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  سلسلة نعمت اللّهي و تحوالت اخير آن 

  )مجذوب عليشاه(درگفتگو با حضرت آقاي حاج دكتر نور علي  تابنده 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

در سـالهاي اخيـر    نادرسـت نگراني هـاي   ممكن است لطفاً به طور خالصه بفرماييد كه چه عواملي باعث نگرش ها و -1

  سلسله شده است؟ نسبت به اين

خالصه مي توان گفت كه حكومت هاي اخير ايران ، در مقام حفظ امنيت خودشان و نه الزاماً به دليل حفظ  به طور

  :امنيت مملكت، همواره از وجود سه موضوع در داخل كشور نگران بودند

 .خانواده مستحكم ، متشكّل و قديمي كه داراي نفوذ معنوي و اجتماعي در ميان مردم باشد  -1

دانشمندي باشـد كـه آنـان را بـا      شاخص و خصوصاً مذهبي كه داراي معتقدان و ارادتمندانوجود مكتب هاي  -2

 .، خارج از كنترل و نظارت دولت بدانند  و علمي برخورداري از شأن و احترام اجتماعي

 .سازماني به عنوان موقوفات و بخصوص مزار متبركي كه جمعيت زيادي را جذب مي كند  -3

گنابادي هر سـه موضـوع   نعمت اللّهي ره مورد نگراني  بوده است و چون  در سلسله تك تك اين موضوعات هموا

دارد ، بنا بر اين موجب نگراني شده است ولي متأسفانه دستگاههاي حكومتي نسبت به اين موضوعات   توأماً وجود

مختصـر اشـاره    صحيحي نمي باشند كه به برخي از اين نگرش ها به صـورت  و ديني داراي نگرش و تحليل سياسي

  .مي كنم 

اسالم را منحصر به خودشان مي دانند و با توجه به غلبه و نفوذ متشـرّعه كـه غالبـاً ديـن اسـالم را منحصـر بـه        : اوالً 

  .، باعث شده كه ساحت معنوي دين اسالم از ديد آنان مغفول بماند  مي پندارندمسائل فقهي 

مريدان و ارادتمندان آن است ، مسئولين برخالف طبيعـت ذاتـي    چون مكتب درويشي و تصوف متّحد كنندة: ثانياً 

ماهيتـاً   فرض مي كنند ، بنا بـر ايـن از وجـود ايـن مكتـب      در تقابل با خود تصوف ، آن را مانند يك حزب سياسي

احساس نگراني مي كنند به خصوص كه اين نگراني قرنهاست كه وجود داشته و متأسفانه برخي توطئه ها و  معنوي
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تارهاي دشمنان اسالم كه صورت ظاهر را مالك قضاوت قرارداده و سعي كرده اند كه نشان دهند بين متشرّعه و رف

متصوفه رقابت و حسادت شديدي وجود دارد باعث شده كه  بر اين نگراني بيشتر دامن زده شود در صورتي كه نه 

بـه   ، هريـك  وجود نداشـته بلكـه در كمـال اتّحـاد     تنها بين متشرّعة حقيقي و متصوفه حقيقي اختالفي حتّي از سابق

  .مشغول بوده اند  و احترام متقابل انجام وظايف ديني خويش

برخي توجه ندارند كه ايجاد موقوفات و خصوصاً مزار سلطاني بـه   كهموضوع موقوفات و مزار سلطاني است : ثالثاً 

نواده قديمي و پيروان مكتب فقرو درويشـي بـراي   منظور سازماندهي افراد نيست بلكه محلّي است كه افراد يك خا

  .  برگزاري مجالس درويشي و ذكر خدا كه فارغ از هرگونه تحرّكات سياسي مي باشد ،از آن  استفاده مي كنند 

چرا اكنون سلسله نعمت اللّهي گنابادي بيش از ديگر سالسل فقر در ايران مورد نگراني مسؤوالن دولتي قرارگرفتـه و   -2

  ن حمله ها متوجه آن شده است ؟بيشتري

از آنجا كه در دوران گذشته ، دستگاه هاي حكومت نسبت به تصوف و عرفان كمتر حساس بودند ، متصـوفه          

آن  از آزادي بيشتري برخوردار بودند به حدي كه اين آزادي گاه صورت هرج و مرج  مي گرفت  لـذا در جامعـه  

متعدد بود اما به مرور  يا انشعابات يت داشتند كه اين امر يكي از علل ايجاد سالسلزمان اشخاص زيادي ادعاي قطب

نداشـتند و تشـكيل آن    معنوي در اجتماعداراي اصالت و ريشه نبودند و پايگاهي  آن سالسل بسياري از زمان چون

رو  هاي منتسب به آنـان   كم سلسلهاوليه ، كم  لذا با مرگ مدعيان است ، بر مبناي ادعايي واهي بودهصرفاً سالسل 

عرفـان و تصـوف از    محقّقـانِ نظـر  ه مثالً در سلسله نعمت اللهيه كه ب .به افول مي رفت و اثري از آن باقي نمي ماند 

 ه در ايران و به امالسل صوفيه مشهور است ، تنها سه رشته منشعب از آن كه پس از اصيل ترين طريقه هاي صوفيس

بـاقي ماندنـد كـه عبارتنـد از سلسـله سـلطان        و بالنسبه نامـدار حمت عليشاه شيرازي ايجاد شده بود رحلت مرحوم ر

        كـه خـود را نعمـت اللّهـي     عليشاهي گنابادي ، سلسله منور عليشـاهي و سلسـله صـفي عليشـاهي ؛ و سالسـل ديگـر      

  .چندان اسم و رسمي ندارند مي خوانند ، 
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ه نعمت اللّهي سـلطان عليشـاهي از حيـث تعـداد پيـروان نسـبت بـه سـاير سالسـل از          سلسل در اين دوران چون        

جمعيت بيشتري برخوردار است لذا توجه و نگراني حكومت بيشتر بر اين سلسله متمركز شده و در اين بين چون از 

قهـا در حكومـت نفـوذ    روحانيون و فقها از نفوذ متصوفه نگران بودنـد و اآلن روحـانيون و ف   برخي از سابق همواره 

در صـورتي كـه    ؛اسـت  شده لذا نگراني آنها نسبت به متصوفه بر نگراني حكومت از متصوفه افزوده ،بيشتري دارند

و همـين   سابقاً روش حكومتها به اين نحو بود كه به هيچ يك از دو گروه يعنـي متصـوفه و متشـرّعه وابسـته نبودنـد     

ولي در حكومت فعلي چون به اصـطالح متشـرّعه نفـوذ بسـيار دارنـد و       رعايت اعتدال موجب تقويت آنها مي شد 

است و از طرفي چون سلسـله نعمـت اللّهيـه گنابـادي معتقـد بـه        شده مجري منويات متشرّعه غالباً درواقع حكومت

ت  است كنار نمي گذارد زيرا جزو اركان بيعت در اين سلسله تقيد به شريع بنا بر اعتقاد خود شريعت است و آن را

يعني بسط معنويت وارائه آموزه هاي اصـيل   –به معنايي كه قبالً ذكر كرديم  هم نمي تواند توسعة عرفان را چون و

  . بنا براين برخورد ميان متشرّعه و متصوفه به وجود مي آيد  تقليل دهد ، –ديني 

  ده و چه نتايجي داشته است ؟از حيث تاريخي در دو قرن اخيرچگونه بو رابطة ميان متشرّعه و متصوفه -3

، در زمان فتحعليشاه بيشتر بـه جهـت فشـار هـاي خـارجي كـه بـر ايـران بـود ، شـاه قاجـار كـه                        در دورة قاجار       

مي خواست نظر متشرّعه را براي توجيه جنگ عليه خارجيان جلب كند،براي خوشنودي آنها  بر صوفيه فشار بسيار 

وماً حكومت تا حدي رعايت تعادل بين دو گروه متصوفه و متشـرّعه را مـي كـرد و بطـور     عم پس از وي. مي آورد

در ،  بنا بر نقل برخي منابع مريد حضرت مسـت عليشـاه شـده بـود     و مثال محمد شاه قاجار كه خودش درويش بود

 محمد شاه به سـلطنت رسـيد  ناصرالدين شاه كه پس از  وواكنش به اوضاع زمان فتحعليشاه ، به صوفيه بيشتر بها داد 

به روحانيون و فقها مجال بيشتري داد و آنان را تقويـت كـرد بـه طـوري كـه مـي بينـيم         شايد براي حفظ اين تعادل

حتّي خود ناصرالدين شاه هم نمي توانست در بسياري موارد جلـوي  كه قدرت روحانيون در زمان وي زيادتر شد ، 

به تحريك برخي روحانيون ) دراويش سلسله گنابادي (بلوايي عليه متصوفه  ،يامآنها را بگيرد چنانكه وقتي در آن ا
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اذيـت كردنـد ، عـده اي از فقـرا بـه عنـوان اسـتمداد از حكومـت و           محلّي در كاشان بوجود آمد كـه دراويـش را  

م از آنهـا بكنـد در   و شاه بجاي آنكه رفع ست كردندجلوگيري از آزار و اذيت روحانيان به ناصرالدين شاه تلگراف 

  :آنان ، اين بيت را تلگراف كرده بود  جواب تلگراف

  اي گدايان خرابات ، خدا يار شماست                                 چشم انعام مداريد زانعامي چند                 

برقـرار بـود تـا اينكـه در     ولي با همة اين اوصاف دردوران قاجار يك وضعيت نيمه تعادلي بين متصـوفه و متشـرّعه   

اواخر دوران قاجار متشرّعه قدرت بسياري پيدا كردند و رضا شاه هم به دليل قدرت زيادي كه متشرّعه داشتند و از 

  .اين موضوع احساس خطر مي كرد ، آنها را سركوب كرد 

در سلطان آبـاد اراك بـا سـختي    در ايام سربازي يك سرباز ساده اي بود و كه  اما در دورة پهلوي ،  رضا شاه        

در همين ايام مالقاتي اتّفاقي ميان مرحوم حـاج شـيخ    ،تمام روزگار را مي گذرانيد و اميدي به ادامه حيات نداشت 

و او رخ داده بود و مرحـوم آقـاي حـايري    از بزرگان سلسله نعمت اللّهي گنابادي  ) رحمت عليشاه (عبداهللا حايري 

او هم براي اينكه ايشان را امتحان كنـد و بدانـد   '' توسلطان مقتدر اين مملكت خواهي شد '' به او فرموده بودند كه 

      مي پرسد كـه اگـر روزي پادشـاه ايـن مملكـت بشـوم ، شـما از مـن چـه           ،كه آيا ايشان او را تمسخر مي كنند يا نه 

ن از تـو بـراي خـودم هـيچ چيـزي      مي خواهيد ؟ مرحوم آقاي حايري با يك حالت جدي به او فرموده بودند كه م

شـرح كامـل ايـن قضـيه را عبدالحسـين       –نمي خواهم ، فقط مي خواهم كه با مردم به شفقت و محبت رفتار كنـي  

         ناگفتــه هــا از زنــدگي و روزگــار(پــدرو پســر چــاپ كــرد و در كتــاب 1 دنيــادر ســالنامه ) شــيخ الملــك (اورنــگ 

 يا برخورد هاي ديگري كه ميان مرحـوم آقـاي حـاج شـيخ عبـداهللا حـايري و       و  –نيز ذكر شده است  2) پهلوي ها 

       اينهـا باعـث شـد كـه       –آمـده اسـت   نابغـه علـم و عرفـان    كه شرح مفصل آن در كتـاب   -رضا شاه پيش آمده بود

                                                 
  . 1345، سال 22شماره   -1
  . 1372تأليف محمود طلوعي ، سال   -2
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قـرا يـا   قائـل شـود و بـدون اينكـه ف     و پيروان ايـن سلسـله   رضا شاه احترام و اهميت خاصي براي دراويش و تصوف

داشتي داشته باشند يا براي او كار خاصي انجام بدهند ، تعادل ميان  چشمتوجه و از او بزرگان سلسله گنابادي به او 

 ،شمسي بر اثر توطئـه هـايي كـه انجـام شـد      1317و  1316متصوفه و متشرّعه را حفظ كرده بود تا اينكه در سنوات 

  .رد ولي به خير گذشت نزديك بود كه اين وضعيت تا حدودي به هم بخو

محمد رضا شاه هم به پيروي از روش پدر براي درويشي و عرفان احترامي قائل بود البته بـدون اينكـه از او در          

مركز سلسله گنابـادي در همـان ده قـديمي بيـدخت بـود و مـردم و سـاير        . خواستي بشود و يا او هيچ كمكي بكند 

مصلحت درويشي و حفظ عرفان و تصوف در ايـن بـود كـه بـه هـيچ وجـه از        ارادتمندان به آنجا مي رفتند و چون

طرف بزرگان سلسله با حكومت و رجال حكومتي ارتباطي نباشد به همين جهت ارتباطي از جانب بزرگـان سلسـله   

ماننـد   –وجود نداشت و تنها در مواردي كه رفتار حكومت بر خـالف صـريح دسـتورات شـرع مطهـر اسـالم بـود        

ضـمن   بزرگـان سلسـله    - 4به شاهنشاهي هجريماجراي تغيير تاريخ  يا 3بح غير شرعي و كشتارگاه ماشينيجريان ذ

تا آنجايي كه امكان داشت و برايشان ميسر بود به مسئوولين حكـومتي تـذكر مـي دادنـد كـه       مكاتبه با آقايان علما 

  .منتشر شده است  تابنده  خورشيدرات در قسمت مكاتيب كتاب تذكّ و مكاتباتنمونة برخي از اين 

با توجه به روش سلسله گنابادي ، در تمام دوران پهلوي هيچ يـك از اقـوام و بسـتگان حضـرت آقـاي صـالح              

نماينـدگي   ايكانديـد  –حتّي آن اشخاصي كه عالقمند بودند كـه بـه نماينـدگي مجلـس انتخـاب شـوند        –عليشاه 

ا شاه ، انتخاب نمايندگان مجلـس مثـل سـاير مشـاغل مهـم دولتـي در       نشدند زيرا در آن ايام خصوصاً در دورة رض

  .اختيار شاه بود 

درويشي و خانوادة جنابعالي كه مقام قطبيت اكنون بيش از صـد سـال اسـت كـه در آن جـاري      ارتباط لطفاً دربارة  -4

  بفرماييد؟  است ، توضيحاتي
                                                 

 . 538-537صص ، 1383 ،حقيقت ،تهران  ، 3ج ،) محبوب عليشاه (جناب آقاي حاج علي تابنده  ، دهخورشيد تابن -3

  588،587،163،162صص ،همان  -4
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ابتدا بايد به آن سـه موضـوعي كـه در     نعمت اللّهي سلسله يرالت اخو تحو ماة ارتباط درويشي و خانواد بارةدر       

در  كـه هسـتند  بدون ارتباط بـا هـم    سه موضوع جداگانه و ظاهراً اينها . توجه داشت آغاز كالم به آن اشاره كردم ،

ق مصـدا   در بسياري موارد با مفهوم هاي متفـاوت ،  ند كه تقريباًه ااخير چنان به هم نزديك شد لسا سياين صد و

  . اند  شتهواحدي دا

 تاويش يعني قطبيم ، فقرو درويشي و رياست دردو موضوعو  "بيچاره  "ة ما يعني خانواد ةخانواد  ، موضوع اول 

ار مـز  موضـوع سوم كه اندكي ديرتـر ايجـاد شـده ،     موضوع و.باشد  ما بوده است ، مية درويشي كه در خانواد در

 كـرده و سـپس  را بررسـي   ايـن موضـوعات  بنـابراين اول تـك تـك     . اسـت  آن موقوفـات  ادارهسلطاني بيدخت و 

  .  كنيم بررسي مي اينها رامجموعة 

ـ  بـه طـور   بغه علم و عرفاننادر كتاب  ''بيچاره ''يعني خانوادة  خانواده ما درمورد  -اول        نوشـته   مطـالبي  لمفص

اگـر   شـده اسـت ؛   پرداخته همه اين موضوع ، ب مندرج است صالح ةيادنام كه در اي چنين در مقالههم، است  شده

فقط به طور اختصـار بايـد   .كسي خواهان اطالعات كامل در اين باره است ، مي تواند به اين دو كتاب مراجعه كند

  .بگويم كه وجه تسميه اين طايفه به بيچاره اين است كه نسبت اين طايفه به قبيله خزاعه مي رسد 

سه نفر از فرزندان امير سليمان خزاعي به شـكايت از حـاكم محـل ،    ) ع(ت رضا در زمان واليت عهدي حضر       

كـرده بـه متصـديان فرمـوده     خطـاب  " بيچـاره  " آن حضرت نيز آن سه نفـر را  . متوسل به آن حضرت شده بودند 

. خود حفظ كرده اند و از همان زمان ، اين طايفه اين عنوان را   تبرّ كاً براي  "به اين بيچاره ها توجه كنيد": بودند 

  .در زمان صفويه نيز به همين سبب افتخار خانوادگي ، طايفه بيچاره از دادن ماليات ، معاف شده بودند 

سـلطان عليشـاهي يـا     آن هستيد ، بـه طريقـه نعمـت اللهيـه     طريقه نعمت اللّهي كه جنابعالي در مسند ارشاد و قطبيت -5

  و چگونه به اين عناوين مشهور شد ؟  چه زماني گنابادي مشهور شده است ، از 
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شيرازي كـه بعـد هـا    د ا محمنام  حاج آقه ي آن حضرت بشيرازي ، عمو عليشاه  بعد از فوت حضرت رحمت       

ه ومبنـي بـر اجـاز    ، نوشته اي پس از چندي  ندو پيشنماز مسجد بود از علماي شيراز و ندر عليشاه شدمشهور به منو 

و خـود  عليشـاه نبـود    رحمـت  يبه آقـا  متعلّقكه خط آن نوشته  ندارائه كرد يشاهلع رحمتاز طرف آقاي جانشيني 

 عي بودند كـه مدعده اي گرچه  . ندكه از وجود اين فرمان بي اطّالع بوده ا ندبود گفتهنيز  حاج آقا محمد شيرازي

بسـياري   آنچـه قـبالً    الخرهبا به كارشناسان خط ارجاعاست ولي با  حضرت رحمت عليشاه خط خود  فرمان بهاين 

نشـرية آقـاي   ( 5صـوفي در مجلـة    چند سـال پـيش   حتّي و معلوم شد كه خط ايشان نيست به قطع گفتند موثّقين مي

كه فرمان جانشيني حاج آقا محمد شيرازي به خـط فرزنـد مرحـوم رحمـت      اظهار شد صراحتاً  نيز) دكتر نوربخش

عليشـاه ،   رحمـت  ديگـري از جانـب آقـاي     فرمان   بود كه ياين در حال . مي باشد -ميرزا محمد حسين  - عليشاه 

 ، كه بنا بر اقرار همگاناز قبل موجود بود  )شاهيعل سعادت (كاظم اصفهانيدحاج محم جانشيني آقاية مبني براجاز

حمـت  از مرحـوم ر  ديگـري  ةو نيز نام مي باشد عليشاه خط خود آقاي رحمت به ،ي خودآقاي دكتر نوربخشو حتّ

در .  مي كند تأييدرا  عليشاه جانشيني آقاي سعادتكه مضمون آن ، موجود است  عليشاه به مرحوم سعادت عليشاه

حـاكي از   نامـه  آنفرمـان و  مفـاد  كـه   كردنداعالم  قطبيت آقاي سعادت عليشاه بودند ،  مخالف كه كساني ،مقابل

دشمني داشتند ايرادات با ايشان ا كساني كهحتي بعده شيخي است و ةبلكه حاكي از اجاز نبودهت جانشيني و قطبي 

مرحوم رحمت  به هر جهت دو نفر مدعي جانشيني .بسيار كم اهميت و بطالن آن واضح بودگرفتند كه  نيز يديگر

 ،مـردي فاضـل    شـد و  بعداً مشهور به صفي عليشـاه  كه "حاج ميرزا حسن صفي"در اين بين مرحوم . بودند  عليشاه

ولي بـه واسـطة انتظـاراتي كـه      ، 6تجديد بيعت كرد ابتدا نزد مرحوم سعادت عليشاه اديب و شاعر نيز بود ،دانشمند 

پـس از مـدتي بـا آقـاي      اماقرار گرفت  رحاج آقا محمد منودر سلك ارادتمندان و پيروان  داشت و برآورده نشد ،

                                                 
 . 29، ص 40، شمارة  مجلة صوفي - 5

 . 541ص ،  1384 ،حقيقت ، تهران، )رضاعليشاه(جناب آقاي  حاج سلطانحسين تابنده گنابادي  ، نابغه علم و عرفان در قرن چهاردهم  -6
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حاج آقا محماختالف حاصل كرد و  نيز رد منوبـا ايـن    اجـازه نامـه نـدارد و    نيـاز بـه   قطبيـت  اصـوالً  نمود كـه  عااد

محالتـي   يدر مجموعـه مكاتبـاتش بـا آقـا     مشـاراليه اين در حالي است كـه  . ت كردعاي قطبياد وي خود مقدمات

اشاره مي كند كه اگر مالك قطبيت فرمان است ، فرماني باالتر و به اصالت فرمان قطبيـت جنـاب سـعادت عليشـاه     

  7. رحمت عليشاه نيست  جنابي گويد كه فرمان حاج آقا محمد شيرازي از جانب موجود نيست و حتّي م

بايـد   سلسـله فقـري   به اتفاق آرا ، قطب ، بلكه تقريباً طريقه هاي صوفيهغالب  تصوف و اصول اساسي بنابراما         

   و  برسـد )  ص(بـه پيغمبـر    مامـا معصـوم و از   بـه امـام   او اجازه ةسلسل و ذون و منصوص از جانب قطب قبلي باشدأم

ـ قطبي موضوعخود را قطب بداند و بدين جهت  ،اجازه  داشتن بدونهيچ كس حق ندارد  داشـته ت ت و اجازه اهمي 

  : عليشاه شيرازي بوجود آمد  بدين ترتيب سه رشته بعد از آقاي  رحمت. است 

1- گنابادي (عليشاهي  رشته سعادت -3رشته صفي عليشاهي  -2ر عليشاهي  رشته منو ( .                                 

     بودنـد عليشـاه   حضـرت رحمـت   و باجناق  چون عمو عليشاهر منو مشهور به دحاج آقا محم ، آقاياز اين سه رشته 

 بـه ايـن دليـل   ) بـود  عليشـاه رهمسر آقاي منو ديگريعليشاه و  يكي همسر آقاي رحمتبودند كه يعني دو خواهر ( 

چنـين  همو كردنـد ن توجـه  ابودنـد ، بيشـتر بـه ايشـ     با اين خانواده در ارتبـاط  كه در شيراز اشخاصياده و تمام خانو

عـدم تحقيـق    و تبليغاتي كه توسط خانواده مرحوم رحمت عليشاه در رابطه با فرمان حاج آقا محمد انجام شده بـود 

عامل مهم ديگـر ايـن   .اين موضوع بود ر در از ديگر عوامل مؤثّ ، فرمان اين اشخاص در خصوص اصالت و صحت

بعـد از   رحمت عليشاه داده بود ، را به آقاي ''نايب الصدري '' چون محمد شاه كه خود درويش بود ، مقام  بود كه

نامة  جاعل اجازه، كه بنا به قول عده اي(مقام را به فرزند ارشد ايشان به نام محمد حسين ميرزا   اين گويا  ايشان هم

                                                 
   . 17،ص2تصحيح منصور مشفق ، جديوان صفي عليشاه ،   -7
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و سـپس بـه    8)بيشتر عمر نكرد وبا وضعيت بدي در جواني مـرد بود و چند ماه بعد  شيرازيحاج آقا محمدمخدوش 

دسـتگاههاي   بـه همـين دليـل   ؛ داده بـود    - طرائق الحقايقصاحب كتاب  -د معصومبرادر كوچكتر وي ميرزا محم

بـه   . اي رحمت عليشاه برخورد مي كردنـد و به عنوان خليفه آق احترام مي گذاشتند ايشان ةدولتي به ايشان و خانواد

در حالي كه اين امر  استهر حال در اين فرمان مجعول حتّي لقب طريقتي براي حاج آقا محمد شيرازي ذكر نشده 

   .ايشان خود را منور عليشاه ناميد  حالبه هر . طريقتي مغاير است  يكامالً با روش مرسوم نگارش فرمانها

بـه عنـوان يـك صـوفي بـا عقايـد       مسافرت هـايي كـه بـه هندوسـتان     ة ي هم به واسطحاج آقا ميرزا حسن صف  

حتي تفسيري از قـرآن   سخن و از طالقت لسان برخوردار بود و نيز چون مردي فاضل و خوش   كرده بود درويشي

 بـه تـدريج   ،ود شـده بـ   ايشان مريد ،ين شاهداماد مظفرالد ،ظهيرالدولهبه دليل آنكه  بود و همچنين سرودهرا به شعر 

 از نظر مقام علمي در سطح معمـولي  عليشاه آقاي سعادتمرحوم اما به جهت اين كه  .شهرت و شخصيت پيدا كرد 

ـ كمي متوجـه حقّ ة، عـد  اختيـار كردنـد   ي و خلوتگيرگوشه  خودشان همو به تجارت مشغول بودند و  بودند ت اني

را به درويشي  گنابادي د بيدختيسلطان محم ملّا حاج يآقاعليشاه  آقاي سعادت مرحوم تا اينكه. ايشان شده بودند 

و تنهـا  جانشيني عطـا فرمودنـد    اجازة '' سلطان عليشاه '' با لقب  شيخي و سپسة به او اجازوپس از چندي  ندپذيرفت

يز چون و ن ،د يعني آقاي سلطان عليشاه بودند سلطان محم حاج ملّا ، همان آقاي كرده بودند شيخي كه ايشان معين 

كامـل  ة احاطـ  و فلسفي و ساير علـوم متـداول زمانـه     و به علوم فقهيبوده  نشمنداآقاي سلطان عليشاه مردي بسيار د

شـناخته   به نام نعمت اللّهي سه سلسله در آن زمان بنابراين.  دست آوردند ه شهرت و شخصيت بين المللي ب ،داشتند

 ،قمري تنظيم شده  1300بنا برگزارشي كه در حدود سال  كه-ت آقاي سلطان عليشاه در بيدخ وچون  .شده بودند 

                                                 
 "به نامه خصوصي  مرحوم آقاي محمد حسين آذري به جناب آقاي رضاعليشاه كه در مقاله اي تحت عنوان در اين باره رجوع كنيد   -8

پاييز  ،حقيقت  ،تهران (10مجموعه مقاالت  ،فان ايران عردر  "درباره قطبيت جناب سعادت عليشاه  ،خاطره اي از ميرزا شكر اهللا مستوفي
درباره ) 395، ص 3ج( و همچنين اشاراتي كه خود ميرزا محمد معصوم درطرائق الحقايق منتشر شده است ) 116-112صص ، 1380

  .وضعيت وخيم برادرش پس از فوت پدر مي كند
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 در نتيجـه  ،  سـكني گزيدنـد   ،ل زندگي آباء واجدادي ايشان بـود  مح كه - 9حدود پانصدوچند نفر جمعيت داشت

  .قرار داشتند  حكومتكه در تهران و مركز مملكت بودند ، مورد توجه  ديگر بزرگان سالسلكمتر از 

حوم آقاي سلطان عليشاه و ديگر جانشينان ايشان مقيم بيدخت گناباد بودند با توجه به اينكه آنجا علت اين كه مر -6

  منطقه اي دور افتاده است چيست؟ 

بـا   مردم بنابراين  ،مورين آن زجر ديده بودندأاز اواخر زمان صفويه هميشه از حكومت و م  مردم ايران تقريباً        

بـه  . مي دانسـتند   تشمن ملّحكومت روابط دوستانه داشت ، مخالف بودند و اورا د و با هر كس كه با ها حكومت

، اين جهت آقاي سلطان عليشاه كه به هيچ وجـه بـا رجـال حكـومتي دوسـتي و آشـنايي نداشـتند ، در ذهـن مـردم          

دم شهرت پيـدا  ه بسيار در بين مرمكّسفر حج به  ايشان از قضيه بازگشت موقعيت مناسبي كسب كرده تا آن جا كه 

كه هنگامي كه ايشـان   موضوع به اين ترتيب بود.  10)هم آمده است  علم و عرفان ةنابغ  در كتاب قضيهاين ( كرد  

ناصرالدين شـاه را بـراي مانـدن در     پيغام في داشتند ، توقّ )حضرت عبدالعظيم( ه در شهررياز سفر مكّ بازگشتدر

د بودند چون اين ديـدار  فقرا معتق معنونين بسياري ازاينكه در آن تاريخ ،  گو ؛ندآنجا و نيز مالقات با او را رد كرد

فقرا چرا بايد نظر بـه شـاه   : فرمودند  حضرت آقاي سلطان عليشاهست ، ايشان تشريف داشته باشند ولي اا به نفع فقر

 به چشم ظـاهر   ما را ، اهش اگر  . ظاهر داشته باشند بايد نظرشان به شاهي باشد كه قلب همة شاهان در اختيار اوست

 بـزرگ معنـوي طريقتـي    اينكـه   ه دليـل باگر هم   ؛ مملكت ساير رعايايما هم رعيتي هستيم مثل  ببيند، مي خواهد

كه نشان  موضوعاين . آنجاست  نكه محل زندگي ما كشيده و به گناباد بيايد، زحمت مارا ببيندخواهد  هستيم  مي

صـدا  سروبسـيار   لـذا  حاضر به مالقات با شاه نيسـت ،  ملكرد خالف حكومتبه واسطه ع سلسله بزرگ اين كه داد

توسـط   اآلثـار  و ثرأمام بود كه كتاب در همين اي و آوردند رويگنابادي ةكرد و مردم مشتاقانه به سمت سلسلايجاد

ن با تأليف آقاي سلطان عليشاه مي نويسد كه مقار از محمد حسن خان اعتماد السلطنه نوشته شد و وي ضمن تمجيد
                                                 

  . 68، ص  1383ف خانيكي ، تهران ، تأليف رجبعلي لبا گناباد ، خاستگاه حماسه هاي پنهان ،  -9
 . 106-105صص  ، نابغه علم و عرفان -10
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از فقيـه فاضـل الـي عـارف     ‹‹ : اين كتاب،ايشان از سفر حج بازگشته و به تهران وارد شده است و سپس مي نويسـد 

ـ  ›› . كامل ، هركه اورا ديد پسنديد و به مراتب دانش و آگاهيش بستود نعمـت   ةت باعـث شـهرت سلسـل   ايـن موقعي

اهل فضل و دانش بودند و حسن خلق داشـتند   ه، هم شانشينانو هم جان هم آقاي سلطان عليشاه. گنابادي شد  اللّهي

همـان  و به منظور تقويت روحية دينـي و علمـي مـردم آن منطقـه ،      دو براي آنكه به مردم محروم گناباد كمك كنن

و از حدود صـدو سـي سـال پـيش تـا      براي زندگي در نظر گرفتند  كه موطن اصلي و اوليه آنان بود  گناباد راةگوش

  .مجبور به ترك آنجا شده باشند  د بودند مگر اينكه با فشار حكومتاقطاب بعدي همه مقيم گنابا اريخ اين ت

دستورات آقاي سـلطان عليشـاه و جانشـينان ايشـان     روي عالقه و محبت تسليم  از ،  نيزو افراد فاميل  همه اقوام       

دكتـر زريـن كـوب     مرحوم  به قولي تعبير كنيم ، از لحاظ ظاهر اگر بخواهيم به همين جهت شايد.  بوده و هستند

گنابادي از اين جهت حفظ شده است كه اقطاب و جانشينان ايشان  هميشـه از همـين خـانواده بودنـد و     ةلسلس رونق

از خصوصـيات   ايـن اسـت كـه يكـي      ديگر آن  و نيز جهت ؛مي باشند  عالوه بر مقام عرفاني ، عالم به شريعت نيز

ايـن بـود كـه درويشـي در سياسـت       به پيـروان دسـتور مـي دادنـد    آقاي سلطان عليشاه  خصوصب كهگنابادي ةسلسل

اين دستور موجب بقاي درويشـي و عظمـت آن شـده     يعني همان شعاري كه اكنون نيز هست و ؛دخالت نمي كند 

د ، ندخالت كن در سياست و آن اين است كه درويشها آزادند شخصاً ه يك تبصره به آن اضافه شد البته فعالً ،است

  . نسبت دهند  يدرويش را به  كه آنبدون آن

بعضـي   اگر بزرگان سلسله نعمت اللّهيه گنابادي تمايلي به داشتن روابط با رجال حكومتي نداشته اند پس علّت عالقة -7

  اهل حكومت به آنها چه بوده است ؟ از

عرفاني و ة خمير كه به اصطالح ياشخاص هم، يدر ميان رجال حكومت عالوه بر ارادتمندان و اعضاي خانواده      

در دهـي   اقطاب گنابـادي   مقيم بودن ميل به  همين زيرا احترام مي گذاشتند اين سلسله به بزرگان ،  داشتنداسالمي 

رجـال حكـومتي نداشـته باشـند و ايـن       از از دستگاههاي دولتي يا ييهيچ تقاضا كه موجب شده بود، مانند بيدخت 
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 ي بسـياري از رجـال  و حتّ ي حكومت ها را هم وادار به اداي احترام مي كرد به طوري بود كه حتّ نيازياستغنا و بي 

و  .دست آورند اظهار ارادت و يا تظـاهر بـه ارادت مـي كردنـد    ه براي اينكه وجهه اي ب با اينكه درويش نبودند ولي

همـراه بـا اغـراض شخصـي و       مـان اغلـب  هم در مواجهه با منازعات سياسي كه در آن ز روش آقاي سلطان عليشاه

     السـؤ   در ايـن مـورد   وقتـي از ايشـان    خود داري از دخالت در امور حاد سياسي بـود ،  دسيسه بازيهاي سياسي بود

 ولي در موارد عمده مـثالً .  مي باشيم هستيم و مطيع دولتيك نفر زارعِ دهاتيِ درويش ما :  ، مي فرمايند مي شود 

ة نابغـ نوشته اند ، و در كتـاب   معتمدالتّوليهدر نامه اي كه به مرحوم  شوراي ملّي در اختالف محمد عليشاه و مجلس

دولـت و   مصـلحت  امـروز  كه تفهيم شود) منظور محمد عليشاه ( پادشاه به : مي فرمايند  ،آمده است   علم و عرفان

  .  11ن مجلس به صالح نيستمجلس است و مخالفت با اي "همراهي"مملكت و رعيت در 

       اين وضعيو منـع درويشـي از دخالـت در سياسـت بسـيار مفيـد بـود         در امـور سياسـي  دراويـش  آزاد بودن  ت .

كه مشروطه خـواه بـود ، در   ) ميرزا د حسينمحم كوچكتر برادر (درنايب الصحاج محمد معصوم كمااينكه مرحوم 

ط ي در زمـان تسـلّ  پيدا كردند ، مورد مزاحمت واقع شد و حتّقدرت   )دينمستبمشهور به ( زماني كه سلطنت طلبان

اعدام كننـد ولـي وسـاطت مرحـوم اعتمـاد       برخي از مشروطه خواهانرا مانند  وي بود د عليشاه ، ممكنكامل محم

، لـذا او بـه   كه نايب الصدر از تهران بـرود   دهددستور  صرفاً و شاه از كشتن او منصرف شود موجب شد كهالتّوليه 

درواقع بهتـرين و   نوشت كه   قئطرائق الحقانام   بهو بدين ترتيب در اين دوران كتاب جالبي بيدخت و گناباد آمد 

يـا  . است  شده به اين تفصيل نوشتهو شرح طريقه هاي صوفيه آخرين كتابي است كه درخصوص عرفان و تصوف 

و بـرادر كـوچكترش    داشـت ارتبـاط   ،و با دربار محمـد عليشـاه    هوددر مورد مرحوم اعتماد التّوليه كه از دراويش ب

معتمـد   به آقاي سلطان عليشاه در نامه اي كه ومرحوم معتمد التّوليه كه او هم از دراويش و از مشروطه خواهان بود 

بـراي   و صـرفاً  انهالتّوليه مي نويسند به او و برادرش توصيه مي كنند در كارها و اقدامات سياسي شان نيتشـان خالصـ  
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آنهـا هـم در مجـالس    . خدا باشد و خير بندگان خدا را در نظر بگيرند و بـا يكـديگر مقـام بـرادري را حفـظ كننـد       

هرچنـد كـه    ،مي نشستند و با هم مصافحه مي كردند و با يكـديگر اتّحـاد كامـل داشـتند     درويشي پهلوي يكديگر 

ه هـاي ديگـري نيـز در دراويـش سلسـله بـود كـه در مجلـس         چنانكـه نمونـ  . مشرب سياسي شان با هم متفاوت بود 

مي نشستند و با هم مصافحه مي كردند ولي در بيرون ممكن بود عملكرد سياسي شان  درويشي ، برادر وار كنار هم

براي خداست اگرچه  صرفاً همواره هركدام مي دانستند كه نيت طرف مقابلشان خالصانه و ، امابا هم مخالف باشد 

. اسـت   در زندگي اجتماعي و اين بهترين تربيت براي درويش كه در تشخيص راه صحيح اشتباه كنند ستاممكن 

به اين طريق هم تعداد دراويش زيادتر شد و هم اهميت اجتماعي خاص ت تـا كنـون هـم    ي پيدا كردند و اين وضـعي

  . ادامه دارد 

محترم تابنده بوده چه تأثيري بر روابط خانوادگي داشـته   اين كه مقام قطبيت در صد و چند سال اخير  در خانوادة -8

  است؟ 

عالم عرفان داشـتند ، دور همـين محـور    اعتقاد و عالقه اي كه به ة ما هم به واسط ةاما راجع به خانواده ، خانواد       

بطـوري  .  ه استبود جاپابر آنها فاميلي ة اعتقاد و عالق ولي ،  نشده انداگر هم بعضي ها درويش . ند ه ال بودمتشكّ

يي كه اعضاي خانوادة ما آنجـا  هاشهردر بيشتردر تهران و  ما وادگيخانة از بيست سال پيش تا كنون دور كه تقريباً

جوانترهـا ، مسـن ترهـا را    تـا  همه تشـريف بياورنـد    در اين جلسات است و بارها خواهش شده كه  بر قرار ، هستند

مـي افزايـد    تحكام فـاميلي سهمديگر را نديده باشند واين بر ا حتّي كنونتا كه زيرا ممكن استببينند و آشنا بشوند 

 نمي توانم دو نكته به عنوان مثال در وصاياي حضرت سلطان عليشاه اشاره كنم كه ببينيد اي .مين مي كند وآن را تأ

   .تاثير چگونه بوده است 

حتـي   و شده اسـت تحريم مواد مخدر اشاره  موضوع به و جانشينان ايشان ،حضرت سلطان عليشاه  يدر وصايا       

فرموده اند كه من راضي نيستم از ارث من ديناري صرف اين مسـائل   خويش ت نامهعليشاه در وصي حضرت صالح
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از ارث محـروم مـي كـنم ولـي مـي گـويم        را  و اگر خداي نكرده در ورثه من معتادي باشد نمي گويم كه اوشود 

اعتيـاد ، در   مسـألة  و نسبت بـه   ما بسياركم باشدة لب موجب شده است معتاد در خانوادكه همين مط؛ راضي نيستم 

 نگـاه  دور از معتاد شدن و اعتيـاد   كه افراد براي فرار از اين نفرت ، خودشان را شده است نفرتي ايجاد   ما خانوادة

  .مي دارند

ايـن اسـت كـه  در    نوشـته انـد    هايشـان   ت نامـه يدر وصـ  و جانشينان ايشان آقاي سلطان عليشاهكه  يدوم ةنكت       

اسـت و آن   كـوچكتر ، مقـدم بـر    هم باشـد   سن بزرگتر است ، ولو يك روز از نظرهر كه  خانوادة ما و در نسل ما

    مثـل مقـام قطبيـت يـا       - الهـي ة در كـوچكتر يـك وجهـ    اينكـه  مگـر   ؛كنـد  بايـد رعايـت احتـرام او را ب    كوچكتر

در ايـن بـاره تـاثيري    مقـام دولتـي و حكـومتي     داشتن اما .در آن صورت اورا محترم بدارند باشد كه   - شيخوخت

 با مـن   داشتيم كه تقريباً  قوم و خويشي ،من در وزارت دادگستري سمتي را عهده دار بودم  وقتيكما اينكه  ندارد؛

وزيـر وقـت    دكتـر مبشّـري  بـا هـم پـيش     يـك بـار كـه    ، بـود بود و فقط كمي از نظر سـنّي از مـن بزرگتـر    هم سن 

كه بعـد دكتـر مبشـري در ايـن      و من اين مسأله را رعايت مي كردم جلوتر از من مي رفت ايشاندادگستري رفتيم  

ولي در مواردي . ش از من بيشتر است سنّ گفتم علت اين است كه ايشانبه او در پاسخ من،  ال كردسؤ مورد از من

مـن را    رعايـت احتـرام    حتّي بزرگتر هـا هـم   اآلن من دارم ، ساير اقوام كه منصب الهي باشد ، مثل اين منصبي كه

تمام اقطاب سلسله از صدوسـي   اصوالً خود همين مسأله كه. مين مي كند أدارند و خود اين امر استحكام فاميل را ت

ـ     موجـب شـده   بـوده انـد  عليشـاه   از نسل آقـاي سـلطان   همه سال پيش تا كنون ، ارتبـاط  و  تدر ايـن فاميـل ، قطبي

  .كند تقويت  ديگري را هر كدام  و گرديدهم أتو خانوادگي باهم

داشـته و   سلسلهمزار سلطاني بيدخت چگونه ساخته شد و توسعه پيدا كرد و چه موقعيتي در ميان خانواده جنابعالي و  -9

  ؟ دارد
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ـ  ت خاصوضعي مزارساختمان         كـه در بيـدخت قـديم    ايـن اسـت كـه   و آن . ه اسـت  ي دارد كه جالـب توج  ده 

آبـادي و در   از در محلـي خـارج  قبرسـتان بيـدخت   بودنـد ،   ساكنعليشاه هم در آنجا سلطان ي بود و آقا كوچكي

 ينـور عليشـاه در آبـادي ديگـر     يعليشاه منتشر شـد ، آقـا   خبر شهادت حضرت سلطان كه وقتي. ه اي بود ين تپيپا

ابتدا تصميم گرفتـه   .با عجله به بيدخت بازگشتند  ع خبردار شدندو به محض اينكه از موضوبودند  نزديك بيدخت

دفـن كننـد ولـي آقـاي نـور عليشـاه        در وسط گورسـتان   پيكر آقاي سلطان عليشاه را در محلّ ديگري كه شده بود

 مجـدداً از آقـاي نـور    قصـد داشـتند   متصديان حفـر قبـر  . فرموده بودند كه در طرف باالي قبرستان ، قبر حفر كنيد 

 .پرسندكه آقاي حاج محمد باقر نوغابي مي گويد من مي دانم ايشان كجا را مـي فرماينـد   بعليشاه محل حفر قبر را 

سـپس  . مرحوم آقاي نور عليشاه مي فرمايند كه حاج محمد باقر مي داند ، دنبال او برويد تا محل آن را نشـان دهـد  

قبر با تعجب از او مـي پرسـند كـه تـو چگونـه فهميـدي        متصديان حفر. محل دفن را نشان مي دهد  مرحوم نوغابي

محل آن كجاست ؟ حاج محمد باقر نوغابي مي گويد چندي قبل كه فرزندم از دنيـا رفـت، آقـاي سـلطان عليشـاه      

براي تشييع تا قبرستان آمدند و پس از دفن او از آنجا حركت كردند و به طرف تپـه بـاالي قبرسـتان رفتنـد و روي     

بـه اشـاره   و اآلن كه آقاي نور عليشـاه محـل قبـر را     به حالت مراقبه اي فرورفتندند و در اينجا نشستند و اين تپه آمد

سلطان عليشـاه   منظور ايشان همان محلّي است كه آقاي كه كردممعين كردند ناگهان ياد آن موضوع افتادم و يقين 

نيـز  ز خود آقاي نور عليشـاه پرسـيده بودنـد ، ايشـان     بعدها كه ا .نشستند ، لذا اينجا را نشان دادمدر آن روزآمدند و

من چند بار ديدم كه پدرم حضرت سلطان عليشاه وقتي به عنوان زيارت اهل قبور و خواندن فاتحـه اي بـه    فرمودند

    قبرستان تشريف مي آوردند در همين جايي كه ايشان را دفـن كردنـد مـي نشسـتند و لحظـاتي را بـه مراقبـه سـپري         

و من آن موقع توجهي نمي كردم تا اينكه موقع دفن ايشان توجه كردم كه شايد آنچه كـه مـن ديـده ام    مي كردند 

   . در واقع اشاره اي به محلّ دفن بوده است
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، ايـن نگرانـي وجـود    بود  جمملكت هم بسيار متشنّ ضاعچون آن زمان اواخر دوران سلطنت قاجار بود ، و او         

بود كه يك چهار  دليل به همين  ،هم جسارتي بكنند آقاي سلطان عليشاه  ، حتي به جنازهي داشت كه دشمنان محلّ

  و گذاشتند كه هر شب عـده اي در آنجـا بيـدار باشـند    منظم برايش كشيك ودر آنجا ساختند   4×3يا  6×4ديواري

ين سركشيك ها مرحوم چنانكه يكي از ا. سركشيك هم از اشخاص معتقد و معتمد ايشان بود . كنند  قرآن  قرائت

آقاي تابان باجناق جناب آقاي نورعليشاه بودند و مشار اليه تعريف مي كرد كه يك شب جلوي در مزار يـك نفـر   

سفيد پوش را ديدم ، تفنگ را باالگرفتم و به او ايست دادم و گلنگدن را كشيدم و به او گفتم اگر تكان بخوري به 

اين موضوع نشان دهنـده آن  . مرحوم آقاي نور عليشاه فرمودند كه من هستم  تو تير اندازي مي كنم و بعد ديدم كه

به مزار توهين شود و البتّه اين موضوع كشيك ها هم حتـي بعـداً كـه احتمـال      نكند كه ايشان نگران بودند كه است

  . تعرّضي هم نمي رفت به عنوان يك سنّت برقرار بود و هنوز هم هست 

 ، سـاختمان  مهندسا و عمله و معمار و بنّ كهبه اين نحو بود   ساختش همطرز ساخته شد و  رمزابعد به تدريج         

نور  يمي گفتند هر روز صبح آقا كه به نحوي كه خودم از گذشتگان شنيدم ، بودندفقرا و اهالي بيدخت  اغلب از 

اهـا كمـك مـي    كردنـد و بـه بنّ  مي ل آماده مزارتشريف مي بردند و گصالحعليشاه به  يآقا پس از ايشان عليشاه و 

 مـي در آنجا كار  ساعاتي به صورت سمبليك مي زدند و و مانند يك كارگر ساده پاچه هاي شلوار را باال  نمودند 

عالقـه منـدان در     بـه ايـن طريـق تمـام    . تا اشخاص ديگري كه عالقه مند بودند از ايـن روش پيـروي كننـد     كردند

بنـا شـود ،    آنجـا لي در كشيدند و قرار شد ساختمان مجلّ نقشة ساختمان را كه مه بعداً. شركت كردند مزار ساخت 

و او بيايـد بـه بيـدخت   بود ، خواستند كـه   زبردستيو يزد و معمار بسيار ماهر يكه از فقرالي از استاد  ابوالقاسم توكّ

  .ساختمان را انجام دادو معماري اين  -او و خانواده اش مقيم بيدخت شدند -  آمد  هم
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عليشـاه   نظرم از خود حضرت صالحه ب وليعليشاه  يا از حضرت صالح كه يادم نيست از مادرم شنيدم حكايتي       

، در  سـفر كنـد  از مشهد به بيرجند و يـا از بيرجنـد بـه مشـهد      مي خواست امير شوكت الملك علمهروقت كه بود 

        ) حضـرت آقـا ي صـالح عليشـاه      نـور عليشـاه و   يحضـرت آقـا  (مي كرد و خـدمت حضـرت آقـا      بيدخت توقف

بـراي  يـك سـفر كـه     .خداحافظي مي كـرد   بعددر خدمتشان بود و ظاتيمي رسيد و سالمي مي كرد و دقايق و لح

آمده بـود  وي به مزار  .مزار تشريف دارنددر حضرت آقا كه گفته بودند به او ، منزل آمده بود  رد به زيارت ايشان

كفش و جورابتان : به اوفرموده بودند ، از اداي احترام حضرت آقا پس .م زيارت كند بخواند و ه اي كه هم فاتحه

او هم با كمال ميل اين كـار را  . ساختمان شركت كنيد و بياييد در ساختن رتان را هم باال بزنيد اشلو ورا در آوريد 

سـلطان عليشـاه   زار حضـرت  مـ  سـاختمان سـاخت   مي دانست كه در ي افتخار شبود و اين را براي خود انجام داده

  .شد بنا به همين طريق و به تدريج ساختمان . شركت كرده است 

 سـاختن  مـن خـودم بـه يـاد دارم وقتـي      كـه  هم مي گفتنـد  )قمري 1335تولد( آقاي سلطانعلي سلطاني مرحوم       

و  و فقـرا از پيـر  رگـان  بز و، صـفي از اقـوام    و مي خواستند سقف گنبد را بسازند بود هگنبد رسيدپاي ساختمان به 

در آن بـاال ،   عليشـاه  حضـرت صـالح   . مي رفـت پشت بام به  ه ها تا تشكيل شد كه از پايين ساختمان و از پلّ جوان 

ـ   كه بودند و آقاي سلطاني مي گفت ايستاده، خودشان  پاي سقف گنبد ل را من بچه بودم و تماشا مي كردم كـه گ

       بغـل دسـتي   بـه   هـم او وپهلـويي مـي داد   نفر بـه   و گرفـت  مـي   اين گل را در ظرفهايي از پايين مي دادند هر كسي

روي  ومـي داشـتند   اين گل را بر ، ابنّ يكعليشاه مانند صالح يدر آنجا خود آقا ؛مي داد تا به محل گنبد مي رسيد

ة حلق ةاين كار به منزلو . شكل ساخته شد  ناي به نصب مي كردند و گنبد تقريباً روي آن و آجر رامي گذاشتند  بنا

ايـن   سـاختن  آگـاه همـه خـود را در   دناخو به صورتنكه آگاه باشند ، يوحدت فقرا بود و به اين جهت فقرا بدون ا

عظمـت   در خـود و ايـن   نـد كـه از روي عالقـه كـار كـرده ا    بودندشـريكي   درواقـع ؛  ساختمان شريك مي دانستند



١٨ 
 

     زيـادي بـراي زيـارت مـزار     ة هميشـه عـد   كـه سـت   ا ين جهتبه هم. است ثر بودهؤدرويشي و وحدت فقرا بسيار م

  .را دارد  ءمي آيند و اين عالقه از پدران به فرزندان به ارث مي رسد و عرف درويشي هم اين اقتضا

  آيا توسعه مزار سلطاني صرفاً به منظور توسعه فقر و درويشي بوده است ؟ -10

 به نسبت ت نگران بوده اند و به اين جهتاز اجتماعا غالباًمتها در ايران داديم ، حكو با همان توضيحي كه قبالً       

كه شـناخت صـحيح و درسـتي از تصـوف و     رجال حكومتي  مگر بعضي ،نظر خوشي نداشته اند  متأسفانه درويشي

 يت ديني و عالئـق درويشـي خـود مسـئول     اتحفظ اعتقاد ند و بابودعرفان داشته و يا اينكه خود در سلوك عرفاني 

مشـاغل دولتـي داراي   شان كمتر بود ولي چون در  كه نگرانييا اينبودند ناين افراد گرچه نگران  .داشتند هم دولتي

.   مي كردسرايت  نيزها نآبه گاهي نگراني ساير مسؤوالن  ، كه دارابودند به دليل آن سمت حكومتي ،بودند  سمتي

تصـوف  بايد با النمسؤو ي يعني جمهوري اسالمي كه علي القاعدهمي بينيم در دوران حكومت اسالم  مثالًبنابراين 

ده است ، طريقت را نيـز  شريعت غلبه كرةبه اين معني كه اكنون كه جنب  -نظر خوشي داشته باشند اسالمي عرفانو 

  . درويشي مخالفندة با توسع چنين ظاهر مي شود كه ذلك مع -تقويت كنند ت اسالم است ، معنوية جلوكه جنبه و

        و ام    ف و تعـداد  ا در مورد توسعه ، اشتباهي كه مي كنند ، اين است كه وقتي اقبال مـردم را بـه عرفـان و تصـو

به اصطالح نسـبت بـه   زيادي  مي كنند كه اشخاص مالحظهوقتي و همچنين  ، زياد مي بيننددنيا  همهدراويش را در

مي كنند كه اين اقبـال مـردم    تصور فه طرفداري مي كنند ، ف و متصودر موقع خود از تصو و عرفان همدلي دارند

اينهـا جـاي علـت و    . سـاخته شـده اسـت     توسط متصـوفه چهار تا حسينيه يا سه تا مقبره  است كه مثالً ناي به واسطة

شـته  داسيسـات زيـادي   أا و تهـ سـاختمان   نيست كه مثالً به اين دليلف تصوة توسع. معلول را باهم اشتباه گرفته اند 

ستمهايي هم كـه بـر   است و  و جذابيت فقرو درويشي طرز فكرو رفتار درويشان به دليلف تصو ة، بلكه توسع باشد

 بنابراين اشـتباه در همـين  . است معلول اين توسعة معنوي  هم يتوسعه ساختمان. شده است  آن آنها مي شود مكمل

مثـل آنچـه اخيـراً      - ه ايرادات نادرست به ظاهر قـانوني لذا تدوين قانون نادرست و يا توسل ب. است  عدم تشخيص
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به منظور جلوگيري از    - مي شود  ادعاساختمانهاي دراويش  در ساخت شهرداري از قوانين تحت عنوان تخلّفات

كـه بنـا بـر اصـل و طبيعـت       در جامعـه اي بـه نـام ايـران    خصوصاً  لطمه وارد مي كند توسعة تصوف ، به همة جامعه

  .رشد كرده و به ساير كشورها وارد شده اسـت   اين جامعه و درويشي بيش از همه جا در  استهل عرفان خويش ا

 يك سلطاني كه در اذهـان مـردم بـه عنـوان خانقـاه گنابـاد      متبرّمزار ساختمان توسعه و تكميل ، هم همين جهتبه 

بسيار سـاده بـود و بـا     بيروني بقعه  ماين انيكه يك دورشده است ، به تدريج بوده است و حتي به ياد دارم  مشهور

كاشـي كـاري    يعنـي بـود ،   خاكي و خشتي نبد آن به صورتگسنگ مرمر روكاري نشده بود و گلدسته نداشت و 

پـدرم كـه    مرحـوم  فقرو تصوف بارهـا بـه  داران افراد زيادي از دوست و  نه كاري نبودينيز آي بقعهداخل و ، نشده بود

دهند كـه آنـان نمـاي بيرونـي بقعـه را كاشـي       اجازه  ايشان و خواهش مي كردند كه ردهك بودند اصرار آنجاي متولّ

) حضرت صالح عليشاه ( ولي با اينكه مرحوم پدرم  و از اين جهت ساختمان را تكميل كنند ،كاري و سنگ بكنند 

اين مزار هستم وحتّـي  كه بارها فرموده بودند كه من خادم  عالقة خاصي به مزار سلطاني بيدخت داشتند ، به طوري

البتّه يادم نيست فرمودند مـا يـا    –ما : يك بار بنا به مناسبتي ، مستقيماً خود من را مورد خطاب قراردادند و فرمودند 

در بيان علّت عـدم ايـن موافقـت ،    اما مع ذلك با درخواست آنان موافقت نفرمودند و  ،خادم اين مزار هستيم –من 

نگ ، شسـت و شـو و نگهـداري و    سنگ مرمر كنيم ، اين سفرضاً ما جدار بيروني بقعه را مي فرمودند كه مثالً اگر 

پس وقتي اين كار را مي كنيم كـه آن بودجـه را    ،كنيم بودجه اي نداريم كه تعمير ما  و اآلن هم، تعميرمي خواهد 

 داخل بقعـه ،  ه كارييينآ مثالًانجام شد  مزاربناي ي تكميل تدريج كارها به بدين جهت است كه. هم داشته باشيم 

و يا نماي بيروني بقعه سنگ ، شد ساختهكم كم  يا گلدسته هاي بقعه كه چهار عدد هستند.  شدپس از مدتي انجام 

مهم ، مرحوم پدرم رحمـت اهللا   عليشاه در مورد سنگ مزار حضرت سلطان. ر شد و گنبد مزار كاشي كاري شد رم

خوبي را تهيه كنند و در شهرستانهاي مختلف هم ، اين موضوع را پـي گيـري    عليه مدتها در صدد بودند كه سنگ
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مي فرمودند تا اينكه سنگي تهيه شد و استاد عبد الولي حجار كه در بيدخت سـكونت داشـت بـه دسـتور ايشـان بـه       

اتمـام  و خط روي سنگ هم در آنجا نوشته شد ولي پـس از   جاريهاي اطراف سنگ را انجام داداصفهان رفت و ح

لذا سنگ مذكور نصب نگرديد تا اينكـه بنـا بـه     ،خطّ روي سنگ مورد پسند حضرت صالح عليشاه واقع نشدكار ،

به حضرت صالح عليشاه ، مرحوم آقـاي عبـاس بحرينـي قمـي      )حضرت آقاي رضا عليشاه ( پيشنهاد مرحوم برادرم

نجا به همراه مرحوم حاج شـيخ  آت و در معروف به عشقي كه خط نستعليق را بسيار خوب مي نوشت به بيدخت رف

اسماعيل امير معزّي دزفولي معروف به شيخ المشايخ كه در نوشتن خط نسخ مهـارت داشـت خـطّ سـنگ مـزار را      

  . ن يادگار مرحوم شيخ المشايخ است لّق به مرحوم عشقي است و خط نسخ آنوشتند كه خط نستعليق آن متع

حجاري سنگ مزار آقاي سلطان عليشاه ، حضرت صـالح عليشـاه اتـاقي را در    همچنين به خاطر دارم كه براي        

اتـاق مـي رفتنـد و بـرروي     آن  صحن پايين مزار به اين كار اختصاص داده بودند و تقريباً بيشتر روزها ، خودشان به

كـودكي  در سـنين   كـه  خود من هم راي مي نشستند و به كار حجاري سنگ نظارت مي كردند و يك باچهار پايه 

   بودم ، رفتم و در خدمتشان آنجا نشستم و مي ديدم كه در خيلي مـوارد بـه حجـار راهنمـايي مـي كردنـد و دسـتور        

همـين طـور تمـام    . آمـاده شـد و آن را نصـب كردنـد      مزار و به تدريج سنگ . مي دادند كه اينگونه حجاري كن 

  .  ه استانجام شد ،اي سلطان عليشاه گذشتهكه از رحلت آق ساليصد اين در طي و كارهاي مزار به تدريج

پس از مدتي كه از ساخت اوليه مزار حضرت سلطان عليشـاه گذشـت ، بـراي اقامـت زوار مـزار مـذكور ، در              

نام گـذاري شـد ؛ تـا اينكـه در      ''صحن كوثر '' اطراف بقعه اقدام به احداث صحن هايي شد كه يكي از آنها به نام 

توجه به كمبود فضا و افزايش تعداد زوار ، تعدادي از دراويـش سلسـله پيشـنهاد كردنـد كـه صـحن       زمان حاضر با 

از من پرسيدند كه بر ايـن صـحن چـه     –يعني دراويش  –سپس زوار . ديگري ساخته شود و من هم موافقت كردم 

 اح عليشاه اسـت و مـ  آقاي صال حضرت فتم كه چون ابتكار ساخت صحن كوثر متعلق بهنامي گذاشته شود ؟ من گ
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 صـحن كـوثر  '' م ، لذا صـحن جديـد را   يم آن صحن را تكميل كنيبا اضافه كردن صحن ديگري به آن ، مي خواه

اخت سـ  ازةلين دولتي از لغـت توسـعه دارنـد ، اجـ    ؤوبناميم ، اما متأسفانه با برداشت ناصحيحي كه برخي از مس ''دو

  .را ندادند دو زائرسراي جديد يعني صحن كوثر

شمسي يعني هشتادو پنج  1302همچنين از ديگر اقدامات حضرت صالح عليشاه تأسيس كتابخانة مزار در سال        

را خود حضرت صـالح  بيان السعاده  يعني تفسير  بود كه اولين كتاب كتابخانه'' كتابخانة سلطاني '' سال پيش به نام 

كتابخانه تا به امروز از حيث امكانات و غناي منابع علمـي توسـعه    به تدريج اين. عليشاه به اين كتابخانه هديه دادند 

موزه اي هم در داخل كتابخانه تأسيس شد و امـروز تبـديل بـه كتابخانـه معتبـري شـده اسـت كـه          يافت و همچنين

و همگان مي توانند از آن استفاده نمايند ولي بازهم به دليل نگاه صرفاً سياسـي برخـي از دسـت انـدركاران محلّـي      

    حكومتي كه همه چيز را در سيطره و اختيار خود مـي خواهنـد هرگـز از ايـن كتابخانـه در محافـل عمـومي اسـمي         

كـه كتابخانـه مـزار     در صـورتي  ،و گاه حتّي پنهاني دانشجويان را از استفاده از كتابخانه برحذر مي كننـد نمي برند 

مـي باشـد و شـايد بعـد از كتابخانـه       كيفيـت ز حيث كميت و تقدم زماني و اسلطاني اولين كتابخانه گناباد از حيث 

آستان قدس رضوي و كتابخانه مدرسه شوكتيه در بيرجند ، كتابخانـه اي بـا ايـن تجهيـزات و تنـوع و تعـداد منـابع        

  .علمي در استان خراسان وجود نداشته باشد 

  .، ممكن است توضيح بيشتري دربارة آن بدهيداكنون بسيار رايج شده " توسعة سازمان يافته فقر" ظاهراً شبهة   -11

دينـي مـي باشـد ، لـذا كـامالً       و آموزه هاي اصيل الهي معموالً توسعه در عرفان به منظور بسط معنويت و ارائه       

وقتي فردي با نيتي خير خواهانه اقدام به انجـام كـاري عـام المنفعـه از قبيـل سـاخت مدرسـه ،        . جنبه فرهنگي دارد 

و از نيت خير او مطّلع مي شوند ، او را در انه ، حسينيه و غيره مي كند ، اشخاص ديگر كه با او آشنايي دارند كتابخ

 فردي است كه به دليل هدف مشـترك  ، شخصي وخير كارِ ، اينيعني در ابتدا  ،انجام اين عمل خير ياري مي كنند

شـد ،   تبـديل  شود و وقتي اين كار خيـر بـه اقـدام جمعـي    جمعي مي  كارانة نيكو افراد ، تبديل به يك اقدام معنوي
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و دستگاه هـايي   به مسائل ، صرفاً با ديد سياسي مي نگرند ، اينگونه اقدامات براي آنان دستگاه هاي حكومتيچون 

در صـورتي   ؛گـردد عاليت هاي سازمان يافته تلقّي مـي  ف كه از جمعيت و شعارهاي مخصوصي استفاده مي كنند ،  

به هيچ وجه در اينگونه مسائل به صورت سازمان يافته شروع به فعاليت نمي كنند ، بلكه بدون ارادة قبلـي و   فقراكه 

 مشترك كه ذكر كرديم ، با هم هماهنـگ مـي شـوند و ايـن فعاليـت هـاي       تنها به دليل داشتن آن نيت خدا پسندانة 

ـ انداختـه اسـت ؛    ي واهـي به وحشت –ه به بعد از اواخر دورة صفوي – را شبه سازماني ، دستگاههاي حكومتي ا در ام

، نگرانـي   ه است و اين توهم سازماني بـودن فقـر وجـود نداشـت    تعداد دراويش و متصوفه كمتر بود كهي يدوره ها

  . چنداني براي حكومت حاصل نمي شد 

  

 


