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 مقدمه

های مهمی که در عنوان این تحقیق آورده  شایسته است در ابتدای بحث واژه
هایی همچون پلورالیسم و نعمت ا... ولی که  شده مورد بررسی قرار گیرد. واژه

 باشد. دار بیان این مطلب می گفتار اول این فصل عهده
گیرد. در این بخش دو  در گفتار دوم، سابقه پژوهش مورد بررسی قرار می

اب مرتبط با این تحقیق مورد نقد قرار گرفته است. همچنین امتیاز نوشته کت
 حاضر نسبت به منابع مذکور مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

در گفتار پایانی این فصل به ضرورت و اهمیت عنوان مورد نظر پرداخته 
شود که چرا باید در مورد اندیشه نعمت ا... ولی  شده و این نکته بیان می

 قیق کرد واندیشه پلورالیستی او را مورد نقد قرار داد.تح
 



 گفتار اول:

 بررسی عناوین موضوع

برای ورود به بحث پلورالیسم در اندیشه نعمت ا... ولی باید ابتدا واژگان و 
مفاهیم اساسی آن تحلیل و بررسی شود. از این رو در این گفتار سعی خواهد 

 ی این تحقیق بیان شود.شد توضیحی مختصر درباره مفاهیم اصل

 پلورالیسم

واژه پلورلیسم در فارسی به تکثر گرایی ترجمه شده است، این واژه از لحاظ 
مفهومی دارای تعاریف متفاوت، بعضا متناقض هم می باشد. بهره مندي يكسان 
اديان از حق و باطل، اديان همگي راه هايي به سوي حق هستند، پلورالیسم 

، پلورالیسم به معنای مدارا با حفظ ادعای حقانیت 1یويسمديني بر پايه ي پوزيت
 خود و... از این تعاریف به شمار می روند .

بعضی از این عناوین مثل مدارا با حفظ حقانیت خود یا پلورالیزم طولی مورد قبول علمای شیعه با توجه 

پلورالیزم به معنای به منابع کالمی تشیع می باشد و بعضی مثل بهرمندی یکسان از حق و باطل و 

پوزیتیویسم مورد قبول علمای شیعه نیست که در فصل دوم به تعریف و توضیح آن ها به صورت مفصل 

 پرادخته خواهد شد.

 

 نعمت ا... ولی 

قمری در شهر حلب متولد شد.  131نور الدین نعمت ا... فرزند عبدا... در سال 
ن بود. نعمت ا... در سال وی مؤسس فرقه نعمت ا...ی و احیاگر تصوف در ایرا

سالگی برای برگزار کردن حج به مکه رفت و از آنجا به مصر و در  42در سن  177
( شد. او هفت سال شاگردی یافعی را کرد 167مصر مرید عبد ا... یافعی )وفات 

 و از خلفای وی به شمار آمد.
یافعی از سران فرقه معروفیه است که خودشان را به معروف کرخی می 

ق که  164انند و نعمت ا...یه دنباله معروفیه است. نعمت ا... ولی، در سال رس
                                                           

1
 :  پوزیتویسم مفهوم 

 مدرنیسم و پوزیتویسم بین اساسی و مهم تداخل یک که داشت توجه باید

 و شود می تلقی پوزیتویسم ایدئولوژی عنئان به مدرنیسم دارد؛ وجود

 می نیز و نمود تلقی مدرنیسم متدلوژی عنوان به توان می را پوزیتویسم

 و اجتماعی علوم جدید نظریات الخصوص علی معاصر علوم اصلی بدنه توان

 فلسفه علیه بر بود شورشی واقع در پوزیتویسم و دانست پوزیتویسم را یاسیس

 دیدگاه از. مذهبی و اخالقی احکام و دینی گرایشهای علیه بر و متافیزیک و

 خداوند ندارد، خارجیتی و است انسان ذهن تاریخ جزء   مذهب پوزیتویسم

 ابزاز ترینمهم از. گیرد می قرار انسان ذهن تاریخ جزء   که است مفهومی

 که است دینی های گزاره معناداری در تشکیک دین، به حمله در پوزیتویسم

 قرن در که را جدیدی نظریات توان می پس. گنجد نمی مختصر این در آن توضیح

 و پوزیتویسم عنوان تحت متدلوژی و شناسی معرفت نظر از اند، شده مطرح 21

 .نمود بررسی مدرنیسم عنوان تحت محتوی لحاظ از



مصادف با سال دوم سلطنت تیموربود، به ایران آمد. وی بیش از صد سال عمر 
 4قمری فوت نمود. 732کرد و در سال 

 
الزم به ذکر است به دلیل اختصار مبحث بررسی عناوین موضوع، فقط به 

امه نعمت ا... ولی اکتفا نموده و اشکاالتی از قبیل ذکر مختصری از زندگی ن
انقطاع در سالسل صوفیه و سنی بودن نعمت ا... ولی و شیوخ او و موارد 
دیگری که موافقین نعمت ا... در مورد وی مطرح می کنند، در فصل های آتی 

 مورد بررسی قرار خواهد گرفت .
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 .232، دکتر کامل مصطفی الشیبی، ص تشیع و تصوف.  



 گفتار دوم:

 پیشینه تحقیق

 و پلورالیسم زمینه در بسیاری کتب که گفت توان می قتحقی ی پیشینه مورد در

 بررسی به کدام هیچ ولی شده است نوشته مجزا صورت به ولی ا... نعمت

 اندیشه در پلورالیسم نپرداخته و ولی ا... نعمت و پلورالیسم ی واژه دو پیوند

ی "مسافرتهااز این کتب به کتب  .قرار نداده اند مورد بررسی را ولی ا... نعمت

شاه ولی" و "تحقیق در احوال و نقد آثار و افکار شاه نعمت ا... ولی" تالیفات 

 می توان اشاره کرد .دکتر حمید فرزام، 

اما در این کتب و حتی در مقاالت که از اینترنت و غیره مشاهده شد به هیچ عنوان به تفکر 

ین نوشتار حاضر اولین تحقیق در این پلورالیستی نعمت ا... نپرداخته اند و از این لحاظ می توان گفت ا

 موضوع می باشد. 

مطلب دیگری که این نوشتار با آن مواجه شد؛ کم بودن نسخ موجود چاپ شده در مورد نعمت ا... یا 

آثار او می باشد که محقق را وادار به مراجعه به نسخ خطی نمود که تعیین وقت برای ظهور در این 

ای دیگر مشاهده نشد و لذا کپی از نسخه خطی آن در پایان بررسی بدست آمد مطلبی که هیچ ج

 این نوشتار درج خواهد شد. 

مطالبی در مورد احادیث رجل قم و توضیح قدریه و اهل بیت و ... که دانستن آن برای بهتر شدن سیر 

 منطقی بحث اهمیت داشت؛ به پاورقی منتقل شد. تا متن تحقیق اختصار الزم را داشته باشد.

 عرفان را آن نام گذاشته، خواهی خدا جای به را خواهی خود طریقت گریزانند شریعت از که کسانی

گراست یا به شریعتی معتقد است که از  طن با و شریعت بدون که خوانند می را خدائی و نهند می

 هیچ بر منحرفی تفکر چنین از مذهب از دفاع طربق ارسال و انزال کتب به دست نیامده است . ضرورت

 نیست؛ همفر جاسوس انگلیسی می نویسد: پوشیده متشرع آگاه به عقاید صوفیان

 گسترش:عبارت است از نمود توصیه من به شرق به اعزام هنگام به انگلیس مستعمرات وزارت آنچه» 

 عوام مردم که کتابهایی و ها رساله انتشار و تکثیر و ها خانقاه  همانند پروری درویش مراکز جانبه همه

 العلوم احیاء کتاب مانند دهد؛ می سوق گریزی مردم و گیری گوشه مافیها، و دنیا از گرداندن روی به را

 3«.عربی الدین محی کتابهای و مولوی، مثنوی غزالی،

باشد.  می منحرف عقاید گسترش از و جلوگیری و آگاهی بصیرت افزایش تحقیق این هدف لذا

ایران در شهر هایی مانند کرمان، کوهبنان، بیدخت، ماهان  متاسفانه هم اکنون در بین بعضی از مردم

و ... و بالخصوص بین تمامی فرق تصوف در داخل و خارج ایران از نعمت ا... ولی به عنوان عارف پیشگو 

 یاد می شود که این مسئله موجب سوء استفاده مغرضین قرار گرفته است.

 تفسیری تحلیلی نوع از و باشد می میدانی ها شبخ از بعضی در ای و کتابخانه صورت به تحقیق این

 . آید می حساب به
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 .64 ص ؛کوثر گلستان نشر ؛همفر مستر خاطراتا، ناپید دستهاي.  



 گفتار سوم:

 ضرورت و اهمیت بحث

 است مطلبی دین، و فهم دین اصل در گرایی تکثر یا ها صراط تعدد یا پلورالیسم
 خود به تازه ی چهره آنکه از پس اروپا در آن مباحث بودن قدیمی وجود با که

. و بیشترین ترویج آن شد ظاهر دانشمندان علوم مختلف در بین دوباره گرفت،
 طلبی انحصار مقابل در که کتبیم( انجام گرفت. م1244توسط جان هیک ) متولد

 ادیان به تکثر و برده سوال زیر را دین یک محض حقانیت دارد قصد و آمد وجود به
  .ا بپردازد.ه هنگ فر و

 از بعضی بین در که دارد صوفیانه عقایدی و بوده ..یها. نعمت فرقه موسسان نیز از ولی ا... نعمت

 طریقت پیر طریقتی در را خود صوفیه تمام مثل شود. لکن می یاد پیشگو عارفی عنوان از وی به مردم

 نسبت خود توحید باالی مرتبه به را این تبری و تولی بدون دیده، حق را همه صوفیانه نگاه با که میداند

  دهد! می

 راه ولی ا... نعمت اندیشه در پلورالیسم آیا بر آن است تا پاسخگوی این سوال باشد کهنوشتار  این

 دارد یا خیر؟

 هدف:

در این تحقیق سعی شده است پلورالیسم در مکتب نعمت ا... ولی مورد 
 بررسی قرار گیرد.

که در آن به  موضوع عناوین بررسیو  مقدمهبه همین منظور در فصل اول بعد از 
آورده شده  تحقیق یشینهپلورالیسم و نعمت ا... ولی پرداخته شد و پ واژه های

در مورد نعمت ا... ولی که در بسیاری از سلسله های  بحث اهمیت و ضرورتو 
تصوف اسمش آمده مورد بررسی قرار گرفته است شده و دلیل اهمیت این 

 این تحقیق را مشخص می سازد. اهدافتحقیق شمرده می شود و 
که  پلورالیسم، مصادیق و م  بعد از مقدمه در گفتار اول به انواعدر فصل دو

 به هايي راه همگي باطل ، اديان و حق از اديان يكسان مندي عبارتند از، بهره
نظریه  و پوزيتیويسم ، پلورالیسم ي پايه بر ديني هستند ، پلورالیسم حق سوي

 با مدارا معنای به مغایی ، پلورالیس حقیقت به انسان پاسخ منزله ی به دین ی
 ، طولی نادرست ، پلورالیسم و درست پلورالیسم یا خود حقانیت ادعای حفظ

وآراء مجتهدین و پیامدهای  فقه و اصول در و پلورالیسم عرضی پلورالیسم
پلورالیسم پرداخته می شود.پیامدهای منفی عبارتند از اجتماع نقیضین ، 

، حّجیت نداشتن متون دینی ، بی اعتبار  پلورالیسم خویش برانداز ، امتناع ایمان
شدن عمل به گزاره های دینی و نقش هدایت گرایانه ی دین ، جواز بدعت و 

مثبت هم زیستی مسالمت آمیز پیروان ادیان و  تعطیلی شریعت و پیامدهای
 گفت وگوی ادیان،  نجات اکثریت است. 

ورالیسم پلورالیستی: جوامعی که پل جامعه با اسالمی جامعه تفاوت
دینی را پذیرفته اند، در پی مسایل مشترک هستند، در جامعه پلورایستی ادعا 



های مطرح شده که عبارتند از: وحدت جامع و کامل دین ، حجیّت مطلق و 
منحصر به فرد، در هیچ دینی وجود ندارد، همه ی ادیان معنای واحدی دارد ، 

ی ادیان بدون هیچ تفاوتی  محور بودن ایمان گرایی به جای شریعت مداری، همه
 بر حّقند، بررسی شده تا به تفاوت آن با جامعه اسالمی پی برده شود .

 مشایخ و بررسی صوفیه سالسل در فصل سوم بعد از مقدمه به انقطاع
اساسی که در  کیست و اشکاالت کرخی صوفیه و اینکه معروف سالسل

طلب اشاره شده که سالسل صوفیه وجود دارد پرداخته شده است و به این م
بین گفته ی سران فرق صوفی، با بیان خود نعمت ا... در مورد سلسله مشایخ 
او تفاوت وجود دارد و الزم به ذکر است سران فعلی تصوف به انقطاع سلسله 

 نعمت بودن شان پی برده اند که اسناد آن آورده می شود . بعد از آن سنی
که در آن  ولی ...ا نعمت های پیشگوئی رولی و دیگ...ا نعمت ولی و ادعاهای...ا

بررسی شعر معروف پیش گویی او و برخی دیگر از ادعا های او آورده شده 
 است .

در فصل چهارم که در حقیقت فصل آخر این نوشتار است و در آن 
پلورالیسم در اندیشه نعمت ا... ولی مورد بررسی قرار می گیرد بعد از مقدمه 

ولی پرداخته ...ا مقبول علمای شیعه در کالم نعمت به پلورالیسم به معنای
در کالم نعمت  شده و تکثر گرایی به معنای غیر قابل قبول نزد علمای شیعه

 مذ ابداء و ولی بررسی شده که در آن به تکثر گرایی با تفیک شیعه و رافضی...ا
 سه خلفای حرمت حفظ جامع، تکثر گرایی با استفاده از الفاظ مشترک و هب

تصویب،  به قائلین اندیشه در پلورالیسم و نه همراه با امام علی، تکثرگراییگا
غاصبین، تکثر گرایی با ولی واصل به حق  غیر و غاصبین بین جمع با گرایی تکثر

تسنن، تکثر گرایی باتفکیک  و تشیع از خاص تعریف با گرایی دانستن خود، تکثر
بین اضداد و اجتماع نقیضین  بین علم استنباطی و لدنی، تکثر گرایی با جمع

 پرداخته شده است.
 نتیجه گیری فصل چهارم به نتیجه و درپایان این فصل پس از جمع بندی

کلی این تحقیق می رسیم که در آن دالیل پلورالیست بودن نعمت ا...  گیری
 ولی و پلورالیستی بودن اندیشه او آورده شده است .

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمه

ی صورت گرفته وهنوز وسیعتحقیقات پلورالیسم  شناختبرای 

از  هم به تمام ابعاد آن پرداخته نشده که پرداختن به آن

خارج است به همین علت از تاریخچه نیز عهده این تحقیق 

در  بحث و بحثهای مفصل پیرامون پلورالیسم صرف نظر کرده و

الیسم یا همان پلور و مصادیق مهم به بررسی معانیاین فصل 

مقبول و غیر قابل  مصادیق و معانی ،تگثر گرایی پرداخته

مورد بررسی  مقامهم الشریفا...علمای شیعه اعلی  قبول نزد

پیامد های این برداشت با توجه به  می شود. قرار داده

در  وشمرده متناقض آن بر گاهی مختلف و و مصادیق معانی 

 هد شد.این فصل انجام خواپایان نتیجه گیری 



 گفتار اول

 پلورالیسم و مصادیق انواع 

 بهره مندي یكسان ادیان از حق و باطل

مدعي شده اند كه همه ي ادیان  ،از پلورالیسم در این نوع

از عناصر و معاني حق و باطل به یكسان بهره مند هستند. 

بنابراین در هر دین و آییني هم حق وجود دارد و هم باطل. 

ناي )پلورالیسم دیني( از نظر قرآن و روشن است كه این مع

 کریمقرآن  خداوند در زیرا  تفكر اسالمي قابل قبول نیست؛

إ نَّ الَّذیَن َیْكُفُروَن ب اَّللَّ  َو ُرسُل ه  َو ُیریُدوَن َأْن  می قرماید :

ٍض َو ُیَفرُِّقوا َبْیَن هللاَّ  َو ُرسُل ه  َو َیُقوُلوَن ُنْؤم ُن ب َبْعٍض َو َنْكُفُر ب َبعْ 

 (151ُیریُدوَن َأْن َیتَّخ ُذوا َبْیَن ذل كَ سَبیالً )

ُأولئ َك ُهُم اْلكاف ُروَن َحقًّا َو َأْعَتْدنا ل ْلكاف ریَن َعذابًا ُمهینًا 

(151) 

و پیامبرانش جدایي كساني كه مي خواهند بین خدا ترجمه:  

گویند به برخي ایمان مي آوریم و به برخي  بیندازند و مي

اینان در حقیقت كافرانند. ي شویم،كافر م
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 ادیان همگي راه هایي به سوي حق هستند

در معناي دوم پلورالیسم دیني به این معني كه ادیان همگي 

و به یكسان راه هایي به سوي حق هستند و از این نظر فرقي 

نیز ایرادهاي تئوریك و تناقضاتي وجود  دیگر ندارند،یکبا 

مسیحیت معتقد به تثلیث را كه  چگونه مي توان آیین دارد؛

َلَقْد َكَفَر الَّذیَن قاُلوا إ نَّ هللاََّ ثال ُث َثالَثٍة آیه ی  در قرآن كریم

َو ما م ْن إ لٍه إ الَّ إ لٌه واح ٌد َو إ ْن َلْم َیْنَتُهوا َعمَّا َیُقوُلوَن 

ها كه آن ترجمه : (73َلَیَمسَّنَّ الَّذیَن َكَفُروا م ْنُهْم َعذاٌب َألیٌم )

)نیز( بیقین كافر « خداوند، یكى از سه خداست»گفتند: 

گویند  شدند معبودى جز معبود یگانه نیست و اگر از آنچه مى

دست بر ندارند، عذاب دردناكى به كافران آنها )كه روى 

(73این عقیده ایستادگى كنند،( خواهد رسید. )
 5

صراحتًا  

افر دانسته مورد نفي قرار گرفته و حتي معتقدان به آن ك

 مرد؟ش برابر و یكسان اسالم دین با شده اند

و ر حالي كه مقصد آیین مسیحیت كنوني شرك آلود است د

به لحاظ احكام نیز تفاوت  مقصد اسالم تمامًا توحیدي است.

هایي در حد تناقض میان دو آیین وجود دارد كه نمي توان 

و د بر شمرآن ها را مصداق مسیرهایي مختلف به راهي واحد 

مثاًل در آیین بودیسم اساسًا وجود خدا  لذا یكسان دانست؛
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حال چگونه مي توان اسالم و بودیسم را راه  نفي مي گردد،

 سمت یك مقصد واحد دانست؟هایي به 

 پلورالیسم دیني بر پایه ي پوزیتیویسم

نگرش پوزیتیویستي بنا شده بر پایه ي این دیگر روي كرد 

و غیر حسي )یعني قضایاي دیني قضایاي غیر تجربي » است كه

و فلسفي( یا یكسره بي معني هستند و یا اگر بي معنا 

قم آن ها وجود ندارد نباشند راهي براي تحقیق در صحت و س

به عبارت دیگر احكام و باورهاي دیني متباین و گاه حتي  ،

به یكسان غیر قابل پذیرش یا غیر  متناقض ادیان مختلف،

براي فهم درستي و حقانیت آن ها  قابل ابطال است و راهي

لذا در خصوص همه ي آن ها باید بر پایه ي  وجود ندارد،

«شكاكیت و نسبي انگاري قضاوت كرد.
6
 

ی پاسخ انسان به حقیقت  ی دین به منزله پلورالیسم و نظریه

 غایی

و اطالعات  شعوربا توجه با این که انسان ها دارای درک و 

از فطری خود در مورد حقیقت متفاوت هستند در پاسخ به نی

داده و تکثر در فهم آن نشان غایی عالم واکنش های متفاوت 

در یک بودایی با یک  ،که این تکثر فهم ،حقیقت غایی دارند

کثر ، بعضی مثل جان هیک، تمسیحی و یک مسلمان متفاوت است

اما این مطلب با توجه به  اند، در فهم دین را حق دانسته

قائل به تطبیق علم با  ت شناسی شیعهعلمای معرف اینکه

داشتن گذاره های حقه دین مطلبی نحقیقت معلوم هستند، 

است که  حق و باطل بین متناقضین عباطل و چنین جمعی جم

البته بعضی از علما در مبحث  ،عقال آن را باطل می دانند

ل به وجود مراتب و درجات برای وجود شده ئتشکیک وجود قا

به این معنا نیست که مراتب با هم مخالف اند اما این نیز 

متناقض است  ،یا مراتب فهمیا متضاد یا در عرض هم هستند 

 به کثرت طولی بلکه علماو همه حقند یا حقی وجود ندارد 

 .اعتراف کرده اند

 پلورالیسم به معنای مدارا با حفظ ادعای حقانیت خود

 زمان تا و بوده موقتى كتاب، اهل حكم شیعه، فقه نظر از

 ادامه( الشریف فرجه تعالىا... عجل) مهدى حضرت ظهور

 جهت به. شد خواهد نسخ حكم این حضرت، آن ظهور با ،دارد

 نگردیده، اعالم مردم به شده نسخ حكم مهم، و اهم مصالح

 و الحاد و مطلق كفر با اسالم جهان كه شرایطى در زیرا

 و تنبو توحید، در اسالم با اشتراكى وجه هیچ كه كسانى
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پذیرفتند كتاب اهل اگر است؛ رو به رو ندارند، معاد
7
 كه 

 بپردازند، جزیه و كنند رعایت جامعه در را اسالمى مقدسات

 .شود مى مدارا آنان با

 با ارتباط كه جایى تا خود، میان در آنان البته

 دینى احكام توانند مى باشد، نداشته همگانى اجتماعىمسائل 

 كسانى براى ارفاقى حكم یك وضوع،م این. كنند اجرا را خود

 قبول را نبوت و توحید و هستند نزدیك اسالم به كه است

 پیامبر جز به انبیاء، همه كه مسیحیان، مثل یا دارند

 دینى احكام ما. دارند قبول را آله و علیها... صلى اسالم

مانند  كه است آمده آیاتی قرآن در. داریم فراوان مشترك،

 انَّ : »مانند آیه شریفهدارد وجود نیزیل و انج تورات در آن

 .«ب اْلُُذن   َواْلُُذنَ  ب االْنف   َواالْنفَ  ب اْلَعْین   َواْلَعْین   ب النَّْفس   النَّْفسَ 

جان در مقابل جان، و چشم در مقابل چشم، و بینى  ترجمه :

در برابر بینى، و گوش در مقابل گوش، و دندان در برابر 

زخمى، قصاص دارد و اگر كسى آن را  باشد و هر دندان مى

ببخشد )و از قصاص، صرف نظر كند(، كفاره )گناهان( او 

شود و هر كس به احكامى كه خدا نازل كرده حكم  محسوب مى

نكند، ستمگر است.
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 مدارا آنان با كه است داده اجازه غیبت، عصر در اسالم

 مثل نیز آنها كه نیست معنا بدان مدارا، این البته ،شود

 یهودى یا و مسیحى یا مسلمان خواست كسى هر و اند اسالم

 آنان با عمل، در ولى شوند مسلمان باید آنان بلكه ،شود

 است همان پلورالیزم، معناى اساس، براین. است شده مدارا

 براى و كنیم  مدارا مذاهب و ادیان سایر با عمل در كه

 دین: مبگویی بلكه. برنخیزیم آنان با جنگ به شدن، مسلمان

 بوجود انحراف آن در ولى است بوده حقى دین نیز مسیحیت

 و قبولمورد  اسالم در پلورالیزم، از مفهوم این. است آمده

 رسمیت بهو  كتاب اهل پذیرفتن و است كرده وضع را آن اسالم

 این برایران  اسالمى جمهورى در دینی هاى اقلیت شناختن

 حكومت زیباى اربسی مظاهر از راستا، این در. است اساس

. است اسالمى مذاهب با رفتار ،ایران  اسالمى جمهورى شیعى

 آنان، مال و جان و اند محترم ما كشور در تسنن اهل اقلیت

 در پلورالیزم از مفهوم این پس. است محفوظ شیعیان، مانند

 .است مطلوب اسالم

 : »شود گفته كه است آن پلورالیزم نادرست مفهوم اما

 آنكه! اند حق دو، هر و ندارد تفاوتى یتمسیح با اسالم

 هر است، تثلیث به معتقد كه دیگرى و است یكى خدا: گوید

 از پس: گوید مى شیعه! است مستقیم صراط دو هر! است حق دو

 از باید حاكم ،و سلم آله و علیها... صلى اكرم پیامبر

 ،اهل حل و عقد: گوید مى دیگرى ولى، شود تعیین خداوند سوى
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 دو هر. كردند انتخاب را دیگرى شخص و شدند جمع فهسقی در

 از من قرائت این: كه كنید ادعا ندارید حق شما! است حق

 نیز آن و قرائت یك این! است قرائت آن از تر صحیح اسالم،

!«است دیگرى قرائت
9
 

 بین جمع زیرا است، نادرست پلورالیزم از مفهوم این

 خدا گفتند كه انىكس: فرماید مى قرآن. باشد مى متناقضین

 دارد جا كه راندند زبان بر عظیمى حرف چنان دارد، فرزند

 :بپاشند یكدیگر از ها آسمان

. إ داً  شَْیئاً  ج ْئُتمْ  َلَقدْ . َوَلداً  الرَّْحمنُ  اتَّخَذَ  قاُلوا وَ » 

. َهّداً  اْلج بالُ  َتخ ر   وَ  االْرضُ  َتْنشَق   وَ  م ْنهُ  َیَتَفطَّْرنَ  السَّمواتُ  َتكادُ 

  «.َوَلداً  َیتَّخ ذَ  انْ  ل لرَّْحمن   َیْنَبغى ما وَ . َوَلداً  ل لرَّْحمن   َدَعْوا انْ 

خداوند رحمان فرزندى براى خود »و گفتند: ترجمه : 

اى گفتید! نزدیك  راستى مطلب زشت و زننده«.برگزیده است

است به خاطر این سخن آسمانها از هم متالشى گردد، و زمین 

ز این رو كه براى اها بشّدت فرو ریزد . وهشكافته شود، و ك

خداوند رحمان فرزندى قائل شدند! در حالى كه هرگز براى 

خداوند رحمان سزاوار نیست كه فرزندى برگزیند! 
 11

 

 القدوس روح و پسر پدر،: تثلیث به قایل نیز مسیحیت

 یك هیچ و است درست دین دو هر پلورالیزم، دیدگاه در. است

 به را انسان دین، دو هر! ندارد برترى و امتیاز دیگرى بر

 وَ : ... كه زند مى فریاد اسالم دین كه درصورتى! رساند مى حق

» و نگویید:  ترجمه : َخْیرًا َلُكم اْنَتُهو َثالَثةٌ  َتُقوُلوا ال

)از این سخن( خوددارى كنید كه « گانه است! )خداوند( سه

براى شما بهتر است! 
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 و داند مى خود اصول از را یثتثل به اعتقاد مسیحیت،

 میان، این در. شود نمى مسیحى آن، به اعتقاد بدون انسان

 حقیقت، در. است درست دین دو هر: گوید مى پلورالیزم

 را آن و ندارد قبول را دین دو این از یك هیچ پلورالیزم

 از اثرى آنان، قلب در. داند نمى شخصى سلیقه یك از بیش

 ابراز جرأت چه اگر. ندارد وجود رپیامب و خدا به اعتقاد

 .ندارند را آن

 اختالف نقاط مالحظه با حتى پلورالیزم وقتى بنابراین،

 هیچ واقع در داند، مى حق را دو هر دین، دو بین تناقض و

 بیش یكى جز حق، دین زیرا داند، نمى حق را دو آن از یك

عد از حق، چه ب ترجمه: «.الضَّاللُ  اال اْلَحقِّ  َبْعدَ  َفماذا: »نیست

چیزى جز گمراهى وجود دارد؟! پس چرا )از پرستش او( روى 

شوید؟!  گردان مى
12
 

 پلورالیسم طولی . پلورالیسم عرضی 
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پاسخ این پرسش که از میان این همه ادیان که همه  گاهی ،

ادعا می کنند تنها نجات بخش بشر هستند، کدام یک نجات 

جواب داده کند؟  بخش بشر است و رستگاری او را تضمین می

می  مشکل را حل می کند. کثرت گرایی یا پلورالیسمشده 

دانیم که نمی توان همه ی ادیان را برحق دانست و نمی 

توان همه را نیز تخطئه کرد؛ زیرا در میان همه ی ادیان، 

انسان های پاک و صادقی وجود دارند، هر چند از محتوای 

باشند. آیا می  دینی که ما آن را حق می دانیم، بی خبر

 توان گفت که چنین افرادی، به رستگاری نمی رسند؟

کامل تر بیان  فشرده ی این نظریه که جان هیک آن را

تنها یک راه و شیوه ی نجات و رستگاری  »کرد، چنین است: 

وجود ندارد، بلکه راه های متعدد و متکّثری در این زمینه 

«وجود دارند.
13

بشر را به  یعنی همه ی ادیان می توانند 

سعادت برسانند، نه تنها یک دین. بنابراین، اسالم و 

مسیحیت هیچ یک نمی توانند ادعا کنند که تنها ما سعادت 

بنابراین، تکثرگرایی، حقانیت و کمال و  »بخش هستیم. 

«رستگاری را در همه ی ادیان محقق می شمارد.
14

حتی اگر  

ل باشد، باز دینی از نظر آموزه های اسالم، شرک آلود و باط

هم کمال و رستگاری را در پی خواهد داشت! کثرت گرایی هم 

می  صحیحت ادیان را چنان که از نامش پیداست، تعّدد و تفاو

آن ها را از هم جدا می شمارد، ولی می گوید:  داند و کامال

هر چند ادیان تفاوت دارند، ولی آن ها در راه رستگاری  »

هند که در این صورت ما به بشر، یک کار مشترک انجام می د

بطالن یا ناحق بودن بسیاری از ادیان، دچار نمی شویم یا 

 «.فقط راه و دین خود را حق نمی دانیم

در ادیان آسمانی،  با این حال، واقعیت جز این است.

 »دوگونه کثرت و تعّدد را می توان تصور کرد. به عبارتی، 

عرضی تقریر  دو گونه ی طولی وکثرت دینی را می توان به 

 .کرد

بدین صورت که همه  ؛کثرت عرضی ادیان و شرایع آسمانی 

یا عده ای از پیروان دینی و شریعت پیشین، از پذیرش 

شریعت آسمانی جدید سرباز زده و بر شریعت پیشین باقی 

بمانند. مثال این گونه کثرت، ادیان ابراهیمی یهود، 

از ادیان یا مسیحّیت و اسالم است. کثرت طولی عبارت است 

شرایع آسمانی که در طول تاریخ بشر ظهور نموده و به دین 

یا شریعت اسالم ختم گردیده است. چنین کثرتی نه با حقانیت 

همگانی دین ها منافات دارد و نه از جنبه ی عملی مشکل 

آفرین است؛ زیرا فرض این است که همه ی ادیان، الهی و 

ها راه نیافته است. توحیدی اند و تغییر و تحریفی در آن 

بنابراین، از جنبه ی نظری، همگی برحق اند و پیروان آن 
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 .12ص  محل نشر : تهران ؛عبدالرحیم –مترجم : گواهی  ؛جان هیک ؛مباحث پلورالیسم دینی.  
14
،  علیها... مؤسسه ی امام خمینی رحمه انتشارات  ؛مجّله ی معرفت.  

 .211، ص 23ش 



ها نیز به نجات و رستگاری نایل آمده اند. از جنبه ی 

عملی نیز چون در زمان های مختلف و متوالی ظهور کرده اند 

مشکلی پیش رو نیست. در این جا با پدیده ی نسخ رو به رو 

هی جدید، برخی از احکام هستیم؛ یعنی با آمدن شریعت ال

شریعت پیشین، نسخ شده و عمل به آن ها مایه ی سعادت و 

 «.رشد و کمال نفسانی نخواهد بود

پس ادیان، کثرت طولی دارند و این کثرت طولی هیچ 

گونه مشکل نظری و عملی ایجاد نمی کند. به عبارتی، هر 

چند در ظاهر کثرت عرضی وجود دارد، ولی از وجود یک چیز 

ی توان حقانیت آن را نتیجه گرفت. پس در باطن و حقیقت، نم

کثرت عرضی وجود ندارد و تنها یکی از ادیان، حق است، نه 

بیشتر. کثرتی که در ظاهر می بینیم در شریعت های ادیان 

است وگرنه ادیان در روح کّلی خود، وحدت و یگانگی دارند. 

ی ادیان توحید، نبوت، وحی و معاد، روح کلی و مشترک همه 

آسمانی است. همه از یک خدا و یک معاد سخن می گویند و 

هدف کلی آن ها توجه دادن به حق، پیروی از پروردگار و 

بندگی او و حرکت به سوی رستگاری است. البته در احکام و 

و »فروع جزیی، اختالف دارند که یک امر طبیعی است. 

ابعاد ا دستورات جزیی و فروعات )احکام( عملی متناسب ب

طبیعی و ماّدی آدمی و خصوصیات فردی و قومی به مقتضای 

زمان ها و مکان ها تغییر می یابند. این فروع جزیی )مثل 

نماز و روزه و...( که دلیل پیدایش مذاهب گوناگون هستند، 

نه تنها موجب کثرت در اصل دین نمی باشند، بلکه نتیجه ی 

«همان فطرت ثابت و واحد هستند.
15
 

، تفاوت شریعت ها، دین در اصل، یکی است و بنابراین

دارند نه تعّدد. در صورتی می توان گفت ادیان تعدد دارند 

که هر یک، دیگری را نفی کند. قرآن مجید، پیامبران و 

شریعت های پیش از خود را نه تنها رّد نمی کند، بلکه 

تصدیق می کند. ادیان آسمانی پیشین نیز آمدن دین اسالم را 

اده و حتی از با اشاره به نام پیامبر خاتم از او بشارت د

 یاد کرده اند:

َو ا ذ قاَل عیسَی ابُن َمریم یا َبنی اسرائیل اّنی َرسُوُل 

الیُکم ُمَصدِّقًا ل ما بیَن َیَدیَّ م ن التَّورات  َو ُمَبشِّرًا ب َرسوٍل ا...

ت  قاُلوا هذا یأتی م ن َبعد ی اسُمُه َاحَمُد َفَلّما َجاَءُهم ب الَبیِّنا

 .4صف  س حٌر ُمبینٌ 

ای پیامبر! به یاد آر هنگامی را که عیسی پسر مریم 

به بنی اسراییل گفت: همانا من فرستاده ی خدا به سوی شما 

هستم و به حقانیت کتاب تورات )که پیش از من نازل شده( و 

در برابر من است، ایمان دارم. هم چنین شما را به آمدن 

در انجیل من( َاحمد است، مژده می دهم... رسولی که نامش )

. 
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و به دیگر سخن، نداشته  بنابراین، ادیان، کثرت عرضی

تنافی ندارند، بلکه کثرت ادیان، طولی است. در غیر این 

صورت، باید همدیگر را نفی می کردند، نه تصدیق.
 16

 

دین حق »در این زمینه می نویسد: مطهری  مرتضی استاد

یش نیست و بر همه کس الزم است که از در هر زمانی، یکی ب

آن پیروی کند. این اندیشه که اخیرًا درمیان برخی از 

مدعیان روشن فکری رایج شده است که می گویند همه ی ادیان 

آسمانی از لحاظ اعتبار در همه وقت یکسانند، اندیشه ی 

نادرستی است. درست است که پیامبران خدا همگی به سوی یک 

دعوت کرده اند، ولی این سخن به این معنا هدف و یک خدا 

نیست که در هر زمانی، چندین دین حق وجود دارد و انسان 

می تواند هر دینی را که می خواهد بپذیرد، بلکه معنای 

آن، این است که انسان باید همه ی پیامبران را قبول 

داشته باشد و بداند که پیامبران سابق، مبشّر پیامبران 

خاتم و افضل آنان بوده اند و پیامبران الحق، الحق، خصوصًا 

مصّدق  پیامبران سابق بوده اند. پس الزمه ی ایمان به همه 

پیامبران، این است که در هر زمانی، تسلیم شریعت همان 

پیامبری باشیم که دوره ی اوست و قهرًا الزم است در دوره ی 

 ختمّیه به آخرین دستورهایی که از جانب خدا به وسیله ی

آخرین پیامبر رسیده است، عمل کنیم. این الزم اسالم، یعنی 

تسلیم شدن به خدا و پذیرفتن رسالت های فرستادگان اوست. 

در این زمان اگر کسی بخواهد به سوی خدا راهی بجوید، 

باید از دستورات دین او )پیامبراسالم صلَّی الل.ه علیه 

ماید: َو َمْن وآله وسلَّم( راهنمایی بجوید. قرآن کریم می فر

َیْبَتغ  َغْیَر اْلْ سالم  د ینًا َفَلْن ُیْقَبَل م ْنُه َو ُهَو ف ی اآلخ َرة  م َن 

اْلخاس ر یَن؛
17

هر کس غیراز اسالم دینی را بجوید، هرگز از او  

پذیرفته نشود و او در جهان آخرت از زیان کاران خواهد 

«بود
12
. 

 

 وآراءمجتهدین  فقهپلورالیسم در اصول، 

در  می شودی مراجع شیعه و علمای سنی نگاه واتی به فتاوق

بسیاری از موارد بین علمای مذهب تشیع و تسنن و حتی بین 

یکدیگر  با یا علمای تسنن یکدیگرخود علمای مذهب تشیع با 

هم علمای تشیع هم تسنن پیروی  ،دیده می شوداختالفاتی 

عمل از علما را واجب می دانند و  -غیر علما  -مقلدین 

بری الذمه آنها طبق نظر عالم و مجتهدشان را مکفی و باعث 

آنها می دانند و این فرد با این عمل مستحق ثواب و شدن 

 با انجام ندادن آن طبق نظر مجتهدش مستحق عقاب می شود.
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 ش. 1342، چهارم اپنشر صدرا، چ ؛مرتضی, ریطهم ؛عدل الهی.  



مثال خوردن خون داخل تخم مرغ برای مقلدین این مجتهد حرام 

یی در اصول و ، این تکثر گراو برای آن یکی حالل می شود

شیعه و اهل سنت راه دارد حتی اهل تسنن در مباحث  فقه

اعتقادی به عادل بودن کل صحابه معتقدند سوال اینجاست که 

 یا نه؟ لورالیسم در تشیع و تسنن فرق هستآیا بین این پ

وقتی به اصول فقه مرحوم مظفر یا شیخ انصاری یا 

ه که شیعه آنچ شود خواهیم دیدآخوند خراسانی مراجعه می 

شیعه  ،در این مبحث معتقد است با اهل تسنن متفاوت بوده

وای یکی می داند و برای فت حکم را واقعیا...حکم در 

.. است اما اهل . مخطئه و ومجتهد قائل به مصلحت سلوکیه 

  .ل به تصویب هستندئتسنن قا

توضیح این بحث به علت تفصیل از عهده این مقاله خارج 

س که قائلین به تصویب حکم مجتهد و صحابی اما همین پ ،است

حکمی  ،حکم مجتهد و صحابیاز گرفته و خارج ا...را حکم 

 ،ل نیستند و هر حکمی مجتهد و صحابی دادئبرای خدا قا

کردن  اما شیعه به خطا .می شمارندواقعی ا...عینا حکم 

کن برای عمل به فتوا به اذن مجتهد و صحابی معترف است ل

ل است و این روش را مورد امضا ئلوکیه قامصلحت س ،شارع

شارع می داند و عمل به آن تا وقتی انسان به حکم 

مکفی است و برائت اشتغال ذمه می آورد  ،واقعی نرسیدها...

واقعی در احکام متناقض یکی از این احکام ا...ولی حکم 

ل به امتناع اجتماع ئواقعی قاا...است پس شیعه در حکم 

 ل به تصویبئقا نسناهل تتضاد است ولی  نقیضین و تعارض و

 و امکان اجتماع هستند.
19
 

                                                           
19
 123ص مرتضی انصاری مجمع الفکر االسالمی؛  . 



 گفتار دوم 

 ی پلورالیسم پیامدها

آن که در گفتار اول ی نامقبول پلورالیسم دینی به معنا

در این گفتار به دارد که و مثبتی مدهای منفی اپیآمد 

 به آن پرداخته می شود. بحثاقتضای 

 پیامد های منفی

 اجتماع نقیضین 

به شکل کنونی پلورالیسم »پلورالیسم گفته اند: هواداران 

آن متعلق به عصر جدید است.
21

علی اّی حال با تنوعی روبه رو 

هستیم که به هیچ رو، قابل تحویل به امر واحد نیست و 

باید این نوع را به حساب آوریم و نادیده نگیریم و برای 

«حصول و حدوث تنوع نظریه داشته باشیم.
21

پلورالیسم ، معنا 

و ریشه ی دیگری هم دارد و آن این که، بدیل ها و رقیب 

های موجود واقعًا کثیر هستند؛ یعنی تباین ذاتی 

دارند.
22

اختالف مؤمن و گبر و جهود، اختالف حق و باطل نیست، 

بلکه اختالف نظرگاه، آن هم نه نظرگاه پیروان ادیان، بلکه 

ست.نظرگاه پیامبران علیهم السَّالم ا
23

با توجه به این 

رویکرد، هیچ مرزی برای ادیان و تجربه های دینی و فهم ها 

و تفسیرهای به رسمیت شناخته شده، قایل نیستند؛ یعنی همه 

می پندارند و همه ی ادیان را حق می « عین وحی حق»را 

دانند.
24

با توجه به این که ادیان با یکدیگر تقابل دارند، 

که طرفین نقیض، حق و صحیح می پرسیم: می توان پذیرفت 

سه گانه  خدایانباشند؟ برای نمونه، آیا اعتقاد به 

)مسیحیان( و ثنویت )زرتشتیان( و خدای یگانه )مسلمانان و 

یهودیان( همه حق و صحیح است؟ آشکار است که بر موضوع 

واحد، نمی توان محمول های متناقض را حمل کرد؛ زیرا به 

این رو، وقتی می گوییم  اجتماع نقیضین می انجامد. از

مبدأ، یگانه و واحد است، بدان معناست که دوگانه و سه 

گانه نیست. اگر هم بخواهیم همه ی این ادعاها را 

بپذیریم، اجتماع نقیضین را پذیرفته ایم که بطالن آن 

 آشکار است.
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 پلورالیسم خویش برانداز 

با توجه به ادعای مدعیان پلورالیسم، می توان گفت که 

پلورالیسم خود ویران ساز است؛ زیرا پذیرش این نظریه، 

مستلزم حق پنداشتن مرام های رقیب است که آن ها 

پلورالیزم را نقض می کنند.
25
 

 امتناع ایمان 

ایمان، عقد قلبی است که بر یقین و نفی و شک استوار است. 

« فهم و قشر»بنا بر مبانی پلورالیسم، آن چه نزد ماست 

و متن آن. فهم ها نیز ممکن است خطا و  دین است، نه بطن

غلط باشند. اگر هم فهم درستی در میان باشد، به دلیل 

همه ی آن ها نمی توانند درست « تبیین ذاتی فهم ها»

پیش  -که سیال هستند -در علم و فلسفه  باشند. با تغییر

فرض های ما نیز دگرگون می شود. هم چنین فهم ما از متن 

به فهم مغایر می دهد. البته اگر فرض صامت، جای خود را 

کنیم که علم و فلسفه و در پی آن، فهم ما تا ابد ثابت 

بماند، فهم صادق، مصّدق ندارد؛ زیرا فهم ما، فهم متن 

وحیانی و درک نفس االمر گزاره ها و آموزه های دینی نیست. 

در اصل، فهم ما چیزی جز پژواک انتظارها و پرسش ها و پیش 

نخواهد بود. این گونه برخورد با مسأله ی دین  فرض های ما

به شکاکیت می انجامد که با ایمان سازگاری ندارد؛ زیرا 

 مان بر پایه ی یقین بنا می شود.ای

  حجّیت نداشتن متون دینی و بی اعتبار شدن عمل به

 گزاره های دینی

بدین ترتیب، ظاهر متون و نصوص دینی از حجیت ساقط می 

ما از این نصوص، فرآورده ی تعاطی ذهن  شود؛ زیرا دریافت

و عین یا بازتاب انتظارها، پرسش ها و پیش فرض های ما 

است. یعنی در هر صورت، دریافت ما از متن است و هرگز حّجت 

نخواهد بود. بر همین اساس، عمل به گزاره های دینی، بی 

فتوا دادن به تباین »اعتبار خواهد شد؛ زیرا پلورالیسم، 

ستنی و قیاس ناپذیری فرهنگ ها، دین ها، زیان ها فرو ناکا

« و تجربه های آدمیان و همه را اهل فالح و صالح پنداشتن

است. بر این مبنا، برای نجات و سعادت، نمی توان مالکی 

آن بستگی دارد و « متعلق»ارایه داد؛ زیرا ارزش ایمان به 

 صرف باور داشتن به چیزی، ارزش شمرده نمی شود.

 یت گرایانه ی دیننقش هدا 

مبانی پلورالیسم با نقش هدایت گری دین و خداوند سازگاری 

ندارد؛ زیرا اگر فهم آدمیان از متون دینی متنوع و 
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متباین است )این، یکی از مبانی پلورالیسم است( و 

تفسیرهای تجربه کنندگان تجربه های دینی نیز یکسره متکثر 

م(، دین و تجربه ی و متضاد است )مبنای دیگری از پلورالیس

تفسیر ناشده ای نخواهیم داشت. پس همه ی ادیان و تجربه 

ها، دستخوش تفسیرهای گوناگون گشته و همگی تحریف شده 

اند.
26

در این صورت، دسترسی به جوهر دین و دین حق،  

اندیشه ای بیهوده است و این به معنای بسته بودن باب 

است. رسیدن به  هدایت و بی مصداق شدن اسم هادی حق تعالی

رستگاری نیز پنداری ساده لوحانه خواهد بود.
27

در این جا،  

این پرسش مطرح می شود که چرا خداوند پیامبران را برای 

هدایت مردم فرستاده است، در صورتی که خود می دانست ممکن 

« نظرها و منظرها»است وحی حق، ذهن آلوده شود و به 

ن از شرایط قومی، گرفتار گردد؟ یعنی با تأثیر پذیرفت

ذهنی و روحی شخص  پیامبران، پیش فرض های مفسران، دستخوش 

«قبض و بسط تئوریک»
22

گردد و در اقیانوس تفسیرهای متباین  

 و متناقض، فرو رود.

 جواز بدعت و تعطیلی شریعت 

در معرفت دینی هم چون هر »بر اساس مبانی پلورالیسم، 

ی برای کس دیگر معرفت بشری دیگر، قول هیچ کس، حجت تعبد

«نیست و هیچ فهمی، مقدس و فوق چون و چرا نیست.
29

این سخن  

و ظهور پیاپی پیامبران دروغین است « بدعت»به معنای جواز 

و بر همین اساس، شریعت ها تعطیل می شوند؛ زیرا آن چه در 

این جا راهزنی می کند، عنوان کافر و مؤمن است که عنوان 

تند. نظیر این عنوان ها در هایی صرفًا فقهی و دنیوی هس

همه ی شریعت ها وجود دارد و ما را از دیدن باطن امور، 

دور می دارد.
31

است، « تمایزهای ظاهری»این عنوان ها که  

عمل کردن به این یا آن »باید از میان برداشته شود؛ زیرا 

«.آداب، مایه ی سعادت و هدایت نیست
31
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 مدهای مثبت اپی

ورالیسم نامقبول پیامدهای منفی همانطور که بیان شد پل

بسیاری دارد ولی با این وجود می توان برای پلورالیسم 

 پیامدهای مثبتی نیز برشمرد از جمله:

 هم زیستی مسالمت آمیز پیروان ادیان 

پلورالیسم »های مثبت پیامدادعا شده است که یکی از 

، مدارا و هم زیستی مسالمت آمیز پیروان ادیان و «دینی

ی گوناگون در یک جامعه است؛ یعنی در مقام عمل، مذهب ها

همه با مسالمت و صلح و صفا در کنار هم زندگی کنند، به 

یکدیگر احترام بگذارند و با هم درگیر نشوند. این گونه 

پیش از آن که از سوی هواداران این « پلورالیسم دینی»

نظریه مطرح شود، به شکل کامل تر و منطقی در دین اسالم و 

ه ی پیامبر اکرم و پیشوایان معصوم علیهم السَّالم وجود سیر

 داشته است. برای نمونه، قرآن کریم می فرماید:

عن الذین لم ُیقاتلوکم فی الدین و لم ا...و ال ینهکم 

یحب ا...یخرجوکم من دیارکم ان تَبرو هم و تقسطوا الیهم ان 

المقسطین.
32
 

دن در حّق خداوند، شما را از نیکی کردن و عدالت ورزی

کسانی که در امر دین با شما پیکار نکرده و شما را از 

خانه و دیارتان، بیرون نرانده اند، باز نمی دارد؛ زیرا 

 ، عدالت پیشگان را دوست دارد.خداوند

 گفت وگوی ادیان 

بر اساس این روش، دین داران باید با روشی منطقی و 

ازند و با خردپذیر، به بررسی اصول دینی همه ی ادیان بپرد

ضوابط معرفت شناسی و منطقی به گفته ی آنان گوش فرادهند، 

تا به دین صحیح دست یابند. قرآن کریم نیز به این مطلب 

فبشر عباد الذین  اشاره دارد، چنان که می فرماید:

یستمعون القول فیتبعون احسنه.
33

پس بندگان را بشارت ده،  

وترین آن ها همان کسانی که سخنان را می شنوند و از نیک

 پیروی می کنند....

در سیره ی پیامبر اکرم و پیشوایان معصوم علیهم 

السَّالم می بینیم که آنان همیشه در این زمینه پیش گام 

بودند و با سعه ی صدر و اخالق نیک، با انجام مناظره به 

جدال احسن می پرداختند و به اندیشه ی مخالفان خویش، 

احترام می نهادند.
34
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 اکثریت نجات 

های مثبت پلورالیسم پیامدگفته اند یکی دیگر از 

دینی، نجات یافتن افراد بیشتری از مردم است. باید گفت: 

هر چند یک دین حق است، ولی خداوند متعال در قیامت، 

 افراد بسیاری را که تقصیری نداشته اند، می بخشد؛ یعنی

یگری خداوند این مستضعفان فکری را هر چند پیرو دین های د

باشند، از بخشش خود، بی نصیب نمی گذارد. پس مسأله ی 

بخشش و نجات افراد بیشتر، بدون تکیه بر پلورالیسم دینی 

نیز تحقق یافتنی است.
35
 

 تفاوت جامعه اسالمی با جامعه پلورالیستی

 بدون که آید می دست به ها گفته این به توجه با

 دست نآ مثبت پیامدهای به توان می دینی، پلورالیسم

 با اسالمی جامعه های به همین دلیل الزم می آید تفاوت.یافت

است،  شده پذیرفته «دینی پلورالیسم» آن در که ای جامعه

 بیان شود که برخی از این تفاوت ها عبارتند از :

 پی در اند، پذیرفته را دینی پلورالیسم که جوامعی 

 هستند مشترک مسایل

 می خودنمایی ایی،گر نسبّیت ی وسیله به دیدگاه این

 اطالق با سو یک از ،«پلورالیستی» اصطالح به جوامع. کند

 دلیل به دیگر، سوی از و اند مخالف گرایی طرد و گرایی

 پدیده ویژه به چیز همه که معتقدند تاریخی، های دگرگونی

 رستگاری ی وسیله اخالقی، و دینی های نظریه و فرهنگی های

 های راه و ها اختالف به پس. نهند می انسان اختیار در را

 مشترک مسایل به باید بلکه اندیشید، نباید یکدیگر متفاوت

 جامعه در رویکرد، این. کرد پرهیز اختالف از و داشت توجه

 تحّول به ها جامعه این اگر زیرا ندارد؛ جایگاهی اسالمی، ی

 گرایش خارجی و واقعی نسبّیت و های پدیده ی همه تاریخی

 این. باشند داشته اعتقادی رستگاری به دنبای پس دارند،

 می. است داران دین ی همه هدف عناصر این که است حالی در

 باشند، متغیر و متحول جهان، های پدیده ی اگرهمه: پرسیم

 ی همه در ثابت و امرمشترک چند یا یک توان می چگونه پس

 گرایی، واقعیت اندیشمند هیچ این، بر افزون یافت؟ ادیان

 این غیر در چون پذیرد؛ نمی را ها پدیده ومیعم تحول

 شود، می ذبح نظریه این با که ای پدیده نخستین صورت،

 آن تحول، که است رویکرد این صاحبان گرایی نسبی ی نظریه

 ی سیره تر، مهم همه از. کند می تبدیل اثبات به را

 کریم، قرآن و السَّالم علیهم معصوم امامان و اکرم پیامبر

 امکان را حق به رسیدن و کنند می نفی را نسبّیت و شکاکّیت

 فرماید می قرآن. دانند می پذیر
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َو إ ذا قیَل إ نَّ َوْعَد هللاَّ  َحقٌّ َو السَّاَعُة ال َرْیَب فیها ُقْلُتْم ما 

 َنْدري َما السَّاَعُة إ ْن َنُظن  إ الَّ َظنًّا َو ما َنْحُن ب ُمسَْتْیق نیَن 

 و است حق خداوند ی وعده»: شد یم گفته که هنگامی و

 دانیم نمی ما»: گفتید می شما ،«نیست شکی هیچ قیامت در

 هیچ به و داریم باره این در گمانی تنها ما چیست؟ قیامت

«نداریم یقین وجه
36
. 

  دین کامل و جامع وحدت 

 را دین ضرورت تکّثرگرا، ی جامعه ویژگی، این اساس بر

 را ادیان تکّثر و اندد می پذیرفتنی دین گوهر وجود در

 ضروری دین، متعالی وحدت کامل و جامع گشتن پدیدار برای

 و ذات از بخشی خاص، دین هر آنان، ی گفته به. شمارد می

 .بخشد می تجسم را ابدی و ازلی دین گوهر

. شمریم می بر اینک که دارد هایی اشکال نیز سخن این

. باشند داشته واحدی گوهر ادیان، که ندارد وجود ضمانتی

 باید. نیست کشف قابل نیز ادیان واحد گوهر آن، بر افزون

 گوهر باشد، نداشته ضرورت ادیان برای صدف وجود اگر دانست

 صدف تمایز ما اگر حتی. یابد تداوم تواند نمی نیز ادیان

 را صدف وجود ضرورت توانیم نمی بپذیریم، را ادیان گوهر و

 به خواهد می که داری دین انسان هر زیرا کنیم؛ انکار

. رسد می آن به صدف، راه از تنها یابد دست خود دین گوهر

 بخشد؛ نمی تحقق «پلورالیسم» ی خواسته به ویژگی این پس

 فتوا خود گوهر و صدف انحصار به ناچار، به دینی هر زیرا

 .دهد می

  ندارد وجود دینی هیچ در فرد، به منحصر و مطلق حجیّت 

 سه است، حاکم «دینی ورالیسمپل» ی نظریه که جوامع در

 است عبارت که دارد وجود بشر دینی تجارب در اصلی عنصر

 اگر. پیامبرانه عنصر و عرفانی عنصر رازگونه، عنصر: از

 به چیزی شوند، مّتحد و آهنگ هم یکدیگر با عنصر سه این

 همان پدیده این. آورند می فراهم «عینی روح دین» نام

 دین هر در و آنند جوی و ستج در ادیان که است مطلوبی

 حجّیت پس. است رسیده ظهور به آن از بخشی تنها تاریخی،

 .ندارد وجود خاصی دین هیچ در فرد، به منحصر و مطلق

 ندارد؛ جایگاهی اسالمی ی جامعه در نیز ویژگی این

 ی تجربه ی درباره گوناگون تفسیرهای که گونه همان زیرا

 متأثر افراد روح و ماعیاجت اوضاع سّنت، فرهنگ، از دینی

 می پدید گر تجربه برای که نیز دینی ی تجربه حقیقت است،

 های تجربه نتیجه، در. پذیرد می تأثیر ها آن از آید،

 خواهند گون گونه و متفاوت ها، آن تفسیر همانند دینی

 می دست عینی روح از بخشی به تنها دینی هر اگر. بود

 هر گوییم می و شود می اثبات حقیقت آن وجود چگونه یابد،
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 از یک هر است ممکن زیرا است؛ رسیده آن از بخشی به دینی

 پس. باشد یافته دست دیگر دین از مستقل واقعیتی به ادیان

 حقیقت یک گوناگون های بخش به ادیان همگی که ادعا این

 .است دلیل بدون اند، رسیده

  دارد واحدی معنای ادیان ی همه های پیام 

 واحدی های پیام همگی الهی ادیان ویژگی، این براساس

 مردم و کنند نمی نقض را یکدیگر سخن ادیان، یعنی دارند؛

 !برسند نتیجه یک به گوناگون، ادیان با توانند می

 ریشه اختالف ادیان، زیرا نیست؛ معتبر نیز ویژگی این

 مسیحیان و یهودیان میان حتی آشکاری تفاوت و دارند داری

 و عقیدتی ی دسته دو به دینی های تالفاخ. شود می دیده

 گوناگون، های محمول اول، گروه در. شود می تقسیم بنیادین

 دوم گروه های اختالف. شود می داده نسبت واحد موضوع یک به

 می پیوند محمول یک به گوناگون های موضوع که است آن نیز

 :بگیرید نظر در را گزاره دو این نمونه، برای. خورد

 .«است هستی مبدأ اوندخد» - الف

 .«است هستی مبدأ طبیعت» - ب

 باورمندان دارد، وجود گزینه دو این بین که اختالفی

 .کند می تقسیم موحد غیر و موحد به را ها آن

 مدار شریعت جای به گرایی ایمان بودن محور 

 شریعت که است این ،«تکثرگرا» ی جامعه یک ویژگی دیگر

 هرگاه. دهد می گرایی ایمان به را خود جای آن، در گرایی

 آمدند، وجود به ای جامعه در دینی نهادهای و ها سازمان

 قالب در را ای بسته و دگم عملی و عقیدتی ساختارهای

 نفی به که آورند می پدید ناپذیر انعطاف و خشک قوانین

 سّیال ای تجربه دینی، ایمان مقابل، در. انجامد می دیگران

 .انجامد ینم دیگران نفی به که است

 به را شریعت بتوان اگر. دارد مشکل نیز ویژگی این

 اجتماعی و عقیدتی ضد نظام ساختار و رسوم و آداب صورت

 دینی، و ایمانی ی تجربه با سّیال، صورت به که کرد ارایه

 فرهنگی و جامعه با دین سیال صورت این باشد، سازگار

 رتیب،ت بدین. است پذیرفته تأثیر آن از که است متناسب

 است، یافته تولد جامعه، آن در که دینی ی تجربه با دین

 هستند، گوناگون ها فرهنگ و جوامع چون. یابد می سازگاری

 پیدا تفاوت نیز ها آن دینی های تجربه و ادیان ناچار به

 این یعنی گردیم؛ می بر نزاع آغاز به گاه آن. کرد خواهند

 آن   از حقیقت به رسیدن و رستگاری که آید می پیش پرسش

 است؟ دینی ی تجربه و دین کدام

  



 حّقند بر تفاوتی هیچ بدون ادیان ی مهه 

 حق بر ،«پلورالیستی» جوامع های ویژگی از دیگر یکی

 اسالم، دیدگاه، این در. است آسمانی ادیان ی همه دانستن

 مکتب ی همه تر، گسترده معنای در حتی و یهودیت مسیحیت،

 مارکسیسم هندوییزم، وداییزم،ب:مانند آسمانی غیر های

 رسمیت و حقانیت و کنند می تضمین را بشر رستگاری... و

 !دارند

 به رو آشکاری عقلی و منطقی بحران با ویژگی، این

 در دهد، می پیشنهاد را ضّدین و نقیضین اجتماع زیرا روست؛

 «توحید» پذیرش با انسان. هستند محال دو هر که حالی

 به بودا، و برهما «الوهیت» و تمسیحی «تثلیث» اسالم،

 نمی پوشیده کس هیچ بر که شود می دچار آشکاری گویی تناقض

 روایات و آیات نیز دین درون در آن، بر افزون.ماند

 .مخالفند آن با صددرصد و صراحت به اسالمی،



 نتیجه گیری

تنها با توجه به مطالب بیان شده در این فصل می توان گفت 

و ادیان هب ای مسالمت آمیز پیروان مذدر عرصه ی هم زیست

ل به کثرت طولی بودن ئو مدارا کردن و قا در کنار یکدیگر

، نظریه ی نجات اکثریت و گفت و گوی ادیان، رویکردی از 

پلورالیسم دینی دیده می شود. با این حال، همه ی 

های مثبت، به شکل کامل و منطقی تر در آیات قرآن پیامد

یره ی پیامبر اکرم و پیشوایان معصوم کریم، متون دینی و س

علیهم السَّالم آمده است. اهل بیت علیهم السَّالم همواره با 

انجام مناظره و جدال احسن، با سعه ی صدر و اخالق نیکو، 

این کارکردها را تحقق بخشیده اند. دیگر ویژگی های 

اصوالً  خصوصا با تعاریف نامقبول از پلورالیسم پلورالیسم،

ی اسالمی هم آهنگ نیست و جامعه ی اسالمی نیز به با مبان

 یاری جستن از آن ها، نیازی ندارد.

می توان لفظ پلورالیسم  بکار رفته در از این جهت 

مقاالت و کتب را به مقبول علمای شیعه و غیر مقبول تقسیم 

ی به صورت مطلق آورده امقاله کرد .وقتی پلورالیسم در 

اهد بود اما علما برای تمییز همان پلورالیسم نامقبول خو

وقتی معنای مقبول را مورد نظر داشته باشند آن را به 

 صورت مقید می آورند . 

به پلورالیسم به معنای  ،برای مصادیق نامقبول آن

پلورالیسم عرضی و پلورالیسم در اصول و فقه اهل تسنن و 

برای بدون ادعای حقانیت  ،پلورالیسم به معنای مدارا

یا  ،بمعنای همه حقند ،تکثر در فهم حقیقت غایی عقیده ی و

پلورالیسم دیني بر پایه ي  حق امری نسبی است و

بهره مندي یكسان ادیان  و پلورالیسم به معنای پوزیتیویسم

ادیان همگي راه هایي  و پلورالیسم به معنای از حق و باطل

 می توان اشاره کرد ،به سوي حق هستند

شیعه  ،پلورالیسم نزد علمایمعنای مقبول مصادیق و از 

و پلورالیسم در اصول  طولیپلورالیسم به معنای پلورالیسم 

و فقه تشیع و پلورالیسم به معنای مدارا با ادعای حقانیت 

برای عقیده خود و تکثر در فهم حقیقت غایی بمعنای مرتبه 

را برای حق  تبا حفظ ادعای حقیقت مطابق ،داشتن درجات فهم

 . می توان نام برد
 

 

 

 

 



 مقدمه

بن ا...می گویند : نور الدین نعمت  ا...موافقان نعمت 

ولي موسس فرقه ا...بن محمد معروف به شاه نعمت ا...عبد

یه از سادات حسیني بوده نسبش با نوزده واسطه ا... نعمت

( مي رسید. و از علیها...لوات به پیامبر عظیم الشان )ص

ش میر جانب مادر به كرد هاي شبانكاره منسوب بود .پدر

از علما ودانشمندان شهر حلب به شمار میرفت .سید ا...عبد

هجري  731ولي در دوشنبه چهاردهم ربیع االول سال ا...نعمت 

   37بقمري در شهر حل
كودكي و جواني خود را ا...كند و سيد نعمت  از شهر حلب به ناحيه كچ مكران مهاجرت مي ،پدر وي در اوان كودكي شاه ولي

 .وي در دوران جواني به فراگيري علوم متداول زمان چون علم کالم و بالغت و فقه پرداخت ارند.گذ در ايران مي

نقل قول موافقان در مورد در این فصل به اشکاالتی که در 

 صوفیه،از قبیل انقطاع سالسل  ،ولی وجود داردا...نعمت 

اشعار منتسب به او و  ،ها پیشگوئی ،ولیا...مذهب نعمت 

 پرداخته می شود . وی ادعا های دیگر

                                                           
37
 ؛فرزام. ا...ولي نعمت شاه افکار و آثار نقد و احوال در تحقیق.  

 .17 ص ،1374 اول، چاپ سروش، تهران، حمید،



 گفتار اول

 انقطاع سالسل صوفیه 

 علیه السالمبه این جهت علی  »یه با طرحللها صوفیه نعمت

«را امام می دانیم که پیغمبر تصریح به امامت او کرد
32
 

تفهیم می کنند صحت اتصال فرقه ای را می پذیریم که فرقه 

نکه دار قبلی به ریاست فرد بعدی تصریح کرده باشد. چنا

تذکر  -علیه السالم –بعد از اشاره به سبک جانشینی علی 

از این امر چنین استنباط می شود که رهبری را »داده اند: 

«باید رهبر قبلی تعیین کند
39

همانطور که پیغمبر و »و  

را انتخاب آنها که خدا امام را مردم انتخاب نکرده اند بل

طور غیر  کرد، رهبران بعدی )منظور روسای صوفیه( هم به

مستقیم باید به الهام خدایی انتخاب شوند یعنی هر رهبری 

برای بعد از خودش باید جانشین تعیین کند و همین وضعیت 

در دوران دوازده امام برقرار بود، بعد از غیبت امام 

«دوازدهم
41

اخذ بیعت و تربیت معنوی)از طرف امام زمان( » 

«به جنید بغدادی
41
 سنی االصل سپرده شد .  

ه هر حال مشایخ صوفیه جملگی خرقه تصوف را به علی ب

می رسانند و معتقدند اگر فرقه ای  علیه السالمبن ابیطالب 

سند خرقه اش به ساحت اقدس مولی الموحدین علی امیر 

همین لحاظ صوفی  المومنین نرسد ، سلسله اش باطل است . به

، صفی علیشاه ، معتقد است رئیس صوفیان مشهور دوره اخیر

به ید می ا از عهده اثبات سلسله برآید که ید»می باید 

«رسد تا به امام
42

و مالعلی گنابادی ، قول صوفی بدون  

اجازه را چون بول دانسته است
43

و خالصه نجیب الدین رضا ،  

«بی سند صوفی مثال خر بود»رئیس صوفی ذهبی می سراید : 
44
  

ل نشوند و قو« خر»به همین اعتبار برای آنکه صوفیان 

پیدا نکند ، همه و همه فرق مدعی هستند « بول»ایشان حکم 

حدیث معنعن  -همه سالسل صوفیه رشته اجازه خود را معنعن: »

)عنعنه( در اصطالح علم حدیث )درایه( به روایتی گفته می 
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 24: ا... مجموعه مقاالت درباره شاه نعمت 
39
 همان. 
41
 .27ص همان. 
41
  .24همان.  
42
 14مقدمه دیوان صفی :  
43
،  ت ق ی ق : ح ران ه 1313 ق -ار،  ف غدال ب ، ع ی ان ه ف صا 21رساله سعادتیه :  

  اب ت از ک  ی ش خ ب  ام م ض ان ه . ب ی ان ه ف ار اص ف غ دال ب ع  ارش گ / ن ه ی ادت ع س  ه ال سر 1372

 21:  ی ان ث  اه ش ی ل ورع ن  ی ل ع  ف ی ال / ت ادت ع س  ک ل ف  طان ل س
44
  ی ف  م ظی ع ال  رآن ق و ال  ی ان ث م ال  ن م  ع ب س  ه ال رس 353سبع المثانی :  :

]چاپ سنگی[/میرزا هادی بن علی بجستانی خراسانی  م ری ک ال  ی ب ن ال  ح دی م

 353  روی غ ال  زی ری ب ت ال  ی ل دع م ح م  ب ات حائری؛ک



پیوستگى برقرار ” عن“شود که بین افراد سند آن با کلمه 

 شده باشد

تقريباً همه سالسل، فقر خود را »می نويسد :  –محبوب عليشاه  –علی تابنده  45.«ی رسانندبه باب مدينه علم الهی حضرت علی م

عليه السالم می پيوندد ، بايد مورد  سط چه کسانی به علی اميرالمومنيناما اين انتساب چگونه و تو 46«منتسب به علی می دانند

گنابادی ، آنجا که درباره جاری شدن سلسله از ناحيه علی بن حث و بررسی قرار گيرد که در اينجا بدان پرداختيم. مال سلطان ب

و  47ابيطالب بحث می کند می نويسد : و مثل سلسله حسن بصری که بسياری از سالسل و دودمانها از آن منشعب شده است

الصه اين طريقه معروف بن فيروزان کرخی که با معروف بن خربوزان مکی نبايد اشتباه شود به حسن بصری می رساند و خ

  48می رساند. ن عليه السالمصری به ساحت قدس علی اميرالمومنيی فرقه خود را به واسطه حسن با... رئيس صوفی نعمت

جالب توجه اينکه به رئيس ديگر از فرقه گنابادی ، يعنی مالعلی گنابادی ، سلطان حسين تابنده و علی تابنده گنابادی ، آنجا که 

و اين درست بر خالف  49ی گنابادی چيزی نوشته اند ، اشاره ای به حسن بصری نکرده اندا... نعمتدرباره انتساب خود و فرقه 

اين بدان  50ولی درباره نسبت خرقه خود متذکر شده است .ا...يه و برخالف نسبتی است که شاه نعمت ا... نسبت روسای نعمت

ققانی درباره انتساب صوفيه به امامان شيعه ، و حسن علت است که عده ای از کارگزاران صوفيه اخيراً متوجه شده اند مح

تحقيق و بررسی هايی انجام داده اند و به علت وفور احاديث و نقلهای تاريخی در مذمت  عليه السالمبصری به اميرالمومنين 

برآمدند تا خود را را بی اعتبار نمودند، لذا درصدد  عليه السالمحسن بصری موضوع اجازه ارشاد حسن بصری از اميرالمومنين 

رساندند . حال با  عليه السالماز زير بار اين ذلت نجات دهند . بنابراين سلسله خود را به معروف کرخی و از او به امام رضا 

استناد به اقوال صوفيه که به صورت شجره فرقه ها در دسترس همگان می باشد جايگاه حسن بصری را در فرقه گناباديه 

 ائيم . مشخص و معين می نم

يه معروف شده است . عده ای کوشيده اند نسبت خرقه اين فرقه ا... به فرقه نعمت«  ولیا...نعمت » اين فرقه به دليل انتساب به 

، از نقل ادامه تا به حسن بصری خودداری کرده اند ، در صورتی که مشايخ  51رسانده عليه السالمرا به علی بن موسی الرضا 

 تن دشمن سر سخت علی امير المومنين عليه السالم سلسله را به آن ذات اقدس می رسانند چنانکه شاه نعمفرقه آنها به واسطه آ

  52خود درباره خرقه اش می سرايد:ا...

 باز   شيخ   سری   بود   معروف                 چون سری سّر او به او  مکشوف

 داود     طائيش     ميدان   شيخ    معروف  را   نکو   ميدان                  شيخ  

 شيخ او  هم  حبيب  محبوب  است                 عجمی طالب است ومطلوب است

 پير   بصری     ابوالحسن    باشد                  شيخ     شيخان     انجمن    باشد

نده از نقل روند انتساب خرقه تا حسن و با اينکه سه تن از مشاهير روسای فرقه گنابادی ، مالعلی ، سلطان حسين و علی تاب

با مقاله او آغاز می شود ،  53بصری خودداری کرده اند ، در عصر آخرين رئيس فرقه  نورعلی تابنده که فصلنامه عرفان ايران
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 2/54ایران :  عرفان 
46
  ن ی س ح طان ل ... س ی ان رب  م ال ار ع و آث  وال اح  رح ش ؛ده ن اب د ت ی ورش خ :

 د ن اب ت  ی ل ع  ن دوی و ت  ف ی ال (/ ت راه ث  )طاب  اه ش ی ل ا ع رض  ادی اب ن گ  ده ن اب ت

ب والیت : پاورقی و همچنین با همین مضمون : با 22 .1377،  ت ق ی ق [: ح ران ه ت]

 7/74/ عرفان ایران :  291
47
والیت نامه]چاپ سنگی[/سلطانمحمد بن  235والیت نامه : والیت نامه  

محمد نعمةاللهی ؛ کاتب مقدمه:اسمعیل الدزفول مولدًا  حیدر محمدبن سلطان

سلطانمحمد بن  ،طهران مسکنًا ؛ کاتب:داود گلپایگانی . ـ سلطانعلیشاه

 235: .1327 - 1251 ،حیدر
42
 213 همان والیت نامه 
49
، نابعه علم و  13 – 12 – 11، خورشید تابنده :  317صالحیه  

 59عرفان 
51
 به بعد   191ولی : ا...دیوان شاه نعمت  
51
 به مستندات آن اشاره شد 
52
 به بعد 191ولی : ا...دیوان شاه نعمت  
53
البته قابل ذکر است این فصلنامه متعلق به فرقه گنابادیه و  

 آن گویای تصوف گنابادی است نه عرفان ایران مطالب 



ی سيد مصطفی آزمايش و شهرام پازوکی ، هر دو از اتباع فرقه گناباديه و نزديکان مجذوب عليشاه ، خرقه را به حسن بصری م

معروف پوشيده است خرقه را ». شهرام پازوکی می نويسد :  54رسانند و آزمايش برای اين ادعا مدارک و اسنادی ارائه می دهد

از داود طايی  اخذ کرده است اين طريقه را از او ، و او از حبيب عجمی و او از حسن بصری و او از حضرت امير 

رگ روسای فرقه گنابادی مال سلطان است که خرقه فرقه اش را به حسن اين درست ، اطاعت و تبعيت از بز 55«.المومنين

انتساب  57و ميرزا زين العابدين شيروانی 56بصری می رساند . عالوه متقدمين اين فرقه نظير مجذوب عليشاه کبودر آهنگی

و جواد  59شمس العرفا ،58يه اعم از: کوثريها... روسای فرقه را به حسن بصری می رسانند و مهمتر اينکه انشعابات نعمت

 همگی نسبت فرقه و خرقه خويش را به حسن بصری می رسانند .  60نوربخش

 بررسی مشایخ سالسل صوفیه

کلی آنجا که بحث تصوف فرقه ای مطرح می شود ،  به طور

مورد توجه خرقه پوشان فرقه باز قرار  انقطاع سالسل صوفیه

ن ثابت می گیرد که ضرورت آن موجب می شود به هر نوع ممک

با یکی از مشایخ زیر به ائمه علیهم السالم متصل کنند 

 : هستند

 ،61-عليه السالم   -حسن بصری از ناحيه علی بن ابيطالب 

 ،62 –عليه السالم  –ابراهيم ادهم نيز از حضرت علی بن الحسين 

 63-عليه السالم  –با يزيد بسطامی از حضرت امام صادق 

 ،64 –عليه السالم  –ظم شقيق بلخی از حضرت امام موسی کا

 و 65 –عليه السالم  –معروف بن فيروزان کرخی از امام رضا 

 مأمور به ارشاد و هدايت خلق بوده اند .  66ل تعلی فرجه الشريفجنيد بغدادی از ناحيه امام عصر عج
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64
والیت نامه]چاپ سنگی[/سلطانمحمد بن  235والیت نامه :  والیت نامه : 

عمةاللهی ؛ کاتب مقدمه:اسمعیل الدزفول مولدًا حیدر محمدبن سلطانمحمد ن

سلطانمحمد بن  ،طهران مسکنًا ؛ کاتب:داود گلپایگانی . ـ سلطانعلیشاه

 211 .1327 - 1251 ،حیدر
65
رهبران طریقت و عرفان ، داستان عشق پیران ، پیران طریقت ،  

 تذکره االولیاء 
66
 قه ي نعمة324، رساله باب والیت از جذبی :  12خورشید تابنده :  

ي منسوب به اوست و هنوز هم در ایران این دسته از صوفیان فرقه مهمي ا...

 محسوب میشوند.

 



 ؟معروف کرخی کیست 

در سال  گوید:می ،پسر کوچک مالسلطان، محمد باقر سلطانی

شیعیان خراسان به مقصد زیارت و تشرف ای از هجری عده 211

در خانه آن حضرت جمع  بر علیه السالم  امام رضا به محضر 

شدند و پس از اخذ اجازه شرفیابی از کثرت شکر و ولع به 

زمان  جناب معروف که در آن .حالت هجوم وارد منزل شدند

بر اثر ازدحام جمعیت دچار شکستگی  ،پیرمرد ضعیفی بود

مدفن او در بغداد است. نمود.حلت پهلو گردید و ر
67
 

 .است طبقات الصوفيهصوفی صاحب کتاب  ابو عبدالرحمن سلمی ،ست کردررا دکرخی اّولين کسی که افسانه معروف 

 وس بودند.جمسلمان شد و پدر و مادرش م عليه السالم  دست امام ه سالگی ب 8در  ،معروفگويد:وی می

عليه  امام کردن برای دربانیحال مسلمان شد و در  عليه السالم  دست امام ه سالگی ب 8معروف در  گويد:می مال علی گنابادی

 .فوت کرد هجری 200در سال  السالم 

سالگی مسلمان شده و  8شود )اگر در ساله می 47بگيريم معروف  53متولد شده اگر  153يا  148در  عليه السالم  امام رضا

 .ی در دربانی امام فوت نموده استچطور در سن پيرفوت کند( پس  200در 

 گويد:ولی در مورد معروف کرخی میا...نعمت 

 کفر بگذاشت نور ايمان يافت     او ز موال جواز احسان يافت

 68سال ده رگهشد بوددربان     يافت در خدمت امام مجال

 69کرخی نيست. بن فيروزان : در تاريخ شخصی به نام معروفنويسدمی عالمه هاشم الحسنی

عليه  رضا  و عليه السالم  کاظم ،عليه السالم  ها اين اسم را از نام معروف بن خربوذان کرخی که از اصحاب امام صادق اين

 .اندکپی کرده ،بوده است السالم 

اين معروف را همان معروف بن خربوزان کرخی تا سعی کرد ، حسين تابنده که متوجه اشکاالت اين نظريه شد بعدها سلطان

 گويد:می. وی فی نمايدمعر

 رسيده و از طرف حضرت رضا عليه السالم  و رضا عليه السالم  و کاظم عليه السالم  شيخ معروف خدمت حضرت صادق

 71است.مور به دعوت واليتی بوده أم عليه السالم 

 ؟را باور کرديک حرف کدام حال بايد 

o اشکاالت اساسی 

 200معروف در سال  و 202درسال  عليه السالم  يعنی امام رضااست؛ دنيا رفته  از عليه السالم  زودتر از امامکرخی معروف 

 .خودش زودتر از امام از دنيا برود باشد و قطب عليه السالم  کسی بعد از امامکه شود چطور می و است فوت شده

 .قطب ديگری باشد ،عليه السالم  در يک زمان با وجود امام توان پذيرفت که چگونه می ،اگر معروف قطب باشد
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 .تصوف وتشیعر.ک: .  
71
 .59ص  ،نابغه علم و عرفان.  



 همعلي عسگری و وهادی پس تکليف امام جواد ،هم بوده است عليه السالم  رضا معروف بعد از امامکه اگر برفرض قبول کنيم 

 ؟شود چه می السالم 

نی يع؛ امامت شريعت امامت طريقت وشود: جا به بعد امامت به دو قسم تقسييم میاز اين گويند: در جواب اين اشکال میبرخی 

امامت طريقت وعرفان  کارشان بيان احکام شرعی بوده است و اند وائمه فقط امام شريعت بوده، به بعد عليه السالم  از امام رضا

 از او رسيده است.اقطاب بعد  به معروف و ،اخالق و

 قطب نبوده است. اند که معروف شيخ مجاز بوده وگفته اند ودر جواب اين اشکال آقايان عدول کرده

به امام  يد و نهرسانمی عليه السالم  پس چرا سلسله خود را به امام رضا  ،آيد که اگر معروف شيخ بودهال پيش میؤساين حال 

 .رسانيدنمی ()زمان 

اگر  و سری سقطی را به قطبيت برگزيند تواند قطب مشخص کند وچطور يک شيخ مجاز می ،اگر معروف شيخ است همچنين

 .شود او جنيد بغدادی را به قطبيت معرفی کندونه میچگ ،سری قطب نيست

 ؟معروف به سری حکم بدهدتوان پذيرفت که میچگونه  عليه السالم  در زمان حيات امام از اين گذشته،

 اشکال دیگر بر سلسله سند 

چه .تعالی فرجه الشريف عجل ا.. پس امام زمان ،ست که اگر جنيد بغدادی قطب شده استا ها ايناشکال ديگر بر سلسله سند اين

 ؟قطب در يک زمان باشند شود قائل شد که دوآيا می.وضعيتی خواهد داشت؟

 عليه السالم  شيخ جنيد از طرف امام حسن عسکری گويد:مینابغه علم و عرفان کتاب   84سلطان حسين تابنده گنابادی در چاپ 

ولی بيعت و تربيت او توسط شيخ  ؛آن سمت را داشت الشريف عجل ا...تعالی فرجه مجاز در دعوت بود و در زمان امام زمان

 71سری سقطی بود.

لهذا قطب ظاهر گشت و وکالی  .حيات داشت ،و غيبت عليه السالم  جنيد پس از رحلت امام عسکری گويد:مال علی گنابادی می

 72کردند.بلکه سفارت بود و دستگيری نمی ؛اربعه خالفت نداشتند

-؟ قطب بعدی را قطب قبلی دعوت میستا که حکم واليت او کجاال اين است ؤحال س .جنيد است ،ين قطباّول ،مالعلی گمانبه 

عليه  پس امام ،اگر جنيد قطب استاست.  عليه السالم  تفاوت ندارد و در هر حال، امام عليه السالم  غيبت امام ظهور و و کند

 چه کاره است؟ السالم 

 .برسانند عليه السالم  اند سلسله خود را به امام رضا سعی کرده و اندهمه داستان بافتهها ايناين

-راست می تا چه اندازهها آوريم تا ببينييم اينولی میا...شعری از نعمت  ،مشخص شود آنانکه ميزان دروغگويی حال برای اين

 ؟رسد يا نهمی عليه السالم  ها به امام رضاسلسله اين آيا اصالً  گويند و

 گويد:ولي مي..ا.نعمت 

 قطب وقت و امام عادل بود    شيخ ما كامل ومكمل بود

 در توحيد را نكو سفتي   گاه ارشاد چون سخن گفتي

 رهبر رهروان آن درگاه    ا... بود نام عبد *يافعي

 شيخ شيخ من است تا داني    صالح بربري روحاني

 ل افزودكز كمالش بسي كما               پير او هم كمال كوفي بود

 كه سعيد است آن سعيد شهيد    *باز باشد ابوالفتوح سعيد
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 به كمال از ولي واليت يافت   از ابي مدين او عنايت يافت

 سيماآفتابي تمام مه   مغربي بود و مشرقي به صفا

 كه نظيرش نبود در توحيد    شيخ ابي مدين است شيخ سعيد

 بود *كنيت او ابو سعود    ديگر آن عارف ودود بود

 بس كرم كرد روح او با من    بود در اندلس ورا مسكن

 به كمال و جمال و ذات و صفات    *پير او بود هم ابوالبركات

 افضل فاضالن به استادي    باز ابولفضل بود بغدادي*

 مظهر جامع كمالي بود     بودشيخ او احمد غزالي*

 كر استكه نساج او ابوبزآن    اش پاره بود او بكر استخرقه

 كه نظيرش نبود در عرفان     باز شيخ بزرگ ابوعثمان

 بندگي ابوعلي كاتب    مظهر لطف حضرت واهب

 بوعلي رودباريش خوانند    شيخ او شيخ كاملش دانند

 مصر معني دمشق دلشادي     *شيخ او هم جنيد بغدادي

 محرم حال او سري سقطي    شيخ او خال سري سقطي

 73چون سري سّر او به او مكشوف    فباز شيخ سري بود معرو

چنين چيزی را صوفيان  که بعداً  رساند يا اينمي عليه السالم  خود را به امام رضاسلسله ا...جا به بعد ببينيد آيا نعمت از اين

 .انداضافه نموده

 شيخ داوود طائيش ميخوان     شيخ معروف را نكو ميدان

 شت نور ايمان يافتکفر بگذا     اوزموسی جواز احسان يافت

 عجمي طالب است ومطلوب است     پير او هم حبيب محبوب است

 شيخ شيخان انجمن باشد     پير بصري ابولحسن باشد

 گشت منظور بندگي علي     يافت او صحبت علي ولي

 74اي لطيف كراستاين چنين خرقه    خرقه او هم از رسول خداست

. 1اند:نمودهتوجيه  به دو طريق اين مشکل را به همين جهت، .اين فرقه است های مشکل ديگری که هست سنی بودن سر سلسله

 .بعد شيعه شدند ،. اّول سنی بودند2 ؛تقيه

ساير بالد تقيه نمی کردند او  در علمای زمان او و ش در ايران بودهپايگاه ا... جيه نيز ناصحيح است چون نعمتاما اين دو تو

هم دليلی نداريم و هرچه از او يافت شده دال بر سنی بودن او است که  ا... ورد شيعه شدن نعمتچگونه تقيه می کرده است در م

 در ادامه خواهد آمد .
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و  اندهخود را بی قيد نشان داد ،ای مثل گناباديه نسبت به برخی از افراد مثل حسن بصری و برخی ديگر از سران تصوففرقه

 ن بصری نياورند. از حس اسمیخود در سالسل  اندهسعی کرد

 .آنان استتقيه کردن  ،هاشيعه نشان دادن آن ایترين توجيه برعمده

 :نوشته است به سرپرستی صوفی مصطفی آزمايش  ،ی گنابادی استا... نعمت که ارگان رسمی فصلنامه عرفان ايران

 75شاگردی و تقيه به شيوه ائمه معصومين را داشتند. ،صوفيه در زمان امامان بزرگوار

 :نويسندر برای رفع اين شبهه میگدر جايی دي

بالطبع به يکی از مذاهب  ،چندان در بند اظهار تشيع معنوی خود نبودند و به اقتضای مولد )محل تولد( و اجتماع محل رشد خود

 76.اندفقهی اهل سنت عمل کرده

.دكتر مصطفي آزمايش از بزرگان فرقه نان که ؛ چاندسنی ارائه داده تعريف جديدی از شيعه و ،ها برای حل اين مشکلحتی اين

 گويد:گنابادي در اروپا مي

نه دشمن خلفاي  اوالد او باشد و نه دشمن علي و؛ روي بر كنار باشداز دو زياده سني كسي است كه پيرو رسول خدا بوده و

عليه  كسي كه با علي فضي است ورا ،به اين ترتيب كسي كه از خلفاي راشدين بدگويي كند عثمان(. عمر و، راشدين)ابابكر

 حرمت آنان را مراعات نمايد و احترام گذارد وا...به آل رسول  كسي كه به خلفاي راشدين و خارجي است. ،مخالفت كند السالم 

عرفان مانند  به اين اعتبار است كه بسياري از بزرگان تصوف و شود.سني محسوب مي ،را نيز پاسدار باشد سنت رسول خدا

در مورد مطالبی  70 فحه یصچهارم در پاورقی فصل  77اند.خود را سني خوانده ،وليا...شاه نعمت  عطار و، موالنا، سنايي

 در رد اين مطلب آورده شده است.  تولی و تبری

يعني ما ؛ وظيفه علي و حق ملت بود، حق علي نبود؛ خالفت گويد:قطب اين فرقه در كمال تعجب مي ،علي تابنده دكتر نور

 اي مثل علي داشته باشيم.سلمين حق داشتيم كه بعد از پيغمبر به عنوان جانشين او خليفهم

 بدهند و عليه السالم خواهد بگويد خود مردم نخواستند اين حق را به علیمی داند وخالفت راحق مردم می ،زيرکی تمام او با

 .کردندها خالفت را غصب گويد ايناو نمی وظيفه از دوش ايشان ساقط شد.

 گويد:انصاری میا...خواجه عبد

 72.ضی داشتندافها مذهب رتنها دو نفر از آن ،اماز ميان دو هزار صوفی که شناخته

گری سعی در اعتراف به اين نکته دارند که تصوف سابقه سنی ،خاوری و دکتر نصرا...نويسندگانی از خود صوفيه هم مثل اسد 

 شيعه جلوه دهند که اين ادعا فاقد مدرک است.او را م الدين کبری سعی کردند دارد و با دادن لقب شيخ شهيد به نج

شود و اگر رد از نظر ما شيعه محسوب می ،را قبول داشته باشد عليه السالم  : هر کس امامت حضرت علیگويدمیدکتر تابنده 

 .شودسنی محسوب می ،کند

و هيچ کس جز صفی عليشاه در صد ! شوداز طرف امام قطب می ،اين جنيد که به ادعای همه علمای سنی از اهل سنت است

 !است ساله اخير ادعای شيعه بودن جنيد را نکرده

داليل بر انقطاع سالسل صوفيه بسيار است و تمام کسانی که در سلسله سند ها مشايخ اهل تسنن آمده اند دليلی بر جعلی بودن اين 

با ذکر دو حديث در مورد تصوف اين بحث را تمام می  نوشتاری شدن بحث در اين فرقه ها به حساب می آيند اما به علت طوالن

: كسي كه نزد  عليه السالم در روايات اسالمي نقد هاي تند و شديدي نسبت به صوفيه شده است. امام رضاکنيم الزم به ذکر است 
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صل ا... سي كه آنها را انكار كند گويا با رسول خدا او صوفيه ذكر شود و آنها را به زبان و به دل انكار نكند از ما نيست ، و ك

 79قيام كرده است. عليه و آله و سلم

 80صوفيان نصاري و مجوس اين امت هستند عليه السالمامام علي النقي 

  

                                                           
79
نرم افزار جامع فقه اهل البیت مستدرك الوسایل مستدرك الوسایل  

 223ص  12ج ورن
21
 مقدس اردبیلي 412حدیقه الشیعه ص حدیقه الشیعه  

الشیعه]نسخه خطی[/احمد بن محمدمقدس اردبیلی مقدس اردبیلی ، احمد  حدیقة

نسخه  سازمان اسناد و کتابخانه جمهوری اسالمی ایران در .ق993 -بم علی ، 

  412ص  خطی موجود است



 گفتار دوم

 ولی ا...سنی بودن نعمت 

 را او نیز خود و کنند مي ذکرا...نعمت  براي که استادي ترین مهم
 درا... نعمت شاه .است بوده یافعيا...عبد شیخ است، ستوده بسیار

 علم کسب مزبور شخص از سال 7 مدت به مکرمه مکه در سالگي 24 سن

  : گوید مي مورد این در خود و .است نموده
  زمان اولياي سلطان بود

  همدم را وي القدس روح بود

  االسرار مخزن بود اش سينه

  مدغم حق گنج بود دردش

 به و بخشيد اش خرقه و داد خويش خالفت مقام را او يافعي شيخ نمود، عرفاني مراحل طي خويش استاد اين مراهه چون نهايت در و

 خويش استاد با همراهي نيز و سروده خود که فراواني اشعار گواه به او که شد يادآور بايدا... نعمت مذهب مورد در81 گماشت ارشاد

  : شود مي اشاره داليل اين از اي پاره به که است، بوده سنت اهل از يافعي،ا...عبد شيخ

 رسد مي بصري حسن و غزالي احمد شيخ به او خرقة و وي مشايخ سلسله ولي، نعمت ا... خود تصريح به -9
 82.دانند مي سّني را آنان تراجم صاحبان و مورخان تمامي که

 فراواني تکريم از سنت اهل ميان در اند شمرده شافعي و حنفي اقباد استاد را او که يافعيا...عبد شيخ  -0
 نباشد مرام هم خويش استاد با ولي نعمت ا... مثل عاشق و صادق مريدي که ندارد امکان و است برخوردار

  83است ستوده را او بزرگي عناوين و القاب با اينکه با
 .است گفته چنين شدين را خلفاء دوستاري در او مثالً  :است کرده تصريح خود تسنن بر که اشعاري -3

  خدا دوستان رسولند يار چهار

 84هرچار دارشان دوست يکي دوستي به

  ماست مذهب که گزين سّني ره

  85خللي در و اي گشته گم ورنه

 است، علي اميرالمؤمنين و عثمان و عمر و ابوبکر که نبوت رکن چهار بر نبي از :گويد مي االلهيه مراتب رساله در چنين هم

 چهار ايشان که امام چهار بر ايشان از و نفس صورت علي و روح صورت عثمان و عقل صورت رعم و است قلب صورت ابوبکر

 86شافعي و حنيفه ابو  و احمد و است مالک آن، و الهي ارکان از رکنند

                                                           
21
 .370 ص ولي،ا... نعمت شاه دیوان 
22
 شاه با جامي اختالف : مقاله اصفهان، ادبیات دانشکده نشریه فرزام، دحمی 

 ص ،2 ش ،1342 ولي،
23
 .103 ص ،6 ج ق، . هـ 1324 مصر، الشافعیه، طبقات السُُبکي، 

  ن ب  ی ل ع  ن ب  اب وه دال ب ر ع ص ن  ی اب  ن دی ال  اج ت / ل ری ب ک ال  ه ی ع اف ش ال  ات ق طب

،  ی ک ب س .و ل ح دال م ح م  اح ت ف دال ب ، ع ی اح طن د ال م ح م ود م ح م  ق ی ق ح ؛ ت ی ک ب س ال  ی اف ک دال ب ع

 .103 ص ،6 ج ق، . هـ 1324 ،   ق.771    - 727     ، ی ل ع  ن ب  اب وه دال ب ع
24
 .321 ص دیوان، 
25
 .550 ص دیوان، 



 سبل، انور و طرق اقرب که است مقرر بصائر ارباب نزد :گويد مي مذاهب ساير بر آن برتري و تسنن مذهب حقانيت باب در او

  ... است جماعت و سنت اهل ريقط

 87 است ابابکر ميرالمؤمنيناعليه وآله وسلم ا... یصل رسول از بعد حق امام

 به آنان از و نموده ارادت ابراز هم حضرت آن اوالد و عليه السالم علي اميرالمؤمنين حضرت به همچنانا... نعمت است گفتني البته

 نيز شوريدند علي حضرت بر که خوارج از ولي است نداشته اعتقادي بزگواران آن متاما به شيعيان چونان اّما نموده ياد نيکي

  : گويد مي چنانچه .است جسته بيزاري

  زدن بايد مرتضي والي از دم دمبدم و

  88زدن بايد عبا آل دامن در دل دلت

 در تندي لحن با چنانچه .است گرفته مي قرار معاصرانش پرسش و ترديد مورد او مذهب نيزا... نعمت شاه حيات زمان در ظاهراً 

  : است گفته چنين سؤاالت اين جواب

 بدلي بي و كاملي مومن علي آل محب هستي كه اي

 خللي در و اي گشته گم ورنه است ما مذهب كه گزين سني ره

 علي دشمنان كيست خارجي بوبكر دشمن كيست رافضي

 ولي و است مذهب پاك امت دوست دارد چهار هر او كه هر

 معتزلي خصم و يارسني بتمام ام صاحبه دوستدار

 ازلي مرا بود هدايت اين دارم خدا از جامع مذهب

 89جلي و خفي ام خواجه چاكر رسول آل ز و هما...  نعمت

 دارم كيش چه بيخبران اي داري كيش چه من ز پرسند

 دارم پيش خويش آئينه حنيفه وابو شافعي از

 دارم خويش جد مذهب من جدند طريق بر همه ايشان

 90دارم بيش كمال جمله از واليت و نبوت علم در

 در رساله اين چاپي نسخه 87 و 86 ص العرفاءدر شمسا... نعمت شاه رسائل كتاب خطي نسخه همان در :نويسد مي91 فرزام حميد

 به ابوبكر درباره آله و يهعلا... صلي خدا رسول قول از خلّه درباره عارفانه شرح از پس چيست؟ دوستي؟ ماالخله پرسش به پاسخ

 انتخاب خود براي دوستي اگر خليالً  ابابكر التخذت خليالً  متخذا لوكنت :هآل و عليها... صليا... رسول قال :شده روايت چنين مناسبت

  :سروده را شعر اين بعد بود ابوبكر حتماً  كردم مي

                                                                                                                                                                                     
26
 تین،ذوالریاس عبدالحسین مساعي به ولي،ا... نعمت شاه رسایل 

 .90 ص ،1311ارمغان، مطبعه
27
 .596 ص پیشین، حمید، فرزام، 
22
 باران انتشارات نفیسی سعید مقدمه با ولیا... نعمت دیوان ( 

 .(27 ص قصاید
29
 انتشارات عباسي محمد مقدمه با وليا... نعمت شاه كامل دیوان 

 567ص فخررازي كتابفروشي
91
 كتابفروشي انتشارات عباسي محمد مقدمه با وليا... نعمت شاه كامل دیوان 
 611ص فخررازي
91
 در تحقیق حمید، فرزام، ا...ولي، نعمت شاه افکار و آثار نقد 

 593-594 ص اول چاپ سروش، تهران، و احوال



  اعالست همه از جاهش و منصب خداست خليل و ا... حبيب او

 شاه رسائل جزو ملي و ملك هاي كتابخانه به متعلق خطي نسخه دو در كه صحابه فضائل رساله در :92گويد مي فرزام ميدح باز و

 ابابكر التخذت خليالً  متخذا لوكنت است گرديده نقل آله و عليها... صلي رسول حضرت از اربعه خلفاي درباره احاديث اين آمده ولي

 او لكن و بود ابوبكر كردم مي انتخاب خود براي دوستي اگر خليالً  صاحبي و صاحبكما...تخذا قد و صاحبي و اخي لكنه و خليالً 

  .است داده قرار خود دوست را ابوبكر من همراه و شما همراه خدا و است من همراه و من برادر

 را آيد مي حساب به اكرم پيامبر برادر كه السالم عليه علي و است ناميده پيامبر برادر را ابوبكر ,جعلي روايت اين در وليا... نعمت

 عمر لكان نبي بعدي لوكان :فرمود پيامبر كه :گويد مي عمر مورد در صحابه فضائل رساله همان در نيز و93 است گذارده كنار

 94 بود مي عمر همانا بود پيامبري من از بعد گر الخطاب

  عثمان الجنه في يقيرف و رفيق نبي لكل :فرمودند پيامبر :گويد مي عثمان مورد در و

 95 .است عثمان بهشت در من دوست و دارد رفيقي پيامبري هر

 استفاده از رواياتی از اهل تسنن که شيعه قبول ندارد 

 اتخذ  قد و صاحبی و اخی لکنه و خليال ابابکر التخذت خليال متخذا کنت لو: قال سلم وا... صلی نبی عن مسعود بنا...عبد عن( ج

 : بيت  خليال بیصاح صاحبکموا...

 صادق ای بايد صديق صدق

 اليق چنان عاشقی شوی تا

 .... االخرين و ولين اال من الجنه اهل کهول سيدا عمر و ابوبکر: وسلم عليها... صلیا... رسول قال: قال انس عن و

 فرموده رسول ياران نعمت

 فرموده قبول مومن جان

 بعدی نبی ال انه اال موسی من هارون بمنزله منی انت لعلی  سلم و هعلي ا... رسول قال:  قال ا... عبد بن طلحه عن و

 96 مواله وفعلی مواله کنت من وسلم عليها... صلی ا... لرسو قال:  قال ارقم بن زيد وعن

                                                           
92
 همان کتاب 
93
 آثار و احوال نقد -ق.هـ 1109 سال-4662 شماره خطي نسخه صحابه فضائل رساله 

  594 صا... نعمت
94
 595 ص وليا... يشاه نعمت ول والاح و آثار نقدکتاب  
95
 در تحقیق حمید، فرزام، ا...ولي، نعمت شاه افکار و آثار نقد 

 88-87 ص صحابه فضائل -595 ص اول چاپ سروش، تهران، و احوال
96
 ق(. ه 1119سال به مورخ ملک کتابخانه 1242 شماره خطی )نسخه.  

 ق(. ه 1131 سال به مورخ ملی کتابخانه 1141 شماره خطی ونسخه )

 اصفهان فرزام حمید دکتر تالیف....  ولی شاه مسافرتهای کتاب و )

 و آثار نقد احوال در تحقیق از منقول)آن حواشی و 41 و 59 صص 1317 شهریور

 سروش، تهران، و احوال در تحقیق حمید، فرزام، ا...ولي، نعمت شاه افکار

 .(591-5صص 1371  سروس انتشارات فرزام حمید دکتر  اول چاپ



  سومگفتار 

 ولی ا...ادعاهای نعمت 

 ادعای پیشگو بودن 

 تعالی فرجه الشريفا...تعيين وقت برای ظهور امام زمان عج 

 ای آن دجال هم با من شنو                  عيسی آيد مهدی آخر زمان پيدا شود از بر

 پانصدو هشتاد هجری بود چو اين گفتم            در هزار و سيصدو هشتاد آن پيدا شود 

 اسرار غيب              گفته او بيگمان بر مردمان پيدا شود  زشاه را ا...آگهی شد نعمت 

اولين بار نويسنده اين متن آن را يافته و نسخه آن همراه ق جستجو دز نقد های موجود برنعمت ا... ولی برای طب که اشعار در اين

دست به  تعيين وقت برای ا...ه می شود نعمت ئاراتعالی  ا...سبحانی حفظه العظمی ا...تحقيق به موسسه کالم حضرت آيت 

و برای  نموده است97 کرده اندب يکذتعيين کنندگان وقت را تکه  سالمين عليهم الت معصوماروايخود را مصداق  هور زده و ظ

                                                           
97
 امام مبارک توقیع در که است ای جمله شیعه، مشهور روایات جمله از 

 ما دست به گونه این و دارد وجود یعقوب بن اسحاق به علیه السالم زمان

 فرج ظهور اما «اْلَوقَّاُتونَ  َکَذبَ  وَ ا... إ َلى َفإ نَّهُ  اْلَفَرج   ُظُهورُ  َأمَّا» :است رسیده

 برای هنگام و وقت تعیین[ 1.]گویند می دروغ گانکنند وقت تعیین و خداست با

 سوی از بارها که است امری آن، یابی مختصات و( عج) عصر امام ظهور زمان

 عنوان به. است مشهود آن جواز عدم و حرمت و شده نهی آن از معصومین

 ما الُمَوقِّتونَ  َکَذبَ » :فرماید می السالم علیه صادق امام امام دیگر، ای نمونه

 ما. گویند مى دروغ گذاران وقت «ُیسَتْقَبلُ  فیما ُنوقِّتُ  ال و مضى فیما ْتناَوقَّ 

 آینده، در نه و ایم کرده تعیین را( ظهور) وقت گذشته، در نه( بیت اهل)

 [ 2.]کرد خواهیم وقت تعیین

َکَذَب الَوقاتون. إّنا اهُل َبیتٍ ال » :فرماید و یا در روایت دیگری می

گویند. ما  کنندگان وقت )برای ظهور قائم عج( دروغ میتعیین  «ُنَوقَّتُ 

کنیم اما گاهی برخی با  ای هستیم که )برای آن( وقتی تعیین نمی خانواده

کنند که با توجه به شواهدی  تأمالت شخصی و برآیندهای فکری خویش احساس می

بندی برای ظهور امام عصر  توانند زمان اند، می که دارند یا مطالعه کرده

ها و  ج( ارائه دهند و به مختصات ضمنی آن اشاره کنند. این نوع حرکت)ع

ها، شاید در برخی موارد آثار سوء و نامطلوبی در بدنه فکری و  گفته

ای مردم داشته باشد و تردیدها به ویژه نسل جوان را مورد هجمه  اندیشه

ورت قرار دهد و انتظار را از فرآیند طبیعی خود خارج سازد. بنابراین ضر

دارد که مواضع روشن و محکمی در قبال هرآنچه در این زمینه با این محوریت 

َمْن َوقََّت َلکَ م َن » :فرمایند شود، صورت گیرد. امام باقر علیه السالم می گفته می

و وقت هر کس براى ت «النَّاس  شَْیئًا َفال َتَهاَبنَّ َأْن ُتَکذَِّبُه َفَلسَْنا ُنَوقُِّت ْل ََحٍد َوْقتاً 

تعیین کرد، بى محابا آن را دروغ بشمار؛ زیرا ما براى هیچ کس، هیچ وقتى 

ای و در هر جایگاه و  [ هر کس با هر قصد و غرض و انگیزه3کنیم.] تعیین نمى

عجل  منصب و مقامی، اگر به دام توقیت بیافتد و برای ظهور حضرت مهدی

د بود و وظیفه عموم وقت تعیین کند، دروغگو خواه تعالی فرجه الشریفا...

  .جامعه شیعی، مقابله جدی و تکذیب چنین افرادی است

  ام م و ات  ن دی ال ال م ک 123ص 2کمال الدین و تمام النعمة، ج :[1]

  ن ی س ح  ن ب ی ل ع  ن دب م ح "]نسخه خطی[م ه م ع ن ال  ام م و ت  ن دی ال ال م ا "ک ی  ه م ع ن ال

 321. ( )م  ه وی اب ب ن اب

نرم افزار کالم  اْلسالمیة المعارف مؤسسة ق 141الغیبه طوسی،[: 2]

 124، صاسالمی نور

 [: همان3]



                                                                                                                                                                                     
الکافي: محمد بن یحیي، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن  [1] -1124

علیه السالم اذ ا...حسان، عن عبدالرحمان بن کثیر، قال: کنت عند ابي عبد

برني عن هذا االمر الذي ننتظر متي دخل علیه مهزم، فقال له: جعلت فداک: اخ

  هو؟ فقال: یا مهزم! کذب الوقاتون، و هلک المستعجلون و نجا المسلمون.

الکافي: عدة من اصحابنا، عن احمد بن محمد بن خالد،  - [2] -1127

عن ابیه، عن القاسم بن محمد، عن علي بن ابي حمزة، عن ابي بصیر، عن ابي 

لته عن القائم علیه السالم، فقال: کذب علیه السالم، قال: ساا...عبد

  الوقاتون، انا اهل بیت النوقت.

اال ان یخالف وقت ا...و قال: احمد باسناده قال: قال: ابي 

  الموقتین.

اثبات الرجعة او الغیبة: احمد بن محمد و عبیس بن  - [3] -1122

االمر  هشام، عن کرام، عن الفضیل، قال: سالت اباجعفر علیه السالم هل لهذا

 وقت؟ فقال: کذب الوقاتون، کذب الوقاتون، کذب الوقاتون.

اثبات الرجعة او الغیبة: الحسین بن یزید الصحاف، عن  - [1] -1129

علیه السالم قال: کذب الموقتون، ما وقتنا ا...منذر الجواز، عن ابي عبد

  فیما مضي، و ال نوقت فیما یستقبل.

بن ا...علي بن احمد، عن عبید غیبة النعماني: اخبرنا - [5] -1191

بن ا...موسي العباس، عن یعقوب بن یزید، عن محمد بن ابي عمیر، عن عبد

بکیر، عن محمد بن مسلم، یا محمد! من اخبرک عنا توقیتًا فال تهابن ان 

  ال نوقت الحد وقتًا. تکذبه فانا

غیبة النعماني: اخبرنا ابوسلیمان احمد بن هوذة، قال:  - [4] -1191

ثنا ابراهیم بن اسحاق النهاوندي بنهاوند سنة ثالثة و سبعین و مائتین، حد

بن حماد االنصاري في شهر رمضان سنة تسع و عشرین و ا...قال: حدثنا عبد

جعفر بن محمد ا...بن سنان، عن ابي عبدا...مائتین، قال حدثنا عبد

  اال ان یخلف وقت الموقتین.ا...علیهماالسالم انه قال، ابي 

بن ا...غیبة النعماني: حدثنا علي بن احمد، عن عبید - [7] -1192

موسي العلوي، عن محمد بن احمد القالنسي، عن محمد بن علي، علي ابي جمیلة، 

علیه السالم یقول: انا النوقت ا...عن ابي بکر الحضرمي، قال: سمعت اباعبد

  هذا االمر.

بن  الهدایة: حدثني محمد بن اسماعیل، و لعلي - [2] -1193

الحسنیان، عن ابي شعیب محمد بن نصیر، عن عمر بن الفرات، عن محمد ا...عبد

جعفر بن محمد ا...بن المفضل، عن المفضل بن عمر، قال: سالت سیدي اباعبد

الصادق علیهما السالم: هل للمامول المنتظر المهدي علیه السالم من وقت 

 ان یوقت له وقتًا... موقت یعلمه الناس؟ فقال الصادق علیه السالم: حاش َّلل

في علمه... الحدیث، و هو ا...الي ان قال: من وقت لمهدینا وقتًا فقد شارک 

 طویل.

  و یدل علیه ایضًا االحادیث ......

 پاورقي

؛ االمامة و 2ک الحجة ب کراهیة التوقیت ح  342ص  1الکافي: ج  [1]

بي بسنده عن محمد بن مسلم عن ا» 7ب النوادر ح  95التبصرة: ص 

و « ننتظره»و قال « کنت عنده»غیر انه قال:« علیه السالم... مثلها...عبد

باسناده عن  113ح  124؛ غیبة الشیخ: ص «والیه یصیرون»في آخره قال: 

؛ االربعین الموسوم «والینا یصیرون»الفضل عن عبدالرحمان نحوه و في آخره: 

ح  14ب  291ني: ص ذیل الحدیث الثاني؛ غیبة النعما 12بکفایة المهتدي: ص 

)باب التمحیص و النهي عن  21ب  7ذیل ح  111ص  52؛ البحار: ج 11

  .(التوقیت

؛ غیبة 1و  3ک الحجة ب کراهیة التوقیت ح  342ص  1الکافي: ج  [2]

اال ان ا...قال: ثم قال: ابي »و في آخر آخره:  14ب  12ح  291النعماني: ص 

  «.یخلف وقت الموقتین

ذیل الحدیث  12وسوم بکفایة المهتدي )مخلوط(: ص االربعین الم [3]

باسناده عن الفضل بن شاذان عن  111ح  125 -124الثاني؛ غیبة الشیخ: ص 

التمحیص و النهي  21ب  113ص  52احمد بن محمد و عبیس بن هشام؛ البحار: ج 

ب کراهیة التوقت، مقطع من الحدیث  342ص  1ج ؛ الکافي: 5عن التوقیت ح 



می کند که به تاريخ قمری و شمسی و ميالدی  1380تعالی فرجه الشريف تعيين وقت در سال ا...ظهور حضرت مهدی عجل 

 معلوم است. او کذب و دروغ گويی 

مسجل نيست بلکه در نسخ خطی  کامالا...اشعار به نعمت ب اين اانتس شعر های ديگری به او منتسب است که الزم به ذکر است

در شعر سروده که ا...اشعاری مخالف اين اشعار نيز ديده شده است که به سبک پيشگوی های احاديث اهل سنت در آنها نعمت 

 نگرش شاعر فاحش است تفاوت اين اشعار

که در پاورقی قبال بعضی از احاديث آن  کذاب است کسی که برای ظهور تعيين وقت کند به شهادت خود معصومينديگر اينکه 

دليل بر کرامت نفس فرد نيست و افراد از طرق نامشروع نيز می توانند به آن  ،پيشگويیپيشگويی ادعایبر فرض قبول  آمد

 دست يابند 

توانسته آنها را از سند  میا...آمده که نعمت  ئيهانيز خيلی از اين پيشگو 99و تفاسير آيات قرآن 98در احاديث اهل سنت و شيعه

را به اين اشعار و سوال اينجاست که چرا سند  ه باشدبرداشت کرده و به شعر در آوردکنون نيز موجود است ا که هم يیها

 اطرافيانش نگفته وآنها را بخود نسبت داده است ؟

ادعای علم لدنی  ،ادعای رسالت ،ادعای ولی کامل بودن

 داشتن

  جايي تا رسيدا... نعمت

 100.نرسد اوليا جان جز به که

  کنيم کيميا نظر به را راه خاک ما

  101.کنيم دوا چشمي گوشه به دل درد صد

  حريفيم انبياء مجمع در

  102اولياييم جمله حلقه سر

 مکرر را آن و بود نهاده خود بر ولي لقب لذا 103.دانست مي واليت مقام شايسته را خودش و بوده خاصي عرفاني عقايد داراي وي

  :گويد مي چنانکه است آورده نيز اشعارش ديوان در

                                                                                                                                                                                     
؛ غیبة النعماني: ص «لهذا االمر»اختالف في السند و جاء فیه: الخامس مع 

  بنفس ما جاء في الکافي. 13ح  291

؛ االربیعن الموسوم بکافیة المهتدي في 112ح  124غیبة الشیخ: ص  [1]

و ذکر ان ابن شاذان  13معرفة المهدي علیه السالم: ذیل الحدیث الثاني ص 

  .4ح  21ب  113ص  52ر: روي هذا الحدیث بعدة اسانید؛ البحا

 نشر   چهارم قرن   نعمانى ابراهیم بن محمد .یغیبة النعمان : [5]

 نرم افزار کالم اسالمی نور  صدوق

  .2ح  21ب  111ص  52؛ البحار: ج 3ح  14ب  229ص  

  .1ح  14ب  229ص  ؛ همان,غیبة النعماني [4]

  .5ح  14ب  14ب  229غیبة النعماني: ص  [7]

ب  172 -173یة: باب االمام الثاني عشر؛ النوادر: ص الهدا [2]

؛ 11ب  257 -252ص  2التمحیص و النهي عن التوقیت؛ الصراط المستقیم: ج 

 17ب  452ص  2؛ حلیةاالبرار: ج 711ح  55ف  32ب  154ص  7اثبات الهداة: ج 

 .من حدیث طویل
92
سلم و...ا  صحیح م که در  کرد  شاره  قم ا جل  یث ر به احاد توان  ز می 

 اهل سنت و کافی و بحار و..از کتب شیعه آمده است 
99
 بع بعد سورع اسراء و... اشاره کرد 3می توان به آیات  
111
 .282 ص همان، 
111
 .436 ص همان، 
112
 .432 ص همان، 



 104.ولي و پير ماستا... نعمت

 و ظاهري حکومت و سلطنت خود براي صوفيه بزرگان از بعضي که جهت آن از که دارند عقيده محققين برخي سوي ديگر از

 نور يا وا... نعمت شاه همانند اند کرده اضافه را شاه کلمة خود اسم اول و آخر به رو اين از اند بوده قائل پيروانشان به نسبت باطني

  .است کرده تصريحا... نعمت شاه خود که همانگونه 105.آن امثال و عليشاه

  خداوندم حضرت بنده

  108.سلطانم هزار شاه خود که همانگونه

                                                                                                                                                                                     
113
 تهران، ولي،ا... نعمت شاه رسائل جزوا...اال الاله تفسیر رساله 
  .88 ص ،4 ج ،1343 ي،ا... نعمت خانقاه انتشارات
114
 ص ،1328 تهران، علمي، محمود اهتمام به ولي،ا... نعمت شاه دیوان 

549.  
115
 موالنا زندگاني و احوال تحقیق در رساله فروزانفر، الزمان بدیع 

  .3 - 2 ص ،1315 تهران، بلخي، الدین جالل
116
 .398 ص ولي،ا... نعمت شاه دیوان همان، 



 جمع بندی

در این فصل به اثبات رسید اینکه بعضی از مخالفان خواسته 

مه علیهم السالم برسانند را به ائ ا... اند مشایخ نعمت

ادعایشان از انقطاع سلسله مشایخ خالی نیست و معنعن به 

امام نمی رسد و سلسه مشایخ اداعیشان منقطع است طبق گفته 

اهل  از که ولی به مشایخی می رسد ا... خود او مشایخ نعمت

 .بودن آنها آشکار است سنت 
آل که اعتقاد خيلی از اهل سنت هم هست  و حب علی ،وی تقيه از تشيعهب است که از رولی فردی صوفی و سنی مذ ا... نعمت

را بيان می کرده اما در کتب خود و اشعار به طور قاطعانه سنی بودن خود را اعالم کرده با اينکه از رافضی و ناصبی برائت 

بق اعتقاد اهل تسنن ابراز می داشته و امير المومنين علی عليه السالم را ط و کل صحابه ی بر و فاجر می جسته اما محبت خلفا

 و بر شيعيان مسجل است که تولی و تبری جزء اعتقادشان است.و اين را حتی در اشعار خود نيز سروده است 

بر مقامات و ثابت کننده ولی پيشگوئيهای مطابق احاديث اهل سنت داشته اما اينها را به خود نسبت می داده و دليلی  ا... نعمت

شتن خود ابراز می نموده که در يکی از نسخ خطی او که نويسنده در بين نسخ خطی يافت دست به تعيين وقت برای علم الهی دا

که سال پيش گويی ظهور او چند  در حال حاضرست مصداق گذب الوقاتون قرار گرفته وهم اينکه اظهور زده که هم چون وقات 

 معلوم شده است  نيز سالی گذشته دروغگو بودن او

ا های دیگر او نیزآورده شد مثل ولی کامل بودن و ادع

 اهل بصیرت نقض آن پوشیده نیست علم لدنی داشتن که بر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه

دیدگاههای مختلف در مورد پلورالیسم و بعد از بررسی 

در این فصل  ولیا... مطالب بیان شده در مورد نعمت بررسی

ولی ا... به بررسی و تطبیق تکثر گرایی  در اندیشه نعمت

  پرداخته می شود

 ،پلورالیسم مقبول و نامقبول نزد علمای شیعه که بیان شد

قرار می بررسی مورد  .. ولیمصادیق آن در اندیشه نعمت ا.



و در پایان نتیجه گیری این فصل و جمع بندی کل  گیرد

 تحقیق ارائه خواهد شد .



 گفتار اول:

 در کالم نعمت مقبول علمای شیعه ه معنایپلورالیسم ب

 ولیا...

بال گفته شد که از مصادیق معنای مقبول پلورالیسم نزد ق

سم طولی و علمای شیعه پلورالیسم به معنای پلورالی

پلورالیسم در اصول و فقه تشیع و پلورالیسم به معنای 

مدارا با ادعای حقانیت برای عقیده خود و تکثر در فهم 

حقیقت غایی بمعنای مرتبه داشتن درجات فهم با حفظ ادعای 

حقیقت مطابقت برای حق را می توان نام برد .ولی هیکدام 

چنانکه  چون ،راه نداردا... از این معانی در کالم نعمت

او یک سنی صوفی است و در گفتار دوم همین فصل خواهد  گذشت

در  آمد که از پلورالیسم به معانی نامقبول آن بسیار

 یافت می شود . اندیشه او



 گفتار دوم: 

در کالم  نامقبول علمای شیعه تکثر گرایی به معنای

 ولیا... نعمت

یسم به در فصل دوم آمد که برای مصادیق نامقبول پلورال

پلورالیسم در اصول  ،پلورالیسم به معنای پلورالیسم عرضی

و فقه اهل تسنن و پلورالیسم به معنای مدارا بدون ادعای 

تکثر در فهم حقیقت غایی بمعنای همه ، حقانیت برای عقیده

پلورالیسم دیني بر پایه ي  یا حق امری نسبی است و ،حقند

مندي یكسان ادیان بهره  پلورالیسم به معنای ، پوزیتیویسم

ادیان همگي راه هایي  و پلورالیسم به معنای از حق و باطل

 در کالم نعمت که می توان اشاره کرد ،به سوي حق هستند

از این مصداق نامقبول کاربرد پلورالیسم مطالب ولی ا...

 زیادی یافت می شود.

 هب مذ کردن درست و تکثر گرایی با تفیک شیعه و رافضی 

 جامع

.. ولی در بعضی از اشعار با برداشت صوفیانه خودش نعمت ا.

اقرار به والیت اهل بیت علیهم السالم می کند مانند اشعاری 

که در ذیل می آید، ولی در دیگر اشعار این رویکرد را 

بانگاه پلورالیستی و نسبی نگری تغییر داده که در ادامه 

 می آید.

 عباست  آل تابع خداست اهل ز که هر

 خداست دین دشمن سولر آل منکر

 دواست را دلم درد خاندان دوستی

 کبریاست حرم در ولی علی  جان

 است انما او معنی اتی هل او صورت

 است مصطفی  عم ابن حسن و  حسین باب

 راست راه و حق دین بود او پیروی

 راست که خود علی غیر الفتی سلطنت

 ماست رضوان روضه نجف پاک مشهد

 بهاست انشجه دو هر علی موی یکسر

 مصطفاست او همدم راست و لحمی لحمک

 آشناست و من خویش بود موالی که هر

 خداست ولی که آن  ست انما او آیت

 انماست او آیت خداست ولی که آن

 خطاست راه  رهرو طریق این مدعی

117سراست دو هر سید او درگاه بنده
  

                                                           
117
 .(111-5 صص 125 غزل ولیا... نعمت شاه دیوان .) 



 پرسی چه ما دین و مذهب از

.است آن بر ما رای که است آن
112
  

 بندد غیر خیال که قشین

.است مناهی همه ما مذهب در
119

 

در ابیات زیر نعمت ا... ولی از مذهب اهل بیت علیهم 

السالم که قبال مدعی آن بود عدول کرده و پیروان مکتب اهل 

بیت را دعوت به مذهب اهل تسنن می نماید و حتی پا را 

فراتر گذارده شیعیان اثنی عشری و اعتقادات آنها را به 

 وان رافضی و خارج از دین خطاب می نماید عن

 علی آل محب هستی که ای 

 بدلی بی و کاملی مومن

 ماست مذهب که گزین سنی ره

 خللی در و ای گمگشته ورنه

 بوبکر دشمن کیست رافضی

 علی دشمنان ؟ کیست خارجی

 دوست دارد چهار هر او هرکه

 ولی و است مذهب پاک امت

 تمام به ام صحابه دوستدار

 معتزلی خصم و سنی یار

 ماست مذهب که گزین سنی ره

 خللی در و ای گمگشته ورنه

نعمت ا...ولی با ابداء مذهب جمع رویکرد پلورالیستی 

 خود را گسترش داده و می گوید:

 دارم خدا از جامع مذهب

.ازلی بود مرا هدایت این
111
   

 هستم ولی نیستم رافضی

.معتزلی خصم پاک مومن
111
  

 علی پاک نور به محمد آل حق به

 ولی است نگشته تا نشده نبی کس که

 اوست تابع که کسی والیت به بود ولی

 علی والی ولی کن طلب موالیانه

 نظرم در اوست نور نگرم می هرچه به

112.معتزلی مباش کن ما مذهب میل تو
  

تحصیل نموده  تسنن اهلکه نزد علمای  ولیا... نعمت

 منزه و موجود عقاید بین جمع طرفدارانش که آنچه برای

 با قاطع مرزبندی یک به ،دانند می ها ناخالصی از کردن

 میان از  معتزله و خارجیان با و شیعه جامعه در روافض

 و جوید می تبری آنها از و زند می دست تسنن اهل طوایف

 داند می جامع مذهب را آن که داند می مذهبی پیرو را خود
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 ( 123 ص 237 غزل )همان . 
119
 (.111 ص 229 غزل همان ).  
111
 (.521 ص 1525 غزل ولیا... نعمت شاه دیوان  ).  
111
 (.521 ص 1523 غزل )همان.  
112
 .(521ص1522 غزلا... نعمت شاه )دیوان . 



 شوند جمع توانند می مسلمانان همه آن زیر در که مذهبی!!

 قرآن بهمعاندان و معارضان با اهل بیت علیهم السالم  و

 مذهب ":گوید می دیوانش در و جویند اعتصام پیغمبر وعترت

 نعمت که مذهبی این شدن روشن برای "دارم خدا از جامع

 تعلیمات برای که نصیحتنامه رساله در ،ساخته ولیا...

:  نویسد می نگاشته.ا.. خلیل جانشینش و فرزندش  به ویژه

 جمع را : همه  بیت.   باش جامع توحید به موحد:  نصیحت)

.خوان بر یکی زهر جامع اسمگردان  یکی کن
113

 دیگر جای در 

 می محمدی حضرت سنیه سنت وتابع:  گوید می فرزندش به

  114.باش

 بصائر ارباب نزد) گوید می السالم تحقیق رساله در و

 جماعت و سنت اهل طریق سبل انور و طرق اقرب که است مقرر

 رفیق اگر تو رو آشنایی    ره طریق است این بیت :  است

  مایی

 آن بطالبر ا حق اهل که باطله مذاهب از که وباید 

 معتزله و قدر بی ی قدر...  نمایی احتراز ،متفقند

... )معزوله
115
 

                                                           
113
 رساله  1 ج  ولیا... نعمت شاه الدین نور سید حضرت  رسائل . ) 

 (. 329 ص( ولده) ا... خلیل سید نامه نصیحت
114
 .)391 ص ولده اللخ خلیل سید نامه نصیحت رساله 1 ج همان (.  
115
  ولیا... نعمت شاه  رسایل خطی مجموعه جزو  اسالم تحقیق رساله (.  

 احوال در تحقیق از منقول( ) 91 شماره ملک ابخانهکت به متعلق 1242 شماره

 .)594-7 صص ولیا... نعمت شاه افکار و آثار  نقد و

 برای مطالعه بیشتر 

 112 ص کالمی ومذاهب فرق کتاب در گلپایگانی ربانی علیا... آیت حضرت

 : فرمایند می رافضه مور در

. ودر  رافضه از کلمه )رفض( گرفته شده است که به معنی ترک است

اصطالح بر همه فرقه های شیعه و گاهی بر گروه خاصی آز آنان و گاهی نیز بر 

 کسانی که محبت خاندان پیامبر را ابراز می کنند اطالق می شود .

ابو الحسن اشعری گفته است : دومین گروه از شیعه رافضیان یا 

بدین امامیه اند که به خاطر انکار خالفت ابوبکر و عمر از سوی اهل سنت 

نام شهرت یافته اند همگی بر این باور استوارند  که پیامبر بر خالفت علی 

بن ابی طالب به نص روشن اقرار فرموده ونیت خویش را  آشکار ساخته است پس 

از رحلت او بیشتر صحابه از اطاعت فرمان  او سرباز زدند و به گمراهی 

 افتادند .

را گروهی از شیعیان امامیه همانگونه که مالحظه می شود اشعری رافضه 

دانسته است ولی اسفراینی امامیه را یکی از فرقه های رافضه دانسته ودو 

  فرقه دیگر را کیسانیه و زیدیه بر شمرده است .

از امام شافعی ابیاتی نقل شده که مفاد آن ها این است که هر گاه 

هی کرده  و درباره فضایل علی و فرزندانش سخن به میان  آید برخی از آن ن

که در مسئله  –آن را سخن رافضیان می دانند.  وشهرستانی نظام معتزلی را 

متمایل به رفض دانسته است و آنگاه که  -امامت طرفدار نظریه نص بوده است 

فرزدق قصیده  معروف خود را در مدح امام سجاد  علیه السالم انشا کرد عبد 

؟ در هر حال کسانی که این  الملک مروان به او گفت آیا تو رافضی هستی

علیه واله وسلم ا... اصطالح را بر شیعه یا محبان اهل بیت  پیامبر صلی

اطالق می کنند صد نکوهش آنان را دارند وبه عبارت دیگر از نظر آنان این 

اصطالح بر خطا و انحراف داللت می کند . در پیدایش این اصطالح  نقل مشهوری  

اصطالح  در جریان قیام زید بن علی پیدا شد است و آن این است که این 

آنگاه  که مردم کوفه  از او خواستند تا عقیده خودرا درباره  ابوبکر و 



                                                                                                                                                                                     
عمر اظهار کند و او از آنها به نیکی یا د کرد و گفت : آنان دو صحابی 

جدم پیامبر بودند  و اکنون نیز قبر آنها در کنار قبر پیامبر قرار دارد  

یام علیه بنی امیه  گرفتن انتقام جدم حسین بن علی  علیهما و غرض من از ق

السالم است در این هنگام مردم کوفه او را رها کردند لذا رافضه نامیده 

 شدند

ولی این نقل مشهور از نظر محققان اعتباری ندارد زیرا ابو الفرج و 

ا دیگران این مطلب را درباره قیام زید و شهادت او نقل نکرده اند و تنه

یاد آور شده اند که جمع بسیاری از مردم کوفه با او بیعت کردند و سپس او 

را رها کرده از یاریش دست کشیدند  همان گونه پیش از این با علی بن ابی 

طالب و حسین بن علی و عموی پدرش امام حسن  علیهم السالم چنین کردند . 

رافضه پیش از آن گذشته از این شواهد تاریخی گویای این است که اصطالح 

مطرح بوده و بر کسانی که با حکومت وقت مخالفت می کردند اطالق می شده است 

خواه شیعه باشند یا غیر شیعه چنان که معاویه این اصطالح را بر مروان و 

عده ای دیگر که پس از جنگ جمل نزد او آمده بودند به کار برده ودر نامه 

ط الینا مروان بن حکم فی رافضه اهل خود به عمر و عاص نوشته است و قد سق

در احادیثی از امام باقرعلیه السالم که سال ها قبل از قیام زید  ... بصره

از دنیا رفته است نیز این اصطالح به چشم می خورد چنان که ابو جارود 

روایت کرده که فردی به باقرعلیه السالم گفت : ما شیعیان را رافضه می 

م سه بار به او فرمود : من از رافضه ام ورافضه از نامند امام علیه السال

 من است انا من رافضه و هو منی قالها ثالثا ودر مورد خوارج حضرت آیت

 علی ربانی گلپایگانی می فرمایند:ا...

خوارج جمع خارجی و از خروج به معنی سرکشی و طغیان اخذ شده و 

جهت به این نام  معادل فارسی آن شورشیان است ... گروه خوارج را بدان

خوانده اند که از فرمان علی علیه السالم در جنگ صفین تمرد کرده علیه او 

 شوریدند خوارج را مارقه یا مارقین نیز نامیدند 

 علی ربانی گلپایگانی می فرمایند:ا... درمورد فرقه قدریه حضرت آیت

. قدریه یکی از کهن ترین فرق کالمی است که در جهان اسالم پدید آمد 

تارخ دقیق بوجود آمدن آن مشخص نیست ولی قدر مسلم این است که در نیمه 

 دوم قرن نخست هجری مطرح بوده است ... 

از روایتی که طبرسی در کتاب احتجاج نقل کرده به دست می آید که 

ه.ق ( نیز از طرفداران اندیشه قدر بوده است زیرا 111حسن بصری )متوفای 

حسن بصری  به مالقات امام محمد باقر علیه  در آن روایات آمده است که

السالم رفت و  امام علیه السالم به او فرمود : شنیده ام تو بر این عقیده  

هستی که خداوند  افعال بندگان را به آنان واگذار کرده است ؟ آنگاه او 

 ... را از چنین عقیده ای بر حذر داشت  و فرمود )ایاک ان تقول با لتویض(

بصری  سکوت اختیار کرد و چیزی نگفت . سکوت وی  در چنین و حسن  4

موقعیتی گواه این است که وی آن عقیده را قبول داشته است . سید مرتضی از 

و ا... داوود بن ابی هند روایت کرده که حسن بصری می گفت ) کل شی بقضا

 قدره اال المعاصی ( هر شی بقضا و قدر الهی است مگر معصیت.  

 نرم افزار جامع فقه اهل البيت نوراال عمال شيخ صدوق ثواب  ....

 از امام علی روایت کرده که فرمود

لکل امه مجوس و مجوس هذه االمه الذین یقولون ال قدر در هرامتی مجوس 

 بوده است و مجوس این امت منکران قدرند . 

 امام باقرعلیه السالم به حسن بصری فرمود:

عزوجل لم یفوض االمر الی خلقه و هنا .ا.. ایاک ان تقول بالتویض فان

منه و ضعفا ...  از اعتقاد به قدر بر حذر باش زیرا خداوند  ضعیف  و 

از امام    ناتوان نبوده است که کارهای بندگانش را به آنها واگذار کند .

  رضا علیه السالم روایت شده که فرمود :

فاخرجوه من  عزوجل بعدله ا... مساکین القدریه  ارادوا ان یصفوا

قدرته و سلطانه  قدریه فرومایه خواستند که خداوند را به عدالت تو صیف 

   کنند ولی او را از قدرت و فرمانروایی اش خارج کردند.

علی ربانی گلپایگانی می ا... در مورد مذهب معتزله  حضرت آیت

 فرمایند :



                                                                                                                                                                                     
.ق ه 131- 21این مذهب در اوایل قرن دوم هجری توسط واصل بن عطا 

پدید آمد در آن زمان مساله مرتکبان گناه و حکم دنیوی و اخروی آنان مورد 

بحث جدی  قرار داشت . خوارج آنان را کافر و مشرک دانسته و معتقد بودند 

که آنها اگر بدون توبه از دنیا بروند محکوم به عذاب ابدی خواهند بود 

بصری آنها را منافق اما اکثریت امت آنان را مومن فاسق می دانستند و حسن 

در چنین شرایطی واصل بن عطا که از شاگردان حسن بصری بود رای   می دانست.

جدیدی را ابراز نموده و  گفت : ایمان اسم مدح بوده و عبارت است  از  

مجموعه از خصال و صفات پسندیده و مرتکبان کبایر فاقد برخی ار آن صفاتند 

نمی توان مومن نامید  از طرفی جون به فسق نیز اسم ذم است لذا فاسقان را 

توحید اقرار داشته و برخی از صفات حمیده را نیز دارا هستند نمی توان 

آنان را مشرک و کافر نامید  ودر نتیجه باید گفت فسق حد وسط میان ایمان 

کفر بوده ومرتکبان کبایر نه مومن هستند و نه کافر ولی از آنجا که 

ه بیش نیستند  پس گروهی اهل بهشت و گروهی اهل انسانها در قیامت دو گرو

دوزخ فریق فی الجنه و فریق فی السعیر و بهشت نیز جایگاه مومنان و 

صالحان است  بنابرین اگر فاسقان بدون توبه از دنیا بروند اهل دوزخ و 

مخلد در عذابند و این نظریه به عنوان ) منزله بین المنزلتین (شهرت یافت 

ث های کالمی ونیز تفسیر آیات قرآن از عقل و تفکر عقالنی . معتزله در بح

استفاده می کردند و هرگاه نتایج  استدالل های  عقلی آنان با ظواهر دینی 

مخالفت داشت دست به تاویل  ظواهر زده و بدین وسیله میان عقل و دین 

هماهنگی  ایجاد  می کردند فیلسوفان اسالمی نیز از همین روش پیروی می 

د با این تفاوت که معتزلع غالبا از تفکر جدلی بهره می گرفتند ولی کنن

فیلسوفان اسالمی از تفکر برهانی ..... متکلمان معتزلی به دو گروه معتزله 

بصره ومعتزله بغداد تقسیم می شوند .... طرفداران این دو مدرسه کالمی در 

کالمی دارای  اصول کلی و روش فکری توافق دارند ولی درپاره ای از مسایل

آرای مختلف اند و دیدگاه های معتزله بغداد غالبا با اصول اعتقادی 

امامیه مطابقت دارد . شیخ مفید نمونهایی از آن را در اوایل المقاالت خود 

یاداور شده و عالوه  بر آن رساله ای به نام )المقنعه( به این موضوع 

که با روایات اهل بیت اختصاص داده ودر آن نظر گاهای معتزله بغداد را 

 هماهنگ اند بیان کرده است.

 (.521ص1522غزل ا... . )دیوان شاه نعمت 

رساله   1ولی  ج ا... رسائل  حضرت سید نور الدین شاه نعمت . ) 

 (. 329)ولده( ص  ا... نصیحت نامه سید خلیل

 .)391رساله نصیحت نامه سید خلیل اللخ ولده ص  1همان ج  (.  

ولی  ا... حقیق اسالم  جزو مجموعه خطی رسایل  شاه نعمترساله ت (.  

( ) منقول از تحقیق در احوال 91متعلق به کتابخانه ملک شماره  1242شماره 

 .)594-7ولی صص ا... و نقد  آثار و افکار شاه نعمت

 )101-105ص  1جنرم افزار کالم اسالمی نور  الرضي الشريف  شهرستانى الكريم عبد بن محمدالملل و النحل  (. 

 .   )89-88ص نرم افزار کالم اسالمی نور شتاينر فرانس  اشعرى الحسن ابومقاالت االسالمين  (.  

 .) 21ص  1ج  نرم افزار کالم اسالمی نور  التعارف دار  امين محسن سيد هللا آيتاعيان الشيعه  (.  

 .)57ص 1الملل و النحل ج (. 

 .( ورقیپا 42ص  1االمالی سید مرتضی  ج(.  

 .) 21ص 1اعیان الشیعه ج ).  

 .) 29واقعه صفین نصربن مزاحم ص (.  

 .)2حدیث  97ص  45بحار النوار ج (.  

 .112فرق ومذاهب کالمی ص .  

 .137فرق ومذاهب کالمی ص.  

 انتشارات روایى عتقادى جعفرى از ترجمه -طبرسى شیخ اال حتجاج(.  

 .) 324ص    اسالمیه

 .( 114ص  1اال مالی ج ).  

 .(  به نقل از ثواب اال عمال 52روایت  121ص  5بحار اال نوار ج ).  

 .(324)االحتجاج ص .  

 .( 51ص  5)بحار اال نوار ج.  



 نعمت تعبیر ی که در پاورقی قبل ذکر شد،مطالب طبق

 قدریه مورد در ندارد قبول شیعه ار روافض از ولیا...

 نیز معتزله مورد در ندارد قبول را قدریه نیز شیعه

 شیعه خوارج مورد در است نزدیک شیعه به بغداد معتزله

 که کتبی در ای مطالعه اندک با اما ندارد قبول را آنها

 ،یابیم می در اند نوشته شیعه و سنی های فرقه مورد در

 نمی ملحق عقایدش شیعه فرقه هب فرقه چند انکار با کسی

 ندارد قبول شیعه که باشد گفته مطالبی اینکه خصوصا ،شود

 بودن شیعه از پس ،است تشیع ارکان از  گفته آنچه وخالف

 شود. می خارج نیز

 خودش قول به  مذهب این با خواهد می  ولیا... نعمت

 از جمع این با و آورد هم گرد را شیعه و سنی افراد جامع

 حالی در بگیرد را کشی برادر جلو ،کند جلوگیری فاتاختال

 دیگر با و بود  باقی خود اندیشه و عقیده به توان می که

 حتما ،داشت خشونت از دور و سازنده تعامل نیز ها اندیشه

 شود.  پرهیز خشونت از تا باشند عقیده یک همه نباید

 با استفاده ار الفاظ مشترک یتکثر گرای

 زدن باید مرتضی والی از دم به دم

 زدن باید عبا آل دامن در دست

 نگاشت باید جان لوح بر خاندان حب نقش

 زدن باید ما چو دل بر حیدری مهر مهر

 علی با باشد بیگانه او که هر با مزن دم

زدن باید آشنا با  زدن خواهی نفس گر
116
  

 زنی می والیت از الف ولی آن والی بی

زدن باید کجا از دانی که باید را الف
117
 

 افراشتیم ولی آن والی از لوایی ما

 زدن باید چرا آخر گلیم زیر در طبل

 است رهبری امام را کس هر

ولی علی ما جان رهبر
112
  

 ولی علی اولیا سید

 است جان او و است تن عالم که آن

 گفتم عالمش جان من گرچه

 است جانان که ام گفته غلطی

                                                                                                                                                                                     
 .  351فرق  و مذاهب  کالمی  ص   . 

 .7. شوری  

 139-132شرح االصول الخمسه ص  115ص  1االمالی  سید مرتضی ج . ) 

 (.12ص  1لل و النحل جالم 112الفرق بین الفرق ص 

 پاورقی(. 14صنرم افزار کالم اسالمی نور المفيد للشيخ العالمي المؤتمر مفيد شيخاوائل المقاالت . ) 

116
 باران انتشارات نفیسی سعید مقدمه با ولیا... نعمت دیوان (.  

 .(27 ص قصاید
117
 .)22 ص قصاید همان (.  
112
 .)33 ص قصاید همان(.  



 نشوی ولی علی والی بی

 است هانبر هزار صد را تو گر

 ما بر او انقیاد است واجب

 است امکان بقدر ما خدمت

 رسول آل و رسول دوستی

 است ایمان کمال مومن نزد

 است ماه ظاهرا و شمس باطنا

 است تابان خلق به دو هر نور

 آور دست به علی رضای رو

 است رضوان اشتیاق را وت گر

 علی و است محمد یادگار

.است مستان میر کها... نعمت
119
  

ترغیب  ولیا... نعمت  آثار در پژوهش و مطالعه از

 پیامبر خاندان و! السالم( هم)علی عبا آل محبت به پیروان

  داشت: توجه  ی نکته به باید ولی شود می فهمیده

مرتضی علیه  علی والیت به تصوف مکتب پیروانبرخی از 

 اشتباه به را زیادی عده مطلب این لکن ،متمسکند السالم

 یا بودن شیعه بر دلیل را قبیل این از شعاریا و انداخته

 بعضی  در که آن از غافل دانسته اند افراد این  شدن شیعه

 خاندان رسول محبت نیز تسنن اهل گانه چهار های مذهب از

!  )علیهم السالم(عبا و آل( علیه و آله و سلما... ل)ص

 معنی به سنت اهل نیز ولی و در مورد است شده تاکید بسیار

 بر دال را زدن علی والی از دم نباید پس ،گیرند می تدوس

 السالم علیه علی امام فصل بال سرپرستی و حاکمیت به اعتقاد

 آنها و دانست (وسلم واله علیها... صلی) نبی از بعد

 و او و دانسته اهل بیت علیهم السالم جز نیز را عایشه

 را عصمت البته دارند، قبول عادل و نیز را صحابه تمام

 محبت از ابراز پس دانند نمی داشتن قبول این برای  شرط

 علی والی از دم یا السالم( م)علیه عبا آل یا خاندان به

 شامل لفظ دو این که کسانی توضیح در که  زدن السالم علیه

 اهل های فرقه و تشیع حقه مذهب بین نیز شود می آنها

.  دکر استناد  کسی بودن شیعه به نباید است بحث ،تسنن

 اهل آنچه قبول در نیز مطالبی  ولیا... نعمت اینکه خصوصا

 که است گفته نیز  نیست معتقد شیعه و معتقدند تسنن

.قبالآورده شد
121
 

                                                           
119
 .ص( قصاید همان (.  
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]" َأْهَل اْلَبْیت " و مخاطب عالمه طباطبایی در تفسیر المیزان در مورد  

ل ُیْذه َب َعْنُكُم الرِّْجسَ َأْهَل اْلَبْیت  َو ُیَطهَِّرُكْم َتْطه یرًا" چه كسانى ا... آیه" ُیر یدُ 

 می فرماید : هستند؟[

ط چه كسانى هستند؟ بطور مسلم فقعلیهم السالم حال باید دید اهل بیت 

زنان آن جناب اهل بیت او نیستند، براى اینكه هیچگاه صحیح نیست ضمیر 

از شما" بلكه اگر  -مردان را به زنان ارجاع داد، و به زنان گفت" عنكم

فرمود:" عنكن"، بنا بر این، یا باید  فقط همسران اهل بیت بودند، باید مى

دیگر « 1» گفت مخاطب همسران پیامبر و دیگران هستند هم چنان كه بعضى

اند: مراد از اهل البیت، اهل بیت الحرام است، كه در آیه" إ ْن  گفته



ولی با استفاده از این لفظ مشترک بین ا... نعمت 

تفکر شیعه و سنی طرفدارانی را جذب می کند که داللت بر 

این الفاظ مشترک  تکثر گرایی با استفاده ازپلورالیستی و 

 دارد.

                                                                                                                                                                                     
اند:  دیگر گفته« 2»َأْول یاُؤُه إ الَّ اْلُمتَُّقوَن" آنان را متقى خوانده، و بعضى 

« 3»( است، و بعضى علیه و آله و سلما... لمراد اهل مسجد رسول خدا )ص

رف جزو خاندان آن جناب به شمار اند: همه آن كسانى است كه در ع گفته

روند، چه همسرانش، و چه خویشاوندان و نزدیكانش، یعنى آل عباس، آل  مى

اند: مراد خود رسول خدا  دیگر گفته« 1»عقیل، آل جعفر، و آل على، و بعضى 

( و همسران اوست، و شاید آنچه به عكرمه و عروه علیه و آله و سلما... ل)ص

اند: مراد تنها و تنها همسران  د، چون آنها گفتهاند همین باش نسبت داده

 ( است.علیه و آله و سلما... لرسول خدا )ص

اند: غیر از همسران  دیگر گفته« 5»تا اینكه مخاطب هم چنان كه بعضى 

 لاز شما" متوجه اقرباى رسول خدا )ص -آن جناب هستند و خطاب در" عنكم

 آل على، آل عقیل، و آل جعفر( است، یعنى آل عباس، علیه و آله و سلما...

.
121
 

121
را عالمه از تفسیر روح المعانی   5و 1و  3و  2و  1. شماره های  

 نقل کرده است

 مکارم شیرازی می فرمایند :ا... حضرت آیت  

( علیه و آله و سلما... لاما اینكه مقصود از" اهل بیت پیامبر" )ص 

است، بعضى آن را مخصوص  در میان مفسران گفتگو باشد در اینجا چه اشخاصى مى

اند، و آیات قبل و بعد را كه در باره ازواج رسول  همسران پیامبر ص دانسته

 اینكه بعضى" بیت" را در اینجا اشاره به" بیت گوید، خدا ص سخن مى

اند بسیار با  اند و اهل آن را" متقون" شمرده الحرم" و كعبه دانستها...

 لاین آیات سخن از پیامبر )ص سیاق آیات نامتناسب است، چرا كه در

الحرام و ا... ( و بیت او در میان است نه بیتعلیه و آله و سلما...

 اند. قرینه این معنى شمرده اند وجود ندارد. اى بر آنچه گفته هیچگونه قرینه

شود و آن اینكه  ولى با توجه به یك مطلب، این عقیده نفى مى

وما به صورت ضمیر" جمع مؤنث" ضمیرهایى كه در آیات قبل و بعد آمده عم

ل ُیْذه َب َعْنُكُم ا... است، در حالى كه ضمائر این قسمت از آیه )إ نَّما ُیر یدُ 

الرِّْجسَ َأْهَل اْلَبْیت  َو ُیَطهَِّرُكْم َتْطه یرًا( همه به صورت" جمع مذكر" است، و این 

 دهد معنى دیگرى در نظر بوده است. نشان مى

سران از این مرحله گام فراتر نهاده و آیه را لذا بعضى دیگر از مف

 اند. شامل همه خاندان پیامبر اعم از مردان و همسران او دانسته

از سوى دیگر روایات بسیار زیادى كه در منابع اهل سنت و شیعه وارد 

كند و  شده معنى دوم یعنى شمول همه خاندان پیامبر ص را نیز نفى مى

 گوید: مى

علیه و آله و ا... لنحصرا پنج نفرند: پیامبر صمخاطب در آیه فوق م

و حسین  علیه السالم و حسن  علیه السالم و فاطمه  علیه السالم ، على سلم

 . علیه السالم 

با وجود این نصوص فراوان كه قرینه روشنى بر تفسیر مفهوم آیه است 

سه تنها تفسیر قابل قبول براى این آیه همان معنى سوم یعنى اختصاص به" خم

 .291:، ص17 تفسیر نمونه، ج.طیبه" است.

سپس در ادامه دلیل های قول سوم را می آورند که عالقه مندان می 

 مراجعه کنندتفسیر نمونه، توانند به 

 .به بعد 295، ص: 17 تفسیر نمونه، ج. 



 گانه سه خلفای حرمت حفظ و یگرای تکثر

علیهم السالم ! عبا آل خاندان دوستی از که ولیا... نعمت

 طرفدار را خود شیعیان بین در کار این با و کرد می صحبت

 کناره خود اساتید روش از بود داده نشان آنها اعتقادات

 امیر وردم در خودش قول به و بکند تواند نمی گیری

  :گفت که المومنین

 افراشتیم ولی آن والی از لوای ما

 زدن باید چرا آخر گلیم زیر در طبل

 مخفی دیگر خلفای مورد در را خود اعتقاد  ازاینکه

 گوید می و کند نمی داری خود نیز کند

 خدا دوستان رسولند یار چهار( الف

چهار هر دارشان دوست یکی دوستی به
121
  

 چهار( ع) علی و عثمان و عمر و بکرابو)  خلفا یعنی

 پیغمبر دوستی واسطه وبه  پیغمبرند یار و صحابه از تن

 دوست را صحابی چهار این باید(  علیه و آلها... لص) اکرم

 داشت

 و عمر و ابوبکر که نبوت رکن چهار بر نبی از(...ب

 است السالم علیه علی المومنین امیر و عثمان
122
  

 اعتقاد و صحابه از چرا و چون بی اطاعت تشیع مذهب در

 سخنی داشت دوست را آنها  باید پیغمبر خاطر به اینکه به

 خدا دستور به پیامبر از بعد شیعه اعتقاد در دانست مردود

 واله علیها... صلی) پیامبر توسط السالم علیه علی امام

 علی امام از بعد و شده معرفی جانشین عنوان به(  وسلم

 پیامبرصلی احادیث در که دیگر ناماما السالم علیه

 .است شده اشاره آنها به نیز وسلم واله علیها...

 به که شود می گفته کسانی به اصطالح در شیعه لفظ

 این بر و معتقدند  السالم علیه علی فصل بال خالفت و امامت

 ثابت خفی یا و جلی نص طریق از او امامت که اند عقیده

.است او فرزندان و او حق امامت و شده
 123

 

 ؛گفتند که بودند زیدیه فرقه فقط الزم به ذکر است

 آنها پس  پذیرفته را ابوبکر خالفت السالم علیه علی امام

 زید به منسوب  ای فرقه زیدیه ،کردند قبول را او نیز

 امام  تا آنان ،است السالم علیه العابدین زین امام فرزند

 عشری اثنی شیعه با را به امامت وخالفت پذیرفته اند و سوم

 امامت به السالم علیه حسین امام از پس ولی ،اند عقیده هم

 اگر ،ندارند اعتقاد السالم علیه العابدین زین سیاسی والئی
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 (.337 ص 225 غزل همان ).  
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 الریاستین ذو الحسین عبد اهتمام به  ولیا... نعمت رسائل.  

 .)91 ص  ارمغان مطبعه 1311 مرداد

 
123
 النحل و الملل 12 ص المقاالت اوائل از نقل کالمی مذاهب و فرق ).  

 .)114 ص 1ج



 زیدیه امامان فهرست در اند پذیرفته را او علمی امامت چه

 ق.ه 21 متوفای مثنی حسن علیه السالم حسین امام از پس

دارد رقرا مجتبی حسن امام فرزند
124
. 

 و  جریریه یا سلیمانیه) دیگر گروه دو و گروه این

 می صحابه افضل را السالم علیه علی ابتریه یا صالحیه

 امامت به بیعت طریق از ابوبکر بودند معتقد ولی ،دانستند

 میان این در ،داد رضایت آن به  السالم علیه علی و رسید

 انتخاب دبهان مدعی  که را عمر و ابوبکر خالفت  سلیمانیه

 دلیل به را عثمان ،دانستند می صحیح گرفته انجام امت

 و طلحه و  عایشه نیز و داد انجام دین در که های بدعت

 می صالحیه و کردند می تکفیر علی با جنگ سبب به را زبیر

 ذم و مدح در سخنی و کرد توقف باید عثمان درباره گفتند

. گفت نباید او
125
 

 والیت از دفاع شهید اولین رازه حضرت شهادت است طبیعی

 بیتی اهل محب شیعه هیچ را حضرت آن قبر بودن مخفی و

 سلم انی به معتقد  است خاندان محب واگر کند نمی فراموش

حاربکم لمن حرب و  سالمکم لمن
126

 و خاندان دشمن باشد می 

 شود نمی دارد می  دوست آنها را دار دوست و دشمن را آل

را هم  آنها حق غاصبین و الفینمخ و داشت دوست را آنها

  دوست  داشت . 

و در آیات و  است تشیع مذهب فروع جز تبری و تولی

روایات بسیار بر آن تاکید شده است.
 127
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 (.40-37 ص و 18-11 صنرم افزار کالم اسالمی نور األضواء دار  نوبختى موسى بن حسن نوبختی الشيعه فرق).  
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 (.74 ص کالمی مذاهب و فرق . ) 
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 شیرازی. مکارما... آیت عاشورا زیارت نوین . مفاتیح 
127
گرفته شده از نرم افزار توشه تبلیغ  درقرآن وتبري تولي اهمیت.  

 حجه االسالم قرآتی

 .[24/حدید]اْلَحمیدُ  اْلَغن ي ُهوَ ا... َفإ نَّ  یَتَولَّ  َمنْ  ََ 

 .[6/كافرون]دین   ل ي وَ  دیُنكمْ  َلكمْ 

 ل َقْوم ه مْ  قاُلوا إ ذْ  َمَعهُ  الَّذینَ  وَ  راهیمَ إ بْ  في َحسََنةٌ  ُأسَْوةٌ  َلكمْ  كاَنتْ  َقدْ 

 َبیَنكمُ  وَ  َبیَننا َبدا وَ  ب كمْ  كَفْرناا... ُدون   م نْ  َتْعُبُدونَ  م ّما وَ  م ْنكمْ  ُبَرآوا إ ّنا

 .[4/ممتحنه]َوْحَدهُ  ب اَّللّ   ُتوم ُنوا َحّتى َأَبداً  اْلَبْغضاءُ  وَ  اْلَعداَوةُ 

 م نْ  یخْر ُجوكمْ  َلمْ  وَ  الدِّین   ف ي یقات ُلوكمْ  َلمْ  ذینَ الَّ  َعن  ا... یْنهاكمُ  ال

 یْنهاكمُ  إ نَّما اْلُمْقس طینَ  یح ب  ا... إ نَّ  إ َلیه مْ  ُتْقس ُطوا وَ  َتَبر وُهمْ  َأنْ  د یار كمْ 

 َعلى ظاَهُروا وَ  د یار كمْ  م نْ  َأْخَرُجوكمْ  وَ  الدِّین   ف ي قاَتُلوكمْ  الَّذینَ  َعن  ا...

 [8-9/ممتحنه]الّظال ُمونَ  ُهمُ  َفُأولئ ك یَتَولَُّهمْ  َمنْ  وَ  َتَولَّْوُهمْ  َأنْ  اج كمْ إ ْخر

 .[113/هود]الّنارُ  َفَتَمسَّكمُ  َظَلُموا الَّذینَ  إ َلى َتْركُنوا ال وَ 

 ف ي َألیمٌ  َعذابٌ  َلُهمْ  آَمُنوا الَّذینَ  ف ي اْلفاح شَةُ  َتشیعَ  َأنْ  یح ب ونَ  الَّذینَ  إ نَّ 

 .[19/نور]اآلْخ َرة   وَ  ْنیاالد  

 َعلى َلوْ  وَ  َّلل ّ   شَُهداءَ  ب اْلق سْط   َقّوامینَ  كوُنوا آَمُنوا الَّذینَ  َأیَها یا

 .[135/نساء]اْلَْقَربینَ  وَ  اْلوال َدین   َأو   َأْنُفس كمْ 

 .[119/عمران آل]یح ب وَنكم ال وَ  ُتح ب وَنُهمْ  ُأوالء   َأْنُتمْ  ها

 .[7/فاتحه]الّضالِّینَ  الَ  وَ  َعَلیه مْ  اْلَمْغُضوب   َغیر  :نماز هر در

 .[7/فاتحه]َعَلیه م َأْنَعْمتَ  الَّذینَ  ص راطَ :نماز درهر

 .[17/قصص]ل ْلُمْجر مین َظهیراً  َأكونَ  َفَلنْ  َعَلي َأْنَعْمتَ  ب ما َربِّ 

 دوست هم را او آیات و آثار و او خلق بدارد، دوست را خدا كه كسى

 .دارد

 .[256/بقره]ب اَّللّ  یوم نْ  وَ  ب الّطاُغوت   یكُفرْ  َفَمنْ :است توّلى از قبل تبّرى



                                                                                                                                                                                     
 .[6/كافرون]دین ل ي وَ  دیُنكمْ  َلكمْ 

 .[37/یوسف]كاف ُرون ُهمْ  ب اآلْخ َرة   ُهمْ  وَ  ب اَّللّ   یوم ُنونَ  ال َقْومٍ  م لَّةَ  َتَركتُ  إ نِّي

 .[4/ممتحنه]هللاّ   ون  دُ  م نْ  َتْعُبُدونَ  م ّما وَ  م ْنكمْ  ُبَرآوا إ ّنا

 درروایات وتبري تولي اهمیت .2

 َ  !هللاَّ  َرسُولَ  یا (ص) ل لنَّب ي َرُجلٌ  :َقالَ :(ع)ُمَحمٍَّد ْبنُ  َجْعَفرُ  الصَّاد قُ  َقالَ 

 َقالَ  اْلَْرض   َأْهلُ  َأَحبَّن ي وَ  السََّماء   م نَ ا... َأَحبَّن ي َفَعْلُتهُ  َأَنا إ َذا شَیئاً  َعلِّْمن ي

 یح بَّك النَّاس   ع ْندَ  ف یَما اْزَهدْ  وَ ا... یح بَّكا... ع ْندَ  ف یَما بْ اْرغَ 

 .[377ص ،6ج اْلحكام، تهذیب]النَّاسُ 

 ...جهّنم ترس از بعضى و بهشت براى بعضى

 َعَلى َجلَّ  وَ  َعزَّ ا... یْعُبُدونَ  النَّاسَ  إ نَّ :(ع)ُمَحمٍَّد ْبنُ  َجْعَفرُ  الصَّاد قُ  َقالَ 

 الطََّمعُ  ُهوَ  وَ  اْلُحَرَصاء   ع َباَدةُ  َفت ْلك َثَواب ه   ف ي َرْغَبةً  یْعُبُدوَنهُ  َفَطَبَقةٌ  ْوُجهٍ أَ  َثالَثة  

 َلكنِّي وَ  َرْهَبةٌ  ه ي وَ  اْلَعب ید   ع َباَدةُ  َفت ْلك النَّار   م نَ  َخْوفاً  یْعُبُدوَنهُ  آَخُرونَ  وَ 

 ،1ج صدوق، خصال]اْلَْمن ُهوَ  وَ  اْلكَرام   اَدةُ ع بَ  َفت ْلك َجلَّ  وَ  َعزَّ  َلهُ  ُحّباً  َأْعُبُدهُ 

 .[188ص

 .[127ص ،2ج كافى،]إ لهَ  ال:است تبّرى اسالم كلمه اّولین

 َفالَ  الدِّین   َعَلى یْبغ ضْ  َلمْ  وَ  الدِّین   َعَلى یح بَّ  َلمْ  َمنْ  كل  :(ع)الصَّاد قُ  َقالَ 

 !است نشده ذكر َلُهمنبع د ینَ 

 إ نْ  وَ  إ یاهُ  ُحبِّه   َعَلىا... ْلََثاَبهُ  َّلل َّ   َرُجالً  َأَحبَّ  َرُجالً  َأنَّ  َلوْ :(ع)اْلَباق رُ  َقالَ 

 ْلََثاَبهُ  َّلل َّ   َرُجالً  َأْبَغضَ  َرُجالً  َأنَّ  َلوْ  وَ  النَّار   َأْهل   م نْ ا... ع ْلم   ف ي اْلَمْحُبوبُ  كانَ 

 ،2ج كافى،]اْلَجنَّة   َأْهل   م نْ ا... م  ع لْ  ف ي اْلُمْبَغضُ  كانَ  إ نْ  وَ  إ یاهُ  ُبْغض ه   َعَلىا...

 .[127ص

 .[428ص كوفى، فرات تفسیر]اْلُبْغضُ  وَ  اْلُحب   إ الَّ  الدِّینُ  َهل  :(ع)الصَّاد قُ  َقالَ 

 َأْهَواُلُهنَّ  َمَواط نَ  سَْبَعة   ف ي َناف عٌ  َبیت ي َأْهل   ُحب   وَ  ُحبِّي:(ص)هللاَّ   َرسُولُ  َقالَ 

 وَ  اْلح سَاب   ع ْندَ  وَ  اْلكَتاب   ع ْندَ  وَ  الن شُور   ع ْندَ  وَ  اْلَقْبر   ف ي وَ  َفاة  اْلوَ  ع ْندَ  َعظ یَمةٌ 

 .[10ص صدوق، أمالى]الصَِّراط   ع ْندَ  وَ  اْلم یَزان   ع ْندَ 

 كافى،]اْلَبیت   َأْهلَ  ُحب َنا اْلْ سالم   َأسَاسُ  وَ  َأسَاسٌ  شَيءٍ  ل كلِّ :(ص)هللاَّ   َرسُولُ  َقالَ 

 .[46ص ،2ج

 .[150ص ،1ج المحاسن،]ع َباَدةٍ  َأْفَضلُ  اْلَبیت   َأْهلَ  ُحب َنا:(ع)الصَّاد قُ  َقالَ 

 .[187ص ،1ج كافى،]كْفرٌ  ُبْغُضَنا وَ  ا یَمانٌ  ُحب َنا:(ع)اْلَباق رُ  َقالَ 

 وَ  الصَّْوم   وَ  الزَّكاة   وَ  الصَّالة   َعَلى َخْمسٍ  َعَلى اْلْ سالمُ  ُبن ي:(ع)اْلَباق رُ  َقالَ 

 .[18ص ،2ج كافى،]ب اْلَوالیة   ُنود ي كَما ب شَيءٍ  یَنادَ  َلمْ  وَ  اْلَوالیة   وَ  اْلَحجِّ 

 یْنُظرَ  َحتَّى ح َجابٌ ا... َبینَ  وَ  َبیَنهُ  یكونَ  الَ  َأنْ  سَرَّهُ  َمنْ :(ع)اْلَباق رُ  َقالَ 

 یْأَتمَّ  وَ  َعُدوِّه مْ  م نْ  یَتَبرَّأْ  وَ  ُمَحمٍَّد آلَ  َفْلیَتَوالَ  إ َلیه  ا... یْنُظرَ  وَ ا... إ َلى

 اْلسناد، قرب]هللاَّ   إ َلى َنَظرَ  وَ  إ َلیه  ا... َنَظرَ  كَذل ك كانَ  إ َذا َفإ نَّهُ  م ْنُهمْ  ب اْلْ َمام  

 .[152ص

 دوست هم را او آیات و آثار و او خلق بدارد، دوست را خدا كه كسى

 .دارد

 جان و مال از او درراه راحتى به بدارد، دوست را خدا كه كسى

 .گذرد مى

 .ندارد دوست را گناهكار و او دشمن بدارد، دوست را خدا كه كسى

 .[31/عمران آل]هللاّ  یْحب ْبكمُ  َفاتَّب ُعونيا... ُتح ب ونَ  كْنُتمْ  إ نْ  ُقلْ 

 امام و نار امام و آسمانى رهبرى درباره قرآن مهمّ  بخش روایات، طبق

 .است نور

 م ْنهُ  اْلخَْلق   َأْبَعدَ  یح بَّ  َحتَّى اْلْ یَمان   َحق یَقةَ  َأَحُدكمْ  ُلغُ یبْ  الَ :(ع)الصَّاد قُ  َقالَ 

 .[369ص العقول، تحف]هللاَّ   ف ي م ْنهُ  اْلخَْلق   َأْقَربَ  یْبغ ضَ  وَ ا... ف ي

 َعَلیه  ا... َصلَّىا... َرسُول   َمعَ  َرَأیُتَنا َلَقدْ ا... وَ :(ع)اْلُموم ن ینَ  َأم یرُ  َقالَ 

 ُبیوت َنا َأْهلَ  وَ  َأْعَماَمَنا وَ  َأْخَواَلَنا وَ  َأْبَناَءَنا وَ  آَباَءَنا َنْقُتلُ  سَلَّمَ  وَ  آل ه   وَ 

 قیس، بن سلیم كتاب]هللاَّ  َطاَعة   ف ي ج ّداً  وَ  َتسْل یماً  وَ  إ یَماناً  إ الَّ  یز یُدَناَذل ك الَ  ُثمَّ 

 .[696ص

 َعلى َلوْ  وَ  َّلل ّ   شَُهداءَ  ق سْط  ب الْ  َقّوامینَ  كوُنوا آَمُنوا الَّذینَ  َأیَها یا

 .[135/نساء]اْلَْقَربینَ  وَ  اْلوال َدین   َأو   َأْنُفس كمْ 

 .ندارد خط واقع در ندارد، كه كسى و است خط نشانه تبّرى و توّلى

 الفقیه، الیحضره من]اْلُمْفَتَرَضة الطَّاَعةُ  ُتْقَبلُ  ب ُمَواالت كمْ :(ع)اْلَهاد ي َقالَ 

 (كبیره جامعه زیارت) .[615ص ،2ج



صوفی سنی مذهب است، ولی از آنجا که  ا... ولی نعمت

از مذهب خود حفظ حرمت  ،عتقادش از تولی و تبری خالی استا

را اثبات می کند و با مسلک بلکه وجوب آن  ،خلفای سه گانه

 را عرفانی صوفیانه خود بین محبت علی علیه السالم و آن سه

 .این تکثر گرایی را مذهب جامع می داند وجمع می کند 

                                                                                                                                                                                     
 َفَقدْ  كاف راً  َأْبَغضَ  َمنْ  وَ ا... َأْبَغضَ  َفَقدْ  كاف راً  َأَحبَّ  َمنْ :(ع)الصَّاد قُ  َقالَ 

 .[605ص صدوق، أمالى]هللاََّ  َأَحبَّ 

 و یدى و قلبى تبّرى و توّلى به بستگى دوزخ دركات و بهشت درجات

 :دارد لسانى

 َفَأْعَلى َدَركاتٍ  َثالثُ  النَّار   ف ي وَ  َدَرَجاتٍ  َثالثُ  ة  اْلَجنَّ  ف ي:(ص)هللاَّ   َرسُولُ  َقالَ 

 الثَّان یة   الدََّرَجة   ف ي وَ  ید ه   وَ  ب ل سَان ه   َنَصَرَنا وَ  ب َقْلب ه   َأَحبََّنا ل َمنْ  اْلَجنَّة   َدَرَجات  

 وَ  ب َقْلب ه   َأَحبََّنا َمنْ  ل َثة  الثَّا الدََّرَجة   ف ي وَ  ب ل سَان ه   َنَصَرَنا وَ  ب َقْلب ه   َأَحبََّنا َمنْ 

 وَ  ید ه   وَ  ب ل سَان ه   َعَلیَنا َأَعانَ  وَ  ب َقْلب ه   َأْبَغَضَنا َمنْ  النَّار   م نَ  الدَّْرك َأسَْفل   ف ي

 ف ي وَ  ب ل سَان ه   َعَلیَنا َأَعانَ  وَ  ب َقْلب ه   َأْبَغَضَنا َمنْ  النَّار   م نَ  الثَّان یة   الدَّْرك ف ي

 .[153ص ،1ج المحاسن،]ب َقْلب ه   َأْبَغَضَنا َمنْ  النَّار   م نَ  الثَّال َثة   ْركالدَّ 

 َلَنا َوَصلَ  َأوْ  َقال یاً  َلَنا َمَدحَ  َأوْ  َعائ باً  َلَنا َجاَلسَ  َمنْ :(ع)الصَّاد قُ  َقالَ 

 كَفرَ  َفَقدْ  یاً َول   َلَنا َعاَدى َأوْ  َعُدّواً  َلَنا َواَلى َأوْ  َواص الً  َلَنا َقَطعَ  َأوْ  َقاط عاً 

 .[56ص صدوق، أمالى]اْلَعظ یمَ  اْلُقْرآنَ  وَ  اْلَمَثان ي السَّْبعَ  َأْنَزلَ  ب الَّذ ي

 .[187ص ،1ج كافى،]كْفرٌ  ُبْغُضَنا وَ  ا یَمانٌ  ُحب َنا:(ع)اْلَباق رُ  َقالَ 

 .[60ص ،27ج بحاراْلنوار،]َظال م َفُهوَ  َظال ماً  َتَولَّى َمنْ :(ص)هللاَّ   َرسُولُ  َقالَ 

 م نْ  یَتَبرَّأْ  َلمْ  وَ  َمَحبََّتَنا ادََّعى َمن   كَذبَ :(ع)الصَّاد قُ  َقالَ 

 .[640ص السرائر، مستطرفات]َعُدوَِّنا

 َفُهوَ  ُمط یعاً  َأَحبَّ  َمنْ  وَ  َعاصٍ  َفُهوَ  َعاص یاً  َأَحبَّ  َمنْ :(ع)الرَِّضا َقالَ 

 .[235ص ،2ج أخبارالرضا، عیون]ُمط یع

 الرَُّجلُ  یْأت ي َأنْ  یْعج ُبَنا كانَ  وَ  اْلَباد یة   َأْهل   م نْ  َرُجلٌ  َجاءَ " :َقالَ  َأَنسٍ  َعنْ 

 َفَحَضَرت   السَّاَعة   ق یامُ  َمَتى !هللاَّ   َرسُولَ  یا :َفَقالَ  (ص) النَّب ي یسَْألُ  اْلَباد یة   َأْهل   م نْ 

 !هللاَّ   َرسُولَ  یا َأَنا :َقالَ  سَّاَعة ؟ال َعن   السَّائ لُ  َأینَ  :َقالَ  َصالَتهُ  َقَضى َفَلمَّا الصَّالةُ 

 إ الَّ  َصْومٍ  الَ  وَ  َصالةٍ  َعَملٍ  كث یر   م نْ  َلَها َأْعَدْدتُ  َماا... وَ  َقالَ  َلَها َأْعَدْدتَ  َفَما َقالَ 

 َمافَ  :َأَنسٌ  َقالَ  َأَحبَّ  َمنْ  َمعَ  اْلَمْرءُ  :(ص) النَّب ي َلهُ  َفَقالَ  َرسُوَلهُ  وَ ا... ُأح ب   َأنِّي

 الشرائع، علل]"ب َهَذا َفَرح ه مْ  م نْ  َأشَدَّ  ب شَيءٍ  اْلْ سالم   َبْعدَ  َفر ُحوا اْلُمسْل م ینَ  َرَأیتُ 

 .[139ص ،1ج

 َفالَ  الدِّین   َعَلى یْبغ ضْ  َلمْ  وَ  الدِّین   َعَلى یح بَّ  َلمْ  َمنْ  كل  :(ع)الصَّاد قُ  َقالَ 

 .[127ص ،2ج كافى،]َلهُ  د ینَ 

 ُحّباً  َأشَد ُهَما َفَأْفَضُلُهَما یْلَتق یان   اْلُمسْل َمین   إ نَّ :(ع)د قُ الصَّا َقالَ 

 .[127ص ،2ج كافى،]ل َصاح ب ه  

 َمنْ  وَ  یح ب   َمنْ  وَ  ب اَّللَّ   ع ْلُمهُ  اْلُموم ن   َعالَمات   م نْ  َثالثٌ :(ع)الصَّاد قُ  َقالَ 

 .[126ص ،2ج كافى،]یْبغ ضُ 

 َرسُوُلهُ  وَ ا... :َفَقاُلوا َأْوَثُق؟ اْلْ یَمان   ُعَرى َأي:ْصَحاب ه  ْل َ (ص)هللاَّ   َرسُولُ  َقالَ 

 وَ  الصِّیامُ  َبْعُضُهمُ  :َقالَ  وَ  الزَّكاةُ  :َبْعُضُهمُ  َقالَ  وَ  الصَّالةُ  :َبْعُضُهمُ  َقالَ  وَ  َأْعَلمُ 

 ل كلِّ  :(ص)ا... َرسُولُ  َفَقالَ  اْلج َهادُ  َبْعُضُهمُ  َقالَ  وَ  اْلُعْمَرةُ  وَ  اْلَحج   َبْعُضُهمُ  :َقالَ 

 ف ي اْلُبْغضُ  وَ ا... ف ي اْلُحب   اْلْ یَمان   ُعَرى َأْوَثقُ  َلكنْ  وَ  ب ه   َلیسَ  وَ  َفْضلٌ  ُقْلُتمْ  َما

 .[125ص ،2ج كافى،]هللاَّ   َأْعَداء   م نْ  التََّبرِّي وَ ا... َأْول یاء   َتَوال ي وَ ا...

 وَ  َأالَ  اْلْ یَمان   شَُعب   َأْعَظم   م نْ ا... ف ي ل ْلُموم ن   اْلُموم ن   ُود  :(ص)هللاَّ   َرسُولُ  َقالَ 

 َأْصف یاء   م نْ  َفُهوَ ا... ف ي َمَنعَ  وَ ا... ف ي َأْعَطى وَ ا... ف ي َأْبَغضَ  وَ ا... ف ي َأَحبَّ  َمنْ 

 .[125ص ،2ج كافى،]هللاَّ  

 كَملَ  م مَّنْ  َفُهوَ  َّلل َّ   َطىَأعْ  وَ  َّلل َّ   َأْبَغضَ  وَ  َّلل َّ   َأَحبَّ  َمنْ :(ع)الصَّاد قُ  َقالَ 

 ..[2،124ج كافى،]إ یَماُنهُ 



 تکثرگرایی و پلورالیسم در اندیشه قائلین به تصویب

-با مسلک عرفانی صوفیانه اش بین صحابه  ولی کها... نعمت

جمع  -الم و غاصبین خالفت آن حضرت همچون مولی علی علیه الس

 ازمانند اهل سنت  بایدچون فردی سنی مذهب است  ،می کند

حق  همه را اعتقادات و اجتهادات فقهی نیز اصول لحاظ

 می آن نتیجه ،در این صورتشود تصویب به قایل بداند و

 باشد نداشته واقعی حکم ا... حضرت حق جل جالله معاذ ،شود

 صحابی ذهن به چه هر تا نشسته عرش روی بر خدا معاذهللا و

مسلک تصویب یعنی اماره و  ،بخشد حقیقت را رسید  و...

خود را  ادعایدلیل ظنی موجب ایجاد حکم واقعی می شود و 

جمهور علما؛عامه را  .می شماردحکم واقعی برای مکلف 

به خاطر اینکه طرفداران تصویب مجتهدند  ،مصوبه می دانند

ت که کل مجتهد مصیب و حکم واقعی همان شعارشان این اس و

 معاویه و عایشه اجتهاد کرده؛ است که مجتهد به آن رسیده

جمهور  است. اند و عمل به اجتهادشان برای آنها واجب بوده

به خاطر اینکه می گویند  ،علما؛ شیعه را مخطئه می نامند

ظ احکامی دارد  که در حق همگان  وخداوند در لوح محف: 

به  همسلم و کافر و ما هم ،عالم ،اعم از جاهل ،ثابت است

اگر صحابی  ،واقع مکلفیم و امارات هم طریقند الی الواقع

 مجتهد بودنش باعث تغیر در حکم اشتباه کرد صحابی بودنش و

.واقعی نشده او در نفس االمر و واقع خطا کار است ا...
122
 

 ،در مذهب جامعشولی با جمع ا... نعمت اینکه نتیجه

جز جمع بین حق باطل ندارد و این در ظنون به ی چاره 

 ،تصویب منجر شده و قائلین به تصویب نیز تکثر گرا هستند

واقعی بشود و بر خالف  ا... چون وقتی مجتهد هر چه گفت حکم

تا مطابقتی  ،اعتقاد شیعه نفس االمر و واقعی نیز نباشد

 بین حکم مجتهد و آن پیش آید هر چه مجتهد قایل به تصویب

واقعی است و این همان کثرت گرایی ا... حکم؛ گفت حجت است 

 لحاظ از و پلورالیسم هست که در عقاید عامه ریشه دارد  و

 و   شدندهمراه  جبریا  و تفویض اهل  یا افراد این کالمی

 جنگها این در کشته هزاران و  شود درگیر حق با حق چگونه

 می موج قایدع این در گرایی تکثر یقینا ،بیفتد زمین بر

 .زند
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خلفای سه گانه و امام علی علیه  بین جمع با یگرای تکثر 

 السالم

با بهره گیری از روایت اهل سنت هم ابوبکر  ولیا... نعمت

را خلیل رسول خدا نامیده و مهر تایید بر او می زند و هم 

عمر را به عنوان کسی که شان بالقوه نبوت داشته مطرح می 

را آقای اهل بهشت معرفی می نماید و کند و او و ابوبکر 

از طرفی امامت و والیت علی علیه السالم را مورد تاکید 

قرار می دهد و آن حضرت را مانند هارون برای موسی می 

 داند که این حکایت از تفکرات پلورالیستی وی داشته است . 

 کنت لو: قال سلم وا... صلی نبی عن مسعود بن عبدهللا عن

  قد و صاحبی و اخی لکنه و خلیال ابابکر التخذت خلیال متخذا

 : بیت  خلیال صاحبی صاحبکموا... اتخذ

 صادق ای باید صدیق صدق

 الیق چنان عاشقی شوی تا

 . الخطاب عمر لکان نبی بعدی کان لو:  عمر فی وقال

 وسلم علیها... صلیا... رسول قال: قال انس عن و

 و االخرین ولین اال من الجنه اهل کهول سیدا عمر و ابوبکر:

.... 

 فرموده رسول یاران نعمت

 فرموده قبول مومن جان

 و علیه ا... رسول قال:  قال ا... عبد بن طلحه عن و

 نبی ال انه اال موسی من هارون بمنزله منی انت لعلی  سلم

 بعدی

 علیها... صلی ا... رسول قال:  قال ارقم بن زید وعن

 مواله وفعلی مواله کنت من وسلم
129

.... 

 ظلم و ابابکر هرکس اول  حدیث درموردالزم به ذکر است 

 جعلی  بشناسد و بداند راعلیه السالم  علیامام  به او

 این دوم حدیث مورد در  است واضح او برای مطلب این بودن

 جنه اهل شباب سیدا الحسین و الحسن روایت مقابل در روایت

 !مگر تد بهشرگردیده پیرم جعل ناشیانه چه و شده جعل

 می زندگانی مسن و پیر بهشت به شکل در پیر انسانهای

 وصف موردش در پیغمبر زمان صحابه ای که فرض بر!؟کنند

 با زمان آن در او حال وصف مطلب آن یقینا شد آورده خوبی

 مثل صحابه از بعضی مورد و در بوده اکتسابیش اوصاف آن

 اگر یول، هست آنها عصمت بر دلیل السالم علیه علی امام

 ممکن او برای گناه و خطا تصور نبود او عصمت بر دلیلی
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 علی امام بر. زبیر سیف االسالم یا الخیر طلحه اگر پس است

 شیعه برای تکلیف ،کشید شمشیر جمل جنگ در السالم علیه

 و السالم علیه علی امام بین که کسانی نفاق  و است مشخص

نیز در گفتار  بعدا که می شود مسلم کردند جمع آن حضرتغیر

این مطلب  تکثر گرایی با جمع بین اضداد و اجتماع نقیضین

مبدع مذهب جامع  و گرا تکثر را بیشتر توضیح خواهم داد یک

 اینچنین درین  مخالف و السالم علیه علی امام بینبا جمع 

 .گردد می آشکار خطایش و نفاق امتحاناتی



  تکثر گرایی باولی واصل به حق دانستن خود 

نه تنها آنگونه که گذشت قائل به تکثر  ولیا... عمتن

گرایی در اصل مذهب بوده بلکه در فهم دین نیز دچار تکثر 

گرایی شده تا جائی که با ولی واصل دانستن خود، خویش و 

فهم خود از دین و مذهب را به عنوان راه رسیدن به حق 

متعال راه وصول به حق معرفی می کند در صورتی که خداوند 

را صراط مستقیم دانسته و؟؟؟ را دعوت می کند که راه حق 

  یک راه بیش نیست و از راه های متفرق بپرهیزند. 

 است من جان میان جانان یاد

 است من جاودان عمر او عشق

 دریاب من روحبخش نفس

 است من آن زا عیسوی دم که

 نظر اهل نزد به دریا هفت

 است من بیکران بحر از موجی

 جویی اگر لرسو بیت اهل

 است من خاندان که جو منش از

 جنت نعمت از پر مجلسی

 است من خوان نزل و رندان بزم

 پرداز من حال به زمانی یک

 است من زمان این که زمانی خوش

 من از آل نشان خواهد هرکه

است من نشان منا... نعمت
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 وتفریط افراط مذمومند هردو امساک و اسراف نصیحت

 می معتدل کار همه در بیت اوسطها موراال خیر مردودند هردو

باش می دل اهل قول تابع باش
131
 

وقتی حد وسط و راه ثواب دور شدن از طریق مردود ؛ 

نفس آدمی  با عقیده ی باطل گردید و حجیت حق دانستن 

اعمال و رفتار و گفتار چنین شخصی ؛ نفسش گردید, افراط 

خود را حق یا تفریط چنین روشی آشکار است عارف صوفی مسلک 

دانسته بدیهی است که اعمال و رفتار و گفتار پر از تناقض 

 گویی و تکثر گرایی و جمع بین حق و باطل خواهد بود . 
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  تسنن و تشیع از خاص تعریف با یگرای تکثر

 داند می!! عبا آل دوستی به اعتقاد را تشیع ولیا... نعمت

 دیگر فطر از پندارد نمی صحابه به احترام مخالف را آن و

 شیعه تعریف را آن و داده ئهاار دیگر تعریفی سنی واژه از

 و کند می متابعت پیغمبر سنت از که چرا داند می حقیقی

 را خود  تخیالت و تمایالت و  باطله آرای و نفسانی هواهای

 علیها... صلی رسول حضرت گفتار و کردار و رفتار بجای

 علی امام حضرتا... نعمت دهد نمی قرار  سرمشق وسلم واله

 علیه علی امام حضرت و کند می خطاب سنی را السالم علیه

 کننده احیا یعنی الجماعه و السنه محی لقب با را السالم

 می خرقه رساله انتهای در چنانچه برد می نام جماعت و سنت

 الجماعه و السنه محیی ئمه اال امام از واو: )... گوید

 امیر العجایب ظهرم صفیا ال برهان و االولیا سلطان

 از او و السالم و الصلوه علیه ابیطالب بن علی المومنین

 احدیت و محیط اظهار ومرکز احدیت ظهور دایره نقطه حضرت

 مصطفی محمد اصطفی صفه صدر صورت به آخر و معنی به اول

 ا... صلی و والمنه  والحمدَّلل... وسلم آله و علیها... صلی

(... سلم و عیناجم آله و محمد خلقه خیر علی
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 و داند می جماعت را خود سنت اهل که داشت توجه باید

 .داند اقلیت و رافضی به معنای مذموم آن می ا ر شیعه

 

 تکثر گرایی باتفکیک بین علم استنباطی و لدنی 

 پرسند زمن چه کیش داری 

 ای بی خبران چه کیش دارم  

 از شافعی و ابو حنیفه 

 آیینه خویش پیش دارم 

 ان همه بر طریق جدند ایش

 من مذهب جد خویش دارم 

 در علم نبوت و والیت 

از جمله کمال بیش دارم 
133
 

ولی علم را ا... از ابیات فوق در می یابیم که نعمت

حصول علم لدنی به طریق خفی و الهامی در دل می داند و 

گفتار  ،آنچه را که حاصل از  استدالل واستنباط عقلی باشد

علیه و ا... )صلیا... بر خالف روش رسولکه  دانستهجدلی 

 آله(است .

در دفاع از بدست آوردن علوم به روش الهامی می گوید 

 : 
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)آداب وضعیه آن است که اسماء اشیاء که وضع کرده او 

علیه و آله (است و بر آن حکم حل ا... )یعنی رسول خدا صلی

و حرمت فرموده تغییر نکند یا اسم حالل را حرام گویند و 

علیه و آله:زمان ا... صلیا... رام را حالل . قال رسولح

یظهر فیه اقوام تسمی الخمر بغیر اسمها و ذالک لیستحلوها 

ترجمه بر مردم روزگاری می آید که جماعتی ظاهر می -باالسم 

شوند که شراب را به غیر نامش می خوانند تا آن را حالل 

ا را همچنان که خمر را نبیذ نام کردند و ری–شمارند 

تزویر و به اسم ؛ حالل گفتند(
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 و یا در جای دیگر می گوید :

سنت سنیه الهیه آن است که هر صورتی از صور محسوسه 

که در وجود آید آن را روحی کرامت فرماید و اگر آن صورت 

زایل شود روح آن صورت مراجعت نماید به برزخ اصلیه فمنه 

بدا و الیه یعود (
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 ن داری عشق جانان اگر به جا

 حاصل عمر جاودان داری 

 عبا  مهر پاک است و مهر آل

 خوش نشانی است گر نشان داری 

 آفتابی است نور او پیدا 

 نتوانی که آن نهان داری 

 عقل بگذار عاشقانه بیا 

میل اگر سوی عاشقان داری
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 سر در راه عشق در سر است  

 بگذر از سر که کار معتبر است 

 است سرموی حجاب اگر با قی 

 بتراشش چه جای ریش و سر است 

 سر بنه زیر پای و دستش گیر 

گر تو را میل تاج یا کمر است 
137
 

منطق در اندیشه ای بکنار برود جای آن را هیاهوی به 

اینجاست اسم هو هو و بردگی به اسم آیین سرسپاری می گیرد 

اندیشه نمایان می شود  و سنی که قایل  رکه تکثر گرایی د

ست و صوفی که  خود را واصل به خدا رسیده می به تصویب ا

پندارد همه را خدا می بیند و پرستش خدایی غیر از وجود 

خودش را شرک می داند و گاهی به اوج خود خواهی رسیده و 

فقط خود را خدامی بیند ودر جمع این نفی و اثبات به تکثر 

گرایی معتقد شده و عبارات ما گوناگون و حسن تو واحد است 

قتی مالک عقلی برای مطابقت سرآید و تکثرگرا می شود و می

خود خواهی خدا خواهی جلوه می  مالهام با واقع نباشد ه
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از مشایخ  که)کند و در اینجا بین دریافت قدری حسن بصری 

علم  است حال حق با کدام ،و او اختالف پیش می آید( اوست

ی و این تفکیک علم لدنو در نتیجه ؟!لدنی یا الهام قلبی

 و حقیقتاستدالیی به اندیشه ای تکثر گرایانه ختم می شود .

 بی مالک می ماند .الهام ها  در

مذهب " از جمله کمال بیش دارم "ولی با مصرع ا... نعمت

طرح و تالش می کند با رویکردی پلورالیستی جامع خود را 

بین مذاهب اهل تسنن و تشیع جمع کند هر چند در نهایت به 

ی روی آورده و مذهب جامع خود را ناسخ مذاهب استبداد فکر

 اهل سنت و تشیع می داند لذا می گوید:

 علم تو باشد همه از قیل و قال 

.و آن من ، میراث من از جد من
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 تکثر گرایی با جمع بین اضداد و اجتماع نقیضین 

زیرا   ،امکان ندارد جمع بین اضداد و اجتماع نقیضین

ل به نفس االمر  و واقع و حقیقت ئانسان صاحب اندیشه اگرقا

ولی ، هیچ برای اشیا و عدم نسبیت حق بما هو حق نباشد که

ل به یگانگی حقیقت است با چنین جمعی در واقع ئاگر قا

جمع بین اضداد و اجتماع نقیضین را در واقع  ،مخالف است

مگر اینکه وحدت های ثمانیه لحاظ نشده  ،محال می داند

 139باشد

گفته شد مرتکب لی با جمع بین آنچه که وا... اما نعمت

اول از الفاظ مشترک استفاده می ،  چنین خطایی شده است

کند و بین معصوم و غیر معصوم جمع می کند و آنها را یکی 

ت دانستن بعد با جمع بین صحابه  و چهار رکن نبو ،می داند

 باطلالسالم و غاصبین حق آن حضرت بین حق و  مولی علی علیه

با ادعای شیعه بودن و رافضی  ،غاصب جمع می کند محق و ،

نبودن در حالی که شیعه و رافضی طبق بیان معصوم یکی است  

 .بین شیعه بودن و نبودن جمع می کند 

جمع  متشکل ازولی پر از گزینه های ا... گفتار نعمت

  اعتقادات در گرایی بین متناقضین و اضداد می باشد  تکثر

  باطل و حق چگونه شده اضداد بین عجم باعث ولیا... نعمت

 یار خاطر به را صحابه که کسی است؟ شدنی جمع هم با

 سنی و معتقد آنها به  بلکه دارد می دوست بودن پیغمبر

را شیعه نمی داند و آنها رافضی مخالفین ابابکر را  ، است

  درصفین  معاویه و السالم علیه علی امام بین جنگ و ... در

  حق تواند ، نمی جمل در  عایشه و السالم یهعل علی امام یا

 چاره و کند انتخاب را علیه السالم ابیطالب یعنی علی ابن

 علی امام یا عقلی حصر به چون  ،ندارد گرایی تکثر جز

 و واجب امام از دفاع و باطل معاویه و حق علیه السالم
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به امر امام علیه  اند کشیده شمشیر او بر که کسانی کشتن

  و باطل  السالم علیه علی اماما... معاذ یا حالل السالم

 فرض دو این و باطل دو هر یا و حق دو هر یا حق معاویه

 یا است و نزد کسانی که حق را نسبی می دانند  ممکن نیز

 این ، باطل ونه حق نه دو هر یا باطل هم و حق هم هردو

امیر المومنین علی   شیعه اعتقاد طبق  ،است عقلی حصر

 و امام و جانشن  بال فصل بعد از رسولا... السالم حجه علیه

 علیه علی امام باشد می و سلمعلیه و آله ا... صلیا...

کالم  ،است باطل السالم علیه  علی امام  مخالف و حق  ااسالم

 و  صحیح السالم علیهم  معصوم امامان و السالم علیه امام

 حجج الفانمخ آنها ومخالفین  واجب االمر اولو از اطاعت

 امیر را طرف این چون تسنن اهل ولیبشمار می روند  الهی

تکلیفشان  میدانند.  المومنین خال را طرف آن و المومنین

مثل شیعه مشخص نیست یا باید در چنین جنگی یک طرف را بر 

شود در جنگ علوی گزیند یا نفاق در پیش گرفته و معلوم ن

که تاکنون  ؛دیا از جهاد سر باز زننهستند یا اموی، 

نیز با این سوال از آنها جواب قانع  نوشتارنویسنده این 

کننده ای که تکلیف را در جنگ مشخص کند نیافته و هر چه 

از آنها پرسیده بیشتر بر بطالن عقیده و بال تکلیفی آنها 

 تسنن اهل غالب نیز را دیگر های گزینه .پی برده است 

 و معتقدند سکوت به موارد این در آنها ،ندارند قبول

 .دارند می باز فکری چنین از را خود پیروان

نعمت ا... ولی به جمه بین اضداد و متناقضین در این 

امور آنگونه که در فص قبل گذشت روی آورده و عمال وارد 

 حوزه تکثرگرائی در اصل مذهب و فهم از آن شده است. 



 گیری فصل چهارم بندی و نتیجه جمع

گفته شد تکثرگرایی مورد قبول فصل  در گفتار نخست این

ولی راه ندارد و اودر ا... علمای شیعه در اندیشه نعمت

حقیقت جامع معارفی غیر شیعی است که از طریق علمای اهل 

 بدست آورده است  ،سنت

در اندیشه مصادیق تکثر گرایی گفتار دوم این فصل در

ز ولی بررسی شد و به شهادت مستندات جا مانده اا... نعمت

ولی یک اندیشمند ا... می توان قاطعانه گفت نعمت ،او

به معنای نامقبول نزد علمای شیعه بوده است و  یسمپلورال

 گفتار او پر از مصادیق یک اندیشه پلورالیستی می باشد .



 کلی نتیجه گیری

پلورالیسم بیان گردید که منظور از  فصل های قبل در 

دارای چه عقایدی  ولی کیست وا... نامقبول چیست و نعمت

 است .

 نعمت این نتیجه حاصل شد که نوشتاردر طی این 

قیده عهب است که هم به علت ذولی یک صوفی سنی ما...

یک های  ویژگیدارای  ،صوفیانه خود و هم به علت سنی بودن

علت این که برای  همچنین، شخصیت تکثر گرا بوده است. 

اندیشه ن به می توا ،کشف نشدهولی ا... بعضی مذهب نعمت

اشاره کرد که محققان را سر در گم کرده است. پلورالیستی 

مذهب جامع می  ،اندیشه ای که بین حق باطل جمع می کند

می زیسته کرمان  مردماو که بیشتر در بین از زندگی  ،سازد

نیز می توان این مطلب را فهمید که او عقیده خود را 

هرچند در کتاب های خود بیان کرده ولی از عموم مخفی می 

 1است کرده

ضمیمه این نوشتار سند مشخص نمودن وقت برای ضمنا در 

 ظهور و عدم تحقق آن چنانچه گذشت ارائه می گردد . 

 علیهم السالم و محب اهل بیت بصیرمردم امید است که 

و مطالب دیگری که در  نوشتارخواندن این با  خصوصا شیعیان

مصونیت  انحرافیاست خود را از عقاید  موجود این زمینه

به اطراف خود را  جامعهخانواده و در نتیجه  بخشند و

زم نمایند و ملت اهل بیت علیهم السالمو عقاید ناب ها  ارزش

  د.آنان را به زیور تعلیم و تربیت اسالمی مزین کنن

 1131سال المبارک رمضان

 محمد صادق محسن زاده هدش 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 عتقادى جعفرى از ترجمه -طبرسى شیخاال حتجاج 

   اسالمیه انتشارات روایى

  اثبات الرجعة او الغیبة:

نرم افزار   اْلعلمي مؤسسة:   عاملى حر شیخ: اثبات الهداة: 

 کالم اسالمی نور

 ادبیات دانشکده نشریه فرزام، ولي حمید شاه با جامي اختالف

 ص ،2 ش ،1342 ، اصفهان،

نرم   التعارف دار  امین محسن سید هللا آیتاعیان الشیعه 

 افزار کالم اسالمی نور

 نرم افزار کالم اسالمی نور  االمالی  سید مرتضی

 المفید للشیخ العالمي المؤتمر مفید شیخاوائل المقاالت 

 نرم افزار کالم اسالمی نور

البته قابل ذکر است این فصلنامه متعلق به فرقه گنابادیه 

 و مطالب آن گویای تصوف گنابادی است نه عرفان ایران 

 نور بحاراالنوار موضوعى معجمنرم افزار بحار اال نوار 

پرچمداران، جمعی از نویسندگان فارسی مجموعه آثار  بصیرت

 پزوهشکده تحقیقات اسالمی 

واد،  ، ج ش خ ورب ن .1322،  م ل دا ق ل : ی انر ه ت 11پیران طریقت : 

- 1315 

تازه های اندیشه، )پلورالیسم دین، حقیقت، کثرت(، هادی 

و  19صادقی، معاونت امور اساتید و دروس معارف اسالمی، صص 

211. 

تحلیل و نقد پلورالیسم دینی، علی ربانی گلپایگانی، 

 .771و  34مؤسسه ی فرهنگی دانش و اندیشه ی معاصر، صص

 179تذکره صوفیانی معروفی از عبدالمجید شربیه : 

 .232تشیع و تصوف، دکتر کامل مصطفی الشیبی، ص 

نرم افزارجامع  .آیت هللا مکارم شیرازیتفسیر نمونه، 

 التفاسیر نور



تمامی کتبی که درباره فرقه های صوفیه نوشته شده به این 

 موضوع اشاره کرده اند

ص  2التمحیص و النهي عن التوقیت؛ الصراط المستقیم: ج 

 ؛ 11ب  257 -252

 ه.ق  1401ناشر دارالشريف الرضی النشرشيخ صدوق  و عقاب االعمال  ثواب اال عمال

  ه وی ض رت م  ه ع طب :م ف ج ق.)ن 1354جف:شیخ محمد صادق کتبی، 

الشیعه]نسخه  مقدس اردبیلي حدیقة 412الشیعه ص حدیقه 

[/احمد بن محمدمقدس اردبیلی مقدس اردبیلی ، احمد بم خطی

در سازمان اسناد و کتابخانه جمهوری اسالمی  .ق993 -علی ، 

  ....ایران نسخه خطی موجود است

 ومذاهب فرق کتاب در گلپایگانی ربانی علیا... آیت حضرت

 : کالمی

سید هاشم بحرانی کتابخانه  اینترنتی مدرسه  حلیةاالبرار: 

 فقاهت 

  م ال ار ع و آث  وال اح  رح : ش ده ن اب د ت ی ورش خورشید تابنده : خ

  )طاب  اه ش ی ل ا ع رض  ادی اب ن گ  ده ن اب ت  ن ی س ح طان ل ... س ی ان رب

 .1377،  ت ق ی ق [: ح ران ه ت] د ن اب ت  ی ل ع  ن دوی و ت  ف ی ال (/ ت راه ث

 .64 ص ؛کوثر گلستان نشر ؛همفر مستر خاطراتا، ناپید دستهاي

دین شناسی، محّمد حسین زاده، مؤسسه ی پژوهشی امام خمینی 

 رحمه هللا.

 انتشارات عباسي محمد مقدمه با ا...ولي نعمت شاه كامل دیوان

 آدرس نسخه خطی دیوان آن موجود است  567ص فخررازي كتابفروشي

 باران انتشارات نفیسی سعید مقدمه با ا...ولی نعمت دیوان

 آدرس نسخه خطی دیوان آن موجود است (.27 ص قصاید

 نعمت شاه  رسایل خطی مجموعه جزو  اسالم تحقیق رساله

( ) 91 شماره ملک کتابخانه به متعلق 1242 شماره  ولیا...

 نعمت شاه افکار و آثار  نقد و احوال در تحقیق از منقول

 .)594-7 صص ولیا...

 بلخي بدیع الدین جالل موالنا زندگاني و احوال تحقیق در رساله

  .3 - 2 ص ،1315 تهران، ، فروزانفر، الزمان



:  ران ه 1313 ق -ار،  ف غ دال ب ، ع ی ان ه ف ص 21رساله سعادتیه : 

.  ی ان ه ف ار اص ف غ دال ب ع  ارش گ / ن ه ی ادت ع س  ه ال سر 1372،  ت ق ی ق ح

  ی ل ع  ف ی ال / ت ادت ع س  ک ل ف  طان ل س  اب ت از ک  ی ش خ ب  ام م ض ان ه ب

  ی ان ث  اه ش ی ل ورع ن

 احوال نقد -ق.هـ 1109 سال-4662 شماره خطي نسخه صحابه فضائل رساله

  594 ا...ص نعمت آثار و

 (. 329 ص( ولدها... ) خلیل سید نامه نصیحت رساله

 رساله  ولیا... نعمت شاه الدین نور سید حضرت رسایل

 (.224 ص بخش نور جواد دکتر سعی به 1ج نصیحت

 تهران، ، االا...جزو الاله تفسیر ا...ولي رساله نعمت شاه رسائل

  .88 ص ،4 ج ،1343 اللهي، نعمت خانقاه انتشارات

 الریاستین ذو الحسین عبد اهتمام به  ولیا... نعمت رسائل

 .)91 ص  ارمغان مطبعه 1311 مرداد

:  دانشگاه تهران )چاپخانه(:  ران رهبران طریقت و عرفان ، ه

 -؟ 1274  ر، اق دب م ح ، م ادی اب ن گ  ی طان ل . د س1312=    . ق1329

 1355. 

]نسخه  ه اح ی س ال  اض ریاض السیاحه صورت شجره ری

  ب ق ل م  ی ه ل ال  ه ع ن ال  ی روان ی ش در ال ن ک اس  ن ب ن دی اب ع ال ن خطی[زی

سازمان در،  ن ک اس  ن ب ن دی اب ع ال ن ، زی ی روان ی ش  اه ش  ی ل ع  ت س م  ه ب

 1253 ق - 1191اسناد و کتابخانه جمهوری اسالمی ایران 

  رآن ق و ال  ی ان ث م ال  ن م  ع ب س  ه ال رس 353سبع المثانی : 

]چاپ سنگی[/میرزا هادی بن  م ری ک ال  ی ب ن ال  ح دی م  ی ف  م ظی ع ال

  زی ری ب ت ال  ی ل دع م ح م  ب ات حائری؛ک علی بجستانی خراسانی

  روی غ ال

 .103 ص ،6 ج ق، . هـ 1324 مصر، الشافعیه، طبقات السُُبکي،

  ن ب  اب وه دال ب ر ع ص ن  ی اب  ن دی ال  اج ت / ل ری ب ک ال  ه ی ع اف ش ال  ات ق طب

،  ی اح طن د ال م ح م ود م ح م  ق ی ق ح ؛ ت ی ک ب س ال  ی اف ک دال ب ع  ن ب  ی ل ع

  - 727   ، ی ل ع  ن ب  اب وه دال ب ، ع ی ک ب س .و ل ح دال م ح م  اح ت ف دال ب ع

    ق.771  

شریعت در آینه ی معرفت، عبدا...جوادی آملی، مرکز نشر 

 ش. 2731، 1فرهنگی رجاء، چ 



 مجمع الفکر االسالمی( 123شیخ مرتض انصاری ص 

، نابعه علم  13 – 12 – 11، خورشید تابنده :  317صالحیه 

 59و عرفان 

  ه س وس : م   ران ه ت 1321 ،  م ری ک دال ب ، ع روش صراطهای مستقیم، س

 1327،   راط ص  ی گ ن ره ف

]چاپ  ق ای ق ح ال  ق طرای  ره ذک .152ص  ،2ج  ،طرائق الحقائق

واد  ج دال ب ع  ب ات ک رازی ی ش ال  ی ه ل لا  ه م ع ن  اه ش  ی ل ع وم ص ع سنگی[م

،  ن دی اب ع ال  ن زی  ن ب  وم ص ع دم م ح ، م اه ش ی ل ع  وم ص ع ور م اب ش ی ن ال

 1311 ق - 1271

 ش. 2431، 1ری رحمه هللا، نشر صدرا، چ طهعدل الهی، مرتضی م

 2/54عرفان ایران : 

افزارجامع  نرم عالمه از تفسیر روح المعانی نقل کرده است

 التفاسیر نور

نرم افزارجامع التفاسیر عالمه طباطبایی تفسیر المیزان 

 نور

 نشر   چهارم قرن   نعمانى ابراهیم بن محمد .یغیبة النعمان

 نرم افزار کالم اسالمی نور  صدوق

نرم افزار  اْلسالمیة المعارف مؤسسة ق 141، الغیبه طوسی 

 کالم اسالمی نور

 در تحقیق حمید، فرزام، ا...ولي، نعمت شاه افکار و آثار نقد

 .17 ص ،1374 اول، چاپ سروش، تهران، و احوال

نرم  اْلضواء دار  نوبختى موسى بن حسن نوبختی الشیعه فرق

 افزار کالم اسالمی نور

 دار -الجیل دار  بغدادى القاهر عبدالفرق بین الفرق 

 نرم افزار کالم اسالمی نور  اآلفاق

 آیت هللا ربانی گلپایگانی فرق ومذاهب کالمی 

 112، ص3فصلنامه عرفان ایران، ش 

 قرآن کریم

 قصه عشق پیران از علی فرخی



 نرم افزار جامع فقه اهل البیت نورلکافي: ا

  ام م و ات  ن دی ال ال م ک 123ص 2کمال الدین و تمام النعمة، ج

  ن دب م ح "]نسخه خطی[م ه م ع ن لا  ام م و ت  ن دی ال ال م ا "ک ی  ه م ع ن ال

  ن ب ی ل ع  ن دب م ح ، م ه وی اب ب ن ب 321. ( )م  ه وی اب ب ن اب  ن ی س ح  ن ب ی ل ع

 321. ( )م  ن ی س ح

کالمی پلورالیسم دینی، علی اکبر رشاد،  -لوازم فلسفی 

 .29، ص 1مجله ی کتاب نقد، ش 

 -جم : گواهی . متر94مباحث پلورالیسم دینی، جان هیک، ص 

 عبدالرحیم

 محل نشر : تهران

 .23مجله ی معرفت، مؤسسه ی امام خمینی رحمه هللا، ش 

 ( 123انصاری ص  مرتضی مجمع الفکر االسالمی )شیخ

 .19مجموعه مقاالت درباره شاه نعمت ا...ولي، ص 

  ن رب ف ع دج م ح م  ی اج ]نسخه خطی[ح ق ح ال  رآت م 121مرآت الحق : 

سازمان اسناد و  2221 ف و وزل رگ ق  ی دان م ه  ان رخ ف ص  اج ح

 کتابخانه جمهوری اسالمی ایران

  ی ل ع دوب ج ]نسخه خطی[م ن ی ک ال س ال  ل راح م 147مراحل السالکین : 

 1232 ق - 1175ر،  ف ص  ن ر ب ف ع دج م ح ، م اه ش  ی ل ع ذوب ج م  اه ش

 می ایران سازمان اسناد و کتابخانه جمهوری اسال

 اصفهان فرزام حمید دکتر تالیف....  ولی شاه مسافرتهای

 در تحقیق از منقول)آن حواشی و 41 و 59 صص 1317 شهریور

 حمید دکتر  ا...ولی نعمت شاه افکار و آثار نقد و احوال

 .(591-5صص 1371  سروس انتشارات فرزام

 نرم افزار جامع فقه اهل البیت نورمستدرك الوسایل 

 شیرازی. مکارما... آیت عاشورا زیارت نوین مفاتیح

نرم افزار  شتاینر فرانس  اشعرى الحسن ابومقاالت االسالمین 

 کالم اسالمی نور

 14مقدمه دیوان صفی : 

 شیخ مفید نرم افزار جامع فقه اهل البیت نور المقنعه



 الشریف  شهرستانى الكریم عبد بن محمدالملل و النحل 

 نرم افزار کالم اسالمی نور  الرضي

 المنطق مظفر 

 24-27ص  صحابه فضائل -595 ا...ص نعمت احوال و آثار نقد

نرم افزار کالم اسالمی   صدوق شیخ:   صدوق شیخ: الهدایة: 

 نور

واژه نامه ي فرهنگي سیاسي، شهریار زرشناس،كتاب 

 . 91 – 27،چاپ اول ،صص 1323صبح،

 .) 29واقعه صفین نصربن مزاحم ص 

والیت نامه]چاپ سنگی[/سلطانمحمد بن حیدر  235والیت نامه : 

محمدبن سلطانمحمد نعمةاللهی ؛ کاتب مقدمه:اسمعیل 

الدزفول مولدًا طهران مسکنًا ؛ کاتب:داود گلپایگانی . ـ 

 .1327 - 1251 ،سلطانمحمد بن حیدر ،سلطانعلیشاه

http://www.alameli.net/books/?id=2173 

-%E3%E4-%D1%CC%E1-quot-/forum.qawem.org/showthread.php?72018http:/

-%C5%E1%EC-%C7%E1%E4%C7%D3-%ED%CF%DA%E6-%DE%E3-%C3%E5%E1

%C7%E1%CD%DE%F6%F8%A1 

 تائید آیت ا... العظمی خوئی :

 ابو الحسین فراس الشیخ زیني

http://www.alsada.org/plus/viewtopic.php?f=6&t=35777 

 نسخه خطی دیوان نعمت هللا ولی 

25F5830806F6/Catalogue.aspx-9B70-4FF4-9FA9-http://dl.nlai.ir/UI/B9C071EF 
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