
هÇمايش برگزاري مناسبت به (مجذوبعليشاه) تابنده نورعلي دكتر حاج آقاي جناب پيام متن /1
كمي با كه 1381 مهرماه 20 و 19 در آمريكا خوزه سن ايالتي دانشگاه در ولي نعمتاهللا شاه حضرت

شد/ نقل اينجا در اختصار

ولي1 اهللا نعمت شاه ين نورالد سيد حضرت

حاجدكترنورعليتابنده

حيم الر حمن الر اهللا بسم

اسالم بزرگان از يكي از فضال هاي عد عرفاني و علمي مجلس اين در اينكه از
حÇيث ايÇن از و شÇدم خÇرسند خيلي ميكنند تجليل ايران تاريخ عرفان و ادب و
آقاي يعني مجلس اين لية او باني و مبتكر بهخصوص همه زحمات از خود بهنوبة

ميكنم/ تجليل را آن و قدرداني آزمايش مصطفي د سي دكتر
بÇرگزار مجالسي مناسبت بدين و كرده تجليل بزرگانمان از كه كجا هر در ما
سمپوزيوم خير نيت از كه نيز اينجانب لذا كنيم/ شركت ذينظر بهعنوان بايد  كنند
را مÇقاله درخواست و كردم تأييد را آن شدم, خبردار ولي نعمتاهللا شاه حضرت

ميكنم/ تقديم واليي حيات درخت از را سبزي برگ و نگريستم قبول بهديدة
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در است عÇرفان بÇزرگان از كÇه ولي نÇعمتاهللا شÇاه يÇن نورالد د سي حضرت
صÇفحات قÇوالح مÇيشود بÇرده شان نام گونا گون بهداليل ايران تاريخ صفحات
از بزرگوار عارف اين آثار و افكار است/ مزين اشخاص اينگونه بهوجود تاريخ
داراي هÇم ادبÇي جÇهت از ايشÇان است/ تÇحقيق و بÇررسي قابل مختلف جهات
بÇحث اسÇالمي اصÇيل اعتقادات و عرفاني مساÄل در كه هستند بهنثر رسالههايي
در من ه البت فرمودهاند/ بيان را مساÄل رسا, بسيار جمالتي و عبارات با و  كردهاند
الحÇمدهللا شÇنيدهام كÇه بÇهقراري زيÇرا شÇوم وارد امر جزÄيات به ندارم قصد اينجا
يÇا نÇوشته مقاالتي مجلس اين بهمناسبت دانشمند و فاضل بسيار شركتكنندگان
اشÇارهاي فقط و ميشود بيان Â مفص مذكور موارد كه فرمود خواهند بيان مطالبي
تفكر تاريخ مثبت نكات و دقايق از آنجناب آثار مطالب چگونه بهاينكه ميكنم
بهجاي نيز آنها در كه دارند فراواني اشعار ايشان نيز شعر لحاظ از است/ ايران در
ه تÇالب پÇرداخÇتهانÇد; عرفاني لطايف و اسالم دين معنويات بيان به مديحهسرايي,
و انÇوري عسÇجدي, مÇنوچهري, هÇمانند: ايران ادبيات تاريخ در بزرگي شعراي
مÇقامي و قÇدر داراي ادبÇي لحاظ از و بوده مديحهسرا Hغالب كه بودهاند آنها امثال
شÇاه حÇضرت كÇه عÇظيمي جÇايگاه ولي كنيم فراموش نبايد نيز را آنها كه هستند
سÇعدي, فردوسي, قبيل: از بزرگاني كه است جايگاهي همان دارد ولي نعمتاهللا
و بÇود خواهÇد Hحتم مقاالتي هم ايشان اشعار مورد در داشتهاند/ حافظ و مولوي
اصلي سبب كه آنجناب زندگي جنبة مهمترين ولي شد/ خواهد ذ كر ي مهم نكات
و عÇرفان قÇطب دوراني در ايشان اينكه و است عرفاني جنبة شده هم شهرتشان
"سÇلسلة بÇهنام بÇهبعد آن از حÇضرت آن پÇيروان و بÇودند درويشÇان و ف صوÇت

شدند/ مشهور نعمتاللهي"
ليه او تاريخ به بايد ف تصو قلمرو در آن معناي درك و سلسله مسأله مورد در
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و سÇليقهها و سÇبكها بÇود مÇمكن Hاحيان پيغمبر خود زمان در بازگرديم/ اسالم
اختالف و تفاوت موجب هرگز اينها ولي باشد مسلمانان بين در مختلفي فتواهاي
خود يا كه بود ا كرم رسول فرمايش مطلب هر فصلالخطاب اينكه براي نميشد;
رحÇلت از بÇعد بÇالفاصله ولي مÇيشد; گÇفته وحي بهزبان يا و ميفرمود حضرت
سلمان امثال بزرگاني و مسلمين از هاي عد كه نحو اين به شد/ پيدا تفاوتي پيغمبر
يÇا حÇضرت خود زبان از Hمستقيم يا را پيغمبر فرمايش كه ار عم و ابوذر فارسي,
بÇه پÇيغمبر طÇرف از عÇلي(ع) كÇه مÇيدانسÇتند بÇودند شنيده غيرمستقيم بهطور
پيغمبر ميدانستند همه كه رسالت امر مورد در است/ شده معين حضرت جانشيني
در را عÇلي جÇانشيني بنابراين بود نخواهد پيغمبري او از بعد و است خاتماالنبيا¾
و Õر ذÖن Ôم تÖن ا ا نَّم× ا ميفرمايد: آيةقرآن كه معني اين به ميدانستند/ اسالم داخل قلمرو

/7 آية رعد, سورة /1

قÇومي هÇر و هستي منذر تو كه ميفرمايد پيغمبر به خطاب خداوند ,1 اد ه× م Öو ق لÔك ل

از بÇعد زمÇانهاي براي بيشتر فرمايش اين ه البت داشت; خواهد هدايتكننده خود
يافت/ مصداق پيغمبر

يÇا مÇنذر جÇنبة هادي/ جنبة يكي و منذر جنبة يكي داشت: جنبه دو پيغمبر
يومالقيامه الي هدايت و هادي جنبة ولي شد منتفي و تمام پيغمبر رحلت با ت نبو
كند; وا گذار علي به را هدايت واليتو كه داد دستور پيغمبر به خداوند است/ باقي
بÇودند كÇرده علي مخصوص را خود بيعت كه صحابه گروه اين مقابل در بنابراين
جÇانشين تÇعيين بÇر حÇمل علي جانشيني در را پيغمبر فرمايشات ديگري  گروه
نÇه بود علي مقامات و منزلت نشاندادن بيانات اين از منظور كه گفتند و نكردند
در بÇااليي مÇقامات داراي را عÇلي و داريم قبول هم ما را مقامات اين كه انتصاب
بايد ما است نكرده تعيين امت رهبري براي را كسي پيغمبر چون و ميدانيم اسالم
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كه را حضرت خاص صحابه از يكي لذا كنيم; تعيين را كسي رهبري براي خودمان
امت هرچه گفتند: و كردند ن معي خالفت بهسمت را ابوبكر يعني ميشناختند همه

است/ مجري و معتبر كرده تعيين
است ل مفص مطلب كه چرا بزنيم حرف واقعه اين دربارة نداريم قصد اينجا در
اين دادن نشان منظور و است شده نوشته دربارهاش كتاب صدها تاريخ طي در و
و خواندند علي" "شيعيان را ل او گروه شدند: پيدا گروه دو اين چگونه كه است امر
"رافضي" آنها به دوراني در حتي است يافته مختلفي اسامي تاريخ طي در گروه اين
در كÇردهانÇد/ تÇرك را ديÇن كه كساني يعني است رافض¹ جمع روافض گفتند/ هم
Öن م ن×ا كÔم Öق ل خ ن×ا ا آية: به استناد با گروه اين چون گفتند "شعوبي" آنها به ديگر دوراني

قÇبيلهها و جÇماعتها را شÇما و بيافريديم زن يك و مرد يك از را شما ما :13 آية حجرات, سورة /1
شماست/ پرهيزگارترين خدا, نزد شما گراميترين آينه هر بشناسيد, را يكديگر تا  كرديم

كه بود اين شعارشان ,1 Öم Ôك قي× Öت ا اهللا دÖن ع ÖمÔك م رÖك ا نَّ ا وا Ôف ار تع× ل ل Äا ب× ق و HوبÔع Ôش ÖمÔن×ا كÖل ع ج و ثي× ÖÇن Ôا و كر ذ

شÇما باتقواتÇرين خداوند نزد شما ا كرامترين با , Öم Ôك قي× Öت ا اهللا دÖن ع ÖمÔك م رÖك ا نَّ ا ميگفتند:
است/

من فرمود: كه است پيغمبر فرمايش از ع تشي اصل ولي شد پيدا Gبعد نامها اين

اوست/ موالي علي اين پس هستم, او موالي من كه كسي /2

ع تشي زماني چه اينكه مورد در مستشرقان خينو مور ا گر مواله2/ عليٌّ هذا ف Ôمواله ÔتÖن Ôك 

مÇذهب پÇيدايش با را شيعه لغت پيدايش و كنند اشتباه نبايد دارند بحثي شد پيدا
پيدا تاريخ طي در رفته, به كار عناوين ديگر و شيعه عنوان ه البت بدانند/ يكي شيعه
طبق هم علي(ع) بود/ خدا(ص) رسول حكم و فرمايش شيعه مطلب اصل ولي شد
امام به هم حسن امام و داد امامت سمت حسن(ع) امام به پيغمبر دستور و توصيه

آخر/ الي× و اد(ع) سج بهحضرت حسين(ع) امام و حسين
ÔهÇ ل Çا ×ن ا و رÇ Öك الذ لÖنا Çزَّ ن Ôن ÖحÇ ن ن×ا ا فرمود: درقرآن خداوند كه مسأله اين به ه باتوج
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هستيم/ نگهبانش خود و كردهايم نازل خود را ذ كر ما :9 آية حجر, سورة /1

چÇنين و مÇيدانسÇتند اجازات سلسله اين ادامة در را دين بقاي شيعيان ,1 ون Ôظ اف لح×

طرف از كه است كسي او و است رهبري و هادي دنيا در هميشه كه داشتند اعتقاد
از يكي ارشاد اجازات سلسله تداوم ه البت باشد; شده معرفي مقام اين به خود قبلي يد
خÇود دربارة آيه اين منطوق و است ون Ôظ اف لح× Ôهل ن×ا ا و رÖك الذ لÖنا نزَّ Ôن Öحن ن×ا ا آيه: مصاديق
دستبرد هرگونه از تا كنون الحمدهللا كه است آسماني كتاب تنها وقرآن است قرآن

است/ مانده محفوظ دشمنان
فÇرمود/ غÇيبت كه امام دوازدهمين زمان تا كرد پيدا ادامه امامت قضيه اين
مختلفي حكمتهاي Hممسل غيبت اين بود/ الهي حكمتهاي از هم امام آن غيبت
معتقد نميتوانيم دليل و سبب الهي رات مقد و اوامر براي ما گرچه داشت; ما براي
از يكÇي دريÇابيم/ را آن از حكÇمتهايي كÇنيم كÇوشش مÇيتوانÇيم ولي بÇÇاشيم
رهÇبري هÇر Gبعد و جور خلفاي دسترس در امام كه بود اين غيبت حكمتهاي
ببرند/ بين از را او و كنند فراهم مزاحمت تا نباشد حكومتها دسترس در Áاصو
امام, ظهور زمان در كه است اين كرد ر تصو ميتوان آن براي كه ديگري حكمت
بÇاب آن در خÇودشان ايÇنكه بدون داشتند كه مسألهاي هر ارادتمندان و شيعيان
هرچه ميكردند/ سÆال و مراجعه امام به بدهند, خود به تفكر زحمت و كنند تفكر
ممكن امر همين بدينطريق و بود الزماالجرا و معتبر همان ميفرمودند, حضرت
همة فرمودند: امامان آنكه از بعد اما شود/ ع تشي و شيعيان فكري ركود موجب بود
شيعيان ديگر كرديم; بيان را آنها هم ما و شده گفته مطرحو سنت درقرآنو مساÄل
با بايد و است ه مÄا اخبار در يومالقيامه الي ديني مساÄل تمام حل كه شدند مطمÃن
اصولي مكتب و آمد پيش اجتهاد مسأله بدينروال بيابند/ را سÆاالت پاسخ تفكر

شد/ پيدا
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بÇراي امÇام دسÇترسي كÇه ا كÇنون كه ميشود طرح مسأله اين اينجا در اما و
مÇعنوي, بÇيعت Âمث چيست? مردم تكليف پس نيست, فراهم شيعيان و مسلمين
پيغمبر زمان در و بود اسالم ر مطه شريعت اصلي اركان از يكي كه واليتي, بيعت
است نرسيده آن نسخ مبنيبر آيهاي و دستور هيچ و گرديد ر مقر و شد تشريع هم
ميگرفتند, بيعت هم جور خلفاي حتي و ميگرفتند بيعت Hشخص اوايل هم, ه مÄا و
هاطÇهار, مÇÄا پÇيامبر, جÇانشينان چÇيست? غيبت زمان در مسلمانان تكليف پس
در شÇديد اختناق از فراواني داستانهاي چنانكه بودند/ اختناق و فشار در هميشه
از ÂثÇم كردهانÇد/ ذ كر تواريخ در رضا(ع) حضرت از بعد بهخصوص ه مÄا زمان
آنحضرت از شريعتي احكام و عرفاني اخبار كه صادق(ع) جعفر حضرت زمان
را ايشÇان كه شيعيان, از يكي ارادتمندان, از يكي پاسخ در است شده نقل فراوان
عÇنوان نگÇوييد; امÇيرالمÆÇمنين مÇا بÇه فÇرمودند: كÇرد, خÇطاب امÇÇيرالمÆÇمنين
بهسبب حضرت همين ولي است/ ابيطالب عليبن ما جد مخصوص اميرالمÆمنين
بÇراي كÇرد احÇضار را حÇضرت كه عباسي خليفه منصور بار چند اينكه و اختناق
بÇه ا گÇر يÇا دهÇند/ امÇيرالمÆÇمنين خÇطاب او به شدند مجبور سازد, مقتول اينكه
اين آثار بفرماييد مراجعه شده نوشته كتابمفاتيحالجنان در حتي كه داستانهايي
كÇه شÇيعيان از يكÇي نقي(ع) علي امام حضرت زمان در Âمث ميبينيد/ را اختناق
و بودند تحتنظر خود منزل در امام ميگويد برسد, ايشان خدمت داشت اشتياق
برو زود فرمودند: كه بود نگذشته دقيقهاي و رسيدم خدمتشان به تمام عجله با من
شÇده نقل هزاران داستانها قبيل اين از ميشود; زحمت اسباب تو براي كه بيرون
آنها اينكه به ه باتوج ÇÇ ميگيرد بيعت امام كه ميفهميدند خلفا ا گر بنابراين است/
و حكÇومت بÇراي و حكÇومتي بÇيعت مÇيگيرد امÇام كÇه بÇيعتي نÇداشÇتند ه وجÇت
خطر در ايشان شيعيان همة بلكه و امام جان بنابراين ÇÇ نيست طرفدار جمعآوري
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HالبÇغ ه مÇÄا كÇه بÇود بÇدينجهت بÇودند/ ه مÄا مراقب همواره خلفا اينرو از بود/
بÇيعت حضرت طرف از مأموران آن كه ميفرمودند معين مأموراني و نمايندگان
حضرت اينكه كما كنند; تعيين نمايندگاني نيز خود كه بودند مجاز Hغالب و بگيرند
در كرخي معروف شيخ يا كردند بيعت اخذ مأمور را بسطامي بايزيد صادق, جعفر
حÇضرت زمان در Gبعد ولي داشت ارادت حضرت آن به صادق جعفر امام زمان
و حا كم مضيقه به ه باتوج كرخي معروف گرفت/ فرماني و اجازه چنين رضا امام
است بديهي كند/ تعيين هم جانشين خود براي كه يافت اجازه امام به دسترسي عدم

ريÇس شÇيخ امام, تأييد با او بنابراين ميرسيد وقت امام تأييد به جانشين آن  كه
را بغدادي جنيد وقت, امام تأييد با نيز سقطي سري همچنين كرد/ تعيين را سقطي
بيعت اخذ مأمور دوازدهم, امام قاÄم, حضرت طرف از بغدادي جنيد و كرد تعيين
جÇانشين و كÇند تÇعيين هÇم جÇانشين داشت اجÇازه غيبت زمان در و بود معنوي

باشد/ رودباري ابوعلي شيخ كه كرد تعيين هم طريقتي
هÇيچكس يعني است اساسي ركن ف تصو و عرفان در جانشين تعيين مسألة
حÇتي و نÇميرسد ارشاد مرحله به خود باشد مجاز قبلي پير طرف از اينكه بدون
و توالي اين بدهد/ پير به ارادت دست كه است اين به موكول هم سالك هر تربيت
كÇردهانÇد/ اصÇطالح "سلسله" ف تصو در را عرفاني مربيان و مشايخ اجازة تعاقب
مÇختلفي اسÇامي به تاريخ طي در ميگيرند بيعت كه را معنوي نمايندگان اين ه البت
اجÇازات سÇلسله ايÇن در هكÇذا/ و مÇرشد يÇا پÇير شÇيخ, قÇطب, مÇثل خواندهاند,
به آن از سلسله است, داشته بارزي خصوصيت مشايخ از نفر يك كه هرچندگاهي
معروف شيخ از كه هستند آنهايي ه معروفي سالسل Âمث ميشد/ معروف او بهنام بعد
در بارزي شخصيت موقعيتو چون ولي نعمتاهللا شاه جناب يا شدند ناشي  كرخي
"سÇلسلة مÇيرسد ايشÇان بÇه كه ه معروفي سلسله به است, كرده پيدا ف تصو تاريخ



ايران عرفان 12

هÇجري سÇيزدهم قÇرن اواخÇر در مسير اين در همچنين ميگويند/ نعمتاللهي"
سÇلطانعليشاه بÇه مÇلقب گÇنابادي بÇيدختي د سلطانمحم الÇم حÇاج مرحوم قمري
از بÇعد سÇلسله كه نمود پيدا ف تصو و علمي و اجتماعي لحاظ از ي خاص موقعيت

شد/ ناميده گنابادي" "نعمتاللهي بهنام ايشان
عÇلي(ع) بÇه را خÇود اجازه رشته همه بودند د متعد قديم در كه ه حق سالسل
باشد/ مجاز قبلي يد از بايد هركسي كه است آن بر ف تصو اساس چون ميرسانند;
ادامÇه قÇيامت روز تا ف تصو راستين پيروان اعتقاد به مشايخ سلسله و رشته اين
برسد امام به كه هم سالسلي است/ معتبر برسد امامي به كه سالسلي فقط اما دارد/
از هÇم علي و شده جاري علي از سالسل همة چون برسد; علي(ع) به بايد Hممسل
پيغمبر از كه اين عاي اد پيغمبر از بعد كس هيچ Áاصو است/ داشته اجازه پيغمبر
مÇيان در كÇه مÇقامي و عÇظمت تمام با هم ابوبكر است/ نداشته دارد, ي خاص اذن
حÇضرت جÇانشيني به پيغمبر طرف از كه نبود عي مد خود هرگز داشت مسلمين
و پيغمبر جانشين من كه فرمود اعالم ل او همان از علي(ع) ولي است شده تعيين

هستم/ خليفه
و بحث ميشود مطرح نعمتاهللا شاه حضرت مورد در كه مسألهاي اينجا در

سني? يا است شيعه ايشان آيا كه است موضوع اين در بررسي
كه اختالفاتي در تاريخ طي در كيست? سني كيست? شيعه ببينيم بايد ابتدا در
ÇÇ اجÇتماعي يÇا سÇياسي چÇه مÇذهبي, اخÇتالفات چه ÇÇ آمده بهوجود مردم ميان
و عناوين ميشده مسلط و داشته بيشتري نيروي جهت هر به كه گروهي همواره
كÇه را بÇدي صÇفات تÇمام و نÇموده اختيار مخالف طرف براي را مذمومي القاب
ملحد كلمة هاي عد اسالم تاريخ در Âمث است, ميكرده جمع لغت آن در ميشناخته
لغت ايÇن در ميشناختند كه را بدي خصوصيات تمام و كرده اختيار را مالحده و
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بكوبند, ميخواهند كه را گروهي و شخص هر يكباره بتوانند تا ميكردند جمع
خÇصوصيات ايÇن بÇيشتر بÇود مÇمكن چÇهبسا ه البت است/ ملحد بگويند بهراحتي

نداشت/ عموميت و قطعيت ولي باشد صحيح
شدو دووضع آن ميان اختالف با اسالم تاريخ طي در هم سني شيعهو  كلمات
به ربطي Âاص كه را مساÄلي حتي و افزودند آن بر بيشتري اختالف جنبة روز هر
اخÇتالفي اوايÇل در ايÇنكه عين در Âمث كردند/ اضافه آن به نداشت سني و شيعه
شرح در كافي كتاباصول در حتي و نبود پيغمبر هجرت و وفات تولد, به راجع

و (ص) يب النَّ دل Öو م Ôب×اب ,2 ج مÇصطفوي, جÇواد سÇيد شÇرح و ترجمه كليني, االسالم ثق¹ كافي, اصول /1
بيâع ر Öن م Öت Öض م ¹لÖيل ¸ ر شع ÖيتنÖث ال ضبÔق ثÔمَّ /// ل Ñوَّ Öاال عâبي ر رÖه ش Öن م Öت ض م ¹لÖيل ¸ ر شع ÖيتنÖث ال يب النَّ دل Ôو :323 Ç ê صص , هات ف× و
دوازدهÇم دوشÇنبه روز در سÇپس شÇد/// متولد ل ربيعاالو دوازدهم روز در (پيامبر نÖي ن ث  Öاال م Öوي ل Ñوَّ Öاال

نمود)/ رحلت ل ربيعاالو

ولي است1, ل ربيعاالو دوازدهم در وفات و تولد كه ميفرمايد پيغمبر(ص) حال
بÇه شÇيعيان كه بهطوري شد گفته هم ديگري مختلف روايات تاريخ, طي در Gبعد
آن بÇه و داشÇته بÇيشتري اعتقاد گفتهاند ل ربيعاالو هفدهم در را تولد كه رواياتي
كÇه نÇدارد مÇانعي ه تÇالب ميدانستند/ معتبرتر را روايات اين چون ميكردند; عمل
خÇصوصيات از اين و بگويند متفاوت را تاريخي وقايع اوقات مختلف خين مور
كنيد مراجعه ادبيات كتبتاريخ به ا گر Âمث است/ بوده قدما نزد الاقل تاريخنويسي
ايÇن ولي هست خين ورÇم بÇين اختالف هم, شعرا وفات و تولد به راجع ميبينيد
و شيعه به ربطي هم اين بنابراين ندارد/ اشعارش و شاعر خود به ربطي اختالفات
بگÇوييم بدانÇد ل ربيعاالو هفده را پيامبرا كرم تولد كسي ا گر كه ندارد بودن سني
است/ سÇني HتمÇح است ل يعاالوÇرب دوازده بگÇويد كسي ا گر و است شيعه Hحتم
و پيغمبر جانشين ميگويد: شيعه كه است همان سني و شيعه ليه او و اصلي تفاوت
نماينده نصب به بنا يعني باشد/ انتصابي بايد هميشه خداوند نمايندة جانشين Áاصو
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حل اهل انتخاب و بررسي به بايد امت رهبري ميگويند: سنت اهل ولي باشد قبلي
جانشين علي(ع) باشد معتقد كه هم هركسي حال اين با شود/ گذاشته امور عقد و
قÇبول را تاريخي وقايع اينكه جز ندارد چارهاي اعتقاد اين وجود با است پيغمبر
براي است/ شيعه او جهت هر به معهذا شد; خليفه ابوبكر كه بگويد و باشد داشته
طرز اين با ولي نميكرد, حكومت با علني مخالفت كه حال عين در هم علي اينكه

بود/ مخالف  كار
ي تÇح و سÇني و شيعه ميان فقهي مساÄل و احكام استنباط طرز در Gبعد ه البت
پÇيدا اختالف فقهي مساÄل در سني مجتهدين ميان يا شيعه مجتهدين ميان Hاحيان
داشتند اختالف هم با بيشتر احكام مسأله در سنت اهل فقهاي ليه او قرون در شد/
هركسي كه بودند مجتهد پانصد بغداد در زماني مينويسند تواريخ در كه بهطوري
ايÇن افÇتادند بÇهفكر وقت خÇلفاي ايÇنرو از مÇيداد/ رأي خÇود فتواي برحسب
سنت اهل بزرگ فقهاي از نفر شش جهت اين به كنند رفع يا كم را فراوان اختالف
داود طبريو حنبل, احمد مالك, شافعي, ابوحنيفه, يعني داشتند بيشتري مقلد  كه
بهتدريج و كنند پيروي اينها از فقط بايد همه گفتند و پذيرفتند مجتهد بهعنوان را

شدند/ نفر چهار اين به منحصر سنت اهل ه مÄا و رفتند كنار ابيداود و طبري
است اسالم از ركني يك هم احكام نيست; آن به منحصر احكامو فقط اسالم
موجب فقهي احكام در اختالف اين بنابراين است/ اعتقادات ديگر مهم ركن ولي
نÇامسلمان را ديگÇري و مسÇلمان را يكÇي كÇه نميشود متدينين دين در اختالف
گفتند ÇÇ است كرده ترك را دين كه كسي يعني ÇÇ رافضي شيعه, به وقتي لذا نمايد;
موردقبول نه بود رافضي Hواقع ا گر شود رافضي به مشهور كه شخصي چنين Hممسل
را شيعيان تا كردند جعل را لغت اين كه است اين حقيقت ولي است سني نه و شيعه
وجه هيچ به او آنكه حال و است رافضي شخص فالن بگويند و بخوانند نام اين به
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بود/ نكرده دين ترك
مÇيان در بÇود/ گÇرفته قرار اجتماعي جو چنين در هم نعمتاهللا شاه حضرت
از كه است فراواني ابيات ÇÇ ارشاد ايام و جواني ايام از ÇÇ آنحضرت سروده اشعار
سخن فراوان حاضر قان محق Hممسل اشعار اين دربارة ه البت ميكند/ تجليل علي(ع)
نÇميكنم/ ذ كÇر را آنÇها ايÇنجا در كالم تطويل از احتراز براي من و گفت خواهند
تÇربيت تÇحت و بودند شريفين حرمين اطراف در حضرت كه دوراني در منتهي
داشت را اقتضا اين آنجا مسلمين جامعة داشتند, قرار يافعي عبداهللا شيخ خود استاد
بÇد رافÇضي از اشÇعار بعضي در كه است اين بجويند/ رافضيان از بيزاري Hعلن  كه
نبودند/ ميگفتند مخالفين كه بهمعنايي وليرافضي هستند شيعه ايشان ه البت  گفتهاند
شÇيعه اركÇان جز¾ گفتهاند رافضيان اوصاف از Áمعمو كه خلفا¾ با دشمني كه چرا
دشمني حضرت آن با كه كسي و ميدانيم دشمن را علي(ع) دشمن همه ما نيست/
قبول را كسي چنين جهان مسلمين تمام بلكه شيعيان نداريم/ قبول را او Hممسل  كند,
علي حضرت با ابوبكر ميگويند هاي عد Âمث است/ مصداق در اختالف ولي ندارند
كرد ه توج بايد نكته اين به اما كرد, غصب ايشان از را خالفت حق و كرد دشمني
اهل كه است وقتي ما ذهن در حق مسأله علي/ حق نه بود علي وظيفه خالفت  كه
خالفت ميگوييم آنگاه و دانيم خود حق را دنيوي مقامات و اموال كه باشيم دنيا
انÇدازة به شما خالفت ميفرمايد: علي(ع) ولي شد; ساقط او از كه است علي حق
ارزش بÇه كÇه ي حق چنين براي كسي چنين ندارد/ ارزش من پارة كفش لنگه اين
قÇح نبود, علي حق خالفت نميكند/ مبارزه است كهنه كفش لنگه يك مالكيت

بÇهعنوان و پيغمبر از بعد كه داشتيم حق مسلمين ما يعني علي, وظيفة و بود ملت
را وظÇيفه ايÇن انÇجام جÇلوي ديگران باشيم/ داشته علي مثل خليفهاي او جانشين
با و آوردند را حكومت وظيفه وقتي نكرد/ اعتنا سالها هم علي حضرت  گرفتند;
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دهÇد, انÇجام را مÇعطله وظÇيفه و كÇرده قÇبول را مسÆوليت كردند خواهش اصرار
است/ علي حق خالفت كه گفت نميتوان بنابراين فرمود/ قبول بهناچار حضرت
مسلمين جامعة ميشد خليفه علي ا گر ميگويند: هم مقابل طرف خين مور از بعضي
را تفرقه اين جلوي كه رفتند ÇÇ خير نيت با انشا¾اهللا ÇÇ ديگران و ميرسيد تفرقه به
داشته دخالت هم خانوادگي مساÄل Âمث يا جاه حب چهبسا كه است بديهي بگيرند/
خÇالفت جÇهت هر به كنند/ روشن را مساÄل كه است قين محق برعهده اين باشد/
بود/ كان" بما القلم جف" قضاي اين استو شده محقق تاريخ در عثمان عمرو ابوبكر,
از اما نداريم كاري ديگران بدي يا خوبي دربارة ما و است آمده چنين تواريخ در
هÇمان پيرو هم ولي نعمتاهللا شاه هستيم/ علي پيرو و ميپسنديم را علي صحابه,

بود/ حضرت
در اما بوده, ايران در عرفان و علم بزرگان از نعمتاهللا شاه حضرت اينكه با
ايشان به راجع ي خاص بات تعص و نادرست قضاوتهاي فانه متأس اخير دورههاي
است/ ايشÇان لقب در "شÇاه" كÇلمة بÇه نسÇبت ب تعص جمله از است/ شده اعمال
در كÇه ايÇرانÇي مجامع و كتب از اعم گفتهها و نوشتهها از بسياري در كه بهنحوي
نÇعمتاهللا د يÇس" مÇينويسند: و مÇيگويند و نميآورند را شاه لغت هستند, خارج
نسبت اين به اشعارشان در و بودهاند هم د سي آنحضرت, كه است درست ولي"/
حÇذف است/ ولي نÇعمتاهللا شÇاه بهنام تاريخ در شهرتشان ولي ميكردند افتخار
اين در را شاه حقيقي معناي اما و نيست صحيح است كسي اسم جز¾ كه شاه لغت

,3 ج محجوب, جعفر محمد دكتر تصحيح در), نايبالص) شيرازي معصوم محمد الحقاÄق, طراÄق /1
/199 Ç 200 صص تهران, سنايي, انتشارات

در را م سو جلد كتابطراÄقالحقاÄق1 است بهتر چيست, بدانيم بخواهيم ا گر زمينه
نÇورعليشاه جÇناب يعني شاه حضرت ارادتمندان از يكي مالقات جريان قسمت
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را دوسÇتان و كÇنيم مطالعه بحرالعلوم دمهدي سي آيتاهللا زمان مشهور فقيه با ل او
ميدهم/ ارجاع بدانجا

شÇاه حÇضرت بÇه ا گÇرچÇه كردهانÇد, عنوان انتقاد مقام در كه ديگري نكتة
تÇعريض مسأله آن و شÇود مطرح كه دارد جا ولي نيست مربوط چندان نعمتاهللا

ميفرمايد: شاه حضرت است/ نعمتاهللا شاه حضرت به حافظ
كنيم دوا چشمي گوشه به را درد صد كÇنيم كÇيميا نÇظر بÇه را راه خÇا ك ما

آمده: هم حافظ اشعار در
كÇنند مÇا بÇه چشمي گوشه كه بود آيا كÇنند كÇيميا بÇهنظر را خا ك كه آنان
كÇنند دوا غÇيبش خÇزانÇه از كÇه باشد عي دÇÇم زطÇÇبيبان بÇÇه نÇÇهفته دردم
عي" مد طبيبان "از كه حافظ غزل م دو بيت كه ميگويند انتقاد مقام در بعضي
انÇتقاد ايÇن ولي است/ ولي نÇعمتاهللا شÇاه حÇضرت بÇه اشÇاره است, كرده ذ كر
شنيده Âقب را ولي نعمتاهللا شاه حضرت شعر آن حافظ كه است صادق درصورتي
نعمتاهللا شاه حضرت سروده, را مذكور غزل حافظ كه تاريخي در Áاصو و باشد
نÇيست/ اثÇبات قÇابل وجÇه بÇههيچ مÇطلب اين كه درحالي باشد/ گفته را شعر اين
گÇفته خÇودشان عÇرفاني مقامات از زيادي اشعار Âقب ولي نعمتاهللا شاه حضرت
حافظ كه چهبسا بنابراين بكنند/ عايي اد چنين نا گهان كه نداشت دليلي هيچ بودندو
صوفي بهنام كه ف تصو عيان مد همة از آنكه از بعد ه البت باشد گفته را شعر اين ل او
آنها به ميگويد بد صوفي از كه جاهايي در اشعارش در حافظ و ÇÇ بودند مشهور
بهنظر را خا ك كه هستند كساني Hممسل ميدانست چون اما شد/ مأيوس ÇÇ دارد نظر
ما به هستند چنين كه كساني است ممكن خدايا كه خواست خداوند از كنند,  كيميا
و است خود گذشته از او بازگشت به اشاره هم شعر همين بعدي بيت در كنند/ نظر
مÇيپنداشÇته, صÇوفي كÇه را آنهايي كه كرده خود گذشتة از كه است نتيجه گيري
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دردم است بهتر كه ميگويد لذا بودهاند; عي مد طبيبان خودش بهعبارت يا عيان مد
اين رسيدن از بعد كنند/ دوا را آن غيب خزانه از بلكه تا باشد مخفي عيان مد اين از
نزد كه كردهاند دعوت را حافظ درواقع ايشان ولي, نعمتاهللا شاه حضرت به شعر
نباشد/ چنين هم Hفرض حاال كنيم"/ كيميا نظر به را راه خا ك "ما ميفرمايند: و بيا ما
شÇامخي مÇقام درويشي و عرفان در و بود بزرگواري مرد حافظ كه است درست
مÇيشناسند, عÇرفان مÇخالفين منجمله و مردم از بسياري كه حافظي ولي داشت
افتخار باعث شخصي چنين ارادت ميگويد/ شعر فقط كه است اديبي و رند حافظ

نباشد/ چه باشد, چه نيست, عرفان و طريقت سلسلة
گÇرد نÇنشيند كÇبرياش دامÇÇن بÇÇر گÇردند كÇافر كÇاÄنات جÇمله  گÇÇر

خÇودشان سÇلسلة براي نعمتاهللا شاه حضرت كه است بوده جهت همين به شايد
ه باتوج Hخصوص دستورات اين بود/ زمان آن مقتضي كه دادند تازهاي دستورات
فقر با متناسب روششان و نبودند خوشنام كه هاي عد زمان آن در كه بود امر اين به
بزرگان و اقطاب از هريك ه البت بودند/ يافته شهرت صوفي بهنام نبود درويشي و
حÇتي و بÇدهند جÇديدي و تÇازه دسÇتورات مÇيتوانÇند زمان ات بهمقتضي بنا فقر
جÇمله از كÇنند/ مÇلغي هÇميشگي بÇهطور يÇا مÇوقت بÇهطور يÇا را قبلي دستورات
سÇلسلة درويشÇان كÇه است ايÇن بÇودند داده نعمتاهللا شاه حضرت كه دستوراتي
كه مخصوصي بهلباس اينكه ديگر و نكنند ي تكد و باشند نبايد بيكار نعمتاللهي
بÇه د قيÇت عدم دستور اين ه البت نباشند/ ملبس ميشود خوانده درويشي لباس بهنام
بعد قرن چند در دكني رضاعليشاه حضرت ايشان جانشينان از يكي را خاص لباس
حÇضرت و مÇعصومعليشاه حÇضرت خÇود مأذون مشÇايخ از نÇÇفر دو مÇÇورد در
لباس با بزرگوار دو اين و كردند ملغي بودند كرده اعزام ايران به كه ل او نورعليشاه
و شدند ايران وارد مديحه گويي حالت به و تبرزين و كشكول و درويشي خاص
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همة به نسبت صفويه دوران از كه بود اين هم جهت گشتند/ را مختلفي شهرهاي
از نعمتاللÇهي سلسلة بزرگان Hتقريب و بود زيادي سختگيري درويشي سالسل
بر عرفان و درويشي دشمنان صفويه اواخر در حتي و بودند بربسته رخت ايران
مÇيان در بÇنابرايÇن ميكردند/ نفوذ اعمال و داشتند ق تفو حكومت دستگاههاي
يك در حيث اين از همه و چيست درويشي كه نميدانست كس هيچ مردم تودة
و دقت كه شد موجب نفر دو اين لباس خاص وضعيت و رفتار بودند/ بÔهتي حال
آنÇچه از غÇير شÇدند ه توجÇم پÇرسشها و تحقيق از بعد و شده جلب مردم ه توج
را آنها دل آرامش كه دارد وجود نيز ديگري ديني روش ميكردند رفتار تا كنون
حضرات مانند: نعمتاللهي سلسلة در بزرگاني شهادت از بعد حتي و ميكند تأمين
اين كه كردند ه توج مردم بيشتر رعليشاه مظف و مشتاقعليشاه معصومعليشاه, د سي
عارف دو اين دوران در زمان ات مقتضي به بنا ايران در بنابراين بشناسند/ را طريق
ملغي بود لباس دربارة كه نعمتاهللا شاه حضرت دستورات از قسمت آن بزرگوار,
سÇلسلة اقÇطاب و بÇزرگان ل, او نÇورعليشاه حÇضرت از بÇعد Gد جدÇم ه تÇالب شÇÇد/
از بعضي حتي رحمتعليشاه حضرت زمان تا و نكردند رفتار چنين نعمتاللهي
بعد بودند/ هم ظاهر علماي جز¾ مجذوبعليشاه يا حسينعليشاه جناب مثل آنان
سÇعادتعليشاه حÇضرت مرحوم ايشان جانشين رحمتعليشاه, حضرت زمان از
كÇه مÇيدهد نشÇان همين و نداشتند زيادي ظاهري سواد و نبودند علما از Gظاهر
وجود با است/ فردي ة روحي و حالت و ندارد ظاهري علم و سواد به ربطي عرفان
حÇاج زمÇان بÇزرگ فÇيلسوف تÇجليل و احترام مورد سعادتعليشاه حضرت اين
و ب الÇط سÆاالت به پاسخ از پس مالقاتي جلسة در و بودند سبزواري هادي مال
اين از بسياري بعد تي مد پاسخها, تأثير تحت سبزواريو هادي مال حاج شا گردان
و شÇده سÇعادتعليشاه جناب تسليم سلطانعليشاه جناب مهمتر همه از و ب طال
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حÇضرت سÇعادتعليشاه حÇضرت جÇانشين امÇا كÇردند/ پÇيدا فÇقر بÇه ف رÇÇتش
ارادت دست مولويوار كه بود نيز زمان علماي بزرگان از گنابادي سلطانعليشاه

بود/ داده خويش مرشد به
دكÇتر آقاي عليالخصوص سمپوزيوم اين دستاندركاران توفيق خاتمه در
بÇرگزار مÇوفقيت بÇا سمپوزيوم اين انشا¾اهللا خواستارم/ را آزمايش مصطفي د سي
كÇمتر يÇا نشÇناختهانÇد تÇا كÇنون كÇه كساني را ولي نعمتاهللا شاه حضرت و شود

بشناسند/ بهخوبي شناختهاند
بزرگاني بهعهدة را مطالب كامل شرح و نميگويم سخن زياده من بدينجهت
كÇرد خÇواهÇند سÇخنرانÇي و دادهانÇد مÇقاله و كرده شركت سمپوزيوم اين در  كه
بود; خواهد و بوده بيشتر خيلي من از باب اين در آنان مطالعات Hممسل ميگذارم/

بركاته/ و رحم¹اهللا و عليكم الم والس




