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من مهدى هستم
(ترجمه رساله الهدى)
تأليف سيد محمد نوربخش

به كوشش رسول جعفريان

مقدمه
سيد محمد نوربخش، بانى سلسله نوربخشيه و يكى از مدعيان مهدويت در نيمه نخست قرن نهم هجرى 
ــكارا هدفش را گرفتن حكومت و تأسيس سلطنت  ــال 826 ادعاى مهدويت كرد، آش ــت كه وقتى در س اس
ــرى، غرق در مفاهيم صوفيانه بوده و وابستگى عميقى به  ــتن مذهب اثنا عش عنوان نمود. وى با وجود داش
ــت و حتى به عنوان مهدى  ــت. وى به تدريج، خود را بانى سلسله جديدى دانس ــته اس ــايخ صوفيه داش مش
موعودى معرفى كرد كه به امر خدا و رسول و نيز با توصيه مشايخ مى بايست قيام كند و چونان جدش امام 

على (ع) عالوه بر علم و سيادت، مملكت دارى نيز بنمايد.
پيش از اين در باره ادعاى مهدويت وى، اسناد و مداركى در دست بود كه بخشى از آنها را ضمن بحثى 
ــاله الهدى كه به  ــناد و منابع، رس ــتيم، عنوان كرديم. در ميان اين اس كه در جاى خود در همين كتاب داش
ــده، يكى از ارزشمندترين نوشته هاست. رساله ياد شده كه دو نسخه از آن، يكى در كتابخانه  تازگى يافت ش
ــح (ش 5367 برگ 101 آ ـ 139 آ) باقى  ــدى (ش 3702 برگ 85 ب ـ 108 آ) و ديگرى در فات ــعد افن اس
ــده و در انتهاى پايان نامه اش در باره نوربخش  ــجويى پاكستانى با نام بشير رونويسى ش ــط دانش مانده، توس
درج شده است.1 جداى از آنكه رساله بسيار مغلوط خوانده و تايپ شده، و تاكنون چاپ نيز نشده (تا آنجا كه 

1.Bashir-Shahzad.Between mystisism &messianism(dissertasion):The life&thought of 
Muhammad Nurbakhsh.New Haven.1997.Yaie University. 
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بنده واقفم) در اينجا براى تكميل مباحث مربوط به مهديان دروغين، ترجمه فارسى آن را خدمت خوانندگان 
ارائه مى كنم.

هدف اصلى از نگارش اين رساله، اثبات مهدويت نوربخش، توسط خود اوست. بنابر اين ما شاهد ادله اى 
هستيم كه وى آنها را براى اثبات اين امر ارائه كرده است. چنين نوشته اى، اين امتياز را دارد كه ما دقيقًا با 
ــتدالل هاى مرسوم در اين زمينه و چگونگى معرفت وى در باره  ــير تحول فكرى وى در اين باب، نوع اس س
ــف نيز در اين اثر، بسيار مهم و  ــويم. اهميت خواب و كش ــنا ش مفاهيمى چون نبوت، واليت و مهدويت، آش

قابل توجه است.
ــتفاده  ــايد در برخى از عرصه هاى بحث، مانند اس نوربخش در اين زمينه، ابداعات جالب توجهى دارد و ش
ــاد بعدى است و البته به نظر وى با تناسخ بسيار تفاوت  ــين در اجس از مفهوم بروز كه نوعى حلول ارواح پيش
دارد، روش هاى تازه اى را گشوده باشد. افزون بر اين، رساله حاضر گرچه عرفانى و مهدوى است، يك رويه 
اصلى آن، طرح تصوف سياسى است. وى در اين اثر، روى مفهوم «َظلَمه» تكيه ويژه دارد و از عالمان سوء 
ــت. بدين ترتيب خود را مرّوج روشى عدالت خواهانه مى داند و  ــتند، سخت گاليه مند اس كه همراه ظلمه هس
تأكيد مى كند با وجود عالقه اى كه به سياحت در زمين دارد ـ آن هم به پيروى مير سيد على همدانى ـ اما 

از سوى خدا و رسول و مشايخ به وى گفته شده است كه بايد حكومت و سلطنت را به دست آورد.
ــناخت اوضاع تصوف و سلسله تأسيسى وى در اين مقطع،  ــاله در ش همچنين اطالعات تاريخى اين رس
ــمارى از هم دوره اى هاى خود را كه به او پيوسته اند، و نيز  ــاله وى، اسامى ش ــى از رس اهميت دارد. در بخش

شاگردانش را آورده كه بالغ بر هفتاد نفر و غالبًا گيالنى و خراسانى هستند.

ترجمه رساله الهدى
ــه لقاى اولياءاهللا، محمد بن محمد بن  ــتاق ب ــا بعد؛ چنين گويد بنده فقير و نيازمند به تأييد الهى و مش ام

عبداهللا، كسى كه شيخ او، وى را ملقب به نوربخش كرد:
ــولى از ميان آنان بر مى انگيزد، آنچنان كه در  ــه خداوند اراده فرمايد تا قومى را هدايت كند، رس ــى ك زمان
ــته چنين كرد؛ يا ولىّ اى را [بر مى گزيند] چنان كه پس از ختم نبوت در  ــين و روزگاران گذش امت هاى پيش
ــود، چنان كه واليت با كرامات.  ــه چنين كرد. امر نبوت نيز با معجزات ثابت مى ش ــن امت مكرمه محمدي اي
ــناخت اولياء است، سزاست تا آنان را با اظهار كراماتشان بشناسند، كما اين كه انبياء را  ــى كه در صدد ش كس

با معجزاتشان مى شناسد.
آن كس كه انبياء و اولياء را از راه كشف و شهود و الهام قلبى و اعالم غيبى بشناسد، نبى يا ولى است، اما 
ــت كه كرامات خويش ظاهر  جز اينان، ديگران، بايد معجزه يا كرامت از نبى و ولى ببينند. بر اولياء جايز اس

اين صفحات توسط جناب آقاى دكتر على فراهانى در اختيار بنده قرار گرفت كه بدين وسيله سپاس خود را از ايشان اظهار 
مى نمايم. اميدوارم روزى با دريافت تصاوير نسخ خطى، مرورى مجدد بر متن عربى داشته باشم.
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كنند، چنان كه بر انبياء واجب است معجزات خويش را ظاهر سازند.
هدف از معرفت اولياء، معرفت خداوند است، و اين همان هدف از خلقت جن و انس است، آنجا كه خداوند 
فرمود: «و ما خلقُت الجّن و االنس اّال لِيعُبُدون». ابن عباس گفت: ليعرفون. در حديث قدسى هم آمده است: 

«كنُت كنزاً مخفيًا فأحببت أن اعرف فخلقت الخلق ألعرف».
شناخت خداوند سه مرتبه دارد: تقليدى، استداللى و شهودى. از نظر جزئى، هيچ نهايتى ندارد [و من وجه 

جزئى ال نهاية لها]، اما خالى از اين سه وجه نيست.
خواستار حق نبايد به مرتبه تقليدى بسنده كند؛ بلكه بايد به مرحله استداللى برسد و از استدالل به شهود. 
ترقى از مرتبه نخست، جز همراهى با عالم ربّانى ممكن نيست. چنان كه رفتن از مرتبه دوم به سوم، جز به 
ــد كامل مكّمل مصاحبت كنى؛  ــد صمدانى امكان ندارد. بنابرين، اى طالب! بر تو باد تا با مرش همراهى مرش
ــفات صورى و قبرى  ــد كه همانا اطوار قلبى و انوار غيبى، مكاش ــدى كه جامع همه مراتب واليت باش مرش
ــه، وصول به تجليات از آثار و افعال و  ــير در افالك، پرواز با مالئك ــة!]، اطالع بر قلب ها و روح ها، س [القبري
ــت، و علم به طريق وصول  صفات و ذات، با فناء و بقا، و ُمظهرت و كليت، و علم به اهللا كه علم حقيقى اس

به خداى متعال كه همان علم طريقت است، مى باشد.
اسباب [رسيدن به] اين مراتب، توبه از سّيئات، رعايت تقوا در تمامى اوقات، عمل صالح، كثرت رياضت و 
مجاهدت از خدمت، گوشه نشينى، خلوت گزينى و چله نشينى، آن هم با اجازه مرشِد واصل موّصل به مقامات، 

نه از طرف خودش باشد؛ چرا كه كار سرخود، نتيجه اى جز توليد افكار فاسد و تّرهات ندارد.
از اين مقدمات چنين معلوم مى شود كه معرفت خداوند، آنچنان كه بايد، متوقف بر معرفت ولىّ اى از اولياء 
ــت نمى آيد. پس چون واليت متوقف بر مصاحبت ولى باشد و  ــت؛ معرفت ولى هم جز براى ولى به دس اوس

معرفت ولى هم متوقف بر واليت، بنابراين دور الزم مى آيد كه محال است. 
آنچه شدنى است، اين است كه معرفت ولى بالفعل، براى ولى بالقوه ممكن است، چنان كه به تجربه دانسته 
ــد را دارد كه به كمك مصاحبت او واليت از  ــت كه واليت بالقوه است كه انگيزه درخواست ولى مرش ــده اس ش
ــت است كه اين معرفت تامه نيست، اما در آغاز راه، همين مقدار كافى است، چرا كه  ــد. درس قوه به فعل مى رس
به همين مقدار، ميل به مصاحبت با اولياء پيدا مى شود. در همين همراهى است هر روز معرفت تازه اى در سايه 
ــبت، افزوده مى شود و به ازدياد مناسبت، معرفت زيادتر شده و  ــت مى آيد و روزانه، مناس طهارت و عبادت به دس
بر پله هاى عرفان باالتر مى رود تا  آنكه به كمال معرفت كه همانا جز با كمال كشف و رؤيت به دست نمى آيد، 
مى رسد. حال وقتى كه شناخت يك ولّى كم مرتبه، جز با وسائلى از علوم و معارف و مناسبات و مكاشفات شناخته 

نمى شود، روشن است كه شناخت ولّى كامل، تنها با وسائط بسيار كامل تر ممكن خواهد بود.
ــفات متأخرين روى داده و از  ــت تا آنچه را براى من از گفته هاى متقدمان و مكاش  از اين روى بر من اس
ــان كه مرا نمى شناسند، بشناسند و  ــده، بيان كنم تا آن كس عالمات و خصائل و ويژگى ها و فضائل گفته ش
ــى كه بميرد و امام زمان خويش را نشناسد، به مرگ  ــول خدا (ص) فرمود: كس از جهل درآيند. چنان كه رس

جاهلى درگذشته است. اگر هم مرا مى شناسد، بر معرفت او افزوده شود.
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[روايات رسول (ص) در باره ظهور مهدى]
ــيد المرسلين (ص) آغاز مى كنم كه فرمود: اگر يك روز از دنيا باقى مانده باشد،  ــخن را با كالم جدم س س
خداوند چندان آن را طوالنى خواهد كرد تا مردى از فرزندان من خروج كند كه نام او نام من، و كنيه او كنيه 

من خواهد بود، و زمين را از قسط و عدل پر خواهد كرد، چندان كه پر از ظلم و جور شده است.
ــين (ع) فرمود: از فرزندان  ــاره به حس ــت. و نيز با اش و حضرت (ص) فرمود: مهدى از فرزندان فاطمه اس
ــود: اقنى االنف، أجلى الجبهة، خفيف الشـعر، أشـم االنف، لونه عربى و جسـمه  ــت. و نيز فرم اوس
اسرائلى، على خده االيمن خال. بينى  كشيده، پيشانى بلند، كم موى، بينى شميم دار، رنگ عربى، جسمى 
مانند اوالد يعقوب كه در سمت راست صورتش خالى هست. و در روايتى آمده است:  روى سمت چپ صورت 

او خال سياه مربع است، يعنى نه بلند است و نه كوتاه. 
و نيز حضرت عليه السالم فرمود: ُخلق او، ُخلق من است. 

ــال، اگر نه هشت و اگر نه نُه سال خواهد بود. امت من در  ــلطنتش هفت س و نيز فرمود: كم ترين دوره س
روزگار وى، تنّعمى خواهند داشت كه هيچ زمانى نداشته اند. مردمان پاك و فاجر از آن بهره مند خواهند بود 
ــره بر آنان خواهد باريد و زمين چيزى از نبات را در خود ذخيره نخواهد كرد. تمامى اهل  ــمان يكس و از آس

زمين و آسمان و پرندگان از خالفت او راضى خواهند بود.
ــهرهاى كفر را خواهد گشود و چندان مال توزيع خواهد كرد كه  ــتخراج خواهد كرد، ش و فرمود: گنج ها را اس
سائل نزد او آمده و خواهد گفت: اى مهدى! به من بده. پس چندان به او خواهد داد كه نتواند حمل كند و فرمود: 
وقتى دعوتش را آغاز كند، سّنش ميانه سى و چهل سال خواهد بود. و فرمود: وقتى پرچم هاى سياه را از سمت 
خراسان ديديد، بياييد حتى اگر از روى برف باشد، چرا كه خليفه خدا مهدى در آن است. و فرمود: مهدى از سمت 
مشرق خواهد آمد. و فرمود: ما هفت نفر سادات اهل بهشت خواهيم بود: من، برادرم على، عمويم حمزه، جعفر، 

حسن، حسين و مهدى.
از على ـ كّرم اهللا وجهه ـ نقل شده كه گفت: گفتم: اى رسول خدا! آيا مهدى از ما آل محمد است يا غير 
ما؟ رسول خدا (ص) گفت: نه، از ماست. خداوند با وى دين را ختم خواهد كرد، همان طور كه با ما آغاز كرد. 
ــمنى هايى كه به  ــرك رهايى يافتند. پس از دش به كمك ما از فتنه رهايى خواهند يافت، همان طور كه از ش
ــان رخ مى دهد، قلب هاشان با ما الفت مى يابد، چنان كه پس از شرك نيز با ما الفت يافتند.  خاطر فتنه ميانش
با ما اخوت خواهند يافت؛ بعد از آنكه بر سر فتنه با هم عداوت كردند، چنان كه بعد از عداوت در شرك هم، 

با ما با يكديگر اخوت يافتند. 
ــاهى يابد. قسطنطنيه و جبال ديلم  ــد تا آنكه مردى از اهل بيت من، پادش و فرمود: قيامت برپا نخواهد ش
ــد، خداوند چندان آن را طوالنى خواهد كرد تا اين دو ديار  ــردد و اگر يك روز از دنيا باقى نمانده باش ــح گ فت

فتح شود.
ــپس  ــاهان جبار؛ س ــس از من خلفايى خواهند بود و از پس آنان امرائى و پس از آن پادش ــز فرمود: پ ني
ــار از عدل و  ــده، سرش مردى از اهل بيت من خروج خواهد كرد كه زمين را پس از آنكه پر از ظلم و جور ش
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داد خواهد كرد.
جّد من آدم االولياء على مرتضى ـ عليه سالم اهللا و سالم رسول اهللا ـ فرمود: «لكل اناس دولة و دولتنا 

فى آخر الزمان»؛ هر مردمى دولتى دارند و دولت ما در آخر الزمان خواهد بود. و گفت:
فيعدلبُنّى إذا ما جاءت الترك فانتظر تقوم  مهدى  والية 
يهزلو ذل ملوك الظلم من آل هاشم و  يلّذ  من  منهم  بويع  و 
يعقلصبّى من الصبيان ال رأى عنده  هو  ال  و  جّد  عنده  ال  و 
منكم الحق  القائم  قيام  و بالحق يأتيكم و بالحق يعملفثّم 
فداؤه نفسى  رسول  عجلسمّى  و  بنّى  يا  فالتخذلوه 

فرزندم! وقتى ترك ها آمدند، در انتظار واليت مهدى باشد كه برپا شده و عدالت را محقق خواهد ساخت.

در آن وقت پادشاهانى از بنى هاشم ذليل خواهند شد و با كسى از آنان كه عّياش است، بيعت خواهد شد.
وى كودكى از كودكان است كه عقل و رأى از خويش ندارد و جدى نيست.

در اين وقت است كه قيام قائم صورت خواهد گرفت و با حق خواهد آمد و به حق عمل خواهد كرد.
هم نام رسول خداست كه جانم فداى اوست؛ فرزندانم او را خوار نسازيد و بشتابيد.

ابن عباس گويد: مادر مهدى از دختران ملوك ُترك است. 

[سخنان عارفان در باره ظهور مهدى، محمد نوربخش]
ــد: خاتم واليت مطلقه از «عرب  ــّره العزيز ـ گوي ــق مغربى محيى الدين عربى ـ قّدس اهللا تعالى س محق
العجمه» است؛ يعنى يكى از والدين او عربى و ديگرى عجمى خواهد بود. به غير عرب، عجم گفته مى شود، 
چه ُترك باشد چه فارس يا جز اينها. خاتم واليت مطلقه، همان حقيقت محمديه است كه يك بار ظاهر شد 
ــت، پس  ــتى از نقره اس ــريعى بود و وقع موقع لبنة من الفضة، و جايگاه آن جايگاه خش و خاتمه نبوت تش
ــد كه در جايگاه دو خشت، يكى از  ــد و واليت را خاتمه خواهد داد و به نظر مى رس بار ديگر ظاهر خواهد ش
ــخ. تفاوت در اين است  ــت نه از باب تناس طال و ديگرى از نقره قرار دارد. چنين ظهورى از بََرزات مكّمل اس
ــدن از جسد به جنين تازه اى كه آماده پذيرش روح است؛ يعنى  ــخ، وصول روح است بعد از فارغ ش كه تناس
ــد ديگر  ــد و وصول به جس ــقوط نطفه و قرار گرفتن آن در رحم، اين مفارقت از جس از ماه چهارم از زمان س
ــت كه روح از ارواح مكّمل بر كامل فيضان مى كند، كما  ــت؛ اما بروز چنين اس متصل به هم بدون فاصله اس
ــتم. و [ابن عربى]  ــود و اين مظهر آن مى گردد و مى گويد: من همو هس ــات بر آن افاضه مى ش ــه تجلي اينك
گويد: خاتم واليت مطلقه از واليت چين ظهور خواهد كرد؛ يعنى از ماوراءالنهر جيحون، چرا كه ماوراءالنهر 

از بالد چين است.
محقق جوينى سعدالدين حموينى ـ قّدس اهللا تعالى سره ـ گويد: 
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قامإذا بلغ الزمان عقيب صوم فالمهدى  اهللا  بسم  و 
ــت و حروف  ــال 826 از هجرت محمدى. چرا كه ميم كه در پايان كلمه «عقيب صوم» اس يعنى در س
ــاب جّمل، همين مقدار مى شود. و مى گويد: مهدى،  ــم اهللا الرحمن الرحيم» روى حس ــده در «بس كتابت ش
ــخنان فراوانى در باره امام موعود دارد  ــلحه مادى. او س ــمنانش را با نيروى روحانى دفع مى كند نه با اس دش
كه از آن جمله كتاب المحبوب است. در اين كتاب آورده است: خداوند او را با ارواح مؤمنان صالح مقتول با 
ــت، چنان كه خداوند روح نبى اش موسىـ  عليه الّسالم و الصالة  ــمارى از صادقين صديقين مؤيد كرده اس ش
ــت،  ــت فرعون و اقوام وى يارى كرد. اين ارواح بر روح او تجمع كرده اس ـ را با ارواح اطفال مقتول به دس
چنان كه مالئكه در سدرة المنتهى تجمع كرده است، آن گاه كه نور خالق از طرف ارض اشراق براى تحقق 
ــاق» آن را پوشانده است. بنابرين روح محبوب و روح موسى،  ــاق بالس امر يوم التالق، روزى كه «التّفت الّس

مؤَيد به ارواح مؤمنان آن هم با نصرت رّب العالمين است.
ــت دارد، هيچ گناهى در  ــت: وقتى خداوند بنده اى را دوس ــول خدا (ص) گفته اس و باز گويد: آنچه را رس
ــاند. رسول با اين حديث به او بشارت داده، چنان كه خداوند رسولش را با آيه «إنا  ــأن او به او ضرر نمى رس ش
ــا تأخر و يتّم نعمته عليك و يهديك صراطا  ــك فتحا مبينا» «ليغفر لك اهللا ما تقّدم من ذنبك و م ــا ل فتحن

مستقيما» بشارت داده است.
 از جمله بشارت ها، آن است كه طائر عرشى احمد قريشى، كه خداى او را سالمت بدارد و بركات تجليات 
او را بيشتر كند، سعدالدين حموينى ـ قّدس سره ـ را در رمضان 856 ديده كه گفته است: مهدى موعود در 
ــپس بار ديگر خروج خواهد  ــال از غيبت بيرون مى آيد، اما كارش راه نمى افتد، ناراحت باز مى گردد، س اين س

كرد و اين بار كارش راه خواهد افتاد.
من آنچنان كه گفته، خروج كردم و مخزون بازگشتم؛ پس رخ داد آنچه شاهدى بر تحقق خبر اوست.

ــد و هدايت نجم الدين رازى مشهور به نجم دايه ـ قّدس اهللا تعالى سره ـ گفته است: والدت  صاحب رش
قطب مولود بعد از سال 700 و پيش از 800 از هجرت خواهد بود. و آنچه نوشته است [لمدة مهلة اهل الذمه. 

نسخه بدل: مهملة!] هشتصد سال شمسى است و اين با سخن حموى و رازى ـ رحمه اهللا ـ منطبق است.
ــعر فارسى نقل  ــى ـ رحمه اهللا ـ در يك ش مانند اين از قدوة الحكماء المحققين نصير الدين محمد طوس
ــده كه گفت: ابتداى دعوت او روز جمعه بعد از  ــت؛ و اين همان است كه از جاماسب حكيم نقل ش ــده اس ش
زوال شمس، در نيمه رجب سال 826 هجرى است، در حالى كه ِقران وسطى ميان دو ِعلوى است كه با آن 

رويداد، مطابق تواريخ اولياء، دوره اى از زمان رسول اهللا (ص) تمام مى شود.
مرشد حقانى عالءالدوله سمنانى ـ قّدس اهللا تعالى روحه ـ گويد: مهدى در سلسله من خواهد بود و قطب 
ــول اهللا از سه نطفه است: نطفه صلبى به خاطر سيادت، قلبى به خاطر عفت  ــت. او فرزند رس پنجم از من اس
و حقى به خاطر واليت. حسينى است از طرف پدر و حسنى است از طرف برخى از مادران پدرى. در مشرب 

توحيد، معتدل است، نه تفريطى و نه افراطى.
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مرشد صمدانى محمود مزدقانى ـ قّدس اهللا تعالى سره ـ گويد: مهدى از سلسله من پديدار خواهد شد. 
ــت كه  ــى اس ــخنش در حضور مردم گفت: محمد المهدى كس ــرهـ  در اثناء س پدرمـ  قّدس اهللا تعالى س
ــن چهل  ــتش را بر صلب خويش نهاد. و نيز گفت: فرزندم محمد وقتى به س ــت و آنگاه دس در صلب من اس
سالگى برسد، هيچ كس در شرق و غرب عالم نيست كه در دانش با او معارضه تواند كرد و فائق آيد. و نيز 
در بيمارى يرقان خويش كه بيمارى سختى بود و اطرافيان در فكر آماده كردن وى براى انتقال از اين عالم 
بودند، به فراست دريافت كه آنان گمان مى كنند مرگ او در اين بيمارى است، به آنان گفت: نگران نباشيد؛ 
ــود. در آن وقت است كه به دار آخرت خواهم شتافت.  ــاله ش من باقى خواهم ماند تا فرزندم متولد و هفت س

و خداوند اين چنين وعده او را حق قرار داد.
ــكم او بودم، هر از گاه به شكم خود اشاره  ــد و آن هنگام كه من در ش آنگاه، وقتى مادرم به من باردار ش
ــاوجان به  ــت و چنان. به خاطر مبالغه وى در باره من، وقتى در س كرده مى گفت: اين محمد من چنين اس
ــت. او  ــيد قطب الدين، از روى امتحان وى، به پدرم گفت: دخترى به دنيا آمده اس دنيا آمدم، فاطمه دختر س
خشمگين شده و ريش خود را گرفته و گفت بود: اگر وديعه من، پسر نباشد، من از نسل على بن ابى طالب 
ــر است، اما سبز چشم است. گفته بود: به خدا چنين  ــتم. بعد از اين بود كه به او گفتند كه آن مولود، پس نيس
نيست. پس وعده وى را محقق يافتند و ارادت آنان افزون شد. من خود از او شنيدم در حالى كه شش ساله 
بودم و كنارش نشسته بودم و دستم روى زانوى او بود كه گفت: اين پسر من محمد، من است و من اويم. 

كسى كه او را آزار دهد، مرا آزار داده است. او بارها به مادر و برادران و خواهرانم را بارها توصيه مرا كرد.
طائر قريشى نورالدين عبدالرحمان قريشى ـ قّدس اهللا تعالى سره ـ گويد: ظهر روز جمعه 27 محرم سال 

795 مهدى متولد شد. و اين تاريخ والدت من است.
قطب االرشاد، عالم ربانى محمد بن محمد بن احمد اذكانىـ  قّدس اهللا تعالى سرهـ  گويد: مهدى را ديدم 

كه از جانب مشرق آمد، روى سرش عمامه سياه و لباسى سياه بر تنش بود.
شيخ و سيد و سند من مرشد صمدانى اسحاق بن آرامشاه خّتالنى ـ قّدس اهللا تعالى سره ـ گويد: بر من 
آشكار شده كه تو مهدى آخر الزمان هستى. او با من بيعت كرد و گفت: نترس! من شهادت مى دهم كه تو 
ــر انبياء و اولياء  ــتى، جانم به فدايت. خداوند تو را از مردم حفظ خواهد كرد. اما بالء روى س امام موعود هس

است و اين خود حكمت بالغه اى دارد. او به عهد خود وفا كرد و جانش را فداى من كرد.
و نيز به من گفت: من ديدم كه كمال يوسف صديق بر تو افاضه شد. 

و نيز گفت: ديدم كه قدم هاى تو از نور بود، چنان كه به هر جايى كه مى رسيد، آنجا را روشن مى كرد، يا 
ــويد. حاضر شدند و من هم  ــبى به اصحاب خلوت گفت: حاضر ش گفت: عالم را منّور مى كرد. و در اربعين، ش
ــت، اما در حقيقت شيخ من  ــتم. خطاب به اصحاب حاضر گفت: اين محمد در ظاهر مريد من اس حاضر گش
ــيخش را به من پوشاند. اين همان خرقه اى است كه در  ــاره كرد. در همان شب خرقه ش ــت، و به من اش اس

آن از دار فناء به دار بقا رفت.
ــيخ او، على همدانى سيد ـ قّدس اهللا سّرهما ـ را ديد كه دستور غذا براى  ــيخ من، ش در همين خلوت، ش
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ــب دهم بود، به  ــب كه ش فقيران به حلوا مى داد و فراموش كرد آنچه را در خواب ديده بود. و من در اين ش
ــف خادم گفتم حلواء درست كند. زمانى كه خادم حلوا را پيش شيخ گذاشت، خوابش به يادش آمد. من  يوس
ــؤال كرد. گفتم، من به او گفتم چنين كند. او  ــتور دادن به خادم براى پخت حلوا س ــت و در باره دس را خواس
آنچه را در خواب ديده بود، بيان كرده و از من تعجب كرد. يك بار ديگر در همين خلوت، من مانع از آمدن 
بچه ها به خانه اى شدم كه خلوت در آن برگزار مى شد، اما از خدمت در مطبخ منعشان نكردم. شيخ من، منع 
ــمارى از بچه ها را از خانقاه بيرون كرده است. همان شب اين خواب را  ــيخ او ش ــنيد، اما ديد كه ش من را نش
تعريف كرد. برخى از حّضار تبسم كردند. او از تبسم شان پرسيد. گفتند: اين مرد آنان را اخراج كرد و به من 
اشاره كردند. يك بار ديگر هم اتفاقى براى من افتاد، پيش از آنكه بعينه آن را به ياد آورم، اما او همان را از 
ــهادت مكرر گفته بود كه هيچ كس از ظالمان  ــيخش در خواب ديده بود. همو در ايام حيات و پيش از ش ش

حتى نمى تواند به مويى از بدن تو آسيب بزند. تاكنون چنين بوده است.
ــرا تربيت كرده و  ــى كه م ــرهـ  كس ــث، محمود الكاملـ  قّدس اهللا تعالى س ــوف و حدي ــتادم در تص اس
ــته بودى. روى  ــرا تعبير مى نمود، گفت: من در مراقبت بودم، تو را ديدم كه روى تختى نشس ــاى م خواب ه
سرت هم انبوهى موى بافته بود، چنان كه علويان چنين اند.1 در دست نيز شش لؤلؤ داشتى كه برخى كامًال 
ــتيم كه تو همان  ــفاف نبود. مردم نزد تو رفت و آمد كرده و با تو بيعت مى نمودند، و ما در آنجا يقين داش ش

امام موعود هستى.
عمدة الواصلين و قدوة ارباب المكاشفة باليقين خليل اهللا بن ركن الدين بغالنى ـ قّدس اهللا تعالى سره ـ 
گفت: رسول خدا (ص) را ديدم كه به مردم خطاب مى كرد: بياييد و با فرزند من بيعت كنيد. و با دست اشاره 

به تو مى كرد و آنان يقين داشتند كه او، همان مهدى موعود است.
ــف محمد بن على بن بهرام قائنى ـ قّدس اهللا تعالى سره ـ گفت: رسول خدا (ص) را ديدم،  عارف مكاش
ــيدم؛ در پاسخ فرمود: حقيقت اشياء  را كسى جز مهدى نمى داند و با دست اشاره  ــئله اى را در حقائق پرس مس

به من كرد.
ــمنان محمد، معروف به نوربخش، به زودى نابود خواهند  ــنيد كه دش بار ديگر هم از يك عالم علوى ش
ــى كه در قندوز بود، از من در باره او تفحص كرد. من به او گفتم:  ــى كه در قندوز بود. كس ــد، مانند كس ش
ــمنى كه در قندوز بود، هالك شده است، همان طور كه خدا به  ــيد كه دش ــت روز به من رس خبر بعد از بيس
ــتمگران به كوه هاى البرز پناه برديم و چهل شب عزلت  ــت س ما وعده كرده بود. يك بار ديگر با وى از دس
اختيار كرديم. زمانى كه از خلوت فراغت يافتيم، در حالى كه خاطر او پر از محنت و هجوم بالها و دشمنى 
ــّقت نصيبى نبرديم. گفتم: به عالم غيب بنگر؛ اگر  ــمنان بود، به من گفت: ما از دعوت به امامت، جز مش دش
ــنيد كه صدايى مى گويد: مهدى  ــارتى به ترك دعوت به امامت يافتى، آن را اختيار كن. او توجه كرد و ش اش
ــكار گشت، من را به  ــد و صورت او [مهدى] آش ــتقبال كردند. وقتى وصل ش خواهد آمد. خودش و مردم اس

1. سعدى گويد: شيادى موى گيسوان برتافت كه من علوى ام ....
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ــوار] ديد و محقق ساخت كه من امام موعود هستم. آنگاه خوابش را براى من تعريف  ــكل فاِرس [اسب س ش
كرد و گفت: ما ناچار از بال هستيم و خالصى از اين محنت ها براى ما نيست. پس توكل بر خداوند كرديم، 

به درستى كه خداوند متوّكالن را دوست دارد. 
ولّى السكران اسحاق بن يوسفـ  قّدس اهللا تعالى سرهـ  در طايقان [طالقان] به من گفت: در خواب ديدم 
كه گويى در مسجد الحرام هستم، پس شنيدم كه مهدى ظاهر شده است. به ديدار وى شتافتم. وقتى او را 
ديدم و صورتش بر من آشكار شد، ديدم تو هستى. خوشحال گشتم و يقين كردم كه تو امام موعود هستى.
مرشد ربانى شهاب الدين جورانى ـ قّدس اهللا سره ـ گفت: جبرئيل ـ عليه الّسالم ـ را به صورت پرنده اى 
ــته بود. پرسيدم اين چيست؟ گفت چنين كردم،  ــر تو ديدم، در حالى كه بال هايش را به زمين گذاش باالى س
زيرا هر كسى او را با شمشير يا نيزه يا تير قصد او كند، روى بال من خواهد افتاد نه بر او. و مى گفت: وقتى 
ديدم كه جبرئيل تو را محافظت مى كند، اطمينان قلبى يافتم. در حالى كه مردم مى گفتند: اّن البئر التى كنت 

فيها قد اهالوا[كذا؟] اهلكوا نيست؟
واصل صمدانى محمد بن سعد همدانىـ  سلمه اهللاـ  گفت: علّى بن ابى طالبـ  كّرم اهللا وجههـ  را ديدم. از 
او پرسيدم: وقتى خداوند بر كسى در يك شب تجلى كند، چند بار ممكن است؟ به من فرمود: در روزگار رسول 
اهللا (ص) يازده نفر از اهل تجلى بودند. يكى از آنها خدمت رسولـ  عليه الّسالمـ  آمد و گفت كه در شب، چهل 
بار بر او تجلى شده است. رسول اهللا آن را نيكو شمردند. من گفتم: اى امير مؤمنان! در اين زمان، در همراهى 
نوربخش، بسيارى هستند كه در يك شب بيش از نهصد هزار تجلى براى آنها رخ مى دهد و همين مقدار فناء 
فى اهللا و بقاء باهللا. حضرتـ  عليه الّسالمـ  فرمود:  او در ظاهر فرزند من و در باطن پدر من است. من مانند جسم 

براى او و او مانند روح براى من است.
يك بار ديگر خطاب از ربّ االرباب به وى رسيد كه خداوند ـ جّل جالله ـ گفت: دشمنان امام تو، محمد 
را نابود خواهم كرد؛ و بسيارى را نام برد. بسيارى از آنان كه نام برد، نابود شدند و باقى هم به زودى، و ان 

شاءاهللا، نابود خواهند شد، همان طور كه خداوند وعده كرده است. 
ــتاى وسمه در قريه فراهان در  ــفر بودم. به يكى از ابدال به نام محمود انجوانى در روس و نيز گفت: در س
ــته بود، خبرى صحيح داد. پس به حاضران گفت:  ــفرم بر من گذش ــيدم. من را از آنچه در س عراق عجم رس
ــال پيش  ــت. اين مربوط به دو س ــالم ـ اس اين مرد را عزيز بداريد. او فرزند امام محمد المهدى ـ عليه الّس
ــيد و يگانه اولياء بزرگوار و تجليات غير  ــا من بود. بعد از آن بود كه به مصاحبت من رس ــت وى ب از مصاحب

متناهيه شد.
ــلّمه اهللا ـ گفت: در عوالم معنوى، مقام تو را باالتر از مقام كّمل، بلكه  واصل جاللى ابويزيد خلخالى ـ س

هشت درجه باالتر ديدم، چنان كه بين هر درجه تا درجه بعدى، مسافت هزار سال بود.
واصل قدوسى محمد طوسى ـ سلمه اهللا تعالى ـ گويد: كّملين اقوام متقدم و متأخر را در مقامى بلند ديدم، 
تو در ميان آنان نبودى. از آنان در باره تو پرسيدم، گفتند: مقام او علم است و هيچ كس جز با علم مجرد از 
جسد و روح نمى تواند به آن برسد. از هر دو مجرد شدم، به طورى كه جز علم با من نماند. به اندازه دويست 
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هزار سال باال رفتم تا به مقام تو رسيدم.
ــيدم و گفتم: پروردگارا! امام ما  ــلّمه اهللا ـ گويد: از خداوند متعال پرس واصل صمدانى محمد همدانى ـ س
ــال. حكماى  ــال كمتر از صد س ــال زندگى خواهد كرد؟ خداوندـ  جّل ثنائهـ  فرمود: دوازده س محمد چند س
منّجم محاسبه كرده و بعد از استخراج هيالج و كدخدا به تجسس در عطيات پرداختند، و با نگاه در كواكب، 
ــال شمسى ديدند كه مقدار نود و يك  ــت س ــتاد و هش هيچ كم و زيادى در عطيه نديدند و اين عطيه را هش

سال قمرى مى شود. پس عين اليقين و علم اليقين در باره عطيه من يكسان شد. 
ــى برسد، حكومت ممكن خواهد شد، چرا كه رسول  ــاءاهللا عمر من به هشتاد سال شمس زمانى كه ان ش
(ص) مدت سلطنت من را هفت يا هشت يا نُه سال دانسته و خبر او راست است. اگر پيش از هشتاد سالگى 
ــلط [سلطنت] تنها با گذشت هشتاد سال شمسى از عمر  چيزى فراهم آيد، مختصر خواهد بود، اما كمال تس

من اتفاق خواهد افتاد.

[مشاهدات خود مؤلف در باره امامتش]
ــت. از آن جمله اينكه امير المؤمنين  ــه را كه خودم در عالم مثال در باره امامتم ديدم، فراوان اس ــا آنچ ام
ــت  ــتردگى محنت هايم از دس على ـ كّرم اهللا وجهه ـ را ديدم كه نزد من آمد و من از فراوانى ظالمان و گس
آنها، ناراحت بودم. پس برخاستم و استقبال كردم. با من معانقه كرد و برابرم نشست، در حالى كه ميان من 
ــد البته، البته. من گريه كنان  ــپس به من فرمود: كار تو روبه راه خواهد ش او به اندازه دو ذراع فاصله بود. س
پرسيدم: چگونه روبه راه خواهد شد و چه زمانى؟ او موكول به وقت معلّق كرد با سخنى، بدون آن كه لبانش 
حركت كند، بلكه با كالمى معنوى؛ و من در انتظار آن هستم، زيرا وقتى مؤمن عهد كند، وفا خواهد كرد و 

او امير المؤمنين است؛ چگونه وفا نخواهد كرد؟
اما عالئم آسمانى در زايچه من بر سلطنت، يكى آن است كه صاحب طالع در برج عاشر، و صاحب عاشر 
در طالع، هر دو در برجيه هستند و آن را دستوريه مى نامند. و زمانى كه كوكب به كوكبى مى نگرد و هر كدام 
در خانه آن است كه به آن مى نگرد و با اينكه براى هر كدام آنها خطى  است در خانه اى كه در آن هستند، 

اين را نيز دستوريه گويند. زحل و زهره چنين هستند. ميان آنها از دو جهت دستوريه است.
ديگر آنكه «السماك االعزل» با صاحب طالع است، و آن در يك درجه واحده، مستولى بر طالع است.

ــط است كه در وسط عاشر از طالع من قرار  ــت، و اين همان قران اوس  و ديگر قران علويَين در عقرب اس
دارد. 

دالئل نيرومند [آسمانى] بر سلطنت آنچنان كه بطليموس آنها را تعريف و معين كرده و حكما بر آن اتفاق 
نظر دارند، همين سه مورد است.

ــت، مگر آنچه را كه محقق  ــفى كه بيان كردم، همه در دوران حياتم اتفاق افتاده اس اما دالئل نقلى و كش
ــت: خاتم واليت مطلقه،  ــره العزيز ـ بيان كرده و گفته اس ــن ابن العربى ـ قّدس اهللا س ــى محيى الدي مغرب
ــتى از طال و خشتى از نقره. و من  ــت، خش ــت هس ــت كه ديوار را ببيند، و اين كه در آن جاى دو خش سزاس
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ــته شده بود:  ــطرى چنين با طال نوش ــابه آن را نه عين آن را ديدم. و اين چنين بود: بر ديوار ديدم كه س مش
ــطرى با نقره چنين: اللهم صّل على محمد و آل محمد. من هم گاهى  ــول اهللا. و س ال اله اال اهللا محمد رس
همين خطوط مى شدم و گاه به صورت انسان در مى آمدم. و اين مكّرر رخ داد. من خوشحال بودم كه چنين 
ــانًا. اين اتفاق وقتى افتاد كه من عزلت چهل روزه در محضر  صيرورتى مى يابم. يك بار خّطًا  و يك بار انس

شيخم در خّتالن در ذى حجه سال 819 هجرى نبوى اختيار كرده بودم.

[در روزگار ما، عالم تر از من، ميان آل محّمد نيست]
اما دالئل عقلى، چگونه كسى را كه از خاندان نبوت و واليت است تكذيب مى كند، در حالى كه او شأنى 
در علوم ظاهرى و باطنى دارد. شرح مطلب آنكه در زمان ما، در ميان آل محمد، هيچ كسى يافت نمى شود 
كه علوم صورى از فضليات و شرعيات و حكميات را [مثل من] بداند، عالوه بر علم طريقت كه مانند ندارد. 
ــاد او نتايج بزرگى دارد، و آن فراوانى  ــالكان را تربيت مى كند و ارش ــت كه س ــال اس اكنون بيش از چهل س
ــگفتى  ــان و ش ــته اند و برترى مقامات آنان و بلندى تجليات ايش ــت كه از ذيل واليت او برخاس اوليائى اس
ــان به مكاشفات و مشاهدات و معاينات و نيز درستى اخبار و كرامات و نفوذ  ــرعت وصولش تعبيرات آنان و س

بركت و سريان واليت آنان در ميان مردمى از كشمير تا رو روم؟ طى سال ها اندك.
برخى از آنان كه از ذيل واليت برخاسته اند، بدين شرح اند ... [در اينجا اسامى بيش از هفتاد نفر آمده كه 

ما آن را به عنوان جزء دوم الهدى، در پايان رساله، آورده ايم].
فهرست اسامى سلسله من طوالنى شد، با اينكه من تنها برخى را ذكر كرده و بسيارى ياد نكردم. نام هر كسى 
را كه آورده ام، از آن روست كه ثابت بر جاده شريعت است و باطنش از حّب دنيا، يعنى درخواست جاه و مقام و 
حرص مال، خالى است. برخى را كه ترك كردم، به خاطر آن است كه به دنيا چسبيده و از هوايش پيروى كرده. 
برخى از اين گروه دوم، قابل اصالحند و برخى ابداً قابل اصالح نيستند. از خداوند چشم اميد داريم كه بسيارى 
از غافالن در سلسله من را در حيات و مماتم به درجات عالى برساند، چنان كه واصل بحرى ـ قّدس اهللا تعالى 
سّرهـ  از درگاه جالل شنيد كه خداىـ  جّل جاللهـ  فرمود: از ذيل واليت امامت محمد نوربخش، صد هزار ولى 
كامل در حيات او برخواهد خاست و بعد از آن شمار اولياء در سلسله او به حدى است كه قابل شمارش نيست و 

چنان است كه هر سال ازدياد آن را شاهد هستم و وعده خداوند حق است.
در اين طريقت، هر كسى كه بصيرت دارد، او را كفايت مى كند. و در علم حقيقت، تصور نمى كنم احدى 
ــد، علمى و عيانى. اما علمى، يعنى اينكه مطلع بر تمامى  ــته باش ــد كه علم به تمامى حقائق داش جز من باش
كتب محققين متقدم باشد و مسائل جزئى و كلى و حكمت الهى را بداند و مسئله اى از مسائل اين علوم بر 
او مشتبه باشد. اما عيانى يعنى اينكه به عالم وحدت رسيده و آن را تصرف كرده باشد، به طورى كه مظهر 
ــمع و بصره و قدرت و اراده و كالم  ــود و به تمامى صفات الهيه از حيات و علم و س حق و حضرت كل ش
ــد. كما اينكه آن را ضمن بيان  ــده باش و تمامى صفات ربوبى مانند خالقيت و رازقيت و جز اينها، متصف ش
ــدم، براى اينكه كسى  ــيارى از اصحاب بيان كردم. من با اين مقدمات، از ديگر محققان ممتاز ش احوال بس
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ــى كه حقائق علمى را دارد، حقائق عيانى را ندارد. اما  كه حقائق عيانى را دارد، حقائق علمى را ندارد و كس
كسى كه حقائق علمى و عيانى در او جمع است، تنها از اصحاب من است، نه ديگرى. براى اينكه من اولياء 
ــد،  ــى جامع حقائق علمى و عيانى در روزگار ما باش ــنيدم كس را به ظاهر و باطن نزديك كردم و نديدم و نش

مگر در سلسله من.

[اعتصام بحبل اهللا به چه معناست؟]
ــى كه در اين مقدمات، شبهه اى دارد، بايد بخواند تا شبهه اش برطرف شود. من جامعيت خودم را در  كس
شرف و كمال از ميان مردان ثابت كردم و براى بار دوم براى رفع شبهات، روشنگرى مى كنم. خداوند متعال 
فرموده است:«و اعتصموا بحبل اهللا جميعًا». در تفسير حبل اهللا، صحيح ترين نظرات چهار قول است. يكى آن 
را كتاب اهللا مى داند، ديگرى عترت رسول اهللا، سومى علما و چهارمى اولياء. قائالن به دو سخن اول، تمسك 
به اين حديث رسول (ص) دارند كه فرمود: «انّى تارك فيكم الثقلين كتاب اهللا و عترتى، فتمسكوا بهما فانهما 
ــخن دارد كه علما  ــك به اين س حبالن الينقطعان الى يوم القيامة». آن كه حبل اهللا را علماء مى داند، تمس
ــك به علما، متمسك به كتاب شويم.  ــت تا با تمس ــت و الزم اس آن را تبيين مى كنند، كتاب خدا صامت اس
آن كه حبل اهللا را اولياء مى داند، استداللش اين است كه علماء بايد ربانى باشند، يعنى علماى باهللا و عالمان 
ــتند، زيرا عالم به حقيقت و عاملين به طريقت اند، حتى اگر اُّمى باشند. دليل آن  ــبيل اهللا. اينها اولياء هس به س
َ ِمْن ِعباِدِه الُْعلَماء» [فاطر: 28] خشيت را تنها  ــول اهللا (ص) و اين آيه است كه«إِنَّما َيْخَشى اهللاَّ هم اّميت رس
ــد، او عالم است، حتى اگر اّمى باشد. كسى كه از خدا نترسد، او  ــى كه از خدا بترس مختص علما مى داند، كس
ــد، چون او از  ــر و محدث باش ــت، ولو قارى و كاتب و نحوى و منطقى و كالمى و مفس در حقيقت جاهل اس
علماى سوء است. عالمت روشِن خشيت، اطاعت از كسى است كه از او در اوامر و نواهى اش ترس داريم.

بنابرين كسى كه حافظ كالم خداست، عالم به شريعت است، مرشد در طريقت است، و از عترت رسول اهللا 
(ص) است، تمامى صفات حبل اهللا در او جمع شده است. اعتصام به او، همان اعتصمام به حبل اهللا است كه 
ــى جمع شد و در شخص ديگرى جز او در روى زمين  ــت. اگر اين صفات در كس خداوند بدان امر فرموده اس

نبود، قطعًا اعتصام به وى واجب و جايز نيست به ديگرى چنگ زد.

[خداوند ارادة ظهور مرا كرده است]
زمانى كه خداوند اراده كرد تا مرا ظاهر سازد، در اين زمان، اين خصوصيت را ويژة من قرار داده، از ديگر 
مردمان روزگار ممتاز كرد. به طورى كه اگر در تمام روى زمين، از مشرق گرفته تا مغرب، كسى يافت شود 
كه مشكالت شريعت و طريقت و حقيقت را بتمامه، جز من، حل كند، امامت من باطل خواهد بود. اين چيزى 
ــت، همان طور كه رسول اهللا (ص) وعده  ــه كنى مبانى ظلم و نشر بساط عدالت اس ــت كه الزمه او ريش اس
ــند امامت تكيه زند، در حالى كه در زمان او، كسى كامل تر از او باشد، بر  ــى كه بر مس ــت چون كس داده اس
آن كامل تر ستم كرده و ظلم همچنان باقى است. وعده [الهى] چنين نيست، زيرا روا نيست كه امام موعود 



13
91

يز 
پاي

 / 
17

ش 
 ،5
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

709

من مهدى هستم.../ رسول جعفريان

ظالم باشد، و كسى كه ظالم باشد و ادعاى امامت كند، ظالم ترين ظالمان خواهد بود.
ــيد، زيرا رسول اهللا (ص) فرمود: كسى كه بميرد و امام زمان  ــت مرا بشناس بنابرين، اى مؤمنان! بر شماس
خود را نشناسد، به مرگ جاهلى مرده است. و بر شماست محبت من، چرا كه خداوند فرمود: «ُقْل ال أَْسَئُلُكْم 

َة ِفي الُْقْربى» [شورى: 23]. َعلَْيِه أَْجراً إِالَّ الَْمَودَّ
 و اينكه رسول (ص) فرمود: «من مات على حّب آل محمد مات مؤمنًا». 

ــيد]، چون رسول (ص) فرموده: «يا أَيَُّها الَّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا  ــما اى مؤمنان! دوستدار مصاحبت من [باش و ش
اِدقين»  [توبه: 119]  َ َو ُكونُوا َمَع الصَّ اهللاَّ

ــراء» و فرمود: «هم قوم  ــن أراد أن يجلس مع اهللا، فليجلس مع الفق ــول (ص) فرموده: «م ــه رس و اينك
اليشقى جليسهم»؛ اينان قومى اندكه همنشين با آنان شقى نخواهد بود.

ــالق الصالحين، و الفرار منهم  ــتهم من اخ ــلين و مجالس  و اينكه فرمود: «حّب الفقراء من أخالق المرس
ــت با آنان از اخالق صالحين و فرار از فقرا،  ــتى فقراء از اخالق انبياء، و مجالس من اخالق المنافقين»؛ دوس

از اخالق منافقان است. 
و اينكه امير مؤمنان على ـ كرم اهللا وجهه ـ فرمود: هيچ خانه اى با ما دشمنى نكرد، جز آنكه خراب شد 

و هيچ سگى عليه ما پارس نكرد، اّال بدبخت خواهد شد. 
ــعادت معنوى و اصحاب  ــد به من چنين وعده داده، همين كه از پيش گفتم، بنابرين بر ارباب س و خداون
ــمنى با ماست، و بر آنان  ــمانى و روحانى پرهيز كنند كه اين در دش ــت كه از هالكت جس دولت صورى اس
است كه به فرزندانش دوستى ما را توصيه كنند، براى اينكه عمر قابل اعتماد نيست، و زمان ما امتداد يافته 
ــول را خواهد ديد و كسى كه نماند، فرزندانش خواهند ديد؛  ــى بماند، وعده خدا و رس و خواهد يافت؛ هر كس
ــول (ص) فرمود: «الداّل على الخير كفاعله»؛  ــاد خواهد كرد، چون كه رس و او با اين توصيه، روح خود را ش

كسى كه راهنمايى بر خيرى كند، مانند كسى است كه آن را انجام داده است.

[اسطوره هايى كه عباسيان جعل كردند]
اى مؤمنان! آگاه باشيد كه امراى عباسى، اسطوره هايى جعل كرده و آن را با احاديث مربوط به امام خلط 
نمودند، مطالبى كه همه آنها خالف عقل، بلكه نزد كسى كه محال را مى شناسد، بيشتر آنها محال است، و 
او كسى جز محقق عارف به حقائق اشياء چنان كه هست، نيست. اما كسى كه حقيقت اشياء را به علم اليقين 
ــت، ميان محال و ممكن فرق نمى گذارد، اخبار را جعل مى كند  و عين اليقين نداند، عقل او مانند كودكان اس
ــبب شده است تا كسى كه مدعى  ــخيص نمى دهد. اين س ــمارد و ضرر و نفع آنها را تش و آنها را معتبر مى ش
ــيان، كمال محبت و عمق باور است، در حالى  ــاطير عباس ــت، گمان كند كه پذيرش اس محبت اهل بيت اس
ــمنى خود را ابراز نكردند، بلكه آن را با محبت  ــت كه آنان دش ــت. اين در حالى اس كه از مكر آنان غافل اس
پوشاندند و اساطير را با احاديث پنهان ساختند، در حالى كه عقل از شمارش اساطير آنان استنكاف دارد، در 
حالى كه ميزان عدل براى [شناخت] آن اساطير، احوال انبياء و خاتم آنها و احوال اولياء و آدم آنها [على بن 
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ــت، براى او نيست، براى اينكه او از آنهاست. [فما لم يكن لهم  ــت. پس آنچه براى آنان نيس ابى طالب] اس
اليكون له، النه منهم].

ــت قصه حمزه كه مربوط به گذشته است و ديگرى قصه  ــت. نخس ــطوره بزرگ هس در اين ميانه، دو اس
ــت است تا آنكه مباهات  ــت. هر دو نيز افتراء و بهتان عليه تصور علويان نخس مهدى كه مربوط به آينده اس
ــر، امامت ديگرى را نپذيرند. و اينكه  ــجاعت على (ع) نكنند. و ديگرى آنكه جز امامت امامان اثنا عش به ش

امامت را منحصر در آن دوازده بدانند، از خدعه هاى آنان است. 
ــيادت  ــه دارند، از ديگر اولياء و علما و علويان ممتازند، يكى آنكه آنها س ــن امامان، در فضائلى ك ــه، اي بل
ــت و نياز به  ــكار اس ــيادت آنان كه آش صحيحه طاهره را با علم كامل و واليت تامه يكجا دارند، صحت س
ــاگردى مجتهدين نزد آنان است و كمال واليت ايشان كه  ــاهدش ش برهان ندارد، اما كمال دانش آنان، ش
ــاب همه اولياء به آنان كه هيچ كس در اين بار آنان شراكت نيست،  ــاهد مهم بر آن هست: يكى انتس دو ش
ــن  ــمنانى و ديگران بر قطبيت امام محمد بن حس ــزرگان از اولياء مانند عالءالدوله س ــهادت ب و ديگرى ش
ــود، براى اينكه كمال  ــالم. و از قطبيت او كمال تمامى آنان در واليت ثابت مى ش ــكرى ـ عليهما الس العس

مسترشد، نشانگر كمال مرشد است. 
ــيادت و  ــت: علم، واليت، س ــر فضائل امامان، آنكه اركان امامت نزد اولياء محققين چهار چيز اس از ديگ
ــد، باقى ائمه، امامتشان سه  ــته باش ــت كه هر چهار مورد را با هم داش مملكت. پس از امام على، امامى نيس
ركن داشت، علم و واليت و سيادت. زيرا سلطنت، پس از امام على، براى هيچ كدام از ائمه اثنا عشر ميّسر 
نشد. آنان با همين اركان ثالثه، بر ديگر اولياء و علما برتر بودند. پس از آن است كه امام موعود، مثل على 

(ع)، كامل االركان خواهد بود.
از ديگر فضائل امامان آنكه من در قصص انبياء و اولياء در حد مقدور تتبع كردم، نديدم و نشنيدم كه يازده 
ولى يا نبى، يك سره از پدرى به يكديگر متصل باشند، جز همين امامان عليهم ـ سالم اهللا و سالم رسوله ـ.

و سبطيه و السجاد ذى الثفناتالهى بحق المصطفى و وصيه
جعفر و  االنبياء  علم  باقر  و موسى نجى اهللا فى الخلواتو 
الخيراتو بالطهر موالنا الرضا و محمد خيرة  علّى  تاله 
البركاتو بالحسن الهادى و القائم الذى و  اهللا  اسم  على  يقوم 
بحّبهم رجوت  ما  أنلنى  حسناتالهى  بهم  خطيآتى  يبدل  و 

 
ــم، و اخذل من خذلهم، و العن من ظلمهم،  ــن واالهم و عاد من عاداهم، و انصر من نصره ــم وال م اللّه
ــواالت اولياءهم و معادات أعدائهم، و أمتنى ما أمتنى على  ــم احينى على ما أحييتنى على مواالتهم و م اللّه
مواالتهم و مواالت أولياءهم، و معادات أعداءهم، و أدخلنى فى شفاعتهم، و احشرنى فى زمرتهم، برحمتك 

يا أرحم الراحمين.



13
91

يز 
پاي

 / 
17

ش 
 ،5
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

711

من مهدى هستم.../ رسول جعفريان

اما ظهور محمد بن حسن جز به بروز ممكن نخواهد بود، در حالى كه جسد عنصرى او اكنون مانند اجساد 
آباء كرام و اجداد بزرگوار اوست. بروز امر، مسئله اى جز تناسخ است، چنان كه قبًال آن را روشن كردم. آنچه 
ــت جز عيسى، صحيح است، اما با بروز، نه جز آن. چنان كه محمد بن على  ــود كه مهدى اى نيس گفته مى ش
بن بهرام قائنى ـ قّدس اهللا تعالى سره ـ او را در سال 827 هجرى در اربل ديد كه مردم گرد آمده و منتظر 
ــمان فرود آيد. پس او ديد كه نورى فرود آمد، نه جسدى؛ و بر من افاضه  ــى در اين روز از آس بودند كه عيس

كرد و مرا در بر گرفت. در همان شب، به دفعه واحده، ديدم كه با جسد بشرى بر زمين و آسمان هستم.
اى علماى ربانى! بدانيد كه شريعت و طريقت و حقيقت، همه آنها، تمامت دين محّمدى است، چون كه 
ــت، طريقت افعال من و حقيقت احوال من. كسى كه حّظى جز  ــريعت اقوال من اس ــول (ص) فرمود: ش رس
ــد. و از اقتداى به مثل چنين  ــريعت ندارد، نبايد مردم بدو اقتدا كنند، زيرا از دين جز ثلث آن را نمى شناس ش

امامان ناقص در امامت است كه اختالفات فراوانى در ميان امت پديد مى آيد.

[ اختالف ميان امت، به سبب دو عامل]
ــت. آن دو چيز، يكى اصل اختالف و ديگرى ظن است و  ــأ اختالف اس بدانيد كه دو چيز و دو گروه، منش
ــأن اختالف آمده است: «أََفال َيَتَدبَُّروَن الُْقْرآَن َو  ــده است. در ش هر دو در موارد زيادى در قرآن، نكوهش ش
ى بِِه  يِن ما َوصَّ َع لَُكْم ِمَن الدِّ ــرَ ــاء: 82]. و ديگر: «َش ِ لََوَجُدوا فيِه اْختِالفًا َكثيرا» [نس لَْو كاَن ِمْن ِعْنِد َغْيِر اهللاَّ
ُقوا فيِه َكُبَر َعلَى  يَن َو ال تََتَفرَّ ْينا بِِه إِبْراهيَم َو ُموسى  َو عيسى  أَْن أَقيُموا الدِّ نُوحًا َو الَّذي أَْوَحْينا إِلَْيَك َو ما َوصَّ
ــاُء َو َيْهدي إِلَْيِه َمْن ُينيب »  [شورى: 13]. وديگر: «َو أَنَّ  ُ َيْجَتبي  إِلَْيِه َمْن َيش ــِركيَن ما تَْدُعوُهْم إِلَْيِه اهللاَّ الُْمْش
اُكْم بِِه لََعلَُّكْم تَتَُّقون » [انعام:  َق بُِكْم َعْن َسبيلِِه ذلُِكْم َوصَّ ُبَل َفَتَفرَّ هذا ِصراطي  ُمْسَتقيمًا َفاتَّبُِعوُه َو ال تَتَّبُِعوا السُّ
ــت»، در حالى كه  153]. با وجود اين آيات صريح، همچنان بر اين باورند كه «اختالف امت من رحمت اس
ــد، تمامى آنان در جهنم هستند، مگر  ــول (ص) نمى فرمود: «امت من 73 فرقه خواهند ش اگر چنين بود، رس
يك فرقه.» اگر آن حديث درست بود، بايد همه اين فرقه ها اهل نجات مى بودند، در حالى كه چنين نيست.

اما در باره «ظن»، آياتى در قرآن است. از آن جمله: 
نَّ َو إِْن ُهْم إِالَّ َيْخُرُصون»   ِ إِْن َيتَّبُِعوَن إِالَّ الظَّ ــبيِل اهللاَّ ــَر َمْن ِفي اْألَْرِض ُيِضلُّوَك َعْن َس ــْع أَْكَث «َو إِْن ُتِط

[انعام: 116].
َ َعليٌم بِما َيْفَعُلون » [يونس:  ئًا إِنَّ اهللاَّ ــيْ نَّ ال ُيْغني  ِمَن الَْحقِّ َش  و ديگر: «َو ما َيتَّبُِع أَْكَثُرُهْم إِالَّ َظنًّا إِنَّ الظَّ

 .[36
نَّ َو ما  ُ بِها ِمْن ُسلْطاٍن إِْن َيتَّبُِعوَن إِالَّ الظَّ ْيُتُموها أَنُْتْم َو آباُؤُكْم ما أَنَْزَل اهللاَّ و ديگر: «إِْن ِهَي إِالَّ أَْسماٌء َسمَّ

نُْفُس َو لََقْد جاَءُهْم ِمْن َربِِّهُم الُْهدى»  [نجم: 23].  تَْهَوى اْألَ
ئًا َفَأْعِرْض َعْن َمْن  ــيْ نَّ ال ُيْغني  ِمَن الَْحقِّ َش نَّ َو إِنَّ الظَّ و ديگر: «َو ما لَُهْم بِِه ِمْن ِعلٍْم إِْن َيتَّبُِعوَن إِالَّ الظَّ
نْيا ذلَِك َمْبلَُغُهْم ِمَن الِْعلِْم إِنَّ َربََّك ُهَو أَْعلَُم بَِمْن َضلَّ َعْن َسبيلِِه َو ُهَو  تََولَّى َعْن ِذْكِرنا َو لَْم ُيِرْد إِالَّ الَْحياَة الدُّ

أَْعلَُم بَِمِن اْهَتدى» [نجم: 28 ـ 30].
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 در حديث از رسول (ص) نقل شده است كه فرمود: «بر شما باد پرهيز از ظن، به درستى كه ظن بدترين 
حديث است». [اياكم و الظن، فاّن الظن أكذب الحديث]. چنان كه ولى اهللا ـ عليه الّسالم و كّرم اهللا وجهه ـ 

فرمود: عدالت نيست كه كه ظن را حاكم بر وثاقت شود [ليس من العدل القضاء على الثقة بالظن].
ــتند و ديگرى علماى سوء كه با آنان همراهى دارند و اين  ــتمگران و ظلمه هس  اما آن دو گروه، يكى س
ُكُم النَّار». [هود: 113]. اين حديث رسول را بشنويد  آيت را نشنيده اند كه «َو ال تَْرَكُنوا إِلَى الَّذيَن َظلَُموا َفَتَمسَّ
كه فرمود: «احذروا عن عالم قد أْسكرته محبة الدنيا، اولئك قطاع الطريق على عبادى»؛ از عالمى كه دنيا او 
را مست كرده بپرهيزيد؛ اينان راهزنان بندگان من هستند. و فرمود:  «حب الدنيا رأس كل خطيئة»؛ دوستى 
ــتاد: اى داود!  تصور مى كنى مرا دوست  ــت. و آنچه كه خداوند به داود وحى فرس ــأ هر خطايى اس دنيا، منش
ــتى دنيا را از دلت بيرون كن، دوستى من و دنيا در يك قلب  ــتى، دوس دارى؟ اگر در محبت من صادق هس

جاى نمى گيرد.

[ادعاى امامت من از روى جاه طلبى نيست]
ــت،  ــت يا گردآورى مال اس ــور مى كنند كه دعوى امامت من از روى حب رياس ــالن تص ــى از جاه برخ
ــت، زيرا ادعاى امامت من، از جانب  ــتند. چنين نيس آنچنان كه كافران در باره خاتم انبياء چنين تصورى داش
خودم نيست، قطب اولياء و بزرگان از آنان به من امر كرده   اند، بلكه مجبورم كرده  و با من بيعت نموده اند و از 
روى حب شان در راه خدا، حكم كرده اند. من هم قادر بر مخالفت با دستور ايشان نيستم، زيرا دستور آنان نيز 
ــت، بلكه از سوى خداوند است، آن هم با كشف و الهام. من به خدا سوگند مى خورم،  ــان نيس از طرف خودش
ــوق و رغبت من به دور شدن از چشم ديگران و بى تحركى و سياحت در  ــوگند مى خورم كه ش و بار ديگر س
ــره ـ است، اما اين آرزو و حالت  ــيد على همدانى ـ قّدس اهللا تعالى س اقطار عالم، در اقتداى به على دوم، س

برايم ميّسر نشده و همچنان در قلبم خواهد ماند. 
من نمى توانم با آنچه خدا و رسول و بسيارى از اولياء دستور داده اند، مخالفت كنم. پس توكل بر خداوند 

كرده، امورم را به او واگذار كرده و منتظر وعده خداوند كه بهترين ناصر است، هستم.


