک بدنهای ایشان بعمۀ سگان میشود .از اول مهت سنه ئیالن ایـل
[ ]1772الی حال که بیست و چهارم فتوردین سنه یونیت ایل [ ]1776است کـه مطـابق
با دوم شهت رجب المتجب سال یکهزار و سیصد و سی و شـش هجـت  ،همـه روزه
نتخ حبوبا در اتقی بوده ،امتوزه گندم امتوز گندم بیست من شاه پنجاه اومـان و جـو
بیست من شاه چهلوپن اومان است و کشا فعلل و افعلل .امید که ایـن گتانـی عالمـت
ظهور خاام االوصیاء باشد ...در چهلم عید هشه السـنه یونـت ایـل ـ سـنۀ 1776ــ کلیـۀ
پژوهشنامه کاشان

جن

خوراکی در شهت کاشان کـمیـاب بلکـه نـابود شـد .دکـاکین خبـازی و بۀـالی و

شمارۀ ششم(پپاپی  )41نخودبتیزی چهار پن روز بسته و صدای الجوع الجوع از اهالی کاشان به فلک رسـیده و
بهار و تابستان 4931
در معابت اموا مسلمین افتاده ،انسان بعمۀ سگ و سگ بعمۀ انسـان گشـته ،بعضـی از
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« )161بـه دنبـال ایـن فاجعـه،
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فۀتا ابفال خود و ابفال غیت را کشته و بعمۀ خود ساخته ،عـدۀ الفـا خـود شـهت اـا
کنون به هفده هزار [ ]13111رسید( ».نک :چهار یادداشت نویافتـه از قحطـی در ایـتان)
3
پ از این ابیاای نیز در شتح این سال قحطی ذکت میشود.
غائلۀ ماشاءاهلل خان کاشی
دربارۀ یورش نایب حسین و پستانش به کاشان کمابیش به درازا سخن گفته شده اسـت
(بتای نمونه نک :ااریخ اجتماعی کاشان نیز کاشان در جنبش مشـتوبه و اـاریخ اشـتار
کاشان) و ما نیازی نمیبینیم در اینجا از ااریخ این رویداد و پیامدهای آن سـخن بگـوییم
و انها به دیدگاه حسینعلی عطار دربـارۀ آن بسـنده مـیکنـیم .حسـینعلی زمـانی کـه در
نوشآباد ساکن بوده ،ماشاءاهلل خان ستدار پ نایب حسین به کاشان و بتخی شـهتهای
دیگت حمله میکند مینویسد ...« :کوکب بخت ماشاء اهلل خان ستدار از افق اتقی بلـوع
و در اندک زمانی بت امام قلمتو کاشان ،بلکه بت خارج اا بب و اون احابه پیدا کتده و
بدین واسطه روزگار هتج و متج به حدی [رسید] که کسی مختار جان خود نبودی ،چه
خواسته مال و اموال .و هم از بتف دولت افواج با اوپ و افنگ در قلمتو کاشان گاهی
پُتبار از جهت استیالی ایل بختیار .خالصه احدی آسوده نبودی و روزبهروز بـت اتقیـا
او افزودی( ».زندگینامه،

 )163یا« :هم در این سال [ ]1713روزبهروز بـت اتقیـا و

اقدار ماشاءاهلل خان فزود .اگتچه از بتف دولت به کتّا قشـون و سـوار بـا اوپخانـه و
قزاق به کاشان آمد که از صدای اوپ و افنگ در این حدود کسـی راحـت نبـود ،ولـی
کسی گوی عیشی از چوگان اقدارش نتبود( ».همانجا)
سبک نوشتاری حسینعلی عطار در زندگینامۀ خودنوشت
از اضمینها و اقتباسهای حسینعلی در این زندگینامۀ خودنوشت بتمیآید کـه وی بـا
قتآن کتیم ،احادیث ،اشعار شاعتان گششته چون سعدی ،حافظ و بهویـژه مولـوی انـ
فــتاوان داشــته اســت .وی در شــتح گتفتــاریهــا و خــون جگتهــای زنــدگی و بیــان
دشمنیهای مخالفان دراویش و همچنین سیل ویتانگت نوشآباد ،از زبانی آاشین و گیـتا

و آهنگین بهته میبتد بتای نمونه مینویسـد ...« :راه آب و حمـام و اسـواق را مسـدود زندگینامۀ طودنوشت
حسینعلی عطار
بیدگلی...
نموده ،به حدی که صدای الجوع و نوای العطش ابفال به فلک دوار بلنـد بـوده» یـا «...
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سحاب بود در مد یک ساعت عالیا مبـدل بـه سـافال پسـتی بـود ...نعـتۀ آب و
صدای غتش ابت و سحاب گوش فلک را کت و به اندک زمانی امـام خلـق را دربـهدر از
آبادانی به صحتا و بیابان و پشتۀ ریگ را داراالمان قتار داده از ست شب الـی صـبح امـام
خلق در این بیابان در این هوای ستد از صدای زن و متد و گتیۀ ابفال شیتخوار و نعـتۀ
حیوانها از قبیل حمار و گاو و گوسفند قوم یون

از خابت ،محو و نژند گتدیده».

در غیت چنین مواردی ،نوشتۀ وی از زبانی ساده و واژگان و اتکیبهای آشنا و بدون
ابهام بتخوردار است نه دچار عتبیمآبی میشود و نـه یـکسـته بـه سـتهنویسـی روی
میآورد .نثت وی بسیار ساده و دلنشین است.
حسینعلی عطار با آنکه از دست معارضان فۀیه خود ضتبهها خورده ،در ایـن نوشـته
همواره با متانت و احتتام ،از گتوه مخالف فتقۀ صوفیه سخن گفته و هتگـز نـه نـامی از
این افتاد میبتد و نه دهان به نکوهش یا دشنام کسی میگشاید.
متن زندگینامۀ خودنوشت حسینعلی عطار بیدگلی

بسم اهلل التحمن التحیم
سساس بتون از حصت ،نثار بارگاه حضت سبحانی است کـه وجـود انسـانی را آینـۀ
ستاپانمای خود خلق فتمـود ،فتبـارک اهلل أحسـن الخـالۀین ،و درود نامحـدود بـت روان
رسوالن که سفتای رحمان و واسطۀ بین خدا و بندگاناند خصوصاً نبی که نُبی 8کتاب و

معجزۀ اوست و یتلیغ 9و ما محمدٌ [إال] رسول اهلل شاهد ابلیغ و رسالت آنجناب اسـت
سیما خلیفۀ بالفصل او که جانشین آنجناب و از یک نور و یک اصلاند و یازده وصـی
او که حضت مهدی علیهالسالم ختم االولیا و بههم وصلاند.
اما بعد این اتاب قدم فۀتای سلسلۀ عالیۀ رضویۀ نعمتاللهیـه حسینعلی ابهن مرحهوم

عبدالرحیم بیدگلی جهت اشکته و یادگار بتخـی از احـوال خسـتان مـال خـود در ایـن
صفحه و اوراق مینگارد اوالً جهت ایمن در این کتـاب کـه از کلمـا بزرگـان دیـن و
مهتتان اهل یۀین نگاشته و گشاشتهاند که انشاءاهلل بلکه خداوند رحمـان از بتکـت ارواح
پژوهشنامه کاشان بیبۀ ایشان از جمله دوستان و در زمتۀ مخلصـان بلکـه خـاک آسـتان ایشـان محسـوب
شمارۀ ششم(پپاپی  )41فتماید .ثانی چون مطالعۀ این کتاب مستطاب مخصـو بـه مجـام فۀـتا و مـؤمنین و
بهار و تابستان 4931
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سیل العتم که خداوند در قتآن محتتم مـیفتمایـد ،شـبنمی از ایـن آب و قطـته از ایـن
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بتادران ایمانی و أخالء روحانی است ،انشاءاهلل بلکه یـادی از ایـن گنهکـار و روان ایـن
شتمسار را به فااحهای ستشار دارند.
مدای است مدید که در خیال من گششته که چنین اشکته بنگارم جهت کثت افـواج
هموم و امواج غموم در این عالم که امام خیال و موهوم است وقتی امکـان نداشـته کـه
خالی از گتفتاری بوده باشم اا در این اوان که سنۀ یـکهـزار و سیصـد و چهـل و یـک
هجتی است و کُمیت ایزاک عمت قتیب از شصـت متحلـه بـی نمـوده و عـنقتیـب
نزدیک به گور و از بت زندگانی دیگت ملیوس و مهجور است ،شـمهای ثبـت ایـن اوراق
مینماید که این اتاب قدوم در قحطی و گتانی که در سنۀ هـزار و دویسـت و هشـتاد و
هشت هجتی روی نمود و شاعتی در ااریخش گفته است:
هزار و دویست [است] و هشتادوهشت
گتانی که آدمخـوری بـاب گشـت
پن یا ششساله بودهام و بعد از آن به خواندن ابجد و قتآن احد صـمد و بعـد از آن
به درس بعضی کتب فارسی و خط و مشق اشتلال نموده و در دکان عطـاری کـه شـلل
موروثی پدر و اجداد بوده ،مشلول بوده و در عنفوان جوانی که اول شباب و زنـدگانی و
هجده یا نوزده سال از عمت گششته بوده است و در زمان سلطنت سلطان ناصتالدین شـاه
قاجار و در اوایل قطبیت حضت بتهان الواصلین و مالذ العارفین که از وصف مسـتلنی
و کتاب مستطاب افسیت بیان السعاده 11شـمهای از آن معـدن اسـتار و قطـته از آن بحـت
زخار یعنی آقای حاجی مالسلطانعلی که اسم بتیۀی آنجناب حضت سلطانعلیشاه
باب ثتاه بوده و خلیفه و جانشین جناب زینالعارفین آقـای حـاجی محمـد کـاظم کـه
لۀبشان سعاد علیشاه بوده است ،بودند و جنـاب آقـای میـتزا محمدصـادق اصـفهانی

نمازی مشهور الملۀب به فیضعلی 11از جانب ایشان شیخ اول و جهت ارشـاد عبـاد بـه
این حدود و بلد اشتیففتما 11و جمعی شتف صحبت ایشان رسیده و سالک راه بتیق
گتدیده ،بنا بت حسد و اعصب و افساد بعضی که پت از عناد و خالی از حب کـه همـواره
در اخفیف مؤمنین و اوهین اهل یۀیناند و خفاشوار از خورشید نورپاش عار دارنـد و
صالی خود باش و با ما باش گوش نو اراذل و اوباش که چون خودشان نه آداب معاش زندگینامۀ طودنوشت
حسینعلی عطار
و بتیق سعاد میدانسته ،درمیدهند و غافل از احادیثی که از ائمۀ معصومین علیهالسـالم
بیدگلی...
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کلما واهی با خودشان یار و همدست و در اذیت و آزار فۀتا و ابـتار کـه زبـدۀ اهـل
عالم و بتگزیدۀ متدماند ،بتمیآیند .این اتاب قدوم نیز به استماع کلما ایشان متهون و

چون حدیث «العلماء ورثة االنبیاء» 17را دیده ،مفتون اقوال ناپسندۀ ایشان شده و آنچـه از
ایشان شنیدم ،صدق پنداشته و در اذیت این بایفه کوااهی نداشتم اا آنکه خداونـد منـان
اوفیق رفیق نموده با یک دو نفت ایشان بتیق محبت پیمود و در مجال

خـود بـار داده،

سخنان ایشان را کشب و بهتان یافته لهشا روی از سخنان ایشان بتاافتم و ایـن بایفـه را
اهل محبت و عباد و احۀیق و باعت و صاحب ذکت مدام و منکـت حـتام کـه بنـدگی
حضت

ملک عالم و بتیۀۀ اولیای عظام اسـت شـناختم .بعـد از مـدای آمـد و رفـت

عتیضهای حضور مبارک متحـوم آقـای میـتزا محمدصـادق فـیضعلـی کـه از جانـب
حضت سلطانعلیشاه باب ثتاه ملذون بود ،عتا داشته و اظهار بلب نگاشتم جـواب
عتیضۀ این اتاب قدوم متقوم که جهت ایمن مینگارد:
عتا میشود متاسلۀ شما واصل ،خداوند همۀ عباد را به مۀام هدایت و ارشاد
صتاط المستۀیم والیت بتساند علی العجاله اگت بالب بندگی خدا هستید ،بایـد
اوامت الهی را عظیم شمارید و مهما امکن خالف شـتع نکنیـد و عبـادا را بـت
وجه احسن و اام و اکمل به جا آورید و از شبها و مکتوهـا احتـتاز الزم
شمارید و از گششته انزجار اام و اوبه و استلفار نمایید و بـدی مخلـوق را بـه
نیکی مکافا نمایید و پیوسته فـالن ورد را مـداومت و ایـن ذکـت را در نمـاز
پن گانه مالزمت نما.
بنا بت فتمودۀ آنجناب آنچه را اوانستم فتمانبتداری نموده و فتمایشا ایشان را مؤثت
یافته ،چون نص صتیح و اثت صحیح مطابق یافته در سنۀ یکهزار و سیصد و دو عزیمت
اصفهان نموده و به شتف صحبت مالزمت آنجناب مشتف و در شب نوزدهم رمضـان
المبارک این بیمۀدار به دولت فۀت مشتف گتدیده و بعد از دو سه روز متخصی حاصـل
و معاود به بیدگل نموده و بعد از چندی جهت ملایت با والدین در بتیۀه ،به ورامین
پژوهشنامه کاشان

و اهتان عزیمت ،مد دو سه سال در آنجاها گشرانیده و در سنۀ یکهـزار و سیصـد و

شمارۀ ششم(پپاپی  )41شش یا هفت هجتی که حضت آقای سلطانعلیشاه از مکه معظمه متاجعت فتموده 13و
بهار و تابستان 4931
در زاویۀ حضت عبدالعظیم که جناب ایشان مد دو هفته اشتیف داشـته و زمسـتانی
22
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سخت اافاق افتاده و متحوم جناب رضاقلی خان ستاج الملـک میهمـاندار و میزبـان آن
حضت بودند ،شتفیاب حضور باهت النور آن مظهت کتاما شده .الحق هنگامهای غتیب
از ذهاب و ایاب اشخا متفتقه روی داد از علما و رجال و ارباب مـشاهب و متحـوم
شاه ناصتالدین عتیضه به حضور آن حضت عتا داشـته و درخواسـت نمودنـد کـه
حضت ایشان اشتیف داشته باشند اـا از ژاژرود 12متاجعـت نماینـد و شـتف حضـور
16

مشتف شوند جواب فتمودند ما مسافتیم و کوچ نموده ،اشتیف بتدند.

خالصه این حۀیت پ از اشتیف بتدن آن حضت  ،چندی دیگت در اهتان و پـ از
آن عزیمت کاشان نموده ،به بیدگل آمده و پـ از چنـدی وبـای سـخت و بعـد الهـل
اختیار نموده و بعد از چندی عزیمت ختاسان نموده و از سبزوار به گناباد حضـور انـور
آن حضت مشتف شده و پ از چندی متخص فتموده به مشهد مۀـدس بـه زیـار
حضت ثامن ائمه علی التضا علیه آالف التحیة و الثنا مشتف شده و متاجعت به کاشـان
13

نموده و هم در این سال ،جناب متحوم حاجی مال جعفت بتزکی الملۀب بمحبوبعلی
و جناب حاجی شیخ عبداهلل الملۀب به رحمتعلیشاه که پست متحوم جنـاب شـیخ زیـن

العابدین مازندرانی 11میباشد به الۀین و ارشاد و دستگیتی عباد ملذون شـده 11و جنـاب
آقای محبوبعلی در بتزک و فـین متـوبن و از یمـن انفـاس قدسـی اسـاس آن منبـ
کتاما جمعی کثیت و جمی غفیت روی به راه آورده و چون علمای ظاهت به واسطۀ سوء
ابوار خود ،از کسادی بازار اندیشناک شده ،عوام کاألنعـام بـا خـود یـار نمـوده ،احکـام
متعدد در اکفیت و الحاد و اباحۀ دم و غار اموال و حلّیت زوجا و حتامی معامله بـه
این بایفه صادر نموده ،راه آب و حمام و اسواق را مسدود نموده ،به حدی کـه صـدای
الجوع و نوای العطش ابفال به فلک دوار بلند بوده و به واسطۀ ریختن سنگ در خانههـا
چند بفل را مۀتول نمودند لشا شتح حـال را حضـور ناصـتالدین شـاه و صـدر اعظـم
عتا داشته ،احکاما

و الگتافا صادر نموده ،ولی چه فایده چون خواسـت اولیـای

خدا بوده و مـی خواسـت هـتک را امتحـانی نمـود ،بهبـودی روی ننمـود و از گنابـاد
دستخطی شتف صدور یافت که اگت به خـدا واگـشار نماییـد ،خداونـد بهتـت اصـالح زندگینامۀ طودنوشت
خواهد فتمود:

حسینعلی عطار
بیدگلی...
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اــا گتیــزد هتکــه بیتونــی بــود
عشق از اول ستکش و خونی بـود
اا یک سال بت این منوال احوال فۀتا گششت و هم در این سال والد متحوم [شـد].

11

بعد خداوند منان اتحم فتموده کسانی که مؤس

این اساس شده ،هتیک را به عۀـوبتی

مخصو گتفتار و پ از صدما بسیار به دار الۀتار قتار گتفتند:
بار دگت روزگار چون شـکّت آیـد
[بگشرد این روزگار الخات از زهـت]
فۀتا جم و پتوانهوار گتد شم آمده بتفه روزگاری پدید شد و الحق دیدۀ روزگـار
چنین بزرگواری 17ندیده که دقیۀه در خدما بالبان خدا و روندگان بتیق موال مهمل و
11

معطل نگشاشته و زحما فوقالعاده و مشۀا از باقت زیـاد متحمـل ،بـا عـدم مـال و

قو  13درگیت 12.پ از ضیافت واردین و سالکین حتی خدمت 16بـارکوب ایشـان را بـه
دست مبارک نمودی و اصالً اظهار خستگی و کسالت نفتمودی و به بش وجه و حسـن
خلق هوای زنگ کدور از سینۀ قلوب اعالی و ادانی زدودی بزرگی فتموده است:
کـــه بمـــتدی قـــدم ســـستدندی
رحــــم اهلل معشــــت الماضــــین
13
راحـــت خویشــتن شـــمتدندی
راحــت نفــ بنـــدگان خـــدای
اا آنکه در ااریخ مطابق سنگ روی قبت آنجانب که در فین واق اسـت ،چـون ماهـا
قدردان نبودیم و قابل خدمت چنین بزرگواری نه ،لبیک حق را اجابت و رخـت از ایـن
ستای فانی به عالم جاودانی کشیده ،رحمتاهلل علیه و چنین بود کـه بـه عـاد همیشـه
جمعی از فۀتا به زیار ایشان مشتف شده و جنـاب ایشـان کمـا فـی السـابق مشـلول

خدما  .بعد فتمودند حاجی حسن بیدگلی 11که در غسالی استاد بود ،بخواهید بیایند .او
را حاضت نموده بعضی فتمایشا که بوی دوری و فتاق استشمام مینمود ،فتموده و بـه
خلو اشتیف بتده ،قطیفه بت روی کشیده بودند و دعو حق را اجابت نموده بودند.
و این وقای که عتا داشت این اـتاب آسـتان در بیـدگل متـوبن بـوده و بعـد از
چندی حضت نور العارفین و بتهان المحۀۀین آقای نورعلیشاه باب ثتاه که از جانـب
والد ماجد ،ولیعهد و ملذون بودند به عزم مکـه معظمـه حتکـت و اشـتیففتمـای ایـن

پژوهشنامه کاشان

حدود گتدیده و چندین روز اشتیففتمای شـهت و قـتاء گتدیـده و بـه فـیض حضـور
مبارک ایشان مشتف شده و بعـد از چنـدی بلیـۀ وبـا روی نمـوده 11کـه از فامیـل ایـن

شمارۀ ششم(پپاپی  )41بیمۀدار هفده نفت به عالم دیگت رخت کشیده کـه والـده و زوجـه از ایـن بلیـه متحـوم
بهار و تابستان [ 4931گشتند] الهل ثانوی اختیار کتده بعد از آن .و در این سـال در دکـان بـه قتائـت قـتآن
23
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مشلول بودم که گشر و دکان ،ختاب و حۀیت را در زیت خاک پنهان که یک زرع خـاک و
خشت از ست گششته و قتیب به مو و هالک و به سعی مسلمین و مؤمنین چون هنـوز
باید صدما دنیا متحمل شوم از زیت خاک بیـتون آمـده و اصـالً صـدمهای وارد نـه بـا
وجود یک نفت که پهلویم بوده درهم شکسته و متده بود.
پ از آن به نوشآباد آمده و چندی در نوشآباد متوبن که کوکب بخـت ماشـاءاهلل

خان ستدار 71از افق اتقی بلوع و در اندک زمانی بت امام قلمتو کاشان ،بلکه بـت خـارج
اا بب و اون احابه پیدا کتده و بدین واسطه روزگار هتج و متج به حدی [رسید] که
کسی مختار جان خود نبودی ،چه خواسته مال و اموال .و هم از بتف دولـت افـواج بـا
اوپ و افنگ در قلمتو کاشان گاهی پُتبار از جهت استیالء ایل بختیار .خالصـه احـدی
71

آسوده نبودی و روز بتوز بت اتقیا او افزودی.
و هم در این سنوا  ،حضت آقای سلطانعلیشاه را بـه احتیـک حـاجی ابـواتاب

نُۀابی 71کـه از جملـۀ اشـتار بـود ،شـهید نمودنـد 77و پـ از چنـدی ،حضـت آقـای
نورعلیشاه باب مۀامه جهت ستکشی متیدان و اجدید ایمان به اهتان و کاشان اشتیف
آورده و به فیض حضور آن منب نور مشتف شده و از یمن اوجه اقدس آن حضت بـه
قدر استعداد خود بهتهمند گتدیده:
72
اا دگت مادر گیتی چو 73او فتزند بزایـد
صــبت بســیار ببایــد پــدر پیــت فلــک را
و از کاشان به اصفهان و از اصفهان متجعت فتموده ،باز شتفیابی حاصل کتده و به
اهتان و ختاسان معاود فتمودند.
و هم در این سال روزبهروز بت اتقیا و اقدار 76ماشاءاهلل خان فزود .اگتچه از بتف

دولت به کتّا قشون و سوار با اوپخانه و قزاق به کاشـان آمـد کـه از صـدای اـوپ و
افنگ در این حدود کسی راحت نبـود ،ولـی کسـی گـوی عیشـی از چوگـان اقـدارش
73

نتبود.
در سال نهم از اوبن در نوشآباد متاجعت به بیدگل نموده و مـد یـک سـال [و]
نیم در بیدگل زیست نموده و هم در این سال قحطی عظیم روی داده که قیمت اجنـاس زندگینامۀ طودنوشت
حسینعلی عطار
و حبوب در ذیل السطور محض اعجب ناظتین ،قلمی خواهد شد کـه در ایـتان اعـداد
بیدگلی...
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دانسته ،در قتاء ثالثه 71سه هزار نفت از جوع متجوع افتاد مفاد آیۀ «یوم یفـزع المـتء مـن
أخیه» پدیدار از متدگان قائما صف صفاً پدیدار گتدید و نمایان شد سال .1776
آرد جو که همه گیاهی برنج

نان

نخد

لوبیا

بوده
صد درم

یک من

 2سیت

 2سیت

 2سیت

 2ریال

 1ریال

 3ریال

 1ریال

 7ریال

زرت

سیبزمینی

سنجد

کاه

شلغم

یک من

یک من

یک من

یک من

یک من

 1ریال

یک اومن

یــک اــومن و یک اومن

 1ریـــــــال و

سنار

دهشاهی

غندر

زردک

حــد یــک حد یک من

31

پیاز

31

ماست

تخممرغ

کشمش سرخ

حد یک من

صد درم

یک دانه

یک کیلو

من
 1ریال

 2ریال

 1ریال و دو شاهی

 1ریـــــال و ده  7شاهی و اندی دو ریال
شاهی

31

باقی اجناس بت این قیاس.

و این بیمۀدار از صدما اشتار که گاهی دکان و گاهی خانـهام را سـتقت نمودنـد
(در اثت قحطی) بعد از بهبودی از روزگار به نوشآباد عزیمت نموده.
و هم در این سال [ ]1776حضت والیتپناهی 37از ختاسان بنا بت اۀدیت سبحانی به
اهتان و از اهتان به کاشان عنان متحمت عطف فتموده و از کاشان به سعایت حسـاد آن
حضت را مسموم و حالت آن حضت دگتگون گشته ،با ایـن حـال بـه سـمت اهـتان
معــاود فتمــوده و در کهتیــزک حضــت عبــدالعظیم ری دار فــانی وداع نمــوده و در
حضت عبدالعظیم در جوار مزار فیض متحوم آقای سعاد علیشاه آسـوده رحمـتاهلل
علیه 33.و ملذونین و مشایخ الۀین آن حضت  :اوالً جناب رحمتعلیشاه سابق الـشکت کـه
پژوهشنامه کاشان از بتف متحوم جناب آقای سلطانعلیشاه ملذون بودنـد و جنـاب نـورعلیشـاه فتمـان
شمارۀ ششم(پپاپی  )41ایشان را امضا فتمودند و یکی جناب شـیخ محسـن ستوسـتانی در شـیتاز الملۀـب بـه
بهار و تابستان 4931
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صابتعلی 32که ایشان را نیز امضا فتمان فتمودند و خود آن حضت جناب آقای حـاجی
عمادالدین سبزواری الملۀب بـه هـدایتعلـی و جنـاب مسـتطاب آقـای حـاجی شـیخ
عباسعلی واعظ قزوینی الملۀب به منصورعلی که الحق اول نطاق و در هت علـم بـاق و
یگانه مینمود و جناب حاجی میتزا ابو بالب سمنانی الملۀب به محبوبعلـی و جنـاب
آقای امام جمعه اصطهباناای در شیتاز الملۀب به فـیضعلـی 36و جنـاب حـاجی میـتزا
یوسف علی کتبالیی در کتمان الملۀب به ارشادعلی را اذن و اجازۀ الۀین و ذکـت و اوراد
و دستگیتی عباد متحمت فتمودند و در دورۀ ایشان جمعیتی از حـد بـتون و از حصـت
افزون رو به راه حق نهادند و به سعی جمیلۀ خود مزار فیض مدار متحـوم والـد ماجـد
خود را بتح انداخته و قتیۀ بیـدخت را رشـک امـام قـتاء گنابـاد از آبـادانی اسـواق و
33

کاروانستا و خانههای عالی فتمودند.
خالصه بعد از مسموم شدن حضت آقای نورعلیشاه باب ثتاه جناب آقای حـاجی
شیخ عباسعلی منصورعلی به گناباد مشتف شده و بندگان 31حضت اقدس آقای حاجی
مال محمد حسن الملۀب به صالح علیشاه روحـی و أرواح العـالمین لـه الفـداء فتزنـد

ارجمند و خلف دلبند متحوم آقای نورعلیشاه که از جناب پدر بزرگـوار مطـابق فتمـان
آن حضت بت اورنگ سلطنت فۀت عتوج فتموده ،فتمان جناب آقای منصورعلی را امضا
فتموده و جهت اجدید فۀتای کاشان و حدود دیگـت معـاود دادنـد و فۀـتای کاشـان
اجدید عهداللهی نمودند و بعد بندگان حضت اقدس انـور قطـب زمـان آقـای صـالح
علیشاه از گناباد عظیمت عتبا عالیا فتموده ،با محشرا ستاپتده و جمعی از اقارب
به اهتان و در حضت عبدالعظیم به زیار مۀبتۀ منورۀ پدر بزرگوار اشتیففتما شده و
بتحریزی از مزار اقدس نمودند و پ از چندی به سمت قـم حتکـت فتمودنـد .ایـن
بیمۀدار و جمعی از فۀتا در رکاب فیض اللباب 31آقـای منصـورعلـی در قـم شـتفیاب
حضور باهت النور آن ستحلۀۀ عتفان و قطب زمان گتدیده و پ

از یک دو شب اوقـف

در قم حتکت فتمودند و در متاجعت از سمت همدان و سلطان آباد بـه گنابـاد اشـتیف
بتدند و بت حسب متقوما ایشان در این نزدیکی وعدۀ اشتیففتمایی بـه ایـن حـدود زندگینامۀ طودنوشت
فتموده امیدوار از رب العزة و متیمن از خاک آستان آن حضت چنانم که یک بار دیگـت

حسینعلی عطار
بیدگلی...
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آن مطهت ذو الجالل روشن نماید.
و االن که سنۀ یکهزار و سیصد و چهل هجتی است ،معتوا میدارد که در سـنۀ
یکهزار و سیصد و سی و نه هجتی در شب هفتم شهت رمضان المبارک سه سـاعت از
شب گششته سیل وارد نوشآباد شد که سیل العتم که خداوند در قتآن محتتم میفتمایـد
شبنمی از این آب و قطته از این سحاب بود در مـد یـک سـاعت عالیـا مبـدل بـه
سافال :
شــبی بــود ماننــد قطــتان ســیاه

نه سـیاره پیـدا نـه زهـته نـه مـاه

نعتۀ آب و صدای غتش ابت و سحاب گوش فلک را کت و به اندک زمانی ،امام خلق
را دربهدر از آبادانی به صحتا و بیابان و پشتۀ ریگ را داراألمان قتار داده ،از ست شب الـی
صبح امام خلق در این بیابان در این هـوای سـتد از صـدای زن و مـتد و گتیـۀ ابفـال
شیتخوار و نعتۀ حیوانها از قبیل حمار و گاو و گوسفند قوم یـون از خـابت ،محـو و
نژند گتدیده اا آنکه اذان صبح انف

نف

[آسمان میگفت آن دم بـا زمـین]

کشیده و روشن شده:

21

گــت قیامــت را ندیدســتی ببــین

از اموا انسانی و حیوانی و اساس الدار و اموال که آب مانند درهایی 21کـه خـار و
خ بت ست گتفته ،بدین منوال اا چند روز و لیال بود و متدان محتتم و زنان محتتمه بـا
اذنی 21بتابت و همدم و همۀدم دولتدار جهـت لۀمـۀ نـان فتیـاد بـت آسـمان و فۀیـت از

گتسنگی االمان از میان جان داشتی و خودِ بیمۀدار در ایـن هنگامـه بـا مشـت عیـال و
ابفال صلار ،گتفتار و پشتهای ریگ را محل قتار خـود و آنـان قـتار داده مبللـی مـورد
خسار گتدید و «فار التنور» 27که خداوند غیور در قتآن خود میفتمایـد کلنـه پدیـدار

بوده شعتا در ااریخ این سال اشعارها ساخته و نظمها پتداخته از آن جمله جناب میـتزا
محمد اۀی ضیاءالحکما زادۀ متحوم وصـاف بیـدگلی اـاریخی از حـدوز ایـن حادثـۀ
عظمی به کلک نظم کشیده که ذیالً عتا خواهد شد و االن که سال  1731میباشد ،در
کن این قتیه ختاب متوبن و با گتفتاری روزگار و صدما بسیار درسـاخته اـا دیگـت
پژوهشنامه کاشان خدا چه خواهد:
شمارۀ ششم(پپاپی )41
نــه رفیۀــی کــه درد دل گــویم
بهار و تابستان 4931
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امام قوا در انحطاط و رخت عزیمت از این زندان ان درچیده و مـت جـان از ایـن

قف آخشیجان ملول و همواره 23با نف غول که آنی از وسوسۀ دگتان غافل نیسـت در
کشاکش ،گاهی از گتفتاری عیال دامی 22و زمانی از غصـۀ ابفـال در آهـی جهـت ایـن
کمنام نگشارد.
قبل از حادثۀ سیل بنیادکن ،انجمن فۀتی این قتیه منظم و بتقتار شـب جمعـه و روز
جمعه و شب دوشنبه بتقتار و فۀتا دور هم مجتمـ و در امـام جـایی کـه فۀـتا بودنـد،
حست بت فۀتای نوشآباد بتدندی و الحق جا داشت .و بعد از حادثۀ این بـال ،خانـههـا
ختاب بعضی متحوم و بتخی پتاکنده به متز و بومی شده ،نه از شب جمعه اثـتی و نـه
از فۀت خبتی است .همواره انها و بیک

بیهمدم و بیمـون  ،امـام رفۀـای جـانی در

عالم جاودانی امحال 26و آنهایی که مانده نه حبیبی دیگت دارند نه حال ،ولـی امیـدوار از
بتکت انفاس قدسی اساس حضت پیت بزرگوار چنانم کـه انشـاءاهلل بهبـودی حاصـل و
اجتماعی فتاهم شود کما قیل:
گت نه پیوندی به هـم بـادش بَـتَد
آن حصیتی را که ک مـیگسـتتد
خالصه مۀصود از این نگارش و درازنفسی اوالً اشکتۀ حال خـود بـود کـه انشـاءاهلل
23

فۀیتی هوساً مطالعه نماید و این بیمۀدار را یادآوری فتمایـد و اگـت کسـی سـوای فۀیـت
باشد ،بداند که راه حق را چه نام خوانده و بابل کدام است اوالً از بدو اکلیف ،شـخص
باید در پی راهنمایی بتآید و احۀیق نماید و اۀلید پدر و مادری را بت یکسـو نهـد و آن
عالمی که حضت ختمیمتابت و ائمۀ واالرابت نشان دادهاند ،پیدا نماید و دسـت اـوال
به دامان متابعت ایشان زند و آن عالِم عالمی است که مخالفٌ لِلهَوا مطی ٌ ألمت مـوال و آن
عالم به اسامی مختلفه در السنه و افواه و در کتب و دفاات ذکت شده ،هت بایفه بـه اسـمی
مخصو  ،منصو نموده گاهی نبی و گاهی ولی اسم او گاه قطب و گاهی بت بعضی
مجتهد اعلم جام الشتایط نام گشارند و بتخی قطب و شیخ و پیت و متشـد و آن کسـی
است که نص صتیح اا معصوم داشته باشد و اثت صـحیح از آن آراء 21اسـتفاده شـود نـه
مثل خود ،مۀلد بلکه بتات بوده باشد:
[بابل اسـت آنچـه مـدعی گویـد]

21

خفتــه را خفتــه کــی کنــد بیــدار

زندگینامۀ طودنوشت
حسینعلی عطار
بیدگلی...
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والحۀیۀة حالی» 61نۀد حال او باشد ،به دلیل «خش العلم من أفواه التجال» 61علم آمـوزد و
آن علم نه علم صوری و رفتن مدرسه است« :ابلبـوا العلـم و لـو بالصـین» .مـتاد از آن،
شخص کامل است که در هت زمان بوده و هست و خواهد بود الی یوم الۀیامه:
67
پیوسته شد این سلسله اا روز قیامت
[کواه نکند بحث سـت اـو حـافظ]
و امتوز که امام عصت حضت مهدی علیهالسالم در پ پتدۀ غیب است ،البـد بایـد
کسانی در هت جزوی از جزو زمان بوده باشد که خلق را از گتداب حیت نجـا داده و
به ساحل امان بتند و آن ک نیست مگت علما و آن عالم را کتدار با گفتـار مطـابق بایـد
باشد با نص صتیح نه آنکه به خودستی و خودرایی دعوی عالمیت نمایـد و بـت جهـل
خود و دیگتان فزاید و متاد از نص صتیح آن است که سلسلۀ اجازۀ او اـا معصـوم یـداً

بیدٍ 63صدراً بصدرٍ 62متصل و منضبط بوده باشد ،اقـول بـا افعـال او مطـابق بـوده باشـد
«المتون الناس بالبت وانسون أنفسکم »66نباشد:
63
نه بگوید به خلـق و خـود نکنـد
عــالم آن ک ـ بــود کــه بــد نکنــد
61
و مصداق «یحبون أن یُحمدو[ا] بما لم یفعلـوا» نگـتدد .و آن علـم اگـت مـتاد علـم
صوری بودی ،ابوحنیفه و فخت رازی گوی عالمیت از امام علمـا ربـودی پـ آن علـم
علمی است که از خانوادۀ نبو و ستچشمۀ والیت جاری و ساری گتدیده کما قیل:
61

مــیخــوریم ای اشــنۀ غافــل بیــا
آب خضــت از جــوی نطــق اولیــا
ولی بت ضمیت محبت [؟] بالبان راه خدا پوشیده و مستور نماناد که اگـت کسـی دارای
این علم صوری بوده باشد ،در بلب راهنما بتآید و به خدمت آن عالم ربـانی کـه سـابۀاً
معتوا داشت ،بتسد و اخش بتیق با ذکـت دوام و فکـت مـدام از او بنمایـد و محبـت و
عشق اللهی قتین این شخص سالک شود میرسد کار به جایی که خدا میداند:
31
منطق و نحو و معانی و بیانم همه سوخت
بت در مدرسه بودم که رسید آاش عشـق
مَخلص آنکه آن شخص عالم در قطـار انبیـا و مالئکـه مۀـتب اسـت کـه فتمودنـد

پژوهشنامه کاشان

بتنمیدارد علم ما را مگت ملک مۀتب یا نبی متسل یا کسی که مؤمن ممتحن 31بوده باشد
که خداوند امتحان کتده باشد قلب او را به ایمان و میفتماید خداونـد متعـالی« :فاسـئلوا

شمارۀ ششم(پپاپی  )41أهل الشکت إن کنتم ال اعلمون .»31و این بایفه که سابۀاً ذکت شد ،اهل الشکتنـد نفتمودنـد
بهار و تابستان  4931فاسئلوا أهل النحو یا أهل الصتف یا أهل الللت متاد از اهل الشکت همان شخص کامل در
22
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هت زمان است که در هت زمان او را باید متابعت نمود ،چون که امام عصت عجل اهلل فتجه
از انظار غایب است البد حجتاللهی هم باید امام شود اینکه میگویند باب علم مسدود
است ،اگت چنین باشد ،بحث به خداوند العیاذ باهلل بنده میاواند وارد آورد کـه در بسـته،
من چگونه میاوانم مۀصود را پیدا کنم پ البد در بسته کلید الزم دارد و کلید او نیست
مگت همان شخص کاملی که به دستورالعمل او رفتار نموده و آنچه مۀصداللهی از خلۀت
خلق و عالم بوده بُتوز نماید و بالب به مطلوب و عاشق به معشـوق خـود بتسـد و بـت
شجتۀ مبارکۀ «أال بشکت اهلل اطمئن الۀلوب» نمایان گتدد و میوۀ درخت «من عـتف نفسـه
فۀد عتف ربه» 37مشاق جان او را شیتینات نماید و حدیث حضـت رضـا علیـهالسـالم

«السکینة ریحٌ افوح من الجنة ...الی آخت» 33مون

قلب او گتدد .امید از خداوند مجید که

این بیمۀدار از خدمتگزاران این بایفه و از محبان ایـن خـانواده محسـوب فتمایـد ،هلل
الحمد که متاد از ایمان و مۀصود از دین و ایۀان 32را فهمیده:
[گوینــد کــه جامیــا چــه مــشهب داری]

36

صد شکت که سگْ سنّی وختْ شیعه نیم

شکت هلل که نیم چـون دگـتان دربـهدری

33

نعمـــةاللهـــیم و مـــشهب اثناعشـــتی

امید است امیدی صادق و رجائی واثق که دل این بیمۀدار را از ذکت و یاد خود غافل
ننماید و از دوستان و محبان محشور نماید.
امت التشکتة فی یوم یکشنبه  11شهت صفت المظفت هشه السنة [؟] .1731

مادهااریخ ختاب شدن نوشآباد که جناب آقای میتزا محمـداۀی ضـیاءالحکما 31زادۀ

متحوم میتزای وصاف بیدگلی فتموده:
چون سی و نه از هزار و سیصد معلـوم

از هجــت نبــی بشــد ز اــلثیت نجــوم

شش یوم بگششت چون که از ماه صیام

در نیمهشـبی نمـود سـیالب هجــوم

افتــاد گــشار ســیل در نــوشآبــاد

بنمـــود امـــام مـــتز آنجـــا را بـــوم

نگششت ز ساعتی که سـیالب نمـود

اموال و دِه و شش نفت از ایشـان معـدوم

اــاریخ ،ضیـــا بگفــت :آب ســیالب

بنمـــود امـــام قتیـــه را النـــۀ بـــوم

زندگینامۀ طودنوشت
( )1771حسینعلی عطار
بیدگلی...
التماس دعا از مالحظه و مطالعهکنندگان دارد حۀیت حسینعلی عطار که به فااحه روان
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پینوشتها:
1و1و .7ابالعا این پاراگتاف و بتخی بخشهای دیگت دربارۀ حسینعلی را از گفتوگویی کـه بـا نـوۀ
حسینعلی (فابمه سادا غایبی نوشآبادی ،دختـت عارفـه) داشـتهام ،مـیآورم .از آقـای دکتـت قنبـتعلـی
شیخزاده و دکتت محمد مشهدی نوشآبادی که امکان چنین گفتوگویی را فتاهم کتدهانـد ،سساسـگزاری
میکنم.
 .3این گورستان از زیار گازران و مدرسۀ راهنمایی شهید اشنوی نوشآباد اا نزدیک محل فعلی فضـای
سبز شهتداری نوشآباد را دربتمیگتفته است.
 .2حسینعلی عطار ،نوشتهای به نام رسالۀ «شهیدیه» را هم که حاج شیخ عباسعلی کیوان قزوینی در شـتح
شهاد سلطان علیشاه به سال  1771قمتی نوشته ،کتابت کتده است .از ایـن رسـاله سـه نسـخۀ خطـی
وجود دارد که یکی از آنها را عطار بیدگلی در شانزدهم شوال  1771کتابت کتده است و به سـال 1731
قمتی وقف کتابخانۀ بۀعۀ مزار حضت سعاد علیشـاه و حضـت نورعلیشـاه ثـانی ،واقـ در صـحن
امامزاده حمزه مزار شاه عبدالعظیم در شهت ری کتده است که متلسفانه کـل بۀعـه در سـال  1731شمسـی
اختیب شده و کتابهای آن ازجمله اصل همین نسخه بـه اـاراج رفتـه اسـت .فتـوکسی ایـن نسـخه در
کتابخانۀ شادروان جناب آقای حاج علی اابنده موجود است( .پازوکی ،صفحۀ پانزده اا هفده)
 .6این در صورای است که واژۀ «ده» را با کست دال بخوانیم اما با فتح دال ،شـمار کشـتهشـدگان  16نفـت
خواهد بود .دکتت محمد مشهدی بتای بنده نۀل کتده است که ببق شنیدههـا و گـزارشهـای شـفاهی از
متدم قدیم نوشآباد ،اعداد شش نفت به واقعیت نزدیکات است.
 .3بتای آگاهی بیشتت دربارۀ این خشکسالی نک :مۀالۀ «رسالۀ انبیه اللـافلین و عبـتة للنـاظتین در قحطـی
اصفهان» نوشتۀ رسول جعفتیان و فتشته کوشکی پیام بهارستان ،د ،1س ،1ش ،7بهار .1711
 .1قتآن ،مصحف ،کالم الهی( .للتنامه دهخدا ،زیت همین واژه)
 .1حکم و فتمان پادشاه (واژۀ ملولی( ).فتهنگ معین ،زیت همین واژه)
 .11دربارۀ این افسیت و ویژگیهای آن ،نک :نابلۀ علم و عتفان112 ،ـ.111
 .11دربارۀ او نک :همان771 ،ـ.731
 .11میتزا محمدصادق نمازی به سال  1711قمتی به کاشان مسافت کتده و به نوشآباد رفته و در
منزل مال حسین بیدگلی نوشآبادی ااجت انباکوفتوش ورود نموده و این مال حسین را شیفتۀ خـود
و مشتف به فۀت میگتداند( .نک :همان 312 ،و )316
پژوهشنامه کاشان  .17و قال علیه السالم« :العلماء ورثة األنبیاء ،وإن األنبیاء لم یورثـوا دینـارا وال درهمـا وإنمـا ورثـوا
شمارۀ ششم(پپاپی )41
بهار و تابستان  4931العلم ،فمن أخشه ،أخش بحظٍ وافت» (عوالی اللئالی 721 /1 ،و  131 /1 721و )131
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 .12جاجتود ،شکارگاه مخصو
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 .13وی به سال  1712به زیار خانۀ خدا و عتبا عالیا رفت( .نک :نابلۀ علم و عتفان،

)13

ناصتالدین شاه.

 .16دربارۀ بازگشت آقای سلطانعلی شاه از مکه و اقامـت در حـتم حضـت
همان11 ،ـ.17

عبـدالعظیم(ع) ،نـک:

 .13حاج مال محمدجعفت بتزکی کاشانی از علما و معاریف کاشان بوده است ،مـد هـا در نجـف
اشتف به احصیل علوم دینی اشتلال داشته و ابتدا با صوفیه عداو و دشمنی داشت ،ولـی پـ از
احۀیۀا

زیاد و معاشت ها حالش دگتگون شده ،مایل به فۀت گتدید و نـزد میـتزا محمـد صـادق

نمازی الۀین ذکت یافت .پ

از بازگشت از سفت گناباد در قتیۀ فین کاشان منـزل گزیـد و مجـال

فۀت او رونۀی زیاد یافت( .نک :همان733 ،ـ )731
 .11شیخ زینالعابدین مازندرانی حائتی (1113ـ1711ق)( .نک :همان،

)363

 .11یعنی  1711قمتی.
 .11مولوی .مصتاع نخست در ضبط دیگتی به شکل «عشق از اول چتا خونی بُوَد» است( .مثنـوی
معنوی ،دفتت سوم،

)232

 .11یعنی سال 1711ق.
 .11حافظ.
 .17محبوبعلی.
 .13در اصل :قوه
 .12هکشا فی األصل.
 .16هکشا فی األصل.
 .13سعدی البته ضبط دیگتی نیز از این دو بیت وجود دارد.
 .11حاج حسن بنّاء که از فۀتای بزرگوار بوده و در السیل و اکفین هم ابالع کامل داشـته ،وقتـی
که بت جناب محبوبعلی وارد میشود ،در همان موق از دنیا میرود و این امت در پـانزدهم رجـب
سال  1716قمتی روی داده است( .نک :نابلۀ علم و عتفان،

)732

 .11یعنی  1711هجتی قمتی.
 . 71پست بزرگ نایب حسین کاشی یاغی که او را ستهنگ و ستدار جنگ لۀـب داده بودنـد( .نـک:
ااریخ اشتار کاشان)16 ،
 .71دربارۀ غائلۀ نایب حسین و پستانش ،نک :ااریخ اشتار کاشان ،نیز کاشان در جنبش مشتوبه.
 .71نوقابی یا نوغابی.
 .77این ماجتا به سال  1713هجتی قمتی بوده است( .نابلۀ علم و عتفان،
قتل سلطان علیشاه ،نک :نابلۀ علم و عتفان111 ،ـ.122

زندگینامۀ طودنوشت
 )127دربـارۀ علـت حسینعلی عطار
بیدگلی...
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 .72غزلهای سعدی.313/1 ،
 .76هکشا فی األصل.
 .73دربارۀ اعزام قزاق به کاشان و به اوپ بستن آنجا در چند نوبـت ،نـک :اـاریخ اشـتار کاشـان،
 21 ،26 ،22و .63
 .71هکشا فی األصل.
 .71در اصل :ثلثه.
 .31در اصل :شلجم.
 .31در اصل :ماس.
 .31اعداد جدول باال به خط سیاق بوده و بنده از آقای حجتاالسالم سید حسین هاشمیابار بـتای
خواندن این اعداد و بتخی واژگان مبهم دیگت کمک گتفتهام .در اینجـا صـمیمانه سساسـگزار یـاری
ایشان هستم.
 .37نور علیشاه.
 .33گزارش شده یکی از کسانی که در کاشان به این حاجی مال علی (نور علیشـاه) اظهـار اراد
میکتد ،ماشاءاهلل خان پست نایب حسین یاغی معتوف بود و او بارها ماشـاءاهلل خـان را نصـیحت و
حتی ستزنش میکتده که دست از بلیان و ستکشی و قتل و غار اموال بـتدارد ،ولـی در او اثـت
نمیکتد ازاینرو در مجال

خود در کاشان از رفتار او ابتاز انزجـار کتدنـد و ماشـاءاهلل خـان هـم

اصمیم به قتل او گتفته و با قهوه او را مسموم کتد و نور علیشاه به محض نوشیدن قهوه موضـوع
را درک کتده و فورا به اهتان حتکت کتده و در میان راه در اـاریخ پـانزدهم ربیـ االول  1773در
کهتیزک رحلت کتدند و جنازۀ او را به حـتم حضـت عبـدالعظیم(ع) آورده ،در صـحن امـامزاده
حمزه در آرامگاه جناب سعاداعلیشاه پشت ست او دفن کتدند( .نک :نابلۀ علم و عتفان،

 111و

)111
 .32دربارۀ او نک :همان،

726ـ.721

 .36شیخ محمد امام جمعه (1111ـ1761ق) ،در علوم دینی و عتفانی و علـم اـاریخ ابحـت داشـته
است( .نک :همان 761 ،و )761
 .33متن حاشیه :مخفی نماند که جناب امام جمعه و جناب حاجی میتزا یوسـف علـی از مـلذونین
آقای [؟] حضت

صالح علیشاه هستند سهواً قلمی شد جناب آقای امامجمعه از ملذونین حضـت

صالح علی شاه و جناب آقای ارشاد علی و آقای میتزا یوسف از مـلذونین حضـت
هستند.
پژوهشنامه کاشان  .31هکشا فی األصل.
شمارۀ ششم(پپاپی )41
بهار و تابستان  .31 4931هکشا فی األصل.

23
















نـور علـیشـاه

Downloaded from sh-kashan.kashanu.ac.ir at 11:02 +0330 on Friday November 16th 2018

 .73در اصل :چه.

Downloaded from sh-kashan.kashanu.ac.ir at 11:02 +0330 on Friday November 16th 2018

 .21مولوی ،دفتت سوم،

.237

 .21هکشا فی األصل.
 .21هکشا فی األصل.
 .27هود.31 :
 .23هکشا فی األصل.
 .22هکشا فی األصل.
 .26هکشا فی األصل.
 .23مثنوی معنوی ،دفتت ششم،

 .173ضبط دیگت:

این حصیتی که کسی میگستتد
 .21هکشا فی األصل.

گت نسیوندد به هم بادش بَــتَد

کامل این بیت با بیتهای دیگت در گلستان سعدی ،باب در اخالق درویشان،

 .21سعدی .صور
بدین شکل است:

گفت عالم به گوش جان بشنو

ور نماند به گفتنش کـــتدار

بابل است آنکه مدعــی گوید

خفته را خفته کی کند بیـدار

متد باید که گیتد اندر گوش

ور نوشته است پند بت دیـوار
(نک :کلیا سعدی،

)111

 .61هکشا فی األصل.
 .61عن النبی (صلى اهلل علیه وآلـه) قـال« :الشـتیعة أقـوالی ،والطتیۀـة أقـوالی ،والحۀیۀـة أحـوالی،
والمعتفة رأس مالی ،والعۀل أصل دینی ،والحب أساسی ،والشوق متکبی ،والخـوف رفیۀـی ،والعلـم
سالحی ،والحلم صاحبی ،والتوکل زادی ،والۀناعة کنزی ،والصدق منزلـی ،والیۀـین مـلوای ،والفۀـت
فختی ،وبه أفتخت على سائت األنبیاء والمتسلین( ».مستدرک الوسائل)137 /11 ،
 .61وقال علیه السالم« :خشوا العلم من أفواه التجال( ».عوالی اللئالی)31 /3 ،
 .67دیوان حافظ،

.17

 .63در اصل :بیداً.
 .62در اصل :بصدراً.
 .66بۀته.33 /
 .63سعدی.
 .61قال اهلل اعالی« :ال تَحْسَبَ َّ
ن الَّذِینَ یَفْرَحُونَ بِما أَتَوْا و یُحِبُّونَ أَنْ یُحْمَدُوا بِما لَمْ یَفْعَلُوا» (آل عمتان :زندگینامۀ طودنوشت
حسینعلی عطار
.)111
بیدگلی...
 .61مثنوی معنوی ،دفتت سوم.212 ،
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عشق /سبق درس و معانی همه رفت از یادم) یاد میشـود ،امـا در دفتتهـای شـعتی مولـوی آن را
نیافتیم.
 .31حدثنا إبتاهیم بن إسحاق عن عبداهلل حماد عن صـباح المزنـی عـن الحـارز بـن حصـیت عـن
األصبغ بن نبااة عن أمیت المؤمنین علیهالسالم قال سمعته یۀول« :إنّ حدیثنا صعبٌ مستصعبٌ خشـن
مخشوش فانبشوا إلى الناس نبشا فمن عتف فزیدوه ومن أنکت فامسکوا ال یحتملـه إال ثـالز :ملَـک
مۀتّب أو نبی مُتسل أو عبد مؤمن امتحن اهللُ قلبه لالیمان»( .بصائت الدرجا ،

 31و )31

 .31نحل.37 /
 .37قال النبی (صلى اهلل علیه و آله) :من عتف نفسه فۀد عتف ربه (عـوالی اللئـالی )111 /3 ،عـن
علی(ع) :من عتف نفسه عتف ربه( .عیون الحکم والمواعظ)371 ،
 .33بتای دیدن ضبط کامل حدیث ،نک :الکافی 331 /7 ،و .331
 .32هکشا فی األصل.
 .36عبدالتحمن جامی ضبطی دیگت از این بیت در یک رباعیِ جامی به شکل زیت آمده است:
ای مــغبچــۀ دهــت ب ـده جــام مــیام

کآمد ز نـزاع سنّــی و شـیعه قـی ام

گویند که جامیـا چـه داری مـشهب

صد شکت که سگ سنی و خت شیعه نـیم
(نک :مقدمۀ دیوان ،ص)439

 .33ظاهتاً این بیت ستودۀ خود عطار بیدگلی است.
 .31متحوم دکتت میتزا محمداۀی ضیاءالحکماء از پزشکان بب سنتی دورۀ رضاخانی و فتزند
شاعت زندهیاد «وصاف بیدگلی» بوده است.

منابع
ـ قتآن کتیم.
ـ بصائت الدرجا  ،محمد بن الحسن ابن فتوخ (الصفار) ،اصحیح و اعلیق و اۀدیم الحـاج میـتزا حسـن
کوچه باغی ،منشورا األعلمی ،اهتان1313 ،ق1761 /ش.
ـ ااریخ اجتماعی کاشان ،حسن نتاقی ،چ ،1علمی و فتهنگی ،اهتان1762 ،ش.
ـ کاشان در جنبش مشتوبۀ ایتان ،حسن نتاقی ،چ ،1مشعل آزادی ،اهتان 1272 ،شاهنشاهی.
ـ ااریخ اشتار کاشان ،مال عبدالتسول مدنی ،چ ،1متسل ،کاشان1731 ،ش.
ـ «چتاغان جلتافیای قصبۀ بیدگل» ،محمدرضا وصاف بیدگلی ،چاپشده در مجلۀ فتهنـگ ایـتانزمـین،
پژوهشنامه کاشان شمارۀ  ،13سال 1721ش،
شمارۀ ششم(پپاپی )41
بهار و تابستان  4931ـ «چهار یادداشت نویافته از قحطی در ایتان» ،علی اکبـت صـفتی ،سـایت کتابخانـه مـوزه و متکـز اسـناد
1ـ.163
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 .31این بیت ظاهتاً از مولوی است و ضبط دیگت آن به شکل (ساکن مدرسه بودم کـه رسـید آاـش

Downloaded from sh-kashan.kashanu.ac.ir at 11:02 +0330 on Friday November 16th 2018

مجل

شورای اسالمی ،یکشنبه  11فتوردین 1717خ.

ـ دو رساله در زندگی و شهاد جناب سلطانعلیشاه ،اصـحیح شـهتام پـازوکی ،نشـت حۀیۀـت ،اهـتان،
1713ش.
ـ دیوان جامی ،عبدالتحمن جامی ،مۀدمه و اصحیح هاشم رضی ،انتشارا
ـ دیوان حافظ ،شم الدین محمد حافظ ،چ ،6انتشارا

پیتوز ،بیجا ،بیاا.

یاسین ،اهتان1731 ،ش.

ـ دیوان وصاف ،محمدرضا وصاف بیدگلی ،ادوین و مۀدمه نصـت اهلل اربـابی (موفـق) ،چ ،1انتشـارا
کستائی ،اهتان1732 ،ش.

ـ «رسالۀ انبیه اللافلین و عبتة للناظتین در قحطی اصفهان» ،رسول جعفتیان و فتشته کوشکی ،مجلۀ پیـام
بهارستان ،د ،1س ،1ش ،7بهار 1711ش.
ـ «زندگینامۀ خودنوشت حسینعلی بیدگلی» ،حسینعلی عطـار بیـدگلی ،نسـخۀ خطـی ،کتابخانـۀ آسـتان
حضت عبدالعظیم شهت ری ،مجموعۀ شمارۀ 161( 73پ ـ 161پ).
ـ عوالی اللئالی ،ابن أبی جمهور األحسائی ،احۀیق الحاج آقا مجتبى العتاقـی ،الطبعـه األولـی ،بـینـا ،قـم،
1312ق1112 /م.
ـ عیون الحکم و المواعظ ،علی بن محمد اللیثی الواسطی ،احۀیـق الشـیخ حسـین الحسـینی البیتجنـدی،
الطبعة األولی ،دار الحدیث ،قم ،بیاا.
ـ غزلهای سعدی ،شیخ مصلحالدین سعدی ،به کوشش نوراهلل ایـزدپتسـت ،چ ،1نشـت دانـش ،اهـتان،
1761ش.
ـ فتهنگ فارسی (متوسط) ،محمد معین ،چ ،3امیتکبیت ،اهتان1763 ،ش.
ـ فهتست نسخههای خطی حوزه و موزۀ آستانۀ حضت عبدالعظیم حسـنی ،ابوالفضـل حافظیـان بـابلی،
چ ،1دار الحدیث ،قم1711 ،ش.
ـ «قحطی بزرگ و ستاستی 1111ق در ایتان :ریشهها و پیامدهای سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی» ،احمـد
کتابی ،مجلۀ ابالعا سیاسی و اقتصادی ،شمارۀ  ،116اابستان ،1717

116ـ.113

ـ کاشان در جنبش مشتوبۀ ایتان ،حسن نتاقی ،چ ،1مشعل آزادی ،اهتان 1272 ،شاهنشاهی.
ـ الکافی ،الکلینی ،اصحیح و اعلیق علیاکبت غفاری ،الطبعة الثالثه ،دار الکتب االسالمیه ،اهتان1763 ،ش.
ـ کلیا سعدی ،شیخ مصلحالـدین سـعدی ،بـا مۀدمـۀ عبـاس اقبـال آشـتیانی ،چ ،6نشـت علـم ،اهـتان،
1731ش.
زندگینامۀ طودنوشت
ـ للتنامه ،علیاکبت دهخدا ،زیت نظت محمد معین ،انتشارا دانشگاه اهتان ،اهتان1773 ،ش.
حسینعلی عطار
ـ مثنوی معنوی ،جاللالـدین محمـد مو لـوی ،اصـحیح رینولـد نیکلسـون ،انتشـارا هـتم  ،اهـتان،،
بیدگلی...
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ـ مستدرک الوسائل ،میتزا حسین النوری الطبتسی ،الطبعة الثانیـه ،مؤسسـة آل البیـت(ع) الحیـاء التـتاز،
1311ق 1111 /م.
ـ نابلۀ علم و عتفان در قتن چهاردهم شتح حال متحوم حاج مال سلطان محمد گنابادی سـلطانعلیشـاه،
سلطان حسین اابندۀ گنابادی ،چ ،1چاپ اابان ،بیجا1721 ،ش.
ـ نوشآباد در آینۀ ااریخ ،آثار اـاریخی و فتهنـگ ،محمـد مشـهدی نـوشآبـادی ،چ ،1متسـل ،کاشـان،
1731ش.

صفحۀ آغازین سند

پژوهشنامه کاشان
شمارۀ ششم(پپاپی )41
بهار و تابستان 4931
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صفحۀ پایانی سند

زندگینامۀ طودنوشت
حسینعلی عطار
...بیدگلی
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