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مصاحبۀ خبرگزاری مهر تابنده با حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه ارواحنا له الفداء

متن مصاحبه با حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه ارواحنا له الفداء در تاریخ  ۲۵و  ۲۷فروردین ماه ۱۳۹۸
بسماهلل الرحمن الرحیم

ضمن عرض سالم خدمت حضرتعالی ،از اینکه این افتخار را به خبرگزاری مهرتابنده دادید بینهایت سپاسگزاریم.
بعنوان اولین سؤال ،که سؤال همه فقرا است ،بفرمایید حال مبارکتان چطور است؟ انشاءاهلل رفع کسالت شده
است؟
پاسخ :الحمداهلل از لحاظ جسمی خب کسالتهایی دارم ،ناراحتیهایی دارم ،ولی چیزی نیست ،مشغول درمان
هستم ،مفید هم هست ،بالنّسبه خوبم.

سوال :مستحضرید که هماکنون شمال و جنوب و غرب کشور دچار حادثه سیل شده ،حضرتعالی اگر الزم میدانید
مطلبی در رابطه با سیلزدگان به مسؤولین و فقرا بفرمایید.
پاسخ :بله ،مملکت ،نه تنها در مملکت ما ،خب خیلی جاها ،اما در مملکت ما ،اینجا شمال ما ،ایران دچار سیل
شده ،بیشتر جنوب ،ولی سمت قسمت جنوب خراسان ،گناباد ما و سیستان و بلوچستان و جاهای دیگر دچار سیل
نشدند ،آنها از پیش دچار کمآبی بودند ،ما هم همینجور .منتها کمآبیِ ما تبدیل شد به یک آب مالیمِ خوبی که
خیلی مفید بوده است .روی هم رفته اکثر مردم ایران که مینالیدند از بیآبی ،دچار سیل شدند .جهتش هم این
است که نالیدن جز به درگاه خدا نیست و آنها اگر به درگاه خدا مینالیدند و به بندگان خدا ،که خب ما بندۀ خدا
هستیم ،توجه میکردند ،اینجور نمیشد .ولی خب ،بیتوجهی کردند ،یک عدهای مثل اینهایی که ظاهراً صدمه
کم دیدند ،صدمه ندیدند ،و آنهای دیگر صدمه دیدند که دیدیم ،ولی آنهم مرتفع میشود ،برای اینکه بههرجهت
همۀ مردم ایران بالنّسبه مردمان خداشناس هستند و بالنّسبه اهل ترحّم و شفقت و مهربانی  ...و این است که
همۀ اینها مرتفع خواهد شد .ولی خداوند به مردم که بخواهند همکاری کنند به هم ،محبت خواهد کرد و اینها
مرتفع میشود و نگران...
من بیشتر اطالعاتی هم بیش از این ندارم جز آنچه ،اطالعاتی بیش از این ندارم جز آنچه که روزنامهها نوشتند
و رادیوها میگویند.

سوال :جایگاه فقر و درویشی را هماکنون در ایران و جهان چگونه ارزیابی میکنید؟
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پاسخ :من نمیدانم که آنجور که گفتند ،چهجور گفتند .درویشی ،ما خودمان یک چیزی هستیم حاال هرکس
هرچه میخواهد بگوید .یعنی در واقع اگر خوب دقت کنیم فرمایشی که پیامبر (ص) میگفت ،نمازی میخواند،
نمازی بود که علی (ع) هم میخواند ،افتخار هم داشت که پشت سر پیغمبر باشد .ولی نمیدیدند که علی و پیغمبر
نصف شب که بیدار میشوند و گریه میکنند به درگاه خدا و دعایی میخوانند ،غیراز این به اصطالح نماز معمولی
[بود که] به نظر ما میرسد .او در لحظاتی ارتباط با خداوند داشت ،آن لحظات ارتباط با خداوند جنبهای است که
درویشی هم به آن توجه دارد و درویش واقعی میگوید باید تمام آداب و احکام اسالم را دقیقاً اجرا کرد ،بعد
حاالتی یا ساعاتی اگر خدا دل داد به انسان ،در آنموقع  ...با خداست.
همه وقایع در انسانها مؤثر است .هر واقعهای آنقدر باید اثر کند که او را بیشتر به خدا نزدیک کند و هلش بدهد
به سمت خدا و درویشها االن الحمدهلل توجه به این معنا دارند.
مسألۀ درویشی و عرفان از اول با وجود بشر همراه بوده ،هیچوقت از بین نمیرود .گاهی کمتر میشود ،گاهی
بیشتر میشود ،گاهی وضعیت زندگی و اینها اقتضا میکند که اینها دور میشوند از هم و گاهی میشود که
نزدیکتر به هم میشوند ،متحدتر میشوند ،که حاال از این دوران دوم است.

سوال :پیام شما به دستاندکاران و گردانندگان خبرگزاری مهرتابنده چیست و چه دستورالعملی میفرمایید؟
پاسخ :البته اصل در پوشش ،پوشش خبری ،این است که وقایع را آنجور که هست بگویند .منتها همانجوری که
هست در نظر اشخاص دوجور معنی میشود؛ یکی به این نظر میگوید که مرحمت الهی بود به ما ،که ما اکثراً
میگوییم مرحمت الهی بود به ما ،آزمایشی بود که این واقعه برای ما پیش آورد .بعضیها میگویند این واقعه
غضبناک بود ،غضب نسبت به شما .در این دو اصل واقعیت را خود خدا میداند .فقط ما میدانیم ،میگوییم که
هر واقعهای اگر هم [در] ظاهر بد باشد ،یک ارتباطی دارد با وقایعی که خودمان کردهایم .در جامعۀ ما وقتیکه
یک عدهای خودشان را همهکاره میگیرند و به یک عدهای درویشهایی که ممکن است چه باشند ،بیاعتنا
هستند ،این یک گناه دارد .ولی خب آن درویشها هم اگر به وظایف خودشان رفتار کنند خداوند آنها را میبخشد
و این اعمال را هم به منزلۀ آزمایش و به منزلۀ ریاضت شدید تلقی میکند ،واال ممکن است که آنها را هم به
منزلۀ مجازات تلقی کند.

سوال :قربان اگر صالح میدانید و اجازه میفرمایید جهت ضبط و پخش فرمایشات حضرتعالی از طرف خبرگزاری
مهرتابنده ،در زمان فرمایشات حضور یافته و اقدام به ضبط نماییم.
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پاسخ :مطالبی که ،جلساتی که من صحبت میکنم و اینها ،من نه کسی را منع کردم ،نه کسی را تشویق کردم،
آزاد است ،حرف میزنم ،اینها یک عدهای که یک نفر ،دو نفر ،صد نفر ،دویست نفر ،برای آنها حرف میزنم .حاال
اگر خواستند کسان دیگری بیایند و ضبط کنند ،خب بکنند ،اشکالی ندارد ،من حرفم را میزنم.

سوال :انشاءاهلل مجالس تهران چه زمانی بازگشایی میشود و دلیل تأخیر این بازگشایی چیست؟
پاسخ :مجالس تهران همیشه هست ،شبهای جمعه و دوشنبه در نظر ما مثل تقریباً یک واجب شخصی است.
آنها را هم بستند ،کسانیکه از سمت ما به هر جهت [به] خودشان اختیاری دادیم ،ولی حکومت یا نیروی انتظامی
مملکت یک کارهایی میکند ،آنها میکنند ،برخالف میل ما است ،خودشان میکنند ،ما هم قبول نداریم .ولی
خب آنها که میکنند نمیدانم چرا میکنند؟ چرا کردند؟ و تا کی میخواهند بکنند؟ و به زودی خب خودشان رفع
اشتباه ازشان خواهد شد .همانطوری که تا حاال یک مقدار زیادی رفع اشتباه ازشان شده که ما آزاد شدیم ،ولی
همهاش خواهد شد .دیده میشود که آزاد بودن درویشها هم برای مردم خودشان خوب است و هم برای همه
مردم ،فکرشان را روشن میکند.
 ...گاهی حرفی داریم میزنیم برای همه ،آن حرف را اینها هم بپذیرند ،آن یکجور میشود ،آنها هم بپذیرند
عدهای ،آن به ما مربوط نیست.

سوال :وضعیت عمومی جامعه و دیدگاه حضرتعالی در مورد آینده ایران چیست؟
پاسخ :آینده ایران را که من نمیدانم ،هیچکس هم نمیداند ،باید بیاید پیغمبرانی هم در مورد خودشان است.
انشاءاهلل آیندهشان خوب خواهد بود ،به شرط اینکه گذشتهشان و حالشان متصل به فرمان الهی باشد ،آیندهشان
هم خوب خواهد بود .اگر نه غیر از این باشد ،روی اقتدارها و عمر و زید با هم خوب باشند یا بد باشند ،ما نمیدانیم
چیست ،هرچه خدا بخواهد .ما باید سعی کنیم که آرامش و قدرت در بین ملت باشد ،همین.

سوال :در مورد اختالفاتی که هماکنون در میان برخی از فقرا در سلسله هست آیا برای رفع آن فرمایشی دارید؟
پاسخ :ما همه یکی هستیم ،به همه میگویم جز راستی راهی را پیش نگیرند ،همین .در همهجا راستی داشته
باشند.
فکر ،خودِ مردم هستند ،فکر مردمند ،من دخالت نمیکنم.
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حاال یک اشتباهی هم میکنند و خیلی به ما لطمه میزنند .درویشی را یک حزب حساب میکنند که یک گروهی
هستند ،رئیس گروه اینجور بگوید ،نه ،ما در مسایلی که گفتیم خب جای خود ،سایر مسایل نظری نداریم ،هرچی
خود هر شخص تصمیم میگیرد یا عقیده و عقلش میرسد همانطور رفتار کند ،به ما ربطی ندارد .بدیهی است
البته چون فقرا اعتقادشان به من و به مرشدشان بیشتر از همه هست ،آنچه بگویم عمالً یک وزنهای در ذهن آنها
حساب میشود ،نه اینکه اطاعت باشد مثال مجبورشان بکنند به  ، ...نه خود همان خودشان تحت تأثیر قرار
میگیرند.

سوال :قربان این خبرگزاری با دستور مستقیم حضرتعالی برای پوشش اخبار حقیقی سلسله تشکیل شده و تاکنون
هم سعی بر این داشته تا همین روال را انجام بدهد .برای پوشش خبری تحت فرمان شما هستیم .آیا نیاز هست
که زیر نظر افرادی از سلسله فعالیت کنیم یا مستقیماً زیر نظر حضرتعالی باشیم؟
پاسخ :تحت فرمان شما هستم خیلی خوب است ،این تعارف و محبت است ،متشکریم ازتان .ولی هیچکس به
فرمان حق نیست جز آنچه خداوند گفته است ،که خود من هم باید تابع آن فرمان الهی باشم ... .همه چیزها امر
الهی است  ...و هر امر الهی ،وامیایستند در مقابلش آن هم طبق امر الهی ،نه از خودشان .البته در هرجا همانجور
که گفتیم ما در اعتقاد مانند آب روان هستیم و محکم و در دفاع از حق مانند سنگ سخت و محکم.
خیلی خب ،من فرمان ندادم ،در واقع همین هم فقرا چیز کردند ،میخواهند که حرفی که من میزنم فوری برسد،
درست برسد و فوری برسد ،به همه برسد .و همینجور هم میشد ،حاال بعکس یکمرتبه اینجوری شده ،نمیدانم
چطور شد .و چون از اول هم گفتم ما در همه حال که درویشیم ،مقامی غیر از حزب و به اصطالح در چیز و اینها.
ما از طریق  ، ...با روش فقری کار میکنیم .چون یک نفر ،دو نفر از لحاظ شدت احساسات ،با روش و خیال
خودشان ،روش دیگری بکار بردند اینجوری درآمده ،این اصالً به ما مربوط نیست.

سوال :قربان پیامی اگر برای همه ایرانیان و فقرای داخل و خارج از ایران دارید بفرمایید؟
پاسخ :پیام من به همۀ مسلمانها و همۀ ایرانیها و همۀ دنیا این است که من توفیق پیدا کردم و خداوند راه راست
را به من نشان داده و بعد هم مأمور شدم به دیگران بگویم .از خدا دلم میخواهد که تمام بندگان خدا فرمایش
خدا را رفتار کنند ،همین.
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سوال :وقایع اسفند  ۹۶چه تأثیری بر جامعه فقری و تحوالت ایران داشته؟
پاسخ :من تمام اینها را که نمیدانم ،اینهایی که شما میگویید چیست ،ولی اصوالً هر ناراحتی هم پیش بیاید
من فکر میکنم مال اراده خداوند است ،مستقیم میخواهد ،یا این اراده برای مجازات ماست یا برای یک ریاضت
جدیدی ،و من غالباً اینها را ریاضت جدید میدانم و حتی در آیات قرآن هم هست که به همۀ اینهایی هم که
شما را ریاضت میدهند ،یا اینها ،فحش ندهید که آنها هم از جانب خداوند مأمورند .بنابراین چیزی که ما را اذیت
میکند او را هم از جانب خدا مأمور میدانم .منتها خب مجازاتی خواهد دید ،ولی ما امر اوست که اطاعت میکنیم،
امر او و او هم امر ،امر خداوند است .و وقایعی که در  ...چه تأثیری؟ این است که فقرا بیشتر از سابق به هم مهر
و محبت پیدا کردند ،وحدت شد ،مشکالتشان حل شد ،وحدت شد .در هر شهر و محلهای که پیشتر هم داشتند،
حاال هم دارند ،جلسات فقری را دارند ،محکمتر و صمیمیتر ،و خود این نشاندهندۀ این است که خداوند خواسته
است با این گوشمال و این که ما را اذیت کنند  ...به هم نزدیکتر بشویم ،مهر و محبتمان بیشتر بشود و آنهایی
هم که مهر و محبتشان چندان چیزی نبود ،مهر و محبت نبود ،میدیدند اینها و تشویق میشدند که در مهر و
محبت...

سوال :با توجه به اینکه سالگرد حضرت آقای محبوبعلیشاه (طاب ثراه) نزدیک است لطفاً خاطره یا صحبتی در
مورد ایشان بفرمایید؟
پاسخ :صحبت در مورد بزرگان و  ...صحبت اصلیش در دل ماست و ما فقرا همه در دلمان جایگاه آقای
محبوبعلیشاه را خالی میدانیم و همیشه به یاد ایشان هستیم ،کما اینکه مجالس فقری هم که شروع میخواهد
بشود ،قبل از شروعش ،در اول یک حمد و سورهای برای ایشان میخوانیم.

سوال :قربان در مورد فقرایی که در زندان هستند لطفا اگر صحبتی و پیامی دارید بفرمایید؟
پاسخ :من برای آنها خیلی متأسفم و هرچند وقتی هم به آنها سالم میرسانم ،هم آنها سالم میرسانند و خیلی
متأسفم و آنها اگر هم عملی که ظاهراً لطمه بوده زدند ،از روی خلوصنیّت و فشار اعصاب بوده است ،تقصیر
ایجادکنندۀ ناراحتی است ،نه تقصیر خود آنها ،آن کسی که آنها را ناراحت کرده بسیار گناهکار است.
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سوال :تعدادی از فقرا یک سایت جعلی به نام مهرتابنده که ما هستیم بدون اجازه شما و ما تشکیل داده و فعالیت
میکنند ،چندین مرتبه به گردانندگان این سایت و فقرا تذکر دادیم ،ولی گوش نمیکنند .لطفا حضرتعالی پیامی
به گردانندگان این سایت جعلی بفرمایید؟
پاسخ :من آنچه را انجام دادیم یقین دارم ،پیام ندارم نسبت به جعلیها ،خیلی جعلیات ممکن است باشد ،ولی
فقط آنچیزی را که من اجازه دادم مجاز است ،همین.

سوال :در مورد مسبّبین ماجرای سال گذشتۀ گلستان هفتم که جامعۀ فقری را گرفتار کرد چه فرمایشی دارید؟
پاسخ :من با گذشته کاری ندارم ،فقط ظاهراً به نظر میرسد که یک عدهای که یا حتی درویش نیستند یا حتی
خیلی خودرو و به هرجهت تندرواند ،بدون فکر خودشان اینکار را کردهاند ،یک داد و بیدادی کردهاند ،آن داد و
بیداد هیچ اثری هم ازش نیست .باید به آنهایی که میگویند ،چیز میکنند ،از آن متاسفاند ،گفتم باید یک
یادآوری به آنها کرد و رهاکرد که دیگر از این کارها نکنید .واال خود آنها بیشترشان روی خلوص نیتشان چیزی
شده ،واال هیچکدامشان آنهایی که من میشناسم آدمهای به اصطالح تندرویی نیستند ،فحاش ،یا...
من حاال بگویم بیخود کردند ،میترسیم مدافعاً با آنها یک غلط بوده ،که آنکه همان شبی که صبح آنها را گرفتند،
آن شب با دو ،سه نفر از مأمورین سر و صدایی داشتند ،من یکخورده آرامشان کردم و قرار شد دیگر از فردا آرام
باشند .من نمیدانم چطور شد که دومرتبه اینجور درآمد ،من خبر ندارم .ولی همان شب من صحبت کردم با آن
مأمورین نمیدانم کالنتری و مأمور فالن ،پنج نفر بودند ،و خوشحال شدم که خب تمام شد دیگر فردا .بعداً اینها
آمدند مثل اینکه میخواستند برنامهای بود چند نفری که اینجا را شلوغ بکنند ،منتها آن شب دیدند ممکن است
شلوغی نشود ،خودشان شلوغی کردند.

سوال :قربان لطفا اگر پیامی برای فقرا دارید بفرمایید؟
پاسخ :همیشه پیغام میدهم به فقرا که مطابق دستور صریح و مستقیم من و روش فقری خود رفتار کنید ،هرگز
تندروی نکنید ،کندروی هم نکنید ،مطابق دستور فقری انجام بدهید.
سپاسگزارم از حضرتعالی که این فرصت را در اختیار بنده ،مسعود رخشان و خبرگزاری مهرتابنده قرار دادید تا
گفتگویی با شما داشته باشیم.
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