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مه مقد

شد/ برده به كار اينجا در مجيد قرآن در غربي" "جانب تعبير با قياس به شرقي جانب تعبير /1

بÇهتعبير است/1 آن معنوي جنبة يعني اسالم شرقي جانب عرفان و ف تصو
نسبت ميباشد/ شريعت مقام با قياس در كه است اسالم در طريقت مقام عرفاني,
بÇدن از جÇان ا گر كه ظاهر و است باطن يا جسم و است جان نسبت دو اين ميان
ا گر شد, وارد اسالم كه كجا هر در ميگردد/ ل نمبد متعف الشهاي به بدن رود, بيرون
ايران سرزمين حقيقت, اين بارز مثال بود/ مجرا همين از گرديد, قلوب جلب مايه
بÇه HاطنÇب ولي شÇدند مسلمان عمر نده بر شمشير به ايرانيان Gظاهر گرچه كه است
مÇوجب ايÇمان همين گرديدند/ مÆمن است, ف تصو حقيقت كه علي(ع) واليت
از شÇد/ مغوالن سلطه و حمله جمله از بيگانگان تهاجم بههنگام آنان اسالم حفظ
يا مسلمان بزرگان عارفان و گرديد ع تشي و ف تصو مهد ايران ابتدا همان از اينرو
شيخ چنانكه دوختند/ معنوي وطن اين بر دل ديدة همواره ف تصو شامخ مشايخ
زبدهاش كه او عرفاني ميراث ولي بود اندلس اهل گرچه عربي بن ين محيالد ا كبر
و شرح و شد حفظ ايراني عارفان نزد همه از بيش است كتابفصوصالحكم در
مثلمثنوي ÇÇ عرفاني كتابهاي در فقط نه ف تصو كه نيست بيجهت يافت/ بسط
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عمليو شÆون كلية باطن در بلكه دارند نيز واال هنري ادبيو شأن البته كه ÇÇمولوي

فÇنون و صنايع و هنرها تا اجتماعي و خانوادگي رسوم و آداب از ايرانيان نظري
لطافت كمي با داردو حضور ÇÇ سربداران نهضت مثل ÇÇ ظلمستيز نهضتهاي بلكه

ميشود/ عيان نكته اين نظر دقت و
ايÇران در عرفان و ف تصو دان مجد از بيترديد كه طريقت بزرگان از يكي
از پس وي است/ (731 Ç 83ê) ولي نÇعمتاهللا شاه ين نورالد د سي حضرت است,
نÇفوذ و سلطه باطني, و ظاهري جامعيت يافتن و معنوي عالي مقامات به رسيدن
سÇالطين حسÇادت مÇوجب كÇه بهنحوي يافت زمان آن در اسالم عالم بر معنوي
سÇلطنت قÇصد شÇاه حÇضرت كÇرد ر تصو كه گرديد گوركاني تيمور مثل ظاهري

كرد/ بلد طرد را وي و دارد ظاهري
بÇهدست شÇده تربيت و مريد و ه معروفي طريقه وقت راهنماي و بزرگ وي
نÇعمتاللÇهي طÇريقة بهنام بزرگوار آن از پس طريقه اين بود/ يافعي عبداهللا شيخ
دورة اواخÇر بÇين فÇترت ايام در و گرديد ايران در فقر السالسل ام و شد خوانده
و ف صوÇت سÇياسي و ديÇني حا كم اوضاع بهسبب كه قاجار دورة اوايل و صفويه
د سي شهيد شيخ ÇÇ طريقه اين بزرگان از تن دو بربست, رخت ايران از Hتموق عرفان
ايران در آن احياي و تجديد باعث ÇÇ اصفهاني نورعليشاه مرحوم و معصومعليشاه
يادآور عملي سلوك و ف تصو نام ايران در تا كنون بعد به زمان آن از و  گرديدند

است/ وي طريقة و ولي نعمتاهللا شاه نام
بÇهمناسبت بÇينالمÇللي هÇمايشي بÇود قÇرار 1380 سÇال در سÇبب همين به
تهية از پس ولي شود برگزار كرمان دانشگاه در جليلالقدر عارف اين بزرگداشت
Hرسم داليلي به يكباره, به مراسم اين داخل, و خارج از مقاالت, وصول ماتو مقد
ولي شد/ لغو بود, آنها رشد و وي تعاليم مهد و عرفان سرزمين كه ايران در نا گفته,
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مهر در آمريكا خوزه سن دانشگاه در لي او ايران از خارج در همايش دو Hمتعاقب
ا كÇتبر 12 و 11) 1382 سال مهر در دومي و (2002 ا كتبر 12 و 11) 1381 سال
داخلي اساتيد استقبال مورد دو هر و گرديد برگزار هلند اليدن دانشگاه در (2003

گرفت/ قرار نعمتاهللا شاه ارادتمندان و عالقهمندان و خارجي و
نگارنده كه است همايش دو اين مقاالت منتخب از مجموعهاي حاضر  كتاب
و فÇارسي زبÇان دو بÇه را آنÇها خÇاطر طÇيب با برگزاركنندگانش درخواست بنابر
مÇقاالت فارسي, مجموعة در است/ كرده تنظيم و تدوين و جمعآوري انگليسي
در و شÇد تÇصحيح و مÇقابله آنها اصل با سپس و ترجمه فارسي زبان به انگليسي
مجموعه اين گرديد/ درج و ترجمه انگليسي به فارسي مقاالت انگليسي, مجموعه
تÇا اشÇعار دربÇارة بÇحث و عرفاني تعاليم از ÇÇ مختلفي موضوعات شامل مقاالت
از يكÇي كÇدام هÇر كÇه است ÇÇ ولي نÇعمتاهللا شÇاه مÇزار اداره كيفيت و معماري

برميگيرد/ در را بزرگوار آن آثار و تعاليم جنبههاي
در هÇمايش دو اين تشكيل ي متصد كه كساني كليه از كه دارد جا خاتمه در
د سي دكتر آقاي عزيز دوست از Hخصوص بودند, ولي نعمتاهللا شاه موطن از خارج

كنم/ تشكر آزمايش, مصطفي





هÇمايش برگزاري مناسبت به (مجذوبعليشاه) تابنده نورعلي دكتر حاج آقاي جناب پيام متن /1
نقل اينجا در اختصار كمي با كه آمريكا خوزه سن ايالتي دانشگاه در ولي نعمتاهللا شاه حضرت ل او

شد/

ولي1 اهللا نعمت شاه ين نورالد سيد حضرت

تابنده نورعلي حاج دكتر

حيم الر حمن الر اهللا بسم

از يكÇي خÇاطره و ياد فضال هاي عد عرفاني و علمي مجلس اين در اينكه از
ميكنند, تجليل ايشان از و داشته نكو را ايران تاريخ عرفان و ادب و اسالم بزرگان
ليÇة او باني و مبتكر بهخصوص همه زحمات از خود بهنوبة و شدم خرسند خيلي

ميكنم/ قدرداني آزمايش مصطفي د سي دكتر آقاي يعني مجلس اين
بÇرگزار مÇجالسي مناسبت بدين و كنند تجليل بزرگانمان از كه كجا هر در ما
سمپوزيوم خير نيت از كه نيز اينجانب لذا كنيم/ شركت ذينظر بهعنوان بايد شود
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 ن معي حضرت جانشيني
در را عÇلي جÇانشيني بنابراين بود نخواهد پيغمبري او از بعد و است خاتماالنبيا¾

م Öو ق لÔك ل و Õر ذÖن Ôم تÖن ا ا نَّم× ا ميفرمايد: آيةقرآن كه معني اين به ميدانستند/ اسالم قلمرو

/7 آية رعد, سورة /1

خÇود قÇومي هÇر و هسÇتي مÇنذر تو كه ميفرمايد پيغمبر به خطاب خداوند ,1 اد ه×

پيغمبر از بعد زمانهاي براي بيشتر فرمايش اين ه البت داشت; خواهد هدايتكننده
يافت/ مصداق

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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كÇه 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 وقرآنتنها قرآناست

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



ولي اهللا نعمت شاه دربارة مقاالت مجموعه 10

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
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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 ترجÇمه 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
مÇيگوييم آنگÇاه و مÇيدانÇيم خÇود قÇح را دنيوي مقامات و اموال كه باشيم دنيا
به شما خالفت ميفرمايد: علي(ع) ولي شد; ساقط او از كه است علي حق خالفت
بÇه كÇه ي حق چنين براي كسي چنين ندارد/ ارزش من پارة كفش لنگه اين اندازة
نبود, علي حق خالفت نميكند/ مبارزه است كهنه كفش لنگه يك مالكيت ارزش
و پÇيغمبر از بÇعد كÇه داشÇتيم حÇق مسÇلمين ما يعني علي, وظيفة و بود ملت حق
ايÇن انÇجام جÇلوي ديگÇران باشيم/ داشته علي مثل خليفهاي او جانشين بهعنوان
را حكÇومت وظÇيفه وقÇتي نكÇرد/ اعتنا سالها هم علي حضرت گرفتند; را وظيفه
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انجام را معطله وظيفه و كرده قبول را مسÆوليت كردند خواهش اصرار با و آوردند
عÇلي حق خالفت كه گفت نميتوان بنابراين فرمود/ قبول بهناچار حضرت دهد,
جامعة ميشد خليفه علي ا گر ميگويند: هم مقابل طرف خين مور از بعضي است/
اين جلوي كه رفتند ÇÇ خير نيت با انشا¾اهللا ÇÇ ديگران و ميرسيد تفرقه به مسلمين
هÇم خÇانوادگÇي مسÇاÄل Âمث يا جاه حب چهبسا كه است بديهي بگيرند/ را تفرقه
هÇر بÇه كÇنند/ روشن را مساÄل كه است قين محق برعهده اين باشد/ داشته دخالت
جف" قضاي اين و است شده محقق تاريخ در عثمان و عمر ابوبكر, خالفت جهت
ديگÇران بÇدي يا خوبي دربارة ما و است آمده چنين تواريخ در بود/ كان" بما القلم

نÇعمتاهللا شاه هستيم/ علي پيرو و ميپسنديم را علي صحابه, از اما نداريم  كاري
بود/ حضرت همان پيرو هم ولي

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 مÇحجوب, 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 گوشة كه بود آيا كÇنند كÇيميا بÇهنظر را خا ك كه آنان
كÇنند دوا غÇيبش خÇزانÇة 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
گÇردي نÇنشيند كÇبرياش دامÇن بر 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



ولي اهللا نعمت شاه دربارة مقاالت مجموعه 20

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
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هلند/ اليدن دانشگاه در

ولي1 نعمتاهللا شاه ين نورالد سيد حضرت از ديگر يادي

تابنده نورعلي حاج دكتر

حيم الر حمن الر اهللا بسم

دربارة كلماتي بيان با را خود ذهن و زبان كه يافتم توفيق ديگر بار اينكه از
اين در كه كساني كلية از حيث اين از خرسندمو كنم, شيرين ولي نعمتاهللا د سي شاه
هÇمة HملÇمس و مÇتشكرم كÇردهانÇد, فÇراهÇم را سÇمينار ايÇن و كشÇيده زحمت راه
اساتيد بودن با ه البت بود/ خواهند متشكر نيز جلسه اين در حاضرين و شنوندگان
بÇههمين و شÇنيد خواهيد هي توج جالب مطالب كرد, خواهند صحبت كه بزرگي

كرد/ نخواهم اشغال را زيادي وقت من نيز جهت
و است رسÇيده جهان تمام به درخشندگياش ايران, عرفان تابان ستارة اين
او به همه ون اجتماعي و عرفا فالسفه, شعرا, كه است مهمي شخصيتهاي از امروز
و شد خواهد گفته مطالبي Hحتم هم نعمتاهللا, شاه حال شرح به راجع دارند/ ه توج
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مÇعمولي زندگي اصطالح به و ه لي او زندگي لذا كردهايد, مطالعه و داريد ه توج هم
طÇريق بÇه و مÇيشود وارد همه بر حوادث سير كه چرا نيست ما موردنظر ايشان

برميگيرد/ در را همه يكنواخت
در حق راه جستجوي براي بود ايشان لية او موطن كه كوهبنان از حضرت آن
كÇه <آنÇها كÇه: درديوانشمس مشهور شعر بنابر كه معني اين به آمدند  گردش

گشسب, ايÇزد اسÇداهللا شÇيخ گÇردآورنده تÇبريزي, ين شمسالد كليات منتخبات الهيه, جذبات /1
/119 ص ,1378 تهران, حقيقت, انتشارات

و سÇير بÇه مÇقصود بÇهدنبال و آمÇد خود به ايشان آييد>1, خود خداييد, طلبكار
به ارادت دست و رسيد يافعي عبداهللا شيخ حضور به مكه در تا پرداخت سياحت
فراواني سفرهاي شاه حضرت هم آن از بعد گرفت/ قرار او تربيت تحت و داد او
و رسيده كوهبنان به آنكه تا كردند روز آن اسالمي عالم كنارهاي و گوشه تمام به
كردند بنا طالبين تربيت و خويش سلوك و سير براي زاويهاي ماهان, در آنجا در

ماندند/ همانجا در هم عمر آخر تا و
در كÇه است مÇطلبي آن مÇصداق خÇود سÇلوك, ايÇن مسÇير در حضرت آن
اين كه ميفرمايد ايشان فرمودهاند/ حال و علم شرافت بحث در خويش رساالت
باشد شده گرفته علم منشا¾ از علم هرگاه باشد/ كجا از علم كه است آن به بسته مسأله
اين در استوحال پايينتر حال از ا كتسابي كهعلم ميفرمايد ازحال/ است اشرف
ميگويند علم آن به كه روابطي يعنيآن علم ا گر ولي دارد/ بيشتري قاطعيت موارد
آن به كه است همان و است مهمتر حال از علم اين شود, ظاهر او بر كشف عالم در

ميگويند/ مكاشفهاي علم
در را جستجو اين معمول طبق و بود خداوند جستجوي در حضرت آن خود
اين فقط كه اين به يافتن ه توج و جستجو اين از بعد كرد/ آغاز ظاهري علم تحصيل
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عÇلم سÇالح بÇه چÇون و آورد روي حÇال بÇه باشد, انسان راهنماي نميتواند علم
زيادي رساالت حضرت آن شد/ كشف او بر علوم از بسياري بود مسلح ا كتسابي
ميگويند آنكه حال و است شده احصا¾ رساله چند و شصت تا كنون كه نوشتهاند
علم رساله چند و شصت همين از جهت هر به است/ بوده رساله سيصد حدود در
اينكه براي است/ شده داده نشان حال طريق از ايشان ا كتسابي علم و مكاشفهاي
كÇتاب در داراشكÇوه كه مطلبي به كنيم درك را مكاشفهاي علم از كوچكي نمونة

/138 Ç 139 ص ,13êê تهران, ناÄيني, جاللي درضا محم سيد و تاراچند تصحيح /1

قريب وي ميكنيم/ مراجعه مينويسد, خود مرشد حال شرح در سكين¹ االوليا¾1
بود; نامناسب جسماني لحاظ از حالشان ايشان روزي كه ميگويد مضمون اين به
از يكÇي مÇيداد/ آزارشÇان كÇه بÇود شÇده پيدا چشمشان پلك در گلمژهاي زيرا
حÇالت بÇه و رفت فÇرو خود در و گرديد متأثر خيلي وضعيت اين از ارادتمندان
خدمت بازگشت, ي عاد حالت به كه تي مد از بعد رسيد/ دنيا اين از انقطاع و مراقبه
شÇما گÇلمژه روي و سÇاÄيده را خÇيار تÇخم بÇفرماييد كه كرد عرض حضرت آن
خÇوشبختانه و كردند را كار همين و كردند قبول را او توصية اين ايشان بگذارند/
شÇخص آن اسÇتاد و مرشد كه شما پرسيد: ايشان از كسي بعد شد/ مرتفع  كسالت
ايشÇان شÇد/ ه توجÇم او و نشÇديد مÇطلب ايÇن ه توجÇم خود كه شد چگونه هستيد
معمول بهطور اينكه با لذا ميدانم خداوند مهمان را صحت و مرض من فرمودند:
چÇنان من ناراحتي از عارف شخص اين اما نشدم/ ناراحت ولي پرداختم مداوا به
كÇه عÇالمي همان ميديد/ را اشيا¾ حقايق كه بردند عالمي به را او كه شد ناراحت

ابÇيجمهور ابÇن اللÃالي, عوالي در حديث اين شبيه بده/ نشان من به هستند چنانكه را اشيا¾ خدايا /2
است/ آمده 132 ص ,ê ج احساÄي,

حÇقيقت كÇه عالم آن در كماهي/2 ¾االشيا رني ا هم لل ا كرد: عرض خدا بهدرگاه پيغمبر
و ديÇد را خÇيار خاصيت آن ديد, ميتوان را خداوند مخلوقات و موجودات همة
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آورد/ را سوغات اين معنوي, سفر اين از بازگشت از پس
از باالتر درجهاش و نيست ترديدي علم اين در و است مكاشفهاي علم اين
دربÇارهاش خÇود كÇه را مراحÇلي تمام نيز نعمتاهللا شاه حضرت خود است/ حال

كردند/ طي گفتند, Gبعد يا بودند, گفته سخن
طÇبقات كÇليه و داشتند معنوي نفوذ اجتماع در حضرت آن ديگر طرف از
ايشان حضور از هم امرا غالب و ميدادند قرار لطف مورد و تربيت مورد را مردم
فÇراوان ارادت حÇضرت بÇه نÇيز اميرتيمور كه است مشهور حتي ميبردند/ بهره
عÇادت ا كÇنون مÇا فانه تأسÇم كÇه كنيم يادآوري بايد را نكته اين اينجا در داشت/
مÇرد را امÇيرتيمور چÇون ÂثÇم بÇبينيم/ سÇفيد يÇا سÇياه را چÇيزي هر كه  كردهايم
عÇيب ايÇن نÇميبينيم/ او از را خÇوبي كار هيچ ما از هاي عد ميدانيم, خونخواري
يك و فرد يك ات خصوصي تمام بايد آنكه حال و است قبلي تاريخنويسيهاي
افÇراد به نسبت لوط حضرت بد/ را بدي و ديد خوب را خوبي كرد/ بيان را جامعه

/1ì8 آية شعرا, سورة /1

القÇالين,1 نÇ م لكÔم م ع ل ني ا ميفرمايد: بلكه نميكند; بيزاري اظهار يا نفرين خود قوم
كه نبود خونخواري با Hصرف اميرتيمور شما/ خود از نه بيزارم شما عمل از من يعني
مÇردم اعÇتماد و عالقه مورد كه كساني و ديني بزرگان به نسبت او گرفت/ را دنيا
مشهور بود/ اسالمي معارف دوستدار و ميبرد به كار فراوان ادب و احترام بودند
داد/ اردبÇيلي يÇن فيالدÇص شÇيخ بÇه كÇردن وقÇف بÇراي آبÇادي ششصد كه است
مÇناسبتي بÇه بÇار يك داشت/ ارادت ولي نÇعمتاهللا شÇاه حÇضرت بÇه همينطور

فرمودند: او به شاه حضرت
شÇيراز تÇا خÇتاست از تÇو Çلك Ôم بÇيپايان است عÇالمي من مÔلك

بÇه خÇراسÇان بÇر اميرتيمور از بعد كه اميرتيمور پسر شاه, شاهرخ همچنين
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ارادت ايشان به نيز خود و بود ديده حضرت به را خود پدر ارادت رسيد سلطنت
در حÇتي و مÇيشد خÇيليها حسÇادت موجب ارادت اين است بديهي ميورزيد/
جÇانشين و ارشÇد فÇرزند خÇليلاهللا ين برهانالد شاه حضرت كه مجالسي از يكي
بعد و آمد سواره عمارت دم تا آمد, شاهرخ همين ديدن به نعمتاهللا شاه حضرت
گفت حسادت روي از مجلس حاضرين از يكي نشست/ امير كنار معمول طبق هم
و بكنند را سلطنت آداب رعايت خليلاهللا ين برهانالد حضرت است بهتر چه  كه
هÇم شÇاه كÇنار نÇياورند, تشريف عمارت دم تا سواره است, اولياالمر شاه چون
از ديگري مطالب و ميرسند خدمت به ايستاده حاضرين همة اينكه كما ننشينند
شاه پدر ديدن به صورت بههمين هم پدرم من گفتند: جواب در ايشان قبيل/ اين
پدرم از شنيدم باشم/ ايستاده من كه نيست شاه شأن و من شأن طرفي از و ميآمدند
است/ حرامزاده باشيم, ايستاده او حضور در ما كه كند توقع كسي ا گر فرمود:  كه
به مساÄل اين نكن, فضولي فرمود: درباري آن به شاه بود/ هم كنايهاي درواقع اين
ميگذاردند/ زيادي احترام نعمتاهللا شاه حضرت به اينكه منظور نيست/ مربوط تو
بÇارها و داشتند ع تشي به ي خاص ه توج و عالقه هند پادشاهان اينكه اثر در منتهي
شÇاه ايشان داشتند, ديار آن به را نعمتاهللا شاه حضرت تشريففرمايي تقاضاي
چÇون و بÇودند آنÇجا در تي مد ايشان و فرستادند آنجا به را خليلاهللا ين برهانالد
بسÇتگيهايي و كÇردند هندي شاهزادگان با ازدواجهايي اقوام ساير و برادرانشان
و بودند آنجا در هم شاه حضرت از بعد ي حت و شدند آنجا مقيم Hتقريب كردند, پيدا

بود/ جاري هندوستان در نعمتاللهي سلسلة تها مد تا
بÇه كÇار را اصطالح اين كه است شده مرسوم نوشتهها و كتب از بسياري در
چÇنين است/ نعمتاللهي سلسلة س سÆم و باني نعمتاهللا شاه حضرت كه ميبرند
زيÇرا است/ شبههانگيز قدري نباشند عرفاني مساÄل به وارد كه كساني براي قولي
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دين يا مذهب و مكتب يك مبتكرين و بانيان مورد در Áمعمو باني و س سÆم لفظ
اخÇذ كه است اين عرفان و ف تصو اهل اعتقاد اساس ميشود/ برده به كار جديد
بÇهصرف ا گر و اال نيست كافي كتاب بهصرف و باشد ديني رهبر از بايد تربيت
و كند ارشاد را مردم همة ميتوانست و است كتاب بود,قرآنباالترين كافي  كتاب
نماز از پيشانيشان كه خوارج حتي و ميخوانند را كهقرآن همانهايي آنكه حال
رهÇبر و راهÇنما بÇهدست بÇايد پس بÇاشند/ شده اصالح ميبايست بود بسته پينه

موالنا: قول به چون است? كسي چه رهبر اين شد/ تربيت

/31ì بيت ل, او دفتر نيكلسون, تصحيح معنوي, مثنوي /1

دست1 داد نبايد دستي هر به پس هست روي آدم ابليس بسي چون
مسيلمه ابوبكر, زمان در پيغمبر از بعد و پيغمبر(ص) دوران اواخر همان در
پÇايه هÇيچ چÇون كه آورد ديني هم نÖسي ع أسود يا آورد ديني خود براي اب كذ 
و عارفان رهبر را علي(ع) ما ولي شدند/ نابود نداشت علمي يا اجتماعي و معنوي
و بود پيامبر(ص) حضرت مستقيم شده تربيت ايشان چون ميناميم ع تشي رهبر
و كÇرد/ او امÇامت بÇه تصريح پيغمبر كه ميدانيم امام را علي(ع) جهت اين به اما
اينكه براي ميدانيم امام را حسن(ع) حضرت علي(ع) حضرت از بعد همينطور
را رهبري هر كه ميشود استنباط چنين امر اين از شد/ تصريح حضرتش امامت به
نكردهانÇد انتخاب مردم را امام و پيغمبر كه همانطور كند/ تعيين قبلي رهبر بايد
خÇدايÇي الهام با بايد غيرمستقيم بهطور هم بعدي رهبران كرد, انتخاب خدا بلكه
همين كندو تعيين جانشين بايد خودش از بعد براي رهبري هر يعني شوند انتخاب
مسألة دوازدهÇم امÇام غÇيبت از بÇعد بÇود/ برقرار امام دوازده دوران در وضعيت
را شÇريعت امÇر شÇد/ جÇدا هÇم از طÇريقت) و (شريعت ديني تربيت و تعليمات
فسه ن ل HنÄصا قها¾ Ôالف ن م كان ن م فرمودند: كه است نقل چنانكه سپردند فقها به امام(ع)
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امÇر مÇطيع و خÇود نÇفس هÇواي با مخالف و بود دينش حافظ و خويشتندار كه فقها از هركس /1
كنند/ تقليد او از كه است عوام بر مواليش,

مكÇلفي هÇر بÇر بنابرايÇن دوه/1 ل ق Ôي Öن ا عوام Öل ل ف مواله مر  ال Hطيع Ôم واه ه لي ع Hخالف Ôم دينه ل Hحافظ

اقتدا بودند صفات اين داراي كه فقها از يك هر به و كند جستجو كه است واجب
تربيت و بيعت اخذ غيبت, زمان در ولي اعتقاد/ لحاظ از نه عمل لحاظ از ه البت  كند
خويش براي خود كه دادند اجازه او به و سپرده بغدادي جنيد به حضرت را معنوي
داÄمي و اتصال اين القيام¹/ يوم الي جانشين هم, جانشين آن و كند تعيين جانشين

ميگويند/ "سلسله" Hاصطالح ف تصو در را رهبر وجود بودن
كÇه اجÇازاتÇي سÇلسله يÇعني نÇعمتاللÇهي" "سÇلسلة ميگوييم وقتي بنابراين
×واال بÇودند آن از حÇلقهاي و داشÇتند جاي آن در هم نعمتاهللا د سي شاه حضرت

با نه و يافعي عبداهللا شيخ حضرت مرشدشان با نه ولي نعمتاهللا د سي شاه حضرت
تÇفاوتي مÇذهبي رهبري لحاظ از خليلاهللا ين برهان الد شاه حضرت جانشينشان
يÇا عÇرفاني بÇزرگان سÇلسلة ايÇن در منتهي بودند/ رديف يك در همه و نداشتند
اجÇتماعي مÇناسبتهاي جÇمله از مÇختلف مÇناسبتهاي بÇه بعضي ديني رهبران
آن در ي اصÇخ تÇغييرات كÇه است كرده اقتضا دوران و داشتند بيشتري درخشش
بعد به آن از مناسبت اين به شود/ گفته ديگري دستورات اينكه يا شود داده سلسله
يÇعني سهروردي سلسلة ميگويند Âمث ميناميدند/ خاص رهبر آن بهنام را سلسله
هÇمان يÇعني نÇعمتاللÇهي سÇلسلة يÇا سهروردي ين شهابالد شيخ از بعد سلسلة
از بعد و شد قطب سپس و بود مريدان از آن در اهللا نعمت شاه جناب كه سلسلهاي

يافت/ شهرت بزرگوار آن بهنام ولي نعمتاهللا د سي شاه حضرت
در شÇد نÇاميده ايشÇان بÇهنام سÇلسله كÇه شÇاه حضرت شاخصيت علت اما و
بايد بيشتر تفصيل براي و ميشود ديده سلسله اين در كه است بارزي خصوصيات
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يكي ميشود/ اشاره آن از مهمي موارد به اينجا در و شود مراجعه له مفص كتب به
رعÇايت دوم نÇيست, جÇايز بÇيكاري سلسله اين در كه است به كار اشتغال مسأله
هÇم سÇومين و ميكنند جمع سكر و صحو حاالت بين يعني است, احوال اعتدال
بحثش مجال Âفع كه هست هم ديگري خصوصيات البته است/ سماع حذف مسأله

نيست/
است/ مÇوسيقي و سÇماع مسألة مÇيپردازيÇم آن بÇه ايÇنجا در كÇه مسألهاي
در شما وقتي Âمث اصوات/ و صداها در هماهنگي و نظم از است عبارت موسيقي
آبشÇارهاي صÇداي نشسÇتهايÇد, كÇوهستاني رودخانهاي كنار در آرام سحرگاهي
ميكنند برخورد هم به كه درختان برگهاي صداي با رودخانه صداي و  كوچك
حÇركت بÇه را عÇارف كÇه مÇيدهد تشكÇيل را ي اصÇخ مÇوسيقي ايÇنها مÇجموعة
بنابراين خداوند/ ياد به ه توج و خداوند به ه توج يعني دروني حركتي درميآورد,
شÇود/ تÇحريم نميتواند اعم بهطور موسيقي خود كه گفت ميتوان طريق اين به

ميگويد: داستاني در سعدي
هوش ببردوطاقتو صبرم و عقل مÇيناليد صÇبح بÇه مÇرغي دوش
گÇوش بÇه رسÇيد مÇن آواز مگÇر را مÇÇخلص دوسÇÇتان از يكÇÇÇÇي
مÇدهوش كند چنين مرغي بانگ را تÇو كÇه نÇداشÇتم بÇاور  گÇÇفت

ص 97/ ,2ë حكايت ,13ì8 خوارزمي, انتشارات يوسفي, غالمحسين تصحيح سعدي, گلستان /1

خÇاموش1 مÇا و گوي تسبيح مرغ نÇيست آدمÇيت شÇرط اين  گفتم
دنÇباله در سÇعدي است/ سÇماع اصطالح به يا است موسيقي نوعي خود اين

ميگويد:

همانجا/ /2

طرب>/2 و است حالت در عرب شعر به <اشتر
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به ميخواندندوشتر شتربانان كه بود ي خاص آهنگ حدي است/ دي× Ôح به اشاره  كه
اصÇفهان بÇه بÇغداد از را كÇاروانÇي كه است نقل ميكرد/ حركت و ميآمد هيجان
كÇه را شب تÇمام او ميخوانÇد/ ابي جذ بسيار داي Ôح شتربان بفرستند ميخواستند
به صبح كه بهطوري رفتند دو حال با هم اشتران و خواند حدي ميكردند حركت
اساس بنابراين مردند/ ضربه و خستگي ت شد از همه شترها ولي رسيدند اصفهان
مÇمكن دارد انسÇان در موسيقي كه مسلمي تأثير نيست/ انكار مورد موسيقي اثر
و باشد او معنوي و انساني وظايف يادآوري و خداوند به ب تقر مسير در هم است

باشد/ نفس هواي به تسليم و خداوند از دوري مسير در نا كرده خداي هم
موسيقياي ل او كرد: ر تصو نوع دو را موسيقي ميتوان كه است جهت اين به
كه خوب صداي عرفانيبا خواندنكتب ميكندمثل نزديك خداوند به را انسان  كه
خÇروس بÇانگ مÇورد در سÇعدي آنÇچه يا است معمول عرفاني مجالس در االÐن
نÇزديك خÇدا بÇه را انسÇان كÇه است موسيقي است صبح نماز مقارن كه ميگويد
كÇه است مÇوسيقي مÇقابل در كرد/ منع نميتوان را موسيقي چنين Hممسل ميكند/
است متداول امروزه كه موسيقيهايي از بسياري ميكند/ دور خداوند از را انسان
مÇوسيقي قÇهري نتيجة كه عواطف و احساسات تحريك يعني است قبيل اين از
در كه بيايد, در بهحركت شهوات و غرايز و احساسات كه ميشود موجب و است
بدان كه است همان موسيقي اين استو حرام موسيقياي چنين Hماينصورتمسل

كند/ دور خداوند از را انسان كه است موسيقياي درواقع غنا دادهاند/ نام "غنا"
تÇحريم كÇلي بÇهطور را مÇوسيقي هاي عد كه است چگونه تقسيمبندي اين با
مرز از عبور و ندارد وجود غنا و الهي موسيقي بين صي مشخ حد چون ميكنند?
ميدانند انسان اخالقيات حفظ مسÆول را خود كه كساني است ممتنع بسيار دو اين
ا گر اما كردهاند/ تحريم را موسيقي كلي بهطور ندهد رخ انحرافي چنين اينكه براي
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دارد/ طرف حالت به بستگي هم آن البته و است صحيح باشد الهي نوع از موسيقي
را سماع موسيقيو مواردي در الي غز منجمله سابق عرفاي از بسياري كه اين  كما
است مانده يادگار به گذشتگان از كه آنچه است/ كرده منع مواردي در و داده اجازه
كÇتب مÇجالس, در نÇعمتاهللا شاه حضرت ارادتمندان بين در امروز كه است اين
ه وجÇت هÇم و موسيقي به ه توج هم تا ميشود خوانده خوب آواز با بزرگان اشعار
دليÇل بÇههمين بشÇود/ شÇنوندگان مÇعنوي پÇيشرفت مÇوجب اشعار آن بهمعناي
سÇلسلة در هست هÇم حÇركاتي مÇتضمن مÇوسيقي اضÇافهبر كÇه سÇماع مÇوسيقي
ديده بارزتر و روشنتر امروزه شايد تحريم آن حسن استو شده منع نعمتاللهي

است/ نكرده تحريم را موسيقي ولي نعمتاهللا شاه حضرت هرگز اما شود/
در كه نعمتاهللا شاه حضرت جانشينان از سلطانعليشاه حضرت حال شرح در
ايشÇان بÇه ارادتÇمندانشÇان از يكÇي كه است آمده شدند, شهيد قمري 1327 سنة
تÇوضيح در نÇدادنÇد/ اجÇازه ايشÇان بÇزنم? سÇاز مÇن ميدهيد اجازه كرد: عرض
حÇضرت بÇه (اشÇاره مشÇتاق مÇرحÇوم كÇه كÇرد عÇرض خÇود قÇبلي درخÇواست
كÇاري هÇر شÇو, مشتاق تو كه فرمودند ايشان ميزد/ تار هم است) مشتاقعليشاه
است اين منظورشان فرمودهاند, ف تصو بزرگان كه هم تÃ ش ما ل م Öفاع بكن/ خواهي
ا گر Âمث و آورديد ايمان ا گر يعني بكنيد/ خواهيد آنچه سپس و بياوريد ايمان  كه
خÇواسÇتيد آنÇچه پس خÇواست, نÇخواهÇيد هÇيچچيز خÇداونÇد جز شديد مشتاق

دهيد/ انجام ميتوانيد را نادرستي كار هر كه اين نه بكنيد ميتوانيد
د سي دكتر آقاي بهخصوص سمينارو اين اندركاران دست از Gد مجد خاتمه در
سمينار اين از فن اهل كه اميدوارم و متشكرم شدهاند آن باني كه آزمايش مصطفي
تÇا شÇود گرفته مراسمي همچنين عرفاني بزرگان و رجال ديگر براي و برده بهره

الم والس شوند/ آشنا خود مذهبي و اجتماعي مفاخر با بيشتر ما همميهنان و مردم
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آزمايش مصطفي سيد دكتر

زدن بÇايد مÇÇرتضي والي از دم دمبÇÇهدم
زدن بÇÇايد عÇÇبا آل دامÇÇÇن در دل دست

نگÇاشت بÇايد جان لوح بر خاندان حب نقش

زدن بÇايد مÇا چÇو دل بر حيدري هر م مÔهر

/27 ص قصايد, باران, انتشارات نفيسي, سعيد مه مقد با ولي, نعمتاهللا شاه ديوان /1

عÇلي از بÇاشد بÇيگانه او كÇه هر با مزن دم
زدن1 بÇايد آشنا با زدن خواهي س فن  گر

اهل به وي بيپايان عشق ولي نعمتاهللا د سي شاه آثار در پژوهش مطالعهو از
معصوم چهارده واليت به بهاعتصام خويش پيروان ترغيب و امام دوازده و بيت

قبيل: اين از مطالبي صريح بيان با نعمتاهللا شاه ميگردد/ آشكار
مÇيزني واليت از الف ولي آن بÇيوالي

زدن بÇايد كÇجا از دانÇي كÇه بÇÇايد را الف



ولي اهللا نعمت شاه دربارة مقاالت مجموعه 32

/28 ص قصايد, همان, /1

افÇÇراشÇÇتيم ولي آن والي از لوايÇÇي مÇÇا
زدن1 بÇايد چÇرا آخÇر گÇليم زيÇر در طبل

مينمايد: اشاره نكته دو به
واليت به ميشمارند عرفان و ف تصو مكتب پيرو را خود كه كساني Ç الف
و مÇفهوم واليت عÇلي" "والي بÇدون زيÇرا مستمسكند, و ك متمس مرتضي علي

ندارد: معنايي

/33 ص قصايد, همان, /2

ولي2 ليÇÇع مÇÇا جÇÇÇان رهÇÇÇÇبر است راهÇبري و امام را كسي هر
علي به كه ارادتي عليرغم حقيقي صوفيان نعمتاهللا شاه زمان تا كه آن Ç ب
و مÇيپوشاندند; را مطلب اين ه تقي روي از داشتند, معصوم چهارده و الم عليهالس
مÇحوري اصÇل ايÇن آشكÇاركردن بÇه تÇصميم نÇعمتاهللا شÇاه بÇار نخستين براي
"نÇواخÇتن دوران و بÇرافÇراشت را علي واليت پرچم و گرفت صوفيانه اعتقادات
دانست/ شده سپري را قلبي اعتقادات كردن مخفي و ه تقي يعني گليم" زير در طبل
بÇدون ف صوÇت كÇه دارد نكÇته ايÇن بر اصرار خويش آثار در نعمتاهللا شاه

نيست/ معصوم چهارده به ارادت جز چيزي واليت و ندارد; معني واليت
است جان او و است عالمتن كه آن ولي ليÇÇÇÇع اوليÇÇÇÇا د يÇÇÇÇÇÇÇÇس
است جÇÇانان كÇÇه گÇÇفتهام غÇÇÇلطي گÇفتم عÇالمش جÇان مÇن  گرچÇه
است بÇرهان هÇزار صد را تو نشÇÇوي گر ولي عÇÇÇلي بÇÇÇÇيوالي
//////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////
است امكÇان قÇدر بÇه مÇا خدمت مÇÇا بÇÇر او انÇÇÇقياد است واجب
//////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////
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است ايÇمان كÇمال مÆÇÇمن نÇÇزد رسÇÇول آل و رسÇÇول دوسÇÇÇتي
است تÇابان خÇلق بÇه دو هÇر نور است مÇاه GاهرÇظ و شÇمس Hباطن
است رضÇوان اشÇتياق را تÇو آور گر دست بÇه عÇÇلي رضÇÇاي رو

/ë ص قصايد, همان, /1

است1 مÇيرمستان كÇه نÇÇعمتاهللا عÇÇلي و است د حمÇÇم يÇÇÇÇادگار

راشدين خلفاي حرمت حفظ

شÇاه ع, يÇتش مÇذهب از پÇيروي و مÇعصوم چهارده به فراوان عشق عليرغم
ايشان عرفان و ف تصو ذاÄقة از كه خود خاص مشرب وسعت بهواسطة نعمتاهللا
دليÇليبر امÇر اين كه نموده را راشدين خلفاي حرمت رعايت است ميشده ناشي
و مشÇرب وسÇعت نشÇانة و مÇذهبي بÇيجاي سختگيري نفي و خام ب تعص عدم
شÇاه آثÇار در ه تÇالب مÇيباشد/ ولي نعمتاهللا شاه پرهيزي خشونت و مدارا گرايي
است; اندك و قليل بسيار <تسنن> بزرگان و راشدين خلفاي بهنام اشاره نعمتاهللا
مثال: بهعنوان است/ بوده احترام با همراه آمده بهميان آنها از ا گر نامي همهجا اما

Ç الف

/337 ص , 8ë2 غزل همان, /2

دوستدارشانهرچار2 بهدوستييكي, خÇدا دوسÇتان رسÇولند يÇÇار چÇÇهار
صÇحابه از تن چهار علي(ع)] عثمان و عمر و [ابوبكر راشدين خلفاي يعني
را صÇحابي چÇهار اين بايد پيغمبر دوستي بهواسطة و ميباشند پيغمبرا كرم(ص)

داشت/ دوست
اميرالمÆمنين و عثمان و عمر و ابوبكر كه ت نبو ركن چهار بر نبي از ///> Ç ب

/90 ص ارمغان, مطبعه ,1311 مرداد ياستين, ذوالر عبدالحسين اهتمام به ولي, نعمتاهللا شاه رساÄل /3

است////>3 الم عليهالس علي
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ذيل: بهشرح مذهب سني راويان از روايت چند به استناد Ç ج
Çخذت الت ÂليÇخ GخذتÇم كنت لو قال: سلم و عليه ياهللا صل النبي عن مسعود بن عبداهللا <عن

بيت: ,Âخلي صاحبي و صاحبكم خذاهللا ات قد و صاحبي و اخي ولكنه Âخلي ابابكر

اليÇق چÇنان عاشقي شوي تا صÇادق اي بايد صديق صدق
ياهللا لÇص رسولاهللا قال قال: انس عن و اب/ عمرالخط لكان نبيٌّ بعدي كان لو عمر: في قال و

واالخرين/// لين مناالو ¹الجن اهل كهول سيدا عمر و ابوبكر م: سل و عليه

فÇرموده قÇبول مÆÇمن جÇÇان فÇرموده رسÇول يÇاران نÇعت
رفÇيقي و رفÇيق بيÇن م,لكÇل سل و عليه ياهللا صل رسولاهللا قال قال: عبداهللا بن طلحه عن و

مني انت لعلي, سلم و عليه ياهللا صل رسولاهللا قال قال: وقاص ابي بن سعد عن و عثمان/ فيالجن¹

و عليه ياهللا صل رسولاهللا قال قال: ارقم بن زيد عن و بعدي/ النبي انه اال موسي من هارون بمنزل¹

1êìê شماره خطي نسخه و ق / ه 1109 سال به خ مور ملك كتابخانه ê2ì2 شماره خطي نسخه /1
اصفهان, فرزام, حميد دكتر تأليف ولي///, شاه مسافرتهاي كتاب و /ق ه 113ê سال به خ مور ملي  كتابخانه
ولي, نعمتاهللا شاه افكار و آثار نقد و احوال در تحقيق از (منقول آن حواشي و ì0 و ë9 صص ,13ê7 شهريور

/(ë9ê Ç ë صص ,137ê سروس, انتشارات فرزام, حميد دكتر

مواله///>1 فعلي مواله كنت من م, سل

نÇباشد تÇرديد مÇورد نÇعمتاهللا شÇاه بÇه خطي نسخ اين انتساب صحت ا گر
اهل مختلفه روايات به استناد با نعمتاهللا شاه آنكه بر است قرينهاي آن مندرجات
مÇيداده قÇرار ه توج مورد را راشدين خلفاي به احترام ضرورت جماعت و سنت
ذ كر در نعمتاهللا شاه كلي بهطور كه داشت ه توج بايد ديگر جانب از ه البت است/
در و نكرده ا كتفا شيعيان موردقبول راويان از قول نقل به فقط روايات و احاديث
را نبوي احاديث از تعدادي خاص موارد برخي در وي است/ داشته عمد كار اين
تسÇنن لÇاه ودÇخ ولÇق به استناد با تا نموده ذ كر عامه موردقبول راويان قول از
بÇرخÇوردار زيÇادي بسيار ظرافت از او شيوه اين و پردازد; ع تشي اركان بهاثبات
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است/

موعود(عج) مهدي ظهور اثبات در عامه قول نقل

حÇضرت ظÇهور مÇوضوع در را تسÇنن اهل روايات نقل نمونه روشنترين
اثبات در نعمتاهللا شاه كرد/ ميتوان مشاهده الشريف فرجه تعالي لاهللا عج مهدي
قÇول از را بÇاب ايÇن در مÇوجود روايÇات مÇهدي ظÇهور مورد در شيعيان اعتقاد
ضرورت به اعتقاد كه كرده روشن و نموده نقل و/// الخدري ابوسعيد و ابوهريره
خÇدا(ص) رسول همشكل و همنام و خدا(ص) رسول عترت از كه مهدي ظهور
جدالهÇاي كردن خاموش و مذهبي اختالفات بردن ميان از او مأموريت و است
و است اسÇالمي اعÇتقادات از ديÇني امÇور در مÇجتهدان مÇتفاوته آرا¾ از نÇÇاشي
ÇÇ نيستند شيعيان موردقبول Hضرورت كه ÇÇ سني راويان و ندارد ع تشي به اختصاص

كردهاند/ روايت را آن نيز

نعمتاهللا شاه مذهبي اعتدال

دو] [هÇر تÇفريط و افÇراط مÇذمومند/ دو هÇر امسÇا ك و اسراف <نصيحت:
بيت: اوسطها/ خيراالمور مردود[اند]/

جواد دكتر سعي به ,1 ج نصيحتنامه, رساله ولي, نعمتاهللا شاه ين نورالد سيد حضرت رساÄل /1
/38ì ص نوربخش,

مÇيباش>1 دل اهل قول تابع مÇعتدلميباش كÇار هÇمه در
كلي بهطور كه نميماند برجا ترديد ولي نعمتاهللا شاه آثار و افكار بررسي از
بهصحابه احترام مخالف را معصوم چهارده دوستي به اعتقاد و ع تشي نعمتاهللا شاه
را كلمه اين و نموده اراÄه "سني" واژه از ديگري كاربرد ديگر جانب از نميداند/



ولي اهللا نعمت شاه دربارة مقاالت مجموعه 3ì

و مÇيكند مÇتابعت پÇيغمبر سÇنت از كÇه چÇرا مÇينمايد; اطالق حقيقي" "شيعه بر
كردار و رفتار بهجاي را خود تخيالت و تمايالت و باطله آراي و نفساني هواهاي
شÇيعيان و پيروان نعمتاهللا, شاه نميدهد/ قرار سرمشق رسولخدا(ص) گفتار و
"محيي لقب با علي(ع) حضرت از و ميخواند حقيقي "سني" را علي(ع) حضرت
نÇام مسÇلمان) امت و خدا رسول سنت سازنده زنده و (احيا كننده والجماع¹" السن¹

ميفرمايد: رسالهنسبتخرقه انتهاي در چنانچه ميبرد/
مÇظهر االصÇفيا¾ بÇرهان و االوليا¾ سلطان والجماع¹ السن¹ محيي ه مÄاال امام از او و ///>
دايÇرة نÇقطة حضرت از او و الم, والس لو¸ الص عليه ابيطالب بن علي اميرالمÆمنين العجايب

صدر بهصورت, ر آخ و بهمعني ل او واحديت, محيط اظهار مركز و احديت ظهور
خÇير علي اهللا صلي و والمن¹ والحمدهللا سلم/// و آله و عليه اهللا صلي مصطفي د محم اصطفي, صفه

/17ê Ç ë صص ,1 ج خرقه, نسبت رساله همان, /1

سلم/>1 و اجمعين آله و د محم خلقه

نه! رافضي آري; شيعه

عÇباست آل تÇابع خداست اهل ز كه هر
خÇداست ديÇن دشÇمن رسول, آل منكر

دواست را دلم درد خÇÇاندان دوسÇÇÇÇتي
كÇبرياست حÇÇرم در ولي" ليÇÇع" جÇÇان

است "انما" او معني اتي" "هل او صورت
است مصطفي× ابنعم حسن و حسين باب

راست راه و حÇق ديÇن بÇود او پÇÇيروي
خÇودكهراست عÇلي غير سلطنت"الفتي"
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ماست رضوان روضه نجف پا ك مشهد
بÇهاست جهانش دو هر مويعلي يكسر

مصطفاست او همدم راست و لحمي لحمك

آشناست و من خويش بود موالي كه هر
خÇداست ولي آنكÇه "انما"ست او آيت

"انÇما"ست او آيت خداست ولي كه آن

/10ê Ç ë صص ,18ë غزل ولي, نعمتاهللا شاه ديوان /1

خÇطاست راه رهÇرو طÇريق ايÇن عي مد
سÇراست1 دو هÇر د" يÇس" او درگÇاه بÇنده

جÇهالت و نÇادانÇي روي از شÇيعه بين تعصÇم از بÇرخÇي گذشته زمانهاي در
ب تعصÇم افÇراد قÇبيل ايÇن ميكردند/ توهين و بيحرمتي راشدين ثالثه بهخلفاي
قÇرن در است/ بÇيديني بÇهمعني "رفÇض" و ميشدند خوانده "رافضي" Hاصطالح
و نÇعمتاهللا يÇن ورالدÇن د يÇس جوانÇي مقارن كه دوراني بخصوص و هجري هشتم
ظاهري رونق ع تشي مذهب بود; ديني حوزههاي در وي تحصيالت ايام با مصادف
از يكي ميكردند/ ه تقي و ميداشتند پنهان را خود عقيده شيعيان و نداشت چنداني
و جÇاهالنه مÇخالفتهاي ايÇن تسÇنن, اهل از بان متعص كه بود آن امر اين داليل
كÇليه و داده قÇرار ع يÇتش سÇركوب بÇهانه را شÇيعه بان تعصÇم از قليلي ة عد عوامانه
بÇيدين و رافÇضي را ÇÇ جÇاهالن و عÇوام نÇهفقط و ÇÇ معصوم چهارده دوستداران
ترتيب اين به نمينمودند/ فروگذار كوششي هيچ از آنان قلع و قمع در و شمردند
وجود ميكشيد/ زبانه هميشه مسلمان دسته دو اين ميان در نفاق و اختالف آتش
ارادتمندان و رسولخدا پيروان و ديني برادران ميان بيپايه اختالف و نفاق چنين
سÇركوب و خشÇونتگرايÇي سيطره گرايي, تنگنظري, جز دليلي مجيد بهقرآن
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نداشت/ مخالف عقيده

/123 ص ,237 غزل همان, /1

است1 آن بر ما "رأي" كه است آن پÇرسي چÇه مÇا ديÇن و مÇذهب از

/1ê0 ص ,289 غزل همان, /2

است2 مÇناهي هÇمه مÇا مذهب در بÇÇندد غÇÇير خÇÇيال كÇÇه نÇÇÇÇقشي
نÇاخوشايند اوضÇاع ايÇن تÇحليل و تÇجزيه بÇه نÇعمتاهللا يÇن نورالد د سي شاه
نشÇود پÇيدا عوامالناس جهالت براي دارويي تا كه رسيد نتيجه اين به و پرداخت
بÇه تÇصميم دليÇل بههمين نمود/ مسلمان امت از دشمني رفع به اميدي نميتوان
آنكÇه از اعم گرفت اسالمي جامعه از خشونتگرايان و تنگنظران طرد و افشا¾
روافض با قاطع مرزبندي يك به دست ترتيب اين به باشند/ مذهب شيعه يا سني
آن همه از همچنين زد/ تسنن اهل طوايف ميان از خارجيان با و شيعه جامعه در
ميشمردند برتر آن از بلكه ميدادند قرار " نص" مقابل در را "اجتهاد" كه  كساني
تÇصفيه از پس ترتيب اين به و جست ا تبر معتزله از منجمله و گرفت فاصله نيز
در جÇامعي طÇريقه تÇوحيدي, جهانبيني آسمان از دست, اين از ناخالصيهايي
مسÇلمانان هÇمه آن رايت زيÇر در كÇه نÇمود عÇرضه خدا(ص) رسول از پيروي
شاه جويند/ اعتصام ا كرم(ص) پيغمبر عترت بهقرآنو و آيند جمع ميتوانستند
خدا از جامع "مذهب نهاد: توحيدي روش اين بر جامع" "مذهب نام ولي نعمتاهللا

دارم"/
خÇÇللي در و گÇÇمگشتهاي ورنÇÇÇه مÇاست مÇذهب كÇه گزين سني ره
////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////

/ë81 ص ,1ë2ë غزل همان, /3

ازلي3 بÇÇود مÇÇرا هÇÇدايت ايÇÇÇÇن دارم خÇÇÇدا از جÇÇÇÇامع مÇÇÇÇذهب
بÇراي كÇه رسالهنصيحتنامه در جامع مذهب مفهوم ساختن روشن براي و
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مينويسد: نگاشته, خليلاهللا شاه خود جانشين و فرزند به ويژه تعليمات
بيت: باش/ جامع توحيد به د موح <نصيحت:

اهللا خÇليل سÇيد نÇصيحتنامة رسÇاله ,1 ج ولي, نÇعمتاهللا شÇاه يÇن نورالد سيد حضرت رساÄل /1
/389 ص (ولده),

بÇرخÇوان>1 يكÇي هر ز جامع اسم گÇردان يكÇي كÇن; جÇمع را هÇÇمه
مÇيباشد ما مذهب كه را سني ره ميفرمايد ابيات قبيل اين در نعمتاهللا شاه
مذهب زيرا باش/ "سني" ما مانند باشي, "سني" ميخواهي ا گر يعني كن, انتخاب
مالك و حنبل احمد و شافعي و ابوحنيفه مذهب و راه از غير به راهي ما قبول مورد

نيست/ نيز روافض و خارجيان و معتزله روش و راه حال عين در و ميباشد
و مÇدارا برپايه كه است جامع مذهب همان نعمتاهللا شاه قبول مورد مذهب
بÇركنار دشÇمني و دشÇنام و سب و ب تعص و خشونت از و ميگردد ايثار و عشق
ÇÇ نشوي داخل جامع مذهب پيروان جمع در ا گر كه ميفرمايد نعمتاهللا شاه است/

هستي/ خلل در و گمگشته و گمراه درحقيقت ÇÇ بروي كه راهي هر به
زيÇرا مÇيخوانÇد? سÇني" "طريق را خود جامع مذهب نعمتاهللا شاه چرا اما
منجر امت اين كردن فرقه فرقه به كه را اسالمي بزرگ جامعه در موجود اختالفات
مÇخمصه از رفت بÇرون راه و ميشمارد بيفرجام بدعتگراييهاي از ناشي شده
چنانكه ميشمارد; خدا(ص) رسول ه سني سنت به رجوع را ناهنجار موقعيت اين
تÇابع <و مÇيدهد: دسÇتور چنين خليلاهللا شاه فرزندش به رسالهنصيحتنامه در

/390 ص (ولده), خليلاهللا سيد نصيحتنامه رساله ,1 ج همان, /2

ميباش/>2 دي محم حضرت ه سني سنت
كÇليه برابر در را رسولخدا(ص) "سنت" از متابعت نعمتاهللا شاه درحقيقت

ميفرمايد: و ميدهد قرار "خوارج" و "روافض" مذهبي بدعتگراييهاي
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/ë81 ص ,1ë2ë غزل ولي, نعمتاهللا شاه ديوان /1

عÇلي1 دشمنان كيست? "خارجي" بÇوبكر دشÇمن كÇيست? "رافضي"
اخÇتيار بÇيزاري ميكند دشمني "علي" با كه هركسي از تنها نه ترتيب اين به
و بÇهصراحت گÇرفته, فÇاصله نÇيز ل او خليفه "ابوبكر" دشمنان از بلكه مينمايد;
خÇلفاي سب بÇه علي دوستي در ورزيدن ب تعص اسم به كه را آنان روش روشني

ميسازد: محكوم ميپردازند راشدين

/ë80 ص ,1ë23 غزل همان, /2

معتزلي2 خصم و پا ك مÆمن هسÇتم ولي نÇÇيستم رافÇÇضي

/17ê ص خرقه, نسبت رساله ,1 ج ولي, نعمتاهللا شاه ين نورالد سيد حضرت رساÄل /3

ميبرد نام والجماع¹>3 السن¹ محيي ¹ مÄاال <امام عنوان به علي(ع) حضرت از وي
آنگاه و كرده معرفي ايشان طريقت و مذهب بهعنوان را جماعت و سنت طريق و

ميفرمايد: رسالهتحقيقالسالم در
و سنت اهل طريق سبل, انور و طرق اقرب كه است ر مقر بصاÄر ارباب <نزد

بيت: است/ جماعت
مÇايي رفÇيق ا گÇر تÇÇو رو ره آشÇنايي طÇÇريق است ايÇÇن

نÇمايي/// احÇتراز فقند تÇم آن ابطال بر حق اهل كه باطله مذاهب از كه بايد و

كÇتابخانة بÇه مÇتعلق ê2ì2 شÇماره , ولي شÇاه رسÇاÄل خطي مجموعة جزو اسالم, تحقيق رساله /ê
/(ë9ì Ç 7 صص ولي, نعمتاهللا شاه افكار و آثار نقد و احوال در تحقيق از (منقول 9ê شمارة ملك,

از پÇيروي عÇين را عÇلي از پÇيروي آنگÇاه; مÇعزوله///>4 مÇعتزلة و ر Öدبيق قدري
ميگويد: و ميشمارد رسولخدا

/3ê ص قصايد, ولي, نعمتاهللا شاه ديوان /ë

يكÇي5 معني در و دان صورت به دو دار دوست را مÇÇرتضي و مÇÇصطفي
و پÇيغمبر سÇنت پيرو Hحقيقت كه كساني كه است آن بيت اين روشن مفهوم
و د(ص) حمÇم مÇيان ذاتي اتحاد حكم به ميباشند رسولخدا(ص) واليت مطيع
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سنت از اطاعت و علي از پيروي و الماند عليهالس علي پيروان درحقيقت علي(ع)
بس/ و است واحد" "امر پيغمبر

حÇديث بÇه استناد رسالهمكاشفاتبا در نعمتاهللا شاه را مطلب همين نظير
فرموده: و كرده ذ كر نبوي

بيت: منك/ انا و مني انت علي يا آله: و عليه ياهللا صل النبي <قال

/330 ص مكاشفات, رساله ,2 ج ولي, نعمتاهللا شاه ين نورالد سيد حضرت رساÄل /1

بگÇذار>1 تÇويي هم تو نماندم, من بگÇذار دويÇي تÇوام, مÇن مÇني, تو
را صÇحابه هÇمه احترام نعمتاهللا شاه ا گرچه كه است آن بر گواه مطلب اين
از يك هيچ بالجمله اما مينهد; پاس را راشدين خلفاي حرمت و مينمايد مراعات
ذات او نÇمينهد/ مÇرتضي(ع) علي با ترازو برابري كفه در هرگز را اشخاص اين
هÇمان ديÇد خواهيم چنانكه و يگانه و گوهر هم را پيغمبر(ص) ذات و علي(ع)
هستي عوالم ساير آن فيضان از كه نوري يا ل او صادر يعني ميداند; اقدس" "فيض

ولي نÇعمتاهللا شÇاه نÇظر در عÇلي(ع) جايگاه ترتيب اين به يافتهاند/ موجوديت
ميفرمايد: چنانكه است/ الهي و بشري فوق مقامي

/ë ص قصايد, ولي, نعمتاهللا شاه ديوان /2

است2 ديگر نيز وحالتاو است اوديگر او خÇداست سر كه تو, مخوان بشر را او

ميافزايد: بيت همين دنباله در و

/ê ص قصايد, همان, /3

است3 ر مسخ زمينش و آسمان مجموع مÇاست امام حق بر خليفه ما نزديك
كامل ارتداد و دين از خروج سبب را علي(ع) با مخالفت ولي نعمتاهللا شاه
الهÇي لعÇنت بÇه كÇه مÇيدهد قرار كافران زمرة در را خوارج و ميآورد بهحساب

بند: معذ
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رواست كÇني گÇر عÇلي دشÇمنان به لعنت
است ر مكر بس سخنت اين كه مگو ميكن

/ê ص قصايد, همان, /1

مصطفي?! دين از بود "خارجي" كه  گويي
است1 كÇافر شÇوم خارجÇي كه مگو خارج

وي تشيع و شاه سيادت

است پÇيرهن و نÇÇازنين يÇÇوسف است مÇن چشم نور كه آن نظر در
////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////
است انÇÇجمن پÇÇادشاه او عشÇÇÇق است سÇÇلطان تÇÇÇختگاه مÇÇÇÇا دل

/17ì ص ,391 غزل همان, /2

است2 حسن بوالحسن چو همهجا در حسÇÇين آل ز بÇÇÇÇود نÇÇÇÇعمتاهللا
دوران در بÇهخصوص و ولي نÇعمتاهللا شÇاه زمÇان تا ع تشي علني Âكام ابراز
و ميسپردند را ه تقي راه ف تصو و عرفان بزرگان غالب نبود/ كسي معمول ايشان
عÇلني را خود ع تشي روشني و وضوح اين به كه است كسي نخستين نعمتاهللا شاه
ه مÄا مقام از تجليل و خويش اعتقادات بيان در فراوان ات غزلي و قصايد و ساخته
از فراوان خود رساÄل و منثور آثار در و سروده علي(ع) حضرت و اطهار(ص)

است/ داده سخن داد بزرگان آن جايگاه عظمت
است مÇن جÇاودان عÇمر او عشÇق است مÇن جÇان مÇيان جÇانان يÇÇاد
است مÇن آن از عÇيسوي دم دريÇاب كÇÇه مÇÇن روحÇÇبخش نÇÇفس
است مÇن بÇيكران بÇحر از مÇوجي نÇظر اهÇل نÇزد بÇÇه دريÇÇا هÇÇفت
است مÇن خÇاندان كه جو منش از جÇويي ا گÇر رسÇÇول بÇÇيت اهÇÇل
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است مÇن خÇوان نزل و رندان بزم جÇÇنت زنÇÇعمت پÇÇÇر مÇÇÇÇجلسي
است من زمان اين كه زماني خوش پÇرداز مÇن حÇال بÇه زمÇÇاني يك

/13ë Ç ì صص ,27ê غزل, همان, /1

است1 مÇن نشÇان مÇÇن نÇÇعمتاهللا مÇن از آل نشÇان خÇواهÇد كÇه هÇر
و ميرفته بهشمار علي(ع) نوادگان از Hشخص شاه چون كه ميپندارند هاي عد
و مÇيكرده يÇاد يÇن> نورالد د سي> بهعنوان خود از همهجا و داشته سيادت نسبت
از دست و يÇافته تÇمايل ع يÇتش به درنتيجه ميفرموده; تخلص اشعارش در د" سي"

/ì00 ص ولي, نعمتاهللا شاه افكار و آثار نقد و احوال در تحقيق /2

افتخار خود سيادت نسبت به همهجا نعمتاهللا شاه ا گرچه ه البت است/2 كشيده تسنن
را فرضي چنين آن, برمبناي كه نداريم دردست علمي قطعي دليل هيچ ما اما  كرده;

بشماريم/ صحيح
بيشتري دقت با را ي مهم امر چنين كه ميكند ايجاب علمي تحقيق روش يك

دهيم/ قرار بررسي مورد

/1ì2 ص ,3ê9 غزل ولي, نعمتاهللا شاه ديوان /3

پÇيوست3 اوليÇا شÇاه بÇÇا كÇÇه هÇÇر شÇÇÇÇد واال ولي عÇÇÇÇÇÇÇÇالم دو در
اسالم جهان اعظم بخش در كه مينمايد ظهور دوراني در ولي نعمتاهللا شاه
مÇيانهاي چندان ورزيدن ه تقي با نعمتاهللا شاه ميبرند/ بهسر ه تقي حال در شيعيان
بيان آشكارا را عرفان و ف تصو نهاني اسرار و نكات از بسياري برعكس; و ندارد

مينمايد/

/17ê ص ,38ì غزل همان, /ê

است4 ايÇن خÇدا حÇضرت مÇÇظهر بگÇفت ديÇد كÇÇه هÇÇر نÇÇعمتاهللا
تÇضعيف و مÇدارا روحÇيه ترويج براي ولي نعمتاهللا شاه شرايطي چنين در
جÇهل سÇرچشÇمههاي از كÇه ب عصÇت ريشÇههاي خشككÇردن و خشونتطلبي
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و ميكند سفر و سير مختلفه شهرهاي به و برميگزيند را سياحت طريق ميجوشد
عÇقايد جوهر تبيين به و مينمايد برخاست و نشست مختلفه اعتقادات پيروان با

ولي نÇعمتاهللا يÇن ورالدÇن د يÇس شاه كه مأموريتي ه البت ميپردازد/ قلبي و حقيقي
جماعتي با او سروكار زيرا است; دشوار سخت كرده انتخاب كه راهي و برگزيده
در خشونتگريز و مدارا گرا مردماني با Hضرورت و نيست مشرب هم و بلندمنش
و خشÇونت از آ كنده Hغالب او اطراف محيط برعكس بلكه نميگيرد/ قرار ارتباط
دربÇارة نÇعمتاهللا شÇاه از اشخاص بسياري كه است چنين اين است/ خام ب تعص

ميپرسند/ او عقايد حقيقت
دارم كÇÇيش چÇÇه بÇÇÇÇيخبران اي داري كÇÇيش چÇÇه زمÇÇن پÇÇرسند
دارم پÇÇÇÇيش خÇÇÇÇويش آيÇÇÇÇينة ابÇÇÇÇÇÇÇÇوحنيفه و شÇÇÇÇÇÇÇÇافعي از
دارم خÇÇويش دÇÇج مÇÇذهب مÇÇن ند دÇج طÇÇريق بÇÇر هÇÇمه ايشÇÇان

/ìê9 ص قطعات, همان, /1

دارم1 بÇÇÇيش كÇÇÇÇمال جÇÇÇÇلمه از واليت و ت بوÇÇÇÇÇن عÇÇÇÇÇÇÇÇلم در

استنباطي نه لدني علم حصول يعني خدا رسول سنت

را رسÇولاهللا سÇنت نÇعمتاهللا شÇاه كÇه درمÇييابيم بهصراحت فوق ابيات از
كÇه را آنچه و ميداند دل در الهامي و خفي طريق به لدني علم حصول از عبارت
رسÇول روش است جÇدلي گÇفتارهاي و عقلي استنباط و استدالل و بحث حاصل
را ديگÇران و شÇافعي و ابوحنيفه مانند تسنن اهل مذاهب بزرگان وي نميشمرد/
عÇلماي از را خÇود برعكس و ميآورد; بهحساب "جدل" و " جد" مكتب پيروان

ميخواند/ ا كرم رسول سنت و روش يعني باطنگرايي و واليت طريق
دارم" بÇيش كÇمال جÇمله "از كÇه مÇطلب ايÇن صÇريح اظهار با نعمتاهللا شاه
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و مÇيشمارد تسÇنن اهÇل اربÇعه مÇذاهب نÇاسخ را خÇود جامع مذهب درحقيقت
عÇملكردن دوران تÇوحيدي, مكÇتب ارزشهÇاي اراÇÄه و من آمدن با ميفرمايد
در نÇعمتاهللا شÇاه است/ رسÇيده بÇهپايان تسÇنن اهÇل چÇهارگانه ه مÇÄا بÇÇهروش
احكÇام و ميشمارند حالل را نبيذ كه اسالمي مذاهب برخي به نسبت عيبجويي
"سنت از دفاع در ميدهند, قرار خدا دين احكام بهجاي را خود اختراعي و ابداعي

ميفرمايد: رسولخدا(ص)"
رسولخدا] [يعني او كرده وضع كه اشيا¾ اسما¾ كه است آن وضعيه <آداب
حالل اسم يا نكنند تغيير فرموده, حرمت و حل حكم آن بر و ÇÇ الم عليهالس ÇÇ است
زمÇان عليالنÇاس سيأتي آله: و عليه ياهللا صل رسولاهللا قال حالل/ را حرام و گويند حرام را

آن تا ميخوانند نامش غير به را شراب كه ميشوند ظاهر جماعتي كه ميآيد روزگاري مردم, بر /1
شمارند/ حالل را

نÇبيذ را خمر همچنانكه باالسم/1 ليستحلوها ذلك و اسمها بغير الخمر تسمي اقوام فيه يظهر

/218 ص اللطايف, مجموع رساله ,ê ج ولي, نعمتاهللا شاه ين نورالد سيد حضرت رساÄل /2

گفتند/>2 حالل اسم; به و تزوير را ريا و كردند نام
هستم; رسولا كرم(ص) خود د ج سنت پيرو من ميفرمايد ولي نعمتاهللا شاه

ديگران/ و حنبل ابن و مالك و شافعي و ابوحنيفه سنت پيرو نه

/ì71 ص دوبيتي, اشعار ولي, نعمتاهللا شاه ديوان /3

مÇن3 دÇ ج از مÇن ميراث من, آن و قÇال و قÇيل از هÇمه بÇاشد تÇو علم

بود/ مسلمان حنيفي بلكه نصراني, نه و بود يهودي نه ابراهيم :ì7 آية عمران, آل سورة /ê

بÇهعبارت ,4HملÇ Öس Ôم HفâنيÇ ح Öن ل×ك و Hيان ر× Öص ن ال× و Hي ود Ôه ي Ôم âاهي بÖر× ا ان ك× ا فÇرمودهقرآنم× به
مذاهب اين از پيروي با كه است نبوده اربعه ه مÄا مذاهب تابع ا كرم رسول ديگر
سنت پيرو را خود نعمتاهللا شاه ناميد/ پيغمبر سنت پيرو يعني سني را خود بتوان
"اسÇتنباطات" بÇر مÇجتهدان اين زيرا و/// ابوحنيفه متابع نه ميشمارد رسولا كرم
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تÇفاوت يكÇديگر بÇا "استنباط" و "سنت" كه آن حال و نهادهاند; نام "سنت" خود
دارند/

ÇÇن س ح خÇÇلق از تÇÇعظيم يÇÇÇÇافته مÇن يÇار اي مÇذهبم حسÇيني مÇÇن

/ì71 ص دوبيتي, اشعار ولي, نعمتاهللا شاه ديوان /1

مÇن1 دÇ ج از مÇن ميراث من, آن و قÇال و قÇيل از هÇمه بÇاشد تÇو علم
ميفرمايد انشاد را ابياتي اعتقاداتش بيان در ديگري قسمت در نعمتاهللا شاه
او بالفصل وصي از او از پس و هستم خدا رسول سنت تابع من معناست: بدين  كه

ميكنم/ تبعيت مرتضي علي يعني
عÇÇلي و است د حمÇÇÇÇم يÇÇÇÇادگار ولي پÇÇÇير مÇÇÇÇاست نÇÇÇÇعمتاهللا
////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////
مÇعتزلي خÇÇصم و پÇÇا ك مÆÇÇمن هسÇÇÇتم ولي نÇÇÇÇيستم رافÇÇÇÇضي

ولي عÇÇÇÇلي پÇÇÇÇيرو او از بÇÇÇÇعد دارم خÇÇويشتن دÇÇÇÇج مÇÇÇÇذهب

/ë80 Ç 1 صص ,1ë23 غزل همان, /2

جÇدلي2 در چÇه بÇندهاي چÇنين بÇا اللÇÇهم نÇÇÇÇعمت مÇÇÇÇلك د يÇÇÇÇس
داراي ولي نعمتاهللا شاه لغتنامه در آن مشتقات و "سنت" واژه اعتبار اين به
قÇرار نÇظر و ه موردتوج دقت به ا گر كه است خاص معناي و مفهوم و وزن و بار

ماند/ خواهيم محروم نعمتاهللا شاه عقايد حقيقت درك از نگيرد,
وجود در كه محسوسه صور از صورتي هر كه است آن الهيه" ه سني <"سنت
صÇورت آن روح شÇود زايل صورت آن ا گر و فرمايد كرامت روحي را آن آيد

/3ëì ص اسرارالحروف, رساله ,3 ج ولي, نعمتاهللا شاه ين نورالد سيد حضرت رساÄل /3

يعود/>3 اليه و بدأ فمنه اصليه برزخ به نمايد مراجعت

ولي نعمتاهللا شاه ديني اعتقاد و مذهب
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اشعار ساير و ات غزلي و قصايد زمره از بيت صد چهار از بيش نعمتاهللا شاه
در است/ طÇهارت و عÇترت خاندان و عبا آل و علي(ع) مدح در همگي كه دارد
اصÇحاب سÇاير مÇدح و تÇوصيف در مسÇتقل قÇصيده يÇا غÇزل يك حÇتي مقابل
نÇدانست?! شÇيعه را او مÇيتوان چگÇونه پس است/ نسÇروده رسولا كÇرم(ص)

ميفرمايد: چنانكه
داري جÇÇاودان عÇÇÇمر حÇÇÇÇاصل داري جÇان بÇه ا گÇر جÇانان عشق
داري نشان گر است نشاني خوش عÇبا آل مÇهر و است پÇا ك مÇÇهر
داري نÇÇهان آن كÇÇه نÇÇÇÇتوانÇÇÇي پÇÇÇÇيدا او نÇÇÇÇور است آفÇÇÇÇتابي

/ëì7 Ç 8 صص ,1ê8ê غزل ولي, نعمتاهللا شاه ديوان /1

داري1 عÇاشقان سÇوي ا گÇر مÇيل بÇÇيا عÇÇاشقانه و بگÇÇÇذار عÇÇÇÇقل
خÇدا رسÇول سÇنت حقيقي پيرو شيعه كه آنجا از و است شيعه نعمتاهللا شاه
تسنن اهل بزرگان ساير و شافعي امام و ابوحنيفه با و مينامد; "سني" را او ميباشد
بÇتوان شايد را نعمتاهللا شاه عقايد چكيده و خالصه مينمايد/ ص مشخ مرزبندي
و خÇودبيني و خÇودپرستي و مÇنيت از شÇدن صÇافي كرد: خالصه جمله يك در

خودخواهي/
است مÇعتبر كÇار كÇه سÇر از بگذر است دردسÇر عشق راه اين در سر
است سÇر و ريش جاي چه بتراشش; است بÇاقي ا گÇر حجاب مويي سر
است كÇمر يÇا تÇاج مÇيل را تÇو گÇير گر دسÇتش و زيÇرپاي بÇنه سÇÇر
است درگÇذر عÇزيز عÇمر زانكÇÇه دان غÇÇنيمت صÇÇحبتش نÇÇÇفسي
است دگÇر مÇا ذوق و مÇÇا حÇÇالت ديگÇÇر مÇÇا و ديگÇÇرند زاهÇÇÇدان
است بÇيخبر كÇÇاÄنات و خÇÇود از دارد مÇÇا ز خÇÇبر كÇÇÇو عÇÇÇÇاشقي
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/1ëë ص ,330 غزل همان, /1

است1 نÇظر در نÇور چÇو نعمتاهللا مÇا ديÇدة بÇÇه بÇÇبين كÇÇن نÇÇظري
الهÇام و وحÇي بر را عقل آنان زيرا نميپذيرد را معتزله روش نعمتاهللا شاه
به دادهاند/ قرار عقلي استنتاجات مبتنيبر را خود استنباطي روش و شمرده ارجح
از را عÇقل اصالت به اقتصار و لدني علوم انكار هرگونه نعمتاهللا شاه ترتيب اين
قÇرار انÇتقاد مÇورد ÇÇ تسÇنن اربعه مذاهب بزرگان حتي ÇÇ باشد كه هركس جانب
از كه ميباشد فه متصو روش نعمتاهللا, شاه روش ميگيرد/ خرده آن به و ميدهد
عÇلوم انوار به را دل تا ميكوشند كوشش و ممارست با و ميزنند دم باطن صفاي

نمايند: روشن لدني
گÇفتهها ايÇن از بÇيابي ذوقÇي مÇا كÇÇه چÇو شÇو چنان و بدان و بخوان

/18ê ص اصطالحات, بيان رساله ,ê ج ولي, نعمتاهللا شاه ين نورالد سيد حضرت رساÄل /2

2 هÇدي× طÇريق د يÇس ز يÇابي سÇلوك كÇÇه در درآ د حمÇم شÇÇرع بÇÇه
مÇيكن عÇارفان چÇو نه! كم و بيش مÇيكن چÇÇنان آن گÇÇفتند آنÇÇچه

/219 ص اللطايف, مجموع رساله ,ê ج همان, /3

مÇيكن3 آن اوست فÇرمان هرچÇه مÇÇيباش مÇÇصطفي شÇÇرع تÇÇÇابع

ف تصو اهل نظر از تسنن و تشيع

ا كÇرم(ص) رسÇول "سÇنت" پيرو كه است كسي "سني" ف تصو اهل نظر از
ميفرمايد: نعمتاهللا شاه باشد/

و ميدارند روشن را ايمان اهل مجالس كه مانند ر منو چراغ به مثل به <فقها¾
و مينمايند مستقيم جادة و طريقه ÇÇ الم عليهمالس ÇÇ را خاتماالنبيا¾ مرحومة امت

/ê03 ص ارضه, في خليفهاهللا نصيحتنامه رسالة ,1 ج همان, /ê

ميفرمايند/>4 دعوت منكر, نهي و معروف امر به را ايشان دي محم ه سني سنت به
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"سÇنت" از مÇنظور كÇه است آن نشÇانگر روشني به نعمتاهللا شاه گفتار اين
سÇنت بÇه اشÇاره بÇلكه نÇيست; ع يÇتش بÇرابÇر در تسÇنن يÇعني مÇعمول اصÇطالح
بÇياعÇتبار اخÇتراعÇي و ابداعي مذهبهاي و مكتبها برابر در رسولخدا(ص)

است/
زيÇرا "شÇيعه"/ نÇه مÇيگيرد قÇرار "مÇعتزلي" بÇرابÇر در "سÇني" ترتيب اين به
امÇر ايÇن در و ميشمارند ا كرم(ص) رسول سنت پيرو Hحقيقت را خود "شيعيان"
سÇنت پÇيرو كÇه است كسÇي "سÇني" فه تصوÇم ديÇدگاه از نÇدارد/ وجÇÇود خÇÇللي
باشد او اوالد عليو دشمن نه باشد: بركنار زيادهروي دو از و بوده رسولخدا(ص)
از كÇه كسÇي تÇرتيب ايÇن به عثمان)/ عمر, (ابوبكر, راشدين خلفاي دشمن نه و
ورزد مÇخالفت علي(ع) با كه كسي و است "رافضي" كند بدگويي راشدين خلفاي
احÇترام رسÇولاهللا آل بÇه و راشدين خلفاي به كه كسي ميآيد/ بهشمار "خارجي"
بÇاشد, پÇاسدار نÇيز را خدا رسول سنت و نمايد مراعات را آنان حرمت و  گذارد
و ف صوÇت بÇزرگان از بسÇياري كه است اعتبار اين به و ميشود محسوب "سني"
خواندهاند/ "سني" را خود ولي نعمتاهللا شاه و عطار و موالنا و سنايي مانند عرفان

ميفرمايد: شاه
نكÇÇنم كÇÇنم مÇÇÇصطفي× غÇÇÇÇيبت نكÇÇنم كÇÇنم خÇÇدا خÇÇالف مÇÇÇن
نكÇÇنم كÇÇنم چÇÇرا سÇÇنت تÇÇرك است مÇن جÇان چو مصطفي سنت

/êê9 ص ,11ìê غزل ولي, نعمتاهللا شاه ديوان /1

نكÇÇنم1 كÇÇنم رهÇÇا قÇÇيامت تÇÇÇÇا او حÇÇÇÇضرت انÇÇÇÇقياد دامÇÇÇÇÇن
نكÇÇنم كÇÇنم رهÇÇا قÇÇÇيامت تÇÇÇÇا سÇÇÇÇاغر لب و سÇÇÇÇاقي دامÇÇÇÇÇن
نكÇÇÇÇنم كÇÇÇÇنم دوا خÇÇÇÇÇود درد جÇÇانا دل درد بÇÇÇÇهدردي جÇÇÇÇز
نكÇÇنم كÇÇÇنم خÇÇÇÇونبها طÇÇÇÇلب مÇÇطلوبم عشÇÇق تÇÇÇÇيغ  كشÇÇÇÇتة



ولي اهللا نعمت شاه دربارة مقاالت مجموعه ë0

/ê22 Ç 3 ص ,1093 غزل همان, /1

نكÇÇنم1 جÇÇدا كÇÇنم خÇÇÇود دل از است جÇان راحت كÇه د يÇس عشÇق
يك او, همانند عارفاني و ولي نعمتاهللا شاه مداراطلبانه و عارفانه ديدگاه از
در و باشد رسولخدا(ص) سنت و قرآني احكام تابع كه است كسي واقعي مسلمان
پÇيغمبر, اصÇحاب سÇاير و آنان حرمت رعايت و راشدين خلفاي به احترام عين
و رسÇولخدا(ص) يÇعني مÇعصوم چÇهارده مÇÇحبت و واليت و ارادت و عشÇÇق
پÇرورش خÇود جان و دل در را اطهار ه مÄا و مرتضي علي و زهرا فاطمه حضرت
نه است; رسول آل به عشق ميزان در سني و شيعه ميان تفاوت منظر اين از دهد/
وسÇعت و ب عصÇت تÇرك بÇه را همه نعمتاهللا شاه رسول! آل غير به نفرت ميزان

ميخواند: فرا اعتقاد در مشرب
بÇÇÇÇيبدلي و كÇÇÇÇاملي مÆÇÇÇÇÇÇمن عÇÇلي آل حبÇÇم هسÇÇتي كÇÇه اي
خÇÇللي در و گÇÇمگشتهاي ورنÇÇÇه مÇاست مÇذهب كÇه سÇنيگزين ره
عÇلي دشÇمنان كÇيست خÇÇارجÇÇي بÇوبكر دشÇÇمن كÇÇيست رافÇÇضي
ولي و است مÇÇذهب پÇÇا ك امت دوست دارد چÇهار هÇر او كÇه هر
مÇÇعتزلي خÇÇصم و سÇÇÇني يÇÇÇÇار تÇÇمام بÇÇه صÇÇحابهام دوسÇÇÇÇتدار
ازلي مÇÇرا بÇÇود هÇÇÇدايت ايÇÇÇÇن دارم خÇÇÇدا از جÇÇÇÇامع مÇÇÇÇذهب

/ë81 ص ,1ë2ë غزل همان, /2

جÇلي2 و فيÇخ خÇواجÇهام چا كÇر رسÇÇÇول آل وز نÇÇÇÇعمتاللÇÇÇÇهم

جامع مذهب به دعوت

او دارد/ روشÇن و قاطع مرزبندي افراط گرايي, نوع هر با ولي نعمتاهللا شاه
و شيعه خود رايت تحت ميتواند زيرا ميشمارد; جامع" "مذهب را خويش روش



ë1 ولي نعمتاهللا سيد شاه مذهب اعتدال و مشرب وسعت

خود طوالني سفرهاي طول در نعمتاهللا شاه آورد/ گرد يكجا دادهو آشتي را سني
مÇحبت و دوسÇتي و اتحاد و يگانگي به را همه اسالمي پهناور سرزمين اقطار در

كن" ما مذهب ميل "تو ميگويد: و فراميخواند

ولي است نگشته تا نشده نبي كس عÇلي كه پÇا ك نÇور به د محم آل حق به
عÇلي" "والي ولي كن, طلب مواليانه اوست تÇابع كه كسي واليت به بود ولي

/ë80 ص ,1ë22 غزل همان, /1

معتزلي!1 مباش كن, ما مذهب ميل تو نÇظرم در اوست نÇور مÇينگرم هرچه به

صÇحابهام (دوسÇتدار صÇحابه تÇمامي داشÇتن دوست نÇعمتاهللا شاه مذهب
علي آل به نسبت محبت داشتن و معتزله و خوارج و روافض با مرزبندي بهتمام);

ميشمارد/ كامل" "مÆمن يك نمونه نعمتاهللا شاه را شخصي چنين است/

/ë81 ص ,1ë2ë غزل همان, /2

بÇÇÇيبدلي2 و كÇÇÇÇاملي مÆÇÇÇÇمن عÇلي آل حبÇم هسÇÇتي كÇÇه اي
زده دم رسولخدا خاندان به عشق از جا همه كه اين عين در ولي نعمتاهللا شاه
را رسÇول خاندان به عشق اين هرگز شمرده; واجب را علي> والي از زدن <دم و

است: نشمرده آنان غير با نفرت و دشمني سبب
كÇن خÇيالي خÇلوت ايÇن تÇÇرك كÇÇن خÇÇالي زغÇÇير دل خÇÇÇÇانه
كÇÇن والي فÇÇداي واليت هÇÇÇÇم جÇÇÇÇو واليت ولي ليÇÇÇÇÇÇÇع از
كÇن عÇالي نÇيك خويش منصب مÇÇيباش عÇÇلي خÇÇÇادم بÇÇÇÇنده
كÇن نÇهالي آن بÇالش يكÇي ايÇن درش آسÇÇتان و راه آن خÇÇÇا ك
كÇÇن مÇÇوالي جÇÇمله بÇÇر فÇÇÇخر مÇولي× حÇÇضرت مÇÇوالي بÇÇاش
//////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////

/ê73 Ç ê صص ,122ì غزل همان, /3

كÇÇن3 هÇÇاللي دم يÇÇÇس در بÇÇÇÇر مÇÇيطلبي مÇÇاه چÇÇو ار آفÇÇتاب
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زيÇرا مÇيگردد; آشكÇار ف صوÇت و عÇرفان اهÇميت همينجا از درحقيقت
اختالف و عداوت و ب تعص براي جايي و ميچرخد عشق برپايه كه است مكتبي

ميباشد/ ع تشي و تسنن "آشتيگاه" درواقع ف تصو نميگذارد/ باقي
پوست همچو ظاهر علم و مغز همچو باطن <علم

نكÇوست تÇعليمي كه ميپرور پوست در را مغز
زيرا كن/ محافظت را حقيقت طريقت, به نگاهدار/ طريقت شريعت, به يعني
و هÇوا بÇه او مĤل و حÇال نÇبود, مصون شريعت به طريقتش, و او حال كه هر  كه

ميبرم/ پناه خدا به فزوني از بعد نقصان از /1

را حقيقت ننمايد محافظت كه هر و بعدالكور/1 الحور من باهللا اعوذ بود/ خواهد وسوسه
زندقه/ و الحاد به مĤلش و بود, فاسد او حقيقت طريقت, به

/1ê3 Ç ê صص اصطالحات, بيان رساله ,ê ج ولي, نعمتاهللا شاه ين نورالد سيد حضرت رساÄل /2

طÇريقت بÇه كس نÇرسد شريعت بيعلم
حÇقيقت>2 يÇافت نتوان طريقت بيعلم



ولي شاهنعمتاهللا در عاشقانه و رندانه شعر و محض عارفانة شعر

پورجوادي نصراهللا دكتر

جÇهت از HمدتÇع (731 Ç 832) ولي شÇاهنعمتاهللا يÇن ورالدÇن د يÇس شهرت
قرن شش ت مد به هندوستان و ايران در و شده تأسيس او نام به كه است سلسلهاي
ايران, در سلسله اين فعاليت سرگيري از دليل به اخير دوقرن در است/ يافته تداوم
شÇاهنعمتاهللا شÇهرت بÇر ايران, به هند از دكني عليشاه معصوم مهاجرت از پس
و تصحيح نثر, و نظم از اعم شاه, آثار كه اخير سال پنجاه Çچهل در و گرديد افزوده
شناختهشده بزرگ عارف و صوفي اين شخصيت از ديگري جنبة است شده چاپ
آثÇار و است عÇربي ابن ين محييالد عرفاني تعاليم پيروان از شاهنعمتاهللا است/

, ولي شاهنعمتاهللا افكار و آثار نقد و احوال در تحقيق فرزام, حميد به: بنگريد آثار, اين دربارة /1
/ê72Ç ëêë137,صê سروش, انتشارات تهران, ل, او چاپ

است/1 شده نوشته ين محييالد آرا¾ شرح در اغلب كه است رسالههايي او منثور
از مÇاع شÇاهنعمتاهللا, اشعار در عربي ابن مكتب اصطالحات و عقايد تأثير
بعضي كه است دليل بههمين است/ مشهود Âكام نيز ات, رباعي و قصايد و غزليات
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كÇار به آنها در كه عرفانيي اصطالحات دليل به را شاهنعمتاهللا اشعار قان, محق از
دانستهانÇد/ حافظ و مولوي و عطار چون شاعراني مقابل نقطة درست است, رفته
عÇرفاني غÇزلهاي كه هرچند عطار, همچون شاعري Âمث كه معتقدند محققان اين
در درحÇاليكه است, عÇرفاني اصطالحات از عاري غزلها اين ولي است, سروده
و عÇربي ابÇن عÇرفاني <فÇرهنگ از انÇباشتهبودن بÇهدليل شÇاهنعمتاهللا ديÇÇوان
آن درد <بÇه بÇيشتر كÇه هستيم روبرو اشعاري با او> ف تصو خاص اصطالحات
دكتر صوفيه>/ اصطالحات فرهنگ براي شود استخراج آن از شواهد كه ميخورد
در درجÇه يكÇصدوهشتاد Hدقيق> را ولي شاهنعمتاهللا اشعار اين كه كدكني شفيعي
بÇراي شÇعر درواقÇع كÇه است معتقد است دانسته مولوي> و عطار مخالف جهت
اصطالحات تعريف و عرفاني تعاليم بيان براي است بوده وسيلهاي شاهنعمتاهللا
ميكنند و كردهاند او امثال و شاهنعمتاهللا كه كاري او تعبير به و عربي ابن مكتب

,1378 تÇهران, عÇطار, غÇزلهاي و زنÇدگي بÇه نگÇاهي پÇارسي, زبور كدكني, شفيعي درضا محم /1
/ë9Çì0ص

ميزنند>/1 سنجاق عرفان به را خويش <شعر كه: است اين
و مÇضامين كاربرد حيث از شاهنعمتاهللا, و حافظ اشعار ميان تفاوت دربارة
از مجموعهاي نعمتاهللا شاه <ديوان كه گفتهاند نيز آنها, در عرفاني اصطالحات
بÇه محتاج آنها معاني كشف براي كه كÔدهايي همچون است, عرفاني اصطالحات
يا <رساله منزلة به درواقع دليلديوانشاهنعمتاهللا همين به و هستيم>, رمز  كليد
نÇظر از حÇافظ شÇعر امÇا, نÇيست>/ هنري اثر ولي است, عرفاني منظوم رساالت
<آشنا كه هرچند حافظ و نيست اينچنين خرمشاهي, ين بها¾الد كالم, اين  گوينده
اصطالحات> دقت و صحت دربند [ ولي] است /// عرفاني معارف و مضامين به

13ì2,ص ده/ تهران, چ2, حافظ, و زبان و ذهن خرمشاهي, ين بها¾الد /2

نيست/2



ëë ولي شاهنعمتاهللا در عاشقانه و رندانه شعر و محض عارفانة شعر

و يكسÇو از مÇولوي و عطار و شاهنعمتاهللا اشعار ميان مقايسه, دو اين در
كÇه است اين آن و است مشترك چيز يك ديگر, سوي از حافظ و شاهنعمتاهللا
عÇرفان اصÇطالحات بÇهخصوص است, عرفاني اصطالحات از آ كنده شاه اشعار

نيست/ اينچنين ديگر شعراي اشعار كه حالي در ابنعربي,
او, ديگر اشعار انواع در چه و غزلها در چه شاهنعمتاهللا, اشعار در كه اين در
اين Hواقع آيا ولي نيست/ شكي است رفته كار به عربي ابن تعبيرات و اصطالحات
كÇرده هÇنري ارزش فÇاقد را شÇاهنعمتاهللا شعر كه است ي حد آن تا اصطالحات
فاقد اصطالحات نوع اين استعمال كثرت دليل به كه باشد غزلهايي هم ا گر باشد?و
همين شاهنعمتاهللا غزلهاي همة مورد در ميتوان آيا باشد, شاعرانه و هنري جنبة
و شاهنعمتاهللا اشعار سبك ميان فرقي چه Hاساس و نه? يا دانست, صادق را حكم
مÇورد بÇيشتر شاه اشعار است شده موجب كه دارد وجود سعدي و عطار و حافظ
فارسي, شعر به كه كساني عموم تا باشد نعمتاللهي طريقة پيروان و مريدان ه توج

عالقهمندند/ صوفيانه, و عرفاني شعر حتي
عرفاني صوفيانهو شعر دونوع ميان اينجا در فوق سÆاالت به پاسخگفتن براي
تÇعبيرات و صÇوفيانه اصÇطالحات از البته نيز شعر نوع دو هر در داد/ تمييز بايد
نÇوع تÇفاوت دليÇل بÇه ولي مÇيشود اسÇتفاده عÇرفاني مÇعاني بÇيان براي مجازي
به شعر قسم دو اين از هريك در كه (متافورهايي) مجازي تعبيرات و اصطالحات
<شعر ميتوان را صوفيانه نوعشعر دو اين متفاوتاند/ هم با آنها ميشود, برده  كار

ناميد/ عاشقانه> و رندانه <شعر و محض> عارفانة
دربÇارة وضÇوح بÇه و Hصراحت كه است شعري محض عارفانة شعر از منظور
شÇاهنعمتاهللافÇراوان ديÇوان در را اشÇعار نوع اين است/ عرفاني معنايي يا نكته
است/ محييالديني عرفان البته است كرده بيان شاه كه هم عرفاني و يافت, ميتوان



ولي اهللا نعمت شاه دربارة مقاالت مجموعه ëì

و است وجÇود وحÇدت نÇظرية است مطرح مكتب اين در كه نظريهاي مهمترين
درواقع است/ كرده بيان مختلف صور به و ات به كر را مطلب اين نيز شاهنعمتاهللا
عÇالم است/ خيالي همه ديگر موجودات وجود و است حق وجود حقيقي وجود
وجود از پرتوي چون است, حق نيز خيال همين ولي است, خيال بطوركلي خلقت
است/ شده تكرار مطلب همين ولي شاهنعمتاهللا غزليات از بسياري در است/ حق

نعمتاللهي(به كوشش خانقاه چاپ از من اينجا در است/ رسيده چاپ به بارها نعمتاهللا شاه ديوان /1
مشخص چاپ همين در آنها شمارة با را غزلها و كردهام استفاده (13ê7 تهران نوربخش, جواد دكتر

 كردهام/

ميكنم1: ذ كر را نمونه چند فقط اينجا در
كو ديگر كون دو در يكي جز او حÇقيقت در و خÇياليم مÇÇا

(ش1300)

دريÇا مÇا عÇين و حÇبابيم مÇÇا او حÇقيقت در و خÇياليم مÇÇا
(ش32)

بÇاشد او جÇمال آن خÇيال در بÇاشد او خÇÇيال عÇÇالم هÇÇمه
(ëê1ش)

بÇيان نÇيز حÇباب يا قطره و دريا تمثيل طريق از شاهنعمتاهللا را فوق مطلب
نمودگار دريا الي, غز درسوانح Âمث ايران, قديم صوفيانة ادبيات در است/  كرده
دور قÇح از است خشكي در كه زماني تا كه است اصي غو سالك است/ حقيقت
وقتي است/ علم مرتبة در ميكند نگاه آن به ميرسدو دريا كنار به وقتي ولي است,
چÇنگ به را صدف مرحله آخرين در ميرسد/ يافت يا معرفت به شد, دريا وارد
كار به شاه كه هم تمثيلي در مييابد/ است عشق همان كه را حقيقت ر Ôد و ميآورد
هرچه يعني است, وجود عالم كل نمودگار است محيط بحر همان كه دريا ميبرد,
نÇقش آب روي كه حبابهايي يا امواج و است حق عين واقع در دريا اين هست/



ë7 ولي شاهنعمتاهللا در عاشقانه و رندانه شعر و محض عارفانة شعر

و دارند وجود Âمستق ميپندارند كه موجوداتياند است, حق نات تعي همه ميبندد
ايÇن دريÇايند/ عÇين بلكه و دريااند, بهوجود قاÄم درحقيقت ولي ذاتاند, به قاÄم
پÇنج در را آن مÇا اينجا در است/ شده تكرار غزلها, ا كثر در بارها, و بارها تمثيل
تا 2 شمارة غزل (از ميكنيم نقل است ابتدايديوانآمده در كه پشت سر هم غزل

:(ì
مÇا مÇا عين و حباب و موجيم گشÇتيم غÇرق مÇحيط بحر در

(ش2)

را مÇا جÇو آب جÇوياي تشنه نÇپنداري تÇÇا بÇÇحريم غÇÇرق
(ش3)

دريا اين در آيي ا گر ما آبروي بيابي ما آبروي بيابي دريا اين در آيي ا گر
(êش)

آشÇنا نÇباشد ديگÇÇر مÇÇا غÇÇير شÇديم بÇيپايان دريÇاي غÇرقة
(ëش)

مÇا بÇÇر بÇÇود يكÇÇي هÇÇرچÇÇار دريا و آب و حباب و است موج
(ìش)

سر در هم بادي ولي است, آب يا دريا همان وجودي لحاظ از ا گرچه حباب
انسÇان است/ دانسÇته خيال نمودگار را حباب شاهنعمتاهللا دليل همين به و دارد,
از غÇير حقيقي وجودي كه حالي در است, مستقلي وجود داراي كه ميكند خيال
هÇمان درواقÇع اين درياست/ همان درحقيقت نيز حباب پس نيست/ حق وجود
در هÇم را خÇيال هÇمين عينحال در و خيال را عالم كل كه است عربي ابن عقيدة
الكÇون <انÇما است: گÇفته درفصوصالحكم چنانكه است, دانسته حق حقيقت
صور به خود اشعار در شاهنعمتاهللا نيز را معني اين الحقيق¹>/ في الحق وهو خيال
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ميگويد: غزلي مطلع در Âمث است/ كرده بيان  گونا گون
كو ديگر كون دو در يكي جز او حÇقيقت در و خÇياليم مÇÇا

(ش1300)

است: خوانده سراب گاهي نيز را عالم بودن خيال
كÇن نÇظر سÇÇرابÇÇيست و آبÇÇي سÇÇر عÇÇالم

كÇن نÇظر است آبÇي سÇر و سÇراب كه بنگر
است خÇيال كÇه آنÇرو از خياليست و نقشي

كÇن نÇظر است خÇوابÇي صورت ما ديدة در
(ش1231)

كÇه عÇربي ابÇن از است ديگÇري عÇرفاني نÇظرية نÇيز الهي صفات و اسما¾
صÇفات و اسÇما¾ مظهر عالم است/ كرده اظهار خود اشعار در را آن شاهنعمتاهللا
شÇعر در آيÇنه صÇورت به مواردي در شاهنعمتاهللا را مظهريت اين و است الهي
اشيا¾ همة در خود صفات و اسما¾ طريق از تعالي حق درميآورد/ تصوير به خود
را قÇح كÇه است آيÇينههايي هÇمه اشÇيا¾ ديگÇر عÇبارت بÇه و است, كرده تجلي

مينمايند/
بÇجو اسÇما هÇمه از ي× مÇÇمس يك طÇÇلب را او آيÇÇينهها هÇÇÇمه در
بÇÇجو اشÇÇيا دفÇÇتر در مÇÇÇعنيش بÇخوان خوش الهي اسماي شرح

(ش1327)

لذا گرفتهاند, سرچشمه الهي ذات از همه چون ولي متكثرند, صفات و اسما¾
و اسما¾ وحدت موجب آنچه ديگر, عبارت به دارند/ وحدت ربودن متكث عين در

است/ كرده تجلي چيز همه در كه است ذات همان است صفات
نگر اسما سه دو در حقيقت يك بÇود اسÇمي صفت هر با تو ذات
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نگÇر اشÇÇيا مÇÇظهر در ÇÇظهري Ôم ببين همديگر به كثرت و وحدت
(ش811)

خÇود غÇزلهاي در را عÇربي ابÇن مشرب عرفاني عقايد تنها نه نعمتاهللا شاه
به او مثنوي بر عالوه است/ درآورده نظم به نيز را خود كالمي عقايد بلكه آورده,
گاهي است, شده داده شرح او كالمي و ديني عقايد آن در كه ايمانيه> <منظومة نام
بيت اين در Âمث ميشود/ ديده او كالمي عقايد نيز شاه غزلهاي از بعضي ابيات در

ميگويد:  كه
شك بÇه افÇتد يكي در موحد بÇهيك كي باشد شكي را مشكك  گر

(ش973)

است: كرده بيان راشدين خلفاي به نسبت را خود عقيدة كه زير غزل در يا
بÇÇÇÇيبدلي و كÇÇÇÇاملي مÆÇÇÇÇÇÇمن عÇÇلي آل حبÇÇم هسÇÇتي كÇÇه اي
خÇÇللي در و گÇÇمگشتهاي ورنÇÇÇÇه مÇاست مÇذهب كÇه گزين سني ره
عÇلي دشÇمنان كÇيست خÇÇارجÇÇي بÇوبكر دشÇÇمن كÇÇيست رافÇÇضي
ولي و است مÇÇذهب پÇÇا ك امت دوست دارد هÇÇرچÇهار او هÇÇركه
مÇÇعتزلي خÇÇصم و سÇÇÇني يÇÇÇÇار بÇÇÇÇهتمام صÇÇÇÇحابهام دوسÇÇÇÇتار

(1ë3êش)

بÇيرون هÇنري و شاعرانه حالت از را شاه غزلهاي كه است ابيات نوع همين
سÇلب تÇاحدودي شÇاه غÇزلهاي از را حالت اين كه ديگري مضمون و ميآورد/
كسÇي است/ دردمند غزلسرايي و عاشقي مقام در شاعر اوست/ دعويهاي ميكند
خوشي لحظات ا گر است/ ديدار مشتاق و مبتالست هجران درد به Áمعمو كه است
در شÇاه ولي مÇيبيند/ خÇواب در Âمث را معشوق خيال كه است اين دليل به دارد,
مÇي سÇاقي از او مÇيكند/ مÇعشوقي و مÇرشدي دعÇوي خÇود غزلهاي از بسياري
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ميگويد: Âمث چنانكه است, ساقي كه اوست خود ميگويد بلكه نميطلبد,
جÇانيم مÇيخانة سÇÇراپÇردة سÇÇاقي جÇهانيم خÇرابÇات اق عش مرشد ما

(ش1019)

جÇانيم مÇيخانة سÇÇراپÇÇردة سÇÇلطان جÇهانيم خÇرابÇات سرمست ساقي ما
روانÇيم جسÇم در كه روحيم گوهر ما وجÇوديم جوي در كه حياتيم آب ما
(ش1020)

است, برده به كار خراباتي متافورهاي عاشقانهو مضامين كه اين وجود با شاه
نوع اين نمونة ميكند/ تكرار را خود معشوقي و مرشدي دعويهاي گاهي باز ولي

ديد: ميتوان زير ابيات در را دعويها
مÇدام جÇÇم جÇÇام ز مÇÇينوشم بÇÇاده مÇÇقام دارم مÇÇغان خÇÇÇÇرابÇÇÇات در
كÇدام آن است كÇدام ايÇن نÇدانÇم من آمÇدند هÇمرنگ هÇردو بÇاده و جام
دوام بÇر دارم كÇه بÇين سÇعادت ايÇن او وصÇÇل يÇÇمن بÇÇه دارم دولتÇÇÇÇي

(///)
خرام خلوت اين در عاشق تويي حÇÇÇرم گر در دادم بÇÇÇÇار را عÇÇÇÇاشقان
(10êêش)

و شÇاهنعمتاهللا غÇزلهاي عÇرفاني جÇنبههاي كردهايم نقل تا كنون كه ابياتي
كÇه هÇمانطور و مÇيدهد, نشÇان او ديÇوان در را عÇربي ابن آرا¾ تأثير تاحدودي
و ذات كÇثرت, و وحÇدت مÇانند اصÇطالحات, از بÇعضي جز به ميشود مالحظه
در كÇه الفاظي ديگر, اصطالح چند و روح و جسم مسمي, و الهي اسماي صفت,
اشÇعار در بيشتر آنچه درواقع, نميشود/ ديده نباشد متداول فارسي عاشقانة شعر
بÇراي Gا كثر كه است خيالي صورتهاي و متافورها ميخورد بهچشم شاهنعمتاهللا
و قÇطره و دريÇا همچون مجازي تعبيراتي است, رفته به كار عربي ابن آراي بيان



ì1 ولي شاهنعمتاهللا در عاشقانه و رندانه شعر و محض عارفانة شعر

كÇه اين لذا و اينها/ امثال و تشنگي و دريا آيينه, مغان, خرابات باده, و جام موج,
عÇربي ابÇن عÇرفاني اصÇطالحات از آ كÇنده را شÇاه غÇزلهاي مÇنتقدان, از بعضي
بÇايد آنÇها كشÇف بÇراي كÇه ميدانند كÔدهايي از مجموعهاي را آنها و ميانگارند

دوستانشان از يكي قول از آنرا و خوانده ها ÖدÔك از مجموعهاي را شاه غزلهاي كه خرمشاهي آقاي /1
و گÇفتهايÇم عشÇق سÇالطين انگÇليسي كتاب در ويلسون آقاي و نگارنده خود قبل سالها كردهاند, نقل
در عاشقانه غزلهاي در رايج اصطالحات بلكه نبوده عربي ابن اصطالحات ها ÖدÔك اين از منظورمان
به هم ديگران و حافظ كه اصطالحاتي غيره; و ساقي و جم جام و باده و جام مانند بوده شاه ديوان

به: بنگريد بردهاند/  كار
N. Pourjavady and P. L. Wilson, Kings of Love, Tehran, 1978, p. 42.

ساير مانند نعمتاهللا شاه گذشته, اين از نيست/ منطبق واقعيت با كرد1, رمزگشايي
پذيرفته تأثير نيز فارسي عاشقانة شعر سنت از خود, از پيش فارسيزبان شاعران
و ميخواره و عاشق شعراي خاص اصطالحات از دسته دو آن در كه سنتي است,
مربوط ديگر دستة و باده گساري به مربوط اصطالحات دسته يك كاررفته, به رند

شاهدبازي/ و شاهد به
قÇبيل از بÇاده گسÇاري, اصطالحات آنها در شاهنعمتاهللا كه را ابياتي نمونة
از يكي كرديم/ مالحظه Âقب است رفته به كار ساقي, و جام و باده و مغان خرابات
است اد العب بن صاحب عربي بيت دو است درآورده نظم به بارها شاه كه مضاميني

ميگويد:  كه
االمÇر تشÇÇا كÇÇل و فÇÇتشابها الخÇÇمر رقت و جÇÇاج الز رق
خÇÇمر ال و قÇÇÇدح وكÇÇÇÇانما قÇÇدح وال خÇÇÇÇمر فكÇÇÇÇانها

بÇرگردانÇده فÇارسي بÇه بÇدينگونه درلمعات عراقي ين فخرالد را ابيات اين
است:

مÇدام و جÇام رنگ آمÇيخت درهÇÇم جÇÇام لطÇÇافت مÇÇÇÇيو صÇÇÇÇفاي از
جÇام گÇويي نÇيست و است مÇدام يÇا مÇي گÇويي نÇيست و است جÇام همه
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فÇارسي ابÇيات هم و آورده را عربي ابيات هم شرحلمعات در شاهنعمتاهللا

/ 2ì13,صëê تهران نوربخش, جواد دكتر تصحيح به لمعات, شرح ولي, نعمتاهللا شاه /1

خود ديوان در است/1 داده شرح عربي ابن اصطالحات با را آنها سپس و را عراقي
را آنÇها اينكه بدون است كرده بيان شاعرانه طريق به بارها را مضمون همين نيز
كه است زير بيت آن نمونة دهد/ توضيح عربي ابن مكتب اصطالحات با بخواهد

ميگويد:
كÇدام آن است كÇدام ايÇن نÇدانÇم من آمÇدند هÇمرنگ هÇردو بÇاده و جام
(10êêش)

ديگر: غزلي از زير بيت ديگر نمونة و
نÇÇظام يÇÇافت مÇÇيفروش مÇÇÇجلس هÇÇم هÇÇمدم شÇÇدند بÇÇاده و جÇÇÇÇام
(10ê3ش) 

از است/ كرده استفاده فراوان خرابات و بادهنوشي مضامين از نعمتاهللا شاه
به كار بهصورتي را عاشقانه و عشقي مضامين اما همچنين/ به نيز عاشقانه مضامين
كÇه درمÇييابد يÇعني ميشود, شاعر منظور متوجه خواننده Áمعمو كه است برده
در ÂثÇم مÇجازي/ عشق مقابل در است, حقيقي عشق است شاعر مراد كه عشقي
اسÇتفاده شÇراب و رنÇد و ساقي و جام چون تمثيلهايي و تعابير از شاه زير, ابيات
متعارف معناي ساقي اين از مراد كه است گفته نيز خواننده به درضمن ولي  كرده,

است: ديگري چيز هم جام و شراب از او منظور و نيست آن
مÇÇيبخشد حÇÇيات او مÇÇي جÇÇام مÇÇدام

مÇÇيبخشد كÇÇاينات او هÇÇمت هÇÇميشه
را رنÇدان كÇه نگÇر سÇاقي بخشش  كمال

مÇيبخشد صفات و ذات ز جام و شراب
(ëì8ش) 
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شÇاهنعمتاهللا مÇعروف Hنسبت غزلهاي از يكي به متعلق كه نيز زير ابيات در
از او مراد كه نميگذارد خواننده براي شكي هيچ شاعر كه ميكنيم مالحظه است,

است/ حق معشوق, و محبوب
كرد توان چه جاني راحت و دل محبوب

كÇرد تÇوان چÇه جهاني خلق همه سلطان
جÇÇمالت بÇÇنمود آيÇÇÇنه سÇÇÇÇادهدلي از

كÇرد تÇوان چÇه نگÇرانÇي برخود آينه در
فÇÇرمان بÇÇندة مÇÇا و مÇÇايي پÇÇادشه تÇÇو

كرد توان چه براني و نخواني آنكه ز  گر
نÇيست مÇا به ميل ترا و داريم تو عشق ما

كÇرد تÇوان چÇه چÇناني تو و چنين ماييم
(ë29ش)

خÇود الهÇي مÇعشوق بÇراي عÇاشق يك مقام در شاهنعمتاهللا فوق ابيات در
از كÇه آن مشÇابه غÇزلهاي و غزل اين كه ميرود احتمال و است كرده غزلسرايي
و عاشقانه غزلهاي شاه باشد/ شاه جواني دوران به متعلق باشد سروده مقام همين
بÇا نÇيز را دعÇوي ايÇن و كرده مرشدي دعوي آنها در كه دارد هم ديگري رندانة
مÇقام در را خÇود لذا و كÇرده بيان خراباتي اصطالحات و عشق نسبت از استفاده

ميگويد: غزلي در Âمث است/ داده قرار ساقي و معشوق
جÇهانيم خÇÇرابÇÇات سÇÇرمست سÇÇاقي مÇÇا

جÇÇانيم مÇÇÇيخانة سÇÇÇÇراپÇÇÇÇردة سÇÇÇÇلطان
وجÇوديم جÇÇوي در كÇÇه حÇÇياتيم آب مÇÇا

روانÇيم جسÇم در كÇÇه روحÇÇيم گÇÇوهر مÇÇا
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صÇورت بÇه و مÇعني بÇه شÇرابÇيم و جÇÇاميم
نÇÇهانيم و هÇÇويدا و طÇÇلسميم و  گÇÇÇÇنجيم

خويشيم عاشق و خود معشوق كه طرفه اين
هÇÇمانيم آنÇÇيم طÇÇالب مÇÇا كÇÇه هÇÇرچÇÇيز

(ش1020)

عÇرفاني كه پيداست Âكام ولي است, عشقي و خراباتي كه هرچند غزل اين
از و است عاشق شاعر غيرصوفيانه, و صوفيانه از اعم عاشقانه, غزلهاي در است/
سخن ساقي و شاهد از و باشد صوفي هم ا گر ميگويد/ سخن هجران و عشق درد
ميتوانند صوفي غير و صوفي ÇÇ حقيقي چه و باشد مجازي چه او عشق ÇÇ  گويد
بÇرداشت يك فÇقط آن امثال و فوق غزل در ولي بكنند/ آن از را خود برداشت

است/ عارفانه و صوفيانه برداشت آنهم و كرد, ميتوان
اين آن و دارد وجود نيز ديگر مهم نكتة يك كرديم نقل كه بيتي آخرين در
از درواقع ميكند تلقي معشوق هم و عاشق هم را خود وقتي نعمتاهللا شاه كه است
زبÇان عاشقانة تصوف در كه است معنايي اين و ميگويد, سخن عشق در توحيد
وقÇتي الي غز احمد است/ شده بيان الي, غز احمد ف تصو در بهخصوص فارسي,
و ميداند, معشوق عاشقو منشأ را عشق گويد, سخن عشق در توحيد از ميخواهد
فاني معشوق در كه ميرسد نقطهاي به سلوك مراحل طي از پس عاشق كه ميگويد
پس مÇيرود/ ميان از عشق نقطة در معشوقي و عاشقي دويي سرانجام و ميشود
او هم فلك/ او هم آفتابو او <هم گفت: ميتوان كه است عشق ذات دربارة آنگاه
عاشق اشتقاق كه عشق, او هم و معشوق او هم و عاشق او هم زمين/ او هم آسمانو
يگÇانگي بÇا باز كار برخاست, اشتقاقات عوارض چون است/ عشق از معشوق و
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ص10/ ,13ë9 تهران پورجوادي, نصراهللا تصحيح سوانح, الي, غز احمد /1

يك مقام در الي غز احمد آن, نظير عبارات و عبارت اين در افتاد>/1 خود حقيقت
نميگويد او عاشق/ عنوان به نه ميگويد, سخن عشق در توحيد دربارة نظريهپرداز
معشوق/ هم و عاشقم هم من لذا و عشقم ذات عين و رسيدهام نقطه اين به من  كه
معني اين معشوق/ هم و عاشقم هم من است گفته شاعر عنوان به شاهنعمتاهللا ولي

ميگويد: كه بيت اين در ازجمله است, كرده اظهار نيز ديگر غزلهاي در وي را
بÇبين يكÇجا را مÇعشوق و عاشق بÇدار مÇا بÇÇا صÇÇحبتي عÇÇاشقانه

(12ë3ش)

شÇعر زبان به كه است مرشدي دعوي همان درحقيقت معشوقي دعوي اين
خÇوانÇندة بÇراي كÇه نÇيست چيزي خود نيز دعوي اين و است شده بيان عاشقانه
دلپسÇند چÇندان نÇباشد او طÇريقة يÇا شاعر پيرو كه صوفيي حتي يا و غيرصوفي

باشد/
شده موجب بطوركلي شاهدبازي و مجازي عشق به شاهنعمتاهللا هي كمتوج 
غÇزلهاي در بگÇيرد/ صÇورت كÇمتر انساني معشوق وصف او اشعار در كه است
از پارهاي در Áمعمو ميزند مستي و رندي و شاهدبازي از دم شاعر كه صوفيانهاي
و لب و خÇال و دÇخ و زلف و ابÇرو و چشم مانند معشوق, اوصاف از خود ابيات
و تÇوصيفات ايÇن از شÇاهنعمتاهللا عÇاشقانة غÇزلهاي در ولي مÇيكند/ ياد دهان,
در كه ميآوريم را غزل يك ما اينجا در است/ شده استفاده كمتر خيالي تصاوير
خراببودن و مست از هم حافظ, ازجمله خراباتي, و عاشق شاعران مانند شاه آن
وقÇتي و خÇواب, در معشوق خيال ديدن از هم و گفته سخن خود توبهشكستن و
را او هم زلف و ميسپارد او تاب و پرپيچ زلف به دل ميبيند را معشوق صورت
برده كار به غزل اين در شاه كه تصاويري ميبرد/ كشانكشان خود با ميكندو اسير
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شÇعر سÇنت از پÇيروي بÇهدليل ولي دارد, عÇرفاني مÇعاني همه كه هرچند است,
غÇزليات شيواتÇرين از يكي عاشقانه, و خراباتي است شعري كه فارسي صوفيانة

اوست/ ديوان
افÇÇتادهايÇم خÇÇراب و مست مÇÇغان اتÇÇرابÇÇخ در

افÇتادهايÇم شÇÇراب در ديگÇÇر و بشكسÇÇتيم تÇÇوبه
خÇÇواب بÇÇه او يالÇÇخ بÇÇنمايد كÇÇه آن خÇÇيال در

افÇتادهايÇم خواب به خوش و خيال آن بستيم نقش
مÇÇيكشد در پÇÇا و داديÇÇم او زلف دست بÇÇÇÇه دل

افÇتادهايÇم تÇاب و پÇيچ در او زلف چÇÇون الجÇÇرم
م رÇÇك از را مÇÇÇا بÇÇÇÇنواخت او فÇÇÇÇلط تابÇÇÇÇآف

افÇتادهايÇم آفÇÇتاب بÇÇر مÇÇا والÇÇاح است روشÇÇن
مÇÇيكنيم حÇÇريفي سÇÇاقي بÇÇا و رنÇÇÇÇديم د يÇÇÇÇس

افÇÇتادهايÇÇم بÇÇيحجاب و مست مÇÇيخانه در بÇÇÇÇر
صÇدهزار مÇا چÇون و مÇا مÇÇحبت كÇÇوي رÇÇس بÇÇر

افÇتادهايÇم بÇيحساب و دادهايÇم جÇانان بÇÇه جÇÇان
(ش1122)

نرفتهو كار به ين محييالد عرفان خاص اصطالحات از هيچيك فوق غزل در
مÇرتبة لوÇع درعÇينحال, است/ نكÇرده هÇم مÇرشدي دعوي آن در شاهنعمتاهللا
آن ابÇيات بÇيشتر كÇه غزلهايي تعداد پيداست/ غزل سراسر در نيز شاعر عرفاني
ولي نÇيست/ فÇراوان شÇاه ديÇوان در بÇاشد دلنشين و شيوا فوق غزل ابيات مانند
باشد فارسي رندانة و عاشقانه شعر سنت به متعلق كه ابياتي غزلها ا كثر در Áمعمو
قدرومنزلت گيرد, صورت شاهنعمتاهللا غزلهاي از انتخابي ا گر شايد ميشود/ پيدا
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هÇم خÇود حÇيات طÇول در شÇاعران هÇمة Áمعمو شود/ شناخته بيشتر او شاعري
شÇاعرانÇي و بÇيعيب, و دلنشÇين شÇعرهاي هÇم و سÇرودهانÇد ضÇعيف شعرهاي
كÇرده انÇتخاب را بهترينها و كرده غربال كموبيش را آنها اشعار كه محبوبترند
اشعار روزي ا گر و است نگرفته صورت كاري چنين شاه ديوان در Gظاهر باشند/
عرفان و كالمي ثقيل اصطالحات از آنها در كه ابياتي يا و سست ابيات و تكراري
جلوة نعمتاهللا شاه شاعري هنر شود, گذاشته كنار است شده استفاده ين محييالد
كÇه اظÇهارنظرهايي در مÇنتقدان كÇه شود موجب اين بسا چه و كند پيدا بيشتري

كنند/ تجديدنظر كردهاند شاه اشعار دربارة
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مناسبت به محترم محقق را مقاله اين التويا/ در (Latvia) التÖويا دانشگاه استاد : Janis Eshots /1
نوشتند/ فارسي زبان به ولي اهللا نعمت شاه ل او همايش

اءشوتÖس1 يانيس دكتر

,1378 دانشÇي, سÇياماي تÇهران, دوم, چÇاپ نفيسي, سعيد مة مقد با كرماني, ولي اهللا نعمت شاه ديوان /2
/1ë8 ص ,ê77 غزل

يÇابد2 كÇجا ورا ندارد عشق كه را كسي اهللا نÇعمت يافت توان عشق نور به

/2ë9 ص ,79ê غزل اهللا, نعمت شاه ديوان /3

مÇزيد3 بÇر رب يÇا بÇÇاد يÇÇاران ذوق حضور در ساقي و است عشق مجلس
شاه عرفاني شعر فقط آن موضوع است, روشن مقاله عنوان خود از كه چنان
خواهد كار و سر حضرت اين شعري ميراث به تنها من گفتار و است ولي نعمتاهللا
ايشان رساÄل ي جد مطالعة به نداشتهام امكان حاال تا بنده مختلف علل به داشت/
به را خود كار و دانستم تر اولي× را سطحي اظهارنظر از خودداري اينرو از بپردازم/
و صاحبنظران اميدوارم كردم/ انحصار ايشان اشعار ديوان مطالعة از نتيجه گيري
انشا¾اهللا/ كنند, آ گاه مقالهشده, اين وارد اشتباهاتكه اغالطو از بندهرا صان, متخص
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قسمت سه به ولي اهللا نعمت شاه عرفاني شعر دربارة را خود تفكرات اينجا در
ابÇن مكÇتب تÇعاليم بÇا شيخ نظريات رابطه تحليل شامل ل او قسمت كردم: تقسيم
بÇايزيد مكÇتب با ولي نعمتاهللا شاه رابطة دربارة بحث شامل دوم قسمت عربي;
رابÇطه دربارة بحث شامل سوم قسمت و ف تصو در خراسان" "مكتب يا بسطامي
مÇالمتيان و قÇلندران و رنÇدان سÇلÇوك و روش بÇا ولي اهللا نÇعمت شÇÇاه نظريات

ميباشد/

عربي ابن مكتب و ولي اهللا نعمت شاه

نوشتههاي از استفادهاش و او مكتب و عربي ابن تعاليم با شيخ آشنايي چون
را خÇود مقالة دانستم صواب بنده است, انكارناپذير و غيرمشكوك امري ايشان
ولي اهللا نعمت شاه اقتباسات دربارة بحث و بزرگ دو اين نظريات رابطه بهتحليل
در انشا¾اهللا كه ÇÇ دگر مسأله دو از مسأله اين اين, عالوهبر كنم/ آغاز عربي ابن از

ميآيد/ نظر به سادهتر و روشنتر بسا ÇÇ شد خواهند مطرح بعدي قسمتهاي

داشÇته, آشÇنايي نÇيز قÇونوي يÇن صدرالد فكوك كتاب با حداقل اهللا نعمت شاه كتاب, اين از غير /1
شÇيخ رسÇاÄل فÇهرست در ولي نÇعمتاهللا شÇاه حÇضرت مÇناقب خÇود رسÇالة در كرماني زاق عبدالر چون
نعمتاهللا شاه احوال جمة تر در مجموعه ك: ر/ ميكند/ ياد فكوك از فصوص فص بيان در رساله عنوان به رسالهاي
13ì1 م, 1982 طÇهوري, انÇتشارات تÇهران, دوم, چÇاپ اوبÇن, ژان مه مقد و تصحيح به كرماني, ولي

/117 ص ه / ش,

هÇمان است, كÇرده مÇطالعه را آن اهللا نعمت شاه كه عربي1 ابن اصلي  كتاب
در چÇه ÇÇ نÇظري عÇرفان درسÇي اصÇلي كتاب نيز حاال ( كه بوده فصوصالحكم

ميدهد: گواهي بدان Hصراحت ايشان خود و است)/ ÇÇ دانشگاهها در چه و حوزهها
بنشست خود مقام در نگين چون مÇÇا دل در "فÇÇصوص"  كÇÇلمات

يك/ و بيست صفحه اهللا, نعمت شاه ديوان ÇÇ نفيسي سعيد مة مقد /2

پÇيوست2 مÇا بÇه او روح از بÇÇاز او بÇÇه رسÇÇيد خÇÇدا رسÇÇÇول از
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شÇيخ تعليم اقتباس عربي ابن تعاليم از اهللا نعمت شاه مهم اقتباسات جملة از
مختلف مراتب در اعيان و اسما واسطه به الهي ذات تجليات ترتيب دربارة ا كبر
طÇلسمات اشÇيا¾ كÇه داشتند اعتقاد نيز عرفا عربي ابن از پيش ه البت است/ مظاهر
بايد را آنها مظاهر و مجالي و الهي اسماي دربارة تعليم اصل و هستند الهي اسماي
نÇظام يك بÇه را تعليم اين كه بود آن عربي ابن خدمت اما بجوييم/ كريم ازقرآن
اين ه البت ( كه ثابته" "اعيان دربارة خود نظرية با را آن و داد ترتيب ارزشمندلطيف
"فيض و اقدس" "فيض و دارد) "معدومات" دربارة معتزله تعليم با شباهتي نظريه
در شد/ جهانشناسي كامل نظام يك ساختن به موفق درنتيجه و پيوست س" مقد
ايشÇان مÇثنويهاي در جÇا همه از دقيقتر مساÄل اين اهللاولي نعمت شاه ديوان

ميگويد: چنين خود مثنويهاي از يكي در Âمث است/ شده مطرح
مÇÇا اشÇÇباح مÇÇا ارواح مÇÇÇÇظهر مÇÇا ارواح مÇÇا اعÇÇÇيان مÇÇÇÇظهر
هÇÇمه اشÇÇباح ارواحÇÇند لÇÇÇÇظ هÇÇÇÇمه ارواح اعÇÇÇÇيانند لÇÇÇÇظ
مÇÇطلقند ذات لÇÇظ اسÇÇما بÇÇÇاز حÇقند اسÇماي لÇظ اعÇÇيان بÇÇاز
آمÇÇده هÇÇويدا اعÇÇيان در اسÇÇم آمÇÇده پÇÇÇيدا اسÇÇÇÇم در او ذات
دار يÇاد نÇيك ذاتÇÇند يك لÇÇظ اينهرچهار روحوجسم و اسموعين

/ëë9 ص ,2ê مثنوي نعمتاهللا, شاه ديوان /1

بÇود1 خواهند كجا اينها بيوجود وجÇود از امÇا مÇÇوجودند جÇÇمله
ه توج ولي ميكند استفاده آن از و ميپذيرد را عربي ابن تعليم نعمتاهللا شاه
وي حÇق/ وجÇود وحÇدت نكÇته هÇمين به ه البت است? نكته كدام به ايشان اصلي
وجودو عين ( كه خداوند ذات وجود به عالم, مراتب همة وجود ميگويد: Hصراحت
درحقيقت ميكنيم بحث وجود مراتب از وقتي يعني است, است) حقيقي وجود
از GاهرÇظ اظÇالل و سايهها اين ميباشد/ حق وجود سايه و ظل مراتب از ما بحث
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وجود هيچ ظل و سياه ولي ميكنند تفاوت يكدگر از خود كثافت و لطافت جهت
مÇحال سÇايه صÇاحب شخص وجود بدون او مجازي وجود حتي و ندارد حقيقي
شايستة Hواقع كه است نسبي اعتبار يك عارف نزد سايه مراتب اين اعتبار است/

نميباشد/ صاحبدالن ه توج
بÇه خÇداونÇد علم در اعيان ن تعي دربارة نعمتاهللا شاه ديگر, مثنوي يك در

ميگويد: چنان اقدسي فيض
اعÇÇÇÇيان نات عيÇÇÇÇت فÇÇÇÇÇرموده جÇان اي اقÇدسي فيض به فياض
ذاتÇند عÇين كÇÇه بÇÇدان ات الذÇÇب ثÇÇÇÇابتند عÇÇÇÇلم در اعÇÇÇÇÇÇÇيان
بÇÇرگشايد نÇÇقاب چÇÇو اسÇÇÇمي نÇمايد عÇيان تÇو بÇÇه عÇÇين هÇÇر
خÇوان فÇÇرو او از هÇÇمه انسÇÇان دان نسب او صÇÇفات مÇÇÇجموع

/ë80 ص ,ìì مثنوي همان, /1

نÇاچار1 بÇه بÇود يكÇي چÇار هÇÇر جوچار و موج و حباب و است بحر

و او واالي مÇقام بÇه احترام و ا كبر شيخ تعاليم به عالقه همه با ما شيخ  گويا
وجود مراتب وحدت به را خود اصلي ه توج ايشان, اصطالحات از فراوان استفادة
ديÇده نÇور يك پÇرتو و شخص يك اظالل را اينها همة Hحقيقت و داشته معطوف
را كثرتشان اما دانسته حقيقي وحدت را آنها وحدت نعمتاهللا شاه اينرو از است/
آن ه متوج و نگيريم درنظر را آن ميتوانيم ( كه شناخته معقول و اعتباري امري
فراوان "دريا" و "جو" و "موج" و "حباب" الفاظ از خود اشعار در وي نميشويم)/
چÇهار اين حقيقت چون كه ميرسد نتيجه بدان هميشه Áاحتما و ميكند استفاده
تÇفاوت ايÇنها بÇين تÇفاوت هÇرگونه است, آب حقيقت يعني حقيقت يك چيز

ندارد/ واقعيت كه است اعتباري و مجازي
پنجگانه) عوالم (يا حضرت پنج به قاÄل عربي ابن ميدانيم, كه همانطوري



73 عارف شاعر كرماني: ولي اهللا نعمت شاه

چه و غيب چه برميگيرند, در را وجود دار همة عالم, يا حضرت پنج اين كه است
بÇه قاÄل اشعارش در و پذيرفته را عربي ابن نظريه اين نيز نعمتاهللا شاه شهادت/

است: حضرت پنج
خÇدمتش در بÇود اعÇÇيان عÇÇالم حضرتش از حضرتي مطلق غيب
بÇود پÇيكر خÇوش ملك او عالم بÇود ديگÇر حضرتي شهادت هم
بيخالف حضرت دو هر ميان در مضاف غيب بود ديگر حضرتي
مخوان عالم اين از معقوالت علم دان جÇبروت مطلقش غيب وجه
سÇفتهانÇد ي در بسÇÇيار عÇÇارفان گÇفتهانÇد را مÇطلقش مÇÇثال هÇÇم
پÇيكرش مÇه روشÇÇن مÇÇثال بÇÇا ديگرش وجهي است ملكوت باز
بÇÇجو ايÇÇنجا را مÇÇلكوت عÇÇالم گÇو نÇÇام د قيÇÇم را مÇÇثالش ايÇÇن
دار يÇاد كÇامل انسÇÇان آن بÇÇاشد چÇهار هر اين جامع كو حضرتي

/ëë9 ص ,23 مثنوي همان, /1

پسÇر1 اي حÇضرت پÇنج ببيني تا نگر حضرت يكي در حضرت چار

بÇايد است, كÇرده قبول را عربي ابن تعليم اين Gظاهر نعمتاهللا شاه كه اين با
چندان او خود خاص تعليم در ÇÇ نظري عرفان نكات دگر مانند ÇÇ نظريه اين  گفت
است بÇهتر بÇاشد/ او تÇعليم لب و كÇÔنه بگوييم نميتوانيم حال هر به و نكرده اثر
كه بوده دوره آن عرفان اهل عمومي اعتقادات جملة از نكات اين امثال بگوييم
يافتن نظري جنبة اسالميو جهان سراسر در عربي ابن مكتب تعاليم پخش از پس
بÇايد (مÇعذلك است/ يÇافته رواج زمÇان آن عÇرفاي مÇيان در ف, تصو و عرفان
مجموعة و نظري درصد صد وقت هيچ ايراني عرفان و ف تصو الحمدهللا بگوييم,
بود/) نخواهد هم انشا¾اهللا و نيست و نبوده ذوق و عشق و ايمان بدون عقلي تعاليم
"خلق اصل پذيرفته, را آن نعمتاهللا شاه كه عربي ابن مكتب دگر مهم اصل
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ميشود ايجاد نو از لحظه همان در و نابود لحظه هر عالم آن, طبق كه است جديد"
بياطالع امر اين از ÇÇ عرفا از غير به ÇÇ مردم ا كثر عالم دو اين مشابهت علت به و

ميگويد: چنين نعمتاهللا, شاه خود, غزلهاي از يكي در Âمث ماندهاند/

/198 ص ,ë99 غزل همان, /1

د1 جدÇم صÇورتي بÇÇه لحÇÇظه هÇÇر موجود است يكي جهان دو هر در
است: قاÄل جديد خلق به اين از صريحتر دگر جاي در و

/2ê7 ص ,7ë8 غزل همان, /2

نÇپايد2 حÇالي يك بÇه عÇالم آن از هÇÇميشه مÇÇيآرد و خÇÇلقي بÇÇرد
اعتباريت به قاÄل همچنين ÇÇ عربي ابن مانند ÇÇ او كه است درحالي اين ه البت و
و وجÇود مÇراتب اعتباريت بلكه " كثرت" و "وحدت" (و "خلق" و "حق" مفاهيم

ميباشد: اعيان) و صفات و اسما

/129 ص ,380 غزل همان, /3

نÇيست3 خطا خلقشهميخواني وگر است حق است حق همه گويي ا گر
ميفرمايد: دگر جاي در و

آن و ايÇÇن بÇÇاشد عÇÇقل اعÇÇÇتبار چنان ميگويي كه وحدت  كثرتو

/ë82 ص ,70 مثنوي همان, /ê

رفت4 يÇÇاد از مÇÇرا او يÇÇاد غÇÇÇير رفت بÇاد بر من زهد و عقل و علم

آمده/ وارد صورت همين به ëì0 ص ,2ê مثنوي در نيز بيت اين /ëëê ص ,12 مثنوي همان, /ë

والسÇالم5 لطÇيفه اين درياب نيك تÇÇمام را مÇÇراتب دان اعÇÇÇÇتباري
ميگويد: همچنين و

بÇاشد چه خياالت معقول كثرت خود وحÇدت مي جام ز مستيم عاشق ما

/18ê ص ,ëëë غزل همان, /ì

بÇاشد6 چه مقامات و راه ما منزل با است عشق ميخانه خلوت گوشة چون
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/3ë9 ص ,79ê غزل همان, /1

بÇعيد1 گÇه مÇينمايد قÇريبت فÇصل گÇÇه و وصÇل مÇينمايد اعتباري
و حيثيات از اشيا¾ به نگاه و مفاهيم و اشيا¾ همه ديدن اعتباري نماند, نا گفته
نظري, عرفان ولب كنه اصيلو اصل آنها بين نسب كثرت به ه توج مختلفو نقاط
اصÇل ايÇن بدون كنيم, فرض ميتوانيم حتي و است عربي ابن مكتب Hمخصوص
پÇا ك را عÇدم گريبان هرگز مكتبي و تعليمي چنان اشيا¾) همة اعتباريت (اصل
مشاهدة از كه باشد كسي حال نظري عارف يك حال و نيĤمدي وجود به و نكردي
"خلق", و "حق" مفاهيم اعتباريت بالخصوص آنها, اعتباريات و اشيا¾ داÄمي تغيير
بÇه قÇاÄل نÇيز نÇعمتاهللا شÇاه مÇاند/ خواهÇد حيران هميشه براي و آمده حيرت به

است: الهي صفات اعتباريت

/ëì0 ص ,2ë مثنوي همان, /2

ذات2 عين باشددرحقيقت صÇفات گرچه مÇا نÇزد بÇه دان اعتباري
او اسماي و صفات شناختن راه خداوند ذات شناختن براي راهي تنها شايد و

است:

/ê21 ص ,1303 غزل همان, /3

نÇبود3 اسÇما عÇارف جÇز مÇا نزد مÇعرفت از زنÇد هÇم كÇو عÇارفي
ميدهد: بيشتر توضيحات باره اين در نعمتاهللا شاه دگر جاي در

نكÇند اشÇيا¾ تÇميز نÇÇبود ار نÇÇام نكÇند ا مÇمس درك كسÇي بياسÇم

/ì37 ص ,97 رباعي همان, /ê

نكÇند4 اسÇما بÇه جÇÇز اله ادرا ك بÇاشد مÇزكي و ا مصف چه ار عقل
Âكام معرفت اين نقص و قصور از حقيقي عارف يك چون نعمتاهللا شاه اما

است: واقف و مطلع
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/328 ص ,1013 غزل همان, /1

وامÇÇاندهام1 او ذات حÇÇÇضور از عÇارفم صÇفاتش و اسÇما بÇه تÇÇا
كند? رها نقصان اين از را خدا مرد كه هست خدا معرفت براي بهتر راهي آيا
انسÇان انسان, تا كه ميكنيم ا كتفا نكته اين به Âفع مشكل, سÆال اين به پاسخ در
نÇرفته مÇيان از خÇدا و عارف بين دويي تا مينگرد, عقل دوبين چشم به و است
او براي ÇÇ او صفات و اسما راه از خداوند ذات معرفت يعني ÇÇ راه اين فقط است,

است/  گشاده
"وحدت دربارة را دقيقتري بحث كه است آن منتظر مقاله اين خواننده شايد
بايد است/ مشهور تعليم اين به قرنها عربي ابن مكتب چون كنيم/ شروع وجود"
مÇرهون بيشتر وجود" "وحدت عنوان به عربي ابن مكتب يافتن شهرت بگويم,
شÇا گÇردان و عÇربي ابÇن خÇود تÇا ميباشد تيميه ابن جمله از او, دان منق خدمت
را عنوان اين عربي ابن مذهب رد در تيميه ابن رساÄل از يكي چنانكه مستقيمش

/11ê Ç 3 صص م, 1983 بيروت چهارم, جلد والمساÄل, الرساÄل مجموع¹ تيميه, ابن /2

كه يك چت ويليام دكتر آقاي الوجود"2 وحدت و أ ين االتحاد مذهب "حقيت دارد:
اصÇطالح مÇيگويد: كرده, تحقيق او مكتب و عربي ابن دربارة متمادي سالهاي
شا گÇرد و نكرده پيدا بار يك حتي ا كبر شيخ نوشتههاي در را الوجود" "وحدت
مÇعني بÇه بÇرده, به كÇار بار دو فقط را اصطالح اين قونوي ين صدرالد او مستقيم

چيتيك: مقالة به ر/ ك: ال×هيه, النفحات در بار يك و الغيب مفتاح در بار يك /3
W. CHTTiK, "Rumi and wahdat al-wojud" in "Poetry and Msyticism in Islam: The

Heritage of Rumi", ed. ley A.Banani, R.Hovannision and g. sabegh, Cambridge,

Cambridge university press 1994, P. 70-111, erp.p.79;p, 106, n. 30 and p. 107, n.

31-32.

هÇميشه قونوي صدر چه و عربي ابن چه وجوده)3/ (وحد¸ حق" وجود "وحدت
وجÇود از را نÇدارد) شركت آن در دگر كسي و است خدا مال ( كه حقيقي وجود
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رسÇالة در تÇيميه ابن كه را اتهامات زيرا دادهاند تميز اهللا" "ماسوي ظلي و مجازي
گواهي م ه مت خود ادرا ك قصور از فقط هستندو بياساس Âكام ميبندد بدانها خود

ميدهد/
سÆال اين به پاسخ در بوده, چه وجود" "وحدت دربارة نعمتاهللا شاه نظر حاال
و وجود "وحدت به قاÄل Gظاهر نعمتاهللا شاه كه اين ل او داد: ميتوان جواب دو

ميگويد: خود زيرين ابيات در كه چنان باشد ظهور"  كثرت
تو و من از خاست? چه از دوÄي اين دانÇي تÇا است يكÇي او وجود به

/ê3ë ص ,13ê1 غزل غزليات, نعمتاهللا, شاه ديوان /1

كÇÇو1 ÇÇÇا ام هÇÇÇÇزار مÇÇÇÇينمايد نÇمود هÇزار يكÇي آن ظÇهور بÇه
ميفرمايد: نيز دگر جاي در و

/êê0 ص ,13ì0 غزل همان, /2

او2 بÇه قÇاÄم مÇا و پÇيدا مÇا بÇÇه او او و ما از دوÄي اين است ظهور از
ر ظهÇÔم ه متوج بلكه يد شوم مظاهر كثرت ه متوج ميگويد: خود آنكه حال و

شويد/

/ëìë ص ,3ê مثنوي همان, /3

است3 يكي دريا اين و امواج اين آب است يكي ما نزد به ر ظهÔم و ر ظهم
ميگويد: اين از قاطعتر دگر جاي در و

پست و عالي نگر معني و صورت يكÇيست مÇا نÇزد به ر ظهÔم و ر ظهم

/121 ص ,3ìë غزل همان, /ê

پÇرست4 بت مÇيپرستد د قيÇم مÇا گر يÇار اي پÇرست مÇطلق بÇيا تÇو
چÇنين نÇيز دگÇر جÇاي در وي رحÇماني/ نÇفس يÇا مÇطلق وجود يعني مطلق

ميسرايد:
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/ëì0 ص ,27 مثنوي همان, /1

اوست1 عÇام جود ز مييابي هرچه اوست عÇام وجÇود بسÇط از عÇÇالم
شايد ( كه ضعيف بندة اين اعتقاد به است/ باطنتر سÆال بدين دوم پاسخ اما
ه البت كه ÇÇ "وجود" مينمايد) غلط و نميآيد نظر به درست صاحبنظران نزد آن
او حÇقيقي پÇيروان و نÇعمتاهللا شÇاه نÇزد ÇÇ است نÇظري عÇرفان اصلي اصطالح
و عاشق كه ميكند عا اد بارها ما شيخ چون است/ اعتباري و نيست اصلي اصطالح
اني قÇح وجÇود نÇه خÇود ظلي و مجازي وجود ه البت) وجود بر چه بايد واقعي رند

ميگويد: جايي در Âمث بنشيند/ عشق مسند به تا بزند پا پشت عدم بر و خداوند)

/21 ص ,ì8 غزل غزليات, همان, /2

بÇÇقا2 از و فÇÇنا از رسÇÇÇÇته بÇÇÇÇاز آسÇودهايÇم عÇÇدم از و وجÇÇود از
مذهب اين در اصلي اصطالحات و است عشق مذهب نعمتاهللا شاه مذهب
بÇراي كه ميگويد ¹كناي او گويا و باشند "ذوق" و "عشق" بلكه "عدم" و "وجود" نه
او مقام و قدر شايستة حقيقي", "وجود يا حتي "وجود" نام خداوند واالي حقيقت

ناميد: "عشق" را او و كرد استفاده "عشق" نام از بايد آن عوض در و نيست

/7ê ص ,230 غزل همان, /3

است3 عشÇق عÇاشقان جانان و جان است عشق جان و است تن عالم همه

/7ë ص ,23ê غزل همان, /ê

است4 عشÇق روايت از حÇديث اين ديÇÇÇÇار غÇÇÇÇيره الدار فÇÇÇÇÇÇي ليس
بهتر است, مناسبتر حقيقت بدان "وجود" نام از "عشق" نام چون اينرو از

وجود"/ "وحدت از نه بگوييم سخن عشق" "وحدت از كه است

/91 ص ,280 غزل همان, /ë

است5 چÇÇنان عÇÇاشقان مÇÇذهب در معشوق و است عاشق كه است عشق

/281 ص ,8ì2 غزل همان, /ì

نگÇر6 مشÇتق اين در مشتاقي تو زعشÇق گر Çتق ÖشÔم شÇد معشوق و عاشق
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/ê10 ص ,12ì8 غزل همان, /1

سÇخن1 ايÇÇن نگÇÇهدار مÇÇا يÇÇادگار عÇزيز اي عشÇقي و معشوق و عاشق
ي جد اعتقاد به ( كه عاشقان مذهب و عشق دربارة دقيقتر بحث به حاال اما
به اندك را مسأله اين طرح و نميپردازيم است) نعمتاهللا شاه واقعي مذهب بنده
ابن مكتب با نعمتاهللا شاه رابطه دربارة را كنوني بحث بتوانيم تا بياندازيم تأخير

بياوريم/ پايان به عربي
كÇتاب بÇالخصوص عÇربي ابÇن آثÇار از مÇا شÇيخ كÇه نÇÇيست شÇÇبهه هÇÇيچ
مÇطالب بÇحث سÇرگرم كÇه زماني تا و است كرده استفاده فصوص الحكمفراوان

آن ه متوج بايد ولي شماريم/ عربي ابن پيروان جملة از ميتوانيم را او است, نظري
بنده استو نظري نه عملي عرفان خود كنه ذاتو در نعمتاهللا شاه عرفان كه شويم
روش و سلوك از خود جان و دل در و خود تعليم اصل در او پيروان و شاه معتقدم
نظري عرفاي چون چرا? باشند/ دور مراحل به عربي ابن مكتب و نظري عرفان
كثرت در وحدت آنجا در رسيدهو سكر" از بعد "صحو مقام كه هستند كساني اغلب
چÇنان نÇعمتاهللا شÇاه بÇراي كÇه درحÇالي ميكنند/ مشاهده را وحدت در كثرت و
از گواهي دارد, ا گر يا ندارد معني Âاص يا چشم" دو با "نگاه و طرفي دو مشاهده
و شÇاه چÇون ميباشد/ هستند, مشاهده اينگونه صاحب كه كساني قصور و نقص
بÇايزيد چون ÇÇ اسالم ل او قرون از ايرانزمين عرفاي از بسياري مثل او, پيروان
و بÇوده كثرت در وحدت مشاهده سرگرم فقط ÇÇ ج حال منصور حسين و بسطامي
عشق قصور دليل و مغرور و گمراه عقل پيروي نتيجه را وحدت در كثرت مشاهده

دانستهاند/ آن فقدان و عدم بلكه حقيقي

/31ë ص ,972 غزل همان, /2

حديثخاليق2 گومگو ما وحدت ز سخن موحد سرخوشان و حضورشاهدغيباست
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/2ìë ص , 81ê غزل همان, /1

ÇÇمار1 Ôخ در عÇÇاقل مسÇÇتند عÇÇاشقان دو عÇÇقل و يكÇÇي مÇÇيبيند عشÇÇÇÇق

/18ê ص ,ëëë غزل همان, /2

باشد2 چه خياالت معقول كثرت خود وحÇدت مÇي جÇام ز مسÇتيم عÇاشق ما

/3êì ص ,1072 غزل همان, /3

غم3 چه را مسان معقول كثرت مار Ôخ از ميخورند نعمتاهللا شادي به وحدت بادة

/ê03 ص ,12ê7 غزل همان, /ê

كÇن4 گÇذر مسÇتانه و شو د مجر رندانه دل اي و رم كويش سر بر صفت هشيار

بايزيد) (مكتب خراسان مكتب و اهللا نعمت شاه

شريف اسم و طريقت اين پير مبارك نام بايد رفت, مستي دربارة بحث چون
ذ كر را بسطامي ابويزيد مستي) طريقت و كر Ôس مذهب (يعني مذهب اين صاحب
عارف بزرگترين شايد و است بزرگي عارف كه عربي ابن ببينيد/ ا كنون  كنيم/
ولي كرده استفاده قدر چه او نظريات از نعمتاهللا شاه و باشد اسالم جهان در نظري
دگر است/ نگفته او مدح در قصيده يا غزل يك ÇÇ دارم اطالع بنده كه اندازهاي تا ÇÇ
آن رÄيس و صحو طريقت پير بغدادي, جنيد به نعمتاهللا شاه شيوخ سلسلة آنكه
در كه درحالي نگفته/ نيز جنيد ثناي و مدح در غزلي اين همه با اما ميرسد مذهب
ديگر جايهاي در اين, عالوهبر و بايزيد مدح در ميكنيم پيدا غزل دو او ديوان
از يكي نام, ذ كر وبدون ¹كناي اويا نام ذ كر صراحتHوبا كردهيا ياد او از خود ديوان

است: چنان غزل اين مقطع و مطلع دارد/ "بايزيد" رديف حتي غزل دو آن
بÇÇايزيد اعÇÇلي خÇÇورشيد سÇÇÇايه بÇÇايزيد مÇÇعني چÇÇرخ آفÇÇÇÇتاب

/2ëë ص ,78ê غزل همان, /ë

بÇايزيد5 تÇجلي جÇانت بÇر الجÇÇرم كÇرده صÇÇاحبدالني از د يÇÇÇÇس
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غزل اين آخر و ل او بيت ميشود/ آغاز بايزيد اسم به بيت هر دگر غزل در و
است: قرار اين از

دل سÇلطان و سÇرور است بÇايزيد دل جÇانان هÇم و جان است بايزيد

/322 ص ,99ê غزل همان, /1

دل1 ايÇÇوان هÇÇفت اقÇÇليم د يÇÇÇس بÇايزيد است بÇايزيد است بÇايزيد
مÇثنويها از يكÇي در نÇعمتاهللا شÇاه چيست? بايزيد ر س بپرسيم: بايد حال
حÇق به و فاني خود از كه است كامل عارف به كنايه "بايزيد" كه ميدهد توضيح
بايزيد بگوييم, (يا ندارد وجود دگر حق و او بين دوÄي هيچ كه بهطوري شده, باقي
چÇنان مسÇتي غÇايت از خÇود در حÇق ظÇهور مشÇاهده وقت كه است حق مظهر
ر ظهÇÔم در ر ظهÇم فÇناي بÇه قÇاÄل و نÇدارد وجÇود دگر "بايزيد" هيچ كه ميپندارد

ميشود):
يÇعني آن كÇيست كÇه گÇويم تÇو با مÇعني و صÇورت سÇÇلطان  گÇÇفت
بÇين عÇجايب ايÇن نيست ميان در يÇÇقين بÇÇÇايزيد و است بÇÇÇÇايزيد
آمÇÇد بÇÇايزيد عÇÇÇين يك نÇÇÇÇام آمÇÇد پÇÇديد دويÇÇÇÇي تÇÇÇÇعين از
نÇÇماند بÇÇايزيد هÇÇÇÇيچ او مÇÇÇÇيل نÇÇماند بÇÇايزيد كÇÇÇه مÇÇÇÇژدگاني
يÇابي خÇدا بÇيخودي اين از خود يÇابي بÇقاي شÇوي فÇاني تÇو ا گÇر
بگÇذر نÇÇيستي كÇÇه ايÇÇنجا شÇÇايد بگÇÇذر نÇÇيستي و هسÇÇتي ز تÇÇÇو

/ëê9 ص ,ì مثنوي همان, /2

اوست2 هسÇتي هرچÇه سايه از برگذر دوست اي هسÇتيات اوست ساية
شده فاني حق در كه ميباشد كامل عارف يك لقب درحقيقت "بايزيد" پس
بسÇيار در كÇند, مÇطالعه G دÇج را فارسي عرفاني شعر كسي ا گر است/ باقي او به و
جÇنيد, قÇح در عÇرفاني شعراي كه درحالي ميشود, دچار بايزيد مدح با جايها
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نÇام از كÇمتر خÇيلي را او نام Âاص و گفته ثنا و مدح كمتر صحو, مذهب بنيادگذار
زمÇين, مشÇرق عÇرفاي ميكنم, فكر بنده چيست? آن سبب كردهاند/ ياد بايزيد
"مكتب اصطالح به يا ÇÇ بايزيد مكتب به بيشتر گرايشي ايراني عرفاي بالخصوص
يكي ديرباز از مستي طريقت و كر Ôس مذهب به گرايش اين و داشتند ÇÇ خراسان"
يك ميشناسيم, خراسان" "مكتب نام به ما آنچه بوده/ ايراني عرفان يات خاص از
در و چيز همه از و جسته الهي معشوق قرب پيوسته كه است عملي عرفان مكتب
چÇندان او مظاهر و مرايا مالحظة به و كرده جو و جست را خود معشوق جا همه
نايده را مظاهر و مرايا كثرت وحدت بادة از مستي غايت سبب به و نكرده ه توج

 گرفته:
محرمانه بپوشندو را خود مستي كوشيدهاند نيز گه گاهي سرمست عاشقان اين
در ا كثر اغلبو بوده قويتر ايشان زور از باده زور چون اما بنوشند/ باده مخفيانه و
عÇارف, قÇول بÇه مستي, حالت در چون نشده موفق سر پوشيدن و خفيه رعايت
بهحريفان ÇÇ مجلس آغاز در Gظاهر ÇÇ نيز نعمتاهللا شاه ميشكند"/ را ابريق "باده

ميدهد: خوبي پند خود

/311 ص ,9ë8 غزل همان, /1

نÇوش1 پÇنهان بÇه مكÇن آشكÇÇارا ميباش خوش وخموشو نوشوپوش

ساقي و پير و ندارد سود دگر او نصيحت و پند كه ميبيند نگذشته ديري ولي
مستتر: همه از بلكه ميشود سرمست نيز خود

پيش در مستان و دست در مي جام پيش در رندان و رفت مي ساقيام
پÇيش در مÇÇيپرستان و عÇÇاشقان مÇغان خÇÇرابÇات تÇÇا كÇÇرده عÇÇزم

/311 ص ,9ë9 غزل همان, /2

پيش2 در نوشان باده هوي و هاي دم بÇÇه دم مÇÇيزد مسÇÇتانه نÇÇعرة



83 عارف شاعر كرماني: ولي اهللا نعمت شاه

كه: عجب چه است, چنين حال چون و

/313 ص ,9ìì غزل همان, /1

سÇماع1 و است عاشقان هوي و هاي او عشÇÇÇق كÇÇÇÇبرياي حÇÇÇÇرم در
طوالني عرفان سرمستان و مستي) از بعد (هشياران هشياران بين بحث ه البت
در و رسيده معرفت و عرفان كمال به كه ميكند عا اد فرقه هر است/ تمامناپذير و
هشياري ميگويم: بيادب و گستاخ بندة ولي ميبيند قصور و نقص دگران روشي
دل! اي و رم كويش سر بر صفت هشيار بادا! سرمستان پاي خا ك فداي هشياران
هÇنگام مÇيتوانÇد بÇاشد معشوق با خلوت در كه كسي چطور ميدانستم كاش اي
(با كند! مالحظه را آنها و بشود معشوق آن مظاهر و مرايا ه متوج معشوق صحبت
انكÇار مرايÇا و مظاهر اين مجازي و ظلي وجود اعتباريت وقت هيچ بنده كه اين
هنگام عاشق ه توج و مالحظه شايستة ظلي وجود اين آيا ميپرسم: فقط نميكنم

ميباشد?) معشوق حضور
بر بايزيد Áاحتما و نبوده مرتبه و مقام يك در نيز ه البت سكر مذهب مشايخ
واالتر مقام نعمتاهللا شاه نزد ج, حسينمنصورحال جمله از مذهب اين پيران ديگر
را ج حال بر بايزيد برتري خود ديوان جاي هيچ در وي خود آنكه با است/ داشته
گÇمان اين كه زد حدسي ميتوان نكات بعضي از نكرده, اثبات صريح بهعبارت
شاه گويا كه اين Á او نباشد/ بياساس نعمتاهللا) شاه نزد در آن بر اين برتري (يعني

ندانسته: حقيقي د موح را او و گفته ج حال نكوهش در را زيرين بيت نعمتاهللا

ه توج مستي حالت در نعمتاهللاگاه گاه شاه كه كنيم اعتراف بايد البته /397 ص ,1228 غزل همان, /2
ميداند: نامناسب نيز او ستايش و بايزيد به

يÇÇزيد از و بÇÇايزيد از است فÇÇارغ مÇغان كÇÇوي در سÇÇرمست عÇÇاشق
/3ë9 ص ,79ê غزل غزليات, نعمتاهللا, شاه ديوان

بÇمان2 مÇنصور و بÇاشي نÇعمتاهللا حÇق كÇه مÇيگو حق به بگذر انا از
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از ديد/ را حق و ديد را خود هنوز گفت الحق" "انا كه وقتي ج حال منصور يعني
در كه آن ديگر گذشتهام/ دوبيني آن از من كه درحالي بود احول و دوبين اينرو
ج الÇح واسÇم نميكنيم پيدا ج حال مدح در قصيده يا غزل يك حتي ما شاه ديوان
اين نعمتاهللا شاه نظر از گويا يعني شده ذ كر او آمدن سردار بر با رابطه در اغلب
الحق" "انا او مشهور گفت حتي كه درحالي بوده او پسنديده عمل و مردانه كار تنها
لحظة در فقط كه است كسي ج حال يعني نبوده, نقص از خالي كرمان شيخ چشم در
خام ميبود دنيا در تا اما ميشود پخته و كامل ÇÇ حيواني و جسماني مرگ ÇÇ مرگ
در هنوز او هيكل و جسم يعني مÔرد" مرگ از "پيشي كه باشد كسي بايزيد اما بود

بود: پيوسته بقا دار به و كرده ترك را فاني دار او روح اما بود اجسام عالم

/ëê9 ص ,ì مثنوي همان, /1

نÇÇماند1 بÇÇايزيد هÇÇيچ او مÇÇÇيل نÇÇماند بÇÇايزيد كÇÇه مÇÇÇÇژدگاني
بÇعضي كÇه ج الÇح "طواسين" كتاب شايد كه زد حدسي ميتوان اين عالوهبر
نÇزد نباشد, مسيحي عرفاي طهآميز س Öف س حكمت از خالي و دارد انما معم قطعات
نيز شايد و نبود پسنديده چندان داشته) آشنايي كتاب اين با او (ا گر نعمتاهللا شاه
ÇÇ ابليس و فرعون و ج حال خود يعني ÇÇ حقيقي جوانمرد تن سه دربارة ج حال قول
ج حال بر بايزيد ترجيح اصلي علت بنده نظر از اما نشده, حضرت آن قبول مورد
"پيش كه دانسته كامل د موح و پخته عارف يك را بايزيد نعمتاهللا شاه كه بود آن
احÇولي و دوÇÄي از نيامد دار سر بر تا ج حال كه درحالي بود كرده" فوت وفات از
تهدلعذر از مردبزرگ پا كآنسه ارواح باشداز غلط ا گرفكربنده ه البت) نرست/

ميخواهم/)
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مالمت اهل و ولي اهللا نعمت شاه

را بÇينشاني و گÇÔمنامي آنÇها اهÇل كه بودند فرقه دو قلندريه و مالمتيه چون
پيش خود هنرهاي و اعتقادات اظهار از تزوير و ريا ترس از و دانستند راه شرط
روش و سلوك دربارة كافي اطالعات ما كه نيست عجب كردند, خودداري مردم
نفر/ چند استثناي به نميدانيم را آنها بزرگان اسامي حتي و نداريم دست در آنها
حÇيدر يÇن طبالدÇق مÇيدانÇيم, را او مÇزار محل و اسم كه قلندريه بزرگان از يكي
در و گÇذشته در هجري ì18 يا ì13 سال در كه بوده زاوه شهر مردم از سالورزي
تبديل حيدر" "تربت به Gبعد شهر اسم آن خاطر به كه شده مدفون زاوه شهر همان
سال صد از بيش كه قلندران پير اين مدح در نعمتاهللا شاه كه است اين عجب شد/
است: چنين مقطعش و مطلع كه است سروده غزلي بود, درگذشته او تولد از پيش

حÇيدر يÇن الد قÇطب يÇÇاران وان حÇيدر يÇن الد قÇطب آن عÇاشقم

/270 ص , 828 غزل همان, /1

حÇيدر1 يÇن الد قÇطب يÇاران يÇار بÇود كÇه سÇزد دي يÇس من همچو
به خود سفرهاي هنگام نعمتاهللا شاه كه است آن زد حدس ميتوانيم آنچه
مÇالقات پير آن پيروان با ÇÇ خراسان در Áاحتما و ÇÇ اسالم جهان مختلف مناطق
داشته خوبي تجربة مالقات اين از و آمده خوش را وي ايشان گفتار رفتارو و  كرده

كند)/ ايشان پيروي كرده سعي ي حد تا شايد (و
دربÇارة فÇروزانÇفر) مان بديعالز و همايي ين جاللالد (چون برجسته اساتيد
و آورده غيرقاطع) (هرچند براهين بعضي و كرده تحقيق مالمتيان با حافظ رابطة
فرقة يك همچو رندان كه است زياد احتمال ميگويم: ايشان پيروي در نيز بنده
شÇرط چون اما زده, برون قلندريه و مالمتيه يعني فرقه دو اين گريبان از عرفاني
نÇداشÇته, مÇريدان اسامي ضبط براي جريده وقت هيچ و بود گمنامي آنها سلوك
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چگÇونگي (يعني مطلب اين و آمد نخواهند ما دست به هرگز شايد قاطع براهين
ماند/ خواهد ذوقي مطالب جملة از كلمه) آن عرفاني معني به "رندان" پيدايش

از مÇردي كÇه مÇيباشد صÇاحبنظران اعتقاد قابل امر اين آيا بپرسيم: حاال
و جنيد به او مشايخ سلسلة كه گرفته پيري از را خود فرقة كه رسول آل و سادات
بÇه مÇيرسد پÇيغمبر خÇود و عÇلي حÇضرت بلكه بصري حسن و كرخي معروف
خواه و "قلندريه" خواه "مالمتيه" را آنان خواه ÇÇ گمنام فرقة يك آداب اعتقاداتو
كمال آنها الابالي رفتار و بيادبي آداب در كه ي تاحد بگرايد ÇÇ بخوانيم "رندان"
و نÇازك مسأله ايÇن مكÇنيد شÇتاب بگويم بايد سÆال اين پاسخ در ببيند? عرفان
روش يك و حÇالت يك "رنÇدي" نميشود/ حل عجله و شتاب به و است لطيف
ظÇاهربينان) چشÇم (در ظÇاهري نشÇان هÇيچ Áاحتما كه است عرفاني و روحاني

ندارد/

/ê03 ص ,12ê7 غزل همان, /1

كÇن1 گÇذر مستانه و شو د مجر رندانه دل اي و رÇم كويش سر بر صفت هشيار

مست نه اما است مست و بيپروا است, د مجر عالم همه از كه باشد كسي رند
صوفي وطن است/ ديده مي ساغر در را آن كه ساقي روي عكس مست بلكه مي
او سبيل و است عشق او مذهب خرابات/ كوي و ميكده رند وطن و است صومعه

شÇيرملك بÇن عÇبدالعÇزيز كÇه را نعمتاهللا شاه رد و مقايسه براي اينجا در /ì ص ,19 غزل همان, /2
يحبكو من حب و حبل ارزقني لهمال> ميكنيم: ذ كر آورد, ولي نعمتاهللا شاه حضرت سير در رساله مÆلف واعظي
ولي نعمتاهللا شاه احوال ترجمه در مجموعه Çللعطاشان البارد الما¾ من الينا كاحبحب اجعل حبكو الي يقربني عمل حب

/272 ص اوبن, ژان مه مقد و تصحيح به @كرماني

پيوسته كه است ذوق اهل رند يعني مزيد"2 بر بادا ذوق را "عاشقان او ورد ميخانه,
و ندارد كار كسي با ساقي و باده و ساغر با جز و مينوشد مÔظهر باده مظاهر ساغر از
ذوق افÇزايش جÇز خÇود سÇاقي از و نÇميشود اهللا) سÇوي (مÇا غيرجÇانان به ه متوج
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مجادل و اث بح Gظاهر كسي? چه او طاعن و كيست با او مجادلة و بحث نميطلبد/
ظهور ر ظهم مجليو او بگوييم ميتوانيم ( كه است مغرور صوفي مخمورو زاهد او
اسم و پوشيده خرقه و كرده طي را مقامات و داده انجام را رياضات كه باشد) عقل
اين با بخوانيم G جد را نعمتاهللا شاه ا گرديوان شده/ ضبط او طريقة جريدة در او
درنظر را او شيخ زيرين ابيات در Áاحتما و داشت خواهيم زيادي مالقات مزاحم

ميدهد: هشدار او مكر از و ميدهد پاسخ او طعنههاي به و داشته

/ 89 ص ,37ì غزل همان, /1

است1 بÇيپايان ره كان لب ط م را منزلي ميرو بيابان راه اين در پاي و سر بر
بÇاشد چÇه مÇقامات و راه مÇا مÇنزل با است عشق ميخانة خلوت گوشة چون
بÇاشد چÇه مÇناجات پÇرستيم بÇاده ما بÇاشد چÇه كÇرامÇات مستيم عاشق ما

/ 18ê Ç 183 صص ,ëëë غزل همان, /2

باشد2 چه طامات حالت ما مجلس در عشÇقيم سÇراپÇرده رنÇدان هÇمدم مÇا
و نميدهد اهميت ف تصو اهل آداب و مراسم به كه است عارف رند يعني
دوست رد د و عشÇق و ذوق فقط ميگويد كه است كسي نميكند, رعايت را آنها
دوست) درد (يÇعني ذوق افزايش خدا از او خواست تنها هيچ; دگر دارد اهميت
و عÇارفان اصÇخ اصÇطالح يك ÇÇ "رنÇد" يÇعني ÇÇ كÇلمه اين معني اين در است/

بوده/ صوفيان
ناديده و كثرت در وحدت ديدن آنگاه و جانان, درد و ذوق و عشق و مستي

وحدت/ در كثرت  گرفتن

/31ë ص ,972 غزل همان, /3

د ح و Ôم سرخوشان و است غيب شاهد حضور
خÇاليق3 حديث مگو گو ما وحدت ز سخن
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/18ê ص ,ëëë غزل همان, /2 و 1

وحÇÇدت مÇÇي جÇÇام ز مسÇÇتيم عÇÇاشق مÇÇا
بÇاشد1 چÇه خÇياالت مÇعقول كÇثرت خÇÇود

حال: به ه توج و مقام به هي بيتوج و
بÇاشد2 چÇه مÇقامات و راه مÇا مÇنزل با است عشق ميخانة خلوت گوشة چون

/ê82 ص ,1ê9ê غزل همان, /3

هÇÇÇريكبهجستوجوييباشدومابهحالي3 شÇرابÇخانه و رند خلوت كنج و صوفي

/199 ص ,ì02 غزل همان, /ê

مÇاند4 حÇالش نÇماند عÇاشق چÇه داشت گÇر حÇالي عشÇÇق ز كÇÇو عÇÇاشقي
از را راه مرد كه دانستهاند راه سد را حال ف تصو پيران از هاي عد نماند, نا گفته
با صوفي هم و رعنا زاهد هم كه نيست عجب پس دارد/ باز واالتر مقام به رسيدن
همين به و دانستند راهزن و بيادب و اوباش ÇÇ رند يعني ÇÇ را مرد اينگونه ادب
اوباش را او يعني ÇÇ گفتند "راهزن" و "دزد" و "اوباش" معني به ÇÇ "رند" را او جهت
ميكند منع مقصد به رسيدن و راه پيمودن از را راه مردان كه دانسته روحاني دزد و
ببرد را آنها بردوختند) زحمت هزار با كه پسنديده اخالق و اعمال (معني رخت و
صÇوفي و (زاهÇد كس دو ايÇن بÇراي رنÇدان صÇحبت تحمل كه نيست شبههاي و
بÇه ايشان از گه گاه گروه اين دوستان حتي چون بوده, محال بلكه مشكل باادب)

كردهاند: ايشان صحبت ترك عزم و درآمدند شكايت
كÇرد مÇيتوانÇد كي مدارا گروه اين با صÇاÄب بÇلبالن بÇا را چÇمن  گذاشتيم
امÇر يك اهللا نÇعمت شÇاه تÇعليم و سÇلوك و روش رنديگرايي بنده اين نزد

بود/ او بينش و ل مÔك رندان عالي همت معتقدم و است شبههناپذير
ÇÇ مسأله ايÇن ه تÇالب گفت/ نخواهم رندي و رند دربارة سخن اين از پيش من
دسترسي چون اما دارد/ يتر جد تحقيق به نياز ÇÇ نعمتاهللا شاه مذهب رنديگرايي
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ا كتفا گفتم كه حدسيها همين به ندارم, دستخطها مداركو كتابو از بسياري به
آن ندارد ذوق كه كسي و است ذوقي مسألة اين آنكه مهمتر) شايد (و دگر ميكنم/
داندو سحر مرغ مجموعةگل قدر كند: مطالعه سال صد چه ا گر كرد نخواهد درك را

بس/
آرزومندي شرح است تقرير حد وراي باز گويد عشق كهتر نبود زبان آن را قلم

رندان پا ك ارواح از گفتم نا گفتني و نامناسب چيزي و كردم مبالغه بنده ا گر
ميخواهم/ عذر نعمتاهللا شاه عالي همت از بالخصوص زمين, ايران

نتيجه گيري و مقاله پايان

سه كرديم, فرض (ما دارد بطن چند اهللا نعمت شاه عرفان ديديم, كه طوري
ÇÇ است همه از ظاهرتر كه ÇÇ ل او بطن نيست)/ بيش فرضي هم اين اما دارد بطن
عÇربي ابÇن مكÇتب از را خود تعليم از بخش اين شيخ كه است نظري عرفان بطن
بÇه را شيخ خاص ه توج نظري مطالب و مساÄل بحث در آنكه مگر كرده, اقتباس
و شÇرح بÇه نÇعمتاهللا شÇاه كه مهم تعاليم جملة از ميبينيم/ حق وحدت و توحيد
تعليم پنجگانه), عوالم يا (و حضرت پنج دربارة تعليم بايد ميپردازد, آن توضيح
ذ كر ظهور كثرت وجودو وحدت س, مقد فيض و اقدس فيض ثابته, اعيان دربارة
عرفايآنزمان ا كثر مانند ÇÇنظري عرفان رشتة نعمتاهللادر كهشاه اين با اما  كنيم/
را او بايد و ميكند بسطامي بايزيد پيروي عملي عرفان در است, عربي ابن پيرو ÇÇ
وحدت مشاهده غرق كه بدانيم مستي طريقت و سكر مذهب عرفاي از بايزيد مثل
ظلي وجود اعتباريت ه البت ا ام) نميكند مظاهر كثرت به ه توج و شده الهي حضرت

نميكند)/ انكار را مظاهر آن مجازي و
رندي بطن همان ÇÇ رسيديم بدان كه بطن ژرفترين بنده نظر از و ÇÇ سوم بطن
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مست پيوسته كه هستند عرفايي رندان باشد/ ميخانه سبيل و ذوق و عشق مذهب و
ميدانند عشق عين را خود ذات بلكه هستند عشق درياي غرق و وحدت مي جام
و نميخواهند/ دگر نصيبي خدا از جانان رد د رد Ôد چشيدن و ذوق افزايش از غير و
را "عاشقان بياوريم: پايان به رندان ورد اين به را خود مقالة ا گر باشد مناسب شايد

مزيد"! بر بادا ذوق
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التويا/ در التويا دانشگاه استاد : Janis Eshots /1

اءشوتÖس1 يانيس دكتر

دهقان امين معصومه ترجمه:

اصÇطالحات سÇاير هÇمچون "رنÇد" اصطالح كه نيست پوشيده ذوق اهل بر
ترجمه جديد غربي زبانهاي از يك هيچ به مطلوبي بهنحو ايراني, ف تصو  كليدي
باب در آغازين سخن عوض, در نميكنم/ آن ترجمة براي تالشي هم من و نشده
مÇحمود شÇيخ راز شÇارحگÇلشن الهÇيجي, د حمÇم تÇعريف بÇا را "رندي" و "رند"
احكام و نعوت اوصافو از كه ميگويند را كس آن <رند ميكنم: شروع شبستري,
بÇه د تقي ساخته, دور خود از فنا و محو رندة به را همه گشته, ا معر نات تعي  كثرات

/ì3ì ص تهران, پنجم, چاپ راز, گلشن شرح في االعجاز مفاتيح الهيجي, محمد /2

ندارد>/2 قيد هيچ
از را خÇود كÇه است صوفياي بهمعناي Hعموم رند اصطالح كه است بديهي
اشÇتقاق وجÇه بÇهلحاظ اصÇطالح ايÇن كه ميرود گمان بخشيده/ رهايي قيود همة
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چوب سطح كردن صاف براي كه ار نج يك رندة ,Âمث) باشد مربوط نده ر بهواژة
را ناصاف چوب تكه يك ار نج كه همانطور كه است اين بر نظر ميرود)/ به كار
ميشود/ زدوده و پا ك اينرو از ميزدايد; قيود همة از را خود هم رند ميتراشد,
از يكي ساقي) و خرابات شراب, عشق, چون اصطالحاتي كنار (در هم رند
لÇحداق در اصطالح اين است/ نعمتاهللا شاه عرفاني فرهنگ كليدي اصطالحات

رسÇالة يك صÇاحب نÇعمتاهللا شاه اين, عالوهبر ميخورد/ بهچشم او اشعار ربع
است/ مÇراتبرنÇدان عÇنوان تحت آنها مقامات و حاالت و رندان باب در ويژه
بÇاشد, معنوي رتبة بهمعناي آنكه از بيش "مرتبه" كلمة رساله, سراسر در ا گرچه
مواعظ بر موجز شرحي Áاحتما كه ÇÇ رساله اين است/ "بهره" يا "بخش" بهمعناي
مهم عرفاني نظرات بر مختصر تفسيري بردارندة در ÇÇ است نعمتاهللا شاه شفاهي
(يÇعني, است مÇعروف وجÇود وحدت مكتب اصول به Hعموم آنچه يا عربي ابن
وجÇود, نات عيÇت پنجگانة مراتب مطلق, وجود نات تعي بهمنزلة خاص موجودات

ميباشد/ غيره) و ثابته اعيان س, مقد فيض و اقدس فيض
تÇعاريفي HمدتÇع عربي ابن تعاليم نعمتاهللا, شاه عقيدة به كه ميرسد نظر به
آشÇنايي بÇراي اينرو, از است/ كامل عارف يك عملي صوفيانة تجربة از نظري

نÇمود: مÇراجÇعه (18ëê يÇا 18ë3 (وفÇات الريجاني رضي سيد آقا اقوال به ميتوان اينباره در /1
ر متأخ عرفاي و حكما¾ تاريخ سها, صدوقي (منوچهر است>/ قلندري كار فصوص شرح <تدريس

/(ê7 ص ,1980 تهران, فلسفه, و حكمت ايراني انجمن هين, صدرالمتأل

ايÇن, وجÇود با است/1 ضروري عرفاني تجاربي داشتن ابنعربي, تعاليم با بيشتر
آثÇار كÇه نميدانستند عربي زبان كافي اندازة به نعمتاهللا شاه مريدان همة Gظاهر
زبÇان بÇودند, ايÇرانÇي آنها كه آنجايي از اينكه Hمضاف بخوانند/ را عربي ابن خود
كÇه مÇيشد بÇاعث بود, گرفته شكل عرفاني رموز با كه فارسي اشعار و بوميشان
به من عربي/ زبان در پيچيده نظري مباحث به تا آوردند روي اشعار اين به بيشتر
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به آنان متعالي ذوقي نگرش و ايراني ملي منش با موضوع اين كه ميگويم جرأت
بÇه است/ ارتباط در ÇÇ شود ي تلق هم آسايشطلبي است ممكن حتي كه ÇÇ زندگي
بسÇيار "خÇرابÇات" و "سÇاقي" "شراب", چون رمزياي صور كه است دليل همين
ذوق ايÇن دربÇارة حقيقت" ذاتي "تجلي يا كبري" "قيامت چون صوري از بيشتر

است/ صادق
نÇقل مراتبرنÇدان رسالة پنجم بخش از "رند" رديف با را غزلي من ا كنون
بÇا را بÇيت هر اينرو از ميكشد; تصوير به الگو يك بهصورت را رند كه ميكنم

ميكنم: بررسي جزÄيات
رند باشد خراب و مست و عاشق هميشه رنÇد بÇاشد شÇراب جÇام هÇمدم مÇدام
رند باشد بيحجاب ما مذهب به ولي اوست طاعت و زهد بيچاره حجابزاهد

رند باشد حساب در كجا عقل نزد به مÇينوشد بيحساب مي جام رند چو
رنÇد باشد پرآب حباب جام چو نگر مÇا لب بر نهاده و حيات پرآب لبش
رنÇد بÇاشد سÇراب و سرآب ماندة نه رود راه رفÇيق يÇابد كÇه طريق هر به
رنÇد بÇاشد كÇتاب و عÇلم د قيÇم مÇطلق كÇجا آن نÇباشد د قيÇم چÇيز هيچ به

/232 ص تهران, ,1 ج رساÄل, نعمتاهللا, شاه /1

رند1 صوابباشد رودودر بيخطا جÇو كه نÇعمتاهللا ز د يÇس رنÇدي طÇريق
رنÇد كÇار تÇنها است: روشن Âكام ظاهري صورت لحاظ به ل او بيت معناي
اعمال توجيه از كه جايي تا است اليعقل و مست هميشه اينرو از است, بادهنوشي
چون ديگر, سوي از است/ نا اميد ميخوارهاي او كالم, يك در است/ ناتوان خود
فرض معشوقش جمال بر شاهدي بايد او شراب است, عاشق پيوسته كه شده  گفته
و "مسÇتي و شÇراب" "جام "شراب", كليدي اصطالحات عرفاني معناي حال شود/

ميكنيم/ بررسي را خرابي"
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كÇه آمÇده شÇراب تعريف در عرفاني, اصطالحات واژهنامههاي از يكي در
سكر ذوق و عشق بهعالوه است/ حق جذبة و عشق مستي از كنايه Hعموم شراب

پÇنجم, و سÇي ويÇرايش امÇام, ديÇوان خÇميني, موسوي اهللا روح در: اصطالحات" مختصر "شرح /1
/331 ص ,2002 تهران,

شÇراب از خÇاصتر تÇعريفي ديگر, واژهنامهاي در شدهاند/1 تشبيه شراب به هم
و بÇاشد مÇالمت مستوجب كه اعمالي وجود با گويند را عشق شور <شراب, شده:

سÇعيد مة قدÇم بÇا ديÇوان نÇعمتاهللا, شÇاه در: " ولي نÇعمتاهللا شÇاه ديوان تعبيرات و "مصطلحات /2
/72ì ص تهران, دوم, چاپ نفيسي,

روحÇاني شÇراب ايÇن ظÇرف خود, بهنوبة هم جام است>/2 كمال اهل مخصوص
عارف/ دل يعني, است;

شÇاه عÇقيدة بÇه هستند/ پذيرفتني هم ديگر شروح من عقيدة به همه, اين به
از نÇمونهاي زيÇرا است, شÇراب از جÇامي مشاهدهاي, قابل صورت هر نعمتاهللا
توانايي Hدقيق ميبخشد, دوام را رند مستي آنچه است/ خداوند اسما¾ از يكي تجلي

است/ بيشمار صور در حقيقت يك مشاهدة بر او

/72ì و 732 و 37 صص ديوان, نعمتاهللا, شاه /ë و ê و 3

خÇرابÇات3 دار در نÇÇميگنجد ديÇÇار يگÇانه سÇرمست شاهد آن غيرت از
رسÇيدن يعني, است;4 سكر در مستغرق شخص از كنايه هم خراب و مست
از و 3" حق به ه توج و باطني, و ظاهري قيود "ترك بر سكر اين سكر/ درجة بهمنتها

دارد/ داللت حق ماسواي به بياعتنايي به اينرو
تÇنها ايÇنكه دليÇل به زاهد است/ رند و زاهد بين مقابلة براساس بيت دومين
مغرور, Öخود اعمال به او است/ محجوب حقيقت از ميبيند, را خود زاهدانة اعمال
كناره آخرت خاطر به دنيا از او كند/ دريافت پاداشي آنها ازاي كه است اميدوار و
مسÇتغرق او نÇدارد/ هي وجÇت ديگÇر عÇالم به نه و عالم اين به نه رند, اما ميگيرد/
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التÇفاتي ديگر چيز هيچ به كه جايي تا است نقشي و صورت هر در حق مشاهدة
حجابهاي او ندارد/ وجود ديگري چيز حق, از غير كه دارد يقين زيرا نميكند,

است/ زده كنار را عالم دو هر
اصÇول از يكÇي مÇيكند/ مÇعطوف "همت" مسألة به را ما ه توج موضوع اين
تمنيات صرف را خود همت پس شماست, مطلوب در شما قدر است: اين ف تصو
نزديك پروردگارش به توانست پيامبر(ص) كه بياوريم خاطر بايد نكنيد/ حقير

يÇا كÇمان, دو بÇهقدر تÇا /17 و 9 آيÇات النÇجم: سÇورة آيÇتي, عبدالمÇحمد ترجمة مجيد, قرآن /2 و 1
درنگذشت/ حد از و نكرد خطا چشم نزديكتر/

Çا م× و Ôر صÇ الب اغ ز× Çا م× زيرا: 1

ني× Öدا Öوا نÖي س Öو ق اب ق× ان فك× ميفرمايد: درقرآن چنانكه  گردد
2/ غي× ط

ظاهري, صورت لحاظ به شده, بازي الفاظ با به گونهاي آن در كه سوم بيت
چون كه ميشود گفته ندارد/ مهمي مطلب معنا, لحاظ به اما داراست نكته و ظريف
يك هيچ و دارد منافات عقل با رندي است, بودن مست پيوسته مستلزم بودن رند
بههمين نميآورند/ بهشمار ي جد را يكديگر رند) و (عقل مقابل نقطة دو اين از

است): شده حافظ به منسوب گاهي Hاشتباه 10ë,( كه ص ديوان, نعمتاهللا, شاه ر/ ك: /3
است جسته رندان شاه بندگي از او زانكه بÇيار مÇا پيش زود و بگير بيني ا گر عقل

را/3 خودسرياش و نخوت عقل اما ميدهد نشان را خود زيركي رند دليل,
و "حباب" يعني هاش, توج مورد رمزي صور با نعمتاهللا شاه چهارم, بيت در
ميكنند/ حكايت آب يگانة حقيقت از آنها كه ميدهد نشان ميكندو بازي "آب",
ميكند ايجاد ثنويت گمان وجوديشان مرتبة ت شد حيث از آنها تفاوت ا گرچه
باشد!)/ شده درست يخ از كه هستيد فنجاني از آب نوشيدن حال در كه كنيد ر تصو)
صد يك از بيش "جام" و "شراب" "حباب", رمزي صور كه است ذ كر شايان
وحدت كه است مايل همواره شاه و ميخورد چشم به نعمتاهللا شاه ديوان در بار
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كند: خاطرنشان را تمايزشان و غيريت بودن موهوم و آنها حقيقي
دريÇاب هÇمدگر بÇه را مÇÇي و جÇÇام حÇباب ز سÇÇاغري آب از كÇÇن پÇÇر

/ë1 و 17ê و ëê2 صص همان, /3 و 2 و 1

شÇراب1 خواه و بخوان جامش خواه دو نÇامش است يكÇي حÇÇقيقت بÇÇه
و واالتÇر است پÇنهان "آب" و "حÇباب" رمÇزي صÇور در كه واقعياي پيام
از خيمهاي زده و حبابيم <ما دريابد: را آن خودبينيها كه است آن از ديريابتر

آب>/2 بر باد
مÇا حÇÇجاب مÇÇاييم دريÇÇا ايÇÇن در مÇÇوجيم

برخاست3 زميان مايي پا از نشست موج چون
هÇم "حÇباب" مÇاست/ نفس يا جان هم "موج", و ما نفس هواي "باد" Gظاهر
وجÇود و موهومند دو هر موج و حباب باشد/ جسم همچنين و جان است ممكن
و خÇودخواهÇي پÇندار بÇرداشÇتن ميان از در رندي سر اينرو, از ندارند/ حقيقي
(اطالق) ن تعي عدم اقيانوس حباب) يا (موج وهم اين وراي است/ ديگرخواهي
در را او و او را چيز همه عارف ميزند, كنار را وهم حجاب حق وقتي دارد/ قرار

ميبيند/ همهچيز
رفÇيقانش و سÇفر مسÇير بÇه GدÇاب رند كه است مطلب اين گوياي پنجم بيت
ت مد براي جا يك هرگز كه است بيقرار انساني او اين, بر عالوه ندارد/ هي توج
ميآورد/ بهخاطر را قلندران گروه بيقراري, و رهايي اين نميشود/ مقيم طوالني
يÇن طبالدÇق و سÇاوجي يÇن مالالدÇج چون قلندري مشايخ پيروان من, عقيدة به
بÇه آنÇها كنند/ تقليد را رندان دروني حاالت ظاهر, در كه ميكردند تالش حيدر,
بÇه جايي از و ميتراشيدند را خود ريش و سر موي تعلقات, قطع و جدايي نشانة
ميشود ل مبد تحقيق به Hتدريج تقليد كه بودند معتقد آنها بودند/ آواره ديگر جاي
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هÇر مÇيتوانÇد "رفيق" از منظور اما آورد/ پديد را لكات م اعمال, مداوم تكرار و
با رند باشد/ است, روحاني يا نفساني ي, حس حوزة سه از يكي به متعلق كه چيزي
ايÇن بÇا ميرساند/ حق به Gفور را وي صورت آن ميكند, برخورد كه صورتي هر
نميشود آب) (سرچشمة حق خاص تجليات از يك هيچ مجذوب هيچگاه او حال
يÇا نÇقش هÇر (يÇعني گÇردد اهللا مÇاسوي در توهمي مجذوب اينكه به رسد چه تا

باشد/) داشته حق وجود با متفاوت مستقل, وجودي آيد بهنظر كه صورتي
تÇصريح را ل او بÇيت پنج ضمني پيام وضوح به نعمتاهللا شاه ششم, بيت در
"قÇطع عÇميقتر مÇعناي بÇنابرايÇن مÇطلق>/ آن نÇباشد د مقي چيز هيچ <به ميكند:
ميان از با قيود/ همة زدن كنار يعني موهوم" پندارهاي برداشتن ميان "از و تعلقات"

كه: ميبيند رند آنها, برداشتن
اوست هÇمه شه اطلس و گدا دلق در اوست همه همره و همنشين و همسايه

لوايÇح انÇضمام بÇه السÇالكين, تشÇويق رسÇالة مÇجلسي, دتقي حمÇم الÇم در: لوايÇح جامي, حمان عبدالر /1
/ì2 ص ,199ì تهران, فاطمه, نور انتشارات عراقي, ين فخرالد لوامع و جامي حمان عبدالر

اوست1 هÇمه باهللا ثم اوست همه باهللا جÇمع نÇهانخانة و فÇÇرق انÇÇجمن در
او/ يعني هو شود: بيان سخن يك در ميتواند تجربه اين درحقيقت,

رسÇمي يا بحثي علم Hقطع شده, ياد ششم بيت دوم مصرع در آن از كه علمي
يÇعني, است; رسÇمي كتاب هم, كتاب كامل/ عارف يك علم يا ني لد علم نه است
اساس چون كه است اين نعمتاهللا نظرشاه شايدهم خدا/ نهكتاب فقها و  كتابعلما
را او تجربة كه آنند از محدودتر رسمي كتاب و علم است, بيتعلقي بر رند مشرب

كنند/ منتقل
بÇه يعني, است; پيامبر د", سي" كلمة از منظور غزل, آخر بيت ل او مصرع در
رنÇدي راه كÇاملترين او طÇريق و رندي اعالي مثال پيامبر نعمتاهللا, شاه اعتقاد



ولي اهللا نعمت شاه دربارة مقاالت مجموعه 98

ميداند/ طريق اين وارث را خود شاه كه درحالي اين شده/ طي تا كنون كه است
خود د, سي كه است اين آن و دارد وجود مصرع اين تفسير براي ديگري راه
خدا/ نعمت يعني لغوي بهلحاظ كه ميشود خوانده "نعمتاهللا" بنابراين است, شاه
كرده, طي نعمتاهللا شاه كه رندي طريق يافتن براي كه است اين پيام مورد, اين در
خÇود تÇالش نه ميشود عطا خدا جانب از تنها كه هستند خدا نعمت محتاج همه

شخص/
دارد: ضرورت راه اين يافتن چرا كه ميشود بيان بيت اين مصرع دومين در
دليÇل به Hدقيق و است معصوم او يعني, رند>/ باشد صواب در و رود بيخطا < كه

دارد/ قرار عصمت مقام در خداست, چيز همه اينكه به علم و بيتعلقي
اوصاف نعمتاهللا, شاه عقيدة به كه رسيد نتيجه اين به ميتوان خالصه بهطور
مشاهدة در او زيركي و اهللا, ماسوي موهوم وجود از تجريد عالي, همت رند, اصلي
حق/ نور به حق ديدن بلكه اشيا¾, همة در حق مشاهدة يعني, است; اشيا¾ حقيقت
در خÇرابÇات است/ مشهور نيز خرابات به كه است ذاتي توحيد رند, معنوي مقام
اعÇمال هÇمة كÇه جÇايي است; شهر در نامشروع اعمال انجام ناحية بهمعناي لغت
رندان ميشودو انجام آن در فحشا¾) و قمار شرابفروشي, (بهخصوص نامشروع
عÇرفاني, مÇعناي در سا كÇنانÇد/ آنجا در مشهورند) آواره و پست مردم به ( كه
وصول بنابراين و شدن رها خود از بهمعناي شدن) خرابات (سا كن شدن خراباتي

/7ì3 ص االعجاز, مفاتيح الهيجي, محمد در: شبستري محمود راز گلشن /1

است/ االضافات"1 "اسقاط آن صة مشخ كه مرحلهاي است; توحيد مقام به
از باالتر كامل رند يك مقام كه ميكند تأ كيد احتياط و خرم با نعمتاهللا شاه
"تبديل كه است عارفي بهمعناي ل), دب) اخير كلمة است/ ل) دب (جمع ابدال از مقام
زيبا خوبو صفات خداوند, يعني, كرده, تجربه را صفات" در "تبديل يا وجودي"
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است/ نموده او ناپسند صفات جايگزين را
ميگويد: جام, احمد شيخ وصف در شعري, در شاه ازينرو,

شÇد حÇي دمش از مÇÇرده دل جÇÇامي كÇÇه احÇÇÇÇمد اسÇÇÇÇالم شÇÇÇÇيخ
شÇÇد كÇÇي مگÇÇو مشÇÇو او مÇÇÇنكر گÇويند چÇنين عسÇÇل شÇÇد او ÇÇي م
شÇد مÇي از خÇÇالي پÇÇا ك او خÇÇم جÇذبه يك بÇÇه دگÇÇر رنÇÇدي بÇÇاز
شÇد نÇي از فÇارغ و رفت شكÇÇرش خÇم در عسÇل نÇه و مÇاند مياش نه
شد شي¾ ال كه خوشترست آن ليكن بÇاشد خÇوش خÇلق تÇبديل  گرچÇه

/ì08 ص ديوان, اهللا, نعمت شاه /1

شÇد1 وي از باقي و خويش از فاني است مسÇتان مÇÇير كÇÇه اهللا نÇÇعمت
است/ شÇدن چÇيز") "هÇمه رو ايÇن از (و "هيچ" مستلزم شدن كامل رند پس
دربÇارة جÇوهري" "حركت يا جديد" "خلق واژگان با كه نيست شايسته بدينقرار
[وي] صÇفت و هسÇتي تÇبديل تÇوضيح در يها لقÇت اين ا گرچه گوييم, سخن رند
و رنÇد تفاوت توضيح در است ممكن كه ميكنم پيشنهاد حل راه دو من مفيدند/

است)/ شده گرفته رسالةمراتبرندان از دو (هر باشد راهگشا ل دب
قرب بهواسطة "بدل" و فرايض قرب واسطة به رند من, عقيدة به اينكه, ل او
ميشود/ خدا بصر و سمع بنده ل, او مورد در است/ رسيده الهي قرب مقام به نوافل
بندهاش بصر و سمع كه خداست اين دوم, مورد در ظاهر/ بنده و است باطن خدا

/2ê2 Ç 2ê3 صص ,1 ج رساÄل, نعمتاهللا, شاه ك: ر/ /2

باطن/2 بنده و است ظاهر خدا ميشود/

ولي نعمتاهللا شاه است/ حقيقت تجليات مراتب سلسله پاية بر راهحل دومين
بÇرخÇي و هستند حق افعال تجلي مشاهدة به قادر رندان برخي كه ميكند تصديق
و صÇفات آثار افعال كه ميدانند كامل رندان اما درمييابند/ را الهي صفات تجلي
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عÇارفاني ابÇدال, بگÇوييم كÇه بود نخواهد نادرست است/ ذات در مندرج صفات
كÇه تجلياي ميكنند/ ادرا ك را ذات تجلي كامل رندان و صفات تجلي كه هستند

/ë1 و 17ê و ëê2 صص همان, /3 و 2 و 1

ميسازد/1 نابود را تجليگاه
صÇفات2 است كÇدام اسم نبود آنجا مÇرآت نÇه و مÇظهر نÇه و مÇرتبه نه

و اوصاف از بود فارغ تمام كه است قي محق حاصل ه برقي ذاتية تجلي اين <و
حÇق اطÇالق مغاير Hمطلق فراغ اين و امكانيه/// و اسماÄيه وجوبية احكام و احوال
و وقت, اهللا مع لي نبينا(ص): قال كما نمييابد/ و مينمايد كه است بارقهاي اما نيست

است>/3 ه انساني حقيقت جمعيت حكم تجلي اين دوام عدم سبب
كليت در را خدا اسما¾ كه است آينه همچون انسان حقيقت ديگر, عبارت به
از را خود لحظه يك نميتواند او آينگي, خاصيت دليل به ميكند/ منعكس آنها
مÇتمايز عÇارفان ديگÇر از را كامل رند يك آنچه اينرو از باشد/ خالي صورتها
هÇر بÇه او شÇناختن و صÇورتها همة در حق مشاهدة در اوست توانايي ميكند,

و داد: تعليم را اسما¾ همة او به خداوند كه است آدم مقام در او معنا اين به اسمي/

/31 آية بقره, سورة /ê

كÔلَّه×ا/4 ¾ا م× Öس  Öاال م اد × م لَّ ع

و "عÇاشق" "قÇلندر", هÇمچون "رنÇد" كÇه قÇاÄلم يقين و قطع به خاتمه در من
است صÇفات وراي كه را آنچه ميكوشيم آن طريق از ما كه است نمادي "مست"
از پيش بودن, رند عمل, مقام در اما دهيم/ نام ندارد, نامي آنچه به و كنيم توصيف

است: عالي همت حفظ بهمعناي همه,

/êê2 ص ديوان, اهللا, نعمت شاه /ë

هÇÇÇÇو5 اال نÇÇÇÇجويد اهللا نÇÇÇÇعمت دوست اال نÇخواهÇد عÇÇاشق مست



وسÇطي نماز

نعمتاهللاولي وشرحنظرحضرتشاه

تنهايي ا/ ح/ دكتر

دوست حÇضرت كÇه آن, وقت در است نÇماز اقامة يكي مÆمنين صفات از

/92 انعام, /1

مصداق كساني است بديهي ظون1/ حاف Ôي م ه الت ص لي ع كه هستند كساني مÆمنين فرمود:
مÆÇمنان امÇا مسلمان/ و اند حق حضرت به تسليم دايرة در كه هستند لو¸ الص قيمون Ôي

اصÇخ محافظت هم صالت اقامة بر صفات, بقية كسب ضمن كه هستند  كساني
است خصايصي به ه توج اقامه, يا آن, گزاردن به نسبت يحافظون تأ كيد اين دارند/
نيست, ايماني خصيصه نماز اقامة صرف كه ميكند نكته اين ه متوج را مÆمن  كه
مÇعاني چÇه نÇماز از مÇحافظت ديد بايد حال است/ الزم نيز آن بر محافظت بلكه

باشد? داشته ميتواند
شÇرايÇط لحÇاظ بÇه بÇاشد, آن كيف يا كم لحاظ به ميتواند نماز بر محافظت
بÇر مÇحافظت يكي جمله از و/// داشتن قلب حضور به يا آن, طريقت يا شريعت
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تأ كÇيداتÇي نÇيز آن شÇرح به نسبت هميشه قرآني زبان كه است نماز اقامة وقت

مس الش دلÔوك ل ¸لو الص م ق ا ميفرمايد: شامگاهان نماز زمان شرح در Âمث دارد/ فراوان

/78 اسري, /1

يÇا و بگÇزار/ نماز شب تاريكي شروع تا خورشيد غروب از يعني ,1 الليل ق س غ لي ا

همانجا/ /2

له2/ ناف به هجَّد ت ف يل الل ن م و آر: بجا شب نيمه در د تهج هنگام را نافله ميفرمايد
ميشود نمودار اس حس بسيار نكته دو نمازها انواع از يكي دربارة روال بدين
شريفة سورة در خداوند است/ داشته مشغول خود به را قرآن شارحين همة نظر  كه
تكÇرار كÇه كÇنيد مÇحافظت نمازهايتان بر يعني ̧ لو الص لي ع ظÔوا حاف ميفرمايد; بقره
وسÇطي/ نماز و يعني: الوسطي والصلو¸ ميفرمايد: ادامة در ولي است, قبلي دستور
از پس نÇماز اين آيا كه دارد نكته اين به اشاره ميآيد پيش كه پرسشي نخستين
تأ كيد نشانة يا ه, يومي نمازهاي عالوهبر است خاص نمازي نشانة موصول "واو"
اهÇميت جهت به است ه يومي نمازهاي ميان از نمازهايي يا نماز بر حق حضرت

آن?
مÇوقع چÇه است, كÇدام نميدانÇيم كه را مهم نماز اين كه است آن دوم نكتة
وسطي كنيم? رعايت بيشتري دقت با را آن مضاعف اهميت تا كنيم اقامه بايستي

معناست? چه به بودن
ولي است/ ناشدني جمع گاه و گونه گون باب اين در مختلف شارحين نظرات
ه وميÇي نÇمازهاي هÇمين از يكÇي بÇلكه ÇÇ ديگر نمازي نه ÇÇ را وسطي نماز اغلب
حÇضرت مÇثال بÇراي است/ مختلف نظرات آنهاست كدامين اينكه اما دانستهاند/

ميفرمايد: تفسيربيانالسعاده صاحب گنابادي سلطانعليشاه
اين از شده وارد شيعه اخبار در چنانكه نمازظهر به آن تفسير و ///>
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گÇاهي و است/// وسÇطي صÇلو¸ مÇظهر وجÇهي از نمازظهر كه است باب
است نقل كردهاند/ تفسير صبح يا عشا¾ يا عصر نماز به را وسطي صالت
را آن خÇداونÇد و است مخفي پنجگانه نمازهاي ميان در وسطي نماز  كه

رضاخاني محمد ترجمة العباده, مقامات في السعاده بيان سلطانعليشاه, گنابادي, محمد سلطان حاج /1
/êì ص ,1377 تهران, سوم, جلد رياضي, حشمتاهللا و

شود///>1 محافظت نمازها همة بر وسيله بدين اينكه تا است نكرده معين

ايÇن دربÇارة صÇاحبالمÇيزان طÇباطبايي حسÇين د محم د سي مه عال مرحوم
ميدهد: شرح اينگونه موضوع

اغلب و است, مختلف وسطي صالت تفسير در اقوال كه دانست <بايد
از را آن و است صبح نماز گفتهاند بعضي شده; ناشي روايات اختالف از
نÇمازظهر گÇفتهانÇد بÇعضي كردهاند; روايت اصحاب از بعضي و علي(ع)
بعضي كردهاند; روايت اصحاب از هاي عد و پيغمبر(ص) از را آن و است
روايت اصحاب از هاي عد و پيغمبر از نيز را آن و است عصر نماز  گفتهاند
بعضي و كرده نقل روايت چند و پنجاه درالدرالمنثور سيوطي و  كردهاند/
شب مÇانند نمازها ميان در آن گفتهاند: و است مغرب نماز گفتهاند ديگر
بÇعضي و عشÇا¾ نماز گفتهاند بعضي و است/// پنهان شبها ميان در قدر
و صادق (حضرات از الفقيه كتابمناليحضره در نمازجمعه///  گفتهاند
يÇا كردهانÇد (تعبير ميشود/// خوانده جنگ حال در كه نمازي به باقر)///

جÇلد يÇزدي, مÇصباح تÇقي محمد استاد ترجمة المÇيزان, تفسير طباطبايي حسين محمد سيد مه عال /2
ص رجÇا¾; فÇرهنگي نشÇر مÇركز هÇمكاري بÇا طÇباطبايي مه الÇع فكري و علمي بنياد تهران, دوم,

/3ìë-8

راهزن///)>2 يا درنده بيم (از خوفنا ك/// سرزمين در) نماز

چÇنين ¸االبÇرار عد و كشفاالسرار تفسير در ميبدي ين رشيدالد ابوالفضل
ميكند: شرح

گÇفتهانÇد بعضي است, كدام وسطي صالت كه است خالف را <علما¾
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ظهر/ نماز /1

كه است آن درستتر و است پيشين1 نماز گفتهاند بعضي است بامداد نماز

عصر/ نماز /2

در يكÇي دارد, سو يك از روز نماز دو كه آن بهر از است/ ديگر2 نماز
در يكÇي سÇوي, يك از است نÇماز دو و روشÇنايي, در يكي و تاريكي

اهÇتمام و سÇعي به ل, او جلد االبرار, ¸ عد و االسرار كشف تفسير ميبدي, ين رشيدالد ابوالفضل /3
/ììê ص ;13ì1 اميركبير, انتشارات تهران, حكمت, علياصغر

تاريكي/>3 در يكي و روشنايي

ميدهد: شرح چنين اين رازي ابوالفتوح شيخ تفسيرروضالجنان, صاحب و
خالف علما¾ (و) ذ كر/// به كرد تخصيص را وسطي نماز گه آن ///>
مÇيان گÇفت: سيب Ôالم بن سعيد است/ كدام كه وسطي صالت در  كردهاند
گÇروهي افكÇنده, درهم انگشتان و بود خالف همچونين رسول اصحاب
عباس عبداهللا و جبل معاذ و است عمر قول اين و است بامداد نماز  گفتند:
ابوامامه, و مجاهد و ربيع و عطا¾ و انصاري عبداهللا جابربن و عمر عبداهللا و
نماز دو ميان از كه خواند وسطي آنش براي و است/ شافعي مذهب اين و
را بامداد نماز آن براي گفتهاند و روز/ به نماز دو و شب به نماز دو است
العطاردي ابورجا و كنند/// روز بياض و شب سواد ميان كه خواند وسطي
و كني قنوت او در كه فرمود را ما خداي كه است اين وسطي نماز  گفت
قÇول ايÇن و است پÇيشين نÇماز گفتهاند بعضي است/// شافعي حجت اين
قÇولي و است/ عايشه و الحذري ابيسعيد و زيد بن اسامه و ثابت زيدبن
و است علي اميرالمÆمنين قول اين و است ديگر نماز كه: است آن ديگر
قتاده و بصري حسن و بيش Ôح ين زر و نخعي و ابوهريره و مسعود عبداهللا
مÇاست مÇذهب و ابÇوحنيفه, مÇذهب و كÇليني و ضÇحا ك و ابوايÇوب و
صÇادق و بÇاقر و (ع) عÇلي امÇيرالمÆÇمنين از اصÇحاب بÇعضي بهروايت
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بÇن د حمÇم بن علي بن حسين تأليف قرآن, تفسير في الجنان روح و الجنان روض رازي, ابوالفتوح شيخ /1
جلد Ç ناصح مهدي محمد دكتر و ياحقي جعفر محمد دكتر كوشش به النشابوري, الخزاعي احمد

/31ê Ç 19 ص ;1370 رضوي, قدس آستان اسالمي پژوهشهاي بنياد مشهد: سوم,

است///>1 خفتن نماز گفتهاند علما بعضي و الم/// عليهاالس
مÇذهب در و نÇمازعصر بÇه را وسÇطي نماز Hعمدت ابوحنيفه مذهب در پس
نمازهاي نيز ه امامي گونا گون علماي و نمودهاند/ تعبير صبح نماز به را آن شافعي
صريحي نظر آنكه بدون برشمردهاند وسطي نماز مصاديق را صبح و عصر ظهر,
بÇرخÇي و صبح به را معصومين(ع) نظرات اخبار از برخي شود/ ارايه باب اين در

نمودهاند/ تأويل مغرب به گروهي و عصر به بعضي و بهظهر
برابر در العزيز ه سر س قد كرماني ولي اهللا نعمت شاه ين نورالد د سي حضرت
معتقد كه را خويش نظر است, شده ذ كر تاريخ طول در كه نظريهها اختالف تمام
بÇيشتري بÇهروشني وسÇطي نماز دربارة اوست, بزرگوار اسالف و جد نظر است

ميگذارد/ بهشرح
و رسول(ص) حضرت از بيستم نسل مباركش, ديوان اشعار روايت به ايشان
و ه هيÇعمتاللÇن سلسلة بنيانگذار وي است, صادق(ع) جعفر حضرت نوادگان از

است/ يافعي عبداهللا شيخ از پس معروفيه سلسلة قطب
اخÇبار, راويان ديگر و حنفي و شافعي مذاهب تفسير برابر در شاه حضرت

ميفرمايد: توصيف ذيل شرح منهاجالمسلمينبه رسالة در را خويش نظر
بÇه است مÇنقسم عÇالم كÇه فÇرما معلوم Ç القدس بروح اهللا ايدك Ç اخي <يا

نÇعمتاهللا شÇاه يÇن ورالدÇن سيد حضرت "رسالههاي ولي اهللا نعمت شاه ين نورالد سيد حضرت /2
ل, او ج ;13ëë نعمتاللÇهي, خانقاه تهران: نوربخش, جواد دكتر اهتمام و سعي به ثراه" طاب ولي

/ê Ç ì ص

قسم///>2 سه بر نماز اوقات و ثالثه مراتب
تÇعداد شÇمارش يÇا كميت بر نه را صالت اقامة شاه, حضرت مه مقد اين در
فÇضاي در و خدا و بنده ميان كه ارتباطي براساس بلكه محل براساس نه و نمازها
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ترين همÇم بÇه ابÇتدا درحÇقيقت و مÇيسنجد مÇيكند, بÇرقرار زمين  كيهانشناسي

1. Function.

اشاره خالق و عبد ميان رابطة برقراري يعني است نماز اصلي كاركرد1 كه نكتهاي
مÆÇمنين سورة در كه خصيصههايي عالوهبر را آن برقراري شرط سپس و ميكند
از كدام هر خود مشيت بر بنا خداوند كه ميداند خاص زماني رفته, اشاره بدانها
داده قرار آنها خود مخصوص زمانهاي در خاص رابطهاي ايجاد براي را نمازها
Ç است مÇعرفت كسب مه مقد كه رابطه برقراري يعني نماز, اصلي كاركرد تا است
پژوهششناسي زبان به ميشود/ مربوط نماز مرتبة به نماز وقت پس شود/ ممكن
نÇماز مÇرتبة و نماز وقت ميان معنيدار رابطهاي كه ميرسد بهنظر امروزي علوم
نيز ه يومي نمازهاي است, عالم سه وجود عالم كه همانطور بنابراين دارد/ وجود
تÇبديل عÇوالم قسÇم سÇه روال به خدا و بنده رابطة ايجاد جهت در آنها شأن بنابر

بود: خواهند متفاوت وقت سه داراي و ميشوند

شهادت عالم ل: او قسم

شأن در عصر, و نمازظهر يعني است", نهار صالت منزلة "به كه ل او نوع نماز
نÇظرگاه در خداونÇد اسم"الظاهر" آثار زيرا است, پيدايي جهان يا "شهادت" عالم
است همان حقيقت ديگر عبارت به ميباشد/ مشاهده قابل عيان به نمازگزار بنده
گو ميكند/ بسنده حقيقت عنوان به ميبيند كه همان به بنده يا و ميشود ديده  كه
جز ديگر حقيقتي ديدن و ميبيند ميكند عبادت كه همانگونه را خدا آثار اينكه
كه همانگونه است/ انتظار از دور كم, دست روز, روشنايي عمق در ظاهري آثار
نيست دقيقتر ديدن مشتاق چندان زياد نور در خود رواني قواي بهاقتضاي انسان

ميكند/ زيادتر را پنهاني موارد دانستن به اشتياق و ديدن به نياز كمتر نور ولي
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مÇصلي صÇالت ايÇن در و نÇهار, صÇالت بÇÇهمنزلة شÇÇهادت <عÇÇالم
كÇن [عبادت تراه كانك اهللا دÔب Öعت Öن ا بهمقتضاي: و ميكند مناجات (نمازگزار)
را حق اسمالظاهر آثار شهادت, عالم در ميبيني] را او گويي كه را خداي

/ê ص همانجا; /1

مينمايد/>1 مشاهده

نوع با رابطه در آن, ارتباط شأن نوع به نماز وقت تفسير ضمن شاه حضرت
اعÇتقاد بÇاب از GاهرÇظ كÇه هاي قيÇت بÇرابÇر در آن, كÇيهانشناسي زمان و معرفت
عÇصر, و نÇمازظهر زمÇان كه ميفرمايد اشاره ظرافت به ميكند, شافعي بهمذهب
بههمين شود تقسيم بايد نوبت سه در آمده, نوبت پنج در كه شافعي نظر برخالف

هستند/ شهادت عالم شأن در دو هر عصر و نمازظهر دليل

غيب عالم دوم: قسم

مÇربوط كÇيهانشناسي جÇهان در زمÇين زمÇان دوم نÇوع به نماز دوم نوع اما
غيب جهان از سمبلي يا نماد دوم, قسم كيهانشناسي جهان در زمين زمان ميشود/
هÇمه قسم اين در پيدايي, و بود روز همه كه ل او قسم برخالف زيرا ميسازند/ را

است/ غيب عالم قسم اين پس ناپيدايي/ و است شب
در ليÇل صÇالت و است آخÇر عشا¾ صالت منزلة به غيب عالم <اما

/7 ص همانجا; /2

فجر/>2 طلوع تا است همره شفق غروب از شافعي امام مذهب

اجراي براي تكليفي البته شافعي, امام نام ذ كر صرف مذهبي, ه تقي به ه باتوج
چنين اين شافعي مذهب در كه فرمود تنها چون نميكند صادر پيروان و مجريان
اهÇميت نشÇاندهنده كÇه وقت, ل او در نماز برگزاري اهميت به ه باتوج است/اما
نه و است حمره" شفق "غروب ل او همان ليل يا عشا¾ نماز وقت است, "يحافظون"
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فÇجر طÇلوع به حمره شفق غروب از اختيار به كه لحظهاي هر زيرا فجر/ طلوع تا
و انÇداخÇتهايÇم تأخÇير بÇه را دوست دعوت اجابت ميزان همان به شويم رهسپار
است/ ادب از دور دستكم اين و فرافكندهايم پشتگوش را او با مناجات هنگامه
حنفي مذاهب از وسطي نماز ماهيت تعيين در شاه حضرت كه همانطور پس
اجÇداد نÇظرات مÇيان جمع كه مستقل هاي نظري و ميگرداند روي Hرسم شافعي و
احكام به خود ه كردن تقي نشانههاي ظرافت به درحقيقت ميدهند, ارايه اوست,
وقتبÇودن سÇه جÇواز بÇه شيعي نظر اعالم اينرو از ميدارد/ اعالم نيز را شافعي
همه از را شاه حضرت واقعي براÄت سه گانه, عوالم همين اعالم با ه يومي نمازهاي

ميدارد/ معلوم غيرشيعي فقه انواع
نمازگزار پس است/ ناپيدايي و تاريكي هنگامة نماد شب, يا عشا¾ نماز زمان
اشكال و صورت و اعيان ظاهر ديدار به زمان تاريكي برابر در نميتواند مصلي يا
هر يا حق, اسمالظاهر آثار ÇÇ شهادت عالم ÇÇ ل او عالم در نمازگزار كند/ خوش دل
آشكÇار و تجلي عالم مينگرد, هرچه به و نموده تجربه را ميشود ديده كه آنچه
ديÇوار و در از تÇجلي بÇه را دلدار جÇلوه و گشوده چشم مصلي عالم اين در است/

ميبيند:
ديÇوار و در از است تÇجلي بÇÇه دلدار جÇلوه كÇه بگشÇÇا چشÇÇم

آخر/// نماز در و غيب عالم در اما
به براهين و ادله از عقل, عالم از ميكند ادرا ك آنچه به است مناجي <مصلي

/ë ص همانجا; /1

1</ حق "الباطن" اسم
يÇا عقول عالم به شب, تاريكي نماد در ظواهر و مرايا عالم از نمازگزار زيرا
واقÇع او بÇر را آنÇچه تا ميبرد, پناه دروني حاالت و باطني رازهاي به و بهواطن
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بÇه است دريÇافته ظÇواهÇر شناخت و استدالل از كه هم را آنچه و بفهمد ميشود
نمايد/ تأويل باطني خصيصههاي

قÇواي از ديÇدن, در ناتواني علت به تاريكي در انسان روانشناسي, زبان به
مÇانند مÇيگيرد بÇهره كÇنند, جبران را تاريكي در ناديداري ميتوانند كه ديگري
تا ميكنند فعال را خود جسماني قواي ديگر ناخودآ گاه و نا گزير به كه نابينايان
در انسان ناتواني نماد نيز شب كيهانشناختي زمان سازند/ ر ميس ادرا ك با را ديدار
ديگر وسيلهاي از سالك تربيت در بايستي كه است باطني و پنهاني حقايق ديدن
تاريكي در ناديداري تا بگيرد بهره كند ر ميس را عقلي ادرا ك كه ÇÇ چشم از غير ÇÇ
"اسÇم بÇه حÇق "اسمالظاهر" از كاملتر و تمامتر و نمايد جبران عقلي ادرا ك با را
فني عر "الهي كردهاند: عرض كه برسد/ است, وجود اصل و اشيا¾ حقيقت كه الباطن"

/" ¾شي كل بحقايق

و بÇاطن نÇاديدني رازهÇاي به كه ميگيرد قرار نماز اين مقام در كسي البته و

/ë ص همانجا; /1

و مÇحبان اين اما است"1/ اسرار اهل و محبان نماز "اين پس باشد/ برده پي درون
غÇار از بشري عروج كيهانشناختي زمان درحقيقت نماز اين كيانند? اسرار اهل
پس است/ الهي روحاني معراج و مثالي عقلي عروج به مادي, ظواهر و افالطوني

زمان, اين و نماز اين
رويت بÇراي از بشÇريه ارواح عروج و رسل و انبيا معارج وقت ///>

همانجا/ /2

(است)>/2 روحانيه قربت و الهيه

رسول, و نبي اشخاص مخصوص فقط نه نماز, قسم اين و زمان نماد اين پس
الهي وجه ديدار براي آدمي عموم ارواح عروج و رسالت و ت نبو مقام ة خاص  كه
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بهتنهايي خاص مقامات و افراد نه و بÔلنا Ôس هم دين Öه ن ل فينا دوا جاه ذين وال فرمود: كه است
و قني ش ع بني ح ا Öن م و حبَّني ا فني رع Öن م و فني رع دني ج و Öن م و دني ج و بني ل ط Öن م فرمود: نيز و
را هيچكس و يته د نا ا ف ديته ليَّ ع Öن م و يته د يل ع ف تلÖته ق Öن م و لÖتÔه ت ق تÔه Öق ش ع Öن م و تÔه Öق ش ع قني ش ع Öن م

و بالحق وا Ôواص ت و الحات الص لوا عم و نوا ام ذين ال مگر: نداد قرار تبعيض بخصوصو مورد
است/ شامل و عام ضميري "من" مانند هم "الذين" البته كه بر بالص وا Ôواص ت

تجلي عالم سوم: قسم

جÇهان در تÇا مÇيطلبد وارسÇتگي شÇهادت عÇالم بÇه رسÇيدن كه آنجايي از
و در و كÇوه بÇنگرد جا هر به و نبيند او جز سالك اهللا, Ôه Öج و ثمَّ ف لوا وÔت نما Öي ا بهمصداق
يافت سالكي هر حال در اين و بيند را مهربان موالي و اصلي صاحب فقط دشت
به رسيدن از مشكلتر مراتب به غيب عالم به رسيدن كه آنجايي از نيز و نميشود
مراقبهاي و دقت Öروح عقلي توان با امور بواطن ادرا ك زيرا است; شهادت عالم
از خÇداونÇد سÇلوك, اوج تا سالك نشدن هال ك جهت از و ميكند, طلب بيشتر
شÇهادت عÇالم نشÇانة نه كه فرمود تدبير را برزخي يا ميانه مقام رحمانيت, جهت
را دلدار تجلي شكوه درك كه دو هر ميان است برزخي بلكه غيب, عالم نه و است
تجلي, "عالم كه; ميفرمايد چنين اين اينباره در شاه حضرت مينماياند/ آسانتر
و راحتتر عالم دو اين ميانه در بشري درك و شهادت" و غيب ميان است برزخي
از است, والباطن هوالظاهر كه وجود, حقيقت حال اين در زيرا بود خواهد سادهتر
و د مجر معاني است ظاهر كه جهت آن از پس است, باطن جهتي از و ظاهر جهتي
و شهادت/ عالم يعني ميشود: نمودار ظاهري و ي حس صور و اشكال به آن مطلق
حاالت به ي حس صور از خارج آن مطلق و مجرد معاني است باطن كه جهت آن از
غيرواصل سالك دسترس از دور دو هر كه غيب/ عالم ميكند: بروز روحي و  كلي
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شÇهادت عالم در غيب عالم يعني ي حس صور و عقلي حاالت بايستي پس است/
كه شيوهاي به نه و ,Hق ع ص موسي× رخ كه: شود مطلق بروز كه شيوهاي به نه كند, نزول
در ساÄر سالك توان در بلكه نشود, موجود همه براي آن طاقت كه طلبد, معراج

كند/ جلوه كوتاه زماني برزخ يك در عالم, دو ميان حد
كÇه زيÇرا Çيه حس صور در ده مجر معاني ميكند ل تنز عالم اين در <و

/ë ص همانجا, /1

مجرده/>1 معاني با دارد نسبتي

ولي است شهادت عالم از هم و نيست غيب ولي است, غيب عالم از هم يعني
ن تعي بدون دارند, حضور عالم دو هر فراخواني, هم اين در و نيست شهادت عالم
هÇممعني كه آن كيهاني زمان و برزخ نام به جديد شكلي در كدام هر براي خاص
بار دو ميدهد, رخ شبانهروز هر در بار دو تنها باشد غيب و شهادت معاني برزخ

فراخواني: هم اين و ,Hمطلق شب از نه و Hمطلق روزاند از نه  كه
ميان برزخاند وقت دو اين و صبح صالت و مغرب صالت منزلة <به

/Hمطلق شب از نه و Hمطلق روزاند از نه نهار, و ليل
نÇهار و ليÇل مÇيان در بÇÇرزخÇي يÇار اي كÇن گوش درياب نيك

همانجا/ /2

/2< الليل لي ع النهار ر يكو و هار الن لي ع الليل Ôر يكو تعالي: اهللا قال

وسطي نماز از اهللا نعمت شاه تفسير

و شÇهادت و غÇيب عÇالم دو ميان و وسط در است نمازي وسطي, نماز پس
هÇويدا بÇرزخÇي چنين بار دو شبانهروز هر در كه آنجايي از دو/ آن ميان برزخي
نماز يكي بود: خواهند وسطي نماز مصداق ه يومي نمازهاي از نماز دو لذا ميشود,
است "خروج كه مغرب نماز ديگري و شهادت" به غيب از است "خروج كه صبح
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پس: ناپيدايي/ و پيدايي ميان برزخ يعني غيب" به شهادت از
عالم از نمايد مشاهده آنچه به كند مناجات مصلي وقت, دو اين <در

صور/> در ل تحو و تجليات در حق, بر دالالت از برزخ

اين <و ميشود/ ممكن ظهور عالم در كه تجلي در عقول عالم مشاهده يعني
آفتاب>/ طلوع تا است فجر صالت وقت از كه است خيالي برزخ

م ه التÇص Çلي ع شرط به وسطي نماز اقامة يعني الطلوعين بين بيداري بنابراين
در خواب و است, خفي ذ كر همان كه ميباشد دايم" "صالت بهصورت حافظون Ôي

هنگام: اين در ميكند/ پيدا را صبح نماز در خواب حكم حال اين
شود محسوس معقول كه است برزخ اثر از و شود, پوشيده خيال <ليل

معقول>/ محسوس و

عصا/ به اژدها از و اژدها به عصا از كه طور در موسي درك مقام يعني

حس , حس نه ولي ميكند, معلوم را معقول حس درآيد, حس به معقول چون
را همديگر كدام هر و / حس عقل, و است عقل حس باز اما عقل/ عقل, نه و است
مÇيان تÇقابل فÇرمود كه ميكند راحتتر را شناخت تقابل, همين و ميخوانند فرا
شÇيرازي صدراي مال سياق همان بر و است عارفوا ت ل قبايل, و شعوب و نÖثي× Ôا ذ كرو

ميشوند)/ شناخته اضدادشان به (اشيا¾ باضدادها االشيا¾ تعرف  گفت:
خÇويش ذهÇن در خÇانهاي خÇيال كÇردي Á او

شد محسوس تر معقول ساختي چون آن از بعد

يوميه نمازهاي اختالف در ولي اهللا نعمت شاه شيعي تفسير

ه يومي نمازهاي كليه دقت به يحافظون صالتهم علي در اختالفات از ديگر يكي
از جمله آخرين در شود? خوانده بايد كي و نوبت چند در آنها آيا كه برميگردد
رايجترين ع تشي عالم در كه را فعلي سنت نعمتاهللا شاه حضرت رساله قسمت اين
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شÇيعي صÇوفيان مÇيان در هما كنون نيز سنت همين و فرموده تفسير است شيوه
است/ شده شناخته شيوه درستترين غيرصوفي, شيعيان و مذهب

سÇه يكÇي فÇرمودهانÇد: اعÇالم را خاص نكته دو شاه حضرت تفسير اين در
"وقت كه است نهار" "صالت يكي ميفرمايد كه است ه يومي نمازهاي نوبتيبودن
دو در را عصر و ظهر نمازهاي كه سنت اهل برخالف پس عصر"/ و است ظهر آن
و خÇوانÇد نÇهار نماز را عصر و نمازظهر دو هر ايشان ميخوانند, جدا گانه وقت
از قÇبل تÇا شÇرعي ظهر از يعني نماز وقت آخر و ل او و دارند/ حكم يك فرمود
نيندازد/ تعويق به را دوست حضرت اجابت كه است سالك ادب به شرعي غروب
روزانه واجب نماز آخرين كه آخر", عشا¾ "صالت يا است عشا¾ نماز دوم
اداي بÇراي شب تÇاريكي لحÇظة لين او كه ميشود شروع شب تاريكي از و است
محافظت پس است/ مغرب لحظه آخرين نماز برگزاري در درست دعوت اجابت

است/ مغرب نماز به متصل شكل به آن انجام عشا¾ نماز
اهÇميت دليل به هاند يومي نمازهاي سوم نوع كه صبح و مغرب نماز شأن اما
مÇيشوند, برگزار هم از جدا و مختلف كيهاني زمان دو در گرچه بودنشان وسطي
نه يعني شهادتاند: و غيب برزخ زمان در دو هر آن معرفتشناسي شأن بنابر ولي

است/ بينالطلوعين و مغرب همان كه روز, روشنايي نه و شب تاريكي
اين از كدام هر در كه دارد معرفتي نوع به اشاره شاه حضرت سخن دوم نكتة

ميآيد: بهدست عوالم
عصر, و است ظهر وقت كه نهار, صالت در كه بايد گزارنده نماز <و
صالت در و آخرت, علم عالم آخر, عشا¾ صالت در و شود دنيا علم عالم

/ì ص همانجا, /1

موت/>1 علم عالم صبح, و مغرب
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و دنيا/ يعني ميداند; ميبيند را آنچه شهادت عالم نهار معرفتي مقام در يعني
در ولي آخÇرت/ يعني ميداند; را نميبيند را آنچه هر غيب عالم معرفتي مقام در
موجب يعني جهان حقيقت سوي به او حركت موجب آنچه از انسان وسطي نماز
موت همان كه موت, عالم يعني ميشود; دانا است, اهللا به اهللا ماسوي از او حركت
ل او سفر اتمام شرط ديگر بيان به و موتوا ت Öن ا بل ق موتوا فرمودند: كه است اختياري
كه است باهللا بقاي و اهللا في فناي به رسيدن همان است الخلق الي الخلق من سفر  كه
الهي حقايق شناخت يعني غيب عالم مشاهدة كه دوم سفر به ل او سفر از را سالك
سوم) و دوم (سفرهاي است بالحق الخلق الي الحق من و الحق في بالحق سير در

/10 Ç 11 ص تابنده, خورشيد محبوبعليشاه, تابنده علي حاج جناب /1

ميبرد/1
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گنابادي حضرتسلطانعليشاه

پازوكي شهرام دكتر

مÇمكن اسÇالم تاريخ بنابر كه حقيقتي است/ اسالم معنوي حقيقت ف, تصو
چنين تش ماهي حيث از ولي باشد نشده خوانده عنوان اين تحت ابتدا همان از است
روح يÇا جÇان مÇانند كÇه است اسالم از جداناپذير بخشي ف تصو اينرو از است/

ميبخشد/ حيات آن به و ميگردد اسالم جسم تقويت باعث
است طريقت و شريعت شأن دو داراي اسالم صوفيه, اصطالحات برحسب
وجÇود در شأن دو ايÇن جÇدايÇيناپذيرند/ يكÇديگر از روح و جسÇم مÇانند  كÇÇه
ه وجÇت شريعت جنبة به فقط كساني بهتدريج Gبعد ولي نبود جدا هم از پيامبرا كرم
حقيقت بر هم كساني آنها مقابل در كردند/ خالصه آن در را دين حتي و  كردند

شدند/ شناخته صوفيه نام به Gبعد كه كردند تأ كيد اسالم معنوي
نده بر شمشير كرد/ نفوذ عالم در ف تصو با بلكه سالطين شمشير با نه اسالم
نشÇد, هÇندوان ميان در اسالم نفوذ باعث افشار نادرشاه يا غزنوي محمود سلطان
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وي جانشينان و ولي نعمتاهللا شاه همچون صوفياني زندهبخش دم و معنوي جاذبة
شÇد/ آنÇان آوردن اسالم باعث و كرد رسوخ جانشان در همداني علي د ميرسي يا
مÇعنوي حÇقيقت و ليÇه او اصول از و شد تضعيف اسالم كه بار هر منوال بههمين
درصÇدد بÇزرگ عÇارفان گرديد, ظاهري اعمال به ل مبد فقط و افتاد دور خويش
كÇتاب در الي زÇغ مثل كرده اظهار Hصراحت چه حال برآمدند/ آن اصالح و تجديد

باشند/ نكرده چه دينو احيا¾علومال
باشد/ عندي من يا فاقي ات كه نيست امري دين احيا¾ يا تجديد يا اصالح مسألة
لهÇا د جدÇ Ôي Öن م ¹Äما لÔك أس ر لي ع ¹ مَّ Ôاال هذا ل Ôبعث ي اهللا ن ا كÇه فرمود حديثي در خود پيامبر

شيعه متون در و است شده نقل ابوهريره از ابيداوود سنن در سنت اهل روايي متون در حديث اين /1
است/ شده اخذ سنت اهل از Gظاهر هم

دين كه ميكند مبعوث امت اين بر را كسي صدسالي هر سر در خداوند يعني دينها,1

شده مختلفي بحثهاي حديث اين سند ضعف دربارة ميكند/ تجديد برايش را او
داللت ارقÇام, و اعداد اينگونه اينكه به گمان شيعه هم و سني علماي هم و است
حسابتراشي كيست, قرن هر ل او د مجد اينكه دربارة تكلف به Hغالب دارد, ي كم 

گفتار, ده در مندرج اسالم" در ديني فكر "احياي مقاله به كرد رجوع مثال براي ميتوان اينباره در /2
/13ë Ç 1ê0 صص ,1379 تهران, ري, مطه مرتضي

بÇا ديگÇر برخي چنانكه خواندهاند/2 قرن هر د مجد و برده نام را اشخاصي  كرده,
ون Ôعدت ا م م ¹ن س لف ا Ôه Ôمقدار كان ومي في ما¾/// السَّ ن م االمر Ôرب دÔي آية آياتقرآنمثل به استناد
تÇجديد بÇراي مÇدبري و د جدÇم سال هزار هر در كه شدند معتقد سجده, سورة در

آمد/ خواهد اسالم
استنباطهاي نحو اين يا احاديث قبيل اين روايي سقم و صحت از نظر صرف
از خارج Áاصو كه آن مصاديق حتي يا و د مجد آمدن دقيق تعيين صحت يا قرآني
و دين احيا كنندگان ر بودن تصو كه است مهم نكته اين است, مقال اين موضوع
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حÇضور مسلمانان انديشه در شود, تجديد زمان با متناسب بايد دين اينكه Áاصو
و محيي زمان آخر در اينكه و منتظر(عج) امام به اعتقاد نفس Áاصو است/ داشته
تÇجديد و احيا¾ انديشه مÆيد نيز كند احيا¾ را دين تا كرد خواهد ظهور كل مصلح

است/ دين
اصيلش سنت حفظ و لغزشها از آن حفظ براي نيز ف تصو تاريخ خود در
مÇنتقدين ليÇن او حÇيث ايÇن از و گÇرفته صÇورت صÇوفيه جÇانب از نقدهاي هم
"مÇتشبه قÇبيل از كلماتي استفاده بودهاند/ صوفيه خود ف تصو احتمالي انحرافات
صوفيه بزرگان تقسيمبنديهاي در صوفيان" به مبطل "متشبه و صوفيان" به محق

/9 Ç 12 صص تهران, عابدي, محمود تصحيح جامي, االنس نفحات به كنيد رجوع Âمث /1

است/1 مطلب بههمين ناظر ايام اين در
ف تصو به هين متشب يكي است: ديده لطمه گروه دو جانب از Áمعمو ف تصو
بÇاطن, بÇه ه وجÇت بهصرف نشده, دين معنوي حقيقت ه متوج كه صوفينمايان يا
حقيقت از كه هستند ظاهر اهل علماي ديگر, گذاردهاند/ فرو را دين ظاهر آ گاهانه
هر بدينقرار ميبينند/ فقهي احكام به منحصر را آن و ميباشند غافل دين معنوي
گروه دو اين با Áمعمو بزرگ عارفان كه است اين هستند/ ناقص جهتي از گروه دو
حÇفظ جÇهت در مواقÇع بسياري در ف تصو در اصالح و تجديد و هستند مواجه
تÇعادل برقراري همين است/ بوده طريقت و شريعت و باطن و ظاهر ميان تعادل
و بكÇنند بÇيشتري ه توج خويش دوران و زمانه به عرفا بزرگان كه ميشده باعث
كامل جهت اين از و زمانه با منطبق ديني احكام تا بگيرند درنظر را دوران شرايط

كرد/ حفظ لوابس هجوم از حديث بنابر را آن بتوان كه شود

ولي نعمتاهللا شاه

83ê Ç 731) ولي نعمتاهللا شاه ف تصو دان مجد و مصلحان بزرگترين از يكي
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ايران در Hخصوص مسلمانان روزگاران پرآشوبترين از وي دوره است/ ق) / ه .
مغوالن حكومت و حمله از مانده برجا پريشان اوضاع در ايران كه دورهاي است/
صوفي بازار طرفي از ديني حيث از دوره اين در ميبرد/ بهسر تيموريان سپس و
كه خشك زاهدان يا ر مزو واعظان گروهي طرفي از بيحقيقتو و بياصل نمايان

Õجاهل نان: Öث ا ظهري عطق فرمود: دربارهشان پيامبر كه است گروهي دو حكايت گروه, دو اين حكايت /1
الابالي)/ و بيپروا داناي و زاهد و ب متعص نادان شكست: مرا پشت كس تهتك(دو Ôم Õعالم و Õك سن ت Ôم

حافظ خرده گيريهاي طعنههاو است/1 گرم ميكردند, زهدفروشي دينفروشيو
زا كاني عبيد تعريضهاي و نكتهپردازيها همچنين و گروه دو هر از اشعارش در
وقتي كه است طبيعي استو وخيم اوضاع اين بيانگر ديگر سوي از (772 (متوفي
ايÇن از بÇه نÇيز مÇردم اخÇالقي و فكري انحطاط باشند چنين ديني ارشاد عيان مد

بود/ نخواهد
كÇه مÇعروفيه سÇلسله بÇزرگ و قطب عنوان به ولي نعمتاهللا شاه ايام اين در
احÇياي در سعي طرفي از ميرسد, رضا امام حضرت به كرخي معروف بهواسطه
بÇودن سÇالوسي طرفي از و كرد ف تصو يعني اسالم مانده مغفول معنوي حقيقت
فراموش واليتي بÔعد ه متوج را رسمي شيعه كرد/ عيان را ف تصو به متشبهان خرقه
داشتند مذهبي غلبه كه را سنت اهل داشت سعي ديگر طرفي از و كرد ع تشي شده

كيست/ حقيقي سني كه كند مطلب اين متذكر

سلطانعليشاه جناب تا نعمتاللهيه طريقة

طÇريقة ايشÇان بÇهنام ايÇنك كه معروفيه سلسله ولي, نعمتاهللا شاه ظهÇور با
آن بÇا هÇمراه و يÇافت رونÇق ايÇران در هشتم قرن از ميشد, خوانده نعمتاللهي
مÆثر اسباب و علل از نهم قرن در سلسله همين وجود شد/ علني نيز شيعي ف تصو
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جامعيت و زمان بهاقتضاي لياهللا ا سلوك در وي خاص دستورات بود/ ع تشي نشر
در بود, داشتن يار با را دل و به كار را دست يا معني و صورت جمع مبتنيبر كه آن
لذا گرفت/ قرار راه طالبان خاطر مقبول بودند, بسيار ف تصو عيان مد كه زمان آن
دست نÇقشبنديه Hخصوص ديگر سالسل مريدان حتي و سلوك طالبان از بسياري

دادند/ به وي ارادت
شÇاه فÇرزندش يگÇانه او فÇرمان بÇنابر ولي نÇÇعمتاهللا شÇÇاه وفÇÇات از پس

/199 ص ,13ì1 تهران, اوبن, ژان تصحيح , ولي نعمتاهللا شاه احوال ترجمه در مجموعه /1

و فÇرزندزادگÇان از نÇفر هشت سپس و رسيد/1 جانشيني به خليلاهللا ين برهانالد
اظÇهار و دعÇوت از پس همگي كه رسيدند ارشاد مقام و جانشيني به وي اعقاب
و نÇعمتاهللا شÇاه بÇه جÇانشينانش استقبال سپس و بهمني احمدشاه سلطان ارادت

تيموري شاهرخ Hخصوص تيموري حكام ناخرسندي بهسبب هم شايد سكونت محل تغيير اين /2
چÇنانكه بÇاشد ايÇران در شيعي صوفيان رونق از خراسان حنفي فقهاي سعايت و حسادت بهسبب
در كÇه شÇيعي ديگر صوفي انوار قاسم شاه براي و شدند نيز سمرقند در نعمتاهللا شاه اقامت مانع

آوردند/ پيش را مشكالت همين بود نيز ولي نعمتاهللا شاه ارادتمندان از و ميزيست ايام همين

سÇلسله اقطاب ديگر از تن سه بودند/2 سا كن هندوستان در دكن در جانشينانش
ايران, در زنديه حكومت اواخر تا نبودند نعمتاهللا شاه خانواده از كه نعمتاللهي
مÇوجب هÇند در نعمتاللÇهي سلسله معنوي سيطره بودند/ دكن حيدرآباد سا كن
فارسي زبان راه اين از و شد دكن منطقه در Hخصوص آنجا در ع تشي و ف تصو رواج

(13ë1 اصÇفهان, فÇرزام, حÇميد (دكÇتر ولي نعمتاهللا شاه معنوي روابط نام با مختصري رسالة /3
سÇلسله اقÇطاب درخصوص است/ شده نوشته نعمتاهللا شاه به دكن بهمني سالطين ارادت دربارة
كÇتاب در م متقد اقطاب درباره نيست/ موجود فارسي بهزبان زيادي اطالعات دكن در نعمتاللهي
نيز آخر قطب سه مورد در است/ آمده مطالبي استرآبادي شاه هندو دقاسم محم تأليف فرشته, تاريخ
اردو زبÇان به هندي فاضل عبدالجبار محمد تأليف دكن, اولياي تذكره ذوالمنن: محبوب كتاب در
تأليÇف عÇرفان, و طÇريقت رهÇبران كÇتاب در اخÇير كتاب دو مطالب غالب است/ شده ذ كر نكاتي

است/ شده نقل 1379 حقيقت, انتشارات تهران, چهارم, چاپ سلطاني, دباقر محم

يافت/3 گسترش آنجا در نيز ع تشي مذهب و
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ميان فاصله در بهخصوص هند به نعمتاللهي سلسله بزرگان هجرت دورة در
حكومت اواخر تا افشاريه و افغان سلطه و صفوي سلطانحسين شاه سلطنت اوايل
زينالعابدين حاج دوران,مرحوم اين عارفان بزرگان از يكي قول به زند  كريمخان

/2ì ص تهران, ,13ê8 السياحه, حداÄق مستعليشاه, شيرواني زينالعابدين حاج /1

اغÇتشاش بÇهسبب و بود برافتاده ايران از طريقت رسوم مستعليشاه,1 شيرواني
ا گر و بودند نيز حكام ب مقر كه ظاهر علماي غلبه و حكام آزار و انكار و مملكت
طريقت و فقر سالسل بزرگان ميكردند, منع را او ميآورد, رو ف بهتصو كسي هم
دستور به اينكه تا گرفتند/ منزل انزوا و خمول گوشه در يا رفتند ايران كشور از يا
تن دو بود, هندوستان سا كن كه دكني رضاعليشاه نعمتاللهي, سلسلة وقت قطب
طاهر شاه د سي و معصومعليشاه عبدالحميد مير د سي نامهاي به وي مأذون مشايخ از

/1ì8 ص ,3 ج الحقايق, طراÄق /2

نشر براي درويشي هيأت به زند كريمخان سلطنت اواخر در 1190 سال در دكني2
و كÇرد فÇوت ل او سÇالهاي همان در دكني طاهر شاه اما آمدند/ ايران به ف تصو
آمدن يافت/ ق تحق معصومعليشاه واسطه به ايران در سلسله تجديد و ترويج Âعم
كه كساني مهمترين از و شد روبرو مردم جانب از فراواني استقبال با ايران به وي
ملقب اصفهاني دعلي محم ميرزا شدند سلوك در وارد وي دست به ابتدا همان در

بود/ نورعليشاه به
داشت, تسÇلط ديني علوم بر معنوي جذابيت عالوهبر كه نورعليشاه مرحوم
همه از زيادي ة عد ارشاد آغاز همان از بود/ شاعري ذوق از برخوردار همچنين
احÇياي Âعم و شدند/ وي مجذوب ÇÇ دوران آن بزرگ علماي جمله از ÇÇ طبقات
سÇلسلة بÇعد بÇه ايÇن از و شÇد واقÇع بÇزرگوار دو ايÇن بÇهدست ايران در طريقت
شÇد/ عÇرفاني سلسله پررونقترين و مهمترين هندوستان و ايران در نعمتاللهي
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و داشت ادامÇه ظاهري فقهاي جانب از ف تصو با مخالفت ايام اين تمام در ولي
و بÇهاخÇراج نÇيز را حكام دارند, سلطنت داعيه ه صوفي اينكه بهبهانه Áمعمو آنان
ايÇنكه تÇا داشت ادامÇه ت دÇش بÇه مخالفتها اين واميداشتند/ آزارشان و اذيت
بÇه (1278 (وفÇات رحÇمتعليشاه بÇه مÇلقب شÇيرازي زينالعابدين حاج جناب
كÇمتر ف, تصو به دشاه محم ارادت بهسبب وي رسيد/ نعمتاللهي سلسله قطبيت

وي فÇرزند تأليÇف است, صÇوفيه سالسل درباره تاريخي اخير كتاب جامعترين كه الحقاÄق طراÄق /1
است/ ناÄبالصدر به ملقب شيرازي معصوم محمد

گرفت/1 قرار ايذا¾ مورد
حاج از گروهي شد: شعبه سه نعمتاللهيه سلسله رحمتعليشاه مرحوم از بعد
حÇاج از ديگر گروهي و (1293 (وفات سعادتعليشاه اصفهاني دكاظم محم آقا
و رحÇمتعليشاه مÇرحÇوم مÇع (1301 (وفÇات رعليشاه منو به معروف د آقامحم
(131ì (وفÇات صÇفيعليشاه بÇه معروف صفي حسن ميرزا حاج از هم  گروهي
جانشيني صريح فرمان نص در اختالف موجب به ابتدا انشعاب اين كردند/ تبعيت
فوت از پس و نپذيرفته را آن برخي كه شد پيدا سعادتعليشاه كاظم د آقامحم حاج
به است جانشين رعليشاه منو د محم آقا حاج اينكه بر داير فرماني رحمتعليشاه

/28 Ç ê8 صص مه, مقد ,1372 تهران, سعادتيه, رساله عبدالغفار, آقا اصفهاني, ر/ ك: /2

مÇرحÇوم بÇا ابÇتدا صÇفيعليشاه حسÇن مÇيرزا حاج ديگر طرف از آوردند/2 ميان
د حمÇم آقÇا حÇاج ارادتÇمندان سÇلك در سپس و كرد عهد تجديد سعادتعليشاه
وي كرد/ معرفي مستقل جانشين را خود باالخره و درآمد رعليشاه منو به معروف

/31 ص مه, مقد ديوان, صفيعليشاه, /3

اسÇتنادي نÇوشتة صÇحت رد و سعادتعليشاه3 مرحوم فرمان صحت تأييد ضمن
را قÇطبيت صÇحت و ندانسÇته كافي را ارشادنامه داشتن Áاصو رعليشاه, منو آقاي
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/32 ص همان, /1

ميدانست/1 اثر وجود و ظاهري علوم كسب به موكول

الت حوÇت بÇر درآمÇدي بÇه كÇنيد رجÇوع نÇعمتاللÇهي سÇلسله انشعابات ل مفص تاريخ مورد در /2
/1381 تهران, آزمايش, مصطفي سيد اخير, دوران در نعمتاللهيه سلسله تاريخي

از بعد كه آنجا از ل او رشته شد:2 رشته سه نعمتاللهي سلسله ترتيب اين به

/ê9 Ç 70 صص سعادتيه, ر/ ك: /3

گÇناباد بÇيدخت اهل سلطانعليشاه د سلطانمحم مال حاج سعادتعليشاه,3 جناب
نعمتاللهي سلسله به يافت, بسيار شهرت سلسله اين وي زمان در و شد جانشين

شد/ مشهور سلطانعليشاهي يا  گنابادي
آقÇا عÇلي حÇاج فÇرزندش و جانشين بهاعتبار رعليشاه منو از پس دوم رشته
عÇبدالحسÇين مÇيرزا حÇاج وفÇاعليشاه فÇرزند هÇمچنين و وفاعليشاه ذوالرياستين
ذوالريÇاستين نÇعمتاللÇهي سÇلسله بÇهنام مونسعليشاه, به معروف ذوالرياستين

/1373 تهران, دوم, چاپ جاويد, گلستان نوربخش, جواد دكتر ر/ ك: /ê

شد سا كن تهران در (131ì (وفات صفيعليشاه سوم, رشته در اما گرديد/4 مشهور
مÇنظوم تÇفسير هÇمچون آثاري تأليف و تصنيف به و كرد تأسيس را خانقاهي و
پيروان ميان اختالفاتي تهران در وي فوت از پس يافت/ شهرتي و پرداخت قرآن
دامÇاد (13ê2 (وفÇات بÇهصفاعليشاه مÇلقب وله هيرالدÇظ او جÇانشين و شÇد پيدا
بÇا را طÇريقه ايÇن HمÇرس 1317 سÇال در ت اخو انجمن تأسيس با شاه ين ناصرالد

/31ì Ç 333 صص ايران, در نعمتاللهيه طريقه سلسلههاي تاريخ /ë

از آورد/5 بÇيرون فÇقر سÇلسلههاي صÇورت از و درآميخت فراماسونري مكتب
عمر اواخر در نيز وي خود درآمدند/ اعضا¾ جزو حكومتي رجال از بعضي اينرو

/1ì7 ص ,13êê تهران, صفايي, ابراهيم مشروطه, رهبران /ì

نعمتاللهي طريقه ننمود/6 تعيين نيز جانشيني نميكردو دستگيري كسي از ديگر
بود/ هندوستان و روز آن ايران در طريق متداولترين قاجاريه دورة در
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يÇا احÇوال از شرحÇي عليشاه, سلطان آقاي حضرت زمان در شده تأليف تاريخي كتب غالب در /1
ولي ستودهاند/ را بزرگوار آن عرفاني و علمي مراتب و آمده ميان به ايشان مقامات از ذ كري الاقل
آقÇاي حÇضرت تأليف عرفان و علم نابغة ميباشد, جناب آن دربارة Gمنحصر كه كتابي جامعترين
رجÇوم كÇتاب /(13ë3 ص تÇهران, دوم, (چاپ است رضاعليشاه گنابادي تابنده سلطانحسين حاج
نسÇبت دربÇارة و Çعاد¸ الس بÇيان بÇر تÇقريظي نÇيز نÇورعليشاه علي مال حاج جناب تأليف ياطين الش
شيخ حاج تأليف شهيديه رسالة است/ ايشان كرامات و كشف و رفتار و سيره و روحاني و جسماني
و حال شرح از مختصري و جناب آن دربارة Gمنحصر كه است آثاري از هم قزويني كيوان عباسعلي
است/ قÇاتالن رسÇيدن كيفر به و شهادت از بعد حوادث و ايشان شدن كشته وقايع مورد در Hعمدت
نقل ,ê8 Ç ë0 دوم,صص چاپ تابنده, علي حاج تابنده, خورشيد از Hعين آمده مختصر اين در آنچه

است/ شده

سلطانعليشاه1 جناب

بÇيدختي د لطانمحمÇس الÇم حÇاج جÇناب عÇرفان, و علم نابغة عرفا, <سلطان
28 در ايشÇان هسÇتند/ اسÇالم عرفاي و علما بزرگترين از سلطانعليشاه  گنابادي
طÇاÄفة در خÇراسÇان در واقÇع گناباد بيدخت در قمري 12ë1 سال االولي× جمادي
مÇبتال پÇدر فراق به سالگي سه در و نهادند وجود عرصة به قدم بيچاره به مشهور
و اقوام ميان در كه نحوي به بود, هويدا ايشان در كمال آثار كودكي همان از شدند/
طي از پس ايشان داشتند/ شهرت متانت ذ كاوتووقارو هوشو به بيدخت مردم
تحصيل تيترك كافيمد عدمبضاعت بهدليل گناباد ماتيدر مقد تحصيالت  كردن
بÇه اشتغال سالگي هفده سن در Gد مجد داشتند كه اشتياقي و شوق با ولي نمودند,
ديگر محلي اساتيد كه گونهاي به كردند, چشمگيري پيشرفت يافته, علوم تحصيل
مشهد عازم پياده علم تحصيل قصد به پس نميكردند/ ارضا را ايشان علمي روحية
به نيز آنجا از كردند/ استفاده علما محضر از شدندو سا كن آنجا در چندي سو مقد
كÇامل احÇاطة تÇفسير و رجال علم و اصول و فقه در شده, ف مشر عاليات عتبات
و كÇردند انصاري مرتضي شيخ حاج مانند علماÄي نزد فقهي علوم كسب و يافتند
حكÇيم نÇزد رفته, سبزوار به عتبات از مراجعت در جنابش گرفتند/ اجتهاد اجازة
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مشغول متعاليه و اشراق و ا¾ مش حكمت تحصيل به سبزواري هادي مال حاج متأله
نÇيز كÇتاباسÇفار بÇر گشÇتند/ ممتاز سبزواري مرحوم شا گردان ميان در و شدند
را ايشان جوي حق خاطر ي تشف ظاهري علوم كامل ا كتساب ولي نوشتند/ حواشي

برآمدند/ باهللا عالمان قلوب از علم طلب در و نكرد
بودند, مشهد عازم مريدان از جمعي با كه عليشاه سعادت جناب اوان اين در
كÇه سÇبزواري هادي الÇم حÇاج مرحوم گرديدند/ وارد كاروانسرايي به سبزوار در
حاضر شا گردان به و تعطيل را درس مجلس داشت, عظام عرفاي به كامل ارادت
وي مالقات به هم شماها نيست بد آمده, تهران از عاليقدري درويش فرمود: خود
در و رفÇته زيÇارت به طالب ساير همراه نيز د سلطانمحم مال حاج مرحوم برويد/
بعد چندي نشده تسليم ولي گرديد, سعادتعليشاه جناب مجذوب ل او جلسة همان
مسكن اصفهان سمت به پياده 1279 سال در باالخره تا فرمود/ مراجعت گناباد به
و كرده توبه ايشان خدمت درون, در شوق آتش با و رفته عليشاه سعادت جناب

گرديدند/ اهللا الي سلوك در وارد
جÇناب آن طÇرف از كÇرده, سÇلوك مراتب طي قليلي ت مد در بزرگوار آن
هم 1293 سال در گرديدند, عليشاه سلطان لقب با طالبان دستگيري و ارشاد مأمور
هÇدايت و ارشاد مسند متمكن ايشان نمود, تهي خرقه عليشاه سعادت جناب  كه
فضاÄل صيت و يافت تازهاي رونق عرفان و فقر سلسلة ايشان زمان در شدند/ عباد
كشÇورهاي غÇالب بÇلكه و ايÇران هÇمة سÇلطانعليشاه حضرت معنوي و صوري
تا گرديد, حاسدان حسادت دشمنانو عداوت باعث امر همين نمود/ پر را اسالمي
7ì سن در را حضرت آن قمري, 1327 ل االو ربيع 2ì سحرگاه در فانه متأس اينكه
مÇدفون بÇيدخت در ايشÇان ر طهÇم جÇنازة رسانيدند/ بهشهادت و مخنوق سالگي

 گرديد/
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بسياري تأليفات صاحب و داشتند مختلف علوم در كامل ر تبح حضرت آن
تفتازانÇي ياتهذيبالمنطق مالصدرا مثلاسفار گونا گون كتب بر حواشي از اعم
مÇجمع سÇعادتنامه, Çعاد¸, الس بيان تÇفسير : از عبارتند ايشان مستقل آثار بودند/
فÇرمودند مÇرقوم عÇليشاه سÇعادت جÇناب خÇود مÇرشد نÇام بÇه كÇه ÇÇعادات, الس

و ايÇضاح ÇاÄمين, الن تÇنبيه واليتنÇامه,بشÇار¸المÆÇمنين, وهÇÇمچنينكتابهاي
توضيح/>

بÇحرانÇي دوران ولي نÇعمتاهللا شاه دوران مانند شهيد آقاي حضرت دوران
غربي جديد ن تمد با تماس مولود كه است مشروطه جريان در ايران است/ ي خاص
در و شده آشنا اجتماعي چه و علمي چه بيسابقهاي و تازه مفاهيم با مردم كه است
كساني كه نيست ترديدي و مييابند خود سنتي اسالم مخالف را آن مواضع بعضي
HاسÇاس كÇه شÇيعه فÇقه برآيÇند/ سطحي تسليم و قبول يا قطعي انكار و رد مقام در
فقهاو ا كثر و افتاده تكاپو از است زمان با احكاممنطبق استخراج اجتهادو مبتنيبر
ظواهر خشك زهد موضع از فقط و نيستند جديد عالم وضعيت ه متوج مجتهدان,

ميكنند/ معرفي اسالم خالف را آن و كرده مالحظه را غربي ن تمد
از فقها بعضي جانب از آن با كه مخالفتي و است بحراني نيز ف تصو وضعيت
بÇازار مÇتاع دارد/ وجÇود ت دÇش بÇه هÇنوز بÇود شÇده آغÇاز صÇفويه زمان اواخر
رفتاري Hاحيان صوفيانه آداب نام به ه صوفي بعضي و دارد مشتري نيز صوفينمايان
مÇخالفين بÇراي بÇهانهاي كÇه مÇيدهند نشان خود از شرع و ن تمد و عقل خالف
گروه سه با ايشان اوضاع, اين به ه توج با ميشود/ دان متجد چه و علما چه ف تصو
كردارشان و گفتار كه صوفينماياني ف, تصو مخالف فقهاي بودند: مواجه مخالف
ف تصو تجديد در لذا و ف تصو مخالف دين متجد باالخره و بود ف تصو مخالف

بودند/ هشان توج مورد گروه سه هر
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و بÇود نÇيز فÇقيه و فÇيلسوف نعمتاللهي, سلسله قطبيت مقام از جدا ايشان
مÇنظر از فÇلسفي, مÇواضÇع و فÇقهي استنباط و شرعي اجتهاد در كه است طبيعي
فÇيلسوف شÇا گÇرد ايÇنكه بÇه ه وجÇت با فلسفي منظر از بنگرند/ مساÄل به عرفاني
تÇفسير بÇهخصوص آثÇارشان در بÇودند, سÇبزواري هادي الÇم حÇاج صÇÇدراÇÄي
بÇا فقهي, حيث از اما داشتهاند/ ه توج صدرا مال فلسفي نظام به Hغالب بيانالسعاد¸,
حسÇن مÇيرزا حاج آيتاهللا زمان بزرگ فقيه تأييد مورد و عاليقدر فقيهي اينكه

/208 ص عرفان, و علم نابغة /1

از را شÇريعت قÇلمرو و نÇميدادنÇد فÇتوي مÇفتي مÇقام در Hرأس بÇودند,1 شيرازي
تÇفسير در را مÇطالبي فÇقهي اظÇهارنظر بÇهعنوان ولي مÇيكردند, جÇدا طÇريقت
را ايشان ه توج بود بيسابقه ايام آن در Hكهغالب فتاوا اين كردهاند/ بيان بيانالسعاد¸
درباره ايشان فقهي استنباطهاي ميدهد/ نشÇان زمانÇه وضعيت و خويش دورة به

تعدلوا الا فÇÖتÔم خ Öنا و كريمة منطوق <به ميفرمايند: نامهاي پاسخ ضمن (291 (ص عرفان و علم نابغة در /2
اين باشد, داشته زن دو ميان عدالت ة قو كسي كه ندارم گمان زمان جزو اين در (3 آية فواحده(نسا¾,

زن/> يك بر اقتصار ميدانم واجب و را گرفتن زن دو ميدانم حرام ضعيف

طÇهارت و شÇطرنج و موسيقي حليت زوجات,2 د تعد حرمت به نزديك احتياط

در گÇنابادي نÇورعليشاه علي الÇم حÇاج جÇناب ايشÇان جÇانشين و فÇرزند بÇÇردهداري, دربÇÇارة /3
فروش و <خريد كه داشتند اعالم بشر, حقوق اعالميه صدور از قبل سال 3ì ,1332 سال ل ربيعاالو
چون و آزاد Hتمام هست كه رسمي اما و عبيد و است ن تمد مخالف و تدين منافي زمان اين در انسان
دوم, چÇاپ گÇنابادي, تÇابنده سÇلطانحسين حÇاج بشر, حقوق اعالميه به مذهبي (نظر بالدند>/ عباد ساير
ايÇنكه و است خÇارج در بÇرده شÇرعي مÇصداق وجÇه عدم ايشان, فقهي استدالل /(ë1 ص ,13ëê

نيستند/ شرعي موازين با منطبق كنوني بردگان

است/ قبيل اين از تريا ك كشيدن حرمت و بردهداري3 منع و كتاب اهل ذاتي

تريا ك تحريم

حÇاصل كÇه روز آن ايران و هند و دور خاور در رايج زشت عادات از يكي
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كشÇيدن بÇود, شÇرقي ممالك در اخير قرن چند در اروپا استعماري فعاليتهاي
مÇيشد/ رايÇج بهتدريج مختلف طبقات ميان در ايران در كه بود چرس و تريا ك
حتي شدهو متداول هم صوفيه سالسل از برخي پيروان درميان ر مخد مواد  كشيدن
كشيدن را درويشي الزمة كه بهنحوي بودند/ درآورده درويشي آداب جزو را آن
عمل توجيه در و ميدانستند/ بيكاري و تنبلي آن تبع به و بنگ چرسو تريا كو
سالك هر مطلوب كه عرفاني فناي و شدن بدر خود از به ميكردند استناد خويش
عÇرفاني نيستي با را بنگ و تريا ك كشيدن از حاصل خلسه و نيستي آنان است/

موالنا: قول به ميگرفتند/ يكي

اختالف/ كمي با ,22ë بيت نيكلسون, تصحيح ششم, دفتر مثنوي, /1

مÇينهند1 خÇود بÇر بÇنگ و خÇمر ننگ وارهÇÇند هÇÇوشياري از دمÇÇي تÇÇÇÇا
حاصل اوهام نه بيند را حق حسن تا باشد حق جانب از بايد نيستي كه درحالي

موالنا: قول به خود/ جسماني حاالت تغيير از

نÇيكلسن مثنوي در وارهند") هوشياري از دمي "تا از پس بيت (دو /3ëë ص خاور, كالله مثنوي, /2
نيست/

احÇد2 حسÇن آن انÇدر بÇيند كÇÇه تÇÇا بÇود حÇÇق از آن كÇÇه بÇÇايد نÇÇيستي
مÇنتظÇر هÇمÇواره سÇالك سلÇوك, و سير در چون عرفانÇي ادرا ك حيث از
تريا ك كشيدن از حاصÇل توهمات بود ممكن است, شهود و كشف و غيبي فتوح
كÇه شÇÇد مÇوجب هم اجتمÇاعي حيث از شود/ مشتبÇه عرفاني شهÇود و كشÇف با
اجÇتمÇاع مÇزاحÇÇم و زاÇÇÄد سپس و خنثÇي انسانÇي بهصورت ابتÇدا در فÇرد Âعم
سلطانعليشاه حضرت اينرو از است/ همه معلوم كه نيز آن بهداشتي ات مضر شود/
تريا ك كشنده بر حتي كردندو منع ت شد به تريا ك كشيدن از را پيروان همه ابتدا

حÇاج پسÇري نÇوادة سبزواري ين عمادالد شيخ حاج مرحوم با را رفتارشان ميتوان نمونه براي /3

تÇفسير در نÇميپذيرفتند/3 سÇلوك در را تÇريا كÇي شÇÇخص و مÇÇيكردند لعÇÇن



ولي اهللا نعمت شاه دربارة مقاالت مجموعه 128

كه سختي اعتياد دليل به بود, سلطانعليشاه حضرت مجذوب كه وي كرد/ ذ كر سبزواري هادي مال
Ñ

Ø

ماند خانه در و ببست خود بر را در نيز او نپذيرفتند/ فقر به تشرف براي را تقاضايش ايشان داشت,
سلوك در وارد يافت, بهبود معنوي جذبه و شخصي همت به كه چندي از پس و كند/ اعتياد ترك تا
"هدايتعلي" به ملقب و رسيد طريقتي مقامات به Gبعد حتي كه بهنحوي كرد معنوي پيشرفت و شد

/(3ë9 Ç ì0ص عرفان, و علم نابغة  گرديد(
/19ê ص ل, او جلد دوم, چاپ السعاد¸, بيان /1

دادنÇد/ آن تحريم به حكم فتوا نه و خويش نظر اعالم عنوان به هم بيانالسعاد¸1

هيچ كه چرا مينمود عادت خالف و انقالبي بسيار موقع آن در حكم اين صدور
را آن سÇو¾ عÇواقب و بÇود نكÇرده ايÇنباره در اقدامÇي زمان آن در علما از يك

نميكرد/ پيشبيني
و كÇبير Õثم ا فيهما Öل Ôق ر يس والم مر الخ ن ع كلون Ã Öس ي آيه تفسير در را حكم اين ايشان
در استدالل نحوه آوردهاند/ 219 آية بقره, سورة در نفعها Öن م Ôكبر ا هما Ôثم ا و اس لنل منافع

قوايي مرتبه هر در و است وجودي مراتب داراي انسان كه است چنين حكم اين
حقوق بايد كه است نيازمند چيزهايي به خويش بقاي در قوا آن از كدام هر و دارد
از يا تضييع موجب ورزد افراط يا كند سستي آن در ا گر كه كند رعايت را مرتبه هر
امÇري هر در تفريط و افراط از بايد پيامبر پس ميشود/ مرتبه آن حق رفتن بين

فوا"/ ر Öس Ôت ال و ربوا Öواش " كلÔوا كه فرمايد امر اعتدال و نمايد نهي
تÇحت را واهمه ة قو كه است عاقله ه قو داراي خود انسانيت مرتبه در انسان
و مدارك هم خيال و نموده خود ر مسخ را خيال نيز واهمه ه قو و دارد خود تسخير
تسخير در را محر كه قواي عضالت اعصابو نيز اينها و كرده تسخير را شوقيه ه قو
كند/ حفظ را الزمه حقوق بتواند تا است نيازمند عاقله ة قو به انسان پس دارند/ خود
بين از بهتدريج را او تسخير ة قو و ميباشد عاقله ة قو مخالف تريا ك دود استعمال
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ضعف و ميشود قوا همه تضعيف باعث تريا ك دود استعمال با عاقله ة قو ميبرد/
بÇراي بهاضافه و است بسياري حقوق و فواÄد رفتن بين از سبب قوي از يك هر
خوردن از شديدتر جهت چندين به تريا ك كشيدن حرمت پس است/ مضر بدن
نÇظر از ايام آن در فتوا اين صدور دارد/ فواÄدي دستكم آن كه چرا است شراب
ايÇن از مÇيخواسÇتند كÇه اسÇتعمارگران فعاليت جهت در شد بزرگي مانع سياسي

كنند/ خود وابسته و ضعيف و سست را مردم طريق
حÇاج حÇضرت ايشÇان مÇعنوي خليفه و فرزند سلطانعليشاه حضرت از پس
تÇحت كÇتابي پÇدر دسÇتورات بهتبع (1337 Ç 128ê) گنابادي نورعليشاه علي مال
بÇه ابÇتدا كتاب اين در ايشان نوشتند/ تريا ك كشيدن حرمت در عنوانذوالفقار
معصيتي اغوا¾شيطان به <چون ميفرمايند: ميكنندو اشاره ايران تريا كدر شيوع
سيما مردم اديان و ابدان خرابي باعث و يافته انتشار ايران Hخصوص بالد عموم در

Ôم العال ظهر ي Öل ف العالم في ع¹ Öد الب Öرت ه ظ ذا ا خبر بهمضمون و گرديده/// ايمان اهل ضعفاي
هÇر بر نكر, Ôالم ن ع هون Öن ي و المعروف ب رون Ôأم ي و ير الخ لي ا دعون ي Õ¹ ام كÔم Öن م تكÔن Öل و آية و ه لم ع

كÇم معروف علما¾ از و كوشيده/// آن دفع پي در كه الزم باشد خبره اهل كه  كس
از آنها نوشتة باب اين در نوشتهاند كه هم بعضي و گرديده فقره اين ض متعر  كس

/1ê Ç ë ص ,13ë9 تهران, سوم, چاپ ذوالفقار, /1

بÇهمنظور لذا نÇيفتاده///>1 مفيد چندان عبارات نبودن فهم عوام و اختصار  كثرت
عباد "اصالح عبارت از چنانكه نوشتهاند/ را رساله اين بالد" تعمير و عباد "اصالح
است/ بÇوده مÇوردنظر آنÇها اجÇتماعي و فردي ات مضر برميآيد بالد", تعمير و
و عÇقليه ادلة از آن حرمت و شده نوشته عملي فقهي رسالههاي طرز به ذوالفقار
و فقهي و علمي Âكام گاه كتاب اين مطالب بيان زبان است/ گرديده اثبات شرعيه
ÂامÇك قÇضيه قبح كه است تيز و تند و عوام زبان به و سليس و ساده بهنحوي  گاه
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ايÇن بÇه مبتال بيشتر كه خراسان دهات اهالي Hخصوص مردم عامة تا گردد مشهود

چÇنانكه كردهانÇد/ تأ كيد اعتياد از نهي بر همه ايشان جانشينان نورعليشاه آقاي حضرت از پس /1
كردهاند/ نهي را آن (ì2 (ص صالح پند در جمله از مختلف مواضع در صالحعليشاه آقاي حضرت
مسÇتقلي رسÇاله رضÇاعليشاه آقاي حضرت بودند/ داده اعتياد ترك در طبي دستورات حتي ايشان
ترجمة ايشان خود است/ آمده ذوالفقار كتاب انتهاي در كه فرمودند مرقوم آن اثرات و افيون دربارة
مÇختلف اعÇالميههاي در و كÇردند منتشر كتاب آن ضميمه نيز را عاد¸ بيانالس در مذكور آية تفسير
منوال بههمين نيز محبوبعليشاه آقاي حضرت كردند/ تأ كيد آن بر نعمتاللهي فقراي به خطاب
از را پÇيروان HتÇراحÇص (207 ص ,1377 تÇهران, دوم, (چاپ تابنده خورشيد در Âمث و كرده رفتار
ليÇن او در نÇيز مÇجذوبعليشاه آقÇاي حضرت ايشان جانشين كردند/ منع تريا ك كشيدن به اعتياد

كردهاند/ نهي را تريا ك كشيدن 137ë ماه دي خة مور قطبيت زمان اعالميه

كنند/1 استفاده آن مطالب از بودند, قبيح عمل

بيكاري ترك

الهي رضايت جلب نيت به كه عملي هر نيست/ جدا باطن از ظاهر اسالم در
نشده داده دستور دنيا كلي ترك جهت اين از ميشود/ محسوب عبادت شود, انجام
مثل ي خاص موارد در ف تصو در ه البت / االسالم في ¹رهباني ال فرمودهاند: ا كرم نبي و
قبل پيامبرا كرم چنانكه ÇÇ كند خلوت تي مد براي كسي است ممكن نفس رياضت
از انقطاع و جذبه حاالت بروز بههنگام يا ÇÇ ميكردند خلوت حرا غار در بعثت از
خÇلوت بÇر اصÇل ولي كÇند خلوت خود حال بهاقتضاي سالك است ممكن خلق
از خطاطي يا معماري قبيل از تي سن فنون صنعتو و حرفه به اشتغال حتي و نيست
باشد, ت فتو اهل ميخواسته كه هر اينرو از است/ ميشده محسوب سلوك لوازم
قلمرو در اسالمي هنرهاي و فنون لذا و است ميكرده پيشه را هنري و صنعت بايد
بد Gسهو يا Gعمد گاه خلوت, اصيل معنوي حالت همين اما كردهاند/ ظهور ف تصو
صÇوفينمايان برخي را رضا و توكل همچون عالي مفاهيم Âمث و ميشده فهميده
خÇانقاهها كه چهبسا اينرو از ميپرداختند/ گدايي و بيكاري به و ميكردند بهانه
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عÇارفاني آثÇار در رفتارشان زشتي و آنان حكايت و ميشد تنبلخانهها به ل مبد
ميشود/ ديده بهوضوح مولوي همچون

ميان در پرسهزني و ي تكد گاه و كار ترك سنت ولي نعمتاهللا شاه زمان در
خÇلوتها خÇودشان ايÇنكه بÇا ايشÇان, اينرو از بود/ شده مرسوم صوفيان بعضي
امرار ف تصو بهنام و ورزند اشتغال به كاري كه ميدادند دستور پيروان به داشتند,
در را حÇضرت <آن كه آمده ولي نعمتاهللا شاه حضرت مناقب در نكنند/ معاش

ص همانجا: ديگر, عبارتي به همچنين /10ì ص ولي, نعمتاهللا شاه احوال ترجمه در مجموعه /1
/êë

كÇه است نÇقل مينمود/ آن به تشويق نيز را ديگران و بود>1 طوالني يد فالحت
كردند/ منع را وي حضرت آن آورد, خلوت به رو مالزم, درويشان از يكي وقتي
كيميا سه مقد حضرت كه است چنان زمان اهل < گمان كه كردند عرض ايشان به
آنيم به دانا و ميدانيم ما كه كيميا آن كه فرمودند كشف; به يا كسب به يا ميداند

/10ë ص همان, /2

خربزه تخم كه فرمودند گذشت, نوروز از وقت چند چون و بود>/2 زمستان اواخر
از پس كنند/ زرع ماهان نهر كنار در بود شده خورده زمستان در كه هندوانههايي و
آوردند/ ايشان نزد به بود شده نقد آنچه فروختند, و كردند محصول برداشت آنكه
خÇواهÇي, < كيميا فرمود: و داد كيميا درباره سÆالكننده به مبلغ آن نعمتاهللا شاه

فرمايد: ابياتي ضمن در ايشان /10ì ص همان, /3
جÇو جÇزا نÇيكياش و كÇن نيكي خÇوش نÇÇصيحتي بشÇÇنو مÇÇا از
جÇو نÇوا خÇÇود حÇÇالل كسب از گÇÇدايÇي مكÇÇن و كÇÇن دهÇÇقاني
جÇÇو كÇÇيميا سÇÇÇÇياه ازخÇÇÇÇا ك كÇÇيميايي عÇÇلم طÇÇÇÇالب  گÇÇÇÇر

/(ì07 ص ,13ëë تهران, نوربخش, جواد دكتر تصحيح ولي, نعمتاهللا شاه اشعار ( كليات

كن>/3 زراعت
ميان در تنبلي و گدايي و پرسهزني عادت نيز سلطانعليشاه حضرت زمان در
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داده بÇهاشÇتغال دسÇتور را پÇيروان همه ايشان لذا بود, گشته رايج صوفيان بعضي

السعادات مجمع خويش كتاب از هفتم فصل متفرق, و د متعد موارد از غير به سلطانعليشاه حضرت /1
و شÇرعي و عÇقلي وجوه و مكاسبات" و معامالت بيان "در را (ê19 Ç ê28 ص ,1379 ل, او (چاپ

دادهاند/ اختصاص آن سن Ôح عرفي

بÇراي بايد <هركسي كه ميفرمودند و ميكردند1 منع Hصراحت را بيكاري و بودند
شÇرع مخالف و دارد عالقه كه كاري هر به و كند كار دنيا آباداني و معاش  كسب
از را خود معاش و باشد مشغول آنها غير يا صنعت يا تجارت يا زراعت از نيست,
<چون ميكند تأييد هم عقل را كردن كسب جناب آن بهنظر كند>/ تأمين حالل راه

/179 ص گنابادي, تابنده سلطانحسين حاج عرفان, و علم نابغة /2

نيست>/2 ن تمد اختالل سبب
روابط مقتضي كه مدني جامعه پيدايش و مدرن دورة در Hخصوص دستور اين
مينمود/ ضروري بسيار است, كار به جامعه در فرد هر اشتغال و اجتماعي تنگ
بر جمعي فاق ات را كاركردن حسن عرفي و عقلي اصلي وجوه از يكي ايشان خود

/ê20 ص السعادات, مجمع /3

<تÇباه بÇيكاري و تنبلي بزرگوارشان جانشينان از يكي بيان به و ميدانستند3 آن

/9ê ص صالح, پند صالحعليشاه, دحسن محم شيخ حاج /ê

و ه توجÇم عرفاني حيث از را پيروان عينحال در اما است>/4 جامعه حق ساختن
آيÇد پÇيش لياهللا ا سÇلوك در نÇاحيه ايÇن از بÇود ممكن كه شبهات بعضي متذكر
ثÇروت داشÇتن عÇين در <ولي ميافزايند: قبل مطلب ادامة در چنانكه ميكردند/
و نيست پايدار دنيا مال كه نشود مغرور دنيا مال به و بداند فقير را خود بايد بيكران
شÇد آشÇنا حقيقت اين به كسي وقتي نميبرد/ كفن يك از بيش خود با هيچكس
ثروت و است خداوند به محتاج و است فقير عالم اين در بهراستي او كه ميفهمد
مÇوقع و شده سپرده او به امانت بهطور كه است جهان اين معاش امرار براي فقط
گذاشتن و غيرمشروع راههاي از دنيا مال جمع به آز و حرص ميگيرند/ او از مرگ
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و حÇالل راههÇاي در آن صرف و ثروت خود ولي است فقر مخالف وارث براي

صفحه/ همان عرفان, و علم نابغة /1

هر Áاصو ندارد>/1 منافات درويشي با هيچوجه به جهان كردن آباد و خيريه امور
را او امر امتثال, قصد به و دارد نظر منظور را الهي امر عمل آن در انسان كه عملي

/ê21 ص السعادات, مجمع /2

است/2 عبادت زراعت يا تجارت چه و روزه و باشد نماز عمل آن چه آورد بجا
<فقير ميفرمايند: چنانكه نيست, خدا به توكل منافي مال كسب ايشان نظر به
و كند كار بايد بلكه بكشد, كار از دست و بنشيند منزل در كه باشد خيال اين به نبايد

/323 ص همان, /3

<حركت ميفرمايند: مذبوحانه حركت توضيح در و باشد/>3 داشته مذبوح حركت
بايد تو حاضر/ گاو و حاضر تخم و حاضر آب و حاضر زمين كه است اين مذبوح

/22ê ص عرفان, و علم نابغة /ê

بداني/>4 خدا از را بقيه بدهي, آب و بپاشي تخم و كني شيار
كار به Hشخص ولي نعمتاهللا شاه حضرت همچون نيز سلطانعليشاه حضرت
پÇينه زراعÇتي كار اثر بر دستشان گاهي كه بهنحوي ميورزيد اشتغال  كشاورزي
قصد به كيمياست, علم داراي جناب آن كه بود شنيده < كسي كه است نقل داشت/
آمد, منزلشان در به بيدخت به چون رفت/ گناباد به كيميا علم تحصيل و مالقات
جÇناب آن خÇدمت آنجا در گرفته, را باغ سراغ او بردهاند/ تشريف باغ به  گفتند
او آنكÇه از پيش احوالپرسي و جواب دادن از پس ايشان كرد سالم چون رسيد/
اين ما كيمياي فرمود: داده, نشان او به داشت پينه كه را خود دست بكند, سÆالي

/172 ص همان, /ë

GاهرÇظ كÇه كسÇاني بÇه ي تÇح ايشÇان مÇيبريم>/5 بÇهره و كشيده زحمت كه است
من صد استعداد كه <زميني ميفرمودند: نميكردند مراقبت ولي كرده  كشاورزي
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آن ي متصد باشد, داشته گندم من نود شخص بيمراقبتي بهواسطة ا گر دارد  گندم

/22ê ص عرفان, و علم نابغة /1
ايÇن بÇزرگان هÇمة و بÇود گنابادي نعمتاللهي سلسلة امتيازات از بيكاري منع جناب آن از پس /2
مÇيكردند, آن بÇه تشÇويق را پيروان هم و بودهاند كاري به مشغول خود هم زمان تناسب به سلسله
آفÇريده مدني بالطبع كه انسان بايد <و ميفرمايد: صالحعليشاه جناب ,92 ص صالح, پند در چنانكه
بر بار و بيهوده پيكر كه دهد انجام كاري هركسي و نمايند هم به كمك محتاجند بهيكديگر و شده
عادت بيكاري به را انساني آنچه از بايد <و ميافزايد: (9ê Ç ë ديگر(ص جايي در و نباشد/> جامعه
تباه و بد هم تنبلي و كند/// پرهيز باشد خانمانبرانداز كه رسيد چه تا سازد جامعه گردن بار و دهد
و بوده هيه نعمتالل عليه سلسلة امتيازات از يكي هم كار و كسب به تقيد و است جامعه حق ساختن

هست>/

است>2/1 مسÆول و مÆاخذ خداوند نزد

سياسي و اجتماعي مساÄل با برخورد

و بود نيافته اصالت سياسي فكر كه ÇÇ مدرن دوره از قبل ÇÇ گذشته دوران در
اشخاص گفتار و كردار و پندار فهم در نداشت, موضوعيت سياسي مناسبتهاي
مÇقامات بÇه كÇه عارفي كه است طبيعي نميرفتند/ سياسي عوامل صرف بهدنبال
و ميباشد خلق از مستغني كه است حق به آنچنان هاش توج رسيده, عرفاني عاليه
گÇريزان و مستغني لنگ تيمور از ولي اهللا نعمت شاه همانقدر فردي حيث از لذا
زمÇان برخالف اما قاجار/ شاه ين ناصرالد از گنابادي سلطانعليشاه مرحوم كه بود
سÇياسي مÇوازيÇن بنابر گفتاري و رفتار هر كه مدرن دورة در , ولي اهللا نعمت شاه
دامهÇاي ديگÇر طÇرف از و نÇبود, سÇياسي روابÇط از گÇريزي و مÇيشد سنجيده
و ايÇمان لطيفه حفظ به موظف كه ف تصو بزرگان بود, گسترده نيز سياستبازي
صدمه لطيفه اين اينكه عين در كه ميكردند طريق اراÄه بايد ميباشند آن تهذيب
ايمان نور به مهتدي كه عقلي ه البت گيرند; به كار نيز را خويش عقل اشخاص نبيند,
بÇنابر درويشÇي و ف صوÇت ÁوÇاص كه كردند معلوم ابتدا همان از اينرو از است/
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از نبايد و ندارد سياست به ربطي اينرو از و نيست سياسي مكتب يك ماهيتش

دوران در عÇارفان بزرگان عمل مورد در امروزي سياسي فكر منظر از نميتوان اساس همين بر /1
در رازي ين نجمالد شيخ با كبري ين نجمالد شيخ متفاوت رفتار مورد در Âمث و كرد قضاوت  گذشته

كرد/ تقبيح را دومي و تحسين را لي او مغول, حمله جريان

بلكه درويشي بهعنوان نه درويشان ولي نگريست/1 بدان سياسي توجيهات منظر
كنند/ دخالت سياسي امور در كه بودند ر مخي خود تشخيص به بنا شخصي جهت از
بزرگان طرف از اسالم س مقد شرع در ره مقر تقسيموظايف حكم اين مبناي

بود: ذيل شرح به گنابادي نعمتاللهي سلسله عرفاي
كرد/ تقليد الشرايط جامع مجتهد از بايد كه شريعت احكام Ç 1

ميشود/ اخذ وقت بزرگ عارف از كه طريقت احكام Ç 2
قÇلمرو دو از خارج كه است شخص خود تشخيص به كه شخصي احكام Ç 3
نÇظر از بنابرايÇن بيابد/ را خود تكليف شرعي منطق و فكر به Hشخص سابقالذ كر
و دخÇالت ÇÇ گÇنابادي نÇعمتاللÇهي سلسله بزرگان Gبعد و ÇÇ سلطانعليشاه جناب
طريقت بزرگان طرف از نيستو طريقت قلمرو در اجتماعي مساÄل در اظهارنظر
و عمل بايد فقرا كه بوده اين بر نظر همواره بلكه نميشود/ داده دستوري آنان به
را خÇويش تكليف و كرده خلق به خدمت قصد به و اهللا لوجه Hخالص را خود نيت
كه نشود ر تصو اينكه براي نميكردند اظهارنظر مساÄل اين در هم بزرگان و بيابند

آشنايي در مندرج تابنده, نورعلي دكتر حاج آقاي جانب از صادره اعالميه لين او متن از مستفاد /2
/(39 Ç ê0 ص ,1380 تهران, ل, او ف(چاپ تصو و عرفان با

است/2 طريقتي وظايف از
عنوان اين با سلطانعليشاه حضرت هم مشروطه جمله از سياسي ماجراهاي در
معني چه استبداد يا مشروطيت نميدانيم و درويشيم دهاتي زارع نفر يك <ما  كه

/122 ص عرفان, و علم نابغة /3

و نميفرمودند آنها به خويش خاص سياسي نظريه مبتنيبر دستوري هيچ دارد>3



ولي اهللا نعمت شاه دربارة مقاالت مجموعه 13ì

كÇه اعتمادالتÇوليه و معتمدالتوليه نامهاي به داشتند حضور برادر دو مشروطيت انقالب در Âمث /1
حÇضرت بÇه آنÇها مكÇاتبات بود/ مشروطيت مخالف ديگري و موافق يكي ولي بودند فقير دو هر
خصوص اين در ايشان اظهارنظر عدم در تعمد همين از دوحا كي آن به ايشان پاسخ و سلطانعليشاه

/(288 Ç 9 ص دوم, چاپ عرفان, و علم نابغة و 213 ص دوم, چاپ صالح, يادنامه است(ر/ ك:

را حكام حال عين در اما ميكردند/1 خود فردي تشخيص و عقل به حواله را همه
كتاب در Âمث ميكردند/ نصيحت مملكت امور به رسيدگي و ظلم عدم مورد در هم
تحت فصلي در كه نحو اين به ميپردازند زمان حكام ستم از انتقاد به واليتنامه,

اعÇتقاد بر بنا ÇÇ كبير", مملكت در تپروري رعي و مملكتداري بيان "در عنوان
عالم از تپروري رعي و مملكتداري از ÇÇ صغير عالم با كبير عالم انطباق عرفاني
از بÇايد را كÇبير عÇالم در مÇملكتداري كÇه مÇÇيفرمايند كÇÇرده, آغÇÇاز صÇÇغير
حا كمان ي تعد به نسبت تند لحني با سپس آموخت/ صغير عالم در مملكتداري
ا گر و دهند قرار خود اسوه را اسالم خلفاي باب اين <در ميگويند: ايران در وقت
بÇر پÇيرايÇهاي هيچ كه دهند قرار خود اسوة را فرنگ امراي است دور آنها زمان
هÇم خÇزانÇه و دارنÇد آسÇوده را رعيت و معمور را مملكت و نميدهند قرار خود

/1ì1 ص ,1380 تهران, واليتنامه, /2

خÇود درس سر در آنجناب روزي قضيهاي, بهدنبال اينكه يا دارند/>2 اندوخته
مÇردم بÇه نسÇبت اجÇحاف و ي تعد خيلي حكام دوره اين در Hواقع> بود: فرموده
آنÇها زمان در ي تعد و ظلم زيرا كرد خسته مرا خيلي قاجاريه حكومت و ميكنند
كÇه دادهانÇد خÇبر سÇعادتعليشاه آقÇاي مÇرحÇوم و مÇيشود زياد مردم به نسبت
پنج كه خواستم خدا از من ولي رفت خواهد دنيا از 1318 سال در شاه ين ناصرالد

/11ë Ç ì صص عرفان, و علم نابغة /3

دهد/>3 قرار زودتر سال
و قÇاجار شÇاهان اسÇتبداد بÇا بÇود مÇصادف سÇلطانعليشاه حÇÇضرت زمÇÇان
مشروطه فكر ايران/ در مشروطه نهضت تأسيس يعني آن به نسبت عكسالعمل
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بÇه نسبت بود/ ايران به غرب سياسي و اجتماعي مفاهيم ورود موارد لين او جزو
آيتاهللا مثل علما از هاي عد اسالم, با آن مخالفت و موافقت اعتبار به مشروطيت,
نÇظر نÇوري فÇضلاهللا شÇيخ مÇثل ديگر هاي عد و مساعد نظر بهبهاني عبداهللا د سي
سÇياسي مسÇاÄل احÇوال و اوضاع اين در كه است طبيعي ميكردند/ ابراز مخالف
افÇراد بÇهعنوان هÇم فÇقرا و است رايج سياستبازيها و دستهبنديها گرم, بسيار
تعيين براي ايشان اما كنند/ سÆال و باشند د مرد خويش تكليف مورد در مسلمان

ميدادند/ ارجاع خويش ايماني عقل به را آنها Âعم تكليف

خاص لباس به تقيد عدم

يÇا صوف مثل ي خاص لباس پوشيدن صوفيان, برخي قديمي آداب از يكي
شÇاه حÇضرت داشت/ تÇفاوت مÇختلف سلسلههاي ميان در البته كه بود پشيمينه

/28 و 30ê صÇص كÇرماني, ولي نعمتاهللا شاه احوال ترجمه در مجموعه به كنيد رجوع ايشان لباس دربارة /1
در چنانكه بوده جناب آن روية خالف شده متداول Gبعد سلسله پيروان بعضي ميان در آنچه Gظاهر
امجاد اوالد و حضرت آن Hمطلق ميپوشند ايشان درويشان كه < كسوتي آمده (28 كتاب(ص همين

نپوشيدهاند/>

گاه و صوف سفيد جبه گاه Âمث و نبود1 خاص لباس پوشيدن به د مقي ولي نعمتاهللا
لباسي پوشيدن از نيز را پيروان زمان, اقتضاي به و ميپوشيد ديگر البسه گاه و قبا

يÇعني نÇعمتاللÇهي سلسله بزرگان از نفر دو مورد در خاص لباس به تقيد عدم دستور اين البته /2
و امÇر ايÇن عÇلل شÇرح بÇراي شÇد/ لغو Hتموق جهاتي به ل او نورعليشاه و معصومعليشاه حضرات
حÇاج دكÇتر تأليÇف ولي", نعمتاهللا شاه ين نورالد سيد "حضرت مقاله به كنيد رجوع بيشتر تفصيل

/18 Ç 19 صص ,1382 تهران, ,1ë شماره ايران, عرفان تابنده, نورعلي

ميكرد/2 منع كند جدا مسلمانان ديگر از را آنان بهنحوي  كه
خÇاص لبÇاس پوشيدن به د تقي از را پيروان Gد مجد نيز سلطانعليشاه حضرت
ي اصÇخ لباس به مربوط خدا <بندگي ميفرمود: همواره آنجناب ميكردند/ منع
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/179 ص عرفان, و علم نابغة /1

ظاهر صورت در دستور اين با Âعم 1/< Õخير ذلك وي× Öق الت Ôلباس است: درقرآن نيست/
نميشد ديده مردم افراد ديگر و ف تصو طريقه پيرو مسلمان يك ميان فرقي هيچ

نيز بزرگوار آن جانشينان و است مجري گنابادي نعمتاللهي فقراي ميان در هما كنون سنت اين /2
/113 ص صالح, پند مثÂر/ ك: كردهاند/ سفارش اينباره در

ميماند/2 محفوظ آنها قلوب در اشخاص اعتقادات و

واليت امر احياي

يا اسالم طريقت سرچشمة واليت است/ رسالت روح و باطني جنبة واليت
وجود در رسالت دور اسالمي/ احكام و شريعت سرچشمة رسالت و است ف تصو
مÇفتوح هÇمواره واليت باب ولي شد آيةقرآنختم بنابر مرتبت ختمي حضرت
دو دو, ايÇن مÇبنا هÇمين بÇر و است ف تصو هم و ع تشي اصلي ركن واليت است/
به واليت مقام انتخاب ف, تصو هم و ع تشي در واحد/ حقيقتي بر دال هستند عنوان
الهي اذن به را علي(ع) نيز پيامبرا كرم(ص) نيست/ عقد و حل اهل يا مردم اختيار

ولي اجازة به الحق ولي ترتيب اين به كردندو منصوب خود از پس بهمقامواليت
را خود ارشاد اجازة صوفيه سلسلههاي تمام Hتقريب اينرو از و ميشود تعيين سابق
ل مبد ع تشي طرفي از بهتدريج قرن چند از پس اما ميرسانند/ علي(ع) حضرت به
سÇياسي تÇفسيري واليت, از و شÇد سÇياسي نÇهضتي يا فقهي و كالمي مذهب به

ماند/ مغفول واليت لطيفه صوفيه بعضي ميان در ديگر طرف از و آمد بهعمل
كÇه است واليت بÇحث احياي ف, تصو تجديد و احيا¾ اصلي وجوه از يكي
سنت اهل مرجعيت قدرت تضعيف و عباسي خالفت انقراض از پس بهخصوص
تعاليم و آثار در مسأله مهمترين بيترديد ميشود/ ديده ف تصو بزرگان ميان در
را آن مختلف شÆون و جوانب كه است واليت اصل , ولي نعمتاهللا شاه حضرت
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از بÇود/ خÇود زمÇانة شيعه و صوفي گروه دو ايشان بحث طرف كردهاند/ بررسي
تÇا ميكند احيا¾ را واليت بحث شد گفته چنانكه صوفيه ميان در طرفي از اينرو
و سÇنت اهÇل عÇامه ديگر طرفي از و كند خويش ولوي سرچشمه ه متوج را آنها
كه ميشود متذكر ميكندو حقيقي ع تشي و حقيقي بودن سني معناي ه متوج را شيعه
نÇيز ديÇن از مÇنحرف يعني رافضي مذموم بهعنوان زمان آن در كه حقيقي ع تشي
پيرو بلكه نيست ÇÇ كردن عثمان و عمر و ابوبكر لعن و سب يعني ÇÇ ميشد خوانده

ميفرمايد: چنانكه است, بودن علي(ع)
مÇعتزلي خصم و پا ك مÆمن هسÇتم ولي نÇÇيستم رافÇÇضي

/ì89 ص ولي, نعمتاهللا شاه ديوان /1

1

ولي عÇلي پÇÇيرو او از بÇÇعد دارم خÇويشتن دÇج مÇÇذهب

كردهاند/ ديني) orthodoxy(راست به تعبير به آن از مسيحيت عرف در كه چيزي همان /2

آن الزمة كه است2 پيامبر سنت از تابعيت حقيقياش معناي به نيز بودن سني
را خود وي اينرو از است/ مستحدثه مذاهب به انحراف عدم و واليت اصل قبول

/ì88 ص ولي, نعمتاهللا شاه ديوان /3

و است>/3 ما مذهب كه گزين سني <ره ميفرمايد: و ميخواند معنا همين به سني
نيست زبان به علي(ع) واليت قبول كه ميسازد متذكر را رسمي شيعه عينحال در
ميفرمايد: چنانكه نيست/ ر ميس چيزي چنين معنوي ارادت و قلبي ارتباط بدون و
زدن بÇايد كÇجا كز بداني بايد را الف ميزني واليت از الف ولي آن بيوالي

/7ëë ص همان, /ê

زدن4 بايد چرا آخر گليم زير در طبل افÇراشÇتيم امÇام آن والي از لوايي ما
احيا¾ واليت بحث Gد مجد نيز شهيد سلطانعليشاه حضرت تعاليم و آثار در
رسÇمي مÇذهب كÇه ولي نÇعمتاهللا شÇاه زمÇان برخالف كه تفاوت اين با ميشود
مÇورد در بÇودند, گÇروه ايÇن ايشÇان اصÇلي مخاطب و بود سني مسلمان, ايرانيان



ولي اهللا نعمت شاه دربارة مقاالت مجموعه 1ê0

رسمي مذهب صفويه از پس كه است شيعه اصلي مخاطب سلطانعليشاه حضرت
عوامزدگي و ظاهري جنبة Hطبع و شده مردم اجدادي و آبا¾ دين به ل مبد و ايران
و اقسام طرح مسألهواليتو به خويش ا كثرآثار در ايشان است/ يافته غلبه آن در
ÂامÇك بÇيانالسÇعاد¸, عÇرفاني تÇفسير كه بهنحوي پرداختهاند آن مختلف شÆون
بحثواليت ض متعر حد اين تا عرفاني تفسير هيچ شايد استو اصل اين مبتنيبر
كه كردهاند تأليف بهنامواليتنامه فارسي زبان به را مستقلي كتاب اما باشد/ نشده
ايشان است/ بينظير فارسي زبان در خويش موضوع در و واليت دربارة Âمستق
محبت واليت از رفتهو اشتباه به <بسياري كه ميفرمايد كتاب اين ابتداي همان در

/12 ص واليتنامه, /1

درجÇايي Çالم>/1 ليهمالسÇع طاهرين بيت اهل واليت و امامت به اقرار يا فهميده
هÇمان ع يÇتش اينكه بهخيال بودند شيعه آنها پدران كه < كساني فرمايد: نيز ديگر
نداشÇتند ع تشي از اينكه حال و دانستند//// شيعه را خود است علي واليت به اقرار

/209 ص مجمعالسعادات, /2

كÇه ع يÇتش عÇرفاني بÔعد دادن نشان ايشان, اصلي قصد ترتيب اين به اسم/>2 مگر

حب و زبان به منحصر را شيعه كه است رسمي شيعيان به است آن لوي و بعد همان
ميدانند/ كالم و فقه در يا زباني و ظاهري

مÇنظورشان و كÇردهانÇد مطرح واليت موضوع در ايشان كه ي مهم نكات از
از پس Hخصوص مسأله اين است/ طريقتي اجازة مسأله است, زمان صوفيه طوايف
و شد پيدا شيرازي رحمتعليشاه حضرت جانشيني مورد در كه مختلفي عاهاي اد
فانه تأسÇم و نكÇردند تÇبعيت سÇعادتعليشاه, جناب ايشان, منصوص جانشين از
داشت/ اهÇميت گÇرديدند, نÇعمتاللÇهيه سÇلسله در تشعب و تفرقه بروز موجب
هÇر در طÇريقت بÇزرگ كÇه است ايÇن واليت اصÇلي اركÇان از شد گفته چنانكه
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معنعن يا مسلسل بهصورت اجازات اين و باشد داشته سابق فرد از اجازه سلسلهاي
چون ايشان زمانة در است/ شده پيدا همينجا از سلسله كلمة Áاصو برسد/ امام به
ف تصو در ولوي نسب و بياصل عيان مد و فراوان سالسل, تشعب و د تعد مسأله
در مختلف مواضع در ايشان بود/ ضروري بسياري مسأله اين طرح بودند, بسيار
مشايخ شجرة <بدانكه ميفرمايند: جمله از ميكنند, اشاره مطلب اين به آثارشان
اخذ و شيخوخت بر براهين عمدة چون و بوده مضبوط صوفيه سالسل از يك هر
به اتباع مشايخو اهتمام تمام بود صريح نص آن, صحت و كردن پيروي طريقتو

/2ê0 ص واليتنامه, /1

مÇناصب از يك هÇر <در مÇيفرمايند: ديگر جايي در و بود/>1 نص همين حفظ

/339 ص مجمعالسعادات, /2

است/>2 الزم وقت عالم اجازة و اذن الهيه,





هلند/ اليدن, ,1382 مهر 20 و 19 ولي, اهللا نعمت شاه كنگرة در سخنراني منقح متن /1

است?1 ميشده اداره چگونه ولي شاه حرم

پاريزي باستاني ابراهيم محمد دكتر

حرم در نميشد, هدار بچ و بود نازا كه ÇÇ ورقاÄي ÇÇ كرماني زرتشتي خانم يك
برابر در قالي كنارة يك نميرد, رحم در هاش بچ ا گر كه كرد نذر ولي اهللا نعمت شاه
دوقÇلو تÇركها بهقول و شد, باردار كه شد آن بر فاق ات دهد/ قرار شاه حرم سردر

2. Jumel

به هم او ه البت و آورد/ ژومل2) فرانسويها قول به و لو, جم پاريزيها ما (بهقول
ورودي در برابÇر ظريف قاليچه دو قالي, كناره يك جاي به و كرد, وفا خود نذر

و ÇÇ نÇميشد بÇاردار كÇه بÇود زرتشÇتي قابله گوهرخانم آن از عجيبتر ص828 / المقدمات, جامع /3
بابا علي شيخ حرم شدن, باردار صورت در كه كرد نذر ÇÇ است مصيبت بزرگترين اين ماما يك براي
شيخ حرم و شد باردار او كند/ روشن برق موتور يك با نداشت برق كه را ري" Öوگ "شيخ به معروف
بÇا ÇÇ است واقع (سگÔچ) ماهان فرسخي يك در و بود ولي اهللا نعمت شاه سرسپردة و مريد كه ÇÇ را

كرد/ نوراني موتور

گذاشت/3 طرف دو در حرم
ايÇن شÇنيدن بÇا بÇودم, دبÇيرستانها مÇعلم كÇرمان در مÇن كه قبل سال پنجاه
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ايالت بركت ماية كه طريقت پير دو اين مرتبت و مقام به پيش از بيش داستانها,

طÇريق از حاملگي ژنتيكي, پيشرفتهاي با كه افتاد اتفاق آن از قبل سال پنجاه حوادث اين همة /1
شود/ امكانپذير "اسپرم" فروش و خريد با اينترنت

ميبردم/1 پي است  كرمان
هدفهاي نخستين از يكي پرداختم كار به تهران دانشگاه در كه بعد سالها
عامة مراجعة محل سال ششصد از بيش كه خا كي بقعة چند اين بدانم, كه بود اين من
مÇيشده اداره چگÇونه است, بÇوده وارد" و صÇادر "پناه قديميها قول به و مردم

است?
كه پرداخت نخواهم اهللا نعمت شاه حال شرح به من ه البت مختصر مقالة اين در
بود, خواهد ديگران موردبحث نيز او نظريات و افكار و گفت, خواهند ديگران
عارفانه مدارج در Hعموم كه عاليمقدار قين محق و نامدار استادان حضور با درواقع
بÇه زيÇره نوع از موارد, آن در من گفتگوي هستند, نحله واجد و صاحبنظر نيز
(To Carry انگليسيها بردن (قلعهنو) نيوكاسل به زغال و خودمان بردن  كرمان
(Porter l' eau à la. فرانسويها: بردن رودخانه به آب و Coal to Newcastle)

است/ البصره الي التمر¸ حمل عربها قول به و rivière)

هÇمين ادارة تÇرتيب كÇرد, خواهم بيان خالصه طور به جا اين در من آنچه
از پذيرايي روش همچنين و موقوفات, دادن سامان و سر ترتيب و ساختمانها,
بايد نيز را آن كه است, ولي اهللا نعمت شاه حرم زاÄران و توقفكنندگان و مهمانان
آينده و برميگيرد, در را زماني مقطع سال ششصد Á او چه, كنم, برگزار اختصار به
تÇمام ه تÇالب و ايÇران و عÇراق و آذربايجان و ماورا¾النهر و هند از نيز آن روندة و
در كه بلوچستان و سيستان كرمانو استان و Çميرفتهاند ميآمدهاندو كرمان استان
به نزديك خود ميرفته, بهشمار بزرگ ايران چهارم ايالت عنوان زير تاريخ طول
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اندازة به و انگلستان كشور تمام اندازة به كه دارد وسعت مربع كيلومتر هزار 2ë0
و فارس خليج دهانة در آن جزيره يك وسعت تنها و ميشود/ فرانسه كشور نصف
به امروز كه است هلند كشور همين وسعت اندازة به باشد قشم جزيرة كه عمان بحر
اهللا نÇعمت شÇاه يÇادوارة به سمينار اين آن دانشگاههاي از يكي اولياي مرحمت
اهÇل تÇن صÇدها و دهها و آزمايش مصطفي دكتر آقاي همت و كوشش به ولي,

1. Leyden

بÇرپا ليدن,1 دانشگاهي شهر در حنا خانم Hخصوص ولي شاه دوستداران و عرفان
است/ شده

شاه به زرتشتي بانوي يك التجا¾ هو توج داستان با را خود كالم Hمخصوص من
عÇنايت مÇورد تنها ولي, شاه حرم بگويم: كه جهت اين از كردم شروع اهللا نعمت
است كرمان اجتماعي محيط خواص از اين و است, نبوده مسلمان فه متصو و عرفا
روحÇيه يك ÇÇ كردهام من كه لي مفص تحقيق طبق بر ÇÇ متمادي قرنهاي طي  كه
كÇرمان پهناور استان مقيم مردمان و طوايف همة ميان در سازگاري و سازواري
عÇصر اسÇماعيليه و اسÇالم, صدر خوارج مثل گروههايي تحقيق, به و است بوده
مÇريدان و مسÇيحيان يÇهودان, و انÇÇوشيروان, عÇÇصر مÇÇزدكيان و سÇÇلجوقيان,
فرقههايي حتي و باطنيه و اسماعيليه و ه ازلي و ه شيخي و زردشتيان و اخوان الصفا,

بودندو باقيمانده دركرمان شدهاند, نابود به كلي ديگر جاهاي كه شيÃيهم مثلكل
كنگرة در كه مقالتي در من كه دارند مسالمتآميز زندگي يك و هستند هم هنوز
كردم, ايراد ش/ 1371 . 1992م سال به تورنتو آفريقايي شمال و شرقي مطالعات

2. Principes de l'evolution de la Tolérance dans l'Histoire de Kerman , co n tact s

Between Cultures, Edited by A.Harrak, 1992, Ontario, Canada, PP. 374 - 383.

كردهام/2 ياد آن از تفصيل به
ÇÇ قديم روزگار از كه هستند فه متصو و عرفا گروهها, اين همة رأس در البته
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فكري, نحلههاي پيشوايان از بسياري و بودهاند, كرمان در ÇÇ اسالم از پيش حتي
از پÇيش جÇمله آن از گذراندهانÇد/ كرمان در را خود النظر هل¹ Ôم و اعتكاف دوران
كه صباح حسن و خارجي قطري مثل كساني اسالم از بعد و مزدك, و بودا اسالم,
و العÇقل ¹ÇاحبراحÇص الكÇرماني ين حميدالد و بس" نه يا بس "خرد ميگفت:
خÇواجÇه و كÇازروني, ابÇواسÇحق شيخ و بلغاري حسن شيخ و سيستاني هجويري
آقÇاي مÇرحÇوم اواخÇر ايÇن در و سÇبزواري هادي مال حاج و طوسي ين نصيرالد
حاج مرحوم و ياستين ذوالر مرحوم و شيرواني, زينالعابدين حاج و صالحعليشاه,
در متوقف استقامت مدير رشاد بابا مرحوم و راشد آقاي و قزويني كيوان عباسعلي
ايÇران, صÇوفيه نامدارترين از تن سه كه اين از باالتر دليلي چه و كرمان/ مشتاقية
شÇيخ و مÇيرساند) سهروردي ين شهابالد به خرقه Âاص ( كه حسيني د سي امير
نفر سه هر كه افتاد فاق ات چنان <سالي ( كرماني), اوحدي شيخ و عراقي, ين فخرالد
سفر از اثنا¾ در كدام هر و نشستند خلوت به ين اوحدالد شيخ خانقاه در كرمان, در
آوردنÇد; شÇيخ خدمت به ارمغاني روحاني, عوالم مباحث و سير و ملكوت عالم
امير و كتابترجيع, اوحدي شيخ و كتابلمعاتالعاشقين, عراقي ين فخرالد شيخ

الصفا/ روض¹ و السير حبيب االنس, نفحات /1

از هÇمه كÇه ديگر تن صدها و دهها و آوردند>1 كتابزادالمسافرين دحسيني سي
بودهاند/ نفس تزكية و فكر اهل ناموران

از يكي كنم, صحبت ميخواهم او مزار باب در كه ولي اهللا نعمت شاه اين و
در هÇم و نشسÇته چÇله بÇه آذربايجان خوي در هم و ديده را شام هم كه آنهاست
مÇورد هÇزار) شصت روايتي (به داشته كه مريد هزار دهها به ه باتوج ماورا¾النهر
يزد در و گرفته, قرار ÇÇ لنگ اميرتيمور يعني ÇÇ آسيا بزرگ فاتح دو از يكي اعتناي
همينجا در و انداخته پوست تخت ماهان و كوهبنان در باالخره و داشته مكاشفه
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است/ درگذشته
جÇاي در كÇه مÇيديد چيزهايي آنجا پرستاره آسمان و كرمان فضاي در او
مÇزار زيÇارت براي و ميگذشت لبÔلو Ôب گردنه از وقتي جمله, آن از نميديد; ديگر
مشÇهور <چÇنين كÇرماني محرابي قول به ميرفت, (شهداد) خبيص زيد امامزاده
ميرفتهاند, ايشان زيارت به هميشه ولي اهللا نعمت ين نورالد شاه حضرت كه است
زيد] امامزاده گنبد [يعني ايشان مدفن گنبد و ميرسيدهاند خبيص نزديك چون و
و مÇيكرده, بيرون مبارك پاي از كفش ميگشتهاند, پياده ميشده, ايشان منظور
كÇه نÇمودهانÇد ازدحÇام و كشÇيده جناح در جناح مالÄكه چندان كه ميفرمودهاند

كرماني/ محرابي كرمان, مزارات /1

است/>1 ر متعذ ايشان زيارت طريق پيمودن بهسهولت
و شد تعطيل به كلي كرمان شهر كه ديدهام را روز چهار سه خود چشم به من
شÇد, بÇرپا روزهÇا آن در كÇه مÇراسÇمي در آدم هÇزار دهها و شد, بسته بازار كل 
مسÇيحي انگÇليسي دادسÇن مÇرحÇوم كÇه روزي يكي كردند/ شركت خودجوش,
گرفته خودش بيمار از كه تيفوس بيماري اثر در كرمان مرسلين بيمارستان پزشك
منتقل انگلستان به بعدها و سپردند امانت به تندرستان در را جسد درگذشت/ بود
دامنه در هنوز قبرش كه ÇÇ مرد درضا محم ميرزا حاج آيتاهللا كه روزي يكي شد;
رفÇاه براي كه دارم ازو د متعد نامههاي من و ÇÇ است مردم زيارت مورد طاقعلي
اتوبوس كه بود روزي هم يكي و است; نوشته آن و اين به كرمان زرتشتيان حال
شد واژگون ميرفت زرند دÖ ك هوج به زغالسنگ معدن براي كه روسي مهندسين
بودند شده كشته كه روسي مهندس تن سي بيست بهخاطر شد تعطيل كرمان شهر و
بودند, المذهب? كمونيست بسا البد كه درحالي ميكردند, خدمت كرمان براي و
به خدمت براي و بودند غريب كه مهندسين احترام به كرمان مردم حال هر به ولي
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بÇايد هÇم را ايÇن كردند/ تعطيل را شهر تمام Hتقريب بودند, شده شهيد كرمان مردم
كÇه روسÇي مÇهندسين خÇانوادههÇاي يÇا كرمان مردم سازگاري كيفيت كه بگويم
بود, شده داده اختصاص آنها به شهر محله يك و بودند اعتنا قابل و كثير  گروهي
امثال و كار و عبادت و فروش خريدو در سازداري و سازگاري اعالي نمونة Hواقع

بود/ آن
او بÇزرگ باغ و خانه اهللا, نعمت شاه حيات زمان در كه ميگويد, ما به تاريخ
مرحÇوم ط توس كه شاه مناقب رساله طبق جمله از است; بوده پناهندگان پناهگاه
هÇنگام در را پسÇران و دخÇتران كÇه رسÇيده, چÇاپ بÇه فرانسÇوي استاد اوبن ژان
و مادران چشم نورديدگان, فرزندان, <جاي گفته: و پذيرفته خارجي سپاه حمالت

به نيز فارس پيرمحمدحا كم آمد, كرمان فتح به تيموريان جانب از برالس ايدكو كه موقعي باز و /1
نصيحت را پيرمحمد و رفت بيرون كرمان <از كه بود ولي اهللا نعمت شاه اين و تاخت, كرمان طرف
بÇيرون د يرمحمÇپ امÇيرزاده لشكÇر بها¾ نعل جهت به عراقي, تومان صد مبلغ و افتاد, صلح و  كرد,

ابرو)/ حافظ (روايت نمود///> مراجعت او و فرستادند

است>/1 پدران
ÇÇ بود آسيبديدگان ملجأ و مأمن هميشه, اهللا نعمت شاه مزار هم مرگ از پس
بيتوته مزار اطراف در عرفان و ف تصو اهل از كثير جمعي هميشه آنكه بر مضاف
پÇادشاهان, و وال¸ و حكÇام و نين تعيÇم از بسÇياري دليÇل هÇمين به ÇÇ ميكردهاند
اين و نمايند, فراهم را ار زو آسايش وسايل بوده ممكن كه طريق هر به  كوشيدهاند
ì . ه 83ê سÇنه رجب 22 (پÇنجشنبه اهللا نعمت شاه مرگ روز همان از ما را نكته
سÇلطنت كÇه ÇÇ دكن پادشاه بهمني احمدشاه كه ميكنيم احساس م) 1ê31 آوريل
كرمان به كافي تنخواهي ÇÇ ميدانست اهللا نعمت شاه انفاس بركت بهواسطة را خود
بÇر زمان مرور به و نهادند بنا عاليه عمارات عاليمقام د سي آن مزار بر و فرستاده

گرديد/ افزوده جا آن تعميرات
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و طوق با صوف جبه و كرباس, <پيراهن اهللا نعمت شاه خود كه است درست
دسÇتار و بÇره,/// پÇوستين لبÇاچهاي و مÇيپوشيد ديگر جامة پيوند آستينها سر
گÇاهي و ميانداخت, دوش بر پشمين ردا¾ و ميبست, امه عم با را ده گز سفيدي
بÇيشتر او مÇريدان كÇه است درست و ميپوشيد///> جامهها باالي نمدين  كپنك
او مÇريدان جÇز¾ در ولي بÇودند, كشÇاورزان و كسÇبه و مÇحترفه و عÇوام طبقات
نخستين ميدانيم چنانكه داشتند; حضور نيز نين متعي و حكام و وزرا¾ و پادشاهان
به (درگذشته دكني بهمني احمدشاه خيرات از را او مقبره بناهاي مجموعه خشت
چنان گذاردندو برپاي اهللا) نعمت شاه مرگ از بعد سال چهار م/ 1ê3ë . ه 838 سال
شÇده فÇرستاده هÇند از نيز حرم ورودي كاري عاج و كاري منبت در كه مينمايد

باشد/
در تÇرك دوازده سÇبز تÇاج اهللا نÇعمت شÇاه و بÇود ولي شاه <مريد احمدشاه
احÇمدشاه سÇلطان امÇانت كÇه ÇÇ سپرد كرماني ين الد قطب مال به گذاشته صندوق

برسان>/ وي به ÇÇ است بهمني
در افÇتخار به گروسي اميرنظام و بكتاشخان كرمان: بزرگ حكام از تن دو

شدهاند/ سپرده خا ك به ولي شاه مزار
است), كار كله 329 كرمانيها قول به (يا طاق 329 مركب آثار اين مجموعة
38 در 3ì يكي و متر, 21 در 28 يكي و متر, ê3 در 23 يكي دارد: صحن چهار و

متر/ 3ë در ê7 باالخره و متر,
است/ حرم دور كه رواق چهار طريق از دارند راه هم به Hعموم صحنها اين
مÇتولي مسكÇن كه خانه باب يك و انبار, آب يك كاروانسرا, دو دارد, حمام دو
اصÇغرخÇان علي ميرزا اتابك ط توس و دارد قرار رودخانه چپ طرف در و است

است/ شده ساخته
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در د, متعد حجرات و متري ê1.ì بلند مناره دو با دشاهي, محم بزرگ صحن
كتيبه: با آشپزخانه و ايوان و طاق 27 و است آن اطراف

است/ مكتبي از شعر /1

مسÇÇند1 آفÇÇتاب و افسÇÇر مÇÇÇاه د حمÇÇÇÇم انÇÇÇÇبيا¾ شÇÇÇÇÇÇاهنشه
و ÇÇ كوثر حوض ÇÇ است آن در نيز ذرعي 8 * ê حوض كه 21 * 28 قديم صحن
ساخته م 1ë90 . ه 998 عباس شاه زمان در كه خان بكتاش ايوان به ميشود منتهي

م)/ 1ë92 . ه 1000) االلف سنه شهور في نمقه آن, اتمام و شد
است ايوان همين كنار در او قبر و شد كشته عباس شاه دستور به بكتاشخان

در كÇرماني ار فÇبدالغÇع يÇن نصيرالد خواجه دختر است: دفن آستانه در نيز ديگر نامدار زن يك /2
پدرش/ قبر  كنار

خ ورÇم عÇالي بسÇيار مÇرمر سنگ با ÇÇ خاتون آغا2 خان او همسر قبر همچنين ÇÇ
م/ 1ë9ê ژانويه . ه 1002 ل االو جمادي

بهمني ين شهابالد سلطان كتيبة كه ميرويم حرم ورودي در به ايوان اين از
8ê0) الحرام م محر ل او دهة تاريخ با بسته نقش آن بر بهمني ين عال¾الد او فرزند و
ط وسÇت سردر اين تعمير اهللا/ نعمت شاه مرگ از بعد سال شش م)/ ê3ì ژوÄيه . ه
سÇوار شير شكل دو گرفته/ صورت ماهاني خاندانيهاي جد افشار بيگ نقدعلي
عليباباست شيخ تصوير گويند كه هست چوبي در بر رواق همين در دست به مار
ل او در او از ما و ÇÇ آمد شاه زيارت به گچ سه از شير بر سوار روايات, طبق كه ÇÇ

برديم/ نام مقاله
18 صÇحن اين ميشود/ باز غربي صحن به يكي و دارد در چهار حرم, بقعه
اجناس براي انبار هشت دارد/ طويله طاق 27 آن اصطبل و دارد, طاقنما و اتاق

است/ آن كنار در شاه موقوفات
از قسÇمتي و بزرگ, حوض با ذرع 3ë در ê7 است اميري صحن آن از پس



1ë1 است? ميشده اداره چگونه ولي شاه حرم

و تاالر ë اتاقو 9 آن كرياس باالي در و دارد اتاق êê ميگذرد, آن از فرميتن آب
را صÇحن ايÇن است/ پذيرايي محل و آشپزخانه, با شده ساخته 8 * 8 مهمانخانه
حكام الملك, وكيل قليخان مرتضي پسرش و الملك وكيل خان اسمعيل د محم
و است صÇحن هÇمين در نÇيز دارالحÇفاظ ساختهاند/ شاه ين ناصرالد زمان نامآور

شده/ خرج وقت آن تومان هزار پنجاه و صد و دارد م/) 1870 . ه 1287)  كتيبه
مÇتر يك زمÇين از قبر است, 10 * 10 و دارد, زاويه 12 حرم اندرون فضاي
صÇحن ايÇن طÇرف دو كوچك و بزرگ باغ سه است/ مرمر سنگ و دارد ارتفاع

است/ آستانه به متعلق و هست
كÇيوان قÇول بÇه است/ اني جÇم هÇمه بÇراي و دارد مرمر سنگ از حمامهايي
حمامي به سوخت براي قران يك سالي ماهان سا كنين ÇÇ پيش سال صد ÇÇ قزويني

ميدهند/
و تام عالقة و ه توج مورد كه ساخته بيگي بيگلر فضلعليخان را متولي خانة

است/ بوده آقاسي ميرزا حاجي همواليتي
نÇعمت به متخلص كالنتر ابوالحسن ميرزا كه الملك وكيل ايوان تاريخ ماده

است: اين سروده,
گفتا: و نعمت كلك تاريخ, پي از نگاشت

در ازين انور مهر نور, كند كسب ماه, نه
نÇقاش كÇوچك آقÇا عÇمل از: عبارتانÇد منارهها و سردر اين  كاشيكاران
باالي بر كرماني/ كاشيگر حيدرعلي استاد عمل  گنجعليخاني(1288ه.1871م),
دارد/ الملك وكيل نام به ايهام كه آمده كاشي با الوكيل" نعم و اهللا "حسبي جملة سردر

. ش 1311 سÇيل و است اسÇتحكام كÇمال در آسÇتانه ل مفص ساختمانهاي
تاريخ در و پوشاند را آستانه تمام طاقچههاي زير متر يك حدود تا كه ÇÇ م/ 1932
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اين رنگاب پيش سالها تا نياورد اينبنا پايههاي به آسيبي كمترين ÇÇ بود  كمنظير
است/ متر 20 حدود شاه گنبد ارتفاع بود/ آشكار آستانه ديوار و در بر سيل

مÇعروف هخانه لÇچ بÇهنام مÇيشود باز اظ دارالحف به آن در كه كوچكي اتاق
شاه مريد گويا و شده معروف ابوالوفا شيخ نام به كه هست آن در نيز مزاري است,
در اشعار و دارد لطيفي ب مور گچبري آن سقف نشسته/ چله جا آن در و بوده ولي

است/ شده تحرير هندسي اشكال به خطوط
دو دارد/ قÇرار جÇنوبي رواق در نÇيز ولي شاه نواده ثاني اهللا خليل شاه مقبرة
از Hعموم ديوارها است/ شده برپا متر 8 فاصلة به ورود سردر بر الملك وكيل مناره

است/ كاشيكاري و آجرنما آن روي و شده ساخته خام خشت
نعمتاللهي سادات خاندان و رفتهاند هند به يزد و كرمان از ولي شاه نبيره دو
بزرگوار شيخ مرداني آقاي را مرا كز اين است/ شده تشكيل آنها از دكن حيدرآباد

كردهاند/ زيارت من درگذشتة همسر داÄي آموزگار جواد آقاي و
پدرزن يزد در ميران مير جمله از ÇÇ بعضي و ماندند ايران در شاه ديگر اوالد

نمودهاند/ وصلت نيز صفوي خاندان با ÇÇ بكتاشخان
بلوچستان در همچنانكه هستند ولي شاه اوالد از Hعموم هند كرماني سادات
مشÇهور سادات از يكي دارند/ ممتازي موقعيت اللهي نعمت سادات نيز خاران و
م/ 1ë39 . ه 9êì متوفي بهكري كرماني هاشمي جهانگير شاه د سي كرماني, هندي
راشدي ين حسامالد د سي مرحوم ط توس مثنوي اين سروده, را مثنويمظهرآالثار
قبله به پشت و اهللا نعمت شاه به مثنوي همين در است/ رسيده چاپ به پا كستان در
مÇرد خورد كي داستان: همچنين و است, شده اشاره تيمور حضور در او نشستن

اال حالل/ خدا
در كاروانيان اغلب و بودهاند كثير جمعي هميشه ولي شاه حرم وارد و صادر
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يك خÇود كÇه ÇÇ اهللا نÇعمت شÇاه كÇاروانسÇراي و ميكردهاند توقف او مزار  كنار
در كاروانسرا دو است/ زاÄرين از گروه اين به ه توج نشانة ÇÇ است معماري شاهكار
داشÇته اسب آخÇوره چهارصد آستانه اصطبل آن بر عالوه است/ حرم طرف دو
صÇحنها آنهاست/ آسايش مورد در احتياط و زاÄران كثرت بر دليل اين و است
شÇخصي باغ همان كه مينمايد چنان و ميگفتند مشهد باغ را آن كه بوده باغ Âقب
مÇيخوانÇند, هم اميري كه رو پيش صحن كردهاند, دفن آن در را او كه بوده شاه
ولي شده, ساخته ميرداماد اشاره به گويند برخي و است ميرداماد صحن به معروف

نيست/ اشاره بدان جايي تواريخ در
آنكÇه از بعد ÇÇ وزير عيسي ميرزا م/ 1888 . ه 130ì سال به را قبر روپوش
اتÇمام براي تومان صد ÇÇ بود درآمده مغضوبي از تازه و بود, شده كرمان به تبعيد
پÇارچÇه بÇود/ داده ÂبÇق المÇلك وكÇيل قÇليخان مÇرتضي هم تومان صد داد, آن

است/ بوده پتهدوز كاشاني د محم ميرزا كار قالبدوزي,  كشميري
اهللا امÇان مرحوم بيست, شهريور از بعد را الملك وكيل شرقي بزرگ صحن
مÇرحÇوم و كÇرد تÇمام ÇÇ المÇلك وكÇيل نÇبيره مجلل, سردار پسر ÇÇ عامري خان
بود كرمان در كه روزها همان نيز مخلص گفت/ شعر آن براي هاشمي د دمحم سي

سرود: آن براي را تاريخ ماده اين
خداش داشت امان در كه آن Ç عامري تا

گÇداش است شÇاه كه Ç سردري عامر شد
بÇناش: تÇاريخ پÇÇي از گÇÇفت پÇÇاريزي

بÇÇاش اهللا امÇÇان فÇÇي شÇÇاه, سÇÇردر اي
ماده گفتند: و نپسنديدند ميشود/ م 19ë3 . شمسي 1332 برابر مصراع اين و

باشد? قمري سال به بايد تاريخ
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شاه مزار در او خود وصيت به و بوده كرمان حا كم كه گروسي اميرنظام قبر
. ه 1317 سÇال به او داد/ قرار وكيل رواق جنب كوچكي اتاق در شده, دفن ولي
بر وقف و خريده رفسنجان در ده يك نيز او است/ درگذشته كرمان در م/ 1899

بود/ نموده ÇÇ شاه مزار بر وقف درواقع Ç خود مزار
مÇينويسد: عباسعلي شيخ پيش, سال صد اهللا, نعمت شاه مزار مراسم باب در
قبل و بسته حرم در شب, ساعتي سه و ميسوزد, شمع حرم, در صبح, تا شب <هر
كه سرمه هر كه است منصوب حرم ديوار در فلزي سرمهدان ميشود/ باز صبح از
نگيرد/ درد چشم آن العمر مادام ديگر كشند دردمند چشم به آن از و ريزند آن در
مÇعطر گÇالب چÇون ميريختند آن به آب آنچه كه بوده فلزي گالبدان گويند و
بر قادر بوده محسوس چون و بوده, عرفا منكرين حيرت ماية مطلب اين و ميشده
ميگفته: و بوده منكر كه كرمان اعيان از يكي اوان همين در اينكه تا نبودند, انكار
به خود را گالبدان آن و رفته كردهاند>, پنهان گالبدان جوف در عطري <البته
ريخته, آب آنگاه نموده, استكشاف خوب را آن قعر چوب, با و شسته تمام دقت
كه ميرود گمان و شده, مفقود گالبدان آن بعد برگشته/ غضبنا ك ديده, معطر و

ربوده/> را آن وسيلهاي به منكر, همان
كيوان داشته, وجود هخامنشي عصر وزنه سنگ يك اهللا نعمت شاه قبر روي
قبر روي غيرمعروفه, قديمه خطوط به منقور و پهلو, سه كوچك <سنگي  گويد:
اندكي را سنگ آن يعني ÇÇ مينمودهاند مرضي× مرض استشفا¾ بدو كه بوده مبارك
بÇهبودي و مÇيماليدند زخÇم بÇر يا ميخورده, مريض را آب آن و ساييده آب با
قÇاجار شÇاهزادگÇان از يكÇي شاه ين ناصرالد سلطنت عهد در آنكه تا ÇÇ مييافته
شنيد و ديد را سنگ اين و تاخت, استقالل اسب تها مد و يافت, كرمان حكومت
قÇهر و جبر به متولي از را سنگ آن شده, مشهور نيز اروپا در سنگ اين امر  كه
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اروپا در سنگ آن گويند و فروخت/ تومان هزار چندين به فرنگي به و  گرفت,
يافت/> انتظار فوق قيمتي

ÇÇ ميخي خط به كرشه شصت وزن به ÇÇ بوده داريوش از وزنه يك Gظاهر اين
در1903م سن, جك امريكايي, خاورشناس است,و لنينگراد موزة ا كنوندر  كه
را آن عكس و ديده ولي اهللا نعمت شاه مزار در ايران به خود سفر در ه / 1321 .

/ 8êص نگارنده, تأليف كرمان, تاريخي آثار راهنماي /1

كرده/1 چاپ
سÇايكس مÇاژور مÇينويسد: خÇود خÇاطرات در شÇاهرخ كÇيخسرو اربÇاب
به بود, ماهان در اهللا نعمت شاه مزار در كه ميخي خط بزرگ(?) سنگ انگليسي,
موزة به باال خيلي ارزش به شد شنيده بعد نمود/ اروپا به حمل و خريد كمي بهاي

ارباب/ خاطرات از نقل ,ëê7 ص نگارنده, تأليف المقدمات, جامع /2

است/2 فروخته پاريس(?) در لوور
مÇوزه در حÇاال سÇنگ ايÇن نÇوشته: بÇاستان ايÇران در وله يرالدÇمش مرحÇوم

/1ì1ë ص باستان, ايران /3

بود/3 كرمان در اهللا نعمت شاه قبر سر در Hسابق و است, بريتانيايي
چه اهللا نعمت شاه مزار در هخامنشي داريوش وزنه اين گذشته, اينها همة از
ايÇن كرمانشاه در بود پرسيده كسي كه بودم شنيده وقت يك من است? ميكرده
كÇه هستند درويش تا چند بود: داده جواب درويشي چيست? بيستون نقشهاي

ميرسانند/ هم به انگشت
درآويز از صورتي يوناني) (داريوش داراياوش عنون كه است آن من  گمان
آن بÇراي فقري لقب نوع يك Áاحتما اين و است, خودمان امروزي درويش و
شÇاه مزار روي در داريوش كرشهاي شصت وزنه سنگ وگرنه است بوده پادشاه

فليتأمل/ ميكند? كار چه ولي
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آنطÇور نÇحلهاي و دكÇترين و عÇرض و طول همه اين با تأسيساتي خوب,
و آذربÇايجان و ماورا¾النهر و افغانستان و دكن و هند در مريدانش كه ÇÇ عالمگير
زمان از برههاي در هم آن ميگذرند, هزار صدها و دهها از امروز ايران نقاط ساير
ولي شÇاه مرگ از و سال ì72 شاه تولد از (امروز است افزون سال ششصد از  كه
كوچك قريه آن در زاÄران از كثيري جمع هميشه كه درحالي ميگذرد)/ سال ë7ê
او سلطنت از خبري هنوز كه وقتي ÇÇ قاجار دشاه محم را نكته اين ميكردند/ بيتوته
به اينكه بهمحض كه مينمايد چنان و دريافت, بهخوبي شاه مزار ديدار با ÇÇ نبود
بÇزرگ كمكهاي خود, وزير و معلم آقاسي, ميرزا حاج اشاره به رسيد, سلطنت
از هم جديد, موقوفات دادن اختصاص جهت از هم كرد, شروع شاه مزار به را خود

كرديم/ اشاره كه آنطور تعميرات, جهت
حسب به رسيدي, حضرت آن شريف صحبت به كس هر كه است <منقول
و فرمودندي, قبول و نكردندي, رد را كسي هرگز و يافتي, بهرهاي خويش قابليت
اوليا تمام كه هركس كه: فرمودندي و نمودندي, كبير احمد دي سي تتبع امر, اين در

/112 ص اوبن, ژان تصحيح ولي, اهللا نعمت شاه حضرت مناقب /1

كنم///>1 تكميل تش قابلي فراخور و دارم, قبول را او من كنند, رد را او
سÇردر <بÇر گÇويند كه است خرقاني ابوالحسن شيخ نظر ل مكم درواقع اين
از و دهيد نانش درآيد سراي بدين كه هر بود: نبشته خرقاني ابوالحسن شيخ خانقاه
خÇانقاه در ه البت ارزد, جان به تعالي خداي درگاه به كه كس آن چه مپرسيد نامش

كوير/ حماسة از نقل 370 ص بوستان, 2/پيرسبز

زمÇان Ç م/ ëê3 Ç ê80) بÇنديكتوس يس قد همچنانكه و ارزد/>2 نان به بوالحسن
بر حلقه كه را ميهماناني همة بود: شده نوشته صومعهاش طومارهاي در ساسانيان)

/ìì9 ص ,ê ج دورانت, ويل /3

باشد/3 كوفته در بر حلقه مسيح خود انگار كه داشت گرامي چنان بايد ميكوبند در
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كÇمال دÇح در را آسÇماني چÇهارگانه كÇتب ولي شاه مريد كه كنيم قبول ا گر

باشد/ اوستا بايد چهارمي كه ميرساند او اسم و بهرامي, اسحق ين مرشدالد /1

دين چهار آن مقصود ا گر ميپوشيد, وصله چهار خرقه شاه خود و ميدانست,1

/371 ص سبزپوشان, پير /2

آورد/2 حساب به چارياري را او بايد المحاله نباشد
رسÇيد پÇيغمبري رتÇبت بÇه مÇغان پÇÇير

نكÇرد عÇا اد نÇبود قÇال و قÇيل اهل چون
خود پدر همراه ميرزا عباس پسر دميرزا محم كه سفري در كه مينمايد چنان
كيلومتري 32 در كه ÇÇ نيز ولي اهللا نعمت شاه مزار از بازديدي داشته كرمان يزدو به

باشد/ داده انجام ÇÇ است واقع (ماهان) كرمان شهر
آقاسي ميرزا حاج از كه تعليماتي از فه, متصو با دميرزا محم پيوند را نكته اين
حÇاج مÇيگويند كÇه آنطÇور كÇه HصوصÇخ مÇيكند, تأيÇيد بÇوده, يافته تبريز در
به كه وقتي ناÄين, در نيز, عبدالوهاب پير خانقاه صاحب كوزه كناني دحسن محم
دحسن حمÇم حÇاج بهدست و كرد چاق قلياني دميرزا محم اين ميرزا, عباس اشارة
پادشاهي به Hصراحت غياب, در و ,Hكنايت واال, حضور <در و كرد دعايش پير داد,

/3ì ص بند, هفت ناي /3

كرد///>/3 اشاره دشاه محم
بÇه غÇازي دشاه حمÇم عÇنوان بÇه دميرزا محم كه سال دو از پس بعدي, رفتار
او كهمعلمسابق داشت ر مقر قاÄممقام, دردنا ك سرنوشت تعيين وبا رسيد, سلطنت
كÇه صÇدراعÇظمي ÇÇ شÇود ايران صدراعظم آقاسي, ميرزا حاج فرزندانش, معلم و
بÇيشتر حÇاجي توصية به ÇÇ بود صدراعظم را دشاه محم سلطنت سال چهارده تمام
ن معي آن بر موقوفات و شد, بازسازي تعميرو صوفيان قدمگاههاي و مقابر معابدو

است/ ولي اهللا نعمت شاه مزار همين يكي آنها معروفترين جمله از كه  گشت
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فÇرميتن دانگ سÇه است, نگÇارنده اخÇتيار در كه دشاه محم خاص فرمان به
گرفت/ قرار ولي شاه آستانه بر وقف بود, خالصه كه باباحسيني دانگ دو و ماهان

كرد/ تسجيل را فرمان آن Gبعد نيز شاه ين ناصرالد و

شاه ين ناصرالد فرمان

العزيز تعالي اهللا بسم

مهر محل
گÇرفت شÇاهي خاتم ين ناصرالد دست كه تا

گÇرفت مÇاهي تÇا ماه از معدلت و داد صيت
تعالي لله الملك

سÇهدانگ بÇرهانه انÇاراهللا آرامگاه خلد شاهنشاه فرمان برحسب چون آنكه
و سي از عبارت كه كرمان ماهان خالصجات در واقعه باباحسيني و فرميتن مزرعه
د سي االقطاب قطب حضرت كه  متبر آستانة بر وقف ÇÇ است بذرافشان خروار پنج
مÇرحÇوم بÇه آن تÇوليت و مضجعه, ر نو و ه سر س قد ولي اهللا نعمت شاه ين نورالد
اين ابقاي دستورو قضا منشور موافق او فوت از پس ÇÇ بود ض مفو خان دعلي محم
نتيج¹ عاليجاه بهعهده را مرقومه موقوفه نظارت و توليت كما كان, جاريه, صدقه
قÇليخان مÇرتضي مÇرحÇوم و خان, دعلي محم مرحوم ولد علينقيخان الخوانين

فرموديم/ موكول و ل محو اليه Õمشار اخوي
ف, مشر بنيان معدلت آستان عتبه بوسي به علينقيخان عاليجاه اوقات اين
نظارت و توليت كه شد مستدعي عليه دولت اولياي از پيري, و كهولت بهواسطة و
مرتضي و خان دعلي محم همراهان صداقت و ارادت عاليجاهان كفايت بهعهدة

شود/ وا گذار او ولدان قليخان
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بÇه را نÇبيل خÇير اين توليت بعد ما و بارسÄيل السن¹ هذه از لمسÃوله, Hايجاب
فرموديم مرحمت قليخان مرتضي عاليجاه به را نظارت و خان دعلي محم عاليجاه
صرف و تعميرات مصارف به را موقوفه منافع ثلث دو سابقه, مطابق ساله همه  كه
التÇوليه حÇق بابت از را ديگر ثلث يك و آستانه, الزمه مخارج ساير و روشنايي
خÇدمات و عÇليه دولت دعÇا گÇويي لوازم به ساخته, خود معاش صرف والنظار¸
و سÇبحاني حضرت سخط موجب را خيانت و تخلف و نمايند قيام سه مقد آستانه
جاريه صدقه اين كرمان استقبال و حال حكام كه آن ر مقر و دانند سلطاني سياست
نسل بعد Âنس متولي خاندان در را نظارت و توليت و كبري سلطنت دودمان در را
ذين علي ال اثمه فانما سمعه ما بعد له بد فمن شمارند/ ممنوعه ال و مقطوعه ال دانسته, مسلم

لونه/ يبد

و تكاليف همه از را مسطوره مزارع ÇÇ ابق الس في كما ÇÇ سلف احكام قرار از و
كه مباركه دفترخانه كتاب دارند/ كشيده و كوتاه قدم و قلم و معاف ديواني عوارض
تÇغيير از نÇمودهانÇد ضبط و مثبت ابود و خلود دفاتر در را نشان قدر فرمان شرح

شناسند/ عهده در و شمارند مصون

م/ 1878 ا كتبر, برابر /1

1129ë ال شو شهر
عÇلينقيخان پÇدر خÇان, دعلي حمÇم ÇÇ شÇاه مÇزار امال ك سابق متولي شاه,
شÇاه موقوفات سازمان به نيز ناظر يك بعدها و داد, قرار آن متولي را ÇÇ مستوفي

شد/ اضافه ولي
احتمال شده, ه تهي كرمان در دشاه محم مرگ از بعد سال ده كه استشهادي از
اشاره روحانيون از يكي استشهاد آن در ميشود/ تشديد مزار از دشاه محم بازديد
در آرامگÇاه جنت پادشاه كه زماني از النقي, عبدالعلي ميرزا جناب ///> كه ميكند



ولي اهللا نعمت شاه دربارة مقاالت مجموعه 1ì0

التفات را] خان دعلي محم ميرزا [يعني را مستشهد والد شدند, تشريففرما  كرمان
بر كه هنگامي تا بود, اثر صالبت نظر منظور پسنديدند, را او خدمات و فرمودند
بÇقعه نظارت خدمت گذاشتند را جاريه صدقه بناي و گرفتند قرار پادشاهي سرير
نداشت ديگري خدمت اين اهليت كه چون و فرمودند, ض مفو ايشان به را كه  متبر
مستشهد كه ايشان ولد هم حال تا فرمودند, ر مقر نسل بعد Âنس را آن مÆكد م سق به
بÇقعه, واردين با است بوده الزمه آنچه و نكرده, كوتاهي خود خدمات در باشند

بوده,///> مشغول مهمانداري به خوب طريق به ه توج
تصريح و كرده امضا¾ را نامه شهادت اين نيز كرمان كالنتر خان زمان د محم
[فÇتحعليشاه] مÇبرور خÇاقان لمÇعان مÇهر الفرمان <حسب نظارت اين كه ميكند
آوريل . [ه 127ë قويÄيل رمضان ل او عشر در و بود مهدي آقا بهمرحمتشان
خلف دابراهيم محم آقا النجبا? سالله دست در جريان قضا الفرمان حسب [18ë9

است/> مرحوم آن صدق
ابÇوالحسÇن مÇيرزا و خÇان دعلي حمÇم ÇÇ مÇتوليباشي مÇيان اختالف بهعلت
. ه 1317 در و داشت, وجÇود ولي شÇاه اوقÇاف در كشÇمكش سالها ÇÇ مستوفي
از را بÇاباحسيني و فÇرميتن از حÇبه يازده كرمان حكمران وله الد آصف م/ 1899
مÇرحÇوم را قÇرارداد ايÇن داد/ خÇان ابÇوالحسÇن ميرزا تحويل كرده انتزاع موقوفه

است/ كرده تأييد نيز كرمان بعدي حا كم حسامالملك
در كه شد معلوم و بوده محمود ميرزا دراختيار اهللا نعمت شاه قديم موقوفات
عي دÇم نيز بزرگ آميرزا شده, ص مشخ نيز ولي شاه اوالد سادات سهم وقفنامه
و كÇرده دخÇالت سادات وكيل غالمحسين د سي آقا و افضل الملك بالنتيجه بود,
را قسمت دو داده, اجاره تومان پانصد و هزار دو سالي را شاه قديم موقوفه شد قرار
حÇق ثÇلث, يك و كÇند, روضهخواني و خادم و آستانه خرج كه بدهند, متولي به
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م/) 1909 دسامبر 1ì . ه 1327 ه ذيحج 2) باشد/ شاه اوالد سادات االرتزاق
كÇار در نÇيز بÇم خوانين و بود, بم اهل كه شد سادات وكيل دعلي, آسي بعدها
نÇظار, و مÇتوليان اختالف علت به م/ 1912 . ه 1330 در داشتند/ دخالتي موقوفه
مÇيرزا حاج اهللا آيت برادر علي شيخ آقا و كردند/ اعالم التوليه مجهول را موقوفه
كÇه شÇناخت آن مÇتولي را محمود ميرزا آقا و كرد دخالت كار اين در درضا محم
ژوÇÄن . ه 1330 رجب شÇهر فÇي ر رÇح المÇقربون, اولÃك Çابقون الس ابقون الس>

جعفر>/ بن علي 1912 م/
فÇرميتن و است, قÇديم مÇوقوفه التÇوليه مÇجهول كه كرد اعالم اوقاف ادارة
اعÇظم اتÇابك مÇوقوفه هÇمچنين دارد/ خÇان دعلي حمÇÇم تÇÇوليت بÇÇه تÇÇصريح
است خريده گوك تيرگان از اخير سال چند صالح د دمحم سي آقا كه امين السلطان
است/ كرده تمام را كار صالح د دمحم سي آقا نشده, موفق وقف اتمام به اتابك چون
كار مزار و بقعه اين موقوفات انتظام <تجديد مينويسد: گزارشي در اوقاف ادارة
نيست قوم اين كار امروز توليت, و گردد, ظاهر اوقاف وزارت از كه است بزرگي
خبير عليم بصير درستكار و كافي مردي وقفاند, اين پرورشيافتة و خورش  كه
شهر اين عه متشر علما اعتقاد شوند/ [اليد?] مرفوع قوم اين كه داشت منصوب بايد
آقاي جناب اندام شايسته امروز است جامهاي موقوفه اين توليت كه است اين بر
نÇماينده را راپÇورت ايÇن موم///> نرمي در و است سنگ سختي در كه بحرالعلوم

است/ فرستاده كرمان اوقاف خاص
كÇار م) 1891 تÇا 1883 . ه 1309 تÇا 1300) فرمانفرما وله ناصرالد زمان در
بسياري كار تعمير استو شازده باغ اح طر كه شد, موكول هدايت د آقاسي به توليت
است/ بوده نيز مÆيدي آب نيم دانگو يك شامل قديم موقوفه ولي/ شاه بناهاي از
ÇÇ جوپاري شاه حسين مرحوم ولد داسماعيل محم مشهدي روزها همين در



ولي اهللا نعمت شاه دربارة مقاالت مجموعه 1ì2

گÇزارش است/ نموده ماهان توليت كشا كش حل در را خود نيز ÇÇ زنديورها جد
فÇرميتن <اين مينويسد و كرده مطرح تازهاي عنوان وقت اين در كرمان اوقاف
كرمان حا كم اختيار صاحب مرحوم صورت هر به مانده> التوليه مقطوع كه است
و كرده, تسجيل را خان دعلي محم توليت م/ 1907 نوامبر . ه 132ë ال شو در نيز
اين است/ سپرده خان ابوالحسن به را امور تمثيت و علينقيخان ميرزا به نظارت
قبل اندكي است/ داشته همچنان را سمت اين الملك زمانوكيل از خان دعلي محم
مÇتولي را مÇرتضيخان(?) مÇيرزا بÇود, كÇرمان حا كم وله الد ركن كه مشروطه از

بكند/ دخالتي نتوانست هرگز او ولي داد, قرار آستانه
آقا سنواتي ري مقر سپه, سردار كودتاي سال م/ 1920 . ش 1299 اسد برج در
نÇامة طÇبق بر ÇÇ است بوده شده التوليه مخلوع Gظاهر كه مستوفي ابوالحسن ميرزا
[اوقاف] مزبوره كتابچه در ولي, اهللا نعمت شاه موقوفات <از كرمان اوقاف اداره
هشت و بÇيست و صد چهار و هزار چهار و تومان چهار و چهل و چهارصد مبلغ
êêê . ديÇنار ê.ê28 است: عÇجيبي بÇاريك خÇرده حسÇاب ÇÇ است بوده دينار>
ريÇال هÇزار شÇصت موقوفات ساليانه اجاره م/ 193ê . ش 1313 سال در تومان/

انصاري/ كرمان, اوقاف و معارف رÄيس امضاي به بوده تومان) هزار (شش
. ش 1313 سÇال هÇمين در كÇه كÇنم عÇرض بÇايد پÇول ارزش مقايسه براي
117 انگليسي طالي ليره يك دوم, جهاني جنگ شروع از قبل سال پنج 193ê م/

/(193ê دسامبر و سپتامبر . ش 1313 آذرماه و مهرماه اطالعات روزنامة /1

سال آن بهمن در و داشته1 ارزش ريال 89.ë امپريال طالي ناپلÃون يك و ريال
ديÇنار 90 و ريال 1ì من هر شكر و دينار, ê0 و ريال 18 كيلو) (سه من يك قند
خرواري جو و ريال 1ê0 الي 120 خرواري گندم اهر, در ديماه, در شده/ فروخته
3 گوشت و دينار 80 من يك سنگك نان قلعه صاÄين در و شده, معامله ريال صد
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چاپ اطالعات در سال همان ديماه در كه است اعالني همه از بهتر و بوده, ريال
مسافر نفر يك كراية ÇÇ برويد مازندران به سالم تومان) (يك ريال ده <با كه: شده
بÇه مÇطمÃن و گÇرم و سÇالم زمستان, در ثابت, گاراژ ل او درجه سواري اتومبيل با

راه تنها روزها آن است/ كيلومتر دويست از بيش اندكي مازندران) (مركز ساري تا تهران فاصلة /1
بود/ مرور و عبور قابل فيروزكوه

و گÇوك و خÇبيص حÇدود در امال كÇي شامل قديم موقوفات برسيد>/1 مازندران
هزار ëë به شاه موقوفات كلية م/ 19ëì . ش 133ë سال در و ÇÇ داشت هم باباحسين

است/ بوده رفته اجاره به تومان
اقامة و غربا, و ار زو تمام از پذيرايي از بوده عبارت موقوفات مصرف مورد
و كتابخانه, ادارة و عاشورا, ايام در و ÇÇ روز دو هفته هر سال تمام در ÇÇ عزا مجلس
هÇر از بايد كه شده داده توضيح كار دستورات در آن/ كردن سفيد و ظروف تهية
و شب بايد قديم صحن در قهوهخانه باشد/ موجود هماره ظرف, هرگونه و  كتاب
هزار پنج قريب موظفين وظايف و باشد داشته حاضر قليان و قهوه و چايي روز,
ن, ذÆÇم قÇاري, كÇليددار, ÇÇ نÇفر 2ê بÇÇقعه مسÇÇتخدمين حÇÇقوق و است تÇÇومان

است/ تومان پنجاه و هفتصد اش فر ÇÇ زيارتنامهخوان
كرمان در سالها اين در و است م/ 1911 . ه 1329 سال به مربوط ارقام اين
يÇعني بعد سال سه كه درحالي داشته, ارزش قران ë2 حدود استرلينگ پوند يك
ê برنج و قران 8 گاو گوشت و قران 2 نان تبريز من يك قيمت م/ 191ê . ه  1332

/ë39 ص آژند, يعقوب ترجمة عيسوي, چارلز ايران, اقتصادي تاريخ مأخذ, /2

اوقاف, ادارة اوليا تصويب به م 1911 . ه 1329 سال همين در است/2 بوده قران
تÇومان هÇزار بايد كه گرفته صورت مبارك صحن در اطفال مجاني مدرسة افتتاح

است/ كرده افتتاح را مدرسه اين م/ 1911 اوت . ه 1329 سنة شعبان ماه در قزويني كيوان /3

اين مدير بود, كرمان افاضل از كه راوري جواد ميرزا آقا شود/3 مدرسه آن صرف
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است/ كرماني بقايي دكتر عموي و شهاب, ميرزا برادر او /1

شد/1 انتخاب مدرسه
صد به مربوط داريم ولي شاه آستانه اداره نحوة مورد در كه سندي دقيقترين
27 . ه 1273 سنة مالحرام محر شهر 27 خ مور بگويم دقيقتر يا پيش, سال پنجاه و
آسÇتانه امÇور تÇرتيب كÇه است ايÇن در سند اين اهميت است/ م/ 18ëì سپتامبر
دجواد يÇس آقÇا كÇرمان وقت جÇمعه امÇام راهÇنمايي و ارشاد به درواقع و زيرنظر
وقت, متولي كرماني دعلي محم مهر عالوهبر آن ذيل و شده پايه گذاري شيرازي

الحسيني/ جواد المبين, الحق الملك اهللا اال اله ال : فص با هست هم امامجمعه مهر
است: ارقام اين با مطلب شروع

80من تومان گندم 10 نقد دربان عبدالعلي درويش

من ê0 قران گندم ê و تومان 8 نقد دابراهيمخادمصحنبزرگ درويشمحم

ì0من تومان گندم 3 نقد كفشدار رجبعلي

20من تومان گندم 3 نقد خوان روضه

تومان 3 نقد فتحاهللا نايب زينالعابدين

تومان 3 نقد ن ذÆم

خروار تومان گندم 27 نقد سردر و دشاهي محم صحن خدام

من 90 تومان گندم 7 نقد نفر دو قاري

120من 1ìتومانوهشتهزار گندم نقد فراشدونفر

من ë0 تومان گندم 1 نقد دحسين محم شيخ

من ê0 تومان گندم ì نقد عسكر مال



1ìë است? ميشده اداره چگونه ولي شاه حرم

در ÇÇ بÇوده بÇم و كرمان در م 1878 سپتامبر . ه 129ë رمضان اوايل در كه محالتي سياح حاجي /1
او كÇه فÇهميده وقÇتي و ÇÇ داده جÇا او بÇه دعلي حمÇم درويش و داشته اهللا نعمت شاه زيارت ماهان

ميگويد: است محالتي
كÇتاب او بÇراي و است مÇحالتي آقÇاخان خÇدمت در مÇحمدعلي) درويش پسÇر (يÇعني من <پسر
سياح حاج از نيز متولي هدايت سيد سياح)/ حاجي خاطرات از نقل ,9ê ص طوفان, هزار ميخواند>(نوح
ÇÇ بÇوده شده تبعيد كرمان به كه ÇÇ وزير عيسي <ميرزا كه ميدهد توضيح سياح است/ كرده پذيرايي
قيمتي شال قبر, روپوش از (مقصود است/ كرده تجديد را اهللا نعمت شاه قبر روپوش روزها, همان
تÇرسيم وله اصرالدÇن مÇيرزا حÇميد سلطان براي را شازده باغ نقشة كه هموست هدايت سيد است)/

است/> بوده  كرده

من ì0 تومان گندم 8 نقد علي1 محمد

من ì0 تومان گندم 8 نقد ا كبر مال

و جÇيره و ولي, اهللا نÇعمت شاه االقطاب قطب حضرت كه  متبر آستانة ام خد
تÇاريخ از قÇهوهخانه و خانه چراغ تعزيهخانه, مستمريه مصارف و ام خد مواجب
سركار بندگان االمر حسب م/] 18ëì سپتامبر ل او] . ه 1273 مالحرام محر شهر ه غر

نÇوري خÇان اسÇمعيل مÇحمد و بÇوده كÇرمان ولهحÇا كÇم ميدالدÇع مÇيرزا كيومرث وقت اين در /2
اشÇاره بÇه تÇرتيبات ايÇن كÇه مÇينمايد چÇنان و است, بÇوده او تÇاماالخÇتيار پÇيشكار وكيل الملك

باشد/ گرفته صورت وكيلالملك

العالي/ اجالله و شوكته ايام اهللا ادام آثار2 جالل بندگان
خروار/ ìì گندم دينار, ششصد و تومان 128 نقد جمع

امعماراتقديم خد

خروار يك تومان گندم 12 نقد چراغچي د محم درويش

من ê0 تومان گندم ì نقد قاري د محم مال

خروار يك تومان گندم 10 نقد قهوهخانه خادم دصادق محم

شاهي ده و چهارهزار و تومان 9 نقد حرم خادم نصراهللا درويش

من ê0 تومان گندم 8 نقد فراش جعفر كرباليي دارالحفاظ
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دينار ششصد و قران ê و تومان 3ì نقد غيره و روشنايي صرف

من هفتاد و خروار يك انجير بيد

قران يك و تومان ê قهوهخانه

تومان 1ë روضهخواني

تومان ë قديم موقوفات بابت از

تومان 10 دشاه محم وقف بابت از

هزار دو و من ê8 خانه چراغ

دينار صد و قران دو و من ê0 انجير بيد

تومان 8 سوخت پنبه

(?) ساله يك (?) ماهه يك

بزرگوار, م مكر استاد كمك به است, سياقي خط به اصل در كه صورت اين
حاج مرحوم فرزند ÇÇ حقوق دانشكدة سابق استاد مهدوي اصغر علي دكتر مرحوم
نÇيز سÆÇال مورد دو يكي Áاحتما و ÇÇ شده خوانده الضرب امين آقا دحسين محم

است/ باقي
گÇندم خروار ìì و نقد دينار ششصد و تومان 128 وقت اين در درآمد جمع
د حمÇم درويش ÂثÇم شÇده, برقرار وظيفه دقيق صورت طبق اعضا¾ براي و بوده
تÇومان 3ì و بوده ساليانه هم حقوق خروار, يك گندم و تومان 12 نقد چراغچي
خرج تومان ê قهوهخانه ميشده, ( كرچك) انجير بيد روغن و روشنايي صرف

است/ بوده چراغها فتيله پنبه مخارج تومان 8 و داشته
چÇنين را بÇودجه ايÇن مÇصرف و اجÇرا دسÇتورالعÇمل جÇمعه امÇام مÇرحÇوم

مينويسد:
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ايشان, جميع كه باشد اين فوق مسطوره ام خد خدمت قرار شأنه, تعالي اهللا <بسم

از مگر نروند جايي باشندو حاضر مزار در HمÄدا صبحها خدمه, و اشان فر Hخصوص
دو دربÇان, عالوهبر شب, هر و باشد/ كرده رجوع موقوفات مباشر كه خدمتي پي
بدارند, كشيك و نمايند, بيتوته آستانه در ÇÇ ا¾ قر ي حت ÇÇ بهنوبه ام, خد ساير از نفر
ايÇن ا¾ رÇق قÇراÄت قرار و است/ موقوف بوده معمول سابق در كه كشيك خرج و
بروند بعد و نمايند, تالوت ÇÇ Hرواح و G غدو ÇÇ االوقات داÄم نفر يك بايد كه است
ÇÇ نشÇود خاموش باز? ميشود روشن اما كن ساير و حرم در كه چراغي و شمع و
و شود/ تمام تا باشد هست روشن كه وقت هر تا اال و فبها, ماند باقي صبح تا هرگاه
شÇرعي اجÇير مÇوقوفات مÇباشر نزد در فوق لة مفص حضرات جميع كه آن از بعد
ÇÇ شد مسطور كه طريقي به ÇÇ خود لة محو خدمت در يك هر كه شرط اين به شدند,
ننمايند, استنكاف امتناعو و ابا مباشر نهي امرو از نروندو طفره  كوتاهيننمايندو
از يكي به اخالل هرگاه كه نشوند معاصي و قاعده خالف و شرع خالف مرتكب و
و جÇيره مستحق بوده, عرفيه و شرعيه سياست مستوجب نمودند مرقومه شروط
چون ÇÇ است مسطور فوق در كه مواجبي و جيره باشند/ اخراج و نباشند, مواجب
بÇه كه انعامي و نمايند, دريافت مباشر از ماه سه به ماه سه قسط چهار به ÇÇ فقيرند
ÇÇ داند مصلحت كه قسم هر به ÇÇ باشد مباشر رأي به منوط آن تقسيم ميشود ايشان
تقسيم ايشان رÅوس بر بخواهد كه هرگونه ويه بالس خواه و مواجب, روي از خواه
سابق چنانكه ايشان انعام در را سادات و ننمايد, او به ايراد و ض تعر كسي و نمايد/

الم/ والس باشند/ نداشته ام خد به رجوع و نباشد, هم حال نبوده دخلي

م/ 18ëì سپتامبر 27 با برابر /1

<11273 سنه الحرام م محر شهر 2ì <االحقر

الحسيني جواد المبين, الحق الملك اهللا اال اله ال مهر: محل
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جÇاي من كه همانطور كرمان, در صوفيه و روحانيت ميان مناسبات مسألة
يا خراسان يا فارس :Âمث ايران نقاط ساير با درجه دو يكي هميشه نوشتهام ديگر
مهمي بسيار پديده اين است/ ماليمتر و دارد, تفاوت اصفهان, حتي و آذربايجان,
دكريمخان حمÇم حÇاج دامÇاد كه خوشنام و نفوذ صاحب امامجمعه يك كه است
امر در حد اين تا بوده, ميرزا هوال كو و السلطن¹ شجاع فرزندان معلم و بوده شيخي
اين و باشد داشته مثبت مداخله كرماني نامدار صوفي آستانه امور تنسيق و اداره
مÇزار باب در كرمان مردم باور گفتم: كه من مقاله ل او حرف همان به برميگردد
يك ري ظفÇم شÇجاع شÇاه قÇول به و جانبه همه و عام صورت يك نعمتاهللا شاه

/398 ص عالم, فرمانفرماي /1

خودمان ايام همين در ميتوانم را عا اد اين دليل آخرين نفوذ/1 نه دارد, "نفوس"
مÇاهان در انÇقالب, از بÇعد بÇود, بÇد صÇوفيه بÇا كÇه بي تعصÇم جوان كه كنم بازگو
برداشتند شمع خود مردم كرد, خاموش جمعه شبهاي را ولي شاه برق چراغهاي
شÇاه مزار كه را باور اين اصلي ماية بايد گفت: خود با او كردند/ روشن و بردند و
مÇنفجر مÇزار در شبانه كه ساخت دستساز كوچك بمب يك برد; ميان از باشد
او خود دردست بمب برساند مزار به را بمب آنكه از قبل روزگار, فاق ات از  كند;
مÇردم مÇيان در چÇالقو بÇه پس آن از و انÇداخت كÇار از را او دست و شد منفجر
را خود صدمه اين بمبگذار, جوان يعني او, اينكه همه از جالبتر شد/ معروف
شبهÇاي كÇه بÇود كسي نخستين او اواخر, اين تا و دانست ولي شاه خشم نتيجة

ميكرد/ روشن شاه مزار بر و ميبرد شمع جمعه
اين در كه جواد د سي آقا كرمان قبل سال پنجاه و صد جمعه امام شخصيت از
كÇه تاريخ اين از پيش سال سي بيست, او بود/ نبايد غافل است كرده دخالت امر
به آنان روحاني معلم بهعنوان و السلطن¹ شجاع ههاي بچ همراه شده تحرير سند اين
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امÇامت مقام به و باليده كرمان فرهنگي و اجتماعي محيط در است/ آمده  كرمان
و صد از پس هم امروز كه حد بدان تا رسيده كرمان مردم مذهبي پيشوايي و جمعه
بر جمعه شبهاي كه كرماني مÆمن مردان و سالخورده زنهاي هستند سال, پنجاه
حÇاج خواهر يعني وله, ظهيرالد خان ابراهيم دختر او ميكنند/ روشن شمع او قبر
زني به را كرامخه مكتب پايه گذار درواقع و ه شيخي طايفة رÄيس كريمخان د محم

است/ شده مصطلح كرمان كريمخاني شيخيه براي كه است جمعي كرامخه, /1

خانه ÇÇ است كرمان زرتشتينشين محله يك كه ÇÇ زريسف محله در و بود,1  گرفته
بناهاي از باشد كرمان امروز دانشگاه مركزي هستة كه جمعه امام خانة و ساخته,

است/ كرمان شهر زيباي و معروف
به كه ÇÇ روايتي به متمادي سالهاي شيرازي, جواد د سي آقا كرمان, جمعه امام
لمثنوي: او بيت سه كرمان, معصوميه مدرسه در زمستان ماه سه ÇÇ رسيده شياع حد
شÇبستان بÇر نÇوروز روز حÇمل, ل او آفتاب چون و ميكرد شرح را ني" از "بشنو

ميكرد/ تعطيل درسمثنويرا و ميبست را كتاب او ميتافت, مدرسه
بود, كرمان مقيم ناشناس سالها همان در سبزواري هادي مال حاج سال, چند
الÇم حÇاج مÇيكرد/ تفسيرمÇثنوي امامجمعه كه بود مدرسه همان مقيم ناشناس و

كÇه بود گرفته زني به را مدرسه همان پيشخدمت عارف, د محم مال دختر و هادي
مÇحضر درك براي كرمان در او توقف است/ هادي مال حاج فرزندان بيشتر مادر
حدس كه كرد كوچ كرمان از هادي مال حاج روزي درست و بود جمعه امام همين

ميشناسند/ را او موقعيت و را او دارند زد,
ابÇياتمÇثنوي از شÇاهد خÇود مواعظ و خطبهها بيشتر در كرمان جمعه امام
آقا او خود فرزند روز, يك كه آنجا تا بود, حافظ ابيات او كالم يه تك و ميآورد
از ÇÇ شد نيز كرمان امامجمعه و شد هادي مال حاج شا گرد بعدها كه ÇÇ حسين ميرزا
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بعض گاهي كه مملكتي در محترم, پدر كه: بود شده يادآور پدر به دلسوزي, روي
را او قبر و تكفير و لعن و طعن را حافظ و ميگيرند انبر با را موالنا كتاب ران متحج

بÇدين ميافتد, اتفاق شيراز در بعد, سال چند كه واقعهاي با را موارد اين كنيد, مقايسه ميتوانيد /1
توماني صد قدر به بسازد, بقعهاي حافظ خواجه قبر روي كه بود كرده نذري گبر, <خسرو كه معني
كÇه بود داده علما از بعضي و پيشنماز اهللا هدايت ميرزا و اسيري] [فال عليا كبر سيد حاجي به هم
به قريب ميسازد/ قشنگي بقعه تخته و آهن از دادند, اجازه علما آنكه از پس نشوند/ ساختن از مانع
و ميكنند خراب را بقعه حافظيه, در ميرود برميدارد جمعيتي عليا كبر سيد حاجي كه بود اتمام
سÇيد حÇاجي را حÇركات ايÇن كÇه ايÇن بÇا خودتان/ براي ببريد ميگويد مردم به هم را بقعه اسباب
سيد حاجي به بد و فحش خيلي مردم ولي برنيامده, مÆاخذه درصدد Gابد حكومت كرده, عليا كبر
بÇقعه را حÇافظ خواجÇه قبر روي دوباره كه شده حكم تهران از مذكور قرار از ميگويند/ عليا كبر
مÇن بسÇازند مÇرتبه هزار و بسازد, شاه ا گر زده: فرياد منبر روي در عليا كبر سيد حاجي بسازند///
روز خة ورÇم يÇادداشت اين و سيرجاني) سعيدي چاپ ,ë83 ص اتفاقيه, (وقايع ميكنم///> خراب

است/ م/ 1899 سپتامبر هفتم و بيست مطابق . ه 1317 ل االو جمادي شهر بيستم چهارشنبه

از حÇافظ و مÇولوي يعني تن, دو اين ابيات به استشهاد همه اين ميكنند1 خراب
مصلحت كارو صالح به آيا ميگويد, سخن عام محضر در كه امامجمعه يك جانب

هست? امام آن وقت
بود: گفته را جمله اين تنها فرزند, جواب در امامجمعه و

است/ كرده استفاده حافظ مصراع از هم باز كه ميشوند ه متوج شنوندگان و 2/پ

كجا?2 خراب من و, كجا كار صالح فرزند: ÇÇ
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مÇقالÇه ايÇن نقشههÇاي و عكسهÇا كليÇة ولÇي/ نعمتاهللا شÇاه ل او كنگÇره به شÇده ارسÇال مقالÇة /1
تÇعلق بÇهشتي شÇهيد دانشگÇÇاه شهرسازي و معماري دانشكدة تحقيقات و اسناد مركز بايگاني به

دارد/

ولي1 نعمتاهللا شاه مزار مجموعة

لوتحليلكالبدي بررسيسيرتحو

بهشتي/ شهيد دانشگاه معماري تاريخ گروه علمي هيأت عضو /2

بيدهندي2 قيومي مهرداد

تÇفصيل, و وسÇعت لحÇاظ بÇه ولي نÇعمتاهللا شÇاه مÇزار مÇجموعة شÇناخت
و د تعدÇم (حÇياطهاي كلي تركيب در بهفرد منحصر و ويژه طرح از برخورداري
نكته اين دارد/ زيادي اهميت ايران معماري تاريخ در آن, ل تحو سير و متوالي),
اهÇميت بÇر است, شده ساخته قرن چند طي بلكه يكباره, نه مجموعه اين كه هم
بهدست ضمن است درصدد مختصر مقالة اين در نگارنده ميافزايد/ آن شناسايي
در ن امدوÇن صÇورتي به آن اطالعات كه بنا, ل تحو سير از روشن تصويري دادن

دهد/ بهدست نيز مجموعه معماري كالبد از كلي تحليلي است, پرا كنده منابع
بÇنا, بنيانگذاري تاريخ و مزار صاحب دربارة مهاي مقد از پس مقاله اين در
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مجموعه, بستة و باز فضاهاي از يك هر دربارة آن, بخشهاي و مجموعه معرفي
بÇه بÇيرون بÇا آن ارتÇباط نحوة و مجموعه استقرار طرح يكديگر, با آنها تركيب

رفت/ خواهد سخن اجمال

مه مقد /1

ماليمي منش قبور روي بر بنا احداث قبال در ابتدا از تسنن, برخالف ع, تشي
هر اسالمي, ممالك پهنة در اسالم از پس تاريخ طول در اينرو, از است/ داشته
كثرت بهدنبال ميتوان نيز معماري تاريخ در رسيدند, بهحكومت شيعيان كه زمان
ايÇران و فÇاطميان دورة مصر در مقابر احداث گسترش بود/ مزارات و آرامگاهها

است/ آن بارز مثالهاي از آل بويه دورة
ه البت رسيد/ خود اوج به صفويان, ظهور از بعد Hخصوص و ايران, در روال اين
در يÇا آفريقا شمال در كه را عبوسي چهرة برههها, برخي در جز ايران, در تسنن
و است گÇرفته خود به كمتر داده نشان جزير¸ العرب در Gاخير و عثماني ممالك
بÇوده رايÇج امÇري ايران در سنيان حكومت زمان در حتي رسول(ص), آل حب
بيش صفويان, از پيش حتي ايران, در قبور روي بر ابنيه نمونة همينرو از است/
تاريخ در مقابر لين او از يكي كه بس همين ميشود/ يافت اسالمي ممالك ساير از
مقبرة اسالم, از پس معماري خاص نمونههاي نخستين از يكي و اسالمي, معماري
است/ شده ساخته ايراني, عالم محدودة در بخارا, در كه است ساماني اميراسماعيل
مرگ, از بعد خود قدرت حكومتو دوام پندار م تجس براي حا كمان اميرانو
داشتن گرامي براي يا آمرزش, طلب اميد به يا خود, ياد داشتن نگاه زنده براي يا
از مÇيساختند/ بÇنا پدرانشان قبور روي بر يا خود قبر براي خود, نياي و پدر ياد
خÇدا اوليÇاي گÇور بÇر شفاعت و شفا و رحمت طلب براي نيز مردم ديگر, سوي
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ايشان با كار اين در ريا, به يا صدق به نيز, اميران ميان اين در و ميكردند, عمارت
تÇا ديÇن/ اولياي يا و دنياست اولياي آن از يا مقابر عموم لذا ميكردند/ مشاركت
مÇورد كÇه Çالم), عليهمالس) معصوم امامان عالوهبر ديني مقابر صفويان, از پيش
صÇفويه از پس روال (اين بود ه صوفي مشايخ خاص بودند, نيز سنت اهل احترام
نÇمونههاي از يÇافت)/ تÇداوم امامزادگان و سادات مقابر بر بنا احداث بهصورت
شيخ مقبرة نطنز, در اصفهاني مد عبدالص شيخ مقبرة از ميتوان مقابر اين معروف
نÇزديكي در پÇيربكران بÇقعة و خÇراسÇان, تÇايباد در تÇايبادي ابوبكر ين زينالد
حضرت و رضا امام حضرت مطهر مراقد از پس كه, نمونهاي اما برد/ نام اصفهان
مجموعة ميشود, محسوب ايران در مقبره بزرگترين الم), عليهما الس) معصومه
. هÇجري نÇهم قÇرن به آن بنياد كه است كرمان ماهان در ولي نعمتاهللا شاه مزار

ميگردد/ باز تيموريان, دورة ميالدي, پانزدهم

مزار صاحب

شÇاه به معروف ميرعبداهللا فرزند نعمتاهللا ين نورالد د سي امير مزار, صاحب
ه وفيÇص مشايخ مشهورترين از م), 1330 Ç 1ê31 . ق 730 Ç 83ê) ولي نعمتاهللا

شÇاه و بÇهمني احÇمد "سلطان فرزام, حميد ;213ì Ç 2137 ص ,ì ج فارسي, فرهنگ معين, محمد /1
كÇوشش بÇه انÇي, ايÇر تÇحقيقات كنگرة هشتمين سخنرانيهاي مجموعة از كرمان: دربارة سيگفتار ," ولي نعمتاهللا

/7ê ص ش), 13ëì)2ë3ì كرمان, استانداري انتشارات كرمان, گشت, دريا درسول محم
دابÇراهÇيم حمÇم تÇوضيحات نك: هÇمچنين ;213ì Ç 2137 ص ,ì ج فارسي, فرهنگ دمعين, محم /2

/ 8ì Ç 87 ص ,133ë تهران, هشتم, استان فرهنگ نشرية كرمان, تاريخي آثار راهنماي در پاريزي باستاني
تÇهران, پاريزي, باستاني ابراهيم د محم تحشية و تصحيح به كرمان, تاريخ وزيري, احمدعليخان /3

/ë7ê Ç ë78 ص ,13ê0

يÇزد3 در بÇرخÇي و كÇرمان2 كÇوهبنان قÇرية را او مÇولد قان حقÇم از برخي است/1



ولي اهللا نعمت شاه دربارة مقاالت مجموعه 17ì

مÇصفا, مÇظاهر بÇه كÇوشش مجمعالفصحا¾, هدايت, قليخان رضا ;ë7ê Ç ë78 ص همان, وزيري, /1
ص87 / ,ê ج ,1339 تهران,

شهرهاي از حلب, در اجدادش,1 مانند وي, كه آناند بر منابع بيشتر اما دانستهاند;

/ 8ì Ç 87ص كرمان, تاريخي آثار راهنماي پاريزي, باستاني /2

كرمان ناحية به پدر همراه به كودكي در Hقاعدت اخير, درصورت آمد/2 دنيا به شام,

آن شمال سمت از مجموعه عمومي منظر

همانجا/ /3
ص87 / همان, هدايت, /ê

<پس است/4 اختالف 731 ق و 730 ق بين نيز او ميالد دربارة است/3 بوده آمده
كه كشيد بهجايي او عرفاني تعاليم نفوذ دامنة وسعت ماهان و كرمان در توطن از
بÇن اسكندر ميرزا و [تيموري] شاهرخ مانند ايران سالطين و امرا بعضي عالوهبر
يÇن هابالدÇش سÇلطان مÇانند نÇيز, هÇندوستان دكن پادشاهان از برخي شيخ, عمر
ين عال¾الد سلطان فرزندش و 1ê22 Ç 1ê3ë م) . ق 82ë Ç 838) بهمني احمدشاه
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و خÇاندان بÇه او از پس و نÇعمتاهللا شÇاه بÇه 1ê3ë Ç 1êë8 م) . (Ç 8ì2 838 ق

/7ë ص همان, فرزام, /1

ورزيدند/>1 ارادت خالصانه اعقابش

مزار بنيان

هندوستان از بهمني احمدشاه وي وفات از پس كه شد موجب ارادت همين

هÇمو, ص87 ; همان, هدايت, ص8 ; ,3 ج ,1319 تهران, الحÇقاÄق, طراÄق شيرازي, معصوم محمد /2
/ì70 Ç ì71 ص اسالميه, تهران, ناصري, آراي انجمن فرهنگ

احداث كنند/2 بنا او مرقد بر رفيعي بارگاه و گنبد تا بفرستد ايران به هنگفتي مبالغ
سÇال در وي زيÇرا شÇد آغÇاز نÇعمتاهللا شÇاه وفات از بعد بالفاصله Hتقريب بنا اين

/ 8ì Ç 87ص همان, پاريزي, باستاني ;ë79 Ç ë80 و ë7ê Ç ë78 ص همان, وزيري, /3

در بÇهمني احÇمدشاه كÇتيبة و درگÇذشت3 1ê31 م . 83ê ق يا 1ê30 م . 833 ق

بÇاستاني نك/ هÇمچنين است; كÇرده نÇقل دقت بÇه را كÇتيبه مÇتن كÇه ,79 ص همان, فرزام, نك/ /ê
/79 ص همان, پاريزي,

در شده ثبت تاريخ (قديمترين 1ê3ì م . 8ê0 ق خ مور گنبدخانه4 شمالي سردر
كÇتيبة در چÇنانكه و درگذشت, 1ê3ë م . 838 ق در بهمني احمدشاه است/ بنا)

;78 Ç 79 ص هÇمان, پÇاريزي, بÇاستاني ;78 ص هÇمان, فرزام, ;ë80 Ç ë82 ص همان, وزيري, /ë
تÇرجÇمة تÇوران, و ايران در تيموري معماري ويلبر, دونالد و گلمبك ليزا ص8 ; همان, شيرازي, معصوم

/ëì1 ص ,137ê كشور, فرهنگي ميراث سازمان تهران, كياني, يوسف محمد و افسر  كرامتاهللا

رسيد/5 اتمام به بهمني ين عال¾الد پسرش عهد در بنا آمده, مذكور
نشÇد/ خÇتم تÇيموري دورة زيÇباي و ظÇريف گÇنبدخانة اين به مزار بناي اما
د تقي پيامبر, خاندان به انتساب پيروان, كثرت , ولي شاه كرامات و معنوي عظمت
سلسلة استيالي از پس او حرمت بر كه بود عواملي از ع تشي ساختن علني و شرع, به
ه صوفي با دشمني جريان حتي و افزود; ايران بر صفوي شيعهمذهب و صوفيمنش
از نتوانست گرفت, اوج قاجاريان زمان در و شد آغاز صفويان عهد اواخر از  كه
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و صÇفويه سÇلسلههاي زمان در مقبره بناي همينرو از بكاهد/ او احترام و اعتبار
يافت/ فوقالعاده گسترشي قاجاريه

مجموعه كلي تركيب /2

بÇاز و بسÇته فÇضاهاي مشتملبر و ل مفص است مجموعهاي موردبحث بناي
واحدو مجموعهاي يافته, نمو تكوينو مديدي ت مد طي ا گرچه كه ع متنو دو متعد
از بيش كه معاصر بناهاي ي حت بناها, توسعة ما, عصر در ميشود/ احساس منسجم
ليÇه او طÇرح اساسي دگرگوني با Hنوع نميگذرد, عمرشان از دهه چند يا سال چند
يÇا و مÇيشود دگÇرگون بÇه كÇلي ليÇه او بÇناي يÇا تÇوسعه, جريان در است/ همراه
انسÇان ذهÇن بÇراي ميكند/ پيدا متفاوت تي ماهي ليه او بناي با افزوده قسمتهاي
است, كÇرده خÇو مÇعماري تÇوسعة و ل حوÇت از نÇوعي چÇنين به كه مدرن, دوران
تكÇوين سÇال پانصد طول در نعمتاهللا شاه مزار منسجم مجموعة اينكه پذيرفتن

مينمايد/ دشوار است يافته

مجموعه كلي تركيب از ايزومتري تصوير

ه باتوج) است گرفته شكل قبله محور امتداد در و خطي صورت به مجموعه
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بÇهجانب بÇيشتر و دارد زيÇادي انحراف جغرافيايي جنوب از ماهان قبلة بهاينكه
نÇاميد)/ غÇربي ÇرقيÇش تسÇامح بÇه مÇيتوان را مÇحور اين است, نزديك مغرب
سÇردر, و جÇلوخان از: عبارتاند شرق به غرب از بهترتيب مجموعه بخشهاي
اصÇلي هسÇتة (مÇيردامÇاد), عÇباسي شÇاه صÇحن (حسÇينيه), دشاهي محم صحن
صÇحن وكÇيلالمÇلكي, صÇحن پيرامون), رواقهاي و گنبدخانه (شامل مجموعه
و كرمان به را شهر كه گرفته قرار جديدي و قديم جادة دو مابين مجموعه اتابكي/
بدينترتيب دارد/ ورودي جانب دو هر از و ميكند, مرتبط استان شهرهاي ديگر
صÇحن دو از بÇايد گنبدخانه و مقبره به رسيدن براي شويم, وارد كه جانب هر از
مههايي مقد حكم در صحنها اين ديگر, عبارت به كنيم/ عبور مانند  كاروانسرا

گنبدخانهاند/ به وصول براي

بسته فضاهاي /3

1Ç3/گنبدخانه

بÇر ميالدي پانزدهم . هجري نهم قرن اواسط در گفتيم, چنانكه  گنبدخانه,

آن تزيينات و گنبد زير
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تناسباتي مقابر, بيشتر گنبدخانة مانند فضا, اين شد/ احداث مزار صاحب قبر روي
طÇاق بÇه مÇربع قاعدة تبديل محل در طاق, كنجهاي در دارد/ باال به رو و  كشيده
است/ دوپوش گنبد است/ رفته به كار منقوشي و ظريف يزديبندي گوش, هشت
كÇه آن, قاعدة اينكه جالب نكتة و دارد, كره نيم به نزديك حجمي داخلي  گنبد
بÇا هشتگÇوشي شÇبيه بÇلكه نÇيست; ر دوÇم Âكام نشسته, هشتگوش پاية روي
ميشود/ تبديل دايره به گنبد باالتر مقاطع در و بهتدريج كه است گرد  گوشههاي
سطح و ميگردد ديوارها باالي در گنبدخانه دورتادور ثلث خط به كاشي  كتيبهاي
تÇيموري دورة سليقة با نقوشي به Hتمام كتيبه اين باالي در طاق و ديوارها  گچي
بÇراي زمÇينهچيني و (بÇدنه) طÇرح عÇنصر يك اختتام بدينترتيب, است/ مزين
و ديوار پايين در تدبير اين ميگيرد/ صورت زيبايي به ديگر عنصر به آن اتصال
آبÇيرنگي كÇاشي ازارههÇاي در كÇف, يعني فضا, ديگر عنصر با آن اتصال محل

ميافزايد/ آرام فضاي اين نشاط بر كه است شده جلوه گر
و داشته كوشكمانند صورتي و بوده مقبره بناي تنها ابتدا در گنبدخانه اين
از است; مÇيكرده رو باغ فضاي به سو هر از و ميگرفته قرار باغي درون Áاحتما
رو باال, جهت بر آن حجم در اما دارد; جهت فاقد و خنثا تركيبي پالن در همينرو

است/ شده تأ كيد آسمان, به
زيبا بسيار و مزين سردر و بوده, واقع آن غرب در كوشك اين اصلي مدخل
فÇضاي در امÇروز است, تÇيموري دورة نفيس آثار ساير همطراز كه آن, پختة و
كتيبة آمد, چنانكه سردر, اين است/ باقي همچنان و گرفته قرار غربي رواق بستة
و كشÇيدگي و بÇلندي بÇر كÇه خÇارجÇي, گنبد دارد/ پيشاني بر را مقبره باني لين او
جلوة در عنصر شاخصترين نيز امروز ميافزوده, كوشكمانند بناي اين ص تشخ
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شد; مرمت ليه او بهصورت Gبعد كه ديد زيادي آسيب م 1981 . ش 13ì0 سال زلزلة اثر بر گنبد /1
/137ê كيوان, تهران, ما, ركوعي,سرزمين عزتاهللا نك:

پايهاي بر و دارد بلند Hگريوينسبت خوشتناسب گنبد اين است/1 مجموعه بيروني
و درشت هÇندسي نÇقوش بÇا فÇيروزهاي كÇاشي با گنبد است/ نشسته هشتگوش
به متعلق Hقاعدت كاشيكاري اين است/ شده پوشانده الجوردي و سفيد  كتيبههاي

/ëì2 ص همان, ويلبر, و گلمبك /2

هم صفوي2 دورة در كاشيكاري احتمالي تجديد يا تعمير و است, تيموري دورة
است/ گرفته صورت ليه او طرح همان طبق بر البد

مÇحدودة در ه, وفيÇص مشÇايخ مورد در رايج سنت بر بنا را, ولي شاه Áاحتما

(78 Ç 79 ص همان, باستاني, جمله: (از گفتهاند چنانكه داشته, خانقاه Hقطع ماهان در سيد جناب /3
است/ ميفرستاده او براي خانقاه مخارج براي مبالغي هرساله بهمني احمدشاه  كه

بÇناي بÇنا ايÇن نزديكي يا كنار در صورت, اين در كردهاند/3 دفن خودش خانقاه
غÇربي جنوب گوشة در امروزه است/ رفته بين از كه داشته وجود خانقاه قديمتر
كÇوچكي حجرة پرداخت) خواهيم بدان Âذي كه عباسي, شاه (رواق غربي رواق
و چلهنشيني محل) هخانه چل يا زاويه ميگويند كه منقوش, ر مدو طاق سه با است

امÇا است, مÇعروف چÇلهخانه بÇه مردم نزد در امروز اتاق اين ;ëì2 ص همان, ويلبر, و گلمبك /ê
رواق جÇزو امÇروز و بوده واقع گنبدخانه شرقي جنوب در چلهخانه است معتقد پاريزي باستاني
كÇرده نÇقاشي را آن طÇاق او خود كه است درويشي مقبرة بلكه چلهخانه, نه شده, ذ كر اتاق و شده,
چلهخانه) اصلي محل) خود نخست قول ت صح براي وي اما ;79 ص همان, باستاني, نك: است/
شÇايد است/ جÇمعشدني اتÇاق آن بودن چلهخانه با نيز درويش) (مقبرة دوم قول و نياورده, دليلي
شدن شمرده متبر ك مÆيد كرده نقش اتاق طاق بر مذكور درويش كه هم را اذ كاري و نقوشي بتوان

دانست/ بعد دورههاي در رياضت و مراقبت براي آن از استفاده تداوم و مكان آن

از جÇزÄي البÇد حÇجره ايÇن صورت, اين در است/4 بوده نعمتاهللا شاه رياضت)
آن نيز غربي رواق احداث از بعد ي حت مقبرهو احداث از بعد كه بوده مذكور خانقاه
معنويت ر محق بهظاهر فضاي اين تقدير, هر به كردهاند/ حفظ سش تقد بهلحاظ را
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را زاÇÄران نÇيز امÇروز سÇادگيش رغم به كه آنچنان دارد, فوقالعادهاي جذابيت و
شÇاه بÇه آن خاص انتساب احتمال كه معنوي جاذبهاي ÇÇ ميكشاند خود بهجانب

ميبخشد/ ت قو را ولي

2Ç3/رواقشاهعباسي

برخي مانند بنا, اين در اما ميگويند; رواق ستوندار كشيدة نيمباز فضاي به Áمعمو معماري در /1
قرار گنبدخانه كنار در كه است تكدهانهاي اما شبستانمانند فضاي رواق از مقصود ديگر, مزارهاي

ميگيرد/

غÇرب در واقÇع مسÇتقل Hنسبت رواق1 احداث مجموعه, توسعة مرحلة لين او

امگÇاهي, آر بÇناهاي اسÇالمي, دورة در ايÇران تاريخي بناهاي داير¸المعارف (ويراستار), عقابي دمهدي محم /2
/ì7 ص ,137ì اسالمي, هنر و فرهنگ پژوهشگاه تهران,

است/ معروف اظ2 ف Ôدارالح يا عباسي شاه رواق به كه بوده قبله) (جانب  گنبدخانه
سÇال در كتيبهاش بنابر است, مجموعه تاريخدار رواق تنها كه را, رواق اين
عهد اوايل در بلوچستان و كرمان والي بكتاشخان, بهدستور 1ë90 م, . 998 ق

عباسي شاه رواق
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مÇلي سÇازمان تÇهران, ايÇران, بÇاستاني امÇا كÇن و تاريخي بناهاي فهرست مشكوتي, نصرتاهللا /1
اما كن طهران: تاريخي آثار مصطفوي, دتقي دمحم سي ;1ë3 ص ,13ê9 ايران, باستاني آثار حفاظت
انتشارات و فرهنگي مفاخر و آثار انجمن تهران, ث, محد ميرهاشم تصحيح و تنظيم ,2 چ متبر كه,

/7ë Ç 7ì ص همان, پاريزي, باستاني ;ì7 ص همان, عقابي, ;371 ص ضمايم, ,137ë  گروس,

نظر و ساختهاند;1 1ë87 م), Ç 1ì29 . ق 99ì Ç 1038 (حك صفوي ل او شاهعباس

/ì7 ص همان, عقابي, /2

نيست/2 صاÄب ميدانند تيموري دورة به متعلق را آن كه قاني محق
و است رنگ بÇدون و گÇچي Öرواق ايÇن متوالي قوسهاي و طاق و ديوارها
مÇيزند/ بÇيرون سÇطوح ايÇن از بÇهنرمي هÇم رسميبندي گچي تويزههاي شبكة
است/ حÇجم بÇر تأ كÇيد بÇراي طÇراحÇي تدابير جملة از رنگ وحدت كه ميدانيم
و خطوط بازي به را بيننده ه توج فضا, در رنگ تقليل با اينجا در ديگر, بهعبارت
دوچÇندان را آنÇها فÇضايي تأثÇير و كÇرده جÇلب سطوح شكنج و چين و حجمها
آنها عشوة و ميتراود سطوح روي بر طاق هر ميانة از كه نوري مدخل ساختهاند/
هر روي بر است/ طاق هر شمسة وسط در واقع روزنهاي ميگذارد بهنمايش را
گنبد حجم جوار در نيز بيرونيشان حجم كه گرفته قرار هشتگوش كالهكي روزن

است/ ه توج شايستة

عباسي شاه صحن جنوبي Ç شمالي برش
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سهرواقديگر /3 Ç3

هم با گرفتهاند, قرار گنبدخانه جنوب و شرق و شمال در كه ديگر, رواق سه
رواق سÇه ايÇن معتقدند برخي ميسازند/ مانند نعل شكلي و دارند بيشتري اتصال

/371 ص همان, مصطفوي, /1

دستكم نظر اين اما است;1 شده ساخته عباس شاه زمان در غربي, رواق مانند نيز,
دارد/ قاجاري كيفيت رواق اين زيرا نمينمايد, درست شرقي رواق درخصوص
زمÇان و قÇاجاريه دورة بÇه آن انÇتساب نÇيز وكÇيلالمÇلكي رواق بÇه آن شهرت
مÇيكند, تأيÇيد را م) 18ê8 Ç 18ì9 . ق 12ìê Ç 131ê (حك قاجار ينشاه ناصرالد
از م) 18ë8 Ç 18ìì . ق 127ê Ç 1283 (حك وكيلالملك اسماعيلخان د محم زيرا
شاه رواق جز به ميرسد بهنظر مجموع در است/ بوده زمان آن در كرمان حا كمان
ثاني وكيلالملك قليخان مرتضي فرزندش و او زمان در ديگر رواق سه عباسي,
احداث قديمتر, بناهايي جاي بر Áاحتما م), 18ì9 Ç 1878 . ق 128ì Ç 129ë (حك

باشد/ شده
رسÇميبندي, بهجاي و است عباسي شاه رواق از پركارتر رواقها اين طاق
تأثير نيست, عباسي شاه رواق پختگي به تناسبات در ا گرچه و دارد; يزديبندي
است/ مقبره معنوي هواي و حال با متناسب و رواق آن مشابه كمابيش فضاييش

فضاي در اينكه: اطراف رواقهاي با گنبدخانه تركيب در ه توج شايان نكتة
يك Hنهايت و دايره به بهتدريج كه روبروييم جهت فاقد مربعي با گنبدخانه داخل
عÇناصري بÇا رواقها در كه درصورتي ميشود; ختم ÇÇ داخلي گنبد رأس ÇÇ نقطه
كÇه مواجÇهيم ÇÇ شمسهها و روزنها و تويزهها و طاق و دهانهها ÇÇ مشابه و متكثر

ميگردند/ گنبدخانه حول و ميشوند تكرار بهتوالي
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جنوبي و شمالي رواقهاي و گنبدخانه برش

باز فضاهاي /ê

درون نÇخست قÇوي نÇظ بÇه گÇنبدخانه مÇانند كوشك بناي گفتيم, چنانكه
صحن و رواق ابتدا سپس است, داشته قرار ÇÇ باغي Áاحتما ÇÇ محصوري محوطة
ماهان ÇÇ كرمان جادة افزودهاند/ بدان را ديگر صحنهاي و رواقها آنگاه و غربي
از مزار ورودي بنابراين و ميگذشته مجموعه غرب از حاضر قرن از پيش تا بم ÇÇ

/373 ص همان, مصطفوي, /1

عباسي شاه صحن به كه صحن, لين او همينرو از است/1 بوده قبله) (سمت غرب
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صحن) دو ميان (رواق غربي جبهة شاهعباسي, صحن

سÇاخته بنا غرب در صفوي شاهعباس زمان در است, معروف ميرداماد صحن يا

/ì8 ص همان, عقابي, /1

شد/1

1Çê/صحنشاهعباسي(ميرداماد)

را دو هر عباسي شاه صحن و رواق احداث مجموعه, توسعة مهم طرح لين او
ربÇاط و زاÇÄران اقÇامت حلÇم Áاحتما كه عباسي, شاه صحن است/ ميشده شامل
و نÇظم و پÇخته طÇرحÇي دوره آن شÇاخص بناهاي ديگر همچون بوده, صوفيان

دارد/ مستحكم هندسهاي
آمÇده فÇراهÇم گل سيم و آجر همنشيني از صحن بيپيراية و استوار نماهاي
رواق فÇضايي بÇيان هÇمان از ترجمهاي گويي ماليم و موزون تركيب اين است/
و آن طرفين باغچههاي و حوض است/ ديگر واژههايي از استفاده با شاهعباسي
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واژگان اين زمرة در همه نيز خوشتناسب صحن حول نماها ضربآهنگ وزنو
بازند/ فضاي

بÇرخÇالف Çا ام است; چهارايوانÇي كاروانسراهاي شبيه طرح ضربآهنگ
جÇنوبي و شÇمالي گÇونههاي ايÇوان حلÇم در صÇحن رخبÇام چهارايواني, الگوي
است/ مرتفعتر اصلي, بناي با آن اتصال محل يعني صحن, شرقي جدار نميشكند/
شده ترصيع كاشي ستارههاي با كه دارد نفيسي گچي مقرنس جبهه اين در بنا سردر
دو كه نيمبازي رواقهاي با مجاور, صحن با اتصال محل يعني غربي, جبهة است/
آمده فراهم صحن دو ميان الي سي ارتباط و شده متخلخل ميپيوندد هم به را صحن
ايÇن تÇركيب از ميشكند/ را بام Öرخ زده, بيرون جبهه اين ميانة از سردري است/
كÇه پيداست مجاور صحن در ديگرش جانب با آن ارتباط و پيوند نحوة و سردر
قوي ظن به است/ شده احداث قاجاريان دورة در مجاور صحن با همزمان سردر
كردهاند/ بازسازي جديد صحن با متناسب را صحن غربي جبهة تمامي زمان آن در
ايÇجاد عÇين در و گÇرفته صÇورت ماهرانه بازسازي و تغيير اين صورت, اين در
را عÇباسي شاه صحن فضايي انسجام صحن, دو ميان سنجيدهاي و مناسب ارتباط

است/ نساخته مخدوش

دشاهي(حسينيه) محم 2Çê/صحن

Ç 18ê8 . ق 12ë0 Ç 12ìê (حك قÇاجار دشاه حمÇم زمÇان در مÇجاور صÇحن

مÇربوط يÇنشاه اصرالدÇن پسرش و دشاه محم زمان به مجموعه اين در قاجاري احداثات بيشتر /1
همانجا/ عقابي, ;ë81 Ç ë82 ص همان, وزيري, نك: است,

صÇحن (يÇا دشاهي حمÇم صÇحن بÇه مÇناسبت بÇههمين و شÇده1 ساخته 183ê م)

همانجا/ عقابي, همانجا; ركوعي, ;ê1ë3 ص همان, مشكوتي, /2

اين سندي, و دليل ذ كر بدون صاحبنظران, از بعضي است/2 معروف حسينيه)
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زمÇان در شاهعباسي صحن مانند صحن اين است معتقد وي /371 Ç 372 ص همان, مصطفوي, /1
افزودند/ سردر طرفين به را بلند منارة دو تنها دشاه محم عهد در و شد ساخته شاهعباس

و صÇحن پÇيشاني كÇتيبة Çا ام ميدانند;1 عباس شاه دورة احداثات از هم را صحن
را حدس اين است, قاجاري سليقة با منطبق Âكام كه آن, نماهاي تركيب همچنين

سÇاخته قÇديمتري صÇحن جÇاي بÇر را حÇاضر صحن قاجاريه دورة در نيست بعيد حال, اين با /2
باشند/

وله اصرالدÇن مÇيرزا عÇبدالحÇميد شÇاهزاده از تÇعميراتÇي و آثÇار مÇيكند/2 منتفي
بÇاني و قÇاجار شÇاه يÇن ناصرالد عهد در كرمان واليان از 1892 م), . (ف 1309 ق

/ 820 ص همان, وزيري, كتاب 77 شمارة حاشية در باستاني يادداشت نك: /3

است/3 باقي صحن در هم ماهان, در شاهزاده معروف باغ  كوشك

ورودي) (دستگاه غربي جبهة دشاهي, محم صحن

محور و است عباسي شاه صحن از وسيعتر اما مستطيلشكل, نيز صحن اين
طÇبقة يك در حÇجرهها است/ عمود عباسي شاه صحن طولي محور بر آن طولي
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اين اتصال از و دارد قرار ايوانچهاي حجره هر جلو يافتهاند/ استقرار آن پيرامون
آمده پديد صحن جنوب شمالو طرفين در رواقمانند فضايي متوالي ايوانچههاي
ع نوÇت نÇما ضÇربآهنگ به حجرات مابين كفشكنهاي كوچكتر دهانة است/
دو اين ميانة جنوبي, و شمالي جبهههاي مياني دهانة طاق شدن تخت با و بخشيده;
مÇيانة در بÇلند ايوانهÇاي وجود با صحن طولي محور است/ يافته ص تشخ جبهه
صÇحن مدخل Öشرقي جبهة ايوان است/ شده شاخصتر غربي و شرقي جبهههاي
مجموعه قديمي ورودي و صحن اين اصلي مدخل غربي جبهة ايوان و شاهعباسي
دو اين دارد/ قرار بلند بسيار كاشيكاريشدة منارة دو ايوان اين طرفين در است/

/7ì ص ,133ë تهران, كرمان, تاريخي آثار راهنماي پاريزي, باستاني ابراهيم د محم /1

شÇاخصترين گÇنبد, از بÇعد شده,1 شمرده ايران منارههاي بلندترين از كه مناره,
و آجÇر و گÇچ از پوششي صحن نماهاي ميرود/ شمار به شهر و مجموعه عنصر
عÇباسي شاه صحن از پركارتر و مزينتر هرچند و, دارد قاجاري نقوش با  كاشي
و گسÇترده كف نميرسد/ آن پاي به شيوايي و سالست و فضايي تأثير در است,

است/ شده تعبيه زيرزميني جوي از آب برداشتن براي چالهاي صحن اين وسط در /2

آن ديگر نام از كه همچنان لذا است;2 باغچهاي و حوض فاقد سنگفرششدهاش
اجÇراي Áاحتما و باز طة محو در عزاداري براي آن از پيداست, حسينيه) (صحن

ميكردهاند/ استفاده تعزيه

3/جلوخانوسردرغربي Çê

و بÇزرگ سÇردري بÇوده, مجموعه قديم ورودي كه بيرون, از صحن مدخل
چÇنين ورودي شÇايستة كÇه دارد مÇيان در حÇوضي بÇا ل مفص جلوخاني و مرتفع
قÇاجار دشاه حمÇم دورة احداثÇات از هم سردر و جلوخان اين است/ مجموعهاي
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نما, تقسيمات گرفته, قاب را آسمان از قسمتي كه روزني با سردر, مقرنس است/
كف است/ تأمل شايستة جلوخان طرفين كوتاه جدارهاي با سردر اتصال نحوة و
در رودخÇانه, طÇغيان و سيل خطر از جلوگيري براي Áاحتما گذشته, در جلوخان
مسيلي يا رودخانه بستر بر را جاده زيرا بوده; جاده كف از مرتفعتر متر سه حدود

/7ê Ç 7ë ص همان, پاريزي, باستاني /1

آن در جلوخان, مقابل در است/1 ميگذشته ماهان قرية وسط از Hسابق كه ساختهاند

/372 ص همان, مصطفوي, /2

روي از سردرمانند طاق دو گذشته در دارد/2 قرار آستانه متولي خانة جاده, سوي

/7ë ص همان, پاريزي, باستاني /3

اين با است/ ميپيوسته خانه آن به را جلوخان فضاي و ميگذشته3 (مسيل) جاده
مÇجموعه كÇلي تÇركيب در و ميشده بدل بستهاي Hنسبت حياط به جلوخان تدبير,
سال سيل در طاق دو اين فانه متأس است/ داشته امروز از معتبرتر و مهمتر مقامي

همانجا/ /ê

شد/4 ويران م 1932 . ش 1311

وكيلالملكي صحن
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صحنوكيلالملكي(مهديه) /ê Çê

(قبله) غرب سمت به قاجار ينشاه ناصرالد از پيش تا مجموعه توسعة جهت
طرح توسعة بعدي مرحلة اينرو, از شد/ منتقل شرق سمت به پس آن از اما بود;
صÇحن قÇرينة به صحني احداث آن و گرفت صورت اصلي بناي شرق جانب در

/ì8 ص همان, عقابي, /1

صÇحن اترين صفÇم كÇه بÇود, مÇهديه)1 (يÇا وكيلالملكي صحن نام به شاهعباسي
(عÇهد ثÇاني وكيلالملك و ل او وكيلالملك زمان به آن احداث است/ مجموعه
مقارن خود همنام رواق با ديگر عبارت به و ميگردد, باز قاجار) ينشاه ناصرالد

/372 ص همان, مصطفوي, ;79 Ç 80 ص همان, پاريزي, باستاني /2

است/ شÇده اضافه مجموعه به كه است صحني سومين تاريخي لحاظ از و است,2
شاهعباسي صحن طرح از حجرات همنشيني و انتظام نحوة و شكل در صحن طرح
قÇاجاري سÇليقة بÇا تزيينات, و قوسها در Hخصوص آن نماهاي اما پذيرفته; اثر

است/ يافته موافقت
تشكÇيل هÇندسي نÇقوش بÇا كÇاشي و آجÇر و گچ از تركيبي را نماها پوشش
بÇزرگي ايÇوان و است بÇلندتر جنوبي و شمالي جبهههاي از غربي جبهة ميدهد/
درواقع مقرنسش, نيمطاق و طرفين منار دو با ايوان, اين ميشكند/ را آن بام Öرخ
صحن داخل از كه خود, پشت در بنا آبي گنبد با و است وكيلالملكي رواق سردر
جÇبهة يÇعني ايوان, اين مقابل جبهة ميسازد/ موزون تركيبي پيداست, Âكام نيز
اتاقهاي و ايوان مشتملبر آن دوم طبقة است/ صحن دوطبقة جبهة تنها شرقي,

است/ ارسيدار د متعد
است/ بÇوده يكطÇبقه نÇخست نÇيز جÇبهه ايÇن تÇاريخي, گزارشهاي بنابر

سياسي مشاهير از وسي, گر اميرنظام به معروف صادقخان, محمد بن حسنعليخان اميرنظام /3
قاجاريه/ دورة ادبي و نظامي و

از م 1899 . ق 1317 در كÇه ,3(1821 Ç 1900 . 123ì Ç 1318) وسي گر اميرنظام
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/1ì98 ص ,ì ج همان, معين, /1

ÁتماÇاح) را دوم طÇبقة شÇد,1 مÇنصوب كرمان حكمراني به ينشاه ناصرالد جانب

/ 80Ç 81 ص همان, پاريزي, باستاني ;372 ص همان, مصطفوي, /2

صحن از بحث در Âذي) افزود بنا به مهم)2 اشخاص پذيرايي يا خود اقامت براي

وزيÇري, نك: شÇد/ دفÇن صحن همين در وكيلالملكي ايوان جنوب در وصيتش به بنا اميرنظام /3
ص80 / همان, باستاني, ; 8êêÇ 8êë ص همان,

پرداخت)/3 خواهيم عمارت اين به اتابكي
چهار و چليپاشكل بزرگ حوض صحن اين زيبايي و طراوت مهم عوامل از

فراميگيرد/ را صحن سطح بيشتر كه است آن اطراف باغچة

وكيلالملكي صحن شرقي جبهة باالي طبقة در اميرنظام عمارت
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ë/صحناتابكي Çê

و بÇزرگترين بÇه شÇرقي جÇبهة همين در هشتياي طريق از مذكور صحن
مÇيرزا بÇه صÇحن ايÇن احÇداث مÇيشود/ مÇرتبط مÇجموعه صÇحن رترين تأخÇÇم
بÇه مÇعروف م), 18ë9 Ç 1907 . ق 127ë Ç 132ë) اعÇظم اتÇابك علياصغرخان

/181 ص ,ë ج همان, معين, /1

قÇاجار,1 دعليشاه حمÇم و يÇن رالد ظفÇم و يÇن اصرالدÇن صÇدراعÇظم امينالسلطان,
كه دادهاند احتمال دارد/ شهرت اتابكي صحن به سبب بههمين و است; منسوب
اتÇابك امر به آن تعمير و شده احداث وكيلالملكي صحن با همزمان صحن اين

/ 80Ç 81 ص همان, باستاني, /2

باشد/2 گرفته انجام
موزون نماهايي با دارد, سادهاي طبقة يك كاروانسراي صورت صحن اين
بادگيرداري آبانبار درشت/ هندسي نقوش با كاشي و آجر از تركيبي و متقارن و
از بيش صحن اين در اما است; بخشيده ص تشخ را جبهه اين Öشمالي جبهة ميانة در
با ناهمگون و متفاوت سليقهاي با غربي جبهة باالي در كه اميرنظام, عمارت همه
از است مÇتشكل فÇوقاني عÇمارت اين ميكند/ خودنمايي شده, ساخته طرح ة بقي
صحن دو هر بر كه طرفين در ستوندار ايوانهايي و ظريف ارسيهايي با تاالري
حÇياط يك و مÇطبخ و اتÇاق چÇند بهعالوة است, مشرف وكيلالملكي و اتابكي
شاهنشين و باالخانه يادآور و زيبا بهتنهايي فوقاني عمارت اين هرچند  كوچك/
بÇا هماهنگي لحاظ از را, آن بتوان شايد است; شهر همين حومة در شاهزاده باغ
وجÇوه در نÇاهماهنگي ايÇن كÇرد/ ي تلق طرح ضعف تنها مجموعه, ة بقي معماري
واليت شاه به كه معنوي, مجموعة اين در ديگر, عبارت به پيداست/ نيز بنا معنوي
و شÇاهانه معماري كه است جايي تنها اينجا ظاهري, شاهان به نه دارد اختصاص
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است/ يافته خودنمايانه بروزي و ظهور دنيوي
اصÇيل طÇرح از Çا ام فرا گرفته; سبزه و آب هم را اتابكي صحن سطح بيشتر
بÇاقي كÇهن درخÇتان و تناسب خوش شكل مستطيل حوض فقط آن حياطسازي
Ç است شده ليه او طرح جانشين امروزي شيوة به نابهنجاري طهسازي محو و مانده,

نيست/ ارزندهاي مجموعة چنين مدخل درخور كه تي وضعي
از آن, شÇرق بÇه مجموعه غرب از ماهان اصلي جادة انتقال با آمد, چنانكه
درنتيجه, شد/ منتقل جانب اين به نيز مجموعه اصلي ورودي ينشاه ناصرالد زمان
صÇحن بÇه اتابكي, صحن سپس و وكيلالملكي صحن نخست شرقي, صحنهاي
آمÇدن فÇرود <مÇحل اصÇل در صÇحن ايÇن گÇرديد/ بدل مجموعه اصلي ورودي
از پيش مرحلة و دارد كاروانسرايي جنبة بيشتر بوده ار زو شدن پياده و  كاروانها

/372 ص همان, مصطفوي, /1

است/>1 ميگرفته صورت آنجا در وكيلالملكي صحن به زاÄرين و مسافران ورود
عاست/ مد اين مÆيد نيز خنك شرب آب تأمين براي بادگيردار آبانبار وجود

بÇه كÇه را اتÇابكي صÇحن شرقي ضلع خارجي جبهة [///] اخير سالهاي <در
و تÇعمير بÇاستانشناسي لÇك ادارة نÇظر طبق دارد, قرار بم Ç كرمان شاهراه جانب

همانجا/ /2

اين اما كردهاند/>2 احداث آنجا در آبرومندي ورودي سردر نموده,  كاشيكاري
جالل و جمال از نشاني چندان است, مجموعه اصلي مدخل امروزه كه سردر, نماو

ندارد/ مجموعه درون

خاتمه

در حضور با تنها آن دريافت و درنميآيد وصف به معماري كيفيت اينكه



19ë ولي نعمتاهللا شاه مزار مجموعة

آنان اما است; صادق ارزنده بناهاي همة مورد در كه است قولي است, ممكن فضا
قول اين درستي و عمق نهايت يافتهاند حضور ولي نعمتاهللا شاه مزار در خود  كه
چÇون پÇيدرپي صحنهاي از استفاده درمييابند/ فضاهايي چنان درخصوص را
و ميكنند طواف حرم گرد كه رواقهايي خدا, ولي زيارت براي ماتي مقد و مراتب
بÇهنمايش را مÇزار صÇاحب غÇناي و زهÇد از مÇثالي ظÇرافت, و سادگي تركيب با
عÇروج خدا ولي روح معراج با همراه را ناظر جان كه قبر روي گنبد و ميگذارند,
ترديدناپذير و خارقالعاده تأثير با كه معمارياند ابزارهاي زمرة در همه ميدهد,
شÇده موجب كيفيت همين هماهنگاند/ سخت خود زاÄران دل بر ولي د سي روح
كاشيكاريهاي و طال تزيينات نداشتن سادگيو عين <در را مجموعه اين كه است
و روحÇانيترين از <يكÇي حÇق بÇه آن> امÇثال و آيÇينه كÇاري و عÇÇالي بسÇÇيار

/370 ص همان, مصطفوي, /1

بدانند/1 ايران> تاريخي و ملي و ديني آثار اترين مصف و باشكوهترين





تÇحقيقات و اسÇناد مÇركز بÇه مÇتعلق مÇقاله اين دوم و ل او بخشهاي نقشههاي و عكسها كلية /1
معماري ادوار به مربوط اطالعات در است/ بهشتي شهيد دانشگاه شهرسازي و معماري دانشكدة
اسÇتفاده قÇاسمي, حÇاجي كامبيز مهندس آقاي مركز, آن محترم رÄيس آرا¾ از نيز ايران در مقبرهها
پÇازوكي, شÇهرام دكÇتر آقÇاي بÇزرگوار بÇرادر را مقاله سوم بخش نقشههاي و عكسها است/ شده

گذاشتند/ اختيار در 
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مزارشاهنعمت اهللاولي,مزارمشتاقيهكرمان,مزارسلطانيگناباد

بهشتي/ شهيد دانشگاه معماري تاريخ گروه علمي هيأت عضو /2

قيومي2 مهرداد مهندس

اثÇر مÆÇمنان جÇمعي و فÇردي زندگي شÆون همة بر كه است امري طريقت
اجتماعي و فكري معنوي, جريان مهمترين را ف تصو ديگر, سوي از ميگذارد/
زنÇدگي ي ماد مظهر مهمترين Öجريان مهمترين اين كه پيداست شمردهاند/ ايران
خوانÇدهانÇد, انسان> زندگي <لباس بهدرستي را آن كه را, معماري يعني ايرانيان,
مسجد بازارو و مدرسه و خانه از را, معماري آثار همة Hرقاعدتتأث اين سازد/ متأثر
يÇعني ه, وفيÇص اصÇخ بÇناهاي آن صورت برجستهترين اما ميگيرد; بر در و///,

اولياست/ و مشايخ مقبرة و خانقاه
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نعمتاللهي ة صوفي مشايخ مقبرهاي معماري آثار از نمونه سه نوشته اين در
در ولي نÇعمتاهللا شاه مقبرة مجموعة ميكنيم: مرور معماري لحاظ از را ايران در
(مÇقبرة سÇلطاني مزار مجموعة كرمان, در مشتاقعليشاه) (مقبرة مشتاقيه ماهان,
اين گناباد/ بيدخت در گنابادي) نعمتاللهي اقطاب از ديگر تن سه سلطانعليشاهو
آنكÇه بÇا (Á او زيÇرا است; ايÇران در ه وفيÇص مÇوجود آثار مهمترين از نمونهها
بÇناهاي از ايÇران تÇاريخ دورههاي بيشتر در عارفان براي مقبره و خانقاه ساخت
آن و ميكرده افتخار بدان الن متمو و حا كمان از بسياري و ميشده محسوب خير
گÇرفتن نÇضج و صÇفويه دورة اواخر از ميشمردهاند, خود صالحات باقيات از را
گسترش موارد اندك در جز و گرفت سستي جريان اين ه صوفي با مخالفت جريان
دو در بناها اينگونه ساخت در نشاط از نشاني ديگر قاجاريه, دورة در اوليا مقبرة
تÇاريخي خÇانقاههاي تÇعداد بÇودن انÇدك بÇتوان شÇايد نميشود/ ديده اخير قرن
سه (Hثاني دانست/ اخير قرن دو در خانقاهها تبديل يا تخريب از ناشي را بهجامانده
است/ امروز ايران در بحث مورد طريقة معماري آثار مهمترين انتخابشده بناي
و فÇوقالعÇاده تي ميÇاه نÇيز نÇعمتاللÇهي سلسلة تاريخي مسير در آثار اين (Hثالث
از است نشانهاي هم دومي است; سلسله اين رأس مقبرة نخست بناي دارد: نمادين
به هند از سلسله اين مشايخ اقطابو بازگشت يادگار هم طريقت, مسير در شهادت
روزگار در سلسله اين اقطاب و سرسلسله ميان واسط حلقة نشان هم و است, ايران
تÇا نÇعمتاهللا شاه از ÇÇ قدسي زنجيرة اين پيوستگي و تداوم نشان بهعبارتي و ما,
قرن در سلسله اقطاب مقابر از مجموعهاي سوم بناي است; گنابادي سلطانعليشاه
تدبر است/ تأمل شايستة معماري كالبد هم و محتوا حيث از هم برداردو در را اخير
و كÇاركرد و مÇعماري كÇالبد مÇناسبت در نكÇتههايي به است ممكن بناها اين در

شود/ رهنمون بناها اينگونه مضمون
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بررسي در است بديهي است/ معمارانه رويكرد مقاله اين در اصلي رويكرد
شد/ خواهد استشهاد تاريخي شواهد به Hمتناسب معماري

نÇهم . هÇجري سوم قرن از ايران در مقبره ساخت بهجامانده, آثار براساس
مغول حملة از بعد سدة استثناي به قرن, يازده طي در بنا نوع اين شد/ آغاز ميالدي
صÇورتهاي بÇه ايÇران در هÇمواره مÇيالدي, سÇيزدهم . هجري هفتم قرن يعني
ايرانيانپس عمومي, بناهاي درميان گفت بتوان شايد است/ ساختهشده  گونا گون

گماردهاند/ همت آن ترميم و نگهداري و مقبره ساخت به مسجد از
مÇيتوان كÇه است, داشته مختلفي صورتهاي ت مد اين در مقبره معماري
مÇقابر و مÇجموعهاي, و گسÇترده مقابر برجي, و منفرد مقابر دستة سه در را آنها
تا ميالدي نهم . هجري سوم قرون در بيشتر منفرد مقابر كرد/ دستهبندي  كوشكي
از مÇيتوان آن نÇمونههاي از است; داشته رواج ميالدي سيزدهم . هجري هفتم
به شهري در قابوس گنبد و 908 م) . (29ë ق بخارا در ساماني اميراسماعيل مقبرة
از مجموعهاي مقابر احداث برد/ نام 1007 م) . (397 ق ايران شمال در نام همين
70ì ق Ç زنجان در سلطانيه (مانند شد آغاز ميالدي چهاردهم . هجري هشتم قرن
نÇهم قرون گرفت/ اوج بعد به ميالدي پانزدهم . هجري نهم قرن از و 130ì م) .
اوج دوران مÇيالدي هÇجدهم . هÇجري دوازدهÇم تÇا مÇيالدي پانزدهم . هجري
مÇقابر و مÇجموعهاي مÇقابر عÇالوهبر دوره ايÇن در است/ ايÇران در مقبرهسازي
ميالدي نوزدهم . هجري سيزدهم قرن در شد/ ساخته نيز كوشكي مقابر  گسترده,

يافت/ گسترش پيشين مقابر اما شد; ساخته كمتر مقبره
(قرن صفويان از پيش تا دين/ اولياي يا دنياست اولياي آن از يا مقابر عموم
مÇعصوم امÇامان عÇالوهبر ديÇني مÇÇقابر مÇÇيالدي), شÇÇانزدهم . هÇÇجري دهÇÇم
بÇيشتر ه فويÇص از پس روال (ايÇن بÇود ه وفيÇص مشÇايخ اصÇخ Çالم) عليهم الس)
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نÇمونههاي از يÇافت)/ تÇداوم امامزادگان و سادات مقابر بنا بر احداث بهصورت
نطنز, در اصفهاني مد عبدالص شيخ مقبرة از ميتوان ه صوفي مشايخ مقابر معروف
در جام احمد شيخ مقبرة خراسان, تايباد در تايبادي ابوبكر ين زينالد شيخ مقبرة
كه نمونهاي اما برد/ نام اصفهان نزديكي در بكران پير مقبرة خراسان, جام تربت
عÇبدالعÇظيم حضرت و معصومه حضرت و رضا امام حضرت مطهر مراقد از پس
شاه مزار مجموعة ميشود, محسوب ايران در مقبره بزرگترين الم) عليهم الس)
دورة پÇانزدهم, . نÇهم قÇرن بÇه آن بÇنياد كه است كرمان ماهان در ولي نعمتاهللا
مسÇتقل مÇقالهاي در ÂبÇق را مجموعه اين معماري چون ميگردد/ باز تيموريان,

كÇالبدي>, تÇحليل و ل حوÇت سÇير بÇررسي , ولي نÇعمت اهللا شÇاه مÇزار <مجموعة قيومي, مهرداد /1
/ 8êص ,(1382 (پاييز 17 ش عرفان ايران,

و ل حوÇت سÇير دربÇارة مقاله آن از خالصهاي ذ كر به اينجا در كردهايم,1 بررسي
ميكنيم/ بسنده مجموعه اين معماري تركيب

ولي نعمتاهللا شاه مزار مجموعة كرمان, ماهان /1

نيمة در او وفات از بعد بالفاصله Hتقريب ولي نعمتاهللا شاه د سي مقبرة احداث
پÇادشاه بهمني, احمدشاه مالي حمايت با ميالدي پانزدهم . هجري نهم قرن ل او
يافت/ تكوين سال پانصد طي بهتدريج و شد آغاز بود, ولي شاه مريدان از كه دكن
تعلق قاجاريان و صفويان و تيموريان دورههاي به مجموعه بخشهاي مهمترين

دارد/
و جÇلوخان از: عÇبارتانÇد شÇرق به غرب از بهترتيب مجموعه بخشهاي
اصلي هستة (ميرداماد), عباسي شاه صحن (حسينيه), دشاهي محم صحن سردر,
صÇحن وكÇيلالمÇلكي, صÇحن پيرامون), رواقهاي و گنبدخانه (شامل مجموعه
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و كرمان به را شهر كه گرفته قرار جديدي و قديم جادة دو مابين مجموعه اتابكي/
جانب هر از دارد/ ورودي جانب دو هر از و ميكند; مرتبط استان شهرهاي ديگر
مانند كاروانسرا صحن دو از بايد گنبدخانه و مقبره به رسيدن براي شويم, وارد  كه

كنيم/ عبور
قÇبر روي بÇر مÇيالدي پÇانزدهم . هجري نهم قرن اواسط در كه  گنبدخانه,

است/ بوده مقبره بناي تنها ابتدا در شد, احداث مزار صاحب
در اظ) فÇدارالح) عباسي> شاه <رواق احداث مجموعه, توسعة مرحلة لين او
در 1ë90 م . 998 ق سÇال در را آن كÇه است, بوده قبله) (جانب گنبدخانه غرب

مÇلي سÇازمان تÇهران, ايÇران, بÇاستاني امÇا كÇن و تاريخي بناهاي فهرست مشكوتي, نصرتاهللا /1
اما كن طهران: تاريخي آثار مصطفوي, دتقي محم سيد ;1ë3 ص ,13ê9 ايران باستاني آثار حفاظت
انÇتشارات و فÇرهنگي مÇفاخر و آثÇار انÇجمن تÇهران, محدث, ميرهاشم تصحيح و تنظيم متبر كه,

/7ë Ç 7ì ص همان, پاريزي, باستاني ;ì7 ص همان, عقابي, 137ë,ص 371; وس, گر 

ساختهاند/1 م) 1ì29 Ç 1ë87 . 1038 Ç 99ì (حك صفوي ل او عباس شاه عهد اوايل
زمÇان بÇه گرفتهانÇد, قرار گنبدخانه جنوب و شرق و شمال در كه ديگر رواق سه

دارند/ تعلق 189ì م) Ç 18ê8 . 131ê ق Ç 12ìê (حك قاجار شاه ين ناصرالد
صÇحن, ليÇن او عÇباس, شÇاه زمان در رواق لين او احداث با همزمان Hتقريب

/ì8 ص همان, عقابي, /2

شÇد/2 سÇاخته بÇنا غÇرب در ميردامÇاد", "صحن يا شاهعباسي" "صحن به معروف
183ê م) Ç 18ê8 . 12ë0 ق Ç 12ìê (حك قاجار دشاه محم زمان در مجاور صحن
حسÇينيه") "صÇحن (يÇا دشاهي" حمÇم "صÇحن به مناسبت بههمين و شده ساخته

مÇا, سÇرزمين ركÇوعي, تاهللا زÇع ;1ë3 ص هÇمان, مشكÇوتي, ,ë81 Ç ë82 ص هÇمان, وزيري, /3
همانجا/ عقابي, ;137ê كيوان تهران,

است/3 معروف
وكÇيلالمÇلكي صÇحن است: بÇوده تÇرتيب بدين طرح توسعة بعدي مراحل
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ين ناصرالد زمان در دو هر صحن, اين شرقي جبهة دوم آشكوب سپس (مهديه)و
السلطان/ امين زمان در اتابكي صحن و شاه;

هوايي منظر

عليشاه) مشتاق (مزار مشتاقيه كرمان, /2

د محم ميرزا مقبرة كرمان, شهر قديم بافت در واقع مشتاقيه, به معروف بناي
نعمتاللÇهي ة صوفي مشايخ بزرگان از مشتاقعليشاه, به معروف خراساني, تربتي
پا كنÇهاد و شوريدهحال مردي Çد محم ميرزا تاريخÇي, گزارشهاي بنابÇر است/
سÇپس و فيضعليشاه به ميالدي نوزدهم . هجري سيزدهم قرن اوايل در كه بود
قاجاريه دورة اوايل در نعمتاللهيه سلسلة شيخالمشايخ ل, او نورعليشاه فرزندش
هÇمو از و داد ارادت دست ايÇران, در 192ì م) Ç 1779 . 13êê Ç 1193 ق (حك 
مÇعنوي حÇقيقتي بÇه HوعÇن طÇريقتي القÇاب چÇون گÇÇرفت/ مشÇÇتاقعليشاه لقب
غلبة به اندازهاي تا ميتوان لقب اين از ميكند, داللت ملقب شخص درخصوص
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صÇفاي و شÇوق حال همين بهسبب گويا مشتاق برد/ پي او بر جذبه و شوق حال
سال در او است/ بوده مÆثر نعمتاللهي طريقة به كثير جمعي جلب در خود باطن
مÇرقد زيÇارت براي خود مراد با همراه 1792 م . 120ì ق يا 1791 م . 120ë ق
برخي شد/ كرمان عازم فقرا امور به رسيدگي Áاحتما و ولي نعمتاهللا شاه حضرت
تÇهمت آنان به بودند شده بيمنا ك منطقه در آنان حضور از كه كرمان علماي از

/9ì Ç97 ص ,13ì1 شرق, تهران, ايران, عرفان و ف تصو در سيري مدي, عبدالص محمود /1

نÇواخÇتن بÇا را كÇريم آياتقرآن كه اتهام بدين مشتاق سرانجام و زدند1 بيديني

سÇهتار, بÇود/ مÇعروف سÇهتار نÇواخÇتن بÇه درآيÇد فقرا سلك در آنكه از پيش از مشتاقعليشاه /2
ترتيب در كه را, سهتار چهارم سيم گفتهاند داشت/ سيم سه او از پيش تا پيداست, نامش از چنانكه

افزود/ سهتار به او آنهاست, سومين سيمها قرارگيري
هشÇتم, اسÇتان فÇرهنگ نشÇرية كÇرمان, تÇاريخي آثار راهنماي پاريزي, باستاني ابراهيم محمد /3

/133ë كرمان, فرهنگ كل ادارة تهران,
همان/ /ê

دست بÇه يÇا سÇنگسار,4 كرماني عبداهللا مال حكم به است,3 كرده تالوت سهتار2

/97 ص ايران, عرفان و ف تصو در سيري مدي, عبدالص محمود /ë

قبر, سنگ تاريخ بنا بر او, قتل رسيد/5 بهقتل كرمان مسجد در تحريكشده مردم
برابر شده حك قبر سنگ بر كه هم تاريخي ماده است/ بوده 1792 م . 120ì ق در

خطاست/ كه شده, ذ كر 120ë در او قتل كرمان تاريخي آثار راهنماي در /ì

شد>/6 بيكران بحر سوي پويا <قطره است: 120ì
خشتي بنايي در ÇÇ كردند دفن عمومي گورستاني در Áاحتما را مشتاقعليشاه

بÇاستاني ابÇراهÇيم د حمÇم تÇحشية و تÇصحيح بÇه كرمان, تاريخ كرماني, وزيري احمدعليخان /7
/1 ج ج, 2 ,13ìê علمي, تهران, پاريزي,

. 12ê7 ق در است/7 بÇوده زنÇديه زمان در كرمان واليان از يكي مقبرة گويا  كه
به مشهور همداني درضا محم مال حاج سلسله, به منتسب مشايخ از يكي 1831 م
نÇايبالسÇلطنة 1833 م) . 12ê9 ق (ف عÇباسميرزا بÇا هÇمراه كÇه  كÇوثرعليشاه,
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بÇود, رفته كرمان به 183ê م), Ç 1797 . 12ë0 ق Ç 1212 (حك قاجار فتحعليشاه
در Áاحتما بعد, تي مد سپردند/ خا ك به مشتاقعليشاه قبر كنار در را او و درگذشت

همان/ /1

به كه باجي, خان به ملقب قاجار, فتحعليشاه دختران از يكي 18êê م,1 . 12ì0 ق
قÇبر روي بÇر سÇابق خشÇتي بناي جاي بر ميورزيد, ارادت سخت  كوثرعليشاه

/10ì Ç 107 ص ايران, عرفان و ف تصو در سيري عبدالصمدي, محمود /2

مشتاقعليشاه فعلي گنبد كتيبة بر ساخت/2 مقبرهاي مشتاقعليشاه و  كوثرعليشاه
گنبد بازسازي يا مرمت تاريخ شايد كه ميخورد, بهچشم 1912 م . 1330 ق تاريخ
قÇاجار دشاه حمÇم زمان در مشتاقيه بناي كه است ه توج شايان نيز نكته اين باشد/
ت حد از كه زماني در يعني شد; ساخته 18ê8 م) Ç 183ê . 12ìê ق Ç 12ë0 (حك
يÇافته نسÇبي رواجي ف تصو به مربوط بناهاي ساختن و كاسته ه صوفي با يت ضد
نيز ماهان در ولي نعمتاهللا شاه مقبرة توسعة مهم مراحل از يكي كه ميدانيم بود/

گرفت/ صورت دشاه محم بهامر
مشايخ قبور هجدهم . دوازدهم قرن از پيش تا اينكه ديگر مهم تاريخي نكتة
تايباد در تايبادي ين زينالد شيخ مقبرة مانند آنهاست; خانقاه كنار در Hهغالب صوفي
در ولي نÇعمتاهللا شÇاه مÇقبرة نطنز, در اصفهاني مد عبدالص شيخ مقبرة خراسان,
از خÇانقاهشان در ايشÇان دفن و بودند محترم اوليا و مشايخ دوران آن در ماهان/
قÇرن از Çا ام مÇيكند/ حكايت جامعه در آنان حرمت و پيروانشان و آنان آزادي
اين شد, رايج صوفيان آزار كه بعد) به صفويان دورة اواخر (از هجدهم . دوازدهم
خود ندارد, خانقاهي با ارتباطي مشتاقعليشاه مقبرة اينكه وانهادند/ نيز را سنت

است/ اجتماعي و فرهنگي ل تحو اين از نشانهاي
و شمال در بناها كه مانند باغ و وسيع است صحني مشتاقيه مجموعة  كانون
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طاقنماهايي مجموعه صحن غربي و شرقي ديوارههاي شدهاند/ واقع آن جنوب
اين اصلي وضع ميكند/ جدا طرفين باغچة دو از ماليمت به را صحن كه است باز
ايÇنها كÇه زد حÇدس ميتوان مشابه بناهاي با قياس از اما نيست; معلوم باغچه دو
ف تصر آنها از قسمتهايي بهتدريج كه بوده مقبره موقوفة سبزي يا ميوه باغهاي
حال, هر به است/ مانده باقي آنها از ناقص و اندك بخش همين تنها امروز و شده
جÇلوه دلبÇازتر و فراختر طرفين, در اف شف و متخلخل ديوارههاي اين با صحن
دورة اوايل در باغ اينكه به ه باتوج نيست/ اصيل حوض و باغچهها تركيب ميكند/
شÇده ف صرÇت دستخوش آن طهسازي محو طرح بيگمان گرديده, احداث قاجار

است/
دو از مÇتشكل يكطبقه, و تكاليه و ساده است بنايي صحن جنوبي بناي
اما جناح/ اين طرفين در راهرو دو و ايوانچهها, بين در كن كفش دو مشابه, ايوانچة
و مزين آن ايوانچههاي نيمطاق و است جنوبي جبهة از مرتفعتر جبهه اين نماي
را آن نيز نما اين پس در واقع رنگين و بلند گنبدهاي بهعالوه, است/ شاخصتر

ميدهد/ جلوه بلندتر و شاخصتر
ديÇده شمالي جناح در حكمفرماست صحن در كه كامل هندسة و انتظام اين
صحن شمالي جناح در كه مجموعه اصلي و ل مفص بخش ديگر, سخن به نميشود/
عناصري از مجموعهاي گويي اينجا در است/ كامل هندسة و انتظام فاقد است واقع
كنار در بينظم است, بلورين و تراشيده حتي و هندسي و منظم خود يك هر كه را
نيمة از ايران تي سن معماري ارزشهاي از عدول اينگونه كه ميدانيم چيدهاند/ هم
قاجار دورة اوايل در بنا اين اينكه به ه باتوج يافت/ رواج رفتهرفته قاجار دورة دوم
طرح در نابساماني چنين شده, احداث ايران معماري و فرهنگ مرا كز از يكي در
به آن احداث تاريخ انتساب صحت در بتوان شايد كه آنجا تا است; غريب بسيار
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گÇنبد كÇتيبة بÇر كÇه 1912 م . 1330 ق تÇاريخ كرد/ ترديد قاجار دشاه محم عصر
تاريخ, اين در كه نيست بعيد است/ ترديد اين مÆيد است, شده درج مشتاقعليشاه
شÇاه آخرين 192ì م), Ç 1908 . 13êê ق Ç 132ì (حك احمدشاه عصر در يعني
خÇراب بود ساخته خانباجي آن از پيش سال هفتاد حدود در كه را بنايي قاجار,
هر در باشند/ ساخته نو از را آن, شمالي جناح بناهاي دستكم يا مجموعه, و  كرده
بÇه كÇه داشÇتهانÇد بÇرعهده كسÇاني نÇيز را مÇجموعه بÇازسازي بÇيگمان صورت,
و مÇرتفعتر و بÇزرگتر او قبر روي گنبد زيرا ميورزيدهاند; ارادت  كوثرعليشاه
بÇه ه اتوجÇب طÇرح تÇركيب نÇحوة و است مشتاقعليشاه قبر روي گنبد از مزينتر
گÇرفته قÇرار مجموعه مركز در كوثرعليشاه قبر كه است طوري نيز قبور موقعيت

است/
كÇه بگوييم بايد كنيم, تحليل اليه به اليه را شمالي جناح طرح بخواهيم ا گر
و ايÇوانÇچهها از مÇتشكل نÇخست اليÇة دارد/ اليÇه چÇهار جÇناح ايÇن در طÇÇرح

و مÇيگيرد قÇرار اصÇلي فÇضاي دو ميان در Áمعمو كه ميگويند مانند راهرو فضايي به كفشكن /1
است/ حياط از فضاها آن وصول راه و مدخل

ايÇوانÇچة Çا ام هماندازهاند; ايوانچه سه شد/ ذ كر پيشتر كه است  كفشكن1هايي
لتري فصÇم كÇاري مقرنس دارد, راه كوثرعليشاه گنبدخانة به Hمستقيم كه مياني,

دارد/
خود سر دو در شده, جابهجا و لغزيده ل او الية به نسبت گويي كه دوم, الية
در اليÇه ايÇن سÇر دو در اتاق دو و راهرو دو است/ نامتقارن ميانه در اما متقارن,
خÇورده هÇم به اليه اين ميانة در طرح تقارن اما لاند/ او الية متقارن طرح امتداد
ايÇن وسط در نه كوثرعليشاه, گنبدخانة يعني طرح, فضايي واحد مهمترين است:
را انحراف اين از حاصل خالي جاي و گرفته قرار آن از منحرف قدري بلكه اليه,
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و اصÇيل طÇرحÇي با است گنبدخانهاي Öمرتفع فضاي اين است/ كرده پر راهرويي
به مزين و كروي نيم آن دروني پوش كه دوپوش, گنبدي و مربع قاعدة با پخته,
است گÇنبدي Öبيروني پوش است/ گچ روي اشي نق و مقرنسكاري و رسميبندي
بÇيروني حÇجم در و است گÇرفته قÇرار هشتگÇوش پÇايهاي بر كه بلند و شلجمي
گÇنبدخانه ايÇن جÇنوب در واقÇع اتÇاق مÇيكند/ خودنمايي همه از بيش مجموعه
مشÇتاقعليشاه گÇنبدخانة و موردبحث گنبدخانة مشترك مدخل عجيب بهطرزي
است/ معروف ÇÇ دخول اذن" " كسب يعني ÇÇ "استيذان" اتاق به همينرو از و است;
از كÇه طÇويل راهرويي اجزاست: اين از متشكل شرق به غرب از سوم الية
آن كاركرد هويتو كه ر, مدو طاق و هشت قاعدة با فضايي است; شده آغاز صحن
است; مجموعه مسجد كه ر مدو طاق دو با فضايي است; نامعلوم تي موقعي چنين در
دوقلويي طاق با مذكور, مسجد اما ديگر/ طويلي راهرو و مشتاقعليشاه;  گنبدخانة
مÇعماري الگÇوي بÇا زيÇبا, و ظÇريف بسيار مقرنسكاري و رسميبندي به مزين
يادآور است نشانهاي قبله جانب ديوار روي محراب فقط ندارد; مطابقت مساجد
مÇجموعه اين معماري شاخصة را آن كه صفتي از است نمونهاي فضا اين مسجد/
تÇركيبي در را آنÇها كÇه زيÇبا و تراشخورده و منتظم و ظريف اجزايي شمرديم:
مشابه مشتاقعليشاه گنبدخانة كلي تركيب چيدهاند/ هم كنار در نامنتظم و ضعيف
نيز آن بيروني گنبد كمتر/ تزييناتي با كوچكترو اما است; كوثرعليشاه  گنبدخانة
مشتاقو گنبدخانة درغرب است/ كوتاهتر آنبسيار هشتگوش پاية  كوچكترو
مقبرة آن از است ديگري گنبدخانة طرح, محيطي مستطيل محدودة از خارج در
سادهتر و ديگر مقبرة دو بر ر متأخ كه 188ë م) . 1302 ق (ف هراتي اسماعيل شيخ

آنهاست/ از
آنÇها/ فاصل حد در هشتي دو و زاويه حياط دو از است متشكل چهارم الية



ولي اهللا نعمت شاه دربارة مقاالت مجموعه 208

چشمانداز براي استفادهاي نه آنها از زيرا نيست; معلوم زاويه حياطهاي اين فايدة
ضÇروري فÇضاها بين ارتباط ايجاد و د ترد براي آنها وجود نه و نور; نه ميشود,
دو اين از يكي است/ طرح ضعف نشانههاي از نيز هشتيها استقرار شيوة است/
در واقÇع سÇردري بÇه كÇه است مجموعه شمالي ورودي دستگاه از جزÄي Öهشتي
در مÇجموعه عÇنصر شÇاخصترين و مجللترين سردر اين دارد/ راه خود شمال
تÇركيبي است, مرتفعتر آن مياني بخش كه شمالي, نماي است/ آن شمالي نماي

ظن به ميرود/ بهشمار قاجاري معماري خوب نمونههاي از داردو سنجيده پختهو
است/ شده ف تصر دستخوش بعدها و بوده متقارن نما اين پلكاني تركيب قوي,
كÇاشي كتيبة و پركار مقرنسي و گرفته قرار نما اين ميانة در عميق و مرتفع سردر

دارد/

سه گانه گنبدهاي منظر
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ايزومتري تصوير

مسجد دوگانة  گنبدهاي
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سلطاني مزار مجموعة گناباد, /3

مÇوطن ايÇران) شÇرق (در خراسÇان در گناباد بخش دهستانهاي از بيدخت
در نÇعمتاللÇهيه طÇريقت پÇيشواي سÇلطانعليشاه, د سلطانمحم مال حاج مرحوم
نوزدهم . هجري سيزدهم قرن اواخر از روستا اين است/ قاجاريان, دورة اواخر
و خÇود قرÇ م را آنÇجا و بÇازگشت خود زادگاه به سلطانعليشاه مرحوم كه ميالدي

يافت/ اهميت داد, قرار سالكان دستگيري مركز
شب نماز براي گرفتن وضو هنگام در را او 1909 م . 1327 ق سال بهار در
علي مال حاج خليفهاش, و فرزند را او جسد رساندند/ شهادت به منزلش حياط در

/2ë2 ص ,13ê8 دانشگاه, چاپ سازمان تهران, گناباد, جغرافياي و تاريخ تابنده, سلطانحسين حاج /1

مرحوم سپرد/1 خا ك به بيدخت گورستان جوار در هاي تپ روي ثاني, نورعليشاه

بÇيدختي بÇيچاره دحسن حمÇم شÇيخ حÇاج صÇالح, يÇادنامة صÇÇالح, كÇÇتابخانة تÇÇحريرية هÇÇيأت /2
/ì39 ص ,1380 حقيقت, تهران, (صالحعليشاه),

آورد/2 پÇديد مÇزار براي صحني و كرد تسطيح را ه تپ روي ابتدا نورعليشاه آقاي

همانجا/ /3

چهارطاقي صورت به كوچك حسينيهاي و قبر3 روي بر موقتي و كوچك اتاقي

/ìê7 ص و 131 ص همان, /ê

سÇلطاني مÇزار در نورعليشاه مرحوم ديگر احداثات از كرد/4 بنا صحن مغرب در
براي مذكور, ة تپ پايين در صحن, غربي شمال سمت در كه برد نام رباطي از بايد

/ìêì Ç ìê7 ص همان, /ë

شد)/5 ساخته جديد صحن آن جاي بر بعدها ( كه ساخت زايران و صوفيان اقامت
سÇال در آن, خÇاتمة از پÇيش امÇا كÇرد; آغاز نيز را مقبره دايمي بناي احداث او

بÇيدخت, در نÇه را او درگÇذشت, كÇهريزك حوالي در نورعليشاه مرحوم چون /ì39 ص همان, /ì
امÇامزاده صÇحن در واقع سعادتيه بهنام بقعهاي در عبدالعظيم(ع), حضرت حرم مجموعة در بلكه

شد/ تخريب حرم مجموعه توسعة جريان در فانه متأس كه كردند دفن حمزه,

درگذشت/6 1918 م . 1337 ق
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دحسن حمÇم حÇاج او, جÇانشين و فÇرزند نÇورعليشاه, آقÇاي رحلت از پس
نورعليشاه مرحوم دورة درحقيقت, گماشت/ همت مزار تكميل به صالحعليشاه,
ماهيت شكلگيري دورة صالحعليشاه مرحوم دورة مزار; مجموعة تأسيس دورة
مهمترين است/ بوده آن توسعة دورة رضاعليشاه آقاي مرحوم دورة و مجموعه;

بود: بقعه بناي تكميل صالحعليشاه آقاي دورة در  كار
بÇود شÇده سÇاخته قبر روي Âقب كه را كوچكي اتاق بقعه, تكميل در
چهار در اتاقهايي را اطرافش و كرد تأسيس بزرگي ساختمان و برداشت

همانجا/ /1

نمود/1 بنا قبر روي لي مفص گنبد و ساخت بقعه ضلع

بنا معماري بيشتر يافت/ خاتمه م 192ì . 13êë ق تابستان در گنبد ل او پوش
بÇرعهده بÇود, درويش خÇود كÇه يÇزدي, معمار توكلي, ابوالقاسم حاج مرحوم را

همانجا/ /2

و زيÇبا گÇچبريهاي بÇا را بÇقعه داخÇل سپس صالحعليشاه آقاي مرحوم داشت/2
كه چهاردر گرفت, صورتي سرو بقعه داخل آنكه از پس كردو تزيين آيينه كاري
سÇنگ گرديد/ نصب ميشد, باز ايوان چهار به و بودند كرده تقديم بهتدريج فقرا
قبر سنگ بهجاي شده, نوشته آن بر نستعليق و نسخ خطوط با كه هم مناسبي قبر

همانجا/ /3

داد/3 قرار قبلي
مÇرحÇوم كÇه حسÇينيهاي غÇرب در صالحعليشاه آقاي مرحوم اين, عالوهبر
عÇبارت بÇه ساخت; بزرگتر حسينيهاي بود, ساخته صحن مغرب در نورعليشاه

شد(همانجا)/ صحن جز¾ ل او حسينية Gبعد /3ê7 ص همان, /ê

بهنام محلي زيارتگاههاي از يكي صحن, توسعة با داد/4 توسعه را حسينيه ديگر,
ة پÇت حلÇم در حجرهاي مردم زيارت براي او گرفت/ قرار صحن در جوانمرد ة تپ
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/113 ص گناباد, جغرافياي و تاريخ تابنده, سلطانحسين حاج /1

مزار مجموعة به آب رساندن صالحعليشاه آقاي ديگر مهم كار ساخت/1 جوانمرد
ناممكن تي سن روشهاي با كاري چنين بلندي, بر مزار قرارگيري به ه باتوج بود/
احداث برد/ پيش بقعه تكميل با همزمان Hتقريب را قنات احداث كار او مينمود/
مظهر و يافت پايان 1927 م . 13êë ق در و شد آغاز 192ê م . 13ê2 ق در قنات

/103 ص همان, /2

پس قنات اين ناميدند/2 "صالحآباد" را آن و شد; ظاهر اصلي صحن جنوب در آن
زمينهاي سپس و روستا خيابانهاي جوي به مزار صحنهاي مشروب ساختن از

/127 ص صالح, يادنامة صالح, كتابخانة تحريرية هيأت /3

است/3 بوده مÆثر بيدخت آباداني در و ميشود وارد زراعي
پوش احداث امكان گنبد, ل او پوش احداث از دهه دو از بيش گذشت از پس
خاتمه 19ë2 م . 1371 ق در گنبد دوم پوش آمد: فراهم آن بيروني پوش يا دوم,

/ìêë Ç ìêì ص همان, /ê

يافت/4
صÇحن دو بÇاال), (صÇحن اصÇلي صحن تكميل عالوهبر صالحعليشاه آقاي
ديگري باال; صحن شمال در پايين" "صحن يكي افزود: مجموعه به ديگر بزرگ
و ساخت; كوثر" "صحن بهنام وسيع صحني قنات, مظهر محل در و كوثر"/ "صحن
در حÇجراتÇي بÇود, مÇعمول صÇوفيان ربÇاطهاي و كاروانسراها در كه بهشيوهاي
احداث كوثر صحن وسط در هم ر مدو حوضي كرد/ تعبيه زايران براي آن پيرامون

/130 Ç 131 ص همان, /ë

صحن سردر فراز بر تا فرمود ميكند/5 سيراب را آن صالحآباد قنات آب كه  كرد,

/131 Ç 132 ص همان, /ì

رسيد بهپايان 19ìì م . 138ì ق در برج اين ساخت افزودند/6 ساعتي برج پايين
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/ìê7 Ç ìê8 ص همان, /1

داشت/1 برعهده معمار هاشمي ابراهيم حاج را آن كاشيكاري و
جÇوار در مÇزار, بÇقعة در را او و درگذشت صالحعليشاه آقاي سال همان در

پانوشت/ ,2ì7 ص گناباد, جغرافياي و تاريخ تابنده, سلطانحسين حاج /2
در تشييعكنندگان همة و من دهند/// غسل كوثر صحن حوض در را متبر كه جنازة كه دادم دستور ///>
صحن به و شد حاضر نماز براي شريفه جنازة نشستيم/// مدرس اتاق ايوان در و حاضر كوثر صحن
كÇه سÇلطانعليشاه, آقÇاي مÇرحÇوم متبر ك قبر سر پشت و خواندم نماز آوردند/// سر باالي وسط
حلÇم كه بهطوري بودند, نموده تهيه هم را آن جاي و داده را آن نقشة و فرموده مرحمت خودشان

تابنده, سلطانحسين (حاج بود/> آماده هم قبر و گيرد قرار آقا مرحوم مبارك سر پشت مطابق سينه
/(27 ص صالح, يادنامة صالح, كتابخانة تحريرية هيأت در:

تÇابنده سÇلطانحسين آقÇاي مÇرحÇوم او, جÇانشين و فÇرزند كردند/2 دفن ش جد
دورة او دورة گفتيم, چنانكه و گرفت; پي را مجموعه تكميل كار (رضاعليشاه),

ناميديم/ تكميل" و توسعه "دورة را آن كه است مجموعه ل تحو سوم
اهÇميت "حسÇينيه" نعمتاللهيه سلسلة به مربوط بناهاي در اينكه به ه باتوج
ديگÇر مÇانند هÇم, و است صÇوفيان خÇانقاه جÇانشين هÇم زيÇرا ÇÇ دارد بسÇÇياري
دوره اين در ÇÇ شهيدان ساالر سوگواري مراسم برگزاري مكان ايران, حسينيههاي
داراي خÇود و يÇافت تÇوسعه بÇاال, صحن غربي جناح در واقع مجموعه, حسينية
در حسينيه اين احداث شد/ فردوس" "صحن يا تكيه" "صحن نام به مستقل صحني

/ìê7 و 131 ص صالح, يادنامة صالح, كتابخانة تحريرية هيأت /3

مÇزار بÇر و داد رخ زلزلهاي سÇال هÇمين در رسÇيد/3 پايان به 19ì8 م . 1388 ق
رضÇاعليشاه آقÇاي مرحÇوم مراقبت و دستور به كه آورد, وارد خساراتي سلطاني

پانوشت/ ,10ê ص گناباد, جغرافياي و تاريخ تابنده, سلطانحسين حاج /ê

شد/4 تعمير
هÇمجوار صÇحن ايÇن صÇالحعليشاه, آقÇاي زمان در پايين صحن احداث با
ايÇن جÇاي بر رضاعليشاه آقاي بود/ ساخته نورعليشاه مرحوم كه بود شده رباطي
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آن جنوب در 19ì8 م . 1388 ق در و ساخت; جديد" "صحن بهنام صحني رباط

/ìêì Ç ìê7 ص همان, /1

خير آثار ديگر از كرد/1 بنا بود ريخته طرح صالحعليشاه مرحوم كه را  كتابخانهاي

/ìê8 Ç ìê9 ص همان, /2

بود/2 بقعه درون آينه كاري تكميل مجموعه اين در رضاعليشاه مرحوم
همان در را او پيكر و درگذشت 1992 م . 1ê13 ق سال در رضاعليشاه آقاي
و فÇرزند ش 137ë سÇال در سÇپردند/ خÇا ك به ش, جد و پدر قبر جوار در بقعه,
را او پيكر و يافت وفات نيز (محبوبعليشاه) تابنده علي حاج آقاي جانشينش,
اخير اقطاب از تن چهار مدفن بقعه اين بدينترتيب ساختند/ مدفون همانجا در نيز
شÇايان ه وفيÇص معماري آثار ميان در نيز لحاظ اين از و است نعمتاللهيه سلسلة

است/ ه توج
در هم زيرا ميرود; بهشمار مجموعهاي مقابر زمرة در سلطاني مزار مجموعة
رفاهي و زيارتي و ديني و علمي مرا كز و فضاها از اقسامي سلطاني بقعة پيرامون
از را آن بيدخت, روستاي براي مركزي حكم در مجموعه اين هم و گرفته شكل
است/ شده واقع مÆثر آن كالبدي ل تحو در و آورده بيرون ساده روستاي صورت
و اجÇتماعي و فÇرهنگي الت حوÇت كانون سلطاني مزار مجموعة ديگر, بهعبارت

است/ بوده اخير سال صد در گناباد و بيدخت كالبدي و اقتصادي
ا گر است/ شده كشيده قبله جهت در كه خطي ÇÇ دارد خطي انتظام مجموعه
صحن سه بخوانيم, جنوب تسامح به را قبله جهت پس اين از بيان, سهولت براي
كوثر/ صحن باال, صحن پايين, صحن است: قرار اين از جنوب به شمال از اصلي
ارتÇفاع مÇيرويم جنوب سمت به هرچه يعني است; شمال سمت به شيب جهت
كف و پايينتر پايين صحن كف ديگر, عبارت به مييابد/ افزايش صحنها  كف
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سÇردر از يعني شمال, از مجموعه اصلي ورودي است/ همه از باالتر كوثر صحن
زايÇر زيرا است; بوده كار در دي تعم Öتركيب اين در بيترديد است/ پايين صحن
فÇراز بÇر را بÇقعه زيÇباي نÇماي از بخشي ميشود, وارد صحن اين سردر از وقتي
دو مÇيان پÇلكان از و بگÇذرد بÇاغمانند صحن از بايد آن به رسيدن براي ميبيند/

كند/ عروج صحن
آن شرقي جبهة دارد; حجراتي خود غربي و شمالي جبهة دو در پايين صحن
ديوارة در و باال صحن به اتصال محل در جنوبي, جبهة در و است; ساده ديواري
نÇماهاي بدينترتيب, دارد/ زيبا ايوانچههايي صحن, دو تراز اختالف از حاصل
پيوند هم به مسلسل و مشابه ايوانچههايي با شرقي, جبهة جز به صحن, دورتادور
بÇا جÇبهه هÇر مÇيانة در حجرهها و ايوانچهها آهنگ مييابد/ وحدت و ميخورد
صحن مدخل Öشمالي جبهة در ايوان اين است/ گرفته فراز عميقتر و بلندتر ايواني

است/ مجموعه اصلي سردر ديگر روي و
و تÇركيب بÇهعالوه, است/ كÇمتر " كÇوثر" و "باال" صحنهاي تراز اختالف
وحدتي دو آن ميان در همين و است; مشابه آنها پيرامون حجرههاي ضربĤهنگ
از است تÇركيبي گÇويي صÇحن دو ايÇن از يك هÇر است/ آورده پÇديد بÇÇصري
ه بÇتش باغ به فراخ باغچههاي و حوض با كوثر صحن باغ: با وسيع  كاروانسرايي
پÇيرامÇون حÇجرات نظم آنكه با ميانهاش/ در فخيم كوشكي با باال صحن و جسته
شده ناموزون آنها از حاصل آهنگ مواضع, از برخي در و نيست كامل صحنها
يافته ص تشخ بلندتر عريضترو ايواني با نما ميانة صحن, دو هر نماهاي در است;
روي هست: نيز صحن اين مدخل كوثر صحن در جنوبي جبهة ميانة ايوان است/

است/ مجموعه جنوبي سردر ايوان اين ديگر
#
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د تعدÇم صÇحنهاي از آن تÇركيب مجموعه اين كالبد در ويژگي  كالنترين
بÇناهاي در "حÇياط", خÇانهها در Áمعمو كه ÇÇ باز فضاي ايران, معماري در است/
"بÇاغ" بÇاشد داشÇته بسته فضاي از بيش تي اهمي طرح در ا گر و "صحن", عمومي
است/ طرح م مقو عنصر Hغالب و دارد ويژه تي اهمي بناها اقسام در ÇÇ ميشود خوانده
باز فضاي Áمعمو برجي و منفرد مقابر است/ حا كم وضعي چنين Hنوع نيز مقابر در
بÇاز فÇضاي كÇوشكي مÇقابر و مÇجموعهاي و گسÇترده مقابر در اما ندارند; ني معي

است/ طرح اصلي كانون و عنصر مهمترين باغ) يا (صحن
مجموعه اين كه گفتيم , ولي نعمتاهللا شاه مزار مجموعة از بحث در پيشتر,
و مشÇهد در الم عليهماالس معصومه حضرت و رضا امام حضرت مجموعة از پس
كÇه ديÇديم هÇمانجا در است/ ايÇران در مÇقبرهاي مÇÇجموعة بÇÇزرگترين قÇÇم,
ÇÇ است د متعد صحنهاي خطي تركيب مجموعه آن كالبدي ويژگي برجستهترين
بÇه رسÇيدن بÇراي دارنÇد/ خطي انتظامي و گرفتهاند قرار پيدرپي كه صحنهايي
طÇي را مراتبي بايد او قبر زيارت و ولي, شاه حرم يعني مجموعه, نقطة مهمترين
آنكÇه بÇا كه ميافزاييم حال آنهايند/ نماد پيدرپي صحنهاي كه مراتبي ÇÇ  كرد
از اعم ÇÇ مقبره و يافت ت شد ميالدي پانزدهم . هجري نهم قرن از مقبره ساخت
ايران در بناها اقسام پايدارترين و مهمترين از همواره ÇÇ دنيا يا دين اولياي مقبرة
مÇقبرهاي مÇجموعه هÇيچ در ولي شÇاه مجموعة از پس تركيبي چنين است, بوده
در سلطاني مزار مجموعة آن و دارد استثنا يك تنها حكم اين است/ نشده تكرار
گناباد در ÇÇ ميالدي بيستم قرن طول در ÇÇ سال صد به نزديك طي كه است بيدخت

است/ شده ساخته
نعمتاهللا شاه جانشينان همه آن بانيان و مزار اين صاحبان اينكه به ه توج با
داشتهاند/ درنظر را او مزار الگوي بيترديد مجموعه اين طرحريزي در بودهاند,
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بÇا است, گÇرفته قÇرار مسطح زميني در كه را, ولي شاه مجموعة كلي الگوي آنان
صÇحنهاي از مجموعهاي و دادهاند وفق بيدخت شيبدار زمين و خاص شرايط
اثÇر تنها مجموعه اين ما, روزگار در چون و آوردهاند/ پديد پلكاني اما پيدرپي

مييابد/ مضاعف تي اهمي نكته اين است, ه صوفي ه توج قابل معماري
اسالمي ديني بناهاي همة بنگريم, ف تصو به دروني منظري از ا گر كه  گفتيم
مÇهمترين مÇقبره و ربÇاط و خانقاه بيروني, منظري از اما است; صوفيانه بناهاي
ساخت پرنشاط جريان است/ ايران معماري تاريخ در صوفيان به مربوط بناهاي
بسياري حتي و گرفت سستي صفويه دورة اواخر از ايران تاريخ در بناها اينگونه
تعداد اخير سدة در كه جايي تا يافت; كاركرد تغيير يا شد نابود كهن خانقاههاي از
ميتوان ما روزگار در زنده بناهاي معدود اين از است/ انگشتشمار بناها اينگونه
اشاره تهران در گنابادي) نعمتاللهي دراويش به (مربوط اميرسليماني حسينية به
در چه و كاركرد در چه و ابعاد در چه را, بيدخت سلطاني مزار مجموعة اما  كرد;
ايÇن بÇدينترتيب, كÇرد/ قÇياس ايÇنها از يك هيچ با نميتوان معماري,  كيفيت

شمرد/ اخير سدة دو در ه صوفي معماري تاريخ در عطفي نقطة بايد را مجموعه
معماري تاريخ در متداول الگوهاي با مطابقت با را سلطاني مزار مجموعة ا گر
بÇارز وجÇه نÇعمتاهللا, شاه مجموعة از آن چشمگير تأثر از گذشته بسنجيم, مقابر
مÇقبره الگÇوهاي اقسÇام گويي مجموعه اين در ميشود: ديده آن در نيز ديگري
مÇقبرة نÇوعي خÇود كÇلي تÇركيب در مÇجموعه اين سويي, از است/ شده تركيب
در مÇقبره اصÇلي بناي استقرار طرز ديگر, سوي از است/ مجموعهاي و  گسترده
جÇانبي از است/ كÇرده نزديك كوشكي مقابر الگوي به را آن اصلي صحن ميان
شÇباهت باغ ميان كوشك به آنكه از بيش خود Öاصلي بناي كه ميبينيم نيز ديگر
تÇركيب در HصوصÇخ مياني, بناي اين در است/ شبيه منفرد مقابر به باشد, داشته
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و شده استوار زمين بر هم چهارگوشهاش, در مناره چهار با كه آن سنگين حجمي
بÇزرگ خÇراسÇان كÇهن بسÇيار مقابر بوي و رنگ فروبرده, آسمان در دست هم

ميشود/ احساس
اوايل در آن تكوين اوج و شده آغاز قاجار دورة اواخر در مجموعه ساخت
جاي رفتهرفته ايراني اصيل معماري كه زماني يعني است; بوده ل او پهلوي دورة
طرح در نابسامانيها برخي مشاهدة اينرو, از ميداد/ التقاطي معماري به را خود
ميتوان نشانهها اين جملة از دارد/ آن احداث زمانة از نشان و است طبيعي امري
پايين, صحن در Hخصوص صحنها, مواضع بعضي در طرح هندسة شكستهشدن به

است/ شده ه توج دقت به نعمتاهللا شاه مجموعة در نكته اين به كه درحالي /1

در عÇناصري نكÇردن طÇراحÇي صÇحنها,1 انفصال يا اتصال محل نشدن طراحي
از استفاده و يكديگر, به صحنها كالبدي و بصري دادن پيوند براي طهسازي محو
ديÇده نÇيز بسÇته فضاهاي در نشانهها اين كرد/ اشاره بيضوي و ر مدو حوضهاي
و درها و دارد; پال ك سنگ از پوشيده نمايي كه اصلي بناي در جمله از ميشود;
ر تأخÇم سÇاليق از كÇه آنها, اشكال تركيب و تناسبات نوع و فوالدي پنجرههاي

ميكند/ حكايت
مÇعماري هÇزارسÇالة تÇجربة بÇر آن ابتناي و كلي هيأت پختگي حال, اين با
حسينيه و خانقاه و كاروانسرا و مقبره از تركيبي كه ايران, كوير حاشية در اسالمي
و كÇفشكنها و حÇجرهها اصÇيل تÇركيب مÇينهد; پÇيشرو مسÇجد و مÇدرسه و
رواقهÇايي و شده پيوسته هم به كه حجرهها جلو مسلسل ايوانچههاي سها; درم
مÇدارس و كاروانسÇراهÇا خاطرة كه صحنها, در تقارن مراعات آوردهاند; پديد
نÇماي در ÇÇ كÇاشي گÇاهي و ÇÇ گÇچ و آجÇر لطÇيف تركيب ميكند; زنده را  كهن
تÇزيينات سÇردرها; سÇادة مقرنسهاي و حجرهها نيمطاق رسميبندي حجرهها;
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دورة مÇعماري اصيل بوي و رنگ با سردرهايي ابتر, جذ همه از و بقعه; درون
از نمادي را آن بتوان شايد كه سنتي ميكند; حكايت كالبدي Öتي سن تداوم از قاجار;

آناند/ حفظ متولي مزار صاحبان كه دانست معنوي سنتي

مجموعه نقشة

در سر
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اصلي بناي

پايين صحن از اصلي بناي منظر
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#
مربوط بناهاي مهم اقسام از يكي بهمنزلة را, مقبرهسازي سنت مقاله اين در
ايÇنگونه مÇعماري تاريخ در مهم نمونة سه موردي مطالعة با ايران, در ف تصو به
سلسلههاي مهمترين از يكي تاريخ از مهمي نقاط در بنا سه اين گرفتيم/ پي بناها
سÇه ايÇن نسÇبت تÇا آمد فراهم امكان اين لذا است/ شده احداث ايران در ه صوفي

كنيم/ بررسي سال ششصد طي در سلسله اين تداوم و سير با را نمونه
نÇمونهاي مجموعه اين كه ديديم ولي نعمتاهللا شاه مزار مجموعة مطالعة در
طÇرح بÇررسي است/ ايÇران در مقبرهاي معماري اقسام از يكي از بهفرد منحصر
ميشود, ديده آن اجزاي در كه ظرايفي عين در بنا, اين طرح كه داد نشان مشتاقيه
دورة اوايل در كه آشفتگياي ÇÇ اجزاست تركيب در آشفتگي نوعي دستخوش
در مينمايد/ عجيب است, بوده برجا ت قو به ايران معماري سنن هنوز كه قاجار,
بÇه عÇقيده راه در كÇه است راسÇتين صÇوفياي نماد هم مشتاقعليشاه آنكه عين
بÇه نÇعمتاللÇهيه طÇريقت هدايت مركزيت بازگشت نماد هم و ميرسد شهادت
مÇقبرة گÇنبد و ساختهاند جانشيني عيان مد از يكي براي اصل در را بنا اين ايران,
و برده باال را مشتاق نام تقدير دست كه هرچند ÇÇ دادهاند جلوه آن بر فرع را مشتاق
مجموعة كه ديديم مقاله آخر بخش در است/ شده خوانده مشتاقيه او بهنام مقبره
مÇعماري فÇتور از و شده ساخته قاجار دورة اواخر در آنكه بهرغم سلطاني, مزار
بÇا زيادي مشابهت كلي تركيب و اساس در نمانده, بينصيب دوران آن در ايران
در ديگÇري و است كÇرمان در يكÇي آنكÇه بÇا دارد; نعمتاهللا شاه مزار مجموعة
ديگري و است شده ساخته ميالدي پانزدهم . هجري نهم قرن در يكي خراسان,
معماري سنت سير نمادين مطابقت اين ميالدي/ بيستم . هجري چهاردهم قرن در
است/ بيشتري تأمل و دقت شايستة سلسله اين تاريخي مسير در عرفاني سنت با
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عثماني قلندريان

كه تركي منابع از بعضي مقاله اين ترجمة در استانبول/ در مرمره دانشگاه اسالمي ف تصو استاد /1
شد/ حذف نبود ص مشخ

قليچ1 ارول محمد دكتر

محمدي حاج وحيد ترجمة:

مÇيروم تÇوران بÇه گÇه ايÇران بÇه است گه من اقطاع است شهري كجا هر
مÇيروم سÇلطان چÇو خواهم كجا هر ضÇمير در دارم تÇرك هÇزاران صÇÇد

ولي نعمتاهللا شاه

مه مقد

نعمتاهللا شاه روشنضمير عارف از پايي رد و اثر يافتن پژوهش اين هدف
طريقة دوبارة ظهور و تركي اصيل منابع روي از (730.1330 - 83ê.1434) ولي
بتوانم ا گر ميباشد/ قلندري بهويژه عثماني درويشي فرقههاي ميان نعمتاللهيدر
خشنودي ماية كنم اراÄه نعمتاللهي سلسلة جهاني و گسترده آثار به راجع مطالبي
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بود/ خواهد من خرسندي و
يا ترك به راجع ل او دورة در ميشود: تقسيم زماني دورة سه به تحقيق اين
سخن تركي ادبيات در نعمتاهللا شاه نام همچنين و نعمتاهللا شاه زندگي در تركها
به موسوم افكار انتقال در زودگذري نقش كه افرادي ميان در كه آنجا از ميگوييم/
شÇاه بÇعدي چÇهرة داشÇتهانÇد, آنÇاطولي گÇروههاي در بÇاطني حيدري, قلندري,
تÇحقيق, دوم بÇخش است, داشÇته آنها ميان در برجستهتري نقش ولي نعمتاهللا
از را " ولي نÇعمتاهللا "شÇاه آخر بخش در ميكند/ پيدا بيشتري گيرايي و جذابيت
بÇه دو اين تركي مكتوب ادبيات در همواره زيرا ميكنيم متمايز نعمتاهللا" "شيخ

ميشوند/ گرفته اشتباه

ولي نعمتاهللا شاه ترك مريدان و دوستان /1

هيچ جاي دبودن محم حضرت ساللة از يكي بهمعني نعمتاهللا شاه "سيادت"
مÇيدانÇم الزم مÇوضوع, ايÇن از گÇذشته نميگذارد/ وي نسب و اصل براي بحثي
در آن از كÇه اسÇالمي عÇرفان حÇوزة در را كÇامل" "انسÇان مÇفهوم ديگر يكبار
بÇنابر دهÇيم/ قرار بررسي مورد ميشود ياد "universal man" به غربي زبانهاي
هر باشدو داشته معاشرت ملت دو و هفتاد با كه است كسي كامل انسان رومي, قول
ميبرد گمان چنين نگارنده بداند/ الهي اوصاف از يكي تجلي را مخلوقات از يك
يا حقيقي كمال به رسيدن براي بايد نژاد و رنگ هر از گونا گون شخصيتهاي  كه
گرد ولي نعمتاهللا شاه افاضات و عنايت تحت در كامل انسان مقام به دستيابي
در بÇه غÇيره و تÇرك و هندو عجم, و عرب از بسياري افراد بيگمان باشند/ آمده
فناپذير و ي ماد جسم از رهايي طريقة تا ميخواستند او از و ميآمدند وي خانقاه

بياموزد/ آنان به را باطني اتصال و ابدي بقاي به دستيابي راه همچنين
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زمÇان و است كÇÔرد عرفاي از كه م) 1108 . ه ë01 (متوفي الكردي ابوالوفا
يÇن جدالدÇم مÇالقات از پس بÇود, كÇرده سÇپري روحاني مرشد طلب در بسياري
عرب امروز بودمو كرد [ديشب <Hبي رع Ôاصبحت ف HرديÔك Ôمسيت ا> گفت: عربي به بغدادي

بود/ تواند ما منظور بيانگر Âكام استعاري, تعبير اين و شدم]
مÇيان در متحدكننده نقش در خود زندگي طي در ولي نعمتاهللا شاه بنابراين
هÇمانند طÇوالني, ت دÇم بÇراي او آرامگاه نيز وفاتش از پس و بود مختلف افراد

بود/ الهي اق عش و سالكان براي مركزي ه, قوني در رومي خا كجاي
آستان سر بر ميتواند است شده حك رومي آرامگاه در سر بر كه بيت اين

ماهان: در يا و باشد ه قوني در حال آيد, بهچشم نيز ديگر اقطاب مقبرههاي تمام
تÇمام شÇد ايÇنجا آمÇد نÇاقص كÇه هر مÇÇقام ايÇÇن بÇÇاشد ÇÇاق ش Ôالع  كÇÇÇعب¹
گÇروه ايÇن بÇا را نÇعمتاهللا شÇاه رابÇطة مردمشناسي جنبة از فقط ما بنابراين

ميدهيم/ قرار بررسي مورد ميشوند, ناميده ترك كه قومي Ç فرهنگي
شد, متولد قمري 730 سال به سوريه حلب در ولي نعمتاهللا شاه كه هنگامي
قبايل زمرة در Hاساس كه بود مصر مملوكان دولت به متعلق سياسي لحاظ از شهر اين

1. Kِlemen

از كثيري جمعيت زمان آن در كه ميدانيم ميشدند/ محسوب تبار ترك ن1 مكول 
كÇه ميكردند زندگي حلب قلمرو در ميشدند, ناميده شام" "تركمني كه تركمنها
بÇوده كيا ناو و خدابندهلو ينالو, ا بگديلو, افشار, شاملو, قبايل از متشكل محل اين

/31 صفحة دوم, جلد ,19ëê دمشق, ديهان, ويرايش حلب, تاريخ من الحلب زبد¸ عديم, ابن /2

نÇقش تي دÇم از پس شÇاملو قÇبيلة Hخصوص كه شاهديم قبايل اين ميان در است/2
كÇه ميشود گفته ميكنند/ ايفا ايران در صفويه حكومت شكلگيري در را ي مهم
اشاره آن به Gبعد كه بودهاند خالطي ا حسين شيخ پيروان از حلب تركمنهاي ا كثر
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از بÇهويژه ه اطميÇف دورة در ايراني صوفيان از زيادي ة عد همچنين كرد/ خواهيم

در (ì3ë Ç 12ì0)طيÇوس قÇرون اوايÇل در دمشق و حلب تاريخ بهسوي فرنر, هام استفان/ آر/ /1
/1ê Ç 13 صفحة 1998 توكيو, ,2 شمارة اسالمي, حوزة مطالعات مجلة /(C.E) مسيحيت عهد

بودند/1 كرده مهاجرت جا آن به ماورا¾النهر و خراسان
جÇهاني, نÇظام يك بÇرقراري بÇهمنظور نعمتاهللا, شاه تولد سال در همزمان
م) 13ë7 . ق 7ë9 (متوفي قاضي اورهان سلطان رهبري به عثمانيها كه ميبينيم

2. Philokrene

پدر ميدهند/ شكست استامبول كيلومتري صد يك در فيلوكرن2 در را بيزانتيها

3. Edebali

دبالي3 ا شيخ صوفياش, مرشد و قاضي عثمان عثماني, امپراطوري بنيانگذار وي
شاه تولد از سال ë گذشت از بعد و درگذشتند ق) 72ì . م 132ì) تاريخ در دو هر

شمال كيلومتري 200 در ولي بكتاش حاجي بهنام خراساني صوفي يك نعمتاهللا,
را هÇمديگر دو آن از يك هÇيچ درگÇذشت/ صÇغير) (آسÇياي مÇركزي اتوليÇآن
بÇا آناتولي در و كرده مالقات هم با طريقههايشان بعد تي مد اما نكردند/ مالقات
دوم بÇخش در كه داشتهاند ف تصو تاريخ در مشتركي سهم و درآميخته يكديگر

پرداخت/ خواهيم آن جزÄيات به بيشتر تحقيق اين
مشهور آناتولي صوفي ق), 730 . م 1330) نعمتاهللا شاه تولد سال با مقارن
بود, اردبيلي ين صدرالد شيخ جانشين وي كه علي ين عال¾الد شيخ خليفة كه ديگر
شÇيخ مÇعروفش جانشين شد/ متولد قيصريه در رايي آقس ين حميدالد شيخ يعني
شاه با آذربايجان در Áاحتما كه بود ق) 833 . م 1ê30 (متوفي ولي بايرام حاجي

است/ كرده مالقات نعمتاهللا
در واقع غاري در سال سه ت مد به جوان نعمتاهللا شاه سالگي بيست سن در
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1. Jabal-al. Mugattam

تÇصحيح الحÇقايق, (طÇراÇÄق ميكند اشاره جيوش" "جبل بهنام كوه اين به شيرازي معصومعلي /2
/(3 ص ,3 ج ,1901 تهران محجوب, دجعفر محم

غÇار ايÇن گÇزيد/2 عÇزلت است قÇاهره نزديكي در كه قصرالعين در تَّم1 ق Ôالم بل ج
شÇاه كÇه بÇود بكÇتاشي) تكية آن از (پس و جاللي قلندري خانقاه همان درواقع
جÇمله از خين ورÇم از بÇرخÇي گÇفتة بÇه بنا مينشست/ چله به بارها ولي نعمتاهللا
Çلب, ح در قÇلندريه انقاهÇخ چÇندين بÇطوطه, بن ا و الهاتيب دي, ف الص المقريزي,
از يكÇي است/ داشÇته وجÇود ق ì00 سÇال در فسÇطاط مÇنطقه و قÇاهره دمشÇق,
الحÇقايق طÇراÇÄق در شÇيرازي معصومعلي بهنام نعمتاللهي معروف نويسندگان
ورودي مÇعبر بر و شده نوشته عربي پسنوشتي در وي عزلتنشيني كه ميگويد
شده منقور نسخ خط به مغاره در سر بر و ///> است: شده ثبت شكل غاري ية تك اين
سوز غايغ آورد/// بسر اربعين چندين سهسال, كهف اين در ولي نعمتاهللا د سي  كه
آن در بايد مصر بكتاشي حضرات رÄيس و است محترم خيلي و آنجا در قبرش بابا

/3 ص سوم, جلد الحقايق, طراÄق /3

باشد/3> داشته منزلگاه غار
و عÇلي باباحاجي با آنجا در نعمتاهللا شاه كه درمييابيم منبع همين براساس
بÇا نÇيز دو هÇر و نÇموده مالقات بودند, غار آن خادمان از كه لطفاهللا حاجي بابا
معصومعلي عالوهبر شدند/ وي مريدان از نعمتاهللا شاه كرامات از برخي مشاهده
آن در سÇوزبابا غايغ مقبرة كه باورند اين بر هم ترك خين مور از برخي شيرازي
بهاحتمال بدال, ا سوز غايغ كه معتقدند خين مور از ديگر برخي اما است/ بوده غار
قÇاهره در و ميزيسته است, بوده آنجا نعمتاهللا شاه كه سالهايي همان در قوي

المحروسه, بمصر البكتاشيه العاليات التاريخات طرح في االحمديه الرساالت بابا, سري احمد /ê
نÇعمتاللÇهيان, الگÇار, حÇامد ,12 ص ,1931 اسÇتامبول, كÇوپرلو, فÆÇÇاد ,13 ص ,193ê قÇÇاهره,

/êê Ç ê8 صص ج8 , اسالم, داÄر¸المعارف

است/4 ميبرده بهسر



ولي اهللا نعمت شاه دربارة مقاالت مجموعه 228

بهنام مصر مردم ميان در كه ترك صوفي اين است? بوده كه سوزبابا غايغ اما

1. Teke

آنتاليا در "تكه"1 بهنام شهري در داشت, شهرت المغاروي شيخ يا مغاروي عبداهللا
ميشود گفته متولدشد/ ميباشد, تركيه ساحلي جنوبي شهرهاي از يكي امروزه  كه
گذاشت, طريقت راه در قدم وي كه هنگامي بود/ ايالت آن حا كم فرزند وي  كه
و دمشق لب, ح مكه, به سپس قاهره, به و گذاشت كنار را دنيايي مشغوليات تمام
در قÇلندريه عروفينÇم از كه موسي بدال ا جانشين وي نمود/ سفر قاهره به دوباره
ف تصو باب در كوچك رسالة تعدادي بدال ا سوز غايغ ميشد/ شمرده بود, آنتاليا
دارند, مطابقت ولي نعمتاهللا شاه آثار سبك با آنها اسامي از برخي كه است نوشته
هÇيچگونه مÇا غÇيره/ و سÇراينÇامه النامه,وجودنامه, Ôبد منبرنامه, مثلجوهرنامه,
غÇايغ يÇا المÇغروي عÇبداهللا و ولي نÇعمتاهللا شÇاه ايÇنكه دال بÇر تاريخي مدرك
كÇردهانÇد, مÇالقات هÇم با ديگر جايي در يا و مانند غار خانقاه آن در سوز ابدال

انقاهÇخ در سÇال سه ت مد به حداقل ولي نعمتاهللا شاه كه حقيقت اين اما نداريم/
دوبارة ظهور به راجع مهمي نكتة ميتواند داشته اقامت جالليه و قلندريه حيدريه,
ممكن باشد/ آناتولي صوفيان حلقههاي در حيدري يا قلندري شيخ بهعنوان وي
طريقه اين وارد ابتدا يافعي" "طريقة از قبل ولي نعمتاهللا شاه كه كنيم ر تصو است
و كرده حفظ را آنها آداب از برخي شد يافعي مÔريد وي اينكه از بعد ي حت و شده
حتي درويشي فرقههاي ميان روابط زمان, آن در كه معتقدم من مينمود/ مراعات
در آنÇچه بÇهمانند تÇمييز قÇابل آنقÇدرها بودند دور هم از خيلي كه آنهايي ميان
مÇوارد, از بسÇياري در است/ نÇبوده هست, امÇروز فÇرقگذار خين ورÇم انÇديشة
ايÇن بÇه پÇاسخ بنابراين داد/ تشخيص ديگر فرقة از را فرقهاي نميتوان بهراحتي
نيز نمود انتخاب خود عزلت براي را قلندريان جايگاه نعمتاهللا شاه چرا كه سÆال
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نميباشد/ ساده چندان
. ق 7ì8 (متوفي يافعي عبداهللا شيخ دست به نعمتاهللا د سي سالگي 2ê سن در
Çه مك در وي مراهÇه را عمرش از سال 7 به نزديك Hتقريب و كرد بيعت م) 13ì7
از يكي است/ بوده مشغول معنوي علوم تحصيل به او ارشاد تحت و كرده سپري
1882 . ق 1299 (مÇتوفي حريريزاده ين كمالالد بهنام عثماني صوفي خين مور
تÇبيان بÇه معروف و نوشته ه صوفي طÔرق باب در را عظيمي داير¸المعارف كه م),
از شÇاخهاي را يÇافعيه طÇريقة مÇيباشد, بيانسالسلالطراÇÄق في وساÄلالحقاÄق

تالقي محل را آن و برميشمرد قادري) Ç ا كبري (يافعي, قادريه Ç ا كبريه سلسلة

آورده مÇيشود, آن شÇامل هÇم يÇافعي كÇه را صوفي طريقة 193 اسم Hتقريب حريريزاده ا گرچه /1
وجÇدانÇي صÇادق اما است/ كرده فراموش را نعمتاللهي فرقة او كه ميرسد بهنظر اينطور است,
آن در كÇه نÇوشت م) 1922 . ق 13ê2 (اسÇتامبول الهي رق Ôط طومار بهنام تكملهاي (1938 (متوفي
سÇلسلة شÇجرة سÇپس مÇيشود/ مÇحسوب يني ÖدÇم يافعي از شاخهاي بهعنوان نعمتاللهي سلسلة
شÇيخ ار, قص يونس ين جمالالد شيخ گيالني, عبدالقادر سيد برميشمرد: اينگونه را يافعي عبداهللا
ين رضيالد شيخ اصفهاني, ين نجمالد شيخ واسطي, احمد ين الد عز شيخ عربي, بن ين محيالد ا كبر

يافعي/ عبداهللا امام شيخ مكي, ابراهيم

ميداند/1 ينيه Öد م و شاذليه رفاعيه, سهرورديه, ا كبريه, ه, قادري سالسل
به دوباره برد, سر به يافعي شيخش نزد در چندي اينكه از پس نعمتاهللا د سي
غÇايغ بÇا هÇنگام ايÇن در وي آيÇا كÇه نميدانÇيم بهدرستي ما كرد/ عزيمت قاهره
ميدهند نشان نعمتاللهي منابع از برخي خير/ يا است داشته مالقاتي بدال سوز ا
ولي بÇوده قÇاهره در آفÇتابي د محم د سي شا گردان از يكي ولي نعمتاهللا شاه  كه

/êë ص همان, فرزام, حميد /2

نشÇان كه نداريم اطالعاتي ما همچنين ندادهاند/2 وي به راجع اطالعاتي هيچگونه
از كه مرزيفوني آفتابي نام با را او چلبي كاتب كه است همان شخص اين آيا دهد

/2ì2 ص ,3 ج فلوگل, جي/ ويراستة الظنون, كشف چلبي, كاتب /3

ما كه آنچه نه/3 يا ميباشد است خوانده شمالي آناتولياي در واقع مرزيفون نواحي
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از ديگر يكي خالطي ا دحسين سي با هنگام آن در وي كه است اين ميدانيم Hقطع
ارشاد تحت نعمتاهللا د سي كه ميشود گفته است/ كرده مالقات آناتولي, صوفيان

/199ë تهران ,ì7 Ç ì8 صص , ولي نعمتاهللا شاه فرزام, حميد /1

پرداخت/1 حروف علم و ه خفي علوم تحصيل به معلم اين
شده نگاشته تذكرههاي از برخي بنابر بود? كه اخالطي دحسين سي بهراستي

نگÇاه يÇافعي/ عÇبداهللا شيخ
Ñ

بربري صالح
Ñ

كوفي ين كمالالد
Ñ

سعيدي ابوالفضل سيد /2
/ëì ص همان, فرزام, حميد  كنيد:

مÇغربي2 ابومدين جانشين صعيدي, ابوالفضل د سي جانشين وي ف, تصو به راجع
بتليس در اخالط در او بود/ يافعي عبداهللا شيخ سلسلة همان از گرفته نشأت كه بود
خÇاورميانه سÇراسÇر در زيÇادي شا گÇردان و شد متولد شرقي آناتولياي در واقع
سÇلطة او كÇتابشÇرفنامه, به گفتة داشت/ قاهره و دمشق حلب, در بهخصوص
بÇا را خÇود مÇادري سÇرزمين بنابراين كرد/ پيشبيني را آناتوليا و ايران بر تيمور

جوفري, اريك ر/ ك: ولي نعمتاهللا شاه با همزمان مصر و سوريه در صوفيه فرقههاي مورد در /3
/199ë دمشق, سوريه, و مصر در ف تصو

مÇيان در هÇمچنين رفت/3 دمشÇق به آنجا از و قاهره به و كرده رها مريد 12000
نعمتاهللا, شاه با معاصر و آناتولي معروف صوفيان از ديگر يكي وي شا گردان
است/ ق) 7ì0 . م 13ë9 Ç ق 820 . م 1ê17) السيماونوي محمود ين بدرالد شيخ
شد/ آويخته بهدار كفرآميزش عقايد بهانة به عثماني بزرگ مفتي ط توس بعدها وي
(متوفي جرجاني شريف د سي نزد در منطق علم تحصيل از پس همچنين, ين بدرالد
كÇتاب در كه افسانهاي روايات از برخي براساس آمد/ حلب به قاهره از ق) 81ì
ورود ترك مردم از نفر <هزاران هنگام اين در نوشتهاند, وي به راجع مناقبنامه

كه است اين است حاÄزاهميت بيشتر كه آنچه و گفتند>/ آمد خوش حلب به را وي
شد/ ين بدرالد مريد بود داده را نسيمي د سي مرگ فتواي Âقب كه مفتي همان
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ذ كر معروف منابع از برخي در كه است اين ميرسد, بهنظر جالب كه آنچه
. م 1ê0ê) سÇال در حÇلب راه در فÇجيع خيلي بهطرزي كه ÇÇ نسيمي د سي كه شده

هÇم بÇا را شÇخصيت دو هÇر مشكÇل, ايÇن نÇمودن بÇرطرف براي منابع برخي كه ميرسد بهنظر /1
دادهاند/ آن به نعمتي" اهللا "فضل نام و درآميخته

برميشمارند/1 نعمتاهللا شاه مريدان از فضلاهللا, عالوهبر را ÇÇ شد كشته 807 ق)
در درست فÇرستاد, تÇبريز بÇه خود از بهنيابت را ين بدرالد شيخ اخالطي, حسين
سÇمرقند بÇه مفتي بهعنوان را او كه ميخواست و نمود مالقات تيمور با كه جايي
كناره گيري ازدواج از او مناقبنامه, گفتة بنابه نمايد/ ازدواج دخترش با تا ببرد,
جالب كرد/ فرار اخالط به طريق آن از و مصر به تبريز از درويشي لباس با و  كرده
و نÇعمتاهللا شÇاه صوفيانه زندگي همزماني و مشابهت به قان محق از برخي اينكه

/ë3 ص همان, باليوت, ميشل /2
/Tekirdag در گلشني . يني بدرالد سلسلة از خانواده دو يا يك استثنا¾ به /3

نعمتاللهيه طريقة و ينيه3 بدرالد طريقة آناتولي در ميكنند/2 اشاره ين بدرالد شيخ
گÇلشنيه و تيه توÇف بكÇتاشيه, طÇريقههاي در و نيافتند استمرار خودشان نام تحت

شدند/ جذب
فÇرزند بÇا بÇعد و آمÇد شرق به نعمتاهللا شاه ق) 7ì3 . م 13ì2) سال حدود

مÇوسي× ين صدرالد شيخ يعني اردبيلي, ين صفيالد شيخ صفويه, سلسلة بنيانگذار
كه ميگويد وي ميكند/ مالقات اردبيل در انوار قاسم و ق) 79ê . م 1392 (متوفي
ه وفيÇص مشايخ طريق از را اهللا في بÔح مقام اردبيل, در كوتاهش اقامت طول در

/7ë ص ديوان, /ê

كÇه را گÇيالني زاهÇد ابÇراهÇيم شÇيخ اشÇعارش4 در وي است/ كرده تجربه اردبيل
ميدهد/ قرار ستايش مورد بوده خلوتيه و صفويه طريقههاي بنيانگذاري

ابتدا و ميانه آسياي در را او داشت آذربايجان در كه كوتاهي اقامت از پس و
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مÇينشست, بÇهعزلت آنÇجا غÇارهاي در را اوقÇاتش بÇيشتر كÇه سمرقند شهر در
و شÇود ديده كراماتي وي از شد موجب روحاني سراسر زندگي نوع اين ميبينيم/
گرويده وي به بيشتري ترك اقوام روزبهروز ولي بود گرفته عزلت مردم از ا گرچه
بنده كرد/ پيدا زيادي مريدان آنها, ميان از بدينسبب ميزدند/ حلقه وي گرد به و
عشÇيره مÇردم بÇا نÇزديك ارتÇباط و هÇمدلي منظور به نعمتاهللا شاه ميكنم فكر
كه گفت ميتوان بنابراين باشد/ آشنا آنها خود زبان به كه ميبايست (چادرنشين)
است/ بوده آشنا تركي گويش با يا ميگفته همسخن تركي بهزبان ولي نعمتاهللا شاه
و " Öو ت" رليغ", ي" "ياساق", مانند تركي كلمات از برخي استفادة شاهد ما اشعارش در
در طفوليت هنگام را تركي زبان وي آيا كه نيستيم مطمÃن Âكام ما اما هستيم/ غيره

1. Kolemens

يÇا و آذربÇايجان در بعدها يا قاهره در كÔلمانها1 ميان در يا است فرا گرفته حلب
ميگويد: شعر اين در مثال بهعنوان تركستان,

/ì0ê ص ديوان, /2

مÇوجودنا جÇودك مÇن جÇودك وجÇود  كل
سني2 Öن س و مني كي تا دگر تركي مگو من با

زيÇاد بسÇيار و عÇميق مÇفاهيم و مÇعاني قÇراردادن بر عالوه وي كه ميبينيم
و ع) لمÇم) هÇنري صÇنعت ايÇجاد با پوشيده و ضمني بيان يك در وجود وحدت
ا گونه معم وجههاي تا دارد سعي تركي و فارسي عربي, زبان سه از همزمان استفادة
فارسي زبان به دوم مصرع و بوده عربي زبان به نخست مصرع ببخشد/ بيت اين به
معروف اصطالح نقل به او تركي به اما مييابد/ خاتمه تركي زبان به و شده شروع
در مÇيباشد/ بشÇناس" را "خÇودت بÇهمعني كه ميپردازد سنسني" بيل "سنسني

ميگويد: ديگر شعري
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/172 ص ديوان, /1

بÇÇايد مÇÇغان راه مÇÇيبايدت مÇÇا فÇÇتوق  گÇÇÇÇر
ميكند1 جان غارت عشقش سرمستياست ترك
ما به تركستان در زندگياش به راجع مهمي اخبار نصراهللا ين سديدالد موالنا
را ترك چادرنشينان نفر 900 Hتقريب روز يك در كه ميگويد او است/ كرده عرضه
وي طÇريقت بÇه قÇدم مراسم, اين با همگي است ميگرفته بيعت دست در دست
772 . م 1370 (متوفي كÔالل امير شيخ نعمتاللهي منابع براساس اما ميگذاشتند/
تيمور حسادت روي از ÇÇ بوده اميرتيمور هم و نقشبند ين بها¾الد معلم هم كه ÇÇ ق)
بÇودند, مÔسلَّح مراسم آن در كه كساني به نسبت را او و كرده مطلع مراسم اين از را
شود سلطنت اوطالب ا گر كه است گفته تيمور به وي كه ميشود گفته ساخت/ آ گاه

هÇمان, فÇرزام, حميد ;37 Ç 38 صص ,1983 تهران اوبن, ژان ويراستة رساÄل, كرماني, زاق عبدالر /2
Ç است نÇوشته نÇفر 900 مÇحترم مÆÇلف ولي است نÇفر هÇزار 90 ارجÇاعي كÇتاب اصل (در 7ì ص

ويراستار)/

بود/2 نخواهد وي كردن متوقف به قادر كسي هيچ
دليلي نقشبنديه منابع ديگر در نه و كÔالل درمناقبامير نه كه است عجيب اما
آن بÇر Hمضاف نميشود/ يافت باشد شده اشاره بدان يا و كند ثابت را عا اد اين  كه
خÇوانÇده آنها مراسم در و محلي تركان جمع در نعمتاهللا شاه را زير اشعار اينكه

است:
مÇيروم تÇوران بÇه گÇه ايÇران بÇه است گه من اقطاع است شهري كجا هر
مÇيروم سÇلطان چÇو خواهم كجا هر ضÇمير در دارم تÇرك هÇزاران صÇÇد
تÇفسير تÇيمور بÇراي را اشعار اين تيمور خدمتكاران كه آنجايي از بنابراين
جهاني سلطنت داعي و سلطان را خود ولي نعمتاهللا شاه اشعار اين در و ميكردند
و افÇزايش بهعلت سرانجام فانه متأس و شد بدبين وي به نسبت تيمور ميدانست,
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زندگي كه ميرسد بهنظر اما شد/ طرد ماورا¾النهر از نعمتاهللا شاه اخبار اين ترويج
هم زماني در حتي او گذاشت/ باقي او روي بر ناشدني فراموش اثرات تركستان در
فراواني نامههاي و نكرد/ فراموش را آنجا سرزمين و آنجا مردم بود كرمان در  كه

سرود: چنين ناشاد دلي با يكبار نوشت/ درآنجا خود مريدان به
بÇÇرسان مÇÇÇا سÇÇÇÇالم را دوسÇÇÇÇتان تÇÇركستان بÇÇه روي گÇÇر صÇÇÇبا اي

/ì01 ص ديوان, /1

كÇرمان1 در است سا كÇن تن چه عÇزيزانÇيم گر آن پÇيش جÇÇان بÇÇه مÇÇا
هروي اميرحسين دختر با و رفت هرات به وي كه بود 77ë سال در Gحدود
از يكي كه ق) 898 . م 1ê93 (متوفي جامي حمان عبدالر كه ميدانيم نمود, ازدواج
تÇذكرة در را نÇعمتاهللا شاه نام داليلي, به بنا بود, نقشبنديه عرفاي معروفترين
نكرده ذ كر گرديد, كامل ق) 883 . م 1ê78) سال در االÔنسكه معروفشنفحات
ابÇاحه بادية به كه ميپردازد صوفياني از انتقاد به گه گاه وي كتاب اين در است/
اميرعلي وي ترك شا گرد اما بردهاند/ ياد از را پيامبر نت Ôس و شريعت و افتادهاند
تÇركي زبÇان بÇه 901 سÇال در را كتاب اين ق) 907 . م 1ë01 (متوفي شيرنوايي
و داد انÇجام كÇتاب عÇنوان روي بÇر اضافاتي و تصحيحات و كرد ترجمه جغتايي
از مÇيگويد نÇوايÇي داد/ تÇغيير الفÇتو¸ نشماÄم المحب¹م بهنساÄم را كتاب عنوان
در را هÇندي و تÇرك صÇوفيان از بÇرخÇي نام كه كرده فراموش جامي كه آنجايي
در بودهاند نواحي آن از همه Gا كثر كه را صوفي 170 نام فقط وي بياورد,  كتابش
د يÇس" نÇام اسÇامي ايÇن مÇيان در كه اينجاست جالب است/ كرده ذ كر ترجمهاش
نÇعمتاهللا, شÇاه مÇرگ از سال 70 گذشت از پس ميخورد/ بهچشم نيز نعمتاهللا"
شهر در Ç باد او بر خدا ستايش و درود كه ÇÇ نعمتاهللا د سي ميگويد: او دربارة نوايي
و ل كم ا باطني و ظاهري علوم در او داشت, سكونت كرمان استان در واقع ماهان
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همه هند, سالطين بهويژه وي, زمان سالطين بود/ پارسايي و زهد جامة به مÔلبس
بهخدمت كه بيپاياني نذورات و هدايا بسيار چه و بودهاند/ او معتقدان مريدانو از
ايÇن مثال, براي دارد/ هم ديواني و بود عالقهمند نيز شعر به د سي ميفرستادند/ او

ميباشد: وي ابيات از يكي
بÇÇنماييم خÇÇلق بÇÇه را خÇÇدا تÇÇا عÇÇالم در آمÇÇديم بÇÇÇÇدان مÇÇÇÇا

ص 1979 اسÇتامبول ارسالن, كمال ويراستة الفتو¸, شماÄم من المحب¹ نساÄم عليشيرنوايي, امير /1
به مشهور و ميباشد شعرا زندگينامة باب در كه كتابش ديگر از را نعمتاهللا شاه نام نوايي اما /393
ديگر سوي از نمود/ حذف ميباشد, (19êê تهران حكمت, اصغر علي (ويراستة مجالسالنفاÄس
شاه نام خود عرا تذكر¸الش در كرده, تقديم بهنوايي را اثرش كه كسي او, دوست سمرقندي, دولتشاه

900ق)/ . م 1ê9ë (متوفي ميكند/ ياد فراوان احترام با را ولي نعمتاهللا

ميباشد/1 ماهان شهر همان در نيز وي مقبرة
Çلبي چ المÇعي بÇهنام عÇثماني نقشبنديههاي از يكي نوايي از پس سالي چند
تركي زبان عنوانفتوحالمجاهدينبه تحت نفحاترا ق), 939 . م 1ë32 (متوفي
Hمستقيم را آن وي كه چرا نمود حذف را نعمتاهللا نام او اما كرد/ ترجمه آناتولي
درنÇظر را نÇوايÇي اثر اينكه بدون بود كرده ترجمه جامي فارسي ترجمة روي از

باشد/  گرفته

متعلق خراسان در است واليتي ماهان, لين او دارد/ وجود جهان در ماهان بهنام منطقه دو درواقع /2
كÇه معتقدند خين مور برخي ميباشد/ تركمنستان در علي بايرام منطقه جز¾ امروزه و رو م شهر به
شاه فرماندهي تحت ماهان اين در آناتولي به آمدن از قبل و بودند غز تركان سالجقه, تركان اجداد
شÇهر ايÇن سÇپرد/ جÇان آنÇجا در و كÇرد مÇهاجرت حلب به سليمان شاه ميكردند/ زندگي سليمان
دومين و ميشود شناخته كرد, قيام بنياميه ضد بر خراساني ابومسلم كه شهري بهعنوان همچنين

است/ كرمان ماهان ماهان,

مابقي و گزيد سكونت كرمان2 نزديكي در ماهان در بعدها ولي نعمتاهللا شاه
سال در سرانجام اينكه تا كرد سپري آنجا در ميشد سال 2ë حدود كه را عمرش
فوت از پس داريم, اطالع ما كه آنجا تا گفت/ وداع را فاني دار ق) 83ê . م 1ê31)
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شمال و شرق تا آغاز در خليلاهللا, شاه جانشينش و فرزند دست به طريقتش وي,
نعمتاهللا شاه خانوادة اعضا¾ را سلسله اين زيادي نسلهاي يافت/ گسترش نيز هند
سÇوم د حمÇم ين شمسالد ميرشاه از پس اما ميكردند/ هدايت و رهبري دكن در
ايÇن در شد/ وا گذار دكني ميرمحمود به او خانوادة از نعمتاللهي سلسلة رهبري
كه كرد روي شاهي ÇÇ قطب بهسمت و آورد تغيير به رو نعمتاللهي سلسلة دوره

ميپردازيم/ آن به Gبعد
هندوستان به بودند گرفته تصميم كه نعمتاللهياني از ه عد آن ديگر, سويي از
شÇاه داشÇتند/ صÇفويتبار تركان با ابتدا در خوبي رابطة بمانند, ايران در و نروند
اندازهاي تا و صوفي مرشدان از يكي آناتولي قزلباشهاي گفتة به بنا كه اسماعيل
نعمتاهللا د سي پسران از يكي عبدالباقي, ين نظامالد مير بود, اسطورهاي شخصيت
در شÇد, كشته عثمانيها بهدست 920 سال به چالدران جنگ در بعدها كه را ثاني
هÇمايون) نÇفس (وكÇيل خود جانشين بهعنوان سپس و صدراعظم بهعنوان ابتدا
اوالد مÇيان ازدواج چÇندين ق) 9ì0 . م 1ëëë) سÇÇالهاي در كÇÇرد/ مÇÇنصوب
دوازدهم . يازدهم قرن اواسط در گرفت/ صورت صفوي خانوادة و نعمتاللهي
داشتند/ عهده بر يزد در را كالنتري و نقيب چون متهايي س وي, خانوادة اعضاي
اشÇعار از برخي تا ميكردند سعي نعمتاللهيان از برخي كه ميبينيم آن عالوه بر
در كنند/ تعبير اسماعيل شاه حكومت پيشبيني براي را ولي نعمتاهللا شاه ديوان
از قÇبل كÇه است شÇده نقل ميباشد) شاهنعمتاهللا به منسوب ( كه رسالةمهدويه
"اهللا كÇبر" تكÇبير بÇا تÇنها و مسلمانان بهدست قسطنطنيه شهر مهدي, امام ظهور

/378 Ç 380 صص همان, فرزام, حميد /1

نÇعمتاللÇهي صوفيان شخصيت كه ميبينيم سپس و شد/1 خواهد فتح مهدي(ع)
گÇروههاي بÇه گاه حتي و اجتماعي برادري و جوانمردي بهسوي بهتدريج ايراني



237 در/// نعمتاهللا شاه ظهور و تركي ادبيات در ولي نعمتاهللا شاه

/ìê Ç ì7 صص ل, او جلد صفوي, عصر در ادب و عرفان تميمداري, احمد همان; الگار, حامد /1

ق) 1087 Ç م 1ì29) ل او عÇباس شÇاه دورة در مÇثال بÇراي مÇيكند/1 ميل عياران
جÇناح دو بÇين در نÇزاع مÇراسÇم حÇالت بÇه " كشÇتي" مÇثل ورزشي مراسم برخي
شاه دورة در كه الساندري وينچنتو ونيزي جهانگرد درآمد/ حيدري و نعمتاللهي
تÇقسيم جناح دو به قزوين شهر ميگويد: كرد, ديدن قزوين و تبريز از تهماسب
نه بود/ حيدري به متعلق منطقه چهار و نعمتاللهي به متعلق منطقه پنج بود, شده

بÇوستن مÇعاصر, ايÇران اوايل فرهنگي دورنمايي مسيحيت, و سلطنت ف, تصو بابايان, كاترين /2
/22ê Ç 22ë صص ,2002

گفتهاند خين مور از برخي نبودند/2 آن كردن متوقف به قادر ديگري افراد نه و شاه
و يافته گرايش شيعي آيين به 1ë قرن يعني روزها, آن در نعمتاللهي سلسلة  كه

ص ,3 ج ,199ë نÇيويورك, معاصر, اسالم جهان داير¸المعارف اللهيان, نعمت گادالس, آ, آلن, /3
/2ë2

دكÇني مÇعصومعليشاه بÇهدست كÇه ميبينيم اما رفتند/3 ميان از ايران در رفتهرفته
در دوباره بود شده منقرض Âقب كه نعمتاللهي سلسلة ق) 1211 . م 179ì (متوفي
كه ميبينيم سپس گرفت/ رونق و حيات تجديد ايران, يعني خود وطن و سرزمين
صÇفيعليشاهي, كÇوثريه, مÇانند, مÇختلف فÇرقة چÇندين بÇه نعمتاللÇهي سلسلة

/1979 تهران ايران, در نعمتاللهي طريق سلسلههاي تاريخ همايوني, مسعود /ê

كÇه مÇختصري تاريخچة از ميشود/4 تقسيم عليشاهي مونس و شمسيه  گنابادي,
كرده تجربه را عرفاني و فكري مختلف دوران سلسله, اين كه درمييابيم خوانديم
واقعيت اين بيانگر Hدقيق كه دارد وجود ضربالمثلي ترك صوفيان ميان در است/

ميكند>/ تعيين وقت مرشد ذوق را طريقت <رنگ ميباشد:
در ولي نÇعمتاهللا شاه تولد با كه تاريخي دورة اين از بخش لين او خاتمه در
ميتوان خالصه بهطور ميرسد/ پايان به ماهان در وي درگذشت با و آغاز حلب
بÇا نÇزديكي و تÇنگاتنگ رابطة مصر و سوريه در جواني دوران در وي كه  گفت
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بهسر مركزي آسياي در وي كه روزهايي در همچنين و است داشته ترك صوفيان
بهنظر كه ميدادهاند تشكيل تبار ترك مردم را وي مريدان از زيادي ة عد ميبرده,
بوده تماس در آنها با بوده كرمان در كه هم زماني در حتي نعمتاهللا شاه ميرسد
در مÇيباشد, وي شخصي زندگي به راجع كه را تاريخي مطالب اين بايد ما است/
ادبÇيات در نÇعمتاهللا شÇاه دوبÇارة ظÇهور فÇهم در آنها كه چرا داريم, نگاه خاطر

ميكند/ كمك ميپردازيم بدان تحقيق اين دوم بخش در كه آناتولي عرفاني

آناتولي قلندريه و نعمتاللهيه سلسلة /2

روي بÇر نÇعمتاللÇهي سÇلسلة تأثÇيرات تحليل به تحقيق اين دوم بخش در
مسأله اين كه ميرسد بهنظر اينطور گرچه ميپردازيم/ آناتولي ف تصو فرقههاي

ميباشد/ وي از جدا و نداشته نعمتاهللا شاه به ربطي چندان
برخي عثماني دوران اوايل در تاريخي, مدارك و شواهد از برخي به استناد با
در داشÇتند/ فرمانروا و حا كم طبقة با نزديكي رابطة ي تاحد ف تصو فرقههاي از
فرمانروايان و امرا به آنان كمكهاي دربارة فوقالعادهاي حكايات منابع بعضي
از برخي بنابر داشتند/ ايمان آنان همت و روحي استمداد به حكام است/ شده نقل
كه آنها اما بودهاند/ صوفي مرشدين از يكي مريد سالطين, تمامي افسانهاي, منابع

كنيم: تقسيم گروه دو به را آنها ميتوانيم كل در بودند?
نÇزد در و بÇوده مذهبي وظايف به د مقي بسيار كه بودند صوفياني ل او  گروه

بودند/ گرامي حا كمان جمله از مذهبي جماعت ا كثريت
كه شرق سرزمينهاي از Gا كثر كه بودند انگشتشماري درويشان دوم  گروه

دانشگÇاه مشÇرق, بÇهدوش, خÇانه درويشÇÇان لمÇبر, كÇولين بÇه: كنيد نگاه درويشان از گروه اين براي /1
/3ì Ç ë0 صص ,1980 منچستر,

از بÇرخÇي بودند/1 كرده فرار ميآمد بهحساب آنها زندگي براي نامناسبي مناطق
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از هاي دÇع و خÇراسÇان از هاي دÇع مÇيانه, آسÇياي از برخÇي و بودند بغداد از آنها
مسلك درويش سربازان آنها از برخي و بودند آمده صغير آسياي به و آذربايجان
اسطوره گونه ناشناختهو شخصيتهاي با كساني حتي دو سي آنها از ديگر هاي عد و
مÇرسومشان نام مكتوب منابع در شيراز)/ در هفتتنان (مثل اميرلر" "يدي مانند
است/ آنÇاتولي درويشÇان يÇا آنÇاتولي سÇرزمين ابداالن مراد كه بود روم ابداالن
حÇيدريان, قÇبيل از درويشÇي ق رف اسامي از برخي با تاريخي منابع در ما درواقع
ديگÇري اسÇامي بÇا نيÇز بعد چندي و هستيÇم/ روبهرو آهيان يساويان, وفاÄيÇان,
روبÇهرو غÇيره و حÇروفيان بكÇتاشيه, جوالقيان, قلندريه, ه, مولوي رفاعيه, چون

كÇتاب در مÇندرج شÇرقي", آنÇاتولي در آغÇازين ف صوÇت" مصطفي كرم ت/ احمد/ به: كنيد نگاه /1
و ,17ë Ç 198 صص ,1993 لندن, لويسون, لÃونارد تدوين رومي, تا ابتدا از ايراني: كالسيك ف تصو

ميانه"/ ر متأخ دورة در درويشي گروههاي خدا: شوريدة "بندگان مقالة نويسنده, همين از

هستيم/1
درواقÇع مÇينامند/ بÇدعتگزار را فÇرقهها اين از تعدادي خين, مور از برخي
بهعنوان هنوز عثماني دورة در شده تشكيل ف تصو فرقههاي اصلي تفاوتهاي
كه ميباشند نزديك و مرتبط هم به آنقدر آنها, ا كثر است/ مانده باقي ا معم يك

داد/ تمييز هم ميان از را آنها آساني به نميتوان
يك يÇا باشد/ نيز بكتاشي يا حروفي ميتوانست قلندري يك زمان اين در
خان ورÇم از بÇرخÇي گÇردد/ ظاهر حيدري يك داي ر يا با ع با ميتوانست وفايي
كÇمنقشتر و حÇاشيهاي سلسلههاي بهعنوان را عثماني قلندري فرقههاي ر, متأخ
جÇامي, عشيق, تورلك, قلندري, حيدري, فرعي گروههاي به را آنها و ميدانند
ايÇن مÇيان در مشÇترك فÇلسفي جÇنبههاي مÇيكنند/ تقسيم نعمتاللهي و شمسي
به اعتقاد سياحت, مالمت, حروف, علم وجود, وحدت مسألة از: عبارتند فرقهها
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مظهري عنوان به معصوم امام دوازده و پيامبر بكتاشيه, و حروفيه نعمتاللهي, سالسل ميان در /1
ص108/ ,1987 نيويورك غالي, شيعيان , موسي× تي م به: كنيد نگاه شدهاند/ گرفته درنظر خدا از

كه است هم همينعلت به غيره/ و مان آخرالز در مهدي امام ظهور و امام1 دوازده
مÇايههاي درون بÇرخÇي شÇاهد ما منابعشان, و قلندري فرقههاي ميان در بهويژه

ميپردازيم/ آن به بيشتر بخش اين در كه هستيم نعمتاللهي
اثÇر ق) 10êë . م 1ì3ë) الحÇقايق كÇتابحÇداÇÄق داريم اطالع كه آنجا تا
اشاره نعمتاهللا شاه بهنام آن در كه ميباشد عثماني منابع لين او از عطايي, نويزاده
و ولي نعمتاهللا از هم آن و خليل د سي از نعمتاللهي <سلسلة ميگويد: او ميكند,
در نعمتاهللا] [شاه د سي ميكند/> اخذ الي غز احمد از هم او يافعيو عبداهللا از هم آن
وي شد/ سپرده خا ك به كرمان شهرهاي از يكي ماهان در درگذشتو ق 8ì7 سال
درويشÇان Gا كثر را خانقاهش فقراي و ميباشد زيارتگاه و خانقاه داراي آنجا در
دزاده) يÇس) پÇيامبر نÇوادگÇان از هÇمه خÇانقاهش شÇيوخ ميدادند/ تشكيل اح سي
در عÇثماني مÇعروف جهانگرد ق) 109ë . م 1ì8ê (متوفي چلبي اوليا ميباشند/
مÇيكند/ ياد نعمتاللهي سلسلة از بار سه كتابسياحتنامهاش در شانزدهم قرن
مÇيبرد, نام ه صوفي فرقههاي معروفترين ميان در را نعمتاللهي سلسلة بار ل او
نماد باب در نعمتاهللا شاه فارسي اشعار كه ميكند نقل تنامه يكفتو از بار دوم
كÇاله نعمتاهللا, شاه كه ميشود گفته برميگيرد/ در را تاج) (يعني درويشان  كاله
مالقات به او بار سومين بود/ شده تشكيل ترك دوازده از كه داشته سر به سبزي
در صÇاÄب شيخ بهنام نعمتاللهي شيوخ از يكي با ولي) (عاشق گلشني شيخ يك
كÇتابشطÇبقات در خ ورÇم جÇاللزاده مÇصطفي هÇمچنين مÇيكند/ اشÇاره قاهره
از سÇليمان قÇانوني سÇلطان كه هنگامي 1ëê2 سال در كه ميكند اشاره المماليك

اديرن در او ديدار به خوشآمدگويي براي كثيري جمعيت برگشت, بودين جنگ
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قÇلندريان, Çوال كÇيان, چ حÇيدريها, چÇون بودند گروههايي آنها ميان در رفتند/
يك ريكوت پل بودند? كساني چه نعمتاللهيان آن اما نعمتاللهيان/ و جاميان
كÇه ميگويد كرده سفر هفدهم قرن در عثماني سرزمينهاي به كه اروپايي اح سي
از جزÄياتي وي عثمانيآمدو خا ك به ل او د محم چلبي زمان نعمتاللهيدر سلسلة

ميدهد/ شرح را آنان ذ كر مراسم

1. Von Hammer

امÇپراطÇوري اوايÇل در درويشÇي طÇÔرق اسÇامي تمام كه ميگويد هامر1 فن
وفاÄيه/ بابايه, بكتاشي, حيدري, نعمتاللهي, از: بودند عبارت آناتولي در عثماني
هند از كه احي سي درويشان از دسته آن و بود استامبول در مكاني تكسي هنديالر
يكي براون پ/ جان ميكردند/ سكونت آنجا در ميآمدند استامبول بازديد براي
سÇال در اسÇتامبول در آمÇريكا ة متحد اياالت سفارت مترجم و منشي دوستان از
ه, قادري نقشبنديه, سلسلة به متعلق يه تك آن اعظم بخش كه ميگويد وي به 18ê7

,1927 لنÇدن روز, آ, چ, نÇوشته, و ويÇراسÇته مشÇرقي, روحÇانيت يا درويشان براون, پ/ جان/ /2
ص371/

بود/2 قلندريه و نعمتاللهيه كبرويه, چشتيه,
شÇاه كÇه مÇيكند اشÇاره م) 19ìì) كÇوپرلو فÆÇاد پروفسور حاضر عصر در
در صÇوفيه مÇذاهب شÇناخت در مÆÇثر چهرههاي از يكي بهعنوان نعمتاللهيان
در آنكارا دانشگاه از اوقا ك اي/ آ/ پروفسور Gاخير و ميآيند/ بهحساب آناتولي
Ç حيدري سلسلة شاخههاي از يكي را نعمتاللهيه عثماني قلندريان باب در  كتابش

برميشمارد/ قلندري
مÇيان در جÇوانÇياش در ولي نÇعمتاهللا شÇاه كه ديديم تحقيق ل او بخش در
حسÇين از را حÇروف عÇلم آنÇجا در و بود قاهره در حيدري قلندري,  گروههاي
بÇهطور براون ج/ /ا كه آنگونه فرا گرفت/ يافعي از را عربي ابن عقايد و اخالطي
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دارد/ "نقطويه" و "حروفي¹" به زيادي تمايل اشعارش در وي ميكند اشاره واضح
هÇمچنين آمÇده, وجود وحدت مبادي شرح در نعمتاهللا شاه اشعار <غالب

ج ,13ë7 چÇهارم, چÇاپ اميركبير, حكمت, اصغر علي ترجمة ايران, ادبي تاريچة براون, جي/ اي/ /1
/ì90 ص ,3

اوست>/1 مظاهر از جلوهاي "محيط" كه "نقطه" ذ كر به است اشاره آن قسمت يك
شÇيخ از تÇمجيد و سÇتايش بÇه ولي نÇعمتاهللا شاه كه ميبينيم وي ديوان در
و مÇيپردازد وي مÇريدان و قÇلندري Ç حÇيدري فÇرقة س سÆم حيدر ين قطبالد

ميكند: آغاز اينچنين

/32ì ص ديوان, /2

حÇيدر2 يÇن طبالدÇق يÇÇاران وان حÇيدر يÇن طبالدÇق آن عÇÇاشقم
قبل قرن دو به نزديك يعني درگذشت م) 1201) سال در حيدر ين قطبالد
مريدانش طريق از را وي ميبايست نعمتاهللا شاه بنابراين نعمتاهللا/ شاه تولد از
اسÇتفاده حÇيدري نÇمادهاي از نيز شعرش در باشد/ شناخته ايران در يا قاهره در
رابطة بايد وي بنابراين غيره/ و "نمد" "ترك", گوش", "حلقه "تاج", مانند ميكند,
مانند اشعارش باشد/ داشته حيدر ين قطبالد شيخ از بعد حيدري فرقه با نزديكي
"خÇرابÇاتي" "الابÇالي", "رنÇدي", چÇون بسÇياري اسÇتعاري مÇفاهيم داراي حÇافظ

شده اضافه نعمتاهللا شاه ديوان به اشعاري زمان طول در است ممكن كه كرد فراموش نبايد البته /3
گÇرايش سÇه عÇارف" شاعر كرماني: ولي نعمتاهللا "شاه اشوتس, يانيس كنيد: نگاه همچنين باشد/
مÇقاالت مÇجموعة صÇوفي: مرشد يك بزرگداشت اشعارش" از اساسي ركن سه و اسالمي عرفان
عرفان در مقاله [اين ë8 Ç 7ë صص ,2002 سانخوزه, , ولي نعمتاهللا شاه بينالمللي گردهمايي لين او

است]/ آمده حاضر كتاب در همچنين 22 Ç êê صص ,12 شمارة ايران,

كÇتابخانة در قلندريه رسالة به موسوم صفحة دو در فارسي رسالهاي اما ميباشد/3
دادهاند/ نسبت ولي نعمتاهللا شاه به را رساله اين آن آغاز در و شد/ پيدا قاهره ملي
زماني را آن ميبايد باشد نعمتاهللا شاه از كاري كوچك رسالة اين Hواقع ا گر حال
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از وي است/ داشته قرار دراويش دسته آن ميان در و بوده قاهره در كه باشد نوشته
بÇا مÇنطبق جنبه پنج اين كه ميكند آغاز مختلف جنبة پنج از "قلندر" واژة تفسير
رساله اين اهميت ميباشد/ حرف پنج كه است عربي الفباي در قلندر واژة حروف
ميشد اطالق كساني به زمان آن در كه است قلندر به موسوم افراد از نويسنده انتقاد
پÇايههاي كه بودند ملحداني آنها كه ميگويد وي بودهاند/ گدا و بهدوش خانه  كه
قÇلندران از وي فهم اختالف از مهمتر نكته, اين كردهاند/ خراب را اسالم مذهب
مÇينهد مÇلحد از قÇلندر مÇيان وي كه تفاوتي درخصوص و است مالحده بهجاي

است/ مهم بسيار
صÇفوي سليمان شاه زمان در ق) 1079) سال در كه قلندري رسالة چهار در

/137ì تهران افشاري, مهران ميرعابديني, تصحيح به قلندري, آيين اسم به كتابي در /1

صÇفوي و حÇيدري نÇعمتاللÇهي, از مÇايههايي درون اشاعة شاهد ما شد1 نوشته
ميان در نعمتاهللا شاه نام آن در كه است طريق آداب به راجع رساله لين او هستيم/
غÇيره و جÇمال د سي ين, ميرقياسالد جام, احمد حيدر, ين قطبالد سلطان اسامي
د يÇس , ولي نÇعمتاهللا شÇاه نسبنÇامه كÇتاب اين در كه است جالب ميشود/ ديده

/183 Ç 18ê صص /2

دارد/2 وجود نيز شاهعباس و حيدر ين جاللالد
حسÇامي بÇهنام شÇاعري ط توس كه دارد وجود ديگري سلسلة دوم رسالة در
حاجي توني, حيدر , ولي نعمتاهللا شاه اسامي رديف در او نام و است شده سروده

/223 Ç 230 صص /3

ين قطبالد ديگر جاي در است/3 گرفته قرار صفوي اسماعيل شاه و ولي بكتاش

/239 ص /ê
/279 ص /ë

و سÇلسله5 هÇمين شÇاهد مÇا سوم رسالة در ميشود/4 نعمتاهللا شاه جانشين حيدر
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/30ì ص /1

تÇركيب هÇمين مÇن و هسÇتيم/1 وادي" "هÇفت بÇاب در نعمتاهللا شاه از اشعاري
فارسي صفحهاي پنجاه نسخة يك در را نعمتاللهي و قلندري تي, فتو آميختگي
بÇه راجÇع نÇتها االء الي× االبÇتدا¾ ن اركانÔهام و ادبسلوكالفقرا في بهنامطريقتي
ط وسÇت ق) 1033 . م 1ì2ê) سÇال در كه نعمتاللهي دراويش آداب و اعتقادات

/31êê شمارة محمود, حقي استامبول, سليمانيه كتابخانة /2

ديدهام/2 است, شده نوشته الحسيني عبداهللا الفقير بهنام شخصي

تركيه عرفاني ادبيات در ديگر هاي ولي نعمتاهللا شيخ /3

كه دارد وجود نعمتاهللا شاه چندين تركي عرفاني ادبيات در كه است  گفتني
آناتولي ت فتو سلسلة بنيانگذار آنها لين او ميشوند/ گرفته اشتباه يكديگر با  گاه
شÇيخ جÇانشين آنÇها دومين است/ محمود نعمتاهللا رن Öوا آهي نامش كه ميباشد
ق) 833 . م 1ê29) سال در كه است البخارايي اميرسلطان عثماني, كبروية معروف

3. Bursa

اشتباه به نعمتاهللا شاه با بيشتر اعمالش و نام كه آنها سومين درگذشت/ بورسه3 در
نÇخجوان در او داشت/ نÇام نخجوانÇي د محم شيخ ابن نعمتاهللا بابا ميشد,  گرفته
. م 1ë1ê) سال در ه قوني به نزديك آقسرا در و نمود تحصيل تبريز در شد, متولد
تÇفسير بÇاب در كÇتاب جÇلد دو و بÇود نقشبنديه سلسلة از او درگذشت/ ق) 920
در اما است/ نگاشته راز دربارةگلشن فارسي شرح يك و عربي زبان به صوفيانه
بÇه رسÇاله ده بÇه نÇزديك معاصر, تحقيقات و كتابخانهاي فهرستهاي از برخي
ميشود/ محسوب ولي نعمتاهللا شاه آثار از بيشك كه ميدهند نسبت او به اشتباه

نتيجه گيري /ê

بÇاب ايÇن در كÇه مÇختصري تÇحقيق در را خÇود يافتههاي تا مايلم اينجا در
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سازم: شريك شما با  كردهام,
ديگري طريقتهاي به ولي نعمتاهللا شاه زمان آن مرسوم رسم همچون ÇÇ
است مÇمكن بÇنابرايÇن ق)/ ÔرÇÔالط (جميع است كرده تجربه را آنها و شده ف ر شÔم
حاالت و مشرب و اخالطي از خفيه علوم مهارتهاي يافعي, از مشربي شريعت
كه ميرسد بهنظر چنين و باشد شده جمع وي در همه و همه حيدريان از قلندري

است/ كرده جمع زندگياش در را آنها تي سن شيوة يك تحت وي
از مسÇتقل ي دÇح تÇا مÇيكنم فكر كه نعمتاللهي, تاريخ از دوم بخش در ÇÇ
فÇرقههاي و نمود تغيير به شروع قبلي ساختار باشد, ولي نعمتاهللا شاه شخصيت
پيوندهاي با گرايش اين زمان طي در و شدند/ متولد اصلي پيكرة از مختلفي فرعي
تولد منجر به امر اين و گرفت شكل صفوي دستگاه و آنها ميان عقيدتي و سياسي

بودند/ آمده بهوجود نعمتاهللا شاه نام تحت كه شد جديدي درويشي فرقههاي
قÇلندري, مÇالمتي, بÇاطن, تÇعاليم از آمÇيزهاي نعمتاللهي, ساختار بعدها ÇÇ
شيعه غÔالت با ي حت و صفوي ع تشي با وجودي و نقطوي حروفي, جاللي, حيدري,

 گرديد/
و اسÇاسي صههاي خÇمش از تبليغ, يا دعوت و سياحت فقر, اينكه علت به ÇÇ
از بÇعضي بÇودند, آمده غرب از كه بسياري دراويش ميان در بود, آنها اجتماعي
مسÇافرت نÇيز آنÇاتولي سÇرزمينهاي بÇه كÇه باشند بوده بايد طريقه اين اعضاي

 كردهاند/
ميان در ولي نعمتاهللا شاه دوبارة تولد شاهد ما مهاجرتها, اين دنبال به ÇÇ
نام و ميباشند حيدري قلندري, عنوان تحت كه هستيم آناتولي درويشي فرقههاي

كرد/ پيدا راه بكتاشي و آهي تي, فتو گلبانگهاي وي
رفتهاند, بين از امروزه مذكور بدعتگذار مختلف فرقههاي آنكه دليل به ÇÇ
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كÇوثري, مÇثل نÇعمتاللÇهي گÇروههاي از بÇرخÇي كÇه كÇنيم اظÇهار مÇÇيتوانÇÇيم
علويه و بكتاشيه در ميتوانند مونسعليشاهي يا شمسي گنابادي, صفيعليشاهي,

بمانند/ باقي امروز مدرن تركيه در
حÇركات مطالعة در و كلي, بهطور آناتولي, در ف تصو مطالعة در بنابراين ÇÇ
سÇلسلة و ولي نعمتاهللا شاه جايگاه نبايد خان مور ,Hخصوص آناتولي بدعتگذار
از بسياري شدن روشن باعث امر اين كه معتقدم من كنند/ فراموش را نعمتاللهي

ميشود/ حوزه اين در مطالعات درخصوص مبهم نكات



شيعه و نقشبنديه

1. Johan J. Ter Haar : هلند اليدن دانشگاه در فارسي زبان استاد

ترهار1 جي/ يوهان/ دكتر

دهقان امين معصومه ترجمه:

اروپÇايي هÇمايش سÇومين در مÇن ,199ë سÇال در HيقÇدق پÇيش, سال چند
تحت مقالهاي آنجا در و كردم شركت شد, برگزار كمبريج در كه ايراني تحقيقات
مÇن مÇقاله آن در كردم/ عرضه آنها" روابط ميان تنش نقشبنديه: و "شيعه عنوان
كردم بحث ÇÇ شود اصالح بايد Hضرورت كه ÇÇ نقشبنديه سلسلة از تي سن ي تلق دربارة
يگانه <سلسلهاي ميكنم: نقل اينباره در را الگار حامد كالم از قسمتي اينجا در  كه

طÇريقه يك كÇنوني مÇوقعيت و تاريخي الت تحو نقشبنديه: طريقة مختصر "تاريخ الگار, حامد /2
سه سÆÇم چÇاپ گÇابوري, مارك تدوين ور, س ميزگرد سخنرانيهاي مجموعه در مسلمان" عرفاني

/1990 پاريس, استانبول, در آناتولي مطالعات فرانسوي

تلقي اين دارد2>/ شيعه با آشكار عداوت و خصومت كه صوفيه سالسل ميان در
ايÇن يÇعني گÇرفت; شكÇل نÇقشبنديه, "بكري" اصطالح به سلسلة براساس HÄابتدا
حÇضرت بÇه ابÇوبكر طÇريق از را خÇود مÇعنوي مÇبدأ نÇقشبنديها كÇه واقÇÇعيت



ولي اهللا نعمت شاه دربارة مقاالت مجموعه 2ê8

اين كه شده گفته علي(ع)/ طريق از سالسل ساير چون نه و ميرسانند محمد(ص)
شيعه با را نقشبنديه سلسلة ذاتي خصومت دليل ما تا است كافي بهتنهايي واقعيت

دريابيم/
قاÄل ابوبكر براي عمدهاي سهم بكري سلسلة دهم توضيح كه كردم تالش من
و ادب رعÇايت بÇراي و بÇاشد/ علي(ع) دادن دست از بهاي به اينكه نه اما است
ه وجÇت ميخواهم بلكه نميكنم/ رات مكر تكرار اينجا در ار, حض به نسبت احترام
جلب است, مشهود شيعه و نقشبنديه مناسبات در كه ي مهم ل تحو به را شما  كامل

بود/ آن عطف نقطة صفويه, رسيدن قدرت به كه لي تحو  كنم;
را آ كسÇوز رودخÇانه شÇد, ف تصرÇم را هرات ,1ë10 سال در صفويه وقتي
افغانستان و ايران خا ك اعظم قسمت شناخت, رسميت به شرقياش مرز بهعنوان
تÇيموريان, عÇصر در افÇتاد/ صÇفويه دست بÇه بÇود, تÇيموريان قÇلمرو در كه هم
صÇفويه آمÇدن كÇار روي بÇا كÇه نقشي ميكرد; ايفا را برجستهاي نقش نقشبنديه

داد/ دست از آشكارا
از بÇيشتر هÇمرفته, روي <تيموريان مورگان ديويد چون خي مور نظر به بنا
داشتند/ كفايت ايران در حكومت براي ميرفت, انتظار Âعق كه ديگري هركس
وجود با شد/ تشكيل تيمور, مخوف حكومت با ممكن نحو بدترين به آنها سلسلة
و ترميم براي آنها از بسياري بود, دوجانبه تلفات ن متضم كه كشمكشهايي همة
نÇويسندگان كÇه جÇايي تÇا نÇمودند تالش اجدادشان, تحميلي ويرانيهاي جبران
يÇاد تÇيموري" "رنسانس عنوان تحت دوره اين از كه بسزاست كه معتقدند غربي
مانعيدر ايندوره سياسي گسيختگيهاي كه نباشد نكتهبد اين به اشاره شايد  كنند/

/98 ص ,1988 نيويورك, و لندن ,1040 Ç 1797 وسطي قرون در ايران مورگان, ديويد /1

بÇود>/1 چÇنين ايÇتاليا در زمÇان هÇمان در چÇنانكه نÇبوده فÇرهنگي اقدامÇات راه



2ê9 شيعه و نقشبنديه

اقدامات اين شيخ, عمر يعني تيمور, پسري نوة بايقرا, حسين دورة در بهخصوص
1ë08 در مÇرگش زمÇان تÇا 1ê70 سÇال از هÇرات در او است/ برجسÇته فرهنگي
دوران در كرد/ حكومت بيفتد, صفويه بهدست شهر اينكه از پيش سال ê درست
تÇبريز, بÇه عÇزيمتش از قÇبل بهزاد, معروف, خوشنويس كه اوست فرمانروايي
يÇن نورالد حيات شاهد او پادشاهي دوران يافت/ شهرت صفويه, جديد پايتخت
خÇانوادة اعÇضاي از برخÇي مانند نهتنها نيز جامي هست/ نيز جامي حمان عبدالر
يك نوايي, عليشير امير جمله از دوره آن مشاهير از بسياري همچون كه تيموري
جامي به مقاله اين در را شما ه توج كه عالقهمندم من دليل همين به است/ نقشبندي
كاشفي واعظ حسين ين كمالالد نفر دو اين كنم/ جلب او روزگاران هم از نفر دو و

هستند/ علي ين فخرالد پسرش و

از را كÇاروان كه عجيب كاروان يك <راهنمايان خودم مقالة از آمده, جامي زمينة در كه اطالعاتي /1
جامي", حمان عبدالر گفتة به بنا نقشبنديه "سلسلة ميكنم/ نقل ميبردند> زيارتگاه يك به مخفي راه

/311 Ç 322 صص ,2002 ,2ì.1 تركيهاي, تحقيقات مجلة

مشهور فارسي شعر تي سن شاعر آخرين به Hغالب كه (1ê1ê Ç 1ê92) جامي1
اين است/ بهنفحاتاالنسمنحضراتالقدس موسوم تذكرهاي صاحب است,
ليÇن او ,(701 (وفÇات ابÇوهاشم بÇا كه برميگيرد در را نفر ì18 حال شرح  كتاب
اخير, شخص ميپذيرد/ پايان حافظ با و شروع ميشود, ناميده صوفي كه شخصي
به نويسنده آن, از پس ميگيرد/ قرار موردبحث كه است صوفي مرد آخرين Hدقيق

است/ عدويه رابعة آنها لين او كه ميپردازد زن صوفي 33 حال شرح
داده اختصاص نقشبنديه سلسلة صوفية به را ي خاص درنفحاتقسمت جامي
نÇيست تÇصادفي ميگيرند, قرار موردبحث كتاب قلب در Hدقيق آنها اينكه است/
نقشبندي يك خود كه است آن نويسندة ديدگاه از سلسله اين يت اهم بازتاب بلكه

است/
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صÇوفية بÇه اشÇارهاي هيچ Gعمد اينكه به است متهم جامي شيعي محافل در
كه است كسي لين او Gظاهر (1ì10 (وفات شوشتري ين نورالد است/ نكرده شيعي
خود,مÇجالسالمÆÇمنين, كتاب در نويسنده اين ميكند/ متهم كار اين به را جامي
از ولي نعمتاهللا د سي با خصومتش و ب تعص علت نويسندةنفحاتبه كه مينويسد
شيخ به مشهور اسفرايني, آذري حمزة يعني اخير, شخص مشهور مريد نام ذ كر
1700 يا 1ì98 Ç 99 (وفات مجلسي دباقر محم ديگر, شخص ميكند/ امتناع آذري,
س سÆÇم اردبÇيلي, يÇن فيالدÇص شيخ خود, كتاب در جامي كه ميافزايد (1ì99 Ç
يÇاد ديگÇر نÇقشبندي چÇند از كه درحالي مياندازد قلم از Gعمد را صفوي سلسلة
نشده/ شنيده ديگري از آنها نام هرگز نادان" "ازبكان چند تني از غير به كه ميكند
جÇامي دربÇارة كه شرححالي در حكمت علياصغر ايران در بيستم, قرن در
بÇر انÇتقادي تصحيحي در Gاخير كرد/ تصريح را مجلسي و شوشتري نظر نوشت,
د سي به جامي بيمهري اينكه به ميكند اشاره عابدي محمود يعني ح مصح نفحات,

نÇعمتاهللا شاه كه زماني برميگردد/ تيمور عصر در واقعهاي به ولي نعمتاهللا شاه
شÇيخ شÇدند, او مجذوب بسياري مريدان و بود خراسان در سياحت مشغول ولي
موجبات شخص, اين موفقيتهاي كه ساخت متقاعد را تيمور نقشبندي كالل امير
بÇه ولي نÇعمتاهللا شÇاه ورود از درنÇتيجه و مÇيكند/ فراهÇم را او حكومت تباهي

كرد/ ممانعت خراسان
درداير¸المعارفاسالم ولي نعمتاهللا شاه زمينة در مقالهاي در الگار حامد
ذ كÇري ولي نÇعمتاهللا شاه با كالل امير تنش از منبعي هيچ <در مينويسد: چنين
ديگر, طرف از دانست/ ناماليم و تند الفاظ به مقرون را آن بتوان كه نرفته بهميان
از نÇامي Gدرنفحاتاالنسعمد نقشبندي جامي حمن عبدالر اينكه است ممكن
سÇلسلة س سÆÇم به نسبت موروثي عالقة عدم از حا كي نبرده, ولي نعمتاهللا شاه
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/êë ص ج8 , اسالم, المعارف داير¸ /1

باشد>/1 نعمتاللهيه
جامي مرگ از پس سالها ولي نعمتاهللا شاه به بيمهري اتهام اينكه وجود با
بÇراون Çي/ ج اي/ كه ميشود ديده رويدادي او زندگي طول در ميشود, زده او به
كÇاسته او مÇرتبة و قÇدر از كÇه ميداند جامي زندگي ناخوشايند واقعة تنها را <آن

/ë10 Ç ë11 صص ,3 ج ,197ì كمبريج, ايران, ادبيات تاريخ /2

بÇغداد از ديÇدار قÇصد بÇه Çه مك زيارت از 1ê72 سال در جامي كه وقتي است>;2
را عÇلي پدر ابوطالب, كامل يقين با سلسل¹الذهبش در اينكه بهدليل برميگردد,
بازخواست مورد نموده, سرزنش مانده كافر خود زندگي سراسر در اينكه بهدليل
مÇيشود مÇوفق آسÇاني به <او براون جي/ اي/ قول به اين/ وجود با ميگيرد/ قرار

شود>/ غالب زدند, او به را افترا اين كه كساني بر و كند تبرÄه را خود
حÇضرت الذهب, نظمسلسل¹ در <چون كه: ميكند نقل جامي قول از براون
از كÇرديم, سÇتايش ÇÇ اجمعين عليهم اهللا رضوان ÇÇ را ايشان بزرگوار اوالد و امير
در كه دانستيم چه نكنند/ نسبت رفض به را ما نا گاه بوديم, هراسان خراسان سنيان

هÇمانجا, بÇراون, و ê1 ص ,1379 . 2000 تÇهران امÇين, حسÇن سÇيد تÇصحيح النبو¸, شواهد جامي, /3
/ë10 Ç 11 صص

شد>/3 خواهيم مبتال روافض جفاي به بغداد
است, مÇذهب شÇافعي سÇني يك كÇه را ميبدي قاضي افترايي با ي حت جامي

ميدارد: وا وا كنشي چنين به را او كه جايي تا ميرنجاند
نÇÇامي غÇÇالبش اهللا خÇدا كÇÇÇÇاسد ولي حÇق بÇÇه امÇÇام آن
خÇامي از يك ابÇلهي از يكي برنجاندند بهجان را او كس دو
جامي يكي اين يكيملجم آن است رحمان عبد نام را دو هر

از جÇامي بÇرشواهدالنبو¸ خود تصحيح پيشگفتار در امين حسن د سي Gاخير
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ايÇن بÇه مÇبسوطي بÇهطور 20 Ç êë صÇفحات در شÇواهÇدالنÇبو¸ بر خود تصحيح پيشگفتار در وي /1
ميپردازد/ موضوع

اين بهنظر ميپردازد/1 دفاع به شد, ذ كر باال در كه هاماتي ات عليه نويسندةنفحات
او فÇرزندان و عÇلي(ع) به كه شود قلمداد سني مسلمان يك بايد جامي نويسنده,
در آن از بيش اوو اشعار در مطلب اين دارد/ انكارناپذيري خاطر تعلق و وفاداري
اقوال نهتنها مبسوطي Âكام بهطور شاعر كتاب اين در است/ مشهود النبو¸ شواهد
تÇحت هÇمگي, آنها, ميكند/ نقل را شيعي امام دوازده هر بلكه علي(ع) اعمال و
در كه ميدهد توضيح دوازدهم امام دربارة جامي و ميشوند في معر "امام" عنوان
اطÇالق او بÇه ÁعموÇم مÇان الز صاحب و المهدي القاÄم, چون القابي شيعيان ميان

/33 Ç êê صص و 32ê Ç ê09 صص النبو¸, شواهد /3 و 2

از است, يكسÇان HيفÇك و H مÇك امÇامان ديگر و علي(ع) به جامي ه توج ميگردد/2
يك يعني شود; قلمداد تفضيلي" "سني يك بايد او امين حسن د سي بهنظر اينرو
به قاÄل ميداند, ل او خليفة سه را عثمان و عمر ابوبكر, كه درحالي كه سني مسلمان
"سÇني و دي" حمÇم "سÇني اصطالحات نيز امين است/ سه آن بر علي(ع) تفضيل

ميبرد/3 به كار را امامي" دوازده
جامي, خواهر شوهر (1ë0ê Ç1ë0ë (وفات كاشفي حسينواعظ ين الد  كمال
دمنه و داستانهايكليله از منتخبي مجموعة آن در كه است نويسندةانوارسهيلي
سبك بهلحاظ ع تشي جهان در او شهرت عمدة اين, وجود با ميكند/ تدوين نو از را
امÇام دوازده شÇهادت و زنÇدگي آن در كه است الشهدا روض¹ در نويسندگياش
اثÇر اين عمومي وجهة ميكند/ ترسيم را پيامبر(ص) نوة حسين(ع), بهخصوص
پÇديدة گÇفت مÇيتوان كÇه ي دÇح تا بخشيد آن به رسمي جنبة كه بود به گونهاي
مهم بسيار مذهبي جنبة يك ا كنون الشهدا, روخوانيروض¹ يعني روضهخواني

است/ شيعه مسلمانان زندگي
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Çفسير الت جواهÇر است: تفسيرقرآن دو صاحب شخص همين اين, عالوه بر
بÇين را آن كه ومواهبعليه كند تكميل را آن نتوانست هيچگاه كه االمير لتحف¹
كرد/ اهدا نوايي عليشير امير به را دو هر و درآورد بهنگارش 897 و 899 سالهاي
جديدي تصحيح در هستند/ شيعي تفاسير تفاسير, اين دوي هر كه است اين بر نظر
مÇبسوطي بÇحث بÇه پيشگفتار در عباسي جواد دكتر يعني مصحح ل, او تفسير بر

/ 83 Ç 93 صص ,1379 تهران, فسير, الت جواهر /1

ايÇن نÇويسندة كÇه ميگيرد نتيجه چنين سرانجام و ميپردازد وي مذهب1 دربارة
و است شÇيعي مسÇلمان يك HقينÇي كاشفي واعظ حسين ين الد كمال يعني تفسير
نÇقض را وي بÇودن نÇقشبندي عÇقيدة كÇه دارد وجود كافياي داليل آنكه ديگر
قÇرن چÇندين تا سبزوار در كاشفي واعظ ظهور كه است اين او كالم جان ميكند/
شÇيعي خÇانوادة در او ايÇنكه ضÇمن است; شيعي اسالم براي پناهگاهي همچون
وفاداري و خاطر تعلق بر است شاهدي آثارش اين, عالوهبر است/ يافته پرورش
بهنوعي الشهدا بهخصوصروض¹ ديگر; امامان و علي(ع) به او شخصي و عميق
باشد/ درآورده بهنگارش را آن ميتواند مخلص شيعي مسلمان يك تنها كه است
رفÇتارش مÇيشود, ل مبد عمومي واعظ يك به كه هرات, در اقامت از پس
شÇيعي اصÇل مÇطابق بسÇيار كه رفتاري ميشود; مسالمتآميز و مسالمتجويانه
را زمينه او چون ديگراني و او رفتار, اين با است/ ه تقي يعني زمان آن قبول مورد
مÇيكنند/ آمÇاده تÇيموريان بر صفويان غلبة يعني بعد كمي در ع تشي ترويج براي
حسين ين كمالالد كه است معتقد قزويني د محم چون دقيقي و محتاط محقق حتي

است/ شيعي مسلمان يك كاشفي واعظ
دليÇلي هÇيچ كه است معتقد ح مصح نقشبنديه, سلسلة در او عضويت دربارة
هيچ باشد, هم نقشبندي ا گر ي حت ندارد/ وجود سلسله اين در او عضويت مبنيبر
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اين به تنها نيست/ موجود بودنش سني يعني او مذهب دربارة قانعكنندهاي دليل
است/ داشته زاهدانهاي زندگي كه شده اشاره واقعيت

يÇن كمالالد ديگر اثر تنامهسلطاني, حفتومصح محجوب, جعفر نظر به بنا
سني يك Hيقين نباشد, شيعي مسلمان يك ا گر اخير شخص كاشفي, واعظ حسين
بÇراي امÇين كÇه ميبرد به كار را اصطالحاتي همان هم او بنابراين است/ تفضيلي

است/ برده به كار جامي مذهبي اعتقاد توصيف
نÇويسندة (1ê82 Ç 1ë32) عÇلي يÇن الد فÇخر يÇن, الد كÇمال پسر باالخره, و
كتاب اين درميآورد/ قلم به 1ë03 سال در را آن كه است الحيات رشحاتعين

احÇرار, عÇبيداهللا خواجÇه نقشبندي, مشهور شيخ كرامات و تعاليم زندگي, دربارة
سلسلة تاريخ زمينة در تعليمي مهم بسيار منبع اثر, اين است/ مريدانش و اسالف
در نيز علي ين الد فخر مصححجواهرالتفسير, نظر به بنا است/ زمان آن تا نقشبنديه
از داشت/ پÇدرش هÇمچون مسÇالمتآميزي عملكرد تيموريان, پادشاهي طول
نÇه <من ميكند: وعظ چنين كه است واعظي پدرش همچون نيز او ديگر, طرف

جداست>/ زمذهبها عاشق مذهب هستم/ شيعه نه و سني
علي ين الد فخر الحيات, مصححرشحاتعين معينيان, علياصغر نظر به بنا
Çا ام بÇود نÇقشبنديه سلسلة عضو و سني مسلمان يك كتاب, اين نگارش زمان در
بÇا مÇعينيان, اعتقاد به باشد/ درآمده شيعي اسالم به بايد اثرش, اتمام از بعد تي مد
ستون بهمنزلة كه قزلباش رفتار ميكند/ تغيير Hاساس اوضاع صفويه, كارآمدن روي
مذهب يك انتخاب به را علي ين الد فخر بهخصوص بودند, صفويه ارتش فقرات
دل يك با مذهب نيست عاشق <رسم است: گفته او كه است نقل واداشت/ خاص

داشتن>/ دلبر دو
يÇن, الد فÇخر مÇذهبي وضعيت از خود تفسير در معينيان كه ميرسد نظر به
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وقتي ين فخرالد مذهبي وضعيت ميكند/ اشاره مهمي بسيار نكتة به ,Hتلويح ا گرچه
شÇيعي اسÇالم كÇه وقÇتي بنگريم; صفوي حا كميت آغاز به ما كه ميشود روشن
اصÇطالح جÇاي بÇه بÇاشد بÇهتر شÇايد مÇيشود/ في عرÇم رسÇمي مÇذهب بهعنوان

1. Introduced

2. Enforced

نÇيروي صÇفويان زيÇرا بÇبريم به كار را شدن"2 "تحميل اصطالح في شدن"1 معر"
در نÇيرو ايÇن از درآيند/ شيعي اسالم به تسنن اهل تا ميگرفتند به كار را ويژهاي

متضاد ا تبر ميشود/ ياد ا كنندگان تبر يعني اييان" تبر" عنوان تحت تاريخي متون
مÇعني بÇه والÇت است/ آن جÇفت مÇفهوم بگÇوييم باشد بهتر شايد يا است "تولي"
از جسÇتن دوري يÇعني ا تبر و است فرزندانش و علي(ع) هواخواهي و وفاداري
كÇه مينويسند خان مور آنها/ از جستن بيزاري حتي و فرزندانش و علي دشمنان
را مردم و ميشدند ز مجه تبرزين به ميرفتند, بازارها و خيابانها به وقتي اييان تبر
فرزندانش علي(ع)و به را خود وفاداري كه ميكردند مجبور سخت شكنجههاي با
بيزاري عثمان بهخصوص و عمر ابوبكر, يعني آنها دشمنان از Hعلن و كنند آشكار

جويند/
آن بÇر كÇردند, اعÇالم كشور رسمي مذهب را آن صفويه كه شيعي اسالم در
قطعي و مسلم نتيجة گيرند/ قرار فشار تحت سني مسلمانان كه ميشد تأ كيد اصولي
شÇود/ تÇنشآميز روزافزوني بهصورت شيعه و سني اسالم روابط كه ميشود اين
مسÇالمتآميز پيوسته آنها مناسبات صفويه, از قبل كه نيست معنا بدان اين ه البت
سياست در است/ مشهود وضوح به فرقهاي اختالفات از مواردي برعكس بوده,
صÇراحت بÇه كÇه مÇيشد سÇازماندهي به گÇونهاي كشمكشها اين صفويه, ديني
ه موردتوج مذهبياي مراسم و عقايد آنها, تحميلي شيعي اسالم در گفت ميتوان
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گيرند/ قرار مضيقه در سني مسلمانان كه ميگرفت قرار
كردند تجربه Hشخص را مهم ل تحو اين بودند, من مقالة موضوع كه نفري سه
كه داشت وجود هنوز امكان اين هرات در جامي روزگار در اندازه/ يك به نه اما
هواخواهÇي جامي, همچون شخصي وقتي كرد/ اعالم ا تبر به ل توس بدون را توال
بايد او كه نيست معنا بدان اين ميدهد, نشان علي(ع) به را خود عميق و شخصي
كند/ تصديق را شيعه تعاليم تمام Hلزوم يعني باشد; كلمه رسمي بهمعناي شيعه يك
بنا آن در كه ي جو ميشود; مربوط او زمان فرهنگي و مذهبي جو به موضوع اين

1. Jean Calmard

علي(ع) به هواخواهانه Gشديد احساسات با نقشبندي ف تصو كالمرد1 جين بهنظر
قÇزلباش سÇختگيريهاي و خشونت با كه پا ك و سالم بسيار فضايي بود; همراه
فضا اين تغيير نتايج كه داشت حيات آنقدر علي ين فخرالد داشت/ مباينت Âكام 

ببيند/ را
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هلند) نعمتاهللاوليدر ( گزارشيازدومينكنگرهشاه

پاريزي باستاني ابراهيم محمد دكتر

قÇابليتش فراخور و دارم, قبول را او من كنند, رد را او اوليا همة كه <هركس
ولي) نعمتاهللا (شاه كنم///> تكميل

پÇيشتر ماه چند از بود/ ولي نعمتاهللا شاه مهماندار هلند سرزمين پيش ماه

1. Leiden

بÇه عÇالقهمند كÇه كسÇاني براي دعوتنامهاي هلند, شهرهاي از اليدن1 دانشگاه
اجابت كه آنها و بود, فرستاده بودند ولي نعمتاهللا شاه براي سميناري در شركت
نوزدهموبيستممهر ميالدي, ا كتبر1993 دوازدهم يازدهمو بودندروزهاي  كرده
دست, پÇايين سرزمينهاي در هلند, كشور از زيبا شهر اين در را شمسي, 1382

سÇرزمينهاي بÇه را آن خÇيليها كÇردم/ انÇتخاب Nederland بهجاي من را دست" "پايين كلمة /2
از كÇنم گÇمان ندارد, خوشايندي معني فارسي زبان در "پست" كلمه چون و كردهاند, ترجمه پست
Ñ

كردند/2 سپري
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Ø

بÇه آلمÇان رودخانة بيشتر آبريز باشد/ مناسبتر دست پايين تركيب جغرافيايي, اصطالحات نظر
ميشود/ سرازير سرزمين اين

مÇيشود/ برگزار نعمتاهللا شاه حق در كه است دوم بار براي سمپوزيوم اين
عÇصر و صÇبح جÇلسات, است/ بÇوده آمÇريكا سنخوزة در گويا آن از قبل سال
پروفسور كردند, صحبت مناسبتهايي به صان متخص از تن چند و ميشد تشكيل

1. Johan Ter Haar

زبÇان بÇه و است ليدن دانشگاه شرقشناسي بخش رÄيس كه ترهار1 يوهان دكتر
نصراهللا دكتر آقاي آن از پس كرد/ افتتاح را جلسه دارد, كامل آشنايي نيز فارسي
سÇخن عÇرفاني ادبÇيات سÇابقة براسÇاس تهران, دانشگاه فلسفه استاد پورجوادي
كرد, بيان فارسيزبان شعراي ساير حافظو در را نعمتاهللا شاه تأثر و تأثير و  گفت
نعمتاهللا, شاه در را عربي ابن تأثير ميزان صاحباننظر, از بسياري برخالف او و
بÇيشتر را حافظ و سعدي فكري رگههاي بلكه نميدانست, اغراقآميز حد آن به

ميديد/ شعرها آن در

2. Yanis Eshots

التÇوني اهÇل اشوتس2 يانيس دكتر بود/ انگليسي زبان به اغلب سخنرانيها
در رند كلمه اين Áاصو كرد/ صحبت نعمتاهللا شاه شعر در رندي و رند كلمه دربارة
كردني وصف و هستند كردني درك كه كلماتي نوع از است چيزي ما عرفاني ادب
و پرهياهو, كارو شلوغ آدمي بيرجند, در بود العلمايي ضيا¾ نيستند/ كردني معني و
كÇاري شÇلوغ و مÇداخÇله بيرجند مدارس كار كيفيت و فرهنگي مساÄل در بيشتر
را عÇاليرتبه مأموران از يكي معارف, وزير حكمت, مرحوم وقت يك ميكرد/
گÇفت: او بÇه Hضمن و بيرجند, نهايي امتحانات بازرسي و سرپرستي براي فرستاد
راه فÇراوان سÇروصداهÇاي كÇه بÇيرجÇند در هست العÇلمايي ضيا¾ يك <شنيدهام
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و است كÇاره چÇه آدم اين كه كن تحقيق و برو كردي فرصت ا گر است, انداخته
از بعد و رفت بازرس آن دارد?> مرجعي و مبنا پايه, چه تا او دربارة ما شنيدههاي
كÇه العÇلما¾ ضيا¾ اين وزير, <جناب كه: زد تلگراف حكمت مرحوم به روز چند
عÇرفاني, ادب در هم رند كلمه اين حاال شنيدني!> نه است ديدني شنيدهايد, شما
و "رند دربارة كتاب يك جمالزاده مرحوم كردني/ تعريف نه است, كردني درك

است/ كرده چاپ و نوشته حافظ" شعر در رندي
و ولي نÇعمتاهللا شÇاه باب در دقيقي مقاله تركيه, از قليچ ارول محمود دكتر
يÇن دالدÇاوح و بÇلخي د حمÇم موالنا كه ميدانستم من خواند/ ترك صوفيانة ادب
سÇهروردي ين شهاب الد شيخ به را فرقهاش سند كه حسيني, د سي امير و  كرماني
دمخور عراقي ين فخرالد با و داشتهاند مفاوضاتي جاها ساير و دمشق در ميرساند,
فÇرقه در حÇد چÇه تا عثماني تركيه در بعدها ولي نعمتاهللا شاه اينكه اما بودهاند,
شد/ روشن خوبي به قيليچ آقاي مقالة اين در بوده, نفوذ صاحب علويه و بكتاشيه
داده تÇرتيب هلندي ذوق صاحب جوان يك ط توس جلسات ميان موزيك

1. Micha

برپايه بود كرده اختراع سنتور يك خود عارف, جوان اين ميشا/1 بهنام بود شده

2. Annemarie

با ماري2 آن بهنام كمال با بانوي يك و فرنگي, پيانو و گيتار و ايراني سنتورهاي
فÇاصلههاي و ميكرد همراهي را او ديگر سيمي ساز يك بر كوتاهي ضربهاي
پÇر تاجرانه و عارفانه خيلي وسيله دو اين با را مجلس سكوت و سخنرانيها ميان
بسيار كه بود سبزي پنيرو ساندويچ يك هلنديها معمول طبق هم ناهار ميكردند/
ه تÇالب و ديÇدند, بعضي و چشيدند بعضي كه گوشتي ساندويچ يا بود, خوشمزه هم
شÇده وارد آنان زندگي در شرق با آنان ارتباط ايام قديمترين از كه قهوه و چايي

است/
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كردو صحبت ابوالخير ابوسعيد شيخ رباعيات باب در آزمايش مصطفي دكتر
ايÇن هÇمة در آورد/ ميان به سخن صوفيانه مجامع در گويندگي و الي قو حالت از
مÇيكرد/ ح مرو را سالن خالي فضاي ماري آن و ميشا سنتور گفتم چنانكه موارد
يÇان راهÇنمايي بÇه نÇيز قÇديمي اصÇطرالبهاي و هÇلندي رصÇدخانه از ديداري

1. J. Hogendijk

گرفت/ صورت همكارانش و هوگنجيك1
ايÇن در كÇه شد اجرا ايراني موسيقيدانان ط توس كنسرت يك غروب اوايل
از شÇعرها مÇينواخت/ هم تمبك كمال, صاحب مترجم آنالوÄي, علي دكتر ميان

بود/ نگهبان تورج
نقشبنديه فكري مناسبات موضوع در ترهار يوهان آقاي سخنراني دوم روز
صÇوفي نÇوازنÇدة و خواننده يك كه بگويم نرفته, يادم تا گرفت/ صورت شيعه و
د ورمحمÇن ايÇن بÇود/ آمده دانشگاه دعوت به هم تايباد و تربتجام از نقشبندي
آنقدر و ميخواند دلپذير آنقدر نكرد, فراموش چاريار بر را خود سالم كه رپور Ôد
مسÇحور سÇالن جمعيت كل كه داشت خود تار دو همراه به روحانگيز تحريرات
بÇرخÇاستند/ او احÇترام به همه كرد, تمام را خود نواي وقتي و بودند/ شده او لحن
ابراهيم و نبي نوح چون پيمبران از بسياري و دين بزرگان مدح در عادي شعرهاي

خواند/ خليل
امثال و خليل ابراهيم و نبي نوح چون پيمبراني احوال در جام مردم فولكور
حالت بوده او پيروان و جام احمد خانقاه مختص كه خاص فرهنگ يك در آنان,
نشيند>و دل نهانخانه در <غمت آهنگ شنوندگان, تقاضاي طبق البته دارد/ استثنا

كرد/ تكرار بار چند هم را نوايي" "نوايي
تÇحت تهران دانشگاه ادبيات دانشكدة در فلسفه استاد پازوكي شهرام دكتر
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مكÇتب در گÇنابادي سÇلطانعليشاه عÇارفانه نÇوسازيهاي و نÇوآوريها عÇنوان
داد بÇه كÇار آخÇر هÇم مÇيشا مÇوسيقي مÇعمول طÇبق و گÇفت, سخن نعمت اللهي

رسيد/ شنوندگان
فÇني اصÇول بÇا فانه متأس كه دادند نشان ماهان مزار و گناباد از هم فيلم, يك
شÇنوندگان از بسÇياري نÇداشت/ هÇمخوانÇي الكÇترونيكي دسÇتگاههاي و جديد
گويا و زنده فيلم يك كه است اين حق ببينند/ را ولي شاه مزار و ماهان ميخواستند
و گوشه نوشتههاي و كتيبهها تمام از , ولي شاه مزار به مربوط طههاي محو تمام از
مرا كزي اختيار در شودو برداشته آن جاي همه و سردرها از منارهها, از آن,  كنار

شود/ گذاشته هستند, آن از استفاده به مايل  كه
تÇنها مÇيرسند, ولي نعمت اهللا شاه به بيشتر كه ايراني ف تصو سلسلههاي از
مÇتن خالصه و بود فرستاده مجمع اين به پيامي كه بود تابنده نورعلي دكتر آقاي

شد/ خوانده ار حض از يكي ط توس آن انگليسي كامل ترجمه و فارسي

1. Matthijs Van den Bos

سلسلههاي وضع به دقيق نگاهي با نيز هلندي محقق بوس,1 دن فان ماتيوس
كرد/ بيان را نحلهها امروزي احوال و پرداخت ايران در ف تصو

و نيستند, بيگانه ايران, Hخصوص شرق, با هلنديها كه كنم عرض هم را اين
صÇفوي, اصÇفهان ه البت و كرمان و الر در پيش سال سيصد آنها تجارتخانههاي
و كÇرمان بÇر تسÇلط از پس افÇغانها كÇه بود تجارتخانهها پردرآمدترين از يكي
و دارد/ طول كيلومتر 17 روايتي به هلند آرشيو رسيدهاند/ را آن حساب اصفهان,
مÇا سابق دانشجويان از يكي و ميرسد برگ ميليون 2ë0 به آن اسناد حال هر به
است/ صفوي اسناد بررسي مشغول ليدن, استادان راهنمايي به اينك كاوايي آقاي
اليدن دانشگاه با عمده فرهنگي مركز سه ولي, نعمتاهللا شاه سمپوزيوم در
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آمÇريكا در فÇرهنگي مÇيان روابÇط مÇركز ل, او بÇودند: كÇرده كمك و همكاري
فعاليت آن در آزمايش دكتر كه فرانسه در جوهره فرهنگي انجمن دوم, ;(I.C.C)

هلند/ و آمريكا در صوفيانه مطالعات انجمن سوم و دارد
دنÇيا و ايÇران كÇنار و گÇوشه در كÇه ف صوÇت نÇحلههاي رÅسÇÇاي فانه تأسÇÇم
عنوان خوش و دلپذير پيام يك تنها و نداشتند شركت مباحث اين در پرا كندهاند,
بود رسيده نعمت اللهي, گنابادي صوفيه مراد و پير تابنده, نورعلي دكتر آقاي از
پÇديدههاي با را خود مكتب سازگاري كه پيامي شد/ خوانده مجلس صدر در  كه
كه شد اعالم روز, همين در Hفاقات ميداشت/ اعالم عصر هنر و جهاني صلح و قرن
تÇقارن گÇويي است/ شÇده صÇلح نÇوبل جايزة برندة ايران از عبادي شيرين خانم
ما چقدر ميكرد/ مطرح بشر نوع با را كل صلح كه داشت ولي شاه آرمان با مناسبي

شديم! خوشحال
سÇاختمان سÇه دربÇارة بÇهشتي, شÇهيد دانشگاه استاد ومي, قي مهندس آقاي
و فني جهت از ÇÇ ه مشتاقي و نعمت اهللا شاه مزار گناباد, مزار ÇÇ نعمت اللهي طريقة
آنماري و ميشا سپس رسيد, شنوندگان داد به موسيقي باز و كرد, صحبت معماري
و ترجÇمه با نعمتاهللا شاه شعرهاي كردن دكلمه در آزمايش, دكتر با شدند همراه

1. Hanna Stemerding

آهنگ با شاه غزليات قراÄت در عارفه, زني استمردينگ,1 حنا دكتر خانم قراÄت
ضرب: با همراه و مطنطن و

كÇنم بÇرنا را پÇير مÇن عÇاشقان, اي عÇاشقان اي
كÇنم دريÇا را قطره من تشنگان, اي تشنگان اي

حكÇمتم مÇلك كÇحال طÇالبان, اي طÇÇالبان, اي
كÇنم بÇينا نÇظر يك در را زاد مÇÇادر كÇÇور مÇÇن
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وحÇدتم جÇام سÇرمست حÇيرتم, كÇوي رند من
كÇنم يÇغما مÇيكده تÇا آمÇدم خÇÇرابÇÇات در زان

زمÇان آخÇر سÇيد كÇاي المكÇÇان از نÇÇدا آمÇÇد
كنم پيدا خود تو بر تا جهان, دو هر از شو پنهان

#
راه هÇم و رهÇرويم هÇم رهÇنماييم, و راهÇيم

شÇاه هÇم و چÇا كÇريم هÇم بنده, و ديم سي هم
سليمان چون تخت بر بيني, كه چنين  گاهي

چÇاه در يوسفيم چون داني, كه چنان  گاهي
خÇرابÇات در سÇرمست الابÇÇالي, و رنÇÇديم

بÇيگاه و گÇاه بÇه داÇÄم حÇريفيم, سÇاقيي بÇÇا
داÇÇÄم مÇÇيرويم مÇÇÇا بÇÇÇÇيكرانÇÇÇÇه راه در

هÇمراه تÇوايÇم بÇا مÇÇا داري, راه عÇÇزم  گÇÇر
گÇردي پÇادشاه تÇÇا كÇÇن بÇÇندگي بÇÇنده, اي

درگÇاه بÇندگان ايÇن پÇÇادشاهند, كÇÇه زيÇÇرا
مÇÇÇÇا واليت حكÇÇÇÇم دارد, آل تÇÇÇÇÇÇوقيع

اهللا نÇعمت نÇام بÇر حكÇم, ايÇن نشÇان بÇاشد
ميگويد: كه آنجا يا

يÇللي دسÇتم بÇه بÇÇاده سÇÇاغر يÇللي مÇيپرستم مستم, تÔرك
يÇللي شكسÇتم ديگÇر را توبه تÇننا بÇبستم, سÇاقي بÇا عÇÇهد
يÇللي بÇجستم بÇندي چنين از عÇقل بÇند اسÇير بÇودم تي دÇم
يÇÇللي مسÇÇتم رنÇÇدان د يÇÇÇس كÇار چÇه من با را هشيار زاهد
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داريه بيست ده كجا, از ندانم من كه بود اين معركه اين در غوغا جالبترين
كه آنها و رسيد مجلس در حاضرين از گروهي بهدست باره يك دف) دايره, =)
آهÇنگين ات طحيÇش ايÇن خÇوانÇدن با بودند پرا كنده پرجمعيت سالن اطراف در
اين غوغاي و صدا از پر سالن Á او ساعتي نيم براي يكباره و ميكردند, همراهي
حركات بعضي و مينواختند طنينانداز, زيبايي و مهارت كمال در كه شد دفها
موبلند صوفيان هم را كلمات از بعضي و ميشد, همراه آن با نيز گردن و دستها
ايÇنكه مÇثل مÇيكردند, تكÇرار بدانÇند, را آن معني آنكه بدون آلماني, و هلندي

ندارد/ ترجمه به احتياج است, منطقالطير عطار قول به و مرغان زبان ف, تصو
فÇتوكپي مÇن و است شÇده پخش هم ماهواره وسيلة به مراسم اين همة  گويا
دريÇافت دوسÇتي ط وسÇت سوÄيس در B.B.C گزارش طبق بر را خودم حرفهاي

 كردم/
شده داده ترتيب جلسه آخرين در كه عارفانه و گرم بسيار سماع ترتيب اين
از كÇه بÇود آنÇها از تشكÇر عنوان به و سمپوزيوم نتيجه و كار خاتمه درواقع بود,
آمده التوني حتي و تركيه و روسيه و بلژيك و فرانسه و هلند و آلمان و آمريكا
كÇه كÇرد شÇركت مÇحفل اين در التوني از استادي كه كرد خواهيد ب تعج بودند/
سلك در Âكام او بود)/ آموخته تاجيكستان در ( گويا ميدانست خوب را فارسي
غÇافل شÇد, خÇواهÇد هÇمان بخواهد, هرچه خدا اينكه از لحظه يك و بود عرفان
بÇود انگÇليسي زبÇان به بلكه التوني, به نه و روسي به نه هم او سخنراني نميشد/

نعمت اهللا/ شاه شعر در رند كلمه دربارة
در اصطرالب كارگاه عنوان به نمايشگاه يك همكارانش, و هوگنجيك يان
را آن اوترخت دانشگاه رياضي بخش كه بودند گذاشته سخنرانيها سالن از خارج
حال هر به ولي ? ولي نعمت اهللا شاه با داشت نسبت چه ندانستم و بود داده ترتيب
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ميگويد: هم موالنا و است عاشقانه جذبه بر ف تصو بناي چون

اختالف)/ كمي 110(با بيت ل, او دفتر نيكلسون, تصحيح معنوي, مثنوي /1

خÇداست1 اسÇرار اصÇطرالب عشÇق جÇداست مÇذهبها ز عاشق مذهب
همه از جالبتر بود/ يافته راه سمپوزيوم در هم, كارگاه اين دليل, بدين شايد
بÇه همآواز و همدالنه كارگاه, آغاز در دستيارش, دو و هلندي رياضيدان آنكه
يك اوتÇرخت دانشگÇاه كÇه كÇنم عرض هم را اين پرداختند/ فاتحه سورة قراÄت
عÇربيدانهÇاي جمع در نيز مخلص پيش سال چند و دارد, عربي نيرومند بخش

2. Arabisan

هÇوتسماي مرحÇوم از خيري ياد كه بود جمع همان در و داشت شركت هلندي2
االزمÇان بدايÇع عمدة بخش يعني كرمان, تاريخ قديمترين كه كسي كرد/ هلندي
و كÇرده چÇاپ 130ê ه) . م 188ì) پÇيش سال بيست و صد در را كرماني افضل

دوم/ چاپ كرمان در غز و سلجوقيان بر نگارنده مة مقد به شود رجوع باب اين در /3

روزها آن دليل همين به من و است/3 داده نجات نابودي آسيب از را آن درواقع
هوتسما مزار بر اوترخت دانشگاه در فارسي زبان استاد اتابكي دكتر آقاي همراه

خواندم/ او مزار بر حافظ از غزلي و فاتحهاي و رفتم اوترخت گورستان در
نسÇخة زيÇرا است; واقÇعيت يك داده نÇجات نابودي از را كتاب گفتم اينكه
جهاني جنگ ايام در بود, برلين سلطنتي كتابخانة در كه كتاب اين فرد به منحصر
از خارج به برلين موزة ديگر قيمتي اشياي با بمبارانها از ماندن محفوظ براي دوم
بعدها و شد نهاده امانت به صندوقها توي زغالسنگ تونلهاي در و منتقل شهر
بمبارانها اثر بر بوده آن در هم كتاب اين كه تونل يك آن بازگرداندند, را اشيا  كه
كÇتابخانه به ديگر كتابهاي گويا بالنتيجه و شد كشته نيز آن مهندس و شد نابود

است/ بازنگشته
شÇاه سÇمپوزيوم براي دعوت و مخلص به ليدن دانشگاه مرحمت دليل يك
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هÇمين چÇاپ تÇجديد در لطÇف ابراز براي نيز بودن, كرماني عالوهبر نعمت اهللا,
كÇه هست ايÇن هÇم آن دليÇل يك ه البت بود/ هوتسما مرحوم از خير ياد و  كتاب

است: بسيار فاصله مقصد تا هرچند ميدهد/ عرفان بوي اغلب من, نوشتههاي
درگÇاهت نÇزديكان بÇه دارم نسÇبتي نگويم

اقي زر و سالوسي به ميبندم تو بر را خود  كه
از غير ندارند مهمي درآمد منبع هستند/ صرفهجو و مقتصد مردمي هلنديها
و ميآيند آنجا به اروپا مركز و آلمان از و هستند مزاحم كه پرآبي رودخانههاي
رودخÇانهها هÇمين كÇه خÇا ك مشÇتي از غير و هستند, دريايي حكم در كدام هر
آنها گرفتهاند/ دريا از سدها بستن و دريا با جنگيدن با هلنديها اينكه يا آوردهاند/
گاوداريهÇا, دارند/ ميوه ميكارند, گندم و جو ميكارند, سبزه ميكارند, الله  گل

پنير/ بهترين و داد خواهند دنيا تحويل را هلندي پنير كه است آشكار Âكام 
راه مÇتر يك كه ميشوي ه متوج ميشوي, رد هلند روي از هواپيما با وقتي
روشن هم را سركش رودخانههاي تكليف آن عالوه بر نيست/ زرع و كشت بدون
آبهاي اينكه ضمن كردهاند, حفر طرف چهار سه از فراوان كانالهاي  كردهاند,
ساختهاند, خودشان براي هم آبي راه يك دادهاند/ راه دريا به و كرده رام را وحشي
حفظ آبكي ديواري چهار در را گوسفندها و گاوها و است مزرعه ديوار هم  كانال
ميرسانند انبار و بندر و كارخانه به را آن قايق با رسيد, محصول وقتي هم ميكند,
و مسÇابقه و فÇراغت ساعات در پسر و دختر موشالل جوانان تفريح وسيلة هم و
دخÇتران نوع از موشاللهايي گرفتهاند/ روغن آب از درواقع آنها است/ ورزش

گفته: شان حق در نعمت اهللا شاه كه ماهان
برانگيختهاند را غبار و گرد بÇيختهانÇد كاين مگر ميخانه در خا ك
ريختهاند عبيردرجهان مÇاهانانÇد كززلف, خÇطه رخÇان مÇاه يÇÇا
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1. Rein Kooiman

Hمخصوص بود/ فني كارهاي مسÆول كوايمان1 راين اسم به هلندي آقاي يك
و فÇيلم نتوانسÇتهايÇم هرگز ما سخنرانيها در ميدانم اينكه براي آوردم را او اسم
مÇيشويم, شÇنوندگان مÇزاح باعث اغلب و كنيم همخوان سخنرانيها با را اساليد

ميدهد/ نشان ديگري چيز دستگاه و ميگوييم چيزي ما يعني
و ميديد را صفحهاي چشمش بود, ايستاده وقت تمام Á او فني, مسÆول اين
باال يا پايين را صدا تÔن كه ميكرد اشاره دست با ميشنيد, را صدا آهنگ  گوشش
آهسته بود معلوم بود دهنش جلوي و گوش در كه ظريف گوشي يك با او بياورند/
ايÇن ه توجÇم او واسÇح ششÇدانگ درواقÇع مÇيدهد/ فÇرمان و مÇيكند صÇحبت
يك از بعد من ميكرد/ كار او شب تا صبح از وقت تمام و بود ظريف دستگاههاي
هÇمة و چشÇم و دهÇن و دست و گÇوش شما كه گفتم او به تشكر عنوان به جلسه
چيز <يك گفت: او نشود/ هوا باد حرفها كه ميكرد كار واحد آن در اعضايتان
را كÇارها ايÇن همة كه حال عين در كه بود اين آن و كرديد, فراموش هم را ديگر

ميخوردم!> هم را خود ساندويچ ميكردم,
تاپاريس درازپاريز پيش سالها كه افتادم يزديها اقتصاد ياد وقت آن من
را خÇر سÇرش پشت پسÇرش و بÇود خر بر سوار يزدي پيرمردي كه بودم نوشته
و مÇيخورد و درآورده خÇود شÇال پر از ناني تكه بود, شده ظهر چون و ميراند
آرام بپرسد, چيزي او از خواست پدرش حال همين در ميرفت/ راه خر سر پشت

حسينوك! زد: صدا
و "بله?" داد: جواب و كرد باز دهن بلند صداي با شنيد/ را پدر صداي پسرك

خا ك/ روي افتاد و پريد بيرون بود دهانش در كه لقمه ه البت
است? گÇفتن بÇله مÇوقع چÇه زهÇرمار, و بله زد: فرياد پسر, جواب در پدر,
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و بÇودي جويده را خود لقمه هم بودي, داده مرا جواب هم كه "هون"? ميگفتي:
بودي! رانده هم را خود خر همه از باالتر

بÇاري ل, او حÇرف نÇه ا گر مراحل از خيلي در امروز هلنديها اينها, همة با
آرايش هلندي اللههاي با مسكو عروسهاي وقتي ميزنند/ را سوم يا دوم حرف
ماشين با را خود ريش زود, صبح غيرفرنگي, و فرنگي جوان هر وقتي و مييابند
و ميشود روشن فيليپس المپ با اتاقها و سالنها از بسياري و ميتراشد فيليپس
غÇرب و شÇرق شÇنوندگان گوش به را عالم نواي كارخانه همين راديوهاي اغلب
آن وسعت كه كوچك سرزمين اين و جمعيت اين كه بفهميم ميتوانيم ميرساند,
بلكه بازيافته, دريا و زمين در نهتنها را خود راه چطور است, قشم جزيره اندازة به
هÇم بÇه را غÇرب و شÇرق كه است هلندي D, C, 10 هواپيماهاي اين نيز هوا در

است/ پيوسته
مÇيگويد: كÇه نوعي از مذهبي عرفان نوع يك هستند, پروتستان هلنديها
بيرون ليدن كليساي از را كشيشها كه بودند همانها كار>, به دست و يار به <دل
در امروز ما كه دانشگاهي همين نشاندند/ آنان جاي به را دانشگاه استادان  كردندو

ميكرديم/ صحبت نعمت اهللا شاه عرفان باب در آن
كه گفتند راديوها پيش سال چند كه كنم اشاره كردم, كه الله فروش صحبت
مÇيان تÇجارتي ارتÇباط عدم وجود با كه دادند تاجري به را الله گل فروش جايزه
گل شاخة ميليون يك بود توانسته تاجر آن سرد, جنگ ايام در اسراÄيل و شوروي
ميزان زيادي خاطر به جايزه دالر/ يك شاخه هر برساند, فروش به مسكو در الله
خاطر به اما داشتهاند/ معامالت اينها از بيش كه تجاري بودهاند زيرا نبود, فروش
بزند هلندي مارك را اللهها بود توانسته تاجر اين روابط, عدم وجود با كه بود اين
آن لي, تجم اشياي اينگونه خريد با Hمطلق كه پايتختي ÇÇ مسكو به هلند طريق از و
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هÇلند در درواقع باشد/ كرده خريداري ÇÇ است مخالف تلآويو مثل رقيبي از هم
كارگشاست: خاقاني, قول به الله, انقالب و گل انقالب

لنگ پاي زمن سرو هست كه گفتا ساري
انقالب دشت به دشت كرد كه به ازو الله

Golden هÇتل در مÇا بÇراي كه بگويم هم را اين داريم دست به گلي و الله تا
روز يك هÇواپÇيما پÇرواز بÇودند/ كÇرده رزرو اتاق طاليي الله هتل يعني Tulip

تمام در و است زنجيرهاي الله هتلهاي اين بود/ شده رزرو كه بود آن از زودتر
اتاقهايش هميشه آژانسها و هوايي شركتهاي با پيوستگي با و دارد, شعبه دنيا

است/ پر
ديگر هتلي و كرد پا و دست بايد و نيست جا هتل در ل او شب كه گفتند ما به
جÇبران بÇودند آمÇده ما پيشواز كه درويش دو محبت را سرگرداني اين كرد/ پيدا
بÇود, غريب خودش و بود آمده كانادا از كه مرداني آقاي همراه كه جواني  كرد/

است/> بزرگ خدا هم شب تا ما منزل برويم را ناهار Âفع>  گفت:
دوست منزل به را خود شد, تمام مهماندار براي هم گران كه تا كسي با وقتي
Âاص اينكه آن از باالتر و است پناهنده او نام كه شديم ه متوج رسانديم, ناشناخته
كÇمپهاي در ايÇرانÇيان كÇه بدانم و ببينم ميخواست دلم من هست/ هم پناهنده
قشÇنگ و تÇميز آپارتماني ما, انتظار برخالف ميكنند/ زندگي چگونه پناهندگي
مÇا به دلچسب ناهاري و كردند پذيرايي ما از مرحمت كمال در او بچه و زن بود,
ايرانÇي دندانپزشك دو هر كه او خانم و ربيعي كامران آقاي عصر طرف دادند/
و پÇرگل وسيع, خانهاي بردند/ خود خانه به را ما و آمدند خود اتومبيل با هستند,
ازدواج شده آشنا هم با همانجا در ميكردند, تحصيل آلمان در كه دو اين سرسبز/
هلند به بكشند, انتظار ميبايست كار نوبت صف در آلمان در چون ولي  كردهاند
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شوهر و زن بالفاصله و است كم بسيار آن در بيكاري درصد كه مملكتي به آمدند/
خود به آمستردام حومة در را مطبها بهترين از يكي امروز و شدند كار به مشغول
سÇاير برخÇالف كرده; ل تفض دندانپزشكان به كه هم خداوند دادهاند/ اختصاص
ولي گرفت, خواهد را آن دكتر يك بار يك كه دارد جان يك آدمي چون دكترها
خÇواهÇد لب به را او جان دندانپزشك يك بار سيودو كه دارد دندان دو و سي

رساند/
آنÇجا و رفتيم طاليي الله معهود هتل به دكتر آقاي و خانم فاق ات به ما فردا,
هÇتل در اتÇاق و آمدهاند زود چون نيز سمپوزيوم ايراني اعضاي ه بقي كه دانستيم
آقÇاي مÇنزل در كه پورجوادي دكتر جمله از رفتهاند; دوستان خانه به نداشتهاند,
دانشگاه در فارسي ادبيات استاد اينك كه خودش قديم شا گرد غراب د سي دكتر
سÇراي آيÇد شب كÇه كÇجا هÇر <درويش, بÇود/ كÇرده بÇيتوته را شب است, ليدن

اوست///>
وقت هÇر كه افتادم ولي شاه مزار اطراف اتاقهاي عدد 329 ياد به من وقتي
با ميشد داده قرار اختيارش در اتاقها از يكي كليد ميشد, وارد ماهان به هركس
اتاق, عالوه بر ميشود, وارد گناباد مزار به كسي وقتي كه (همچنان قليان و چاي
شيره مقداري با نان گرده يك و چراغ سوخت براي نفت شيشه يك عصر, طرف
شدم ه متوج كيستي) بپرسند آنكه بدون ميدهند, وارد تازه به اتاق هر دم انگور,
عصر نهتنها ما, عصر دارد/ زياد فاصله صوفيانه مقامات با توليپ گلدن هنوز  كه
محالت از وقتي كه نيست هم گردشگر اح سي حاج عصر نيست, ولي نعمت اهللا شاه
همين با را دنيا دور داشت قصد او داشت/ جيب در نقره قراني دو يك شد, خارج
او كرد, خرد را قراني دو اين رسيد, تبريز به كه روزي تنها و كند, گردش قراني دو
بÇه كÇه هم روزي ماست/ شاهد او سفرنامه و گشت را اروپا تمام سرمايه همين با
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پÇادشاه بÇا مÇالقات در كÇه داشت جÇيب در طÇال فرانكي بيست تا ده آمد, ايران
بÇه وقÇتي و بÇود/ داده او بÇه يÇادبود عنوان به را سكهها اين بلژيك شاه بلژيك,
بيست اين او كرد, سÆال اروپا در او مخارج از شاه و رسيد, شاه ين ناصرالد حضور
و بÇرداشت را آنها از يكي كه كن تماشا را شاه طمع و داد, شاه نشان را فرانكيها

من! براي هم يكي اين گفت: اح سي حاج به خطاب
كÇارت حÇاال شÇده, تÇمام اروپÇÇايي افسÇانهآميز پذيرايÇيهÇاي عصر آري
افالطون كÇن داغ و كÇن جيب در دست سبÇز: پشت دالر و ميخواهÇد اعتبÇاري

را/
كÇلمهاي چند كه مخلص و بود, انگليسي زبان به سخنرانيها كه كردم عرض
بÇودم, آموخته پاريز در بل پاريس, در نه دوم, بينالمللي جنگ از پيش فرانسه
شÇد; پخش محدود مقياسي در كه داشتم فرانسه زبان به را سخنراني از خالصهاي
متن از بيشتر را بنده فارسي سخنراني مجلس, حاضران كه شد معلوم كار آخر در اما

دليل: چند به فهميدهاند, فرانسوي
از بسÇياري در ديگÇر ديگÇري, زبÇان هÇر و فÇرانسÇه, زبان آنكه ل او دليل
فرهنگستان تصميم طبق بر پاريس فرودگاه در وقتي كرده, عقبنشيني  كشورها
اجازه است) فرانسه زبان دربارة تصميمگيري مركز بزرگترين كه (آ كادمي فرانسه
زبÇان بÇه دوگÇل شÇارل فÇرودگاه در هسÇتند مجاز فرانسوي خلبانان كه شده داده
و فرانسÇه زبان كار كه كرد ر تصو ميشود كنند, بدل و رد را خود مفاهيم انگليسي

است! رسيده كجا به دنيا زنده زبانهاي ساير
فÇرانسÇه زبÇان بÇه و شÇد انگÇليس وارد كÇÇه است سÇÇوÄيسي آن حكÇÇايت
بÇه سÇوÄيسي ماند/ سا كت و نميدانست فرانسه انگليسي, پرسيد! را آدرسهايي
كرد/ آلماني به را سÆال همين ماند/ خاموش انگليسي باز كرد, سÆال ايتاليايي زبان
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و فÇرانسÇوي ايÇتاليايي, حÇداقÇل و ميدانÇند, زبان چندين Áمعمو سوÄيسيها (و
را هÇمسايگان زبÇان نÇاچار هستند, متكلم بدان سوÄيس مهم ناحيه سه كه آلماني
و نÇداد جوابي و نبود آشنا هم آلماني به انگليسي فرد آن حال هر به ميفهمند/)
شÇد, بÇد گÇفت: رفÇيقش بÇه انگÇليسي آن مÇوقع, اين در شد/ جدا او از سوÄيسي
زبÇان يك الاقل برويم كه اينست من عقيدة كنيم/ راهنمايي را آدم اين نتوانستيم

بياموزيم/ خارجي
مقصودش نتوانست و بود بلد زبان چهار يارو بابا, كن ول داد: جواب رفيقش

بياموزيم? ديگر زبان يك برويم ميگويي تو حاال كند, حالي را
در ميشود تي واقعي دارد اين حال هر به و گفتهاند/ اينترنت در را جوك اين
ا گÇر بماند, لنگ دنيا در است ممكن هم زبان چهار با آدم كه انگليسي زبان حق

نداند! انگليسي
خانة در مطالعاتي فرصت عنوان به پاريس در كه پيش سال سي دارم خاطر به
فرصت كه حال كه ميكرد توصيه دوستي داشتم, مسكن سيتهيونيورسيته در ايران
يك به مربوط ه قص اين او جواب در من بگير/ ياد را انگليسي زبان و برو داري,
تÇعدادي تها دÇم روسÇتايي آن كÇه كÇردم بÇيان را (شهدادي) خبيصي روستايي
ارزان بسيار و ميبافند قيچ درختان الياف پوستة از كه (ريسماني صيصي ريسمان
خرش خودشو بلبلو" " گردنه از زحمتي چه با و ميكرد خود خر بار است) قيمت
بÇار ايÇن و بÇود), نشده كنده شهداد تونل هنوز روزها آن (آخر ميكشاند باال را
و ميرفت و ميفروخت دكاندارها به نسيه بهطور و كرمان به ميآورد را ريسمان

ميشد/ تكرار كار همين باز و ميكرد, جمع را گذشته طلب ميآمد, كه ديگر بار
مÇيگذري, بلبلو گدار از كه تو زحمت اين با جان, <بابا بود: گفته او به يكي
سÇود كÇه بياور پرتقال و نارنگي مركبات بار يك الاقل صيص, ريسمان بهجاي
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بشود/> تو زحمت جبران و ببري بيشتري
ريسÇمانهاي هÇنوز مÇن بÇيامرزد/ را پدرت خدا بود: داده جواب روستايي
يÇعني چÇيزي, كردن (پول نكردهام" "پول فروختهام پيش ماه يك كه را صيصي
ريسÇمانهاي هنوز من آري آن)/ كردن نقد و اسكناس به تبديل و آن فروختن
بÇرو مÇيگويي تÇو حاال نكردهام/ پول آنند, طالب محل كاسبهاي كه را صيصي

كن! پول فراشها دست به را آن و فرمانفرما باغ دم ببر و بيار پرتقال
بينالمÇلل جنگ از قبل كه را فرانسهاي آن هنوز ما گفتم: دوست آن به من
حكÇومت اصول (هرچند نكردهايم" "پول خواندهايم, پاريس نه و پاريز در دوم
تÇو حÇاال بÇودم)/ كÇرده پÇول بÇه تبديل درواقع و ترجمه زبان همين با را ارسطو
كه دارم عقيده خودم Hواقع بگير? ياد را بايرون لرد و شكسپير زبان و بيا ميگويي
و لندن و تورنتو در كنگره و سمپوزيوم و سمينار پنجاه از بيش در شركت وجود با
و سوربون و كمبريج و ا كسفورد و كنستانتزا و الهور و مونيخ و كپنها گ و تورينو
كÇلمه چÇند هÇمين ايÇران, داخÇلي شهر دهها و ليدن همين و بوستون و اوترخت
بÇه را بÇارم جا هيچ و بوده راهم كارگشاي پيش, سال شصت بسته شكسته فرانسه
است/ زيادي هم سرش از كند" "پول بتواند را همين مخلص است/ نگذاشته زمين
ترسان Âفع ويكتورهوگوست, يادگار كه بسته شكسته زبان همين با بنابراين
را فضل اهل آستان خا ك ميگذارمو قدم كنند, دعوت كه كنگرهاي هر در لرزان و

ميبوسم: نعمت اهللا شاه خود قول به
خÇبرش عÇالم خÇلق ز پرسان پرسان اثÇرش بÇر روم همي ترسان, ترسان
درش خا ك و من لب بوسان بوسان وصÇلش بÇيابم ا گÇÇر آسÇÇان آسÇÇان
و هلند در اتم, قرن در صوفي و درويش همه اين ندانستم من دوم, دليل اما
كÇي و شÇدهانÇد پÇيدا كجا از اروپايي كشورهاي ساير و فرانسه و بلژيك و آلمان
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كÇه است اين هست كه چيزي هستند? منتسب فرقه كدام به و شدهاند دستگيري
با ه البت شود, داده آنها به مفت قهوه فنجان يك حق اينكه (بدون مستمع همه اين
دوردست شÇهرهاي از دليÇلي هيچ بدون آري ميشدند/) پذيرايي خودشان پول
سه دو نعمت اهللا شاه سمپوزيوم در تا بودند آمده و كرده رزرو هتل و داده  كرايه

كنند/ گوش سخنراني روز
تÇيراژ سÇال, يك در چگونه كه كرد قبول ميتوان كوچك مقياس همين از
درصورتي است/ گذشته در نسخه هزار شصت و دويست از موالنا ترجمهمثنوي
رقÇم ايÇن بÇه نÇوبل, ادبي جايزة برندة كتاب تيراژ آمريكاييها, خود قول به  كه

م/ 1997 دسامبر 9 . ش 137ì آذر 18 مورخ اطالعات, روزنامة /1

بود/1 نرسيده
اداره اسÇناد و نÇعمت اهللا شاه مزار باب در من سخنراني چون سوم, دليل اما
كه آنها و ميشد اراÄه اسناد و ارقام با آن مطالب از بسياري بوده ولي شاه آستانه
درك و فهم قابل بالنتيجه ميدادندو توضيح خود دستي كنار به ميدانستند, فارسي
كÇله 329 ولي شاه آستانه كه كردم اين از صحبت من وقتي سبب, همين به و بود

كله كÇار بودند/ گذاشته برابرش سÆال عالمت و كرده ترجمه گاو گله به را اينترنت," كله كار" در /2
جÇدا آمÇريكايي گÇاوداران صف از را نعمت اهللا شاه زود خيلي است/ خشتي Áمعمو كه گنبد يعني

 كرديم!

توضيح و دارد, صحن چهار و است داشته اتاق سقف ضربي طاق 329 يعني  كار,2
"پÇناهگاه نÇعمت اهللا شÇاه مسكÇن بÇاغ تÇيموري, زمان آشفتگيهاي در كه دادم
شÇاه تÇيموري, د حمÇم پÇير بÇا جÇنگ در و بÇود, شده پناهنده" پسران و دختران
كرد نصيحت را د پيرمحم و رفت, بيرون كرمان <از ابرو, حافظ قول به نعمت اهللا,
د پيرمحم اميرزاده لشكر بها¾ نعل جهت به عراقي تومان صد مبلغ و افتاد, صلح و
كÇه: خوانÇدم را او معروف جملة آنگاه و نمود/> مراجعت او و فرستادند, بيرون
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تكميل قابليتش فراخور و دارم قبول را او من كنند, رد را او اوليا, همة كه <هركس
ايستادند/ برپاي نعمت اهللا شاه احترام به بعضي بل زدند, دست همه نهتنها  كنم>

ژان از ل او تن: چند از Hتصريح و Hتلويح خيري ياد نعمت اهللا, شاه مجلس در
رساÄل احوالو شرح در را كتابها بهترين از يكي كه فرانسوي بزرگ محقق اوبن
درواقÇع او است, كÇرده چÇاپ را بم عرفاي رساله همچنين و , ولي نعمت اهللا شاه
است نديده را كرمان هرگز هرچند گذرانده كرمان عارفانه جو در را خود اعتكاف
(مÇعمارپور) فÇرزام دكتر از دوم بودم/ ديده او در را كرمان عرفان رگههاي من و
است/ نÇوشته نعمت اهللا شاه احوال در لي مفص و قانه محق بسيار كتاب كه  كرماني
بودجه با كه كرمان معارف رÅساي لين او از يكي احمدي يحيي شيخ مرحوم سوم
هÇم روز آن كÇه فرمانفرما ميرزا عبدالحسين و كرمان وقت حا كم نصرت سردار
هÇمت بÇه كÇرمان, در و نسÇتعليق خط به نعمت اهللا شاه ديوان بوده, شيراز حا كم

م)/ 1919 Ç ه 1337) است رسيده چاپ به كرمان مطبعه رÄيس تهراني حسين
هÇمه آن كÇه مÇزاري اين بدانند ميخواستند مجلس در حاضران از بسياري
در سÇال هفتصد ششصد, طي و است جايي چگونه است, آن صاحب از صحبت

كتاب/ همين در ميشد" اداره چگونه ولي شاه "حرم مقالة به كنيد رجوع مطلب اين شرح براي /1

است/1 داشته سامان آن مردم اجتماعي زندگي در نقشي چه بيابانها گوشه آن




