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  اشاره
نامه كتاب مقدس علويان بكتاشي است كه شرح مقامات و مراتب باطني حضرت               واليت

اين كتاب نخـستين بـار      . شته است حاج بكتاش ولي را به روايتي عرفاني و ساده بيان دا          
در واقع ترجمه اين . شود هاي فارسي و كُردي ترجمه، چاپ و منتشر مي   است كه به زبان   

اثر گامي بلند در پيوستگي هر چه بيـشتر جامعـه علويـان در ايـران و عـراق و تركيـه و        
ا سوريه و ساير نقاط جهان است كه هرچه بيشتر پيوندهاي فكري و اعتقـادي علويـان ر          

خوانـده  ...) يي، علوي، بكتاشي، قزلبـاش، شـبك و         يارسان، كاكه (هاي مختلف     كه به نام  
ما در جـاي    . نمايد  ها و پژوهشگران در اين زمينه آشكار مي         شوند به پيروان اين نحله      مي

. گيـرد  ايم كه در دسترس خواستاران قرار مـي  ها پرداخته خود به بيان اشتراكات اين نحله   
اهل حق ما را به مرتبه حضرت       = شواهد زير از كالمات مقدس يارسان       نگاهي كوتاه به    

  .سازد حاج بكتاش ولي در انديشه و اعتقاد يارسان آگاه مي

  :كالم پرديور
  و حاجي بكتاش وستي او فرنگ    حمزه تن خوبيار هزار تن رنگ

 يار قدسي حضرت    پيراسمعيل كوهالني در كالم سرانجام مربوط به قرن هشتم نيز از          
لطان سهاك برزنجي، كالمي معتبر و مستند و متواتر به نام حـاج بكتـاش ولـي نقـل                   س

. شده است و كيفيت ظهور ياران قدسي حاج بكتـاش در آن ثبـت و ضـبط شـده اسـت                    
  :سروده مزبور به شرح زير است

  بارگه شــام وستن اَو بكتــاشيان/ او بكتــاشيان اَو بكتــاشيان 
  نه حاجي بكتاش بروزدار نيشان/ خان نه پرديوردا شام وستن سِرّ 

  هفتنـان چوگـا يورتشان زيان/ نيـاش طـريقت عِلمش كرد بيان 
  گـل بابا، داود مير روي ميـدان/ عيــان  قــاياقز بنيام چوگــا بي

  مصطفا چوگا نامش بي عريان/ شــاهين بياني موسي دفترخوان 
   دده بي سلطانزرده بام غزل/ ويران  عبدال اِسمش بي رمـزبار بي
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  چوگا يورتشان هفتنان ايد بي/ ايوت نــامش بي تـراب اَورمــان 
  هــم و پرديور آمـا و ميدان/ بكتـــاش مــوالم چني هفتنــان 

  /     پادشام هر وختي رنگي دانيشان    
  »كالم سرانجام نسخه خطي كتابخانه شخصي«

منتشر شده اسـت و  » يني يارسانهاي د سروده«در كالم منثور سرانجام كه به عنوان       
مسائل مربوط به دوره ظهور حضرت سلطان سهاك را به نثر نقـل كـرده اسـت، دربـاره            

و دوره پيرديور بايـد بـون و   : ... نويسد ظهور حضرت حاج بكتاش ولي به زبان كردي مي   
پيـر  . اما طريقه علويان شـهر دمـشق ميـرم        . پير جاي ايمه و يمان بلمي و جامه بكتاش        

اي پير من اقـرار اول و تـوم دان،          . مين قبول نكرد، سلطان فرمايش كرد ويت مزاني       بنيا
  .دعا بدرون. هر چه مكري بكره بايد و جاويم

بـش بـدرن و اقرارشـان       . هفت خليفه قرار مدري و جاي ويم      . بنيامين هم آرماي كرد   
 شـيخ   شان كرد و كالم هنن تا آما و دوره سـلطان سـهاك و پرديـور يانـه                   دان و بيابس  

 هجري و له اَو ساله پير مرمو تشريف برد و ديـن حقيقـت               528عيسي برزنجاني و سال     
آشكار كرد و در تاريخ صفوي هم معلوم است كه سلطان سهاك پادشاهي ايراني و شيخ                
صفي دا و پادشاهي عثماني بو شيخ عثمان جن مشهورن و كچـك سـفيدي و حـدودنيا                  

يقت آشكار كرد، تشريفش برد و جامـه حـاجي   و له دماي صد سال كه دين حق .پريشان
هـر يكـي و اسـمي و طريقـت          . بكتاش ولي و هفتنان هم گاهي اسمشان آشـكار كـرد          

تـا صـد سـال      . علويان قرار دا هفتن و سلطان چانا پي هفتوانه له پرديور، پير يارسان بي             
  ...هنن بعد و نظر علويان غروب فرماي هم و آوذات و آو بشر تشريف آورد و پرديور

هاي دينـي يارسـان، باهتمـام ماشـااله سـوري، تهـران، انتـشارات                 سروده«
  »124ـ25، صص 134اميركبير، 

 اين غيبت را مربوط به دوره شاه محمد بيگ تجلي ششم جـدول              سرانجام آتش بگي  
  :نويسد داند و مي ادواري مي

 مـشغول   دارها وعده داد كه در سر خير خدمت خودتان          و محمد بيگ به ياران ديده     ... 
باشيد كه بعد از چند وقت ديگر خواهم آمد و بعد از آن تشريف را به روم برد كه بـه آلـه       

  .قاپي مشهور است كه در دون قرمزي وعده داده بود كه بر سر وعده خود رفت
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 سـال در آنجـا      7و در روم صاحب كار به خودش حاجي بكتش ولي اسم نهاد و مدت               
دارها و خدمتكارها وعده داد كه در سر خيـر     ران ديده  سال به يا   7تشريف داشت و بعد از      
  .و خدمت خودتان باشيد

  ... و بعد تشريف را به لرستان آورد
، در مطبـع  1950ايوانـف،   ... مجموعه رسائل و اشعار اهل حق، باصـالح و        «

صـص  ... قادري پـرديس مقـيم بنـدر بمبئـي، انتـشارات انجمـن اسـماعيلي                
  »124ـ25

  :سيد اكابر خاموش
  للــي جه م تــه نه خــاموشه نـانيـو هــه... / للــي  جه م تــه نـــه ـههــ
  لي زه بدال بيم پير ئه قايا قسز عه/ لي  كتاش وه و به ختاي شام نه دون ئه وه

  :در دورة يري تني نوروز سوران
  شم ن به اركچم واتن شا داده

  گتشم ي حاجي به تاجر حجره
  ... را دربر گرفته است و گيري از دفتر نوروز كه بخش چشم

خوشوقت و سعادتمنديم كه توانستيم اين متن مستند و موثق كـه بـصراحت، حـضور                
اي و    هاي بارز پيوند ريشه     ولي در منطقه كردستان را به همراه نمونه         حضرت حاج بكتاش  

) علـوي بكتاشـي   (و  ) اهـل حـق   = يارسـان   = يي    كاكه(پيوستگي اعتقادي در بين نحله      
هاي يارسان با نظارت و راهنمايي مستقيم خـود بـراي             زد در زمينه پژوهش   سا  آشكار مي 

هاي فارسي و كُردي توسـط عزيـزان همـراه            نخستين بار در طول تاريخ علويان به زبان       
  .ترجمه و ارائه نماييم
طلبـيم و سـالمت و سـعادت يـاران همـراه را از سـلطان حقيقـت                    توفيق از حق مـي    

  .خواستاريم
  نيمحمدعلي سلطا. د
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  تقديم

اي   گير خالق بزرگ كه از بدو تاريخ بشريت آغاز گرديده، با ظهور اسـالم جلـوه                 پيام عالم 
  .تازه و پردامنه يافت

هاي جغرافيايي بـسياري      هاي مختلف و گستره     از قرن هفتم تا به امروز، اين پيام دوره        
ره منبعي بوده اسـت     را در برگرفته و به تنوير اذهان افراد و جوامع انجاميده است و هموا             

اين پيام الهي بر پايه يگانگي و وحدانيت خداونـد، احتـرام و   . براي آرامش، صلح و آشتي   
دوستي متقابلِ انسان، مخلوقـات و خداونـد اسـت و در درازنـاي تـاريخ هـر فرهنـگ و                     

اي به ميزان بضاعت انديشه و فرهنگ خـود درك و تعـابير خـاص خـود را از آن                      جامعه
از آن بر جاي مانده     ) برگرفته از اسالم  (ه اين ترتيب ميراث فرهنگي غني       داشته است و ب   

  .است
انـد، همچـون    تركاني كه در سده دهم و يازدهم تا به ايـن اواخـر، اسـالم را پذيرفتـه         

جوامع ديگر اين دين را با توجه به شرايط و واقعيـت فرهنگـي خـود ادراك نمـوده و در                 
  .دان زندگي خويش از آن تأثير پذيرفته

در اين مدت علوم اخالقي و تصوف اسالمي نقـش رهبـري در حيـات دينـي تركـان                   
امام ماتُريدي، حكيم سمرقندي،    هاي برجسته و ممتازي همچون        شخصيت. داشته است 

  .اند اند كه در اين عرصه به ظهور رسيده هايي  چهرهاحمد يسوي و حاجي بكتاش ولي
لي از آسياي ميانه بـه آنـاتولي و از          بزرگان منسوب به احمد يسوي و حاجي بكتاش و        

اند و در هر دوره، اسالم و آخرين پيامبر الهي را متناسب بـا                آنجا تا بالكان تأثيرگذار بوده    
هاي خويش معرفي نموده و آثار بسياري در قالب كتب، رساالت             فضاي انديشه و ديدگاه   
تفـاوت را تـشكيل     نظيـر و م     اي بـي    مجموعـه ] ايـن آثـار   [اند كه     و شعر بر جاي گذاشته    

  .دهند مي
 و اهل بيـت، حـضرت علـي و          )ص(موضوع اصلي اين آثار، عشق الهي، دوستي محمد       

برخي از ايـن    . هاي پاك و دوستي متقابل خالق و مخلوق است          انسان] و نيز [اش،    سالله
آثار به طور صريح و مستقيم و برخي در قوالب ادبي مختلـف همچـون شـعر و منقبـت                    
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  .اند آورده شده
. انـد   هاي جغرافيايي را در خود محفوظ داشته        ار مذكور زبان طبيعي، اسلوب و ويژگي      آث

ها  برخي از اين آثار كه در كتابخانه . اند  برخي تنها توسط انتقال شفاهي به عصر ما رسيده        
تواننـد امـروزه      اند، نيز مـي     هايي به حال خود رها شده       هاي شخصي خانواده    يا صندوقچه 

بنياد ديانت با اتكاء بـه ايـن ميـراث و           . يدن اين پيام منشأ اثر باشند     براي انسان در رسان   
كوشد و مورخان     نمايد، در راستاي توسعه فرهنگ اجتماعي مي        آنچه از مردم دريافت مي    

  .طلبد تاريخي تا متوليان امور ديني و آگاهان در اين عرصه را به ياري مي
هاي علمي است و اميد آن داريم كه          ششيوه كار اين بنياد تماماً بر مبناي متدها و رو         

  .اين آثار براي همگان مفيد و مقبول افتد
پروفسور دكتر علي باراداك 
اوغلو، رياست امور ديانت و 
رئيس هيأت متولي بنياد 

  )TDV( ديانت تركيه
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  هاي علوي ـ بكتاشي پيرامون كالسيك

) اكتبـر ( اكـيم    31تواريخ  پيامد كنگره انتشارات ديني كه از سوي رياست امور ديانت در            
 در آنكارا، به منظور ايجاد شناخت بيشتر ميان طبقات مختلف           2003) نوامبر( كاسيم   2تا  

جوشي و حفظ وحـدت ملـي، توسـعه فرهنگـي در كـره                اجتماعي برگزار شد، آشتي، هم    
ها، پر كردن خألهاي علمي ـ موضوعي و اطالعاتي   زيستي با فرهنگ خاكي امروز و هم

  .رسد ي علمي، امري ضروري به نظر ميها به روش
پس از كنگره مذكور هيأتي متشكل از علما، دانشگاهيان و گروهي از رهبران علوي ـ  
. بكتاشي به سرپرستي رياست امور ديانت پروفسور دكتر علي بارداك اوغلو تشكيل شـد             

هـاي علـوي ـ     بررسي كالسـيك اي كه توسط اين گروه مورد تحقيق و اجراست،  پروژه
  .كتاشي استب

اساس كار پروژه بر چگونگي انتخاب كتب، تعيين فرم و ساختار كلي و تعيين افـراد و                 
  ].باشد مي[هايي كه موظفند بر روي هر اثر همكاري كنند؛  شخصيت

و اكنون مايه خرسندي است كه در راستاي ايجاد يگانگي و انجام اين وظيفه تاريخي               
  .مند و برخورداريم ز بهرهاز حمايت افراد برجسته و صاحب نظر ني

به ياري دانشكده فرهنگ ترك شهر قاضي و شعبه مركـز تحقيقـات حـاجي بكتـاش      
همچنين بايـد  . نويس الزم دسترسي پيدا كنيم  ولي در شهر چروم، توانستيم به آثار دست       

الدين اولوسـوي     ، ولي )چلبي(، علي نقلي اُولوسوي     )چلبي(از فرزند حاجي بكتاش مرحوم      
، دورموش آصالن   )بابا(وگان اولوسوي، رياست شعبه دوم بنياد فرهنگ آناتولي         ، د )چلبي(

سـال، پـسر      كـوي، حـسن اوي      ، ايوب اوزترك مقيم در تكّـه      )دده(چروم، ددورگار محمد    
و حـسن  ) آماسيا ـ گومـوش كـوي   (، دورموش توپال، حسن توپال مقيم در )بابا(مرحوم 

  .آك دنيز قدرداني نماييم
ز همكاران خود در نشريات علمي، دانشيار دكتـر حاميـه دوران، دكتـر    و از اين سوي ا 

علي اوز ترك، پروفسور دكتر عبدالرحمن گوزل، دانشيار دكتـر محـيط ميـرت، دانـشيار                 
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، اعضاي هيأت علمي، دگان كاپالن، افرمان جيحـون         )نام ايشان محفوظ است   . (دكتر م 
مان كردنـد   دقيق متون بسيار ياريو دكتر پروفسور علي ييلماز كه در خوانش و تصحيح        

مـان كردنـد،    و مركز خدمات خانه نوشته كه در انجام اين وظيفه بـزرگ تـاريخي يـاري           
  .نماييم تشكر و قدرداني مي

  دانشيار دكتر عثمان اُگري
  مسئول هماهنگي پروژه
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  هاي علوي ـ بكتاشي در راستاي نشر كالسيك

 همت به انتشار آثـار شـاخص و تأثيرگـذار در            بنياد ديانت تركيه از زمان تأسيس تاكنون      
  .حوزه دين نموده است

هاي مختلـف و      ها، اعتقادات و اسلوب     هاست كه آناتولي سرزمين برخورد فرهنگ       قرن
  .متفاوت زندگي است

غناي ديني، فكري، اخالقي، فلسفي و ميراث فرهنگي ايـن سـرزمين همگـان را بـه                 
مردم خود اين سرزمين آن گونه كه بايد و به قدر           اما اين ميراث براي     . دارد  اعجاب وامي 

به روز كـردن فرهنـگ اسـالمي آنـاتولي، انجـام تحقيقـات،              . كافي شناخته شده نيست   
اي كـه غـرور ملـي را برانگيـزد، وظيفـه خطيـر                ها و علمي نمودن آن بـه گونـه          بررسي
  .هاي فرهنگي ـ اجتماعي است تشكل

اي تحـت     يانت تركيه، اقدام به نشر مجموعـه      در راستاي اين رسالت، انتشارات بنياد د      
  .نموده است» هاي خلق آناتولي كالسيك«عنوان 

گيـرد و بـه       ها و طبقات مختلـف فرهنگـي را دربرمـي           هاي گروه   اين سري؛ كالسيك  
  .پردازد بررسي مسائل ديني، اخالقي و ادبي اين آثار مي

هـاي دينـي مختلـف،       هدف اين بنياد، آشنايي هرچه بيشتر اقشار جامعـه بـا فرهنـگ            
جوشـي و     بـه ايـن صـورت هـم       . توسعه آگاهي و پر كردن خألهاي موجود علمي اسـت         

  .گردد هاي مختلف جامعه ايجاد مي همبستگي بيشتري ميان طبقات و اليه
. گيـرد  هاي علوي ـ بكتاشي از جمله آثاري است كه در اين سري جاي مـي   كالسيك

) سوسياليـستي (اي دينـي ـ اجتمـاعي      پديدهبا توجه به اين كه علويگري در دوران اخير
  .باشد است، وجود خأل علمي ـ اطالعاتي بزرگي در خصوص آن آشكار مي

نشر آثار و منابع مهم در اين زمينه راهكاري است كه خألهـاي موجـود را تـا حـدود                    
  .كند زيادي پر مي
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  .اميد آن داريم كه انتشارات ما بتواند مظهر پيوستگي ملت باشد
   دكتر سائيم يپرمپروفسور

  عضو هيأت عالي امور دين و
  رئيس هيأت انتشاراتي بنياد ديانت تركيه
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  تقديم به همسر عزيزم و«
  »فرزندانم سنجر، گولهان و نسلي شاه

  مقدمه
هـاي مختلـف      در درازناي تاريخ و جغرافيايي وسيع، تركان؛ همواره تحت تأثير فرهنگ          

ز تأثير بسزايي داشته اسـت و بـه غنـاي ادبـي ايـن               اين امر بر ادبيات ترك ني     . اند  بوده
  .سرزمين انجاميده است

ها، بعد از پذيرش اسالم توسط تركـان، بـا تـأثير پـذيرفتن از                 نامه  واليت/ نامه    مناقب
  .اند هاي اين سرزمين در ادبيات ترك به ظهور رسيده ها، امثال و افسانه داستان

هاي مختلف و بزرگي به       تركان، طريقت  ، در جغرافياي زيستي      XI-XIIهاي    در سده 
پيرامون اين فِرَق و گرد پيران خود و كرامات         ] اين آثار و موضوع آنها    [اند و     ظهور رسيده 

  .يافتند ايشان تشكل مي
اين آثار منابعي هستند كه امروزه به تنوير و شناسايي آن مقـاطع تـاريخي و چيـستي                  

  .يندنما هر يك از اين فِرَق كمك شايان توجهي مي
شناسي و ادبيـات فولكلـور بـه حـساب            اي در زمينه مردم     ها؛ به مثابه خزانه     نامه  مناقب

هايي است كـه بـا دارا بـودن           نامه  نامه حاجي بكتاش ولي؛ يكي از مناقب        واليت. آيند  مي
  .اي در ميان تمامي اين آثار برخوردار است جميع اين خصوصيات از جايگاه ويژه

تكين و عبـدالباقي گولپينـارلي مـورد بررسـي قـرار       سط صفر آي اين اثر تا به امروز تو     
گرفته، نشر اين اثر از طرف اريش گراس و ترجمه آن به زبان آلمـاني و نـسخه منظـوم                    

  .بدري نويان نيز به شناساندن اثر كمك بسياري نمود
  .هر چند كه هيچ يك از آثار فوق بر پايه اصول علمي انجام نگرفته است

  .ايم د سعي در رفع اين خأل نمودهما در پژوهش خو
نامه آغـاز كـرديم و تـز     اي را بر روي واليت به اين ترتيب بررسي و تحقيقات گسترده    

نامه حاجي بكتاش ولي ـ كرامات موجـود در آن و    واليت«نيز تحت عنوان ) ئي(دكتري 
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  .ثبت نموديم» ها انگيزه
متـأخر از اثـر را مـورد نقـد         اين تز را به اتمام رسانيديم و سـه نـسخه             1995در سال   

اين كار جديد، از روي نسخه كتابخانه علي اميـري انجـام شـد بـه               . ويرايشي قرار داديم  
خـود نيـز از   ) يي(اي كه زبان آن را به زبان تركي امروز برگردانديم و در تز دكتري      گونه

  .آن بهره گرفتيم
وجود و راه رفته شده نامه در فرهنگ ترك و توصيف نسخ م     در اين كار، جايگاه واليت    

  .ايم در تهيه اثر را بيان نموده
 حيات تـاريخي و منقبتـي حـاجي بكتـاش ولـي و منـابع موجـود قـرار                  بخش اول در  
اي به همراه نگارش جديد و تركي امروزين آمـده            در پايان بخش اول، كتابنامه    . گيرد  مي

  .است
؛ پروفـسور دكتـر     در خاتمه از حمايت، تشويق و همكـاري بزرگـان و اسـاتيد محتـرم              

عبدالرحمن گوزل، پروفسور دكتر دورسون ييلديريم و مرحوم پروفسور دكتر عبـدالكريم            
  .نمايم اوغلو و دوستم دكتر ديلك الچين قدرداني مي

  حاميه دوران دانشيار دكتر 
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  مدخل
  :نامه در فرهنگ ترك سنت واليت

هـاي     كرامات و خرق عادات انـسان      اند كه دربردارنده    ها آثاري   نامه  ها و واليت    نامه  مناقب
هايي است كه از سوي خداوند به ايشان اعطـا       اين كرامات توانمندي  . اند  صالح و برگزيده  

  .گرديده است
هـايي   ابتدا به زبان عربي و سپس بـه زبـان فارسـي و تركـي منقبـه                ، XIبا آغاز قرن    

يـا  » نامه  مناقب«دبي  اين آثار ا  . آوري شدند و حجمي غني از ادبيات را تشكيل دادند           گرد
هاي مهمي چون رسول اكرم، اصـحاب         نام گرفتند كه در آنها از شخصيت      » نامه  واليت«

كه بـه صـورت     » منقبه«. هاي ايشان سخن رفته است      وي و امامان و خصايل و ويژگي      
شود، اصطالحي است در طريقت كه به شرح حال شيوخ و اوليا              جمع بسته مي  » مناقب«

  1.پردازد كر كرامات ايشان ميشود و به ذ گفته مي
ريـشة  . »امامت و احوال و صفات اولياء اهللا است« در زبان عربي به مفهوم  » واليت«

قـرب الهـي نائـل        تعـالي، ذاتـي اسـت كـه بـه           شدن به حـق     واصل«اين كلمه به معناي     
به معناي نزديكي يا نزديـك شـدن   » واليت«، »وال«يا » ولي«در زبان عرب  . »گرديده
  .نامه درآمده است ن كلمه با تركيب شدن با كلمة فارسي نامه به صورت واليت اي2.است

 3.گـردد   بـاز مـي    XIــ    XIII ريشة تاريخي اين آثـار بـه قـرون           فواد كوپرولو به اعتقاد   
هـا و پيـروان     هنگامي كه جريان تصوف در عالم اسالم قوت گرفت و بر تعـداد طريقـت              

  .شد آنان افزوده مي
ة ولي در تصوف يافته متضاد با كلمة دشمن است، بـه مفهـوم              معناي ديگري كه كلم   

گزينـد، كـسي كـه اطاعـت و           ولي فردي است كه دوستي خـدا را برمـي         . دوست خداوند 
  .آورد عبادت خداوند را به جاي مي

  4»بدانيد كه خداوند در ميان قلب انسان و او حائل است«
  5» نيستبدانيد كه هيچ ترسي و هيچ حزني در دل دوستان خداوند«
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  .اين آيات دربارة دوستداران خاص خداوند است
در تصوف اسالمي بر ولي است كه همچون يكي از ديگر بندگان خدا زنـدگي كنـد و                  

  6.»اولياء محفوظند) اما(پيغمبر معلوم «از منظر صوفيان . به خلق خدمت نمايد
شـود نـزد      ل مي نمايند، از مصائبي كه بر ايشان ناز        اولياء از اسرار خويش محافظت مي     

نمايند، از كرامات خويش صيانت نمـوده و آزار مخلوقـات و مـشقات                كسي شكايت نمي  
 واليت نيـز در ميـان       7.نمايانند  نمايند و خوي و مشرب را به آنان مي          ايشان را تحمل مي   

 در تـصوف اسـالمي كـساني كـه بـه مقـام واليـت                8.اولياء داراي مراتب مختلف اسـت     
اي بـر ايـشان مـستولي         العـاده   يابند و احواالت فوق      كرامت مي  رسند، از سوي خداوند     مي
. اسـت » استدراج«اما خرق عادت در ميان غيرمسلمانان نيز موجود است و آن            . گردد  مي

اما كرامت مزيتي است كه تنهـا بـر اوليـاء عـارض             . استدراج توانايي است مشابه كرامت    
  9.اودر واقع كرامت هر ولي دليلي است بر واليت . شود مي

كه اظهار  ) اما نكته اينجاست  . ( حادثة كرامت در قرآن و احاديث به اثبات رسيده است         
بر پيغمبر فـرض اسـت در حـالي     ) شود  كه در مورد انبياء معجزه ناميده مي      ( اين كرامات   

 در  10.اظهار ننمودن كرامت خود روشي است     . كه مكنون ساختن آن بر اولياء فرض است       
ها و گستردگي آنان، كرامات ولي، به عنوان ابزاري براي نفوذ در     هاي شيوع طريقت    دوره

 هـم اكنـون ارزش و اهميـت ايـن     11.مخالفان دين، نقش مهمي را بـازي نمـوده اسـت         
هـا حفـظ و       نامـه   ها يا واليت    نامه  كرامات و ظرايف اعمال اولياء بايد در چهارچوب مناقب        

  .زنده نگه داشته شود
ها بـا تكيـه بـر         نامه  صاً در دوران اولية اسالم واليت     ها خصو   در روند گسترش طريقت   

  .اند ها و اساطير پر بر و بار گرديده قرآن و حديث و همچنين افسانه
هاي اولياء قبـل و بعـد از جـايگزيني آنهـا در               نامه  هاي تركي در مناقب     تعقيب داستان 

قـسمتي در مـسير   قسمتي از آنها در دوران اوليه اسالم و . آناتولي به سهولت ميسر است 
راسـتا    در اين . اند  اند، يعني هم از دين و هم از فرهنگ تأثير پذيرفته            مدنيت به وجود آمده   

بـه ظهـور   » نامـه  سـلتوك «و  »نامه ابومسلم«، »guz Destanô«هايي چون  نامه مناقب
) كه منقبة احمد يـسوي را دربـردارد        (12»جواهر االبرار من امواج البحار    «اند و بعد      رسيده

  .هاي اين آثار هستند خستين نمونهن
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آثار منقبتي بـسياري     XIIIها در آناتولي در قرن        ها و طريقت    به موازات گسترش تكيه   
بـه عنـوان مثـال در       . انـد   به وجود آمدند كه امروز تعداد كمي از آنها به دست ما رسـيده             

مة آهـي اوران    نا  ولي كه در آن از لقمان پرنده ياد شده و مناقب            نامة حاجي بكتاش    مناقب
  .اند كه به دست ما رسيده است از جمله آثاري

 گـردآوري نمـوده،     14هايي كه حـول صـدرالدين قونـوي         نامه   مناقب 13سيدهارون ولي 
هـاي ايـن    نامه هاي ديگري از مناقب از مولوي و مناقب العارفين مثال) ساالر مناقب سپه (

  .دوره هستند
هايي بـه ظهـور پيوسـتند         نامه  نام، مناقب   يي بي ها  نامه   در كنار مناقب   ،XIVبا آغاز قرن    

مناقـب  «شـهري،     از گـل  » كرامـات آهـي راوران    «:  كه نام مؤلف آنان مـشخص اسـت       
  .از چلبي» القدسيه في مناصب االنسيه

هاي حاجيم سـلطان، حـاجي بكتـاش ولـي، ابـدال       نامه  مناقب،XIVدر نيمة دوم قرن  
نامـه   واليـت / نامـه  سـنت مناقـب  . يرندگ موسي در ادبيات ديني ـ تصوفي ترك جاي مي 

  .همواره در طول قرون در محيط طرائق تعقيب شده و تا امروز به ما رسيده است
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  نامه حاجي بكتاش ولي واليت

فِـرَق  . ، جريان تـصوف در آنـاتولي قـدرت گرفـت          ]ميالدي [13 و   11در حدفاصل سده    
و رسوم و زندگي جديدي     مختلف به مدد بزرگان خويش خود را متشكل ساختند و آداب            

نامه حاجي بكتاش ولي يكي از كتب تدوين يافته در ايـن              واليت. دهي نمودند   را سازمان 
  .جريان تاريخي است

هـاي    اقوام تركي كه از چنگ مغوالن گريخته و به آناتولي پناه آورده بودند، شخصيت             
اسي آنان نقش   بزرگي را در ميان خود پرورش دادند كه در حيات معنوي، اجتماعي و سي             

حاجي بكتـاش ولـي   ها   ترين اين چهره    يكي از شاخص  . بزرگ و حائز اهميتي ايفا نمودند     
  .است

زندگاني، اركان، كرامات و راه وي توسـط مريـدان او گـردآوري شـده و ايـن اثـر در                     
هـا جايگـاه ويـژه و     نامـه  گيـرد و در ميـان مناقـب    ادبيات ديني ـ تصوفي ترك جاي مي 

  .مشهورترين آنهاستارزشمندي دارد و 
نامه اكثراً  نسخ موجود از واليت   . باشد  ها به صور مختلف موجود مي       اين اثر در كتابخانه   

برخـي  . باشـد  به صورت نظم و تعدادي هم به صورت تلفيقي از نظم و نثـر موجـود مـي               
هاي نظم آنها ايجاد شده بود، كامالً به صورت           هايي كه در قسمت     نسخه به دليل كاستي   

  .اند گردانده شدهنثر بر
. باشند اند و چه متون نظم ـ نثر از لحاظ معنايي يكسان مي  چه متوني كه به نظم بوده

شايد اين اثر در ابتدا به صورت نثر بوده كه با نظم آراسته گرديده يا شايد بعـدها كـامالً                    
  .به صورت نظم نوشته شده و عرضه گرديده است

ه مـتن در ابتـدا بـه صـورت نظـم بـوده و               احتمال ديگري كه وجود دارد اين است ك       
  15.هاي آن از بين رفته است بتدريج تمامي يا برخي قسمت

اي   يابيم كه اين اثر نـسخه       با توجه به اطالعاتي كه در نسخ تركي موجود است، درمي          
  16.فارسي هم داشته است

العاده، شوق عبـادت   از كودكي، خصوصيات فوق   » 17اوصاف حميده حاجي بكتاش   «در  
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اعتنايي به پادشاهي حاجي بكتاش و اين كه همواره به دنبال اعمال صالح بوده، به                 بيو  
  .شود تفصيل بحث مي

  :فارسي است، اين گونه است] زبان به[اي از آنچه در منقبت  نمونه
  18».خطا كرده نفس را چهل سال آن مرد خدا مقصود المكان است«... 

خوريم و جالـب       به نكته ديگري برمي    نوشته اسد جوشان  » مقاالت حاجي بكتاش  «در  
 در يكـي از نـسخ بـا خطـي           19.باشـد   اينجاست كه هر دو نمونه متعلق به يك مؤلف مي         

ولي به دليل اين كه اين نسخه فارسي        » اوصاف حضرت هونكار  « غيرخوانا ذكر گرديده    
تا به امروز به دست نيامده است، بحث در مورد اين كه كدامين متن مرجـع مـتن ديگـر               

  .باشد وده، ممكن نميب
 الياس بن خـضر   بكتاش اين است كه       نامه حاجي   نظر رايج درمورد هويت مؤلف واليت     

  .بوده است» فردوسي طويل«و » فردوسي رومي«] شهرت[اهل بورسا با 
كتـابي در  .  در دوره سلطان فاتح و بايزيد دوم در قيد حيات بوده اسـت    فردوسي رومي 

 جلد تنها   380از اين   . در وصف بايزيد نوشته است    » سلطان نامه « جلد تحت عنوان     380
پـس از آن فردوسـي      .  جلد آن مورد پسند شاه واقع گرديده، باقي سوزانده شده است           80

گريـزد و در   شود و به ايران مـي  رومي كه هجوياتي پيرامون شاه نوشته بود، مغضوب مي 
  .رود همانجا از دنيا مي

 ـ  79 (1296كـه در تـاريخ   ) »نامـه  واليـت «نظوم م(عبدالباقي گولپينارلي در اثر خود 
نامه موجود     نسخه از واليت   2دارد كه     بيان مي ) هايش  با استناد به يافته   (نگاشته،  ) 1878

باشد و هر دو نسخه توسط فردوسـي      است كه يكي نظم و ديگري تركيب نظم و نثر مي          
  20.نگاشته شده است

هـاي     متعلق به فردوسي و قـسمت      هاي منظوم   اما اسد جوشان معتقد است كه قسمت      
  21.نامه است هاي واليت منثور برگرفته از يكي از نسخه

نامه حاجي بكتاش ولي با صحبت در مورد نسب وي، تولد، كـودكي، روابطـش             واليت
  .شود با احمد يسوي و آمدنش به فالت آناتولي به اشارت وي آغاز مي

هـاي مـشهور و       ، شخـصيت  اثر با توصيف زندگي حـاجي بكتـاش در فـالت آنـاتولي            
  .يابد متصوفين آن دوره ادامه مي
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3A.ها  توصيف نسخه:  
نامـه بـا تـواريخ مختلـف          هاي تركيه نسخ تصحيح شده بسياري از واليت         در كتابخانه 

تـر از ايـن اثـر را           نسخه قديمي  4دكتري خود   ) تز(ما در طول كار بر روي       . موجود است 
  .بررسي و تثبيت نموديم

اي و تطبيقي انجام  از اين نسخ كه منظوم ـ منثور بودند، كار مقايسه  بر روي سه عدد 
نسخه كتابخانه كويون اوغلوي كنيا را به دليـل نقـصان رهـا كـرديم و وارد كـار                   . داديم

  22.ننموديم
  :توصيف نسخ به شكل زير است

  الف ـ توصيف نسخ
  120: ـ كتابخانه موزه حاجي بكتاش ولي، شماره1

  نامه هونكار حاجي بكتاش ولي واليت: عنوان كتاب
  علي چلبي: نوشته
  تركي: زبان

  1034: تاريخ نوشته
  خوانا، بعضي عناوين با قرمز نوشته شده: نوع نوشته

  متر  سانتي 28 21: اندازه
  215: تعداد ورق
  10ـ11: تعداد سطر
  جلد چرمي: جنس جلد

مد مصطفي،  نامه هونكار حاجي بكتاش ولي، از نسل مح         هذا واليت : جمله آغازين 
  .اوالد علي، صلوات اهللا عليهم اجمعين

خواهيم كه جملگي به همت       مي/ قطب اولياء عالم، حضرت حاجي بكتاش       : پايان
  او حاضر شويم
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هـو  / نامـه شـد تمـام         اين واليـت  / دوستدار را رحمت كند رب االنام       
  .دهد سالم گويد مرد، مزدش را مي مي

  .شدهنام نويسنده در قسمت منظوم گنجانيده 
اميـد آن دارم كـه بـا ايـن كـار      / به منت حق اين كتاب به آخر رسيد       

چون اين كالم اولياست، اميد آن دارم كه گناهـان          / ثواب حاصل شود  
به حد من، غالم علي و جميع امت محمد و دوسـتان را ببخـشايد رب    

  االنام
براي خداوند، به حرمت رسول اكرم توانستيم ايـن نوشـته را تحريـر              «

از شما بزرگان تمنا دارم كه براي علـي چلبـي، از حـق تعـالي                . نماييم
عاقبت خيري طلبيد، جمله ياران مؤمن دعايم نمايند و بـه خيـر يـارم               

اللهم صلي علي سـيدنا محمـد و آلـه          . كنند، فاتحه، بر محمد صلوات    
طيبه الطاهرين و الحمـدهللا رب العـالمين، بـه مـاه ربيـع االول، سـنه                 

  .يا رب العباد) ي بادباق. ( تحرير شد1034

  1076ـ كتابخانه ملت، نسخه علي اميري، شماره 2
  مناقب حاجي بكتاش ولي: عنوان كتاب

  بورسالي درويش مسلمان: نوشته
  تركي: زبان

  1035: تاريخ نوشته
  خوانا و خوش خط، عناوين و شروع كلمات با قرمز نوشته شده: نوع نوشته

  متر  ميلي135 195متر و   ميلي 155 85: اندازه
   ورق149: تعداد ورق

  17: سطر
  چرم با جلد مقوايي: نوع جلد

العارفين، حضرت هونكار حاجي بكتاش ولي قدس اهللا سره           مناقب شريف، قطب  : شروع
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  نهايت العزيز الخراساني شكر و سپاس بي
  نامه چون گشت تمام، ده پيمبر را صد هزاران سالم اين واليت: پايان

عناوين و ابتداي كلمات با قرمز نوشـته شـده و           . وست شده صفحه نخست به كتاب پي    
  .پس از قسمت اول فهرستي وجود دارد

  13338ـ كتابخانه كنيا اوقلوي كنيا، بخش آثار مكتوب، شماره 3
  نامه حاجي بكتاش ولي واليت: عنوان كتاب

  عالءالدين بلگرادي: نوشته
  تركي: زبان

  1044) 1634: (تاريخ نوشته
، عناوين با قرمز نوشـته      )بسيار شلوغ در آن نوشته شده     (ويس و پركار،    دستن: نوع نوشته 

  اند شده
   ورق173: تعداد ورق

   خط17 خط و صفحات ديگر 14صفحه اول : سطر
  جلد چرمي: نوع جلد

نامه حضرت هونكار حاجي بكتاش ولي قدس سره، بـسم اهللا          هذا كتاب واليت  «: شروع
  »...ُ ةن الصالالرحمن الرحيم الحمد هللا رب العالمي

  :پايان
  .كرامت پيرآب سلطان در آخر است

  ».آخر مقام را به آخرت انتقال داد، مزار شريفش در الرنِ كنيا، در حومه است... « 
  :در جاي ديگري حق تأليف هم موجود است

  ».1183از آنِ مالمصطفي است ) جماعت (58صاحب و مالك «
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  2618ـ كتابخانه نورو عثمانيه، شماره 4
  نامه حاجي بكتاش ولي مناقب: نوان كتابع

  نامشخص: نوشته
  تركي: زبان

  )1647. م (1057رمضان : تاريخ نوشته
   ورق78: تعداد ورق

  17ـ25: سطر
مناقب قطب العارفين حضرت هونكار، حاجي بكتاش ولي الخراساني، بـسم           «: شروع

  )bî-gaŷe(نهايت و ثناي  اهللا الرحمن الرحيم شكر و سپاس بي
  :پايان

دعـا بـر آن كـه    / ده بر روح پيامبر صد هزار سالم    / نامه چون گشت تمام       اين واليت 
/ رحمت و فاتحه بر خواننده و نويـسنده   / در حضور حق گردد حاجت روا       / اين را نوشت    

  .تَمت الكتاب في شهرِ رمضان سنه سبع و خمسين و الف
عـه سـلطان محمـود اول       آيد كـه ايـن اثـر از مجمو          از روي مهر روي اثر چنان برمي      

باشد و همچنين مشخص است كه اين نسخه توسط مفتش وقف ابراهيم حنفي وقف           مي
تعلق ايـن نـسخه بـه مجموعـه         . اين نسخه يكي از نسخ بسيار مهم است       . گرديده است 

  :كند نورو عثمانيه حدس ما را تقويت مي
  :در مورد وقف اثر اين گونه آمده

السلطان ابـن سـلطان ابـن    ...  هو نور اله   el-muhashasهذا وقف ظل اهللا الصمد      «
، ةايام و جعل الطافه سائر    ... نجيب عثمان خان ابن السلطان، مصطفي خان، وفقه اهللاٌ في         

بوقْـفِ الحـرمين    : لدولته الحاج ابراهيم حنيف المفتش    ) ened-dâî(علي العباد بسالم و     
23.المحترمين غُفِرَ له  

  رراه تعقيب شده در تهيه اث
هـاي تـاريخ فرهنگـي        نامـه   نظيرترين مناقـب    نامه حاجي بكتاش ولي كه از بي        واليت
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هاي شخصي داراي نـسخ فراوانـي         ها و هم در مجموعه      باشد، هم در كتابخانه     تركيه مي 
  .است

اين نـسخه شـامل     . ترين نسخه در كتابخانه موزه حاجي بكتاش ولي قرار دارد           قديمي
  .هايي كه تركيبي است از نظم و نثر م بوده و قسمتهايي است كه كامالً به نظ قسمت

از اين نسخه كه نمونه تـصحيح شـده نـسخه    . گردد  بازمي1034قدمت اين نسخه به     
بـه  . آيد كه توسط شخص مجرب و مطلعي تصحيح نگرديـده           باشد، برمي   تري مي   قديمي

فور ديده  ريختگي مطالب كه بر اثر جا اندازي سطرها و كلمات پيش آمده است، به و                هم
در قسمت . خوريم همچنين به خطاهاي اماليي در كلمات عربي هم بسيار برمي     . شود  مي

گـردد، ذكـر      آنچه باعث تقويت اين نظريه مي     . نظم نيز خطاهاي وزني زيادي وجود دارد      
  .نام مصحح در بين اشعار است

“Çun erenler Sözidür iş bu kelâm var ümidün bî - hadd 
günâhum Ali Kulina cemi ümmeti- Muhammed kardaşla rahmet 
ide Rabbul - enam …” 

اي است در كتابخانة ملي كه مـصحح          ترين نسخه در ميان تمامي نسخ، نسخه        قديمي
  .خوريم  برمي1035 است و بر روي آن به تاريخ علي اميريآن 

هاي  و قسمت) خصوصاً در كلمات عربي(هر چند در اين نسخه نيز خطاهاي نوشتاري    
در عين حال ما باز هم بر اين باوريم كه انتخابمان در مورد ايـن اثـر                 . منظوم وجود دارد  

باشـد، انتخـابي درسـت و بجـا           تـرين نـسخه مـي       كه تاريخ آن يك سال بعد از قـديمي        
  24.باشد مي

 در  15در امالي كلمات تركي با توجه به تاريخ تأليف اثـر بـه قـوانين نگـارش قـرن                    
  25.انديمآناتولي پايبند م

با نوشتن اثر به تركي امروز سعي شده است شرايطي فراهم آيد كه تمامي خوانندگان               
هـا، در بعـضي از    با مراجعه به انتقال يك به يك مطالـب و واژه  . بتوانند از آن لذت ببرند    

  .كلمات و جمالت دخل و تصرف نموديم
 و اطالعـات الزم     اند  هاي تصوفي و ديني به همان شكل اصلي نوشته شده           برخي واژه 

هاي منظوم به منظور سهولت بيشتر و تفهيم مطالـب            قسمت. در پاورقي داده شده است    
 .اند به نثر برگردانيده شده
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  حيات و آثار حاجي بكتاش ولي

I . حيات تاريخي حاجي بكتاش ولي  

  :تاريخ تولد و محيط زندگي.    الف
 و مـرگ حـاجي بكتـاش        اطالعات ضد و نقيض مختلفي در منـابع پيرامـون زنـدگي           

. خـوريم   نامـه نيـز بـه هـيچ مطلبـي در ايـن خـصوص برنمـي                  در واليـت  . موجود است 
 اثر احمـد افالكـي      26العارفين  ترين منبعي كه در اين باره يافت شده، كتاب مناقب           قديمي
  .است

عـصر    در اين اثر بدون اشاره به تولد حاجي بكتاش، آمده است كه وي با مولـوي هـم                 
  .ين نكته بسيار حائز اهميت استبوده است كه ا

؛ منبع ديگري است كه از حـاجي        28 تاريخ عاشيق پاشازاده   27به گفته تاش كوپرولوزاده   
در اثر ديگري به نام هزينه جليلـه كـه در كتابخانـه ملـي موجـود      . كند بكتاش بحث مي  

  است، طوماري است به نام طومار كبير كه در آن از تولد حاجي بكتاش در 
نامه، موجود در كتابخانه عمومي آنكـارا بـه تولـد حـاجي               ه نام اسرار حروف   در اثري ب  

  31. اشاره شده است1270 ميالدي و مرگ وي در 1209بكتاش در سال 

نامه به اشـخاص   اند، در واليت از ميان كساني كه با حاجي بكتاش ولي در ارتباط بوده        
  :زير اشاره شده است

 33، سـيدمحمود حيرانـي    )1171ـ1261 (32ان، آهي اور  )1207ـ1273م(حضرت موالنا   
مطـالبي  ). زيـسته    مي 13كه در قرن     (34، نورالدين جاجا و ساري سالتوك     )1268: وفات(

باشـد، نـشان    كه بيانگر وجود روابط و برخوردهايي ميان حـاجي بكتـاش و مولـوي مـي               
  .وقوع پيوسته است ميالدي به13دهد كه تولد ومرگ حاجي بكتاش ولي در قرن  مي

  نام وي. ب
نامه، نام او بكتاش، نام پـدرش موسـي و نـام پـسرش ابـراهيم ثـاني                    بر طبق واليت  
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نامـه آمـده    در واليـت . شود كه نامش سيدمحمد اسـت   در بحراالنساب ذكر مي   . باشد  مي
در » .كردند و ازميان اسامي ميمون نام بكتاش را برايش برگزيدند           بسيار شادماني «: است

گـويي نـام خـود      (همان صورت حاجي بكتاش ولي آمده است،        منابع مختلف نام وي به      
  35).وي بوده است

انـد و     بعدها گروهي از منابع نام اصلي او را محمد بن ابراهيم بن موسـي ذكـر كـرده                 
پروفسور دكتر اسد جوشان بـا ذكـر        . اند كه كلمة بكتاش لقب وي بوده است         تأكيد كرده 

 را ملقب به القابي چون بكتـاش، بنـدش،          36اين مطلب كه در گذشته افراد عالم و اصيل        
اند، از اين نام تنهـا بـه عنـوان            نموده   و ديگر كلمات معادل و مساوي بكتاش مي        37پتَش

  38.كند لقب ايشان ياد مي

شود كه هنگامي كه حاجي بكتاش ولي براي مالقات بـا احمـد    نامه ذكر مي   در واليت 
 اهللا رفتـه و ضـمن زيـارت         ة راه به كعبــ    افتد، در بين    يسوي به سمت آناتولي به راه مي      

از تركستان به مقصد آناتولي حركـت       .  گرديده است  39هاي مقدس ملقب به حاجي      مكان
در بـين راه پـس از رسـيدن بـه           . نمايـد   كند و قبل از هر چيز نيت طواف كعبـه مـي             مي

اهللا  يتپس از گذراندن يك چهله در آنجا به ب   . رود  نام كردستان، به نجف مي      اي به   منطقه
بـه ترتيـب از     . رود  پس از آن به مدينه منوره مي      . كند   سال در آنجا مأوي مي     3رود و     مي

خليل و رحمان، شام، حلب، كيليس، آمين تاپ، البستان، اصـحاب كهـف در البـستان و                 
 مـا بـر ايـن بـاوريم كـه عنـوان       40.رود گذرد و از آنجا به صولجه قرايوق مي      قيصريه مي 

  .واقعي ايشان به حج بوده و نه به دليل كرامات ياد شدهحاجي به دليل رفتن 
نامه و ديگر منابع ذكر شده است، بـه دليـل             كه در واليت  ] خونكار= [» هونكار«لقب  

اند و اين لقبـي اسـت كـه           كراماتي است كه ايشان به استاد خود لقمانِ پرنده نشان داده          
 به منظور وضو، طلب يك آفتابه        بكتاش به لقمان پرنده كه     41.استاد او به وي داده است     

» خانـه آبـي جوشـد؟        مكتـب  چه شود اگر صفا و نظر نماييد تا از        «: گويد  كند، مي   آب مي 
. آورد  توانست خودش آب مـي      دهد كه چنين قدرتي ندارد و اگر مي         لقمان پرنده پاسخ مي   

ر د. گويـد   كند و لقمان آمين مي      گشايد و دعا مي     در اين لحظه بكتاش دستان خويش مي      
شيخ لقمان پرنده بـا ديـدن ايـن         . گردد  گوارايي جاري مي    خانه آب   همان لحظه از مكتب   

  .گردد و از آن پس بكتاشِ هونكار مي» !يا هونكار«: صحنه گويد
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  :رود كلمه هونكار؛ كه مخفف خداوندگار فارسي است به معاني زير به كار مي
  42حكمران، پادشاه، سلطان و بيگ

اند، بـه شـرح زيـر     نامه و ديگر منابع قيد شده  كه در واليتبرخي القاب حاجي بكتاش  
  :باشد مي

  االقطاب، سلطان االوليا، برهان االصفياء، انواراليقين، باب حكمت، قطب
  ...سرچشمه نور دين، قطب رباني، سلطان عارفين، اختر فج و

  .لقب خراساني نيز به دليل خراساني بودنش به او داده شده است

   آناتوليآمدنش به. ج  
حاجي بكتاش ولي كه نام پدرش ابراهيم و نام مادرش حاتمه خاتون بوده است، متولد        

نگـاران    بنابر اطالعات داده شده، توسط يكي از اولين تاريخ        . باشد  نيشابور در خراسان مي   
عثماني عاشيق پاشازاده، حادثه آمدن برادر حاجي بكتاش ولي منتش به صولجه قرايوق             

  :باشد  در آنجا به صورت زير ميو سكونت يافتنش
. نـام او منـتش بـوده      . كند  حاجي بكتاش برادري دارد كه او نيز از خراسان حركت مي          
در ادامه به قيرشهير    . رسد  وي مستقيماً به سيواس رفته و از آنجا به حضور بابا الياس مي            

لـش مقـدر    گردد و او كه اج      منتش از قيصريه به سيواس بازمي     . رود  قيصريه مي و بعد به    
حاجي بكتاش  . در اين مورد روايات زيادي موجود است      . شود  شده بود، در آنجا شهيد مي     

اكنـون در     مزار شريفش نيـز هـم     . آيد  مي] صولجه قرايوق [از قيصريه به سلوجا كارايوك      
  .آنجاست

  :اند شده در روم چهار قوم موجود بوده است كه ميهمانان را پذيرا مي
واصـالن  (يان روم، سوم ابداالن روم و چهـارم باجيـان روم           يكي قاضيان روم، دوم آه    

گزيند كه رياسـتش بـر        از ميان ايشان حاجي بكتاش باجيان روم را برمي        ). مؤنث آناتولي 
پـذيرد    بكتاش وي را به عنوان دختر خويش مي       . بوده است ) ننه خاتون (عهده خاتون آنا    

كنـد و بـه     را به وي تسليم ميو پس از نشان دادن كشفيات و كراماتش به او، همه چيز       
  43.پيوندد رحمت ايزدي مي
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ها و    نامه  غير از اطالعات موجود در تاريخ عاشيق پاشازاده، اطالعات ديگري در مناقب           
  .ها موجود است نامه واليت

  :ها آمدن حاجي بكتاش به آناتولي اين گونه است براساس اين داده
از ) براي واليـت  (گردد كه     ف مي حاجي بكتاش از سوي مرشد خود احمد يسوي موظ        

حضرت علـي   ) مزار. (رود  وي قبل از رفتن به حج به نجف مي        . خراسان به تركستان رود   
رود و    مي)  اهللا ةكعبـ(از آنجا به مكه     . گذراند  نمايد و چهل روز را در آنجا مي         را زيارت مي  

ضرت رسول  پس از زيارت مرقد شريف ح     . رود  سپس به مدينه مي   . ماند  سه سال آنجا مي   
پـس از   . رود  رود، سپس به شام و حلـب و از آنجـا بـه آنـاتولي مـي                  الرحمان مي   به خليل 

اربعين و گذر از شهرهاي البستان و آئين تاب به صولجه قرايوك رفته و در آنجا مهمان                 
  44.اند اين دو از نخستين مريدان حاجي بكتاش ولي. شود استاد ادريس و قادنجق آنا مي

 سالگي شـاگرد لقمـان پرنـده از خليفگـان احمـد             4در  : يز وجود دارد  روايت ديگري ن  
روز به نماز، روزه، عبادت، زهد، تقـوا و عمـل صـالح گذرانيـد                  سال شبانه  40. يسوي شد 

  . ساله بود40يعني آن زمان كه به آناتولي رسيد، ) a11علي اميري، (
ر خراسـان از آنجـا      از نظر منابع تاريخي حاجي بكتاش ولي هنگام استيالي مغوالن ب          

  . سال به ارشاد مشغول بوده است36به آناتولي رفته و 

  نسل. د  
اين مسأله كه آيا حاجي بكتاش ازدواج كرده بوده است يا نه، تـا بـه امـروز الينحـل                    

نظـر    از نقطـه  . اطالعات موجود براي پاسخگويي به اين سوال كافي نيـست         . مانده است 
 گروه باباگان   45.شوند  تقسيم مي ) ها  چلبي (گان  ان و دده  باباگ: نسبي بكتاشيان به دو گروه    

. هـا بـه تأهـل وي اعتقـاد دارنـد            العمر حاجي بكتاش ولي و گـروه چلبـي          به تجرد مادام  
] قـادنجق آنـا  [كادينجيك آنـا  ) Kadincik ana(ها باور داشتند حاجي بكتاش با  چلبي

 بـه همـراه ايـن توضـيح         نامـه   اگر توضيحات موجود در واليـت     . ازدواج كرده بوده است   
گويد؛ حاجي بكتـاش كادينجيـك آنـا را بـه عنـوان دختـر خـود              عاشيق پاشازاده كه مي   

اين وضعيت نـشانگر ايـن    . پذيرد، درنظر بگيريم، كادينجيك بايد همسر ادريس باشد         مي
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بنـابر نظـر ميكائيـل بـايرام،        . باشـد   كرامتِ اوالد از خون دماغ غيرممكن نمـي       است كه   
رهبر تشكيالت باجيان روم بوده است    ) فاطمه آنا، فاطمه باجي، كادين آنا      (كادينجيك آنا 

وي . و در عين حال دختر شيخ اوحدالدين حميد كرماني و همسر آهي اِوران بوده اسـت               
ت حـاجي       مـي پس از قتل آهي اوران به سولوجا كـارايوك   رود و در آنجـا كمـك و همـ

كادينجيك بوده باشـد و حـاجي بكتـاش     اگر ادريس همسر 46.كند بكتاش را دريافت مي 
در مقابـل اگـر قبـول    . شـود  اساس مي نيز همسر ديگري نگزيده باشد، ادعاي چلبيان بي  

كنيم كه ادريس پدر كادينجيك بوده است، اين بار نيز ادعاي باباگانيان معروف به فرزند               
. باشـد   مـي نامه به صورت زيـر   منقبه مربوطه در واليت   . گردد  پايه و اساس مي     معنوي بي 

شد، كادينجيك آنا  شد و به صورت جمعي غذا صرف مي هر گاه وضوي جمعي گرفته مي    
بـر حـسب اتفـاق    . نوشيد شستند را مي بر طبق عادت آبي را كه واصلين در آن دست مي         

 حـاجي بكتـاش بـه       1.كنـد   روزي ضمن اين حركت دماغ يكي از واصلين خونريزي مـي          
بـا  . بـرد   دارد و به خانه مـي       يزد، پس او آب را برمي     گويد كه آب را دور بر       كادينجيك مي 

  :انديشد خود مي
خورم حاال كه بايد آن را دور بريزم، كجا آن را بريزم كه اليق                من هر روز آب را مي     «

سـپس لگـن را   . نوشـد  گويد و آب را مي اهللا مي بسم» .باشد، بهتر است آن را خود بنوشم 
انـدازد، متوجـه      اهي به صورت كادينجيك مـي     وي پس از آن كه نگ     . برد  نزد هونكار مي  

نمايد و توضيح     و كادينجيك سر، خم مي    » آيا آب را نوشيدي؟   «: پرسد  مي. شود  اتفاق مي 
حـاجي  . دهد كه چون جاي مناسبي براي ريختن آن نيافته، پس آن را خـود نوشـيده               مي

 از تـو    صـاحب دو فرزنـد    . آن چيزي را كه از ما خواستي گرفتـي        «: گويد  بكتاش ولي مي  
 ساله دست اين كودكان را      70خواهيم شد كه با نام ما از آنها ياد خواهند كرد و مردمان              

 47.شـود   و كادينجيك پـس از مـدت كوتـاهي بـاردار مـي            » . سالگي خواهند بوسيد   7در  
اند ولي يكي از آنها در زمـاني كـه هونكـار هنـوز در قيـد                    نفر بوده  3پسران كادينجيك   

يابد و نسل آن دو پـسر بـاقي           و باز گفته اوليا تحقق مي     . رود  يا مي حيات بوده است، از دن    
                                                 

ولي آمده است و از آب وضوي جمعي ياد  نامه آب وضوي حاج بكتاش ـ در متن واليت1
  ، ع، سم.  B 58ص . ك.ر. نشده است
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 بر طبق اطالعات موجود، اين مسأله الينحل نسل تا روزي كه اطالعات         48.يابد  ادامه مي 
  .جديدي در اين زمينه به دست نيامده، مجهول خواهد ماند

  وفات و آرامگاه. هـ   
 1270مـصادف بـا     .  هــ    669لي در   با اطالعاتي كه در دست داريم، حاجي بكتاش و        

  49.ميالدي به رحمت خدا رفته است
، حاجي بكتاش پس از رفتن به قيصريه با بـرادرش،     50بر اساس تاريخ عاشيق پاشازاده    

شود، پس از آن حاجي بكتاش از قيصريه به قرايوك            آنجا شهيد مي  ] كه[برادرش منتش   
  .رود و مزارش هم در همانجاست مي

باشد و شهرستان حاجي بكتاش از توابع  در شهرستان حاجي بكتاش مي مزار او امروزه    
 صـحن مجـزا و تعـداد زيـادي          3اين مزار بـه شـكل مجتمعـي بـا           . است) نوشهر(شهر  

 به دستور مـراد بـن       1582دستور ساخت اين بنا در سال       . باشد  ساختمان در اطرافش مي   
ساخت اين بنا از طـرف قاضـي        نامه دستور      اما از منظر واليت    51.عبداهللا صادر شده است   

وي معمار  (مرادخان به يانكو ماديان كه اسم اسالمي آن صادق درويش است، داده شده              
وي نيز قبه را بنابر ارادتي كه به امام هـشتم داشـته، بـه              ). هاي آب گرم بوده است      حمام

بـق   و باز بر ط    52اي موجود است    سازد و در مورد اسالم آوردن او منقبه          تكه مي  8صورت  
يابد و سلطان محمد به جـاي او           مراد وفات مي   نامه، پس از ساخت آرامگاه قاضي       واليت

  .گيرد ميرد، سلطان بايزيد جاي او را مي آيد وقتي او نيز مي مي
  .گذار حكومت عثماني بوده است پدربزرگ وي عثمان نيز، پايه

بـة او را    بايزيد به دليل اين كه جدش عثمـان ارادت خاصـي بـه بكتـاش داشـته و ج                  
  53.اندود نموده است پوشيده است، براي قبه هزينه نموده، آن را تعمير و سرب مي
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  حيات منقبتي حاجي بكتاش ولي
  خانواده، كودكي و رشد.    الف

به دليل كمبود اطالعات مربوط به خانواده، دوران كودكي و پرورش حـاجي بكتـاش،               
بـر طبـق    . نامـه اكتفـا كنـيم       يـت صرفاً مجبور هستيم كه بـه اطالعـات موجـود در وال           

 سـال پـس از ازدواجِ سـلطان خراسـان، ابـراهيم دوم              24نامه حاجي بكتاش ولي       واليت
 54.احمد، به دنيا آمـده اسـت      ] به نام [با دختر يكي از شيوخ دانشمند نيشابور        ) سيدمحمد(

) ع(نامه ذكر شده است كه حاجي بكتاش ولي از طرف پدري به حضرت علـي                 در واليت 
  :اش به اين صورت است رسد و شجره مي

موسـي  ] امـام [حاجي بكتاش، سيدمحمد، موسي يوس ثاني، ابراهيم مكرم المجـاب،           
 امـام حـسين ولـي،       1العابـدين،   كاظم، امـام جعفـر صـادق، امـام محمـدباقر، امـام زيـن              

  55.اميرالمؤمنين علي
: گويـد    درمـورد احتمـال سـيدبودن حـاجي بكتـاش چنـين مـي              پروفسور اسد جوشان  

. نامه و ديگر منابع، گوياي اين هستند كـه حـاجي بكتـاش از نـسل علـي اسـت                     واليت
در آثارش به اين مـسأله اشـاره نمـوده كـه            ) H 744 / 1343متوفي به سال    (الواسطي  

  56.باشد ايشان سيد مي
 مـيالدي، دولـت امـوي در    651 هجري مصادف بـا  31پس از فتح استانبول در سال  

، صدها هزار عرب را بـه ايـن منطقـه آورده و سـاكن كـرده                 هاي آخر حكومت خود     سال
  .هدف از اين كار جوشش و پيوند ميان اعراب و ايرانيان مسلمان بوده است. است

در اين دادوستد فرهنگي، ايرانيان از اسامي اعراب استفاده نمـوده و بـا اعـراب ازدواج           
  .نمودند انيان تقليد ميها و طرز پوشش اير كردند و اعراب نيز متقابالً از لباس مي

بر اثر فشار دولت اموي، تعداد زيادي از طرفداران حضرت علي ايـن منطقـه را تـرك                  
  .اند نموده و به خراسان پناه برده

                                                 
سلطان . وي فرزند حضرت سلطان ابراهيم است... نامه حاضر آمده است؛  ـ در متن واليت1

ابراهيم در بحراالنساب پسر سيدمحمد موسي ثاني است و موسي ثاني پسر ابراهيم 
  ، م، ع، س... مكرم المجاب است 
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گري در منطقه     حتي قوايي كه امويان را شكست داد، از مسلمان داراي تمايالت شيعه           
اش، بيشترين جمعيـت      اميشهر نيشابور به دليل مركزيت سياسي و نظ       . تشكيل شده بود  

  .عرب را دارا بوده است
گردد كه ادعاي از نسل علي بودن حـاجي بكتـاش قريـب بـه                 پس چنين استنباط مي   

كه حاجي بكتاش از زبان عربي به عنوان زبان نوشـتاري خـود               در ضمن اين  . يقين است 
  57.اي است كه احتياج به تفكر دارد كرده نيز، مسأله استفاده مي

 به اين دليل كه در آن دوره، اكثر علما بـه زبـان عربـي              ياشار نوري اوزترك  بنابر نظر   
تواند حمل بر عرب بـودن ايـشان          اند، استفاده حاجي بكتاش از زبان عربي نمي         نوشته  مي
اي كه بايد به آن دقت نمود، اين است كه حاجي بكتاش آثاري هم به زبان                  مسأله. باشد

پس اگر قرار باشد كه ارزيـابي بـر اسـاس زبـان             . »اهللا  رساله بسم «همچون  . تركي دارد 
  58.باشد، پس بايد نتيجه گرفت كه حاجي بكتاش نه عرب بلكه ترك بوده است

  .سازد كه در منابع مختلف اطالعات متفاوتي آمده است گولپينارلي خاطرنشان مي
 سـال ذكـر شـده اسـت كـه         462الرضا و مرگ حاجي بكتاش        زمان بين شهادت علي   

او ) ي(ان درازي حتي بـا در برگـرفتن دوران حيـات خـود بكتـاش، بابـا و دده              چنين زم 
  59.باشد پذير نمي امكان

اي كه ذكر گرديد، پيرامون نَسب بكتـاش، بايـد گفـت كـه از نظـر علمـي                     در زنجيره 
و ايـن كـه در      . ممكن نيست كه بكتاش از طرف مادري نَسبش به حضرت علـي برسـد             

  60.سيد براي او ذكر شده است) لقب(ر صفت منابع مختلف به اين خاط
نامه تحصيل حاج بكتاش و تربيـت معنـوي وي در خراسـان بـه اتمـام                   از نظر واليت  

  .رود مي) روم(او به اشارت شيخ خود به آناتولي . رسيده است
 سالگي به حضور لقمان پرنده، از خليفگان عالِم و صاحب كرامـت        4حاجي بكتاش در    

بوده است و آن گاه كه      ) Vehbî( حاجي بكتاش خود صاحب علم       .رسد  احمد يسوي مي  
  :نمايد رسد، وقايع شگفتي از او رخ مي به حضور لقمان پرنده مي

. گمـارد   آموزي نـزد لقمـان پرنـده مـي          سلطان ابراهيم، بكتاشي خراساني را براي علم      
نمايد كه  يگردد، مشاهده م خانه بازمي وقتي به مكتب. شود  روزي لقمان از شهر خارج مي     
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انـد و     دو جان كه تمام صورتشان غرق در نور گشته، مشغول صـحبت بـا بكتـاش ولـي                 
خانه از نور آنان منور گشته و يكـي از آنهـا در سـمت راسـت بكتـاش و ديگـري                        مكتب

لقمـان پرنـده از ديـدن آنهـا بـسيار      . دادند درسمت چپ او نشسته و او را تعليم قرآن مي       
لقمـان پرنـده درتـصورات    . گردند  شود آن دو نفر غيب مي       داخل كه مي  . شود  متعجب مي 

بكتـاش دهـان مبـارك     در ايـن هنگـام حـاجي      . انديشد كه آن كسان كه بودنـد        خود مي 
لقمـان پاسـخ    » دانـي آن دو كـس كـه بودنـد؟           اي استاد مـي   « : فرمايد  گشايد و مي    مي
ه در سـمت    آن مؤمن كـ   « : دهد  بكتاش پاسخ مي  » كه بودند؟ . نه اي بكتاش  « : دهد  مي

و در سـمت چـپم قطـب        ) ص(راستم بود، سيدالمرسلين، جدم، حضرت محمد مصطفي        
كـرم اهللا   . واليت، ساقي كوثر، شير خدا، رب العالمين، اميرالمؤمنين علي المرتـضي بـود            

صفا و نظر   . آموختند  از كمال كرم، يكي علم ظاهر و ديگري علم باطن به من مي            . وجهه
شيخ لقمان پرنده كه اين بشنيد، خشنود گشت و قلـبش           » .ندداد  نموده و تعليم قرآن مي    

از ايـن روي بكتـاش را   . و نيـز روزي لقمـان پرنـده خواسـت وضـو بگيـرد       61.پرنور شد
اي اسـتاد چـه     « : بكتاش روبه استاد كرده و گفـت      . فراخواند تا ابريقي آب برايش بياورد     

 بجوشـد و ديگـر نيـازي بـه          خانه آبي بيرون    شود گر صفا و نظر نمايي تا از درون مكتب         
تـواني، صـفا و نظـر         اگر تو مي  . آيد  از من برنمي  « : لقمان پاسخ داد  » .بيرون رفتن نباشد  

همان دم بكتاش خراساني دستان مبارك به دعا برآورد و شيخ لقمان پرنده آمـين               » .نما
كـه  لقمان پرنـده    . خانه بيرون زد و روان شد       در همان دم آبي زالل از ميان مكتب       . گفت

  62.گفت» هونكار«اين واليت از بكتاش بديد، با شوق يا 
 40در  . آغـازد    سـالگي آمـوختن را مـي       4نامه، حاجي بكتاش ولي در        از ديدگاه واليت  

هم در علـوم ظـاهري و هـم در          . رسد  االقطاب مي   سالگي به مقام خالفت و مرتبه قطب      
ودكي و شـباب حـاجي       دوران كـ   63نامـه،   بر طبق واليـت   . رسد  علوم باطني به كمال مي    

. دهـد  گذرد و هرگز ميل به تفريح و بازي از خود نشان نمي  بكتاش همواره به عبادت مي    
عهـدي خـود را بعـد از فـوت        حتي مقـام واليـت    . نمايد  پس خيلي زود مراتب را طي مي      

در كنـار   . سـپارد   مـي ) عمويش(پدرش، به عموزاده خويش سيدحسن، فرزند موسي ثاني         
به (ازات وقوف به علوم ظاهري و باطني مشخص است كه بكتاش ولي             تمام اينها، به مو   
 .از آموزش بسيار خوبي برخوردار گرديده است) واسطه پدرش
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  آمدنش به آناتولي
نامه به آناتولي رفتن حاجي بكتاش بـه دسـتور شـيخ              بنابر اطالعات موجود، در واليت    

گويـد،    اش چنـين مـي    احمد يسوي روزي به حاجي بكتـ      . احمد يسوي انجام گرفته است    
تـواني     سال مي  40. االقطاب به تو تعلق دارد      اي و مرتبه قطب     اكنون نصيبت را گرفته     هم

از دارالفناء خرسند   . تا امروز اين مقام از آن ما بود، زين پس از آن توست            . حكمراني كني 
 پس حاجي بكتاش    64.ترديد مكن و روانه شو    . شويم  نيستيم و مهياي رفتن به آخرت مي      

 سـال آنجـا     3رود، بعد به مكه رفتـه و          ابتدا به نجف مي   . آيد  لي از تركستان به روم مي     و
در كيليس به زيارت مزار حضرت      . رود  ماند، سپس به مدينه، شام، حلب و كيليس مي          مي

رسـد، بـه     به مرزهـاي روم كـه مـي   65.رود داود و بعد به آن تپ و البستان و قيصريه مي         
  .دهد واصلين روم سالم مي

از او  ... دهـد   در سيوري حصار به سالم دختر سـيدنورالدين فاطمـه بـاجي پاسـخ مـي               
تـصميم  . گويد يك واصل به روم آمده اسـت         پرسند چه كسي را سالم دادي و او مي          مي
حـضرت هونكـار چـون بـر        . شوند   پس مانع برگشتن وي مي     66گيرند او را رها نكنند،      مي

خواسـته    در عالم معنا ديد كه به آنجا كه مي        . سرحد روم رسيد، نگاهي به اطراف انداخت      
كنـد و بـه سـولوجا         از آنجا پرواز مـي    . شود  رسيده است و در آنجا از او بسيار استقبال مي         

  67.نشيند كارايوك روي سنگي مي
اولين مريدانش كادينجيك آنا و ادريـس بودنـد   . كند وي واصلين روم را مريد خود مي 
  .داشتكه مدتي هم در منزل آنان اقامت 

  وفـات
سـولوجا  آيـد، حـاجي بكتـاش ولـي پـس از رفـتن بـه             نامه برمي   آنچنان كه از واليت   

 سال ديگر در قيد حيات بـود و در ايـن مـدت اظهـار كرامـات و واليـات                     36،  كارايوك
نامه، حاجي بكتاش ولي تاريخ       بر طبق واليت  . بسياري فرمود و بعد به ديدار حق شتافت       

هميـشه  . خواهنـد   ساري اسماعيل را براي نوشتن وصـيت مـي         و   68داند  وفات خود را مي   
 خليفه را به مقام     360وي قبل از مرگش تمامي اين       .  خليفه در خدمت ايشان بودند     360

خوانـد،    خواست بميرد، نمازش را مـي        حاجي بكتاش روزي كه مي     69.رساند  و مسندي مي  
مـن بـه ديـدار      «: گويـد   مي. خواند  كند و سپس ساري اسماعيل را نزد خود فرامي          دعا مي 
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مقدمات كار را حاضـر كـن و سـپس از خلـوت خانـه            . امروز پنجشنبه است  . روم  حق مي 
مستقيم به كوه چله نگاه كن از آنجا سـواري، صـورت پوشـانيده و بـا لبـاني                   . بيرون برو 
شويد و تو نيز آب حاضـر         خواند، مرا مي    شود، براي من ياسين مي      داخل مي . آيد  بسته مي 

آيد، در تابوتي مرا گذاريد كه از چـوب گردوسـت و آنگـاه                ه براي من كفن مي    از حل . كن
  .مرا دفن نماييد

گوسـفند و گـاو   . داري كنيـد    آيد، صحبتي نكنيد و به نوبت تكيـه         با آن شخص كه مي    
. براي هفتم و چهلـم مـن حلـوا بپزيـد          . قرباني كنيد و پلو درست نماييد و به مردم دهيد         

ام كساني كه ما را دوست داشتند و ما آنان را دوسـت داشـتيم،               به تم . آيد  نترس كم نمي  
ميـريم بلكـه چهـره عـوض          مـا نمـي   . اما كسي نگريد و خود را ناراحت نكند       . بگو بيايند 

  .نماييم مي
تمـام آنچـه    . كنـد   آفرين تـسليم مـي      خواند و جان به جان      سپس براي خود ياسين مي    

آيد، چهره پوشـيده و        از كوه چله مي    مردي. افتد  كند، اتفاق مي    حاجي بكتاش وصيت مي   
آن . پرسد كه كيست    تواند خود را مهار كند و از او مي          ساري اسماعيل نمي  . سوار بر اسب  

گيرد و ساري اسماعيل در مقابل خـود حـاجي بكتـاش ولـي را           سوار نقاب از چهره برمي    
  .نمايد افتد، التماس و طلب عفو مي به پاي اسبش مي. بيند مي

هر كه در دنياست، در دروان حيـات      : خواند  در مورد خود اين شعر را مي      حاجي بكتاش   
پس بايـد   / رود از دنيا       و پاك مي   70شويد  وقت مردن خود را مي    / هاي گوناگون دارد    حال

  71قبل از مردن بميريم در دنيا
نامه اطالعـات ديگـري       و غير از اين در واليت     . شود  گويد و از نظر غيب مي       اين را مي  

  .يستموجود ن

  آثار حاجي بكتاش
  :ـ كتاب الفوائد1

 اشاره شده است، اين اثـر بـه       72 توسط آقاي كوپرولو   1922همانگونه كه قبالً در سال      
ــم    ــت و ه ــي اس ــان فارس ــمارة      زب ــه ش ــتانبول ب ــشگاه اس ــه دان ــون در كتابخان   اكن

55. Ty  كند كه نسخه قطـورتري از ايـن كتـاب را             گولپينارلي ادعا مي  . باشد   موجود مي
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يده است كه بيشتر، سخنان و مسائل مطروحه از تفاسير مثنوي و نفحات اثـر سـلطان                 د
  73.باشد ولد مي

 74.بوده اسـت  ) يعني راوي دارد  (زبان ترجمه و انتشار آن به صورت سوم شخص مفرد           
 نيز گفته؛ كه اين اثر متعلق به حاجي بكتاش ولي است و با مقاالت شباهت                اسد جوشان 

 مقادير مختلفي ضمائم و تحاريف نيز در آن موجود است و به ايـن               هاي بسيار دارد ولي   
  75.دليل از اصل خود كامالً دور شده است

  :ـ مقاالت2
اصـل آن بـه زبـان       . باشد  ترين اثر حاجي بكتاش ولي مي       ترين و رايج    مقاالت شاخص 

ت را  نام مقاال . شود  عربي بوده و مسائلي در ارتباط با تصوف نيز در بين مقاالت ديده مي             
كند كـه در      پروفسور دكتر اسد جوشان چنين بيان مي      . نيز خود حاجي بكتاش به اثر داده      

اي با قـضيه شـده و ترجمـه     باشد، برخورد محتاطانه نسخي كه به صورت نظم ـ نثر مي 
  76.عربي مقاالت نيز در پايان آمده است
 77 انجـام داده تكين اين كار را بـراي نخـستين بـار     قبل از دكتر اسد جوشان، صفر آي      

حـسين  . تكين بر روي آن كار كرده، متكـي بـر اصـول علمـي نيـست              ولي اثري كه آي   
 همـين اثـر     78.اوزباي نيز متن انتقادي اسد جوشان را به زبـان سـاده انتـشار داده اسـت                

  79.ليسانس نيز بوده است هاي مقطع فوق نامه موضوع بسياري از پايان
ني ـ تصوفي به صورت گسترده پرداخته شـده،   در اين اثر كه به موضوعات مختلف دي

توان از آن به عنوان كـارت شناسـايي           در واقع مي  . تفكرات حاجي بكتاش تثبيت گرديده    
  .بااصالتي ياد كرد

  :اهللا ـ شرح بسم3
 در كتابخانه 3536اهللا مع مقاالت حاجي بكتاش، با شماره        اين كتاب با نام تفسير بسم     

 1422 هجـري مـصادف بـا        827ن كتـاب كـه در سـال         ايـ . مانيسا به ثبت رسيده است    
اين .  جلد تشكيل شده است    29ميالدي توسط جعفر بن حسن تصحيح گرديده، جمعاً از          

پسند از طرف روشت و شارداق بـه نـشر         اثر بدون رعايت اصول علمي و به صورت مردم        
  80.رسيده است
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 ذكر شـده در بـاال بـا         گردد، نقصان   اهللا بحث مي    در اين اثر كه از فضايل خواندن بسم       
ترجمه مجدد و متكي بر اصول مناسب ترجمه به زبان التين كه از طرف ما انجام شـده                  

 بعالوه با   81.تا حدي برطرف گرديده است و در مجله حاجي بكتاش به چاپ رسانده شده             
تجديــد ترجمــه بــه منظــور همــاهنگي بيــشتر بــا تركــي امــروزه، اولــين اثــر از ســري 

ـ  كالسيك در .  بكتاشي از طرف بنياد ديانت تركيـه بـه چـاپ رسـيده اسـت     هاي علوي 
اهللا در ادبيات و در فولكلور تركيـه بـه آن    اي در رابطه با سنت نوشتن بسم      ضمن ضميمه 
  .اضافه گرديده

بـه  ) اهللا، رحمـان، رحـيم    (در اين اثر حاجي بكتاش ولي با تكيه بر اين اسامي خداوند             
اهللا الرحمن الرحيم آغاز كرد و به ايـن    را بايد با بسم كند كه هر كاري     اين نكته اشاره مي   

در اين اثر لطـف خداونـد،       . صورت در فضيلت و فوايد اين كار شرحي بر آن نوشته است           
احسان، بخشايندگي، دست و دلبازي و موضوعاتي از اين مقوالت در روابط بين انـساني               

  .باشد موجود مي

  :ـ شطحيه4
 ولـي  82كنـد،  اي دارد بحـث مـي   كتـاش ولـي شـطحيه   گولپينارلي از اين كه حـاجي ب  

 هجري مـصادف    1091در سال   . كند كه اين شطحيه در كجا موجود است         اي نمي   اشاره
و يك مؤلف نقشبندي    ) از فرق حروفي  (ها انوري مجلسي       ميالدي، در اين سال    1680با  

  83. السالكين نوشته استةبه تركي شرحي به نام تحفـ

  :مات عينيه ـ مقاالت غيبيه و كل5
شود، ولي به دليل اين كه تا امروز          اين اثر يكي ديگر از آثار حاجي بكتاش شمرده مي         

اين اثر كـه  . توان در مورد آن صحبت كرد     در دسترس نبوده است، به صورت قطعي نمي       
اصل آن به فارسي بوده و بعد با همين اسم ترجمه گرديـده، از طـرف مركـز تحقيقـات                    

  84.يده استحاجي بكتاش به نشر رس
باشـد،   شوراي اسـالمي ايـران موجـود مـي    ] مجلس[اين اثر كه اصل آن در كتابخانه     

اي بـه صـورت       در پايان اثر جمله   . اي نيز هست كه در استانبول پديدار شده         داراي نسخه 
هـاي رسـيدن بـه     در اين اثر از تزكيه انسان به دست خويش، راه    . چاپي آورده شده است   
  .امات نفس و مسائل تصوف بحث شده استخداوند و حال ولي، مق
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  ديگر آثار منصوب به حاجي بكتاش ولي
 كـه متعلـق بـه       85»شرح حـديث اربعـين    «گويد؛ كه كتابي با نام        گولپينارلي چنين مي  

  .باشد حاجي بكتاش ولي است، موجود مي
، اين كتـاب در كتابخانـه عمـومي شهرسـتان حـاجي             »نصايح و وصايا  «كتابي با نام    

  . ثبت گرديده است9شماره بكتاش با 
كـه از طـرف ددم اوغلـو بـه ثبـت رسـيده،              » عقايد طريقت «كتابي ديگري نيز با نام      
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

: 1B  
العارفين حضرت خوندكار حاج بكتاش ولي قدس اهللا سره و العزيز             مناقب شريف قطب  

آن واحد احد فرد يكتـا و رئـوف   ] پايان[نهايت و ثناي بي  الخراساني ـ شكر و سپاس بي 
ك امرش مكنونـات را  كه به ي ] است[همتا و آفريدگار عالميان براي آن پادشاه          عظيم بي 

] او[در كـتم معـارف      . به ظهور آورده و آثار حكمت آن در غرائب و ذوالعقول عجز آورده            
و الفاظ الوهيت   . خيالي نيست ] او[در عظمت ذات بيچون     . اولوااللباب سكوت كرده است   

تقدس و تعالي كه بديع كمال آن در مخلوقات امور بـا         . آن را به زبان آوردن محال است      
] كـه [زهي زي پادشاه قديم ذوالجالل مهيمن       . شود   حقيقت تفصيل و تعقيل مي     عجايب

ها را ممتاز كرد، گاهي در معارف         كناره كه بعضي    آن غواص بحر بي   . كناره عيان است    بي
يفعـل فـي   : قوله تعـالي . سازد و در افعال عجايب آن نيز بعضي متحير است را آشكار مي  

  .1يدملكه مايشاء و يحكم بقدرته ماير
شمار بر افضل مخلوقات و اكمل موجودات شفيع المـذنبين و حبيـب الـرب      و درود بي  

به مرقـد شـريف آن ورثـه لطيـف          ) ص(العالمين احمد محمود ابوالقاسم محمد مصطفي     
  .ايثارو نثار شود

: 2A  
سالم بر اهل او و اوالدش و اصحابش و احبابش و اتباعش كه فضايل عنداهللا ازجمله          

  2.ها آن است و سلم تسليم و كثيراً و مراتب آن از ساير امت] برتر است[مِلك اعظام 
اما اين كتاب مناقب شريف قطب االقطاب مسند الوااللباب سلطان االوليـاء و برهـان               
االصفيا، فخر ارباب باب اهللا و آن محبطه انواراليقين و معرفت، كاشـف كنـز شـريعت و                  

ر حقيقت نسل فـاتح االبـواب گـشاده سالسـل           ارشاد، هادي پير طريقت و ابرار زبده امو       
                                                 

  8/  و حج27/ ، ابراهيم40/ عمران آل. ـ اين تلميحي به آيات است وگرنه آيه نيست1
  ...ـ جمله دعا، سالم و2
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اهللا سـره     حضرت صاحب سرّ لوكُشف يعني حضرت خوندكار حاج بكتاش خراساني قدس          
العزيز، حسب و نسبي كه به آن واقع است مولـوده آن واليـت و كرامـات آن و از عـالم                      

. ارددهد، همه به جاي خود قـرار د   عالم ظاهر رمز و رموزهايي كه نشان مي    باطن به اين  
  ].آشكار شود[نامه سعادت به ظهور بيايد و  كنيم تا كنز واليت بيان مي

محب صادقان كه اعتقاد آنها به اولياءاهللا درست است، از گوهرهايي كه از اين درياي               
هايشان سـرود رسـاند و        به دل ] ها  اين بشارت [نور به ظهور آمد، به گوش جان بشنوند و          

و . ر روز محشر با اولياء اهللا به ديدار و مشاهد واصل شوند           د. هاي آنها پر از نور شود       جان
شك و شبهه     محبان كه داراي اعتقاد و صافي هستند، بي       . از گروه متقيان به شمار بيايند     

  .شاءاهللا تعالي ان. علي اليقين در اين قسمت و منزل شريك خواهند بود

: 2B  
  در بيان نسب حضرت حاج بكتاش ولي

الوصـول نـوراهللا المجبـول ـ سـالله رسـول ـ مطلـع انـوار           لاما عزيز من حضرت اص
اهللا  ذوالجالل و سِرِّ سابق ادراك و العقول حضرت خوندكار حـاج بكتـاش ولـي ـ قـدس     

شود كه ايشان پسر سيدمحمد است و سيدمحمد پسر موسي ثـاني   سِرُه العزيز ـ ذكر مي 
اب بـرادر كوچـك و از       است و موسي ثاني پسر ابراهيم مكرم مجاب است و ابراهيم مج           

الرضاست از اوالد موسـي كـاظم اسـت ـ بـا عبـاس و        يك پدر و مادر با علي بن موسي
گفتند، بدان  مي) نجمه النسوه(قاسم و حمزه جمله از يك مادر هستند ـ اسم مادر آنها را  

شـانزده صـاحب لقـب و بقيـه بـدون           . ونه فرزند داشت    سي) ع(كه حضرت موسي كاظم   
  . عقباله و مابقي بدون ُقباله استدختر داشت، هفت دخترالقاب و نوزده 

پـسر امـام   ) ع(اسـت و جعفـر صـادق   ) ع(و امام جعفر صـادق  ) ع(و اوالد موسي كاظم   
) ع(العابـدين   اسـت و زيـن    ) ع(العابـدين   پسر امام زين  ) ع(است و محمد باقر   ) ع(محمدباقر

اطمـة زهراسـت ـ     ـ حـضرت ف  1)زاللـة (است و مادرش ساللة ) ع(پسر ولي امام حسين
اهللا وجـه پـدربزرگش محمـد         پدرش اسداهللا الغايت اميرالمؤمنين علي بن ابيطالـب كـرم         

                                                 
  س م ـ. آمده است) زالله(ـ در متن 1
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  .است) ص(مصطفي
پس به هر وجه آن مسندنشين آن سيدالمرسلين حاجي بكتاش الخراساني قـدس اهللا              

  .خالف صحيح جزو اوالد رسول است العزيز سيد است و بي سره

  بكتاش وليدر بيان والدت شريف حضرت حاجي 

: 3A  
از راويان اخبار مرويست، در آن زمان در شهر بغداد به امر و فرمـان هـارون الرشـيد،                   

از نـواحي بغـداد بـه    ] حـضرت [را شهيد كردند، و اوالد آن     ) ع(حضرت امام موسي كاظم   
به مكـه رفـت و ابـراهيم مجـاب در           ) ع(علي بن موسي الرضا   . اطراف عالم پخش شدند   
ر نيشابور رفت و ساكن شد، پس مردم خراسان حضرت ابـراهيم            سرزمين خراسان به شه   

او مطيع و فرمانبردار شدند     مجاب را در شهر نيشابور به حكومت انتخاب كردند، به حكم            
 1اول موسي ثاني و اسـحق و راوري       . و حضرت ابراهيم مجاب صاحب ده فرزند پسر شد        

بعد از آن از تركستان به      .  حسن الرضا و طيار و جعفر و علي و         و يحيي و هارون و ابراهيم     
هـا را     ابراهيم مجاب حملـه تـركمن     . سرزمين ابراهيم مجاب و شهر نيشابور حمله كردند       

دفع كرده و به نيشابور بازگشت و فوت كرده و به حق واصل شـد، او را در تركـستان در           
  . دفن كردند2شهر طوس

او نيـز   . نـشاندند مردم خراسان به جاي او، پـسر بـزرگش موسـي ثـاني را بـه تخـت                   
او دختر يكي از بزرگان ايـن منطقـه را كـه زينـب              . كشورش را به عدالت حكمراني كرد     

) موسي ثـاني  (عليرغم زندگي زناشويي طوالني آنها، او       . خاتون نام داشت به زني گرفت     
. از زينب خاتون داراي فرزند نشد، به خاطر اين حضرت موسي ثاني دلگير و مأيوس شد               

  الرشيد مأمون به خراسان آمد پسر هاروندر اين اثناء 
  

                                                 
  س م ـ. آمده است) راوري(ـ در نسخه همين كلمه 1
تون و طوس هيچگاه جزء ./ آمده است] تون[ب به جاي طوس، توفن .در نسخه هـ ـ 2

  س م ـ. كستان نبوده استتر
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: 3B  
از حـضرت علـي بـن       . در شهر توس جلوس كرده و آنجـا را پايتخـت خـود قـرار داد               

را از مكه به خراسـان      )] ع(حضرت رضا [دعوت كرده و با او بيعت نمود و         ) ع(الرضا  موسي
 بعد از زيـارت     از مكه به مدينه آمد، مدتي در مدينه بود و         ) ع(حضرت امام رضا  . فرا خواند 

مستقيم به طرف خراسان حركت كـرد تـا بـه نيـشابور رسـيد،               ) ص(مقام حضرت رسول  
  .زينب خاتون آن روزها در سراي خود به روزه و عبادت و دعا و مناجات مشغول بود

هاي سبز و با طراوت و يك چـشمة لطيـف كـه               در جلوي سراي زينب خاتون، درخت     
اگهان از روزنة سراي مشاهده كرد كه نوجواني زيبا         ن. مزين از پرندگان بود، وجود داشت     

و شجاع بر سر آن چشمه فرود آمد و اسب خـود را بـه درختـي بـست و مـشغول وضـو                        
ماند  ها از نگاه به صورت و انوار جمالش باز مي اي بود كه چشم زيبايي او به اندازه  . گرديد

زينب خاتون به زيبايي و     در حيني كه    . و جواني، زيبايي و آراستگي او قابل وصف نيست        
جمل نوراني آن جوان متحير و مات مانده بود، غم و غصه او زايل و سرور و شادماني بر                   

دانست   زيرا مي . الحال خادمي را فرستاد كه از آن جوان خبر بياورد           دلش نازل گرديد، في   
 خادم رفت، سالم كرد و پرسيد كه كيـستي و         . اين جوان انساني عادي و معمولي نيست      

  تان چيست و از نسل چه كسي هستيد؟ رويد؟ اسم ايد و به كجا مي از كجا آمده
  السالم حضرت امام رضا عليه

: 4A  
الرضاسـت، اصـل مـن     كنم، اسم من علي بن موسي سياحت مي: عليك گفت و فرمود 

چون آن خادم اين خبر را به زينـب خـاتون           . آيم  از مدينه مي  . است) ص(نبوي آل محمد  
اً خادم را به حضور سلطان موسي ثاني فرستاد و خبر داد كـه عمـوي او از                  رسانيد، مجدد 

موسي ثاني از اين خبر شادمان شـد        . فوراً به حضور حضرت بيايد    . نسل پيامبر آمده است   
. را نـشان داد   ) ع(الرضـا   زينب خاتون از روزنة سراي علي بن موسي       . و به سراي بازگشت   

خير مقـدم گفـت و مـصافحه        ] به حضورش رسيد  [موسي ثاني نيز نزول كرد و او را ديد          
كردند، و همديگر را شناختند، سلطان موسي ثاني، حضرت را به سرايش ميهمان كـرد و                
. وارد شدند، به امر موسي ثاني سفرة پذيرايي آراسته و انواع غذاها پخته و گذاشـته شـد                  

صـرف  موسي ثاني عرض كرد كه به خـاطر مـا غـذايي             .  هستم روزهحضرت فرمود من    
زينـب  (بعـد از آن  . حضرت به خاطر آن غذاي كمـي تنـاول فرمـود و دعـا كـرد            . نماييد
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حضرت چون شـربت را مـشاهده فرمـود، آهـي كـشيد و      . نيز شربتي فراهم كرد   ) خاتون
  آب شهيد شد در كربال بي) ع(جد ما حضرت امام حسين: فرمود

: 4B  
گردانيد و نيـز از چـشمان       نوشيم، و به دهان گرفت و داخل جام باز          ما شربت شكر مي   

مباركش اشك سرازير شد، پس موسي ثاني نيز چون ديد كه امام شربت را ميل نفرمود،                
عـم شـما چـرا        اي ابـن  : حضرت فرمود . او نيز نخورد و جام را سر سفره نهاده و گريست          

اي امام، عمري از مـن گذشـته اسـت و اوالدي            : موسي ثاني عرض كرد   . كنيد  گريه مي 
باشيد، دعايي بفرماييد كه خداوند       الدعوه مي   در مقام امامت هستيد و مستجاب     شما  . ندارم

. الرضا در حال دست به دعا برداشت و دعا كرد           به ما فرزندي عطا فرمايد؛ حضرت موسي      
موسي ثاني  . هاي مبارك را به صورت ماليد و براي ادامة سفر و رفتن اذن خواست               دست

راهـش    ردند و از سراي خارج شدند و سوار شده و بـه           و امام با هم خداحافظي و معانقه ك       
  .درباره اين مالقات سخن فراوان است. ادامه داد

رحمت خـدا بـر   .  دفن كردندسنـابادمأمون حضرت را زهر داد و شهيد كرد، در مشهد        
  .او باد

جاي  الرشيد فوت كرد و پسرش مأمون از خراسان به بغداد آمد و به    بعد از مدتي هارون   
  .ليفه شدپدرش خ

رد          شربتموسي ثاني بعد از بدرقة حضرت        زينـب  .  را برداشته به نزد زينـب خـاتون بـ
  خاتون پرسيد كه چرا شربت را نخوردند؟ موسي ثاني نيز

: 5A  
. دست گرفته و تمامش را نوش كرد        زينب خاتون آن شربت را به     .  امام را باز گفت    رمز

زماني كه مدت حمل به سر آمـد،       . شدزينب خاتون حامله    . آن شب با هم مالقات كردند     
موسـي ثـاني زمـاني كـه        . زينب خاتون فرزندي به دنيا آورد، صورتش ماه چهـارده بـود           

ها كرد و بسياري مال دنيـا را نيـاز    فرزندش را ديد، نهايت شاد شد، به فقرا انواع بخشش 
سوينچ  م  چون خواستند براي او نامي انتخاب كنند، بزرگان نا        . داد و بذل و بخشش نمود     

را گفتند و باالخره نام او را محمد گذاشتند، اين را بـدان كـه در                ) اعتماد(و گوونج   ) شاد(
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كه پسرش به ابراهيم مجاب       بله او به خاطر اين    . اسم آن سيدمحمد است   ) 1بحراالنساب(
هاي جـابر،     حضرت موسي ثاني چهار پسر به نام      . اند  شباهت دارد به او ابراهيم ثاني گفته      

ابراهيم ثاني چون به سن تحصيل رسـيد، سـلطان موسـي            . ، علي و حسن داشت    محمود
.  به او، يكي از اسـتادان صـاحب كمـال را مـأمور كـرد               ثاني براي تعليم و آموزش علوم     

ابراهيم ثاني مدت طوالني تحصيل علم كرد و زماني كه به سن چهارده سـالگي رسـيد،         
در اين زمان سـلطان موسـي       . ديدانساني سخاوتمند و اهل بخشش و اصيل و شجاع گر         

رجال دولت و بزرگان با هم جمع شدند و ابـراهيم ثـاني         . اهللا عليه   ةثاني درگذشت؛ رحمـ  
او نيز به سرزمين خراسان به عدالت حكمـران بـود و كـشورش              . را به جاي پدر نشاندند    

  ...پيشرفت كرد

: 5B  
در حين بازگـشت راهـش      . اتفاقاً يك روز سلطان ابراهيم ثاني براي شكار بيرون رفت         

عروسان براي شستـشوي لبـاس اجتمـاع          در آن چشمه دختران و تازه     . اي افتاد   به چشمه 
ناگهـان چـشم سـلطان    . مانند حضور داشـت  در بين آنها دختري به زيبايي بي  . كردند  مي

چون سـلطان ابـراهيم ثـاني بـه     ). توش شد(ابراهيم به آن دختر افتاد و گرفتار او گرديد        
مـادرش نيـز از     . بازگشت، نزد مادرش زينب خاتون رفت و بـشدت گريـست          سراي خود   

. ديدن حالت او به گريه افتاد و علت را پرسيد و دعا كرد كه خداوند تو را گرية غم ندهد                   
  .نيز ماجرا را بازگفت؛ و يك به يك همه را به اطالع مادر رسانيدپس سلطان ابراهيم 

تاد كه از احوال و شناسايي دختر خبـري  همان زمان مادرش زينب خاتون خادمي فرس      
خادم آگاهي يافت كه آن دختر، فرزندِ عالمي كامل در نيشابور اسـت كـه شـيخ                 . بازآورد

ها   الحال آدم   چون زينب خاتون خبردار گرديد في     . احمد نام دارد و اسمش نيز خاتم است       
.  استقبال كـرد شيخ احمد نيز شادمان شد و. فرستاد و خاتم خاتون را از پدرش طلب كرد  

  . و خاتم سلطان را به ابراهيم ثاني دادند و مرادها حاصل شد)عروسي= توي (
 

                                                 
ذيل كشف الظنون اسماعيل پاشا كه ذيل آن را محمد بن : بحراالنساب: گويد ـ گولپينارلي مي1

  .ام اما بايد كتابي به اين مضمون باشد كتاب را نديده: گويد دهلوي نوشته، مي
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: 6A  
ماحصل بعد از بيست و چهار سال كه از اين ماجرا گذشت، سـلطان ابـراهيم و خـاتم                   

 اهللا  ةدر اين اثنا زينب خاتون نيز به آخرت رحلت كرد رحمـ          . خاتون صاحب فرزند نشدند   
وزها سلطان ابراهيم ثاني علما و اعاظم را نزد خود جمـع كـرد و گفـت،                 يكي از ر  . عليها
هاي سال است كه اوالدي ندارم چه تدبير كنم؛ آن جماعت گفتند كه سـلطانِ مـا،                   سال

تدبير آن است كه در اين شهر هر چقدر عالم و كاري و حافظ، درويش و فقرا و مسكين                   
علمـا و   . م و مجلـسي عـالي بپـردازيم       ساكن هستند، همه آنها را در يك محل گرد آوري         

اميد كـه   .  بخوانند گلبانگحافظان به تالوت قرآن مشغول شوند و دراويش و فقرا دعاي            
پـس جملگـي ايـن قـول را         . حضرت حق تعالي قبول كرده، اوالدي به شما عطا فرمايد         
ن ها فرسـتادند و هرچـه در آ         پسنديده و به هر طرف براي آوردن افرادي از آن قبيل آدم           

منطقه افراد عالم و حافظ و فقير و درويش بود، جمله در يك جا جمـع شـده و مجلـس                     
. علما و حفاظ به تالوت مشغول شدند و درويش و فقرا دعـاي گلبانـگ كردنـد                . آراستند
ها به جانب حق داشتند و سلطان ابـراهيم           اي تمام اين رسم برگزار بود و سوي دل          هفته
تا هر كدام اجازة بازگشت خواستند و به محل         . ر و نياز كرد   نهايت به آنها زر و سيم نذ        بي

پس سلطان ابراهيم به حق تعالي به صـدق و اخـالص مناجـات              . و مكان خود بازگشتند   
  1)8/ عمران آل(ربي هبلي من لدنك ذريتاً طيبتاً عندك سميع دعا : كرد و گفت

هـا  يعني كه؛ اي خداوند از عالم غيب به من يك پسر نصيب كن كه دعا              
كنيـد و مرادهـا را شـما          ها را شما تمام مي      كني و حاجت    را شما قبول مي   

  2.شما پادشاهيد. دهيد مي
چـون مـدت   . حامله شـد ) خاتون(اين شب با خاتم خاتون درآميخت كه به قدرت خدا           

حملش تمام شد، خاتم خاتون كه يك شب در بستر خود خوابيده بود؛ خواب ديد كه بـه                  
  .لمآساني و بدون درد و ا

: 6B  
چون بيدار شد، ديد كه اين رؤياي صادقه بود و وضـع حمـل              . از او فرزندي متولد شد    

                                                 
ً اِنَّك اَنْت الوهاب ـ ةلدنك رحمـ ربنا التزغ قلوبنا بعداذهديتناه وهب لنا من: عمران  آل8ـ آيه1

  .باشد مي
  م ـ ع ـ س. ـ ترجمه آيه هم اضافه دارد2
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حضرت سلطان ابراهيم را بيدار كرد و او را از اين حال            . كرده و فرزند او متولد شده است      
صورتي لبريز از نور كـه فـضا را نـوراني كـرده             . سلطان ابراهيم نيز اوالد را ديد     . خبر داد 
. بكتـاش گفتنـد   از اسامي مبـارك بـه وي        . د ماه چهارده بغايت شادمان شدند     مانن. است

از هـر   . هر چه كوشيد او پستان مادر نگرفـت       . خاتم خاتون سينه خود را به دهان او نهاد        
. كنـد  هاي متحرك او را ديد كه نجوا مـي     خاتم خاتون لب  . شد  دو لب او كوثر سرازير مي     

  : آمددر گوش مادر صداي كلمه توحيد. هاي او نزديك كرد گوش خود را به لب
  ـ) ص(ـ ال اله اال اهللا و محمد رسول اهللا

واليـت  ] ذات[فهميدند كه اين اشاره صـاحب      . همان زمان به سلطان ابراهيم خبر داد      
به همين خاطر اولين سخني كه بر زبان آورد كلمه          . است؛ آن طفل صاحب سعادت است     

  .بود) شهادت(
روز به روز بزرگ شده و به درجه كمال نائل آمد؛ تا كه بـه       . ندشير و شكر بدو خورانيد    

كـرد و     چهار سالگي رسيد و قابل تحصيل علم گرديد و مدام انگشت شاهد را بلنـد مـي                
  .اولين سخن كه از زبان او جاري شد، كلمه شهادت بود. گفت كلمه شهادت مي

  سپردن حضرت حاجي بكتاش ولي به معلم
گويند؛ مخزن انـوار چـراغ رحمـت يعنـي حـضرت              راويان مي . پدر او را به معلم سپرد     

خوندكار چون به چهار سالگي رسيد، پدرش سلطان ابراهيم قصد كرد كه او را بـه معلـم             
پـس  . در جستجوي اهل علم بود تا علوم ظاهري را به حاج بكتاش تعلـيم كنـد               . بسپارد

يـت، كرامـت و عزيـزي       بزرگان گفتند كه سلطانِ ما، در اين زمان عالم كاملي اهـل وال            
در اين شهر كه بـه او   .  بزرگ حضرت خواجه احمد يسوي است      ظاهر گرديد كه ازخلفاي   

شـيخ لقمـان   . (اگر بكتاش را به او بسپاريد، كه بجـا خواهـد بـود          . گويند  لقمان پرنده مي  
پرنده براساس آنچه در مناقب شيخ لقمان آمده است؛ خليفه خواجه احمد يـسوي بـود و                 

  را) پرواز(ي نصيب پرندگ

: 7A  
خواجه احمد يسوي به او داده است، و بعضي از كرامات او نيز ايـن بـوده اسـت؛ كـه                     
سلطان العالمين قطب المحققين وارث العلوم االولـين و اآلخـرين حـضرت امـام جعفـر                 
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پرنده آن زمان بـد ال وار       . هاي طريقت عطا فرموده     به شيخ لقمان پرنده خرقه    ) ع(صادق
زماني كه به دايره عقل آمد، به سـلطان خواجـه احمـد يـسوي               . برد  سر مي به  ها    در كوه 
. از آنها اركان پذيرفت و به مقام ارشد واليت خراسان در شهر نيشابور مستقر شـد               . رسيد

خرقه مبارك را گرفت و روانـه       ) ع(زماني كه بايزيد بسطامي از حضرت امام جعفر صادق        
سالم بر او   .  جستجو كرد و او را در كوهي يافت        هاي خراسان   شد، لقمان پرنده را در كوه     

او نيز عليك گفته و دستور گرفت آداب        .  فرستاد براي شما خرقه  ) ع(كرد و گفت كه امام    
را بـر   ) ع(در همان لحظه بايزيد بسطامي، خرقه حضرت امام       . ادب و عرفان به جاي آورد     

 جذبـه خرقـه حـضرت       الحـال از    فـي . قامت شيخ لقمان پوشانيد و خرقه او را دربرگرفت        
روايـت اسـت كـه شـيخ        . شيخ لقمان پرنده، به شوق برخاست و به نماز ايـستاد          ) ع(امام

بايزيد بـسطامي چهـارده     . چهارده سال گذراند  ] در طول [لقمان پرنده يك ركعت نماز را       
شيخ لقمان پرنده چون به ركعت دوم شـروع         . سال بر پاي ايستاد تا نماز وي اتمام يافت        

   بسطامي طاقت نياورد، به حضوركرد، بايزيد

: 7B  
فرمـود كـه اگـر      ) ع(حضرت امـام  . بازگشت و ماجرا را بازگفت    ) ع(حضرت امام صادق  

گرفتـي ولـي صـبر        كردي، نصيب خود به طور كامل مي        ميتحمل ركعت دوم نماز او را       
هر كه بخواهد، بايد به كتـاب       . شيخ لقمان پرنده كرامات و معجزات فراوان دارد       . نكرديد

  .ما به سر سخن خود بازگرديم. مناقب او رجوع نمايد

بكتاش خراساني را براي علم آموختن به لقمـان پرنـده سـپرد             ] ثاني[سلطان ابراهيم   
حتي يكـي   . گفت  گفت، او پايان سخن را بازمي       شيخ لقمان در حالي كه اول سخن را مي        

از .  بيـرون وارد شـد     آموزي به بكتـاش خراسـاني از        از روزها شيخ لقمان پرنده براي علم      
انوار جمال حضرت بكتاش فضا نوراني شده بود و مشاهده كرد كه دو تن نـوراني در دو                  

گويد؛ زماني كـه وارد شـدم،    مي. آموزند اند و به او قرآن مي طرف چپ و راست او نشسته     
گفت   مي. اين چه اشاره و حكمتي بود     . دو تن نوراني غيب شدند، از شگفتي حيران ماندم        

كرد كه در اين اثنا بكتاش خراساني به الهام مبارك زبان گشود و به او گفـت                   ر مي و فك 
. كه براي مـن شـرح كـن       ] بله، گفت [اي خواجه؛ شما اين دو تن را شناختي؟ جواب داد           

بكتاش گفت؛ آن كه در سمت راست من نشسته بود؛ صاحب حقيقت و سـرور پيـامبران                 
مرسلين و آن كـه در سـمت چـپ مـن            سيدالمحققين و سيدال  ) ص(جدم محمد مصطفي  
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  نشيند، قطب واليت ساقي كوثر شير خداي رب العالمين  مي

: 8A  
هـايش علـم بـاطن و       اهللا وجه است كه كان كـرم        كرم) ع(اميرالمؤمنين علي المرتضي  

شـيخ لقمـان از   . كننـد   نظر كردند و قرآن را تعليم مي      با صفا، به من   ]. است[علم ظاهر   
ايـن  . ر شنيد، حالت سرور و شادماني يافت و دلش روشـن شـد            بكتاش خراساني اين خب   

احوال را به سلطان ابراهيم ثاني خبر داد، او نيز شنيده و از اين خبر بغايـت شـاد و خـرم                 
  .شد و هزاران شكر به درگاه حق تعالي كرد

  :دهد مي) خوندكار(لقمان پرنده به حضرت حاج بكتاش ولي نام 
در حالي كـه شـيخ      ) قدس اهللا سره العزيز   ( بكتاش ولي    از راويان اخبار مرويست، حاج    

اي بكتاش، بـراي وضـو از بيـرون ابريقـي آب           : آموخت، گفت   لقمان پرنده به او علم مي     
خانه چـشمه     حاج بكتاش گفت اي خواجه كه يك صفا نظر كنيد و از داخل مكتب             . بياور

رت ما به آن پايه نيست      شيخ لقمان فرمود؛ قد   . آبي بجوشد كه ديگر نياز به بيرون نباشد       
هاي مبـارك   شود، يك صفا نظر كن؛ هماندم بكتاش خراساني دست اگر از تو حاصل مي   
رد               . را بلند كرد دعا كرد     شيخ لقمان آمين گفت؛ و دست بـر صـورت كـشيده، سـجده بـ .

خانه   اي آب زالل جوشيد و به سوي درب مكتب          خانه چشمه   همان لحظه در وسط مكتب    
اين واليت را ديد، به شوق يا خوندكار        قمان پرنده از بكتاش خراساني      شيخ ل . سرازير شد 

  گفت؛

: 8B  
  .از آن اسم مبارك بكتاش خوندكار شده است
پس . الجمله به چشم ديدند، متحير شدند       اشخاصي كه حاضر بودند، اين كرامت را في       

طيفـي  خانـه، چـشمه ل   ديد كه در وسط مكتـب . بكتاش، خوندكار نيز از سجده سر برآورد  
و در سـر ايـن چـشمه چنـد بوتـه گـل              . ايجاد شده است و به طرف در روان شده است         

ايـن واليـت    . دوباره سجده شكر كرد   . هاي لطيفي شكفته شده است       روييد و گل   سوسن
. حضرت خوندكار را به سلطان ابراهيم ثاني خبر دادند كه او نيز شنيد و شاد و خـرم شـد          

  .به حضرت حق تعالي هزاران شكر كرد
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  در بيان حاجي ناميدن، حاجي بكتاش ولي از سوي لقمان پرنده
اهللا رسـيد، طـواف كـرد و بعـد از             شود كه يك زمان شيخ لقمان پرنده به بيت          نقل مي 

لقمان پرنده بـه همراهـانش گفـت        . اداي اركان حج به كوه عرفات رفت در وقفه ايستاد         
در ملـك   . كننـد   درست مي ] نياز= كلوچه  ) [بژي(االن در خانه ما     . امروز روز عرفه است   

پرنده در كوه عرفات به حضرت خوندكار حـاج بكتـاش   ] لقمان[خراسان همچنين سخن  
بـه اهـل   . كردند بژي درست مي= معلوم شد در واقع هم همان زمان در خانه شيخ بشي   

آنها نيـز داخـل سـيني       . بشي در داخل سيني گذاشته به من بدهيد       = گفت كه چند بژي     
حـضرت خونـدكار آن سـيني را بـه          .  بشي گذاشته به حضرت خوندكار دادند      =چند بژي   

  .الحال به كوه عرفات به شيخ لقمان پرنده تقديم كرد دست گرفته و في

: 9A  
بژي را افطـار كـرد و   = بشي . لقمان پرنده چون اين حال را ديد، حكمت آن را فهميد  

همه اهالي نيشابور   ]. رسيد[اسان  سيني را پنهان كرد تا از حجاز برگشته تا به نزديك خر           
شـيخ گفـت، حـاجي واقعـي     . به استقبال او رفتند، دست او را بوسيده مبارك بـاد گفتنـد        

خراسان سوال كردنـد حـاج       ديرمشايخ  . برويد و او را زيارت كنيد     . بكتاش خوندكار است  
بكتاش خوندكار كي است؟ لقمان پرنده حضرت حاج بكتـاش ولـي را اشـارت فرمـود و                  

آنها گفتند كه؛ اين طفلي بيش نيست به چـه علـت حـاجي شـده                . ؛ اين عزيز است   گفت
گزاردم، فرايض را به مـن ادا   در حالي كه در كعبه نماز مي : شيخ لقمان پرنده گفت   . است
شد و كرامت واليت او را يـك          شدم، باز غايب مي     كرد و در حالي كه از نماز فارغ مي          مي

آن سـيني را درآورد بـه آنهـا         . يده بود، به آنها تقرير كـرد      ها را كه د     يك خبر داد و واقعه    
چون عرفاي خراسان اين حكمت را از زبان لقمـان شـنيدند، جملـه تحـسين                . نشان داد 

 حـاج دست او را بوسيدند، بر پاي او افتادنـد، سـپس اسـم شـريف مبـارك او را                    . كردند
  .قدس اهللا سره العزيز. بكتاش خوندكار شد
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  بكتاش ولي به عرفاي خراسانآشكار شدن حاج 
  الجمله كنند كه آن زماني كه عرفاي خراسان في راويان همچنين حكايت مي

: 9B  
اينهـا  ] او[خانـه آن      براي تبريك حج نزد شيخ لقمـان پرنـده آمـده بودنـد، در مكتـب               

آمديم، اين چشمه آب را       را ديده و گفته كه اي شيخ ما به اينجا هميشه مي           ] چشمه آب [
اين چشمه، چشمه واليت است     : اين چه حكمت است؟ شيخ لقمان پرنده فرمود       . نديديم

عرفـاي خراسـان ديدنـد و       . كه حاج بكتاش ولي خوندكار آن را درآورده و استخراج كرد          
همـان  . اينقدر عنايت واليت از كجا شده است      . اين هنوز كه طفلي نارسيده است     : گفتند

دهن مباركش را باز    ) ق(اج بكتاش ولي     يعني حضرت خوندكار ح    ةگشايندة باب الحكمـ  
العالمين و آن زبـده واليـت اميرالمـؤمنين      من آن نسل ساقي كوثر شير رب      : كرد و گفت  

اين نوع واليت و كرامت از طرف حق تعالي به ما ميراث آمـده و               . سرّ آن هستم  ) ع(علي
يب الهي  نيز از نسل اصل ما نشان دادن چنين رمز و رموز عجيب نيست زيرا كه اين نص                

وقتي كه عرفاي خراسان از حضرت خوندكار اين كلمه را شنيدند، گفتند كـه اگـر                . است
حـضرت  . هايش را به ما نشان بدهيـد        هستيد، نشانه ) ع(شما سرّ تحقيق شاه مردان علي     

) ع(دانيـد كـه حـضرت علـي         شما مي : به نطق آمد و گفت    ) ق(خوندكار حاج بكتاش ولي   
اين كه دركف دست مبـارك او       ) ع(نشانه حضرت علي  اش چيست؟ گفتند كه يك        نشانه
  خال نوراني سبز محبوبيك 

: 10A  
كف دست مبارك را باز كـرد و        ) ق(الحال حضرت خوندكار حاج بكتاش ولي         في. دارد

ديدند در كف دست مبارك او يـك خـال سـبز نـوراني لطيـف ماننـد                  . به آنها نشان داد   
خـال  ) ع( در جبين مبارك حـضرت علـي       وجود دارد و باز هم گفتند كه      ) ع(حضرت علي 

ديدند كـه   . سبز نوراني لطيف بود؛ حضرت خوندكار پيشاني را باز كرد و به آنها نشان داد              
الجملـه دسـت او را        فـي . خال مذكور در جبين مبارك حـضرت خونـدكار موجـود اسـت            

  والسالم. العذر عند الكرام الناس مقبولٌ. بوسيدند و عذر و نياز كردند
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  كُنجد/ ردن حاج بكتاش ولي بر برگ سوسن نماز گزا
گفتند كه اي حاج بكتـاش خونـدكار در ايـن منـزل               نقل است كه عرفاي خراسان مي     

پس آن صـاحب كـشف   . مشرب شما از چيست؟ لطف كرده بفرماييد مرشد شما كيست؟  
فرمود؛ هـر كـس كـه روي بـرگ          ) ق(من لدن يعني حضرت خوندكار حاج بكتاش ولي         

پذيرم و خودم را به        كند و دو ركعت نماز بخواند، آن را به شيخي مي           سوسن سجاده پهن  
الجملـه بـا تبـسم        چون كه عرفاي خراسان اين سخن را شنيدند، فـي         . كنم  او تسليم مي  
انجـام  ] آنچـه را خواسـتار شـديد      [اي حاج بكتاش خوندكار اگر شما       : گفتند. تحير كردند 

كنـيم و   پذيريم، لباس فقر را از تو قبـول مـي   بودن مي) پير(دهيد، جمله ما شما را به         مي
  در. مرشد ما تو باش] شويم مي[داخل در طريقت، 

: 10B  
آب ) ق(همان لحظه آن فخر معدن اركان يعني حضرت خوندكار حـاج بكتـاش ولـي             

اهللا به امراهللا گفت و اول روي برگ          گرفته سجاده مباركه را برداشته و بسم      ) وضو(دست  
آن زبـده   . به قدرت خالق ذوالجالل، بر سـجاده معلـق ايـستاد          . سوسن سجاده پهن كرد   

روي سجاده آمـد و دو ركعـت   ) ق(ارواح رحمت يعني حضرت خوندكار حاج بكتاش ولي  
پس اشخاصي كه در آنجا حاضر بودند، جمله اين حالت          . نماز گزارد، دعا كرد و فرود آمد      

هايـشان را     و نيـز كـسوه    . ادندرا ديدند، دست حضرت خوندكار را بوسيدند و به پايش افت          
كوتاهي كـرديم   . كم از ما، كرم از عرفا     ] عرض كردند . [درآوردند و به پيشگاه او گذاشتند     

بـه اركـان طريقـت، و       . حضرت خوندكار به آنها توالي تلقـين كـرد        . و عذر و نياز كردند    
را شـيخ لقمـان پرنـده نيـز كـسوه           . هاي آنها را تكبير كرد و به سرشـان پوشـانيد            كسوه

درآورده به نظر حضرت خوندكار گذاشته، آن قطب جهان كسوه آن را نيز اضافه كرده بر                
الجمله از حضرت خوندكار دستور گرفتنـد و بـه مقـام و منـازل خـود            في. سرش پوشانيد 

  .بازگشتند
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  ذكر اوصاف حميده حضرت حاج بكتاش ولي
   با كودكان چنين است كه در نصيب ازل يعني در كودكي، عالم ايشان هرگز

: 11A  
بنابراين ذكر شده كه در عالم كودكي      . بازي نشده و به لعب و لهو مشغول نگرديده          هم

مبارك ] ذات[داد آن  ها نشان مي انواع كرامت. شد ظاهر مي] معنوي[نيز از خود او احوال   
هرگز ميل و هواي نفـساني بـه دنيـا از    . شد هاي حكمت شنيده مي از دهانش انواع كلمه   

در تمام عمرش خواسته نفس را برآورده نكرده است و هيچ گاه            .  او ديده نشده است    خود
عيب كسي را به روي او نياورده است و هرگز بدون طهارت بر زمين قدم نگذاشـته و از                   

حتي در خراسان، پـدرانش؛ سـلطان ابـراهيم         . عبادت و طاعت ساعتي غافل نشده است      
بـه يكـي از   . و عرضـه داشـتند و او نپـذيرفت    زماني كه فوت شد، مقـام سـلطان را بـر ا           

عموهايش به نام سيدحسن كه پسر موسي ثاني است، سلطنت را بخشيد و براي خودش            
الكبري واگذار شود     خلوت و عزلت اختيار كرد تا كه بعد از عالم بلوغيت به او مرتبه قطب              

و عبادت و طاعت و الليل  ابتدا چهل سال تمام صائم الدهر و قائم   . و به روم فرستاده شود    
فرمايد كه     مي مناقب فارسي بنابراين در   . زهد و تقوي و به اعمال صالحيه مشغول گرديد        

  .آن مرد خدا چهل سال نفس را قطع كرد
حاج بكتاش ولي از عبادت و طاعت از رياضات به چنين حال رسيده بود كه وقتي كه                 

رعـشه  [خـورد    تكـان مـي  رفت، در سر مبارك آن مغزش مشغول نماز بود و به ركوع مي  
] بـه حالـت عـادي     [داشـت، دوبـاره بـه جـايش           و چون از ركـوع سـر برمـي        ] گرفت  مي

  گشت؛ حركت مغز مبارك را بازمي

: 11B  
شود در حين نشستن كنج       نقل مي . كردند  اشخاص كه در محضر او بودند، مشاهده مي       

رسـيده  خلوت خود و در حال مشغول عبادت و طاعات ناگهان از حضرت عـزت خطـاب                 
كه اي بكتاش، عبادت و طاعتت قبول شده، بعد از آن اعمال صالحيه روز به روز زيـادتر                  

اهللا به خود او چنين رسيده كه در شب، روح او از عالم اجسام و      مشغول شده و نيز هدايت    
شد   نفس او به صفات دنيا ديده مي      ] در[كثير الناس   ] و رهبريت [كرد    عالم ارواح عبور مي   

ه واسطه اعمال صالحه روز به روز ترقي كرده تا رسيدن به مرتبه واليت به               و سعي آن ب   
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  .نمود اين وجه شد كه به عالم قرب آشنا آمد و آن كس كه آشنا بود، به او آشنايي مي
] شـد [در طريـق مـن قبـل اهللا الهـام بـه خـود او           (گفت،    از مرتبه تكامل، اشارات مي    

دونه هـزار پيـران تركـستان خواجـه احمـد           سرچشمه نو االقطاب سلطان العارفين،      قطب
سيد از نسل علوي در آسـتانه حـضرت    .  واسعه ة اهللا عليه رحمـ   ةيسوي ابن محمد رحمـ   

از .  مجاز در مملكت حجاز، فقرت را از آنها قبول كن          )ع(الرضا  امام هشتم علي بن موسي    
  ، چنين اشارت شده است؛)ارشاد آنها تابع شو و از آنها مؤذون شو

العارفين قطب االقطاب سرچشمه نودونه هـزار پيـران تركـستان             كه سلطان نقل است   
از حضرت امام   . سيد علوي است  . خواجه احمد يسوي از نسل حضرت محمد حنيفه است        

  اند در ملك تركستان امام هشتم مجاز شده) ع(الرضا  علي بن موسي

: 12A  
نودونه هزار خليفه  . ستا] سيو) [يسو(قرار و سكونت كردند، آستانه شريف آن در شهر          

نيز از علماي   . گفتند  سرچشمه نودونه هزار پيران تركستان مي     ] او را [داشت، از آن جهت     
جملـه را   . رباني بوده در علم ظاهر هيچ كس توان مقابله و مباحثه با وي را نداشته است               

اي   نـه نيز عابد بود به گو    . كرد و در علم باطن نيز كامل بود و هيچ كمي نداشت             ملزم مي 
كه يك لحظه از اطاعت حق خالي نبود و هم به غايت زاهد بود زيرا كه دنيا را به چيزي         

آمد در مطبخ فقـرا       قربان و چراغ و صدقه مسلمين هرچه مي       . كرد  گرفت و اعتنا نمي     نمي
كردنـد و خـود قاشـق، كـشكول           پختند و براي آيندگان و روندگان آن را صرف مـي            مي
. فرسـتاد   ت، خورجيني بر دوش آن گاو گذاشته بـه بـازار مـي            يك گاو نر داش   . ساخت  مي

هرچه از قاشق و كشكول گذاشته بود، اهالي وجه آن را در خورجين گذاشـته اجنـاس را                  
داشت و وجهي     چنانچه كسي قاشق و كشكول برمي     . گشت  برداشته و گاو به منزل بازمي     

شـدند كـه بهـاي جـنس         مردم متوجه مي  . كرد  گذاشت، گاو از مقابل او حركت نمي        نمي
سـپس بـه سـوي آسـتانه خواجـه احمـد            . پرداختند  پرداخته نشده، خود اهالي وجه را مي      

داشت و با آن     او نيز چنانچه به جاي وجه، غذايي گذاشته بودند برمي         . گشت  يسوي بازمي 
از مناقب و كرامت او هرچه يـاد كنـيم، شـرح            . واليت و كرامتش زياد بود    . كرد  افطار مي 
  .كنيم اي را ذكر مي اما چند نكته. توانيم بدهيم آن را نمي
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  در بيان كرامات و واليت و اوصاف حميده، حضرت خواجه احمد يسوي

: 12B  
حـضرت  ] آسـتان [يكي از جمله كرامات اين است كه؛ يكي از روزها بعضي افراد بـه               

او را و ] و تهمت بـستند [حرمت كردند  خواجه احمد يسوي افترا كردند يعني بين خلق بي   
در حالي كه نصف شب گذشت، در نزديكي        ] قضيه به اين صورت بود كه     . [منفعل كردند 

و آالتش و سـرش و پـايش را   ] شكم[شهر يك گاو نر را سر بريدند، پوستش را و داخل    
. در آنجا گذاشتند و سپس گوشتش را گرفته در مطبخ خواجه احمد يسوي آويزان كردنـد      

دند، به جستجوي گاو پرداختنـد و صـاحبان گـاو اظهـار             بيدار ش ] مردم[علي الصباح كه    
در حالي كه به جستجو مشغول بودند، بـه محـل           . داشتند كه گاو ما به خانه نيامده است       

ديدند، جاي پاي و آثار خون را پيگيري كردند تا به مطـبخ             چون خون را    . ذبح گاو آمدند  
شـدند و خانـه را جـستجو        شيخ اجـازه داد، داخـل       . اجازه جستجو خواستند  . شيخ رسيدند 

چون به مطبخ داخل شدند و گوشت آويزان گاو را ديدند، حـضرت خواجـه احمـد     . كردند
به سگ بدل شدند بـه   . يسوي از حق تعالي درخواست كرد كه آنها را به سگ مبدل كند            

مـردم  . گوشت حمله كرده و تمام آن را خوردند و همديگر را پاره پاره كرده هالك شدند        
را شدند و فهميدند كه اين كار، كار آنها بود و آن حيله كه خود كردند، به آن                  شهر ماجرا   

اعتقـاد بـه    . گرفتار و ماية عبرت ديگران شدند و ديگر از اين نوع امـور اجتنـاب كردنـد                
   حضرت خواجه احمد اگر كرامت و واليت. تر شد خواجه محكم

: 13A  
امـا يكـي از     .  دور خواهيم افتـاد    يسوي را بگوييم، قصه دراز خواهد شد و از مقصد به          

خراسان محيا حاضر كرده، حضرت حاج احمد يـسوي         عرفاي  : مناقب زيباي او اين است    
 را به كشور تركستان براي دعوت       از عرفاي واليت هفت نفر    . را به مجلس دعوت كردند    
 درآمـده بـه     درنـا آنها نيز با اجازه عرفاي خراسان به شـكل          . حاج احمد يسوي فرستادند   

  .وي تركستان پرواز كردندس
به خلفايش گفـت؛ كـه      . از طرف ديگر، اين وضعيت به خواجه احمد يسوي معلوم شد          

عرفاي خراسان حاضر شده و تهيه ديده و ما را به جمع خود ميهمان كرده، هفت نفر بـه        
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بـراي پـذيرايي خـود را حاضـر       . شـوند   فرستادند كه به شكل درنا بر ما وارد مي        سوي ما   
آنهـا نيـز بـه شـكل     . ل از اين كه آنها بر ما وارد شوند، ما به استقبال آنها برويم     كنيد، قب 

دقيقاً در وسط مـرز خراسـان و سـمرقند روي        . درنا درآمده به سوي خراسان پرواز كردند      
به خاطر اين كه آنها عرفـاي واليـت بودنـد، در            . رودخانه معروف آمودريا به هم رسيدند     

به پاي حضرت خواجه احمد يسوي سر گذاشتند نشستند         . دشكل درنا همديگر را شناختن    
 و فرمودند بر شما چه آشكار نيست؟

: 13B  
ايم كه عرفايي چون شما را دعوت كنيم و گفتند كه لطف كرده راه ما را نزديـك                   آمده
گفتند، خواجه احمد يسوي بـه آب نگـاه           زماني كه داعي و مدعو با هم سخن مي        . كرديد
شد كه بازرگاني از سوي سمرقند براي اين كه به سوي خراسـان    جه  ناگهان متو . كرد  مي

آورد و در حـال غـرق شـدن در رودخانـه آمودريـا       هـايي را مـي     ها و گله    سفر كند، پارچه  
رد      . هستند تجـار  . در زماني كه به وسط امواج درياي آمودريا رسيدند، آب آنها را با خود بـ

از عرفاي اقليم و اولياي ملك طلبيد و نجات         خود در آب افتاد و استمداد       ) خر(روي چپر   
خواجـه احمـد يـسوي      . كـشيد   نصف مال خود را نذر كرد و همچنان فرياد مـي          . خواست

همان دم روي هوا دست واليت دراز كرد و آن بازرگـان و امـوال او را نجـات داد و بـه                       
از [مـي    عرفاي خراسان به زمين فرود آمدنـد بـه دون آد           سرحد خراسان رسانيد و همراه    

الحال با صورت به سـجده افتـاده و چهارپـا بـه سـوي                 چون تاجر، عرفا را ديد، في     ] درنا
دست او را زيارت كرد و نيز بـا بقيـه عرفـا             . محضر خواجه احمد يسوي به حركت درآمد      

مصافحه كرد و جمله مال خود را دو قسمت كرده و يك قـسمت آن را بـه نـذر و نظـر                       
از آنجـا   . خير دعاي همت او را گرفت و روانـه شـد          . شتخواجه سلطان احمد يسوي گذا    

جمله عرفاي خراسـان بـه      . خواجه احمد يسوي آن مال را گرفته به ملك خراسان رسيد          
  .استقبال آمدند

: 14A  
خواجه احمد يسوي فرمود مال نذر را در آن مجلـس           . و با عز و احترام استقبال كردند      

 بـه   تركـستان آن مجلس وداع كردنـد در ملـك         از  . خرج كنند تا كه آن محيا، اِحيا شود       
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اين نوع كرامت و واليت خواجه احمـد        .  آمدند و سعادتمند و شادمان شدند      آستانه شريف 
توانـد،   در مناقـب شـريف او مـي   ] از آنها آگاه شود   [خواهد    هركه مي . يسوي فراوان است  
  .بخواند و پيدا كند

 و چراغ، سفره و علـم، سـجاده كـه     الف تاج، خرقه  اول قبه،   . ما به كالم خود برگرديم    
به امر حق تعـالي آورده بـود، حـضرت          ) ص(جبرئيل امين براي حضرت محمد مصطفي     

از آن بـه امـام      . داده اسـت  ) ع(طالـب   با اركان به حضرت علي بن ابـي       ) ص(رسول اكرم 
در حالي كه   . و از او به ابراهيم مكرم رسيد      ) ع(العابدين  ولي و از او به امام زين      ) ع(حسين

در زندان مروان بود و ابومسلم مروي آمد و به طور پنهـان بـراي قيـام كـردن رخـصت                     
ابومـسلم بـه حـضرت امـام        . ها را ابراهيم مكـرم بـه ابومـسلم سـپرد            طلبيد و آن وصله   

از او بـه امـام موسـي        . سپرد) ع(رساند و او هم به حضرت امام جعفرصادق       ) ع(محمدباقر
) ع(الرضا   قبله هفتم سلطان خراسان حضرت موسي      رسيد، از او به امام هشتم و      ) ع(كاظم
آنها را با اركان به سلطان العارفين نودونه هـزار          ) ع(الرضا  حضرت امام علي موسي   . رسيد

ها در تكيـه حـضرت احمـد          پير مرشد تركستان خواجه احمد يسوي داد و تمام آن وصله          
ها را نسپرد با آن كه        به هيچ يك از خلفا، وصله     .  داشت يسوي بود كه نودونه هزار خليفه     

  . بسيار در تالش بودند

: 14B  
فرمود؛ صاحب آن خواهد آمد، يعني اشـاره بـه آن كـس           خواستند، مي   هر زمان كه مي   

شايستگي دريافت آن مرتبـه را دارد، و بـه رمـز اشـاره بـه ظهـور حـضرت                    كه لياقت و    
واليت بود و هـر     ها بيانگر مرتبه      خوندكار حاج بكتاش است، زيرا آن كسوت و آن وصله         

الكبـري كـه مرتبـه     مرتبه قطـب  ] داراي[داد،    ها و كسوت نشان مي      كس كه از آن وصله    
اسـت و واليـت     ) ص(اين مرتبه باطن محمـد مـصطفي      ] بود، زيرا [االقطاب است،     قطب
اگر در . باالتر از اين مقام را عروج گويند     . گويند  اين مقام را سير به اهللا مي      . است) ع(علي

شود و بـه      پرسند، سالك در آن مقام از لباس جسماني خارج مي           م عروج مي  چگونگي مقا 
گوينــد و آن داراي  شــود و بــه ايــن مقــام ابــدال مــي كــسوت ارواح ملكيــه داخــل مــي

فرمايد ابدال دو وجـه       مي) ع(النقي  وشش مسأله است كه حضرت امام علي        سيصدوشصت
كنـد امـا در    شيند، صـحبت مـي  ن  كه در اين جهان جسم او با تو مي        دارد؛ يكي اين است   

بخـش    كنـد، نجـات     كسوت ارواح ملكيه داخل است و شخص افتادگان را دستگيري مي          
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گذارد و در مـسند مرشـد قـرار           كند، به مقام ديدار قدم مي       است، فلك و ملك را سير مي      
. در اينجا مجذوب غيرسالك يعني ابدال اسـت       . شنود  گيرد و اولياءاهللا است، هيچ نمي       مي

گويند، به معناي تبديل است، يعني مراد از تبديل آن اسـت              ابدال مي ن كه به او     سبب اي 
كند، يكي از سـه ابـدال         كه شخصي كه قطب است، زماني كه از دنيا به آخرت كوچ مي            

شـود و از سـه تـن     ها يكي نفر منتقل مـي       تن  ها به سه    تن  از هفت . سد  به مرتبه قطب مي   
السالم   بدال مقام عروج است كه مقام خضر عليه       اين مقام ا  . شود  يكي نصب به قطب مي    

تنـان بـه جـاي آن         فوت شـود، يكـي از چهـل       ) هفت تن (از  ) يكي(هر زماني كه    . است
  شود و يكي از سيصدها گذاشته مي

: 15A  
جـاي خـالي يكـي از       . شـود   تنان كه صعود كـرده گذاشـته مـي          در جاي يكي از چهل    

زمـاني  ] داران  ايمان[مؤمنان  . شود  شته مي خالي شده نيز يكي از مؤمنان گذا      سيصدها كه   
اين قطب هزار سال عـالم      . رسند  كه تمامي اين مقامات را طي كنند، به مرحله قطب مي          

. در معني آن قطب پيدا شـد      ]. 12طالق  [كند زيرا؛ قَد اَحاطَ بِكُلِّ شَيءٍ عِلْماً          را احاطه مي  
ذكـر  ) ق(ار حاج بكتـاش ولـي     آيد زيرا درباره حضرت خوندك      وارث اين مقام به نسب مي     

سلطان ابراهيم در بحاراالنـساب پـسر       . شده كه وي فرزند حضرت سلطان ابراهيم است       
مكرم المجاب  . ثاني است و موسي ثاني پسر ابراهيم مكرم مجاب است           سيدمحمد موسي 

اسـت و   ) ع(و موسي الكاظم فرزند حضرت امام جعفر صادق       ) ع(فرزند امام موسي كاظم     
) ع(العابـدين   فرزند امـام زيـن    ) ع(است و محمدباقر  ) ع(زند امام محمدباقر  جعفر صادق فر  

فرزنـد شـاه    ) ع(و امام حسين ولي   ) ع(فرزند امام حسين ولي   ) ع(العابدين  است و امام زين   
فاطمـه الزهـرا سـالم اهللا       ) ص(كرم اهللا وجهه مادرش از سـالله رسـول        ) ع(مردان علي 
العالمين احمد    لين شفيع المذنبين حبيب رب    المرس  پدربزرگش سيدالكونين ختم  . عليهاست

  .محمود ابوالقاسم محمد مصطفي صلي اهللا عليه و سلم است
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: 15B  

  الدين حيدر به بدخشان در بيان رفتن قطب
  نامه بگويم معتبر يك واليت/ اي سخن ما سخنگو پرهنر 

  نامه را شرح بگويم خوش واليت/ گوش جان بسپار به من كه بگويم 
  كار كرد  چهخواجه احمد يسويبشنو كه / هستي و دوست داري) محب(ه ك كسي اي

  نيز عالي بود) سيو= يسو (و در شهر /  بود ولياو كه در ملك خراسان 
  جمع شده و مشتاق صحبت او بودند/ مقام نودونه هزار خليفه 

  و رهبر و سيد، مؤمنان بود/  سرچشمه جمله آنها بود سرواو 
  در وجود او توان صد هزار مرد نيرومند بود/ ودند جمله مؤمنان مطيع او ب

  بودند] مؤمنان[و شب و روز در حمله به / تمام بدخشان ملك كافر بود 
  گرفتند و از مؤمنان به جبر حق مي/ آنها به شهر خراسان حمله كردند 

و بيداد خواسته خواهـان بيـداري       / روزي مردم خراسان به احمد يسوي پناهنده شدند         
  او شدند

  ]دادخواه شدند و گفتند[جابر و كفار هستند همه / به اين ملك كافر بدخشان كه 
رزق ما رفت و حيران مانده كه چه كـار          / ايل ما را بردند و دگر آرامش حضور نداريم          

  كنيم
  زيرا غزا كردن امر خداوند است/ به كافران امان مده و غزا كن 

  كش و سينه او را خون كنكافر را ب/ بيا و پسرت را فرمانده لشكر كن 
  و از ظلم كافران حكايت كردند/ چون مؤمنان شكايت كردند 

  كه پسر داراي نفس و جوانمرد بود / قطب حيدر ]به نام[يك پسر داشت 
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: 16A  
  اما به قدرت مرد پهلواني بود/ دوازده ساله بود آن جوان

  تادو او را به جلو كفار فرس/ خواجه احمد به او شمشير حمايل كرد
  كه يا باج يا جان كافر را بستان/ سرش تاج واليت نهادبر 

  طبل و كوس داد و نقاره زير و بم را/ به او نيز طوق و علَم داد
  بر اسب پريده سوار شد) حيدر/ (پنجهزار لشكري در نزد او جمع شد

  نواختند) نفير(زدند و ) كرنا (]سوار شد[كه آن امير / و فرمانده لشكر شد چون
  به ملك بدخشان عزيمت كردند/ ي كه از خراسان خارج شدندزمان

  كه پنجاه هزار مرد جنگي آمدن حذر داشته باشيد/ ها به كافران خبر دادند جاسوس
  برند مبادا غافل شويد به شما يورش مي/ الدين حيدر فرمانده آن است  قطب

  لشكر بسيار از كافران جمع كرد/  آگاه شدچون پادشاه بدخشان
آمد، پـيش     و به مقابل لشكر حيدر را زماني كه مي        /  از صدهزار سرباز حاضر بود     بيشتر

  رفتند
  علَم را بر سر آنها تنگ كردند/ كوس حرب زدند و جنگ زدند

  شمشير كشيدند و تيرها انداختند/ به همديگر برآويختند و جنگ كردند
هـا را     ن و جـان   ها را خو    سرها را قطع كرد و جسم     / الدين حيدر جنگي گران كرد      قطب
  گرفت

  و از آسمان ابر خون باريد/ به خصم شمشير آهيخت) ع(مانند علي مرتضي
  زمين را افراد لشكر و آسمان را خون پوشاند/ حد و گران شد چنان جنگ بي

  شد عدد آنها بيشتر مي/ كشتند ها كافران را هر چه مي جوان

: 16B  
  اه در آسمان به شنا افتاد، مماهيمانند / آن قدر سپاه خون ريختند در زمين
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  خون شد سرزمين و همه الله رنگ/ ، تيغ كشيد و جنگ كردالدين حيدر قطب
  و حق تعالي نصرت نبخشيد/ ليك ياري نكرد دولت

  شكست، كافر آنها را امان نداد/ جان دادپنجاه هزار غازي جوان 
  را با كمند دستگير كردند) حيدر/ (چونكه لشكر مؤمنان پراكنده شد

و ديد كه همه چيز از آغـاز تقـدير بـوده        / چون ديد تدابيري كه كرد فايده نداد      ) درحي(
  است
  و راضي شده و به قضاء داد رضا/ آن دم به امر خداوند رضا داد) حيدر(

  و در جلو اسبش پياده بردند/ آن را محكم با كمند بستند
  و به قلعه بدخشان بردند/ سر جوانمردان را قطع كردند

  و داخل يك غار حبس كردند/ بردند) تگور(گرفتند به پيش را ) حيدر(
  و روز گرماي سوزنده آفتاب/ كه شب سرما سخت و برف داشت

  موهاي سرش ريختند و مويي باقي نماند/ نفوذ كرد) حيدر(سرماو گرما به جان 
توقـف گريـه كـرد و جـزع      شب و روز بي/ در حبس ماند) هفت سال(آن مرد تالشگر   

  نمود
  لشكر كشيد به سوي مؤمنان)/ حيدر( از حبس كافر بعد

  كسي پيدا نشد جواب آنها را بدهد/ تمام ايل تركستان را جمله خراب كرد
  آه و فغان و گريه سر داد/  حيدر را شنيدشيخ احمد كه دستگيري

  عزلت و محنت كشيد با گريه و زاري/ و به درگاه رب به اخالص طاعت و تضرع كرد

: 17A  
  هفت سال تمام گريه كرد] مدت[تا / ن و جگر سوزانيدبا آتش حسرت جا

  براي فرزندش ترك اطاعت حق نكرد/ احمد يسوي) هفت سال(آن 
حق فرموده است كه محبت فرزند بـه        / حق فرموده كه فرزند دشمن پدر و مادر است        

  دل مبريد
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  آيا نوجوان پير همسان هستند/ به حدي كه حضرت شيخ به پيري رسيد
  و پا افتاده خاص و عام/ خراسان تمام بدون سراز آن جهت ملك 

  و به طرف خواجه احمد يسوي آمدند/ اهل اسالم سربازش جمع شدند
  خانه ما و سرزمين ما/ گفتند؛ اي سلطان ما كافر گرفته جان ما 

  ناخن نگذاشته كه خود را بخارانيم/ االن بر ما غالب شده و براي ما حتي
  بكُشيم يا بميريم/ يم بيا لشكر بكشيم و جمع شويم برو

  يك دعا و ياري كن از آن احد ياري بخواه/ دين ما مدد كن) سيد(
  كه كسوة شما را به سر دارند/ به مردم تركستان همتت برسد

  لطف كن به ما، چاره پيدا كن/ تو هم به آنها همت كن
  گفتند اي صاحب همت و گريه كردند/ چاره بگذار  گوييم كه مؤمنان را بي ما نمي

  /از چشم خاص و عام اشك سرازير شد

  مناجات خواجه احمد يسوي و مالقات با حاج بكتاش ولي
  خبر به من گوش بده مشو بي/ بشنو االن اي عزيز باهنر

  جمله نالش و فرياد كردند/ چون مردم خراسان به سوي شيخ آمدند
  و از آتش جور كفار سينه سوختند/ به پايش افتادند و گريستند

: 17B  
  داد و فرياد كردند رفتند/ ها شكايت كردند مسلمانآن 

  از غيرتش آه كرد و ناليد/ چون شيخ كالم خلق شنيد
  و از يك طرف خلق از او آزرده بودند/ از يك طرف پسرش در دست دشمنان 

  ها را غارت كرد و همه مسلمان/ از يك طرف سرباز كافر بيشتر شد 
  سوار شدن و جنگ كردن نداردنيرويي براي / از يك طرف خودش پير شده 
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  و كافران را بتاراند و بكُشد/ و حتي پسري نداشت كه سردار شود 
  شيخ سر را به سوي خداوند در آسمان بلند كرد/ كسي نيست كه فرمانده لشكر شود 

  كننده دردهاي كُل اي درمان/ گفت؛ اي عارف سرّ همه 
  پيامبران مرسلو براي عزت همه / آدم و بعد آبروي احمد اول آبروي 

  هم گفته درباره سبحان هل اتي/ به حق مرتضي آن است الفتي 
  به كافر اجازه تباهي ملك مده/ به حرمت خاندان يا اله 

  ات بفرست به ملك رسند يك بنده/ به خاطر حرمت قطب عالم اي احد 
  به قرب حق عرض و حاجت كرد/ چون كه شيخ آن دم مناجات كرد 

  نياز خواهد شد حاجتش مقبول آن بي/ ه حق كُند به صدق هر كس نياز ب
  به حاج بكتاش ولي گفت/ حق تعالي خضر را الهام كرد 

  عزم تركستان كرد آن نَفَس/ به حضرت خوندكار معلوم شد پس 
و آستانه درگاهش روي ماليد و سـالم        / آن همام صاحب همت به احمد يسوي رسيد         

  داد

: 18A  
  و درويشانه، عزت به خواجه كرد/ ايستاد ) پاي ماچان(در همان لحظه در پيمان چه 

  حاج بكتاش بسيار خوشحال شد/ زماني كه خواجه احمد يسوي او را ديد 
  عزت كرد و احوال پرسيد/ او را احترام كرد و بلند برداشت كه صاحب ملك آمد 

  و امر كرده طعام آوردند/ او را به پيش كشيد و هر دو با هم جلوس كردند 
  تكبير كردند و شكر كردند/ ويشان غذا خوردند با در

  همان لحظه خواجه احمد سرش را بلند كرده و گفت/ آن وقت چون از سفره پا شدند 
  ، تو را والي مملكت كرده استكردار/ اي خواجه بكتاش خوندكار 

  و ايالت بدخشان را به اسالم بپيوند و خون كافران را بر زمين بريز
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  الدين حيدر اسم او قطب/ نر شير يك نَفَس پسر داشتم 
پياده و سوار شش هزار لشكري      / بعد از آن كه به او علَم داده و شمشير حمايل كردم             

  همراه او كردم
  كافر را زبون كنند] با هم[و جنگ كرده / تا به آن سرزمين كفر بدخشان برود 

  رديدو خود عاجر و درمانده گ/ بعداً كافر غالب شد، دوستانش شهيد شدند 
  هفت سال در حبس نگاه داشتند/ الدين حيدر را دستگير كردند  قطب

  لطف كن برو و فرزندم را رها ساز/ در نزد خدا چون مقبول و مستجاب الدعوه هستي 
  نها بگير و حق خلق خراسان را از آ/ كن ] و حمله[برو به ايل بدخشان شورش 

   كن و خودت را به خدا برسانو چشمت را باز/ حرفم را بپذير خودت را آماده كن 
  خواجه احمد يسوي هر چه گفت؛ حاج بكتاش انجام داده و او را دوست داشته

  تا به بدخشان برسم نه ناني و نه آبي تناول نكنم] عهد باشد: [خوندكار گفت

: 18B  
  ام افطار نخواهم كرد تا حيدر را از بندهايش نجات ندهم روزه

  حق به من ياري كندفوري به كشور بدخشان برسم اگر 
دست خواجـه احمـد يـسوي بوسـيد و رخـصت            . چنين گفت و همان لحظه قيام كرد      

  به راه افتادخواست و 
زماني كه از در خارج شد، ناپديد گرديد، تكاني خورد و به شكل شـاهين درآمـد و بـه                    

  سوي بدخشان پرواز كرد
  نشاني از او نيافتند] هماندم[ساكنان تكيه ديدند اما 

  كنيم ولي تاكنون كرامتي چنين نديديم هاست كه بدين عارف خدمت مي  سال:گفتند
  پنجاه، شصت سال است كه هر كدام خدمتگزاريم از جوان و پير

   خوار و زار و عريان آمدپيران ما اعتبار نكردند، اما پير ابدالي
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چون صاحب كشور است او را پذيرايي كرد و خوش ديد و نيز پسرش را به او سـپرده                   
  ستا

و بـه ايـن پاهـاي برهنـه         ! زنهار خواجه احمد يسوي چـون پيـر شـد، كـودن گرديـد             
  )كند توجه و لطف مي(نماياند  محبت مي) ها پابرهنه(

رسد حاجي بكتـاش      سودي نمي از او به ما     . ديگر به خواجه احمد يسوي خادم نيستيم      
  براي او كافي است كه پيشقدم باشد

شدند، خدمت نكردند و كارهاي تكيه همچنان       دراويش يسوي چنين گفتند و ناراحت       
  ماند

و ترس به هيچ كس سـود نرسـانيده اسـت، اي            / اين حسد مشكل شد اي نيكو رأي        
  واي

  جمله درويشان شدند در آن ملول و ديگر به شيخ توجهي نكردند و ملول ماندند

: 19A  
  سكوت كرد و چيزي به هيچ كس نگفت/ پس شيخ خواجه احمد آنها را ديد

  بينند هايي هم هست كه در نور هم نمي چنين چشم/  در دل و نهان خود گفتولي
و ) تميز(مرد كسي است كه عارف را بشناسد و خود را           . شناسد  بيند نمي   آنكس كه مي  

  متجلي كند
چون معرفت نـوري در بـاطن و قلـب          / ظاهر آدم را نگاه مكن به باطن و دل او بنگر          

  مؤمن است
  ديم و شخصيت حاج بكتاش را شرح كنيمما به اول كالم خود برگر

  زماني كه به شكل شاهين درآمد و به كشور بدخشان رسيد
  چون حاج بكتاش كشور كافر را ديد، پريد و همه جا را نگريست

  دانست او در داخل غاري زنداني است. الدين حيدر در كجاست فهميد كه قطب
   روي غار فرود آمدحضرت خوندكار دوستش حيدر را صدا كرد و اندك اندك بر
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الدين حيدر حركت كرد و در پيش او فرود آمد و  داخل سوراخ غار شد و به سوي قطب      
  نگاه كردبه صورتش 

  او را ديد از آفتاب روز و از سرماي باد وزيدة شب ـ
  سر او كَلْ شده و خون از بدنش جاريست و رمقي از او باقي نمانده

آن آب دهـان    .  دهان بر سر حيدر كـشيد      به جسم بشر آمد، دست حيدر را گرفت، آب        
  يعني دوا شد و مو رويانيد

رويش رفت و به حيدر سـالم         آن صاحب همت بندها و زنجيرهاي او را گسست، روبه         
  كرد

خوابيد، چشمش را باز كرد و در مقابـل خـود جـوانمردي               حيدر كه همانند بيماران مي    
  ديد

: 19B  
 چپ و راست سـرش را كـه كَـل بـود،             اين جوانمرد دست و پايش را باز كرد و طرف         

  مداوا كرد
الحال از جايش بلند      حيدر فوري فهميد كه اين شخص صاحب واليت عظيم است في          

  استقبال كردشد او را 
  ولي از عالم غيب چهل خرما داد و حيدر آنها را خورد، سير شد و به خود باز آمد

  سالمش را گرفت بعد از خوردن، خواستند اندكي سخن بگويند
  جهد زد و اسب نمي اي جوان، در اينجا از ترس خطر كافر، پرنده پر نمي:] گفت[

بـه خـاطر خـدا مـرا        . بگو، چگونه به اين محل رسيدي و توانستي بندهايم را باز كني           
  مشكن و بگو كه كيستي

خواهم، آن نامدار حضرت خوندكار، فرمود؛ اسم من حـاج بكتـاش              چون اسم تو را مي    
  خوندكار است

  باور كن.  مرا به سوي تو فرستادو حاج احمد يسويپدر ت
  ام و آمدم كه بندهاي تو را بگشايم حق عنايت كرده به اين واليت آمده
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  االن از حبس آزاد شدي بر پاي خيز خودت را به پدرت برسان
  توانم و اسب ندارم پياده نمي. طاقت و توانم نيست! اين خوندكار: گفت

خواهي پرنده شوم و به آسـمان         درو سوار شوم و اگر مي     هاي تن   خواهي به اسب    اگر مي 
  !بروم

در آسمان  ] به حدي دقيق و مواظبند    . [گيرند  در زمين سرباز كافر فراوان است، مرا مي       
  زنند ها را مي پرنده

  كار كرده است وقتي چنين گفته و ناله زار كرده، بشنو كه حاج بكتاش خوندكار چه

: 20A  
  ها را ببند را برگردانيد و به حيدر گفت، چشمبه سوي قبله صورت مبارك 

  الدين حيدر چشم بر هم زد و باز كرد، خودش را داخل تكيه يسوي ديد تا قطب
  الدين حيدر را ديدند كاملين و خواجه احمد يسوي، قطب

شيخ آن دم چشم پسرش را بوسيد و ا و را احوال پرسيد و صورتش بـا صـورت خـود                     
  نوازش كرد

  ر را بوسيد و سر را به پاي پدر نهادحيدر نيز دست پد
ايـستاد و التمـاس بخـشش و     ) دست بر سينه درويـش    (آستانه در را بوسيد و پيمانچه       

  عذر از خواجه خواست
  ها، حسرتم را كشيدي ها و سال اي پدر گناهان بسيار كردم، زيرا ماه: و گفت

  واند بشكندت گرفته بوديم، اما چه كسي تقدير حق را مي) قضا(گرچه ما تدبير 
  ريخت خون مي] از آن[هفت سال بند گران كشيدم، سرم كَل شد و بدون مو 

و در داخل غاري زنداني كافر بودم هـر نفـس گـرمم بـه سـختي بنـد و زنجيـر فـرو          
  رفت مي

  آهن و زنجير از آهم آسايش نداشت، اشك ريختم گريستم
   آمد و آب دهان به سرم كشيدصورت) ع(يك جوانمرد خضر
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   باز شد به همت او جسمم هماندم به صحت رسيدبندهايم
لقمه از غيب آمده به من خورانيد، فوري خوردم به او گفتم كه اسم خودت را بـه مـن                    

  آشكار كن
  صف كفار عبور كردي، گفتم؛ مگر پرنده بودي و پرواز كردي؟چگونه از 

  با محبت گفت؛ اسمم حاج بكتاش، شيخم خواجه احمد يسوي
  اهين شدم، كسي مرا نديد و پرواز كردمبه همت آن كامل، ش

: 20B  
، به صورت آدم داخل شدم، زنجيرهاي تو را باز كردم، بـر             چون به نزد حضرت رسيدم    

  بدن تو را مسح كردم و مداوا شدي
دهنـده آن غنـي و        من بهانه هستم، ياري   .  پدرت برسانم  پس گفت، برخيز كه تو را به      

  نياز خداوند است بي
م راهي دور است، در راه كافران فراوانند، عقلم مبهوت و درمانده            من گفتم؛ چطور برو   

  است
  گفت؛ چشمت را ببند و در يك چشم به هم زدن به پدر خواهي رسيد

  اين كامل برخاست و مرا بغل گرفت و فرمود؛ حيدر چشم بر بند و نگاه مكن
كيه شـما  به سخن آن كامل من چشمم را بستم و در حالي كه باز كردم، خودم را در ت   

  ديدم

  بيان فتح بدخشان توسط حاجي بكتاش ولي
  گويد نامه را نوشت و حال، شاه مردان را مي كسي كه اين واليت

: 21A  
خودش در غار مانده عبادت     / حاج بكتاش ولي بعد از فرستادن، حيدر را به تكية شيخ            

  كرد صورتش را بر خاك گذاشت
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   روزه و نماز چهله گذراندبا/ شب چهل روز كامل بدون غذا خوردن روز و 
  كرد زماني كه به نماز شروع مي/ روايت اصلي اين است كه آن ولي 
  فرمود اي رب من تو حق هستي/ دست بلند كرده و به رب دعا كرد 

  كرار) ع(به خاطر شاه علي مرتضي) / ص(به خاطر نور محمد مصطفي
رخواست و حجتم اين است   اي خدا از تو د    / هم عالم را تو خلق كردي، هم آدميزاد را          

  كه روز نوراني كافر را سياه كني
  .رساند تا چهل روز روشنايي نبيند چون كه كفار به مؤمن اذيت و آزار مي

  به روي آنها تاريكي را نازل كن كه روز و شب را نتوانند تشخيص بدهند
  طاقتشان طاق شود و كارشان منقطع شود

  آفتاب را نبينند و به زندگي نپردازند
  اميدوارم كه زن و مرد آنها مؤمن شوند

  حاج بكتاش زماني كه اين گونه دعا كرد، خداوند دعاي او را مستجاب كرد
  كند شك نيست كه آن را خدا مقبول مي/ كند  هر كسي كه به صدق دعا مي

   ندادو آفتاب به آن نور نجات/ سرزمين كل كفار خاموش شد و ظلمت 
  ها كشيدند و نخوردند و ننوشيدند غصه/ دهند شب و روز را نتوانستند تشخيص ب
  كم عاجز شدند همه آنها كم/ چون كافر صورت آفتاب را نديد 

: 21B  
  كافر بدخشان وقتي كه عاجز شدند و رفتند احوال خود به تگور عرض كردند

با آنها صحبت كردنـد و  . ها و همراهانش نتوانست كاري از پيش ببرد تگور نيز با بيگ   
   كردنديك فكر خوب
  ها را دعوت كردند كه هشدار داد و آنها را آزار و تنبيه كرد تمامي رهبان

گوييـد و     گفت زماني طوالني شده كه شما رؤساي دين ما هستيد و وظيفه مـا را مـي                
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  كنيد جوان و پير را به دين دعوت مي
  حال اين وضعيت را توضيح دهيد/ كنيد  بله به دين خودتان دعوت مي

  كنيم ببينيد چهل روز است گريه مي/ ه به تركان يورش ببريم آفتاب نيست ك
  اگر رؤساي دين هستيد، براي روشنايي اوضاع يك راه حل پيدا كنيد

  آورم يا من چشم همه شما را درمي/ يا شما به من روي آفتاب نشان بدهيد 
  ها گريستند كُل رهبان و پاپاس/ تگور چون بدين گونه عصباني شد 

  فكر كنيد روي روز را نشان بدهيد/ ره به گريه ميسر نيست چا: تگور گفت
  كند و همه را خواهد كشت رهبانان ديدند كه تگور نگاه به التجاء آنها نمي

  تنها يك راهب مؤمن و ديندار بود/ در آنجا سه هزار راهب بود 
  بود) پاك دين(آن به ظاهر رهبان ولي در اصل پنهاني 

  جازه دهيد حقيقت را بگويما/ نزديك تگور رفت و گفت 
  الدين حيدر را به زندان انداخته بودي قطب/ يك زمان يك جوانمردي به نام 

] انساني كامـل = شخصي [از آسمان   / اين جوانمرد به طول هفت سال در زندان ماند          
  آمد) دغان(به شكل شاهين 

: 22A  
  الدين حيدر را به سالمت نجات داد آن شخص قطب
  هم زد، از بدخشان به خراسان رفتحيدر تا چشم بر 

در حين اين كه چشم باز كرد و اطراف خود را ديـد، خـودش را در جلـوي پـدرش در               
  تكيه يافت

  با پدرش مصافحه كرده و احوالپرسي كردند
  در غار ماند و با خداوند راز و نياز كرد) ولي(بله، حيدر رفت 

  ياه كنددست بلند كرده و از خداوند خواست روزگار كفار را س
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  حق دعاي آن را قبول كرد و چنين دنيا را تاريكي گرفت
  در حضور شما كالً حقيقت را توضيح دادم

  تگور چون اين كالم را شنيد گفت؛ هرچه زودتر به سرعت او را گرفته نزد من بياوريد
  يا از خودتان قطع اميد كنيد/ يا آن جادوي جادوگر را باطل كنيد 

اين تـاريكي مرتفـع شـود سـر و صـورت را             / فتاب بيايد   سحرش را باطل كنيد، كه آ     
  ببينيم

  الفور همه را خواهم كُشت و شر شما را از مردم كوتاه خواهم كرد وگرنه في
  كُل رهبانان از ترس به تفكر پرداختند/ تگور زماني كه به چنين عصبانيتي رسيد 

نـد همـه و گفتنـد       ها گرد آمدند به نزد تگور آمدند در حـضور او تعظـيم كرد               كل بيگ 
  شكن هستيم همگي شمشيركش، قلعه شكن و پهلوانان صف

  برخيزيم به آن غار برويم و شخصي كه پاپاس گفت ببينيم
كه چگونه است اين شخص جادوگر و چگونه بين اين همه مأمور و نگهبان توانـسته                

  اين كار را انجام دهد

: 22B  
  كرديداالن فكر خوبي / تگور كالم آنها را شنيد و گفت 

  تگور صليب پوشيد و همراه خود پنجاه هزار سرباز كافر برد
  به نزديك غار رسيدند/ سه هزار پياده سرباز رفتند 

  آمدند در حين عبادت كردن حاج بكتاش جمع كفار هم از مقابل مي
كامل حاج بكتاش در حالي كه صداي كفار را شنيد، به حق ملتجي شـد و درخواسـت            

  :خود را گفت
  مرا از كفار حفاظت كند به من ضرر نرسانند/  رزاق، خداوند اي باقي،

  گشايي بر همه مخلوقات بال رحمت مي) ص(اي خدا به حرمت محمد مصطفي
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اژدهاي هفـت سـر را نگاهبـان مـن     / ساز ] من[آيند بنده و تسليم  اين كفاري كه مي   
  كن

  چون حاج بكتاش چنين گفت؛ خدا دعاي او را پذيرفت
هـر چـه دعـاي او باشـد، بـه آن            / شود    كند و ملتجي مي     ا مي شخصي كه به حق دع    

  رسد مي
  به اذن خدا اژدر هفت سر به نزد غار آمد

  پاشيد كل غار را احاطه كرد از دهنش مانند توتون آتش مي
  جهيد ديدند كل كفار آمدند و اژدر هفت سري كه از دهانش جهنم مي

  ت داده و عهد بستندجان خود را نجا/ از اژدرها ترسيده و فرار كردند 
  گذار شويد يا به آن ايمان بياوريد و باج بفرستيد يا بنده خراج

  وگرنه اين چنين سحر باز است كه چنان سحري كند كه كفار جلودار آن نيست
بايد همـه در مقابـل او گـردن كـج     / كند   اين است اين شخص كل امور را ويران مي        

  كنيم

: 23A  
  فار بدخشان به گريه افتادندچاره ماندند همه ك وقتي كه بي

  تگور بر سر رهبانان داد كشيد، گفت؛ اي قوم كور شويد
  كنم همين االن برويد و او را دستگير كنيد وگرنه همه شما را نابود مي

  تگور زماني كه به رهبانان غضب كرد، همه گريستند
  اي تگور جان ما را بگير در اين كار و خون ما را بريز

بفهم كه آن شـخص چگونـه       . سر تعظيم فرو آوردند   ) حاج بكتاش (او  باالخره همه به    
  اين حمله سخت را خنثي كرد

به او هـيچ كـس      . او قطب عالميان است   . ما در مقابل او هيچ گاه موفق نخواهيم شد        
  زند دست نمي
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  ريختند ها اشك خونين مي و از چشم. گريستند گفتند همه، مي و گويا مي
  ترين شما تف كرد ن رهبانان را ديد، گفت بايد بر بزرگتگور وقتي كه بيچاره ماند

  ادعا داريد كه كامل حقيقي هستيد. چند وقت است كه روساي دين ما هستيد
  چنين است) ع(ناقوس را در كليسا به صدا درآوردند و گفتيد كالم عيسي

  االن نيز سحربازي از اهالي تركان آمد هرچه پاپاس است بيچاره مانده است
  چگونه قبول كرديد و گفتيد كه او كامل حقيقت استچرا و 
  را گذاشتيد و انكار كرديد) صليب(خاچ 

  مگر دين كافر كامالً باطل است و جايشان جهنم، فهميدم
  كرديم فهميدم كه دين حقيقي دين محمد است ديگر به مؤمنان حمله نمي

  بياييد از او عذر بخواهيم و به صدق به او ايمان آوريم

: 23B  
   كه او با ما همت كند از روي ما ظلمت را رفع كندتا

  شود كه لطف كرم به ما بنماياند فهميديم كه حاج بكتاش كامل واقعي است چه مي
كامل آن است كه در مقابل بدي، نيكـي و احـسان كنـد، خـوبي در مقابـل خـوبي از             

  آيد حيوان نيز برمي
   كندكار در تناسب كمال خود. كامل بايد به بدي، نيكي كند

  همه اطرافيانش پياده شدند. تگور چنين گفت؛ و از اسب پياده شد
  همه صورت به خاك ماليدند. و ديگران يك ميل به دور از اژدرها ايستادند

  همه گريستند و ناليدند، فرياد و فغان كرده، امان خواستند
  كه اي حاج بكتاش گناهان ما را ببخش و عفو كن] و با تضرع[

  شويم آوريم و جوان و پير مؤمن مي ايمان مياالن همه به تو 
  و اين تاريكي از ما بركنار كن. به ما با لطف همت كن
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  ما نيز كفر و شرك را كنار بگذاريم و با صميميت دل به تو ايمان بياوريم
  جمله كافران چنين گفتند، و خاص و عام گريستند

  ارنداند و بخشش را اميد د چون حاج بكتاش ديد كه دشمنان آمده
آن كامل لطف كرد و صورتش را نشان داد و گفت همه جزئيات زندگي كالً بـر مـن                    

  آشكار است
دهـم از آن راه برويـد و عمـل     به او هر دستوري مي. بزرگي دين خود را انتخاب كنيد    

  كنيد
از سـايرين   [حاج بكتاش خوندكار چنين گفت؛ و راهب پنهانكار را كه اعتقـاد خـود را                

  خاب كردانت] كرد مخفي مي
  سالم داد اول به حاج بكتاش دوستش. اجازه گرفت و به درب غار آمد] آن راهب[ 

: 24A  
  ام گفت؛ خدا يك، محمد حقّ رسول، پنجاه سال است كه دين شما را پذيرفته

  كردم ها را زيارت مي ام، و روزها بت ها عبادت كرده در خلوت شب
  ردمك هر زمان از ترس كافر اعتقاد خود را مخفي مي

  تو همت فرماي كه آنان ايمان بياورند، شرك و كفر را كنار بگذارند
  قطب عالم هستيد، بيا و همت فرماي، كه اين تاريكي از آنها برداشته شود

  ؛ كالم رهبان را شنيد و فهميد كه او مؤمن حقيقي استحاج بكتاش
  برو تگور و ديگران را براي ايمان آوردن دعوت كن] و به او گفت[

  فرستم كنم و اين اژدرها را به سوي آنان مي مي] نفرين[ه به آنها بد دعا وگرن
اين ايل بدخشان را    . بلعد و يك فرد از آنها باقي نخواهد گذاشت          اين تمامي آنها را مي    

  كند ويران مي
  رهبان از كامل خوندكار اين خبر گرفت و آمد، به تگور به تمامي تفهيم كرد
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  باز گفت و گفتار خير و شر را توضيح دادرفت و شرح بيان حاج بكتاش 
  ها در يكجا جمع شدند و گفتند، اگر سخن او را نپذيريم بيگ

اين اژدر را به سوي ما خواهد فرستاد و جانداري باقي نخواهد گذاشت و اژدر همـه را                  
  خواهد بلعيد

  كفر كنيم و مسلمان شويمهمه كالم او را اطاعت كنيم و ترك 
  ايمان آوردند) خوندكار(ذاشتند و به آن كامل كفر و شرك را كنار گ

  فرستاده آن است) ص(و گفتند؛ خدا يك است و محمد مصطفي
  و گفتند، هر حكمِ حاج بكتاش را تابع شديم آن شاه ماست

: 24B  
  چنين گفتند، چون مسلمان شدند به شاه هم قول شدند

 و بـه سـوي   چون اين تشرف به اسالم را ديد، حاج بكتاش شاد شـد دسـت برداشـت    
  خداوند دعا كرد

  حق دعاي او را پذيرفت، آفتاب درخشيد و تاريكي به پايان رسيد
  واليت را ديد به آن كامل مريد شد] معجزه[تگور چون اين 

  عاقالن مسلمان شدند واليت را ديدند و كامل را شناختند
  و جاهالن منكر ماندند و از دين برگشته كافر شدند

 و اين اژدرها را نسبت به مـا سـحر            كامل تُرك، جادوگر است    ؛ اين ]جاهالن گفتند [و  
  كرد

چنين گفتند و يك قسمت باز كافر شدند، خواجه آنها بـه آن دسـته هـشدار داد ولـي                    
  نپذيرفتند

  تگور به حاج بكتاش اموال فرستاد و عرض كرد هديه به شما، حالل شما باشد
  دندبيشتر مردم باز انكار كردند، ترك دين كرده، كافر ش



 
95

  حاج بكتاش اموال را نپذيرفت و در نماز باقي ماند و به نزد او پيكي و پيغامي فرستاد
  رسولي فرستاد و خبر داد، كه مبادا از آسمان باراني ببارد

  ها بر پا نشوند، قحطي بشود و دانه گندمي نرويد باران نبارد، خرمن
   كردو در غار ماند و به خداوند با صميميت دعا) ولي(چنين گفت 

يكي به مرض مـوت       مردم يكي ] از گرسنگي [،  ]خرمن نشد [باران نيامد، گندم نروييد،     
  افتادند

  توان و عاجز ماندند، جمع شده به نزد تگور رفتند منكران بي
  قطحي جان ما را گرفت از گرسنگي پسران و دختران ما تلف شدند] و گفتند[

: 25A  
  مت ما را نَبرَد و به ما خوبي كندبيا دوباره از كامل براي ما استدعا كن، قس

  كردند، تگور راهب را فراخواند وقتي كه اينها چنين فكر مي
  تگور او را به نزد حاج بكتاش فرستاد. بود پيرمردي ديندار بود) قاسم(اسم راهب 

  قاسم آمد و به حضرت سالم داد و تمامي سخن را همانطور كه بود عرض كرد
  خواهند ن افرادي كه باران و سهولت ميخوندكار به قاسم گفت؛ برو آ

  منكران دوباره ايمان بياورند، حق نيز باران بباراند، گندم بروياند
  قاسم بازگشت و به تگور، سخنان آن كامل را گفت

  همه راضي شدند و قول دادند، بزرگ دين را فرستادند و رفتند
  به برابر غار رفتند، ستايش كردند از خوندكار امان خواستند

 بـه لطـف خـود مـا را          پادشاهگرچه ما انكار كرديم و گناهكاريم اي        ] و عرض كردند  [
  ببخش

  هايشان را بلند كردند دوباره ايمان خود را تازه كردند چنين گفتند و انگشت
جهان با آب پر    . گناه آنها همان لحظه بخشيده شد و همان لحظه باران باريدن گرفت           
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  شد
  ، جادو گفتند و تعدي كردنددر اندك مدتي دوباره منكر شدند

  قاسم به آن كامل دوباره خبر داد كه باز زن و مرد منكر شدند
هـاي كـافران را       حاج بكتاش چون اين خبر شنيد دوباره به سجده افتاد و آتش اجـاق             

  خاموش كرد
  همه آتش كافران را پنهان كرد و خام آنها پخته نگرديد

   آنها آتش نجهيداز چخماق. چهل روز آتش در ميان آنها نبود

: 25B  
  ها ماندند، ذليل ها شمع دليل نسوخت، در تاريكي بيگ در شب

  دوباره منكران پشيمان شدند، مرتد بودند، اهل ايمان شدند
توبه كردند و رفتند به سوي آن حضرت، روي بر خاك ماليدند و جملگي بـه خـدمت                  

  رسيدند
خام ما پختـه شـود و آتـش         ] مالتماس داري [نالش كردند و به آن سجده گذراندند كه         

  اجاق ما برگردد
  حاج بكتاش مالحظه كرد كه ايمان آوردند، جمله استغفار و توبه كردند

  سجده شكر كردند و فرمود يا ودود به بندگان عنايت فرما و آتش را به آنها برگردان
  حق تعالي حاجت او را روا كرد، كوه و دشت پر از آتش شد

  ها را پختند جمع كردند، آتش ساختند و خامها  آتش را گرفتند و چوب
  مردم بدخشان مؤمن شدند و به سوي خداوند عبادت كردند

  ها انكار كردند، و دشمني را كه كنار گذاشته بودند تكرار كردند بعدها مجدداً بعضي
  دانست، اين بار نيز آب از كفار پنهان ساخت حاجي بكتاش چون اخالق آنها را مي

  ها درست كردند ولي هيچ آبي بيرون نيامد يد، و آب نماند و چاهجوي آب آنها خشك
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  ميرند دوباره به نزد حاج بكتاش رفتند ديدند كه مردم از تشنگي مي
  ايمان بياوريم] كامل[كفر را از بين ببريم و به آن ] و با خود گفتند[
ف خود ما   ايم، شما به لط     اي پادشاه گرچه چندين بار و بارها گناه كرده        ] عرض كردند [

  را ببخش
  چنين گفتند و شهادت دادند در مقابل حضرت ايمان آوردند

  چون منكران به سوي او تضرع كردند، او نيز گناهان آنان را بخشيد

: 26A  
ترين دولت رستگاري است كه تـاكنون همـه چيـز را مبـاح                فرمود؛ به آن منكر بزرگ    

  دانسته است مي
  از هم خداوند گناه شما را بخشيدظاهر شما سفيد و باطن شما سياه است ب
  ها برداشت به حق دعا كرد اي يار حاج بكتاش چنين گفت؛ و دست

ها پر آب شدند و چشمه ها جوشيدند، نهرها جاري شـدند، و تمـام شـهر زيـر آب                      چاه
  ماند

  همه مردم بدخشان ايمان آوردند و فهميدن كه حاج بكتاش ولي كيست
امت كرد، به هـيچ عنـوان رزق هـيچ كـس را نگـاه      خوندكار مدتي ديگر نيز در غار اق 

  نكرد
  رفتند يكسال ديگر به حق عبادت كرد، مؤمنان به زيارتش مي

  بيشتر مردم بدخشان مؤمن شدند و آن كامل را شيخ خود قرار دادند
  بخش ديگري دوباره به دين نياكانشان برگشتند، گفتند، سحر است و انكار كردند

  دعا كرد و گفت كه؛. ر غار بود از اين انكار آنها نگران شد، حاج بكتاش هنوز داي يار
  )ع(و مرتضي) ص(اي حضرت حق به حرمت حضرت مصطفي

   لطف كنضعيف با محبتتو به اعتبار شيخ من احمد يسوي، به اين 
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زمين را از كفر و دورنگي پاك كن، آن دعاي حـضرت            . كه منكران را اژدر نابود سازد     
امـر گرفـت بـه حركـت افتـاد و داخـل             ) اژدر همـام  ( حق   همان لحظه مستجاب شد، از    

زمـين را از كـافران      . همه كفار را هالك كرد    . زهره آنها آب گرديد   . سرزمين كافران شد  
  پاك كرد

  هاي بدخشان، كفن بر گردن پوشيدند به محضر خوندكار رفتند گوش كن بيگ

: 26B  
  دندگناهشان را گفتند و توبه كردند از جان و دل اهل ايمان ش

  نياز اژدرها را منع كرد حاج بكتاش به حق نياز كرد و آن بي
اژدرها به آسمان بلنـد شـده پـرواز         . كامل دست خود را باز كرد و به اژدرها اشاره كرد          

  كردند
  چون پرواز اژدرها را ديدند، همه به پاي حضرت خوندكار روي ماليدند

وندكار نيز گناهـان آنهـا را عفـو         خ. آمدند و خوندكار را طواف كرده بر گرد او گرديدند         
  كرد

  مردم بدخشان ايمان آوردند و او را سلطان خود برگزيدند
  حاج بكتاش نپذيرفت، بيگلري را دوباره به تگور داد

  و سرفراز چند روز در آنجا بماند و به آنها قرآن، نياز را ياد داد
  طلبد بعد از اذان چون عزم رفتن كرد، فرمود هر كس در هر نفس مرا مي

  خواهد مستجاب خواهد شد در تكيه خواجه احمد يسوي پيدا كند و هرچه حاجت مي
  اي كرد و چون كبوتري پرواز كرد چنين گفت و جذبه

  و به سوي خلق پرها را باز كرد، و به طرف ملك خراسان حركت نمود
   و فهميدند، جاهالن فهميدند و ديدندهمه مردم خراسان ديدند

  واليت در اينجا ختم شد و تمامكه او كامل است اين 
  صدهزار سالم باد) محمدص(به روح پاك رسول 
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  نماز خواندن حاجي بكتاش ولي بر دارو چاچين
كنند كه اگر به سلطان خواجه احمد يـسوي طـالبي مراجعـه               راويان چنين حكايت مي   

  كند، قرباني انجام دهد و بعد از آن افطار شود، پوست قرباني را بعد از تكبير

: 27A  
يـك روز خلفـا   . و جاي چون و چرا نبود] بود[كشد آن كسوه را    هرچه يافت بر سر مي    

. هـاي او را درخواسـت كنـد         خواجه احمد يسوي وصـله    و از   ] يكي برود [اتفاق كردند كه    
شايد بشود به يكي از آنها تحويل نمايد به صفا و نظر و بـه آن نيـت صـبح زود نودونـه                       

ميدان حضرت خواجه احمد يسوي، چندان وسيع بود كـه          . ندهزار خليفه او به ميدان آمد     
آن نودونه هزار خليفه سجده پهن كرده، نشستند و در وسـط آنهـا آتـشي بـزرگ بـر پـا                   

الجمله همگـي در جـاي    في. كردند كه با حضرت خواجه احمد يسوي نماز صبح ادا كنند      
 حـضرت خواجـه     آنصالت و سالم كـشيدند، بعـد از         . كردند  خود نشسته و دعا و ثنا مي      

احمد يسوي به صورت آنان نگريست و آنچه در ضمير و باطن و دل آنها بود بر حضرت                  
آنها نيز هماننـد    . آنچه در نظر داريد به من بگوييد بشنوم       : به آنها فرمود  . او آشكار گرديد  

و جز محبـي كـه مقـداري دارو    . هاي طريقتي او را طلب كردند آنچه يادآوري شد، وصله   
  ].و اين تقاضا را نداشت[د، يك گوشه ميدان ريخته و به صورت تفاله مانده بود آورده بو

خواهيد حق شما نيست حق اين        ها را مي    شمايي كه وصله  : خواجه احمد يسوي فرمود   
دارو سجاده بيندازد و دو ركعت نماز بگذارد و از جاي خـود   محب است؛ هر كه روي اين       

 پايان برساند، آن قُبه الف تاج از زير پـا بـر سـر او                حركت و افتادگي نداشته و نماز را به       
  .اش دگرگون گردد نشيند و خرقه

: 27B  
بگشايد و سفره نيز در مقابل او پهـن          نيز نورافشاني كند و بر جلوي پايش راه          چراغو  

علَم بيرق نيز بر سر او قرار خواهد گرفت و سجاده بيايد و بـر مكـان او                  . و گسترده شود  
ها خواهد آمد، خلفـايي كـه آنجـا     شما زحمت به خود ندهيد، صاحب وصله      گسترده شود،   

حاضر بودند از حضرت خواجه احمد يسوي اين كالم شنيدند و نتوانستند كه خواسـته او                
 اجتناب كردند و بدون تحـرك بـه زمـين           همه از خواسته  . را در نماز بر دار برآورده كنند      
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و آنچـه   ] شـدند [ت خواستار چهار عالمت     اين صحب در اثناي   . مات شدند و حيرت كردند    
منبع افتخار است چهار است عرفاي تركستان جمع شده از حضرت خواجه احمد يـسوي               

الفـور از ديـار       اين بار واليت حضرت خوندكار حاج بكتاش ولي آشكار شد فـي           . خواستند
 1سالم و صباح و عشق    . خراسان متوجه به تركستان به حضور خواجه احمد يسوي رسيد         

خواجـه  . هايش جمعيت را كنـار زده بنـشيند         خواست با دست    فته وارد ميدان شدند، مي    گ
احمد يسوي، همان لحظه كه حضرت خوندكار را ديد، بر پـا خاسـت بـه اسـتقبال آمـد،                    

سـلطان  . احترام كرد آنان كه اين صحنه را ديدند همه بر پاي خاسـتند و احتـرام كردنـد       
پيش گرفت با هم نشستند، و سپس بـه سـوي           خواجه احمد يسوي، حضرت خوندكار را       

خلفا نگريسته اشاره فرمود، صاحب وصله اين مرد اسـت اينـك آمـد و رسـيد، حـضرت                   
   رسانيدندخوندكار حكايت را جويا شد، عيناً به آگاهي او

: 28A  
حـضرت خونـدكار   . بعد از آن خواجه احمد يسوي فرمود برخيز كه آن نـصيب توسـت             

خاست سـجاده مبـارك را بـر دسـت گرفـت پـيش ان دارو،                حاج بكتاش ولي از جاي بر     
چاجين آمد به نام خدا و به امر خدا گفت سجاده را روي دارو پهن كرد به قـدرت خـالق                     

 ركعـت   2حضرت خوندكار روي آن سـجاده رفـت،         . صاحب جالل سجاده بر هوا ايستاد     
درپايان نماز از   . يك دانه دارو چاجين از جايش تكان نخورد       . نماز گذارد در درگاه خداوند    

در . الف بلند شد، پرواز كرد و روي سر حاج خوندكار قبه تـاج الـف ايـستاد                  محل قبه تاج  
آنجا خلفا و درويشان حاضر، چون اين حال بديدنـد، صـلوات فرسـتادند خرقـه از جـاي                   

نيـز روشـن شـد و در نظرگـاه           چـراغ . خويش برآمد و بر دوش حـاج خونـدكار نشـست          
بيرق نيز برخاست بـر روي       = علَم. فره در مقابل او پهن گرديد     حضرتش قرار گرفت و س    

                                                 
ـ صباح و عشق؛ در بكتاشيه كه از مالمتيه پايه گرفته و مانند مولويـه بـه عـشق اهميـت                      1

گوينـد، صـباح لرعـشق اُلـسون،      به جاي مساءالخير يا صباح الخيـر مـي        . دهند  فراوان مي 
شقين جمال  گويد، عه  بخير، مخاطب اين كالم در جواب ميعاكشام لر خير اُلسون ـ شب 

جمالين نور الـسون، در مقابـل   : دهد السون ـ جمال شما را عشق است و او نيز جواب مي 
خورد نيز؛  نوشد يا مي ، كسي كه چيزي مي]گويند مي[اين گاهي نور علي نور، السون بشود    

كنـد، زمـين را       شـود، سـجده مـي       در جواب آن كه تازه وارد مـي       . گويند  عشق السون مي  
  ....گويد  بوسد و مي مي
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  .سجاده نيز زير او پهن شد. بند بايستاد
زده ماندند كه چنين مرد عارف        خلفايي كه اين اوضاع را ديدند، متحير شدند و شگفت         

گيرد، دم فروبنـديم و تـسليم باشـيم زيـرا بـر آنهـا امـر         قدرتمندي اگر در اينجا قرار مي     
آنچه از ضمير خلفا گذشت، بر باطن حضرت خواجه سـلطان احمـد يـسوي               .  بود سنگين

در مقابل حضرت خواجـه احمـد يـسوي          ها  وصلهبعداً حضرت خوندكار آن     . آشكار گرديد 
  .گذاشت

: 28B  
سلطان خواجه احمد يسوي روي اركان حضرت خوندكار را تراش و بيعـتش را قبـول                

اي بكتـاش االن    : ت و دستگيري داده و فرموده     اجازه بيع . كرده چهار عالمت به وي داد     
چهـل  . تمام نصيب خود را گرفتي، مژده باد بر تو كه مرتبه قطب االقطاب از آن توسـت                

فقط بعد از اين ما در دنيا زيـاد نخـواهيم مانـد بـه     . سال حكم داريد تا االن از آن ما بود  
 آنـاتولي، درويـشان و      تو نيز به آناتولي بـرو و عزيمـت كـن در           . عقبي كوچ خواهيم كرد   

مشربشان محكم اسـت، و  . اند فراوان است كامالن حقيقي كه از عشق، عقل از سر رانده       
تو را به كامالن و   . دانند  رسد ولي راه را نمي      مي) ع(و علي ) ص(هاي آنها به محمد     سلسله

 را به عنوان يـورت و تيـول       ) صوليجه قره اويوك  . (عرفاي آناتولي سرو بزرگ قرار داديم     
  .خود روزگار مگذران و راه بيفت به تو واگذار كرديم و اجازه داديم ديگر در اينجا بي

  رفتن حضرت خوندكار حاج بكتاش ولي به روم به اذن
  حضرت خواجه احمد يسوي

راويان چنين روايت كنند كه خوندكار حاج بكتاش خراساني در حضور حـضرت احمـد               
رخصت خواست، بعد از گذرانـدن نمـاز        كامل خود برگرفت، براي سياحت      يسوي نصيب   

همـين طـور    . قصد آناتولي كرد و به راه افتاد      . صبح قبل از برآمدن آفتاب از در خارج شد        
يكي از  . كه پيش از اين گفتيم، كامالني كه در آنجا هستند، آتشي در ميدان بر پا كردند               

: ب كرد و گفـت    آن كامالن، هيزمي نيم سوخته را از آتش برداشت به سوي آناتولي پرتا            
تجمـع  ] تا مرتبـة  [كامالن و عرفاي حقيقي كه در آناتولي هستند، اين هيزم را بگيرند و              

  كه به آناتولي) روم (كامالن تركستان
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: 29A  
شده از درخت تـوت     حكايت كنند كه آن هيزم پرتاب       ! عارف رهسپار كند، معلوم شود    

ها دست و اجازت به او         اويسي حكا احمد سلطان خليفه اميرجم سلطان كه از       ) خاقه(بوده  
داده شده، در قونيه آن هيزم را گرفت و در مقابل ورودي آستان حضرت خونـدكار آن را                  

االن هنوز هم بر اوج باال و تاج        . هماندم به قدرت خداوند ريشه دوانيد و سبز شد        . كاشت
حـضرت خونـدكار بـه اذن خواجـه احمـد يـسوي از              . درخت آثار سوختگي آشكار اسـت     

 اهللا رو برد در     ةستان بر پا خاست و به سوي آناتولي حركت كرد به نيت حج به كعبـ              ترك
همراه و صحرا را خالي از هر كس و هر چيـز              خودش را تنها و بي    . راه به صحرايي رسيد   

از اين سبب از آنجا هـم يـك آدميـزاد           . آنقدر كه صحرا را شيرها در بر گرفته بودند        . ديد
حضرت . دكار چون وارد صحرا شد، دو شير به او حمله كردند          حضرت خون . كرد  عبور نمي 

الحال به قدرت خـدا و        في. به آنها كه نزديك شد و بر سر و پشت و دم آنها نوازش كرد              
  .واليت اوليا هر دو شير نيز سنگ شدند

ديگر شيرها همچون اين وضع را ديدند در مقابـل حـضرت سـر بـه خـاك                  ] همدان[
در جايي كه اين شيرها سنگ شدند، نزديـك       . كردند  نوازش مي ماليدند و پاي حضرت را      

است بعد از آن حاج بكتاش ولي به كردستان آمـد و بـين اهـالي مـردم و                   » 1كردستان«
به يك خانم نظـر كـرد و او از غيـب واليـت حاملـه گرديـد و                   . قومي مدتي ماندگار شد   

  .ها نشان داد واليتها و   دنيا آورد فرزند خود خواند و فراوان كرامتپسري كه به

: 29B  
ها را شرح كنـيم، سـخن         كه در كشور كردستان نشان داد، آن كرامت       هايي    اگر واليت 

يكي اين اسـت؛ كـه حـضرت        ] كردستان[هاي او در      ولي از واليت  . به دراز خواهد كشيد   
كرد كنار يـك رودخانـه آمـد           از آنها گردش مي    يك گروه ] با[خوندكار حاج بكتاش ولي     

در . هاي رودخانه بيرون آمدند و به يك زبان مفهوم به حضرت سالم كردنـد              همه ماهي 
حـضرت خونـدكار بـه آنهـا        . مقابل بزرگي حضرت خوندكار صف كشيده و احترام كردند        

ماننـد  . برويد به تسبيحات خود مشغول شـويد      : جواب سالم داده بعد از احوالپرسي گفت      
ه خود معتقد و مطيع سـاخت فعـالً بـه آن     اين كرامات فراوان نشان داد و مردم آنجا را ب         

                                                 
  .ب كورستان يا گورستان آمده است. ـ در نسخه هـ 1
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  .گويند  ميخوندكاريانقوم 
را زيارت كرد و يك مدت در نزديـك     ) ع(شاه نجف علي  . از آنجا به درياي نجف رفت     

چنـين  . اهللا رفـت    بعداً به پا خاست و به بيت      .  گذراند اربعينيدر آنجا   . تكيه آن اقامت كرد   
 در نزديكي سـجاده امـام       سه سال ولي  شود كه حضرت خوندكار حاج بكتاش         روايت مي 
بعد از آنجا به مدينه منـوره آمـد و مقامـات عليـاي              . اهللا اقامت كرد    در بيت ) ع(محمدباقر

بعـد از آن    . اربعين در مدينه گذراند   = را زيارت كرد و يك چله       ) ص(حضرت رسول اكرم  
بعـد از آن بـه      . دالمقدس خليل الرحمن آمد و مدتي نيز در آنجا ماند و چله گذراني              به بيت 

اربعين گذراند و   = چله  ) ع(حضرت ذكرياي پيامبر  در مسجد اُموي نزديك مزار      . شام آمد 
  .يك مدتي اقامت كرد و بعد از آن به حلب آمد

: 30A  
روايت چنين است كـه در      . مدتي مجاور آنجا شد   . در مسجد جامع حلب اربعين گذراند     

حـضرت خونـدكار    . مر قـرار دارد   محميه حلب در صحن مسجدجامع وسط آن ستوني مر        
به كالم مبارك فرموده ايـن سـنگ كـه روي ايـن      . روي آن سنگي بزرگ گذاشته است     

مدتي بعد ما خواهيم آمـدو سـنگ را         . گرديم اينجا همچنان بماند     ستون است تا ما برمي    
هر جا مناسب سنگي قـرار داده، كـه از مواضـع شـريف حـضرت               . به پايين خواهيم آورد   

اگر شـرح طـوالني بـدهيم       . است و انواع و اقسام واليت و كرامت نشان داد         ايشان بوده   
از حلب، خارج شد و در شهر       . گرديم  ما به موضوع خود بازمي    . شرح به درازا خواهد كشيد    

چند شخص از كـامالن آنجـا زمـاني كـه       .  آمد حضرت داوود پيامبر   به زيارت قبر     كليس
ند، چند روزي نيز در آنجا اقامـت كـرد،          حضرت خوندكار زيارت كردند، محبت نشان داد      

چند روز كامالني كه مجاور به ايشان بودند، عرض كردند كه اي خزينه كَـرَم، بـر مـزار                   
خونـدكار  . در اين مقام شريف با شما چهله بگذرانيم و مشغول عبادت شويم           ) ع(اين نبي 

نـان چيـست؟ و   فرمود، چهله شايسته زنان يا چهله مردان بگذرانيم؛ آنها گفتنـد چهلـه ز         
چهله مردان كدام است؛ حضرت خوندكار فرمود كه چهله زنان عبادت بـدون خـوردن و                

ريسي  نخ نشيند و بر پاي اين دستگاه دوك نوشيدن در چهل روز است كه يك زن نيز مي       
  دهد، چهله مردانه اين است كه در طول چهل روز عبادت كردن؛ آن را انجام مي
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: 30B  
يش يخني نموده بدون آب ميل كند و نياز به دستشويي نكنـد،             هر روز يك دانه گاوم    

زده ماندند و گفتند كه سلطان مـا تـوان چهلـه              آن اشخاص اين خبر را شنيدند و شگفت       
حضرت خوندكار به صاحبان مقامات فرمـود كـه مـا همـان كـه               . مردان كشيدن نداريم  

 بپزيد براي ما بياوريـد  شما هر روز يكدانه يخني گاوميش. كشيم  گفتيم؛ چهله مردانه مي   
صـاحبان  . ما بخوريم و چهل روز به اذن خداوند همين گونه كه الزم است عبادت كنـيم    

. مقام اين كالم را اطاعت كردند و ساير كامالن هرگونه كه توان دارنـد چهلـه بگذراننـد          
حـضرت  . كامالن همسايه نيز چهل روز بدون غذا و نوشيدن شـروع بـه عبـادت كردنـد       

صاحبان مقام هر روز يك گاو كـشتند،        . اج بكتاش ولي چهل روز عبادت كرد      خوندكار ح 
حضرت تمام آن يخني    . كل گوشت آن را يخني كرده به حضور حضرت خوندكار آوردند          

فرمود بدون آب و احتياج به قضاي حاجت، كامل چهل روز به چنين شيوه چهله                 ميل مي 
  .گذراند

 خانه خارج شده و آمدند حضرت خونـدكار را          كامالني كه چهله زنانه كشيدند، از چهله      
دعـاي خيـر و همـت او را         . همه دست او را بوسيدند و به پايش افتادند        . هم خارج كردند  

وداع كرده به   ) انتخاب كرد (بعد از آن حضرت خوندكار بزرگي را بر آنها گذاشت           . گرفتند
حاب كهف مـشرف    به البستان به زيارت اص    ) عين تاب (حركت كرد؛   ) روم(سوي آناتولي   
  شد، در آنجا

: 31A  
  .به سوي شهر قيصريه عزيمت كرد) روم(چهله گذراند و بعد از آن به آناتولي 

  سالم دادن حاجي بكتاش ولي به بزرگان روم از عالم غيب
العارفين حضرت خوندكار حاج بكتاش ولي قدس اهللا سره           شود كه قطب    چنين نقل مي  

السالم عليـك، آن  : الم معنا به عرفاي روم سالم داد     العزيز چون به روم نزديك شد، از ع       
عرفا و برادراني كه در روم هستند، آن زمان پنجاه و هفت هزار عارف رومي حاضر بودند                

  .آنها بود) بان ديده( نگاهبان جه احمد قرهو 
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در وقتي كه حضرت خوندكار سالم داد، اين سالم او بـر دختـر سـيدنورالدين كـه در                   
او آشـپز   . ر هنوز دوشيزه بود و اسمش فاطمه بـاجي بـود، معلـوم شـد              جوار سيوري حصا  

جـه احمـد نيـز از مريـدان           قـره . مطبخ عرفـايي بـود كـه در آن مجلـس حاضـر بودنـد              
فاطمه باجي قيام كرد به سوي دروازه ورود حضرت خونـدكار و وجـود              . سيدنورالدين بود 

سـالمِ  ( جواب گفت كـه      دستش را به ادب بر سينه گذاشت و سه بار         . مبارك متوجه شد  
عرفايي كه حاضر در مجلس بودند زماني       . و دوباره جلوس كرد   ) خداوند بر جمال شما باد    

پرسـيدند كـه سـالم چـه كـسي را      . كه ديدند فاطمه باجي سالم گرفت و جلـوس كـرد    
سـالم او را    . گرفتي؟ جواب داد به آناتولي، كاملي وارد شد و به جمع كـامالن سـالم داد               

آيد؟ جواب داد از      اً كامالن پرسيدند، كيست و كجايي است و حال از كجا مي           بعد. گرفتيم
آن كامالن گفتند كه حـال تـدبيري        . آيد  اهللا به اينجا مي     ديار خراسان، ولي از سمت بيت     

را محب خود كرده و ايـن       ) روم(كنيم و مانع ورود او به آناتولي شويم، زيرا مردم آناتولي            
  .دهد وي خود قرار ميمناطق را از آنِ حوزه معن

: 31B  
هاي واليت به همديگر پيوسـتند و         براي ما جايي باقي نخواهد ماند، بعد از اين با بال          

پـس حـضرت خونـدكار    . را احاطـه كردنـد  ) مرز روم تا پاي عـرش (تا ارض مرز آناتولي    
رسيد، نظر كرد و ديد كه راه او را بستند و حضرت از عـالم معنـا و                  چونكه به سرحد روم     

مالئك از نور با قبه الف، او را استقبال كردند و  . واليت اوج گرفت و به عرش اعال رسيد       
بعداً به صـورت يـك كبـوتر كبـود          » اي ابن اوالد رسول صفا آوردي     «عرض كردند كه    

پاهاي مبارك او بر . پرواز كرد و در روي سنگ به صوليجه قره ايوك نزول كرد          ) گُگچه(
) روم(بر دل عارفـان آنـاتولي       .  مبارك باقي مانده است    روي سنگ فرونشست و اثر پاي     

  .وارد شد) روم(فهميدند كه كاملي به آناتولي . ترسي بزرگ مستولي شد
جـه احمـد گفتنـد تـو          به قره . با خود گفتند وارد شد و ما توان جلوگيري او را نداشتيم           

  كجاست؟. ببين و بگو آيا آن كامل به آناتولي وارد شد. بان هستي ديده
جه احمد نيز يك مدت به عالم معنا فرورفت و بعد از ساعتي سر برداشت و گفـت؛        قره

فقـط در روي سـنگ      . باشـد   هر مخلوقي بـا جفـت خـودش مـي         . به همه جا نگاه كردم    
زيرا زماني كـه بـه او       ! اگر آمده باشد، اوست   .  نشسته صوليجه قره ايوك يك كبوتر كبود     
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] مرد كـاملي  [گفتند كه كاش يكي     . ز او نبايد باشد   غير ا . كردم، هيبتي مرا فراگرفت   نگاه  
! كـرد   گرفت و در آنجا كه او نشسته اسـت، او را شـكار مـي                بود كه شكل شاهين مي      مي

  .كاملي به نام حاج طُغرل بود از خلفاي بزرگ بايزيد بسطامي بود

: 32A  
رود آمده گفت كه همت كنيد آنجا كه ف      . آمده بود برپا خاست   ) روم(از عراق به آناتولي     

همـان  » خداونـد تـو را قـدرت دهـد        «او را دعا كردند كه      . است، او را شكار كرده بياورم     
كبـوتري كبـود روي   . به شكل شاهين درآمد و پرواز كرد به اطـرافش نگـاه كـرد           لحظه  

همان لحظه  . از ته دل گفت؛ اوست    . صولجه قره ايوك ديد كه در حال فرود آمدن است         
حضرت خوندكار بزرگوار   . رعت روي حضرت خوندكار نازل شد     پنجه باز كرد و از هوا بس      

آن شاهين را در حال نزول به دست آورد و چنان           . همان لحظه به جامه بشري قالب شد      
مدتي به خواب رفت و چون به       ] و شاهين . [او را در فشار قرار داد كه عقل از او زايل شد           

ر مقابـل او جلـوس فرمـوده،         خوندكار را ديد كه د     خود آمد، چشم گشود و وجود حضرت      
عرض كرد؛ بدي از ما بخـشش از        . الحال از جايش برخاست و به جاي پيمانچه رفت          في
دست حضرت خوندكار را بوسـيد و بـه پـايش           . عذر كوتاهي و اميد بخشش داريم     . عرفا
كسوه را درآورده و در محضر حضرت خوندكار گذاشت و به پشت در آمده در جاي                . افتاد

وجود خوندكار فرمود، اين شيوه كامالن نيست كه بـر ضـعفا حملـه              =  ذات   .خود ايستاد 
اگر . شما چون ظالمان بر ما حمله كرديد و ما بر شما به شيوه مظلومان وارد شديم               . برند

كسوه او را تكبير فرمـود بـر سـر          . شديم  بود، به شيوه او وارد مي       تري از كبوتر مي     ضعيف
 طغرل گفت؛ سلطان ما؛ از نسل ما هر چنـد زن و             همان لحظه حاج  . حاج طغرل پوشانيد  

بعد از آن حـضرت خونـدكار او را بـر پـا داد و رخـصت        . مرد وجود دارد نذر به شما باشد      
. اي و فرمود از ما بـه كـامالن رومـي سـالم برسـان                رفتن فرمود كه به همانجا كه آمده      

  .اي بازگو كن بيايند دم و ديدار داشته باشيم و هرچه ديده

: 32B  
حـاج طغـرل نيـز      . به نام ما آنها را به اينجا دعوت كن تو نيز همراه آنها به نزد ما بيـا                 

به حضور كامالن آمـد و كـامالن وضـعيت را           . دست بر چشم نهاد و اطاعت كرد و رفت        
ماوقع را بازگفت و اضافه كرد كه حضرت خوندكار به شما كـامالن سـالم               . سوال كردند 

رد؛ زماني كه اين را شنيدند، مخالفت كردند و نپذيرفتنـد           داد و شما را به حضور دعوت ك       
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به سخن او اعتنايي نكردند و همه به مكان         . كه اظهار داشتند؛ ما چرا به حضور او برويم        
از جـايي كـه نشـسته بـود بـه           . اين حال به حضرت خوندكار معلوم شـد       . خود بازگشتند 

 از روشـن كـردن چـراغ        سـه شـب و سـه روز       . هايي همه را چراغ خاموش گردانيد       شمع
مبارك اشاره كـرد،    ] شاهد[بعد از اين اشاره وجود حضرت خوندكار به انگشت          . بازماندند

. بعد از اين همه در يكجا جمع شدند و به تبادل افكار پرداختند            . سجاده همه را برانداخت   
 ولي بايد   ما را دعوت كرد، نپذيرفتيم    . وارد است   ها، كار اين كامل تازه      گفتند كه اين اشاره   

همگي اتفاق كرده به حضور حضرت خونـدكار آمدنـد و مـشاهده             . رفتيم  به دعوت او مي   
هاي آنها به شـكل مـنظم در مقابـل وجـود حـضرت خونـدكار                  كردند كه تمامي سجاده   

همگي با هم از محـضر   . هاي خود جا گرفتند     گسترده است و به همين نظم روي سجاده       
عـرض كردنـد كـه؛      .  پرداختنـد و پيمانچـه ايـستادند       او عذر خواستند و به تضرع و البه       

 از ما و بخشش از      بدي. الفور انجام نداديم و ناقصي و قصور ورزيديم         فرمودة كامل را في   
  .بعداً بر سجاده نشسته به سخن پرداختند. عرفا و كامالن است

: 33A  
ز ايـد، ا   با حضرت خوندكار سر صحبت گشودند و عرض كردند از كجـا تـشريف آورده              

فرمود؛ از ايـل تركـستان از ديـار         نسل كه هستيد؟ مرشد شما كيست؟ حضرت خوندكار         
پدرم سيدمحمد مشهور به    . است) ص(خراسان آمديم، اصل ما از فرزندان حضرت محمد       

. ابراهيم ثاني است پسر موسي ثاني است و موسي ثاني فرزند ابراهيم مكرم مجاب است              
مرشدِ من سرو بزرگ نودونـه      . است) ع(الكاظمابراهيم مجاب فرزند حضرت امام موسي       

  .هزار پير تركستان است و نامش سلطان خواجه احمد يسوي است
عرفاي آنـاتولي بـراي اثبـات ايـن         . علي است نصيبم از خداست    ] و[مشربم از محمد    

خوندكار نيز اجازتي كه سلطان خواجه احمد يسوي داده بود          . سخن از وي دليل خواستند    
خواست كه نشان دهد، آن لحظه ديدنـد كـه از آسـمان، يـك طومـار بـه                     ميدرآورده و   

فرماني سبز بـود، آن را بـاز كـرده          . عينيت فرود آمد و مستقيم در نظر ايشان قرار گرفت         
ديدند كه روي صفحه سبزي به خط سفيد نوشته؛ بسم اهللا الـرحمن الـرحيم، اهللا الـذي                  

ندند، جواب همه سواالتي كـه از خونـدكار         جعل قلوب العارفين الي آخرهم؛ نوشته را خوا       
. ، در اين فرمـان نوشـته شـده بـود        پرسيدند، همانطوري كه حضرت خوندكار فرموده بود      

همـه بـر پـا خاسـته و     . اي نـدارد  درستي سخنانش بر آنها آشكار شد كه شـك و شـبهه     
بـه  وجود ذات حضرت خوندكار دوبـاره كـسوه را          . ها را در مقابل خوندكار گذاشتند       كسوه
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دوستي اهل بيت عصمت و طهارت و محبت را به آنها ياد داده تـوال را آن                 . آنها پوشانيد 
  .زمان حضرت خوندكار به آناتولي آورد

هـا مريـد    كامالني كه آنجا جمع شدند، به خدمت وجود ذات حضرت خوندكار ده يا ده     
= حنـي   سـتاره من  = بعد از آن نام حـضرت خونـدكار، اختـرمج           . در محضرش قرار دادند   

  .طومار ستاره نهادند

: 33B  
از كل تـواليي اسـت كـه خـالي     ] جزئي[نطق مبارك ذات خوندكار چنين آمد؛ خوبيم    

و فقط در هـيچ جـاي       . قرار گيرد ] خود[كه بايد در توالي انسان      ] در مرحلة تخليه  [شده  
] معنـوي [بعـد از چنـدين اشـاره        . ديگري كه از توالي ما خالي شده باشد، توقـف نكنـد           

حـضرت  . هـاي خـود رخـصت خواسـتند         مالن معنوي برپا شدند و براي رفتن به مقام        كا
 گفت؛ سلطان خواجه    چه احمد   قرهخوندكار هر كسي از كامالن را نصيبي فرموده بعداً به           

از همان زمان به بعد خدمتگزار ماست مـا         . احمد يسوي به خدمت ما يك ديو داده است        
ر طول عمرت در خدمت شما باشـد و زمـاني كـه از              كنيم تا د    نيز آن را به شما هديه مي      

جه احمد تا امروزه اشـارات يـاد          دنيا رفتي، نگاهبان مزار تو باشد، هنوز هم در آستانه قره          
شده ادامه دارد، بعداً عرفاي آناتولي براي مرخصي اجازه گرفتند و هر كدام پس از صفا و               

  .دستبوسي به مقام خود بازگشتند

  ضرت حاج بكتاش ولي به امرهنشان آشكار نمودن ح
. نقل است كه تپدوق در آن زمان كاملي صاحب واليت و قَدر از عرفاي آنـاتولي بـود                 

آن كامالن وقتي كه به حضور خوندكار نيت كردنـد كـه   . امره بود) پرستيده(اسم او يوال  
 بيايند، به او نيز تكليف حضور كردند و دعوت نمودند كه به مالقات حضرت حاج بكتاش            

هـاي آنهـا    امره گفت كه؛ در وقتي كه در ديوان دوست كل كامالن نـصيب     . شركت كند 
  )شد پاي مي= (شد  تقسيم مي

: 34A  
حرف و كالم امره را به حاج خونـدكار اطـالع   . ما به نام حاج خوندكار كسي را نديديم    

. اين خصوص و رمز در همان لحظه به ذات حضرت خونـدكار ظـاهر شـده اسـت              . دادند
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فرمودي اي امره در مجلس دوسـت       . اسماعيل را فرستاده و امره را به نزد او آورد         ساري  
كرد، چه آثاري در كف دسـت داشـت؛ امـره گفـت؛ از               آن دستي كه نصيب را تقسيم مي      

در وسط آن دسـت     . پشت پرده سبز يك دست خارج شد و به همه نصيب را تقسيم كرد             
 آن را ببيـنم، مـن آن را تـشخيص           اگـر االن  .  وجود داشـت   يك خال سبز لطيف نوراني    

. حضرت خوندكار حاج بكتاش ولي دست مبارك را باز كرده به امـره نـشان داد       . دهم  مي
آن خال مذكور كـف دسـت مبـارك ذات حـضرت            . امره كف دست خوندكار را نگاه كرد      

خوندكارم و اقرار كرد و بعداً به طپدق امـره          . يافتم) = طپدق(سه بار گفت،    . خوندكار بود 
حضرت خوندكار نيز كـسوه را      . و كسوه درآورد  = در مقابل خوندكار سر بريد      . شهور شد م

اجازه و رخصت گرفتـه و بـا حوالـت بـه مقـام              . با تكبير اضافه كرده و بر سر او پوشانيد        
  .خويش بازگشت

  نشان دادن بوي واليت توسط خوندكار و
  نظر صفا كردن به ابراهيم حاجي

آناتولي رفـت،   ) روم( حاج بكتاش ولي چون به كشور        مروي است كه حضرت خوندكار    
رفـت در راه چنـد خانـه از           در وقتي كه مي   . از جانب بوزاق به طرف قيصريه توجه فرمود       

  ذوالقدرنشين  تركمانان از بيگ

: 34B  
. اند و يك چوپان در حال چرانيدن گوسفندان بود          مشاهده كرد كه در آنجا مستقر شده      

با هم جمع شده و فرياد بـع درآوردنـد و دنبـال             .  شنيدند واليتآن گوسفندان از او بوي      
كـرد كـه آنهـا را آرام     چوپان نيز به سوي گله رفت و سعي مـي      . حضرت خوندكار افتادند  

قـسمتي را برگردانيـد     . كرده بازگرداند ولي آن گوسفندان سر به صحرا نهاده، بازنگشتند         
  .اما تعدادي در پي حضرت خوندكار به راه افتادند

زماني كه چوپان اين وضعيت را ديد، به خاطرش چنين آمد؛ اشـارت ايـن گوسـفندان                 
و بـر خـود     . [خالي از حكمتي نيست، اين كه در راه است، از اولياءاهللا و از كامالن اسـت               

كه عقل من به اندازه اين گوسفندان نيست كه به دنبالش روان شوم و بر               ] سرزنش كرد 
  .ه به بنده فقير صفا نظر و همت فرمايداميدوارم ك. دست و پايش بيفتم
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دست مبارك  . الحال گوسفندها را گذاشته و به حضور عالي حضرت خوندكار رسيد            في
حـضرت  . را بوسيد و به پايش افتاد و گفت؛ اي كامل حقيقي بنده فقير را همت فرمـاي                

 چوپان عرض كرد كه ابراهيم حاجي نـام       . خوندكار فرمود، اي خوب من، اسم تو چيست       
بزرگي حضرت خوندكار هم در يكجا نشست و به او فرمود؛ آنچه در سر داري بنـه                 . دارم

(= و بر من عرضه كن مگر كه آن زمان بر سر ابراهيم حـاجي از پوسـت گـوزن، كـاله                      
 خوندكار،  ذات حضرت = وجود  . در جلوي حضرت خوندكار آن را پايين آورد       . بود) بوركي

  . او گذاشتتكبير مجرد فرمود و دوباره بر سر

: 35A  
ـ نگاه  . هاي ابراهيم دست كشيد و او را با دست نوازش كرد            حضرت خوندكار بر چشم   

هـاي ابـراهيم      ـ همان لحظه چشم   . شود  خاك سياه نگاه كنند طال مي       عرفا كيمياست به  
ها باز شده به مرتبه واليت رسيد و همان لحظـه             همه پرده ). دار شد   ديده(حاجي باز شده    

از اين  . حضرت خوندكار فرمود كه خوب من برو و به راه ادامه بده           . ا گرفت نصيب خود ر  
آن زمـين از  . اُك را به وطن تـو كـرديم   بزاوق و اوچ. اي حال به بعد نصيب خود را گرفته 

  .ها هم همراه تو باشند گوسفندك. آن تو و نان تو باشد
ميـدان آورد و كـشف و       ابراهيم حاجي در آن مقام واليت، اشارات نامعلوم فراوان بـه            

آخر اسمش را در بين ذوالقدرها، به ابـراهيم حـاجي اشـتهار يافـت و                . كرامات زياد نمود  
مكـان او   ) اُك  بزاوق و اوچ  (همان طور كه ذات حضرت خوندكار رمز و اشاره فرموده بود            

يـا ابـراهيم   ] بـه اسـتمداد   [شـد و      آمد، به او متوسل مـي       هر كه سنگ بر پاي مي     . گرديد
گفت؛ هنوز هم اين گفتمان و اصطالح و استمداد تا امروز مـشهور و متـداول                  ميحاجي  
  .است

ابراهيم حاجي در طول حيات به خاطر اين كه ذات خوندكار به چرم گوزن صـفا نظـر                  
خـودش نيـز بـه      . نهـاد   فرموده و تكبير مجرد نموده، آن سرپوش ارزشمند را بر سر مـي            

ابراهيم حاجي چون به سراي آخرت شـتافت،        . پوشانيد  مريدانش سرپوش چرم گوزن مي    
آمدند و به اوالد ابراهيم حاجي گفتنـد ايـن سـرپوش چـرم گـوزن                » دده قارقين «اوالد  

آنها ] ايد  سمبل ساخته [شما اين را از كجا آورده و        . مشهور است » دده قارقين «مربوط به   
  . حاجي راگفتند كه؛ جد ما ابراهيم
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: 35B  
بير مجرد و همت فرموده است، مشرب مـا از بكتـاش            حضرت خوندكار، صفانظر و تك    

الـف و   «لجبـازي كردنـد و گفتنـد سـرپوش بكتاشـيان            » دده قارقين «پس اوالد   . است
اسـت و معـارض و      » دده قـارقين  « مربـوط بـه      چرم گوزن اين سرپوش   . است» حسيني

باالخره مجبوراً سرپوش چـرم گـوزن را از دسـت           . ها شدت يافت    درگير شدند و درگيري   
ها سـپردند ولـي مـشرب اول بـودن ابـراهيم حـاجي از حـضرت                 »دده قارقين «اده به   د

   .خوندكار حقيقت است

  مالقات حاج بكتاش ولي با خضر نبي و صفا نظر كردن به بوستانچي
نقل است كه؛ حضرت خوندكار حاج بكتاش خراساني در اكثـر اوقـات در مالقـات بـا                  

كردنـد، روزي از روزهـا بـا          ا هم صحبت مـي    و هر زمان ب   . پيامبر خضر پيامبر بوده است    
) پنهـان شـو  = (در كنار باالي قيصريه نزديكـي صـقالن   . نيز مالقات كرد  ) ع(خضر نبي 

. ديدند شخصي در حال كاشـتن بوسـتان اسـت         . در آنجا به گردش مشغول بودند     . آمدند
عـالم  . مگر زماني كه حضرت خوندكار به آناتولي مشرف شدند فـصل بهـار بـوده اسـت                

به كنار آن بوستان آمدند و روي       ) ع(ذات خوندكار با خضر نبي    . ين و مرتب بوده است    مز
حضرت خوندكار ندا كرده و فرمود اي برادر بوستانچي؛ او نيز شنيده،        . سنگي قرار گرفتند  

جواب داد و عرض كرد چه فرموديد، دوباره حضرت خوندكار ندا كرد، از اين بوستان؛ بـه         
  !خواهد بخوريم؛ اي خوب من دلمان مياي بياور كه  ما خربزه

: 36A  
آن شخص نيز گفت، اگر بذر آن سبز شد و از خاك برآمد و جوانه زد و ثمر خربزه داد                    

اي يكبار  حضرت خوندكار فرمود، اين جايي كه كاشته. خوريم شاءاهللا با هم مي   و رسيد ان  
آن شخص كـالم    . اي پيدا كردي بياوري بخوريم      جستجو كن و ببين شايد خربزه رسيده      

فرمود كه؛ چنين   ) ع(خضر نبي سپس  . ذات خوندكار را نيز همانند جواب پيشين پاسخ داد        
، بوسـتانچي   )ع(از گفتن عنوان كامالنِ خضر نبي     . مگو، حرف كامالن و عرفا را رد مكن       

گـشت، در يكـي از        در حالي كه بوسـتان را مـي       . به آن شخص اعتقاد و ايماني پيدا كرد       
 سه عدد خربزه كه بـوي مطبـوع آن برخاسـته بـود و بـسيار زيبـا بودنـد،                     ها،  ريشه بوته 
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همان لحظه دو تاي آن را قطع كرد و يكدانه در مقابل حضرت خوندكار و               . مشاهده كرد 
گذاشت و گفت؛ آن خربزة ديگـر را بـه همـراه            ) ع(يكي هم در مقابل حضرت خضر نبي      

، از آنجا برخاسـتند و بـه سـوي    خانواده صرف كنيم؛ حضرت خوندكار فرمود؛ چنين باشد       
بوستانچي هم به كار خودش مشغول شد امـا از ايـن اشـاره              . شهر قيصريه به راه افتادند    

چـه  . به خاطرش آمد گفت؛ چه غفلت بزرگـي كـردم         . ترسي بزرگ بر دلش مستولي شد     
آنها عرفا  . كس در عالم ديده است كه در آغاز كاشتن فوراً ثمر برسد و خربزه حاضر شود               

حيف شد كه بر    . اين اشارت با آن كامالن تحقق يافت      . صاحب كرامت و واليت بودند    و  
هاي خـود نگـران       پايشان نيفتادم و صفا نظر و همتشان را نگرفتم و چنين از دست داده             

  .شد و افسوس خورد

: 36B  
هرچه جستجو كرد، اثـري نيافـت و       . تاب شد و به رفت و آمد پرداخت         بي] بوستانچي[

بوستان كـاري را كنـار      . دهد  اي نمي   گفت؛ پشيماني فايده  . م و نشاني پيدا نكرد    از آنان نا  
گذاشت، آن يك خربزه را با ريشه و بوته كند و به سوي خانه متوجـه شـد و وارد شـهر                      

را در خانـه خـود   ) ع(شد، حاج خوندكار و خضر نبـي  در حالي كه داخل خانه خود مي   . شد
او خربزه سوم را هم در مقابل       .  بر خاك نهاد   همن لحظه سجده شكر كرد و صورت      . ديد

. حضرت خوندكار فرمود، پيش بيا اي خوب مـن        . به پايشان افتاد و تضرع كرد     . آنها نهاد 
در خراسان يك لقمه قـدرت چـون ايـن          . پيش آي اين لقمه قدرت را بِبر با هم بخوريم         

اخل آمـد و هـر سـه        بوستانچي به د  . و مانند خربزه اول و دوم را هم نخورديم        . نخورديم
خربزه را برد يك مقدار را به زنش داد، بقيه آن را هم با عرفـا خوردنـد و حـق تعـالي را                        

آن بوستانچي در حضور عرفا پيمانچه ايستاد، عرض كرد، لطف كنيد به مـا              . شكر كردند 
ذات . فقرا به صفا نظر، همت كنيد و به عرفا صداقتش را ارائه كـرد و بيعـت را پـذيرفت                   

بـه چـشمانش دسـت كـشيد، او را          . وندكار او را تراش كرد، كـسوت پوشـانيد        حضرت خ 
از امروز تا بعدها، نصيب خـود       : خوندكار فرمود . نوازش كرد، صفا نظر فرمود و اجازت داد       

. بعداً حضرت خوندكار و خضر نبي بر پا خاستند و به راه افتادنـد  . را گرفتي، اي خوب من    
  دنگاه عرفا گوهر است، به سنگ بنگر

: 37A  
گـذارد در     گيرد و به مرتبة عـارفي پـا مـي           شود، آن لحظه منزل و مسافت مي        لعل مي 
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واليت قيصريه، انواع و اقسام كرامات نشان داده، بوستانچي پيش از آن بهاءالـدين نـام                
قبرش در شهر قيصريه اسـت ولـي اوالدش   . االن به بوستانچي بابا معروف است     . داشت

  . حصار استه در نزديكي سيورينزديك رودخانه ساكاريا ك

  كند حاج بكتاش ولي در شهر قيصريه صاحب واليتي را مالقات مي
حـضرت  . صـاحب واليـت يـك كامـل بـود         ] درقيصريه[منقول است كه در آن زمان       

به خاطر اين كه . كرد، با يكديگر برخورد نمودند  خوندكار وقتي در راه قيصريه گردش مي      
ناختند، مالقات كردند، آن كامل حضرت خونـدكار را بـه           اهل واليت بودند همديگر را ش     

آمدند نشستند مـدتي    . مقام تكيه آن نزديك به بوستانچي چلبي بود       . مقامش دعوت كرد  
در اثناي صحبت كامل مذكور دستش را داخل جيب بغل كرد           . از حقيقت صحبت كردند   

حضرت فرمود كه   . به حضور حضرت خوندكار گذاشت    .  تازه بيرون آورد   اي انگور   خوشهو  
چه نيـازي بـه ايـن    . كامل بودن و واليت شما آشكار بود، كسي از شما كرامت نخواست   

. بعداً حضرت خوندكار عزم قيام فرمود     . عمل ديديد، يك ساعت نشسته و صحبت كردند       
  آن كامل. افتاد] جوز هندي= [اي تازه و نفيس نارگيل  زماني كه برخاست از دامنش دانه

: 37B  
كه شما فرموديد چه نيازي به ارائه كرامات است؟ ولي اين كه به ما نشان               عرض كرد   
روم خبري از ايـن       حضرت خوندكار فرمود كه؛ به خاطر حق كه با حق مي          . داديد چه بود  
ليكن عرفاي خراسان چون ديدند شما چنين كرديد از سـر غيـرت چنـين               . اشاره نداشتم 

  .ند، خوندكار وداع كرد و به راهش ادامه داددوباره مصافحه كرد. آوردند] كرامت[كرده و 

  دهد حضرت خوندكار حاج بكتاش ولي در واليت اُرگوپ كرامت نشان مي
در حـين   . نقل است؛ كه حضرت خوندكار حاج بكتاش الخراساني از قيصريه خارج شد           

 به زنـي مـسيحي برخـورد        1عزيمت به شهر اُركوپ ناگهان روستايي به نام سيلينه سون         
اي بر سـرش گذاشـته داخـل روسـتا            آن زن نان چاودار پخته و بر روي طيجه        . نمايد  مي
الفور طيجه را پايين آورد و عـرض كـرد،            وقتي ذات حضرت خوندكار را ديد، في      . برد  مي

شود و كالً زمين گنـدم        در محل ما چاودار سبز مي     . درويش، لطف كرده، اندكي ميل كن     
                                                 

  نه سن ب سي. ـ در نسخه هـ 1
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اقو به حضرت خوندكار تقديم كـرد تـا قـسمتي           زن مسيحي چ  . ما را معذور دار   . آورد  نمي
حضرت خوندكار نان را به دست مبارك گرفته و دعاي خير فرمود كه؛ خداونـد          . نان ببرد 

  هنوز آن روستا. بعداً رفت. با چنه كوچك نان بزرگ بپزيد. بركت بدهد

: 38A  
 كارنـد؛ ولـي گنـدم       مسيحي تا اين زمان به خاطر نطق حضرت خوندكار چـاودار مـي            

در همـه جـا     . آورند  دارند و چنه كوچك درست كرده و از تنور نان بزرگ بيرون مي              برمي
كارنـد گنـدم      شود ولـي چـاودار مـي        كارند، چاودار مي    معلوم است كه وقتي كه گندم مي      

كارنـد، گنـدم      شود، اما به بركت كالم حـضرت خونـدكار مـردم اينجـا چـاودار مـي                  نمي
هـر  . مقام نشست حضرت خوندكار را زيارتگاه كردنـد   هاي آن روستا      مسيحي. دارند  برمي

  .كنند آورند و جشن بر پا مي سال در آنجا جمع شده قربان و نذر مي

از حضرت خوندكار حاج بكتاش ولي در قرية اوچ حصار، فرمايش 
  )دعوا و غلبه تمام نشود(كه؛  اين

ه نـام اُچ حـصار   در حين راه داخل روستايي ب. حضرت خوندكار از آنجا به راه روان شد   
به يكي از مردم آن روسـتا فرمـود         . سه حصار صداي همهمه دعوا و سروصدايي شنيد       = 

آن شخص گفت؛   . كه خوب من، آيا در اين روستا جايي داريد كه درويش را مهمان كنيد             
هـا    االن جاهـل  . توانند بپذيرند   مردم االن در اين دعوا، چطور مهماني را مي        ! اي درويش 

حـضرت  . خود دعـوا و هيـاهو خواهنـد كـرد     شنوند و با تو بي       شما را مي   آيند و سخن    مي
ــود؛        ــه فرمـ ــد كـ ــارج شـ ــخن خـ ــر سـ ــك تيـ ــين يـ ــانش عـ ــدكار از دهـ   خونـ

ـ تا االن بـين سـاكنان ايـن         .) خود و همهمه و سروصدا نجات پيدا نكنيد         ازدعواي بي (ـ  
  .خود و همهمه و سروصدا پايان نيافته و نخواهد يافت روستا دعواي بي

: 38B  
  )آب در جام لبريز شود، اما نريزد(فرمايش اين كه؛ 

با خـاتوني در ايـن      . در روستايي به نام آچوق سراي رسيد      . از آنجا هم به راه ادامه داد      
اي طعام    خرده. فرمود، خوب من آيا غذايي براي تناول درويشان داريد        . رو شد   روستا روبه 

. شيد تا از آنچه حاضر است برايتان بياورم       زن اين سخنان شنيد و گفت؛ منتظر با       . بياوريد
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با سرعت به خانه رسيد و به مادرشوهرش گفت؛ اي مادر درويـشي آمـده اسـت، بـراي                   
پيـرزن بـا   . اي نان و روغن بدهيم به آن درويش لقمه   . خواهد  اي غذا مي    رضاي خدا لقمه  

 كـه   دانـم   عروس گفت؛ مي  . به آن دست مزن   . بداخالقي گفت؛ در كوزه روغن كم است      
داخل نان مقداري روغن گذاشت آورده به       . دهد  مي] بركت[كم است اما حق در مقابلش       

لبريز شود اما ! از زبان مبارك ذات خوندكار جاري شد كه خوب من       . حضرت خوندكار داد  
فهميد كـه ايـن   . زن به خانه برگشت و ديد كه كوزه تا گلوي آن پر از روغن شده         . نريزد

مادرشوهر را صدا كرد و كوزه را به او نـشان داد و گفـت نگـاه                 . از نَفَس عرفا بوده است    
مادرشوهر اين حال را ديد، گفت؛ اي عروس ايـن درويـش يكـي از كـامالن بـوده        . كن

ماننـد او اهـل     . حيف كه قبالً آگاهي نداشتيم    . است كه نفسش جاري و روان بوده است       
  .يمكرد افتاديم و التماس دعاي خير مي خدا بايد به پايش مي

: 39A  
االن اول روستا را نگاه كنيم، شايد قبل از آن كه روستا را . گرفتيم و همتش را مي

دو نفري با هم همراه شدند و تا كنار . ترك كند، او را بيابيم و دعاي خير او را بگيريم
. آلود بود رودخانه نيز طغيان كرده و گل. آن زمان روزهاي بهاري بود. قزل ايرماغ آمدند

 كه حضرت خوندكار روي آب سجاده گذاشته و به سجاده نشسته و در حال رفت ديدند
سجاده را . به آن طرف رودخانه رسيد] حضرت[آنها نيز منتظر شدند كه . و آمد است

پس آنها نيز به خوندكار .  روان شدتكان داد و بر دوش انداخت و به سوي كوه خرقه
مردم قريه اين سخن را . ت را اعالم كردندبه مردم روستا اين حال. نرسيده و بازگشتند

. شنيدند و با تأسف از بركتي كه از دست و ديده آنها دور مانده بود، افسوس خوردند
بعضي اشخاص گفتند كه؛ آن از دست ما بيرون نخواهد رفت و االن به جستجوي او 

 به از سوي ديگر وضعيت. جمع شده و به كناره قزل ايرماغ رفتند. خواهيم پرداخت
آشكار گرديد، بعد از عبور آب به كوه خرقه مشرف شد، در قله كوه حضرت خوندكار 

درخت بزرگي، درخت آردچ، وجود داشت، ذات خوندكار به سايه آن درخت تشريف برد و 
هايت در برگير و پنهان كن، فرداي روز  ها و شاخه فرمود اي ارديج ؟ تو ما را با برگ

يم به قدرت خدا و به كالم مبارك عرفا، كل شاخه و برگ كن قيامت ما تو را پنهان مي
به سوي قبله منحني و همانند چادري ذات حضرت خوندكار را دربرگرفت، حضرت 

  خوندكار 
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: 39B  
در زير آن ارديج نشست و چهل روز روزه و عبادت گذرانيد، كه تا امروز آن درخت 

) آچوق سراي(قريه به نام است، از طرف ديگر هم مردم » ارديج ديوچيك«معروف به 
ها  ذات خوندكار جستجوها كردند، جهد و جد به كار بردند، تمام زير سنگ] براي يافتن[

  .را گشتند و نيافتند، هر كدام به خانه خود بازگشتند

آمدن و سكونت حضرت خوندكار حاج بكتاش ولي در سولوجا 
  )يوك صوليجه قره(كارايوك 

از اغوزها جدا ) چپني(كنند كه شاخه  نين عيان و بيان ميآثار چ اخبار و ناقالن راويان
 بود در يونس مكريشده به روم رفتند، و از بزرگان شاخه چپني عالم و كاملي به نام 

 قرار گرفته ساكن شدند فاصله بين 1)قايي(در جايي به نام ) يوك صوليجه قره(نزديكي 
بود، باز از شاخه چپني كسي به نام روستايي به نام قايي و بين قرايوك تقريباً دو ميل 

] حكومت[يوك سكونت كرده است، مگر اين كه   آمده و در صوليجه قره2گوهر دلش
هاي سلطان عالءالدين مأمور كرده بود،  از بنده) يونت بنده(يوك را اول،  صوليجه قره

 كسي اولين. زماني كه مرگ او فرا رسيد در آنجا درگذشت و در همانجا او را دفن كردند
بود، آن زمان هنوز يونس ) يونت بنده(دفن شده ) يوك صوليجه قره(كه در گورستان 

نيز كسي از مردم خود عالمي نداشت ) گوهرديش(مكري عالم آن منطقه بود و در پيش 
كردند، تصادفاً يكي از نزديكان گوهرديش به سراي  در هر اموري به او مراجعه مي

  .آخرت شتافت

: 40A  
 بر زمين ماند، باالخره سه روز مكري رفتند، در خانه نبود، آن مرده به سوي يونس

كردند، به خاك سپرده  يونس مكري بازگشت و او را به همان صورتي كه بايد دفن مي
گوهرديش چون اين وضعيت را ديد به يونس مكري التماس و اصرار كرد و گفت؛ اي 

 تا در كنار شما باشيم، بنا به اهل كرم، بدون شما عاجزيم، لطف كنيد، پيش ما آمده
اصرار گوهرديش يونس مكري به قونيه رفت و در دستگاه سلطان عالءالدين وارد شد، 
                                                 

  .ب يوخاروقابي است. ـ قايي در نسخه هـ 1
  .ب گوهروش است. ـ در نسخه هـ 2
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يوك خواست، سلطان عالء الدين نيز  حال خود را باز گفت و اجازه اقامت در صولجه قره
 به برات آن را نوشته و به آن داد، او نيز برگشته و بعد از رسيدن به محل مدتي بعد

ياد شده به خاك ) قايي(مرض موت به سراي آخرت شتافت، آن را در جايي به نام 
  .ابراهيم، سليمان و ساري و ادريس چهار فرزند يونس مكري بودندسپردند، 

الجمله تحصيل كرده بود، اما دو فرزند  ادريس چون پدر اهل علم بود، ساري نيز في
پني يك دختر به ازدواج درآورده، اين دختر چ ديگرش امي بودند، ادريس از بزرگان شاخه

يك از خاتونان آخرت، و صالحه بود، و به غايت از خوبان و پارسايان بود، مشهور به 
خطاب ) قدنجق(شنيدند و به او  بود، به آن حرمت گذاشته، سخنش را مي) قوتلوملك(

  ... كردند، يونس مكري چون بمرد فرزندانش  مي

: 40B  
به صوليجه ) قايي(پادشاه، با جمله توابعش از جايي به نام نيز به موجب حكم 

همراه دو  مكري و يك گوهرديش به يوك آمدند و مسكن گزيدند، چهار فرزند يونس قره
در رختخوابش ) قدنجق(همسايه ديگر، هفت خانه شدند يك شب در حالي كه 

 زياد ترسيدي، چه چقدر) قدنجق(الفور بيدار شد، ادريس گفت،  خوابيد، ترسيده و في مي
/ اي عجيب ديدم به آن سبب ترسيدم گفت؛ در عالم باطن حادثه) قدنجق(شده است 

كنم، تو اهل علمي،  گفت؛ من شرح مي) قدنجق(اي بازگوي،  ادريس گفت؛ چه رويا ديده
يك ماه شب چهاردهم از دامنم به : گفت) قدنجق(به يك شكل مناسب تعبير كن، 

خواست  ام، اين بار مي ام را گرفته ام خارج شود، يقه است از يقهخو ام آمد، مي داخل سينه
خواست از دامنم خارج شود، به  هايم را گرفتم، و اين بار مي از آستينم خارج شود آستين

آفتاب به ) قدنجق(زمين نشستم، در آن لحظه از ترس بيدار شدم، بعداً ادريس گفت؛ كه 
فهمم اين كه نوزادي به دنيا  دانم و مي ه كه ميانبياء، ماه به اولياء اشارت دارد آنچ

 شد، ولي يكي از اهل اهللا بايد بيايد و بر تو صفا نظر و خواهي آورد از اولياء اهللا خواهد
تا آن روز ) قدنجق(شود،  همت بازگشايد، و به همت و بركت او دنيا و آخرت تو آباد مي

  )قدنجق(ذشت، در يكي از روزها اي نياورده و نازا بود چند روز از روياي او گ بچه

: 41A  
 حضرتاز روستا به همراه چند زن به چشمه براي شستن لباس رفتند، در آن لحظه 
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 و بر پشت مباركش عمامه قرمز سر رسيد، آن روز بر سرش، خوندكار حاج بكتاش ولي
شستند، نزديك شد، به آنها  عباي عربي ابلق داشت، زماني كه به زناني كه لباس مي

ايم آيا غذايي همراه داريد؟ كه به رضاي حق نياز كنيد، آنها  ها گرسنه مود، باجيفر
ايم همان  عرض كردند، درويش در اينجا چيزي نداريم، بدهيم، اين كه بر آتش نهاده

اي كه از عرفا آن سخن را   همان لحظهقدنجقجوشد،  آب چشمه است كه در ديگ مي
نه آمد در زير كوزه مقداري روغن بود با يك نان شنيد، بسرعت از جايش بلند شد، به خا

و مقداري روغن آورده، تقديم كرد عرفا نيز دعا كردند گفتند، خدا زياد كند، كم نشود 
بعداً به مسجد صوليجه قرايوك آمدند و داخل شدند و نشستند، . لبريز شود، و نيفتد

مسجد همان مسجد ديوارهاي آن مسجد و سقف آن تا آن زمان تجديد نشده بود ولي 
است بدون تعمير، شب شد، مردم آن روستا آمدند، نماز شب خواندند، دعا و ثنا كردند و 

اي؟ از كجا  اي؟ چه هاي خود رفتند، هيچ كس از ذات خوندكار نپرسيد، كه، كه به خانه
د، آيي؟ بعداً هم براي نماز عشا نيز آمدند نماز خواندند باز نپرسيدند، و غذا هم نياوردن مي

  .حضرت خوندكار در آن شب در مسجد تنها ماند
از سوي ديگر، ادريس مادري داشت؛ از جايش بر پاي خاست، و گفت كه عروسش به 

كنم، تا  ها رفته است تا زماني كه او به خانه برسد من غذا را حاضر مي شستشوي لباس
 كرد، هميشه او ديگ را بر اجاق نهاد و رفت كه آب بياورد، دهان كوزه روغن را باز

. روغن كم بود ولي اين بار ديد كه روغن تا سر كوزه آمده و لبريز است، تعجب كرد
ها را شست و به خانه بازگشت، مادر شوهرش، او را استقبال كرد، و   نيز لباسقدنجق

اي؟ قدنجق جواب داد، از  كوزه ريخته گفت كه عروس اين روغن را از كجا آورده و به
ام اما امروز در محل لباسشويي درويشي آمد  ه و در كوزه نريختههيچ كس روغن نگرفت

و غذا خواست، من نيز از كوزه مقداري روغن گرفتم و با ناني به آن درويش دادم، دعا 
خيري كرد و به سوي مسجد رفت و اين حقيقت است كه با بركت دعاي او اين فزوني 

 به خانه آمد، براي او هم توضيح روغن ميسر شده، ادريس نيز بعد از گذاردن نماز عشا
دادند، ادريس گفت بايستي او درويشي باشد كه اينك در مسجد نشسته است، اي واي 
بر ما كه آن را نياورده و به او خدمت نكرده زيارت ننموديم به هر حال آن شب به 

 اي خزيده و خوابيدند، در اواسط شب ادريس هراسان بيدار شد، برپا خاست و لباس گوشه
مسجد  پوشيد، خواب از چشم او پريد، با خود گفت؛ چون اينگونه است، وضو بگيرم، به
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  .بروم و تا طلوع صبح با حق راز و نياز كنم

: 42A  
از در و . ادريس وضو گرفته به درب مسجد آمد. نماز صبح را نيز به جماعت ادا كنم

 كه، ما خود بعد از تابيد، تعجب كرد، گفت ها نور و شعاع شمعي به بيرون مي پنجره
گذراندن نماز چراغ را خاموش كرديم، اين چه حكمتي است، جلوتر كه رفت، در گوشه 

تابد،  چپ محراب ديد كه كاملي به نماز ايستاده است و از وجود شريف مباركش نور مي
تابد، نور  روي سرش قنديلي از نور در تابش است فهميد نوري كه از پنجره به بيرون مي

 نيز قدنجقست، ادريس زماني كه اين حالت را ديد بسرعت به خانه بازگشت، وجود او
ادريس گفت كه، قدنجق آن حالت باطن كه ديدم . بيدار شده مشغول وضو گرفتن بود

ظاهر شد، آن كه به مسجد آمده درويش است و هر چه كه ديده بود براي قدنجق 
ده شكر كرد، از آنجا نيز بازگفت؛ او نيز از اين خبر خوشحال و شادمان شد، سج

برخاسته به سوي مسجد رفتند، قدنجق گفت، اول تو داخل شو زيرا تو مرد هستي، 
اي، راه از آن توست پس  ادريس گفت اول تو وارد شو، زيرا كه او را تو در خواب ديده

گفت و از در مسجد وارد شد، و در پي او ادريس داخل شد، آن وقت » اهللا بسم«قدنجق 
كامل نيز، نشسته و در حالت قعود تحيات را سالم داد اينها نيز به كامل سالم ) عارف(

  .دادند، جلو رفته دست و زانوي مبارك را بوسيدند و به عقب بازگشتند

: 42B  
در نظرش به احترام برپا ايستادند، حضرت خوندكار گفت؛ در اين وقت چرا و به چه 

؛ بندگان سلطان منست؟ عرض كردند ايد، قصد و مراد شما چه بوده ا مقصود آمده
ايم تا شما عارف كامل را به منزل خود دعوت كنيم اميد است كه قدم رنجه كرده  آمده

ام ـ جاي  مشرف فرماييد، حضرت خوندكار فرمود فعالً در اين مقام نيت اعتكاف كرده
رويم ـ چقدر پافشاري و اصرار كردند، راضي به همراهي آنها نشد، پس  ديگر نمي

قدنجق بسرعت بخانه بازگشت هر چه موجود حاضر بود، به يك سفره گذاشته به حضور 
اي غذا ميل فرماييد كه دعاي  خوندكار آورده و عرض كرد لطف فرموده، حداقل لقمه

خورم اما دعاي  خير شما شامل ما شود، حضرت خوندكار فرمود، قناعت دارم، هيچ نمي
خوندكار در گوشه راست آن مسجد اربعيني خيرم شامل شماست، والحاصل ذات حضرت 

گذراند، هر چه طعام آوردند، ميل نفرمود هر چه كه دعوت كردند، تشريف نبرد، چهل 
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 سنگاز مسجد بيرون رفتند، در جلو مسجد سه ) معتكف بودند سپس(روز تمام شد 
و سر برد، قدنجق  بزرگ گذاشتند، در آن موضع نيز معتكف شده و اربعيني در آنجا به

ادريس به دعوت آمدند، نپذيرفت هر چه طعام آوردند، دست نزد، چهل روز تمام شد، در 
 به آن چله خانه آمد، ديد كه يك غار تنها و تاريكي است در جلو اين غار كوه عرفات

  .يكجا را به انگشت مباركش اشاره كرد، آبي لطيف و روان سرازير شد

: 43A  
زواري كه چله خانه عرفات را . هور است مشچشمه زمزمهحال آن چشمه به نام 

كنند، پس ذات خوندكار معتكف شده يك اربعين  روند، تبركاً در آنجا نيز غسل مي مي
خوردند، چهل روز تمام شد، ادريس گفت،  آورند، از آن نمي گذراند، هر چقدر كه طعام مي

 اربعين خارج از) عارف) = (كامل(شود، احتمال است كه  قدنجق فردا چهل روز كامل مي
شود، مبادا به جايي سفر كنند و ما از بركت او محروم بمانيم، االن، روا آن است كه  مي

هر دو برويم، به او التماس كنيم و تضرع و نياز نماييم و به دست و پاي او بيفتيم، اميد 
  است كه قدم رنجه فرموده

سي كردند، از وي دعوت  آمدند، سالم داده، دستبوكوه عرفاتخانه  الصباح به چله علي
بخشي است؛ ذات عالي ) مراد(كرده و گفتند كه، اي سلطان ما، لطف كن، كار كامالن 
كشيم براي آن كه عاشقان و  خوندكار فرمودند، بار ما سنگين است زيرا زحمت مي

آيند براي شما باعث  دانند ما در اينجا هستيم به نزد ما مي محبان ما زياد است مي
د، گفتند كه، اي شاه كامالن هر چه از اموال و اثاث خانه و گله احشام و شون زحمت مي

كنيم اگر تمام خواسته و داشته ما تمام شده  گوسفندان داريم همه را به عشق تو نياز مي
يك زنبيل درويشي براي رضاي خدا حواله كنيد، شيئي هللا كنيد هر چه مسلمين حسنات 

يم، بعد از اين حضرت خوندكار چون چنين اصرار كنند بياوريم و براي محبان صرف كن
  و ابرام آنها را ديد، بدون تامل بر پاي خاست،

: 43B  
ها را جفت كرده در مقدمش گذاشتند و پوشيد، ادريس به عنوان راهنما به جلو  كفش

افتاد و حضرت خوندكار در پي ايشان و قدنجق به دنبال آنها به راه افتاد، به خانه آمدند، 
خانه يكي از كامالن نيز در  خوندكار جايي خلوت پيدا كرده و نشسته، چلهحضرت 

خانه نشستند و شب و  نزديكي خانه قدنجق بود گاهي در خانه قدنجق و گاهي در چله
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روز به عبادت و نماز اشتغال داشتند، نقل است؛ كه يك وقت ذات خوندكار در خانه 
چون .  كج شده و در حال فرو ريختن بودگذارد، ناگهان ديوار آن خانه قدنجق نماز مي

اين حال را ديد به حضرت خوندكار عرض كرد، شاه كامالن اين ديوار ميل به فرود 
آمدن دارد، همان لحظه حضرت خوندكار حاج بكتاش ولي به دست مبارك به آن ديوار 

الحال  به قدرت خدا و واليت اولياء آن ديوار كه در حال فرو ريختن بود في) قف: (فرمود
متوقف شد، در آنجا حضرت خوندكار گفت، قدنجق اين ديوار تا روز قيامت با اين حال 
برپا ماند و فرو نريزد، هنوز ديوارهاي آن خانه چند بار بازسازي شده، اما از بركات نطق 
شريف مبارك آن كامل هنوز آن ديوار فرو نريخته، و نخواهد ريخت و اين حال تا 

  .قيامت خواهد ماند

  اي حضرت خوندكار حاج بكتاش ولي با مشت خويش روزنه
  كند  خانه باز مي در چله

نيت اعتكاف ) ق(از راويان اخبار مروي است كه آن زمان حضرت حاج بكتاش ولي 
  .در غار كوه عرفات فرمود

: 44A  
ناگهان چند كامل از عرفاي روم براي ديدار و زيارت ذات خوندكار آمدند، مصافحه و 

كردند با ذات خوندكار نشستند و محققانه به سخن مشغول شدند در اثناي دستبوسي 
سخن گفتند كه شاه عرفاء منزلي كه در آن معتكف هستيد خوب و مرغوب است ولي 

داشت،  اي مي شود كه روزنه اي ندارد كه نور داخل شود چه مي تاريك است و روزنه
از آن ) ق( الخراساني شد، چون كه حضرت خوندكار حاج بكتاش غايت محبوب مي

اي از  الحال، از بيرون مشتي بر ديوار غار كوفت و روزنه عزيزان اين نوع كالم شنيد، في
و  خانه نورگير و خوش سنگ باز شد كه به اندازه عبور افقي آدمي است و محل چله

روشن شد، در حين ديدن كرامت او، عرفا تحسين و آفرين گفتند و در قوت ذات 
  .زده شدند و وداع كرده، به مقام خود بازگشتند تخوندكار شگف
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  :نيز اين است) ق(يكي از كرامات حضرت خوندكار حاج بكتاش ولي 
  )شير خوردن گوساله(

يك روز بر فراز شهر صوليجه قرايوك قرار گرفت، چهار اطرافش را تفرج كرد، مگر 
، قدنجق نيز كه آن وقت جانب ديگر قرايوك، جاي چمن آبي علفي و باتالقي بود

چراند، تصادفاً اين خدمتكار براي   ميگوساله) اويوك(اي خدمتكار داشت درقرب  جاريه
  .گشت به اطرافش نگاه كرد امر مهمي بايد به خانه بازمي

: 44 B  
ايستاده است گفت كه اي درويش من براي ) اويوك(ديد كه حضرت خوندكار روي 

ها را نگاه كن كه تا من بيايم شير  لهاين گوساكاري بايد به خانه بروم، لطف كن 
فرمود؛ خوب من اجازه ) ق(، بر روي اين حضرت خوندكار حاج بكتاش ولي نخورند

خادم به خانه رفت هر كاري كه داشت در اسرع وقت . هم د خوردن شير به آنها نمي
ها  ها انداخت، ديد كه گاوها و گوساله برگشت، نگاهي به حيوان) اويوك(انجام داد و به 

با هم هستند، چون شب شد آنها را به جلو انداخته به راه افتاد و به محل آورد، گاوها را 
ها را آزاد گذاشت كه شير بخورند، ولي ديد كه گوساله از خوردن شير  دوشيد گوساله
ها   شد، گوسالهسه روزكند، آن روز و روز بعد دوباره شير نخوردند، باالخره  خودداري مي
، قدنجق اين وضعيت را ديد و از خدمتكارش پرسيد، اينها چرا شير شير نخوردند

خورند، خدمتكار ماوقع را به قدنجق به طور كامل گزارش داد، قدنجق به حضور  نمي
ها شير  ذات خوندكار آمد و وضعيت را گفت كه اي شاه عرفا سه روز است كه گوساله

  خورند، لطف فرموده همت كنيد كه شير بخورند، نمي

: 45A  
ها  قدنجق گوساله: ذات عالي خوندكار به دهن مباركي كه مرواريد افشان است فرمود

  .ها شير خوردن از سر گرفتند شير بخورند و گوساله
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  رمز و رموز نماياندن خوندكار حاج بكتاش ولي به نورالدين خواجه
ه چون ك) ق(خراساني كنند كه حضرت خوندكار حاج بكتاش راويان چنين روايت مي

خبر بودند،  چند روز در خانه قدنجق مستقر شد، چند نفر مردم قريه كه از آن خانه بي
 ميل و محبت دارد، به خاطر همين در قدنجقظن كردند و گفتند، اين درويش به  سوء

داشت يك ) ساري(رود، پس ادريس برادري به نام  آن خانه نشسته و به راه خود نمي
اي،  ات نگه داشته كشي كه اين درويش را در خانه ميروز به ادريس گفت؛ تو خجالت ن

ساري برو فارغ شو، تو از اين : دستور بده كه برود و به راه خود ادامه بدهد، ادريس گفت
بيني از عرفاي واليت ظاهر و باطن است كه آن را  خبري، آن درويشي كه مي حال بي

ار ديد به تفصيل براي ساري و واليت و كرامت كه از ذات خوندك! بينيم به اين وجه مي
) قيرشهر(بازگفت، ساري به جواب اين سخن ادريس اعتماد نكرد و در آن زمان شهر 

جاي ) قيرشهر(بيگي داشت به نام نورالدين خواجه از جانب سلطان عالءالدين، به شهر 
 آنجا بود، ساري با ادريس صحبت كرد و او 2 به او داده شده بود، و سنجاق بيگ1تيمار

   راضي نكرد كينه او را به دل گرفت، با خود گفت؛ برادرم از سخن مردم ايلرا

: 45B  
دهد، االن من به سوي صاحب و  كشد و به آن درويش اجازه رفتن نمي خجالت نمي
درويش را  كنم، تا مأموري بفرستد و اين روم و اين وضعيت را گزارش مي رئيس ايل مي

يم و هم ادريس؛ با اين فكر برپاخاست به حضور هم ما نجات بياب. به جايي تبعيد كند
نورالدين خواجه در قيرشهر رفت سالم داد، گفت سلطانم، به خانه برادرم، درويشي آمده 

رود، و ساكن است، لطف فرموده  است كه احوالي عجايب دارد، دنبال كار خود نمي
خواجه نيز براي مأموري بفرستيد كه او را از آنجا به جاي ديگري بفرستد، نورالدين 

اوچ (خروج حضرت خودكار از خانه ادريس وكيلي فرستاد، تا امروز يك چشمه به نام 
موجود است و آب حمام ) صوليجه قرايوكي(كه در طرف پايين ) سه چشمه) = (پنار

خوابي عبادت  شود، ذات خوندكار بعد از گذراندن بي امروز نيز از آن چشمه تأمين مي
خواجه شخصي فرستاده، زماني كه  نشست، نورالدين  هميشه ميشب، دركنار اين چشمه

                                                 
  مرتع نگهداري اسب و سرباز پادگان: ـ تيمار1
  ... واليت، فرمانداري، بخش بخشي از يك: ـ سنجاق2
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آن شخص به آنجا آمد، در آنجا ديد و فهميد كه آن درويش مورد شكايت ساري اين 
است سالم داد عرض كرد، درويش؛ بيگِ واليت، نورالدين خواجه به شما اجازه داده 

رمود، عجب خواهيد برويد، آن زمان حضرت خوندكار ف است به هر طرف كه مي
تواند جدا كند، برو و حرف عبث را مزن،  گويي مرا از اينجا هيچ فرد و موجودي نمي مي

  چون آن وكيل سخني چنين از خوندكار شنيد،

: 46A  
برگشته وضعيت را به نورالدين خواجه همانطور كه ديده بود ) به قيرشهر(الحال  في

الفور به اسب سوار شد از  د فيگفت؛ نورالدين خواجه از شنيدن اين گزارش عصباني ش
كه به چشمه پايين روستا آمد،  آمد، در حالي) صوليجه قرايوك(بيرون آمده به ) قيرشهر(

درويشي را مشاهده كرد كه نشسته است و دريافت كه شخص مورد گزارش است، فوراً 
از اسب پياده شد و نزديك شده سالم داد؛ عرض كرد، آيا درويشي كه در خانه مال 

هاي  ريس ساكن است شما هستيد؟ و مشاهده كرد كه موهاي شارب مبارك و ناخناد
آن حضرت رشد كرده؟ معروف بوده است كه ذات خوندكار عادتي در بلند كردن مدام 
سبلت و ناخن نداشتند، فقط به سبب آمدن نورالدين خواجه به عصبانيت خواسته به وي 

كني،  هايت را كوتاه نمي فت؛ چرا ناخنبنماياند، نورالدين خواجه وقتي چنين ديد گ
: نورالدين خواجه اين بار گفت!) شود  بدون ناخن نميشاهين(حضرت خوندكار فرمود؛ 

 بدون چلنگ شاهينكني؟ حضرت خوندكار فرمود،  پس چرا شارب را كوتاه نمي
مبني بر آن نورالدين خواجه گفت برپا خيزيد و وضو بگيريد، زمان نماز ظهر ! شود نمي

رارسيده است كه با هم نماز بگزاريم، ذات حضرت خوندكار فرمود، آب بياوريد تا وضو ف
  بگيريم نورالدين خواجه يكي از خدمتكاران را دستور داد از اين چشمه آب بياورد

: 46B  
آن خدمتكار نيز به دستش يك مشربه گرفت از چشمه آب برداشت آورد به نظر 

 زماني كه از آن مشربه به دست مباركش آب حضرت خوندكار. حضرت خوندكار گذاشت
گرفته و به كف دست مبارك ريخت، با واليت عرفا رنگ آب آن متغير شد و به رنگ 
خون قرمز برگشت، حضرت خوندكار به صورت نورالدين خواجه نگاه كرد و گفت؛ با اين 

خواجه ديد كه رنگ آب از مشربه به كف دست  آب وضوگرفتن درست است؟ نورالدين
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رنگ خون است، عرض كرد درست نيست در راه زماني كه . شود مبارك ريخته مي
آمديم، كبك صيد كرديم احتمال زياد از خون آنها به مشربه ريخته و آلوده شده  مي

است، بنابراين به خدمتكارش اعتماد نكرده خود مشربه در دست گرفت به چشمه رفت، 
ده به محضر حضرت خوندكار آورد، حضرت چند بار مشربه شستشو داده بعد پر از آب كر

خوندكار آب را به كف دستش ريخت اين بار آب خون يكدست و قرمز و آبي، آبي و 
هاي عفوني، نورالدين خواجه چون اين وضعيت را ديد، تصور كرد كه  لبريز از كرمك
خواهد انتخاب كن و  گفت درويش از اينجا برخيز، دلت هر جا كه مي! سحر و جادوست

هاي  و، وگرنه چنانچه، فردا تو را اينجا ببينم، تو را خواهم سوزانيد، همان لحظه از لببر
كه حتي اجازه ديدار  ، بدون آن)فردا تو را بگيرند(اي خارج شد؛ كه  مبارك جمله

جايي برسانند كه يك  فرزندانت را بدهند، در داخل چرم خيس چنان تو را بپيچانند و به
بعداً به جايي برويد .  باعث رستگاري و نجات جان تو شودجو، جعبه خاك و يك مشت

  كه

: 47A  
هاي آسمان را ببينيد و حسرت ببريد و چنان گويا و آشكار بگرييد كه بدان  پرنده

نورالدين خواجه با ! گذرند حيرت و حسرت، كه آيا اين پرندگان از محل و جاي ما مي
تا ظهر : وجهي نكرد، عرض كردتصور و خياالت ترسناك شده اما وقعي نگذاشت و ت
مردم ! دانم كه با تو چه كار كنم فردا به تو مهلت دادم اگر به ما ضرري نرسد من مي

اول به ) قيرشهر(به راه افتادند، از ) قيرشهر(ببينند، آن شب خوابيدند صبح به سوي 
 نورالدين  رسيدند و پياده شدند، وضو گرفته نماز ظهر گذراندند1)اركادارجا(رودي به نام 

محابا و  خواجه چون از نماز فارغ شد، ناگهان هفت جوان مزين ظاهر شدند هماندم بي
توقف گفتند كه؛ نورالدين خواجه تويي، نورالدين خواجه گفت، بله ما هستيم، چه  بي
فرمان از پادشاه است كه تو را هر جا يافتيم بدون تامل به : فرماييد، آنها نيز گفتند مي

، نورالدين خواجه گفت؛ لطف فرموده به من اندكي مهلت بدهيد به خانه همراه ببريم
شود، گفتند كه  بروم و همسر و فرزندانم را ببينم، بعد از آن حكم هر چه باشد انجام مي

حكم اين است كه تو را نگذاريم به خانه بروي و تو را به چرم خيسي بپوشانيم و به 

                                                 
  .آمده است) اركاداجا(ب . ـ در نسخه هـ 1
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 خواجه را گرفته محكم بند كردند و داخل چرم الحال نورالدين حضور پادشاه ببريم في
  الدين در قونيه بردند، تأمل به حضور سلطان عالء خيس نهاده بستند و بي

: 47B  
الدين زنداني عميق ساخته بود و داخل آن با آهك سفيد رنگ  مگر كه سلطان عالء

 تا به آن داد اند كه بشدت از آنها عصباني و دلگير بود دستور مي داده بودند، كساني
هايش را فرسوده  ماندند نگاه به گچ سفيد، چشم زندان ببرند، و سه سال در آنجا مي

الدين در  كرد، سلطان عالء ماند، بعداً آن را از زندان آزاد مي كرد و نوري باقي نمي مي
حين مشاهده نورالدين خواجه عصباني شده امر كرد به همان شيوه او را به زندان ببرند، 

ن خواجه چون به زندان رفت، اشارت عرفا به يادش آمد، گفت اي واي بر من كه نورالدي
خواستم  كرامت و واليت درويش صاحب بينش را نفهميدم و به كمال او پي نبردم و مي

به او بدي كنم با نفس او به اين بال دچار شدم، اشارتي فرموده بود؛ سبب نجات جان 
ره من اين است كه يك كيسه خاك و يك تو يك كيسه خاك و يك مشت جو شود، چا

مشت جو طلب كنم و آن را بكارم تا رنگ سبز شود و به آن بنگرم وگرنه نگاه به اين 
هايم را كور خواهد كرد، به زندانيان سفارش اين خاك و جو  ديوارهاي سفيد آهكي چشم

ورالدين كاشت و آبياري كرد، چند روز گذشت كه جوانه زد و سبز شد، ن. نمود، آوردند
او شد،  به بركت كالم عرفا موجب نجات جان. كرد خواجه هر زمان به آن سبزه نگاه مي

  الدين هايش سالم ماند تا سه سال كامل گذشت، يك روز سلطان عالء چشم

: 48A  
امر فرمود نورالدين خواجه را از زندان بياوريد و آزاد كنيد، كه تا االن چشم او كور 

خواجه را  جو و اشاره حضرت خوندكار غافل بود، پس نورالدينشده است، اما از صحبت 
هاي  چشم عالءالدين ديد كه به حضور پادشاه آوردند، سلطان از زندان خارج كرده به

به اين فرد در يكي از سه مرز ديگر جايي بدهيد : نورالدين خواجه ضرر نرسيده فرمود
  .يل عجم يك تيمار دادندكه ديگر به آناتولي نيايد، به نورالدين خواجه در ا

هايي را كه در آسمان بود  بعد از آن تا پايان زندگي نتوانست به آناتولي بيايد، پرنده
گفت و  شد، و باخود مي ديد اشارت حضرت خوندكار برايش تجديد مي زماني كه مي

گذرند؟ باالخره در  خورد كه آيا اين پرندگان از ديار ما نيز مي گريست و حسرت مي مي
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آورده دفن كردند هنوز مزارش در قيرشهر ) قيرشهر(انجا فوت كرد، تابوت او را به هم
  است؛

  )در حضور حاج بكتاش ولي(پنج سنگ 
  دهند آيند و شهادت مي به سخن مي

در ) ق(از راويان اخبار مروي است كه حضرت خوندكار حاج بكتاش خراساني 
هاي مسكوني كم   تعداد خانهدر خانه قدنجق مستقر شد، آن زمان) صوليجه قرايوك(

خاطر اين گاوهايشان را به چوپان  خانه وجود داشت، به بودند، درآنجا تنها همان هفت
دادند، يك روز نوبت به ادريس رسيد ولي در آن  دادند با كشيك و مراقبت چرا مي نمي

روز ادريس برايش امر مهمي پيش آمد، گفت قدنجق امروز دوره چراندن گاوها به ما 
  سيده است اما من نيز امر مهمي برايم پيش آمده است چنين است كهر

: 48B  
جاي خودم كسي نيست كه حتي با پرداخت مبلغي  شود ترك كرد، و به آن مهم را نمي

دانم كه چه كار كنم، ناگهان ذات حضرت خوندكار سخن او را شنيد  جايگزين كنم، نمي
دارم   امروز گاوها را من نگه ميو گفت؛ خوب من نگران نباش برو به كارت برس،

افتد، ادريس گفت، سلطانم مناسب شما نيست زحمت  شاءاهللا و تعالي هيچ اتفاقي نمي ان
طرف خارج روستا رفت  است، خوندكار فرمود نگران نباش، غمي نيست، ذات خوندكار به

 ادريس نيز گاوها را جمع كرده به حضور حضرت خوندكار آورده خودش به دنبال مهم
به محلي به ) موجور(ها بودند در راه محل  كارش راهي شد گاوها در حال چريدن سبزي

برادر ) ساري(چرانيد كه  نزديك شدند، ذات خوندكار نيز آنها را مي) بش طاش(نام 
خواست به گاوها  برد و مي ادريس كه گاو نرهايي كه از جفت جدا كرده به سوي آنها مي

جويي  كنم بهانه ساري؛ گاوهاي شما را نگهباني نمي: ملحق شود، حضرت خوندكار گفت
مكن، گاوهاي خود را بردار و برو، ساري گفت؛ تمام گاوهاي روستا اينجاست اتفاقي 

شوند، امروز نوبت ادريس بوده است، تو به  نخواهد افتاد، گاوها به نوبت چرانيده مي
شته و به دنبال كارش رفته چرانم، او به عهده تو گذا اي كه مي اي و گفته عهده گرفته

است، ساري ادامه داد؛ كه گاوهاي نرم را كجا بچرانم به جاي ديگري ببرم و تنها 
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بچرانم بايد، گاوهاي نر من با اين گاوها همراه چريده شود، حضرت خوندكار فرمود؛ 
  كني، گرگ آنها را خواهد خورد، و يا برادر به تو گفتم، اگر گاوهايت را نگهداري نمي

: 49A  
اگر ضرري پيش آمد بر عهده من نخواهد بود، گاوهاي نر خود را بگير و برو ساري 
گفت؛ اين كالم نيست، گاوهاي روستاييان هرچه بشود، گاوهاي نر من هم همانطور 

ها  بزرگ بود حضرت خوندكار فوراً به سنگ) پنج سنگ(خواهد شد، در آن منطقه 
كه اگر الزم بود بروي من شهادت بدهيد، ها شاهد باشيد  برگشته و فرمود، اي سنگ

ساري از ذات خوندكار اين كالم را شنيد، ولي اصالً اهميت نداد، گاوهاي نر خود را رها 
كرده و رفت، شب شد، تمام گاوهاي روستاييان برگشتند، ولي گاوهاي نر ساري نيامدند، 

 دريده و در دره به اطراف نگاه كرد به چراگاه رفت ديد كه دو تاي گاوهايش را گرگ
اند، ساري آمد و در برابر اهالي ادعا كرد و به حضرت گفت امروز نوبت  رودخانه انداخته

ها را چرانيدي اما گاوهاي مرا به گرگ  چرانيدن را بر عهده گرفتي، گاوهاي روستايي
دادي، زيان مرا بايد بپردازي، حضرت خوندكار فرمود، از تو شاهد دارم، كالم مرا 

گويي؟ به من چه ارتباطي دارد؟ ساري انكار  اما توجه نكردي، به من چرا ميشنيدي، 
براي اثبات ادعايم نسبت به : چه شاهدي كدام زمان؟ حضرت خوندكار گفت: كرد گفت

هايش توجه نكنيد، حضرت خوندكار به آن جماعت فرمود،  تو پنج شاهد دارم، به حرف
هم شهادت آن را ببينيد، حضرت خوندكار با شما . بياييد، تا با شما پيش شاهدها برويم

آمدند گفتند، شاهدها كجا هستند؟ ) بش طاش(چند نفر از مردم آن روستا به نزديك 
گفتند ! ها هستند ها اشاره كرد و فرمود، شاهدان من اين سنگ سنگ حضرت خوندكار به

خوندكار شوند، حضرت  كه اينها جماد هستند و نطق و حركتي ندارند، چگونه شاهد مي
زبان بياييد و حادثه  اذن خداوند به ها به ها فرمود، اي سنگ همان لحظه خطاب به سنگ

ها كالً در همان لحظه در مقابل حضرت خوندكار صف  را مستقيماً شرح كنيد، آن سنگ
نر را  دهيم كه ساري گاوهاي بستند و همه با هم به زبان آمده گفتند، ما شهادت مي

ملحق كند، تو حضرت خوندكار حجت شدي فرمودي كه من خواست به گاوها  مي
خورد يا اگر زياني رسيد بر عهده من نيست، بگير  پذيرم، گرگ مي گاوهاي تو را نمي

گاوهايت را و برو، ساري نيز عناد و مخالفت كرده، گذاشت و رفت، تو آن زمان ما را به 
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ن حالت و شنيدن شهادت شهادت گرفتي، براي اين كه شهادت دهيم، مردم روستا از اي
ساري اين واليت و كرامت را ديد و قبول نكرد و . به شگفت آمده به ساري لعنت كردند

بعد از آن، مردم به پاي خوندكار افتادند و با هم . زد رفت و غر مي ژكيد و مي با خود مي
  آمدند و نشستند) قرايوك(به 

: 50A  
  ه در يخبندان رمز نماياندن حضرت حاج بكتاش ولي به ساري، ك

  آورد سيب بر درخت به بار مي
من بعد واليت ذات حضرت خوندكار را مقر نشده و اقرار ) ساري(نقل است؛ كه 

دو سه اعتكاف كشيده، و فهميد كه لب به غذا نزده است، ] كه آن حضرت[نكرده 
 را ديواري رو به ويراني بود به سخن حضرت خوندكار بر پا ماند، حكايت نورالدين خواجه

به اشارت بش طاش واقف شد ولي باز هم به ذات حضرت خوندكار هيچگاه . شنيد
با افكار بد ) ساري(از روزها  ايمان نياورد، ظن بدي را كه درباره او داشت ادامه داد، يكي

ادبي و تهاجم وارد شد،  بود با بي) قدنجق(ناگهان به سوي حضرت خوندكار كه منزل 
رت خوندكار آشكار گرديد، در حال برپا خاسته و به ساري نيت بدساري در نهان به حض

گفت بيا تا به تو به گردش باغ و باغچه برويم، با ساري همراه شد داخل باغچه شدند، 
باغچه در نزديكي قرايوك بود، حضرت خوندكار در نزديكي درختي آمد و فرمود ساري، 

اي بده بخوريم، آن  ا ميوهخواهد به باالي درخت برو به م دل ما ميوه و خوردني مي
زمان موسم زمستان بود و تمامي منطقه از كوه و دشت و روستا را برف و يخبندان 

االن روز زمستان است : گرفته بود از ذات حضرت خوندكار زماني كه اين را شنيد، گفت
زمين برف است، بر روي درخت حتي برگي ندارد كه بيفتد، خوردني و ميوه را از كجا 

  ، حضرت خوندكار فرمود، تو پايين بايستبردارم

: 50B  
روم، حضرت خوندكار بسم اهللا الرحمن الرحيم گفت  منتظر باش من از درخت باال مي

و پايش را روي شاخه درخت گذاشت همان لحظه به قدرت خداوند و واليت اولياء آن 
تند و در ها ريخ درخت في الحال سبز شد شكوفه داده و به برگ رسيده و گل داده گل
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هاي قرمز بر شاخه درختان خوشه خوشه برآمد، حضرت خوندكار گفت؛  اي سيب لحظه
] به جاي آن[حضرت را ديد، ديد كه ) عورت(ها  باال را نگاه كن او به جاي سيب) ساري(

دو گل سفيد و قرمز روييد، چون ساري اين حال را ديد فوري حيا كرده، شرم كرد و 
آن زمان به دو چيز اقرار كرد يكي . حقيق از اولياء اهللا استهمان لحظه فهميد كه به ت

 و شكوفه سبز شدالحال آن درخت  كه، پاهاي مباركش روي آن درخت گذاشت في اين
ها افتاد در يك چشم به هم زدن  داد و به برگ تبديل شد و گل آورد و دوباره گل

رار كرد كه تصور ساري ها به وجود آمد و يكي نيز اق خوردني و ميوه حاضر شد و سيب
فهميد كه كارش بر اساس سوء ظن بوده است، ! از آن به انصاف آمد! اشتباه بوده است

ها از درخت افتاد ساري آنها را  پس ذات حضرت خوندكار آن درخت را تكان داده، سيب
  .برداشت، وقتي كه ذات حضرت خوندكار از درخت پايين آمد ساري بر پاي او افتاد

: 51A  
گفت، در حضور عرفا، گناه كردم مرا ببخش و عفو كن، شاهِ عرفا از . ت و ناليدگريس

حال قديمي خود بازگشته دگرگون شدم، ناله و تضرع كرد، در آن لحظه از صفت سخن 
عرفا، كالمي چون تير پرتاب شد، نفرين كرد و فرمود؛ زير بغل تو دمل چركيني بشود و 

آب از آن خارج گردد، تا به چشم خود نديدي باور چنان آماس كند و در باز كند و زرد 
ات لطف كن و اين نفرين را پس بگير،  نكردي ساري گفت؛ حقيقتِ من به منِ بنده

گردد، از قبل با اين عقل  حضرت خوندكار فرمود؛ ديگر تير پرتاب شده است ديگر برنمي
و به طرف خانه ها را جمع كن  اي نيست، سيب آمد اما االن ديگر چاره بر سر تو مي

و ادريس ) مادر قدنجق= (قدنجق رفتند، ساري آنچه را كه گذشته بود به قدنجق انا 
عيناً گزارش داد، همه مردم روستا نيز شنيدند، محبان روستا شنيده، جمع شده و سر به 
پاي مبارك گذاشتند، مادر قدنجق به هر كدام از اهالي روستا سيبي داد و مقداري از آن 

خورانيد و  شد به وي سيبي مي ار گذاشت هر زمان كه يكي از آنها مريض ميرا هم كن
داد، ساري به عارف  يافت؛ كل دردها دوا و به همه مريضي و اضطرابي شفا مي شفا مي

از جان و دل محب شد، مدتي به او خدمت كرد، وقتي كه زمان مرگ ساري رسيد، به 
حت كرد، بدنش آماس كرد، و همانطور در زير بغل او دملي جرا) كامل(موجب فرموده 

كه حضرت خوندكار فرموده بود زرد آب از جراحت خارج شد، بعد از آن وفات يافت، 
شود و جمعيت آنها  ها او وجود دارند، ولي جاي تعجب است كه زياد نمي هنوز هم نسل
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  .به همان صورت اوليه است اگر دو شوند

: 51B  
زند و غير از  ي زخم، جراحت و آماسيدن سر مياز زيربغل يكي از آنها همان ماجرا

زند كفن  اين مورد از هيچ اشارتي باك ندارند، زماني كه چنين امري از جسم آنها سرمي
  . فهمند كه حيات آنها به پايان رسيده است كنند، ديگر مي خود را حاضر مي

  نماز شدن فقيه در مقابل حضرت خوندكار پيش
  )ق(حاج بكتاش ولي 

با چندنفر از محبان خود به يك ) ق(ود كه روزي حضرت حاج بكتاش وليش نقل مي
در طرف شمال صوليجه قرايوك آمدند مردم آن قريه به صحبت ) اليجك(قريه به نام 

عارف مشرف شدند، در مشاهده ديدارش حيران شدند، نشستند تا كه وقت نمازش شده 
ند، در آن قريه ياد شده پيش نمازي و اذان و اقامه گفتند، وضو گرفتند و به نماز ايستاد

حضور داشت، في الفور بدون اجازه پيش رفت و بر اساس عادتش در ) قره فقه(به نام 
محراب مسجد جا گرفت، تكبير گفته و به قيام ايستاد، آن زمان واليت حضرت ذات 

حاضر شد، قره فقه محذور شد و الل شد، حافظه آيتي ) ق(خوندكار حاج بكتاش ولي 
اي از قرآن به يادش نيامد، يك زمان در قيام ايستاده   را از دست داده و هيچ كلمهخود

آن جماعت متوجه شدند كه امكان اقامه جماعت نيست، به احوال او واقف شده از نماز 
حق است كه براي خاطر حق به : ولي به آن فقيه گفت بازگشتند، بعد از آن حاج بكتاش

ايم اما شخصي نديديم كه به لياقت امامت در پيش  آمدهپيوندد به اين سرزمين  حق مي
  جماعت اداي نماز نمايد، بدون اجازه اداي نماز 

: 52A  
الحال آن  به جاي خود برود، طاعون او را فراگيرد و طرف چپش سياه شود، في

همان صفت ادامه يافته ] ابتالء[شخص طرف چپش سياه شد، تا اين زمان نسل او به 
  .است
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  ن واليت نشان دادن حضرت حاج بكتاش وليدر بيا
   در صخره خمير

سوي شرق  به) ق(از راويان اخبار مروي است كه يك روز حاج بكتاش خراساني
به سير و سياحت تشريف برده است، مشاهده فرمود كه شخصي از ) صوليجه قرايوك(

و فرمود كه شاه عرفا نيز آرز. روستا، براي كاه گل و ساختن گل بنايي در كار گل بود
داخل كاه گل برود و با وي همكاري فرمايد آن شخص فرمود، درويش اين كار گل از 
آن من است و كاري نيست اگر عارف كاملي هستيد، روي اين صخره رفته آن صخره را 
با پاي چون گل بمال، كه ما هم مشاهده كرده و محب شويم، باالتر از محل كاه گل 

روي صخره : اهللا فرموده د، حضرت حاج بكتاش ولي بسماي بزرگ جاگير شده بو صخره
گذارد بر سنگ  الحال پاهاي مباركش، مانند آن كه بر روي خمير پا مي قدم گذاشته في

فرو رفت و مانند كاه گل سنگ را پايمال فرمود و نيز با زانوهاي مبارك هم به زيرورو 
مت را ديد بيهوش كردن سنگ پرداخت و آن شخص از حضرت خوندكار چون اين كرا

شد، و قدم بر پاي آن بزرگ نهاد و به مردم روستا نيز اين مشاهده را بازگفت، جمله 
شنيدند و ديدند و به پاي مبارك حضرت خوندكار روي ماليدند، هنوز هم اين سنگ با 

  .معلوم و مشخص است) صخره خمير(اين نام و نشان 

: 52B  
  اج بكتاش وليبريدن سنگ با چاقو توسط حضرت خوندكار ح

سنگ معظمي بود ) صوليجه قرايوك(كنند كه مقابل مسجد  راويان چنين روايت مي
روزي از روزها روي آن سنگ نشسته بود، در دست ) ق(حاج بكتاش بحث شد خراساني 

از مردم آن روستا آمده و عرض كرد كه  گرفت يكي مباركش با چاقو خيار پوست مي
برد اگر كامل صاحب كرامت هستي آن سنگ را  يز ميدرويش آن خيار را چاقوهاي ما ن

تو اعتماد كنيم، آن زمان  ببر كه ما نيز بفهميم كه تو از عرفاء و كاملين هستي، به سخن
در مقابل حضرت خوندكار صخرة تيز بلندي وجود داشت همان دم بسم اهللا فرموده با 

ريده و بر زمين افتاد، چاقوي دستش آن سنگ را چنان ضربه زد كه پارچه بزرگ از آن ب
هاي مبارك را بوسيد و چهره بر خاك  چون آن شخص اين واليت عارف را ديد، دست

پاي او ماليد، هنوز آن صخره و آن تكه بريده شده در مقابل آستانه خارج از دروازه سفيد 
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  .شود توسط محبان زيارت مي) آق قاپو(

  كند حاج بكتاش ولي گندم و عدس را سنگ مي
در جانب شرق صوليجه قرايوك ) ق(شود كه روزي حضرت حاج بكتاش ولي  نقل مي

هاي قريه كًال باد داده و گندم از كاه جدا  به سير و سياحت رفت، در آن موقع خرمن
مأمور خراج و ماليات آمد و مقياس برآورد كرده و سپس آنها ) قيرشهر(كرده بودند، اما از 

  ادت جو، گندم، عدس و چاوداركردند، باز به دنبال اين ع را حمل مي

: 53A  
هاي گندم  دادند، و روي آنها را با شاخه هر چه بود ريخته و شَن كرده و به باد مي

پوشانيده بودند حضرت خوندكار به خرمن جا رسيد و دامن مبارك را باز كرد از صاحب 
خرمن براي خداوند طلب چيزي فرمود آنها عرض كردند درويش خدا بدهد چيزي 

ريم، حضرت فرمود اگر چيزي نيست هيچ چيز نشود و في الفور بازگشت، آن ندا
هاي گندم را كنار  اشخاص چون اين سخن را شنيدند روي خرمن رفتند، روي شاخه

ها سنگ شده است واليت آن حضرت را به سحر توجيه كردند، و   زدند و ديدند تمام دانه
وان داريم، ذات حضرت خوندكار چون ها سنگ شد طال و نقره فرا گفتند اگر اين دانه

گويند؛ از دهان مبارك نفسي برآمد كه فرمود؛ آنچه كه به آن  شنيدكه اينها چنين مي
ها را گذاشته به خانه  كنيد آن هم سنگ شود و براه افتاد، همه آن خرمن اطمينان مي

كردند، از هايشان سنگ شده و آنها را به بيرون پرتاب  رفتند ديدند كه همه طال و نقره
ها در بطن زمين جوش خورده و با زمين يكسان شده است  آن زمان تا امروز آن سنگ

شود، روايت چنين است كه محبان كامل  هاي گندم همه مشخص ديده مي ولي آن دانه
در يكجا جمع شده و به حضور حضرت حاج بكتاش ولي آمده دست او را بوسيدند و 

هاي نصيبشان سنگ شده و  يب فرموده بوديد، دانهگفتند، سلطان ما به مردم نفسي عج
از دهن مبارك كامل، اين سخن . آيد خسارت يافتند و حاصل زحمت آنها به كار نمي

  جاري شد كه؛ خوب من زيان نشود از هر كدام فرزندي ظاهر شود

: 53B  
بعد از ما يادگاري براي محبان باشد آن كه از عدس بخورد صاحب دختر بشود ولي 



 
134

اشان همبستر شوند، آن كساني كه فرزند  ن شرط روزه بگيرند در شب جمعه با زوجهبه اي
  .ها بخورند ندارند، از اين دانه

  ها براي آن كس كه سخن تولد دو فرزند به سبب خوردن دانه
  حضرت خوندكار نشنيد

از راويان اخبار منقول است كه زماني كه حاج بكتاش خراساني نفس فرموده و چنين 
ها هر كدام فرزندي ظاهر شود، زيان نشود، يكي از  ته است كه از اين دانهسخن گف

ها را ببلعيم، آيا  شود اگر دانه اين سنگ اهالي اين سخن عارف شنيده و گفت كه چه مي
سنگي را به دهان ) دو دانه از گندمِ(شود، بياوريد كه دو دانه آن را ببلعم،  فرزند مي

الفور حامله شد، روز به روز شكم او  يت اولياء فيگرفت، به قدرت خداوند و به وال
تر شد، زمان وضع حمل فرا رسيد، درد زايمان او را فرا گرفت، و درد و رنج او را  بزرگ

داد، فهميد كه سخن او به كجا برخورده است از كار خود پشيمان شد به اقوام  عذاب مي
  .به من كمك كنيد: و نزديكانش تضرع كرده و گفت

: 54A  
از آن عارف كامل تبديل گناهان مرا بخواهيد، مرا نجات دهد و به سالمت برساند 
چند نفر از آشنايان شخص حامله به محضر حضرت خوندكار آمده و گفتند سلطان ما، 

اي  حال ديگر چاره: لطف براي اين بيچاره، چاره بينديش، تا از اين رنج رهايي يابد، گفت
، شكم او را پاره كنيد، دو فرزند خواهيد داشت، همان ميرد نيست براي او، آن شخص مي

آن شخص مرد فوراً شكم او را پاره كرد، واليت : طوري كه حضرت خوندكار فرمود
اولياء تحقق يافت و دو فرزند به دنيا آمد، آنها را پرورش دادند و بزرگ شدند، تا امروز 

به ) = بوغداي اوغللري(م به نا) آنكارا= (نسل آنها باقي است، در نزديكي انكوري 
  .معناي فرزند گندمان
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  در بيان ساختن خلوتخانه قزلجه به اشارت حضرت
  حاج بكتاش ولي

آمد در جاي  هرگاه مي) ق(راويان چنين روايت كنند كه حاج بكتاش الخراساني 
نشست، محبان عرض كردند هر بار آمدن و نشستن حضرت  خلوتخانه امروزي مي

خواهد به  اي مي علت نيست، به احتمال زياد براي خودش خلوتخانه بيخوندكار در اينجا 
كند، اين خبر را به عرفا نيز اعالم  اين سبب هر زمان تشريف آورده در اينجا مكان مي

خواست خلوتخانه را خودش  كردند، اما يكي از اين محبان بود كه جلوتر از همه مي
 ساري اسماعيل اعالم كرد و گفت، بسازد و فضيلت و ثوابش شامل او بشود، پس به

ازحضرت خوندكار براي ما اجازت بگيريد كه آن خلوتخانه را بسازيم، ساري اسماعيل 
نيز به حضور حضرت آمده منيت محب را عرض كرد، حضرت خوندكار فرمود، اسماعيلم 

اي رسم كنيم، و مقدار  به محب ما بگو، معماري بياورد، ما نيز به خواسته خود دايره
ها را بتراشد و مكعب كند، ساري اسماعيل نيز  سنگي كه الزم است بياورد و سنگ

همانطوري كه عارف فرموده بود به آن محب پاسخ داد، پس آن محب سخن حضرت 
خوندكار را شنيد و گشاده خاطر شد، همان دم استاد بنايي را آورد، ذات خوندكار با دست 

كشيد، آن معمار آمده و ديد كرده و به مقدار مبارك او دايره امروزي خلوت قزلجه را 
ها في  حاضر شد، چون كه آن سنگ] مصالح[الزم سنگ ريخته و امر به تراشيدن داد، 

الجمله مهذب و درست تراشيده شده، آن شب كه گذشت علي الصباح فردا ديدند كه آن 
ض خلوتخانه تمام و كمال عمارت شده است، محب چون ديد رنجيده خاطر شد، عر

كرد، براي ساختن اين بنا من معمار و مصالح آوردم كه آن را بسازم و بايد ثواب آن 
شد، االن كي بود كه يكشبه اين عمارت كرد و بر نصيب خير من پاي  نصيب من مي

گذاشت ساري اسماعيل اين سخن را به حضرت خوندكار رسانيد، ذات حضرت خوندكار 
در يك لحظه با سخن و نفس عارف عمارت فرمود؛ اسمعيل هيچ كس آن را نساخته، 

شد و اگر مقصد ثوابي بود و به دفتر اعمال ايشان نوشته شده ساري اسمعيل اين كالم 
عارف را به محب رسانيد، محب مذكور نيز اين كالم را شنيد و فهميد كه با واليت 

  .الفور سجده شكر كرد اولياء عمارت گرديد، في
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: 55A  
  .ت كامل حضرت خوندكار را شنيد مسرور شدندمحبان ديگر نيز والي

  در بيان مالقات حضرت حاج بكتاش ولي با آقجه قوجه
به همراه جماعتي از ابدال به دره ) ق(نقل است كه يك زمان حاج بكتاش خراساني 

پير سفيد = به سياحت رفتند، در آنجا صاحب واليتي عزيز به نام آقجه قوجه ) لي دوه(
ولي در سياحت زماني كه به محل آلفا نزديك شد، پيكي فرستاد كه بود، حاجي بكتاش 

يك شب نزد او مهمان باشند، با آن كامل مالقات كنند، و صحبت داشته باشند، مگر 
همسري بدخوي و بدذات داشت، چون پيك پيشرو به حضور آقجه قوجه ) آقجه قوجه(

خواهند به ديدار  را ميرسيد و سالم حضرت خوندكار رسانيد، و عرض كرد كه اين شب 
حضوري است كه از دست طايفه امثال  شما بگذرانند، همسر او شنيد و گفت؛ اين چه بي
خواهيد ببينيد، اينك  را مي) آقجه قوجه(شماها حضوري و آرامشي باقي نمانده است اگر 

د است برويد و او را ببينيد و به راه خو) ؟= بورچق (بر سر راه شما در حال دسته كردن 
الفور به عقب برگشت و  ادامه دهيد پيكي كه فرستاد حضرت بود حرمت نكرد، پيك في

گزارش امر را عرض كرد، حضرت خوندكار كه دلش از رفتار ناپسند همسر آقجه قوجه 
نگران شده بود فرمود؛ مقصد و مقصود ما مالقات با اين كامل بود وگرنه كالم زن 

جه جايي كه آقجه قوجه بود شدند، ديدند كه العقل به ما چه مربوط است متو ناقص
  باشد مي) ؟= بورچق (آقجه قوجه در حال خميدن و درو كردن 

: 55B  
او نيز عارف را ديده و شناخت از درو كردن دست كشيد و به استقبال حضرت 
خوندكار آمد، دستبوسي كردند و فرمود، خير مقدم اي شاه عرفا ما ارزش اين زحمت 

اشتيم ذات حضرت خوندكار به آقجه قوجه مرحمت فرموده، حضرت حضرت كامل را ند
انداختيد و با يك  زحمت نمي وسالمندي خود را به خوندكار فرمود اگر با اين حال پيري

كرديد بهتر نبود آقجه قوجه فرمود، كرم از  آوري مي نظر و نفس مزرعه را درو و جمع
ش ولي همان لحظه دهان مبارك حاج بكتا! فرماييد بزرگان و عرفاست، انسانيت مي
الحال تمامي  ها در يك جا جمع شويد، في بورچاجق= گشود و فرمود اي بورچاجق لر 

مزرعه گندم در يكجا درو شده و جمع شدند، آقجه قوجه چون اين حالت را ديد تضرع 
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كرد و فرمود شاه عرفا لطف فرموده ما را از زحمت نجات داديد، اين را از شفقتي كه به 
جاي  ها به ا داريد انجام داديد ولي از عارفي همانند شما آرزويمان اين است كه بورچقم

خوريم، بعد از اين  شود مي خود بروند چون، ما تنها از ناني كه از رنج دستمان حاصل مي
ها هر طور كه آمديد همانطور به جاي خود  فرمود، اي بورچق) ق(حاج بكتاش ولي 

ها بجاي خود   كه حضرت خوندكار فرموده بود بورچقبازگرديد، به همان ترتيب
بازگشتند بعداً اقجه قوجه با حضرت خوندكار مصافحه و صفا كرد و عرض كرد سلطانم 
تشريف آورده به خانه برويم و به جمال شما شرف ياب شويم، درويشان عرض كردند 

عرفا : گفتپيك فرستاديم اما همسر شما رضايت به حضور ما نداده است آقجه قوجه 
كشم شما نيز يك شب اذيت او را به خاطر ما  من چهل سال است اذيت اين زن را مي
  قبول كنيد، چون عرفا اين سخن شنيدند،

: 56A  
شود؟ آقجه قوجه به جلو افتاد حضرت خوندكار و همراهانش  خنديدند و گفتند چه مي

ي و اركان او را پذيرايي را به منزل خود آورد تشك پهن كرد و كامالن را نشانيد و بخوب
و  آقجه قوجه از جايش برخاست. كرد، سفره آوردند خوردند و نوشيدند و دعا خواندند

اي گسترانيد آنها پرسيدند  مردم روستا را صدا زد همگي حاضر شدند درمقابل آنها پارچه
هاي  است؟ آقجه قوجه گفت زن خانه كامالن را ناراحت كرده و سخن كه چه شده

كشيديم ولي ديگر وعده او به پايان رسيد او    بر زبان راند، تا االن اذيت او را مينامناسب
هاي روستا به  زن) يعني او را به سراي آخرت بازگشت دهيد(را به اصل او برگردانيد 

داخل آمدند و ديدند كه او پرده گردانيد، او را كفن كرده نمازش را خواندند و دفن 
قوجه وداع كرده   زن با صفا صحبت كردند فردايش با آقجهبعد از آن شب مرگ. كردند

  .بازگشتند، مستقر شدند) صولجه قرايوك(به 

  در بيان نَفَس و صفا ـ نَظَر حضرت حاج بكتاش ولي
   بر مقداري خمير

گاهي خلوتي در ) اهللا سره العزيز قدس(حاج بكتاش خراساني : شود چنين روايت مي
محباني كه . نشست كه در نزديكي خانه قادنجق بود مياي  قزلجه گاهي نيز خلوت خانه
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هر . آمدند كرامت و واليت او را شنيدند از هرجا براي ديدن و همت گرفتن كامالن مي
اي  كرد و در مهمانخانه آمد، ادريس و قادنجق آنها را استقبال مي چه محبان كامالن مي

عداً نيز سفره را پهن كرده عسل و كردند ب كه ساخته بودند به احترام آنها را پذيرايي مي
  .كردند ماست اكرام مي

: 56B  
است كه به سفره روغن و عسل ) گي نشانه خليفه( كه 1هنوز عادت پرواز سفره

گويند ـ و تا امروز در خانه  آورند از قادنجق مانده است ـ و به آن سفره پرواز مي مي
آوري سفره هم آنها ميهمانان  عخونگار نيز همين طور استمرار دارد، بعد از دعا و جم

گفتند و اين شكل مرسوم  شدند و به تكرار آنها را خير مقدم و صفا قدم مي حاضر مي
ها آمدند و ادريس با قادنجق آنها را  گرديده يك روز تصادفاً يك گروه بزرگ ميهمان

يف ها را آورده و درميهمانخانه جا دادند حضرت خوندكار تشر استقبال كردند، ميهمان
آورده خوش آمد و صفا كرده، فرمودند خوبان من خوش آمدند، همه بر پا خاسته، زيارت 

خاك پايش صورت ماليدند، هرچه الزم بود بجا  مبارك را بوسيده و به كردند، دست
) سفره پرواز(آوردند بعداً همه سر جاي خود نشستند، حضرت خوندكار اشاره فرمود كه 

به آسياب حبوبات و غالت فرستاده . قادنجق آرد نمانده بودبياوريد، در آن اثناء خانه 
به حضرت خوندكار خبر داد و عرض ) قادنجق آنا(بودند ولي هنوز آرد نشده و نيامده بود 

كرد، شاه عارفان عسل و ماست هست ولي نان را خدا برساند خوندكار فرمود از اطراف 
شد، كندوها را  و نه آرد پيدا نميجستجو كنيد و حاضر نمائيد در همسايه نيز نه نان 

بتكانيد هر چه بود به حضور بياوريد، قادنجق نيز كندوها را تكانيد و به اندازه مشتي آرد 
فراهم كرده به حضور حضرت عرفا آورد حضرت خوندكار امر فرمود آرد را به طشت 

  ريخته خمير كردند و رويش را منديلي انداخته

: 57A  
هاي مبارك را در طشت گذاشت بسم اهللا الرحمن  د، دستبه حضور خوندكار آوردن

الرحيم فرمود و روي خمير يك بار دست مبارك را كشيد، فرمود خوبي من خداوند 
                                                 

گري كه به آن سفره الفي  ـ به معناي سفره پروازي است كه احتمال دارد سفره نشانه خليفه1
  .گويند مي
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كل ) قادنجق(بركت بدهاد، برويد بپزيد ولي مبادا از رويش ملحفه و منديل را برداريد، 
ل چهل روز از آن هاي روستا را جمع كرد دوبار ساج گذاشته در طو ها و عروس زن

اي از خمير  هاي مردم روستا پر از نان شد، اما ذره طشت خمير برآورده و نان پختند، خانه
قادنجق (طشت كم نشد، ديدند كه از فرط زيادي خمير توان ادامه پخت ندارند، باالخره 

حضرت . به حضرت خوندكار عرض كردكه شاه عرفا ديگر توان پختن نداريم) آنا
دست مباركش حجاب منديل خمير را  حضورش آوردند به ود؛ طشت را بهخوندكار فرم

برداشت و خمير را چهار پاره كرده فرمود؛ االن برويد و اين خميرها را در روي ساج 
چهار تكه بپزيدكه تمام شود، خميرها را همانطور كه ايشان فرمود چهار تكه كرده و 

  .باالخره خمير به پايان رسيد

  شان دادن حضرت خوندكار در بيان واليت ن
  حاج بكتاش ولي به قادنجق آنا

روايت است كه به قادنجق آنا از پدرش ثروت فراواني رسيده بود، حضرت خوندكار به 
قادنجق كل اموال را به عشق حضرت خوندكار هزينه كرد، . قراجق آمده و سكونت گزيد

روز از سوي خراسان حتي به اين نقطه رسيده كه يك پيراهن برايش باقي نماند يك 
آمدند حضرت خوندكار ساري اسماعيل را صدا زد و فرمود؛ ) قلندر(عده اي فقراء 

  اسماعيل من 

: 57B  
بياورند ساري ) سفره پرواز(اسماعيل من به قادنجق بگو كه براي مهماناني كه آمدند 

يدن آنا خبر داد قادنجق در حين شن) قادنجق(اسماعيل همين طور كه عرفا فرمود به 
ساري اسماعيل داد گفت،  نانوايي رفته پيراهن را از تن درآورده در نانوايي به سخن به

اين را بگير و سفره پهن كن، كه عرفا خراسان پذيرايي شوند، ساري اسماعيل آن 
پيراهن را گرفته بفروخت، غذا خريد ه و آن جمع را پذيرايي كرد غذا خوردند و دعا و ثنا 

آمد بگويد، بدين  بود كه قادنجق بيايد و به مهمانان خوش مرسوم شدهكردند، بعد از غذا 
سبب حضرت خوندكار به اسماعيل گفت؛ اسماعيل من به قادنجق بگو، كه به اين 
ميهمانان خوش آمد و صفا بگويد، ساري اسماعيل اين سخن حضرت خوندكار را به 
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كه من در نانوايي قادنجق آنا گفت؛ قادنجق گفت به حضرت خوندكار پنهان نيست 
: اسماعيل بازگشت و كيفيت حال را بازگفت پوشي ندارم ساري لباسم را هبه كرده و تن

اي بود دست مبارك داخل صندوقچه كرده،  حضرت خوندكار در كنارش صندوقچه
اهللا الرحمن الرحيم فرمود؛ يك بقچه لباس درآورده به ساري اسماعيل سپرد، فرمود  بسم

  آمد بگويد؛ ر كه قادنجق بپوشد بعداً بيايد و به عرفاء خراسان خوشها را بب اين لباس

: 58A  
آورد و فرموده حضرت خوندكار ) آنا قادنجق(اسماعيل بقچه را گرفته براي  ساري

رسانيد، از داخل نانوايي دست را بيرون آورده بقچه را گرفت چون بقچه را باز كرد 
ها را  رده و شرح آن امكان ندارد، لباسهايي ديد كه چشم نديده و دست لمس نك لباس

پوشيده به حضور حضرت خوندكار آمد، زيارت كرده دست بوسيد و به جمعيت خوش 
آمد فرمود، حضرت خوندكار فرمود، خوبي من، جلو بيا، دامن خود را بگير، قادنجق جلو 
رفته دامن خود را به دست گرفت، حضرت خوندكار دست خود را زير سجاده خود 

ت و يك مشت طال از زير سجاده درآورد و به دامن قادنجق گذاشت فرمود، بگير گذاش
و برو اين را خرج كن هر چه احتياج داري بيا از من بخواه، هيچ اموالي در زير سجاده 

پذيرد، دوباره فرمود؛ قادنجق؛ عاقبت از آغازت پربارتر باشد و در دنيا نقصان  نقصان نمي
ام، در مقابل  ات ريخته ناودان طال شده را به خانه] باران و[ من نبيني، باز فرمود؛ قادنجق

اي به سگ ببخش، قادنجق طال را گرفت و  تو آنچه است بپوش و آنچه از گذشته داشته
  . همت دعاي خير و پندهايش را گرفته دوباره زيارت كرد و از محضر خارج شد

  وليصاحب اوالد شدن قادنجق آنا به يمن نَفَس حاج بكتاش 
  ) ق(كنند كه حاج بكتاش ولي  چنين روايت مي

: 58B  
هايش را بشويد، قادنجق به  خواست وضو بگيرد و يا بعد از غذا دست هر زمان كه مي

نوشيد، يك روز بعد از وضو اتفاقاً،  قصد احترام آب دستشويي آن حضرت را تبركاً مي
رت خوندكار بيني حضرت خون شده و داخل طشت شده، سپس خون قطع شده، حض

به آنجا نرسد، قادنجق، طشت فرمود؛ قادنجق اين خون را به يك جا بريز كه پاي كسي 
خوردم، االن  را گرفته به خانه رفت، با خود گفت كه من هميشه آب وضوي ايشان را مي
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اهللا را گفته آب را خورد،  چرا آن را بريزم، بدون حالت تهوع بايد آن را بخورم همان بسم
صورت قادنجق نگاه كرد، و وضعيت بر او   حضور خوندكار آورد، خوندكار بهطشت را به

را خوردي؟ قادنجق عرض كرد، سلطانم از شما چه پنهان،  معلوم شد فرموده قادنجق آن
جايي پيدا نكردم كه پاي كسي به آن نرسد و آن را يكباره سركشيدم، حضرت خوندكار 

رفتي، از تو كه اوالد كه پيوسته ما باشد، ظهور فرمود؛ قانجق آنچه از ما انتظار داشتي گ
كند و به نام ما، ياد آورند، فرزندان وطن ما بشوند، هفتاد سالگان در هفت سالگي آنها را 

  زيارت كنند، در عالم هر جا طوفان و فسادي پديد آيد، آنها بر دوش خود بخوابند،
لوم شد، فرمود؛ پدرم، مدتي بعد، قادنجق حامله شد، اين وضعيت به حاج بكتاش مع

پشتم، دوستم بيا چون متولد شد به او گفتند؛ باز گفت پدرم، پشتم و دوستم است به اين 
  سبب

: 59A  
گذاشتند، مدتي بعد قادنجق باز حامله شد چون متولد شد به ساري ) حبيب(را  اسم آن

فرمود، اسمعيل خبر دادند، ساري اسماعيل نيز به حضور حضرت خوندكار آمده ايستاد، 
اسماعيل من خواسته قلبي تو چيست؟ بگو بدانيم، ساري اسماعيل عرض كرد سلطانم، 

است خوب من، ) محمود(قادنجق نوزادي به دنيا آورد، حضرت خوندكار فرمود، اسم آن 
حامله شد چون ) قادنجق(و چون فرمود، اسم او را محمود گذاشتند؛ بعد از مدتي باز 

اسماعيل خبر دادند، او نيز به حضرت خوندكار خبر داد زمان زايمان رسيد به ساري 
است ) خضر اهللا(تشريف دارد اسم آن نوزاد ) خضر(حضرت فرمود؛ االن پيش من برادرم 

الله (نهاد، به دست مباركش او را نوازش كرد و گفت، ) خضر الله(آن نيز اسم او را 
  .ام آمد آمد گل الله) خضرم

) خضر الله(دادند، شنيد و شاد شد اسم او را نيز آنچه كه گذشت به قادنجق خبر 
از آنها در زمان حيات حضرت خوندكار  دنيا آورد ولي يكي سه پسر به) قادنجق(گذاشتند، 

شود كه حبيب  فوت كرد، به قول حضرت خوندكار نسل او فرزندش باقي ماند، روايت مي
 كرد، دختر يكي از چون بزرگ شد و رشد كرد، حضرت خوندكار براي او زوجي انتخاب

ها رفته،  را پسنديدند و براي ديدن آن دختر چند زن فرستادند، آن زن) ماليا(بزرگان 
  . دختر را ديده و پسنديدند، و آمده به حضرت خوندكار عرض كردند
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: 59B  
ولي براي خواستگاري دختر بعضي اشخاص را از ريش سفيدان  بعداً حاج بكتاش

فرستد، زماني كه رفته و خواستگاري كردند آن شخص  خلفاي خود و قلمرو خود مي
گفت، من اينجا فردي متشخص هستم ولي آنها درويش هستند، من از آنها چيزهاي 

هاي مرا برآورده سازند، سخن او را به حضرت  توانند خواسته خواهم آيا مي فراوان مي
 بخواهد و هر چقدر اين فقير ثروتمند است هر چه: خوندكاري اطالع دادند، او نيز فرمود

كه دختر را به  به پدر دختر فرموده خوندكاري را خبر دادند او نيز براي اين! بخواهد
اي درخواست كرد كه از وسع ظاهري آنها خارج بود،  ازدواج فقير در نياورد، به اندازه
خوندكار عرض كردند حضرت خوندكار همان زمان فرمود  دوباره بازگشته سخن او را به

اي طال بيرون آورد  هللا الرحمن الرحيم دست خود را داخل خورجين فرو برد و كيسهبسم ا
هاي اين آدم را با اين طالها آماده كنيد، خلفا طال را خرج  برويد درخواست: و فرمود

كردند و هر چه كه درخواست آن فرد بود مهيا كردند، و كار را به اتمام رسانيدند، 
آيم، و به  فرمود، من نيز به گرفتن مادر پشتيبانم ميعروسي و شادي كردند خودنكار 

خود به خانه آورد بعدا اسم نوزاد اول ) حبيب(همراه خليفه و درويشان عروس را براي 
بدال شد، و نفسش چون ) محمود(دادند فقط ) دوش= شانه (آنها كه به دنيا آمد، اموز 

حضرت خوندكار آمدند و از فرشته مرگ بر هر كس فرد آمد؛ بمرد، چند نفر در رديف 
  .بدنفسي محمود شكايت كردند

: 60A  
هاي من برويد او را به  شنيد، خوب شمشير در يك غالف نمي: حضرت خودكار فرمود

رفتند ديدند كه به سراي آخرت شتافته ) محمود(حق خود برسانيد زماني كه به سوي او 
ردند، با سخن حضرت خوندكاري است او را كفن كرده نماز بر او خواندند و او را دفن ك

  .ماندند) حبيب و خضر الله(قلمرو ) = يورت(به نام پسر 

  )ع(در بيان مالقات حضرت حاج بكتاش ولي با خضر 
راويان چنين روايت كنند، يكروز در وقت نماز عصر، كاملي زيبا رو و خوشخو مو و 

درمقابل ) خاكستري= سياهنه سفيد نه (گيسوان درازو تازيانه سبز سوار بر يك راهواربوز 
اسماعيل با احترام  اسماعيل نيز همانجا بود ساري حضرت خوندكار ظاهر گرديد، ساري



 
143

اسب را گرفت او را پياده كرده، زين را از اسب برگرفته، آن شخص بدون تكليف به 
خلوت قزلجه توجه كرد، به حضور حضرت خونكاري داخل شد و مدتي در آنجا توقف 

كه زين از اسب او برگرفتم كيست؟  اري اسماعيل چنين گذشت، آيا آنكرد، از ذهن س
چنين مردي با نمايش و پرقدرت و با ابهت نديده بودم، از كجا و با چه مقصدي به اين 

. كرد كه يكي از كامالن ناگهان ظاهر شده است سرزمين آمده است، همچنين تصور مي
اضر ديگر گفت كه اين اسب را بگير، ساري اسماعيل اسبي را كه گرفته بود به كامل ح

الحال متوجه خلوت قزلچه شد، و ديد كه آن  الساعه باز خواهم گشت، في من علي 
ساري اسماعيل شنيد كه . شخص با حضرت خوندكاري در حال سخن گفتن است

گويد؛ خضر من به صحبت تو تشنه بوديم ولي چه كنيم  حضرت خوندكاري چنين مي
  كه

: 60B  
خدمت و امداد درماندگان مأمور فرموده است تا حل مشكل آنان  حق تعالي تو را به

اي به گرداب گرفتار شده است نزديك غرق شدن  كني، االن در درياي سياه كشتي
است و وضعيتي اضطراري دارد، تو را ياد كرده امداد خواستند، با شتاب خود را به آنها 

السالم   بعداً ديدار خواهيم داشت، خضر نبي عليهبرسان و آنان را نجات ببخش، با تو
زماني كه از جا بلند شد ساري اسماعيل فوراً بيرون آمده، دوباره اسب آماده را گرفت، در 
آن لحظه خضر نيز آمد، ساري لگام اسب را گرفت خضر به اسب سوار شد، اسماعيل 

 درياي سياه متوجه ركاب اسب خضر را بوسيد خضر نيز با ساري اسماعيل وداع كرد و
ساري . شد در اين اثنا اوقات آخرين دقايق عصر بود، آفتاب در حال فرو رفتن بود

اسماعيل ديد كه خضر با ركاب چنان اسب را به يكباره به حركت درآورد كه به يك گام 
و لحظه بر روي قرايوك رسيد، قدم دوم او با آفتاب يگانه گرديد و فرو رفت جز نور غبار 

ب چيزي نديد، بعداً ساري اسماعيل بازگشت، به حضور حاج بكتاش آمده و نعل اس
عرض كرد كه اي حضرت خوندكاري و شاه عرفا اين عزيز كي بود؟ در بيرون وضعيتي 
عجيب و شگفت ديدم و آنچه كه ديده بود به عرض رسانيد حضرت خوندكار فرمود بله 

بود ولي از او استمداد كردند و به براي صحبت با ما آمده ) ع(اسماعيل من برادرم خضر
باشد ساري اسماعيل وضعيت را  همين سبب عزيمت كرد، رفتن او به همين گونه مي

  . متوجه شده، ساكت ماند و او خضر نبي را به وضوح تمام ديد
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: 61A  
  سوزاندن خرقه حاج بكتاش ولي و ايجاد جنگل

به صولجه قرايوك ) ق (شود؛ حضرت خوندكار حاج بكتاش خراساني چنين روايت مي
آمده و اسكان كرد، كساني كه كرامت و واليت او را شنيده بودند، به زيارت او آمده 

گشتند، بعضي از آنها نيز اين راه را انتخاب  گرفتند، بعضي از آنها باز مي همت مي
ماندند، و از ايشان بهره مند ميشدند به اين خاطر  كردند و در خدمت حاج بكتاش مي مي
قرايوك  آمد، مشهور است كه در صولجه معات فراوان و ازدحام بسياري به وجود ميتج

كرد، مريدان و  گذشت، باد تند و سرما كوالك مي سختي مي در زمستان بسيار روزگار به
محباني كه در آنجا جمع شدند از سرماي قرايوك ناراحت و عاصي بودند و به حضرت 

ز قرايوك به يك ناحيه ساحلي كوچ و مهاجرت خواستند عرض كنند كه ا خوندكار مي
فرموده مستقر شوند، يك روز در اثناء كالم كه مجال بود، عرض كردند كه شاه عرفاء 

كند، حضرت خوندكار فرمود به عرفا بسيار به زيارت ما  كوالك در اينجا بيداد مي
ز دراويش و آيند، به خاطر همين وزش باد و سرما در اين ناحيه فراوان است، يكرو مي

خلفا حضرت خوندكاري با هم متفق شدند كه در محضر حضرت خوندكار، دوباره 
عرايض پيشين خود را تكرار نمايند، عرض كردند شاه عرفا اينجا بسيار بلند است و 

شود، از محضر شما تقاضا كنيم كه از اينجا  بارش برف و سرما فراوان است چه مي
  .ماييدبرخاسته و به سوي ساحل عزيمت فر

: 61B  
آن كساني كه محبت شما دارند در راحتي به سر ببرند، ذات حضرت خوندكار كه 
عرايض خلفا را شنيد، فرمود؛ به حق حق اگر جايي باالتر و سردتر از اين مقام وجود 

كنم نگران آن نباشيد،  رفتم، احتياج زغال و سوخت شما را تقبل مي داشت به آنجا مي مي
 ايشان نيت عزيمت از صولجه قرايوك ندارد و ديگر هيچگاه از اين كامالً فهميدند كه

روزي از روزها به همراه چند ) ق(خواسته دم نزدند، حضرت خونكار حاج بكتاش ولي 
درويش به كوه خرقه رفت، ذات حضرت خوندكار فرمود؛ چوب جمع كنيد، آتش بسازيد، 

كدام از آنان براي جمع آوري درويشاني كه آنجا بودند عرض كردند بر روي سر، و هر 
چوب و خاشاك به اطراف رفتند، خار و خاشاك و چوب آورده آتشي بزرگ بر پا كردند، 
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ور گرديد، ذات حضرت خوندكاري برپا خاست، شروع به سماع  در حالي كه آتش شعله
فرمود سرخوش و مستانه گرديده، دراويش چون اين صحنه را ديدند به همراه حضرت 

 دوره زدند، بعداً چهل بار سماع پرداختند، در اطراف آتش بدين صورت خونكاري به
از پشت خرقه بدر آورده بر آتش انداخته از آن ) ق(حضرت خوندكار حاج بكتاش ولي 

  . حريم دور گرديد؛ آتش كامل بسوخت

: 62A  
اثري از آتش بر جاي نماند، و خاكستر شد، بعداً حضرت خوندكار تشريف آورده، و 

بارك را بر زير خاكستر برده و به هوا افشاند به درويشان فرمود؛ هر جايي كه دست م
اين خاكستر افتاد در آنجا، درخت سبز شود كه هر زمان آن را در اختيار داشته باشيد، 

) كوه خرقه(بسوزانيد و راحت باشيد و علي القيامه بر دوام باشد، به اين سبب آن كوه را 
ها روز به روز زيادتر شدند، فقرا و غرباي  حضرت خوندكاري درختنام نهادند، و به نَفَس 

عريان كه از پوشش چيزي نداشتند از اين نعمت متنعم شده به راحت آسودند، هنوزهم 
سوزانند، و مردم اين اطراف همگي  برند و مي شود مي ما از آن درخت استفاده مي تا زمان

) صولجه قرايوك( به  )كوه خرقه(ر از يابند، ذات حضرت خوندكا با آن حيات تازه مي
  . تشريف آورده با دولت و شادي مستقر شدند والسالم

  در بيان مالقات حاج بكتاش ولي با اولياء عالم غيب
در روي ) صولجه قرايوك(مردم ) عصر(از راويان اخبار مرويست كه يكروز در زمان 

دادند، آن نيز به حضور كه نور مشاهده كردند، به ساري اسماعيل خبر ) كوه خرقه(
اند كه  حضرت حاج بكتاش آمد و گفت؛ شاه عرفا در كوه خرقه دو نور را مشاهده كرده

اند حضرت خوندكار فرمود، بله اسماعيل  اند و خبر داده  آمده در حال تابش بوده است،
ز اند ما ني ها خودبرخاسته و به ديدن ما آمده  آنها از كامالن غيب هستند، از وطن من،

بايد به استقبال آنها برويم حاج بكتاش به همراه ساري اسماعيل براه افتاده و به سوي 
كوه خرقه عزيمت كردند، عرفا غيب كه آمدند به آنها رسيده و مالقات كردند، با ذات 

  .حضرت خوندكار نشسته
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: 62B  
ود مقام اصلي خسه روز و سه شب صحبت كردند، بعداً وداع كردند و عرفا غيب به 

بازگشتند و ذات حضرت خوندكار نيز با ساري اسماعيل به صولجه قرايوك عزيمت 
خلفايي كه حاج بكتاش را ديدند گفتند، چه به سرعت رفتيد و چه به سرعت باز . كنند

 سه روز و سه شبگشتيد، ساري اسماعيل گفت؛ اين چه به سرعت آمدني است كه ما 
 شديم، آنها به جايگاه خود و ما به جايگاه با كامالن سخن گفتيم و االن از هم جدا

رفتيد و ) عصر(خودمان باز گشتيم، خلفا گفتند كه كدام سه روز و سه شب، امروز زمان 
ايد، ساري اسماعيل فهميد كه اين كرامت  قبل از آنكه غروب ظاهر شود باز گشته

  خوندكار است و خاموش شد، 

  رنگ ودر بيان فرستادن حاج بكتاش چوپاني را به ف
   دوباره برگرداندن وي

را راويان چنين روايت ) ق(خراساني از كرامات حضرت خوندكار حاج بكتاش يكي
روبروي آن ) بياملو(يك دره و نهرآبي به نام ) صولجه قرايوك(كنند؛ كه در نزديك  مي

چرانيد، هر زماني كه ذات  بود، در آنجا مردي گوسفند مي) قيزاغيل(يك قشالق به نام 
رفت، اين مرد به اذيت و آزار آن حضرت   خوندكار براي گردش به آنجا ميحضرت

پرداخت، ذات خوندكار روزي به آن شخص فرمود، بيا چنين نكن، دور از ما تردد  مي
كن، آن شخص سخن حضرت را توجه ننمود، و مدام حضرت خوندكار را در تردد به آن 

  ار باز،كرد در يكي از روزها ذات خوندك ناحيه تمسخر مي

: 63A  
بود، در حال چراندن ) قيزاغيل(رفت، چوپاني كه در قشالق ) بياملو(به گردش در دره 

گوسفندان، آمده و بر روي عادتش به تمسخر پرداخت، اين را كه ديد، ذات حضرت 
اي در  خوندكار، عصباني شده، همان لحظه چوپان را با دست واليت گرفته و به جزيره

، عقل از سر چوپان پريد، كمي خوابيد، و بعد از آنكه عقل او بر فرنگستان پرتاب كرد
جاي آمد، چشم باز كرد در كنار دريايي بزرگ جز خود هيچكس را نديد، با گريه و زاري 

اين از كرداري است كه ذات حضرت خوندكار را آزار رساندم، در حين گردش در : فرمود
 در برابر خود كليسايي ديد از كليسا ناگهان. جزيره به گريه و زاري و البه پرداخت
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رهباني بيرون آمده بود، چون چوپانرا ديد فرمود، اي مسكين توكجا و دست انداختن 
كامالن كجا؟ كه قطب جهانند، اين كار و درماندگي را بر تو ايشان آورده است، چاره 

د شود، چون چوپان اين سخن را از راهب شني اين جز از ذات حضرت خوندكاري نمي
دانست كه انسان ساده و خالي از معرفتي نيست، گفت؛ همان كس كه حال مرا فهميد 

داند، فوراً به دست و پاي رهبان فتاد و به البه و زاري پرداخت،  چيزيست كه او مي
گفت، به تمنا و تقاضا كه مرا كمك فرماييد؛ تا به وطن خود برسم، راهب فرمود؛ آن 

آيد، تو تا سه سال مجبوري در   گردش به اين مكان ميبزرگ كامل هر ساله يكبار براي
  اين مكان ماندگار بشوي،

: 63B  
كنم تو هم به  در آخر سال زماني كه او به آنجا بيايد براي تو در نزد او وساطت مي

وطن خود برگرد، چوپان هم به اين راضي شد تا زماني كه به يكسال برسد جانور سياه 
ال به پايان رسيد ديدند كه حضرت خوندكار حاج بكتاش آن رهبان را بچراند، چون س

ولي تشريف آورد رهبان حضرت را استقبال كرد به يكجا نشستند مدتي صحبت كرد و 
مالقات كردند، بعد از صحبت راهب برپا خاسته به نام آن چوپان عفو و عذر خواست 

يت اهللا است روم نيتم به سوي ب ذات حضرت خوندكار گفت، من االن به قرايوك نمي
آن ملحق كرده و او را همراه  فرستم او را به وقتي به صولجه قرايوك برگردم يكي را مي

خواهيد به همراه او هديه بفرستيد كه  آنكس كه مي! آورد، كشيش گفت، كَرَم كنيد مي
تشنگي ما در مقابل شما با اين برطرف شود، ذات حضرت خوندكار فرمود، باشد، خوب 

 براه افتادند، با واليت كعبه اهللا را طواف كرده به صولجه قرايوك من، برپاخاسته
برگشت، يكي از كامالن را پيشش صدا كرد، از پشت او پيراهن بدر آورد و گفت در 
فرنگستان فالن جزيره، يك رهبان هست، اين را به آن بده و چوپان كه آنجاست بياور 

  . و به دره بياملو بگذار

: 64A  
رفت  سوي فرنگستان به راه افتاد زماني كه مي را گرفت و بهآن شخص پيراهن 

مشاهده كرد كه مقداري پيراهن كثيف شده است در نزد خود گفت چرا پيراهن آلوده 
] پيراهن را [م در جايي بدهم، آن را بشويم و خشك كرده تميز نماي] ببرم و تحويل[
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 ديدار و مالقات رهبان با شست و خشك كرد آن را گرفته به جزيره كه مورد نظر رسيد،
اين را : كردند، پيراهن را درآورده به حضورش گذاشت، سالم حضرت را رسانيد و گفت

راهب پيراهن را گرفت و ديد كه شسته شده است، . به شما به عنوان هديه فرستاد
چرا آنطور كه حضرت در ياد داشت نياوردي، آن شخص گفت پيراهن آلوده را از : گفت

 بوي حضرت نديدم براي شما بياورم، رهبان گفت، مقصد ما از هديه حضرت مناسب
بعد چوپان را آورد و به او داد، او نيز چوپان را در دره بياملو آورده . بوده است نه از احتياج

شود باز كرد، ديد كه  و گذاشت، چوپان چشمانش را چون بخواب رفته اي كه بيدار مي
را هستند، در حالي كه چوپان آنچه كه بر او در وطن است و گوسفندانش در حال چ

گذرانيد، ناگهان ديد كه برادرش از قشالق قزآغل به سوي او  گذشته بود، از نظر مي
  !كني، شب شده است اي در جلو گله حركت نمي آيد، برادرش گفت، چرا ايستاده مي

: 64B  
 راه آنها سر رسند، زيرا وقت برگشتن به محل گوسفندان است اگر هروله نكنند نمي

هاي برادرش را كه شنيد به گريه افتاد و گفت، اي برادر در فكر  بااليي است چوپان گفته
آمد و  باشم كه درويش به اينجا مي باز گرداندن گوسفندان نيستم، در انديشه زماني مي

من مزاحم او بودم، نگراني او را درك نكردم و نفهميدم، رنجش او را متوجه نبودم چون 
اي گذاشت، در مدت يكماه  الحال به فرنگستان در جزيره اً مزاحم او شدم مرا فيمجدد

ام و  جانور سياه كشيش را چرانيدم و حال مرا به اينجا باز گردانيدند، االن آمده] سال؟[
باز گفت، آن شخص گفته او را شنيد و گفت، اي برادرِ من ] براي او[سرگذشت خود را 

اي، من چند  ايد، امروز صبح خانه را ترك كرده شخاش خوردهاي، يا مرفين خ تو ديوانه
دقيقه است كه مراقب شما هستم، يعني بر آن چوپان فهميد كه حضرت با واليتش با او 
بازي كرده و ساكت شد، به چرانيدن گوسفندان شروع كرد و به حضرت از جان و دل 

  .محب شد

  پرسش نمودن گونج ابدال از حاج بكتاش ولي
گويند كه درويشي به نام گونج ابدال در خدمت حضرت  اخبار چنين ميراويان 

  بود بسيار تربيت ديده بود، روزي با خلفا ذات خوندكار) ق(خوندكار حاج بكتاش ولي 
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: 65A  
است اجازه بدهيد  درحضورش نشسته بود، دراثناء صحبت گفت، عارفم؛ در دلم سؤالي

آيا شيخ چيست؟ : مود، بگو گونج ابدال گفتآن را به شما آشكار كنم، حضرت خونكار فر
كاش معاني اينها را براي ما بفرماييد،  محب چيست؟ مريد چيست؟ عشق چيست؟ اي

  حضرت خوندكار فرمود، گونج ابدال برپا خيز، در نزد يك صراف هزار سكه نذر داريم،
ي را نگفت، تر برو آن را بگير و بيا، ولي در كدام شهر و نزد چه كسي نشان هر چه سريع

گونج ابدال هم بدون پرسش برپا خاست و به سوي مقصد مورد نظر حضرت خوندكار 
  . رفت، همان لحظه كمر بست، دست او را بوسيد و براه افتاد

سه روز در راه بود روز سوم به شهري رسيد، مشاهده كرد كه شهري بزرگ است كه 
ه و افراد فراواني بودند، گونج اي بزرگ شد كه كسب آن را تعريف نتوان كرد داخل قلعه

ابدال با شگفت به فردي نزديك شد و گفت، چنين شهر در واليت خود نه ديده و نه 
  ام، آيا اين كدام شهرست و اسم آن چيست؟  شنيده

گويند، گونج   ميدهليآن شخص گفت، اينجا واليت هندوستان است و به اين شهر 
 كجا، بعداً به عزم مركز شهر به راه افتاد، ليآناتو كجا و هندوستانابدال فكر كرده كه 

  ناگهان به بازار شهر رسيد،

: 65B  
به مقابل بازار شهر رسيد، در حال رفتن و نگريستن بود؛ كسي را ديد كه با دست به 

زند، آن شخص او را صدا زد كه درويش بيا، گونج ابدال  كند و او را صدا مي او اشاره مي
كند، او  را ديد كه از دكانش بيرون آمده و او را استقبال ميچون نزديكتر رفت، صرافي 
پذيرد، با هم نشستند، غذاهاي  كند و به احترام و اعزاز مي را به حجره خود دعوت مي

حاضر را صرف كردند، صراف گفت؛ اي درويش خوش آمدي اهل كجايي؟ گونج ابدال 
ده است نزد صرافي گفت، در آناتولي در محضر حاج بكتاش خوندكار هستم، فرمو

 است كه در راهم تا به اين شهر رسيدم، سه روزيكهزار سكه نذر دارم بگير و بيا، امروز 
اش را  الفور برخاست، و حجره صراف اسم شريف حضرت را كه شنيد، آرام گرفت، في

اش به راه افتادند محلي براي او مشخص كرد و  مرتب كرد با گونج ابدال به سوي خانه
 تمام با اكرام و احترام هم صحبت شدند، سه روزقر نمود، و به طور كامل او را مست
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اي چنين گذشت يك زمان به خاطر تجارت از  صراف گفت، درويش از سر من حادثه
گذشتم كه ناگهان بادي خالف وزيدن گرفت و موجهان به تالطم  درياي هندوستان مي

كنان كشتي نابود شويم در  بود كه همگان ساكشتيواداشت، و نزديك به غرق شدن 
آن لحظه به حضرت واليت صدا كردم و هزار سكه نذر كردم آن لحظه يكي رسيد و به 
دست مبارك كشتي را نجات داده به ساحل رسانيد، اسم و محل آن بزرگ را پرسيدم، 

  .گويند  خوندكار ميحاج بكتاشفرمود به من 

: 66A  
م، نذرتان چگونه ادا كنم فرمود كسي مجدداً عرض كردم سلطان.  هستمآناتوليو در 
فرد چگونه مشخصاتي دارد؟  كردم سلطانم، آن كني، من باز عرض فرستم ادا مي را مي

تمامي آنچه كه توضيح فرمود با سيماي شما منطبق است، وقتي در حجره نشسته بودم 
درآورد، صدا كردم، شكر خداوند را كه اشتباه نكردم، بعداً يك كيسه بزرگ تو را ديدم و 

هزار سكه شمرد و گفت اي درويش اينها نذر حضرت است آن را برسان، باز هزار سكه 
ديگر شمرد و فرمود در حين رسيدن به حضور ايشان، فقراي باب اهللا كه در آنجا هستند 
و خادمان كه هستند به آنها بدهيد كه صرف كنند؛ و باز هزار سكه طال شمرد و گفت؛ 

رويد اين را هم شما صرف خود كنيد، گونج ابدال سه هزار از پيش من دست خالي ن
سكه را به جعبه گذاشته در بغل نهاد، با صراف خداحافظي كرده به راه افتاد، زماني كه 

اي تابش نوري او را متوجه خود كرده، شب  كرد از پنجره در مسير داخل شهر عبور مي
كرده و در مقابل  ا، شمعي روشنفرا رسيده بود، پيش رفت و مشاهده كرد كه دختري زيب

باشد گونج ابدال آن وقتي كه دختر ماهروي  خود گذاشته است و به گلدوزي مشغول مي
فرشته سيما را كه آفتابي بود، ديد از خود بيخود شد، يكدل نه هزار دل شيفته و شيداي 

  او گرديد، قرار و صبر از كف بداد،

: 66B  
ره چهار طاق، چشم به آن دوخته و مات و  در روبروي پنجسه شبمست اليعقل شد 

حيران مانده بود مگر آن دختر فرزند تاجري بزرگ بود همه قبيله او اهل ثروت و 
تجارت بودند، و پدرش به تجارت رفته بود دختر حال درويش را ديد و تعجب كرد، 

مقابل  است در سه روزاي داشت او را صدا زد و گفت اين مرد را ببين كه ابلهانه  جاريه
 است كه نه خواب و نه خوراك دارد، كسي است كه سه روزاين پنجره ايستاده است و 
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بينند، در  رود، شايد آنان كه او را مي افتاده است و بدون حركت مانده و به راه خود نمي
حق من ظن بد ببرند، برو او را نصيحت كن كه به دنبال كار خود برود، جاريه به سوي 

ايد دختر   درد دار آن كه شما ديدهاي مسكينه نزد گونج رفت گفت، كوي بيرون شد و ب
خواهد همايي چون او صيد كند بايد طاليي فراوان داشته  تجار بزرگي است، آنكه مي

آيد، و  باشد، تا كه به مقصد خود برسد، وگرنه به مقصد نخواهد رسيد و مرادش بر نمي
ا كه حال تو را مردم بشنوند، تو را مورد اين صيد تو نيست به دنبال كار خود برو، مباد

شود، اين كار  با طال صيد مي) هما(اگر آن : اذيت قرار خواهند داد، گونج ابدال گفت
الفور دست بر سينه گذاشت و سه هزار سكه طال را  آساني است جاي نگراني نيست، في

ويش خالي به جاريه كه نشان داد، جاريكه طالها را ديد پيش دختر رفت و گفت؛ در
  يك] مايه نيست بي[نيست 

: 67A  
گونج ابدال را به ! كيسه طال درآورد و من آن را ديدم، اتفاقاً به آن طالها طمع كردند
اش طال را درآورده  يك سبب پيش دختر بردند، گونج ابدال كه پيش دختر آمد از سينه

ختر آنچه كه در مقابل دختر گذاشت آن دختري كه نيك اختر بود، پذيرفت، خالصه د
خواسته نَفْس و هوا بود برآورده كرد، وقتي كه نزد محبوب نشست، ديوار به دو تكه 
تقسيم شد و دستي از بين ديوار برآمد و گونج ابدال را كنار زد، گونج ابدال به پشت افتاد 

دختر چون اين بديد برپاخاست ونشست، بعد از مدتي كه به هوش آمد . و از هوش رفت
شيخ من كه در آناتولي : اين چيست؟ چه بر سرش آمده؟ گونج ابدال گفتدختر گفت، 

است و نام او حاج بكتاش خوندكار است مرا براي كاري به اينجا فرستاده بود و تمام 
سرگذشت را به تفصيل براي دختر باز گفت؛ آن دختر كه حكايت را شنيد اين واليت و 

شد، و خواست حضرت خوندكار را زيارت ها شيفته حضرت  كرامت را ديد، از راه شنيده
كند، گفت مرا پيش آن حضرت ببر كه روي مباركش را ببينم و بر خاك پاي او صورت 
بمالم آن سه هزار سكه را گرفته و با هم در يك وقت شب از شهر خارج شدند، از 

ه  براي ديدار وجود حضرت به راه افتادند، تا نيمه هاي شب به راآناتولي تا هندوستان
  .ادامه دادند، نهايت خسته شده در محل ساكتي به خواب رفتند

: 67B  
صبح كه بيدار شدند ديدند در جايي كه خوابيدند كنگر و آويشن وجود دارد، گونج 
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ابدال تعجب كرد چون آنجا واليت هندوستان نبود، چون كمي پيش رفتند، ديدند كه 
در كنار راهي كه از قزل اوزك در صولجه قرايوك و قزلجه خلوت، نمايان شد مگر آنها 

 است، در كنارش به خواب رفتند، سجده شكر كردند و برخاسته و به كوه عرفاتنزديكي 
راه افتادند، خلفا از گونج ابدال استقبال كردند، و او را به محضر حضرت  طرف آستانه به

 پاهايش خوندكار بردند، گونج ابدال نزديك شد و دست حضرت خوندكار را بوسيد و به
هاي طالي نذر را از سينه درآورده در مقابل ايشان تقديم كرد، و به عقب  افتاد و سكه

به صورت ) ق(گام برداشته در پيمانچه بايستاد، آن قطب عالم حضرت حاج بكتاش ولي 
هايت را در حكمت اين سفر  و سيماي گونج ابدال نظر افكند و فرمود كه جواب سؤال

حضرت خوندكار ! رض كرد؛ شاه عرفا شرح بفرماييد كه بفهممفهميدي؟ گونج ابدال ع
فرمود كه تو از ما پرسيدي شيخ چيست؟ مريد كيست؟ محب كيست و عشق چيست؟ 

 تويي، چون زماني كه تو را به اين مريداينها را به اشارت براي تو شرح كردم، االن 
  مأموريت فرستاديم سؤال نكردي و به راه افتادي

: 68A  
راف است كه چون به تنگي افتاد به مدد او رسيديم ـ زماني كه تو را به  صمحبآن 

 آن دختر بود عشقنذر گرفتن فرستاديم به هيچ وجه بهانه نگرفته نذر را تسليم تو كرد، 
 نيز شيخديد عاشق شد، تا به حضور ما برسد آرام نگرفت، ) واليتي(چون وقتي از ما 

آساني اين مأموريت معنوي را به  ون سختي و بهماهستيم، چون ما همت كرديم تا تو بد
ها گونج ابدال به  بعد از استماع اين پاسخ. انجام برساني و تو را از انجام منكر مانع شديم

عالمت رضايت و انفعال سر به زير افكند، دوباره دست حضرت خوندكار را زيارت كرد و 
  .با التماس و تضرع خارج شد

ها  را براي گونج ابدال عقد و نكاح بستند، و تمامي خواستهبه امر ذات خوندكار دختر 
  . برآورده شد

  نجات كشتي و مسافران
  در دريا) ق( به مدد حضرت حاج بكتاش ولي 

به خلفايش ) ق(كنند كه حضرت حاج بكتاش ولي الخراساني  راويان چنين روايت مي
نيم، سنگ و تيغه فرمود كه سنگ و تيغه دالكي بياوريد كه موهايمان را پيرايش ك
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دالكي را آوردند،؛ و سر مبارك حضرت را خيس كردند و تيغه را تيز كرده به پيرايش 
سر مبارك پرداختند زماني كه به نيمة كار پيرايش رسيدند، حضرت با دست مبارك به 

اش را روي  الفور خرقه پيرايشگر اشاره به فرمود كه كافي است كار را نيمه گذاشتند في
به مراقبه پرداختند، پس از چند لحظه از مراقبه خارج شدند، خلفايي كه اجازه سر كشيده 

دعاي نياز داشتند و توان سؤال از محضر حضرت پرسيدند كه احوال چيست؟ حضرت 
 يك كشتي اسير گرداب و طوفان شد، از ما استمداد درياي سياهدر : خوندكار فرمود

  .خواستند

: 68B  
 داديم، پانصد سكه طال نذر داشت بايد بيايد، خلفا كه به آنجا رفته كشتي را نجات

اين خبر را شنيدند از حضرت خوندكار دليل خواستند، حضرت آستين بيفشاند و سه 
ماهي زنده از آستين مبارك بر خاك افتاد، دوباره به تراش و پيرايش شروع كردند، به 

 و اشياء براي تجارت در  ميزان فراواني پارچه و قماشتاجرسوي ديگر قضيه بياييم كه 
 داشت و با كشتي در نظر داشت به آن سوي درياي سياه برود زماني كه به وسط كشتي

الفور بادي وزيدن گرفت و در دريا گردابي حاصل شد، نزديك شد كه در  دريا رسيد في
دريا غرق شود، تاجر گفت؛ اي عرفاي حقيقي آناتولي، اولياء ملك، مرا از اين گرداب 

د، ما پانصد سكه نذر شما را ادا كنيم، آن لحظه حضرت خوندكار حاج بكتاش ولي برهاني
رسيد، كشتي را با دست واليتش نجات داد و به ساحل رسانيد، تاجري كه اين وضعيت 

سلطانم، لطف فرموده خود را به ما بشناسانيد، حضرت خوندكار نيز فرمود : را ديده، گفت
  . يند، و في الفور غايب گرديدگو به من؛ حاج بكتاش خوندكار مي

تاجر وقتي نجات يافت، پانصد سكه طال بر سينه نهاده، و از كشتي جدا شد، به اسبي 
زماني كه در مسير بود نام . سوار شده و براي يافتن حضرت خوندكاري روي به راه نهاد

ي ماند، و ميرحاج) خوندكار(در ذهن او فقط كلمه  حضرت خوندكاري را فراموش كرد، 
رفت سؤالش اين بود كه حضرت خوندكار كيست؟ و در كجا تشريف دارد؟ آن ايام، 

  حكومت سلطان عالءالدين كيخسرو پسر قليچ ارسالن بود،

: 69A  
الدين معروف بود، از گفته  در قونيه مال جالل) خوندكار(از عرفاي واليت به نام 

ند، و تاجر را به نزد الدين خوندكار شد اهالي متوجه مال جالل) خوندكار(عنوان 
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الدين فرستادند، به آستانه موالنا وارد شد، از اسب پياده شد و داخل سرا گرديد،  جالل
زده شد، نزديك شد  دهنده كشتي نيست، شگفت مشاهده كرد كه خوندكار آن فرد نجات

الدين نيز كه  و دست موالنا را بوسه زد، به عقب بازگشته و به تواضع ايستاد، مال جالل
كه  كسي كامل واليت بود، چون تاجر را مشاهده كرد وضعيت بر او روشن شد، فرمود آن

باشد، تاجر  در صولجه قرايوك مي برادر ما حاج بكتاش خوندكار استدرپي او هستي 
وضعيت را كه آگاه شد بر اسب خود سوار شد و از محل صولجه قرايوك پرسيد و به راه 

  .افتاد، چون به محل نزديك شد
با دراويش و خلفايش نشسته ) ق( سوي ديگر حضرت خوندكار حاج بكتاش ولي از

بود ساري اسمعيل را صدا زد فرمود اسماعيل من، آن تاجري كه براي تو شرح داده 
ساري . بودم، آمده است كه نذر ما را ادا كند، برو و او را راهنمايي كن و اينجا بياور

د، مشاهده كرد كه شخصي در حال آمدن به كه از روستا خارج ش اسمعيل در حين اين
سوي صولجه قرايوك است، چون نزديك شد، سالم داد و گفت؛ به زيارت حضرت 

بعد از . ام ايد؟ تاجر نيز پاسخ سالم داد وگفت؛ بله من نذر حضرت را آورده خوندكار آمده
تاجر وقتي آن ساري اسمعيل به جلو افتاد و او را تا نزد حضرت خوندكار راهنمايي كرد، 

كه حضرت را ديد فهميد كه آن كس كه كشتي او را در درياي سياه نجات داده است، 
الفور، دست مبارك را زيارت كرده به خاك افتاده، صورت  حضرت خوندكار است كه في

  بر خاك پاي مبارك ماليد و تبرك كرد،

: 69B  
ل حضرت خوندكار دست برسينه گذاشته و پانصد سكه طال با جعبه درآورده و درمقاب

نهاد به عقب رفت و دست ادب برسينه نهاده به تواضع ايستاد، ذات حضرت خوندكار او 
خوب من،  ايد، اي را دعاي خير فرمود، و خطاب به تاجر فرمود؛ خوش آمديد، صفا آورده

 كه براي تاجريها را گرفته هزينه كردند،  بعداً به امر حضرت خوندكاري دراويش سكه
قرايوك اقامت كرد، آن اشخاصي كه از ماجرا  بود مدتي در صولجه تشنهصحبت حضرت 

گفت، خلفا حساب كرده و ديدند كه  كردند، او قضيه نجات كشتي را باز مي سوال مي
همان روزي كه حضرت در تراش و پيرايش، مراقبه فرمود، با زمان طوفان كشتي 

كار نهادند، از حضرت خونكار مطابقت دارد تمامي خلفا و مريدان سر بر پاي حضرت خون
  .دعاي خير و همت گرفتند و به راه خود ادامه دادند
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  نجات دوباره كشتي از دريا توسط
  )ق( حضرت خوندكار حاج بكتاش ولي 

يكي از كرامات دليل و سلطان اولياء نسل پيامبر و چكيده اميرمومنان حضرت 
ره رئيس بود، كه هميشه در خوندكار حاج بكتاش ولي نيز اين است كه كسي به نام ق

درياي سياه ناخداي كشتي بود، روزي مثل هميشه براي سفر كردن به آن سوي دريا به 
كشتي خود، گندم بار كرد، زماني كه به وسط دريا رسيد، باد مخالف وزيدن گرفت، چنان 

  . سخت وزيد كه دريا طوفاني شد، پس از تغيير وضعيت به تنگنا افتاد

: 70A  
ت كه گندم را به دريا بريزد در اين فكر بود كه ناگهان ديدند وسط دريا تصميم گرف

ابدالي تنها به روي كشتي آمد، اين شخص نزد قره رئيس آمد و پرسيد، حالت چطور 
  .كمك او كاملي عارف آمده است است و در چه فكر هستيد، قره رئيس فهميد كه به

 اين فقرا را از تنگي نجات دهيد، الفور دست او را بوسيد و عرض كرد، همت كن و في
ابدال فرمود هيچ شتابي مكن، مرا به نزد تو، حضرت خوندكار فرستاد، به من فرمود كه 
به قره رئيس بگو، هر چه گندم دارد به دريا بريزد، در مقصد ما نقد آن به او هر چه باشد 

را به دريا ريخت، ها  پردازيم، قره رئيس چون اينها شنيد، شادمان شد و تمامي گندم مي
زماني كه كار به اتمام رسيد، ابدال دست قره رئيس را گرفت و گفت؛ بيا تا االن تو را به 
نزد حضرت خوندكاري ببرم هم صفا نظر و همت بگير و هم قيمت گندم را دريافت 
كن، قره رئيس سخن او را پذيرفت، دست به دست گرفته در آب دريا غرقه و غوطه 

اي را  دريا، كوشك و كاخي و در اطراف آن نيز يك حصار گستردهخوردند، در زير 
ها در  مشاهده كرد كه ساخته بودند، كه شرح زيبايي آن ممكن نيست، تمامي گندم

رئيس ديد كه در كوشك، صفه و  داخل حصار انبار شده بود، به كاخ وارد شدند، قره
اند و در سر صفه هم  اختههاي رنگارنگ و نفيس اند اند كه روي آن تشك اي ساخته پله

  .دو نفر نشسته بودند
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: 70B  
كه از شعاع نور جمال آنها داخل كاخ روشن و نوراني شده بود، ابدال به آنها نزديك 

ام،   عرض كرد؛ اين است كه قره رئيس را به حضور شما آورده شده و به تواضع ايستاد،
زديك شده زيارت كرد و گفت، اي ام، قره رئيس نيز ن ايد تمام كرده كاري كه امر فرموده

حضرت، من فقير را نيز همت فرماييد، حضرت فرمود؛ همت به تو همان وقت شد و به 
خاطر همان همت اينجا هستيد، قره رئيس دوباره زيارت كرده و به ابدال امر شد كه 
يك كيسه سكه طال كه قيمت گندم كشتي بود آورده و در مقابل قره رئيس گذاشت، 

 با تضرع عرض كرد؛ حضرت بزرگ، شما چه كس هستيد به فقير بفرماييد، و قره رئيس
چون به شما نيازمند باشيم در كجا بيابيم عارف نشسته فرمود؛ به من حاج بكتاش 

است اگر خواستي در ) قيرشهر(گويند جاي من صولجه قرايوك در نزديكي  خوندكار مي
بعداً اذن خروج فرمودند، .  است)ع(بيخضر نكني اين عزيز حاضر نيز  آنجا مرا پيدا مي

به ابدال اشاره كرده دست قره رئيس را گرفته به كشتي رسانيد، دوباره ابدال در دريا 
زده شد، كشتي را  ناپديد شد، قره رئيس به حكمت آنچه ديده بود، حيرت كرده و شگفت
به طالي خود را به آناتولي برگردانيد و نجات يافت، از كشتي پياده شد و اسبي خريد، جع

بر سينه گذاشته و به اسب سوار شده به سوي صولجه قرايوك به راه افتاد، بعد از چند 
روز به قرايوك رسيد، و با عرفا ديدار كرد، كيسه طال را درآورده به حضور حضرت 

  خوندكار گذاشت،

: 71A  
پيش قره رئيس كه واليت حضرت خوندكاري را مشاهده كرد، با ايشان بيعت كرد، و 

كسي ديگر نرفت، و خدمتكار آستان آن حضرت شد، ذات خوندكار به خلفاء امر فرمود، 
 گذاشتند آن كه قره ابدالكه او را تراش و پيرايش كرده، كسوت بپوشانيد و اسم او را 

  .عرفاء به قره ابدال مشهور شد، اين شخصيت است] نظر[در چشم 
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  به امر اسمعيل به محضر مالخوندكار  فرستادن ساري
  )ق(حاج بكتاش ولي 

حضور حضرت خوندكاري آمد و با  اسمعيل به كنند؛ كه يك روز ساري چنين نقل مي
تواضع دست بر سينه ادب ايستاد، ذات حضرت خوندكار پرسيد، اسماعيل من چه 

ساري اسماعيل عرض كرد، شاه عرفا براي شما پنهاني آب . خواهي بگوي تا بشنويم مي
فرماييد، آيا مناسب است؟ حضرت  وخ از پشت شما بزدايم چه ميام كه ش گرم كرده

الدين برو در آنجا كتاب  خوندكار فرمود، االن وقت آن نيست، در قونيه به نزد مال جالل
تو وجود دارد، آن را بگير و برگرد، ساري اسمعيل كار خود را گذاشته و پا ابزار پوشيد 

الدين از وي   به قونيه نزديك شد، مال جاللكمر را جمع كرده به راه افتاد، زماني كه
استقبال كرد، بروي اركان همديگر را بغل گرفتند، مالخوندكار از كيفيت سخن او با 
حضرت حاج بكتاش سؤال فرمود، ساري اسمعيل عرض كرد، وقتي خدمت حاج بكتاش 

نمودم يك روز پنهاني آب گرم كردم و عرض كردم كه شاه عرفاء اجازه  را مي
  فرماييد كه شوخ از پشت شما برگيرم او نيز فرمود؛ االن مي

: 71B  
الدين برو و كتابت را از ايشان بگير و  زمان آن نيست در قونيه به محضر مال جالل

كنم كه به حضور شما رسيدم، و شرفياب شدم،  خدا را شكر مي! ام بياور به خاطر آن آمده
كند  وز دو دريا، هشت نهر عبور ميدر حضور حاج بكتاش هر رمال خوندكار عرض كرد 

 چه احتياجي به آب و شستشو دارد كه تو به حضرت حاج بكتاش اينگونه ،زند و سر مي
اي بعد از چندي مالقات زماني كه وقت رفتن رسيد ساري دوباره گفت، سلطانم  گفته

فرماييد  فرمود كه نزد شما كتابي هست و مرا به همان سبب پيش شما فرستاد چه مي
الخوندكار فرمود مقصد از كتاب يك پند بود بعد از اين، آن طور مگوي و مكن، و م

عذرخواست و بعد از آن با فضايل حضرت را شرح داد، ساري اسمعيل چون آگاه شد 
  . حضرت موالنا وداع كرده به صولجه قرايوك بازگشت و در خدمت حضرت ادامه داد
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  در بيان رموز ميان حضرت
  تاش ولي و اميرجم سلطان خوندكار حاج بك

بود زماني كه خوندكار حاج ) اميرجم سلطان(نام  در شمال صوليجه قرايوك كاملي به
نيز در آنجا مسكن گزيد، و ) اميرجم سلطان(بكتاش ولي در صولجه قرايوك ساكن شد 

اي وسيع و بزرگ بنا نهاد، محبت او به حضرت خوندكار فراوان بود يك روز در  خانه
قرايوك سخن گفته شد،   در صولجهوزش باداز مشكل ) اميرجم سلطان(ت اثناي صحب

اميرجم سلطان گفت؛ زماني كه در قبله ما كاملي چون حضرت خوندكاري وجود دارد ما 
  ديگر مشكلي نداريم، بعد از چند روز حضرت خوندكار

: 72A  
در حضور حضرت حاج بكتاش ولي از مشكل باد بحث شد، ذات حضرت خوندكار 

مشكل باد چه حضور دارد، از ) اميرجم سلطان(مود؛ در شمال ديار ما كاملي چون فر
گاوميشي به قرباني آورد، ) اميرجم سلطان(كنند؛ كه كسي به  روايت مي. باكي داريم

آن شخص گاوميش را چرانيده به حضور حضرت . گاوميش را نپذيرفت) اميرجم سلطان(
ويشان آن را قرباني كرده ذبح نموده، صرف خودكار آورد، حضرت خوندكار پذيرفت، در

نپذيرفت، شما لطف ) اميرجم سلطان(كردند، آن شخص گفت؛ سلطانم، قرباني ما را 
فرموده، پذيرفتيد، ذات حضرت خوندكار فرمود؛ اميرجم سلطان چنان شاهيني است كه 

آيد، آن شخص دست حضرت خوندكار را بوسيد و وداع كرد  براي هر صيدي فرود نمي
رفته و عرض كرد، سلطانم قرباني ما را نپذيرفتي، ولي ) اميرجم سلطان(دوباره به جاي 

 كه به هيچ حضرت خوندكار پذيرفت، اميرجم سلطان فرمود؛ او چنان دريايي است
  .شود، و همچنان زالل و صاف است آلود نمي اي گل آالينده

  در بيان سوار بر شير شدن سيدمحمود حيران و آمدن به نزد
  )ق(اج بكتاش ولي ح

گويند؛ حضرت خوندكار حاج بكتاش ولي از خراسان به آناتولي آمد  راويان چنين مي
در صولجه قرايوك جا گرفت، آن زمان واليت و كراماتش و مناقب آن حضرت در آن 
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حوالي پراكنده شد هر جا كه شنيدند، براي ديدار حضرت و همت او براي زيارت عزم 
بود زماني كه ) سيدمحمود حيران(شهر ـ كاملي به نام  ر آقصولجه قرايوك كردند د

  اوصاف عزيز حضرت خونكار را شنيد او نيز

: 72B  
يك شير سوار شد مار را به عنوان تازيانه به دست گرفت همراه سيصد درويش از 

شهر خارج شد و براي ديدن خونكار به راه افتاد در اين طرف خبر دادند كه سلطان ما  آق
سوار شير شده ماري را تازيانه كرده به همراه سيصد مال درويش ) آق شهر(ز كاملي ا

ني شده حاج بكتاش ولي  له آيد اينك نزديك به آللّربله براي حضرت شما به ديدن مي
جان سوار شده و  فرمود، خوب من اگر آن كامل به جاندار سوار شده و آمده ما نيز به بي

 قزلجه خلوت، يك ديوار سنگي همانند صخره بود در نزديك. رويم به استقبال او مي
 به سوي اين كامالن روي آن سجاده گذاشت و فرمود اي صخره كوچك به امر خداوند

ني حركت  له الفور چون پرنده به هروله و پرواز درآمد و به سوي آللّربله برو، صخره في
ود حيران سوار كرد حاليه آن صخره سرو بدنش مانند پرنده است، در اين سو سيدمحم

ني ظاهر  له بر شير در دست مار درجلويش كوكبه درويشان پياده با دبدبه بزرگ در آللّربله
جان سوار شده به خاك آلوده به سوي آنها در  اي بي شدند، ديدند كه كاملي به صخره

سيدمحمود حيران زماني كه نيروي باطني خوندكار را ديد، بسيار . حال حركت است
الفور  اي دارد، و گفت گستاخ به حضور آمديم، و في فهميد كه او چه مرتبهتعجب كرد و 

از شير پياده شد و مار را رها كرد در حضور حضرت تعظيم و ستايش كرد وجود خوندكار 
  .به صخره امر به توقف فرمود

: 73A  
و اشاره داد، صخره نيز در همانجا كه امروز وجود دارد متوقف شد، ذات حضرت 

از صخره پياده شد، خلفاها و درويشان نزد او جمع شدند، سيدمحمود حيران خوندكار 
نزديك شد با حضرت خوندكار و دراويش صفا فرمود، سيصد مال درويش نيز دست 
حضرت خوندكار را بوسيدند، سر به پاي مبارك گذاشتند، در يك طرف حضرت خوندكار 

 و دراويش او نشستند، زير آن با خلفاء و دراويش خود در سوي ديگر سيدمحمود حيران
صخره مجلسي خارج از وصف و تعريف بر پا گرديد، محبان ديگر نيز كه خبر اين حادثه 
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اي كامل سخن گفتند و مباحثه نمودند، سماع  را شنيدند، حاضر شدند، به اين شيوه هفته
و صفا كردند بعداً سيدمحمود حيران از حضرت خوندكار اجازه خواست، ذات حضرت 

اي به تو واليت داديم، آنجا از آن تو و نان تو  ندكار فرمود؛ حيران در آنجايي كه آمدهخو
) تكيه قايا(شهر رفت، آن صخره هنوز هم به نام  باشد، حيران وداع كرده و به سوي آق

  .گذاري شده است وجود دارد و نام

  زيارت مزار شريف سلطان سيد غازي توسط حاج بكتاش ولي
كنند؛ كه مقدماً مزار شريف سيدغازي سلطان، معين نبود  يت ميراويان چنين حكا

مادر سلطان عالءالدين يك شب در خواب، حضرت سيدغازي را در خواب ديد و روي 
اي تأييد و تعدادي تكذيب كردند،  آن يك گنبد بزرگ ساخته ولي در آن زمان عده

  حضرت خوندكار آمده و حضرت سيد،

: 73B  
اي باقي نمانده، يكي از روزها حضرت خوندكار حاج  يچ شبههرا زيارت كرده، ديگر ه

بكتاش ولي براي زيارت قبر حضرت سيد به راه افتاد متوجه زيارت شد، زماني كه در راه 
آن شخص ذات حضرت خوندكار را به خانه . بود به روستاي يكي از نوكران خود رسيد

 صميم قلب رابطه قلبي دعوت كرد چند روز به احترام خدمت كرد و با صميميت از
حضرت نمود، ذات حضرت خوندكار او را تراش و پيراش فرموده و شال او را كمر بسته 

كرد او را ستايش كرد و صاحبخانه حضرت  و به صفا، نظر فرمود، در حالي كه وداع مي
خواهيم كه به اين  را تضرع و نياز كرد، و گفت سلطان من؛ از كمال كرم حضرت مي

حسان فرماييد كه از شما يادگار باشد، پس حضرت خوندكار به خاطر محب تبركي ا
تسلي او از سر مبارك دستار و از كمر رشته كمر را و از پا نعلين را درآورده و به او 
بخشيد و فرمود؛ اين وصله از ما به شما يادگار باشد، خوب من و ميزبان برپا خاسته او را 

رسيد در آن مقام نيز محبي را ديد، ) اجه(ت روانه كرد تا حضرت خوندكار به والي
الحال به زيارت آمده و دست حضرت را بوسيد، عرض كرد سلطان من، قدم مبارك  في

شما خانه بنده را نوراني نمايد، از جمال نوراني متنعم شويم كه مغتنم است ذات حضرت 
شاپيش آييم، آن محب پي خوندكار فرمود، از دعوت اجابت الزم است، خوب من مي

حضرت به عنوان راهنما براه افتاد و آن حضرت را به خانه خود وارد كرد، و با ارادت 
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  خودش را تسليم كرده و بيعت نمود، حضرت خوندكار او را نيز تراش كرد،

: 74A  
درويش احشام فراوان . كسوت پوشانيده، صفا نظر فرموده و او را درويش گردانيد

هاي بسيار به  كرد و جمعيت عظيمي را حاضر نمود و برهداشت با اين شوق احيا را مهيا 
ذات حضرت خوندكار به آن درويش فرمود، چند بره كافي است، چه حاجت . ميدان آورد

كه جمله را ذبح كني، درويش عرض كرد، سلطان من، قوچ و بره براي قربانيست من 
عشق حضرت جمله را ها را ذبح كرده به  كنم و بره خود جانم را در راه حضرت نثار مي

قربان كرد، پس حضرت از اين سخن خوشحال شد، فرمود خوب من به عشق ما 
هاي زيادي قرباني كرديد االن بهتر از آن اين است كه ما هم به شما زيان نرسانيم  بره

  .نشويم) ها ميش(ها  هاي مادران بره و موجب صداها و ناله
ها  استخوانا را با همديگر قاطي ننمايند، و ها و پوست آنه بعداً امر فرمودند كه سر بره

ها را داخل پوست گذاشتند و كله و   استخوانرا نشكنند، گوشتش را پختند و خوردند،
ها را بستند، و بيرون آمدند، آن قطب عالم  پاچه آنها را در جاي خود قرار دادند، در آغل

 كرد، در آن لحظه حضرت خوندكار حاج بكتاش خراساني بر پاي خاست و از حق تمنا
ها  گوسفندها هنوز از صحرا بازنگشته و موقع شيردوشي شده بود و زمان شير خوردن بره
ها را  فرا رسيده بود ذات خوندكار دست مبارك به صورت كشيد و امر فرمود كه در آغل

  .باز كنند

: 74B  
اني آمده آيند اشخاصي كه به ميهم ها زنده شده و ناله زنان بيرون مي ديدند كه بره

بودند واليت حضرت را وقتي ديدند همه با هم دست حضرت را زيارت كرده به پايش 
) قوزي قيران(و كرامت حيران شدند، بعداً به آن درويش  افتادند و از اين قدرت واليت

) قوزي قيران اوغالن(نام گذاشتند، و تا امروز در واليت اجه نسل او هستند و به نام 
 بكتاش ولي با درويش قوزي قيران وداع كرد و دوباره به طرف مشهورند، حضرت حاج
رسيد، عرفاي باطن ) آق بونار(نام  اي به آنجا به چشمه. راه افتاد مزار حضرت سيد به

. آمدن شما مبارك و حاجت قبول باشد. ايد استقبال كردند عرض كردند، صفا قدم آورده
 حضرت خوندكار كردند و با عزت و عرفاء ظاهر كه نگهبان مزار بودند، نيز استقبال
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كنند،  احترام به قبر حضرت سيد رفتند، اشخاصي كه در آنجا حاضر هستند، روايت مي
ذات خوندكار فرمود؛ السالم عليكم اي بزرگِ نسل ما، حضرت سيد از مزار پاسخ فرمود، 

حد عليك السالم، ايل من، شهر من، روز من، مبني بر آن حضرت خوندكار به درياي بي
و كرانه تبديل گرديد، مزار حضرت سيد در آن داخل دريا مانند كدويي به شنا افتاد، و 

كرانه شد و ذات خوندكار به  بعداً به حالت اوليه باز گشتند، مزار حضرت سيد دريايي بي
  .كشتي تبديل گرديد و در داخل دريا شنا كردند و به سپس حالت اوليه باز گشتند

: 75A  
چنين با سيد حضرت خوندكار در دل مزار سيد سنگي را به گاز گرفت بعد از ديداري 

بعد از زيارت مزار به صولجه . و فرمود اين نشانه شود امروز نيز ظاهر و معروف است
قرايوك بازگشت و با دولت جلوس فرمود اما دستار كمر و پاي افزارش در نزد آن محب 

  .مانده است
  اري صالتق سلطان رافرستادن خوندكار حاجي بكتاش ولي س

  )كلغرا(گرا  به كالي
كنند؛ كه يكي از روزها حضرت خوندكار حاج بكتـاش خراسـاني              راويان چنين روايت مي   

 ديد كه چوپـاني     چشمه زمزم  بود، بيرون آمد در نزديكي       كوه عرفات خانه در     در چله ) ق(
شـما  حـضرت خونـدكار نـزد او رفـت و فرمـود اسـم            . در حال چرانيدن گوسفندان است    

صـالتق، ذات خونـدكار فرمـود تـو را بـه آنـاتولي              . چيست، خوب من؟ آن شخص گفت     
الفور پشت و چشم او را نوازش فرموده و صفا نظر همت فرمـود، كـه نظـر                    فرستاديم في 

هـاي   حضرت كيمياست اگر به خاك سياه بنگرد طال شود، در آن لحظـه جملـه حجـاب              
 بريده و به مرتبه كامل رسـيد، حـال و       صالتق برطرف شد در آن ساعت مقامات و منازل        

احوال را دريافت، عرض كرد، شاه عرفاء پس گوسفندان را چه كـنم، حـضرت خونـدكار                 
تو همـان بـاش كـه    ! فرمود، تا صاحبش به اينجا بيايد، گوسفندان در همين محل بمانند   

 از  ايم بنماي، ذات خوندكار با دسـت مبـارك          گفتيم و استاد نفس خود باش و آنچه گفته        
   يك درخت به كمر اوچوب
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: 75B  
هفت دانه تير و يك كمان داد و سجاده هديه فرمود، اُلُو شمشير بست و به دست او 

ابدال و كچي ابدال را با او همراه كرده فرستاد و فرمود برو االن بدون تامل؛ براي يافتن 
رت تضرع و صالتق درنظر حض دهيم، پس ساري راه درست به شما قالوز و دليل راه مي

نياز كرد، دست بوسيد، خير و دعا و همت گرفته، روانه شد، ذات حضرت خوندكار درباره 
صالتق را بدرقه و مشايعت فرمود، صالتق من به هيچ عنوان ترس به خود راه مده، آنكه 

كند با تو همراه است، و فكري ديگر مكن، تو هر جا هستي  تو را براي خدمت بدرقه مي
هيم، بعد از بدرقه صالتق بازگشت، صالتق نيز بعد از وداع ذات خوندكار به ما با تو همرا

مستقيم از روي شهر سينوپ به كنار درياي سياه آمد، بر ) الو ابدال و كچي ابدال(همراه 
نشسته و مدتي صحبت كردند، امروز نيز در آن جايگاه به ) خرمن(اي به نام  روي صخره

بعد روي دريا . شود د دارد و واضح است و ديده مياندازه محل اقامتي چمن سبز وجو
سجاده افكنده و خود نيز بر آن نشسته و به طرف راست او الو ابدال و به طرف چپ 

فرستد بدان سو و سمت  و فرموده، حضرت تو را به هر كجا مي. كچي ابدال را گرفت
ز نيز امرو.  كردبرو، آن لحظه سجاده همانند يك كشتي به سوي گرجستان حركت

  .دهد وقتي درياي سياه آرام است اثر سجاده صالتق را نشان مي

: 76A  
رفت  رود اگر به طرف راست مي ها گفتند كه سلطان ما سجاده به سوي چپ مي ابدال

رسيد، صالتق سلطان گفت؛ آن كسي كه سجاده را روي آب پيش  به واليت روم مي
دهد، حكمتي دارد، سجاده به  ميبرد حضرت خوندكار است تا ببينيم به كجا سوق  مي

سوي ساحل گرجستان نزديك شد در آن اثناء گرجستان پادشاهي داشت به نام كورلش 
آنها از روي دريا مشاهده . روز به اتفاق صد سرباز در كناره دريا به شكار آمده بود آن

ن شود، گفتند تاريكي به كشتي شباهت ندارد، اي كردند كه تاريكي به آنها نزديك مي
آيد چون كمي  ها گفتند شايد تنه درختي است كه با موج مي تاريكي چيست؟ بعضي

اي در حال نزديك شدن به ساحل هستند،   سجادهديدند كه سه نفر برديگر نزديك شد، 
پادشاه گرجي چون اين وضعيت را ديد فهميد كه اينها افراد عادي نيستند زيرا اين 

ر هركسي نيست، سجاده در ساحل دريا توقف كرد، اند كا كرامت كه سجاده برآب افكنده
ها از سجاده پياده شدند و به ساحل آمدند، كچي ابدال  ساري سالتق سلطان و ابدال
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نيز به همراه سربازهايش از اسب پياده ) كورلش(سجاده را تكانيده بر دوش انداخت، 
فحه كردند، دست ساري صالتق را بوسيدند و با الو ابدال و كچي ابدال مصا. شدند

سلطان دعوت را پذيرفت و براه افتادند . آنها را به خيمه گاه خود دعوت كرد) كورلش(
  نيز) كورلش(تكليف كرد كه آنها نيز سوار اسب شوند اما سلطان نپذيرفت، ) كورلش(

: 76B  
از اسبش پياده شده با هم پياده خود ساري صالتق سلطان را به خيمه گاهش آوردند، 

بودند سلطان ) ع(كردند، آنها بر دين عيسي بزرگي يك روزه او را ميهمان و در ضيافت 
 و مسلمان شد، به همراه مردم ايمان آورده) كورلش(آنها را به دين اسالم دعوت كرد، 

ساري صالتق براي آنها نمد آورده و سرپوش حسيني ساخته و با تكبير بر سر آنها 
آمدند، دوباره سجاده را روي دريا انداخته و مانند پوشانيد، بعداً وداع كرده به كنار دريا 

اي سجاده : قبل همانند كشتي بر سجاده جلوس كردند، ساري صالتق سلطان فرمود
رانند به آنجا برو، بعد از اين سخن و اشاره سجاده به سوي  كجا مي حضرت تو را به

 زنده بود هم خود  به حركت درآمد، از سوي ديگر، پادشاه گرجي تا آن زماني كهآناتولي
) ع(و هم مردم او مسلمان ماندند چون كورلش درگذشت اهالي به دين عيسي 

همين علت  بازگشتند، ولي آن سرپوش را بر نداشتند، هنوز هم سرپوش حسيني آنها به
كه در سمت شمالي ) كلغرا(اي به نام  است، سجاده روي آب تا نزديك قلعه باقي

آنجا كه رسيد متوقف شد، و ديگر به جاي ديگري  ، بهواقع است، حركت كرد) طوبرجه(
ها فرمود؛ حكمتي  صالتق سلطان به ابدال ها پياده شدند، ساري نرفت، سلطان و ابدال

دارد كه حضرت خوندكار ما را به اينجا فرستاده است شما به دروازه برگرديد، تا من از 
  .اينجا به قلعه صعود كنم

: 77A  
 متوجه دروازه شدند، ساري صالتق سلطان از زير دريا به بدنه الو ابدال و كچي ابدال

ها  گذاشت، صخره ها مي هايش را بر روي صخره قلعه نفوذ و صعود كرد زماني كه دست
اي  گذاشت، همانند پله كردند، و چون پاهايش را روي صخره مي او را در صعود ياري مي

 به قلعه صعود كرد، هنوز نيز آثار شد، به اين چنين شيوه از صخره براي او جا باز مي
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هاي  شود، قلعه در حاكميت يكي از بيگ ها به وضوح ديده مي دست و پاي او بر سنگ
بود در ورود به قلعه اژدهايي هفت سر در مقابل او ظاهر شد، آن دو از ) بني الز(كافر 

، و اژدها با اي ديگر شدند، سلطان از برج قلعه در حيني كه اژدها را ديد بيم وارد قلعه
هفت سر بر پا ايستاده و به نعره و هيبت غريد و به روي سلطان هجوم آورد، ساري 

الفور از برج قلعه پايين  صالتق در حيني كه مشاهده كرد اژدر در حال حمله به اوست في
آمده و به اژدها حمله كرد و در دست تير و كمان گرفته و با نزديك شدن به او، به هر 

 اژدها ساري صالتق را دستگير كرده و محكم او را فشرد، و عرصه  نداخت،سري تيري ا
. استمداد طلبيد) ع(را بر او تنگ كرد، سلطان شمشير كمر را فراموش كرده از خضر نبي 

با ذات حضرت خوندكار نشسته و سخن ) ع(مگر آن روز در صولجه قرايوك، خضر نبي 
 عرصه را بر صالتق تنگ كرده است داشت، حضرت خوندكار فرمود، خضر نبي اژدها

  .طلبد شمشيرش را فراموش كرده و از تو ياري مي

: 77B  
الفور رسيده آن  چست و چابك برو و شمشيرش را به او يادآوري كن، خضر نبي في

اي زد كه از جسم اژدها گذشت و برصخره نشست و سنگ را سوراخ كرد  اژدها را نيزه
 فرمود؛ اي كامل حقيقي چرا شمشيري كه در به ساري صالتق سلطان) ع(خضر نبي

كه چنين فرمود؛ ) ع(كني، خضر نبي  كشي و سر اژدها را قطع نمي كمرت هست نمي
 ياد آورد و گفت؛ اي خضر من به حق حضرت خوندكار شمشير از يادم  ساري صالتق به

بر او دادم، بعد از آن شمشيري را كه حضرت خوندكار  رفته است وگرنه تو را زحمت نمي
حمايل كرده بود كشيد و هر هفت سر اژدها را قطع كرد، خون همانند هفت نهر سرازير 

از صالتق جدا شد، امروز نيز آثار خضر نبي و جاي نيزه مشخص ) ع(گرديد، خضر نبي 
است، بعداً الو ابدال و كچي ابدال رسيدند، ديدند كه ساري صالتق سلطان، اژدها را 

فتند كه غزاي تو مبارك باد، از قلعه خارج شدند، صالتق به كشته است به او تبريك گ
ها گفت كه در حين نبردها با اژدها بسيار تشنه شدم، اگر بتوانيد آبي براي آشاميدن  ابدال

ها در اطراف به  پيدا كنيد كه بنوشيم و آرامشي حاصل كنيم خوب خواهد بود، پس ابدال
آشاميدني اثري نيافتند، گفتند آبي براي جستجو پرداختند، ولي به هيچ عنوان از آب 

ساري صالتق به يكجا نشسته و با دست مباركش آنجا را كند، آبي لطيف خوردن نيست، 
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  .و شيرين فوران كرد

: 78A  
، بعدا در حال گردش با چوپاني برخورد كردند و به از آن آب خوردند و آسايش يافتند

بر دادند، آنها نيز از اين وضعيت خيلي وسيله او كشته شدن اژدها را به صاحب قلعه خ
خوش حال شدند، صاحب قلعه آمده كشته شدن اژدر را ديد به ساري صالتق از جان و 

هاي گوناگون  دل محب شد و ايمان آورد، ساري صالتق مدتي در آنجا ماند، كرامت
نشان داد و اهالي آنجا را مجذوب خود كرد، چند سال بعد او به زيارت حضرت حاج 

  .كتاش ولي رفتب

  قرباني گاو نر سخنگو توسط ساري صالتق سلطان
راويان روايت كنند كه؛ در تكيه حضرت خوندكار حاج بكتاش ولي كسي به نام 

كرد، اين شخص چنان به گاوها خدمت  بود كه با جفت گاو شخم زني مي) اچاك(
كرد كه  رم مياستراحت آنها را چنان ن شد، محل كرد كه هيچ قصوري درآن ديده نمي مي

كرد آن را بر  غلتيد و اگر خار يا چوبي بر بدنش حس مي خودش روي آن محل مي
داشت كه اين دقت و مالحظه از شرح تعريف خارج است، روزي از روزها، در حالي  مي

زد، از عصبانيت، چوب تعليم گاوراني را بر بدن گاو زد كه خون  كه جفت شخم مي
قبل از اين در ) آچاك(رت حق به سخن آمده و گفت؛ اي الفور به قد جاري شد، گاو في

داشتي، االن  كردي، مرا همانطوري كه الزم بود خوش نگاه مي خدمت من تقصيري نمي
دهي، روز ديگر، ساري صالتق  ام، نيرويي نمانده است به اين چوب مرا آزار مي پير شده

د از سخن گاو نر، جفت شخم بع) آچاك(آيد و مرا قرباني خواهند كرد،  با چهل ابدال مي
را گذاشته به تكيه برگشت، در آن زمان حضرت خوندكار حاج بكتاش ولي فوت كرده 

ها گفت، آن شب گذشت صبح آن  ماجرا را به چلبي) آچاك(بود ) ها چلبي(بود و زمان 
سرا استقبال كردند، ولي  ها نيز چند درويش صالتق سلطان را در نزديكي آق روز چلبي
ي صالتق سلطان از راه قيرشهر آمد او را پيدا نكردند و برگشتند به تكيه آمدند، چون سار

ديدند كه حضرت ساري صالتق سلطان در تكيه نشسته است، ساري صالتق سلطان از 
نشست و با اطرافيانش ) آقبه(چورلو به صولجه قرايوك كه رسيد در مقابل و نظرگاه 



 
167

ده و در محلي ديگر ريختند، فرمودند كه اين هايي گرد آور گفت، از آنجا سنگ سخن مي
نشان ما باشد تا امروز آن محل مشخص است، بعداً به تكيه وارد شدند، بعد از چندي 

ها و درويشان وارد شدند، با هم مصافحه كرده و مقابل شدند و محفلي بزرگ  چلبي
ماع كردند، وليمه، صفا و سآراستند، آن گاو نر سخنگو را قرباني كرده و پس از صرف 

ها براي عزيمت رخصت خواستند، سفره، چراغ و چهار عالمت  بعد از چند روز از چلبي
  تقديم كردند اجازت داده و به ميزاني بدرقه كردند، ساري صالتق

: 79A  
) گرا كالي(ها خداحافظي كرده و به سوي آناتولي رفت، دوباره به قلعه  با سلطان چلبي

بعد از چند مدت زندگي كرده، و زمان به آخرت رفتن كلغرا آمد با دولت نشست، = 
نزديك شد، صاحب قلعه را دعوت كرد و گفت، وقت رفتن آخرت آمده است هر كدام از 

حاضر شويد، در هر كدام . محبان من يك تابوت حاضر كرده بياورند، پيش من بگذارند
ديگر جدال نكنيد وگرنه ها بودم، مرا برداشته، دفن كنيد، بعد از وفات من با يك از تابوت

ضرر من شامل شما خواهد شد، صاحب قلعه گفت، ما از كجا بدانيم كه شما در كدام 
  تابوت هستيد؟

دهم از آنجا خواهيد  ساري صالتق فرمود من از داخل تابوت دستم را به شما مي
نند كه فهميد و با بيان آيه انا هللا و انا اليه راجعون به آخرت كوچ فرمود، چنين روايت ك

از هر طرف كه خبر به محبان رسيد آمدند هفت تابوت آوردند، ساري صالتق سلطان 
  . داردهفت مقامحال 

  فرستادن گندم از سوي حاج بكتاش ولي براي يك راهب
در كافرستان يك محب داشت، ) ق(چنين روايت كنند؛ كه حضرت حاج بكتاش ولي 

  .كه در كسوت رهباني بود

: 79B  
 مرتبه واليت داشت، زماني در آن محل قحطي رسيد، از خاطر چنان و عزيزي بود كه

گذشت كه آيا وضعيت ما به ذات حضرت خوندكار معلوم شده است؟ كه به ما لطف 
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فرموده و آذوقه و گندم برايمان بفرستد و از اين تنگنا خالصي پيدا كنيم چنين گذشتن 
فرمود، مقداري گندم بار كن خاطر بر نظر حضرت خوندكاري آشكار گرديد، به درويشي 

و به فالن رهبان برسان كه بخورند، درويش همانند فرمايش حضرت، مقداري گندم بار 
در حين طي طريق، بعضي اشخاص كه از قحطي . كرده وبه سوي آن ايالت براه افتاد

گريخته بودند، گندم را ديده و به درويش پولي فراوان تكليف كرده، و مقداري از گندم 
واستار شدند، درويش نيز به طمع پول مقداري از گندم را بفروخت، و به جايش كاه را خ

و خاشاك پر كرده و براهش ادامه داد، به آن ايالت رسيد و با رهبان ديدار كرد، و عرض 
كرد كه اين هديه گندم حضرت حاج بكتاش ولي است، نام حضرت را كه شنيد، با 

كار فروش گندم درويش چشم پوشيد، درويش را با احترام بارها را فرود آورد اما از 
احترام چند روز ميزباني كرد، درويش ديد كه اين فرد در كسوت رهباني ولي محب 

شد، گذر  كاش كسي كه اين چنين است مسلمان مي  از دلش گذشت كه اي حضرت بود،
  اين خيال از باطن درويش

: 80A  
شدم ولي بيم آن دارم كه   ميبر خاطر رهبان مشخص شد گفت اي درويش مسلمان

كرد و خاشاك و  ها را بيرون آورده و آنها را خالي امانت خيانت كنم، خورجين مانند تو به
ها ريخت، درويش فهميد كه  باد داد و جدا كرد و گندم را دوباره در خورجين ها را به كاه

خي نداشت، رهبان فردي عادي و معمولي نيست كاري كه او كرد بر رويش آورد، و پاس
سر به زير افكند، اهالي مسيحي آنجا به كليسا آمدند، عبادات خود را انجام داده پراكنده 
شدند، رهبان درويش را به كليسا آورد، درِ كليسا به جايي زيبا باز شد، درويش مشاهده 

هاي نفيس يك بقچه لباس، روي آن  كرد كه زير زمين در يك اتاق مفروش با تشك
 و در داخل محراب هم يك رحله و مصحف وجود دارد، راهب جلو يك سرپوش الفي
ها را در آورد و پوشيد، سرپوش الفي را بوسيد و بر سر نهاد، به سوي  رفت از بقچه لباس

قبله برگشته به نماز ايستاد، بعد از اتمام نماز رحله و قرآن داخل محراب را برداشته و به 
رد و بعد از گفتن آمين به درويش گفت، درويش قرائت كالم مبين پرداخت، دعا و ثنا ك

ديدي ما نيز يكي از فقراي خوندكار هستيم، درويش كه اين وضعيت را ديد، عجز و نياز 
كرد و التماس دعا كرده برپا خاست و قيمت گندمي كه فروخته بود در مقابل رهبان 

  .گذاشت و خواست كه به او رحم و مروت نمايد
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هاي ما نگاه  ي از ما و عفو از حضرت است، به بديو عرض عفو خواست كه بد
رهبان فرمود درويش مراد از خدمت به پير؛ ياد گرفتن ادب و اركان است كه . نكنيد

باشد اين پول را بگير به عشق ما تو صرف كن ولي ديگر  دريافت كمال و معرفت مي
عداً بر پا هيچ وجه چنين گستاخي مكن و به درويش چگونگي ادب را بياموخت، ب به

هاي خود را درآورده، دوباره در بقچه گذاشته، تاج الفي را بوسيده بر بقچه  خاسته و لباس
  .گذاشت

: 80B  
دوباره لباس رهباني پوشيد و با درويش از محل خارج شد، هر چه ارمغان و هديه 
براي حضرت خوندكاري داشت توسط درويش فرستاد و با درويش وداع كرد، درويش 

  .اه افتاده به محل خود بازگشتنيز به ر

  آمدن يك حرامي نزد حاجي بكتاش ولي و توبه كردن او
 شخصي بود كه مدتي 1)دكيزلو= (راويان چنين حكايت كنند؛ كه در شهر دنيزلي 

ها اشتغال داشت، يكي از روزها به انصاف آمد و  طوالني به راهزني و چپاول كاروان
گرفتم  ده خواهد شد، از اين كار ناصواب كناره ميدانستم كه گناهانم بخشي گفت اگر مي
كردم ولي در نزد حق تعالي اي كاش فردي ناز و نيازش روا و رايج بود و  و استغفار مي

داد كه گناهانم بخشيده شده است، به او گفتند كه آن  شد و خبرم مي واسطه من مي
است، اگر به باشد و حاج بكتاش ولي  شخص مورد نظر تو، در صولجه قرايوك مي

حضور او مشرف شوي درد تو درمان خواهد شد، حرامي از دنيزلي برخاسته و به سوي 
صولجه قرايوك آمد و به حضور حاج بكتاش ولي رسيد و زيارت كرد و دست تسليم بر 
سينه به تواضع ايستاد، ذات حضرت خوندكار صورت او را نگاهي كرده و فرمود، خوب 

تا بشنويم يعني بر آن حرامي عرض كرد، سلطان من در من آنچه در دل داري بگوي 
گري كردم اگر گناهانم بخشيده شود، توبه خواهم  هاي طوالني حرامي سال) دنيزلي(

گري آلوده نخواهم شد، حضرت حاج بكتاش ولي به دست  كرد، و يكبار ديگر به حرامي
ان بكار، به او يك چوب خشك شده داد و فرمود خوب من روي راه پرترددي يك بوست

  اهل راه كه در ترددند

                                                 
  ـ دنيزلي در جنوب غربي تركيه1
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: 81A  
از ميوه آن بده، بخورند نگران نباش، و دريغ مكن و اين چوب را نيز در يك گوشه 

هر وقت كه سبز شد بدان كه گناهانت همان زمان بخشيده شده است، حرامي . آن بكار
ت و در خواست، برف نيز آن چوب را گرفت، دوباره زيارت كرد و در آنجايي كه دلش مي

هاي بزرگ و پرتردد بوستاني حاصل كرد، و همانطوري كه حضرت فرموده  يكي از راه
مسافران را از هر گروه و دسته از حاصل . اي كاشت بود چوب خشك را هم در گوشه

خواستند  شد، مسافران آنچه مي داد و پذيرا مي بوستان خربزه و هندوانه تعارف مي
بردند، به همين صورت مدتي گذشت اما آن چوب  ه ميخوردند و قسمتي نيز به همرا مي

خشك را با تمام مراقبت اثري از زندگي و سبزي پيدا نشد تا سالي كه هم چنان بوستان 
داد، اتفاقا در يكي از روزها  را برقرار كرده و از محصول او مسافران را تغذيه و صيفي مي

ته و از او سؤال كرد كه مشاهده كرد كه يكي بسرعت در حال حركت است، جلوش رف
اي برادر مقداري تاخير كن از ميوه بوستان مقداري برايت بياورم، بعد از خوردن به راه 

دهي، آن شخص گفت؛ من دربند و خواهان ميوه نيستم، عجله دارم،  ادامه مي
كني؟ گفت  بوستانچي گفت، اين چه كاريست كه تو براي رفتن بدون خوردن شتاب مي

روم كه كردار او را به حاكم اطالع   ماست كه اهل فساد است، ميكسي در روستاي
  دهم، بوستانچي گفت االن تو

: 81B  
روي؟ آيا چنين است؟ در آن لحظه فكركرد كه چند سال است  براي سخن چيني مي

كند ولي درخت هنوز سبز نشد االن اين سخن  گري مي به فرموده حضرت بوستانچي
افزايم، همان لحظه شمشير حمايل كرده، در  گناهانم ميچين ملعون را هم كشته و به 

پي او رفت آن را نيز بكشت چون خواست كه بوستان را ترك كند و به حرامي گري باز 
گردد، اما خواست براي بار آخر به درخت نيز سري بزند و سپس به كار اول خود باز 

ش قبول شده است ا گردد، به سوي درخت رفت و ديد كه درخت سبز شده است و توبه
في الحال سجده شكر كرد بوستان را به حال خود گذاشت، و به محضر حضرت 
خوندكاري آمد، و تمام ماجرا را به حضورحضرت خوندكاري عرض كرد، بعد از آن 

به يكي از خلفايش فرمود تا او را تراش كنند، ) ق(حضرت خوندكار حاج بكتاش ولي 
سر برد، دستور حوالت  ني در خدمت حضرت بههاي طوال كسوت بپوشانند، ايشان مدت
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حاج (مقام و نسل او باقي است، ) دنيزلي(گرفت و به مقام خود بازگشت، هنوز در توابع 
  .گويند والسالم مي) شمس سلطان

  فرستادن حضرت حاج بكتاش ولي يونس اَمرَه را به طپدق اَمرَه
زماني ) ق(تاش خراساني كنند؛ كه حضرت خوندكار حاج بك راويان چنين روايت مي

كه به آناتولي وارد شد و در صولجه قرايوك مستقر شد اين كرامتي و واليتي كه 
  شود از خود نشان داد و در جوار معروف شد، حكايت مي

: 82A  
 و دمآمدند، خوردن و نوشيدن و  از هر طرف مريدان و محبان به صولجه قرايوك مي

شد، هر كسي از فقير و غني در نظر حضرت   و مجالس عالي برگزار ميصفا و سماع
جايي به نام ) سيوري حصار(در طرف شمال . شد مند مي خوندكار و اميدوار و بهره

سكونت داشت، انسان روستايي ) يونس(بود و در آنجا شخصي به نام ) ساري(روستاي 
و ها نروييد، ا فقيري كه به كشت و كار اشتغال داشت، زماني قحطي فراگير شد، كشت

نيز اوصاف و ثناي حضرت را شنيده بود، يونس نيز كه شنيده بود هر كس به مرادش در 
گردد، به  گيرد و دست خالي باز نمي رسد، و آنچه حق اوست مي محضر حضرت مي

الفور به يك  اي به محضر حضرت رفت و در نظر داشت مقداري خوردني بگيرد، في بهانه
 صولجه قرايوك به حضرت ذات خوندكار آورد، زيارت گاو نر يكبار زالزالك بار كرد و در

كرد و گفت، سلطانم من شخصي فقير هستم، امسال محصولي نبوده است، اين ميوه 
به اشارت . كوهي ما را بپذيريد و در مقابل تبركي به ما بدهيد، به عشق شما بخوريم

آنجا توقف كرد ها زالزالك را صرف كردند، يونس نيز كه روز در  حضرت خوندكار ابدال
خواهد؛  چون زمان رفتن فرا رسيد به حضرت خوندكار فرمود بپرسيد از او كه چه مي

سخن حضرت را به يونس خبر دادند عرض كرد، نفس را چه كار ] خير[گندم يا نَفَسِ 
  .كنم، به من گندم بدهند

: 82B  
ي هر جواب يونس را به حضرت عرض كردند، خوندكار فرمود، برويد و بگوييد برا

زالزالك، كه نفس بدهيم سخن حضرت را هم به يونس گفتند، اين بار نيز گفت، گندم 
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بدهند، مجدداً جواب را به خوندكار عرض كردند، اين بار نيز فرمود، در ازاء هر هسته 
زالزالك ده نفس بدهيم، دوباره به يونس گفتند، جواب داد براي اهالي منزل نفس را چه 

م الزم است، يونس راضي نشد، حضرت خوندكار امر فرمود آن كار كنم براي من گند
مقدار كه گاو نر او تحمل حركت و بار دارد به او گندم بدهيد، يونس با حضرت وداع 
كرد و به راه افتاد، وقتي كه به سر بااليي آن طرف حمام پايين روستا رسيد فكر كرد و 

 حضرت واليت رفتم به من از خاطرش چنين گذشت كه من چه كار اشتباهي كردم به
نصيب بخشيدند هر هسته زالزالك را ده نفس دادند، من قبول نكردم، زيرا گندم تمام 

الفور برگردم شايد آن  مانم، بهتر است كه في شدني است و من از آن نصيب محروم مي
كنند، با اين فكر به تكيه صولجه قرايوك بازگشت،  نصيبي كه همت فرمودند، هديه مي

را به زمين گذاشت، خلفاء اين وضعيت را ديده سوال كردند، گفت من گندم الزم گندم 
  .ندارم

: 83A  
حضرت آن نصيبي كه به من همت كردند، عنايت فرمايند، وضعيت را به حضرت 

طپدق (خوندكار خبر دادند، فرمود اين كار ديگر نشدني است، ما كليد آن قفل را به 
رد، جواب را به يونس امره خبر دادند، يونس مبني بر اين داديم، برود و از او بگي) امره

آمد، سالم حضرت را به او رسانيد و ماجرا را براي او بازگفت، ) طپدق امره(جواب به نزد 
اي، وضعيت به ما  اين سخن يونس امره را شنيد و گفت، صفا و قدم آورده) طپدق امره(

 بگير، يونس گفت، ذات مشخص شده است، خدمت كن، كوشش كن و نصيب خود را
به جنگل نزديك بود آن را در تكيه ) طپدق امره(تكيه . عالي شما آنچه فرموده، حاضرم

آورد ولي  براي آوردن هيزم از جنگل مأمور كرد، هر بار از جنگل بار هيزم را با پشت مي
 در اين مسير خدمت كرد، چهل سالآورد، كامل  به هيچ عنوان هيزم خيس و كج نمي

 جمع شده مجلس كردند و صحبتي 1ها در محضر حضرت خوندكار وز كامليك ر
و يونس مورد ذكر با )  يونس گوينده= (مفصل انجام دادند، در آن صحبت يونس امره 

نشستند، از باطن حضرت خوندكار چنين القاء شد كه اول به يونس گوينده،  هم مي
 بشنويم، يونس امره باز گفت، بگو، نشنيده و نگفته دوباره گفت يونس، صحبت كن

بار حاج بكتاش به سوي يونس كشتكار برگشته و فرموده وقت  نشنيد و نگفت، اين
  )زمان نتيجه رسيده است. = (ساعت شده است

                                                 
  .ـ در نسخه حاج بكتاش به جاي حضرت خوندكار طپدق امره آمده است1
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: 83B  
الفور دهانش را باز  كليد خزانه را باز كرديم نصيب را داديم تو بگو بشنويم، يونس في

هاي حجاب بركناري رفت و  ل چشمش پردهحركت آمد و ازمقاب كرد در درياي شوق به
به معدن جوهر رسيد از آنجا لؤلؤ و جوهرها پخش شد، از اسرار حقيقي خالق بحث كرد 
كه حاضران مجلس حيران ماندند كه كلمات آن حضرت ديواني بزرگ شده است، مزار 

  .است) سيوري حصار(او نزديك به 

  مالقات حضرت
  1ز با اَخي اِورانحاج بكتاش ولي قدس اهللا سره العزي

كنند؛ حضرت خوندكار حاج بكتاش ولي از واليت خراسان  راويان چنين روايت مي
آناتولي با دولت آمد و در صولجه قرايوك اسكان فرمود، كرامات و واليت فراوان  به

آشكار ساخت و در اطراف و اكناف شهرت يافت، محباني كه از هرسو شنيدند به ديدار 
گفتند،  مي) گلشهر(؛ )قيرشهر(خير و همت گرفتند آن زمان به حضرت آمدند، دعاي 

بود كه لبريز ازمساجد و مدارس بود، علما و كامالن و مدرسان و  وسعتي شهر گسترده به
فاضالن و مفتيان حضور داشتند چنانكه تعداد آنها از حساب به در بود، اخي اوران پيشتر 

كه به صولجه قرايوك ورود كرد و  ز ايندر اين شهر حضور نداشت حضرت خوندكار بعد ا
  ساكن شد، اخي اوران سلطان نيز

: 84A  
به قيرشهر آمد و ساكن شد، يك روز در اثناي صحبت به حدي از اوصاف حميده 
خوندكار بحث كردند كه اخي اوران كه اين سخنان شنيد تصميم به ديدن حضرت 

طرف به حضرت   شد، در اينسوي صولجه قرايوك رهسپار خوندكار گرفت از قيرشهر به
كيفيت امر آشكار شد، از صولجه قرايوك متوجه قيرشهر گرديد، كه تله و تپه كه در 

اخي اوران سلطان نيز در حال صعود . نزديكي شهر مانده بود تا نماي شهر آشكار شود
آيد، آنجا با همديگر  به تپه، ديد كه حضرت خوندكار حاج بكتاش ولي نيز به سوي او مي

                                                 
نگاه كنيد به صفحه . مستنسخ نيز به اين اشاره كرده است . حكايت تكراري استـ اين 1

B87  
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قات كردند، و آشنا شدند، زير سايباني نشسته و هر چه خواستند گفتند و شنيدند، و مال
  .بعداً خداحافظي كرده هر كدام به مقام خود بازگشتند

  شرح اوصاف حميده اَخي اِوران سلطان
از ناقالن آثار روايت است؛ كه حضرت خوندكار حاج بكتاش ولي با اخي اوران سلطان 

اوران سلطان در  همديگر از حد بيرون بود، حتي روز اخي ايشان بهه معنا بود و محبت يك
پذيرد به محضر حضرت حاج  اثناء صحبت فرمودند كه هر كس كه شيخيت ما را مي

بكتاش برود هر كس كه مراد زيارت ما را دارد به ديدار حضرت بكتاش برود، االن 
يت بوده است، در جهان شود كه اخي اوران سلطان از بزرگان و كامالن وال معلوم مي

فتوت و جوانمردي سروري دارد و هم سرچشمه است، اصل و نسب و مولد و مكان 
  .داند از كامالن غيب است اصلي او را هيچ كس نمي

: 84B  
دانست و به  كس نمي شيخ صدرالدين قونيوي اظهاركرد هيچدر اوايل آن را درعالم 

 اين كه از اخي اوران بحث شده مناقب رسيد، در كتاب با ارزش مناقب براي سر آن نمي
كه از دنيزلي تا قيرشهر بيايد مجبوريم آن را توضيح دهيم؛ آن زمان حضرت موال 

 جستجو نمود و خود درويش او شد، اگر مراد و مريدي الدين، شمس تبريزي را جالل
خواهد بداند  آنها را شرح دهيم از مقصود اصلي خود دور خواهيم شد، هر كس كه مي

الدين بلخي اختالط خود را با  وضوع آن را در مناقبش جستجو كند، پس موال جاللم
علماء قطع كرده و به صنف فقرا داخل شد اين وضعيت به علما سنگين آمد جمله در 

الدين آمدند و گفتند پادشاه ما، موال  جايي تجمع كردند، در حضور شريف سلطان عالء
يشي وارد شد و هرچه ما كرديم از آن خود كرد، از الدين از علماء بزرگ بود، درو جالل

جنس خود جدا شدن و به غيرجنس خود ملحق شدن روا نيست، اميدواريم كه امر 
هاي آنها را  الدين ـ اين نوع كالم بفرماييد كه به صورت اوليه بازگردند سلطان عالء

آيد و   ميليويك عالم كه آن حد مطالعه و تحصيل كرده است حاال كه : بشنيد و گفت
نمايد، االن آن صاحب واليت براي اين كه  نماياند و آن را مريد خود مي واليت به او مي

توانم بگويم با آن طايفه اختالط مكن و  به اهل اهللا و دراويش ملحق شده است نمي
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علماء از جواب پادشاه رنجيده خاطر . گويم برگرد، واهللا كه من چنين سخني به او نمي
راي پادشاه خارج شدند همه هر چقدر عالم و فاضل و مفتي و مدرس و شدند، از س

  خطيب

: 85A  
آن روز . فقيه و موذن بود آن شب از شهر جدا شدند به سوي عربستان به راه افتادند

الدين  هيچ جا اذان نخوانده، اين وضعيت را به سلطان عالء. جمعه بود صبح شده بود
 تمامي علماء به اتفاق، شهر را ترك كردند امروز خبر دادند و گفتند پادشاه، اين شب

الدين به  صداي اذان شنيده نشد، سلطان عالء جمعه است، شهري مانند قونيه، حتي يك
اي براي بازگردانيدن علما به  سوي شيخ صدرالدين قونيوي پيك روانه كرد و گفت چاره

صدرالدين قونيوي شود، آن روز در تكيه حضرت شيخ  شهر بنماي، كه بدون آنها نمي
ضيافت تهيه داشت به خاطر اين نصف شب بلند شده، زرده پلو و غذاهاي ] اسباب[براي 

ها از اجاق پايين گذاشته  گوناگون پخته و حاضر كرده بودند، كل فقرا جمع شده، ديگ
  .در همين لحظه پيك پادشاه رسيد و گزارش حادثه را بازگفت

شنيد وكيل خود را احضار فرمود، گفت فوراً شيخ صدرالدين قونيوي امر سلطان را 
در فالن باغ، باغباني وجود دارد، اين سيما و . برخيز بر قاطر سوار شو به دنيزلي برو

نشانه و قامت وسط را دارد به او سالم ما را برسان از طرف ما دعوت كن و با هم سوار 
اضر كردن سفره ها به شده به اينجا بيايند، مبني بر آن دستور، وكيل حضرت بعد از ح

رسيد در مقابل در باغ از قاطر پياده شد ) دنيزلي(قاطر شيخ سوار شد و در چهل قدم به 
  .باغبان نيز در باغ را باز كرده بيرون آمد

: 85B  
وكيل با آن ديدار كرد سالم شيخ را به او گفت، آن شخص اخي اوران سلطان بود 

رويم  احب باغ خود باش، من بايد بروم، ميفوراً به سوي صاحب باغ رفته و گفت بيا ص
به صاحب باغ گفت كه آن كسي كه آمد از فالن درخت انگور به ايشان بدهيد و پذيرا 

دانم، صاحب باغ گفت  باشيد اخي اوران گفت، آن درختي كه گفتيد من جاي آن را نمي
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داني؟  يچند زمان است كه در اينجا باغبان اين باغ هستي هنوز جاي آن درخت را نم
كه درخت انگور را دست  ام كه نگهبان باغ باشم نه اين من قول داده: اخي اوران گفت

آنها تعارف  بزنم، صاحب باغ به دست خود از درخت مو چند خوشه انگور برداشته و به
راه افتادند، به چهل قدمي تكية شيخ  كرد، بعد از تناول، سوار قاطر شده به عزم قونيه به

اطر پياده شد، سپس وارد آستانه شدند، و با شيخ صدرالدين ديدار كردند، رسيدند، از ق
وكيل سفره گسترد و غذا صرف شد، بعد از صرف غذا حضرت صدرالدين قونيوي سر 
بلند كرده و به اخي اوران سلطان فرمود، اخي برو علماء را پيش از فرا رسيدن پايان 

ه اينجا برسان اخي اوران اين رجاء شيخ را جمعه، قانع كن به شهر بازگردند، و آنها را ب
علما رسيد و پيش آنها رفته و  به» نهر چهارشنبه« روي سه قدمپذيرفت و به راه افتاد، با 

گفت كه برگرديد، پس از اين براي شما راهي نيست، علماء سخن او را نپذيرفتند، اخي 
  الفور آنها را بگرفت، فياوران سلطان در همانجا گفت، اي زمين آنها را بگير، و زمين 

: 86A  
همه با اسب و شترها تا زانو به زمين فرو رفتند، علما، مبني بر اين گفتند، بگو زمين 
ما را رها سازد، به امر تو مطيع خواهيم شد اخي اوران گفت، اي زمين آنها را رها كن 

 باز به سوي زمين آنها را رها كرد، بعد از نجات از زمين، به قول خود وفا نكردند، و
صحرا به راه خود ادامه دادند، اخي اوران كه ديد آنها سخن او را نپذيرفتند و بازنگشتند، 

زمين دوباره آنها را بگرفت و تا زانو در زمين فرو . به زمين گفت، اي زمين آنها را بگير
 رفتند، وضعيت چون چنين شد، دوباره التماس كردند و گفتند بگو زمين ما را رها كند،

اين بار بازخواهيم گشت، اخي اوران سلطان گفت، اي زمين آنها را رها كن، زمين دوباره 
آنها را رها كرد، و باز همان قضيه تكرار شد و به راه خود ادامه دادند، اخي اوران سلطان 

در آن لحظه ! كه اين وضعيت را ديد از حدت يكباره نيز نعره زد و گفت اي زمين بگير
را به كلي تا شكم فرو برد، بعد از آن ديدند كه اخي اوران سلطان انساني زمين همه آنها 

عادي و معمولي نيست و عذرخواهي كردند، گفتند زمين ما را رها كند، ديگر تكرار 
نخواهد شد و بازخواهيم گشت، اخي اوران سلطان، بر رجاء آنها گفت؛ اي زمين بگذار، 

  .مجبوراً به شهر بازگشتندآن زمان زمين دوباره آنها را رها كرد، 
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: 86B  
شهر برسيم وقت  اوران سلطان گفت، زود باشيد كه قبل از گذشتن وقت جمعه به اخي

شهر برسيم و نماز  نمازجمعه به پايان نرسد، گفتند نگاه كن االن چاشتگاه است كي به
 ديدند ها را باز كردند، خودشان را در حوالي شهر بگذاريم، اخي اوران سلطان گفت؛ چشم

همه به مقام خود بازگشته، قبل از اتمام وقت نماز جمعه، خدمات خود را به جا آوردند، 
بعداً حضرت شيخ صدرالدين قونيوي، كه اخي اوران سلطان را بست و به او اجازه داد 

اخي اوران : شود مدتي در قونيه در دباغ خانه ماند بعداً به قيصريه آمد، چنين روايت مي
 داشت هفت رنگ و هفت دانه چرمصريه آمد و در دباغ خانه ساكن شد، سلطان به قي
آمد و از ايشان درخواست چرم داشت، آن قيمتي كه متفق بودند  هر كس مي

گفت و دستش را زير روپوش چرم  فروخت، روي چرم بسته بود، بسم اهللا مي مي
 عنوان تمام داد و به هيچ خواستند، تحويل مي مي) صد(گذاشت و هر چند مقدار  مي
شد، آن دوران، از هر دكاني و هر صاحب صنفي اخذ عوارض و ماليات مرسوم بود،  نمي

ها به نزد بيگ قيصريه رفتند، و گفتند به اينجا استاد دباغي آمده است و چرم  بعضي
  زيادي، كارگر

: 87A  
فروشد، از او بيشتر عوارض و  و شاگرد متعدد دارد، هر روز مقدار زيادي چرم مي
چيني كردند، بيگ قيصريه با  ماليات پسنديده است، به اين صورت جاسوسي و سخن

شنيدن اين گزارش چند مأمور فرستاد و گفت، برويد و به آن شخص بگوييد هر چند 
هاي بيگ مبني  روزي كه وارد شهر شده است، به همان اندازه بايد ماليات بپردازد، بنده

باغخانه قفل بود آن را باز كردند، چون به داخل نگاه بر امر به دباغخانه آمدند دروازه د
ور  هايش آتش شعله كردند، ديدند در وسط دباغ خانه، مار بزرگي وجود دارد كه از چشم

است و در هم پيچيده و خوابيده است، مار كه اين افراد را ديد، ناگهان غريد چنانكه 
ديگر را له كردند و به نزد عقل از سر همگان برفت، چنان با عجله خارج شدند كه هم

هايشان پريده،  ها بازگشتند، بيگ قيصريه به صورت آنها نگاه كرده، و ديد كه رنگ بيگ
پرسيد چه اتفاقي افتاده است، آنها نيز شرح ماجرا را باز گفتند، هر كس كه شنيد فهميد 

رامات اخي باشد، از نيت خود بازگشته توبه كردند، واليت و ك كه او از عرفاي واليت مي
آمد، ) قيرشهر(اوران سلطان مانند روز واضح است، از شهر قيصريه كوچ كرده و به شهر 

تواند از  خواهد مي مدتي نيز در آنجا بماند، واليت و كرامت او فراوان است، هر كه مي
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  مناقب او پيدا كند، اگر تمام آن را در اينجا شرح نمايم طوالني خواهد شد،
  حكايات؛ما برگرديم به اصل 

: 87B  

  )دوباره(ديدار حاج بكتاش ولي با اخي اوران 
وقتي كه به ) ق(كنند؛ حضرت حاج بكتاش ولي الخراساني  روايان چنين حكايت مي

آناتولي آمد و در صولجه قرايوك اسكان كرد، كرامت و واليتش به اطراف پخش شد، 
مدند، آن زمان اسم آ دوستدارانش از هر طرف براي ديدن او و گرفتن دعا و همت مي

بود شهر بزرگي كه علماء و كامالن در آن زياد ساكن بودند، بعد از ) گلشهر(، )قيرشهر(
اين كه حضرت خوندكار به صولجه قرايوك آمد و سكونت اختيار كرد، اخي اوران 
سلطان نيز از قيصريه برخاسته به طرف قيرشهر آمد و با دولت و حمايت سكونت اختيار 

روزها در حضور اخي اوران سلطان از صفات حميده حضرت خوندكار به كرد يكي از 
حدي بحث شد، اخي اوران سلطان خواستار ديدار او شد، و به آن نيت از قيصريه خارج 

سوي صولجه قرايوك راهي گرديد، به خوندكار اين اوضاع آشكار گرديد از  شده به
اي مانده به  اه افتاد كه تپهصولجه قرايوك به سوي قيرشهر براي ديدار سلطان به ر

رو شدند، چون از كامالن واليت بودند همديگر را  نمايان شدن شهر، با هم روبه
  شناختند،

: 88A  
در طرف پايين آن تپه نشستند و هر چه خواستند با هم سخن گفتند، بعداً خداحافظي 

  كردند و به مقام خود بازگشتند،

  م اَخي اِوران ومالقات دوباره حاجي بكتاش ولي با سلطا
  استخراج چشمه

از روايان اخبار مروي است، كه حضرت خوندكار حاج بكتاش ولي، در يكي از روزها 
از اين سو، اخي اوران . براي ديدار اخي اوران سلطان به سوي قيرشهر به راه افتاد

سلطان نيز به سوي صولجه قرايوك حركت كرد، در جايي ديدار و مالقات آنها ميسر 
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ر آنجا نشسته و صحبت كردند، در اثناء صحبت حضرت خوندكار فرمود، اخي من شد، د
شد،  گرفتيم، خيلي خوب مي شد و وضويي مي اي قشنگ مي اي كاش در اينجا چشمه

اخي اوران سلطان فرمود، فرمايش شما كامالً عاقالنه است حضرت خوندكار حاج 
ند، چشمه لطيف و زالل سرازير به دست مبارك اشاره كرد و آنجا را ك) ق(بكتاش ولي 

گرديد، اخي اوران سلطان فرمود خوندكار من همين طور كه فرموديد چشمه اي از اينجا 
بهتر بود حضرت ! داشت جاري شد، ولي ايكاش جايي بود كه در ايام گرما سايه اي مي

  .شد، اخي اوران سلطان خوندكار فرمود اخي من بسيار خوب مي

: 88B  
داشت به دست مبارك جايي را كند و آن را كاشت عصا ) بيد(عصايي از درخت 

الفور سبز شده و رشد كرده و در آنجا نشسته و يك صحبت حقيقي انجام دادند بعداً  في
خداحافظي كردند و به مقام خود بازگشتند، اخي اوران سلطان به قيرشهر و حضرت 

كه ميل به صحبت داشتند خوندكار به صولجه قرايوك بازگشته و مستقر شدند و هر گاه 
نشستند و ديدار داشتند، آن چشمه در محل  در محل مزبور حضور پيدا كرده و مي

ها جوشان و فعال بود و آن درخت نيز رشد كرد درختي سايه دار و بزرگ  يادشده مدت
شد، بعداً از قيرشهر فردي آمده آن را قطع كرد و آن را تبديل به ستون خانه كرد، اوالد 

ران سلطان گفتند اين مقام جاي صحبت گاه حضرت خوندكار و اخي اوران اخي او
سلطان بود، نمازگاه عرفاء و زيارتگاه محبان بود، كار خوبي انجام ندادي، آنجا با آن 

قطع اين درخت كار درستي نبود و تو خير نخواهي ديد، . درخت و چشمه آباد شده بود
اش ويران  كننده درخت مرد، خانه ص قطعهمانطور كه گفته شد پس از مدتي كوتاه شخ

گرديد، و افرادي كه با او مباشرت كردند زيان فراوان ديدند، بعداً آن چشمه نيز خشك 
شده و محو گرديد، اما جايگاهش هنوز معين است و هنوز محبان آن جايگاه را زيارت 

  .كنند مي
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  نبا اخي اوران سلطا) ق(ديدار دوباره حضرت حاج بكتاش ولي 
  و بازسازي يك قصبه

: 89A  
كنند، يكي از روزها حضرت خوندكار حاج بكتاش ولي براي  راويان چنين روايت مي

ديدار به راه افتاد به اخي اوران سلطان چگونگي امر آشكار شد، كه به استقبال حضرت 
خوندكار برود، در محل هميشگي بر روي تپه ديدار كردند، خوندكار باز عزم نشستن 

 اخي اوران سلطان استدعا كرد و عرض كرد اي شيخ گرچه زحمت است فرمود،
سايبان ما برويم و با تشريف شما شرفياب شويم ذات حضرت خوندكار  عصر امروز به ولي

فرمود، باشد برويم با هم به قيرشهر رفتند، مردم شهر خبردار شدند، محباني كه شنيدند 
حاجي بكتاش صولجه قرايوك به مقام به ديدار حضرت خوندكار آمدند و عرض كردند 

اخي اوران سلطان آمدند، زيارت كرد در صفا و نظر و همت گرفته و مجلسي آراستند 
براي تفتيش يك حادثه قصبه قلعه جيك قيرشهر يك قاضي مأمور شده بود، حكمت 
خداوند، قاضي نيز به قيرشهر وارد شد، در تكيه اخي اوران سلطان اتراق كرد، مجلسي را 

  .ريافت و عارفان و محبان را مشاهده كرد، جلو رفته دست حضرت خوندكار را بوسيدد

: 89B  
جايگاه جلوس را نشان دادند، او نشست حضرت خوندكار از قاضي پرسيد خوب من 

اي واقع شده است براي تفتيش  براي چه امر به اينجا آمده، اي قاضي عرض كرد؛ قضيه
االن براي تفتيش اينجا هستم، . دشاه مأموريت دارمام و از سوي پا آن به اينجا آمده

تواني تفتيش و بررسي كني، قاضي گفت،  حضرت خوندكار پرسيد، شايسته موضوع مي
ايم حضرت خوندكار  اگر درست و صحيح تفتيش نكنيم پس چرا به اين امر مأمور شده

چ عنوان فرمود، زمان طوالني اينجا هستيم سعي كرديم بفهميم ولي تا كنون به هي
توانيد تفتيش كنيد، اين كالم به قاضي تاثير بسزا  نفهميديم، حداقل شما شايسته آن مي

كرد، به حيرت افتاد، يك لحظه به صورت حضرت نگاه كرد، از اين نگاه به حالتي درآمد 
العقل بود، بعد از اين كه به خود   سرخوش و فارغسه روزكه جذبه او را فرا گرفت و 

ضاوت و اسب رهوارش را به حضرت سپرده و تسليم حضرت خوندكار بازگشت كسوت ق
شد، و اراده خود را به اراده حضرت واگذار كرد و درويشي را بر قضاوت ترجيح داد به 
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پاي حضرت خوندكار افتاد و گفت، اي حقيقت حقّ لطف كرده به اين بنده صفا و نظر 
 را بر اساس اركان تراش كند و حضرت خوندكار به يكي از خلفايش فرمود كه آن. بفرما

سرپوش بپوشاند بعد از چند روز اقامت در آنجا، بازگشت بعد از اين كه به قلعه جيك 
  . برگشته

: 90A  
هايي كه از عرفا ديده بود، حكايت كرد، وقتي از مردم آنجا نيز  كرامت و واليت

ده از قلعه صحبت شد، و آرزومند زيارت حضرت خوندكار شد، يك روز جلو آنها افتا
جيك خارج شدند، براي رفتن به صولجه قرايوك به راه افتادند، نهايت امر در راه، به 

اند،  چمن و آب و نيزاري رسيدند، مشاهده كردند چند جانور سياه در مسير راه خوابيده
اي آويخت  هاي جانوران را گرفته و به گردن او زنگوله يكي از همراهان فوراً يكي از بچه

ان ترسيدند و پا به فرار گذاشتند درويشي كه قاضي بود، به اين امر راضي شد، و ديگر
رويد، اين كار دست نيست اين كار را كنار  گفت ساكت باشيد به زيارت حضرت مي

بگذاريد، سخن او را نشنيدند، و زنگوله بر گردن و گلوي بچه جانور بسته او را رها 
دار نيز  ه شنيدند، گريختند، آن بچه جانور زنگولهكردند، ديگر جانوران صداي زنگوله را ك

دنبال آنها گريخت، اين حال به آنها خوش آمد و مدتي شاد و خندان بودند، بعداً دوباره  به
به راه افتاده به قيرشهر آمدند، در اين اثناء حضرت خوندكار از قرايوك به قيرشهر آمده، 

گفت، آن مردم نيز رسيدند، با  خن ميبا اخي اوران س) گل نپار(نام  اي به در چشمه
  .حضرت مالقات كرده زيارت نمودند

: 90B  
كار كرده بودند  شما چه جانورها به حضرت خوندكار صورت آنها را نگاه كرد و فرمود آن

هر كدام از آن حيوانات كه صداي . كه بچه آنها را گرفته و به گردنش زنگوله انداختيد
رسند، آيا اين  دهند تا به هالكت مي  به دويدن ادامه ميشنوند، به قدري زنگوله را مي

پيوندد هيچ زماني به اين اندازه من شرم  جايز و روا است، االن به حق كه به حقيقت مي
اي را به گردن آن بچه جانور  از آن زماني كه زنگوله. نكردم و عرق به پيشاني ننشستم

جانور كرده بوديد، اين است كه به شما حال آن زنگوله كه آويزان به گردن آن . آويختيد
  .نمايانم مي
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آن اشخاص از ذات حضرت خوندكار اين واليت را كه ديدند، همه با هم عذر خواسته 
ايم، مروت و بخشش از آن صاحب  عقلي و ناقصي كرده به پايش افتادند، و گفتند كه كم

د كه آنها را تراش كند و كرم است آن بزرگوار نيز از گناه آنان گذشت، به خلفا دستور دا
فخر اركان بدهد بعداً به آن درويشي كه پيشتر مقام قضاوت داشت فرمود از تو بوي 

كه درويش است به هيچ  كس اي گفتي، آن آيد در آنجا كالم درويشانه درويشي مي
رساند و به او دوباره صفا نظر فرموده و به او چهار فخر و  موجودي تعدي و ايذاء نمي

 اجازت داده و دوباره از آنجايي مت داد، كمرش را بسته سفره چراغ و علم دادچهار عال
  .كه آمده بود پس فرستاد

: 91A  
آن درويش كه پيشتر قاضي بود، صفانظر كرده و  به) ق(خوندكار حاج بكتاش ولي

ما در دل شما نشسته و از زبان تو . فرمود خوب من، بيگ آن محل را از ما سالم برسان
براي وقف كردن روستايي كه االن در آن مستقر هستيد، تو را به او خوش . مگويي مي
درويش نيز اطاعت كرده، زيارت دوباره به انجام رسانيد، بعداً نيز به همراه . نمايانيم مي

قلعه (كه آورده بود به زيارت حضرت مشرف شدند، دعاي خير گرفتند، به عزم  افرادي
جيك رفته و همان طوري كه حضرت فرمود، سالم ذات را به راه افتادند، به قلعه ) جيك

قلعه (به بيگ گفتند، بيگ جاي مذكور را وقف كرده به درويش داد، االن در ناحيه 
گويند حضرت خوندكار نيز از اوران  مي) لو شيخ اوغلوالرو عليم(، به نسل او )جيك

  .آمدند) قرايوك(به ) گولپينار(سلطان خداحافظي كرده از 

  )ق(ردن شخصي به حضور حاجي بكتاش ولي سيب آو
بعد از ) ق(شود؛ كه حضرت خوندكار حاج بكتاش ولي  از راويان بدين وجه روايت مي

كه با دولت به آناتولي پا گذاشت واليت، كرامت و مناقب او به اطراف پخش شد،  آن
و خير آمدند،  شنيدند از هر سو به ديدار ايشان مي كساني كه ذكر مناقب آن حضرت مي

، اوصاف )چراغ(شخصي به نام ) قلعه جيك(گرفتند، و نيز در ناحيه  و دعا و همت مي
  حميده ذات خوندكار

: 91B  
را شنيد نيت كرد به حضور بيايد و صفا و نظر و همت بگيرد، بار سيبي را بر دوش 
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) رماغقزل ا(در اين طرف ) آرموتلو(راه افتاد، در مسير به جايي به نام  حمار نهاده و به
ها را تا پالسيده نشود، اي كاش بتازگي بتوانم به  رسيد، از ذهنش گذشت كه اين سيب

را به زمين گذاشت و براي تعليف و رفع خستگي چارپا ) ها سيب(حضور حضرت برسانم 
دهم، درهمانجا كه دراز  راه ادامه مي كنم و بعد به كمي استراحت مي: را رها كرد و گفت

ها نيست، نگران شد و در  كه بيدار شد، ديد كه بار سيب رد، زمانيبود، خوابش ب كشيده
ها را  فكر فرو رفت، با خود انديشيد كه چه كسي در حالي كه من در خواب بودم، سيب

بهتر . خالي روا نيست، هيچ چيز ندارم رفتن با دست است و گفت به حضور حضرت برده
  . خواب بر او مستولي شداست باز گردم و به راه ادامه ندهم، ولي دوباره

ها در محضر حضرت است، خوندكار فرمود، چراغ من غم نخور  در خواب ديد كه سيب
ايم، و خواسته تو  ها را پيش تو جابجا كرده براي اين كه به تو زحمت ندهيم سيب

برآورده شد و بتازگي به ما رسيد، تو نيز برخيز و خود را به ما برسان، چراغ وقتي كه 
، از او رفع نگراني شده، به راه افتاد، مگر آن زمان حضرت خوندكار حاج بكتاش بيدار شد

  .باشد مي) قيرشهر(كه اين سوي ) گولپنار(با اخي اوران سلطان در محل ) ق(ولي 

: 92A  
روي چشمه مشغول صحبت بودند، خلفاء و دراويش جمع شده بودند به جمع آنها نيز 

ي كه بود در مقابل ميهمانان مجلس گذاشته شده  به همان صورتسيبوارد شد، ) چراغ(
گنجيد،  بود، و اصالً به آن دست نزده بودند، از خوشحالي و شادماني در پوست نمي

رفته  ها را آورديم، چراغ پيش فرمود صفا آوردي سيب. حضرت خوندكار چون چراغ را ديد
سه  آن اثناء زيارت كرد و با خلفاي ديگر مصافحه كرده در جاي نشاندن نشست، در

 وارد شدند دست حضرت را بوسيدند، سالم و دعاي عرفاي خراسان را آورده درويش
ايد، عرض كردند ديروز در تنگ غروب  حضرت پرسيد؛ كي از خراسان خارج شده. بودند

 بخشيد و فرمود زماني به خراسان رسيديد به هفت سيبحضرت خونكار به هر كدام 
طاعت كردند دوباره زيارت كرده بازگشتند، حضرت خوندكار ها بدهيد، ا عرفا از اين سيب

فرموده، چراغ را تراش كرده و سرپوش بپوشانند، او را نگه نداشته به محل خود 
يك فرد سپاهي مأمور وجود داشت، چون ) چراغ(بازگردانند در آن روستاي محل زندگي 

چراغ نيز ماوقع مطلب را آيي،  اي، از كجا مي چراغ را ديد، از وي سوال كرد، كجا بوده
  .براي او باز گفت
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: 92B  
و آنچه از حضرت خوندكار ديده بود گزارش كرد، آن شخص سخن او را نپذيرفت و 
به تمسخر گرفت، ناگهان ديد كه شخص مأمور در محلي كه قرار گرفته بود از هوش 

ن كاملي كه رفته و سر بر سينه افتاده است، چون به حال خود بازگشت، از چراغ پرسيد آ
از او نقل قول كردي، چه سيمايي داشت، چراغ نيز شكل و شمايل حضرت را توضيح 

االن همان كسي كه تعريف كردي، آمد و در جايي كه نشسته : داد، فرد سپاهي گفت
ام را گرفته پرتاب كرد، چراغ را جلو انداخته و به  بودم به صورتم سيلي نواخته و يقه

قيم عازم صولجه قرايوك شد، سپاهيگري را ترك گفته و در همراه او از همانجا مست
صنف درويشان درآمد، حضرت نيز او را تراش كرده و سرپوش پوشانيد، بعد اجازه 

  .خواسته و به وطنش برگشت

  در بيان مالقات خوندكار حاج بكتاش ولي با سيدصالح
ك روز به ي) ق(كنند؛ كه حضرت خوندكار حاج بكتاش ولي راويان چنين روايت مي

كرد، در  قيرشهر رفت و در آن زمان در قيرشهر فردي به نام سيدصالح زندگي مي
مشهور است كه ) قيه(بود كه به تكيه ) اي تكيه(نزديك مزار فعلي اين شخص 

حضرت خوندكار اخي اوران، شيخ سليمان، عيسي مجرد، و شيخ . است) خانه بكتاش(
) ع(صالح است، نشسته از عمق اسرار علي اي كه فعالً مزار سيد صالح در خلوتخانه

  كرد آن نهر آب كردند، از آنجا نهر آبي عبور مي صحبت مي

: 93A  
هايش شروع به سروصدا كردند، و هياهو آنان به صورتي بود كه فرمايشات  قورباغه

سر مبارك را بلند كرده ) ق(حضرت در آن گم شد، حضرت خوندكار حاج بكتاش ولي 
گوييم شما بشنويد،  ها يا شما بگوييد ما بشنويم يا ما مي ؛ اي قورباغهبه قورباغه فرمود

ها خاموش شدند، حضرت نيز با حضور قلب صحبتش را به اتمام  در آن لحظه قورباغه
به صولجه قرايوك ) ق(رسانيد، همگي به مقام خود بازگشتند، حضرت حاج بكتاش ولي 

هاي آن نهر، در پايين و باالي آنجا وجود  امروز نيز قورباغه. وارد شد و به دولت نشست
دارند و به فاصله ميزان برد تيري از كمان در كمال سكوت هستند و صدايي ندارند، اين 

  .نيز شهرت دارد) قيرشهر(قضيه در 
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  )ق(در ذكر رمز و رموز حضرت خوندكار حاج بكتاش ولي 
 از خراسان به از راويان اخبار منقول است؛ كه حضرت خوندكار حاج بكتاش ولي

هاي فراواني كه آشكار  آناتولي آمد و در صولجه قرايوك مستقر شد با واليت و كرامت
كرد، محبان از هر سو كه شنيدند براي زيارت و گرفتن همت آمدند، در آن زمان در يك 

فردي صاحب نصيب بود و سهم ) آقسراي( در نزديكي 1)رنده كين(روستايي به نام 
اوصاف حضرت را شنيد خواست به حضور برسد، و خير و دعا و معنوي داشت ـ چون 

همت بگيرد، مادري پير داشت، پسر از مادر خواست از آرد گندم سفيد روغن صفراني و 
بادامي نفيس، چورك بپزد، اين سوغات را تهيه كرد و به سوي صولجه قرايوك به راه 

  .افتاد، به حضور حضرت رسيد

: 93B  
رك را به حضور حضرت گذاشت در جان نشاندن نشست، زيارت كرد و سوغات چو

حضرت خوندكار به او صفا نظر كرد، فرمود، خوش آمدي، خوب من، قدم رنجه كردي، 
الفور بيعت كرد، و درويشي اختيار  با تاثير نظر حضرت، دگرگون شد، و تسليم گشته في

وش بپوشانند، بعد از يكي از خلفا فرموده، او را تراش كنند و سرپ كرد، ذات خوندكار به
مدتي خدمت رخصت گرفته به مقام خود بازگشت سالي يكبار به احترام به صولجه 

گرفت، هر وقت كه حضرت را  كرد و صفا نظر و همت مي آمد، زيارت مي قرايوك مي
خواست ببيند، عادت كرده بود همانطوري كه ذكر شد به مادرش سفارش چورك  مي

گشت، زماني  داد، بعد از مدتي خدمت دوباره باز مي صفراني و بادامي و روغني مي
قحطي افتاد، و توان و ميزان تهيه چورك براي زيارت و سوغات وجود نداشت، با دست 

روز مقداري  شد و براي همين مدتي از زيارت چشم پوشيد، يك خالي نيز شرمنده مي
ها را به  ركپول به دستش رسيد آرد گرفته چورك پخته و به تكيه حضرت آورد، چو

  حضور حضرت گذاشت حضرت خوندكار بعد از نگاهي ممتد و طوالني به چهره او،
  

                                                 
  ب دينده كين آمده. ـ در نسخه هـ 1
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: 94A  
دهي، هر چه حاضر بود بياوري و به ميزان آن  فرمود چرا اين گونه زحمتي به خود مي

هاي اعالء بود آن  كه دوست را از دوست جدا كرد چورك توجه نكن، بهتر است، زيرا آن
  . كردشخص دوباره زيارت

  با مال سعدالدين) ق(در بيان مالقات خوندكار حاج بكتاش ولي 
  در روستاي توز

كنند، در آقسراي مدرسي به نام مال سعدالدين كه  راويان به اين وجه روايت مي
فتوايش رواج داشت و در محضر او مدام چهارصد نامزد تصدي قضاوت به تحصيل 

 كسي بود كه مال سعدالدين محب او بود و اشتغال داشتند، در زمان او در شهر قيصريه
گشت، و نيز  مقام خود بازمي كرد و به بار آمده و آن شخص را زيارت مي هر سرِ سال يك

يك سال مال سعدالدين به همراه چهارصد نفر آن از آقسراي خارج شده به جايي كه 
) توز(رفت كه راهش از روستاي  ذكر شد در قيصريه براي زيارت ان شخص مي

داشت مال سعدالدين در منزل آن بزرگ، اطراق ) بزرگ(گذشت آن روستا يك  مي
كرد، از روي عادت باز در محل ياد شده اطراق كرد، همه همراهانش نيز منظم به  مي

جاي خود نشستند، و همگي غذا صرف كردند و پس از دعا و ثنا از سفره برخاسته، و در 
   صحبت يكي از آن روستانشيمن از هر دري سخني گفتند، در اثناء

: 94B  
سعدالدين . به مال سعدالدين گفت، به اينجا درويشي آمد كه كراماتي فراوان داشت

پرسيد چگونه كرامات آشكار كرد، آن شخص گفت، چنين است كه هر وقت معضلي 
زنند و از آن معضل رهايي  دانند، او را صدا مي آيد، اشخاصي كه نام او را مي پيش مي

شد،  آلود و سيالبي مي پيش ما گل) قزل ايرماغ(، حتي در حال فيضان كه يابند مي
گذشتند  دانستند با ياد و استمداد از اسم او پياده از رودخانه مي اشخاصي كه اسم او را مي
داد كه هيچ كدام با  ها نشان مي شد، شبيه به همين حكمت حتي پاهايشان خيس نمي

نماز شود و   هست، به جماعت روستا داخل نميديگري شبيه نبود، ولي چنين وضعيتي
كرديد و  كاش لطف مي خواند و اي  و هميشه با دراويش خود در خلوت نماز ميخواند نمي

دانستيم، مال  آمد و ما نظر شما را درباره ايشان مي فرستاديد شايد مي كسي را مي
و محل اين سعدالدين همان وقتي كه اين سخنان را از روستايي شنيد، پرسيد جا 
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) آردچ(است ولي گاهي در زير يك درخت ) صولجه قرايوك(درويش كجاست؟ گفتند در 
نشيند، مال سعدالدين، يكي از اهالي روستا را با چند تن از همراهان خود اعزام كرد،  مي

فقها ناراحت شدند زيرا تا حضرت را پيدا كرده، دعوت نمايند، از اين سو بعضي از 
چنين متوجه شدند جماعت را  خواند خواند و تنها نماز مي ت نماز نميشنيدند كه با جماع

  كند، اگر شخصي جماعت را ترك كند، ترك مي
: 95A  

آيا سالم و عزت و احترام او جايز است؟ مال سعدالدين گفت جايز نيست همه 
محصلين قضاوت روي آن متفق شدند كه، زماني كه حضرت وارد شود به او سالم 

از سوي ديگر كساني كه براي دعوت حضرت عازم . و احترام نگيرندنكنند و عزت 
وجو مشاهده كردند كه در نزد شيري اوقات  صولجه قرايوك شدند، آمدند و پس از پرس

برد، سالم دادند و عرض كردند، مال سعدالدين شما را دعوت كرده است،  به سر مي
رسد، هيچ جايي   حقيقت ميحضرت خوندكار سالم را گرفته و فرمود، به حق حق كه به

شما برويد، من نيز خواهم آمد، آنها برگشته به . نيست كه من دعوت شده و نرفته باشم
اند و او خواهد آمد، حضرت  نزد مال سعدالدين آمدند، و گزارش دادند كه درويش را يافته

تشريف آورده به همه سالم داد، هيچ كس جواب سالم ) ق(خوندكار حاج بكتاش ولي 
و را نداد، جانشان نداده، و عزت و احترام نكردند، حضرت خوندكار بر روي سكو جايي ا

الفور دست واليتش را در دهان مال سعدالدين فرو برده، و ناي  يافته جلوس فرمود، في
نزديك سكو كشانيد، زماني  او را از گلويش بيرون كشيد، آن را از جايش بلند كرده و به

 سرازير شد، بعد از آن مجلس را ترك كرد، مال طره خونسه قكه دل او را فشرد 
  سعدالدين آمدن درويش را، نشستن پيش سكو

: 95B  
فرو كردن دست از دهانش را، و كشيدن جگر و دلش را و فشردن دل و سرازير شدن 
سه قطره را كه ديد، آن لحظه عقل از سرش پريد، از هوش رفته و بيفتاد محصالن 

سعدالدين به زير سكو افتاد و در اطراف جمع شده و علت را قضاوت ديدند كه مال 
پرسيدند، به صورتش گالب پاشيدند، مدتي بعد به هوش آمد، به اطرافش نگاه كرد و 
درويش را نديد، پرسيد درويش كجاست؟ گفتند، او را چه كار داري، مگر تو با ما متفق 

ا شوي، نه سواالتي از او پرسيدي نشده بودي كه از او سواالتي بنمايي؟ و علم او را جوي
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خود  و نه او را ديدي، وقتي دهانت را باز كردي به نزديك سكوي او رفتي و از خود بي
شدي، وقتي كه ما بر سر تو جمع شديم او نيز غايب شد، ما اين را ديده و همين را 

ش دانيم مال سعدالدين گفت، درويش آمد و به سكو نشست، آنجايي كه نشسته، دست مي
را دراز كرد، داخل دهانم فرو برد، از جگرم گرفت و مرا به پيش خود كشيد و دل و 
جگرم را خارج كرد و دلم را فشرد و از دام سه قطره خون سرازير شد، آن لحظه بيهوش 

  شدم، و زير سكو افتادم، بياييد ببينم زير سكو خوني هست؟

: 96A  
خون كه هنوز خشك نشده ديدند، همه آمدند، چنانكه مال گفت زير سكو سه قطره 

شده به جستجو پرداختند  الفور درويش را پيدا كنيد، همه به چهار طرف متفرق گفت، في
گويند كه در زماني كه  ها مي ولي پيدا نكردند، آمدند و گفتند كه چيزي نيافتيم، بعضي

قابل خانه آن بزرگ آمد، حضرت خوندكار نيز در خانه آن بزرگ در م مالسعدالدين به
سكويي كه مال سعدالدين نشسته بود، حضور داشت، چون مال سعدالدين با ذات 

  .گفت، آن واليت را در آنجا نشان داد خوندكار هيچ سخني نمي
گويند؛ مال سعدالدين قبل از يك سال زماني كه محض زيارت  ها نيز چنين مي بعضي

ها همه در ييالق  ن وقتآمد آ) آچيق سراي(رفت به روستايي به نام  ذات خوندكار مي
هنگام نصف  بودند در آن روستا كسي حضور نداشت، در آنجايي كه اطراق كرده بود به

آيد، با خود انديشيد در اين  شب پنهاني بيرون آمد، و ديد از طرف باال نوري درخشان مي
در حين پيش رفتن . روستا كه كسي حضور ندارد، اين نور از كجاست؟ بروم و ببينم

ه كرد كه كسي در حال گزاردن نماز است، و ديد كه روي سرش قنديلي از نور مشاهد
در حال درخشش است، فهميد كه آن نور، از نور اوست و از ذات واليت است، دست او 
را بوسيد و برگشت و به دوستانش خبر داد، وقتي دوباره براي تجسس رفتند، چيزي 

  .است ولي او را دوباره نيافت) توز(ستاي نيافتند فهميده است كه اين ديدار دوم در رو

: 96B  
آن شخصي كه ) سراي آچيق(فكر كرد و فهميد كه سال گذشته در روستايي به نام 

ديده بود و همراهان در ييالق بودند، آن شخص همان نمازگزار بود، و به جاي قبلي 
  .خود برگشت
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  ديدار دوم حاج بكتاش ولي با مال سعدالدين
رفت آن كاملي را كه ) قيصريه(يت كنند؛ مال سعدالدين بار ديگر به راويان چنين روا

آمده در جاي قبلي خود ) توز(قصد زيارتش را داشت، ديدار كرده و بازگشت، به روستاي 
اطراق كرد، در حين ديدار، واليت خوندكار را اندكي پذيرفته بود، آنجايي كه وارد شد، 

رعشه درآمد، دوباره آدم فرستاد، حضرت الجمله اندامش به  انديشناك گرديد، في
خوندكار را طلب كرد، كدخداي مذكور قريه، مردم روستا را در جايي جمع كرده، و گفت 

آمد، و ديگر امروز غذاهايي كه براي مال  براي دعوت درويش آدم فرستادم، بايد مي
حال ما نمكي  گذاريم به هيچ وجه داخل آنها نمك نريزيد، زيرا از بي سعدالدين مي

ماند، و همه  منقلب شده است آن عزيز اهل واليت است و به اولياء چيزي پنهان نمي
دهد، تا  شود اگر كه از اولياءاهللا حقيقي بود به ما اشارتي نشان مي چيزي مشخص مي

اعتقاد ما متأكد بشود، آنها نيز به اين آزمايش راضي شدند، در روستا هر چه غذا پختند، 
 از سوي ديگر، اشخاصي كه براي دعوت حضرت خوندكار رفتند نمك بود، همه بي

  .ايشان را در محل قبلي يافته و سالم عرض كردند

: 97A  

عرض كردند، مال سعدالدين شـما را دعـوت كـرده اسـت لطـف فرمـوده بفرماييـد ذات         
آنها بازگشته به حضور مال     . آيم  حضرت خوندكار فرمود، خوب من شما برويد من هم مي         

الفور حـضرت خونـدكار حـاج         ايم خواهد آمد، في     ن آمدند گفتند، درويش را يافته     سعدالدي
. بكتاش نيز آمد، مال سعدالدين چون حضرت خوندكار را ديد، انـدامش بـه رعـشه افتـاد                 

چون قبل از آن سيلي را كه از حضرت خوندكار دريافت كرده بود، به يادش آمد، به ذات                  
 كه در جـاي قبلـي او بنـشيند، مـال سـعدالدين              خواست  حضرت خوندكار سالم داد و مي     

الفور از جا به احترام برخاست و جواب سـالم عـرض كـرد، و اشـاره كـرد كـه نـاظر                        في
مجلس جايگاه جلوس به حضرت خونـدكار بنمايانـد، و حـضرت خونـدكار را بـه جـاي                    

ها و    حضرت خوندكار ناخن  خودش دعوت كرد، خودش نيز در جاي حضرت جلوس كرد،           
كه مال را بـا واليـت خـود بـه راه بيـاورد، و بـا                   ، براي اين  كرد  ا معموالً بلند نمي   شارب ر 

چون كـه   ) يعني ناخن و شارب آويخته بنمود     (واليت او را مغلوب كند، اينگونه نشان داد         
كـاش    توانم بگويم ولـي اي      مال سعدالدين او را بدين صورت ديده با خود گفت، من نمي           

آنچه از  . گفت، بيا شارب و ناخن تو را كوتاه نماييم          كرد و مي   مي  بود و راهنمايي    كسي مي 
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  ،منضمير مال گذشت بر حضرت خوندكار مشخص گرديد، فرمود، سعد 

: 97B  
توانست كوتاه  ها و شارب مرا مي بود در اين عالم كه ناخن اي كاش يك كسي مي

دمشقي و يك شود، مال اشاره كرد يك قلمتراش  كند، اگر از تو اين عمل برآورده مي
هاي  مقراض پوالد آوردند مال سعدالدين قلمتراش را به دست گرفته و قصد گرفتن ناخن

دست شريف مبارك را جلو آورده فرمود؛ ) ق(ذات خوندكار كرد، پس حضرت خوندكار 
هاي مرا بگيري، بگير؛ و مال سعدالدين با آن قلمتراش در يك ناخن  تواني ناخن اگر مي

آيد، برخورد قلمتراش و ناخن همانند  گرفتن كرد كه وصف نميبه حدي تالش براي 
. ها زده و باالخره فقط ناخن را توانست كوتاه نمايد برخورد سنگ و چخماق بود و جرقه

ها نيست قلمتراش را بر زمين گذاشت و  زماني كه فهميد امكان كوتاه كردن ناخن
وندكار كرد، كه آن را هم مقراض را برداشت اين بار قصد كوتاه كردن شارب حضرت خ

نتوانست كوتاه كند، مگر كه اين بار ساري اسمعيل همراه با ذات خوندكار آمده بودند، در 
آن ! اسماعيلم: آن صحبت نيز ساري اسمعيل هم حضور داشت، ذات حضرت فرمود

قيچي كه كامالن تركستان در هنگام تشريف و تبريك چراغ به ما دادند، بياور، كه 
تواند شارب ما را  ا و كامالن بر آن ورد شده و تبرك گرديده، زيرا آنچه ميتكبير عرف

پيرايش كند همان قيچي است، غير از آن ابزار ديگري بر ما كارگر نيست، ساري 
اسمعيل به اشارت حضرت آن قيچي را درآورده در مقابل حضرت گذاشت، حضرت 

 وصله كامل اهل طريقت گويم گوش كن، قطع خوندكار فرمود، سعدالدين به تو مي
  براي تو چه ضرورتي دارد،

: 98A  
هر چه كوشش كني توان كوتاه كردن آنها را نخواهي داشت، براي كوتاه كردن اين 
قيچي را امتحان كن، غير از اين به هيچ ابزار ديگري اعتناء ندارد، بنابراين مال 

 چيزي را كه قيچي سعدالدين قيچي را به دست گرفته، به قيچي نگاه كرد و گفت، آن
كند، حضرت خوندكار  پوالد دمشقي توان كوتاه كردن آن را نداشته آيا اين كوتاه مي

برازد، به اين مقراض تكبير عارفان نشسته است، مال نيز  فرمود، اين سخن به تو نمي
مقراض را گرفته و با دقت يك موي از شارب مبارك را قطع كرد، چون تار موي مبارك 
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د همانند نهري خون جاري شد، مال سعدالدين كه آن حالت را ديد مقراض را كوتاه كر
را كنار گذاشته و به اشاره حضرت خوندكار ساري اسمعيل قيچي را پنهان كرد، حضرت 
خوندكار به مال فرمود، هر چه زودتر تار موي گرفته را به جاي خود بگذار وگرنه خون 

ر مو را گرفته و در جاي خود نهاد كه همان هم چنان جاري خواهد بود، مال سعدالدين تا
لحظه خون بند آمد و انگار كه آن تار مو از محل خود جدا نشده بود، در اثناء صحبت 
روستاييان غذا آوردند، سفره انداخته شد به طعام شروع كردند، حضرت خوندكار به 

ه، ديدند كه اهللا گفتند، دست براي غذا برد الجمله بسم جماعت في مالسعدالدين و آن
هاي رنگارنگ هر چه بود، نمك ندارد، از خوردن دست كشيده فارغ شدند، مال  طعام

  سعدالدين

: 98B  
و محل ما فاقد  ها چرا نمك ندارد گفتند، جاي اين طعام: از اهل قريه سوال كرد گفت

آورند، و در روستا هيچ نمكي وجود ندارد از آن جهت  معدن نمك است از جاي ديگر مي
نياز  نمك شد، همت كنيد، كه در اين محل معدن نمكي پيدا شود ما نيز بي ن غذا بيچني

شويم و آسايش داشته باشيم، حضرت خوندكار حاج بكتاش ولي از مردم روستايي كه 
اين گزارش را شنيد، فرمود، به حق حق كه حقيقت است در زير اين زمين معدن نمكي 

ده است، برويد و آنجا را جستجو كنيد، اين نمك تا وجود دارد، به همراه ما از خراسان آم
روز قيامت براي شما كافي است، هيچ وقت و هيچ زماني تمام نخواهد شد و براي 

اي داريم فرد شاطر و تندروي رفته آنجا را كند و مقداري نمك  محبان خودمان نيز هديه
 نمك آورده شد، اين اي كه به همراه آن آورده، به غذاها اضافه كرده و خوردند، هديه

است وقتي كه آن نمك را بر روي آتش بگذاريد، از واليت اولياء همانند آهن سخت 
شود، دعا و ثناء  هاي ديگري را بر آتش بگذاري ذوب و پخش و نابود مي شود، نمك مي

شد و سفره را برداشتند، و حضرت خوندكار كه در مجلس حاضر بودند، ناگهان غيب 
  .شدند
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  اختيار كردن مال سعدالديندرويشي 
  )ق( از حضرت حاج بكتاش ولي 

به آقسراي آمد،  برخاسته) توز(كنند، مالسعدالدين از روستاي  راويان چنين روايت مي
  ولي محبت ذات خوندكار بر دلش مستولي شده

: 99A  
شد و هر دم كراماتي را كه ديده بود  يك لحظه خيال حضرت از چشم وي غايب نمي

كرد، يك روز دوباره محبت غلبه كرده، قصد كرد  و فرعي او را مشغول ميفكر اصلي 
برسد، گفت من دوباره براي ديدار آن كاملي كه ) ق(كه به حضور حاج بكتاش ولي 

آيد دانشمندان گفتند كه اي  كداميك از شما همراه من مي. روم ام مي رمزش را ديده
اي كه كار به واليت  دعت را ولي خواندهكه اهل بخواجه، اين كار نشدني را بگذار زيرا 

دانيد، آن واليتي كه من در او ديدم آيا از دست  ، مال سعدالدين فرمود شما چه ميندارد
آمد؟ اوالً كه در آنجايي كه نشسته بود دستش را دراز كرده،  كسي كه ولي نيست برمي

 خون سرازير شد و در دهانم فرو برده، جگرم را خارج كرده و دلم را فشرده و سه قطره
و مقراض فوالد ثانياً، ديديد كه قلمتراش دمشقي توان كوتاه كردن ناخن او را نداشت 

 و بعداً نيز آن مقراض يك تار موي او را كوتاه كرد واز جايش شارب او را كوتاه نكرد
همانند چشمه خون سرازير شد، در جهان كه ديده است كه از تار مو، خون بريزد، و نيز 

عدن نمك را به مردم روستا نشان داده و رفتند و جاي آن را پيدا كردند، و در جايي آن م
نشست، ناگهان غيب شد، آيا اين جمله مواردي كه ذكر كرديم مگر  كه پيش ما مي

واليت و كرامت نيست؟ كدام يك از شما چنين مواردي برايتان ميسر است، حاال از شما 
نشينم، چون   البته من تا به آن نرسم از پاي نميكسي با من همراه نيست و اگر نيست

رود يكي از جمع آنها برخاست و گفت، براي  آن علماء ديدند كه مال سعدالدين مي
  .روم زيارت آن شخص من نيز به همراه مال سعدالدين مي

: 99B  
يكي ديگر نيز چنين گفت و باالخره سي نفر از علما با مال سعدالدين همراه شدند، 

هاي معتبر را  داخل يك خورجين كتابقاطري سوار شد  نرفتند، مالسعدالدين بهمابقي 
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هاي خود را برداشتند و پياده  ، ديگر اشخاص نيز نيازمنديبراي بحث و گفتگو قرار داد
حركت ) صولجه قرايوك(خارج شده به سوي ) سرا آق(به همراه او به راه افتادند، از 
در قيرشهر : ده از او احوال حضرت را جويا شدند، گفترو ش كردند، در رفتن با كسي روبه

كه  گويند حضور دارند، بيشتر اوقات با اوست، آن علمايي درويشي كه به او اخي اوران مي
گفتند، ما براي آنكه مال در  كردند و مي همراه سعدالدين بودند، پنهان با هم صحبت مي

 اين اهل بدعتكه به سوي  نه اينايم، و گرنه ما  سفر تنها نباشد با او همراه شده
يكي از آنها گفت؛ اگر اسم اين اهل . آورديم رفتيم، بلكه اسم او را هم به زبان نمي نمي

بدعت را بر زبان بياورم، زنم بر من حرام باشد، يكي ديگر نيز گفت؛ و مابقي نيز تكرار 
، تا شب همچنان در كردند، در بين خود همه اتفاق كردند كه، اسم او را بر زبان نياورند

راه بودند، چون شب فرارسيد، در جايي استراحت كردند، از نيروي واليت عرفا آن كسي 
كه كالم طالق بر زبان آورد احتالم شد، صبح دوباره به راه افتادند، به كناره قزل ايرماغ 
رسيدند، كسي از آنها گفت به داخل آب بروم، ديگري نيز همين را گفت، همگي لخت 

  مال. شدند

: 100A  
سعدالدين ديد كه همگي به آب زدند، تعجب كرد، او نيز از قاطر پياده شد، گفت كه 
قاطرش را ببندند، آنچه كه وظيفه ماست، همراهي با شماست، من نيز با شما به آب 

ها را در يك جا جمع كردند، همه با هم متفقاً به نهر  بزنم مال نيز لخت شد همه لباس
اي به نام  ولي در كنار چشمه ، در آن اثناء حضرت خوندكار حاج بكتاشقزل ايرماغ زدند

در سايه بيدي با اخي اوران نشسته مشغول صحبت بودند، در اثناء صحبت ) گولپينار(
لباس محبان ما را بپوش زيرا علمايي ! حضرت اخي اوران سلطان، فرمود اخي من برخيز

اند، به آنها  اوردند وارد رودخانه قزل ايرماغ شدهاند نام ما را به زبان ني كه طالق ياد كرده
الفور با  اند از رودخانه خارج شوند، اخي اوران سلطان في اجازه ندهيد تا اسم ما را نياورده
به كناره قزل ايرماغ رفته و در . به راه افتاد) ماري= (نَفَس حضرت به شكل اوراني 

خواب رفت، آنها هرچه خواستند شنا   بهاطراف لباس علماء حلقه زد، و سر بر دم گذاشته
كردند زمان بيرون آمدن و پوشيدن لباس فرارسيد، يكي از علماء به همراه ديگر گفت 

هاي مال را بياور كه بپوشد، عالمي كه از آب خارج شد، مشاهده كرد ماري بزرگ  لباس
  شمش نيزهايشان را احاطه كرده است، سرش را روي دم گذاشته و از دو چ اطراف لباس
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: 100B  
جوشد آن را ديده فوراً عقب كشيد و دخل آب شد از ترس رنگش پريده بود  آتش مي

كه حال او را ديدند گفتند، چه  علمايي. و زبانش بسته شده و بيهوش و مات و حيران بود
حالي داري، چه شده است؟ بعد از مدتي كه به هوش آمد جواب داد، چه بشود، ماري 

هاي ما را احاطه كرده است، سرش را روي دمش گذاشته و  لباسآمده است و تمام 
سوزد، چنين حكمتي است كه قابل  خوابيده است و دو چشمش همانند اجاق خاكستر مي

وصف نيست، علمايي كه اين خبر را شنيدند همه از ترس رنگ از رويشان پريد و به مال 
نيست در همه جا ) مار= (وران اينجا جاي ا: سعدالدين نگاه كردند، مال فكر كرد و گفت

= اين اقليم و روستا و قصبه و كشاورز و شخم زن و گوسفند و بره وجود دارد اوران 
كند كه بيابان و برهوت باشد، از آن عالم كه مار را ديده بود،  در جايي زندگي مي) مار(

يم كه آ پرسيد، قاطر را بلعيد، گفت نه بلعيده بلكه موجود است مال گفت من نيز مي
را ديد، اوران چنان ) مار= (اي كه اوران  وضعيت را ببينم، از آب بيرون آمد، آن لحظه

سرش را بلند كرده و به مال غريد كه وصف آن ممكن نيست، رعشه بر اندام مال افتاد، 
قاطر نيز ريسمانش را پاره كرد به آب مال خودش را به داخل آب انداخت، و از آن هيبت 

  ، قاطر از آن سوي آب بيرون آمد مالها نيز طعمه آب شدند بافتاد و آن كتا

: 101A  
چه است؟ مال گفت، واليت : دانيد؟ آنها گفتند به علما گفت اين چه حكمت است مي

آن حضرت است كه به ديدار او رفتيم، اسم او را ذكر كنيم و از او استمداد بطلبيم كه از 
ايم، كه اسم او را به  ه به طالق سوگند خوردهعلماء گفتند، ما هم. اين بال رهايي يابيم

ها را شنيد گفت، اي نادانان، شكي نداشته باشيد كه  مال چون اين سخن. زبان نياوريم
ايد كه او واليت خود را بنماياند، شكي نداشته  شما اين سوگند را براي آن ياد كرده

 خودرا بنماياند، بياييد از ايد كه او واليت باشيدكه شما اين سوگند را براي آن ياد كرده
كنم كه آن مار غيب خواهد شد،  آب خارج شويم، و در مقابلش استمداد كنيم، فكر مي

بلعيد، و در اينجا  مار واقعي بود زماني كه به آنجا رسيد قاطر را مي= زيرا اگر اوران 
مار = مال و علما از آب خارج شدند، در مقابل اوران . گذاشت روستا و شهري باقي نمي

به صف ايستادند و با صداي بلند همه با هم به يكباره استمداد طلبيدند كه اي خوندكار، 
كردي كه چنين چيزي وجود نداشته  مار ناپديد شد، تصور مي= و در همان لحظه اوران 
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در مقابل ما بود كه ناگهان ناپديد شد : مار كجاست؟ آنها گفتند= است مال گفت، اوران 
من به شما نگفتم كه اين اشاره و نماياني واليت حضرت است، و جز مال گفت؛ مگر 

ها را پوشيدند، قاطر را گرفته، مال را سوار كردند، و تا  اين چيز ديگري نيست، همه لباس
ديدند كه ) ني له آللّربله(صولجه قرايوك با پاي پياده به راه خود ادامه دادند، در نزديكي 

  نزديك شدن است، گفتند، اين آدماز سوي مقابل درويشي در حال 

: 101B  
آيد، چه خبر است از وي سوال كنيم، مگر ساري اسمعيل را  از پيش حضرت مي

براي نشان دادن اين اشارت كه حضرت در ) گولپينار(حضرت فرستاده بود، در باالي 
حال صحبت با اخي اوران بود، بعد از اين كه اخي اوران بازگشت خودش نيز به صولجه 

ايوك برگشته بود، ساري اسماعيل را به استقبال فرستاده بود، ساري اسمعيل را به قر
خواهند  آيند، برو به آنها بگو، اگر مي خود فرا خواند و فرمود، اسماعيل من آن علماء مي

آاليش بيايند، اگر چنين باطن خود را رعايت  به حضور مابيايند، با دل پاك و بي
ردند، و در غير اين صورت ضرر متوجه خودشان خواهد بود، كنند، نيايند، و بازگ نمي

همراه  رسيد، مشاهده كرد كه به) ني له آللّربله(ساري اسماعيل نيز وقتي به دره آن طرف 
اسماعيل را ديدند به پايين راه آمده و  اند، چون ساري مال سعدالدين سي تن از علما آمده

فرمايند، ساري اسماعيل نيز  چه ميپرسيدند كه وضعيت از چه قرار است و حضرت 
هاي حضرت خودكار را به مال گزارش داده و بازگشت بعد از اين واقعه، مال از  گفته

به همراه داريد جواب دادند، بله، مال لباس و عمامه خود ) لنگ(يارانش پرسيد گفت، آيا 
اء از كيفيت پا عريان شد، علم را از تن خارج كرد و لنگ را به كمر بست و از سرتا به

جا آورديم، و گفت همانند عالم  حال سوال كردند، مال گفت ما اشاره حضرت را به
با سر و پاي برهنه به ] زيرا طفالن معصوم[از هر چه دوري جستيم، ) طفلي(معصوميت 

  .افتند، و از دنيا تعلقي ندارند راه مي

: 102A  
نيكويي گردانده  يم كه احوال ما بهاميدوار. راه خود برويم االن ما نيز همانند طفالن به
آمدند، ذات حضرت خوندكار وسيله ساري ) تكيه قيه(شود با پاي پياده تا نزديكي 

اسماعيل به آنها اطالع داد و به مال فرمود، اشاره ما و سعدالدين تحقق يافت، بعد از آن 
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 عمامه بر سر هاي خود را پوشيده و هايش را بپوشاند و بيايد، مال سعدالدين لباس لباس
گذاشت وارد صولجه قرايوك گرديده و به درب آستانه وارد شدند، به حضور حضرت 
خوندكار آمدند، زيارت كرده، عذرخواهي نمودند، ذات حضرت خوندكار به آنها محل 

، مال و سه تن از علما نشستند، مدتي به صحبت گذشت تا زمان برگزاري جلوس نمود
رسد ما وضو  و بگيريم، به حق حق كه به حقيقت مينماز يوميه رسيد، گفتند، وض

ولي شما اگر وضو بگيريد بهتر است مال  گيريم كه وضوي عادتي باشد و باطل شود نمي
سعدالدين آفتابه خود را به يكي از همراهانش داد و گفت برو از اين چاه آبي بياور، آن 

سعدالدين چون آب به نيت آب آورد، مال ] چاه[عالم آفتابه را به دست گرفت از چشمه 
الفور تبديل به خون شد، مال چون ديد كه آب تبديل به خون  وضو در دست گرفت في

اين حال به ذات حضرت خوندكار آشكار گرديد و فرمود، سعد من . شد، در شگفت ماند
: اي، مال گفت كني و مات و متحير مانده هايت نگاه مي چه شده است، كه به كف دست

اند خون شده است آيا وضو با اين آب جايز است؟ حضرت  فتابه آوردهآبي كه با آ
  .شود خوندكار گفت، سعد من نمي

: 102B  
بنابراين آفتابه را به ماليي ديگر سپرد و دوباره از همان چشمه آب آوردند، و دوباره 
به خون تبديل شد و الحاصل همه سي تن علما كه براي آوردن آب آمدند، رنگ آن 

به ساري اسماعيل فرمود، ) ق(ولي بديل شد، حضرت خوندكار حاج بكتاشخون ت به
اشاره  اسماعيل من، آفتابه ما را به سعدالدين بدهيد، تا وضو بسازد، ساري اسماعيل به

ذات حضرت خوندكار از چشمه آفتابه حضرت را پركرده و درمقابل سعدالدين گذاشت، 
ار را به نماز دعوت كرد، ذات خوندكار مال با آفتابه حضرت وضو گرفته و حضرت خوندك

تواني امام اين جماعت باشي، اگر توان آن را داشته  خواهي مي فرمود سعد من، اگر مي
كنيم، سنت گذاشته شده و قامت خواندند، مال به پيش رفت،  باشي ما هم به تو اقتدا مي

حضرت د كه نيت امامت كرد و تكبير گفت، پرده از چشم او برداشته شد، مشاهده كر
خوندكار تا به كعبه در مقابل او به تكرار ايستاده است، به طرف راست نگريست، تا به 

هايش برگرفته بودند، ديد كه در جلو او حضرت خوندكار  افق غروب پرده از چشم
ايستاده است، چون به سوي چپ نگريست، تا مطلع آفتاب حضرت خوندكار به تكرار 

  نگريست، تا ژرفاي زمين به تكرار حضرتچون به زمين . ايستاده بود
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: 103A  
 كرد حضرت بود، خوندكار در ژرفا حضور داشت، حاصل در هر طرف كه نگاه مي

نخستين هفت روز در قيام بود ذات احوال مال سعدالدين دگرگون شد و در ركعت 
حضرت فرمود، سعد من چرا هفت روز در قيام بودي ركوع كن در همان لحظه مال 

 سجده ماند، چون ن با صورت به خاك سجده افتاد، بيهوش شد و چهل روز درسعدالدي
  سر از سجده برداشت اين يك دم را بخواند كه

  به سوي قبله اقامت كرد/ آن موذن آمد و اقامه گفت . 1
  چشمم به ديدار يكي را ديده است/ با صورت به سجده افتادم . 2
   و حيرت استكل عبادتم در بهت/ عقل من از من گريخت . 3
  عشق تو پنج وقت نماز را به يغما برد/ نه نماز و نه سالم و نه تسبيح نه كالم مانده . 4
هاي من مانند چشم موسي طور و مناجات آرزو  چشم/ سجدگاه من كوه طور است  . 5

  دارد
  هايش برخالف آنچه گفت حكايت كرد حرف/ زاهد يكبار استغفراله را بازگو كرد  . 6

 مال سعدالدين ملك و مال را ترك گفت و به درويش گراييد، ذات حضرت بعد از آن
خوندكار به يكي از خلفاء اشاره كرد و فرمود، مال سعد را تراش كرد و بر طبق اركان 
سرپوش پوشاند، مال سعدالدين از خوندكار بيعت پذيرفت، علمايي كه اين حاالت را 

  .م خود بازگشتندديدند بعضي قبول طريقت كردند و بعضي به مقا

  سنگ غلتانيدن مال سعدالدين بر روي حضرت
  )ق( خوندكار حاج بكتاش ولي

سعدالدين هيجده سال در نزد حاج بكتاش ولي بود از راويان منقول است كه مال 
) قرايوك صولجه(نام  روز باراني باريدن گرفت، بعداً هوا صاف شد، روستايي به يك

 وجود داشت ذات حضرت خوندكار سنگ سياهيمسجدي داشت و در مقابل آن مسجد 
نشست، مال سعدالدين را به پيش فراخواند، فرمود، باران آمد  هميشه روي آن سنگ مي

روي پشت بام مسجد برو، و با سنگ بام غلتان پشت بام را بكوبيد كه از نفوذ باران در 
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ن به پشت امان باشيم، ذات خوندكار روي آن سنگ مدتي استراحت كرد، مال سعدالدي
بام مسجد رفت، دستگيره سنگ بام غلتان را به دست گرفت و شروع به بام غلتان كرد، 

رغم كرامات و واليات متعددي كه از حضرت خوندكار ديده بود اما در نهان وسوسه  به
شد و گفت؛ آن همه علم و دانايي و حكمت داشتم، درويش مرا از تمامي آنها محروم 

رد، به هيچ صورتي از بند او رهايي ندارم پس اين سنگ بام كرد، و مرا بندة خود ك
غلتان را بر روي او بيندازم تا بميرد من خالص شوم و با اين سوء نيت در حالي كه 
حضرت خوندكار در استراحت بود سنگ بام غلتان را روي او انداخت و اين خواسته بر 

آن ) يا اهللا(لند كرد و با نعره كه خوابيده بود دست مبارك ب حضرت آشكار گرديد، درجايي
  .سنگ را به آرامي گرفت و بر زمين گذاشت

: 104A  
هاي حضرت بر  هاي مبارك او در سنگ فرورفته و اثر انگشت به طوري كه پنجه

سعد روسياه شوي، آنچه را در دل : جاي ماند به باال نگريست، سعدالدين را ديد، فرمود
هفتاد بار تو را به . ات شود تو كفاره زيارت و خاك داشتم بر زبانم جاري كردي، مزار تو

هاي تو نتوانستم سياهي مركب را بزدايم پايين  آب رحمت شستشو دادم ولي از دندان
  !ناپذيري، هي آدمك هي بيا، كه تو اصالح

سرا  سرا تبعيد كرد، و او نيز نفي بلد شده و به مقصد آق سعد را از قزل ايرماغ تا آق
آمده آن زمان از كار خود پشيمان شد و به طرف ) صوصه ده( به نام برفت و به جايي

 بر يك پاي پيمانچه بايستاد و بعد از مدتي چند نفر چهل روز. مسكن حضرت خوندكار
رويد، آنها گفتند به صولجه قرايوك  را ديد كه در راه عبورند، از آنها پرسيد، كجا مي

اطر خدا، انسانيت كنيد و ريش مرا به دم رويم مال سعدالدين به آنها گفت، براي خ مي
رويد مرا هم ببريد، آنها نيز ريش مال را به دم خر بستند،  خر ببنديد و به آنجايي كه مي

و به طرف صولجه قرايوك به راه افتادند، خلفاء اين وضعيت را ديدند به ساري اسماعيل 
ه است و در حال آمدن اطالع دادند و گفتند كه سعدالدين ريش خودش را به دم خر بست

ساري اسماعيل، استقبال كرد ريش او را از دم خر جدا كرد و گفت، . باشد به اينجا مي
  .اين چه حالي است
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: 104B  
اي، حضرت مرا بپذيرد، ساري  مال سعدالدين گفت؛ به من كمك كن هر كار كرده

رت زماني كه حض! به پشت بخواب) قزلجه خلوت(اسماعيل گفت، امشب در جلوي 
آيد، شايد بر روي تو قدم بگذارد و تو را بپذيرد، سعد همانطوري كه ساري  بيرون مي

اسماعيل گفت؛ در عتبه خلوت قزلجه به پشت خوابيد، زماني كه شب به نيمه رسيد 
حضرت از آستانه خارج شد، پاهاي مباركش به مال سعد برخورد كرد، فرمود كه اين 

كرد بنده عالي مال سعد است، سلطان من، خوابيده كيست؟ ساري اسماعيل عرض 
سعد ما، ساري اسماعيل به سعد گفت، قبول شديد، حضرت : حضرت خوندكار گفت

حضور حضرت خوندكار آمد، به  گفت، غمگين مباش، صبح مالسعدالدين به) ما(شما  به
يك اربعين پيمانچه ايستاد، ذات خودندكار به سيماي او نگريست و فرمود، در خشكي 

اي سه اربعين نيز در آب بايد بگذراني تا گناهانت عفو شود، ذات خوندكار امر  اندهگذر
اي آوردند، داخلش را با آب پر كرده به سعدالدين گفتند كه داخل  فرمود، به وسط لگنچه

 چهل روز. سعدالدين عريان شده وارد آب شد، خوندكار فرمود روي او را بپوشانند. شو
  .وندكار دوباره فرمود بعد از چهل روز در لگنچه را باز كردندخ. كامل در لگن گذرانيد

: 105A  
بستند چهل روز بعد حضرت سعد در داخل ظاهر نشد فرمودند دوباره درب لگنچه را 

خوندكار امر فرمود در اين لگنچه را باز كردند ديدند كه سعد به طفلي نوزاد تبديل شده 
 ديگر سپري نچه را بستند تا چهل روزحضرت خودندكار فرمود مجدداً درب لگ. است
حضرت خوندكار فرمود در لگنچه را باز كردند ديدند كه سعد به حالت اوليه . شد

بازگشت حضرت خوندكار فرمود مال سعدالدين از لگنچه خارج شو، دست حضرت را 
  .بوسيد و زيارت كرد و مقبول افتاد

  كعبهبا مال سعدالدين در ) ق(نماز گزاردن حاج بكتاش ولي
تكيه (كنند، حاج بكتاش ولي در يكي از روزها نزديك  راويان بدين وجه روايت مي

كرد، همه از ديدار سيما و محضر  نشسته با خليفه و دراويش خود صحبت مي) قيه
حضرت شادمان بودند و به هنگام نماز ظهر از خيال سعدالدين چنين گذشت كه چرا 

برد؟ اين انديشه  شود، به كجا تشريف مي ذات حضرت خوندكار هنگام نماز غايب مي
سعدالدين به حضرت خوندكار آشكار گرديد، فرمود، اي سعد بيا و دست مرا بگير، پايت 
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هايت را ببند، سعدالدين همان طوري كه حضرت فرموده  را روي پاي من بگذار و چشم
ضرت هاي خود را به دست حضرت داده، پاهايش را روي پاي ح بود عمل كرد، و دست

سعدالدين . هايت را باز كن هايش را بست، حضرت خوندكار فرمود چشم نهاده و چشم
  كه چشمش را باز كرد خودش را

: 105B  
، در اين لحظه تمامي حجاج به انجام سنت ايستاده بودند با ذات خوندكار در كعبه ديد

جب حضرت خوندكار نيز قامت و سنت به جاي آورد، اقامه خواند به نماز فرض وا
ايستادند سعدالدين نيز با حضرت همراه شد، بعد از اتمام نماز، دعا و ثنا شد در اين اثناء 
باز حضرت از كنار سعدالدين ناپديد شد، مال تا نماز بعد همانجا متوقف شد، و ديد كه 
حضرت دوباره به صحن مبارك بازگشت، بعد از نماز و جماعت حضرت خوندكار دوباره 

دوباره در مكه تنها ماند و فكر كرد كه اگر بار ديگر حضرت تشريف گم شد، سعدالدين 
آوردند، بعد از اتمام نماز، مستقيم به دامن او خواهم آويخت و با او همراه خواهم شد، 
وقت نماز فرا رسيد، حضرت خوندكار دوباره به نماز ايستاد دعا كرد و دست به صورت 

ياويزد كه درهمان لحظه دوباره غيب ماليد كه سعدالدين خواست به دامن حضرت ب
گرديد، مالسعدالدين دوباره در كعبه ماند، و از نمازگزاران پرسيد، كاملي كه در كنار من 
به نماز ايستاده بود آيا هيچ كدام شما او را ديديد، آنها نيز پاسخ دادند كه او هميشه در 

كند، و  ناتولي زندگي ميگذارد، سعدالدين گفت؛ آن كامل در آ اين صحن مبارك نماز مي
  ماجراهايي كه گذشته بود براي آنها باز گفت، شنوندگان تعجب كردند، و در نهايت

: 106A  
مال سعدالدين چهل روز در كعبه ماند از خيال او چنين گذشت كه، اين بار كه آمد 

الفور در دامن او خواهم آويخت، روزي مشاهده كرد كه حضرت با جماعت در حال  في
 فريضه نماز است بعد از دعا و ثناء، مال سعدالدين با دو دست دامن حضرت را انجام

بگرفت، عرض كرد كه ديگر از تو جدا نخواهم شد، دستم گير و كمكم كن، حضرت 
هايت را  فرمود، جلو بيا، دستت را به دست من بده، پايت را روي پاهايم بگذار و چشم

هايت را باز كن، سعدالدين كه  ار فرمود چشمببند، مال سعدالدين چنين كرد، ذات خوندك
يافت، به همان صورت كه گذشته بود، ذات ) تكيه قيه(چشم گشود خود را در كنار 
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خوندكار با خلفا و دراويش در حال صحبت بود و آن مجلس همان مجلسي بود كه در 
 به آغاز آنجا را ترك كرده بود، سجده شكر كرد و از محضر حضرت پوزش خواست، بعداً

  :اختيار اين اشعار را زمزمه كرد شوق آمده و بي
سؤال  در جان عاشقان حساب بي/ دوباره يك صدا شنيدم كه خدا داند از تست . 1

  است
از ميدان رنج و سياست بدون مانع / گويند  عاشقان كه خدا حاضر و كامل حاضر مي. 2

  گذرند و تالش مي
كند و از خان  راهش را فدا مي/ ساند طالب آن است كه مطلق خودش را به حق بر. 3

  گذرد و مان مي
  آيتي از اسرار خوندكار خوانده بودم/ ها حل بود  اسم سعدالدين نبود تمامي مشكل. 4

: 106B  
در حضور حضرت خوندكار حاج بكتاش ولي سيصد و شصت خليفه حاضر بود، كل 

وصف نيست، سعدالدين شد، و اين شيوه چنان مشهور بود كه قابل  قوانين فقط اجرا مي
چون اين بيت مذكور را خواند تمامي خلفاء و دراويشي كه آنجا بودند، استماع كردند، 
همه مبني برمقام خود نشسته بودند ذات خوندكار نيز درباالي مجلس نشسته بود، 

 با خود همراه آورده داخل شد، مبني دو برگ سبزساري اسمعيل بيرون رفته در بازگشت 
يكي را در مقابل حضرت خوندكار و ديگري را در مقابل مال سعدالدين بر اركان، 

گذاشت بعداً عقب رفته در جاي پيمانچه بايستاد، حضرت خوندكار فرمود؛ چيست اي 
 اسماعيل عرض كرد سلطان  خوب من خواسته دل خود را به ما بگوي تا بشنويم؛ ساري

ل كنم، حضرت خوندكار فرمود، من اگر اجازه داريد از سعدالدين گزارش سفر را سوا
اسم من (مجازي سوال كن، ساري اسماعيل در مخلص نَفَسي كه خواند گفت؛ 

  )آيتي خوانده بودم از اسرار خوندكار) / (ها حل بود سعدالدين نبود تمامي مشكل
دانست ازل او صاحب نصيب بوده، اين همه آزمايش و تجربه و امتحان  مادام كه مي

ي بر آن سعدالدين از جايش برخاسته، به جايگاه پيمانچه رفت به و بدگويي چرا؟ مبن
  اركان ايستاد و جواب داد، گفت اين همه حكمت
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: 107A  
ها از حضرت  كردم آن كرامات و واليت به خاطر من ايجاد شد، اگر من چنين نمي

و ها به وجود آيد  كرد اين كار را بدان سبب كردم تا كل اين واليت و كرامت بروز نمي
در عالم گفته شود، و هر كس جايگاه و مرتبه حضرت را بفهمد، حضرت خوندكار سخن 
سعدالدين را شنيد گفت خوب پاسخي گفتي اي سعدالدين، بعداً كه نياز به جاي آورد، به 

  جاي خود رفته جلوس كردند،

  اشارت نشان دادن حاج بكتاش ولي به سعدالدين
ولي زماني كه با مالسعدالدين  ج بكتاشروز حا راويان چنين روايت كنند كه يك
اش در حركت بود، حضرت خوندكار به سعدالدين  نشسته بود حماري نر به دنبال ماده

فرمود سعدالدين، تو در پايين قرار داري يا در باال، مال سعدالدين گفت من باال قرار 
اي  دل نزدودهحضرت خوندكار فرمود؛ عقيم بماني، هنوز عالمي و شريعت را از ام  گرفته
، سعدالدين به جلو آمد سجده كرد و زيارت نمود شدي شد كه تو از اهل دل مي چه مي

در نظر حضرت سخن . بر پاهاي حضرت افتاد ستايش كرد، ذات حضرت خوندكار فرمود
گفتي، پشيماني سودي ندارد، به من از اخبار باطن بگوي كه براي آيندگان به  نپخته نمي

   از اين سعدالدين حالتي خوش يافت،يادگار بماند، بعد

: 107B  
ذوق و شوق حاصل شد و انواع اشعار محققانه و روان از طبع او جاري شد و از 

گويي عالمانه بازايستاده و مقاالت شريف حضرت خوندكار را به تركي ترجمه كرد،  مغلق
عالي فراهم جز از اين مسائل، فزون از حد اسرار حقايق اظهار كرد تا ديواني معتبر و 

  .گرديد

  الدين كبري به پادشاه بغداد تأليف و تقديم كتابي از شيخ نجم
الدين كبري يك  كنند كه شيخ نجم راويان اخبار و ناقالن آثار بدين وجه روايت مي

زمان كتابي مربوط به علم رصد نوشته، به پادشاه بغداد اهداء كرد، آن زمان از خلفاي 
بغداد و كردستان و جزيره و موصل ! كرد عباس سلطنت ميپادشاهي به نام [!] راشدين 

سلجوق ارتباط  تا دياربكر در زير سلطه او بود، اياالت عجم و آذربايجان و دياربكر به آل
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الدين كيخسرو پسر قليچ  سلجوق در آن زمان پسر سلطان عالء داشت، پادشاه آل
ر تمام كشور عجم حاكم سلجوق در قونيه ساكن و ب ارسالن، سليم شاه غازي بود، آل

بودند و فقط در بغداد آن پادشاه مسلط بود كه پادشاهي ناقص عقل بود، در كنار دجله و 
اي مشرف بر دجله  كرد و پنجره فرات كاخي بزرگ بنا نهاده، روي تختي كه جلوس مي

انداخت،  كرد، و هر چه در دستش بود به آب مي ساخته و مدام به عبور آب رود نگاه مي
  اندازيد، دادند كه چرا اين وسايل را به آب مي ي كه وزيرانش به او تذكر ميوقت

: 108A  
الدين كبري اين كتاب را  آيد، شيخ نجم آمد كه صداي آب بر من خوش مي جواب مي

كرد،  آورده به او تقديم كرد، كتاب را در دست گرفته بود، همانطور كه به دجله نگاه مي
! كنيد زراء با اضطرار فرياد برآوردند كه؛ امان چه كار ميكتاب را به دجله انداخت، و

اندازيد، اين كار درستي نيست، و  آب مي كاملي براي شما كتابي نوشته است، آن را به
آيد، شيخ چون اين  آب خوشم مي) قلب(مجدداً همان جواب را داد كه من از صداي 

اء گفت، من براي اين كار سخنان را شنيد از فرط ناراحتي از مجلس خارج شد به وزر
ام، گفتم او پادشاه  ام، كتابي را مربوط به علم انتخابي رصد نوشته كل عمرم را گذاشته

بغداد است و به نام او نوشته تقديم كردم تمام زحمات مرا به هيچ شمرده به آب 
م او انداخت، بر ما ستم كرد، آنها گفتند، ما نيز از اين حركت او بسيار ناراحت و نگراني

دانيم، هميشه  باشد، نمي شخصي سفيه است، عقل او ناقص است يا تحت تأثير اجنه مي
شيخ از اين . شود دهيم، ناراحت مي همينطور بوده است، وقتي هم به او تذكر مي

دل گرفت و گفت؛ من كاري  وضعيت ناراحت شده، آنجا را ترك كرد، كينه پادشاه را به
لم سمر و افسانه شود، پيش تاتارهاي آن سوي قبچاق بر سر تو خواهم آورد كه در عا

رفته در آن زمان پادشاه تاتارها چنگيز خان بود، ده پسر داشت و كشور را در اختيار 
همتا بود و  الدين در علم باطن بي داشتند كه ابتدا و انتهاي آن مشخص نبود، شيخ نجم

  .توانايي و آينده آنها را به چشم باطن ديد
: 108B  

 نام داشت، قدرت او از همه بيشتر بود به نزد چنگيز 1از پسران چنگيز، كلوخانيكي 
                                                 

  .ب كاووس خان است.ـ در هـ 1



 
204

آمد و گفت، پادشاهم اهل علم هستم اگر به پسرت كلوخان سرباز بدهي و براي حمله 
به بغداد اعزام فرمايي آنجا را فتح خواهد كرد و از آنجا به هر سوي كه بخواهد برود و 

پادشاه سخن شيخ را نپذيرفت، و گفت پدران ما به هيچ كس با او مقابل نخواهد شد 
سوي بغداد بارها لشكر فرستادند با آنها نتوانستند مقابله كنند، اين كار نشدني است و 

ماه (كني، فالن ماه و فالن شب  توانم شيخ گفت؛ آيا به علم من اعتماد نمي نمي
ن گفت، ببينم چه خواهد بود آن زمان سخن مرا باور خواهي كرد چنگيز خا) گرفتگي

شود، اگر آن شبي كه گفتي ماه گرفته شد، من پسرم را به همراه لشكر با تو به بغداد  مي
الحقيقه در داخل اين قوم منجمي وجود نداشت و به اين مسائل آشنا  خواهم فرستاد، في

نبودند شيخ نيز راضي شد و بيرون آمد، آن شب موعود ماه گرفتگي شد، شيخ به دربار 
ه آمده به محافظان گفت، اينك اين است كه ماه گرفتگي انجام شد، نگاه كنيد و پادشا

پادشاه خبر دهيد، آنها گفتند پادشاه در خواب است بيداري او ممكن نيست، شيخ  به
بازگشته به اهالي شهر گفت با سنگ به سيني مس و لگنچه بزنيد تا ماه گرفتگي 

شود،  وردند، االن نيز وقتي كه ماه گرفتگي ميجا آ برطرف شود، اهالي نيز سخن او را به
  عادت كوبيدن مس از آن زمان به جاي مانده است،

: 109A  
سبب اين عمل شيخ به خاطر آن بود كه پادشاه را از خواب بيدار كند تا ماه گرفتگي 
را ببيند و حقيقت سخنش آشكار شود، به حدي اين سروصدا زياد شد كه پادشاه از 

ز كيفيت امر پرسيد، گفتند، كه ماه گرفته است، پادشاه كه اين را ديد، خواب برخاست، ا
كالم شيخ را پذيرفت، پسرش كلوخان را به همراه صدهزار تاتار به اتفاق شيخ به بغداد 

را پذيرفته بودند، در نزد آنها كشيش ) ع(فرستاد در آن لحظه تاتارها پيروي دين عيسي 
را به همراه خانواده آنها به سوي بغداد حركت داد، حضور داشت، كلوخان صدهزار تاتار 

آيد،  در اين سو به پادشاه بغداد خبر دادند كه از تاتارستان لشكر بزرگي به سوي بغداد مي
رو شدند، جنگي  او نيز لشكري فراهم آورده به سوي كلوخان فرستاد، با لشكر روبه

خوردند تمامي سرزمين بزرگ در گرفت و باالخره كلوخان غالب شد و آنها شكست 
عراق به تصرف او درآمد، قصد شيخ انتقام بود، كه آن نيز تحقق يافت، شيخ از كلوخان 
اذن گرفته جدا شده، كلوخان نيز بعد از تصرف بغداد، به خود اطمينان يافت و به تسخير 

  .آناتولي قصد كرد
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  نظر كردن خوندكار حاج بكتاش ولي به قره تن لوجان بابا
  )ق(ين روايت كنند كه چون حضرت خوندكار حاج بكتاش ولي راويان چن

: 109B  
شنيدند از هر سو به  از خراسان به آناتولي آمد، اهالي و محباني كه كرامات او را مي

پوش با عمامه سياه و كاله سياه وارد شد،  آمدند، روزي شخصي سياه ديدار حضرت مي
صفا نظر و همت كن فرمود اسمت زيارت كرد و عرض نمود، سلطان من به اين فقير 

چيست؟ آن شخص عرض كرد اسم من جان باباست مبني بر اين حضرت خوندكار 
چشم و پشت او را نوازش كرد صفا نظر و همت كرد، نگاه حضرت كيمياست، به خاك 

ها از چشم او برداشته شد، به مرتبه كاملي پا  الحال پرده شود، في سياه نظر كند طال مي
ار فرمود االن نصيب خود را از ما گرفتي، تو را نزد پادشاه تاتار كلوخان گذاشت خوندك

فرستيم نترس و برو تا اين كه مومن نشود اجازه آمدن به آناتولي ندارد، واليت و  مي
كرامت آنچه طلب كنند، آشكار كن، با تو هستيم، نگران نباش، جان بابا سخنان 

خاست كمر بست زيارت كرد و به راه افتاد در الفور اطاعت كرد بر في. خوندكار را شنيد
اي مقام كرده، گفت، كجا   در كنار ارزنجان به كوچ، كلوخان رسيد، زير صخره) تنگه كما(

  .رويد مگر ايمان آورده مسلمان شويد بعد از اين راهي براي شما وجود ندارد مي

: 110A  
 شنيد كوچ به امر او كلوخان كه اين خبرها را. هايش را به كلوخان گفتند آن سخن

گويي بگو ما هم  اطراق كرد، جان بابا را به حضورش آوردند، گفت درويش هر چه مي
عرفاي آناتولي حضرت ) سرچشمه(جان بابا گفت؛ ما را به سوي شما رئيس . بشنويم

و فرموده تا ايمان نياورد به آناتولي نيايد، بعد از ) ق(خوندكار حاج بكتاش ولي فرستاد 
خان كشيش را به حضور فراخواند، گفت، بزرگ و روحاني دينِ ما، اين درويش اين كلو
گويي، كشيش گفت؛ جواب اين سخن  هاي او تو چه مي گويد، در جواب سخن چه مي

هم آسان و هم سخت است، درويش گفت آسان چيست و سخت چيست؛ گفت آسان 
از او بخواهيم اگر انجام كنيم سخت اين است كه آنچه را كه  اين است، او را امتحان مي

بدهد، بايد دين خود را ترك كنيم و پيرو او بشويم، چون حكم با غالب است، كلوخان 
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گفت؛ اين را چگونه امتحان كنيم، كشيش گفت؛ داخل ديگي آب بريزيم، آن درويش 
داخل ديگ شود روي ديگ را محكم ببنديم، و منفذ آن را با خمير يا گچ پر كرده، كه 

اگر . محل نفوذي براي آن باقي نماند، در زير آن ديگ آتش بزرگ روشن كنيمهر گونه 
شويم اگر  درست گفت و به سالمت از اين آزمايش رهايي يافت ما نيز پيرو دين او مي

كنيم، همه حاضرين اين تدبير را  گويد و نيست شود ما نيز رهايي پيدا مي دروغ مي
  .گويي رويش در جواب اين آزمايش چه ميپسنديدند، پس كلوخان به باباجان گفت؛ د

: 110B  
 اگر نجات يافتم و از ،بله راضي هستم ولي به يك شرط: جان بابا گفت. راضي هستي

شوم بنابراين  بلي، مسلمان مي: كلوخان گفت. شوي آزمايش درآمدم، شما مسلمان مي
دون اعتراض ديگي بزرگ آورده، در داخلش آب ريخته و گفتند كه داخل شو، جان بابا ب

بسم اهللا گفته، داخل شد، در ديگ را محكم بستند، دهان ديگ را خمير گرفتند، زير آن 
  .آتشي بزرگ برپا كردند، و آب به غليان آمد

  )ق(در بيان نجات جان بابا توسط حضرت حاج بكتاش ولي 
) ق(راويان اخبار به اين وجه روايت كنند كه، در آن تاريخ و آن روز حاج بكتاش ولي 

بود برادر ادريس به ساري گفت، ساري موي ما ) قدنجق آنا(در صولجه قرايوك در خانه 
سپس ساري نيز سنگ و تيغ برداشته . بلند شد، بيا بيرون رفته، موهايمان را كوتاه كنيم

 كه در جانب پايين صولجه هيوكبا ذات حضرت خوندكار روانه شدند، تا كه در مقابل 
اشاره حضرت سر مبارك   سر مبارك را باز كرده ساري نيز بهقرايوك در جايي نشستند،

دست گرفت و شروع به تراش كرد چون به نيمه كار تراش رسيد  را خيس كرد و تيغ به
با دست مبارك اشاره توقف فرمود، ساري نيز از ادامه تراش باز ايستاد از آنجا ذات 

  سه باريد، خوندكار به يكجا به دست مبارك به كاوش زمين مشغول گرد

: 111A  
الفور از آن در همان  فرمود با چشمه سفيد من، چشمه سفيد من، چشمه سفيد من، في

لحظه به قدرت خدا و واليت اولياء از آنجا آبي زالل و لطيف به طرف او روانه شد ذات 
 من چرا سه بار ما را فراخواندي و وقتي كه اول بار گفتيم چشمه سفيدخوندكار فرمود، 
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كند كه من با چشم ديدم و با گوش   ما روان نشدي، ساري چنين روايت ميبه سوي
شنيدم از آن آب صدا آمد، سلطانم اول صدايش از خراسان به نيشابور و از آنجا به كوه 
ارجيش رسيدم در صداي دوم ارجيش را هفت بار گردش كردم و در صداي سوم در 

حضرت خوندكار فرمود ساري، . ر شدمآنجا كه امر فرموديد آمدم و به حضور شما سرازي
آمد االن  زديم مي اين چشمه از خراسان با ما بود هر زماني كه احتياج داشتيم صدا مي

دوباره صدا زديم روان شد و آمد و سخن ما را بر زمين نزد، هر كه از اين آب استحمام 
 به كند، در آتش جهنم نسوزد، حضرت خوندكار با دست مبارك از آن آب برداشته

شد و همانند غبار به آسمان  الفور به بخار و شبنم تبديل مي پاشيد، في اطرافش مي
رفت، ساري كه اين را مالحظه كرد، تحمل نكرده، عرض كرد سلطان من چه  مي

پاشيد، همانند بخار و شبنم به  ها مي عجيب است كه اين آب سرد را وقتي روي سنگ
) تونلو قره( حضرت خوندكار فرمود، كلوخان، رفت، شد و به آسمان مي غبار تبديل مي

جوشيد، من نيز آب آن  جان بابا را در ديگ گذاشته، زير آن را آتش روشن كرد و مي
  خوب من، ساري نيز هم واليت را. كردم ديگ را خودم معتدل مي

: 111B  
مشاهده كرده و هم آب را كه در حال سخن است، به حضرت خوندكار عرض كرد 

گفتند، در زبان اغوز به  مي) ابيجه(را مردم آن منطقه به حضرت خوندكار  زي1)ابيجه(
سه شب و سه معني اولياء بود بر سر كالم بياييم كلوخان، جان بابا را به ديگ گذاشته و 

ها و بزرگان تاتارها در محضر كلوخان اجتماع كرده و   در غليان بود روز چهارم بيگروز
شد، اجازه بفرماييد   آهن هم بود، پس از سه روز آب ميگفتند، پادشاه ما، آن شخص اگر

كلوخان برخاسته و با تمامي . كه درب ديگ را باز كنيم و نتيجه آزمايش را ببينيم
ها و همفكران به نزديك ديگ آمدند در ديگ را باز كردند، مشاهده  همراهان و بيگ

دارد و در داخل ديگ هاي شبنم آب  كردند كه جان بابا با عرقي لطيف بر چهره دانه
از ديگ خارج شويد، حاضراني كه شاهد خروج او از ديگ : نشسته است، كلوخان گفت

گويي،  بودند، در شگفت ماندند، كلوخان سيماي كشيش را نگريست و گفت، چه مي
دهيم كه دين خود بگذاريم و به دين او  ها رضا نمي كشيش گفت، ما به اين آزمايش

مر كن در بيرون شهر جايي هيزم فراوان جمع كرده و آتشي بگرويم، به لشكر خود ا
                                                 

  .آمده است) اپيجه(ب . ـ در نسخه هـ 1
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كلوخان . گرويم ور نمايند درويش وارد آتش بشود اگر نسوزد به دين او مي بزرگ شعله
دهي رضايت داري؟ جان بابا فرمود راضيم، ولي  گفت؛ به اين آزمايش چه پاسخي مي

ها و  ويد؟ كلوخان و بيگش اگر از اين آزمايش نيز پيروز درآمدم آيا شما مسلمان مي
. آوريم و ايمان خواهيم آورد اطرافيان و روحانيون ديني حاضر گفتند؛ بله اين بار اقرار مي

  .كلوخان امر كرد

: 112A  
حدي بزرگ  آوري كردند و آتش بزرگ، برپا نمودند، آتش به درجايي هيزم فراوان جمع

شدند و از  ش سواران ديده نميكردي از آن سوي آت بود كه از اين طرف چنانچه نگاه مي
شدت گرماي آتش، كسي را جرات نزديكي به آتش نبود كلوخان به جان بابا گفت، 

جان بابا . ايم خواهيم ماند درويش بيا به آتش وارد شو، ما نيز در قولي كه به تو داده
و فرستاد به اذن ا) ق(ولي سوي شما سرچشمه عرفاي آناتولي، حاج بكتاش فرمود ما را به

ايد االن اين  آمدم مرا براي امتحان در ديگ جوشانديد، دوم اين آتش را بر پا كرده
كشيش كه رهبر ديني شماست بيايد به همراه من با هم وارد آتش شويم، هر كدام 

ها به صورت  كلوخان و حاضرين و بيگ. نيرومندتر بوديم از آتش رهايي خواهيم يافت
ر ديني ما، درويش تو را به ورود در آتش دعوت كشيش نگاه كردند، و گفتند اي رهب

گويي كشيش در نزد آنها از مقابله منفعل شده و گفت برويم چه  كند، چه مي مي
به طرف . جان بابا دست كشيش را گرفته و گفت، بيا برويم داخل آتش شويم! شود مي

 شود و دانم كه چه مي آتش حركت كردند كشيش گفت، اي كامل حقيقت من خود مي
جان بابا در آتش سه دهم،  امانت فرزندانم را به تو مي. به چه سرنوشتي دچار خواهم شد

 روز چهارم كه فرارسيد، آتش مقداري فرونشست، كلوخان با توابع به سر برد روز به
  .نزديكي آتش آمدند ديدند كه درويش تنها نشسته و از كشيش خبري نيست

: 112B  
هاي  يش؟ جان بابا از آتش بيرون آمد انگشتكلوخان گفت، راهب كجاست اي درو

دستش را به ما : كشيش را كه در كف دستش بود در مقابل كلوخان گذاشت و گفت
. كرد حاال او نيز در كنار ما بود داده بود و دلش را كه نداده بود، اگر دل را تسليم ما مي

 و ماجرا را به تمامي آنان كه اين صحنه را ديدند در شگفت ماندند، كلوخان بازگشت
درويش را براي ديدار با من بفرستيد كه او را ببينم : همسرش باز گفت، همسرش گفت
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دهم اگر زهر را نوشيد و نمرد سخنش جاي باور  ام به او مي يك شيشه زهر كنار گذاشته
كلوخان دستور . يابيم ميرد ما نجات مي است به دين او ايمان بياوريم و اگر دروغ بود، مي

اي؟ جان بابا  گفت، درويش چرا به اينجا آمده. جان بابا را به حضور همسرش آوردندداد، 
اند كه پيش از  فرمود مرا به اينجا سرچشمه عرفاي آناتولي فرستاده است، و فرموده

خاتون گفت، درويش، كلوخان . ايمان آوردن شما به اسالم، اجازه ورود به آناتولي نداريد
 ديگ گذاشت و جوشانيد، زنده مانديد و سپس به همراه تو را سه روز و سه شب در

ور مانديد كشيش سوخت و تو نجات يافته آنها  كشيش سه روز و سه شب در آتش شعله
بيا االن از دست من اين قدح زهر را بگير . تو را به اين شيوه آزمايش كرده و باور كردند

م كرد و به دين تو ايمان خواهيم اگر رهايي پيدا كردي ما نيز به تو باور خواهي. و بخور
اهللا گفت؛ و كاسه زهر را  جان بابا پيش رفت قدح را از خاتون گرفت و بسم. آورد

  كلوخان. سركشيد، به عنايت خداوند و همت اولياء به سالمت جان به در برد

: 113A  
ها چون اين حالت را ديدند ايمان آوردند، ديگر عناد و  و تمامي بزرگان و بيگ

فتي نكرده و مومن و مسلمان شدند، و از آن لحظه قصد عزيمت به روم كردند، مخال
ها را به سخن خود جمع كرده و گفت، حاال مسلمان شديم و ما نيز  كلوخان تمامي بيگ

ايم، بعد از اين جنگ و قتال و كشتار حرام است، چون در دين  دين آنها را پيرو شده
 اشغال داشته باشيم، اگر برگردم با پدرم نيز بايد غيره و بيگانه نيستيم كه قصد تصرف و

كنيم، االن بهتر اين  شود و نه ما از دين او پيروي مي بجنگم، نه او به دين ما داخل مي
است كه به سوي پادشاه آناتولي ايلچي بفرستيم يورت بخواهيم و با او يك جهت 

الدين فرستادند با اين  اي نوشته و توسط ايلچي به حضور سلطان عالء شويم، يك نامه
مضمون كه سالم و دعا به پادشاه معلوم شود كه من پسر چنگيز خان كلوخان هستم و 

ام، پادشاه بغداد را قتل كرده و مملكت او را متصرف شدم كه تا به  لشكر كشيده و آمده
آمديم در نزديكي ارسنجان درويشي كه  بر سر راه كه مي. سوي تو نيز هجوم بياورم

گويند، به ما امر فرمود كه او را به نزد ما سرچشمه عرفاء  مي) تونلو جان بابا قره(آن  به
آناتولي فرستاد، و اطالع داد كه ما بدون ايمان به اسالم نبايد وارد آناتولي شويم و من 

در نامه تمامي گزارش را به تفصيل ... نيز از كشيش ديني خود پرسيدم و با حرف او 
از آن سبب به دين او . آن درويش هر چه گفتيم بر ما غالب شدنوشت، بعد گفت، به 

  .ايمان آورديم و فهميديم كه دين اسالم دين حق است، ايمان آورده مسلمان شديم
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: 113B  
بازگشت به نزد پدر را هم نداريم االن ] وضعيت[با تو نيز برادر و همراه شديم، حال 

ولي براي ما آنچه كه الزم است و به زماني كه ايلچي ما به حضور شما رسيد در آنات
. مقدار كافي لشكر و همراهانم محل ييالق و قشالق بدهيد، ما مردمي كوچر هستيم

كنيم،  تابستان و زمستان جاي اقامت دائمي نداريم، آنجايي كه به ما بنماياني اسكان مي
ام جز  شنيده. كنيم، با دوست تو دوست و با دشمن تو دشمن خواهيم شد پشتيباني مي

ايم، همانطوري كه بر  بغداد تمامي كشور عجم از آن شماست، آن را هم ما ضبط كرده
كني، آن را هم حاكم باشيد ايلچي كلوخان آمده و نامه را به  كشور خود حكمراني مي

الدين تقديم كرد، هديه آورده را تسليم كرد، نامه را باز كردند، از آن نوشته،  سلطان عالء
الواقع آنان  شد، وزراء را به حضور فراخواند، گفت چه كار بايد كرد فيبسيار خوشحال 

ها  بيني پس بزرگان و بيگ قوم تاتار هستند و فقط كوچرند، چه تدبيري تدارك مي
گفتند كه پادشاه ما در اينجا دشمنان دين غلبه دارند، آنها چون مسلمان شدند هر چه 

هاي بزرگ سيواس و  رسانند، كوه  زياني نميآنها به ما. باشند پشتيبان ما خواهند بود
ها  قيصريه ييالق آنها باشد و در اطراف براي خود محل قشالق فراهم نمايند، و تابستان

هاي ياد شده مستقر شوند، جايگاه ييالق كوهستاني مهيا نمايند، وقتي كه  نيز در كوه
ي نيست پس به كلوخان بميرد آن كسي كه از جمع آنها بتواند جانشين او شود كس

  .تحت امر تو خواهند آمد

: 114A  
خان به آن صورت خبر  الدين اين تدبير را معقول ديد و ايلچي قلي سلطان عالء

فرستاد و ايلچي نيز بازگشت به نزد كلوخان آمد، و آنچه واقع شد به او گزارش داد، از 
 روم آمدند بعداً از عبور كرده به) ارسنجان= (شنيدن آن خبر شادمان گشتند، از ارزنگان 

رسيد، تا اينجا ) ؟= (به ماليايه ) آنكارا= (انگوري ) چوروم(سيواس به قيصريه، و از آنجا 
ها ساختند، و شهرها و روستاهاي متعدد به وجود  را بين تاتارها تقسيم كردند، قشالق

رده و هاي ياد شده كوچ ك آوردند، يورت را برپا نموده و اسكان كردند، زمستان به كوه
هايشان سكونت كردند، به واليات ديگر نرفتند، و  ها نيز در قشالق ييالق كردند، زمستان

  .در همانجا زيستگاه مورد نظر سكونت اختيار كردند و در آناتولي ماندند
بزرگان تاتار و ريش سفيدان هر وقت كه نيت به ييالق رفتن داشتند، براي حضرت 



 
211

رسيدند،  تكيه خلوت مي در جلو قزلجه خلوت وقتي كه بهو آوردند،  مي) قرباني(خوندكار 
دادند، غير از  گستردند و همين كار را نيز در بازگشت از ييالق انجام مي سفره مي

آوردند، در محضر حضرت  ها دو شاخ، قوچ شاخدار چهارصد و چهار نيز مي قرباني
آمدند به همين  يكه از ييالق م  و دوباره زمانيكردند، خوندكار چند روز صحبت مي

دادند،  كردند، هر سال كه بار تاتارها جمعيت عظيمي را تشكيل مي ترتيب عمل مي
  .شهرت ذات حضرت خوندكار بتدريج اشتهار پيدا كرد

: 114B  
) قزلجه خلوت(شد به خاطر اين در نزديك  اين جمعيت فقراء علوي را نيز شامل مي

 و مطبخ و نانوايي و ترتيبي را قائل شدند اي ساختند، و نظم به وجود آوردند مسافرخانه
كردند، و آيندگان و روندگان  ابداالن و درويشان قربانيان آنها را تحويل گرفته طبخ مي

  .كردند، تا در اين زمان ما اين شيوه برقرار است را اطعام مي

  هاي تاتار فرستادن حاج بكتاش ولي هوي آتاي تاتار را به سوي بيگ
  ها دن و سوزاندن بتبراي در آتش افكن

اي ذكر شد،  كنند؛ كه چون جماعت تاتار به اين شيوه راويان بر اين وجه روايت مي
اسالم آوردند، به روم آمده سكونت گزيدند، و محب واقعي ذات خوندكار شدند، ولي از 

هايشان را پنهان كرده و به افراد آنها نشان  آداب اوليه خود چيزي ترك نكردند يعني بت
كرد، مقداري از آن را در نان پيچيده  دادند، يكي از تاتارها هر چه نذر و قرباني مي نمي

گفت، اين را بگير و به او بدهيد و هيچ كس به دنبال  داد و مي به شخصي تحويل مي
نبود، و مقصود از او مشخص نبود كسي در كنار درب گرفته آن را پنهان ) ؟(شناسايي او 

شد براي گذاشتن به برابر بت بود، اين وضعيت را جز خود  ن مياي پنها كرد، آن لقمه مي
دانست، ولي حضرت خوندكار و خلفايش آگاهي داشتند، در آن زمان در  آنها كسي نمي

نام ) هوي آتا(خدمت ذات حضرت خوندكار، عزيزي به مرتبه واليت رسيده بود، كه 
ه داري رسيده بود، اي بود كه به مقام ديد داشت او يكي از سيصد و شصت خليفه

پرستي  حضرت خوندكار به او فرمود؛ برخيز و به سرزمين مردم تاتار برو و آنها را از بت
بِرَهان و رستگار كن، هوي آتا گفت، من فردي ناتوانم و نيروي انجام اين مأموريت را 

  ندارم،
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: 115A  
، مبني نترس برو، ما مراقب شما هستيم، همت ما با توست: حضرت خوندكار فرمود

نفس حضرت را پذيرفت و برخاسته به حضور پادشاه تاتار آمد، آنگاه ) هوي آتا(بر آن 
به محل آنها وارد شد و ) هوي آتا(كلوخان در گذشته بود و پسرش پادشاه شده بود، 

مدت يك سال اقامت كرد، جماعت تاتار به ذات حضرت خوندكار بغايت محب و مريد 
پيدا ) هوي آتا(كردند، اما مقصود  ت و احترام فراوان ميشده بودند به دراويش نيز عز

رفت و از كوه هيزم با پشت خود حمل و در  كردن محل بت خانه بود هر روز به كوه مي
گفت  كني، مي ها را براي چه منظور فراهم مي گفتند كه اين هيزم كرد، مي يكجا جمع مي

تارها به شكار رفت، منزل و مأوا او خالي آن را الزم دارم، اتفاقاً روزي از روزها پادشاه تا
الحال عودت كرده به بتخانه آمد  ها آتش بر پا كرد في در حوالي هيزم) هوي آتا(ماند، و 

هايي كه در آن بتخانه جاي داده بودند، بيرون آورده، چون نگهبانان آنها را  و آن بت
ا را از دست او بگيرند، ه و خواستند كه بت) ؟(ديده، بر او نهيب زدند، كه در چكاري 

ها را گذاشته خودش روي آتش  نيز به سرعت خود را به آتش رسانيد و بت) هوي آتا(
نشست، و نگهبانان نتوانستند به او نزديك شوند، و به نزد پادشاه خود براي گزارش 

ها وضعيت را به پادشاه خبر دادند، پادشاه با سرعت و شتاب خود را  حركت كردند، ايلچي
ها را سوزانيد و خود نيز دو زانو در داخل آتش نشسته  بت) هوي آتا(نيد و ديد كه رسا

مرا به : گفت) هوي آتا(اي،  ها را سوزانده و خود در آتش رفته است، پادشاه گفت، چرا بت
  نزد شما

: 115B  
ام كه شما را از اين كردار ناپسند  است آمده ولي فرستاده حضرت خوندكار حاج بكتاش

بخشم، قول دين حق و فعل آن را به شما بگويم زيرا كه اين كار خالف، در آيين رهايي 
ايد و نيز مطيع  ايد و به خدا و رسولش اقرار آورده اسالم روا نيست، چون مسلمان شده

ها  كنيد، اين بت چيست كه ترك نمي) غيراسالم= (ايد پس اين اركان زمي  حضرت شده
آمد، خودشان را از آتش نجات   دست آنها كاري برميسودي به حال شما ندارند، اگر از

زدند، پس فهميديم كه از آنها كاري  سوختند، و يا به من ضرري مي دادند و نمي مي
ها را شنيد، مسلمان شد و توبه و  ساخته نيست، پس فرزند كلوخان چون اين سخن

امل واليت بود و نيز ك) هوي آتا(ها نيز تجديد ايمان كردند،  استغفار كرد، ديگر بيگ
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صدق اعتقاد آنها را ديد از آتش بيرون آمد، جلو رفته جملگي دست او را بوسيدند و 
دانستيم به ما خبر داديد، پسر پادشاه كلوخان به هر جانب مأمور  گفتند، آنچه را كه نمي

پرستيد و  كرد و به جمعيت تاتارها اين حادثه را گزارش داد، ديگر هيچ كس بت نمي
در بين آنها مدتي ديگر نيز اقامت كرد و ) هوي آتا(ها را نيز در آتش سوزانيدند،  ديگر بت

 اهللا عليه هنوز رسم مزار شريف او زير ةعاقبت به رحمت حق تعالي واصل شد رحمـ
كلوخان را ) قره قوتلو جان بابا(است اما بعد از ) شيخ بالي(در روستايي ) دينك كوه(

ا به آنها خبر داد و به وصيت آن كشيش فرزندان او را ر) ص(مسلمان كرد و راه محمد 
بود از نسل آن ) كوه دينك(كه در باال ذكر شد و در زير ) بالي شيخ(سرپرستي كرد، 

  .كشيش بود، حقيقت بايد دانسته شود

: 116A  

 ) ق(ولي بيان نشان دادن واليت حضرت خوندكار حاج بكتاش

  در شهر قيصريه
دو حكمران تاتار وجود داشت از اسب، ) ماليا(كنند كه در  ميراويان بر اين وجه روايت 

اي داشتند در  ها و ثروت فراوان داشت و هر كدام فرزند يگانه شتر، گوسفند و گاو گله
هايشان با هم مجادله و مرافعه كردند يكي تيغ كشيد و از قضاي الهي آن  پشت بام خانه

 آن واقعه را ديدند، قصد دستگيري او را ديگر را به قتل رسانيد، كل چادرهاي آنها چون
نمودند اما موفق نشدند در آن زمان در شهر قيصريه يك بيگ سنجاق كه در خدمت 

الدين بود، پدر مقتول نزد او رفته شكايت كرد، مأمور فرستاده قاتل را دستگير كرده  عالء
و ) يصريه آمدق(بردند، و در قلعه قيصريه حبس كردند، پس پدر قاتل نيز به نزد بيگ 

آزادي پسرش را خواستار شد، از دية صاحب خون به تو ده اسب، ده شتر، ده هزار آقچه 
دهم، پدر مقتول گفت، من ديه الزم ندارم، قاتل پسرم را قصاص كن، من به تو، ده  مي

دهم، بنابراين بيگ قيصريه گفت، اين حال را به  اسب، ده شتر، و ده هزار آقچه مي
دهم، هر چه او حكم كرد من بر اساس دستور او عمل خواهم كرد،  يپادشاه گزارش م

محبوس را از زندان آزاد نكرد پدرش بازگشته به مالطيه آمد، جمله يارانش را نزد خود 
گويي در آنجا  اي بينديشم، چه مي كه فرزندم آزاد شود، چاره جمع كرد و گفت؛ براي آن
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كه وقت خود را در رفت و آمد نزد اين و آن  زنداني و تنهاست، آنها گفتند؛ به جاي اين
  سازي كنيد، بگذراني واسطه

: 116B  
خواهي كن و  به نزد خوندكار حاج بكتاش كه در صولجه قرايوك هست، برو و همت

كني با  التماس نماي كه او صاحب واليت و خزينه مروت است اگر تو به او التماس مي
آن . جات خواهد داد هيچ شكي نداشته باشآيد و فرزندت را ن تو به شهر قيصريه مي

تعداد چهارصد گوسفند و چهار قوچ الفور  شخص از دوستانش اين را كه شنيد، في
، و گله گوسفندان را حركت داده به سوي دار جدا كرده و به رسم نياز تقديم كرد شاخ

 )تكيه قيه(آن روز حضرت خوندكار حاج بكتاش ولي در . صولجه قرايوك رهسپار شد
مخفيانه نشسته بود، آن شخص وارد شد سالم عرض كرد، زيارت و سجده بجا آورد و 

صدا تسليم و دست بر سينه ادب ايستاد، چنين روايت كنند، از صخره صدايي  مدتي بي
اي شخص عرض حال خود را بازگو كن و آنچه در دل داري بر زبان : بلند شد و گفت
  جاري كن كه؛

  در اين ميدان حيرت، سرگردان خواهي شد/ شوي  اي شخص چرا حيران مي
  و خواسته دلت را بازگو كن/ حالت را به حضرت عرض كن 

اين صدا را كه شنيد دوباره زيارت كرد و عرض كرد سلطان ) تكيه قيه(آن شخص از 
من، در قلعه قيصريه پسرم زنداني است لطف كن پسرم را نجات بخش اما يكي از 

كرد براي   است كه هر كس از او چيزي درخواست مياخالق حميده حضرت اين بوده
گفت، به حق حق كه حقيقت است هر كس از . پذيرفت رعايت دل او، سخن او را مي

  اي داشت مطلقاً من خواسته

: 117A  
آن را به جا آوردم به راه بيفت و برو در جايي نزديك شهر منتظر باش ان شاء اهللا ما 

يم رفت، پسرت را از بيگ خواستار خواهيم شد، كه حيف آييم و به همراه تو خواه نيز مي
شاء اهللا نميرد، و آخرت او خير خواهد شد، آن شخص كه اين سخن را شنيد  است ـ ان

چون دريا دلش به جوش آمد، يك لحظه توقف نكرد به سوي قيصريه راهي شد، وقتي 
 درويشاني كه به شهر قيصريه نزديك شد، مالحظه كرد كه حضرت خوندكار نشسته و
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كنند، به اطعام محبان رسانيدند و به اهالي شهر  ها را اخذ و قبض مي كه نياز و قرباني
قيصريه نيز خبر رسيد كه از سوي صولجه قرايوك حضرت خوندكار حاج بكتاش ولي به 

بوستانجي (عزم قيصريه در راه است، محبان و بزرگان شهر كه اين خبر را شنيدند، با 
ل حضرت آمدند، زيارت كرده و سجده و تعظيم به جا آوردند و با عزت به استقبا) چلبي

فرود آمده وارد شدند، به قدرت ) بوستانجي چلبي(و اكرام وارد شهر كردند و در خانه 
الهي آن روز پنجشنبه بود كه به هنگام فرا رسيدن ظهر، حضرت خوندكار فرمود، بياييد 

ه، با محبان و مريدان به ديوانخانه بيگ براي اداي خدمت جهد كنيم و از جا برخاست
قيصريه رسيدند، با بيگ ديدار كرده و نشستند و آن حال را به بيگ گفته و محبوس را 
خواستار شدند، بيگ قيصريه تعلل كرد و كالم حضرت را پاسخي نگفت، آن كساني كه 

 واليت به اسرار حضرت را واقف بودند در نزد بيگ آگاهي دادند كه اين درويش صاحب
آن روز و كرامت و مقام عزيز است، رد نَفَس حضرت پايان خوبي نخواهد داشت، مگر 

  .در سر مبارك حضرت عمامه قرمز بود

: 117B  
گويد، درويش است، اين تاجي كه بر  بيگ كه آن را ديد گفت، اگر همانطور كه مي

ن حضرت خوندكار سر پوشيده است اگر بر من بدهد، زنداني را آزاد خواهم كرد، آن زما
بدن بي سر را به تو، تاج سر . فرمود، به حق حق كه حقيقت است) ق(حاج بكتاش ولي 

دهيم، بيگ قيصريه گفت، مگر سر بر بدن من نيست، حضرت خوندكار فرمود،  را نمي
كنند، با اين سخن بيگ قيصريه  فردا وقت ظهر آمده سر از بدنت جدا مي! بيني مي

دهم، اگر به سر من باليي نيامد، ببين   فردا تا ظهر وقت ميعصباني شد و گفت به تو
كه من تو را چكار خواهم كرد حتي خواستند حضرت خوندكار را به عنوان ضامن به 
بيگ بسپارند و پسر را نجات دهند، نپذيرفت، گفتند، نفس او عين شمشير است و با 

حضرت . اند مستقر شودواليتش مشهور است، االن هر جا هست متهم نيز در همانجا بم
آمد جمله محبان حضرت در نزد او گرد ) بوستانجي(خوندكار از آنجا برخاست و به منزل 

آمدند، خوردند و نوشيدند و سماع و صفا كردند و از معرفت الهي، محققانه سخن گفتند، 
چون . آيد آن شب تا صبح مجلس عظيمي برپا شد كه وصف آن از زبان و قلم برنمي

ماز صبح را ادا كردند و تا زمان فرا رسيدن جمع ذكرو تسبيح كردند، بانگ صبح شد ن
  اذان جمعه بلند شد، وضو ساختند،
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: 118A  
و همراهانش  مسجد رفتند، چنين روايت كنند، از در شرق مسجدجامع قيصريه بيگ به

با مريد و محبانش به مسجدجامع وارد ) ق(و از در مغرب حضرت حاج بكتاش ولي 
اي از مسجد بيگ قيصريه و همراهان و از طرف ديگر حضرت خوندكار  ر گوشهشدند، د

همراهان به نماز ايستادند، نمازجمعه خواندند و دعا و ثناء به جا آوردند، بيگ قيصريه از 
وعده ما با درويش تا ظهر بود نماز جمعه خوانديم و وقت : جمعه كه فراغت يافت گفت

ادند كه هر كس يك بار هيزم با خود به ميدان ظهر هم گذشت، به شهر جارچي فرست
شهر قيصريه بياورد تا اين درويش را به آتش بيندازيم و به يكي از مأموران خود دستور 
داد كه براي جلب و اعزام حضرت به ميدان شهر اقدام كند خودش نيز به طرف ميدان 

چهل شخصيت ل شهر راهي شد، چون از در مسجد بيرون رفت، مشاهده كرد كه از مقاب
بيگ اين شهر :  بيگ و شجاع سر رسيدند، يكي از پيش رفته وگفت،محتشم و مزين

فوراً نامه ممهور از سر بدر آورده و به ! فرمايش. تويي؟ بيگ نيز جواب داد بله ما هستيم
بيگ قيصريه مهر از نامه ! دست او داد، گفت مالحظه كنيد كه چه فرمان رسيده است

الحال لرزه بر اندام او افتاد، دلش به طپش آمد، آن  ه نگاه كرد فيبرداشت به متن نام
بيگ جواب داد به يك لفظ ! كسي كه عبا را داد گفت، به حكم خليفه مطيع هستي

مطيعم، آن شخص گفت كه تو را هر جا بيابيم، امر شده است كه امان ندهيم، و سر از 
  .غ بر او كشيدتن تو جدا كنيم گفت دست به شمشير برده آن لحظه تي

: 118B  
ها را بلند كرد سر او را بر سر نيزه كرد،  سر بيگ را پرواز داده از تن جدا كرد، پس نيزه

و بازگشتند، در اين سو جارچي وارد شهر شد، و ديگري نيز كه به امر او مسجد جامع 
 رفته بود، نزد خوندكار آمده و گفت؛ درويش برخيز برويم، بيگ، منتظر شماست، حضرت

برو بيگ را ببين و ! خوندكار فرمود، اي مسكين براي امان جان او درخواست مهلت كن
ام حضرت  برگرد، مأمور عصباني شده، گفت؛ مرا بيگ فرستاده و االن از نزد او آمده

خوندكار دوبار فرمود؛ ضرري ندارد، خوب من، حرفم را بشنو محبان حضرت نيز چنين 
ع شهر خارج شد و به سوي محل بيگ رفت، زماني كه به گفتند؛ آن مأمور دوباره از جام

ميدان شهر رسيد سر بيگ را بر نيزه ديد بعداً بازگشت و آنچه كه ديده بود بازگفت، 
مردم كاخ آمدند و ديدند كه بدن بدون سر بيگ قيصريه به زمين افتاده، تنش را از 
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ام مردم شهر چون اين خاك برداشته به كاخ آوردند، و او را بدون سر دفن كردند، تم
و محبوس را نيز از زندان . جا آوردند حال بديدند، بر حضرت خوندكار سجده تسليم به

آزاد كردند، خرد وكالن به حضور حضرت آمد و عرض كردند، اي شاه عرفا به شهر ما 
لطف فرموده صفا نظر كرده همت فرماي، حضرت خوندكار به آنها خير و . خوش آمدي

  .ه و از قيصريه رهسپار صولجه قرايوك شد و با دولت نشستدعا و همت كرد

: 119A  

 در بيان زنده شدن مرده به اشاره حضرت 

  )ق(خوندكار حاج بكتاش ولي
كنند، كه حضرت خوندكار حاج بكتاش ولي در يكي از روزها  راويان چنين روايت مي

اف و اكناف را مستقر شدند اطر) صمصام ايوك(رسيدند در موضعي به نام ) ماليا(به 
كردند كه چند تن از بزرگان دربار كلوخان تاتار مذكور كه به روم آمده بودند در  تفرج مي

مقام ساخته بودند، در آن محل فرزند يكي از اين بزرگان با پسر ) صمصمام ايوك(جوار 
كردند كه پسر فقير ناگهان سنگي انداخته به فرزند  يكي از ساكنان فقير آنجا بازي مي

كه اين صحنه را ديدند در پي ) ابه( بزرگ برخورد كرده و جان تسليم نمود، مردم آن
آمد ) ايوك(خواستند او را دستگير كنند، پسر نيز فرار كرده به  دستگيري او برآمدند، و مي

الفور عرض كرد كه اي  حضرت خوندكار در باالي ايوك نشسته بود، به حضرت في
د از او صاحبان خون نيز به ايوك وارد شدند و به حقيقت كامل به تو ملتجي شدم بع

محضر حضرت رسيده و متوجه شدند كه پسر به حضرت خوندكار ملتجي شده است، 
نزديك شده زيارت كرده، عرض كردند، اي سلطان ما، او را تحويل ما بدهيد كه قاتل 

ياوريد، فرزند ماست، حضرت خوندكار فرمود غم نيست، خوب من، آن مقتول را به نظر ب
طفل مرده را به حضور حضرت آوردند و ايشان خرقه را بر او انداخته و دست توسل 
بدرگاه حضرت حق بلند كرد و دست بر صورت ماليده و خرقه را برداشت همگان ديدند 

  ...كه مرده احياء شد، 

: 119B  
ر اساس الفور برخاسته و با آن پسر مصافحه كرده و دوباره به بازي پرداختند اما ب في

ساري اسماعيل نيز بود حضرت خوندكار فرموده بود ) صمصام ايوك(ها در  روايت بعضي
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كه اسماعيل من آن مرده را تو در خرقه بگير، تا ما دعا كنيم، شايد حق تعالي به او جان 
دوباره بدهد، ساري اسماعيل آن را داخل خرقه گرفتند و حضرت دعا كردند و دست بر 

ولي اصل . اري اسماعيل خرقه را برداشت ديد كه زنده شده استصورت ماليده چون س
درست روايت اول است، بزرگان دولت تاتار وقتي كه از حضرت اين واليت را ديدند، 
همه به جمعي به حضور آمده زيارت و سجده كردند، آن جماعت در بين خود هم سوگند 

د و به او اداي احترام ننمايد، شدند كه كسي كه خوندكار يا از خلفاي ايشان يكي را ببين
زن حالل بر آنها حرام شود، آن قوم حضرت خوندكار را بسيار دوست داشتند و در جزء 

ديدند،  دوستداران و محبان او درآمدند، هر وقت خوندكار يا يكي از خلفايش را مي
گرفتند حضرت  كردند و دعاي خير و همت مي الفور اداي احترام و استقبال مي في
  .دكار حاج بكتاش ولي از آنجا به صولجه قرايوك بازگشتخون

  صفا و نظر كردن حاج بكتاش ولي به عثمان جق
  1و حمايل شمشير به اردوغدو آلپ

كنند؛ كه حضرت خوندكار حاج  راويان اخبار و ناقالن آثار بر اين وجه روايت مي
  بكتاش ولي

: 120A  
اللسان در تحرير  ود و در كالم صريحرمز و رموز او واليت و كراماتش به قدري زياد ب

البيان در تقرير كه وسعت آن ممكن نيست، اما از آفتاب يك ذره  با قدرت و رقم و فصيح
  .اي بيان شده است و از اعمال قطره

  : شعر
  از عمان به اندازه قطره شرح كنم/ از آفتاب به اندازه ذره بگويم 

 و قورت آتا زماني كه فوت كردند پادشاه اغوز بايندرخان و بيگلربيگ غازان خان
رسيد ديار عجم را كالً  سلجوق به سليم شاه غاز مي اغوزها پراكنده شدند، و سلطنت آل

تسخير نمود و از آنجا به سوي آناتولي لشكر كشيد، قيصريه را فتح كرد پسرش قليچ 
بود و سراي در نزديكي كوه حسن كه يك اژدها به وجود آمده  ارسالن نيز در واليت آق

                                                 
  ـ به معني پسر متولد شده، پسر به دنيا آمده1
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سراي را آزاد كرده و گسترش داد، از سليم  زده بودند، كشته و آق همه از ترس آن حيرت
الدين  شاه غازي تخت سلطنت به قليچ ارسالن رسيد از آن به پسرش سلطان عالء

، 1كيخسرو رسيد، گرميان، حميد، آيدين، قراسي، اسفنديار، خضر بيگ، خواجه بيگ
الدين هستند اما بيگ  هاي بزرگ سلطان عالء يگساروخان بيگ و ميناب بيگ همه ب

گرميان خيلي شجاع بود، قراحصار را فتح كرده و دوباره به حضور پادشاه آمد، سلطان 
الدين به گرميان لشكر همراه كرد و قالع كتاهيه، طوشانلوتي، آلتون تاش،  عالء

ارد همه را فتح دينگزلي، عشاقي، اشقليء، صندقليء، و قلعه گرمياني كه امروز وجود د
  .كرده حاكم شد

: 120B  
هاي زياد آنجا را  الدين به كنار درياي سفيد نيز لشكر فرستاده و بيگ سلطان عالء

ي ميدي و بالي كسري را با  پراكنده كرد، به قراسي بيگ همراه نيرو كرده فرستاد، ادره
را با اطراف اطراف آن فتح كرد، همراه ساري خان بيگ لشكر فرستاد به واليت منتشه 

كرد و به حميد لشكر داده و فرستاد شهر عبدالمومن كه حاال اسم آن  آن گرفت فتح
 است با محيط آن فتح كرد، به بيگ صناب فرستاد و كنار درياي سياه را فتح دياربكر

ها  كرد، خواجه كوجا بيگ را لشكر داده و فرستاد و آنجا را فتح كرد كل اين بيگ
هاي فتح شده، گشتند، فقط  د در آنجا مستقر شدند و بيگ محلآنجاهايي كه فتح كردن

الدين كيخسرو  اينه كول، ازنق، بوروسه و اطرافش در دست كافران مانده، سلطان عالء
لشكر بزرگي جمع كرده و آرزوي فتح بورسه و اطراف آن را داشت، كلوخان مورد ذكر 

تقر شده بودند كلوخان مرده و به كه تاتارها وقتي به آناتولي آمدند در اطراف ماليا مس
جاي او پسرش به رياست لشكر رسيد تاتارها به يغما و چپاول مملكت مشغول بودند 

الدين به پسر كلوخان پيغام فرستاد و گفت من به غزوه و فتح بورسا  پس سلطان عالء
روم، زنهار نوعي ناشايسته حركت نكنيد جلو تاتارها را بگير و ضبط كن كه به  مي
لكت آسيب نرسانند و غارت و چپاول نكنند، كلوخان پسرش نيز نامه نوشته و گفت مم

 .حاشا كه ما به كشور پادشاه سوء قصد كنيم

  

                                                 
  .ب كوجا است. ـ در نسخه هـ 1
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: 121A  
عهد و امان كردند و صلح نامه نوشتند بعداً سلطان عالء الدين با لشكريانش به سوي 

وز توقف و تدارك راه بورسه حركت كرد، چون به جايي به نام سلطان اُنو رسيدند، چند ر
ديدند كه زمستان رسيد در آنجا قشالق كردند، چون تابستان و بهار شد كه سلطان 

الدين قصد كرد كه از سلطان اونو نزول كرده و بورسه را فتح نمايد چون خبر رسيد  عالء
الدين چون اين  كند، سلطان عالء كه تاتار عهد بشكست، و مملكت را يغما و چپاول مي

بزرگان و ريش سفيدان را در نزد خود جمع كرد و گفت؛ مراد من از لشكر .  شنيدخبر را
كشيدن و آمدن به اينجا اين نبود كه بورسه را فتح كنم، حاال فرياد آمده است كه تاتار 
عهد بشكست اگر من برنگردم مملكت را ويران خواهد كرد پس بورسه در دهان دشمن 

ه بزرگي است، براي من فردي صاحب قدرت الزم قرار گرفته است، اما براي او لقم
است كه اين سنجاق را به او بدهم كه از ترس و هيبت آن، كافر تكان نخورد و آن كافر 

كنم كه مملكت در امن و آسايش  شيطنت نكند، به خاطر آن اين شخص را منصوب مي
زان ما از باشد بزرگان و ريش سفيدان حاضر عرض كردند كه سلطان ما فعالً بين سربا

جماعت اغوز آلي قايا بيگ سه برادر هست كه به بزرگش آيتغمش آلپ و دوم ارطغدي 
نهايت بهادر و شجاع هستند، در تمام لشكر كسي  گويند و بي آلپ و سوم گندود آلپ مي

همتاي و قرين آنها نيست، قايا با جماعت خود قلعه توزلجه را از دست كافر گرفته بودند 
  ...چكس جز آنها اليق نيست كه شما بگماريد در اين دهانه هي

: 121B  
الدين به آيتغمش آلپ، شمشير حمايل كرد و به او سنجاق سلطان اونو را  سلطان عالء

داد در آنجا او را به مقام بيگي گماشت و تاتارها از ترس او از لشكر خود برگشتند و به 
ودند به قتل رسانيد و بقيه به قونيه آمد و به تخت جلوس كرد تاتارهايي را كه سركش ب

او اطاعت كردند در اين سو نيز آيتغمش آلپ دو سال در سنجاق سلطان اونو حاكميت 
كرد از ترس شمشير او براي دشمن نيرو نماند، بعد از مدتي وعده مرگش فرا رسيد و دار 

ين الد فاني را وداع گفت، مبني بر آن از دوغدوآلپ نيت داشت كه به نزد سلطان عالء
جاي برادرش تقاضاي سنجاق كند، در زمان آمدن در مسير راه اوصاف  بيايد كه به

حميده حضرت حاج بكتاش را شنيد و در دلش محبت حضرت گسترش پيدا كرد كه 
اوالً نزد حضرت خوندكار بيايد و از آن حضرت خير و صفا و همت طلب كند، ثانياً به نزد 

ند في الفور به راه افتاد به صولجه قرايوك آمد آن الدين برود و طلب مقام ك سلطان عالء



 
221

روز حضرت خوندكار در كوه خرقه زير آن درخت آردچ نشسته بود اردوغدو آلپ او را كه 
الفور از اسبش پياده شد سالم داد  در آنجا در حال نماز خواندن و دعا كردن پيدا كرد في

 بر سينه نهاد، حضرت و دست مبارك بوسيد و به احترام عقب نشست، و دست ادب
  درخواستِ دلت را با ما در ميان بگذار بشنويم: خوندكار به صورت او نگاه كرد و گفت

: 122A  
ايم كيفيت حال را به  سلطان، از حضرت شما صفا و نظر و همت خواستاريم و آمده

از لفظ گهربار درفشاني فرمود كه صفا ) ق(حضرت عرض نماييم پس حضرت خوندكار 
د، اردوغدو آلپ من، هفت سال بود از آل سلجوق حكم سلطنت برگرفته شد، هر اي آورده

نشيني اين مقام كسي را در نظر گرفتند، من ارواح اوالدت  يك از كامالن روم به سجاده
دارم برو به مالقات پادشاه، تا در دلت بنشينيم و از زبانت  را در قبضه واليت نگاه مي
راييم كه خواسته تو برآورده شود و سنجاق برادرت به تو بگوييم و تو را در نظر او بيا

به اردغدو آلپ چنين ) ق(برسد، اما در زماني كه حضرت خوندكار حاج بكتاش ولي 
فرمود، اين نطق و رموز را گفت؛ توجه او به جانب روم بود، به سوي روم هر دو دست 

 حمايل كرد، او را نوازش مبارك را بلند كرد و شمشير را با تكبير به كمر اردوغدو آلپ
كرده صفا و نظر كرد، و دعا فرمود، اسب تو تندرو و شمشير تو تيز باد از آغاز پايان تو 
بيشتر باد، هيچ كس ذريه تو را نيازارد، اردوغدو آلپ دوباره زيارت كرد و صفا و نظر و 

ان همت حضرت را گرفت و وداع كرد و به سوي قونيه به راه افتاد و به حضور سلط
  الدين آمد و همانطور كه حضرت فرموده بود عالء

: 122B  
الدين خوش آمد و سنجاق سلطان اوكي  جمال و كمال اردوغدو آلپ به سلطان عالء

كرد چند سال آن سنجاق را ضبط كرده  رفت نصرت و فتح مي را به او دادند، هر كجا مي
 آن دهان دشمن را كرد غايت بهادري و شجاعت را نشان داد و و حكم و حكومت مي

نيكو نگاهداشت، در زمان او مجال حركت كافي نماند، آخر به اردوغدو آلپ هم وعده 
جاي او برادركوچكترش گوندز آلپ  الدين به كرد، سلطان عالء آخرت نقل رسيد از دنيا به

 داشت كه زماني پدرش فوت كرده عثمانرا منصوب كرد اما اردوغدو آلپ پسري به نام 
الدين با پادشاه بورسه   نارسيده بود منصب طلب نكرد در اين اثنا سلطان عالءهنوز طفلي
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هاي حمله و  ها بسته شده و گروه صلح كرده بود در بندارمني حدود تعيين كردند، اوج
مدتي گذشت كه بعد پسر اردوغدآلپ، . دادند مهاجم ديگر عمليات نظامي انجام نمي

البت و شجاعت نمود جنگجويان جماعت  قد و قامت كشيد، قدرت و صبيگ عثمان
قايابيگ در اطراف او جمع شدند و گفتند تو از ازل فرزند بيگ ما بودي حاال بيگ ما 

اي چون تو كودك بودي پادشاه  اي چرا همين طور بدون تحرك و ساكت مانده شده
سنجاق به عموي تو داد بيا و پيشرو ما شو به خاطر تو سر خواهيم داد و كافران را 
هالك خواهيم كرد دشمنان دين را خواهيم شكست، غزوات كنيم به آمال خود دست 

  پيدا كنيم عثمان بيگ سخن آنها را معقول ديد با جماعت قايابيگ

: 123A  
به سوي يار حصار، بيله جيك، ايله كول، ازنيك، لشكر برد، جنگجويان را از خود 

الفور  شاه بورسه شكايت كردند فيممنون و راضي نمود بعد از آن از عثمان بيگ به پاد
الدين فرستادند در اين نامه آمده بود كه ما با شما  اي نوشتند به نزد سلطان عالء نامه

اي ايل و  ايم پس اين چه كار است كه ديگري را بر ما مسلط كرده عهد و پيمان داشته
برسان وگرنه واليت ما را به يغما داده است آن را دستگير كرده و حق را به جاي خود 

الدين رسانيدند،  پيمان اين نامه را به عالء. آوريم ما نيز عهد را شكسته به يغما روي مي
الفور به غضب آمد و به عموي عثمان بيگ،  الدين في مفهوم معلوم شد سلطان عالء

ات را دستگير كن و به سوي من بفرست يا آنچه كه  گوندوز آلپ فرستاد كه يا برادرزاده
با شما معامله خواهم كرد، گوندوز آلپ نيز عثمان را جستجو كرد و در حق اوست 

نزد  روستايي ناگهان بر او شبيخون زد و همراه چند نفر از نزديكان او را دستگير نمود به
الدين فرستاد، وزراء ديدند كه اين عثمان داراي قد و قامت و قدرت و  سلطان عالء

حم و شفقت آورده، خضروار به محضر صالبت و محبوب نوجوان است، به روي ر
الدين رسيدند و عرض كردند سلطان ما، شجاعي همانند اين را با سخن  سلطان عالء
  . دين و مهمل نابود كردن روا نيست، آن را بگذار تا در راه تو فدايي باشد كافري بي

: 123B  
از الدين در حق عثمان بيگ  و به عشق دين به كافر شمشير زند، سلطان عالء
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ها شنيد و در دلش رقتي ايجاد شد و گفت آن شجاع را به نزد ما بياوريد  وزرايش كالم
الدين آوردند، ديد كه نوجواني بهادر و  ببينيم و بعداً عثمان بيگ را به حضور سلطان عالء

ايد، االن اين را  الواقع همان است كه گفته پهلوان است به وزرايش نگاه كرد و گفت في
حضرت حاج معتمد همراه كنيد، به نزد شيخ و سيد ما نسل رسول خدا، با چند شخص 

آيد  هر چه رمز و رموز مي. فرمايند  بفرستيد، ببينيم آنها در حق او چه ميبكتاش ولي
زيرا كه حضرت خوندكار . جمله بنويسند، و تذكره بنويسند ما نيز مبني بر آن عمل كنيم

تار كلوخان را با سربازهايش مسلمان كرده كه پادشاه تا آن روزي) ق(ولي حاج بكتاش
هايش به حضرت از دل و صميم قلب محب شده بودند،  الدين و بيگ بود، سلطان عالء

فرستادند و نيز اگر مشكلي پيش  قربان، چراغ و نذرهايشان را براي حضرت خوندكار مي
نجام فرمود همان را ا كردند هر چه مي آمد، آدم فرستاده به حضرت اعالم مي مي
دادند، وزراء عثمان بيك را نيز به موجب حكم پادشاه به همراه چند نفر متعهد به  مي

  محضر خوندكار فرستادند،
حال از سوي ديگر به اشارات حضرت خوندكار توجه كنيم، به رمز و رموز . اينها رفتند

ه و روايت اين وجه بود كه حضرت خوندكار حاج بكتاش ولي از ديار خراسان به روم آمد
  در صولجه قرايوك

: 124A  
هاي اطراف نيز قبه  مستقر شد رونق گرفته و به طالبانش قبه الف پوشانيد و نمدمال

ها دوخته و به  آوردند و انواع و اقسام تاج ساختند و پرداخت كرده مي الف از پشم را مي
حضور حضرت آوردند، تا شايد مقبول محضر حضرت خوندكار بشود و دعاي خير از 

ور او بگيرند و مراد آنها همين بود، مگر كه حالجي به اين منوال يك كسوه دوخت حض
  .و به حضور حضرت آورد، كه بسيار بلند بود، و قابل پوشيدن نبود

حضرت خوندكار با دست خود وسط كسوه را با كف مبارك كوتاه كرده پيچانيد و 
 و زياده از حد محترم داشته اندازه كرد كه هنوز در بين فقرا آن شيوه كسوه مرسوم است

در كنار حضرت . به سبب آن كه به دست حضرت دوخته و ساخته شده است. شود مي
در اين اثنا . اي بود سرپوش را داخل آن گذاشته فرمود؛ صاحب آن خواهد آمد صندوقچه

خلفا وقتي آنها را ديدند، . هايش و عثمان بيگ رسيدند هاي سلطان عالءالدين كاتب بيگ
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آنها را جايگزين كرده مستقر شدند و سپس براي زيارت به محضر . ضرت خبر دادندح به
. اشارت فرموده در مقابل حضرت نشستند. حضرت آمدند، زيارت كردند و سجده آوردند

  سلطانم فرزند شما عالءالدين دستبوس است: گفتند

: 124B  
گجو از جماعت اين شجاع و جن. اند و ما بندگان حضرت را به حضور شما فرستاده
به اين روز افتاده و به محضر شما . قايابيگ فرزند اردوغدو آلپ، عثمان بيگ است

شيخ ما، سيد ما، نسل رسول، حاج بكتاش خوندكار در حق او هر چه . فرستاده شده است
به ما معلوم شود، مبني بر آن ما نيز اطاعت كنيم چه دستور . رمز و رموز است، بفرمايد

به سيماي عثمان بيگ نظر فرمود و اظهار داشت ) ق(حاج بكتاش ولي دهيد حضرت  مي
ات را بردار و با فينه به نزد من بيا  اي عمامه قدم آورده! كه صفا آوردي اي عثمان من

عثمان بيگ عمامه را برداشت در مقابل حضرت زانو زد و حضرت خوندكار حاج بكتاش 
 را درآورده با تكبير بر سر عثمان فيتاج الولي دست مبارك را برده از صندوقچه آن 

 فانوس را از كمر باز كرده و با تكبير بر كمر بيگ بست و شال مبارك. بيگ پوشانيد
 اي سفرهمقابل خود را روشن كرد و به اركان طريقت و تلقين پند و نصيحت به او سپرد، 

 عثمان من، :كه در حضور خودش گسترده بود، در مقابل عثمان بيگ گسترد، بعداً فرمود
فرستيم تا آن دستار را بر سر شما ببينند از جنگ  برو االن تو را به رزم دشمنان دين مي

شمشير تو بر آنها برّا و مسلط باشد و شمشير آنان . بازمانند و توان مقابله نداشته باشند
  بر تو كارگر نباشد به هر كجا برويد

: 125A  
اسم .  هيچ كس پشت تو را بر خاك نمالد.پيروز شويد، آخر تو از اولت بهتر باشد

از .  خوانده شويخوندكارخوندكاري خود را به تو بخشيدم پس از اين به بعد به نام 
طلوع آفتاب چراغ تو روشن باشد تا غروب آفتاب عرفاي آناتولي اين مقام را براي كسي 

ست كه تو تر ديدند و فرمود من هفت سال ا هر كدام كس ديگر را مناسب. خواستند مي
كنم كه اينك آمده نصيب خود را گرفتيد نصيب تو  را در قبضه واليت خود حفاظت مي

بعداً برگشته و به آن معتمدان گفت كه؛ برويد به پادشاه . از ما اين بود كه به تو رسيد
او نيز همانند ما . عالءالدين از سوي ما سالم برسانيد كه به اين عثمان مقامي واال بدهد
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ه جلوداري و سركوب دشمنان دين بفرستد كه غزوه كند و بر كافران شمشير اين را ب
عثمان بيگ دوباره . اي مفصل شد كاتبان موجود گزارش امر را نوشتند كه تذكره. كشد

دستبوسي و تمنا كرد خير و دعا و همت و صفا نظر گرفت و نيز وداع كرده بازگشتند تا 
محضرش  پادشاه ديد كه معتمدان به. آمد قونيهكه به محضر سلطان عالءالدين به 

از اوضاع اين .  داردكمربستهدر سر عثمان بيگ،  تاج الفي، يك سفره، چراغ. اند آمده
سلطان . حال سوال كرد، پس معتمدان تذكره را بوسيده به محضرش گذاشتند

  .عالءالدين، تذكره را دريافت و مطالعه كرد

: 125B  
گفت چون سيد و شيخ ما حاج بكتاش خوندكار بر اين . حالِ واقع بر او معلوم گرديد

. وجه صفا نظر كرده است به ما نيز الزم است كه به او يك منصب عالي واگذار كنيم
ها و سنجاق سلطان اونوئي با سر طاليي به  سلطان عالءالدين او را به همراه دهل

ان به گوشش كرد، ناگه زماني كه عثمان بيگ در ديوانش جلوس مي. واليت فرستاد
سلطان من : از جايش برخاست آن لحظه شخصي آمد و گفت. صداي طبل آسايش آمد

بر . عثمان بيگ شاد شد و از خيمه بيرون آمد. اند مژده كه به محضر شما سنجاق آورده
عثمان آن عادت مانده است و نيز  االن هم در نزد آل. كرسي ننشست و بر پا ايستاد
. د سلطان عالءالدين رفت، دست بوسيد و خلعت پوشيدعثمان بيگ سوار شده به نز

  .دستور شد و به سنجاق بلند كرد و به همراه سربازان به سلطان اونوئي برگشت
هاي خود را پوشانيد، اما بعضي  به گردآوري سپاه پرداخت و عزم غزا كرد، وصله

يانند، روي ثروتمندان براي اين كه به دشمنان بيش از اين اندازه هيبت و قدرت بنما
كردند، چنان كه در  سرپوش خود را طال زدند، هميشه به كفار هجوم برده، غزا مي

اطراف عالم منتشر شد، در غزا آنان كه اهل صفا بودند بيشتر از هر جانب به نزد عثمان 
  بيگ آمدند و بر سر خود

: 126A  
ندازه بيرون خود مردم و سايرين، جمعيت از ا. لشكر زياد شد. آن كسوه را گذاشتند

گفت؛ اشخاصي كه از بيرون آمدند نمد . اين حال را به عثمان بيگ اعالم كردند. شد
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سرپوش را به رنگ قرمز انتخاب كنند و با آن معين شوند و به بندگان دربار خودش 
در اوچ غزا . ها را متصرف شدند شمشير زدند و آن سرزمين. كسوة سفيد پوشانيد

نجا را براي تشريف اسالم دعوت كردند، كفار را از دم تيغ كرده اهالي آ] ها دوردست[
  .گول، ازنق و تابورسا همه جا را فتح كردند بيله جيك، ارمني، يارحصار، اينه. گذراندند

خير  عاقبت به. بنابه اشاره حضرت غزوات انجام داده و غزا كردند و غزا نصيب آنها شد
باز اشارات حضرت . و نخواهند خوردعثمان هيچ شكست نخوردند  سربازهاي آل. شدند

چون . اي در آن نيست هيچ شك و شبهه. و در آتي هم تحقق خواهد يافت. تحقق يافت
و زنگ ] گيرد اوج مي[ماند  سخن مرد كامل دروغ نخواهد شد، نَفَس كامل بر زمين نمي

  .هاي نادانان هيچ گاه زدوده نخواهد شد از قلب

  شود اليتي نصيبشان ميخليفگان حاجي بكتاش ولي هر يك و
و راويان اين گونه روايت كنند؛ كه حاجي بكتاش ولي قدس اهللا سره، به روايت خود 

.  سال زيست36پس از سكونت يافتن در سلوجا كارايوك، . از خراسان به آناتولي آمد
كرامات ظاهري و باطني بسيار از خود نشان داد و چنان شهرت يافت و نامور شد كه از 

آمدند و صفا و  مي) صوليجه قرايوك(اط براي زيارت رويش به سلوجا كارايوك تمامي نق
  .گرفتند نظر و همت مي

: 126B  
نيز  برخي. گشتند گرفتند و بر سركار خويش بازمي حضرت را مي خير و رحمت و دعاي

با . گرديدند امر خدا و رضايت خودشان تسليم واصلين مي كردند و به درويشي اختيار مي
گشودند و احواالت  كردند تا چشم بصيرت مي سربلندي مدت مديدي خدمت ميفخر و 

بزرگان آنان را يا در همانجا كه بودند به خليفگي . يافتند گوناگون را به تجربه درمي
فرستادند و ايشان همان گونه  گماردند يا آنان را به ممالك مختلف و نقاط ديگر مي مي

ند و منظور نظر داشتند و خلق را مريد و محب خواست نمودند كه واصلين مي عمل مي
وشش هزار  وشش سال، سي ولي درطول سي حضرت حاجي بكتاش. ساختند خويش مي

به تمامي آنان، تك به تك علم و چهار . وشش هزار خليفه گمارد سي. چراغ برافروخت
به به آنان اجازت و مقام خليفگي بخشيد و آنان آداب سلوك و طريقت را . نشانه داد
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هر روز و هر شب سيصد خليفه در خدمت حاجي بكتاش ولي بودند و . جاي آوردند
  بكتاش آن زمان كه زمان رخت بر بستنش از دنيا فرارسيد،

: 127A  
  .هر يك را به واليتي فرستاد

  .تفصيل سخن راند، چرا كه سخن به درازا كشد شان به توان پيرامون تمامي نمي
هايشان تا به امروز  سايرين شهيرترند چندان كه ناماز سيصدوشصت خليفه، برخي از 

جمال سيدسلطان، ساري اسماعيل، حاجيم سلطان گشوده دست، . ماندگار است
بابارسول، پيرآب سلطان، رجب سيد، ساري قاضي، علي بابا، براق بابا، بهـاءالدين 

  .اند  از آن جملهو خضر صمد) دوست خدا(پوش  سلطان، يحيي پـاشا، اطلس
يح اين كه نسب، تبار و طايفه هر يك از اولياء مذكور چه بوده و هر يك چگونه توض

، .اند اند و چگونه و كجا از وي اذن و مقام گرفته به محضر حاجي بكتاش ولي رسيده
  .نماييم ما تنها به شروع مختصري اكتفا مي. گير وطوالني است بسيار وقت

* * *  

  خليفه اول سيدجمال سلطان
ولي در ميان تمامي خليفگانش به وي محبت فراوان داشت و بسيار حاجي بكتاش 

كنان  زد و نوازش دست مبارك خويش را بارها بر پشت او مي. شمرد محترمش مي
  :فرمود مي

  .و همواره جايگاهش در باالي مجلس بود. »جمال من. جمال من است«
اش  خيلهاي از م انديشه. روزي سيدجمال سلطان در حضور بزرگان نشسته بود

يعني حضرت اولياء چه مقامي به من خواهند بخشيد؟ چه «: گذشت، با خود انديشيد
  »فرماني به من خواهند داد؟ در كجا؟ تا به آنجا روم و به حكمراني مشغول شوم؟

 : فرمود. حاجي بكتاش ولي از اين حال آگاه شد
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: 127B  
هر جا، در هر . و و بروجمال من، پس از هجرت من به دارالبقاء سوار بر مركبي ش«

در آنجا بساط تربيت و طريقت را . مكان كه گرگ مركبت را بخورد، مقام تو آنجاست
برپا كن و از صلب تو فرزند روحاني ما به ظهور خواهد رسيد كه درياي سفيد بشكافد و 

  ».از ميان آن گذر كند
  .لبقاء آنجا بماندپس از آن، سيدجمال سلطان تا زمان انتقال حاجي بكتاش ولي به دارا

جا كرده و سيدجمال سلطان نيز از آنها دستور  با حبيب سجاده جسد مبارك را جابه
آنجا . حوالت دريافت كرد، مركبي برگرفت و روانه شد تا به توابع آلتون تاش رسيد
او را . مرغزاري بود بس نيكو، سبزه و چمن و آب روان، چندان زيبا كه در وصف نگنجد

در اين مكان روشن و دلگشا اندكي خواهم خفت و «: با خود گفت. دبسيار خوش آم
با اين تصور از مركب پياده » .سپس به راه خود ادامه خواهم داد. استراحت خواهم نمود

. پس از مدتي برخاست و ديد كه گرگ مركبش را دريده. مركب را بست و خوابيد. شد
فته بودند، به ياد آورد و دريافت كه به او گ) حاجي بكتاش(آن گاه رمزي را كه اولياء 

  .آنجا همان مكاني است كه به او وعده داده شده بود
  آنچنان واليت و كرامتي از خود نشان داد كه خلق آنجا را محب خود نمود و در

: 128A  
اما . حال مزار ايشان در توكل جيك است، رحمت خداوند بر او. همانجا وفات نمود

ن كرده بودند، سيدجمال سلطان صاحب فرزند پسري شد كه همانگونه كه واصلين بيا
زماني كه از آناتولي . وي مردي بسيار تنومند و باهيبت بود. نامش را اصل طُوغان نهادند

دريانوردان . به تنگه گلي بولي رسيد، براي عبور از درياي سفيد درخواست كشتي كرد
هر گام كه .  و به دريا زدپس اصل طوغان خشم گرفت. امتناع كردند) داران كشتي(

  .شد رفت و راه برايش گشوده مي داشت، آب از زير پاهايش كنار مي برمي
الفور كشتي آماده كردند و از خواستند كه بر آن  دريانوردان با ديدن اين صحنه في

دريانوردان دست و پايش را . او كه رنجيده بود، نپذيرفته و به راهش ادامه داد. سوار شود
آن گاه اصل طوغان پذيرفته و بر كشتي سوار شد و در درياي .  و التماس كردندبوسيدند

  .اكنون مزارش در اسكي زعزه است. سفيد به راه خويش ادامه داد
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  خليفه دوم، ساري اسماعيل
ميان حاجي بكتاش ولي قدس اهللا سره العزيز و ساري اسماعيل چنان مودت و رمز و                

  .اند اي نرسيده به چنين مرتبهرازي بود كه هيچ يك از خليفگان 
نمـود، سـاري      هرگاه حاجي بكتاش عزم رفتن به مكاني غير از صوليجه قرايوك مـي            

روزي از روزها كه در حـضور       . دار اولياء بود    او ابريق . برد  اسماعيل را به همراه خويش مي     
؟ كجـا   يعني حضرت اوليا مرا كجا مقام خواهند داد       «: بزرگان نشسته بود، با خود انديشيد     

  كنند تا  اشارت مي

: 128B  
حاجي بكتاش ايـن حـال بدانـست و    » بدانجا روم و در آنجا يك دم و يوم بازي كنم؟      

پس از رحلت من عصاي . اسماعيل من، تا زماني كه من از دنيا روم، اينجا بمان     «: فرمود
. آنجـا حكمرانـي كـن     . دست خويش پرتاب كن، هر كجا كه افتد، آنجا سرزمين توسـت           

ان سبز را هم نزد تو امانت خواهيم گذاشت، هر زمان كه احتياج افتد، خواهند آمـد و                  فرم
انـدكي بعـد حـاجي بكتـاش        » .دهي  آن را از تو خواهند گرفت و تو فرمان را به آنها مي            

  .درگذشت
 سجاده را بردند، ساري اسماعيل نيز اجازت يافت و از آستانه كه بيرون رفت،               )1(حبيب

در عالم باطن ديد كه عصايش در سـرزمين منتـشاء در   . رتاب كردعصاي دست خود را پ 
در كليـسا راهبـي   . آن را سـوراخ نمـود و داخـل رفـت      . تاواز بر گنبد كليسايي فرود آمـد      

عـصا بـه    . عصا به سر او اصابت نمود و مجـروحش سـاخت          . مشغول خواندن انجيل بود   
سـاري  . شب شـد  . دچنان كه از ترس عقل از كف بدا       . چشم آن كشيش چون ماري آمد     
 درآمـد و سـاري      شـاهيني در سپيده دمـان بـه شـكل         . اسماعيل آن شب استراحت كرد    

  . در مكاني آشيان نمودتاوازپرواز كرد و در . شاهيني زيبا شد

: 129A  
 بـا زنگولـه     شـاهيني زرد  درفـالن مكـان     «:  را ديدنـد، گفتنـد     شاهينبزرگان آن ديار    
  ».ردن آشيان كرده، بسيار زيباست در ناحية گموهاي سپيدكوچكي بر پاي و 

شاهين كه به اينجا آمده يا از پادشاهي        «: گفت.  نامي بود  زبونبيگ شهر در آن زمان      
اكنون دو فرد يكي در هيأت مسلمين و ديگر در هيأت           . ترك يا از قلمرو كافران گريخته     
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به سوي او كه    اگر از ديار مسلمانان گريخته باشد       . كافران، الزمند تا به او نزديك گردند      
رود و اگر از ديار كفر آمده باشد به آن كه در لباس كفـار                 به شكل مسلمانان درآمده، مي    

  ».شود است، نزديك مي
پس دو فرد يكي لباس مسلمانان و ديگري لباس كافران بپوشيدند و خواستند كه بـه                

يان از آشـ  .  درآمـد  انساندر همان لحظه ساري اسماعيل به شكل        .  نزديك شوند  شاهين
اثري از شاهين نبود امـا بـه جـاي آن، مـردي             . نگاه كردند . اهالي شهر آمدند  . پايين آمد 

آنگـاه  . به او نزديك شدند و به پايش افتادند       . نشسته بود ) بور(نكوروي با موهاي روشن     
 حـضرت عيـسي    درآمده بـود،     شاهينآن كه به شكل     «: نزد زبون بازگشتند، به او گفتند     

  ».و ياري تو آمدهبراي همت كردن . است
سراسـيمه از   . زبون از شوق شنيدن اين سخن عقل از كف بداد و شـوريده حـال شـد                

نهيم   مي) ع(رويم و سر بر پاي مسيح       شود؟ ما نيز مي     چگونه مي «: جاي برخاست و گفت   
اسـماعيل   افرادش را جمع كرد و جملگي به حضور ساري» .كنيم  و سيمايش را رؤيت مي    

  .مچون اولياء انسان كاملي آنجا نشسته استديد كه كسي ه. رسيدند

: 129B  
خيز نزد ساري اسماعيل  صورت بر زمين نهاد و سينه     . همان دم از اسب خود پايين آمد      

آنان را به دين    . اند  ساري اسماعيل دانست كه اينان مسيحي     . آمد و صورت بر پايش نهاد     
ساري اسماعيل،  . ن شدند مردمان آنجا همگي ايمان آوردند و مسلما      . اسالم دعوت نمود  

اوليا حكومت معنوي اين سـرزمين      «: سالم حاجي بكتاش ولي را به آنان رسانيد و گفت         
  ».در اينجا مأوي خواهم كرد. اند را به من داده

 هر جا   تاوازدر  . صفا آوردي، خوش قدم باشي، آمدنت مبارك      «: و آنان در پاسخ گفتند    
  ».واهيم دادرا مناسب ديد، همانجا تو را جا و مكان خ

جاي دراويش  «: ساري اسماعيل از شش جهت شهر يك طرف را مناسب ديد و گفت            
. اي بزرگ برپا كردنـد      در آنجا براي او تكيه    » .پايين است، ما اينجا سكونت خواهيم نمود      

اينجـا آب   «: بـه او گفتنـد    . او مكان ديگري را نيز براي آباداني و باغ و باغچـه خواسـت             
  ».آيد ب، باغ و باغچه به وجود نميآ نيست، در مكاني بي

. آب از آن نقطـه جوشـيد و روان شـد          . ساري اسماعيل بر باالي آن زمين نظر افكنـد        



 
231

مردمـان بـسياري بـه آنجـا        . آن واليت مشهور شد   . كرامات بسياري نظير اين انجام داد     
روزي از روزها ساري اسماعيل و درويشانش به اتفـاق بـه گـشت و     .آمدند و مريد شدند

بـه قـدرت خداونـد      . زدنـد   دو گاو نر زمين را شخم مي      . به كشاورزي رسيدند  . ذار رفتند گ
  يكي از آن دو گاو به زبان 

: 130A  
  »دانيد؟ اي اولياء آيا حال مرا مي«: آمد و گفت

  »شود؟ چه شده اي گاوه سياه؟ تو را چه مي«: پرسيد. ساري اسماعيل نزديك شد
اكنون پيـر و فرتـوت      . زنم   صاحبم را شخم مي    بيست سال است زمين   «: گاو پاسخ داد  

اي مرد؛ لطفـي بنمـا و       . خواهند مرا سر ببرند     مي. زور و قوتي برايم نمانده است     . ام  گشته
  ».به عشق خداوند مرا برهان

: سپس او را آزاد كرد و گفـت       . ساري اسماعيل گاو را باز كرد و او را از صاحبش خريد           
  ».دشو اين گاو از جانب ما آزاد مي« 

  .كنند ياد مي) به سخن آور گاو نر(در آن ديار اسم ساري اسماعيل را با لقب 
چنـان كـه زبـان از بيـان آن عـاجز            . وي از اين دست كرامات بسيار از خود نشان داد         

آن گاه كه موعد رفتن از دنيا فرارسيد،        . مدتي در آن ديار حكمراني معنوي نمود      . ماند  مي
ولياء اشارت كـرده بودنـد، فرمـان سـبز را بـا وي مـدفون       وصيت نمود تا بر طبق آنچه ا    

ولي و پـسران سـيداحمد بـر سـر            از پسران حاجي بكتاش     پس از مدتي ميان يكي    . سازند
  .جنوب سيوري حصار، اختالف افتاد

بـه تـاواز بـر مـزار سـاري          . آن زمان گفته اوليا و اشارت حضرت را به خـاطر آوردنـد            
آن را بـه مـا برسـان اي سـاري           .  مـورد نيـاز اسـت      امانـت « : اسماعيل آمدند و گفتنـد    

  ».اسماعيل
دستي سفيد و نوراني از درون آن بيـرون         . مزار ساري اسماعيل شكافت و دو نيمه شد       

مقصود هـر آنچـه     . آنچه اوليا گفته بودند تحقق يافت     . آمد و فرمان سبز را به ايشان داد       
  .بود، به آن رسيدند
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: 110B  

  گشوده دستخليفه سوم، حاجيم سلطان 
به مقام كرامـت    . منازل را طي كرده بود    . وي يكي از خلفاي بزرگ حاجي بكتاش بود       

از . سروري واقعي و مردي بسيار پرقوت بـود       . و واليت رسيده و در اين وادي مردي بود        
  .اوليا صفا، نظر و همت گرفته بود

 كـرد و    در وي حاجي بكتاش ولي صفا و نظر نموده، شمشير باطنش را بـه او تقـديم                
امـا بـدون اذن مـا فعلـي مرتكـب           . جالدي اين ميدان را به تو داديم      . خوب من «: گفت
  ».شوي، در غير اين صورت براي تو زيانبار خواهد بود نمي

قـاطري  . به ميدان نگريـست   . حاجيم سلطان شمشير را در دست گرفت و بيرون رفت         
  :خود انديشيدبا . برد كرد و مايحتاج آشپزخانه مي را ديد كه آب حمل مي

  ».كنم شمشير را بر روي اين قاطر امتحان مي«
. اي به قاطر زد و قاطر در جـا بـه دو نـيم شـد                 آن شمشير از جنس درخت بود، ضربه      

اين موضوع را به اطالع حاجي      . اي از آن به طرفي و نيمه ديگر به طرف ديگر رفت             نيمه
فا ونظر كرده شما قاطر سقا      سلطان، حاجيم با شمشير ص    «: بكتاش ولي رساندند و گفتند    

  ».را به دو نيم كرد
در همـان لحظـه دسـتان       » .خوبي من، دسـتانت بـسته شـود       «: حاجي بكتاش فرمود  
اي «: به خليفگان التمـاس كـرد     . او از كرده خويش پشيمان شد     . حاجيم سلطان فلج شد   

  ».بندگان لطف بنماييد و از اوليا بخواهيد تا از من بگذرند

: 131A  
ساري اسماعيل، بابا رسول، پيـرآب سـلطان، رجـب خليفـه و خليفگـان و                سيدجمال،  

دراويشي كه در آن محفل بودند، جملگي براي حاجيم سلطان تقاضـاي عفـو نمودنـد و                 
نقـصانش را برطـرف   . اي اوليا گناه حـاجيم سـلطان را بـر او ببخـشاييد       «عرض كردند؛   
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  ».دستانش را بگشاييد. نماييد تا اين گونه نماند
نيكـويي مـن،    «: خوندكار حاجي بكتاش ولي، خاطر ايشان نشكست و گفـت         حضرت  

  ».دستانت گشوده گردند، كنون از آن بيماري نجات خواهي يافت
  .و در آن هنگام حاجيم سلطان بهبود يافت و دستان او گشوده شد

يعنـي  «: روزي از روزها كه حاجيم سلطان در حضور اوليا نشسته بود، با خود انديـشيد              
  » كجا به ما مقام خواهند داد تا در آنجا حكمراني معنوي كنيم؟بزرگان

خوب من، خواسـته قلبـي تـو را اجابـت           «: حضرت خوندكار اين حال دريافت و فرمود      
دم و يـوم خـود را       . در آنجا حكمراني معنوي كن    . نمايم و به تو سرزميني خواهم داد        مي

  ».بازي كُن
جادة حبيب گذراندنـد، حـاجيم سـلطان    پس از رحلت حاجي بكتاش خراساني كه از س        

اذن گرفته نزد بيگ گرميان رفت و از او خواست تا سرزميني و يـورت و منزلگـاه بـه او                     
  .واگذار كند

، اژدهـايي پيـدا     )آب    بي= (اوشاك، در نزديكي مكاني به نام سوسوز        ) عشاق(در طرف   
كان را ترك گفته و     همه از ترس آن م    . هيچ كس را ياراي هماوردي با او نبود       . شده بود 

اگر « : بيگ گرميان خطاب به حاجيم سلطان گفت      . در جاي ديگري سكني گزيده بودند     
  تو مرد كامل حقيقي هستي،

: 131B  
  ».در اين صورت آنجا از آنِ تو خواهد بود. برو اژدها را بكش

 از  هفـت تـن   مـزار   . سوسـز شـد   = حاجيم سلطان به امر بيگ گرميان راهي سوسـوز          
به روايت  . (دانست  اران سيد قاضي سلطان در آنجا بود و او اين را از پيش نمي             فرزندانِ ي 

  ».حاجيم سلطان، يكي از آنها مزار خواهرزاده سلطان سيدقاضي بوده است
  .كشته شده بودند) حصار قديم(اين هفت تن به هنگام جنگ در اِسكي حصار 

گيـرد،     در اينجـا قـرار مـي       از اين كه مزارتان   «: سيد خطاب به اين هفت نفر گفته بود       
، حـاجي بكتـاش ولـي از        )ع(نظركرده امام هـشتم علـي موسـي الرضـا           . مغموم مباشيد 



 
234

از خليفگان او، يكي بـه نـام        . خراسان به آناتولي خواهد آمد و در آنجا ماندگار خواهد شد          
پـس از   . حاجيم سلطان كه صاحب واليت است، اينجا را موطن خويش خواهـد سـاخت             

هر شـب جمعـه در عـالم معنـا بـا            . عد از مدتي به ديار آخرت خواهم رفت       شما من نيز ب   
  ».يكديگر صحبت خواهيم نمود

  .حاجيم سلطان در سوسوز سوسز سكني گزيد
 به نزد او آمد و درويش شد و همواره در خـدمت حـاجيم سـلطان                 برهانفردي به نام    

برهان، گـشت و گـذار   شد و به همراه   حاجيم سلطان بر االغ سوار مي     . االغي داشت . بود
پس از آمدن از خراسان بـه  ) ق(شود كه حاجي بكتاش ولي      اين گونه روايت مي   . كرد  مي

الحجـه اِحيـاء مهيـا     آناتولي و مأوي گرفتن در صوليجه قرايورك، هـر سـال در مـاه ذي    
  .ها به عنوان سنت بر جاي ماند كرد و اين سال مي

  حاجي بكتاش ولي

: 132A  
 و  ماتم امام حسين كه درمحرم كشته شد، بر مـا بـاد           «: د فرمود هنگام زيارت مزار سي   

  ».بر حضرت سيد باد) عيد قربان(ضيافت و جشن عيد حاجيان 
بزرگان آن واليت، بكچه سلطان و حبيب حاجي سلطان، قرباني جمع كردنـد و نيـت                

دخانه موسم بهار بود و آب رو     . به كناره رود باناز رسيدند    . نمودند كه به محياي سيد روند     
امشب را در دهي    «: با خود گفتند  . توانستند عبور كند    اي كه نمي    طغيان كرده بود به گونه    

خيـزيم و بـه       در اين مدت آب نيز فروكش خواهد كرد، سپس برمـي          . كنيم  استراحت مي 
  ».رويم محياي سيد مي

حـاجيم  . در همين اثنا حاجيم سلطان و برهان ابـدال بـراي عبـور از رودخانـه آمدنـد                 
  »براي چه منتظريد؟«: ان كه آنان را ديد، با تحير پرسيدسلط

هاي خود را به محياي سيد بريم اما سيل آمـده            خواستيم قرباني   مي«: آنان پاسخ دادند  
  ».نتوانستيم گذر كنيم

هـاي بـزرگ      بـر فـرش   . قدرت در گرميان در دستان شماسـت      «: حاجيم سلطان گفت  
دهيـد و ايـشان را بـه راه راسـت             ن دسـت مـي    به طالبا . خوريد  نشينيد و دنبه بره مي      مي
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اما از چنين آبي گذر نتوانيـد، فـرداي قيامـت مريـدان و محبـان را از پـل                    . خوانيد  فرامي
  صراط چگونه عبور خواهيد داد؟

: 132B  
  »از اين همه عقبات فراوان چگونه آنان را نجات خواهيد داد؟

ـ    «: اين سخن بر آنان گران آمد، پس گفتند        اني االغ چـه راحـت سـخن        در چنـين بياب
  »گويد؟ مي

اي «: حاجيم سلطان فوراً سرپوش الفي سرش را وارونه كرد و روي به آب كرد، گفت              
ما نيز ديـدار دوسـت را       . روي  اي، تو به سوي دوست مي       آب نيكو و مطهر كه ديدار ديده      

  ».ما راه ده تا گذر كنيم آيا راهي به سوي دوست نيست؟ به. خواهانيم
نيمي از آن به سمت باال رفت و نيمي از آن به پـايين              . الفور به دو نيم شد     رودخانه في 

شخصي به نام بايرم بيـگ بـر روي آن          . و آنان به همراه قربانيان خود از آب گذر كردند         
بايرام بيگ بـه ثـواب خـويش رسـيد،          «: حاجيم سلطان به آب گفت    . رود پلي ساخته بود   

در آن زمـان بـايرم      . ان شد و پل را خراب كـرد       آب دوباره رو  » .اكنون به راه خويش برو    
غمگين مباش، ثواب آن به تـو       «: حاجيم سلطان او را گفت    . بيگ هم آنجا حضور داشت    

ها چيـزي از آن پـل بـر جـاي             به غير از پايه   . رسيده است و اين آيتي است بر واليت ما        
  ».نخواهد ماند

 نمودنـد، آن پـل پابرجـاي        و به راستي هم هر چقدر آن پل را از نو سـاختند و تعميـر               
اي آن بـر جـاي        نمـود و تنهـا دو پايـه         آمـد و آن را ويـران مـي          هر سال سيل مي   . نماند
بزرگان آن شهر با ديدن اين كرامت از حاجيم سـلطان،           . اند  ماندند و تا امروز نيز باقي       مي

  عذر تقصير آوردند و صورت بر پاي او نهادند. جملگي تضرع و التماس كردند

: 133A  
انديشيدند كـه از كجـا آمـده و از كـه     . و دانستند كه چه مرد پرقوت و زورمندي است        

  ».سيد رويم) مهيا(اين بار به اتفاق به محياي «: گفتند. صفا، نظر و همت گرفته است
برهـان ابـدال و     . حاجيم سلطان، خواهش ايـشان پـذيرفت و همگـي بـه راه افتادنـد              

اني مشهور به نام بولدوك چائير در نزديكي مزار         به مك . درويش ديگري در كنار او بودند     



 
236

آن زمـان حـاجيم     . در آنجا باطن سيد به صورتي زيبا به استقبال آنان رفت          . سيد رسيدند 
بزرگاني كه به همراهش بودند، با ديـدن آن  . سلطان را حالي خوش دست داد و بجوشيد       

  »ه حال است؟سلطان ما، اين چ«: شوريدگي در كمال ادب ونزاكت از او پرسيدند
  ».باطن سيد به استقبال ما آمده است. ما به مقصد رسيديم«: حاجيم سلطان پاسخ داد

  ».اما ما نديديم«: آنان پاسخ دادند
  ».به آن سوي صحرا درست نگاه كنيد«: حاجيم سلطان گفت

بديدند كـه در صـحرا      ) غزال(اي گوزن     همگي نگريستند و به محض نگاه كردن گله       
  .و به يكباره از نظر ناپديد شدندكردند  حركت مي

حاجيم سلطان براي رساندن سالم خويش و بزرگان گرميان به سيد، پيكي به درگـاه               
: او فرستاد، اما اين شيخ به نام ابراهيم را كه متولي درگاه سيد بود، خوش نيامد و گفـت                   

  پيك فرستادن به چنين درگاهي«

: 133B  
يـن چـه آمـدن و چـه پيـك فرسـتادني       ا. براي چيست؟ پيك فرستادن غفلت  اسـت     

  »است؟
ايـن چـه آمـدن و       . گذراندن و كشكك خـوردن و عيـد رسـيده اسـت           ) مهيا= (محيا  

  .پيك اين سخنان بشنيد و بازگشت. فرستادن پيشوار است
برپـا  ) چمـن بلـدوك   (حاجيم سلطان پس از فرستادن پيك، ضيافت بزرگي در چـائير            

پس از آن كه صـحبت      .  دعا و ثنا و سماع كردند      .غذاها پختند و خوردند و نوشيدند     . كرد
. نزديـك شـدند   . آمدند   را ديدند كه به همراه تعدادي مرد مي        دو زن تمام كردند، به ناگاه     

  »رويد؟ به كجا مي«: حاجيم سلطان سالمشان را پاسخ گفت و پرسيد. سالم دادند
  ».رويم به زيارت درگاه سيد مي. حاجتي داريم«: آن دو زن پاسخ دادند
  »خواسته شما  از اولياء چيست؟«: حاجيم سلطان گفت

براي گرفتن دعـا و صـفا نظـر همـت           . شويم  ما صاحب اوالد نمي   «: زنان پاسخ دادند  
  ».باشد كه به آبروي اولياء و حرمت ايشان حق تعالي فرزندي به ما عطا فرمايد. رويم مي
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  »رديد؟گ آيا اگر حاجت شما برآورده شود، بازمي«: حاجيم سلطان گفت
  ».گرديم حاجتمام روا شود بازمي«: آنها پاسخ دادند

  ».شما اكنون در اين مكان وسيع بايستيد«: حاجيم سلطان زنان را گفت
حاجيم سلطان از جاي برخاست، شي در دست        . آنها نيز در مكاني باز و وسيع ايستادند       

تاد و منتظـر    يكي از آن دو زن ايـس      . كشان به سمت ان دو زن يورش برد         گرفت و شيهه  
  .ماند، اما ديگري گريخت

: 134A  
از تـو بـراي مـا       «: حاجيم سلطان با دست به پشت آن زن كه ايستاده بود زد و گفـت              

در ابتدا اندكي از راه خـارج خواهـد         .  خواهد بود  عثماننامش  . فرزندي به دنيا خواهد آمد    
ه در استخوان چـپش  او نيز فرزندي خواهد داشت ك   . شد، اما بعد به راه راست خواهد آمد       

قلمرو ما را او اداره خواهد نمود و به جاي مـا حكمرانـي خواهـد                . سوراخي خواهد داشت  
  ».كرد

  ». خواهد آمدسنگياز تو «: آن گاه به آن زن كه گريخته بود روي كرد و گفت
  .آن زن دوران حمل خود را در گرميان گذرانيد و از او سنگي به دنيا آمد

  .نامش را عثمان نهادند. ي كرده بود، طفلي به دنيا آوردآن زن نيز كه ايستادگ
هـر سـال   . هاي درازي سردسته حراميـان بـود   سال. جواني بسيار تنومند و پرقوت شد  

پس از رحلت حاجيم سلطان از دنيا شوق و ذوقـي           . كرد  يك بار در كوه ضيافتي بر پا مي       
  .بر او مستولي گشت و حالش را ديگرگون ساخت

راه سـلوك   . به تكيه حاجيم سلطان آمد و درويـش شـد         . اه كژ بازگشت  از حال بد و ر    
كه همـان    چلب وردي صاحب پسري شد به نام      . به او زن دادند   . برگزيد و همانجا بماند   

گونه كه حاجيم سلطان اشاره كرده بود، در استخوان جناق سـمت چـپ خـود سـوراخي                  
كالم حضرت آشـكار    . حكم راند زماني طوالني   . او را به جانشيني حاجيم گماردند     . داشت
  .شد

  .بازگرديم به ماجراي قبل
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شرم كرد كه آنچه شنيده بـود را        . پيك حاجيم سلطان بازگشت و به حضور وي رسيد        
  ».آنان به شما خوشامد گفتند« : پس گفت. براي سلطان بازگويد

: 134B  
گـويي، صـورتت ديگرگـون شـود          راست نمـي  «: حاجيم سلطان خشمگين شد و گفت     

پس در همان لحظه صورت آن پيك به پـشت  او چرخيـد و روز بعـد      ) ات برگردد   هچهر(
سپس حاجيم سلطان خدمـه خـويش را        . مدفون ساختند ) چمن بالغ (او را در چائير     . مرد

. آيـيم   درمـي سـماع رويم و با آنها به  ها را بزنيد، به درگاه سيد مي        جمع كرد و گفت طبل    
  .هنگام نماز عصر به درگاه رسيدند

  .كردند اهل درگاه سيد جمع شده بودند و سماع مي
به هنگام سماع دامنش به هر      . زد  حاجيم سلطان نيز با آنها به سماع درآمد و چرخ مي          

  .داد افتاد و جان مي الفور به زمين مي خورد في درويشي مي
آنـان را  .  برخـورد كـرد  هفـده تـن  گويد دامن حاجيم سـلطان بـه    روايتي است كه مي 

اي كه دامـن حالـت برنـدگي يافتـه و چـون شمـشير آنـان را مقطـوع                       گونه به. (بكشت
  .)نموده است مي

شيخ قره ابراهيم، كه قاضـي آنجـا بـود بـا     . گذاشتند) قدنجق(اجساد را در حياط زنان  
دستور داد تا حاجيم سلطان و يارانش هر چه ابزار آهنين           . ديدن اين صحنه به خشم آمد     

 ريختند و آتش عظيمـي بـر روي آن برپـا كردنـد، حـاجيم                داشتند، جمع كردند، در تنور    
برهان من، درون تنور برو و اشياء و وسايل ابـدال           «: سلطان به برهان ابدال اشارت نمود     

  ».را بيرون بياور
آن آالت آهنـين را جمـع       . اهللا الرحمن الرحيم گفت و داخل تنور شد         برهان ابدال بسم  

  كرد و از تنور بيرون فرستاد و 

: 135A  
  .آنقدر سماع كرد كه آتش خاموش و محو و نابود گرديد

. شما ما را به آتش آزموديد     «: حاجيم سلطان با خشم روي به قره ابراهيم نمود و گفت          
  ».آزماييم ما شما را به قضاي الهي مي
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قـره  . و در همان لحظه از آسمان برقي جهيد، به قره ابـراهيم خـورد و او را سـوزانيد                  
مادرش دست او را گرفـت و بـه         .  كه هنوز كودك بود    حسنت به نام    ابراهيم پسري داش  

اي مرد كامـل حقيقـي، ابـراهيم      «: دست او را بوسيد و گفت     . حضور حاجيم سلطان آورد   
  ».لطفي نما و به پسرم رحم كن. بدي كرد و جزاي انكار خويش بديد

دال سرود  برهان اب . »برهان من، نفسي بسراي   «: حاجيم سلطان به برهان ابدال گفت     
پـسر قـره ابـراهيم      ) حـسن (نظر كن بر حسن يعني مقصود       «: و در مصراع آخر آورد كه     

  ».بود
  .و حاجيم سلطان بر او صفا نظر همت نمود

. و در نهايت آن شب را آنجا ماندند و فردا مراسم عيد كه برگزار شد، به گرميان رفتند                 
نـاز، بـر روي يـك بلنـدي،         آب رودخانـه با     در نزديكي مكاني به نام صوسز در سمت بي        

پـس از   . كرد  از ترس آن اژدها هيچ كس از آن مسير عبور نمي          . اژدهايي پديدار شده بود   
راهنمايان عقب كـشيدند و     . گذر از رودخانه باناز، حاجيم سلطان در آن مسير به راه افتاد           

  ».آييم رويد، ما نيز به دنبال شما مي شما پيشاپيش مي«: گفتند

: 135B  
ناگهان اژدهـا را    . رفت  طان سوار بر االغ شد و برهان ابدال پيشاپيش او مي          حاجيم سل 

ديدند كه خوابيده، اما با ديدن اينان سر از زمين بلند كرد و دهـان               . در مقابل خود يافتند   
االغ . اي كشيد كه برهان از تـرس گريخـت          چنان آتشي پرتاب كرد و چنان نعره      . گشود

حاجيم سلطان از   . اژدها به آنان حمله كرد    .  كرد و رميد   نيز از آن صدا بترسيد و خون قي       
اي كشيد و آتشي از دهان بيرون راند كه  چنان نعره. االغ پياده شد و به سوي اژدها رفت     

  .اژدها سوخت و خاكستر شد
او را صـدا  . حاجيم سلطان بازگشت و ديد كه برهان ابدال از ترس به دم االغ چسبيده          

  »بري؟ چه حال به سر ميبرهان من بيا، در «: زد
از خاكستر مبدل گرديده، پـس        ديد كه اژدها سياه شده و به تلي       . برهان ابدال جلو آمد   

راهنمايـان و درويـشان كـه از تـرس بـه            . دست سلطان ببوسيد و صورت بر پايش نهاد       
برهان ابدال آنان را نيز صدا زد و گفت كه اژدها           . آمدند  اي دور رفته بودند، جلو نمي       نقطه

دست حـاجيم  . نزديك آمدند و ديدند كه اژدها مرده. جملگي خوشحال شدند . مرده است 
  .سلطان ببوسيدند و صورت بر پايش نهادند
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: 136A  
هنوز تا امروز سر، دم و بدن اژدهـا در آن مكـان روي صـخره معلـوم و معـين ديـده                     

  .شود، و قابل رؤيت است مي
بكچـه سـلطان، حبيـب      . بر االغ سوار شـد    بعد از اتمام اين كار حاجيم سلطان دوباره         
در آنجـا چنـد روزي بـا حـاجيم سـلطان            . حاجي و دراويششان همگي به صوسز آمدنـد       

سپس بكچه سلطان، حبيب حاجي و همراهانشان با حاجيم سلطان وداع    . صحبت نمودند 
سـاكنان  . حاجيم سلطان در آنجا مأوي كـرد      . كردند و هر يك به جاي خويش بازگشتند       

جمـالش را  . ه از مرگ حاجيم سلطان آگاه شده بودنـد، بـراي ديـدار او آمدنـد               همجوار ك 
برخي از آنـان بـه سـر كـار          . زيارت كردند، دستش را بوسيدند و صورت بر پايش نهادند         

دراويـش بـسياري گـرد حـاجيم        . خويش بازگشتند و برخي نيز درويشي را ترجيح دادنـد         
روزي از روزهـا حـاجيم      . عنـوي كـرد   مدتي را در آنجـا حكمرانـي م       . سلطان جمع آمدند  

چنـد  . اي از دراويش به مكاني در نزديكي صوسز به گردش رفتنـد             سلطان به اتفاق عده   
. در آنجا آبي نبود از اين روي تشنگي و اندكي پريشان شدند           . نفر از دراويش تشنه شدند    

  :گفت. حاجيم سلطان از االغ خود پياده شد. اوضاع را به حاجيم سلطان اطالع دادند

: 136B  
در جـايي نشـست و زمـين را بـا           » .حق تعالي به ما آب خواهـد داد       . غمگين مباشيد «

پـس از آن  . به اذن خداوند، از آنجا آبي لطيف و گوارا جوشيد و روان شد. دست حفر كرد 
  .آب نوشيدند و آسودند

  .شود  ناميده ميچشمة حاجيم سلطانامروزه نيز آن چشمه وجود دارد و 
توضيح آنها به تفصيل سخن را بـه درازا         . رامات حاجيم سلطان بسيار است    اين گونه ك  

  :اما يكي از آنها اين گونه است. كشد
شـب  . روزي از روزها، وي با گروهي از ابداالن براي گـشتن بـه شـهر منتـشه رفـت                  

حاجيم سلطان درويشي را به عنوان پيك نزد بزرگ آن ده           . به دهي رسيدند  . نزديك بود 
. حـاجيم سـلطان بـا درويـشانش بـه اينجـا آمـده             «:  او را بيافـت و گفـت       پيك. فرستاد

  ».خواهند امشب را ميهمان شما باشند مي
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. همـه را نـذر و قربـاني دادم        . مردان و دراويش بسيار به اينجا آمدنـد       «: آن مرد گفت  
مال و رزق خـويش را در ايـن         . دعايشان را طلب كردم   . التماس نمودم و پسري خواستم    

عمـرم گذشـت امـا      . مودم، اما هرگز مردي كه مستجاب الدعوه باشد نيـافتم         راه صرف ن  
مـن  . رونـد برونـد     هـر كجـا مـي     . تنهـا دختـري دارم    . صاحب فرزنـد پـسري نگرديـدم      

  ».شناسم امثال شما را نمي. ام از شما روي گردانيده. كنم داري نمي مهمان

: 137A  
 موضوع را بـه وي اطـالع        پيك اين سخنان بشنيد، نزد حاجيم سلطان بازگشت و اين         

شب را بـه    . توانستند پيش شخص ديگري بروند      ديگر نمي . بسيار دير وقت شده بود    . داد
: شب از نيمه گذشته بود كه حاجيم سلطان بـه همراهـان خـود گفـت               . خارج از ده رفتند   

سلطان ما، همتمان بلند است     «: درويشان گفتند » .همت نماييد تا به خانه آن مرد رويم       «
  ».شايد كه شرايط نامساعدي پيش آيد. بسيار ديروقت استليكن 

. به در خانـه آن مـرد متمـول رسـيد          . حاجيم سلطان سخنان آنان نشنيد و به راه افتاد        
آن دختـر صـاحب   . در را گـشود . بسم اهللا الرحمن الرحيم گفت و دست به سوي در بـرد    

دسـت  . او رفـت  حاجيم سلطان داخـل شـد و بـه كنـار            . خانه بر تشك خويش خفته بود     
آن گاه به قدرت خداوند و واليت اوليا، آلت . مباركش را از سر تا پاي او كشيد و دعا كرد       

  .مادينگي آن دختر محو شد و به آلت نرينه تبديل گشت
: حـاجيم گفـت   » چـه شـد؟   «: آنهـا پرسـيدند   . حاجيم سلطان پيش دراويش بازگـشت     

  ».شرايط تغيير كرد، برخيزيد«
  .ار كردند و به سرعت به راه افتادندچهارپايان خويش را ب

  :و حال آن طرف
  .صبح شد

: 137B  
هنگامي كه بـه قـضاي حاجـت رفـت، دسـتش بـه عـضوي                . آن دختر زيبا بيدار شد    

. آلت مردانه خويش بديد و متوجه تغيير حالت خود شد         . با ترس نگاه كرد   . نامأنوس خورد 
دريافتند كه ايـن بـه      .  شدند بسيار خوشحال . رفت و موضوع را براي مادرش تعريف كرد       
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آنـان را   . اوليـا پيـك فرسـتادند     «: با خود گفتند كـه    . دعا و بركت وجود آن بزرگان است      
كنون بايـسته اسـت   . از اين روي چنين كرامتي بنمودند . حرمت نگرفتيم و اكرام نكرديم    

  ».كه ايشان را به منزل آوريم، خدمت نماييم و شرفياب حضورشان شويم
نيم روز رسيده بود كـه      . به دنبال حاجيم سلطان رفتند    . ر مطلع گرديدند  همه از اين خب   

  :سر بر پاي مباركش نهادند و به خواهش گفتند. به حاجيم سلطان رسيدند
سلطان ما، گرچه در زحمت خواهيد افتاد، ليكن قدم بر چشم ما گذاريد كه از ديدار و        «
  ».صحبتي با شما بسيار مسرور و خرسند خواهيم شد هم

او و همراهانش را با اكرام      . حاجيم سلطان چون اصرار و الحاح ايشان بديد، راضي شد         
آن . و احترام فراوان استقبال و مشايعت نمودند تا به در خانـه آن مـرد متمـول رسـيدند                  

حاجيم سلطان دو مرتبـه او را صـفا،         . دختر تغيير يافته به مردي و كرامت شده را آوردند         
  . كسوه بر او پوشانيدنظر نمود و تراش كرد و

: 138A  
بـه غيـر از     . قرباني و چراغ و نذر دادند     . مردمان آن شهر با جان و دل محب او گشتند         

ها گله گاوها را جلو انداختـه و بـه مكـان و               ابدال. گوسفند و بره، هزار گاو قرباني كردند      
  مسكن خود آمدند؛

رحمت خدا بر   . وفات يافت او در نهايت در همانجا      . كرامات حاجيم سلطان بسيار است    
  .او باد

***  

  خليفه چهارم بابارسول
از اولياء صفا نظر و همتش      . بابارسول يكي از خليفگان بزرگ حاجي بكتاش ولي است        

سروري بـود كـه نـصيبش از        . را گرفته و مردي بسيار پرقوت، ستبر و تنومند بوده است          
  .غيرت را به تمامي گرفته بود
بزرگـان  «: اين انديشه از خاطر گذشت كه     . رگان نشسته بود  روزي از روزها در جمع بز     

  »اولياء كجا به ما مكان خواهند داد تا به آنجا رويم و حكمراني معنوي كنيم؟
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  :حضرت حاجي بكتاش خراساني قدس اهللا سره اين حال بدانست و گفت
 خواهـد   آنجا از آنِ تـو    . رسول من، ما تو را از اينجا به سرزميني زيبا خواهيم فرستاد           «

  ».بود و در آنجا حكرامي خواهي كرد
در آن شب كه قطب عالم، حاجي بكتاش خراساني از دنيـا بـه سـراي آخـرت رحلـت          

  .نمود، بابارسول در شبي زماني كه به خواب رفته و استراحت كرده بود
پـنج وجبـي،    ) = رش  بـش قـه   (صبح كه از خواب بيدار شد خود را در مكاني بـه نـام               

  .ن تاش يافتجوار با آلتو هم

: 138B  
  :ناميدند اين بود علت اين كه آن مكان را پنج وجبي مي

كـرد و     او آن سرزمين را اداره مي     . آنجا بيگي داشت كافر كه تنها پنج وجب قد داشت         
  .در آنجا كليسايي بزرگ ساخته بود

 را ديدنـد كـه      گوزني طاليي . روزي به همراه افراد خود براي شكار به كوهستان رفت         
تـا آن زمـان     . مدتي به نظاره او نشستند و حركاتش را زيرنظـر گرفتنـد           . ل چرا بود  مشغو

هـيچ كـس    «: پنج وجبـي گفـت    . خواستند او را بگيرند   .  نديده بودند  گوزن طاليي چنين  
  ».او را محاصره كنيد تا زنده به دامش اندازيم. چنين گوزن زيبايي تاكنون نديده است
همه به دنبالش افتادند تا كـه بـه         . ، گوزن گريخت  هم اين كه آنان دويدن آغاز كردند      

.  شـد  كبـوتري به محض ديدن آنان، گوزن به خود تكاني داد و مبدل به             . كليسا رسيدند 
از آن سقف پـايين     . همگان بسيار متحير شدند   . پرواز كرد و بر روي سقف كليسا نشست       

چنين «:  وجبي گفتپنج. اي نشست  در انتهاي كليسا در نقطه    .  شد انسانآمد و تبديل به     
» .رود بپرسيد تا بدانم از كجا آمده و به كجـا مـي  . انساني عادي و توخالي نيست     انساني،  

  يكي از آنان به نزد

: 139A  
  »العاده سر زد؟ تو كيستي كه از تو بس احوال غريب و خارق«: او رفت و پرسيد
ايـن  . ام  ولـي از خليفگـان حـاجي بكتـاش        . به من رسول بابا گوينـد     «: بابارسول گفت 
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جايگاهي كه اين كليسا در آن ساخته شـده از آنِ مـن             . سرزمين را به من بخشيده است     
  ».است

هنگامي كه آن قوم او را شناختند و دانستند كه خليفه حاجي بكتاش ولـي اسـت، بـه                   
بابارسـول ايـشان را بـه ديـن         . نزد او رفتند و دست وي بوسيدند و او را خير مقدم گفتند            

اي به انـدازه      در فاصله . بابارسول مدتي آنجا ماند   . آنان مسلمان شدند  . نموداسالم دعوت   
قرار داشت، به آنجا رفت و مردمان آن        ) جق(اي به نام حصار جيك        دو روز از آنجا قصبه    

  .مدتي نيز آنجا مأوي گرفت و امور را اداره كرد. را نيز محب خود نمود
. ماند  ضي اوقات در حيصار جيك مي     و بع ) ريش  بش قه (ها در بش كاريش       بعضي وقت 

حيصار جيك به توكلجيـك نزديـك       . كردند  در هر دو مكان دراويش منتخب خدمت مي       
شود   اين گونه روايت مي   . در آنجا نيز جمال سيدسلطان اداره امور را در دست داشت          . بود

شد، آنگاه جمال سيدسلطان از توكليجيـك نـداي           شد، سفره انداخته مي     كه غذا طبخ مي   
  ».بابا رسول، بيا و برس«: داد كه روني ميد

: 139B  
دفعـات  . خوردنـد  رفت و به اتفاق غذا مي شد، مي بابارسول از خواسته دروني او آگه مي    

روزي . متعددي اين گونه شده بود، تا اين كـه رسـول بابـا سـالخورده و فرتـوت گـشت                   
در حال بابـا    . راخواندسيدجمال سلطان بعد از طبخ غذا و پهن كردن سفره، بابارسول را ف            

اول غذا تناول كردند و بعد به وقت گفتگو بابارسول بـه            . رسول آگه شد و خود را رسانيد      
اي اهل كرم، لطفي نما و زين پس آن زمان كه هنوز            «: حضرت سيدجمال سلطان گفت   

خواهيد سفره را بچينيد، مـرا نـدا ده تـا بـراي               غذا در حال طبخ است يا آن زمان كه مي         
  ».ام ن خود به اينجا تعجيل نكنم و اذيت نشوم، چرا كه ديگر پير و فرتوت گشتهرسانيد

اي بابا رسول، اگر نيرو و قوت تو را من داشتم، آن گاه دنيا              «: سيدجمال سلطان گفت  
آن از بلنـدي همـت      «: رسول بابـا پاسـخ داد     » .گشتم  گشتم و دوباره بازمي     را سراسر مي  

  ».شماست
رسول بابا در آن واليت كرامـات بـسيار        . رفتند   همديگر مي  هر يك اين گونه به منزل     

. در آخر او نيز به سراي آخـرت رحلـت  نمـود            . نشان داد و مردمان را محب خود ساخت       
  .اكنون مزارش در آلتون تاش، در منتهي اليه ايرقلوچال زيارتگاه محبان است

***  
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  خليفه پنجم، پيرآب سلطان
در پيـشگاه  .  حضرت حاجي بكتاش ولـي اسـت     پيرآب سلطان يكي از خليفگان بزرگ     

  .مرتبه بلندي داشت و به مقام واليت و كرامت رسيده بود. دار بود حضرت چراغ
  روزي از روزها شيخ صدرالدين قونوي، درويشي به حضور حضرت خوندكار فرستاد

: 140A  
 تـشنه ديـدار روي او و      . داريم  ما حاجي بكتاش خوندكار را بسيار دوست مي       «: و گفت 

يكـي  . اكنون تمنايي از اولياء داريم    . ليكن در اينجا نيز مشغول خدمتيم     . صحبت با اوييم  
به او نزد ما مكـاني دهيـد تـا در           . از خليفگان خود را براي آموزش سلوك نزد ما فرستيد         

  .اينجا ماندگار شود و ما بتوانيم معناي وجود شما را در آينه او دريابيم
حاجي بكتاش ولي بـه     .  را به حضرت خوندكار رسانيد     شيخ صدرالدين قونوي اين خبر    
بـه  . اند تـويي    چي آن كس كه از ما خواسته        اي چراغ «: پيرآب سلطان روي كرد و فرمود     

هر كجا را كه براي تو مناسب يافت، همانجا مـأوي    . قونيه به حضور شيخ صدرالدين برو     
آنجا را اداره كن    . دهيم  به تو مي  قونيه را   . اي، از معنا، به آنان بنماي       آنچه از ما ديده   . كن

غمگـين مبـاش،   . مزارت در همانجـا خواهـد بـود    . و براي خويش مريد و محب گرد آور       
  ».مزارت زيارتگاه و تربتت كفاره گناهان خواهد شد

دست بوسيد و سـپس بـه خانـه         . آن گاه پيرآب سلطان گفته اوليا پذيرفت و روانه شد         
» .اوليا به ما در قونيـه مقـام دادنـد   «:  گفت كه.نزد همسرش رفته و وي را مطلع ساخت    

  .همسرش را هم برداشت و به سوي قونيه به راه افتاد

: 140B  
  :در آنجا به حضور شيخ صدرالدين قونوي رسيد و گفت

هر كجا را كـه     . من فقير را به خدمت شما فرستادند      . از اوليا اين گونه خواسته بوديد     «
شيخ صدرالدين قونوي، پيرآب سـلطان را عـزت و          » .گيرم  مناسب يافتيد، آنجا مأوي مي    

  .از جاي برخاستند و با پيرآب سلطان به مكاني رفتند. اكرام نمود و خوشامد گفت
گر شما  . در اينجا سكني گزينيد   . اين مكان به ما نزديك است     «: شيخ صدرالدين گفت  

  ».شود مان كاسته نمي صحبتي اينجا و ما آنجا باشيم از هم
كرامـات بـسيار نـشان داد و        . اي ساخت و جاي گرفت      سلطان آنجا خانه  سپس پيرآب   
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  :اي از كرامات وي اين است نمونه. كسان بسياري را محب و مريد خود ساخت
دو پسرش از طاعون وفات    . پيرآب سلطان سه پسر داشت    . زماني در قونيه طاعون آمد    

  . بود تا اين كه مردچند روزي در بستر. آن يكي نيز وبا گرفت. يافتند و دفن شدند
در آن هنگـام پيـرآب   . هاي او را كه بر تخت آرميده بود از تنش خـارج سـاختند          لباس

  .گريد كند و مي تابي مي سلطان به خانه آمد و ديد كه زنش بسيار بي
  :بيرون رفت بر روي جسد آن طفل معصوم خم شد و التماس كرد

: 141A  
  ».را به ما ببخشخداوندا، دو فرزندم را گرفتي، اين يكي «

آن » .اي پسر، به امر خداوند برخيز     «: همان طور كه دست پسرش را گرفته بود، گفت        
. پيرآب سـلطان او را برگرفـت و نـزد همـسرش بـرد             . معصوم جان گرفت و برپا خاست     

دعا كرديم  . صبري تو به حق تعالي التماس كرديم        ما صبر كرديم اما به خاطر بي      «: گفت
  ». جان بخشيد و او را دوباره به ما برگردانيدو او از كرم به طفل

مردمان قونيه كه اين كرامت از پيـرآب سـلطان ديدنـد، همگـي آمدنـد و دسـت وي               
حرمت و عزت پيـرآب سـلطان نـزد         . دعا و همت گرفتند   . بوسيدند و سر بر پايش نهادند     

قـرار   الرندهمزارش در   . مدتي آنجا ماند و از دنيا رحلت نمود       . بزرگان قونيه فزوني يافت   
  .دارد

  وصيت حاجي بكتاش ولي به ساري اسماعيل
  .ايد و محبت مردان خدا به دل داريد اي كساني كه ترك دارايي جهان كرده

  .گذاريد اي دوستداران حضرت حاجي بكتاش ولي كه كاله وي بر سر مي
  به من گوش جان سپاريد تا بگويم شما را كه چگونه از اين جهان كوچيد

  .ن، كه حضرت خوندكار چگونه از قفس دنيا رهيد و بال و پر كشيدده كنو گوش
  .بشنو اي مرد دين، روزي آن سرور اولياء از جاي برخاست
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  .نمازش را خواند، روي به حق نمود و دست دعا برآورد و التماس كرد

: 141B  
  .آن مرد باهمت برخاست و به خلوتگه خويش رفت. دعا و نمازش تمام كرد

  .ساري اسماعيل را فراخواند. تنها شد.  او نماندهيچ كس در بر
  .از خود مني. تو خليفه خاص مني. ساري اسماعيل سخنم بشنو: گفت

آرام گير و ماتم مگير كه      . امروز كه پنجشنبه است، من به سراي آخرت خواهم كوچيد         
  .تو را ضرر رساند

  گردم، بدان امشب به مبدأ خويش بازمي. همه چيزم را مهيا كن
  .كند ميرد صورت دگرگون مي مرد نمي) كه(مرگ من مگري بر 

  .جسم فاني ما اين مكان رها كند و برود
  .خاطر خويش خوش دار. گوش ده. اين حديث مصطفي است

  )2(.ميرند بلكه به آخرت منتقل شوند مؤمنان نمي
  .از دارايي اين جهان رهايي جو. به وصاياي من عمل كن

  .سدم را در خلوتخانه بپوشانآنگاه كه من جان دادم، روي ج
  .خانه بنگر به كوچ چله. در آنجا را تنگ ببند و بيرون رو

  .سبزپوش و روي پوشانيده. ذاتي بزرگ سوار بر اسب خواهد آمد
شود و به من ياسين خواهـد         بندد، داخل مي    گردد و آن را مي      از اسب خويش پياده مي    

  .خواند
  . پاسخ گوي، او را عزت و اكرام نماآن مرد تو را سالم خواهد داد، سالمش را

  .آب را تو بريز، آن سوار همه جسدم را بشويد
  .براي كفن من حلّه خواهد آمد از بهشت

  .او جسدم را دفن كند و حق آن ادا نمايد. تابوت من از چوب گردوست
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  .با او سخن مگوي چرا كه او سخن نخواهد گفت. هيچ مزاحم او مشو و آرام گير

: 142A  
  .آرام باش.  را كه تمام كرد، سوار بر اسب خويش شود و رودخدمتش

  .جگر خويش به آتش هجر مسوزانند. بگوي كه مگريند. ابداالن را خبر كن
  .دار خواهد بود پسر كادينجيك آنا خضر الله مدتي تكيه

 يادگـار   مرسـل بـراي پـسرش     ) داري  تكيه(داري خواهد كرد و سپس        پنجاه سال تكيه  
  .خواهد ماند

  . پسرش آيديوسفِ بالينيز چهل و هشت سال خدمت نمايد و بعد نوبت او 
  .سي سال خدمت كند و روز و شب عبادت حق نمايد

  .آرام گير كه اين است شيوه دنيا. او نيز به حق نايل شود
  .كيست در دنيا كه آزار نبيند. شبهه دارالفنا جايگاه رنج است بي

  .رده، از نيك و بد باز خواهد يافتهرچه ك. هر كه از مادر زاد، خواهد مرد
  .اسماعيل تو نيز بر نيكي و خير غيرت كن كه رب جليل تو را رحمت كند ساري

  .خلق از مرتضي مردانگي طلبيدند و او قنبر را گفت سفره بگستران و طعام آور
اند، مريدان و ميهمانان مـن خـوش بدارنـد و خدمتـشان               آنان كه تاج من بر سر نهاده      

  .نمايند
  . كس را بيدار ننماييدمچون شيطان سگ خفتةه

شود ليك  تن جسد مي. كبر و حسد مورزيد و خود را برتر مبينيد و بر آنها حسد مورزيد          
  .مانند كبر و حسد بر جاي مي

  .دين شوند و يهوديان هم فايدة كبر و كين و غرور چيست؟ كافران بي
  .وند تو را رحمت كندنصيحتم را به جاي آور كه خدا. تو را وصيتي دگر دارم

  .من كه از دارالفناء رفتم، جسدم را در تكيه دفن كن
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: 142B  
  .همه را دعوت نما و مهمان كن. هزار گوسفند و صد گاو قرباني كن

  .پلو بپز كه خلق، جملگي بخورند و سير شوند. غذاي فراوان تهيه كن
  .مترس. خرج مردان كم نيايد. براي هفت و چهلم من حلوا بپز

  .چه محب و مريد هست، دعوت نما و به كنار من فرايشان خوانهر 
  )3(.آرام باشند و غم مخورند» اليموتم«من . آنان را بگوي كه غمگين مباشند

  .ترديد مكنيد كه و مردي راستين است. ديگر خليفه نزديك من باراك باباست
  . شودساكن) بالي كسره(بگوييد به سرزمين و در شهر باليك اسير 

  هر چه مريد داشت، بسيار و كم،.  را به درازا نكشمسخن
امور مربوط به هر كس را بـراي        . تك به تك به ساري اسماعيل گفت و سفارش كرد         

  .او تشريح كرد
همان لحظه خوندكار تمان نگشته بود كه ساري اسماعيل فريـاد بـرآورد و گريـستن                

  .آغازيد
  .ا تلخي جدايي خواهيم چشيدشما كه رويد م. آن روز را بر شما نبينم من: گفت

  مرواريد و گوهر باشد] اگر[هر كه آرزوي رفتن شما از دنيا را نمايد 
  .هر كه زندگاني را بر شما نپسندد گر آب حيات باشد، به قعر زمين رود

  .هر كه تو را اليق به زمين رفتن بيند، گر خورشيد باشيد، ماه باشد بر زمين آيد
  .براي حاجي بكتاش تمنّاي بهشت كردساري اسماعيل اينها بگفت و 

نـشيند و     كه خانه كبوتري است كه مي       يا اين . آمد و رفت  ) از براي (همچون پلي است    
  .كند پرواز مي

: 143A  
  اين جهان فاني است و آخرت باقي
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رده              ميرند، شكل ديگرگون مي     اولياء نمي  نمايند، جسد مردان را كه ديديـد، آنـان را مـ
  .مپنداريد

  .ميرد؟ احد روح اهللا است ميرد، روح چگونه مي  نميروح انسان
  )4()مردان جاويدان. (مباركِ پادشاهي مردان ناميراست) سرزمين(سرزمين نبوت 

هنگام مرگ خويشتن مي شويد و      . خود را با خاك همسان نمايد     ) آن است كه  (مؤمن  
  .كند تطهير مي

  ]انسان كامل[هر كه به امر خداي حركت كند، پير گردد و 
  .هر مرد كه از خانه دنيا بكوچد، جسم فاني، ترك نمايد و برود

   را، من و ما، رها كند و)5(تركيب چهار عنصر
رود كـه   به ملك بقا مـي ) روح. (باز پس گيرد) روح(اي را كه خود بخشيده   حق هستي 
  .وطني زيباست

  .مرغ جان اين قفس بشكند و به پرواز آيد. تن قفس است
  .كند زياد و كم تغيير مي) تنها(ه مشمار، شكل ما اسماعيل، ما را مرد

  .بهر زمان كه ندايم دهي، در آن خواهم آمد. مپندار كه در گورم و غم مخور
  .مبدل گردند، اصيل شوند و به دار بقا روند. ميرند بدان كه اولياي راستين نمي

  آن گاه كه حيات فاني رها سازيد و به ديار ابدي سفر نماييد،
   قفس تن اليق حق نگشته باشد، به قُرب او نايل نيايدگر كه اين

  )6()اين است مردانگي. (پيش از مرگ مرد) بايد(براي قرب حق 
چرا كه بـا مـرگ      . (كنون اين شكل فاني رها كن، گر عاقلي اين فرصت از دست مده            

  .)رسد جسماني كسي به حق نمي

: 143B  
  .كه به رحمت حق رسيد و به باغ بهشت درآيد
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  .حاجي بكتاش اين گونه گفت و اسماعيل را وصيت نمودحضرت 
  .از نسل علي روي به حق كرد) آن. (آن ولي رنج دنيا را به پايان رسانيد

  .براي قرب به حق عرض حال كرد. روبه قبله شد و نياز كرد
  .آنقدر التماس و تضرع نمود تا كه خداي خواسته او را پذيرفت

  .يگانگي خدا و صلوات فرستادبا ايماني استوار شهادت آورد بر 
  .جان به حق سپرد و نَفَس خويش تسليم نمود. براي خود ياسين خواند

  .چهره خوندكار را با خرقه پوشانيد. ساري اسماعيل به خواست او عمل نمود
  .ماتم گرفت و ياسين خواند. مادر بزرگان، كادينجيك آمد

بودنـد، همـه آمدنـد، از دور و         آنان كه در هزار و يك گوشه آنـاتولي چـراغ افروختـه              
  .نزديك

  .نامورترين بزرگان كارجا احمد آمد. سيدمحمد حيران آمد
جمـال سـيد و اُمـوزوم       . و بابا رسول آمدند   ) حاجيم گشوده دست  (كولو آچيك حاجيم    

  .ماتم گرفتند
  .شك آن ولي قطب همه عالم است پيشاپيش اينان شجاع سلطان كه بي

  .ند، ماتم گرفتند و گريستندجمله خليفگان و محبان بيامد
  .همچون خورشيد ظاهر شد) آن مرد(اي برادر، ساري اسماعيل ديد كه 

  سبزجامه، سوار بر اسب، بيرق سبز در دست، صورت پوشانيده، مردي بزرگ

: 144A  
  .پير و جوان، همه به استقبال وي رفتند. همه كس پنداشتند كه او خضر است

  .به اشارت بزرگان را سالم داد. مدآن مرد باهمت، مقابل در تكيه آ
  .تا خلوتخانه پيشاپيش اسب او رفتند. سالم او را پاسخ گفتند و احترامش كردند

  .بيرقي كه در دست داشت را در زمين فرو كرد. در مقابل در از اسب فرود آمد
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  .افسار اسب را به بيرق بست و به داخل خلوتخانه رفت
  .جمله بزرگان براي خدمت آمدند. اسماعيل با وي به خلوتخانه رفت

  .كاراجا احمد به هيچ كس اذن ورود نداد. دو نفر كسي داخل نشد) آن(غير از 
  .در غازان جوشاندند و حاضر نمودند. روي به قبله، از آب روان برگرفتند

  .ساري اسماعيل آب گذاشت و آن صاحب همت نيز جسد حضرت را شست
  .عطر بهشت آغشته بود)  كفن بهآن(ديد كه كفنش در كنارش حاضر شده 

  .در آب كوثر غسل داده شد. چه گفت و چه شنيد، كس ندانست
  .در حله پرچيدند و در كفن نهادند. فرض و سنت به جاي آوردند

  .را بر سنگ نوشت) فوت(نويس تاريخ  سنگ. تابوتچي آمد و تابوت مهيا كرد
  .او را در تابوت گذاشتند و به مصلي بردند

  .روي به قبله نهادند، بزرگان آناتولي هفتاد صف بستندآن مرد را 
  .سوار پيش آمد و امام شد، بر او نماز گزاردند

  .بزرگان پس از آن كه بر وي نماز خواندند، جملگي بر سر مزار آمدند

: 144B  
  .آن سرور اوليا به دست خويش، آن مرد را به خاك سپرد و به حق واصل كرد

سـپس  . رون رفت و به بزرگاني كه نشسته بودند سـالم داد          پس از دعا از خلوتخانه بي     
  .افسار اسب از بيرق باز كرد و بر آن سوار شد

خواسـت بـا وي       ساري اسماعيل آمد و افسار اسـب او را گرفـت و در حـالي كـه مـي                  
  .صحبت نمايد، پيشاپيش اسب او آمد

  .خواست بپرسد كه او كيست كه او را بشناسد مي
  .دانم فرق او را مي. ام پيش از اين با وي سخن گفته. شناسم گر خضر را ببينم، مي

  .اين در شمايل خضر است ليكن چون صورت بسته، او را نشناختم
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  .گذشت، پيشاپيش اسب او فرسخي راه رفت درون او مي) افكاري(در حالي كه 
  :گفت. دست او بوسيد و سر بر پاي وي نهاد و التماس كرد

  .م روي بگشاي تا صورتت را ببينماي شاه بزرگان، اي صاحب كر
  .خوندكار مرا در مورد شما و بزرگيتان وصيت نمود

  .داند آيد، مانع او مشو، او همه چيز را مي من كه از دنيا روم، كسي مي
  .كنون لطفي نما اي سرور اولياء، مرا در شك و ترديد رها مكن
  . نماز خوانديبه حق آن شاه اولياء، اي صاحب همت، تو او را شستي و بر او

  .اي خزانه كرم، احسان نما و خود را به من بشناسان
  .به حق آن سروري كه بر او نماز خواندي، به حق آن نيازي كه كردي

  .به حق حرمتي كه او در پيشگاه حق دارد، به اعتبار عاقبت او

: 145A  
  .مرا از زيبايي رخسارت محروم مكن. مرا در تلخي اين فراق رها مكن، مرو

  .ار كه اين سخنان وي بشنيد، خواسته او را رد ننمودسو
  .آن ذات بزرگ، سر اسب را كشيد و با دست بستر چهره خويش باال زد

 از نـسل علـي، حـاجي بكتـاش        او،. تا كه ديد بشناختش كه كيست     ) ساري اسماعيل (
  .بود) خوندكار (هونكار 

  .اش از بين رفت بر پاي اسب اوفتاد، شبهه
ش را دريافت و فهميد كه به دسـت خـويش جـسد خـود را شـسته                  چگونه ظاهر شدن  

  .است
فهـم آن بـراي عقـل ممكـن         . اين چه واليت و چه قوتي است، اين چه سرّي اسـت           

  .نيست
  .او را همواره چون مردي خدمت ننمودم. افسوس كه از دستم برفت و درنيافتم
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  گناهم را ببخشاي و كرم كن. شمار خطاهاي بسيار كردم، بي
  .ام روي در حضور تو سيه. ت تو بسيار خطا كردمدر خدم

  .ببخشاي، بر من همت نما تا بر مرتبه واليت پاي نهم. بر قصور من منگر
  .سي و سه سال خدمت نمودم. كاله تو بر سر نهادم و مريد تو شدم

  .من نيز به مقام واليت رسم. اي برسم همت نما كه من هم به مرتبه
  . ديدگانش چون رود نيل روان شداسماعيل اينها بگفتو اشك از

  .البته آن دوستدار حاجي بكتاش ولي، از تبار امام، را خداوند رحمت كند
  .او كه اشك چشم اسماعيل را بديد، سر اسب را كشيد و مدتي بايستاد

  .اسماعيل، سخنم را بشنو، خود را جمع كن، چشمانت را بگشاي، تو تجلي حقي

: 145B  
  .اي نرساند وده را گريه فايدهآن كه كاري اليق حق ننم

  .مرد در دنيا خو شويد و تطهير كند. مردانگي آسان نيست
  .با خواسته نفست همواره مجادله كن. خود را تمييز نما و زيبا ساز

  .اهل كمال را خداي شناسد. آن كه قلبش پاك نباشد، آدم نيست
انـسان  . نمايـد بهترين نيكي انسان اين است كه روز حساب نيامده نيـت عمـل خيـر                

  .واقعي اوست
  .اشرف مخلوقات اين جهان، انسان، با عقل از اين عالم درگذرد

  .گسلند و ترك خلق نموده طالب حق شوند اهل كمال، عالقه از اين دنيا مي
  .از من و ما درگذر كه به قرب حق رسي

  .آن سرور اولياء اين گونه گفت و اسماعيل را بسيار وصيت نمود
  .او بشنود، بر پاي وي افتاد و صورت نهاداسماعيل سخنان 

  .خواست) گناه(كفارة درد . بسيار گريست و مدد جست
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  .آن گونه كه گفتيد، زندگي با تقوا را مردانگي بايد
  .اي مرد راستين، براي خدا بر من نگر، دعايم نما

  .شفاعت كن. تو را خدمت بسيار نمودم. دعاي تو در پيشگاه حق مقبول است
  .عيل اين بگفت و آن صاحب همت روي او بر زمين مينداختساري اسما

  .دعايش همان دم مستجاب شد. دست برآورد و دعا كرد
  .خداوند لطف نمود و جمله گناهان وي را ببخشود

: 146A  
  دريافتيد كه او كيست؟. از نسل علي، حاجي بكتاش وي، در آن دم راز شد) آن(

قت مـرگ نيـز خـود را بـشويد و پـاكيزه             هر كه پيش از مرگ تواضع پيشه كند، به و         
  .گرداند

  .گزيند آن كه رحمت حق خواهد، در دنيا تنهايي را برمي
  .اگر وصل حق را خواهي، غيبت رها كن تا مقام يابي

نـشاني از بريـت در تـو بـاقي نمانـد      . نفس خويش را بكش كه گوهرت متجلي شـود    
  ).صفات نفساني است: مقصود(

  .اين سخن اولياست. ترك گويد، حق را خواهد يافتاي متقي، آن كه جسم خويش 
  .آنان كه پيش از مرگ ميرند، حيات جاودان يابند. مؤمنان را مردن، پيش از مرگ بايد

  .بر اساس اين واليت زندگي نمايي، تو نيز با واصالن به حق يكي خواهي شد
  .با عشق بر پيغامبر صلوات فرست. اين وفات نامه پايان يافت

  ن دادن حاجي بكتاش ولي پس از مرگواليت نشا
  .اي مرد داناي حقايق، گر گوش نهي تو را خبري دهم

  .اي عزيز، بيا و محب اولياء شو كه عملت پاكيزه و مشكالتت حل شود
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  .هر دم همت او را طلب كنيد. حضرت حاجي بكتاش ولي از اولياست
  .واليتش را نقل كردم. وفات آن مرد را شرح دادم

هنـر پـس از مـرگ، واليـت         ) امـا . (دگاني خود واليات بسيار نشان دهد     هر مرد در زن   
  .نشان دادن است

  .رود هنگام مرگ فرصت از دست مي. در زندگاني هر شاهي قدرتمند است
  .نميرد، حيات يابد و باقي گردد. مرد بايد كه صاحب واليت باشد

  .مرگِ آن كس را كه به ملك واليت پاي نهاده را نيستي مشماريد
آيـا روح   ) لـيكن . (گـردد   گوشـت و پوسـت فاسـد مـي        . دهـد   صورت تغيير مي  ) كه او (
  ميرد؟ مي

  .كران به حق واصل شود بنده در آن ملك بي. خانه فاني رها كند و بقا طلبد
  .گوش كن حاجي بكتاش هونكار پس از كوچيدن از دنيا

  .مگوش بسپار تا برايت از واليتي راستين گوي. نشان داد) ديگر(واليتي 
  .كرد آناتولي را به عدالت اداره مي. آن زمان قاضي مراد پادشاه بود

  .آمد  ميبورساراند و بعضاً به  در ادرنه حكم مي
حكومت او بـه اوج و      . نمود  در سرزمين خود بنابه خواسته هر كس به عدالت رفتار مي          

  .اقتدار رسيده بود
  .گشود ياو نيز راز نم. دانست اما كسي نمي. او محب اوليا بود

چراغ او باز برافروخته بود و همـت طلبيـده   . كاله بكتاشي عثمان شاه بر سر نهاده بود    
  .بود
  .خواست كه به حضور وي رسد و روي او ببيند مي) از اين روي(

  .مرد را نديد) آن(تنها به دليل مشغله اين دنيا، قاضي مراد، روي 
  .در بورسا بود كه خبر وفات هونكار بشنيد
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  .از حسرت او جگرش سوخت. ت و بسيار گريستمغموم گش
  .جمله معماران را دعوت نمود. نيت كرد كه تكيه او بنا كند

: 147A  
  .شاه جهان هيچ يك را پسند ننمود. آن گاه استادان معمار آمدند

  .ليكن وي كافركيش بود. هاي آب گرم را پذيرفت معمار حمام
  كرد برو و گنبد آن سرور راپادشاه او را امر .  بوديانكو مادياننام او 

  به محكمي بنا كن با هشت تَرك
  .بنا كند) چنين(شاه به عشق امام هشتم خواست كه گنبد را 

  .نياز آورد و همت گرفت. خضر الله را فراخواند
  )ها گرفتند و آمدند براي شروع كار پول. (اش نمود زر داد و با معمار روانه

  . بخريدند و آن گاه ساخت گنبد آغاز شدزرها خرج نمودند، هر آنچه الزم بود
  .گنبد را بسيار محكم بنا نمودند و بسيار خرج آن كردند

  .بسيار بزرگ و شهير گرديد. گنبد را ساخت و تمام كرد
شرح خواهم داد كه چه كرامتي نشان       . مرد چگونه واليت نشان داد    ) آن(گوش ده كه    

  .داد
  .اي برنزي نصب كند آن ميلهخواست بر باالي . معمار گنبد را تمام كرد

  .معمار آن ميله در دست گرفت و بر باالي گنبد رفت
كني، بشنو از حكمت      اي آن كه اصول را رعايت مي      . ميله را بر باالي گنبد نصب كرد      

  .حق
  .روزگار وزيدن گرفت. طوفاني در عالم به پا شد
  .معمار از گنبد به زمين پرتاب شد. فوراً بر سرش قضا آمد

  »!اي بكتاش، مرا بگير« : افتاد، فرياد زد ام كه معمار از گنبد ميآن هنگ
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: 147B  
  .آن دم كه دوست را به صميميت صدا زد، در حال با پاي به زمين آمد

  .تو را روايتي خوش گويم، درياب. اي برادر، بشنو كه اين روايتي حقيقي است
  .ها لغزيد آن گاه كه معمار بر گنبد رفت و پايش بر روي گچ

  )Küreyi tutuyordu(در دست چپ قدحي داشت و در دست چپ 
شد، الهامي به قلبش آمـد و چـشمانش را        معمار از بلنداي گنبد كه به زمين پرتاب مي        

  .گشود
اي گـشته،     حاجي بكتاش، تو مردي راستيني، همت نما و جانم را كه همچـون پرنـده              

  .نجات بخش
  .دانستم كه تو مردي راستيني يتنها م. من بيامدم در حالي كه منكر تو بودم

  .گر از اين درد به سالمت بِرَهم، واهللا به تو ايمان خواهم آورد
  .به قلب اقرار نمود تا كه با سالمت و صحت به زمين فرود آمد

  .قدح آب در دستش همچنان پرآب بود و ديد كه كره هنوز در دستش سالم است
  .هونكار بديديانكو ماديان آن معمار نامدار اين واليت از 

  .با عشق انگشت برآورد و با صميميت ايمان آورده، شهادت داد
  .جانش، طعام پخت و پخش كرد) نجات(هر چه مال داشت، همه را به سبب 

  .كافري كه يانكو ماديان نام داشت، در آن دم صادق درويش نام گرفت
  .در آستان وي زانو زد و صورت نهاد. پنجاه سال خدمت او نمود

  .مار از كفر و شركت دست كشيد و مؤمن شدآن مع
  .اي عمل كرد كه اليق حق باشد جمله احوال خويش در راه وي خرج نمود و به گونه

: 148A  
  .در تكيه خدمت نمود تا كه وعده به سر آمد، اجل رسيد
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  .معمار با او آشنا گرديده بود و با او خشنود بود. دار خضر الله بود آن زمان تكيه
  .ن سرور وصيت نمود و التماس كردمعمار به آ

  .ام به انتها رسيده زندگاني. هنگامة مرگ من فرارسيده است
  .واليات بسيار به من نشان داد، از آن روي مؤمن گشتم) آن مرد(

  .پنجاه سال خدمت او نمودم. ايمان به آن مرد قوتم بخشيد
گر نـان و نمـك   سخنم را ضايع مكـن، بـا يكـد   . اي خضر الله تمنايم از تو اين است     

  .خورديم
  .رود و بدنم به زمين خواهد رفت جانم مي. كنون عمرم به پايان رسيده

جـسدم را در آنجـا مـدفون سـاز و رويـش را              . مزارم را در منتهي اليه آستان حفر كن       
  .بپوشان
تا خلق پـاي بـر سـرم        ) بگذار. (به غير از شما كسي سراغ از من نخواهد گرفت         : گفت

  .نهند
  ن پاي نهد، منگر خلق بر م

  .به آبروي حاجي بكتاش، خداوند گناهانم را عفو نمايد
  .روي به قبله برگشت و سر بر زمين نهاد و بسيار تضرع كرد

  .حضرت هونكار را بسيار حرمت نمود و سپس جان به حق تسليم نمود
  .تعلق دنيا رها كرد و به حيات آخرت روي كرد

  .خاك برپا كردمعمار نامور كه در دنيا بنايي محكم بر 
  .ببين كه چرخ فلك با او چه كرد؟ در آخر با خاك برابر شد

: 148B  
  .را خواهد چشيد) اجل(هر كسي شربت مرگ . رود آن كه آمده مي. شيوه چين است

  )7(.ترديد مرگ را تجربه خواهد كرد هر نفس بي. غايت عمر دراز مرگ است
  .خشنودي، اجل نيامده، حق را عبادت نمودن است



 
260

  .ش از مرگ بميريد تا فاني نگرديد و بقا يابيدپي
  .معمار از دنيا برفت و به ديار آخرت سفر نمود
همان گونه كه خواسته بود زمين آستان       . خضر الله برخاست و مايحتاج او فراهم كرد       

  .حفر نمود
  .پاكيزه كردند، در كفن پيچيدند و در حضور حق نهادند. جسدش را شستند

  .پسنديدند، حمايتش كردند و دعايش نمودندخلق اين فكر او را 
  .داشت و براي او تكيه ساخت اين مرد كافر حاجي بكتاش را دوست مي: گفتند

  .افتاد، هونكار را صدا زد و او را آزمود آن دم كه از گنبد مي
  .پس از نجات از بال، به يگانگي حق و پيامبري محمد ايمان آورد

  .هيچ مشكلي بر زمين آورد حضرت اهللا او را نجات بخشيد و بي
  .كفر و شرك را ترك نمود و ايمان آورد به حق

) نه(دانند كه او هيچ گاه        دانند حاجي بكتاش وي مردي راستين است، مي         آنان كه مي  
  .گويد بله مي) بلكه(گويد  نمي

  .گر كبر و كين به دل راه مدهد و با صميميت خدمت آن مرد نمايد
اي بـه اقيـانوس       به حق خواهد رساند و همچون قطـره       آن مرد، او را همچون خويش       

  .خواهد پيوست
  .گر عاقلي نصيحت پذير. اين سخن اولياست

: 149A  

  )ق(سرب اندود كردن تكيه شريف حاجي بكتاش ولي
  .گوش ده تا كنون تو را خبري خوش دهم

.آن گاه كه ساخت گنبد به پايان رسيد، وعده پادشاه نيز به انجام رسيد  
  . كه از دنيا رحلت كرد، جايش را سلطان محمد گرفتمراد قاضي
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  .ها رفتار كرد او نيز وقتي به حكومت رسيد به عدالت ميان انسان
  .به جايش سلطان بايزيد آمد. زمان بسيار اندكي حكمراني كرد. طالع او را ياري ننمود

  .پس از حكومت بايزيد، حكومت محمد خان برقرار شد
  .ت بسيار در سراسر آناتولي بنا كرداش، امارا در طول پادشاهي

  .به همگان، غني و فقير، آسايش بخشيد. ها و كاروانسراهاي بسيار ساخت پل
  .او نيز وصف بكتاش بشنيده بود

  .امارت ديگر به آنجا اضافه نمود. به زيارت مقام او آمد
  .وقف آنجا را فزوني بخشيد. سقف آن را سرب اندود نمود و زيبا كرد

اموال خود صرف نمود و همـت       . كه پدرش عثمان، تاج او بر سر نهاده بود        از آن روي    
  .طلبيد

  .بدان آن كه سقف تكيه را سرب اندود نموده، بايزيد شاه است
  .خداي بختش را بلند گرداند

  .اميد آن دارم كه نهايت ثواب براي آن باشد. شكر خداي كه اين كتاب به آخر رسيد
  ).ص(هزار صلوات بر روح رسول صد . نامه تمام گشت اين واليت

: 149B  
  هر كه بر صاحب اين نوشته دعا و رحمت فرستد،

  .هاي او را به نيكي بدل سازد كرام الكاتبين زشتي
  .نامش را از نيستي به ياد آوريد         

  قيمت، غريب زمان فقيرِ بي
 ، از نزديكانِ درويش سلمان بورسائي، از طـرف        )خدايش رحمت كناد  (سيدمحمد نجار   

  .وي نقل نمود
   هجري1035
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