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تابنده نورعلي حاج دكتر

حيم الر حمن الر اهللا بسم

از و شÇدهانÇد جÇمع جÇلسه ايÇن در كه بزرگاني تمام به را خود سالم و درود
و مÇيدارم تÇقديم مÇيكنند, تÇجليل ولي نÇعمتاهللا شÇاه حضرت مانند بزرگواري
هÇم مÇن است, نÇعمتاهللا نعمت و حسن خريدار كه بازاري در اينكه از خرسندم

دارم/ شركت
برگزاري براي مناسبي و شايسته مكان مختلف, جهات به بلغارستان  كشور
سÇرزمين ايÇن وارد اسÇالم كÇه ديÇرباز از بلغارستان مسلمانان است/ همايش اين
بالكان شبهجزيره مناطق از بسياري در اسالم زيرا شدهاند/ آشنا ف تصو با  گرديد
ه, صوفي سلسلههاي و ف تصو بهواسطة Hعمدت آفريقا چين, هند, شرقي, اروپاي و
صÇادق امÇر ايÇن نيز ايران مورد در كه همانطور كرد; تسخير را مسلمانان قلوب
پهناور كشور اين در و كردند حمله ايران به عرب مسلمانان كه است درست است/
گرديدند/ اسالم تسليم بلكه نشدند عربها تسليم ايرانيان ولي كردند, تاز و تاخت
ايران و كرد نفوذ اينقدر ايران, در ع تشي آن همراه به و ف تصو كه اينروست از
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از غÇير ديگÇر مÇناطق در اسالم معنوي نفوذ Áاصو ساخت/ خود اصلي موطن را
بوده صوفيه سالسل طريق از و اسالمي ف تصو و عرفان بزرگان مرهون عربستان
Âمث اسالم, توسعة در نقشبنديه يا بكتاشيه سلسلة Âمث كه را نقشي اينرو از و است
بزرگان نام گرفت/ ناديده نميتوان دارد بلغارستان جمله از و بالكان شبهجزيرة در

1. Aytos

آيتوس1 شهر متولد 1137/ق) (وفات ي حق اسماعيل شيخ مثل ديار اين ف تصو
بÇوسنوي سÇودي يÇا البÇيان روح عرفاني مشهور تفسير صاحب و بلغارستان در
بÇالي يÇا سعدي, گلستان و وبوستان حافظ ديوان شارح 100ì/ق) حدود (وفات
بÇراي ابÇنعربي الحكÇم شÇارحفÇصوص هجري) 9ì0 (وفات صوفيايي افندي

است/ مراجعه مورد آثارشان و آشناست نامي ايرانيان,
مÇعنوي نÇيروي بÇه بلكه اسلحه, و سپاه ظاهري قدرت به نه صوفيه, مشايخ
ديÇن اسÇالم مÇعتقدند, برخÇي كه آنچه برخالف و كردند تسخير را قلبها اسالم,
است, محبت مهرو دين بلكه نيست غارت قتلو غلبهو قهرو دين نيست, شمشير
آن از "اسالم" كلمة و است آرامش و صلح بهمعناي "سالم" است/ صلح و سالم دين
همين از و شده عنوان ف تصو بزرگان جانب از كه است دعوتي اين و شده, مشتق
و كلمه توحيد به دعوت را, مسيحيت بهخصوص الهي, اديان ديگر ميتوان جنبه
و آداب آن در كه را ارتدوكس مسيحيت بهخصوص كرد; يكديگر فهم و  گفتگو
هÇمان است/ شÇده حÇفظ ي دÇح تÇا هÇنوز اسÇالمي ف تصو به شبيه سلوكي آيين

ميگويد: چنين دربارهاش موالنا كه  گفتگويي

/1211 بيت ل, او دفتر نيكلسون, تصحيح مثنوي, /2

بيگانگان2 چون ترك, دو بسا اي زبÇان هÇم تÇرك و هÇندو بسا اي
ايÇران در كÇه هستند ف تصو و عرفان بزرگان از ولي نعمتاهللا شاه حضرت
لغت دربÇارة بÇحث مÇيشود/ بÇرده نÇام ايشÇان از بزرگ صوفي يا و عارف بهنام
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بÇرخÇي, شÇايد كه است لي مفص بحثهاي دو, اين تفاوت و "عارف" و "صوفي"
كه هم بعضيها و باشند كرده متداول تفرقه و اختالف ايجاد بهمنظور را آن بيشتر
لغت در عرفان ميزند/ دامن مسأله اين به هم آنها اعتقاد است, چنين اعتقادشان
كÇامل شناخت ه البت است/ خداوند شناخت آن از منظور و است شناخت بهمعني
و نميگنجد مكان و زمان در و حد در خداوند زيرا نيست ر ميس بشر براي خداوند

/2 ص علمي, انتشارات مكي, حسين كوشش به (اصفهاني), مشتاق ديوان /1

دريا>/1 قعر به خس رسد ا گر پي, برد خرد ذاتش كنه <به نميشود: درك حواس با
از شÇناختي مÇرتبهاش, و درجه تفاوت به باشد خداوند طالب كه انساني هر
است كسي است شده مصطلح كه بهمعنايي عارف منتها دارد/ وي صفات و خداوند
و مÇيزند قدم راه اين در كه كسي به لذا ميزند قدم بيشتر شناخت اين راه در  كه
مÇيتوان او بÇه شÇود, بيشتر خداوند از شناختش لحظه, به لحظه كه است اميدوار
است عارف فالنكس بگوييم كه ندارد يقفي حد عرفان بنابراين باهللا/ عارف  گفت

نيست/ يا
قÇدم ايÇن بÇرداشÇتند/ قدم راه اين در را عمر تمام نيز نعمتاهللا شاه حضرت
بهصورت حتي و ميگويند/ "سلوك" عرفان در Hاصطالح را كوشش اين برداشتنو
را خÇويش عمر از تي مد حقيقت, از بيشتري درك و شناخت قصد به ولي ظاهر

نمودند/ آفاق در سفر و سير مصروف
مÇعارف اينكه براي ولي نعمتاهللا شاه منجمله و صوفيه مشايخ از بسياري
زبÇان بÇه بفهمانند, دارد امكان كه ي تاحد هم ديگران به و كنند ن مدو را عرفاني
بÇزرگ عÇرفاي همة كه همانطوري در واقع ولي گفتهاند, سخن نثر زبان يا شعر
به گفتگو راه اين منازل و مراتب و عرفاني سلوك و عرفان Áاصو شدهاند, متذكر

درنميآيد:
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/112 بيت ل, او دفتر مثنوي, /1

آن1 از باشم خجل آيم بهعشق چون بÇيان و شÇرح را عشÇق گÇويم چه هر
بهقلم اشخاص, تفهيم بهمنظور را خورا كيها ة مز و طعم بخواهيم اينكه مانند

اولي× بÇهطريق بÇيان; قÇابل نÇه است, حس قÇابل ه مز و طعم كه درحالي درآوريم,
و حاالت از گوشهاي فقط ميشود بيان كه مطالبي و نيست بيان قابل معنوي مساÄل

ميگردد/ اظهار كند, دنبال و دربيايد شوق به راه طالب اينكه براي و است وقايع
بÇنابرايÇن ميگويند/ ف تصو Hاصطالح را عرفان ازدياد سمت به سلوك اين
روي و پشت لغت دو هÇر ولي است مقوله دو و لغت دو گرچه ف تصو و عرفان

هستند/ سكه يك
فÇهميده عÇرفانيشان حÇاالت آغÇاز از عÇرفان راه در ايشÇان سÇلوك نÇحوة
آن قÇول از ولي نÇعمتاهللا شÇاه حÇضرت مÇناقب رسالة در اينباره در ميشود/

است: شده آورده اينطور حضرت
كÇه داد مÇصر شÇهر در مÇجنوني جذوبيÇم خÇÇبر دلفÇÇروزي <روزي
و اندوخته خود جهت به جمع گنجينة و افروخته فنا آتش كه سالهاست
از بÇعد شده, ه متوج رسيدم, او صحبت به چون سوخته/ را ماسوي تفرقة
آتشش مÇدهوش, و بÇيهوش جذوبÇم ديÇدم بازآمدم مراقبه از كه زماني
تا نيست, نيز را او نشأت اين در ف تصر كه دانستم برده/ باد اثرش و مرده
درآمدم مسجد به چون شدم/ Hتكريم و Hشرف زادهااهللا معظمه مكة ه متوج
آن در قدم چون Ç صلعم Ç نبوي احاديث درس به مشغول ديدم شخصي
گÇفتم: و يÇافتم/ دريÇا مÇانند را او و قÇطرهاي مÇانند را خÇود نÇهادم, حÇرم

داريم/ تو زلف سوداي كه عمريست
و كÇرد مÇن به نظري نا گاه شدند/ فارغ درس از تا شدم سا كن زماني
احÇاديث سÇيد, "اي گفتند: و دادند من به بود نهاده ايشان پيش نسخهاي
Ç حÇمان الر صÇلواتÇه عÇليه Ç نشÇان رسÇالت دÇج حÇضرت كÇه مÇÇوضوعه
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ا گÇر نÇمودهانÇد, جمع كتاب اين در كردهاند نسبت بديشان و نفرمودهاند
را او كتاب اين از موضوع يا است صحيح كه بداند كه خواهد حديثي طالب

گرفتم/ دردست او دامن و دادم او دست به ارادت دست است/ ر ميس
چÇله صÇد از بÇه مÇÇرد نÇÇظر يك سلسله اين در آي دست به دست
رسد دردي به كه دل آن خنك اي رسÇد مÇردي بÇه كÇه هر شود مرد

نÇعمتاهللا شاه حضرت مناقب در تذكره ل, او رسالة كرماني, ولي نعمتاهللا شاه احوال ترجمة در مجموعه /1
/3êÇ ë صص ,13ì1 تهران, طهوري, كتابخانة اوبن, ژان تصحيح كرماني, زاق عبدالر تصنيف ولي,

وي>1 درÇب وي ر نÇيك ا گÇر بÇÇاهللا وي ودرÇخ سÇر بÇه كÇان قدمي هر
و شÇده شÇروع جÇذبه از HالبÇغ عÇرفاني سلوك كه ميدهد نشان سخنان اين
مجذوب رفتار به شدن جلب با هم ايشان ميشود/ منتهي اخص بهمعناي بهسلوك
بÇهطريق يافعي عبداهللا شيخ حضرت بهدست سپس و نمود سلوك آغاز مجنوني
شروع پيغمبر احاديث كتب از را سلوك به شروع و شد راهيابي ف تصو و عرفان
آن در چÇه ايشÇان, شا گردان تمام براي است نمونهاي شرححال اين خود  كرد/
سنت و احاديث از را اخص بهمعناي سلوك بايد كه امروزي, دوران در چه دوران

كنند/ شروع پيغمبر
مختلفي امور جامع عرفاني عاليه مقامات از گذشته ولي نعمتاهللا شاه حضرت
طرفي از و ميآيد بهشمار عرفان بزرگان از عرفاني حقايق بيان جهت از بود/ نيز
جÇهت در وي است/ صدرنشينان جزو عرفاني, ادبيات جهت از و شعرا خيل در
مÇلي استقالل به كمك لحاظ از داشت/ وااليي سهم فارسي, عرفاني زبان تكوين
كه است لي مفص بحثهاي به محتاج شÆون, اين از كدام هر است/ صدر در ايران

ميشود/ پرداخته آنها به خالصه بهطور اينجا در
حÇتي و داشÇتند دسÇتي هÇم ادبيات و شعر در شاه حضرت شد گفته چنانكه
كه است شده واقع ديگران استقبال مورد ايشان سرودههاي و غزلها از بسياري
و كتب كه بود متداول زمان آن ايران در است/ شده نوشته Â مفص مربوطه كتب در
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آمدن و ايران, به هجرت از بعد ايشان ولي باشد, عربي زبان به عرفاني نوشتجات
نÇوشتههاي و دادنÇد رواج را فÇارسي زبان كه بودند كساني جزو كرمان, ماهان به

است/ فارسي زبان به همه Hتقريب ايشان
همانطور كه است بدينگونه ملي, استقالل جهت در ايشان خدمات شرح اما
سÇهم صحيح, مذهبي اعتقاد ملت, يك اتحاد و وحدت براي Áاصو ميدانيم  كه
آنÇان وحÇدت بÇه مÇلت يك در واحد مذهبي اعتقاد كه واقعيت اين دارد/ مهمي
و شيعه ضميرشان عمق در چون هم, ايرانيان است/ همه موردقبول ميكند  كمك
لذا داشتند/ ارادت وي خاندان علي(ع)و به اسالم ظهور ل او از و بودند عرفان اهل
بودند/ خلفا منجمله ديگر حكومتهاي بعضي يا محلي حكومتهاي فشار تحت
جز چيزي به ميخواستند حا كمان كه بود شيعي ايرانيان بر بهخصوص فشار اين
HطالحÇاص مÇلت, داخÇله در بÇنابرايÇن بÇاشند/ نداشÇته عقيده ميگويند آنها آنچه
وضÇع كÇه بÇود شÇده ايجاد مردم از بسياري ناخودآ گاه و خودآ گاه بين تضادي
شد واقع مملكت در كه تزلزلهايي از بسياري و ميكرد ر متضر Hممسل را مملكت
از نÇبود/ روشن Âكام دوران آن قين محق از بسياري بر شايد كه بود جهت اين از
شيعه مذهب نعمتاهللا, شاه حضرت ايران, مردم به بخشيدن وحدت براي اينرو
نÇه و مسÇالمت/ و مÇهرباني راه از بلكه ستم و فشار راه از نه ه البت كردند ترويج را
و دشÇمني از است پÇر كÇه شÇد متداول اخير دوران در بعدها كه شيعÇهاي مذهب
از ميبخشد/ آرامش مردم به كه ماليمي عرفاني مذهب بلكه لعن و سب و نفرين
مÇعني آن لغÇوي دقÇيق بÇهمعناي را سÇني كلمة ولي نعمتاهللا شاه حضرت اينرو
يÇا سÇني و شÇيعه و است پÇيغمبر سÇنت پيروي بهمعني Hلغت سني چون  كردهاند,
شÇاه حÇضرت هسÇتند/ سÇني مÇعني ايÇن بÇه هÇمه پيامبرند سنت تابع كه ديگران
رسول سنت تابع هم من ميگويند و ميدانند سني معني اين به را خود هم نعمتاهللا
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بÇÇÇيبدلÇي و كÇÇÇاملي مÆÇÇÇÇمن عÇلي آل حبÇم هسÇتي كÇÇÇه اي /1
خÇللي در و گشتÇهاي گÇم ورنÇه ماست مذهب كÇه گزين سني ره

تÇهران, حÇقيقت, انÇتشارات پÇريشانزاده, پÇروين ابوالحسن گردآوري ولي, نعمتاهللا شاه اشعار (@گزيده
/(1383

آن و كÇنند بÇرقرار ايرانÇيها بين وحدتي كردند سعي طريق اين به و هستم1 خدا
وجود سني و شيعه اسم به افراد بين كه عنادي و بود اشخاص درون در كه را عنادي
برقراري براي صفويه بعدها اما ببرند/ بين از فرهنگي طريق و تفكر اين با داشت
شدند/ ل متوس زور و شمشير به كنند ايجاد متحدي مذهب اينكه براي و اتحاد اين
ايÇجاد ه تÇالب مÇوقت, كÇردن حكومت براي و بود كردن حكومت آنها نظر چون

است/ مÆثر ديگران با دشمني
نيز و بودند اطالعاتي داراي موسيقي زمينة در قراÄن, به ه باتوج شاه حضرت
شناخته موسيقي به كه شا گرداني موضوع اين در ولي داشتند, نظرياتي آن به راجع
مÇوضوع ايÇن در ايشÇان بÇهنظر نÇيست بÇيمناسبت ايÇنجا در نداشتهاند/ بشوند,

بشود/ اشارهاي
ايÇن ا گر كه ميشود عواطف و احساسات تحريك موجب موسيقي Áاصو
عÇرفاني سÇلوك تسÇريع و تسÇهيل موجب و عرفان راه در عواطف و احساسات
ميكند, جلوه ف تصو در سماع بهصورت اوقات گاهي Hاحيان كه است مفيد باشد,
بÇا مÇردم تÇماسهاي و جÇمعيت ازديÇاد بهواسÇطة Hج متدر بشري جامعة در ولي
و مسÇاÄل ه توجÇم احساسات تحريك اين دنيوي, مساÄل به گرفتاري و يكديگر

ميكند/ تحريك را غيرعرفاني عواطف و احساسات كه شد ناصواب عواطفي
ايÇن مÇهالك و آن طÇريق و مÇعنوي تÇربيت چون ف تصو در كه است اين
جامعه اصلي معنوي مربيان كه ف تصو بزرگان است, داشته اهميت همواره طريق,
ي اصÇخ دسÇتورات سÇماع و مÇوسيقي مÇورد در زمانه, اوضاع بهتناسب بودهاند,

است/ بوده تربيتي جهت همين به ه توج با Hغالب كه ميدادند
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و اشعار در است/ نشده منع سماع يا موسيقي خود هيچگاه ف تصو در Áاصو
از Hسعديغالب و حافظ مولوي, ولي, نعمتاهللا شاه مثل مسلمان بزرگ عارفان آثار
آن از حا كÇي امر اين خود كه است شده استفاده موسيقي به مربوط اصطالحات
از مشتاقعليشاه, مرحوم اخير قرون همين در داشتهاند/ ه توج موسيقي به كه است
هÇمين ولي است, بوده نيز بزرگي موسيقيدان نعمتاللهي, سلسلة بزرگ مشايخ
كÇه اينجاست از كردهاند/ گوشزد نيز را دارد راه اين پيمودن كه خطراتي بزرگان,
HمومÇع كه است شده نقل آنها از موضوع اين در متعارضي Gظاهر اقوال ميبينيم
ايÇنرو از است/ سÇالكان احÇوال و شÇرايÇط و اوضاع تفاوت مسأله همان معلول

ميگويد: دربوستان سعدي
كÇيست كÇه بدانÇم را مستمع مگر چيست كه برادر اي سماع نگويم
او سÇÇير از مÇÇاند فÇÇرو فÇÇÇرشته او طÇير پÇرد مÇعني بÇرج از  گÇر

/112 ص ,13ì9 تهران, يوسفي, غالمحسين دكتر تصحيح /1

دمÇاغ1 انÇدر ديوش شود قويتر الغ و بÇازي و است لهو مرد وگر
تÇعليم مسألة بÇه خÇود دوران در نÇعمتاهللا شÇاه حضرت كه بود بدينجهت
نداشتند شا گرداني زمينههم اين داشتندودر ه توج خودكمتر شا گردان به موسيقي
از يالمقدور حت كه فرمودند توصيه هم خود از بعد براي و باشد مانده نامشان  كه
آن در كÇه است نادرستي طريق آن سماع, از منظور ه البت شود, خودداري سماع

بود/ مرسوم ايام
از ولي نÇعمتاهللا شÇاه حÇضرت جÇمله از ف تصو مشايخ احوال, اين همة با
روحاني طرب خالصه مستيو شورو سماعو رقصو اين كه ميخواستند سالكان

همانجا: /2
كÇÇور? آÇÇÄينه در بÇÇيند چÇÇÇه وليكÇÇÇÇن شÇور و مسÇتي و است پÇرسماع جÇهان

بيازمايند خويش جان درون در نيز آنها است,2 آن از پر Öجهان سعدي بهقول كه را
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بر كه ميشود ايجاد سالك براي زماني حالت, اين ه البت درآيند; بهبسط قبض از و
سÇلسلة ات خصوصي از بسط حالت داشتن چنانكه باشد, يافته غلبه خويش نفس
به فقط Hغالب غرب در Áمعمو فانه متأس كه موالنا كه است چنين است/ نعمتاللهي

ميگويد: است, شده مشهور سماع و موسيقي و شعر
بÇÇركني شÇÇهوت ريش از را پÇÇÇÇنبه بشكÇني را خÇود كÇه كن آنجا رقص
كÇنند مÇردان خÇود خون اندر رقص كÇنند مÇيدان سÇر بÇر جوالن و رقص
كنند رقصي خود, نقص از چونجهند زنند دستي خود, دست از رهند چون

/101 Ç 9ë ابيات سوم, دفتر مثنوي, /1

مÇيزنند1 كÇف شÇورشان در بÇحرها مÇÇيزنند دف درون از مÇÇطربانشان
گو شود, تجليل ايشان از كه است آن حق مذكور زمينههاي همة در بنابراين
خدمت در هم را شعر و ادبيات و شدهاند شناخته ف تصو و عرفان به بيشتر اينكه
اتش اعيÇرب بÇه چÇون كÇه مشÇهور رياضيدان ام خي مانند ميبردند/ به كار عرفان
كه همانطور ولي ميپردازند/ او به جهت اين از بيشتر بنابراين است شده شناخته

بودند/ جامعاالطراف و وارد امور اين تمام در نعمتاهللا شاه حضرت شد  گفته
پÇژوهندگان و قين حقÇم بÇه پيشنهاد بهمنزلة درواقع كردم عرض كه مطالبي
شد عرض كه مطالبي از يك هر زيرا است/ عرفان عملي طريق سالكين و عرفان
نوشت/ آن دربارة ميتوان را فراواني كتابهاي كه ميطلبد تفصيلي و بحث خود
شÇركت سÇمينار اين در كه عرفايي و دانشمندان بزرگان, همة به خاتمه در
دانشگاه رياست و سمينار اين برگزاركنندگان از و ميفرستم سالم و درود دارند,
كه آزمايش دكتر آقاي از همچنين هستندو سمينار اين ميزبان كه بلغارستان جديد
تشكÇر ايشان, ايراني و اروپايي دوستان و بودهاند آن ليه او باني اينجانب نظر از

الم/ والس خواستارم/ خداوند از را آنها توفيقات و ميكنم




