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شیخ ابوالحـسن خرقانی حکایت جناب سلطان  
صريحسن بـ یب یبو سلطان   

  
ابوالحسن خرقانی بخاطر  که روزي جناب سلطان شیخ چنین روایت بوده:   دوستان عزیز

که بعد از  میرفتن طور پا ي یپاده آبه سمت دیگر آنجاشهرقریه از یک  اردوستان شانددی
ست که در کنار خسته شده وخوابکلی نجناب منزل زدن آ سپري شدن یک ویا دوساعت

یدئنماورفع خستگی کمی استراحت  رفته درخت بزرگ یکسایه                  

 
آواز هاي دل نشین با که نشسته  دلخواه شان درخت هدرزیري سیایجناب نآهمان بود که 

براي که لذت بخش رویش بوده و با کشیدن یک نفس عمیق  واندلیبان،  هرنوع بلبل الن
درخت  هاي شاخچه که از بااليبود دیري نگذشته رفته وبخواب شرین چند  اي لحظه

ن ازخواب بیدارشده راصابت آافتاده که به اث نجنابآ بروي راسأ پیخال یکی از پرنده گان
  .بیدار نموده اید ن که مرا از خواب شریکباب شوید وگفت که اي پرنده گان 

و دیگر گنجشگان تماما وکرامات  والیت آنجناب بزرگ ج  درهمان لحظه به امرخداوند
درخت قرار داشتند به اصطالح یکه ویکه همه از  شاخچه هاي که درباالي پرنده گان

.دادن  بحق باالي درخت بروي زمین افتاده وجان  
ش در وباره راه سفر خودرا بسمت مطلوبنجناب متاثرشده دکه آیه برعالو : خالصه اینکه 
 ابلق نگذاشته بوده که از بین درختان انبوه جنگل یک سگ یساعت. میرفت پیش گرفته و
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سگ نجناب از ترس اینکه دا شده که آش درمقابلش پینسبتا بزرگ با چشمان خشم الود
 که ومیخواستبرداشته  تقریبآ نیم کیلوئی راسنگ یک وي زمین از ر نکنند باالیش حمله

  شنیده که عیبت ناکی آواز یک شازعقب سر اثنأد که در همان یپرتاب نمائسگ  بطرف

  
د فکر کباب شدن ت بگیریهوش خود را بسر نیاي سلطان شیخ ابوالحسن خرقا گفت می

     دارد  ؟ن سگ بمثل من صاحب که ای دکله ات  دورسازی سرون را ازاشکیگنج
حال  ست وبی نجناب آهاي  عیبت ناك شخص ناشناس دست وپا يدرحالیکه از اثرصدا

در  سیاه پوشنقابدارشخص یک  متوجه شده که کرده  نگاه اش عقب هبزمانیکه  و شده
گفت که و با خود  گرفتهش قرارتاثر سخت زیريدیدن ایشان آنجناب  که با نشته نمحلآ

د  ؟ندانمیرا چطور باشد  ونام ونشان م دارکی این شخص نقاب یا الهی  

دست به ادب سیاه پوش  نقاب دار ن شخصآ درمقابل ترسو آنجناب باعالم وحشت  
بخداوندج سهوگند که اي دوست خداوند ج ازسالم علیکم من ترا  فرمودنداستاده شده و

د وهمچنان ته ایسد شما کی هستید ودربین این جنگل  بزرگ چطور نشیئمید هم که بگو
؟ ه اید شناخت مرا چگونه  

بزرگ  ج درمقابل  د که خداونددرعالم دنیا چه عمل نیک را انجام داده ای از جانب دیگرو
شف القلوب وعلم والیت را عنایت نموده است ؟درجه ک  برایتان 

گفت که واعلیکم از سالم اي سلطان شیخ  نقاب دارشخص درجواب دوسوال آنجناب 
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.نمائید حاالکه مرا قسم داده اید پس خیرگوش رقانیابوالحسن خ  
 میباشد که روز ها به این آرزوبی بی حسن بصري  خرقانی نام من که یا فرمودندآنمبارك  

   .که چطور میتوانم تا شمارا از نزدیک زیارت نمایم بودم 
برایم عنایت نموده  آنرا بزرگ ج که خداوندودرجه کشف القلوب  علم والیت اشتنوباد 

خاطر بوده که من در سر راه شما اینطرف میشود وبه همین دانستم که امروز گذر شما با 
.تا اینکه ازدیدارودوعاي شما بی نصیب نمانده باشم  ه ونشست  

دیگر اینکه میگوئید که دردنیا شماچه حمل خوب را انجام داده اید که خداوند بزرگ ج 
 این درجه را برایت داده است  ؟

 ازسالهاي سال درآرزوي یک اوالد بودم ولیمن خرقانی سلطان شیخ ابوالحسن ا جناب ی
ج مرا الیق اوالد ندیده که از این ناحیه بکلی رنج میبردم وهمیشه  باتاسف که خداوند 

 به همینالهی برایم یک پسرعنایت فرمائید وروزها  یا عرض مینمودم که اوند جبدربار خد

    
تانها رفته بسرقبرس داوال تا اینکه روزي بخاطر پیدا نمودن کردم وطر گریه وزاري میخا                      

 بند کرام يوخ یکی از اولیادرباالي تکه را گرفته اولیاي کرام  و دامن انبیا ،طالح اصوبه 
 جانسوز چون ، چون  دلخراشآوازیک  از عقب سرم نا گان که لحظه اي بعد ودمبسته نم
ار هچه ب یک لرزه عجیب و غریب در جانم پیدا شده و زمانیکه اثر صدامده که از آ بگوشم

تحت تاثیر قرار سخت ن جهت از ای هیچ چیزي بنظرم نیامده وم طرف خود نگاه نمود 
که بازهم  بروم خود   بطرف خانه کردهن محل را ترك ه ومیخواستم که طورعاجل آگرفت

وپایهایم بکلی ست دست  آناز اثر مده که واقعاآصداي چون ، چون  جانسوزي بگوشم 
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. جا بجا  نشتم  در همان محلوشده وبی حال    
ن کهنه یک دانه چوچه سگ بیرون ک وقتی متوجه شدم که ازبین شکاف یک  قبرستای 

واریدجاري مده در حا لیکه سیل اشگ ازگوشه چشمان مقبولیش بما نند  دانه هاي مربرآ
که ازاثري ده کرده و به اصطالح یک قوله بلند کشیسمان بلند بوده روي خود را بطرف آ

ش دم که در بین همان قبرستان مادرش و متوجه  بسوخت آمده تمامآ بدنمقوله آن کشیدن 
.به همراي چهارطفل دیگراش مرده است    

در حالیکه آن چوچه سگ قدرت وشیمه راه رفتن راهم نداشته یا حضرت سلطان  خرقانی 
 بطرفم نگاه هاي عجیب وغریب  رسانیده وهایم خود را در پیش پا تبه بسیار مشکالکه 

م داشته و در بغلبرنرا  از روي زمین آدلم بحالش سوخته که با نگاه هاي جالب آن  مینمود 
. ودمنوازیش نم گرفته  

ن بی زبان را در روي قبرستانها قرار داشتم که اگر آ هیمن در سر دورا رقانیخسلطان  ای
م پس در خود بگیری بانرا جان دهید واگر آ  آنهم ساعتیکرها نما یم شاید بعداز 

. ن چطورمیشود آ آبآنصورت نان و  
ودمدر همان سوراخ قبرستان رها نم آن چوچه سگ را دوباره مجبور شدم: خالصه اینکه   

.را در پیش گرفتم  خود وراه خانه  
ودم  مطري دورنشده ب هنوز هم  در مسافه چند :سلطان شیخ ابوالحسن خرقانییا جناب 

دا درد عجیب وغر یب پی یک هردو سینه هایمبین آ درتکه بقدرت خداوند بزرگ ج دفع
که یک قدم دیگر هم ن صد فی صد برایم مشکل بوده و نتوانستم  آ نمودن شده که تامل

رفته همان چوچه سگ  کهنه ن  قبرستاندوباره بطرف آ مجبور شدهبروم وبال خره پیشتر 
                    .                    م  نوازیش نمودبرداشته ودر بغل گرفته  از روي زمینرا
ش سرا چشمان از گوشه  هاياشگ  زیادسیل در حالیکه از دست خوشی !ه اینکه خال ص 

چسپانده وبازهم  بطرف عالم باال نگاه  محکم نه هایم سیبین هردو زیر میشده خود را در
نموده و یک قوله بلند دیگري کشیده که به اصطالح دل را از دل خانه ام جدا  ساخته که 

تم ش گذاشخود را در دهان هايپستان طور عاجل و  ستمکرده نتوان وطاقت ر حوصلهدیگ
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: از اسرا خداوندي  چه بگویم یا شیخ ابوالحسن خرقانی  
 فراوان شیر مهر دو سینه های بیندردفعتآج  قادر وکار ساز خداوندآن  بفرمان کهیه برعالو 

این برایم که به اصطالح شده  هایم آرام هیسته درد سینهسته ، آهیآوهمچنان  پیدا شده
. هست  و حیرت آوربودهخیلی موضوع   

هیچ که این چوچه سگ را از زیري پستانهاي خود  گرفتم قاطع تصمیموازجانب دیگر  
همان وش مینمودم تا اینکه سیر شده آنرا نواز شیر دراثنأي خوردنو دور نسازموقت 

در بین خانه  چسپانیده بود بطرف خانه آمدم وزمانیکه طوریکه درروي سینه هایم خودرا 
یک آرامیش عجیب وغریب  نوازیش مینمودم به اصطالح برایمعالقمندي خاص آنرا به 

. یمبخواب رفت نامعلوم هردو براي یک مدتنفس طوالنی  پیدا شده که با کشیدن یک  
شده  ظاهرشخصی سفید پوش نورهانی  درجریان خواب یک دیري نگذشته بودکهو 
اوالد میخواستی ج  از سالهاي سال بدربارخداوند بی بی حسن بصري ايفرمودند که و

بزرگ  يخداوندسگ ولیکن به اساس مهربانی ولطف بی پایان شما در قسمت این چوچه 
. فرموده است   راعنایت سلطانی و کشف القلوب والیت  درجه  انبرایت  

چنانچه که گفته اند   ؟  .چه اسرارخداوندي بوده یا جناب خرقانی من هم نمیدانم که   
 اسرا خدا الیق هر بی سرو پاي نیست   ـ  هر بی سرو پاي الیق اسرار خدا نیست 

واین  .گذرد در حدود یازده سال می تاریخ تا بحال تقر یبآازهمان  :  نیرقاا حضرت خی
بمثل  هااوالد را داشته ودارد و در طول همین سال ثتحی که برایم هستهمان چوچه سگ 
. یدئمینمانگاه داري نموده و که باشم از من یمحافظ درهرکجائ  

شده که گذر شما در  چند ساعت قبل برایم الهام خداوندينی رقاسلطان خ حضرت ای
بی  مبارك تانتا اینکه از دیدارودوعاي  نشسته اینجا میشود من هم در سري راه شما

.نصیب نشوم   
بدون اینکه من تصمیم قبلی  بی بی حسن بصرياسلطان ی کهفرمودند خرقانیجناب  

مریدان واخالصمندان خود بروم واصآل از  دنیدلم خواست که بد گرفته باشم امروز صبح
بوده که واقعآ خوش شدم که این  بنده جانب حضرت پروردگار عالم دیدار شما نصیب
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و حاال من دو باره بطرف همان کلبه فقیرهانه خود میروم وک اسرار خداوندي بوده ی هم
.وندکریم ورحیم ج  مسپارمخدا شما را ب  

صوابـــــال اــلم وبـــــواهللا ع  
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