
1382 مهر 20 و 19 تاريخ در ولي نعمتاهللا شاه بزرگداشت سمپوزيوم دومين افتتاحية پيام متن /1
هلند/ اليدن دانشگاه در

ولي1 نعمتاهللا شاه ين نورالد سيد حضرت از ديگر يادي

دكترحاجنورعليتابنده

حيم الر حمن الر اهللا بسم

دربارة كلماتي بيان با را خود ذهن و زبان كه يافتم توفيق ديگر بار اينكه از
اين در كه كساني كلية از حيث اين از خرسندمو كنم, شيرين ولي نعمتاهللا د سي شاه
هÇمة HملÇمس و مÇتشكرم كÇردهانÇد, فÇراهÇم را سÇمينار ايÇن و كشÇيده زحمت راه
اساتيد بودن با ه البت بود/ خواهند متشكر نيز جلسه اين در حاضرين و شنوندگان
بÇههمين و شÇنيد خواهيد هي توج جالب مطالب كرد, خواهند صحبت كه بزرگي

كرد/ نخواهم اشغال را زيادي وقت من نيز جهت
و است رسÇيده جÇهان تمام به درخشندگياش ايران عرفان تابان ستارة اين
او به همه ون اجتماعي و عرفا فالسفه, شعرا, كه است مهمي شخصيتهاي از امروز
و شد خواهد گفته مطالبي Hحتم هم نعمتاهللا, شاه حال شرح به راجع دارند/ ه توج
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مÇعمولي زندگي اصطالح به و ه لي او زندگي لذا كردهايد, مطالعه و داريد ه توج هم
طÇريق بÇه و مÇيشود وارد همه بر حوادث سير كه چرا نيست ما موردنظر ايشان

برميگيرد/ در را همه يكنواخت
در حق راه جستجوي براي بود ايشان لية او موطن كه كوهبنان از حضرت آن
كÇه <آنÇها درديوانشÇمسكÇه مشهور شعر بنابر كه معني اين به آمدند  گردش

گشسب, ايÇزد اسÇداهللا شÇيخ گÇردآورنده تÇبريزي, يÇن مسالدÇش كÇليات منتخبات الهيه, جذبات /1
/119 ص ,1378 تهران, حقيقت, انتشارات

و سÇير بÇه مÇقصود بÇهدنبال و آمÇد خود به ايشان آييد>1, خود خداييد, طلبكار
به ارادت دست و رسيد يافعي عبداهللا شيخ حضور به مكه در تا پرداخت سياحت
فراواني سفرهاي شاه حضرت هم آن از بعد گرفت/ قرار او تربيت تحت و داد او
و رسيده كوهبنان به آنكه تا كردند روز آن اسالمي عالم كنارهاي و گوشه تمام به
و كردند بنا طالبين تربيت و خويش سلوك و سير براي زاويهاي ماهان در آنجا در

ماندند/ همانجا در هم عمر آخر تا
در كÇه است مÇطلبي آن مÇصداق خÇود سÇلوك, ايÇن مسÇير در حضرت آن
اين كه ميفرمايد ايشان فرمودهاند/ حال و علم شرافت بحث در خويش رساالت
باشد شده گرفته علم منشا¾ از علم هرگاه باشد/ كجا از علم كه است آن به بسته مسأله
اين در استوحال پايينتر حال از ا كتسابي كهعلم ميفرمايد ازحال/ است اشرف
ميگويند علم آن به كه روابطي يعنيآن علم ا گر ولي دارد/ بيشتري قاطعيت موارد
آن به كه است همان و است مهمتر حال از علم اين شود, ظاهر او بر كشف عالم در

ميگويند/ مكاشفهاي علم
در را جستجو اين معمول طبق و بود خداوند جستجوي در حضرت آن خود
اين فقط كه اين به يافتن ه توج و جستجو اين از بعد كرد/ آغاز ظاهري علم تحصيل
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عÇلم سÇالح بÇه چÇون و آورد روي حÇال بÇه باشد, انسان راهنماي نميتواند علم
زيادي رساالت حضرت آن شد/ كشف او بر علوم از بسياري بود مسلح ا كتسابي
ميگويند آنكه حال و است شده احصا¾ رساله چند و شصت تا كنون كه نوشتهاند
علم رساله چند و شصت همين از جهت هر به است/ بوده رساله سيصد حدود در
اينكه براي است/ شده داده نشان حال طريق از ايشان ا كتسابي علم و مكاشفهاي
كÇتاب در داراشكÇوه كه مطلبي به كنيم درك را مكاشفهاي علم از كوچكي نمونة

/138 Ç 139 ص ,13êê تهران, ناÄيني, جاللي درضا محم سيد و تاراچند تصحيح /1

قريب وي ميكنيم/ مراجعه مينويسد خود مرشد حال شرح در سكين¹ االوليا¾1
بود/ نامناسب جسماني لحاظ از حالشان ايشان روزي كه ميگويد مضمون اين به
خÇالصه مÇيداد/ آزارشÇان كÇه بÇود شÇده پيدا چشمشان پلك در گلمژهاي زيرا
وضÇع آن از و شد ناراحت خيلي ارادتمندان از يكي گفتند/ زمينه اين در مطالبي
ي عاد حالت به كه تي مد از بعد رسيد/ دنيا اين از انقطاع و مراقبه حالت به ناراحتي
گÇلمژه روي را خيار تخم بفرماييد كه كرد عرض حضرت آن خدمت بازگشت,
و كÇردند را كÇار هÇمين و كÇردند قÇبول را او تÇوصية ايÇن ايشÇان بگذارنÇد/ شما
آن استاد و مرشد كه شما پرسيد ايشان از كسي بعد شد/ مرتفع كسالت خوشبختانه
ايشان شد/ ه متوج او و نشديد مطلب اين ه متوج خود كه شد چگونه هستيد شخص
معمول بهطور كه اين با لذا ميدانم خداوند مهمان را صحت و مرض من فرمودند
چÇنان مÇن ناراحتي از عارف شخص اين اما نشدم ناراحت ولي پرداختم مداوا به
كÇه عÇالمي همان ميديد/ را اشيا¾ حقايق كه بردند عالمي به را او كه شد ناراحت

ابÇيجمهور ابن اللÃالي, عوالي در حديث اين شبيه بده/ نشان من به هستند چنانكه را اشيا¾ خدايا /2
است/ آمده 132 ص ,ê ج احساÄي,

حÇقيقت كÇه عالم آن در كماهي/2 ¾االشيا رني ا هم لل ا كرد: عرض خدا بهدرگاه پيغمبر
و ديÇد را خÇيار خاصيت آن ديد, ميتوان را خداوند مخلوقات و موجودات همة
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آورد/ را سوغات اين معنوي, سفر اين از بازگشت از پس
از باالتر درجهاش و نيست ترديدي علم اين در و است مكاشفهاي علم اين
دربÇارهاش خÇود كÇه را مراحÇلي تمام نيز نعمتاهللا شاه حضرت خود است/ حال

كردند/ طي گفتند, Gبعد يا بودند, گفته سخن
طÇبقات كÇليه و داشتند معنوي نفوذ اجتماع در حضرت آن ديگر طرف از
ايشان حضور از هم امرا غالب و ميدادند قرار لطف مورد و تربيت مورد را مردم
فÇراوان ارادت حÇضرت بÇه نÇيز اميرتيمور كه است مشهور حتي ميبردند/ بهره
عÇادت ا كÇنون مÇا فانه تأسÇم كÇه كنيم يادآوري بايد را نكته اين اينجا در داشت/
مÇرد را امÇيرتيمور چÇون ÂثÇم بÇبينيم/ سÇفيد يÇا سÇياه را چÇيزي هر كه  كردهايم
عÇيب ايÇن نميبينيم/ خوب او از را كاري هيچ ما از هاي عد ميدانيم, خونخواري
يك و فرد يك ات خصوصي تمام بايد آنكه حال و است قبلي تاريخنويسيهاي
خود قوم افراد به لوط حضرت بد/ را بدي و ديد خوب را خوبي كرد/ بيان را جامعه

/1ì8 آية شعرا, سورة /1

از نه بيزارم شما عمل از من يعني القالين,1 ن م لكÔم م ع ل ني ا ميفرمايد: و نميكند نفرين
بÇه نسÇبت او گÇرفت/ را دنÇيا كÇه نÇبود خونخواري با Hصرف اميرتيمور شما/ خود
فÇراوان ادب و احترام بودند مردم اعتماد و عالقه مورد كه كساني و ديني بزرگان
براي آبادي ششصد كه است مشهور بود/ اسالمي معارف دوستدار و ميبرد به كار
نÇعمتاهللا شاه حضرت به همينطور داد/ اردبيلي ين صفيالد شيخ به كردن وقف

فرمودند: او به شاه حضرت مناسبتي به بار يك داشت/ ارادت ولي
شÇيراز تÇÇا خÇÇتاست از تÇÇو ÇÇلك Ôم بÇيپايان است عÇÇالمي مÇÇن ÇÇلك Ôم
بÇه خÇراسÇان بÇر امÇيرتيمور از بعد كه اميرتيمور پسر شاه شاهرخ همچنين
ارادت ايشان به نيز خود و بود ديده حضرت به را خود پدر ارادت رسيد سلطنت
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در حÇتي و مÇيشد خÇيليها حسÇادت موجب ارادت اين است بديهي ميورزيد/
جÇانشين و ارشÇد فÇرزند خÇليلاهللا ين برهانالد شاه حضرت كه مجالسي از يكي
بعد آمدو سواره ساختمان دم تا آمد, شاهرخ همين ديدن به نعمتاهللا شاه حضرت
گفت حسادت روي از مجلس حاضرين از يكي نشست/ امير كنار معمول طبق هم
و بكنند را سلطنت آداب رعايت خليلاهللا ين برهانالد حضرت است بهتر چه  كه
هÇم شÇاه كنار نياورند, تشريف ساختمان دم تا سواره است, اولياالمر شاه چون
از ديگري مطالب و ميرسند خدمت به ايستاده حاضرين همة اينكه كما ننشينند
شÇاه پدر ديدن به صورت بههمين هم پدرم من گفتند جواب در ايشان قبيل/ اين
پدرم از شنيدم باشم/ ايستاده من كه نيست شاه شأن و من شأن طرفي از و ميآمدند
است/ حرامزاده باشيم, ايستاده او حضور در ما كه كند توقع كسي ا گر فرمود:  كه
به مساÄل اين نكن, فضولي فرمود: درباري آن به شاه بود/ هم كنايهاي درواقع اين
ميگذاردند/ زيادي احترام نعمتاهللا شاه حضرت به اينكه منظور نيست/ مربوط تو
بارها و داشتند ع تشي به ي خاص ه توج و عالقه هند پادشاهان كه اين اثر در منتهي
شÇاه ايشان داشتند, ديار آن به را نعمتاهللا شاه حضرت تشريففرمايي تقاضاي
چÇون و بÇودند آنÇجا در تي مد ايشان و فرستادند آنجا به را خليلاهللا ين برهانالد
بسÇتگيهايي و كÇردند هندي شاهزادگان با ازدواجهايي اقوام ساير و برادرانشان
و بودند آنجا در هم شاه حضرت از بعد ي حت و شدند آنجا مقيم Hتقريب كردند, پيدا

بود/ جاري هندوستان در نعمتاللهي سلسلة تها مد تا
بÇه كÇار را اصطالح اين كه است شده مرسوم نوشتهها و كتب از بسياري در
چÇنين است/ نعمتاللهي سلسلة س سÆم و باني نعمتاهللا شاه حضرت كه ميبرند
زيÇرا است/ شبههانگيز قدري نباشند عرفاني مساÄل به وارد كه كساني براي قولي
دين يا مذهب و مكتب يك مبتكرين و بانيان مورد در Áمعمو باني و س سÆم لفظ
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اخÇذ كه است اين عرفان و ف تصو اهل اعتقاد اساس ميشود/ برده به كار جديد
بÇهصرف ا گر و اال نيست كافي كتاب بهصرف و باشد ديني رهبر از بايد تربيت
و كند ارشاد را مردم همة ميتوانست و است كتاب بود,قرآنباالترين كافي  كتاب
نماز از پيشانيشان كه خوارج حتي و ميخوانند را كهقرآن همانهايي آنكه حال
رهÇبر و راهÇنما بÇهدست بÇايد پس بÇاشند/ شده اصالح ميبايست بود بسته پينه

موالنا: قول به چون است? كسي چه رهبر اين شد/ تربيت

/31ì بيت ل, او دفتر نيكلسون, تصحيح معنوي, مثنوي /1

دست1 داد نÇبايد دسÇتي هÇر به پس هست روي آدم ابÇليس بسÇي چÇون
مسيلمه ابوبكر, زمان در پيغمبر از بعد و پيغمبر(ص) دوران اواخر همان در
پÇايه هÇيچ چÇون كه آورد ديني هم نÖسي ع أسود يا آورد ديني خود براي اب كذ 
و عارفان رهبر را علي(ع) ما ولي شدند/ نابود نداشت علمي يا اجتماعي و معنوي
و بود پيامبر(ص) حضرت مستقيم شده تربيت ايشان چون ميناميم ع تشي رهبر
و كÇرد/ او امÇامت بÇه تصريح پيغمبر كه ميدانيم امام را علي(ع) جهت اين به اما
اينكه براي ميدانيم امام را حسن(ع) حضرت علي(ع) حضرت از بعد همينطور
رهبري هر كه است شده استنباط چنين امر اين از شد/ تصريح حضرتش امامت به
نكردهاند انتخاب مردم را امام و پيغمبر كه همانطور كند/ تعيين قبلي رهبر بايد را
خÇدايÇي الهام با بايد غيرمستقيم بهطور هم بعدي رهبران كرد, انتخاب خدا بلكه
همين كندو تعيين جانشين بايد خودش از بعد براي رهبري هر يعني شوند انتخاب
مسألة دوازدهÇم امÇام غÇيبت از بÇعد بÇود/ برقرار امام دوازده دوران در وضعيت
فقها به امام(ع) را شريعت امر شد/ جدا هم از طريقت شريعتو تربيت و تعليمات
Hخالف Ôم دينه ل Hحافظ فسه ن ل HنÄصا قها¾ Ôالف ن م كان ن م فرمودند: كه است نقل چنانكه سپردند
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امÇر مÇطيع و خÇود نÇفس هÇواي با مخالف و بود دينش حافظ و خويشتندار كه فقها از هركس /1
كنند/ تقليد او از كه است عوام بر مواليش,

كÇه است واجب مكÇلفي هÇر بÇر بنابراين دوه/1 ل ق Ôي Öن ا عوام Öل ل ف مواله مر  ال Hطيع Ôم واه ه لي ع

از ه تÇالب كÇند اقÇتدا¾ بودند صفات اين داراي كه فقها از يك هر به و كند جستجو
را معنوي تربيت و بيعت اخذ غيبت, زمان در ولي اعتقاد/ لحاظ از نه اعمال لحاظ
جانشين خويش براي خود كه دادند اجازه او به و سپرده بغدادي جنيد به حضرت
بÇودن داÇÄمي و اتصال اين القيام¹/ يوم الي جانشين هم, جانشين آن و كند تعيين

ميگويند/ "سلسله" Hاصطالح ف تصو در را رهبر وجود
كÇه اجÇازاتÇي سÇلسله يÇعني نÇعمتاللÇهي" "سÇلسلة ميگوييم وقتي بنابراين
×واال بÇودند آن از حÇلقهاي و داشÇتند جاي آن در هم نعمتاهللا د سي شاه حضرت

با نه و يافعي عبداهللا شيخ حضرت مرشدشان با نه ولي نعمتاهللا د سي شاه حضرت
تÇفاوتي مÇذهبي رهبري لحاظ از خليلاهللا ين برهان الد شاه حضرت جانشينشان
يÇا عÇرفاني بÇزرگان سÇلسلة ايÇن در منتهي بودند/ رديف يك در همه و نداشتند
اجÇتماعي مÇناسبتهاي جÇمله از مÇختلف مÇناسبتهاي بÇه بعضي ديني رهبران
آن در ي اصÇخ تÇغييرات كÇه است كرده اقتضا دوران و داشتند بيشتري درخشش
بعد به آن از مناسبت اين به شود/ گفته ديگري دستورات اينكه يا شود داده سلسله
يÇعني سهروردي سلسلة ميگويند Âمث ميناميدند/ خاص رهبر آن بهنام را سلسله
هÇمان يÇعني نÇعمتاللÇهي سÇلسلة يÇا سهروردي ين شهابالد شيخ از بعد سلسلة
از بعد و شد قطب سپس و بود مريدان از آن در اهللا نعمت شاه جناب كه سلسلهاي

يافت/ شهرت بزرگوار آن بهنام ولي نعمتاهللا د سي شاه حضرت
در شÇد نÇاميده ايشÇان بÇهنام سÇلسله كÇه شÇاه حضرت شاخصيت علت اما و
بايد بيشتر تفصيل براي و ميشود ديده سلسله اين در كه است بارزي خصوصيات
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يكي ميشود/ اشاره آن از مهمي موارد به اينجا در و شود مراجعه له مفص كتب به
رعÇايت يكÇي نÇيست, جاÄز بيكاري سلسله اين در كه است به كار اشتغال مسأله
مسأله هم يكي و ميكنند جمع سكر و صحو حاالت بين يعني است, احوال اعتدال
بÇحثش مÇجال ÂعÇف كÇه هست هم ديگري خصوصيات البته است/ سماع حذف

نيست/
است/ مÇوسيقي و سÇماع مسألة مÇيپردازيÇم آن بÇه ايÇنجا در كÇه مسألهاي
در شما وقتي Âمث اصوات/ و صداها در هماهنگي و نظم از است عبارت موسيقي
آبشÇارهاي صÇداي نشسÇتهايÇد, كÇوهستاني رودخانهاي كنار در آرام سحرگاهي
ميكنند برخورد هم به كه درختان برگهاي صداي با رودخانه صداي و  كوچك
حÇركت بÇه را عÇارف كÇه مÇيدهد تشكÇيل را ي اصÇخ مÇوسيقي ايÇنها مÇجموعة
بنابراين خداوند/ ياد به ه توج و خداوند به ه توج يعني دروني حركتي درميآورد,
شÇود/ تÇحريم نميتواند اعم بهطور موسيقي خود كه گفت ميتوان طريق اين به

ميگويد: داستاني در سعدي
هÇوش و طاقت و ببرد صبرم و عقل مÇÇيناليد صÇÇبح بÇÇه مÇÇÇرغي دوش
گÇوش بÇÇه رسÇÇيد مÇÇن آواز مگÇÇر را مÇÇÇÇخلص دوسÇÇÇÇتان از يكÇÇÇÇي
مÇدهوش كÇند چÇنين مÇرغي بÇانگ را تÇو كÇÇه نÇÇداشÇÇتم بÇÇاور  گÇÇفت

ص 97/ ,2ë حكايت ,13ì8 خوارزمي, انتشارات يوسفي, غالمحسين تصحيح سعدي, گلستان /1

خÇاموش1 مÇا و گÇوي تسÇبيح مÇÇرغ نÇيست آدمÇيت شÇرط ايÇÇن  گÇÇفتم
دنÇباله در سÇعدي است/ سÇماع اصطالح به يا است موسيقي نوعي خود اين

همانجا/ /2

طرب>/2 و است حالت در عرب شعر به <اشتر ميگويد:
به ميخواندندوشتر شتربانان كه بود ي خاص آهنگ حدي است/ دي× Ôح به اشاره  كه
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اصÇفهان بÇه بÇغداد از را كÇاروانÇي كه است نقل ميكرد/ حركت و ميآمد هيجان
كÇه را شب تÇمام او ميخوانÇد/ ابي جذ بسيار داي Ôح شتربان بفرستند ميخواستند
به صبح كه بهطوري رفتند دو حال با هم اشتران و خواند حدي ميكردند حركت
اساس بنابراين مردند/ ضربه و خستگي ت شد از همه شترها ولي رسيدند اصفهان
مÇمكن دارد انسÇان در موسيقي كه مسلمي تأثير نيست/ انكار مورد موسيقي اثر
و باشد او معنوي و انساني وظايف يادآوري و خداوند به ب تقر مسير در هم است

باشد/ نفس هواي به تسليم و خداوند از دوري مسير در نا كرده خداي هم
موسيقياي ل او كرد: ر تصو نوع دو را موسيقي ميتوان كه است جهت اين به
كه خوب صداي عرفانيبا خواندنكتب ميكندمثل نزديك خداوند به را انسان  كه
خÇروس بÇانگ مÇورد در سÇعدي آنÇچه يا است معمول عرفاني مجالس در االÐن
نÇزديك خÇدا بÇه را انسÇان كÇه است موسيقي است صبح نماز مقارن كه ميگويد
كÇه است مÇوسيقي مÇقابل در كرد/ منع نميتوان را موسيقي چنين Hممسل ميكند/
است متداول امروزه كه موسيقيهايي از بسياري ميكند/ دور خداوند از را انسان
مÇوسيقي قÇهري نتيجة كه عواطف و احساسات تحريك يعني است قبيل اين از
در بÇيايد, در بÇهحركت شÇهوات و غرايÇز و احساسات كه ميشود موجب است
بÇدان كه است همان موسيقي اين و است حرام موسيقي چنين Hممسل اينصورت

كند/ دور خداوند از را انسان كه است موسيقي درواقع غنا دادهاند/ نام "غنا"
تÇحريم كÇلي بÇهطور را مÇوسيقي هاي عد كه است چگونه تقسيمبندي اين با
مرز از عبور و ندارد وجود غنا و الهي موسيقي بين صي مشخ حد چون ميكنند?
اخالقيات حفظ مسÆول را خود كه كساني آن درواقع و است ممتنع بسيار دو اين
تحريم را موسيقي كلي بهطور ندهد رخ انحرافي چنين اينكه براي ميدانند انسان
به بستگي هم آن ه البت و است صحيح باشد الهي نوع از موسيقي ا گر اما  كردهاند/
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مواردي در الي غز منجمله سابق عرفاي از بسياري كه اين كما دارد/ طرف حالت
گذشتگان از كه آنچه است/ كرده منع مواردي در و داده اجازه را سماع و موسيقي
نعمتاهللا شاه حضرت ارادتمندان بين در امروز كه است اين است مانده يادگار به
بÇه ه وجÇت هÇم تÇا مÇيشود خوانده خوب آواز با بزرگان اشعار كتب مجالس, در
بشود/ شنوندگان معنوي پيشرفت موجب اشعار آن بهمعناي ه توج هم و موسيقي
در هست هÇم حركاتي متضمن موسيقي اضافهبر كه سماع موسيقي دليل بههمين
و روشÇنتر امÇروزه شÇايد تÇحريم آن حسن و است شده منع نعمتاللهي سلسلة
نكÇرده تحريم را موسيقي ولي نعمتاهللا شاه حضرت هرگز اما شود/ ديده بارزتر

است/
در كه نعمتاهللا شاه حضرت جانشينان از سلطانعليشاه حضرت حال شرح در
ايشÇان بÇه ارادتÇمندانشÇان از يكÇي كه است آمده شدند, شهيد قمري 1327 سنة
تÇوضيح در نÇدادنÇد/ اجÇازه ايشÇان بÇزنم? سÇاز مÇن ميدهيد اجازه كرد: عرض
حÇضرت بÇه (اشÇاره مشÇتاق مÇرحÇوم كÇه كÇرد عÇرض خÇود قÇبلي درخÇواست
كÇاري هÇر شÇو, مشتاق تو كه فرمودند ايشان ميزد/ تار هم است) مشتاقعليشاه
است اين منظورشان فرمودهاند ف تصو بزرگان كه هم تÃ ش ما ل م Öفاع بكن/ خواهي
ا گر Âمث و آورديد ايمان ا گر يعني بكنيد/ خواهيد آنچه سپس و بياوريد ايمان  كه
خÇواسÇتيد آنÇچه پس خÇواست, نÇخواهÇيد هÇيچچيز خÇداونÇد جز شديد مشتاق

دهيد/ انجام ميتوانيد را نادرستي كار هر كه اين نه بكنيد ميتوانيد
د سي دكتر آقاي بهخصوص سمينارو اين اندركاران دست از Gد مجد خاتمه در
سمينار اين از فن اهل كه اميدوارم و متشكرم شدهاند آن باني كه آزمايش مصطفي
تÇا شÇود گرفته مراسمي همچنين عرفاني بزرگان و رجال ديگر براي و برده بهره

الم والس شوند/ آشنا خود مذهبي و اجتماعي مفاخر با بيشتر ما همميهنان و مردم




