
 ديوان شاه نعمت اهللا ولي ، پير طريقت حافظ كه در موردش سروده است
آنان كه خاك را به نظر كيميا كنند

آيا بود كه گوشه چشمي به ما كنند؟
چه پس از  ديواني است كه تمامي نسخه هاي چاپي آن چه قبل از انقالب استعماري و

ست كه ما تنها به آن سانسور و تحريف شده است وتنها نسخه خطي آن معتبر ا
بخشهايي از آن دست يافته ايم

حالت روزگار مي بينم*** قدرت كردگار مي بينم   

بلكه از كردگار مي بينم***از نجوم اين سخن نمي گويم
يك به يك را سوار مي بينم***ازسالطين گردش دوران
صفوي برقرارمي بينم***از بزرگي ورفعت ايشان

شاه سلطان حسين-ه كار مي بينم يك حسيني ب***آخرپادشاهي صفوي
قامتش استوار مي بينم***نادري در جهان شود پيدا

قتل اوآشكار مي بينم***آخر عهد نوجواني او
شهر طهران قرار مي بينم***شهرتبريزراچوكوفه كنند

شيوني بيم دار مي بينم***ازشهنشاه ناصرالدين شاه
تن او بركنارمي بينم***درشب شنبه ماه ذيقعده

توبدان برقرار مي بينم***د از آن شه مظفرالدين رابع
رضاشاه-شاه ديگر به كار مي بينم***شه چو بيرون رود زجايگهش

رستمش بنده وارمي بينم***نوجواني مثال سرو بلند
پسرانش قطار مي بينم***چون فريدون به تخت بنشيند
شهيش را تباه مي بينم***چون دو ده سال پادشاهي كرد

آغاز حكومت دجال-دولتي پايدار مي بينم***ن شاهي از ميان برودبعد از آ
غصه اي در ديار مي بينم***قصه اي بس غريب مي شنوم

سربسر كارزارمي بينم***شوروغوغاي دين شودپيدا



دست خارج به كار مي بينم***غارت وقتل مردم ايران
اندراين روزگار مي بينم***كُهنه رندي به كارِاهريمني

خري بر خر سوار مي بينم*** چشم او به رنگ كبودرنگ يك
دور گردون غبار مي بينم***هر قدم از خرش بود ميلي

يهود كنايه از بددين-هم يهود و مجار مي بينم***لشگراو بود زاصفاهان  

ليك من گرگ وار مي بينم***متّصف بر صفات سلطان است
قحط ، هم ننگ و عار مي بينم***كاروبارزمانه وارونه

همچو هيمه به نار مي بينم***عدل وانصاف در زمانه او
همچو يخ دربهارمي بينم***در زمانش وفا وعهد درست
حامل كاروبارمي بينم***بس فرومايگان بي حاصل

مبتدع افتخار مي بينم***مذهب ودين ضعيف مي يابم
بر اعاظم شعارمي بينم***ظلم پنهان ، خيانت وتزوير
بيحد وبي شمارمي بينم***ظلمت ظلم ظالمان ديار
مهر را دل فكار مي بينم***ماه را روسياه مي بينم

حال مردم فكار مي بينم***دولتِ مرد وزن رود به فنا
در حد كوهسار مي بينم***اندكي دين اگر بود آن روز

ازيمين ويسار مي بينم***جنگ وآشوب و فتنه وبيداد
ار مي بينمفتنه و كارز***در خراسان و مصر وشام و عراق

لشگري را سوار مي بينم***دور ايشان تمام خواهد شد
بلكه من آشكار مي بينم***نايب مهدي آشكار شود
سروري را سوار مي بينم***سيدي را ز نسل آل حسن

لشگرش بيشمار مي بينم***جنگ او در ميان افغان است
سروري باوقار مي بينم***پادشاهي تمام دانايي
سر بسر تاجدار مي بينم***اوبندگان جناب حضرت 



 منظور به خاتمه رسانيدن چهل -دور آن شهريار مي بينم***تا چهل سال اي برادر من
سال دجال است قبل ازظهور

كه جهان را مدار مي بينم***بعد از آن خود امام خواهد بود
علم و حلمش شعار مي بينم***صورت و سيرتش چو پيغمبر
جنگ جهاني سوم-وه وصحرا تباه مي بينمك***جنگ سختي شود تمام جهان
جملگي در فرار مي بينم***مردمان جهان ز دخت و پري
آن حضرت شريرترين كافران را -گور دجال زار مي بينم***مر مسيح از سما فرود آيد

ازگوربيرون مي كشد
هر دو را شهسوار مي بينم***مهدي وقت و عيسيِ دوران

كار مي بينمبه جهان آش***قايم شرع آل پيغمبر
تيغ چون ذولفقار مي بينم***از كمربند آن سپهر وقار

قتل دجال زار مي بينم***سوي مشرق زمين طلوع كند
خلق ازاوبختيارمي بينم***دين ودنياازاوشود معمور
همه راكامكار مي بينم***هفت باشد وزيرسلطانم

خجل و شرمسارمي بينم***عاصيان از امام معصومم
در چرا برقرارمي بينم***ا آهوگرگ باميش ،شيرب

 ألف وثالثين -وز مهدي ودجال نشان مي بينم ***در ألف وثالثين دوفران مي بينم
سالهاي هزاروسيصد هجري=

اين سرِ نهان است عيان مي بينم***دين نوع دگر گردد و اسالم دگر

نشانه هاي ظهور
قدرتي بال منازع در (ظهور دابة االرض-ظهور دجال درايران-پديد آمدن دود در جهان

صيحِه -شايد القاعده-خروج ياجوج و ماجوج گروهي وحشي از ميان مسلمانان-)زمين
عاليمي در خورشيد وماه-آسماني 



خشكسالي -)پيامد گرمايش زمين در اثر افزايش مونوكسيدكربن(تغييرات شديد جوي
كه مردمان بر مومن روزي چند بار آرزوي مرگ كند از اينكه مي بيند (وقحطي فراگير

جنگ -كودتاي سفياني در سوريه-قيام يماني-)يكديگر حمله برند و يكديگر را مي خورند
به قول امام صادق قبل از ظهورمنجي،قدرتهاي بزرگ يكديگر را تقريباٌ از بين (جهاني سوم

شيوع گسترده -آتشفشانها،طوفانها و زلزله هاي عظيم-هرج و مرج وآشوب-)مي برند
جنگ داخلي در ايران وقتل عام روحاني نمايان -خوف در عراق-ي وكشندهبيماريهاي مسر

نابودي كامل يا عذاب شديد كليه شهرهاي  -حاكم برايران وسپاهيان آنان
تشكيل حكومتي از نيكوكاران درايران-وزلزله مهيب تهران)قرآن(جهان زمينه سازان  )

 خود رابه ;ز جانب خراسانچون ايشان قيام كنند با پرچم هاي سياه ا:حديث نبوي-ظهور
هريك از شما بايد تيري براي ظهور منجي -)آنان برسانيد حتي اگر با گذر ازروي برف باشد

 هركس براي من قتل امير -درماه ذي الحجه...قتل ملك عبدا-ذخيره كند
از بين رفتن -امام صادق ع-راتضمين كند،ظهورمهدي را برايش تضمين مي كنم...عبدا

كار در سرزمينهاي اشغالي به جايي رسد (سراييل توسط زمينه سازان ظهورآمريكا و فتح ا
ه...)كه مسلمين از زير سنگ يهودي بيرون كشند

آن هنگام كه پاره اي از نشانه هاي پروردگارآشكار شود،نفسي را ايمان آوردن سود 
قرآن-ونه نفسي را كه به هنگام ايمان،كارنيكي انجام نداده باشد.ندهد

اي انجيل درموردايرانپيشگوييه
در چهارگوشه عالم پراكنده -2.مايه قوت ايشان را خواهم شكست-1:وعده هاي عذاب

ايشان را مشوش ومضطرب خواهم ساخت-3.شان خواهم ساخت
سروران و حكمرانانشان را -2.تخت خود را درايران قرار خواهم داد-1:وعده هاي نيك

هم آورداسيرانشان را باز خوا-3.هالك خواهم ساخت
پيشگوييهاي زرتشت

دين اواشرف اديان باشدوكتاب .پيامبرعرب آخرين پيغمبران باشد: جاماسب نامه
ازفرزندان آن خورشيد جهان كسي پادشاه شود دردنيابه .اوباطل گرداندهمه ي كتابهارا



وهمه جهان ...وظهوراودرآخرالزمان باشد...حكم يزدان كه جانشين آخر آن پيامبرباشد
 كند وفقر را ريشه كن كند وهمه مردم جهان را هم فكروهمگفتار وهم كردار رايك دين

نمايد
اهورامزدا .زرتشت از اهورامزدا از سرنوشت ايران درآخرالزمان مي پرسد:زرتشت نامه

ابتدا ازيك دوره سياه وپر مصيبت چيرگي شيطان وديوبر ايران ياد مي كند وسپس نويد 
ايان هزاره فرشته موكل برزمين گنجهاي فراوان درزير درپ:...ظهور سوشيانس را مي دهد

وتمامي-دجال-ظاهرمي شود»ديوكين «).نفت(زمين ايران راهويدامي كند مردم سياه  
جشنهاي .كم آبي وخشكسالي مي آيدوابرهاي بدون باران ظاهرمي شوند.پوش مي شوند

قشرپست .ايران آواره مي گردندعده اي ازمردم .كنارگذاشته مي شوند نوروزومهرگان
وآنان غالمباره !)سيدِ هندي(سلطنت به غيرايراني رسد.مال ونعمت فراوان مي اندوزند

چنان .آنگاه مردم ايران دررنج وعذاب خواهند افتاد!).از عادات حوزوي(باشند وهوسباز
وايران كامال ويران مي  رنجي كه حتي درزمان افراسياب وضحاك نيز ديده نشده

آنها به ياري سحروجادو دِه -!از سيكهاي هندوستان-آنها ازپست ترين نژاد هستند...شود
ويران كنند وهمه چيز رابيااليند ودين وپيمان وشادي وراستي  هاي ايران كه من آفريدم

زيرا آنچه .آنان فريفتارهستند وبدترين دين رادارند.راازبين ببرند ودين من به نيستي رسد
مهرپدرراازپسروبرادرراازبرادربگيرند.-ظاهرنفاقم-راكه گويند نكنند

درآن هنگام دارودرخت بكاهدوهنرونيروي مردان كم باشد وآزرم وسپاس از نان ونمك 
مردم اززندگي به تنگ.ندارند

صدقه .آمده ومرگ خويش راازمن خواهند وجوانان راهواي بازي ورامش از دل برنيايد 
وايمان به .تباه شوندوبه سبكي وآلودگي رسند)غرب(ندهند ومردم ايران به سوي باختر

هرگاه نشان سياهي :دادار،چه هنگام ديوان تباه شوند؟ فرمود:زرتشت پرسيد.معاد برود
در خراسان پيدا شود ولشگري از آنسوي آهنگ ديوان كنند و طي سه جنگ در ايران از 

يشان پشته آنان كشتاري كنند كه هيچ دشمني تا آن روز نديده باشد و از كشته ها
سپس سوشيانس بيايد و جشن وسرور با ايرانيان باشد...سازند



دگرگون بود كار و شكل همين***هزاره سر آيد به ايران زمين
كه دين بهي را زند بر زمين****بود حكمراني آن ديوكين

دگرگون شود دين و آيين و راه***چو آيد به گيتي نشان سياه
نبيني تو باخلق روي زمين***جز آز و نياز و بجز خشم و كين

نبيني كسي كو بود دين بسيج***بجز راه دوزخ نورزند هيچ
نه جشن و نه رامش نه فروردگان***نه نوروز دانند نه مهرگان
كه باران نبارد به هنگام آن***برآيد همي ابردرآسمان

بريزدبسي برگ و بار درخت***زگرماي گرم وزسرماي سخت
مرآنرابه زير زمين گسترند***بسي نعمت ومال گردآورند

به هنگام ضحاك و افراسياب***نيامد كسي را چنان رنج و تاب
به سم ستورانش ويران كنند***ز هرجانب آهنگ ايران كنند

ز هرمزدادار پيروزگر***بپرسيد زرتشت بار دگر
چگونه شود ديو ناكام، پست***سيه جامه را كي نمايد شكست
دل از اندوه و رنج بريان شدست***كه جانم ز تيمار گريان شدست

كه اي مرد دين دار***بدو گفت دادار پروردگار اندوه مدار 
پديد آيدازچندگونه نشان***چوهنگام ايشان شود در جهان

شود چون شب داج،تاريك و تار***زمين خراسان ز نم و بخار
چوآيد به وقت و به هنگام گاه***برآيد نشان از خراسان سپاه

ز تخم كيان اندر آن وقت كين***د به هندوبه چينيكي شاه باش
بيابد زگيتي بسي نام وكام***گروهيش شاپور خوانند نام
كند روي كشور زهرسو نگاه***كشدسوي بلخ وبخارا سپاه

يكي لشگرآرد عجب بيكران***زپارس وخراسان وازسيستان
بسي كشته گردند مردان نام***به ايران بباشد سه جنگ تمام

اُ با نره ديوان پرخاشگر***ن جنگ راچاره گرشود اهرم



بسي خسته و كشته در كارزار***شود لشگر ديو ناپايدار
كه بهرام خواند ورا خاص و عام***بيايد پس آن مرد فرخنده نام
جهان را رهاند از آن گمرهان***بگيرد سر تخت و تاج شهان

 ديگرعاليم آخرالزمان به نقل از پيامبر اسالم ص ومعصومين
در امت من روزگاري آيد كه درآن قاتل نمي داند كه چرا كشته ومقتول نمي داند كه 

سپس .به سبب هرج و مرج:پرسيدند كه چگونه ممكن است؟ فرمود.چرا كشته شده
تو اگر توانستي از كشته شدگان باش:وسپس.قاتل و مقتول در آتشند: فرمود

حرام .يبت را خوشي وشوخي دانندغ.مسكرات آشكار سازند.زكات از مستحقين قطع كنند
والدين را دشنام دهند وبه مرگ آنان شاد .نمازرا تاٌخير بياندازند.را مباح دانند

وفا كم .برادر به برادر حسد ورزد.حياي كوچكان كم شود.همسايه را جفا كنند.شوند
ر بيدادگري و جرايم آشكا.كبر و منيت چون سم در دلها راه يابد.زنا فراوان گردد.شود
صورتشان صورت آدمي و دلهايشان دل شيطان .مومنين خوار ومنافقين عزيز باشند.گردد
زندانباناني خواهند بود كه درخشم خداي روزراشب وشب راروزمي كنند،مبادا .است

مساجد .قرآن ها زينت مي شود.بازارها به يكديكرمنتقل مي گردد.ازهمرازان آنان باشي
مردان .طالق فراوان شود.مناره ها را بلند سازند.هندرا مثل معابد يهودوكليسا زينت د

مردم پست عمارتهاي محكم .امت من خود را به طال بيارايند ولباس ابريشم برتن كنند
ربا را به صورت بيع ورشوه رابه .ظروف طال و نقره استعمال مي كنند.رفيع البنيان بسازند

از براي دنيا .زوي مرگ كنندبعضي مردم به گورستان رفته وآر.اسم هديه حالل شمرند
فتنه و .درراههاوشهرها غارت زياد شود.مرگ مفاجات زياد شود.برادران خودرابكشند
زلزله فراوان .زنان خواننده زياد شوند.مردم محارم خودرا وطي نمايند.اضطراب بسيارشود

تار و ساز آشكارگردد و آنرا مستحسن .بالها ظاهرگردد.عمرها كم شود.گردد
توانگران حج را براي تفريح و .وتاجران رباخواروزنان ايشان زناكار.بدان رياكارندعا.شمارند

فقهاي گمراه كننده .بيشترعلما شريرترين خلق خدا هستند در زمين.تجارت بجاي آورند
لجاجت در ميان مردم آشكار .خونريزي زياد شود.قرآن را به غنا خوانند. زياد شوند



درآن . بدعت و شر وفسق وفجورازسال پيش زيادترگرددسال به سال.فقر بسيار شود.گردد
جماعتي از پيروان .باران ها در غير موسم ببارد.هنگام زيرزمين ازروي آن بهتراست

شيطان ادعاي امامت كنندومردم راگمراه وازدين منحرف سازند واي برآناني كه به 
ينان با عنوان از ا.دست خود كتاب مي نويسند واز آن دكاني براي خود باز مي كنند

چون كار به دست نااهل افتد چشم به راه (پليدان در ملكوت آسمانها ياد مي شود
كفار بر همه اهل ).پيشاروي قيامت كذابيني خواهند بود،ازآنان حذركنيد--قيامت باش

وآن -بر سر لفظ كلمه عدل-دو گروه ازعجم در هم ريزند به خونريزي.اسالم مسلط شوند
والد من به سلطنت برسد و اسالم را طاهركند وزمين را كه پراز ظلم روزاست كه يكي از ا

چهارديواركاخ ظاللت درهم شكند و پرده ازروي دلها .وجورشده از عدل وداد پر كند
 وحجتهِ ِ...اِني بقية ا: وبه خانه كعبه تكيه كند و بگويد.دادمظلوم ازظالم بگيرد.بردارد

وخليفةِ عليكم
امبر خودرابراي هدايت مردم فرستاد با ديني راستين و برحق تا كسي است كه پي) خدا(او 

قرآن-او رابرهمه اديان پيروز گرداند
مسيح ع نيز خواهد آمد تا صليب را بشكند و ديني واحد را اعالم فرمايد

قرآن-هرآينه او از نشانه هاي نزديك شدن قيامت است
يقيناً اورانكشتند ...ن مشتبه شدعيسي ع را نكشتند و مصلوب نكردند بلكه اين امربرآنا

قرآن-بلكه خدا او رابه سوي خود فرابرد   

جهان درانتظارعدالت
وعدالت درانتظار قائم آل محمد


